
Εστιατόριο «Η άλλη ταυτότητα»: Μια ανασκόπηση της ταυτότητας 
του εκπαιδευτικού µέσα από την αυτοεθνογραφική βιβλιογραφία  *

Ξανθίππη Αναστασιάδου 
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης, Παν. Μακεδονίας 

xanthippi2004@yahoo.gr 

Αγορίτσα Ζωβοΐλη 
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης, Παν. Μακεδονίας 

ritazov@yahoo.gr 

Ειρήνη Κουρκούλη  
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης, Παν. Μακεδονίας 

irenekour@yahoo.gr 

Αναστασία Σούκα-Σίµου  
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης, Παν. Μακεδονίας 

anastasiasouka@gmail.com 

Λελούδα Στάµου 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης, Παν. Μακεδονίας 

lstamou@uom.edu.gr 

Μαρία Τσαλίκη 
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης, Παν. Μακεδονίας 

Περίληψη 
Στόχος της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει ευρήµατα από την αυτοεθνογραφική 
ερευνητική βιβλιογραφία στο θέµα της ταυτότητας του εκπαιδευτικού της µουσικής και 
του εκπαιδευτικού γενικότερα, αποκαλύπτοντας τη δύναµη της αυτοεθνογραφίας ως 
διαδικασίας αναστοχασµού της βιωµένης εµπειρίας του γράφοντος, ο οποίος την 
επισκέπτεται ξανά και γράφει γι αυτή, ανακαλύπτοντας άδηλες πτυχές της. 
Επιπροσθέτως, η εργασία αυτή επιδιώκει να λειτουργήσει ως το θεωρητικό πλαίσιο της 
πρωτότυπης έρευνας που παρουσιάζεται στην επόµενη εργασία αλλά και προβληµατίσει 
ως προς τη βαθύτερη σηµασία των ευρηµάτων για την ταυτότητα του σύγχρονου 
εκπαιδευτικού στον κόσµο.   
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Abstract 
The paper aims at presenting findings of autoethnographic research on the issue of 
identity of music educators and educators in general. The search of such research 
literature on the subject reveals the power of autoethnography to discover hidden 
aspects and dimensions of the lived experience, through the writer’s revisiting and 
reflecting upon it. The paper ultimately aims at setting the theoretical framework for 
the original research study on music educators’ identity that follows.  
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Εισαγωγή 
H πρόσφατη αυτοεθνογραφική έρευνα έχει αποκαλύψει το δυναµικό των 
προσωπικών ιστοριών να χρησιµοποιηθούν ως µια στοχαστική διαδικασία για τους 
συγγραφείς, η οποία τους ωθεί να επανεξετάσουν τις προηγούµενες εµπειρίες τους. 
Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι συγγραφείς αποκαλύπτουν βαθύτερες ή περίπλοκες 
πτυχές αυτών των εµπειριών, οι οποίες δεν ήταν προφανείς και δεν µπορούσαν να 
αναδυθούν µε τη χρήση συµβατικής µεθοδολογικής προσέγγισης. Τα ζητήµατα που 
εγείρονται µπορεί να έχουν µεγάλη αξία για τους αναγνώστες, καθώς εκφράζουν 
καθολικές ανησυχίες και γεφυρώνουν το ατοµικό µε το συλλογικό βίωµα. 
  
