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Τι είναι η βιογραφική αφηγηματική προσέγγιση
• «Βιογραφική αφηγηματική προσέγγιση» : ένα
πολυσχιδές πεδίο ερευνητικής δραστηριότητας διαφορετικές μεθοδολογικές προτάσεις και ερευνητικές
πρακτικές.

• Η βιογραφική αφηγηματική έρευνα συνιστά ένα ευρύ
πεδίο που εμπεριέχει:
(1) θεωρητικούς προβληματισμούς σχετικά με τη
«βιογραφία» (ως μια ιδιάζουσα κοινωνική κατασκευή
που κατασκευάζεται αφηγηματικά ενέχει σημαντικές
βιοκοσμικές και κοινωνικές λειτουργίες),
(2) μεθοδολογικές αρχές για το σχεδιασμό και την
υλοποίηση βιογραφικών μελετών,
(3) μεθόδους και τεχνικές για την παραγωγή και ανάλυση
βιογραφικού υλικού.
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• Γ. Τσιώλης & Ε. Σιούτη (επιμ.)
Βιογραφικές (ανα)κατασκευές
στην ύστερη νεωτερικότητα.
Θεωρητικά και μεθοδολογικά
ζητήματα της βιογραφικής
έρευνας στις κοινωνικές
επιστήμες, Αθήνα: Νήσος.
2013.
• Κείμενα των
Peter Alheit, Ursula Apitzsch,
Bettina Dausien, Lena
Inowlocki, Helma Lutz,
Gerhard Riemann, Gabriele
Rosenthal, Γιώργου Τσιώλη,
Thomas Schäfer, Fritz Schütze,
Bettina Völter
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Τι μπορεί να αξιοποιήσει ως υλικό η βιογραφική
έρευνα;
• A. Τεκμήρια ζωής ή
προσωπικά τεκμήρια
(“documents of life”, “personal
documents”). [Επιστολές,
ημερολόγια, φωτογραφίες,
αυτοβιογραφίες]. Συνήθως
παράγονται πριν την έρευνα
και για διαφορετική χρήση.
Εκλαμβάνονται ως ενδείξεις
της «υποκειμενικής σκοπιάς»
της ατομικής ζωής.
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• B. Βιογραφικές αφηγήσεις ή αλλιώς οι αφηγήσεις ζωής,
που παράγονται στο πλαίσιο μιας βιογραφικής
αφηγηματικής συνέντευξης, όπου ο ερωτώμενος/η καλείται
ενώπιον του συνεντευκτή να αφηγηθεί απροσχεδίαστα την
ιστορία της ζωής του συνολικά ή μια περίοδό της,
ανακαλώντας στη μνήμη προσωπικές εμπειρίες και
βιώματα, γεγονότα στα οποία ο ίδιος είχε προσωπική
ανάμειξη.
Η επικοινωνιακή αυτή διάδραση καταγράφεται
(ηχογραφείται ή βιντεοσκοπείται) και μέσω της διαδικασίας
της μεταγραφής (transcription) αποδίδεται σε γραπτό
κείμενο. Το κείμενο αυτό αποτελεί εντέλει το υλικό που θα
επεξεργαστεί αναλυτικά ο ερευνητής.

Η βιογραφική προσέγγιση είναι διεπιστημονική
και δια-εθνική:
• Το ενδιαφέρον για τις βιογραφικές αφηγήσεις το μοιράζονται οι
κοινωνιολόγοι με τους ψυχολόγους, τους ιστορικούς, τους
ανθρωπολόγους, τους ανθρωπογεωγράφους, τους επιστήμονες της
Αγωγής, της Υγείας και της Κοινωνικής Εργασίας.
• Ο διάλογος για τη βιογραφική έρευνα είναι δια-εθνικός.

• Ένωση Προφορικής Ιστορίας:
http://www.epi.uth.gr/index.php?page=home
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Η βιογραφική αφηγηματική προσέγγιση νοείται ως ένας
προνομιακός τρόπος ερευνητικής πρόσβασης:
o (α) στους πολυσχιδείς τρόπους με τους οποίους οι κοινωνικοί
δρώντες δίνουν νόημα στον κόσμο τους και τη θέση τους μέσα σε
αυτόν με βάση τη βιογραφική τους εμπειρία,
o (β) στους τρόπους με τους οποίους βιώνονται και θεματοποιούνται
ευρύτερες κοινωνικές μεταβολές και ανακατατάξεις από τα δρώντα
και ενεχόμενα υποκείμενα. [Διαδικασίες βιογραφικής
προσοικείωσης κοινωνικών μεταβολών – «βιογραφική εργασία»],
o (γ) στα πρότυπα και τους προσανατολισμούς δράσης, μελετώντας
το απόθεμα της βιωμένης εμπειρίας των δρώντων, όπως αυτό
διαμορφώθηκε μέσα στο χρόνο και μέσα σε συγκεκριμένα
κοινωνικά, πολιτισμικά και ιστορικά πλαίσια,
o (δ) στις διαδικασίες συγκρότησης ταυτοτήτων.
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Μερικά παραδείγματα ερευνών:
• Ο. Παντούλη, Αφηγήσεις ζωής
Ελληνίδων επιστημόνων. Η εξέλιξή τους
στους τομείς της Φυσικής, της
Μηχανικής και της Τεχνολογίας.
Θεσσαλονίκη: Ρώμη, 2015
• «Σκοπός της εργασία είναι να εξετάσουμε με
ερευνητικό εργαλείο τις αφηγήσεις ζωής και
με μέθοδο ανάλυσης την αφηγηματική
ανάλυση, τις εμπειρίες ζωής γυναικών
επιστημόνων –ερευνήτριες και καθηγήτριες
πανεπιστημίου που διακρίθηκαν στον τομέα
τους– και τους παράγοντες που επέδρασαν
ώστε να ασχοληθούν και να αναπτύξουν
σημαντική επιστημονική δραστηριότητα στις
φυσικές επιστήμες, την επιστήμη της
μηχανικής, την τεχνολογία και τα
μαθηματικά». (σ. 102-103).
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• Π. Χαντζαρούλα, Σμιλεύοντας την
υποταγή. Οι έμμισθες οικιακές
εργάτριες στην Ελλάδα το πρώτο μισό
του εικοστού αιώνα. Αθήνα
Παπαζήσης. 2012.
• «Εξετάζει την παραγωγή της
υποκειμενικότητας [των οικιακών
εργαζομένων] στο πλαίσιο του νοικοκυριού
και της οικιακής οικονομίας και εισάγει
την έννοια της πορείας ζωής στην ανάλυση
της εμπειρίας της εργασίας. Το κύριο
ερώτημα που θέτει το βιβλίο αφορά τη
σμίλευση της υποταγής: Πώς τα
υποκείμενα παράγονται ως υποτελή; πώς
βιώνουν την υποτελή θέση τους στην
κοινωνία; πώς εγκαθιδρύεται το αίσθημα
της κατωτερότητας και του αποκλεισμού
σε σχέση με αυτά που οι άλλοι κατέχουν:
υλικά αγαθά και ατομικότητα;» (σελ. 43).
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• Η M. Crossley (1999) στην έρευνά
της «Αποδίδοντας νόημα στη
μόλυνση από τον ιό HIV»
μελέτησε την επίδραση που έχουν
τραυματικά γεγονότα, όπως η
διάγνωση μιας σοβαρής
ασθένειας, στη ζωή του ανθρώπου
και συγκεκριμένα στην αίσθηση
του χρόνου καθώς και του
ελέγχου των πραγμάτων.
Κεντρικό ερευνητικό της ερώτημα
αποτέλεσε το εξής:
• Με ποιους τρόπους οι
διαγνωσθέντες ως φορείς του ιού
HIV αναπτύσσουν μια συνεκτική
αφήγηση ή ιστορία, η οποία τους
επιτρέπει να νοηματοδοτήσουν
την εμπειρία τους και να
εξηγήσουν τη σημασία της στους
εαυτούς τους και στους άλλους;
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Η παραγωγή βιογραφικών αφηγηματικών
κειμένων:
Η βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη.
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• Η βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη είναι ένα είδος
«ανοικτής» συνέντευξης, στην οποία ο ερωτώμενος
καλείται απροσχεδίαστα να αφηγηθεί την ιστορία της
ζωής του συνολικά ή μια περίοδό της, ανακαλώντας στη
μνήμη του προσωπικές εμπειρίες και βιώματα, γεγονότα
στα οποία ο ίδιος είχε προσωπική ανάμειξη.
• Κατά τη βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη ο
ερωτώμενος ωθείται να ενεργοποιήσει ως κύριο τρόπο
παρουσίασης την αφήγηση.
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Σημεία διαφοροποίησης της βιογραφικής αφηγηματικής
συνέντευξης από την ημι-δομημένη συνέντευξη

• Ο βαθμός δόμησης της διαδικασίας: Στην ημιδομημένη συνέντευξη υπάρχει οδηγός με ερωτήσεις, τον
οποίο ο ερευνητής ακολουθεί έστω και με ευέλικτο
τρόπο. Στη βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη (στο
πρώτο και κύριο μέρος) ο αφηγητής καλείται να δομήσει
ο ίδιος μια αφήγηση χωρίς να του δίνονται κατευθύνσεις
παρά μόνο ένα γενικό έναυσμα.
• Στη βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη καλείται
πρωτίστως να «αφηγηθεί» (να ανακαλέσει στη μνήμη
του και να διηγηθεί δικές του εμπειρίες και όχι να
εκθέσει τις απόψεις του).
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• Η αφήγηση διακρίνεται από άλλους τρόπους
παρουσίασης καταστάσεων πραγμάτων (όπως η
περιγραφή, η επιχειρηματολογία, η αξιολόγηση, ο
απολογισμός κ.λπ.) στο βαθμό που:
(α) εμπεριέχει τη διάσταση της μεταβολής («χρονικής
ακολουθίας») που λαμβάνει χώρα λόγω της δράσης των
υποκειμένων σε συγκεκριμένες καταστάσεις.

