
[1] 

 

 

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 

3η Θεματική Ενότητα: Πανδημία Covid-19, σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα και 

αναδυόμενες ανάγκες. 

 

Το Σεμινάριο της Ντροπής: Ένα Πιλοτικό Διαδικτυακό Εργαστήρι 

Ενηλίκων την Εποχή της Πανδημίας και του #metoo 

 

Καραγεωργίου Ελένη, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 

Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου «ΠΝΟΗ» 

 

-Ποιον ονομάζεις κακό;  

-Αυτόν που θέλει πάντα να ντροπιάζει. 

-Τι θεωρείς πιο ανθρώπινο;  

-Να γλιτώσω κάποιον από την ντροπή. 

 

Φ. Νίτσε, Η Χαρούμενη Επιστήμη 

Εισαγωγή-Στόχοι 
 

Η ντροπή αποτελεί ίσως το λιγότερο μελετημένο αρνητικό συναίσθημα και 
αυτό για το οποίο λιγότερο συχνά ανακοινώνονται ψυχοεκπαιδευτικά ή 
θεραπευτικά προγράμματα, σε αντίθεση με άλλα συναισθήματα, όπως ο θυμός, το 
άγχος, η ενοχή ή η θλίψη. Η ντροπή λόγω της ιδιότητάς της να θέλει να κρυφτεί και 
της ικανότητάς της να καμουφλάρεται, διαφεύγει εύκολα της προσοχής και 
ξεγλιστρά στις παρυφές της συνείδησης (Lewis, 2003). Ωστόσο φαίνεται να 
διαδραματίζει ένα τεράστιο -παραγνωρισμένο- ρόλο στην αξιολόγηση της 
ταυτότητας ατόμων, όσο και ομάδων πληθυσμού, με όλες τις κοινωνικές και 
πολιτικές συνέπειες που η αξιολόγηση αυτή έχει (Blomberg & Cohen, 2003). 

Τα τελευταία χρόνια η ντροπή έχει αρχίσει να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον 
ορισμένων προγραμμάτων που εστιάζουν ειδικότερα στη διαχείριση δύσκολων 
συναισθημάτων, χρησιμοποιώντας ετερόκλητα μεταξύ τους εργαλεία, όπως 
γνωστικές-συμπεριφορικές τεχνικές, καθοδηγούμενη φαντασία, αλλά και τεχνικές 
διαλογισμού, υπό τον γενική ομπρέλα της προσέγγισης που έχει γίνει γνωστή ως 
«Ενσυνειδητότητα» (Mindfulness) (Gilbert & Procter, 2006). Λείπει όμως από αυτά 
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τα προγράμματα μια περισσότερο συστημική, κριτική προσέγγιση αυτού του 
συναισθήματος, που θα επέτρεπε την αποδόμησή του και θα υποστήριζε την 
ενδυνάμωση των ατόμων ή των ομάδων του πληθυσμού που υποφέρουν από αυτό. 

Κατά της διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας από τον Μάρτιο του 
2020 και μέχρι το Δεκέμβρη του ίδιου χρόνου, υπήρξε η δυνατότητα να οργανωθεί 
το υλικό και να προετοιμαστεί ένα εργαστήρι ενηλίκων που θα επικεντρωνόταν στο 
συναίσθημα της Ντροπής και θα αποσκοπούσε στην καλύτερη κατανόηση, την 
κριτική του επεξεργασία και τη διαχείρισή του.  

Όπως οργανώθηκε αρχικά το Εργαστήρι είχε ως στόχους τους εξής: α) Την 
ανάπτυξη ενός δικτύου ανθρώπων που θα υποστηρίζονται μεταξύ τους και θα 
εκπαιδευτούν στη διαχείριση συναισθημάτων σε καιρούς ακραίας κοινωνικής 
απομόνωσης β) την από κοινού επεξεργασία και κριτική προσέγγιση της ντροπής με 
στόχο την ενδυνάμωση των μελών γ) την καλλιέργεια δεξιοτήτων διαχείρισης αυτού 
του συναισθήματος. 
 
Μεθοδολογία 
 

Το σεμινάριο ανακοινώθηκε στα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με ανοιχτή 
πρόσκληση από την επίσημη σελίδα του Κέντρου Πρόληψης. Σε λίγες μέρες είχε 
συγκεντρώσει περισσότερο από 25 συμμετοχές, οι οποίες όμως υπήρξαν και το όριο 
των μελών που είχε αποφασιστεί ότι θα συμμετείχαν. Άτομα που δήλωσαν κατόπιν 
ενδιαφέρον δεν έγιναν δεκτά. 

Πραγματοποιήθηκε σε δέκα δίωρες συναντήσεις διαδικτυακά μέσω της 
πλατφόρμας Zoom. 

Ήταν χωρισμένο σε δύο διακριτά μέρη. Στο πρώτο μέρος γινόταν η θεωρητική 
επεξεργασία της έννοιας της ντροπής με αφετηρία σύγχρονες θεωρίες των 
συναισθημάτων αλλά και μέσα από ιστορικά, θρησκευτικά και σύγχρονα κοινωνικά 
παραδείγματα υπό το φίλτρο της συστημικής της κατανόησης και της αφηγηματικής 
τεχνικής της αποδόμησης. Στο δεύτερο μέρος εφαρμόζονταν τεχνικές της 
ενσυνειδητότητας (mindfulness) που αποσκοπούσαν στην εκπαίδευση των 
συμμετεχόντων στη διαχείριση των συναισθημάτων. 
 
Η ντροπή ως συστημικό συναίσθημα 
 

Η ντροπή αποτελεί συναίσθημα που παραδοσιακά συζητιέται ελάχιστα, ενώ 
συστημικά παίζει τεράστιο ρόλο στην κατανόηση της δυναμικής που έχουν σχέσεις 
αποκλεισμού, περιθωριοποίησης, στιγματισμού και βίας (Leeming & Boyle, 2010). Η 
ντροπή μετέχει στην αξιολόγηση της εικόνας εαυτού και της ταυτότητας/των 
ταυτοτήτων ενός ατόμου από το ίδιο και την ομάδα ή τις ομάδες αναφοράς του, 
συνιστώντας το συναισθηματικό βαρόμετρο της αυτοεκτίμησης αλλά και της 
εκτίμησης που λαμβάνει (Lynd, 1999). Η ντροπή δεν αναφέρεται σε πράξεις αλλά 
στην εικόνα εαυτού, αποτελεί δηλαδή μια σφαιρική αποτίμηση που οδηγεί σε 
συμπαγή αισθήματα ανεπάρκειας, ελλείματος ή εγγενούς κακίας (Gilbert, 1998). Η 
ντροπή βιώνεται ως μια διπλή επίθεση. Στην ντροπή το άτομο νιώθει συγχρόνως τον 
έξω κόσμο να στρέφεται εναντίον του, αλλά και τον εσωτερικό του κόσμο, τη 
βιωμένη αίσθηση εαυτού, να γίνονται επικριτικά, εχθρικά ή και διωκτικά (Lewis, 
2003). Η ντροπή συνδέεται με πρώιμα βιώματα απόρριψης και βίας στον τύπο του 
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πρωταρχικού δεσμού με το βασικό φροντιστή (Bowlby, 1958; 1983), αλλά και με το 
στιγματισμό ατόμων και κοινωνικών ομάδων από εκείνους που έχουν τη δύναμη να 
ορίσουν το φυσιολογικό από το αποκλίνον, το καλό από το κακό, το σωστό από το 
λάθος, το επαρκές από το ανεπαρκές (Crimp, 1989). Η ντροπή δεν εμφανίζεται σε 
κενό. Εμφανίζεται πάντοτε στα πλαίσια μιας κοινωνικής σχέσης, πραγματικής-
εξωτερικής είτε εσωτερικευμένης ενδοψυχικά, εντός της οποίας διενεργείται 
κάποιου τύπου ζύγιση της ηθικής ποιότητας είτε της αξίας, είτε της δεινότητας του 
υποκειμένου υπό κρίση. Το πρόσωπο που ντρέπεται βιώνει μια υποβάθμιση, η 
οποία έχει μέτρο σύγκρισης και η οποία προσδίδει σε κάποιον ή κάποιους άλλους 
ειδικά προνόμια θέσης, εξουσίας, καταξίωσης κ.ο.κ (Lowery, Knowles & Unzueta, 
2007;  Hetey  &  et. al., 2016). 

