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Aγαπητές-οί, φίλοι-ες

Δεν φαίνεται αλήθεια -σαν χθες να πέρασε- 
το διάστημα από τον Ιανουάριο του 2021 
που εκδόθηκε το τελευταίο μας Νews 

Letter μέχρι σήμερα, κι αυτό γιατί πέρασαν οκτώ 
μήνες που μάλλον θα μου ήταν ευκολότερο να 
απαριθμήσω τι δεν περάσαμε.

Βιώνουμε μια περίοδο που όλοι είμαστε λαβωμένοι, 
έχουμε αιφνιδιαστεί και δεν βρίσκουμε απάγκιο. 
Δεν ξέρουμε πια σε ποια αναγκαιότητα να 
ενδώσουμε.

Όμως αξίζει να σταθούμε σε αυτό που έλεγε ο 
Τσέζαρε Παβέζε: 

«Η μόνη χαρά στη ζωή είναι να αρχίζεις».

Έτσι λοιπόν κι εμείς με τη νέα σχολική χρονιά 
αρχίζουμε με την έκδοση του νέου  -πολυσέλιδου 
τεύχους (+4) που ετοιμάσαμε για εσάς.

Αφήνοντας πίσω τις άσχημες και όμορφες 
στιγμές, εδώ στους «Πλόες» συνεχίζουμε να 
αντιστεκόμαστε δημιουργικά.

Τα άρθρα του τεύχους που έχετε στην οθόνη σας 
είναι άρθρα με κύριο θέμα τους «γονείς». Είναι δε 
το πρώτο τεύχος με αυτή τη θεματολογία, αφού 
θα συνεχιστεί και στο επόμενο, άλλωστε είναι ένα 
θέμα που μάλλον δεν εξαντλείται ποτέ.

Στο τεύχος αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι  
η πρώτη φορά που φιλοξενούμε άρθρα από δύο 
συγγραφείς, την κα Ελένη Πριοβόλου και την κα 
Σοφία Μαντουβάλου, που μας έκαναν την τιμή να 
γράψουν και τις ευχαριστούμε θερμά.

Εδώ θα ήθελα να συμπληρώσω επίσης, θερμές 
ευχαριστίες στην κα Μυρσίνη Πυκνή, επιμελήτρια 
ανηλίκων και κοινωνικής αρωγής στον Πειραιά - 
που μέσα από ένα οδοιπορικό στην Ικαρία, μας 
μετέφερε εξαιρετικές πληροφορίες για τους 
γονείς που βρίσκονται εκτός μητροπολιτικού 
κέντρου μαζί με ένα μαγικό φωτογραφικό υλικό.

Συνολικά βέβαια θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους 
τους συναδέλφους, που δίνουν με τόση έγνοια το 
χρόνο τους για να εκδοθεί το κάθε τεύχος μας.

Μια τελευταία σημείωση που θα ήθελα να κάνω, 
είναι ότι θα παρατηρήσετε στις σελίδες με τίτλο 
«Λεύκωμα», να ξεκινά με τα καλοκαιρινά μας 
στιγμιότυπα και να πηγαίνει χρονικά προς τα πίσω 
μέχρι εκεί που σας αφήσαμε στο προηγούμενό 
μας τεύχος.

Σας ευχόμαστε καλύτερο χειμώνα και θα κλείσω 
με κάτι που γράφει στο βιβλίο του 
«ACETO, ARCOBELENO Οι λέξεις μου» 
ο Εrri De Louca:      
 
«…είναι παράξενο πώς ένας εγκλεισμός μπορεί 
να έχει τόση κινητικότητα…». 

Φλώρα Σαρτζετάκη,
Διευθύντρια Επικοινωνίας & Ανάπτυξης
«Πλόες» ΕΨΥΜΕ

Editorial
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Σιμέλα Δυναμίδη
[Κοινωνική Λειτουργός, 
Πρόεδρος του φορέα «Πλόες» ΕΨΥΜΕ]

Αντί
Προλόγου

Το νέο μας πολυσέλιδο τεύχος είναι 
κυρίως αφιερωμένο σε ένα θέμα τόσο 
χιλιοειπωμένο μα ταυτόχρονα τόσο επίκαιρο, 

αλλά και διαχρονικό, με τεράστιες διαστάσεις, 
με προεκτάσεις και προσεγγίσεις κοινωνικές, 
πολιτικές, οικονομικές κ.ά. Ξεκινάμε, λοιπόν, 
μια σειρά αφιερωμάτων στο πολυδιάστατο θέμα 
«γονείς».