(β) προϋποθέτει μια μορφή "αναβίωσης" της
ιστορούμενης εμπειρίας. Ο αφηγητής μετατίθεται
νοητικά ξανά στη θέση του φορέα της βίωσης ή της
δράσης, έστω και από τη φιλτραρισμένη, μέσω της
μεταγενέστερης γνώσης του, παροντική σκοπιά.
Ανασυνθέτει τη σκηνή, τη λογική της δράσης και πολλές
φορές τα συναισθήματα του δρώντος ή του
συμμετέχοντος υποκειμένου.
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• Στην περιγραφή τα γεγονότα παρουσιάζονται από μια
απόσταση, αποστερημένα δηλαδή από τη βιωματική
τους επένδυση.
• Στην επιχειρηματολογία λαμβάνεται μια
«θεωρητική» στάση έναντι των γεγονότων ή των
καταστάσεων, που μπορεί να απέχει τόσο από τη
βιωματική στάση όσο και από την καθημερινή
πρακτική.
• Στη βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη κύριο λόγο οφείλουν να
έχουν οι αφηγήσεις. Βέβαια στη ροή του λόγου ο ομιλητής
ενεργοποιεί και άλλους τρόπους (περιγραφές, αξιολογήσεις,
"θεωρίες", επιχειρηματολογίες), οι οποίοι λαμβάνονται σοβαρά
υπόψη κατά την ανάλυση των συνεντεύξεων.

Η διαδικασία της βιογραφικής αφηγηματικής
συνέντευξης.
• Η βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη αποτελεί μια
σύνθετη επικοινωνιακή διαδικασία που περιλαμβάνει
τρεις διακριτές μεταξύ τους φάσεις:
τη φάση της κύριας αφήγησης,
τη φάση των παρεπόμενων ερωτήσεων,
τη φάση των ερωτήσεων απολογισμού και των
ελεύθερων ερωτήσεων.
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Η φάση της κύριας αφήγησης
• Η συνέντευξη ξεκινά με έναυσμα του συνεντευκτή που
προτρέπει τον ερωτώμενο να αφηγηθεί την ιστορία της
ζωής του, χωρίς ωστόσο να ιεραρχεί θεματικές ή να
υποβάλλει οπτικές. Ο αφηγητής θα πρέπει εξ αρχής να
αφεθεί ελεύθερος να επιλέξει αυτόνομα την
αφηγηματική διαδρομή που θα ακολουθήσει και να
οικοδομήσει ο ίδιος τη μορφή των αφηγήσεών του.

• "Θα ήθελα, σας παρακαλώ, να μου διηγηθείτε την
ιστορία της ζωής σας. Θα ήθελα να γυρίσετε όσο πιο
πίσω μπορείτε και να μου διηγηθείτε όσα γεγονότα και
εμπειρίες ήταν για εσάς σημαντικά. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε όσο χρόνο θέλετε. Εγώ δε θα σας
διακόπτω κάνοντας ερωτήσεις και, αν θέλω να σας
ρωτήσω κάτι, θα το κάνω όταν τελειώσετε".
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• Ο αφηγητής, αφού κατανοήσει την προτροπή του
συνεντευκτή και "επικυρώσει" το αφηγηματικό συμβόλαιο,
ξεκινά μια περισσότερο ή λιγότερο εκτενή αφήγηση - που
μπορεί να διαρκέσει από 10 λεπτά έως και ώρες-, στην
οποία παρουσιάζει την ιστορία της ζωής του ως
αλληλοδιαδοχές γεγονότων και καταστάσεων που
συνιστούν μια βιογραφική εξέλιξη, καταλήγοντας κατά
κανόνα στο παροντικό σημείο.
• Σε όλο αυτό το διάστημα ο συνεντευκτής πρέπει να
παρακολουθεί με προσοχή χωρίς να παρεμβαίνει ή να
κατευθύνει τον αφηγητή. Παρέχει μόνον ενδείξεις στον
αφηγητή ότι τον παρακολουθεί με αμείωτο ενδιαφέρον
(Στάση της ενεργούς ακρόασης).
• Ο συνεντευκτής εντοπίζει κενά, ασάφειες, αποσιωπήσεις
και τις σημειώνει για να θέσει σχετικά ερωτήματα στη
δεύτερη φάση της συνέντευξης.

Η φάση των παρεπόμενων ερωτήσεων.
• Όταν τελειώσει η φάση της κύριας αφήγησης, γεγονός που
δηλώνεται συνήθως με κάποια χαρακτηριστική ένδειξη από
τον αφηγητή(π.χ. «κάπως έτσι λοιπόν έχει η ιστορία μου»,
«και έτσι λοιπόν φτάσαμε να είμαστε τώρα εδώ και να
κουβεντιάζουμε» «Δεν ξέρω αν σε κάλυψα με αυτά που σου
είπα. Θες να με ρωτήσεις τίποτα;»), τότε αρχίζει η δεύτερη
φάση της συνέντευξης, αυτή των ερωτήσεων που ανέκυψαν
από την ίδια την αφήγηση.
• Σε αυτή τη δεύτερη φάση ο στόχος είναι:
 (α)να δοθούν εναύσματα για τη συνέχιση αφηγηματικών
διαδρομών που, ενώ ξεκίνησαν κατά την κύρια αφήγηση,
διακόπηκαν ή έμειναν ημιτελείς∙
 (β) να προκληθούν νέες αφηγήσεις με αφορμή κομβικά
σημεία της κύριας αφήγησης, αποσιωπήσεις, ασάφειες,
υπεκφυγές και να καλυφθούν με αυτό τον τρόπο τα κενά
της αφήγησης του πρώτου μέρους. Οι ερωτήσεις οφείλουν
να είναι και εδώ τέτοιες που να εγείρουν αφηγήσεις.
20
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Ενδείκνυνται ερωτήσεις που αναφέρονται:
• (α) στη χρονική αλληλουχία των γεγονότων (π.χ. «Μου μιλήσατε πριν
για την απόφασή σας να εγκαταλείψετε το σχολείο. Τι έγινε στη
συνέχεια;»).
• (β) σε προσδιορισμένες βιογραφικές περιόδους (π.χ. «Αναφερθήκατε
προηγουμένως στα παιδικά σας χρόνια στο χωριό. Μπορείτε να
θυμηθείτε κάποια σημαντικά για εσάς περιστατικά από εκείνα τα
χρόνια;»).
• (γ) σε καταστάσεις που μνημονεύθηκαν κατά την κύρια αφήγηση
(π.χ. «Αναφέρατε προηγουμένως την κατάταξή σας στο στρατό,
μπορείτε να μού διηγηθείτε επακριβώς τη διαδικασία αυτή;»).
• (δ) σε απόψεις, επιχειρήματα ή αξιολογήσεις που αναφέρθηκαν από
τον αφηγητή, ζητώντας του να τα τεκμηριώσει αφηγηματικά. (π.χ.
«Αναφέρατε πριν ότι η εργασία ενός διοικητικού υπαλλήλου δεν
εκτιμάται θετικά, θα θέλατε να μου αναφέρετε ένα παράδειγμα από
την προσωπική σας εμπειρία;»).

