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Περίληψη 
“… 
Δάσκαλος είναι µόνο αυτός που ερωτεύεσαι 
Αν δεν τον ερωτευτείς, δάσκαλος δεν είναι 
Αν δεν εµπνεύσει µέσα σου έρωτα 
Αν δεν δει µέσα σου χρυσάφι 
Μέχρι να λάµψει στα µάτια του το καθρέφτισµα από το χρυσάφι σου, δάσκαλος δεν 
είναι 
Αν αγαπάς διδάσκεις 
…” 
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει την πρωτότυπη αυτοεθνογραφική 
έρευνα που διενεργήθηκε µε στόχο τη διερεύνηση της αντίληψης της ταυτότητας των 
εκπαιδευτικών µουσικής στην Ελλάδα. Η παρουσίαση των ευρηµάτων γίνεται µε τη 
µορφή ‘στιγµών’ και ‘σκέψεων’ που συνδυάζονται σε ένα πολύχρωµο ‘καρτ-ποστάλ’ 
ανθρώπινων ιστοριών. Στόχος της εργασίας είναι να επίσης να παρουσιάσει την 
ερευνητική προσέγγιση της αυτοεθνογραφίας και να σηµειώσει τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της που την καθιστούν ενδιαφέρουσα, πρόσφορη και προκλητική. 
Απώτερος στόχος είναι να εξιστορήσει η ερευνήτρια την περιπέτειά της στον άγνωστο 
κόσµο της αυτοεθνογραφίας, ως διαδικασίας και ως προϊόντος, δίνοντας η ίδια µέσα 
από το κείµενό της ένα παράδειγµα αυτοεθνογραφικής γραφής  ως σύµπραξη του 
ερευνητικού λόγου και της προσωπικής έκφρασης. 

Λέξεις κλειδιά: αυτοεθνογραφία, αναστοχασµός, εθνογραφία, αυτοβιογραφία, 
ταυτότητα, µουσική, εκπαιδευτικός.  
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Abstract 
“… 
Teacher is the one whom you fall in love with 
If you don’t fall in love with him, he is not a teacher 
If he does not inspire you with love 
If he cannot see the gold inside you 
Until the reflection of your gold shines into his eyes, he is not a teacher 
The one who loves, can teach 
…” 
The present paper aims at presenting the original authoethnographic research, which 
was conducted in Greece in order to investigate music educators’ perception of their 
identity. Findings are presented as a series of ‘moments’ and ‘thoughts’ combined in a 
colorful postcard of human stories. The paper also aims at presenting 
autoethnography and underlining its basic characteristics that make it interesting, 
appropriate and stimulating. The researcher ultimately aims at describing her 
adventure in the unknown world of autoethnography, offering an example of 
autoethnographic writing as a synergy between research and personal expression. 

Keywords: autoethnography, reflection, ethnography, autobiography, identity, music, 
educator. 
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[Αυτοεθνογραφία της Ξ.]  
[…] 
Ως φοιτήτρια ανάµεσα σε φοιτητές µουσικής ένιωθα όχι απλά διαφορετική, αλλά από 
συνηθισµένη έως ανύπαρκτη. 
«Εγώ είµαι στην κατεύθυνση τάδε, εγώ στην τάδε…… Είµαι στο δίπλωµα του 
πιάνου….. Παίζω βιολί από τα 6………έχω συναυλία µε την ορχήστρα………. Εγώ 
παίζω τη χρωµατική κλίµακα σε οκτάβες στο 120………..Εγώ παίζω αυτήν τη σπουδή 
Λίστ» και πολλά πολλά άλλα.  
Ένας καθηµερινός καταιγισµός τέτοιων δηλώσεων.  
Εγώ τι να απαντήσω; Τι να δηλώσω;  
Οπότε κρέµασα µέσα µου την εξής ταµπέλα:  
«Ζητείται ταλέντο για την ατάλαντη µουσικό». […] 

Η σχολή τελείωσε χωρίς να έχω καταλήξει στο τι ακριβώς είµαι: µουσικός, 
εκπαιδευτικός, αυτό που ήθελαν οι γονείς µου, απλά ο εαυτός µου ή απλά τίποτα 
ακόµη. [...] 
Για αρκετά χρόνια µπαινόβγαινα σε τάξεις µαθαίνοντας στους µικρούς µαθητές ότι 
ήταν «πρέπον». […] Οι µαθητές πιστοί σε όσα τους ζητούσα. Σχεδόν άψογοι στην 
εκτέλεση. Ροµποτάκια. Οι σχέσεις µας τυπικές, επιφανειακές, µε δυσκολίες. […] 
«Γιατί να µην το κάνεις;» µου λέει η διευθύντρια του σχολείου που πηγαίνω για λίγες 
ώρες την εβδοµάδα. 
«Γιατί δεν ξέρω εάν µπορώ να τα καταφέρω µόνη µου στο εξωτερικό» λέω δειλά και 
φοβισµένα. 
«Δεν έχεις να χάσεις τίποτα συµπληρώνοντας την αίτηση. Που ξέρεις µπορεί να είσαι 
εσύ η τυχερή που θα διαλέξουν ανάµεσα σε τόσους υποψήφιους». 
[…] 
Λίγους µήνες αργότερα, ευχαριστούσα τη διευθύντριά µου για την παρότρυνση, τη 
βοήθεια στις λεπτοµέρειες του ταξιδιού, αλλά και στις εισηγήσεις. Ήταν ο άνθρωπος 
που µε έσπρωξε, ο άνθρωπος που πίστεψε σε µένα πολύ πριν πιστέψω εγώ η ίδια στον 
εαυτό µου. Τίποτα δεν ήταν πλέον ίδιο µετά από αυτό το ταξίδι στο εξωτερικό και τη 
συνεπακόλουθη επιµόρφωση. Δεν ήµουν εγώ η ίδια. Λες και είχα αναστηθεί. Γεµάτη 
ζωντάνια, νέες ιδέες, νέα όνειρα, διάθεση να ξεσηκώσω τον κόσµο όλο. Νέα ταυτότητα, 
νέος εαυτός, νέα ρότα.  
Σαν να ξύπνησα από τη χειµερία νάρκη, σαν να ήρθε η Άνοιξη… 

Η αρχή της έρευνας αυτής βρίσκεται στην έµπνευση, την ώθηση και τον 
ενθουσιασµό που δηµιούργησε στη µετέπειτα συγγραφική οµάδα ένα εντατικό 
σεµινάριο 12 ωρών από τον Peter Gouzouasis πάνω στην αυτοεθνογραφία, στο 
πλαίσιο ενός µαθήµατος του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος στην Κατεύθυνση 
«Διδακτική της Μουσικής», στο Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Η οµάδα µυήθηκε στις αρχές, τις τεχνικές αλλά και τους 
τρόπους παρουσίασης της αυτοεθνογραφικής έρευνας. Η εξοικείωση µε την 
αυτοεθνογραφία και η γοητεία που άµεσα άσκησε πάνω µας µε τη δύναµη του λόγου 
και της παρουσίασής της αλλά και µε τη βαθύτητα και την ειλικρίνεια της 
µεθοδολογίας της, γέννησε την ιδέα να ασχοληθούµε αυτοεθνογραφικά µε το ζήτηµα 
της ταυτότητάς µας ως εκπαιδευτικοί της µουσικής.  
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Αν αναλύσει κανείς τη λέξη αυτοεθνογραφία στα συνθετικά της (αυτο + 
εθνο + γραφή), αντιλαµβάνεται την ερµηνεία της, που είναι η αποτύπωση (γραφή) 
του εαυτού, της προσωπικής δηλαδή εµπειρίας, µε στόχο την κατανόηση της 
συλλογικής εµπειρίας (έθνος), όπως σηµειώνει η Carolyn Ellis (1986, 1991, 1993, 
1995, 2002α, 2002β, 2004, 2007, 2009) που έχει συγγράψει βιβλία και έχει 
επιµεληθεί συλλογικούς τόµους για την αυτοεθνογραφία, έχει δηµοσιεύσει 
πολυάριθµα άρθρα, κεφάλαια και προσωπικές ιστορίες µέσα στο πλαίσιο της 
ερµηνευτικής απεικόνισης της ποιοτικής έρευνας (Ellis, Kiesinger & Tillmann-Healy, 
1997· Ellis & Bochner, 2000· Ellis & Ellingson, 2000· Ellis & Bochner, 2006). 

Η αυτοεθνογραφία στηρίζεται στον λόγο και στη δύναµή του, στηρίζεται 
στον λόγο που βγαίνει από το ‘µέσα’ του ανθρώπου, λόγος βαθύς, προσωπικός, 
ανένταχτος σε κλισέ και σε πρωτόκολλα. Συχνά, ο ερευνητής/συγγραφέας του 
αυτοεθνογραφικού κειµένου επισκέπτεται εκ νέου το κείµενό του για να το βελτιώσει 
σε επίπεδο λόγου, να το δουλέψει αισθητικά και λογοτεχνικά (Lamott, 1994· Frank 
1995· Ellis & Ellingson, 2000· Ellis 2004· Didion, 2005· Adams, 2006· Ellis & 
Bochner, 2006). Ωστόσο, από τη στιγµή που ο λόγος είναι βαθιά προσωπικός έχει µία 
τέχνη από µόνος του. Την πρωτόλεια τέχνη της αλήθειας. 

