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«Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών ατόμων με αναπηρία που 

διαβιούν σε ιδρύματα και σε δομές κοινωνικής φροντίδας» 

 
Ημερομηνία συμπλήρωσης ερωτηματολογίου        /    / 
(ημέρα, μήνας και χρόνος)  
 
Α. Δημογραφικά  στοιχεία ερωτώμενου/ης  
 
Φύλο:    Άνδρας / Γυναίκα  (Παρακαλώ επιλέξτε) 
Ηλικία: ……………… 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης (σημειώστε με √)  
 
Διδακτορικός τίτλος  
Μεταπτυχιακός τίτλος  
Πτυχίο ΑΕΙ  
Πτυχίο ΤΕΙ  
Τεχνική σχολή/ΙΕΚ  
Απολυτήριο Λυκείου  
Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε)  
 
Ειδικότητα: 
 
Εκπαιδευτικός  
Ψυχολόγος   
Κοινωνικός Λειτουργός   
Διοικητικός υπάλληλος   
Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε)  
 
Καθήκοντα στο φορέα:  
 

 

 

.
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B. Χαρακτηριστικά του φορέα απασχόλησης σας 

 

1. Τόπος λειτουργίας του φορέα  
 

Δήμος   

Περιφέρεια   

 

2. Σε ποιες κατηγορίες ενήλικων ατόμων με αναπηρία απευθύνεται ο φορέας 
όπου εργάζεστε;  

  
1  Κινητική αναπηρία   
(παρακαλώ εξειδικεύστε)  

 

2  Αισθητηριακή αναπηρία  
(παρακαλώ εξειδικεύστε) 

 

3  Νοητική υστέρηση   
4  Ψυχική αναπηρία    
5  Πολλαπλές αναπηρίες  
6. Άλλο (παρακαλώ εξειδικεύστε)  

 

3. Τι υπηρεσίες παρέχει ο φορέας όπου εργάζεστε στα ενήλικα άτομα με 
αναπηρία;  

Είδος 
υπηρεσιών  

Κινητι
κή 
αναπηρ
ία 

Αισθητηριακή 
αναπηρία  Νοητικ

ή 
Υστέρη
ση 

Ψυχική 
αναπηρ
ία  

Πολλαπλ
ές 
αναπηρί
ες 

Άλλο 
(παρακαλ
ώ 
εξειδικεύσ
τε) 

Προβλήμα
τα όρασης 

Προβλήμα
τα ακοής 

Φιλοξενία         
Εκπαίδευση        
Επαγγελματικ
ή κατάρτιση 

       

Προστατευόμ
ενη 
απασχόληση 

       

Ψυχαγωγία        
Άλλο 
(παρακαλώ 
εξειδικεύστε) 

       

        
 

4. Παρέχει προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης σε ενήλικα άτομα με αναπηρία;  

Ναι  Όχι  
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5. Σε ποιες ομάδες ενήλικων ατόμων με αναπηρία απευθύνονται τα προγράμματα 
και τι θέματα/αντικείμενα καλύπτουν;  

 

Αντικείμενο 
προγράμμα
τος  

Κινητικ
ή 
αναπηρ
ία 

Αισθητηριακή 
αναπηρία  Νοητική 

Υστέρη
ση 

Ψυχική 
αναπηρ
ία  

Πολλαπλ
ές 
αναπηρίε
ς 

Άλλο 
(παρακαλ
ώ 
εξειδικεύσ
τε) 

Προβλήμα
τα όρασης 

Προβλήμα
τα ακοής                             

 

6. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που γνωρίζετε ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
των ενήλικων ατόμων με αναπηρία;  

 

Λίγο Καλά Πολύ καλά Καθόλου 

    

 
Γιατί;  

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………… 

 

 

 

7. Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιεί η δομή;  

Ναι Όχι Περιστασιακά  Δεν γνωρίζω / 
δεν απαντώ 
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Γ. Απόψεις σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ενήλικων 
ατόμων με αναπηρία  

 
8. Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο τα ενήλικα άτομα με αναπηρία να εντάσσονται 
σε εκπαιδευτικά προγράμματα;  

 
Ναι Όχι Οπωσδήποτε  Δεν είναι 

απαραίτητο  
Δεν γνωρίζω / 
δεν απαντώ 

     

 
9. Ποιος είναι, κατά τη γνώμη σας, ο βασικός στόχος της δια βίου εκπαίδευσης 
για τα ενήλικα άτομα με αναπηρία; (σημειώστε με σειρά προτίμησης) 
 
Αυτοεξυπηρέτηση   
Προώθηση στην απασχόληση  
Απόκτηση γενικής παιδείας  
Γνώσεις για εύρεση/διατήρηση εργασίας  
Κοινωνικοποίηση   
Ψυχαγωγία  
Άλλο/προσδιορίστε  
  
 
10. Ποιες είναι, από την εμπειρία σας, οι πέντε βασικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
των ενήλικων ατόμων με αναπηρία; παρακαλώ εξειδικεύστε ποια/ες κατηγορίες 
αναπηρίας αφορούν  
 
 
Εκπαιδευτικές ανάγκες  

Κινητική 
αναπηρία 

Αισθητηριακή αναπηρία  

Νοητική 
Υστέρηση 

Ψυχική 
αναπηρία  

Πολλαπλές 
αναπηρίες 

Άλλο 
(παρακαλώ 
εξειδικεύστε) 

Προβλήματα 
όρασης 

Προβλήματα 
ακοής 

1. 
       

2. 
       

3.        

4.        

5. 
       

        

 
 
11. Ποιες είναι, από την εμπειρία σας, βασικές δεξιότητες και γνώσεις αυτό-
εξυπηρέτησης και αυτοφροντίδας που μπορούν να λάβουν τα ενήλικα άτομα με 
αναπηρία από εκπαιδευτικά προγράμματα; παρακαλώ εξειδικεύστε ποια/ες 
κατηγορίες αναπηρίας αφορούν  
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Δεξιότητες αυτό-εξυπηρέτησης 
/φροντίδας Κινητική 

αναπηρία 

Αισθητηριακή αναπηρία  

Νοητική 
Υστέρηση 

Ψυχική 
αναπηρία  

Πολλαπλές 
αναπηρίες 

Άλλο 
(παρακαλώ 
εξειδικεύστε) 

Προβλήματα 
όρασης 

Προβλήματα 
ακοής 

1. 
       

2. 
       

3.        

4.        

5. 
       

        

 

12. Ποιες είναι, από την εμπειρία σας, βασικές κοινωνικές δεξιότητες που 
μπορούν να λάβουν τα ενήλικα άτομα με αναπηρία από εκπαιδευτικά 
προγράμματα;  παρακαλώ εξειδικεύστε ποια/ες κατηγορίες αναπηρίας αφορούν. 
 

 
Κοινωνικές δεξιότητες  

Κινητική 
αναπηρία 

Αισθητηριακή αναπηρία  

Νοητική 
Υστέρηση 

Ψυχική 
αναπηρία  

Πολλαπλές 
αναπηρίες 

Άλλο 
(παρακαλώ 
εξειδικεύστε) 

Προβλήματα 
όρασης 

Προβλήματα 
ακοής 

1. 
       

2. 
       

3.        

4.        

5. 
       

 
       

 

13. Ποιες είναι, από την εμπειρία σας, άλλες δεξιότητες που μπορούν να 
αποκτήσουν τα ενήλικα άτομα με αναπηρία από εκπαιδευτικά προγράμματα; 
παρακαλώ εξειδικεύστε ποια/ες κατηγορίες αναπηρίας αφορούν. 
 

 
Άλλες δεξιότητες  

Κινητική 
αναπηρία 

Αισθητηριακή αναπηρία  

Νοητική 
Υστέρηση 

Ψυχική 
αναπηρία  

Πολλαπλές 
αναπηρίες 

Άλλο 
(παρακαλώ 
εξειδικεύστε) 

Προβλήματα 
όρασης 

Προβλήματα 
ακοής 

1. 
       

2. 
       

3.        
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4.        

5. 
       

        

 

14. Ποια από τα παρακάτω θέματα πιστεύετε ότι είναι σημαντικότερα για την 
εκπαίδευση των ενήλικων ατόμων με αναπηρία; Παρακαλώ επιλέξτε τα πέντε 
σημαντικότερα και εξειδικεύστε ποια/ες κατηγορίες αναπηρίας αφορούν. 

Θέματα  
Κινητική 
αναπηρί
α 

Αισθητηριακή αναπηρία  

Νοητική 
Υστέρησ
η 

Ψυχική 
αναπηρί
α  

Πολλαπλέ
ς 
αναπηρίες 

Άλλο 
(παρακαλώ 
εξειδικεύστε
) 

Προβλήματ
α όρασης 

Προβλήματ
α ακοής 

Ατομική υγιεινή         
Μαγειρική         
Εκμάθηση του 
χρήματος 

       
Εκμάθηση του 
χρόνου 

       
Επικαιρότητα         
Κοινωνικοί 
κανόνες και 
συμπεριφορά  

       

Ζωγραφική, 
χειροτεχνίες, 
μικροκατασκευές 

       

Θεατρικό 
παιχνίδι  

       

Χοροθεραπεία          
Μουσικόθεραπεί
α - 
Μουσικοκινητική  

       

Κίνηση        

Υγεία – Ευεξία        

Αθλητισμός        

        

        

        

 

15. Ποια είναι, από την εμπειρία σας, τα σημαντικότερα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν τα ενήλικα άτομα με αναπηρία κατά την εκπαίδευσή τους;  
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................... 
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16. Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να είναι οργανωμένα τα προγράμματα ώστε να 
ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των ενήλικων ατόμων με αναπηρία; 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

......................... 
 
17. Ποιοι είναι, από την εμπειρία σας, οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας των 
προγραμμάτων εκπαίδευσης των ενήλικων ατόμων με αναπηρία;  

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

......................... 
 
18. Ποιοι είναι, από την εμπειρία σας, οι βασικοί παράγοντες αποτυχίας των 
προγραμμάτων εκπαίδευσης των ενήλικων ατόμων με αναπηρία;  

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

......................... 

 
19. Θα θέλατε να προσθέσετε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που πιστεύετε ότι 
είναι χρήσιμη για την έρευνα;  

 
 
 
 

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και το χρόνο σας! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 
Οδηγός Συνέντευξης 
 



 
«Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών ατόμων με αναπηρία που διαβιούν σε ιδρύματα 

και σε δομές κοινωνικής φροντίδας» 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

 

Προσωπικά στοιχεία 

 

Φύλο 

Ηλικία 

Τόπος διαμονής 

Μορφή αναπηρίας 

Επίπεδο/είδος εκπαίδευσης (έχεις πάει σχολείο; Σε ποιο; Τι έκανες εκεί;…) 

 

Ερωτήσεις 

Α. Εκπαιδευτική εμπειρία 

Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας ερωτήσεων είναι να διερευνηθεί το αν ο/η 
συνεντευξιαζόμενος/η έχει λάβει ή λαμβάνει κάποια εκπαίδευση, μετέχει ή όχι σε 
προγράμματα κατάρτισης και τι είδους είναι αυτά. 

 

Παρακολουθείς κάποια μαθήματα/προγράμματα κατάρτισης-εκπαίδευσης;  

(Αν όχι – Έχεις παρακολουθήσει κάποια μαθήματα στο παρελθόν;) 

Τι μαθαίνεις; 

Σου αρέσει; 

Για ποιο λόγο παρακολουθείς τα συγκεκριμένα προγράμματα; 

Πού πιστεύεις ότι μπορούν να σε βοηθήσουν; 

Ποιος αποφάσισε τη συμμετοχή σου σε αυτά τα προγράμματα; 

Τι θα άλλαζες σε σχέση με τα προγράμματα που παρακολουθείς/έχεις παρακολουθήσει; 

 

Β. Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών 

Στόχος της ενότητας αυτής είναι η διερεύνηση του τι θέλει ο/η συνεντευξιαζόμενος/η να μάθει, 
τι θεωρεί πως θα του είναι χρήσιμο και για ποιον λόγο. 



 

Πιστεύεις ότι χρειάζεται να μαθαίνεις συνεχώς διάφορα πράγματα; 

Έχεις σκεφτεί αν θα σε ενδιέφερε/άρεσε – ή αν θα σου ήταν χρήσιμο να μάθεις κάτι άλλο; Τι 
είναι αυτό; 

Για ποιο λόγο θα ήθελες να το μάθεις; (αυτοεξυπηρέτηση, ευχαρίστηση, ψυχαγωγία, 
απασχόληση…) 

Σε τι θα σου άρεσε να λάβεις εκπαίδευση για να μπορείς να αυτοεξυπηρετείσαι και να 
φροντίζεις καλύτερα τον εαυτό σου; 

Τι θα σου άρεσε να μάθεις σχετικά με την καθημερινότητά σου, τις επαφές με τους 
γύρω σου, για να κινείσαι καλύτερα στο περιβάλλον σου; 

Τι θα σου άρεσε να μάθεις σχετικά με την ψυχαγωγία ή τον ελεύθερο χρόνο σου; 

Θεωρείς πως σου δίνονται ευκαιρίες να μετέχεις σε προγράμματα εκπαίδευσης/κατάρτισης; 

Ποιος θεωρείς ότι μπορεί να σου παρέχει την καλύτερη υποστήριξη για να μάθεις καινούργια 
πράγματα; 

Ποιος θεωρείς ότι θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να μαθαίνεις πράγματα; 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 
Λίστα φορέων δείγματος έρευνας 
 
 



 
 

Α. Φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ΑμεΑ 

(ανά περιφέρεια) 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Πρότυπο Ειδικό Οικοτροφείο " Οι Άγιοι Ανάργυροι, Παλλήνη  
ΠΕΓΚΑΠ- ΝΥ Άνοιξης, Άνοιξη  
Ίδρυμα για το παιδί " Παμακάριστος, Νέα Μάκρη 
Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής, Νέο Ψυχικό  
Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Προβλήματα όρασης & 
πρόσθετες Αναπηρίες "Αμυμώνη ", Ελληνικό  
Το Εργαστήρι Λίλιαν Βουδούρη, Ίλιον  
Σικιαρίδειον Ίδρυμα Παράτημα Ελληνικού, Μαρούσι  
"Ερμής " Σωματείο Γονέων & Κηδεμόνων & Φίλων ΑμεΑ, Ελληνικό  
Ένωσις Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων, Λαγονήσι  
Σωματείο Ναυτικών Γονέων Παιδιών Με Ειδικές Ανάγκες " Αργώ", Πειραιάς  
Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής " Μαργαρίτα", Νεα Πεντέλη  
Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α." Ορίζοντες", Άγιος Δημήτριος   
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ " Ο Καλός Σαμαρείτης ", Αργυρούπολη  
ΙΠΑΠ " Θεοτόκος", Ίλιον   
Σύλλογος Γονέων & Φίλων ΑμεΑ Σαλαμίνας, Σαλαμίνα 
Πειραϊκή Ένωση Γονέων , Κηδεμόνων & Φίλων ΑμεΑ, Καμίνια Πειραιάς  
Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών, Χολαργός  
Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων ΑμεΑ Δ. Αττικής, Περιστέρι  
ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ" Σύλλογος Γονέων-Κηδεμόνων & Φίλων ΑμεΑ, Αγιοι Ανάργυροι  
Ίδρυμα Περιθάλψεων Ατόμων με Νοητική υστέρηση 'Μ. Κοκόρη', Γλυφάδα 
Κέντρο Αποκατάστασης Δυσπροσάρμοστων Ατόμων " Η Δάμαρις", Άνοιξη 
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Καθυστερημένων Ατόμων " Η Αγία Φιλοθέη, Πεντέλη 
Κέντρο ΑμεΑ  Γονέων & Φίλων Δ. Καισαριανής, Καισαριανή 
Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών Βούλας, Βούλα 
ΚΕΑΤ, Καλλιθέα 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ελευσίνας, Ελευσίνα 
Κέντρο Προστασίας Παιδιών "Μιχαλήνειο", Πειραιάς 
 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Εύβοιας, Αυλίδα 
Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ " Ειδική Παιδεία", Λιβαδειά 
Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Βοιωτίας, Θήβα 
Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Εύβοιας, Χαλκίδα 
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Ειδικών Σχολέιων & Τάξεων & ΑμεΑ Φθιώτιδας, Λαμία 
Σύλλογος Γονέων ΑμεΑ Φωκίδας, Άμφισσα 
"Εστία " Άγιος Νικόλαος, Γαλαξίδι 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων & Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Ν. Λάρισας, Λάρισα  
Κέντρο Προστασίας ΑμεΑ" Ο Αριστεύης", Λάρισα  
Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λάρισας, Λαρισα 



Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Ειδικών Σχολέιων & ΑμεΑ Ν. Τρικάλων "Ελπίδα", Τρίκαλα  
Σύλλογος "Συμπαράσταση" Τρικάλων, Τρίκαλα  
Ίδρυμα Ειδικών Παιδιών Ν. Μαγνησίας " Άσπρες Πεταλόυδες', Βόλος  
(πρώην) ΚΕΠΕΠ Καρδίτσας , Καρδίτσα  
Θεοδωρίδειο Κέντρο " Ορίζοντες', Καρδίτσα  
Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης, Καρδίτσα 
ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Νέας Ιωνίας Μαγνησίας 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων Αποφοίτων Λακιάς, Λακιά Θεσσαλονίκης  
Σύλλογος Συνδρόμου Down, Θεσσαλονίκη 
ΚΕΠΕΠ Άγιος Δημήτριος", Θεσσαλονίκη 
Σωματείο Αποκατάστασης & Ειδικής Αγωγής ΑμεΑ " Ο Σωτήρ", Θεσσαλονίκη 
Κέντρο Ειδικής Αγωγής , Καλαμαριά Θεσσαλονίκη 
Μονάδα Αυτιστικού Παιδιού " Ελπίδα", Ωραιόκαστρο  
Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας " Ο Αγ. Παντελεήμων", Λαγκαδάς 
Σύλλογος Οικογενειών ΑμεΑ Δ. Συκεών, Συκιές  
Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη  
Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών Β. Ελλάδος " Ο Ήλιος",  Θεσσαλονίκη  
ΚΑΦΚΑ Νιγρίτας Σερρών, Νιγρίτα 
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόληση " Ηλιαχτίδα", Αριδαία  
Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Χαλκιδικής  
ΔΕΠΑ Γιαννιτσών  ΚΔΑΠ ΜΕΑ, Γιαννιτσά  
"Τα Παιδιά της Άνοιξης", Αλεξάνδρεια  
"Υφάδι" Νάουσας, Νάουσα  
Σύλλογος Γονέων & Φίλων ΑμεΑ Ν. Σερρών, Σέρρες  
Κέντρο Αποκατάστασης ΑμεΑ Σερρών, Σέρρες  
Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης, Κιλκίς  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Καβάλας, Χρυσούπολη 
Ψυχολογικό Κέντρο Β. Ελλάδος , Παράρτημα Ξάνθης, Χρυσά Ξάνθης  
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σιταγρών Δράμας  
Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δράμας 
Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Έβρου, Αλεξανδρούπολη  
Νομαρχιακός Σύλλογος ΑμεΑ « Μέριμνα» Ορεστιάδας 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Ειδικό Εργαστήρι  Κοζάνης, Κοζάνη  
Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης ΑμεΑ Πτολεμαΐδας 
Σύλλογος Γονέων  & Κηδεμόνων Παιδιών Αμεα Ν. Φλώρινας 
ΚΔΑΠ- ΑΜΕΑ Γρεβενών  
Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Καστοριάς  
Νομαρχιακός Σύλλογος ΑμεΑ Κοζάνης, Πτολεμαϊδα  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Στέγη Αυτιστικών Ατόμων "Ελένη - Γύρα", Ζίτσα Ιωαννίνων  
Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας "Νεομάρτυς Γεώργιος", Ιωάννινα  
"Η Μέριμνα" Ιωαννίνων, Ιωάννινα  
Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Πρέβεζας  



Πρότυπο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ " Αγία Θεοδώρα", Άρτα 
Σύλλογος Γονέων & Φίλων Παιδιών ΑμεΑ Ηγουμενίτσας  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Κεφαλλονιάς, Αργοστόλι  
Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων & Φίλων ΑμεΑ Κέρκυρας 
Νομαρχιακός Σύλλογος ΑμεΑ Ν. Ζακύνθου  
Οργανισμός Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου Ζάκυνθος  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών , Παράρτημα Αχαΐας, Πάτρα  
Μονάδα Σπαστικών Παιδιών Πάτρας 
Πολυδύναμο Κέντρο Πολιτών με Αναπηρία, Πάτρα  
ΚΑΦΚΑ Αιγίου  
Κ.Ε.ΠΕ.Π Λεχαινών, Λεχαινά  Ηλείας  
Σωματείο ΑμεΑ "Ηλίς", Πύργος  
Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων, Πάτρα  
Σύλλογος ΑμεΑ - Γονέων & Φίλων " Ηλιαχτίδα", Αγρίνιο   
Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής & Αποκατάστασης " Παναγιά Ελεούσα " 
Μεσολόγγι  
Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής & Αποκατάστασης " Παναγιά Ελεούσα " Αγρίνιο 
Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Αγρινίου 
 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΚΑΦΚΑ Φιλιατρών  
Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Μεσσηνίας, Καλαματά  
Ευθήμειο Κέντρο, Αρχαία Κόρινθος  
 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
"Ζωοδόχος Πηγή", Ν. Αλικαρνασσός  
Κέντρο Ειδικών Παιδιών - Ό Άγιος Σπυρίδων, Ηράκλειο  
Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Ηρακλείου, Ηράκλειο  
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων & Φίλων των Ατόμων Παιδιών & Ενηλίκων με Αναπηρίες " 
Αγάπη", Ρέθυμνο  
Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Χανίων, Χανιά  
Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών & Νέων Κρήτης, Χανιά  
Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου, Άγιος Νικόλαος  
Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Ρεθύμνου 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Νομαρχιακός Σύλλογος ΑμεΑ Λέσβου" Κυψέλη", Μυτιλήνη  
Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Αγιάσου " Θεομήρωρ", Μυτιλήνη   
Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Σάμου 
Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Χίου  
Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Λέσβου, Δαφιά Καλλονής  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Δωδεκανησιακός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ " Ελπίδα", Ρόδος  



Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Δωδεκανήσου, Ρόδος  
ΚΑΦΚΑ Ρόδου 
Σωματείο Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ " Ο Αγ. Παντελεήμων "Καλύμνου  
Σύλλογος Γονέων &Κηδεμόνων ΑμεΑ " Ο Σωτήρ", Κως  
 
 
Β. Kέντρα Kοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (Κ.Κ.Π.Π.) της Χώρας (ΕΔΡΕΣ & 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ) 
 
1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ – Έδρα: Καβάλα 
α Παρ/μα Χρονίων Παθήσεων Δράμας  
β Παρ/μα Προστασίας Παιδιού Δράμας  
γ Παρ/μα Προστασίας Παιδιού Καβάλας  
δ Παρ/μα Αποθεραπ. & Αποκ/σης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής  
ε Παρ/μα Χρονίων Παθήσεων Καβάλας 
2. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Έδρα: Θεσσαλονίκη 
α Παρ/μα Αποθεραπ. & Αποκ/σης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης 
β Παρμ/μα Χρονίων Παθήσεων Θεσ/κης - «Ο Άγιος Παντελεήμων» 
γ Παρ/μα Αποθεραπ. & Αποκ/σης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών 
3. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Έδρα: Φλώρινα 
4. ΗΠΕΙΡΟΥ – Έδρα: Ιωάννινα 
α Παρ/μα Προστασίας Παιδιού Θεσπρωτίας 
β Παρ/μα ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας 
γ Παρ/μα Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων 
δ Παρ/μα ΑΜΕΑ Ιωαννίνων «ο Νεομάρτυς Γεώργιος)' 
5. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – Έδρα: Λάρισα 
α Παρ/μα ΑΜΕΑ Λάρισας "Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ" 
β Παρ/μα ΑΜΕΑ Τρικάλων 
γ. Παρ/μα Αποθεραπ. & Αποκ/σης Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας 
6. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – Έδρα Ζάκυνθος 
7. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – Έδρα: Πάτρα 
α Παρ/μα Προστασίας Παιδιού Αχαϊας- «ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ» 
β Παρ/μα ΑΜΕΑ Λεχαινών 
γ Παρ/μα ΑΜΕΑ Αιγίου - ''ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΑΤΡΟΥ" 
8. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – Έδρα: Δομοκός 
α Παρ/μα ΑΜΕΑ Εύβοιας 
β Παρ/μα ΑΜΕΑ Ευρυτανίας 
γ Παρ/μα ΑΜΕΑ Φθιώτιδας 
δ Παρ/μα Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας 
9. ΑΤΤΙΚΗΣ – Έδρα: Αθήνα 
α Παρ/μα ΑΜΕΑ Ανατολικής Αθήνας 
β Παρ/μα ΑΜΕΑ Δυτικής Αθήνας 
γ Παρ/μα Αποθεραπ. & Αποκ/σης Παιδιών με Αναπηρία Βούλας 
δ Παρ/μα Προστασίας Παιδιού Αττικής- «Η ΜΗΤΕΡΑ» 
ε Παρ/μα Παιδικού Αναπτυξιακού Κέντρου Αττικής - "ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ " 
10. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – Έδρα: Λέσβος 
11. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – Ρόδος 
α Παρ/μα ΑΜΕΑ Δωδεκανήσου 
β Παρμ/μα Προστασίας Παιδιού Δωδεκανήσου 



12. ΚΡΗΤΗΣ – Έδρα: Ηράκλειο 
α Παρ/μα Αποθεραπ. & Αποκ/σης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου 
β Παρ/μα Προστασίας Παιδιού Ηρακλείου 
γ Παρ/μα ΑΜΕΑ Χανίων 
δ Παρ/μα Προστασίας Παιδιού Λασιθίου 
ε Παρ/μα ΑΜΕΑ Λασιθίου 
στ Παρ/μα ΑΜΕΑ Ρεθύμνου 
ζ Παρμ/μα Προστασίας Παιδιών & Νέων Χανίων 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
 
 
Λίστα συμμετεχόντων σε ομάδα εστιασμένης συζήτησης 
 
Παρουσίαση - Θέματα εστιασμένης συζήτησης 
 
 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 
 
 
Απομαγνητοφωνήσεις συνεντεύξεων 
 
 
 



Β1 
- Είσαι η Χ…; 
- Ναι. 
- Πόσο χρονών είσαι ΧΧ; 
- 51. 
- Εδώ μένεις; 
- Εδώ μένω βέβαια. 
- Ήσουν σε κάποιο άλλο σχολείο πριν από εδώ; 
- Στην Ερυθραία, αλλά μετά μετακομίσαμε εδώ, γιατί θα το ζήτησαν αυτό το κτίριο, να το 

έχτιζαν πολυκατοικία, αυτό το σχολείο το προηγούμενο που πήγαινα. Γι’ αυτό ήρθα εδώ. 
- Α ήσουν στο προηγούμενο σχολείο πριν… 
- Στην Ερυθραία ναι. 
- Που σου αρέσει πιο πολύ, εδώ ή εκεί; 
- Εδώ. 
- Εδώ ε; Είναι πιο ωραία; Είναι εξοχή εδώ, άπλα μεγάλη φαντάζομαι, έχετε χώρους! 
- Ναι! 
- Εδώ λοιπόν, εκτός από το ότι μένεις, τι μαθαίνετε; Παρακολουθείς κάποια μαθήματα; 
- Ράβω. 
- Ράβεις! Σου αρέσει να ράβεις; 
- Ναι! 
- Εσύ το διάλεξες ή απλά έτυχε και σου είπαν να μάθεις να ράβεις; 
- Έμαθα, απ’ το σπίτι μου έμαθα να ράβω βέβαια. 
- Α ήξερες από παλιά, έτσι;! 
- Ναι. 
- Και εδώ απλά συνεχίζεις για να μάθεις ακόμα καλύτερα; 
- Ξέρω να μάθω βέβαια.. 
- Δηλαδή, τι μπορείς να ράψεις; 
- Τραπεζομάντηλα, σακουλάκια. 
- Α! Ολόκληρο τραπεζομάντηλο μπορείς να το κάνεις μόνη σου; 
- Ναι! 
-  Μπράβο ΧΧ. 
- Σου αρέσει αυτό που κάνεις;  
- Μου αρέσει. 
- Γιατί σου αρέσει να το παρακολουθείς; 
- Γιατί είναι καλό βέβαια. 
- Απλά περνάει ευχάριστα η ώρα σου; 
- Ναι! 
- Αυτά που φτιάχνεις από το ράψιμο, τα δείχνεις κάπου; Τι τα κάνεις μετά; Τα κρατάτε εδώ 

πέρα; 
- Όταν έρχονται να μας δούνε, τα δείχνουμε. 
- Α τα δείχνετε! Και δεν σου έχουνε πει μπράβο γι’ αυτά τα ωραία πράγματα που φτιάχνεις; 
- Θα μου πούνε μπράβο, σιγά σιγά. 
- Μαθαίνεις κάτι άλλο εκτός από ράψιμο εδώ πέρα; ; Παρακολουθείς κανένα άλλο μάθημα; Τι 

άλλα μαθήματα κάνετε εδώ; 
- Έρχεται μια δασκάλα και μας κάνει μάθημα και γράφω βέβαια. 
- Α μαθαίνεις και να γράφεις; 
- Ναι ξέρω να γράφω. 
- Σου αρέσει αυτό; 
- Ναι! 
- Γιατί σου αρέσει να μάθεις να γράφεις; 
- Είναι ωραίο βέβαια. 
- Δηλαδή μπορείς να γράψεις μόνη σου το όνομά σου, ξέρεις να γράφεις ΧΧ! 
- Ναι, αμέ! 
- Άλλο μάθημα κάνεις εδώ; 
- Τι άλλο μάθημα; 



- Δεν ξέρω, μαθαίνεις ράψιμο, μαθαίνεις να γράφεις. Άλλο εργαστήριο, κάτι άλλο; 
- Σε άλλο εργαστήριο δεν πάω. Μόνο στην ΧΧ πάω βέβαια. 
- Α μόνο στην ΧΧ; 
- Ναι. 
- Γιατί; Δε σου αρέσουν τα άλλα εργαστήρια ή απλά δεν έτυχε; 
- Να πάω βέβαια, σε ποιο άλλο να πάω τώρα βέβαια; 
- Εσύ λοιπόν μαθαίνεις εδώ ράψιμο. Ποιος το αποφάσισε; Εσύ είπες θέλω να μάθω να ράβω; 

Ή ποιος σου είπε να πας να μπεις στο μάθημα εδώ για να μάθεις να ράβεις; Θυμάσαι; 
- Ήταν η ΧΧ στο εργαστήριο βέβαια. 
- Α η ΧΧ σου το πρότεινε να πας να μάθεις να ράβεις. 
- Ναι. Εγώ ξέρω να ράβω από μικρή ράβω. 
- Α ξέρεις από μικρή, οπότε είπες να πας στο εργαστήριο για να μάθεις να ράβεις ακόμα 

καλύτερα. 
- Ξέρω ξέρω. 
- Κάποιο άλλο εργαστήριο που κάνουν εδώ πέρα; Θα σε ενδιέφερε ίσως; 
- Ναι! 
- Τι; Τι άλλο θα σου άρεσε; 
- Κεραμική βέβαια. 
- Και γιατί δεν πας να μάθεις Κεραμική; Ποιος πρέπει να σου πει να πας; Αυτό λέω. 
- Εντάξει θα πάω βέβαια. 
- Η ΧΧ πρέπει να σου πει να πας; 
- Όχι μόνη μου. 
- Λέω άμα πας και πεις στους κυρίους και στις κυρίες που είναι εδώ πέρα ότι θα μου άρεσε να 

μάθω και κεραμική, για παράδειγμα, θα μπορούσες να πας στο εργαστήριο να μάθεις; Τι 
πιστεύεις; 

- Άμα ξέρω να το κάνω, θα μπορούσα βέβαια. 
- Άμα ήξερες να το κάνεις, μπορεί να μη χρειαζόταν και να πας. Λέμε να πας για να μάθεις να 

το κάνεις σιγά σιγά. Και άσε που μπορεί να πας και μετά να μη σου αρέσει κιόλας. Να το 
δοκιμάσεις εννοώ. Θα άλλαζες κάτι στα μαθήματα; Τώρα μου είπες ότι εδώ μαθαίνεις να 
γράφεις και μαθαίνεις να ράβεις, αυτά είναι τα μαθήματα που κάνεις. Έτσι; 

- Ναι. 
- Σ’ αρέσει ο τρόπος που σας τα μαθαίνουν οι δάσκαλοι; 
- Μ’ αρέσει, αμέ. 
- Θα άλλαζες κάτι; Δηλαδή θα ήθελες να τα μαθαίνεις κάπως διαφορετικά; 
- Όχι, όχι όχι. 
- Δεν θα άλλαζες κάτι. 
- Όχι. 
- Πιστεύεις ότι γενικώς χρειάζεται αν μαθαίνεις καινούρια πράγματα; 
- Χρειάζεται τι καινούριο να μάθω βέβαια; 
- Ας πούμε να μάθεις να γράφεις. 
- Ξέρω. 
- Χρειάζεται να μαθαίνεις; 
- Ναι, αμέ. 
- Έχεις σκεφτεί τι άλλο θα σε ενδιέφερε να μάθεις; Έχεις ονειρευτεί ποτέ κάτι που θα ήθελες να 

μάθεις; Κάτι διαφορετικό; 
- Να ανοίγω το στέρεο. 
- Να ανοίγεις το στέρεο! 
- Ναι, αλλά πώς το ανοίγουνε; Δεν ξέρω βέβαια πώς το ανοίγουν. 
- Α δεν σου έχει δείξει κανένας να το ανοίγεις. 
- Όχι. 
- Την τηλεόραση, ξέρεις να την ανοίγεις και να βάζεις κανάλια; 
- Αυτήν εδώ όχι βέβαια. 
- Δηλαδή, θα ήθελες να μάθεις και κάποια πράγματα για την καθημερινότητα, να ανοίγεις το 

στέρεο, για να ακούς μουσική, ή να ανοίγεις την τηλεόραση να βλέπεις ό,τι θες. Αυτά θα 
ήθελες να τα μάθεις! 



- Ναι. 
- Πιστεύεις ότι θα ήταν καλό αν κάποιος σου έδειχνε πώς να τα κάνεις όλα αυτά τα πράγματα; 
- Θα μου άρεσε, βέβαια! 
- Για ποιο λόγο θα ήθελες να το μάθεις αυτό; Για να περνάς ωραία; Να ακούς μουσική; 
- Για να περνάω ωραία, να ακούω μουσική ναι. 
- Θα μπορούσες να μάθεις κάτι άλλο; Θα σου άρεσε να μάθεις κάτι άλλο για να μπορείς να 

φροντίζεις καλύτερα τον εαυτό σου ή να περνάς πιο ευχάριστα τις ώρες σου; Τι άλλο θα σου 
άρεσε να μάθεις; Ας πούμε ξέρεις να χτενίζεις μόνη σου τα μαλλιά σου; Μπορείς να κάνεις ένα 
χτένισμα; 

- Ξέρω ναι. 
- Τι άλλο θα σου άρεσε για διασκέδαση; Μου είπες θα σου άρεσε να μάθεις να ανοίγεις το 

στέρεο μόνη σου. Τι άλλο θα σου άρεσε, έτσι που θα ήθελες να μάθεις για να περνάς  
ευχάριστα τις ώρες σου; 

- Τι άλλο να υπάρχει να κάνω βέβαια; 
- Μπορεί να μην υπάρχει κάτι άλλο εδώ πέρα, να το έχεις σκεφτεί εσύ. Τι θα σου άρεσε αν σου 

έλεγαν μπορείς να διαλέξεις να κάνεις κάτι; Τι θα ήταν αυτό που θα διάλεγες; Τι πιστεύεις ότι 
θα σου άρεσε; 

- Να μάθω να φτιάχνω παστίτσιο θέλω βέβαια, αλλά που θα το φτιάξω; 
- Ξέρεις να μαγειρεύεις άλλα φαγητά; 
- Τα μακαρόνια φερειπείν, βάζεις νερό, τα βάζεις στη φωτιά και γίνονται βέβαια. 
- Αυτό είναι εύκολο. 
- Ναι. 
- Το παστίτσιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό δηλαδή; 
- Ναι. 
- Άρα θα σου άρεσε να μάθεις και να μαγειρεύεις κάποια φαγητά που σου αρέσουν. Να 

μπορείς να τα φτιάχνεις μόνη σου. 
- Ναι. 
- Ή να τα μαγειρεύεις και για σένα, και για τους φίλους σου ίσως μερικές φορές. Έχεις φίλους; 
- Έχω. 
- Από εδώ είναι οι φίλοι σου; Εδώ μένετε όλοι μαζί στο σχολείο; 
- Όλοι μαζί μένουμε βέβαια. 
- Σου αρέσει εδώ πέρα όπως περνάς τις ώρες σου ευχάριστα. 
- Ναι ναι ναι. 
- Οικογένεια έχεις; 
- Όχι δεν έχω, είμαι ανύπαντρη βέβαια. 
- Δεν με παντρεύεται κανένας. 
- Ε δεν έτυχε μωρέ. Δεν πιστεύεις ότι είναι και λίγο θέμα τύχης; Σου άρεσε εσένα ποτέ κανένας 

για να τον παντρευτείς και τελικά δεν προχώρησε; Το σκέφτηκες ποτέ; 
- Βρήκα από μικρή έναν, αλλά μετά αυτός βρήκε άλλη γυναίκα. Δεν πήρε εμένα βέβαια. 
- Εδώ που είσαι με τους φίλους σου σας πηγαίνουν πουθενά αλλού βόλτα; 
- Καμιά φορά μας πηγαίνουν.  
- Που πηγαίνετε βόλτα ας πούμε; 
- Πότε να ακούσουμε μουσική, πότε στο μουσείο. 
- Σου αρέσουν αυτές οι βόλτες; 
- Ναι! 
- Θα σου άρεσε να πηγαίνεις να βλέπεις περισσότερα πράγματα; Ας πούμε τι θα σου άρεσε; Τι 

σκέφτεσαι; Που θα ήθελες να πας μια βόλτα; Που θα σου άρεσε να πας; 
- Σε κέντρο βέβαια. 
- Σε κέντρο βράδυ εννοείς; 
- Ναι. 
- Α μπουζούκια δηλαδή; Μουσική; 
- Ναι ναι! 
- Τι μουσική σου αρέσει; 
- Πώς να σου πω…, αυτά.Rock. Ναι. 
- Ακούς καθόλου μουσική εδώ πέρα; Μπορείς να ακούς μουσική καθόλου; 



- Έρχεται ένας μουσικός κάθε δυο βδομάδες και μας βάζει μουσική. Κάθε δύο Πέμπτες 
έρχονται οι κυρίες. 

- Θα σου άρεσε και σένα ενδεχομένως να μάθεις να παίζεις μουσική; Το έχεις φανταστεί ποτέ; 
- Ναι 
- Τι θα σου άρεσε να παίζεις; Κάποιο όργανο, κάτι να τραγουδάς; Τι θα σου άρεσε; 
- Να τραγουδάω βέβαια. 
- Να τραγουδάς θα σου άρεσε. 
- Ναι. 
- Δε θα σου άρεσε δηλαδή, να σου μαθαίνει κάποιος τραγούδια, πώς να τραγουδάς σωστά; 
- Ναι θα μου άρεσε βέβαια. 
- Δεν κάνετε τέτοια μαθήματα εδώ; 
- Όχι όχι όχι. 
- Πιστεύεις ότι θα ήταν ευχάριστο να κάνετε και κανα τέτοιο μάθημα; 
- Ευχάριστο ήταν, ευχάριστο ήταν βέβαια. 
- Είναι κάποιο από τα παιδιά από εδώ πέρα, από τους φίλους σου που ξέρουν να παίζουν 

κάποιο μουσικό όργανο, ή ξέρουν να τραγουδάνε; Ξέρεις κανέναν; 
- Όχι. 
- Εδώ κάνετε πολύ δουλειά; Είναι πιεσμένος ο χρόνος σας; Δηλαδή, έχετε πολλά μαθήματα; 

Πολλές ώρες; Ή σας αφήνουν και ελεύθερα να κάνετε ό,τι θέλετε ορισμένες φορές; 
- Ελεύθερα, βγαίνουμε διάλειμμα και μετά μπαίνουμε μέσα. 
- Και εκεί στο μάθημα πώς είναι; Είναι αυστηροί οι δάσκαλοι; 
- Η ΧΧ  είναι αυστηρή έχω ακούσει βέβαια. 
- Δεν την έχεις την ΧΧ εσύ δασκάλα; 
- Όχι, έχω την ΧΧ βέβαια. 
- Α μάλιστα. 
- Τι άλλο κάνεις με την ΧΧ, εκτός από το να γράφετε; Και ράψιμο με την ΧΧ μαθαίνεις ή όχι; 
- Ναι, το ξέρω χρόνια έχω μάθει να ράβω. 
- Άρα, αφού το ράψιμο το έμαθες τώρα, πιστεύεις ότι ξέρεις να ράβεις καλά δηλαδή, κάνεις 

όμορφα πράγματα, τι άλλο θα ήθελες να μάθεις να κάνεις; Δεν το έχεις σκεφτεί ποτέ; Δεν σου 
έχει περάσει ποτέ απ’ το μυαλό; 

- Να φτιάχνω ρούχα βέβαια. Έραβα κουκλόπανα βέβαια όταν ήμουν στο σπίτι μου. 
- Όταν ήσουν στο σπίτι σου έραβες για τις κούκλες, άρα τώρα θα σου άρεσε να μάθεις να 

ράβεις και για σένα κάποια πράγματα ίσως. 
- Ναι. 
- Δε σας το κάνουν αυτό το μάθημα, δε σας μαθαίνουν να ράβετε ρούχα. 
- Όχι όχι όχι. 
- Α μόνα τραπεζομάντηλα και πετσετάκια και τέτοια ράβετε; 
- Ναι ναι ναι. 
- Είπες ποτέ στη δασκάλα που σου μαθαίνει ράψιμο, να σου μάθει να κάνεις και καμιά φούστα 

ας πούμε; Ή όχι; 
- Να το πω βέβαια. 
- Να το πεις, γιατί να μην το πεις. Πιστεύεις ότι εδώ που είσαι σε αυτό το σχολείο και παλιά 

που ήσουνα στην Ερυθραία και τώρα που ήρθατε εδώ κάτω στη θάλασσα, είχες ευκαιρίες να 
μαθαίνεις πράγματα; Κάνατε διαφορετικά μαθήματα ή όλο τα ίδια και τα ίδια κάνεις τόσα 
χρόνια; 

- Όχι, τα ίδια και τα ίδια βέβαια. 
- Τα ίδια και τα ίδια ε; 
- Ναι. 
- Γι’ αυτό σου λέω, αν μπορούσαν να έρθουν άλλοι δάσκαλοι εδώ και να σας μάθουν και 

διαφορετικά πράγματα, αυτοί που έχετε να μείνουν, αλλά να έρθουν και κάποιοι άλλοι για να 
μάθετε και άλλα πράγματα. Μου είπες ότι θα ήθελες ράβεις ρούχα, μου είπες ότι θα ήθελες να 
μαγειρεύεις, να μάθεις να μαγειρεύεις μόνη σου κάποια δύσκολα φαγητά. Γιατί θα ήθελες να 
μάθεις να μαγειρεύεις; 

- Κάτι πρέπει να μάθω να κάνω και εγώ. 
- Αισθάνεσαι ότι δεν κάνεις τόσα πράγματα όσο θα ήθελες και όσα θα σου αρέσουν; 



- Ναι. 
- Ναι ε; Θα ήθελες να είσαι δηλαδή λίγο πιο αυτόνομη; Αυτόνομη δηλαδή, εννοώ να κάνεις 

κάποια πράγματα μόνη σου περισσότερο. Ας πούμε να μαγειρεύεις μόνη σου μερικές φορές 
και να μη μαγειρεύουν πάντα οι άλλοι για σένα; 

- Ναι. 
- Στην κουζίνα εδώ μπαίνετε; Βοηθάτε στην κουζίνα; 
- Ναι, εγώ έχω φτιάξει τοστ, άλλη φορά κουλούρια έφτιαχνα. 
- Το δωμάτιό σου μετά ποιος το συμμαζεύει; Ποιος στρώνει το κρεβάτι σου; 
- Εγώ το στρώνω βέβαια. 
- Α τα κάνεις μόνη σου. 
- Ναι. 
- Μπορείς όλα αυτά να τα κάνεις μόνη σου. 
- Μπορώ μπορώ. 
- Τα ρούχα ποιος τα πλένει; Τα δίνετε στο πλυντήριο; 
- Είναι μια πλύστρα, μια κοπέλα τα βάζει στο πλυντήριο και πλένονται. 
- Α και μετά τα σιδερώνει κάποιος άλλος πάλι; 
- Εκείνη τα σιδερώνει βέβαια. 
- Και ποιος τα βολεύει μετά στο χώρο σας; Τι έχεις; Ντουλάπα, συρτάρι; Κάτι θα έχεις να τα 

βάζεις τα ρούχα σου. 
- Εγώ τα βάζω βέβαια. 
- Μπορείς να τα βάζεις μόνη σου. 
- Ναι. 
- Στο μπάνιο μπορείς να πας μόνη σου; 
- Ναι, πλένομαι μόνη μου βέβαια. 
- Είναι κάτι άλλο που θα σου άρεσε να κάνεις για τον εαυτό σου; Βολεύεις τα ρούχα σου μου 

λες, βολεύεις το κρεβάτι σου, πλένεσαι μόνη σου. Είναι κάτι άλλο που θα σου άρεσε απλά για 
τον εαυτό σου; 

- Να φυτεύω βέβαια. Και αυτό μου αρέσει να κάνω βέβαια. 
- Το κάνεις εδώ πέρα ή όχι; 
- Μια φορά το έκανα, τώρα… 
- Α μόνο μια φορά. Δε θα ήθελες δηλαδή να φυτεύεις και να μάθεις ας πούμε και για τα φυτά, 

να ξέρεις τι είναι αυτό που φυτεύεις και να το φροντίζεις μετά ίσως; 
- Ναι. 
- Τι θα σου άρεσε να φυτεύεις ας πούμε; Λουλούδια, μυρωδικά ή τι…; 
- Δέντρα βέβαια. 
- Δέντρα ε; Εδώ έχετε πολλά δέντρα. Τα φροντίζετε καθόλου, σας αφήνουν εσάς καθόλου; Ή 

έρχεται ο κηπουρός και τα φτιάχνει; Ποιος τα φροντίζει αυτά τα δέντρα; 
- Άλλη φορά με έβαλε η ΧΧ και τα πότισα βέβαια, τις γλάστρες. 
- Άμα σου λέγανε ΧΧ μια φορά την εβδομάδα θα είναι δικιά σου ευθύνη να ποτίζεις τις 

γλάστρες. Θα μπορούσες να το κάνεις πιστεύεις; 
- Ναι αμέ. 
- Θα ήθελες ας πούμε να αναλάβεις πρωτοβουλίες παραπάνω; 
- Θα ήθελα, θα ήθελα. 
- Μπορείτε να ζητήσετε εδώ πράγματα που σας αρέσουν και να το σκεφτούν μήπως σας τα 

δώσουν, μήπως τα κάνετε; Ας πούμε άμα πας και πεις, θέλω να ποτίζω εγώ τις γλάστρες ή 
πας και πεις σε κάποιον θεώ να μου μάθει κάποιος να μαγειρεύω παστίτσιο, υπάρχει 
κάποιος να σου τα δείξει πιστεύεις ή όχι έχουν πολλή δουλειά, κάνουν άλλα πράγματα; Τι 
πιστεύεις εσύ; 

- Πώς δε θα έχει χρόνο να μου το δείξει βέβαια. 
- Το έχεις ζητήσει; 
- Όχι 
- Γιατί δεν το ζητάς; 
- Θα το ζητήσω. 
- Γιατί δεν το ζητάς κάτι που σου αρέσει; 
- Να φτιάξω εγώ το παστίτσιο; 



- Ε εντάξει να είναι και κάποιος άλλος δίπλα σου. Έχεις δει ποτέ πώς φτιάχνουν παστίτσιο; 
- Δεν είναι δύσκολο, βάζουν την κρέμα, τον κιμά. Έτσι το φτιάχνουν το παστίτσιο. 
- Τι άλλο φαγητό θα ήθελες ας πούμε να μάθεις; 
- Και τη φακή ξέρω να φτιάχνω, ρίχνεις νεράκι και γίνεται η φακή. 
- Να ρωτήσω κάτι; Ράψιμο πόσες μέρες κάνεις; Πόσες φορές πηγαίνεις στο εργαστήριο εκεί 

στο ράψιμο; Κάθε μέρα έχετε; 
- Κάθε μέρα πάμε. 
- Και να γράφεις, πόσες φορές πηγαίνεις; Κάθε μέρα και αυτό; 
- Τρίτη, Τετάρτη, καμιά φορά εξαρτάται όποτε έρθει η δασκάλα, εκείνη που έρχεται και μας 

κάνει μάθημα. 
- Μια δυο φορές την εβδομάδα δηλαδή κάνετε μάθημα. 
- Ναι. 
- Είναι ωραίος ο τρόπος που το μαθαίνετε; Δηλαδή σου αρέσει το μάθημα ή βαριέσαι; Ή το 

βρίσεις κουραστικό;  
- Μου αρέσει, δε βαριέμαι βέβαια. 
- Και τις υπόλοιπες ώρες που είσαι εδώ πέρα όταν δεν έχεις να μαθαίνεις να γράφεις ή όταν 

δεν έχεις εργαστήριο για ράψιμο, τι άλλο κάνετε; 
- Βλέπω τηλεόραση. 
- Α την υπόλοιπη ώρα την περνάς βλέποντας τηλεόραση. 
- Ναι ναι. 
- Δε θα προτιμούσες να μάθαινες και κάτι άλλο ίσως; 
- Θα προτιμούσα, τι να πω. 
- Δεν ξέρω εσύ θα μου πεις τι θα ήθελες να μάθεις, ίσως κάτι που να έχεις ακούσει από φίλους 

σου, ή κάτι που να έχεις δει στην τηλεόραση; Αφού βλέπεις τηλεόραση, όλο και κάτι θα 
πρέπει να έχεις δει που σου αρέσει. Τι πιστεύεις; Δεν έχεις σκεφτεί δηλαδή. 

