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Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

Τίτλος  
Προσωπικές αφηγήσεις για την επαγγελµατική επιλογή. 

Εφαρµογή σεναρίου  
Πανταζής Μητελούδης  

Δηµιουργία σεναρίου 
Πανταζής Μητελούδης  
 
Διδακτικό αντικείµενο 
Νεοελληνική Γλώσσα  

Τάξη 
Β΄ Λυκείου  

Σχολική µονάδα 
1ο Γενικό Λύκειο Συκεών Θεσσαλονίκης 

Χρονολογία 
Από 20-10-2014 έως 24-11-2014 

Διδακτική/θεµατική ενότητα 
Ενότητα: Βιογραφικά είδη. Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά µε 

την εργασία και την επιλογή επαγγέλµατος). Αυτοβιογραφικό σηµείωµα 

Διαθεµατικό 
Όχι. 

Χρονική διάρκεια 
7 διδακτικές ώρες (+ 2 ώρες εκτός σχολείου) 

Χώρος 
Ι. Φυσικός χώρος: 



	  

	  

	  

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευµάτων 

MIS:	  296579	  –	  Π.3.2.5:	  Πιλοτική	  εφαρμογή	  σεναρίων	  Β΄	  Λυκείου	  
«Προσωπικές	  αφηγήσεις	  για	  την	  επαγγελματική	  επιλογή»	  

Σελίδα	  4	  από	  26 
 	  

Εντός σχολείου: αίθουσα διδασκαλίας, εργαστήριο πληροφορικής. 

Εκτός σχολείου: Εκτός σχολείου: επαγγελµατικοί χώροι. 

ΙΙ. Εικονικός χώρος: Facebook.  

Προϋποθέσεις υλοποίησης για δάσκαλο και µαθητή 
Εξοικείωση του διδάσκοντα µε τα συνεργατικά ψηφιακά περιβάλλοντα όπως wiki ή  

GoogleDrive ή οµάδες στο Facebook. 

Εφαρµογή στην τάξη 
Το συγκεκριµένο σενάριο εφαρµόστηκε στην τάξη. 

Το σενάριο στηρίζεται 
Πανταζής Μητελούδης, Προσωπικές αφηγήσεις για την επαγγελµατική επιλογή, 

Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Λυκείου, 2014. 

Το σενάριο αντλεί 
- 

 

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Πρόκειται για µια διδακτική πρόταση που επιχειρεί µια περισσότερο βιωµατική 

προσέγγιση του θέµατος της επαγγελµατικής επιλογής.                                                      

Αρχικά, και ως εισαγωγή στο θέµα, δίνονται για µελέτη και επεξεργασία δύο κείµενα: 

1. Απόσπασµα µιας έρευνας του Θ. Κατσανέβα, το οποίο αναφέρεται στα κριτήρια 

επιλογής του επαγγέλµατος.  

2. Μια προσωπική αφήγηση του Γιάννη Αγγελάκα, σε συνέντευξη, για την 

επαγγελµατική του, κυρίως ,ζωή. Ο Γιάννης Αγγελάκας είναι ροκ µουσικός και 

τραγουδοποιός και υπήρξε ιδρυτικό µέλος του συγκροτήµατος «Τρύπες».                   

Στη συνέχεια, οι µαθητές παίρνουν συνεντεύξεις από επαγγελµατίες µε θέµα την 

επιλογή του επαγγέλµατος και τη σηµασία της επιλογής αυτής.                                   

Τέλος, συνεργαζόµενες οι οµάδες, παράγουν ένα κοινό κείµενο «συνεργατικής 
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γραφής» µε τα συµπεράσµατά στα οποία κατέληξαν οι µαθητές για τα κριτήρια και τη 

σηµασία της επαγγελµατικής επιλογής. 

 

Γ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σύλληψη και θεωρητικό πλαίσιο 

Στη συγκεκριµένη διδακτική πρόταση κεντρική προσέγγιση αποτελεί η βιωµατική 

µάθηση. Ξεκινάµε από τον βιωµατικό κόσµο των µαθητών, την καθηµερινή τους ζωή 

και τον κοινωνικό τους περίγυρο. Πιο συγκεκριµένα, κεντρικός στόχος είναι να 

εµπλακούν οι µαθητές σε δραστηριότητες σε πραγµατικές συνθήκες επικοινωνίας. 

Θεωρούµε ότι η µαθητική εργασία είναι ένα δικό τους δηµιούργηµα, ατοµικό ή 

οµαδικό, το οποίο όµως έχει «πραγµατική αξία µέσα σε ένα πραγµατικό κόσµο» 

(Richardson 2012) Επιπλέον, µε τον τρόπο αυτό «καθώς οι µαθητές εµπλέκονται σε 

µια συνεχή διαδικασία αυτό-αξιολόγησης, τόσο για την πορεία του έργου τους όσο 

και για το τελικό δηµιούργηµα, αποκτούν µια σηµαντική εµπειρία που σίγουρα θα 

τους κάνει καλύτερους ‘µαθητές’ τόσο µέσα στο σχολείο, όσο και µετά από αυτό» 

(Richardson ό. π.). «Οι µαθητές µας είναι ικανοί να δηµιουργούν αυθεντικά έργα µε 

τα οποία συνεισφέρουν µε διάφορους τρόπους στη δηµιουργία ενός κόσµου 

καλύτερου και πλουσιότερου» (Richardson ό. π.). 

Η πρόταση εντάσσεται στο πλαίσιο της παιδαγωγικής των πολυγραµµατισµών. 

Βασική έννοια στους πολυγραµµατισµούς είναι το ‘σχέδιο νοήµατος’. «Το σχέδιο 

αποτελεί έναν άλλον όρο για το γράψιµο ή την παραγωγή λόγου, την παραγωγή 

πολυτροπικού κειµένου γενικά, στην οποία συνεισφέρουν πολλοί κώδικες, µε µια 

διαδικασία αξιοποίησης δεδοµένων στοιχείων, αναζήτησης πηγών, σύνθεσης και 

δηµιουργικού µετασχηµατισµού. Το σχέδιο νοήµατος έχει ως αφετηρία τη γλωσσική 

ποικιλότητα και ζητά την ενεργή συµµετοχή των µαθητών στη διαδικασία της 

γλωσσικής παραγωγής και όχι την καθήλωσή τους στην αναπαραγωγή 

συστηµατοποιηµένων τύπων και στερεότυπων ύφους.» (Αδαλόγλου 2007) 
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Η παιδαγωγική των πολυγραµµατισµών πρέπει να περιλαµβάνει, κατά τους Kalantzis 

και Cope, ένα µείγµα από τις ακόλουθες πρακτικές: 

• ‘Τοποθετηµένη πρακτική’: ξεκινά από το βιωµατικό κόσµο του µαθητή, 

από την καθηµερινή του ζωή και τον κοινωνικό του περίγυρο. Αυτό 

σηµαίνει «εµβύθιση» στις προσωπικές εµπειρίες του µαθητή. 

