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Ξεκινώντας να μιλάμε, όλοι μαζί σε αυτή την συνάντηση για αυτό το θέμα δεν μπορεί 
να μην αναλογιστούμε από ποιες φουρτούνες πέρασαν τα Κέντρα Πρόληψης και η 
Πρόληψη, από ποιες αμφισβητήσεις, τόσο όσον αφορά την ύπαρξη τους ως θεσμούς 
της Κοινότητας ή της Πολιτείας (το διαζευκτικό δεν είναι τυχαίο, είναι μια διαλεκτική 
σύγκρουση μέσα μας), αλλά και όσον αφορά την ίδια την επιστημονικότατα , την 
αποτελεσματικότητα της Πρόληψης την επάρκεια της να υποστηρίζεται από πόρους 
που σπανίζουν στον χώρο της Φροντίδας Υγείας.  
Και πιστεύουμε βέβαια με πολύ αγώνα, πρώτα στο πεδίο των δράσεων, αλλά και της 
συλλογικής υποστήριξης του έργου μας μέσα σε ένα άνυδρο για μας πλαίσιο 
δημιουργήσαμε. Συνεπώς η κριτική σήμερα που κάνουμε είναι μια πρόκληση για 
αναζωογόνηση, που τιμά και σέβεται τον αγώνα των ανθρώπων πίσω από την 
Πρόληψη. 
Αν παρατηρήσει κανείς καλά το διαχρονικά υπαρκτικό ερώτημα που στέκεται πίσω 
από όλες τις συζητήσεις ή και διαμάχες γύρω από την αποστολή, τον χαρακτήρα, 
ακόμα και τη νομική μορφή των Κέντρων Πρόληψης είναι : «Τίνος είναι τα Κέντρα 
Πρόληψης, της «Κοινότητας», ή της «Πολιτείας»;  
Ακούγεται οξύμωρο, γιατί σαφώς σε κάθε πολιτική θεωρία, η Κοινότητα ή (οι 
Κοινότητες, τόσο γεωγραφικά, όσο και πολιτισμικά, ταξικά, γλωσσικά κλπ) και η 
Πολιτεία συνδέονται1. Στην περίπτωση μας όμως, τονίζεται η φύση της κοινοτικής 
ζωής που παραπέμπει σε ρέουσες, μάλλον άτυπες συσσωματώσεις και θεσμούς, 
ενώ η Πολιτεία είναι μάλλον το κάτι απ’ έξω δοσμένο, άκαμπτο, γραφειοκρατικό 
που δεν μπορεί να γίνει εύκολα υποκείμενο κοινωνικών διεργασιών.   

                                                             
1 Καρκατσούλης Π. (2015). Κοινότητα-κοινοτισμός-κοινωνία- κοινωνική θεωρία: από την αυτονομία στην αυτο-
αναφορά. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 4, 1–18. https://doi.org/10.12681/sas.736 
Βλέπε και Δεμερτζής Ν. (2015). Παγκοσμιοποίηση, κοινότητα και δημόσιος χώρος. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση 
Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 4, 53–78. https://doi.org/10.12681/sas.738 
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Χωρίς να πούμε, ότι μια τέτοια εικόνα δεν αντανακλά σε αρκετές περιπτώσεις ένα 
μέρος της πραγματικότητας, θα επισημάνουμε μια σειρά από στοιχεία που 
αδυνατίζουν κάθε αφοριστική άποψη, κάθε ευκολία και μπορούν να ανοίξουν 
ουσιαστικό διάλογο για το που θα πάμε μετά το σταυροδρόμι, ή αν μπορούμε να 
ανοίξουμε νέο μονοπάτι.  
Α) Τα Κέντρα Πρόληψης, δεν είναι δημιουργήματα στην μεγάλη πλειοψηφία τους της 
Κοινότητας2, αλλά της Πολιτικής Βούλησης μιας εποχής που η λεγόμενη «Κοινωνία 
των Πολιτών» είχε θεωρηθεί ως στρατηγικό εργαλείο3. 
Ακόμα και σήμερα  ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προωθεί την ενσωμάτωση 
ανάλογων πολιτικών 4 , όμως δεν είναι σίγουρο ότι σε όλες τις περιπτώσεις αυτό 
πετυχαίνει. 5 
Στην περίπτωση των Κέντρων Πρόληψης, η αρχική πρόβλεψη ότι το οικονομικό τους 
βάρος, θα αναλάβει μετά από τρία χρόνια κυρίως η Αυτοδιοίκηση, δεν 
πραγματοποιήθηκε στην βάση και χρειάστηκε πολιτική συμφωνία Κυβέρνησης – 
ΚΕΔΕ για να αναληφθεί το βάρος κεντρικά. 6 
Βεβαίως μετά ήρθαν η απροθυμία της επόμενης κεντρικής κυβέρνησης να αναλάβει 
το βάρος, η οικονομική κρίση και ο διεθνής οικονομικός έλεγχος που μείωσαν τους 
κρατικούς πόρους που πήγαιναν στην «Κοινωνία των Πολιτών», στοιχεία που απλώς 
συμπληρώνουν το σκηνικό.  
Β) Όταν η «Κοινωνία των Πολιτών» μετατρέπεται σε εργοδότη και μάλιστα σε ένα 
σχεδόν αρρύθμιστο πλαίσιο δικαιωμάτων αλλά και υποχρεώσεων των εργαζομένων 
αναδύονται άλλα δυναμικά που πολλές φορές περιορίζουν το πλεονέκτημα των , 
«αποκεντρωμένων και συνεργατικών προσεγγίσεων»7, που ο ίδιος ο Παγκόσμιος 

                                                             
2 Προφανώς υπήρξε η πρώτη πεντάδα, των Κέντρων Πρόληψης που ήταν καθαρά δημιούργημα «από τα κάτω», που μετά τα 
αγκάλιασε ο ΟΚΑΝΑ, αλλά έπειτα τα υπόλοιπα ήταν σχεδιασμός που πρότεινε το Υπουργείο Υγείας και ο ΟΚΑΝΑ και η 
Τοπική κυρίως αυτοδιοίκηση τον ακολούθησε με διαφορετικούς ρυθμούς. Μια απλή ιστορική έρευνα νομίζουμε αποδεικνύει 
του «λόγου το αληθές».  
Δες: Μανίνα Τερζίδου, « Ιστορική αναδρομή της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά στην Ελλάδα», 
https://www.ektepn.gr/activities/politiki-kai-nomothesia/istoriki-anadromi-tis-nomothesias-gia-ta-narkotika-stin-ellada : «Το 
1995, ….ιδρύεται Κέντρο Εκπαίδευσης για την Πρόληψη της Χρήσης Ναρκωτικών και την Προαγωγή της Υγείας (η τότε 
ονομασία του: «Σχολή Στελεχών Προγραμμάτων Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας»). Την ευθύνη για τη 
λειτουργία της Σχολής (μετέπειτα) έχει το ΕΠΙΨΥ σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ. 
Το 1996, ο ΟΚΑΝΑ ξεκινά την ανάπτυξη ενός δικτύου πρόληψης σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ιδρύονται τα 
δύο πρώτα Κέντρα Πρόληψης (το 1997 άλλα 8, το 1998 άλλα 23, το 1999 άλλα 7, το 2000 άλλα 8, το 2001 άλλα 6, το 2002 
άλλα 8, το 2003, το 2005, το 2008, το 2012 και το 2013 από ένα, το 2006 5 και το 2014 τα τελευταία…» 
 
3 Α. Φερώνας, «Η Κοινωνία των Πολιτών: Θεσμική συγκρότηση και ο ρόλος της σε Ε.Ε. και Ελλάδα, ιδίως σ.σ. 50-62 
file:///C:/Users/USER/Downloads/223-756-1-PB.pdf  
και Παπαντωνίου Ε.Κ. «Η κοινωνία πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων», 
https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5093 και 
 
4 World Health Organization 2021, «Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εργασίας, 2020-2025 ενοποιημένη δράση για καλύτερη υγεία 
στην Ευρώπη», σ. 25-28, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/344497/WHO-EURO-2021-1919-41670-59495-
eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
5 Μάργαρης Θ. , Χριστοδουλίδης Ι. ,“Μια εμπειρική μελέτη των συνθηκών λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης στην Ελλάδα», 
ΤΕΙ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΣΙΑΣ 2015 στο 
http://repository.library.teimes.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/3978/%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9
C%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%
CE%97%20%20%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%98%CE%97%CE%9A%CE%A9%CE
%9D%20%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE
%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%A1%CE%A9%CE%9D%20%CE%A0%CE%A1%C
E%9F%CE%9B%CE%97%CE%A8%CE%97%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%95%CE%9B%C
E%9B%CE%91%CE%94%CE%91..pdf?sequence=1&isAllowed=y  
6 Οπ. π.  
7 World Health Organization 2021, Όπ. π. σ. 27.  
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Οργανισμός Υγείας θέλει να προωθήσει . Σε όλο αυτό το θέμα, ας προστεθεί ότι το 
προσωπικό έχει ενταχθεί με «ψιλό» τρόπο, αλλά πάντως έχει ενταχθεί, από το 2014-
15 και κυρίως λόγω της διεθνούς οικονομικής επιτροπείας στο προσωπικό του 
Δημοσίου   και όποιος στέκεται εμπόδιο στην κανονική μετάβαση, απλώς εντείνει την 
ασάφεια που ταλαιπωρεί τον θεσμό πρώτα από όλα. Οι «αποκεντρωμένες και 
συνεργατικές προσεγγίσεις» αφορούν εν πρώτοις τον τομέα του κοινωνικού 
σχεδιασμού. Στην 5η Πανελλαδική Συνάντηση Φορέων της Πρόληψης στα Ιωάννινα , 
έχουμε από τότε και αναλυτικά μιλήσει8.  
Γ) Στις περισσότερες των περιπτώσεων, έχουμε μικρές ομάδες εργαζομένων, που η 
μεταξύ τους σχέση καθίσταται εργαλείο και ποιοτικός δείκτης δουλειάς και δεν έχει 
υπάρχει καμία πρόβλεψη πρόληψης, εκτός της «ιδιωτικής πρωτοβουλίας», αυτής της 
δύσκολης συνθήκης, αλλά ούτε αντιμετώπισης της κινητικότητας του προσωπικού 
από το ένα Κέντρο Πρόληψης στο άλλο, που θα υπήρχε εάν υπήρχε ενοποίηση του 
μοντέλου, έστω σε «ομοσπονδιακή» βάση. Αντίθετα υπάρχει επιπρόσθετα 
αξιοσημείωτο ποσοστό εργαζομένων που για άλλους λόγους π.χ. οικογενειακούς 
επιθυμεί μετάθεση και βρίσκεται εγκλωβισμένο γιατί δεν γίνονται προσλήψεις σε 
άλλες κέντρα πρόληψης (καθόλου) και όμορες δομές (απειροελάχιστες) μόνιμου 
προσωπικού  τα τελευταία χρόνια9. Θα μπορούσε να απαντήσει κανείς «κυνικά»: «Να 
παραιτηθούν, να φύγουν!» Βεβαίως αυτό είναι καταστροφικό πρώτα από όλα από 
την πλευρά του θεσμού. Γιατί πρόκειται για υπερεξειδικευμένο προσωπικό και 
προσωπικό εξ’ αιτίας και της κατάστασης που αναφέραμε παραπάνω δεν βρίσκεται.  
Χώρια που να απαντάει ένα Κέντρο Πρόληψης έτσι σε προβλήματα των πιο δικών του 
ανθρώπων αμαυρώνει τον χαρακτήρα του.  
Δ) Σε όλα αυτά, ας προστεθεί η αντιφατικότητα της συνεργασίας αυτής της υβριδικής 
θεσμικής μορφής, χαοτικά ίσως δυναμικής (και στον πόλο της δημιουργίας, αλλά και 
σε αυτόν της καταστροφής μερικές φορές) με έναν οργανισμό , τον ΟΚΑΝΑ, άκρως 
συγκεντρωτικό, στον οποίο, το πανίσχυρο κυβερνητικά διορισμένο ΔΣ του θέτει 
προτεραιότητες που πρέπει να υπηρετηθούν, αλλάζοντας άρδην σχεδιασμούς και 
δημιουργώντας δυσκολίες ανταπόκρισης στο δικό του προσωπικό. Δεν θα επεκταθώ 

                                                             
8 Αλέξανδρος Σταθακιός, και Στελέχη Πρόληψης  του Κ. Π. Ν. Σάμου, «Φάρος» ,  «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ», 5η Πανελλαδική Συνάντηση Φορέων της 

Πρόληψης 26-30 Μαρτίου 2003 Ιωάννινα, Πρακτικά.  Βλέπε και Αλέξανδρος Σταθακιός, "Η εξάρτηση δεν είναι το πρόβλημα 

είναι το σύμπτωμα",  εφημερίδα ΑΥΓΗ, 29/06/2007, 

https://www.academia.edu/36580537/_%CE%97_%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%

B7_%CE%B4%CE%B5%CE%BD_%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF_%CF%80%CF%81

%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9_%CF%84%C

E%BF_%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%80%CF%84%CF%89%CE%BC%CE%B1_%CE%86%CF%81%CE%B8%CF%81

%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B5%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE

%B4%CE%B1_%CE%91%CE%A5%CE%93%CE%97_29_06_2007 

 
9 Υπάρχουν πολλές επιστημονικές Εργασίες τα προηγούμενα χρόνια που συσχετίζουν την κινητικότητα του προσωπικού 
υγείας με την επαγγελματική εξουθένωση. Ενδεικτικά: Σπανού Βασιλική, «Η κινητικότητα των εργαζομένων στο Γενικό 
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης: διάφορες αιτίες αποχώρησης και συσχέτιση Burnout (συναισθηματική 
εξάντληση, αποπροσωποποίηση, προσωπική επίτευξη)», Ψηφίδα, ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων, 
2014 .https://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15982 και Θωμαδάκη Φανή, «Αξιολόγηση της σημασίας του burn-out σε 
εργασιακούς χώρους που σχετίζονται με τη διαχείριση τοξικομανών (Μεταπτυχιακή εργασία)» , Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης-  Τμήμα Ιατρικής,  
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/12422 
 

https://www.academia.edu/36580537/_%CE%97_%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%B4%CE%B5%CE%BD_%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF_%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF_%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%80%CF%84%CF%89%CE%BC%CE%B1_%CE%86%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B5%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1_%CE%91%CE%A5%CE%93%CE%97_29_06_2007
https://www.academia.edu/36580537/_%CE%97_%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%B4%CE%B5%CE%BD_%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF_%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF_%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%80%CF%84%CF%89%CE%BC%CE%B1_%CE%86%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B5%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1_%CE%91%CE%A5%CE%93%CE%97_29_06_2007
https://www.academia.edu/36580537/_%CE%97_%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%B4%CE%B5%CE%BD_%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF_%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF_%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%80%CF%84%CF%89%CE%BC%CE%B1_%CE%86%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B5%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1_%CE%91%CE%A5%CE%93%CE%97_29_06_2007
https://www.academia.edu/36580537/_%CE%97_%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%B4%CE%B5%CE%BD_%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF_%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF_%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%80%CF%84%CF%89%CE%BC%CE%B1_%CE%86%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B5%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1_%CE%91%CE%A5%CE%93%CE%97_29_06_2007
https://www.academia.edu/36580537/_%CE%97_%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%B4%CE%B5%CE%BD_%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF_%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF_%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%80%CF%84%CF%89%CE%BC%CE%B1_%CE%86%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B5%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1_%CE%91%CE%A5%CE%93%CE%97_29_06_2007
https://www.academia.edu/36580537/_%CE%97_%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%B4%CE%B5%CE%BD_%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF_%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF_%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%80%CF%84%CF%89%CE%BC%CE%B1_%CE%86%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B5%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1_%CE%91%CE%A5%CE%93%CE%97_29_06_2007
https://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15982
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/12422


άλλο. Στον διάλογο έχω να θυμίσω στους διαφωνούντες πάμπολλα παραδείγματα 
της κοινής μας εμπειρίας. Ένα όμως έχει σημασία. Κατά καιρούς έχει γίνει 
προσπάθεια να υπάρξει μια minimum επεξεργασία κοινού λόγου μεταξύ Κέντρων 
Πρόληψης και ΟΚΑΝΑ.  
Αυτό κάθε φορά ανατρέπεται επειδή κάθε τρία - τέσσερα χρόνια έχουμε ένα 
συνολικά διαφορετικό πρόταγμα. Η λόγος για την «Καταπολέμηση των Ναρκωτικών» 
και την επιδιωκόμενη αποτελεσματικότητα της «Πρόληψης της Χρήσης» τους 
συνεχίζει, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις κοινωνικών επιστημόνων, να είναι ένα 
πολιτικό επίδικο διαμόρφωσης της λεγόμενης «κοινής γνώμης», που δυσκολεύει την 
ουσιαστική και στρατηγική Πρόληψη.10 Η υιοθέτηση των λεγόμενων Ευρωπαϊκών 
Προτύπων, θα βοηθήσει ενδεχομένως σε αυτό το σημείο, στο βαθμό που έχει 
ενσωματωθεί σε αυτά η εμπειρία των Κέντρων Πρόληψης της Ελλάδας και στο βαθμό, 
που θα υπάρξει η ευελιξία της διαρκούς αναπροσαρμογής και στενής και ισότιμης 
επαφής με τους ανθρώπους του πεδίου, δηλαδή με τους Λειτουργούς της Πρόληψης.  
Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να εισάγουμε το δεύτερο υπαρκτικό ερώτημα, το 
οποίο μπορεί να ακουστεί ρητορικό, αλλά δεν είναι. Όχι γιατί τα δυο μέρη του 
ερωτήματος δεν μπορούν να συνδεθούν, αλλά γιατί συχνά πάλι ορίζονται τα δυο 
μέρη έτσι που δεν μπορούν να συνδεθούν.  
 Για προβλήματα σε σχέση με την αποτελεσματικότητα θα μιλάει η μια πλευρά και 
για «ιατρικοποίηση», «γραφειοκρατικοποίηση», θα μιλήσουν οι της βαθιάς, 
αιτιώδους και μακροπρόθεσμης προαγωγής της συνολικής Υγείας της Κοινότητας. Ο 
διάλογος μεγάλος. 11 
Ναι το ερώτημα είναι κατά πόσο είμαστε Κέντρα της «Πρόληψης των Εξαρτήσεων» ή 
της «Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας» της Κοινότητας.  
Από τη μια τα Κ.Π. κατανοούνται ως τοπικοί μοχλοί ενός «εθνικού προγράμματος 
πρόληψης των Εξαρτήσεων», που έχει αναφορά σε κάποιο ευρωπαϊκό. Έχει παντού 
ομογενοποιημένους στόχους, δείκτες, εργαλεία, αξιολογήσεις και τρόπο διοίκησης… 
«ISO Πρόληψης», ίσως έψαχνε ένας «τεχνοκράτης». Ασφαλώς και σε αυτό το μοντέλο 
υπάρχει τοπικότητα, αλλά μέσα από έρευνες διαπιστωμένη, τέτοια που να στηρίζει 
αποκλίσεις σε πληθυσμούς και συμπεριφορές από κάποιο γενικό μοντέλο. Οι ειδικοί 
                                                             
10 Χάιδου Ανθοζωή, «Ναρκωτικά. Χρήση-Εξάρτηση-Επίσημος κοινωνικός έλεγχος», Νομική Βιβλιοθήκη- Σάκουλας, 2016 και 
Τάκης Φωτόπουλος, «Ναρκωτικά: Πέρα από την δαιμονολογία της ποινικοποίησης και την "προοδευτική" μυθολογία της 
φιλελευθεροποίησης», εκδ. Ελεύθερος Τύπος, Αθήνα 1999: 
https://www.inclusivedemocracy.org/fotopoulos/greek/grbooksdrugs/whole_book.htm 
  
  
11 Δες ενδεικτικά: Μαρία Σαλτού,  «Ο ρόλος της ενδυνάμωσης των ομάδων στην πρόληψη των 
εξαρτήσεων και στην ψυχική υγεία των νέων», Πάτρα, 2020 στο 
https://nemertes.library.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/14214/1/%ce%9demertes_Saltou.pdf 
και ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Πολιτικές υγείας κατά των εξαρτήσεων “Η περίπτωση των 
εξαρτημένων στα Ψυχιατρικά Ιδρύματα”, Κόρινθος, 2014 στο 
https://amitos.library.uop.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/2834/%CE%A0%CE%9F%CE%9B%C
E%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91%CE%
A3%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%20%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%9E%CE%91
%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D%20%27%27%CE%97%20%CE%A0%CE%9
5%CE%A1%CE%99%CE%A0%CE%A4%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE
%95%CE%9E%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D%20%CE%
A3%CE%A4%CE%91%20%CE%A8%CE%A5%CE%A7%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A
%CE%91%20%CE%99%CE%94%CE%A1%CE%A5%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%27%27.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y 
 

https://www.inclusivedemocracy.org/fotopoulos/greek/grbooksdrugs/whole_book.htm
https://nemertes.library.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/14214/1/%ce%9demertes_Saltou.pdf
https://amitos.library.uop.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/2834/%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%20%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D%20%27%27%CE%97%20%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A0%CE%A4%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%A4%CE%91%20%CE%A8%CE%A5%CE%A7%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%99%CE%94%CE%A1%CE%A5%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%27%27.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://amitos.library.uop.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/2834/%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%20%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D%20%27%27%CE%97%20%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A0%CE%A4%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%A4%CE%91%20%CE%A8%CE%A5%CE%A7%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%99%CE%94%CE%A1%CE%A5%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%27%27.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://amitos.library.uop.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/2834/%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%20%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D%20%27%27%CE%97%20%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A0%CE%A4%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%A4%CE%91%20%CE%A8%CE%A5%CE%A7%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%99%CE%94%CE%A1%CE%A5%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%27%27.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://amitos.library.uop.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/2834/%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%20%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D%20%27%27%CE%97%20%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A0%CE%A4%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%A4%CE%91%20%CE%A8%CE%A5%CE%A7%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%99%CE%94%CE%A1%CE%A5%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%27%27.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://amitos.library.uop.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/2834/%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%20%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D%20%27%27%CE%97%20%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A0%CE%A4%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%A4%CE%91%20%CE%A8%CE%A5%CE%A7%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%99%CE%94%CE%A1%CE%A5%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%27%27.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://amitos.library.uop.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/2834/%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%20%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D%20%27%27%CE%97%20%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A0%CE%A4%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%A4%CE%91%20%CE%A8%CE%A5%CE%A7%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%99%CE%94%CE%A1%CE%A5%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%27%27.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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της Πρόληψης εδώ είναι σαν μορφωμένοι μεν, αλλά πάντως υπαξιωματικοί και 
οπλίτες του στρατού σωτηρίας από τα ναρκωτικά.  
Από την άλλη τα κέντρα Πρόληψης κατανοούνται περίπου ως «τοπικά κινήματα 
υποστήριξης της Υγείας» στα οποία οι ειδικοί της Πρόληψης έχουν τον ρόλο του 
εμψυχωτή, ίσως και του ψυχαναλυμένου, με επίγνωση των ορίων μεν , αλλά πάντως 
«καθοδηγητή-γκουρού».  
Η αλήθεια είναι βέβαια ότι όλα τα θεσμικά κείμενα (Άρθρο 61 ν.3459/ 2006, 
κεντρικές και διμερείς συμβάσεις ), αν τα δει κανείς προσεκτικά στο πρώτο σχήμα 
αναφέρονται και μάλιστα στενά. 
Θα μπορούσε κανείς να συνεχίσει τα δίπολα. Και να προκαλεί για να σπάσει το 
περίβλημα της ωραιοποίησης. Δεν φτάνει ο χρόνος αυτού του διαλόγου. 
Θα κλείσω με δυο καταφάσεις- «νήματα» για διάλογο, όχι «τσιτάτα»: 
1.Δεοντολογικά η θέση του Κέντρου Πρόληψης, όπως τελικά διαμορφώθηκε στην 
Ελλάδα, είναι σε ένα δημόσιο και ολιστικό σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 
Εφόσον παραδεχτούμε ότι με την πρόληψη των αιτιών που δημιουργούν εξάρτηση 
ασχολούνται ένα σωρό ειδικοί της υγείας, αλλά και άλλοι επιστήμονες τους οποίους 
πρέπει να διασύνδεουμε και να συντονίζουμε στο συγκεκριμένο ζήτημα. Με αυτούς 
πρέπει να γίνουμε θεσμικά και εργασιακά ισότιμοι. Σε ένα τέτοιο ολιστικό σύστημα 
πάμε με «προίκα» αυτό που ξέρουμε καλά και τείνουμε να το ξεχάσουμε, όταν 
έχουμε Burn out: Την ευαισθητοποίηση της Κοινότητας. Οι Τοπικές Κοινωνίες έχουν 
συνολικά λόγο σε αυτό το εγχείρημα, αλλά πάντα θα πρέπει να διερευνά κανείς, αν 
αυτός λόγος έρχεται μέσα από ένα πραγματικά δημοκρατικό δίαυλο.  Το 
Δεοντολογικό μπορεί να απέχει από το εφικτό, πάντα όμως μπορεί να γίνει 
αξιολόγηση με την απόσταση που τα χωρίζει. 
2. Καθολική,  επικεντρωμένη και ενδεδειγμένη πρόληψη, είναι τρεις πλευρές της 
ίδιας Πρότασης: Του Κοινοτικού μοντέλου της Πρόληψης. Ασφαλώς η βάση είναι η 
πρώτη, γιατί μέσα σε ευαισθητοποιημένες Κοινότητες προάγονται και τα επί μέρους, 
αλλά δεν είναι φτάνει,  ειδικά σε Κοινότητες με μεγάλη κοινωνική διαφοροποίηση. 
Όσοι τις χρησιμοποίησαν διαζευτικά, «βάφτιζαν» έτσι άλλα πράγματα που είχαν στο 
μυαλό τους, ή προσδοκούσαν αποτελέσματα στις ευάλωτες ομάδες για λόγους 
επικοινωνιακούς.  
Μιλήσαμε αρκετά για τα προβλήματα των εργαζομένων, αλλά τα συνδέσαμε με την 
υλοποίηση του έργου της Πρόληψης.  Θεωρούμε ότι κανένας επιστημονικός λόγος 
δεν μπορεί να αποσυνδέσει σημαντικά προβλήματα του παραγωγού του έργου από 
το ίδιο το έργο. Τότε θα μιλούσαμε για την μέγιστη Αλλοτρίωση.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



To Συστημικό  Συνθετικό Συστημικό Καταξιωτικό Μοντέλο Για την 
Πρόληψη στην Κοινότητα: Ένας Κριτικός Αναστοχασμός. 
 
Λεχoυρίτης Γιώργος, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας, Παράρτημα  Αθηνά «Πολιάς». 
 