- Όχι. 
- Αυτά που μαθαίνεις εδώ πέρα, που πιστεύεις ότι μπορούν να σε βοηθήσουν; Μπορούν να σε 

βοηθήσουν σε κάτι, ή απλά σε κάνουν να νιώθεις καλύτερα ή σου αρέσουν; 
- Καλύτερα με κάνουν και μαθαίνω, βέβαια. 
- Αν σου έλεγαν να αλλάξεις κάτι, μπορεί να πεις αύριο ΧΧ τι δε σου αρέσει πες μας να το 

αλλάξουμε, ν το κάνουμε διαφορετικά, τι θα άλλαζες; Το έχεις σκεφτεί ποτέ; 
- Όχι. 
- Δε θα ήθελες να αλλάξεις κάτι; Τι λες;  

Ποιος θεωρείς ότι σε βοηθάει καλύτερα να μάθεις πράγματα; Δηλαδή, μόνο απ’ τους 
δασκάλους εδώ μαθαίνεις ή θα μπορούσε και κάποιος άλλος να σε βοηθήσει; 

- Ποιος άλλος να με βοηθήσει βέβαια; 
- Δεν υπάρχει κάποιος άλλος; 
- Όχι. 
- Τώρα μπαίνετε ας πούμε μέσα στην τάξη που είναι το κάθε μάθημα, και κάνετε εκεί μάθημα, 

υπολογιστές έχετε; Κομπιούτερ έχετε εδώ πέρα; 
- Ποιος θα κάνει κομπιούτερ; 
- Δεν ξέρω. 
- Δεν ξέρω αν έχουμε… 
- Αναρωτιέσαι αν θα μπορούσες ποτέ να μάθεις ή αν θα σου άρεσε; 
- Θα μου άρεσε βέβαια. Αλλά κάποιος πρέπει να μου το μάθει να το κάνω. 
- Αυτό, δε θα ήθελες να δοκιμάσεις, δε θα ήθελες κάποιος να στο μάθει; 
- Ναι αμέ, θα ήθελα βέβαια. 
- Τι θα σου άρεσε ας πούμε να κάνεις στο κομπιούτερ; Πώς το φαντάζεσαι; Τι θα μπορούσες 

να κάνεις; 
- Να κάνω τα κουμπιά. 
- Ωραία δε θα ήταν αν μπορούσες να μάθεις και αυτό; 
- Ναι. 
- Κάτι άλλο τέτοιο έτσι που να μην το είχες σκεφτεί και να ήθελες να το μάθεις; Μπορεί να 

βρεθεί κάποιος δάσκαλος και να έρθει καμιά φορά. Άμα πείτε και πολλά παιδιά ότι θέλετε να 
μάθετε κάτι διαφορετικό, μπορεί να πάρουν κάποιο δάσκαλο ειδικό, για να σας το μάθει 



κιόλας αυτό. Αυτό σου λέω. Το στέρεο είναι εδώ στο δωμάτιό σου, ή είναι σε κοινή αίθουσα; 
Που είναι; 

- Έχω μες στο σαλόνι. 
- Και ποιος σας το ανοίγει; 
- Το ανοίγει η επιμελήτρια βέβαια. 
- Δε σας αφήνει να το ανοίξετε; 
- Όχι. Ο ΧΧ το ανοίγει. 
- Α μόνο ο ΧΧ μπορεί να το ανοίξει; Γιατί πιστεύεις είναι τόσο δύσκολο να ανοίξει κάποιος το 

στέρεο και να βάλει κάτι; Ή δεν έτυχε να το δοκιμάσεις; 
- Δεν έτυχε να το δοκιμάσω. 
- Δε σε αφήνουν γιατί φοβούνται μην το χαλάσεις ας πούμε, ή όχι; 
- Δεν ξέρω να το ανοίξω βέβαια. 
- Άμα σου το ανοίξει κάποιος, δεν πιστεύεις ότι θα ξέρεις; 
- Να μου δείξει, θα ξέρω βέβαια. 
- Μάλιστα. Κάθε μέρα πως περνάει όλη η μέρα και έρχεται το σαββατοκύριακο, τι άλλο θα 

ήθελες να κάνεις κάθε μέρα για να περνάει πιο ευχάριστα ο χρόνος σου; Τι φαντάζεσαι να 
κάνεις; Έρχεται και το καλοκαίρι σιγά σιγά, η άνοιξη. Τι θα ήθελες να κάνεις; Άμα δεν έχεις 
σκεφτεί δεν πειράζει, απλά αν είναι κάτι που σου αρέσει. 

- Να σκουπίζω, κάπου κάπου σκουπίζω στο κτίριό μου. 
- Έτσι να ασχολείσαι και με την καθαριότητα του κτιρίου δηλαδή; 
- Ναι αμέ. 
- Σ’ αρέσει να είναι καθαρός και περιποιημένος ο χώρος. 
- Μ’ αρέσει, βέβαια. 
- Εκεί στους άλλους που μένετε μαζί αρέσει, ή τους κυνηγάς εσύ από πίσω; 
- Τους αρέσει, σκουπίζουν. 
- Εδώ λοιπόν που είσαι όλη μέρα, περισσότερες ώρες κάνεις μάθημα ή περισσότερες ώρες 

είσαι ελεύθερη να κάθεσαι να βλέπεις τηλεόραση, να κάνεις ότι θες; 
- Μάθημα κάνω Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. 
- Απ’ το πρωί μέχρι το μεσημέρι; Πότε κάνετε; 
- Εξαρτάται, δε ράβω και όλη μέρα βέβαια. 
- Σε έχει κουράσει λίγο το ράψιμο;(Όχι). Πλέξιμο έχεις μάθει; Ξέρεις; 
- Έχω μάθει ου. 
- Δε σου αρέσει το πλέξιμο; 
- Μου αρέσει. 
- Συνεχίζεις και πλέκεις εδώ πέρα; 
- Καμιά φορά πλέκω, τώρα είμαι στο ράψιμο. 
- Θέλεις να συνεχίσεις στο εργαστήριο του ραψίματος ή επειδή απλά πρέπει να το κάνεις, το 

κάνεις;  
- Θέλω να το συνεχίσω, αμέ. 
- Κάτι άλλο που θα ήθελες να μου πεις για τα πράγματα που σου αρέσουν; Υπάρχει κάτι άλλο 

που θα ήθελες να σημειώσω, να το πούμε; Χρήματα ας πούμε μπορείς να διαχειρίζεσαι, άμα 
σου δώσει κάποιος 1 ευρώ να πας να αγοράσεις κάτι από ένα περίπτερο, ξέρεις; 

- Ξέρω βέβαια. 
- Σου έχει μάθει κάποιος για τα χρήματα ή μόνη σου το έμαθες; 
- Μου έχει μάθει, ξέρω βέβαια. 
- Μπορείς δηλαδή, άμα πάτε κάπου που πάτε εκδρομή να κάτσετε για ένα καφέ, άμα είχες 

λεφτά, να βγάλεις να πεις θα πληρώσω εγώ τον καφέ μου. 
- Μπορούσα ναι. 
- Τώρα δεν μπορείς; Το ξέχασες; 
- Μπορώ, μπορώ. 
- Άρα δε θα ήθελες να σου το μάθει κάποιος αυτό, το ξέρεις. 
- Όχι το ξέρω, ναι. 
- Με τα λεωφορεία και αυτά δεν μπορείς να κυκλοφορείς μόνη σου, καλά εδώ που να 

κυκλοφορήσεις, δεν έχει τίποτα εδώ πέρα είναι εξοχή. Μάλιστα, είναι κάτι άλλο που θέλεις να 
μου πεις; 



- Όχι. 
- Ωραία ΧΧ. 

 



 
Β2 

-Εσύ είσαι η ΧΧ; Πόσων χρόνων είσαι; 
-55. 
-Μεγάλωσες από την τελευταία φορά που σε είχα δει. Όλοι μας μεγαλώνουμε. Είπαμε εσύ μένεις εδώ 
πέρα, εδώ είναι το σπίτι σου, στο σχολείο; 
-Το σπίτι μου δεν είναι εδώ. 
-Θα ήθελες να μένεις με την αδερφή σου; Αλλά εντάξει η αδερφή σου προφανώς δεν μπορεί. 
-Η τσάντα αυτή είναι δική μου σ ευχαριστώ πολύ. 
-Α μην μου την πάρεις.. 
-Θα μείνεις κ εσύ εδώ. 
-Εγώ έχω δύο παιδάκια όμως ποιος θα τα φροντίσει; 
-Κοριτσάκια; 
-Κοριτσάκια ναι. 
-Να σου ζήσουνε. Μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση; Να σου πω κάτι αλλά θα μείνει μεταξύ μας, μιας 
και είμαστε φίλες. Έχεις να μου δώσεις δύο ευρώ; 
-Θα κοιτάξω μετά κάτσε να συζητήσουμε πρώτα.   
-Τώρα τα θέλω, τώρα. Δεν θα μιλήσω άμα δεν μου τα δώσεις. 
-Κι άμα δεν έχω; Αλλά δεν θα το πεις στην κυρία.. 
-Ούτε εσύ. Τι ωραίο πορτοφολάκι τι γλύκα που είναι. 
-Είναι της κορούλας μου της μικρής.  
-Πως την λένε την κόρη σου; 
-ΧΧ. 
-Ορίστε αυτά είναι.  
-Σ ευχαριστώ πολύ. Δεν θα το πω πουθενά. 
-Όχι μην το πεις. Εδώ λοιπόν που μένεις θέλεις να μου θυμίσεις τι κάνεις; 
-Είμαι στο εργαστήριο της κυρίας … στην κηπουρική. Δύο φορές την βδομάδα. 
-Και στο άλλο εργαστήριο τι μαθαίνεις; 
-Διάφορα, ε κάνουμε καθρέφτες κάνουμε διάφορα. 
-Α κάνετε κατασκευές τέτοιες. 
-Αλλά πολλές φορές εγώ είμαι στεναχωρημένη και δεν κάνω τίποτα. 
-Γιατί είσαι στεναχωρημένη; 
-Ε έχω και εγώ προβλήματα δεν είμαι άνθρωπος. 
-Εντάξει ναι ο καθένας μας μπορεί να είναι στεναχωρημένος κάποιες στιγμές και να μην έχει όρεξη. 
-Την κόρη σου την λένε ΧΧ; 
-Ναι ναι την μεγάλη μου. 
-Την μικρή; 
-ΧΧ. Για πες μου λοιπόν εκεί που είσαι στο εργαστήριο αυτό στην κηπουρική εσύ το διάλεξες; 
-Μου το διαλέξανε.  
-Ποιος σου το διάλεξε; 
-Η κυρία …υπεύθυνη των ασθενών. 
-Σου αρέσουν εσένα εκεί πέρα αυτά που μαθαίνεις; 
-Δεν μ αρέσει ο χώρος εδώ μέσα.  
-Για την κηπουρική είναι πολύ ωραίος ο χώρος. 
-Δεν είναι αυτό. Γενικά το ίδρυμα.. 
-Δεν σου αρέσει να μένεις εδώ πέρα. 
-Δεν θα μπορούσες να μένεις κάπου αλλού; 
-Στο σπίτι μου δεν μπορεί η αδερφή μου. Μακάρι όμως. Τώρα έφυγα την Παρασκευή που μας πέρασε 
-Α ήσουνα με την αδερφή σου δηλαδή. 
-Τώρα θα φύγω διακοπές Πάσχα. 
-Α άρα θα ξαναφύγεις το Πάσχα, θα πας με την αδερφή σου το Πάσχα; Α άρα όποτε μπορεί προφανώς 
και δεν έχει δουλειές σε παίρνει. Για πες μου για αυτά που μαθαίνεις εδώ, στην κηπουρική μου είπες σ 
αρέσει. 
-Μ αρέσει δεν μ αρέσει μας τα βάζει ο ΧΧ και κάνουμε. 
-Τι σας βάζει ας πούμε; 



-Να σκάβουμε να μαζεύουμε χόρτα, δεν μπορώ μ αυτά. 
-Είπες ότι δεν σ αρέσει και ότι το βαριέσαι; 
-Το είπα αλλά ή τα κάνεις μου λέει η θα φύγεις.  
-Γιατί δεν σου αρέσει; Το βαριέσαι απλώς ή έτσι..; 
-Έχω τενοντίτιδα εδώ που είχα πάθει στο πόδι, και άμα κάνω λίγο παραπάνω δουλειά με πονάει. 
-Σε πονάει το χέρι το πόδι; 
-Στο άλλο εργαστήριο που κάνεις; Τι  άλλο φτιάχνετε εκτός από καθρέφτες; 
-Δεν θυμάμαι. 
-Σου αρέσει το άλλο εργαστήριο; 
-Δεν μ αρέσει ο χώρος. 
-Α τα εργαστήρια σ αρέσουν όμως; 
-Ναι το ίδρυμα δεν μ αρέσει. 
-Οι δάσκαλοι είναι καλοί σου αρέσουν, σε βοηθάνε να μάθεις; 
-Είναι καλοί. 
Σε βοηθάνε να μάθεις; 
-Όσο να ναι. 
-Είναι κάτι στον τρόπο του μαθήματος που δεν σου αρέσει κάτι που θα ήθελες να το αλλάξεις να το 
κάνουν διαφορετικά ίσως; Έχεις σκεφτεί κάτι; 
-Για την ώρα όχι. 
-Μου είπες ότι άλλοι αποφάσισαν να συμμετέχεις σ αυτά τα δικαστήρια, ποιος σου είπε η Γιώτα; 
-Κάποιος μου είπε δεν ξέρω τώρα.  
-Δεν θυμάσαι. 
-Σ αρέσει να μαθαίνεις πράγματα πιστεύεις ότι χρειάζεται να μαθαίνεις διάφορα πράγματα; 
-Χρειάζεται δεν χρειάζεται αυτά είναι. 
-Θα ήθελες να μάθεις κι άλλα πράγματα διαφορετικά; Δεν θα σ ενδιέφερε, δεν θα σου ήταν χρήσιμο να 
μάθεις και κάτι άλλο; 
-Δεν μ αρέσουν τα άλλα μ αρέσουν αυτά τα δύο που σου είπα. 
-Τι άλλο ενδεχομένως θα σου άρεσε να μάθεις που δεν το έχετε εδώ και να το έχεις σκεφτεί εσύ ότι θα 
σου άρεσε να το μάθεις ενδεχομένως. 
-Για να γίνει αυτό που λες, πρέπει να το φτιάξω να το κατασκευάσω, αλλιώς δεν γίνεται. 
-Τι θα σου άρεσε λοιπό να κατασκευάσεις; 
-Κυλικείο. 
-Και τι να έχει; 
-Καφέδες, σάντουιτς απ όλα. 
-Και θες να τα φτιάχνεις εσύ ή όχι και εσύ να πηγαίνεις να παίρνεις από κει; 
-Να πηγαίνω να παίρνω. 
-Όχι να δουλεύεις στο κυλικείο; 
-Όχι. 
-Κάτι άλλο που θα μπορούσατε να φτιάξετε εδώ ένα εργαστήριο άλλο κάτι που θα μπορούσατε να 
μάθετε εδώ κάτι ποιο ευχάριστο; Κάτι ποιο χρήσιμο;  Έχεις σκεφτεί κάτι που θα σου άρεσε; 
-Μόνο αυτό σκέφτομαι για το κυλικείο, και αυτά τα δύο που σου είπα. 
-Τι θα ήθελες να πουλάει το κυλικείο ας πούμε; 
-Καφέ. 
-Τι καφέ ας πούμε πως τον πίνεις; 
-Νες καφέ φρέντο με αφρόγαλα, όλους τους καφέδες τους πίνω αλλά να είναι γλυκοί πολύ γλυκοί 
όμως, εσύ πίνεις καφέ; 
-Λίγο. 
-Γιατί καλή μου; 
-Το πρωί πίνω, εσύ πηγαίνεις σε καφετέριες αφού δεν έχετε εδώ; 
-Κάτω απ το σπίτι μου έχω. … 
-Έχεις και δικιά σου καφετέρια; 
-Καφέδες δικούς μου. 
-Όταν πηγαίνεις βγαίνεις έξω με την αδερφή σου πάτε σπίτι ας πούμε ή πηγαίνετε και έξω ας πούμε; 
-Πάω μόνη μου βόλτα εγώ. 
-Που πας μόνη σου βόλτα; 



-Στο πλανητάριο. 
-Στο πλανητάριο; Δεν έχω πάει ποτέ. 
-Είναι το στέκι μου. 
-Και τι κάνεις εκεί στο πλανητάριο που πας; 
-Αυτά δεν λέω είναι μυστικά. 
-Λίγο απ αυτά τα μυστικά; 
-Αυτά είναι μυστικά δεν λέγονται, είναι δικά μου. 
-Πας μόνης σου ή φοβάσαι; Γιατί το Πλανητάριο είναι σε δρόμους μεγάλους κοντά. 
-Δεν φοβάμαι πρωί πάω και δεν φοβάμαι. 
-Έχεις και λεφτά μαζί σου; 
-Μου δίνει η αδερφή μου.  
-Και που τα χαλάς; 
-Στο ταξί για να με πάει. Και αν θέλω να πιω καφέ στο πλανητάριο το πίνω τζάμπα. 
-Α τους ξέρεις εκεί πέρα δηλαδή ε; 
-Ναι είναι φίλοι μου εκεί χρόνια. 
-Εκτός από το πλανητάριο θα ήθελες κάπου αλλού έτσι να πας να περάσεις ευχάριστα τον χρόνο σου, 
κάτι που θα ήθελες; 
-Όχι δεν έχω σκεφτεί. 
-Δεν έχεις δει δηλαδή κάτι στην τηλεόραση και να πεις θα ήθελα και εγώ να πάω εκεί. 
-Όχι. 
-Στο θέατρο πας; 
-Έχω πάει αλλά δεν μ αφήνει η αδερφή μου να πηγαίνω σε θέατρα, γιατί είναι πρόστυχα τα ποιο 
πολλά. 
-Α ναι δεν είναι καλά; Κινηματογράφο έχεις δει κανένα; Σ αρέσει ο κινηματογράφος; 
-Εσύ έχεις αδέρφια; Πόσα; 
-Τρία.  
-Κορίτσια; 
-Δύο αγόρια και ένα κορίτσι. 
-Είστε δύο και δύο δηλαδή. Εσύ είσαι η πρώτη; Πως άντεξες να νταντεύεις τα μικρά; 
-Έλα ντε, έτσι είναι τα μεγάλα αδέρφια τι να κάνουμε.. 
-Εμένα με νταντεύουν άλλοι. 
-Την καλύτερη δουλειά.. Είσαι πιο μικρή από την αδερφή σου; Πες μου τώρα τι θα σου άρεσε να 
μάθεις..; 
-Αυτό με το κυλικείο. 
-Με το κυλικείο δεν μαθαίνεις κάτι.. Τι μαθαίνεις να πίνεις καφέδες; 
-Αν δεν με πειράξεις ΧΧ μου, δεν μπορείς… Το ρολόι σου δεν πάει καλά 
-Αυτό είναι το κασετοφωνάκι μου  
-Α το τηλέφωνο σου που είναι; 
-Εδώ μέσα. 
-Να το δούμε λίγο. Μια και μιλάμε να δούμε και τα πράγματα σου. 
-Αλλά μιλάμε αλλά δεν μου λες τίποτα τι θα σου άρεσε να μάθεις 
-Αυτά που σου είπα δεν θέλω τίποτα άλλο. 
-Γράμματα έχεις μάθει, ξέρεις να γράφεις; 
-Ναι  
-Εδώ τα έχεις μάθει στο σχολείο; 
-Αλλού 
-Που αλλού; 
-Σ άλλα σχολεία. Η κόρη σου είναι εδώ; 
-Ναι 
-Φέρε την μικρή να μείνει στο ίδρυμα 
-Αφού μένουμε μαζί μωρέ δεν θα μου λείψει εμένα μετά; 
-Που μένεις; 
-Μένω στην Αθήνα. Είναι μακριά. Θες να τις φέρω μια φορά εδώ πέρα να έρθεις να τις δεις; Θα τις 
προσέχεις; 
-Στο παζάρι να τις φέρεις. 



-Πότε έχετε ξανά παζάρι; Το Πάσχα; 
-Θα τις φέρω, γιατί εδώ κοντά μένει και ένας φίλος μου στο ΧΧ. 
-Τον σύζυγο πως τον λένε; 
-ΧΧ 
-Και το όνομα της κόρης σου μου θυμίζει.. της μεγάλης και της μικρής μου θυμίζει και το ΧΧ 
-Ναι ευχάριστο ή δυσάρεστο; 
-Ευχάριστο 
-Λοιπόν εγώ στα είπα όλα εσύ θα μου πεις κάτι άλλο που θα σου άρεσε να κάνεις 
-Όχι δεν μπορώ δεν θέλω άλλο. 
-Ποιες άλλες θα ρωτήσεις; 
-Δεν ξέρω με την ΧΧ μίλησα πριν 
-Την ΧΧ; 
-Αυτήν. Περιμένω να μου πεις κάτι που θα σου άρεσε, δεν με ξεγελάς, πας να μου την φέρεις το ξέρω 
-Που το κατάλαβες; 
-Είχες πάρει το πονηρό ύφος το κατάλαβα. Έλα πες μου κάτι που θα άρεσε 
-Αυτά που σου είπα μην επιμένεις αυτά. 
-Θα μου πεις ποιος θεωρείς ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να μαθαίνεις πράγματα; Να είσαι σε μια 
αίθουσα μέσα και να σου τα λένε; Τι θες να αγοράσεις με αυτά τα χρήματα; 
-Αυτά είναι μυστικά 
-Δεν θα το πω σε κανένα  
-…κολυμβητήριο… 
-Πας στο κολυμβητήριο;  
-Όχι πάντα 
-Γιατί δεν σου αρέσει το βαριέσαι; 
-Ποιο πολύ δεν πάω για το κολυμβητήριο για τον καφέ πάω. 
-Αα άρα θες να πας κολυμβητήριο για να πας στο κυλικείο να πιεις καφέ; Απ  ότι κατάλαβα σου αρέσει 
να κάνεις βόλτες να πηγαίνεις για καφέ, σε καφετέριες; 
-Πήγαινα τώρα δεν πηγαίνω τους έκοψα. 
-Γιατί; 
-Ακρίβυνε 
-Τον ακρίβυναν τον καφέ έχεις δίκιο. 
-Έχεις πάει ποτέ εσύ; 
-Πολύ σπάνια πηγαίνω δεν μ αρέσει, γιατί να πάω να δώσω 4 και 5 να πιω καφέ 
-Τον πίνεις και σπίτι σου 
-Αυτό ακριβώς. Εκεί στο κολυμβητήριο που πας μπαίνεις στην πισίνα ή πας μόνο στο κυλικείο; 
-Μπαίνω 
-Και περιμένεις να τελειώσει το μάθημα να πας στο κυλικείο; Κανένα άλλο άθλημα θα σου άρεσε να 
κάνεις; 
-Έχω κάνει τρέξιμο έχω κάνει μπαλάκι, έχω κάνει.. 
-Σου αρέσουν αυτά; 
-Μπαλάκι του βόλεϊ  
-Άρα ο αθλητισμός σου αρέσει; 
-Ναι 
-Συνεχίζεις να κάνεις τώρα εκτός από το κολυμβητήριο; 
-Εκτός απ το κολυμβητήριο δεν κάνω τίποτα. Δυο φορές πάω στο κολυμβητήριο … Θα πάω την 
Παρασκευή αυτή και μετά θα πω στου ... να με βάλει στις έντεκα Απριλίου.  
-Πριν το Πάσχα δηλαδή, και μετά θα φύγεις για Πάσχα 
-Θα τελειώσουμε και θα φύγω. 
-Βλέπω ξέρεις να τα χειρίζεσαι τα χρήματα; 
-Εσύ τι λες; Ε δεν ξέρω.. 
-Ποιος σου έμαθε η αδερφή σου σου είχε μάθει; Η εδώ στο σχολείο σου μάθανε; 
-Πάλι με το εδώ; 
-Ε τι να κάνω βρε ΧΧ μου αφού εδώ μένεις εδώ τα κάνεις τα μαθήματα 
-Τα ίδια σκατά κάνουμε 
-Γιατί μωρέ έτσι; 



-Έτσι. 
-Εντάξει δεν έχεις φίλους εδώ πέρα; Εγώ θυμάμαι ότι είχες κάποιους φίλους. 
-Φύγανε αυτοί. 
-Φύγανε; Α και τώρα ίσως γι αυτό δεν σου αρέσει πολύ γιατί έφυγαν και οι φίλοι σου; Κάποιο από τα 
άλλα τα παιδιά που είναι εδώ πέρα δεν κάνεις παρέα με άλλον; 
-Μόνο με την ΧΧ και τον ΧΧ πιο πολύ. 
-Εντάξει δεν περνάτε ωραία μαζί; 
-Ε ναι αλλά αυτή μου ζητάει λεφτά, μου ζητάει το ένα μου ζητάει το άλλο, αλλά εγώ δεν της δίνω. 
-Ε να μην της δίνεις στους φίλους μας μπορείς να πεις δεν θέλω και να μην της δώσεις. Θα μαλώσετε 
μου λες λίγο, άρα μαλώνετε αραιά και που ε; 
-Όχι δεν μαλώνουμε ευτυχώς. 
-Πες μου κάτι άλλο που θα σου άρεσε δεν μου είπες τελικά, μου την γλίτωσες από δω από κει, πήρες 
τα χρήματα και δεν μου είπες το θυμάμαι. 
-Σου είπα τελείωσε δεν θέλω τίποτα άλλο. 
-Δεν θα θελες να μάθεις κάτι άλλο; 
-Όχι. 
-Να μαγειρεύεις ξέρεις; 
-Μπα 
-Δεν σ αρέσει να μαγειρεύεις προτιμάς να σου τα φτιάχνουν οι άλλοι; Καφέ ξέρεις να φτιάχνεις μόνη 
σου; Τι καφέ πίνεις; 
-Ξέρω. Όλοι οι καφέδες. 
-Ποιον ξέρεις να φτιάχνεις μόνη σου; 
-Νες καφέ, το φρέντο με το αφρόγαλα δεν το ξέρω καλά 
-Δεν θα ήθελες να το μάθεις; 
-Πως το φτιάχνουνε; Έχω πιει αλλά δεν το χω μάθει 
-Δεν σου χει δείξει κανένας; Δεν θα θελες κάποιος να σου μάθει πώς να φτιάχνεις καφέδες, πώς να 
φτιάχνεις ένα χυμό ένα τοστ να φας τέτοια πράγματα ξέρεις; Μόνη σου, να μην περιμένεις απ τον άλλο 
πότε θα σου φτιάξει καφέ πότε θα σου φτιάξει ένα κουλουράκι να φας τι άλλο μπορεί να σου αρέσει να 
τσιμπάς δεν ξέρω. 
-Τοστ ξέρω να φτιάχνω και φραντζολάκι ξέρω να φτιάχνω. 
-Άλλα πράγματα έτσι που σου αρέσουν και θα θελες να μπορούσες να τα κάνεις μόνη σου; 
-Θέλω πράγματα αλλά εκτός από δω μέσα. 
-Έξω από δω λοιπόν τι θα ήθελες να κάνεις έξω από δω; 
-Να πηγαίνω βόλτες στις καφετέριες, να έχω λεφτά να πίνω καφέδες, αυτά 
-Άμα σας πηγαίνανε περισσότερες φορές βόλτα έξω σε καφετέριες θα σου άρεσε περισσότερο; 
-Εδώ μέσα … πάλι 
-Δεν θα σου άρεσε. Ποιος θεωρείς ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να μαθαίνεις διάφορα πράγματα απ 
αυτά που σου αρέσουν; 
-Δεν ξέρω τρόπους 
-Δηλαδή πιστεύεις ότι μόνο άμα κάθεσαι μέσα σε μια τάξη μπορείς να μάθεις κάποια πράγματα; 
-Μάλλον 
-Και την κηπουρική πως την μαθαίνεις; 
-Απ τον δάσκαλο μας που έχουμε 
-Σας έχουνε ρωτήσει εδώ πέρα οι δάσκαλοι που έχετε τι άλλο θα ήθελες να μάθεις Φοίβη; 
-Ε πάλι τα ίδια. Σου είπα αυτά τα τρία 
-Μου είπες για καφετέριες. Τι ώρα έχεις μάθημα τώρα; Είσαι κουρασμένη; 
-Ε απ τον δρόμο. Το πρωί ξύπνησα τέσσερεις παρά. 
-Γιατί α για να έρθεις εδώ πέρα; 
-Όχι δεν μπορούσα να κοιμηθώ άλλο 
-Γιατί δεν μπορούσες; 
-Δεν ξέρω. 
-Τι ώρα είχες κοιμηθεί το βράδυ; Μήπως κοιμήθηκες πολύ νωρίς γι αυτό; 
-Μάλλον 
-Τι κάνετε εδώ όταν τελειώσουν τα μαθήματα κάθεσαι και βλέπεις τηλεόραση; 
-Μπα 



-Και τι κάνεις, πες μου πως περνάει η μέρα σου; 
-Δεν με νοιάζει, να περάσει όπως περάσει 
-Ναι αλλά άμα κάθεσαι κάθε μέρα και λες να περάσει όπως περάσει βαριέσαι πιο πολύ ίσως 
-Δεν … 
-Να σε ρωτήσω κάτι άλλο γιατί δεν μου είπες για το άλλο το εργαστήριο που φτιάχνεις καθρέφτες, 
αυτά τα πράγματα τι τα κάνετε μετά; 
-Τα πουλάμε στο παζάρι. 
-Δηλαδή άμα έρθω εγώ στο παζάρι θα έχει και πράγματα που θα τα έχεις φτιάξει, θα μου δείξεις ποια 
είναι δικά σου δηλαδή για να τα αγοράσω; 
-Τα ανακατεύουμε. 
-Τα ανακατεύετε για να μην ξέρει ο καθένας ποιο είναι ποιανού για να μην επηρεάζεται, να αγοράσει ο 
καθένας ότι θέλει.  
-Πώς θα έρθεις στο παζάρι από το ΧΧ; 
-Με το αυτοκίνητο 
-Αφού δεν οδηγάς 
-Ε θα οδηγήσει ο άντρας μου  
-Δεν οδηγάς; 
-Οδηγώ και εγώ αλλά.. 
-Τι αλλά; 
-Έχω καιρό να οδηγήσω. Πες μου τι άλλο θα φτιάξεις για το παζάρι δεν μου είπες; Και τι πράγματα θα 
έχει στο παζάρι, μην μου πεις ποια είναι πες μου τι πράγματα θα είναι; 
-Είναι από τον κύριο XX, από τον κύριο XX, από τον κύριο XX, από την υφαντική που δεν μ αρέσει. 
-Δεν σ αρέσει η υφαντική; 
-Όχι  
-Και γιατί πηγαίνεις; Α δεν πηγαίνεις. Πήγες καθόλου και είδες ότι δεν σ αρέσει;   
-Δεν μ αρέσει 
-Μάλιστα τι άλλο; 
-…… αλλά δεν μπορώ να τρέξω 
-Γιατί δεν μπορείς είναι δύσκολο; 
-Δεν με θέλει η ΧΧ στην τάξη της. 
-Δεν σε θέλει, γιατί δεν σε θέλει; 
-Μήπως κάνεις φασαρία είσαι άτακτη μαθήτρια; 
-Ε τότε γιατί, πήγες στην τάξη και δεν σε θέλει τι σου είπε; 
-Μόλις πήγα να κάτσω, φύγε μου λέει φύγε φύγε.. 
-Μα της είπες εσύ ότι θέλω να μάθω να κάτσω εδώ να το μάθω; 
-Θα καθόμουνα μέχρι να ερχόταν η δασκάλα μου. 
-Κάτι άλλο που μαθαίνουν τα παιδιά εδώ πέρα θα σου άρεσε εσένα να μάθεις; 
-Σαν τι άλλο; 
-Δεν ξέρω τι άλλο μαθαίνουνε 
-Υφαντική δεν μ αρέσει. 
-Να ράβεις, να πλέκεις δεν σ αρέσουν κι αυτά. Ο πηλός και διάφορα τέτοια; 
-Απαπα 
-Απ ότι κατάλαβα σου αρέσουν πράγματα που δεν είναι τόσο βαρετά που δεν κάνεις συνέχεια τα ίδια 
και τα ίδια; 
-Ναι, αυτά τα τρία σου λέω εγώ δεν είναι βαρετά. 
-Αυτά τα τρία που μου λες δηλαδή, η κηπουρική που κάνεις, οι άλλες οι κατασκευές, οι καθρέφτες και 
τα λοιπά, και το άλλο ποιο είναι; 
-Το κυλικείο. 
-Το κυλικείο, κυλικείο όμως δεν έχετε εδώ πέρα.  
-Είχαμε τώρα δεν έχουμε. 
-Γιατί δεν έχετε; 
-Σκεφτόμαστε να φτιάξουμε αλλά πώς να το φτιάξουμε, θέλει λεφτά το κυλικείο 
-Ε και όλα τα προϊόντα που είναι μέσα κάποιος πρέπει να τα αγοράσει για να τα πουλάει μετά.  
 
 



 
 

Β3 
 

-Εγώ είμαι από δω απ την Αθήνα. Εσένα πως σε λένε δεν σε ξέρω; 
-ΧΧ. 
-Πόσο χρονών είσαι ΧΧ; 
-Είμαι 42. 
-Ε μια χαρά νέος είσαι ακόμα 
-Όχι… αλλά κοντεύουμε.. Κάτι ψιλομήνες μείνανε, τρεις μήνες ακόμα. 
-Εσύ μένεις εδώ πέρα μόνιμα ή το απόγευμα φεύγεις πας αλλού; 
-Όχι μένω μόνιμα 
-Μένεις εδώ. Και τι κάνεις εδώ; 
-Βλέπω τηλεόραση, την δημόσια τηλεόραση. 
-Βλέπεις τηλεόραση, μόνο τηλεόραση; 
-Και αθλητικά. 
-Α σ αρέσουν τα αθλητικά ε; Τι ομάδα είσαι; 
-Ολυμπιακός 
-Πήρατε και το πρωτάθλημα πάλι στο ποδόσφαιρο. 
-Μην μου πεις.. 
-Ναι ναι πήρε πρωτάθλημα πάλι ο Ολυμπιακός 
-Πάμε για το κύπελλο;  
-Ε ναι δεν ξέρω τώρα αν θα τα καταφέρετε.. Θα δούμε και στην Ευρώπη που θα παίξετε 
-Αύριο παίζουμε ή όχι; 
-Νομίζω όχι δεν ξέρω μπορεί, να σου πω την αλήθεια δεν ξέρω. 
-Ωραίο τηλέφωνο αυτό. 
-Δεν είναι τηλέφωνο, είναι το ραδιοφωνάκι που γράφει αυτά που λέμε, για να μην τα ξεχάσω μετά, να 
μην μπερδέψω κάτι. Για πες μου εδώ πέρα τι κάνεις παρακολουθείς κάποια μαθήματα; 
-Ναι είμαι στο εργαστήριο για τα κοσμήματα 
-Εργαστήριο με κοσμήματα; Και φτιάχνεις κοσμήματα; 
-Έχω φτιάξει πάρα πολλά 
-Σου αρέσει; 
-Τώρα τελευταία γιατί δεν βγαίνει κανένα; 
-Γιατί; 
-Λόγω κρίσης, και μειώνονται 
-Και τι δεν έρχεται ο δάσκαλος, η δασκάλα; 
-Έρχονται με τα χίλια ζόρια 
-Εσύ επέλεξες να πας σ αυτό το εργαστήριο; Πόσο καιρό είσαι σ αυτό το εργαστήριο, πόσο καιρό 
μαθαίνεις; 
-Είμαι λίγα χρονάκια 
-Εσύ το διάλεξες ή έτυχε; 
-Έτυχε, εγώ ήμουνα …πολύ πριν. 
-Α και τι άλλο μαθαίνεις; 
-Τι άλλο; Τώρα περιμένω να τελειώσει το κολυμβητήριο να κάνω γυμναστική 
-Α πας και κολυμβητήριο; Κάνεις και γυμναστική; 
-Όχι περιμένω να γυρίσουνε. 
-Κι όταν γυρίσουν απ το κολυμβητήριο τι θα κάνετε δηλαδή; 
-Θα φάμε απογευματινό, όχι απογευματινό, δεκατιανό. 
-Τώρα δεν έχεις κάποιο μάθημα σήμερα; 
-Όχι  
-Και τι κάνεις τώρα που δεν έχεις μαθήματα όλη την μέρα; 
-Είμαι εδώ για να μιλήσουμε. 
-Ναι βρε το ξέρω είσαι εδώ για να μιλήσουμε, πριν έρθω εγώ έκανες κάποιο μάθημα ή όχι; 
-Όχι 
-Αύριο που δεν θα είμαι εγώ εδώ για να μιλήσουμε τι θα κάνεις; 



-Αυτό με ζεσταίνει 
-Σε ζεσταίνει, θες να το κλείσω; 
-Ναι κάνει πολύ ζέστη 
-Το έκλεισα τώρα κάνει και θόρυβο λίγο. Αύριο ας πούμε που δεν θα είμαι εγώ εδώ τι μαθήματα θα 
κάνεις; 
-Είναι διάφορα 
-Πες μου μερικά, τι κάνεις εδώ πέρα; 
-Γενικά λίγο απ όλα. 
-Δηλαδή; 
-Κάτι από δω κάτι από κει, όλη την ώρα 
-Να γράφεις μαθαίνεις, ξέρεις; 
-Ξέρω ναι 
-Ξέρεις να γράφεις το όνομα σου δηλαδή, εδώ το μαθαίνεις; 
-Όχι έχω πάει δημοτικό. 
-Που πήγες δημοτικό; 
-Στη ΧΧ. 
-Και εδώ πότε ήρθες; 
-Το ‘99 
-Άρα έμαθες στο δημοτικό και να γράφεις και διάφορα άλλα πράγματα; 
-Ναι δυστυχώς δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και κάτι άλλο που ξέρω να κάνω. 
-Τι άλλο ξέρεις να κάνεις; 
-Ξέρω και να μαγειρεύω. 
-Ξέρεις να μαγειρεύεις; Σου αρέσει; 
-Ναι, φτιάχνω μια μακαρονάδα.. κάπου, κάποτε.. 
-Γιατί τώρα δεν μαθαίνεις να μαγειρεύεις και άλλα πράγματα; 
-Όχι 
-Γιατί; 
-Δεν μας αφήνουνε 
-Γιατί δεν σας αφήνουνε; 
-Γιατί κάναμε και τέτοια προγράμματα 
-Θα ήθελες δηλαδή να έκανες πάλι να έμαθες κι άλλα φαγητά να κάνεις; 
-Τώρα απ ότι βλέπω λένε για καινούργιο μάγειρα, ακόμα να έρθει.  
-Και θα σου άρεσε να είσαι ο βοηθός του μάγειρα να πηγαίνεις και εσύ.. 
-Όχι να δούμε τι θα φτιάχνει 
-Και τώρα τι δεν έχετε μάγειρα; 
-Έχουμε αλλά έχει ρεπό. 
-Και τι τώρα που λείπει ο μάγειρας τι τρώτε; 
-Τρώμε κάτω 
-Που κάτω 
-Στο … 
-Μάλιστα. Τώρα εδώ εκτός από το εργαστήριο με τα κοσμήματα τι άλλο εργαστήριο κάνεις; 
-Μόνο αυτό. 
-Γιατί μόνο αυτό δεν σου αρέσουν τα άλλα; 
-Λέω να αλλάξω αλλά λένε από τον Ιούνιο 
-Τι θα κάνεις από τον Ιούνιο; 
-… 
-Γιατί; Ποιος σου τα λέει αυτά; 
-Εγώ τα σκέφτομαι, από μόνος μου. Να είμαι δεκαπέντε χρόνια στην ίδια τάξη; 
-Α βαριέσαι δηλαδή τα ίδια και τα ίδια; 
-Ναι γιατί είμαι πολλά χρόνια εκεί στα μαθήματα. 
-Ε τι άλλο λοιπόν θα ήθελες να κάνεις; Τι άλλο θα σου άρεσε;  
-Ε δεν έχω σκεφτεί ακόμα. 
-Γιατί δεν έχεις σκεφτεί δεν σε ρώτησαν; 
-Δεν έχουνε σκεφτεί. 
-Εσένα τι θα σου άρεσε δεν μιλάω για τους άλλους, εσένα σαν Αποστόλη; 



-Αν σου λέγανε ΧΧ μπορείς να διαλέξεις ότι θες να μάθεις τι θα ήθελες; 
-Δεν γίνεται. Θα ήθελα να μάθαινα κερί. 
-Γιατί; 
-Να γιατί μ αρέσει. 
-Σ αρέσει να φτιάχνεις κεριά; 
-Ναι αγγειοπλαστική 
-Σ αρέσει η αγγειοπλαστική; 
-Έχω φτιάξει και ένα τέτοιο από πηλό. 
-Άρα σ αρέσει να φτιάχνεις πράγματα με τα χέρια σου δηλαδή, κατασκευές απ ότι κατάλαβα. 
-Παλιά έκανα 
-Τώρα γιατί δεν κάνεις; 
-Λόγω ανάγκης, έχουνε σταματήσει τα προγράμματα 
-Τι αυτό που μου πες πριν και για την οικονομική κρίση δηλαδή; 
-Ναι δεν το πληρώνουνε 
-Έτσι σας λένε οι δάσκαλοι; 
-Είναι απλήρωτοι 
-Ναι αυτό λέω εσύ που το ξέρεις; 
-Ναι το ξέρω μου το έχουνε πει. 
-Ε δεν είσαι εσύ που πρέπει να τους πληρώσεις γιατί το λένε σε σένα ή σ οποιονδήποτε άλλο; 
-… 
-Άρα εσένα τι θα σε ενδιέφερε να μάθεις; Πες ότι τελειώνει η κρίση και μπορεί να έρθει εδώ ο καθένας 
τι δάσκαλος θα ήθελες να έρθει εδώ; 
-Δεν τελειώνει με τίποτα 
-Γιατί το λες αυτό; 
-Η τρόικα μας ζητάει περισσότερα 
-Ε κάποια στιγμή δεν θα τελειώσει; 
-Δεν τελειώνει. Όλο είναι εδώ η τρόικα και είμαστε.. 
-Που το ξέρεις αυτό για την τρόικα, ακούς ειδήσεις στην τηλεόραση απ ότι κατάλαβα; Απ ότι 
καταλαβαίνω βλέπεις τηλεόραση πολύ 
-Ναι και ειδήσεις και ενημερώνομαι 
-Α σου αρέσει να ενημερώνεσαι από την τηλεόραση; 
-Ναι  
-Και τι άλλο σου αρέσει να κάνεις; Μου είπες σου αρέσει να μαγειρεύεις, τι άλλο σου αρέσει να κάνεις; 
-Ξέρω να φτιάχνω και καφέδες 
-Ξέρεις να φτιάχνεις, εδώ μπορείς να φτιάχνεις καφέδες μόνος σου; 
-Εγώ δεν μπορώ; 
-Όχι εσύ αν μπορείς, έχετε πουθενά να πας να φτιάξεις καφέδες επιτρέπεται; 
-Όχι είναι αυτόματος είναι φίλτρου, έχουμε καφετέρια κάπου εδώ 
-Τον εαυτό σου μπορείς να τον φροντίζεις μόνος σου μπορείς να βολέψεις τα ρούχα σου, να στρώσεις 
το κρεβάτι σου ή βαριέσαι να τα κάνεις αυτά; 
-…Μόνο στο σπίτι μου όχι εδώ. 
-Μόνο στο σπίτι, γιατί εδώ; 
-Εδώ πέρα δεν μπορώ να το στρώνω 
-Γιατί; 
-Είναι αργά πηγαίνετε στα εργαστήρια σας 
-Οπότε δεν σας αφήνουνε ε; Βόλτες πηγαίνεις καθόλου; 
-Καθόλου 
-Καθόλου δεν πας βόλτα; 
-Να χθες που ήταν, πότε, Παρασκευή, πήγαμε στο τέτοιο, στου Βορέα(;) 
-Τι είναι αυτό; 
-Μουσείο Βορέα 
-Σου άρεσε; 
-Ναι 
-Που αλλού πηγαίνεις βόλτες; 
-Δεν πηγαίνω 



-Δεν πηγαίνεις καθόλου; 
-Καθόλου, και που πήγαινα, πήγαινα παλιά. ….στα νοσοκομεία 
-Γιατί; 
-Έχω υπόταση 
-Έχεις υπόταση 
-Ναι, γιατί μωρέ σου πέφτει η πίεση δεν προσέχεις μήπως κουράζεσαι; 
-Όχι, επειδή κάποτε έπαιρνα ένα φάρμακο αλλά τώρα το σταματήσανε 
-Γιατί χρειάζεσαι πιστεύεις να παίρνεις φάρμακα και δεν τα παίρνει;  
-Όχι αυτό που ήταν το απογευματινό το σταματήσανε, αυτό που έπαιρνα στις έξι ώρα το σταματήσανε 
-Ε εντάξει θα το πε ο γιατρός να το σταματήσουνε 
-Δεν το πε ο γιατρός  
-Ποιος το είπε; 
-Δεν είχανε χαρτί 
-Ε και πως το σταματήσανε τότε; 
-Από νοσοκομείο 
-Α άρα είπαν από το νοσοκομείο να το σταματήσεις 
-Δεν το είπανε ούτε είχανε χαρτί 
-Για πες μου τι μαθήματα ακόμα θα σου άρεσε να κάνεις; 
-Ξενόγλωσσα 
-Θα ήθελες να μάθεις κάποια ξένη γλώσσα; 
-Ξέρω ήδη 
-Τι ξέρεις; 
-Αγγλικά  
-Που τα έμαθες τα αγγλικά; 
-Εξωσχολικά βιβλία 
-Θα ήθελες να διαβάσεις εξωσχολικά βιβλία;  
-Ναι  
-Έχετε εδώ βιβλία, έχεις να διαβάζεις; 
-Όχι δεν έχουμε τίποτα 
-Ξέρεις να διαβάζεις; 
-Ξέρω ναι 
-Τι βιβλία θα σου άρεσε να διαβάζεις; 
-Κυρίως επιστημονικά 
-Υπολογιστές ξέρεις; 
-Όχι 
-Θα σου άρεσε να μάθεις; 
-Κάποτε μάθαινα 
-Μάθαινες που μάθαινες στην ΧΧ; 
-Ναι, εδώ πέρα έχει και τέτοια πως τα λένε; 
-Αυτά τα παιχνίδια τα ηλεκτρονικά; 
-Ναι 
-Άρα ξέρεις να χειρίζεσαι υπολογιστή; 
-Ναι αλλά είναι λαπτοπ 
-Πιστεύεις ότι θα μπορούσες να μάθεις δηλαδή; 
-Παλιά έκανα κείμενα 
-Έγραφες κείμενα στο λαπτοπ; 
-Όχι πως τα λένε.. τα ποιο παλιά 
-Γραφομηχανή; 
-Όχι 
-Τα πιο παλιά  
-Τα παλιά τα κομπιούτερ εννοείς τα μεγάλα;  
-Τα ποιο μικρά τα ξεπερασμένα 
-Τώρα εδώ δεν μαθαίνετε κομπιούτερ δεν έχετε; 
-Όχι  
-Εδώ πέρα τα πράγματα έχουν εξελιχθεί, έχουνε tablet 



-Ε με τα tablet δεν μπορείς να γράφεις μόνο να βλέπεις και να παίζεις λίγο 
-Εγώ έχω πείρα στα κινητά 
-Έχεις πείρα στα κινητά ε; Σου αρέσουνε; 
-Κάποτε είχα τώρα δεν έχω 
-Γιατί δεν έχεις; 
-Ξέρω γω λόγω κρίσης 
-Οικογένεια έχεις άλλη; 
-Όχι  
-Δεν έχεις κανένα; 
-Όχι κανένα 
-Είσαι μόνος σου δηλαδή, φίλους έχεις; 
-Όχι  
-Ούτε φίλους; 
-Όχι 
-Με τα παιδιά εδώ πέρα; 
-Ούτε καν 
-Δεν είναι φίλοι σου; 
-Καθόλου 
-Γιατί έτσι; 
-Γενικώς δεν τους πηγαίνω. Είναι ξενέρωτοι και σπασίκλες 
-Γιατί το λες αυτό; 
-Έτσι γιατί μου την μπαίνουν άσχημα 
-Γιατί για παράδειγμα τι σου κάνουν; 
-Τσακωνόμαστε 
-Γιατί τσακωνόσαστε; 
-Μου το παίζουνε πολύ αφεντικά 
-Μου είπες ότι σου αρέσει να διαβάζεις βιβλία εξωσχολικά, ξενόγλωσσα, ασχολείσαι με υπολογιστές, 
θεωρείς ότι έχεις ευκαιρίες να μαθαίνεις τέτοια πράγματα; 
-Έχω αλλά είναι από κει. 
-Δηλαδή 
-Στο λογιστήριο 
-Τι είναι εκεί στο λογιστήριο; 
-Το κάνουνε μόνοι τους 
-Ποιος το κάνει; 
-Οι φύλακες 
-Οι φύλακες μόνο, εσύ δηλαδή δεν μπορείς να έχεις κομπιούτερ; 
-Βιβλία να διαβάσεις δεν έχεις κανένα; 
-… 
-Ποιος θεωρείς ότι μπορεί να σε βοηθήσει να σου μάθει καινούργια πράγματα; 
-Μόνος μου 
-Δεν πιστεύεις ότι θα μπορούσε κάποιος να σε υποστηρίξει σε αυτό; 
-Όχι 
-Γιατί; 
-Έτσι είμαι αυτόνομος 
-Σου αρέσει να κάνεις μόνος σου τα πράγματα να μην έχεις ανάγκη τους άλλους να στηρίζεσαι στον 
εαυτό σου; 
-Ναι  
-Με ποιο τρόπο σου αρέσει να μαθαίνεις πράγματα; Έχεις σκεφτεί; 
-Με το μυαλό 
-Τι θα σου άρεσε λοιπόν να μάθεις να δουλέψεις το μυαλό σου; 
-Δεν ξέρω ακόμα 
-Δεν έχεις σκεφτεί κάτι που θα σου άρεσε είτε γιατί θα σου ήτανε χρήσιμό είτε γιατί θα ήταν ευχάριστο; 
-Εγώ πηγαίνω δίπλα  
-Που πηγαίνεις; 
-Στο κερί  