Η φάση των ερωτήσεων απολογισμού και των
ελεύθερων ερωτήσεων
• Ο συνεντευκτής δύναται :
να θέσει όλων των ειδών τις ερωτήσεις,
να ζητήσει τις εκτιμήσεις, αξιολογήσεις και απόψεις του
ερωτώμενου για όλα τα ζητήματα που τον ενδιαφέρουν,
να ζητήσει από τον ερωτώμενο να κάνει συνολικούς
απολογισμούς για εξελίξεις και περιόδους του βίου του,
να εντοπίσει αντιφάσεις στο λόγο του πληροφορητή ή να του
ζητήσει να τοποθετηθεί σε αντιτιθέμενες απόψεις,
να ελέγξει αν έχουν καλυφθεί επαρκώς κατά τη συνέντευξη
όλα τα ζητήματα που εμπίπτουν στην ερευνητική του
θεματική.
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Άλλες εκδοχές βιογραφικών αφηγηματικών
συνεντεύξεων
• «Για να ξεκινήσεις, σκέψου τη ζωή σου σαν να ήταν ένα βιβλίο ή ένα
μυθιστόρημα. Φαντάσου ότι αυτό το βιβλίο έχει έναν πίνακα
περιεχομένων που περιλαμβάνει τους τίτλους των βασικών
κεφαλαίων της ιστορίας. Για να ξεκινήσουμε τώρα, παρακαλώ
περίγραψε πολύ σύντομα ποια μπορεί να είναι τα κύρια κεφάλαια σε
αυτό το βιβλίο. Δώσε σε κάθε κεφάλαιο έναν τίτλο, πες μου με λίγα
λόγια τι περιέχει το κάθε κεφάλαιο∙ πες μου ακόμη με μια δυο
κουβέντες πώς περνάμε από το ένα κεφάλαιο στο άλλο».
• Dan McAdams (2008), Lieblich, Tuval-Mashiach και Zilber (1998).
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• Βιογραφική αφηγηματική
συνέντευξη με τη χρήση
οδηγού συνέντευξης.
• Βλ. έναν εκτενή οδηγό
συνέντευξης στο βιβλίο του
Thompson, P. (1978/2002).
Φωνές από το Παρελθόν –
Προφορική Ιστορία (επιμ. Κ.
Μπάδα και Ρ. Β. Μπούσχοτεν,
μτφρ. Ρ. Β. Μπούσχοτεν, Ν.
Ποταμιάνος). Αθήνα:
Πλέθρον.
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Προετοιμασία και σχεδιασμός της συνέντευξης
• Απόκτηση ενός υποβάθρου γενικών γνώσεων σχετικά με το
ερευνώμενο θέμα, το πλαίσιο, τον τόπο.
• Μια εναρκτήρια πρόταση ή ερώτηση που θα αποτελέσει το έναυσμα
για την αφήγηση.
• Εναλλακτικές ερωτήσεις, προτροπές και παρεμβάσεις για να τις
χρησιμοποιήσει σε περίπτωση που ο ερωτώμενος δεν «επικυρώσει»
από την αρχή το αφηγηματικό συμβόλαιο,
• Κατάλογο θεμάτων που θα πρέπει να έχουν καλυφθεί με το πέρας
της συνέντευξης, σύμφωνα με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα,
• Ερωτήσεις αιτιολόγησης, έκφρασης απόψεων, τοποθετήσεων σε
σχετικά ζητήματα, για να τεθούν στην τρίτη φάση της συνέντευξης,
• Μια λίστα επαλήθευσης (checklist), για να ελέγξει αν περιήλθαν σε
γνώση του σημαντικά στοιχεία του ερωτώμενου, όπως τόπος
γέννησης, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο και επάγγελμα του ίδιου και
των γονιών του, οικογενειακή κατάσταση, αδέλφια κ.ά.
• Έντυπο ενήμερης συγκατάθεσης ή παραχωρητήριο, όπου αυτό είναι
εφικτό ή απολύτως απαραίτητο.
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• Ως προς το χώρο της συνέντευξης θα πρέπει να
επιλέγεται μέρος στο οποίο ο πληροφορητής αισθάνεται
άνετα και διασφαλίζεται μια απρόσκοπτη ιδιωτική
επικοινωνία.
• Ως προς το χρόνο της συνέντευξης θα πρέπει να
λαμβάνεται η μέριμνα ώστε η συνάντηση να έχει ανοιχτό
χρονικό ορίζοντα, διότι η διάρκειά της δεν μπορεί να
προσδιοριστεί εκ των προτέρων.
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• Η συνέντευξη κλείνει αφού ζητηθεί από τον
πληροφορητή να αποτιμήσει γενικά τη διαδικασία της
συνέντευξης.
• Είναι χρήσιμο να διασφαλιστεί η δυνατότητα μιας
νέας συνάντησης σε περίπτωση που κατά την
επεξεργασία του κειμένου της συνέντευξης
ανακύψουν νέα ερωτήματα.

Σύνταξη έκθεσης σχετικά με τη διαδικασία της
συνέντευξης - Η ανάγκη της τεκμηρίωσης
• Μετά το πέρας της επικοινωνιακής διαδικασίας της συνέντευξης ο
ερευνητής οφείλει να συντάξει μια έκθεση σχετικά με τις συνθήκες
και την εξέλιξη της διαδικασίας της συνέντευξης. Ενδείκνυται η
έκθεση αυτή να συντάσσεται πριν παρέλθει σημαντικό χρονικό
διάστημα, έτσι ώστε να είναι νωπές οι εντυπώσεις από το γεγονός
της συνέντευξης.
• Μια τέτοια έκθεση μπορεί να περιλαμβάνει:
o Τρόπο γνωριμίας με τον πληροφορητή.
o Περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για τη συμφωνία διενέργειας
της συνέντευξης.
o Εκτίμηση των κινήτρων, προσδοκιών και των ενδεχόμενων δισταγμών του
πληροφορητή σε σχέση με τη συμμετοχή του στη διαδικασία της
συνέντευξης.
o Ο τόπος και ο χρόνος της συνέντευξης. Περιγραφή του χώρου.
28
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o Ενδεχόμενη παρουσία τρίτων προσώπων, η στάση τους κατά τη
συνέντευξη.
o Άλλου είδους διακοπές ή προσκόμματα.
o Ατμόσφαιρα κατά τη συνομιλία, είδος της ψυχικής επαφής (π.χ. εγγύτητα,
αποστασιοποίηση).
o Διάθεση και βαθμός συνεργασίας από την πλευρά του πληροφορητή.
o Ύφος και τρόπος ομιλίας (π.χ. διδακτικός, επιτηδευμένος, σαρκαστικός,
ειρωνικός).
o Αφηγηματική διάθεση (αυθόρμητη αφήγηση ή κατόπιν αναγκαίων
παρεμβάσεων του συνεντευκτή).
o Αλλαγές των παραπάνω παραμέτρων κατά την εξέλιξη της συνέντευξης.
o Καταγραφή αξιοσημείωτων γεγονότων κατά τη διάρκεια της συνέντευξης
(π.χ. στιγμές έντονης συναισθηματικής φόρτισης) - καταγραφή σημαντικών
πληροφοριών που δεν καταγράφηκαν στο μαγνητόφωνο.
o Καταγραφή των συναισθημάτων του συνεντευκτή κατά τη διάρκεια της
συνέντευξης (αμηχανία, θυμός, ευχαρίστηση) και σκέψεις που έκανε σχετικά
με δικές του εμπειρίες ή ιστορίες.