Η πρόληψη της ψυχοκοινωνικής υγείας αναφέρεται στο σύνολο των μέτρων που 
λαμβάνονται πριν την εκδήλωση μιας συμπεριφοράς και αφορά την αντιμετώπιση 
των παραγόντων που κάνουν το άτομο ευάλωτο (παράγοντες κινδύνου) και την 
ενίσχυση των παραγόντων που το ενδυναμώνουν και το προστατεύουν 
(προστατευτικοί παράγοντες).  
Η πρόληψη δεν εξαντλείται στην παροχή πληροφοριών και αξιοποιεί εκπαιδευτικές 
διεργασίες ενεργού μάθησης με στόχο την ενδυνάμωση την υποστήριξη και την 
εκπαίδευση των ατόμων και των ομάδων, ώστε να υιοθετήσουν θετικές στάσεις ζωής 
και να αναπτύξουν δεξιότητες(ατομικές και κοινωνικές) που θα λειτουργήσουν ως 
προστατευτικοί παράγοντες. 
Τα προγράμματα πρόληψης σε σχέση με την ομάδα στόχου διακρίνονται: σε 
Καθολικά Προγράμματα: τα οποία είναι σχεδιασμένα να απευθύνονται στο γενικό 
πληθυσμό. Επικεντρωμένα Προγράμματα : τα οποία είναι σχεδιασμένα να 
απευθύνονται σε ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως τα παιδιά των χρηστών 
ναρκωτικών ή σε μαθητές με σχολική αποτυχία. Ενδεδειγμένα Προγράμματα: τα 
οποία είναι σχεδιασμένα να απευθύνονται σε άτομα που ήδη έχουν αρχίσει να 
εμφανίζουν προβληματική συμπεριφορά, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και την 
παρέμβαση σε ατομικό επίπεδο (Κούτρας,2014).  
Τόσο τα καθολικά όσο και τα επικεντρωμένα και τα ενδεδειγμένα προγράμματα 
πρόληψης, μπορούν να μειώσουν σημαντικά το ποσοστό των προβληματικών 
συμπεριφορών και συμπτωμάτων και να δημιουργήσουν προστατευτικούς 
μηχανισμούς για τη μείωση των παραγόντων κινδύνου στα παιδιά και στους εφήβους. 
Από την άλλη ο  Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναγνώρισε τη χρησιμότητα 
και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ανάπτυξης ατομικών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων και τα ονόμασε Προγράμματα Δεξιοτήτων Ζωής. Σύμφωνα με 
τον Π.Ο.Υ. η Εκπαίδευση Δεξιοτήτων Ζωής πρέπει να αποτελεί τη βάση για την 
εκπαίδευση των παιδιών, γιατί επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που 
καθιστούν τα άτομα ικανά να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις απαιτήσεις και τις 
προκλήσεις της καθημερινής ζωής (WHO, 1993).  
Παράλληλα όρισε ως πιο βασικές τις παρακάτω δεξιότητες: την ικανότητα 
δημιουργικής σκέψης, την ικανότητα κριτικής σκέψης, την ικανότητα 
αποτελεσματικής επικοινωνίας, την ικανότητα δημιουργίας αλλά και διατήρησης 
διαπροσωπικών σχέσεων, την αυτοεκτίμηση σε συνδυασμό με γνώση του εαυτού, 
την ικανότητα για ενσυναίσθηση, την ικανότητα διαχείρισης συναισθημάτων, την 
ικανότητα διαχείρισης της έντασης και του stress, την ικανότητα λήψης αποφάσεων 
και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων (WHO, 1993). 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επίσης τονίζει ότι η έλλειψη φροντίδας για την 
υγεία, συνιστά παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ανεξάρτητα αν πρόκειται 
για ενήλικες ή παιδιά Τονίζει μάλιστα, πως οι συνέπειες είναι ιδιαίτερα 
καταστροφικές στα παιδιά, καθώς οι ικανότητες των ενηλίκων διαμορφώνονται στα 



πρώιμα χρόνια και κρίνει ως απαράδεκτη την παραμέληση των αναγκών των παιδιών 
και των εφήβων για ψυχική υγεία, (WHO, 2005). 
Σημαντικό θέμα είναι και η συσχέτιση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων  
πρόληψης με την εθνικότητα και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των πολιτών 
και μαθητών στην Κοινότητα. Το κοινωνικοοικονομικό και συγκινησιακό επίπεδο της 
οικογένειας επηρεάζει τις γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες των 
μελών της. 
Ο παράγοντας που επηρεάζει περισσότερο τους ανθρώπους δεν είναι η απόλυτη 
έλλειψη αλλά οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες. Η οικονομική κρίση στην 
Ελλάδα αύξησε τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες και επιδείνωσε αρκετούς 
δείκτες ψυχικής υγείας.  
 
Για το Συνθετικό Συστημικό Καταξιωτικό Μοντέλο  
Ένας νέος τρόπος σκέπτεσθαι είναι αναγκαίος και ουσιαστικός αν η ανθρωπότητα 
στοχεύει στο να επιβιώσει και να κινηθεί προς ανώτερα επίπεδα κοινωνικής 
οργάνωσης!(Αλβέρτος Αινστάϊν) 
Ο συστημικός τρόπος σκέπτεσθαι(συστημική σκέψη) είναι μια μέθοδος που 
επιτρέπει να διακρίνεις Ολότητες (το σύν-ολον). Αποτελεί ένα πλαίσιο αναγνώρισης 
αλληλεξαρτώμενων σχέσεων αντί μεμονωμένων πραγμάτων, προτύπων/μοτίβων 
αλλαγής αντί στατικών «φωτογραφιών». Η υψηλή πολυπλοκότητα που 
αντιμετωπίζουμε σήμερα, καθιστά τη συστημική σκέψη ακόμα πιο απαραίτητη. Ίσως 
είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που η ανθρωπότητα έχει τη δυνατότητα να 
δημιουργήσει περισσότερο όγκο πληροφορίας από αυτόν που μπορεί κάποιος να 
επεξεργαστεί, να αναπτύξει πολύ μεγαλύτερο βαθμό αλληλεπίδρασης από αυτόν 
που μπορεί κάποιος να διαχειριστεί και να επιταχύνει τις αλλαγές σε πολύ ταχύτερο 
ρυθμό από αυτόν που μπορεί κάποιος να ακολουθήσει.   (Peter Senge, The Fifth 
Discipline) 
Ένας τρόπος να δούμε τι είναι συνθετικά λειτουργικό, επιβεβαιώνοντας με υπεύθυνο 
τρόπο -τις καλύτερες και τις υψηλότερες ιδιότητες σε ένα σύστημα, μια κατάσταση ή 
ένα άλλο ανθρώπινο ον (Γκοτσης,2019, Cooperrider & Whitney, 1999). 
Η Συστημική Διαλεκτική προσέγγιση αποτελεί την αιχμή ενός ρεύματος σκέψης και 
πράξης πού από την δεκαετία του 1970 διαπερνά τις Επιστήμες του Ανθρώπου με 
κυρίαρχο στοιχείο το πρόταγμα ενός νέου Επιστημονικού Παραδείγματος, μιας Νέας 
Σύνθεσης, για την Ολιστική και Διεπιστημονική κατανόηση της πραγματικότητας. 
Σε ένα ρευστό και συνεχώς αναμορφούμενο γίγνεσθαι, η κριτική και ανοιχτή στη ζωή 
Πρόληψη, χρειάζεται να συναντά τη φιλοσοφία, την επιστήμη ,την τέχνη, τη πολιτική, 
το λαϊκό αίσθημα και τις ανάγκες των πολιτών. 
Η κριτική και ανοιχτή στη ζωή Πρόληψη οφείλει να συνομιλήσει μαζί τους, σε ενεργή 
συνομιλία με τους λόγους της κοινωνίας, γιατί αυτός ο διάλογος φωτίζει και τον δικό 
της δρόμο.  
Με αυτή την έννοια, δεν αποσκοπούμε απλώς στην ενημέρωση, αλλά στην 
αναζήτηση μιας νέας κατεύθυνσης στην Επιστήμη της Πρόληψης, της κριτικής 
ολιστικής σκέψης που μπορεί να προκύπτει μέσα από τη συνάντηση, τον ενεργό 
διάλογο και τη συνομιλία, στο βαθμό που διασταυρώνεται με τους υπόλοιπους 
λόγους της κοινωνίας. και ανοίγεται στη πολυσημία. 
Βασικοί Στόχοι πρόληψης: 



Η προώθηση της ανθρώπινης επικοινωνίας, η διάδοση της διεργασίας ομάδας, ως 
εργαλείο εκπαίδευσης, κοινωνικής και πολιτισμικής ανέλιξης/εξέλιξης και η 
ευαισθητοποίηση στις πρακτικές, της συναισθηματικής νοημοσύνης και της 
ενδυνάμωσης του σχετίζεσθαι, του οργανισμού μάθησης και της κοινοτικής 
συστημικής ανάπτυξης, είναι στόχοι οι οποίοι συνάδουν με τους στόχους της 
πρόληψης.  
Οι δράσεις μας έχουν στόχο την προαγωγή της υγείας συνολικά μέσα από συλλογικές 
δράσεις στο πλαίσιο της Κοινότητας.  
Με βάση τη συστημική φιλοσοφία μας κάποιες από τις γενεσιουργές αιτίες της 
χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, όπως η βία 
στα σχολεία, η σχολική διαρροή, ο νεανικός αλκοολισμός, η εφηβική κατάθλιψη, ο 
εθισμός στο διαδίκτυο, είναι η αποξένωση και η απομόνωση του ατόμου στη 
σύγχρονη κοινωνία, οι ρηχές και επιφανειακές σχέσεις των ανθρώπων, ο έντονος 
ανταγωνισμός, τα καταναλωτικά πρότυπα και η απομάκρυνση του ατόμου από τις 
πραγματικές του ανάγκες.  
Ως αποτέλεσμα, αναδεικνύεται ότι στόχος αυτών των δράσεων είναι να 
προσανατολίζονται στην διαλεκτική άρση των παραπάνω αιτιών.  
Έτσι βλέπουμε να είναι ζητούμενη, μέσα από τις δράσεις στην κοινότητα, η προαγωγή 
κάποιων αξιών όπως η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη, η συνεργατικότητα, η 
δημιουργικότητα, ο διάλογος.  
Ταυτόχρονα είναι ζητούμενο μέσα από τις δράσεις να προάγεται ένα άλλο πρότυπο 
ζωής συνεργατικό με ουσιαστικές σχέσεις, που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές 
ανάγκες των ανθρώπων. 
Η συνθετική συστημική καταξιωτική προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα στον 
παιδαγωγό, εκπαιδευτικό να προσεγγίσει μέσα από ένα διαφορετικό θεωρητικό 
πλαίσιο την εκδήλωση συγκεκριμένων συμπεριφορών και προσφέρει τη δυνατότητα 
δόμησης του μαθήματος ενισχύοντας την ανάπτυξη της δυναμικής της ομάδας 
(Πολέμη-Τοδούλου 2010). 
Η ομάδα είναι μία ζωντανή αναπτυσσόμενη διεργασία, μοναδική στην κάθε της 
στιγμή και έκφραση, που εμπλέκει πολλές πλευρές της ανθρώπινης λειτουργίας και 
πολλά επίπεδα κοινωνικής οργάνωσης. Συναποτελείται από τα άτομα- μέλη (ή 
υποομάδες) που συσχετίζονται, αλληλοεξαρτώνται και συναλλάσσονται. Βρίσκεται  
ενταγμένη δηλαδή αποτελεί υποσύστημα, σε κάποιο ευρύτερο σύστημα, με το οποίο 
βρίσκεται σε συνεχή συναλλαγή και αλληλεξάρτηση (Βασιλείου Γ. 1987). 
Σύστημα, σύμφωνα με τον von Bertanlanffy (1968: 55), είναι «ένα σύμπλεγμα 
αλληλεπιδρώντων στοιχείων. Η μελέτη ενός συστήματος δεν εστιάζει στα 
μεμονωμένα μέρη που το αποτελούν αλλά στις σχέσεις και στην αλληλεξάρτηση που 
αναπτύσσονται μεταξύ τους.  
Η θεώρηση αυτή είναι ολιστική και όχι αποσπασματική ή μεμονωμένη».  
Ο Βασιλείου μιλά για το σύστημα Άνθρωπος που συναποτελείται από ένα σύνολο 
δυναμικών διεργασιών που αλληλοεξαρτώνται διαλεκτικά μεταξύ τους: Βιολογικές, 
Ψυχοκοινωνικές, κοινωνικοπολιτιστικές και κοινωνικοοικονομικές. 
Οι βιολογικές διεργασίες αφορούν στη σωματική ανάπτυξη, οι ψυχοκοινωνικές 
εστιάζουν στην διαμόρφωση της ταυτότητας και στις ψυχοκοινωνικές εκδηλώσεις 
του ανθρώπου, οι κοινωνικοπολιτιστικές αναφέρονται στην κοινωνική και 
πολιτιστική συμπεριφορά του και, τέλος, οι κοινωνικοοικονομικές αναφέρονται στη 



δυνατότητα του ανθρώπου να παράγει, να δημιουργεί και να ανταλλάσσει τα 
παραγόμενα προϊόντα με τους άλλους (Βασιλείου 1987). 
Η Β Σατίρ(1989,1995) πιστεύει ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να αναπτυχθούν σε ένα 
κλειστό σύστημα και το μόνο πού καταφέρνουν είναι η απλή και συνήθης επιβίωση. 
Τα συστήματα(ανοικτά και κλειστά) αναπτύσσονται με βάση σύνολα πεποιθήσεων. 
Οι παρακάτω πεποιθήσεις χαρακτηρίζουν τα κλειστά συστήματα: 
Οι άνθρωποι είναι κακοί κατά βάση και πρέπει να ελέγχονται διαρκώς (γιά να γίνουν 
καλοί) 
Οι σχέσεις πρέπει να ρυθμίζονται από την βία η την απειλή τιμωρίας  
Η αξία του εαυτού είναι σε υποδεέστερη θέση μετά την εξουσία και την απόδοση 
Υπάρχει αντίσταση στην Αλλαγή 
Υπάρχει μόνο ένας σωστός τρόπος και αυτόν τον ξέρει όποιος έχει την εξουσία 
Πάντα κάποιος γνωρίζει τι είναι το καλύτερο για τα άλλα μέλη της οικογένειας   
ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ(βασικές πεποιθήσεις): 
Η Αξία του εαυτού είναι πρωτεύον στοιχείο, η εξουσία και η εκτέλεση δευτερεύον 
Οι πράξεις αντιπροσωπεύουν τις πεποιθήσεις του ατόμου 
Η Αλλαγή είναι καλοδεχούμενη, επιθυμητή  και φυσιολογική. 
Η επικοινωνία, το σύστημα και οι κανόνες συνδέονται μεταξύ τους    
Βασικός στόχος της συνθετικής συστημικής, καταξιωτικής  προσέγγισης με υπαρξιακό 
προσανατολισμό, είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να διεκδικήσουν ξανά τη ζωή 
τους. Η ουσία της Υπαρξιακής - Ανθρωπιστικής ψυχολογίας, είναι η επαφή και η 
σύνδεση με την κάθε ζωντανή στιγμή, στο εδώ και τώρα. (Schneider, Krug, 2014). 
Η Υπαρξιακή - Ανθρωπιστική ψυχολογίας υποστηρίζει ότι χρειάζεται να μάθουμε τις 
βασικές αρχές της επικοινωνίας τις οποίες κάθε άνθρωπος θα έπρεπε να διαθέτει: το 
να εκφράζει τις ανάγκες και τα συναισθήματά του, να τολμά να αντιπαρατίθεται 
στους άλλους (με σεβασμό και θέση βέβαια), να αναγνωρίζει και να δέχεται την 
πραγματικότητα όπως αυτή είναι για να την αλλάξει, οι πράξεις του να είναι 
γειωμένες στην πραγματικότητα, τα λόγια του με τις πράξεις του να συμφωνούν, να 
τελειώνει τις όποιες συναισθηματικές εκκρεμότητες έχει με τους άλλους και να 
συγχωρεί. 
Είναι ευνόητο, ότι η γενική θεωρία συστημάτων, αλλά και το Συνθετικό Συστημικό 
Καταξιωτικό Μοντέλο  μπορούν να αξιοποιηθούν στο κοινοτικό, οικογενειακό και  
σχολικό πλαίσιο, όχι μόνο στη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων αλλά και στην 
ανάπτυξη θετικών αλληλεπιδράσεων και αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των μελών του.   
Έτσι τα σχολεία αποτελούν το φυσικό περιβάλλον για τη διενέργεια προγραμμάτων 
πρόληψης γιατί συγκεντρώνουν την συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών, μιας και 
τα περισσότερα παιδιά στον κόσμο παρακολουθούν κάποιο σχολικό πρόγραμμα.  
Το εκπαιδευτικό σύστημα παρέχει την πλέον κατάλληλη υποδομή επιτρέποντας την 
ταυτόχρονη προσέγγιση μεγάλου αριθμού παιδιών, σε ηλικίες μάλιστα όπου 
εγκαθιδρύονται οι συμπεριφορές τους και διαμορφώνεται ο χαρακτήρας τους. 
Ο Νόμος 1566 του 1985 αναφέρει: «Σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και 
ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, 
ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε 
ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά». 
Ειδικότερα σύμφωνα με τον Νόμο 1566/1985η εκπαίδευση στοχεύει(όπως και η 
Επιστήμη της Πρόληψης) να βοηθάει τους μαθητές: «Να γίνονται ελεύθεροι, 



υπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες... να αποκτούν, μέσα από τη σχολική τους αγωγή, 
κοινωνική ταυτότητα και συνείδηση… να αναπτύσσουν δημιουργική και κριτική 
σκέψη και αντίληψη συλλογικής προσπάθειας και συνεργασίας, ώστε να 
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και με την υπεύθυνη συμμετοχή τους να συντελούν 
αποφασιστικά στην πρόοδο του κοινωνικού συνόλου… να αναπτύσσουν πνεύμα 
φιλίας και συνεργασίας με όλους τους λαούς της γης, προσβλέποντας σε έναν κόσμο 
καλύτερο, δίκαιο και ειρηνικό». 
Για να καταλάβουμε τη δομή ενός «ζωντανού» συστήματος πρέπει να κοιτάξουμε 
«προς τα μέσα», ανακαλύπτοντας πώς συνδέονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 
τα διάφορα υποσυστήματα. Ταυτόχρονα, για να καταλάβουμε τη λειτουργία και την 
ανάπτυξή του, πρέπει να κοιτάξουμε «προς τα έξω», το πλαίσιο μέσα στο οποίο είναι  
ενταγμένο (Πολέμη-Τοδούλου 2010, 83). 
Το σχολείο ως «ζωντανό» σύστημα έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με την συστημική 
διαλεκτική θεώρηση, να αλληλεπιδρά και ταυτόχρονα να επηρεάζει τον τρόπο που 
εξελίσσεται ένα άλλο, ομόλογο ή διαφορετικό σύστημα, όπως είναι το σύστημα της 
οικογένειας ή της κοινωνίας (Πολέμη-Τοδούλου 2010, 94). 
Η Πολέμη Τοδούλου παρατηρεί την ομοιόσταση στο σημερινό ελληνικό σχολείο, το 
οποίο δεν αυτό-προσδιορίζεται, όπως περιμένει κανείς να κάνει ένα ζωντανό 
σύστημα, αλλά αφήνεται να καθοριστεί η ταυτότητά του από εξωτερικούς 
παράγοντες (πολιτική εξουσία, υπουργείο παιδείας, κλπ.).  
Τα άμεσα εμπλεκόμενα μέλη που απαρτίζουν την εκπαιδευτική πράξη, δηλαδή οι 
εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, έχουν λιγότερη εξουσία και λιγότερη συμμετοχή στη 
λήψη αποφάσεων που τους αφορούν άμεσα (π.χ. στον καθορισμό των αναλυτικών 
προγραμμάτων, στην ύλη, κλπ.) (Πολέμη-Τοδούλου,2010, 91-92).  
Ένα σύστημα παραμένει λειτουργικό στο βαθμό που διαθέτει κάποια «θεωρία 
αλλαγής» και συνεχώς αναπτύσσει μηχανισμούς προσαρμογής, αφομοίωσης και 
ανάδυσης νέων ιδιοτήτων. Η άρνηση ενός συστήματος να επιτρέψει και να τολμήσει 
την ποιοτική συναλλακτική αλλαγή, το οδηγεί στη φθορά (Πολέμη-Τοδούλου 2010, 
87).  
Η αλλαγή είναι η κινητήριος δύναμη που βοηθάει τα συστήματα, αλλά και τις σχέσεις 
που συνάπτονται μέσα σε αυτά να αποκτούν νέες δομές και νέες λειτουργίες. 
Έτσι το σχολείο ως σύστημα αποτελείται από τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τον 
διευθυντή, το βοηθητικό προσωπικό, τους γονείς των μαθητών, τις υποομάδες στις 
οποίες ανήκουν, καθώς και από τις μεταξύ τους σχέσεις αλληλεπίδρασης και 
αλληλεξάρτησης (Γεώργας κ.ά. 2006). 
Το άτομο δηλ. (ως π.χ. μαθητής, εκπαιδευτικός, γονιός, στέλεχος διοίκησης) ανήκει 
σε μία μικρή ομάδα (π.χ. την ομάδα των μαθητών, την ομάδα των εκπαιδευτικών, την 
ομάδα των γονέων της τάξης), η οποία ανήκει σε μία άλλη ευρύτερη ομάδα (π.χ. τη 
σχολική τάξη, τον σύλλογο διδασκόντων, τον σύλλογο γονέων), η οποία αποτελεί 
υποσύστημα της σχολικής κοινότητας, που εντάσσεται στην ευρύτερη κοινότητα (π.χ. 
Δήμος,Περιφέρεια) μιας ευρύτερης κοινωνίας (π.χ. πολιτεία, θεσμοί) (Πολέμη-
Τοδούλου 2010). 
Την αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων υποσυστημάτων, από το άτομο μέχρι τα 
οικολογικά στοιχεία του περιβάλλοντος, έχουν αναδείξει, ουσιαστικά, το συστημικό-
οικολογικό μοντέλο του Brofenbrenner (1979, Λεχουρίτης,2017), που εστιάζει στο 
άτομο και τους ομόκεντρους κύκλους γύρω από αυτό που αντιπροσωπεύουν τα 
υποσυστήματα στα οποία αυτό ανήκει, όπως και το κοινωνικό-οικολογικό μοντέλο 



του Γεώργα (1999), σύμφωνα με το οποίο η μελέτη των ψυχολογικών ιδιοτήτων του 
ατόμου, όπως ο εαυτός, οι αξίες, οι στάσεις, η προσωπικότητα, ασκούν και δέχονται 
αλληλεπίδραση από την οικογένεια του ατόμου, τους δεσμούς με τα άτομα στη μικρή 
κοινότητα, τους θεσμούς στην κοινωνία και, τέλος, τα οικολογικά στοιχεία του 
περιβάλλοντος που περιβάλλουν όλα τα προαναφερθέντα υποσυστήματα. 
Αυτή η ανάγκη για μια κοινότητα που να νοιάζεται, μια οικογένεια που διαπλάθει 
συνειδήσεις και χαρακτήρα και ένα σχολείο, που να ποιεί και όχι να υποτάσσει, είναι 
πολύ σημαντική στις μέρες μας, καθώς τριγύρω μας δυναμώνουν οι φωνές που 
ενισχύουν τους αποκλεισμούς, τον ρατσισμό και τον φασισμό, τις διακρίσεις και τις 
ανισότητες.  
Έτσι ίσως περισσότερο από ποτέ έχει αξία η Κοινότητα (και άρα η οικογένεια και το 
σχολείο) να υιοθετήσει το  Συνθετικό Συστημικό Καταξιωτικό Μοντέλο  που είναι 
ταυτόχρονα Διαλεκτικό και Διαλογικό, καθώς και ένα κριτικό αναπτυξιακό μοντέλο 
ανατροφής και μάθησης των παιδιών στα πλαίσια της Κοινότητας.  
Το Συνθετικό Συστημικό Καταξιωτικό Μοντέλο προσκαλεί σε ένα νέο όραμα ζωής, μια 
ευτοπία, σε μια ανοικτή κοινότητα διαλόγου και αξιοπρέπειας, στην οποία οι 
άνθρωποι συνδέονται με τις δυνάμεις τους, τις δεξιότητές τους και τα όνειρά τους 
και όχι με τον θυμό ή το μίσος.  
Ένα μοντέλο που να προωθεί την κριτική αυτογνωσία και την κριτική κοινωνιογνωσία 
οι οποίες συνδέονται διαλεκτικά μεταξύ τους (Κοσμίδου 2008, Γκότσης, 2017, 2019, 
2022). 
Το ΣΣΚΜ εστιάζει: 
στα αποθέματα, τις ικανότητες και τις δεξιότητες των Συστημάτων, 
στις γνώσεις και την εμπειρία που υπάρχει μέσα στις ζωές των ανθρώπων, 
στις ατομικές και τις συλλογικές ανάγκες, τις επιθυμίες και τα όνειρα των μελών μιας 
ομάδας. 
Με άλλα λόγια εστιάζει σε διαλόγους για τις επιθυμίες και τα όνειρα των ανθρώπων, 
κι όχι στα προβλήματα και τις επιπτώσεις τους. 
Προσκαλεί τα άτομα και τις ομάδες σε διαλόγους που φέρνουν στο προσκήνιο 
ιστορίες και εμπειρίες που χαρακτηρίζονται από αποθέματα, ικανότητες, 
αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια. 
Αξιοποιεί τις ερωτήσεις και το διάλογο ως ένα τρόπο που θα βοηθήσει να έρθουν στο 
προσκήνιο οι εναλλακτικές πτυχές της ταυτότητας 
Έτσι το Σ.Σ.Κ.Μ. μπορεί να συσχετιστεί και να βασιστεί και στη δυναμική διεργασία 
των δυνατών σημείων. 
Η προσέγγιση των δυνατών σημείων 
Η Προσέγγιση των δυνατών σημείων έρχεται ως απάντηση στην κριτική που έχει 
ασκηθεί στις ατομοκεντρικές προσεγγίσεις  που εστίαζαν σε αδυναμίες, ελλείμματα 
ή και στην παθολογία των ατόμων. 
Κατά τη διαδρομή της ανθρώπινης εξέλιξης αυτό υπαγόρευε και η βιολογία του 
ανθρώπινου είδους, σαν λογικού όντος, που έβλεπε πάντα τα πλεονεκτήματα του 
«συνυπάρχειν», «συμβιώνειν», «συμπράτειν» και «συναποφασίζειν». 
Η προσέγγιση των δυνατών σημείων ενσταλάζει και καλλιεργεί ελπίδες για το μέλλον, 
αντί να προσπαθεί να επανορθώσει ή να θεραπεύσει προβλήματα που  σχετίζονται 
με το παρελθόν ή και το παρόν. 
Κινητοποιεί τις δυνατότητες ,τις δυνάμεις και τα αποθέματα, που διαθέτουν τα 
άτομα, οι ομάδες, τα συστήματα  και οι οργανισμοί. 



Η οπτική των δυνατών σημείων βασίζεται σε έξι αρχές: 
1. Κάθε άτομο, ομάδα, οικογένεια και κοινότητα διαθέτει ικανότητες, δυνατότητες 
καθώς και πηγές βοήθειας. 
2. Όλοι οι οργανισμοί, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης επώδυνων γεγονότων ζωής, 
έχουν μία τάση ανάκαμψης. 
3. Το τραύμα, η κακοποίηση, η αρρώστια και ο αγώνας για επιβίωση αποτελούν 
επώδυνες πληγές, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν και ως ευκαιρία για ανατροπές 
και δημιουργικότητα. 
4. Το ανώτερο όριο της ικανότητας των ατόμων, των ομάδων, των οικογενειών και 
των κοινοτήτων για εξέλιξη και αλλαγή δεν είναι γνωστό, γι’ αυτό οι δυνατότητές τους 
πρέπει να αναζητούνται και να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. 
5. Τα άτομα που εμπλέκονται στην πρακτική της συμβουλευτικής είναι τα μόνα 
αρμόδια να προσδιορίσουν τις ανάγκες τους. 
6. Κάθε περιβάλλον είναι γεμάτο αποθέματα και πόρους. 
Το Υπόβαθρο της Θεωρίας και Μεθοδολογίας του ΣΣΚΜ: 
Η Εποικοδομητική αρχή:  οικοδομούμε και κατασκευάζουμε πραγματικότητες με 
βάση την προηγούμενη εμπειρία μας. 
Η αρχή της Ταυτότητας: η έρευνα και η αλλαγή είναι ταυτόχρονος. 
Η Ποιητική αρχή: Η ιστορία του συστήματος είναι συνεχώς συν-συγγραφόμενη (από 
κοινού) και είναι ανοικτή σε άπειρες κατανοήσεις και ερμηνείες. 
Η Προνοητική αρχή: αυτό που προβλέπουμε καθορίζει το τι βρίσκουμε. 
Η Θετική αρχή: ως ένας τρόπος ενίσχυσης της πραγματικότητας. Οι Δραστηριότητες 
και οι πράξεις αρχίζουν να ευθυγραμμίζονται με τη θετική εικόνα(Γκότσης,2017, 2019, 
David Cooperrider και Diane Whithney, 1999). 
Το Μεθοδολογικο Πλαίσιο του ΣΣΚΜ: 
Ολιστική προσέγγιση 
Συστημική προσέγγιση 
Καταξιωτική Συστημική Διερεύνηση   
Περιοχές οργάνωσης της ανθρώπινης εμπειρίας (Γκότσης,2017,Λεχουρίτης,2019) 

 