Μεθοδολογία της Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης 
Δέκα δηµοσιευµένα αυτοεθνογραφικά κείµενα (Bernard, 2005⋅ Blair, 2013⋅ Brogden, 
2003⋅ Chung, 2009⋅ Dolloff, 2007⋅ Gouzouasis, 2015⋅ Lee, 2004⋅ MacKenzie, 2010⋅ 
Meyer, 2008⋅ Watson, 2009), γραµµένα από πέντε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς 
µουσικής και πέντε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας, µελετήθηκαν και 
κατόπιν αναλύθηκαν ώστε να αναδυθούν κοινά µοτίβα και θέµατα αναφορικά µε την 
ταυτότητα των εκπαιδευτικών, και τον τρόπο µε τον οποίο αυτή επηρεάζει τη 
διδακτική τους πράξη. Ακολουθήθηκαν τα έξι στάδια θεµατικής ανάλυσης όπως 
υποδεικνύονται από τους Braun & Clarke (2006). Αρχικά µελετήθηκαν συνολικά τα 
κείµενα, κατόπιν επιλέχθηκαν τα δεδοµένα που σχετίζονταν µε την προβληµατική της 
έρευνας και στη συνέχεια αναζητήθηκαν τα θέµατα που αναδύονται (Geertz, 1973). 
Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε η επεξεργασία των θεµάτων, ο τελικός καθορισµός 
και ονοµασία τους και τελικά η παρουσίαση τους µε αυτοεθνογραφικό τρόπο, µέσα 
από την θεατρική σκηνή που παρατίθεται στη συνέχεια. 

Tα παρακάτω διαδραµατίζονται στο εστιατόριο «Η Άλλη Ταυτότητα». Στα 
ορεκτικά, οι πελάτες ενηµερώνονται για τα θέµατα που αναδείχθηκαν µέσα από την 
έρευνα, στο κυρίως πιάτο διαβάζουν τα συστατικά (ευρήµατα), χωρισµένα στις 
θεµατικές που αναδύθηκαν από τη θεµατική ανάλυση των αυτοεθνογραφικών 
κειµένων. Στο επιδόρπιο, περιλαµβάνονται σχόλια και προβληµατισµοί της 
συγγραφικής οµάδας.  

Ευρήµατα της Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης: Εστιατόριο «Η Άλλη Ταυτότητα» 
Σερβιτόρος:  Καλωσήρθατε στο εστιατόριο «Η Άλλη Ταυτότητα». Παρακαλώ 
περάστε… Καθίστε… 
Πελάτης 1:  Ευχαριστούµε. 
Σερβιτόρος:  Θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι το µενού περιλαµβάνει ορεκτικό, 
κυρίως πιάτο και επιδόρπιο.  

Ορεκτικά 
Πελάτης 2:  Θα µπορούσατε να µας πείτε τι περιλαµβάνει το ορεκτικό;  
Σερβιτόρος:  Μα φυσικά κυρία µου… Θα σας ανοίξουµε την όρεξη µε την «ιδανική 
διδασκαλία». Μπορείτε όµως να πάρετε γεύσεις και από το «όραµα και φιλοδοξίες», 
τους «στόχους του εκπαιδευτικού», την «αµφισβήτηση της ακαδηµαϊκής ταυτότητας» 
και τους «εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας». Τα «ποιος είµαι», «τι δάσκαλος 
επιθυµώ να γίνω» και «τι φοβάµαι ότι θα γίνω» είναι επίσης διαθέσιµα για τους πιο 
απαιτητικούς. 
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Πελάτης 3:  Φαίνεται ότι γνωρίζετε καλά τη δουλειά σας. 
Πελάτης 4:  Πραγµατικά ανοίξατε την όρεξή µου. Έχω µεγάλη περιέργεια για τα 
κυρίως πιάτα. 

Κυρίως πιάτα 
Σερβιτόρος:  Τα κυρίως πιάτα χωρίζονται σε 4 κατηγορίες. Τα συστατικά γράφονται 
λεπτοµερέστατα και είµαι στη διάθεσή σας να λύσω την οποιαδήποτε απορία σας 
γεννηθεί. Στην πρώτη κατηγορία έχουµε τις παλιές, σπιτικές, οικογενειακές συνταγές, 
όλα αυτά που κουβαλάµε από από τα µικρά παιδικά µας χρόνια. 
Πελάτης 1:  Με δελεάζουν αυτές οι παλιές σπιτικές συνταγές. Προτείνω να τις 
δοκιµάσουµε. 