Η ντροπή αξιοποιεί τα κυρίαρχα κοινωνικά κριτήρια αποδοχής, επιτυχίας, 
αναγνώρισης προκειμένου να επιβεβαιώσει τον αποκλεισμό, την περιθωριοποίηση 
είτε την τιμωρία του μέλους ή των μελών της ομάδας που αδυνατούν, αγνοούν ή 
δεν επιθυμούν να συμμορφωθούν σε αυτά (Foulcaut, 2012). Η ντροπή αξιώνει 
συμμόρφωση, υποταγή και την συντριβή των ατόμων που την εσωτερικεύουν.  

Η χρόνια ντροπή συνιστά μια εσωτερικευμένη αλλοίωση της θέασης της 
ταυτότητας ή και της αξίας του υποκειμένου και υπό αυτή την έννοια συνιστά 
τραύμα (Kohut, 1971;  Janoff-Bulman, 1992). Στρατηγικές αντιμετώπισης της 
ντροπής είναι η προσπάθεια απόκρυψης, συμπεριφορές εξιλέωσης, η υιοθέτηση 
αμυντικών μηχανισμών όπως η άρνηση ή η προβολή, αλλά και η ταύτιση με την 
υποτιμημένη ταυτότητα ή αξία που αποδίδεται στο άτομο (Whelton & Greenberg, 
2005). Η ντροπή αποδυναμώνει, μειώνει και εξαντλεί.  
 
Αποδόμηση της Ντροπής 
 

Η διαχείριση της ντροπής χρειάζεται να στοχεύει στην κατανόηση των 
τραυματικών συνθηκών που την προκάλεσαν και τη συντηρούν και στην 
αναδιατύπωση της προσωπικής ιστορίας προκειμένου αυτές οι συνθήκες να 
αναγνωριστούν και ή δυνατόν να αλλάξουν ή να θεραπευτούν. Η αμφισβήτησή της 
ντροπής, η αποδόμηση των κριτηρίων και της αλήθειας της αποτελεί τη βασιλική 
οδό για την αποκατάσταση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των ατόμων και των 
ομάδων του πληθυσμού που υποφέρουν από αυτήν (White, 2004).  

Η θεραπεία της ντροπής είναι επομένως καταρχάς η ανασυγγραφή της 
προσωπικής ή κοινωνικής ιστορίας με τέτοιο τρόπο ώστε να αναγνωρίζονται τα 
τραυματικά βιώματα της απόρριψης, του αποκλεισμού, της ανισότητας και του 
στιγματισμού (Gruenewald, Dickerson & Kemeny, 2007). Η θεραπεία της ντροπής, 
είναι θεραπεία της καταπίεσης, αποτελεί πολιτική πράξη αποκατάστασης της 
ισότητας, αξίωσης του σεβασμού στον άνθρωπο και απόδοσης δικαιοσύνης. 

Η ντροπή δεν μπορεί και δεν πρέπει να αρκεστεί στην αποκατάσταση μιας 
διαταραγμένης (διογκωμένης είτε μειωμένης) αντίληψης του εαυτού. Χρειάζεται να 
υψώσει τη φωνή της, να αποτελέσει μια διαμαρτυρία, να επιχειρηματολογήσει 
κατά της αυθεντίας και υπέρ της ταπεινότητας, να εκφράσει την αδικία και να 
υποστηρίξει την ανθρώπινη υπόσταση και την αξιοπρέπεια όσων υποβαθμίζονται, 
στιγματίζονται, απανθρωποποιούνται. 

Η θεραπεία της Ντροπής είναι η ανασυγγραφή ενός αφηγήματος αποτυχίας 
(White, 2002). Είναι καταρχάς η αμφισβήτηση αυτού του αφηγήματος και η 
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ευθυγράμμιση με αξίες, όνειρα και νοήματα που αναγνωρίζουν τις διεργασίες και 
αξιώνουν σεβασμό. Είναι επίσης η ανάληψη ευθύνης ενάντια σε διαδικασίες που 
επαναλαμβάνουν τις διακρίσεις, τη βία, την υποτίμηση και το στιγματισμό.  

Σε κάθε περίπτωση η διαχείριση της ντροπής είναι παράλληλα μια ουμανιστική 
τοποθέτηση του θεραπευτή ή του συντονιστή ομάδων υπέρ της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακόμη και αν η τοποθέτηση αυτή 
αφορά τον ειδικό μικρόκοσμο της οικογένειας ή και της ατομικής ψυχής. 

Έτσι η αναγνώριση και η αμφισβήτησή της ντροπής είναι σημαντική καταρχάς 
σε προσωπικό επίπεδο, καθώς δίνεται η ευκαιρία σε άτομα με αρνητική εικόνα 
εαυτού να διατυπώσουν εναλλακτικές αφηγήσεις που διαπνέονται από σεβασμό. 
Επιπρόσθετα είναι σημαντική ειδικά σε κοινωνικές ομάδες που βιώνουν ανισότητες, 
όπως οι γυναίκες, οι ομοφυλόφιλοι, οι μετανάστες, τα θύματα σεξουαλικής βίας, 
ψυχικά πάσχοντες κ.λ.π καθώς η αποκήρυξη της ντροπής μπορεί να είναι το πρώτο 
βήμα για τη διεκδίκηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και την υποστήριξη της 
υποχρέωσης της κοινωνίας και της πολιτείας για έμπρακτο σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων προς όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της.   
 
Θεματικές του Σεμιναρίου 
 

Οι θεματικές που αναπτύχθηκαν θεωρητικά ήταν η εξής: 
Α) Ιστορικοί μετασχηματισμοί της έννοιας της Ντροπής: Η ντροπή στη θρησκεία 

και η ηθική της Ντροπής. Η ντροπή ως ετερονομία και η ντροπή ως εσωτερικευμένη 
ηθική στάση. Προσεγγίστηκε μέσα από την ανάλυση του μύθου της Γένεσης και με 
παρουσίαση ιστορικών εικόνων και παραδειγμάτων που αφορούσαν το 
στιγματισμό. 