• ‘Ανοιχτή διδασκαλία’: προχωρά την κατακτηµένη γνώση του µαθητή και 

τον βοηθά να κατανοήσει µηνύµατα από διαφορετικούς τρόπους 

νοήµατος. 

• ‘Κριτική πλαισίωση’: δηλαδή «ερµηνεία του κοινωνικού και πολιτισµικού 

πλαισίου συγκεκριµένων σχεδίων νοήµατος». Ο µαθητής 

αποστασιοποιείται από το αντικείµενο της µελέτης του και στέκεται πλέον 

κριτικά απέναντι σε όσα µελετά, σε σχέση µε τα κοινωνικά και 

πολιτισµικά συµφραζόµενα. 

• ‘Μετασχηµατισµένη πρακτική’: ο µαθητής µπορεί πλέον να προχωρήσει 

σε µετασχηµατιστική εφαρµογή, µεταφέροντας εµπειρία από ένα πεδίο ή 

πλαίσιο σε άλλο... (Kalantzis & Cope 2001). 

Στο συγκεκριµένο σενάριο έγινε προσπάθεια να ενσωµατωθούν οι παραπάνω 

πρακτικές µε τις προτεινόµενες δραστηριότητες σε όλες τις φάσεις του. 

Είναι αυτονόητη, καθώς συνάγεται από τα παραπάνω, η επιλογή αυθεντικών 

κειµένων από κάθε µορφή λόγου και η παραγωγή λόγου ως αυθεντική δηµιουργία 

των µαθητών µε ποικίλες δραστηριότητες και ποικίλα είδη κειµένων.  

Επιπλέον οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας, ιδίως το web 2.0 

µε τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης, δίνουν τη δυνατότητα για ποικίλες 

δραστηριότητες διαχείρισης πληροφοριών, αλλά και παραγωγής λόγου µε τη 

συνεργασία των µαθητών µεταξύ τους και µε τον διδάσκοντα.  
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Δ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ-ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥΣ 

Γνώσεις για τον κόσµο, αξίες, πεποιθήσεις, πρότυπα, στάσεις ζωής 

Ο ‘επαγγελµατικός προσανατολισµός’ ή η επαγγελµατική επιλογή είναι ένα πολύ 

σηµαντικό θέµα που απασχολεί έντονα τους µαθητές ιδιαίτερα στη ρευστή εποχή που 

διανύουµε µε τα πολύ δύσκολα, ιδιαίτερα για τους νέους, προβλήµατα της ανεργίας, 

της υποαπασχόλησης, της εργασιακής µετανάστευσης κ.ο.κ. 

Την επαγγελµατική επιλογή επηρεάζουν πολλοί και διαφορετικοί παράγοντες 

όπως η οικογένεια, το σχολείο και οι ακαδηµαϊκές επιδόσεις, το ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον, η προσωπικότητα, οι ανάγκες στην αγορά εργασίας κ.ά. Συχνά ο 

µαθητής δεν έχει συνειδητοποιήσει τον ρόλο αυτών των παραγόντων και επιπλέον 

δεν έχει αρκετή ενηµέρωση για τα επαγγέλµατα και την αγορά εργασίας. Έτσι, η 

οικογένεια µπορεί κάποιες φορές να έχει πολύ αρνητική επίδραση στην 

επαγγελµατική επιλογή του νέου ανθρώπου, όταν λ.χ. οι γονείς προβάλλουν δικές 

τους επιθυµίες στα παιδιά τους, ενώ, από την άλλη, οι ακαδηµαϊκές επιδόσεις, σε ένα 

στρεβλό και αναχρονιστικό εκπαιδευτικό και εξεταστικό σύστηµα, δεν αντανακλούν 

τις πραγµατικές δεξιότητες των µαθητών µε πολύ σηµαντικές συνέπειες για την 

επαγγελµατική επιλογή και γενικότερα την επαγγελµατική πορεία των νέων 

ανθρώπων. 

Το συγκεκριµένο σενάριο στοχεύει: 

• Να ευαισθητοποιήσει τους µαθητές για τη λειτουργία και τη σηµασία όλων 

αυτών των παραγόντων που επηρεάζουν την επαγγελµατική επιλογή. Αυτή η 

συνειδητοποίηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε περαιτέρω 

αναζήτηση και συζήτηση. 

• Να διερευνήσουν µε τρόπο βιωµατικό τα κριτήρια µε τα οποία επιλέγει 

κάποιος το επάγγελµά του και τη σηµασία της επιλογής αυτής για όλους τους 

τοµείς της ζωής (επαγγελµατικής, κοινωνικής, οικογενειακής, προσωπικής 
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κ.ο.κ.). 

• Να καταλήξουν και να διατυπώσουν τα δικά τους συµπεράσµατα για την 

επαγγελµατική επιλογή µέσα από προσωπική διερεύνηση και βιωµατική 

εµπειρία. 

Γνώσεις για τη γλώσσα 

Ιδιαίτερη σηµασία έχει η επιλογή αυθεντικών κειµένων από διαφορετικές µορφές 

λόγου που µπορούν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των µαθητών και στη συνέχεια 

να αποτελέσουν ερέθισµα για δηµιουργική παραγωγή λόγου από τους µαθητές. 

Βασικοί στόχοι θα µπορούσαν να προσδιοριστούν οι εξής:  

• Να αναπτύξουν γραπτό και προφορικό λόγο σε πραγµατικές συνθήκες 

επικοινωνίας. 