«Καθώς ξαναλέµε και ξαναζούµε τις ιστορίες µας, οι οικογενειακές µας ιστορίες 
συνεχίζουν να δονούνται στην πορεία, αγγίζοντας τις ιστορίες που ζούµε τώρα. […] Ως 
Κινέζα, ήµουν η µόνη εµφανής µειονότητα στην τάξη µου. Δεν υπήρχαν πολλοί Κινέζοι 
στο σχολείο εκτός από τον αδερφό µου, την αδερφή µου κι εµένα. Ήθελα απεγνωσµένα 
να ενσωµατωθώ και να είµαι όπως όλα τα άλλα παιδιά. Δε θυµάµai ακριβώς πώς έγινε 
και κέρδισα αυτήν την «ιδιαίτερη» ταµπέλα, αλλά θυµάµαι το συναίσθηµα που είχα την 
πρώτη φορά που µε κατηγοριοποίησαν ότι έχω τα Αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα και ότι 
είµαι µαθήτρια µε µαθησιακές δυσκολίες […]. Καθώς µε µισή καρδιά συµπλήρωνα 
µεµονωµένες ασκήσεις […] αναρωτιόµουν τι πήγαινε στραβά µε εµένα. […] Κάθε 
φορά που µε έβγαζαν από την τάξη για ενισχυτική διδασκαλία ήθελα να φωνάξω «Δεν 
είµαι χαζή!». Αντ’ αυτού δεν έλεγα τίποτα. Έµενα σιωπηλή. Αναρωτιόµουν αν και οι 
φίλοι µου στο σχολείο µε θεωρούσαν χαζή επίσης, µιας και ήµουν η µόνη µαθήτρια που 
την έβγαζαν από την τάξη. Τη µέρα που συµπλήρωσα κάποια σταθµισµένα τεστ, η 
ενισχυτική διδασκαλία σταµάτησε απότοµα. […] Θεραπεύτηκα από τη χαζοµάρα; 
Παραδόξως, δεν θυµάµαι να αισθάνοµαι εξυπνότερη». 

         (Chung, 2009) 
  
Πελάτης 3:  «Όντας ένας gay άντρας, είµαι πιο ευαίσθητος. Δε µπορώ να 
αποστασιοποιήσω τον εαυτό µου. Έχω υποστεί την παρενόχληση, κι αυτό επηρέασε τον 
ρόλο µου ως δάσκαλος». 

    (Meyer, 2008) 

Πελάτης 4:  «Σαν παιδί ήµουν κακό. Είχα να κάνω µε τους γονείς µου και τις 
θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. […] Στο δηµοτικό ήµουν πάντα φοβισµένος από τους 
δασκάλους. Κανένα από τα άλλα παιδιά δεν φαινόταν να είναι φοβισµένο από τους 
δασκάλους. Αλλά εγώ ήµουν. Δεν το συνειδητοποιούσα τότε αλλά αντιµετωπιζόµουν 
διαφορετικά. Όταν ήµουν -δεν θυµάµαι την ηλικία- νωρίς στο δηµοτικό, δεν µπορούσα 
να κάνω µια πρόσθεση. Και θυµάµαι τη δασκάλα να θυµώνει τόσο πολύ µαζί µου και 
δεν µπορούσα να κάνω την πρόσθεση. Με πήγε κάτω, στην τάξη µε τους µικρότερους 
µαθητές. Και ρώτησε όλη την τάξη ποια ήταν η απάντηση στην πρόσθεση, κι εκείνοι 
φώναζαν την απάντηση δυνατά. Με πήγε κάτω, στην επόµενη τάξη. Έκανε ακριβώς το 
ίδιο. Με πήγε κάτω, στην επόµενη τάξη. Έκανε ακριβώς το ίδιο. Με πήγε πίσω στην 
τάξη. Με ρώτησε ποια ήταν η απάντηση και ακόµη δεν µπορούσα να την κάνω. Είχε 
κολλήσει στο µυαλό µου. […] Είναι αυτό που µε έκανε να θέλω να γίνω δάσκαλος». 