Η Συνθετική Συστημική Καταξιωτική Φιλοσοφία μας, που είναι ταυτόχρονα 
Διαλεκτική και Διαλογική στηρίζεται στα ακόλουθα:  
Πιστεύουμε ότι η πραγμάτωση και υλοποίηση του καλύτερου από όλους τους 
κόσμους που υπάρχουν είναι δυνατή εάν μπορούμε να το κάνουμε με τη δική μας 
ελεύθερη και υπεύθυνη βούληση, χωρίς να υποφέρουμε χωρίς να εξαναγκαζόμαστε 
και χωρίς ταλαιπωρία και με τη διαβεβαίωση ότι οι προσπάθειές μας είναι 
αποτελεσματικές!  
Οι δράσεις, τα εργαλεία, το πρόγραμμα και τα έργα μας βασίζονται στη Συνθετική 
Συστημική Καταξιωτική Φιλοσοφία μας, που είναι ταυτόχρονα διαλεκτική και 
διαλογική περιλαμβάνει ουσιαστικά επτά τομείς:  
Βλέμμα, Στοργή(Νοιάξιμο), Όνειρο, Φροντίδα, Θαύμα, Εορτασμός και 
Επανεξέλιξη(Re-e-volution). 
Βλέμμα: Το βλέμμα συνίσταται στην άσκηση και στην καλλιέργεια μιας καταξιωτικής 
και με επικύρωση θέσης και άποψης για την κοινότητα και το περιβάλλον της, 
προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σχέδιο ή σενάριο άφθονων πόρων και 
δυνατοτήτων, ενισχύοντας την παρουσία και τη δυνατότητα συνεισφοράς κάθε 
ατόμου και ομάδας. Εκεί που οι άλλοι βλέπουν σπάνη, εμείς βλέπουμε αφθονία! 
Στοργή(Νοιάξιμο): Η στοργή είναι αυτό που ωθεί τους ανθρώπους να 
δημιουργήσουν στοργικές σχέσεις, ενθαρρύνοντας την εμφάνιση αμοιβαίας 
φροντίδας και εμπιστοσύνης – στοιχεία που τροφοδοτούν και ενισχύουν τη 
συλλογική εργασία. Η άσκηση της ενεργούς ακρόασης είναι μια βασική δεξιότητα για 
αυτόν τον τομέα. Ουσιαστικά ενθαρρύνουμε και καλλιεργούμε την καλοσύνη της 
συνείδησης και όχι τον φόβο και την επικριτικότητα! 
Όνειρο: Το να ονειρευόμαστε σημαίνει να παρέχουμε τον κατάλληλο χώρο, χρόνο 
και σχέση για την έκφραση των καλύτερων και βαθύτερων φιλοδοξιών σε όλους μας. 
Σημαίνει να χτίζουμε μια εικόνα για το καλύτερο που θα θέλαμε να πετύχουμε, 
υπερβαίνοντας τη συνήθη πρακτική μας να εντοπίζουμε μόνο προβλήματα. Τυπικά, 
όσο πιο βαθύ, πιο υψηλό, πιο γνήσιο και πιο πολύτιμο είναι το όνειρο, τόσο 
περισσότερη υποστήριξη βρίσκει από ολόκληρη την ομάδα ή την κοινότητα. Τα 
όνειρα για μας έχουν ένα βαθύτερο νόημα και σημασία, ως οι καταλύτες και το 
καλύτερο κίνητρο για την αλλαγή και τον μετασχηματισμό. 
Φροντίδα: Η φροντίδα αποτελείται από προσεκτικό σχεδιασμό στρατηγικών, 
μεθόδων  και έργων που θα ανταποκρίνονται ευρέως στις προσδοκίες ενός συνόλου 
κοινών ονείρων.  
Η ομάδα λειτουργεί ως απάντηση στο ερώτημα πώς να αναπτύσσουμε ένα σχέδιο 
μαζί και από κοινού, φροντίζοντας ταυτόχρονα τον εαυτό μας, τους άλλους και ένα 
κοινό όνειρο.  
Θαύμα: Θαύμα είναι αυτό που ονομάζουμε συλλογική δράση με κίνητρο τις 
καλύτερες αρχές, αξίες, ιδιότητες και επιδεξιότητες της ομάδας, εξοπλισμένο με την 
αφθονία των υπαρχόντων πόρων στην ομάδα και στην κοινότητα, με εμπιστοσύνη 
στους στοργικούς δεσμούς που μας ενώνουν και με κίνητρο τα καλύτερα κοινά μας 
όνειρα. Είναι ένα εξαιρετικό δώρο που κάνουμε στον εαυτό μας και στους άλλους. 
Δουλεύουμε από κοινού και συνεργατικά έτσι ώστε η έκβαση να είναι εξαιρετική , 
όπως ένα όνειρο που πραγματώνεται! 
Εορτασμός: Η γιορτή(το γιορτάζειν) είναι μια επανένωση μετά από μια πορεία 
δράσης προκειμένου να μοιραστούμε τη χαρά της κοινής επίτευξης, να 
αναγνωρίσουμε και να γιορτάσουμε τη συνεισφορά κάθε μέλους και προσώπου στο 



συλλογικό επίτευγμα. Είναι όταν το συγκεκριμένο σωματικό επίτευγμα και η βιωμένη 
εμπειρία έχουν ακόμα πιο νόημα επειδή τροφοδοτούν τη γιορτή της ζωής. 
Ουσιαστικά αναγνωρίζουμε και καταξιώνουμε την προσωπική συμβολή ενός 
εκάστου των μελών για το συλλογικό επίτευγμα. 
Επανεξέλιξη(Re-e-volution ή επαναδόμηση ως αποδομηση του παλιού):  
Το να δημιουργήσουμε μια επανεξέλιξη(ή ένα βαθύτερο μετασχηματισμό)  σημαίνει 
να σκεφτόμαστε το μέλλον και να σχεδιάζουμε δραστηριότητες και ενέργειες για την 
υλοποίηση νέων προκλήσεων, πάντα μαζί και με νέα ορμή που δημιουργείται από τη 
χαρά του να βλέπουμε τα όνειρα μας να πραγματοποιούνται. Συμμετέχουμε ενεργά 
στο ταξίδι μας αυτό προάγοντας την διαμόρφωση και οικοδόμηση νέων ονείρων που 
θα μας κινήσουν προς τα εμπρός! 
Βασικές Αρχές Συνθετικού Συστημικού Καταξιωτικού Μοντέλου: 
Συστημική θεώρηση της πραγματικότητας και συνειδητοποίηση της αλληλεξάρτησης 
σε όλα τα επίπεδα, σώματος-νου, σκέψης-δράσης, ατόμου-κοινωνίας, κοινωνίας και 
περιβάλλοντος. Ικανότητα επικοινωνίας και συναισθηματικής κατανόησης σε όλα τα 
επίπεδα. 
Ευρεία αντίληψη του ανθρώπου, που αναγνωρίζεται ως φυσική, συναισθηματική, 
γνωστική και πνευματική οντότητα, σύμφωνα και με τη βαθιά ψυχολογία και την 
υπαρξιακή-ανθρωπιστική ψυχολογία. 
Εμπιστοσύνη στο δυναμικό της ανάπτυξης και της αυτοπραγμάτωσης του ανθρώπου 
και στη βασική του ελευθερία, δημιουργικότητα και  υπευθυνότητα.  
Ελεύθερη και ανεξάρτητη σκέψη, ικανή να αναγνωρίζει τη χειραγώγηση των μέσων 
ενημέρωσης και να μην παρασύρεται παθητικά από γενικεύσεις και 
συνθηματολογίες.  
Αυτογνωσία και αυτοαποδοχή ως βάση για μια σχέση ώριμη και δημιουργική με τον 
πλησίον. 
Άνοιγμα στο διάλογο και στη συνάντηση με το διαφορετικό μέσω της επεξεργασίας 
αποτελεσματικών στρατηγικών συνύπαρξης και της συνέργειας. 
Κριτική Συνειδητοποίηση των κοινωνικών, οικονομικών, πνευματικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των κυρίαρχων οικονομικών και καταναλωτικών 
επιλογών και του τρόπου ζωής.  
Μια Σχηματική καταγραφή της Σύνδεσης του Συνθετικού Συστημικού Καταξιωτικού 
Μοντέλου και των Περιοχών Οργάνωσης της Ανθρώπινης Εμπειρίας (Γκότσης 2017, 
Λεχουρίτης, 2019) 



 
Θεωρούμε ότι το ΣΣΚΜ βρίσκεται σε άμεση σύνδεση και  αλληλεπίδραση με την 
φιλοσοφία, τους στόχους, τη μεθοδολογία της Πρόληψης των εξαρτήσεων και την 
Προαγωγή της Ψυχοκοινωνικής Υγείας προσφέροντας ένα ενοποιητικό θεωρητικό 
και πρακτικό πλαίσιο, που μπορεί να υποστηρίξει τις δράσεις ταυτόχρονα σε όλα τα 
επίπεδα (εαυτός, ομάδα, κοινότητα) τόσο για όσους σχεδιάζουν και υλοποιούν όσο 
και για όσους συμμετέχουν στις δράσεις! 
Αν αξιοποιήσουμε το Σχήμα Περιοχών Οργάνωσης Ανθρώπινης Εμπειρίας για να 
σκιαγραφήσουμε τις περιοχές οργάνωσης της εμπειρίας στο πεδίο της πρόληψης 
γίνεται εμφανής η άμεση σύνδεση και αντιστοιχία με το ΣΣΚΜ 
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(ΠΗΓΗ: Τσελέντη, Αννέτα,2019,  Καπιόκα Άννα,2019) 
 
Έτσι το ΣΣΚΜ προτείνει και ταυτόχρονα προάγει  την: 
1.Προώθηση-ενίσχυση συστημικών ολιστικών προσεγγίσεων  
2.Ενίσχυση της κουλτούρας δικτύωσης 
3.Δημιουργία εγχειριδίου καλών πρακτικών  για Κ.Π.  
4.Τέλος, ο στόχος της δημιουργίας ενός Πολυφωνικού Συνεργατικού Δικτύου στο 
πλαίσιο της Κοινότητας, που αξιοποιεί το ΣΣΚΜ ενισχύει και ανατροφοδοτεί το όραμα 
της πρόληψης των εξαρτήσεων και της Προαγωγής της Υγείας. 
Ελπίζω όλοι μαζί να βάλουμε ένα λιθαράκι, να ανοίξουμε μια ρωγμή φωτός για να 
γίνει η κοινότητα πιο ανοιχτή και με νοιάξιμο, η οικογένεια περισσότερο παιδαγωγική 
και ευαίσθητη στη συναισθηματική νοημοσύνη και  το σχολείο πιο δημοκρατικό, πιο 
συνεργατικό και περισσότερο συμπεριληπτικό. 
Μια πιο πλήρης συνολικά ζωή μπορεί να κάνει πιο ικανοποιημένο  τον άνθρωπο, 
ειδικά εάν αισθάνεται αποδεκτός από τους γύρω του.  
Κλείνοντας θα θέσουμε δύο βασικά ερωτήματα για αναστοχασμό, δηλαδή βαθύτερη 
από-τίμηση και αξιο-ποίηση στο πλαίσιο της Επιστήμης της Πρόληψης: 
1.Μπορούμε να συνδέσουμε τον διερευνητικό κύκλο του ΣΣΚΜ με τον βιωματικό 
κύκλο μάθησης του David  Colb; 
2. Αν έχει αποδειχθεί ότι βοηθάνε οι θεραπευτικοί παράγοντες του Ι. Yalom στην 
επίτευξη των στόχων της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας, θα μπορούσαν να μεταφερθούν 
στην Πρόληψη, στις παρεμβάσεις μας στο σχολείο και στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, μέσα στην τάξη και στην δυναμική της ομάδας στην τάξη;  
Θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τον λειτουργό της Πρόληψης αλλά και από τον 
παιδαγωγό/δάσκαλο ώστε να ενισχύσουν θετικά τις ομάδες στο σχολείο και στην 
Κοινότητα αλλά και τη βιωματική συνεργατική μάθηση;  
Μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία θετικού κλίματος ώστε να υπάρχει 
συνεκτικότητα στις ομάδες, αλληλοεκτίμηση, ενσυναίσθηση; (Νιζάμη Αικατερίνη, 
2017). 
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2.Η ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΗΛΙΚΗ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ  

 
 
 
 
 
 



3. ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

 
2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ & ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
Το πρόγραμμα ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής βασίζεται σε επτά βασικές 
αρχές, διαστάσεις για τον άνθρωπο και την ομάδα στο πλαίσιο της κοινότητας 
(Λεχουρίτης,2017) 
1.Αίσθημα ότι αξίζεις όταν δέχεσαι υποστήριξη σε εύκολα προσβάσιμες υπηρεσίες 
(feeling valuable when receining care in easily accessible services). 
2.Αίσθημα ότι μπορείς να επικοινωνείς και να δέχεσαι υποστήριξη από τα πρόσωπα 
κύρους (ΠΚ)επαγγελματίες ψυχικής υγείας (feeling able to communicate and receive 
support from the key persons). 
3.Αίσθημα σεβασμού που πηγάζει από ενημερότητα-παροχή πληροφοριών (feeling 
respected through information giving), 
4.Αίσθημα ότι μπορείς να στηριχθείς στους ανθρώπους και στους λειτουργούς 
πρόληψης και ψυχικής υγείας (feeling able to rely on key persons and the community) 
5.Αίσθημα ότι η αναζήτηση του πελάτη για προσωπικό νόημα ζωής γίνεται σεβαστή 
και διευκολύνεται (feeling that their search for meaning is respected and addressed). 
6.Αίσθημα ότι τυγχάνει σεβασμό και εμπιστοσύνης για να λάβει μέρος στη λήψη 
αποφάσεων (feeling respected and trusted to participate in making decisions). 
7.Αίσθημα του Ανήκειν (feeling of belonging). 
 

 

 

 



Η προαγωγή της αξιοσύνης της ζωής, απέναντι στην πανδημία του 
φόβου. 