Η αυτοεθνογραφία (που αποτελεί ένα συνδυασµό της αυτοβιογραφίας και 
της εθνογραφίας) δεν είναι παρά µία µεθοδολογική ερευνητική επιλογή, µία 
τοποθέτηση απέναντι στο τι είδους στοιχεία και µε ποιον τρόπο θέλει να τα συλλέξει, 
να τα αναλύσει και να τα παρουσιάσει o ερευνητής (Denzin, 1989· Bruner, 1993· 
Freeman, 2004· Ellis, Adams & Bochner, 2004). Στην αυτοεθνογραφία, ο άνθρωπος 
λαµβάνει υπόσταση µοναδική. Δεν υπάρχει ‘αντικειµενικός’ ερευνητής, το άτοµο που 
µελετάται είναι το άτοµο που γράφει. Mιλάει µε έναν τρόπο εξερευνητικό, 
επεξηγηµατικό, αφηγηµατικό, ενδοσκοπικό, περιγραφικό έτσι ώστε να µπορούµε να 
βρούµε σε αυτό στοιχεία από µας, να ταυτιστούµε, να διαφωνήσουµε, να δούµε να 
καθρεφτίζονται στα λόγια του φίλοι και γνωστοί µας, συνάδελφοι και αδελφοί ή και 
εµείς ολόκληροι. Με αυτόν τον τρόπο η µία ιστορία, ο ένας και µοναδικός άνθρωπος, 
η µοναδική αυτή υπόσταση, έχει τη δύναµη να εκφράζει το βαθύ προσωπικό αλλά και 
το ανθρώπινα συλλογικό (Ellis, 1995· Bochner, 1997· Tillmann-Healy, 2001· Foster, 
2006· Marvasti, 2006). 

[Αυτοεθνογραφία της Ν.] 

Θρίαµβος! Δεν χρειαζόταν να έχω άγχος τελικά, µου ταιριάζει γάντι η διδασκαλία, like 
a duck to water λέµε στο χωριό µου. Είναι µόλις το δεύτερο µάθηµα του Πρακτικού 
Διδασκαλείου στο ωδείο και ήδη έχω λάβει ζωγραφιά-αφιέρωση, αγκαλιά-  
κεφαλοκλείδωµα και δηλώσεις της αδιαµφισβήτητης υπεροχής µου έναντι όλων των 
υπόλοιπων δασκάλων πιάνου του κόσµου, προς φθόνο του δασκάλου µου που 
σιγοµουρµουρίζει ότι «εµένα δεν µου φέρνουν ζωγραφιές που τόσα και τόσα δεινά έχω 
τραβήξει όλα αυτά τα χρόνια».  
[…] 
Λίγα χρόνια και µερικούς µαθητές αργότερα, η σκηνή αυτή επιστρέφει στη σκέψη µου 
σαν χρυσή αντανάκλαση του χαµένου Παραδείσου καθώς σκύβω να µαζέψω τις 
µαράκες και τα ξυλόφωνα που έχουν σκορπιστεί παντού στο πάτωµα µετά την άτακτη 
φυγή της τάξης για διάλειµµα. Στο διάστηµα που πέρασε από εκείνη την πρώτη εµπειρία 
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έχω γνωριστεί ήδη µε τον µαθητή που ήθελε να παίζει πιάνο µε τη µύτη, τον µαθητή 
που όταν µε είδε πρώτη φορά δεν ήθελε να µπει στην αίθουσα και να κάνει µάθηµα µε 
«αυτή», τους µαθητές που ενδιαφέρονταν πολύ περισσότερο για τις θρησκευτικές τους 
διαφορές παρά για το τι γινόταν ή τι είχα σκοπό να κάνουµε στο µάθηµα της µουσικής. 
Αναγκαστικά, αναθεώρησα ταχύτατα και ριζικά την αρχική αφελή µου άποψη για τα 
µαθήµατα της µουσικής.  
- ΚΥΡΙΑ ΚΥΡΙΑ (επιτακτικά), θα µου δέσετε τα κορδόνια; 
- ΚΥΡΙΑ ΚΥΡΙΑ (δακρυσµένα), ο Δηµήτρης µου ακούµπησε την κασετίνα.. 
- ΚΥΡΙΑ ΚΥΡΙΑ (κολακευτικά), πολύ ωραία ρούχα φοράτε σήµερα, αλλά τα σγουρά 
µαλλιά δεν µου αρέσουν τόσο. (εντάξει, σχεδόν κολακευτικά) 
- ΚΥΡΙΑ ΚΥΡΙΑ, σε πόση ώρα θα βγούµε διάλειµµα; (αυτό λαµβάνει πλάγιο παγωµένο 
βλέµµα εκ µέρους µου) 
Κάθε µέρα η ίδια χιονοστιβάδα ερωτήσεων/παραπόνων/σχολίων, όλα άσχετα µε τη 
µουσική ή τα προηγούµενα µαθήµατα, ενώ στο ενδιάµεσο εγώ προσπαθώ να καταλάβω 
γιατί δεν δουλεύει το CD player ξαφνικά, γιατί πέφτει το ρεύµα απροειδοποίητα, γιατί 
στο πίσω µέρος της τάξης βλέπω πολλή και ύποπτη δραστηριότητα, ποιος άλλαξε πάλι 
τα θρανία ενώ τα είχα φτιάξει πριν όπως ήθελα, και µε ποιο σκεπτικό τέλος πάντων τη 
διάλεξα εγώ αυτή τη δουλειά. 
- (ψίθυρος κοντά στο αυτί µου) Κυρία να πούµε πάλι σήµερα το Χρυσαλιφούρφουρο; 
Είναι πολύ ωραίο, έχει και όµποε, όπως αυτό που µας έπαιξε η κόρη σας µε το 
κλαρίνο. (δεν έχω κόρη, και σίγουρα αυτό που είχαµε ακούσει δεν ήταν κλαρίνο) 
[…] 

Ξεκινήσαµε από τις δικές µας αυτοεθνογραφίες ως ερευνητές. Τα κείµενα που 
διαβάζετε είναι κάποιες από τις δικές µας αυτοεθνογραφίες. Καθένας από την οµάδα 
µας έγραψε κάτι που εξέφραζε τον εαυτό του σε µια ενδοσκοπική ή ενθυµητική 
απόπειρα να περιγράψει το πώς και το γιατί της ταυτότητάς του ως 
µουσικοπαιδαγωγός. 

Μας ενδιέφερε να δούµε το θέµα της ταυτότητας του δασκάλου µουσικής  
µέσα από τις προσωπικές ιστορίες, µέσα από τα λεγόµενα των ίδιων των 
εκπαιδευτικών, έτσι όπως αυτά ξετυλίγονται αυθόρµητα σε µία ενδοσκοπική 
απόπειρα. Πέρα λοιπόν από τα δικά µας κείµενα, ζητήσαµε και από 16 άλλους 
εκπαιδευτικούς της µουσικής να γράψουν για τους εαυτούς τους και να αποτυπώσουν 
τη µουσικοεκπαιδευτική τους ταυτότητα. Στους ερωτώµενους δόθηκαν γραπτά µόνον 
οι παρακάτω οδηγίες.  

“Η ταυτότητά µου ως εκπαιδευτικός της µουσικής” 
Στο πλαίσιο της έρευνάς µας σχετικά µε τις απόψεις και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών  
της µουσικής στην Ελλάδα σήµερα, θα σας παρακαλούσαµε για τη συγγραφή ενός 
προσωπικού κειµένου σχετικά µε την ταυτότητά σας ως µουσικός εκπαιδευτικός, ως 
δάσκαλος µουσικής. Στόχος είναι να αποτυπώσετε τις βαθιές προσωπικές σας σκέψεις 
σχετικά µε το πώς έχετε κατά καιρούς δει ή/και πώς βλέπετε τον εαυτό σας ως δάσκαλο 
µουσικής, ποια θεωρείτε ότι είναι η µουσικοπαιδαγωγική σας ταυτότητα, καθώς και να 
εκθέσετε ή να µοιραστείτε µαζί µας σκέψεις, στιγµές ή ο,τιδήποτε άλλο επιθυµείτε.  
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Παρακαλώ να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες 
• Η ιστορία σας µπορεί να είναι εµπνευσµένη από τις σκέψεις, τις στιγµές, τα 
πρόσωπα, τις καταστάσεις, τα συναισθήµατα, τα άγχη, τις δυσαρέσκειες, την 
οµορφιά, τις αρνητικές και θετικές σκέψεις, τις ηµέρες και τις νύχτες, τις χαρές 
και τις απογοητεύσεις, ο,τιδήποτε έχει να κάνει µε το πώς ‘έχετε κατά καιρούς 
δει’ ή ‘βλέπετε’ τον εαυτό σας ως εκπαιδευτικό (δάσκαλο µουσικής). Η ιστορία 
µπορεί επίσης να εστιάζει σε µία µόνο στιγµή, σε ένα γεγονός, σε κάτι που έχει 
τυπωθεί στη µνήµη ή στην καρδιά σας.  