Β) Βιολογία της Ντροπής: η Ντροπή ως κοινωνικό συναίσθημα και ως δήλωση 
υποταγής στην ομάδα. Η ανάγκη του ανήκειν και ο φόβος της απόρριψης. Έγινε 
παρουσίαση της θεωρίας του Κοινωνικού Δεσμού (Scheff, 2003).   

Γ) Το δίπολο της Ντροπής και της Τιμής στην ελληνική κοινωνία. Φύλα, 
Πατριαρχία και έλεγχος των σωμάτων. Αξιοποιήθηκαν ιστορικά και σύγχρονα 
παραδείγματα, όπως αναφορές σε βεντέτες σε ιστορικά κείμενα αλλά και 
παλιότερες και σύγχρονες φεμινιστικές θεωρητικές προσεγγίσεις.  

Δ) Σεξουαλικότητα και Ντροπή. Σεξουαλικό τραύμα και Ντροπή. Ομοφυλοφιλία 
και το ΛΟΑΤΚΙ κίνημα. Αξιοποιήθηκε ο δημόσιος Λόγος γύρω από το #metoo, 
χρησιμοποιήθηκε επίσης υλικό από λογοτεχνικά κείμενα (ενδεικτικά: Στην Ακτή, Ιάν 
Μακ Γιούαν). 

Ε) Κοινωνικοί Αποκλεισμοί, Στίγμα και Διαχωρισμοί. Η ντροπή ως διαδικασία 
κοινωνικού ελέγχου. Στιγματισμός, αορατότητα και σχέσεις δύναμης. 
Προσεγγίστηκε μέσα από τα παραδείγματα του στίγματος του AIDS και την επιτυχή 
διαχείρισή του από την κοινότητα των Ομοφυλόφιλων της Αμερικής τις δεκαετίες 
1980-1990, όπως και του πιο πρόσφατου ιστορικά κινήματος Black Lives Matter.  

ΣΤ) Ανάπτυξη της Ντροπής. Η ντροπή στη σχέση με τους βασικούς φροντιστές. 
Η ντροπή ως ναρκισσιστικό τραύμα. Κακοποίηση, παραμέληση και απόρριψη στη 
σχέση με τους βασικούς φροντιστές. Παρουσίαση της θεωρίας των Bowlby (1958) 
και Ainworth (1989) για τον τύπο του Πρωταρχικού Δεσμού και σύγχρονων 
εξελικτικών θεωριών για την ανάπτυξη των συναισθημάτων (Keith et al, 2006; 
Tangney, Stuewig, & Mashek, 2007). 
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Χωρίς το θέμα της Ντροπής να εξαντλείται θεωρητικά, η έμφαση δόθηκε στην 
διαδικασία της κατανόησης της κοινωνικής φύσης του συναισθήματος της ντροπής, 
στην αμφισβήτηση της σχέσης απαξίωσης και απέχθειας προς τον εαυτό που 
υπαγορεύει και στην αντίληψη της βλάβης που προκαλεί στις διαδικασίες 
ενδυνάμωσης και διεκδίκησης των ατόμων. Πρόθεση ήταν η ρευστοποίηση 
παγιωμένων στάσεων και αντιλήψεων γύρω από τη θέση των ατόμων σε ιεραρχικές 
δομές δύναμης που αποδυναμώνουν, θυματοποιούν,  παθολογικοποιούν και 
περαιτέρω αποκαρδιώνουν άτομα και ομάδες πληθυσμού.  
 
Το παραμελημένο σώμα 
 

Το συναίσθημα είναι σώμα. Η ντροπή δεν έχει μόνο μια γνωστική, διανοητική 
διάσταση, αποτελεί επίσης μια βιωμένη εμπειρία, ένα εντατικό και εξαιρετικά 
επώδυνο συναίσθημα, που χαρακτηρίζεται από έντονο και συμπαγή πόνο. Χημικά 
προσδιορϊζεται από τη δηλητηρίαση του οργανισμού λόγω των χρόνια αυξημένων 
επιπέδων κορτιζόλης και φλεγμονώδους κυτοκίνης στο αίμα. Η ντροπή, όχι ο θυμός, 
ούτε η θλίψη, ούτε καν το άγχος, αλλά η ντροπή και μόνο προβλέπει 
χαρακτηριστικά την πρόωρη κατά δύο χρόνια θνητότητα ασθενών που είχαν 
διαγνωσθεί με AIDS  (Gruenewald, Dickerson & Kemeny, 2007). Πολλά άτομα που 
υποφέρουν από ντροπή μαρτυρούν επίσης μια πληθώρα προβλημάτων υγείας, όχι 
μόνο ψυχικής (κατάθλιψη, άγχος, χρήση ουσιών κ.λ.π.) αλλά και σωματικής –
πρόσφατη έρευνα των Papacosta και της ομάδας της επιβεβαιώνει χαρακτηριστικά 
τη σύνδεση μεταξύ της χρόνιας ντροπής και του Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου 
(2021). Η χρήση αλκοόλ και άλλων ουσιών έχει αναλγητική δράση σε άτομα που 
υποφέρουν από Ντροπή.  

Η θεραπεία της ντροπής λειτουργεί πιο αποτελεσματικά όταν δεν είναι μόνο 
διανοητικά προσανατολισμένη, αλλά απευθύνεται και στο σώμα, διεγείροντας 
διαδικασίες χαλάρωσης, αποκατάστασης της σχέσης με αυτό και σεβασμού προς 
αυτό. 

Στην βιωματική εκπαίδευση στη διαχείριση της ντροπής η ντροπή γίνεται 
κατανοητή ως ένα συναίσθημα έντασης, ως μια επιθετική καταρχάς, απαξιωτική 
θέση απέναντι στον εαυτό που σε δεύτερο χρόνο διεγείρει μια ψυχοσωματική 
αντίδραση υποταγής, άγχους είτε κατάθλιψης. Η ντροπή και η αυτοκριτική που τη 
συνοδεύει σχετίζονται με την αδυναμία να αισθανθεί κανείς ζεστασιά και 
συμπόνοια προς τον εαυτό, με τις όποιες επιπτώσεις αυτό έχει σε επίπεδο 
συμπεριφοράς, κινήτρων, σκέψης και συναισθήματος (Gilbert & Miles, 2000). Η 
αποκατάσταση μιας συμπονετικής, ζεστής, τρυφερής σχέσης με τον εαυτό, μπορεί 
να ιδωθεί ως μια δεξιότητα που είναι εφικτό να καλλιεργηθεί στην πράξη μέσω 
τεχνικών της «ενσυνειδητότητας» που ενισχύουν την συμπόνια προς τον εαυτό 
(Gilbert, 1998, Gilbert & Procter, 2006). 

