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εditorial

Αγαπητοί φίλοι-ες,

Με το νέο μας τεύχος κλείνουμε τις τελευταίες σελίδες 

του 2020. Ένα έτος που το χαρακτήρισε αρκετά, ο 

φόβος, η απομόνωση και η αβεβαιότητα για το αύριο.

Στο τεύχος λοιπόν αυτό, με θέμα «Η σημασία της 

φροντίδας στην ανάπτυξη και την εξέλιξη του ανθρώπου», 

εμπεριέχονται άρθρα ενημερωτικά, επιστημονικά, 

κατάθεση προβληματισμών πάνω σε θέματα της 

ψυχικής υγείας, εμπειρίες από νέα ψυχοκοινωνικά 

προγράμματα που υλοποιούνται με απώτερο στόχο 

να συλλογιστούμε όλοι όσοι εμπλεκόμεθα στον τομέα 

της ψυχικής υγείας,  πόσο σημαντική μπορεί να είναι 

η κάθε μικρή μας βελονιά στο κέντημα  του καμβά της 

ζωής του παιδιού, του εφήβου, ή ενήλικα του οποίου 

για μικρό ή μεγαλύτερο διάστημα αναλαμβάνουμε 

τη φροντίδα του.

Το βέβαιο είναι ότι όλοι εμείς εδώ στους «Πλόες» 

ΕΨΥΜΕ, έχουμε αποφασίσει να μην αφήσουμε το 

φόβο να μας στερήσει το όραμα και τα όνειρα.

Στόχος μας είναι η ομαδική προσπάθεια, να συνεχίσουμε 

να  βρισκόμαστε ο ένας πλάι στον άλλον, οι ομάδες 

μας να γίνονται πολυλειτουργικές, και η φροντίδα 

μας να μην σταματά στην κάλυψη των καθημερινών 

αναγκών. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι αναγκαίο 

να υπάρξουμε και να παράξουμε έργο κόντρα στην 

απομόνωση που η περίοδος αυτή μας επιβάλλει. 

Η τέχνη σε όλες της τις μορφές τρυπώνει, ανακαλύπτει 

μυστικές διαδρομές, εμπλουτίζει, και αποκαλύπτει ένα 

μέρος του εσωτερικού πλούτου των συμμετεχόντων. 

Έτσι σε όλες τις δομές του φορέα μας, αποτυπώνεται 

με τον ιδιαίτερο τρόπο του καθενός.

Θα έχετε την ευκαιρία να το διαπιστώσετε αυτό  και 

μόνοι σας, παρατηρώντας δημιουργίες  που εν τέλει  

κουβαλούν μεν τα ίχνη αυτής της δύσκολης διαδρομής, 

θέλουμε όμως να πιστεύουμε ότι αντανακλούν και 

μεταφέρουν συνάμα αναμνήσεις διαρκούς φροντίδας 

και αγάπης.

Κλείνοντας το σημείωμά μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω 

πολύ όλους όσοι συμμετείχαν στην έκδοση των 

τευχών μας του έτους 2019-2020 αλλά και όλους 

τους συναδέλφους που συμπορεύονται με πάθος στον 

αγώνα της στήριξης των ευάλωτων ομάδων αλλά 

και για το μεγάλο όραμα της παιδικής προστασίας.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας το 2021, αφού σας 

ευχηθούμε από καρδιάς καλές γιορτές!

Να γεμίσετε το ημερολόγιό σας μόνον με χαμόγελα, 

αισιοδοξία και προ πάντων δύναμη!

Φλώρα Σαρτζετάκη 
Διευθύντρια Επικοινωνίας & Ανάπτυξης
«Πλόες» ΕΨΥΜΕ
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επίκαιρα 
& άλλα// 
νέα της 
Ψυχικής 
Υγείας
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Τ
ι να πει κανείς για τη φροντίδα; Όλοι σ’ αυτή 

τη ζωή θέλουμε να φροντίζουμε και να μας 

φροντίζουν, άλλος πολύ - άλλος λίγο, άλλος 

για λίγο - άλλος για πάντα, άλλος έτσι - άλλος αλλιώς. 

Θεωρητικά, ανάγκη για φροντίδα έχουν οι αδύναμοι: 

το βρέφος για να επιβιώσει χρειάζεται τη φροντίδα του 

γονέα, το άτομο με αναπηρία χρειάζεται τη φροντίδα 

του συνοδού, ο φτωχός έχει ανάγκη τη φροντίδα του 

κοινωνικού κράτους, ο άστεγος, ο μόνος, ο διωγμένος, 

ο πρόσφυγας, ο κακοποιημένος, ο άρρωστος...

Στην πραγματικότητα όμως, ανάγκη από φροντίδα 

έχουμε όλοι, ακόμα κι αν δεν ανήκουμε σε μια από τις 

λεγόμενες ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, ακόμα κι αν 

έχουμε αυτονομηθεί ως ενήλικες. Ταυτόχρονα, όλοι 

νομίζω, ίσως σε διαφορετικό βαθμό και με διαφορετικά 

κίνητρα, έχουμε ανάγκη να φροντίζουμε άλλους, να 

δίνουμε, να μοιραζόμαστε, να γινόμαστε σημαντικοί 

τόσο για εμάς όσο και για εκείνους. 

Όταν όμως η φροντίδα είναι το επαγγελματικό σου 

αντικείμενο, τα πράγματα γίνονται πιο σοβαρά και η 

ευθύνη αρκετά πιο μεγάλη, καθώς από τις αποφάσεις, 

τους σχεδιασμούς και τις ενέργειές σου επηρεάζονται 

σημαντικά οι ζωές των άλλων. 

Με ποιον τρόπο όμως θα φροντίσεις ώστε να μην 

«πνίξεις» τον άλλο απ’ την πολλή φροντίδα;

Με ποιον τρόπο θα φροντίσεις ώστε να διασφαλίσεις 

τα δικαιώματα των άλλων;

Ποιος και πώς αποφασίζει για το είδος των αναγκών 

και τον τρόπο που θα καλυφθούν; Πώς και σε τί βαθμό 

συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων αυτός που 

λαμβάνει τη φροντίδα;

Υπάρχει συνέχεια, συνέπεια και ποιότητα στη φροντίδα;

Οι απαντήσεις σε αυτά αλλά και σε άλλα πολλά 

ερωτήματα, σχετίζονται απόλυτα με το κοινωνικό-

οικονομικό περιβάλλον αλλά και με τη φιλοσοφία και το 

σύστημα αξιών κάθε παρόχου φροντίδας. Στα 24 χρόνια 

δράσης του φορέα “ΠΛΟΕΣ-Ε.ΨΥ.ΜΕ”, σχεδιάζει και 

υλοποιεί δράσεις αλλά και δομές παροχής φροντίδας, 

σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, βασισμένες στις αρχές 

της κοινοτικής ψυχιατρικής και  του σεβασμού των 

ατομικών δικαιωμάτων, της «συνοδείας» των ληπτών 

μέσω της ενεργητικής εμπλοκής τους στην πορεία της 

αυτονόμησης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες και 

προτεραιότητες των ατόμων. 

Ας αφιερώσουμε όμως αυτό το newsletter και στους 

«φροντιστές» μας, για όλη την ψυχική τους επένδυση 

σε αυτή τη μαγική πορεία φροντίδας.

Σιμέλα Δυναμίδη
[Πρόεδρος // «Πλόες» - ΕΨΥΜΕ]

αντί 
Προλόγου
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Όταν συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, 
όπως είναι λ.χ. η Ένωση Ιδιωτικών 
Ψυχιατρικών Κλινικών, που εκπροσωπούν 

συγκεκριμένα συμφέροντα, παρεμβαίνουν θεσμικά 
για να διαμορφώσουν δημόσιες πολιτικές προς το 
συμφέρον των μελών τους.

Όταν ως πολιτική ηγεσία ενδίδεις στις παρεμβάσεις των 
ιδιωτών και, με μια πρόχειρα διατυπωμένη υπουργική 
απόφαση, αναθέτεις στις ιδιωτικές ψυχιατρικές 
κλινικές την υλοποίηση της ακούσιας νοσηλείας, η οποία 
συνιστά εξ ορισμού σοβαρή προσβολή των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων της προστασίας της προσωπικότητας και 
της προσωπικής ελευθερίας του ψυχικά πάσχοντα, χωρίς 
ταυτόχρονα να προβλέπονται αυξημένες εγγυήσεις.

Όταν, για να αιτιολογήσεις την έκδοση της υπουργικής 
αυτής απόφασης, επικαλείσαι προσχηματικά την 
αποσυμφόρηση των ψυχιατρικών τμημάτων «για 
λόγους  προστασίας της δημόσιας υγείας», παρότι 
οι ακούσιες νοσηλείες κατά το τρέχον έτος μειώθηκαν 
σε σχέση με το προηγούμενο. Τότε, γεννώνται εύλογα 
ερωτήματα, τα οποία χρήζουν απαντήσεων.

- Διασφαλίζει και κατοχυρώνει, πράγματι, η εν λόγω 
υπουργική απόφαση τα δικαιώματα των ατόμων με 
ψυχικές διαταραχές ή είναι προϊόν πελατειακών 
σχέσεων και υποκρύπτουσα “σύμβαση” αμφίδρομης 
εξυπηρέτησης ιδιοτελών συμφερόντων συγκεκριμένων 
ομάδων;
 
- Αυτή είναι, τελικά, η θέση της πολιτικής ηγεσίας 
του Υπουργείου Υγείας ως προς τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των ψυχικά πασχόντων;

Η ακούσια νοσηλεία των ψυχικά ασθενών συνιστά 
εξ ορισμού σοβαρή προσβολή των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων της προστασίας της προσωπικότητας 
και της προσωπικής ελευθερίας και για τον λόγο 

αυτό είναι απαραίτητο να διασφαλίζονται με 
αυξημένες εγγυήσεις κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. 
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας επικαλείται 
ανερυθρίαστα στην εν λόγω υπουργική απόφαση 
τη «διασφάλιση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων 
των ατόμων με ψυχικές διαταραχές» και αντί να τα 
κατοχυρώνει, αναθέτει σε κερδοσκοπικές εταιρείες να 
διαχειριστούν ανεξέλεγκτα την ακούσια νοσηλεία, κατά 
την οποία είναι δυνατόν να εφαρμοστούν περιοριστικά 
μέτρα (λ.χ. καθηλώσεις).

Σύμφωνα με το άρθρο 101 του ν. 2071/1992 οι ιδιωτικές 
ψυχιατρικές κλινικές θα μπορούσαν να νοσηλεύουν 
ψυχικά ασθενείς παρά τη θέλησή τους. Όμως η διάταξη 
αυτή είχε επί 28 ολόκληρα χρόνια αδρανήσει, διότι 
απαιτούσε την έκδοση υπουργικής απόφασης, η οποία 
θα καθόριζε τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
έπρεπε να τηρούν οι ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές, και 
καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε να το κάνει. Η παρούσα 
κυβέρνηση εξέδωσε τη σχετική υπουργική απόφαση, 
με ανήκουστη προχειρότητα και λαμβάνοντας υπόψη 
της μόνο τα συμφέροντα των ιδιωτών και καθόλου τα 
δικαιώματα  των ψυχικά πασχόντων.

Μεταξύ άλλων επικαλείται «το συμφέρον του ασθενούς», 
αλλά στην ίδια πρόταση επιτρέπει σε συγγενείς και τρίτους 
«αιτούντες την ακούσια νοσηλεία» να διατυπώνουν, 
εν αγνοία του ασθενούς, αίτημα για τη συνέχιση της 
ακούσιας νοσηλείας του σε συγκεκριμένη ιδιωτική 
κλινική. Μάλιστα, παρότι επικαλείται στις σχετικές 
διατάξεις τον ν. 2619/1998, παραβλέπει και δεν αναφέρει 
στην υπουργική απόφαση τη νομοθετική πρόβλεψη 
του άρθρου 9 του ιδίου νόμου, η οποία ορίζει ότι οι 
προγενέστερες εκφρασθείσες επιθυμίες του ασθενούς 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όταν αυτός δεν είναι 
σε θέση να εκφράσει τις επιθυμίες του.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, το αρμόδιο 
δικαστήριο δύναται να διατάξει τη συνέχιση, γενικώς και 

Στις ιδιωτικές 
ψυχιατρικές 
κλινικές η ακούσια 
νοσηλεία ασθενών
Γιάννης Αλεξάκης
[Δικηγόρος, μέλος της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας 
των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές]
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αορίστως, της ακούσιας νοσηλείας σε συγκεκριμένη 
ιδιωτική ψυχιατρική κλινική, αφήνοντας να εννοηθεί 
ότι τόσο η ακούσια εξέταση όσο και η έναρξη της 
ακούσιας νοσηλείας πραγματοποιούνται σε δημόσιο 
νοσοκομείο. Αποφεύγει όμως να το διατυπώσει ρητά, 
αφήνοντας το περιθώριο να εμφιλοχωρήσουν στη 
διαδικασία της ακούσιας νοσηλείας οι παράτυπες 
τακτικές του παρελθόντος και να οδηγηθούμε σε 
προαποφασισμένες ακούσιες νοσηλείες σε ιδιωτικές 
ψυχιατρικές κλινικές.