 
Χάρης Καραμπέτσος, Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας των Δήμων Χολαργού-Παπάγου-Αγ. Παρασκευής "Αργώ" 
 

« το πιο σημαντικό δεν είναι αυτό που συμβαίνει, αλλά το τι κάνουμε εμείς αυτό 
που συμβαίνει»  J.P. Sartr 

 
Για πρώτη φορά ζούμε μια κρίση που δεν θα προέρχεται από οικονομικούς 
παράγοντες αλλά από ένα δύσκολο, πολεμικό ιό, που οδηγεί στην κατάρρευση του 
σώματος και σε αρκετές περιπτώσεις στην απώλεια της ζωής. Ταπεινωμένος ο νους 
αναγκάστηκε να επιβραδύνει τον κεκτημένο ρυθμό και να απωλέσει την 
ψευδαίσθηση ελέγχου της ζωής. Με ζητούμενο την ασφάλεια, η ελευθερία 
στριμώχτηκε στην αναγνώριση της αναγκαιότητας. 
Μέσα σε όλα αυτά άλλαξε η γεωγραφία των σχέσεων, της επικοινωνίας και της 
αγάπης, όπου η απόσταση έγινε αμοιβαία προστασία. Πριν την εκδήλωση της κρίσης 
είχε προλάβει να πάρει θέση η παρακμή, δηλαδή η αδυναμία διάκρισης του 
ασήμαντου από το σημαντικό. Ο σύγχρονος άνθρωπος αποφεύγοντας τις διανοητικές 
τριβές αφόπλισε τον λόγο του και βουλιάζει στην πεζότητα, χωρίς να ενδιαφέρεται 
για το τι πιθανόν υπάρχει πίσω από την όψη των πραγμάτων.. Σ’ ένα τέτοιο κλίμα 
αποεπένδυσης και από-πολιτισμού, η επένδυση στη ζωή αποτελεί απαραίτητο 
προστατευτικό παράγοντα για την ψυχοκοινωνική υγεία της κοινωνίας μας. 
Το παρήγορο μέρος αυτής της πρωτόγνωρης εμπειρίας που ζούμε είναι πως θα 
μπορούσε να δημιουργήσει τις συνθήκες να αναστοχαστούμε τη ζωή μας, να 
αναρωτηθούμε αν οι αξίες μας επιβεβαιώνονται στην πράξη και πως μπορεί η 
εμπειρία μας να μεταδοθεί στην επόμενη γενιά,, σεβόμενοι ταυτόχρονα το δικαίωμα 
αυτοκαθορισμού και αναζήτησης μιας εναλλακτικής ζωής από τους νέους μας. 
Το πιο σημαντικό είναι η αξιολόγηση των προτεραιοτήτων στις σημερινές συγκυρίες 
που απειλούν τις σύγχρονες κοινωνίες, όπως ο αποδημοκρατισμός, η ανελευθερία, ο 
λαϊκισμός, ο περιορισμός αυτονόητων δικαιωμάτων και η «ψηφιακή εθελοδουλεία», 
η οποία προκαλεί απώλεια του προσωπικού χρόνου σε μια χαώδη «αγορά της 
προσοχής», που στοχεύει στην αύξηση της πλοήγησης στο «φαίνεσθε». Μέσα στα 
σπίτια κρύβεται απελπισία, θυμός, μοναξιά, αυξημένη ενδοοικογενειακή βία και η 
κάποιες φορές υφέρπουσα βία του κοινωνικού ή οικονομικού αποκλεισμού. Στις 
συνθήκες πανδημίας η ψυχική δυσφορία εκφράζεται και με την αύξηση των εθισμών 
(νόμιμων και παράνομων), των ψυχοσωματικών και ψυχικών διαταραχών. 
Η μεταμοντέρνα εποχή μας προάγει την παράκαμψη του Άλλου και τον εθισμό στα 
ηλεκτρονικά υποκατάστατα σχέσεων στο Διαδίκτυο, ή την ψευδοαυτονομία από τους 
άλλους, μέσω της «ένωσης» με μια ουσία. 
Το πανανθρώπινο αίτημα για αναγνώριση, αυτοτέλεια και αξιοπρέπεια ανεξαρτήτως 
της θέσης του ατόμου στην οικονομία της αγοράς και στις δεξιότητες που αυτή 
απαιτεί, μένει ανεξήγητο. Η τυφλότητα απέναντι στο υποκειμενικό και το 
συναισθηματικό τροφοδοτεί λαϊκιστικές, εθνικιστικές και συνωμοσιολογικές 
αντισυστημικές δυνάμεις, σχεδόν παντού στον κόσμο και στην πατρίδα μας, 
διαμορφώνοντας διαβρωτικές συνθήκες για την αξιοσύνη της ζωής στην αστική 



φιλελεύθερη Δημοκρατία. Ορισμένοι φθάνουν να αποδέχονται ή να συντάσσονται 
ακόμη και με αυταρχικά καθεστώτα που τείνουν να ηχούν τα τύμπανα του πολέμου.  
Είμαστε όμως φτιαγμένοι για το μαζί. Ακόμα ευτυχώς. Δεν περνάει αλλιώς. Η 
απομόνωση κόντεψε να μας διαλύσει. Έχουμε ανάγκη να χαρούμε, να ζήσουμε την 
στιγμή, να ονειρευτούμε. Κάθε άνθρωπος, ακόμη και η πιο στριμωγμένη ύπαρξη, για 
να μπορέσει να δει μια άλλη προοπτική στο μέλλον, οφείλει να ανακαλύψει κάποιο 
φωτεινό σημείο από το παρελθόν του, τις κρυμμένες υποθήκες, κάτι που του 
υποβάλλει ότι αξίζει να μην καταπέσει. Για κάποιους είναι οι πρόγονοι, οι γονείς, για 
κάποιους άλλους τα παιδιά τους, οι μέλλουσες γενιές, ο Θεός, η ιδεολογία. Η αγάπη 
για την ζωή και για τον τόπο μας εκφράζεται και με το να κάνεις ό,τι κάνεις, με μεράκι 
και πίστη στη γονιμότητα του κόσμου, υψώνοντας ένα καταλυτικό «ναι» στα 
ενδεχόμενα «όχι» της «τυραννίας του παρόντος». Όπως μας λέει ο μεγάλος 
φιλόσοφος F. Nietzche « αυτός που έχει ένα ̈ γιατί¨, για να ζήσει μπορεί να υπομείνει 
σχεδόν κάθε ¨πως¨». 
Είναι αναγκαίο και ψυχοθεραπευτικό να μπορέσουμε να μοιραστούμε τα άγχη που 
δημιουργεί σε όλους τους ανθρώπους η πανδημία, όπως την απώλεια ελέγχου της 
ζωής μας, την δυσπιστία, την σύγχυση, την πανδημία του φόβου.  
Η ωριμότητα των ατόμων και των κοινωνιών μετριέται από την ικανότητα τους να 
μετατρέπουν τα δεινά σε κάτι άλλο, σε ευκαιρία για άνοιγμα μέσα από τη ρωγμή που 
υπήρξε, για αναστοχασμό και σημαντικές μετατοπίσεις στη ζωή μας. Είναι πολύ 
ουσιαστικό να εμψυχώσουμε την κοινότητα, την οικογένεια, να βοηθήσουμε τους 
γονείς να συνειδητοποιήσουν τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει και τι μπορούν να κάνουν 
για να επιφέρουν τις αναγκαίες αλλαγές στη σχέση με τα παιδιά τους, 
αναλαμβάνοντας χωρίς φόβο την δύσκολη διαδικασία της διαπαιδαγώγησης τους και 
διαχωρίζοντας την κριτική της συμπεριφοράς από την βαθιά αγάπη για τα ίδια τα 
παιδιά τους. 
 
Η γνώση εμπεριέχει και αμφιβολία (αμφι – βαίνω), την οποία όμως οφείλουμε να 
ομολογούμε, μαθαίνοντας να ζούμε με αβεβαιότητες. Η επιστήμη, ως μια συνιστώσα 
και αυτή του πολιτισμού, ανοίγει στον άνθρωπο νέες διαστάσεις (όπως ένα σπουδαίο 
έργο τέχνης) και αλλάζει πολλά «προφανή» και στερεότυπα, που ρυθμίζουν τη ζωή 
μας. Όπως μας λέει ο Ισσάκ Ασίμοφ :«το πιο θλιβερό στη ζωή, αυτή τη στιγμή είναι 
ότι η επιστήμη συγκεντρώνει γνώση πολύ πιο γρήγορα απ΄ ότι η κοινωνία αποκτά 
Σοφία». 
Όταν μοιραζόμαστε τους στοχασμούς και τις αμφιβολίες  μας, μοιραζόμαστε και αυτά 
που μας καθιστούν ευάλωτους, παίρνουμε ένα ρίσκο. Αυτή όμως είναι η μόνη 
συνθήκη για τη δημιουργία ενός αυθεντικού διαλόγου με τον Άλλο, ανάμεσα στα 
φύλα, τις κοινωνικές ομάδες και ακόμα πιο χαρακτηριστικά, στις σχέσεις με τα παιδιά 
μας. Είναι αναγκαίο να μάθουμε να τα ακούμε, κοιτάζοντας τα με τη ματιά ευχής –
προσευχής , να τα υπερασπιζόμαστε και να τα παρηγορούμε. Να μπορούν να 
μπαίνουν στη θέση του άλλου, δημιουργώντας δεσμούς σεβασμού, φιλίας και 
αλληλεγγύης, που γίνονται βάλσαμο για τους συνανθρώπους τους και ταυτόχρονα 
τα ανδρώνουν στην αναζήτηση μιας καλής ζωής, όπου η αγάπη για τον εαυτό 
συμπεριλαμβάνει τον Άλλο και το Περιβάλλον, σε μια αναγκαία ολιστική διάσταση 
της ζωής. 
Η παιδεία είναι ό,τι πιο αντιστασιακό στην επιβολή οποιασδήποτε τάξης πραγμάτων 
και είναι επίσης η πιο ουσιαστική πρόληψη για τις διαταραχές της ψυχοκοινωνικής 



υγείας στην οικογένεια και την κοινωνία. Έχοντας χάσει η ψυχιατρική από τα μάτια 
της τη λειτουργία της πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας ( αντί να 
διορθώνει την αρρώστια), λείπει ο συνδετικός κρίκος της υποκειμενικής οδύνης του 
ατόμου με την πολυπλοκότητα της κοινής πραγματικότητας. 
Τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων σήμερα καλούνται να εξελιχθούν, να 
μετατοπιστούν σε Κέντρα Προαγωγής της αξιοσύνης της ζωής, προάγοντας την 
ψυχοκοινωνική υγεία και την τέχνη της ζωής από τις πρώιμες σχέσεις στην οικογένεια 
και σε όλες τις βαθμίδες στο σχολείο. Είμαστε ανοικτοί στην κοινότητα σε μια «σχέση 
χωρίς μάσκα», εξ΄ολοκλήρου παρόντες, ανοίγοντας μαζί εναλλακτικά μονοπάτια για 
την επανοηματοδότηση της ζωής, μέσα στη γονιμότητα του κόσμου.  
Η μεγαλύτερη συμπεριφορά αντίστασης στην πανδημία του φόβου, είναι να είμαστε 
ικανοί να παράγουμε ομορφιά, συγκίνηση, αίσθημα και στοχασμό, παρηγοριά και 
διεκδίκηση. Η ματιά μας και ο λόγος μας συνδημιουργούν τον κόσμο γύρω μας και 
βγαίνουμε μπροστά ως καταλύτες στην κοινότητα, λέγοντας, με τον Ανδρέα 
Εμπειρίκο: «πάρε τον λόγο μου, δώσε μου το χέρι σου». 
 

 

Πρόληψις και Οντολογία Προσώπου 

Δημήτριος Κ. Γερούκαλης, Αστική Εταιρεία “Ιπποκράτης”, Κέντρο Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, Κως. 
 

Τό  μεῖζον πρόβλημα τῶν προγραμμάτων προλήψεως τῶν ἐξαρτήσεων  εἶναι 
ὅτι ἔχουν ἀποκοπεῖ ἀπό τό πολιτιστικό ὑπόδειγμα τοῦ ΠΡΟΣΩΠΟΥ καί ἐφαρμόζονται, 
κατά τρόπον μηχανικόν, ἐντός τοῦ περιβάλλοντος τό ὁποῖον παράγει καί προάγει τάς 
ἐξαρτήσεις καί ἀπομειώνει τήν ψυχοκοινωνικήν ὑγείαν. 

Ἡ νεωτερικότητα ἑδράζεται ἐπὶ τῆς ἀπωλείας τῆς θεάσεως τῆς ὑπάρξεως, ἡ 
δὲ παράγωγος ὑπολογιστικὴ σκέψις, ὡς προϊὸν τῆς ἀποξενώσεως, ὁδηγεῖ εἰς τὴν 
αὐτονόμησιν τῆς τεχνολογίας. Ἡ τεχνικὴ ἀνάπτυξις Ge-Stell (πλαισίωσις) ὑποκαθιστᾶ 
τὴν ὕπαρξιν καὶ στεφανώνει τὴν ἀνυπαρξίαν. 
Ἡ ἐποχὴ τῆς νεοφιλελευθέρας μαζικοδημοκρατίας, διακρίνεται διά τὴν ἐπιλογὴν τῆς 
ἰδιωτικοποιήσεως, ὅπερ σημαίνει τὴν ὑιοθέτησιν προτύπων ἰδιωτικῆς 
αὐθεντικότητος, ὅπως τῶν προϊόντων τῆς βιομηχανίας τῆς κουλτούρας (ζέν, jogging, 
bodybuilding, φυσικὴ διατροφή, ἀντικαπνιστικὴ πολιτική, ἀποχὴ ἀπὸ ἀλκοόλ, 
πολυπολιτισμός, διαφορετικότητα, ἀνδρικὰ καλλυντικὰ κ.α.). 
Ἡ ἀπόσυρσις εἰς τὴν ιδιωτικότητα καὶ ὁ διαρκὴς ἀγὼν αὐτοπραγματώσεως, δὲν 
διαλύει μόνον τὴν ἐξωτερικὴν πραγματικότητα, ἀλλὰ ἐξαφανίζει τὴν ἰδίαν τὴν 
ὑποκειμενικότητα, τὴν ὁποίαν μεταλλάσσει εἰς ἀσήμαντον ἰδιοτροπίαν. 
Ἐπιπροσθέτως ἡ ψηφιακή ὑποδούλωσις καί ἡ ὀργάνωσις καί λειτουργία 
ἠλεκτρονικῶν δικτύων, ἐπιτείνουν τήν ἀπό- ἀνθρωποποίησιν τοῦ ὑποκειμένου καί 
ἐπιβάλλουν τόν πολιτισμόν τοῦ «χρυσόψαρου». 

Ὑπὸ τὴν πίεσιν δε τῆς ἐπιθυμίας καὶ τῆς ἱκανοποιήσεως της, ἐντὸς τοῦ 
περιβάλλοντος τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ καπιταλισμοῦ ἀναδύονται νέες ψυχοπαθολογίες. 
Τὰ συμπτώματα τῶν νέων ψυχοπαθολογιῶν εἶναι ἡ κατάθλιψις, αἱ ἀγχώδεις 
διαταραχές, οἱ παντὸς εἴδους ἐξαρτήσεις καὶ ἐθισμοί, ἡ ναρκισσιστική συμπεριφορά, 



ἡ δυσλεξία καὶ μετα-λεξία, οἱ παντὸς εἴδους ἐπεμβάσεις καὶ ἀκρωτηριασμοὶ ἐπὶ τοῦ 
σώματος, ἡ ἀσαφὴς ταυτοποίησις τοῦ φύλου, ὁ ἀναδυόμενος κυνισμός, κἄ. 
Ὁ δε ἄνθρωπος διὰ τῆς επιθυμητικής οἰκονομίας, ἀγωνιᾶ διὰ τὴν ἀπόλαυσιν τῆς 
ἐπιθυμίας. 