Η διαδικασία της μεταγραφής.
• Μεταγραφή (Transcription) = η μετατροπή σε γραπτό
κείμενο των ηχογραφημένων ή βιντεοσκοπημένων λεκτικών
διαδράσεων σύμφωνα με καθορισμένους κανόνες
σημειογραφίας.
• Με αυτό τον τρόπο καθίστανται εμπειρικό υλικό προς
ανάλυση, αλλά και δεδομένα για την τεκμηρίωση και τον
έλεγχο των αποτελεσμάτων της έρευνας.
• Υπάρχουν διαφορετικά συστήματα σημειογραφίας, τα οποία
διαφοροποιούνται ως προς το εύρος των λεπτομερειών που
απεικονίζουν.
• Η επιλογή ενός από τα συστήματα αυτά ή ακόμη και η
δημιουργία ενός νέου σχετίζεται με το είδος της ανάλυσης που
υιοθετείται από τον κάθε ερευνητή καθώς και τη στοχοθεσία
της έρευνας.
• http://kritiki.gr/microsites/tsiolis-methodoi-texnikesanalusis/chapter/pt02ch02/tables/tb-14
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Ανάλυση βιογραφικών αφηγηματικών
κειμένων
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Μεθοδολογικές αρχές της βιογραφικής
αφηγηματικής ανάλυσης
• (α) Η αρχή της ολιστικής προσέγγισης και της ανάλυσης
αλληλουχίας:
Κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται στο σύνολό της, στην
πολυπλοκότητά της και ως αποκρυστάλλωση μιας δυναμικής
διαδικασίας παραγωγής.
Τα τμήματα του κειμένου αποκτούν τη σημασία τους μέσω της
τοποθέτησής τους στο συνολικό πλαίσιο (αλληλουχία) της μορφής
και σε σχέση με τους κανόνες δόμησής της.
Η αρχή της ολιστικής ανακατασκευής βρίσκεται στον αντίποδα της
λογικής της υπαγωγής (subsumption): Αποφεύγεται η αποκοπή των
επιμέρους στοιχείων του κειμένου και η ερμηνεία τους μέσω της
υπαγωγής τους σε ένα προκαθορισμένο σύστημα κατηγοριών,
ταξινομήσεων ή θεματικών. (Όπως γίνεται συχνά στην ανάλυση
περιεχομένου ή τη θεματική ανάλυση).
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• (β) Η αρχή του απαγωγικού συλλογισμού (abduction)
O ερευνητής επεξεργάζεται το υλικό του εντός ενός προκαταρκτικού
εννοιολογικού και θεωρητικού πλαισίου, το οποίο μετασχηματίζεται
και επεκτείνεται βάσει της επεξεργασίας των παραγόμενων
δεδομένων.
• (γ) Η διαδικασία της ανάλυσης ως μια δυναμική και διαλογική
σχέση που αναπτύσσει ο ερευνητής με τα δεδομένα του.
• (δ) Η αρχή της πολυεπίπεδης ανάλυσης
- Θεματικό επίπεδο: η έμφαση δίνεται στα θέματα και το περιεχόμενο
των λεχθέντων.
- Δομικό / μορφολογικό επίπεδο ο ερευνητής εστιάζει στον τρόπο
οργάνωσης του περιεχομένου και στα μορφολογικά χαρακτηριστικά
της εκφοράς του λόγου.
- Επίπεδο της διαλογικής ανάλυσης ή ανάλυσης της επιτέλεσης: η
έμφαση δίνεται στη διάδραση και την επικοινωνιακή ανταλλαγή
μεταξύ αφηγητή και ακροατή.
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Γ. Τσιώλης, Μέθοδοι και
Τεχνικές Ανάλυσης στην
Ποιοτική Έρευνα, Αθήνα:
Κριτική, 2014.
http://kritiki.gr/product/meth
odi-ke-technikes-analisis-stinpo/
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Η περίπτωση του Στέλιου - Σύντομο ιστορικό:
• Ο Στέλιος (48 ετών) γεννήθηκε στο Λαύριο. Είναι το μικρότερο από τα τέσσερα
παιδιά μιας εργατικής οικογένειας του Λαυρίου. Ο πατέρας του ήταν
μεταλλωρύχος. Μετά την αποφοίτησή του από το δημοτικό σχολείο και μην
μπορώντας για οικονομικούς λόγους να φοιτήσει στο γυμνάσιο, παρακολούθησε
μια εσπερινή τεχνική σχολή, ενώ παράλληλα εργαζόταν τα πρωινά ως
μαθητευόμενος σε ξυλουργείο. Στα 16 του ξεκίνησε να εργάζεται στην
κλωστοϋφαντουργία "Αιγαίο". Αρχικά τοποθετήθηκε στο μηχανουργείο και
μετά από ένα χρόνο μετατέθηκε στο υφαντήριο ως μηχανικός, συντηρητής των
μηχανών. Μετά από 12 χρόνια ο Στέλιος παραιτήθηκε, επειδή η διοίκηση του
εργοστασίου δεν του αναγνώριζε την άδεια του πρακτικού μηχανικού που
κατείχε και άλλαξε εργοστάσιο (Βιομηχανία Β). Από τη βιομηχανία Β
απολύθηκε μετά από 6 χρόνια εργασίας εξαιτίας της συνδικαλιστικής του
δράσης. Επαναπροσλήφθηκε στην κλωστοϋφαντουργία "Αιγαίο". Εκεί δούλεψε
ως το 1990, οπότε έκλεισε το εργοστάσιο. Μετά από ένα διάστημα
κινητοποιήσεων με στόχο την επαναλειτουργία του εργοστασίου, στις οποίες ο
Στέλιος συμμετείχε ενεργά, και ένα διάστημα 8 μηνών, κατά τους οποίους
λάμβανε επίδομα ανεργίας, τον υπόλοιπο χρόνο υποαπασχολείται δουλεύοντας
σε ευκαιριακές εργασίες που βρίσκει μέσω γνωστών. Τους τελευταίους μήνες
απασχολείται για μερικές ώρες την ημέρα ως συντηρητής σε ξενοδοχειακή
μονάδα της ευρύτερης περιοχής.
• Ο Στέλιος είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών (ενός αγοριού 19 ετών
και ενός κοριτσιού 17 ετών) και ζει με την οικογένειά του σε ιδιόκτητη κατοικία.
Στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με την ξυλογλυπτική.
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• Η ανάλυση της περίπτωσης
που παρουσιάζεται στη
συνέχεια ως παράδειγμα
περιλαμβάνεται στο Γ.
Τσιώλης Ιστορίες ζωής και
βιογραφικές αφηγήσεις. Η
βιογραφική προσέγγιση στην
κοινωνιολογική ποιοτική
έρευνα. Εκδόσεις Κριτική.
2006. Σελ. 213-290.
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Ερευνητικά ερωτήματα:
• Με ποιους τρόπους βιώνεται η κρίση αποβιομηχάνισης;
• Με ποιους τρόπους εγγράφεται στη βιογραφία του
ατόμου;
• Ποιες αναθεωρήσεις επιφέρει στον τρόπο κατανόησης
του εαυτού και της θέσης του μέσα στον κόσμο;
• Ποιες στρατηγικές βιογραφικής (επεξ-)εργασίας
ενεργοποιούνται;

Στάδια ανάλυσης
1ο στάδιο
Έκθεση και ανάλυση των βιογραφικών δεδομένων στη
χρονολογική τους σειρά
• Συγκροτείται ένας χρονολογικός πίνακας.
Περιλαμβάνει τους σημαντικότερους βιογραφικούς σταθμούς του
ερευνώμενου στη χρονολογική τους ακολουθία ανεξάρτητα από τη
σειρά παρουσίασής τους στο βιογραφικό κείμενο.
• Ο ερευνητής σχηματίζει μια πρώτη εικόνα σχετικά με τα κοινωνικά
χαρακτηριστικά του υποκειμένου (κοινωνική καταγωγή, εκπαιδευτική
διαδρομή, επαγγελματικές τοποθετήσεις, οικογενειακή κατάσταση)
και διατυπώνει τις πρώτες του υποθέσεις σχετικά με την εξέλιξη της
διαδρομής του βίου του (επαγγελματική και κοινωνική κινητικότητα)
σύμφωνα πάντα με το κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο της περίπτωσης.
Πλαίσιο για την ανάλυση του κειμένου της αφήγησης.
• Σημαντικό ρόλο έχει στο στάδιο αυτό η βιβλιογραφική επισκόπηση
για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με την κοινωνική ιστορία του
ερευνώμενου χώρου.
38
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Βιογραφικοί σταθμοί:
• 1946: Γέννηση στο Λαύριο, ως το μικρότερο από τα 4 παιδιά
εργατικής οικογένειας μεταλλωρύχου.
• 1958: Αποφοίτηση από το δημοτικό σχολείο. Αδυναμία φοίτησης στο
γυμνάσιο λόγω οικονομικών περιορισμών.
• 1958 – 1962: Τεχνική κατάρτιση (Φοίτηση σε εσπερινή τεχνική
σχολή). Παράλληλα: μαθητεία σε ξυλουργείο.
• 1962: Πρόσληψη στη βιομηχανία "Αιγαίο" (Κλωστοϋφαντουργία).
Πρώτη θέση εργασίας: στο μηχανουργείο.
• 1963: Τοποθέτησή του στο υφαντήριο. Αναβάθμισή του σε μηχανικό
(συντηρητή των μηχανών).
• Εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων. Συνέχιση της
εργασίας του στη βιομηχανία "Αιγαίο".
• 1973: Λήψη άδειας πρακτικού μηχανικού.
• 1974: Αλλαγή εργοστασίου. Παραίτησή του από την βιομηχανία
"Αιγαίο" εξαιτίας της μη αναγνώρισης από την εργοδοσία της άδειας
πρακτικού μηχανικού που κατείχε. Πρόσληψή του στη βιομηχανία
Β.
• Γάμος. Γέννηση των δύο του παιδιών.
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• 1980: Απόλυση από τη βιομηχανία Β εξαιτίας υποψιών ότι ενέχεται
σε κινήσεις ίδρυσης εργατικού σωματίου.
• 1980: Επαναπρόσληψή του στη βιομηχανία "Αιγαίο".
• 1986-88: Κτίσιμο ιδιόκτητου σπιτιού.
• 1990: Παύση λειτουργίας της βιομηχανίας "Αιγαίο". Απώλεια της
θέσης εργασίας.
• 1991: Συμμετοχή στις κινητοποιήσεις που είχαν στόχο αρχικά την
επαναλειτουργία του εργοστασίου και κατόπιν την καταβολή των
αποζημιώσεων.
• 1991-92: Λήψη επιδόματος ανεργίας για 8 μήνες.
• 1991 και μετά: Αποτυχημένες προσπάθειες να βρει σταθερή θέση
εργασίας. Ευκαιριακή απασχόληση.
• 1994: Ημιαπασχόληση. Τεχνικός συντηρητής σε ξενοδοχειακή
μονάδα της περιοχής.
• Λαϊκός καλλιτέχνης – συμμετοχή σε δημοτικές εκθέσεις.
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Πρώτες παρατηρήσεις
• Εργατική ταξική καταγωγή.
• Στη βιογραφική διαδρομή δεν περιλαμβάνονται
γεωγραφικές μετακινήσεις.
• Πρώιμη ένταξη στην εργασία.
• Εναλλαγές θέσεων εργασίας (στον ίδιο επαγγελματικό
ρόλο: μηχανικού) εντός Λαυρίου.
• Διαγενεακή κινητικότητα ως προς τον επαγγελματικό
ρόλο (πατέρας: μεταλλωρύχος – γιός: μηχανικός).
• …
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2ο στάδιο
Αποκάλυψη και εξέταση της κειμενικής διάρθρωσης της
βιογραφικής αφήγησης