-Τι είναι αυτό; Τι φτιάχνετε εκεί; 
-Κεριά 
-Α τον Ιούνιο θα αρχίσει αυτό. Και μετά τα κεριά τι τα κάνετε; 
-Τα πουλάμε στα παζάρια 
-Α τα πουλάτε, άρα κάνεις κάτι σαν μια δουλειά το κάνεις ουσιαστικά 
-Κάνουμε και το Πάσχα και τον Απρίλη παζάρι και τον Δεκέμβρη  
-Και τα πουλάτε στο παζάρι και έρχεται κόσμος και τα αγοράζει. Τι άλλο θα ήθελες να κάνεις και να το 
πουλάς ίσως; 
-Δεν ξέρω 
-Δεν έχεις σκεφτεί κάτι, δεν έχεις δει κάτι στην τηλεόραση μιας και βλέπεις τηλεόραση, που να σου 
αρέσει; 
-Μπα γιατί όλα είναι βλακείες διαφημίσεις 
-Δεν έχεις δει κάτι και να πεις αχ θα ήθελα και εγώ να το μάθω αυτό να ξέρω να το κάνω; 
-Έχω μανία με τις εφημερίδες  
-Α σου αρέσει να διαβάζεις εφημερίδες; 
-Ναι  
-Τι εφημερίδες; 
-Ότι να ναι, Κυριακάτικες  
-Τις μεγάλες που έχουνε πολύ πράγμα μέσα ε; Παίρνεις εφημερίδες έχεις εδώ; 
-Έχω 
-Την αγοράζεις μόνος σου; Όχι από πού να την αγοράσεις 
-Όχι από μερικούς. Όταν έχω λεφτά αγοράζω 
-Που πας και αγοράζεις; 
-Δεν πηγαίνω πηγαίνουνε 
-Ναι εδώ κοντά δεν έχει και τίποτα έτσι κ αλλιώς 
-Έχει 
-Τι έχει; 
-Έχει ένα μίνι μάρκετ 
-Α έχει μίνι μάρκετ δεν το είδα 
-Εκεί που είναι η στρατηγού-… γωνία 
-Μπορείς να πας μόνος σου εκεί πέρα; 
-Όχι δεν με πηγαίνουνε 
-Α δεν σ αφήνουνε. Τα χρήματα μπορείς να τα χειρίζεσαι μόνος σου πιστεύεις; 
-Ούτε χρήματα 
-Θα μου πεις ένα τελευταίο που θα σου άρεσε να μάθεις σχετικά με τον ελεύθερο χρόνο σου; 
-Δεν το ξέρω 
-Γιατί δεν το ξέρεις δεν το έχεις σκεφτεί ποτέ; 
-Όχι ακόμα. Κάνω σχέδια για το μέλλον 
-Τι σχέδια κάνεις δεν μου είπες; 
-Ούτε αυτό το σκέφτομαι 
-Η καθημερινότητα σου δηλαδή κάθε μέρα πως θα γινόταν ποιο εύκολη; Ποιο ευχάριστη; Λιγότερο 
βαρετή; 
-Χάρηκα που τα είπαμε 
-Και εγώ χάρηκα 
 



 
Β4 

 
-Είπαμε εσύ είσαι ο ΧΧ σωστά; 
Ναι ο ΧΧ. 
-Και πόσο χρονών είσαι 
38 είμαι 
-Και πού μένεις στο σπίτι με τους δικούς σου μένεις; 
Με την μητέρα μου μένω 
-Έχεις αδέρφια; 
Μοναχογιός είμαι. 
-Εδώ πόσο καιρό έρχεσαι και παρακολουθείς μαθήματα; 
Έρχομαι από το 2002 
-Πριν ήσουν σε  άλλο σχολείο; 
Πρώτα ήμουν στη ΧΧ 
-Και τι μαθαίνατε εκεί; 
Τίποτα. 
-Εδώ που είσαι τι κάνεις τι μαθαίνεις; 
Ξυλουργείο έχει προγράμματα. 
-Α  μαθαίνεις δηλαδή στο ξυλουργείο; 
Ε είναι λίγο δύσκολα 
-Και τι κάνετε εκεί; 
Ε ξύνουμε ξύλα κάνουμε πράγματα. 
-Μόνοι σας τα κάνετε; 
Με τους δασκάλους στο μηχάνημα δεν μπορούμε μόνοι μας απαγορεύεται είναι επικίνδυνο το 
μηχάνημα έχει κορδέλες 
-Κάνεις πολλά χρόνια ξυλουργική; 
Τα έχω μάθει 
-Κάτι άλλο εκτός από ξυλουργική κάνεις; 
Κάνουμε προγράμματα εδώ. 
-Τι προγράμματα κάνεις; 
Ξυλουργείο και λίγο computer. 
-Α κάνεις και computer ; 
Λίγο δύσκολο είναι. 
- Πόσο καιρό είναι που προσπαθείς να μάθεις; Πολλά χρόνια κάνεις; 
Όχι 
-Ποιος σου διάλεξε να μάθεις ξυλουργείο; 
 Το σχολείο εδώ. 
-Δεν είπες εσύ δηλαδή α θέλω να  μάθω ξυλουργείο; 
Ε λίγο κουραστικό. 
-Βαρέθηκες δηλαδή ε; 
Κουράζομαι λίγο 
-Α είναι πολλή ώρα που κάθεστε εκεί; 
Όχι ερχόμαστε 8μιση τα πρωί και σχολάμε 2μιση 
-Οπότε όπως κατάλαβα δεν σ αρέσει πλέον έχεις κουραστεί 
Εντάξει κάνουμε και αθλητισμό έξω έχουμε τον γυμναστή 
- Σου αρέσει ο τρόπος που μαθαίνετε πράγματα ή έχεις σκεφτεί κάτι διαφορετικό 
Μου αρέσει, τόσα χρόνια το συνήθισα 
-Τι φτιάχνεις κορνίζες; 
Κορνίζες εικόνες. 
-Και τα κρατάτε αυτά τι τα κάνετε; 
Στο παζάρι τα δίνουμε 
-Αγοράζει ο κόσμος τι βλέπεις; 
Έτσι και έτσι, το χρήμα. 
-Γιατί το παρακολουθείς το εργαστήριο θεωρείς ότι θα σου χρησιμεύσει; 



Δεν με βοηθάει πουθενά 
-Έχεις σκεφτεί κάτι άλλο που θα σου άρεσε να κάνεις και να ασχοληθείς; 
Γιατρός αλλά αυτά είναι δύσκολα  
-Έχεις πάει σε σχολείο; 
Σε ειδικό σχολείο Δραπετσώνας δεν έβγαλα όλο το σχολείο. 
-Στο δημοτικό; Άρα έμαθες να γράφεις λίγο. Το όνομα σου; 
Ναι γράφω ΧΧ 
-Εκτός από γιατρός τι άλλο θα ήθελες να μάθεις; Κάτι που θα μπορείς να κάνεις είτε για να περνάει 
ελεύθερα η ώρα σου; Computer δηλαδή τώρα που μ λες ότι ξέρεις λίγο θα ήθελες να μάθεις; 
Είχα ένα tablet αλλά μετά το έδωσα στο internet έμπαινα συνέχεια 
-Και γιατί το έδωσες δεν σου άρεσε; 
Ναι δεν μου άρεσε. Όλο να κατεβάζω και τώρα έχω στην τηλεόραση στο σπίτι τα x box αν τα ξέρετε το 
360 
-Και παίζεις παιχνίδια;  
Λίγο και βγαίνω και έξω. 
-Πας βόλτες; 
Πάω μόνος μου. 
-Τα χρήματα μπορείς να τα διαχειρίζεσαι άμα είσαι μόνος σου; 
Ναι αμέ. Σπάταλος είμαι  
-Δηλαδή άμα έχεις χρήματα πάνω σου τα χάλασες όλα ε; ποιος σου έμαθε να ξέρεις άμα δώσεις τόσα 
πόσα θα πάρεις ρέστα ας πούμε; 
Στο σχολείο. 
-Εδώ τα έμαθες; 
Ναι. 
-Ήσουν ευχαριστημένος από αυτά τα μαθήματα τα θεώρησες χρήσιμα; 
Ναι αλλά λίγο προσέχω και στον δρόμο στην Αθήνα που βγαίνω, μου λέγανε και εδώ να προσέχω 
-Μπορείς να κυκλοφορείς μόνος σου με το λεωφορείο; 
Με το λεωφορείο έχω την κάρτα της πρόνοιας 
-Πού μένεις εδώ κοντά μένεις; 
Κερατσίνι μένω 
-Πειραιώτης είσαι και Ολυμπιακός να φανταστώ; 
Δεν ασχολούμαι πολύ με αυτά δεν μου αρέσουν 
-Τι άλλο θα σου άρεσε να κάνεις μου είπες έρχεσαι εδώ κάνεις το ξυλουργείο σου την γυμναστική σου. 
Πάμε και κατασκήνωση το καλοκαίρι στον Άγιο Αντρέα. 
-Α στον Άγιο Αντρέα πηγαίνετε; Θα είστε πολλά άτομα εκεί πέρα 
10 άτομα 
-Α μόνο δεν έχει και από άλλα σχολεία εκεί; 
Ναι από όλα έχει 
- Σου αρέσει εκεί πέρα που πηγαίνεις; 
Μου αρέσει αλλά άμα σε έχουνε μέσα και βγαίνεις λίγο έξω 
-Μετά το μεσημέρι που πας στο σπίτι σου τι κάνεις την επόμενη μέρα; 
Όταν σχολάω το μεσημέρι κάνω μπάνιο και βγαίνω έξω 
-Α βγαίνεις βόλτες δηλαδή; 
Ναι. 
-Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να μάθεις στον ελεύθερο σου χρόνο να κάνεις; 
Στον ελεύθερο χρόνο μου δεν μου μένει πολύ  
-Δηλαδή γυρίζεις σπίτι τρως και κοιμάσαι; 
Το μεσημέρι δεν τρώω το βράδυ μια και καλή. Στο σπίτι γυρίζω 6 η ώρα ένα Σάββατο βλακεία μου 
βέβαια μου το είπε και η μητέρα μου γιατί μου λέει φεύγεις 5 η ώρα το βράδυ; Λέω εντάξει δεν θα 
ξαναγίνει αυτό κανείς δεν κυκλοφορεί βράδια 
- Ε όχι εγώ δεν κυκλοφορώ πάντως. 
Είναι επικίνδυνο  
-Και η μαμά σου θα ανησύχησε ε? 
Ανησυχεί. 



-Μου είπες ότι εδώ κάνετε προγράμματα κατάρτισης  κάποιο από τα άλλα προγράμματα θα σου 
άρεσαν; 
Πλυντήριο κάνουνε εμένα δεν μου αρέσει το πλυντήριο 
-Δεν θα σου άρεσε δηλαδή αν σου έλεγαν κάνε αυτό το πρόγραμμα; 
Όχι είναι και η πρόνοια βέβαια δεν μου το επιτρέπει 
-Γιατί;  
Μου δίνει επίδομα η πρόνοια 
-Και δεν θα μπορούσες να δουλέψεις ας πούμε; 
Όχι απαγορεύεται. 
-Θα ήθελες να δουλεύεις 
Όχι εδώ πετάνε κόσμο έξω 
-Οπότε δεν θα σου άρεσε δηλαδή. Με κάτι άλλο να ασχοληθείς θα ήθελες με την ζωγραφική ας πούμε 
ή δεν σου αρέσει 
Είχα ασχοληθεί λίγο και μετά το παράτησα 
-Με τι άλλο θα μπορούσες; Με την κηπουρική ας πούμε;  
Κηπουρική είναι λίγο δύσκολο ας πούμε βαρύ εδώ κάνουνε πίσω κηπουρική γιατί φουντώνουνε και τα 
κόβουμε είναι κούραση λίγο 
-Σ αρέσει να μαθαίνεις καινούργια πράγματα;  
Όχι  
-Γιατί; 
Δεν έχω ασχοληθεί 
-Βαριέσαι λίγο; 
Λίγο προβλήματα έχω 
-Τι προβλήματα; 
Δεν τρώω καλά 
-Γιατί δεν τρως καλά; 
Νευρική ανορεξία 
-Γιατί  ήθελες να χάσεις κιλά; 
Προβλήματα στο σπίτι έχει πεθάνει ο πατέρας μου. Και να παντρευτείς τώρα με τίποτα. 
-Δεν το έχεις σκεφτεί ποτέ ε; 
Πολλά τα λεφτά 
-Άρα δεν έχεις σκεφτεί κάτι άλλο που θα σου άρεσε να μαθαίνεις κάτι διαφορετικό. 
Με το γυμναστή πάμε έξω ποδήλατο κάνουμε μπάσκετ και bowling  
-Σ αρέσουν αυτά; 
Με το bowling πάω καλά 
-Πως και ασχολήθηκες με το bowling; 
Ο γυμναστής μου το πρότεινε  
-Α ο γυμναστής σου είπε ΧΧ θες να δοκιμάσεις δηλαδή και σου άρεσε δηλαδή; Από τον αθλητισμό τι 
άλλο σ άρεσε δηλαδή; 
Αγώνες τρέξιμο και μπαλάκι και με το άλμα εις μήκος 
-Είναι κάποιο άλλο άθλημα που ίσως να ήθελες να κάνεις; 
Ποδόσφαιρο δεν μπορώ είναι κουραστικό πάνω κάτω. Το ποδήλατο το ξέρω από μικρός   
-Και σου αρέσει δηλαδή το ποδήλατο; Δεν είναι κουραστικό άμα κάνεις ώρες; 
Ναι γυμνάζονται τα πόδια 
-Να πηγαίνεις θέατρο κινηματογράφο σ αρέσει να πηγαίνεις; 
Θέατρο έχω πάει με την μητέρα μου στην Αθήνα στο acropοle αν το ξέρετε παλιά είχε επιθεωρήσεις 
κάτι γέλια τώρα τα χαλάσανε 
- Σ αρέσει το θέατρο γενικά; 
Ναι επιθεωρήσεις και ο Σεφερλής είναι καλός. Cinema έχω πάει  στο village park  με την μητέρα μου 
είχε ένα έργο ωραίο και πήγα 
-Δηλαδή σε τέτοια με την μητέρα σου πηγαίνεις όταν πηγαίνεις 
Που και που παλιά όχι τώρα γιατί η μητέρα μου έχει κάνει στο γόνατο εγχείρηση, καρδιά έχει 
-Άρα πρέπει να την φροντίζεις κιόλας ε; 
Ναι. 
- Στην καθημερινότητα μπορείς να στρώσεις το κρεβάτι σου μόνος σου; Να φτιάξεις ένα καφέ; 



Για καφέ έξω βγαίνω 
-Πιστεύεις ότι θα μπορούσες να κάνεις κάτι για να στηρίζεις τον εαυτό σου; 
Μαγειρεύω 
-Ποιος σου έμαθε να μαγειρεύεις η μαμά σου σου έμαθε; 
Ε λίγο. Μακαρόνια και αυγά κάνω και πατάτες  
-Ε τα καλύτερα φαγητά είναι αυτά 
Δεν τα φέρνουμε εύκολα με την ΔΕΗ και τα νερά πολλά έρχονται 500 ευρώ 
- Βλέπω έχεις και εσύ άγχος για τα έξοδα όλα, ευτυχώς που παίρνεις και το επίδομα της πρόνοιας 
Παίρνουμε την σύνταξη την μισή  
-Από τον μπαμπά σου η μαμά σου. 
-… 
-Πιστεύεις ότι έχεις την ευκαιρία να συμμετέχεις και σε άλλα προγράμματα κατάρτισης; 
Όχι αυτό με βάζουν 
-Εσύ του έχεις πει ποτέ ότι θα ήθελες να πεις και σε κάποιο άλλο εργαστήριο; 
Μόνο εκεί. 
-Γιατί  δεν θέλεις; 
Όχι  
-Τι άλλο σου αρέσει να κάνεις; 
Να βγαίνω έξω εξοχή να πηγαίνω 
-Κολυμπάς; 
Κολύμπι όχι ξέρω στη θάλασσα αλλά στο κολυμβητήριο δεν μου επιτρέπει ο γιατρός γιατί έχω κάτι στο 
πόδι από κάτω 
-Εντάξει αφού το λέει ο γιατρός τι να κάνουμε; 
Έχω κάνει θεραπεία κάτι θέλει αυτό να φύγει. 
-Τι θα ήθελες να αλλάξεις στην καθημερινότητα στο πρόγραμμα που κάνεις στον αθλητισμό έχεις 
σκεφτεί; 
Δεν αλλάζει 
-Αν σου έλεγαν ότι μπορείς. 
Και πού να πάω; 
Εδώ να ήσουν αλλά να τα έκανες κάπως αλλιώς. Από τους δασκάλους είσαι ευχαριστημένος; 
Ναι  
-Άρα αν σε ξαναρωτήσω για ποιο λόγο παρακολουθείς αυτά τα προγράμματα και που θα μπορούσαν 
να σε βοηθήσουν; Για να γεμίζεις τον χρόνο σου ουσιαστικά; 
Δεν έχω χρόνο καθόλου. Σάββατο βγαίνω έξω 
-Έξω που πηγαίνεις; 
Πάω βόλτα για καφέ 
-Στις βόλτες έχεις σκεφτεί να έκανες κάτι διαφορετικό; 
Το άλλο δεν μπορώ να το πω γιατί είναι του αντρός 
-Α εντάξει κατάλαβα κατάλαβα 
-Δουλειά μου είπες είναι δύσκολος ο καιρός δεν θα μπορούσες να βρεις ενδεχομένως αφού έχεις μάθει 
την ξυλουργική να μάθαινες κάτι σε σχέση με αυτό 
Να δούλευα σε ξυλουργείο; Όχι  
-Ποιος θεωρείς ότι σε βοηθάει ώστε να κάνεις πράγματα που σου αρέσουν; 
Ο κύριος ΧΧ. 
Δηλαδή ότι πρόβλημα έχω το λέω στον κύριο ΧΧ 
-Τηλέφωνο κινητό έχεις 
Δεν χρησιμοποιώ 
-Άμα είχες αφού είσαι σπάταλος φαντάζομαι θα έφτανες τον λογαριασμό 
Καρτοκινητό  
-Α ναι αφού είναι με την κάρτα. Κάτι άλλο που θα ήθελες να μας πεις; 
Να έχω φίλες  
-Δεν έχεις φιλίες; Κάποιο άτομο εδώ πέρα δεν έχεις γνωρίσει που να κάνεις παρέες; Ή στη γειτονιά 
σου; 
Ε εδώ ο ΧΧ από το ξυλουργείο είπε θα μου βρει μια φίλη 
-Και άμα δεν σ αρέσει αυτή η φίλη; 



Άσχημος είμαι η κουτσός είμαι; 
-Όχι αν δεν σου αρέσει εσένα λέω 
Του λέω βοήθησε με λίγο γιατί εγώ είμαι ντροπαλός 
-Εκεί στην γειτονιά σου δεν έχει άλλα άτομα να κάνεις παρέα; 
Όχι στην γειτονιά δεν έχει τίποτα ο ένας κατηγορεί τον άλλον η γειτονιά δεν μου αρέσει καθόλου, κακία 
και κουτσομπολιά 
-Οπότε δεν έχεις και πολλά πολλά με τους γείτονες  
Όχι δεν ασχολούμαι βγαίνω και λέω άντε γεια σας 
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-Πόσο χρονών είσαι ΧΧ 
32 
-Πού μένεις; Με τους γονείς σου; 
Με τη μητέρα μου. 
-Οι δυο σας δηλαδή; 
Με τον θείο μου που έχει πρόβλημα είναι κατάκοιτος του βάζουμε οξυγόνο. 
-Ωχ έχετε δηλαδή να φροντίζετε και τον θείο σου 
Δεν είναι ευχάριστο αλλά τι να κάνεις  
-Πόσο καιρό έρχεσαι εδώ; 
Καλά έρχομαι ανά χρόνο εδώ μπορεί δηλαδή ένα χρόνο να έρθω ένα χρόνο να μην έρθω πιο πολύ 
έρχομαι εδώ γιατί υπάρχουν και επιδοτούμενα να βγάλω και τίποτα. Συνήθως υπάρχουν παιδιά που 
έχουν περισσότερο πρόβλημα να έχουν σπασμένο πόδι να είναι σε πατερίτσες 
-Σχολείο έχεις πάει; 
Ναι  
-Σε ποιο; 
Όπως ήρθατε υπάρχει ένας ΧΧ, πιο πέρα υπάρχει ένας φούρνος ΧΧ νομίζω λέγεται πιο κει υπάρχει 
ένα γυμνάσιο που λέγεται τρίτο βραδινό γυμνάσιο, αυτό είναι γυμνάσιο δεύτερης ευκαιρίας πάνε 
δηλαδή όσοι δουλεύουνε και είναι μέσα όλων των λογιών δεν έχει δηλαδή σημασία αν το παιδί είναι 
από Πακιστάν ή από την Αλβανία. Εε πήγα εκεί 3 χρόνια και το τελείωσα 
-Πιο πριν είχες πάει δημοτικό; 
Ναι στου ΧΧ  
-Άρα ξέρεις κανονικά να γράφεις να διαβάζεις; 
Ναι ναι όλα ξέρω και λίγα αγγλικά τα βασικά όμως όχι τέλεια. 
-Στο σχολείο τα έμαθες; 
Στο γυμνάσιο στην αρχή δεν τα ήθελα δεν μπορούσα να τα αποστηθίσω μάθω αγγλικά τώρα 
αναγκαστικά κάποια στιγμή πήρα υπολογιστή και έπρεπε να μάθω και ένας φίλος μαζί με το βιβλίο με 
έμαθε. 
-Εδώ τι προγράμματα παρακολουθείς γενικά; 
Εδώ στο ξυλουργείο είμαι μας βάζουνε να τρίβουμε ξύλα να ζωγραφίζουμε να ακούμε μουσική. 
-Πώς και διάλεξες το ξυλουργείο; Μόνος σου το διάλεξες; 
Συνήθως σε ρωτάνε αλλά από ότι έχω καταλάβει πάει ανάλογα και με το πρόβλημα που έχεις. Δηλαδή 
ένα παιδί αυτιστικό  που δεν ακούει δεν μιλάει και στην τουαλέτα να πάει θέλει βοήθεια στον 
υπολογιστή και να τον βάλεις δεν μπορεί να κάνει κάτι αλλά και στο εργαστήριο έχεις μαχαίρια βαφές 
γιατί καμιά φορά αυτά τα παιδιά δεν ξέρω αν το λέω καλά τρώνε οτιδήποτε, τρώνε δέντρα, τρώνε από 
τα σκουπίδια. Οπότε σε ρωτάνε και μπορούν να καταλάβουν αν είσαι για αυτό το πράγμα εσύ. Μπορεί 
ας πούμε να τους πεις ότι είσαι για σιδηρουργείο αλλά το μάτι σου να γυαλίζει. Αυτοί θα το δούνε τότε, 
θα σε πάνε σε ένα ήσυχο μέρος με λουλουδάκια, δύο ανθρώπους με άσπρες ποδιές και δύο καλά 
ηρεμιστικά… 
-Σου αρέσει αυτό που μαθαίνεις το ξυλουργείο;  
Ναι μου αρέσει και σπίτι να καθόμουν δηλαδή τώρα που δεν υπάρχουν δουλειές τι θα έκανα; Θα 
άνοιγα το internet και θα έμπαινα. 
-Τι άλλο πρόγραμμα παρακολουθείς ή έχεις παρακολουθήσει παλιότερα; 
Είχα πάει σε ένα επιδοτούμενο κάναμε πάλι ξυλουργική αλλά κάναμε και υπολογιστή κάναμε μας 
έκανε ο κύριος ΧΧ πολλαπλασιασμό αλλά είχαμε κάτι να κάνουμε. 
-Και αυτό ήταν σαν δουλειά πληρωνόσουν. 
Ναι χάρη σε αυτό το επιδοτούμενο πήρα τον υπολογιστή 
-Υπολογιστή πώς έμαθες μόνος σου ή κάποιος σου έμαθε; 
Είχα ένα κολλητό βέβαια τώρα χάθηκε παντρεύτηκε και εγώ από μικρός είχα θέμα έπαιζα παιχνίδια 
στον υπολογιστή έβλεπα ας πούμε σε ένα παιχνίδι και μου έλεγε στα αγγλικά ότι η πόρτα είναι 
κλειδωμένη αλλά εγώ δεν μπορούσα να το καταλάβω και μια μέρα με βλέπει εκεί που πάλευα και μου 
λέει θες να σου μάθω αγγλικά; και του λέω είναι σαν τα μαθηματικά και μου λέει όχι είναι πιο εύκολα 
αρκεί να έχεις λίγο μυαλό και μου είπε καλό είναι το βιβλίο αλλά σαν την πρακτική δεν είναι τίποτα 



εκείνος μου είπε να δω τον υπολογιστή και να παρατηρώ για λίγο το πληκτρολόγιο μετά αφού 
εξοικειώθηκα και μου είπε να πάρω το βιβλίο και να γραφώ 10-15 λέξεις και μια μέρα μου λέει άνοιξε 
τον υπολογιστή χωρίς να έχω πληκτρολογήσει ποτέ έγραφα το όνομα μου και σε ένα μήνα είχα 
εξοικειωθεί πλήρως. Καμιά φορά η μητέρα μου θέλει να πάρει εισιτήρια για καμιά συναυλία να δει 
κάποια υπηρεσία για το ικα  
-Η μητέρα σου δεν μπαίνει στο internet φαντάζομαι  
Όχι μπαίνει.  
-Γενικά τι άλλα προγράμματα έχεις παρακολουθήσει θυμάσαι; 
Είχα πάει σε ξυλουργείο 8 χρόνια στην Καλλιθέα. 
-Δούλευες εκεί τι έκανες; 
Ήμουν όπως εδώ μόνο που τα μηχανήματα ήταν υπό συνθήκες κανονικής δουλειάς είχαμε μηχανήματα 
που ένα λάθος να έκανες το δάχτυλο το έκοβες και πήγα 8 χρόνια. 
-Α πήγες πολλά χρόνια άρα ξέρεις πολλά από ξυλουργική. 
Ναι τα έχω ξεχάσει βέβαια τώρα πιο πολύ οικοδομή είχα δουλέψει γι αυτό σακάτεψα και την πλάτη 
-Γιατί τι έχεις; 
Έχω σκολίωση και κύφωση έχω. Το θέμα είναι ότι εκεί είχα πάει γιατί μου είχαν πει εποχές καλές προ 
κρίσης ότι είναι ισάξιο με γυμνασίου μου είχε πει η μητέρα μου να πάρεις το χαρτί από εκεί θα πας και 
σε ένα βραδινό λύκειο να πιεστείς για να έχεις μια καλή βάση να βρεις μια καλή δουλειά και όταν πήγα 
στον ΟΑΕΔ και έδειξα αυτό το χαρτί μου είπε η κοπέλα αυτό το χαρτί είναι ισάξιο με δημοτικό δεν αξίζει 
τίποτα. 8 χρόνια για το τίποτα εντάξει ήμουν στα μηχανήματα αλλά τι έκανα ξύλο καβγάδες και ήσυχος 
να καθόσουν κάτι βρίσκανε για να σε πειράζουνε. 
-Από επιδοτούμενα προγράμματα τι έχεις παρακολουθήσει; 
Έχω πάει ξυλογλυπτική της ΧΧ και ένα που είχε γίνει πληροφορικής 
-Σου άρεσαν ό,τι προγράμματα γινόντουσαν; 
Ναι μου άρεσαν και όχι μόνο για τα λεφτά αλλά γενικά δεν είμαι άνθρωπος που βαριέται 
-Πιστεύεις ότι είναι καλό να μαθαίνεις διάφορα πράγματα; 
Ναι  
-Έχεις σκεφτεί κάτι άλλο που θα σου άρεσε;  
Να σας πω υπάρχουν τόσα πράγματα που θα μπορούσα να κάνω που δεν το έχω σκεφτεί. 
-Δηλαδή άμα σου έλεγαν διάλεξε κάτι να σου μάθουμε 
Πώς να κάνω υπομονή. Αυτή την εποχή δεν το λέω σαν δικαιολογία υπάρχουν και οικογένειες που 
είναι ευκατάστατες δηλαδή άμα ρωτήσεις κάποιον τι κάνει όταν γυρίζει σπίτι θα σου πει θα γυρίσω 
σπίτι θα ανοίξω τηλεόραση θα πάρω τον καφέ θα πάρω την πίτσα γιατί μην διανοηθείτε ότι κανένας 
από αυτούς πλένει τα ρούχα τ μόνος του ή σε πλυντήριο καμία σχέση με αυτά που κάνω εγώ. Ο 
πατέρας μου είναι στο ψυχιατρείο, η μάνα μου έχει φορτωθεί 2 ανθρώπους καμιά φορά και εμένα 
χωρίς να το θέλω λόγω οικονομικών αλλά έχουμε χωριστεί εγώ δηλαδή κοιμάμαι μόνος μου στο σπίτι 
εδώ και 2 2 μιση βδομάδες που σημαίνει ότι ο θείος μου ήταν από αυτούς τους καλούς ανθρώπους 
που κάνανε ένα πακέτο την ημέρα και έπινε το κρασί όχι όπως είμαστε σε μια παρέα Σάββατο σε μια 
παραλία παίρνετε τα φαγητά και έχεις ένα μπουκάλι και πίνετε όλοι αλλά τώρα να είσαι μόνος σου να 
πίνεις και να κατεβαίνει ολόκληρο το μπουκάλι συν τα τσιγάρα και δεν πρέπει να υπάρχουν όλα αυτά 
ουίσκια τσιγάρα μπαράκια ο οργανισμός ότι του δίνεις το απορροφάει σαν σφουγγάρι. Το αποτέλεσμα 
ήτανε να χρειάζεται συνέχεια οξυγόνο. Ο ένας του πνεύμονας είναι σακατεμένος γεμάτος σκιές είναι 
καρκινώματα, ιδρώνει ανεβάζει πυρετό, οπότε το αποτέλεσμα ποιο είναι; Ο πατέρας μου που πολλές 
φορές δεν με θυμάται καν δεν φταίει το ότι τα φάρμακα που παίρνει έχουν λήθιο, τη μπαταρία του 
κινητού. Χρειάζεται έναν άνθρωπο μια φορά στις δύο βδομάδες να του πηγαίνει τα ρούχα και του 
παίρνει τα λερωμένα και να του δίνεις ένα ποσό. Όταν η μάνα μου πηγαίνει σε αυτόν τον άνθρωπο 
κάποιος, δηλαδή εγώ, θυσιάζει το να βγει με την κοπέλα του. Όταν βγαίνω εγώ κάθεται η μητέρα μου 
στο σπίτι γιατί είναι ο θείος μου, είναι τα δύο γατάκια και ο σκύλος μου που χρειάζονται να φάνε, το 
σπίτι δεν μπορεί να μείνει μόνο του γιατί αυτός ο άνθρωπος βάζει οξυγόνο μπορεί να χρειαστεί το 
οτιδήποτε. 
Τώρα έχει γίνει το εξής κουφό. Όταν γυρίζω σπίτι δεν πάω να ξαπλώσω κάνω δουλειές, πλένω πιάτα, 
κοιτάω το ψυγείο τι χρειάζεται, φτιάχνω  ένα κατάλογο και μου δίνει λεφτά η μητέρα μου επειδή εγώ 
δεν δουλεύω και πηγαίνω στο supermarket. Και μετά τις δουλειές που θα έκανε η μητέρα μου όταν 
λείπει τις κάνω εγώ, να ετοιμάσω πατάτες για να φάω να ετοιμάσω το φαί της επόμενης μέρας. Αλλά 
υπάρχουν και πιο δύσκολες μέρες, όπως εχτές που για να πάει η μάνα μου στον θείο μου είχε να πάει 



καιρό στον πατέρα μου και τα ρούχα είχανε μαζευτεί. Πήγα εγώ τα ρούχα αλλά το θέμα είναι ότι 
σηκώθηκα 6 το πρωί, πήγα Κατεχάκη να πάρω λεφτά από την μητέρα μου και να ξανακατέβω να πάω 
στον πατέρα μου 
-Όταν δεν έχεις τέτοια τρεχάματα κάτι ευχάριστο που κάνεις για σένα κάποια ψυχαγωγία; 
Αφού τελειώσω με όλες τις δουλειές το μόνο ανθρώπινο που μπορώ να κάνω είναι να βγω καμιά βόλτα 
με την κοπέλα μου για κανένα καφέ καμιά ταινία. Αλλά επειδή η κοπέλα μου δουλεύει μέχρι αργά 
φτιάχνω ένα καφέ και κάθομαι στο internet  παίρνω αγκαλιά τον γάτο μου, μπορεί να πάω 
γυμναστήριο. 
-Θεωρείς ότι όλα αυτά τα χρόνια σου δινόταν η ευκαιρία να κάνεις πράγματα και να παρακολουθήσεις 
προγράμματα ή χρειαζόταν να το ψάξεις περισσότερο μόνος σου; 
Όταν έχεις συνηθίσει ένα πρόγραμμα ζωής… ΧΧ,  σπίτι, δουλειές μετά το συνηθίζεις δεν έχεις όρεξη 
να κάνεις κάτι άλλο 
-Και τώρα νιώθεις ότι δεν έχεις όρεξη να  κάνεις κάτι διαφορετικό δηλαδή; 
Να σας πω κάτι. Με δεσμεύουν κάποια πράγματα. Αν για παράδειγμα το σκυλί σας είχε βγει από μια 
εγχείρηση όταν θα πας να βγεις θα σκεφτείς πόσο θα το αφήσω μόνο του που είναι από το 
χειρουργείο. Αλλά γενικά σε δεσμεύει δεν μπορείς να το αφήσεις μόνο μπορεί να σε χρειαστεί εδώ. Με 
την κοπέλα μου βγαίνω όποτε μπορεί και αντί να γυρίσω  στις 10, 11, 12, στις  8 έχω γυρίσει. 
-Αν μπορούσες να κάνεις κάτι άλλο την ώρα που έρχεσαι εδώ έχεις σκεφτεί τι θα ήταν; 
Γενικά επειδή από μικρός έκανα πράγματα που είχαν σχέση με την άθληση έπαιζα μπασκετ ας πούμε 
θα ήθελα να κάνω περισσότερα πράγματα που έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό. 
-Έχεις παρακολουθήσει ποτέ προγράμματα που να είχαν να κάνουν με τον αθλητισμό; 
Καθόλου 
-Πώς έτυχε έτσι; 
Δεν έχει τύχει μέχρι στιγμής να ασχοληθώ με κάποιο πρόγραμμα σχετικό, να βρω κάποιο 
επιδοτούμενο. Με το μπάσκετ εγώ έχω ασχοληθεί, θα ήθελα να μάθω και παραπάνω πράγματα. Το 
μπάσκετ όπως και άλλα αθλήματα πρέπει να ξέρεις και μια τεχνική, αλλά τώρα και να θέλω να πάω 
για μπάσκετ δεν γίνεται λόγω του τρόπου ζωής μου, έχω το σπίτι μου έχω την μητέρα μου. 
-Έχεις φορτωθεί και πολλές ευθύνες δηλαδή κατάλαβα ε; 
Ίσως να είμαι και υπερβολικός. Η μόνη μου ευθύνη είναι να βάλω στα ζώα μου να φάνε, να κλειδώνω 
το σπίτι μου επειδή έχω πάρα πολύ… καλούς γείτονες. Το σπίτι μου είναι πολυκατοικία από τις παλιές 
και έχω πολύ καλούς γείτονες που έχουν γράψει έξω από την πόρτα μου λέξεις που ξεκινάνε από φ και 
τελειώνουν σε κ, έχουν ζωγραφίσει μούρη αλόγου έξω από την πόρτα μου, μου πετάνε σκουπίδια 
σκυλοτροφές και μόλις βγω από το σπίτι βάζουν τέρμα την μουσική. Μέχρι και φόλα στο σκυλί μου 
είχαν βάλει πριν 6 χρόνια 
-Γιατί πιστεύεις ότι το κάνουν αυτό; 
Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν ξέρω ποιο συγγενικό του πρόσωπο είχε γεννήσει πρόσφατα αλλά όλα 
τα σκυλιά γαβγίζουν και το είχα βγάλει στην ταράτσα  3 το μεσημέρι μπαινοβγαίναμε ξέρω γω και 
επειδή αυτού είχε γεννήσει η γυναίκα του μωρό, έριξε φόλα στο σκυλί με τη δικαιολογία ότι δεν άφηνε 
το σκυλί να κοιμηθεί το μωρό και μου έκανε και μήνυση. 
-Για το σκύλο; 
Για διατάραξη κοινής ησυχίας 
… 
-Μέσα από αυτά τα προγράμματα που έχεις παρακολουθήσει γιατί θεωρείς ότι δεν μπορείς να βρεις 
μια δουλειά λόγω της κατάστασης που επικρατεί γενικώς; 
Εγώ δεν μπορώ να βρω δουλειά γενικώς γιατί έχω ένα μεγάλο βάρος επειδή δεν έχω ιδιαίτερες 
γνώσεις. Η μάνα μου με πέρασε από επιτροπές και έχει πάρει την επιμέλεια μου συν του πατέρα μου. 
Οπότε όταν η μητέρα μου, κούφια η ώρα, θα πεθάνει η σύνταξη του πατέρα μου θα πάει στα χέρια 
μου. Τώρα ο πατέρας μου παίρνει 660 ευρώ, τότε μπορεί να είναι λιγότερα αλλά με 400 ευρώ θα 
μπορώ να νοικιάσω ένα σπίτι και να ζήσω. Μπορεί να μην ξοδεύω τόσα αλλά εντάξει. Το θέμα είναι ότι 
αν πάω σε μια δουλειά και μου κολλήσουν έστω ένα ένσημο σου λένε είσαι άτομο με ειδικές ανάγκες 
και υποτίθεται ότι δεν μπορείς να πας στρατό και να δουλέψεις άρα αφού δουλεύεις είσαι άξιος, άρα 
δεν έχεις ανάγκη από την σύνταξη, άρα στην κόβω και πεθαίνεις στον δρόμο. Έχω φίλο που έχει 
τελειώσει μηχανικός χίλια δυο και επειδή δεν μπορούσε να βρει στο επάγγελμα του άνοιξε κάβα με 
ποτά. 



-Άρα ουσιαστικά μου λες ότι και αυτά τα μαθήματα που παρακολουθείς δεν θα σου χρησιμεύσουν να 
βρεις δουλειά γιατί δεν θες -εντός εισαγωγικών- να δουλέψεις για να μην χάσεις το επίδομα. 
Δεν είναι ότι δεν θέλω, είναι ότι δεν μπορώ γιατί αν πιάσω δουλειά μπορεί ο άλλος να με πετάξει και 
να χάσω κάτι που θα το είχα για όλη μου την ζωή. Το σίγουρο δεν είναι δηλαδή ότι βαριέμαι ή 
τεμπελιάζω, εδώ είμαι στο ξυλουργείο και κάνω και άλλες δουλειές, κουβαλάω χαρτιά, σηκώνω βάρη, 
βοηθάω στα σχολικά. Αλλά εδώ το κράτος κοιτάει να κόψει από όπου μπορεί. Εγώ δηλαδή είχα κάρτα 
απεριορίστων διαδρομών και μας την κόψανε και σου λένε πρέπει να πας να στηθείς στην ουρά και 
είχα πάει εγώ και ένα παλικάρι με κομμένο πόδι και πατερίτσες και μας είπαν κοπήκαν τα κουπόνια θα 
βγάζετε κανονικά εισιτήρια, εγώ που για τόσα χρόνια είχα ξεχάσει πώς είναι τα κανονικά εισιτήρια . 
Όταν την ξαναβγάλαμε ήρθα στα πάνω μου. Λοιπόν χτυπάνε όπου βρουν οπότε και να θες να 
ασχοληθείς με κάτι μόλις δουν ότι πας να πιάσεις κάτι με το χέρι σου προσπαθούν να στο κόψουν. Γι’ 
αυτό κάνω ότι μπορώ εδώ υπάρχουν στιγμές που βαριέμαι στο σπίτι. 
-Θα ήθελες να μάθεις κάτι σχετικά με την ψυχαγωγία σου; 
Ναι θα ήθελα. 
-Σαν τι; 
Ό,τι αφορά υπολογιστές ή με αθλητισμό ή με ζώα. 
-Θα ήθελες να μας πεις κάτι άλλο; 
Όχι απλά ότι είμαι καλά εδώ. 



 
Β6 

-Πόσο χρονών είσαι; 
40 
-Και μένεις; 
Πειραιά, Πειραϊκή 
-Με την οικογένεια σου μένεις; 
Με την αδερφή μου. 
-Μεγαλύτερη η αδερφή σου ή μικρότερη; 
Μεγαλύτερη 
-Και μένετε οι 2 σας; 
Ναι.  
-Πόσα χρόνια είσαι εδώ στο ΧΧ ; 
Έχω έρθει από το τέλος του 2000. 
-Πιο πριν πήγαινες κάπου αλλού; Και εκεί τι έκανες; 
Στο ΧΧΧ. Αυτό είναι στην ΧΧΧ. Κυκλοφορούσα μόνος μου, τότε ήμουν στην ΧΧ πήγαινα στο λιμάνι 
έπαιρνα το 101 και εκεί έκανα ότι κάνει ένας υπάλληλος γραφείου. 
-Μην αγχώνεσαι…. 
Με πιάνει το στομάχι μου επειδή μιλάω γρήγορα 
-Δηλαδή καθόσουνα σε ένα γραφείο και σου έλεγαν τι να κάνεις; 
Είχαμε τον δάσκαλο μας και μας μάθαινε 
-Τι σας μάθαινε; 
Υπάλληλος γραφείου και υπολογιστή. 
-Ξέρεις και υπολογιστή; 
Ναι  
-Εδώ που είσαι με τι ασχολείσαι; τι κάνεις; 
Παθαίνω κρίσεις. Γονείς δεν έχω, μαμά, μπαμπά δεν έχω, είμαι εδώ στο ξυλουργείο μαθαίνουμε να 
ξύνουμε να βάφουμε 
-Σου αρέσει; 
Ναι πολύ 
-Ποιος το σκέφτηκε για το ξυλουργείο; Εσύ το αποφάσισες; 
Στην αρχή κάναμε αρκουδάκια. 
-Με τι με πανιά; 
Με πανιά και το βάφαμε και ήρθαμε εδώ παρέα με την αδερφή μου και είχα πει εγώ ότι θα έρθω στο 
ξυλουργείο και από εκεί έχω μάθει να πηγαίνω. 
-Και δεν μετάνιωσες που έχεις πει να είσαι στο ξυλουργείο; Σ’ αρέσει ε; Δεν το βαρέθηκες; 
Όχι μ αρέσει πολύ, 
-Απ’ ότι βλέπω έχεις μάθει από παλιά πράγματα με τα κουκλάκια. Έχεις παρακολουθήσει κάποιο άλλο 
πρόγραμμα; 
Τότε είχαμε κάνει εξωτερικά προγράμματα, ερχόμουν το πρωί και φεύγαμε στις 7 η ώρα το απόγευμα. 
Στην αρχή δεν είχαμε εξωτερικά προγράμματα μας είχανε να χαμογελάμε να παίζουμε και μας είχαν πει 
να φέρνουμε μεσημεριανό, πρωινό. Μετά είχαμε μάθει να κάνουμε πρόγραμμα ποιες μέρες να 
ερχόμαστε και ποιες όχι, εγώ είχα βάλει Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή  
-Σου αρέσει δηλαδή να μαθαίνεις πράγματα; 
Μου αρέσει πάρα πολύ. 
-Αυτά τα πράγματα που μαθαίνεις που πιστεύεις ότι θα σου χρησιμεύσουν; 
Το ξυλουργείο μου αρέσει. 
-Θα ήθελες να κάνεις κάτι άλλο εκτός από το ξυλουργείο, δηλαδή αν σου έλεγαν να διαλέξεις κάτι άλλο; 
Κοιτάξτε στο άλλο όταν ήμουν με είχαν βάλει σε πρόγραμμα και ήμουν συνοδός οδηγού δηλαδή 
σηκωνόμουνα 5μιση το πρωί. 
-Αλλά σου άρεσε; 
Ναι πολύ. 
Είχα κάνει δρομολόγια πολλά και μετά εγώ επειδή είχα κάνει διάφορα δεν έτρωγα, ήμουν στο 
νοσοκομείο με ορό δύο εβδομάδες μέχρι που έφυγα. Τίποτα δεν έτρωγα ούτε κοτόπουλο ούτε ρύζι το 



χειρότερο φαγητό από νοσοκομείου. Και γενικά δεν μου αρέσει να μου λένε το τι θα κάνω. Εγώ όταν 
μου πουν εσύ θα μάθεις αυτό, δεν μου αρέσει πρέπει να με ρωτήσουνε. 
-Κάτι άλλο που θα ήθελες να ασχοληθείς και δεν έχεις ασχοληθεί; 
Δεν έχω σκεφτεί κάτι 
-Στο σπίτι σου είσαι συνέχεια με την αδερφή σου; 
Ναι. 
-Κάνεις καμιά δουλειά ή τα αφήνεις στην αδερφή σου; Το κρεβάτι σου ας πούμε το στρώνεις μόνος 
σου; 
Μόνος μου. Εκεί που μένω τώρα είναι στενά εκεί που μένω τώρα είναι στενά και στο μπαλκόνι που 
κάθομαι είμαστε στενά στον πρώτο όροφο είμαστε και είναι στενά στην κουζίνα πάντως συμμαζεύω τα 
πιάτα τα άπλυτα 
-Τον ελεύθερο χρόνο σου τι κάνεις πώς τον περνάς; 
Στον ελεύθερο χρόνο μου τηλεόραση. Καμιά φορά κατεβαίνω και παίρνω κανένα πατατάκι και να 
βλέπω τηλεόραση 
-Υπάρχει κάτι άλλο που σκέφτεσαι να έκανες για να περνάς τον ελεύθερο χρόνο σου καλύτερα; 
Τηλεόραση μόνο τι άλλο; 
-Υπάρχει κάποιος που να σου είχε πει να παρακολουθήσεις κανένα μάθημα κανένα άλλο πρόγραμμα; 
Τώρα θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα μετά το Πάσχα. 
-Τι θα μαθαίνεις εκεί; 
θα ήθελα να ξέρω περισσότερο να γράφω. Ξέρω αλλά να μάθω περισσότερο. 
-Δεν σου έχει δοθεί η ευκαιρία να μάθεις μέχρι τώρα ε; 
Μέχρι τώρα όχι. 
-Αλλά θα σου άρεσε να μετέχεις σε τέτοιο πρόγραμμα ε; 
Ναι θα μου άρεσε. 
-Γιατί θα ήθελες να μάθεις να γράφεις καλύτερα; 
Για να αποθηκεύω. 
-Για να χρησιμοποιείς και τον υπολογιστή καλύτερα δηλαδή; 
Ναι. 
-Τι άλλο θα σου άρεσε; 
Θα μου άρεσε, όταν μεγαλώσω βέβαια, να γίνω συνοδός οδηγού. 
-Γι’ αυτό είχες λάβει κάποια εκπαίδευση; 
Όχι ήμουν απλά συνοδός οδηγού. 
-Και να το έκανες και σαν δουλειά ενδεχομένως να πληρωνόσουνα; 
Ναι θα το ήθελα. Αλλά μόνο μην μου πείτε να είμαι συνοδός αεροπλάνου, αποκλείεται το έχω δει στην 
τηλεόραση και δεν μπορώ με τίποτα 
-Μας είπες ότι έπαιρνες το λεωφορείο μόνος σου.  
Ναι παλιά τώρα δεν μπορώ 
-Γιατί; 
Τώρα με πηγαινοφέρνει σχολικό γιατί φοβούνται εδώ μην πάθω τίποτα, γιατί ακόμα παθαίνω 
μούδιασμα, ζαλίζομαι, μην πάθω και τίποτα 
-Οπότε φοβάσαι να κυκλοφορείς μόνος σου; 
Τώρα ναι παλιά όχι έπαιρνα το λεωφορείο πήγαινα από δω από κει, βόλτες.  
-Βόλτες κάνεις καθόλου ή εκεί γύρω από το σπίτι; 
Στο μπαλκόνι κάθομαι, κατασκήνωση πηγαίνω 
-Πηγαίνεις στον ΧΧ; 
Ναι α το ξέρετε; 
Ναι 
-Είναι ωραία σου αρέσει εκεί; 
Ναι. Την πρώτη φορά εγώ δεν το ήξερα να σας πω και κάτι να γελάσετε. Την πρώτη φορά μας είχαν 
δώσει ένα χαρτί εδώ . Ε, εγώ που να ξέρω ότι είναι για την κατασκήνωση… Το έβαλα στην τσάντα μου 
έτσι. Το δίνω στην αδερφή μου, οκ μου λέει θα σε στείλω. Της λέω που είναι; Μου λέει κατασκήνωση, 
θα πας θα δεις. Παίρνει μια σακούλα, μου βάζει τα πράγματα μου και πάω στον Άγιο Αντρέα. Και από 
τότε πάω. Έχω και δυο φίλες συνοδούς, την ΧΧ  και την ΧΧ και μου κάνανε παρέα, είχαμε βγει και έξω, 
καφεδάκια, μπυρίτσα, φαί. Όταν είναι γυναίκες εγώ πληρώνω. Και από τότε τους έχω χάσει. 
 



-Δεν ξαναήρθανε στην κατασκήνωση;  
Δεν τους έχω δει καθόλου 
-Θα πας τώρα εσύ φέτος; 
Δεν ξέρω. 
-Από τι εξαρτάται; 
Από το αν θα έχουμε να πληρώσουμε τους συνοδούς είναι και αυτό. Πέρσι δεν πήγα δεν είχα πάει 
γιατί έπρεπε να πληρώσουμε τους συνοδούς και εντάξει η αδερφή μου δεν είχε. 
-Δηλαδή αν δεν ήταν το οικονομικό στη μέση θα πήγαινες  
Ναι. 
-Θα σου άρεσε δηλαδή να κάνατε κ άλλα τέτοια προγράμματα να πηγαίνατε εκδρομές ε; 
Και στην Φιλανδία είχα πάει 
-Σου άρεσε εκεί στην Φιλανδία; 
Ναι μου άρεσε. Το μόνο κακό είναι ότι εγώ παρόλο που είχε κρύο, είχε πάγο και γλίστρησα και η ΧΧ 
που με συνόδευε μόλις το είδε τρόμαξε και της είπα καλά ρε ΧΧ πώς κάνεις έτσι; Ούτε αίμα είχε, ούτε 
τίποτα, απλώς ένα καρούμπαλο. Πανικό επάθανε, ενώ δεν είχα τίποτα. Με πήγανε εκεί σε νοσοκομείο 
στην Φιλανδία, τρεις  κοπέλες ήταν η μια έραβε, η άλλη μίλαγε στα ελληνικά και η άλλη έραβε 
-Στη Φιλανδία πως και πήγατε; 
Μας είχαν δώσει ένα χαρτί 
-Ήταν κάποια προγράμματα προφανώς για το εξωτερικό 
Ναι.  
-Εδώ με την ΧΧ; Δηλαδή ήσασταν πολλά παιδιά; 
Ναι με την ΧΧ,  ήμασταν 10 παιδιά 
-Και πώς και σε διάλεξαν εσένα; Είπαν ποιος θέλει; 
Ρώτησαν ε. Εγώ δεν ήξερα ότι θα πάμε στη Φιλανδία. 
-Άρα, θα σου άρεσαν και άλλα τέτοια προγράμματα να γίνουν; 
Φιλανδία, Ικαρία είχαμε πάει με το καράβι 
-Και τι κάνατε εκεί που πηγαίνατε; 
Είχαμε περάσει ωραία είχαμε φάει και σουβλάκι κιόλας γιατί εγώ στα σουβλάκια είμαι πρώτος. Ειδικά 
ο γύρος μου αρέσει,  δώσε μου μπιφτέκια και θα φάω. 
-Άμα σου έλεγαν ότι τώρα σταματάει το ξυλουργείο έμαθες,  ό,τι είναι να μάθεις το έμαθες και δεν 
χρειάζεται άλλα; 
Θα στεναχωριόμουνα 
-Αν σου έλεγαν όμως μπορείς να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο, κάτι που θες εσύ; 
Θα ερχόμουνα 
-Άμα δεν σου αρέσει κάτι το λες; Άμα δεν σου άρεσε το ξυλουργείο θα το έλεγες; 
Όχι μου αρέσει το ξυλουργείο, αλλά τα μηχανήματα δε μπορώ γιατί είναι επικίνδυνα. 
-Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να μας πεις; 
Όχι εσείς αν θέλετε τίποτα 
-Τι ώρα φεύγεις από εδώ το μεσημέρι; 
2μιση 3 παρά τέταρτο. 
-Και την υπόλοιπη μέρα σου πώς θα την περάσεις; 
Θα πάω σπίτι θα τακτοποιήσω την κουζίνα θα κάτσω λίγο αν θέλω να κοιμηθώ κοιμάμαι αν όχι 
κάθομαι 
-Και δεν θα ξαναβγείς έξω μέχρι αύριο τ πρωί ε; 
Ναι μέχρι το πρωί. 



