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Πεξίιεςε: 

 

  Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί κηινχλ γηα ηελ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα πνπ 

βηψλνπλ θαη ε νπνία είλαη απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ζηνπο ηξφπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο εμεγνχλ (κε θνηλσληθνςπρνινγηθνχο φξνπο) ηηο ζπγθπξίεο ηεο 

εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο θαη ηηο επηδξάζεηο απηψλ ησλ ζπγθπξηψλ ζηελ δφκεζε ηεο 

ηαπηφηεηά ηνπο.  Αληιεί ην ζεσξεηηθφ θαη ην κεζνδνινγηθφ ηεο πιαίζην απφ ηελ 

Κνηλσληθή Φπρνινγία ηνπ Λφγνπ, πξνθεηκέλνπ λα εξεπλήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

νη ζπκκεηέρνληεο/ ζπκκεηέρνπζεο θαηαζθεπάδνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο κηιψληαο. Ζ 

κειέηε ηεο ηαπηφηεηαο ελφο/κηαο  αλαπιεξσηή/ηξηαο καο δίλεη κηα εηθφλα ζρεηηθά κε 

ην πψο ν ίδηνο/ηα ζεσξεί φηη ιεηηνπξγεί θαη ζπκπεξηθέξεηαη, αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν πξνζαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο αιιαγέο θαη ηηο αληημνφηεηεο πνπ αληηκεησπίδεη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηαμηδηνχ. Δπνκέλσο, είλαη έλα εξεπλεηηθφ 

πεδίν, ην νπνίν αμίδεη λα δηεπξπλζεί, θαζψο είλαη πνιχ κηθξφο ν αξηζκφο ησλ 

πνηνηηθψλ εξεπλψλ γχξσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, νη νπνίεο αλαδεηθλχνπλ ηελ 

νπηηθή ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

   Ζ έξεπλα δηεμήρζε κέζσ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ ζε 15 αλαπιεξσηέο 

εθπαηδεπηηθνχο δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ (Νεπηαγσγνί, Γάζθαινη Γεληθήο θαη 

Δηδηθήο Αγσγήο, Γεσπφλνη, Οηθνλνκνιφγνη θ.ά) ηεο Πξσηνβάζκηαο  θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ιφγνπ ησλ αλαπιεξσηψλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ε ηαπηφηεηα ηνπο πεξηγξάθεηαη θαη εξκελεχεηαη σο θνηλσληθή 

θαηαζθεπή, ε νπνία δελ είλαη απφιπηε, αληηζέησο είλαη πνιιαπιή, αζηαζήο, δηαξθψο 

εμειηζζφκελε, αληηθαηηθή θαη επεξεάδεηαη απφ ηε ζρέζε κε ηνπο άιινπο αιιά θαη 

απφ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν αλήθνπλ ή εξγάδνληαη, ππνγξακκίδνληαο  ηε ζηελή 

ζρέζε κεηαμχ ηνπ επαγγεικαηηθνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ εαπηνχ.  Απφ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξνέθπςε κηα θαηαγξαθή ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ησλ 

αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ γχξσ απφ ηελ εκπεηξία ησλ δπζθνιηψλ ζην επάγγεικά 

ηνπο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη ηφζν απφ ηελ έιιεηςε πξνγξακκαηηζκνχ ζηνλ ηνκέα 

ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο φζν θαη απφ ην νινέλα κεηαβαιιφκελν εξγαζηαθφ 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Παξά ηηο πξνζσπηθέο, νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο αληημνφηεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί, 

παξνπζηάδνληαη λα κε ζθέπηνληαη λα εγθαηαιείςνπλ ηε δηεθδίθεζε ηεο ζέζεο ηνπο 

ζην ρψξν ηεο  δεκφζηαο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο. 
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Abstract: 

 

 The present thesis focuses its interest νn the ways substitute teachers experience “job 

insecurity”, as a consequence of the economic crisis, as well as on the ways in which 

they receive (in sociopsychological terms) the circumstances of the job insecurity and 

the impact of those to the construction of their identity. The thesis derives its 

theoretical and methodological framework from Discursive Social Psychology in 

order to study the ways in which the participants of this study construct their identity 

in talk. 

 The study of the identity of substitute teachers provides us with a representation of 

the subjective ways they explain how they function and behave, but also about the 

ways they elaborate upon how they confront and adjust themselves to all the 

adversary condition that they encounter throughout this professional journey. 

Therefore, this is a field study on the topic of job insecurity, worth to be examined as 

the qualitative research on this specific issue is limited. 

 The survey carried out through semi structured interviews of fifteen substitute 

teachers of various specialties (kindergarten teachers, special education teachers, 

(agriculturist, economists, e.t.c.) of primary and secondary education. Through the 

analysis of the substitute teachers’ talk, their identity is studied as socially constructed 

in the specific context of the interviews. That is, as multiple, unstable, always 

evolving, contradictory and influenced by the relationship with others and also by 

their living or working environment, thus highlighting the close relation between the 

professional and personal self. 

 The study highlighted the substitute teacher’s experience of the harsh conditions of 

their profession, as originating from the lack of a proper planning to the public 

education sector, as well as forms the constantly changing school environment. The 

study also revealed their determination not to abandon their work positions in Greek 

public education, despite the personal, financial, social and professional adversities, 

that they have to face. 

 

Keywords: identity construction, job insecurity, substitutes teachers of primary and 

secondary education, Discursive Social Psychology.   
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Δηζαγσγή 

  

   Οη αιιαγέο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνλ νηθνλνκηθφ, ηνλ πνιηηηθφ θαη ηνλ θνηλσληθφ 

ηνκέα έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα θαη ηελ αλέιημε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη θαίλεηαη λα δηαθαηέρνληαη απφ έληνλε εξγαζηαθή 

αλαζθάιεηα (βι. Bolivar & Domingo, 2004. Darby, 2008. Day, 2000, 2002). 

Δπνκέλσο, ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ επηθξαηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα 

δεκηνπξγεί ζηνπο αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο έλα γεληθφηεξν θιίκα αλαζθάιεηαο  

θαη αβεβαηφηεηαο γηα ην κέιινλ, εθφζνλ θαινχληαη λα αληαπεμέιζνπλ ζε δηάθνξα 

ζεζκηθά, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη γεσγξαθηθά εκπφδηα, θαζψο πνιιέο θνξέο 

έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηηο δχζθνιεο πξνθιήζεηο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ζηελ 

νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη, ηηο πεληρξέο ακνηβέο, ηε κεησκέλε θνηλσληθή αλαγλψξηζε 

θαη ηηο κεησκέλεο επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο (Hargreaves, 2000 · 

Μαπξνγηψξγνο,2007 · Παππά, 2006) 

   Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα, ην νπνίν αζθεί πνιχ ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ κηα 

επαίζζεηε επαγγεικαηηθή νκάδα, ηνπο αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη 

αληηπξνζσπεχνπλ κεγάιν πνζνζηφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Διιάδαο. Οη 

αλαπιεξσηέο εξγάδνληαη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο θαη ηνπο ηχπνπο ηεο δεκφζηαο 

εθπαίδεπζεο θαη  κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ζηπινβάηεο ηεο εθπαίδεπζεο, 

θαζψο είλαη απηνί πνπ θξαηάλε αλνηρηά πνιιά ζρνιεία, ηα νπνία βξίζθνληαη θπξίσο 

ζηε λεζησηηθή Διιάδα. Οη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί είλαη ελεξγνί εθπαηδεπηηθνί, 

νη νπνίνη έρνπλ αληάμηα δνθηκαζηεί θαη ζηεξίμεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαζ' φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Παξά ην ζπνπδαίν έξγν πνπ πξνζθέξνπλ νη 

αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί, απνηεινχλ κηα νκάδα εξγαδνκέλσλ, ε νπνία δελ έρεη 

κειεηεζεί εθηελψο απφ ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία. Πην ζπγθεθξηκέλα, δελ ππάξρνπλ 

πνιιέο έξεπλεο πνπ λα κειεηνχλ ηα πξνβιήκαηα, ηελ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα θαη ηηο 

ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ βηψλνπλ νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί.  

  ια ηα παξαπάλσ ζθηαγξαθνχλ κηα  «αλαζθαιή» θαη «επηζθαιή» ζρέζε εξγαζίαο 

θαη πηζηνπνηνχλ ηε ζπλερφκελε έθζεζε ηνπ αλαπιεξσηή εθπαηδεπηηθνχ ζην 

«θίλδπλν». Ο θίλδπλνο δηακνξθψλεη ηελ θνηλή αίζζεζε φηη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη 

έγθιεηζηνη ζην ζηδεξέλην θινπβί ηεο αλνξζνινγηθήο νξζνινγηθφηεηαο θαη δελ 

ππάξρεη ηξφπνο δηαθπγήο (Beck, φπ. αλαθ. ζην Σάηζεο, 2014).  
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   Ζ παξνχζα εξγαζία πεξηιακβάλεη ηφζν ην ζεσξεηηθφ θνκκάηη, ζην νπνίν γίλεηαη ε 

ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο κε αλαθνξέο ζηελ μέλε θαη ηελ ειιεληθή 

βηβιηνγξαθία φζν θαη ην εκπεηξηθφ, ζην νπνίν ζα παξνπζηαζηεί ε κεζνδνινγία, ε 

ζπιινγή, ε αλάιπζε δεδνκέλσλ ιφγνπ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο. 

   Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξψην κέξνο απνηειείηαη απφ ηξία θεθάιαηα. ην πξψην 

θεθάιαην γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά  ζηα βαζηθά ξεχκαηα κε πξνζαλαηνιηζκφ 

ζηελ Αλάιπζε Λφγνπ, ζηηο δχν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, ηελ  θνπθντθά 

εκπλεφκελε πξνζέγγηζε θαη ηελ εζλνκεζνδνινγηθά εκπλεφκελε πξνζέγγηζε, κε 

ζθνπφ κέζα απφ φια απηά λα αλαδπζνχλ νη βαζηθέο αξρέο ηεο Κνηλσληθήο 

Φπρνινγίαο ηνπ Λφγνπ. ηελ ζπλέρεηα, αλαιχνληαη νη θνκβηθέο έλλνηεο ηεο 

«ιεηηνπξγίαο», ηεο «κεηαβιεηφηεηαο» θαη  ηεο «θαηαζθεπήο» απφ ην κνληέιν 

αλάιπζεο ιφγνπ ησλ Potter θαη Wetherell (2009). H ηέηαξηε ππνελφηεηα αλαθέξεηαη 

ζην κνληέιν ιφγν-δξάζεο ησλ Edwards θαη Potter (1992) θαη ζηηο ξεηνξηθέο ηερληθέο 

δφκεζεο γεγνληθφηεηαο. Σέινο, επεμεγείηαη ε ρξήζε ηνπο ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή 

έξεπλα. ην δεχηεξν θεθάιαην, γίλεηαη εθηελήο κειέηε φζνλ αθνξά ηελ ζεσξεηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο κειέηε ηεο ηαπηφηεηαο ζηα πιαίζηα ηεο Kνηλσληθήο Φπρνινγίαο ηνπ 

Λφγνπ. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα, πψο νξίδεηαη, 

πψο επηδξά ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πνηα είλαη ε ζρέζε 

ηεο κε ηελ θαηαζθεπή ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ αλαπιεξσηψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ζεκεξηλή επνρή. ην ηξίην θεθάιαην, πεξηιακβάλεηαη ε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηεο πξνυπάξρνπζαο πνηνηηθήο έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηελ 

εξγαζηαθή αλαζθάιεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 4 πνηνηηθέο 

έξεπλεο πνπ φπσο ζα δνχκε αλαιπηηθά παξαθάησ ζηηο δχν απφ απηέο ρξεζηκνπνηείηαη 

ην ίδην κνληέιν αλάιπζεο κε ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή. ην ηέηαξην θεθάιαην, 

γίλεηαη αλαθνξά ζην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο εξγαζίαο ησλ αλαπιεξσηψλ. Έπεηηα, 

αλαιχεηαη ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε, θαζψο ην 2019 ζεζκνζεηήζεθαλ θάπνηεο αιιαγέο 

ζηελ κέρξη ηψξα λνκνζεζία θαη ζηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ε ζρέζε ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο κε ην ζεζκφ ησλ αλαπιεξσηψλ. Σέινο, αθνινπζνχλ νη ζηφρνη θαη ην 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο. 

    Σν δεχηεξν κέξνο, απνηειείηαη απφ ηξία θεθάιαηα. ην πέκπην θεθάιαην 

αλαιχεηαη ν κεζνδνινγηθφο ζρεδηαζκφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

παξνπζηάδνληαη ιεπηνκεξψο φιεο νη πιεπξέο ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηαδηθαζία, νη ηερληθέο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ιφγνπ, ε επηινγή θαη ηα  βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ/ρνπζψλ, νη δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε 
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δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ε ζηξαηεγηθή θαη ν ηξφπνο αλάιπζεο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ δεδνκέλσλ. ην έθην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα ηεο 

εκπεηξηθήο έξεπλαο  ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάιπζήο ηνπο. Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη 

κε ην έβδνκν θεθάιαην ηεο ζπδήηεζεο φζνλ αθνξά ηα επξήκαηα. Ζ παξνπζίαζή ηνπο 

ζπλνδεχεηαη απφ ηελ παξάζεζε απηνχζησλ απνζπαζκάησλ απφ ηηο 

απνκαγλεηνθσλεκέλεο ζπλεληεχμεηο ηνπο θαη επηρεηξείηαη ε εξκελεία ησλ 

απνηειεζκάησλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ησλ επξεκάησλ 

άιισλ εξεπλψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην ζεσξεηηθφ κέξνο. Σέινο, δηαηππψλνληαη 

αλαζηνραζηηθέο ζθέςεηο, πξνηάζεηο, θαζψο θαη εθηηκήζεηο γηα ηε ζπκβνιή ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο θαη ζηηο κειινληηθέο 

εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο.  . 

  Σέινο, ζην παξάξηεκα, παξαηίζεηαη ν πίλαθαο κε ην ζρέδην ηεο εκηδνκεκέλεο 

ζπλέληεπμεο, ε επηζηνιή ελεκέξσζεο πξνο ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/ρνπζεο θαη ν 

πίλαθαο κε ηα ζχκβνια κεηαγξαθήο ησλ ζπλεληεχμεσλ. 
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Α΄ ΜΔΡΟ: ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  

Κεθάιαην 1: Λόγνο θαη Κνηλσληθή Φπρνινγία  

 

    ην παξφλ θεθάιαην γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηα βαζηθά ξεχκαηα κε 

πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ Αλάιπζε Λφγνπ, ζηηο δχν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, ηελ  

θνπθντθά εκπλεφκελε πξνζέγγηζε θαη ηελ εζλνκεζνδνινγηθά εκπλεφκελε 

πξνζέγγηζε, επηδηψθνληαο κέζα απφ φια απηά λα αλαδπζνχλ νη βαζηθέο αξρέο ηεο 

Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο ηνπ Λφγνπ. ηελ ζπλέρεηα, αλαιχνληαη νη θνκβηθέο έλλνηεο 

ηεο «ιεηηνπξγίαο», ηεο «κεηαβιεηφηεηαο» θαη  ηεο «θαηαζθεπήο» απφ ην κνληέιν 

αλάιπζεο ιφγνπ ησλ Potter θαη Wetherell (2009). H ηέηαξηε ππνελφηεηα αλαθέξεηαη 

ζην κνληέιν ιφγν-δξάζεο ησλ Edwards’s θαη Potter (1992) θαη ζηηο ξεηνξηθέο 

ηερληθέο δφκεζεο γεγνληθφηεηαο. Σέινο, επεμεγείηαη ε ρξήζε ηνπο ζηελ παξνχζα 

δηπισκαηηθή έξεπλα. 

 

1.1  Ζ ζηξνθή ζην ιόγν ζηελ θνηλσληθή ςπρνινγία  

 

   Ζ παξνχζα εξγαζία αληιεί ην ζεσξεηηθφ θαη κεζνδνινγηθφ ηεο πιαίζην απφ ηελ 

Κνηλσληθή Φπρνινγία κε ζέκα ηελ κειέηε ηνπ ιφγνπ. χκθσλα κε ηνπο Μπνδαηδή 

θαη Γξαγψλα (2011), ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα ε κεζνδνινγία ηεο αλάιπζεο 

ιφγνπ ζηελ θνηλσληθή ςπρνινγία, έρεη κεηαβάιιεη ηνλ επηζηεκνληθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ζην εξεπλεηηθφ πεδίν, νδεγψληαο πξνο κία ζηξνθή ζηνλ ιφγν. Με 

ηνλ φξν «ζηξνθή ζην Λφγν» δειψλεηαη φηη  ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ηεο επηζηήκεο 

ηεο Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο ζηξάθεθε απφ ην λνπ ζην ιφγν ησλ αλζξψπσλ, κε 

απνηέιεζκα ηε ζχλζεζε δηαθνξεηηθψλ ζεσξεηηθψλ, κεζνδνινγηθψλ θαη 

επηζηεκνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηε κειέηε ηνπ ιφγνπ (Bozatzis & Dragonas, 2014).  

ηηο δεθαεηίεο 1960 θαη 1970, μεθίλεζε έλαο θξίζηκνο δηάινγνο ζηνλ ρψξν ηεο 

Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο.  ην πιαίζην απηφ ηέζεθε ην δήηεκα φηη  ε θνηλσληθή 

ςπρνινγία άξρηζε λα εμαζζελεί θαη λα ράλεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο, θαζψο είρε  

ζηξαθεί πξνο ηνλ αηνκηθηζκφ. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα αξρίδνπλ λα 

δεκηνπξγνχληαη δεηήκαηα ακθηζβήηεζεο φζνλ αθνξά ηηο ζεσξεηηθέο παξαδνρέο, 

ηνπο κεζνδνινγηθνχο ηξφπνπο θαη ηηο εξεπλεηηθέο πξαθηηθέο ηεο θνηλσληθήο 

ςπρνινγίαο. 
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   Σελ δεθαεηία ηνπ 1970  ε αλάπηπμε ζην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ 

ζπνπδψλ  άξρηζε λα ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε  ηηο απφςεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία 

ηεο γιψζζαο (Μπνδαηδήο & Γξαγψλα, 2011). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980 ζην ρψξν ηεο ςπρνινγίαο, πξαγκαηνπνηείηαη κηα θξηηηθή επαλεμέηαζε ησλ 

ζεκειησδψλ αξρψλ ηεο θνηλσληθνςπρνινγηθήο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο. 

Δπίζεο, ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο εκθαλίδνληαη ηα ξεχκαηα 

ηνπ δνκηζκνχ, ηνπ κεηαδνκηζκνχ θαη ηεο ζεκεηνινγίαο ζηνπο θφιπνπο  ηεο 

ςπρνινγίαο, κέζα απφ ηα έξγα ησλ Foucault (1981, 1971, 1972), Barthes (1982, 

1972), Derrida (1982, 1978, 1976), Lacan (1977, 1968) θαη Althusser (1971), 

(Μπνδαηδήο & Γξαγψλα, 2011). Σα ηξία απηά ξεχκαηα απνηεινχλ βαζηθέο πεγέο απφ 

ηηο νπνίεο επεξεάζηεθε ε αλάιπζε ιφγνπ ζηελ Κνηλσληθή Φπρνινγία θαη 

απνηέιεζαλ ηηο πξψηεο επηξξνέο ηεο, θαζψο νη "γισζζηθέο πξάμεηο", ε 

"εζλνκεζνδνινγία" θαη ε "ζεκεηνινγία" έρνπλ σο θχξην άμνλα ην ιφγν.  

  Ζ αλάιπζε ιφγνπ είλαη ε ζπιινγή θαη ε αλάιπζε ιεθηηθνχ πιηθνχ, γξαπηνχ θαη 

πξνθνξηθνχ. Γίλεη έκθαζε ζε ηδηφηεηεο ηνπ ιφγνπ, φπσο ηε δνκή θαη ηελ 

πνηθηινκνξθία θαη επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηε δξάζε (McKinley & McVittie, 2008).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλάιπζε ιφγνπ απφ ηε κηα κειεηά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ιεηηνπξγνχλ νη δηάθνξεο κνξθέο ηεο γιψζζαο  θαη απφ ηελ άιιε ηε ζρέζε  αλάκεζα 

ζηε γιψζζα θαη ζην λφεκα πνπ κεηαδίδεηαη θάζε θνξά. 

   Απαξηίδεηαη απφ δπν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, ηελ  θνπθντθά εκπλεφκελε 

πξνζέγγηζε κε εθθξαζηή ηνλ Ian Parker θαη ηελ εζλνκεζνδνινγηθά εκπλεφκελε 

πξνζέγγηζε κε θχξηνπο εθθξαζηέο ηνπο Jonathan Potter θαη Derek Edwards 

(Μπνδαηδήο & Γξαγψλα, 2011).  πσο δειψλεη ν Foucault (1972:49), «νη Λφγνη 

(discourses) είλαη πξαθηηθέο πνπ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν κνξθνπνηνχλ ηα αληηθείκελα 

γηα ηα νπνία κηινχλ» θαη «παξνπζηάδνληαη εληνπηζκέλνη ζε επηκέξνπο ηζηνξηθά θαη 

ζεζκηθά ζπγθείκελα ζπκβάιινληαο ζηελ δεκηνπξγία ζρέζεσλ εμνπζίαο» 

(Foucault,1972 φπ. αλαθ. ζην Γαθέξκνο, 2008:73». Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηε 

ζεσξία ηνπ Λφγνπ ηνπ Foucault, ν Λφγνο είλαη έλα ελλνηνινγηθφ ζρήκα, ην νπνίν 

ζρεηίδεηαη κε ηε γιψζζα, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο νδεγεί ζηε γλψζε. Τπάξρεη 

πνηθηιία ιφγσλ, θαζψο δηαθνξνπνηνχληαη  κεηαμχ ηνπο αλάινγα κε ην λφεκα. 

Παξφια απηά φκσο δηαζέηνπλ θαη  θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο είλαη ε 

ππνθεηκεληθφηεηα (θάπνηνο κηιάεη απφ θάπνηα ζέζε), ε ελλνηνιφγεζε (νη θεληξηθέο 

ηδέεο θαη έλλνηεο) θαη νη ζηξαηεγηθέο (ζεκαηηθέο θαη επηκέξνπο ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θεληξηθή έλλνηα).  Ο  Parker, ζηεξηγκέλνο θπξίσο ζηελ θνπθσηθή 
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πξνζέγγηζε, ζεσξεί φηη  «discourse» είλαη έλα ζχζηεκα δειψζεσλ, νη νπνίεο 

θαηαζθεπάδνπλ έλα αληηθείκελν  (Parker, 1992). Ζ πξνζέγγηζε απηή «ζπλδέεη ηνλ 

ςπρνινγηθφ ιφγν κε ηελ εμνπζία θαη ηελ ηδενινγία» (Parker, 2010:530).   

  Οη Edwards θαη Potter (1992) είλαη θχξηνη εθθξαζηέο ηεο  εζλνκεζνδνινγηθά 

εκπλεφκελεο πξνζέγγηζεο θαη δεκηνχξγεζαλ ην κνληέιν ιφγν-δξάζεο. Δίλαη νη 

πξψηνη πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ φξν «Λνγνςπρνινγία» (discursive psychology), 

δίλνληαο έλαλ πην εηδηθφ φξν ηεο γεληθήο έλλνηαο: «Αλάιπζε Λφγνπ». ην πιαίζην 

απηφ o ιφγνο είλαη ην θαζεαπηφ ζέκα ηεο αλάιπζεο θαη φρη ην αλαιπηηθφ απφζεκα, κε 

απνηέιεζκα λα ζπξψρλεη ηνλ αλαιπηή λα δεη ηη γίλεηαη κέζα ζην ιφγν (Μπνδαηδήο, 

2011). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Potter θαη Wetherell ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν «ιφγνο» κε 

ηελ επξχηεξε ζεκαζία ηνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη φιεο ηηο κνξθέο πξνθνξηθήο 

αιιειεπίδξαζεο, επίζεκεο θαη αλεπίζεκεο, θαη φια ηα είδε γξαπηψλ θεηκέλσλ θαη 

θαηά ζπλέπεηα θαη ηεο αλάιπζήο ηνπο. Mε άιια ιφγηα, αλαθέξνπλ «πσο νη άλζξσπνη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα, γηα λα θαηαζθεπάζνπλ εθδνρέο ηνπ θνηλσληθνχ θφζκνπ» 

(Potter & Wetherell,2009:59). Ζ εζλνκεζνδνινγία ινηπφλ, ζηξέθεηαη ζηελ 

αλαζηνραζηηθφηεηα ηεο θνηλσληθήο δξάζεο αθνχ ε δξάζε πεξηιακβάλεη ηελ 

θαηαλφεζε ησλ θαλφλσλ απφ ηα δξψληα θνηλσληθά ππνθείκελα. Γηα απηφ ην ιφγν νη 

ζθνπνί θαη νη ζηφρνη ησλ αλζξψπσλ είλαη αληίζηνηρνη κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο 

ζηφρνπο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκφλσλ (Potter & Wetherell, 2007). 

   

 

1.2 H Αλάιπζε Λόγνπ ζηελ Κνηλσληθή Φπρνινγία: Οη θνκβηθέο έλλνηεο ηεο 

«ιεηηνπξγίαο», ηεο «κεηαβιεηόηεηαο», ηεο «θαηαζθεπήο» 

    

    Οη Potter θαη Wetherell  (2009) ζην θιαζηθφ βηβιίν ηνπο γηα ηελ αλάιπζε ιφγνπ: 

«Λφγνο θαη Κνηλσληθή Φπρνινγία: Πέξα απφ ηηο ζηάζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά» 

(2009) ππνζηήξημαλ φηη ε γιψζζα δελ είλαη έλα απιφ κέζν κε ην νπνίν  κπνξεί λα 

απνθαιχςεη ζηάζεηο ή γλσζηηθά ζρήκαηα ηνπ αηφκνπ αιιά  απνηειεί έλα πεδίν 

έξεπλαο  κε μερσξηζηφ ελδηαθέξνλ. Aπηή ε πξνζέγγηζε ησλ Potter θαη Wetherell ζηελ 

αλάιπζε ιφγνπ, εηζήγαγε ηελ θαηαλφεζε ηνπ ιφγνπ σο θνηλσληθή πξαθηηθή ( 

Wetherell&Potter,1992) θαη θαζηέξσζε ηελ πνηνηηθή έξεπλα ζην θιάδν ηεο 

Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο. Δπίζεο, ηζρπξίδνληαη φηη ν ιφγνο είλαη έλα είδνο θνηλσληθήο 

δξάζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ νκηιεηή πξνθεηκέλνπ λα παξάγεη ζπγθεθξηκέλα 

ξεηνξηθά απνηειέζκαηα, ηα νπνία είηε αλαθέξνληαη ζην κηθξν-θνηλσληθφ 
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επηθνηλσληαθφ επίπεδν ηνπ ιφγνπ (π.ρ. παξαθιήζεηο, δηαηχπσζε θαηεγνξηψλ, 

δηθαηνιφγεζε θάπνησλ πξάμεσλ) είηε ζε καθξν-θνηλσληθφ επίπεδν (π.ρ. δφκεζε 

θνηλσληθψλ θαηεγνξηψλ, δηθαηνιφγεζε δη- νκαδηθψλ ζρέζεσλ θηι). 

  Ζ πξνζέγγηζε ησλ Potter θαη Wetherell (1997) ζηξέθεηαη γχξσ απφ ηξία νπζηψδε 

ραξαθηεξηζηηθά: ηε ιεηηνπξγία (function), ηε κεηαβιεηφηεηα (variation) θαη ηελ  

θαηαζθεπή (construction) (Potter&Wetherell). χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο: «ε 

αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί σο απιφ δήηεκα 

θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ δηάθνξσλ απνζπαζκάησλ νκηιίαο, αιιά εμαξηάηαη απφ ηελ 

“αλάγλσζε” ησλ ζπκθξαδνκέλσλ απφ ηνλ αλαιπηή» (Potter & Wetherell, 2009:58).  

πλεπψο, ζηελ έλλνηα ηεο ιεηηνπξγίαο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ν γισζζηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ, αιιά θαη ην αλαιπηηθφ έξγν ηνπ εξεπλεηή. 

Έρεη θεληξηθή ζεκαζία θαη αλαθέξεηαη ζε νηηδήπνηε κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ησλ 

ιέμεσλ (κέζα απφ ηε ζχλδεζε ησλ ιέμεσλ θαη ησλ εθθξάζεσλ αιιά θαη ηελ 

κεηαθνξά ηδεψλ, ζηάζεσλ θνθ). Σα άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ιφγν γηα λα «θάλνπλ» 

πξάγκαηα. Ο φξνο ηεο ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζπλψλπκν ηεο δξάζεο, 

θαζψο νξίδεη ηη θάλνπλ θαη επηηπγράλνπλ ηα άηνκα κέζσ ηεο νκηιίαο ή ησλ θεηκέλσλ 

(Wood & Kroger, 2000). 

   Οη άλζξσπνη κέζα απφ ηνλ ιφγν ηνπο παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθέο «θαηαζθεπέο» 

γεγνλφησλ. Οη κε εκπξφζεηεο ιεηηνπξγίεο ηεο γιψζζαο απνηεινχλ ινγν-αλαιπηηθφ 

πιηθφ. Απηφο είλαη ν θχξηνο ιφγνο πνπ ε αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί απιψο έλα δήηεκα θαηεγνξηνπνίεζεο θαζψο ν αλαιπηήο ζα πξέπεη λα 

εξκελεχζεη θαη λα αλαγλψζεη ηα ζπκθξαδφκελα (Potter & Wetherell, 2007). Ζ 

ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο, εμππεξεηεί δηαθνξεηηθά πξάγκαηα θάζε θνξά θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κεηαβιεηφηεηα (Potter & Wetherell, 2007). ε κηα θνηλσλία 

αθνχγνληαη δηαθνξεηηθνί ιφγνη ζρεκαηίδνληαο πνηθίιεο κνξθέο θνηλσληθήο δξάζεο 

ζε ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα. Δπνκέλσο, θαη νη ίδηεο νη θνηλσλίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

πνηθηινκνξθία. 

   Ζ θαηαζθεπή απνηειεί ηε δεχηεξε θνκβηθή έλλνηα, θαζψο ε Αλάιπζε Λφγνπ 

ζεσξεί φηη νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ γιψζζα γηα λα θαηαζθεπάζνπλ εθδνρέο 

ηνπ θνηλσληθνχ θφζκνπ (Potter & Wetherell, 2007). Οη Potter θαη Wetherell 

πεξηγξάθνπλ ηνλ ιφγν σο έλα ζπίηη πνπ νηθνδνκείηαη κε ηνχβια, δνθάξηα θηι., 

δειαδή, ηα άηνκα θαινχληαη λα επηιέμνπλ απφ ηνπο δηαζέζηκνπο γισζζηθνχο πφξνπο: 

ηηο εηθφλεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο εθθξάζεηο θ.ν.θ., απηά ηα ζηνηρεία πνπ ζα ηνπο 

εμππεξεηήζνπλ αλάινγα κε ηελ ζπλνκηιεηηθή πεξίζηαζε πνπ ζπκκεηέρνπλ, φπσο 
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αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη ζε έλα ζπίηη φπνπ ηα νηθνδνκηθά πιηθά είλαη δηαζέζηκα θαη ν 

νηθνδφκνο επηιέγεη απφ απηά αλάινγα κε ην ηη ρξεηάδεηαη ζε θάζε πεξίζηαζε. Μέζσ 

ηνπ ιφγνπ, ηα δηάθνξα λνήκαηα δελ κεηαθέξνληαη απιψο, αιιά παξάγνληαη κε ηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ ησλ νκηιεηψλ. Ο ιφγνο έρεη ηε δχλακε λα θαηαζθεπάδεη 

ηνπο ηξφπνπο θαηά ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο (Parker,2003:539). 

  Ζ ηξίηε έλλνηα ζηελ νπνία δίλεηαη έκθαζε είλαη ε κεηαβιεηφηεηα  πνπ δηαθξίλεη ην 

ιφγν. Πξφθεηηαη γηα κία έλλνηα, ε νπνία αλαδεηθλχεη ηελ πνηθηιία πνπ εκπεξηέρεη ε 

νκηιία, θαζψο ε πεξηγξαθή γεγνλφησλ, βησκάησλ θ.ν.θ. κπνξεί λα αιιάδεη ζηνλ 

ζπλνκηιηαθφ ιφγν αλάινγα κε ηνπο ζθνπνχο πνπ πξέπεη λα εμππεξεηεζνχλ ζηελ 

εθάζηνηε ζπλνκηιία (Potter & Wetherell, 2007). Οη Gilbert & Mulkay (1984) 

ηζρπξίδνληαη πσο ηα ίδηα ηα άηνκα ζπρλά πεξηγξάθνπλ έλα αληηθείκελν ή θαηλφκελν 

κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. πλεπψο, ε κεηαβιεηφηεηα εθηφο απφ ην λα θαηαδεηθλχεη 

ηελ θαηαζθεπαζηηθή θχζε ηνπ ιφγνπ, αλαδεηθλχεη ηηο πνιιαπιέο θαη δηαθνξεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί ν ιφγνο (Edwards & Potter, 1992). Tα ηξία 

απηά ζηνηρεία δελ είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο, αληηζέησο δηαθξίλνληαη απφ κία 

δηαξθή ζρέζε αιιειεπίδξαζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ ιεηηνπξγία εκπιέθεηαη ε 

θαηαζθεπή εθδνρψλ, ελψ ηαπηφρξνλα, ε ίδηα ε ιεηηνπξγία θαλεξψλεηαη κέζα απφ ηελ 

γισζζηθή κεηαβιεηφηεηα (Potter & Wetherell,1987/2009: 59). 

    

 

1.3 Λνγνςπρνινγία: Σν κνληέιν ιόγν-δξάζεο ησλ Edwards θαη Potter (1992) 

    

  Oη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ιφγν κε ξεηνξηθνχο ηξφπνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ πνηθίιεο κνξθέο θνηλσληθήο δξάζεο, κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα 

επηθνηλσληαθά πιαίζηα. χκθσλα κε έλαλ νξηζκφ: «Έλαο ιφγνο αλαθέξεηαη ζε έλα 

ζχλνιν λνεκάησλ, κεηαθνξψλ, εηθφλσλ, ηζηνξηψλ, δειψζεσλ, αλαπαξαζηάζεσλ 

θ.ν.θ., φπνπ κε θάπνην ηξφπν αλαπαξάγνπλ καδί κηα ζπγθεθξηκέλε εθδνρή ησλ 

γεγνλφησλ» (Burr, 1992:48). Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα θάζε δήηεκα, άηνκν θαη 

αληηθείκελν ππάξρεη κηα πνηθηιία δηαθφξσλ ιφγσλ,  πνπ ην θάζε άηνκν ρξεζηκνπνηεί 

θαη έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν  γηα λα  αλαπαξαζηήζεη ηνλ θφζκν, λα πεξηγξάςεη ηηο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, λα εμεγήζεη ηηο ελέξγεηέο ηνπ θαη ηηο ελέξγεηεο ησλ 

άιισλ θαη λα δηαρεηξηζηεί ηηο ζπλέπεηεο ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ. Οη Edwards θαη Potter 

(1992), επηθεληξψλνληαη ζην επίπεδν ηεο δηάδξαζεο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ,  φπνπ 
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ζχκθσλα κε ηελ ινγνςπρνινγία απηέο νη κνξθέο θνηλσληθήο δξάζεο είλαη νξαηέο θαη 

αλαγλσξίζηκεο.  

  Σν κνληέιν ιφγν-δξάζεο ησλ Edwards & Potter (1992), εζηηάδεη ζε ηξεηο βαζηθνχο 

άμνλεο ηελ δξάζε, ην γεγνλφο θαη ην ζπκθέξνλ θαη ηελ ινγνδνζία ησλ νκηιεηψλ. To 

βαζηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ κνληέινπ, είλαη ε έκθαζε ζηε ινγνδφηεζε 

(accountability) .Πην ζπγθεθξηκέλα, «φηαλ νη άλζξσπνη πεξηγξάθνπλ γεγνλφηα, 

παξαθνινπζνχλ ηε ινγνδνζία, δειαδή, επηβιέπνπλ ηα γεγνλφηα απφ ηελ άπνςε ηνπ 

θπζηνινγηθνχ ,  ηνπ πξνζδνθψκελνπ θαη ζσζηνχ. Οπφηε, αλαγλσξίδνπλ θαη   ηε δηθή 

ηνπο επζχλε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηγξαθήο ησλ γεγνλφησλ»  (Edwards, 1997: 12 

7) 

 Σα θίλεηξα θαη νη επηζπκίεο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ζεκειίσζε ή ηελ 

ππνλφκεπζε ησλ ακθηζβεηνχκελσλ εθδνρψλ ησλ πεξηζηαηηθψλ σο γεγνλφηα πνπ 

«ζθάλε» ζην ιφγν θη φρη σο ελδνςπρνινγηθέο νληφηεηεο θη απηφ νλνκάδεηαη ζηελ 

ινγνςπρνινγία «δηαρείξηζε δηαθπβεχκαηνο» (Edwards & Potter, 2011). Οη αλαθνξέο 

θαη νη πεξηγξαθέο αμηνπνηνχληαη αξθεηέο θνξέο ζηνλ θαζεκεξηλφ ιφγν, φηαλ αθξηβψο 

ππάξρεη έλα ζέκα ην νπνίν δηαθπβεχεηαη. Οη αλαθνξέο θαηά ζπλέπεηα, είλαη 

θαηαζθεπέο θνξηηζκέλεο κε εξκελείεο θαη ζεσξίεο, νη νπνίεο είλαη πξαγκαηνινγηθά 

δηαηππσκέλεο κέζα ζηα πιαίζηα ησλ ζπδεηήζεσλ. Ζ ινγνςπρνινγία  ινηπφλ, εμεηάδεη 

ηηο ρξήζεηο ηνπ ςπρνινγηθνχ ιεμηινγίνπ, πψο δξνπλ δηαδξαζηηθά θαη πψο απηέο νη 

πεξηγξαθέο ππνζηεξίδνληαη σο αιεζηλέο ή ςεχηηθεο, πψο ρηίδεηαη ε γεγνληθφηεηα θαη 

πψο ηα άηνκα νξγαλψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπο (Edwards & Potter, 2011 

φπσο αλαθ. ζην Κεζίζνγινπ, 2017: 42). O Potter (2004)  ηζρπξίδεηαη φηη θάπνηνο 

κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηελ νπνηαδήπνηε ππνλφκεπζε ηνπ ιφγνπ ηνπ κε αξθεηνχο 

ηξφπνπο. Ο εκβνιηαζκφο θαηά ηνπ δηαθπβεχκαηνο είλαη έλαο ηέηνηνο ηξφπνο, φπνπ ην 

άηνκν, πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςεη ηελ ππνλφκεπζε ηνπ ηζρπξηζκνχ ηνπ, ρξεζηκνπνηεί 

γηα παξάδεηγκα, δηάθνξεο ξεηνξηθέο ηερληθέο, φπσο είλαη, νη θξάζεηο αβεβαηφηεηαο: 

«μέξσ γσ»,  πξνθεηκέλνπ λα κεηξηάζνπλ ηελ απνιπηφηεηα ηζρπξηζκνχ ηνπ αηφκνπ 

(Potter, 2004  φπσο αλαθ. ζην Μάιιηνπ, 2017:21) 

   Σν ελδηαθέξνλ ηεο Λνγνςπρνινγίαο, θαηά ζπλέπεηα, εζηηάδεη ζηηο πεξηγξαθέο ησλ 

γεγνλφησλ θαη ησλ αηφκσλ  πνπ βξίζθνληαη ζην ιφγν θαη ζηα θείκελα θαη εμεηάδεη ηηο 

ρξήζεηο ηνπ ςπρνινγηθνχ ιεμηινγίνπ (Edwards & Potter, 2011) 

  Οη ίδηνη νη ζεσξεηηθνί ηζρπξίδνληαη φηη ηα άηνκα ινγνδνηνχλ αμηνπνηψληαο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο δφκεζεο γεγνληθφηεηαο, φπνπ νη ίδηνη ηηο έρνπλ θαηαρσξήζεη 

ζην κνληέιν ιφγν-δξάζεο, ην νπνίν έρνπλ δεκηνπξγήζεη θαη ην νλνκαηίδνπλ σο DAM 
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(Discursive Action Model) (Edwards & Potter ,1992· Potter et. al., 1993). Παξαθάησ 

ζα παξνπζηαζηνχλ νη ηερληθέο δφκεζεο γεγνληθφηεηαο, νη νπνίεο εληνπίζηεθαλ 

αλαιπηηθά ζηα απνζπάζκαηα ζπλνκηιηψλ ησλ ζπλεληεχμεσλ ηα νπνία θαηαγξάθνληαη 

ιεπηνκεξψο. κσο, ππάξρνπλ θη άιιεο ξεηνξηθέο ηερληθέο, νη νπνίεο φκσο δελ 

αλαθέξνληαη θαζψο δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ («Λνγνδνζία κε φξνπο εκπεηξηζκνχ»- 

Empiricist accounting). 

1. «Εσεξή Πεξηγξαθή» (Vivid Description): 

  Πεξηιακβάλεη ηηο πεξηγξαθέο ηνπ νκηιεηή, νη νπνίεο είλαη πινχζηεο ζε εηθφλεο, 

ραξαθηεξίδνληαη απφ δσληαλέο ιεπηνκέξεηεο θαη ηε δξάζε δηαθνξεηηθψλ 

ραξαθηήξσλ. ια απηά πξνζδίδνπλ κηα αίζζεζε γεγνληθφηεηαο ζηελ αθήγεζε 

(Edwards & Potter, 1992). Ο νκηιεηήο ινηπφλ, θαίλεηαη φηη είλαη παξαηεξεηηθφο θαη 

έρεη σο θχξην ζθνπφ ηνπ λα πξνζδψζεη ζην ιφγν ηνπ αληηθεηκεληθφηεηα (Tannen, 

1989 φπ. αλαθ. ζην Edwards & Potter, 1992).  

2 «Δλεξγεηηθή Φσλεηηθνπνίεζε» (Active voicing) (Edwards & Potter, 1992): 

   Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή δφκεζεο γεγνληθφηεηαο, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηερληθή 

ηεο δσεξήο πεξηγξαθήο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ελεξγεηηθή θσλή, θαζψο ν νκηιεηήο 

θάλεη πην ξεαιηζηηθφ ην ιφγν ηνπ. Δπίζεο, αλαπαξάγνληαη απηνιεμεί ηα ιφγηα 

θάπνηνπ άιινπ (Wooffitt, 1992), πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ξεαιηζηηθφηεξε 

απφδνζε ηνπ γεγνλφηνο  επεηδή είλαη ζαλ λα ππνζηεξίδεηαη απφ έλα άιιν πξφζσπν θη 

φρη απφ ηνλ ίδην ηνλ νκηιεηή, πξνζδίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ξεαιηζκφ θαη 

γεγνληθφηεηα ζηελ αθήγεζε ηνπ. 

3. «Αθήγεζε» (Narrative): 

   Ζ αθήγεζε ζπλδέεηαη κε ηηο κεγάινπ ηχπνπ ηζηνξίεο, νη νπνίεο έρνπλ αξρή, κέζε 

θαη ηέινο. πλδέεηαη ζηελά κε ηελ δσληαλή πεξηγξαθή αιιά απηφ πνπ ηελ 

δηαθνξνπνηεί είλαη ε αηηηαθή αθνινπζία ησλ γεγνλφησλ, ε νπνία πξνζδίδεη 

γεγνληθφηεηα ζην ιφγν (Potter & Edwards, 1992:161-2 . Bozatzis, 1999:171). 

4. «πζηεκαηηθή Ανξηζηία» (Systematic vagueness): 

Ζ ζπζηεκαηηθή ανξηζηία είλαη ξεηνξηθά αληίζηξνθε ηεο δσληαλήο πεξηγξαθήο θαη 

ηεο  αθήγεζεο (Edwards & Potter, 1992). Ο νκηιεηήο απνθεχγεη λα δψζεη 

ζπγθεθξηκέλεο ιεπηνκέξεηεο θαη απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα ππεξηζρχεη έλαο 

αθεξεκέλνο ραξαθηήξαο ζηελ αθήγεζε. Οη αφξηζηεο γεληθέο δηαηππψζεηο, δελ 

κπνξνχλ λα αληηθξνπζηνχλ εχθνια θαζψο απνθεχγνληαη νη εξσηήζεηο ψζηε λα 

δνζνχλ επηπιένλ εμεγήζεηο. Έηζη, ν νκηιεηήο θαηαθέξλεη λα θαλεί αμηφπηζηνο 

(Edwards & Potter, 1992).  
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5. «Ρεηνξηθή ηνπ επηρεηξήκαηνο» (Rhetoric of Argument): 

  Ζ επηρεηξεκαηνινγία ζηεξίδεηαη ζε πεξηγξαθέο, νη νπνίεο αξζξψλνληαη ζηε βάζε 

κηαο ζπιινγηζηηθήο θαη εζηηάδνληαη ζην επηρείξεκα. Έηζη, εζηηάδνπκε ζην 

πεξηερφκελν θαη φρη ζηνλ νκηιεηή. Απνθηνχλ κία ππφζηαζε έμσ απφ ηνλ νκηιεηή θαη 

ε επηρεηξεκαηνινγία ηνπ αθνχγεηαη ξεαιηζηηθή, ινγηθή θαη ζεσξείηαη επξέσο 

απνδεθηή θαη αλαγλσξίζηκε (Edward & Potter, 1992).  Δπηπιένλ, νη Edwards θαη 

Potter (1992) ηζρπξίδνληαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα λα 

εθθξαζηνχλ ραξαθηεξηζκνί γηα έλα άιιν άηνκν θαη θπξίσο πξνο δηαηχπσζε θάπνηαο 

θαηεγνξίαο. Καηά ζπλέπεηα, απηή ε αξλεηηθή άπνςε δελ αληηκεησπίδεηαη σο 

ππνθεηκεληθή, αληηζέησο, ζπλδέεηαη κε θάπνην άιιν πεξηζηαηηθφ θαη ιακβάλεη 

αληηθεηκεληθφ ραξαθηήξα.  

6. «Γηαηππώζεηο Αθξαίαο Πεξίπησζεο» (Extreme case formulations) 

  Οη δηαηππψζεηο αθξαίαο πεξηπηψζεηο ζρεηίδνληαη κε θαζνιηθέο πεξηγξαθέο. Οη 

νκηιεηέο ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηέο θνξέο απηή ηελ ηερληθή. Δπηπιένλ, κεηαρεηξίδνληαη 

θξάζεηο, νη  νπνίεο αλαθέξνληαη ζε κία θιίκαθα, φπσο "φινη" ή "θαλέλαο"  

πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ ιεγνκέλσλ ηνπο (Pomerantz, 1986, 

φπ. αλαθ. ζην Edwards & Potter, 1992).  Ζ ζπγθεθξηκέλε ξεηνξηθή πξνζδίδεη 

γεγνληθφηεηα ζην ιφγν θαη εμαιείθεη νπνηαδήπνηε έλζηαζε, θαζψο ην γεγνλφο 

παξνπζηάδεηαη σο θάηη αλακθηζβήηεην, απνθιείνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν 

νπνηαδήπνηε πεξίπησζε αληίθξνπζεο. 

7. «πλαίλεζε θαη επηβεβαίσζε» (Consensus and Collaboration): 

   Πξφθεηηαη γηα κία αθφκα ξεηνξηθή ηερληθή γεγνληθφηεηαο ζηελ νπνία 

θηλεηνπνηείηαη θαη ε άπνςε άιισλ αλζξψπσλ σο καξηχξσλ, νη νπνίνη ζπκθσλνχλ θαη 

ζπλαηλνχλ κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ νκηιεηή. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ε άπνςε ηνπ 

νκηιεηή λα παξνπζηάδεηαη σο θάηη ην αδηακθηζβήηεην, θαζψο δελ είλαη κφλν 

πξνζσπηθή ηνπ ηνπνζέηεζε αιιά είλαη θαη ε άπνςε άιισλ αλζξψπσλ, 

επηηπγράλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ εγθπξφηεηα ησλ φζσλ αθεγείηαη.  

8. Οη «Λίζηεο θαη αληηπαξαβνιέο» (Lists θαη Contrasts) 

  Οη Edwards θαη Potter (1992) ζε ζπκθσλία κε ηα εξγαιεία αλάιπζεο ζπλνκηιίαο 

(Jefferson, 1984), ηζρπξίδνληαη πσο νη ιίζηεο εμαζθαιίδνπλ κηα πεηζηηθή 

επηρεηξεκαηνινγία. Υξεζηκνπνηείηαη πην ζπρλά  ε ιίζηα ησλ ηξηψλ κεξψλ,  

πξνθεηκέλνπ ν νκηιεηήο λα θαηαζθεπάζεη πεξηγξαθέο, νη νπνίεο θαίλνληαη πιήξεηο 

θαη αληηπξνζσπεπηηθέο. Ο νκηιεηήο δεκηνπξγεί κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ αίζζεζε ελφο 

νινθιεξσκέλνπ θαη εκπεξηζηαησκέλνπ επηρεηξήκαηνο (Edwards & Potter, 1992:163). 
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9.«Δπίθιεζε θαηεγνξίαο» - Category entitlements 

   Ζ επίθιεζε ζε κηα θαηεγνξία ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξηψζεη 

ην επηζηεκνληθφ θχξνο ή ηελ εμεηδηθεπκέλε γλψζε ηνπ νκηιεηή (Bozatzis, 1999).  Ο 

νκηιεηήο κε ηελ επίθιεζε θαηεγνξίαο πξνβαίλεη ζηε δεκηνπξγία θαηεγνξηνπνηήζεσλ 

κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπνζεηεί ηνλ εαπηφ ηνπ αιιά θαη ηνπο 

άιινπο ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο. Πξφθεηηαη γηα κηα ξεηνξηθή ηερληθή πξνάζπηζεο ηεο 

γεγνληθφηεηαο κηαο πεξηγξαθήο (Potter & Edwards, 1992:160) 

10. « Έξεηζκα»- (Footing)  

   To ηειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν βξίζθεηαη ζην κνληέιν DAM ησλ Edwards 

& Potter είλαη απηφ ηνπ Δξείζκαηνο (Footing ) (Goffman, 1979·Levinson, 1988, φπ. 

αλαθ. ζην Edwards & Potter, 1992), ην νπνίν απνηειεί βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ  ζηε 

ινγνδνζία. Δπίζεο, ε έλλνηα ηνπ εξείζκαηνο αλαθέξεηαη ζηελ ξεηνξηθή θπκαηλφκελε 

γλψκε ησλ νκηιεηψλ ζε ζρέζε κε ηελ αθήγεζε πνπ ζπγθξνηνχλ (Bozatzis,1999 φπ. 

αλαθ. ζην Μάιιηνπ,2017:22). Δπηπιένλ, ε έλλνηα ηνπ εξείζκαηνο εζηηάδεη ζηε ζέζε 

πνπ πηνζεηεί ν νκηιεηήο ζε ζρέζε κε ηα ιεγφκελά ηνπ θαη θαζνξίδεη ην πφζν 

ππφινγνο είλαη θάπνηνο γηα απηά πνπ ππνζηεξίδεη. Σέινο, ζπλδέεηαη κε ηελ αιιαγή 

πξνζψπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ζπλνκηιηαθνχ απνζπάζκαηνο, αλάινγα κε ηνλ 

ξεηνξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ νκηιεηή (Goffman, 1979 . Levinson, 1988 . Bozatzis, 

2009 φπ. αλαθ. ζην Μάιιηνπ,2017:22) 

 Σo κνληέιν ιφγν-δξάζεο ησλ Edwards θαη Potter (1992)  ρξεζηκνπνηείηαη σο έλα 

εξγαιείν αλάιπζεο, ην νπνίν δίλεη ζεκαληηθέο θαηεπζχλζεηο ζηηο δηάθνξεο ηερληθέο 

ζπλνκηιίαο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλζξψπηλεο 

αιιειεπίδξαζεο. Δπηπιένλ, εζηηάδεη ζηα γισζζηθά απνζέκαηα κε ηα νπνία νη 

νκηιεηέο θαηαζθεπάδνπλ εθδνρέο ηνπ θφζκνπ θαη ησλ άιισλ (Bozatzis, 1999: 179). 
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Κεθάιαην 2: Ζ ηαπηφηεηα ζηελ Κνηλσληθή Φπρνινγία ηνπ Λφγνπ 

 

 

     ην παξφλ θεθάιαην γίλεηαη εθηελήο κειέηε ζηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

κειέηεο ηεο ηαπηφηεηαο ζηα πιαίζηα ηεο Kνηλσληθήο Φπρνινγίαο ηνπ Λφγνπ. ηε 

ζπλέρεηα, γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα, πψο νξίδεηαη, πσο επηδξά 

ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ 

θαηαζθεπή ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

ζεκεξηλή επνρή.  

 

2.1 Οη θαηαζθεπέο ηεο ηαπηόηεηαο  

 

  Ζ έλλνηα ηεο «ηαπηφηεηαο» είλαη πνιχ δηαδεδνκέλε ζην ρψξν ησλ Κνηλσληθψλ 

Δπηζηεκψλ, ελψ έρεη απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα ηελ επηζηήκε ηεο Κνηλσληθήο 

Φπρνινγίαο, θαζψο φπσο θαίλεηαη είλαη δηαρξνληθή (Hobsbawm, 1996:38).  

Πξφθεηηαη γηα  πνιπδηάζηαηε θαη πνιχπιεπξε έλλνηα.  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 

καο πνιιέο θνξέο καο απαζρνινχλ ηα εξσηήκαηα «πνηνο ήκνπλ;», «πνηνο είκαη;», 

«πνηνο είκαη ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο;» θαη «πνηνο ζα κπνξνχζα/ήζεια λα είκαη;». 

Πξνζπαζψληαο λα δψζνπκε απαληήζεηο ζε απηά ηα εξσηήκαηα, αλαζεσξνχκε ηε δσή 

καο, ηηο επηινγέο θαη ηηο πξάμεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ χπαξμή καο. Οη 

επαλαιακβαλφκελεο απηέο εξσηήζεηο, ζρεηίδνληαη κε ηελ ηαπηφηεηα καο.  

  Ζ Γξαγψλα (2003: 20), φηαλ αλαθέξεηαη ζηελ ηαπηφηεηα πξνρσξεί ζ' έλα 

δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζε αηνκηθή θαη ζπιινγηθή θαη ηζρπξίδεηαη:  

«Η έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο είλαη πνιπδηάζηαηε. Σε ρξεζηκνπνηνχκε  γηα λα αλαιχζνπκε 

πνιιά θαη αλφκνηα πξάγκαηα. Με άιια ιφγηα, νη εθθάλζεηο ηεο ηαπηφηεηαο 

παξαπέκπνπλ ζην άηνκν, ηελ νκάδα ή ηελ θνηλσλία… Η  έληαμε ησλ αηφκσλ ζηηο 

δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο επεξεάδεηαη απφ ηηο δηνκαδηθέο ζρέζεηο θαη ηα πξνζσπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά».  

  Ο Μααινχθ (1998:33) αλαθέξεη φηη ε ηαπηφηεηα «δελ είλαη θάηη πνπ δίλεηαη κηα 

θνξά θαη θξαηάεη γηα πάληα, αληηζέησο, δηακνξθψλεηαη θαη κεηαβάιιεηαη ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο καο». Οη Widdicombe θαη Wooffitt (1995), ππνζηεξίδνπλ φηη νη 

ηαπηφηεηεο δελ  πξνζδηνξίδνληαη απφ κηα εζσηεξηθή νπζία ηνπ αηφκνπ, αιιά 

ζπγθξνηνχλ επκεηάβιεηα πξντφληα θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Δπνκέλσο, ε 

ηαπηφηεηα δελ πξνζδηνξίδεηαη σο θάηη πνπ νη άλζξσπνη είλαη, αιιά σο θάηη πνπ 
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πξαγκαηνπνηνχλ ηα άηνκα ζηα πιαίζηα θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Widdicombe, 

1998). 