Η ίδια η ετυμολογία της λέξης (γίγνομαι) 
παραπέμπει στην αρχή της ύπαρξης και στην 
διαρκή διεργασία της εξέλιξης του ανθρώπου. Η 
θέαση του θέματος από την σκοπιά των «ειδικών» 
δεν περιορίζει καθόλου τις διαστάσεις του: 

Οι γονείς αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του 
εξυπηρετούμενου πληθυσμού στις δομές που 
σχετίζονται με την ψυχική υγεία, είτε με υπηρεσίες 
που απευθύνονται αποκλειστικά στους ίδιους 
(πριν ή αφού αποκτήσουν το ρόλο του γονέα) είτε 
με υπηρεσίες που σχετίζονται με τα παιδιά τους. 

Οι κοινωνικές και οικονομικές  συνθήκες 
διαβίωσης επίσης αποτελούν πεδίο παρέμβασης 
των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, όπως επίσης 
και οι πολιτικές προεκτάσεις που μπορεί να 
υπάρξουν σε θεσμικά ζητήματα, όπως το επίκαιρο 
θέμα της συνεπιμέλειας. 

Ο φορέας «Πλόες» ΕΨΥΜΕ, σε όλες τις δομές και 
τις δράσεις της, έχει τοποθετήσει τους γονείς σε 
κομβικό ρόλο. 
Από την πρωτοβάθμια φροντίδα έως τη 
συμπεριληπτική διαβίωση, φροντίζει να τους 
εμπλέκει ενεργά στο θεραπευτικό πλάνο. 
Η ολιστική παρέμβαση εξάλλου προϋποθέτει τη 
συμμετοχή των σημαντικών για τον ωφελούμενο 
προσώπων και συστημάτων στο σχεδιασμό της 
παρέμβασης. 
Η συμβουλευτική γονέων, η ψυχοθεραπεία, η 
θεραπεία οικογένειας συμπληρώνουν σχεδόν 
κάθε παρέμβαση. 

Η εκπαίδευσή τους μέσω εξιδικευμένων 
προγραμμάτων, η συμμετοχή τους σε σχολές 
γονέων, η προώθηση της συλλογικής έκφρασης 
και της εκπροσώπησής τους, η πληροφόρηση και 
σύνδεση με τα δικαιώματά τους, είναι επιπλέον 
τομείς που προωθούνται από τη διεπιστημονική 
ομάδα κάθε δομής. 

Για εμάς, οι γονείς είναι ταυτόχρονα και 
«συνθεραπευτές», είναι αυτοί που με τη στάση 
και τους χειρισμούς τους μπορούν να καθορίσουν 
σε μεγάλο βαθμό την πορεία του θεραπευτικού 
σχεδίου, βασισμένου πάντα σε σχέσεις αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης και σεβασμού. 
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Στις συνθήκες εγκλεισμού και κοινωνικής 
αποστασιοποίησης που βιώνουμε τον τελευταίο 
χρόνο, με την απαισιοδοξία, το φόβο, το αίσθημα 
του αβοήθητου να κυριαρχούν, οι καθημερινές 
δυσκολίες οδηγούν σε αδιέξοδα. 
Οι επαγγελματίες του φορέα απ’ την πρώτη 
στιγμή, αξιοποιώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά 
μέσα, διατήρησαν την επαφή με τους γονείς και 
δημιούργησαν νέα εργαλεία παρέμβασης και 
υποστήριξης. 
Η εξ αποστάσεως υποστήριξη γονέων ατόμων 
με αυτισμό είναι ένα από αυτά, υλοποιείται 
από το ΚΗΜΑΙΙ και περιλαμβάνει διαδυκτιακά 
webinars, ομάδες γονέων, ατομικές συνεδρίες και 
παρέμβαση κατ΄οίκον. 

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το θεμελιώδη 
ρόλο των γονέων στα πρώτα χρόνια της ζωής του 
παιδιού, όπως κανείς δε μπορεί να υποτιμήσει 
την αγωνία για την εξασφάλιση των παιδιών 
τους όταν αυτοί θα είναι πια ανήμποροι να τα 
φροντίσουν: «Δεν μπορώ να πεθάνω», είναι μια 
φράση που ακούγεται συχνά. Τόσο κυνική, μα 
τόσο πραγματική... 

