
 

13η Πανελλήνια συνάντηση Φορέων Πρόληψης της εξάρτησης : 

«Η Πρόληψη Απο-Τιμά και Αξιο-Ποιεί όσα φέρνει η Ζωή», Κέρκυρα, 

28 Σεπτεμβρίου – 01 Οκτωβρίου 2022 

Προφορικές Ανακοινώσεις 

2η Θεματική Ενότητα: Οι Φορείς Πρόληψης ως ζωντανοί οργανισμοί μάθησης. 

 

«Η συμβολή των Διοικητικών Υπαλλήλων στη λειτουργία και εξέλιξη  

των Κέντρων Πρόληψης». 

Φιλήμων Δαβιώτης, Αμαλία Πουλημένου, Σοφία Σπυράτου, Κέντρα Πρόληψης των 

Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Λάρισας, Κέρκυρας,  

Κεφαλονιάς. 

Η παρουσίαση έχει ως στόχο την κατανόηση του σύνθετου ρόλου των 
Διοικητικών Υπαλλήλων των Κέντρων Πρόληψης και την αναγνώριση ότι αποτελούν 
αναπόσπαστο κομμάτι για την καλή λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης καθώς και 
την ανάδειξη της σημασίας της λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης ως Ολότητα 
(Οργανισμοί Μάθησης). 

Τα Κέντρα Πρόληψης των εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου  - Αστικές μη Κερδοσκοπικές 
Εταιρείες, οι οποίες συστήθηκαν από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και 
από διάφορους τοπικούς φορείς. Τέτοιοι φορείς είναι οι Περιφέρειες, οι Δήμοι,  
διάφοροι Σύλλογοι - Σωματεία (π.χ. Δικηγορικοί, Ιατρικοί, Φαρμακευτικοί, 
Οδοντιατρικοί, Σύλλογοι γονέων. κ.α.). 

Οι παραπάνω αστικές εταιρείες, η λειτουργία των περισσοτέρων από τις 
οποίες ξεκίνησε από το 1998 και έπειτα, υπογράφουν διμερείς Συμβάσεις με τον 
ΟΚΑΝΑ για την υλοποίηση πενταετών προγραμματικών σχεδίων δράσεων. Ο ΟΚΑΝΑ   
έχει ταυτόχρονα την οικονομική, την επιστημονική εποπτεία και την αξιολόγηση κάθε 
κέντρου Πρόληψης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα δράσεων, που το κάθε Κέντρο 
δεσμεύεται να εφαρμόσει. 

Κάθε Κέντρο Πρόληψης διοικείται από 7μελές διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο 
το απαρτίζουν εκπρόσωποι των τοπικών φορέων πλην ενός μέλους που είναι 
εκπρόσωπος των εργαζομένων κάθε Κέντρου. Στελεχώνεται από τα μέλη των 
επιστημονικών ομάδων (Ψυχολόγους, Κοινωνιολόγους, Κοινωνικούς λειτουργούς, 
Κοινωνικούς Ανθρωπολόγους, κ.α)  ένα εκ των οποίων ορίζεται ως Επιστημονικά 
Υπεύθυνος κάθε Κέντρου Πρόληψης και από διοικητικά στελέχη (Γραμματειακοί 
υπάλληλοι, Διοικητικοί, Οικονομικοί, Λογιστικοί κ.α). Ο αριθμός των παραπάνω 
στελεχών ποικίλει ανάλογα την έκταση του κάθε νομού,  και τις ανάγκες που πρέπει 
να καλύψουν με τις υπηρεσίες τους. 



Τα Κέντρα Πρόληψης, είναι οργανισμοί με πολυσύνθετη δομή και 
πολύπλοκες λειτουργίες, που αποτελούνται από πολλά μέρη, άτομα  και ομάδες, σε 
αλληλεπίδραση μεταξύ τους και που ανατροφοδοτεί το ένα το άλλο. Αποτελούν 
ολότητες, από τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτά,  από άτομα  που διοικούν 
αλλά και από άτομα και φορείς που δέχονται τις υπηρεσίες τους. Ως τέτοια, 
πολυεπίπεδα συστήματα, για να αναπτυχθούν χρειάζεται να αναπτύξουν 
λειτουργικές σχέσεις, σε όλα τα επίπεδα. Και για να εξελιχθούν είναι απαραίτητη η 
κατανόηση των ρόλων αλλά και η εξέλιξη του κάθε ατόμου ξεχωριστά. 

Στην συγκεκριμένη παρουσίαση θα αναφερθούμε περισσότερο στο ρόλο των 
Διοικητικών στελεχών των Κέντρων Πρόληψης, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί και 
εξελιχθεί  με την πάροδο των χρόνων καθώς και στον τρόπο που η λειτουργία τους 
επηρεάζει τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης, αναφορικά με τα εξής πλαίσια: 

• Την Επιστημονική Ομάδα 

• Το Διοικητικό Συμβούλιο 

• Τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) 

• Την Κοινότητα 

 

Οι Διοικητικοί Υπάλληλοι των Κέντρων Πρόληψης, έχουν ένα ρόλο κομβικό για 
την καλή λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης, καθώς  αποτελούν τους συνδετικούς 
κρίκους μεταξύ όλων των επιπέδων του ευρύτερου συστήματος, δηλαδή μεταξύ των 
στελεχών πρόληψης, των Δ.Σ., του ΟΚΑΝΑ και  της Κοινότητας και  χρειάζεται να 
αναπτύσσουν συνεχώς νέες δεξιότητες και γνώσεις ώστε να μπορούν να 
ανταποκριθούν στις όλο και αυξανόμενες αρμοδιότητες αλλά και στις 
μεταβαλλόμενες από την σύγχρονη πραγματικότητα συνθήκες ζωής και εργασίας. 

Χρειάζεται να είναι συνειδητό από όλους - από το σύνολο των ανθρώπων που 
εργάζονται ή εμπλέκονται στα Κέντρα Πρόληψης, αλλά και από τους ίδιους τους 
διοικητικούς υπαλλήλους - ότι είναι ένας ρόλος ουσιαστικός και όχι  διεκπεραιωτικός.  

 

1. Ο ρόλος των Διοικητικών Υπαλλήλων σε σχέση με την Επιστημονική Ομάδα 

• Συμμετοχή στις συναντήσεις της (Επιστημονικής Ομάδας)/Ομάδας όλων των 
εργαζομένων 

• Συμμετοχή στην Εποπτεία για τη λειτουργία της ομάδας εργαζομένων 

• Συμμετοχή στις Εκπαιδεύσεις 

• Διοικητική Υποστήριξη στα Επιστημονικά  Στελέχη (σε θέματα που 
προκύπτουν) 

• Μία άλλη φωνή (αντίληψη πολλών πραγμάτων – γεγονότων από άλλη οπτική 
γωνία, μια απ’ έξω ματιά)  

 



2. Ο ρόλος των Διοικητικών Υπαλλήλων σε σχέση το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Κέντρου Πρόληψης 

• Συμμετοχή ενεργή στα Δ.Σ. (Πρακτικά, άποψη που πολλές φορές τους 
ζητείται σε διάφορα Διοικητικά – Οικονομικά θέματα) 

• Αποστολή Δελτίων τύπου, σύνταξη εγγράφων Αλληλογραφίας του Δ.Σ. 

• Ενημερώσεις στα μέλη του Δ.Σ. 

• Πληρωμές από κοινού με τον Πρόεδρο και τον Ταμία 

• Εξουσιοδοτήσεις από Πρόεδρο Δ.Σ. για διάφορες Συνδιαλλαγές με Δημόσιο, 
τράπεζες, ΙΚΑ, Πρωτοδικείο, για την τακτοποίηση διαφόρων εκκρεμοτήτων 

• Επαφές με φορείς – μέλη Γενικής Συνέλευσης 

• Συνδετικός κρίκος Ανάμεσα στην Διοίκηση και το Κέντρο Πρόληψης σε 
Διοικητικά Θέματα 

 

3. Ο ρόλος των Διοικητικών Υπαλλήλων σε σχέση τον Οργανισμό Κατά των 
Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) 

• Επαφές με Διοικητικό – Οικονομικό τμήμα του ΟΚΑΝΑ (Προϋπολογισμοί, 
Απολογισμοί, Μισθοδοσίες, ΟΠΣ, κ.α.)  

• Επαφές με τμήμα Εφαρμογών Πρόληψης (Ως προς τις Διοικητικές – 
Οικονομικές πτυχές διαφόρων δράσεων, π.χ. εγκρίσεις δαπανών 
εκδηλώσεων, εκτυπώσεων εντύπων, άδειες χρήσης χώρων). 

 

4. Ο ρόλος των Διοικητικών Υπαλλήλων σε σχέση την Κοινότητα 

• Ο άνθρωπος της υποδοχής (1η εντύπωση και φωνή) 

• Κόμβος επικοινωνίας (μοίρασμα της πληροφορίας με την κοινότητα) 

• Ενημερώνει τον Επιστημονικά Υπεύθυνο και την Επιστημονική Ομάδα, για 
διάφορα αιτήματα, ραντεβού. 

• Επαφές με προμηθευτές, παραγγελίες, προσφορές, παραλαβή υλικών  

• Ενεργή συμμετοχή σε όλες τις Ημερίδες, εκδηλώσεις, δράσεις του Κ.Π. 

 

Εξετάζοντας τους παράγοντες που δυσκολεύουν ή διευκολύνουν  την πιο 
λειτουργική συμβολή των διοικητικών υπαλλήλων στη λειτουργία των Κέντρων 
Πρόληψης αναδεικνύεται και η σημασία της αναγνώρισης των αναγκών τους ώστε να 
βελτιώνουν τις υπηρεσίες που παρέχουν (κάτι που ισχύει και για όλους τους 
εργαζόμενους).  Αυτή η κατανόηση μπορεί να οδηγήσει μέσα από αλλαγές και 
μετακινήσεις στη βελτίωση  του τρόπου και της ποιότητας του έργου, που παρέχεται 
από τα Κέντρα Πρόληψης. 



Παράγοντες που δυσκολεύουν το έργο των διοικητικών υπαλλήλων και  μπορούν 
να οδηγήσουν σε χαμηλή απόδοση, ανασφάλεια και ματαίωση, παρά την 
προσπάθεια για το καλύτερο αποτέλεσμα, είναι:  

 Η ασάφεια, το εύρος  και η συνεχιζόμενη αύξηση των καθηκόντων, που συχνά 
δημιουργούν αίσθηση ανικανότητας, εξάντληση δυνάμεων και ανασφάλεια 

 Το ασαφές  θεσμικό πλαίσιο και η έλλειψη εσωτερικού κανονισμού, δεν 
βοηθάνε στην επίλυση πολλών και χρόνιων ζητημάτων (όπως διοικητικά, 
εργασιακά, ασφαλιστικά, φορολογικά κ.α.) και οδηγούν σε χάσιμο χρόνου και 
αβέβαιο αποτέλεσμα. 

 Η μεγάλη γραφειοκρατία που προσθέτει όγκο δουλειάς και άγχος  

 Η πολυπλοκότητα και το πολυεπίπεδο του ρόλου  

 Οι αντικρουόμενες προτεραιότητες όταν προκύπτουν επείγοντα θέματα και 
ανάγκες διαφορετικής φύσης (οικονομικά, διοικητικά, επιστημονικά θέματα) 

 Οι παρεμβολές κατά τη διάρκεια της εργασίας, που προκαλούν 
πολυδιάσπαση και μείωση συγκέντρωσης 

 Οι δυσλειτουργικές και μη συνεργατικές σχέσεις (όταν υπάρχουν) που μπορεί 
να δημιουργούν ένταση, θυμό αλλά και καθυστερήσεις και λάθη 

 Η μοναξιά του ρόλου 

 Σύγχυση ρόλων (εμπλοκή σε επιστημονικά θέματα) 

 Νέα δεδομένα (π.χ. Ευρωπαϊκά Προγράμματα – μέτρα αντιμετώπισης της 
πανδημίας κ.α.), που πρέπει τα Διοικητικά στελέχη να είναι σε μία διαδικασία 
συνεχούς ενημέρωσης και απόκτησης γνώσεων για να τα καλύψουν. 

Αντίστοιχα, υπάρχουν παράγοντες που διευκολύνουν το έργο των διοικητικών 
υπαλλήλων, μπορούν να λειτουργήσουν ως κινητήρια δύναμη στην εξέλιξή τους 
ενδυναμώνοντας την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

Ως  διευκολυντικούς παράγοντες μπορούμε να αναφέρουμε: 

 Την όσμωση μέσα από τη συνάντηση με τα στελέχη της Επιστημονικής 
Ομάδας σε κοινά πλαίσια διαλόγου (π.χ. ολομέλειες-συναντήσεις του ΠΔΦΠ), 
όπου βοηθάει στην αλληλοκατανόηση, στο μοίρασμα των εμπειριών και στη 
δημιουργία κοινών εμπειριών  

 Την τακτική συνάντηση της Ομάδας Εργαζομένων, που βοηθάει στην 
αλληλεπίδραση των μελών της ομάδας, στο μοίρασμα, στην συν-απόφαση και 
συν-ευθύνη  για τις αποφάσεις που παίρνονται 

 Τις λειτουργικές σχέσεις της ομάδας εργαζομένων  

 Το ομαδικό – συνεργατικό πνεύμα, νοιάξιμο, φροντίδα  

 Την εκπαίδευση  

 Την υποστήριξη λειτουργίας ομάδας εργαζομένων με εξωτερική εποπτεία και 
εκπαίδευση 

 Τη διασύνδεση ομοτίμων για το μοίρασμα κοινών προβλημάτων, αναζήτηση 
λύσεων, αίσθηση κατανόησης 

 Την αναγνώριση της δουλειάς που γίνεται  

 Το κοινό όραμα  

 Τις κοινές και σταθερές αρχές και αξίες της πρόληψης και τη συνειδητή 
εφαρμογή τους 



 

Από τους προαναφερθέντες παράγοντες που δυσκολεύουν ή διευκολύνουν το 
έργο των διοικητικών υπαλλήλων και κατ’ επέκταση το έργο και την εξέλιξη όλης της 
ομάδας εργαζομένων και του Κέντρου Πρόληψης, κάποιοι προέρχονται από το 
εξωτερικό περιβάλλον και δύσκολα μπορούν να αλλάξουν (π.χ. θεσμικό πλαίσιο κ.α.) 
ενώ κάποιοι επηρεάζονται από την λειτουργία στο εσωτερικό του κάθε κέντρου 
πρόληψης ξεχωριστά (ομάδα εργαζομένων, μέλη Δ.Σ. κ.α.) 

Έχοντας αναγνωρίσει το διασυνδετικό ρόλο των διοικητικών υπαλλήλων ως 
σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος, που είναι σε συνεχή διάλογο με την όλη τη 
λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης και επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας του έργου τους, χρειάζεται να αντιληφθούμε τα Κέντρα 
πρόληψης στην ολότητά τους, ως πολυεπίπεδους και πολύπλοκους  ζωντανούς 
οργανισμούς, οι οποίοι προκειμένου να  μπορούν να εξελίσσονται συνεχώς μέσα στις 
νέες συνθήκες που προκύπτουν, χρειάζεται να λειτουργούν ως «Οργανισμοί 
Μάθησης». 

Ο Peter Senge περιγράφει ως «Οργανισμό της Μάθησης» (Learning Organization) 
τον οργανισμό εκείνο, που οι άνθρωποι αναπτύσσουν συνεχώς την ικανότητά τους 
να δημιουργούν τα επιθυμητά αποτελέσματα, το επιθυμητό κοινό μέλλον. Τον 
Οργανισμό όπου διευκολύνει να γεννιούνται είτε να επεκτείνονται τα πρότυπα 
σκέψης, η συλλογική σκέψη αφήνεται ελεύθερη και αναδύεται το «κοινό όραμα», 
που ο Senge το χαρακτηρίζει «πηδάλιο» που μπορεί να κρατήσει τον οργανισμό στον 
σωστό δρόμο σε περιόδους άγχους. 

Πρόκειται για την καλλιέργεια της ικανότητας ενός οργανισμού να 
προσαρμόζεται μέσω της μαθησιακής διαδικασίας σε ένα περιβάλλον το οποίο 
διαρκώς αλλάζει έτσι ώστε ο οργανισμός να είναι βιώσιμος επιτυγχάνοντας συνεχώς 
τους στόχους του. 