• Προσπαθείστε συγγράφοντας την ταυτότητά σας, η ιστορία να έχει χαρακτήρα 
βαθιά προσωπικό. Μπορείτε αν θέλετε να προσδώσετε στο κείµενό σας ύφος 
αισθητικά καλλιτεχνικό (σαν να γράφατε ένα διήγηµα, µια νουβέλα, ένα 
θεατρικό έργο, ένα ποιητικό έργο, στίχους ενός µουσικού κοµµατιού κ.λπ.) 

• Φανταστείτε τον εαυτό σας συγγραφέα. Αν δεν το έχετε κάνει ως τώρα, αυτό 
µπορεί να είναι η πρώτη σας συγγραφική απόπειρα. Δεν υπάρχει όριο και 
κανόνας ούτε στη φαντασία ούτε στο προσωπικό ύφος.  

Σας ευχαριστούµε!

Αυτά που θα παίρναµε πίσω, δεν φιλοδοξούσαµε να είναι καλλιτεχνικά γραµµένα 
κείµενα, θέλαµε όµως να είναι κάτι παραπάνω από επιφανειακές περιγραφές, να είναι 
κείµενα βαθιά προσωπικά. Σκοπεύαµε στη συνέχεια να δώσουµε εµείς στα κείµενα 
µια µορφή πιο καλλιτεχνική, ή να δώσουµε κάποια από τα κείµενα αυτά πίσω στους 
συγγραφείς µε οδηγίες για πιο ‘καλλιτεχνική διασκευή’ ή να τις δουλεύαµε από 
κοινού µε στόχο τα ‘αισθητικά δοσµένα ερευνητικά ευρήµατα’ (Ellis, Adams, & 
Bochner, 2004· Ellis, 1995· Pelias, 2000· Bartleet, 2009· Miller, 2010· Scott-Hoy, 
2002· Furman, 2004). Δεν χρειάστηκε να κάνουµε τίποτε από αυτά, διότι πήραµε 
κείµενα που από µόνα τους είχαν ευαισθησία, είχαν κάτι καλλιτεχνικό, απηχούσαν 
στοιχεία από τον εσωτερικό κόσµο αυτών που έγραφαν. Έτσι, µείναµε στο πρωτόλειο 
επίπεδο και κρατήσαµε τα κείµενα ανέγγιχτα, γιατί θέλαµε να δώσουµε 
ακατέργαστους τους πολύτιµους λίθους της σκέψης όσων ανταποκρίθηκαν.  

Εγώ είχα σκεφτεί να µείνω αµέτοχη, να µη γράψω αυτοεθνογραφία, µε τη 
δικαιολογία ότι δεν είµαι αντιπροσωπευτική εκπρόσωπος του δείγµατος, δεν 
εργάζοµαι στη σχολική εκπαίδευση αλλά στην πανεπιστηµιακή, δεν αντιµετωπίζω 
την πραγµατικότητα που αντιµετωπίζουν οι άλλοι στην κάθε µου µέρα, και βεβαίως 
εκτοξεύω τον µέσο όρο του δείγµατος τουλάχιστον µια δεκαετία αν όχι παραπάνω. 
Όταν όµως διαπίστωσα την ποικιλότητα που χαρακτήριζε τις ηλικίες, τα 
χαρακτηριστικά, το πού εργάζονταν οι εκπαιδευτικοί που είχαµε στο δείγµα µας, κι 
ότι δεν ήµουν πια και τόσο µεγάλη, θεώρησα ότι το άλλοθί µου δεν ευσταθούσε πια, 
δεν είχα λόγο να µείνω απ’ έξω παρακολουθώντας, καθοδηγώντας κι επιβλέποντας 
µόνο. Θεώρησα τον εαυτό µου οργανικό µέλος της οµάδας των µουσικοπαιδαγωγών 
κι αποφάσισα να γράψω κι εγώ για την ταυτότητά µου. 

Θυµάµαι τη στιγµή που κάθισα στον υπολογιστή µε τη σκέψη να γράψω τι 
είµαι, τι νιώθω, τι υπήρξα ως µουσικοπαιδαγωγός. Βγήκε κάτι αθρόα και άµεσα, 
χωρίς παίδεµα, χωρίς εκ των υστέρων στολισµούς, θαρρείς κι ήταν µέσα µου χρόνια 
ολάκερα έτοιµο σαν ώριµο φρούτο να σερβιριστεί. Σοκαρίστηκα κι εγώ η ίδια όταν 
συνειδητοποίησα την άνεση, την αµεσότητα, σχεδόν λαχτάρα κι ανυποµονησία µε 
την οποία βγήκε το κείµενό µου. Δεν ήξερα ότι ήταν εκεί, ούτε το κείµενο ούτε η 

@454Πρακτικά 7ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε.



αδιανόητη λαχτάρα µου να το πω. Η πρώτη ενασχόλησή µου µε την αυτοεθνογραφία 
µε δίδαξε πρώτα αυτό… πόσα πράγµατα έχουµε εντός µας γινωµένα, µεστωµένα, 
σχεδόν µελωµένα κι ούτε το ξέρουµε, γιατί ξεχνάµε να δούµε µέσα µας, γιατί κανείς 
δεν µας ζητά να αρθρώσουµε το µέσα µας. Η αυτοεθνογραφία µου έδωσε τον λόγο, 
τον τρόπο και την ανάγκη.  

Βγήκε µέσα σε ένα λεπτό. Δεν ήθελε παραπάνω. Δεν είχα να πω τίποτε 
λιγότερο και τίποτε περισσότερο. Κι ήταν τόσο αληθινό, που δε µ’ ένοιαζε αν οι 
φοιτήτριές µου µε σχολίαζαν πίσω από την πλάτη µου «καλά, τι πήγε κι έγραψε...». 
Δε µε ένοιαζε γιατί ήταν η αλήθεια µου. Και όσο κοιτούσα το κείµενο σκεπτόµενη 
µήπως κάτι άλλο έπρεπε να γράψω, τόσο περισσότερο ήξερα ότι το κείµενο αυτό 
ήµουν εγώ. Δεν θα µπορούσε να είναι κανένα άλλο.  

Χωρίς να έχω εξειδικευµένη γνώση πάνω στην αυτοεθνογραφία, και όταν 
πια είχε φτάσει ο κόµπος στο χτένι, και έπρεπε µε κάποιον τρόπο να πάρω τα κείµενα 
και να τα δουλέψω για να προκύψει αυτό που τώρα διαβάζετε, βρέθηκα αντιµέτωπη 
µε κείµενα, κείµενα-αναµνήσεις, κείµενα-ποιήµατα, κείµενα-ιστορίες, καθένα µε το 
δικό του στιλ, µε τη δική του αίσθηση, µε τη δική του διάθεση να ειπωθεί ή να 
ακουστεί. Ξεχάστηκα διαβάζοντας, θαυµάζοντας τη γραφή σε κάποια από αυτά, 
βουτώντας µέσα στις ζωές και στις προσωπικότητες ανθρώπων που άλλους γνώριζα 
από παλιά κι άλλους που συναντούσα πρώτη φορά. Όλοι είχαν κάτι να πουν, ένα κάτι 
που τους καθρέφτιζε και τους αντανακλούσε.  

[Αυτοεθνογραφία της Ε.] 