 (Watson, 2009) 
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Σερβιτόρος:  Σας προκαλώ να γευθείτε και τη δεύτερη κατηγορία των πιάτων µας. 
Είναι πιάτα που δεν µπορεί κανείς να φτιάξει µόνος τους. Ο σεφ και οι 
µαθητευόµενοι, παρέα, έδωσαν τα αποτελέσµατα που βλέπετε στον κατάλογο. 
Πελάτης 2:  «Καθώς µε αγκάλιασε για να πει αντίο, ο Έρικ µου έδωσε ένα 
πολύχρωµο µικρό βραχιόλι µε χάντρες. «Το έκανα για σένα!». Συγκινήθηκα τόσο πολύ. 
Ήταν µήνες πριν, όταν µε ρώτησε για τα αγαπηµένα µου χρώµατα. Μετά από όλο αυτόν 
τον καιρό, θυµήθηκε. Ήταν προσεκτικός. Άκουγε. Αναρωτιέµαι τι άλλο θα µπορούσε να 
θυµηθεί από τα µαθήµατα πιάνου µας. Αναρωτιέµαι αν στα επόµενα χρόνια θα θυµάται 
πως έπαιξε το Alouette από την αρχή ως το τέλος στην τελική συναυλία µας. 
Αναρωτιέµαι αν αυτό θα έχει καθόλου σηµασία για τον ίδιο. Ή αν θα θυµάται τις 
ιστορίες και τις συνοµιλίες που µοιραστήκαµε όλη τη χρονιά που ήµασταν µαζί. 
Αναρωτιέµαι ποιες αναµνήσεις και εµπειρίες θα παραµείνουν ουσιαστικές για εκείνον. 
Αναρωτιέµαι τι µπορεί να παραµείνει στη µνήµη του». 

(Gouzouasis, 2015) 

Πελάτης 3:  «Τα µαθήµατα πιάνου ήταν το αποκορύφωµα της εβδοµάδας µου. Τα 
µαθήµατα κόστιζαν δέκα δολάρια για µισή ώρα, ποσό αρκετά ακριβό για εκείνες τις 
ηµέρες. Το Σάββατο ήταν αφιερωµένο στα µαθήµατα καθώς ο κύριος Πάρκερ έµενε 
αρκετά µακριά. Τα µαθήµατα πιάνου ήταν το αποκορύφωµα της εβδοµάδας µου. 
Μπήκα σε έναν άλλο κόσµο. Ήσυχα, µπαίνω στο σπίτι του κυρίου Πάρκερ. Είµαι πέντε 
λεπτά νωρίτερα. Μελετά τη Μπαλάντα σε σολ ελάσσονα µε σθένος. Σιγά-σιγά, εισπνέω 
τον Σοπέν. Έχω να έρθω εδώ δώδεκα ολόκληρα χρόνια. Ήταν ο καθηγητής µου στο 
πιάνο από τότε που ήµουν οκτώ χρονών. Στέκοµαι στην πόρτα, τον κοιτάζω που παίζει 
στο Steinway, ένα µεγάλο πιάνο που µετέφερε από τη Γερµανία. Θυµάµαι την πρώτη 
φορά που έπαιξα σε αυτό. Ένας εκπληκτικός ήχος. Παρατηρώ τις κινήσεις του. 
Σηκώνει τα χέρια του µε χάρη και κλείνει τα µάτια. Ξαφνικά, σταµατά. Με µια γρήγορη 
κίνηση, σκουπίζει τον ιδρώτα από το µέτωπό του. Είναι µουσικός και δάσκαλος. Είναι 
η έµπνευσή µου».  

           (Lee, 2004) 

Πελάτης 1:  «Το να ακούς µουσική κάθε µέρα σηµαίνει να απαλλάσσεσαι από το 
χάος της ζωής. Δεν υπάρχει τίποτα πιο πολύτιµο από το να παρακολουθείς έναν 
µουσικό να παίζει. Η µουσική είναι τόσο µεγάλο δώρο». 