  Ζ θνηλσληθή ςπρνινγία ελδηαθέξεηαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ ην άηνκν αληηιακβάλεηαη 

ηνλ εαπηφ ηνπ, ηνπο γχξσ ηνπ, ηελ επίδξαζε ησλ πξνυπάξρνπζσλ γλσζηηθψλ δνκψλ 

(θνηλσληθή λφεζε) θαη γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο εηθφλαο γηα ηνπο άιινπο (θνηλσληθή 

αληίιεςε). Δπίζεο, ε ηαπηφηεηα θαηαζθεπάδεηαη µέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε 

(interaction) µε άιια άηνµα. Σν άηνµν ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε δηακφξθσζε θαη ηελ 

εμέιημε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ κέζα απφ ηελ ζπκβνιηθή εξκελεία ησλ ελεξγεηψλ ησλ 

άιισλ αηφκσλ πνπ ην πεξηβάιινπλ (Blackledge & Hunt, 1994: 419). 

   ην πεδίν ηεο Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο νη θπξίαξρεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο (π.ρ. 

ε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο ησλ Tajfel θαη Turner, 1979),  

πξνζαλαηνιίδνληαη θπξίσο πξνο κηα νπζηνθξαηηθή νπηηθή, αθνχ αληηκεησπίδνπλ ηελ 

ηαπηφηεηα σο κηα αλεμάξηεηε θαη ζηαζεξή νληφηεηα (Widdicombe, 1998). Ζ 

δεκηνπξγία ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο, δελ επεξεάδεηαη κφλν απφ ηνλ ηξφπν πνπ ην 

ππνθείκελν αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο αιιά θαη απφ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ. Ο Hague (2007), πξνζπαζψληαο λα εμεγήζεη ηελ έλλνηα ηεο 

θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο παξαπέκπεη ζηνλ Tajfel (1972), ν νπνίνο εξκελεχεη ηελ 

θνηλσληθή ηαπηφηεηα σο ηε γλψζε ηνπ αηφκνπ φηη είλαη κέινο κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

θνηλσληθήο νκάδαο, ηνλίδνληαο ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαη αμηνινγηθή ζεκαζία απηήο 

ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ νκάδα γηα ην ίδην ην ππνθείκελν. Δπηπιένλ, ν Jenkins, 

ππνζηεξίδεη φζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή ηαπηφηεηα φηη «ε ζπιινγηθή ηαπηφηεηα θαη ε 

αηνκηθή ηαπηφηεηα γίλνληαη ηππηθά θαηαλνεηέο σο δηαθνξεηηθνχ είδνπο δηεξγαζία θαη 

φηη ππάξρεη ε ηάζε, νη ζρέζεηο κεηαμχ  ηεο  κνλαδηθήο αηνκηθφηεηαο θαη θνηλήο 

ζπιινγηθφηεηαο λα κελ λα αληηκεησπίδνληαη σο αμηψκαηα».  

    χκθσλα κε φια ηα παξαπάλσ, αληηιακβαλφκαζηε  φηη ν «πξνζσπηθφο» θαη ν 

«θνηλσληθφο» θαζνξηζκφο ηεο ηαπηφηεηαο είλαη δχν δηαθνξεηηθέο ςπρνινγηθέο 

δηεξγαζίεο (Υάζθε, 2017:25-26). 'Δηζη, ζηελ Κνηλσληθή Φπρνινγία ε «θνηλσληθή 

ηαπηφηεηα» δελ νξίδεηαη σο έλα πξάγκα, αιιά σο κηα  δπλακηθή θαη εμειηζζφκελε 

δηαδηθαζία (Turner, 1981, νπ. αλαθ. ζην Antaki, 1996.) πγρξφλσο, ε θνηλσληθή 

ηαπηφηεηα απνηειεί ηελ ςπρνινγηθή δνκή πνπ πξνζδηνξίδεη ηνπο δεζκνχο αλάκεζα 

ζην άηνκν θαη  ηελ νκάδα, δηακνξθψλνληαο κε απηφ ην ηξφπν ηηο δηνκαδηθέο 

ζπκπεξηθνξέο. Γεκηνπξγεί ζηα κέιε ηεο ηελ αίζζεζε φηη είλαη ππνρξεσκέλα λα 

δξνπλ ζαλ κέιε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο θαη λα θαζνξίδνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο 

απέλαληη ζηα κέιε ησλ άιισλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (Tajfel & Turner, 1979). 
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    Δπίζεο, πξέπεη λα ηνληζηεί θαη ε έλλνηα ηεο θνηλήο ηαπηφηεηαο ζηε Θεσξία ηεο 

Απηφ-Καηεγνξηνπνίεζεο, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο βάζε ζηελ νπνία ηα άηνκα δξνπλ σο 

κνλάδεο αληηιακβαλφκελνη ηνλ εαπηφ ηνπο κε βάζε ζπγθεθξηκέλα πξφηππα ησλ 

νκάδσλ πνπ είλαη κέιε ηνπο (Turner, 1985. Turner, Hogg, Oakes, Reicher& 

Wetherell,1987, ζην  Κνθθηλάθε, 2005).  

 

2.2  Πώο νξίδεηαη ε εξγαζηαθή αλαζθάιεηα 

 

   Έρνπλ θαηαγξαθεί δηάθνξνη νξηζκνί πξνθεηκέλνπ λα απνδψζνπλ ην πεξηερφκελν 

ηεο εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο. Ζ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα κε ηελ επξχηεξε έλλνηα, 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ αζπκθσλία κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο πνπ αληηκεησπίδεη 

θάπνηνο θαη ηνπ επηπέδνπ πνπ ζα πξνηηκνχζε (Hartley, Jacobson, Klandermans, & 

van Vuuren, 1991). Οη Greenhalgh θαη Rosenblatt (1984:438), πεξηγξάθνπλ ηελ 

εξγαζηαθή αλαζθάιεηα σο ηελ αδπλακία λα δηαηεξεζεί ε επηζπκεηή ζπλέρεηα ηεο 

εξγαζίαο, εμ αηηίαο κηαο θαηάζηαζεο πνπ θαίλεηαη λα ηελ απεηιεί. Οη Sverke θαη 

Hellgren (2002:26) ηζρπξίδνληαη φηη ν φξνο «ηεο εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο ζρεηίδεηαη 

κε ηηο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηηο αιιαγέο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ εξγαζία ηνπο
1
». ινη νη νξηζκνί πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί γηα ηελ εξγαζηαθή 

αλαζθάιεηα εκπεξηέρνπλ δχν θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία είλαη ηα εμήο: ε 

εξγαζηαθή αλαζθάιεηα α) είλαη ππνθεηκεληθφ θαηλφκελν θαη β) ραξαθηεξίδεη κφλν ηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ νη αιιαγέο σο πξνο ηελ αζθάιεηα θαη ηε εμέιημε ηεο εξγαζίαο 

γίλνληαη αθνχζηα (Greenhalgh & Rosenblatt, 1984· Hartley, Jacobson, Klandermans, 

Van Vuuren, 1991· Sverke & Hellgren, 2002). 

  Ο φξνο «εξγαζηαθή αλαζθάιεηα» θξίζεθε σο ν θαηαιιειφηεξνο φξνο γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζε ζρέζε κε άιινπο παξφκνηνπο φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηε βηβιηνγξαθία (αβεβαηφηεηα, επηζθάιεηα θ.α), γηαηί ζπκπεξηιακβάλεη ην 

ζπλαίζζεκα ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ ληψζεη έλαο εξγαδφκελνο θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

κειέηε νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη δελ ληψζνπλ βέβαηνη φηη ζα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπλερίζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο, θαζψο έρνπλ ππoγξάςεη ζχκβαζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη απηφ ηνπο επεξεάδεη ηφζν ζην 

πξνζσπηθφ φζν θαη ζην επαγγεικαηηθφ επίπεδν. Ζ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα 

ηνπνζεηείηαη αλάκεζα ζηελ εξγαζία θαη ηελ αλεξγία θαη εθδειψλεηαη έληνλα ζηνπο 

                                                           
1 “Job insecurity refers to employees’ negative reactions to the changes concerning their jobs.” 
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αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο, εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ νκάδα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

μέξνπλ φηη αθνχζηα κεηά ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο ηνπο ζα πεξάζνπλ ζην ρψξν ηεο 

αλεξγίαο (De Witte, 2005).  

 

 

2.2.1  H επίδξαζε πνπ αζθεί ε εξγαζηαθή αλαζθάιεηα ζηελ εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε 

 

  πσο απνδεηθλχεη ε έξεπλα ηνπ Consumer Confidence ηεο Nielsen γηα ην έηνο 2016,  

αλάκεζα ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο, ηελ πξψηε ζέζε, φζνλ αθνξά ηελ εξγαζηαθή 

αλαζθάιεηα θαηαιακβάλεη ε Διιάδα.  ηηο κέξεο καο είλαη απαξαίηεηε ε ζχλδεζε 

ηεο εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο κε άιινπο παξάγνληεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

αλαζθάιεηαο. Ο Loisy (2000) ππνζηήξημε φηη σο αλαζθάιεηα κπνξνχκε λα νξίζνπκε 

ηελ απνπζία ζπλζεθψλ πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο εξγαδφκελνπο ηελ αζθάιεηα λα 

απνιακβάλνπλ ηα βαζηθά  θνηλσληθά θαη εξγαζηαθά δηθαηψκαηα ηνπο.  

    Ο Μαηζαίνο Υξπζνβαιάληεο  (2008) πξαγκαηνπνίεζε κία πνζνηηθή έξεπλα 

«Αλαζθάιεηα εξγαζίαο (job insecurity), ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία (satisfaction) 

θαη νξγαλσζηαθή δέζκεπζε (commitment)» απνζθνπψληαο λα δηεξεπλήζεη  ηε ζρέζε 

αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία (πιεξσκή, 

επνπηεία, ζπλζήθεο εξγαζίαο θ.ν.θ.), ηεο αλαζθάιεηαο θαη ηεο νξγαλσζηαθήο 

δέζκεπζεο φζνλ αθνξά ηε πιήξε απαζρφιεζε (δηνξηζκέλνο/ε) θαη ηηο επέιηθηεο 

κνξθέο εξγαζίαο, ησλ αλαπιεξσηψλ θαη σξνκηζζίσλ. Πξφθεηηαη γηα κία εκπεηξηθή 

έξεπλα ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 163 εθπαηδεπηηθνί δηνξηζκέλνη, αλαπιεξσηέο, 

σξνκίζζηνη ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εξξψλ.  Δίρε ζαλ θχξην ζηφρν λα 

αλαπηχμεη έλα εξγαιείν, ην νπνίν ζα κεηξνχζε ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα, φπσο απηή 

αλαβηψλεηαη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. 

   Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα θαηέιεμε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα, φζνλ αθνξά ηελ 

εξγαζηαθή αλαζθάιεηα, νη δηνξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί, απνιακβάλνπλ κεγαιχηεξα 

πνζνζηά αζθάιεηαο απφ ηελ εξγαζία ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο δπν θαηεγνξίεο 

εθπαηδεπηηθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηνπο κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα  ην 43.2% αηζζάλνληαη ηθαλνπνηεκέλνη, ην 71.2% 

αηζζάλνληαη εξγαζηαθή αζθάιεηα, ελψ κφιηο ην 18% δειψλνπλ αλαζθαιείο, 

αληηζέησο, νη σξνκίζζηνη αλαηξέπνπλ απηά ηα δεδνκέλα, θαζψο θαλείο δελ 

δηαθαηέρεηαη απφ εξγαζηαθή αζθάιεηα. Σν 92.3% ησλ ζπκκεηερφλησλ, δειψλνπλ πσο 
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εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη είλαη ινγηθφ νη σξνκίζζηνη λα βηψλνπλ έληνλα ην αίζζεκα ηεο 

αλαζθάιεηαο αθνχ δελ έρνπλ θαηαθέξεη  λα εμαζθαιίζνπλ ηνλ δηνξηζκφ ηνπο. 

   Δπίζεο, απφ ηε κία  ε πιεηνςεθία  (80% πεξίπνπ) ησλ εθπαηδεπηηθψλ  πνπ άλεθαλ 

ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία ησλ 41 εηψλ θαη άλσ δελ εκθάληζαλ ζπκπηψκαηα 

εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο, θαζψο έρνπλ έλα ζηαζεξφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη 

παξνπζηάδνπλ ηθαλνπνίεζε, αζθάιεηα θαη αθνζίσζε. Απφ ηελ άιιε,  ε πιεηνςεθία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ λεφηεξεο ειηθίαο (σξνκίζζηνη) δηαθαηέρνληαη απφ ηελ αλαζθάιεηα 

πνπ ληψζνπλ ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηεο εξγαζίαο ηνπο. Απηή ε αβεβαηφηεηα, δελ 

επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα εληάζζνπλ ηελ εξγαζία ηνπ σο  πηπρή ηεο 

πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο ηνπο  ζηελ νπνία κειινληηθά ζα κπνξνχζαλ λα πξνζδψζνπλ 

πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

  Άιιεο  έξεπλεο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ 

επαγγεικαηηθή αλαζθάιεηα θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη εξγαδφκελνη, νη νπνίνη δηαζέηνπλ ρακειφ δείθηε επαγγεικαηηθήο 

αζθάιεηαο έρνπλ ηε ηάζε λα ληψζνπλ ιηγφηεξε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε (Oldham 

1985, Ashfold, Lee & Bobko 1989).  Μηα λεφηεξε έξεπλα ππνζηήξημε φηη ην κέγεζνο 

ηεο αζθάιεηαο πνπ ληψζνπλ νη εξγαδφκελνη θαζνξίδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ληψζεη 

θάπνηνο αζθψληαο ηα εξγαζηαθά θαζήθνληα ηνπ (Katzel, Thompson &Guzzo 1992).  

 

 

 

2.3 Σν δήηεκα ηεο εξγαζηαθήο  αλαζθάιεηαο θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηαπηόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

 

   Οη εξεπλεηηθέο κειέηεο κε ζέκα ηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

έρνπλ αλαδπζεί σο έλα μερσξηζηφ πεδίν κειέηεο ζην ρψξν ηεο έξεπλαο, θπξίσο απφ 

ην 1970 θαη εμήο (Beijaard, Meijer & Verloop, 2004). Οη Beijaard,Verloop & 

Vermunt (2000), ηνλίδoπλ πσο ε επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

επεξεάδεη ηελ αίζζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο (professional 

efficacy), φπσο επίζεο θαη ηελ εηνηκφηεηά ηνπο λα αληηκεησπίδνπλ ηηο αιιαγέο πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη εξεπλεηηθέο  κειέηεο πνπ  κειεηνχλ 

ηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνβιέπνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζηελ πξνψζεζε ηνπ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο σο 
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δηαθξηηνχ επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ (Anteliz, Coombes, & Danaher, 2006. Beijaard et 

al. , 2004. Cochran-Smith & Lytle , 1998. Darling-Hammond et al. , 1999. Gaudelli & 

Ousley, 2009. Hamman et al., 2010. Sachs, 2001, 2005. Soreide, 2006).  

 Αξγφηεξα, νη Beijaard, Meijer & Verloop (2004) αλαθέξνπλ φηη είλαη απαξαίηεηε ε 

κειέηε ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ο Friedman (2000) 

ηζρπξίδεηαη φηη ε επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα σο έλλνηα είλαη ζεκαληηθή,  γηαηί «δίλεη 

απάληεζε» ζην εξψηεκα «πνηνο είκαη σο επαγγεικαηίαο;». Ζ θαηαζθεπή ηεο 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν θαηά ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη θαηαζθεπάδνπλ κηα 

ππνθεηκεληθή εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπο φζνλ αθνξά ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ξφιν 

(Caza & Creary, 2016). Απφ ηφηε κέρξη θαη ζήκεξα νη εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ φηη ε 

αλάπηπμε ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί κηα δπλακηθή 

δηαδηθαζία (Day, Flores & Viana,2007).  

   ην ζεκείν απηφ εμεηάδεηαη ε έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο ζε ζρέζε κε ην επάγγεικα ηνπ 

αλαπιεξσηή εθπαηδεπηηθνχ θαη ηεο εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο πνπ βηψλεη. H 

εξγαζηαθή αλαζθάιεηα επεξεάδεη κε αξλεηηθφ ηξφπν ηελ πξνζσπηθή θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Sverke, Hellgren &Näswall, 2002) . 

Δηδηθφηεξα, ιφγσ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο πνπ βηψλεη έλαο 

εξγαδφκελνο, ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, έλαο αλαπιεξσηήο εθπαηδεπηηθφο, 

κπνξεί λα πηνζεηήζεη θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο αλαδηακνξθψλνπλ ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ηφζν ζην πξνζσπηθφ φζν θαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα, 

θαζψο δελ κπνξεί λα ζρεδηάζεη ηηο κειινληηθέο ηνπ θηλήζεηο. Άιιεο έξεπλεο, 

επηζεκαίλνπλ φηη νη επηπηψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε εξγαζηαθή αλαζθάιεηα είλαη ην 

έληνλν άγρνο, ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο θαη ε εκθάληζε άιισλ ςπρσηηθψλ αζζελεηψλ, 

ηα θαξδηαθά ζπκπηψκαηα θαη ε ρακειή απηνεθηίκεζε (Hellegren, Sverke, & 

Isaksson, K. 1999, Kinnunem et al., 2003, De Witte, 2005). 

    Ζ πξνζέγγηζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ιεηηνπξγεί σο κέζν γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ 

εμέιημεο θαη αλάπηπμεο, ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ απνθάζεσλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ηεο αλαζθάιεηαο θαη ηεο αβεβαηφηεηαο ελ πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο  θαη  γεληθά ηη 

ζεκαίλεη λα αζθεί  θάπνηνο ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Day & Kington, 2008. 

Hamman, Gosselin,Romano & Bunuan, 2010. Hong, 2010). Οη Beijard, Meijer θαη 

Verloop (2003: 122-123),  ππνζηεξίδνπλ φηη ε επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα είλαη κηα 

ζπλερηδφκελε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία εξκελεχνληαη νη εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλαδεηθλχνληαο ηελ  αμία ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Δπίζεο, ε 
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ηαπηφηεηα ελφο επαγγεικαηία εθπαηδεπηηθνχ απνηειείηαη απφ ππν-ηαπηφηεηεο 

Μεξηθέο απφ ηηο νπνίεο είλαη πην θεληξηθέο θαη κεξηθέο πην πεξηθεξεηαθέο. ζν πην 

βαζηθή είλαη κηα ππν-ηαπηφηεηα ηφζν πην δχζθνιν είλαη λα αιιάμεη ή λα εμαιεηθζεί. 

Παξφια απηά, απηέο νη ππν-ηαπηφηεηεο  ιίγν έσο πνιχ «ζπκθηιηψλνληαη» κεηαμχ 

ηνπο, θαζψο ζπλδένληαη  κε πνιινχο ξφινπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο επαγγεικαηία.  

     Οη εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο δελ είλαη δηαδηθαζίεο πνπ ζπκθσλνχληαη απφ θνηλνχ κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Αξθεηέο θνξέο, πξνσζνχληαη απφ ηελ εγεζία θαη δελ 

ιακβάλνπλ ππφςε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπο (Day, 2000, ζην Φσηνπνχινπ 2008).  

Οη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ  ηηο αιιαγέο θαη ηηο 

εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο είλαη ε εηζαγσγή λέσλ κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο, ε εηζαγσγή ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζην ζρνιείν, ε ζηξνθή πξνο ηε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ. ια 

απηά ζε ζπλδπαζµφ µε ηηο  ρακειέο αµνηβέο, ηε µεησµέλε αλαγλψξηζε, ηελ 

αλαζθάιεηα θαη ηηο πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο επαγγειµαηηθήο εμέιημεο  επεξεάδνπλ 

ηελ  νηθνδφκεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ 

(Παππά, 2006).  Έηζη, ε εξγαζηαθή αλαζθάιεηα είλαη πην έληνλε ζηα αλζξσπηζηηθά 

επαγγέικαηα, φπσο είλαη θαη απηφ ηνπ αλαπιεξσηή εθπαηδεπηηθνχ. Γηα απηφ θαη 

ραξαθηεξίδεηαη σο έλα απφ ηα πην αγρσηηθά επαγγέικαηα (Farber, 1991).  

  πσο είλαη γλσζηφ, νη αλαπιεξσηέο ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, θαινχληαη λα θαιχςνπλ 

θελέο ζέζεηο ζε φιε ηελ Διιάδα γηα νρηψ κήλεο, ην πεξηζζφηεξν, ρσξίο εξγαζηαθά 

δηθαηψκαηα, ελψ κεηά ζα πξέπεη ηνπο ζεξηλνχο κήλεο λα πεξηνξηζηνχλ ζην ηακείν 

αλεξγίαο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηηο βηνηηθέο αλάγθεο ηνπο. Δπίζεο, ε πξφζιεςε 

ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο θαζηζηά αδχλαην θάζε νηθνγελεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ γηα ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο (Μεηξίδνπ, 2015).   

    Οη πξνζσξηλνί αλαπιεξσηέο, απφ ηε κία έρνπλ ηηο ίδηα θαζήθνληα µε ηνπο 

κνλήξνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπκκεηέρνπλ µε ηνλ ίδην ηξφπν ζην εθπαηδεπηηθφ θαη 

δηδαθηηθφ έξγν ησλ ζρνιηθψλ µνλάδσλ, απφ ηελ άιιε δελ βηψλνπλ ηελ αζθάιεηα θαη 

ηε βεβαηφηεηα ησλ κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη αλαπιεξσηέο 

εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ πξψηε κέξα ηεο πξφζιεςήο ηνπο είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

αλαιάβνπλ ηελ πιήξε επζχλε ηεο ηάμεο, λα αληαπνθξηζνχλ ζηα  θαζήθνληα ηνπο σο 

εθπαηδεπηηθνί θαη λα  ζπγθξνηήζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα. Ζ είζνδφο 

ηνπο ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ  ζπλδέεηαη κε  λέεο εκπεηξίεο θαη θαηλνχξγηα 

εξεζίζκαηα θαη ηαπηφρξνλα νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα 
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δηακνξθψζνπλ ηελ επαγγεικαηηθήο ηνπο ηαπηφηεηα ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ξφινπο 

θαη ηηο επζχλεο πνπ ηνπο ππνδεηθλχεη ε  θνπιηνχξα ηνπ εθάζηνηε ζρνιείνπ.  

  Οη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί είλαη κηα επαγγεικαηηθή νκάδα, ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε θηλεηηθφηεηα θαζψο αιιάδνπλ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θάζε 

ρξφλν θαη θαη’ επέθηαζε ηφπν δηακνλήο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα, εθηφο απφ ην 

εξγαζηαθφ θνκκάηη, νη  αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί λα έξρνληαη αληηκέησπνη κε 

ζνβαξέο δπζθνιίεο θαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, φπσο απηή ηεο εχξεζεο θαηνηθίαο. Σν 

πξφβιεκα είλαη αθφκα κεγαιχηεξν ζηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο, φπνπ θαινχληαη λα 

ππεξεηήζνπλ νη αλαπιεξσηέο.  

  Απ' φια απηά αλαδχεηαη ην ζεκαληηθφ έξγν ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Υσξίο ηελ παξνπζία ηνπο αξθεηέο ζρνιηθέο 

κνλάδεο, θπξίσο ηεο λεζησηηθήο Διιάδαο, ζα παξέκελαλ θιεηζηά. Ζ ρξφληα 

αδηνξηζηία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε ζρεδφλ κνληκνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ 

αλαπιεξσηψλ αλαγθάδεη ρηιηάδεο αλαπιεξσηέο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο λα πεξηπιαλψληαη θάζε ρξφλν αλά 

ηελ Διιάδα, βηψλνληαο  ζε θαζεκεξηλή βάζε ηελ αλαζθάιεηα θαη ηελ έιιεηςε 

ζηαζεξφηεηαο. χκθσλα κε καξηπξίεο αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ ην λα εξγάδεηαη 

θαλείο ζε αθξηηηθά λεζηά, δελ είλαη εχθνιν, γηαηί πξψηα απ’ φια πξέπεη λα 

πξνζαξκνζηεί ζε θαηλνχξγηεο ζπλζήθεο. Απηφ επηβαξχλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη 

είλαη δχζθνιν λα έξζεη ζε ζπρλή επαθή ζπρλά κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ εμαηηίαο ηεο 

απνκφλσζεο θαη ηεο έιιεηςεο ζπγθνηλσληψλ. Δπηπιένλ, ππάξρεη πάληα ν θφβνο ηεο 

χπαξμεο θηλδχλσλ ζε πεξίπησζε πνπ αξξσζηήζνπλ, θ.ι.π (αιηνχ & 

Υαξαιακπάθεο, 2015).  

   ινη απηνί νη παξάγνληεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ δεκηνπξγνχλ ζηνπο αλαπιεξσηέο 

εθπαηδεπηηθνχο αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, φπσο αλαζθάιεηα, αβεβαηφηεηα, 

απνγνήηεπζε, ακθηβνιία γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη καηαίσζε 

ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο (Flores & Day, 2006 ∙ Hebert & Worthy, 2001).   Δπνκέλσο, ε  

εξγαζηαθή αλαζθάιεηα πνπ βηψλνπλ νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί δπζρεξαίλεη ηε 

δηαδηθαζία πξναγσγήο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο (ηαπξφπνπινο, 2013). 

  Σελ παξνχζα ζηηγκή νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί βιέπνπλ ηελ πξννπηηθή ηεο 

κνληκνπνίεζήο ηνπο λα απνκαθξχλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν αθνχ  θαζψο έρεη ιεθζεί  

θάπνηα λνκνζεηηθή ξχζκηζε κε αξηζκ. 61799/Δ1/17.4.2019 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ην νπνίν βεβαηψλεηαη ε ζπκθσλία ηνπ 

θνξέα κε ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
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άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2190/1994 (ΦΔΚ 28 Α΄), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 71 

ηνπ λ. 4590/2019 (ΦΔΚ 17 Α΄) πξνζθαιεί  ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο θιάδσλ ΠΔ61 θαη ΠΔ71 θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, θιάδσλ ΠΔ01, ΠΔ02, ΠΔ03, ΠΔ04, ΠΔ05, ΠΔ06, 

ΠΔ07, ΠΔ08, ΠΔ11, ΠΔ33, ΠΔ34, ΠΔ40, ΠΔ41, ΠΔ60, ΠΔ70, ΠΔ78, ΠΔ79.01, 

ΠΔ80, ΠΔ81, ΠΔ82, ΠΔ83, ΠΔ84, ΠΔ85, ΠΔ86, ΠΔ87, ΠΔ88, ΠΔ89, ΠΔ90 θαη 

ΠΔ91 κε εμεηδίθεπζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή, λα ππνβάινπλ, εθφζνλ ηεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο (γεληθά θαη απαηηνχκελα ηππηθά θξηηήξηα), «ΑΗΣΖΖ - ΤΠΔΤΘΤΝΖ 

ΓΖΛΧΖ» (ειεθηξνληθή) γηα λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία θαηάηαμεο κε ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο, θαηά θιάδν θαη εηδηθφηεηα, γηα ηελ πιήξσζε ησλ θελψλ ζέζεσλ 

εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

(ΔΑΔ), θαζψο θαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη 

ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (alphavita.gr.,2019). κσο 

κέρξη ζηηγκήο δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κφληκνη δηνξηζκνί, θαζψο ε δηαδηθαζία 

θαίλεηαη λα έρεη παγψζεη, γη’ απηφ αληηκεησπίδνπλ κία ηδηαίηεξα δπζάξεζηε 

θαηάζηαζε.  

  Δπηπιένλ, ε ηαπηφηεηα δηαθαηέρεη θεληξηθφ ξφιν ζην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

αθνχ ηνπ παξαρσξεί έλα πιαίζην γηα λα  θαηαζθεπάδεη ηηο δηθέο ηνπ αληηιήςεηο γηα ην 

«πψο λα ππάξρεη»  θαη «πψο λα θαηαλνεί» ην επάγγεικά ηνπ θαη ηελ ζέζε ηνπ ζηελ 

θνηλσλία (Sachs, 2005:15). Δμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, πνιινί εθπαηδεπηηθνί  

αηζζάλνληαη ζπλαηζζεκαηηθά θαηαπνλεκέλνη, ππνηηκεκέλνη θαη επαγγεικαηηθά 

πεξηζσξηνπνηεκέλνη (Priestley, Edwards, Priestley, & Miller, K.  2012, ζην: 

Greenfield, 2015:52). Δπνκέλσο, νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί δηαθαηέρνληαη απφ 

ζπκπηψκαηα θφπσζεο, έληνλν άγρνο θαη αλαζθάιεηα, σο πξνο ηελ παξερφκελε 

πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη απφ θξίζε ηαπηφηεηαο. (βι. π.ρ. Esteve, 1989. 

Klette, 2000). 
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 Κεθάιαην 3. Ζ κειέηε ηεο εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο ζηελ πνηνηηθή θνηλσληθή 

έξεπλα 

     

    ην παξφλ θεθάιαην πεξηιακβάλεηαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηεο 

πξνυπάξρνπζαο πνηνηηθήο έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 4 πνηνηηθέο έξεπλεο θαη φπσο ζα δνχκε 

αλαιπηηθά παξαθάησ ζηηο δχν απφ απηέο ρξεζηκνπνηείηαη ην ίδην κνληέιν αλάιπζεο 

κε ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή. 

   Ζ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα είλαη έλα ζέκα πνπ φπσο θαίλεηαη απαζρνιεί ηελ δηεζλή 

επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή θνηλφηεηα, ηδίσο γηα ηηο  δπζκελείο ζπλζήθεο  πνπ  

επηθπιάζζεη ζηα άηνκα θαη ζηηο επηρεηξήζεηο. ήκεξα, ιφγσ ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε εξγαζηαθή αλαζθάιεηα γίλεηαη αθφκα πην έληνλε θαη θαίλεηαη 

λα απαζρνιεί φιν θαη πεξηζζφηεξνπο εξγαδφκελνπο. Ζ πνηνηηθή έξεπλα δελ ζα 

κπνξνχζε λα αθήζεη αδηεξεχλεην απηφλ ηνλ ηνκέα. Παξαθάησ, παξνπζηάδνληαη 

ζπλνπηηθά ηέζζεξηο πνηνηηθέο έξεπλεο πνπ πξνζπαζνχλ λα δηεξεπλήζνπλ ην πψο νη 

ζπκκεηέρνληεο βηψλνπλ ηελ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα θαη ην πψο επηδξά ζηε ηαπηφηεηα 

ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

  H πνηνηηθή έξεπλα, ηνπ Μπατξάκνγινπ (2017) κε ηίηιν : «Δπειημία θαη Αλαζθάιεηα: 

κειέηε πεξίπησζεο ησλ ελνηθηαδφκελσλ εξγαδνκέλσλ ζην ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ 

πιεξνθνξηθήο», δηαπξαγκαηεχεηαη κηα ζχγρξνλε θαη επέιηθηε κνξθή απαζρφιεζεο, 

απηήο ηνπ δαλεηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη δηεξεπλά πψο νη ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο 

πνπ παξαηεξνχληαη ζην ρψξν ηεο ζπγθεθξηκέλεο απαζρφιεζεο επεξεάδνπλ ηελ 

πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπίζεο, ε παξνχζα κειέηε επηρεηξεί λα 

δηεξεπλήζεη  ηελ επίδξαζε απηνχ ηνπ εξγαζηαθνχ θαζεζηψηνο ζην ίδην ην ππνθείκελν 

ζέινληαο κε απηφ ην ηξφπν λα δψζεη θσλή ζηελ νκάδα απηψλ ησλ εξγαδφκελσλ θαη 

λα δηαθσηίζεη γηα ην αλ πξάγκαηη απηφ ην επέιηθην εξγαζηαθφ θαζεζηψο επεξεάδεη 

ηελ ίδηα ηελ θνηλσληθή χπαξμε ηνπ ππνθεηκέλνπ.  

   Σα εξεπλεηηθά ηεο εξσηήκαηα θαηαγξάθνληαη παξαθάησ: 

1.Πνηεο δηαζηάζεηο ηεο επέιηθηεο απαζρφιεζεο επζχλνληαη γηα ηελ ππνβάζκηζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο ηνπο; 

2. Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο εξγαζίαο γηα ηνπο ίδηνπο; 
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3. Πνηνη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία ζε θαζεζηψο δαλεηζκνχ, 

ζεσξνχληαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο σο ππεχζπλνη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ αηζζήκαηνο 

ηεο θνηλσληθήο αλαζθάιεηαο; 

4. Πσο επηδξά ε απαζρφιεζε ζην ζπγθεθξηκέλν θαζεζηψο εξγαζίαο ζηηο πξνζδνθίεο 

πνπ νη ίδηνη εθθξάδνπλ ζε ζρέζε κε ηνλ εξγαζηαθφ ηνπο βίν; 

(Μπατξάκνγινπ,2017:71). 

    Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, ν εξεπλεηήο έθηηαμε έλαλ νδεγφ 

ζπλέληεπμεο, ν νπνίνο απνηεινχληαλ απφ ηέζζεξηο ελφηεηεο. Ζ πξψηε αθνξνχζε ηα 

πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ νκηιεηψλ. Ζ δεχηεξε ελφηεηα πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο 

ζρεηηθά κε ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

απαζρφιεζεο (Δμαζθάιηζε επαγγεικαηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη εμέιημεο, ζηε 

ζπκθηιίσζε πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο, ζηε κηζζνινγηθή επειημία θν.) Ζ 

ηξίηε ελφηεηα ζρεηηδφηαλ κε εξσηήζεηο αμηνιφγεζεο φζνλ αθνξά ηηο ηδηαίηεξεο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή απαζρφιεζεο 

(εξγαζηαθά δηθαηψκαηα). Ζ ηειεπηαία ελφηεηα αθνξνχζε ηα αηζζήκαηα αλαζθάιεηαο 

πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνπο εξγαδφκελνπο εμαηηίαο ηεο ζρέζεο εξγαζία ηνπο 

(Μπατξάκνγινπ, 2017:72-73). 

  Σα δεδνκέλα αληιήζεθαλ απφ ηελ δηεμαγσγή εηο βάζνο ζπλεληεχμεσλ. πκκεηείραλ 

ζπλνιηθά 9 άηνκα, 1 γπλαίθα θαη 8 άληξεο ειηθίαο 22 έσο 49 εηψλ. ινη έθεξαλ ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ ζε θαζεζηψο ελνηθίαζεο. 

  Σα θπξηφηεξα επξήκαηα πξνβάιινπλ, αξρηθά, ηελ επηζπκία έληαμεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην κφληκν πξνζσπηθφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο θαη θαη' 

επέθηαζε επηζπκνχλ ηελ αιιαγή ηνπ θαζεζηψηνο εξγαζίαο ηνπο απφ πξνζσξηλφ ζε 

κφληκν (temptoperm), αλαδεηψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ επαγγεικαηηθή 

ζηαζεξφηεηα.  Δπηζπκίεο φκσο πνπ ε πξνζσξηλφηεηα ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ηνπο 

εκπνδίδεη ηελ επίηεπμή ηνπο. Δπίζεο, παξνπζηάδνπλ  ηνλ αζηαζή θαη αβέβαην 

ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο, ηελ ρξήζε ηνπ δαλεηδφκελνπ πξνζσπηθνχ πξνθεηκέλνπ λα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ ρσξίο φκσο λα πξνζθέξνπλ ηελ επθαηξία ζε 

απηή ηελ νκάδα εξγαδνκέλσλ λα αλαπηχμνπλ ηερληθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο. 

Σέινο, απηνί νη εξγαδφκελνη ληψζνπλ έληνλα ην αίζζεκα ηεο αλαζθάιεηαο, θαζψο νη 

ίδηνη πηζηεχνπλ φηη ζα έρνπλ έλα αβέβαην εξγαζηαθφ κέιινλ θαη ληψζνπλ νηθνλνκηθά 

εχζξαπζηνη (π.ρ. δελ ππάξρεη νηθνλνκηθή θάιπςε εμφδσλ κεηαθίλεζεο ζε 

απνκαθξπζκέλνπο ρψξνπο εξγαζίαο) εθφζνλ αληηκεησπίδνληαη σο θαηψηεξνη απφ 

ηνπο κφληκνπο εξγαδφκελνπο κε απνηέιεζκα λα νδεγνχληαη ζηελ απνκφλσζε. 
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   Οη Kαξαθηνπιάθε, ππξηδάθεο, Γηαλλαθνπνχινπ, Καξαιήο θαη ψξνο  (2014) 

πξαγκαηνπνίεζαλ κηα πνηνηηθή έξεπλα κε ηίηιν: «Αλεξγία θαη εξγαζηαθή επηζθάιεηα. 

Γηαζηάζεηο θαη επηπηψζεηο ζε θαηξφ θξίζεο». Ζ κέζνδνο ηεο ζπλέληεπμεο  

πξνθξίζεθε σο ε θαηαιιειφηεξε γηα ηε πξαγκαηνπνίεζε ηεο πνηνηηθήο θνηλσληθήο 

έξεπλαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ελφο 

επξχηεξνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΗΝΔ ΓΔΔ, ην νπνίν ζρεηηδφηαλ κε ηηο 

πνηνηηθέο επελέξγεηεο ηεο αλεξγίαο.  Δίρε σο θχξην ζηφρν ηελ ζπιινγή πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηηο εκπεηξίεο, ηηο απφςεηο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο 

αλαπαξαζηάζεηο (Ησζεθίδεο, 2008· Ησζεθίδεο θαη ππξηδάθεο, 2006) ησλ 

πιεξνθνξεηψλ γηα ην θιέγνλ δήηεκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαζψο θαη ηελ 

θαηαλφεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ εθθάλζεσλ ηεο επηζθάιεηαο.  

  Ο νδεγφο ζπλέληεπμεο απνηεινχληαλ απφ 6 ελφηεηεο: Ζ πξψηε  ζρεηηδφηαλ κε ηελ 

ηαπηφηεηα ησλ πιεξνθνξεηψλ. Ζ δεχηεξε ζρεηηδφηαλ κε ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ 

πιεξνθνξεηψλ ζε ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε θξίζε. Οη εξσηήζεηο ζηφρεπαλ ζηελ 

ηνπνζέηεζε επί ηνπ δεηήκαηνο, ψζηε λα πξνθιεζεί ζπδήηεζε γη’ απηφ.  Ζ ηξίηε 

αθνξνχζε  ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ νκηιεηψλ γηα ηελ εξγαζία θαη ηελ 

απαζρφιεζε. Ζ ηέηαξηε ζπλδεφηαλ κε ην θαηά πφζν νη ίδηνη ή άιινη ζπλάδειθνί ηνπο 

είραλ ππνζηεί ηηο ζπλζήθεο ηεο νηθνλνκηθήο βίαο (Σζνπθαιάο, 1987) θαη πνηνη ηελ 

πξνθαινχζαλ θαηά ηε γλψκε ηνπο. Ζ πέκπηε αθνξνχζε ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπο 

φζνλ αθνξά  ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο απηνχ ηνπ ζέκαηνο ηφζν απφ ηνπο ίδηνπο φζν 

θαη απφ ηνλ πεξίγπξφ ηνπο θαη απφ ηελ νξγαλσκέλε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε.  Ζ 

ηειεπηαία, είρε ζρέζε κε  ηνπο ηξφπνπο αλάδεημεο ηνπ δεηήκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηηο ζπλζήθεο είηε ηεο ηξέρνπζαο εξγαζίαο ηνπο είηε ησλ ζπλζεθψλ δσήο ηνπο.  

   Σα δεδνκέλα αληιήζεθαλ απφ 81 εηο βάζνο πνηνηηθέο ζπλεληεχμεηο, απφ ηηο νπνίεο 

ζηε  ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αμηνπνηήζεθαλ νη 44.  Οη νκηιεηέο, ήηαλ άληξεο θαη 

γπλαίθεο κε κέζν φξν ειηθίαο 33-45 ρξνλψλ, ελψ θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα απφ ηνπο 

εξεπλεηέο νη νκηιεηέο  λα πξνέξρνληαη απφ πνηθίια εξγαζηαθά πεξηβάιινληα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, απφ ηνπο 44 ζπλεληεπμηαδφκελνπο, νη 20 ήηαλ απνιπκέλνη απφ ηελ 

εξγαζία ηνπο, νη 10 εξγαδφκελνη κε επηζθαιέο θαζεζηψο απαζρφιεζεο, νη 6 

εξγαδφκελνη ζηνλ δεκφζην ηνκέα, νη 6 βξηζθφηαλ ζε θαζεζηψο κεηάηαμεο θαη 2 είραλ 

απνρσξήζεη απφ ηελ εξγαζία ηνπο ιφγσ εζεινπζίαο εμφδνπ ή πξφσξεο 

ζπληαμηνδφηεζεο. 

   Απφ ηα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη ε εξγαζηαθή 

επηζθάιεηα θαη ε αλεξγία  θαίλεηαη λα απαζρνινχλ ζηηο κέξεο καο πνιχ κεγάιν 
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αξηζκφ εξγαδνκέλσλ, αθφκα θαη θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε εξγαζηαθή 

ζρέζε  παιηφηεξα δηαθξίλνληαλ απφ ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα, απφ εξγαζηαθή θαη 

κηζζνινγηθή αζθάιεηα. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ην πψο νη νκηιεηέο βηψλνπλ ηελ αλεξγία 

θαη ηελ εξγαζηαθή επηζθάιεηα, πέξα απφ ηνπο «παξαδνζηαθνχο» παξάγνληεο πνπ  

επεξεάδνπλ ην βίσκα απηφ (θχιν, ειηθία, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ θαη ηνπ λνηθνθπξηνχ ζην νπνίν δνπλ θ.ιπ.), ε νηθνλνκηθή 

θξίζε θαίλεηαη λα επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα 

αληηιακβάλνληαη ηελ παξνχζα αιιά θαη ηε κειινληηθή ηνπο θαηάζηαζε. Δπηπιένλ, 

θαίλεηαη λα δεκηνπξγείηαη κηα γθξίδα δψλε  γχξσ απφ ηηο ζπλζήθεο δσήο ησλ  

νκηιεηψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα άθξα ελφο δίπνινπ, ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ ηελ 

πξφηεξε θαη ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζή ηνπο, εκπεξηέρνληαο  πνηθηιία κνξθψλ 

ππνβαζκηζκέλεο θαη ρακεινχ θχξνπο εξγαζίαο, θαζψο θαη πνιιέο 

εηεξναπαζρνιήζεηο (Kαξαθηνπιάθε, ππξηδάθεο, Γηαλλαθνπνχινπ, Καξαιήο θαη 

ψξνο, 2014:87-88) 

  Δπίζεο, απφ ηα επξήκαηα  πξνθχπηεη φηη ε πξνθαινχκελε αλαζθάιεηα δελ νθείιεηαη 

κφλν ζηελ απψιεηαο ηεο εξγαζίαο, αιιά θπξίσο ζην φηη, αθελφο ππφ ζπλζήθεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, ην κέιινλ κνηάδεη άδειν θαη αθεηέξνπ ζην φηη φζν επηθξαηεί 

απηή ε θαηάζηαζε ηφζν ε εξγαζηαθή ηαπηφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ βηψλεηαη σο 

ππνβάζκηζε. Ζ πξαγκαηηθφηεηα απηή γίλεηαη αθφκα ρεηξφηεξε εάλ ζπλππνινγίζεη 

θάπνηνο θαη ηνπο παξάγνληεο ηνπ θχινπ θαη ηεο ειηθίαο ζε ζπλδπαζκφ κε έλα 

ππνιεηκκαηηθφ θνηλσληθφ θξάηνο,  φπνπ νη πξαθηηθέο  θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο 

κνηάδνπλ αδχλακεο θαη αλήκπνξεο λα αληηκεησπίζνπλ ην πξαγκαηηθφ πξφβιεκα 

(Kαξαθηνπιάθε, ππξηδάθεο, Γηαλλαθνπνχινπ, Καξαιήο θαη ψξνο, 2014:89-90) 

  O Κεζίζνγινπ (2014) ζηε δηαηξηβή ηνπ κε ηίηιν: «Δπηζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη 

θνηλσληθέο ηαπηφηεηεο: Μηα θνηλσληθφ-ςπρνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ ιφγνπ ησλ λέσλ 

κεηαλαζηψλ Β' γεληάο» κειεηά ηελ «εξγαζηαθή επηζθάιεηα» σο θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν 

δηακφξθσζεο ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο λέσλ πνπ δνπλ ζην ζεκεξηλφ θνηλσληθφ-

πνιηηηζκηθφ πιαίζην ηεο Διιάδαο ππφ ηηο ζπλζήθεο θξίζεο. Ζ «εξγαζηαθή επηζθάιεηα 

απνηειεί έλα θαίξην θνηλσληθφ δήηεκα κε αληηθξνπφκελεο θνηλσληθέο ζεσξήζεηο, νη 

νπνίεο αθνξνχλ ηφζν ζηνλ εληνπηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ ζηε γέλεζε θαη 

αλαπαξαγσγή ηνπ θαηλνκέλνπ φζν θαη ζηε δηαπίζησζε ησλ πνιχπινθσλ επηπηψζεσλ 

πνπ έρεη, ή κπνξεί λα έρεη, ε ελ ιφγσ ζπλζήθε ζε πνιίηεο δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ θαη 

ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα» (Κεζίζνγινπ, 2014:5). Δπνκέλσο, ν ζηφρνο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη εκπεηξηθά κε πνηνηηθέο κεζφδνπο πψο νη 
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θνηλσληθά δξψληεο, λέεο θαη λένη,  αληηιακβάλνληαη ηα πιαίζηα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

κέζα ζηελ νπνία δνπλ: πψο δειαδή κηινχλ, πεξηγξάθνπλ, δηθαηνινγνχλ ή/θαη 

θαηαθξίλνπλ ην ζχγρξνλν εξγαζηαθφ θαζεζηψο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο νκηιία 

(Κεζίζνγινπ,2014:125). 

Σα εξεπλεηηθά εξψηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηξηβήο θαηαγξάθνληαη παξαθάησ: 

1. Πψο πεξηγξάθνληαη νη εξγαζηαθέο εκπεηξίεο απφ ηα άηνκα (θαηεγνξηνπνηήζεηο, 

αηηίεο, απφδνζε επζπλψλ, επηπηψζεηο ζην άηνκν, ηξφπνη αληίδξαζεο – 

ζπλαηζζεκαηηθήο αληηκεηψπηζεο, θνηλσληθά θαη ςπρνινγηθά ππνζηεξηθηηθά 

ζπζηήκαηα) ζε αληηπαξάζεζε κε ηηο πξνζδνθίεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ; 

2. Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο γηα ην δίπνιν εξγαζηαθήο αζθάιεηαο/αλαζθάιεηαο ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία;  

3. Πνηεο ζέζεηο ππνθεηκέλσλ (θνηλσληθέο ηαπηφηεηεο) πηνζεηνχλ νη νκηιεηέο ζην 

ιφγν, πξνθεηκέλνπ λα ινγνδνηήζνπλ γηα ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ εξγαζία ηνπο; 

4. Πνηα ηδενινγηθά, πνιηηηζκηθά θαη ηζηνξηθά πιαίζηα ιεηηνπξγνχλ σο απνζέκαηα πνπ 

πιεξνθνξνχλ ηηο ινγνδνζίεο ησλ νκηιεηψλ θαη πψο απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

λνκηκνπνηήζνπλ ή λα απνξξίςνπλ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο;  

5. Πνηεο δηαθνξέο ππάξρνπλ σο πξνο ηα εξσηήκαηα 1, 2 θαη 3 αλάκεζα ζην ιφγν ησλ 

δχν θχξησλ νκάδσλ (νκάδα λέσλ κεηαλαζηψλ β' γεληάο/νκάδα κε ειιεληθή εζληθή 

ηαπηφηεηα) αιιά θαη δηαθνξέο ζην ιφγν κε βάζε ην θχιν θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

θαηάζηαζε; 

(Κεζίζνγινπ,2014:126-127) 

  Οη ζπκκεηέρνληεο είλαη 40 λένη άλζξσπνη ( 19 κεηαλάζηεο β' γεληάο θαη 21 ληφπηνη). 

Πξφθεηηαη γηα κηα νκάδα πνπ έρεη βηψζεη έληνλα ηα απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο θαη ζπλεπψο ηελ εξγαζηαθή επηζθάιεηα. Δπίζεο, πξνζπαζεί λα  δηεξεπλήζεη 

κέζα απφ ηε κέζνδν ηεο ζπλέληεπμεο ηνπο ηξφπνπο θαηά ηνπο νπνίνπο απνδέρνληαη 

(κε θνηλσληθνςπρνινγηθνχο φξνπο) ηηο ζπγθπξίεο ηεο εξγαζηαθήο επηζθάιεηαο αιιά 

θαη ηηο επηδξάζεηο πνπ αζθνχλ απηέο νη ζπγθπξίεο ζηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηά 

ηνπο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο άιινπο. Ζ θνηλσληθή ηαπηφηεηα «social identity», 

είλαη πξντφλ αιιειεπίδξαζεο ηεο πξνζσπηθήο  ηαπηφηεηαο κε ηνλ πεξίγπξφ ηεο 

(«surroundings»). Δπνκέλσο, έρνπκε κηα  ζπλάληεζε ηεο θνηλσληθήο θαη ηεο 

πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο (Wrenn, 2012:404). 

   Σέινο, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα απηήο ηεο έξεπλαο είλαη ε θαηαζθεπή 

ηεο επηζθαινχο εξγαζίαο, σο παξάγνληαο δηακφξθσζεο ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο  

ησλ λέσλ β' γεληάο θαη ηνπο λένπο ειιεληθήο θαηαγσγήο  πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή 
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ηελ κειέηε. (Κεζίζνγινπ, 2014:311). Απηφ ην εχξεκα επηβεβαηψλεη ην ζπκπέξαζκα 

ηεο έξεπλαο ησλ Υξπζάθε, Μ., Μπαινχξδνο, Γ. & Σξακνπληάλεο, Α.,  (2012) φηη 

δειαδή: «πξνθχπηεη ε ίδηα πεξίπνπ εηθφλα γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ 

ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο γηα ην ζχλνιν ησλ λέσλ, κεηαλαζηψλ ή κε, ε νπνία θαη 

ραξαθηεξίδεηαη σο ηδηαίηεξα επηβαξπκέλε, ηε ζηηγκή πνπ ηα πνζνζηά αλεξγίαο γηα ην 

ζχλνιν ησλ λέσλ ππεξβαίλνπλ ην 50%» (Υξπζάθεο, θ.ά., 2012: 153). 

   Ζ Kelan (2008), ζην άξζξν ηεο κε ηίηιν  «Gender, risk and employment insecurity: 

The masculine breadwinner subtext» πεξηγξάθεη κία πνηνηηθή έξεπλα, ε νπνία 

δηεμήρζε ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ρξεζηκνπνηεί σο εξεπλεηηθά 

εξγαιεία, ηηο ζπλεληεχμεηο θαη  ηηο παξαηεξήζεηο. Οη ζπκκεηέρνληεο πξνέξρνληαλ  

απφ δχν εηαηξίεο ΣΠΔ. πλνπηηθά, ζπκκεηείραλ 26 εξγαδφκελνη, 16 άλδξεο θαη 10 

γπλαίθεο. Σν θχξην εξψηεκα ήηαλ, ην πψο νη εξγαδφκελνη αληηιακβάλνληαη ηνπο 

θηλδχλνπο, ηδίσο ζε ζρέζε κε ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο.  

   Πην ζπγθεθξηκέλα, ηελ εξεπλήηξηα ηελ ελδηέθεξε λα δηεξεπλήζεη ηηο πεγέο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ νη ζπλεληεπμηαδφκελνη, πψο κίιεζαλ θαη δηθαηνιφγεζαλ νξηζκέλεο 

απφςεηο γηα ην θχιν, ηνλ θίλδπλν θαη ηελ αλαζθάιεηα. Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ηεο αλάιπζεο ιφγνπ, αληιψληαο ζηνηρεία απφ  

ην κνληέιν ησλ Potter θαη Weherell (1987). Σν πιενλέθηεκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

κνληέινπ, είλαη φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα επηθεληξσζεί ζε κηθξν-

ιεπηνκέξεηεο ζηε ζπδήηεζε, φπσο νη εηδηθέο γισζζηθέο θαηαζθεπέο (Speer & Potter, 

2000,2002)  θαη κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα επηθεληξσζεί ζηελ επξχηεξε 

ηδενινγία πνπ επεξεάδεη ηελ έθθξαζε νξηζκέλσλ δειψζεσλ (Edley & Wetherell, 

1999, 2001;Wetherell & Edley, 1999). Ο ιφγνο ζεσξείηαη εδψ σο θνηλσληθή 

πξαθηηθή, ιεηηνπξγηθά θαη ξεηνξηθά νξγαλσκέλνο (Gill, 2000, Potter &Wetherell, 

1987). Ο ιφγνο αλαθέξεηαη ζηε γιψζζα σο δξάζε θαζψο θαη ζε ηδενινγηθέο δνκέο 

πνπ επεξεάδνπλ ηα γισζζηθά πξφηππα (Billig et al., 1988;Gill, 2000; Wetherell, 

1998; Wetherell & Potter, 1988) 

   Δληνπίζηεθαλ ηέζζεξα δηαθξηηά αιιά θαη αιιειεπηθαιππηφκελα εξκελεπηηθά 

ξεπεξηφξηα (ρεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα, ην θχιν θαη ηνλ θίλδπλν ηεο 

απφιπζεο, λα γίλεηο βηνπαιαηζηήο θαη λα παξακείλεηο έλαο βηνπαιαηζηήο) κέζσ ησλ 

νπνίσλ νη εξγαδφκελνη ΣΠΔ κίιεζαλ γηα ηελ αίζζεζε  ηνπ θηλδχλνπ, ηεο εξγαζηαθήο 

αλαζθάιεηαο θαη πσο απηά ηα ζηνηρεία ζρεηίδνληαη κε ην θχιν ηνπο. Έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα απηήο ηεο έξεπλαο  είλαη ην γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο 

ζησπεξά είραλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα ράζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ιφγσ ησλ  
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δηαξζξσηηθψλ παξακέηξσλ θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ππήξραλ ζρεηηθά ιίγεο γπλαίθεο ζ' 

απηφλ ηνλ ηνκέα. Σν λα γίλεζαη θαη λα παξακείλεηο βηνπαιαηζηήο θαη ε δηαηήξεζε ηεο 

ζέζεο εξγαζίαο ελφο αηφκνπ θαηαζθεπάζηεθαλ σο θεληξηθέο έλλνηεο. Ζ γήξαλζε 

ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο παξάγνληαο  άγρνπο, φζνλ αθνξά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ ζα ήηαλ δπλαηφ λα δηαηεξήζεη θαλείο ηελ αλάινγε ζέζε εξγαζίαο ηνπ.  

   

 

  



[38] 
 

 Κεθάιαην 4. Σν ζεζκηθό πιαίζην ηεο εξγαζίαο ησλ αλαπιεξσηώλ 

 

   ε απηφ ην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο εξγαζίαο ησλ 

αλαπιεξσηψλ. Έπεηηα, αλαιχεηαη ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε, εθφζνλ ην 2019 

ζεζκνζεηήζεθαλ θάπνηεο αιιαγέο ζηελ κέρξη ηψξα λνκνζεζία θαη ζηε ζπλέρεηα 

αλαιχεηαη ε ζρέζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζην ζεζκφ ησλ αλαπιεξσηψλ. Σέινο, 

αθνινπζνχλ νη ζηφρνη θαη ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο. 