• Ο ερευνητής διαβάζει το κείμενο προσεκτικά και το χωρίζει σε
ενότητες και υπο-ενότητες βάσει κριτηρίων που αφορούν το
περιεχόμενο (γεγονότα, εξελίξεις, θεματικές περιοχές, η μεταξύ
τους συνάρθρωση) και τη μορφή, το είδος του λόγου που
χρησιμοποιείται (αφηγηματικός, περιγραφικός λόγος,
επιχειρηματολογία).
• Στο στάδιο αυτό της ανάλυσης δίνεται έμφαση στη διαδοχική
αλληλουχία των μερών του κειμένου.
• Το στάδιο αυτό της ανάλυσης παρέχει στον ερευνητή τη
δυνατότητα να αποκτήσει μια εποπτική εικόνα της θεματικής και
μορφολογικής εξέλιξης του κειμένου, καθώς και της αλληλουχίας
των στοιχείων της δομής του και να προβεί σε πρώτες υποθέσεις
σχετικά με την εσωτερική λογική που διαπερνά τη βιογραφική
θεματοποίηση, τη «συνολική βιογραφική σκοπιά» (Gabriele
Rosenthal).

43
Διάρθρωση της βιογραφικής αφήγησης:

Α. Πρώτη αφηγηματική ενότητα : Η διαδρομή πριν το κλείσιμο του εργοστασίου.
•
•
•
•
•

•
•
•

Α1 (1-3) Προσανατολισμός. Περιεκτικός αυτοπροσδιορισμός.
Α2 (4-6) Μετάβαση από το σχολείο στην εργασία. Μαθητεία και τεχνική εκπαίδευση.
Α3 (7-17) Η ένταξη στη βιομηχανία "Αιγαίο". Η εξέλιξή του σε μηχανικό.
Α4 (18-20) Εκτίμηση της κατάστασης στο εργοστάσιο. (Εμβόλιμο τμήμα που
διακόπτεται).
Α5 (21-54) Αλλαγή εργοστασίου. Παραίτησή του από την βιομηχανία "Αιγαίο".
Πρόσληψή του στη βιομηχανία Β. "Πληροφορίες πλαισίου" που αφορούν (α) στις
μεθόδους των προσωπαρχών να εμποδίσουν την κινητικότητα των εργατών από το
ένα εργοστάσιο στο άλλο και (β) στη μεταφορά εργατών από αγροτικές περιοχές («οι
ξένοι»).
Α6 (55-95) Η απόλυση από το εργοστάσιο Β εξαιτίας του διαφωτιστικού ρόλου έναντι
των άλλων εργαζομένων.
Α7 (96-111) Η επαναπρόσληψη στη βιομηχανία "Αιγαίο". Η αξιολόγηση της
κατάστασης «τότε» (πληθώρα θέσεων εργασίας και δυνατοτήτων) συγκριτικά με το
«τώρα» (ανεργία).
Α8 (112-184) Επανάληψη της εμβόλιμης εκτίμησης της κατάστασης στο εργοστάσιο
(Πβ. Α4). Ο προσωπάρχης και το κλίμα πολιτικής καταστολής στο εργοστάσιο. Η
αντίδραση του Στέλιου στον έλεγχο της προσωπικής του ζωής. (Μετά από σχετική
ερώτηση:) Η συνδικαλιστική του δραστηριοποίηση.
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Β. Δεύτερη αφηγηματική ενότητα : Το κλείσιμο του εργοστασίου. Η
κρίση ως συλλογικό πλήγμα.
….
Γ. Τρίτη αφηγηματική ενότητα: Οι προσπάθειες εύρεσης
εργασίας.
….

Δ. Ερωτήσεις.
….
Πρώτη παρατήρηση:
Από το παροντικό σημείο του αφηγηματικού ενεργήματος ο
αφηγητής ανασκοπεί το βιογραφικό του χρόνο ως διχοτομημένο σε
ένα «πριν» και ένα «μετά» με σημείο αναφοράς το κλείσιμο του
εργοστασίου.
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3ο στάδιο
Δομική περιγραφή
• Στη φάση αυτή οι ενότητες του κειμένου αναλύονται σειρά προς
σειρά. Επιδιώκεται η ανασυγκρότηση νοήματος που οδηγεί σταδιακά
στο σχηματισμό κατηγοριών και στη διατύπωση υποθέσεων
• Κατά την ανάλυση του κειμένου λαμβάνονται υπόψη στοιχεία που
αφορούν το περιεχόμενο των λεχθέντων, τα μορφολογικά στοιχεία
εκφοράς του λόγου, καθώς επίσης οι αλληλεπιδράσεις του πλαισίου
της συνέντευξης.
• Πέντε ερωτήματα-οδηγός για την ερμηνευτική προσέγγιση των
τμημάτων του κειμένου (Lucius – Hoene & Deppermann):
 Τι παρουσιάζεται στο απόσπασμα;
 Πώς παρουσιάζεται;
 Γιατί παρουσιάζεται το συγκεκριμένο απόσπασμα - και όχι κάποιο
άλλο;
 Γιατί παρουσιάζεται στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο - και όχι σε
κάποιο άλλο;
 Γιατί παρουσιάζεται με αυτόν τον τρόπο - και όχι με κάποιον άλλο;

46

Άσκηση: να χωρίζετε το κείμενο σε ενότητες και
να δώσετε σε καθεμιά από αυτές έναν τίτλο:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Σ: Εγώ είμαι γέννημα θρέμμα από δω και ο πατέρας μου δηλαδήεε ο πατέρας μου δούλευε στη Γαλλική εταιρεία, ήταν μεταλλωρύχοςλοιπόν και γω εδώ πέρα οπωσδήποτε.
Βγάζοντας το δημοτικό έχω πάει σε μια τεχνική σχολήλοιπόν εε δουλεύω το πρωί σε ξυλουργείο και τέτοια
σε μαραγκούδικο 16 χρονών αφού τελείωσα τη σχολή ας πούμε
16 χρονών μπήκα στο ΑΙΓΑΙΟ, κλωστοϋφαντουργία-εκεί μπήκα στο μηχανουργείο
δούλεψα κάνα χρόνο εκεί και μετά με βάλανε στο υφαντήριο
στα υφάσματα στ' αργαλειά
από κει και πέρα - εκεί έγινα τεχνίτης δηλαδή- κατάλαβες;
εκτός τις άλλες σπουδές που μπορούσα να κάνω έξω ας πούμε
υπό έτσι τύπου σεμιναρίων εκτός της τεχνικής σχολής ας πούμε
από μόνος μου που διάβαζα άλλα βιβλία τεχνικά κτλ.
συνέχεια ανέβαινα - πλούτιζα τις γνώσεις μου
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Α1 (1-3) Προσανατολισμός. Περιεκτικός αυτοπροσδιορισμός.
Σ: Εγώ είμαι γέννημα θρέμμα από δω και ο πατέρας μου δηλαδήεε ο πατέρας μου δούλευε στη Γαλλική εταιρεία, ήταν μεταλλωρύχοςλοιπόν και γω εδώ πέρα οπωσδήποτε.
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Λειτουργία αποσπάσματος: σκιαγραφεί σύντομα αλλά μεστά τα κύρια
στοιχεία του αυτοπροσδιορισμού του.
[Στην επικοινωνιακή κατάσταση της συνέντευξης και απέναντι σε ένα "μη οικείο
σημαντικό άλλο", το συνεντευκτή, ο αφηγητής δίνει το περίγραμμα της δημόσια
προβαλλόμενης αυτοεικόνας του. Ενδεικτικός είναι ο τρόπος που ξεκινά: "εγώ
είμαι…«}.
Κύρια στοιχεία του αυτοπροσδιορισμού:
(α) η εντοπιότητα του ιδίου καθώς και του πατέρα του (Λαυριώτη τρίτης γενιάς),
(β) το επάγγελμα του πατέρα του, (γόνος εργατικής οικογένειας και μάλιστα με
πατέρα μεταλλωρύχο· εργάτη δηλαδή εκείνου του κλάδου που είναι
αναπόσπαστα συνδεδεμένος με την ιστορία του Λαυρίου καθώς και του
ελληνικού εργατικού κινήματος).