«Μαµά, πρέπει να δεις τη δασκάλα της Μουσικής! Γιούλη τη λένε. Είναι πολύ όµορφη! 
Κι έχουµε ίδια µαλλιά». Καθόλου δεν µε πείραζε που έπρεπε να κάνουµε πρόβα µετά τη 
λήξη των µαθηµάτων… Εξάλλου, θα συνόδευα τη χορωδία του σχολείου στο αρµόνιο. 
28η Οκτωβρίου… Κι έπειτα, σε κάθε γιορτή… Κάθε χρόνο… Και αυτός ο παράξενος 
και δύσκολος ρυθµός στο αριστερό χέρι που δεν είχα ξανασυναντήσει στα µαθήµατα 
πιάνου στο ωδείο! Τα κατάφερα όµως! 
Τις ίδιες, µετά από χρόνια, καθαρογραµµένες, χειρόγραφες παρτιτούρες, λίγο 
φθαρµένες, κρατάω στα χέρια µου σαν θησαυρό, σαν µυστικό κώδικα. Μου αρέσει 
ακόµα να τις χρησιµοποιώ.  
«Ωραίες νότες γράφεις κυρία!»  
«Ευχαριστώ!». Είπα ένα µικρό ψέµα… 
[…] 
«Σκέφτεσαι να ακολουθήσεις σολιστική καριέρα;» µε ρωτάνε διάφοροι…  
«Ε, όχι, ξέρεις στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο…»  
[…] 
Εν τω µεταξύ, ωροµίσθια εκπαιδευτικός Μουσικής… «Πρώτη φορά µπαίνεις σε τάξη; 
Πρόσεχε µην σου πάρουν τον αέρα. Να είσαι πολύ αυστηρή! Είναι λίγο ζωηρά σε αυτό 
το σχολείο τα παιδιά!» µε συµβούλεψαν την πρώτη µέρα οι δασκάλες του σχολείου. Αν 
και είχα έρθει µε άλλες διαθέσεις για τις οποίες δεν µπήκα στον κόπο να διαφωνήσω, 
χρειάστηκε µόλις µία διδακτική ώρα για να καταλάβω τι µε περιµένει εδώ στην 
επαρχία… Συνειδητοποίησα ότι για να κάνει κανείς αυτό το επάγγελµα θα ήταν χρήσιµο 
να διαθέτει παράλληλα κι ένα πτυχίο ψυχολόγου, ένα πτυχίο κοινωνιολόγου, ένα πτυχίο 
νοσηλευτικής και κάτι ακόµη που σίγουρα µου διαφεύγει αυτή τη στιγµή.  
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[…] 
«Μαρία, µπορείς να φέρεις το CD player σε παρακαλώ;» 
«Το πήρε η κυρία των αγγλικών!» 
«Ας δοκιµάσουµε στον υπολογιστή!» 
«Κυρία Ειρήνη, είναι χαλασµένα τα ηχεία.» 
[…] 
«Γεια σου! Είσαι η καινούργια µουσικός; Είµαι η δασκάλα της Ε’ τάξης. Έχω αναλάβει  
τη γιορτή του Πολυτεχνείου! »  
[…] 
«Μπορείς να τους µάθεις κανένα τραγούδι που να έχει σχέση µε το νερό;» 
«Ξέρεις κανένα τραγούδι που να µιλάει για φρούτα και λαχανικά;» 
«Θα κάνουµε πρόγραµµα για τη διαφορετικότητα φέτος. Τι τραγούδια να βάλουµε στη 
γιορτή; Πρέπει να τραγουδήσουν και τα παιδιά για να γίνει η γιορτή πιο εντυπωσιακή!»  
[…] 
Όµως, πίσω από τις κλειστές πόρτες της σχολικής τάξης παίζουµε και παιχνίδια, 
ακούµε και µουσική, συζητάµε, βρίσκουµε και στιχάκια, λέµε ιστορίες, τραγουδάµε, 
γράφουµε νότες… Διαφωνούµε ήρεµα, διαφωνούµε έντονα, κάνουµε φασαρία που 
φτάνει τα 110 decibel απειλώντας τις στερεοβλεφαρίδες στο έσω αυτί µας, 
συγκινούµαστε, χαιρόµαστε, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ… 
[…] 
«Μακάρι να είσαι και του χρόνου στο σχολείο µας, κυρία!»  
«Κυρία, γράφτηκα στο ωδείο!» 
«Κυρία, τι χρώµατα έχει το σπίτι σας;», µε ρώτησε η Δέσποινα.   
Την άλλη µέρα, µου χάρισε έναν πίνακα που ζωγράφισε µόνη της! Ο πίνακας έγραφε: 
To love music 

Κι εγώ πιστή στην ερευνητική µου αποστολή συνέχισα να διαβάζω για την 
αυτοεθνογραφία. 
«Οι επιστήµονες σε ένα µεγάλο φάσµα τοµέων άρχισαν να αναρωτιούνται πώς θα 
άλλαζε η έρευνα αν ερχόταν πιο κοντά στη λογοτεχνία από ότι στη φυσική, αν έδιναν 
προβάδισµα στις ανθρώπινες ιστορίες και όχι στις θεωρίες και αν συνειδητά εστίαζαν 
σε αξίες αντί να προσποιούνται ότι ήταν υπεράνω προσωπικών πιστεύω και αξιών 
(Bochner, 1994). Πολλοί από αυτούς πέρασαν στην αυτοεθνογραφία επιθυµώντας να 
εστιάσουν σε τρόπους να παράγουν προσβάσιµη, ενδοσκοπική, ενθυµητική 
προσωπικών εµπειριών και µε νόηµα έρευνα, θεµελιωµένη στην προσωπική εµπειρία, 
έρευνα που µπορεί να ευαισθητοποιήσει τον αναγνώστη, να τον βάλει µέσα σε εµπειρίες 
καλυµµένες από σιωπή, και σε µορφές παρουσίασης που βαθαίνουν την ικανότητά µας 
να συµµεριζόµαστε και να κατανοούµε σε βάθος ανθρώπους διαφορετικούς από εµάς»  

(Ellis, Adams & Bochner, 2011: 2) 

[Αυτοεθνογραφία της Μ.] 

[..]Παιδικότητα 
Σαν χθες στο τελευταίο πράσινο ξύλινο θρανίο 
απέναντι από το καφέ όρθιο πιάνο 
αγναντεύοντας τον άσπρο πίνακα µε τα µαύρα πεντάγραµµα 
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ζωγράφιζα και άκουγα, άκουγα και ζωγράφιζα. 
Μετά ή πριν, τριγυρνούσα ανάµεσα στις καρέκλες και στο γραφείο 
παίζοντας κρυφτό στην φούστα της µαµάς 
χαζεύοντάς την να µιλά και να διδάσκει. 
[…] 
Εφηβεία 
Χορωδία, Μιούζικαλ, Θέατρο, Έρωτας, 
κιθάρα, φωτιά και παραλία 
µπάντες, live, ροκ, ρεµπέτικο και δράµα. 
Ονειροπόληση, όραµα, ιδεαλισµός. 
Οικονοµολόγος, επιστήµονας ή καλλιτέχνης; 
Δάσκαλος σίγουρα ΟΧΙ. 
Και η επιλογή τελικά τυφλοσούρτης… 
Μουσικός. 

Σπουδές 
Σπουδές κλασσικές, γλώσσες, θεωρίες, 
πιάνο, πιάνο, πιάνο. 
Διδασκαλία ναι, 
µόνο για χαρτζιλίκι όµως. 
Πιάνο, πιάνο, πιάνο. 
Διανόηση, κουλτούρα, πολιτισµός και γνώση. 
Και µετά το πτυχίο, τι; 
Σίγουρα όχι άλλο πιάνο! 
Ή µήπως πιάνο; 
Εν τω µεταξύ η διδασκαλία µονόλογος. 

Η αρχή 
Κι έτσι ξαφνικά, από το πουθενά 
ήρθε ο διορισµός. 
Επαρχία. Πρωτοβάθµια. 
«Δασκάλα µουσικής δηµοτικού σχολείου» 
Τέσσερα σχολεία, τετρακόσια παιδιά  
και άλλα τόσα κάθε χρόνο 
καινούριες φατσούλες που δεν προλαβαίνεις να δεις 
τι κρύβουν από πίσω. 
Με τον εγωισµό ψηλά, απαξίωση για την ύλη, 
καµία παιδαγωγική επάρκεια, 
µία απορία… 
Και τώρα τι κάνουµε; 
[...] 
Μητρότητα 
Κάπως έτσι άνοιξε ο ασκός της ενσυναίσθησης. 
Η αγάπη που ξεκλειδώνει ένα παιδί,  
το παιδί σου 
ξεχύνεται σε όλα 
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χωρίς να µπορείς να την περιορίσεις. 
Στα µατάκια που σε κοιτάζουν στην τάξη 
δεν µπορείς πια να βάλεις ταµπέλες 
και αν δεν τα βλέπεις να λάµπουν 
πονάς. 
Και κάνεις ό,τι µπορείς. 
Τον παραµυθά, µε ιστορίες γεµάτες αλήθεια και γνώση 
τον κλόουν, τραγουδώντας και χορεύοντας 
τον Άι-Βασίλη, από τάξη σε τάξη µε το σάκο µε τα όργανα στην πλάτη 
τη νεράιδα, µε τη µεγάλη αγκαλιά για παρηγοριά στα δάκρυα 
και ψάχνεις να βρεις ένα µαγικό ραβδί 
έτσι ώστε, έστω µόνο για σαράντα λεπτά την εβδοµάδα, 
να καταφέρεις να έχεις µόνο λαµπερά µατάκια να σε κοιτούν.  

Η θεωρητική βιβλιογραφία για την αυτοεθνογραφία (Bochner, 2002· Denzin & 
Lincoln, 2000· Ellis & Bochner, 2000) µε συνέπαιρνε. 
«Η αυτοεθνογραφία είναι µία προσέγγιση που αναγνωρίζει και αποδέχεται την 
υποκειµενικότητα, τον συναισθηµατισµό, και την επίδραση του ίδιου του ερευνητή στην 
έρευνα, αντί να κρύβεται από τα ζητήµατα αυτά προσποιούµενη πως δεν υφίστανται.»  

(Ellis, Adams & Bochner, 2011: 2) 

Πέρασα σε άλλο κείµενο. Με σόκαρε µε τη δύναµη του λόγου αλλά κυρίως µε την 
ειλικρίνειά του και µε τη βαθύτητα όχι µόνο του λόγου αλλά προφανώς και του 
ανθρώπου που το έγραφε.  

[Αυτοεθνογραφία του Π.] 

ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ 

Όταν ήρθε και µε πλησίασε να µου µιλήσει νόµιζα ότι θα ξεσπάσω πάνω της. Δεν το 
έκανα όµως, γιατί χρειάζεται να έχεις µια εσωτερική γαλήνη και µια εσωτερική 
ψυχραιµία για να ακούς τα προβλήµατα των µαθητών σου. Προβλήµατα; σιγά να µην 
είχαν σοβαρά προβλήµατα, τίποτα βιαστικοί έρωτες, τι θα βάλουµε το βράδυ, αν θα 
βγούµε, σε ποιο µπαράκι θα τη βγάλουµε και σήµερα... 