 

4.1 Οη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί θαη ε ζρεηηθή λνκνζεζία 

  

  Ο ζεζκφο ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ, δελ απνηειεί ζχγρξνλν θαηλφκελν γηα 

ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε, θαζψο εληνπίδεηαη λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηνπο 

αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο απφ ην 1929. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηελ πεξίνδν  ηνπ 

1929-1930 θαηαγξάθεθαλ θάπνηεο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, νη νπνίεο 

απνηέιεζαλ ηελ αθεηεξία  γηα ηελ  πξνψζεζε ελφο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ζρεηηθά κε 

ηνπο αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο κέρξη θαη ην 1999, φπνπ ην πεξηερφκελφ ηνπ 

ζρεηηδφηαλ θπξίσο κε ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ εξγαζηαθή ηνπο θαηάζηαζε, φπσο 

νη ακνηβέο ηνπο, ηα έηε πξνυπεξεζίαο ηνπο θαη ε αλαγλψξηζε ηνπο, ν ρξφλνο 

απφιπζεο ηνπο, θ.ά. (Αλδξένπ & Κνπηνχδεο, 2002).  

  χµθσλα µε ην άξζξν 17 ηνπ λ.1566/1985, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Ν.2413/1996 (ΦΔΚ 124 η.Α΄) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ Ν.2525/1997 (ΦΔΚ 188 η.Α΄), πξνβιέπεηαη φηη αλ γηα νπνηνλδήπνηε 

ιφγν απνπζηάδνπλ απφ ηα ειιεληθά ζρνιεία κφληκνη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ή αλ πξνθχςνπλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο εθάζηνηε ζρνιηθήο ρξνληάο έθηαθηεο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ 

ζρνιείσλ λα πξνζιακβάλνληαη κε αίηεζή ηνπο πξνζσξηλνί αλαπιεξσηέο 

εθπαηδεπηηθνί. 

   χµθσλα µε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2525/1997, ε πξνζσξηλή 

πξφζιεςε ησλ αλαπιεξσηψλ θαη σξνκηζζίσλ εθπαηδεπηηθψλ δηεμάγεηαη κε ηνλ εμήο 

ηξφπν: «Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 1998-1999 πξνζσξηλνί αλαπιεξσηέο θαη σξνκίζζηνη 

εθπαηδεπηηθνί πξνζιακβάλνληαη, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, απφ ηνπο πίλαθεο επηηπρφλησλ ζην δηαγσληζµφ θαη µε δηνξηδφκελνπο ζε 

νξγαληθέο ζέζεηο. Απφ ην έηνο 2003, νη πξνζιήςεηο πξνζσξηλψλ αλαπιεξσηψλ θαη 
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σξνκηζζίσλ εθπαηδεπηηθψλ γίλνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο πίλαθεο επηηπρφλησλ ζην 

δηαγσληζµφ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ».  

   Δπηπιένλ, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 2000  θαηαγξάθεθε ηδηαίηεξε αλάπηπμε ηνπ 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ φζνλ αθνξά ηνπο αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο εμαηηίαο ησλ 

αλαγθψλ  πνπ παξαηεξήζεθαλ  ζηα ζρνιεία ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν Ν. 3255/2004 ξχζκηδε  ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε φιεο ηηο 

εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο. ην άξζξν 6 θαζνξίδνληαη δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε απνζαθελίδνληαο φηη απφ ηελ έλαξμε 

ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2005- 2006, νη θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

Πξσηνβάζκηα θαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζα θαιχπηνληαλ ζε πνζνζηφ 40% 

απφ ηνλ εληαίν πίλαθα αλαπιεξσηψλ, ν νπνίνο ζπληάζζνληαλ θάζε ρξφλν  θαη 

αλάινγα κε ηα κφξηα πνπ δηέζεηαλ νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί κεηά απφ αίηεζή 

ηνπο θαηαηάζζνληαλ κε ζεηξά (ΦΔΚ 138/22-07-2004). 

  Κάζε ρξφλν εθδίδεηαη ζρεηηθή εγθχθιηνο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο πνπ αλαθέξεη 

ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ. Αμίδεη λα 

ζεκεηψζνπλε φηη γηα πξψηε θνξά, ζχµθσλα µε ηελ εγθχθιην αλαπιεξσηψλ - 

σξνκίζζησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρνιηθνχ έηνπο 2016-2017 (Αξ.Πξση.112158/Δ2/08-07- 

2016/ΤΠΠΔΘ), ε Αίηεζε- ∆ήισζε ππνβάιιεηαη µφλν ειεθηξνληθά ζηε δηαδηθηπαθή 

πχιε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήµαηνο ∆ηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΟΠΤ∆) ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. Μαδί µε 

ηα δεισζέληα ζηνηρεία απηήο επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 

1599/1986 (ΦΔΚ 75 Α΄). Δπίζεο,  καδί µε ηελ αίηεζε ή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

πξφζιεςή ηνπο, νη ππνςήθηνη θάζε ρξφλν ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, φπσο πηζηνπνηεηηθφ πγείαο, αληίγξαθν πνηληθνχ 

κεηξψνπ θ.α. (αΐηεο, 2008). 

   ηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα νη εθπαηδεπηηθνί δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθφ 

πξνζσπηθφ θαη ζε αλαπιεξσηέο. Με βάζε ην άξζξν 17 ηνπ Νφκνπ 1566/85 θαη ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη, ηζρχεη φηη  νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί 

πξνζιακβάλνληαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ  θαη απηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα, λα έρνπλ, ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο θαη θαζήθνληα µε ηνπο µνλίµνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπκκεηέρνπλ µε ηνλ ίδην ηξφπν ζην εθπαηδεπηηθφ, δηδαθηηθφ θαη 

δηνηθεηηθφ έξγν ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θπξίσο  νη αλαπιεξσηέο πνπ ηνπνζεηνχληαη 

ζε Νεπηαγσγεία θαη  νιηγνζέζηα ∆εµνηηθά ρνιεία αζθνχλ πιήξε θαζήθνληα 

πξντζηακέλνπ –εο.   
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  πλήζσο αξθεηνί πξνζσξηλνί αλαπιεξσηέο, ηνπνζεηνχληαη ζηα ζρνιεία πξφζιεςεο 

ηνπο  ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (α' θάζε αλαπιεξσηψλ) θαη ππεξεηνχλ γηα 

ζπγθεθξηκέλνπο κήλεο έρνληαο άγλνηα γηα ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

ησλ καζεηψλ θαη ηελ ηζηνξία ηνπ ζρνιείνπ. Δπίζεο, ζε θαζεκεξηλή βάζε θαινχληαη 

λα αληηκεησπίζνπλ  ζχλζεηα πξνβιήκαηα θαη πξνθιήζεηο, ρσξίο φκσο λα έρνπλ ηελ 

αλάινγε νηθνλνκηθή θαη εζηθή ζηήξημε απφ ηελ κεξηά ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγείνπ (Day 

,Kingston, Stobart & Sammons,2006 ∙ Δ.Τ.Π., 2006). Δπηπιένλ, είλαη γλσζηφ φηη ε 

εξγαζηαθή, κηζζνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή θαηάζηαζή ηνπο δηαθέξεη αμηνζεκείσηα 

απφ εθείλε ησλ κνλίµσλ ζπλαδέιθσλ ηνπο σο πξνο ηα αθφινπζα ζεµεία: ηα 

Μηζζνινγηθά Κιηµάθηα, Βαζµνί, Αλαξξσηηθέο άδεηεο, Άδεηεο κεηξφηεηαο, 

Δθπαηδεπηηθέο άδεηεο, Αζθαιηζηηθφ-πληαμηνδνηηθφ θ.ά (Αλδξένπ & Κνπηνχδεο, 

2002).  ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζχκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή 

απφθαζε ππ’ αξηζκ.Φ.353.1/26/153324/Γ1/25-9-2014/Φ.Δ.Κ.2648η.Β’/7-10-2014, 

παξαρσξήζεθε ζε φινπο ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ρνιηθψλ κνλάδσλ, ε θχξηα 

αξκνδηφηεηα ηεο ρνξήγεζεο ησλ θαλνληθψλ αδεηψλ, εηδηθψλ αδεηψλ γάκνπ, ζαλάηνπ, 

άδεηα λνζήκαηνο, αηκνιεςίαο, εθινγηθή, αλαξξσηηθψλ, αδεηψλ εμεηάζεσλ, γέλλεζεο 

ηέθλνπ θαη αζζέλεηαο ηέθλν θ.ά. ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά  θαη δηνηθεηηθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ πνπ πξνΐζηαληαη. 

  Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηελ  ρνξήγεζε άδεηαο λνζήκαηνο ή εηδηθήο άδεηαο (φπσο 

νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθνο  ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Τ.Κ (Τπαιιειηθφο Κψδηθαο), νη  

εθπαηδεπηηθνί πνπ πάζρνπλ νη ίδηνη ή έρνπλ ζχδπγν ή ηέθλν πνπ πάζρεη απφ λφζεκα, 

πνπ απαηηεί ηαθηηθέο κεηαγγίζεηο αίκαηνο ή απαηηείηαη πεξηνδηθή λνζειεία) νη κφληκνη 

εθπαηδεπηηθνί δηθαηνχληαη εηδηθή άδεηα κε απνδνρέο έσο είθνζη δχν (22) εξγάζηκεο 

εκέξεο ην ρξφλν,   ελψ νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί δηθαηνχληαη  ηελ ίδηα άδεηα (22 

εξγάζηκεο κέξεο ην ρξφλν επηπιένλ θαλνληθή άδεηα), κε ηελ δηαθνξά φκσο, φηη νη 

έληεθα (11) κέξεο είλαη κε απνδνρέο θαη νη έληεθα (11) ρσξίο απνδνρέο ( άξζξν 21 

ηνπ Π.Γ 410/30-08-1988.). Γηαθνξά αλάκεζα ζηηο κφληκεο θαη ηηο αλαπιεξψηξηεο 

εθπαηδεπηηθνχο θαίλεηαη λα ππάξρεη θαη  γηα  ηηο άδεηεο κεηξφηεηαο (θπνθνξίαο, 

θχεζεο θαη ινρείαο) ζχκθσλα κε ηνλ Τ.Κ. ,Ν. 3528/2007/ΦΔΚ26Α /9-2-2007 ( βι. 

ζρεηηθά ην άξζξν 52) φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 18 ηνπ Ν. 3801/2009 ζηηο 

κφληκεο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίεο θπνθνξνχλ, ρνξεγείηαη άδεηα κεηξφηεηαο κε 

πιήξεηο απνδνρέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, δηθαηνχληαη άδεηα δχν (2) κήλεο πξηλ (θχεζεο) 

θαη ηξείο (3) κήλεο κεηά ηνλ ηνθεηφ (ινρείαο). ε πεξίπησζε απφθηεζεο ηέθλνπ πέξαλ 

ηνπ 3νπ (δειαδή 4νπ θαη άλσ), ε κεηά ηνλ ηνθεηφ άδεηα πξνζαπμάλεηαη γηα θάζε 
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θχεζε θαηά δχν κήλεο.  ε αληίζεζε, ην άξζξν 9 ηνπ N. 2224/94 (ΦΔΚ 112 η..Α΄), 

φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην αξ. 11 ηνπ Ν.2874/29-12-2000 (ΦΔΚ 286 η.Α΄) θαη φζνλ 

αθνξά ηηο αλαπιεξψηξηεο θαη σξνκίζζηεο εθπαηδεπηηθνχο ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο 

άδεηαο κεηξφηεηαο θαζνξίδεηαη ζε 119 εκεξνινγηαθέο κέξεο. πγθεθξηκέλα 8 

εβδνκάδεο ζα ρνξεγνχληαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηελ πηζαλή εκεξνκελία ηνπ 

ηνθεηνχ (άδεηα ηνθεηνχ) θαη νη ππφινηπεο 9 εβδνκάδεο κεηά ηνλ ηνθεηφ (άδεηα 

ινρείαο) .  Δπίζεο, ν κφληκνο εθπαηδεπηηθφο επλνείηαη θαη απφ ηηο δηεπθνιχλζεηο ηηο 

παξ.2 ηνπ αξζξ.53 ηνπ Τ.Κ γηα ηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ ηνπ, δειαδή, ηελ άδεηα 

ελλέα ( 9 ) κελψλ ζε ζπλερέο ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε απνδνρέο, κέρξη ην παηδί  λα 

ζπκπιεξψζεη ην ηέηαξην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. Δπίζεο, ηελ άδεηα απηή δηθαηνχηαη θαη 

ν γνλέαο/κφληκνο εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο έρεη πηνζεηήζεη ηέθλν (αξ. 582/2004 

γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο).  

   Αληηζέησο, ζηελ κεηέξα πξνζσξηλή αλαπιεξψηξηα εθπαηδεπηηθφ ρνξεγείηαη κφλν  

κεησκέλν σξάξην . Ζ κείσζε ηζρχεη απφ ηελ εκέξα γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ θαη εθφζνλ 

απηφ βξίζθεηαη ζε δσή θαη δελ μεπεξλά ηηο δχν ψξεο εβδνκαδηαίσο γηα ηα δχν πξψηα 

εκεξνινγηαθά έηε ( 116333/Γ2/22- 10-2003, εγθχθιηνο ηνπ ΤΠΔΠΘ). 

 

 

4.2 Ζ ζεκεξηλή θαηάζηαζε 

   

   Σν 2019, έγηλαλ θάπνηεο ηειεπηαίεο αιιαγέο ζρεηηθά κε ηηο άδεηεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ζην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην ησλ αδεηψλ απηψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζπληψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ αλαθέξνληαη 

ζηελ αξηζκ. Φ.353.1/26/153324/Γ1/25-09-2014(Φ.Δ.Κ. 2648/η.Β’/07-10-2014) 

Τπνπξγηθή Απφθαζε: «Ο Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ρνξεγεί ζην εθπαηδεπηηθφ θαη 

δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ πξνΐζηαηαη ηηο άδεηεο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 48, 50 (εηδηθέο), 53 παξ. 6-7 (παξαθνινχζεζεο ζρνιηθήο 

επίδνζεο), 54 (αλαξξσηηθέο) θαη 60 (εμεηάζεσλ) ηνπ Ν.3528/2007(Φ.Δ.Κ. 26/η.Α΄/9-

2-2007), φπσο ηζρχνπλ, ελεκεξψλνληαο ακειιεηί ηνλ νηθείν Γηεπζπληή 

Δθπαίδεπζεο». «Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

αξηζκ.Φ.353.1/324/105657/Γ1/2002 (Φ.Δ.Κ. 1340/η.Β΄/16-10-2002) Τπνπξγηθή 

Απφθαζε, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.».  

  Αλαιπηηθφηεξα, ην άξζξν 26  (Απφζπαζκα Ν.4599/2019 ζην ΦΔΚ 40/2019 η.Α) 

αλαθέξεηαη ζηελ ηήξημε θξνληίδαο ηέθλσλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ. ηελ αξρή 
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ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ.2083/1992 (Α΄159) ηίζεηαη ην γξάκκα «α)» θαη ζην 

ηέινο ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ πξνζηίζεηαη πεξίπησζε β΄, ε νπνία έρεη σο εμήο: 

«β) αα) Δλαιιαθηηθά, ε θπζηθή, ζεηή ή αλάδνρε κεηέξα αλαπιεξψηξηα 

εθπαηδεπηηθφο ή κέινο ηνπ Δηδηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ ή ηνπ Δηδηθνχ 

Βνεζεηηθνχ Πξνζσπηθνχ, εθφζνλ δελ θάλεη ρξήζε ηνπ κεησκέλνπ σξαξίνπ ηεο 

πεξίπησζεο α΄, δηθαηνχηαη, γηα ηελ αλαηξνθή ηνπ ηέθλνπ ηεο, άδεηα κε απνδνρέο, 

δηάξθεηαο έσο ηξηψλ (3) κελψλ θαη δεθαπέληε (15) εκεξψλ, ε νπνία ρνξεγείηαη 

απνθιεηζηηθά κεηά ηε ιήμε ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 

2874/2000 (Α΄286). Ο ρξφλνο ιήςεο ηεο ελ ιφγσ άδεηαο αλαηξνθήο ηέθλνπ δελ 

κπνξεί λα κεηαηεζεί γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ε δηάξθεηά ηεο δελ κπνξεί λα παξαηαζεί, 

ιήγεη δε, ζε θάζε πεξίπησζε κε ηε ιήμε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ηεο εθπαηδεπηηθνχ». 

ββ) « Σηο σο άλσ άδεηεο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄θαη β΄ ηνπ παξφληνο, δηθαηνχληαη θαη ε 

αλάδνρε θαη ε ζεηή κεηέξα αλαπιεξψηξηα εθπαηδεπηηθφο ή κέινο ηνπ Δηδηθνχ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ ή ηνπ Δηδηθνχ Βνεζεηηθνχ Πξνζσπηθνχ πνπ πηνζεηεί ή 

αλαδέρεηαη ηέθλν ειηθίαο έσο έμη (6) εηψλ, ακέζσο κεηά ηελ πεξαίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο πηνζεζίαο» 

   Δπίζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ 

Ν.4485/2017 (Φ.Δ.Κ.114 η.Α΄/04-08-2017) «ρνξεγείηαη αλαξξσηηθή άδεηα ζηνπο 

αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, νη 

νπνίνη πάζρνπλ απφ δπζίαηα λνζήκαηα, δηάξθεηαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ επηπιένλ 

ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ε νπνία είλαη ακεηβφκελε θαη 

ιακβάλεηαη ππφςε σο ρξφλνο πξαγκαηηθήο δηδαθηηθήο ππεξεζίαο γηα φια ηα 

εξγαζηαθά ηνπο δηθαηψκαηα». Χο δπζίαηα λνζήκαηα θαηαγξάθνληαη απηά ηεο 

Τ1/Γ.Π./νηθ. 16884/12.10.2001 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο 

(Φ.Δ.Κ.1386 η. Β΄)  (Αξ.Πξση.147806/Δ2/07-09-2017/ΤΠΠΔΘ). 

    Παξά ηηο επλντθέο απηέο αιιαγέο, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο βξίζθνληαη ζηελ 

ειιεληθή εθπαίδεπζε αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη εξγάδνληαη ζην 

θαζεζηψο ηεο αλαζθάιεηαο γηα πνιιά ρξφληα, εθφζνλ απνρψξεζε κεγάινο αξηζκφο 

κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δελ έρνπλ πινπνηεζεί αθφκα κφληκνη δηνξηζκνί. Απηφ έρεη 

σο απνηέιεζκα, λα κεηαβάιιεηαη ην λφεκα θαη ην πεξηερφκελν ηνπ ζεζκνχ ησλ 

αλαπιεξσηψλ,  επεηδή απηή  ε νκάδα εξγάδεηαη κε ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ρξφλνπ αληί 

γηα νξηζκέλνπ (Παπαδήκαο, Μαξάηνο & Ξαθάθνο, 2016).  



[43] 
 

4.3 Ζ ζρέζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο κε ηελ εξγαζία ησλ αλαπιεξσηώλ 

εθπαηδεπηηθώλ 

 

   Σν ζπλαίζζεκα ηεο εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο νη εξγαδφκελνη ην βηψλνπλ πην έληνλα 

ζε πεξηφδνπο θξίζεο, φπνπ ράλνληαη πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο (Adkins, Werbel & Farh,  

2001). Κάζε νηθνλνκηθή θξίζε επεξεάδεη αξλεηηθά φινπο ηνπο ηνκείο κίαο ρψξαο θαη 

θπξίσο ην ηνκέα ηεο εξγαζίαο θαη ηνπο κηζζνχο (Krugman, 2008). Ζ νηθνλνκηθή 

θξίζε ζηελ Διιάδα έρεη ζαλ απνηέιεζκα φινη ζρεδφλ νη εξγαδφκελνη λα ράζνπλ ηηο 

ζηαζεξέο ηνπο (κεληαίν κηζζφ, πξννπηηθή επαγγεικαηηθήο εμέιημεο) θαη λα αιιάμνπλ 

ηε δσή ηνπο (Κάηζαο, 2012:98-99). ια απηά ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο 

εξγαζηαθνχ ηνπίνπ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ επηζθάιεηα θαη απνξξχζκηζε. Ζ 

επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή 

θαη αμηαθή θξίζε. πσο ήηαλ αλακελφκελν νχηε ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

δελ ζα κπνξνχζε λα κείλεη αλεπεξέαζην (Νηνχξνπ, 2014). Ο ρψξνο ηεο εθπαίδεπζεο 

έρεη δερηεί ηεξάζηηα πιήγκαηα απφ ηελ δεκνζηνλνκηθή θξίζε ηεο Διιάδαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα απνηειέζκαηα ηεο θξίζεο απνηππψλνληαη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κέζα απφ ηελ ςήθηζε ζπγθεθξηκέλσλ λνκνζρεδίσλ θαη 

πξνηάζεσλ, πνπ επέθεξαλ δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη  

έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηηο παξαθάησ δπζιεηηνπξγίεο ζην ρψξν ηνπ ειιεληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο: 

▪ πεξηνξηζκφο δαπαλψλ γηα ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη αδπλακία ηθαλνπνίεζεο 

ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ  

▪ κείσζε κηζζψλ εθπαηδεπηηθψλ 

▪ ζπγρσλεχζεηο ζρνιηθψλ ηκεκάησλ θαη ζρνιηθψλ κνλάδσλ  

▪ κείσζε λέσλ ππνδνκψλ  

▪ πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο πξνζιήςεσλ εθπαηδεπηηθψλ 

▪ πεξηνξηζκφο πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο (Νηνιηoπνχινπ, 2015) 

  πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην Ν. 3833/2010 (πξψην κλεκφλην) κε ηίηιν 

«Πξνζηαζία ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο –Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο» ζην άξζξν 11 παξάγξαθνο 2, θαηαγξάθεηαη φηη νη 

πξνζιήςεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζα γίλεηαη 1/1. Απηφ ζεκαίλεη κηα 

πξφζιεςε αλά κηα απνρψξεζε. 

    Δπηπιένλ, ν Ν. 3848/2010 κε ηίηιν «Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ – 

θαζηέξσζε θαλφλσλ αμηνιφγεζεο θαη αμηνθξαηίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ινηπέο 
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δηαηάμεηο», νξίδεη  φηη ε θάιπςε ησλ  ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ θαη ησλ θελψλ ζέζεσλ 

ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γίλεηαη απφ φζνπο 

ζπγθεληξψζνπλ βαζκνινγία πάλσ απφ ηε βάζε ζε δηαγσληζκφ ηνπ ΑΔΠ 

(Σζηκπηξίδεο, 2016:48).  Πξφθεηηαη γηα έλαλ δηαγσληζκφ, ν νπνίνο πξαγκαηνπνηείηαη 

θάζε δχν έηε θαη δεκηνπξγείηαη πίλαθαο θαηάηαμεο εθπαηδεπηηθψλ αλά θιάδν θαη 

εηδηθφηεηα κε ζθνπφ ηνλ δηνξηζκφ ηνπο απφ απηφλ. Σα ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

(2010-2019) δελ δηεμάγνληαη εμεηάζεηο ηνπ ΑΔΠ. Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα θαλέλαο 

εθπαηδεπηηθφο λα κελ κπνξεί ζεκειηψζεη ην δηθαίσκα κφληκνπ δηνξηζκνχ είηε ζηελ 

Πξσηνβάζκηα είηε ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζεο αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο. 

Οπφηε ζηα ρξφληα ηνπ κλεκνλίνπ, νη κεδεληθνί δηνξηζκνί  νξίδνπλ ηα ζρνιεία σο 

πεξηνρέο πνπ αλνίγνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε αλαπιεξσηέο 

εθπαηδεπηηθνχο.  

  Σελ ίδηα ζηηγκή,  φινη νη εθπαηδεπηηθνί είηε κφληκνη είηε αλαπιεξσηέο δέρνληαη φιν 

θαη κεγαιχηεξεο πεξηθνπέο ζην κηζζφ ηνπο, ν νπνίνο θαη ζην παξειζφλ δελ ήηαλ 

πςειφο. Μάιηζηα, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη πεξηθνπέο θηάλνπλ ην χςνο ηνπ 45% 

θαζηζηψληαο ην κηζζφ ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ (κηθηέο εηήζηεο απνδνρέο) πνιχ 

ρακειφηεξν απφ απηφλ πνπ ιακβάλνπλ νη ζπλάδειθνη ηνπο ζε ησλ ζπλαδέιθσλ ζε 

άιιεο επξσπατθέο ρψξεο κε εμαίξεζε ηηο ρψξεο Δζζνλία, ινβαθία, Λεηηνλία θαη 

Ληζνπαλία.  Έηζη, απηή ε αλαζθάιεηα πνπ επηβιήζεθε  κέζσ ηνπ κλεκνλίνπ απφ ην 

2009 έσο  ην 2016 ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα απμάλνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηεο αβεβαηφηεηα, ηεο αλαζθάιεηαο θαη ηνπ άγρνπο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ησλ αλαπιεξσηψλ (Παπαδήκαο, Μαξάηνο & Ξαθάθνο, 2016: 3).  
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4.4 Ζ αλάδεημε ησλ πνιιαπιώλ ηαπηνηήησλ ησλ αλαπιεξσηώλ/ηξησλ ζηνλ ιόγν 

ηνπο: Ο ζηόρνο θαη  ην εξώηεκα ηεο έξεπλαο  

   

   Λακβάλνληαο ππφςε ην πιαίζην δηεξεχλεζεο ηεο εξγαζίαο ησλ αλαπιεξσηψλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα, ε παξνχζα 

έξεπλα ζηνρεχεη λα  θαηαγξάςεη θαη λα αλαδείμεη πψο νη αλαπιεξσηέο θαη 

αλαπιεξψηξηεο εθπαηδεπηηθνί πξνζιακβάλνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηελ νπνία δνπλ, 

δειαδή, πψο κηινχλ, πεξηγξάθνπλ, δηθαηνινγνχλ ή θαη κεξηθέο θνξέο θαηαθξίλνπλ ηε 

ζχγρξνλε θαηαθξίλνπλ ηε ζχγρξνλε εξγαζηαθή  αλαζθάιεηα, ε νπνία απνηππψλεηαη 

ζηνλ θαζεκεξηλφ ηνπο ιφγν θαη επηδξά ζηελ αλαδφκεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

ηαπηφηεηαο. Απηή ε δηεξεχλεζε απνζθνπεί ζην λα ζπκβάιιεη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ 

παξαγφλησλ πνπ νη ίδηνη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη θαζνξίδνπλ ηελ 

αληίιεςε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηνλ πιαίζην ηεο εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο, ζηελ 

Διιάδα ηεο θξίζεο θαη ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν. Οη ηαπηφηεηεο πνπ θαηαζθεπάδνπλ 

ηνπο δίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο δπλαηφηεηεο γηα δξάζεηο θαη εξκελείεο θαη έρνπλ 

επηπηψζεηο φρη κφλν γηα λα πξνζαλαηνιίζνπλ ηνπο ίδηνπο αιιά θαη γηα λα 

πξνζαλαηνιίζνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο άιινπο θαη ηηο επξχηεξεο θνηλσληθέο 

δξάζεηο. 

      Σν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο έξεπλαο δηακνξθψλεηαη σο εμήο: Πψο 

θαηαζθεπάδεηαη ε επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ζην ιφγν ησλ αλαπιεξσηψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα πνπ βηψλνπλ ζηελ επνρή ηεο 

θξίζεο; 
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Β΄ ΜΔΡΟ: ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

Κεθάιαην 5. Μεζνδνινγηθό πιαίζην: Μέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ-Μέζνδνο 

αλάιπζεο δεδνκέλσλ κε αλάιπζε ιόγνπ 

           

     Σν δεχηεξν κέξνο απνηειείηαη απφ ηξία θεθάιαηα. ε απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη 

αλαθνξά γηα ηνλ κεζνδνινγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

παξνπζηάδνληαη ιεπηνκεξψο φιεο νη πιεπξέο ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηαδηθαζία, νη ηερληθέο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ιφγνπ, ε επηινγή θαη ηα  βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ/ρνπζψλ, νη δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε 

δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ε ζηξαηεγηθή θαη ν ηξφπνο αλάιπζεο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ δεδνκέλσλ. 

 

 5.1 Ση είλαη ε πνηνηηθή έξεπλα  

    

    Ζ επηινγή ησλ κεζφδσλ ζπλδέεηαη κε ην ζθνπφ, αιιά θαη κε ην είδνο ηεο έξεπλαο 

πνπ δηεμάγεηαη (Mason, 2003· Verma & Mallick, 2004). Σα ηειεπηαία ρξφληα 

παξνπζηάδεηαη έληνλν ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ηελ πνηνηηθή έξεπλα θαη έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί πνηθίιεο εθαξκνγέο ησλ πνηνηηθψλ κεζφδσλ έξεπλαο ζε νιφθιεξν 

ην θφζκν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Ζ πνηνηηθή έξεπλα δηαζέηεη κία ζεηξά απφ 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία απνξξένπλ απφ ηε θηινζνθηθή θαη ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε 

πνπ πηνζεηεί γηα ηνλ θνηλσληθφ θφζκν. ε απηά ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εζηίαζε ζηηο 

εκπεηξίεο θαη ζηηο νπηηθέο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά 

κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ,  θαηά ηνλ Bryman σο εμήο: «Θεψξεζε ησλ ζπκβάλησλ, ηεο 

δξάζεο, ησλ θαλφλσλ, ησλ αμηψλ θ.ιπ. Απφ ηε ζθνπηά ησλ αλζξψπσλ πνπ 

εμεηάδνληαη» · «παξνπζίαζε ιεπηνκεξψλ πεξηγξαθψλ γηα ππφ εμέηαζε πεδίν» · 

«δέζκεπζε σο πξνο ην φηη ζα θαηαλνεζνχλ ηα γεγνλφηα, ε ζπκπεξηθνξά θ.ιπ. Δληφο ηεο 

ζπγθεηκεληθήο ηνπο ζπλζήθεο» · «ζεψξεζε ηεο θνηλσληθήο δσήο σο δηαδηθαζίαο θαη φρη 

κε ζηαηηθνχο φξνπο» · «πηνζέηεζε κηαο εξεπλεηηθήο ζηξαηεγηθήο, ε νπνία είλαη 

ζρεηηθψο αλνηρηή παξά απζηεξά δνκεκέλε» · απνθπγή «ηεο δηαηχπσζεο ζεσξηψλ ή 

ελλνηψλ πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο επηηφπηαο έξεπλαο» δηφηη θάηη ηέηνην κπνξεί λα 

«επηβάιιεη ελδερνκέλσο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα έλα μέλν πξνο απηνχο 

ελλνηνινγηθφ πιαίζην» (Bryman 1988: 61-68) (Σζηψιεο, 2014:. 25-26). 

   πσο αλαθέξζεθε ήδε, ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ ηα 

δεηήκαηα ηαπηνηηθψλ εθδνρψλ ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ κέζα απφ ηνλ ιφγν 
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ηνπο. Ζ επηινγή  πνηνηηθήο έξεπλαο ζεσξήζεθε ε θαηαιιειφηεξε γηα ηε δηεξεχλεζε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, εθφζνλ ε εξεπλήηξηα ζηνρεχεη λα εμεηάζεη, λα 

εξκελεχζεη ηηο έλλνηεο πνπ απνδίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ εξγαζηαθή 

αλαζθάιεηα  θαη λα θαηαγξάςεη ηε «θσλή»  ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηηο εθθξάζεηο ηνπο  

(Eisner, 1991). Δπηπιένλ, ε πνηνηηθή έξεπλα είλαη κηα εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ε 

νπνία θαηαγξάθεη  θαη εξκελεχεη ηα βηψκαηα,  ηηο εκπεηξίεο δσήο, ηηο απφςεηο θ.ν.θ. 

ησλ ζπκκεηερφλησλ (Christensen, 2007).  

   Ο γεληθφο ηεο ζθνπφο είλαη «ε πεξηγξαθή, ε αλάιπζε, ε εηο βάζνο εξκελεία θαη ε 

πιήξε αληίιεςε ησλ θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ» (Ησζεθίδεο, 2008:21). Δπίζεο, ζηνρεχεη ζηελ πεξηγξαθή, 

αλάιπζε, εξκελεία θαη θαηαλφεζε θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ, θαηλνκέλσλ, θαη 

νκάδσλ απαληψληαο θπξίσο ζηα εξσηήκαηα «πψο» θαη «γηαηί» (Ησζεθίδεο 2001). 

Γίλεηαη έκθαζε ζηελ ππνθεηκεληθή εκπεηξία ησλ ζπκκεηερφλησλ, έρνληαο σο ζθνπφ 

ηελ εξκελεία θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ (Αβξακίδεο& Καιχβα, 2006).  

    

5.2 Ζ ρξήζε ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο 

  

     Ζ πνηνηηθή έξεπλα έρεη δηάθνξεο κεζφδνπο. ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα επηιέρηεθε 

ε κέζνδνο ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. Ζ ζπλέληεπμε παξνπζηάδεη πνηθηιία σο 

πξνο ηα είδε θαη ηηο ρξήζεηο. Αλάινγα κε ηνλ βαζκφ δφκεζεο ή ηππνπνίεζεο ηεο 

ζπλέληεπμεο απφ ηνπο εξεπλεηέο, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηελ δνκεκέλε, ηελ 

εκηδνκεκέλε θαη ηε κε δνκεκέλε πνηνηηθή ζπλέληεπμε. ε απηνχο ηνπο ηχπνπο 

ζπλέληεπμεο νη εξεπλεηέο επηδηψθνπλ λα παξάγνπλ φζν ην δπλαηφλ πινπζηφηεξν 

εξεπλεηηθφ πιηθφ δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα λα 

κηιήζνπλ γηα ηηο αληηιήςεηο ηνπο, ηηο ζθέςεηο ηνπο ή ηηο εκπεηξίεο ηνπο ειεχζεξα θαη 

ζε βάζνο (Robson, 2007). ηελ πνηνηηθή έξεπλα πξνηηκνχληαη θπξίσο ην δεχηεξν θαη 

ηξίην είδνο ζπλεληεχμεσλ (Ησζεθίδεο, 2008).  

    Ζ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν πξνθαζνξηζκέλσλ θαηά 

θάπνηνλ ηξφπν εξσηήζεσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά απφ λένπο πνηνηηθνχο 

κειεηεηέο θαη εξεπλεηέο. Έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο ηνλ 

νδεγφ γηα ηα ζέκαηα πνπ ζεσξνχλ φηη είλαη ζεκαληηθά  θαη πξέπεη λα θαιχςνπλ ζην 

πιαίζην ηεο ζπλέληεπμεο. Υξεηάδεηαη λα ζεκεησζεί εδψ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο 

ζπλέληεπμεο παξνπζηάδεη επειημία: α) σο πξνο ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ησλ εξσηήζεσλ αλάινγα κε ηνλ εξσηψκελν, β) σο πξνο ηελ εκβάζπλζε ζε θάπνηα 
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ζέκαηα κε ζπκκεηέρνληεο πνπ θξίλνληαη θαηάιιεινη, γ) σο πξνο ηε ζεηξά κε ηελ 

νπνία γίλνληαη νη εξσηήζεηο θαη δ) σο πξνο ηελ πξφζζεζε ή αθαίξεζε εξσηήζεσλ ή 

ζεκάησλ γηα ζπδήηεζε.  

    χκθσλα κε ηνλ Φίιηα (2003:130-131), «ε ζπλέληεπμε είλαη ε ηερληθή πνπ έρεη 

ζθνπφ λα νξγαλψζεη κηα ζρέζε πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε δχν πξφζσπα, 

ην ζπλεληεπθηή θαη ηνλ εξσηψκελν έηζη ψζηε λα επηηξέςεη ζηνλ πξψην ηε ζπιινγή 

νξηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ δεχηεξν πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν 

[…] Έηζη, δεκηνπξγεί κηα ςπρνινγηθή ζρέζε αλάκεζα ζηνλ ζπλεληεπθηή θαη ζηνλ 

εξσηψκελν ζηε νπνία νη ξφινη είλαη ακεηάβιεηνη».  

      Ζ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε είλαη θαη ην είδνο ηεο ζπλέληεπμεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ζε απηή ηελ έξεπλα. Ζ επηινγή ηεο κεζφδνπ απηήο γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα ζπκκεηερφλησλ, ηνπο  αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο έγηλε γηα λα 

εξεπλεζνχλ αθξηβέζηεξα ηα ζηνηρεία ησλ γλψζεσλ, ησλ  εκπεηξηψλ θαη ησλ ζηάζεψλ 

ηνπο. πσο είλαη γλσζηφ ν θαζέλαο απφ απηνχο έρεη ηα δηθά ηνπ βηψκαηα θαη ηηο δηθέο 

ηνπ αληηιήςεηο πάλσ ζην εμεηαδφκελν ζέκα (Ησζεθίδεο, 2008:47).  Μέζα ζε έλα 

θιίκα ειεχζεξεο έθθξαζεο φπσο απηφ ηεο εκηδνκεκέλεο  ζπλέληεπμεο, έξρνληαη ζηελ 

επηθάλεηα φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πιαηζηψλνπλ  θαη νινθιεξψλνπλ ηε ζεκαζία 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο, δειαδή, ηεο εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο. Δπνκέλσο, ε 

δηαδηθαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ είλαη κία κνξθή δηαιφγνπ αλάκεζα ζηα δχν άηνκα πνπ 

ζπκκεηέρνπλ. Ο ξφινο ηεο εξεπλήηξηαο ζε απηή ηε δηαδηθαζία είλαη λα αληιήζεη θαη 

λα θαηαγξάςεη ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο.  

 

 

5.3 ρεδηαζκόο θαη πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλέληεπμεο 

    

     Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπλέληεπμεο, ζπληάρζεθε έλαο νδεγφο ζπλέληεπμεο, ν νπνίνο 

απνηεινχληαλ απφ πέληε ζεκαηηθνχο άμνλεο (βι. Παξάξηεκα 1). Ο πξψηνο πεξηείρε 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ ζπκκεηέρνληα/ρνπζα (ζπνπδέο 

θ.ά). Ο δεχηεξνο πεξηείρε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε  ηελ πξφζιεςε θαη επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ (έηε πξνυπεξεζία, εκπεηξία απφ 

δπζπξφζηηα ζρνιεία θ.ά.). Οη εξσηήζεηο ηνπ ηξίηνπ ζεκαηηθνχ άμνλα αθνξνχζαλ ηελ 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ επφκελε ελφηεηα 

πεξηείρε εξσηήζεηο, νη νπνίεο ζρεηηδφηαλ  κε ηελ εκπεηξία ηεο εξγαζηαθήο 

αλαζθάιεηαο ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, 
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ηηο πξνζδνθίεο θαη ηα κειινληηθά εξγαζηαθά ηνπο ζρέδηα. Ζ  πέκπηε ελφηεηα, ε νπνία 

ήηαλ θαη ε ηειεπηαία, έδηλε ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ αλαπιεξσηή/ηξηα λα ζπκπιεξψζεη 

θάηη πνπ ζεσξνχζε  ζεκαληηθφ θαη δελ ζπδεηήζεθε ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζηαθή 

αβεβαηφηεηα ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο.  

  Ο νδεγφο ζπλέληεπμεο ήηαλ θνηλφο γηα φινπο ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο, ελψ ε 

ζεηξά θαη ε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ κπνξεί λα άιιαδε αλάινγα κε ηελ ξνή ηεο 

ζπδήηεζεο. Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο 

έγηλε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Αξρηθά, ε εξεπλήηξηα απφ ην θνληηλφ ηεο πεξίγπξν 

εληφπηζε ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο θαη ήιζε ζε 

ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνπο ππνςήθηνπο πξνο ζπλέληεπμε, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο 

ελεκεξψζεη γηα ην ζέκα θαη ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο, λα εμαζθαιίζεη ηε δηαζεζηκφηεηά 

ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα λα πάξεη ηελ άδεηά ηνπο γηα ηελ πινπνίεζή ηεο ζε θαηάιιειν 

ρψξν πνπ λα εμππεξεηεί πξσηίζησο ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο. Έπεηηα, κε ηε κέζνδν 

ηεο “ρηνλνζηηβάδαο” (Goodman, 1961) θαη ησλ ζπζηάζεσλ, έγηλε έλα δεχηεξν θχκα 

ζπλεληεχμεσλ, θαη θαηφπηλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ πάιη ηα πξνζσπηθά δίθηπα ησλ 

αξρηθψλ πιεξνθνξεηψλ γηα ηε ζχζηαζε ζε θαηλνχξηα άηνκα. Οη ζπλεληεπμηαδφκελνη, 

ήηαλ αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο απφ δηάθνξα ζεκεία ηεο Διιάδαο. πλνιηθά, ε εξεπλήηξηα απεπζχλζεθε 

ζε 25 αλαπιεξσηέο, απφ ηνπο 15 αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά θαη ζπλεπψο νξίζηεθε ε 

εκέξα, ε ψξα θαη ν ηφπνο, ελψ 10 αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί αξλήζεθαλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα γηαηί ιφγσ ηεο ηδηφηεηαο ηνπο σο αλαπιεξσηέο 

θνβφληνπζαλ λα κηιήζνπλ δεκφζηα γηα ηα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ. Με 

νξηζκέλνπο ζπκθσλήζεθε ε ζπλέληεπμε λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηειεθσληθήο 

επηθνηλσλίαο, εμαηηίαο ηεο κεγάιεο απφζηαζεο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ εξεπλήηξηα. ε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ειήθζεζαλ ζπκπιεξσκαηηθέο ζπλεληεχμεηο γηα 

δηεπθξηληζηηθνχο ιφγνπο. Οη ζπλεληεχμεηο δηεμήρζεζαλ θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 

Οθησβξίνπ-Ηαλνπαξίνπ 2018-2019 θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο 24/10/2018 έσο θαη ηηο 

23/01/2019. ιεο νη ζπλεληεχμεηο  ήηαλ αηνκηθέο θαη ε δηάξθεηά ηνπο ήηαλ θαηά κέζν 

κία ψξα. Ζ κηθξφηεξε δηήξθεζε 36min θαη ε κεγαιχηεξε 80min. Πξψηα απ' φια, 

πξαγκαηνπνηήζεθε κία πηινηηθή ζπλέληεπμε γηα λα δηαπηζηψζεη ε εξεπλήηξηα αλ ε 

δνκή ησλ εξσηήζεσλ γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηή απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο.  

     Ζ εξεπλήηξηα πξνθεηκέλνπ λα απνζπάζεη φζν πην εηιηθξηλείο απαληήζεηο γίλεηαη, 

πξνζπάζεζε λα θαιιηεξγήζεη έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη άθεζε ηνπο αλαπιεξσηέο 

εθπαηδεπηηθνχο λα κηιήζνπλ ειεχζεξα γηα ην ζέκα. Έηζη  κέζσ ηεο επνηθνδνκεηηθήο 
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ζπδήηεζεο πνπ αλαπηχρζεθε κε θπζηθφ ηξφπν νη ζπκκεηέρνληεο δηαηχπσζαλ ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο, γλσξίζκαηα θαη βηψκαηα ζρεηηθά κε ην ππφ ζπδήηεζε 

ζέκα. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ, θξφληηζε λα ηνπο ελεκεξψζεη εθηελψο γηα ην ζέκα, 

δίλνληαο έκθαζε ζηε δηαθχιαμε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ γηα ιφγνπο 

δενληνινγίαο . Καηά ηελ πξσηνγελή εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ε 

εξεπλήηξηα θξαηνχζε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ζεκεηψζεηο ζε αηνκηθά εκεξνιφγηα, ελψ 

νη ζπλεληεχμεηο ερνγξαθήζεθαλ γηα ηε θαιχηεξε αλαπαξαγσγή θαη επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ. Σέινο, ελεκεξψζεθαλ γηα ηελ ερνγξάθεζε ηεο 

ζπλέληεπμεο, γηα ηελ νπνία δελ εμέθξαζαλ θακία αληίξξεζε. 

 

 

5.4 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερόλησλ 

 

   O Γ. (αλαπιεξσηήο 1), έρεη δπφκηζε ρξνληέο πξνυπεξεζίαο σο αλαπιεξσηήο 

εθπαηδεπηηθφο. Έρεη εξγαζηεί δπν ρξνληέο  ζε  επαγγεικαηηθά ιχθεηα κε ην πηπρίν ηνπ 

γεσπφλνπ, ην 1 ήηαλ ζηελ Πηνιεκαΐδα  θαη ην άιιν ζηελ Αξηδαία θαη κία ρξνληά έρεη 

εξγαζηεί σο δάζθαινο ζηελ παξάιιειε ζηήξημε ζε έλα Γεκνηηθφ ρνιείν ζην δήκν 

Αζελψλ. Έρεη απνθνηηήζεη απφ ηε Γεσπνληθή ρνιή. Παξαθνινχζεζε ΑΠΑΗΣΔ γηα 

λα απνθηήζεη παηδαγσγηθή επάξθεηα. Έρεη απνθνηηήζεη θαη απφ Παηδαγσγηθφ Σκήκα  

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη παξαθνινπζεί κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζηελ 

Δπαγγεικαηηθή Μάζεζε θαη θαηλνηνκίεο ζηελ Δθπαίδεπζε. Ζ ζπλέληεπμε δηήξθεζε 

36min θαη 21s θαη ππήξμε θαη ζπκπιεξσκαηηθή 28min  θαη 05 s γηα δηεπθξηλήζεηο. 

    Ο Γ. (αλαπιεξσηήο 2), έρεη ηξεηο ρξνληέο πξνυπεξεζίαο σο αλαπιεξσηήο 

εθπαηδεπηηθφο ζε Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα. Έρεη εξγαζηεί ζε ηξεηο λνκνχο, Έβξνπ, 

Φζηψηηδαο θαη Ζιείαο. Έρεη απνθνηηήζεη απφ ηε Γεσπνληθή ρνιή ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ, κε θαηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο. Έρεη παξαθνινπζήζεη 

ΑΠΑΗΣΔ γηα λα απνθηήζεη παηδαγσγηθή επάξθεηα θαη έρεη ηειεηψζεη θαη δχν 

κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα, ην έλα  είλαη ζηα νηθνλνκηθά, πάλσ ζηε δηνίθεζε 

marketing θαη ην άιιν είλαη πάλσ ζηελ επαγγεικαηηθή κάζεζε θαη θαηλνηνκίεο ζηελ 

εθπαίδεπζε. Ζ ζπλέληεπμε δηήξθεζε 58min θαη 10s. 

    Ζ ΦΔΝ. (αλαπιεξψηξηα 3), έρεη ηξεηο ρξνληέο πξνυπεξεζίαο θαη είλαη κεηέξα δχν 

παηδηψλ. Έρεη εξγαζηεί ζε ηκήκα ΕΔΠ, ην ηκήκα ΕΔΠ είλαη ηκήκα Εψλεο 

Δθπαίδεπζεο Πξνηεξαηφηεηαο. ηα ηκήκαηα απηά εληάζζνληαη αιινδαπνί καζεηέο. 

Δπίζεο, έρεη εξγαζηεί ζε ηκήκαηα έληαμεο. Έρεη εξγαζηεί ζηνλ λνκφ Γξεβελψλ θαη 
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ζην λνκφ Λεπθάδαο θαη ιίγεο κέξεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλέληεπμεο 

ελεκέξσζε ηελ εξεπλήηξηα φηη ηελ έρνπλ πάξεη αλαπιεξψηξηα γηα ηξίηε ρξνληά. Έρεη 

απνθνηηήζεη  απφ ην Σ.Δ.Η Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη Δπηθνηλσληαθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

Tκήκαηνο ζηελ Καζηνξηά  θαη απφ ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα  Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

ηεο Φιψξηλαο. Έρεη πξαγκαηνπνηήζεη θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο πάλσ ζηελ 

νξγάλσζε θαη ζηελ δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο "Δθπαηδεπηηθή Ζγεζία". Ζ ζπλέληεπμε 

δηήξθεζε 40min θαη 12s θαη ζπκπιεξσκαηηθή 05min  θαη 14 s γηα δηεπθξηλήζεηο. 

   Ζ ΜΑΡ. (αλαπιεξψηξηα 4), έρεη κία ρξνληά πξνυπεξεζίαο σο λεπηαγσγφο 

αλαπιεξψηξηα εθπαηδεπηηθφο. Αλ θαη έρεη κηθξή πξνυπεξεζία σο αλαπιεξψηξηα είρε 

κεγάιε ζέιεζε θαη φξεμε λα ζπκκεηέρεη ζηελ παξνχζα έξεπλα γηα απηφ θαη ε 

εξεπλήηξηα ζπκπεξηέιαβε ηελ ζπλέληεπμε ηεο.  Έρεη εξγαζηεί ζην λεζί ηεο Κσ. Έρεη 

απνθνηηήζεη απφ ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ ηεο Φιψξηλαο. Γελ έρεη 

απνθηήζεη πεξαηηέξσ παλεπηζηεκηαθά θξηηήξηα  θαζψο είλαη κεηέξα ηξηψλ παηδηψλ 

θαη αληηκεησπίδεη θαη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. Ζ ζπλέληεπμε δηήξθεζε 36min θαη 10s 

θαη ζπκπιεξσκαηηθή 4min  θαη 08s γηα δηεπθξηλήζεηο. 

   Ο . (αλαπιεξσηήο 5), έρεη έμη ρξφληα πξνυπεξεζίαο σο αλαπιεξσηήο 

εθπαηδεπηηθφο ζε ηκήκαηα έληαμεο. Έρεη εξγαζηεί 4 ρξνληέο ζε ζρνιεία ηνπ λνκνχ 

Δνξδαίαο, έλα ρξφλν ζην εηδηθφ δεκνηηθφ ζρνιείν Βφινπ θαη γηα έλα ρξφλν  ζε 

δεκνηηθφ ζρνιείν  ηνπ λνκνχ Λαξίζεο. Έρεη απνθνηηήζεη σο Δηδηθφο Παηδαγσγφο απφ 

ην ηκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο θαη έρεη πξαγκαηνπνηήζεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο πάλσ ζηελ νξγάλσζε 

θαη δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ. Ζ ζπλέληεπμε δηήξθεζε 39min θαη 49s. 

  Ζ ΓΔΠ. (αλαπιεξψηξηα 6), έρεη ηέζζεξα ρξφληα πξνυπεξεζίαο σο αλαπιεξψηξηα 

εθπαηδεπηηθφο θαη είλαη κεηέξα δχν παηδηψλ. Έρεη εξγαζηεί ζε ηκήκαηα γεληθήο 

παηδείαο ζε γπκλάζηα θαη ιχθεηα ησλ πεξηνρψλ Δπξσπνχ, Καηεξίλεο, Άξληζζαο θαη 

Γηαλληηζψλ. Έρεη απνθνηηήζεη απφ ην Οηθνλνκηθφ Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο. Έρεη παξαθνινπζήζεη  ΑΠΑΗΣΔ γηα λα απνθηήζεη παηδαγσγηθή 

επάξθεηα θαη δχν εηήζηα ζεκηλάξηα, ην έλα ζηελ ζπκβνπιεπηηθή θαη ην άιιν ζηελ 

εηδηθή αγσγή. Δπίζεο, ζπκκεηέρεη ζε κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα πάλσ ζηελ 

επαγγεικαηηθή κάζεζε θαη θαηλνηνκίεο ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ ζπλέληεπμε δηήξθεζε 

47min θαη 12s. 

   Ζ ΑΝ. (αλαπιεξψηξηα 7), έρεη πέληε ρξφληα πξνυπεξεζίαο  σο αλαπιεξψηξηα 

εηδηθνχ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ. Έρεη εξγαζηεί ηξία ρξφληα ζε γπκλάζην ζην λνκφ 

Ρνδφπεο, έλα ρξφλν ζε γπκλάζην ζην λνκφ Κνδάλεο θαη θέηνο είλαη ζε δεκνηηθφ 
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ζρνιείν ζην λνκφ Κνδάλεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πφιε ηεο Πηνιεκαΐδαο. Σν πξψην 

ηεο πηπρίν ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζρνιηθήο αγσγήο παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο απφ 

δεκφζην ΗΔΚ. Δπίζεο, έρεη απνθνηηήζεη απφ ην Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ 

Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο θαη έρεη παξαθνινπζήζεη εηήζην ζεκηλάξην 

εηδηθήο αγσγήο. Ζ ζπλέληεπμε δηήξθεζε 32 min θαη 29s θαη ζπκπιεξσκαηηθή 5min  

θαη 18s γηα δηεπθξηλήζεηο. 

  Ζ ΜΑΡ. 2 (αλαπιεξψηξηα 8), έρεη πέληε ρξφληα πξνυπεξεζίαο  σο αλαπιεξψηξηα 

εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο αγσγήο ζε ηκήκαηα έληαμεο θαη σο παξάιιειε ζηήξημε. Έρεη 

εξγαζηεί ηξεηο ρξνληέο  ζην δήκν Δνξδαίαο θαη δχν ρξνληέο ζην λεζί ηεο αληνξίλεο.  

Δίλαη  Δηδηθή Παηδαγσγφο θαη έρεη πξαγκαηνπνηήζεη θαη έλα κεηαπηπρηαθφ  

πξφγξακκα ζηελ εηδηθή αγσγή θαη  ζπγθεθξηκέλα εηδηθεχεηαη ζηηο επηθνηλσληαθέο 

δηαηαξαρέο. Ζ ζπλέληεπμε δηήξθεζε 30 min θαη 10s θαη ζπκπιεξσκαηηθή 6min  θαη 

07s γηα δηεπθξηλήζεηο.  

   Ζ ΔΗΡ (αλαπιεξψηξηα 9), έρεη δέθα ρξφληα πξνυπεξεζίαο  σο αλαπιεξψηξηα 

εθπαηδεπηηθφο ζε λεπηαγσγεία.  Πην ζπγθεθξηκέλα, έρεη εξγαζηεί  κία ρξνληά ζηνλ 

Πεηξαηά, ηξεηο ρξνληέο ζηε Φζηψηηδα, ηξεηο ρξνληέο ζηελ Αηησιναθαξλαλία,  κία 

ρξνληά Αξγνιίδα θαη θέηνο είλαη ε δεχηεξε ρξνληά πνπ είλαη ζηε Υίν. Έρεη 

απνθνηηήζεη απφ ηελ Παηδαγσγηθή ρνιή ηκήκα Νεπηαγσγψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Γελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη επηπιένλ ζπνπδέο ιφγσ νηθνλνκηθψλ 

δπζθνιηψλ θαη  ησλ ζπλερψλ κεηαθηλήζεσλ απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή. Ζ ζπλέληεπμε 

δηήξθεζε 46 min θαη 14s. 

  H AΠΟ (αλαπιεξψηξηα 10) , έρεη πέληε ρξφληα πξνυπεξεζίαο σο αλαπιεξψηξηα 

εηδηθήο αγσγήο ζηελ παξάιιειε ζηήξημε. Δίλαη κεηέξα δχν κηθξψλ παηδηψλ. Έρεη 

εξγαζηεί έλα ρξφλν ζηελ Υαιθίδα, δχν ρξφληα Γξεβελά, έλα Κνδάλε θαη έλα ζηελ 

Πηνιεκαΐδα. Έρεη απνθνηηήζεη απφ ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο εθπαίδεπζεο. 

Δπίζεο, έρεη θάλεη έλα κεηαπηπρηαθφ πάλσ ζηελ εηδηθή αγσγή. Πήξε ην πηπρίν ηεο 

λνεκαηηθήο, ηεο γξαθήο braile θαη έρεη παξαθνινπζήζεη θαη έλα εηήζην ζεκηλάξην γηα 

ηελ δίγισζζε εθπαίδεπζε. Ζ ζπλέληεπμε δηήξθεζε 40  min θαη 18s. 

  Ζ ΔΛ. (αλαπιεξψηξηα 11), έρεη ηέζζεξα ρξφληα πξνυπεξεζίαο  σο αλαπιεξψηξηα 

εθπαηδεπηηθφο. Έρεη εξγαζηεί σο αλαπιεξψηξηα ζε ηκήκα έληαμεο, ζηηο ΓΤΔΠ 

(Γνκέο Φηινμελίαο θαη Τπνζηήξημεο ησλ Πξνζθχγσλ) θαη σο παξάιιειε ζηήξημε. 