{Τα στοιχεία αυτά, οι συνυποδηλώσεις τους και οι μεταξύ τους συσχετίσεις
συνιστούν ένα πλέγμα νοηματοδοτήσεων, μια δομή νοήματος που αποτελεί το
υπόβαθρο για να οροθετήσει το υποκείμενο την ταυτότητά του: Δεν είναι μόνο το
γεγονός της γέννησης στο Λαύριο που εγγυάται την εντοπιότητα. Η διαγενεακή
συνέχεια και η οικογενειακή ιστορία αποτελούν εχέγγυα της συμμετοχής του στο
σκληρό πυρήνα της πολιτισμικής υπόστασης της πόλης, όπως αυτή έχει
αποκρυσταλλωθεί στην ιστορική της διαδρομή: ο φορέας της βιογραφίας έχει
βιομηχανική εργατική καταγωγή και μετέχει στην ιδιαίτερη κουλτούρα του
τόπου}. [Στη συνέχεια το πλέγμα αυτό θα διευρυνθεί]
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Εναρκτήρια χωρία των βιογραφικών αφηγήσεων

Στέλιος
Σ: Εγώ είμαι γέννημα θρέμμα
από δω και ο πατέρας μου
δηλαδή-εε ο πατέρας μου
δούλευε στη γαλλική εταιρεία,
ήταν μεταλλωρύχος- λοιπόν
και γω εδώ πέρα οπωσδήποτε.

Βλάσης
Β: εε η ζωή η δικιά μου είναι
ένα οδοιπορικό που έχει
ξεκίνημα από το 1964.
Είμαι από ένα πολύ μικρό
χωριό του Νομού Ηλείας.
Που… και είναι το ότι δεν
είμαι και μέσα από το χωριό
είμαι από ένα συνοικισμό
εξοχή πάντα ερημιά,
ταλαιπωρία και αυτός ήταν
και ο λόγος που με ανάγκασε
να φύγω, να ζητήσω κάπου
αλλού τις ευτυχίες, κάπου
αλλού τα πράγματα που
επιθυμούσα κάπου αλλού να
δω τους καινούργιους
ορίζοντες, τις καινούργιες
κατευθύνσεις.

Αλίκη
Α: Η καταγωγή μου και μένα
και του άντρα μου…
είμαστε απ΄ την Ήπειρο, απ΄
την Πρέβεζα …
Εεε ο άντρας μου ξεκίνησε από
μικρός, 15 στα 16 ήρθε στην
Αθήνα
με τ' αδέλφια του
πιο πριν από μένα
εγώ καθώς παντρεύτηκα ήρθα
στην Αθήνα

Οι τρεις βιογραφικές αφηγήσεις παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις:
 H περίπτωση του Στέλιου αναδεικνύει μια "εντοπισμένη"
βιογραφία, που οργανώνεται γύρω από δύο σταθερές, τον τόπο και
το επάγγελμα, στην περίπτωση του Βλάση και της Αλίκης κυριαρχεί
η κίνηση.
 Οι δύο ανδρικές βιογραφικές αφηγήσεις εξελίσσονται ως ατομικές
διαδρομές, στην ιστόρηση της Αλίκης η βιογραφική διαδρομή
εμφανίζεται "εν σχέσει", άμεσα δηλαδή συναρτημένη με τη
διαδρομή του ανδρός και της οικογένειας.

 Επισήμανση: η σημασία του ανοικτού τύπου συνέντευξης.
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Α2 (4-6) Η μετάβαση από το σχολείο στην εργασία. Μαθητεία και
τεχνική εκπαίδευση.

Βγάζοντας το δημοτικό έχω πάει σε μια τεχνική σχολήλοιπόν εε δουλεύω το πρωί σε ξυλουργείο και τέτοια
σε μαραγκούδικο -
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• Θεματική ανάλυση:
• Αναφορά στην τρίχρονης περίοδο διπλής μαθητείας : μαθητεία σε ξυλουργείο το
πρωί (άτυπη) και φοίτηση σε τεχνική σχολή το απόγευμα  διττή επαγγελματική
προοπτική: η μαθητεία στο ξυλουργείο παρέχει τη δυνατότητα απασχόλησης στο
χώρο των ελεύθερων επαγγελμάτων. Η κατάρτιση στην τεχνική σχολή συνδέεται με
την προοπτική απασχόλησης στις νέες βιομηχανικές μονάδες (Λαύριο – τέλος
δεκαετίας του '50).
• Δομική ανάλυση:
• Εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο ο αφηγητής «επιλέγει» να ξεκινήσει τη
βιογραφία του: Ως αφετηριακό σημείο αναδεικνύεται η διαδικασία μετάβασης από
το σχολείο στην εργασία· ή καλύτερα, η προπαρασκευή για την ένταξη στην αγορά
εργασίας. Καμιά αναφορά δε γίνεται σε γεγονότα ή καταστάσεις από τα παιδικά του
χρόνια. [Η σημασία της ανάλυσης αλληλουχίας].
• [Απαγωγική λογική]:
• Υπόθεση 1: Αυτή η αφηγηματική επιλογή είναι συμπτωματική;
• Υπόθεση 2: Η αφηγηματική επιλογή υπόκειται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης
«αφηγηματικής στρατηγικής».
• Για να ελέγξω τις υποθέσεις επινοώ μια συνθήκη που αν ισχύει τότε επιβεβαιώνεται η
Υ2 και αν όχι η Υ1.
• Η αναφορά στα παιδικά χρόνια λογίζεται ως στοιχείο που σχετίζεται με την «ιδιωτική
σφαίρα».
• Υπάρχουν στην αυθόρμητη αφήγηση άλλα στοιχεία που αναφέρονται στην ιδιωτική
σφαίρα, όπως αναφορές στα παιδικά χρόνια, στο γάμο, στην απόκτηση παιδιών, στις
δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου;
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• Από την εξέταση του κειμένου στο σύνολό του προκύπτει πως
απουσιάζουν από αυτό αυθόρμητες αναφορές σε δεδομένα ή
γεγονότα που αναφέρονται στην ιδιωτική σφαίρα (παιδικά χρόνια,
γάμος, απόκτηση παιδιών, δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου).
• Μπορούμε, να υποστηρίξουμε πως το υποκείμενο αναπαράγει ως
προς τον τρόπο αυτοπαρουσίασής του ένα εσωτερικευμένο
πολιτισμικό υπόδειγμα που επιτάσσει το διαχωρισμό της δημόσιας
από την ιδιωτική σφαίρα και τη σκιαγράφηση της ανδρικής
βιογραφίας στο χώρο της πρώτης (η «δημόσια» εκδοχή του εαυτού
προσδιορίζεται από το επάγγελμα, την επαγγελματική διαδρομή και
τα επιτεύγματά της). Συνεπώς η βιογραφία ξεκινά από την
προπαρασκευαστική φάση της πλήρους εισόδου του στην αγορά
εργασίας, η οποία μάλιστα ως προς το ένα της σκέλος (μαθητεία στο
ξυλουργείο) νοηματοδοτείται από τον αφηγητή ήδη ως εργασία
("δουλεύω«).
• Ο αφηγητής ανταποκρίνεται σε ένα πρότυπο που προσιδιάζει κατά
κανόνα σε ανδρικές βιογραφίες , σύμφωνα με το οποίο το άτομο
ταυτίζεται με το επάγγελμά του. "Η έννοια του επαγγέλματος…
συγκροτεί την κεντρική μήτρα κοινωνικής σημασιοδότησης του
ατόμου, οροθετώντας την κοινωνική του ‘ταυτότητα’" (Τσουκαλάς
1987:206). [Η σύνδεση με τη βιβλιογραφία]
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Α3 (7-17) Η ένταξη στη βιομηχανία "Αιγαίο". Η εξέλιξή του σε
τεχνίτη.