 (Lee, 2004) 

Σερβιτόρος:  Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν τα gourmet πιάτα φτιαγµένα µε υψηλά 
γευσιγνωστικά κριτήρια αλλά πρέπει να σας προειδοποιήσω ότι κάποιες τιµές είναι 
απαγορευτικές. Είναι ό,τι ποθεί κανείς περισσότερο κι ό,τι κανείς φοβάται 
περισσότερο. 

Πελάτης 2: «Είχα κάνει µεγάλη υπόθεση κάποια υποθετική «µεγάλη στιγµή» στην 
οποία θα µετατρεπόµουν στην «πραγµατική δασκάλα» που είχα εξιδανικεύσει. Αυτό που 
έχω µάθει από τότε είναι ότι αυτή η γυαλισµένη «δασκαλοσύνη» δεν είναι κάτι που 
παραχωρείται σε ένα πρόσωπο µετά την ολοκλήρωση ενός οροσήµου στη διδασκαλία. 
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Είναι κάτι που διαµορφώνεται και αναπτύσσεται µετά από πολλά χρόνια στοχαστικής 
πρακτικής». 

(Blair, 2013) 

Πελάτης 4:  «Αγαπώ τα παιδιά. Η διδασκαλία ανακατεύτηκε µε την προσωπικότητά 
µου. Ώστε να τους κάνω να µάθουν κάτι. Να αγγίξουν την επιτυχία». 

 (Meyer, 2008) 

Πελάτης 2  «… ενώ η τάξη συµµετείχε αρκετά καλά, ήταν µια νεαρή κοπέλα στην 
πρώτη σειρά η οποία µε αµφισβήτησε. «Πιστεύει ότι διασκεδάζουµε;», είπε στη 
συµµαθήτριά της, ψιθυριστά. Η οµολογουµένως µη ρεαλιστική εικόνα του εαυτού µου 
ως δασκάλα µουσικής, που θα µπορούσε να δηµιουργήσει µια χαρούµενη τάξη που θα 
ενθουσίαζε τη µονάδα και το σύνολο, ανατράπηκε αµέσως και άρχισα να αισθάνοµαι 
ένοχη που ήµουν σε λάθος επάγγελµα. Ένιωθα ότι ένας άλλος δάσκαλος µουσικής, κι 
όχι εγώ, θα ήταν σε θέση να δηµιουργήσει την απόλαυση που αυτό το κορίτσι έθετε 
τώρα υπό αµφισβήτηση». 

(Dolloff, 2007) 

Πελάτης 1:  «Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι δεν ήµουν η µόνη στην τάξη, ότι µαζί 
µου στεκόταν η ιδεολογία και η προσδοκία έτοιµες να µε τραβήξουν στην «σωστή» 
κατεύθυνση. Με όλη την επιθυµία του κόσµου να γίνω ένας παράγοντας αλλαγής, 
ήµουν απροετοίµαστη να αντιµετωπίσω αυτό που πραγµατικά σηµαίνει [να είσαι 
παιδαγωγός]...». 

(MacKenzie, 2010) 

Σερβιτόρος:  Επιτρέψτε µου επίσης να σας προσκαλέσω στην εµπειρία της 
τελευταίας στον κατάλογο κατηγορίας πιάτων µας. Εδώ έχουµε τη fusion κουζίνα, 
όπου οι διαφορετικές και φαινοµενικά ασύµβατες γεύσεις προσπαθούν να 
συνυπάρξουν στο ίδιο πιάτο.  

Πελάτης 3:  «Το να είσαι µουσικός και δάσκαλος για µένα δεν συµβιβάζονται. Οι 
εκπαιδευτικοί ανήκουν σε ένα τελείως διαφορετικό πολιτισµό...». 