• Να αναπτύξουν γραπτό, προφορικό και πολυτροπικό λόγο σε συνθήκες 

συνεργασίας. Να συνθέσουν κείµενα συνεργατικά στα οποία να 

αντανακλώνται τα συµπεράσµατα και οι απόψεις τους, τόσο σε ατοµικό 

επίπεδο, όσο και σε επίπεδο οµάδας. 

Γραµµατισµοί 

• Βασικός στόχος είναι η κατανόηση κειµένων, αυθεντικών και διαφόρων 

µορφών λόγου. Να εξασκηθούν οι µαθητές στην απαργωγή νοήµατος, 

εντοπισµού της πληροφορίας, αξιοποίησης της άποψης κ.ο.κ. µε κείµενα 

σηµαντικά που µπορεί να προκαλέσουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των µαθητών 

καθώς αφορούν την καθηµερινότητά τους, τους προβληµατισµούς τους, τα 

ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες τους. 

• Ο ‘Κριτικός Γραµµατισµός’ µπορεί να αναφέρεται σε δεξιότητες επιλογής και 

δηµιουργικής αξιοποίησης πληροφοριών, δεδοµένων, απόψεων κ.ά. που 

προέρχονται από κείµενα ή άλλες πηγές ή δραστηριότητες λόγου. 

• Η εξάσκηση στη συνεργατική παραγωγή λόγου µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ 

και ιδιαίτερα δυνατοτήτων που προσφέρουν τα περιβάλλοντα web 2.0. 
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Διδακτικές πρακτικές 

Η µορφή διδασκαλίας που επιλέγουµε είναι η οµαδοσυνεργατική. Οι µαθητές 

καλούνται να εργαστούν σε οµάδες, να ανταλλάξουν απόψεις, παρατηρήσεις και 

εµπειρίες και τελικά να συνθέσουν από κοινού τα δικά τους κείµενα, στα οποία θα 

διατυπώσουν τα συµπεράσµατα στα οποία, ατοµικά και οµαδικά, οδηγήθηκαν, αλλά 

και την εµπειρία που αποκόµισαν από την όλη διαδικασία. 

Έτσι, αναµένεται: 

• Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και αλληλεγγύης. 

• Να παράγουν προσωπικό γραπτό, προφορικό και πολυτροπικό λόγο και σε 

συνθήκες συνεργασίας να συνθέσουν κείµενα που αντανακλούν την εµπειρία 

της οµάδας. 

 

Ε. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Αφετηρία 

Αφόρµηση αποτέλεσε η δηµοσίευση της συνέντευξης του Γιάννη Αγγελάκα, στην 

οποία καταθέτει τη δική του προσωπική µαρτυρία σχετικά µε την επαγγελµατική 

επιλογή και γενικότερα την επαγγελµατική πορεία. Η µαρτυρία αυτή αποτελεί µια 

σχετικά διαφορετική προσέγγιση στο τόσο σηµαντικό θέµα της επαγγελµατικής 

επιλογής, για το οποίο τόσα πολλά έχουν ειπωθεί και συνεχώς ‘βοµβαρδίζουν’ τους 

νέους ανθρώπους. Επιπλέον, η προσωπική κατάθεση του Αγγελάκα αποπνέει και µια 

διαφορετική αισιοδοξία, που µάλλον πολύ την έχουν ανάγκη τα νέα παιδιά στη 

σηµερινή εποχή µε όλες τις δυσκολίες που έχουν να αντιµετωπίσουν. 

Σύνδεση µε τα ισχύοντα στο σχολείο 

Διερεύνηση του θέµατος της επιλογής επαγγέλµατος και παραγωγή λόγου: σύµφωνα 

µε τα Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά µε την εργασία και την 

επιλογή επαγγέλµατος) στην Ενότητα: Βιογραφικά είδη. 
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Αξιοποίηση των ΤΠΕ 

Οι τεχνολογίες αξιοποιούνται κυρίως ως µέσα πρακτικής γραµµατισµού, µέσα 

δηλαδή για αναζήτηση, ανάγνωση, επεξεργασία και ανασύνθεση της πληροφορίας 

(Κουτσογιάννης 2010).  

Ειδικότερα: α) Το διαδίκτυο προσφέρεται για την αναζήτηση, ανάγνωση και 

επεξεργασία της πληροφορίας, ωθώντας τους µαθητές στην ανάπτυξη αναγνωστικών 

δεξιοτήτων που σχετίζονται και µε τις ιδιαιτερότητες των νέων µέσων. β) Ο 

επεξεργαστής κειµένου µπορεί να αξιοποιηθεί προαιρετικά για σηµειώσεις σχετικά µε 

την αναζήτηση του υλικού. γ) Τα περιβάλλοντα του web 2.0 (wiki, ιστολόγιο, 

facebook) ως περιβάλλοντα συνεργατικής γραφής και από κοινού επεξεργασίας των 

σελίδων, δηµοσίευσης κειµένων και επικοινωνίας από απόσταση (Βλαχογιάννη & 

Σεφερλή 2011). 

Κείµενα 

1. Θ. Κατσανέβας, Επιλογή σπουδών και επαγγέλµατος, στο Οι προβλέψεις των 

επαγγελµατικών προοπτικών, η ταξινόµηση επαγγελµάτων και το Career Gate 

Test K.17  

2. Ο Γιάννης Αγγελάκας αφηγείται τη ζωή του.. (lifo.gr)	  

Διδακτική πορεία/στάδια/φάσεις 

1η φάση και 2η φάση – 4 διδακτικές ώρες (στην αίθουσα διδασκαλίας) 

Διαβάσαµετο 1ο κείµενο του Θ. Κατσανέβα, Επιλογή σπουδών και επαγγέλµατος και 

συζητήσαµε µε τους µαθητές για: 

• Τα κριτήρια επιλογής σπουδών και επαγγέλµατος, όπως παρουσιάζονται στο 

κείµενο. 

• Τον ρόλο του σχολικού επαγγελµατικού προσανατολισµού. 

• Την εγκυρότητα ή τη δυνατότητα προβλέψεων σχετικά µε το µέλλον των 

επαγγελµάτων/ των επαγγελµατικών προοπτικών. 
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Στη συνέχεια διαβάσαµε το 2ο κείµενο που είναι µια προσωπική αφήγηση του Γιάννη 

Αγγελάκα, ροκ µουσικού και τραγουδοποιού και ιδρυτικού µέλους του 

συγκροτήµατος «Τρύπες». Σε µία συνέντευξη αφηγείται την επαγγελµατική του 

κυρίως ζωή. 