16 χρονών αφού τελείωσα τη σχολή ας πούμε
16 χρονών μπήκα στο ΑΙΓΑΙΟ, κλωστοϋφαντουργία-εκεί μπήκα στο μηχανουργείο
δούλεψα κάνα χρόνο εκεί και μετά με βάλανε στο υφαντήριο
στα υφάσματα στ' αργαλειά
από κει και πέρα - εκεί έγινα τεχνίτης δηλαδή- κατάλαβες;
εκτός τις άλλες σπουδές που μπορούσα να κάνω έξω ας πούμε
υπό έτσι τύπου σεμιναρίων εκτός της τεχνικής σχολής ας πούμε
από μόνος μου που διάβαζα άλλα βιβλία τεχνικά κ.λπ.
συνέχεια ανέβαινα - πλούτιζα τις γνώσεις μου
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• Θεματική ανάλυση:
 Στα 16 του εγκαταλείπει την τέχνη του ξυλουργού και ξεκινά να εργάζεται
στη βιομηχανία. (κλωστοϋφαντουργία "Αιγαίο".) Η μεγάλη ζήτηση
εργατικών χεριών αποτέλεσμα της ραγδαίας βιομηχανικής ανάπτυξης στη
δεκαετία του '60: ευνοϊκό πλαίσιο απασχόλησης. Μέσα σ΄ αυτό ο Στέλιος
έχει καλές προοπτικές εξέλιξης (κατέχει τεχνικές γνώσεις έχοντας τελειώσει
τεχνική σχολή και είναι μέτοχος βιομηχανικής κουλτούρας.)
 Αρχικά δουλεύει στο μηχανουργείο και μετά μετατίθεται στο υφαντήριο:
"και μετά με βάλανε στο υφαντήριο στα υφάσματα στ' αργαλειά…".
(Αναβάθμιση του ρόλου του δρώντος υποκειμένου).
[Η σημασία της μορφολογικής απόδοσης]
• Επίπεδο νοηματοδότησης :
 Η κατάκτηση της γνωστικής επάρκειας του τεχνίτη κατανοείται από το ίδιο
το υποκείμενο ως μια πολυεπίπεδη μαθησιακή διαδικασία, της οποίας
σημαντικότερο συστατικό αποτελεί η τριβή με το αντικείμενο στο "φυσικό"
χώρο της εργασίας, στο εργοστάσιο.
• Εστιάζοντας στη λειτουργία του συγκεκριμένου χωρίου μπορούμε να
υποστηρίξουμε πως σ΄ αυτό αποδίδονται συνοπτικά τα στάδια και οι
διαδικασίες γένεσης του μηχανικού: κατάρτιση στην τεχνική σχολή, τριβή
με το αντικείμενο στο χώρο της εργασίας, συμμετοχή σε σεμινάρια,
προσωπική ενασχόληση. Κατά την περιγραφή της επαγγελματικής εξέλιξης
κυρίαρχη είναι η θεματική που σχετίζεται με την απόκτηση της ιδιότητας
του τεχνίτη· ιδιότητα που αποτελεί κεντρικό συστατικό της
αυτοπεριγραφής του υποκειμένου.
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Άσκηση: τι πληροφορίες μπορούμε να αντλήσουμε
από το απόσπασμα;
Βέβαια τότε την εποχή εκείνη είχανε προσωπάρχη των εργοστασίων
γιατί ανθούσε η βιομηχανία
γύρω γύρω εργοστάσια και δουλεύανε όλοι
και από πού δε φέρνανε κόσμο
και τους τάζανε λαγούς με πετραχήλια που λένε,
τους λέγανε πως θα 'χουνε δωμάτια ξέρω γω έτσι σε …
θα μένουνε σε σπίτια καλά με τηλεοράσεις, με μούπες σούπα ξέρω γω
τα πάντα τους
και τους βάζανε σε κάτι κατώγεια ας πούμε έτσιτους νοικιάζανε στα γύρω χωριά Κερατέα, Καμάριζα, Ανάβυσσοκατάλαβες;
Εκτός εδώ του Λαυρίου που είχε τις πολυκατοικίες.
Έφερνε κόσμο πολύ
και γενικά όλα τα εργοστάσια, δουλεύανε ξένοιξένοι πολλοί ξένοι, εκτός απ΄ τους ντόπιους δουλεύανε και πολύς ξένος
κόσμος, έτσι;
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• Ανασυγκρότηση του πλαισίου των συνθηκών στα μέσα της
δεκαετίας του 70:
• Η ανάπτυξη της βιομηχανίας στο Λαύριο  σημαντική
ζήτηση εργατικών χεριών.
• Στους ανειδίκευτους εργάτες η ζήτηση καλυπτόταν με την
εισαγωγή εργατικού δυναμικού αγροτικής προέλευσης που
στρατολογούταν μαζικά μέσω οργανωμένων "εκστρατειών".
• Περιορισμός της ελεύθερης διακίνησης των εργατών: άτυπες
συνεννοήσεις μεταξύ προσωπαρχών.
• Περιοριστικό πλαίσιο δράσης για τους «ξένους».
• Σκιαγράφηση της εικόνας των «ξένων» (εργατών
μεταναστευτικής προέλευσης): θύματα εκμετάλλευσης και
εξαπάτησης – αντικείμενα ελέγχου και διευθέτησης.
• Δίδεται έμφαση στο «παρελθοντικό παρόν».
• Πώς φωτίζεται, όμως, το απόσπασμα (ως προς τη
λειτουργία του) ιδωμένο εντός του πλαισίου του;
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εκεί έπιασα το 62.Δούλευα ήμουνα 16 χρονών τότε και σταμάτησα
γύρω στο τέλος του 74 - τέλος του 74.
Ε: 12 χρόνια.
Σ: Ναι. Πήγα σ΄ ένα άλλο εργοστάσιο, στο
εργοστάσιο Β.
γιατί πήγα εκεί;
γιατί δε μου αναγνωρίζανε την άδεια
πρακτικού μηχανικού που είχα βγάλει.
Ε: στο ΑΙΓΑΙΟ;
Σ: Στο ΑΙΓΑΙΟ ναι
και από κει βρήκα ας πούμε …
κουβέντιασα με ένα φίλο μου στο
εργοστάσιο εκεί.
Πήγα έκανα μια αίτηση εντάξει δεκτή
'θα μου αναγνωρίσεις την άδεια;'
'βεβαίως.'
Έτσι και πήγα.
Βέβαια τότε την εποχή εκείνη είχανε
προσωπάρχη των εργοστασίων
γιατί ανθούσε η βιομηχανία
γύρω γύρω εργοστάσια και δουλεύανε όλοι