Ο έλεγχος των ιδιωτικών ψυχιατρικών κλινικών ανατίθεται 
στην Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των 
Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές, χωρίς 
ταυτόχρονα να ενισχύεται με υποδομές, κατάλληλα 
μέσα και, φυσικά, πόρους (είναι γνωστό ότι τα μέλη της 
συμμετέχουν στην Επιτροπή αμισθί), με αποτέλεσμα 
να είναι πρακτικά αδύνατο να επωμισθεί (από κάθε 
άποψη) η Ειδική

1 Ν. 2619/1998 Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
και τη Βιοϊατρική (ΦΕΚ Α’ 132/19-06-1998), Άρθρο 9:
 
Επιθυμίες εκφρασθείσες εκ των προτέρων. Οι 
προγενέστερα εκφρασθείσες επιθυμίες του ασθενούς 
σχετικά με ιατρική επέμβαση θα λαμβάνονται υπόψη, 
προκειμένου για ασθενή, ο οποίος, κατά το χρόνο 
της επέμβασης, δεν είναι σε θέση να εκφράσει τις 
επιθυμίες του.

Επιτροπή τέτοια αρμοδιότητα, με κίνδυνο μάλιστα 
τον διασυρμό του θεσμού της Επιτροπής και των μελών 
της προσωπικά. Η θεσμική εκτροπή που δημιουργείται 
στο χώρο της ψυχικής υγείας είναι προφανής, καθώς 
δεν καθορίζονται στην εν λόγω υπουργική απόφαση με 
τρόπο σαφή και ορισμένο οι όροι και οι προϋποθέσεις 
«που πρέπει να πληρούν οι ιδιωτικές ψυχιατρικές 
κλινικές προκειμένου να δέχονται ασθενείς με ψυχικές 
διαταραχές για ακούσια νοσηλεία». Ούτε ορίζεται 

με σαφήνεια ο τρόπος «διασύνδεσης των ιδιωτικών 
κλινικών με την Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας 
των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές», 
ενώ ταυτόχρονα παρακάμπτεται και δεν αναφέρεται 
το παραμικρό σχετικά με «τους όρους και τον τρόπο 
παρακολούθησης των ασθενών από τις Τομεακές 
Επιτροπές Ψυχικής Υγείας» κ.λ.π., όπως επιβάλλουν 
οι διατάξεις του άρθρου 16, ν. 2716/1999 2 και του 
άρθρου 101 παρ. 2 ν. 2071/1992 3 .

Σημειωτέον, η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των 
Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές έχει 
δεχθεί και επιβεβαιώσει καταγγελίες για μακροχρόνιες 
ακούσιες νοσηλείες ψυχικά πασχόντων σε ιδιωτικές 
ψυχιατρικές κλινικές, καθώς και άλλες παρατυπίες.
Εν κατακλείδι, επειδή το μέτρο της ακούσιας νοσηλείας 
πλήττει θεμελιώδη δικαιώματα του ατόμου, όπως της 
προσωπικής του ελευθερίας και κίνησης, δεν μπορεί 
να ανατίθεται σε ιδιώτες.
 
*Ν. 2716/1999, άρθρο 16, Ακούσια νοσηλεία «Με απόφαση 
του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι 
ιδιωτικές κλινικές, προκειμένου να δέχονται ασθενείς με 
ψυχικές διαταραχές για ακούσια νοσηλεία και ορίζεται 
ο τρόπος διασύνδεσης αυτών των ιδιωτικών κλινικών με 
την Ειδική Επιτροπή προστασίας των δικαιωμάτων των 
ατόμων με ψυχικές διαταραχές και η παρακολούθηση 
των ασθενών από τις Τομεακές Επιτροπές Ψυχικής 
Υγείας.».
 
*3 Ν. 2071/1992, παρ. 2, άρθρου 101, Ιδιωτικοί 
φορείς ψυχικής υγείας «1. […]  2. Με απόφαση 
του Υπουργού  Υγείας,  Πρόνοιας  και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων καθορίζονται οι προϋποθέσεις, όροι και 
η διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις των  άρθρων 91 
έως και 100 των ιδιωτικών θεραπευτηρίων, καθώς και 
κάθε σχετική λεπτομέρεια, που αφορά στην εφαρμογή 
των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου αυτού.».
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ερωτήσεις & απαντήσεις

Η οικογένεια αποτελεί το κύριο σύστημα υποστήριξης 
και φροντίδας των ανθρώπων που πάσχουν από ψυχικές 
ή διανοητικές διαταραχές, τέτοιες, που δεν επιτρέπουν 
στους ίδιους όταν ενηλικιωθούν να φροντίζουν μόνοι 
τους για τις υποθέσεις τους.

Αυτή η αδυναμία οφείλεται στο ότι λόγω της διαταραχής, 
ο πάσχων δε μπορεί να λάβει νομικά δεσμευτικές 
αποφάσεις για τον εαυτό του  και να κάνει νομικές 
πράξεις (δικαιοπραξίες), οι οποίες θα είναι οι σωστές 
και δε θα το ζημιώνουν. Επί παραδείγματι, το άτομο 
που πάσχει από κάποια ψυχική ή διανοητική διαταραχή 
δε βρίσκεται σε θέση να αξιολογήσει εάν η πώληση 
ενός ακινήτου που του ανήκει το συμφέρει, εάν σωστά 
υπογράφει ως εγγυητής σε κάποιο δάνειο τρίτου ή 
συντάσσει διαθήκη ή κάνει δωρεά κλπ.

Με γνώμονα λοιπόν, την προστασία της προσωπικότητας 
του πάσχοντα ο οποίος δεν έχει «δικαιοπρακτική 
ικανότητα», με την έννοια της δυνατότητας να 
αυτοδεσμεύεται εκφράζοντας τη βούληση του με 
νομικά έγκυρο τρόπο, έχει προβλεφθεί από το νόμο 
ο θεσμός της Δικαστικής Συμπαράστασης.

Παρακάτω απαντάμε στις πιο συχνές ερωτήσεις των 
γονέων :

Τι είναι η Δικαστική Συμπαράσταση;

Δικαστική συμπαράσταση είναι η κατάσταση στην οποία 
υποβάλλεται με απόφαση δικαστηρίου ένα ενήλικο 
άτομο, που έχει σοβαρά ψυχοδιανοητικά ή σωματικά 
προβλήματα και δε μπορεί έγκυρα να φροντίζει όλες 
η ορισμένες από τις υποθέσεις του.  Στη δικαστική 
συμπαράσταση το πρόσωπο είτε χάνει ολοκληρωτικά ή 
εν μέρει τη δικαιοπρακτική του ικανότητα, είτε χρειάζεται 
τη συναίνεση του δικαστικού συμπαραστάτη για την 
έγκυρη ενέργεια όλων ή μερικών δικαιοπραξιών. 

Ποια πρόσωπα υποβάλλονται σε δικαστική 

συμπαράσταση; 

Ο νόμος καθορίζει πολύ συγκεκριμένα ποια μπορούν 
να είναι  τα πρόσωπα που υποβάλλονται σε δικαστική 
συμπαράσταση.  Μεταξύ αυτών είναι και πρόσωπα, 
τα οποία λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, 

αδυνατούν εν όλω ή εν μέρει  να φροντίζουν μόνα 
τους για τις υποθέσεις τους. 

Ποιος κάνει την αίτηση για δικαστική 

συμπαράσταση;

Την αίτηση μπορεί να καταθέσει ο ίδιος ο πάσχων, ο 
σύζυγος του εφόσον διαρκεί ο γάμος, οι γονείς του 
και μάλιστα προβλέπεται αυτοτελές δικαίωμα χωριστά 
για τον καθένα, ο εισαγγελέας και αυτεπάγγελτα το 
δικαστήριο. 

Η αυτεπάγγελτη διαδικασία κινείται μετά από 
γνωστοποίηση κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης που 
αρμόδιοι φορείς πληροφορούνται κατά την άσκηση 
των καθηκόντων τους.  

Μόνο τα παραπάνω πρόσωπα και κανένα άλλο (ούτε 
καν αδελφός) δε δικαιούται να καταθέσει την αίτηση 
για δικαστική συμπαράσταση.

Ποιος διορίζεται δικαστικός συμπαραστάτης 

– με ποια κριτήρια;

Δικαστικός συμπαραστάτης (φυσικό πρόσωπο) ορίζεται 
το άτομο εκείνο που κατά την κρίση του Δικαστηρίου 
είναι το καταλληλότερο για να τον εκπροσωπεί νομικά ή 
για να παρέχει τη συναίνεση του σε ορισμένες πράξεις 
του συμπαραστατούμενου. Προτείνεται είτε από τον 
ίδιο τον πάσχοντα είτε από τα άτομα που δικαιούνται 
να  καταθέσουν την αίτηση για θέση σε δικαστική 
συμπαράσταση.

Το Δικαστήριο ελεύθερα κρίνει αν το πρόσωπο που 
προτείνεται είναι κατάλληλο και δεν δεσμεύεται από 
τις υποδείξεις των αιτούντων.

Ο Δικαστικός Συμπαραστάτης εποπτεύεται από ένα 
συμβούλιο που συγκροτείται από 3 έως 5 μέλη και είναι 
πρόσωπα συγγενικά ή φιλικά του συμπαραστατούμενου 
(π.χ αδέλφια, ο ένας από τους δύο γονείς, οικογενειακοί 
φίλοι κλπ). Eπίσης, για ορισμένες ενέργειες του 
Δικαστικού Συμπαραστάτη απαιτείται προηγούμενη 
άδεια του εποπτικού συμβουλίου ενώ για άλλες 
ιδιαίτερα σημαντικές, όπως για παράδειγμα, πώληση 
περιουσιακών στοιχείων του συμπαραστατούμενου, 
απαιτείται γνωμοδότηση του εποπτικού συμβουλίου 
και άδεια του δικαστηρίου.

Η δικαστική 
συμπαράσταση
Βάσω Ευαγγέλου
[Δικηγόρος]
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*Τα παραπάνω αποτελούν μια σύντομη και απλουστευμένη παρουσίαση του θεσμού της δικαστικής συμπαράστασης 
κυρίως σε σχέση με ενηλίκους που πάσχουν από ψυχοδιανοητικές διαταραχές. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική 
και απαιτεί κατάλληλο και  εξατομικευμένο νομικό χειρισμό.

Τα είδη της δικαστικής συμπαράστασης:

Α. Στερητική: Ο δικαστικός συμπαραστάτης ενεργεί 
σαν εκπρόσωπος του ατόμου που έχει τεθεί στο 
καθεστώς της δικαστικής συμπαράστασης.

Β. Επικουρική: Ο δικαστικός συμπαραστάτης πρέπει 
να δίνει ρητά τη συναίνεση του για ορισμένες πράξεις.

Γ: Συνδυασμός των Α και Β
Σε όλες τις περιπτώσεις μπορεί να είναι πλήρης  ή 
μερική.

Η διαδικασία:

Ένα ενήλικο πρόσωπο ή ένα πρόσωπο που ήδη διανύει 
το 17ο έτος της ηλικίας του τίθεται σε δικαστική 
συμπαράσταση αποκλειστικά με δικαστική απόφαση. 
Κάθε μεταβολή  στα πρόσωπα του δικαστικού 

συμπαραστάτη ή των μελών του εποπτικού συμβουλίου 
επίσης επιτρέπεται εφόσον υπάρχει σχετική δικαστική 
απόφαση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο δικαστήριο 
απαιτείται και ένας  μάρτυρας προκειμένου να βεβαιώσει 
τα γεγονότα εκείνα που επικαλούμαστε, δηλαδή την 
αδυναμία του συμπαραστατούμενου να εκπροσωπεί 
τον εαυτό του και να επιμελείται ο ίδιος τις υποθέσεις 
του και ταυτόχρονα την καταλληλότητα του δικαστικού 
συμπαραστάτη και του εποπτικού συμβουλίου να 
προστατεύουν τα συμφέροντα του.

Συμπερασματικά, ο θεσμός της δικαστικής 
συμπαράστασης προβλέπεται από το νόμο ώστε ο 
άνθρωπος που σύμφωνα με ιατρική γνωμάτευση πάσχει 
από ψυχικές ή διανοητικές  διαταραχές, τέτοιες που 
δεν του επιτρέπουν  να φροντίζει ο ίδιος τις υποθέσεις 
του, να εκπροσωπείται από κατάλληλα πρόσωπα που 
ενεργούν προς το συμφέρον του με ανιδιοτέλεια και 
αίσθημα δικαίου.
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Ηλεκτρονικός 
αναγνώστης
Μιχάλης Καλαμαράς
[Σύμβουλος ψηφιακών εκδόσεων // Ιδρυτής του eAnagnostis.gr]

O 
«Ηλεκτρονικός Αναγνώστης – www.

eAnagnostis.gr» ξεκίνησε το 2008 από μια 

μετακόμιση, όπου ήδη είχα συσωρεύσει 

πολλές κούτες με βιβλία. Σε συνδυασμό με τις ανάγκες 

της δουλειάς μου τότε ως επιμελητής κειμένων, 

οδηγήθηκα στη διαπίστωση ότι μια νέα κατηγορία 

ηλεκτρονικών συσκευών ήταν πλέον διαθέσιμες, οι 

ηλεκτρονικοί αναγνώστες, και η ηλεκτρονική ανάγνωση 

είχε γίνει ρεαλιστική. Αυτή ήταν η αρχή μιας πορείας 

που οδήγησε στην επαγγελματική ενασχόληση με τις 

ψηφιακές εκδόσεις και τον ψηφιακό μετασχηματισμό 

του βιβλίου.