Ὁμιλοῦμεν περὶ Εὐρώπης! Τί εἶναι ὅμως ἡ Εὐρώπη; 
Εὐρώπη εἶναι μιὰ πλανώμενη ἱστορικὴ καὶ πολιτικὴ ἀοριστολογία, ἑδραζομένη ἐπὶ 
ἐκτρωματικῶν ἰσορροπιῶν καὶ ὑπονομεύουσα τὴν ἔμβιον ὕπαρξιν. 
Ποῖος Εὐρωπαϊκὸς πολιτισμός; 
Τὴν ταυτότητα τοῦ συγχρόνου πολιτισμοῦ, τὴν διαχρονικὴν δηλαδὴ αὐτοαμεσότητα 
καὶ συγχρονικὴν ετερότητά του, τὴν ἀποκαλύπτει μόνον ἡ κοινωνικὴ ὀντολογία του.  
Καὶ ἡ κοινωνικὴ ὀντολογία τοῦ λεγομένου Εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ εἶναι ὁ 
Μηδενισμός 
(Ἡ μεν Γαλλική ἐπανάστασις και ὁ Μπολσεβικισμός, ἐπί τοῦ Μηδενός 
ἐπιστηριχθεῖσαι, 
ἐξήντλησαν και το Μηδέν). 

Ταυτοχρόνως εἶναι ἐκπληκτικόν ὅτι οἱ ἄνθρωποι τῆς νεωτερικότητος, ἔχοντες 
ἀναγορεύσει τήν ἐπιστήμην εἰς θρησκείαν, νά ἀδιαφοροῦν, νά ἀντιτίθενται, νά 
παραβλέπουν τήν ἐξέλιξιν τῆς ἐπιστήμης, δηλ τήν  σύγχρονον φυσικήν και τά 
μαθηματικά. Αὑτό συμβαίνει διότι ἡ ἐπιστήμη, καί ἐπαγωγικῶς ἡ τεχνολογία, ἔχουν 
αὐτονομηθεί ἀπό τήν κοινωνικήν φιλοσοφίαν καί τό  πολιτισμικό πρόταγμα καί 
ἱκανοποιοῦν μόνον τίς χρησιμοθηρικές ἀνάγκες τοῦ ἀτόμου καί τήν, ἐπί 
αἰσθητηριακής βάσεως, ἀντίληψιν τοῦ κόσμου.  

ΟΜΩΣ Η ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΥΣΑ.  
Με ἀφετηρίαν τήν Θεωρίαν τῆς Σχετικότητος, ἀποδομείται ἡ Νευτώνεια 

παραδοχή τοῦ αἰσθητηριακοῦ κόσμου. Ὁ κόσμος λειτουργεῖ μέ κβάντωσι (Μπόρ), μέ 
τήν ἀρχήν τῆς ἀπροσδιοριστίας (Χάϊζενμπεργκ) καί  με τήν σχεσιοκρατίαν (Ντιράκ). Ἡ 
δυναμική τῶν πεδίων διακρίνεται ἀπό τό μέγεθος τῆς ἐντροπίας (μέτρον ἀταξίας). Ἡ 
πολυπλοκότητα καί ἡ αὐτοοργάνωσις εἷναι βασικά χαρακτηριστικά τῶν συστημάτων 
καί τῶν ὀργανισμῶν, ἐπιτρέποντας τήν ἀνάδυσιν νέων δομῶν, μορφῶν καί 
συμπεριφορῶν. Οἱ ἑλκυστές προσδιορίζουν τήν φάσιν τοῦ συστήματος, ἕλκοντας τό 
σύστημα εἰς ἀναλόγους τροχιάς. Καί ἀναλόγως, ἐάν τό σύστημα εἶναι ἀνοικτό πρός 
τό περιβάλλον ἤ κλειστό, ἡ συνεργία, ὁ αὐτοματισμός, οἱ βρόχοι ἀναδράσεως, 
θετικοί ἤ ἀρνητικοί, ἡ σύνθετῃ ἐπίδρασις, τό καθηλώνουν ἤ ὄχι. Η κατάστασις 
ἰσορροπίας τοῦ συστήματος λειτουργεῖ ὡς ἐφαλτήριο διά τήν ἐμφάνισιν νέων 
διακλαδώσεων, ἡ δε ἐπιλεγομένη ἀπάντησις εἰς ἑκάστην τῶν διακλαδώσεων, ὁδηγεῖ 
τό σύστημα εἰς νέαν ἰσορροπίαν ἤ μακράν τῆς ἰσορροπίας. 

Ἡ ἀντίληψις τῆς πραγματικότητος καί ἡ δημιουργία τῆς συνειδήσεως, 
(πραγματικότητα: ὁ αὐθαίρετος σχηματισμός, μέσω τῶν αἰσθήσεών μας, 
ἐλαχιστοτάτης ευκλειδίου ὑποκειμενικῆς τομῆς τοῦ συνεχοῦς μὴ εὐκλειδείου 
χωροχρονικού γίγνεσθαι. 
Μηχανισμοὶ ἀναδύσεως τῆς Συνειδήσεωςα) μὴ γραμμικότητα καὶ ἀλλαγὴ φάσεως,  
β) θραῦσις συμμετρίας καὶ διακλάδωσις,γ) αὐτοοργάνωσις, δ) αυτό-οργανούμενη 
κρισιμότητα, ε) καταρρακτώδης ἀντίδρασις, αὐτοκατάλυσις, στ) ἀναδρομή) 
ἀντικατοπτρίζει τήν σχέσιν φαινομένου καί παρατηρητοῦ, εἶναι δέ μία αὐστηρῶς 
ὑποκειμενική ὑπόθεσις. Διότι ὅλα  εἶναι παράγωγα τῆς πληροφοριακής διαδικασίας, 
διά τῆς ὁποίας μεταβαίνομεν ἀπό τήν γνωσιολογικήν συμμετρίαν εἰς τήν ρῆξίν της 
καί τήν ἀνάδυσιν τῆς ὀντολογικῆς καινοφάνειας. Ἡ γνωσιολογικὴ συμμετρία ὡς 



συμμετρικὴ κατάστασις, εἶναι κατάστασις ὑψίστης ἐνεργείας, γνωρίζομεν δὲ ὅτι ἡ 
φύσις «ἀντιπαθεῖ» αὐτὲς τὶς καταστάσεις καὶ ρέπει πρὸς τὴν δημιουργίαν 
καταστάσεων χαμηλοτέρων ἐνεργειακῶν ἐπιπέδων. 
Οὕτως εἰπεῖν, οἱ συμμετρικὲς καταστάσεις εἶναι εγγενώς ἀσταθεῖς καὶ τείνουν πρὸς 
τὴν καταστροφήν. 
Ὁ ἄνθρωπος εἰς τὴν κατάστασιν τῆς γνωσιολογικῆς συμμετρίας καὶ ἡ ἐπακόλουθος 
πτῶσις ἀπὸ τὰς ὑψηλοῦ ἐνεργειακοῦ ἐπιπέδου ὑπαρξιακὰς καταστάσεις, δημιουργεῖ 
ἔντονον νοσταλγίαν καὶ τάσιν ἐπαναποκτήσεως τῆς συμμετρίας. 
Ἐπὶ ἀδυναμίας ἢ ἀποτυχίας ἐπαναποκαταστάσεως τῆς συμμετρίας, δεδομένης τῆς 
δυσεπιτευξιμότητος τῆς γνωσιολογικῆς συμμετρίας, ἀναπτύσσει διανοητικοὺς ἢ 
ἰδεολογικοὺς μηχανισμοὺς θεάσεως τῆς συμμετρίας. 
Ἡ διανοητική, ἰδεολογικὴ προσέγγισις ὅμως ἀποδεικνύεται ἀτελέσφορος καὶ ὁδηγεῖ 
εἰς τὴν δημιουργία ἀρνητικῶν βρόχων ἀναδράσεως.  
Μέ τήν χρῆσιν τῶν μοντέλων τῆς θεωρίας τῶν καταστροφῶν, δυνάμεθα νά 
προτυποποιήσωμεν καί νά μελετήσωμεν τήν ἀσυνέχειαν τῶν μεταβλητῶν, ὑπό τήν 
ἐπίδρασιν νέου φαινομένου.  
Ἡ θέσις τοῦ ἀνθρώπου εἰς τόν κόσμον προσδιορίζεται ὑπό τῆς ἀνθρωπικῆς ἀρχῆς, 
διά τῆς ὁποίας γνωρίζομεν ὅτι ὁ κόσμος ἐδημιουργήθη διά νά ὑποδεχθῇ τόν 
ἄνθρωπον.  
Ὁ ὁποῖος ἄνθρωπος διακρίνεται διά τήν ἐνσώματον συνείδησίν του, τό πνευματικόν 
του σῶμα καί τήν πνευματικότητά του. Τὸ πνευματικὸν σῶμα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι 
ὑλικῆς φύσεως μεν, ἀλλὰ πλείονος δυναμικῆς τοῦ ὑλικοῦ αἰσθητηριακοῦ του 
πλαισίου. Ἀνήκει εἰς τὸν χῶρον, τοῦ ὑπὸ κανονικὰς συνθήκας, ἀοράτου κόσμου. 

Διά τοῦτο ὁδηγούμεθα εἰς τήν ἀνασύστασιν τοῦ ἰδεαλιστικοῦ μοντέλου, δηλ 
ἀπό τήν Ἀριστοτελικήν ἐντελέχειαν, τήν δυτικήν χριστιανοσύνην καί τήν οἰκονομίαν 
τῆς ἀγορᾶς, εἰς τούς προσωκρατικούς φιλοσόφους καί τήν ἀνατολικήν 
χριστιανοσύνην, τήν σύγχρονον φυσικήν καί τήν ἀντιπροσωπευτικήν/ ἄμεσο 
δημοκρατίαν. 

 Ἡ  ἀνάδειξις τοῦ ΠΡΟΣΩΠΟΥ εἶναι ἡ ἐπιτομή τῆς πορείας αὑτῆς.  
Ἡ φυσική θεωρία προσφέρει τήν κατανόησιν τοῦ κόσμου διά τῆς 

ἀναζητήσεως τῆς ΑΛΗΘΕΙΑΣ. Καί δι' αὐτόν τόν λόγον τήν ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ. Ἡ ἐποχή μας 
διακρίνεται ἀπό ὑπεροψία καί ἐπιθυμία ἐλέγχου τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καί τοῦ 
ὑλικοῦ κόσμου. ἈἘπίσης ἀπό τόν πόθον τῆς προόδου καί τήν ἀποστροφήν τῶν 
πολιτισμῶν.  
Ἐπείγει να προβληματισθούμε διά τήν ἐμμονήν μας εἰς τό γνωστόν καί τήν 
ἀξιοθρήνητον ἀδιαφορίαν μας διά τήν διάστασιν τοῦ μυστηρίου. Διότι αὐτά τά ὁποία 
δέν γνωρίζομεν, εἶναι δυνατόν νά ανατρέψουν ὅλην τήν ὕπαρξίν μας καί τήν γνῶσίν 
μας. 
Ἐπιπροσθέτως, ἡ δημιουργία ἑνοποιημένων προγραμμάτων προλήψεως, 
ἰσοπεδωτικοῦ χαρακτῆρος (κατευθυντήριες ὁδηγίες, εὐρωπαϊκές προδιαγραφές), 
προσκρούει εἰς τόν πολιτισμόν, τήν Ἑλληνικήν Ἰδιοπροσωπίαν καί τήν ἔννοιαν τοῦ 
Προσώπου.  
Πῶς λοιπόν ζώντας ἕναν πολιτισμόν, ὁ ὁποῖος αξιώνει νά ἀπομυθοποιῆ κάθε ἀλήθεια, 
ὡς ὑποκειμενική αὐτό – κατασκευή, προωθώντας οὕτως τήν σύμπτωσιν τῆς 
ἀνθρωπίνης ὡριμότητος μέ τήν ἀπουσίαν ἐκπλήξεως, συγκινήσεως, με τόν 
ἀποχαιρετισμόν τοῦ πραγματικοῦ καί τῆς παρουσίας ψευδαισθήσεων, πῶς νά 
ὁμιλήσωμεν διά τό ἐπέκεινα τῆς λειτουργικότητος; 



Ἡ αὐτοαναφορικότητα ἐγκλωβίζει τόν ἄνθρωπον ἐντός κλειστοῦ συστήματος. 
Ἡ συμπεριφορά του κυριαρχείται, κατά μεγάλο ποσοστό, ἀπό σχετικῶς μικρό ἀριθμό 
ἀρνητικῶν βρόχων ἀναδράσεως. Οἱ μικροβρόχοι δέν ἀποτελοῦν ἔκφρασιν 
δημιουργικῆς ἐλευθερίας, ἀλλά ἀντιπροσωπεύουν μικροβρόχους, ἐνωμένους κατά 
τοιοῦτον τρόπον μεταξύ των, ὥστε να δημιουργοῦν ἔνα μεγάλο, ψυχωτικώς 
ἐπαναλαμβανόμενο βρόχο , τόν «ὁριακό κύκλο». 
Τά συστήματα τῶν ὁριακῶν κύκλων ἀποκόπτονται ἀπό τήν ροήν τοῦ ἐξωτερικοῦ 
κόσμου, ἐπειδή ἕνα σημαντικό ποσοστό τῆς ἐσωτερικῆς ἐνέργειας εἷναι ἀφιερωμένο 
εἰς τήν ἀντίστασιν κατά τῆς ἀλλαγῆς. Ταυτοχρόνως δε ὑπόκεινται εἰς τήν φθοράν τῆς 
ἐντροπίας τοῦ συστήματος. 

Ἡ «κρίσις» εἶναι προϊόν ἐξαρθρώσεως καί ἀποδομήσεως τῆς συνειδήσεως 
μας, ὀλίσθημα τῶν ἀντιληπτικῶν καί γνωσιακών ἱκανοτήτων, χάσμα ἀποκοπῆς ἀπό 
ἄλλους ἀνωτέρους κόσμους, μέ κατάληξιν τήν ἀπομόνωσιν ἐντός τῆς μοιραίας 
θνητότητος, τῆς μοναχικῆς ὑπάρξεως ἐντός τοῦ κόσμου. 
Λησμονεῖται πλέον ἡ συμβολική λειτουργία τῆς μορφῆς. Ἡ ἀπώλεια τῆς αἰσθήσεως 
τῶν συμβόλων ὁδηγεῖ εἰς τόν ἐγκλωβισμόν καί τήν ἀδιέξοδον ἐμμονή μας εἰς τό « 
ἴδιον» σκότος καί τήν « ἰδίαν» ἄγνοιαν. 