Έρεη εξγαζηεί ζηελ Αζήλα, ζηελ πεξηνρή ηνπ Κνξπδαιινχ, ζηελ Λακία, ζ' έλα ρσξηφ 

ηεο  Αηησιναθαξλαλίαο ζηελ Κφξηλζν, ζηνπο Αγίνπο Θενδψξνπο. Έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη έλα κεηαπηπρηαθφ πάλσ ζηελ εηδηθή αγσγή θαη έρεη  
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παξαθνινπζήζεη θαη έλα εηήζην ζεκηλάξην εηδηθήο αγσγήο γηα λα εκπινπηίζεη ηηο 

γλψζεηο ηεο. Ζ ζπλέληεπμε δηήξθεζε 40 min θαη 43s.  

   Ζ ΑΝ. (αλαπιεξψηξηα 12), έρεη ελλέα ρξφληα  πξνυπεξεζίαο  σο αλαπιεξψηξηα 

εθπαηδεπηηθφο. Δίλαη κεηέξα. Έρεη εξγαζηεί σο αλαπιεξψηξηα εθπαηδεπηηθφο ζε 

ηκήκα γεληθήο αγσγήο, ζε ηκήκα ππνδνρήο, ζε ηκήκα έληαμεο, σο παξάιιειε 

ζηήξημε θαη σο αλαπιεξψηξηα ζε εηδηθφ ζρνιείν. Έρεη εξγαζηεί ζηελ Κέξθπξα, ζηελ 

Καζηνξηά, Κνδάλε θαη Φιψξηλα. Έρεη απνθνηηήζεη απφ ην Iζηνξηθφ - Aξραηνινγηθφ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ κε θαηεχζπλζε Ηζηνξίαο. Δπίζεο, έρεη ηειεηψζεη ην 

Παηδαγσγηθφ Σκήκα ηεο Γεκνηηθήο εθπαίδεπζεο ηεο Φιψξηλαο σο δεχηεξν πηπρίν  

θαη έρεη θάλεη θαη έλα κεηαπηπρηαθφ ζηε γλσζηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε. Ζ 

ζπλέληεπμε δηήξθεζε 39 min θαη 33s. 

  Ζ ΛΔΛ. (αλαπιεξψηξηα 13), έρεη ελλέα ρξφληα πξνυπεξεζίαο σο αλαπιεξψηξηα 

εθπαηδεπηηθφο. Φέηνο πεξηκέλεη λα γίλεη κεηέξα. Έρεη εξγαζηεί θαη ζε ηάμεηο γεληθήο 

παηδείαο θαη ζε ηκήκαηα έληαμεο, έρεη  εξγαζηεί σο παξάιιειε ζηήξημε κε παηδηά κε 

απηηζκφ, κε ηχθισζε, κε παηδηά Ρνκά. Έρεη εξγαζηεί ζηελ Αζήλα, ζηελ πεξηνρή ηεο 

Κεθηζηάο, ζην Βφιν,  ζηελ Δξαηεηλή Φζηψηηδαο θαη Γσδεθάλεζα.  Έρεη απνθνηηήζεη 

απφ ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. 

Έρεη πξαγκαηνπνηήζεη δχν κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα, ην έλα ζηελ νξγάλσζε θαη 

δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ην άιιν πάλσ ζηελ εηδηθή αγσγή. Ζ ζπλέληεπμε 

δηήξθεζε 44 min θαη 49s θαη ζπκπιεξσκαηηθή 35min  θαη 24s. 

  Ζ ΜΑΡ. 3 (αλαπιεξψηξηα 14), έρεη δέθα ρξφληα πξνυπεξεζίαο σο αλαπιεξψηξηα 

εθπαηδεπηηθφο. Δξγάδεηαη ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε σο δαζθάια. Έρεη 

εξγαζηεί ζε πνιιά ζρνιεία ηεο λεζησηηθήο θαη ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο. Έρεη 

απνθνηηήζεη απφ ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη έλα κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα, ην νπνίν  ζρεηίδεηαη κε ηελ 

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο. Ζ ζπλέληεπμε δηήξθεζε 39 min θαη 23s. 

Ζ KAT. (αλαπιεξψηξηα 15), έρεη νρηψ ρξφληα πξνυπεξεζίαο σο δαζθάια 

αλαπιεξψηξηα εθπαηδεπηηθφο ζηελ γεληθή παηδεία θαη ζηελ εηδηθή αγσγή . Δίλαη 

κεηέξα ελφο παηδηνχ. Έρεη εξγαζηεί έλαλ ρξφλν ζην λεζί ηεο Κξήηεο, ηξία ρξφληα 

ζηνλ λφκν Αηησιναθαξλαλίαο, κηα ρξνληά ζηα Γηάλλελα θαη ηξία ρξφληα ζην λνκφ 

Κνδάλεο. Έρεη απνθνηηήζεη απφ ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη έρεη πξαγκαηνπνηήζεη έλα 

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα, ην νπνίν  ζρεηίδεηαη κε ηελ εηδηθή αγσγή. Ζ ζπλέληεπμε 

δηήξθεζε 40 min θαη 03s.  
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5.5 Ζ Γηαδηθαζία Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ 

    

     Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ηερληθέο ηεο 

αλάιπζεο ιφγνπ, αληιψληαο ζηνηρεία απφ  ην κνληέιν ησλ Potter θαη Weherell 

(1987), επεηδή ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ νη  

αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί «θαηαζθεπάδνπλ» ζην ιφγν ηνπο ηελ εξγαζηαθή 

αλαζθάιεηα πνπ βηψλνπλ. Μεηά ηελ καγλεηνθψλεζε ηεο θάζε ζπλέληεπμεο, 

αθνινπζνχζε πξψηα ε ελεκέξσζε ηνπ  πξνζσπηθνχ εκεξνινγίνπ ηεο εξεπλήηξηαο 

θαη έπεηηα ε απνκαγλεηνθψλεζε ηνπ ερνγξαθεκέλνπ αξρείνπ κε ηε ηαπηφρξνλε 

ρξήζε ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο ζπκβφισλ απνκαγλεηνθψλεζεο (βι. 

Πίλαθαο 2) ην νπνίν πξνηείλνπλ νη Potter θαη Wetherell (2009) βαζηδφκελνη ζην 

αξρηθφ ζχζηεκα ζπκβφισλ ηεο Gail Jefferson (Atkinson & Herritage 1984, φπ. αλαθ. 

ζην Potter & Wetherell 2009:261). Καηά ηελ κεηαγξαθή ζεκεηψζεθαλ αλαιπηηθά 

γισζζηθά ιάζε, νη αιιαγέο ζηελ έληαζε θαη ζηελ έκθαζε, νη παχζεηο, νη δηζηαγκνί, 

νη δηαθνπέο. Δπίζεο ζπκπεξηιήθζεθαλ νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηα κε γισζζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλνκηιίαο φπσο ε θαζπζηέξεζε ή ν δηζηαγκφο.       

   Αξρηθά, ε εξεπλήηξηα αθηέξσζε αξθεηφ ρξφλν γηα λα εμνηθεησζεί κε ην εξεπλεηηθφ 

πιηθφ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ έθαλε επαλαιακβαλφκελε πξνζεθηηθή αλάγλσζε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ 15 ζπλεληεχμεσλ θαη  αλαδεηνχζε λνήκαηα θαη ζέκαηα πνπ είραλ 

ζεκαζία γηα ηελ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα πνπ βηψλνπλ νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί. 

Αθνχ δεκηνχξγεζε κηα πξψηε εηθφλα αλαθνξηθά κε ηα δεδνκέλα σο πξνο ην ηη ιέλε 

νη ζπκκεηέρνληεο. Καηέγξαςε ηηο αξρηθέο ηεο ηδέεο θαη ήηαλ έηνηκε λα μεθηλήζεη ην 

επφκελν ζηάδην ηεο αλάιπζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ θσδηθνπνίεζε. Έπεηηα 

εξεπλήηξηα έδσζε θσδηθνχο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο, έηζη ψζηε λα δηαηεξεζεί 

ερεκχζεηα σο πξνο ηε ηαπηφηεηα ηνπ δείγκαηφο ηεο. Δπηπιένλ, ην δεχηεξν ζηάδην ηεο 

αλάιπζεο πεξηιακβάλεη ηελ παξαγσγή αξρηθψλ ζεκαηηθψλ αμφλσλ χζηεξα απφ 

πξνζεθηηθή αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ ζεηξά πξνο ζεηξά. ε απηφ ην ζεκείν, ζε θάζε 

απφζπαζκα, θάζε εξψηεζεο ηεο ζπλέληεπμεο έδσζε έλαλ ελλνηνινγηθφ 

πξνζδηνξηζκφ, δειαδή, έλαλ ζεκαηηθφ άμνλα ή κνηίβν. Ζ δηαδηθαζία ηεο 

θσδηθνπνίεζεο απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηεο αλάιπζεο (Miles & Huberman, 1994), 

θαζψο εληνπίδνληαη κνλάδεο λνήκαηνο πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη 

νξγαλψλνληαη ηα δεδνκέλα ζε νκάδεο πνπ έρνπλ λφεκα (ζε ζρέζε πάληα κε ην 
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εξεπλεηηθφ εξψηεκα). ηε ζπλέρεηα, ε  εξεπλήηξηα εζηίαζε ζηελ αλαδήηεζε πηζαλψλ 

ζεκάησλ ή ππνζεκάησλ πξνζπαζψληαο λα κπνξέζεη λα βξεη πηζαλά ζέκαηα, αθνχ 

άξρηζε λα δηακνξθψλεη έλα ζχλνιν ππνςήθησλ ζεκάησλ (π.ρ. «Οη αλαπιεξσηέο σο 

άκεζα δηαζέζηκνη εξγαδφκελνη, αλαπιεξσηέο σο αξηζκνί θηι»). Αθνχ θαηέγξαςε ηα 

πηζαλά ζέκαηα, άξρηζε ηελ επαλεμέηαζε ηνπο θαζψο θάπνηα απφ απηά κπνξεί λα κελ 

πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ (π.ρ. Γηα ην  κνηίβν «αλαπιεξσηήο 

ρακαηιέσλ» δελ ππήξραλ αξθεηά δεδνκέλα ψζηε λα ην ζηεξίμνπλ). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζε πξψηε θάζε μεθίλεζε ε αλαζεψξεζε ησλ θσδηθνπνηεκέλσλ 

δεδνκέλσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη μαλά δηάβαζε φια ηα απνζπάζκαηα γηα θάζε ζέκα πνπ 

είρε θαηαγξάςεη γηα λα δεη αλ ζρεκαηίδνπλ έλα εληαίν ζεκαηηθφ άμνλα. ηε ζπλέρεηα, 

μαλά δηαβάζηεθαλ θαη νη 15 ζπλεληεχμεηο θαη φινη νη θσδηθνί πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί αλ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο. 'Έπεηηα, έγηλε πξνζπάζεηα 

λα ειεγρζεί αλ νη ππνθαηεγνξίεο θαη νη ζεκαηηθνί άμνλεο αληαπνθξίλνληαη ζηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα . πκπεξαζκαηηθά, ζην ζηάδην απηφ ε εξεπλήηξηα άξρηζε λα 

ζθέθηεηαη ηα νλφκαηα πνπ ζα δψζεη ζηνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο/κνηίβα θαη ζηηο 

ππνθαηεγνξίεο, πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηειηθή αλάιπζε. Σα νλφκαηα 

πξέπεη λα είλαη πεξηεθηηθά, ελδηαθέξνληα θαη λα δίλνπλ άκεζα ζηνλ αλαγλψζηε κηα 

εηθφλα ζρεηηθά κε ην ηη πεξηιακβάλεη ην θάζε ζέκα. ην ηειεπηαίν ζηάδην, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηειηθή αλάιπζε θαη ε ζπγγξαθή ησλ δεδνκέλσλ. Αθνχ 

εληνπίζηεθαλ απηά ηα κνηίβα, ην ελδηαθέξνλ ζηξάθεθε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

θαηαζθεπάζηεθαλ κέζα απφ ξεηνξηθέο ζηξαηεγηθέο, θαη ζηελ ιεηηνπξγία ή ηηο 

ζπλέπεηεο πνπ απνξξένπλ απφ απηέο ηηο θαηαζθεπέο (Potter & Wetherell, 2009) . Σα 

δεδνκέλα απηά ζα παξνπζηαζηνχλ ζην επφκελν θεθάιαην. Δπίζεο, ε έθζεζε ησλ 

δεδνκέλσλ ζπκπεξηιακβάλεη θαη απνζπάζκαηα ησλ δεδνκέλσλ, έηζη ψζηε λα 

κπνξνχλ λα ζπλδένληαη ηα δεδνκέλα κε ηελ αλάιπζε ιφγνπ. Σα παξαδείγκαηα πνπ 

επηιέρζεθαλ αλαδεηθλχνπλ ηελ νπζία ησλ ζεκάησλ πνπ επέιεμε λα παξνπζηάζεη ε 

εξεπλήηξηα. Ζ ιεπηνκέξεηα ηνπ εκπεηξηθνχ πιηθνχ παξνπζηάδεηαη ζε κνξθή πνπ 

επηηξέπεη ζηνπο αλαγλψζηεο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο εξεπλεηέο λα «θάλνπλ ηνπο 

δηθνχο ηνπο ειέγρνπο» (Potter & Edwards, 2001:108). Σα απνζπάζκαηα, 

ελζσκαησκέλα ζε κηα αλαιπηηθή αθήγεζε, απεηθνλίδνπλ ηελ ηζηνξία πνπ δηεγνχληαη 

νη εξεπλεηέο γηα ηα δεδνκέλα ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε δίλεη 

πξνηεξαηφηεηα ζηηο εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηα ησλ  αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ κέζα 

απφ ην ιφγν ηνπο, φπσο απηφο εθθέξεηαη, θαζψο  ε ηαπηφηεηα ησλ  αλαπιεξσηψλ 

εθπαηδεπηηθψλ δελ είλαη θάηη ην ζηαηηθφ, αιιά θάηη πνπ εμαξηάηαη,  κεηαζρεκαηίδεηαη 
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θαη ηαπηφρξνλα αληαλαθιά ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο αμίεο ηνπ παξφληνο πιαηζίνπ 

(Wetherell, 1997).  Δπίζεο,  ε έξεπλα απηή ελδηαθέξεηαη γηα ηηο πξαθηηθέο ηνπ ιφγνπ, 

δειαδή, κειεηά ηη θάλνπλ  νη ζπκκεηέρνληεο κε ηε γιψζζα, ηνλίδνληαο ηηο ηδηφηεηεο 

ηνπ ιφγνπ γηα έλα δήηεκα "εξγαζηαθή αλαζθάιεηα" πνπ θαίλεηαη λα απαζρνιεί 

έληνλα κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα "αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί". Έηζη πεξηκέλνπκε νηη 

ζα αθνχζνπκε δηαθνξεηηθέο εθδνρέο γηα ηελ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα ζην ίδην ζψκα 

εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ  αθνχ πεξηνξίδεηαη ηελ αλάιπζε ιφγνπ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

πιαίζην αληί λα ηελ ηνπνζεηεί ζηηο επξχηεξεο πξαθηηθέο ηνπ ιφγνπ (Fox and 

Prilleltensky: Parker, 2003). 
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Κεθάιαην 6 : Απνηειέζκαηα Δκπεηξηθήο Έξεπλαο  

     

    ην έθην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο. Ζ 

παξνπζίαζή ηνπο ζπλνδεχεηαη απφ ηελ παξάζεζε απηνχζησλ απνζπαζκάησλ απφ ηηο 

απνκαγλεηνθσλεκέλεο ζπλεληεχμεηο ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάιπζήο ηνπο.   

  Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην ιφγν ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνβάιινληαη 

ηαπηφηεηεο φπσο: «Οη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί σο βαιίηζεο», «Ο αλαπιεξσηέο 

εθπαηδεπηηθνί σο ρακαηιένληεο», «Οη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί σο αξηζκνί», «Οη 

αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί σο "Ννκάδεο" », «Οη αλαπιεξσηέο σο άκεζα δηαζέζηκνη 

εξγαδφκελνη: Ζ πξνζεζκία ησλ ηξηψλ εκεξψλ», «Οη αλαπιεξσηέο σο επάισηνη ζηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο», «Οη αλαπιεξψηξηεο θαη ε κεηξφηεηα» «Οη 

δηα βίνπ κάζεζεο αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί».  

   Λφγσ ηεο κεγάιεο έθηαζεο ηεο εξγαζίαο επηιέρζεθαλ απνζπάζκαηα ζπλεληεχμεσλ, 

φρη γηα φιεο ηηο εθδνρέο ηαπηφηεηαο ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

αλαδείρζεθαλ γηα ηηο ζπλεληεχμεηο αιιά γηα ηηο εμήο: «Οη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί 

σο βαιίηζεο», «Οη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί σο αξηζκνί», «Οη αλαπιεξσηέο 

εθπαηδεπηηθνί σο "Ννκάδεο" », «Οη αλαπιεξσηέο σο άκεζα δηαζέζηκνη εξγαδφκελνη: 

Ζ πξνζεζκία ησλ ηξηψλ εκεξψλ», «Οη αλαπιεξσηέο σο επάισηνη ζηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο», «Οη αλαπιεξψηξηεο θαη ε κεηξφηεηα», αθνινχζεζε 

ιεπηνκεξήο αλάιπζε ησλ απνζπαζκάησλ, γξακκή πξνο γξακκή βαζηδφκελε ζηηο 

αξρέο ηνπ Discursive Action Model - DAM (Edwards & Potter, 1992).  

  ηηο επφκελεο ελφηεηεο, αλαιχνληαη ιεπηνκεξψο νη ζπγθεθξηκέλεο ηαπηφηεηεο κε 

παξάζεζε ησλ απνζπαζκάησλ ιφγνπ. Σα αθφινπζα απνζπάζκαηα επηιέρζεθαλ απφ 

ηελ εξεπλήηξηα σο ηα θαηαιιειφηεξα γηα ηελ παξαθνινχζεζε απφ ηνλ αλαγλψζηε 

ησλ αλαιπηηθψλ ζθέςεσλ θαη απφςεσλ ηνπο. 
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6.1 Οη αλαπιεξσηέο-βαιίηζεο 

     

    Οη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ έλαλ «αηθληδηαζηηθφ» ηξφπν 

πξφζιεςεο  γηα απηφ θαη παξνπζηάδνπλ  θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο, απνηειψληαο 

εθπαηδεπηηθνχο-βαιίηζεο πνπ βξίζθνληαη ζε επηθπιαθή γηα λα ζπεχζνπλ άκεζα ζε 

νπνηνδήπνηε κέξνο, φζν καθξηά θη αλ βξίζθεηαη απφ ηε κφληκε θαηνηθία ηνπο, φηαλ 

ηνπο θαιέζεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο (Μαπξνγηψξγνο, 2005) 

   ηα απνζπάζκαηα 1,2 θαη 3, νη αλαπιεξσηέο Γ., ΜΑΡ 3, θαη ΔΛ., θαηαζθεπάδνπλ 

ηελ έθδνζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αλαπιεξσηή σο βαιίηζα.  Μφλν  νη αλαπιεξσηέο 

εθπαηδεπηηθνί, θαηαιαβαίλνπλ πσο είλαη λα θνπβαιάο ηε δσή ζνπ ζε κηα βαιίηζα. 

Πξφθεηηαη γηα κία νκάδα αλζξψπσλ, πνπ είλαη ζπληαμηδηψηεο, πνπ κέζα ζε δηάζηεκα 

ιίγσλ εκεξψλ (ηξεηο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 2) γπξλάλε ζε δηάθνξεο πεξηνρέο γηα 

πνιιά ρξφληα  κε αεξνπιάλα, ηξέλα θαη βαπφξηα ή ελίνηε δηαλχνπλ  ακέηξεηα 

ρηιηφκεηξα ζηνπο απηνθηλεηφδξνκνπο. Ζ ηαιαηπσξία ηνπο ζπλερίδεηαη θαη φηαλ 

θηάζνπλ ζην πξννξηζκφ ηνπο, θαζψο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δπζθνιεχνληαη λα 

βξνπλ ζπίηη γηα λα λνηθηάζνπλ. 

 

Απόζπαζκα 1 

Αλαπιεξσηήο 2 (Γ) 

242 Δ: «Οη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί (.) πξνζιακβάλνληαη ζπλήζσο ζηηο αξρέο ηεο 

243  ζρνιηθήο ρξνληάο (.) θαη ζε δηάζηεκα ιηγφηεξν απφ κία εβδνκάδα αλαιακβάλνπλ  

244  ηα δηδαθηηθά θαζήθνληά ηνπο (.), ελψ ηαπηφρξνλα ςάρλνπλ γηα ζπίηη (.),               

245  κεηαθνκίδνπλ θαη ξπζκίδνπλ πξνζσπηθέο ηνπο ππνζέζεηο (.)». 

246 Γ: «Με απηφ πνπ κε ξσηάο ζα ζπκθσλήζσ,(.) ζα ην πσ επζέσο(.) Eεε, νη           

247  αλαπιεξσηέο πιένλ έρνπλ θαηαληήζεη λα είλαη βαιίηζεο(.). Με ηελ άπνςε ηνπ φηη:: 

248  πέξα δειαδή απφ ηελ πξφζιεςε (.), εεε, ζνπ δίλνπλ αο πνχκε 2 εκέξεο λα          

249 παξνπζηαζηείο ζηελ δηεχζπλζε (.) θαη ζην ζρνιείν (.)». 

250 Δ:Πνηα είλαη:: ε δηθή ζαο εκπεηξία ζε ζρέζε κε απηφ πνπ γίλεηαη (.); 

251  Γ: «Βέβαηα (.), ηαπηφρξνλα (.), εθεί πνπ ζα ηνπνζεηεζείο θαη απφ ηελ άιιελ έρεηο 

252 ηηο ίδηεο κέξεο (.),   

253 άληε: θαη 2 εκέξεο παξαπάλσ:: ην πνιχ (.)  λα βξεηο ζπίηη (.) γηα λα εγθαηαζηαζείο. 

254 Χξαία; (.) Δεε, θαη φια ηα ζπλαθή (.), λα βξεηο ην ζπίηη (.), λα ηαθηνπνηήζεηο ηα 

255 πξάγκαηά ζνπ:, λα θαζαξίζεηο ην ζπίηη ελδερνκέλσο (.) γηαηί ζίγνπξα: ζα έκελε 

256θάπνηνο άιινο(.) θαη ζίγνπξα κπνξεί λα ρξεηαζηεί θαζάξηζκα (.), θηι (.) . ια απηά 
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257 ζέινπλ ρξφλν (.).  Βέβαηα θαη ζέινπλ ρξφλν:: φηαλ δειαδή (.), αλαιακβάλεηο ζην 

258 ζρνιείν(.) κία (.) ζέζε(.), ζηελ νπνία ζα πξέπεη: απηνκάησο λα αληαπνθξηζείο (.) 

259 ζηα δηδαθηηθά ζνπ θαζήθνληα (.) . Έηζη; (.) 'Οηαλ δειαδή, ζνπ δίλνληαη καζήκαηα 

260 (.), γίλνληαη αλαζέζεηο(.) θαη έρεηο φια ηα άιια (.)  θαη λα παο απφ ην έλα κέξνο 

261 ζην άιιν: (.) κέζα ζε δχν κέξεο (.),εεε, λνκίδσ: φηη θπξηνιεθηηθά (.), είλαη γλσζηφ 

262 (.), είλαη απηφ πνπ ιέγεηαη  γηα ηνπο αλαπιεξσηέο φηη:: είλαη βαιίηζεο: (.). Θεσξψ 

263 φηη:: έρνπλ απφιπην δίθαην (.). Δεε, θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα (.), λαη:::, είλαη 

264βαιίηζεο:. Έηζη φπσο έρεη γίλεη ην ζχζηεκα (.) δηνξηζκψλ  ησλ αλαπιεξσηψλ(.), 

265 θάζε ρξφλν(.) ελψ θαιχπηνληαη πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο (.), δειαδή(.),εεε. θαη, 

266 θαη, θαηαιακβάλνπλ νξγαληθέο ζέζεηο (.) . Mέζα ζε δχν-ηξεηο κέξεο:: αιιάδεη φιε 

267 ηνπο ε δσή καο (.)  θξαηψληαο κία βαιίηζα:: (.) ζην ρέξη (.). Θεσξψ: φηη είλαη 

268άδηθν απηφ (.) θαη ζεσξνχληαη βαιίηζεο (.), δπζηπρψο (.)». 

 

   ηελ  δήισζε ηεο εξεπλήηξηαο φζνλ αθνξά ην γεγνλφο φηη νη αλαπιεξσηέο 

εθπαηδεπηηθνί πξνζιακβάλνληαη ζπλήζσο ζηηο αξρέο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη ζε 

δηάζηεκα ιηγφηεξν απφ κία εβδνκάδα αλαιακβάλνπλ ηα δηδαθηηθά θαζήθνληά ηνπο, 

ελψ ηαπηφρξνλα ςάρλνπλ γηα ζπίηη, κεηαθνκίδνπλ θαη ξπζκίδνπλ πξνζσπηθέο ηνπο 

ππνζέζεηο,  ν νκηιεηήο,  αληαπνθξίλεηαη ζην πξψην κέξνο ηεο εξψηεζεο, δειψλνληαο 

σο πξφινγν φηη ζπκθσλεί κε ηελ πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο απφ ηελ εξεπλήηξηα «Με 

απηφ πνπ κε ξσηάο ζα ζπκθσλήζσ». Δπίζεο, κε ηελ ρξήζε ηνπ πξψηνπ εληθνχ 

πξνζψπνπ πηνζεηεί έλα θνληηλφ έξεηζκα (footing) (Edwards&  Potter,1992), δειαδή, 

φηη κηιάεη απφ κηα ππνθεηκεληθή νπηηθή. Υξεζηκνπνηεί έλα αθφκα πξφινγν «Θα ην πσ 

επζέσο», φπνπ θαη πάιη ρξεζηκνπνίεη πξψην εληθφ πξφζσπν πνπ δειψλεη έλα αθφκα 

θνληηλφ έξεηζκα ( Edwards&  Potter,1992), δειαδή, φηη κηιάεη απφ κηα ππνθεηκεληθή 

νπηηθή. ηε ζπλέρεηα, ζηε γξακκή (247), θάλεη ηε δήισζε  «Eεε, νη αλαπιεξσηέο πιένλ 

έρνπλ θαηαληήζεη λα είλαη βαιίηζεο» θαη ηεθκεξηψλεη απηή ηελ άπνςε ηνπ 

αλαθέξνληαο αθξαία δηαηχπσζε (extreme case formulation), κε ηε ρξήζε κηαο 

κεηαθνξάο, κηαο αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο γεγνληθφηεηαο 

(factuality) ηεο δήισζεο, (Edwards & Potter, 1992). Απηή ε ξεηνξηθή, πξνζδίδεη 

γεγνληθφηεηα ζην ιφγν ηνπ νκηιεηή θαη εμαιείθεη νπνηαδήπνηε έλζηαζε θαζψο ην 

επηρείξεκα παξνπζηάδεηαη σο θάηη ην αλαληίξξεην «Με ηελ άπνςε ηνπ φηη::, πέξα 

δειαδή απφ ηελ πξφζιεςε (.), εεε, ζνπ δίλνπλ αο πνχκε 2 εκέξεο λα παξνπζηαζηείο 

ζηελ δηεχζπλζε (.) θαη ζην ζρνιείν (.)». 
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  ηελ  ζπλέρεηα ε εξεπλήηξηα, ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηελ πξνζσπηθή εκπεηξία 

ηνπ νκηιεηή ζρεηηθά κε ηελ ζπλερή κεηαθίλεζε ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ. 

ηηο γξακκέο (251-253), ν Γ. μεθηλάεη ηελ αθήγεζε ηνπ  ιέγνληαο «Βέβαηα (.), 

ηαπηφρξνλα (.), εθεί πνπ ζα ηνπνζεηεζείο θαη απφ ηελ άιιελ έρεηο ηηο ίδηεο κέξεο (.),   

άληε: θαη 2 εκέξεο παξαπάλσ:: ην πνιχ (.)  λα βξεηο ζπίηη (.) γηα λα εγθαηαζηαζείο». Ζ 

ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή κε ρξήζε αξηζκψλ (2 εκέξεο) έρεη σο ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο  

γεγνληθφηεηαο. Απφ εδψ θαη θάησ ρξεζηκνπνηεί δεχηεξν εληθφ πξφζσπν, πνπ είλαη 

έλαο πην θαζεκεξηλφο ηξφπνο γηα λα δειψζεη θαλείο φηη κηιάεη αληηθεηκεληθά (αιιαγή 

εξείζκαηνο) . Ζ δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ ζηηο γξακκέο (254) θαη (259), («Έηζη;», 

«Χξαία;») γίλεηαη γηα λα ηνλίζεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ, λα πξνζειθχζεη ην 

ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή ηεο εξεπλήηξηαο θαη παξάιιεια θαλεξψλνπλ ηελ 

αλάγθε ηνπ νκηιεηή γηα επηβεβαίσζε ηεο άπνςεο ηνπ απφ ηελ εξεπλήηξηα. Γεγνλφο 

πνπ ζα νδεγήζεη ζην λα παξνπζηαζηεί ε ζπγθεθξηκέλε άπνςε σο θνηλά απνδεθηή. 

Δπίζεο, κε ηελ ρξήζε ξεκάησλ ζε νξηζηηθή Δλεζηψηα παξνπζηάδεη ηα γεγνλφηα σο 

βέβαηα θαη πξαγκαηηθά. Υξεζηκνπνηεί ηα επηξξήκαηα «βέβαηα», «ζίγνπξα» γηα λα 

δειψζεη ηε βεβαηφηεηα ηνπ γηα ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη, ψζηε λα κπνξέζεη ν 

αλαπιεξσηήο λα αληαπνθξηζεί ζηα δηδαθηηθά ηνπ θαζήθνληα κε επηηπρία. Δπίζεο, 

επεμεγεί ηα ιεγφκελά ηνπ κε ηελ επαλάιεςε ηνπ ζπλδέζκνπ, «δειαδή». Με ηε ρξήζε 

ηεο ππνηαθηηθήο (252-254) «Να βξεηο ζπίηη», «Να ηαθηνπνηεζείο», «Να θαζαξίζεηο»,  

δίλεη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο κε ηε ρξήζε κηα ιίζηαο (list) κε ηξία κέξε (Edwards 

& Potter, 1992), γηα λα εληζρχζεη ηε πιεξφηεηα ηεο πεξηγξαθήο. Ζ ρξήζε ηνπ β΄ 

εληθνχ πξνζψπνπ δείρλεη ηε γεληθφηεηα, πεξηζηαζηνπνηεί ην θνηλφηνπν ηεο ζπλζήθεο 

ηνπ, φηη δειαδή δελ είλαη κφλν πξνζσπηθφ ηνπ βίσκα αιιά είλαη θάηη πνπ ζπκβαίλεη 

ζε φινπο ηνπο αλαπιεξσηέο, νη νπνίνη κεηαθηλνχληαη θάζε ρξφλν. Δπηηείλεη ηε 

δσληαλή εηθφλα ηεο κεηαθνξάο ιέγνληαο ζηηο γξακκέο (261-262), «εεε, λνκίδσ: φηη 

θπξηνιεθηηθά (.), είλαη γλσζηφ (.), είλαη απηφ πνπ ιέγεηαη  γηα ηνπο αλαπιεξσηέο φηη:: 

είλαη βαιίηζεο: (.)», θαζψο  ε θξάζε «είλαη γλσζηφ», δελ επηδέρεηαη ακθηζβήηεζεο, 

παξνπζηάδεηαη ε ζηξαηεγηθή ελίζρπζεο ηεο γεγνληθφηεηαο (Edwards & Potter, 1992).  

Ζ ξεηνξηθή ρξήζε γ΄ πιεζπληηθνχ πξνζψπνπ δειψλεη ηε γεληθή ηζρχ ηεο 

θαηάζηαζεο. Οη ελαιιαγέο α' εληθνχ «εεε, λνκίδσ», «Θεσξψ» θαη γ' πξνζψπνπ 

«ιέγεηαη», «είλαη» ζηηο γξακκέο (262-268), ζεκαηνδνηνχλ ελαιιαγέο εξείζκαηνο: απφ 

ηε κηα κεξηά ηνπνζεηείηαη πξνζσπηθά, ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηελ εξψηεζε, απφ ηελ 

άιιε ηνπνζεηείηαη αληηθεηκεληθά, ψζηε λα εληζρχζεη ηε γεγνληθφηεηα ηεο πεξηγξαθήο 

θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ σο νκηιεηήο. ηελ γξακκή (268), επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή 
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δήισζε γηα ηνπο αλαπιεξσηέο σο βαιίηζεο θαη ηελ επαλαιακβάλεη πιένλ σο εχινγν 

ζπκπέξαζκα φζσλ πεξηέγξαςε παξαπάλσ. 

 

 

Απόζπαζκα 2 

Αλαπιεξώηξηα 14 (ΜΑΡ 3) 

267 Δ:Πνηα είλαη:: ε δηθή ζαο εκπεηξία ζε ζρέζε κε απηφ πνπ γίλεηαη (.); 

268 ΜΑΡ 3:« ... πγθεθξηκέλα (.), θέηνο (.), ηα απνηειέζκαηα πξφζιεςεο ησλ                               

269 εθπαηδεπηηθψλ  γεληθήο αγσγήο (.), βγήθαλ ζηηο 5 επηεκβξίνπ (.) ζηηο 8:30 ην    

270   πξσί  (.) θαη εκείο:: έπξεπε::: ηελ ίδηα κέξα λα κεηαβνχκε ζηελ Πξσηνβάζκηα   

271 πξφζιεςήο  καο (.) θαη λα θάλνπκε αλάιεςε ππεξεζίαο. Καη δελ είλαη ε πξψηε   

272 θνξά πνπ ζπλέβε απηφ (.) Σα ηειεπηαία ρξφληα (.) επηθξαηεί απηή αθξηβψο(.) ε    

273  θαηάζηαζε(0.8). ΔΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΟ ΑΤΣΟ ΓΙΑ ΔΜΔΝΑ (.).  Απηφ είλαη      

274 μεθάζαξα ζέκα ιαλζαζκέλνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ ππνπξγείνπ (.). Eίκαζηε νη    

275 εθπαηδεπηηθνί βαιίηζεο (.), απφ αξρέο επηεκβξίνπ (.) πξέπεη λα έρνπκε έηνηκεο ηηο 

276 βαιίηζεο καο(.)  θαη θάπνηεο νηθνλνκίεο (.) θαη λα δνχκε (.) κε ηελ αγσλία::: γηα 

277  ηελ πεξηνρή ηεο ηνπνζέηεζεο καο(.). Νηψζσ ζαλ εθπαηδεπηηθφο βαιίηζα:: (.),      

278  ελλνψληαο(.) φηη απφ  ηελ πεξίνδν πνπ μεθίλεζα λα εξγάδνκαη σο αλαπιεξψηξηα 

279 (.) είκαη:: κε κηα βαιίηζα::: ζην ρέξη(.) θαη ηξέρσ λα πξνιάβσ κέζα ζε ιίγεο ψξεο 

280 (.) θαη ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε κεξηθέο κέξεο(.) γηα λα πάσ λα ηνπνζεηεζψ  

281  ζην ζρνιείν κνπ  (.) εάλ ζέισ λα εξγαζηψ κέρξη ηνλ Ινχλην ηνπ εθάζηνηε ρξφλνπ 

(.) ». 

 

    ε απηφ ην απφζπαζκα γίλεηαη πάιη ιφγνο γηα ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία ηεο 

νκηιήηξηαο ζρεηηθά κε ηελ ζπλερή κεηαθίλεζε ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ΜΑΡ 3 αξρηθά, πεξηγξάθεη παξαζηαηηθά ηελ πξψηε θάζε 

δηνξηζκψλ ησλ αλαπιεξσηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θέηνο «βγήθαλ ζηηο 5 

επηεκβξίνπ (.) ζηηο 8:30 ην πξσί (.) θαη εκείο:: έπξεπε::: ηελ ίδηα κέξα λα κεηαβνχκε 

ζηελ Πξσηνβάζκηα πξφζιεςήο καο (.) θαη λα θάλνπκε αλάιεςε ππεξεζίαο» (268-273) 

. Ζ πεξηγξαθή ηεο είλαη πινχζηα ζε εηθφλεο, κε πνιιέο δσληαλέο ιεπηνκέξεηεο θαη κε 

ηε ρξήζε αξηζκψλ πξνζδίδνπλ κηα αίζζεζε γεγνληθφηεηαο ζηελ αθήγεζε (Edwards 

& Potter, 1992). Ζ νκηιήηξηα ινηπφλ, θαίλεηαη φηη είλαη παξαηεξεηηθή θαη κεηαθέξεη 

ηελ αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα ζην ιφγν ηεο. Απηή ε ξεηνξηθή, πξνζδίδεη 

γεγνληθφηεηα ζην ιφγν θαη εμαιείθεη νπνηαδήπνηε έλζηαζε θαζψο ην επηρείξεκα 
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παξνπζηάδεηαη σο θάηη ην αλαληίξξεην. ηηο γξακκέο (271-273), ζπκπεξαίλεη  φηη  

«Καη δελ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ζπλέβε απηφ (.) Σα ηειεπηαία ρξφληα (.) επηθξαηεί 

απηή αθξηβψο(.) ε θαηάζηαζε (.)». Ζ νκηιήηξηα ζε απηφ ην ζεκείν ρξεζηκνπνηεί ηελ 

ηερληθή ηεο αθξαίαο  δηαηχπσζεο  κε ην επίξξεκα «αθξηβψο» θαη κηαο αξλεηηθήο 

αμηνιφγεζεο, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο γεγνληθφηεηαο ηεο δήισζεο ηεο (Edwards 

& Potter, 1992). Μεηά απφ κηα κεγάιε παχζε (8 δεπηεξφιεπηα),  ε ΜΑΡ 3 κε πςειφ 

ηφλν θσλήο δειψλεη φηη  «ΔΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΟ ΑΤΣΟ ΓΙΑ ΔΜΔΝΑ (.)» ηνλίδνληαο 

κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ δπζαξέζθεηα ηεο απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ 

αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 Μέζα απφ ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο θαίλεηαη φηη νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ 

αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, πξέπεη λα είλαη ζε εηνηκφηεηα, λα αλαιάβνπλ ηα 

δηδαθηηθά ηνπο θαζήθνληα, αθφκα θαη αλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε «ην ζέκα 

ιαλζαζκέλνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ ππνπξγείνπ (.)». Δπνκέλσο, πξψηα πεξηγξάθεη ην 

γεγνλφο ηεο αλαθνίλσζεο ησλ πξνζιήςεσλ ζε α' πιεζπληηθφ, κεηά ην πεξηγξάθεη σο 

κηα ζπλεζηζκέλε θαηάζηαζε, ηελ νπνία αμηνινγεί αξλεηηθά απνδίδνληαο ηελ επζχλε 

ζην ζεζκηθφ θνξέα.        

  Με ηε ρξήζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ιέμεο «κε ηελ αγσλία» (276), επηηείλεη ηελ 

αξλεηηθή αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο. Δπηπιένλ, κε ηελ παξνκνίσζε «Νηψζσ ζαλ 

εθπαηδεπηηθφο βαιίηζα::» (277) θαη ηε ρξήζε ησλ ξεκάησλ ζε α’ εληθφ πξφζσπν ε 

ζπγθεθξηκέλε αλαπιεξψηξηα θαίλεηαη λα κηιάεη εκπεηξηθά, σο άηνκν πνπ γλσξίδεη 

ιεπηνκέξεηεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ εαπηφ ηεο ζηελ θαηεγνξία  ησλ αλαπιεξσηψλ βαιίηζεο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ εληζρχεη ηελ απήρεζε ηεο άπνςεο ηεο. Δπίζεο, κε ηε ρξήζε ηνπ α' εληθνχ 

πξνζψπνπ πηνζεηεί έλα θνληηλφ έξεηζκα (Edwards & Potter, 1992), δειαδή, φηη 

κηιάεη απφ κηα ππνθεηκεληθή νπηηθή. Δθθξάδεη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηηο ζθέςεηο 

επεμεγψληαο «ελλνψληαο» (278) ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζηελ ρψξα καο φζνλ 

αθνξά ηελ δηαδηθαζία ηνπ δηνξηζκνχ ησλ αλαπιεξσηψλ «φηη απφ ηελ πεξίνδν πνπ 

μεθίλεζα λα εξγάδνκαη σο αλαπιεξψηξηα (.) είκαη:: κε κηα βαιίηζα::: ζην ρέξη(.) θαη 

ηξέρσ λα πξνιάβσ κέζα ζε ιίγεο ψξεο (.) θαη ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε κεξηθέο 

κέξεο(.) γηα λα πάσ λα ηνπνζεηεζψ ζην ζρνιείν κνπ (.) εάλ ζέισ λα εξγαζηψ κέρξη ηνλ 

Ινχλην ηνπ εθάζηνηε ρξφλνπ (.)». Με ηε ρξήζε ππνηαθηηθήο «λα πάσ», «λα 

ηνπνζεηεζψ», «λα εξγαζηψ» (278-281) δίλεη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηνπο 

αλαπιεξσηέο βαιίηζεο κέζα απφ ηε ρξήζε κηα ιίζηαο (list) κε ηξία κέξε (Edwards & 

Potter, 1992), γηα λα εληζρχζεη ηε γεγνληθφηεηα ηεο πεξηγξαθήο. Δπίζεο, 



[63] 
 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή ηεο δσληαλήο πεξηγξαθήο γηα λα πξνζθέξεη γεγνληθφηεηα 

ζην ιφγν ηεο. Μέζα απφ ηνλ πξνζσπηθφ ηεο απνινγηζκφ απφ ηφηε πνπ μεθίλεζε ε 

ΜΑΡ 3 λα εξγάδεηαη σο αλαπιεξψηξηα ηνπνζεηείηαη ξεηνξηθά σο έλα δξψλ 

ππνθείκελν (agent) πνπ πξνζπαζεί θαη επηκέλεη, ζπλερίδεη λα εξγάδεηαη σο 

αλαπιεξψηξηα παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη. 

 

Απόζπαζκα 3 

Αλαπιεξώηξηα 11 (ΔΛ) 

433 Δ: Μέρξη ηψξα  (.) ηη δελ ζε ηθαλνπνηεί απφ ηε δνπιεηά ζνπ σο αλαπιεξψηξηα 

434 εθπαηδεπηηθφ (.);  

435 ΔΛ:« Δ, ην νθζαικνθαλέο(.).  Γελ κε ηθαλνπνηεί (.) ην φηη θάζε ρξνληά αιιάδνπκε 

436 λνκφ  θαη δσή(.).  Απηφ δελ κε ηθαλνπνηεί θαζφινπ(...) (.)». 

465 Δ:Μπνξείηε λα δψζεηε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα (.); 

466 ΔΛ:« Σν πην εχζηνρν:: παξάδεηγκα γηα εκέλα(.) ζε απηή ηελ εξψηεζε(.) είλαη φηη 

467θάζε::  ρξφλν είκαζηε (.) κε κία βαιίηζα:: ζην ρέξη θαη (.) πεξηκέλνπκε (.) λα 

468απνθαζίζεη (.) ην Τπνπξγείν:: πνπ (.) ζα καο ζηείιεη (.). Γελ κε ηθαλνπνηνχλ απηά 

469 (.) θαη ην γεγνλφο (.) φηη δελ ππάξρεη θακία:: κέξηκλα θαη θξνληίδα γηα εκάο (.) . 

470 Μαο δίλεη ηξεηο κέξεο (.) πξνζεζκία (.) λα αθήζνπκε ηε δσή καο πίζσ (.) θαη λα 

471 ρηίζνπκε κία θαηλνχξγηα (.).  Καλείο φκσο (.), δελ λνηάδεηαη (.) αλ έρνπκε ρξήκαηα: 

472 γηα λα ηαμηδέςνπκε (.) πρ (.) ζηελ  Κξήηε (.),  ηελ αληνξίλε (.),  ηα Κνπθνλήζηα 

473 θαη ηνλ Έβξν (.) .  Γελ λνηάδεηαη θαλείο (.) πνπ κεξηθνί αλαπιεξσηέο θνηκνχληαη:: 

474 (.)  ζηελ παξαιία (.), γηαηί δελ έρνπλ ππνζηήξημε απφ πνπζελά (.) . Απηά δελ κε 

475ηθαλνπνηνχλ  (.) γηαηί δελ είλαη πξνζηαηεπκέλν  ην επάγγεικα ηνπ αλαπιεξσηή (.) 

   

 

   Ζ εξεπλήηξηα ζε απηφ ην απφζπαζκα δεηάεη απφ ηελ ζπλεληεπμηαδφκελε λα 

πεξηγξάςεη ηη είλαη απηφ πνπ δελ ηελ ηθαλνπνηεί απφ ην επάγγεικα ηεο σο 

αλαπιεξψηξηα. Ζ ΔΛ., μεθηλάεη ηελ αθήγεζε ηελ κε ηελ ιέμε « νθζαικνθαλέο» 

ζέινληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν λα μεθαζαξίζεη φηη ε δήισζε ηεο ζα είλαη πξαγκαηηθή. 

ηηο γξακκέο 435-436, θάλεη επαλάιεςε ηεο άξλεζεο «Γελ κε ηθαλνπνίεη» δείρλνληαο 

ηελ έληνλε δπζαξέζθεηα ηεο  γηα ηελ ζπλερφκελε θηλεηηθφηεηα ησλ αλαπιεξσηψλ 

εθπαηδεπηηθψλ «φηη θάζε ρξνληά αιιάδνπκε  λνκφ  θαη δσή». Δπίζεο, ζηελ αξρή ηνπ 

απνζπάζκαηνο, ρξεζηκνπνηεί ην «εκείο» νπφηε εληάζζεη θαη ηνλ εαπηφ ηεο ζηελ 

επξχηεξε νκάδα ησλ αλαπιεξσηψλ πνπ κεηαθηλνχληαη θάζε ρξφλν.  Με ηε ρξήζε ηνπ 
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α' εληθνχ πξνζψπνπ πηνζεηεί έλα θνληηλφ έξεηζκα (Edwards & Potter, 1992), δειαδή, 

φηη κηιάεη απφ κηα ππνθεηκεληθή νπηηθή. 

  ηε ζπλέρεηα, κε αθνξκή ηελ ιέμε « νθζαικνθαλέο» ε εξεπλήηξηα δεηά απφ ηελ ΔΛ 

λα αθεγεζεί ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα ζηα νπνία λα πεξηγξάθεη ηελ έληνλε 

δπζαξέζθεηα ηεο απφ ην επάγγεικα ηεο σο αλαπιεξψηξηα. ηελ γξακκή (467),  

μεθηλάεη ηελ αθήγεζε ηεο γηα ηνπο αλαπιεξσηέο βαιίηζεο ιέγνληαο φηη « θάζε::  

ρξφλν είκαζηε (.) κε κία βαιίηζα:: ζην ρέξη θαη (.) πεξηκέλνπκε (.)»,  δείρλνληαο κε απηφ 

ηνλ ηξφπν φηη νη αλαπιεξσηέο δάζθαινη είλαη κηα επαγγεικαηηθή νκάδα, ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε θηλεηηθφηεηα γηαηί αιιάδεη ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θάζε 

ρξφλν.  Έπεηηα, ζηε γξακκή 468, ε ΔΛ ρξεζηκνπνίεη ην δηαθχβεπκα απφδνζεο 

επζχλεο θαη θαηεγνξίαο (Edwards & Potter, 1992: 156) «Να απνθαζίζεη (.) ην 

Τπνπξγείν:: πνπ (.) ζα καο ζηείιεη (.)». ηελ γξακκή 470,  αξρίδεη λα δηαθξίλεηαη ην  

δηαθχβεπκα ηεο ινγνδνζίαο, επεηδή δελ ζεσξεί απηή ηε δνπιεηά ζηαζεξή,  ε ΔΛ. ην 

δηαρεηξίδεηαη κε ην λα ξίρλεη  ηελ  επζχλε γηα ην θαζεζηψο επηζθαινχο εξγαζίαο  ζην 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη φρη ζηνλ εαπηφ ηεο. Γίλεη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα λα 

ππνζηεξίμεη απηφ ην επηρεηξήκαηα ηεο  κε ηε ρξήζε κηα ιίζηαο κε ηξία κέξε 

(Edwards & Potter, 1992),  «λα αθήζνπκε», «λα ρηίζνπκε»,  «λα ηαμηδέςνπκε», γηα λα 

εληζρχζεη ηε γεγνληθφηεηα ηεο πεξηγξαθήο. 

  ηηο γξακκέο 471 θαη 473, ρξεζηκνπνηείηαη ε ξεηνξηθή ηερληθή ηεο δηαηχπσζεο 

αθξαίαο πεξίπησζεο,   φπνπ ην «θαλέλαο» θάλεη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηεο πεηζηηθή. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δχν δηαηππψζεηο ηεο αθξαίαο πεξίπησζεο «Καλείο φκσο (.) δελ 

λνηάδεηαη (.)», «Γελ λνηάδεηαη θαλείο (.)»,  απφ ηελ κία ηνλίδνπλ ηε δπζαξέζθεηα ηεο 

νκηιήηξηαο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλαζθάιεηα, ηδίσο ησλ αλαπιεξσηψλ πνπ δειψλνπλ 

πεξηνρέο εθηφο ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπο «αλ έρνπκε ρξήκαηα: γηα λα ηαμηδέςνπκε (.) 

πρ (.) ζηελ  Κξήηε (.),  ηελ αληνξίλε (.),  ηα Κνπθνλήζηα  θαη ηνλ Έβξν (.)». Ζ 

θαηαλνκή ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα απνκαθξπζκέλα θαη ηα δπζπξφζηηα 

κέξε, επεμεγείηαη ιεπηνκεξψο, κέζα απφ ηε ρξήζε κηαο ιίζηαο ηεζζάξσλ κεξψλ, 

πξνζθέξνληαο ην ζηνηρείν ηεο πιεξφηεηαο ζηελ πεξηγξαθήο ηεο   θαη απφ ηελ άιιε 

δείρλνπλ ηελ αγαλάθηεζε ηεο, γηα  ηηο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλνπλ νη 

αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί  φζνλ αθνξά ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ θαη απηφ  έρεη ζαλ απνηέιεζκα «κεξηθνί αλαπιεξσηέο θνηκνχληαη::  

(.)  ζηελ παξαιία (.) γηαηί δελ έρνπλ ππνζηήξημε απφ πνπζελά (.)». Υξεζηκνπνηεί ηελ 

ηερληθή ηεο δσληαλήο πεξηγξαθήο, ε νπνία πξνζδίδεη γεγνληθφηεηα ζην ιφγν ηεο. 

(Edwards & Potter, 1992). Δπίζεο,  ρξεζηκνπνηεί γηα ηξίηε θνξά αθξαία δηαηχπσζε 
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κε ηε ρξήζε κηαο αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο (Edwards & Potter, 1992), κε ζθνπφ ηελ 

ελίζρπζε ηεο γεγνληθφηεηαο ηεο δήισζεο ηεο γηα ηηο αληημνφηεηεο πνπ βηψλνπλ νη 

αλαπιεξσηέο πξνθεηκέλνπ λα εξγαζηνχλ. Οη ελαιιαγέο α' εληθνχ θαη γ' πξνζψπνπ 

ζεκαηνδνηνχλ ελαιιαγέο εξείζκαηνο, απφ ηε κηα κεξηά ηνπνζεηείηαη πξνζσπηθά, 

ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηελ εξψηεζε, απφ ηελ άιιε ηνπνζεηείηαη αληηθεηκεληθά, ψζηε 

λα εληζρχζεη ηε γεγνληθφηεηα ηεο πεξηγξαθήο θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο σο νκηιήηξηα. 
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6.2 Οη αλαπιεξσηέο σο "Ννκάδεο" 

  

    ηα απνζπάζκαηα 4 θαη 5, νη ΜΑΡ 2 θαη ΔΗΡ θαηαζθεπάδνπλ ηελ εθδνρή ησλ 

αλαπιεξσηψλ σο "Ννκάδεο", θαζψο κφιηο αλαθνηλσζεί ε πξφζιεςε ηνπο, αξρίδνπλ  

ηα πνιχσξα ή πνιπήκεξα ηαμίδηα, πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηνχλ ζηηο Γηεπζχλζεηο 

Δθπαίδεπζεο, λα ηνπνζεηνχλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ζρνιεία ηνπ λνκνχ, λα 

κεηαθνκίζνπλ εθεί κε ή ρσξίο ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, λα κεηαθέξνπλ πξνζσπηθά ηνπο 

αληηθείκελα, ξνχρα θαη  ην επαγγεικαηηθφ ηνπο πιηθφ (βηβιία, ρεηξνηερλίεο, ζρέδηα 

καζεκάησλ) κε ην Η.Υ. ή απνζηνιή απηψλ λα γίλεη απφ ηνπο ζπγγελείο κέζσ 

ηαρπδξνκείνπ, λα βξνπλ θαηάιπκα λα κείλνπλ θ.ιπ. ια απηά έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα 

νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί λα ππνβάιινληαη ζε νηθνλνκηθή, ζσκαηηθή θαη ςπρηθή 

εμάληιεζε.  

    Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Μαξ 2 ζην απφζπαζκα 4, πεξηγξάθεη ηελ πξνζσπηθή ηεο 

εκπεηξία γηα ηνλ πξνζσξηλφ ηεο δηνξηζκφ σο αλαπιεξψηξηα ζην λεζί ηεο αληνξίλεο, 

δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

ηαμηδηνχ ηεο αιιά θαη ζην αίζζεκα ηεο αλαζθάιεηαο πνπ βίσζε φηαλ έθηαζε ζην λεζί 

γηαηί δπζθνιεχηεθε αξθεηά ζηελ αλαδήηεζε θαη ζηελ ηειηθή εχξεζε ζπηηηνχ. 

    Ζ ΔΗΡ. ζην απφζπαζκα 5, αλαθέξεη φηη δελ έρεη δειψζεη πνηέ καθξηλέο θαη 

δπζπξφζηηεο πεξηνρέο γηαηί γλσξίδεη φηη ιφγσ ηνπ ραξαθηήξα ηεο δελ ζα κπνξνχζε λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο δπζθνιίεο θαη ηηο αληημνφηεηεο κε ηηο νπνίεο έρνπλ έξζνπλ 

αληηκέησπνη νη θίινη θαη νη γλσζηνί ηεο, νη νπνίνη έρνπλ πξνζσπηθή εκπεηξία πάλσ ζε 

απηφ ην ζέκα. 

 

Απόζπαζκα 4 

Αναπληρώτρια 8 (ΜΑΡ 2) 

167  Δ: Οη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί πξνζιακβάλνληαη ζπλήζσο γηα λα ππεξεηήζνπλ 

168  ζε απνκαθξπζκέλεο θαη δπζπξφζηηεο πεξηνρέο.  

169  ΜΑΡ 2:« Απηφ πνπ πεξηγξάθεηο ζηελ εξψηεζε:: είλαη πξαγκαηηθά (.) ε κεγάιε  

170  αιήζεηα (.) . Δεε, λαη (.)»   

171  Πνηα είλαη ε δηθή ζαο εκπεηξία κε απηφ πνπ γίλεηαη; 

172  ΜΑΡ 2:« Γεληθά πέξπζη (.) φηαλ έκαζα φηη δηνξίζηεθα γηα πξψηε θνξά ζην λνκφ 

173  Κπθιάδσλ (.),  εκθαλίζηεθε:: ε πξφιεςε:: κνπ εεε,  3:00 ηα κεζάλπρηα (.), ηα   

174  μεκεξψκαηα (.). Έπξεπε: κέζα ζε δχν κέξεο:: λα παξνπζηαζηψ (.), εεε, ζηελ      
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175  Πξσηνβάζκηα Γηεχζπλζε, ε νπνία βξίζθεζαη ζηε χξν (.)  θαη απφ θεη:: λα        

176  παξνπζηαζηψ:: ζην ζρνιείν κνπ (.) , πνπ βξηζθφηαλ (.) ζηε αληνξίλε (.) . Γεληθά, 

177 (.) εκείο νη αλαπιεξσηέο(.), θαιχπηνπκε:: ηα θελά πνπ βξίζθνληαη::: ζε                 

178   απνκαθξπζκέλεο(.) θαη δπζπξφζηηεο πεξηνρέο (.) []». 