Οι µαθητές χωρίστηκαν σε οµάδες των 4 και 5 ατόµων και απάντησαν στις εξής 

ερωτήσεις (1ο Φύλλο Εργασίας):  

• Ποιες είναι οι προσωπικές σας εντυπώσεις από τη συνέντευξη του Γιάννη 

Αγγελάκα; 

• Να καταγράψετε τις σκέψεις σας και τα συµπεράσµατα για την επαγγελµατική 

επιλογή, στα οποία οδηγηθήκατε από τη συνέντευξη του Γιάννη Αγγελάκα. 

Μετά την ολοκλήρωση της φάσης αυτής, έδωσα οδηγίες στους µαθητές για τη 

διεξαγωγή της συνέντευξης: Κάθε οµάδα αναλαµβάνει να πάρει συνέντευξη από δύο 

ενήλικες επαγγελµατίες µε θέµα την επαγγελµατική επιλογή. Θα πρέπει να επιλεγούν 

επαγγελµατίες που έχουν αρκετά χρόνια επαγγελµατικής σταδιοδροµίας, ώστε να 

µπορούν να έχουν αποκρυσταλλωµένη άποψη για τη σηµασία της επαγγελµατικής 

επιλογής, τα κριτήρια που υπερίσχυσαν, πώς αυτή η επιλογή έχει επηρεάσει τη ζωή 

τους και στους υπόλοιπους τοµείς κ.ο.κ. 

Καθορίστηκαν οι άξονες γύρω από τους οποίους θα δοµηθούν οι συνεντεύξεις 

και συζητήσαµε µε τους µαθητές για τους τρόπους µε τους οποίους παίρνουµε µια 

συνέντευξη, για την αναγκαιότητα του προσχεδιασµένου προφορικού λόγου και της 

κατασκευής συγκεκριµένων ερωτήσεων. 

Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση µοίρασα στις οµάδες το 2ο φύλλο εργασίας, 

που περιλαµβάνει τους άξονες και τις κατευθυντήριες γραµµές της συνέντευξης. 

Ανέβασα το φύλλο εργασίας και στο Facebook. 

Συνεντεύξεις (2 ώρες) 

Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν, εκτός σχολείου, σε κάποιο επαγγελµατικό 

χώρο και βιντεοσκοπήθηκαν. 
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Οι µαθητές εργάζονται σε οµάδες 

 

 
Από την οµάδα στο Facebook 

 

3η φάση – 2 διδακτικές ώρες (στο Εργαστήριο Πληροφορικής) 

Οι µαθητές, στις οµάδες τους, µελετούν τα βίντεο των συνεντεύξεων και 

καταγράφουν τα συµπεράσµατα στα οποία καταλήγουν σε σχέση µε τα κριτήρια και 

τη σηµασία της επιλογής του επαγγέλµατος. Για την καταγραφή των συµπερασµάτων 

τους λαµβάνουν υπόψη και τα κείµενα που είχαν επεξεργαστεί στην 1η φάση. 

Εργάζονται στο 3ο φύλλο εργασίας. 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών των οµάδων ακολούθησε η διαδικασία 

της συνεργατικής γραφής. Όλες οι οµάδες συνεργάστηκαν στο Facebook για να 
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παράγουν ένα συνολικό κείµενο για την επαγγελµατική επιλογή. Η φάση αυτή 

διήρκεσε 2 εβδοµάδες.  

   

   
Οι οµάδες επεξεργάζονται τις συνεντεύξεις 

 

4η φάση – 1 διδακτική ώρα (στο Εργαστήριο Πληροφορικής) 

Παρουσιάστηκε στην ολοµέλεια το συνεργατικό κείµενο µε τα γενικά συµπεράσµατα 

της τάξης για την επαγγελµατική επιλογή. Ακολούθησε σύντοµη συζήτηση. 
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Παρουσίαση του συνεργατικού κειµένου 

 
Καταγραφή των συµπερασµάτων 
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ΣΤ. ΦΥΛΛΟ/Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Αφού διαβάσετε τη συνέντευξη του Γιάννη Αγγελάκα να απαντήσετε στις παρακάτω 

ερωτήσεις: 

• ποιες είναι οι προσωπικές σας εντυπώσεις από τη συνέντευξη του Γιάννη 

Αγγελάκα; 

• να καταγράψετε τις σκέψεις σας και τα συµπεράσµατα για την επαγγελµατική 

επιλογή,  στα οποία οδηγηθήκατε από τη συνέντευξη του Γιάννη Αγγελάκα. 

 

2ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

Να πάρετε συνέντευξη από δύο ενήλικες επαγγελµατίες µε θέµα την επαγγελµατική 

επιλογή. Θα πρέπει να επιλεγούν επαγγελµατίες που έχουν αρκετά χρόνια 

σταδιοδροµίας, ώστε να µπορούν να έχουν αποκρυσταλλωµένη άποψη για τη 

σηµασία της επαγγελµατικής επιλογής, τα κριτήρια που υπερίσχυσαν, πώς αυτή η 

επιλογή έχει επηρεάσει τη ζωή τους και στους υπόλοιπους τοµείς κ.ο.κ. 

 

Η  συνέντευξη να δοµηθεί γύρω από τους παρακάτω άξονες: 

 

1. Βιογραφικό σηµείωµα: Σύντοµες πληροφορίες για την επαγγελµατική 

δραστηριότητα, σπουδές ή ποιαδήποτε άλλα σχετικά προσόντα. 

2. Αναδροµή στο παρελθόν της εφηβείας: ποια ήταν τα όνειρά του κατά την 

περίοδο της εφηβείας, ποια ήταν τα ενδιαφέροντα, τα ταλέντα, οι κλίσεις του. 

Ποιο επάγγελµα σκεφτόταν ή επιθυµούσε να ακολουθήσει και γιατί. 