Η εφαρμογή βιωματικών τεχνικών ενσυνειδητότητας διαδικτυακά αν και 
αρχικά υπήρχαν φόβοι ότι θα αποτελεί πρόβλημα έδωσε την ελευθερία σε πολλά 
από τα μέλη να αισθάνονται λιγότερο εκτεθειμένα και να πειραματιστούν με τις 
τεχνικές στο δικό τους ρυθμό. Σε κάθε συνάντηση, το δεύτερο μέρος της εστίαζε 
στην σταδιακή εφαρμογή τεχνικών που εκπαίδευαν τα μέλη της ομάδας στην 
αναγνώριση, αποστασιοποίηση (αυτό που αδρά ονομάζεται θέση του παρατηρητή) 
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και διαχείριση του συναισθήματός τους διά της κατευθυνόμενης φαντασίας σε 
σωματικό επίπεδο.  
 
Η συγκυρία του #metoo 
 

Το Γενάρη του 2021 κι ενώ το σεμινάριο ήταν σε εξέλιξη αναδύθηκε στην 
Ελλάδα μετά την καταγγελία της Σοφίας Μπεκατώρου για σεξουαλική κακοποίηση 
από πρόσωπο κύρους στο χώρο της ιστιοπλοίας το κίνημα #metoo. Ήταν μια 
περίοδος έντονης συναισθηματικής φόρτισης, αποκαλύψεων και αναμόχλευσης 
τραυμάτων για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Το πλαίσιο του σεμιναρίου φάνηκε 
τη συγκεκριμένη περίοδο να λειτούργησε ως ένα ασφαλές σημείο συνάντησης και 
επεξεργασίας του συναισθήματος της ντροπής σε μια περίοδο έντονης 
συναισθηματικής τρικυμίας. Ως άλλη κιβωτός βοήθησε την ομάδα να πλοηγηθεί με 
ασφάλεια μέσα στην καταιγίδα των αλλεπάλληλων σκανδάλων, που φαίνεται να 
είχαν φορτίσει έντονα το κοινό συναίσθημα (ξυπνώντας «θαμμένους σκελετούς στα 
ντουλάπια»), αλλά και να προσκάλεσαν πολλά από τα μέλη στην επεξεργασία και 
ανασυγγραφή των προσωπικών τους τραυμάτων. Η ομάδα φαίνεται να αποτέλεσε 
ένα τοπίο ασφάλειας, εξισορρόπησης και επαφής που στεκόταν αδιαπραγμάτευτα 
υπέρ των θυμάτων και ενάντια σε κάθε απαξιωτική, μειωτική είτε στιγματιστική 
διαδικασία.  

Μέσα από τη συγκυρία του #metoo, αναδείχτηκε επίσης η ανάγκη για 
ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης της σεξουαλική βίας και ευαισθητοποίησης 
στο αντικείμενο της σεξουαλικής υγείας στον ενήλικο πληθυσμό που θα αξιοποιούν 
την επεξεργασία του συναισθήματος της ντροπής, καθώς η σεξουαλικότητα, αλλά 
και η σεξουαλική βία αποτελούν θέματα ταμπού για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού 
και είναι εμποτισμένα με συναισθήματα ντροπής.  
 
Συζήτηση 
 

Η ντροπή παζαρεύει ανάμεσα στην ανάγκη για αγάπη, ασφάλεια και αποδοχή 
από τους άλλους και την ανάγκη για αυτονομία και ελευθερία. Η ύπαρξή της 
υπαινίσσεται τις πιέσεις που ασκούνται στο άτομο για περιορισμό των προσωπικών 
του δικαιωμάτων και ελευθεριών έναντι των αξιώσεων αυτών που ασκούν την 
εξουσία και θέλουν να τη διατηρήσουν ή και να την ενισχύσουν. Δηλώνει την 
υπόκωφη παρουσία της πάλης για δύναμη, την διελκυστίνδα μεταξύ 
ετεροκαθορισμού και της ανάγκης για ατομική ελευθερία. Η διέγερση του 
συναισθήματος της ντροπής αποτελεί εργαλείο άσκησης κοινωνικού ελέγχου. Το 
αντίθετο της ντροπής είναι ο θυμός και η σύγκρουση, η ανατροπή της καθεστηκυίας 
τάξης, η εξέγερση.  

Πώς μπορεί όμως η ντροπή να είναι χρήσιμη; Πώς μπορεί βγαίνοντας από την 
κρυψώνα της να αποφύγει την παγίδα του να οδηγήσει σε ένα φαύλο κύκλο 
επιβολής, βίας και αποκλεισμού τη στιγμή που αυτό φαντάζει δίκαιο;  

Η απάντηση εδώ δεν είναι εύκολη. Μπορούμε όμως με περισσότερη ασφάλεια 
να διδαχθούμε από την ντροπή τι πρέπει να αποφύγουμε: 

Αν επικαλεστούμε το αρνητικό της καθρέφτισμα, τις εμπειρίες βίας, 
στιγματισμού, απόρριψης και αποκλεισμού, οδηγούμαστε σε δύο βασικές αξίες: 
στη μη εφαρμογή βίας και στον βαθύ αδιαπραγμάτευτο σεβασμό. Η ντροπή ως 
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επίθεση στην εγγενή αξία του εαυτού είναι έννοια αντίθετη προς την έννοια των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.  

Η αμφισβήτηση της ντροπής αξιώνει τελικά την αναγνώριση των προνομίων 
δύναμης που φέρουμε, υποστηρίζει την συμπερίληψη το σεβασμό, τον 
αναστοχασμό και την ευθύνη, ατομική όσο και συλλογική. Το αντίθετο της ντροπής 
είναι ο σεβασμός στον άνθρωπο  και η επιμονή στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας 
συμπερίληψης, ακόμη και όταν αυτό φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο. 
 
Συμπεράσματα 
 

Το σεμινάριο έδωσε την ευκαιρία σε πολλά μέλη τα οποία απασχολούσε το 
συναίσθημα της ντροπής να μη διατηρούν πλέον αμυντική στάση απέναντί του, 
αλλά να το αναγνωρίζουν, να το διαχειρίζονται και να το αμφισβητούν. Η 
αξιολόγηση του σεμιναρίου υπήρξε πολύ θετική από το σύνολο των μελών που το 
παρακολούθησαν. Όλα τα μέλη θεώρησαν πολύ σημαντικές τις βιωματικές 
ασκήσεις της «ενσυνειδητότητας». 

Μετά από αίτημα αρκετών μελών υλοποιήθηκε δεύτερος κύκλος έξι 
συναντήσεων με τη συμμετοχή δέκα μελών, ο οποίος ήταν εστιασμένος στην 
κατανόηση της ανάπτυξης της ντροπής στο οικογενειακό σύστημα, αλλά και στη 
διαχείριση άλλων δύσκολων συναισθημάτων, όπως η ενοχή και ο θυμός.   