Β7 
 

- Είσαι ο ΧΧ; 
- Ναι. 
- Πόσο χρονών είσαι ΧΧ; 
- 22. 
- Και πόσο καιρό έρχεσαι εδώ πέρα; Βέβαια, τώρα, είναι καινούριο εδώ πέρα, δεν έχετε καιρό 

που ήρθατε σε αυτό το σχολείο. 
- Δεν έχουμε καιρό. 
- Ναι, ναι, ναι. Απ’ το Σεπτέμβριο. Τι μαθαίνεις εδώ πέρα; 
- Πληροφορική. 
- Α πληροφορική. Σου αρέσει; 
- Ναι. 
- Τι μαθαίνεις εκεί πέρα να χειρίζεσαι; Τι κάνεις στον υπολογιστή; 
- Τον χειρίζομαι. 
- Και τι κάνεις; Μπαίνεις στο ίντερνετ ή παίζεις παιχνίδια; Τι σου αρέσει πιο πολύ. 
- Παίζω παιχνίδια. 
- Τι παιχνίδια παίζεις; 
- Μπιλιάρδο, τις μπίλιες. 
- Μάλιστα. Κάποιο άλλο μάθημα κάνεις εδώ πέρα; 
- Ναι. 
- Τι άλλο κάνεις; 
- Ασκήσεις. 
- Τι ασκήσεις δηλαδή; 
- Ασκήσεις στο μάθημα κάνω. 
- Εκτός από πληροφορική, έχεις κάποιο άλλο εργαστήριο που παρακολουθείς; 
- Τι άλλο; 
- Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνετε εδώ. Δε σχεδιάζετε, δε ζωγραφίζετε τίποτα, δεν κάνετε 

τίποτα κατασκευές; 
- Κάνουμε τι κατασκευές; 
- Δεν ξέρω, φτιάχνετε τίποτα χειροτεχνίες με ξύλο, με πηλό, με …δεν ξέρω 
- Εγώ πάω χειροτεχνία. 
- Α πας χειροτεχνία. 
- Πάω. 
- Σου αρέσει εκεί; 
- Ναι. 
- Ποιο μάθημα σου αρέσει πιο πολύ απ’ αυτά που κάνεις εδώ πέρα; Ποια είναι η αγαπημένη 

σου ώρα στο σχολείο; 
- Πληροφορική. 
- Πληροφορική σου αρέσει. Έχεις πολύ καιρό που κάνεις πληροφορική; Έχεις μάθει καλά ή 

ακόμα είσαι στην αρχή; 
- Έχω μάθει πληροφορική 
- Α ξέρεις τους υπολογιστές. Ποιος σου είπε, ποιος σου πρότεινε “ΧΧ θες να κάνεις 

πληροφορική;” Ή εσύ το σκέφτηκες και είπες θέλω να κάνω πληροφορική; 
- Εγώ το σκέφτηκα. 
- Α, και το είπες εδώ στους δασκάλους και σου είπαν να δοκιμάσεις; Πώς έγινε; Το είπες στους 

γονείς σου, σε κάποιον; Πώς το διάλεξες; 
- Όχι έλεγαν να κάνω πληροφορική, να καθίσουμε. Ναι ναι ναι. 
- Υπάρχει κάτι, όταν κάνεις μάθημα, που το βαριέσαι και θα ήθελες να αλλάξει λίγο ο τρόπος, 

να το κάνει ο δάσκαλος κάπως αλλιώς; 
- Δεν ξέρω. 
- Δεν έχεις σκεφτεί, δε σε ενοχλεί κάτι συγκεκριμένο δηλαδή. 
- Δε με ενοχλεί κάτι. 
- Δε σε ενοχλεί. Δεν έρχεται η ώρα που λες ωχ βαριέμαι, άντε να τελειώσει το μάθημα, να 

βγούμε διάλειμμα;  



- -… 
- Που πιστεύεις ότι μπορεί να σε βοηθήσει, σε τι σου χρησιμεύουν τώρα αυτά που μαθαίνεις 

στο κομπιούτερ; Απλά επειδή σου αρέσει, ή φαντάζεσαι πως μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον 
υπολογιστή, ξέρεις;  

- Το ξέρω, έτσι. 
- Με το ποντίκι; 
- Ναι. 
- Έχεις σκεφτεί ότι θα σου άρεσε, θα σε ενδιέφερε να μάθεις και κάτι άλλο, που δεν το 

μαθαίνεις τώρα; Τι άλλο θα σου άρεσε να ξέρεις να κάνεις; 
- Τι άλλο; 
- Ναι κάτι άλλο που θα σου άρεσε. 
- Δεν ξέρω. 
- Δεν έχεις σκεφτεί κάτι; 
- Δεν έχω σκεφτεί. 
- Αθλητισμό κάνεις καθόλου; Στον αθλητισμό θα σου άρεσε να ασχοληθείς με κάτι; 
- Τι αθλητισμό; 
- Δεν ξέρω, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, μπαλάκι; 
- Ε μπάσκετ. 
- Παίζεις καθόλου, έχεις κάνει μαθήματα ή όχι; 
- Μπάσκετ παίζω. 
- Που παίζεις; Εδώ στο σχολείο, ή στη γειτονιά σου; 
- Πάω στη γειτονιά μου. 
- Με ποιον μένεις; Με τη μαμά σου; 
- Εδώ στο σχολείο, εδώ στο σχολείο παίζω. 
- Α εδώ παίζετε στα διαλείμματα ή το κάνετε σαν μάθημα; 
- Στα διαλείμματα. 
- Βόλτες και τέτοια πηγαίνεις όταν φεύγεις από το σχολείο; Κάπου βγαίνεις καμιά βόλτα; Έχεις 

πάει κινηματογράφο ποτέ; Σου αρέσει; Στο θέατρο; 
- Έχω πάει στο θέατρο με τα παιδιά παλιά στο σχολείο μου. 
- Α είχατε πάει με το σχολείο. Σε ποιο σχολείο πήγαινες πιο πριν; 
- Στο ΧΧ. 
- Εδώ στην περιοχή είναι, στην ΧΧ; 
- Ναι. 
- Σου άρεσε εκεί πέρα; 
- Μου άρεσε. 
- Να μάθεις έμαθες; Ξέρεις να γράφεις το όνομά σου; 
- Ναι. 
- Θα ήθελες να μάθεις να γράφεις καλύτερα ή όχι, σου φτάνει αυτό που ξέρεις; 
- Που να ήθελα; 
- Να κάνεις κάποιο μάθημα, δεν ξέρω. Να διαβάζεις ξέρεις; Μπορείς να διαβάσεις; 
- Εδώ; Ξέρω να διαβάζω. 
- Σου αρέσει να διαβάζεις κάποια βιβλία, ή όχι; 
- Βιβλία όχι.  
- Περιοδικά; 
- Περιοδικά διαβάζω. 
- Όταν δεν έχεις μάθημα εδώ πέρα, μετά φεύγεις και πηγαίνεις στο σπίτι σου; 
- Ναι. 
- Εκεί μένεις με τη μαμά σου; 
- Με τη μαμά μου. 
- Έχεις αδέρφια; 
-  Έναν αδερφό. 
- Α, μένετε μαζί  
- Πήγε σπίτι του. 



- Α έχει φύγει έχει πάει σε άλλο σπίτι τώρα. Και να σε ρωτήσω κάτι, όταν τελειώσεις τα 
μαθήματα και πας σπίτι σου, μετά πώς περνάς την μέρα σου; Τι κάνεις; Τι σου αρέσει να 
κάνεις; 

- Καλά περνάω. 
- Έχεις υπολογιστή και στο σπίτι; 
- Έχω. 
- Ασχολείσαι και στο σπίτι, δηλαδή με τον υπολογιστή; 
- Ναι καμιά φορά. 
- Τηλεόραση βλέπεις; 
- Ναι. 
- Βόλτες πηγαίνεις με τη μαμά σου ή όχι ιδιαίτερα; 
- Πηγαίνω και με τη μαμά μου βόλτες. 
- Και με ποιον άλλον μπορεί να πηγαίνεις; 
- Δεν ξέρω και με ποιον άλλο. 
- Σου αρέσει να μαθαίνεις καινούρια πράγματα ή σε κουράζει και βαριέσαι; 
- Πού; 
- Ας πούμε εδώ κάνεις υπολογιστές, κάνεις χειροτεχνία μου είπες, κατασκευάζεις. Κάνεις κάτι 

άλλο μήπως; 
- Δεν ξέρω. 
- Εκεί στην χειροτεχνία, τι φτιάχνετε; 
- Δεν ξέρω τι φτιάχνουμε. 
- Δε θυμάσαι τι πράγματα φτιάχνετε. 
- Έκανα κατασκευή ε! Έχω κάνει κατασκευή. 
- Και μετά τι τις κάνετε αυτές τις κατασκευές; Ξέρεις; 
- Δεν ξέρω. 
- Τις αφήνετε στους δασκάλους, δεν τις παίρνετε εσείς; 
- Δεν τις παίρνουμε. 
- Τι άλλο θα σου άρεσε να κάνεις μες στη μέρα σου; Ας πούμε θα ήθελες να πηγαίνεις πιο 

συχνά θέατρο; 
- Θα ήθελα να πηγαίνω πιο συχνά θέατρο. 
- Θα σου άρεσε δηλαδή εδώ να είχατε προγράμματα μία φορά για παράδειγμα κάθε δέκα 

μέρες, ή μια φορά το μήνα να πηγαίνετε θέατρο σε κάποια παράσταση που θα διαλέγατε; Ή 
όχι; 

- Μια φορά δέκα μέρες. 
- Θα σου άρεσε. Κινηματογράφο, έχεις πάει ποτέ ή όχι; 
- Δεν έχω πάει. 
- Άρα δεν ξέρεις πώς είναι. 
- Δεν το ξέρω. 
- Σε κάποιο μουσείο; Έχεις πάει ποτέ να δείτε κάτι; 
- Έχω πάει παλιά. 
- Ναι ε; Με το σχολείο πάλι πηγαίνατε; 
- Με το σχολείο. Στο ΧΧΧ, ε. 
- Ναι ναι. 
- Ποιο Μουσείο, Βορρέ.. 
- Α έχετε πάει σε αυτό; Δεν ξέρω. 
- Στο δικό μας έχουμε πάει. 
- Α στο δικό σας. Εκεί στο ΧΧ σου άρεσε σαν σχολείο; Περνούσες καλά;  
- Στο Μουσείο το παιδικό έχω πάει παλιά. 
- Στο παιδικό Μουσείο, α κάτω στην Πλάκα. Εκεί έχω πάει και εγώ. 
- Έχεις πάει κι εσύ. 
- Ναι ναι. Καλά δεν ήταν; 
- Καλά ήταν. 
- Στο σχολείο σου άρεσε που πήγαινες εκεί στο ΧΧ; 
- Το σχολείο μου άρεσε. 



- Σου άρεσε ε; Τι μαθαίνατε εκεί πέρα; Θυμάσαι τι μαθήματα είχατε, Ή πέρασε τώρα ο καιρός 
και δεν το θυμάσαι; 

- Πέρασε τώρα ο καιρός και δεν το θυμάμαι. 
- Εδώ σου αρέσει που έρχεσαι; 
- Εδώ ναι. 
- Το καλοκαίρι τι κάνεις, όταν τελειώνουν τα μαθήματα; 
- Το καλοκαίρι; 
- Ναι. 
- Κλείνουμε. 
- Κλείνετε. Και τι κάνεις εσύ πας πουθενά βόλτα, κατασκήνωση, διακοπές; 
- Έχω πάει κατασκήνωση, δεν ξέρω, δεν πηγαίνω. 
- Α, γιατί δε σου αρέσει ή δεν έτυχε; 
- Μου αρέσει, αλλά δεν έτυχε να πάω. 
- Α θα σου άρεσε να μετέχεις, να πηγαίνεις δηλαδή σε τέτοια προγράμματα. Να πηγαίνετε 

κατασκήνωση, να πηγαίνετε κάπου βόλτα για παράδειγμα στη θάλασσα και να μένετε; Θα 
σου άρεσαν εκδρομές; 

- Ναι. 
- Φίλους έχεις εδώ πέρα; Έχεις κολλητούς, άτομα που κάνεις πολύ παρέα; Ποιος είναι ο 

καλύτερος σου φίλος; 
- Φίλους δεν έχω. 
- Δεν έχεις, γιατί; Γιατί πιστεύεις; Δεν ταίριαξες απλά με κάποιον; 
- Που να ταιριάξω; 
- Γιατί, είναι περίεργοι; Δεν σας αρέσουν τα ίδια πράγματα; Δεν ξέρεις. Να σε ρωτήσω κάτι, αν 

ερχόταν τώρα, ήρθα εγώ ας πούμε, και σου λέω «ΧΧ, πες μου τι σου αρέσει να κάνεις, τι θες 
να μάθεις, τι θα σε ενδιέφερε για να περνάς ευχάριστα, ή για να βοηθηθείς σε κάτι, τι θα 
διάλεγες; Υπάρχει κάτι που θα διάλεγες; Έχεις σκεφτεί ποτέ; Έχεις δει στην τηλεόραση; Έχεις 
διαβάσει σε κάποιο περιοδικό κάτι και να πεις αα ωραίο θα ήταν να το ήξερα αυτό;» 

- Τι να έχω δει; 
- Δεν ξέρω, κάτι που να σου άρεσε, που να μην ξέρεις πώς να το κάνεις. 
- Ναι. 
- Έχεις σκεφτεί κάτι έτσι που θα σου άρεσε να πεις αχ θα ήθελα να το μάθω αυτό να το κάνω 

κι εγώ. 
- Ναι. 
- Τι; 
- Για το περιοδικό. 
- Ναι, τι θα ήθελες να γράφεις σε περιοδικό; 
- Όχι, να διαβάζω. 
- Να διαβάζεις περιοδικά;. 
- Περιοδικά ε.  
- Κάτι άλλο που θα σου άρεσε να κάνεις τον ελεύθερο χρόνο σου είτε στο σχολείο, είτε στο 

σπίτι σου, είτε κάπου άλλού; Έχεις σκεφτεί; Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες; 
- Όχι. 
- Τώρα τι μάθημα έχεις; Που θα πας τώρα; 
- Στον οδηγισμό. 
- Τι κάνετε εκεί; 
- Δεν ξέρω, ζωγραφική… 
- Α ζωγραφική και διάφορες τέτοιες ασκήσεις.  
- Ναι. 
- Σου αρέσει αυτό; 
- Έχω τους φίλους εδώ. Εδώ στο σχολείο έχω φίλους. Έχω φίλους. 
- Κάνετε πλάκες, κάνετε αστεία; 
- Ναι κάνουμε αστεία. 
- Σ’ αρέσει να κάνετε ε; Είσαι λίγο πειραχτήρι δηλαδή; Σου αρέσει να κάνεις αστεία με τους 

φίλους σου και πλάκες. 
- Όχι, μου το λέει αυτός. 



- Α ναι ε, και τώρα είστε μαζί στο μάθημα; 
- Ναι.  
- Καλά. Άντε να σε αφήσω να πας. 
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-…Εσύ που μένεις; 
-ΧΧ. 
-Α εδώ κοντά. 
-Κάνει κρύο. 
-Ναι έχει ανοιχτό παράθυρο. 
-Επειδή είμαι ανοιξιάτικα ντυμένος με την …την μπορντό. Αυτό το λέω σωστά το χρώμα; Κερασί, 
μπορντό. 
-Ναι τέτοιο είναι. 
-Είναι κερασί με μπορντό. 
-Ναι ναι ωραίο χρώμα είναι και σου πηγαίνει. 
-Πολύ ωραίο χρώμα είναι. 
-Και τα μαλλιά σου έχουν ωραίο χρώμα. 
-Και τα μαλλιά μου κόκκινα. Μου πάνε τα κόκκινα σαν το ξανθό επειδή είμαι άσπρη. 
-Εσύ το διάλεξες να τα βάψεις κόκκινα; 
-Εγώ το διάλεξα. Για αλλαγή. 
-Καλά έκανες.  
-Πότε θα τα βάψετε κόκκινα; 
-Δεν τα χω βάψει ποτέ κόκκινα εγώ λες να μου πηγαίνει εμένα; 
-Εσάς; 
-Νομίζω δεν θα μου ταιριάζει το κόκκινο εμένα. 
-Το κόκκινο του κρασιού, το μπορντό κρασιού είναι σκούρο, δεν είναι έντονο, λίγο έντονο είναι. Παλιά 
τα έκανα μπορντό κρασιού. 
-Θα σου πήγαινε κι αυτό. Πόσο χρονών είσαι; 
-Είμαι 39μισό. Πάω 40, 19 Αυγούστου. 
-Α 19 Αυγούστου, τον Αύγουστο ε καλοκαιριάτικα. 
-Καλοκαιριάτικα. Φαίνομαι ποιο μικρή, 25 άρα.. 
-Πολύ πιο μικρή. Πάνω από 25 δεν φαίνεσαι.   
-Μην το λες ότι είσαι 39μισο, κρύβε χρόνια, λέγε ότι είσαι πιο λίγο. 
-Να τα κρύβω. Εδώ άφησα την τσάντα μου. Να σας ρωτήσω για κουμπαρά και αποταμίευση, τα 
φυλάω τα λεφτά για Σάμο. Πήγα Σάμο 2010, είμαι πολυταξιδεμένη, πήγα Θεσσαλονίκη με την μαμά 
μπαμπά, Κρήτη με το αεροπλάνο. Μέχρι Θεσσαλονίκη, Γερμανία, Αγγλία, Ρουμανία. Πήγαμε Σάμο με 
καράβι είναι πάρα πολύ μακριά μόνο αεροπλάνο. Τους τα χρωστούσαμε τα εισιτήρια, δεν πήγαμε με 
τον μπαμπά τοπ 2009 γιατί είχε την καρδιά του. Τον μπαμπά τον έχασα το 2000 τον πήρανε οι 
αρχάγγελοι, τον πήρανε εδώ από πάνω. 
-Και εγώ τον μπαμπά μου από την καρδιά του τον έχασα.  
-Πήγα και αλλού επίσης, Βέροια, Νάουσα, Κύπρος μας ξενάγησαν οι φίλοι στην Βέροια. Η μαμά λέει 
δεν κάνει κανείς ταξίδι τώρα με την κρίση, λέει Η Φλώρινα είναι μακριά. Δεν πάμε ταξίδια με την κρίση. 
-Ναι είναι ακριβά έχουν ακριβύνει τα εισιτήρια, όλα. 
-Τα αεροπλάνα στην Ελλάδα έχουν ακριβύνει. Τα φυλάω τα λεφτά για Βόλο με τρένο. 
-Βόλο; Εγώ στον Βόλο έμενα εκεί γεννήθηκα. 
-Βόλο; Από πού έχετε καταγωγή; 
-Μέσα την πόλη του Βόλου εκεί στο λιμάνι. 
-Υπάρχουν μικρά αεροπλάνα τώρα με την κρίση. 
-Ναι μια φορά την βδομάδα νομίζω βάζουν κάτι μικρά. Δεν έχω πάει με αεροπλάνο μόνο με λεωφορείο. 
-Δεν πάμε εξωτερικό λέει η μαμά τώρα με την κρίση. Μπορεί να πάμε Θεσσαλονίκη Αίγιο, στη  
θάλασσα, ξενοδοχείο με πισίνα, χωρίς κοινωνικό τουρισμό. Τώρα φυλάω τα λεφτά για Αίγιο στον 
κουμπαρά. Έχετε πάει Αίγιο, Καλαμάτα; 
-Έχω πάει ναι. Καλαμάτα δεν έχω πάει. 
-Ή θα πω στην μαμά τα φυλάω για Μύκονο από τον Πειραιά που είναι τέσσερεις ώρες.  
-Πάντως κάνεις αποταμίευση τα κρατάς τα λεφτά δεν είσαι σπάταλη; 
-Δεν είμαι σπάταλη. Μίλησα χθες με την ΧΧ που μιλάμε κάθε βράδυ, τα μαλλιά μου τα βάφω πάντα 
κόκκινα μελιτζανί, είπαμε δεν θα ξανασυζητήσουμε με την ΧΧ πάντα κόκκινα μελιτζανί. Δεν θέλει η 
Αριστέα να συζητάμε για μαλλιά, δεν της αρέσουν οι βαφές. Λέει η μαμά συζήτησα με την ΧΧ, δεν 



κάνει να λέμε για μαλλιά. Τσαντίστηκα να σας πω κιόλας γιατί η ΧΧ μου είπε δεν μ αρέσει το κόκκινο, 
λέει η μαμά δεν μου λέει τίποτα η ΧΧ που τα βάφει πάντα κόκκινο αντί για ξανθό. 
-Ε μη τσαντίζεσαι μωρέ ας λέει ότι θέλει. 
-Θα πω ευχαριστώ πολύ για την γνώμη σας, θα πω στην κυρία ΧΧ, θα κάνω αυτό μ αρέσει. Εσείς που 
τα φυλάτε τα λεφτά για αποταμίευση; 
-Στον κουμπαρά. 
-Στον κουμπαρά, ή και στο στρώμα, είπε η μαμά εχθές που πήγαμε στην κυρία ΧΧ, δεν τα φυλάει η 
μαμά. Θα πω στην ΧΧ τα φυλάω τα λεφτά για Σάμο. Είπα στην ΧΧ  για Φλώρινα αν γίνεται, στην ΧΧ 
για Βέροια και Κοζάνη αν γίνεται. Ασχολούμαι με το Ιντερνέτ. 
-Σ αρέσει ε; 
-Μ αρέσει ψάχνω τις χώρες στο Google. Η μαμά δεν αφήνει Facebook, ζήλεψα από τον ΧΧ, δεν ξέρω 
να μεταχειριστώ καλά τον υπολογιστή, δεν αφήνει ούτε η ΧΧ ούτε η δασκάλα μου. 
-Μαθαίνεις υπολογιστές εδώ πέρα στο σχολείο; 
-Μαθαίνω ναι. Έχουμε δύο Ιντερνέτ. 
-Και σ αρέσει να μπαίνεις στο Ιντερνέτ να ψάχνεις; Έτσι για χώρες για ταξίδια; 
-Για χώρες και ταξίδια μ αρέσει. Λέει η μαμά ότι το Facebook είναι για επαγγελματίες, όμως έχει ο ΧΧ 
θα πει η μαμά. 
-Ποιος είναι ο Χ; 
-ένας ΧΧ, το έφτιαξε η αδερφή του που ξέρει. Πάλι ο ΧΧ έχει υπολογιστή, έχει αδερφή, πατέρα. 
-Η μαμά σου δεν ξέρει υπολογιστή; 
-Ξέρει καλό, λίγο. Βρήκε τα Κύθηρα στο Google. Ξέρετε καλό υπολογιστή, να μην έχετε υπολογιστή να 
τον βγάλετε. 
-Καλύτερα. Η ΧΧ  δεν έχει Facebook  το βγάλε. Είπε η μαμά θα το βγάλει η ΧΧ το Facebook, δεν 
κοστίζει λεφτά είναι επικίνδυνο, δεν μας αφήνει η δασκάλα η ΧΧ. 
-Μάλλον καλά κάνει.  
-Είπα στην αρχή είναι κακή η ΧΧ που δεν μας αφήνει Facebook. Δεν το ξαναλέω. Έχουμε τώρα την 
κυρία ΧΧ, τον κύριο ΧΧ. 
-Με την κυρία ΧΧ τι κάνετε τι μάθημα; 
-Υπολογιστές. Γράφω κείμενο, με το ένα χέρι, όχι με τα δύο ακόμα, σιγά σιγά. 
-Κάνεις πολύ καιρό υπολογιστές; 
-Πολύ καιρό από το παλιό σχολείο υπολογιστές. 
-Σου αρέσει; 
-Ακούω YouTube τραγούδια, ψάχνω σκυλάκι που μ άρεσε αυτό με το μωρό. Λέει η μαμά δεν κάνει 
στην πολυκατοικία σκυλί. Τρέχουμε έχουμε την Σάρα σκυλίτσα στην γειτονιά. Ξέρετε άνω … ή κάτω; 
-Όχι δεν ξέρω καθόλου. 
-Έχει η …η τώρα κολυμβητήριο, δεν πάω κολυμβητήριο λόγω φαρμάκων. Πήγαινα παλιότερα παίρνω 
φάρμακα για την αλλεργία, με την ανησυχία έχω και παλινδρόμηση διαφραγματοκοίλη. Πρέπει 
διαιτολόγιο το φαγητό μου. Πρέπει να προσέχω. Όταν έπαθα την γαστρίτιδα από το άγχος/ 
-Γιατί έχεις άγχος; 
-Συμπαθώ τον ΧΧ την κυρία ΧΧ. 
-Με την κυρία Πέρσα τι κάνετε; 
-Είναι συγκάτοικος, ήρθε με τον άντρα της για αναπνευστικό, με τον ΧΧ. Τον συμπάθησα. Θυμάμαι 
στον κύριο ΧΧ πάμε κάθε δώδεκα μέρες, λέει η μαμά μην μου ξεφύγει τσιγγάνος μια φορά που την 
έπαθα, με την κυρία Ειρήνη, είπε αυτό ότι θα πάμε έξω. Είπε για τσιγγάνους γιατί είναι μια φυλή όχι 
άλλη. Η κάμερα στον ΧΧ είναι στο ψιλικατζίδικο, έχουν παρακολουθούν τα πάντα. Είπα τον ΧΧ 
τσιγγάνο, επειδή ήταν αλλού το μυαλό. Συγγνώμη που σας λέω έτσι είπε η μαμά συγνώμη, ότι βγάζει 
το μυαλό το λέει. Μια φορά είπα τον κύριο ΧΧ τσιγγάνο, μια φορά όχι δέκα. Είπε στην μαμά η κυρία 
ΧΧ θα είμαστε κυρίες δεν θα ξεφεύγεις στον κύριο ΧΧ τσιγγάνος. Θα πω στην Ζωή όχι στην Ελισάβετ 
για κύριο ΧΧ γιατί θα θυμώσει ο μπαμπάς της. Μίλησα με την ΧΧ, είδα την θεία την ΧΧ πήγαμε στο 
μνημόσυνο στα Σεπόλια. Την είδαμε μετά φάγαμε έξω, τα είπαμε με την ΧΧ για μαλλιά, πάντα ξανθά. 
Λέει η χχ πάντα ξανθό κόκκινο, μια ξανθό μια κόκκινο εναλλάξ. Μου πάει το ξανθό και το κόκκινο, όλα 
μου πάνε. Τα μαύρα δεν τα ξανακάνω ,με αγρίευε, το 2009 με αγρίευε. Πρέπει να κρατιέμαι στον κύριο 
ΧΧ να μην τον λέω τσιγγάνο, είναι προσβολή. 
-Να σε ρωτήσω κάτι μου επιτρέπεις; 



-Είπα στην μαμά να μην με διώξει η κυρία ΧΧ. Άμα το κάνω συνέχεια ή μια φορά θα μου κάνει 
παρατήρηση ο κύριος ΧΧ. Εχθές στο ταξί που γυρίζαμε από την κυρία ΧΧ, από την χοροθεραπεία.. 
Γράφει ταινία όποιος γράφει ταινία λέει η κυρία ΧΧ έξω, μην εμποδίζεις τον υπάλληλο στην δουλεία 
του. Λέει η ΧΧ δεν θέλει τέτοια συζήτηση για τσιγγάνους δεν είναι απαραίτητη για τσιγγάνους. Ούτε 
στον κύριο ΧΧ για τσιγγάνους, γιατί την στεναχώρησα την ΧΧ που έμοιαζε με τσιγγανάκι. Ήταν 
μελαχρινή η ΧΧ.  
-Άσε με να σου πω και εγώ κάτι που σκέφτομαι, εκτός από τους υπολογιστές τι άλλο σου αρέσει να 
μαθαίνεις, να κάνεις; 
-Μ αρέσει η ζωγραφική, να κάνω σπίτια Νορβηγικά. 
-Εκτός από ζωγραφική τι άλλο θα σου άρεσε να μαθαίνεις; 
-Ο πηλός, η κεραμική.  
-Ασχολείσαι με όλα αυτά; 
-Ασχολούμαι. Λέει η μαμά στην ΧΧ είπα συγγνώμη που είναι ο νους μου αλλού. Είπα στη μαμά να 
χαιρετάω τον κύριο ΧΧ αν με διώξει η κυρία ΧΧ. Είναι παντρεμένος έχει το νόμπελ, προσπαθεί να 
φέρει την γυναίκα του με άδεια, όποτε τον καλέσει ο δικηγόρος, δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα, σ 
αυτές τις χώρες στο Μπαγκλαντές, να έρθει για να μείνει. 
-Το καλοκαίρι που κλείνει το σχολείο τι κάνεις; 
-Κάτω στο σπίτι στον Άλιμο, πλαζ Αλίμου.  
-Κάνεις κολύμπι εκεί πέρα σ αρέσει το κολύμπι; 
-Μ αρέσει. Πρέπει να λέω ένα γεια από μακριά στον κύριο ΧΧ.  
-Ε προσπάθησε και εσύ μην το πεις, λέγε το μέσα σου. 
-Θα το λέω μέσα μου. Και είπε η κυρία ΧΧ με στενοχώρησες που είπες παλιά τον κύριο ΧΧ τσιγγάνο. 
Μου είπε μοιάζει λίγο σαν τσιγγάνος, δεν το πε για αλήθεια η κυρία ΧΧ για αστείο το πε. Θα πω στην 
μαμά ΧΧ να με πάει στο σταθμό Λαρίσης να πάω στο χωριό. Λέει η μαμά δεν γίνεται με τον ΧΧ, δεν 
γίνεται ο ΧΧ να μας πάει από Νίκαια. Επειδή δεν έχουμε πολλά πράγματα η κυρία ΧΧ έχει πολλά 
πράγματα, με τον ΧΧ της κυρίας ΧΧ που ήρθε από την Νίκαια. Το χει ραδιοταξί η κυρία ΧΧ το 
μοιράζεται με τον γιο της. Έχει τον άντρα της με αναπνευστικό πρόβλημα. Πήραμε τώρα την ΧΧ 
τηλέφωνο, καμιά φορά θα σας δούμε, όποτε τύχει καμιά φορά. Στο Έβερεστ καμία φορά της 
Ηλιούπολης όποτε τύχει., να περάσουνε, η κυρία ΧΧ με την ΧΧ. Έχει τρία παιδιά η κυρία ΧΧ, ΧΧ, ΧΧ 
και ΧΧ. 
-Αυτοί είναι οι φίλοι σου εκτός σχολείου, στο σχολείο έχεις φίλους; 
-Αυτοί είναι γνωστοί. Θα πω στην μαμά ΧΧ να παίρνουμε την κυρία ΧΧ τις γιορτές. 
-Στο σχολείο έχεις φίλους; 
-Ε ναι να μην ενοχλούμε. Στο σχολείο έχω φίλους εδώ. Τον ΧΧ, τον ΧΧ. Έχω φλερτ με τον ΧΧ, ΧΧ, ΧΧ, 
τέσσερα φλερτ.  
-Α κατάλαβα έχεις πολλά φλερτ δηλαδή, αρέσεις πολύ.  
-Θα ξαναϊδωθούμε πάλι να τα πούμε για τον ΧΧ της κυρίας Χ που τον συμπαθώ για δεσμό. 
-Τι άλλο σ αρέσει να κάνεις εδώ, με τους φίλους σου τι σου αρέσει να κάνεις;  
-Είναι και ένας στο Αιγάλεω δίπλα, αλλά λέει η μαμά μην ξαναπάμε με την ΧΧ Νίκαια, μην ξαναπάμε 
Χαϊδάρι, δεν θα προλάβουμε για καφέ, είναι μακριά καλύτερα κοντινά προάστια. Άλιμο Παλιό Φάληρο 
αυτά, αυτά που είναι και στην θάλασσα παραλιακά. Έχουμε πάει Κορυδαλλό, αλλά λέει η μαμά τάρα 
με την κρίση δεν πάμε Κορυδαλλό. Ακρίβυνε το ταξί στην κρισάρα.  
-Αδέρφια έχεις; 
-Είμαι μοναχοκόρη. 
-Χαϊδεμένη δηλαδή; 
-Ναι χαϊδεμένη. Να γνωρίσετε καμιά φορά την Ηλιούπολη. Μου πάει το κόκκινο κραγιόν με τα κόκκινα 
μαλλιά. Το βάζω βράδυ. Είπε η μαμά δεν βάζουμε μέρα κραγιόν κόκκινο και με ξανθά μαλλιά, γιατί με 
τα ξανθά μαλλιά, πάντα ξανθά μαλλιά ο κύριος ΧΧ. Σαν της ΧΧ  είναι πυρόξανθα τα μαλλιά, σαν της 
ΧΧ που κάνει ανταύγειες, και εγώ μέχρι την ρίζα μετά από μήνες το ξανθό φάνηκε αρκετά. Μου είπαν 
μου πάει στην φωτογραφία το μελόξανθο. Τώρα είναι της μόδας τα κόκκινα. Υπάρχουν πολλών ειδών 
ακαζού κόκκινα, δεν μ αρέσει το πορτοκαλί. Λέει η μαμά να το κάνω πορτοκαλί δεν έχει μετά 
πυρόξανθες ανταύγειες θα αργήσουνε. 
-Μόνη σου χτενίζεσαι ή πας στο κομμωτήριο; 
-Τώρα αυτά σταδιακά θα γίνουν ξανθά. Με πυρόξανθες ανταύγειες δύο φορές θα τα κάνω και μετά θα 
γίνουν ξανθά. Μετά από μήνες. 



-Σού αρέσει να τα πιάνεις πάνω; 
-Να τα αφήνω πάνω και κάτω με την φρατζούλα.  
 -Χτενίζεσαι μόνη σου; 
-Ναι μου πάει πολύ και το κόκκινο σαν το μελόξανθο, πολύ. Έχω ανοιχτή επιδερμίδα. Είπα στην μαμά 
να μαι ποιο άσπρη σαν την ΧΧ κιόλας. 
-Σου αρέσει να φροντίζεις τον εαυτό σου; 
-Λέει ο καθένας γεννιέται. Εγώ είμαι αρκετά άσπρη, μ αρέσει να φροντίζω τον εαυτό μου στα νύχια στα 
μαλλιά στα μάτια. Λέει η μαμά δεν μ αφήνει να βγαίνω με κύριο ΧΧ δεν είμαστε φίλοι, σαν την κυρία 
ΧΧ. Παλιά τον συμπαθούσα. Η Παπαρίζου τα έχει κόκκινα, πορτοκαλί. Δεν μ αρέσουν τα 
πορτοκαλοκόκκινα, μετά από χρόνια μπορεί πορτοκαλιά όταν γίνω γιαγιά. Και το μπορντό του κρασιού 
μετά από χρόνια. Εσείς πότε θα τα κάνετε μπορντό του κρασιού; Εγώ κάνω κάθε δύο μήνες την ρίζα. 
Δεν τα βάφω μια φορά τον μήνα επειδή πέφτουν τα μαλλιά, τα χω βάψει δυο φορές κόκκινα, τα χω 
κάνει δυο φορές καστανό σκούρο κοντά στο φυσικό. Θα κάνω μερικές ανταύγειες άλλη φορά. Με 
ντεκαπάζ, έχω κάνει δύο φορές ντεκαπάζ. 
-Ξεφυλλίζεις και περιοδικά, το τηλεκοντρόλ το ξεφυλλίζω. Μ αρέσει κολλάζ. Σας αρέσει τα βραχιόλια τα 
δαχτυλίδια. Δεν φοράω πολλά στην σχολή. Εχθές μ άρεσε το ρύζι με το κοτόπουλο πες στην μαμά με 
ευχαρίστησε. Λέει η μαμά χαίρεται ο κύριος ΧΧ όταν τρώω απ το φαγητό. Μ αρέσει ο Σάκης Ρουβάς. 
Τα βάφει τα μαλλιά μια ξανθά μια κόκκινα η Κάτια η Ζυγούλη με αλλαγές. 
-Σου αρέσει και η μουσική δηλαδή από ότι κατάλαβα; 
-Μουσική μ αρέσει, ο Ρουβάς, Πάνος Κιάμος.  
-Τραγουδάς εσύ καθόλου; 
-Τραγουδάω, η μάνα του Αλέξανδρου, της Τάνιας Τσανακλίδου ξέρω. Θα πω στην μαμά του χρόνου να 
πάμε ωδείο. 
-Α θα σου άρεσε να πας να μάθεις μουσική στο ωδείο; 
-ΧΧ σας λένε; Τι κάνουν οι γονείς σας, από πού είναι; 
-Από ΧΧΧ. 
-Όλοι στην παραλιακή; 
-Ναι ναι. 
-Έχει ο ΧΧ τουρισμό το καλοκαίρι στην παραλία; Πάει η ΧΧ σεμινάριο εκεί την κάνουνε. Εργάζεται και 
σε γραφείο στο Αιγάλεω γραφική δουλειά κάνει. 
-Εσένα θα σου άρεσε να κάνεις κάποια δουλειά, έχεις σκεφτεί ποτέ, θα μπορούσες να δουλεύεις 
κάπου; 
-Μ αρέσει να δουλεύω στους τσιγγάνους να πάω να ζήσω στους τσιγγάνους. Οι τσιγγάνοι είναι καλοί. 
-Γιατί το λες αυτό; Τι σου αρέσει ας πούμε εκεί πέρα; 
-Είπα στην ΧΧ  τι χρώμα τα βάφουν τα μαλλιά οι τσιγγάνοι; Ότι χρώμα θέλει ο καθένας. Ότι χρώμα του 
αρέσει ότι τον ευχαριστεί. Τους τσιγγάνους τους συμπαθώ δεν είμαι ρατσίστρια. Δεν είμαστε 
ρατσιστές είναι κακό πράγμα ο ρατσισμός, δεν είναι σωστό, όταν πηγαίνω στον κύριο ΧΧ να προσέχω 
να μην πω τίποτα για τους τσιγγάνους.  
-Τώρα τι μάθημα έχεις; 
-Με την κυρία ΧΧ αριθμητική. Εδώ να κάνουμε με αυτό το ποντικάκι.  
-Να γράφεις ξέρεις; 
-Ξέρετε η ακαζού τι είναι; 
-Ναι κόκκινο έντονο. 
-Κόκκινο έντονο όχι πορτοκαλί. Πες στην μαμά να πάω στην κυρία ΧΧ για μαλλιά. Δεν μου μιλάει η 
κυρία ΧΧ δεν θέλει κουβέντες. Την κούρασα όλο τον κόσμο, αφού και η ΧΧ με βαρέθηκε.  
-Αριθμητική κάνεις εδώ πέρα; 
-Αριθμητική ναι πρόσθεση. Μ αρέσει ο τουιτι, ελάτε να βάλουμε αυτοκόλλητα.  
-Ποιανού είναι αυτά; 
-Του κυρίου ΧΧ.  
-Δεν κάνεις μάθημα με τον κύριο ΧΧ; 
-Όχι έρχεται κάθε Δευτέρα. 
-Με τον κύριο ΧΧ κάνεις μάθημα; 
-Ναι κάνω μάθημα τον ξέρετε; 
-Ναι τον είδα πριν. Τι μάθημα κάνεις; 
-Υπολογιστές. Πήγα χθες με την κυρία ΧΧ με τον ΧΧ.  



-Η κυρία ΧΧ τι κάνει; 
-Είναι δασκάλα του, είναι μέλος του συμβουλίου. Εκεί με την παλιά χειροτεχνία.  
-Χειροτεχνία κάνεις εσύ; 
-Όχι δεν μ αρέσει. Στα κεραμικά έχω ταλέντο. Μ αρέσει ο κόκκινος πηλός ποιο πολύ από τον άσπρο.  
-Γενικώς σ αρέσει το κόκκινο δηλαδή; 
-Γενικώς. Το κεραμιδί δεν μ αρέσει πορτοκαλίζει. Αυτό δεν πορτοκαλίζει είναι πάπρικα. Σαν της 
Εβελίνας Παπούλιας απ το Μπρούσκο 
-Α τα ξέρεις όλα βλέπω.   
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-   Πώς σε λένε εσένα; 
- ΧΧ. 
- Πόσο χρονών είσαι ΧΧ;  
- … (σκέφτεται) 
- Δε θυμάσαι ε; 
- 39 
- 39 ε! Μικρός μικρός είσαι ακόμα. Τώρα σε έβγαλα από το μάθημα; 
- Με βγάλετε από το μάθημα. 
- Τι μάθημα;  
- Οδηγισμό. 
- Τι μαθαίνετε εκεί στον οδηγισμό; 
- Φτιάχνουμε πάρα πολλά πράγματα, λέμε τραγουδάκια, πηγαίνουμε κατασκηνώσεις με τον 

οδηγισμό. 
- Σου αρέσει ο οδηγισμός; 
- Πάρα πολύ. 
- Έχεις χρόνια που το κάνεις; Έχεις πολύ καιρό που το κάνεις ή λίγο; 
- Πέρσι. 
- Πέρσι. Πώς και ξεκίνησες; Ποιος σου είπε να ξεκινήσεις οδηγισμό; Θυμάσαι; Εσύ το 

σκέφτηκες ή σου το είπαν οι δάσκαλοι εδώ, σου το πρότειναν; 
- Δε μου το πρότεινες κανείς. Πήγα μόνος μου. Έχω και μια φίλη, που την λένε Ιωάννα, έρχεται 

και αυτή εδώ και δεν είναι σήμερα, έχει πάει στο γιατρό γιατί κάνει δίαιτα. 
- Α κάνει δίαιτα, προσέχει τη διατροφή της; 
- Ναι προσέχει τη διατροφή της, τρώει εδώ κανονικά. Μας φέρνουν από catering φαγητό. 
- Καλό είναι το φαγητό που σας φέρνουν; 
- Ναι. Πάρα πολύ καλό! Εγώ είμαι πάρα πολλά χρόνια εδώ. 
- Ναι ε; Πηγαίνεις πολλά χρόνια σε αυτό το σχολείο. 
- Ναι πάρα πολλά χρόνια εδώ. 
- Είχες πάει και σε κάποιο άλλο σχολείο πιο πριν ή όχι; 
- Όχι. 
- Α, απευθείας εδώ. Τι άλλο κάνεις εκτός από οδηγισμό; Τι άλλο μάθημα κάνεις εδώ; 
- Με τους άλλους δασκάλους κάνουμε κομπιούτερ τέτοια πράγματα. 
- Σου αρέσει το κομπιούτερ;  
- Βέβαια και γι’ αυτό ήρθα εδώ. Και γι’ αυτό είμαι στο κομπιούτερ, στους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές.  
- Και τι κάνεις με τους υπολογιστές; Τι με το ποντίκι; 
- Με το ποντίκι, γράφουμε, σημειώνουμε, κάνουμε πολλά πράγματα. 
- Κάνεις πολλά χρόνια ηλεκτρονικούς υπολογιστές; 
- Ναι. 
- Άρα το ξέρεις καλά. Τι άλλο κάνεις; Άλλο μάθημα; Χειροτεχνία, ζωγραφική, πηλό; 
- Πρώτα ήμουνα στη χειροτεχνία. 
- Αλλά δεν σου άρεσε εκεί πέρα; 
- Μου άρεσε, αλλά στο άλλο σχολείο που ήμασταν, γιατί εδώ εγκατασταθήκαμε τώρα. 
- Τώρα ήρθατε, είναι καινούριο εδώ, ναι το ξέρω. 
- Στο άλλο σχολείο που ήμουνα, από εκεί άρχισα υπολογιστές. 
- Τι σου αρέσει στα μαθήματα απ’ αυτά που κάνεις πιο πολύ; Σου αρέσει ο τρόπος που 

γίνονται, ή υπάρχουν μερικές φορές που βαριέσαι; 
- Δε βαριέμαι καθόλου. 
- Σου αρέσει να μαθαίνεις γενικώς πράγματα, έτσι συνέχεια; Να μαθαίνεις διάφορα πράγματα; 

Να μαθαίνεις υπολογιστές, κατασκευές, να μαθαίνεις τραγούδια; 
- Ήμουνα και σε μία χορωδία. 
- Α κάνεις πολλά πράγματα! 
- Βέβαια, παίζω και πιάνω κιόλας. 
- Κάνεις και μαθήματα πιάνου τώρα; 



- Όχι. 
- Έκανες ποτέ η μόνος σου έμαθες; 
- Πρώτα ερχόταν ένας δάσκαλος στο σπίτι, τα πρώτα πρώτα χρόνια, και τώρα είμαι ελεύθερος, 

παίζω μόνος μου πιάνο. 
- Α εδώ στο σχολείο δεν κάνετε μουσική. 
- Όχι όχι. 
- Θα σου άρεσε να έκανες και μουσική μαθήματα να συνέχιζες; 
- Να συνέχιζα ναι. 
- Ναι θα σου άρεσε. 
- Ναι ναι. Έχουμε και ένα γυμναστή κιόλας και είναι και μουσικός. Τον κύριο ΧΧ. 
- Α ο κύριος ΧΧ, ξέρει και από μουσική; 
- Ναι, ξέρει και από μουσική. 
- Τι άλλο θα σου άρεσε να μάθεις; Με τι άλλο θα σου άρεσε να ασχολήσαι; Έχεις σκεφτεί; 
- Ξέρω υπολογιστές, κάνω μουσική, ήμουνα και σε μια χορωδία μαζί με τον μπαμπά μου.  
- Τώρα σταμάτησες από τη χορωδία; 
- Ναι, γιατί ο μπαμπάς μου έπαθε ένα πρόβλημα στο αυτί του, και δεν μπορούσε να την 

παρακολουθήσει κι εκεί στη χορωδία ήταν όλο γέροι και δεν μπορούσα να πηγαίνω μόνος 
μου. Έρχεται και η φίλη μου εδώ, και βγαίνουμε και μαζί κιόλας έξω μια Κυριακή. 

- Α που πας βόλτα; 
- Βρισκόμαστε εδώ για καφέ, στην Ηλιούπολη, πάμε στο Mall. Την παίρνουμε από το μετρό. 

Έρχεται μόνη της εδώ. Εδώ η φίλη μου έρχεται μόνη της με το μετρό. Με το μετρό, την παίρνει 
το πούλμαν μέχρι τον Άγιο Δημήτριο και έρχεται με το πούλμαν εδώ στην Ηλιούπολη. 

- Εσύ που μένεις; Στην Ηλιούπολη μένεις; 
- Εγώ μένω στο Καλαμάκι. 
- Στο καλαμάκι, με τη μαμά σου και τον μπαμπά σου; 
- Ναι, και με τον αδερφό μου. 
- Α έχεις και αδερφό! Μεγαλύτερο ή μικρότερο από σένα; 
- Μικρότερο, εγώ είμαι ο μεγαλύτερος. 
- Α εσύ είσαι ο μεγαλύτερος. Τα πάτε καλά, ή μαλώνετε που και που; 
- Όχι. Δεν μαλώνουμε καθόλου. Τα πάμε πάρα πολύ καλά. Και οι γονείς μου έχουν κουραστεί 

λίγο και κοιμούνται και με φέρνει τώρα ο αδερφός μου εδώ. 
- Ο αδερφός σου πάει σε άλλο σχολείο ή όχι τέλειωσε; 
- Όχι, όχι. Έχει τελειώσει και αυτός το σχολείο και θέλει να δουλέψει και τέτοια πράγματα. 
- Ψάχνει για δουλειά. 
- Ψάχνει ακόμα για δουλειά. Ήταν σε δουλειά, και έφυγε και από τις δύο δουλειές. Ήταν πρώτα 

στην τράπεζα και έφυγε. Ήταν και σε μια άλλη δουλειά και έφυγε και τώρα θα τον πάρουν σε 
συνέντευξη σε μια άλλη δουλειά. 

- Εσύ έχεις σκεφτεί ποτέ να δουλέψεις; 
- Ορίστε; 
- Έχεις σκεφτεί ποτέ εσύ να δουλέψεις κάπου; 
- Ήθελα να δουλέψω, αλλά δεν με αφήνουν οι γονείς μου. 
- Τι δουλειά θα ήθελες να κάνεις δηλαδή. Τι θα σου άρεσε; 
- Με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε κανένα γραφείο, τέτοια πράγματα. 
- Α σου αρέσουν οι υπολογιστές πολύ δηλαδή, απ’ ότι κατάλαβα. Τι άλλο σου αρέσει εκτός 

από τους υπολογιστές και τη μουσική; Τι άλλο σου αρέσει; Πώς σου αρέσει να περνάς την 
ώρα σου; 

- Λύνω κανένα σκανδιναβικό σταυρόλεξο. 
- Να γράφεις και να διαβάζεις που έμαθες; Εδώ σε αυτό το σχολείο ή έχεις πάει σε άλλο 

σχολείο πιο πριν; Θυμάσαι; 
- Απ’ το δημοτικό και στο γυμνάσιο. 
- Α στο δημοτικό. Σε ποιο δημοτικό πήγαινες; 
- Στα Πατήσια. 
- Στα Πατήσια πήγαινες μάλιστα. 
- Εκεί τελείωσα το δημοτικό και το γυμνάσιο. 
- Εκεί σου άρεσε; Ήταν καλά. 



- Ναι, πάρα πολύ. Και είχαμε και ένα δάσκαλο, το ΧΧ, που ήταν και αυτός στους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές και αυτός μένει τώρα στα Πατήσια εκεί.  