3. Η επαγγελµατική πραγµατικότητα:   
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• Το επάγγελµα που επέλεξε ή άσκησε τελικά ήταν αυτό που 

επιθυµούσε ως έφηβος; 

• Με ποια κριτήρια επέλεξε τελικά τις σπουδές, εάν υπήρξαν, και το 

επάγγελµα; 

• Υπήρξε ευχαριστηµένος από την επαγγελµατική του επιλογή; Θεωρεί 

ότι είναι επιτυχηµένος επαγγελµατικά; 

4. Απολογισµός στο παρόν : Κάνοντας σήµερα έναν συνολικό απολογισµό της 

επαγγελµατικής του πορείας σε ποιες σκέψεις ή συµπεράσµατα καταλήγει 

(θετικά – αρνητικά, επίτευξη των στόχων του, τυχόν ανεκπλήρωτα όνειρα 

κ.ο.κ.).                                                                                                                  

Πώς η επαγγελµατική επιλογή και η καριέρα του έχουν επηρεάσει συνολικά 

τη ζωή του; 

 

Με βάση τους παραπάνω άξονες να διατυπώσετε τις ερωτήσεις για τη συνέντευξη οι 

οποίες όµως να δίνουν τη δυνατότητα στον συνεντευξιαζόµενο να αφηγείται µε τον 

δικό του τρόπο. 

Η συνέντευξη να έχει διάρκεια περίπου 30΄. 

Να βιντεοσκοπήσετε τη συνέντευξη κάνοντας χρήση των εφαρµογών του κινητού 

σας τηλεφώνου ή ενός φορητού υπλογιστή. 

 

3ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ. 

 

Αφού µελετήσετε τα βίντεο των συνεντεύξεών σας  να καταγράψετε τα 

συµπεράσµατά σας ακολουθώντας τους παρακάτω άξονες: 

• Ποια κριτήρια για την επιλογή επαγγέλµατος επικράτησαν στις συγκεκριµένες 

περιπτώσεις και ποια συµπεράσµατα µπορούν να εξαχθούν γενικότερα; 
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• Τα συµπεράσµατα αυτά συµφωνούν µε όσα διαπιστώσατε από τη µελέτη των 

σχετικών κειµένων; 

• Σε ποιες προσωπικές διαπιστώσεις καταλήγετε για τα κριτήρια και για τη 

σηµασία της επαγγελµατικής επιλογής; 
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Ζ. ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ 

Το σενάριο αυτό θα µπορούσε να εφαρµοστεί στο πλαίσιο ενός Προγράµµατος 

Αγωγής Σταδιοδροµίας ή ακόµα και στο µάθηµα της Ερευνητικής Εργασίας (project). 

 

Η. ΚΡΙΤΙΚΗ 

Στην Γ φάση, εναλλακτικά, θα µπορούσαν οι οµάδες να δηµιουργήσουν και µια 

παρουσίαση που θα συνοψίζει τα συµπεράσµατά τους. Το ζητούµενο της 

συνεργατικής γραφής είναι κρίσιµο και ουσιώδες, αλλά και δύσκολο να επιτευχθεί, 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

KEIMENA 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ                        (Θ. Κατσανέβας) 

 

 

κριτήρια: 

1. Αυτογνωσία για τα ενδιαφέροντα, τις προτιµήσεις, τις κλίσεις, τα ταλέντα, τις 
επιδόσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τη θέληση, τις αξίες, και ο βαθµός 
ταύτισής τους µε σπουδές και επαγγέλµατα. 

Ατοµική αυτογνωσία:  να µάθει ποιος είναι, τι θέλει και τι µπορεί να κάνει. Να 
βεβαιωθεί για τα πραγµατικά του ενδιαφέροντα, τις κλίσεις, τις προτιµήσεις, τα 
ταλέντα. Να είναι σίγουρος για το ποιος πραγµατικά είναι και όχι ποιος νοµίζει ότι 
είναι.                                                                  

Αφού βεβαιωθεί πρώτα για τις πραγµατικές του κλίσεις και ενδιαφέροντα, τι του 
ταιριάζει και τι όχι, οφείλει να διερευνήσει τις γενικές του ικανότητες και ειδικές 
δεξιότητες, ώστε να προσανατολιστεί µε µεγαλύτερη σιγουριά για την κατεύθυνση 
και κυρίως για το επίπεδο των σπουδών και της επαγγελµατικής του διαδροµής και 
ανέλιξης. Να µάθει δηλαδή, όχι µόνο τι τον ενδιαφέρει, αλλά και τι µπορεί να κάνει, 
πού µπορεί να στοχεύει σ’ αυτήν την πρώτη φάση της προετοιµασίας.                              
Οι επιδόσεις στα επιµέρους µαθήµατα, αλλά και η γενική επίδοση (στο γενικό τους 
σύνολο) στο σχολείο, είναι ένα πρώτο κριτήριο.  

2. Γνώση του κόσµου της εργασίας, της προοπτικής των επαγγελµάτων, των 
συνθηκών και αµοιβών εργασίας. 

3. Τα οικογενειακά και οικονοµικά δεδοµένα. 

Το οικογενειακό περιβάλλον, η οικογενειακή παράδοση και κουλτούρα, βαρύνουν 
επίσης κατά περίπτωση περισσότερο ή λιγότερο, στην πλάστιγγα των επιλογών 
επαγγέλµατος. Συχνά το επάγγελµα του πατέρα, της µητέρας, η οικογενειακή 
επιχείρηση, είναι µια αξιόµαχη και ενδιαφέρουσα προοπτική για το επαγγελµατικό 
µέλλον των νέων. Όσο κι αν ακούγεται παρωχηµένο ή καταγγέλλεται ως νεποτισµός, 
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είναι γεγονός ότι σήµερα, σε µια άκρως ανταγωνιστική αγορά, είναι σε βάρος του 
ατοµικού συµφέροντος των παιδιών να παραγνωρίζεται το προβάδισµα που τους 
παρέχεται από την οικογενειακή παράδοση, χωρίς φυσικά αυτό να σηµαίνει και 
εφησυχασµό. Όµως είναι επίσης γεγονός, ότι αρκετοί γονείς επιχειρούν να 
επιβάλλουν στα παιδιά τους τις δικές τους επιθυµίες ή και απωθηµένα, όσον αφορά 
τις σπουδές και το επάγγελµα που αυτά θα ακολουθήσουν. Πολλοί νέοι ή νέες 
πιέζονται υπέρµετρα για να σπουδάσουν µια από τις επιστήµες που θεωρούνται ότι 
αποτελούν το εισιτήριο για κοινωνική και οικονοµική άνοδο, όπως γιατρός, 
µηχανικός, δικηγόρος ή να ακολουθήσουν το οικογενειακό επάγγελµα. Αλλά, στη 
σηµερινή εποχή, πολύ συχνά αυτού του τύπου η πίεση έχει το ακριβώς αντίθετο 
αποτέλεσµα από το επιδιωκόµενο. Οι νέοι δηλαδή λειτουργούν αρνητικά ή και 
ανατρεπτικά απέναντι στις παλαιότερες γενιές και ιδιαίτερα απέναντι σε γονείς µε 
υπερπροστατευτική συµπεριφορά. Ενώ πολλές φορές οι γονείς µπορεί και να έχουν 
δίκιο όταν επιµένουν για την επιλογή µιας ορισµένης καριέρας για τα παιδιά τους, το 
χάνουν εξαιτίας του επίµονου και πατερναλιστικού τρόπου µε τον οποίο θέλουν να 
την επιβάλουν. 