Οι συνήθεις παραδοσιακές πρακτικές αλλαγής βασίζονται στην ατομική 
ανάπτυξη των ικανοτήτων με δραστηριότητες (σεμινάρια κτλ) οι οποίες αποτελούν 
το μέσο για την ατομική μάθηση των εργαζόμενων. Ωστόσο, η ατομική μάθηση δεν 
είναι παρά η αναγκαία προϋπόθεση για την Οργανωσιακη ́Μάθηση (Pedler-Burgoyne 
– Boyolell, 1988).  

Σύμφωνα με τον Senge (1990), οι οργανισμοί και τα δίκτυα μαθαίνουν όταν οι 
άνθρωποι μαθαίνουν, αλλά μόνο εφόσον οι άνθρωποι μοιράζονται τη γνώση που 
έχουν αποκτήσει. Κατά τη διαδικασία της μάθησης τα άτομα επηρεάζουν το ένα το 
άλλο και οι ιδέες τους εξελίσσονται μαζί. 

Μέσα από αυτήν τη διαδικασία ενισχύεται η ηγεσία ως διαδικασία αυτό-
οργάνωσης ή αυτό-διοίκησης υψηλής αποδοτικότητας και υπευθυνότητας, η οποία 
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Peter Senge δεν έχει να κάνει με την θέση αλλά 
αφορά την δικαιοδοσία που έχει το κάθε μέλος από τη θέση στην οποία βρίσκεται, 
καλύπτοντας το σύνολο των λειτουργιών ενός οργανισμού. 

 
Έτσι, σύμφωνα με αυτήν την φιλοσοφία, τα Κέντρα Πρόληψης ως οργανισμοί 

μάθησης, καλούνται να δημιουργήσουν τις συνθήκες εξέλιξης για το κάθε άτομο, 
μέσα από τη δημιουργία κουλτούρας μάθησης, μέσα από ένα εργασιακό περιβάλλον 



που ενθαρρύνει τη μάθηση και τη συνεργασία, μέσα από επικέντρωση στον κάθε 
εργαζόμενο αλλά και με ενημερότητα και αξιοποίηση της διεργασίας της ομάδας 
και των αλλαγών, όπου η ατομική μάθηση – εξέλιξη βρίσκεται σε συνεχή διάλογο 
και αλληλεπίδραση τόσο με τα άλλα μέλη της ομάδας εργαζομένων όσο και με τα 
πρόσωπα και φορείς με τα  οποία συνδιαλέγονται και συνυπάρχουν τα Κέντρα 
Πρόληψης (Τσελέντη Α., 2019).  

Σε αυτή την προσπάθεια χρειάζεται η μετακίνηση και η δέσμευση όλων των 
μελών της ομάδας εργαζομένων προς την επιθυμητή κατεύθυνση, αλλά και η 
υποστήριξη από το Δ.Σ. καθώς από αυτή την μετακίνηση και αλλαγή φιλοσοφίας  
εξαρτάται η επιτυχία του μετασχηματισμού της λειτουργίας του κάθε Κέντρου 
Πρόληψης ως  Οργανισμός Μάθησης. Επίσης, μπορεί να είναι μια χρονοβόρα 
διαδικασία, καθώς τα μέλη κάθε ομάδας εργαζομένων δεν βρίσκονται στην ίδια 
ετοιμότητα γι’ αυτή την αλλαγή. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες γνώσεις, τις ίδιες εμπειρίες, 
τις ίδιες δεξιότητες, την ίδια αντιληπτική ικανότητα και συχνά ούτε τη θέληση για μια 
τέτοια αλλαγή καθώς μπορεί να θεωρούν ότι θα τους δημιουργήσει μεγαλύτερες 
δυσκολίες και θα απαιτήσει μεγαλύτερη ενέργεια από αυτούς. Τα άτομα αυτά, 
χρειάζονται ενθάρρυνση, κατανόηση και ενίσχυση από την υπόλοιπη ομάδα ώστε να 
μπορέσουν να μετακινηθούν. 

Σε αυτή την κατεύθυνση, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά το Συστημικό Συνθετικό 
Μοντέλο Καταξιωτικής Διερεύνησης (Σ.Σ.Μ.Κ.Δ.), μια μεθοδολογία για την 
ανάπτυξη των ανθρώπινων συστημάτων, η οποία εστιάζει στα θετικά στοιχεία που 
υπάρχουν, αξιοποιώντας τις δυνάμεις και τα αποθέματα των προσώπων και των 
ομάδων. 

Το ΣΣΜΚΔ 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! (Τσελέντη Α., 2019). 
Επιπλέον αξιοποιώντας και τη βασική μεθοδολογία της Πρόληψης (βιωματική 
μάθηση και δυναμική της ομάδας) δημιουργείται το πλαίσιο και οι συνθήκες ώστε οι 
συμμετέχοντες να βιώσουν τις ακόλουθες μετακινήσεις: 

Από την εστίαση στη 

 διαχείριση της δυσκολίας, στην πρόκληση για μεγάλωμα (ανάπτυξη) 

 θέση αδυναμίας και αναζήτησης του «ειδικού», στην εμπιστοσύνη στον 
εαυτό, την προσωπική εμπειρία και την εμπειρία ομοτίμων 

 αναζήτηση «συνταγής για τη λύση των προβλημάτων», στην αξιοποίηση της 
αναδυόμενης γνώσης 

 μοναχική, ατομική θέση – δράση, στη συλλογική, κοινοτική δράση 

 αποσπασματική αντίληψη (μέρος), στην ολιστική αντίληψη (όλου) 

Χαρακτηριστικό επίσης, των αποτελεσματικών προγραμμάτων – δράσεων 
πρόληψης είναι η αξιοποίηση της διεργασίας της ομάδας των 



εργαζομένων/εμπλεκομένων στον φορέα/δράση: ενημερότητα για τη συνύπαρξη 
διαφορετικών ανθρώπων, επαγγελματιών, ρόλων για ένα κοινό σκοπό, πώς αυτή 
διαμορφώνεται και συν-εξελίσσεται μέσα στα χρόνια μαζί με τις ομάδες / δράσεις 
του φορέα και τη συμμετοχή στη ζωή της τοπικής κοινότητας, αλλά και σε ευρύτερες 
ομάδες – δίκτυα συνεργασίας (Τσελέντη Α., 2019). 

Αξιοποιώντας λοιπόν, τη μεθοδολογία του ΣΣΜΚΔ, στη λειτουργία της ομάδας 
εργαζομένων, όπως και σε κάθε ομάδα της κοινότητας, είναι δυνατή η ενδυνάμωση, 
σύνδεση και η μετακίνηση των μελών των ομάδων εργαζομένων ώστε να μπορέσουν 
να λειτουργήσουν τα Κέντρα Πρόληψης ως Οργανισμοί Μάθησης με όλα τα θετικά 
αποτελέσματα που μπορεί να επιφέρει αυτό. 

Πέρα και πάνω όμως από τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις δεξιότητες που μπορεί 
να αποκτήσει κάθε μέλος της ομάδας εργαζομένων, είναι οι αρχές και οι αξίες που 
χρειάζεται να συν-διαμορφώνονται από τα μέλη της ομάδας εργαζομένων, να είναι 
σταθερές και αναλλοίωτες μέσα στο πέρασμα του χρόνου, ώστε να λειτουργούν ως 
φάρος σε δύσκολες περιόδους, καθώς και το κοινό όραμα που δείχνει προς τα πού 
πηγαίνουμε. Επίσης, η φροντίδα και ενίσχυση των σχέσεων των μελών των ομάδων 
εργαζομένων των Κέντρων Πρόληψης, αντανακλά και μπορεί να λειτουργήσει και ως 
παράδειγμα στις δράσεις των Κέντρων Πρόληψης στην κοινότητα. 

 

Συμπεράσματικά, 

 Οι  κοινές αρχές, αξίες και το όραμα καθώς και η φροντίδα για την ανάπτυξη 
λειτουργικών σχέσεων μεταξύ όλων των  μελών της ομάδας εργαζομένων των 
Κέντρων Πρόληψης και των μελών των Δ.Σ. καθώς και 

 Η οπτική των Κέντρων Πρόληψης ως ολότητα και η συμπερίληψη όλων των 
εργαζομένων ως ισότιμων μελών της ομάδας εργαζομένων των Κέντρων 
Πρόληψης, ως μια καλή πρακτική, που προάγει την ισότητα και τη δημοκρατία 
και μπορεί να οδηγήσει σε μια αλλαγή μέσα στα ίδια τα κέντρα πρόληψης, 
που θα αντανακλά και στο έργο τους στην κοινότητα,   

 
       μπορούν να οδηγήσουν  στην ανάπτυξη και εξέλιξη των Κέντρων Πρόληψης. 
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«Η εμπειρία του Κέντρου Πρόληψης των Κυκλάδων στα δύο χρόνια 
πανδημίας: νέες συνθήκες, νέες ανάγκες, νέες δυνατότητες…» 

Προκοπίου Αναστασία, Βαρθαλίτου Παναγιώτα, Θεοδωροπούλου Φωτεινή, 
Κανελλοπούλου Χρυσαυγή, Καραχοντζίτη Ελένη, Κουνδουράκη Κλειώ, Σωτηρίου Ζωή, 
Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
"Θησέας Κυκλάδων" 

Η παρουσίαση μας είναι το αποτέλεσμα του αναστοχασμού μας για τα δυόμιση 
χρόνια λειτουργίας του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Θησέας Κυκλάδων» (Κ.Π.) την περίοδο από την εμφάνιση 
της πανδημίας Covid-19 έως και σήμερα. Η παρουσίαση πλαισιώνεται θεωρητικά 
από το «μοντέλο της αλλαγής» της Βιρτζίνια Σατίρ (Satir Change Model, 1991), καθώς 
αναγνωρίσαμε πως η πορεία μας περιγράφεται μέσα από τα στάδια αυτού του 
μοντέλου (βλ. Σχήμα 1). Μέσα από αυτά τα στάδια περιγράφεται -παράλληλα με την 
πορεία της πανδημίας και των αλλαγών των ισχυόντων κανόνων/μέτρων προστασίας, 
που καθόριζαν τον τρόπο λειτουργίας, τις συνθήκες εργασίας μας, αλλά και τις 
συνθήκες που επικρατούσαν στην κοινότητα- η διεργασία της επιστημονικής ομάδας 
μας και του προσφερόμενου έργου του Κ.Π. στην κοινότητα των Κυκλάδων, σαν μια 
πορεία ανακάλυψης των δυνάμεων μας και του ρόλου μας και σαν ένα παράδειγμα 
επιτυχούς προσαρμογής στους ρευστούς καιρούς μας. 

ΣΤΑΔΙΟ Ι: LATE STATUS QUO / ΠΡΟΤΕΡΟ STATUS QUO 

Σε αυτό το πρώτο στάδιο, σύμφωνα με την θεωρία, κυριαρχεί το αίσθημα της 
‘’κανονικότητας’’. Είναι όλα οικεία, σχετικά προβλέψιμα και σε ισορροπία σε 
μεγάλο βαθμό, όχι όμως χωρίς κόστος από πολλές απόψεις, καθώς η άνεση και η 
ασφάλεια, που μπορεί να προσφέρει αυτή η φάση, συνοδεύονται συχνά από 
βαρεμάρα, άγχος αλλά και πιθανά το αίσθημα ότι είσαι παγιδευμένος σε αυτό το 
«κατεστημένο». Χαρακτηριστικές φράσεις που περιγράφουν το στάδιο αυτό είναι 
αυτές, που ανακύπτουν κάθε φορά που δυσκολεύεσαι και δυσφορείς: ‘’Είναι ο μόνος 
τρόπος’’, ‘’δεν γίνεται αλλιώς’’ , ‘’έτσι είναι τα πράγματα για εμάς εδώ’’…  

Για το Κ.Π. των Κυκλάδων πριν την πανδημία η κατάσταση, που επικρατούσε, θα 
περιγραφόταν εύστοχα ως κατακερματισμός του έργου και της επιστημονικής 
ομάδας με έντονο το στοιχείο της πολυδιάσπασης, καθώς κάθε νησί είναι ένας άλλος 
τόπος με διαφορετικές ανάγκες και άλλο επίπεδο σύνδεσης με το Κ.Π. Αυτό σημαίνει 
ότι κάθε στέλεχος επιφορτιζόταν να υλοποιήσει κάθε πιθανό τύπο παρέμβασης, 
μέσα σε συνθήκες επαγγελματικής μοναξιάς και μεγάλης επαγγελματικής 
εξουθένωσης από τις συνεχείς μετακινήσεις και το βάρος της αποκλειστικής ευθύνης 
κάποιων νησιών (κάθε στέλεχος συνήθως αναλάμβανε τουλάχιστον δυο νησιά). 
Επιπλέον, η λειτουργία του Κ.Π. σε τρεις δομές-παραρτήματα καθιστούσε και 
καθιστά δύσκολες τις συναντήσεις της επιστημονικής ομάδας δια ζώσης, που 
γίνονταν μόνο δύο με τρείς φορές το χρόνο, ενώ ο μεταξύ μας συντονισμός γίνονταν 
αναγκαστικά μέσω τηλεδιασκέψεων και με μεγάλη δυσκολία στην εύρεση κοινού 
χρόνου, εξαιτίας των μετακινήσεων και των πολλαπλών παράλληλων δράσεων. 
Ταυτόχρονα, οι μετακινήσεις με το πλοίο την χειμερινή περίοδο είναι απρόβλεπτες 
και έχουν μεγάλο κόστος σε χρόνο και ενέργεια. Τέλος, το παράρτημα στη Σαντορίνη 



είναι υποστελεχωμένο και, όπως και στα υπόλοιπα ανεπτυγμένα τουριστικά νησιά, η 
διευρυμένη τουριστική περίοδος μας εξαναγκάζει να υλοποιούμε το έργο μας σε 
περιορισμένο χρονικό διάστημα. 

 

ΤΟΜΗ: THE FOREIGN ELEMENT / ΤΟ ΞΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

Μια εξωτερική αλλαγή έρχεται και ανατρέπει τα μέχρι τώρα δεδομένα, τις 
προσδοκίες, τις υποθέσεις και τις βεβαιότητές σου. Τίποτα δεν μπορεί να 
λειτουργήσει με τους γνωστούς τρόπους. Κυρίαρχα συναισθήματα: σοκ, κενό, 
φόβος, ανησυχία, αγωνία, απειλή, σάστισμα...και άρνηση: ‘’Δεν μπορεί να 
συμβαίνει αυτό’’, ‘’Δεν είναι δυνατόν’’. 

Το ξένο στοιχείο που ανέτρεψε τα δεδομένα ήταν η πανδημία. Ακυρώνονται τα 
πάντα, παύση. Και μαζί με αυτά τα συναισθήματα, που περιγράφει η θεωρία, 
νιώθουμε ταυτόχρονα και ανακούφιση από την ανατροπή ενός εξαντλητικού 
προγράμματος παρεμβάσεων και μετακινήσεων (ένδειξη των μεγάλων αδυναμιών 
της πρότερης κατάστασης κανονικότητας). 

Αντίστοιχα συναισθήματα αντιλαμβανόμαστε και από την κοινότητα: ανακούφιση, 
χαρά, ξεκούραση, «ευχαριστιόμαστε το Πάσχα και την οικογένεια πρώτη φορά» μας 
είπαν χαρακτηριστικά, γιατί για τα νησιά των Κυκλάδων το Πάσχα είναι περίοδος που 
«κανονικά» εργάζονται εντατικά. Δεν βίωσαν τον εγκλεισμό του πληθυσμού των 
πόλεων κατά την απαγόρευση κυκλοφορίας και σε αρκετά νησιά- ιδιαίτερα τα μικρά 
και απομονωμένα- υπήρχε μεγαλύτερο αίσθημα ασφάλειας, ωστόσο στα 
μεγαλύτερα νησιά εκφράστηκε αγωνία για το άγνωστο, το απρόβλεπτο και την υγεία.  

Για το Κ.Π. και την ομάδα μας αυτή η φάση περιγράφεται σε αυτά τα βασικά 
σημεία:  

1) Προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι έχει συμβεί και να παραμείνουμε υγιείς 
πρωτίστως σωματικά, αλλά και ψυχικά σε προσωπικό επίπεδο. Ως ρόλος 
κοινοποιούμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Κ.Π. τις αντίστοιχες 
βοηθητικές πληροφορίες προς την κοινότητα: επιστημονικές πληροφορίες – 
οδηγίες διαχείρισης της πανδημίας, ενώ με απόφαση Διοικητικού 
Συμβουλίου γίνεται η τηλεφωνική μας γραμμή, γραμμή ψυχολογικής 
υποστήριξης, χωρίς όμως ανταπόκριση. 