Αυτήν την τόσο απαραίτητη ανακούφιση στους 
γονείς έχει σκοπό να προσφέρει το οικοτροφείο 
«ΟΣΤΡΙΑ» για ενήλικες με αυτισμό, στον Πειραιά.

Ακόμη και οι γονείς που δείχνουν παραίτηση ή 
αδιαφορία, που συχνά διακινούν τα αρνητικά 
μας συναισθήματα, που χάθηκαν σε δικά τους 
αδιέξοδα, που ξέχασαν το ρόλο τους, αξίζουν 
την ευκαιρία να ξεκλειδώσουν την αγάπη και την 
φροντίδα.
Αυτήν την επανασύνδεση, αυτό το ξανα-
αγκάλιασμα, σκοπεύει να προσφέρει το 
πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής παρέμβασης εφήβων 
με τους δύο ξενώνες και το Κέντρο Ημέρας.

Έτσι κι αλλιώς, όλοι οι γονείς ήταν κάποτε παιδιά 
κι αυτό το παιδί μέσα μας πρέπει όλοι να το 
ανακαλύψουμε και να το αγαπήσουμε. Μια σχέση 
που μας καθορίζει και ποτέ δεν τελειώνει.
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Επίκαιρα & άλλα
Νέα της 

Ψυχικής Υγείας
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Κωνσταντίνα Μηλιώνη
[Ψυχολόγος, Γνωσιακή -  Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεύτρια
Κέντρο Ημέρας ΚΗΜΑ ΙΙ & Σχεδία, «Πλόες» ΕΨΥΜΕ]

Η υποστήριξη της οικογένειας 
στο κέντρο διημέρευσης - 

ημερήσιας φροντίδας 
Εφήβων & Ενηλίκων 
με αυτισμό & νοητική υστέρηση

Κάθε άνθρωπος στη ζωή του μπορεί να βιώσει 
τόσο ευχάριστες όσο και δυσάρεστες και 
επώδυνες καταστάσεις. Αυτό όμως που, με 

βάση θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικά 
δεδομένα, έχει εκτιμηθεί είναι ότι το μέγεθος των 
επιπτώσεων που μπορεί να έχουν στην ζωή του 
καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό από το πώς θα 
τις διαχειριστεί. Καθορίζεται από την ικανότητά 
του να ξεπερνά τα προβλήματα και τις δύσκολες 
καταστάσεις, να προσαρμόζεται και να συνεχίζει 
τη ζωή του. Αυτή η ικανότητα ονομάζεται ψυχική 
ανθεκτικότητα. 

Αν ανατρέξει κανείς στη βιβλιογραφία, θα βρει 
πολλούς ορισμούς για την ψυχική ανθεκτικότητα, 
οι οποίοι ωστόσο έχουν κοινά στοιχεία μεταξύ 
τους. Ένας ορισμός για την ψυχική ανθεκτικότητα 
είναι η ικανότητα του ατόμου να ξεπερνά τις 
αντιξοότητες, τις στρεσογόνες καταστάσεις, τις 
κρίσεις και να προχωρά, να εξελίσσεται. 

Ένας άλλος ορίζει την ψυχική ανθεκτικότητα ως 
μια δυναμική διαδικασία θετικής προσαρμογής, 
παρά την ύπαρξη δύσκολων και αντίξοων 
συνθηκών. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι 
που έρχονται να προσθέσουν ότι, μέσω αυτής 
της διαδικασίας, το άτομο αποκτά  πρόσθετες 
δεξιότητες προστασίας και διαχείρισης από 
αυτές που είχε πριν. 