Με την οθόνη τους από ηλεκτρονικό χαρτί η ανάγνωση 

ηλεκτρονικών βιβλίων είναι τόσο ξεκούραστη όσο 

στο έντυπο βιβλίο, ενώ μπορούν να αποθηκεύσουν 

χιλιάδες ebooks. Η εποχή που διαβάζω ένα βιβλίο 

ηλεκτρονικά σήμαινε διαβάζω ένα PDF στον υπολογιστή 

μου έχει περάσει, τουλάχιστον όταν πρόκειται για βιβλία 

λογοτεχνίας και δοκιμίου. Ένα μυθιστόρημα σήμερα 

διαβάζεται σε ηλεκτρονικούς αναγνώστες, σε tablet PC 

και κινητά και έχει τη μορφή αρχείου ePUB, που επιτρέπει 

το κείμενο να επανασελιδοποείται αυτόματα για να είναι 

ευανάγνωστο σε όλα τα μεγέθη οθόνης. Επιπλέον, με 

τα ebooks μπορεί κανείς να κάνει αναζήτηση μέσα στο 

κείμενο, να προσθέσει σελιδοδείκτες, υπογραμμίσεις 

και σημειώσεις κρατώντας το βιβλίο καθαρό, να κοιτάξει 

τη σημασία μια λέξης στο λεξικό ή να την αναζητήσει 

στο internet, να πάει γρήγορα σε διάφορα σημεία 

του βιβλίου. Ένα ηλεκτρονικό βιβλίο δε δυσκολεύει 

με το βάρος του την ανάγνωση, ενώ δεν υπάρχoυν 

εξαντλημένα βιβλία και χρόνος παράδοσης.

Η εμπειρία από την παρουσίαση των ebooks σε μαθητές 

του Λυκείου δείχνει επίσης ότι τα ebooks είναι μια 

καλή ευκαιρία για την ενθάρρυνση των εφήβων να 

αποκτήσουν στενότερη σχέση με την ανάγνωση. Τα 

ebooks είναι ένα σημείο που οι μαθητές και οι μαθήτριες 

που ενδιαφέρονται είτε για την τεχνολογία είτε για 

την ανάγνωση βιβλίων συναντιούνται. 

Είναι σαφές ότι το μέλλον μας περιλαμβάνει οθόνες κάθε 

μεγέθους. Σημασία έχει το βιβλίο και η ανάγνωση να 

βρουν και στις οθόνες τη θέση τους και να συνεχίσουν 

την πορεία τους στη νέα τους, ηλεκτρονική μορφή.
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Η 
ομάδα The Manifold ερευνά το σύστημα παιδικής 
προστασίας στην Ελλάδα, κυρίως σε σχέση με 
τις δημόσιες δομές και υπηρεσίες του, από τον 

Ιούλιο του 2018. Αντιλαμβανόμενοι πολύ γρήγορα τη 
συνθετότητα του θέματος — που απαιτεί τόσο την εξέταση 
πληθώρας μεμονωμένων υποθέσεων κακοποίησης και 
παραμέλησης όσο και τη συγκέντρωση πολύπλευρου 
υλικού που φωτίζει τη μεγάλη, συστημική και διαχρονική 
εικόνα αποτυχίας του κράτους να προστατεύσει και 
να υποστηρίξει το πιο ευάλωτο τμήμα της κοινωνίας — 
οι δημοσιογράφοι του Manifold ανέπτυξαν έναν νέο 
τρόπο παρουσίασης μακρόπνοων και πολυεπίπεδων 
δημοσιογραφικών ερευνών. Συγκεκριμένα, ανέπτυξαν 
έναν «φάκελο», ο οποίος φιλοξενεί τρεις κατηγορίες 
υλικού: δημοσιογραφικά κείμενα (ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, 
ιστορικές αναδρομές)· προφίλ των «πρωταγωνιστών» 
της έρευνας, είτε προσώπων είτε οργανισμών, με 
όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται κανείς για να 
παρακολουθήσει την πορεία τους· και πρωτότυπα 
έγγραφα (νομοθεσία, μελέτες, δελτία τύπου), τα 
οποία αποτελούν πηγές της έρευνας. Όλα αυτά μαζί  
διασυνδέονται και παραπέμπουν το ένα στο άλλο, 
ώστε να είναι πάντοτε εφικτό για τον αναγνώστη να 
καταβυθιστεί σε επιμέρους υποθέσεις ή να πάρει 
απόσταση για να εξετάσει το σύνολο. Ταυτόχρονα, 
ο “φάκελος” συνιστά ένα ενεργό δημοσιογραφικό 
παρατηρητήριο και ενημερώνεται περιοδικά με τις 

εξελίξεις στο θέμα της παιδικής προστασίας, καθώς 
και με νέους «πρωταγωνιστές» και ανάλογα έγγραφα. 

Από τη φιλανθρωπία της βασιλικής οικογένειας, τις 
Παιδουπόλεις και τις βρεφοδόχους ως τα διαδοχικά 
«σχέδια δράσης» των τελευταίων δεκαετιών και ως τις 
τρέχουσες απόπειρες συγκρότησης μητρώων για τα 
ιδρύματα και τις αναδοχές, η παιδική προστασία στη 
χώρα μας είναι μια ιστορία αλλεπάλληλων ματαιώσεων, 
εγκληματικών πολιτικών χειρισμών, αλλά και ηρωικών 
προσπαθειών από πολλούς επαγγελματίες του χώρου 
να προστατεύσουν τα παιδιά από την αναλγησία των 
κεντρικών πολιτικών. Στην ιστοσελίδα The Manifold 
Files, στον φάκελο με τίτλο «Τα παιδιά και το κράτος», 
ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης θα συναντήσει ένα 
αρχείο αλλά και ένα παρατηρητήριο που προσπαθεί 
να καταγράψει και να καταστήσει προσβάσιμη αυτή 
τη σύνθετη και πολύπλοκη ιστορία. 

Η ομάδα The Manifold ιδρύθηκε το 2018 από 
ανεξάρτητους δημοσιογράφους με έδρα την Αθήνα, 
τη Λευκωσία και το Λονδίνο. Εκπονεί μακρόπνοες 
έρευνες για ζητήματα δημοσίου συμφέροντος και 
πειραματίζεται με νέους τρόπους παρουσίασής τους 
στην ψηφιακή εποχή.

Τα παιδιά 
και το κράτος

Augustine Zenakos 

Μια έρευνα για την παιδική 
προστασία στην Ελλάδα από 
τη δημοσιογραφική ομάδα 
The Manifold
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επιστημονικά
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Τα τελευταία χρόνια με το σύγχρονο τρόπο ζωής, 
το άγχος, τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, 
την οικονομική και υγειονομική κρίση, όλο 

και περισσότεροι άνθρωποι αναπτύσσουν ψυχικές 
διαταραχές, ιδιαίτερα του μη ψυχωτικού φάσματος. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις υπολογίζεται πως περίπου 
το 25% των ατόμων θα αναπτύξουν, κατά τη διάρκεια 
της ζωής τους, κάποια ψυχική διαταραχή. Ο τρόπος 
αντιμετώπισης της ψυχικής νόσου, το σύστημα 
ψυχιατρικής περίθαλψης και φροντίδας και η διαχείριση 
των ατόμων που νοσούν από ψυχικές διαταραχές 
συγκαταλέγονται ανάμεσα στους βασικότερους 
δείκτες του επιπέδου πολιτισμού ενός τόπου. 

Ωστόσο, η εξέλιξη της ψυχιατρικής ακολούθησε, 
ακολουθεί και θα ακολουθεί πάντοτε την εξέλιξη 
των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων, αλλά και 
των κοινωνικών αναπαραστάσεων για την «τρέλα» 
που κυριαρχεί σε κάθε εποχή.  Για το λόγο αυτό, το 
σύστημα ψυχιατρικής περίθαλψης αναγκάστηκε να 
περάσει από τις παρακάτω διαφορετικές φάσεις: 

AΣΥΛιαΚΗ – ιΔρΥμαΤιΚΗ ΠεριΘαΛΨΗ 

Στο Μεσαίωνα, ο ψυχικά ασθενής ήταν απομονωμένος 
από την κοινωνία, θεωρούμενος ως μιαρός. Αυτή η 
άποψη κυριάρχησε στη Δύση για πολλούς αιώνες και 
εξαπλώθηκε επίσης σε μεγάλο τμήμα του υπόλοιπου 
κόσμου. Κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα, τα άτομα 
με ψυχικές διαταραχές αντιμετωπίζονταν με τους πιο 
απάνθρωπους τρόπους. Δένονταν, βασανίζονταν, 
εγκλείονταν σε μεγάλα ιδρύματα ή ακόμα και 
φυλακίζονταν.

Κοινοτική 
Φροντίδα

Η ΨΥχιαΤριΚΗ μεΤαρρΥΘμιΣΗ 

Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση  που οι βάσεις της και 
οι άξονες ανάπτυξής της  περιγράφονται  στο νόμο 
2716/1999, άρχισε να υλοποιείται στις χώρες της Δύσης 
από τις αρχές του 1960. Η διεθνής κατακραυγή για τις 
απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης των ψυχικά ασθενών  
που επικρατούσαν στα ελληνικά ψυχιατρεία, αλλά κυρίως 
στο ίδρυμα της Λέρου, οδήγησαν στη θέσπιση του 
Κανονισμού 815/84 της Ε.Ο.Κ., στα Προγράμματα «Λέρος 
Ι» και «Λέρος ΙΙ», και μετέπειτα, στην ανάπτυξη του 
Εθνικού Προγράμματος «Ψυχαργώς». Βασικοί  στόχοι 
του προγράμματος αυτού ήταν η αποϊδρυματοποίηση 
και αποκατάσταση των χρόνιων έγκλειστων ασθενών 
καθώς και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος  παροχής 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας με τη δημιουργία σύγχρονων 
υπηρεσιών. 

Πυρήνας της φιλοσοφίας της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης 
αποτελούσε η αποασυλοποίηση και η κοινωνικοοικονομική 
φροντίδα και επανένταξη των ψυχικά ασθενών στην 
κοινότητα (Κοινοτική Ψυχιατρική). Βασικό ρόλο της 
Κοινοτικής Ψυχιατρικής αποτελεί  η παροχή υπηρεσιών 
στους ασθενείς μέσα στο φυσικό, κοινωνικό τους 
περιβάλλον με την ενεργό συμμετοχή της κοινότητας. 
Υλοποιείται με τη δημιουργία εναλλακτικών προς το άσυλο 
μορφών περίθαλψης των ασθενών μιας συγκεκριμένης 
πληθυσμιακής περιοχής (τομεοποίηση), μέσω της 
δημιουργίας ενός συμπαγούς δικτύου εναλλακτικών 
λύσεων φροντίδας σε κοινοτικό επίπεδο όπως για 
παράδειγμα, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, κλίνες νοσηλείας 
σε Γενικά Νοσοκομεία, Κέντρα Ημέρας, Στεγαστικές 
δομές, Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί, Κινητές Μονάδες, κ.α).

Παναγιώτης Βουτυράκος
[Παιδοψυχίατρος // «Πλόες» - ΕΨΥΜΕ]
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Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (2002), 
η φροντίδα στην κοινότητα, ως προσέγγιση, σημαίνει: 

• υπηρεσίες κοντά στην κατοικία, συμπεριλαμβανομένης 
της εισαγωγής σε γενικό νοσοκομείο για επείγουσες 
καταστάσεις και δυνατότητα μονιμότερης στέγασης 
στην κοινότητα, 

• παρέμβαση τόσο στα συμπτώματα όσο και στην 
προκαλούμενη από αυτά ανικανότητα, 

• ευρεία ποικιλία υπηρεσιών που υπηρετούν τις ανάγκες 
των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, 

• συντονισμός κοινοτικών υπηρεσιών και επαγγελματιών 
του κλάδου, 

• κινητές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και μονάδων 
κατ’ οίκον θεραπείας, 

• συνεργασία με τους νοσηλευτές και τους φροντιστές 
των ασθενών και εξυπηρέτηση των αναγκών των 
ασθενών και 

• υποστηρικτική νομοθεσία όλων των παραπάνω. 