2) Στηρίζουμε τις ομάδες γονέων & νέων, που ήταν σε εξέλιξη τότε, με όσα μέλη 
μπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο. Εκεί δίνεται η δυνατότητα για 
μοίρασμα της καθημερινότητας, σκέψεων, προβληματισμών, 
συναισθημάτων για όλο αυτό το πρωτόγνωρο… σαν μικρές γειτονιές, που 
ουσιαστικά δημιούργησαν την ευκαιρία για έκφραση του φόβου ή και της 
αμφιβολίας με ενσυναίσθηση, χωρίς να εξηγείς ή να υπερασπίζεσαι. Έτσι, 
φροντίσαμε το χτίσιμο υποστηρικτικών δικτύων, που είναι πολύ σημαντική 
παράμετρος διασφάλισης της ψυχικής υγείας σε τέτοιες συνθήκες. 

3) Αλλάζει η δυναμική της επιστημονικής ομάδας. Η διαδικτυακή λειτουργία 
«καταργεί» τα παραρτήματα. Η σταθερή σύνδεση μεταξύ μας στην πρώτη 
φάση του lockdown, την άνοιξη του 2020, με τακτικές τηλεδιασκέψεις και 



viber είχε ως αποτέλεσμα την αλληλοϋποστήριξη και την ενδυνάμωση εν 
μέσω μιας πρωτόγνωρης συνθήκης, ενώ παράλληλα δημιούργησε ένα κλίμα 
ασφάλειας και ενίσχυσης της συνεργατικότητας και δημιουργικότητας στα 
πρώτα βήματα της διαδικτυακής μας λειτουργίας. 

4) Παράλληλα, προσπαθούμε να διαχειριστούμε τις δυσκολίες, που η 
συγκεκριμένη συνθήκη προκάλεσε: την απομόνωση και την αγωνία σε 
προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, την αδυναμία να αφουγκραστείς τις 
ανάγκες της κοινότητας και την έλλειψη σύνδεσης με συναδέλφους. 

 
ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ: CHAOS / ΧΑΟΣ  
Αυτή είναι μια φάση μεγάλης αποσταθεροποίησης, σύμφωνα με την θεωρία. 
Βρίσκεσαι ξαφνικά σε ένα μη οικείο περιβάλλον, όπου η ζωή είναι απρόβλεπτη και 
οι συνηθισμένες συμπεριφορές δεν λειτουργούν. Η αποδοτικότητα πέφτει. Οι 
άνθρωποι γύρω σου μπορεί να φέρονται ασυνήθιστα. Νιώθεις άγχος, σύγχυση, 
φόβο, πόνο, άβολα, ενθουσιασμό, αίσθηση του επείγοντος και έντονη εναλλαγή 
συναισθημάτων. Έχεις τη μια ιδέα μετά την άλλη και μπορεί να αντιδράς με τρόπους 
που δεν είναι τυπικοί για σένα, όπως το να εστιάζεις σε ένα μικρό μέρος του 
προβλήματος, να αγνοείς το χάος γύρω σου, να ψάχνεις διαρκώς πληροφορίες για 
αυτό που συμβαίνει, να συνδέεσαι και να αποσυνδέεσαι σε δραστηριότητες οικείες 
κλπ. Κάποιες ιδέες δουλεύουν, κάποιες όχι, κι αυτό μπορεί να ενισχύει την αίσθηση 
της σύγχυσης και του επείγοντος. Τα συναισθήματα, οι συμπεριφορές και η απόδοση 
είναι απρόβλεπτα και ευμετάβλητα. Το χάος είναι μια πολύ δημιουργική φάση, 
παρότι μπορεί να βιώνεις το επείγον και το στρες περισσότερο, παρά τον 
ενθουσιασμό της δημιουργικότητας.  

Σε αυτή την φάση βοηθά η διεύρυνση για τη διαθεσιμότητα πόρων, η εμπλοκή της 
ομάδας και η αλληλοϋποστήριξη.  

Στην Κοινότητα η πραγματικότητα που αφουγκραζόμασταν ήταν αυτή: 

● Μεγάλη ρευστότητα, τα δεδομένα της καθημερινότητας αλλάζουν διαρκώς 
(άνοιγμα - κλείσιμο σχολείων, περιοριστικά μέτρα κλπ). 

● Όλη η οικογένεια μαζί, πολλές ώρες με τα παιδιά και έλλειψη προσωπικού 
χρόνου για τους γονείς. 

● Αγωνία για οικονομικά και επαγγελματικά θέματα. 
● Έλλειψη κοινωνικοποίησης, κοινωνικών συναναστροφών. 

Για το Κ.Π. και την ομάδα μας αυτή η φάση (Μάιος 2020 – καλοκαίρι 2021) είναι 
πολύ πλούσια και δημιουργική καθώς: 

 Με την υποχρεωτικότητα της τηλε-εργασίας, παγιώθηκε η ομαδική 
λειτουργία ως ένα Κέντρο («κατάργηση» παραρτημάτων).  

 Οι διαδικτυακές δράσεις πραγματοποιούνταν σε κάθε στάδιο (σχεδιασμό – 
οργάνωση – υλοποίηση) συνεργατικά (ανά δύο/τρεις/τέσσερις), κάτι 
πρωτόγνωρο για την ιστορία του Κ.Π. των Κυκλάδων.  

 Αναδύθηκαν και αξιοποιήθηκαν τα δυνατά σημεία κάθε στελέχους, ενώ 
καλύπτονταν οι αδυναμίες μέσω της συνεργασίας, γεγονός πολύ βοηθητικό 
στην προσαρμογή των δια ζώσης δράσεων σε εξ αποστάσεως. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα εξής: δημιουργήθηκαν ομάδες 



εργασίας για κάθε δράση (που αναλάμβανε όλα τα στάδια προετοιμασίας και 
υλοποίησης), σχηματίστηκε το «δημιουργικό επιτελείο», που βοήθησε πολύ 
στην προβολή και προώθηση του έργου επικοινωνώντας με τις ομάδες 
εργασίας για κάθε δράση, ενώ στελέχη λειτουργούσαν ως τεχνική υποστήριξη 
σε δράσεις, που υλοποιούσαν άλλα στελέχη.  

Αυτή η σύνδεση και η συνθήκη που βιώναμε δημιούργησε πρόσφορο έδαφος για 
νέες ιδέες – προτάσεις (ανά φάση της πανδημίας) και μας έκανε πιο δημιουργικές. 

Ως προς το έργο μας δοκιμάσαμε, προσπαθώντας να αφουγκραστούμε τις ανάγκες 
της κοινότητας, τις δυνατότητες του μέσου και τις δικές μας...  

● Εργαστήρια αναστοχασμού για γονείς  
● Εργαστήρια ‘’στίξης’’ για το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς με εκπαιδευτικούς 
● Podcast με θέμα τη διαχείριση των αλλαγών 

Και ξεκινήσαμε δυναμικά το φθινόπωρο με  την καμπάνια «Συνδέσου και εσύ». Οι 
παρεμβάσεις, πλέον, υλοποιούνται αποκλειστικά στο διαδίκτυο και προσαρμόζουμε 
όσο μπορούμε τις τεχνικές και τα εργαλεία μας σε αυτή την συνθήκη (π.χ. ενισχυτές 
σήματος, αγορά εξοπλισμού) . Εκπαιδευόμαστε στην πλατφόρμα zoom και αρχίζουμε 
να εξελίσσουμε τις τεχνολογικές μας δεξιότητες. Δοκιμάζουμε νέες ιδέες και 
διευρύνουμε τις δράσεις μας σε περιεχόμενο και σε πληθυσμό. Το έργο μας σε αυτή 
την φάση προωθήθηκε σημαντικά και εξαιτίας του τρόπου παρουσίασης/προβολής, 
καθώς η διαδικτυακή μας ταυτότητα φροντίστηκε γραφιστικά από την γραμματέα 
του Κέντρου, που είχε τις απαραίτητες δεξιότητες, αλλά και με την πολύ ενεργή 
παρουσία μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό βοήθησε και η ομάδα 
προβολής («δημιουργικό επιτελείο») του έργου απαρτιζόμενη από στέλεχος, την 
επιστημονικά υπεύθυνη και την γραμματέα. 

Ο απόηχος στην Κοινότητα των Κυκλάδων ήταν πολύ θετικός. Υπήρξε διάχυση της 
πληροφορίας σχεδόν παντού, σε όλα τα νησιά, μικρά και μεγάλα.  

Οι δράσεις μας περιλαμβάνουν: 

 Ομάδες γονέων, εκπαιδευτικών, νέων & εφήβων γυμνασίου 

 Μηνιαία εργαστήρια για μαθητές λυκείου 

 Θεματικά εργαστήρια (τριπλέτες) για γονείς 

 Εργαστήρια φροντίδας & ενδυνάμωσης για εκπαιδευτικούς 

 Σεμινάρια μετάβασης για εκπαιδευτικούς 

 Μηνιαία εργαστήρια παραμυθιού για γονείς 

 Εορταστικά εργαστήρια για γονείς και παιδιά 

 Εργαστήρια κοινότητας 

 Ημερίδα 
Και ως προς τη θεματολογία των δράσεων έμφαση δόθηκε, εκτός των άλλων στην: 

● Αλλαγή ως μέρος της ζωής μας, αποδόμηση/αναδόμηση, μεταβάσεις, 
ευελιξία, προσαρμογή, 

● Ενδυνάμωση, αυτοφροντίδα  
● Ψυχική ανθεκτικότητα 

 



Σε αυτή τη φάση προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες, που πολλές 
φορές το διαδικτυακό μέσο δημιουργεί: έλλειψη εξοπλισμού, διακοπές ρεύματος, 
δυσκολία διασφάλισης ιδιωτικότητας, έλλειψη εξοικείωσης με το μέσο. Ενώ 
παράλληλα, γίνεται επανασχεδιασμός των δράσεων και δημιουργούνται κριτήρια 
συμμετοχής σε μια προσπάθεια να προσομοιώσουμε στο βαθμό του εφικτού την 
αίσθηση του ανήκειν και του καλού κλίματος των δια ζώσης συναντήσεων. 
 
ΤΟΜΗ: TRANSFORMING IDEA/ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΔΕΑ  

Σύμφωνα με τη θεωρία της Satir στη φάση του χάους δημιουργείς πολλές νέες ιδέες. 
Τελικά, κάποια από αυτές θα είναι μετασχηματιστική. Είναι μια ιδέα, που θα σε 
βοηθήσει να νοηματοδοτήσεις το ξένο στοιχείο ή τουλάχιστον να το διαχειριστείς. 
Αυτή η ιδέα σου δίνει μια νέα κατανόηση στο τι να κάνεις και αρχίζεις να βλέπεις 
μια διέξοδο στο χάος. 

Σαν ομάδα, μέσα από αυτό τον αναστοχασμό, αναγνωρίσαμε ότι η ενοποιημένη 
λειτουργία μας, που ξεκίνησε χωρίς σκέψη και σκοπό, αλλά σαν αυτόματη αντίδραση 
στην πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώναμε, ήταν η ιδέα που έδωσε το νόημα και τον 
παλμό για τις δράσεις μας εφεξής. 

 
ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ: PRACTICE AND INTEGRATION / ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 
(Φθινόπωρο 2021-Άνοιξη 2022) 

Σε αυτή την φάση αρχίζεις να δοκιμάζεις τις νέες ιδέες και συμπεριφορές. Μαθαίνεις 
γρήγορα και κάνεις πρόοδο. Κάνεις πολλά λάθη και, ενίοτε, πισωγυρίσματα. 
Μαθαίνεις τι δουλεύει και τι όχι και έτσι αναπτύσσονται οι δεξιότητες και η ελπίδα 
σου. Αισθάνεσαι ότι προχωράς προς κάτι νέο. Βελτιώνεται η επίδοσή σου. Νιώθεις 
άβολα και σαν σχολιαρόπαιδο, έχεις ενθουσιασμό και άγχος ότι θα χαθεί το καλό 
συναίσθημα. Απογοητεύεσαι εύκολα και για αυτό χρειάζεσαι στήριξη. Νιώθεις μια 
επιφυλακτική αισιοδοξία. Με την εξερεύνηση ξεκαθαρίζει η εικόνα και αναδύονται 
νέα συναισθήματα. 

Τα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες σε αυτό το στάδιο είναι: η επιβεβαίωση της 
δέσμευσης, μακροπρόθεσμοι στόχοι (όσο είναι εφικτό) και αυτό-οργάνωση με 
υποστήριξη, όταν χρειάζεται. 

Σαν ομάδα, σε αυτή τη φάση, συνδιαμορφώσαμε με εξωτερική βοήθεια ένα ασφαλές 
πλαίσιο για αναστοχασμό, ώστε να κατανοήσουμε τη διαδρομή και τη διεργασία μας, 
που μας ανατροφοδότησε και μας ενδυνάμωσε. Επιπλέον, θέσαμε έναν πιο 
μακροπρόθεσμο στόχο, να περιορίσουμε τις δια ζώσης δράσεις στο μέγιστο, ώστε να 
μπορούμε να εργαστούμε απρόσκοπτα διαδικτυακά, ανεξάρτητα από τις 
απρόβλεπτες εξωτερικές συνθήκες, που δεν ελέγχουμε (κρούσματα και μέτρα 
ασφάλειας). 

Ως προς το έργο, η εμπειρία της προηγούμενης χρονιάς μας έδειξε τι λειτούργησε, 
μας προετοίμασε για τις ενδεχόμενες δυσκολίες και μας βοήθησε να επιλέξουμε 
αποτελεσματικούς τρόπους λειτουργίας, ώστε να νοηματοδοτήσουμε και να 
οργανώσουμε έναν ενιαίο σχεδιασμό πιο μακροχρόνιο πια, που περιλάμβανε: 



● Εισαγωγικά εργαστήρια με στόχο την γνωριμία με το φορέα, την εξοικείωση 
με τη διαδικτυακή πλατφόρμα και την κινητοποίηση για περαιτέρω 
εκπαίδευση και συμμετοχή. 

● Συστηματική εκπαίδευση σε Ομάδες γονέων, νέων, εφήβων, ψυχολόγων 
ΕΠΑΛ και σεμινάρια για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (5-13 
συναντήσεων). 

● Βραχείες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης – τριπλέτες εργαστηρίων με ένα 
κεντρικό θέμα για γονείς (οριοθέτηση, επικοινωνία, αυτοεκτίμηση) και για 
εκπαιδευτικούς  (αυτοφροντίδα, μετάβαση, διαμόρφωση ομάδας και καλού 
συγκινησιακού κλεισίματος, σχεδιασμός παρεμβάσεων πρόληψης στο 
μαθητικό πληθυσμό κλπ). 

● Βραχείες παρεμβάσεις διατήρησης της σύνδεσης και της διεργασίας με τον 
φορέα και άλλους γονείς (εργαστήρια παραμυθιού) ή γονιών και των παιδιών 
τους (εορταστικά εργαστήρια). 

● Εργαστήρια κοινότητας 

ΣΤΑΔΙΟ IV: NEW STATUS QUO / ΝΕΟ STATUS QUO έχει ήδη ξεκινήσει... 

Σε αυτό το στάδιο η αποδοτικότητα σταθεροποιείται, καθώς τελειοποιούνται οι 
νέες δεξιότητες. Εξακολουθείς να λαμβάνεις άριστα αποτελέσματα με λιγότερη 
συγκέντρωση και προσοχή. Νιώθεις καλά με το πόσο γρήγορα μαθαίνεις. Στρέφεις 
την προσοχή σου σε άλλες σημαντικές περιοχές, εξοπλισμένος με νέες δεξιότητες, 
γνώση και αυτοπεποίθηση. Νιώθεις ηρεμία και σε ισορροπία, νιώθεις ικανός και με 
βαθύτερη ενημερότητα του εαυτού και του περιβάλλοντος. Εν τέλει, οι νέες 
δεξιότητες γίνονται δεύτερη φύση, οπότε όσα έμαθες γίνονται βεβαιότητες και 
προσδοκίες και ο κύκλος αρχίζει πάλι από την αρχή… 

Στην κοινότητα επικρατεί αυτή η συνθήκη, που ονομάστηκε «επιστροφή στην 
κανονικότητα», με σχολεία ανοιχτά και σχεδόν καθόλου τηλε-εργασία, αλλά με 
σχετικό περιορισμό στις κοινωνικές επαφές και στις μετακινήσεις. 