4. Ο χρυσός κανόνας της επιλογής επαγγελµάτων: συνδυασµός των ως άνω 
κριτηρίων κατά περίπτωση. 

 άτοµα µε υψηλές επιδόσεις και ισχυρή θέληση, µπορούν να επιλέγουν από ευρύτερο 
πεδίο επαγγελµάτων που τους ταιριάζουν ακόµα και από εκείνα µε αρνητικές 
προοπτικές. Αντίθετα, άτοµα µε χαµηλές επιδόσεις χωρίς σοβαρές ελπίδες βελτίωσής 
τους και αδύναµη θέληση, είναι προτιµότερο να στρέφονται σε σπουδές και 
επαγγέλµατα που κατ’ αρχήν τους ταιριάζουν και κατά δεύτερο λόγο έχουν 
διαπιστωµένες καλές προοπτικές στην αγορά εργασίας.                                                                                                         
Όσο υψηλότερες είναι οι µαθησιακές επιδόσεις και ο βαθµός θέλησης ενός ατόµου, 
τόσο ευρύτερη µπορεί να είναι η δυνατότητα, το «ρίσκο» επιλογής επαγγελµάτων 
που αντιπροσωπεύονται από περιορισµένες ή και ελάχιστες θέσεις στην αγορά 
εργασίας και οι προοπτικές τους είναι ιδιαίτερα περιορισµένες, όπως λχ. οι 
γενετιστές, οι αστρονόµοι, οι σεισµολόγοι, κλπ. Αυτό σηµαίνει ότι ένα άτοµο που 
έχει ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις αν είναι σίγουρο για την επιλογή του, ξέρει τι θέλει 
και τι µπορεί να κάνει, τότε µπορεί και να το πετύχει. Αντίθετα ένα άτοµο µε χαµηλές 
επιδόσεις και όχι ιδιαίτερα ισχυρή θέληση, που είτε ο ίδιος ή οι γονείς του επιµένουν 
να γίνει λχ. γιατρός, ένα πολύ κορεσµένο και ανταγωνιστικό επάγγελµα, είναι πολύ 
πιθανό να οδηγηθεί σε επαγγελµατικό και προσωπικό αδιέξοδο. Το άτοµο αυτό, είναι 
πολύ προτιµότερο να διαλέξει επαγγέλµατα που του ταιριάζουν ή τουλάχιστον δεν 
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είναι αντίθετα µε τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του, που όµως έχουν καλές 
προοπτικές στην αγορά εργασίας, , ή συνηγορούν στην επιλογή του άλλοι παράγοντες 
όπως είναι τα οικογενειακά δεδοµένα. 

Ο Γιάννης Αγγελάκας αφηγείται τη ζωή του. 

Γεννήθηκα και µεγάλωσα στη Νεάπολη της δεκαετίας του '60, µια φτωχοσυνοικία -
τότε- της Θεσσαλονίκης. Θυµάµαι χαµόσπιτα, αλάνες και γειτονιές ανθρώπων 
δεµένων µεταξύ τους µέσα στην ανέχεια, να δουλεύουν, να γλεντάνε, να 
καυγαδίζουν, να µονοιάζουν, κι εµείς παιδιά -πολλά παιδιά- ξαµοληµένα στους 
δρόµους να παίζουµε τα καλοκαίρια απ' το πρωί µέχρι το βράδυ, µέχρι να µας 
µαζέψουν µε το ζόρι στο σπίτι. Διακατέχοµαι κι εγώ από το σύνδροµο του χαµένου 
φτωχοπαραδείσου.    

Μικρός µου άρεσε να στήνω µικρές θεατρικές παραστάσεις µπροστά στα άλλα 
παιδιά, υποδυόµενος όλους τους ήρωες των αυτοσχέδιων ιστοριών µου, πράγµα που 
ενοχλούσε τον πατέρα µου. Όποτε µε ανακάλυπτε, µε τράβαγε κατευθείαν στο σπίτι. 
Υποψιάζοµαι πως αυτό µου το βίτσιο τον τρόµαζε σαν προοίµιο, ίσως, µιας 
µελλοντικής µου οµοφυλοφιλίας - πράγµα για το οποίο αργότερα διαψεύστηκε 
πανηγυρικά.    

Πρώτη µου µουσική µνήµη είναι η «Συννεφιασµένη Κυριακή» του Τσιτσάνη και ο 
Καζαντζίδης στα ραδιόφωνα κάθε Κυριακή. Ακόµα και σήµερα, τον Καζαντζίδη 
µόνο Κυριακές τον αντέχω.    