Η Μερόπη ήταν απ’ αυτά τα παιδιά που θα σου πήγαινε κόντρα µε το 
παραµικρό. Κι όµως το µάθηµα ήταν υποχρεωτικό χορωδίας, ευχάριστο µάθηµα, 
δηµιουργικό […] 

Περνούσα ευχάριστα δούλευα µε πάθος ετοίµαζα τις παρτιτούρες µοίραζα τις 
φωνές, έκανα τις ακροάσεις, έκανα το ζέσταµα και µετά τραγούδι… Ήταν 
ενθουσιασµένα τα περισσότερα, αλλά είχε και µερικά διαόλια που κάνανε πλάκα και 
άλλα που µου τη λέγανε. […] 

Κάτι ανάλογο ήταν και η Μερόπη, ατίθαση σαν άγριο άλογο δεν τα κατάφερνα 
µαζί της να ισορροπήσω, όταν την έπιανε, µπορούσε να σε χτυπάει κάτω σαν το 
χταπόδι να σε παίζει µε τα όµορφα µάτια της, αλλά όπου έβρισκε ευκαιρία να επιτίθεται  
µε την ειρωνεία της σου έφτανε για να αµύνεσαι για όλη την ώρα του µαθήµατος.  
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Μόνο µια φορά όταν τους παρουσίασα κάτι τραγούδια µου από µια 
µουσικοθεατρική παράσταση σαν να γλύκανε το βλέµµα της σαν να παρασύρθηκε από 
το χρώµα των τραγουδιών, σαν να ήθελε να ταξιδέψει µε τις µελωδίες, και τότε για 
πρώτη φορά διέκρινα την όµορφη φωνή της να ξεπερνάει σε λυρισµό όλους τους 
συµµαθητές της.Αυτό βέβαια συνέβη και συνέβαινε µόνο στα δικά µου τραγούδια και 
µάλιστα αυτής της µουσικοθεατρικής παράστασης µε τίτλο «Φεγγαρόφωτο». Αυτά τα 
τραγούδια είχαν γίνει ανάρπαστα σ όλο το σχολείο. 
[…] 

Ώσπου µια µέρα ζήτησα από τον διευθυντή να παρουσιάσουµε την παράσταση 
στην Αθήνα καθώς είχα βρει από καιρό µια άκρη, αλλά δεν ήταν τόσο εύκολο, συνεχώς 
µου έβαζε τρικλοποδιές, µέχρι που µια µέρα αρπαχτήκαµε πολύ άσχηµα και µου βγήκε 
αυτός ο εκνευρισµός και µέσα στην τάξη, σχεδόν δεν µπορούσα να κάνω µάθηµα και 
ήταν και το τµήµα της Μερόπης, φώναζα χωρίς λόγο, τους κατέκρινα χωρίς λόγο, 
έπαιζα λάθος νότες στο πιάνο, τραγουδούσαν µε λάθος τρόπο τις διφωνίες, µαλώναν 
µεταξύ τους και εκεί κάποια στιγµή διέκρινα τα µάτια της. Ήταν καρφωµένα πάνω µου, 
δεν µιλούσε µε κανέναν συµµαθητής της, πράγµα που έκανε συχνά άλλες φορές, δεν µου 
είπε τίποτα ειρωνικό, αλλά αυτή την φορά ούτε καν τραγουδούσε, και τα µάτια της 
συνεχώς ήταν καρφωµένα πάνω µου, παρακαλούσα να τελειώσει αυτό το µαρτύριο να 
χτυπήσει το κουδούνι να τα αφήσω να ξαµοληθούν έξω …  

Άρχισα να µαζεύω τα χαρτιά µου και µέχρι να κλείσω το πιάνο και να το 
σκουπίσω, ήρθε κοντά µου.Πρώτη φορά την έβλεπα από τόσο κοντά, είχε πολύ όµορφο 
πρόσωπο και µεγάλα όµορφα µάτια που έµοιαζαν µε το χρώµα της θάλασσας, κοίταξα 
αµήχανα γύρω µου, είχαν βγει όλοι έξω. Τη ρώτησα αν θέλει κάτι και τότε άρχισε να 
µου µιλάει: «Κύριε είµαι πολύ χαρούµενη που σας έχω γνωρίσει, είµαι πολύ χαρούµενη 
που σας έχω για φέτος καθηγητή µου, σήµερα ένιωσα ότι κάποιος από το σχολείο σας 
πρόσβαλε γι αυτό είχατε για πρώτη φορά αυτήν τη συµπεριφορά, φταίµε και µεις γι 
αυτό, δεν έπρεπε να σας αφήσουµε µόνο σας. Έτσι και στην περσινή χρονιά ένιωσα 
τόσο µόνη και έφτασα στα πρόθυρα αυτοκτονίας γιατί δεχόµουν ψυχολογική βία από 
συµµαθητές µου και δεν είχα τη στήριξη ούτε του διευθυντή ούτε του υποδιευθυντή ούτε 
κανενός…» 

Δεν πίστευα ότι µου µιλούσε η Μερόπη, δεν πίστευα ότι θα µπορούσε να µε 
πλησιάσει τόσο πολύ και να νιώσω ότι είναι τελικά κάτι διαφορετικό από αυτό που 
νόµιζα στην αρχή!! 
«Όλα ξεκίνησαν από µία παράσταση στην οποία θα έπαιζα θέατρο και θα τραγουδούσα, 
ο ρόλος µου ταίριαζε πάρα πολύ και τα τραγούδια της παράστασης, τα δύο που έλεγα, 
ταίριαζαν ακριβώς στη φωνή µου. […] Όλα πήγαιναν καλά µέχρι που άρχισα να 
δέχοµαι επίθεση από µια συµµαθήτρια µου και έναν συµµαθητή µου. […]» 
Χαµήλωσε τον τόνο της φωνής της σχεδόν ήταν έτοιµη να δακρύσει… αλλά την άφησα 
να συνεχίσει. 
«Πόνεσα πολύ, στην αρχή προσπάθησα να το ξεπεράσω αλλά µετά πήραν µε το µέρος 
τους και άλλους συµµαθητές µου και δεν άντεχα όλη αυτή την ψυχολογική πίεση. […] 
Ήθελα να βάλω τέλος στη ζωή µου, µόνο η µητέρα µου στάθηκε κοντά µου και  
κατάφερα να σταθώ λίγο στα πόδια µου…» 

Είχα µείνει άφωνος, την κοίταζα στα µάτια και δεν µπορούσα να πιστέψω τις 
ευαισθησίες που έκρυβε, την κοίταζα στα µάτια και µου φαινόταν µια θάλασσα όνειρα 
κρυµµένα µυστικά να τριγυρνάνε σαν πυγολαµπίδες τη νύχτα και να ψάχνουνε κάπου ν’ 
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ακουµπήσουν, την κοίταζα στα µάτια και έβλεπα όλα τα παγωµένα πρωινά του κόσµου 
να ακουµπάνε στο πρόσωπο της. 
Πάµε, της είπα, πάµε να περπατήσουµε -πήρα άδεια από το επόµενο µάθηµά της- εγώ 
είχα κενό, περπατήσαµε σε όλο τον αυλόγυρο.  
[…] 
Χαµογελούσε, είχε γλυκάνει το πρόσωπό της, αλλά και µένα η ψυχή µου είχε 
µαλακώσει, έβλεπα διαφορετικά όλα τα πράγµατα, τότε πέρασε µια τρελή ιδέα και 
αµέσως την είπα στην Μερόπη. 
«Λοιπόν θα την κάνουµε την παράσταση […] Θα κάνουµε πρόβες τα απογεύµατα εδώ 
στο σχολείο θα ζητήσω κλειδιά δήθεν για µαθήµατα και θα κάνουµε πρόβες εδώ στον 
αυλόγυρο κάτω από τα δέντρα.  
[…] 
Και οι µέρες περνούσαν και το Φεγγαρόφωτο άρχιζε να σκιαγραφείται. Ορίστηκε και η 
ηµεροµηνία που θα παιζόταν εκεί στο σχολείο µας. 
[…] 
Τα φώτα άναψαν ,η πρώτη µουσική, η ορχήστρα στην θέση της, τα πρώτα ακροβατικά 
των κλόουν και των σαλτιµπάγκων και η παράσταση άρχισε. 
[…] 
Η ώρα της Μερόπης, εντυπωσιακή, πανέµορφη, µε το απαλό γαλάζιο φόρεµά της στο 
χρώµα των µατιών της, είχε άγχος, το άκουγα στο τρέµολο της φωνής της, µε κοίταζε 
µε την άκρη των µατιών της και της έδινα δύναµη από κάτω. 
[…] 
Και όλα κύλησαν υπέροχα και ήρθε η ώρα του τελευταίου τραγουδιού, τα φώτα 
χαµηλώσαν, κάθισα στο πιάνο, το τελευταίο πεφταστέρι έπεσε κι αυτό, και η µελωδία 
του τραγουδιού αντήχησε σε όλο το σχολείο και η φωνή της Μερόπης σαγηνευτική, 
αιθέρια, σαν να το ήξερε χρόνια αυτό το τραγούδι σαν να γράφτηκε µόνο για αυτήν… 
Και έκλεισε η παράσταση και όλοι αγκαλιαστήκαµε και γίναµε ένα κουβάρι, κουβάρι 
από τα ίδια συναισθήµατα, από την ίδια γεµάτη καρδιά, από την υπόσχεση που δώσαµε 
να µην χαθούν ποτέ αυτά τα όνειρα… 
Ήρθε και µ’ αγκάλιασε και έκλαιγε και ψέλλιζε συνέχεια ‘ευχαριστώ’ και ‘ευχαριστώ’… 
και της έλεγα πως δεν έκανα τίποτα και πως τώρα αρχίζουν τα ωραία… 
[…] 
Την κοίταζα που τώρα χαµογελούσε, που αγκάλιαζε όλα τα παιδιά και που έδιωξε από 
πάνω της τον φόβο. 
Ένιωθε ότι την κοίταζα και ένιωθε που ήµουν χαρούµενος γιατί ήταν κι αυτή 
χαρούµενη… άλλωστε στα µάτια της ήταν ζωγραφισµένη τώρα όλη η θάλασσα… 