   

    ηε δήισζε ηεο εξεπλήηξηαο φζνλ αθνξά ην γεγνλφο φηη «Οη αλαπιεξσηέο 

εθπαηδεπηηθνί πξνζιακβάλνληαη ζπλήζσο γηα λα ππεξεηήζνπλ  ζε απνκαθξπζκέλεο θαη 

δπζπξφζηηεο πεξηνρέο» ε  νκηιήηξηα  ΜΑΡ 2,  αληαπνθξίλεηαη ζην πξψην κέξνο ηεο 

εξψηεζεο, δειψλνληαο σο πξφινγν φηη ζπκθσλεί κε ηελ πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο 

απφ ηελ εξεπλήηξηα «Δεε, λαη (.)»,  «είλαη πξαγκαηηθά (.) ε κεγάιε  αιήζεηα»   αιιά κε 

ην β΄ εληθφ πξφζσπν « Απηφ πνπ πεξηγξάθεηο ζηελ εξψηεζε:: »,  κε ην νπνίν 

επηηπγράλεη ηελ απνζηαζηνπνίεζε, φηη δειαδή, θάλεη ηελ κεηαθνξά ηεο πιεξνθνξίαο 

ηεο εξεπλήηξηαο, δελ ηελ νηθεηνπνηείηαη. 

   ηε ζπλέρεηα, ε εξεπλήηξηα  ξσηάεη πνηα είλαη ε εκπεηξία ηεο νκηιήηξηαο ζε ζρέζε 

κε απηφ πνπ γίλεηαη. Ζ νκηιήηξηα ζηηο γξακκέο (172-174 ), πεξηγξάθεη ηνλ πεξπζηλφ 

δηνξηζκφ πνπ βίσζε σο αλαπιεξψηξηα. Πην ζπγθεθξηκέλα,  αλαθνηλψζεθε «3:00 ηα 

κεζάλπρηα (.), ηα μεκεξψκαηα» θαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ πεξηζψξην «Έπξεπε: 

κέζα ζε δχν κέξεο:: λα παξνπζηαζηψ (.), εεε, ζηελ  Πξσηνβάζκηα Γηεχζπλζε, ε νπνία 

βξίζθεζαη ζηε χξν (.)  θαη απφ θεη:: λα  παξνπζηαζηψ:: ζην ζρνιείν κνπ (.) , πνπ 

βξηζθφηαλ (.) ζηε αληνξίλε (.)». Με ηε ρξήζε ηνπ α' εληθνχ πξνζψπνπ «λα 

παξνπζηαζηψ» πηνζεηεί έλα θνληηλφ έξεηζκα (Edwards & Potter, 1992), δειαδή, φηη 

κηιάεη απφ κηα ππνθεηκεληθή νπηηθή.   ηε ζπλέρεηα, ζηηο γξακκέο (177-178) δειψλεη 

φηη νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί γεληθά ζηειερψλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ δπζπξφζηηεο 

πεξηνρέο.  Με ηελ θξάζε ηελ «εκείο νη αλαπιεξσηέο(.)» (177), ε ΜΑΡ 2 θάλεη 

«Δπίθιεζε θαηεγνξίαο» (Category entitlements). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε νκηιήηξηα  

πξνβαίλεη ζηε δεκηνπξγία θαηεγνξηνπνηήζεσλ κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηνπνζεηεί ηνλ εαπηφ ηεο ζε απηή ηελ θαηεγνξίαο (Potter & Edwards, 1992).ε απηφ 

ην ζεκείν, έρνπκε αιιαγή ηνπ εξείζκαηνο. Υξεζηκνπνηεί α' πιεζπληηθφ πξφζσπν 

«εκείο νη αλαπιεξσηέο(.) θαιχπηνπκε ::»,πξνζδίδνληαο θαζνιηθφηεηα ζην πξφβιεκα. 

Έηζη, ε νκηιήηξηα απνθεχγεη ην εγσηζηηθφ θαη ππνθεηκεληθφ α΄ εληθφ θαη θάλεη έλα 

βήκα γηα λα θεξδίζεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ απνδνρή ηνπ αλαγλψζηε ηνπ 

ρξεζηκνπνηψληαο α΄ πιεζπληηθφ.  Σέινο, ε ΜΑΡ 2 ηνλίδεη φηη ην εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ ζηηο δπζπξφζηηεο πεξηνρέο είλαη θαηά θχξην ιφγν αλαπιεξσηέο 

εθπαηδεπηηθνί. 
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180  Δ: Μπνξείηε λα αθεγεζείηε θάπνηα πεξηζηαηηθά; 

181   ΜΑΡ 2:« ηαλ έκαζα φηη ζα πάσ αληνξίλε (.), ζθέθηεθα θαηεπζείαλ αλ ζα   

182   κπνξέζσ λα αληαπεμέιζσ νηθνλνκηθά (.) ζε φιε απηή ηε δηαδηθαζία (.).  Δίλαη 

183   πνιχ ςπρνθζφξν(.) θαη αγρσηηθφ φιν απηφ(.). Πξέπεη λα έρεηο ρξήκαηα ζηελ άθξε 

184   (.),  λα βξεηο αεξνπνξηθά: εηζηηήξηα (.), ηα νπνία (.) είλαη παλάθξηβα (.) ιφγσ ηνπ 

185   φηη εκεξνκελίεο πνπ ζέιεηο λα θιείζεηο(.) είλαη θνληά (.). [...]Δγψ πξνζσπηθά (.) 

186   δελ είρα μαλαδήζεη πνηέ ζε λεζί (.) αιιά (.) είρα αθνχζεη εκπεηξίεο απφ            

187   ζπλαδέιθνπο (.) θαη είρα θξηθάξεη (.) γηαηί ήμεξα:: ηη αθξηβψο κε πεξηκέλεη (.) . 

188   ηαλ κνπ αλαθνίλσζαλ ζηε δηεχζπλζε (.) ζε πνην λεζί ζα παξνπζηαζηψ (.),      

189   άξρηζε   ν πξνζσπηθφο κνπ(.) Γνιγνζάο:: (.).  Δγψ πξνζσπηθά έπξεπε  (.) λα    

190   αιιάμσ έλα ή δχν πινία γηα λα θηάζσ ζην ζεκείν ηεο ηνπνζέηεζήο κνπ (.).      

191   Οπφηε (.),  κέρξη:: λα θηάζσ αληνξίλε(.) έθαλα έλα ηαμίδη 10 σξψλ (.), ην     

192   νπνίν(.) φιν απηφ πνπ αθνπγφηαλ γηα ην λεζί (.) φηη δελ ζα κπνξψ λα βξσ ζπίηη(.) 

193    θαη γεληθφηεξα ζα επηβηψζσ πάξα:: πνιχ δχζθνια εθεί (.). Με έηξσγε θάζε κέξα 

194   (.). Μέρξη λα βξσ ζπίηη (.), πέξαζαλ:: πάξα πνιιέο κέξεο (.) θαη κε έηξσγε  ε    

195   αλαζθάιεηα (.) γηαηί ήδε γλψξηδα (.) φηη πνιινί ζπλάδειθνί κνπ  (.) αλαπιεξσηέο 

196  ζηε Μχθνλν (.),  δελ έβξηζθαλ θαλέλα ζπίηη (.) θαη θνηκφληνπζαλ ζηελ               

197  παξαιία::::. Πξαγκαηηθά (.) εθείλε ηελ ζηηγκή  (.) θαηάιαβα (.) φηη είκαζηε         

198   μεθξέκαζηνη (.). Γελ έρνπκε βνήζεηα απφ πνπζελά (.) . Φεχγνπκε απφ ην ζπίηη καο 

199  γηα λα ππεξεηήζνπκε ην επάγγεικα πνπ αγαπάκε (.) αιιά:: δελ λνηάδεηαη θαλείο 

200  γηα εκάο ηδίσο πνπ  καο ζηέιλνπλ ζε απνκαθξπζκέλεο (.) θαη δπζπξφζηηεο          

201  πεξηνρέο (.). Γελ ππάξρεη θακία κέξηκλα (.)» 

   

    ην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα ε ζπλεληεπμηαδφκελε, ζπλερίδεη ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηεο εμηζηνξψληαο ηελ δηθή ηεο πξνζσπηθή εκπεηξία  (181- 196), ε 

νπνία ζρεηίδεηαη κε ην λεζί ηεο αληνξίλεο. Κάλεη κηα δσληαλή πεξηγξαθή, κε πνιιέο 

ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο ζθέςεηο «ζθέθηεθα θαηεπζείαλ αλ ζα κπνξέζσ λα αληαπεμέιζσ 

νηθνλνκηθά», ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηεο «Δγψ πξνζσπηθά (.)  δελ είρα μαλαδήζεη πνηέ 

ζε λεζί » , ην ηαμίδη ηεο «έθαλα έλα ηαμίδη 10 σξψλ». ια απηά πξνζδίδνπλ ζην ιφγν 

ηεο κηα αίζζεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ, κηα αίζζεζε γεγνληθφηεηαο.  

  Αξρηθά, ε ΜΑΡ 2 (181-183)  αλαθέξεηαη ζην νηθνλνκηθφ θνκκάηη, θαζψο ηα έμνδα 

κεηαθίλεζεο απφ ηνλ ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο ηεο ζηνλ ηφπν πξνζσξηλήο εξγαζίαο ηεο 

είλαη απνθιεηζηηθά δηθή ηεο επζχλε. Υξεζηκνπνηεί α΄ εληθφ πξφζσπν «πάσ», 
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«αληαπεμέιζσ». Με απηφ ηνλ ηξφπν εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθήο καξηπξίαο 

πξνθαιψληαο ηε ζπγθηλεζηαθή θφξηηζε ζηνλ αλαγλψζηε, αθνχ παξαθνινπζεί θαη 

βηψλεη πξνζσπηθά βηψκαηα ηεο νκηιήηξηαο. Απηφ επηηπγράλεηαη θαη κε ηε ρξήζε  ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ ιέμεσλ «ςπρνθζφξν(.) θαη αγρσηηθφ» (183), πνπ επηηείλνπλ ηελ 

αξλεηηθή αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη  ηαπηφρξνλα παξνπζηάδνπλ θαη ηελ 

αξλεηηθή ςπρνινγία ηεο ΜΑΡ 2, δηφηη δελ είλαη εχθνιν φιν απηφ. Πξψηα απ’ φια 

έξρεηαη αληηκέησπε κε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θαη δεδνκέλα απφ απηά πνπ γλσξίδεη. 

Απφ εδψ θαη θάησ (183-185),   έρνπκε αιιαγή εξείζκαηνο ζε β' εληθφ πξφζσπν 

«έρεηο, πνπ είλαη έλαο πην θαζεκεξηλφο ηξφπνο γηα λα δειψζεη θαλείο φηη κηιάεη 

αληηθεηκεληθά. Γίλεη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο κε ηε ρξήζε κηα ιίζηαο «λα έρεηο», 

λα «βξεηο», «λα θιείζεηο»  κε ηξία κέξε (Edwards & Potter, 1992), γηα λα εληζρχζεη 

ηε γεγνληθφηεηα ηεο πεξηγξαθήο ηεο δηαδηθαζίαο λα θιείζεη θάπνηνο αεξνπνξηθά 

εηζηηήξηα ζε ηφζν κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα «δχν εκέξεο».  Σν γεγνλφο (185-187), φηη 

ε  ΜΑΡ 2 δελ είρε μαλά δήζεη ζε λεζί θαη νη εκπεηξίεο ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο πνπ είραλ 

δήζεη ζε λεζηά εληείλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ αγσλία ηεο γηα ηνλ λέν ηφπν δηακνλήο 

ηεο.  Ζ ζπγθεθξηκέλε αλαπιεξψηξηα αλαθέξεη (186), «είρα αθνχζεη εκπεηξίεο απφ  

ζπλαδέιθνπο». Δδψ ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερληθή ηεο «Οκνθσλίαο πλαίλεζεο θαη 

επηβεβαίσζεο» (Consensus θαη Corroboration). ηελ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή δφκεζεο 

γεγνληθφηεηαο θηλεηνπνηνχληαη θαη άιινη ραξαθηήξεο,  νη νπνίνη ζπκθσλνχλ θαη 

ζπλαηλνχλ κε ηελ ηνπνζέηεζε ηεο νκηιήηξηαο θαη νδεγεί ηνπο αθξναηέο ζηε κε 

ακθηζβήηεζή ηνπ (Edwards & Potter, 1992).  Ζ θξάζε (187)  «είρα θξηθάξεη (.) γηαηί 

ήμεξα:: ηη αθξηβψο κε πεξηκέλεη (.)», πεξηέρεη κηα ζπλαηζζεκαηηθή ιέμε «θξηθάξεη», ε 

νπνία επηηείλεη ηελ έληνλε αξλεηηθή ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηεο γηαηί γλψξηδε κέζα  

απφ ηηο εκπεηξίεο ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο  ηηο δπζθνιίεο πνπ ηελ πεξίκελαλ πξηλ θηάζεη 

ζην λεζί.  ηηο γξακκέο (189-191), ε νκηιήηξηα πεξηγξάθεη ηελ ζηηγκή πνπ 

παξνπζηάζηεθε ζηελ  αξκφδηα Πξσηνβάζκηα δηεχζπλζε πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί 

γηα ην ζρνιείν ηνπνζέηεζεο ηεο. Πεξηγξάθνληαο απηή ηε ζθελή ε ΜΑΡ 2 

ρξεζηκνπνηεί ηελ κεηαθνξά «άξρηζε   ν πξνζσπηθφο κνπ(.) Γνιγνζάο::(.)». Ζ γιψζζα 

ζε απηφ ην ζεκείν ιεηηνπξγεί κε ζπλεηξκηθφ ηξφπν, δειαδή απεπζχλεηαη 

ζην ζπλαίζζεκα ηεο εξεπλήηξηαο απνζθνπψληαο ηελ δηέγεξζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ηεο κπξνζηά ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ε ζπγθεθξηκέλε αλαπιεξψηξηα  κέρξη 

λα θηάζεη ζηνλ πξννξηζκφ ηεο. «Δγψ πξνζσπηθά έπξεπε  (.) λα      αιιάμσ έλα ή δχν 

πινία γηα λα θηάζσ ζην ζεκείν ηεο ηνπνζέηεζήο κνπ (.).  Οπφηε (.),  κέρξη:: λα θηάζσ 

αληνξίλε(.) έθαλα έλα ηαμίδη 10 σξψλ (.)». κσο νη δπζθνιίεο γηα ηελ ΜΑΡ 2 δελ 
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ζηακάηεζαλ εδψ. ηαλ έθηαζε ζηελ αληνξίλε «φιν απηφ πνπ αθνπγφηαλ γηα ην λεζί (.) 

φηη δελ ζα κπνξψ λα βξσ ζπίηη(.) θαη γεληθφηεξα ζα επηβηψζσ πάξα:: πνιχ δχζθνια 

εθεί (.)» ηεο πξνθάιεζε κεγαιχηεξε αλαζθάιεηα. ε απηφ ην ζεκείν ε αλάγθε εχξεζεο 

θαηαιχκαηνο σο ηελ ηειηθή εχξεζε ζπηηηνχ πξνο ελνηθίαζε θαίλεηαη λα 

πξνβιεκαηίδεη έληνλα ηελ εξσηψκελε θαη απηφ θαίλεηαη κέζα απφ ηελ ρξήζε 

κεηαθνξάο «Με έηξσγε θάζε κέξα». πλερίδεη ηελ αθήγεζε ηεο (194-195), 

πεξηγξάθνληαο ην φηη γηα λα βξεη ζπίηη πέξαζαλ αξθεηέο κέξεο θαη απηφ ήηαλ θάηη 

πνπ ηελ έθαλε λα ληψζεη αθφκα πην αλαζθαιήο «θαη κε έηξσγε  ε αλαζθάιεηα (.)». 

Υξεζηκνπνηεί γηα αθφκε κία θνξά ηελ κεηαθνξηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο 

πξνζθέξνληαο δσληάληα θαη ακεζφηεηα ζηνλ ιφγν ηεο. Η νκηιήηξηα, δελ απνζθνπεί 

κφλν λα πιεξνθνξήζεη ηελ εξεπλήηξηα αιιά ζέιεη θαη λα ηελ πξνζειθχζεη γηα απηφ 

θαη ρξεζηκνπνηεί α' εληθφ πξφζσπν πξνθαιψληαο ζπγθηλεζηαθή θφξηηζε ηεο 

εξεπλήηξηαο, αθνχ παξαθνινπζεί θαη βηψλεη πξνζσπηθά βηψκαηα ηεο ΜΑΡ 2. ηηο 

γξακκέο (196-197), έρνπκε αιιαγή ηνπ εξείζκαηνο ρξεζηκνπνίεη γ πιεζπληηθφ 

πξφζσπν «αλαπιεξσηέο  ζηε Μχθνλν (.),» νη νπνίνη «δελ έβξηζθαλ θαλέλα ζπίηη (.) θαη 

θνηκφληνπζαλ ζηελ  παξαιία:::: ». Με ηελ αιιαγή ηνπ εξείζκαηνο   θαζηζηά ην  

πξφβιεκα ηεο εχξεζεο θαη ελνηθίαζεο ζπηηηψλ γεληθφινγν θαη ηνπ πξνζδίδεη 

θαζνιηθφ θχξνο. Ζ ΜΑΡ 2 (198-201) αλαθέξεη φηη νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί 

«Φεχγνπκε απφ ην ζπίηη καο  γηα λα ππεξεηήζνπκε ην επάγγεικα πνπ αγαπάκε (.)». 

Γείρλεη κε απηφ ηνλ ηξφπν, φηη νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί αγαπνχλ ην επάγγεικα 

ηνπο, ζπζηάδνπλ αθφκα θαη ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο ζηέγε γηα λα θχγνπλ καθξηά αιιά 

είλαη νινκφλαρνη ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Απηφ, ηνλίδεηαη αθφκα πην πνιχ κε ηε ρξήζε 

ηεο ηερληθήο ηεο αθξαίαο δηαηχπσζεο «αιιά:: δελ λνηάδεηαη θαλείο», κηαο αξλεηηθήο 

αμηνιφγεζεο, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο γεγνληθφηεηαο ηεο δήισζεο (Edwards & 

Potter, 1992), θαζψο ην επηρείξεκα παξνπζηάδεηαη σο θάηη ην αλαληίξξεην, 

θαηαιήγνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν  ζε έλα ζπκπέξαζκα «Γελ έρνπκε βνήζεηα απφ 

πνπζελά (.)»,«Γελ ππάξρεη θακία κέξηκλα (.)», αθνχ ην ειιεληθφ ζχζηεκα 

εθπαίδεπζεο δελ εκπεξηέρεη θάπνην ζεζκνζεηεκέλν κεραληζκφ ππνδνρή ησλ 

αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ θπξίσο γηα απηνχο πνπ θιίζεθαλ λα ππεξεηήζνπλ ζε 

απνκαθξπζκέλεο θαη δπζπξφζηηεο πεξηνρέο θαη έηζη είλαη νινκφλαρνη ζε απηή ηε 

δηαδηθαζία. 
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Απόσπασμα 5 

Αναπληρώτρια 9 (ΕΙΡ) 

140 Δ:Οη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί πξνζιακβάλνληαη ζπλήζσο γηα λα                 

141   ππεξεηήζνπλ  ζε απνκαθξπζκέλεο θαη δπζπξφζηηεο πεξηνρέο. 

142   EIΡ: «Αρ, αρ [αλαζηελάδεη] (.)»  

143    Δ: Πνηα είλαη ε δηθή ζαο εκπεηξία κε απηφ πνπ γίλεηαη; 

144  ΔΙΡ: «Μπνξψ:: λα πσ: φηη:: (.) έρσ επηιέμεη (.) λα κελ πεγαίλσ(.) ζε πνιχ::      

145     απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο(.) αιιά::: γηαηί μέξσ φηη δελ πξφθεηηαη λα ην αληέμσ 

146     (.) εγψ πξνζσπηθά (.). Γελ κπνξεί λα ην αληέμεη ςπρνινγία κνπ απηφ ην πξάγκα 

147      (.). Γελ έρνπκε φινη νη άλζξσπνη (.) ηα ίδηα φξηα θαη ηηο ίδηεο αληνρέο (.)».   

 

   ηε δήισζε ηεο εξεπλήηξηαο φζνλ αθνξά ην γεγνλφο φηη «νη αλαπιεξσηέο 

εθπαηδεπηηθνί πξνζιακβάλνληαη ζπλήζσο γηα λα ππεξεηήζνπλ   ζε απνκαθξπζκέλεο θαη 

δπζπξφζηηεο πεξηνρέο». Ζ  νκηιήηξηα  ΔΗΡ, απαληά  ρξεζηκνπνηψληαο δχν θνξέο ην 

επηθψλεκα «Αρ, αρ [αλαζηελάδεη] (.)», ζέινληαο κε απηφ ην ηξφπν λα εθθξάζεη κε 

άκεζν ηξφπν ηνλ πφλν θαη ηελ ζιίςε ηεο γηα απηφ ην ζέκα.  Πξφθεηηαη γηα έλα 

ζπλαηζζεκαηηθφ επηθψλεκα πνπ επηηείλεη ηελ αξλεηηθή αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο 

ησλ απνκαθξπζκέλσλ θαη δπζπξφζηησλ πεξηνρψλ. 

 Έπεηηα, ε εξεπλήηξηα ξσηάεη πνηα είλαη ε εκπεηξία ηεο νκηιήηξηαο ζε ζρέζε κε απηφ 

πνπ γίλεηαη. Ζ ΔΗΡ (144-146), εμνκνινγείηαη φηη δελ επηιέγεη λα πεγαίλεη ζηα 

απνκαθξπζκέλα θαη δπζπξφζηηα κέξε. Χξεζηκνπνηεί ην ξήκα  «μέξσ», ην νπνίν 

απνηειεί κία δήισζε ςπρηθψλ θαηαζηάζεσλ» (Wittgenstein), ζέινληαο κε απηφ ηνλ 

ηξφπν λα πεξηγξάςεη ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

Υξεζηκνπνίεη θαη α' εληθφ πξφζσπν  «λα ην αληέμσ  (.) εγψ πξνζσπηθά (.)», 

πξνζδίδνληαο πξνζσπηθφ ηφλν ζηε δήισζε ηεο θαη απνηειψληαο πξνζσπηθή 

θαηάζεζε ηδεψλ. Γηα απηφ θαη ππάξρεη ππνθεηκεληθφηεηα. ηε  γξακκή 146, ε 

νκηιήηξηα ρξεζηκνπνηεί  κεηαθνξηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο, «Γελ κπνξεί λα ην αληέμεη 

ςπρνινγία κνπ απηφ ην πξάγκα» γηα λα εηθνλνγξαθήζεη πεξηγξαθηθά ηελ απφθαζε ηεο 

λα κελ δειψλεη καθξηλέο πεξηνρέο. ε απηφ ην ζεκείν, έρνπκε αιιαγή εξείζκαηνο, ην  

γ’ εληθφ πξφζσπν  θαζηζηά ην κήλπκα γεληθφινγν θαη πξνζδίδεη θαζνιηθφ θχξνο. 

Σέινο, αλαθέξεη  (147) «Γελ έρνπκε φινη νη άλζξσπνη (.) ηα ίδηα φξηα θαη ηηο ίδηεο 

αληνρέο (.)».  Ζ γελίθεπζε απηνχ ηνπ ζθεπηηθνχ ηεο  ζε «φιν» ηνλ αλζξψπηλν 

πιεζπζκφ, δείρλεη ηε ξεηνξηθή έγλνηα ηεο λα κε θαλεί φηη δηαθέξεη απφ ηνπο 
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ππφινηπνπο ζπλαλζξψπνπο ηεο απιά ηνλίδεη φηη φινη νη άλζξσπνη δελ είλαη ίδηνη θαη 

δελ αληέρνπλ ηα ίδηα πξάγκαηα (λα κέλνπλ ζε δπζπξφζηηα θαη απνκαθξπζκέλα κέξε). 

Με ηελ ηερληθή ηεο αθξαίαο δηαηχπσζεο «φινη νη άλζξσπνη»,  ε ΔΗΡ απνθιείεη 

νπνηαδήπνηε πηζαλφηεηα αληίθξνπζεο θαη παξνπζηάδεη  ηε δήισζε ηεο  σο θάηη 

αλακθηζβήηεην. 

 

148      Δ: «Μπνξείηε λα αθεγεζείηε θάπνηα πεξηζηαηηθά; » 

149     ΔΗΡ:« [] Ξέξσ πνιινχο θίινπο θαη γλσζηνχο κνπ πνπ δνπιεχνπλ ζε                

150    δπζπξφζηηεο πεξηνρέο (.), λεζηά (.) ή ρσξηά (.) θαη είλαη: εμαηξεηηθά δχζθνιε:: ε 

151    δσή ηνπο (.).  Γηα παξάδεηγκα (.) , ε θίιε κνπ θέηνο είλαη ζηε Β Υίνπ ζηα Φαξά 

152    (.) θαη πεξηκέλεη (.) θάζε κέξα ην θαξαβάθη γηα λα ηνπο κεηαθέξεη ηξφθηκα ::.Δεε, 

153     ππάξρεη,  ππάξρνπλ ζηηγκέο πνπ δελ έρεη λα αγνξάζεη (.) γάια::  (.). Γηα             

154    παξάδεηγκα (.),.  δελ ππάξρνπλ ηα βαζηθά αγαζά (.) ή::: αλ  ηνπο ζπκβεί θάηη         

155    απφ:::: [αλαζηελάδεη] ζέκα πγείαο (.), γλσξίδεηο πνιχ θαιά φηη ππάξρεη κφλν ν 

156  αγξνηηθφο γηαηξφο(.) θαη αλ ζπκβεί θάηη ζνβαξφ (.) ζα πξέπεη:: λα ηνπο καδέςεη 

157  εεε (.), ζνχπεξ πνχκα (.). Διπίδσ λα θαηαιαβαίλεηο πφζν δχζθνιν είλαη απηφ ην 

158  πξάγκα (.) θαη γηα άηνκα πνπ ην θάλνπλ απηφ επί ζεηξά εηψλ: (.) πξνζδνθψληαο (.) 

159   λα:: δηνξηζηνχλ (.). Μπξάβν ζε  απηνχο ηνπο αλαπιεξσηέο(.) γηα λα είλαη ζσζηνί 

160   ζην θαζήθνλ ηνπο (.),  ζηεξνχληαη ηα βαζηθά αγαζά (.).  ηεξνχληαη ηελ πγεία:: 

161   ηνπο (.). Ναη (.) ππάξρνπλ νη απνκαθξπζκέλεο θαη νη δπζπξφζηηεο πεξηνρέο(.) θαη 

162   εθπξνζσπνχληαη απφ αλαπιεξσηέο (.), νη νπνίνη (.)απνηεινχλ πξάγκαηη (.),      

163  αλζξψπνπο(.) σο πξφηππα πξνο κίκεζε(.). Πξνζθέξνπκε πνιιά πξάγκαηα (.) θαη 

164  δελ ππάξρεη κέξηκλα (.), θξνληίδα (.) θαη ππνζηήξημε απφ ην αλάινγν Τπνπξγείν 

165   (.). Καλείο(.) δελ λνηάδεηαη γηα ην πσο πεξλάκε (.) θαη ηη δπζθνιίεο                            

166   αληηκεησπίδνπκε:: (.)». 

    

   Ζ ΔΗΡ  φπσο πξναλαθέξζεθε δελ δειψλεη απνκαθξπζκέλεο θαη δπζπξφζηηεο 

πεξηνρέο γηαηί δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο θαη ζηηο αληημνφηεηεο πνπ 

ζπλαληάο ζε απηά ηα κέξε. Οπφηε, δελ έρεη πξνζσπηθή εκπεηξία πάλσ ζε απηφ ην 

ζέκα γηα απηφ απνθαζίδεη λα  ζεκειηψζεη  ηελ άπνςε ηεο κε έλα παξάδεηγκα απφ ηελ 

ηελ εκπεηξία κίαο θίιεο ηεο, ε νπνία ε «θίιε κνπ θέηνο είλαη ζηε Β Υίνπ ζηα Φαξά» 

(151), γηα λα ζεκεηψζεη ηε δπζάξεζηε γεληθή πεξίπησζε «ζηεξνχληαη ηα βαζηθά 

αγαζά» (154). Σν παξάδεηγκα απηφ, ρξεζηκεχεη γηα λα πξνζδψζεη αμηνπηζηία 

γεγνλφηνο (Edwards & Potter, 1992). Δπίζεο, ην έξεηζκα ηεο αλαθεξφκελεο θίιε, 
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ζπλδξάκεη ζηε ινγνδνζία ηεο ΔΗΡ πξνζθέξνληαο βαξχηεηα ζηε γλψκε ηεο 

ηειεπηαίαο. 

   ηηο γξακκέο (152-154),  ε ΔΗΡ δελ δηζηάδεη λα αλαθεξζεί ζε δεηήκαηα δηαβίσζεο 

θαη απνκφλσζεο, πνπ αληηκεησπίδνπλ νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί ζηηο 

δπζπξφζηηεο πεξηνρέο, ζηε δπζθνιία  ηεο κεηαθίλεζεο ηνπο θαη ζηελ έιιεηςε 

βαζηθψλ πξντφλησλ, «Δεε, ππάξρεη,  ππάξρνπλ ζηηγκέο πνπ δελ έρεη λα αγνξάζεη (.) 

γάια::»  αιιά θαη ζηελ έιιεηςε ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο,  «απφ:::: 

[αλαζηελάδεη] ζέκα πγείαο (.), γλσξίδεηο πνιχ θαιά φηη ππάξρεη κφλν ν αγξνηηθφο 

γηαηξφο(.)». Δπηπιένλ, ε νκηιήηξηα γηα λα ηνλίζεη ηελ έιιεηςε ηαηξνθαξκαθεπηηθήο 

αγσγήο ζηηο δπζπξφζηηεο πεξηνρέο ρξεζηκνπνηεί ηελ εμήο κεηαθνξά  «θαη αλ ζπκβεί 

θάηη ζνβαξφ (.) ζα πξέπεη:: λα ηνπο καδέςεη  εεε (.), ζνχπεξ πνχκα (.)» (157). Με ηε 

κεηαθνξηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο, ν ιφγνο γίλεηαη πην παξαζηαηηθφο, άκεζνο θαη 

ελεξγνπνηείηαη ην ελδηαθέξνλ ηεο εξεπλήηξηαο, γηαηί ν ιφγνο απεπζχλεηαη ζην 

ζπλαίζζεκα θαη πξνθαιεί ζπγθίλεζε. Γίλεη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο κε ηε ρξήζε 

κηα ιίζηαο  κε ηξία κέξε «λα ηνπο κεηαθέξεη»,  «αλ ηνπο ζπκβεί»,  «λα ηνπο καδέςεη» 

γηα λα εληζρχζεη ηελ πιεξφηεηα ηεο πεξηγξαθήο ηεο. Οη πεξηγξαθέο ηεο νκηιήηξηαο ζε 

απηφ ην απφζπαζκα είλαη πινχζηεο ζε ιεπηνκέξεηεο  θαη δεκηνπξγνχλ κηα αίζζεζε 

αιεζνθάλεηαο, επεηδή δεκηνπξγνχλ ηελ εληχπσζε φηη επαλαβηψλνπκε αληηιεπηηθά ην 

γεγνλφο. Ζ ΔΗΡ, αλαθέξεη σο θίλεηξν ηα επηπιένλ κφξηα πνπ ζα έπαηξλαλ νη 

αλαπιεξσηέο  κε ηελ ηνπνζέηεζε απηή, «πφζν δχζθνιν είλαη απηφ ην  πξάγκα (.) θαη 

γηα άηνκα πνπ ην θάλνπλ απηφ επί ζεηξά εηψλ: (.) πξνζδνθψληαο (.)λα:: δηνξηζηνχλ 

(.)».  Ζ ρξήζε ηνπ γ΄ πιεζπληηθνχ πξνζψπνπ πξνζδίδεη αληηθεηκεληθφηεηα ζην 

θείκελν θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ ξεαιηζηηθή παξάζεζε 

ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί πνπ 

εξγάδνληαη ζηα δπζπξφζηηα θαη απνκαθξπζκέλα ζρνιεία,  πνιιά απφ ηα νπνία έρνπλ 

δηαρξνληθή ηζρχ (159-160), «Μπξάβν ζε  απηνχο ηνπο αλαπιεξσηέο(.) γηα λα είλαη 

ζσζηνί  ζην θαζήθνλ ηνπο (.),  ζηεξνχληαη ηα βαζηθά αγαζά (.).  ηεξνχληαη ηελ πγεία::  

ηνπο (.)». ηφρνο ηεο νκηιήηξηαο είλαη, ε πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ, ψζηε λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε θξηζηκφηεηα θαη ζνβαξφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ αιιαγή ηνπ 

εξείζκαηνο  ζε β΄ εληθφ πξφζσπν «γλσξίδεηο», «θαηαιαβαίλεηο» γίλεηαη  γηα λα 

δεκηνπξγήζεη ζηελ εξεπλήηξηα ηελ αίζζεζε πσο απεπζχλεηαη πξνζσπηθά ζ’ εθείλε, 

πξνζειθχνληαο έηζη ην ελδηαθέξνλ ηεο θαη θαζηζηψληαο ην θείκελν πην άκεζν. ηηο 

γξακκέο 161-163, ε ΔΗΡ θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη «Ναη (.) ππάξρνπλ νη 

απνκαθξπζκέλεο θαη νη δπζπξφζηηεο πεξηνρέο(.) θαη  εθπξνζσπνχληαη απφ 
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αλαπιεξσηέο (.), νη νπνίνη (.)απνηεινχλ πξάγκαηη (.),      αλζξψπνπο(.) σο πξφηππα 

πξνο κίκεζε(.). Παξαθάησ, ε νκηιήηξηα αλαθέξεη φηη «Πξνζθέξνπκε πνιιά πξάγκαηα 

(.)», δελ δίλεη ζπγθεθξηκέλεο ιεπηνκέξεηεο κε απνηέιεζκα λα επηθξαηεί έλαο 

αθεξεκέλνο ραξαθηήξαο ζηελ αθήγεζε. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνθπγή 

εξσηήζεσλ γηα λα δνζνχλ πεξαηηέξσ εμεγήζεηο (Edwards & Potter, 1992). Έρνπκε 

αιιαγή ηνπ εξείζκαηνο ζε α' πιεζπληηθφ πξφζσπν  πξνζδίδνληαο θαζνιηθφηεηα ζην 

πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη αλαπιεξσηέο,  επηδηψθνληαο λα δεκηνπξγήζεη 

ζηνπο αλαγλψζηεο έλα αίζζεκα ζπιινγηθήο επζχλεο, λα ηνπο πξνβιεκαηίζεη θαη λα 

ηνπο ελεξγνπνηήζεη,  έηζη ψζηε λα αλαιάβνπλ ην ρξένο πνπ ηνπο αλαινγεί απέλαληη 

ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Σέινο, θιείλεη ην ιφγν ηεο κε ηε ρξήζε ηεο αθξαίαο 

δηαηχπσζεο (165-166), «Καλείο(.) δελ λνηάδεηαη γηα ην πσο πεξλάκε (.) θαη ηη 

δπζθνιίεο  αληηκεησπίδνπκε:: (.)», δειψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν φηη είλαη 

αδηακθηζβήηεην γεγνλφο φηη νη  αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ βνήζεηα απφ 

ην θξάηνο κπξνζηά ζην δχζθνιν έξγν πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ. 
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6.3 Οη αλαπιεξσηέο σο άκεζα δηαζέζηκνη εξγαδόκελνη: Ζ πξνζεζκία ησλ ηξηώλ 

εκεξώλ 

   

       Μφιηο αλαθνηλσζεί ε εκεξνκελία δηνξηζκνχ ελφο αξηζκνχ αλαπιεξσηψλ, κία 

δηαδηθαζία πνπ επαλαιακβάλεηαη αξθεηέο θνξέο κέζα ζηε ζρνιηθή ρξνληά (ζε 

«θάζεηο» φπσο είζηζηαη λα ιέγεηαη), νη ζπγθεθξηκέλνη  αλαπιεξσηέο ζα πξέπεη λα 

παξαδψζνπλ απηνπξνζψπσο  θάπνηα δηθαηνινγεηηθά ζηε Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο 

ηεο πεξηνρήο πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ εκεξψλ (ελδέρεηαη θαη 

εληφο δχν εκεξψλ). Έπεηηα, ζε εμίζνπ πνιχ κηθξφ δηάζηεκα πξέπεη λα βξεζνχλ ζην 

ζρνιείν ηνπο θαη λα αξρίζνπλ ην έξγν ηνπο.  ην απφζπαζκα 6, ε ΜΑΡ 1 δίλεη 

έκθαζε ζηελ πξνζεζκία ησλ ηξηψλ εκεξψλ θαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβνπλ ην 

δηδαθηηθφ ηνπ έξγν. ην απφζπαζκα 7, ε ΜΑΡ 3 πεξηγξάθεη ηελ πξνζσπηθή ηεο 

εκπεηξία απφ ηνλ δηνξηζκφ πνπ βίσζε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2013. 

 

  

Aπόζπαζκα 6 

Αλαπιεξώηξηα 4 (ΜΑΡ 1) 

205  Δ: «Οη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί πξνζιακβάλνληαη ζπλήζσο ζηηο αξρέο ηεο 

206ζρνιηθήο ρξνληάο θαη ζε δηάζηεκα ιηγφηεξν απφ κία εβδνκάδα αλαιακβάλνπλ ηα 

207 δηδαθηηθά θαζήθνληά ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα ςάρλνπλ γηα ζπίηη, κεηαθνκίδνπλ θαη 

208 ξπζκίδνπλ πξνζσπηθέο ηνπο ππνζέζεηο.  

209 ΜΑΡ 1: «[...]Μέζα ζε ηξεηο νιφθιεξεο κέξεο:: [γειάεη] (.),  πξέπεη λα αιιάμνπκε  

210 ηε  δσή καο (.)  θαη απηνί (.) δελ θάλνπλ ηίπνηα γηα απηφ (.).  Απιά (.) καο                

211   αλαθνηλψλνπλ (.) φηη πξέπεη λα είκαζηε:: ζε ηξεηο κέξεο (.) ζηελ πεξηνρή            

212   ηνπνζέηεζεο καο (.) ,  ηίπνηα άιιν (.)».  

213 Δ: «Μπνξείο λα αθεγεζείο θάπνην πεξηζηαηηθφ; » 

214    ΜΑΡ 1: «Γεκηνπξγεί::: δνκέο θηινμελίαο γηα ηνπο πξφζθπγεο (.) .  Πξνο Θενχ (.)        

215   δελ είκαη ξαηζίζηξηα [ν ηφλνο ηεο θσλήο ηεο είλαη πην ρακειφ],  νχηε ην ιέσ      

216    ππνηηκεηηθά (.) αιιά:: ζα έπξεπε λα κεξηκλήζεη (.) , λα θηηάμεη θαη δνκέο γηα ηνπο 

217    αλαπιεξσηέο (.),  γηα λα έρνπκε ζην κπαιφ καο φηη έρνπκε θάπνπ λα κείλνπκε (.).  

218    Πνιινί απφ εκάο (.) πεξηκέλνπκε (.) λα πηάζνπκε δνπιεηά (.) θαη κφιηο πάκε ζηνλ 

219    ηφπν ηνπ δηνξηζκνχ καο (.),  δελ βξίζθνπκε ζπίηη  (.) θαη αλαγθαδφκαζηε λα         
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220   παξαηηεζνχκε (.).  Γελ είλαη άδηθν απηφ; (.)  Πνηνο ζα κνπ απαληήζεη ζε απηφ;(.)  

221   Καλέλαο θπζηθά (.).  Γελ ππάξρεη απάληεζε (.),  αθνχ δελ λνηάδνληαη:: γηα ην πνπ 

222   ζα κείλνπκε (.),  πψο ζα ηαθηνπνηήζνπκε (.) γηα λα κπνξνχκε λα είκαζηε θαη     

223   εληάμεη ζηα επαγγεικαηηθά καο θαζήθνληα (.)». 

  

   Η νκηιήηξηα ζηελ γξακκή (209), μεθαζαξίδεη φηη νη αλαπιεξσηέο έρνπλ ηξεηο 

νιφθιεξεο κέξεο γηα λα αιιάμνπλ ηελ δσή ηνπο. Έρεη εηξσληθφ χθνο απηή ε δήισζε ηεο 

γηα απηφ θαη γειάεη. ηε γξακκή (210) ε ΜΑΡ 1, ρξεζηκνπνίεη ην ηξίην πξφζσπν 

πξνζσπηθήο αλησλπκίαο «απηνί»,  θαη απεπζχλεηαη  κε απηφ ηνλ ηξφπν ζην Τπνπξγείν 

Παηδείαο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ, νη νπνίνη «δελ θάλνπλ ηίπνηα γηα απηφ» (210), 

ελλνψληαο ην δηάζηεκα ησλ ηξηψλ εκεξψλ πνπ έρνπλ πεξηζψξην πξνθεηκέλνπ λα 

αλαιάβνπλ ηα δηδαθηηθά ηνπο θαζήθνληα. Με ηε ρξήζε ηεο αθξαίαο δηαηχπσζεο,   φπνπ 

ην «ηίπνηα» θάλεη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηεο πεηζηηθή, δείρλνληαο φηη ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο είλαη ζε αδξάλεηα φζνλ αθνξά «απηφ», ελλνψληαο φηη θάζε ρξφλν κέζα ζε 

ηξεηο κέξεο νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί αλαγθάδνληαη λα αιιάμνπλ δσή, «Απιά (.) 

καο αλαθνηλψλνπλ (.) φηη πξέπεη λα είκαζηε:: ζε ηξεηο κέξεο ζηελ πεξηνρή  ηνπνζέηεζεο 

καο (.),  ηίπνηα άιιν (.)» (210-212). Σειεηψλεη ηελ απάληεζε ηεο ρξεζηκνπνηψληαο γηα 

δεχηεξε θνξά ηελ αθξαία δηαηχπσζε, κε ηε ρξήζε κηαο αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο, κε 

ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο γεγνληθφηεηαο ηεο δήισζεο, (Edwards & Potter, 1992). ε 

φιν ην απφζπαζκα, έρνπκε ελαιιαγή ηνπ εξείζκαηνο αλάκεζα ζην α' πιεζπληηθφ 

πξφζσπν, πνπ εθπξνζσπεί ηελ νκάδα ησλ αλαπιεξσηψλ πνπ κεηαθηλνχληαη θάζε 

ρξφλν θαη ζην γ' πιεζπληηθφ πξφζσπν ελλνψληαο ην Τπνπξγείν Παηδείαο 

πξνζθέξνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν αμηνπηζηία ζηελ δήισζε ηεο. 

 ηελ εξψηεζε ηεο εξεπλήηξηαο, αλ  κπνξεί λα αθεγεζεί θάπνην πεξηζηαηηθφ, ε 

νκηιήηξηα αλαθέξεη, ζηηο γξακκέο 214-217, έλα παξάδεηγκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ηζρπξίδεηαη «Γεκηνπξγεί::: δνκέο θηινμελίαο γηα ηνπο πξφζθπγεο (.) .  Πξνο Θενχ (.)   

δελ είκαη ξαηζίζηξηα [ν ηφλνο ηεο θσλήο ηεο είλαη πην ρακειφ],  νχηε ην ιέσ  

ππνηηκεηηθά (.) αιιά:: ζα έπξεπε λα κεξηκλήζεη (.) λα θηηάμεη θαη δνκέο γηα ηνπο   

αλαπιεξσηέο (.),  γηα λα έρνπκε ζην κπαιφ καο φηη έρνπκε θάπνπ λα κείλνπκε (.)».  ε 

απηφ ην παξάδεηγκα ε ΜΑΡ ρξεζηκνπνηεί ηελ ηξίηε θαηεγνξία ινγνδνηήζεσλ, ηελ 

απνπνίεζε. Δπηρεηξεί λα απνηξέςεη ηηο αλακελφκελεο αξλεηηθέο απνδφζεηο πξηλ ηελ 

δήισζε ηεο. Έρεη ηελ ζπλεζηζκέλε κνξθή απνπνίεζε «δελ είκαη ξαηζίζηξηα [ν ηφλνο 

ηεο θσλήο ηεο είλαη πην ρακειφ],  νχηε ην ιέσ  ππνηηκεηηθά (.) αιιά:: ». 

Παξνπζηάδεηαη κηα έθδειε δηιεκκαηηθφηεηα θαη ην δηαθχβεπκα αιιάδεη, θαζψο απφ 
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ηελ κηα δελ ζέιεη λα αθνπζηεί πξνθαηεηιεκκέλε θαη ξαηζίζηξηα αιιά απφ ηελ άιιε 

ζέιεη λα μεθαζαξίζεη πσο  νη πξφζθπγεο έρνπλ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε απφ ην 

θξάηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηζρπξίδεηαη φηη ην θξάηνο δεκηνπξγεί δνκέο θηινμελίαο 

γηα ηνπο πξφζθπγεο αιιά δελ κεξηκλά γηα ηνπο αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο . Γηα λα 

γίλεη αθφκα πην πεηζηηθή θάλεη επίθιεζε ζηελ απζεληία «Πξνο Θενχ (.)», ζέινληαο λα 

ραξίζεη αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηα ζηνλ ηζρπξηζκφ ηεο θαη λα απνθχγεη ηνλ αξλεηηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ξαηζίζηξηαο. ηηο γξακκέο 118-120 ε ΜΑΡ, αλαθέξεηαη ζην 

πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί σο πξνο ην λα βξνπλ 

ζπίηη, θάηη ην νπνίν κπνξεί λα ζηαζεί θαη αθνξκή γηα λα παξαηηεζνχλ απφ ηελ 

δνπιεηά ηνπο. Ζ δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ («Γελ είλαη άδηθν απηφ; (.)  «Πνηνο ζα 

κνπ απαληήζεη ζε απηφ;(.)») γίλεηαη γηα λα ηνλίζεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηεο. Να 

πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή ηεο εξεπλήηξηαο. Παξάιιεια 

θαλεξψλνπλ ηελ αλάγθε ηεο νκηιήηξηαο γηα επηβεβαίσζε ηεο άπνςεο ηεο απφ ηελ 

εξεπλήηξηα. Γεγνλφο πνπ ζα νδεγήζεη ζην λα παξνπζηαζηεί ε ζπγθεθξηκέλε άπνςε 

σο θνηλά απνδεθηή. ηελ γξακκή (221), απαληάεη κφλε ηεο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

ηερληθή ηεο αθξαίαο δηαηχπσζεο «Καλέλαο θπζηθά (.)». Απηή ε ξεηνξηθή, πξνζδίδεη 

γεγνληθφηεηα ζην ιφγν θαη εμαιείθεη νπνηαδήπνηε έλζηαζε θαζψο ην επηρείξεκα 

παξνπζηάδεηαη σο θάηη ην αλαληίξξεην. Οη πνηθίιεο  αιιαγέο πνπ επηβάιινληαη απφ 

ηελ εθάζηνηε εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πνπ αλαιακβάλεη γηα έλα δηάζηεκα 

πξνθαινχλ αηζζήκαηα αλαζθάιεηαο, αβεβαηφηεηαο θαη ελδερνκέλσο δπζαξέζθεηαο 

απφ ηελ κεξηά ησλ αλαπιεξσηψλ «αθνχ δελ λνηάδνληαη:: γηα ην πνπ  ζα κείλνπκε (.),  

πψο ζα ηαθηνπνηήζνπκε (.) γηα λα κπνξνχκε λα είκαζηε θαη   εληάμεη ζηα επαγγεικαηηθά 

καο θαζήθνληα (.)». 
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Απόσπασμα 7 

Aναπληρώτρια 14 (ΜΑΡ 3) 

281 Δ: Μπνξείηε λα αθεγεζείηε θάπνηα πεξηζηαηηθά; 

282  MAΡ 3: « Tνλ επηέκβξην ηνπ 2013, νη πεξηζζφηεξνη αλαπιεξσηέο βηψζακε πνιχ 

283  δχζθνιεο ζηηγκέο… Βγήθαλ νη ηνπνζεηήζεηο καο ην πξσί θαη ην βξάδπ ηεο ίδηαο 

284  κέξαο άιιαμαλ. Γειαδή, πνιινί αλαπιεξσηέο ελψ είραλ μεθηλήζεη λα κεηαβαίλνπλ 

285  ζηνλ ηφπν πξφζιεςήο ηνπο, έπξεπε λα αιιάμνπλ πξννξηζκφ. Δθείλε ηελ πεξίνδν 

286  είρα θιεζεί λα εξγαζζψ ζηελ πξσηνβάζκηα ηεο Αξθαδίαο. Γηα 15 εκέξεο αιιάδακε 

287  ζρνιεία, ρσξίο λα καο έρνπλ ηνπνζεηήζεη θάπνπ κφληκα. Μέλακε ζε μελνδνρεία, 

288  ηα νπνία πιεξψλακε αδξά, ψζπνπ, καο είπαλ πσο ηειηθά δελ καο ρξεηάδνληαη    

289  ζηελ Αξθαδία θαη πξέπεη λα πάκε ζε θάπνην άιιν λνκφ, γηα λα ζπκπιεξψζνπκε 

290  ηα θελά θαη ηειηθά καο έζηεηιαλ ζηελ Κνξηλζία. Γπζηπρψο, ε πιήξεο απνγνήηεπζε 

291  θαη απαμίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ».    

 

   ε απηφ ην απφζπαζκα, γίλεηαη πάιη ιφγνο γηα ηνλ πξνζσξηλφ δηνξηζκφ ησλ 

αλαπιεξσηψλ, ν νπνίνο πξαγκαηνπνηείηαη ζε δηάθνξεο θάζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

εθάζηνηε έηνπο. Οη αλαπιεξσηέο, έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο κέξεο γηα λα θχγνπλ απφ ην 

ζπίηη ηνπο θαη λα παξνπζηαζηνχλ ζην ζρνιείν πνπ πξέπεη λα ζηειερψζνπλ. Ζ 

ζπλεληεπμηαδφκελε  ζηηο γξακκέο (282- 285), δίλεη πεξηγξαθέο πνπ είλαη πινχζηεο ζε 

εηθφλεο, κε πνιιέο δσληαλέο ιεπηνκέξεηεο, «Βγήθαλ νη ηνπνζεηήζεηο καο ην πξσί θαη 

ην βξάδπ ηεο ίδηαο  κέξαο άιιαμαλ», πξνζδίδνληαο κηα αίζζεζε γεγνληθφηεηαο ζηελ 

αθήγεζε (Edwards & Potter, 1992). Ζ νκηιήηξηα ινηπφλ, θαίλεηαη φηη είλαη 

παξαηεξεηηθή θαη κεηαθέξεη ηελ αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα ζην ιφγν ηεο. ηηο 

γξακκέο 286-288  δίλεη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο κε ηε ρξήζε κηα ιίζηαο κε ηξία 

κέξε  «αιιάδακε», «κέλακε» θαη «πιεξψλακε»  (Edwards & Potter, 1992), γηα λα 

εληζρχζεη ηελ πιεξφηεηα ηεο πεξηγξαθήο θαη λα αλαδείμεη ηελ νηθνλνκηθή θαη 

ζσκαηηθή ηαιαηπσξία πνπ ππέζηεζαλ νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί, ην επηέκβξην 

ηνπ 2013, απφ ηηο ζπλερείο αιιαγέο ησλ κεηαθηλήζεσλ ηνπο, «δελ καο ρξεηάδνληαη  

ζηελ Αξθαδία ... έζηεηιαλ ζηελ Κνξηλζία». Ζ ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηεο ΜΑΡ 3 κε 

ρξήζε αξηζκψλ «Σνλ επηέκβξην ηνπ 2013», «Γηα 15 κέξεο»  εληζρχεη ηελ γεληθφηεηα 

ηεο πεξηγξαθήο ηεο. Οη ελαιιαγέο α' πιεζπληηθνχ πξνζψπνπ  «λα πάκε», «λα 

ζπκπιεξψζνπκε» θαη ηξίηνπ γ' πξνζψπνπ «έζηεηιαλ», «δελ...ρξεηάδνληαη» ζηηο γξακκέο 

(288-290), ζεκαηνδνηνχλ ελαιιαγέο εξείζκαηνο: απφ ηε κηα κεξηά ρξεζηκνπνηεί ην 

«εκείο» νπφηε εληάζζεη θαη ηνλ εαπηφ ηεο ζηελ επξχηεξε νκάδα ησλ αλαπιεξσηψλ 
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πνπ κεηαθηλνχληαη θάζε ρξφλν  ψζηε λα αληαπνθξηζεί θαη ζην πεξηερφκελν  ηεο 

εξψηεζε, απφ ηελ άιιε ηνπνζεηείηαη αληηθεηκεληθά, ψζηε λα εληζρχζεη ηε 

γεγνληθφηεηα ηεο πεξηγξαθήο θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο σο νκηιήηξηα. Κιείλεη ην ιφγν 

ηεο κε ηελ ρξήζε αθξαίαο δηαηχπσζεο, κηαο αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο, «Γπζηπρψο, ε 

πιήξεο απνγνήηεπζε  θαη απαμίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ». (290-291) κε ζθνπφ ηελ 

ελίζρπζε ηεο γεγνληθφηεηαο ηεο δήισζεο, (Edwards & Potter, 1992).  Ζ 

ζπλαηζζεκαηηθή ιέμε «απνγνήηεπζε», επηηείλεη ηελ αξλεηηθή αμηνιφγεζε ηεο 

ζπλερνχο κεηαθίλεζεο ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ.  



[80] 
 

6.4  Οη αλαπιεξσηέο σο επάισηνη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο 

    

     Απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα ήηαλ ε επηβνιή κέηξσλ, επξέσο 

γλσζηά σο κλεκφληα, ηα νπνία είραλ αληίθηππν ζε φινπο ηνπο ηνκείο αλεμαηξέησο θαη 

θαηά ζπλέπεηα, θαη ζηελ εθπαίδεπζε.  

    ην παξαθάησ απφζπαζκα, ε ΜΑΡ 2 αλαθέξεη φηη φζνλ αθνξά ην ζεζκφ ησλ 

αλαπιεξσηψλ νη ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ήηαλ πνιχ ζεκαληηθέο. Δίλαη 

εκθαλέο φηη γεληθά ε κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε πνπ ζπλεπάγεηαη 

κείσζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, κείσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πάγσκα δηνξηζκψλ, 

κείσζε κηζζψλ, αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ αλά ηάμε θαη δεκηνπξγία κεγάισλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζπκβάιιεη αλακθηζβήηεηα ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ ζεζκνχ ησλ 

αλαπιεξσηψλ. 

 

Απόζπαζκα 8 

Αλαπιεξώηξηα 8 (ΜΑΡ 2) 

473      E:Θεσξείηε φηη ην θαζεζηψο εξγαζίαο ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη 

474      επεξεαζηεί απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε; 

475     ΜΑΡ 2:«Αζθαιψο θαη έρεη επεξεαζηεί (.)». 

476       Δ:Αλ λαη κε πνην ηξφπν έρεη επεξεαζηεί; 

477      ΜΑΡ 2:«Με αξλεηηθφ ηξφπν(.) θπζηθά (.)». 

486      Δ: Μπνξείηε λα αλαθέξεηε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα; 

487     ΜΑΡ 2:« ζνλ αθνξά (.) ηα κέηξα:: πνπ πήξε ε θπβέξλεζε (.) φζνλ αθνξά ηνλ 

488    θιάδν ηεο εθπαίδεπζεο(.) είλαη ηα εμήο (.): ηακάηεζαλ λα γίλνληαη δηνξηζκνί(.), 

489   κφληκνη δηνξηζκνί (.). Απμήζεθε:: ην φξην ειηθίαο(.) γηα ηελ ζπληαμηνδφηεζε ησλ 

490  κνλίκσλ εθπαηδεπηηθψλ (.). πγρσλεχηεθαλ ζρνιεία:: (.). πγρσλεχηεθαλ         

491  εηδηθφηεηεο ζηνπο πίλαθεο αλαπιεξσηψλ (.).  ιν θαη πεξηζζφηεξνη                   

492  αλαπιεξσηέο(.) αλαγθάδνληαη:: λα θχγνπλ(.) φζν πην καθξηά  κπνξνχλ(.)          