όικοτροφείο « Όστρια» : μια νέα δομή φροντίδας 
του φορέα «Πλόες» - εΨΥμε 

Ο φορέας «Πλόες» ΕΨΥΜΕ, από την αρχή της 
λειτουργίας της (1998) είχε σαν κεντρικό της στόχο 
να αναπτύξει δίκτυο δομών για την κοινοτική φροντίδα 
και περίθαλψη στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Πρόσφατα, στο δίκτυο των δομών της, προστέθηκε το 
οικοτροφείο1 «Όστρια», που  ξεκίνησε τη λειτουργία 
του τον Αύγουστο  του 2020 και έρχεται να καλύψει 
ένα κρίσιμο κενό στον τομέα της φροντίδας στην 
κοινότητα του Πειραιά. Το οικοτροφείο λειτουργεί στο 
κέντρο της πόλης, είναι πλήρως ανεπτυγμένο και θα 
φιλοξενεί 15 ενοίκους με αυτισμό χαμηλής και μέσης 
λειτουργικότητας. 

Αναλυτικότερη παρουσίαση της νέας δομής μας, θα 
υπάρξει στο επόμενο τεύχος του περιοδικού.

[1] Τα Οικοτροφεία είναι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης υψηλού βαθμού προστασίας και εποπτείας, στις οποίες φιλοξενούνται 
για διαβίωση, θεραπεία και υποστήριξη άτομα με ψυχικές διαταραχές, ενώ σκοπός τους είναι να διασφαλιστεί η παραμονή αυτών 
των ατόμων στην κοινότητα και η συνέχιση των σχέσεών τους με τη ζωή και τη δράση της τοπικής κοινωνίας. Καλύπτουν ανάγκες 
ψυχιατρικών ασθενών που έχουν μικρές ή ανύπαρκτες πιθανότητες επαγγελματικής αποκατάστασης και χρειάζονται αρκετή επίβλεψη 
για την κοινωνική τους διαβίωση, ενώ  δεν υπάρχει περιορισμός στο χρόνο παραμονής τους.
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Η βία, είτε φυσική είτε ψυχική, είναι μια αναζήτηση της ταυτότητας και του νοήματος. 
Όσο λιγότερη ταυτότητα, τόσο μεγαλύτερη βία.

Marshall McLuhan, Καναδός φιλόσοφος

ό Arthur Fleck 
και η αλεπού 
στον τόπο 
του Άλλου

καταστροφής, συνεπακόλουθης των υγειονομικών μέτρων 
που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση του Covid – 19, με 
κορωνίδα αυτών τα lockdown. Μέχρι στιγμής δεν έχουν 
διεξαχθεί έρευνες που να επαληθεύουν τη συσχέτιση των 
μέτρων με την αύξηση των παραβατικών συμπεριφορών 
των παιδιών. Ωστόσο οι ερευνητικές αποτυπώσεις2,3 των 
επιπτώσεων των πολιτικών lockdown στην ψυχική υγεία 
παιδιών και εφήβων, δείχνουν ότι η θρυμματισμένη ψυχική 
κατάσταση τους μπορεί να αποτελέσει τη θρυαλλίδα 
για εκθετική αύξηση αυτο- και ετερο-καταστροφικών 
συμπεριφορών, ιδιαίτερα για τα παιδιά που προέρχονται 
από αποστερημένα περιβάλλοντα και αντιμετωπίζουν 
πλήθος ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. 

Ελεονώρα Γκουσιάρη 
[Ψυχολόγος // Επιστημονικά Υπεύθυνη, 
Ξενώνες Εφήβων «Πλόες» - ΕΨΥΜΕ]

[1] Βλ. https://www.tanea.gr/2020/09/05/greece/ayksanetai-i-via-metaksy-anilikon-stoixeia-pou-sokaroun/ 

[2] Βλ. Loneliness in youth could impact mental health over the long term. Elsevier: 

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/11/201119124626.htm 

[3]  Βλ. Impact of COVID-19 pandemic and lockdown measures on mental health of children and adolescents in Greece: 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.18.20214643v1.full-text 

Όταν το 2009 ξεκινούσε στην Ελλάδα μια μακρά 
περίοδος οικονομικής κρίσης και αυστηρών 
πολιτικών λιτότητας, οι εκτιμήσεις των ειδικών 

έκαναν λόγο για αύξηση των παραβατικών συμπεριφορών 
των ανηλίκων. Το γεγονός αυτό επαληθεύτηκε τόσο από 
τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, όπως επισημαίνει 
ο κοινωνιολόγος Χαράλαμπος Στέρτσος,1  αλλά και με 
τη συνολικότερη αύξηση παραβατικών συμπεριφορών 
εντός και εκτός σχολείου και στο περιβάλλον του 
διαδικτύου.

Έντεκα χρόνια μετά, η κοινωνία βρίσκεται εκ νέου 
στο κατώφλι μιας επικείμενης κοινωνικο-οικονομικής 
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[4] Βλ. Βάσω Αρτινοπούλου: http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1841&Itemid=400&lang=

[5] Βλ. Βάσω Αρτινοπούλου στο ίδιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραβατικές συμπεριφορές δεν θα έπρεπε να συσχετίζονται μόνο με 

δημογραφικά δεδομένα (φύλο, ηλικία, μορφωτικό/κοιν. στάτους), αλλά και με άλλες παραμέτρους σημαντικές για τη ζωή των παιδιών 

(ύπαρξη υποστηρικτικών δικτύων, ομάδες συνομιλήκων κοκ). Επιπλέον, η υπεραντιπροσωπευτικότητα αγοριών παραβατών, δεν σημαίνει 

καθόλου ότι τα κορίτσια δεν αναπτύσσουν παραβατικές συμπεριφορές, αλλά ότι ίσως η παραβατικότητα των κοριτσιών επαναλαμβάνει 

την ιστορία θυματοποίησής τους πέραν της οικογένειας και παραμένει περισσότερο αθέατη, αν οι ίδιες δεν καταφύγουν στις αρχές 

(λ.χ. δίκτυα παιδικής πορνείας, σωματεμπορίας κοκ).

[6] Βλ. https://www.imdb.com/title/tt7286456/ 

Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά των ανήλικων παραβατών 
με βάση τη στατιστική καταγραφή της Αστυνομίας, 
η Βάσω Αρτινοπούλου διαπιστώνει ότι οι ανήλικοι 
παραβάτες είναι κυρίως αγόρια (97% των περιπτώσεων) 
ηλικίας 14 έως 17 ετών, προερχόμενοι από φτωχές 
οικογένειες με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, 
χρήστες ουσιών, που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο ή 
έχουν χαμηλή σχολική επίδοση4. Μολονότι το ζήτημα 
της παραβατικότητας διαπερνά όλη την κοινωνική 
διαστρωμάτωση, είναι γεγονός ότι οι ανήλικοι-ες 
που προέρχονται από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά 
στρώματα εντοπίζονται ευκολότερα από τις αρχές. 
Όπως επισημαίνει η Αρτινοπούλου, σε περιστατικά 
θυματοποίησης ανηλίκων μέσα στην οικογένεια π.χ. 
από οικογένειες υψηλότερου κοινωνικού στάτους, 
τα παιδιά παρακολουθούνται από ιδιώτες ειδικούς 
ψυχικής υγείας και δεν παραπέμπονται στις αρχές. 
Αυτό για την ίδια, ίσως αποτελεί και μια εξήγηση για την 

υπεραντιπροσωπευτικότητα των χαμηλών κοινωνικών 
στρωμάτων στους καταλόγους κοινωνικών υπηρεσιών και 
στα πινάκια δικαστηρίων. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται 
εκεί, καθώς αυτό που αλλάζει είναι «η θεατότητα, η 
επισήμανση και αντιμετώπιση»5.

Τι συμβαίνει λοιπόν, με εκείνα τα παιδιά που προέρχονται 
από περιβάλλοντα στερήσεων, έχουν θυματοποιηθεί 
πολλαπλά στο παρελθόν βιώνοντας καθημερινά την 
πραγματικότητα της κοινωνικής αδικίας και των 
άνισων ευκαιριών, όταν απομακρύνονται από τις 
οικογένειες τους διαβιώντας για μεγάλο διάστημα 
σε ιδρυματικά περιβάλλοντα; Ιδιαίτερα σε μια περίοδο 
πολλαπλασιασμού των εγκλεισμών, στέρησης της 
ελευθερίας και κοινωνικής συμμετοχής λόγω των 
πολιτικών lockdown; Ή όπως τέθηκε κινηματογραφικά 
αυτό το ερώτημα στην -ιδιαίτερα δημοφιλή σε εφηβικό 
και νεανικό κοινό - ταινία “Joker”6 του Todd Phillips 
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δια στόματος του ήρωα της Arthur Fleck: What do you 
get when you cross a mentally ill loner with a society 
that abandons him and treats him like trash7?

Η κοινωνική απομόνωση και στέρηση αντισταθμιστικών 
για τη ζωή μηχανισμών δημιουργίας κοινωνικού δεσμού 
(σχολείο, πρόσβαση στις τέχνες/πολιτισμό, συμμετοχή 
σε δημιουργικές ομάδες συνομηλίκων), τόσο κατά 
την παιδική ηλικία, όσο και κατά την πορεία προς 
την ενηλικίωση, φαίνεται να μπορεί να λειτουργήσει 
ως εκλυτικός παράγοντας συμπεριφορών βίας και 
καταστροφής. Ακολουθώντας μια ψυχαναλυτική 
προσέγγιση στις εξηγήσεις μας, θα μπορούσαμε να 
διαπιστώσουμε ότι αυτά τα υποκείμενα βρίσκονται στο 
περιθώριο του βλέμματος του Άλλου, αδυνατώντας να 
παράξουν ταυτίσεις με συνομηλίκους ή σημαντικούς 
ενήλικες, οι οποίοι θα μπορούσαν να αναπληρώσουν τη 
λειτουργία ενός νόμου, ως ορίου που υποστηρίζει την 
είσοδό τους σε έναν κόσμο με νόημα και σχέσεις με 
σημασία. Όπου οι ίδιοι-ες αναγνωρίζονται ως «σώματα 
με σημασία»8, ως σημαντικοί άνθρωποι. 

Σύμφωνα με τον ψυχαναλυτή J. Lacan, «η επιθυμία 
του ανθρώπου είναι η επιθυμία του Άλλου»9, όπου 
ο Άλλος εδώ μπορεί να σημανθεί ως τόπος της 
γονικής αγάπης, της αγάπης και φροντίδας από το/
τη δάσκαλο/α και από τους σημαντικούς φορείς της 
κοινότητας για την είσοδο του παιδιού στο πεδίου του 
κοινωνικού. Η επιθυμία διακρίνεται από το αίτημα (που 
είναι περισσότερο συνυφασμένο με την κάλυψη των 
θεμελιωδών αναγκών του ανθρώπου για να διατηρηθεί 
στη ζωή). Για να εγγραφεί ένα παιδί σε επιθυμητικές 
σχέσεις, δεν αρκεί η κάλυψη των αναγκών σίτισης, ύπνου, 
ασφαλούς στέγασης, πρόσβασης στην εκπαίδευση 
κοκ (γεγονός που θα έπρεπε να είναι απροϋπόθετα 
αυτονόητο για όλα τα παιδιά). Χρειάζεται διαμέσου 
όλων των παραπάνω διεργασιών το υποκείμενο να 
είναι ο/η ίδιος-α επιθυμητός-η από τους σημαντικούς 
άλλους στο πεδίο της ομιλίας και της πράξης του λόγου.  

Για το Lacan, η επιθυμία αναδύεται μέσα από την 
ομιλία και την πρόσβαση στη γλώσσα και είναι τόσο 
συνυφασμένη με το νόμο, που «επιθυμία και νόμος 
είναι ένα και το αυτό»10. Εδώ δεν κάνουμε λόγο για 
τον έναν ή τον άλλο νόμο του κράτους, αλλά για τις 
θεμέλιες ηθικές βάσεις που διαμορφώνουν τα πεδία 
συνύπαρξης των ανθρώπων και γίνονται προσβάσιμες 
μέσα από μια κοινή γλώσσα στην οποία κανείς/μια 
εισέρχεται με το δικό του λόγο.

Εφορμώντας από την παραπάνω θεώρηση, μπορούμε 
να διαπιστώσουμε ότι οι πράξεις διάρρηξης του νόμου, 

είναι στη μορφή τους πράξεις διάρρηξης της επιθυμίας 
ενός παιδιού να είναι μέλος μιας οικογένειας, ομάδας 
ή κοινωνίας που συνεχώς τον/την αποκλείει, τον/την 
αντιμετωπίζει ως κάποιον-α που περισσεύει. Τον/τη θέτει 
στο όριο ή εκτός γλώσσας, εκτός νοήματος. Συνάμα, 
ενδεχομένως αποτελούν προσπάθειες επαναφοράς του 
βλέμματος του Άλλου σ’ εκείνον-η, ως κάποιου-ας που 
αγωνιά να έχει φωνή και υπόσταση σ’ έναν τόπο, που 
δεν θα ρευστοποιούνται όλα τα νοήματα μπροστά στο 
«κατεπείγον» μιας επικείμενης καταστροφής εξαιτίας 
της οποίας εσχάτως ο νόμος είναι συνυφασμένος με 
την απαγόρευση και τον αποκλεισμό. Μιας κοινωνίας 
που δεν θα γεννά δυσφορία στον πολιτισμό11. Εδώ θα 
πρέπει να σταθούμε - τόσο εμείς που εργαζόμαστε 
με παιδιά στο όριο της επιθυμίας και του νόμου, όσο 
και οι γονείς τους -  και να επινοήσουμε το χώρο και 
το χρόνο όπου το παιδί μπορεί να ακουστεί, να είναι 
ορατός-η, ώστε να αρθρώσει το δικό του/της ξεχωριστό 
λόγο, πέρα από τα «πρέπει» και τους ηθικούς (και 
υγειονομικούς) καταναγκασμούς των ενηλίκων.