Διάβαζα και ξαναδιάβαζα το κείµενο κι έβρισκα εκεί µέσα τον εαυτό µου, και το δικό 
µου κείµενο, και τα µάτια όλων των ανθρώπων, τα µάτια των παιδιών, τα µάτια που 
είδε ο Π., τα µάτια που είχαν ανάγκη κάποιοι να γυρίσουν και να τους κοιτάξουν, 
ανάγκη για ένα βλέµµα, χαρά για ένα βλέµµα, έρωτας µέσα στο βλέµµα. Γύρισα 
ασυναίσθητα στη δική µου αυτεθνογραφία κι ύστερα τις ξαναδιάβασα όλες, όλα τα 
κείµενα ολονών, ψάχνοντας να δω αν είχαν πουθενά τη λέξη ‘µάτια’ ή ‘βλέµµα’ ή 
‘βλέπω’, κι ο,τιδήποτε είχε τη ρίζα του ετυµολογικά ή νοηµατικά σε αυτές. Έγιναν τα 
µάτια οδηγός µου, σηµείο αναφοράς και σύγκρισης.  
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Χωρίς να είναι συνειδητή µου επιλογή, κατέληξα να κάνω θεµατική ανάλυση 
των κειµένων µε τον τρόπο που θα την έκανε κι ένας κλασικός ερευνητής της 
ποιοτικής έρευνας, σηµειώνοντας µε ξεχωριστό χρώµα κάθε διαφορετικό αναδυόµενο 
ζήτηµα, σηµειώνοντας σε πίνακες, στήλες και γραµµές. Ο κλασικός ερευνητικός 
εαυτός µου χέρι µε χέρι µε τον καινούριο εαυτό της αυτοεθνογραφίας. Οι πίνακες και 
οι κατηγοριοποιήσεις των θεµάτων από τη µία, η δύναµη των µατιών να µε κρατάει 
δέσµια από την άλλη. Ο ακαδηµαϊσµός µου και ένας δισταγµός από τη µια µεριά στη 
σκέψη «θα µε πάρουν µε τις πέτρες αν βγω να διαβάζω κείµενα σκέτα και τους πω ότι 
αυτό είναι έρευνα…», και από την άλλη ο ζωντανός εαυτός µου που δηµιουργούσε µε 
µια δυνατή έµπνευση ακατανίκητη. Κι έτσι, συνέχισα.  

Όταν πια είχα τελειώσει τη θεµατική ανάλυση, ένιωσα ιερόσυλη. Καλά τι 
έκανα; Αυτοεθνογραφία είναι αυτό; Η αυτοεθνογραφία είναι το ίδιο το κείµενο που 
γράφει κάποιος εκφράζοντας το µέσα του, εγώ γιατί τότε κάνω θεµατική ανάλυση; 
Αυτό ανήκει στη συµβατική ποιοτική έρευνα, όχι στην ανατρεπτική αυτοεθνογραφία. 
Μάλλον είµαι πολύ συντηρητική, ξαναγυρίζω χωρίς να το θέλω στον συµβατικό 
ερευνητικό εαυτό µου και στην ασφάλεια της πεπατηµένης. Μήπως δεν έχω ιδέα τι 
είναι αυτοεθνογραφία; Και αν η αυτοεθνογραφία είναι ένα κείµενο, εγώ που έχω στα 
χέρια µου 16 κείµενα, τώρα τι θα κάνω; Να παρουσιάσω τόσα κείµενα, αδύνατον. Κι 
αν τα παρουσιάσω, και αυτά είναι οι αυτοεθνογραφίες, τότε αυτοί που τα έγραψαν 
δεν θα έπρεπε να είναι και συνπαρουσιαστές και συνσυγγραφείς; Ναι, αλλά αυτά 
είναι ερευνητικά δεδοµένα, τα ζήτησα, µου τα έδωσαν. Δηλαδή, σε µία τυπική 
έρευνα, αν παίρνεις στοιχεία από 10, 20, 30 άτοµα τους βάζεις συν-συγγραφείς 
επειδή σου έδωσαν στοιχεία; Όχι, βέβαια. Αλλά τότε εµένα γιατί µε γυροφέρνουν 
βασανιστικά τα ερωτήµατα αυτά;  

Αποφάσισα να δεχθώ ότι µάλλον ξέρω λίγα και να αποτανθώ στον γκουρού 
της αυτοεθνογραφίας στη µουσική παιδαγωγική. Τον Ελληνοκαναδό δάσκαλό µας . *

Του έγραψα ένα εκτενές αλλά περιεκτικό e-mail, όπου κωδικοποιηµένα, οργανωµένα 
και µε σαφήνεια του εξέθετα τρία βασικά ερωτήµατα για να τον βοηθήσω να 
απαντήσει άµεσα και µε αντίστοιχη σαφήνεια, να µε βγάλει από το αδιέξοδο ως ο 
πλέον γνώστης και ειδικός κι έτσι να προχωρήσω κι εγώ να γράψω την παρουσίασή 
µου λίγες µέρες πριν το συνέδριο. Ο γκουρού µου απάντησε σε λίγες ώρες. Με τη 
διαφορά της ώρας που είχαµε µεταξύ των διαφορετικών µεσηµβρινών που 
βρισκόµαστε, ο άνθρωπος θα πρέπει να µου απάντησε µε τον πρώτο πρωινό καφέ 
του. Όταν είδα µήνυµα στα Εισερχόµενά µου, αναστέναξα µε ανακούφιση. «Εδώ 
τελειώνει το βασανιστήριό µου, θα µου πει τι να κάνω». Ανοίγω το µήνυµα και 
αρχίζω να διαβάζω, µου γράφει τα νέα του, µου αποκρίνεται σε άλλα που του έλεγα 
στο µήνυµα (µη φανεί ότι του γράφω µόνο γιατί έχω ανάγκη...), και στο τέλος µία 
πρόταση όµορφα βαλµένη «όσο για τα ερωτήµατά σου για την αυτοεθνογραφία, αυτά 
είναι ωραία συζήτηση για ένα skype, γράψε µου πότε µπορείς να βρούµε έναν κοινό 
χρόνο».. Πάγωσα... Ποιον κοινό χρόνο; Με τέτοια διαφορά ώρας; Τόσο κοντά στο 
συνέδριο; Κι αν µε µπερδέψει χειρότερα…; 

Κι έτσι ούτε καν του απάντησα για το πότε του skype. Σκέφτηκα να κινηθώ 
µε το ένστικτο. Άλλωστε κανείς στο κοινό δεν θα ήξερε (ή τουλάχιστον έτσι νόµιζα) 
από αυτοεθνογραφία... Αναρωτιόµουν αν έπρεπε να διαβάσω µερικά µόνο από τα 
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κείµενα, αυτά που ήταν πιο δυνατά ή εκείνα που ταυτόχρονα είχαν το θέµα που µε 
είχε σαγηνεύσει, τα ‘µάτια’. Αµφιταλαντευόµουν αν έπρεπε και αν προλάβαινα να 
παρουσιάσω τη θεµατική ανάλυση, για να καταλάβει και το ακροατήριο τι προέκυψε 
από αυτή. Αν θα µιλούσα για όλα τα θέµατα ή αν θα εστίαζα στα ‘µάτια’. Ανέβαλα 
την απόφαση και συνέχισα να διαβάζω και να γράφω. Πρέπει να εξηγήσω τι είναι η 
αυτοεθνογραφία, να δουν κι οι άλλοι την οµορφιά και τη χρησιµότητά της. 
Γράφοντας αναζήτησα βοήθεια στη βιβλιογραφία. Ποιος µπορεί να µιλήσει καλύτερα 
για την αυτοεθνογραφία παρά αυτοί που τόσα χρόνια την κάνουν και γράφουν για 
αυτήν, η Carolyn Ellis, o Anderson, ο Bochner, o Denzin, o Gouzouasis…   

Η αυτοεθνογραφία είναι µία προσέγγιση στην έρευνα και στη συγγραφή που επιζητά να 
περιγράψει και να αναλύσει συστηµατικά την προσωπική εµπειρία µε στόχο να 
οδηγήσει στην κατανόηση της συλλογικής εµπειρίας. Η προσέγγιση αυτή αποτελεί µία 
πρόκληση στους συµβατικούς τρόπους εκπόνησης έρευνας και απεικόνισης του άλλου. 
Στην αυτοεθνογραφία, ο ερευνητής χρησιµοποιεί στοιχεία τόσο της αυτοβιογραφίας όσο 
και της εθνογραφίας. Όταν µιλάµε για αυτοεθνογραφία, εννοούµε τόσο την ερευνητική 
διαδικασία όσο και αυτό που προκύπτει από αυτήν, δηλαδή η ερευνητική αναφορά, η 
συγγραφή, το προϊόν.  