493   πξνθεηκέλνπ (.) λα έρνπλ δνπιεηά (.) θαη λα εμαζθαιίζνπλ κφξηα πξνυπεξεζίαο 

494   απφ δπζπξφζηηα κέξε (.).  Με ηηο ζπγρσλεχζεηο ησλ ζρνιείσλ(.), έθιεηζαλ πνιιά 

495   θηίξηα (.),  ηα νπνία ήηαλ θαηλνχξηα::, ηα νπνία (.) ηα είρε πιεξψζεη  ν ειιεληθφο 

496  ιαφο (.) θαη ηψξα εξεκψλνπλ (.). Μεηψζεθε:: ν κηζζφο καο (.). Δπνκέλσο (.),    

497 απηνί πνπ δνπλ καθξηά(.) δπζθνιεχνληαη (.) αθφκα πην πνιχ λα δήζνπλ               

498  αμηνπξεπψο (.), γηαηί δελ θηάλνπλ ηα ρξήκαηα (.). Απφ φια απηά ηα παξαδείγκαηα 

499  θαίλεηαη (.) φηη ε νηθνλνκηθή:: θξίζε επεξέαζε άκεζα ηνπο αλαπιεξσηέο (.)». 
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   ηελ εξψηεζε ηεο εξεπλήηξηαο αλ ζεσξείηε φηη ην θαζεζηψο εξγαζίαο ησλ 

αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη επεξεαζηεί απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ε ΜΑΡ 2 

απαληάεη  ρξεζηκνπνηψληαο ην βεβαησηηθφ επίξξεκα «Αζθαιψο»   γηα λα δείμεη φηη 

έρεη «επεξεαζηεί (.)». ηε ζπλέρεηα, ε εξεπλήηξηα θάλεη κία ζπκπιεξσκαηηθή εξψηεζε 

«κε πνην ηξφπν έρεη επεξεαζηεί» (476) θαη ε ΜΑΡ 2 ηνλίδεη φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε 

έρεη επεξεάζεη ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο «Με αξλεηηθφ ηξφπν(.) θπζηθά (.)» (477).  

  Η εξεπλήηξηα ζέινληαο λα πξνθαιέζεη ηελ ζπλεληεπμηαδφκελε λα δψζεη 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο  δεηά απφ ηελ 

εξσηψκελε λα ηεο δψζεη ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα. Ζ ΜΑΡ 2 (487-491), 

ρξεζηκνπνίεη ηελ ξεηνξηθή ηνπ επηρεηξήκαηνο . Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαζέηεη 

παξαδείγκαηα απφ κέηξα πνπ πήξε ε θπβέξλεζε «ηακάηεζαλ λα γίλνληαη 

δηνξηζκνί(.),   κφληκνη δηνξηζκνί (.). Απμήζεθε:: ην φξην ειηθίαο(.) γηα ηελ 

ζπληαμηνδφηεζε ησλ  κνλίκσλ εθπαηδεπηηθψλ (.). πγρσλεχηεθαλ ζρνιεία:: (.). 

πγρσλεχηεθαλ  εηδηθφηεηεο ζηνπο πίλαθεο αλαπιεξσηψλ (.) », ηα νπνία έρνπλ 

εκθαλείο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ιφγσ ηφζν ηεο κείσζεο 

ησλ απνιαβψλ «Μεηψζεθε:: ν κηζζφο καο (.)»,φζν θαη ηεο κείσζεο ησλ θξαηηθψλ 

επελδχζεσλ γηα ηελ παηδεία.  Σα  παξαδείγκαηα αξζξψλνληαη ζηε βάζε κηαο 

ζπιινγηζηηθήο  πνξείαο ηεο νκηιήηξηαο θαη  καο νδεγεί ζην λα εζηηάδνπκε ζε απηφ 

πνπ ιέγεηαη θαη φρη ζε απηήλ πνπ κηιά θαη έηζη απνθηνχλ κηα ππφζηαζε έμσ απφ ηελ 

νκηιήηξηα γηα απηφ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ξήκαηα ζηελ παζεηηθή θσλή 

«απμήζεθε», «ζπγρσλεχηεθαλ». Έπεηηα, (491-494) ε ΜΑΡ 2 δειψλεη φηη εμαηηίαο 

απηψλ ησλ κέηξσλ πνπ πήξε ε ειιεληθή θπβέξλεζε ελ φςε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

«ιν θαη πεξηζζφηεξνη  αλαπιεξσηέο(.) αλαγθάδνληαη:: λα θχγνπλ(.) φζν πην καθξηά  

κπνξνχλ(.)  πξνθεηκέλνπ (.) λα έρνπλ δνπιεηά (.) θαη λα εμαζθαιίζνπλ κφξηα 

πξνυπεξεζίαο   απφ δπζπξφζηηα κέξε (.)».Με ηε ρξήζε ηεο ππνηαθηηθήο «Να θχγνπλ», 

«Να έρνπλ», «Να εμαζθαιίζνπλ», δίλεη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο κε ηε ρξήζε κηα 

ιίζηαο κε ηξία κέξε, γηα λα εληζρχζεη ηελ πιεξφηεηα ηεο πεξηγξαθήο ηεο φζνλ αθνξά 

ηνπο αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

«αλαγθάδνληαη». Πξφθεηηαη γηα κία  ζπλαηζζεκαηηθή ιέμε πνπ επηηείλεη ηελ αξλεηηθή 

αμηνιφγεζε ηεο απνκάθξπλζεο ηνπο ζηα δπζπξφζηηα ζρνιεία πξνθεηκέλνπ λα 

ζπγθεληξψζνπλ κφξηα θαη λα έρνπλ δνπιεηά. Υξεζηκνπνηείηαη γ' πιεζπληηθφ 

πξφζσπν γηα λα  γεληθεχζεη ην  ζθεπηηθφ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςνπλ  

ζπκπεξάζκαηα κε επξχηεξε ηζρχ θαη απνδνρή (498-499) «Απφ φια απηά ηα 
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παξαδείγκαηα  θαίλεηαη (.) φηη ε νηθνλνκηθή:: θξίζε επεξέαζε άκεζα ηνπο αλαπιεξσηέο 

(.)» 

 

 

6.5 Ο δηαρσξηζκόο αλαπιεξσηώλ-κόληκσλ 

 

    Χο πξνο ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζήο ηνπο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο κφληκνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ε Λ ζην απφζπαζκα 9, εθθξάδεη ηελ πεπνίζεζε φηη αληηκεησπίδνληαη 

σο νη πξνζσξηλνί. Σνλίζηεθε αξθεηέο θνξέο ζηνλ ιφγν ηεο πψο νη δηεπζπληέο θαη νη 

κφληκνη εθπαηδεπηηθνί πεξηκέλνπλ ηνπο αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο γηα λα ηνπο 

«θνξηψζνπλ» φ, ηη νη ίδηνη δε ζέινπλ (ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηελ αλάιεςε 

ελφο ηκήκαηνο) θαη ηνπο ζεσξνχλ «κηθξνχο». Δπηπιένλ, ηφληζε  ηελ δπζθνιία ησλ 

αλαπιεξσηψλ θαζεγεηψλ λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο ζηηο παηδαγσγηθέο 

ζπλαληήζεηο επεηδή δελ έρνπλ ηελ ζηήξημε ησλ δηεπζπληψλ. 

 

Απόζπαζκα 9 

Αλαπιεξώηξηα 13 (Λ) 

342  Δ: ε ζρέζε κε ηελ θαηαλνκή ησλ ηάμεσλ, ησλ καζεκάησλ θαη ην σξνιφγην    

 343 πξφγξακκα νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί αλαιακβάλνπλ ζπλήζσο φ,ηη           

 344   πεξηζζεχεη. 

345  Λ:« Α::θξηβψο: φηη πεξηζζεχεη:: ».   

346  Δ: Πνηα είλαη ε δηθή ζαο εκπεηξία ζε ζρέζε κε απηφ πνπ γίλεηαη;  

347  Λ: «ηη:: δελ ζέινπλ νη: κφληκνη: δψζην :: ζηνπο κηθξνχο, δψζην ζηνπο λένπο (.). 

348  Παίδεςε ηνπο θαη άιιν. Γελ::: θηάλεη ν μεξηδσκφο απφ ηα ζπίηηα ηνπο: (.). [...] Σν 

349  βίσζα απηφ (.) ην φηη πεξίζζεπε  ήηαλ γηα εκάο ηνπο αλαπιεξσηέο (.)». 

350  Δ:Μπνξείηε λα αθεγεζείηε θάπνηα πεξηζηαηηθά; 

351  Λ:« Δεε, κπνξψ λα ζνπ αθεγεζψ(.) πεξηζηαηηθφ:: πνπ βίσζα πξηλ 2 ρξφληα (.). 

352  Λνηπφλ:, εεε, πξνέθπςε ελψ είρε γίλεη ζην ζρνιείν πνπ ηνπνζεηήζεθα(.), είρε γίλεη 

353  θαηαλνκή ησλ ηάμεσλ (.). Οπφηε(.), είραλ πεη νη ηάμεηο είλαη θαιπκκέλεο(.). Ο ηάδε 

354  ζα πάξεη ηελ Α' (.), ε ηάδε ηελ Β' (.), ηελ Γ' ηάμε θηι (.). Δίρε γίλεη ε θαηαλνκή ησλ 

355  ηάμεσλ (.). Αξρίδεη ην ζρνιηθφ έηνο (.)  θαη κία ζπλάδειθνο:, ε νπνία ηφηε ήηαλ 

356  κφληκε (.), είλαη έγθπνο θαη παίξλεη θαηεπζείαλ επαπεηινχκελε θχεζε(.) θαη ζην    

357  ζρνιείν πξνθχπηεη έλα αθφκα θελφ (.) [...]. ηαλ ινηπφλ(.), άθνπ ηψξα. Δκέλα  

358  ηπραία κνπ ήξζε απηφ ην θαιφ   ηκήκα (.). ηαλ ινηπφλ ην θαινθαίξη:, ιήγεη ε    
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359  ζρνιηθή ρξνληά:.  Οη κφληκνη,  θάλνπλ κία ζπδήηεζε ζρεδηαζκνχ γηα ην πνηα ηάμε 

360  ζα πάξνπλ ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά (.) θαη ζε θάπνηα ζρνιεία:: ππάξρεη ε    

361  πνιηηηθή (.), ε ινγηθή ζθέςε φηη έλαο αλαπιεξσηήο: βξεζεί γηα δεχηεξε ρξνληά ζην 

362  ίδην ζρνιείν: (.) λα ζπλερίδεη ην ηκήκα πνπ είρε (.) Απηφ ζηα Γσδεθάλεζα (.)πνπ 

363 βξίζθνκαη εγψ ηψξα  (.) θαη πνπ παίξλνπλ πάξα πνιινχο αλαπιεξσηέο θαη θάπνηνη 

364 ηπγράλνπλ λα είλαη  θαη ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά ζην ίδην ζρνιείν (.). πλήζσο, 

365 απηνί νη αλαπιεξσηέο ζπλεζίδνπλ ζην δεχηεξν έηνο λα πάξνπλ ηελ ηάμε πνπ είραλ 

366  (.).ηαλ ινηπφλ θαη εγψ ζε εθείλν ην ζρνιείν δειψλσ: φηη μέξεηε εγψ ζίγνπξα ζα 

367  είκαη ζηελ Κσ γηαηί ζθνπεχσ λα δειψλσ απνθιεηζηηθά θαη κφλν Γσδεθάλεζα (.) 

368  θαη δειψλσ ελδηαθέξνλ φηη: ζέισ πνιχ λα ζπλερίζσ κε ηα παηδάθηα πνπ ήκνπλ(.) 

369  [...]ηαλ ινηπφλ βγαίλσ θαη ην ιέσ απηφ ζην ζχιινγν ησλ ζπλαδέιθσλ κνπ (.)   

370  έγηλε κία πνιχ κεγάιε θαζαξία (.). Άθνπγα ζπλαδέιθνπο (.), νη νπνίνη έιεγαλ (.),ΣΙ  

371  ΔΤ ΜΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΙ ΜΙΛΑ; [ζπκσκέλα].ΔΤ ΝΑ ΓΙΑΛΔΞΔΙ    

372  ΣΜΗΜΑ;(.)Δεε, ήκνπλ ζε έλα ζρνιείν πνπ ήηαλ νη πην πνιινί κφληκνη θαη ιίγνη 

373 αλαπιεξσηέο (.). Οπφηε:, έλνησζαλ πην δπλαηνί. Απφ ηελ άιιε θαη ν δηεπζπληήο 

374 ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηήξηδε πάξα πνιχ ηνπο κφληκνπο (.). Δεε, θαη κία κφληκε   

375  αξραηφηεξε ρηππάεη ην ρέξη ζην ηξαπέδη θαη ιέεη  δελ θαηάιαβεο ιέεη, ην ηκήκα  

376 απηφ ζα ην πάξσ εγψ γηαηί απνθαζίδσ θαη δηαιέγσ [0.10]. Δεε,                                    

377 εηιηθξηλά ήηαλ θάηη πνπ κε ζηελαρψξεζε γηαηί πην πνιχ  δελ είρα ηελ ππνζηήξημε 

378 ηνπ δηεπζπληή (.). Ο δηεπζπληήο γηα λα κελ θαθνθαξδίζεη ηελ κφληκε(.) θαη ραιάζεη 

379 ην θαινθαίξη ηνπ κε θαζαξίεο απφ απηήλ (.).Δεε,  απνθάζηζε λα ηεο θάλεη ην      

380  ραηίξη [γειάεη] θαη ιέεη (.).Δεε, εκ (.), Λέια κνπ: (.),  ζα ραξνχκε πνιχ λα είζαη ζην  

381  ζρνιείν:: καο θαη λα πάξεηο νπνηνδήπνηε άιιν ηκήκα είλαη: ρσξίο εθπαηδεπηηθφ, 

382 εθηφο απφ απηφ πνπ είρεο πέξζη φκσο(.), γηαηί:: απηφ θαηαρσξήζεθε:, πάεη (.).   

383 Ήηαλ θάηη [0.5] εκ, πνπ κε πείξαμε: (.) θαη εληάμεη ζπκβαίλνπλ θαη   

384 δπζηπρψο ηέηνηα:. Δίλαη ζηελ κνίξα::: ηνπ αλαπιεξσηή (.)».   

  

   Ζ Λ. αληαπνθξίλεηαη ζην πξψην κέξνο ηεο εξψηεζεο, δειψλνληαο φηη ζπκθσλεί κε 

ηελ πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο απφ ηελ εξεπλήηξηα «::Αθξηβψο: φηη πεξηζζεχεη:». ζνλ 

αθνξά ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξψηεζεο ηεο εξεπλήηξηαο γηα ην πνηα είλαη ε πξνζσπηθή 

εκπεηξία ζε ζρέζε κε απηφ πνπ γίλεηαη, ε Λ θάλεη ηελ εμήο δήισζε (347-348) «ηη:: δελ 

ζέινπλ νη: κφληκνη: δψζην:: ζηνπο κηθξνχο, δψζην ζηνπο λένπο (.).  Παίδεςε ηνπο θαη 

άιιν». Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Λ αλαθέξεη φηη νη κφληκνη ζεσξνχλ ηνπο αλαπιεξσηέο 

εθπαηδεπηηθνχο κηα ππνδεέζηεξε νκάδα εξγαδνκέλσλ, ησλ “λέσλ/κηθξψλ” γηα απηφ 
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θαη ηνπο αλαζέηνπλ «ηη:: δελ ζέινπλ νη: κφληκνη» (347).  Με ηε ρξήζε ηεο 

πξνζηαθηηθήο  θαη ηνπ  επζχ ιφγνπ (ελεξγή θσλεηηθνπνίεζε) «δψζην», «δψζην», 

«παίδεςε», ε νκηιήηξηα εληζρχεη ηε γεγνληθφηεηα ηνπ ηζρπξηζκνχ ηεο σο καξηπξία 

(Edwards & Potter, 1992) κε ην λα παίξλεη ηε ζέζε ηεο «εθθσλήηξηαο» φζσλ ιέλε νη 

κφληκνη εθπαηδεπηηθνί (καθξηλφ έξεηζκα). Δπίζεο, δίλεη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο κε 

ηε ρξήζε κηα ιίζηαο κε ηξία κέξε, γηα λα εληζρχζεη ηελ πιεξφηεηα ηεο πεξηγξαθήο 

ηεο ζρεηηθά κε ηελ ζπγθξφηεζε ηνπ εξγαζηαθνχ ξφινπ ηνπ “λένπ”, ηνπ "κηθξνχ" 

αλαπιεξσηή εθπαηδεπηηθνχ ν νπνίνο δέρεηαη πξνζηαγέο απφ ηνπο κφληκνπο 

εθπαηδεπηηθνχο  θαη θαηαζθεπάδεη κηα δξακαηνπνηεκέλε εθδνρή γηα ηελ ηαπηφηεηάο 

ηεο. Ζ επίθιεζε θαηεγνξίαο (Category entitlements) “λέσλ/κηθξψλ”   (Pomerantz, 

1984), είλαη κηα ηερληθή πξνάζπηζεο ηεο γεγνληθφηεηαο ηεο πεξηγξαθήο ηεο (Edwards 

& Potter, 1992, βι. Bozatzis, 1999). Δπηπιένλ, κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε απηή κπνξεί 

λα θάλεη ηελ αληηπαξαβνιή κε ηνπο «παιηνχο/κεγάινπο» εθπαηδεπηηθνχο. 

Υξεζηκνπνηεί β' εληθφ πξφζσπν  γηαηί απεπζχλεηαη άκεζα ζηελ εξεπλήηξηα θαη έηζη 

πεηπραίλεη λα ηελ θαηαζηήζεη ζπκκέηνρε ζηελ πξνβιεκαηηθή πνπ αλαπηχζζεη, 

πεξλψληαο κε ηνλ πην άκεζν ηξφπν ην κήλπκά ηεο. ηε ζπλέρεηα, αλαθέξεη φηη  

«Γελ::: θηάλεη ν μεξηδσκφο απφ ηα ζπίηηα ηνπο: (.). [...]» (348), ζέινληαο λα δείμεη φηη 

νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί πέξα απφ ην φηη αλαγθάδνληαη λα θχγνπλ απφ ηελ 

κφληκε θαηνηθία ηνπο πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ εξγαζία αληηκεησπίδνπλ θαη ηνλ 

δηαρσξηζκφ αλαπιεξσηή- κφληκνπ ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο.  

Τπάξρεη αιιαγή ηνπ εξείζκαηνο ζε α' εληθφ πξφζσπν «Σν  βίσζα απηφ (.)» (349)  

πξνθαιψληαο ζπγθηλεζηαθή θφξηηζε ζηελ εξεπλήηξηα, αθνχ παξαθνινπζεί θαη 

βηψλεη πξνζσπηθά βηψκαηα ηεο νκηιήηξηαο, ε νπνία επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή δήισζε  

θαη ηελ επαλαιακβάλεη πιένλ σο εχινγν ζπκπέξαζκα φζσλ πεξηέγξαςε παξαπάλσ 

«ην ν,ηη πεξίζζεπε  ήηαλ γηα εκάο ηνπο αλαπιεξσηέο (.)». 

    Ζ εξεπλήηξηα ζέινληαο λα εθκαηεχζεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα απηφ ην ζέκα, 

δεηά απφ ηελ Λ. λα ηεο δψζεη θάπνηα παξαδείγκαηα θαη ηφηε ε νκηιήηξηα μεθηλά ηελ 

αθήγεζε ηεο (narrative) γηα έλα πεξηζηαηηθφ πνπ ηεο ζπλέβε «πξηλ 2 ρξφληα», ην 

νπνίν έρεη αξρή, κέζε θαη ηέινο. Ζ αηηηαθή απηή αθνινπζία πξνζδίδεη γεγνληθφηεηα 

ζην ιφγν (Edwards & Potter, 1992). Ζ πεξηγξαθή ηεο Λ ρσξίδεηαη ζε ηξεηο ρξνληθέο 

ζηηγκέο. ηελ πξψηε, πεξηγξάθεη ηελ θαηαλνκή ησλ ηάμεσλ πξηλ μεθηλήζεη ε λέα 

ρξνληά, ζηε δεχηεξε ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά  θαη ζηελ ηξίηε ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο φπνπ θαη πάιη νη κφληκνη ζπλάδειθνη ρσξίδνπλ ηηο ηάμεηο. Δπίζεο, κε ηελ 

ρξήζε ηνπ α' εληθνχ πξνζψπνπ «Μπνξψ», «αθεγεζψ»  πηνζεηεί έλα θνληηλφ έξεηζκα, 
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δειαδή, φηη κηιάεη απφ κηα ππνθεηκεληθή νπηηθή. Υξεζηκνπνηεί ην β' πξφζσπν ηνπ 

αδχλαηνπ ηχπνπ ηεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο «ζνπ», πξνζδίδνληαο ζην ιφγν 

ακεζφηεηα, θαζψο απεπζχλεηαη πξνζσπηθά ζηελ νκηιήηξηα. Ζ Λ αλαθέξεη (352-354), 

φηη  ζηα ζρνιεία ε θαηαλνκή ησλ ηάμεσλ γίλεηαη πξηλ έξζνπλ νη αλαπιεξσηέο «εεε, 

πξνέθπςε ελψ είρε γίλεη ζην ζρνιείν πνπ ηνπνζεηήζεθα(.), είρε γίλεη  θαηαλνκή ησλ 

ηάμεσλ (.). Οπφηε(.), είραλ πεη νη ηάμεηο είλαη θαιπκκέλεο(.)».Ζ θαηαλνκή ησλ ηάμεσλ 

επεμεγείηαη ιεπηνκεξψο κέζα απφ ηε ρξήζε κηαο ιίζηαο ηξηψλ κεξψλ «Ο ηάδε  ζα 

πάξεη ηελ Α' (.), ε ηάδε ηελ Β' (.), ηελ Γ' ηάμε θηι (.)». Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

νηθνδνκείηαη ε γεγνληθφηεηα ηεο πεξηγξαθήο ηεο. ηε ζπλέρεηα, ε Λ αλαθέξεη (355-

357) φηη ελψ «Δίρε γίλεη ε θαηαλνκή ησλ ηάμεσλ (.). Αξρίδεη ην ζρνιηθφ έηνο (.)». ην 

απφζπαζκα απηφ βιέπνπκε ελαιιαγή ησλ ξεκαηηθψλ ρξφλσλ, ππεξζπληέιηθνο «είρε 

γίλεη», ηνλίδνληαο φηη ε θαηαλνκή ησλ ηάμεσλ είρε γίλεη πξηλ μεθηλήζεη ε λέα ζρνιηθή 

ρξνληά θαη ελεζηψηα «αξρίδεη» γηα λα αλαθεξζεί ζ' έλα απξφνπην πεξηζηαηηθφ  φπνπ 

«κία ζπλάδειθνο:, ε νπνία ηφηε ήηαλ   κφληκε (.), είλαη έγθπνο θαη παίξλεη θαηεπζείαλ 

επαπεηινχκε θχεζε(.) θαη ζην ζρνιείν πξνθχπηεη έλα αθφκα θελφ (.) [...]», ζίγνληαο κε 

έκκεζν ηξφπν ην δήηεκα ηνπ δηαρσξηζκνχ κφληκσλ θαη αλαπιεξσηξηψλ, φπνπ νη 

πξψηεο κε ην πνπ καζαίλνπλ φηη είλαη έγθπεο κπνξνχλ λα πάξνπλ άδεηα θαη ην θελφ 

πνπ δεκηνπξγείηαη ην θαιχπηεη έλαο ή κία αλαπιεξψηξηα  «Δκέλα   ηπραία κνπ ήξζε 

απηφ ην θαιφ   ηκήκα (.)». Ζ Λ, αλαιακβάλεη  ινηπφλ, απηφ ην ηκήκα «ηπραία» 

θξχβνληαο έλα εηξσληθφ χθνο πίζσ απφ απηή ηε ιέμε θαη  πξνηξέπεη ηελ εξεπλήηξηα 

(357) κε ηε ρξήζε πξνζηαθηηθήο λα αθνχζεη ηελ εκπεηξία ηεο «άθνπ ηψξα». Με ηε 

ρξήζε β΄ πξνζψπνπ «δσληαλεχεη» ηελ πεξηγξαθή ηεο. ηαλ ιήγεη απηή ζρνιηθή 

ρξνληά νη κφληκνη ζπλάδειθνη ηεο Λ  (359-366), «θάλνπλ κία ζπδήηεζε ζρεδηαζκνχ 

γηα ην πνηα ηάμε  ζα πάξνπλ ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά (.) θαη ζε θάπνηα ζρνιεία:: 

ππάξρεη ε  πνιηηηθή (.), ε ινγηθή ζθέςε φηη έλαο αλαπιεξσηήο: βξεζεί γηα δεχηεξε 

ρξνληά ζην  ίδην ζρνιείν: (.) λα ζπλερίδεη ην ηκήκα πνπ είρε (.) Απηφ ζηα Γσδεθάλεζα 

(.)πνπ  βξίζθνκαη εγψ ηψξα  (.) θαη πνπ παίξλνπλ πάξα πνιινχο αλαπιεξσηέο θαη 

θάπνηνη  ηπγράλνπλ λα είλαη  θαη ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά ζην ίδην ζρνιείν (.). 

πλήζσο, απηνί νη αλαπιεξσηέο ζπλεζίδνπλ ζην δεχηεξν έηνο λα πάξνπλ ηελ ηάμε πνπ 

είραλ  (.)». ε απηφ ην ζεκείν ε Λ  πεξηγξάθεη κε  πινχζηεο εηθφλεο, κε πνιιέο 

δσληαλέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαθνξεηηθνχο ραξαθηήξεο «κφληκνη», «αλαπιεξσηέο», ην 

πψο γίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ ηάμεσλ θαη ηελ πνιηηηθή πνπ ππάξρεη αλ έλαο 

αλαπιεξσηήο γηα δεχηεξε ρξνληά βξίζθεηαη ζην ίδην ζρνιείν λα αλαιακβάλεη ηελ 

ηάμε πνπ είρε, πξνζδίδνληαο κηα αίζζεζε γεγνληθφηεηαο ζηελ αθήγεζε ηεο  
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(Edwards & Potter, 1992). Ζ νκηιήηξηα ινηπφλ, πεηπραίλεη λα θαηαζθεπάζεη ηελ 

πεξηγξαθή ηεο σο αληηθεηκεληθή. ηε ζπλέρεηα (367-370), ε Λ πεξηγξάθεη φηη 

εμέθξαζε θαη απηή ηελ επηζπκία λα μαλά έρεη γηα δεχηεξε ρξνληά ην ίδην ηκήκα κηαο 

θαη ζα μαλά δήισλε λα έξζεη ζηε Κσ «γηαηί ζθνπεχσ λα δειψλσ απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν Γσδεθάλεζα (.)». Η δηαηχπσζε ηεο αθξαίαο απηήο δηαηχπσζεο πξνζδίδεη 

γεληθφηεηα ζην ιφγν θαη εμαιείθεη νπνηαδήπνηε έλζηαζε θαζψο ην επηρείξεκα 

παξνπζηάδεηαη σο θάηη ην αλαληίξξεην. Δπίζεο, κε ηελ ρξήζε ηνπ α' εληθνχ 

πξνζψπνπ εγψ «δειψλσ», «ζέισ», «ιέσ» πηνζεηεί έλα θνληηλφ έξεηζκα (Edwards &  

Potter,1992), δειαδή, φηη κηιάεη απφ κηα ππνθεηκεληθή νπηηθή. Με ηε δήισζε ηεο Λ, 

«έγηλε κία πνιχ κεγάιε θαζαξία (.)» δείρλεη ην δηαρσξηζκφ κφληκσλ -αλαπιεξσηψλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Λ εμνκνινγείηαη φηη (370-372) «Άθνπγα ζπλαδέιθνπο (.), νη 

νπνίνη έιεγαλ (.),ΣΙ    ΔΤ ΜΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΙ ΜΙΛΑ; [ζπκσκέλα].ΔΤ ΝΑ 

ΓΙΑΛΔΞΔΙ ΣΜΗΜΑ;(.)».  Με ηε ρξήζε  ησλ εξσηήζεσλ ε Λ. δίλεη έκθαζε ζηε 

ζέζε ηεο, πξνζδίδεη εηξσληθφ ηφλν ζην ιφγν ηεο γηα ηελ ζηάζε ηεο κφληκεο 

ζπλαδέιθνπ ηεο θαη πξνθαιεί δηέγεξζε πξνβιεκαηηζκνχ γηα απηφ ην γεγνλφο, επεηδή 

«Δεε, ήκνπλ ζε έλα ζρνιείν πνπ ήηαλ νη πην πνιινί κφληκνη θαη ιίγνη  αλαπιεξσηέο (.). 

Οπφηε:, έλνησζαλ πην δπλαηνί» θαη απνθάζηδαλ γηα ην πην ηκήκα ζα πάξνπλ ρσξίο λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηελ ζέιεζε κηαο αλαπιεξψηξηαο. πλερίδεη, αλαθέξνληαο φηη 

θαη ν δηεπζπληήο  ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηήξηδε πάξα πνιχ ηνπο κφληκνπο (.)». 

Δπηπιένλ, ε ζπκκεηέρνπζα κεηαθέξνληαο απηνιεμεί  («ελεξγή θσλεηηθνπνίεζε») 

(Wooffitt, 1992)- ηα ιφγηα ηεο  κφληκεο «Δεε, θαη κία κφληκε αξραηφηεξε ρηππάεη ην 

ρέξη ζην ηξαπέδη θαη ιέεη  δελ θαηάιαβεο ιέεη, ην ηκήκα   απηφ ζα ην πάξσ εγψ γηαηί 

απνθαζίδσ θαη δηαιέγσ [10 δεπηεξφιεπηα]», επηηπγράλνληαο ηελ ξεαιηζηηθφηεξε 

απφδνζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ρεηξνλνκία «ρηππάεη ην 

ηξαπέδη», θαηαζθεπάδεη κηα δξακαηνπνηεκέλε εθδνρή γηα ηελ ηαπηφηεηάο ηεο. Οη 

φξνη «αξραηφηεξνη»-«κηθξνί-λένη», είλαη δχν αληηζεηηθέο θαηεγνξίεο (categories) πνπ 

ε νκηιήηξηα ρξεζηκνπνηεί ζε κηα αληηπαξαβνιή (Edwards & Potter, 1992) γηα ηα 

δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ νη πξψηνη ζε ζρέζε κε ηνπο δεχηεξνπο. Με ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

ιέμε «ζηελνρψξεζε», επηηείλεη ηελ αξλεηηθή αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ην 

αηηηνινγεί απηφ ην ζπλαίζζεκα ιέγνληαο  «γηαηί πην πνιχ δελ είρα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

δηεπζπληή (.)». Αθνινπζεί κία κεγάιε παχζε (10 δεπηεξφιεπηα) θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο νπνίαο ε νκηιήηξηα εξεκεί απφ ηελ έληαζε ηεο ζηηγκήο πνπ πεξηέγξαςε θαη 

αιιάδεη έξεηζκα, εθφζνλ ζηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεη ηελ ζηάζε ηνπ δηεπζπληή. Με ηε 

ρξήζε ησλ κεηαθνξψλ, «θαθνθαξδίζεη ηελ κφληκε», «ραιάζεη ην θαινθαίξη ηνπ», 
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δηαθάλεθε ε ζηάζε ηνπ δηεπζπληή λα επηιχεη πξνβιήκαηα θαη λα εμηζνξξνπεί 

θαηαζηάζεηο, θαζψο θαίλεηαη λα επλνεί ηνπο κφληκνπο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

αλαπιεξσηέο. Ζ νκηιήηξηα θαίλεηαη φηη είλαη παξαηεξεηηθή θαη κεηαθέξεη ηελ 

αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα ζην ιφγν ηεο, εθφζνλ δίλεη αξθεηέο ιεπηνκέξεηεο, νη 

νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο «εκβνιηαζκφο θαηά ηνπ δηαθπβεχκαηνο» (Edwards & Potter, 

1992). Ζ Λ νινθιεξψλεη (380), «Δεε, απνθάζηζε λα ηεο θάλεη ην   ραηίξη [γειάεη]» ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή (Jefferson, 1985) κε γέιηα εηξσλείαο (ζχκθσλα κε ηηο 

ζεκεηψζεηο ηνπ εκεξνινγίνπ ησλ ζπλεληεχμεσλ). Υξεζηκνπνηεί (380-382) 

ελεξγεηηθή θσλή - ελεξγή θσλεηηθνπνίεζε (Wooffitt, 1992), γηα λα απνδψζεη 

ξεαιηζηηθφηεξα ηα ιφγηα ηνπ δηεπζπληή «θαη ιέεη (.)  Δεε, εκ (.), Λέια κνπ: (.),  ζα 

ραξνχκε πνιχ λα είζαη ζην ζρνιείν:: καο θαη λα πάξεηο νπνηνδήπνηε άιιν ηκήκα είλαη: 

ρσξίο εθπαηδεπηηθφ, εθηφο απφ απηφ πνπ είρεο πέξζη φκσο(.), γηαηί:: απηφ 

θαηαρσξήζεθε:, πάεη (.)». Αλαθέξεη φηη «Ήηαλ θάηη [5 δεπηεξφιεπηα] εκ, πνπ κε 

πείξαμε: (.) θαη εληάμεη ζπκβαίλνπλ θαη   δπζηπρψο ηέηνηα:. Δίλαη ζηελ κνίξα::: ηνπ 

αλαπιεξσηή (.)», ην νπνίν απνηειεί ηελ θαηαθιείδα ηεο αθήγεζήο ηεο θαη θαηαιήγεη 

ζε κηα αξλεηηθή αμηνιφγεζε γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αλαπιεξσηή εθπαηδεπηηθνχ. 

Σέινο, κε ηελ κεγάιε παχζε (5 δεπηεξφιεπηα) ε νκηιήηξηα ζέιεη λα δψζεη έκθαζε 

ζηελ εθδήισζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηεο «κε πείξαμε», φπνπ πηνζεηεί έλα θνληηλφ 

έξεηζκα (Edwards &  Potter,1992),  ζέινληαο λα ηνλίζεη φηη απηφ ήηαλ πξνζσπηθφ ηεο 

βίσκα. 
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6.6 Οη αλαπιεξσηέο σο αξηζκνί 

    

   ηα απνζπάζκαηα 10 θαη 11, νη ΜΑΡ 3 θαη ε Λ, θαηαζθεπάδνπλ ηελ εθδνρή ηεο 

ηαπηφηεηαο ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ σο αξηζκψλ. Κάζε ρξφλν εθδίδεηαη 

ζρεηηθή εγθχθιηνο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο πνπ αλαθέξεη ηελ πξνζεζκία 

ππνβνιήο αηηήζεσλ ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ δηαδηθαζία απηή απφ ην 

2016  δηεμάγεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ opsyd, φπνπ δειψλνπλ 

πεξηνρέο πξνηίκεζεο αλά ηελ Διιάδα θαη ηελ θαηαζέηνπλ ζηηο θαηά ηφπνπο 

Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο. Οη ππνςήθηνη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί θαηαηάζζνληαη 

θαηά ζεηξά, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ πνπ έρνπλ ζπγθεληξψζεη. 

Γηα απηφ θαη ιέγεηαη φηη θάζε αλαπιεξσηήο είλαη θαη έλαο αξηζκφο.  

  Ζ ΜΑΡ 3 ζην απφζπαζκα 10, δηαρσξίδεη ηνπο αλαπιεξσηέο ζε δπν νκάδεο, ζηελ 

πξψηε αλήθνπλ νη αξηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα  γηαηί έρνπλ «πξνυπεξεζία 

θαη ζηελ άιιε ηνπνζεηεί ηνπο αξηζκνχο πνπ δελ έρνπλ πξνυπεξεζία. Μάιηζηα 

ραξαθηεξίδεη ηνλ εαπηφ ηεο «ηπρεξή» πνπ αλήθεη ζηελ πξψηε θαηεγνξία γηαηί νη 

αξηζκνί ηεο δεχηεξεο νκάδαο αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξε εξγαζηαθή αλαζθάιεηα». 

Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ θαη γηα ηηο δχν νκάδεο είλαη φηη ραξαθηεξίδνληαη σο αξηζκνί θαη 

φρη ζαλ πξνζσπηθφηεηεο. Ζ Λ ζην απφζπαζκα 11, ηνπνζεηεί ηνλ εαπηφ ηεο ζηνπο 

αλαπιεξσηέο πνπ έρνπλ πξνυπεξεζία ιέγνληαο ραξαθηεξηζηηθά φηη «πιένλ εκείο νη 

αλαπιεξσηέο επεηδή δνπιεχνπκε (.) θαηαληήζακε λα θπλεγάκε ηνλ αξηζκφ καο (.)». 

 

Aπόζπαζκα 10 

Αλαπιεξώηξηα 14 (ΜΑΡ 3) 

97  Δ:Αθνχ ηειεηψζαηε κε ηηο επηπιένλ ζπνπδέο, πνηεο πξννπηηθέο ζεσξνχζαηε φηη   

98   είραηε λα δνπιέςεηε σο αλαπιεξσηήο εθπαηδεπηηθφο; 

99   ΜΑΡ 3:«   Ήκνπλ (.) αο πνχκε  απφ ηηο ηπρεξέο αλαπιεξψηξηεο (.), δηφηη: κε ην  

100 πνπ απνθνίηεζα (.) απφ ηελ Παηδαγσγηθή ρνιή (.), άξρηζα λα δνπιεχσ: σο     

101  αλαπιεξψηξηα (.). Οπφηε(.), πνηέ  (.) δελ έπαημα κε ηηο πηζαλφηεηεο φηη κπνξεί:: λα 

102  κε πάξνπλ ή φρη σο αλαπιεξψηξηα (.). Ήκνπλ ζίγνπξε φηη ζα δνπιέςσ(.) θαη    

103  δνχιεςα (.)».  

104  Δ: Γηαηί ην πηζηεχαηε απηφ; 

105  ΜΑΡ 3:« Ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ φηη έθπγα θαηεπζείαλ απφ ην πίλαθα κεδεληθήο 

106  πξνυπεξεζίαο θαη κπήθα ζηνπο πίλαθεο κε πξνυπεξεζία. Δίλαη πνιχ δχζθνιν γηα 

107  ηα παηδηά πνπ ηειεηψλνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηε ζρνιή ηνπο θαη κπαίλνπλ ζαλ 
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108  απινί αξηζκνί ζε έλαλ πίλαθα, ν νπνίνο θάζε ρξφλν πξνζζέηεη θαη θαηλνχξγηνπο 

109 αξηζκνχο θαη απηά ηα παηδηά γίλνληαη απινί αξηζκνί ρσξίο πξννπηηθέο λα          

110  δνπιέςνπλ σο αλαπιεξσηέο. Με εμαίξεζε ηε θεηηλή ρξνληά φπνπ θιήζεθαλ πνιινί 

111 αλαπιεξσηέο θαη απφ ηνπο κεδεληθνχο πίλαθεο λα εξγαζηνχλ σο παξάιιειε       

112  ζηήξημε αιιά απηφ ήηαλ έλα ηέρλαζκα. Δθινγέο ζα έρνπκε, ζηεξίδεηαη νηθνλνκηθά 

113  ε εηδηθή αγσγή απφ πξνγξάκκαηα ΔΠΑ θαη είπαλ νη πνιηηηθνί λα καο ρξπζψζνπλ 

114  ιίγν ην ράπη θαη ην ιέσ απηφ γηαηί δελ μέξσ πφζα απφ ηα παηδηά πνπ δνχιεςαλ   

115  πξψηε θνξά θέηνο σο αλαπιεξσηέο ζα ζπλερίζνπλ λα έρνπλ απηή ηελ ηχρε θαη ηηο 

116 επφκελεο ρξνληέο».  

117  Δ:Tη ελλνείηαη κε ηε θξάζε  θαη απηά ηα παηδηά γίλνληαη απινί αξηζκνί; 

118  ΜΑΡ 3:« Ο θαζέλαο απφ εκάο ηνπο αλαπιεξσηέο (.) ζηνπο πίλαθεο πνπ            

119  θαηαρσξείηαη παίξλεη θαη έλαλ αξηζκφ (.), φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα (.) ην 2.021 

120   (.), ην 103 (.) θαη αο πσ:: θαη ην 12 (.). Αληηπξνζσπεχνπκε έλαλ κνλαδηθφ αξηζκφ 

121  (.). Γελ είκαη ε Μαξία (.), είκαη ε αλαπιεξψηξηα κε ηνλ ηάδε: αξηζκφ::: (.)        

122 . Γελ κε γλσξίδνπλ πξνζσπηθά, δελ έρνπλ αμηνινγήζεη ην ραξαθηήξα κνπ, ηηο      

123 επαγγεικαηηθέο κνπ δπλαηφηεηεο. Απιά γίλνληαη δηνξηζκνί αξηζκψλ (.), Αθνχκε  

124  δηνξίζηεθαλ 2.500 αλαπιεξσηέο, καο λνηάδεη ην κέγεζνο θαη φρη ε νπζία απηψλ 

125  ησλ αξηζκψλ.(.) Καλέλαο δελ αλαξσηήζεθε φηη πίζσ απφ απηφλ ηνλ αξηζκφ (.)  

126  θξχβεηαη έλαο  άλζξσπνο (.), πνπ ην πην πηζαλφ είλαη φηη ζα θχγεη καθξηά απφ ην  

127  ζπίηη ηνπ θαη  ηελ νηθνγέλεηα ηνπ γηα λα ππεξεηήζεη ην έξγν ηνπ σο αλαπιεξσηήο  

128  (.). Γελ είκαη ππεξβνιηθή: (.), ηφζα ρξφληα ληψζσ ζαλ έλαλ αξηζκφο (.), πνπ        

129  παξαθνινπζψ ηηο  εμειίμεηο θαη ηνπο δηνξηζκνχο γηα λα δσ πνπ ζα παξνπζηαζηψ:: 

130  (.). Γηα κέλα  κπνξψ λα πσ φηη είκαη: θαη έλαο αξηζκφο πνπ ρξεζηκνπνίεη ην        

131 ζχζηεκα γηα ηα άιια  παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζηνπο πίλαθεο ρσξίο κφξηα (.), απιά  

132  είλαη αξηζκνί (.). Απηφ  ελλνψ κε απηή ηε θξάζε (.)». 

 

    ηελ εξψηεζε ηεο εξεπλήηξηαο «Αθνχ ηειεηψζαηε κε ηηο επηπιένλ ζπνπδέο, πνηεο 

πξννπηηθέο ζεσξνχζαηε φηη   είραηε λα δνπιέςεηε σο αλαπιεξσηήο εθπαηδεπηηθφο;» 

(97-98), ε ΜΑΡ 3, αλαθέξεη φηη (99-102) « Ήκνπλ (.) αο πνχκε  απφ ηηο ηπρεξέο 

αλαπιεξψηξηεο (.), δηφηη: κε ην απφ  πνπ απνθνίηεζα (.) απφ ηελ Παηδαγσγηθή ρνιή 

(.), άξρηζα λα δνπιεχσ: σο       αλαπιεξψηξηα (.). Οπφηε(.), πνηέ  (.) δελ έπαημα κε ηηο 

πηζαλφηεηεο φηη κπνξεί:: λα  κε πάξνπλ ή φρη σο αλαπιεξψηξηα (.)». Με ηελ ρξήζε ηνπ 

α' εληθνχ πξνζψπνπ «Ήκνπλ»  πηνζεηεί έλα θνληηλφ έξεηζκα  (Edwards&  

Potter,1992), δειαδή, φηη κηιάεη απφ κηα ππνθεηκεληθή νπηηθή. Με ηε ρξήζε ηεο 
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νξηζηηθήο ανξίζηνπ δειψλνληαο φηη θάηη έγηλε θάπνηα ζηηγκή ζην παξειζφλ 

«απνθνίηεζα», «άξρηζα», «δελ έπαημα», δίλεη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο κε ηε ρξήζε 

κηα ιίζηαο κε ηξία κέξε (Edwards & Potter, 1992), γηα λα εληζρχζεη ζπλνπηηθά ηελ 

πιεξφηεηα ηεο πεξηγξαθήο ηνπ δηνξηζκνχ ηεο σο αλαπιεξψηξηα. Ζ ΜΑΡ 3 δειψλεη 

φηη «Ήκνπλ ζίγνπξε φηη ζα δνπιέςσ(.) θαη δνχιεςα (.)». Απηή ε ζηγνπξηά ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αλαπιεξψηξηαο δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη απνθνίηεζε απφ 

ηελ Παηδαγσγηθή ρνιή, ην 2008, νπφηε, δελ είρε μεζπάζεη αθφκα ζηελ Διιάδα ε 

νηθνλνκηθή θξίζε (αλαθέξεηαη ζε άιιν ζεκείν ηεο ζπλέληεπμεο). Σν έξεηζκα 

παξακέλεη ην ίδην, δειαδή, α' εληθφ πξφζσπν πξνζδίδνληαο πξνζσπηθφ ηφλν ζηε 

δήισζε ηεο θαη απνηειψληαο πξνζσπηθή θαηάζεζε ηδεψλ  γηα απηφ θαη ππάξρεη 

ππνθεηκεληθφηεηα ζην ιφγν ηεο.  

 ηε ζπλέρεηα, ε εξεπλήηξηα ζέινληαο λα πξνζδηνξίζεη πεξηζζφηεξν ηελ ζηγνπξηά ηεο 

ΜΑΡ 3, ηελ ξσηάεη «Γηαηί ην πηζηεχαηε απηφ; ». Tφηε, ε ΜΑΡ 3 ηζρπξίδεηαη φηη (105-

106) «Ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ φηη έθπγα θαηεπζείαλ απφ ην πίλαθα κεδεληθήο  

πξνυπεξεζίαο θαη κπήθα ζηνπο πίλαθεο κε πξνυπεξεζία». ζνλ αθνξά ινηπφλ ην 

δηνξηζκφ ησλ αλαπιεξσηψλ θάζε ρξφλν εθδίδεηαη  κία ζρεηηθή εγθχθιηνο απφ ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο πνπ αλαθέξεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ ησλ 

αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπο ρσξίδεη ζε δχν πίλαθεο, «πίλαθεο κε 

πξνυπεξεζία» θαη «πίλαθα κεδεληθήο  πξνυπεξεζίαο». Με ηελ αλαθνξά ηεο « Δίλαη 

πνιχ δχζθνιν γηα  ηα παηδηά πνπ ηειεηψλνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηε ζρνιή ηνπο θαη 

κπαίλνπλ ζαλ   απινί αξηζκνί ζε έλαλ πίλαθα», εληάζζεη ηνπο λένπο απνθνίηνπο ησλ 

παηδαγσγηθψλ ζρνιψλ ζε κία θαηεγνξία, απηή «ηνπ πίλαθα κεδεληθήο  πξνυπεξεζίαο» 

, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά «ν νπνίνο θάζε ρξφλν 

πξνζζέηεη θαη θαηλνχξγηνπο  αξηζκνχο», «ρσξίο πξννπηηθέο λα  δνπιέςνπλ σο 

αλαπιεξσηέο». Ζ νκηιήηξηα άκεζα επηθαιείηαη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε θάπνηα άιιε 

θαηεγνξία «πίλαθεο κε πξνυπεξεζία».  Ζ επίθιεζε θαηεγνξίαο  είλαη κηα ηερληθή 

πξνάζπηζεο ηεο γεγνληθφηεηαο ηεο πεξηγξαθήο ηεο (Edwards & Potter, 1992, βι. 

Bozatzis, 1999). Με ηε ρξήζε ηεο παξνκνίσζεο  ησλ ησξηλψλ απνθνίησλ 

Παηδαγσγηθψλ ρνιψλ «ζαλ   απινί αξηζκνί» ν ιφγνο  ηεο γίλεηαη πην  πην δσληαλφο 

θαη ελ ηέιεη πην πεηζηηθφο. Ζ ζέζε ηεο νκηιήηξηαο θαζίζηαηαη πην θαηαλνεηή θαη 

δηεγείξεηαη ην ελδηαθέξνλ ηεο εξεπλήηξηαο θαη ησλ αθξναηψλ. ε απηφ ην ζεκείν 

έρνπκε αιιαγή εξείζκαηνο, ζε γ' πιεζπληηθφ πξφζσπν  γηαηί ε νκηιήηξηα 

απνζηαζηνπνηείηαη απφ ηνπο αλαπιεξσηέο πνπ αλήθνπλ ζηνπο κεδεληθνχο πίλαθεο. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν ν ιφγνο ηεο απνθηά εγθπξφηεηα.    
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   Ζ κεηαηφπηζε εξείζκαηνο (Goffman, 1979) ζηε θξάζε: «Δθινγέο ζα έρνπκε»  (112), 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζδψζεη γεγνληθφηεηα ζην ιφγν ηεο ΜΑΗΡ3 . Γελ πξφθεηηαη 

απιψο γηα κηα ππνθεηκεληθή δήισζή ηεο, αιιά θάηη πνπ θαη άιινη ζα απνδέρνληαλ. 

Με ηελ ρξήζε ηεο παζεηηθήο ζχληαμεο (112-113) «ζηεξίδεηαη νηθνλνκηθά  ε εηδηθή 

αγσγή» ην χθνο ηεο νκηιήηξηαο γίλεηαη πην επίζεκν θαη πην απξφζσπν. ην ηέινο ηεο 

πεξηφδνπ, θιείλεη κε έλα γλσκηθφ/ξεηφ «είπαλ νη πνιηηηθνί λα καο ρξπζψζνπλ ην 

ράπη» κε ην νπνίν επηζθξαγίδεη ην επηρείξεκα ηεο. Ζ αξλεηηθή αμηνιφγεζε γηα ηελ 

θαηάζηαζε ησλ αλαπιεξσηψλ κε κεδεληθή πξνυπεξεζία θαίλεηαη λα κελ είλαη 

απφιπηε κηαο θαη ζηηο γξακκέο (114-116), κεηξηάδεη ηελ αξλεηηθή εηθφλα πνπ 

πεξηγξάθεη, αλαθέξνληαο φηη «δελ μέξσ πφζα απφ ηα παηδηά πνπ δνχιεςαλ   πξψηε 

θνξά θέηνο σο αλαπιεξσηέο ζα ζπλερίζνπλ λα έρνπλ απηή ηελ ηχρε θαη ηηο επφκελεο 

ρξνληέο» θαη ιεηηνπξγεί σο εκβφιην θαηά ηνπ δηαθπβεχκαηνο - (Dilemma of stake) 

(Edwards & Potter, 1992)- λα ραξαθηεξηζηεί ππεξβνιηθή ή κεξνιεπηηθή. Οη 

ελαιιαγέο α' εληθνχ «ιέσ», «δελ μέξσ» θαη γ΄ πιεζπληηθνχ πξνζψπνπ «ζα 

ζπλερίζνπλ», «λα έρνπλ» (114-116), ζεκαηνδνηνχλ ελαιιαγέο εξείζκαηνο: απφ ηε κηα 

κεξηά ηνπνζεηείηαη πξνζσπηθά, ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηελ εξψηεζε απφ ηελ άιιε 

ηνπνζεηείηαη αληηθεηκεληθά, ψζηε λα εληζρχζεη ηε γεγνληθφηεηα ηεο πεξηγξαθήο θαη 

ηελ αμηνπηζηία ηεο σο νκηιήηξηα. 

   Έπεηηα, ε εξεπλήηξηα δεηά απφ ηελ ΜΑΗΡ 3 λα δηεπθξηλίζεη ηη ελλνεί κε ηελ θξάζε  

θαη απηά ηα παηδηά γίλνληαη απινί αξηζκνί. H νκηιήηξηα δειψλεη (118-120) ,  φηη ν 

θάζε αλαπιεξσηήο είηε αλήθεη ζηνπο πίλαθεο κε  πξνυπεξεζία είηε ζηνπο πίλαθεο  κε 

κεδεληθή πξνυπεξεζία «παίξλεη θαη έλαλ αξηζκφ (.)». Με ηε ρξήζε  ησλ 

παξαδεηγκάησλ ησλ αξηζκψλ «2.021», «103», «12»  καο ελεκεξψλεη φηη ν θάζε 

αλαπιεξσηήο έρεη (121) «έλαλ έλαλ κνλαδηθφ αξηζκφ» (.). Μέζα απφ ηε ρξήζε κηα 

ιίζηαο κε ηξία κέξε (Edwards & Potter, 1992) εληζρχεη ηε γεγνληθφηεηα ηεο 

πεξηγξαθήο ηεο. Οη ελαιιαγέο α' εληθνχ «αο πσ» θαη α' πιεζπληηθνχ πξνζψπνπ 

«αληηπξνζσπεχνπκε» ζηηο γξακκέο (118-122), ζεκαηνδνηνχλ ελαιιαγέο εξείζκαηνο: 

απφ ηε κηα κεξηά ηνπνζεηείηαη πξνζσπηθά, ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηελ εξψηεζε, απφ 

ηελ άιιε ηνπνζεηείηαη ζπιινγηθά επηδηψθνληαο λα δεκηνπξγήζεη ζηνπο αθξναηέο έλα 

αίζζεκα ζπιινγηθήο επζχλεο θαη λα ηνπο πξνβιεκαηίζεη γηα ηα δεηήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί. ηε ζπλέρεηα, ε νκηιήηξηα εθθξάζεη 

ηε δπζαξέζθεηα ηεο γηα ην γεγνλφο φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο δελ ηελ βιέπεη ζαλ 

πξνζσπηθφηεηα «(.). Γελ είκαη ε Μαξία(.)»,«Γελ κε γλσξίδνπλ πξνζσπηθά», 

αληηζέησο, ηελ αληηκεησπίδεη ζαλ «ε αλαπιεξψηξηα κε ηνλ ηάδε: αξηζκφ::: (.)». 
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Υξεζηκνπνηεί α΄ εληθφ πξφζσπν «Γελ είκαη ε Μαξία» θαη ε πξνζσπηθή αλησλπκία 

«κε». Με απηφ ηνλ ηξφπν ζπκπεξηιακβάλεη ην ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθήο καξηπξίαο 

πξνθαιψληαο ηε ζπγθηλεζηαθή θφξηηζε ζηελ εξεπλήηξηα, θαζψο παξαθνινπζεί θαη 

βηψλεη πξνζσπηθά βηψκαηα ηεο νκηιήηξηαο. Τπάξρεη φκσο θαη αιιαγή ηνπ εξείζκαηνο 

ζε γ' εληθφ πξφζσπν «αληηκεησπίδεη» έηζη ψζηε λα εληζρχζεη ηε γεγνληθφηεηα ηεο 

πεξηγξαθήο θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο σο νκηιήηξηα. 