Ύστερα ήρθε η εφηβεία. Η έντασή της είχε πια µεταφερθεί µέσα σε ασφυκτικά 
διαµερίσµατα, σε κακόγουστες πολυκατοικίες, και οι πρώτες µουσικές 
µεταπολιτευτικές απογοητεύσεις µου -κακοφορµισµένα «αντάρτικα» και κνίτικες 
µπαλάντες- γρήγορα ξεπεράστηκαν µε τις ενθουσιώδεις ακροάσεις των Beatles, 
Rolling Stones, Pink Floyd. Το µυαλό µου, η καρδιά µου και το σώµα µου είχαν βρει 
επιτέλους το µονοπάτι της απελευθέρωσης. Με τον Γιώργο Καρρά στα γρήγορα 
αγοράσαµε κιθάρες και αρχίσαµε να ψάχνουµε τα µαγικά ακόρντα. Λίγο αργότερα 
έπεσε στα χέρια µου το «Rise and fall of Ziggy Stardust» του David Bowie - το 
άκουσα πρώτη φορά στα ακουστικά, αργά το βράδυ, ανάµεσα σε διαβάσµατα για το 
λύκειο. Όλοι στο σπίτι κοιµούνταν. Όταν έβγαλα τα ακουστικά κάτι είχε αλλάξει πια 
µέσα µου για πάντα.  
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Από µικρός, όταν µε ρωτούσανε «τι θέλεις να γίνεις;», σκεφτόµουν πως δεν ήθελα να 
γίνω τίποτα. Σιγά-σιγά όµως, όσο άκουγα αυτή την υπέροχη µουσική, καταλάβαινα 
πως ήθελα να ασχοληθώ µαζί της, να αφοσιωθώ σ' αυτήν και να βουτήξω µέσα της. 
Ήµουν αποφασισµένος και κάπου βαθιά µέσα µου σίγουρος ότι θα τα καταφέρω, παρ' 
ότι οι αντικειµενικές συνθήκες ήταν όλες σκληρά εναντίον µου.  

Στη Νεάπολη, το δεύτερο µισό της δεκαετίας του '70, εκτός από το εργατικό κίνηµα, 
το ΚΚΕ και τα λοιπά, υπήρχε και µια ζωντανή -ας την πούµε ροκ- µουσική σκηνή. 
Μια κοινότητα από υπέροχους αλητάµπουρες που είχαν γράψει στ' αρχίδια τους τη 
δήθεν πολιτική και την ίδια τους τη φτώχεια και τζαµάρανε µε διάφορα σχήµατα σε 
υπόγεια, σε µισοερειπωµένες αποθήκες βενζινάδικων µε φτηνά νοίκια, κι όπου, τέλος 
πάντων, µπορούσαν να στηθούν δυο ενισχυτές και ένα ψευτοσέτ τύµπανα. Hard rock, 
heavy metal, punk rock, τα πάντα µπορούσες να ακούσεις, φτάνει να ήξερες πού και 
πότε. Οι Μοβ είχαν ήδη δισκογραφήσει και ήταν θρύλοι και οι Γκρόβερ ετοίµαζαν τα 
πρώτα τους τραγούδια που θα έµπαιναν αργότερα στη θρυλική συλλογή «Διατάραξη 
κοινής ησυχίας». Εκεί γύρω ξεκινήσαµε µε τον Καρρά να στήνουµε τις Τρύπες. Τα 
πρώτα µας τραγούδια, τα «Ασφάλεια», «Νταβατζής», «Άσχηµο όνειρο», τα 
πρωτοπαίξαµε σε ένα live στα πανεπιστήµια µε τον συχωρεµένο Μιχάλη Κανατίδη 
στην κιθάρα, τον Κώστα Φλωροσκούφη στα τύµπανα και τον Γιώργο Χριστιανάκη 
στα πλήκτρα. Η συνέχεια, για όσους µας αγάπησαν, είναι λίγο πολύ γνωστή.......  

Τη δεκαετία '82-'92, µε τον Μπάµπη Παπαδόπουλο πλέον στην κιθάρα, πεινώντας και 
διψώντας, ηχογραφήσαµε τρεις δίσκους και κάναµε αρκετά υπέροχα live σε 
περιορισµένα αλλά φανατικά ακροατήρια. Παρ' όλα αυτά, έκανα διάφορες δουλειές 
για να µπορώ να στέκοµαι στα πόδια µου και να συνεχίζω: µάζευα σταφύλια στην 
Κρήτη, σερβιτόρος, DJ, εργάτης, µα πάντα στο βάθος µουσικός µε πίστη, συνείδηση 
και ελπίδα.  

Μετά το '93, το σκηνικό µε τις Τρύπες άλλαξε αναπάντεχα. Η επιβίωση είχε 
κερδηθεί, µα ποιος χορταίνει µόνο µε επιβίωση; Από κει και πέρα, είχαµε να δείξουµε 
στον εαυτό µας γιατί βρεθήκαµε εκεί που βρεθήκαµε. Ζούσαµε πια σε µια παρανοϊκή 
χώρα από φοβισµένους φτωχοδιάβολους που πίστευαν πως τίποτα καλύτερο δεν 
µπορούσε να τους συµβεί από το να τρώνε, να χέζουν και να βλέπουν τηλεόραση. 
Όποιος µπορούσε να τους εξασφαλίσει αυτό ήταν η αρχηγάρα τους. Η αισθητική, η 
ηθική, ο αυτοσεβασµός, η αλληλεγγύη, η αγωνία για εξέλιξη είχαν πάει κατά 
διαόλου. Τα βάλαµε µε όλους και µε όλα. Τις φάγαµε, αλλά δώσαµε κιόλας. Δόξα τω 
Θεώ, το γλεντήσαµε. Το ευχάριστο ήταν ότι πολύς κόσµος το γλεντούσε µαζί µας.  
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«Δεν πρόκειται ποτέ να µείνω µόνος, στη χειρότερη περίπτωση θα 'µαι µε το Θεό». 
Αυτή η φράση του Χένρι Μίλερ µε σηµάδεψε από έφηβο. Πάντα πορεύοµαι µε 
φίλους και φίλοι είναι αυτοί που µαζί κοιτάνε στο ίδιο σηµείο του ορίζοντα και 
πηγαίνουν σκουντουφλώντας προς τα κει χαρούµενοι. Ο άντρας που διεγείρει τη 
δηµιουργικότητά µου είναι ο φίλος. Η γυναίκα που διεγείρει τη δηµιουργικότητά µου 
είναι ο έρωτας. Ή µήπως όλα είναι έρωτας; Άντε βγάλε άκρη.  