Πελάτης 4:  «Δεν ήµουν έτοιµος να εγκαταλείψω την καριέρα µου ως εκτελεστής… 
(Κι όµως) είναι υπέροχο να λες ότι είσαι τόσο εκπαιδευτικός µουσικής όσο και 
επαγγελµατίας µουσικός. Οι ταυτότητες είναι συµβατές… Είµαι µουσικός και δάσκαλος 
µουσικής. Οι δύο ταυτότητες εναρµονίζονται». 

Πελάτης 1:  «Ήξερα από αυτούς τους µουσικούς και από τη δική µου εµπειρία, ότι 
υπήρχε µια συνεχής ανάγκη για αναγνώριση. Υπήρχε η άποψη ότι το να γίνει κανείς 
δάσκαλος µουσικής στην τάξη θα µείωνε το κύρος του ως µουσικού. Μοιραστήκαµε 
τους φόβους µας για την απώλεια της ταυτότητας του µουσικού». 

(Lee, 2004) 

Πελάτης 2:  «Περιµένετε ένα λεπτό. Ξέρω ποια είµαι… Είµαι µια µουσικός. 
Τραγουδάω τζαζ µουσική και εβραϊκή µουσική µε την µπάντα µου… Είµαι 
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εκπαιδευτικός µουσικής... Είµαι η πρόεδρος του Τµήµατος Μουσικής Εκπαίδευσης στο 
Boston Conservatory… Είµαι µια ερευνήτρια, µελετώ τις επαγγελµατικές ταυτότητες 
των εκπαιδευτικών µουσικής… Είµαι µια γυναίκα, µια αδελφή, µια φίλη, µια kickboxer, 
µια παίκτρια του γκολφ, οπαδός των RedSox, ιδιοκτήτρια σπιτιού, και τόσα άλλα. 
Νιώθω άβολα όταν θέτω περιορισµούς σχετικά µε το ποια είµαι, για ποιους λόγους 
είµαι γνωστή ή για το πώς παρουσιάζω τον εαυτό µου». 

 (Bernard, 2005) 
  
Πελάτης 3:  «Χάρτινα πατρόν της Τζάκι. Κραγιόν στην Μαίρυλιν και τη Λίζ. Ο Άντυ 
θέλει να γίνει ο νέος Τζον. Ξεθωριασµένες γυναίκες µε βαριά µάτια. Χείλη από νέον. 
Δεν υπάρχει παράθυρο στην ψυχή. Μόνο λιθογραφικές σκιές του εαυτού». 

(Brogden, 2003) 

Πελάτης 4:  Νοµίζω ότι χορτάσαµε. Τόσες γεύσεις, τόσα πιάτα, τόσες εµπειρίες. 
Θα θέλαµε πολύ να ακούσουµε τι επιδόρπιο µας επιφυλάσσει το µενού. 