- Α κατάλαβα μάλιστα. 
-  Τον έδιωξαν από εδώ. 
- Α ναι; Ήταν εδώ παλιά και τώρα μένεις εκεί. Σου αρέσει; Σου αρέσει να διαβάζεις κανένα 

περιοδικό, κανένα βιβλίο τι; 
- Ναι ναι ναι ναι…Μ’ αρέσει να διαβάζω, τώρα έχω αρχίσει και διαβάζω το ημερολόγιο της 

Άννας Φρανκ. 
- Σου αρέσει; Πώς το βρίσκεις; Ενδιαφέρον; 
- Ναι.  
- Τι άλλο σου αρέσει να κάνεις; 
- Να βλέπω τηλεόραση, τέτοια πράγματα. 
- Τι βλέπεις στην τηλεόραση; 
- Κανένα ποδοσφαιράκι, κανένα ελληνικό. 
- Με τον αθλητισμό ασχολήσαι καθόλου ή όχι; Κάνεις κανένα άθλημα, κάτι; 
- Όχι. 
- Δε σου αρέσει ή δεν το έχεις σκεφτεί; 
- Ήθελα να πάω στο κολυμβητήριο. 
- Και γιατί δεν πήγες; 
- Γιατί δεν πήγα, πήγα μια χρονιά και έπεσα και χτύπησα. 
- Ωχ χτύπησες! Γλίστρησες στην πισίνα; 
- Και έπεσα και χτύπησα, ναι έχω ένα λιπωματακι και δεν με παίρνει η κυρία Μαρία η 

γυμνάστρια στο κολυμβητήριο. 
- Κάποιο άλλο άθλημα ίσως έχεις σκεφτεί που ίσως θα σου άρεσε, ή όχι; 
- Μπότσια. 
- Μπότσια! Ξέρεις να παίζεις; 
- Ναι. 
- Ασχολείσαι τώρα; Παίζεις; 
- Ναι ναι. Τώρα νομίζω θα με πάρει η Χ στο μπότσια ή στο bowling. 
- Α σου αρέσουν και αυτά, σε κάποιο απ’ αυτά θα ήθελες να πας και σε αγώνες δηλαδή. 
- Ναι. Η φίλη μου πάει κολυμβητήριο, πάει μπάσκετ, πάει ποδόσφαιρο. 
- Α πάει πολλά αθλήματα! 
- Ναι. 
- Σου αρέσει να βγαίνεις μου είπες, πηγαίνετε μερικές φορές  με τη φίλη σου εδώ σε καμιά 

καφετερία, στο εμπορικό κέντρο, κανένα θέατρο, κινηματογράφο. Αυτά σου αρέσουν; 
- Ναι ναι. Μου αρέσουν αλλά έχουμε οικονομική δυσχέρεια και δεν μπορώ να του πω του 

μπαμπά μου « μπαμπά μου πήγαινε με και κινηματογράφο και θέατρο. Μόνο,» του λέω, « 
πάμε για καφέ με τη φίλη μου ή με τους φίλους μου.» 

- Το καλοκαίρι που κλείνει εδώ το σχολείο, πώς τα περνάς; 
- Το καλοκαίρι, έχουμε ένα εξοχικό έχει χτίσει ο μπαμπάς μου, ένα εξοχικό στο Αίγιο, στο 

Πετροβούνι και παίρνουμε και τη φίλη μου εκεί.  
- Α και πηγαίνετε εκεί, οπότε κάνετε μπάνια, παίζετε, ωραία είναι. 
- Ναι ναι κάνουμε μπάνια, περνάμε πάρα πολύ ωραία. 
- Εκεί έχεις υπολογιστή; Ασχολείσαι με τους υπολογιστές ή όχι; 
- Όχι. Εκεί δεν έχουμε υπολογιστή και παίρνουμε τον υπολογιστή εδώ 
- Στο σπίτι σου έχεις υπολογιστή ή μόνο στο σχολείο;  
- Ναι, έχουμε υπολογιστή. 
- Και ο αδερφός σου θα ασχολείται. 
- Ναι, έχει και ο αδερφός μου. Εγώ έχω ένα λάπτοπ. 
- Α έχεις ένα λάπτοπ. Ποιος ξέρει καλύτερα εσύ ή ο αδερφός σου να χειρίζεται τον υπολογιστή; 

Τι πιστεύεις; 
- Χειριζόμαστε και οι τρεις υπολογιστές. Δηλαδή χειρίζονται και οι γονείς μου. 
- Α ξέρουν και οι γονείς σου υπολογιστές;! 
- Ναι και παίζουμε και παιχνιδάκια. 
- Α παίζετε παιχνίδια. 



- Διαβάζουμε και εφημερίδα στο Google. 
- Α διαβάζεις και εφημερίδες και τέτοια. 
- Και στέλνω και μηνύματα στη φίλη μου σε email ή στο Skype. 
- Α μιλάς και με το Skype. Τα ξέρεις βλέπω να τα χειρίζεσαι μια χαρά. Χρήστο έχεις σκεφτεί 

εκτός από τα μαθήματα που κάνεις εδώ, κάποιο άλλο μάθημα που θα σου άρεσε να κάνεις 
και δεν το κάνεις; 

- Μουσική. 
- Θα σου άρεσε μουσική ε; 
- Αλλά θα προτιμούσα τον κύριο ΧΧ που θα φτιάξει και χορωδία κιόλας. 
- Α θα φτιάξετε χορωδία εδώ πέρα; 
- Ναι. 
- Θα πας φαντάζομαι άμα φτιάξετε χορωδία. 
- Βέβαια θα πάω. 
- Η μουσική απ’ ότι κατάλαβα σε ευχαριστεί πάρα πολύ. 
- Βέβαια, βέβαια η μουσική με ευχαριστεί πάρα πολύ. 
- Υπάρχει κάτι άλλο που να σου αρέσει έτσι το ίδιο πολύ; 
- Όχι. 
-  Τον ελεύθερο χρόνο σου εντάξει μου είπες πηγαίνεις βόλτες, κάποιο άλλο μάθημα; Εντάξει 

ξέρεις να διαβάζεις και να γράφεις βέβαια, κάτι άλλο που θα ήθελες να μάθεις ίσως, το έχεις 
σκεφτεί ποτέ, να το έχεις δει στην τηλεόραση. Δε σκέφτεσαι κάτι άλλο που θα σου άρεσε. 

- Όχι όχι. 
- Σε όλα αυτά τα μαθήματα που παρακολουθείς, μου είπες βέβαια και πριν, εσύ είπες ότι θέλω 

να παρακολουθήσω αυτό το μάθημα, θέλω να παρακολουθήσω υπολογιστές; 
- Ναι ναι εγώ εγώ. 
- Υπήρχε κάποια φορά, ίσως παλιότερα, θυμάσαι μήπως παλιότερα ίσως, που είχες ξεκινήσει 

να κάνεις κάποιο μάθημα αλλά τελικά δε σου άρεσε; 
- Όχι, όχι. Δεν είχα ξεκινήσει κανένα άλλο μάθημα. 
- Είσαι ευχαριστημένος με αυτά δηλαδή. 
- Ναι είμαι ευχαριστημένος πάρα πολύ. 
- Άμα κάνεις μουσική βέβαια και χορωδία, θα ήταν το καλύτερο 
- Βέβαια. 
- Ωραία ΧΧ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. 
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-Λοιπόν ΧΧ εσύ είσαι είπαμε 30; 
-30 ναι. 
-Ωραία. Μένεις στους Αγίους;  
-Αγίους Αναργύρους ναι. 
-Ωραία. Για πες μου λίγο πριν από δω που ήσουνα τι έκανες; 
-Πριν από δω ήμουνα στο δημοτικό, εντωμεταξύ δεν τα πήγαινα καλά με τα γράμματα, μόλις τέλειωσα 
την έκτη δημοτικού ήρθα κατευθείαν εδώ πέρα, είμαι από 13 χρονών εδώ. Επίσης είμαι εδώ πέρα 
τουλάχιστον 17 χρόνια. 
-Συνέχισες εδώ να μαθαίνεις να κάνεις τα μαθήματα του σχολείου ή πήγες και αλλού; 
-Έκανα κάποια μαθήματα εδώ, εντωμεταξύ πήγα φαντάρος και αφού απολύθηκα από τον στρατό 
ξεκίνησα νυχτερινό και γυμνάσιο και λύκειο, τέλειωσα το ΕΠΑΛ ως πληροφορική. 
-Παράλληλα ερχόσουνα και εδώ ε; 
-Παράλληλα ναι το πρωί ερχόμουνα εδώ και τα απογεύματα πήγαινα νυχτερινό. Λοιπόν το λύκειο το 
τελείωσα πριν δύο χρόνια. Και τώρα προσπαθώ να μάθω κάποια πράγματα εδώ πέρα ώσπου να μπω 
σ έναν επαγγελματικό προσανατολισμό, δηλαδή.. 
-Να προετοιμαστείς για κάποια δουλειά.. 
-Να βρω κάτι στον κλάδο μου. 
-Για πληροφορική θες ε; 
-Όχι απαραίτητα πληροφορική, ας είναι και γραμματειακή υποστήριξη, κάτι που να έχει να κάνει με 
γραφιστικές δουλειές. 
-Έναν υπάλληλο γραφείου δηλαδή κάπως έτσι.. 
-Ναι γιατί έχω κάποια προβλήματα υγείας και δεν μπορώ να κάνω βαρείες δουλειές. 
-Ωραία εδώ για πες μου λίγο τι παρακολουθείς, τι μαθήματα κάνεις; 
-Όπως σας είπανε τα παιδιά, επαγγελματικό προσανατολισμό, πληροφορική που το λατρεύω εγώ 
αυτό το χόμπι 
-Είναι και ο κλάδος σου 
-Ναι είναι και ο κλάδος μου. Για το φυσικό περιβάλλον και για το ανθρωπογενές περιβάλλον. 
Παρακολουθώ μαθήματα επίσης για την διατροφή, φυσική διατροφή, μεσογειακή διατροφή. 
Παρακολουθούσαμε πέρυσι και μαθήματα για τα ναρκωτικά, παρακολουθούσαμε για το κάπνισμα και 
ας είμαι καπνιστής, παρακολουθούμε για το οτιδήποτε. Αλλά εγώ λατρεύω τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό, τι σημαίνει για μένα εργασία, τι σημαίνει για μένα όνειρο, το μέλλον, που κάνουμε 
όνειρα για το μέλλον ειδικά εμείς οι νέοι και οτιδήποτε έχει να κάνει με επαγγέλματα γιατί εγώ 
ενδιαφέρομαι να εργαστώ πολύ. Οτιδήποτε. 
-Τον επαγγελματικό προσανατολισμό μαθαίνετε τι ας πούμε με τι ασχολείσαι σε κάθε δουλειά, σε 
θεωρητικό επίπεδο; 
-Ναι λέμε επίσης γιατί πρέπει να εργαστούμε. 
-Τι προσφέρει η εργασία 
-Ναι τι προσφέρει η εργασία. Φερ ειπείν η εργασία δεν είναι να προσφέρει μόνο παρά να το πω και 
έτσι, προσφέρει και.. δηλαδή με κάτι έχω να ασχοληθώ.. 
-Σε κάνει ανεξάρτητο, σε κάνει αυτόνομο.. 
-Να είσαι ανεξάρτητος να είσαι οτιδήποτε, τέτοια πράγματα. 
-Οπότε απ όλα όσα παρακολουθείς ο επαγγελματικός προσανατολισμός για σένα είναι από τα 
καλύτερα, το αγαπημένο σου ε;  
-Ναι το αγαπημένο μου. 
-Κάποια άλλα εργαστήρια εδώ που κάνετε; Εσύ ασχολείσαι και με το πλυντήριο και με τα σαπούνια; 
-Δεν ασχολούμαι με το πλυντήριο, ασχολούμαι με τα σαπούνια, ασχολούμαι με το.. πως να το πω 
τώρα.. καμιά φορά γράφω και ιστορίες, μαθήματα οτιδήποτε. Μ αρέσει να γράφω ιστορίες, να 
ασχολούμαι με εφημερίδες ιστορικές 
-Διαβάζεις ή γράφεις κιόλας; 
-Και διαβάζω, διαβάζω βιβλία, διαβάζω ιστορίες, ήταν και η μέρα εχθές, του 1821, διαβάζω ιστορίες 
της Χούντας, διαβάζω περιπετειώδεις ιστορίες δηλαδή αστυνομικά, οτιδήποτε. 
-Άρα σ αρέσει το διάβασμα. Εδώ κάποια άλλα εργαστήρια που μπορείς να παρακολουθήσεις και σ 
αρέσουνε; Έχετε κάτι άλλο που κάνετε, ζωγραφική, θέατρο, γυμναστική; 



-Ναι ζωγραφίζω, επίσης μ αρέσει το θέατρο.. 
-Αλλά τα παρακολουθείς και εδώ; Έχετε εργαστήρια που παρακολουθείτε ή τα κάνεις εσύ γιατί σου 
αρέσει και.. 
-Τα κάνω εγώ γιατί μου αρέσει. 
-Δεν έχετε εργαστήριο κατάρτισης, εκπαίδευσης εδώ; 
-Έχουμε αλλά είναι για τα ποιο μικρά παιδιά. Βεβαίως από αθλητισμό μου αρέσει πολύ το μπάσκετ. 
-Είχες κάνει παλιότερα; 
-Μπάσκετ; 
-Είχες ασχοληθεί με κάτι από όλα αυτά παλιότερα; 
-Με όλα. Με όλα έχω ασχοληθεί. Παίζω καλό μπάσκετ γιατί έχω τρέλα με το μπάσκετ, μ αρέσει πάρα 
πολύ το μπάσκετ. Δηλαδή και παρακολουθώ αθλητικά και παίζω και μπάσκετ. Το χόμπι μου είναι να 
πηγαίνω οπουδήποτε, να κάνω γυμναστική, να κάνω περπάτημα, μπορώ να περπατήσω και 4μιση 
ώρες και 5. Έχω αντοχή στο περπάτημα. Και να παίζω μπάσκετ, μου αρέσει πολύ, αρκεί να έχω 
παρέα και να παίζω μπάσκετ. 
-Τα προγράμματα που παρακολουθείς μόνος σου τα επέλεξες;  
-Ναι 
-Δεν σου υποδείξανε ας πούμε ή σε συμβουλέψανε; 
-Εμένα δεν μ αρέσει να με πιέζουνε, να μου λένε πήγαινε εκεί πήγαινε εδώ. Θέλω να το επιλέγω μόνος 
μου αν και οι γονείς μου δεν με έχουνε πιέσει ποτέ, να μου πούνε ξέρω γω θα κάνεις αυτό που λέω 
εγώ, δεν είναι πιεστικοί άνθρωποι, ακόμα και 12 χρονών που ήμουνα μ αφήνανε μόνο μου να κάνω 
οτιδήποτε. Να κάνω μόνος μου κάποια πράγματα. 
-Θα άλλαζες κάτι από τον τρόπο που γίνονται εδώ τα εργαστήρια και τα προγράμματα; 
-Κάποιο πρόγραμμα; 
-Αν θα άλλαζες κάτι σε όλο αυτό το πρόγραμμα, από την δασκάλα μέχρι το πως το παρουσιάζει, πως 
το μαθαίνετε; 
-Όχι όχι. Δεν έχω παράπονο με τίποτα σ αυτά. 
-Είναι όλα όπως θα ήθελες εσύ και πολύ κοντά σ αυτό που ψάχνεις, 
-Όπως θα ήθελα εγώ, περνάω καλά εδώ πέρα. Αν και είναι η τελευταία μου χρονιά φέτος, πέρασα 
πάρα πολύ καλά εδώ. 
-Πως σου φαίνεται που τελειώνεις φέτος, που είναι η τελευταία χρονιά; 
-Εντάξει κάποια στιγμή θα γινότανε κι αυτό. Εγώ όταν πρωτοήρθα εδώ ήμουνα σε τμήμα 
προεπαγγελματικό Α λεγόταν τότε, τώρα λέγεται προεπαγγελματικό 2. Μετά πήγα στην κηπουρική, 
ήμουνα τρία χρόνια στην κηπουρική αλλά λόγω της αλλεργίας.. 
-Το άφησες ε; 
-Το άφησα και πήγα στο τυπογραφείο. Στο τμήμα τυπογραφείου, γραφικές τέχνες που εκεί πέρασα 
πολύ καλά. Και στην κηπουρική πέρναγα καλά αλλά ποιο ωραία πέρασα στην.. 
-Αυτά τα κάνετε όλα σε μικρότερη ηλικία, δηλαδή άμα κάποιος θέλει να ασχοληθεί με το τυπογραφείο 
δεν μπορεί; Πως είναι η διαδικασία; 
-Κοιτάξτε, τα εργαστήρια είναι από 16-15 χρονών μέχρι 15 μπορεί και 26 τώρα πλέον, γιατί τότε που 
φοιτούσα το 2000, ήταν μέχρι 25, από κει και πέρα έγινε μέχρι 26. Και όταν ήρθα εδώ στο κέντρο 
άρχισε να μεγαλώνει, να φεύγουνε δηλαδή 35 χρονών, έτυχε να φύγει και 35 χρονών παιδί από δω. 
-Είναι κάτι άλλο που θα ήθελες να μάθεις και δεν σου έχει δοθεί η δυνατότητα, που δεν υπάρχει εδώ 
που είσαι τώρα; Κάποιο άλλο εργαστήριο; 
-Ως χόμπι ή ως επάγγελμα; 
-Ως εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τώρα αν θα ασχοληθείς ή όχι είναι ένα άλλο θέμα αλλά κάτι που θα 
ήθελες ας πούμε να το μαθαίνεις; 
-Εμένα μου αρέσει πολύ το θέατρο. Θα ήθελα πολύ να παίξω θέατρο. 
-Άρα θα ήθελες να υπήρχε ένα εργαστήριο εδώ και να κάνει θεατρικές ομάδες; 
-Ναι να φανταστείτε ήθελα κάποτε να γίνω ηθοποιός, αλλά δεν.. 
-Δεν το τόλμησες; 
-Δεν το τόλμησα γιατί είμαι ψιλοντροπαλός. 
-Άρα το θέατρο είναι κάτι που θα σου άρεσε να κάνεις; 
-Ναι 
-Κάτι άλλο που να σκέπτεσαι και δεν το έχεις βρει, δεν το έχεις κάνει ποτέ και όντως μπορεί να ήταν 
χρήσιμο; 



-Κάτι που να ήταν χρήσιμο για μένα; 
-Ναι. 
-Το μπάσκετ. 
-Ο αθλητισμός γενικά; 
-Ο αθλητισμός, το μπάσκετ. 
-Εδώ έχετε γυμναστήριο ε, ή κάνετε και αθλήματα; 
-Ναι έχουμε γυμναστήριο, αλλά εμείς εδώ το τμήμα ΚΈΝΤΡΟ και η μετάβαση που είναι το κάτω τμήμα 
δεν ασχολούμαστε με αθλητισμό όχι. 
-Άρα εσείς ασχολείστε με συγκεκριμένα εργαστήρια, ή δεν κάνετε πλέον καθόλου.. 
-Εμείς κάνουμε άλλα μαθήματα άλλα πράγματα, που κάνουνε οι μεγάλοι. Αλλά κοιτάξτε να δείτε αυτά 
που ανέφερα που θέλω να κάνω εγώ είναι για όλες τις ηλικίες. 
-Πιστεύεις ότι υπάρχουν ευκαιρίες να μετέχεις σε προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης γενικότερα 
έτσι όπως είναι η κατάσταση; 
-Μπορείτε να γίνεται λίγο ποιο συγκεκριμένη; 
-Είναι εύκολο να βρεις ένα πρόγραμμα και να πας να το παρακολουθήσεις ή είναι πλέον δύσκολο να 
αντιληφθείς ότι υπάρχει να το δεις; 
 -Είναι λίγο δύσκολο γιατί ψιλοψάχνω λιγάκι αλλά δύσκολα να βρω. 
-Ο καλύτερος τρόπος για να μαθαίνεις πράγματα ποιος νομίζεις ότι είναι; Μέσα απ την εξάσκηση, 
μέσα από την θεωρία, δηλαδή να διαβάζετε, να κάνετε ασκήσεις, να είστε σε μια τάξη, τα εργαστήρια; 
Τι θεωρείς ότι έχεις κάνει και έχεις πάρει πράγματα; 
-Παντού, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο να με βοηθάει, όλα με βοηθάνε.  
-Και από όλα μαθαίνεις. Ας πούμε απ τα πρακτικά μαθαίνεις καλύτερα θεωρείς απ το να πηγαίνετε σε 
επισκέψεις,…; 
-Ναι βεβαίως.  
-Και ποιος σου παρέχει την καλύτερη υποστήριξη και στήριξη θεωρείς να μαθαίνεις καινούργια 
πράγματα, είναι οι δάσκαλοι, είναι οι γονείς; 
-Και οι δύο και οι δύο κατηγορίες και οι γονείς και οι δάσκαλοι. Επίσης και τα αδέρφια. 
-Και τα αδέρφια σου ε; 
-Ναι. 
-Έχεις αδέρφια; 
-Μια αδερφή. 
-Ωραία. Χρειάζεται πιστεύεις συνεχώς να μαθαίνουμε πράγματα; 
-Ναι πρέπει πάντα να μαθαίνουμε γιατί όσο ζεις μαθαίνεις, δηλαδή εγώ πάντα θέλω να μαθαίνω, 
οτιδήποτε δηλαδή υπάρχει σε προγράμματα και ξέρω γω πάντα θέλω να μαθαίνω. Γιατί εμένα μου 
αρέσει και το μαστορηλίκι. Τώρα είμαι και τα απογεύματα τώρα και μαθαίνω κάποιο μαστορηλίκι.  
-Α τι μαθαίνετε; Ξυλουργική ας πούμε; 
-Ξυλουργική και μηχανικός συντήρησης κτηρίων. 
-Α ωραία. Τα κάνετε εδώ πρακτικά έχετε εργαστήρια; 
-Ναι, δηλαδή βάψαμε κάγκελα, βάψαμε τοίχους δηλαδή στοκάραμε κάποιες κολόνες εδώ που 
πειράχτηκαν από το σεισμό του ’99 και είναι ακόμα ξέρω γω.. Μάθαμε ξύλα, σε ποια κατηγορία 
δηλαδή ανήκει το κάθε ξύλο, μάθαμε τα τρυπάνια, μάθαμε να κρεμάμε κρεμάστρες για τα μπουφάν για 
τις τσάντες ή το οτιδήποτε, μέχρι γυάλα μάθαμε να.. γυάλα για τα ψάρια. 
-Αυτά τα κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου εδώ; 
-Όχι τα απογεύματα είμαστε σ ένα πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, το λεγόμενο Voutser που λένε. 
-Α οπότε μαθαίνετε, κάνετε πρακτική.. 
-Ναι κάνουμε πρακτική. Και μου άρεσε το μαστόρεμα.. 
-Θα σου άρεσε να υπήρχε και εδώ αυτή η δυνατότητα να τα κάνεις και εδώ; 
-Βεβαίως. 
-Εδώ από έτσι τέτοια εργαστήρια τι έχει; 
-Είναι η ξυλουργική, η συντήρηση.. 
-Έχεις κάνει τέτοια εσύ εδώ στο ίδρυμα; 
-Ποιο παλιά; 
-Ναι 
-Όχι ήμουνα στο τμήμα της κηπουρικής ποιο παλιά και μου άρεσε και η κηπουρική, είχα αδυναμία στα 
λουλούδια, αλλά δυστυχώς με πειράζουνε. 



-Ναι όντως αν έχεις αλλεργία είναι πολύ δύσκολο. 
-Κάτι άλλο που θέλετε να με ρωτήσετε; 
-Όχι εγώ είμαι εντάξει. Τα έχουμε καλύψει όλα τα είπαμε. Κάτι άλλο που θα ήθελες να πεις γενικότερα; 
-Γενικότερα τίποτα άλλο.  
-Εντάξει ΧΧ.  
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- ΧΧ, πόσο χρονών είσαι; 
- 29. 
- 29; 
- Ναι. 
- Που μένεις; 
- Πατήσια, Άγιο Λουκά. 
- Ωραία. Εδώ πόσο καιρό έρχεσαι; Πόσα χρόνια; 
- 3. 
- 3 χρόνια;  
- Άλλο ένα χρόνο. 
- Στο κέντρο είσαι πρώτο χρόνο; Είναι ο πρώτος χρόνος που κάνετε που κάνετε αυτό που μας 

έλεγε η κυρία ΧΧ, που κάνετε επαγγελματικό προσανατολισμό; 
- Ναι.  
- Πριν έκανες άλλα πράγματα εδώ στο ΧΧ; 
- Ήμουν σε τυπογραφείο και καντίνα. 
- Καντίνα ωραία, και; 
- Τυπογραφείο. 
- Εδώ μέσα έχετε; Ή σε άλλο ίδρυμα ήσουνα; Ήσουνα σε άλλο σχολείο; 
- Όχι εδώ. 
- Α ωραία! Πριν από εδώ πήγαινες κάπου αλλού; Μάθαινες κάτι άλλο, κάπου αλλού; 
- Στην ΧΧ. 
- Και τι έκανες εκεί; 
- Πηλό. 
- Α κάνατε πηλό, μπράβο. 
- Και μετά πήγα γυμνάσιο. 
- Εκεί στην ΧΧ; 
- Όχι. 
- Που; 
- Στην περιοχή μου. 
- Στα Πατήσια; 
- Ναι. 
- Και μετά ξεκίνησες και ήρθες εδώ. 
- Ναι. 
- Ωραία. 
- Εδώ, για πες μου λίγο, τι μαθαίνετε; Τι κάνετε; 
- Διάφορα πράγματα. 
- Για πες μου λίγο. 
- Πάμε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με τον κύριο ΧΧ, κάνουμε σχολείο ζωής, κάνουμε ασκήσεις 

τραπέζι εργασίας πρόγραμμα, συζητήσεις, επικοινωνία δηλαδή, προσανατολισμό, τι δουλεία 
θέλει ο καθένας, πρόγραμμα και πάμε και μερικές φορές εκδρομές, κάνουμε και βόλτες. 

- Ωραία, απ’ όλα αυτά που κάνετε εδώ, τι σου αρέσει εσένα περισσότερο που μαθαίνετε; 
- Τέσσερα, το τραπέζι εργασίας, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, οι συζητήσεις 

επικοινωνία που κάνουμε με την κυρία και που πάμε εκδρομές. 
- Σου αρέσουν αυτά. 
- Ναι. 
- Και ασκήσεις. 
- Ασκήσεις που κάνετε; Α κάνετε διάφορα, γλώσσα, μαθηματικά, τι κάνετε; 
- Μας βάζει ασκήσεις για το σπίτι. 
- Ωραία. Όλα αυτά τα μαθήματα τα διάλεξες εσύ ΧΧ; Ή σου είπαν οι δάσκαλοι σου ότι μπορείς 

να κάνεις και αυτό και να ασχοληθείς και με το άλλο ας πούμε; 
- Όταν ήρθα εδώ; 
- Ναι. 
- Αφού τέλειωσε ο στόχος μου και που ήμουνα στο ΧΧ, ήρθα εδώ. 



- Εκεί στην καντίνα και στο τυπογραφείο τι έκανες; Για πες μου λίγο, τι μάθαινες; 
- Κάναμε μπλοκάκια, κάναμε καρτούλες, αυτά. Είχαμε παραγωγή. 
- Α κάνατε διάφορα, ναι. 
- Μπλοκάκια. 
- Και στην καντίνα; 
- Δίναμε τοστάκια, δίναμε καφέδες, διάφορα. Καθαρίζαμε, όχι δεν καθαρίζαμε μόνοι μας 

είχαμε. Και την Τρίτη κάναμε καθαριότητα της καντίνας. 
- Σου άρεσαν εκεί; 
- Ναι. 
- Σου άρεσαν περισσότερο αυτά που έκανες απ’ αυτά που κάνεις τώρα ή τώρα σ’ αρέσει 

καλύτερα; 
- Όχι, μ’ αρέσει πιο πολύ εδώ. Γιατί μαθαίνεις πιο πολλά πράγματα. Πιο διάφορα πράγματα. 
- Διαφορετικά. Ενώ εκεί έκανες συνέχεια το ίδιο; 
- Το ίδιο. 
- Πήγαινες δηλαδή το πρωί και μέχρι το μεσημέρι έκανες αυτό; 
- Ναι. 
- Ενώ τώρα περνάει καλύτερα ο χρόνος σου, μαθαίνεις περισσότερα. 
- Είμαστε μια ομάδα που επικοινωνούμε και… 
- Σωστά. Ενώ εκεί ήσουν μόνη σου ή είχες και άλλα παιδιά; 
- Είχα και άλλα παιδιά εκεί. 
- Απλά εδώ είναι καλύτερα γιατί μιλάτε, έχετε συζητήσεις. 
- Δε με στενοχωρούν. 
- Ναι; Γιατί εκεί σε στενοχωρούσαν; 
- Ναι. 
- Ναι; Γιατί μωρέ; Τι σου λέγανε ΧΧ; Δεν πειράζει, τώρα είσαι εδώ και είναι μια χαρά και εδώ. 
- Μαθαίνει και η κυρία από εμάς, μαθαίνουμε και εμείς από εκείνη. 
- Σωστό! Μαθαίνει ο ένας από τον άλλον. 
- Ναι και αυτό είναι καλό. 
- Πιστεύεις ότι όλα αυτά που μαθαίνεις εδώ, που κάνεις σε βοηθούν; Γενικότερα σου μαθαίνουν 

πράγματα που μπορούν να σε βοηθήσουν εσένα στη ζωή σου; 
- Ναι, μπορούν να με βοηθήσουν. 
- Το έχεις δει και στην καθημερινότητά σου στο πώς κινήσε εσύ στο πώς φέρεσαι, στο πώς 

διαχειρίζεσαι κάποια πράγματα, ή πιστεύεις ότι θα το δεις πιο μετά, ή το βλέπεις και τώρα. 
Δηλαδή, αυτό που κάνετε τώρα το τραπέζι εργασίας, που μιλάτε, που μαθαίνετε διάφορα 
πράγματα, σε βοηθάει και αυτό; Εσύ ας πούμε, έχεις παρέες; 

- Έχω. 
- Και πέρα από εδώ, απ’ τα παιδιά που κάνετε. 
- Ναι. 
- Βγαίνετε; Κάνετε βόλτες; 
- Δεν έχουμε κανονίσει ακόμα. 
- Γενικότερα όμως πιστεύεις ότι εδώ μαθαίνεις πράγματα τα οποία σε βοηθούν και σένα. 
- Ναι.  
- Θα άλλαζες κάτι στο πώς τα μαθαίνετε εδώ; Δηλαδή με τις δασκάλες σας ή πώς κάνετε τα 

μαθήματα, θα άλλαζες κάτι; 
- Όχι. 
- Είσαι ευχαριστημένη. 
- Ναι. Και πάρα πολύ. 
- Είσαι πολύ ευχαριστημένη ε; Ωραία. Είναι κάτι άλλο που θα ήθελες να μάθεις και δεν το 

κάνετε εδώ; Έχεις σκεφτεί κάτι άλλο που σου αρέσει, να κάνεις γυμναστική, θέατρο, να 
ασχολείσαι με τη μουσική, τη ζωγραφική; 

- Εδώ; 
- Ναι, είναι κάτι που θα ήθελες εσύ να μάθεις και δεν το μαθαίνεις; Να ασχολείσαι με κάτι άλλο 

πέρα απ’ αυτά που κάνετε; 
- Σπίτι ή εδώ; 
- Ναι. 



- Όχι, εμείς εδώ δεν κάνουμε ούτε ζωγραφική, ούτε… 
- Θα ήθελες εσύ όμως να τα κάνεις αυτά ή δε σου αρέσουν; 
- Τώρα δεν πάω γιατί έχω αλλάξει τάξη. 
- Ναι αλλά θα ήθελες να τα κάνεις; Δηλαδή, θα σου άρεσε να ζωγραφίζεις ας πούμε; 
- Σπίτι μου ζωγραφίζω. 
- Σπίτι σου. Εδώ; 
- Στην καντίνα πήγα ζωγραφική. 
- Ναι; Σου άρεσε; 
- Ναι. Ζωγραφίζαμε πάνω στο χαρτί με τα πινέλα. 
- Κάτι άλλο που θα ήθελες να κάνεις και δεν το κάνεις; Έχεις σκεφτεί κάτι που να σου αρέσει 

πολύ αλλά να μην το μαθαίνετε εδώ γιατί τώρα κάνετε άλλα πράγματα; 
- Τώρα κάνει η κυρία θεατρικό και δεν αποφασίσει ακόμα. 
- Α θα ξεκινήσετε θέατρο. 
- Ναι για την καλοκαιρινή γιορτή. 
- Α ωραία. Και απλά δεν ξέρεις σίγουρα αν θα πας δηλαδή; Δεν έχεις ακόμα σκεφτεί; 
- Όχι θα πάω, αλλά δεν έχει αποφασίσει ακόμα η γυμνάστρια μου. 
- Α μάλιστα, άρα θα κάνεις και θεατρικό. 
- Ναι. 
- Κάτι άλλο που να έχεις σκεφτεί και να μην μπορείς να το κάνεις; Με τον πηλό ας πούμε που 

ασχολιόσουνα, θα ήθελες να μαθαίνεις και εδώ, ή εντάξει δεν ήταν κάτι που σου άρεσε και 
πολύ.  

- δημιουργούσα και τα πήγαινα και σπίτι μου, μου τα έφερνε η μαμά. 
- Α ωραία. Τα διακοσμούσες εκεί σπίτι ε; 
- Ναι. Και τα έβλεπα. 
- Τα έχεις ακόμα; Μπράβο. 
- Έφτιαξα ένα μεγάλο βάζο. 
- Ναι; Ωραία είναι αυτά με τον πηλό. Τασάκια, τι άλλο, κούπες έκανες και τέτοια; 
- Τέτοια και τασάκια. 
- Ωραία. Άρα δεν είναι κάτι άλλο που να θες να μάθεις και δεν μπορείς να το μάθεις, που να 

θέλεις να ασχοληθείς. 
- Όχι. 
- Με αυτά που κάνεις εδώ είσαι ικανοποιημένη, είσαι ευχαριστημένη, σου αρέσουν; 
- Ναι. Έχουμε και ελεύθερο χρόνο. 
- Τι κάνεις στον ελεύθερό σου χρόνο. 
- Έχουμε ελεύθερο χρόνο, συζητάμε με τα παιδιά, με την ομάδα. 
- Και συζητάτε απλά, ή κάνετε κάποιες άλλες δραστηριότητες, κάνετε κάποια άλλα μαθήματα; 
- Με την ομάδα. 
- Ναι μιλάτε όμως; Τι κάνετε; Απλά μιλάτε έτσι μέχρι να ξεκινήσετε; 
- Μιλάμε. 
- Άρα σου αρέσει εσένα πολύ αυτό, η επικοινωνία. Δεν σου αρέσει και πολύ να κάνεις 

διάφορα, απλά σου αρέσει να μιλάς, να έχεις επαφή με τα παιδιά εδώ, να κουβεντιάζετε.  
- Αν μου πει κάτι η κυρία να το κάνω, μπορώ. 
- Ωραία. Ο καλύτερος τρόπος για να μαθαίνεις πράγματα, ποιος νομίζεις ότι είναι; 
- Ο…;  
- Ο καλύτερος τρόπος. Πώς μαθαίνεις εσύ, πώς σου αρέσει να μαθαίνεις πράγματα; Να 

διαβάζεις, να κάνετε εργαστήρια, να κάνετε μαθήματα; Να κάνεις ασκήσεις; Πώς μαθαίνεις 
εσύ καλύτερα; Δηλαδή, πώς νιώθεις εσύ ότι όντως μαθαίνεις κάτι; 

- Η επικοινωνία. 
- Η επικοινωνία. Με το να μιλάτε μαθαίνεις καλύτερα απ’ όλα τα άλλα; 
- Ναι. 
- Και ποιος πιστεύεις ότι σε βοηθάει πολύ για να μάθεις καινούργια πράγματα; Ποιος θα 

μπορούσε να σε βοηθήσει; Η δασκάλα σου, οι γονείς σου; 
- Και οι γονείς μου που με στηρίζουν πάντα και κάποιος θα είναι μπροστά. 
- Ωραία, είναι κάτι άλλο που θες να μας πεις ΧΧ για όλα αυτά που κάνεις εδώ, που σου 

αρέσουνε; 



- Μου αρέσουν πάρα πολύ. 
- Τέλεια, ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 



Β12 
 

-ΧΧ μου πόσο χρονών είσαι; 
-30 
-Που μένεις εσύ; 
-Μοσχάτο 
-Εδώ πως έρχεσαι, έρχεσαι κάθε μέρα, απ το πρωί μέχρι το μεσημέρι όπως και τα άλλα παιδιά. 
-Ναι 
-Πόσα χρόνια; Έρχεσαι καιρό; 
-Ναι  
-Θυμάσαι πόσα χρόνια περίπου;  
-Δεν θυμάμαι 
-Θα είναι καιρό ε; Πριν πήγαινες κάπου αλλού; 
-4 χρόνια είμαι εδώ, τώρα το θυμήθηκα. 
-Μπράβο ΧΧ. Πριν έκανες κάτι άλλο, πήγαινες κάπου αλλού σε κάποιο σχολείο; 
-Ναι 
-Που; 
-Δημοτικό Καλλιθέα 
-Δεν έκανες κάτι άλλο με εργαστήρια κτλ εδώ κατευθείαν στο ΧΧ ήρθες μόλις τέλειωσες; 
-Πήγα και στα εργαστήρια κεραμικής 
-Α που είναι αυτό εκεί κοντά σε σένα; 
-Καλλιθέα. 
-Σ άρεσε; 
-Ναι. Από δω μπήκα μαγειρική πρώτα και μετά μπήκα ΚΈΝΤΡΟ. 
-Α τέλεια. Τι σ αρέσει περισσότερο να κάνεις και να μαθαίνεις; 
-Το ΚΈΝΤΡΟ.  
-Το ΚΈΝΤΡΟ ε; Που μιλάτε για το τι θα κάνετε με τι θα ασχοληθείτε με τις δουλειές; 
-Ναι 
-Εσένα τι θα σου άρεσε να κάνεις έχεις σκεφτεί, με τι θα σου άρεσε να ασχολείσαι σαν δουλειά; 
-Σουπερμάρκετ. 
-Α ταμίας εκεί, ή να τακτοποιείς τα πράγματα; 
-Στα ράφια. 
-Έχεις δουλέψει ποτέ, έχεις κάνει κάτι; 
-Όχι 
-Εδώ τι άλλο μαθαίνετε; Τα είπαμε και λίγο έξω αλλά πες μου κ εσύ. Κάνετε σχολικό προσανατολισμό, 
κάνετε το τραπέζι εργασίας, την επικοινωνία που κάνετε που μιλάτε.. 
-12 και τέταρτο πάμε στους υπολογιστές στον κύριο ΧΧ. 
-Ωραία, μαθαίνεται και κομπιούτερ.  
-Κάνουμε κάθε Δευτέρα με την κυρία ΧΧ  . 
-Ωραία 
-Πηγαίνουμε κάθε Τετάρτη εκδρομές  
-Ωραία 
-Σαπούνια, μαγειρικές. 
-Τι σ αρέσει περισσότερο απ όλα αυτά; 
-Τα σαπούνια 
-Τα σαπούνια ε; Αυτό το ξεκινήσατε πρόσφατα ε; Η μαγειρική σου αρέσει; 
-Ναι  
-Αλλά απ όλα προτιμάς τα σαπούνια. Πληροφορική τι μαθαίνετε ΧΧ; 
-Για τους φάρους.  
-Α μπράβο. Όλα αυτά τα προγράμματα τα διάλεξες εσύ, σ άρεσαν πολύ και είπες ότι θα πάω ή ήταν 
κάποιος που σου είπε ότι αν θέλεις να τα παρακολουθήσεις να μαθαίνεις; 
-Μ αρέσει. 
-Εσύ από μόνη σου είπες ότι θέλεις να ασχοληθείς με όλα αυτά; 
-Ναι 
-Εδώ πως είναι με τις δασκάλες με τους δασκάλους σου πως τα πάτε; 



-Καλά  
-Είναι καλοί; Σε μαθαίνουνε ε; 
-Ναι  
-Είναι κάτι που θα άλλαζες σε όλα αυτά που κάνεις και που μαθαίνεις; Είναι κάτι που θα ήθελες να το 
κάνεις διαφορετικά να στο μαθαίνουν διαφορετικά; 
-Όχι 
-Όπως τα κάνουνε εδώ είναι πολύ καλά. 
-Ναι 
-Κάτι άλλο που θα ήθελες να μάθεις και δεν υπάρχει εδώ και θα σου άρεσε εσένα πολύ; Έχεις σκεφτεί; 
Ας πούμε ζωγραφική, μουσική; 
-… Ζωγραφική 
-Έχεις ζωγραφίσει καθόλου; 
-Ναι  
-Σ αρέσει; 
-Ναι  
-Είσαι καλή δηλαδή; 
-Ναι 
-Μπράβο ΧΧ. Κάτι άλλο που θα ήθελες πολύ να το μάθεις και δεν έχεις καταφέρει ακόμα; Σου έρχεται 
κάτι έχεις σκεφτεί κάτι που βλέπεις και λες α θα ήθελα να το κάνω και εγώ; 
-Κομπιούτερ 
-Μαθαίνετε εδώ κομπιούτερ; 
-Ναι 
-Κάνεις και μόνη σου ασχολείσαι δηλαδή θα σου άρεσε; 
-Ναι στο σπίτι 
-Μπράβο τι κάνεις; Μπαίνεις στο Ιντερνέτ, γράφεις τι; 
-Μπαίνω στο Ιντερνέτ 
-Α ωραία. Και εκεί τι κάνεις διαβάζεις ειδήσεις τι σ αρέσει περισσότερο να βλέπεις; 
-Τους φάρους. 
-Α για την εργασία που κάνετε ε προετοιμάζεσαι ε; 
-Ναι 
-Μπράβο ΧΧ. Κάτι άλλο που ήθελες να κάνεις στον ελεύθερο σου χρόνο; Στο σπίτι σου τι κάνεις πέρα 
από υπολογιστές κάνεις κάτι άλλο; 
-Ναι, βοηθάω την μαμά στις δουλειές. 
-Σ αρέσουν οι δουλειές του σπιτιού; 
-Ναι  
-Μπράβο ΧΧ μου. Πηγαίνεις βόλτες; 
-Πηγαίνω με μια φίλη μου την ΧΧ βόλτες κάθε Σαββατοκύριακο. 
-Α που πηγαίνετε; 
-Μοσχάτο για καφέ. 
-Α μπράβο. Άλλα πράγματα που θα ήθελες να μάθεις; Είχες πει κάνεις και κεραμική στο εργαστήριο. 
Αυτό μπορείς και μόνη σου να ασχοληθείς ή εντάξει το έκανες και δεν σου άρεσε; 
-Με βοήθησε η δασκάλα και το έκανα.  
-Σου άρεσε; 
-Ναι 
-Πιστεύεις ότι χρειάζεται να μαθαίνεις πράγματα, σε βοηθάει αυτό γενικότερα στην ζωή σου, στο να 
περνάς τον χρόνο σου; 
-Ναι 
-Ωραία. Εδώ θεωρείς ότι σε βοηθάνε στα προγράμματα σε ενθαρρύνουν να συμμετέχεις να 
παρακολουθείς; Για να μαθαίνεις πράγματα ποιος νομίζεις ότι είναι ο καλύτερος τρόπος;  Με το να 
διαβάζεις, να γράφεις, να παρακολουθείς; 
-Να διαβάζω 
-Σου αρέσει να διαβάζεις; 
-Ναι 
-Διαβάζεις πολύ; 
-Ναι 



-Και εδώ έχετε διάβασμα στο σπίτι μετά ή ότι κάνετε το κάνετε εδώ; 
-Μόνο εδώ 
-Δεν διαβάζετε σπίτι; 
-Όχι. Καμιά φορά μας βάζει ασκήσεις και τις κάνουμε στο σπίτι 
-Τις κάνεις μόνη σου τις ασκήσεις ή σε βοηθάνε, ή μαμά σου; 
-Ναι 
-Τι ασκήσεις έχετε; Τι σας βάζουνε θυμάσαι κάτι να μου πεις; 
-Γλώσσα, μαθηματικά μας βάζει η δασκάλα μας. Α κάνετε και τέτοια μπράβο. Σου αρέσουν αυτά 
μαθαίνεις;  
-Μαθαίνουμε 
-Ωραία. Κάτι άλλο που θέλεις να μου πεις για τα μαθήματα εδώ, κάτι άλλο που θέλεις να κάνεις; Κάτι 
που να σκέφτεσαι, χωρίς να σε ρωτήσω εγώ να μην σε αγχώνω. Πως περνάει η μέρα σου εδώ τι 
μαθαίνεις; 
- Καλά περνάει η μέρα μου. 
-Σου αρέσει ε; 
-Ναι 
-Βλέπω και τις φίλες μου. 
-Κάνετε παρέα με τα κορίτσια;  
-Ναι 
-Πάτε και εκδρομές. Στις εκδρομές τι μαθαίνεις ΧΧ; Που πάτε εκεί στους χώρους εργασίας τι σας 
δείχνουνε; Μου είπε η ΧΧ ότι πήγατε στην ΧΧ.. 
-Ναι  
-Τι σας δείχνουν εκεί; 
-Σαπούνια 
-Μας δείξανε σαπούνια 
-Ωραία ήτανε; 
-Ναι. Την Πέμπτη πήγαμε στο ΧΧ 
-Εκεί τι σας δείξανε; 
-Σχολείο ΧΧ 
-Α στο σχολείο πήγατε ε; 
-Ναι. Η αυτή την Παρασκευή ή την άλλη Παρασκευή θα πάμε στον ΧΧ, απέναντι στο πάρκο.  
-Στο πάρκο να δεις τα ερπετά; 
-Ναι. Και Σάββατο 3 Μαΐου θα πάμε κάτω Ακρόπολη. 
-Ωραία.  
-Στο μουσείο.  
-Έχεις ξαναπάει εκεί; 
-Όχι 
-Πολύ ωραία είναι. Άρα κάνετε εκδρομές, κάνετε πολλά πράγματα εδώ ε; 
-Σ έχουν βοηθήσει όλα αυτά στην ζωή σου πιστεύεις; 
-Όχι. Τον Μάη θα πάμε στις Σπέτσες. 
-Εκδρομή; 
-Ναι  
-Τι θα κάνετε; 
-Θα τις δούμε τις Σπέτσες. 
-Α βόλτα 
-Ναι θα πάμε στον φάρο να τον δούμε, θα καθίσουμε σε καφετέρια με την δασκάλα μας 
-Σ αρέσουν όλα αυτά ε; 
-Ναι 
-Μαθαίνεις όμως μέσα απ αυτά διάφορα πράγματα; 
-Ναι 
-Τα οποία σ έχουν βοηθήσει και σένα; Δηλαδή σ έχουν βοηθήσει και στην ζωή σου και στο πως είσαι; 
-Ναι 
-Μπράβο 
-Κάτι άλλο που θέλεις να μου πεις ΧΧ; Για τα εργαστήρια εδώ; Είπαμε κάνετε και μαγειρική, 
μαγειρεύετε; 



-Ναι 
-Έχετε ξεκινήσει κα μαγειρεύετε; 
-Όχι 
-Μόνο ακόμα την διατροφή 
-Ναι 
-Σου αρέσει εσένα να μαγειρεύεις θα σου άρεσε; 
-Ναι 
-Έχεις ασχοληθεί, έχεις κάνει καθόλου μαγειρική μόνη σου, στο σπίτι ας πούμε έχεις βοηθήσει την 
μαμά σου; 
-Ναι 
-Μπράβο. Έχεις κάτι άλλο θες να μου πεις κάτι άλλο; 
-Όχι 
 
 



Β13 
- ΧΧ, πόσο χρονών είσαι εσύ; 
- Εγώ είμαι τώρα 27 ετών. 
- Α ωραία, σαν τον ΧΧ περίπου. Μένεις; 
- Εγώ μένω Καισαριανή. 
- Και έρχεσαι εδώ με το Πούλμαν κι εσύ; Σε φέρνουν; 
- Ε τώρα η μαμά μου πάει και το μεσημέρι μόνη μου γυρνάω γιατί παίρνω λεωφορείο το 732. 
- Α και πας μόνη σου; 
- Μόνη μου πάω. 
- Μπράβο, μπράβο ΧΧ. Πόσα χρόνια έρχεσαι εδώ; 
- Τώρα είναι ο δέκατος χρόνος. 
- Σ’ αρέσει;  
- Μ’ αρέσει το κέντρο. 
- Σ’ αρέσει πολύ ε; 
- Πάρα πολύ. 
- Πριν πήγαινες κάπου αλλού; 
- Μεταξοτυπία, τέσσερα χρόνια και πέντε χρόνια στην καντίνα ήμουνα. 
- Α σε ποια καντίνα; 
- Στην κυρία Παναγιώτα την Κρητικού ήμουνα. 
- Και τι μάθαινες εκεί; Τι έκανες; 
- Μαθαίναμε να ψήνουμε τοστ, κάναμε φυσικούς χυμούς, φτιάχναμε καφέδες, κάναμε σέρβις. 
- Εξυπηρετούσατε και κόσμο δηλαδή. 
- Είχαμε και ταμείο και τηλεφωνικές φακέλους και παραγγελίες είχαμε. 
- Α ωραία, σου άρεσε εκεί; 
- Μ’ άρεσε. 
- Πέρναγε η ώρα με δουλειά φαντάζομαι θα είχες, πολύ. 
- Πέρναγε και τώρα είμαι στο κέντρο. 
- Και τώρα είσαι εδώ. 
- Εδώ είμαι. 
- Εδώ για πες μου κι εσύ ΧΧ, τι μαθήματα παρακολουθείς; Τι κάνετε; 
- Πρώτα είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός που κάνουμε, έχουμε ομάδα επικοινωνίας 

με την κυρία ΧΧ ,  έχουμε την πληροφορική, τον κύριο ΧΧ και τώρα κάνουμε μάθημα για τους 
φάρους. Τραπέζι εργασίας κάθε Τρίτη, μαθησιακές δραστηριότητες που είναι το σχολείο 
ζωής. Τετάρτη έχουμε τα εξωτερικά προγράμματα, κάνουμε επισκέψεις και καθημερινές και 
Σαββατοκύριακα θεωρία κυκλοφοριακής αγωγής ατομική και εμφάνιση, περιβάλλον πλανήτης 
γη και Παρασκευή έχουμε μία θεωρία για τη Μεσογειακή διατροφή, όμως κάνουμε μαγειρική. 