Ὁ πολιτισμός εἶναι ἡ ανθρώπινη φύσις. Τοῦτο σημαίνει ἤ προϋποθέτει, τήν 
συμβολικήν περιστοίχισιν τοῦ σώματος, τῶν ἀναγκῶν του, τῶν ὁρμῶν του. Ζωή 
συμφώνως πρός τόν πολιτισμόν, σημαίνει ἱκανότητα «γνώσεως» τῆς ἀνάγκης νά 
ἐπιτελοῦνται οἱ σωματικές ροπές συμβολικῶς, δηλαδή μέ νοηματοδοτημένους 
ὁρισμούς τοῦ ἑαυτοῦ καί τῆς ὑπάρξεως. Αὐτή ἡ κατάστασις ὁδηγεῖ, συνεπάγεται, τόν 
ἀποπρογραμματισμό τῶν γενετικῶν ἐπιταγῶν. Ἡ ἔκφρασις τῶν βιολογικῶν ἀναγκῶν 
ἐξαρτᾶται ἀπὸ νοηματοδοτημένους τρόπους σκέψεως. 

Ἡ ἀνθρωπίνη φύσις εἶναι ἡ πλέον ἀκατέργαστος, ἀδιαφοροποίητος πρώτη 
ὕλη, στερουμένης ἀναγνωρισίμου μορφῆς, παρά μόνον ἐάν σχηματοποιηθή καί  
μορφοποιηθή ἀπό κάποιαν πολιτισμικήν παράδοσιν. Αὐτή διαπλάθει τούς τρόπους 
τῶν σωματικῶν ἀναγκῶν καί ἱκανοποιήσεων. 

Πρόσωπο: προσδιορίζει τήν ὑπαρκτικήν πραγματικότηταν. Τό πρόσωπον 
ὑποστασιάζει (συγκροτεῖ εἰς ὑπόστασιν, εἰς συγκεκριμένο ὑπαρκτικό γεγονός) ἕναν 
τρόπον ὑπάρξεως. 
Με τόν ὄρον «τρόπον ὑπάρξεως» ἐπισημαίνομεν, ὄχι μόνον τήν ὑπαρκτικήν 
πραγματικότηταν τοῦ προσώπου, ἀλλά καί τήν  ὑπαρκτικήν πραγματικότηταν τῆς 
φύσεως. 
Ὁνομάζομεν δε «φύσιν», τήν ὑπαρκτικήν ὁμοείδειαν, τόν κοινόν τρόπον ὑπάρξεως  
ὁμοειδῶν ὑποστάσεων, ἀλλά ταυτοχρόνως ἀποκαλύπτεται ἡ δυναμική ἑτερότητα 
τοῦ τρόπου ἐκφορᾶς ἤ πραγματώσεως αὐτῶν τῶν κοινών ἐνεργειῶν. 
Κατανοούμεν τήν ὑπαρκτικήν ἑτερότηταν τοῦ προσώπου, ὡς ἐλευθερία ἀπό τόν 
κοινόν καί ἀδιαφοροποίητον τρόπον ὑπάρξεως. 
Ἡ ὑπαρκτική ἑτερότητα τοῦ προσώπου εἶναι ἀφενός μεν προκαθορισμένη ἀπό τήν 
φύσιν, ἀφετέρου δέ ἔχει τήν δυνατότητα ἀποδεσμεύσεως ἀπό τάς ἀναγκαιότητας, 
τάς ἐπιβαλλομένας ἀπό τήν ὁμοείδειαν τῆς φύσεως. 
Ἡ ἐλευθερία τοῦ Προσώπου ὡς ὁλότητα σημαίνει ὅτι ἐνῶ ἡ ἀνθρωπίνη φύσις εἷναι 
μορφοκλασματική τῆς φυσικῆς ὑπάρξεως, διαθέτει τήν δυνατότητα ἀποδεσμεύσεως 
ἀπό τό πεδίον τῆς ἀνάγκης, τό ἐπιβαλλόμενο ὑπό τῆς ταυτότητος αὐτῆς (ὑπαρκτική 
ἑτερότητα). 
Βασικοί ὅροι: ἀνθρωπίνη φύσις συμβολική περιστοίχισις, Πρόσωπον. 



(Καθότι ἂν κοινωνήσωμεν ἀληθεύομεν,  ἅ δε ἂν ἰδιάσωμεν, ψευδόμεθα. 
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ). 
Ἐν κατακλεῖδι, τά τελεσφόρα προγράμματα προλήψεως ὀφείλουν νά ἱκανοποιοῦν τά 
ἐξῇς: 
Τήν δημιουργίαν τῆς ἀναγκαίας κρίσιμης μάζας, ὥστε νά καταστούν δυνατές οἱ 
παρεμβάσεις, οἱ ἀλλαγές. 
Τήν ἐπιστροφήν τοῦ πολιτισμοῦ, διότι πολιτισμός εἶναι ὁ τρόπος τοῦ βίου. 
Τήν ὀντολογικήν μεταμόρφωσιν τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε ὁ ἴδιος νά συντελῆ εἰς τήν 
ἐξέλιξιν τῆς κοινωνίας του. 
Τήν ἀνάδειξιν τοῦ προσώπου ὡς ἀνθρωπολογικοῦ τύπου, ὅπου πραγματώνεται ἡ 
ἀλληλεγγύη,  αὐτονομία, προσφορά, ἐλευθερία, δικαιοσύνη. 
Καί ἐμεῖς ὀφείλομεν: 
Νά ἀποτυπωθῇ ὁ Καταστατικός χάρτης τοῦ Τόπου. 
Νά ἐπαναφέρομεν τήν κεντρικότητα τοῦ τόπου, τοῦ χώρου, τοῦ ἐδάφους καί νά 
ἐπαναφέρομεν τόν άνθρωπον κάτοικον. 

Τότε μόνον ὁ ἄνθρωπος καθίσταται ἱκανός νά γνωρίζη ὅτι τά στοιχεῖα τοῦ 
πολιτισμοῦ του, τό νόημα τό οποίο αὐτά ἐκφράζουν καί ἡ φιλοσοφία, τήν ὁποίαν 
ἐπεδίωκαν, μετουσιώθηκαν εἰς τόν τρόπον τοῦ βίου καί τήν βιοσοφίαν τῆς πράξεως. 

Ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολὴ ἐκφράζεται διὰ τοῦ μυστηρίου, ἤτοι δι’ ἄλλου τρόπου 
κατανοήσεως καὶ προσλήψεως τοῦ κόσμου.  

Διὰ δὲ τοῦ συμβολικοῦ τρόπου τοῦ βίου, ὁ ἄνθρωπος δύναται νὰ 
αισθητοποιήσει τὰς δυνατότητας τοῦ κόσμου μὲ ποιοτικὴν διάστασιν πέραν ἐκείνης 
τῆς καθημερινότητος. 

Ἀναγκαία λοιπὸν ἡ ἐπαναφορὰ τῶν Ὀντολογικῶν καὶ Θεολογικῶν ριζῶν τοῦ 
Ἀνθρώπου. 

Τότε ἡ παράδοσις, τὸ παρελθόν, συναντᾶται μετὰ τοῦ μέλλοντος. Πρέπει νὰ 
ἀναγνωρίσωμεν ὅτι δὲν ἀπωθοῦμεν τὸ θεμέλιόν μας ἀλλὰ τὴν ἀδυναμίαν 
θεμελιώσεώς μας, τὴν ἀδυναμίαν τῆς καταστατικῆς συμπτώσεως μὲ τὸν ἑαυτὸν μας, 
ἐντὸς ἑνὸς ατμήτου καὶ ἀχρόνου συνεχοῦς. Ἀπωθοῦμεν τὸν πρωτογενῆ ὀντολογικὸν 
μετεωρισμὸν μας. 

Ἡ ἀνάδυσις τοῦ παρελθόντος εἶναι ἡ ἀνάδυσις μιᾶς γενναιοδώρου ἀπωλείας, 
ἡ ὁποία πιστοποιεῖ τὴν ὕπαρξιν μας καὶ μᾶς προσκαλεῖ ἐπὶ σκηνῆς. 

(Ἀτομικὸς νοῦς vs Συλλλογικός νοῦς 
- Ἐπὶ ἴχνεσιν ἀλώπεκος βαίνει 
- κοῦφος ἔνεστι νόος 

ΣΟΛΩΝ 
Ὁ συλλογικὸς νοῦς, δηλ. ἡ μεταφυσικὴ μνήμη, παρέχει τὴν ἀναγκαίαν διὰ τὸν 

συλλογικὸν βίον, ἐκ τῶν προτέρων γνῶσιν, τὴν κοινωνικοντολογικήν) 
 
Παράρτημα 
 
Ἡ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ  
Ἀπὸ τὸ ἔτος 2005 καὶ ἐντεῦθεν, σχεδιάζει καὶ ὑλοποιεῖ προγράμματα καὶ 

παρεμβάσεις ὑπὸ τὸ πνεῦμα τῶν ἤδη ἐκτεθέντων. 
Ἐπιγραμματικῶς 
1) οἰκογενειακὴ ζωή, ΕΣΤΙΑ, τελετουργίες, οἰκιακὴ οἰκονομία, φιλοσοφία 

κουζίνας, οἰκογενειακὴ τράπεζα, 



2)πόλεων τόπου παιδεία, αἰσθητικὴ τοπίου, τοποφιλία, 
3)ΚΩΩΝ ΒΙΟΣ, κοινωνικὸς σχεδιασμός, τοπικὸ σύστημα Κῶς, 
4)κοινοτισμός, κοινότητα, δημοσκοπικός δῆμος, 
5)ἀνάκτησις τοῦ Ἑλληνικοῦ τρόπου τοῦ βίου, πολιτισμικὴ γεωγραφία, 

ταυτότητα, εἰκονογραφίες, συμβολικὸν κεφάλαιον,  
6)οἰκογένεια, μορφή, χαρακτηριστικά,  
7)ἀνθρωπολογική, ὀντολογικὴ ἑρμηνεία κρίσεων, πρότασις ἐξόδου, 
8)η ζωὴ μὲ τὴν σύγχρονον φυσικήν, μὴ γραμμικὴ δυναμικὴ ψυχιατρική, 
9)τυραννία τῆς ὑγείας, διάσωσις τοῦ φυσιολογικοῦ, 
10)οἰκογένεια, πατρότητα, 
11)ὑπηρεσίες συμβουλευτικῆς 
Ἡ παρουσία τῆς ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ εἰς τὸ γίγνεσθαι τῶν νήσων 

περιοχῆς εὐθύνης της, ἑδράζεται ἐπί τῆς ἐπαρκοῦς γνώσεως τῶν κοινωνικῶν καὶ 
ἀνθρωπολογικῶν χαρακτηριστικῶν τῶν κοινοτήτων. 

Διακρίνεται δὲ ἀπὸ συνέπεια καὶ συνέχεια εἰς τὸ επιχειρεῖν. 
Ἐπενδύει ἐ[πίσης εἰς τὴν πολιτικὴν τοῦ βιβλίου, ὡς Ἀρχιμηδείου σημείου τῆς 

γνώσεως, τῆς συσσωρευμένης σοφίας, τῆς αυτοσυνειδησίας, τῆς ἱστορικῆς 
συνειδήσεως κ.α.  

Ἀποδέκτες τῶν ἐκδοτικῶν πρωτοβουλιῶν μαθηταί Γυμνασίων καὶ Λυκείων 
ὅλων τῶν νήσων καὶ οἱ ἐκπαιδευτικοί. 

 
Ἡ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ἐπενδύει εἰς τὴν δημιουργίαν δικτύων 

συνεργατῶν, διὰ τὴν ὑλοποίησιν τῶν σχεδίων της. Διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ 
πολλαπλασιάζεται ἡ ἰσχὺς μας καὶ ἡ ἀποτελεσματικότητα μας, εἰς ὅλα τὰ ἐπίπεδα. 

Ἡ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, συνάπτει στρατηγικάς συμμαχίας μὲ φορεῖς 
τῶν νήσων τῶν Ἐπαρχιῶν Κῶ καὶ Καλύμνου, ἐνισχύει καὶ ἐμπλουτίζει τὸ ἑταιρικὸν 
δυναμικὸν της διὰ τῆς ὑποδοχῆς νέων ἑταίρων (π.χ. Διεθνὲς Ἱπποκράτειον Ἵδρυμα Κῶ, 
Ἀναγνωστήριον ΑΙ ΜΟΥΣΑΙ Καλύμνου, Κέντρον Πολιτισμοῦ Μελετῶν καὶ Ἀναπτύξεως 
Λέρου Ἡ ΑΡΤΕΜΙΣ) καὶ συνάπτει πρωτόκολλα Συνεργασίας (Κέντρον Πολιτισμοῦ καὶ 
Ἱστορίας Δήμου Καλυμνίων, Επαρχείον Καλύμνου,) ἐπ’ ωφελεία τῶν σκοπῶν μας καὶ 
τῆς περιοχῆς. 

Κορυφαία δὲ στρατηγικὴ συμμαχία, καταδεικνύουσα τὴν ποιότηταν τοῦ 
προσώπου της, ἡ σύναψις, ὁμοῦ μετὰ τῆς Ἱερὰς Μητροπόλεως Κώου καὶ Νισύρου, 
Συμφώνου Συνεργασίας καὶ Συναντιλήψεως μετά τῆς ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, τῆς Ἱερᾶς 
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, διαρκείας δέκα (10) ἐτῶν. 

Οὐδὲν τῶν ἀνωτέρω ἀναφερθέντων θὰ ἠδύνατο νὰ πραγματοποιηθῆ, ἄνευ 
τῆς ἀρίστης συνεργασίας μεταξὺ τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, τῶν ἑταίρων, τοῦ ἐπιστημονικοῦ καὶ διοικητικοῦ 
προσωπικοῦ. 

Ἰδιαιτέραν δὲ μνείαν εἰς τὴν κυρίαν Διονυσίαν Τελλή-Τσιμισίρη, πρόεδρον τοῦ 
Δημοτικοῦ Συμβουλίου Κῶ καὶ προεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, διὰ τὴν ὅλην συνεργασίαν καὶ συναντίληψιν. 
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Τό περιεχόμενο τῶν βιβλιογραφικῶν πηγῶν καί τό πνεῦμα τῶν συγγραφέων μέ 
ὑποβοήθησαν εἰς τήν διατύπωσιν τῶν ἐκτεθεισῶν σκέψεών μου. 
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