Στο επιτακτικό ερώτημα του «τι να κάνουμε» με τούτα 
τα παιδιά, δεν υπάρχουν μαγικές απαντήσεις. Ό,τι και 
να κάνω δεν έχει κανένα νόημα αν το σπίτι καίγεται, 
γράφει σε πρόσφατο άρθρο του ο Ιταλός φιλόσοφος 
Giorgio Agamben. Ωστόσο, ακόμα και όσο καίγεται το 
σπίτι είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε όπως πριν, να 
τα κάνουμε όλα με την ίδια φροντίδα και ακρίβεια, αν 
όχι μεγαλύτερη, ακόμα και αν κανείς δεν το προσέχει12.
 
Αν αναζητήσουμε μια ιστορία όπου ένα παιδί ψάχνει 
το νόημα της ύπαρξής του ανάμεσα στους διάφορους 
«κόσμους» των ενηλίκων, θα ανακαλέσουμε ίσως όλοι-
ες το παραμύθι του Μικρού Πρίγκιπα, ενός παιδιού 
που δεν απαντάει στις ερωτήσεις των μεγάλων. Ενός 
παράξενου παιδιού που ταξίδεψε σε διάφορους πλανήτες 
ως πλάνητας, για να βρει την αλήθεια των ανθρώπων για 
να σχετιστεί μαζί τους και στο τέλος χάθηκε αινιγματικά 
από τη γή. Πριν όμως χαθεί συνάντησε στη γη την 
αλεπού, ένα εξίσου παράξενο ζωάκι που ο μικρός 
πρίγκιπας κατάφερε να «εξημερώσει». Να τη φροντίσει 
και να φροντιστεί, να γιορτάσει μαζί της (κάτι που 
ξεχάστηκε πια, όπως λέει η αλεπού), κάνοντας μια 
μέρα να διαφέρει από τις άλλες μέρες, μια ώρα να 
διαφέρει από τις άλλες ώρες13.

Ίσως τελικά, αν ο κινηματογραφικός Arthur Fleck, 
διασταυρωνόταν κάποια στιγμή στην παιδική του ηλικία 
με τη λογοτεχνική αλεπού, να είχε νοηματοδοτηθεί 
αλλιώς η ύπαρξή τους σε μια σχέση φιλίας και αγάπης. 
Ίσως έτσι μπορούσε να σωθεί από τις φλόγες το σπίτι 
και ο τόπος της επιθυμίας.

[7]  Τι παίρνεις αν διασταυρώσεις έναν ψυχικά (εμείς θα συμπληρώναμε και κοινωνικά) ασθενή, απομονωμένο άνθρωπο με μια κοινωνία 

που τον εγκαταλείπει και του συμπεριφέρεται σαν σκουπίδι;

[8] Όρος της αμερικανίδας φιλοσόφου Judith Butler

[9] Βλ. J. Lacan, The Seminar of Jacques Lacan, Book II: The Ego in Freud’s Theory and in the Technique of Psychoanalysis 1954-

1955. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. 

[10] Βλ. Bruce Fink, Κλινική Εισαγωγή στη Λακανική Ψυχανάλυση. Θεωρία και Τεχνική, Αθήνα, Πλέθρον,2006.[7]  Τι παίρνεις αν 

διασταυρώσεις έναν ψυχικά (εμείς θα συμπληρώναμε και κοινωνικά) ασθενή, απομονωμένο άνθρωπο με μια κοινωνία που τον εγκαταλείπει 

και του συμπεριφέρεται σαν σκουπίδι;

[11] Βλ. Όταν το σπίτι καίγεται: http://ipressa.gr/otan-spiti-kaigetai-tou-giorgio-agamben/ [9] Βλ. J. Lacan, The Seminar of Jacques Lacan, 

Book II: The Ego in Freud’s Theory and in the Technique of Psychoanalysis 1954-1955. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

[12] Antoine de Saint – Exupery, Ο Μικρός Πρίγκιπας, Αθήνα, Πατάκης, 2012.
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Φροντίδα: Τί γεύση έχει αυτό το φρούτο; Και να 
είναι αλήθεια ότι όποιος το φάει αναπτύσσεται 
καλύτερα από κάποιον που δεν το έχει δοκιμάσει;

Ο παππούς Αριστοτέλης δίδασκε ότι «μήτηρ μαθήσεως 
ή των ονομάτων επίσκεψις».

…ας αφήσουμε λοιπόν τη λέξη να μας οδηγήσει.

(Σταχυολογώ από το λεξικό του Δημητράκου):

φροντίς - ίδος η δύναμις του σκέπτεσθαι, του 
διανοείσθαι, σκέψις, πνεύμα, νους 2) επιθυμία, πόθος 
3) μέριμνα, η μετ΄ενδιαφέροντος απασχόλησις του 
πνεύματος, της καρδιάς περί τι….

Φροντίς: ετυμολογία φρην - φρενός. 

<μεσαιωνική ελληνική φροντίδα <αρχαία ελληνική 
φροντίς < φρονέω/φρονώ < φρήν < ινδοευρωπαϊκή 
(ρίζα) *gwhren (νους, ψυχή) φρενός 2. η καρδιά, ως 
έδρα των παθών και των συναισθημάτων, 3. Ο νους, 
ο εγκέφαλος ως κέντρο των διανοητικών δυνάμεων, 
της σκέψεως, της αντιλήψεως κ.α.

…δηλαδή φροντίζω κάποιον όταν βάζω το νου μου και 
την καρδιά μου να λειτουργήσει για χάρη του.
Είναι δυσνόητο για εμάς σήμερα το ότι η ίδια λέξη 
συνδέεται με το νου και την καρδιά, ανήκει στην σφαίρα 
της φιλοσοφίας που το μελετά.

Aς προσπαθήσουμε όμως να καταλάβουμε την έννοια 
της φροντίδας με άλλους όρους. 

Η φροντίδα είναι κομβικής σημασίας για την ανάπτυξη 
υγειών ανθρώπων και πολλές φορές ακόμη και για την 
επιβίωσή τους. Πρώτος ο Freud ανέλυσε την σημασία 
των πρώτων χρόνων της ζωής του παιδιού  για την 
εξέλιξή του σε υγιή ενήλικα. Κι αυτό που χρειάζεται 
το παιδί τα πρώτα χρόνια της ζωής του είναι  ένα 
πρόσωπο  φροντίδας να καλύπτει τις βιολογικές του 
ανάγκες και να αντέχει το άγχος του. Υστερα, ήρθε ο 
D.Winnicott να προσθέσει την έννοια του «κρατήματος» 
στην ανάπτυξη του υγιούς ατόμου: το παιδί  είναι υγιές 
σωματικά και ψυχικά όταν η μητέρα το «κρατά και 
το αφήνει να είναι», δηλαδή καλύπτει τις βιολογικές 
του ανάγκες συνδέεται μαζί του νοητικά και ψυχικά,  
έχει αισθήματα τρυφερότητας και το οραματίζεται 
θετικά.  Η πειραματική ψυχολογία  το απέδειξε δια του 
R. Spitz, ο οποίος μελέτησε βρέφη που μεγαλώνουν 
σε ορφανοτροφεία και τα συνέκρινε με βρέφη που 
μεγάλωναν σε φυλακές.  Τα πρώτα παρουσίαζαν 
συμπτώματα κατάθλιψης  και είχαν υψηλότερο ποσοστό 
θνησιμότητας από αντίστοιχα βρέφη που μεγάλωναν 
στην φυλακή με τις μητέρες τους!  Ο J. Bowlby με τη 
θεωρία της προσκόλλησης μίλησε για τον «ασφαλή 
δεσμό», που αναπτύσσεται ανάμεσα στο βρέφος και  
στην μητέρα που φροντίζει και  καλύπτει τις ανάγκες 
του. Αυτό αντανακλάται στις σχέσεις που δημιουργεί 
στην ενήλικη ζωή του αλλά και στην κοινωνική του 
συμπεριφορά. Όταν η μητέρα φροντίζει το  νήπιο ή το 

Η σημασία της 
φροντίδας στην 
ανάπτυξη και την 
εξέλιξη του 
ανθρώπου
Σοφία Γρεασίδου
[Ψυχολογος // Πρόεδρος του ΚΟΙΣΠΕ “Πλώρη”]
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παιδί νιώθει ασφάλεια να απομακρυνθεί   και να αρχίσει 
να εξερευνά τον κόσμο γύρω του γιατί  ξέρει ότι κάπου  
κοντά του είναι η μάνα του που το σκέφτεται με αγάπη 
και το περιμένει. Το περιμένει και το σκέφτεται με όλο 
της το νου και όλη της την καρδιά. To ίδιο καλείται να 
κάνει και η ψυχοθεραπεία ως μια διορθωτική εμπειρία 
των τραυμάτων της παιδικής ηλικίας. Καλείται δηλαδή 
ο θεραπευτής/η θεραπεύτρια  να είναι εκεί με τον νου 
και την καρδιά, (ωστόσο, οι λέξεις αγάπη και καρδιά 
δεν χρησιμοποιούνται πλέον από τους θεραπευτές, 
έχουν αντικατασταθεί από τον όρο  «θεραπευτική 
συμμαχία» να εμπεριέξει το άγχος του ασθενούς ( 
Βιοn) να το επεξεργαστεί και να το επιστρέψει τέτοιο 
ώστε ο δεύτερος να μπορεί να το αντέξει.

Ναι λοιπόν, φαίνεται πως η φροντίδα είναι ζητούμενο 
για την ανάπτυξη και την εξέλιξη του ανθρώπου.

Άραγε σταματάει ποτέ ο άνθρωπος να εξελίσσεται;

Σταματάει ποτέ να έχει ανάγκη να έχει ανάγκη από 
σχέσεις «με νου και καρδιά»;

Σήμερα μπορεί να  απαγορεύονται οι αγκαλιές και 

τα φιλιά, μπορεί να είναι κρυμμένα τα χαμόγελά μας, 
αλλά η σύνδεση με τους αγαπημένους μας  μπορεί να 
παραμείνει αδιάρρηκτη: «με νου και καρδιά». 

Βιβλιογραφία:
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μέσα από μία σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση 
για τον εντοπισμό και την κατανόηση του 
ορισμού της φροντίδας, ανακαλύπτει κανείς 

την πολυπλοκότητα του  και τις ποικίλες σημασίες 
του. Σύμφωνα με τις Γκούβα και Κοτρώτσιου (2011) «η 
φροντίδα αποτελεί ένα πανανθρώπινο χαρακτηριστικό, 
μια ανθρώπινη συμπεριφορά που υφίσταται από τότε 
που υπάρχει ο άνθρωπος στη γη και βασίζεται στο 
υπόβαθρο της ανάγκης που προκύπτει όταν υπάρχει 
έλλειμμα ως προς κάτι. Τη στιγμή αυτή έχουμε ανάγκη 
φροντίδας, έχουμε ανάγκη την παρουσία του άλλου 
στη ζωή μας, που θα έρθει ως αρωγός φροντίζοντας 
για την ικανοποίηση της ανάγκης και την αντιμετώπιση 
του ελλείμματος της». Είναι δηλαδή, κάτι περισσότερο 
από μια πράξη, είναι συμπεριφορά και στάση ζωής για 
την οποία γίνεται λόγος ήδη από τα αρχαία χρόνια.