- Α μαγειρεύετε κιόλας; 
- Ναι και απολογισμό της εβδομάδας κάνουμε κάθε Παρασκευή. 
- Ωραία, απ’ όλα αυτά που κάνεις, είναι και πάρα πολλά απ’ ότι ακούω, τι σου αρέσει 

περισσότερο; 
- Το απόγευμα δημιουργώ τώρα καινούριες παρέες. 
- Εδώ στο ίδρυμα; 
- Ναι στο ίδρυμα και θα βγαίνουμε τώρα όμως επειδή όσο ανοίγει ο καιρός… 
- Πηγαίνετε εκδρομές ε; 
-  Ναι πηγαίνουμε. 
- Απ’ όλα αυτά τα μαθήματα, ποιο σου αρέσει περισσότερο; Δηλαδή τι σου αρέσει, η 

πληροφορική που μου είπες ότι κάνετε, η μαγειρική; 
- Έχουμε και ελεύθερο χρόνο και ζωγραφίζουμε. 
- Σου αρέσει η ζωγραφική; 
- Μ’ αρέσει η ζωγραφική. 
- Εσένα σου αρέσει πιο πολύ η χειροτεχνία, δηλαδή τα σαπούνια, ζωγραφική, τέτοια 

πράγματα; 
- Όλα μ’ αρέσουν. 
- Από τα μαθήματα που κάνετε εδώ, από τα υπόλοιπα που μου είπες που κάνετε, την 

επικοινωνία… 



- Κάνουμε πάρα πολλά. 
- Τι σου αρέσει περισσότερο; Τι είναι αυτό που όταν έρχεται η ώρα να το κάνεις το περιμένεις 

πώς και πώς; Είναι κάποιο απ’ αυτά, ας πούμε ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η 
πληροφορική; 

- Όταν συζητάμε. 
- Συζητάτε για ποια θέματα; Για τη δουλειά, για το τι μπορείτε να κάνετε; 
- Για το τι μπορούμε να κάνουμε. 
- Εσένα τι θα σου άρεσε να κάνεις; Έχεις σκεφτεί; 
- Πρόγραμμα μουσικής, θέλω να γίνω μουσικός. 
- Αλήθεια; Παίζεις κάποιο όργανο; 
- Έπαιζα πιάνο πόσα χρόνια. 
- Ξέρεις ακόμα ή το έχεις αφήσει; 
- Ακόμα. 
- Ακόμα. 
- Ναι; Έχετε εδώ πιάνο; 
- Όχι δεν έχουμε. 
- Έχεις σπίτι σου όμως; 
- Στο σπίτι μου έχω. 
- Και παίζεις; Σ’ αρέσει; 
- Και παίζω. 
- Μπράβο ΧΧ. Όλα αυτά που κάνεις εδώ έχεις αποφασίσει μόνη σου ότι σου άρεσαν και 

ήθελες να τα κάνεις ή ήταν κάποια που σου τα πρότεινε ή σου είπε θα ήταν καλό για σένα; 
- Πολλά μου είχαν πει. 
- Σου έχουν πει πολλά. 
- Πάρα πολλά. 
- Άρα σου έχουν προτείνει δηλαδή εδώ οι δάσκαλοί σου ότι θα μπορούσες να κάνεις αυτό ή 

ήρθες εσύ και είπες ότι θα ήθελα να ασχοληθώ και να κάνω εγώ ζωγραφική, οπότε μαθαίνεις 
ζωγραφική 

- Εμένα μ’ αρέσουν όλες. 
- Σ’ αρέσουν όλα εσένα. 
- Όλες μ’ αρέσουν. 
- Άρα δεν έχεις πρόβλημα να διαλέξεις. 
- Δεν έχω κανένα πρόβλημα και έχω πολύ ταλέντο. 
- Μπράβο ΧΧ. Πιστεύεις ότι όλα αυτά που κάνεις μπορούν να σε βοηθήσουν; 
- Ναι με βοηθάνε. 
- Σε βοηθάνε καθημερινά ε; 
- Καθημερινά με βοηθάνε. 
- Τον ελεύθερό σου χρόνο τι κάνεις στο σπίτι; 
- Τη Δευτέρα όμως πάω στο πιάνο και στη μουσικοθεραπεία, κάνω δυο δραστηριότητες. Την 

Τρίτη πάω  και κάνουμε καλλιτεχνικά που μας βάζει ο κύριος ΧΧ. 
- Αυτά τα κάνεις έξω από το ίδρυμα, ε; 
- Ναι. 
- Σήμερα έχω να πάω και ιππασία, κάνω (05.22). 
- Όλα αυτά; Μπράβο ρε παιδί μου. 
- Και γενική χειροτεχνία που σήμερα κάνουμε κεντήματα. 
- Αυτά τα διάλεξες όλα εσύ; Είπες ας πούμε θέλω να πάω να κάνω ιππασία; 
- Ναι. Στη γενική χειροτεχνία τώρα όμως κεντάμε τσάντες, κεντάμε μαξιλάρια, κάνουμε σουπλά, 

σουβέρ, θα ζωγραφίζουμε πάνω στο χαρτί με χρώματα βιτρώ και θα κάνουμε και κεράκια. Και 
Παρασκευή πηγαίνω, την Πέμπτη πηγαίνω στο bowling του Ρέντη και εναλλάξ Παρασκευή, 
πηγαίνω με τις εθελόντριες και πάμε για καφέ με τα φιλαράκια. Το Σάββατο πάω και ρυθμική 
γυμναστική με τα Special Olympics στην Παιανία. 

- Κάνεις πάρα πολλά! 
- Τρώω σχετικά νωρίς, πάω και τένις το Σάββατο και Κυριακή όταν είναι ελεύθερη και καμιά 

φορά οι γονείς μου όταν παίρνουν τηλέφωνο για να πούνε τι ώρα και κανονίζουμε και με τις 
παρέες και μόνοι μας και οικογενειακά. 



- Α και πάτε όλοι μαζί ε; 
- Ναι. 
- Και απ’ όλα αυτά τι σου αρέσει περισσότερο; Τι είναι αυτό που αν δεν το έκανες θα σου 

έλειπε περισσότερο απ’ όλα αυτά που ασχολείσαι; Για σκέψου απ’ εδώ κάποιο απ’ αυτά. 
Δηλαδή, θα ήταν επικοινωνία, θα ήταν πληροφορική, θα ήταν το εργαστήριο εδώ που κάνετε 
με τα σαπούνια; 

- Το εργαστήρι με τα σαπούνια. 
- Αυτό σου αρέσει περισσότερο νομίζεις ε; 
- Και η ζωγραφική. 
- Άρα σου αρέσουν πιο πολύ οι τέχνες εσένα. Είσαι πιο καλλιτεχνική φύση! 
- Όλα! Όλες οι τέχνες! 
- Και μετά θα ήθελες να γίνεις μουσικός δηλαδή; 
- Μουσικός. 
- Να διδάσκεις μουσική σε παιδάκια ή να παίζεις; 
- Να παίζω. 
- Εδώ μαθαίνετε μουσική ή όχι είπες; 
- Εδώ δε μαθαίνουμε μουσική. 
- Θα ήθελες να μαθαίνατε; Θα ήταν ένα πρόγραμμα που αν το είχατε θα πήγαινες ευχαρίστως 

να το παρακολουθείς; 
- Ναι. 
- Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να μαθαίνεις πράγματα πιστεύεις; 
- Να βγαίνω με τις παρέες μου. 
- Α μέσα απ’ την καθημερινότητα. 
- Απ’ την καθημερινότητα. Απλά να είναι Σαββατοκύριακα όμως που να βολεύουν.  
- Έτσι μαθαίνεις δηλαδή ή θεωρείς και ότι με το να ζωγραφίζεις και με το να παίζεις μουσική 

μαθαίνεις; 
- Ναι! Μαθαίνω απ’ όλα. 
- Σ’ αρέσει πολύ να ασχολείσαι ε;  
- Μ’ αρέσει. Πάρα πολύ. 
- Μπράβο ΧΧ. Κάτι άλλο που θα ήθελες να κάνεις έτσι στον ελεύθερό σου χρόνο και δε σου 

έχει δοθεί ακόμα η δυνατότητα να το μάθεις, να το κάνεις; 
- Να πηγαίνω εκδρομές με τους γονείς μου και με το κέντρο. 
- Πάτε; 
- Ναι βγαίνουμε. 
- Με το κέντρο που πηγαίνετε; Είπες βγαίνετε εκδρομές και στους χώρους εργασίας. 
- Τώρα πήγαμε στην ΧΧ, πήγαμε στο ΧΧ και την περασμένη Παρασκευή πήγαμε στην…Την 

επόμενη θα πάμε στο πάρκο να δούμε και πάλι τα φίδια. 
- Α ωραία! 
- Κοντά στο πάρκο θα πάμε. 
- Α ναι, εδώ μέσα είναι το πάρκο. 
- Ναι. 
- Ναι ναι σωστά το έχω δει και εγώ αυτό. Άρα δε σκέφτεσαι κάτι άλλο που θα σε ενδιέφερε να 

μάθεις ή να ασχοληθείς και θα ήταν χρήσιμο. Νομίζω ότι τα έχεις καλύψει όλα! 
- Τα έχω καλύψει όλα! 
- Ωραία. Θέλεις να μας πεις κάτι άλλο; Για τα προγράμματα εδώ, για σένα, για το τι μαθαίνεις, ή 

θα μπορούσες να μάθεις, ή θα ήθελες; 
- Συνεργάζομαι πιο πολύ και με τον ΧΧ που με συμπαθεί τόσο πολύ. 
- Και τι κάνετε; 
- Συνεργασία έχουμε. 
- Τι είδους συνεργασία; Τι κάνετε δηλαδή; 
- Βοηθάμε εδώ. Τις κούτες, τα σαπούνια, πάρα πολλά πράγματα. 
- Α κάνεις και διάφορα εδώ ε; 
- Ναι. Κάνω πάρα πολλά. 
- Μπράβο ΧΧ. Ωραία, κάτι άλλο που θα ήθελες να μας πεις; Νομίζω τα είπαμε όλα. 
- Τα είπαμε όλα. 
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-ΧΧ πόσο χρονών είσαι; 
30 
-Πού μένεις ; 
... 
-Εδώ κοντά ε; 
Ναι 
-Πριν από εδώ έχεις κάνει κάτι άλλο έχεις πάει σε κάποιο σχολείο; 
Όχι ήμουν στην κουζίνα μετά πήγα στο Γαλάτσι και μετά εδώ. 
-Στο Γαλάτσι πήγαινες; τι έκανες; 
Πήγαινα σε ένα σχολείο στο Γαλάτσι και έφτιαχνα πηλό 
-Σου άρεσε; 
Ναι 
-Και εδώ θυμάσαι πόσα χρόνια είσαι; 
4 
-Άρα πριν από αυτό έκανες τον πηλό και τι άλλο έκανες; 
Την μαγειρική 
-Μετά έκανες κάτι άλλο; 
Όχι μετά ήρθα εδώ 
-Σου άρεσαν αυτά που έκανες πριν η μαγειρική και ο πηλός; 
Ναι 
-Τώρα είσαι και εσύ εδώ στην τάξη με τα παιδιά και για πες μου τι μαθήματα παρακολουθείς; 
Συζήτηση για τους φάρους και διάφορα. 
-κάνετε και τον επαγγελματικό προσανατολισμό υπολογιστές κάνεις εσύ; 
Ναι 
-Κάνετε και με τα σαπούνια σωστά; 
Ναι 
-Κάνετε και το τραπέζι εργασίας σωστά; 
Ναι. 
-Από όλα αυτά τι σου αρέσει περισσότερο; 
Το τραπέζι εργασίας 
-Που μιλάτε ε; 
Ναι. 
-εκεί για τι θέματα μιλάτε; 
Για το περιβάλλον για τα ναρκωτικά τέτοια θέματα 
-Και σου αρέσει γιατί μιλάτε όλοι μαζί ο καθένας λέει την άποψη του 
Ναι 
-Μόνη σου τα διάλεξες όλα αυτά ή σε βοήθησε κάποιος να τα επιλέξεις; 
Μόνη μου 
- Σε έχουν βοηθήσει κάπου πιστεύεις όλα αυτά που κάνεις εδώ; 
Ναι. 
-Πως; Ας πούμε όλες αυτές οι συζητήσεις που κάνεις στ τραπέζι εργασίας. 
Ναι με έχουν βοηθήσει 
-Θα άλλαζες κάτι να ήταν διαφορετικό ας πούμε στον τρόπο με τους δασκάλους θα άλλαζες κάτι; 
Όχι είναι ωραία όλα 
-Είναι κάτι άλλο που θα ήθελες να μάθεις και δεν το μαθαίνετε εδώ; 
θα ήθελα να μάθω να βρω δουλειά.  
-Εσύ τι δουλειά θα ήθελες να κάνεις; 
Η καθαρίστρια ή μαγείρισσα 
-Σ αρέσει να μαγειρεύεις  
Ναι 
Μαγειρεύεις και στο σπίτι σου; 
Ναι 



-Μένεις μόνη σου εσύ στο σπίτι σου ΧΧ; 
Όχι 
-Με τους γονείς σου; 
Και μαγειρεύεις εσύ και για αυτούς; 
Ναι. 
-Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό; 
Τα μακαρόνια πιο πολύ. 
-Εδώ είχατε ξεκινήσει και μαγειρική αλλά μαγειρεύετε ακόμα; 
Όχι 
-Θα σου άρεσε όμως αυτό ε; 
Ναι. 
-Κάτι άλλο που δεν το έχεις κάνει και θα ήθελες να ασχοληθείς; Ας πούμε να ζωγραφίζεις ή να κάνεις 
θέατρο 
Πιο πολύ θέατρο 
-Να φτιάχνεις κάποια πραγματάκια με ξύλο θα σου άρεσε; 
Ναι. 
-Κάτι άλλο που να μην στο έχω πει εγώ και θα ήθελες να ασχοληθείς; 
Μου αρέσει η ζωγραφική να φτιάχνω σαπούνι και το θέατρο. 
-Με το σαπούνι ασχολείσαι εδώ θέατρο και ζωγραφική κάνεις; 
Μου αρέσει να ζωγραφίζω μόνη  
-Πιστεύεις ότι είναι χρήσιμο και ωραίο να μαθαίνουμε διάφορα πράγματα; 
Ναι. 
-Δεν βαριέσαι να το κάνεις δηλαδή σου αρέσει έρχεσαι εδώ με όρεξη 
Ναι. 
-Γενικά είπαμε σε βοηθάνε τα πράγματα που μαθαίνεις εδώ ας πούμε η μαγειρική σε βοηθάει γιατί 
μαγειρεύεις και στο σπίτι και  ξεκουράζεις την μαμά σου κάτι άλλο που σε έχει βοηθήσει ας πούμε στο 
να μπορείς να φροντίζεις τον εαυτό σου 
Μπορώ να φροντίζω τον εαυτό μου 
-Κάτι που έχεις μάθει εδώ και το κάνεις και στη ζωή σου και σε βοηθάει; 
Το γράψιμο πιο πολύ με βοηθάει. 
-Έχεις μάθει εδώ ή έχεις μάθει σε σχολείο που ήσουν; 
Όχι έχω μάθει εδώ 
-Θεωρείς ότι υπάρχουν ευκαιρίες να συμμετέχεις σε διάφορα προγράμματα ή είναι δύσκολο; 
Όχι είναι εύκολο 
-Βρίσκεις δηλαδή εύκολα μαθήματα και σχολεία ώστε να παρακολουθείς; 
Όχι δεν βρίσκω εύκολα 
-Για σένα ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να μαθαίνεις κάτι ας πούμε σου αρέσει να κάνεις πρακτική 
σε κάτι η για το διάβασμα να διαβάζεις ένα βιβλίο; 
Να διαβάζω ένα βιβλίο. 
-Σ αρέσει διαβάζεις; 
Ναι. 
-Ποιος σε βοηθάει για να μαθαίνεις καινούργια πράγματα σε βοηθάνε ι δάσκαλοι οι γονείς;  
Οι δάσκαλοι 
-Τον ελεύθερο σου χρόνο τι σου αρέσει να κάνεις; 
Φτιάχνω παζλ ή  βλέπω τηλεόραση ή πηγαίνω και σε μια γιαγιά και τη βοηθάω 
-Κάθεσαι παρέα της ή καθαρίζεις κιόλας; 
Παρέα της κάνω 
-Εκεί στη γειτονιά σου; 
Ναι. Ή τη βοηθάω ή της κάνω παρέα  
-Σ αρέσει; 
Ναι μου αρέσει να βοηθάω κόσμο. 
-Κάτι άλλο που θα ήθελες να μας πεις; 
Μου αρέσει να διαβάζω και  να ακούω τις συζητήσεις που κάνουν τα παιδιά. 
-Εδώ διαβάζετε ή κάνετε περισσότερο συζητήσεις; 
Συζητήσεις περισσότερο λέει ο καθένας την γνώμη του 



-Έχετε και ασκήσεις για εδώ; 
Κάποια φορά ναι. 
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-ΧΧ πόσο χρονών είσαι; 
-27, Είχα τα γενέθλια μου τώρα πάω 28. 
-Πότε τα είχες τώρα; 
-Ναι ... 
-Α να ζήσεις 
-Που μένεις; 
-Νίκαια 
-Εδώ έρχεσαι κάθε μέρα; 
-Ναι 
-Καθημερινά είσαι από το πρωί δηλαδή; 
-Μα φέρνει το σχολικό. Έρχεται 7 και 20 και 8 και 20 είμαι εδώ. 
-Ωραία. Και είσαι καθημερινά μέχρι τι ώρα περίπου; 
-Είμαστε μέχρι τις 1 και 1 και 30 πηγαίνουμε με το σχολικό. 
-Και γυρνάτε, πας πίσω. Μένεις με τους γονείς σου; 
-Ναι 
-Πριν ήσουνα κάπου αλλού πήγαινες κάπου αλλού; 
-Όχι 
-Έρχεσαι χρόνια εδώ; 
-Ναι είμαι 17 χρόνια εδώ. 
-Άντε.. Ωραία σ αρέσει; 
-Μ αρέσει ναι. 
-Μπράβο. Οπότε για πες μου λίγο πάλι με τι ασχολείσαι εδώ, τι κάνεις, τι μαθαίνεις, τι παρακολουθείς; 
-Εδώ κάνουμε εργασία, όλοι μαζί, μιλάμε για δουλειές, μιλάμε για το περιβάλλον. 
-Κάνετε και τα εξωτερικά που είπατε, ότι πάτε σε διάφορες... επισκέπτεσθε χώρους για δουλειά; 
-Ναι ναι 
-Κάνετε και εκδρομές.. 
-Ναι 
-Εσύ είσαι τώρα στο πλυντήριο αυτοκινήτων; 
-Ναι 
-Εσύ πότε ξεκίνησες εκεί έχεις καιρό που ασχολείσαι; 
-Ναι είμαστε καιρό 
-Σ αρέσει; 
-Ωραία είναι γιατί καθαρίζω τα αμάξια και παίρνω και 5 ευρώ, μέσα έξω αλλά εντάξει τα λεφτά αυτά 
πάνε στο ίδρυμα. Ή καμιά φορά τα βάζουμε αυτά για τις δομές. 
-Α ωραία. Μόνος σου το επέλεξες αυτό, σου άρεσε, ή σου είπανε ότι υπάρχει αυτό αν θες να 
ασχοληθείς; 
-Όχι αυτό μου είπανε και αν θες, και είπα να ασχοληθώ, έχω και τον Τάσο κάτω και το κάνουμε μαζί 
-Σ αρέσει όμως ε; 
-Μ αρέσει ναι. 
-Από τα άλλα που κάνεις ποιο σου αρέσει περισσότερο και τι μαθαίνεις από αυτό; 
-Εντάξει η εργασία μ αρέσει, γιατί συζητάμε όλοι μαζί και ο καθένας λέει την δικιά του γνώμη. 
-Συζητάτε για δουλειές δηλαδή, τι θα σας άρεσε να κάνετε, τι έχετε κάνει; 
-Ναι και για άλλα πράγματα, για την ήτα μιλάμε, για … μιλάμε, διάφορα, πράγματα που είναι στο 
τραπέζι 
-Είσαστε εκεί συμμετέχετε και με άλλα παιδιά έτσι; Είστε κάτι σαν τάξη; 
-Ναι σαν τάξη που συζητάμε όλοι μαζί, και έρχεται και η κυρία Βασιλία μαζί και φέρνει και την δικιά 
της ομάδα και συζητάμε όλοι μαζί. 
-Σε σχέση με αυτά που παρακολουθείς τώρα, τα προγράμματα όλα, το πλυντήριο, όλα αυτά που μου 
είπες τώρα στην τάξη, είναι κάτι που θα άλλαζες που θα ήθελες να γινόταν διαφορετικά; 
-Όχι μ αρέσει όπως είναι έτσι. 
-Γενικά είσαι ικανοποιημένος, δεν έχεις πρόβλημα; 
-Όχι όχι δεν έχω κανένα 



-Είναι κάτι άλλο που θα ήθελες να μάθεις και δεν το έχεις καταφέρει ακόμα εδώ; Που σου αρέσει που 
το έχεις δει και σκέφτεσαι θα μπορούσα να το κάνω και εγώ να μάθω να το κάνω; Κάποια άλλη 
δραστηριότητα; 
-Όχι μ αρέσει έτσι όπως είναι 
-Δεν θα ήθελες να κάνεις κάτι άλλο; 
-Όχι, όχι 
-Ασχολείσαι με κάποιο άλλο εργαστήριο, κάνεις κάτι άλλο στο σπίτι μόνος σου, κάνεις πράγματα; 
-Όχι πιο πολύ παίζω PlayStation, Xbox  
-Περνάς έτσι απλά το χρόνο σου. 
-Ή και διαβάζω ένα βιβλίο έτσι καμιά φορά για να περάσει λίγο η ώρα μου. 
-Α διαβάζεις σ αρέσει ε; 
-Ναι 
-Άρα από προγράμματα ότι κάνεις εδώ είσαι ικανοποιημένος, δεν σου λείπει κάτι που σκέφτεσαι ότι 
θα ήθελες να το μάθεις για να μπορείς και εσύ να είσαι καλύτερα, να αυτοεξυπηρετείσαι να  βγαίνεις 
έξω; 
-Όχι δεν έχω.. Αυτό που θα ήθελα καλύτερα.. θα γίνω μόνος μου, δηλαδή πιο πολύ γίνομαι με τον 
πατέρα μου, δεν έγινα πολύ έτσι.. δεν ξέρω.. 
-Α να είσαι πιο ανεξάρτητος ε; 
-Ναι  
-Πάντα βγαίνεις με τους γονείς σου; 
-Με τους γονείς μου ή μ ένα φίλο μου 
-Εδώ σας μαθαίνουνε να είστε ανεξάρτητοι γενικότερα μέσα από τα μαθήματα, να κυκλοφορείτε μόνοι 
σας, ας πούμε αν πάτε για δουλειά θα μπορείς να πηγαίνεις μόνος σου; 
-Σε βοηθάνε λίγο στην αρχή με τον κύριο Σπυρίδη, σου μαθαίνουνε πώς να πηγαίνεις, γιατί μετά θα 
πηγαίνεις μόνος σου. 
-Άρα μπορείς να το μάθεις και αυτό από δω, το μαθαίνεις δεν είναι κάτι.. 
-Ναι, ναι το μαθαίνεις. 
-Επομένως ότι μαθαίνεις είσαι ικανοποιημένος περνάς καλά; 
-Ναι μια χαρά 
-Τι σ αρέσει περισσότερο απ όλα; 
-Η εργασία που συζητάμε όλοι μαζί, γι αυτό μ αρέσει. 
-Το τραπέζι εργασίας που λέγαμε.. Ο καλύτερος τρόπος για να μαθαίνεις πράγματα ποιος πιστεύεις ότι 
είναι; Δηλαδή με το να συζητάτε, με το πλυντήριο που είναι πιο πρακτικό, που τα μαθαίνεις εκεί επί 
τόπου και τα κάνεις; Που τα διαβάζεις, που στα λένε;    
-Να συζητάμε όλοι μαζί 
-Έτσι μαθαίνεις καλύτερα;  
-Ναι 
-Όχι μόνος σου να διαβάζεις ένα βιβλίο ή..; 
-Και απ το βιβλίο μαθαίνεις αλλά πιο πολύ μαθαίνεις.. γιατί ο καθένας έχει την δικιά του γνώμη και 
μαθαίνεις απ τον άλλο κάτι που δεν ήξερες.  
-Οπότε σ αρέσει αυτό. Τον ελεύθερο σου χρόνο τι κάνεις;  
-Σας είπα παίζω Playstation, Xbox, ή πάω στον φίλο μου και παίζουμε μαζί.. 
-Θα σου άρεσε να μάθεις κάτι για να το χρησιμοποιείς και να περνάς τον ελεύθερο σου χρόνο μέσα απ 
αυτό, όπως κάνετε εδώ με τα σαπούνια, εσύ το κάνεις αυτό με τα σαπούνια, μαθαίνεις; 
-Ναι ναι μαθαίνω, έχω μάθει με τα σαπούνια πως γίνεται 
-Είναι κάτι άλλο που θα ήθελες να μάθεις και να το κάνεις ας πούμε μουσική, ζωγραφίζεις; 
-Δεν είμαι τόσο καλός 
-Δεν σου αρέσει, έχεις δοκιμάσει ποτέ; 
-Το χω δοκιμάσει, είχαμε παλιά μια κυρία που ζωγραφίζαμε και της ζήτησα μια φορά, θέλω βοήθεια 
και μου λέει όχι ότι είναι να μάθεις θα το μάθεις μόνος σου. 
-Άρα το άφησες; 
-Ναι το άφησα 
-Δεν κάνεις κάτι άλλο απ αυτά δεν ασχολείσαι; Με μουσική, με χειροτεχνίες;  
-Όχι, όχι. Καμιά φορά ακούω μουσική αυτό. 
-Στο πλυντήριο που βγάζετε τα λεφτά είπες δεν τα διαχειρίζεστε εσείς τα δίνετε στο ίδρυμα; 



-Ναι  
-Εσύ μετά μπορείς να διαχειρίζεσαι τα χρήματα δηλαδή μόνος σου μπορείς να ψωνίσεις, να 
πληρώσεις κάτι; 
-Μπορώ ναι. Με στέλνει η μητέρα μου στο σουπερμάρκετ στον φούρνο.. 
-Αυτό στο μάθανε εδώ ή οι γονείς σου; 
-Το ήξερα αυτό δεν είναι τίποτα δύσκολο. 
-Ωραία αν έχεις να μας πεις κάτι άλλο εσύ ΧΧ, νομίζω τα έχουμε πει όλα.. 
-Όχι δεν έχω κάτι άλλο να πω 
-Ωραία ευχαριστώ πολύ.   
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-Πόσο χρονών είσαι ΧΧ περίπου θυμάσαι; 
Ακριβώς ξέρω. 44 
-Εδώ πόσο καιρό έρχεσαι στο σχολείο αυτό; 
Είμαι εδώ από το 85 εδώ 
-Α είσαι πολλά χρόνια 
Αν υπολογίσουμε είμαι εδώ 27 χρόνια 
-Από το 85 29 χρόνια είναι 
28 είναι γιατί είναι από σεπτέμβρη. 
-Α ναι 28 
-Πιο πριν ήσουν σε άλλο σχολείο; 
Ναι στη ΧΧ 
-Α και τι μάθαινες εκεί; 
Εκεί έκανα τα μαθήματα μου να γράφω να διαβάζω να μάθω ιστορία γεωγραφία 
-Σχολείο ήτανε και εκείνο; 
Σχολείο ήταν και εκείνο βέβαια δεν ήταν κανονικό ήταν ειδικό εγώ ήμουν στην πρώτη τάξη και πρώτη 
τάξη εννοώ την μεγάλη που κάναμε και μαθήματα γιατί σε άλλες τάξεις δεν κάνανε μαθήματα 
-Και μετά ήρθες εδώ στην ΧΧ παρακολουθείς μαθήματα διάφορα 
Εδώ έμεινα περίπου ένα χρόνο σχεδόν όλο μου το χρόνο το 1985 τον πέρασα στην προεπαγγελματική 
-Τι έκανες εκεί; 
Εκεί μας βάζανε μαθήματα για να μην τα ξεχνάμε 
-Ε ναι χωρίς επανάληψη. Όλοι χρειαζόμαστε επανάληψη 
Και από εκεί μας έκαναν κυκλοφοριακή αγωγή και έμαθα να κυκλοφορώ 
-Μπορείς να πάρεις λεωφορεία μόνος σου; 
Βέβαια μπορώ  
-Τι άλλο έμαθες για να κάνεις μόνος σου τέτοια πράγματα; 
Είχαμε μερικές τέχνες που υπάρχουν και σήμερα. 
-Τώρα εδώ τι κάνεις; 
Μετά από την προεπαγγελματική και όταν τελείωνε η πρώτη δική μου χρονιά έφυγε ο δάσκαλος και 
πήγα για 3 μήνες γιατί τόσο μου είχε απομείνει για να μπω στον δεύτερο χρόνο και είχα πάει στη 
βιοτεχνική που ήταν με βιδίτσες τέτοια. Μετά το 86 και το 87  αλλά εγώ το κράτησα και το 89 ήμουν σε 
πλεκτική 
-Έχεις μάθει πολλές τέχνες δηλαδή όπως βλέπω και συνεχίζεις ε; 
Και μετά πήγα ένα χρόνο κάτω στου ζωγράφου το 89 και 90  και από το 90 είμαι εδώ 
-Εδώ τι άλλο μαθαίνεις; 
Μηχανική. 
-Από όλα αυτά που έχεις μάθει τι σου αρέσει περισσότερο τι σε ευχαριστεί; 
Ακούστε να δείτε έχω μάθει και είδη δώρων ανάμεσα σε υφαντική και σε πλεκτική. Επίσης εδώ στο ΧΧ 
κάνουμε και άλλες δραστηριότητες. Νέα δραστηριότητα είναι η βιβλιοθήκη  
-Εκεί τι κάνετε δηλαδή; 
Μπορούμε και τα δανειζόμαστε από το εκπαιδευτικό αλλά έχουμε εμείς τα κατεβάζουμε κάτω εμείς τα 
πάρουμε εμείς τα δίνουμε υπάρχουν βιβλία που μας τα έχουν φέρει άλλα τα έχουμε φέρει εμείς οι ίδιοι 
άλλα τα έχουνε δώσει εκπαιδευτές που ήταν στην βιβλιοθήκη 
-Φαντάζομαι και κανένα βιβλιοπωλείο θα σας έχει δώσει τίποτα. 
Όχι παιδιά και εκπαιδευτικοί μόνο δεν ξέρω αν έχουν δώσει στην πάνω βιβλιοθήκη. Υπάρχει επίσης 
μια επιτροπή ήμουν και εγώ πολλά χρόνια σε αυτό τον τομέα και μιλάμε για οτιδήποτε πρώτα πρώτα 
για τα χρήματα μας γιατί πληρωνόμαστε εδώ μέσα. 
-Τα χρήματα σου τα κρατάς εσύ; 
Ναι. 
-Και μπορείς να τα διαχειριστείς εσύ; 
Ναι μπορώ. Εντάξει δεν βγάζουμε και του κόσμου τα λεφτά παίρνουμε κάτι έτσι συμβολικά χαρτζιλίκι 
ας πούμε. 
-Και που τα χρησιμοποιείς αυτά τα λεφτά; 
Ε εντάξει να πιω μια coca-cola να πάω μια βόλτα να πιω ένα αναψυκτικό να φάω μια τυρόπιτα 



-Που μένεις ΧΧ εσύ; 
Τώρα μένω στην Πεντέλη. 
-Με ποιόν μένεις εκεί; 
Με τη μητέρα μου 
-Έχεις άλλα αδέρφια; Μένουν σε δικά τους σπίτια ή μαζί; 
Είναι διώροφο το σπίτι πάνω κάτω και πάνω μένει ο αδερφός μου η νύφη μου και η μητέρα της νύφης 
μου η συμπεθέρα 
-Κατάλαβα. Από όλα αυτά που κάνες εδώ ποιο είναι αυτό που σου αρέσει πιο πολύ; 
Η υφαντική 
-Το κάνεις ακόμα και τώρα ή έχετε σταματήσει; 
Το κάνουμε. 
-Γιατί το κάνεις, το θεωρείς χρήσιμο σε ευχαριστεί απλώς; 
Με ευχαριστεί που δουλεύω 
-Σ αρέσει να δουλεύεις δηλαδή να έχεις το χαρτζιλίκι σου από την δουλειά 
Ναι μου αρέσει η δουλειά ε σηκώνομαι δεν μπορώ να καθήσω  πολλές ώρες είμαι από μικρός έτσι. 
-Ά είσαι κινητικός 
Δεν μπορώ να καθήσω 8 ώρες κάπου. 
-Δηλαδή να ήσουν σε ένα γραφείο 8 ώρες δεν θα μπορούσες ε; 
Εντάξει άμα χρειαζόταν  θα το έκανα αλλά και εκεί με πολύ δυσκολία. 
-Όλα αυτά τα μαθήματα που κάνεις εδώ πως πήρες την απόφαση να τα κάνεις; Σου είπε κάποιος 
δάσκαλος ή μόνος σου το αποφάσισες; 
Από την προεπαγγελματική που ήταν το πρώτο σκαλοπάτι γιατί πρέπει να πιάσεις καλά το πρώτο 
σκαλοπάτι πρώτα για να κάνεις και τα άλλα εργαστήρια εγώ εκείνη την χρονιά δεν ξέρω πως είχε γίνει 
και είχα μπει στην αίθουσα του αργαλειού και εγώ τότε νόμιζα πως δεν θα πήγαινα σε κάποιο 
εργαστήριο που θα είχε μαλλιά και τέτοια και ούτε στην πλεκτική πίστευα ότι θα με πάρουνε. Βέβαια 
όταν πήγα στην πλεκτική με την κυρία Αλίκη και διάβασα τις οδηγίες λέω εδώ είναι το στοιχείο μου. 
Μετά μου πρότεινε το ΧΧ να πάω πλεκτική άλλα 3 χρόνια. Αυτά τα 3 χρόνια όμως εγώ δεν ήθελα, 
ήθελα να καθίσω να μάθω το αντικείμενο τον τομέα λέω εγώ θα μείνω στην πλεκτική. Μόλις πήγα όμως 
στον δήμο ζωγράφου πίσω από το νοσοκομείο το Αγία Σοφία δεν είναι μία μεγάλη αλάνα; Εκεί είναι 2 
χώροι σαν ένας εκεί πηγαίναμε. 
-Σ άρεσε εκεί; 
Ναι. Εκεί πληρώθηκα και πρώτη φορά βέβαια από το σπίτι μου πάντα είχα λεφτά που μου δίνανε αλλά 
όλο εκείνο το χειμώνα μια τύχη ανεπανάληπτη πρώτον όλη εκείνη την χρονιά δεν είχε βρέξει καθόλου ή 
έβρεχε το βράδυ και το πρωί ήτανε στεγνά και δεν είχα αρρωστήσει γιατί εγώ όταν αρρωσταίνω, 
αρρωσταίνω πολύ βαριά πέφτω στο κρεβάτι ανεβάζω πυρετό δηλαδή μπορεί να κάθεσαι στο σπίτι 
άρρωστος και να κάνεις δουλειές 
-Σου αρέσει να μαθαίνεις συνεχώς καινούργια πράγματα ή βαριέσαι και κουράζεσαι; 
Καμιά φορά βαριέμαι θέλω να είμαι σε εργαστήριο που να μου αρέσει το εργαστήριο , να σου πω κάτι 
πες ότι εσύ γιατί πάντα όταν δίνω παραδείγματα δίνω παραδείγματα με το συνομιλητή μου, εσύ τώρα 
ποια σχολή έχεις βγάλει; 
-Νομική 
Εσύ στη Νομική μαθαίνεις κάποια πράγματα την επόμενη χρονιά από την νομική δεν μπορείς να πας 
στη φιλοσοφική ή στη γαλλική φιλολογία οπότε αυτό που μου αρέσει να το μάθω καλά γιατί άμα 
κουράζομαι ή άμα βαριέμαι θέλω να είμαι σε μια τάξη που να τα ξέρω ή αν βαρεθώ και δεν κάνω μια 
βδομάδα μετά να μην είναι ένα αντικείμενο που να το έχω αλλάξει να αρχίσει από την αρχή δηλαδή 
πήγα στη πλεκτική έμαθα από την αρχή κλωστές νήματα πώς γίνεται το πλέξιμο στις πλεκτομηχανές 
πως λύνεται το κουβάρι τα βασικά τώρα αυτό έχουμε στην υφαντική που τι χρησιμοποιούμε στην 
υφαντική; μαλλί., κουβάρι. Δηλαδή το κουβάρι της υφαντικής δεν έχει καμία σχέση με το κουβάρι της 
πλεκτικής μπορεί να το χρησιμοποιείς αλλιώς αλλά είναι το ίδιο νήμα μπορεί να χρησιμοποιείς αλλιώς 
την τέχνη αλλά ξέρεις από το πριν πήγαινα στην υφαντική και ζήταγα στην υφαντική ήμουν μάλιστα 3 
χρόνια στα είδη δώρων και όταν ζήτησα να πάω υφαντική και από τότε δεν έχω φύγει πρώτον γιατί 
στο επαγγελματικό τώρα δεν υπάρχει τίποτα με μαλλί. δεν υπάρχει πλεκτική γιατί άμα υπήρχε πλεκτική 
θα πήγαινα πλεκτική δεν υπάρχει πιθανότητα να γυρίσεις πίσω δηλαδή από το επαγγελματικό να πας 
στο εκπαιδευτικό δηλαδή δεν γίνεται να πας πάλι στ ίδια  
 



-Έχεις σκεφτεί κάτι άλλο που θα ήθελες να μάθεις που δεν το έχεις μάθει ως τώρα; 
Όχι ακόμα  
-Τον ελεύθερο χρόνο σου τι κάνεις; 
Τον ελεύθερο χρόνο μου ακούω μουσική βλέπω τηλεόραση φτιάχνω κασέτες μαγνητόφωνο 
-Με τραγούδια; 
Ναι. Πριν είχα pick up αλλά τώρα όχι 
-Έτσι σου αρέσει να περνάς τον ελεύθερο χρόνο σου ή σου αρέσει να κάνεις κάτι άλλο; 
Μου αρέσει να περνάω τον ελεύθερο χρόνο μου ανέμελα και φυσικά 
-Γενικά όλα αυτά τα χρόνια που είσαι στην ΧΧ σου αρέσει να  κάνεις πράγματα να μαθαίνεις; Είσαι 
ευχαριστημένος από όλα αυτά που μαθαίνεις στο σχολείο και από τον τρόπο που τα μαθαίνεις; 
Βέβαια μου αρέσει η επιτροπή βέβαια δεν έχει εκπαιδευτές είμαστε μόνοι μας υπάρχει ένας πρόεδρος 
που είναι ένα παιδί κανονικά 
-Παίρνετε και αποφάσεις δηλαδή θέλουμε αυτό; Και το λέτε στους εκπαιδευτές; 
Αποφασίσαμε αυτό θέλουμε να γίνει αυτό 
-Και σας ακούνε συνήθως; Δηλαδή να πείτε θέλουμε να μάθουμε υπολογιστές και να πείτε στους 
εκπαιδευτές να μας βάλετε μάθημα να ξέρουμε computer ;  
Νομίζω ότι μια χρονιά υπήρχε ένα τέτοιο μάθημα εγώ δεν το έκανα 
-Δεν θα ήθελες να μάθεις δηλαδή δεν θα σε ενδιέφερε ε; 
Όχι δεν με ενδιέφερε αλλά τα βασικά θα ήθελα να τα ξέρω να το χειρίζομαι να ανοίγω τον υπολογιστή 
να μπορώ να μπω  στο youtube από εκεί τα ξέρω πατάς τον τίτλο του τραγουδιού ή της ταινίας που θες 
να δεις και το βλέπεις 
-Θα σου άρεσε να μάθεις λίγο παραπάνω ε; 
Θα ήθελα να μάθω τα βασικά 
-Δεν έχει τύχει να κάνεις κάποιο τέτοιο μάθημα έτσι; 
Όχι 
-Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο ΧΧ εσύ αν θα ήθελες να προσθέσεις κάτι. 
Εγώ ότι με ρωτήσατε το είπα 
-Τώρα τι ώρα θα φύγεις από εδώ και θα πας στο σπίτι σου; Το απόγευμα; 
Στις 2 παρά τέταρτο θα φύγω 
-Με το σχολικό πηγαίνετε; 
Υπάρχουν 3 πουλμανάκια και  2 πούλμαν δικά μας ένα ας το πούμε σαν σχολικό που μας το έχει κάνει 
δωρεά το ίδρυμα λίλιαν βουδούρη και ένα άλλο μας το έχει κάνει το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. 
Υπάρχουν και παιδιά που φεύγουν μόνα τους και έρχονται μόνα τους υπάρχουν και παιδιά που από 
εκεί που τους αφήνει παίρνουν άλλο λεωφορείο 
-Εσύ μένεις κοντά δεν χρειάζεται να κάνεις όλο αυτό ε; 
Εγώ και άλλη μια κοπέλα. 
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-Γεια σου ΧΧ. Πόσο χρονών είσαι; 
-22 
-Α είσαι πολύ μικρούλα.  
-Ναι είμαι η μικρή της παρέας. 
-Έρχεσαι καιρό εδώ στο ΧΧ; 
-Είμαι πάρα πολλά χρόνια 
-Πήγαινες και στο σχολείο πιο πριν εδώ πέρα τι έκανες; Ή πήγαινες σε άλλο σχολείο; 
-Ήμουνα στο σχολείο του κέντρου στο ΧΧ. Ξεκίνησα από κει και μετά ήρθα εδώ. 
-Σου αρέσει εδώ που είσαι; 
-Πάρα πολύ, τρελαίνομαι, σκοτώνομαι. Εδώ τα παιδιά μ αγαπάνε, είναι η ζωή μου. 
-Τι κάνεις εδώ τι μαθαίνεις; 
-Απ όλα. Όταν ήρθα εδώ δεν ήξερα ήμουνα πολύ μικρή. Τώρα μαθαίνω τα πάντα, φτιάχνουμε και … 
και αυγά, όχι αληθινά ψεύτικα. 
-Α τώρα ετοιμάζεστε για το Πάσχα φτιάχνετε πασχαλινά τέτοια, τα είδα έχετε πολύ ετοιμασία τώρα. 
-Είμαστε full 
-Και τον άλλο καιρό σε τι εργαστήρια είσαι, τι παρακολουθείς, τι μαθαίνεις; 
-Εγώ τώρα φτιάχνω πασχαλινά όταν λείπει η κυρία μου. Είμαι και σ άλλα εργαστήρια, στα άλλα 
κάνουμε βραχιόλια, δαχτυλίδια, γούρια. 
-Και τα πουλάτε μετά αυτά. 
-Και κάνουμε και κομπολόγια. 
-Σου αρέσει να φτιάχνεις τέτοια πράγματα; 
-Πάρα πολύ. Και ασχολούμαι και πολύ στο σπίτι, και έχω πάρει και πράγματα που ασχολούμαι. Τα 
έχω αγοράσει, πάω σ ένα μαγαζί και ασχολούμαι. 
-Και όταν φεύγεις δηλαδή από δω συνεχίζεις να ασχολείσαι με αυτά; 
-Ναι ναι. Αυτό είναι η ζωή μου είναι το όνειρο μου. Όταν ήρθα ήταν το όνειρο μου να ασχοληθώ με 
κάτι. Ναι και τώρα είναι η δουλειά μου αυτό. 
-Ναι και δουλεύεις δηλαδή στα εργαστήρια αφού φτιάχνεις πράγματα και τα πουλάτε. Παίρνεις και 
χαρτζιλίκι; 
-Πληρωνόμαστε όλοι, και στο σπίτι παίρνω. 
-Και τι τα κάνεις τα χρήματα που παίρνεις εδώ τα δικά σου χρήματα; 
-Δεν τα χαλάω, τα φυλάω. 
-Α κάνεις αποταμίευση. Έχεις και κουμπαρά, που τα βάζεις ή στην τράπεζα; 
-Σ ένα πορτοφόλι. 
-Που μένεις; 
-Στην ΧΧ. 
-Α εντάξει δεν μένεις πολύ μακριά. Με ποιον μένεις στο σπίτι σου ποιοι άλλοι μένουν μαζί σου; 
-Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, ο αδερφός μου είναι έξω 
-Α έχει φύγει σε άλλο σπίτι. 
-Όχι είναι φοιτητής, στην Κύπρο. Και έχουμε και ένα σκυλί 
-Το φροντίζεις το σκυλί εσύ; 
-Πάρα πολύ. 
-Πως την λένε;  
-Λήδα. 
-Την βγάζεις και βόλτες; 
-Ναι πρωί βράδυ. Το πρωί πριν σηκωθούν οι υπόλοιποι πρωί πρωί. 
-Α σηκώνεσαι νωρίς νωρίς. Κυκλοφορείς μόνη σου; Βγαίνεις μόνη σου έξω; 
-Όχι με την μαμά μόνο. Μου λένε πήγαινε με συγκοινωνία αλλά τώρα.. 
-Αλλά φοβάσαι δεν θες. Σου έχει δείξει κανένας πώς να κυκλοφορείς με λεωφορεία και αυτά; 
-Όχι μια φίλη μας που κάποτε ερχόταν και με έπαιρνε κάθε Παρασκευή, πηγαίναμε μόνο με 
συγκοινωνίες, παίρναμε το μετρό, παίρναμε το λεωφορείο, φτάναμε στο σπίτι. 
-Μου πες εδώ κάνετε τα πασχαλινά εντάξει, είσαι σ ένα εργαστήριο κάνετε βραχιόλια, κομπολόγια. 
Κάτι άλλο κάνετε; Έχει κανένα άλλο μάθημα; Που το παρακολουθείς εσύ εννοώ όχι τα άλλα παιδιά. 