  Παξαθάησ(122-123),ε νκηιήηξηα ζίγεη ην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ην νπνίν δελ εθαξκφδεηαη ζηα δεκφζηα ειιεληθά ζρνιεία,  «δελ έρνπλ αμηνινγήζεη ην 

ραξαθηήξα κνπ, ηηο επαγγεικαηηθέο κνπ δπλαηφηεηεο». Οη ελαιιαγέο ηεο πξνζσπηθήο 

αλησλπκίαο «κνπ», θαη γ' πξνζψπνπ «δελ έρνπλ», ζεκαηνδνηνχλ ελαιιαγέο 

εξείζκαηνο: απφ ηε κηα κεξηά ηνπνζεηείηαη πξνζσπηθά, ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηελ 

εξψηεζε, απφ ηελ άιιε ηνπνζεηείηαη αληηθεηκεληθά, ψζηε λα εληζρχζεη ηε 

γεγνληθφηεηα ηεο πεξηγξαθήο ηεο. Με ηε ρξήζε ηεο αθξαίαο δηαηχπσζεο (123), 

«Απιά γίλνληαη δηνξηζκνί αξηζκψλ (.)», ε νκηιήηξηα απνθιείεη νπνηαδήπνηε 

πηζαλφηεηα αληίθξνπζεο (Edwards θαη Potter, 1992). ε απηφ ην ζεκείν (123), έρνπκε 

αιιαγή ηνπ εξείζκαηνο. Υξεζηκνπνίεη α' πιεζπληηθφ «αθνχκε» θαη ηελ πξνζσπηθή 

αλησλπκία «καο» πξνζδίδνληαο θαζνιηθφηεηα ζην πξφβιεκα ησλ πξνζσξηλψλ 

δηνξηζκψλ ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ. Έηζη, ε ΜΑΗΡ3 απνθεχγεη ην εγσηζηηθφ 

θαη ππνθεηκεληθφ α΄ εληθφ θαη θάλεη έλα βήκα γηα λα θεξδίζεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ 

απνδνρή ηεο εξεπλήηξηαο ρξεζηκνπνηψληαο α΄ πιεζπληηθφ». Ζ ρξήζε αξηζκψλ (2.500 

αλαπιεξσηέο), απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο  γεγνληθφηεηαο ηεο πεξηγξαθήο θαη κε 

ηελ θξάζε  (124-125) «καο λνηάδεη ην κέγεζνο θαη φρη ε νπζία απηψλ  ησλ 

αξηζκψλ.(.)». Ζ νκηιήηξηα, κε έκκεζν ηξφπν ζίγεη πάιη ην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο, 

θαζψο δελ αμηνινγνχληαη ηα αθαδεκατθά πξνζφληα ζηνπο πίλαθεο ησλ αλαπιεξσηψλ. 

Με ηε ρξήζε  ηεο αθξαίαο δηαηχπσζεο (126-128),  «Καλέλαο δελ αλαξσηήζεθε φηη 

πίζσ απφ απηφλ ηνλ αξηζκφ (.)  θξχβεηαη έλαο  άλζξσπνο (.), πνπ ην πην πηζαλφ είλαη 

φηη ζα θχγεη καθξηά απφ ην   ζπίηη ηνπ θαη  ηελ νηθνγέλεηα ηνπ γηα λα ππεξεηήζεη ην έξγν 

ηνπ σο αλαπιεξσηήο (.), πξνζδίδεη γεγνληθφηεηα ζην ιφγν ηεο, εθφζνλ είλαη γλσζηφ 

φηη πνιινί αλαπιεξσηέο αλαγθάδνληαη λα εγθαηαιείςνπλ ην ζπίηη θαη ηελ νηθνγέλεηα 

ηνπ πξνθεηκέλνπ λα εξγαζηνχλ.  Ζ ρξήζε ηεο θξάζεο «Γελ είκαη πξνθιεηηθή» (128), 

κπνξνχκε λα  ππνζηεξίμνπκε πσο ιεηηνπξγεί σο απνπνίεζε (disclaimer), ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ  ηελ ζπκκεηέρνπζα πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νη αξλεηηθέο 

εξκελεπηηθέο απνδφζεηο  πνπ ίζσο πξνθχςνπλ απφ ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο (Hewitt & 

Stokes, 1975 ·Potter & Wetherell 2007:77) .  Με ηελ παξνκνίσζε «ηφζα ρξφληα 
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ληψζσ ζαλ έλαλ αξηζκφο» θαη ηε ρξήζε ησλ ξεκάησλ ζε α’ εληθφ πξφζσπν ε 

ζπγθεθξηκέλε αλαπιεξψηξηα θαίλεηαη λα κηιάεη εκπεηξηθά, σο άηνκν πνπ γλσξίδεη 

ιεπηνκέξεηεο  ηνπ πξνζσξηλνχ δηνξηζκνχ ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ εαπηφ ηεο ζηελ θαηεγνξία  ησλ αλαπιεξσηψλ αξηζκψλ. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ, εληζρχεη ηελ απήρεζε ηεο άπνςεο ηεο. Δπίζεο, κε ηε ρξήζε ηνπ α' εληθνχ 

πξνζψπνπ πηνζεηεί έλα θνληηλφ έξεηζκα (Edwards & Potter, 1992), δειαδή φηη κηιάεη 

απφ κηα ππνθεηκεληθή νπηηθή. ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηεί κηα ιίζηα πνπ απαξηίδεηαη 

απφ ηξία κέξε (Edwards & Potter, 1992:163) «παξαθνινπζψ ηηο  εμειίμεηο θαη ηνπο 

δηνξηζκνχο γηα λα δσ πνπ ζα παξνπζηαζηψ::», ζέινληαο λα αλαδείμεη κε έκκεζν 

ηξφπν ηελ αγσλία θαη ηελ αβεβαηφηεηα ηεο νκηιήηξηαο σο αλαπιεξψηξηα, ε νπνία 

πξέπεη ζπλέρεηα λα είλαη ζε εγξήγνξζε «παξαθνινπζψ» πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί 

γηα ηνπο δηνξηζκνχο θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ αλαπιεξσηψλ. Σέινο, θιείλεη κε ηελ 

θξάζε «Γηα κέλα  κπνξψ λα πσ φηη είκαη: θαη έλαο αξηζκφο πνπ ρξεζηκνπνίεη ην 

ζχζηεκα γηα ηα άιια  παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζηνπο πίλαθεο ρσξίο κφξηα (.), απιά είλαη 

αξηζκνί (.). Απηφ  ελλνψ κε απηή ηε θξάζε (.)» (130-132), ε νπνία δηαθξίλεηαη  απφ 

εηξσλεία ζην ηφλν ηεο θσλήο ηεο (ζχκθσλα κε ηα εκεξνιφγηα ησλ ζπλεληεχμεσλ) 

φζνλ αθνξά ηελ απξφζσπε αληηκεηψπηζε πνπ έρνπλ νη αλαπιεξσηέο απφ ην 

Τπνπξγείν παηδείαο. ηε θξάζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη θαη κεηαθνξηθή ρξήζε ηεο 

γιψζζαο, ε νπνία επηηείλεη αθφκα πην πνιχ ην εηξσληθφ ηεο χθνο, θαζψο ε 

ζπγθεθξηκέλε αλαπιεξψηξηα ζεσξεί φηη είλαη ζε θαιχηεξε ζέζε «θαη έλαο αξηζκφο 

πνπ ρξεζηκνπνίεη ην  ζχζηεκα»,  ζε αληίζεζε κε «ηα άιια  παηδηά πνπ βξίζθνληαη 

ζηνπο πίλαθεο ρσξίο κφξηα (.)». 

 

 

Απόζπαζκα 11 

Αλαπιεξώηξηα 13 (Λ) 

602  E:πλερίδεηε λα ζέιεηε λα εξγάδεζηε σο αλαπιεξσηήο εθπαηδεπηηθφο ζηε        

603  δεκφζηα εθπαίδεπζε; 

604  Λ:« Φπζηθά θαη ζπλερίδσ λα ζέισ θαη ην ζέισ πνιχ(.) θαη ραίξνκαη πνπ ηψξα 

605 βξίζθνκαη ζε έλαλ ηφπν φπσο είλαη ε Κσο, ε νπνία κνπ παξέρεη θάπνηα                 

606 επαγγεικαηηθή αζθάιεηα ».  

607  Δ:Γηα πνηνπο ιφγνπο ζπλερίδεηε λα ζέιεηε λα εξγάδεζηε σο αλαπιεξψηξηα; 

608 Λ:« Γηαηί έρεη πάξα: πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο γηα                                                                

609  αλαπιεξσηέο (.) θαη έρσ ζπκβηβαζηεί: πιένλ θαη εγψ φπσο θαη πνιιά άιια παηδηά 
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610  ηεο γεληάο κνπ (.)ζην φηη λαη (.) ζα είκαζηε αλαπιεξσηέο (.), ζα έρνπκε κεησκέλα 

611  δηθαηψκαηα (.). κσο(.), ζα ζπλερίδνπκε λα είκαζηε εξγαδφκελνη πάλσ ζε απηφ 

612  πνπ αγαπάκε: (.). Άξα θαη θπζηθά θαη ζέισ (.). Γελ είλαη εξψηεκα απηφ (.). Γελ 

613 δηθαηνχκαη λα ηα παξαηήζσ κε ηίπνηα (.). Ίζα: ίζα: έρνπκε αγσληζηεί γηα λα                

614 είκαζηε εξγαδφκελνη (.) γηα λα έρνπκε πξνυπεξεζία (.), δειαδή (.), πιένλ εκείο νη 

615  αλαπιεξσηέο επεηδή δνπιεχνπκε (.) θαηαληήζακε λα θπλεγάκε ηνλ αξηζκφ καο (.), 

616  κελ πέζεη ε ζέζε καο ζηνλ πίλαθα:: (.) γηαηί γηα ην Τπνπξγείν Παηδείαο: (.) εκείο 

617 νη αλαπιεξσηέο πνπ: δνπιεχνπκε είκαζηε απιά:: έλαο αξηζκφο (.). Δίκαζηε έλαο 

618  αξηζκφο ζην excel :: (.). Απηφ:: είκαζηε γηα απηνχο (.)».  

619 Δ:Θέιεηο ιίγν λα κνπ αλαιχζεηο ηελ θξάζε ζνπ είκαζηε έλαο αξηζκφο;  

620  Λ:« Ναη (.).Δεε, αλάινγα κε πφζε πξνυπεξεζία έ::ρνπκε (.) θαηαηαζζφκαζηε ζε 

621 έλα πίλαθα αλαπιεξσηψλ: (.) θαη θάζε: ρξφλν θαηαβάινπκε αγψλα γηα λα κελ   

622 πάκε ζε, ζε:: επφκελε θάζε πξνζιήςεσλ (.),  έηζη ψζηε λα κελ πεξάζνπλ νη             

623 αλαπιεξσηέο ζπλάδειθνη κπξνζηά καο ζηελ θαηάηαμε (.). Δίλαη έλα θπλήγη::             

624 αξηζκψλ (.). Γηα παξάδεηγκα, εγψ είκαη πεξίπνπ γχξσ ζηελ 3.000 ζέζε (.). Με             

625 ηίπνηα δελ ζέισ λα βξεζψ (.), λα ράζσ κία ζρνιηθή ρξνληά θαη λα βξεζψ::  ζηηο 3. 

626 500 ζέζε αο πνχκε (.), γηαηί απηφ κεηά έρεη επηπηψζεηο θαη ζηα επφκελα έηε          

627 πξνζιήςεσλ (.). Δγψ ιέσ φηη εκείο νη αλαπιεξσηέο πνπ δνπιεχνπκε είκαζηε          

628 φ:::κεξνη ηνπ αξηζκνχ καο (.). Κπλεγάκε:: ην λα δηαηεξήζνπκε απηή ηε ζέζε καο 

629 ζηνλ πίλαθα (.). Ο πίλαθαο θαη ν πίλαθαο. Κάζε ρξφλν πνπ θπζηθά αλαξηά ην    

630 Τπνπξγείν Παηδείαο ηνπο πίλαθεο ιεο α::ληε πάιη αο δνχκε ηνλ αξηζκφ καο (.)».  

    

   ηελ εξψηεζε ηεο εξεπλήηξηαο αλ ζπλερίδεηε λα ζέιεηε λα εξγάδεζηε σο 

αλαπιεξψηξηα εθπαηδεπηηθφο ζηε  δεκφζηα εθπαίδεπζε (602-603), ε ζπκκεηέρνπζα 

δειψλεη «Φπζηθά θαη ζπλερίδσ λα ζέισ θαη ην ζέισ πνιχ(.) [...] » (604). Ζ αθήγεζε  

ηεο μεθηλάεη ζε α’ πξφζσπν γηαηί ηνπνζεηείηαη πξνζσπηθά πξνθεηκέλνπ λα απαληήζεη 

ζηελ εξψηεζε ηεο εξεπλήηξηαο θαη γηα λα επηβεβαηψζεη ηελ επηζπκία ηεο λα ζπλερίδεη 

λα εξγάδεηαη σο αλαπιεξψηξηα εθπαηδεπηηθφο. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ηε ρξήζε ηνπ 

βεβαησηηθνχ επηξξήκαηνο «θπζηθά». Δπίζεο, κε ηε ρξήζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ιέμεο  

«ραίξνκαη»  επηηείλεη ηελ επηζπκία ηεο λα βξίζθεηαη «ζε έλαλ ηφπν φπσο είλαη ε Κσο, 

»  θαη ην επεμεγεί ιέγνληαο,  παξέρεη «θάπνηα  επαγγεικαηηθή αζθάιεηα» (606). 

  ηε ζπλέρεηα, ε εξεπλήηξηα δεηά λα κάζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε Λ. 

ζπλερίδεη λα εξγάδεηαη σο αλαπιεξψηξηα. Ζ Λ. αξρίδεη ηελ απάληεζε ηεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή ηεο ξεηνξηθήο ηνπ επηρεηξήκαηνο (Rhetoric of 
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argument) αλαιχνληαο ηα επηρεηξήκαηα πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ξεαιηζηηθφηεξνο ν 

ιφγνο ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηεί ην επηρείξεκα , « Γηαηί έρεη πάξα: πνιιέο 

ζέζεηο εξγαζίαο γηα  αλαπιεξσηέο (.) (608-609) δηθαηνινγψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν θαη 

ηελ πξνεγνχκελε δήισζε ηεο φηη ε Κσο  παξέρεη «θάπνηα    επαγγεικαηηθή αζθάιεηα» 

(606). Ζ κεηαηφπηζε εξείζκαηνο (Goffman, 1979) ζηηο  θξάζεηο: «ζα έρνπκε κεησκέλα  

δηθαηψκαηα (.)», «ζα είκαζηε αλαπιεξσηέο (.)» (611) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πξνζδψζεη γεγνληθφηεηα ζην ιφγν ηεο Λ. Γελ πξφθεηηαη απιψο γηα κηα ππνθεηκεληθή 

άπνςή ηεο, αιιά γηα θάηη, ην νπνίν ην απνδέρνληαη θαη ππνζηεξίδνπλ θαη άιινη 

αλαπιεξσηέο. ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ απνζπάζκαηνο, εληάζζεηαη θαη ε 

ηερληθή ηεο ελεξγήο θσλεηηθνπνίεζεο ( Wooffitt 1992, φπ. αλαθ. ζην Edwards & 

Potter 1992:161), θαζψο ε νκηιήηξηα ζέιεη λα αλαδείμεη  ηελ θνηλή πεπνίζεζε  «λαη» 

ηελ δηθή ηεο θαη ησλ αλαπιεξσηψλ   «ηεο γεληάο κνπ (.)ζην φηη λαη (.) ζα είκαζηε 

αλαπιεξσηέο (.), ζα έρνπκε κεησκέλα   δηθαηψκαηα (.)». Ζ ρξήζε ηεο ηερληθήο ηεο 

ζπζηεκαηηθήο ανξηζηίαο (Edwards & Potter, 1992:162) ζε απηή ηε θξάζε 

εμαζθαιίδεη ηελ αμηνπηζηία ησλ ιεγφκελσλ ηεο. ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ 

εμαθνινπζεηηθφ κέιινληα «ζα ζπλερίδνπκε» (612), ζέιεη λα ηνλίζεη φηη ζα 

ζπλερίζνπλ θαη ζην κέιινλ λα εξγάδνληαη ζην ίδην εξγαζηαθφ θαζεζηψο σο 

αλαπιεξσηέο «πάλσ ζε απηφ πνπ αγαπάκε: (.)». Με ηε ρξήζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθνχ 

ξήκαηνο  «αγαπάκε»,  αλαδεηθλχεη ηελ αγάπε ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 

ην επάγγεικα ηνπο παξφιν πνπ ηνπο πξνζθέξεη κεησκέλα δηθαηψκαηα. Καηαιήγεη ζην 

πξνζσπηθφ ηεο ζπκπέξαζκα, «Άξα θαη θπζηθά θαη ζέισ (.)» (612), ζέινληαο κε απηφ 

ηνλ ηξφπν λα νινθιεξψζεη ηε ινγηθή ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηεο θαη είλαη θαη 

απφιπηε ζε απηφ γηα απηφ θαη δελ επηδέρεηαη εξψηεκα πάλσ ζε απηφ ην ζέκα «Γελ 

είλαη εξψηεκα απηφ (.)» (612). Δπίζεο, κε ηε ρξήζε ηνπ α' εληθνχ πξνζψπνπ πηνζεηεί 

έλα θνληηλφ έξεηζκα (Edwards & Potter, 1992), δειαδή φηη κηιάεη απφ κηα 

ππνθεηκεληθή νπηηθή. Ζ νκηιήηξηα, ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή ηεο αθξαίαο δηαηχπσζεο 

πεξίπησζεο (Pomeranz, 1986 · Potter & Wetherell, 2009:77), «Γελ  δηθαηνχκαη λα ηα 

παξαηήζσ κε ηίπνηα (.)» (613), παξνπζηάδνληαο έηζη ηελ δήισζε ηεο σο θάηη ην νπνίν 

δχζθνια κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί ή λα αληηθξνπζηεί, θαζψο είλαη έηνηκε λα ζπλερίζεη 

ηνλ αγψλα ηεο σο αλαπιεξψηξηα. Με ηε ρξήζε κηαο ιίζηαο ηξηψλ κεξψλ «έρνπκε 

αγσληζηεί», «γηα λα είκαζηε εξγαδφκελνη», «γηα λα έρνπκε πξνυπεξεζία» (614) 

ηεθκεξηψλεη ηελ άπνςε ηεο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ φζσλ έρεη 

αθεγεζεί. Ζ νκηιήηξηα, ηνπνζεηεί ηνλ εαπηφ ηεο ζηνπο αλαπιεξσηέο πνπ δνπιεχνπλ  

θαη ηνπο απνδίδεη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, «πιένλ εκείο νη  αλαπιεξσηέο επεηδή 
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δνπιεχνπκε (.) θαηαληήζακε λα θπλεγάκε ηνλ αξηζκφ καο (.),κελ πέζεη ε ζέζε καο ζηνλ 

πίλαθα::» (615-616)  (Potter & Edwards, 1992:160), πξνζδίδνληαο γεγνληθφηεηα ζην 

ιφγν ηεο. Mε ηε ρξήζε ησλ κεηαθνξψλ, « θαηαληήζακε λα θπλεγάκε ηνλ αξηζκφ καο 

(.),κελ πέζεη ε ζέζε καο ζηνλ πίλαθα::», δείρλεη ηελ αγσλία ησλ αλαπιεξσηψλ, νη 

νπνίνη θάζε ρξφλν παξαθνινπζνχλ ηελ θαηάηαμε ηνπο ζην πίλαθα θαη αλάινγα κε ηνλ 

αξηζκφ πνπ έρνπλ απμάλεηαη ή κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα λα εξγαζηνχλ σο 

αλαπιεξσηέο γηα ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο. ηηο γξακκέο (616-618), αθνινπζεί ε ιίζηα 

ηξηψλ κεξψλ (Edwards & Potter, 1992) «εκείο  νη αλαπιεξσηέο πνπ: δνπιεχνπκε 

είκαζηε απιά:: έλαο αξηζκφο (.). Δίκαζηε έλαο  αξηζκφο ζην excel:: (.). Απηφ:: είκαζηε 

γηα απηνχο (.)», πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε εγθπξφηεηα ησλ ιεγφκελσλ ηεο. 

Σέινο,  ε κεηαθνξά ηνπ «αξηζκνχ»  δίλεη εηξσληθφ χθνο ζηε πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ 

ηνπ πξνζσξηλνχ δηνξηζκνχ ησλ αλαπιεξσηψλ  θαη εθθξάδεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

επίδξαζε πνπ έρεη απηή ε δηαδηθαζία ζηελ νκηιήηξηα. 

   ην επφκελν απφζπαζκα ε εξεπλήηξηα δεηά απφ ηελ Λ. λα  επεμεγήζεη ηε θξάζε 

«είκαζηε έλαο αξηζκφο» (619). Ζ νκηιήηξηα απαληάεη θαηαθαηηθά «Ναη» θαη αξρίδεη 

λα δηαηππψλεη ηελ άπνςε ηεο. Με κηα ιίζηα ηεζζάξσλ κεξψλ (Edwards & Potter, 

1992) «αλάινγα κε πφζε πξνυπεξεζία έ::ρνπκε(.)», «Δεε θαηαηαζζφκαζηε ζε έλα 

πίλαθα αλαπιεξσηψλ:»,« θαη θάζε: ρξφλν θαηαβάινπκε αγψλα», «γηα λα κελ  πάκε ζε, 

ζε:: επφκελε θάζε πξνζιήςεσλ (.)» (620-622). Υξεζηκνπνίεη  α' πιεζπληηθφ 

πξφζσπν, πξνζδίδνληαο θαζνιηθφηεηα ζην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

αλαπιεξσηέο, επηδηψθνληαο λα δεκηνπξγήζεη ζηνπο αλαγλψζηεο έλα αίζζεκα 

ζπιινγηθήο επζχλεο. Ζ νκηιήηξηα επηδηψθεη ηελ πεηζηηθφηεηα ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο 

ηεο ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα πξφζιεςεο ησλ αλαπιεξσηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί κπαίλνπλ ζηνλ Δληαίν Πίλαθα 

αλαπιεξσηψλ ππνβάιινληαο κηα αίηεζε, φπνπ δειψλνπλ πεξηνρέο πξνηίκεζεο αλά 

ηελ Διιάδα θαη ηελ θαηαζέηνπλ ζηηο αλάινγεο Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. Ζ δηαδηθαζία απηή απφ ην 2016 άξρηζε λα πξαγκαηνπνηείηαη 

ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ opsyd γηα απηφ θαη ζην πξνεγνχκελν 

απφζπαζκα ε ζπκκεηέρνπζα αλέθεξε ηε κεηαθνξά «έλαο  αξηζκφο ζην excel::». ηε 

ζπλέρεηα νη αλαπιεξσηέο δνπλ ζε θιίκα αλακνλήο πεξηκέλνληαο ηελ αλαθνίλσζε 

θάπνηα ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ηεο πνιππφζεηεο πξφζιεςεο 

ηνπο « θαη θάζε: ρξφλν θαηαβάινπκε αγψλα», «γηα λα κελ  πάκε ζε, ζε:: επφκελε θάζε 

πξνζιήςεσλ (.)».ηηο γξακκέο (623-624), ε Λ ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή ηεο δσεξήο 

πεξηγξαθήο (Vivid Description) (Edwards & Potter 1992:161), αλαθεξφκελε ζηνλ 
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αληαγσληζκφ  ησλ  αλαπιεξσηψλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ ζέζε ηνπο ζην πίλαθα  «έηζη 

ψζηε λα κελ πεξάζνπλ νη αλαπιεξσηέο ζπλάδειθνη κπξνζηά καο ζηελ θαηάηαμε (.). Σν 

ζρφιην ηεο, «Δίλαη έλα θπλήγη::  αξηζκψλ (.)» ραξαθηεξίδεηαη απφ εηξσληθφ χθνο 

(ζχκθσλα κε ην εκεξνιφγην ησλ ζπλεληεχμεσλ),  εθφζνλ ε νκηιήηξηα δελ ζπκθσλεί 

κε ηελ αληηκεηψπηζε πνπ έρνπλ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο. Με ηε θξάζε «Γηα 

παξάδεηγκα εγψ είκαη πεξίπνπ γχξσ ζηελ 3.000 ζέζε (.)» (624), ε ζπκκεηέρνπζα 

πηνζεηεί έλα θνληηλφ έξεηζκα (Edwards &  Potter,1992),  θαζψο κηιάεη απφ κηα 

ππνθεηκεληθή νπηηθή». Ζ ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή κε ρξήζε αξηζκψλ (3.000 ζέζε) έρεη 

σο ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο  γεγνληθφηεηαο.  Ζ Λ. ζε απηφ ην ζεκείν (624-627) 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή ηεο  αθξαίαο δηαηχπσζεο (Edwards &  Potter,1992),  «Με 

ηίπνηα δελ ζέισ λα βξεζψ (.), λα ράζσ κία ζρνιηθή ρξνληά θαη λα βξεζψ::  ζηελ 3.500 

ζέζε αο πνχκε (.)» θαη ην επεμεγεί ιέγνληαο, «γηαηί απηφ κεηά έρεη επηπηψζεηο θαη ζηα 

επφκελα έηε πξνζιήςεσλ (.). Με απηφ ηνλ ηξφπν ζέιεη λα βεβαησζεί φηη ε εξεπλήηξηα 

έρεη πεηζηεί γηα ην αβέβαην θνκκάηη ηνπ δηνξηζκνχ ησλ αλαπιεξσηψλ  θαη 

επηηπγράλεη ηελ πεηζηηθφηεηα ζην ιφγν ηεο.  Ζ νκηιήηξηα, εθθξάδεη ηελ άπνςε ηεο 

«Δγψ ιέσ φηη εκείο νη αλαπιεξσηέο»  (627) κέζα απφ ηε ρξήζε κηα ιίζηαο κε ηξία 

κέξε «είκαζηε  φ:::κεξνη ηνπ αξηζκνχ καο (.)».«Κπλεγάκε:: »,  «ην λα δηαηεξήζνπκε 

απηή ηε ζέζε καο  ζηνλ πίλαθα (.)»  (Edwards & Potter, 1992),  πξνθεηκέλνπ  λα 

εληζρχεη ηε γεγνληθφηεηα ηεο πεξηγξαθήο ηεο. Σν έξεηζκα παξακέλεη ην ίδην, δειαδή, 

α' εληθφ πξφζσπν πξνζδίδνληαο πξνζσπηθφ ηφλν ζηε δήισζε ηεο θαη απνηειψληαο 

πξνζσπηθή θαηάζεζε ηδεψλ. 

  'Δπεηηα ε νκηιήηξηα γλσζηνπνίεη φηη ην Τπνπξγείν παηδείαο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

αλάξηεζε ησλ πηλάθσλ «Κάζε ρξφλν πνπ θπζηθά αλαξηά ην Τπνπξγείν Παηδείαο 

ηνπο». Ζ ρξήζε ηνπ β΄ εληθνχ πξνζψπνπ « ιεο», δείρλεη ηε γεληθφηεηα, φηη δειαδή 

δελ είλαη κφλν πξνζσπηθφ ηεο  βίσκα αιιά είλαη θάηη πνπ ζπκβαίλεη ζε φινπο ηνπο 

αλαπιεξσηέο, νη νπνίνη  θάζε ρξφλν« α::ληε πάιη»  πεξηκέλνπλ λα αλαξηεζνχλ νη 

πίλαθεο γηα λα δνπλ ηελ θαηάηαμε ηνπο.  
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6.7 «Οη αλαπιεξώηξηεο θαη ε κεηξόηεηα» 

   

   Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ κέζα ζην ιφγν ηνπο νη αλαπιεξψηξηεο 

γπλαίθεο θαη κεηέξεο πνιιέο θνξέο αληηπαξαβάιινπλ ηηο  ηαπηφηεηεο ηνπο ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ ηαπηφηεηά ηνπο ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ 

αλαπιεξψηξηα γπλαίθα θαη ηδίσο αλ είλαη θαη κεηέξα, αληηκεησπίδεη πνιιά 

«πξνβιήκαηα» ,«δπζθνιίεο» θαη «αιιαγέο» πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ «ηε θχιαμε 

ησλ παηδηψλ», «ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν» θαη «ηηο ζπλερφκελεο κεηαθηλήζεηο». ηελ 

εξψηεζε ηεο εξεπλήηξηαο αλ ζέιεηε λα ζπκπιεξψζεηε θάηη πνπ ζεσξείηε ζεκαληηθφ 

θαη δελ ην ζπδεηήζακε ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζηαθή αβεβαηφηεηα ησλ αλαπιεξσηψλ  

εθπαηδεπηηθψλ, ε ΔΗΡ αλ θαη ε ίδηα δελ είλαη κεηέξα, ηνλίδεη ην δχζθνιν ξφιν ησλ 

γπλαηθψλ θαη κεηέξσλ αλαπιεξσηξηψλ, θαζψο θαίλεηαη φηη ηαπηφηεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ ζπλδπάδεη ηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα θαη ηελ αηνκηθή ηαπηφηεηα 

θαη ε απφθαζε ηνπο λα εξγαζηνχλ σο αλαπιεξψηξηεο επεξεάδεη θαη ηελ δσή ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο. 

 

Aπόζπαζκα 12 

Αλαπιεξώηξηα 9 (ΔΗΡ) 

569  Δ:Θέιεηε λα ζπκπιεξψζεηε θάηη πνπ ζεσξείηε ζεκαληηθφ θαη δελ ην                            

570   ζπδεηήζακε ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζηαθή αβεβαηφηεηα ησλ αλαπιεξσηψλ 

571     εθπαηδεπηηθψλ; 

572  ΔΗΡ:« Ννκίδσ φηη ηα έρσ θαιχςεη φια (.) . Ννκίδσ φηη ηα έρσ πεη φια (.).  Σν    

573 κφλν πνπ παξέιεηςα λα αλαθέξσ (.) είλαη φηη γηα εκάο ηηο γπλαίθεο αλαπιεξψηξηεο 

574 (.),  θπξίσο απηέο πνπ έρνπλ παηδάθηα::,  νη αιιαγέο (.) θαη ν ηξφπνο δσήο ηνπο   

575  είλαη αθφκα πην δχζθνινο (.).  Οη γπλαίθεο αλαπιεξψηξηεο πνπ είλαη θαη κεηέξεο 

576  (.),  νη απνθάζεηο ηνπο επεξεάδνπλ θαη ηε δσή: άιισλ αλζξψπσλ θαη ρσξίδνληαη 

577  νηθνγέλεηεο  θάζε ρξφλν(.). Αλ είλαη κηθξά ηα παηδηά ηνπο ζα πξέπεη λα ηα             

578  παίξλνπλ καδί ηνπο (.).  Να αιιάδνπλ θαη ηα παηδηά δσή θαη λα πξνζαξκφδνληαη 

579 θάζε ρξφλν ζε λέα δεδνκέλα (.).Έρσ κία γλσζηή:: (.),ε νπνία είλαη                       

580  αλαπιεξψηξηα θαη ε θαεκέλε έηπρε λα ρεξέςεη ζε κηθξή ειηθία:: θαη φηαλ ρήξεςε 

581  ην παηδί ηεο ήηαλ ελφο έηνπο (.) [θιαίεη] θαη  θαη έθηνηε [αρ,αρ]  λνκίδσ φηη είλαη 

582  θέηνο ε έβδνκε ρξφληα πνπ δνπιεχεη (.) θαη θάζε ρξφλν: ην παηδί ηεο είλαη θαη    

583 αιινχ (.)  θαη  έρεη λα κνπ ιέεη ηζηνξίεο [11 δεπηεξφιεπηα]. Σν παηδί ηεο θάζε θνξά 

584  θιαίεη (.) θαη ζπαξάδεη φηαλ είλαη λα αθήζνπλ έλα κέξνο θαη ηνπο θίινπο (.) θαη ην 
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585  ζπίηη ηνπο (.). Λέεη  κακά πφηε ζα ην θάλνπκε απηφ ην πξάγκα;(.) Γελ  ζέισ λα    

586  θχγνπκε πάιη (.). Θέισ λα κείλσ εδψ (.).  Απηή ε κεηέξα ηη λα θάλεη:: (.) θαη ηη λα 

587 πεη ζε απηφ ην παηδί (.); Γελ έρεη  άιιε επηινγή θαεκέλε (.).  Πξέπεη λα ην θάλεη 

588 φιν απηφ γηα λα δήζνπλ (.). Η γπλαίθα ζξελεί γηα ηνλ άληξα ηεο (.). [...] Έρεη ην 

589 βάξνο (.) θαη ηελ ππνρξέσζε (.) λα ζπληεξήζεη ην παηδί ηεο (.).  Πξέπεη λα είλαη 

590 ζαλ βξάρνο:: θαη λα κε ιπγίδεη κπξνζηά ζηα αληημνφηεηεο(.) πνπ δεη σο                        

591 αλαπιεξψηξηα::: (.). Γελ ππάξρεη θακία ππνζηήξημε(.) νχηε κέξηκλα απφ ηελ            

592 θπβέξλεζε θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο αθφκα θαη γηα απηέο ηηο δχζθνιεο                    

593  πεξηπηψζεηο(.) θαη ην έρεη δείμεη κε φινπο ηνπο ηξφπνπο (.). Απιά::, ζέιεη λα ηνπο 

594  θάλνπκε  ηε δνπιεηά (.) ρσξίο λα κηιάκε θαη ρσξίο λα δηακαξηπξφκαζηε .Δδψ     

595 πέξπζη γίλνληαλ θηλεηνπνηήζεηο θαη δελ καο δέρνληαλ θαλ κέζα ζην Τπνπξγείν                   

596  Παηδείαο(.). Με ην δφξη:: καο δέρηεθαλ κέζα κεηά απφ κεγάιε πίεζε θαη θάησ απφ   

597 κεγάιεο θαζαξίεο (.) θαη θπζηθά γηα απηά δελ κίιεζε θαλέλα κέζν καδηθήο                          

598  ελεκέξσζεο (.). Μαο δίλεη ηειείσο θνχθηεο ππνζρέζεηο (.) θαη κεηά δελ δέρεηαη  

599 θαλείο λα  ζπδεηήζεη καδί καο (.), λα αθνχζεη ηα παξάπνλα (.), λα ιχζνπκε ηηο    

600 δηαθνξέο καο θαη ηα  θαλάιηα ηα θξχβνπλ απηά (.). Γελ ζέισ:: λα πσ θάηη άιιν(.).  

601 Ννκίδσ ηα είπα φια (.). Έξημα ην δηθφ κνπ θσο ζε απηά πνπ βηψλνπκε σο                  

602 αλαπιεξσηέο(.). Με απηά ηα ιφγηα ζέισ  λα δψζσ ην δηθφ κνπ ηέινο ζε απηή ηελ 

603 εξγαζία: (.)». 

   

  Λίγν πξηλ ηειεηψζεη ε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο, ε εξεπλήηξηα ξσηά ηελ ΔΗΡ αλ 

ππάξρεη θάηη πνπ ζέιεηε λα ζπκπιεξψζεηε θάηη πνπ ζεσξείηε ζεκαληηθφ θαη δελ 

ζπδεηήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ζρεηηθά κε ηελ «εξγαζηαθή 

αβεβαηφηεηα ησλ αλαπιεξσηψλ  εθπαηδεπηηθψλ» (569-571). Ζ ζπκκεηέρνπζα  ρσξίο 

λα είλαη απφιπηε «λνκίδσ»,  αλαθέξεη «ηα έρσ θαιχςεη φια (.)» , «Ννκίδσ φηη ηα έρσ 

πεη φια (.)». Δπίζεο, κε ηελ ρξήζε ηνπ πξψηνπ εληθνχ πξνζψπνπ πηνζεηεί έλα θνληηλφ 

έξεηζκα (Edwards &  Potter,1992), δειαδή, φηη κηιάεη απφ κηα ππνθεηκεληθή νπηηθή. 

ηε ζπλέρεηα, ε ζπκκεηέρνπζα ηζρπξίδεηαη φηη παξέιεηςε λα αλαθέξεη φηη «γηα εκάο 

ηηο γπλαίθεο αλαπιεξψηξηεο  (.) , θπξίσο απηέο πνπ έρνπλ παηδάθηα::,  νη αιιαγέο (.) θαη 

ν ηξφπνο δσήο καο  είλαη αθφκα πην δχζθνινο (.)» (573-574) . Έηζη, ε  ΔΗΡ απνθεχγεη 

ην εγσηζηηθφ θαη ππνθεηκεληθφ α΄ εληθφ θαη  θάλεη αιιαγή εξείζκαηνο ζε α' 

πιεζπληηθφ «εκάο ηηο γπλαίθεο»  πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ 

απνδνρή ηεο εξεπλήηξηαο παξαπέκπνληαο  απφ ηελ εμαηνκίθεπζή ηεο ζηε κεηάβαζε 

απφ ηε βίσζε σο ζπιινγηθφ πιήγκα.  Άκεζα επηθαιείηαη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε θάπνηα  
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θαηεγνξία «ηηο γπλαίθεο αλαπιεξψηξηεο» θαη κε ηε ρξήζε ηεο πξνζσπηθήο 

αλησλπκίαο «απηέο», δηαρσξίδεηαη απφ ηελ θαηεγνξία ησλ αλαπιεξσηξηψλ γπλαηθψλ 

«πνπ έρνπλ παηδάθηα». Ζ επίθιεζε θαηεγνξίαο είλαη κηα ηερληθή πξνάζπηζεο ηεο 

γεγνληθφηεηαο ηεο πεξηγξαθήο ηεο (Edwards & Potter, 1992, βι. Bozatzis, 1999).  ε 

απηφ ην ζεκείν (575-577), ε νκηιήηξηα  πεξηγξάθεη κε  πινχζηεο εηθφλεο, κε πνιιέο 

δσληαλέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαθνξεηηθνχο ραξαθηήξεο «παηδάθηα» «νηθνγέλεηεο» ηελ 

θαηεγνξία ησλ αλαπιεξσηξηψλ κεηέξσλ, πξνζδίδνληαο κηα αίζζεζε γεγνληθφηεηαο 

ζηελ αθήγεζε ηεο  (Edwards & Potter, 1992). Σελ ηερληθή απηή αθνινπζεί ε ιίζηα 

ηξηψλ κεξψλ (577-579), ( Edwards & Potter, 1992) «Αλ είλαη κηθξά ηα παηδηά ηνπο ζα 

πξέπεη λα ηα  παίξλνπλ καδί ηνπο (.)» , «Να αιιάδνπλ θαη ηα παηδηά δσή», «θαη λα 

πξνζαξκφδνληαη  θάζε ρξφλν ζε λέα δεδνκέλα (.)», πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 

εγθπξφηεηα ησλ ιεγφκελσλ ηεο. Υξεζηκνπνηείηαη γ' πιεζπληηθφ πξφζσπν γηα λα  

απνζηαζηνπνηεζεί απφ ηελ θαηεγνξία «ησλ αλαπιεξσηξηψλ κεηέξσλ» θαη γηα λα 

γεληθεχζεη ην  ζθεπηηθφ ηεο ζρεηηθά κε ην δηπιφ θαη δχζθνιν έξγν ησλ 

αλαπιεξσηξηψλ κεηέξσλ, εθφζνλ απφ ηελ κία πξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

επαγγεικαηηθέο αληημνφηεηεο ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη απφ ηελ άιιε έρνπλ ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπο θαη θπξίσο ηα παηδηά ηνπο, ηα νπνία πξέπεη θαη απηά λα 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ επαγγέικαηνο ηεο κεηέξαο ηνπο. 

  Ζ ζπκκεηέρνπζα θαζψο δελ έρεη πξνζσπηθή εκπεηξία γηα ην ξφιν ηεο αλαπιεξψηξηα 

κεηέξαο, απνθαζίζεη λα  ζεκειηψζεη  ηελ άπνςή ηεο, κέζα απφ ηελ εμηζηφξεζε ηεο 

εκπεηξίαο κίαο γλσζηήο ηεο (579). Σν παξάδεηγκα απηφ ρξεζηκεχεη γηα λα πξνζδψζεη 

αμηνπηζηία γεγνλφηνο (Edwards & Potter, 1992). Δπίζεο, ην έξεηζκα ηεο 

αλαθεξφκελεο γλσζηήο, ζπλδξάκεη ζηε ινγνδνζία ηεο ΔΗΡ πξνζθέξνληαο βαξχηεηα 

ζηελ άπνςε  ηεο ηειεπηαίαο.  Ζ ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε  ηεο ζπκκεηέρνπζαο δελ 

απνδίδεηαη κφλν ιεθηηθά. Ζ  ΔΗΡ ζε απηφ ην απφζπαζκα ηεο ζπλέληεπμεο αλαβηψλεη 

έληνλα ηελ εκπεηξία ηεο ηεο  γλσζηήο ηεο (.)  «ε νπνία είλαη  αλαπιεξψηξηα θαη ε 

θαεκέλε έηπρε λα ρεξέςεη ζε κηθξή ειηθία:: θαη φηαλ ρήξεςε  ην παηδί ηεο ήηαλ ελφο 

έηνπο (.) [θιαίεη] θαη  θαη έθηνηε [αρ,αρ]  λνκίδσ φηη είλαη   θέηνο ε έβδνκε ρξφληα πνπ 

δνπιεχεη (.) θαη θάζε ρξφλν: ην παηδί ηεο είλαη θαη αιινχ (.)». Ζ έληαζε εθδειψζεθε 

κε ηξέκνπιν ηεο θσλήο ζπλνδεπφκελν απφ θιάκα θαη αλαζηελαγκνχο (ζχκθσλα κε 

ηηο θαηαγξαθέο ηνπ εκεξνινγίνπ ηεο ζπλέληεπμεο) θαη ε ζπλεληεχθηξηα πξνηείλεη ηε 

δηαθνπή ηεο ζπδήηεζεο (θαηαγξαθέο εκεξνινγίνπ) αιιά ε ζπκκεηέρνπζα απνθάζηζε 

λα ζπλερίζεη.  Με ηελ ρξήζε ηεο «πζηεκαηηθή ανξηζηία»  (Systematic vagueness) « 

θαη έρεη λα κνπ ιέεη ηζηνξίεο» [11 δεπηεξφιεπηα] (583), ε νκηιήηξηα δηαζθαιίδεη ηελ 
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γεγνληθφηεηα ηεο πεξηγξαθήο ηεο. Δπνκέλσο, δελ κπνξεί ε εξεπλήηξηα λα 

ακθηζβεηήζεη ηελ άπνςε ηεο, θαζψο δελ δίλεη ζπγθεθξηκέλεο ιεπηνκέξεηεο (Potter & 

Edwards , 1992, ζ. 162). Δπίζεο,  ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή κε ρξήζε αξηζκψλ «έβδνκε 

ρξνληά ,«θάζε ρξφλν», «ελφο έηνπο» έρεη σο ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο  γεγνληθφηεηαο. 

Ζ ΔΗΡ  ζησπά γηα αξθεηά δεπηεξφιεπηα [11 δεπηεξφιεπηα], πξνθεηκέλνπ λα εξεκήζεη 

απφ ηελ έληαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηεο θαη ζπλερίδεη ζηξέθνληαο απηή ηε θνξά ην 

θαθφ ηεο αθήγεζεο ηεο, ζην παηδί ηεο γλσζηήο ηεο, ην νπνίν «θάζε θνξά   θιαίεη (.) 

θαη ζπαξάδεη φηαλ είλαη λα αθήζνπλ έλα κέξνο θαη ηνπο θίινπο (.) θαη ην   ζπίηη ηνπο 

(.)»(584-585). Υξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή ηεο δσληαλήο πεξηγξαθήο, ε νπνία 

πξνζδίδεη γεγνληθφηεηα ζην ιφγν ηεο. (Edwards & Potter, 1992). Δπηπιένλ, ε ΔΗΡ 

κεηαθέξνληαο απηνιεμεί  (Wooffitt, 1992) ηα ιφγηα ηνπ παηδηνχ, «Λέεη  κακά πφηε ζα 

ην θάλνπκε απηφ ην πξάγκα;(.) Γελ  ζέισ λα   θχγνπκε πάιη (.). Θέισ λα κείλσ εδψ 

(.)» επηηπγράλεη  ηελ ξεαιηζηηθφηεξε απφδνζε ηνπ παξαδείγκαηνο ηεο. Ζ δηαηχπσζε 

ησλ εξσηήζεσλ, «Απηή ε κεηέξα ηη λα θάλεη:: (.)» θαη «ηη λα  πεη ζε απηφ ην παηδί (.);» 

(586-587), γίλνληαη γηα λα ηνλίζεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηεο, λα πξνζειθχζεη ην 

ελδηαθέξνλ ηεο εξεπλήηξηαο θαη παξάιιεια θαλεξψλνπλ ηελ αλάγθε ηεο ΔΗΡ γηα 

επηβεβαίσζε ηεο άπνςεο ηεο απφ ηελ εξεπλήηξηα, γεγνλφο πνπ ζα νδεγήζεη ζην λα 

παξνπζηαζηεί ε ζπγθεθξηκέλε άπνςε σο θνηλά απνδεθηή.  Με ηελ ρξήζε ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ ιέμεσλ,  «Η γπλαίθα ζξελεί γηα ηνλ άληξα ηεο (.) Έρεη ην βάξνο (.) 

θαη ηελ ππνρξέσζε» (589), επηηείλεη ηελ αξλεηηθή αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αλαπιεξψηξηαο κεηέξαο, φπνπ απφ ηελ κία ζξελεί ηνλ άληξα ηεο θαη 

απφ ηελ άιιε πξέπεη λα είλαη θνληά ζην παηδάθη ηεο. Σελ αξλεηηθή απηή  

αμηνιφγεζε, ζπλνδεχεη ε ιίζηα ηξηψλ κεξψλ (Edwards & Potter, 1992) «(.) λα 

ζπληεξήζεη ην παηδί ηεο (.),«Πξέπεη λα είλαη ζαλ βξάρνο:: »  θαη «λα κε ιπγίδεη 

κπξνζηά ζηα αληημνφηεηεο(.) πνπ δεη σο αλαπιεξψηξηα:::(.)» (589-591), πξνθεηκέλνπ 

λα δηαζθαιηζηεί ε εγθπξφηεηα ησλ ιεγφκελσλ ηεο. Με ηελ παξνκνίσζε «ζαλ 

βξάρνο::», εληζρχεη ηελ απήρεζε ηεο άπνςεο ηεο.  Ζ νκηιήηξηα, ρξεζηκνπνηεί ηελ 

ηερληθή ηεο αθξαίαο δηαηχπσζε «Γελ ππάξρεη θακία ππνζηήξημε νχηε κέξηκλα απφ 

θπβέξλεζε θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο αθφκα θαη γηα απηέο ηηο δχζθνιεο πεξηπηψζεηο 

θαη ην έρεη δείμεη κε φινπο ηνπο ηξφπνπο » (492-494)  (Potter & Wetherell, 2009:77), 

παξνπζηάδνληαο ηελ άπνςε ηεο σο θάηη ην νπνίν δχζθνια κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί. 

Υξεζηκνπνηεί κηα ιίζηα πνπ απαξηίδεηαη απφ ηξία κέξε (Edwards & Potter, 

1992:163) «Απιά ζέιεη λα ηνπο θάλνπκε  ηε δνπιεηά (.) ρσξίο λα κηιάκε (.) θαη ρσξίο 

λα δηακαξηπξφκαζηε (.)», δείρλνληαο ηελ απξφζσπε αληηκεηψπηζε ησλ αλαπιεξσηψλ 
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απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν. Έπεηηα,  αλαθέξεηαη ζ' έλα ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα 

κίαο θηλεηνπνίεζεο ησλ αλαπιεξσηψλ ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε πέξπζη θαη απφ 

ηελ νπνία θάλεθε ε αδηαθνξία θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο αιιά θαη ησλ Μέζσλ 

Μαδηθήο ελεκέξσζεο (595-600). Ζ πεξηγξαθή ηεο είλαη πινχζηα ζε εηθφλεο, κε 

πνιιέο δσληαλέο ιεπηνκέξεηεο πξνζδίδνληαο κηα αίζζεζε γεγνληθφηεηαο ζηελ 

αθήγεζε (Edwards & Potter, 1992). Ζ νκηιήηξηα ινηπφλ, θαίλεηαη φηη είλαη 

παξαηεξεηηθή θαη κεηαθέξεη ηελ αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα ζην ιφγν ηεο. Απηή 

ε ξεηνξηθή ραξίδεη γεγνληθφηεηα ζην ιφγν. Ζ κεηαηφπηζε εξείζκαηνο (Goffman, 

1979), ζε α' πιεζπληηθφ πξφζσπν ζηηο  θξάζεηο, :«δελ καο δέρνληαλ θαλ κέζα ζην 

Τπνπξγείν», «καδί καο» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζδψζεη γεγνληθφηεηα ζην ιφγν ηεο 

ΔΗΡ., θαζψο  ην παξάδεηγκα ηεο  δελ εθθξάδεη απιψο κηα ππνθεηκεληθή άπνςε αιιά 

θάηη πνπ απνδέρνληαη θαη ππνζηεξίδνπλ θαη άιινη αλαπιεξσηέο. ην ηέινο ηεο 

αθήγεζεο ηεο, έρνπκε αιιαγή εξείζκαηνο κε ηε ρξήζε ηνπ α' εληθνχ πξνζψπνπ «Γελ 

ζέισ», «λα πσ», «ζέισ» πηνζεηεί έλα θνληηλφ έξεηζκα (Edwards & Potter, 1992), 

δειαδή φηη κηιάεη απφ κηα ππνθεηκεληθή νπηηθή. Σέινο, ε ΔΗΡ ηζρπξίδεηαη φηη κε ηελ 

ζπκκεηνρή ηεο ζε απηή ηελ εξγαζία «Έξημα  ην δηθφ κνπ θσο ζε απηά πνπ βηψλνπκε 

σο αλαπιεξσηέο. Με απηά ηα ιφγηα ζέισ   λα δψζσ ην δηθφ κνπ ηέινο ζε απηή ηελ 

εξγαζία» (601-603). Με ηε ρξήζε ηνπ ζρήκαηνο ιφγνπ ηεο κεηαθνξάο «δηθφ κνπ 

θσο» θάλεη ην ιφγν ηεο πην δσληαλφ θαη παξαζηαηηθφ. 
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7.Κεθάιαην: πδήηεζε 

 

        Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ην έβδνκν θεθάιαην ηεο ζπδήηεζεο φζνλ αθνξά 

ηα επξήκαηα. Ζ παξνπζίαζή ηνπο, ζπλνδεχεηαη απφ ηελ παξάζεζε απηνχζησλ 

απνζπαζκάησλ απφ ηηο απνκαγλεηνθσλεκέλεο ζπλεληεχμεηο ηνπο θαη επηρεηξείηαη ε 

εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ησλ 

επξεκάησλ άιισλ εξεπλψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην ζεσξεηηθφ κέξνο. Σέινο, 

δηαηππψλνληαη αλαζηνραζηηθέο ζθέςεηο, πξνηάζεηο, θαζψο θαη εθηηκήζεηο γηα ηε 

ζπκβνιή ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο θαη ζηηο 

κειινληηθέο εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο. 

   

7.1 πδήηεζε επί ησλ επξεκάησλ 

     

    Ζ δηεξεχλεζε ηεο θαηαζθεπήο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ αλαπιεξσηψλ θαη 

αλαπιεξσηξηψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζε ζρέζε κε 

ηελ επηζθαιή εξγαζία, απνηέιεζε ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη δεηνχκελν ζηε 

παξνχζα κειέηε. πγθεθξηκέλα, έγηλε πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζεί πψο νη 

αλαπιεξσηέο/ηξηεο εθπαηδεπηηθνί αθεγνχληαη, εξκελεχνπλ (ή ινγνδνηνχλ ζρεηηθά 

κε) ην εξγαζηαθφ ηνπο θαζεζηψο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ αβεβαηφηεηα θαη 

αλαζθάιεηα θαη πνηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο 

πξνθχπηνπλ ζην πιαίζην απηήο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο. Ζ εξεπλήηξηα κέζα απφ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ζπλεληεχμεσλ κε ηνπο ίδηνπο ηνπο αλαπιεξσηέο/ηξηεο, θαηέιεμε 

ζηελ εμαγσγή νπζηαζηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

νηθνδνκνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα  θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

θαηαζθεπάδνπλ ηνλ θνηλσληθφ ηνπο θφζκν (Potter & Wetherell, 2009). 

   Ο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο θαίλεηαη λα ζπκπιέεη κε απηφλ ηεο 

έξεπλαο ηνπ Κεζίζνγινπ (2014) πνπ είλαη λα δηεξεπλήζεη εκπεηξηθά κε πνηνηηθέο 

κεζφδνπο πψο νη θνηλσληθά δξψληεο, λέεο θαη λένη,  αληηιακβάλνληαη ηα πιαίζηα ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο κέζα ζηελ νπνία δνπλ: πψο δειαδή κηινχλ, πεξηγξάθνπλ, 

δηθαηνινγνχλ ή/θαη θαηαθξίλνπλ ην ζχγρξνλν εξγαζηαθφ θαζεζηψο ζηελ θαζεκεξηλή 

ηνπο νκηιία (Κεζίζνγινπ,2014:125). Με ηε δηαθνξά, φηη νη ζπκκεηέρνληεο ηεο 

παξνχζαο δηπισκαηηθήο είλαη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ελψ ζηελ έξεπλα ηνπ Κεζίζνγινπ ζπκκεηέρνπλ λένη 

εξγαδφκελνη –κεηαλάζηεο β΄ γεληάο θαη ειιεληθήο ηζαγέλεηαο. ε απηφ ην ζεκείν, 
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πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη πξφθεηηαη γηα δχν πνηνηηθέο έξεπλεο, νη νπνίεο 

επεμεξγάδνληαη ην θαζεζηψο εξγαζίαο ηεο επηζθαινχο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα, φπσο 

απηφ δηακνξθψλεηαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ρξεζηκνπνηνχλ σο 

εξεπλεηηθφ εξγαιείν γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ηηο ζπλεληεχμεηο.  

  Γηαθέξνπλ φκσο σο πξνο ην εξγαιείν αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. Ζ παξνχζα 

δηπισκαηηθή γηα ηε κίθξν-αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηεί ην Μνληέιν 

Γισζζηθήο Γξάζεο (Discursive Action Model), ησλ Edwards θαη Potter (1992), ην 

νπνίν εζηηάδεη ζηε δξάζε πνπ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ αλάιπζε ιφγνπ θαη γη' 

απηφ δηαηίζεηαη γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιφγνπ φπσο απηή 

εθδειψλεηαη ζην πιαίζην ηεο αιιειεπίδξαζεο (Wetherell, Taylor & Yates, 2001. 

Wooffitt, 2005). Σν κνληέιν ησλ Edwards & Potter (1992), πξνζθέξεη ηηο ηερληθέο 

δφκεζεο γεγνληθφηεηαο. Ζ γεγνληθφηεηα (factuality) ηεο πεξηγξαθήο επηηπγράλεηαη, 

φηαλ ε αθήγεζε θαηαζθεπάδεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα παξνπζηάδεηαη φηη 

αλαπαξάγεη ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία βξίζθεηαη «έμσ ζηνλ θφζκν». 

ηελ κειέηε ηνπ Κεζίζνγινπ (2014), ρξεζηκνπνηνχληαη αλαιπηηθέο έλλνηεο απφ ηελ 

εξγαιεηνζήθε ηεο ζχγρξνλεο θνηλσληθνςπρνινγηθήο πξνζέγγηζεο ηεο θξηηηθήο 

ινγνςπρνινγίαο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε ζπγθξφηεζε ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο 

ζην ιφγν, φπσο ηα εξκελεπηηθά ξεπεξηφξηα, ηα ηδενινγηθά δηιήκκαηα, νη αηηηνινγηθέο 

εμεγήζεηο , νη ζέζεηο ππνθεηκέλνπ θ.ηι.(Κεζίζνγινπ,2014:6). 

  πσο πξναλαθέξζεθε, ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία παίξλεη ζηνηρεία γηα ην ζεσξεηηθφ 

θαη ην κεζνδνινγηθφ ηεο ζρεδηαζκφ απφ ηελ Κνηλσληθή Φπρνινγία ηνπ Λφγνπ (Potter 

& Wetherell, 2009), (Edward & Potter, 1992) . πγθεθξηκέλα, νη Potter θαη Wetherell 

(1987) εζηηάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη νκηιεηέο 

νξγαλψλνπλ ηνλ ιφγν ηνπο, ηνλίδνληαο ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα πεξηγξάςνπλ έλα 

γεγνλφο ή αληηθείκελν κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κέζα ζην ίδην ζπλνκηιηαθφ 

απφζπαζκα. ε απηφ ην ζεκείν, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε εξεπλήηξηα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηελ αλάιπζε ιφγνπ, δελ ππνζηεξίδεη φηη «αλαθαιχπηεη ηελ αιήζεηα» 

αιιά νχηε φηη παξάγεη έλα «νξηζηηθφ δηάβαζκα», εθφζνλ ηα απνκαγλεηνθσλεκέλα 

θείκελα ησλ ζπλεληεχμεσλ κπνξνχλ λα «δηαβαζηνχλ» κε αξθεηνχο θαη δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο. Δπηπιένλ, ηα κεηεγγξακκέλα απνζπάζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ 

αλάιπζε καδί κε ηηο εξκελεπηηθέο πξνηάζεηο ηεο εξεπλήηξηαο, δίλνπλ ηελ επθαηξία 

ζηνλ αλαγλψζηε λα θξίλεη ελεξγά ηε ζπλνρή θαη ηελ πνηφηεηα ηεο αλαιπηηθήο 

εξγαζίαο (Potter, 2012). 
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  Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνζπαζκάησλ, αλαδεηθλχνληαη νη ξεηνξηθέο ηερληθέο 

δφκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο πξνθεηκέλνπ λα 

ινγνδνηήζνπλ γηα ην έξγν ηνπο, ζηνρεχνληαο  έηζη ζηε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο 

θαη ηεο εγθπξφηεηαο ησλ ιεγφκελσλ ηνπο (νπ. αλαθ. ζην Παπαδνπνχινπ, 2018). 