Ο Rollo May (1909-1994) που αποτέλεσε πρωτοπόρο 
της ανθρωπιστικής σχολής της ψυχολογίας, τόνισε πως 
η φροντίδα αποτελεί «αντίδοτο στην απάθεια», και ότι 
αποτελείται από την αναγνώριση ενός συνανθρώπου 
και της ταυτότητας του εαυτού του, με τον πόνο ή τη 
χαρά του άλλου. Την ίδια περίοδο ο Erik Erikson (1902-
1994), ένας από τους σημαντικότερους μαθητές του 
Freud μέσα από την ψυχοκοινωνική του θεωρία τόνισε 
και ο ίδιος τη σημασία της φροντίδας στο άτομο που 
αναπτύσσεται μέσω του δεσμού. Ο Freud, εστίασε 
επίσης στις έννοιες του δεσμού και της φροντίδας 
για τη σωστή ανάπτυξη του ατόμου και υποστήριξε 
ότι ο δεσμός με τη μητέρα παίζει κεντρικό ρόλο στη 
διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού κατά 
τα επόμενα στάδια της ανάπτυξης καθώς και ότι στην 
ενήλικη ζωή η σχέση με τη μητέρα αποτελεί πρότυπο 
για όλες τις σχέσεις και στα δύο φύλα (Cole&Cole, 
2000). Σύμφωνα με τον Freud, από την αρχή της 
γέννησης του βρέφους ο δεσμός που δημιουργείται 
με τη μητέρα, είναι ένας δεσμός εμπιστοσύνης που 
εκφράζεται μέσα από μια μεγάλη γκάμα συναισθημάτων 
όπως χαρά, λύπη, απόλαυση, θυμό, με τη μητέρα να 
είναι ο κύριος ‘’δέκτης’’ αυτών των συναισθημάτων 
και ο βασικός ‘’πομπός’’. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν 
η μητέρα δεν είναι σταθερά διαθέσιμη και δεν είναι 
εναρμονισμένη με τις ανάγκες του βρέφους, λειτουργεί 

ό δεσμός και 
η σημασία 
της φροντίδας 
στην παιδική ηλικία

ως πηγή άγχους για το βρέφος,  το οποίο  βιώνει  έντονα 
αρνητικά συναισθήματα που επηρεάζουν σημαντικά 
την ψυχοκοινωνική του κατάσταση.

Μετά τις συνέπειες που επέφερε ο Δεύτερος 
Παγκόσμιος Πόλεμος, κατά τον οποίο  καταγράφηκαν 
οι περισσότερες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές σε 
σχέση με προηγούμενους πολέμους, πολλοί δημόσιοι 
φορείς έδειξαν ένα έντονο ενδιαφέρον για την μελέτη 
των επιπτώσεων που έχει η αποστέρηση της μητρικής 
φροντίδας σε παιδιά νηπιακής ηλικίας. Έτσι, το 1950 η 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ζήτησε από τον Βρετανό 
ψυχίατρο John Bowlby να μελετήσει τα προβλήματα 
ψυχικής υγείας παιδιών που είχαν αποχωριστεί τις 
οικογένειες τους, που είχαν δηλαδή στερηθεί τη γονεϊκή 
φροντίδα και είχαν εγκατασταθεί σε ιδρύματα. Ο John 
Bowlby  αφού συνέλεξε αρκετές παρατηρήσεις παιδιών 
από νοσοκομεία, ορφανοτροφεία και ιδρύματα που 
είχαν αποχωριστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα την 
οικογένεια τους και αφού εξέτασε εκθέσεις κλινικών 
συνεντεύξεων με εφήβους και ενήλικες που παρουσίαζαν 
παραβατική συμπεριφορά ή ψυχολογικά προβλήματα, 
κατέληξε σε σημαντικά συμπεράσματα. Συγκεκριμένα, 
όταν τα παιδιά αποχωρίζονται για πρώτη φορά τη μητέρα 
τους, αρχικά κατακλύζονται από έντονο φόβο και έπειτα 
θυμό,  ενώ αργότερα περνούν ένα στάδιο μεγάλης 
απόγνωσης και κατάθλιψης (Roy&Andrews, 1999). Αν 
ο αποχωρισμός αυτός συνεχιστεί και δε δημιουργηθεί 
μια νέα σταθερή και στέρεα σχέση, τα παιδιά αυτά θα 
αδιαφορήσουν τελείως για τους άλλους, κάτι που ο 
Bowlby ονόμασε αποδέσμευση («disattachment» ). 
Ο δεσμός αυτός που το παιδί μπορεί να δημιουργήσει 
με το πρόσωπο φροντίδας του, αναπτύσσεται μέσω 
τεσσάρων ευρέων φάσεων στη διάρκεια των πρώτων 
δύο ετών της ζωής: τη φάση προ του δεσμού, τη φάση 
του υπό διαμόρφωση δεσμού, τη φάση του σαφούς 
δεσμού και τη φάση των αμοιβαίων σχέσεων. Στη 
φάση προ του δεσμού (από τη γέννηση έως τις 6 
εβδομάδες) τα βρέφη παραμένουν σε στενή επαφή 
με τους παρέχοντες φροντίδα, από τους οποίους 
παίρνουν τροφή, ενώ δε φαίνεται να συνειδητοποιούν 
ότι τα φροντίζει ένας άγνωστος. Στην επόμενη φάση 
(6 εβδομάδες έως 6-8 μήνες) τα βρέφη αρχίζουν να 

Αγγελική Νάκου 
[Ειδική Παιδαγωγός, MSc // Ξενώνες Εφήβων «Πλόες» - ΕΨΥΜΕ]
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ανταποκρίνονται διαφορετικά στα οικεία και στα άγνωστα 
πρόσωπα και αρχίζουν να φαίνονται επιφυλακτικά όταν 
περιβάλλονται με άγνωστα αντικείμενα και ανθρώπους. 
Η φάση του «σαφούς δεσμού» (6-8 μήνες έως 18-24 
μήνες) είναι μια περίοδος που σύμφωνα με τον Bowl-
by το παιδί εμφανίζει έντονο άγχος αποχωρισμού και 
αναστατώνεται τρομερά όταν η μητέρα του ή το βασικό 
πρόσωπο φροντίδας του απομακρύνεται ή φεύγει από 
το δωμάτιο. Όταν πραγματοποιηθεί αυτή η φάση του 
δεσμού ρυθμίζεται και η φυσική και η συναισθηματική 
σχέση μεταξύ του παιδιού και των αντικειμένων του 
δεσμού. Φαίνεται λοιπόν ότι το βασικό πρόσωπο 
φροντίδας λειτουργεί ως  ασφαλές καταφύγιο, στο 
οποίο το παιδί μπορεί να βρει παρηγοριά σε περιόδους 
έντονης ψυχικής δυσφορίας και ως μια ασφαλής βάση 
η οποία του επιτρέπει να εξερευνά τόσο τον εαυτό 
του όσο και τον κόσμο. Στους πρώτους μήνες της 
φάσης του δεσμού, η μητέρα φέρνει τη μεγαλύτερη 
ευθύνη για τη διατήρηση της ισορροπίας του δεσμού, 
γιατί οι ικανότητες του βρέφους να ενεργεί και να 
συναλλάσσεται είναι αρκετά περιορισμένες. Τέλος, 
στη φάση των αμοιβαίων σχέσεων (18-24 μήνες και 
αργότερα) το παιδί είναι σε θέση να κινείται περισσότερο 
χρόνο μακριά από τη μαμά του δημιουργώντας μια 
αμοιβαία και ισορροπημένη σχέση (Cole&Cole, 2001).

Συμπεραίνουμε λοιπόν πως το κομμάτι της φροντίδας 
καθώς και η δημιουργία μιας σταθερής συναισθηματικής 
σχέσης μεταξύ του παιδιού και του βασικού φροντιστικού 
προσώπου είναι αλληλένδετα, με κυρίαρχο συναίσθημα 
αυτό της ασφάλειας και της μελλοντικής υγειούς 

συναισθηματικής ανάπτυξης. Βεβαίως, η καλύτερη 
πρόγνωση ενός ασφαλούς δεσμού είναι η προσεχτική 
και γεμάτη ευαισθησία παροχή φροντίδας. Όταν εκείνοι 
που φροντίζουν τα παιδιά τα κακοποιούν, είναι ασυνεπείς, 
αδιαφορούν και τα παραμελούν τότε πιθανότατα ο 
δεσμός που δημιουργείται θα είναι ανασφαλής. Σύμφωνα 
με τον Bowlby η σχέση δεσμού μεταξύ γονιού και παιδιού 
λειτουργεί τώρα ως ένα εσωτερικευμένο μοντέλο 
εργασίας που τα παιδιά χρησιμοποιούν προκειμένου 
να κατευθύνουν τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις τους, 
τόσο με τα φροντιστικά πρόσωπα όσο και με άλλους 
ανθρώπους που συναντούν και συνάπτουν σχέσεις 
κατά τη διάρκεια της ζωής τους (Cole&Cole, 2001).
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Στη θεωρία της φωτογραφίας η εικόνα που προκύπτει 
από τη λήψη περιγράφεται ως αποτέλεσμα μιας 
στιγμής. Καμία από τις εικόνες που γνωρίζουμε 

δεν θα ήταν η ίδια εάν ο φωτογράφος δεν λάμβανε 
την απόφαση να πατήσει το κουμπί που επιτρέπει στο 
φως να περάσει, για να αφήσει το ίχνος του πάνω στην 
φωτοευαίσθητη επιφάνεια1. Η αποφασιστική στιγμή 
ορίζει, όχι ένα χρονικό εύρος, αλλά μία χρονική στιγμή 
όπου πριν ή μετά από αυτήν, η εικόνα που θα προκύψει 
δεν θα είναι η ίδια.

Το νήμα που συνδέει το χρόνο και την ιστορία με την 
απόφαση για δράση δεν περιορίζεται στο φωτογραφικό 
αποτύπωμα. Μεταξύ των πραγμάτων που μπορούν να 
προσδιοριστούν από ένα τέτοιο συσχετισμό είναι και 
η φροντίδα, η οποία, σύμφωνα με τους κοινωνικούς 
επιστήμονες αποτελεί το πιο πρώιμο ίχνος του 
ανθρώπινου πολιτισμού. Η φροντίδα είναι συνδεδεμένη 
με την επιβίωση του ανθρώπινου είδους, αφού χάρη 
σε αυτή και μόνο2 εξασφαλίζεται η επιβίωσή του. Η 
διάστασης της φροντίδας εξασφαλίζει, με λίγα λόγια, 
την ίδια τη ζωή.

Η φροντίδα αποτελεί μία κοινωνική πράξη3, με την 
έννοια του ότι δεν περιορίζεται σε αυτή καθεαυτή την 
ενέργεια φροντίδας, παρά περιλαμβάνει τη βούληση 
και την πρόθεση του φροντιστή4. Προϋποθέτει, με λίγα, 
λόγια μία σχέση, δεν είναι απλώς μία υπηρεσία που 
παρέχεται από ανταλλάξιμες πηγές. Ο φροντιστής 
συνδέεται με τον φροντιζόμενο μέσα από μία σχέση 
φροντίδας με πρόθεση, στην οποία εμπεριέχεται το 
ίδιο το νόημα της φροντίδας.

Αυτή η πρωταρχική “πράξη” εξασφαλίζει την πορεία 
ανάπτυξης του παιδιού και του εφήβου σε πολλαπλό 
επίπεδο (συναισθηματικό, ψυχοκοινωνικό, γνωστικό-
νοητικό) και κυρίως την ανάπτυξη μιας πρωταρχικής 
σχέσης με τον άλλο, η οποία φαίνεται να αποτελεί 
θεμέλιο για τη σχέση με τον ίδιο μας τον εαυτό. Η 
σχέση της φροντίδας αποτελεί, επί της ουσίας, ένα 
βλέμμα και έναν υποστηρικτικό άξονα που “επιθυμεί 
το καλύτερο” για εμάς, ακόμη και όταν εμείς δεν 
μπορούμε να κάνουμε το ίδιο για τον εαυτό μας.

Συνεπώς, ίσως έχει νόημα να προσθέσουμε στα 
ψυχοθεραπευτικά σχήματα που προκρίνουν τις αξίες 

Η φροντίδα ως κρίσιμη 
και ως αποφασιστική στιγμή
Μιχάλης Παπαντωνόπουλος
[Ψυχολόγος // Επιστημονικά Υπεύθυνος, Κέντρου Ημέρας Εφήβων «Πλόες» - ΕΨΥΜΕ]

της ελευθερίας επιλογής και της ατομικής ευθύνης, 
αξίες που συνοψίζονται σε φράσεις, όπως “πρέπει 
να επιθυμείς εσύ ο ίδιος το καλύτερο για εσένα”, τη 
φράση “πρέπει να υπάρχει” ή πιο σωστά “πρέπει να 
έχει υπάρξει και κάποιος που να θέλει ή να ήθελε το 
καλύτερο για εσένα”.

Η παρουσία ενός υποστηρικτικού άλλου με βούληση 
και πρόθεση, ενός άλλου που “επιθυμεί για εμάς” 
φαίνεται να αποτελεί μία αφετηρία για τη δόμηση ή 
την αντίληψη μιας (αυτο)εικόνας με αξία. Η αίσθηση 
ή η πίστη ότι αξίζω ως πρόσωπο, ως υποκείμενο που 
αισθάνεται, σκέφτεται, επιλέγει και πράττει, προϋποθέτει 
την ύπαρξη μιας σχέσης, η οποία θα μπορούσε να 
εξασφαλίσει τη βεβαιότητα ότι αξίζω απροϋπόθετα5. 