-Κάνουμε γυμναστική, χορό 
-Σου αρέσουν αυτά, η κίνηση; 
-Ναι 
-Να σε ρωτήσω κάτι πως έτυχε να πας σ αυτό το εργαστήριο που φτιάχνεις βραχιόλια, δαχτυλίδια, 
κομπολόγια; 
-Μόνο όταν λείπει η κυρία μας. 
-Εσύ το διάλεξες; Εσύ είπες ότι θέλω να πάω εκεί ή σου το είπανε; 
-Μου το είπε η κυρία μας, μας μοιράζουνε 
-Και με την κυρία σας όταν είναι εδώ τι άλλο κάνετε; 
-Απ όλα. Τα Χριστούγεννα κάνουμε στολίδια 
-Χριστουγεννιάτικα, για ο δέντρο, για το σπίτι.. 
-Κουτιά κι αυτά. Όταν ήρθα εδώ πρώτη φορά, όταν κατέβηκα από πάνω μέχρι να έρθω εδώ μου 
τρέμανε τα χέρια. 
-Περίμενες πως και πώς να φύγεις από το εκπαιδευτικό και να έρθεις εδώ. 
-Όταν ήρθα, μου έτρεμαν τα χέρια, δεν ήξερα, είχα κουραστεί πάρα πολύ. 
-Αυτά τα πράγματα που μαθαίνεις εδώ που πιστεύεις ότι μπορούν να σε βοηθήσουν, τι σου κάνουν, 
απλά σε κάνουν να νιώθεις χαρούμενη, σου δίνουν χαρτζιλίκι; 
-Νιώθω χαρούμενη, το λέω σε όλο τον κόσμο, κάνουμε βάφτιση το καλοκαίρι, μετά το Πάσχα θα 
κάνουμε μπομπονιέρες για γάμο. 
-Α ναι κάνετε και τέτοια. Θα άλλαζες κάτι, έτσι όπως είναι τα προγράμματα, τα εργαστήρια, είναι κάτι 
που δεν σου αρέσει, να γίνεται κάπως διαφορετικά; 
-Μ αρέσουν όλα 
-Σου αρέσει να μαθαίνεις γενικώς πράγματα; Απ ότι κατάλαβα σου αρέσει πάρα πολύ να ασχολείσαι 
με διάφορα πράγματα. Έχεις σκεφτεί μήπως αν θα σου άρεσε ή αν θα σου ήταν χρήσιμο να μάθεις και 
κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό πέρα απ αυτά που μαθαίνεις; Θα σου άρεσε κάτι άλλο; 
-Όχι 
-Αυτό είναι το στοιχείο σου δηλαδή, αυτό που φτιάχνεις εδώ στα εργαστήρια είναι αυτό που σε 
ευχαριστεί περισσότερο. 
-Πάνε τα παιδιά στα εργαστήρια τους, και μια μέρα της εβδομάδας είναι κάποιος στην κουζίνα, μαζεύει 
την κουζίνα και κάνει αποκατάσταση.  
-Κατάλαβα, μαθαίνετε να κάνετε όλες τις δουλειές δηλαδή. 
-Εγώ πλένω, δεν τα βάζω ποτέ στο πλυντήριο, τι ν κάθομαι να περιμένω  
-Στο σπίτι την βοηθάς καθόλου την μαμά στην κουζίνα ή στο σπίτι δεν.. 
-Ασχολούμαι αλλά εκεί τα κοπανάω γιατί με νευριάζει. 
-Ε καλά με τις μαμάδες έτσι είναι τα πράγματα. Γενικώς θα ήθελες να ασχοληθείς με κάτι άλλο θα 
ήθελες να μάθεις, όχι με εργαστήριο, ας πούμε υπολογιστές; 
-Ασχολούμαι. 
-Α μαθαίνεις και υπολογιστές; 
-Όχι μπαίνω στο Ιντερνέτ 
-Α έχεις στο σπίτι σου υπολογιστή. Σου έχει δείξει κάποιος τι μπορείς να κάνεις με έναν υπολογιστή; 
-Ξέρω, και με τα παιχνίδια ξέρω, και να μπαίνω 
-Να γράφεις στον υπολογιστή και αυτά ξέρεις; Όχι.. Δεν σε νοιάζει έτσι κι αλλιώς μόνο για παιχνίδια 
είναι, και καμιά μουσική.. 
-Και έργα κατεβάζω 
-Α βλέπεις και ταινίες. Μου είπες ότι κάνεις και γυμναστική εδώ, σ αρέσει ο αθλητισμός θα ήθελες να 
ασχοληθείς με τον αθλητισμό, με κάποιο άθλημα, με κάποιο μπαλάκι, με το τρέξιμο; 
-Είχαμε πάει και με το σχολείο, με την ΧΧ στα Special Olympics. 
-Α εσύ είχες αγωνιστεί; 
-Ναι στην κολύμβηση 
-Α ξέρεις και κολύμβηση πας και κολυμβητήριο; 
-Ναι πάω χρόνια 
-Σου αρέσει; 
-Ναι, ασχολούμαι πάρα πολύ. Πάω στο Χαλάνδρι, στην Αγία Παρασκευή έχουμε ένα άφτιαχτο 
κολυμβητήριο και δεν μας το έχουνε φτιάξει. 
-Στο κολυμβητήριο πας εδώ με το σχολείο, ή με την μαμά σου; 



-Με την μαμά. 
-Α είναι εκτός σχολείου δηλαδή, επειδή σου αρέσει εσένα και θέλεις να πηγαίνεις. Αυτό που ου είπες 
ότι δεν θες να κυκλοφορείς με τις συγκοινωνίες, θα ήθελες να μάθεις πώς να κυκλοφορείς μόνη σου; 
-Όχι μόνο μ αυτά που ακούγονται.. 
-Φοβάσαι έ; Μα έτσι όπως είναι τα πράγματα.. 
-Δεν το βρίσκουνε πια αυτό το αεροπλάνο μας έχουνε φάει. 
-Αυτό το αεροπλάνο άσε.. Τα χρήματα σου που παίρνεις εσύ μπορείς να τα διαχειρίζεσαι, μπορείς να 
αγοράσεις κάτι; Μπορείς να πας και να πεις α θέλω να πάρω δύο ευρώ τρία; 
-Όχι δεν παίρνω τίποτα, Δεν θα ζητήσω όπως ζητάνε τα παιδιά από τους γονείς τους, πάρε μου, πάρε 
μου.. Εγώ είμαι ένα παιδί που θα πάω να πάρω νερά στο σουπερμάρκετ με την μητέρα μου 
-Με τα δικά σου λεφτά να πάρεις κάτι ξέρω γω που σου αρέσει; 
-Όχι δεν παίρνω 
-Δεν θες να κάνεις σπατάλες δηλαδή. 
-Όχι δεν είμαι από τα παιδιά που σπαταλάνε. Τώρα είναι μια φίλη μας που είναι στην γειτονιά μας, 
σπαταλάει πολλά λεφτά.  
-Ναι κατάλαβα. Όταν δεν είσαι εδώ στην ΧΧ τι κάνεις στον ελεύθερο σου χρόνο, πως περνάς τις άλλες 
ώρες της ημέρας σου; 
-Πιο παλιά πήγαινα στην Αγία Παρασκευή σ ένα στρατόπεδο που έχει παραδοθεί, τα έχει κάνει 
εργαστήρια, κάνανε ζωγραφική, κάνανε πηλό, κάνανε χορό 
-Σου άρεσαν αυτά; 
-Ναι πάρα πολύ, αλλά τώρα βάλανε ένα προσωπικό άσχετο που δεν μ αρέσει. 
-Και δεν σ αρέσει ο τρόπος που τα κάνουνε, οπότε δεν θέλεις να πηγαίνεις. 
-Θέλει να με στείλει με το ζόρι η μάνα μου, πήγαινε πήγαινε.. 
-Και εσύ δεν θέλεις να πηγαίνεις 
-Όχι 
-Αλλά τελικά γίνεται το δικό σου, της λες μαμά δεν θέλω να πάω.. 
-Ε πήγαινα τόσα χρόνια. Πήγαινα μόνο Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη γιατί μετά από το σχολείο 
πήγαινα και κουρασμένη και μετά δεν άντεχα άλλο. Δεν είχα ούτε αντοχή, και με πόναγε όλο μου το 
κορμί, δεν άντεχα 
-Ναι κατάλαβα ήθελες να ξεκουραστείς  
-Ναι καθόμουνα πότε θα έρθει το επόμενο προσωπικό 
-Αν σου λέγανε τώρα ΧΧ για πες μου τι άλλο μπορεί να έχεις φανταστεί, μπορεί να έχεις δει στην 
τηλεόραση, κάτι που θα ήθελες να μάθεις ή θα ήθελες να κάνεις, έχεις σκεφτεί ποιο θα ήταν αυτό; Κάτι 
που δεν το ξέρεις ας πούμε ακόμα; 
-Εχθές έβλεπα μια εκπομπή στο Σταρ, πέντε η ώρα ακριβώς, είναι από την Τατιάνα Στεφανίδου, που 
λέει τα νούμερα ανάποδα και την διορθώνω μερικές φορές και δεν λέει καλά τα γράμματα ή εγώ πιο 
μικρή που ήμουν πριν έρθω εδώ, με είχανε πάει σε μια ψυχολόγο να μου δείξει πώς να κουνάω τα 
δόντια να βγάζω το «σ». Τώρα μιλάω καλύτερα και όταν τελειώνει ή κάνει διάλειμμα η Στεφανίδου, την 
λέω αγράμματη γιατί δεν ξέρει να τα λέει πολύ καλά. Το ένα το λέει πενήντα ένα, τα νούμερα δεν τα λέει 
καλά. 
-Εσένα θα σου άρεσε να μάθεις κάτι άλλο, να πας σε κάποιο άλλο εργαστήριο, ή σε κάποιο άλλο 
εκτός σχολείου που θα σε ενδιέφερε; 
-Όταν ήρθα στην ΧΧ είχα πάει σε πολλά εργαστήρια να δω. Μας είχανε πάει στην Νέα Μάκρη, είναι 
εκεί ίδρυμα που ήταν μια καλόγρια μέσα που μας μάθαινε αργαλειό.  
-Δεν σ άρεσε ο αργαλειός; 
-Δεν μ άρεσε και εκεί μας πηγαίνανε να μάθουμε. Μετά με πήγανε σ ένα άλλο να μάθω.. 
-Η μαμά σου σε πήγαινε ε; 
-Ναι να δω αλλά δεν μ άρεσε. Και μετά αποφάσισα να έρθω εδώ 
-Και τελικά σ αρέσει εδώ από ότι κατάλαβα. Στο σπίτι που είσαι μόνη σου όταν σηκώνεσαι στρώνεις 
μόνη σου το κρεβάτι σου, το ξέρεις μπορείς να φροντίζεις τον εαυτό σου; 
-Ναι  
-Ποιος σου έδειξε να κάνεις αυτές τις δουλειές η μαμά σου; 
-Μόνη μου 
-Εντάξει ΧΧ εγώ δεν θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. 
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- Είσαι η ΧΧ. Πόσο χρονών είσαι;  
- 27. 
- 27. Είσαι πολλά χρόνια εδώ στο ΧΧ; Έρχεσαι πολλά χρόνια; 
- Ναι, ναι. 
- Από πού είσαι ΧΧ; Από ποια χώρα; Γιατί μιλάς αγγλικά; Η μαμά ή ο μπαμπάς είναι από το 

εξωτερικό; 
- Όχι 
- Εδώ που έρχεσαι τι κάνεις; Τι μαθαίνεις; 
- Έχω μάθει, ωραία πράγματα. 
- Τι εργαστήρια κάνεις; Τι σου αρέσει; 
- Μ’ αρέσει πάρα πολύ πρακτική. 
- Και τι φτιάχνετε εκεί; 
- Κάνουμε κασκόλ. 
- Α πρακτική μάλιστα. 
- Μόνη σου τα φτιάχνεις; 
- Όχι, μαζί με την κυρία ΧΧ. 
- Την κυρία ΧΧ, σας βοηθάει. 
- Εκτός από αυτό σε τι άλλο εργαστήριο; Κάνεις κάτι άλλο, κάποιο άλλο μάθημα εδώ, κάποιο 

εργαστήριο; Φτιάχνεις κάτι άλλο; 
- Στον κήπο. Μαζί με την κυρία Μπέτυ. 
- Σου αρέσει στον κήπο να ασχολείσαι; 
- Ναι ναι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. 
- Αυτά ας πούμε την ραπτική τον κήπο και αυτά που κάνεις τα διάλεξες εσύ ή σου είπαν οι 

δάσκαλοι θες να πας να δοκιμάσεις εκεί αν σου αρέσει ή όχι; 
- Εγώ … στην ομάδα μου. 
- Α στην ομάδα σου. Στον κήπο τι κάνετε; Φροντίζετε τα φυτά, τα ποτίζετε, τα φυτεύετε; 
- Ναι ναι, αυτό το πράγμα και το νερό στο λουλούδι. 
- Ρίχνετε νερό, ναι ναι κατάλαβα. Πριν έρθεις στη ΧΧ πήγαινες σε κάποιο άλλο σχολείο; 
- Ναι. 
- Που πήγαινες; Θυμάσαι. 
- Ήμασταν σε άλλη χώρα, in Jordan. 
- Α στην Ιορδανία. Δούλευε εκεί η μαμά ο μπαμπάς; Πώς και ήσουνα εκεί; 
- Η μαμά έχει... Ο μπαμπάς έχει δύο. Όχι μαζί με τη μαμά, έχει… 
- Α είναι αλλού. Εδώ που μένεις τώρα; 
- Στην ΧΧ 
- Με τη μαμά σου μένεις; 
- Ναι.  
- Τα αγγλικά που τα έμαθες; 
- Στην Αμερική και στο Λονδίνο. 
- Έχεις γυρίσει πολύ δηλαδή τον κόσμο! Σου αρέσουν τα ταξίδια; 
- Ναι. 
- Άρα ξέρεις και αγγλικά και ελληνικά. 
- Ναι. 
- Ξέρεις να γράφεις κιόλας σε κάποια από τις δύο γλώσσες; Ή στα αγγλικά ή στα ελληνικά; 
- Στα αγγλικά είναι εύκολο. Στα ελληνικά είναι δύσκολο. 
- Πήγες σε κάποιο σχολείο για να μάθεις να γράφεις και στα ελληνικά ή όχι; 
- Μόνο η μαμά γράφει ελληνικά, εγώ όχι. Είναι δύσκολα πράγματα.  
- Θα ήθελες να μάθεις;  
- Εγώ θέλω να μάθω σιγά σιγά. 
- Τώρα δεν παρακολουθείς κάποιο μάθημα για να μάθεις να γράφεις στα ελληνικά; 
- Γιατί είναι δύσκολα πράγματα.  



- Είναι δύσκολα, είναι εντελώς διαφορετικά. Γενικώς σου αρέσει να μαθαίνεις πράγματα; Να 
μαθαίνεις να φτιάχνεις πράγματα, να απασχολείσαι,  να γεμίζεις το χρόνο σου; Σου αρέσει να 
κάνεις πράγματα εδώ που κάνετε στα εργαστήρια, τα μαθήματα, τον κήπο; 

- Ναι. 
- Έχεις σκεφτεί κάτι που θα σου άρεσε να μάθεις αλλά δεν έχει τύχει ακόμα να το μάθεις; 
- Εγώ θέλω να μάθω καινούριο πράγμα, όχι το ίδιο. 
- Τι καινούριο θα ήθελες; 
- Θα ήθελα να μάθω μασάζ. 
- Το έχεις πει σε κανέναν; Το είπες ας πούμε στην μαμά σου ή σε κάποιον δάσκαλο; 
- Ναι ναι ναι ναι, εγώ είπα στο σπίτι μου. 
- Θα ήθελες να μάθεις, να πας κάπου να σου δείξουν.  
- Ναι. 
- Και μετά να δουλέψεις ίσως πάνω σε αυτό; 
- Ναι, ναι. 
- Τι σου είπε η μαμά, θα μάθεις; Ή αργότερα; 
- Θα μάθω ναι. 
- Τι άλλο θα ήθελες καινούριο; 
- Καινούριο…δεν έχει τίποτα, μόνο αυτό είναι; 
- Πώς σου μπήκε αυτή η ιδέα; 
- Είναι καλή ιδέα. 
- Ναι είναι πολύ καλή ιδέα , πάρα πολύ καλή ιδέα είναι. 
- Δεν έχει τίποτα άλλο. 
- Εδώ λοιπόν τι άλλο κάνεις, εκτός από εκεί που φτιάχνεις κασκόλ και διάφορα τέτοια 

πράγματα και εκτός από τον κήπο; Κάνεις κάτι άλλο, κάποια άλλη δραστηριότητα τις ώρες 
που είσαι εδώ; 

- Γραφική στήριξη μαζί με την κυρία ΧΧ.  
- Δηλαδή τι κάνετε εκεί; 
- Η γραφική στήριξη είναι να μάθεις στο χαρτί και το γράμμα. 
- Α τα γράμματα και τέτοια. 
- Ναι τα γράμματα και υπολογιστή. 
- Α μαθαίνεις και υπολογιστή εδώ πέρα να γράφεις. 
- Ναι, ναι.  
- Σου αρέσει; Τον χρησιμοποιείς τον υπολογιστή; Ξέρεις; 
- Όχι όλα όλα όλα. 
- Ναι ναι. Από εδώ φεύγεις το μεσημέρι και μετά πας στο σπίτι σου; 
- Ναι. 
- Και μετά τι κάνεις την υπόλοιπη μέρα σου; Τι σου αρέσει να κάνεις τον ελεύθερο χρόνο σου; 
- Εγώ μ’ αρέσει πάρα πολύ να κάνω να κάνω. είναι… εγώ κάνω zumba, αυτό το χορό. 
- Έκανες και Zumba; 
- Ναι, εγώ κάνω κάθε μέρα. 
- Κάνεις Zumba κάθε μέρα; 
- Ναι. 
- Α σου αρέσει δηλαδή ο χορός και η γυμναστική. 
- Ναι. 
- Που κάνεις zumba; Στο σπίτι σου ή πηγαίνεις σε κάποια σχολή που κάνουνε χορό; 
- .. 
- Μάλιστα κατάλαβα. Τι άλλο σου αρέσει να κάνεις; 
- Μ’ αρέσει και το καράτε. 
- Α καράτε! Πας και καράτε;! 
- Ναι. 
- Που μαθαίνεις καράτε; 
- Στο άλλο σχολείο. Είναι.. 
- Α δεν το ξέρω. Εκεί στην Κυψέλη είναι αυτό; 
- Όχι, είναι στο Jordan, στο Λονδίνο. 



- Α μάλιστα. Δηλαδή σου αρέσει και ο αθλητισμός και ο χορός. Με τον αθλητισμό ασχολείσαι 
άλλο; Δηλαδή κάνεις κολυμβητήριο ή κάνεις τρέξιμο, κάτι; Ή όχι; 

- Όχι. 
- Δεν παίρνεις μέρος σε αγώνες; 
- Εγώ είμαι στο Gymnastics. 
- Α έκανες gymnastics στην Αμερική. 
- Ναι. 
- Θα ξαναφύγετε τώρα καθόλου από την Ελλάδα ή θα μείνεις τώρα Ελλάδα; Ξέρεις; 
- Ε δεν ξέρω. Γιατί εγώ έχω πρόβλημα να μείνω εδώ, γιατί δεν έχει λεφτά. 
- Εσύ θα ήθελες να φύγεις; 
- Ναι. 
- Που να πας; 
- Να πάω στο South Africa. 
- Έχεις πάει και στη South Africa; 
- Ναι. 
- Θα ήθελες να πας στη Νότιο Αφρική, στη South Africa. 
- Ναι. 
- Γιατί; Σου αρέσει πιο πολύ εκεί; 
- Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ να μείνω στην Αφρική καλύτερα. 
- Α καλύτερα λες. 
- Έχει μόνο Αγγλικά, είναι εύκολο. Εμάς εδώ δεν έχει λεφτά. Η μαμά μου θέλει…η μαμά μου 

need another job, είναι δύσκολα πράγματα. 
- Πάντως και τα ελληνικά τα μιλάς πολύ ωραία! Προτιμάς τα αγγλικά εντάξει, τα έχεις ,μάθει 

από μικρή προφανώς τα αγγλικά. Αλλά και τα ελληνικά τα μιλάς πάρα πολύ καλά! Πιστεύω 
θα στο έχουν πει και άλλοι ότι μιλάς καλά. Εντάξει απλά είναι δύσκολο να γράφεις στα 
ελληνικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. 

- Ναι. 
- Πώς έρχεσαι στο σχολείο εδώ; Με το πούλμαν ; Εδώ στο ΧΧ πώς έρχεσαι από το σπίτι σου; 
- Στο σπίτι μου μαζί με τη μαμά στο αυτοκίνητο. 
- Δεν κυκλοφορείς με λεωφορεία ή με το μετρό; 
- Όχι, όχι. 
- Δεν μπορείς να κυκλοφορείς μόνη σου, φοβάσαι; Δεν θέλεις; 
- Εγώ δεν θέλω, γιατί πονάνε τα πόδια μου. 
- Οπότε είναι κουραστικό. 
- Ναι. 
- Προτιμάς να είσαι στο αυτοκίνητο. 
- Έχω πάρα πολύ πρόβλημα, έχει πάρα πολύ κόσμο. 
- Ναι ναι πάρα πολύ κόσμο. Ναι όντως, είσαι έτσι στριμωγμένος. Από εδώ, από τη δουλειά 

που κάνεις, παίρνεις κάποια χρήματα, κάποιο χαρτζιλίκι; Ή όχι ακόμα, δεν δουλεύεις σε αυτά 
τα εργαστήρια; 

- Εγώ είχα λεφτά παλιά παλιά. Τώρα δεν ξέρω αν θα έρθουν λεφτά.  
- Ναι, ναι δεν ξέρεις ακόμα. 
- Τα λεφτά που είχες παλιά τι τα κάνεις; Τα μάζευες ή τα χαλούσες σε πράγματα που σου 

αρέσουν; 
- Σε πράγματα που μου αρέσουν πάρα πολύ. 
- Δηλαδή ας πούμε τι σου αρέσει; 
- Μ’ αρέσει το μασάζ στα παιδιά. Εγώ  κάνω 
- Α ναι; Α κάνεις μόνη σου δηλαδή… 
- στο διάλειμμα. 
- Α κατάλαβα. Ασχολείσαι δηλαδή, τους πιάνεις εδώ και κάνεις μασάζ. 
- Ναι. 
- Ωραία. Οπότε θες να μάθεις πώς κάνουν επαγγελματικά να κάνεις. 
- Ναι. 
- Τώρα αυτό που κάνεις το έχεις μάθει μόνη σου.  
- Ναι. 



- Δε σου έχει δείξει κάποιος. Απ’ τα εργαστήρια που κάνεις εδώ, τα μαθήματα, σου αρέσει ο 
τρόπος που γίνονται, το πώς σας τα λένε τα πράγματα οι δάσκαλοι, όπως τα δείχνουν σου 
αρέσει, βαριέσαι; Το θεωρείς δύσκολο; Ή όχι, δεν έχεις πρόβλημα; 

- Εγώ δεν έχω πρόβλημα. είναι δύσκολο πράγμα. Και το …   είναι εύκολο. Στο …  είναι έτσι κι 
έτσι.  

- Γιατί; 
- Γιατί εγώ …  είναι εύκολο. Εγώ δε θέλω. 
- Ναι δε θέλεις. Είναι κάτι απ’ αυτά τα εργαστήρια που κάνεις που δε σου αρέσει και θες να το 

αλλάξεις; 
- Κάνω κολιέ, είναι δύσκολο. Εμένα δε μου αρέσει αυτό . 
- Είναι κάτι άλλο, κάποιο άλλο εργαστήριο, κάτι άλλο που κάνουν εδώ άλλα παιδιά ας πούμε 

που θα σου άρεσε και θα ήθελες να το μάθεις; Εσύ έχεις σκεφτεί κάτι; 
- Δεν έχει τίποτα άλλο. 
- Κάτι άλλο έξω από εδώ, όχι στη ΧΧ; Κάπου αλλού, εκτός από το μασάζ που μου είπες. 
- Έχει άλλο πράγμα, εγώ κάνω, είναι εύκολο. Είναι make up artist. 
- A make up artist. Μόνη σου το κάνεις ή μαθαίνεις κάπου; 
- Εγώ θέλω να μάθω. 
- Θέλεις να μάθεις, να βάφεις, να φτιάχνεις. 
- Ναι. 
- Είπες στη μαμά σου ότι θα ήθελες να μάθεις και αυτά; 
- Ναι ναι. 
- Υπάρχει κάπου κάποια σχολή; Έχεις βρει τίποτα, ξέρεις που θα μπορείς να μάθεις; 
- Όχι ακόμα. 
- Όχι ακόμα ναι. Εντάξει και πότε θα τα μάθεις και όλα αυτά. Δηλαδή δε θα έχεις μετά καθόλου 

χρόνο να ξεκουράζεσαι. Όταν λες ας πούμε, όταν θες να μάθεις κάτι, τώρα ας πούμε μου λες 
θες να μάθεις make up artist, θέλεις να μάθεις μασάζ, σε ποιον το λες; Στη μαμά; Ποιος σε 
στηρίζει; Ποιος θα σου πει «ναι ΧΧ θα σε βοηθήσω να το μάθεις»; Σε ποιον απευθύνεσαι για 
να σε στηρίξει; Από ποιον το ζητάς; 

- Μαζί με τη μαμά. 
- Με τη μαμά σου. Τον ελεύθερο χρόνο σου είναι κάτι άλλο που ίσως θα σου άρεσε να κάνεις 

τον ελεύθερο χρόνο σου, που θα σε διασκέδαζε, θα σου άρεσε και το σκέφτεσαι και λες 
ωραία θα ήταν να κάνω και αυτό; Έχεις σκεφτεί κάτι; 

- Εγώ έχω σκεφτεί κάτι. Να κάνω το μαλλί στα παιδιά. 
- Μαλλί. 
- Ναι. 
- Α σου αρέσουν αυτά τα πράγματα που έχουν ένα… 
- Εγώ είμαι στο Λονδίνο, εγώ πήγα στο hairdressers. 
- Α πήγες hairdressers. Στο Λονδίνο σου άρεσε; 
- Ναι. 
- Εδώ ας πούμε θα ήθελες να δουλεύεις σε κάποιο κομμωτήριο ίσως; Να βοηθάς εκεί, να 

μάθεις; Ή όχι; 
- Ναι. 
- Ναι. Αλλά πρώτα πρέπει να μάθεις καλύτερα πώς να περιποιήσε τα μαλλιά, θα σου άρεσε να 

το μάθεις αυτό δηλαδή. 
- Ναι. 
- Μπράβο. Εντάξει XX. 
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- Τι κάνεις ΧΧ; 
- Καλά. 
- Πόσο χρονών είσαι; 
- 30. 
- Είσαι 30. Σε 2 μήνες θα έχω γενέθλια. 
- Α έχεις γενέθλια σε δυο μήνες. Το Μάιο; 
- Ναι. 
- Έρχεσαι πολλά χρόνια εδώ στο ΧΧ; 
- Στο ΧΧ έρχομαι από το 2001. 
- Πιο πριν πήγαινες κάπου αλλού; 
- Δημοτικό Γυμνάσιο. 
- Που πήγαινες; 
- Στο Νέο Ηράκλειο. Στο τρίτο Δημοτικό Γυμνάσιο Νέου Ηρακλείου. 
- Μάλιστα.  
- Έχω και οικογένεια και έναν αδερφό. 
- Μένετε μαζί στο σπίτι; 
- Ο αδερφός μου με την κοπέλα του μένει. 
- Α μένει με την κοπέλα του. Εσύ μένεις με τους γονείς σου. 
- Ναι ναι. 
- Που μένετε; Στο Νέο Ηράκλειο προφανώς. 
- Ναι, όχι στην πλατεία. 
- Άρα εκεί που πήγες και δημοτικό και Γυμνάσιο, ξέρεις και να γράφεις και να διαβάζεις. 
- Έκανα κοπάνες. 
- Δεν σου άρεσε, βαριόσουνα δηλαδή. 
- Όχι…Μ’ αρέσει να διαβάζω. 
- Και όταν έκανες κοπάνα που πήγαινες; 
- Απέναντι, να παίξω μπάλα. 
- Α πήγαινες απέναντι. 
- Όχι μόνος μου, με τους φίλους μου. 
- Με τους φίλους σου εννοείται. Άμα κάνεις κοπάνα μόνος σου, τι θα κάνεις θα βαριέσαι. Οπότε 

πρέπει να έχεις παρέα στην κοπάνα. 
- Σ’ αρέσει αυτό; 
- Ναι είδα! Έχεις φορέσει σκουλαρίκι. Καινούριο είναι. 
- Είχα ένα άλλο, αλλά μου χάλασε το άλλο και έβαλα αυτό. 
- Πολύ ωραίο είναι. Σου ταιριάζει. Εδώ λοιπόν στο ΧΧ τι μαθαίνεις; Τι προγράμματα κάνεις; Τι 

εργαστήρια; 
- Δουλεύω στην τάξη μου κάτω. 
- Τι κάνετε εκεί στην τάξη; 
- Φτιάχνουμε χάντρες. 
- Και τι φτιάχνετε; Για το λαιμό, κολιέ ας πούμε, κομπολόγια και τέτοια; 
- Ναι. Αυτό το έχει πάρει ο αδερφός μου. 
- Α δεν το έφτιαξες εσύ, σου το πήρε ο αδερφός σου. 
- Όχι. Φτιάχνω και εγώ. 
- Φτιάχνεις. 
- Στο σπίτι μου. Έχω μια ολόκληρη κούπα μέσα με κομπολόγια. Μπορώ να φτιάξω του 

Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ. Δεν έχω πρόβλημα. 
- Τι ομάδα είσαι εσύ; 
- Θα στενοχωρηθείς, είμαι άλλη ομάδα. 
- Ποια δηλαδή; 
- Αυτή που έχει έξι αστεράκια στο μπάσκετ. 
- Ποιος έχει έξι; Ο Παναθηναϊκός. 
- Ναι. 
- Την ίδια ομάδα είμαστε. 



- Και ο αδερφός μου είναι Ολυμπιακός. 
- Εκτός λοιπόν εδώ από το εργαστήριο κάτω με τις χάντρες στην τάξη, τι άλλο κάνεις εδώ; 
- Στο σπίτι μου φτιάχνω χάντρες. 
- Α έχεις και στο σπίτι σου ολόκληρο κουτί και φτιάχνεις δικά σου πράγματα. 
- Και τι τα κάνεις μετά; 
- Τώρα θα πάω να φτιάξω επτά κομπολόγια. 
- Επτά κομπολόγια; Γιατί; Έχεις παραγγελία από κάποιον; 
- Πρόσεξε, στο χωριό έχουμε ένα έθιμο και οι γιαγιάδες μας, οι θείες και αυτά το καλαμπόκι το 

βγάζουνε, το ψήνουνε στη σχάρα και φτιάχνουν διάφορα χαλβάδες, καλαμπόκια. 
- Σε ποιο χωριό θα πας; 
- Νομός Αρκαδίας. 
- Α ωραία θα είναι εκεί πέρα ε; 
- Από εκεί είμαι εγώ. 
- Από εκεί είσαι. 
- Όχι δεν είμαι εγώ από εκεί. 
- Ναι οι γονείς σου, η οικογένεια σου, εντάξει. 
- Η παλιά μου παλιά μου καταγωγή, η ρίζα μου δηλαδή είναι από τη Νάξο και από την Αμοργό. 
- Α απ’ τα νησιά! Ωραία νησιά κιόλας. Έχεις πάει ποτέ; 
- Στην Αμοργό ναι. Στη Νάξο όχι. Ο προπάππους  μου ήταν από την Αμοργό, Αμοριανός 

λεγόταν. 
- Ναι Αμοριανός. Είχε και το όνομα. Εδώ τι μαθήματα κάνεις, εδώ στο ΧΧ, τι εργαστήρια; Που 

ήσουν πριν, από που σε έβγαλα ας πούμε; Που ήσουν; Τι έκανες; 
- Κάτω στην τάξη. Μου έχουν μάθει να φτιάχνω διάφορα. 
- Και μετά που θα πας; Πάλι εκεί θα πας; 
- Ναι. 
- Τι άλλο κάνεις; Τι άλλο φτιάχνετε εδώ πέρα; 
- Κομπιούτερ. 
- Α κομπιούτερ! Ξέρεις; Μαθαίνεις κομπιούτερ; 
- Γράφω, ναι. Ξέρω. 
- Α ξέρεις. Που το έμαθες. 
- Το έχω μάθει πριν πολλά χρόνια, παλιά. 
- Μόνος σου το έμαθες ή σε κάποιο σχολείο; 
- Από κάποιο δάσκαλο παλιά και μετά άρχισα να μαθαίνω μόνος μου. 
- Ο δάσκαλος στο σπίτι ερχόταν ή στο σχολείο; 
- Σε ένα παλιό σχολείο που πήγαινα. 
- Στο παλιό σχολείο που πήγαινες. 
- Ναι. 
- Σου αρέσει το κομπιούτερ; 
- Ναι. 
- Τι άλλο σου αρέσει να κάνεις; Με τι άλλο σου αρέσει να ασχολείσαι; 
- Εδώ ή έξω;  
- Γενικώς. Οτιδήποτε, οπουδήποτε. Ή εδώ, ή έξω, όπου θες. 
- Εδώ θέλω να είμαι με την παρέα μου. Έξω κάνω αθλητισμό. 
- Τι αθλητισμό κάνεις; Τι άθλημα; 
- Στην αρχή παλιά παλιά έκανα πολλά σπορ. Πολύ παλιά μικρός έκανα μπάσκετ.  
- Μπάσκετ! 
- Δύο μετάλλια  
- Α έχεις πάρει και μετάλλια! 
- Χρυσό και ασημένιο. Έχω πάει σε δύο ομάδες. Έκανα μεταγραφή. 
- Α έκανες και μεταγραφή! Ήσουν καλός δηλαδή. 
- Μετά έκανα άλλα τρία χρόνια μπαλάκι. Πήρα χρυσό. Και έχω πάρει και άλλα μετάλλια από 

την κολύμβηση. 
- Και κολύμβηση! Πολλά σπορ κάνεις, δηλαδή σου αρέσει ο αθλητισμός ε; 
- Χωρίς χάπια, , χωρίς τίποτα. 
- Ναι ναι. 



- Αλλά είχα ένα πρόβλημα στην υγεία μου μετά και στην καρδιά. 
- Α και σταμάτησες; 
- Όχι ακριβώς. Το άφησα λίγο στη μέση αυτό. Πήγα λίγο μετά και στην κολύμβηση, πέρσι 

πήρα ένα χρυσό και ένα χάλκινο. 
- Έχεις πολλά μετάλλια δηλαδή. 
- Είκοσι δύο 
- Είκοσι δύο μετάλλια. Και που τα έχεις στο σπίτι; 
- Τα έχω βάλει όλα μέσα σε μια κούτα. Τώρα περιμένω να πάρω κι άλλα. 
- Περιμένεις και άλλα μετάλλια. Πόσα θέλεις να φτάσεις; 
- Στα 200 και μετάλλια! 
- Τόσα πολλά δηλαδή. 
- Τώρα κάνω και άλλο άθλημα. 
- Τι άλλο θα κάνεις; Αυτό που έχει κόκκινη, μπλε και άσπρη μπάλα. 
- Α ναι πώς το λένε; 
- Μπότσια. 
- Το μπότσια. 
- Είμαι σε ομάδα.  
- Είσαι σε ομάδα μπότσια;  
- Ναι. 
- Σου αρέσει αυτό το άθλημα; 
- Ναι ναι. 
- Άρα σου αρέσει να ασχολείσαι με τα αθλήματα, να μαθαίνεις και καινούρια. Έχεις σκεφτεί και 

κάποιο άλλο άθλημα που θα σου άρεσε ίσως; 
- Αυτή τη στιγμή, όχι. Αυτή τη στιγμή έχω το Μπότσια να το τελειώσω και αυτό. 
- Να μάθεις, να πάρεις μετάλλια και εκεί, ότι είναι να πάρεις! 
- Να γίνω προπονητής σε μια ομάδα. 
- Προπονητής, σε τι ομάδα; Σε τι άθλημα; Μπότσια; 
- Είναι πολλά. Είναι μπότσια, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και πόλο. 
- Όλα αυτά! 
- Αλλά ένα από τα τέσσερα, ένα θα διαλέξω! 
- Ένα θα διαλέξεις. 
- Δηλαδή ας πούμε για παράδειγμα, αυτήν τη στιγμή θα ασχοληθώ με το μπάσκετ, μετά θα 

ασχοληθώ με το επόμενο άθλημα. 
- Ναι, ξέρω γω το μπότσια κλπ. 
- Ναι. 
- Σου αρέσει γενικώς να μαθαίνεις πράγματα, να ασχολείσαι με πράγματα, είτε εργαστήρια, 

είτε μαθήματα, είτε αθλητισμό; 
- Ναι ναι ναι. 
- Τι σου αρέσει πιο πολύ; 
- Όλα!  
- Έχεις σκεφτεί κάτι που δεν το έχεις κάνει μέχρι τώρα, που δεν έχεις ασχοληθεί μέχρι τώρα, 

που θα ήθελες να μάθεις, να ασχοληθείς; Σου έχει περάσει κάτι έτσι από το μυαλό; 
- Να βρω μια δουλειά. 
- Τι δουλειά θα ήθελες να βρεις; Για πες μου. Έχεις σκεφτεί; 
- Θα ήθελα να πουλάω κομπολόγια. 
- Αυτά που φτιάχνεις, να τα φτιάχνεις μόνος σου ε; 
- Να έχω ένα βοηθό να τα φτιάχνει και εγώ να τα πουλάω. 
- Α εσύ να είσαι το αφεντικό δηλαδή, ουσιαστικά! 
- Ναι, ανώτερο επίπεδο. 
- Το έχεις σκεφτεί έτσι στο μυαλό σου; 
- Ναι το έχω σκεφτεί, να με βοηθήσει κάποιος οικονομικά θέλω. 
- Είναι εκεί το θέμα. Χρειάζεσαι το κεφάλαιο για να ανοίξεις. 
- Αυτό. Θέλω να με βοηθήσει στο μέλλον μου. 
- Με τους γονείς σου το έχεις συζητήσει καθόλου για το μαγαζί; Και τι σου λένε; 
- Συμφωνούν. 



- Συμφωνούν. Δεν σου είπαν « όχι ΧΧ, που να ανοίξουμε μαγαζί!» 
- Όχι θα θέλανε και αυτοί, αλλά σιγά σιγά. 
- Ε ναι, δεν γίνονται αυτά από τη μια μέρα στην άλλη. 
- Αυτά τα κομπολόγια που φτιάχνω τώρα τα πουλάω σε γνωστούς. 
- Που τα πουλάς τώρα; 
- Σε φίλους, σε γνωστούς. 
- Τα αγοράζουν; Έχεις πελατεία καλή; 
- Ναι. 
- Α έχεις ήδη έτοιμη μία. Κάποιους πελάτες τους έχεις έτοιμους. Οπότε όταν θα ανοίξεις μαγαζί 

θα έρχονται να παίρνουν. 
- Θα πάω στο χωριό το καλοκαίρι, 7 Αυγούστου, που είναι η γιορτή του καλαμποκιού που 

κάνουμε. 
- Α και θα τα πάρεις μαζί σου ότι έφτιαξες. 
- Ο καθένας φτιάχνει. Πέρσι είχαμε φτιάξει γλυκά του κουταλιού. Ο μπαμπάς μου φτιάχνει 

μπουκάλια κρασί. Κάνουμε παραγωγή κρασιού. 
- Α κάνετε δικό σας 
- Πίνεις; 
- Ναι λίγο. 
- Κάνει καλό όμως. 
- Ναι ε;  
- Ναι ναι. 
- Έτσι λένε. Και να σου πω κάτι, αυτά τα χρήματα που παίρνεις από τα κομπολόγια που 

πουλάς, τι τα κάνεις; 
- Τα μισά τα δίνω στο σύλλογο στο χωριό μου. Πέρσι είχα δώσει 300 ευρώ. 
- Έχεις βγάλει αρκετά! 
- Εγώ έβγαλα 163 ευρώ. 
- Και τι τα έκανες αυτά; 
- Μ’ αυτά αγόρασα υλικά, χάντρες. 
- Α αγόρασες υλικά για να φτιάξεις κι άλλα. Άρα τα χρησιμοποιείς ουσιαστικά για τη δουλειά 

σου. 
- Κέρδος είναι αυτό, έσοδα, έξοδα. 
- Ναι ναι. 
- Αφαίρεση, πρόσθεση. Να δω άμα περισσέψανε να κρατήσω, να αγοράσω άλλα, να τα 

πληρώσω να φτιάξω άλλα. Αυτήν την περίοδο μπρελόκ δεν αγοράζει κανένας. Σκουλαρίκια να 
φτιάξω, αυτήν την περίοδο προλαβαίνω.. 

- Δεν προλαβαίνεις, ναι. 
- Είναι λίγο δύσκολο. 
- Ναι είναι πιο λεπτή η δουλειά. 
- Αυτή την περίοδο θέλω να φτιάχνω κολιέ, για το λαιμό, γυναικεία. 
- Γυναικεία ε; 
- Αντρικά έχουμε τα κομπολόγια και τα μπεγλέρια. 
- Είναι ακριβά τα υλικά; Χαλάς  πολλά λεφτά;  
- Οι χάντρες που έχω αγοράσει απ’ το Μοναστηράκι είναι ακριβές. 
- Α από το Μοναστηράκι πας και αγοράζεις ε; Πας και τις διαλέγεις μόνος σου; 
- Η μαμά μου τα διαλέγει. 
- Με τη μητέρα σου. 
- Τα κομπολόγια, το ένα, αν είναι μονό, το πουλάω έξι ευρώ το ένα.. Καλή τιμή είναι, δεν το 

πουλάς 80 ευρώ και 90 ευρώ τα κομπολόγια, τα πουλάς 6 ευρώ το ένα. Τα δύο είναι 12 ευρώ. 
- Τα δύο είναι 12 ευρώ. 
- Το ένα είναι 6 ευρώ. 
- Και τώρα δηλαδή το καλοκαίρι, που θα φτιάχνεις για το χωριό θα τα πουλήσεις. Και τα 

χρήματα πάλι που θα βγάλεις, αυτά που δε θα δώσεις στο σύλλογο τι θα τα κάνεις; Έχεις 
σκεφτεί; Θα πάρεις πάλι υλικά ή θα κρατήσεις; 

- Ναι, θα πάρω υλικά. 
- Δεν κρατάς και λίγα για σένα, να πάρεις κάτι που θα σ’ αρέσει; 



- Ταξίδια στο μέλλον! Δουλειά χρειάζομαι.  
- Τώρα είναι η δουλειά. Σου αρέσει να δουλεύεις δηλαδή; 
- Ναι, δε μου αρέσει να κάθομαι. 
- Έχεις σκεφτεί μήπως να πας σε κάποιο, θα σου άρεσε ας πούμε δηλαδή να δουλεύεις σε 

κάποιο άλλο μαγαζί που φτιάχνει τέτοια πράγματα ή όχι θα ήθελες να έχεις το δικό σου; 
- Σκέφτομαι μαζί με τον αδερφό, θα φύγει το καλοκαίρι να πάει για Μεταπτυχιακό ο αδερφός 

μου. 
- Α τι θα κάνει, ναι; 
- Είχε κάνει Γεωπονική αλλά την παράτησε, στην Νάξο και τώρα άμα πάει στην Αγγλία 

υπάρχουν μαγαζιά για να πάρω ιδέα να δω πώς γίνονται αυτά τα κολιέ, να αγοράσω χάντρες, 
να τα φτιάχνω. 

- Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω μετά, ποιος σου δείχνει πώς γίνονται, έτσι μόνος σου το 
σκέφτεσαι; Ποιος σου έχει δείξει πώς να τα φτιάχνεις, να παίρνεις ιδέες ας πούμε; 

- Εγώ τα κάνω, με το μυαλό μου. 
- Πώς να συνδυάζεις τα χρώματα ξέρω εγώ ή τι χάντρα να βάλεις; 
- Έχω φτιάξει ένα μαύρο (13.28) Το είχα κάνει πολύ ωραίο. 
- Ωραίο νομίζω και εγώ, έτσι όπως το ακούω ωραίο μου φαίνεται. 
- Αλλά δεν είναι καλοκαιρινό όμως, είναι λίγο χειμωνιάτικο. 
- Α είναι πιο βαρύ έτσι,  χειμωνιάτικο, ναι κατάλαβα. 
- Ναι, αλλά καλοκαιρινό μπορώ να φτιάξω, ας πούμε μπλε με ροζ, πράσινο με κίτρινο, μπλε με 

κίτρινο, μπλε με κόκκινο, πολλά. 
- Εδώ στη ΧΧ, υπάρχει κάποιο άλλο εργαστήριο, κάτι που θα σου άρεσε να ασχοληθείς με 

αυτό; 
- Όχι, παραμένει το ίδιο. 
- Μόνο αυτό δηλαδή. 
- Έχω κάνει συμβόλαιο. 
- Α έχεις κάνει συμβόλαιο; Τι συμβόλαιο έκανες; Με τη δασκάλα είπες ότι…; 
- Δε φεύγω, από εκεί ρούπι. 
- Α της είπες ότι εγώ δεν το κουνάω από εδώ, δεν πάω αλλού, εδώ θα μείνω. 
- Εγώ είχα τη δασκάλα μου εδώ από το 2006. 
- Απ’ το 2006 μάλιστα. Και πώς το διάλεξες, τυχαία; Πώς ξεκίνησες με αυτή τη δασκάλα σε αυτό 

το εργαστήρι; Εσύ το διάλεξες ή τυχαία έτυχε και μετά σου άρεσε; 
- Αυτό ξεκίνησα να το κάνω από παλιά με δικές μου χάντρες. Ήθελα να πάω στο εργαστήρι 

αυτό γιατί αυτό με διάλεξε περισσότερο. Γιατί τα άλλα τα παιδιά δεν ξέρουν να γράφουν στο 
κομπιούτερ και πρέπει κάποιος να ξέρει να γράφει, εγώ ξέρω να γράφω. 

- Οπότε είσαι εσύ αυτός που ξέρεις να χρησιμοποιείς τον υπολογιστή δηλαδή. 
- Ναι ναι ναι ναι. 
- Και τι κάνεις στον υπολογιστή; 
- Γράφω τον πίνακα για το παζάρι. 
- Α εσύ τα γράφεις όλα αυτά και κρατάς τις λίστες ας πούμε και τα… 
- Ναι ναι. Τώρα το Πάσχα δεν έχουμε παζάρι, το καλοκαίρι θα έχουμε. 
- Α το καλοκαίρι θα έχετε; Α τώρα το Πάσχα είναι τα πασχαλινά τι. 
- Α τι να κάνουμε, το Πάσχα θα φύγουμε, όλοι θα πάνε διακοπές. 
- Διακοπές ναι έλα ντε. Το καλοκαίρι… 
- Εσείς θα πάτε; 
- Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Το καλοκαίρι οπότε εκεί θα… 
- Εσείς που θα πάτε το καλοκαίρι; 
- Δεν ξέρω ακόμα. 
- Από πού είναι η καταγωγή; 
- Εγώ από το Βόλο. 
- Α είναι ωραία. 
- Έχεις πάει ποτέ; 
- Τρεις φορές. 
- Σου άρεσε; 
- Ναι ναι ναι. 



- Ωραία είναι ναι. 
- Οι Βολιώτες είναι λίγο περίεργοι άνθρωποι. 
- Είναι ε; 
- Ναι. 
- Ε είμαστε λίγο δεν ξέρω. Έτσι λένε, δεν ξέρω. 
- Ο Ολυμπιακός με την Νίκη Βόλου έχουνε κόντρα. 
- Καλά εκεί ναι μαλώνουν συνέχεια. 
- Γιατί, ποιο λόγο έχουν να μαλώνουν; 
- Ε εντάξει, δεν ξέρω. 
- Η Νίκη Βόλου είναι Μικρασιάτικη ομάδα 
- Ναι είναι από τη Μικρά Ασία. 
- Ο Ολυμπιακός Βόλου είναι 
- Ναι ναι ναι. Εκεί με την ομάδα της Λάρισας μαλώνουν οι ομάδες του Βόλου. 
- Α καλά, όταν ενώνεται ο βόλος  
- Ναι ναι ναι. 
- Έπεσε η Λάρισα. 
- Ναι το ξέρω. 
- Ωραία ομάδα είναι. 
- Σ’ αρέσει; 
- Η Λάρισα; Ναι. 
- Σ’ αρέσει, βλέπεις ποδόσφαιρο δηλαδή. Παρακολουθείς ποδόσφαιρο! 
- Ναι ναι, μ’ αρέσει. Δε μ’ αρέσει το βρώμικο ποδόσφαιρο καθόλου. Ούτε χούλιγκαν, ούτε 

τίποτα. 
- Τι άλλο κάνεις, όταν δεν ασχολείσαι με τις κατασκευές σου και με τα κομπολόγια και αυτά και 

στο σπίτι, τι άλλο κάνεις για να περνάς ευχάριστα το χρόνο σου; 
- Βγαίνω έξω βόλτα. 
- Α βγαίνεις βόλτα. Που πας βόλτα; 
- Βγήκαμε χθες, πήγαμε για καφέ. 
- Α πήγατε για καφέ. Μάλιστα, Οπότε πας εκεί στη γειτονιά δηλαδή. 
- Έχουν ανοίξει μια καφετερία. Πιο παλιά πηγαίναμε Μεταμόρφωση, πηγαίναμε και στο Μολ… 
- Α διάφορα τέτοια. Εδώ πώς έρχεσαι; Η μαμά σου σε φέρνει ή με το πούλμαν; 
- Με το σχολικό το ΧΧ, το μικρό όμως. 
- Α με το μικρό το σχολικό έρχεσαι. 
- Με το δεκατριάρι. 
- Ναι ναι ναι, κατάλαβα. 
- Είσαι παντρεμένη; 
- Είμαι ναι 
- Ναι ε; 
- Έχεις δυο παιδιά; 
- Ναι. 
- Μικρά; 
- Ναι 
- Αγοράκια; 
- Κοριτσάκια. 
- Πώς τα λένε;  
- ... 
- Από τι βγήκαν αυτά τα ονόματα; Απ’ τη γιαγιά; 
- Ναι οι γιαγιάδες είναι. 
- Πάνε σχολείο; 
- Πάει η μεγάλη πρώτη δημοτικού και νηπιαγωγείο. 
- Διαβάζει η μεγάλη; 
- Ε προσπαθεί, προς το παρόν ναι. Μετά δεν ξέρω αν θα αρχίσει τις κοπάνες κι αυτή! 
- Μπα! Είναι έξυπνα τα παιδιά τα μικρά. 
- Ναι αλλά μετά μεγαλώνοντας δεν ξέρω στο γυμνάσιο και αυτά μην αρχίσει και αυτή τίποτα 

κοπάνες, δεν ξέρω όπως έκανες κι εσύ! 



- Εσείς σε ποια περιοχή μένετε; 
- Στο Παγκράτι κάτω. 
- Πολύ μακριά. 
- Είναι μακριά. 
- Εκεί έμενε η γιαγιά μου. Λίγο πιο πάνω. 
- Προς Βύρωνα εκεί; 
- Προς Καισαριανή. 
- Α ωραία είναι στην Καισαριανή. 
- Έχουμε ένα σπίτι εκεί. 
- Ναι ε; 
- Αλλά πέθανε η γιαγιά μου, δε ζούνε, φύγανε. 
- Θα ήταν μεγάλη εντάξει, αφού ήταν γιαγιά. 
- Ζει μόνο μια γιαγιά. Η δεύτερη γυναίκα του παππού μου, γιατί την πρώτη την είχαν σκοτώσει. 
- Ναι ναι κατάλαβα. Τι άλλο σου αρέσει να κάνεις, να περνάς το χρόνο σου; Πηγαίνεις για καφέ 

μου είπες, εντάξει, ασχολείσαι και με τον αθλητισμό. 
- Διακοπές. 
- Διακοπές ε; 
- Ναι, παντού. Έχω πάει εξωτερικό. 
- Που έχεις πάει; 
- Σουηδία, χειμώνα με μείον 20 βαθμούς. 
- Τόσο κρύο; Που είχατε πάει; Με το σχολείο ή…; 
- Με το σχολείο, με τον κύριο ΧΧ είχαμε πάει. 
- Είχατε πάει πολλά παιδιά; 
- Τέσσερα παιδιά. 
- Ήσουν στους τυχερούς. 
- Τρία αγόρια και ένα κορίτσι. Ήμασταν δύο δάσκαλοι και τέσσερα παιδιά. 
- Και τι κάνατε εκεί στη Σουηδία; 
- Ανταλλάξαμε με Γερμανούς, με Σουηδούς. 
- Σου άρεσε εκεί πέρα; 
- Ναι ναι. 
- Είδες πράγματα ενδιαφέροντα; 
- Έκανα παρέα με φίλους Γερμανούς. 
- Μετά όμως εσύ γύρισες στην Ελλάδα, αυτοί γύρισαν στη Γερμανία… 
- Χαθήκαμε. 
- Ε που να ξανασυναντηθείτε τώρα ναι. 
- Έχω πάει Λετονία. 
- Λετονία πάλι με το σχολείο;  
- Ναι ναι. Όταν είχαν έρθει οι Λετονοί εδώ κι εγώ μίλαγα τα Αγγλικά. 
- Α ξέρεις και Αγγλικά; 
- Έκανα δύο χρόνια, αλλά μετά τα ξέχασα δε τα θυμάμαι. 
- Ούτε τα βασικά ας πούμε «Hello» κλπ; 
- « Good morning», αυτά τα ξέρω. 
- Τα βασικά, ναι ναι. 
- Αλλά τα πολύ βασικά τα έχω ξεχάσει. 
- Ε αφού σταμάτησες να κάνεις επαναλήψεις να τα μαθαίνεις, οπότε τα ξέχασες προφανώς. 
- Ναι ναι ναι. Αλλά θέλω άμα τελειώσω με τον αθλητισμό, να ζητήσω αγγλικά να αρχίσω. 
- Θες να αρχίσεις αγγλικά δηλαδή πάλι, να τα ξαναθυμηθείς. 
- Ναι ναι. 
- Πότε σκέφτεσαι δηλαδή να αρχίσεις; 
- Όταν τελειώσω με τον αθλητισμό. 
- Ε ναι, γιατί μετά που θα προλαβαίνεις. Τώρα κάνεις προπονήσεις, αυτήν την εποχή; 
- Ναι, μπότσια. 
- Που κάνετε προπονήσεις;  
- Στο ΟΑΚΑ. 
- Α στο ΟΑΚΑ, εντάξει δεν είναι μακριά. Κοντά στο σπίτι σου είναι. 