Το έργο μας άνθισε, καθώς εξοικειωθήκαμε τόσο εμείς, όσο και οι εξυπηρετούμενοι 
με το μέσο. Σχεδιάσαμε νέες δράσεις και ενισχύθηκαν οι δράσεις, που είχαμε 
δοκιμάσει στην προηγούμενη φάση για πρώτη φορά (π.χ. εργαστήρια κοινότητας, 
εργαστήρια με αφορμή ένα παραμύθι, εργαστήρια για εφήβους μαθητές Λυκείου). 
Γενικότερα, εστιάσαμε σε βραχύχρονες παρεμβάσεις, που απευθύνονται σε 
ευρύτερες ομάδες στόχου, πανκυκλαδικά και συνθετικά. Σταδιακά ξεκίνησε και η δια 
ζώσης λειτουργία μας, κυρίως με παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα 
εθισμών και διαχείρισης του άγχους των εξετάσεων στη σχολική κοινότητα.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, που διαμορφώθηκαν από την πανδημία, δεν 
θα μπορούσε να υπάρχει μόνο θετικός αντίκτυπος στο Κέντρο και στη λειτουργία του. 

Οι δυσκολίες που αναγνωρίσαμε αφορούσαν κυρίως πρακτικούς περιορισμούς 
αφενός και τεχνικές δυσκολίες αφετέρου. Αναγνωρίσαμε ότι κάποιοι άνθρωποι δεν 
διαθέτουν τον αναγκαίο εξοπλισμό ή τις γνώσεις-δεξιότητες για τη διαδικτυακή 
λειτουργία ή ορισμένοι, απλά, δεν το επιλέγουν. Καταλάβαμε, επίσης, ότι κάποιες 
από τις ομάδες στόχου δεν κατάφεραν να συμπεριληφθούν με τον ίδιο τρόπο και να 



λειτουργήσουν αποτελεσματικά στον διαδικτυακό χώρο (π.χ. έφηβοι Γυμνασίου, 
εκπαιδευόμενοι ΣΔΕ). Επιπλέον, πολλές φορές η φροντίδα για τα τεχνικά θέματα 
γινόταν εμπόδιο στην αποτελεσματικότητα της δράσης. 

Όσον αφορά τα στελέχη, η συνθήκη της κατ’ οίκον τηλε-εργασίας πολλές φορές 
δυσκόλεψε την οριοθέτηση του χρόνου εργασίας (αυξήθηκαν οι ώρες εργασίας), 
αλλά και την οριοθέτηση του επαγγελματικού ρόλου σε σχέση με το πρόσωπο.  

Σημαντικές δυσκολίες προέκυψαν από την ανάγκη της συνεργασίας των στελεχών, 
που επέβαλε η συλλογική μας λειτουργία. Ήταν μια καινούργια συνθήκη, που μας 
δυσκόλεψε και αποτέλεσε πρόκληση για την εξέλιξη της λειτουργίας της ομάδας μας.  

Τέλος, καθώς η φάση αυτή συνέπεσε με την πρόσληψη στελεχών μέσω ΕΣΠΑ, δεν 
ήταν ευνοϊκές οι συνθήκες για την καλύτερη δυνατή ένταξή τους. 

Παρ’ όλα αυτά, η συνολική αποτίμηση της εμπειρίας μας από τα δυόμιση χρόνια 
πανδημίας είναι τέτοια, που διαπιστώσαμε ότι, εάν δεν υπήρχε ο κορονοϊός, θα 
έπρεπε να τον “εφεύρουμε”!!! 
Για πρώτη φορά λειτουργήσαμε σαν μια ενότητα και απευθυνθήκαμε και σε μια 
ενοποιημένη Κοινότητα. Το αίσθημα ολότητας, που δημιουργήθηκε, διεύρυνε και το 
αίσθημα του «ανήκειν» των Κυκλαδιτών, αφού άνθρωποι από διαφορετικά νησιά 
συνδέονται και υποστηρίζονται στο ρόλο τους από μια ομάδα στελεχών από 
διαφορετικά νησιά. Αυτό ενεργοποίησε και την δημιουργία πανκυκλαδικών δικτύων, 
καθώς δόθηκε η δυνατότητα να αναδυθεί ένας ενιαίος πληθυσμός ωφελούμενων, 
ανεξάρτητα από και υπερβαίνοντας τους γεωγραφικούς περιορισμούς. 

Όσον αφορά τη λειτουργία του Κέντρου εσωτερικά, η συνθήκη της ενοποιημένης 
λειτουργίας εξασφάλισε την συνοχή στην ομάδα μας, ώστε να αξιοποιηθεί η δυνατή 
και λειτουργική πλευρά της καθεμίας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύθηκε το αίσθημα 
συντροφικότητας και συνεργατικότητας, καθώς είχαμε για πρώτη φορά την ευκαιρία 
να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε συνεργατικά. Αυτό ενίσχυσε τη δημιουργικότητά 
μας, μας εμπλούτισε στον επαγγελματικό μας ρόλο και μας ξεκούρασε.  

Πρακτικά, η συνθήκη της παύσης των μετακινήσεων, που είναι εξαιρετικά 
ενεργοβόρες, μας ξεκούρασε και μας έδωσε την ευκαιρία να αναδιοργανώσουμε το 
υλικό και τα εργαλεία μας, αλλά και να τα εμπλουτίσουμε.  

Σημαντικό ήταν επίσης, ότι στις συνθήκες μειωμένης τουριστικής κίνησης της 
πανδημίας, η χρονική περίοδος για υλοποίηση δράσεων διευρύνθηκε. Παράλληλα, 
διευρύνθηκε και το πεδίο δράσης του Κ.Π. με τη συμμετοχή ανθρώπων  από μικρά 
και απομακρυσμένα νησιά ή ορεινές περιοχές, που ποτέ πριν δεν είχαν τη 
δυνατότητα συμμετοχής στη δια ζώσης λειτουργία του Κ.Π. ή έστω τη δυνατότητα 
τακτικών συναντήσεων και συστηματικής εκπαίδευσης. 

Επιπλέον, διευρύνθηκαν και εμπλουτίστηκαν οι πληθυσμιακές ομάδες - στόχοι του 
Κ.Π. (π.χ. εργαστήριο για γιαγιάδες, νέοι ενήλικες των Κυκλάδων που κατοικούν σε 
άλλες περιοχές). 

Τέλος, η ανατροφοδότηση από την Κοινότητα ήταν και είναι πολύ θετική. Οι 
άνθρωποι ένιωθαν ότι είμαστε μαζί – δίπλα τους με οργάνωση, καλή διάθεση, 



ενδιαφέρον και φροντίδα. Ακόμα και εκείνοι,  που δεν προτίμησαν για διάφορους 
λόγους τη διαδικτυακή συμμετοχή, ένιωθαν το Κ.Π. παρόν και υποστηρικτικό σε κάθε 
φάση (με ανυπομονησία για τις δια ζώσης δράσεις). Σε γενικές γραμμές, αυξήθηκε 
κατακόρυφα η αναγνωρισιμότητα του Κ.Π. και το πεδίο απήχησής του διευρύνθηκε. 
Χαρακτηριστικές φράσεις των εξυπηρετούμενων από την ανατροφοδότησή τους σε 
σχέση με το ρόλο του Κ.Π. στην περίοδο της πανδημίας: 

Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε όλοι ψαχνόμαστε και μας κερδίσατε με την 
ελκυστική θεματολογία, κάθε τίτλος κι ένα δώρο… 
Πόση ανακούφιση έφερε η συνειδητοποίηση του ότι όλοι ζούμε τα δύσκολα και η 
παραδοχή του ότι δεν τα μπορούμε όλοι μόνοι μας... Πόσο υποστηρικτικές είναι οι 
δράσεις σας… νιώθουμε ασφαλείς με το Κ.Π., δεν πετάξατε το “μπαλάκι”. 
Καταπραϋντικό και ανακουφιστικό για την ψυχούλα μας… 
Χαίρομαι που συνδεθήκαμε, έστω και διαδικτυακά, το σημαντικό είναι η σχέση, να 
χτίζεις δίκτυα ανθρώπων που μπορείς να βιώσεις όμορφα συναισθήματα… μέσα σε 
κοινότητες φροντίδας που μαγικά στήθηκαν με τη δημιουργική χρήση της 
τεχνολογίας. Πόσοι νέοι ορίζοντες άνοιξαν… 
Μια ωραία ευκαιρία για “διανησιωτική” κουβέντα. Η επικοινωνία είχε κάτι 
λυτρωτικό, άνοιγμα και χαρά, προσδοκία για το  μέλλον. Κάθε μέρα, νέα μέρα, 
καινούρια αρχή και προσπάθεια. 
…Έτσι νιώσαμε ότι οι αλλαγές που συνέβησαν μας πήγαν σε καλύτερους τόπους κι 
εσείς από “ταξιδευτής” Θησέας γίνατε “σοφός” Σωκράτης.  
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την εμπειρία μας και τον αναστοχασμό της θα λέγαμε, ότι προκύπτουν οι εξής 
διαπιστώσεις, που αφορούν την Πρόληψη και το έργο της γενικότερα: 

Οι φορείς πρόληψης, διαπνεόμενοι από μια φιλοσοφία, που δίνει έμφαση στην 
φροντίδα των σχέσεων, στοχεύουν κυρίως στη δημιουργία ανθρώπινων δικτύων και 
στο χτίσιμο κοινοτήτων. Αυτό φάνηκε να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την προαγωγή 
της ψυχοκοινωνικής υγείας σε συνθήκες κρίσης, όπως αυτή που όλοι βιώσαμε. 

Επιπλέον, τα Κέντρα Πρόληψης σε όλη την πορεία τους βιώνουν διαρκώς αστάθεια 
και αλλαγές, ενώ, παράλληλα, προκειμένου να ασκήσουν το έργο τους επιτυχώς, 
αφουγκράζονται και ακολουθούν τις αλλαγές, που συμβαίνουν στην κοινότητα, με 
αποτέλεσμα να μας χαρακτηρίζει η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία. Η θέση μας, 
ως φορέας πρώτης γραμμής, μας έχει δώσει τα εργαλεία όλα αυτά τα χρόνια να 
συναισθανόμαστε και να υποστηρίζουμε την κοινότητα ακόμα και σε τόσο δύσκολες 
συνθήκες. 

Ακόμη, αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ανάγκη εστίασης των δράσεων της πρόληψης σε 
θέματα, που έχουν στόχο την ψυχική ανθεκτικότητα και την ενδυνάμωση της 
κοινότητας, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ιδιαίτερα αποδυναμωμένη. 
Ταυτόχρονα, την περίοδο αυτή έγινε περισσότερο επιτακτική η ανάγκη υποστήριξης 
και του δικού μας ρόλου και της ομάδας του Κ.Π. μέσα από εποπτικές συναντήσεις 
με εξωτερικό φορέα. 



Μια ακόμη διαπίστωση, που εκφράζεται μέσα από τη συστημική αρχή της 
ισομορφίας, αναδύθηκε από την εμπειρία μας. Φροντίζοντας τις σχέσεις και 
αυξάνοντας το αίσθημα ομαδικότητας των μελών της ομάδας εργαζομένων, 
ενισχύσαμε το αντίστοιχο αίσθημα στην κοινότητα των Κυκλάδων. 

Τέλος, η εμπειρία από τη χρήση του διαδικτύου, ήταν για εμάς ανέλπιστα θετική. 
Είναι σημαντικό να αξιολογήσουμε τις συνθήκες, όπου θα αξιοποιηθεί εφεξής, καθώς 
μας προσφέρει δυνατότητες και αίρει τους γεωγραφικούς περιορισμούς, χωρίς 
βέβαια να αντικαθιστά την δια ζώσης λειτουργία. 

Σχήμα 1 
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Το μοντέλο της αλλαγής της Βιρτζίνια Σατίρ 



Η πρόληψη σε νέες δια-συν-δέσεις: τι διαιρέθηκε, τι προστέθηκε και 

ποιες ήταν οι σταθερές μας; 

Γιάννα Ζορμπά, Θωμαϊς Σταύρου, Βασιλική Κυρίτση, Κέντρο Πρόληψης των 

Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Αχαϊας "Καλλίπολις". 

Πρόλογος 

Τα τελευταία τρία (3) χρόνια η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει κρίση σε παγκόσμιο 
επίπεδο, ίσως τη μεγαλύτερη της γενιάς μας, η οποία ανέδειξε τις ρωγμές και τις ήδη 
υπάρχουσες δυσλειτουργίες σε κάθε πλαίσιο, ατομικό, οικογενειακό, εργασιακό 
καθώς και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον κ.ά.  Σύμφωνα με τον Δρίτσα η πανδημία 
covid -19 θα αποτελέσει ορόσημο για την αλλαγή πορείας του είδους μας πάνω σε 
αυτόν τον πλανήτη, χωρίς να γνωρίζουμε αν αυτή η αλλαγή θα αποβεί τελικά θετική 
ή αρνητική για το συνολικό καλό (Δρίτσας, 2021).  
Πώς λοιπόν θα τοποθετηθεί κανείς ως άτομο, μέλος μιας ευρύτερης κοινότητας σε 
αυτή τη νέα συνθήκη;  
Ως φορείς πρόληψης και αναπόσπαστο μέρος της κοινότητας κληθήκαμε να 
προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα, όπως αυτά διαμορφώνονταν κατά τη διάρκεια 
εξέλιξης της πανδημίας. Χρειάστηκε να επαναπροσδιορίζουμε τον ρόλο μας στο εδώ 
και τώρα, αλλά και με ματιά ταυτόχρονα στραμμένη προς το μέλλον να 
προσπαθήσουμε, να προβλέψουμε τα θέματα που θα έχουμε να διαχειριστούμε ως 
απόρροια αυτής της πρωτόγνωρης κρίσης. Άλλωστε στην πρόληψη, όπως έλεγε ο Π. 
Πολυχρόνης, «καλούμαστε να δουλέψουμε με τις αιτίες του μέλλοντος». Όσον 
αφορά την πανδημία γνωρίζουμε, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κορυφαίος 
Έλληνας καθηγητής Ιατρικής και Κοινωνιολογίας του Yale Νικόλας Χρηστάκης, ότι 
«όλες οι θανατηφόρες πανδημίες στην ανθρώπινη ιστορία γεννούσαν πάντα 
παράλληλες επιδημίες ψυχολογικής ή υπαρξιακής φύσης, λιγότερο απτές αλλά 
εξίσου μολυσματικές. Η θλίψη, ο θυμός, η άρνηση, η απελπισία, ακόμη και η ανομία 
δεν είναι απρόβλεπτες αντιδράσεις μπροστά σε προσωπικές ή συλλογικές απώλειες, 
κατά τη διάρκεια μιας σοβαρής μολυσματικής ασθένειας» (Χρηστάκης, 2020, σελ. 
154).  
Αναδυόμενα στοιχεία δείχνουν ότι οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία θα είναι μεγάλες, 
μακροχρόνιες και μεγαλύτερες σε περιβάλλοντα με λιγότερους πόρους και σε 
μειονεκτούντες πληθυσμούς. Οι άμεσες συνέπειες της πανδημίας σε διάφορους 
τομείς της ζωής, όπως στην εκπαίδευση, στην ψυχική υγεία, στην εργασία κ.ά. έχουν 
ήδη καταγραφεί από σχετικές έρευνες αναφορικά με τα παιδιά και τους εφήβους, ή 
τους ενήλικες. Χαρακτηριστικές είναι οι συνέπειες όπως αναδείχθηκαν στην έρευνα 
που διεξήχθη υπό την αιγίδα του Συνηγόρου του Πολίτη και την εποπτεία και τον 
συντονισμό της Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε 
συνεργασία με το Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα «Οι επιπτώσεις των 
περιοριστικών μέτρων Covid 19 στα δικαιώματα του παιδιού». Το 90.6% των μαθητών 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δηλαδή αναφέρουν ότι αντιμετώπισαν 
προβλήματα κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και παράλληλα στην 
ίδια έρευνα οι γονείς/κηδεμόνες εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σχετικά με τις 
αλλαγές των καθημερινών συνηθειών, της συμπεριφοράς και της ψυχικής υγείας των 
παιδιών τους.  