Και οι πιο µεγάλοι έρωτες κάποτε τελειώνουν. Στη ζωή εννοώ, γιατί στο σινεµά, στα 
βιβλία και στην καλλιτεχνική φαντασία γενικώς, τα πράγµατα µπορεί να εξελιχθούν 
και καλύτερα. Ο έρωτας µε τις Τρύπες κάποτε τέλειωσε και ο καθένας ξέρει πόσο 
δύσκολο είναι να σαλπάρεις, αφήνοντας πίσω σου το οµορφότερο λιµάνι που έχεις 
συναντήσει. Να το βλέπεις να χάνεται στις φλόγες. «Η φωτιά στο λιµάνι», που λέει κι 
ο Παύλος στα Σπαθιά. Αν αγαπάς τη θάλασσα, δεν έχεις καιρό για νοσταλγία και η 
µουσική είναι θάλασσα. Πώς να βολευτείς σε έναν καναπέ στη µέση του ωκεανού; 
Δεν ταξιδεύω στην τύχη, πιο πολύ πηγαίνω νιώθοντας πως ένα τυχερό πνεύµα µε 
προσέχει.  

Και ήρθε ο καιρός της Alltogethernow. Η πρώτη µας απόπειρα µε τον Χριστιανάκη 
και τον Ασκληπιό να πειράξουµε την παράδοση στο soundtrack του Καρκανεβάτου 
«Χώµα και νερό», ο «Βραχνός Προφήτης» του Μπάµπη και του Θανάση, καινούργιοι 
και παλιοί σύντροφοι: ο Τίτος Καργιωτάκης, ο Χρήστος Χαρµπίλας, ο Βελιώτης, ο 
Ντίνος Σαδίκης, ο Bill και ο Στέφανος ο Λαζαρίνος, οι Επισκέπτες, ο Ψαραντώνης κι 
ο Ψαρογιώργης (όπου να 'ναι θα κυκλοφορήσουµε και το δίσκο του). Ο Τσιτσάνης 
και ο Καζαντζίδης της Κυριακής επέστρεψαν για να πάρουν το αίµα τους πίσω σε µια 
Ελλάδα που τα έχει φτύσει στην κυριολεξία, εκεί όπου κανείς δεν µπορεί να 
συνεννοηθεί πια ούτε µε την ίδια του την σκιά. Καµιά εικοσαριά νοµαταίοι 
παλεύουµε να συντονιστούµε και να φτιάξουµε µουσική που να κουβαλάει ζωντανή 
µνήµη και να προχωράει κοιτάζοντας µπροστά.  

Η Alltogethernow είναι µια δισκογραφική εταιρεία που προσπαθεί απ' τη µια να 
σταθεί µεταξύ των µεγάλων δισκογραφικών εταιρειών -που από παραγωγοί µουσικών 
έργων κατάντησαν εφηµεριδοπώλες, πληρώνοντας έτσι την αισχροκέρδεια και τη 
σκουπιδολαγνεία τους- και της «επαναστατικής» λογικής εντύπων σαν το δικό σας, 
από την άλλη, που υποστηρίζουν το free downloading. Κάπου ανάµεσα στεκόµαστε 
εµείς, έχοντας υπόψη µας ότι ο κόσµος µπορεί να ζήσει χωρίς εµάς, εµείς όµως δεν 
µπορούµε να ζήσουµε χωρίς τον κόσµο. Το αν καταφέρνουµε κάτι ή όχι λίγο µε 
νοιάζει. Αυτό που µε γεµίζει είναι που µπορώ ακόµα να παίρνω φόρα και να 
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κουτουλάω πάνω στα ντουβάρια της νεοελληνικής ανοησίας. Ακόµα κι αν δεν ανοίξω 
καµιά τρύπα, είναι ένας αξιοπρεπής τρόπος να τρώω τα µούτρα µου.  

Ο τελευταίος µου έρωτας λέγεται Διώνη και δεν είναι ένα, αλλά πέντε κορίτσια από 
την Ήπειρο που τραγουδάνε πολυφωνικά. Τον τελευταίο χειµώνα δουλέψαµε µαζί 
σκληρά και το αποτέλεσµα φάνηκε στο soundtrack της ταινίας του Παντελή 
Βούλγαρη Ψυχή Βαθιά. Τις βλέπω να εντάσσονται σιγά-σιγά µέσα στο ηχητικό τοπίο 
των Επισκεπτών, ακόµα και αν αυτό σηµαίνει ακόµα δυσχερέστερες οικονοµικές 
συνθήκες για την επιβίωση µιας τόσο πολυµελούς µπάντας σε τόσο άγριες εποχές. 
Συνεχίζουµε λοιπόν. Οι µουσικοί τρέχουν από δω κι από κει για τα προς το ζην, αλλά 
για όλους οι Επισκέπτες είναι η πρώτη τους έννοια και αυτό µε γεµίζει µε την 
υπέροχη αίσθηση του κερδισµένου χρόνου.  

Η Θεσσαλονίκη της δεκαετίας του '80 δεν έχει απολύτως καµία σχέση µε τη 
Θεσσαλονίκη του 2009. Φτάνει να σταθείς στις όχθες της Τσιµισκή ένα 
Σαββατόβραδο και να χαζεύεις όλες αυτές τις ορδές των γλεντζέδων που 
στριµώχνονται σε αυτοκίνητα δανεισµένα από τράπεζες, σε ατέλειωτο traffic, µε τα 
σκυλάδικα στο στερεοφωνικό κάργα, να χάσκουν νοµίζοντας πως διασκεδάζουν. Ένα 
αργοκίνητο ποτάµι ηλιθιότητας. Οι ψηφοφόροι του Ψωµιάδη, οι πιστοί του Άνθιµου, 
σκυλάδικο και ορθοδοξία. Θεέ και κύριε. Τροµάζω καµιά φορά όταν σκέφτοµαι τι 
µπορεί να κρύβουν αυτοί οι άνθρωποι πίσω από τον φερετζέ του εθνικισµού και της 
θρησκοληψίας. Έµαθα ότι ο Άνθιµος είναι εναντίον της φορολόγησης της 
εκκλησιαστικής επιχειρηµατικότητας, γιατί τα κέρδη της, λέει, τα δίνουν υπέρ των 
φτωχών - εννοεί µερικά συσσίτια που µοιράζει η Εκκλησία; Όλοι ξέρουµε πως αν 
συνέβαινε κάτι τέτοιο πραγµατικά, θα έτρωγε και θα έπινε στην υγειά του όλη η πόλη 
για αρκετά χρόνια, χωρίς να χρειάζεται καν να δουλεύει κανείς.  

Γεια χαρά, και ο σοσιαλισµός µαζί σας! 

 



 

	  