Η εμπειρία της παρέμβασης σε παιδιά και εφήβους που 
έχουν υποστεί παραμέληση, αναδεικνύει την ανυπαρξία 
ή τη σαθρότητα πρωταρχικών σχέσεων, οι οποίες δεν 
μπόρεσαν να εξασφαλίσουν ένα περιβάλλον σταθερό, 
υποστηρικτικό και πολύ περισσότερο, μία συνθήκη 
αποδοχής άνευ όρων. Αυτό το κενό στην πρωταρχική 
σχέση φαίνεται να συνδέεται με μια προβληματική σχέση 
με τον εαυτό, όπως αυτή αποτυπώνεται στις όψεις και 
τις προσδοκίες που έχουμε για τον εαυτό μας και οι 
οποίες θα επέτρεπαν να υπάρξουμε συνεπείς απέναντι, 
πρώτα από όλα, σε εμάς, έχοντας, όμως, εξοικειωθεί 
με ένα εξωτερικό βλέμμα που μας εμπιστεύεται.

Η οικοδόμηση ή η εσωτερίκευση της αίσθησης ότι 
αξίζω, πέρα από το ότι αντλεί από τις διαστάσεις της 
κοινωνικής αξίας6, σχετίζεται με τους τρόπους που 
αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου, μέσα από τους άλλους 
και τελικά μέσα από εμένα. Συνεπώς, η αποκατάσταση 
της προβληματικής (αυτό)εικόνας δεν μπορεί να είναι 
ανεξάρτητη από τις προσπάθειες και τις απόπειρες 
παρέμβασης στην οικογένεια. Και πολύ περισσότερο 
δεν είναι ανεξάρτητη από τη βούληση, την πρόθεση 
και τη στιγμή της παρέμβασης και της φροντίδας. Η 
εικόνα ενός παιδιού, όπως και μια φωτογραφική εικόνα, 
δεν είναι και δεν πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως κάτι 
τυχαίο, ως μια σειρά από αδιευκρίνιστα γεγονότα, 
αλλά ως ένα αποτέλεσμα ενεργειών με πρόθεση και 
λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο και την προσωπική 
ιστορία.

[1] Είτε αυτή είναι το φωτογραφικό φιλμ, είτε ο επεξεργαστής μίας ψηφιακής μηχανής

[2] Ο άνθρωπος αποτελεί το μόνο έμβιο είδος που απαιτεί τόσο πολύ αναπτυξιακό χρόνο για να μπορέσει να επιβιώσει μόνος, ενώ 

αυτός που του εξασφαλίζει την επιβίωση δεν είναι ούτε τα νύχια, ούτε τα αγκάθια, ούτε τα φτερά, ούτε τα δόντια, αλλά το το γεγονός 

ότι ζει εντός κοινωνίας.

[3] Σε αντίθεση με την αναδυόμενη κουλτούρα της αυτο-φροντίδας.

[4] Είτε αυτός είναι επαγγελματίας φροντίδας, είτε ο γονιός.

[5] Μέσα από μία άνευ όρων αποδοχή.

[6] Από το κατά πόσο είμαστε κοινωνικά χρηστικοί και χρήσιμοι ή επιθυμητοί και δημοφιλείς.
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Κάθε πτυχή της ανάπτυξης ενός παιδιού διέπεται 
από δύο βασικούς συν-διαμορφωτές, τη φύση και 
την ανατροφή ή φροντίδα. Η φύση αναφέρεται στα 

γενετικά χαρακτηριστικά που κληρονομεί ένα παιδί από 
τους γονείς του και η φροντίδα, στους διαφορετικούς 
περιβαλλοντικούς παράγοντες που έχουν επηρεάσει 
την ανάπτυξή του με την πάροδο των ετών.

Η θεωρία των οικολογικών συστημάτων του 
Bronfenbrenner υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη ενός 
ατόμου πραγματοποιείται καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής 
του, μέσω κοινωνικών και ψυχολογικών διαδικασιών 
σύνθετης και αμοιβαίας αλληλεπίδρασης μεταξύ του 
ατόμου και του περιβάλλοντός του. Οι Bronfenbrenner 
και Morris ισχυρίζονται ότι το περιβάλλον αποτελείται 
από ένα σύστημα εμφώλευσης αλληλοσυνδεόμενων 
μικρότερων συστημάτων: το μικρο-, το μακρο-, το 
εξω, το μεσο- και το χρονοσύστημα, καθένα από τα 
οποία ποικίλλει σε σχέση με την επιρροή του στο παιδί, 
λειτουργώντας με τρόπο ώστε είτε να διατηρεί είτε 
να αναστέλλει την ανάπτυξή του. Το μικροσύστημα 
περιγράφει τα άμεσα προς το παιδί πλαίσια όπως το 
οικογενειακό, το σχολικό και τις ομάδες ομηλίκων. 
Στοχευμένες παρεμβάσεις σε αυτό το επίπεδο έχουν 
ευνοϊκά αποτελέσματα στο παιδί.

https://angelamsewell.wordpress.com/families-and-
individuals-in-societal-contexts

Το βρέφος από τη στιγμή της γέννησής του αλληλεπιδρά 
με το πρόσωπο που το φροντίζει, συνήθως τη μητέρα, 
στην οποία επικοινωνεί και εκφράζει τις ανάγκες και τις 
διαθέσεις του. Ο τρόπος που η μητέρα θα ανταποκριθεί 
στα μηνύματα του βρέφους είναι καθοριστικής σημασίας 
για την μετέπειτα εξέλιξή του καθώς το βρέφος μαθαίνει 
για το αν μπορεί να στηριχτεί σ’ εκείνη για να του 
προσφέρει ασφάλεια και παρηγοριά. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα να αναπτυχθεί ένας συναισθηματικός 
δεσμός ανάμεσα στο βρέφος και τη μητέρα. Σύμφωνα 
με τη θεωρία του δεσμού του Bowlby, η συνθήκη αυτή 
είναι απαραίτητη για να προχωρήσει ομαλά η ψυχική 
ανάπτυξη του βρέφους. Η φύση και η μορφή αυτής 
της πρωταρχικής σχέσης γίνεται ένα μοντέλο για το 
παιδί, για τις μετέπειτα σχέσεις που θα κάνει στη ζωή 
του, προκαλώντας έτσι προσδοκίες για το αν θα είναι 

ό δεσμός και 
η φροντίδα 
του παιδιού
Μαρία Σιώζιου
[Ειδική Παιδαγωγός, MSc 
// Ξενώνες Εφήβων «Πλόες» - ΕΨΥΜΕ]

άξιο αγάπης και κατά πόσο μπορεί να βασιστεί στους 
άλλους και να εμπιστευτεί τον κόσμο γύρω του. 

Στη συνέχεια η Ainsworth εισήγαγε την έννοια της 
«Ασφαλούς Βάσης», κατά την οποία το βρέφος 
χρησιμοποιεί τη διαθεσιμότητα της μητέρας ως ασφαλή 
βάση για να εξερευνήσει το περιβάλλον και να δοκιμάσει 
νέες δεξιότητες. Η έρευνα της Ainsworth μας έδειξε 
ότι ανάλογα με τον τρόπο που θα ανταποκριθεί η 
μητέρα στις ανάγκες του βρέφους, εκείνο θα αναπτύξει 
μια από τις τρεις μορφές δεσμού: τον ασφαλή, τον 
ανασφαλή και τον αποδιοργανωμένο ή αδιαφοροποίητο. 
Δηλαδή, φαίνεται πως το είδος του πρωταρχικού δεσμού 
δημιουργεί κάποια «εσωτερικά μοντέλα εργασίας» τα 
οποία επιδρούν στο άτομο, στον τρόπο που βλέπει τον 
εαυτό του ως βρέφος και στη συνέχεια ως έφηβος 
και ως ενήλικας.

Τα παιδιά που έχουν αναπτύξει έναν ασφαλή δεσμό 
με το πρόσωπο που τα φροντίζει, νιώθουν χαρά, 
ικανοποίηση και αντιλαμβάνονται το πρόσωπο 
αυτό ως αξιόπιστο, υποστηρικτικό και ευαίσθητο. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τα ίδια συναισθήματα να 
επεκτείνονται σταδιακά προς τους ομηλίκους και 
τους εξωοικογενειακούς θεσμούς. Σε ό,τι αφορά τους 
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εαυτούς τους τα παιδιά αισθάνονται ασφάλεια και 
σιγουριά για να εξερευνήσουν το περιβάλλον και να 
δοκιμάσουν νέες δεξιότητες. Συνεπώς, εμφανίζουν 
καλύτερη γνωστική λειτουργία, ακαδημαϊκά κίνητρα και 
επιδόσεις, αναπτύσσουν ευκολότερα την ανθεκτικότητα, 
την ανεξαρτησία, τον έλεγχο των συναισθημάτων και 
την ενσυναίσθηση. Επιπλέον, αντιλαμβάνονται τους 
εαυτούς τους ως άξιους αγάπης, αποκτούν εμπιστοσύνη 
στις ικανότητές τους, στις κοινωνικές τους δεξιότητες 
και αναπτύσσουν θετική αυτοεκτίμηση.

Αντίθετα, τα παιδιά εκείνα των οποίων η εμπειρία 
του πρώιμου δεσμού, για οποιονδήποτε λόγο, δεν 
διαπνέονταν από ζεστασιά και συνέπεια, ούτε ένιωσαν 
κάποια προστασία απέναντι στο φόβο και το άγχος, 
προσδιορίζονται ως ευάλωτα παιδιά. Θεωρούνται ότι 
έχουν υψηλό επίπεδο ανάγκης, σύνθετες κοινωνικές και 
συναισθηματικές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς 
και κάποιες φορές προβλήματα ψυχικής υγείας. Για τον 
λόγο αυτό χρειάζονται ένα δομημένο περιβάλλον με 
όρια και την παρουσία ενός σταθερού και αξιόπιστου 
ενήλικα για να αισθανθούν σίγουρα και ασφαλή, 
προκειμένου να κάνουν τις νέες μεταβάσεις που 
χρειάζονται στη ζωή τους. Τα πρόσωπα φροντίδας θα 
πρέπει να κατανοούν αυτό που τα παιδιά προσπαθούν να 
επικοινωνήσουν με τη συμπεριφορά τους, όπως επίσης 
να κατανοούν τον εσωτερικό κόσμο και τις ανάγκες 
τους. Θα πρέπει επίσης να δείχνουν ευαισθησία και να 
εναρμονίζονται με τις συναισθηματικες εμπειρίες των 
παιδιών. Η προσοχή που θα δείξουν στα παιδιά θα τους 
επιτρέψει να αναπτύξουν μια συντονισμένη κατανόηση 
γύρω από τον εσωτερικό τους κόσμο και τις ανάγκες 
τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να προσδιορίσουν το 
πώς θα τις υποστηρίξουν. Αυτή η στάση θα κάνει τα 
παιδιά να νιώθουν ότι τα προσέχουν, ότι τα ακούν και 
ότι τα περιβάλλουν με ενδιαφέρον.
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Eυρωπαϊκά 
Προγράμματα
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Είμαστε περήφανοι για τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα 

EASY COOKING, ERASMUS+ Επαγγελματική Εκπαίδευση. 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ως Εθνική 

Μονάδα Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης, βράβευσε το Πρόγραμμα Easy Cooking 

ως τη καλύτερη πρακτική της περιόδου 2014-2020.

Το Easy Cooking είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδοτημένο 

από την Ε.Ε. και το ΙΚΥ, το οποίο μετά από δύο χρόνια 

υλοποίησης έληξε στις 31/08/2019. Το πρόγραμμα 

συντονιζόταν από το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής 

“ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ” σε συνεργασία με το Χαροκόπειο 

Πανεπιστήμιο, τον φορέα μας “Πλόες” Ε.ΨΥ.ΜΕ, την 

Οργάνωση Γη, το Fundació Ramon Noguera (Ισπανία), 

ORCHARDVILLE (Αγγλία) και ARCIL (Πορτογαλία).

Στόχος του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη ενός οδηγού 

μαγειρικής με εύκολες και υγιεινές συνταγές σε μορφή 

«κείμενο για όλους» προκειμένου άνθρωποι με νοητική 

αναπηρία να είναι σε θέση να το χρησιμοποιούν με 

ευκολία. 

ΠρόΓραμμα EASY COOKING  
ΒραΒειό ΚαΛΥΤερΗΣ ΠραΚΤιΚΗΣ ΤΗΣ ΠεριόΔόΥ 2014-2020
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Tο τμήμα “ Έρευνας και Ανάπτυξης” (Research & 

Development) αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων 

και δεξιοτήτων για την αξιοποίηση των ευκαιριών 

χρηματοδότησης έργων που προσφέρουν τα Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα. Με την ολοκλήρωση των υποβληθέντων 

έργων ο οργανισμός “ΠΛΟΕΣ” ΕΨΥΜΕ έχει αποκτήσει 

γνώσεις σχετικές με το σχεδιασμό, τη διαχείριση και 

την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται μέσα από 

Call: 

Partnerships for Digital Education Readiness in the field of Vocational Education and Training (KA226-VET)

Provisional Title: 

Social Learning Platform Project

Application deadline: 

29 October 2020, 12:00 Brussels time

Proposed project duration: 

01-03-2021 to 28-02-2023 (maximum duration: 24 months)

Η κύρια ιδέα πίσω από το έργο είναι να:

Προσφέρει υψηλό επίπεδο διαδικτυακής, μικτής μορφής (ζωντανή & online), προσβάσιμη σε όλους. Σε αυτό το 

πλαίσιο, το έργο επικεντρώνεται στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών και στοχεύει στη συνεργασία με παρόχους 

ψηφιακής τεχνολογίας για την ανάπτυξη ποιοτικού και ευέλικτου ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, το 

οποίο θα μπορεί να προσαρμόζεται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Συμπερασματικά, ο στόχος του είναι 

να αναπτύξει μια πλατφόρμα κοινωνικής μάθησης για άτομα με διανοητική και αναπτυξιακή αναπηρία που 

υποστηρίζονται και λειτουργούν τόσο από τη φυσική όσο και από την ψηφιακή παρουσία εκπαιδευμένων 

επαγγελματιών ψυχικής υγείας.