(Ellis, Adams, & Bochner, 2011:1) 

Παρακάτω µε περίµενε µια ευχάριστη έκπληξη.  

Φυσικά, είναι σηµαντικό να µπορεί κανείς να αντιληφθεί τη διαφορά ανάµεσα στην 
αυτοεθνογραφία και στο να λέει κανείς την προσωπική του ιστορία. Προσωπικές 
ιστορίες ακούµε κάθε µέρα και στις εκποµπές στην τηλεόραση, όµως αυτό που κάνει τη 
δική σου ιστορία να είναι πιο έγκυρη από αυτή ενός άλλου στην τηλεόραση, είναι το 
γεγονός ότι εσύ είσαι ερευνητής, κι έχεις ένα σύνολο θεωρητικών και µεθοδολογικών 
εργαλείων και ένα σύνολο βιβλιογραφίας προς χρήση, και αυτό είναι το πλεονέκτηµά 
σου. Είναι ο τρόπος µε τον οποίο θα χειριστείς την προσωπική ιστορία αλλά και και ο 
απώτερος στόχος σου. Αν δεν πλαισιώσεις την ιστορία σου µε αυτά τα εργαλεία και τη 
βιβλιογραφία και την αφήσεις να είναι απλά ‘η ιστορία σου’, τότε αυτή δεν έχει τίποτε 
περισσότερο από όλες εκείνες τις ιστορίες που ακούµε καθηµερινά. Oι αυτοεθνογράφοι 
όχι µόνο χρειάζεται να χρησιµοποιούν τα µεθοδολογικά τους εργαλεία και την 
ερευνητική βιβλιογραφία για να αναλύσουν την προσωπική εµπειρία, πρέπει επίσης να 
εντοπίσουν το πώς άλλοι άνθρωποι βιώνουν αντίστοιχες εµπειρίες.  

(βασισµένο σε αποσπάσµατα από τα:  
Ellis, Adams & Bochner, 2011· Ellis & Bochner, 2006)  

Ξετρελάθηκα! Άρα σωστά πράξαµε! Κι εµείς αυτό κάναµε. Δεν γράψαµε µόνο τις 
δικές µας αυτοεθνογραφίες πάνω στη µουσικοπαιδαγωγική µας ταυτότητα αλλά 
ζητήσαµε και από άλλους να γράψουν για αυτήν. 
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[Αυτοεθνογραφία της Ρ.] 

Μ’ένα τραγούδι να κάνουµε δική µας, τη µικρή ζωή µας… 
«Τα σµυρναίικα τραγούδια ποιος σου τα µάθε, να τα λες και να δακρύζεις….»  
- Μαµά, τι όργανο είναι αυτό εκεί αριστερά που παίζει ο κύριος µε το µαύρο;  
- Κανονάκι είναι. 
- Αυτό θέλω να µάθω µαµά!  
[…] 
- Κυρία Ζ. χαιρόµαστε πολύ που µετά από 2 χρόνια προπαιδείας στο ωδείο µας 
επιλέγετε να εγγράψετε τη µικρή σε ένα όργανο. Τι θα επιλέξετε ; Έχουµε κλασσικό 
βιολί, κιθάρα, πιάνο, ακορντεόν.  
- Μαµά, δεν θέλω αυτά.[…] 
- Εγώ θέλω κανονάκι. Βιολιά και τα άλλα που είπατε δεν µου αρέσουν.  
[…] 
- Αποφασίσαµε να σε γράψουµε στο Μουσικό Σχολείο. Την άλλη βδοµάδα δίνεις 
εξετάσεις να σε πάρουν.  
- Μα δε θέλω, θα χάσω την παρέα µε τα παιδιά από τη γειτονιά.  
[…] 
- Μαµά θα ξαναδώσω Πανελλήνιες, δεν κατάλαβα λέξη από όσα µας είπε ο καθηγητής 
σήµερα και τον έχω σε 3 µαθήµατα. Νοµίζω ότι δεν ξέρω τίποτα από µουσική τελικά. 
- Έτσι ένιωθα και εγώ την 1η φορά στο αµφιθέατρο κορίτσι µου. Με τον καιρό θα 
προσαρµοστείς.  
[…] 
- Θα κάνετε την πρακτική σας σε αυτό το εξάµηνο στο Δηµοτικό, οπλιστείτε µε 
υποµονή. Χρειάζεστε σύντοµες, ενδιαφέρουσες, ιδιαίτερες δραστηριότητες που να 
κεντρίσουν τα παιδιά χωρίς να βαρεθούν αλλά ούτε και να δυσκολευτούν πέραν του 
φυσιολογικού.  Δε θέλουµε να µάθουν φαινόµενα µουσικής αλλά να αγαπήσουν την ίδια 
τη µουσική. Μην αγχωθείτε, θα σας βοηθάω όσο µπορώ.  
- Τη βάψαµε Α, θα µας βγάλει το λάδι η Σ.  
[…] 
- Μαµά, πώς θα µπω στην τάξη; Τι θα τους πω; Αν δεν τους αρέσει η δραστηριότητα 
και αρχίσουν να κάνουν σαν τρελά; Και αν δεν µας ακούν και τρέχουν από εδώ και από 
εκεί; Μερικά µπορεί να είναι και πιο ψηλά από µένα. Φοβάµαι! […] 
Και είναι η 3η φορά που µπαίνω στην τάξη, και ο µικρός Μ. για άλλη µια φορά κάθεται 
µόνος στην τελευταία ακριανή καρέκλα µε σκυµµένο το κεφάλι, κουµπωµένο το 
µπουφάν, την τσάντα στους ώµους και µου αποκρίνεται ούτε µε κοιτάει.  
- Θέλεις να πάρεις ένα χαρτάκι να µπεις στον κύκλο να παίξεις µαζί µας µε τις 
µαράκες;  
(… Καµία απόκριση…)  
- Άµα θελήσεις να παίξεις, σήκω όποια στιγµή θέλεις. 
- Αφήστε τον κυρία. Τόσα χρόνια δεν µιλάει σε κανέναν µας πολύ, έτσι κάνει.  
(10 λεπτά αργότερα)  
Τραγουδάµε όλοι µαζί στον κύκλο και µε την άκρη του µατιού προσέχω τον µικρό Μ. 
που συνεχίζει ακίνητος να είναι στην καρέκλα του ακριβώς όπως πριν. Και ξαφνικά 
σηκώνει το βλέµµα του, βγάζει το µπουφάν και τη τσάντα του, µε πλησιάζει. 
 - «Θέλω να παίξω και εγώ. Μπορώ;» […] 
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- Θέλω να µου πείτε για την εµπειρία σας στο Δηµοτικό αυτό το εξάµηνο.  
Κα. Σ.  
- …,  
φοιτητής 
-…,  
φοιτητής  
- Εγώ αποφάσισα ότι θέλω να διδάσκω.  
Ρ.  
- «Κυρία κυρία Ρίτα, το κανονάκι είναι όµορφο αλλά εσείς είστε πιο πάρα πολύ όµορφη 
από αυτό »  

Συνέχισα να διαβάζω για την αυτοεθνογραφία. 

O Anderson (2006a, 2006b) αποδέχεται την αυτοεθνογραφία και τη συµβολή της στη 
µελέτη της προσωπικής εµπειρίας, θεωρεί όµως ότι απώτερος στόχος είναι να 
µπορούµε να δούµε πώς η προσωπική εµπειρία αντανακλά εµπειρίες των πολλών. 
Θεωρεί ότι ο αυτοεθνογράφος πρέπει να είναι µέλος της κουλτούρας που µελετά, να 
στοχάζεται πάνω σε αυτή, να κάνει τον εαυτό του φανερό µέσα στο κείµενο, να µην 
κρύβεται, αλλά και να µπορεί να φεύγει από την ιστορία και τον εαυτό του, βλέποντας 
αναλυτικά το κείµενο αυτό, εξετάζοντάς το θεµατικά για να δει αν εκφράζει τη 
συλλογική κουλτούρα της οµάδας στην οποία ανήκει. Αυτό το είδος αυτοεθνογραφίας 
λέγεται για τον λόγο αυτό αναλυτική αυτοεθνογραφία.  