Σε αντίστοιχη έρευνα της διαΝΕΟσις σε συνεργασία με την Metron analysis τον 
Οκτώβριο του 2021, το 75% των ενηλίκων ανέφερε ότι θεωρούσε την πανδημία μία 
σοβαρή απειλή για τους ανθρώπους και τις κοινωνίες μας, εντός της οποίας 
κυριαρχούν τα συναισθήματα της αβεβαιότητας (40%) και της ανασφάλειας (31%).  
Όσον αφορά τις επιπτώσεις στους εργαζόμενους έρευνα της ΕΥ, της Hellas EAP και 
του Εργαστηρίου Πειραματικής Ψυχολογίας της Σχολής Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ 
κατέγραψε υψηλά ποσοστά σειράς συμπτωμάτων που σχετίζονται με την κατάθλιψη, 
δείχνοντας παράλληλα ότι, περισσότεροι από έναν στους τρεις εργαζόμενους 
αισθάνονται μελαγχολία (35%), απαισιοδοξία για το μέλλον (35%) ή να δηλώνουν ότι 
δεν έχουν όρεξη για ζωή (34%).  
Όπως επιβεβαιώνεται από τα παραπάνω η ανελέητη εισβολή του κορονοϊού στη ζωή 
μας έχει φέρει ριζικές αλλαγές στην καθημερινότητά μας με πολλαπλές απώλειες, 
ανθρώπινων ζωών, ψυχικές, υλικές, κοινωνικές κ.ά. Στην ουσία έχει επιφέρει έλλειψη 
δυνατότητας του ανθρώπινου αυτοπροσδιορισμού. Σ' ένα επίπεδο συμβολικό θα 
μπορούσαμε να μιλήσουμε για ένα «οικουμενικό πένθος». Σ' ένα επίπεδο 
πραγματικό θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μια ανθρώπινη και ψυχική κρίση.  
Αρκετοί άνθρωποι έχουν ένα έμφυτο κίνητρο για επιβίωση σε δύσκολες στιγμές ή σε 
μακροχρόνιες σκληρές καταστάσεις. Η προσαρμοστικότητα του ανθρώπου είναι μια 
ευεργετική αρχέγονη διαδικασία, η οποία τον βοήθησε να επιζήσει ανά τους  
αιώνες. Συχνά όμως αυτή η ικανότητα μειώνεται ή και εξουδετερώνεται κάτω από τις 
απρόβλεπτες, συνεχιζόμενες και κλιμακούμενες ψυχοκοινωνικές και άλλου είδους 
πιέσεις που προκαλεί αυτή η πρωτόγνωρη πανδημία με συνεπακόλουθα την αγωνία, 
το αβέβαιο, το αίσθημα αβοήθητου, τον φόβο, τον πανικό, την καταθλιπτική 
αντίδραση (Οικονόμου, 2021).  
Ωστόσο, οι πανδημίες προβάλλουν και την ευκαιρία ή καλύτερα την αναγκαιότητα 
για συνεργασία. Αναδεικνύουν τις αδυναμίες, αλλά και την ανθρωπιά που υπάρχει 
μέσα μας. Όπως όλες οι συλλογικές απειλές, οι επιδημίες απαιτούν αλληλεγγύη. 
Ευτυχώς οι άνθρωποι εξελίχθηκαν, ώστε να εμφανίσουν χαρακτηριστικά που 
βοηθούν: αγάπη, συνεργασία και διδαχή. Η αγάπη και το ενδιαφέρον μπορούν να 
κάνουν τα πράγματα πιο υποφερτά. Έρευνες στο πλαίσιο της ψυχολογίας έδειξαν ότι 
η επίδραση των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών στις ανθρώπινες σχέσεις 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πλαίσιο όπου εμφανίζονται (Χρηστάκης, 2020). 
 

Το Κέντρο Πρόληψης αντι-μέτωπο με το πρώτο κύμα και τις ακόλουθες συνέπειες 
της πανδημίας  

«Ταράττει τους ανθρώπους ου τα πράγματα, αλλά τα περί των πραγμάτων 
δόγματα»  Επίκτητος 

Ο Μάρτιος του 2020 αποτέλεσε ένα σημείο ορόσημο στη ζωή του Κέντρου Πρόληψης 
Αχαΐας. Τα μέλη της επιστημονικής ομάδας/ ομάδας εργαζομένων, όπως και η 
πλειοψηφία των πολιτών του κόσμου, ήρθαν αντιμέτωπα με μια σειρά από σκέψεις, 
συναισθήματα και αντιδράσεις στην νέα κατάσταση, όπως διαμορφώθηκε. Η πρώτη 
φάση της πανδημίας συνάντησε το Κέντρο Πρόληψης στη χρονική στιγμή έντονης 
δραστηριότητας, καθώς τα περισσότερα προγράμματα βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη. 
Βιώσαμε μία απότομη και βίαιη διακοπή της καθημερινότητας μας και όσων 



πραγμάτων είχαμε ονειρευτεί και προγραμματίσει για τη χρονιά. Σε μια προσπάθεια 
αποτύπωσης των συναισθημάτων τους τα στελέχη του Καλλίπολις ανέφεραν 
χαρακτηριστικά:  

«Ένιωσα αρχικά σοκ, ένα μούδιασμα και πάγωμα. Είχα αρχικά μια αίσθηση 
ότι πρόκειται για προσωρινή δυσκολία που πρέπει να την αντέξουμε μέχρι τα 
πράγματα να επανέλθουν στην πρότερη κατάσταση. Σε σύντομο χρόνο και 
καθώς διαφαινόταν ότι δεν πρόκειται για κάτι προσωρινό ένιωσα αγωνία και 
προβληματισμό αναρωτώμενη: Και τώρα τι κάνουμε αφού δεν μπορούμε να 
συνεχίσουμε αυτό που κάναμε; Και έτσι γεννήθηκε σιγά σιγά μέσα μου η 
ανάγκη να κάνουμε κάτι, το οτιδήποτε μπορούσε να ενδυναμώσει τους γονείς, 
τους εκπαιδευτικούς, τους εφήβους στη νέα πραγματικότητα που όλοι 
βιώναμε. Λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελούμε ένα σημείο αναφοράς για τους 
ανθρώπους ένιωθα ότι οφείλω ως επαγγελματίας να βγω προς τα έξω και να 
δείξω τον δρόμο, όχι φυσικά προς την επίλυση, αφού και για μένα παρέμενε 
ζητούμενο, αλλά στη διαχείριση της νέας κατάστασης. Λέγοντας είμαστε εδώ, 
η δύναμη μας είναι η αίσθηση ότι δεν είμαστε μόνοι, βιώνουμε όλοι μια κοινή 
νέα πραγματικότητα, ελάτε να μιλήσουμε ανοιχτά για αυτό που συμβαίνει, 
ελάτε να ξαναθυμηθούμε τις βασικές αξίες της σχέσης και της συνύπαρξης 
γονέων, παιδιών, εκπαιδευτικών. Μην έχοντας ακόμα την απαραίτητη 
τεχνογνωσία είχα αρχικά μια αίσθηση αδυναμίας  για τον τρόπο και το μέσο 
που θα διευκόλυνε την επαφή με την κοινότητα. Ταυτόχρονα ένιωθα μια 
αίσθηση περιέργειας και μια διάθεση να πειραματιστώ με την τεχνολογία και 
τα σύγχρονα μέσα. Καθώς ξεκίνησε ο πειραματισμός με το καινούριο, 
γεννήθηκε μέσα μου ένα έντονο αίσθημα δημιουργικότητας, χαράς, αλλά και 
πληρότητας για αυτό που έκανα και για το πως ανταποκρίθηκαν οι άνθρωποι 
στους οποίους απευθυνθήκαμε».  

«Αρκετές φορές ένιωσα άγχος, καθώς αισθανόμουν ότι οι απαιτήσεις είναι 
πολύ υψηλές και ότι υπάρχουν επιπλέον πιέσεις στο να ανταπεξέλθω 
ικανοποιητικά στις καινούργιες συνθήκες. Ένιωσα αδυναμία, αλλά και 
ανίκανη να κάνω αρκετά καλά τη δουλειά μου. Καταλάβαινα ότι αλλάζει ο 
χαρακτήρας των δράσεων, καθώς η δουλειά μας βασίζεται στη βιωματική 
προσέγγιση, στη διεργασία της ομάδας, κάτι που στο Διαδίκτυο όσο και να 
προσπαθήσεις δεν μπορείς να το πετύχεις στο 100%. Υπήρχε διαρκώς η 
προσπάθεια μιας καλής ισορροπίας προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, 
καθώς είχαν χαθεί τα όρια (άδεια ειδικού σκοπού, επαγγελματικές 
υποχρεώσεις, δουλειά από το σπίτι κ.ά.). Στην πρώτη καραντίνα, την άνοιξη 
του 2020 ένιωσα ότι δεν υπάρχει χώρος να βιώσω και εγώ ως άνθρωπος όλα 
αυτά τα συναισθήματα το σοκ, την αδράνεια, την αμφιθυμία, τον πανικό, 
καθώς αισθανόμουν μια διαρκή πίεση να ξυπνήσω βίαια και να σταθώ στα 
πόδια μου ως επαγγελματίας. Για ένα μικρό διάστημα στην πανδημία, είχα 
χάσει την αίσθηση σκοπού του Κέντρου Πρόληψης. Είχα μια ανάγκη για 
προσωπική φροντίδα, προστασία και υποστήριξη, η οποία κατά κύριο λόγο 
έρχονταν μέσα από τη συμμετοχή στο πλαίσιο της διεπαγγελματικής 
συμβουλευτικής του ΑΚΜΑ και την επιστημονική ομάδα του Κέντρου 
Πρόληψης. Είναι σημαντικό να νιώθουμε ασφαλείς και υποστηριγμένοι στον 
ρόλο μας. Για να φροντίζεις πρέπει να φροντίζεσαι. Τελικά θα έλεγα ότι 



ένιωσα υπερηφάνεια για την επιστημονική ομάδα, καθώς ανταποκριθήκαμε 
όσο το δυνατόν καλύτερα στις καινούργιες απαιτήσεις. Εισέπραξα 
αναγνώριση, εμπιστοσύνη και θετική ανατροφοδότηση από τους ανθρώπους 
που συμμετείχαν διαδικτυακά στις δράσεις μας».  
 
«Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη στιγμή που ήρθε η πληροφορία για το γενικό 
lockdown. Πάγωμα, αναταραχή, αγωνία και ένα βασανιστικό ερώτημα και 
τώρα τι; Πώς θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε, πώς θα συνεχίσουμε να 
υπάρχουμε κάτω από αυτές τις συνθήκες; Τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι 
ακριβώς τα νέα δεδομένα, στα οποία θα πρέπει να προσαρμοστούμε; Και 
ταυτόχρονα τεράστια υπαρξιακή αγωνία για τον εαυτό μου, για τους 
αγαπημένους μου, για όλο τον κόσμο. Ένιωσα να βρίσκομαι ξαφνικά μέσα στη 
δίνη ενός τυφώνα όπου κινδύνευα να με ρουφήξει. Από πού να κρατηθώ για 
να σταθώ όρθια και να συνεχίσω να είμαι λειτουργική μέσα σε αυτή τη 
συνθήκη; Ποιες εκκρεμότητες απορρέουν από όλα τα πεδία ευθύνης μου; Τι 
χρειάζεται να κάνω για τους συναδέλφους και το Κέντρο Πρόληψης; Τι 
χρειάζεται να κάνω για την οικογένειά μου και τους δικούς μου ανθρώπους; 
Τι χρειάζεται να κάνω με τα μέλη των ομάδων ή των προγραμμάτων που ήταν 
σε εξέλιξη; Από πού θα πρέπει να ξεκινήσω, ποιες θα πρέπει να είναι οι 
προτεραιότητές μου; Μέσα σε αυτή την αγωνία, ξεπηδούσε ταυτόχρονα και 
μία εσωτερική δύναμη και σιγουριά ότι θα τα καταφέρουμε, βήμα-βήμα τη 
φορά και ξεκινώντας από την ομάδα του Κέντρου. Μία ανάγκη σύνδεσης και 
αλληλοστήριξης, να δω πώς σκέφτονται και πώς νιώθουν και οι άλλοι, να 
βρούμε μαζί τις απαντήσεις στο πώς πορευόμαστε μέσα σε αυτές τις 
ιδιαίτερες συνθήκες. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε κάθε φορά, 
όπως τόσα χρόνια…..» 
 

Τον πρώτο καιρό δεν σταμάτησαν όμως να λειτουργούν μόνο τα προγράμματα και οι 
ομάδες. Σταμάτησαν να υφίσταται τα πλαίσια μας, δηλαδή οι τακτικές συναντήσεις 
της επιστημονικής ομάδας/ομάδας εργαζομένων, η καθημερινή συνύπαρξη με τους 
συναδέλφους στο γραφείο, η σταθερότητα μιας ρουτίνας που μας έδινε την αίσθηση 
του σκοπού και της ομαδικότητας. Ξαφνικά μείναμε μετέωροι στα σπίτια μας, ο 
καθένας μόνος του, χωρίς να έχουμε ακόμα έτοιμα τα μέσα και τον τρόπο, ώστε να 
παραμείνουμε συνδεδεμένοι μεταξύ μας.  
Μέσα σε αυτήν την πρωτόγνωρη κατάσταση, με παρόμοιο ή διαφορετικό τρόπο, με 
ίδια ή διαφορετικής έντασης βιωμένο, ανάλογα με τη φάση ζωής του καθενός, ως 
μέλη της επιστημονικής ομάδας/ ομάδας εργαζομένων προσπαθήσαμε να 
επαναπροσδιορίσουμε καταρχήν την εσωτερική λειτουργία μας και στη συνέχεια τη 
δράση μας στην κοινότητα. Δόθηκε αρχικά χρόνος και χώρος να κατανοήσει και να 
φροντίσει το κάθε μέλος της ομάδας τις δικές του ιδιαίτερες προσωπικές και 
οικογενειακές συνθήκες και ανάγκες, αλλά και να προσαρμοστούμε ως υπηρεσία στα 
νέα μέτρα που επιβάλλονταν να λάβουμε. Στη συνέχεια, ιεραρχήσαμε κάποιες 
προτεραιότητες και δώσαμε λύσεις σε σχέση με το έργο και τις δράσεις, που ήταν σε 
εξέλιξη και διακόπηκαν βίαια, και συναποφασίσαμε τον τρόπο, με τον οποίο θα 
συνεχίζαμε ως ενεργό και συνδεδεμένο με την κοινότητα Κέντρο. Οι προτεραιότητες 
που θέσαμε στην πρώτη φάση την άνοιξη του 2020 ως προς το έργο ήταν: 



1. Διατήρηση της σύνδεσης με την κοινότητα και με τις σταθερές ομάδες που 
λειτουργούν στον Κέντρο με κάθε πρόσφορο τεχνολογικά μέσο, το οποίο 
μπορούσαμε να διαχειριστούμε εμείς αλλά και τα μέλη των ομάδων 
(διαδικτυακές συναντήσεις μέσω Skype, messenger, κ.λπ.) 

2. Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης μέσω 
τηλεφώνου ή βιντεοκλήσης. 

3. Σχεδιασμός και υλοποίηση νέων παρεμβάσεων σε συνεργασία με φορείς της 
τοπικής κοινότητας που διέθεταν την απαραίτητη γνώση και τεχνολογική 
υποστήριξη για τη φιλοξενία των διαδικτυακών δράσεων 

4. Διεκπεραίωση του έργου, όπου ήταν εφικτό να υλοποιηθεί, υπό τις παρούσες 
συνθήκες (οργάνωση του υλικού των παρεμβάσεων, δημιουργία της νέας 
ιστοσελίδας του Κέντρου Πρόληψης κ.ά.). 
 

Καθώς διαμορφώνονταν βήμα προς βήμα, η νέα πραγματικότητα δημιουργούσε μία 
ροή που ενίσχυε το αίσθημα της ασφάλειας και κάποιας σχετικής βεβαιότητας μέσα 
σε ένα τόσο αβέβαιο και ασαφές περιβάλλον. Το εγχείρημα σαφώς δεν ήταν καθόλου 
εύκολο, μιας και υπήρξαν πολλές στιγμές αμηχανίας, έντασης και απουσίας 
νοήματος. Και αυτό διότι πορευόμασταν χωρίς προηγούμενη εμπειρία, χωρίς 
υποστήριξη από το ευρύτερο πλαίσιο και χωρίς την απαραίτητη γνώση και 
εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες.   
 