Έρευνα 
& ανάπτυξη

τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής. Κυρίως όμως ο 

οργανισμός έχει καταφέρει να αποκτήσει τις δεξιότητες 

που είναι απαραίτητες για να υποστηρίξουν έναν φορέα 

σε όλες τις φάσεις ενός συγχρηματοδοτούμενου έργου, 

από το σχεδιασμό του και την ολοκλήρωση του, μέχρι 

και την κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του.

Στην παρούσα χρονική στιγμή το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης έχει καταθέσει και περιμένει τα αποτελέσματα 

για τα παρακάτω έργα: 
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Κατανοώντας τις ανάγκες των ωφελούμενων του φορέα “ΠΛΟΕΣ” ΕΨΥΜΕ αλλά και γενικότερα του χώρου 

της ψυχικής υγείας η ομάδα του τμήματος “ Έρευνας και Ανάπτυξης” είναι στη διαδικασία συγγραφής αλλά 

και αναζήτησης ευρωπαικών συνεργασιών για τα παρακάτω:

Call: 

TBA

Provisional Title: 

Autism Friendly Spaces Employability twist:  

ASD friendly environments guide and checklist for creating and supporting a working environment

Proposed project duration:  

October 2020 – September 2023 (36 months)

Η κύρια ιδέα πίσω από το έργο αυτό είναι να:

 αναπτυχθεί μια ατομικά προσαρμοσμένη μέθοδος για την προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας 

για άτομα στο φάσμα του αυτισμού, ένας οδηγός για την απασχολησιμότητα σε φιλικά περιβάλλοντα προς τον 

αυτισμό που οδηγούν στην κοινωνική ένταξη και στην οικονομική ανεξαρτησία. Μια λεπτομερής περιγραφή 

των απαιτήσεων και ιδιαιτεροτήτων του αυτιστικού φάσματος, έτσι ώστε τα άτομα που βρίσκονται στο 

αυτιστικό φάσμα να έχουν την επιλογή να βρουν και να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας, σε μέρη, 

χώρους, υπηρεσίες κ.λπ. υπό συνθήκες που καθιστούν τους χώρους εργασίας φιλόξενους και διαχειρίσιμους 

για τον πληθυσμό-στόχο.

39



Call: 

Creative Europe

Provisional Title: 

Em-plication

Proposed project duration:  

24 - 36 months

Η κύρια ιδέα πίσω από το έργο είναι να:

δημιουργήσει μια παράσταση βασισμένη στα τέσσερα οικουμενικά συναισθήματα. Προκειμένου να επιτευχθεί 

ο πρωταρχικός στόχος, το έργο θα εστιάσει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συναισθηματικής έκφρασης ατόμων 

με αναπτυξιακές και νοητικές προκλήσεις (DD / ID).

Τα συναισθήματα επιτρέπουν στους ανθρώπους να αγκαλιάσουν τη ζωή με ειλικρίνεια, δημιουργικότητα και 

ενθουσιασμό. Τα συναισθήματα ζωντανεύουν τα άτομα, δίνοντας χρώμα και υφή στις εμπειρίες. Η αίσθηση 

του πλήρους φάσματος των συναισθημάτων είναι ζωγραφική με μια πλήρη παλέτα χρωμάτων. Ωστόσο, 

πρέπει να γνωρίσουμε και να κατανοήσουμε τι είναι τα συναισθήματα και τι μπορούμε να μάθουμε από αυτά.

Η παράσταση:

η τελική πνευματική παραγωγή, θα αποτελείται από την καλλιτεχνική έκφραση των συμμετεχόντων μέσω 

τεσσάρων μορφών τέχνης: δράματος, χορού, μουσικής και ζωγραφικής ενοποιημένες μέσα σε μία παράσταση.

Call: 

Erasmus+ 2020, Strategic Partnership 

Provisional Title: 

Basketism: Exploring basketball boundaries

Proposed project duration:  

24 - 36 months

Η κύρια ιδέα πίσω από το έργο είναι να:

αναπτυχθεί ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα που βρίσκονται στο Autistic Spectrum Disorder (ASD) να ασκήσουν 

το άθλημα του μπάσκετ με όλες τις απαραίτητες προσαρμογές που απαιτούνται (γήπεδο μπάσκετ, προγράμματα 

προπόνησης, προσέγγιση κ.λπ.). Αυτή η προσπάθεια θα ενισχυθεί από ευρωπαϊκούς συλλόγους μπάσκετ: 

Παναθηναϊκός BC (Ελλάδα), Get Epinal (Γαλλία) και ομάδες από τη Σκανδιναβία που θα ανακοινωθούν. Η 

Διεθνής Ομοσπονδία Μπάσκετ (FIBA) έχει κληθεί να υποστηρίξει και να ενσωματώσει όλες τις ομάδες και 

να εφαρμόσει ένα πρωτάθλημα / κύπελλο μεταξύ των προαναφερθέντων συλλόγων. Η Special Olympic 

Greece έχει συμφωνήσει να υποστηρίξει και να διαδώσει ολόκληρο το έργο με βάση την πολυετή εμπειρία 

του οργανισμού στον τομέα του αθλητισμού και της αναπηρίας. Το έργο σκοπεύει να επιτρέψει σε άτομα με 

ASD να συμμετάσχουν σε αθλήματα και να είναι σωματικά ενεργά μέσω αυτού του έργου με τον μοναδικό 

τρόπο που προσκαλούν, κατανοούν και αλληλεπιδρούν με το κοινωνικό περιβάλλον.

40



Όπως πιθανά γνωρίζετε, ο φορέας “ΠΛΟΕΣ” ΕΨΥΜΕ είναι μέλος του πανευρωπαικού οργανισμού παρόχων 

υπηρεσιών EASPD (www.easpd.eu).

Σύμφωνα με το νέο καταστατικό της EASPD, όλες οι μόνιμες επιτροπές έχουν πλέον γίνει Φόρουμ Μελών 

(MF).

Ο φορέας “ΠΛΟΕΣ” ΕΨΥΜΕ θεωρεί επιβεβλημένη την εμπλοκή του φορέα σε διεθνή forum που αφορούν 

πρωτίστως στην ενεργητική στάση εκπροσώπησης των δικαιωμάτων και ίσων ευκαιριών των ωφελούμενών 

του αλλά και  στη δημιουργία συνεργασιών, ανταλλαγής και δημιουργίας καινοτόμων  πρακτικών. 

Η εμπλοκή των συναδέλφων, ως εκπρόσωποι του φορέα, εκτιμάται ως ιδιαίτερα σημαντική και ουσιώδης. 

Είναι η δική τους παρουσία και ενεργητική εμπλοκή που θα υπογραμμίσει τα προβλήματα του χώρου. Οι 

συνάδελφοί μας ως έμπειροι επαγγελματίες ψυχικής υγείας θα έχουν την ευκαιρία να υπογραμμίσουν 

την ανάγκη έμπρακτης υποστήριξης των ευπαθών ομάδων στις οποίες καθημερινά προσφέρουμε όλοι τις 

υπηρεσίες μας, τις ελλείψεις που υπάρχουν, τις λύσεις που έχετε διαπιστώσει ότι μπορούν να δωθούν.

Τα επιλεγμένα μέλη ανά θεματική ομάδα εργασίας είναι:

Arts and Culture 

Active member - Θωμαϊς Μυτακίδου 

thomai_myt@yahoo.gr 

Early Intervention

Active member - Λούλα Κοντού       

loula.kontou@gmail.com

Observer member – Εύη Τσαφάρη      

evitsafari@gmail.com 

Employment 

Active member - Όλγα Ρωμανού      

o.romanou@gmail.com 

Observer member – Νίκος Βασάλος     

vasalosnik@gmail.com 

Inclusive Living

Active member - Ελένη Ιατρίδου          

ronetoble@yahoo.gr 

Observer member – Ελεονώρα Γκουσιάρη 

ele.gkousiari@gmail.com 

Person-Centred Technology 

Active member  - Διονύσης Σέρρας       

dserras@epsyme.gr 

Observer member – Αγγελική Λουλούμαρη 

alouloumari@yahoo.gr 

Education 

Active member - Λένια Μπακογεώργου 

triantafyllenia@hotmail.com 

Observer member – Όλγα Ρωμανού      

o.romanou@gmail.com

EASPD 
Member 
forums
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Δράσεις //
εκδηλώσεις
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χριστουγεννιάτικοι Στολισμοί 
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όμάδα εργαστηρίου 

Με τη συγχρηματοδότηση  της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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χριστουγεννιάτικες ευχές 
από τις ομάδες μας
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εξωτερικά προγράμματα

Με τη συγχρηματοδότηση  της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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εργαστήρι 
χριστουγέννων  
Στα πλαίσια των εορταστικών ημερών οι έφηβοι των 

Ξενώνων “ΠΛΟΕΣ” δημιούργησαν χριστουγεννιάτικες 

κάρτες για να τις διανείμουν σε αγαπημένα τους πρόσωπα



53



54



55



56

εργαστήρι εbru
με την Κατερινα Μόμιτσα
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εργαστήρι γλυπτικής με 
ανακυκλώσιμα υλικά
Μαργαρίτα Ράντεβα
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Oμάδα 
Ζαχαροπλαστικής
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στους Ξενώνες εφήβων “Πλόες”
Οκτώβριος 2020
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Οι έφηβες του 
Ξενώνα Πλόες
γράφουν για 
την Φροντίδα

64

σχέδιο της έφηβης Χ.Γ.
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Ο φορέας «Πλόες» ΕΨΥΜΕ, από την αρχή της λειτουργίας 
της (1998) είχε σαν κεντρικό της στόχο να αναπτύξει δίκτυο 
δομών για την κοινοτική φροντίδα και περίθαλψη στην 
ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Πρόσφατα, στο δίκτυο των δομών της, προστέθηκε το 
οικοτροφείο «Όστρια», που  ξεκίνησε τη λειτουργία του τον 
Αύγουστο  του 2020 και έρχεται να καλύψει ένα κρίσιμο 
κενό στον τομέα της φροντίδας στην κοινότητα του Πειραιά. 
Το οικοτροφείο λειτουργεί στο κέντρο της πόλης, είναι 
πλήρως ανεπτυγμένο και θα φιλοξενεί 15 ενοίκους με 
αυτισμό χαμηλής και μέσης λειτουργικότητας. 
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όι υποστηρικτές μας:

όι χορηγοί μας:
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Με τη συγχρηματοδότηση  της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΛΟΕΣ/ΕΨΥΜΕ
Μάρκου Μπότσαρη 33, Τ.Κ. 186 48 
Τηλ: 210 4635391
email: info@epsyme.gr // www.epsyme.gr 
FB: @epsyme1998

Κ.Ημ.Α. 1
Αγ. Ευθυμίου 4, Τ.Κ. 18755, Κερατσίνι  
Τηλ: 210 4328281 // Φαξ: 210 4317210
email: autism@epsyme.gr

Κ.Ημ.Α. 2
Μάρκου Μπότσαρη 33, Τ.Κ. 186 48  
Τηλ: 210 4635391 
email: info@epsyme.gr // www.epsyme.gr  
FB: @epsyme1998

ΣΧΕΔΙΑ
Μάρκου Μπότσαρη 33, Τ.Κ. 186 48  
Τηλ: 210 4635391

ΞΕΝΩΝΑΣ Α & ΞΕΝΩΝΑΣ Β ΕΦΗΒΩΝ
Τσουκανέλη 7, Τ.Κ. 174 55, Άλιμος   
Τηλ: 210 9813277
email: info@epsyme.gr // www.epsyme.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΦΗΒΩΝ
Κορυτσάς 33 , Τ.Κ. 173 42, Άγιος Δημήτριος  
Τηλ: 210 9930433   
email: info@epsyme.gr // www.epsyme.gr

ΟΣΤΡΙΑ
Εθ. Αντιστάσεως 31, Τ.Κ. 185 31, Πειραιάς  
Τηλ: 210 4175413

ΚΑΤΑΡΤΙ
Μάρκου Μπότσαρη 33, Τ.Κ. 186 48  
Τηλ: 210 4635 391 // Φαξ: 210 4419181
email: contact@katarti.gr // www.katarti.gr