(βασισµένο σε αποσπάσµατα από Pace, 2012) 

Ξετρελάθηκα! Άρα, σωστά, σωστότατα έκανα θεµατική ανάλυση! Ανήκουµε 
ολοφάνερα στον χώρο της αναλυτικής αυτοεθνογραφίας! Κατά τύχη έπραξα σωστά!
Δεν µπορούσα παρά να συνεχίσω να διαβάζω. Είχα εντυπωσιαστεί. Ούτε παραγγελία 
να την είχαµε κάνει τoν Anderson. Πάντως εµείς έχουµε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά 
για τα οποία µιλάει o Anderson. Είµαστε µέλη της οµάδας που µελετάµε, 
εµπλέκοµαστε σε αναλυτικό αναστοχασµό, κάνουµε τους εαυτούς µας φανερούς (άρα 
µπορώ κι εγώ να εκθέσω την αυτοεθνογραφία µου) και κάνουµε διάλογο µε αυτούς 
που µου έδωσαν δεδοµένα αφού µελετάµε τα κείµενά τους και κάνουµε σε αυτά 
θεµατική ανάλυση. Φανερώνουµε έτσι και την αφοσίωσή µας στη θεωρητική 
ανάλυση, διότι απώτερος στόχος µας δεν είναι µόνο να δούµε τι συµβαίνει στη ζωή 
ενός δασκάλου µουσικής αλλά µέσα από αυτόν να µελετήσουµε και να βρούµε 
χαρακτηριστικά όλων των δασκάλων µουσικής (Anderson, 2006a· Anderson 2006b· 
Pace, 2012). 

Συνεχίζω ενθουσιασµένη:  
«Μπορεί απλά να θέλεις να τοποθετήσεις τον εαυτό σου στην έρευνά σου λέγοντας τη 
δική σου ιστορία, ύστερα να προχωρήσεις να αναλύσεις τις ιστορίες άλλων, τις οποίες 
στη συνέχεια συνδέεις µε τη δική σου ιστορία. Η εστίασή σου θα είναι στην ανάλυση της 
αφήγησης», λέει η Carolyn Ellis (2004: 198). 

Άρα και στη θεµατική ανάλυση έπραξα ορθά! Εµείς χρησιµοποιήσαµε όχι 
µόνο τα δικά µας αυτοεθνογραφικά κείµενα αλλά και άλλων δασκάλων µουσικής για 
να δούµε αν το δικό µας προσωπικό συνάδει και µε αυτό των άλλων, άρα µε το 
συλλογικό, κι ύστερα ένα ένα τα κείµενα ελέγχθηκαν για πιθανά θέµατα που 
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αναδύονταν. Πληθώρα τα κοινά θέµατα αλλά εµείς αποφασίσαµε να εστιάσουµε στα 
‘µάτια’. Έτσι εντοπίσαµε στα κείµενα τέσσερα επίπεδα µατιάς, τέσσερα βλέµµατα:  
α) την ανάγκη να µας ‘δουν’, να αναγνωρίσουν ότι υπάρχουµε, είτε είµαστε 
δάσκαλοι είτε µαθητές.  

β) την ανάγκη όχι µόνο να µας δουν αλλά να δουν βαθιά µέσα µας, γιατί πάνω από 
οποιαδήποτε ιδιότητα είµαστε ψυχές, είµαστε υπάρξεις.  

γ) την ανάγκη µας όχι µόνο να µας δουν εντός µας, αλλά και να ανακαλύψουν την 
αξία µας, το χρυσάφι που κρύβουµε µέσα µας.  

δ) τη µεταµορφωτική δύναµη του να δει κάποιος µέσα µας χρυσάφι. 

«Μαµά, µου είπε ο δάσκαλος ότι είµαι χρυσό παιδί, χρυσό, µαµά», µου έλεγε η κόρη 
µου και γινόταν ανάλαφρη σαν πεταλούδα παρά τον όγκο της και το σωµατικό της 
βάρος. «Μαµά, είπε ο δάσκαλός µου στον κύριο που ήταν υπηρεσία ότι είµαι χρυσό 
παιδί, κι εκείνος είπε ότι θα µε πάρει µε µεταγραφή στην τάξη του», µου έλεγε µια µέρα, 
και λάµπανε δυο ήλιοι µες τα µάτια της. Και µου το έλεγε και το ξανάλεγε το 
περιστατικό και µεγάλωνε και θέριευε και φούντωνε η οµορφιά µέσα της… «Μαµά, τον 
αγαπάω τον κ. Τάσο», µου έλεγε, «το αγαπάω το σχολείο» κι έλαµπε ολόκληρη, 
λαµπάδα χαράς. 

Απίστευτο! Αν µη τι άλλο, αυτό λέγεται τύχη! Λίγες µέρες πριν το συνέδριο, και 
έχοντας κινηθεί µάλλον µε το ένστικτο, βρίσκοµαι να επαληθεύοµαι πλήρως για τη 
µεθοδολογία που ακολούθησαµε. Γράψαµε τις δικές µας ιστορίες, ζητήσαµε ιστορίες 
και από άλλους, και ύστερα κάναµε θεµατική ανάλυση. Και θα µπορούσαµε αν 
είχαµε το χρόνο να κάνουµε συγκρίσεις µε τη βιβλιογραφία (Ellis, 2004· Anderson, 
2006a, 2006b· Pace, 2012), µε το θεωρητικό πλαίσιο που παρουσιάσαµε στο 
Εστιατόριο, και να αναλύσουµε και άλλα αναδυόµενα θέµατα, και να κάνουµε τη ζωή 
του δασκάλου µουσικής, τις σκέψεις, τα όνειρα, το παρελθόν και το µέλλον του, 
ολόκληρο βιβλίο. Κι έτσι να είµαστε ταυτόχρονα ονειρευτές κι ερευνητές.  

Ευγνωµονώ την τύχη µου για όσα έζησα κι έµαθα διαβάζοντας για την 
αυτοεθνογραφία και νιώθω για πρώτη φορά ότι άνθρωπος και ερευνητής πάνε µαζί. 
Γιατί ως τώρα για µένα ο άνθρωπος είχε ζεστασιά κι ο ερευνητής παγωµάρα… 
επιτέλους, λίγο πάθος στην έρευνα, λίγη ζεστασιά, λίγη ανθρώπινη υπόσταση... 
Κάποιοι το έπραξαν ήδη και το ονόµασαν αυτοεθνογραφία. Τυχεροί κι εµείς που το 
συναντήσαµε και θελήσαµε να το ψάξουµε. Ευτυχώς που τα κορίτσια από το 
µεταπτυχιακό είχαν αυτή την ιδέα να κάνουµε κάτι αυτοεθνογραφικό για το συνέδριο. 
Αν δεν ήταν αυτές, η διδασκαλία του γκουρού της αυτοεθνογραφίας θα έµπαινε σε 
κάποιο συρτάρι πληροφοριών. Δεν θα είχαµε µάθει τόσα, µα τόσα πολλά, ούτε θα 
είχαµε ανακαλύψει ότι τα ένστικτά µας ακόµη και τα ερευνητικά, ξέρουν µερικές 
φορές περισσότερα από όσα το µυαλό µας... 

[Αυτοεθνογραφία της Λ.] 

Αγάπησε, έλα και ξαναέλα 
στους ίδιους τόπους στους ίδιους ανθρώπους 
σε όλα τα µήκη και τα πλάτη της γης 
σε τούτους, εκείνους και τους άλλους 
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στο πάντα, στο εδώ και στο τώρα.  
Γύρνα και ξαναγύρνα, όπως έλεγε ο ποιητής, 
ο ποιητής µιας καστανής ξανθούλας 
Πάντα στους ίδιους δρόµους θα γυρνάς 
στις ίδιες πόλεις 
Ίδιοι είναι οι δρόµοι της καρδιάς  
Κι οι άνθρωποι ίδιοι παντού 
Σ’ όλου του κόσµου τις γωνιές 

Αντανακλάσεις είµαστε στων αλλονών τα µάτια 
Είδωλα αγάπης 
‘Το χρυσάφι µέσα σου’ είχε πει κάποτε ένας πληρωµένος δάσκαλος 
Και είχε δίκιο 
Δάσκαλος είναι µόνο αυτός που ερωτεύεσαι 
Αν δεν τον ερωτευτείς, δάσκαλος δεν είναι 
Αν δεν εµπνεύσει µέσα σου έρωτα 
Αν δεν δει µέσα σου χρυσάφι 
Μέχρι να λάµψει στα µάτια του το καθρέφτισµα από το χρυσάφι σου, δάσκαλος δεν 
είναι 

Αν αγαπάς διδάσκεις 
Ποιος νοιάζεται τι ακριβώς διδάσκεις, ποιος… 
Η τέχνη είναι στο πώς, όχι στο τι 
Καλλιτέχνης και δάσκαλος είναι αυτός που σµιλεύει µε αγάπη 
Σµιλεύει αέρα, σµιλεύει λόγο, σµιλεύει βλέµµα 
Και το αφήνει να πετάξει και να σκορπίσει 
Σαν τη γύρη που την σκορπίζει ο άνεµος 
Γόνιµη ύλη της καρδιάς και του νου 
Τίποτε άλλο δεν πρέπει παρά αγάπη 
Ένας σωλήνας φως 
Από το σύµπαν στις καρδιές µας. 
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