Ταξιδεύοντας σε αχαρτογράφητα νερά  

«Ο άνθρωπος μπορεί να χάσει τα πάντα, εκτός από ένα πράγμα, την τελευταία 
των ανθρωπίνων ελευθεριών, τη δυνατότητα να επιλέγει τη στάση του απέναντι 
σε οποιαδήποτε περίσταση, να επιλέγει τον μοναδικό δικό του τρόπο»  Viktor 
Frankl 

Σε όλη αυτή τη διαδρομή που ήταν πραγματικά ένα ταξίδι σε αχαρτογράφητα νερά 
χρειάστηκε να ανατρέψουμε σε βασικές αρχές και αξίες, καθώς και στα αποθέματα 
και τα στηρίγματα μας. Ποια ήταν αυτά; 

Βασικές αρχές και αξίες: 

 Σεβασμός στον εαυτό και στους άλλους, χώρος και χρόνος για να νιώσεις, να 
κατανοήσεις, να διατηρήσεις την προσωπική σου συγκέντρωση για να 
ανασυνταχθείς και να προσδιοριστείς στη νέα κατάσταση.  

 Διατήρηση της σύνδεσης και των σχέσεων, καθώς γνωρίζεις πως μόνος σου 
δεν μπορείς, χρειάζεσαι και τους άλλους, αλλά και ένα πλαίσιο που θα σου 
επιτρέψει να μοιραστείς συναισθήματα και που θα σε βοηθήσει να βρεις και 
πάλι το νόημα. «Η καλή επικοινωνία είναι το πιο ουσιαστικό κομμάτι στη 
διαχείριση κινδύνων και κρίσεων. Η ειλικρίνεια, η διαφάνεια και η 
συμμετοχικότητα, αρχές που χαρακτηρίζουν την καλή επικοινωνία, είναι 
κεφαλαιώδους σημασίας στις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες και 
αποτελούν τη βάση για την αποτελεσματικότερη διαχείριση κρίσεων. Η 
αποτελεσματική επικοινωνία κατά τη διάρκεια μιας κρίσης δεν είναι μια 



προσπάθεια μαζικής ψυχολογικής θεραπείας, ούτε ένα μαγικό ραβδί που 
μπορεί να διορθώσει όλα τα προβλήματα, μπορεί όμως να μειώσει δραστικά 
τις ψυχολογικές επιπτώσεις μιας κρίσης (Σίμου, 2020, σελ. 12). 

 Ανάπτυξη μηχανισμών προσαρμογής, αφομοίωσης και ανάδυσης νέων 
δεξιοτήτων. 

 Καλωσόρισμα της αλλαγής. Οι R. Calablese and A. Shoho (McHugh & Groves, 
1998) υποστηρίζουν ότι ένας οργανισμός μάθησης θα πρέπει να μπορεί να 
αλλάζει συνεχώς. Η αλλαγή, σύμφωνα με τους παραπάνω συγγραφείς, 
ορίζεται ως μια δυναμική διαδικασία, στην οποία τα άτομα και οι ομάδες 
συνεχώς υπερβαίνουν την υπάρχουσα κατάστασή τους και αποτελείται από 
τέσσερις (4) δράσεις: 1. Την αναγνώριση ότι η υπάρχουσα κατάσταση απαιτεί 
αλλαγή ή αναπροσαρμογή, 2. Τον καθορισμό του απαιτούμενου 
αποτελέσματος, 3. Τον καθορισμό της διαδικασίας που απαιτείται και 4. Την 
ευελιξία στην επιλογή του κατάλληλου τρόπου εφαρμογής αυτής της 
διαδικασίας.  Όπως υποστηρίζει ο Senge (1995) ένας οργανισμός μάθησης δεν 
αντιδρά απλά, δεν είναι παθητικός θεατής και δέκτης των αλλαγών που 
συμβαίνουν, αλλά αλληλεπιδρά με το εξωτερικό του περιβάλλον έχοντας 
προετοιμάσει τον εαυτό του στις εξωτερικές αλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο 
ένας οργανισμός μάθησης αυξάνει τις δυνατότητές του να δημιουργεί το 
μέλλον του. 

 Εστίαση στις ικανότητες και τις δεξιότητες των μελών της ομάδας και στην 
αξία της συμπληρωματικότητας. 

 Αναγνώριση και αποδοχή της πραγματικότητας για να μπορούμε να την 
αλλάξουμε. 

 Επαναπροσδιορισμός προτεραιοτήτων - Νέα αξιολογικά κριτήρια.  
 Στοχοθεσία. Μέσα στις συνθήκες συνεχούς αβεβαιότητας, εστίαση στο εδώ 

και τώρα και ρεαλιστική και εφικτή στόχευση επιθυμιών. Σύμφωνα με τον 
Μιχαϊ Τσικζεντμιχαϊ (Τσικζεντμιχαϊ, 1989) όταν οι άνθρωποι προσπαθούν να 
κατακτήσουν κάποιον στόχο, αποκτούν μία αίσθηση ελέγχου, η οποία 
απουσιάζει όταν η συμπεριφορά δεν παρακινείται από συνειδητά 
επιλεγμένους στόχους. Υπάρχουν δύο στρατηγικές τις οποίες μπορούμε να 
υιοθετήσουμε για να βελτιώσουμε την  ποιότητα της ζωή μας. Η πρώτη είναι, 
να προσπαθήσουμε να συνταιριάξουμε τις εξωτερικές συνθήκες με τους 
στόχους μας και η δεύτερη να αλλάξουμε τον τρόπο, με τον οποίο βιώνουμε 
αυτές τις εξωτερικές συνθήκες, έτσι ώστε να εναρμονιστούν με τους στόχους 
μας (Τσικζεντμιχαϊ, 2009). 

 Ανάληψη ευθύνης. Δοκιμή στην πράξη, επιβεβαίωση ή αναθεώρηση.  
 Αναγνώριση των νέων δυνατοτήτων που αναδύονται, των πιθανών 

δυσκολιών, των δεξιοτήτων που διαθέτουμε και είναι πολύτιμες σε αυτή τη 
φάση, αλλά και των νέων που χρειάζεται να αναπτύξουμε. 

 Συνειδητοποίηση ότι τίποτα δεν θα είναι ίδιο μετά.  

 

 

Στηρίγματα-αποθέματα: 



 Η δυάδα των συνεργατών που τα τελευταία χρόνια κινούσε μαζί τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση των επιμέρους προγραμμάτων ήταν το πιο 
άμεσο αλλά και σημαντικό «μαξιλαράκι» σε εκείνη τη χρονική περίοδο. Ήταν 
επίσης μια σχέση ασφάλειας διαμορφωμένης εδώ και καιρό που αποτέλεσε 
τον χώρο όπου μοιράστηκαν τα πρώτα έντονα συναισθήματα σε ανθρώπινο 
επίπεδο, αλλά και στον επαγγελματικό ρόλο και παράλληλα με αυτόν τον 
τρόπο εκεί ξεκίνησε να διαμορφώνεται η φωνή που αργότερα εκφράστηκε 
προς τα έξω. 

 Η επιστημονική ομάδα/ ομάδα εργαζομένων που ως ένα πιο σύνθετο 
πλαίσιο πέρασε από διάφορα στάδια. Στην αρχή αμηχανία, σαν να μην 
ξέρουμε πως να είμαστε ομάδα από απόσταση. Στη συνέχεια, καθώς φάνηκε 
ο διαφορετικός βαθμός αντίδρασης του κάθε μέλους που εξέφραζε και την 
εσωτερική πάλη του καθενός με τις διαφορετικές φωνές μέσα του, υπήρχε 
δυσκολία στη σύνθεση και τη συνάντηση, νιώθοντας έντονα ανάμεικτα και 
αντιφατικά συναισθήματα. Σταδιακά και παίρνοντας ο καθένας τον χρόνο που 
είχε ανάγκη για να βάλει σε μια σειρά όσα συμβαίναν μέσα του και γύρω του, 
ξεκίνησε ένα πιο ειλικρινές μοίρασμα στην ομάδα γεγονός που διευκόλυνε το 
συγκεκριμένο πλαίσιο να ξαναβρεί τον πολύτιμο υποστηρικτικό του ρόλο για 
τα επιστημονικά στελέχη.  

 Οι συνεργασίες και η δικτύωση του Κέντρου Πρόληψης στην κοινότητα 
διαχρονικά αποτελούν ένα ανοιχτό κανάλι που μας τροφοδοτεί με νέες 
πληροφορίες για τις ανάγκες της κοινότητας και τα σημεία στα όποια φαίνεται 
να υπάρχει μια ετοιμότητα για να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε με τους 
ανθρώπους.  

 Η διεπαγγελματική συμβουλευτική του ΑΚΜΑ μας έδωσε τον χώρο να 
μοιραστούμε σκέψεις και συναισθήματα με άλλα στελέχη, να ακούσουμε τι 
γίνεται στα άλλα Κέντρα Πρόληψης, αλλά και να γίνουμε μέτοχοι της 
διαδικτυακής εμπειρίας της συνάντησης με ομοτίμους.   

 Το Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης μάς έδωσε τη 
δυνατότητα σύνδεσης και μοιράσματος με συναδέλφους από όλη την 
Ελλάδα. Αποτέλεσε σταθερό σημείο αναφοράς, υποστήριξης και εκπαίδευσης 
μέσα από όλες τις δράσεις που υλοποίησε καθ’ όλη τη διάρκεια της 
πανδημίας. 

 Το εκπαιδευτικό σεμινάριο αξιοποίησης συγκεκριμένης πλατφόρμας (ΖΟΟΜ) 
που υλοποιήθηκε από κατάλληλο φορέα για τους εργαζόμενους και κάποιους 
εθελοντές του Κέντρου Πρόληψης Αχαΐας. Η διοργάνωση αυτού του 
σεμιναρίου μάς έδωσε τα απαραίτητα τεχνικά εφόδια στον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση διαδικτυακών ομάδων και σεμιναρίων, ενίσχυσε την 
αυτοπεποίθηση στον νέο ρόλο του διαδικτυακού συντονιστή ομάδας και 
παράλληλα διαμόρφωσε ένα προσωρινό υποστηρικτικό μεταξύ μας πλαίσιο, 
όπου μοιραζόμασταν απορίες και προβληματισμούς.  

 Η αέναη προσπάθεια προσωπικής εξέλιξης του κάθε στελέχους. Η επαφή 
και η σύνδεση με τον εαυτό και τα συναισθήματα στη νέα συνθήκη, η 
ανάληψη της προσωπικής ευθύνης, η επαφή με τις βαθύτερες αξίες και όλα 
όσα δίνουν νόημα στον επαγγελματικό μας ρόλο, η προσπάθεια να δούμε τι 
γίνεται έξω από εμάς, να αξιοποιήσουμε γνώσεις και δικά μας δίκτυα, η 
συμμετοχή σε διαδικτυακές ομιλίες, ομάδες ή εκπαιδεύσεις κ.λπ. 



Εντός της νέας πραγματικότητας υλοποίησης του έργου, το Κέντρο Πρόληψης 
κατέβαλε σημαντική  προσπάθεια να διαμορφώσει ένα πλαίσιο λειτουργίας των 
διαδικτυακών δράσεων. Στόχος αυτής της προσπάθειας ήταν να διατηρηθούν 
βασικές αξίες της λειτουργίας των ομάδων, να διαφυλαχθεί η φιλοσοφία, η 
μεθοδολογία και οι στόχοι των προγραμμάτων πρωτογενούς πρόληψης της 
εξάρτησης. Τα σημαντικότερα σημεία  του νέου πλαισίου λειτουργίας των 
διαδικτυακών ομάδων ήταν τα ακόλουθα: 

 Διασφάλιση συγκεκριμένου αριθμού μελών με ονομαστική δήλωση 
συμμετοχής, όπως ακριβώς γίνεται και στις δια ζώσης συναντήσεις των 
ομάδων.  

 Καθορισμός βασικών κανόνων, π.χ. συνέπεια στην ώρα έναρξης και λήξης, 
εχεμύθεια, αποδοχή της διαφορετικής άποψης κ.ά. 

 Αδιαπραγμάτευτος κανόνας που τέθηκε στα μέλη ήδη από τις αρχικές 
επικοινωνίες ήταν οι ανοιχτές κάμερες και τα μικρόφωνα, εξηγώντας πόσο 
σημαντικό είναι για εμάς να αναπτυχθεί κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης 
κατά τη διάρκεια των συναντήσεων των ομάδων.  

 Διαμόρφωση και αποστολή ενημερωτικής επιστολής στα μέλη των 
διαδικτυακών ομάδων με βασικά σημεία της φιλοσοφίας και της 
μεθοδολογίας της ομάδας προκειμένου να αντιληφθούν ότι πρόκειται για 
κάτι διαφορετικό από αυτό με το οποίο είχαν εξοικειωθεί με την 
τηλεκπαίδευση των παιδιών τους. 

 Τηλεφωνικές επικοινωνίες με το κάθε μέλος ξεχωριστά και φροντίδα για τη 
διαμόρφωση μιας σχέσης ήδη από την πρώτη επικοινωνία. 

 Προσαρμογή των στόχων της συνάντησης στον διαδικτυακό τρόπο δουλειάς: 
σχεδιασμός περιεχομένου και κατάλληλων ασκήσεων που μπορούν να 
υλοποιηθούν ατομικά από το κάθε μέλος, δυνατότητα τόσο για συζήτηση σε 
ζευγάρια όσο και επεξεργασία σε υποομάδες (breakout rooms) και 
συμπεράσματα στην ολομέλεια. 

 Αποστολή email μετά από κάθε συνάντηση των ομάδων γονέων με τα βασικά 
σημεία της συνάντησης, το θεωρητικό υλικό, τις διαφάνειες, αλλά και μια 
άσκηση για το σπίτι, σχετική με το θέμα της συνάντησης. 

 Διαμόρφωση ερωτηματολογίου αξιολόγησης των ομάδων (Google form) και 
συμπλήρωσή του από τα μέλη στο πλαίσιο της τελευταίας συνάντησης τους.  

 

Η ανταπόκριση της κοινότητας στις νέες συνθήκες 

Μέσα σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες που προαναφέρθηκαν ξεκίνησε το 
αβέβαιο διαδικτυακό ταξίδι του «Καλλίπολις». Ξεπερνώντας τα γεωγραφικά όρια, με 
«πυξίδα» τις βασικές αρχές που πρεσβεύει ο φορέας, με «εφόδια» τον σεβασμό, την 
αποδοχή, την ενσυναίσθηση και με «συνοδοιπόρους» τους συναδέλφους, τους 
συνεργάτες μας, τα δίκτυα που έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια, καταφέραμε 
να συνδεθούμε με παλιούς «επιβάτες» αλλά και να δώσουμε την ευκαιρία σε 
καινούργιους να μας γνωρίσουν και να μας εμπιστευτούν.  



Από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούνιο του 2022 ξεκινώντας από τους γονείς 
που ήταν η πρώτη πληθυσμιακή ομάδα με την οποία συνδεθήκαμε με έναν νέο 
διαδικτυακό τρόπο και συνεχίζοντας με όλες τις υπόλοιπες ομάδες στόχου του 
Κέντρου Πρόληψης, υλοποιήθηκαν συνολικά 60 βραχείας διάρκειας μονοθεματικά 
εργαστήρια και ενημερωτικές συναντήσεις για γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές 
όλων των βαθμίδων αλλά και για όλα τα μέλη της οικογένειας. Κατά την διάρκεια του 
ίδιου χρονικού διαστήματος λειτούργησαν επιπλέον 13 ομάδες για γονείς παιδιών 
προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας, για μονογονείς, για εκπαιδευτικούς 
όλων των βαθμίδων, για εθελοντές, για έφηβους και για νέους 18-25 ετών. Μπορείτε 
να δείτε αναλυτικά τις δράσεις που υλοποιήθηκαν στο παράρτημα 1.  

Φυσικά στον βαθμό που το επέτρεπαν οι συνθήκες στο προαναφερόμενο χρονικό 
διάστημα υλοποιούνταν προγράμματα με δια ζώσης συναντήσεις, όπως εργαστήρια 
και σεμινάρια για μικρές ομάδες εκπαιδευτικών, προγράμματα μαθητών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα σχολεία, ενημερωτικές 
συναντήσεις για γονείς στα σχολεία, συναντήσεις των εθελοντικών ομάδων και 
ολομέλειες εθελοντών σε εξωτερικό χώρο, ομάδες εφήβων κ.ά. 
 