Δπηπιένλ, ην θξηηήξην ηεο εγθπξφηεηαο αληαπνθξίλεηαη ζε απηφ πνπ νη Potter & 

Wetherell (2009) δηαηππψλνπλ σο ζπλνρή κηαο έξεπλαο, φπνπ έλα ζχλνιν 

αλαιπηηθψλ ηζρπξηζκψλ ζα πξέπεη λα πξνζθέξνπλ ζπλνρή ζε έλα ζψκα ιφγνπ, 

νξίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν φηη ε «Ζ αλάιπζε ζα πξέπεη λα καο επηηξέπεη λα δνχκε 

πψο ζπλαξζξψλεηαη ν ιφγνο θαη πψο ε δνκή ηνπ ιφγνπ παξάγεη απνηειέζκαηα θαη 

ιεηηνπξγίεο» (Potter & Wetherell 2009: 234 νπ. αλαθ. ζην Κεζίζνγινπ 2014:143). 

  Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο, πξνθχπηεη ε έιιεηςε 

εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ζηνλ ιφγν ησλ 

αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο ζρεηηθά κε ηελ 

εξγαζηαθή αλαζθάιεηα. ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, ην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

εξεπλάηαη εκπεηξηθά απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, κε δηαθνξεηηθνχο 

πξνζαλαηνιηζκνχο θαη ζεκαηηθνχο άμνλεο. Δπνκέλσο,  ζηελ Διιάδα ν ζεζκφο απηφο, 

παξά ηελ καθξνρξφληα χπαξμή ηνπ, δελ έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν ζπζηεκαηηθήο 

έξεπλαο.  

    Πξψηα απ' φια, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αλέδεημε ην ζπκπέξαζκα φηη νη 

αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί έξρνληαη αληηκέησπνη κε αξθεηά θαη ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα. πγθεθξηκέλα, ε δηαξθήο θηλεηηθφηεηα, ε επαγγεικαηηθή θαη 

νηθνγελεηαθή αλαζθάιεηα αλαθέξζεθαλ σο απφ ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί. ζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο 

αλαζθάιεηαο, νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηνπνζεηνχληαη ζε δχν επίπεδα, δειαδή, 

ηελ αλαζθάιεηα πξηλ ηελ πξφζιεςε αλαθέξνληαο φηη  «απφ αξρέο επηεκβξίνπ(.) 

πξέπεη λα έρνπκε έηνηκεο ηηο  βαιίηζεο καο(.)  θαη θάπνηεο νηθνλνκίεο (.) θαη λα δνχκε 

(.) κε ηελ αγσλία::: γηα   ηελ πεξηνρή ηεο ηνπνζέηεζεο καο(.)»,«ηνλ επηέκβξην 

μεθηλάεη ην ίδην άγρνο μαλά απφ ηελ αξρή, πφηε ζα κε πάξνπλ; πφηε ζα έξζεη ε ζεηξά 

κνπ; Να είκαζηε πάλσ απφ έλαλ ππνινγηζηή θαη λα πεξηκέλνπκε ηα απνηειέζκαηα, ζηηο 

δχν θαη ζηηο ηξεηο ηα μεκεξψκαηα;».  « Γελ έρεηο πξνζσπηθή δσή πξηλ ηηο ηξεηο κέξεο,  

δειαδή,  είζαη ζηνλ  αέξα γηα φινπο ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο θαη πεξηκέλεηο πφηε ζα 

ζε θαιέζνπλ σο αλαπιεξψηξηα» θαη ηελ αλαζθάιεηα κεηά ηελ πξφζιεςε «Δίλαη   

πνιχ ςπρνθζφξν(.) θαη αγρσηηθφ φιν απηφ(.)», «Tνλ επηέκβξην ηνπ 2013 νη 

πεξηζζφηεξνη αλαπιεξσηέο βηψζακε πνιχ   δχζθνιεο ζηηγκέο. Βγήθαλ νη ηνπνζεηήζεηο 
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καο ην πξσί θαη ην βξάδπ ηεο ίδηαο   κέξαο άιιαμαλ. Γειαδή, πνιινί αλαπιεξσηέο ελψ 

είραλ μεθηλήζεη λα κεηαβαίλνπλ  ζηνλ ηφπν πξφζιεςήο ηνπο, έπξεπε λα αιιάμνπλ 

πξννξηζκφ», « Έρνπκε ηξεηο νιφθιεξεο κέξεο (γειάεη) γηα λα  απνραηξεηήζνπκε 

νηθνγέλεηα,  λα πάξνπκε ην ακάμη,  θαξάβη ή  αεξνπιάλν γηα λα πξνιάβνπκε λα 

παξνπζηαζηνχκε ζηε δηεχζπλζε θαη απφ θεη θαη πέξα έρεηο ην άγρνο γηα ην αλ ζα βξεηο 

ζπίηη θηι». Δπίζεο, νη ζπκκεηέρνληεο αξθεηέο θνξέο αλαθέξζεθαλ θαη ζηελ 

νηθνλνκηθή αλαζθάιεηα «γηαηί είλαη πνιιά ηα έμνδα, αθξηβή ε δσή», ηελ νπνία ηελ 

βηψλνπλ νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη δειψλνπλ πεξηνρέο καθξηά απφ ηνλ 

ηφπν δηακνλή ηνπο, ειπίδνληαο φηη  κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα εξγαζηνχλ γη’ αθφκα κηα 

ζρνιηθή ρξνληά, ρσξίο λα πέζνπλ ζε ζεηξά θαηάηαμεο ζηνλ πίλαθα ησλ 

αλαπιεξσηψλ. Παξάιιεια, νη ρακειέο απνδνρέο σο ζπλέπεηα ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο θαη ησλ κηζζνινγηθψλ πεξηθνπψλ, θαίλεηαη λα απαζρνινχλ  ηδηαίηεξα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη, εθηφο ησλ άιισλ,  έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη ηα έμνδα 

κεηαθίλεζεο θαη πξνζσξηλήο δηακνλήο ζηνλ ηφπν πξφζιεςήο ηνπο, αιιά θαη κε ηελ 

απνπζία κηζζνδνζίαο ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο (Γηαλλαθίδνπ, 2014 · Λέθθνπ, 2017 · 

Πεηξίδνπ, 2014· Πεηξνκειίδνπ, 2016, νπ. αλαθ. ζηελ Γνχλαξε, 2018 ).  Απηφ 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο έξεπλεο ηνπ Μπατξάκνγινπ (2017), φπνπ θαη απηνί 

εξγαδφκελνη ληψζνπλ έληνλα ην αίζζεκα ηεο αλαζθάιεηαο, θαζψο νη ίδηνη πηζηεχνπλ 

φηη ζα έρνπλ έλα αβέβαην εξγαζηαθφ κέιινλ, ληψζνπλ νηθνλνκηθά εχζξαπζηνη (π.ρ. 

δελ ππάξρεη νηθνλνκηθή θάιπςε εμφδσλ κεηαθίλεζεο ζε απνκαθξπζκέλνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο) θαη κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηεο Γνχλαξε (2018), φπνπ γηα ηνπο 

αλαπιεξσηέο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο Π.Δ. Υαλίσλ πξνθχπηεη φηη ην εξγαζηαθφ 

άγρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνέξρεηαη απφ ηξεηο ζεκαληηθνχο ζηξεζνγφλνπο 

παξάγνληεο πνπ είλαη ε εξγαζηαθή αλαζθάιεηα, ν αλεπαξθήο κηζζφο θαη ε κε έγθαηξε 

ηνπνζέηεζε απνζπαζκέλσλ θαη αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα δηδαθηηθά θελά 

ησλ ζρνιείσλ. 

  Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, επηβεβαηψλνπλ θαη ηελ επηζήκαλζε ησλ Potter 

θαη Wetherell (2009), ζρεηηθά κε ηε κεηαβιεηφηεηα ζηελ θαηαζθεπή ησλ 

ηαπηνηήησλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε θαηαζθεπή ηεο ηαπηφηεηαο «ησλ 

αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ σο λνκάδεο» απφ ηηο αλαπιεξψηξηεο ΜΑΡ 2 θαη Λ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζην απφζπαζκα 8 ε ΜΑΡ 2 θαηαζθεπάδεη ηελ εθδνρή ηεο ηαπηφηεηαο 

ηεο αλαπιεξψηξηαο  σο έλα άηνκν πνπ φηαλ έκαζε φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηελ 

θαιεί λα ηνπνζεηεζεί ζηε αληνξίλε έλησζε ηελ νηθνλνκηθή αλαζθάιεηα, θαζψο είλαη 

απμεκέλεο απαηηήζεηο ζε κεηαθνξηθά  έμνδα «Δίλαη  πνιχ ςπρνθζφξν(.) θαη αγρσηηθφ 
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φιν απηφ(.). Πξέπεη λα έρεηο ρξήκαηα ζηελ άθξε    (.),  λα βξεηο αεξνπνξηθά: εηζηηήξηα 

(.), ηα νπνία (.) είλαη παλάθξηβα (.) ιφγσ ηνπ   φηη εκεξνκελίεο πνπ ζέιεηο λα θιείζεηο(.) 

είλαη θνληά (.)». Δπίζεο,  ε αλάγθε εχξεζεο ζπηηηνχ πξνο ελνηθίαζε ζηα δπζπξφζηηα 

κέξε δπζρεξαίλεη αθφκα πην πνιχ ην έξγν  «ησλ αλαπιεξσηψλ λνκάδσλ» γηαηί «φιν 

απηφ πνπ αθνπγφηαλ γηα ην λεζί (.) φηη δελ ζα κπνξψ λα βξσ ζπίηη(.)   θαη γεληθφηεξα 

ζα επηβηψζσ πάξα:: πνιχ δχζθνια εθεί (.). Με έηξσγε θάζε κέξα   (.). Μέρξη λα βξσ 

ζπίηη (.), πέξαζαλ:: πάξα πνιιέο κέξεο (.) θαη κε έηξσγε  ε  αλαζθάιεηα (.) γηαηί ήδε 

γλψξηδα (.) φηη πνιινί ζπλάδειθνί κνπ  (.) αλαπιεξσηέο   ζηε Μχθνλν (.),  δελ 

έβξηζθαλ θαλέλα ζπίηη (.) θαη θνηκφληνπζαλ ζηελ   παξαιία::::». Ζ ΜΑΡ 2 γηα λα 

πείζεη  ηνλ αλαγλψζηε γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη αλαπιεξσηέο ζηηο 

δπζπξφζηηεο πεξηνρέο, ρξεζηκνπνηεί απηφ πνπ νλνκάδεη ε Pomerantz (1986) αθξαία 

δηαηχπσζε, ιέγνληαο φηη «Γελ έρνπκε βνήζεηα απφ πνπζελά (.). Φεχγνπκε απφ ην ζπίηη 

καο  γηα λα ππεξεηήζνπκε ην επάγγεικα πνπ αγαπάκε (.) αιιά:: δελ λνηάδεηαη θαλείο   

γηα εκάο ηδίσο πνπ  καο ζηέιλνπλ ζε απνκαθξπζκέλεο (.) θαη δπζπξφζηηεο πεξηνρέο 

(.)Γελ ππάξρεη θακία κέξηκλα (.)», επηρεηξψληαο  κε απηφ ηνλ ηξφπν  λα θαλεί ν ιφγνο 

ηεο πεηζηηθφο.  Η Λ ζην απφζπαζκα 11,  θαηαζθεπάδεη κε ζεηηθφ ηξφπν ηελ εηθφλα ηεο 

αλαπιεξψηξηαο σο «λνκά», θαζψο ηζρπξίδεηαη φηη ζέιεη λα ζπλερίζεη λα εξγάδεηαη σο 

αλαπιεξψηξηα θαη ην γεγνλφο φηη βξίζθεηαη ζ' έλα δπζπξφζηην λεζί, φπσο είλαη ε 

Κσο, ηελ πξνθαιεί ζπλαίζζεκα ραξάο «γηαηί βξίζθνκαη ζε έλαλ ηφπν φπσο είλαη ε 

Κσο, ε νπνία κνπ παξέρεη θάπνηα   επαγγεικαηηθή αζθάιεηα ». Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη 

κε έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ιέμεσλ ην άηνκν πνπ κηιά κπνξεί λα εθθέξεη κηα 

άπεηξε πνηθηιία λνεκάησλ ζε πνηθίιεο ζπλζήθεο, ζε δηάθνξα πιαίζηα (Potter & 

Wetherell, 2009).  

   Οπφηε, δηαπηζηψλνπκε φηη θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα νη παξάγνληεο ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο θαη ηεο επειημίαο (McKinlay & McVittie, 2011, νπ. αλαθ. ζην 

Παπαδνπνχινπ, 2018) έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν, θαζψο  επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ 

εθθξάδνληαη ηα άηνκα αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο πνπ έρνπλ βηψζεη θαη 

επηθνηλσλνχλ. Οη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί ινγνδφηεζαλ ζηα πιαίζηα ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ επηθνηλσληαθνχ πιαηζίνπ, αξθεηνί απφ απηνχο  δελ δηαηεξνχζαλ 

πξνζσπηθέο επαθέο κε ηελ εξεπλήηξηα, ε νπνία είλαη απιά κηα κεηαπηπρηαθή 

θνηηήηξηα  ρσξίο λα έρεη ηε δηθή ηνπο εκπεηξία θαη βηψκαηα. Αξθεηέο ζπλεληεχμεηο 

δηεμήρζεζαλ  ηειεθσληθά. Ίζσο, αλ νη ζπγθεθξηκέλνη αλαπιεξσηέο είραλ πξνζσπηθή 

επαθή κε ηελ εξεπλήηξηα θαη ζπκκεηείραλ ζε άιιν επηθνηλσληαθφ πιαίζην, ζε θάπνην 

γξαθείν ή ζε θάπνην εμσηεξηθφ ρψξν, κπνξεί λα εθθξάδνληαλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν.  



[108] 
 

  χκθσλα κε κία έξεπλα, ε νπνία αληιεί ζεσξεηηθά θαη κεζνδνινγηθά ζηνηρεία απφ 

ηελ Κνηλσληθή Φπρνινγία ηνπ Λφγνπ φπσο θαη ε παξνχζα έξεπλα είλαη ε έξεπλα ηεο 

Kelan (2008), φπνπ ηελ εξεπλήηξηα ηελ ελδηέθεξε λα δηεξεπλήζεη ηηο πεγέο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ νη ζπλεληεπμηαδφκελνη θαη πψο κίιεζαλ θαη δηθαηνιφγεζαλ 

νξηζκέλεο απφςεηο γηα ην θχιν, ηνλ θίλδπλν θαη ηελ αλαζθάιεηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη  ν θίλδπλνο παξνπζηάδεηαη ζε απμεκέλα 

επίπεδα ζηνλ ρψξν ησλ ΣΠΔ, σζηφζν, νη γπλαίθεο ζησπεξά  έρνπλ ιηγφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα ράζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ιφγσ ησλ δηαξζξσηηθψλ παξακέηξσλ θαη ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ππάξρνπλ ζρεηηθά ιίγεο γπλαίθεο κέζα ζε απηφ ην εξγαζηαθφ πιαίζην. 

Κάηη πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή, φπνπ νη γπλαίθεο θαη 

θπξίσο νη αλαπιεξψηξηεο κεηέξεο παξνπζηάδνληαη πην αλαζθαιείο, θαζψο  νη 

πνιιαπινί ξφινη πνπ αλαιακβάλνπλ, πεξηέρνπλ πέξα απφ ηα επαγγεικαηηθά ηνπο 

θαζήθνληα, νηθηαθέο θαη νηθνγελεηαθέο αξκνδηφηεηεο, αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά ε 

ΔΗΡ ζην απφζπαζκα 12  φηη  «γηα εκάο ηηο γπλαίθεο αλαπιεξψηξηεο  (.) ,  θπξίσο απηέο 

πνπ έρνπλ παηδάθηα::,  νη αιιαγέο (.) θαη ν ηξφπνο δσήο καο     είλαη αθφκα πην 

δχζθνιν (.).  Οη γπλαίθεο αλαπιεξψηξηεο πνπ είλαη θαη κεηέξεο  (.),  νη απνθάζεηο ηνπο 

επεξεάδνπλ θαη ηε δσή: άιισλ αλζξψπσλ θαη ρσξίδνληαη   νηθνγέλεηεο  θάζε ρξφλν(.). 

Αλ είλαη κηθξά ηα παηδηά ηνπο ζα πξέπεη λα ηα  παίξλνπλ καδί ηνπο (.).  Να αιιάδνπλ 

θαη ηα παηδηά δσή θαη λα πξνζαξκφδνληαη  θάζε ρξφλν ζε λέα δεδνκέλα (.)». Μία άιιε 

αλαπιεξψηξηα ζε απφζπαζκα πνπ δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ αλάιπζε ιέεη φηη  «...κηα 

αλαπιεξψηξηα κακά, πνπ άθεζε πίζσ ηεο ην ηξίρξνλν θνξηηζάθη ηεο γηα λα πάεη λα 

εξγαζηεί, πνιινί ηελ θαηεγνξνχζαλ φηη έθπγε γηα λα θάλεη ηελ δσή ηεο, γηα λα μεθχγεη 

απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Η θνπέια γηα κηα εβδνκάδα έθιαηγε. Έκπαηλε ζηελ ηάμε γηα 

κάζεκα αιιά ην κπαιφ ηεο δελ ήηαλ κφλν ζηελ ππνρξέσζε ηεο απέλαληη ζε απηά ηα 

παηδηά, ζθεθηφηαλ έληνλα θαη ην δηθφ ηεο παηδί.  Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα ρσξίδεηο απφ 

ηελ νηθνγέλεηά ζνπ». Δπίζεο, νη αλαπιεξψηξηεο κεηέξεο αξθεηέο θνξέο έξρνληαη 

αληηκέησπεο θαη κε θάπνηεο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο,  «Φπζηθά θαη κε επεξέαζε θαη 

ν ιφγνο είλαη φηη πξνζπαζνχζα λα πξνζαξκνζηψ ζην θαηλνχξγην κνπ εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ, λα κάζσ ηνπο καζεηέο κνπ, λα δσ ηη πιηθά δηαζέηεη ην ζρνιείν ην κπαιφ 

θαη ε θαξδηά κνπ ήηαλ πίζσ ζηε Λάξηζα ζηα παηδηά κνπ.  Πήγαηλα ζπίηη θαη έθιαηγα.   

Έλησζα ηχςεηο.  Έιεγα ηε κάλα είκαη εγψ; Πνιινί ζα πνπλ,  αθνχ δελ ήζειεο λα 

αθήζεηο ηα παηδηά ζνπ γηαηί πήγεο γηα δνπιεηά; Πξέπεη φκσο λα αιιάμνπλ απηά ηα 

ζηεξεφηππα, κία γπλαίθα κπνξεί λα είλαη θαη θαιή επαγγεικαηίαο αιιά θαη θαιή 

κεηέξα. Απιά ρξεηαδφκαζηε θαη ιίγε βνήζεηα γηα λα ην πεηχρνπκε απηφ». Απ' φια απηά 
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ηα παξαδείγκαηα θαίλεηαη φηη ε επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ 

είλαη κία ζηαζεξή έλλνηα, αληηζέησο κεηαβάιιεηαη ζπλερψο θαη πεξηιακβάλεη ηελ 

εξκελεία- επαλεξκελεία ησλ εκπεηξηψλ (πξνζσπηθέο- επαγγεικαηηθέο) πνπ βηψλεη ν 

εθπαηδεπηηθφο κέζα απφ ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ (Cooper & Olson,1996). Δπίζεο,  ε 

θνηλσληθή ηαπηφηεηα «social identity» είλαη πξντφλ αιιειεπίδξαζεο ηεο πξνζσπηθήο  

ηαπηφηεηαο κε ηνλ πεξίγπξφ ηεο («surroundings»). Δπνκέλσο, έρνπκε κηα  ζπλάληεζε 

ηεο θνηλσληθήο θαη ηεο πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο (Wrenn, 2012:404). Μέζα απφ φια 

απηά γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο πεξηέρεη κηα δπλακηθή πνπ δελ 

είλαη ζηαζεξή, αληηζέησο είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία.  

  ην απφζπαζκα 9  ε Λ.  αλαδεηθλχεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ δηεπζπληή αλαθέξνληαο φηη 

«... Δεε, εηιηθξηλά ήηαλ θάηη πνπ κε ζηελαρψξεζε γηαηί πην πνιχ δελ είρα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ δηεπζπληή (.). Ο δηεπζπληήο γηα λα κελ θαθνθαξδίζεη ηελ κφληκε(.) θαη 

ραιάζεη  ην θαινθαίξη ηνπ κε θαζαξίεο απφ απηήλ (.).Δεε, απνθάζηζε λα ηεο θάλεη ην  

ραηίξη [γειάεη] θαη ιέεη (.)Δεε, εκ (.), Λέια κνπ: (.),  ζα ραξνχκε πνιχ λα είζαη ζην  

ζρνιείν:: καο θαη λα πάξεηο νπνηνδήπνηε άιιν ηκήκα είλαη: ρσξίο εθπαηδεπηηθφ, εθηφο 

απφ απηφ πνπ είρεο πέξπζη φκσο(.), γηαηί:: απηφ θαηαρσξήζεθε:, πάεη (.).   Ήηαλ θάηη 

[0.5] εκ, πνπ κε πείξαμε: (.) θαη εληάμεη ζπκβαίλνπλ θαη   δπζηπρψο ηέηνηα:. Δίλαη ζηελ 

κνίξα::: ηνπ αλαπιεξσηή (.)». πγθεθξηκέλα ,ε Λ  παξνπζηάδεη ηελ απζηεξφηεηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δηεπζπληή σο πξνο ηνπο αλαπιεξσηέο. Σν ζπγθεθξηκέλν εχξεκα 

επηβεβαηψλεηαη θαη ηελ έξεπλα ηεο Μάιιηνπ (2017), θαζψο κία απφ ηηο ηαπηφηεηεο 

πνπ πξνέθπςε απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, είλαη ε θαηαζθεπή ηεο εθδνρήο ηνπ 

δηεπζπληή σο δηθαζηή πνπ θξίλεη θαη επηβάιιεη πνηλή (Μάιιηνπ,2017:53).    

  Δπίζεο, έλα ζεκαληηθφ εχξεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη θαη ε απξνζπκία 

πνιιψλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

ζπλέληεπμεο (αξλήζεθαλ 10 αλαπιεξσηέο), γηαηί φπσο ραξαθηεξηζηηθά είπαλ «δελ 

ππάξρεη θνηλσληθή αλαγλψξηζε», «δελ ελδηαθέξεηαη θαλείο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη θάζε ρξφλν έλαο αλαπιεξσηήο», «θνβνχληαη ηελ άξλεζε ηνπ θνζκνπ 

θαη ηεο πνιηηείαο». κσο, απηφ είλαη θάηη πνπ ηζρπξίζηεθαλ θαη νη αλαπιεξσηέο 

εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, αλαθέξνληαο φηη «Γελ λνηάδεηαη θαλείο 

(.) πνπ κεξηθνί αλαπιεξσηέο θνηκνχληαη:: (.)  ζηελ παξαιία (.), γηαηί δελ έρνπλ 

ππνζηήξημε απφ πνπζελά (.). Απηά δελ κε ηθαλνπνηνχλ  (.) γηαηί δελ είλαη 

πξνζηαηεπκέλν  ην επάγγεικα ηνπ αλαπιεξσηή», «είκαζηε      μεθξέκαζηνη (.). Γελ 

έρνπκε βνήζεηα απφ πνπζελά (.)»,«Δδψ πέξπζη γηλφληνπζαλ θηλεηνπνηήζεηο θαη δελ καο 

δέρνληαλ θαλ κέζα ζην Τπνπξγείν  Παηδείαο. Με ην δφξη καο δέρηεθαλ κέζα κεηά απφ 
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κεγάιε πίεζε θαη θάησ απφ  κεγάιεο θαζαξίεο θαη θπζηθά γηα απηά δελ κίιεζε θαλέλα 

κέζν καδηθήο ελεκέξσζεο». Απηφ ην αίηεκα είλαη θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ 

ηελ πνηνηηθή έξεπλα ηνπ Κεζίζνγινπ (2014), θαζψο φπσο αλαθέξεη ν ίδηνο νη 

«ζπκκεηέρνληεο, έρνληαο ζέζεη σο θνηλφηνπν ην θαζεζηψο εξγαζίαο ζην νπνίν δνπλ 

θαη εξγάδνληαη, εγείξνπλ σο ζεκαληηθφ ζην δηαηνκηθφ επίπεδν ηεο ινγνδνζίαο ην 

αίηεκα γηα (θνηλσληθή) αλαγλψξηζε ησλ ηδηαίηεξσλ ηθαλνηήησλ ηνπο θαη ηνπ 

πξντφληνο ηεο εξγαζίαο ηνπο». (Κεζίζνγινπ,2014:307-308). 

   Έηζη, ε έξεπλα απηή επηρεηξεί λα εκπινπηίζεη ηελ ππάξρνπζα γλψζε γηα ηελ 

εξγαζηαθή αλαζθάιεηα πνπ βηψλνπλ νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί θαη πσο απηή 

επηδξά ζηε ζπγθξφηεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, ζπκπιεξψλνληαο έηζη 

θαηά ην δπλαηφλ ην ππάξρνλ βηβιηνγξαθηθφ θελφ. Πξφθεηηαη γηα κηα έξεπλα πνπ δελ 

πεξηνξίδεηαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηνηρείσλ, αληηζέησο δίλεη ηελ 

επθαηξία ζε κηα νκάδα εθπαηδεπηηθψλ πνπ δελ αθνχγεηαη ε θσλή ηεο ζπρλά λα 

εθθξάζεη ηα ππνθεηκεληθά βηψκαηα ηεο, λα δηαηππψζεη ηηο απφςεηο ηεο φζνλ αθνξά 

ηελ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα, ε νπνία είλαη πην έληνλε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο.. Δπνκέλσο, ε εξεπλήηξηα επέιεμε λα δψζεη «θσλή» ζηνπο 

αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη ηηο δηθέο ηνπο νπηηθέο θαη 

ηα βηψκαηά ηνπο.  

   Πξέπεη λα δνχκε ηε θσλή ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο κέζν ελδπλάκσζεο θαη σο 

ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηαο.  Δμάιινπ φπσο ππνζηεξίδεη ν Beijaard θαη νη ζπλεξγάηεο 

ηνπ (2004), ε κειέηε ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπλεηζθέξεη 

νπζηαζηηθά ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πψο λνηψζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηε 

ζεκεξηλή επνρή, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλεο αιιαγέο, αβεβαηφηεηα θαη 

αλαζθάιεηα γηα ην κέιινλ. Λακβάλνληαο ππφςε καο φια ηα παξαπάλσ, θξίλεηαη 

απαξαίηεην λα εληζρπζεί ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο ζπκκεηερφλησλ, πξνθεηκέλνπ 

ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ λα πεξηιακβάλνπλ θαη ηε δηθή ηνπο νπηηθή, ηηο δηθέο ηνπο 

εκπεηξίεο θαη «θσλέο», έρνληαο σο απψηεξν ζηφρν λα εληζρπζνχλ νη αλαπιεξσηέο 

εθπαηδεπηηθνί ζην δχζθνιν έξγν ηνπο. 
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7.2 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαη εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο   

     

   πσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζηηο εξεπλεηηθέο κειέηεο, έηζη θαη ζηε παξνχζα έξεπλα 

ππάξρνπλ θάπνηνη πεξηνξηζκνί. Πξψηα απ' φια, ε εξεπλήηξηα μεθίλεζε απηή ηελ 

δηπισκαηηθή έρνληαο σο επηζπκία νη ζπκκεηέρνληεο ηεο λα πξνέξρνληαη απφ ηελ 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη λα έρνπλ εξγαζηεί ηνπιάρηζηνλ ηξία ρξφληα σο 

αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί.  Ζ απξνζπκία φκσο, πνιιψλ αλαπιεξσηψλ λα 

ζπκκεηέρνπλ (10 αλαπιεξσηέο/ηξηεο), θαζψο θαη ν ρξνληθφο πεξηνξηζκφο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο, είραλ ζαλ απνηέιεζκα λα ζπκκεηέρνπλ ηειηθά, 14 

αλαπιεξσηέο απφ ηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, θαζψο θαη κία 

αλαπιεξψηξηα πνπ εξγάδεηαη σο Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ. Δπίζεο, ζπκκεηείρε ζηελ 

έξεπλα θαη κία αλαπιεξψηξηα πνπ είρε  πξνυπεξεζία ελφο έηνπο. Σν κηθξφ εχξνο 

θαζψο θαη ν ίδηνο ν ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο ζπλεπάγνληαη φηη δελ είρε 

επηθξηηηθφ ή αμηνινγηθφ ραξαθηήξα, αιιά εξεπλεηηθφ. πσο, άιισζηε επηζεκάλζεθε 

θαη ζην κεζνδνινγηθφ θνκκάηη, ζθνπφο ηεο πνηνηηθή κειέηεο είλαη λα αλαδείμεη ηα 

πξνζσπηθά βηψκαηα, ηηο απφςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα θη φρη λα πξνβεί ζε γεληθεχζεηο ζπκπεξαζκάησλ.   

    Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζπκκεηερφλησλ  πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα απφ ηελ  δηεξεχλεζε  

ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ ηεο εξεπλήηξηαο θαζψο θαη απφ ζπζηάζεηο 

κέζσ ησλ θηιηθψλ ηεο πξνζψπσλ. Απηφ, ίζσο λα απνηειεί κία πεξηνξηζηηθή ζπλζήθε, 

ε νπνία επεξεάδεη ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία σο πξνο ηελ επηινγή.  ζνλ αθνξά ηελ 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, έλαο αθφκα πεξηνξηζκφο ήηαλ ε ειάρηζηε εκπεηξία ηεο 

εξεπλήηξηαο ζηελ δηεμαγσγή ζπλεληεχμεσλ θαη ην γεγνλφο φηη δελ έρεη πξνζσπηθή 

εκπεηξία απφ ην "ηαμίδη" πνπ θάλνπλ νη αλαπιεξσηέο κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη, φπνπ 

ελδερνκέλσο λα δεκηνχξγεζε πξφβιεκα ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζηελ δηεξεχλεζε 

δεηεκάησλ πνπ ηέζεθαλ.  

   Δπίζεο, ε ρξήζε ησλ αηνκηθψλ ζπλεληεχμεσλ, φπνπ ηα εξεπλεηηθά ζηνηρεία 

αληινχληαη απφ ηε ινγνδνζία ελφο πξνζψπνπ ζε κηα κφλν ζηηγκή ηεο δσήο ηνπ, κε 

θαζνξηζηηθή ηελ παξέκβαζε ηνπ εξεπλεηή, απνηεινχλ έλα κέζν πνπ έρεη δερηεί 

θξηηηθή ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο ζήκεξα. Έλαο αθφκα ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη φηη έζεζε φξηα ζην κηθξν-επίπεδν, δειαδή, ζηελ 
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αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο εξεπλήηξηαο θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα φξηα ηεο 

ζπλέληεπμεο, θαη δελ δηεπξχλζεθε ζην κάθξν-επίπεδν, δειαδή ζηνλ ηξφπν πνπ ην 

ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγεί σο απφζεκα ζην ιφγν ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

  Γη' απηφ ην ιφγν κειινληηθφο ζηφρνο ηεο εξεπλήηξηαο, αλ θαηαθέξεη λα εξγαζηεί σο 

αλαπιεξψηξηα ηα επφκελα ρξφληα, είλαη λα πξαγκαηνπνηήζεη κία θαηαγξαθή ηεο 

πξνζσπηθήο ηεο πνξείαο θαη  ζηαδηνδξνκίαο σο αλαπιεξψηξηαο εθπαηδεπηηθνχ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο επηηέιεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο έξγνπ πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαγξαθνχλ αθφκα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα 

απνηππσζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα κίαο ζπλέληεπμεο. 

      ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, επηθξάηεζε ε θνηλή πεπνίζεζε ησλ 

ζπλεληεπμηαδφκελσλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ, ζρεηηθά κε ην άδηθν, φπσο 

ραξαθηεξίζηεθε αξθεηέο θνξέο απφ ηνπο ίδηνπο, ην θαζεζηψο πεξηνξηζκνχ ησλ 

εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ θαη ηελ αληζφηεηα πνπ επηθξαηεί ζε ζρέζε κε ηνπο 

κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο, φζνλ αθνξά ην ζέκα ησλ αδεηνδνηήζεσλ, θπξίσο γηα ηηο 

άδεηεο αζζελείαο, θχεζεο, ινρείαο θαη αλαηξνθήο ηέθλνπ.  Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

αλαπιεξσηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ηφζν νη γπλαίθεο φζν θαη νη άλδξεο, 

αιιά ηφζν νη άγακνη φζν θαη νη έγγακνη, εμέθξαζαλ κηα γεληθή δπζαξέζθεηα, ζπκφ 

θαη αγαλάθηεζε γηα απηά ηα δεηήκαηα. πσο, πξναλαθέξζεθε ζην λνκνζεηηθφ 

πιαίζην, ην 2019, ήηαλ κία ρξνληά πνπ ςεθίζηεθαλ θάπνηεο ηξνπνινγίεο ζρεηηθά κε 

ηηο άδεηεο θαη κέζα ζε απηέο πεξηιακβάλνληαη θαη νη άδεηεο, ην άξζξν 26 

(Απφζπαζκα Ν.4599/2019 ζην ΦΔΚ 40/2019 η.Α) αλαθέξεηαη ζηελ ηήξημε 

θξνληίδαο ηέθλσλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίεο θαίλεηαη λα είλαη πην 

επλντθέο γηα ηνπο αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο. Οπφηε, ζα είρε ηδηαίηεξν εξεπλεηηθφ 

ελδηαθέξνλ λα πινπνηεζεί κία θαηλνχξγηα πνηνηηθή έξεπλα, ε νπνία ζα δηεξεπλήζεη 

πψο νξίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα πιένλ νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί 

θαη αλ εμαθνινπζνχλ λα αηζζάλνληαη φηη πθίζηαληαη άληζε κεηαρείξηζε σο πξνο ην 

θαζεζηψο ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ζρεηηθά κε ηηο αδεηνδνηήζεηο. 
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Νφκνη 

Νφκνο 1566/1985, (ΦΔΚ Α΄167/30.9.1985). Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο.  

Νφκνο 2083/1992, (ΦΔΚ 159/Α/21-9-1992). Δθζπγρξνληζκφο ηεο αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο. 

Νφκνο 2224/1994, (ΦΔΚ 112/Α/6-7-1994). Ρχζκηζε ζεκάησλ εξγαζίαο, 

ζπλδηθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ, πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

νξγάλσζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη ησλ επνπηεπνκέλσλ απφ απηφ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

Nφκνο 2525/1997, (ΦΔΚ 188/Α/23-9-1997). Δληαίν Λχθεην, πξφζβαζε ησλ 

απνθνίησλ ηνπ ζηελ ηξηηνβάζκηα αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο. 

Νφκνο  2874, (ΦΔΚ/Α/29-12-2000). Πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο. 

Nφκνο 3255/2004, (ΦΔΚ 138/Α/2004). Ρχζκηζε ζεκάησλ φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

βαζκίδσλ 

Νφκνο 3528/2007, (ΦΔΚ 26/Α/9-2-2007). Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. 

Νφκνο 3801/2009, (ΦΔΚ Α-163/4/9/2009). Ρπζκίζεηο ζεκάησλ πξνζσπηθνχ κε 

ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκνζίαο Γηνίθεζεο. 

Νφκνο 3833/2010, (ΦΔΚ 40, 15.03.2010). Πξνζηαζία ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο- 

επείγνληα κέηξα   γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο. 

Νφκνο 3848/2010, (ΦΔΚ 71, 19.05.2010). Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ- 

θαζηέξσζε θαλφλσλ αμηνιφγεζεο θαη αμηνθξαηίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο.  

Νφκνο 4485/2017, (ΦΔΚ ' Α 114/04-08-2017). Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 

αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ξπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

Νφκνο 4589/2019, (ΦΔΚ/Α/29-1-2019). πλέξγεηεο Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Γεσπνληθνχ Αζελψλ, Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαιίαο κε ηα Σ.Δ.Η 

Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδαο, Παιιεκληαθφ Σακείν θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

 

Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα  
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Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 410/1988, (ΦΔΚ 191/Α/30-8-1988). “Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν 

θείκελν ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

θαη ησλ ινηπψλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ”. 

 

Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο 

Τπνπξγηθή Απφθαζε Τ1/Γ.Π/νηθ. 16884/2001, (ΦΔΚ 1386/Β/22-10-2001). 

Υαξαθηεξηζκφο δπζίαησλ λνζεκάησλ. 

ΤΠΔΠΘ, ΤΑ Φ/353/1/324/105657/∆1/8-10-2002, «Καζνξηζµφο ησλ Δηδηθφηεξσλ 

Καζεθφλησλ θαη Αξκνδηνηήησλ ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ησλ Γηεπζπληψλ θαη 

Τπνδηεπζπληψλ ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ θαη ΔΚ θαη ησλ πιιφγσλ Γηδαζθφλησλ», 

άξζ. 27-32 

 Τπνπξγηθή Απφθαζε 210616/Δ2, (ΦΔΚ Β 3988/13.12.2016). "Πξφζθιεζε 

ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θιάδσλ 

Γεληθήο Δθπαίδεπζεο (πιελ Μνπζηθψλ) γηα έληαμε ζηνπο πίλαθεο αλαπιεξσηψλ θαη 

σξνκίζζησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πξφζιεςε σο πξνζσξηλψλ αλαπιεξσηψλ θαη 

σξνκίζζησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρνιηθνχ έηνπο 2016-2017" 

Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ.353.1/26/153324/Γ1/2014, (ΦΔΚ 2648/Β/7-10-2014). 

«Καζνξηζκφο ησλ εηδηθφ− ηεξσλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ πξντζηακέλσλ 

ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ πξσ− ηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 
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Δλεκεξσηηθή Δπηζηνιή πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηηο ζπκκεηέρνπζεο 

 

ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ: ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΔ 

ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ- ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

ΣΜΖΜΑ  ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ & ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ 

 

Δπηβιέπνπζα θαζεγήηξηα : Δπζαιία Κσλζηαληηλίδνπ - Δπίθνπξε θαζεγήηξηα, ΠΓΜ  

   

   Αγαπεηνί/ηεο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπ 

παξαθνινπζψ, ζα εθπνλήζσ κηα δηπισκαηηθή εξγαζία κε ζέκα: "Ζ θαηαζθεπή ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ζηνλ ιφγν ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ 

εξγαζηαθή αλαζθάιεηα". Κεληξηθφο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη ε θαηαγξαθή, ε 

δηεξεχλεζε, ε αλάιπζε θαη ε εξκελεία ηεο εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο ησλ  αλαπιεξσηψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα, φπσο νη ίδηνη ηηο αληηιακβάλνληαη. Γη' απηφ 

ρξεηάδνκαη ηε βνήζεηα ζαο.  

   Ζ έξεπλα ζα δηεμαρζεί κε ηε κνξθή ζπλεληεχμεσλ, νη νπνίεο ζα καγλεηνθσλεζνχλ θαη ζα 

απνκαγλεηνθσλεζνχλ. Ζ ζπλέληεπμε ζα δηαξθέζεη πεξίπνπ κία ψξα. Με δηζηάζεηε λα θάλεηε 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ κειέηε πξηλ ζπκκεηάζρεηε ζε απηή ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο. Σν φλνκα 

ζαο δελ ζα ζπζρεηηζηεί θαηά θαλέλαλ ηξφπν κε ηα επξήκαηα. Μφλν εγψ ζα γλσξίδσ ηελ 

ηαπηφηεηα ζαο. Δπίζεο, κπνξείηε, λα ιάβεηε ηηο εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο πξηλ απφ ηε 

δηεμαγσγή ηεο. Μπνξείηε λα ζηακαηήζεηε ηε δηαδηθαζία φπνηε θαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ην 

ζειήζεηε. Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα είλαη ζηε δηάζεζή ζαο νπνηαδήπνηε ζηηγκή 

ην επηζπκήζεηε. 

 

Παξαθαιψ λα κνπ απαληήζεηε ζχληνκα. 

  

 αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπλεξγαζία,   

                                                                                               Kπξηαθή Πηξίηδανπο 
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ΥΔΓΗΟ ΖΜΗΓΟΜΖΜΔΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ/ΣΡΗΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 

 

1ε ζεκαηηθή ελόηεηα: πνπδέο 

1.1 Πνην είλαη ην πξψην ζαο πηπρίν; Θεσξείηε φηη ζαο έδσζε επαξθέο ππφβαζξν 

γλψζεσλ γηα λα δνπιέςεηε σο εθπαηδεπηηθφο; Αλ λαη, γηα πνηνπο ιφγνπο; Αλ φρη, γηα 

πνηνπο ιφγνπο; 

1.2 Αθνχ πήξαηε ην πξψην πηπρίν, ηη πξννπηηθέο ζεσξνχζαηε φηη είραηε λα 

δνπιέςεηε σο αλαπιεξσηήο εθπαηδεπηηθφο; Γηαηί ην πηζηεχαηε απηφ; Ση πξννπηηθέο 

ζεσξνχζαηε φηη είραηε λα δηνξηζηείηε ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε; Γηαηί ην πηζηεχαηε 

απηφ; 

1.3 Έρεηε θάλεη άιιεο ζπνπδέο; Αλ λαη, ηη αθξηβψο θάλαηε; Γηαηί επηιέμαηε ηηο 

επηπιένλ ζπνπδέο; Ήηαλ ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ησλ επηπιένλ ζπνπδψλ 

λα δνπιέςεηε σο αλαπιεξσηήο ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε; Αλ λαη, γηα πνηνπο ιφγνπο; 

Αλ φρη, γηα πνηνπο ιφγνπο; Ήηαλ ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ησλ επηπιένλ 

ζπνπδψλ λα δηνξηζηείηε ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε; Αλ λαη, γηα πνηνπο ιφγνπο; Αλ φρη, 

γηα πνηνπο ιφγνπο; 

1.4 Αθνχ ηειεηψζαηε κε ηηο επηπιένλ ζπνπδέο, πνηεο πξννπηηθέο ζεσξνχζαηε φηη 

είραηε λα δνπιέςεηε σο αλαπιεξσηήο εθπαηδεπηηθφο; Γηαηί ην πηζηεχαηε απηφ; Πνηεο 

πξννπηηθέο ζεσξνχζαηε φηη είραηε λα δηνξηζηείηε ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε; Γηαηί ην 

πηζηεχαηε απηφ; 

1.5 Έρεηε ζθνπφ λα ζπλερίζεηε ηελ εθπαίδεπζή ζαο; Αλ λαη, κε πνην ηξφπν ζθνπεχεηε 

λα ζπλερίζεηε ηελ εθπαίδεπζή ζαο; Γηα πνηνπο ιφγνπο ζθνπεχεηε λα ζπλερίζεηε ηελ 

εθπαίδεπζή ζαο; Πνηεο πξννπηηθέο ζεσξείηε φηη ζαο δίλεη ην λα ζπλερίζεηε ηελ 

εθπαίδεπζή ζαο γηα λα δνπιέςεηε σο αλαπιεξσηήο εθπαηδεπηηθφο; Γηαηί ην πηζηεχεηε 

απηφ; Πνηεο πξννπηηθέο ζεσξείηε φηη ζαο δίλεη ην λα ζπλερίζεηε ηελ εθπαίδεπζή ζαο 

γηα λα δηνξηζηείηε ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε; Γηαηί ην πηζηεχεηε απηφ; Αλ δε 

ζθνπεχεηε λα ζπλερίζεηε ηελ εθπαίδεπζή ζαο, γηα πνηνπο ιφγνπο δε ζα ην θάλεηε; 

 

2ε ζεκαηηθή ελόηεηα: Πξόζιεςε θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

αλαπιεξσηώλ εθπαηδεπηηθώλ 

2.1 Πφζν θαηξφ έρεηε δνπιέςεη κέρξη ζήκεξα ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε; ε πνηα 

ζρνιεία έρεηε δνπιέςεη; Γηα πφζν θαηξφ ζην θαζέλα; Ση αθξηβψο δηδάμαηε ζην 



[132] 
 

θαζέλα; Κάλαηε θαη θάηη άιιν ζην ζρνιείν εθηφο απφ ηε δηδαζθαιία; Αλ λαη, ηη 

αθξηβψο θάλαηε; 

2.2 Κάλαηε παξάιιεια κε ην ζρνιείν θαη άιιε δνπιεηά; Αλ λαη, ηη δνπιεηά θάλαηε; 

Γηα πνηνπο ιφγνπο; Αλ φρη, γηα πνηνπο ιφγνπο; 

2.3 Οη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί πξνζιακβάλνληαη ζπλήζσο γηα λα ππεξεηήζνπλ 

ζε απνκαθξπζκέλεο θαη δπζπξφζηηεο πεξηνρέο. Πνηα είλαη ε δηθή ζαο εκπεηξία κε 

απηφ πνπ γίλεηαη; Μπνξείηε λα αθεγεζείηε θάπνηα πεξηζηαηηθά; Δπεξεάδεη απηφ πνπ 

γίλεηαη ηε δνπιεηά ζαο; Αλ λαη, κε πνην ηξφπν ηελ επεξεάδεη; Γηα πνηνπο ιφγνπο ηελ 

επεξεάδεη; 

2.4 Οη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί πξνζιακβάλνληαη ζπλήζσο ζηηο αξρέο ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο θαη ζε δηάζηεκα ιηγφηεξν απφ κία εβδνκάδα αλαιακβάλνπλ ηα 

δηδαθηηθά θαζήθνληά ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα ςάρλνπλ γηα ζπίηη, κεηαθνκίδνπλ θαη 

ξπζκίδνπλ πξνζσπηθέο ηνπο ππνζέζεηο. Πνηα είλαη ε δηθή ζαο εκπεηξία ζε ζρέζε κε 

απηφ πνπ γίλεηαη; Μπνξείηε λα αθεγεζείηε θάπνηα πεξηζηαηηθά; Δπεξεάδεη απηφ πνπ 

γίλεηαη ηε δνπιεηά ζαο; Αλ λαη, κε πνην ηξφπν ηελ επεξεάδεη; Γηα πνηνπο ιφγνπο ηελ 

επεξεάδεη; 

2.5 ε ζρέζε κε ηελ θαηαλνκή ησλ ηάμεσλ, ησλ καζεκάησλ θαη ην σξνιφγην 

πξφγξακκα νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί αλαιακβάλνπλ ζπλήζσο φ,ηη πεξηζζεχεη. 

Πνηα είλαη ε δηθή ζαο εκπεηξία ζε ζρέζε κε απηφ πνπ γίλεηαη; Μπνξείηε λα 

αθεγεζείηε θάπνηα πεξηζηαηηθά; Δπεξεάδεη απηφ πνπ γίλεηαη ηε δνπιεηά ζαο; Αλ λαη, 

κε πνην ηξφπν ηελ επεξεάδεη; Γηα πνηνπο ιφγνπο ηελ επεξεάδεη; 

2.6 πλνιηθά, ζεσξείηε φηη φιεο απηέο νη αιιαγέο θάζε ρξφλν επεξεάδνπλ ηε δνπιεηά 

ζαο; Αλ λαη, κε πνην ηξφπν ηελ επεξεάδνπλ; Γηα πνηνπο ιφγνπο; Μπνξείηε λα δψζεηε 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα; Αλ φρη, γηα πνηνπο ιφγνπο δελ ηελ επεξεάδνπλ; 

Μπνξείηε λα δψζεηε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα; 

2.7 Θεσξείηε φηη ν πξνζσξηλφο ραξαθηήξαο ηεο δνπιεηάο ζαο σο αλαπιεξσηή 

εθπαηδεπηηθφ επεξεάδεη ηε δνπιεηά ζαο; Αλ λαη, κε πνην ηξφπν ηελ επεξεάδεη; Γηα 

πνηνπο ιφγνπο; Μπνξείηε λα δψζεηε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα; Αλ φρη, γηα 

πνηνπο ιφγνπο δελ ηελ επεξεάδεη; Μπνξείηε λα δψζεηε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα 

παξαδείγκαηα; 

 

3ε ζεκαηηθή ελόηεηα: Ζ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ αλαπιεξσηώλ 

εθπαηδεπηηθώλ 
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3.1 Μέρξη ηψξα, ηη ζαο ηθαλνπνηεί ζηε δνπιεηά ζαο σο αλαπιεξσηή εθπαηδεπηηθφ; Γηα 

πνηνπο ιφγνπο ζαο ηθαλνπνηεί; Μπνξείηε λα δψζεηε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα; 

3.2 Μέρξη ηψξα, ηη δε ζαο ηθαλνπνηεί ζηε δνπιεηά ζαο σο αλαπιεξσηή εθπαηδεπηηθφ; 

Γηα πνηνπο ιφγνπο δε ζαο ηθαλνπνηεί; Μπνξείηε λα δψζεηε ζπγθεθξηκέλα 

παξαδείγκαηα; 

3.3 Θεσξείηε φηη ν πξνζσξηλφο ραξαθηήξαο ηεο δνπιεηάο ζαο σο αλαπιεξσηή 

εθπαηδεπηηθφ επεξεάδεη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δνπιεηά ζαο; Αλ λαη, κε πνην ηξφπν 

ηελ επεξεάδεη; Γηα πνηνπο ιφγνπο; Μπνξείηε λα δψζεηε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα 

παξαδείγκαηα; Αλ φρη, γηα πνηνπο ιφγνπο δελ ηελ επεξεάδεη; Μπνξείηε λα δψζεηε 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα; 

 

4ε ζεκαηηθή ελόηεηα: Ζ εκπεηξία ηεο εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο ησλ 

αλαπιεξσηώλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη 

πξνζδνθίεο θαη ηα κειινληηθά εξγαζηαθά ηνπο ζρέδηα 

4.1 Θεσξείηε φηη ην θαζεζηψο εξγαζίαο ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη 

επεξεαζηεί απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε; Αλ λαη, κε πνηνπο ηξφπνπο έρεη επεξεαζηεί; 

Γηα πνηνπο ιφγνπο; Μπνξείηε λα δψζεηε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα; Αλ φρη, 

γηαηί δελ έρεη επεξεαζηεί; Μπνξείηε λα δψζεηε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα; 

4.2 Θεσξείηε φηη ην θαζεζηψο εξγαζίαο ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε ζαο επηηξέπεη λα εμειηρζείηε σο επαγγεικαηίαο εθπαηδεπηηθφο; Αλ 

λαη, κε πνηνπο ηξφπνπο ζαο επηηξέπεη; Γηα πνηνπο ιφγνπο; Μπνξείηε λα δψζεηε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα; Αλ φρη, γηα πνηνπο ιφγνπο δε ζαο επηηξέπεη λα 

εμειηρζείηε; Μπνξείηε λα δψζεηε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα; 

4.3 πλερίδεηε λα ζέιεηε λα εξγάδεζηε σο αλαπιεξσηήο εθπαηδεπηηθφο ζηε δεκφζηα 

εθπαίδεπζε; Αλ λαη, γηα πνηνπο ιφγνπο; Αλ φρη, γηα πνηνπο ιφγνπο; 

4.4 Πνηεο πξννπηηθέο ζεσξείηε φηη έρεηε λα δηνξηζηείηε σο εθπαηδεπηηθφο ζηε 

δεκφζηα εθπαίδεπζε; Δπεξεάδνπλ απηέο νη πξννπηηθέο ηα ζρέδηά ζαο λα εξγάδεζηε 

σο αλαπιεξσηήο εθπαηδεπηηθφο θαη ζην κέιινλ; Αλ λαη, κε πνην ηξφπν επεξεάδνπλ ηα 

ζρέδηά ζαο; Γηα πνηνπο ιφγνπο; Αλ φρη, γηα πνηνπο ιφγνπο δελ επεξεάδνπλ ηα ζρέδηά 

ζαο; 

5ε Δλόηεηα. Δξσηήζεηο ζπλόςηζεο/θιεηζίκαηνο 

5.1 Θέιεηε λα ζπκπιεξψζεηε θάηη πνπ ζεσξείηε ζεκαληηθφ θαη δελ ην ζπδεηήζακε ζε 

ζρέζε κε ηελ εξγαζηαθή αβεβαηφηεηα ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ; 
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ύκβνια Φσλεηηθήο Μεηαγξαθήο 

  

[επηθάιπςε εθθσλεκάησλ  

= Σν ζχκβνιν «ίζνλ» ζην ηέινο ηεο θξάζεο ηνπ νκηιεηή θαη ζηελ αξρή ηεο θξάζεο 

ηνπ επφκελνπ νκηιεηή δειψλεη φηη δελ ππάξρεη δηαθξηηφ θελφ ρξφλνπ κεηαμχ ησλ δχν 

θξάζεσλ :: Μηα ή πεξηζζφηεξεο δηπιέο ηειείεο δειψλνπλ ηελ πξνέθηαζε ηνπ 

θσλήεληνο πνπ πξνεγείηαη.  

Κάζε επηπιένλ δηπιή ηειεία δειψλεη ηελ πξνέθηαζε ηνπ θσλήεληνο πεξίπνπ γηα κηζφ 

δεπηεξφιεπην θείκελν.  

[ γέιηα] Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη εληφο ησλ ηεηξάγσλσλ παξελζέζεσλ 

δειψλνπλ φηη ην πιηθφ πνπ πεξηθιείεηαη κέζα ζε απηά είλαη επεμεγήζεηο ηεο 

εξεπλήηξηαο ή ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο 

 [ ] Οη ηεηξάγσλεο παξελζέζεηο ρσξίο πεξηερφκελν δειψλνπλ ηελ χπαξμε δηαιφγνπ 

πνπ δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηελ αλάιπζε απφ ηνλ αλαιπηή 

 (.) Ζ ηειεία κέζα ζηελ παξέλζεζε δειψλεη κηθξή αιιά αηζζεηή παχζε ( 

ρξνλνκεηξνχληαη νη παχζεηο θαη ν ρξφλνο γξάθεηαη ζε παξέλζεζε, κε αξηζκνχο κέρξη 

ην πιεζηέζηεξν δέθαην ηνπ δεπηεξνιέπηνπ,  

// Οη δχν πιάγηεο παξάιιειεο γξακκέο δειψλνπλ φηη ε θξάζε πνπ αθνινπζεί 

αθνχγεηαη ηαπηφρξνλα κε ηε θξάζε ηνπ επφκελνπ νκηιεηή  

θείκελν  Ζ ππνγξάκκηζε ζεκαίλεη φηη νη ιέμεηο εθθσλνχληαη κε επηπιένλ έκθαζε 

 ΚΔΗΜΔΝΟ Οη ιέμεηο κε θεθαιαίν εθθσλνχληαη δπλαηφηεξα απφ ηηο άιιεο 

 (θείκελν) Σν πιηθφ εληφο ηνπο δελ αθνχγεηαη θαιά 

 […] ζθφπηκε παξάιεςε  

 

                                                                         (Potter & Wetherell,2009:261) 

 

 

 