Το σεμινάριο είχε πιλοτικό χαρακτήρα και χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία 
και προσαρμογή ανάλογα με τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται. Ανέδειξε 
ωστόσο τη σημασία της ένταξης των συναισθημάτων σε προγράμματα 
ενδυνάμωσης πληθυσμών. Η εκπαίδευση στα συναισθήματα και δη στη ντροπή 
μπορεί να ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα ατόμων ή ομάδων που 
βιώνουν στιγματισμό να υποστηρίξουν μια ελεύθερη στίγματος, θετική εικόνα 
εαυτού. Η εκπαίδευση στην αναγνώριση, την αμφισβήτηση και την διαχείρισή της 
μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη για παρεμβάσεις εστιασμένες σε ευάλωτες στη 
ντροπή ομάδες πληθυσμού, όπως οι γυναίκες, οι χρήστες ουσιών, τα θύματα 
σεξουαλικής βίας, οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, οι κοινωνικά αποκλεισμένοι κ.α.  
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Διαχείριση Υγειονομικής Κρίσης στην Εκπαίδευση: Από τον Άνθρωπο 

στον Ρόλο 

Ανδρέας Αθανασόπουλος, Σοφία Χιώτη Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 

Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας "Αθηνά-Πρόμαχος" 

 

Το σχολείο, σε όλες τις εκπαιδευτικές του βαθμίδες, αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
όχι μόνο εκπαίδευσης, αλλά και κοινωνικοποίησης και διαμόρφωσης της 
προσωπικότητας του παιδιού αποτελώντας, μετά την οικογένεια, το δεύτερο 
κοινωνικοποιητικό σύστηµα (Πετρογιάννης, 2003).  Η σχέση που αναπτύσσεται 
μέσα στη σχολική τάξη και η στάση του εκπαιδευτικού απέναντι στο παιδί, 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας υποστηρικτικής 
παιδαγωγικής ατμόσφαιρας, η οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη συνεργατικών 
σχέσεων, στο σεβασμό και στην ασφάλεια.  Μέσα από την καθημερινή 
αλληλεπίδραση με τους μαθητές, οι εκπαιδευτικοί κατέχουν σημαντικό ρόλο ως 
πρόσωπα αναφοράς και ως πρότυπα (Χατζηχρήστου, Δημητροπούλου, Λυκιτσάκου, 
& Λαμπροπούλου, 2009). 

Η φιλοσοφία των παρεμβάσεων στους εκπαιδευτικούς αφορά στην θεώρηση ότι η 
πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών αφορά όλους, όχι μόνο τα παιδιά.  
Πολλές έρευνες τονίζουν τη βελτίωση της συμπεριφοράς των μαθητών, την αύξηση 
της αυτοπεποίθησής τους και την καλύτερη επικοινωνία και αλληλεπίδραση με το 
σχολείο, αναδεικνύοντας τις δεξιότητες αυτές ως ενδιάμεσες μεταβλητές που 
συνδέονται με την πρόληψη της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών (Botvin, 2000˙ Jessor 
& Jessor, 1974˙ Kirby & Kern, 1971˙ Lerman, 1968).  Ένα περιβάλλον που εμπνέει στα 
παιδιά εμπιστοσύνη, ασφάλεια και αποδοχή βοηθάει στην προαγωγή μιας θετικής 
στάσης ζωής που είναι και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Έτσι, η εμπλοκή των 
εκπαιδευτικών είναι μείζονος σημασίας για τα προγράμματα του Κέντρου 
Πρόληψης. 

Βασικοί στόχοι των προγραμμάτων που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς, είναι 
η εγκαθίδρυση μιας σχέσης εμπιστοσύνης και σεβασμού με τους μαθητές, η 
ενίσχυση των παραγόντων που δρουν προστατευτικά σε παραβατικές 
συμπεριφορές και η ενίσχυση-ενδυνάμωση του παιδαγωγικού τους ρόλου. 

Τα τελευταία χρόνια, νέα δεδομένα δημιουργούν επιπρόσθετες πιέσεις στον 
εκπαιδευτικό χώρο.  Μετά την οικονομική και κοινωνική κρίση που βίωσε η 
ελληνική κοινωνία, η πανδημία του covid-19 επέφερε κι άλλα θέματα που πιέζουν 
για άμεση ανταπόκριση.  Πέραν των ιατρικών δεδομένων της πανδημίας που 
σχετίζονται με την μεταδοτικότητα, την επικινδυνότητα και τη θνησιμότητα, νέα 
χαρακτηριστικά, κοινωνικού χαρακτήρα, δημιουργούν έντονες πιέσεις.  Για πρώτη 
φορά στο λεξιλόγιό μας μπαίνουν εκφράσεις όπως «κοινωνική αποστασιοποίηση», 
βιώνουμε έναν βίαιο εγκλεισμό και ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον στιγματισμό και 
την κοινωνική περιθωριοποίηση, κυρίως ατόμων που δεν συμμορφώνονται στις 
νέες υποδείξεις. 
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Η υγειονομική κρίση στην εκπαίδευση δημιουργεί επιπλέον προβλήματα καθώς η 
μακρά περίοδος απομάκρυνσης των μαθητών από το σχολικό πλαίσιο και ο 
περιορισμός των κοινωνικών επαφών στα παιδιά, φαίνεται να επιδρούν αρνητικά 
στην μακροπρόθεσμη σχέση του μαθητή με το σχολείο, αλλά και στην θετική 
επίδραση του σχολείου στο μαθητή.  Ακόμα όμως και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, οι 
οποίοι αντλούν δυνάμεις από το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα και την 
αλληλοϋποστήριξή τους (Δανιηλίδου, 2018), αντιμετωπίζουν προβλήματα με το 
κλείσιμο ή την υπολειτουργία των σχολικών μονάδων.  Νέες δυσκολίες, νέες 
προκλήσεις αλλά και προοπτικές, διαφοροποιούν το ρόλο του εκπαιδευτικού στα 
πλαίσια ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. 

Ο εκπαιδευτικός, λειτουργώντας ως μέντορας και διευκολυντής, διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο και δρα επανορθωτικά σε πολλές περιπτώσεις.  Ο Μέντορας 
Εκπαιδευτικός λειτουργεί ως πρότυπο ενήλικα, ο οποίος με τη συμπεριφορά του και 
τη θετική σχέση που αναπτύσσει με τον μαθητή, μπορεί να τον καθοδηγήσει και να 
τον επηρεάσει να διαφοροποιήσει τις αρνητικές του στάσεις και δυσλειτουργικές 
συμπεριφορές (Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού). 

 

Η παρέμβαση στόχευε στην ενδυνάμωση του ρόλου του εκπαιδευτικού μέσα από 
την κατανόηση του ρόλου του, την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και την 
ανάδειξη των προσωπικών δεξιοτήτων-ικανοτήτων του.  Επίσης, μέσω της 
ενεργητικής ακρόασης, της ενσυναίσθησης και της θέσπισης λειτουργικών ορίων, 
στόχος ήταν η βελτίωση της επικοινωνίας με τους μαθητές.  Τέλος, στόχος ήταν η 
δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εντός της σχολικής τάξης, μέσω της 
αποδοχής, της εμπιστοσύνης και της αίσθησης ασφάλειας. 

Η παρέμβαση ήταν βραχεία, είχε διάρκεια 4 ώρες και πραγματοποιήθηκε σε 2 
συναντήσεις ανά ομάδα σε δύο συνεχόμενες ημέρες.  Ο χρόνος υλοποίησής της 
ήταν ο Ιούνιος του 2020, αμέσως μετά το άνοιγμα των σχολείων από τον πρώτο 
εγκλεισμό και έγινε δια ζώσης στα αμφιθέατρα των σχολείων.  Οι ίδιοι οι 
εκπαιδευτικοί ζήτησαν την δια ζώσης επικοινωνία και συνεργασία, θέτοντας 
πιθανόν και την ανάγκη τους για αλληλεπίδραση.  Ο αριθμός συμμετεχόντων 
κυμαίνονταν από 9-14 άτομα ανά ομάδα και υλοποιήθηκαν συνολικά 3 ομάδες 
εκπαιδευτικών.  Οι συμμετέχοντες ήταν εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
που δίδασκαν σε δύο σχολεία στα όρια του 2ου δημοτικού διαμερίσματος του 
Δήμου Αθηναίων.  Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας των σχολικού 
προγράμματος και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών ήταν προαιρετική. 