Η αξιολόγηση των διαδικτυακών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν μέσα από τα 
ερωτηματολόγια αξιολόγησης των συμμετεχόντων στις ομάδες ανέδειξε τη 
σημαντικότητα των δράσεων τη δεδομένη χρονική στιγμή για τους συμμετέχοντες. 
Ορισμένες χαρακτηριστικές απαντήσεις γονέων, εφήβων, νέων, εκπαιδευτικών αλλά 
και εθελοντών είναι οι ακόλουθες: «Ήταν μια όαση στην καραντίνα! Ο διαδικτυακός 
τρόπος ήταν παραδόξως πολύ άμεσος και αποδοτικός! Ειδικά σε αυτήν τη δύσκολη 
περίοδο ήταν πολύ όμορφο που ΒΛΕΠΑΜΕ το πρόσωπό άλλων ανθρώπων, τις 
εκφράσεις τους  και μάλιστα από «κοντά» (λόγο οθόνης). Ήταν μια υπέροχη εμπειρία. 
Μπόρεσα να αποκομίσω πολλά που ήδη με βοηθούν στη σχέση μου με το παιδί μου 
και στη διαχείριση της κατάστασης της μονογονεϊκότητας. Είχα τη χαρά να γνωρίσω 
υπέροχους ανθρώπους, να νιώσω ότι δεν είμαι μόνη και θα το σύστηνα και σε άλλους 
μονογονείς. Η ομάδα πρόσφερε πλούσιες εμπειρίες και συναισθήματα που θα τα 
κουβαλάμε στις αποσκευές μας. Είναι τα εφόδια, οι δυνάμεις μας, οι ανακαλύψεις 
μας. Συναισθήματα αρχικά περίεργα, αμήχανα που στη συνέχεια μέσα από την 
αλληλεπίδραση και τη σχέση μεταμορφώθηκαν σε ανυπομονησία, χαρά, 
ανακούφιση, διασκέδαση, σεβασμό και ένα άνοιγμα σε ιδέες και όνειρα. Μπορεί να 
μη βρεθήκαμε από κοντά, αλλά βρεθήκαμε πολύ κοντά».  
Ειδικότερα στοιχεία από την αξιολόγηση των διαδικτυακών δράσεων μπορείτε να 
δείτε στο παράρτημα 2.  
 

Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από μεγάλες και συχνά ραγδαίες ανακατατάξεις στην 
οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή. Οι ανακατατάξεις αυτές επηρεάζουν με 
απρόβλεπτο τρόπο τη λειτουργία των περισσότερων ομάδων, οργανισμών και 
ευρύτερων συστημάτων, προκαλώντας ταυτόχρονα αναταράξεις στο εσωτερικό 
τους. Οι απαιτήσεις για γρήγορη προσαρμογή και ταυτόχρονη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας, σε συνδυασμό με τους δυσμενείς εξωτερικούς παράγοντες 



(μείωση πόρων, αύξηση γραφειοκρατίας κ.ά.) θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των 
οργανισμών (Πουλόπουλος & Τσιμπουκλή, 2016). Από τη μέχρι πρότινος εμπειρία 
μας, η οποία επιβεβαιώθηκε και κατά τη διάρκεια αυτής της διετίας, ο 
προαναφερόμενος κίνδυνος μειώνεται όταν ένας οργανισμός αισθάνεται τη δύναμη 
να αντιμετωπίσει τις εξωτερικές δυσκολίες και τις εσωτερικές αλλαγές. Η δύναμη 
αυτή καλλιεργείται εφόσον ένας οργανισμός επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό του, 
στις σχέσεις και την αλληλεπίδραση και στην ενεργό συμμετοχή όλων των 
εμπλεκόμενων μερών, στην δημοκρατική λειτουργία ως προς τη λήψη αποφάσεων 
και στη διαμόρφωση μίας κοινής κουλτούρας και ενός κοινού νοήματος. Όπως 
χαρακτηριστικά ειπώθηκε από συναδέλφους στο πλαίσιο της διαδικτυακής 
ολομέλειας του Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων Πρόληψης, τον Νοέμβριο του 2020: 
«Η σύνδεση και οι σχέσεις μας είναι πλούτος που προσφέρει ένα πλαίσιο ασφάλειας 
και μας βοηθά να νιώθουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας ότι είμαστε μαζί. Νοιώθουμε 
ότι τώρα εξαργυρώνονται οι καλές σχέσεις μας. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τον 
παλμό της πρόληψης ο ένας κοντά στον άλλον» 

Ειδικότερα απο – τιμώντας την εμπειρία των δυο χρόνων λειτουργίας του Κέντρου 
Πρόληψης σε πρωτόγνωρες συνθήκες θα μπορούσαμε συμπερασματικά να 
αναφέρουμε ότι τα δώρα που έφερε η πανδημία ήταν τα εξής:  

 Ψηφιακές δεξιότητες για τα στελέχη του Κέντρου Πρόληψης.  
 Επαναπροσδιορισμός των σχέσεων και του τρόπου λειτουργίας της ομάδας 

του Κέντρου.  
 Πρόσβαση στα προγράμματα από ανθρώπους απομακρυσμένων περιοχών 

του Νομού αλλά και από ανθρώπους οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν θα 
συμμετείχαν σε δια ζώσης προγράμματα και ομάδες. 

 Ανάπτυξη νέων συνεργασιών ή ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων.  
 Μεγαλύτερη εμβέλεια των προγραμμάτων. Οργανώθηκαν πολλές δράσεις 

που είχαν ενημερωτικό χαρακτήρα και ήταν ανοιχτές προς το κοινό που 
έδιναν τη δυνατότητα ταυτόχρονης συμμετοχής πολλών ανθρώπων της 
κοινότητας από διαφορετικές περιοχές του Νομού ή ακόμα και από ολόκληρη 
της Ελλάδα. 

 Μεγαλύτερη προβολή και δημοσιοποίηση του έργου του Κέντρου Πρόληψης. 
Αξιοποιήθηκαν οι νέες τεχνολογίες και πολλές δράσεις ήταν προσβάσιμες στο 
κοινό μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή προβολής στο youtube  κ.ά. 

 Σχεδιασμός νέων προγραμμάτων, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
παρούσες ανάγκες. Ανανέωση και ενίσχυση της δημιουργικότητας των 
εργαζομένων, αλλά και των εθελοντών.   

 Προσαρμογή αρκετών προγραμμάτων πρόληψης στο διαδικτυακό τρόπο. 
Αυτή η προσαρμογή είχε ως αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό του περιεχομένου, 
αλλά και την πιο στοχευμένη παρέμβαση, καθώς έπρεπε να επιτευχθεί το ίδιο 
αποτέλεσμα σε πιο σύντομο χρόνο, ξεπερνώντας τα εμπόδια της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. 

 Ενίσχυση της εμπιστοσύνης της Κοινότητας προς το Κέντρο Πρόληψης που 
συνέχισε να αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς και υποστήριξης ακόμη και 
σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες. Δόθηκε η δυνατότητα στους πολίτες να 



επικοινωνούν, να εμψυχώνονται, να υποστηρίζονται και να δυναμώνουν 
στους δύσκολους καιρούς της πανδημίας.  

 Αξιοποίηση των προσφερόμενων μέσων υποστήριξης των στελεχών όπως 
είναι για παράδειγμα η ομάδα διεπαγγελματικής συμβουλευτικής ΑΚΜΑ. 

 Εξοικονόμηση χρόνου και πόρων, καθώς αρκετές συναντήσεις συνεργασίας 
γίνονταν διαδικτυακά.  

 Δημιουργία αισθήματος επάρκειας και υπερηφάνειας μέσα από τη θετική 
διαχείριση της δύσκολης συνθήκης.  

Φυσικά σε όλη αυτή τη διαδρομή υπήρξαν και δυσκολίες όπως οι ακόλουθες: 

 Η έλλειψη πολλές φορές ισορροπίας ανάμεσα στον επαγγελματικό και τον 
προσωπικό χρόνο. Η εξ αποστάσεως εργασία και ο νέος τρόπος οργάνωσης 
της δουλειάς έφερε επιπρόσθετη δυσκολία ως προς τον τρόπο διαχείρισης 
του χρόνου και τη θέσπιση ορίων. 

 Η διαδικτυακή επικοινωνία δεν μπορεί να υποκαταστήσει σε καμία 
περίπτωση τη δια ζώσης επαφή και τη δυναμική που δημιουργείται μεταξύ 
των ανθρώπων στο πλαίσιο των ομάδων. Το «ανήκειν» δίνει ένα αίσθημα 
ασφάλειας και δεν ισοσταθμίζεται με τη διαδικτυακή επαφή. 

 Η έλλειψη εκπαίδευσης και εξοικείωσης κάποιων πολιτών με την τεχνολογία 
αλλά και περιορισμοί στη δυνατότητα συμμετοχής στις δράσεις λόγω 
απουσίας απαιτούμενου εξοπλισμού και υποδομών δικτύου. 

 Κάποιες ομάδες της κοινότητας ήταν αρκετά αρνητικές ως προς το 
διαδικτυακό τρόπο λειτουργίας των προγραμμάτων, όπως για παράδειγμα οι 
εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έφεραν την κόπωση 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

 Η δυσκολία επαναφοράς κάποιων ομάδων και προγραμμάτων στη δια ζώσης 
λειτουργία, καθώς ο διαδικτυακός τρόπος διευκόλυνε αρκετά μέλη της 
κοινότητας ως προς τη συμμετοχή τους για διάφορους λόγους. 

 Ο κόπος και οι εργατοώρες που απαιτούνταν για την οργάνωση και την 
προσαρμογή των προγραμμάτων στο διαδικτυακό τρόπο, αλλά και την 
προσαρμογή στα εκάστοτε περιοριστικά μέτρα και τη διεκπεραίωση της 
απαιτούμενης γραφειοκρατίας. 

 Οι αρνητικές συνέπειες από την πολύωρη έκθεση στις οθόνες. Επιπλέον και 
σε ότι αφορά τις ομάδες παιδιών και εφήβων  χρειάστηκε να διαχειριστούμε 
την αντίφαση να πιστεύουμε στον περιορισμό της έκθεσης σε οθόνη και 
ταυτόχρονα να τους προσκαλούμε σε αυτές προκειμένου να συμμετέχουν σε 
ομάδες και προγράμματα πρόληψης.  

 Σε κάποιες δράσεις που συνδιοργανώνονταν με τα σχολεία (π.χ. διαδικτυακές 
επιμορφωτικές συναντήσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς) υπήρχε απουσία 
ουσιαστικής επικοινωνίας και ενεργούς συμμετοχής καθώς αρκετοί 
συμμετέχοντες είχαν κλειστές κάμερες. 

 Θέματα ιδιωτικότητας και απορρήτου. Οι συμμετέχοντες συνδέονταν από το 
σπίτι τους ή την εργασία τους, γεγονός που έπαιζε σημαντικό ρόλο στη 
δυσκολία των μελών να μοιραστούν ανοιχτά προβληματισμούς και 
ανησυχίες.  



 Οι συνεχείς αλλαγές και μεταβάσεις από τον δια ζώσης στον διαδικτυακό 
τρόπο λειτουργίας, καθώς η επιστημονική ομάδα είχε επιλέξει να διατηρήσει 
τον δια ζώσης τρόπο λειτουργίας όταν οι συνθήκες το επέτρεπαν. 

 Η ασθένεια από κορονοϊο μελών είτε της επιστημονικής ομάδας είτε των 
ομάδων και των σεμιναρίων και οι επακόλουθες ανατροπές που 
δημιουργούσε. 

Ολοκληρώνοντας αυτή τη διαδρομή τι μένει; 

Μένει ένα βαθύ αίσθημα ικανοποίησης και περηφάνειας για τον καθένα από εμάς 
προσωπικά αλλά και για τους συναδέλφους και τους φορείς μας, καθώς η πρόληψη 
απέδειξε έμπρακτα ότι με πυξίδα τις σταθερές αρχές και αξίες της ξέρει πώς να 
αξιοποιεί όσα φέρνει η ζωή και να μετασχηματίζει τη δυσκολία σε δύναμη, 
δημιουργία και εξέλιξη. 

Μένουν οι στιγμές της ουσιαστικής σύνδεσης και σχέσης, κόντρα στην τάση της 
απομόνωσης και του εγκλεισμού. 

Μένει η σημαντικότητα του έργου της πρόληψης σε δύσκολους καιρούς ως ένα 
ασφαλές λιμάνι για τα μέλη των ομάδων μας και τις κοινότητες μας. 

Μένει μια δυνατή παρακαταθήκη για τις δυσκολίες που θα φέρει η ζωή. Μια 
παρακαταθήκη που μας θυμίζει πώς μέσα από τις δράσεις και τα προγράμματά μας 
να υπηρετούμε και να διευκολύνουμε την αξιοσύνη της ζωής. Η ευαλωτότητα, η 
αβεβαιότητα και η αποσταθεροποίηση μπορεί να γίνει ευκαιρία, διασφαλίζοντας 
πρώτα μια σημαντική προϋπόθεση: την αγκαλιά, τη σύνδεση και την αποδοχή, καθώς 
γνωρίζουμε πως ο δεσμός που δημιουργείται ανάμεσα στους ανθρώπους παίζει 
σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της κρίσης και στην καλύτερη ανάρρωση 
(Πολυχρόνης, Ολομέλεια Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων Πρόληψης, 2020). 
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 12 διαδικτυακά εργαστήρια για γονείς και ζευγάρια με θεματολογία που άγγιζε 
τις ανάγκες, τα συναισθήματα και τις σκέψεις των γονιών, όπως την πρόκληση 
του μεγαλώματος, το διαδίκτυο στη ζωή μας, τη συντροφική σχέση ως ένα 
ασφαλές λιμάνι ή μια ακόμα τρικυμία, τα όσα ζούμε αλλά δυσκολευόμαστε να 
συζητήσουμε. 

 16 διαδικτυακές ενημερωτικές – επιμορφωτικές συναντήσεις για γονείς και 
εκπαιδευτικούς σε 26 σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Στόχος των επιμορφωτικών συναντήσεων ήταν η επικοινωνία, η αυτοεκτίμηση 
και η ψυχική ενδυνάμωση των παιδιών, η μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο 
δημοτικό, τα συναισθήματα, τα όρια κ.ά. 

 4 διαδικτυακές ομάδες γονέων παιδιών προσχολικής, σχολικής ηλικίας και 
εφήβων, διάρκειας 6 συναντήσεων η καθεμία. 

 2 διαδικτυακές ομάδες μονογονέων, 6 δίωρων συναντήσεων.  
 3 διαδικτυακά εργαστήρια για όλη την Οικογένεια, με τη συμμετοχή όλων των 

μελών της με τίτλους: «Αλλιώτικα Χριστούγεννα», «Διαφορετικά αλλά 
Αγαπημένα Χριστούγεννα», «Ακούω και ακούγομαι. Η οικογένειά μου, τόπος 
ασφάλειας & εμπιστοσύνης». 

 2 διαδικτυακά εργαστήρια για παιδιά, ηλικίας 11-13 ετών με θέμα την 
αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων και την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης.  

 1 διαδικτυακή ομάδα εφήβων με τίτλο «Παίχτης ή Πιόνι; Εσύ αποφασίζεις», 
διάρκειας 11 συναντήσεων, με στόχο την ενίσχυση και την ανάπτυξη προσωπικών 
δεξιοτήτων.  

 1 διαδικτυακή δράση για μαθητές που έδιναν πανελλήνιες εξετάσεις εν μέσω 
πανδημίας, τον Ιούνιο του 2020. Η συγκεκριμένη δράση εστίαζε στη διαχείριση 
του άγχους που ένιωθαν τα παιδιά και πραγματοποιήθηκε τόσο ατομικά όσο και 
ομαδικά.   

 1 διαδικτυακό σεμινάριο για Νέους 18-25 ετών με τίτλο «Create Yourself, Create 
Your Buddy», διάρκειας 6 συναντήσεων με στόχο την ενίσχυση της προσωπικής 
ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των δεξιοτήτων των νέων. 

 10 Βραχείες παρεμβάσεις μέσω Webex ή Ζoom σε μαθητές δημοτικού, 
γυμνασίου και λυκείου. Η θεματολογία των προγραμμάτων ήταν η ασφαλής 
πλοήγηση στο Διαδίκτυο, η επιρροή παρέας και λήψη αποφάσεων, καθώς επίσης 
και η πρόληψη των εξαρτήσεων.  