Επιδόρπια 

Σερβιτόρος:  Στην παρασκευή του επιδορπίου χρησιµοποιούνται διαφορετικά υλικά, 
άλλα ωµά κι άλλα ψηµένα µε ποικίλους τρόπους. Υπάρχουν υλικά που σχεδόν 
καίγονται για να δώσουν αυτήν την απαλή δροσερή καραµελένια gourmet γεύση. Στο 
επιδόρπιο κάθε υλικό είναι αναντικατάστατο, για να δηµιουργηθεί η ιδιαιτερότητα 
που διακρίνει ένα επιδόρπιο.  
Πελάτης 1:  Όλοι µαζί, ό,τι και να είναι ο καθένας µας, ζάχαρη, βανίλια ή κακάο, 
βουτάµε οικειοθελώς ή όχι στο καζάνι που λέγεται εκπαιδευτικό σύστηµα. 
Πελάτης 2:  Κουβαλάµε την ιδιαίτερη σύστασή µας, τη χαρακτηριστική γεύση, 
µυρωδιά και τα θρεπτικά µας στοιχεία. Όµως δεν χρειαζόµαστε όλοι το ίδιο 
ανακάτεµα. 
Πελάτης 3:  Για να βγει το επιδόρπιο ενδιαφέρον και να µη γίνουµε ένας άνοστος 
πουρές, χρειάζεται να βγούµε από το καζάνι διατηρώντας τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά µας, όντας όµως µαγειρεµένοι και όχι ωµοί. Έτσι θα 
δηµιουργήσουµε ένα gourmet ισορροπηµένο πιάτο, αναδεικνύοντας ο καθένας τον 
χαρακτήρα του, τις ιδιαιτερότητές του, κι έχοντας πάντα κατά νου να µην 
σκεπάσουµε τις άλλες γεύσεις... 
Πελάτης 4:  ...αλλά να τις βοηθάµε να αναδειχθούν εξίσου, ώστε όσοι γευτούν 
αυτό το πιάτο να ευχαριστιούνται, να χαίρονται και να ζητούν κι άλλο. 
Πελάτης 1:  Για να το καταφέρουµε όµως αυτό, αφού εµείς παίρνουµε την 
απόφαση για το πόσο θα µαγειρευτούµε και πώς, τι θα φυλάξουµε και τι θα 
αναδείξουµε... 
Πελάτης 2:  ... οφείλουµε να γνωρίζουµε τι είµαστε και τι θέλουµε να πετύχουµε. 
Πελάτης 3:  Και όλα αυτά σε αρµονία και ισορροπία µε τους υπόλοιπους στο 
καζάνι µας. 
Πελάτης 4:  Και αν κάτι ξέρουµε ή µαθαίνουµε στην πορεία, ας το µοιραζόµαστε. 
Όλοι µαζί, σε αρµονία, µπορούµε να δηµιουργήσουµε το ιδανικό πιάτο. 
Σερβιτόρος: Αγαπητοί µου, µετά από όλα αυτά, είστε έτοιµοι να παραγγείλετε; 
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Συζήτηση 
Η µελέτη των δέκα προσωπικών ιστοριών ανέδειξε βασικά θέµατα που επηρεάζουν 
την ταυτότητα του δασκάλου. Τα παιδικά και µαθητικά βιώµατα, η συναισθηµατική 
φύση της σχέσης δασκάλου-µαθητή από όποια πλευρά κι αν βιώθηκε, το προσωπικό 
όραµα για τη διδασκαλία και η σύγκρουσή του µε την πραγµατικότητα, οι πολλαπλοί 
ρόλοι ή ταυτότητες που αντιλαµβάνεται για τον εαυτό του ο εκπαιδευτικός, όλα αυτά 
ζυµώνουν εκείνο που ο ίδιος θεωρεί ότι είναι. Μέσα από τις δέκα βαθειά προσωπικές 
ιστορίες, φαίνεται ότι αυτό που οι δάσκαλοι ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν είναι 
από τη µια η προσωπική τους «φιλοσοφία» και από την άλλη οι στιγµές που τους 
σηµάδεψαν βαθύτερα στην πορεία της ζωής τους. Κάποιοι έχουν ανάγκη την 
εξοµολόγηση, αποζητώντας σαν λύτρωση να µοιραστούν αυτές τις στιγµές µαζί µας.  
Ο εκπαιδευτικός που στοχάζεται ξανά και ξανά για το ποιός είναι και γιατί, παίρνει το 
ρίσκο να διαπιστώσει, να στοχαστεί, να αναστοχαστεί και να εκτεθεί, βγαίνοντας 
συχνά έξω από τις νόρµες. Τέτοια είναι τα κείµενα που αναλύθηκαν. Κάθε δάσκαλος 
και µια διαφορετική πορεία, µία άλλη προσωπικότητα, ένας άλλος κόσµος. Ποια 
κοινή συνισταµένη θα ορίσει τον ιδανικό δάσκαλο άραγε; Ο δάσκαλος είναι στιγµές, 
πρόσωπα, λόγια, γεγονότα, συναισθήµατα, σκέψεις. Μια λεπτή ισορροπία ανάµεσα 
στο «είµαι», στο «θέλω να είµαι» και στο «φοβάµαι» χωρίς οδηγίες προς 
«ναυτιλοµένους». Ευτυχώς... 
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