Κάθε συνάντηση ξεκινούσε με ένα θεωρητικό πλαίσιο και τελείωνε με βιωματικό 
εργαστήρι και μοίρασμα εμπειριών-απόψεων.  Η θεματολογία της πρώτης 
συνάντησης αφορούσε αρχικά την ομάδα, τη γνωριμία και τις προσδοκίες της.  
Έγινε αναφορά στην πανδημία, στα χαρακτηριστικά της, τις κοινωνικές-γνωστικές 
και ψυχικές αναπαραστάσεις του ατόμου και τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν τα 
γνωστικά μας σχήματα.  Τέλος, έγινε η σύνδεση μεταξύ ανθρώπου και ρόλου 
(εκπαιδευτικού).  Η δεύτερη συνάντηση αφορούσε το Παιδί και την Οικογένεια στην 
Πανδημία.  Τα λειτουργικά και δυσλειτουργικά πρότυπα, τις δεξιότητες 
επικοινωνίας (ενσυναίσθηση- ενεργητική ακρόαση-συναισθήματα), τα Όρια και την 
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Αυτοεκτίμηση.  Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο του εκπαιδευτικού ως 
διευκολυντή και στον επανορθωτικό του ρόλο.  Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί μίλησαν 
για τη διαχείριση του άγχους που σχετίζεται με την επιστροφή στα θρανία και όλοι 
μαζί προτείναμε τρόπους λειτουργικής διαχείρισης στην τάξη.  Η παρέμβαση 
έκλεισε με συζήτηση, εμπλουτισμό και μοίρασμα απόψεων.  Οι τεχνικές που 
αξιοποιήθηκαν στην παρέμβαση, ήταν η συζήτηση, ο καταιγισμός ιδεών και το 
μοίρασμα εμπειριών. 

Αναστοχαζόμενοι την εμπειρία της παρέμβασης, μένουμε στην ανάγκη των 
εκπαιδευτικών για δια ζώσης επαφή και ανταλλαγή απόψεων, στην μαζική 
συμμετοχή (συμμετείχαν όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων), στον έντονο 
προβληματισμό και ανησυχία τους για την ανταπόκρισή τους στα νέα δεδομένα και 
στην ανάγκη εκτόνωσης όλης της πίεσης που βίωναν.  Οι ίδιοι φάνηκαν να 
προβληματίζονται για το επίπεδο προσαρμογής όλων των εμπλεκομένων στις νέες, 
ιδιάζουσες συνθήκες με την επιστροφή στα σχολεία (μάσκες, κοινωνικές 
αποστάσεις, από-ομαδοποίηση, κ.α.) και να προτάσσουν προσωπικούς φόβους και 
αντιστάσεις που δυσχεραίνουν την αλληλεπίδραση με τους μαθητές στην τάξη.  
Τέλος, έθεσαν θέματα που σχετίζονται με την δυσκολία τους να χειριστούν ακραίες 
θέσεις παιδιών, γονιών αλλά και συναδέλφων και εξέφρασαν ένα αίσθημα 
εγκατάλειψης και απομόνωσης από το θεσμικό τους πλαίσιο. 

Η εσωτερική αξιολόγηση της παρέμβασης ανέδειξε την ανάγκη για προσωπική 
διαχείριση δυσκολιών, ανησυχίας και φόβου καθώς υπήρχαν αρκετές περιπτώσεις 
φοβικών συμπεριφορών.  Επίσης, τονίστηκε η σημασία εξεύρεσης λειτουργικών 
τρόπων διαχείρισης ακραίων και ετερόκλητων απόψεων που συναντιούνται μέσα 
στο ίδιο σχολικό σύστημα.   Έντονη φάνηκε και η ανάγκη για μοίρασμα 
συναισθημάτων και εκτόνωση της πίεσης που βίωσαν καθ’ όλη την διάρκεια του 
εγκλεισμού.  Τέλος, τονίστηκε από το σύνολο των συμμετεχόντων η ανάγκη για την 
περαιτέρω υποστήριξή τους προκειμένου για την ομαλή επαναλειτουργία του 
συστήματος. 
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Εξ αποστάσεως αυτοφροντίδα και ενδυνάμωση σε εποχές 
αβεβαιότητας: εφαρμόζοντας το ψυχοεκπαιδευτικό υλικό πρόληψης 
«Πρόληψη κατ΄οίκον: από το Α έως το Ω». 

 

Αύρα Βαζαίου, Δωροθέα Λοΐζου, Ισιδώρα Μπέκα & Ναταλία Τζοβάρα, Κέντρο 
Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά 
Υγεία». 

Το ψυχοεκπαιδευτικό υλικό «Πρόληψη κατ’ οίκον: από το Α έως το Ω» σχεδιάστηκε 
την περίοδο του απαγορευτικού λόγω της COVID-19 πανδημίας (Μάρτιος-Απρίλιος 
2020) από 4 ψυχολόγους, μέλη της επιστημονικής ομάδας του Κέντρου Πρόληψης 
«ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ» -που βρίσκονταν και τα ίδια σε συνθήκη εξ αποστάσεως εργασίας- 
με στόχο τη δημιουργία υλικών πρόληψης που να αξιοποιούν την τεχνολογία και τις 
εξ αποστάσεως δυνατότητές της και να απευθύνονται στην (τότε) πολλαπλά 
επιβαρυμένη σχολική κοινότητα.   

Πρόκειται για ένα υλικό που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων 
και αποτελεί εργαλείο: α) αυτοβοήθειας, ενδυνάμωσης και αυτοφροντίδας, β) 
επικοινωνίας και ομαδικής αλληλεπίδρασης και γ) προσωπικής και επαγγελματικής 
ανάπτυξης και δικτύωσης. Το σκεπτικό του εντάσσεται στη γενικότερη προσέγγιση 
των παρεμβάσεων ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής, δίνοντας έμφαση στις δυνατότητες 
των ατόμων και των συστημάτων μέσα στα οποία αυτά αλληλεπιδρούν. Άλλωστε, οι 
σύγχρονοι ορισμοί της ψυχικής υγείας και της πρόληψης εστιάζουν-πέρα από την 
κλινική προσέγγιση της απουσίας προβλημάτων ή διαταραχών-στην ανάπτυξη 
κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων που συμβάλλουν στην θετική 
προσαρμογή, στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην ψυχική ευεξία (Χατζηχρήστου, 
2011, 2015). Το σκεπτικό και η μεθοδολογία του υλικού εδράζονται στις αρχές της 
εφαρμοσμένης θετικής ψυχολογίας (Χατζηχρήστου, 2014. Καρακασίδου, 2018. 
Gilman, Huebner & Furlong, 2021) καθώς και στην συστημική προσέγγιση για την 



[14] 

 

ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής (Σταλίκας, Καρακασίδου, & Πεζηρκιανίδης, 2018. 
Μπενέτου, 2018), αξιοποιώντας παράλληλα την τεχνολογία με σύγχρονες και 
ασύγχρονες μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων.  