 11 διαδικτυακά εργαστήρια σε νηπιαγωγούς και δασκάλους. Τα  θέματα που 
προσεγγίστηκαν ήταν η νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα και η μετάβαση των 
μαθητών/τριών της ΣΤ ́ τάξης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, η δυναμική της 
ομάδας, η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και η ενδυνάμωση των 
εκπαιδευτικών. 

 4 διαδικτυακά σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 
στόχο τη διαχείριση της σχολικής τάξης, τη σύνδεση με την οικογένεια στο 
Δημοτικό Σχολείο, την ενδυνάμωση των Εκπαιδευτικών σε καιρό πανδημίας, την 
αναγνώριση της επικοινωνίας στη σχολική κοινότητα και την εκπαίδευση στο 
υλικό του Καλλίπολις «Εγώ και Εσύ…Δυναμώνουμε Μαζί» .  



 1 δια-δραστική ανοιχτή ομιλία σε Νηπιαγωγούς με θέμα τις σχέσεις σχολείου και 
οικογένειας.  

 Διαδικτυακές ενδοσχολικές επιμορφωτικές συναντήσεις σε συλλόγους 
εκπαιδευτικών από 14 Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία του Νομού Αχαΐας, 
αναφορικά με τις ανάγκες των παιδιών προσχολικής/ σχολικής ηλικίας στο 
πλαίσιο της ομαλής μετάβασης των σχολικών βαθμίδων, καθώς επίσης και την 
αναγνώριση της επικοινωνίας στη σχολική κοινότητα. 

 2 διαδικτυακά σεμινάρια με θέμα «Αναγνωρίζοντας δυνάμεις σε δύσκολους 
καιρούς», σε Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διάρκειας 4 
συναντήσεων το καθένα. 

 Υποστήριξη σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και τηλεφωνικά. Η υποστήριξη εστίαζε 
στη συμβουλευτική των εκπαιδευτικών αναφορικά με τις συνέπειες της 
πανδημίας στη σχολική τάξη,  την παροχή και εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού 
για την υλοποίηση προγραμμάτων ψυχικής υγείας κ.ά. 

 Λειτουργία των 2 εθελοντικών ομάδων του Κέντρου Πρόληψης Αχαΐας (Αίγιο και 
Βραχναίικα-Παραλία) κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οι εθελοντές των ομάδων 
χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο αφενός για να διατηρήσουν τη συνοχή και τη 
δυναμική της ομάδας μέσα από τη σταθερή λειτουργία της ομάδας ανά 
δεκαπενθήμερο και αφετέρου να μπορέσουν μέσα από τη δράση τους να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες της τοπικής κοινότητας.  

 1 Διαδικτυακή Ημερίδα (Webinar) με θέμα: «Νέα Πραγματικότητα-Νέες 
Προκλήσεις. Τρόποι διαχείρισης της διπλής κρίσης σε συνθήκες αβεβαιότητας» 
σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ψυχική Υγεία Παιδιών & 
Εφήβων, Εξαρτήσεις & Νέες Τεχνολογίες»  του Πανεπιστημίου Πατρών 

 Υλοποίηση εξάμηνης πρακτικής άσκησης 4 φοιτητών του Τμήματος «Επιστημών 
της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας» και 3 φοιτητών του Μεταπτυχιακού 
προγράμματος «Ψυχική Υγεία Παιδιών & Εφήβων, Εξαρτήσεις & Νέες 
Τεχνολογίες»  του Πανεπιστημίου Πατρών. 

 6 εκπαιδευτικές διαδικτυακές συναντήσεις με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 
προγράμματος «Ψυχική Υγεία Παιδιών & Εφήβων, Εξαρτήσεις & Νέες 
Τεχνολογίες»  του Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με την φιλοσοφία, τις δράσεις 
του Κέντρου Πρόληψης Αχαΐας, τον ρόλο της οικογένειας στην πρόληψη των 
εξαρτήσεων και τον σχεδιασμό αποτελεσματικών παρεμβάσεων πρόληψης για 
γονείς και όλη την οικογένεια. 
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Από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν οι συμμετέχοντες 
των διαδικτυακών ομάδων αλλά και από τα ετήσια φύλλα αξιολόγησης που 
συμπλήρωσαν οι υπεύθυνοι των προγραμμάτων προέκυψαν τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
Ήταν μια ευχάριστη επιπλέον έκπληξη για εμάς, ως επιστημονικά στελέχη, το γεγονός 
ότι οι γονείς από την πρώτη κιόλας παρέμβαση, δεν φάνηκαν να δυσκολεύονται πολύ 
με την τεχνολογία, ακόμα και όσοι για πρώτη φορά είχαν αυτή την εμπειρία. Το κλίμα 
των ομάδων ήταν ιδιαίτερα θετικό. Οι γονείς ανοίγονταν και μοιράζονταν προσωπικά 
συναισθήματα όπως θα έκαναν και στις δια ζώσης συναντήσεις.  
Αναφορικά με τον διαδικτυακό τρόπο λειτουργίας των εργαστηρίων και των ομάδων, 
οι γονείς χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι ήταν καλύτερος από ότι περίμεναν, ότι ήταν 
μια όαση στην καραντίνα, ότι ήταν πολύ βοηθητικός στην εποχή που είμαστε όπου 
δεν υπάρχει η δυνατότητα φυσικής παρουσίας, ήταν παραδόξως πολύ άμεσος και 
αποδοτικός και ότι ενώ αρχικά θεωρούσαν ότι δε θα έχει τη ζωντάνια των δια ζώσης 
συναντήσεων, διαπίστωσαν ότι δεν υστερούσε σε αυτόν τον τομέα. 
Για κάποια μέλη, το γεγονός ότι συνδέονταν από το σπίτι σήμαινε ότι υπήρχαν κατά 
καιρούς διασπάσεις από τα παιδιά ή δυσκολίες στο να μιλήσουν πιο ελεύθερα. Αξίζει 
να αναφέρουμε το γεγονός, ότι ενώ υπήρχε η προσδοκία να συμμετέχουν πολλοί 
γονείς από την περιφέρεια, λόγω του διαδικτυακού τρόπου, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν 
συνέβη. Ως επί το πλείστον ήταν γονείς από την Πάτρα και το Αίγιο. Επιπρόσθετα, 
ήταν μια θετική έκπληξη ακόμα και τη φετινή χρονιά 2021/2022, ο σημαντικός 
αριθμός γονέων που ανταποκρίθηκε και συμμετείχε στις ομάδες, γιατί αρχικά υπήρχε 
προβληματισμός μήπως οι γονείς δεν επιθυμούν πια το διαδικτυακό τρόπο 
συναντήσεων. 

 
Όσον αφορά τους εφήβους, χρειάστηκε να δοθεί ενέργεια στην κινητοποίηση και την 
προετοιμασία της έναρξης της ομάδας. Η διαδικτυακή ομάδα ήταν ένα πλαίσιο για 
τους έφηβους αρκετά καινούριο για να εξηγηθεί σωστά, να το εμπιστευτούν και να 
το κατανοήσουν οι γονείς αλλά να το δεχθούν και οι έφηβοι. Κατά τη διάρκεια των 
συναντήσεων αξιοποιήθηκε η δυνατότητα που έδινε η πλατφόρμα του zoom για τη 
διενέργεια polls, γεγονός που βοηθούσε αφενός στη σφυγμομέτρηση των 
εντυπώσεων των παιδιών από συνάντηση σε συνάντηση και αφετέρου εκτιμήσαμε 
ότι ο συγκεκριμένος τρόπος ήταν αρκετά οικείος στα παιδιά. Οι έφηβοι 
ολοκληρώνοντας τις συναντήσεις της ομάδας μοιράστηκαν μαζί μας τα εξής: «Η 
ομάδα πρόσφερε πλούσιες εμπειρίες και συναισθήματα που θα τα κουβαλάμε στις 
αποσκευές μας. Είναι τα εφόδια, οι δυνάμεις μας, οι ανακαλύψεις μας. Στο ταξίδι της 
ζωής έχουμε ανάγκη και από ευελιξία και μία κατεύθυνση, ένα φακό για να μην 
χάνουμε τον δρόμο μας, η ομάδα ανέδειξε αξίες όπως τη δημοκρατία και τον 
σεβασμό. Χρειαζόμαστε όμως και την προσαρμοστικότητα και η ομάδα αποτέλεσε 
εκείνο το πλαίσιο ασφάλειας και εμπιστοσύνης για να εκφραστούμε ελεύθερα χωρίς 
κριτική. Στο ταξίδι της ζωής γνωρίζουμε ότι θα συναντήσουμε πολλά εμπόδια και 
δυσκολίες, αλλά και ξέφωτα. Έτσι είναι η ζωή! Σε αυτή τη διαδρομή η σχέση με τους 
άλλους μπορεί να ενισχύσει την ψυχική μας ανθεκτικότητα  και να μας δυναμώνει. Κι 



αυτό νιώσαμε να συμβαίνει σε αυτή την ομάδα. Ήταν μία πρόβα για την πραγματική 
ζωή και για το μελλοντικό μας ταξίδι, μία ανακάλυψη των μυστικών της ζωής». 
Οι νέοι του «Καλλίπολις» εκφράστηκαν με ευγνωμοσύνη στην ύπαρξη της 
συγκεκριμένης ομάδας μέσα στο καθολικό lockdown. Ο «χώρος» υλοποίησης 
(πλατφόρμα zoom) δεν αποτέλεσε εμπόδιο στα παιδιά να νιώθουν ότι όλο αυτό 
γίνεται στο πλαίσιο του Κέντρου Πρόληψης και πολλές φορές αναφέρονταν με 
εκφράσεις όπως «Εδώ που ερχόμαστε στο Καλλίπολις». Έδιναν την εντύπωση ότι 
ένιωθαν τον «χώρο» του Καλλίπολις δικό τους και αισθάνονταν άνετα σε αυτό. Η 
συμμετοχή των νέων  ήταν πολύ ουσιαστική με μεγάλη ανάγκη για μοίρασμα 
συναισθημάτων και εμπειριών, μολονότι το Διαδίκτυο δεν διευκόλυνε το κλίμα της 
ομάδας. Δημιουργήθηκαν δεσμοί μεταξύ τους και προέκυψε η ανάγκη πολύ γρήγορα 
να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να 
επικοινωνούν εκτός ομάδας. Ωφελήθηκαν στη διαχείριση του θυμού, σε θέματα 
αυτογνωσίας, στη συνύπαρξη και τη συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη και τέλος 
στην ψυχική τους υγεία. Ξεχωρίζουν πολλές δυνατές στιγμές που τους έμαθαν 
πράγματα και δημιούργησαν μεγάλη εξοικείωση μεταξύ των μελών. Επιπλέον 
αναφέρεται ως όφελος η επαφή με το καινούριο μέσο (zoom) από την οποία 
«έμαθαν» να είναι πιο ενεργοί στην παρακολούθηση των πανεπιστημιακών τους 
μαθημάτων. 
Αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης που συμμετείχαν στα διαδικτυακά εργαστήρια και τις ομάδες, 
μοιράζονται μαζί μας διαπιστώσεις όπως ότι η προσέγγισή του «Καλλίπολις», ακόμα 
και εξ αποστάσεως παραμένει επιστημονική, άψογα επαγγελματική αλλά 
ταυτόχρονα ανθρώπινη, προσγειωμένη και προσαρμοσμένη στη σύγχρονη 
πραγματικότητα κάτι που έχουμε ανάγκη ως δάσκαλοι-άνθρωποι που ερχόμαστε σε 
επαφή με μαθητές-ανθρώπους. Αυτό είναι κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με 
την προσέγγιση που ακολουθείται φέτος στην εκπαίδευση και γι΄ αυτό σας 
ευχαριστούμε. Επιπρόσθετα, αναφέρουν ως θετικά σημεία την ευκαιρία 
επικοινωνίας και μοιράσματος μεταξύ συναδέρφων, το ζεστό και φιλόξενο κλίμα, την 
έμπνευση, την εμψύχωση και την αίσθηση συμπόρευσης με ομότιμους που δίνει 
δύναμη στον πολυδιάστατο ρόλο του εκπαιδευτικού. Επισημαίνουν παράλληλα το 
γεγονός ότι με ηρεμία και χωρίς άγχος το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί 
ακόμη και εξ αποστάσεως το μοίρασμα στα δωμάτια, τις καλές πρακτικές και την 
εφαρμογή του βιωματικού τρόπου στις πλατφόρμες (Webex) στη σχολική τάξη, το 
πόσο καλά αισθάνονταν στο «μαθησιακό πλαίσιο» ακόμα και μέσα απ' τον 
υπολογιστή. Ωστόσο, τους προβληματίζει η εξ΄ αποστάσεως προσέγγιση και 
σκέφτονται με νοσταλγία την επαφή και την φυσική παρουσία στο χώρο.  
Τέλος, οι εθελοντές του «Καλλίπολις», χρειάστηκαν σε πρώτη φάση, να πάρουν 
χρόνο και χώρο αφενός για να αφουγκραστούν τα συναισθήματα που είχαν τα ίδια 
τα μέλη και αφετέρου να νιώσουν την ανάγκη των κατοίκων της περιοχής. Ένιωσαν 
ικανοποίηση από την προσαρμογή των εθελοντικών ομάδων στα νέα δεδομένα της 
πανδημίας. Τα στοιχεία που τους έδωσαν μεγαλύτερη ικανοποίηση ήταν το γεγονός, 
ότι η ομάδα στην πλειοψηφία της κατάφερε να είναι σε επαφή με τα μέλη της 
(ενεργή, ζωντανή, οι δεσμοί είναι τόσο ισχυροί που ξεπέρασαν το αρνητικό κλίμα που 
δημιούργησε η απόσταση, συνεχής παρουσία, σχεδιασμός δράσεων με νέο τρόπο 
κ.ά.) αλλά και να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα άμεσα και με αποδοτικό τρόπο, 
αναδεικνύοντας τη προσαρμοστικότητα της. Αξιοποιήθηκαν οι νέες τεχνολογίες τόσο 



στην επικοινωνία, αλληλεπίδραση και σύνδεση των εθελοντών μεταξύ τους, όσο και 
στην πραγματοποίηση των δράσεων. Σε πείσμα των καιρών, όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρουν οι εθελοντές στην αξιολόγηση, έθεσαν κάποιους λίγους στόχους και τους 
πραγματοποίησαν. Αυτό δεν ήταν εύκολο, καθώς πολλά μέλη της ομάδας είχαν εξ 
αρχής δηλώσει τη δυσαρέσκεια τους αναφορικά με το Διαδίκτυο, είτε λόγω 
προσωπικών δυσκολιών σε πρακτικό επίπεδο, είτε λόγω του γεγονότος ότι δεν 
έβρισκαν πραγματικό νόημα στον διαδικτυακό κόσμο. Σημαντικό στοιχείο για την 
ομάδα αποτέλεσε το γεγονός ότι μέσα από όλη αυτή την κατάσταση οι εθελοντές 
συνειδητοποίησαν τον λόγο ύπαρξής της και την ανάγκη της κοινότητας για στήριξη. 
Χαρακτηριστικά οι εθελοντές αναφέρουν πως στο πλαίσιο του εργαστηρίου των 
Χριστουγέννων 2020 ένιωσαν συγκίνηση αντικρύζοντας τα παιδιά και τους γονείς εν 
μέσω lockdown στα σπίτια τους εκφράζοντας τη θέλησή τους για συμμετοχή στο 
εργαστήρι. Τα στοιχεία που ικανοποίησαν λιγότερο και δυσκόλεψαν τα μέλη φέτος 
ήταν η έλλειψη ουσιαστικής και προσωπικής επαφής μεταξύ τους καθώς δεν 
υπήρχαν οι δια ζώσης συναντήσεις, η συνεχής επαφή με τα μέλη μέσω οθόνης -
υπήρξαν στιγμές που υπήρχαν δυσκολίες στη συνεννόηση, η αποχή κάποιων μελών, 
το «βήμα πίσω» στην επικοινωνία και την συνεργασία με τους φορείς καθώς φάνηκε 
πολλές φορές να χάνεται η επαφή με την κοινότητα, η προσωπική αδυναμία 
συμπόρευσης με την ομάδα, η μη διάθεση κάποιων μελών για τα διαδικτυακά 
εργαστήρια. 
 

 

 

 