- Είναι πέντε λεπτά με το αυτοκίνητο. 
- Ναι, τίποτα. 
- Πόσες φορές την εβδομάδα κάνετε προπονήσεις; 
- Κάθε Σάββατο. 
- Α μάλιστα, έχετε καλή ομάδα; 
- Αυτή τη στιγμή, είμαστε πέντε άτομα, κάποιοι λείπουν άλλα θα έρθουν τώρα σιγά σιγά θα 

μαζευτούμε όλοι. Ο αρχηγός της ομάδας είμαι εγώ. 
- Είσαι ο αρχηγός; 
- Είμαι ο μεγαλύτερος σε ηλικία, γι’ αυτό. Ο μικρότερος είναι 18. 
- Α είναι μικρούλης ακόμα. 
- Είναι μεγάλος και αυτός, είναι σε αντρική ομάδα. 
- Ναι ναι στην αντρική, είναι πάνω από 18. 
- Μετά είναι 22, 23, 24, 25 και μετά είμαι εγώ. Είμαι ο μεγαλύτερος δηλαδή. 
- Αγώνες πότε θα έχετε; 
- Του χρόνου. Φέτος δε θα πάμε, γιατί άμα πάμε, θα μας κοπανήσουν οι αντίπαλοι. 
- Ε δεν έχετε μάθει ακόμα καλά. 
- Όχι όχι, δεν έχουμε δέσει ακόμα η ομάδα. 
- Δεν έχετε γίνει ομάδα, οπότε άμα πάτε θα χάνετε. Οπότε καλύτερα να μην πάτε φέτος.  
- ΘΑ πάμε να κάνουμε μελέτη για να είμαστε καλύτεροι του χρόνου. 
- Αυτό, για να δείτε και τους αντιπάλους ίσως. 
- Ναι να μάθουμε πώς παίζουν αυτοί και να τους κερδίσουμε εμείς του χρόνου. 
- Μπότσια πώς και πήγες; Ποιος σου είπε να ασχοληθείς; Ποιο; Το σκέφτηκε να ασχοληθείς με 

το Μπότσια; 
- Ο δάσκαλός μου. 
- Ο δάσκαλός σου ε; 
- Εγώ πήγα πρώτος. 
- Ήθελες ναι. Είπες θέλω να μάθω Μπότσια, πώς έγινε; 
- Είχα πάρει πολλά μετάλλια στο κολυμβητήριο, λέω να αλλάξω δρόμο να πάω να αρχίσω ένα 

νέο άθλημα. 
- Ναι. 
- Πηγαίνω κολυμβητήριο, κάνω ασκήσεις, έχω ένα πρόβλημα με το πόδι μου, έχω πάθει μια 

θλάση 
- Πονάει;  
- Πονάει ναι. Έχω κάνει χειρουργείο. 
- Εντάξει είναι τώρα; 
- Το 2005 το έκανα. Πριν 9 χρόνια. 
- Α εντάξει, έχει περάσει καιρός, δεν πονάει τώρα. 
- Πονάει όταν αλλάζει ο καιρός. 
- Όταν αλλάζει ο καιρός σε ενοχλεί, ναι ναι κατάλαβα. 
- έχω δύο δόντια 
- Θα πας στο γιατρό; Πηγαίνεις στο γιατρό; 
- Ναι, οδοντίατρο. 
- Σ’ αρέσει ο οδοντίατρος; 
- Όχι. Πηγαίνω χρόνια, μου λέει θέλω να σφραγίσω τους τέτοιους μωρέ; 
- Φρονιμίτες; 
- Ναι, έχω έναν από εδώ και έναν από εδώ. Μου έφυγαν τα σφραγίσματα. 
- Ωχ, ο οδοντίατρος δε μ’ αρέσει καθόλου. 
- Εγώ δεν τον φοβάμαι. Πονάει, αλλά εγώ το αντέχω. 
- Ωραία, μου είπες λοιπόν ότι το θες κάποια στιγμή στο μέλλον να ανοίξεις ένα μαγαζί… 
- Δικό μου. 
- Δικό σου, και να πουλάς πράγματα που θα φτιάχνεις. 
- Καλοκαιρινό όμως. 
- Σε ποια περιοχή έχεις σκεφτεί; Στη γειτονιά σου ή κάπου αλλού ίσως; 
- Σε ένα νησί. 
- Σε ένα νησί καλύτερα, για να έρχονται οι τουρίστες. 



- Στα Κύθηρα. 
- Έχεις πάει στα Κύθηρα; 
- Πολλά χρόνια, από το 1997 πήγαινα. 
- Α μάλιστα 
- Το 97, 98, 99, 1, 2, 3, το 4, το 6, το 7, το 8, το 9, το 11, το 12 και μπορεί να πάω φέτος. 
- Είναι κάποιος γνωστός σας εκεί; Μένει κάποιος; 
- Έχω φίλους. 
- Α έχεις φίλους στα Κύθηρα, γι’ αυτό σου αρέσει να πηγαίνεις. 
- Έχει ωραίες παραλίες. 
- Έχει ναι. Έχω πάει κι εγώ και μένα μου άρεσε. 
- Το Καψάλι έχει δύο παραλίες. 
- Ναι το Καψάλι έχει δύο.  
- Η μία απ’ την μια πλευρά και έχει βράχια και βαθιά νερά και η άλλη είναι στα μαγαζιά από 

εκεί. 
- Αυτά. 
- Άρα τώρα, τα επόμενα σχέδια σου είναι τα μετάλλια στο Μπότσια… 
- 295! 
- Έχεις πολύ δρόμο ακόμα. 
- Στο μέλλον όλα τα καταφέρνω. 
- Και μετά να γίνεις προπονητής όμως σε κάποιο άθλημα και να ανοίξεις το μαγαζί. 
- Ναι ναι. 
- Εύχομαι να τα πετύχεις αυτά! 
- Το βασικό είναι να το προσπαθώ περισσότερο. 
- Αυτό είναι. 
- Τώρα έχω ένα αγώνα. 
- Α ναι; Τι πότε; 
- Για αμαξίδιο, για ένα χιλιόμετρο. 
- Α ένα χιλιόμετρο. 
- Η ομάδα λέγεται  
- Η δικιά σας η ομάδα; Η ομάδα σου; 
- Έχουμε και το σήμα του Κάστρου. 
- Α έχετε το σήμα του Κάστρου στη στολή ας πούμε της ομάδας. Που θα δώσετε τον αγώνα; 

Που γίνεται ο αγώνας; 
- Στο Ελληνικό; 
- Α εκεί μέσα γίνονται αγώνες; 
- Φιλικός αγώνας. 
- Θα τα πας καλά πώς το βλέπεις; 
- Όλα είναι πιθανά. 
- Εντάξει και στον αθλητισμό τίποτα δεν είναι σίγουρο. 
- Θα προσπαθώ περισσότερο. 
- Έτσι είναι. 
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-ΧΧ πόσο χρονών είσαι; 
38 
-Εδώ στο ΧΧ έρχεσαι πολλά χρόνια; 
Ναι πολλά χρόνια. 
-Και τι κάνεις εδώ πέρα; 
Παλιά έκανα αργαλειό είναι στο πάνω κτήριο όχι στο κάτω παλιά έκανα παντού αργαλειούς κήπους, 
ήμουν αργαλειό πρώτα και μετά πέρασα στον κήπο 
-Τώρα ασχολείσαι  με τον κήπο; 
Όχι  
-Τώρα; 
Τώρα κάνω προσκλήσεις για βαφτίσεις και γάμους 
-Ποιο σου αρέσει πιο πολύ από όλα αυτά που έχεις κάνει εδώ πέρα; 
Μ άρεσε πολύ ο αργαλειός. 
-Και γιατί σταμάτησες; 
Οι παλιοί δάσκαλοι έχουν φύγει 
-Ά έχουν φύγει οπότε δεν κάνετε πολύ τώρα αργαλειό 
Τώρα έχουν μπει άλλα παιδιά , μου άρεσε λίγο ο κήπος μετά κάναμε ισορροπία άλμα, μετά φτιάχναμε 
μπλουζάκια ράβαμε 
-Σ αρέσει εκεί πέρα; 
Μ αρέσει. 
-Μήπως βαριέσαι λίγο εκεί πέρα; 
Ε δεν έχει πολλή δουλειά δεν έχει πολλή  πελατεία οι άνθρωποι δεν έχουν λεφτά να κάνουν βαφτίσεις 
και γάμους 
-Και όταν δεν έχετε δουλειά τι κάνετε; Ετοιμάζεται ουσιαστικά το υλικό; 
… 
-Πριν έρθεις εδώ στο ΧΧ πήγαινες κάπου αλλού σχολείο; 
Ναι παλιά πήγαινα στο νέο ηράκλειο παλιά όταν ήμασταν μικρά παιδιά 
-Πήγαινες δημοτικό εκεί πέρα; 
Όχι φτιάχναμε διάφορες κατασκευές κουτάκια μαζί με την αδερφή μου πηγαίναμε έχω και 2 ανιψάκια 
από την αδερφή μου, είναι παντρεμένη 
-Αγοράκια ή κοριτσάκια; 
Ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι εγώ είμαι ο θείος. Πηγαίναμε και σε ένα σχολείο νήπιο μαθαίναμε 
διάφορα ζωγραφικές ακολουθούσαμε διάφορα πράγματα 3.57. Μετά χάσαμε τον πατέρα μας ατύχημα 
και εμείς δεν έχουμε ζήσει τον πατέρα μας ούτε εγώ ούτε η αδερφή μου ήμασταν μωρά και η μάνα μου 
είναι μάνα και πατέρας μαζί 
-Με την μαμά σου μένεις τώρα; 
Ναι με την μητέρα μου είναι και ο θείος μου που χώρισε μετά από 29 χρόνια και μένει μαζί μας 
-Και λοιπόν εδώ στην ΧΧ εκτός από αυτά που κάνεις για τους γάμους και τα βαφτίσια τι άλλο κάνεις; 
Εγώ έχω περάσει από 3 δασκάλους βγάζαμε διάφορες φωτογραφίες διάφορα μέρη μας μαθαίνανε 
πώς να κυκλοφορούμε πώς να πηγαίνουμε για καφέ με τα λεωφορεία 
-Ξέρεις να κυκλοφορείς μόνος σου; 
Ναι μπορώ 
-Αυτά τα έμαθες εδώ στα έμαθε ο δάσκαλος; 
Ναι. 
-Άρα ήταν δύσκολο αυτό το μάθημα πιστεύεις 
Ναι. Τώρα κάνω εκθέσεις με άλλα 2 παιδιά είχα κάνει έκθεση και σε μουσείο στο δήμο Αθηναίων έχω 
κάνει πίνακες  
-Ζωγραφίζεις ωραία δηλαδή; 
Ναι. Αυτό είναι δικό μου 
-Α είναι καταπληκτικό. 
Το έχει αγοράσει μια γυναίκα τα λεφτά είναι μέσα στην τράπεζα δεν θέλω να τα χαλάσω άδικα αν είναι 
κάτι ανάγκη επείγον θα χρειαστούν 
-Έχεις πουλήσει αρκετούς πίνακες; 



Ναι έχω πουλήσει αρκετούς έχω και μία φίλη μου που κάνει έργα με μολύβι 8.15 
Τώρα θα κάνουμε ένα πρόγραμμα να μάθω να διαβάζω να γράφω 
-Δεν έχεις μάθει να διαβάζεις να γράφεις ε; 
Όχι δεν έχω 
-Θα ήθελες να μάθεις να διαβάζεις και να γράφεις ε; 
Θα ήθελα να μάθω διάφορα πράγματα 
-Πίνακες θα ήθελες να συνεχίσεις να κάνεις όμως; 
Είναι η τελευταία έκθεση 
-Και μετά δεν θα ζωγραφίσεις άλλο; 
Όχι αργότερα θα αρχίσω πάλι 
-Τις τιμές ποιος τις αποφασίζει για τους πίνακες; 
Μαζί με τον σύλλογο μου άλλοι είχαν 20 άλλοι 15 ανάλογα πόση δουλειά είχα κάνει έχω δώσει σε 
πολλές περιοχές έργα μου έχουν αγοράσει και πολλοί δάσκαλοι 
-Θα γίνεις διάσημος μου φαίνεται 
Έχω γίνει 
-Εκτός από αυτά που είπες ότι έχεις κάνει έχεις σκεφτεί κάτι άλλο που θα ήθελες να κάνεις και θα σου 
άρεσε να μάθεις; 
Έχω σκεφτεί ότι θα ήθελα αργότερα να φύγω 
-Και που να πας; 
Στην Πάτρα 
-Στην Πάτρα;  
Ναι από εκεί είμαι 
-Και τι θα κάνεις στην Πάτρα άμα πας; 
Έχω μεγάλη περιουσία έχει αφήσει ο πατέρας μου 
-Και πώς θα περνάς την μέρα σου εκεί; 
Έχω αμπέλια 
-Ξέρεις όμως να φροντίζεις την γη; 
Ναι παλιά όταν ήμουν μικρός τάιζα τα ζώα 
-Α θα φροντίζεις τα ζώα; 
Είχαμε ζώα τώρα δεν έχουμε τώρα μπορώ να φροντίζω και να κάνω μαρούλια λάχανα 
-Ξέρεις όμως να τα φροντίζεις αυτά είναι κάποιος να σου δείξει; 
Ε  έχω ο γαμπρός μου είναι γεωπόνος , θέλω να βρω μια δουλειά 
-Τι δουλειά ας πούμε; 
Κλητήρας θα ήθελα να γίνω σε κανένα γραφείο. 
-Έχεις προσπαθήσει ποτέ να βρεις δουλειά  
Έχω δουλέψει παλιά στο ικα  
-Πώς την βρήκες αυτή τι δουλειά 
Δεν ήταν δουλειά πρακτική ήταν 
-Δεν έπαιρνες λεφτά δηλαδή εκεί δεν πληρωνόσουν; 
Όχι δεν έπαιρνα πήγα Πέμπτη και Παρασκευή ή αλλιώς ερχόμουν σχολείο 
-Τώρα έχεις σκεφτεί πως θα ψάξεις για δουλειά; 
Θα μου άρεσε κάπου κοντά στο δήμο 
-Α να είσαι εδώ κοντά για να μην έχεις διαδρομές μεγάλες 
Ναι υπάρχει κοντά στο σπίτι μου ο δήμος Αθηναίων  
-Πέρα από αυτά που μου έχεις πει υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να μάθεις να κάνεις; 
Θα ήθελα να μάθω να μένω μόνος μου 
-Μπορείς να φροντίζεις τον εαυτό σου; Μπορείς να βολεύεις τα ρούχα σου μόνος σου να φτιάνεις το 
κρεβάτι; 
Μπορώ έχω μάθει στην κατασκήνωση 
-Α πήγαινες στην κατασκήνωση; 
όχι με το σχολείο αλλά από μόνος μου, έστρωνα μόνος μου το κρεβάτι μου 
-Ναι αλλά άμα μένεις μόνος σου ποιος θα σου μαγειρεύει ας πούμε; 
Μαζί με την κοπέλα μου 
-Α ξέρει η κοπέλα σου να μαγειρεύει; 



Είναι η πρώτη μαγείρισσα δεν θέλω να αγοράσω απ έξω φαί ξέρω να φτιάχνω μια ομελέτα μπορώ να 
φτιάξω μόνος μου γάλα  
-Και άμα μένεις μόνος σου με την κοπέλα σου πως θα ζείτε; 
Όχι εδώ 
-Ναι όχι εδώ σε σπίτι 
Στην Πάτρα 
-Α εκεί που έχεις ήδη σπίτι οπότε δεν θα χρειαστεί να έχεις ενοίκιο. 
Όχι ενοίκιο νερά 
-Αλλά η κοπέλα σου είναι από την Πάτρα; 
Είναι μοναχοκόρη; 
-Εδώ στο σχολείο είναι; 
Ναι στις μπομπονιέρες, είναι Κερκυραία έχει βαφτιστεί στην Κέρκυρα λέμε αργότερα επειδή το σπίτι 
είναι στο όνομα της αδερφής μου και το δικό μου η αδερφή μου δεν θέλει να μείνει Πάτρα δεν θέλει ο 
γαμπρός μου δηλαδή γιατί έχει χωράφια αλλού στο χωριό του στην Καλαμάτα τώρα θα βάλει καρυδιές 
λέμε τώρα αργότερα να πάμε να μείνουμε στην Πάτρα  
-Η μητέρα σου τι λέει γι αυτό της το έχεις πει; 
Το έχω πει στην μητέρα μου και εκείνη δεν θέλει να μένει εδώ νέφος καυσαέριο και εδώ ένα ενοίκιο 
παίρνουμε 
-Και δηλαδή στην Πάτρα θα δουλεύεις στα χωράφια; Θα ζωγραφίζεις κιόλας θα πουλάς πίνακες; 
Και αυτό μπορώ να κάνω έχουμε ένα υπόγειο κάτω πολύ μεγάλο υπόγειο το υπόγειο αυτό παλιά είχε 
κουνέλια και είχε μέσα χορτάρια, τον πατέρα μου τον έλεγαν Παναγιώτη και λέω εκεί στο υπόγειο να 
κάνω ένα σαλόνι ένα δωμάτιο ένα μπάνιο, όταν έρχονται οι φίλοι μου και οι δικοί μου να μένουνε κάτω 
το πάνω σπίτι έχει μπάνιο απ έξω δεν έχει από μέσα μπάνιο στα παλιά σπίτια έτσι ήταν το μπάνιο 
τώρα στην Πάτρα στα καινούργια σπίτια έχουν χτίσει τα μπάνια και είναι μέσα δεν είναι έξω 
-Μακάρι να το καταφέρεις σιγά σιγά και να το πραγματοποιήσεις 
Μακάρι γιατί δεν μπορώ να βρω δουλειά γιατί πια παίρνουν ξένους δεν παίρνουν Έλληνες γενικά στην 
Πάτρα και στο χωριό μου παντού έχουν μπει μέσα γύφτοι 
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-ΧΧ πόσο χρονών είσαι; 
-18 
-Είσαι μικρούλα, έχεις καιρό εδώ στο ΧΧ που έρχεσαι; 
…(ναι, με το κεφάλι)… 
-Πόσα χρόνια, πήγαινες και στο σχολείο πρώτα, τι κάνεις εκεί πέρα; 
-Διαβάζουμε 
-Μαθαίνεις να διαβάζεις και να γράφεις; 
…(ναι, με το κεφάλι)… 
-Πιο πριν ήσουνα και σε άλλο σχολείο ή ήρθες κατευθείαν εδώ στην ΧΧ; 
-Εδώ.  
-Σου αρέσει; 
-Ναι 
-Έχεις μάθει να γράφεις και να διαβάζεις; 
-Ναι 
-Είναι δύσκολα τα μαθήματα; 
-Ναι 
-Τι άλλα μαθήματα κάνετε, τι άλλο κάνετε στο σχολείο εκεί πέρα; 
-Διαβάζουμε 
-Μόνο διαβάζετε, τι διαβάζετε; 
-Παραμύθια 
-Ποιο παραμύθι σου αρέσει πιο πολύ; 
-Η κοκκινοσκουφίτσα 
-Και τι άλλο, διαβάζετε παραμύθια, ζωγραφίζετε καθόλου; 
-Ναι 
-Αυτά που κάνεις που θεωρείς ότι μπορούν να σε βοηθήσουνε; Απλά σου αρέσουνε ή σου είναι και 
χρήσιμα τι πιστεύεις; 
-Μου αρέσουνε. 
-Μετά όταν μεγαλώσεις έχεις σκεφτεί τι θα ήθελες να μάθεις;  
-Να πηγαίνω  σχολείο 
-Στο ίδιο σχολείο ή σε άλλο 
-Στο ίδιο 
-Και αφού διαβάσατε, τι άλλο θα ήθελες να μάθεις; 
-Να παίζω 
-Α το παιχνίδι σκέφτεσαι ε; Με τον αθλητισμό ασχολείσαι καθόλου, θα σου άρεσε να ασχοληθείς με 
τον αθλητισμό ή όχι; 
-Θα μου άρεσε 
-Τι θα ήθελες να κάνεις; 
-Τένις 
-Μαθαίνεις καθόλου τένις τώρα; 
-Όχι  
-Όχι ε θα ήθελες να μάθεις 
…(ναι, με το κεφάλι)… 
-ΧΧ που μένεις; 
-Στην νέα Κηφισιά 
-Ε κοντά σχετικά είσαι  
-Με την μαμά μένεις και τον μπαμπά, έχεις άλλα αδέρφια; 
-Μια ξαδέρφη 
-Δεν έχεις αδέρφια.  
…(όχι, με το κεφάλι)… 
 



Όταν μεγαλώσεις λοιπόν και τελειώσεις από το σχολείο σκέφτεσαι να δουλέψεις να κάνεις κάτι κάποια 
τέχνη να μάθεις, να κάνεις κάτι άλλο; Έχεις σκεφτεί καθόλου; 
-Όχι 
-Δεν θέλεις ή δεν το έχεις σκεφτεί απλώς; 
-Δεν θέλω.  
-Γιατί δεν θέλεις πιστεύεις θα είναι δύσκολο; 
-Ναι 
-Και τι θα κάνεις μόνο στο σχολείο θα πηγαίνεις, μετά από κάποια χρόνια τι θα κάνεις δεν θα βαρεθείς 
να παίζεις συνέχεια, δεν θα θες να μάθεις και κάτι άλλο; 
-Όχι 
-Υπολογιστές δεν θα ήθελες να μάθεις; 
-Μαθαίνω 
-Μαθαίνετε στο σχολείο υπολογιστές; Σου αρέσει αυτό το μάθημα; 
-Ναι 
-Θα ήθελες να το συνεχίσεις, δηλαδή να μάθεις καλά; 
-Θα ήθελα 
-Δεν έχεις σκεφτεί κάτι άλλο που θα ήταν καλό έτσι να το κάνεις, που θα ήταν χρήσιμο; Για να 
δουλεύεις, να βγάζεις κάποια χρήματα; Δεν έχεις σκεφτεί τι θα ήθελες να κάνεις; 
-Δεν έχω σκεφτεί 
-Δεν έχεις πάρει από πουθενά ιδέες. Όταν δεν είσαι στο σχολείο και είσαι στο σπίτι σου τι κάνεις; Πώς 
περνάς τον χρόνο σου; 
-Διαβάζω  
-Διαβάζεις, μόνο διάβασμα, δεν πας καμιά βόλτα πουθενά ή με την μαμά, με κάποια φίλη σου ή φίλο 
σου; 
-Πηγαίνω 
-Που πας βόλτες; 
-Κηφισιά 
-Και τι κάνετε εκεί στην Κηφισιά, για καφέ πάτε βόλτες ή προχωράτε σε παιδική χαρά, σε πάρκα που 
πηγαίνεις; 
-Σε παιδική χαρά 
-Κινηματογράφο, θέατρο έχεις πάει ποτέ; 
-Έχω πάει με τον μπαμπά 
-Έχετε δει παράσταση; Θυμάσαι ποια παράσταση έχεις δει; 
-Η κοκκινοσκουφίτσα 
-Α που είναι και το αγαπημένο σου παραμύθι  
…(ναι, με το κεφάλι)… 
-Σου άρεσε; 
-Όχι 
-Όχι δεν σου άρεσε, γιατί; 
-Χάλια ήταν  
-Δεν ξέρω δεν το έχω δει, τόσο χάλια ήταν βαρέθηκες δηλαδή, δεν σου άρεσε γενικά ο κινηματογράφος 
ή δεν σου άρεσε η συγκεκριμένη παράσταση πιστεύεις; 
-Η συγκεκριμένη 
-Μάλιστα. Σου αρέσει γενικώς να μαθαίνεις πράγματα; 
-Ναι 
-Είσαι ευχαριστημένη από τους δασκάλους, από τον τρόπο που κάνετε τα μαθήματα;  
…(ναι, με το κεφάλι)… 
-Έχεις σκεφτεί κάποιον άλλο τρόπο που θα σου άρεσε να μαθαίνεις κάτι; 
-Όχι  
-Αν σου λέγανε λοιπόν ΧΧ τώρα θέλουμε να βάλουμε μερικά καινούργια μαθήματα στο σχολείο, τι θα 
ήθελες να κάνεις τι μάθημα θα ήθελες να βάλουμε; Τι θα ήθελες να μάθεις; Το έχεις συζητήσει με μια 
φίλη σου κάτι; 
-10 
-Τι 10; 
-Βαθμό 



-Βαθμό 10 ε; Παίρνεις καλούς βαθμούς; Είσαι καλή μαθήτρια; Να γράφεις έχεις μάθει καθόλου; 
…(ναι, με το κεφάλι)… 
- Στον υπολογιστή ξέρεις να γράφεις; Στον υπολογιστή τι άλλο κάνεις; 
-Και παίζω 
-Α παιχνίδια, στο ιντερνέτ ξέρεις να μπαίνεις ή όχι; Δεν θα ήθελες να μάθεις, ακούς τραγούδια, 
μουσική, σ αρέσει, η ζωγραφική; 
-Ναι 
-Η μουσική σου αρέσει, να ακούς μουσική ή να παίζεις και εσύ μουσική, να ασχολείσαι και εσύ με την 
μουσική; 
-Να παίζω 
-Παίζεις κάποιο όργανό;  
…(όχι, με το κεφάλι)… 
Όχι. Θα ήθελες να μάθεις κάποιο όργανό ίσως; 
-Όχι 
-Όχι δεν θα ήθελες; Να τραγουδάς, να μάθεις να τραγουδάς; 
-Ναι 
-Σε κάποια χορωδία ή κάτι άλλο; Δεν θα ήθελες. Ζωγραφική, ζωγραφίζεις καθόλου; 
…(ναι, με το κεφάλι)… 
- Ναι τι ζωγραφίζεις; 
-Σπίτια  
-Τώρα έχετε μάθημα, σε έβγαλα από το μάθημα για να έρθουμε εδώ να μιλήσουμε; 
-Όχι έχω εγώ ραντεβού τώρα πάνω 
-Α έχεις ραντεβού; Μάλιστα. Τι άλλο θα ήθελες, τι άλλο σε ευχαριστεί, με τι περνάς ωραία;  
-Ζωγραφική 
-Θα ήθελες να μάθεις να ζωγραφίζεις καλύτερα; 
-Ναι 
-Κάντε μαθήματα ζωγραφικής στο σχολείο; 
-Σ αυτό; 
-Ναι 
-Κάνουμε  
-Α κάνετε. Άλλα τέτοια μαθήματα κάνετε, καμιά άλλη τέχνη; 
-Όχι  
-Όχι, μάλιστα  
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-ΧΧ πόσο χρονών είσαι; 
-Είμαι 18 
-Είσαι 18 
-Συγγνώμη 23 μπερδεύτηκα 
-Α εντάξει, θα ήθελες να ήσουνα 18 πιο μικρή. 
-Όχι  
-Να μεγαλώσεις θέλεις, και τι κάνεις εδώ πέρα; 
-Έρχομαι στο ΧΧ κάθε μέρα και είμαστε ομάδα της εστίασης, και φτιάχνουμε κουλουράκια. 
Φτιάχνουμε για διάφορες παραγγελίες που μας δίνουνε εκτός ΧΧ, για μας, για ένα μαγαζί την Ουτόπια 
που είναι στην Κηφισιά.. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. 
-Πως και το διάλεξες, το ήξερες αυτό ή έτυχε; 
-Μέσω του φίλου μου του ΧΧ και του κέντρου στην Καισαριανή συμβουλευτικής  ήρθα στην ΧΧ 
-Α εκεί σου το πρότειναν. 
-Ναι εκεί γιατί είχα πάει σε μια γιορτή του ΧΧ που κάνουνε και μ άρεσε και μέσω της κυρίας Κωστάκη 
και με την μητέρα μου ήρθα πέρυσι. 
-Και σου άρεσε, δεν το μετάνιωσες δηλαδή; 
-Όχι, οφείλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη 
-Στο τμήμα της εστίασης, και τώρα αυτό είναι το εργαστήριο που κάνεις; 
-Φτιάχνουμε κουλουράκια, μαγειρεύουμε κάθε Δευτέρα για μας.. τι άλλο κάνουμε..  
-Ήξερες και πριν αν ασχολείσαι με την ζαχαροπλαστική; 
-Να μαγειρεύω ναι, ζαχαροπλαστική όχι, απλά να μαγειρεύω ναι. Κάνουμε πρωινό για το εκπαιδευτικό 
κάθε Τρίτη, κάνουμε γυμναστική, κάνουμε θέατρο, είναι πολύ ενδιαφέρον. 
-Κάτι άλλο που θα σου άρεσε να κάνεις έχεις σκεφτεί; Φαντάζομαι σου αρέσει αυτό που είσαι εδώ ένα 
χρόνο.. 
-Πάρα πολύ 
-Κάτι άλλο που θα ήθελες να μάθεις ίσως; 
-Θα ήθελα να τελειώσω το ΧΧ με το καλό, να πάνε όλα καλά, και το εκπαιδευτικό και το επαγγελματικό, 
γιατί είμαι πού ευχαριστημένη και από τους εκπαιδευτές, που με προσέχουνε όλοι πάρα πολύ, κυρίως 
η κυρία Κωστάκη, η κυρία μου. Και γενικά θα ήθελα μετά το ΧΧ να βρω μια δουλειά. 
-Έχεις σκεφτεί τι θα ήθελες να κάνεις; 
-Έχω να κάνω με γραφείο 
-Μια δουλειά γραφείου, σαν γραμματέας.. 
-Μπράβο κάτι τέτοιο, ή σε τηλεφωνικό κέντρο ή γραμματέας.. 
-Πριν από δω που πήγαινες σχολείο; 
-Πήγαινα στο Βυζάντιο, στο Καρέα, όπου τελείωσα το δημοτικό, το γυμνάσιο, την μισή τάξη του 
λυκείου, και μετά πήγα σε μια σχολή στο Γαλάτσι όπου έκανα τα δύο πρώτα χρόνια ζαχαροπλαστική, 
και το τρίτο δεν το έκανα γιατί δεν με ενδιέφερε. 
-Α δεν σου άρεσε δηλαδή εκεί πέρα οπότε είπες στους γονείς σου ότι δεν θες να συνεχίσεις.. 
-Καθόλου.. Ναι είπα.. Αλλά εντάξει πολύ καλά εδώ μπορώ να πω είμαι ευχαριστημένη. 
-Και μέχρι να έρθεις εδώ μετά στο μεσοδιάστημα τι έκανες; 
-Πήγαινα στο κέντρο στην Καισαριανή που εντάξει αυτό δεν ήταν τίποτα, απλά πηγαίναμε, 
χοροθεραπεία κάναμε, θέατρο, αλλά δεν είμαι και πολύ ευχαριστημένη από κει 
-Δεν ήταν σχολείο ας πούμε ακριβώς να μαθαίνετε 
-Το ΧΧ οφείλω να πω ότι είναι οργανωμένο. 
-Δηλαδή είσαι τυχερή που έτυχε και βρέθηκες σ αυτή τη γιορτή, και σου μιλήσανε και το έμαθες.. 
-Ναι είναι όλοι πάρα πολύ καλοί εδώ. 
-Δεν το ήξερες προφανώς ούτε και η μητέρα σου θα το ήξερε 
-Όχι όχι. Και επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον εμένα αυτό μου αρκεί.  
-Τα άλλα εκεί τα προγράμματα, τα προγράμματα κατάρτισης κάνουν κι άλλα, όχι μόνο την εστίαση που 
κάνεις εσύ; 
-Κάνουν εργοτεχνία. Που ασχολούνται με διάφορα κουτιά και το ξύλο κυρίως. Υπάρχουν, στην 
προκατάρτιση κάνει αργαλειούς, φτιάχνει διάφορα πράγματα τεχνικά και τέτοια.. 
-Σου αρέσει κάποιο από αυτά; 



-Η προκατάρτιση όχι δεν μ άρεσε. 
-Α δοκίμασες. 
-Απλά μ αρέσει πάρα πολύ η εστίαση τώρα. 
-Πως έτυχε και πήγες την εστίαση τώρα, έτυχε ή σου είπανε; 
-Με ρωτήσανε οι εκπαιδεύτριες, η εκπαιδεύτρια με ρώτησε πέρυσι, τι θα κάνεις του χρόνου, εγώ είπα 
την γνώμη μου αλλά αποφασίσανε οι εκπαιδευτές, δεν μπορώ να πω. Θα ήθελα να μπω και στην 
εργοτεχνία του χρόνου με το καλό. 
-Εκεί φτιάχνουν κοσμήματα; 
-Όχι όχι ασχολούνται με ξύλο κυρίως, φτιάχνουνε κάτι πολύ ωραία κουτιά με σπίρτα που είναι πολύ 
ενδιαφέρον, κάνουνε διάφορα. 
-Με κουτιά, διακοσμητικά ας πούμε πράγματα.. Το χεις πει ότι θες να ασχοληθείς με αυτό; 
-Δεν με έχουνε ρωτήσει ακόμα, πέρυσι το είχα πει ναι.. 
-Ε πρέπει να τελειώσει τώρα η χρονιά φαντάζομαι, δεν ξεκινάτε από την αρχή; 
-Από Σεπτέμβρη 
-Από Σεπτέμβρη θα ξεκινάει λογικά. Κάτι άλλο που θα σου άρεσε να μάθεις που μπορεί να μην το 
κάνουνε εδώ στην ΧΧ αλλά το έχεις σκεφτεί εσύ, να θεωρείς ότι είναι ενδιαφέρον να μάθεις κάτι; 
-Όπως; 
-Δεν ξέρω ας πούμε μου είπες ότι θα ήθελες να δουλέψεις σε κάποια δουλειά γραφείου, κάτι που 
ενδεχομένως θεωρείς ότι θα σου ήταν χρήσιμο για να βρεις μια δουλειά, που θα σε βοηθούσε 
παραπάνω; 
-Θα ήθελα κυρίως, αυτό που θα κάνω να με ενδιαφέρει να μ αρέσει και να είναι για μένα, να μπορώ να 
το κάνω, τηλεφωνικό κέντρο όπως είπα, ή να είμαι σε μια καφετέρια.. 
-Α να δουλεύεις.. Σου αρέσει να έρχεσαι και σε επαφή με κόσμο δηλαδή απ ότι κατάλαβα. Είπες είτε 
σε τηλέφωνο είτε σε καφετέρια, άρα σ αρέσει να έρχεσαι σε επαφή με κόσμο; 
-Ή να είμαι λογίστρια, αλλά θα έχω πρόβλημα με τα λεφτά, εντάξει όλα γίνονται.. 
-Λογίστρια πρέπει να μάθεις πρώτα..  Υπάρχουνε σχολές λογιστικής για να πάρει κάποιος και άδεια 
για να είναι λογιστής, αλλιώς δεν γίνεται.. 
-Πιστεύω να πάνε όλα καλά, θα δούμε. 
-Δεν βιάζεσαι ακόμα, δεν το έχεις σκεφτεί.. 
-Όχι όχι με το ΧΧ είμαι πολύ ευχαριστημένη. 
-Εδώ πως έρχεσαι; 
-Με το πούλμαν, έρχεται το πούλμαν και με παίρνει και μ αφήνει στην στάση 
-Μόνη σου πηγαίνεις, κυκλοφορείς στην Καισαριανή εκεί πέρα; 
-Ναι βεβαίως και με μετρό και με τραμ και με λεωφορείο και με τρόλεϊ, και με ταξί, με όλα τα μέσα. 
-Εντάξει μένεις και κοντά στο κέντρο οπότε.. 
-Πολύ καλά 
-Γιατί κοντά μένω και κ εγώ  Παγκράτι μένω 
-Στην Καισαριανή είσαι πιο ωραία όμως, έχετε και πάρκα.. έχετε ωραία πράγματα.. Στον ελεύθερο σου 
χρόνο τι κάνεις; 
-Είμαι στο σπίτι μου ακούω μουσική, για παράδειγμα την Κυριακή έφτιαξα κουλουράκια Κρήτης 
-Α φτιάχνεις και στο σπίτι σου αυτά που μαθαίνεις εδώ.. 
-Ναι και τα κατάφερα τα πήγα πολύ καλά.. Ε βγαίνω με τους φίλους μου τα Σαββατοκύριακα, 
βγαίνουμε για καφέ, διασκεδάζουμε, περνάω γενικά καλά. 
-Αν θα ήθελες κάτι να μάθεις, αν θα σου άρεσε να μάθεις σαν χόμπι κάτι, που ν έχει σχέση με την 
μουσική, με την ζωγραφική, με τον αθλητισμό.. 
-Αθλητισμό όχι δεν μ αρέσει, θα ήθελα κυρίως μουσική. Θα ήθελα να είμαι σε χορωδία 
-Να μπορείς να τραγουδάς.. Δεν έχει τύχει ακόμα, δεν έχεις βρει την ευκαιρία, δεν έχει καμιά χορωδία 
εκεί τριγύρω; 
-Όλα είναι full  
-Δεν έχεις και χρόνο. 
-Δεν έχω και χρόνο γιατί πηγαίνω στο κέντρο Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή, και κάνω ψυχολογικό που 
είναι πολύ ενδιαφέρον για μένα, με μια ψυχολόγο, ομαδικό, που είμαστε όλα τα παιδιά μαζί.. κάνουμε 
χοροθεραπεία, κάνουμε θέατρο.. 
-Α κάνετε τέτοια πράγματα. Αλλά άμα βρεις καμιά θέση σε καμιά χορωδία, άμα δεις ότι αδειάσει.. 
-Θα πάω. 



-Στην Καισαριανή, στο πνευματικό κέντρο 
-Στην Υμηττού κάτω.. 
-Μπράβο, κάνω κάθε Δευτέρα μαριονέτα, μ αρέσει πάρα πολύ. Κατασκευή κούκλας. 
-Πως το βρήκες αυτό εκεί πέρα; 
-Το ήξερα γιατί πήγα και πέρυσι και έκανα παραδοσιακούς, και ήξερα ότι υπάρχει αυτή η ομάδα και 
ότι θα μου πήγαινε, και πηγαίνω, και πηγαίνω και κάθε Παρασκευή και κάνω τεχνικά 
-Α ασχολείσαι δηλαδή με πολλά πράγματα. Και τότε γιατί να κάνεις δουλειά γραφείου, ας πούμε τώρα 
αναρωτιέμαι εγώ, μαθαίνεις εκεί για την εστίαση κι αυτά θα μπορούσες να δουλέψεις κάπου, να 
φτιάχνεις ξέρω γω έστω κουλουράκια, πράγματα.. 
-Κι αυτό μπορεί να γίνει 
-Τι θα σου άρεσε εσένα πιο πολύ.. 
-Το σημαντικό είναι να είναι ωραίο 
-Να σε ευχαριστεί, δεν θα μπορούσες να κάνεις κάποια δουλειά που θα βαριόσουν δηλαδή. 
-Δεν θα ήθελα να βαριέμαι αυτό να κάνω κάτι και να μ αρέσει 
-Έχεις αδέρφια; 
-Όχι είμαι μοναχοπαίδι 
-Είσαι χαϊδεμένη, μοναχοκόρη δηλαδή και χαϊδεμένη 
-Στην Καισαριανή που πηγαίνεις εκεί έξω; 
-Στα ΑμεΑ στην Καισαριανή, πάνω στην … 
-Α ναι ναι πάνω στην … Θα σου άρεσε να μάθεις κάτι να σου δείξει κάποιος.. ας πούμε εγώ δεν ξέρω 
καθόλου να χτενίζομαι, να κάνω τέτοια πράγματα, εσύ μπορείς να φροντίζεις τον εαυτό σου είσαι 
κοκέτα; 
-Και να βάφομαι ξέρω και να ντύνομαι ξέρω και να διαλέγω κοσμήματα ξέρω, γιατί μ αρέσουν πάρα 
πολύ τα κοσμήματα και οι ζώνες και τα ρούχα γενικά αλλά δεν ξέρω να κάνω χτενίσματα βραδινά και 
κανονικά 
-Ε καλά που να κάνεις, θα ήσουνα κομμώτρια άμα ήξερες  
-Μου αρέσει και η κομμωτική 
-Κομμωτική πρέπει να πας σε κάποια σχολή για να μάθεις φαντάζομαι πρώτα, θα σου άρεσε δηλαδή 
κάποια στιγμή στο μέλλον 
-Να τελειώσω πρώτα το ΧΧ και μετά, γιατί με το ΧΧ  είμαι πολύ ευχαριστημένη  
-Άρα σου αρέσει να μαθαίνεις πράγματα απ ότι κατάλαβα θέλεις να μαθαίνεις. 
-Όντως, είναι πολύ ενδιαφέρον 
-Άρα μπορεί να βάλεις και την κομμωτική στα υπόψη για το μέλλον μαζί με την χορωδία που θα ήθελες 
να πας, ο αθλητισμός είπαμε καθόλου 
-Καθόλου 
-Βαριέσαι δεν.. Τι άλλο σου αρέσει γενικώς να κάνεις, υπάρχει κάτι άλλο; Ή μάλλον να σε ρωτήσω 
κάτι μου είπες εδώ κάνεις την εστίαση κι αυτά, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται το μάθημα σου αρέσει, ή 
έχεις σκεφτεί αχ να γινότανε κι αυτό, να κάναμε και κάπως διαφορετικά, θα ήθελες να αλλάξει κάτι; 
-Το πρόγραμμα; 
-Όχι.. 
-Το πώς το κάνει η δασκάλα.. Όχι γιατί το κάνει πολύ οργανωμένα και πάρα πολύ καλά 
-Τις συνταγές τις μαθαίνεις μετά, τις θυμάσαι, τις χρησιμοποιείς; 
-Τις θυμάμαι απ έξω 
-Τις μαθαίνεις και στην μαμά σου δηλαδή άμα χρειαστεί;  
-Εννοείται. 
-Ξέρει η μαμά σου να φτιάχνει έτσι κουλουράκια και τέτοια; 
-Όχι, εγώ ξέρω και τα κάνε και τα κατάφερε 
-Κατάλαβα, από σένα θα μάθει δηλαδή και η μαμά σου. Μου είπες εδώ στην ΧΧ  έτυχε και το άκουσες 
τυχαία και αυτά, γι αυτά τα προγράμματα κατάρτισης που υπάρχουνε κι αυτά.. 
-Ποια προγράμματα; 
-Αυτά που παρακολουθείς, που τα έμαθες τυχαία, αν δεν το είχες μάθει τυχαία δεν υπήρχε κάποιος 
άλλος τρόπος να το μάθεις δηλαδή , δεν έψαξες.. 
-Όχι, έψαξε και η μαμά μου στο Ιντερνέτ και το βρήκε αλλά το σημαντικό είναι, αυτό που με έκανε και 
χάρηκα είναι ο χώρος, είναι οργανωμένο.. 
-Είναι και ωραίο περιβάλλον εδώ πέρα, συγγνώμη δηλαδή είστε πολύ ωραία 



-Οργανωμένο, σωστό, με καλούς καθηγητές, αυστηρούς 
-Φίλους έχεις κάνει; 
-Ναι, στην σχολή ναι 
-Έχεις και φίλους απ το σχολείο πριν ή δεν έχεις κρατήσει; 
-Κανένα μηδέν 
-Γιατί έτσι; 
-Γιατί δεν με ήθελαν  
-Ναι εκεί στο ΧΧ 
-Δεν με ήθελαν με τίποτα 
-Άρα δεν έχεις τόσο ευχάριστες αναμνήσεις.. 
-Όχι δυστυχώς 
-Φαντάζομαι αν μπορούσες να το αλλάξεις, να πήγαινες.. Από την γειτονιά έχεις καθόλου παρέες; Να 
μου πεις τώρα μες στην πόλη τι παρέες να έχεις.. 
-Τίποτα 
-Άρα όταν δεν είσαι εδώ πέρα στην ΧΧ; 
-Σπίτι, ξεκούραση.. 
-Φίλους δεν έχεις ας πούμε να πας μια βόλτα εκτός από την Καισαριανή; 
-Εκτός φίλους έχω, βγαίνουμε για καφέ.. 
-Και από την Καισαριανή αυτό λέω που να μένουν κοντά σου, γιατί εδώ τα παιδιά που έχεις γνωρίσει 
ίσως να μένουνε μακριά 
-Βγαίνουμε τα σαββατοκύριακα και πηγαίνω στα σπίτια τους ή πηγαίνουμε στο Mall στον Άγιο 
Δημήτριο και καθόμαστε, είναι πολύ καλά, γενικά καλά 
-Μόνο στο σχολείο δεν είχες περάσει καλά δηλαδή, εντάξει το ΧΧ είναι και λίγο αυστηρό σχολείο 
-Την ΧΧ δεν ξέρω αν την ξέρετε.. 
-Όχι δεν την ξέρω 
-Καλύτερα 
-Ναι έχω ακούσει ότι είναι.. 
-Κι αυτό που κάνετε τι είναι ακριβώς; 
-Εμείς κάνουμε μια έρευνα 
-Δηλαδή; 
-Για τα διάφορα σχολεία που υπάρχουνε, τα εκπαιδευτικά κέντρα κατάρτισης και τέτοια που κάνουνε, 
για να δούμε τι μαθαίνουνε τα παιδιά, αν τους αρέσει αυτό που μαθαίνουνε, κι αν θέλουνε να μάθουνε 
κάτι άλλο.. 
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-Για πες μου λοιπόν ΧΧ πόσο χρονών είσαι ; 
46 
-Έρχεσαι πολλά χρόνια εδώ στο ΧΧ; 
Πολλά μια ζωή 
-Πιο πριν πήγαινες και κάπου αλλού; 
Ναι πήγαινα και στο ΧΧ  
-Ήσουν πιο μικρός τότε; 
Ναι  
-Εδώ στο ΧΧ τι κάνεις; 
Κήπο 
-Α ασχολείσαι με τον κήπο; Παλιότερα έκανες και τίποτα άλλο; 
Όχι μόνο ο κήπος μου άρεσε 
-Τι άλλο θα ήθελες να κάνεις; Μου είπε και η κυρία ΧΧ ότι και με κάτι άλλο θα ήθελες να ασχοληθείς 
Θα ήθελα να μάθω internet 
-θες να μάθεις υπολογιστές δηλαδή; Δηλαδή αν σου έλεγαν κάνουμε μαθήματα υπολογιστών θα 
ήθελες να συμμετέχεις τι θα έλεγες; 
Ναι θα έλεγα 
-Πώς και σου αρέσει ο υπολογιστής και το internet δεν έχεις κάτσει ποτέ σε υπολογιστή; Δεν σου έχει 
δείξει ποτέ κανένας 
Όχι αλλά έχω τα ανίψια μου 
-Α οπότε ξέρεις λίγα πράγματα που βλέπεις 
Από το youtube  
-Α Ακούς μουσική και βλέπεις ταινίες; 
Ναι  
-Που μένεις; 
Στο χαλάνδρι 
-Με ποιους μένεις; 
Έχουμε ένα σπίτι στη Φιλοθέη που μένουμε τα παιδιά  
-Α και τις καθημερινές μένεις εκεί με άλλα παιδιά. Που σου αρέσει πιο πολύ; 
Και στα 2. 
-Και στη Φιλοθέη τι κάνετε όταν μένετε εκεί; 
Ερχόμαστε όλοι εδώ 
-Α έρχεστε όλα τα παιδιά εδώ οπότε είστε μαζί . Πόσα χρόνια κάνεις κήπο; 
Πολλά δεν θυμάμαι καν πόσα 
-Και τι κάνετε στον κήπο δηλαδή 
Ποτίζουμε 
-Κάτι άλλο που θα μπορούσες να κάνεις από τα μαθήματα εδώ στο ΧΧ; Έχεις σκεφτεί κάτι; 
Δεν αλλάζω εγώ 
-Μαζί με τον κήπο να μην αφήσεις τον κήπο 
Όχι δεν θα ήθελα. 
-Εκτός από το να μάθεις internet  
Έχω τα ανίψια μου έχουν  I pad  
-Ναι αλλά δεν έχει έρθει κάποιος εκπαιδευτής να σου μάθει ότι σου δείχνουν τα ανίψια σου ε; 
Ναι 
-Σχολείο έχεις πάει να μάθεις να γράφεις να διαβάσεις; 
Έχω πάει μέχρι Τρίτη γυμνασίου 
-Που στο χαλάνδρι; 
Ναι κάπου εκεί κοντά 
-Άρα θα ήθελες να μάθεις να γράφεις και στον υπολογιστή. Ξέρεις να γράφεις; 
Όχι ξέρω να γράφω μόνο στο χαρτί σε τετράδια 
-Διαβάζεις καθόλου βιβλία σου αρέσει; 
Ναι αμέ 
-Όταν φεύγεις από εδώ και πηγαίνεις στην Φιλοθέη τι κάνετε εκεί πως περνάς τον χρόνο σου; 



Το μεσημέρι τρώμε και κοιμόμαστε και το απόγευμα κάνουμε δραστηριότητες πηγαίνουμε για φαγητό 
cinema  
-Πόσα παιδιά είστε εκεί που μένετε; 
7  
-Ά είστε λίγα. Μόνοι σας μένετε ή έχετε και κάποιον εκπαιδευτή; 
Μόνοι μας αποκλείεται  
-Αποκλείεται γιατί πρέπει να  στρώνετε το κρεβάτι σας να φροντίζετε τον εαυτό σας εσύ μπορείς να το 
κάνεις αυτό; 
Το κρεβάτι το μάθαμε 
-Ούτε να κάνεις δουλειές έχεις όρεξη ε; 
Καμιά φορά ξεσκονίζω 
-Τις υπόλοιπες ώρες εδώ στο ΧΧ τι κάνεις όταν δεν ασχολείσαι με τον κήπο; 
Συζητάμε 
-Τον κήπο θυμάσαι μόνος σου τον διάλεξες ή σε βοήθησε κάποιος εκπαιδευτής; 
Επειδή ήμουν πολλά χρόνια στον κήπο γη αυτό 
-Α είσαι ο πιο παλιός δηλαδή ε; Οπότε είσαι και σαν αρχηγός φαντάζομαι. 
Ναι. 
-Πιο πριν με άλλα πράγματα έχεις ασχοληθεί με άλλες κατασκευές με τις μπουμπουνιέρες; 
Μπουμπουνιέρες ναι αλλά με άλλα πράγματα όχι  
-Μπορείς να κυκλοφορείς μόνος σου με λεωφορεία ή όχι 
Μπορώ  
-Σου έχει μάθει κάποιος ή μόνος σου; 
Από εδώ από το σχολείο. 
-Α  σου έδειξαν οι εκπαιδευτές. Μπορείς δηλαδή να κυκλοφορήσεις μόνος σου άμα χρειαστεί; Κάπου 
που να ξέρεις να μου πεις όχι σε άγνωστο μέρος Θα άλλαζες κάτι σε αυτά που κάνεις είτε εδώ είτε  
στην Φιλοθέη; 
Να είχα ένα δικό μου υπολογιστή και να έμπαινα στο internet 
-Έχεις σκεφτεί να δουλέψεις κάπου και με τον κήπο που ξέρεις 
Δεν ξέρω ακόμα 
-Και το χαρτζιλίκι πως το βγάζεις 
Ε λίγα. 
-Και από αυτά που έχεις χαρτζιλίκι που το χαλάς το χαρτζιλίκι σου; 
Αγοράζω κανένα περιοδικό 
-Τι άλλο σου αρέσει να κάνεις; Μου είπες σου αρέσει να πηγαίνεις cinema κινηματογράφο 
Αμέ και ταξίδια έχω πάει. 
-Πού έχεις πάει; 
Έχω πάει στο Παρίσι 
-Με ποιόν πήγες στο Παρίσι; 
Με μια κοπέλα που μένει μαζί στο σπίτι, πήγα και στην Disneyland  
-Ωραία ήτανε; Έχεις πολλά χρόνια που πήγες; 
Ναι ωραία, το 2005 νομίζω 
-Ποιος το αποφάσισε ποιος το σκέφτηκε; 
Εγώ το ήθελα από μικρός το όνειρο μου ήταν αυτό 
-Το καλοκαίρι τι κάνεις; 
Το καλοκαίρι πάμε στο μέρος του μπαμπά μου στην Τήνο και κάνουμε μπάνια. 
-Α είστε από νησί 
Όχι σπίτι έχουμε. 
-Οπότε κάνεις εκεί διακοπές, με τους γονείς σου και θα έχεις φαντάζομαι και φίλους εκεί ε; 
Έχω και τα ανίψια μου εκεί 
-Με τα ανίψια σου καλά τα πας; 
Πολύ τα αγαπάω 
-Τι είναι αγοράκια ή κοριτσάκια; 
3 αγοράκια και ένα κοριτσάκι ο αδερφός μου έχει 3 και η αδερφή μου ένα 
-Α έχεις πολλά 
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-Δεν έχεις σκεφτεί κάτι άλλο εκτός από υπολογιστές που θα ήθελες να κάνεις ε; 
Αυτό θέλω να κάνω 
-Άρα σε κάποια τάξη αν υπήρχαν υπολογιστές θα ήθελες να μπεις 
Ναι. 
Ωραία ΧΧ μου ευχαριστώ πολύ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