Ειδικότερα, το συγκεκριμένο υλικό εδράζεται στην γλώσσα, με κεντρικό στοιχείο μια 
σειρά από λέξεις, οι οποίες συγκροτούν ένα ιδιότυπο ψυχοεκπαιδευτικό 
αλφαβητάρι. Σε αυτό το πλαίσιο, για κάθε γράμμα της αλφάβητου, προτείνεται και 
μία λέξη την οποία οι εκπαιδευτικοί καλούνται να επεξεργαστούν με διαφορετικούς 
τρόπους. Οι λέξεις που προτείνονται αφορούν σε έννοιες που συνδέονται με τη 
νοηματοδότηση της ζωής μέσα στην συνθήκη της πανδημίας σε προσωπικό, 
οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό πλαίσιο, καθώς και στην ανάπτυξη νέων 
ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σε πρωτόγνωρες- για όλες 
και όλους- συνθήκες. Ξεκινώντας έτσι από το 'Α' με την έννοια της «αποδοχής» της 
νέας κατάστασης και διατρέχοντας το αλφαβητάρι με λέξεις που η σημασία τους 
είναι απαραίτητη για να καταλήξει κανείς στο 'Ω', στην κατάκτηση της 
«ωριμότητας», τόσο σε σχέση με τη γνώση, αλλά κυρίως σε σχέση με την 
ψυχοσυναισθηματική προσαρμογή σε συνθήκες αβεβαιότητας, κάθε γράμμα 
σηματοδοτεί μια ξεχωριστή έννοια, την οποία οι εκπαιδευτικοί καλούνται να 
επεξεργαστούν: α) νοητικά (μέσω γραπτών ερεθισμάτων), β) βιωματικά (μέσω 
προτεινόμενων δραστηριοτήτων), γ) εμπειρικά (μέσω ακουστικού ερεθίσματος), δ) 
αναστοχαστικά (μέσω καταγραφής) και ε) διαλεκτικά (μέσω μοιράσματος στην 
ομάδα). Κεντρικό μέρος της παραπάνω επεξεργασίας αποτελεί η αναστοχαστική 
διαδικασία (το 'δ') μέσω τριών «οικιακών» στοιχείων, με στόχο την απόδοση 
προσωπικού νοήματος. Αυτά είναι: 1) το «κλειδί», αυτό που επιτρέπει να έχει 
κανείς τον έλεγχο στο τι θα μπει μέσα στο σπίτι και τι θα μείνει έξω από αυτό, 
διασφαλίζοντας εκείνο που είναι ιδιωτικό από εκείνο που ανήκει στην δημόσια 
σφαίρα, συμβάλλοντας στην καλλιέργεια της αυτορρύθμισης 2) η «πολυθρόνα», το 
μέρος εκείνο όπου μπορεί κανείς να κουρνιάσει και νιώθει άνεση και ασφάλεια να 
είναι ο αυθεντικός εαυτός του και 3) η «γλάστρα», που εμπεριέχει τον σπόρο που 
δυνητικά μπορεί να καλλιεργηθεί, να επικοινωνηθεί και να μοιρασθεί με τον άλλον 
και είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έννοια της ανάπτυξης και της (αυτο)φροντίδας 
στο παρόν και της καλλιέργειας της ελπίδας για το μέλλον. Δίνεται με αυτόν  τον 
τρόπο στις / στους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα για ατομική πολυμορφική 
επεξεργασία των προτεινόμενων λέξεων-εννοιών, διαδικασία η οποία μπορεί στη 
συνέχεια να αποτελέσει αντικείμενο μοιράσματος στο πλαίσιο μιας ομάδας 
ομότιμων εκπαιδευτικών με σύγχρονο ή/και ασύγχρονο τρόπο. Την ίδια στιγμή, 
εκτός από την προσωπική ανάπτυξη και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, το υλικό 
και η επεξεργασία του δύναται να αποτελέσουν σε επαγγελματικό επίπεδο και 
αφόρμηση για τον εμπλουτισμό της εξ αποστάσεως επικοινωνίας τους με τις 
μαθήτριες / τους μαθητές τους. 

 

Τα παραπάνω, επιχειρήθηκαν σε μια προσπάθεια σχεδιασμού και εφαρμογής εξ 
αποστάσεως παρεμβάσεων στο πεδίο της πρόληψης, μέσα στο πλαίσιο των 
πρωτόγνωρων συνθηκών της παγκόσμιας πανδημίας που μέσα σε πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα επηρέασε όλες τις εκφάνσεις της προσωπικής και κοινωνικής 
ζωής στον πλανήτη.  Με σπάνιες έως τώρα λέξεις και έννοιες, όπως «καραντίνα» και 
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«πανδημία», να χρησιμοποιούνται καθημερινά από όλες και όλους και με τον 
(αυτο)περιορισμό ως προς τις μετακινήσεις να αποτελεί γενικευμένη πρακτική, η 
επικοινωνία διαμεσολαβείται σχεδόν παντού πλέον από την τεχνολογία, ενώ οι 
περισσότερες δραστηριότητες διεξάγονται (και) από απόσταση. Η εκπαίδευση ήταν 
ένας από τους πρώτους χώρους, στον οποίο εφαρμόστηκε η διαμεσολαβημένη 
επικοινωνία. Μέσα στη συνθήκη αυτή, από την αρχική πιλοτική παρέμβαση 
υλοποίησης του εως και σήμερα, έχει ήδη εφαρμοστεί σε πάνω από 30 ομάδες 
εκπαιδευτικών πανελλαδικά από διαφορετικά Κέντρα Πρόληψης με θετική 
ανατροφοδότηση, υπογραμμίζοντας ακόμα μια φορά τον κρίσιμο ρόλο που 
διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί (Kamtsios  & Lolis, 2016. Κουρμούση, Κούτρας & 
Κουνενού, 2020) ως φορείς προσαρμογής και πολλαπλασιαστές της αλλαγής στη 
σχολική και ευρύτερη κοινότητα. 

Σκιαγραφώντας συνολικά την εμπειρία εφαρμογής του υλικού με ομάδες 
εκπαιδευτικών,  φαίνεται ότι οι παρεμβάσεις ανταποκρίνονται στους έξι βασικούς 
παράγοντες (αλληλεπίδραση, όρια, νέες δεξιότητες, συνεργατικότητα, προσδοκίες, 
συμμετοχή) που συνθέτουν τον τροχό της ψυχικής ανθεκτικότητας για τις / τους 
εκπαιδευτικούς (Henderson & Milstein, 2008). Ειδικότερα, τους δόθηκε η 
δυνατότητα μέσα από τη συμμετοχή τους για:  

α) Αλληλεπίδραση: Να έχουν μια υγιή και ευχάριστη αλληλεπίδραση με ομότιμους 
συναδέλφους. Σε αυτό το πλαίσιο, η  ανάπτυξη θετικών κοινωνικών σχέσεων και 
δεσμών ανάμεσα στα μέλη της ομάδας αποτέλεσε τη βάση για ουσιαστική σύνδεσή 
τους με τις / τους συναδέλφους τους και εμμέσως με την ευρύτερη εκπαιδευτική 
κοινότητα, ιδιαίτερα σε συνθήκες ρευστότητας και αβεβαιότητας. 