και από πού δε φέρνανε κόσμο
και τους τάζανε λαγούς με πετραχήλια που λένε,
τους λέγανε πως θα 'χουνε δωμάτια ξέρω γω έτσι
σε …
θα μένουνε σε σπίτια καλά με τηλεοράσεις, με
μούπες σούπα ξέρω γω τα πάντα τους
και τους βάζανε σε κάτι κατώγεια ας πούμε έτσιτους νοικιάζανε στα γύρω χωριά Κερατέα,
Καμάριζα, Ανάβυσσο- κατάλαβες;
Εκτός εδώ του Λαυρίου που είχε τις
πολυκατοικίες.
Έφερνε κόσμο πολύ
και γενικά όλα τα εργοστάσια, δουλεύανε ξένοιξένοι πολλοί ξένοι, εκτός απ΄ τους ντόπιους
δουλεύανε και πολύς ξένος κόσμος, έτσι;
λοιπόν και κάπου οι προσωπάρχες, όταν πήγαινε
ο ένας και έπαιρνε προσωπικό του άλλου
κάπου…
ναι και είχανε πει να μην παίρνει ο ένας με τον
άλλονε
αλλά όταν δεν μπορούσαν να κάνουν
διαφορετικά το αποσιωπούσανεαπλώς έστελνε μια επιστολή ο ένας στον άλλονε κατάλαβες πώς γινότανε η …
λοιπόν και είχα πάει εκεί
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• Εστίαση στο παροντικό παρελθόν: ποια η λειτουργία του
εξιστορούμενου επεισοδίου στο παρόν της αφήγησης;
• «Τοποθέτηση» [εκείνη η ιδιότητα του ομιλιακού ενεργήματος, που
επιτρέπει στους συμμετέχοντες στη διάδραση να προσδίδουν ο
καθένας στον εαυτό του και στον «άλλο» χαρακτηριστικά, τα οποία
τους «τοποθετούν» σε συγκεκριμένες κοινωνικές θέσεις και
προσδιορίζουν πτυχές της ταυτότητάς τους ].
• Η «τοποθέτηση» του Στέλιου εντός της ομάδας των «ντόπιων»
(κατοχή κοινωνικού κεφαλαίου και βιομηχανικής κουλτούρας),
ανδρών, ειδικευμένων εργατών (μηχανικών)  δυνατότητα
διεκδίκησης αυτόνομης δράσης και υπέρβασης των εμποδίων που
έθετε το άτυπο δίκτυο των προσωπαρχών. Σε αντίθεση με τους
"ξένους", φορείς αγροτικής κουλτούρας και μεταναστευτικής
αντίληψης που εμφανίζονται στον λόγο του αφηγητή ως
εξαναγκασμένοι σε υποταγή.
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Β3. (266-312) Τα συσσίτια. Η δραματική ένταση της ανέχειας.
έκτοτε ήρθαν τα συσσίτια
από τα μέσα ενημέρωσης ΣΚΑΙ κ.λπ.
ήρθαν τα συσσίτια
η ντροπή ήταν εκεί- τουλάχιστον για μένα για μένα τουλάχιστον ήταν ντροπή
εκεί που είχαμε ξέρω γω κάποια χρήματα
κάποιοι ήμασταν τέλος πάντων
είχαμε φτιάξει κάτι στον τόπο μας
τις γνωριμίες μας τα αυτά μας
να στέκεσαι τώρα στην ουρά, να σου δίνουνε ας πούμε, τι;
δύο κιλά μακαρόνια,
να σου στέλνουνε ρούχα για να σε ντύσουνε
λοιπόν και έβλεπες πολλοί, όχι μόνο εγώ, πολλοί κοιταζόμασταν στα μάτιαεγώ τουλάχιστον μέχρι που έβαλα τα κλάματαόχι από ντροπή -από ντροπή αλλά και από αγανάκτηση
και λέω πού έφτασα
να στέκεσαι στην ουρά να πάρεις ένα κιλό μακαρόνια
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• Είναι επίσης αξιοσημείωτο, όπως προκύπτει από την κειμενική
συνάρθρωση ("εκεί που είχαμε ξέρω γω κάποια χρήματα … να στέκεσαι
τώρα στην ουρά") πως το δρων υποκείμενο νοηματοδοτεί την κατάστασή
του αντιπαραβάλλοντάς την προς την προηγούμενη (το "τότε").
• Ο τρόπος, με τον οποίο ο αφηγητής ανασυγκροτεί τη σκηνή των συσσιτίων,
παραπέμπει στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται και βιώνει τη νέα του
κατάσταση: ως "ανατροπή" της προηγουμένης, ως απώλεια της
κοινωνικής του θέσης (κοινωνική έκπτωση) και κάθε περιθωρίου δράσης.
• Δραματική αναντιστοιχία της εικόνας του εαυτού κατά τη συμμετοχή του
στα συσσίτια με την προηγούμενη κοινωνική του θέση (κατοχή χρημάτων αναγνώριση στο πλαίσιο της τοπικής κοινωνίας - απόκτηση ακίνητης
περιουσίας - κατοχή κοινωνικού κεφαλαίου).
• Εξαναγκασμός του υποκειμένου σε στάσεις και συμπεριφορές που δε
συνάδουν στην εδραιωμένη εικόνα του εαυτού και στο αξιακό πλαίσιο που
αντιστοιχούσε σ΄ αυτήν.
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Δύο μορφολογικά στοιχεία:
Α. Η αναφορά στα "συσσίτια" εισάγεται με μια φράση που εμπεριέχει
αξιολογική κρίση και έντονη συγκινησιακή φόρτιση. Ο αφηγητής
θεματοποιεί τη σκηνή των συσσιτίων ανασυγκροτώντας όχι τόσο το
πραγματολογικό επίπεδο, αλλά κυρίως τη νοητική και συναισθηματική
της επένδυση από το συμμετέχον στη σκηνή υποκείμενο.
Β. Χρήση β΄ ενικού προσώπου - αποστασιοποιημένη διατύπωση –εδώ το
β΄ ενικό προσομοιάζει του απρόσωπου γ΄ ενικού. Ο αφηγητής
αποστασιοποιείται από την εικόνα αυτή, αρνείται να την ιδιοποιηθεί
(αξιολόγηση - evaluation).
• Ένδειξη απόγνωσης και αγανάκτησης, αλλά και μια μορφή παθητικής
αντίστασης στην αποδοχή της νέας κατάστασης και του «νέου»
εαυτού.
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4ο στάδιο
Αναλυτική αφαίρεση
• Κατά το στάδιο της αναλυτικής αφαίρεσης ο ερευνητής παραμένει
στο επίπεδο της μεμονωμένης περίπτωσης. Αποστασιοποιείται
όμως από τις λεπτομέρειες των επιμέρους τμημάτων του κειμένου
και προβαίνει σε συνολικές αποτιμήσεις που αφορούν στα δομικά
χαρακτηριστικά της περίπτωσης.
• Ακολουθεί η συγκριτική ανάλυση διαφορετικών περιπτώσεων.
• Σχηματισμός μιας τυπολογίας: φάσμα των μορφών τις οποίες
μπορεί να λάβει η συγκεκριμενοποίηση του εξεταζόμενου
φαινομένου, παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα γενικευτικών
κρίσεων σχετικά με τα τυπικά χαρακτηριστικά του προς εξέταση
φαινομένου.
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•

Η κρίση βιώνεται ως βιογραφική ρήξη που συνίσταται στην ασυμμετρίας της
βιογραφικά εδραιωμένης ταυτότητας του εαυτού προς τη νέα τοποθέτηση στον
μεταβαλλόμενο κοινωνικό χώρο.

•

Η κρίση βιώνεται ως αποσταθεροποίηση της εμπεδωμένης ταυτότητας του εαυτού.
 Δραματική μεταβολή της θέσης του υποκειμένου έναντι των
διαδραματιζομένων γεγονότων:
o

Οι εξελίξεις που καθορίζουν τη ζωή του φαίνεται να τον ξεπερνούν.

o

Απώλεια της δυνατότητας μακροπρόθεσμου βιογραφικού σχεδιασμού.

o

Εξαναγκασμός σε στάσεις και συμπεριφορές (π.χ. συμμετοχή στη λήψη του
"συσσιτίου", αποδοχή εκμεταλλευτικών όρων εργασίας) που δε συνάδουν με
το αξιακό υπόστρωμα του εαυτού.

o

Αδυναμία ανταπόκρισης στις επιταγές του κοινωνικού του ρόλου ως αρχηγού
της οικογένειας, τόσο σε ό,τι αφορά με τη διασφάλιση των οικονομικών
πόρων άλλα και στη δημιουργία όρων αποκατάστασης των γόνων.

 Αναποτελεσματικότητα των βιογραφικά αποκρυσταλλωμένων
στρατηγικών δράσης.
o

Πρακτικές και πρότυπα δράσης που απέδιδαν στην προτεραία κατάσταση
αποδεικνύονται τώρα αναποτελεσματικά.
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 Αλλαγή του χαρακτήρα του οικείου βιοτικού του χώρου.
o
Διάβρωση τη συλλογικότητας του «εμείς». Διαφοροποίηση των
τροχιών και εξατομίκευση των "πεπρωμένων".
o Ο διαχωρισμός σε χρόνο της εργασίας και ελεύθερο χρόνο χάνει
πλέον το νόημά του. Η απώλεια της εργασιακής κανονικότητας δε
σήμανε μόνο την αποδιοργάνωση του εργασιακού χρόνου, αλλά και
των ρουτινών της καθημερινότητας.
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Η βιογραφική επεξεργασία της κρίσης.
α. Μορφές συμβολικής αντίστασης.
 Το υποκείμενο εμφανίζεται να προσπαθεί να διαφυλάξει την
εδραιωμένη αυτοεικόνα του έστω και αν αυτή δεν ανταποκρίνεται
πλέον στη νέα πραγματικότητα.
 Εκδηλώνεται μια λανθάνουσα αντίσταση απ΄ την πλευρά του
υποκειμένου ως προς το να αποδεχτεί τη νέα εικόνα του εαυτού του.
 Εκλογίκευση - της στάσης του, τονίζοντας την έλλειψη περιθωρίων
δράσης και εναλλακτικών δυνατοτήτων.
 Προσπάθεια του αφηγητή να διαφυλάξει στο συμβολικό επίπεδο
την εικόνα μιας αλληλέγγυας και συνεκτικής κοινότητας.
β. Διαδικασίες συμβολικών μετατοπίσεων και αναζήτηση μιας νέας
ισορροπίας.
 Επανεκτίμηση και νέα σημασιοδότηση αφανών πτυχών του εαυτού.
 Αναβάθμιση δραστηριοτήτων του «ελεύθερου χρόνου» ως προς τη
σημασία για την επίτευξη μιας "ασταθούς ισορροπίας" ως προς τη
διευθέτηση της καθημερινότητας.
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