β) Όρια: Να δεσμευτούν και να ολοκληρώσουν όλα τα μέλη της ομάδας την 
παρέμβαση, καθώς υπήρχε ένα σταθερό μεν αλλά ευέλικτο πλαίσιο λειτουργίας με 
ξεκάθαρα όρια και προϋποθέσεις συμμετοχής.  

γ) Νέες δεξιότητες: Να αποκτήσουν νέες κοινωνικές δεξιότητες, γνώσεις και 
εργαλεία με βάση τις αλλαγές και τις νέες συνθήκες που επικρατούν στο πεδίο, με 
έμφαση στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και της διαπροσωπικής μάθησης.  

δ)Συνεργατικότητα: Να αναπτύξουν ένα θετικό συνεργατικό κλίμα 
αλληλοϋποστήριξης στην ομάδα καθόλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού κύκλου.  

ε) Προσδοκίες: Να διατυπώσουν τις προσδοκίες τους τόσο για τον εαυτό τους όσο 
και για την παρέμβαση, ώστε να αναστοχαστούν για το ρόλο τους και να 
θωρακίσουν τη θέση τους σε συνθήκες ρευστότητας.  

στ) Συμμετοχή: Να αξιοποιήσουν ουσιαστικές ευκαιρίες για ενεργητική συμμετοχή, 
ανταλλαγή απόψεων και αλληλεπίδραση έστω και εξ αποστάσεως. 

 

Η πανδημία ανέδειξε ακόμα νέους τρόπους συνάντησης, αλληλεπίδρασης, 
δικτύωσης και συνεργασίας ομοτίμων στο πεδίο της πρόληψης. Στο ξεκίνημα, η 
πιλοτική εφαρμογή του υλικού πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το δίκτυο 
υπευθύνων αγωγής υγείας της Αττικής. Αυτό άνοιξε τον δρόμο για εφαρμογή του 
υλικού σε παναττικό επίπεδο σε συνεργασία με αρκετά Κέντρα Πρόληψη της 
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Αττικής και στην συνέχεια πανελλαδικά, με τη συμμετοχή κέντρων από διάφορα 
μέρη της Ελλάδας. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 8 διαδικτυακές 
παρουσιάσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε 39 στελέχη από 20 
διαφορετικά Κέντρα Πρόληψης που εκδήλωσαν σχετικό ενδιαφέρον, προκειμένου 
να ενημερωθούν για το νέο υλικό και να το αξιοποιήσουν στη συνέχεια στις ομάδες 
τους. Η μέχρι τώρα καταγραφή έχει δείξει ότι έχουν υλοποιηθεί εως σήμερα πάνω 
από 36 προγράμματα. Η εφαρμογή του υλικού πανελλαδικά, ανέδειξε ακόμα 
περισσότερο την ανάγκη για επικοινωνία και ανταλλαγή ανάμεσα στις 
επιστημονικές ομάδες  που υλοποίησαν σχετικές παρεμβάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, 
διοργανώθηκαν δύο ημερίδες ανταλλαγής της εμπειρίας εφαρμογής από το πεδίο 
και ανάδειξης καλών πρακτικών: α) Συνάντηση ανταλλαγής εμπειρίας ομοτίμων και 
εφαρμοσμένων καλών πρακτικών» τον Ιούνιο 2021 και β) Ανοικτή διαδικτυακή 
συνάντηση αλληλεπίδρασης, επικοινωνίας και αποτίμησης της εως τότε πορείας τον 
Δεκέμβριο 2021. Κατά την τελευταία συνάντηση αποτίμησης, διατυπώθηκε η 
ανάγκη για συστηματοποιημένη επικοινωνία και επικαιροποιημένη ανταλλαγή 
πρακτικών εφαρμογών από το πεδίο, η οποία οδήγησε στην συγκρότηση Ομάδας 
Εποπτείας Ομοτίμων (Ο.Ε.Ο.) με τακτικές συναντήσεις σε μηνιαία βάση (συνολικά 5) 
για το διάστημα 28/1/2022-3/6/2022. Σε αυτό το πλαίσιο, αξίζει να σημειωθεί ό,τι η 
μέθοδος επικοινωνίας και διάχυσης του υλικού αποτέλεσε μια εν δυνάμει καλή 
πρακτική και ανάμεσα στα Κέντρα πρόληψης πανελλαδικά, εφαρμόζοντας στην 
πράξη τις βασικές αρχές της συμβουλευτικής και εποπτείας ομοτίμων (Μαλικιώση-
Λοϊζου, Μ. 2014, 2017) .  

 

Συμπερασματικά, η αξιοποίηση της τεχνολογίας, όπως στην περίπτωση αυτού του 
υλικού, παρά τους περιορισμούς και τις εγγενείς δυσκολίες που μπορεί να 
εγκυμονεί, αναδεικνύει την ετοιμότητα, την προσαρμοστικότητα, την ευελιξία και 
την δυναμική του πεδίου της πρόληψης ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες ανάγκες 
της (μετα)πανδημικής εποχής. Ειδικά σήμερα, που το έργο των εκπαιδευτικών 
επιβαρύνεται ολοένα και περισσότερο λόγω της παγκόσμιας πανδημίας και των 
συνεπειών της, η ανάγκη για την δημιουργία επικαιροποιημένων παρεμβάσεων 
υποστήριξης και ενδυνάμωσής τους, καθίσταται πλέον επιτακτική. Ακόμα, η 
αξιοποίηση της τεχνολογίας στο εφαρμοσμένο πεδίο της πρόληψης δύναται να 
συντελέσει στη δημιουργία νέων ψηφιακών εργαλείων και εξ αποστάσεως δράσεων 
υποστήριξής τους (ΕΚΤΕΠΝ, 2011, 2015). Το ίδιο το σκεπτικό του υλικού, αποτελεί 
δυνητικά ένα παράδειγμα καλής πρακτικής στην κατεύθυνση εφαρμογής 
προγραμμάτων εξ αποστάσεως πρωτογενούς και καθολικής πρόληψης στη σχολική 
και ευρύτερη κοινότητα. Άλλωστε, το έκδηλο, συνεχιζόμενο ενδιαφέρον της 
εκπαιδευτικής κοινότητας για το υλικό, η διοργάνωση και ο  συντονισμός νέων 
ομάδων και από άλλα Κέντρα Πρόληψης με την υποστήριξη της επιστημονικής μας 
ομάδας και το αίτημα για προσαρμογή του υλικού και σε άλλες ομάδες (εφήβων, 
γονέων / κηδεμόνων, μαθητ(ρι)ών), εθελοντών, φοιτητών ψυχολογίας κ.ά.), 
σηματοδοτούν μια σημαντική δυναμική για την μελλοντική εξέλιξη αυτής της 
παρέμβασης πρόληψης στο πεδίο.  
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