Η ικανότητα αυτή δεν αποτελεί ένα σταθερό 
χαρακτηριστικό που κάποιοι το έχουν, ενώ άλλοι όχι, 
αλλά καλλιεργείται, αναπτύσσεται και ενισχύεται 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Με αυτόν τον 
τρόπο όσο πιο ανθεκτικός είναι ένας άνθρωπος 
τόσο πιο «αλώβητα» θα ξεπεράσει αντίξοες και 
δύσκολες συνθήκες και θα προχωρήσει. 
Αντίθετα, ένας λιγότερο ανθεκτικός άνθρωπος 
θα δυσκολευτεί πιο πολύ να ανακάμψει 
παρουσιάζοντας έντονο άγχος, θλίψη και άλλα 
δυσάρεστα συναισθήματα, με σημαντικές 
επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική του υγεία, 
στη λειτουργικότητά του και γενικά στη ζωή του. 
Οι αντιξοότητες που μπορεί να προκύψουν στη 
ζωή κάποιου μπορεί να αφορούν μεταβατικές 
καταστάσεις, απώλειες, προβλήματα υγείας, 
οικογενειακά προβλήματα ή προβλήματα στις 
σχέσεις, οικονομικά προβλήματα, κρίσεις -όπως 
η πανδημία που έχει απασχολήσει τη χώρα μας 
και ολόκληρο τον κόσμο τον τελευταίο χρόνο. 

Η οικογένεια ως κεντρικό σύστημα στη ζωή ενός 
ανθρώπου αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία 
επιχειρεί να χτίσει κάποιος την ύπαρξή του, 
αρχικά ως παιδί και στη συνέχεια ως έφηβος, για 
να καταλήξει ως ενήλικας να δημιουργήσει νέες 
σχέσεις και μια νέα οικογένεια. 
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Ο γονεϊκός ρόλος από μόνος του αποτελεί μια 
συνθήκη που μπορεί να περιλαμβάνει πολλές 
δυσκολίες και προκλήσεις, παρά τα απέραντα 
και βαθιά θετικά συναισθήματα που νιώθει ένας 
γονέας. Οι γονείς σε αυτόν το ρόλο καλούνται 
καθημερινά να αντέχουν, να υπομένουν και να 
προσπαθούν να διαχειριστούν τα  προβλήματα και 
τις δυσκολίες που αφορούν τα παιδιά τους, αλλά 
και τις δικές τους προσωπικές δυσκολίες και τα 
δικά τους συναισθήματα. 

Τα προβλήματα αυτά μπορεί να ποικίλουν και να 
αφορούν τους τομείς: 

•	 Σωματική υγεία, όπως σοβαρές ασθένειες, 
χρόνια νοσήματα, σύνδρομα, αναπηρίες. 

•	 Ανάπτυξη, όπως διαταραχές της ανάπτυξης, 
μαθησιακές δυσκολίες.

•	 Συναισθηματικά προβλήματα, όπως άγχος, 
χαμηλή αυτοεκτίμηση, συναισθηματικές 
διαταραχές. 

•	 Οικογενειακά προβλήματα, όπως 
συγκρούσεις, διαζύγιο, απώλεια, κακοποίηση, 
οικονομική δυσχέρεια.

•	 Κοινωνικά προβλήματα, όπως ζητήματα 
συμπεριφοράς, άρνηση σχολείου, προβλήματα 
κοινωνικοποίησης. 

Όλ’ αυτά κάνουν το ρόλο του γονέα εξαιρετικά 
δύσκολο και πολλές φορές την ενασχόλησή 
του με το παιδί δυσλειτουργική και επώδυνη, 
καθιστώντας την ανάγκη για στήριξη συχνά 
επιτακτική. 

Οι παράγοντες που φαίνεται να συμβάλλουν στην 
ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας αφορούν 
δεξιότητες σε βασικούς τομείς της ζωής, όπως 
η ποιοτική επένδυση στις διαπροσωπικές σχέσεις 
και η σύνδεση με άλλους ανθρώπους, η απόδοση 
νοήματος στη ζωή, η εστίαση στο «εδώ και τώρα» 
με εφικτούς και ρεαλιστικούς στόχους, η έκφραση 
και η διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων, η 
βίωση θετικών συναισθημάτων, η φροντίδα του 
εαυτού και η καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης, αλλά 
και η εξασφάλιση ενός ισορροπημένου  τρόπου 
ζωής.

Η στήριξη των γονέων μπορεί να γίνει μέσα 
από τη συμμετοχή τους σε ατομικά και ομαδικά 
προγράμματα παρέμβασης, όπως συνεδρίες 
συμβουλευτικής γονέων, ατομικές συνεδρίες 
ψυχοθεραπείας, ομάδες ψυχοεκπαίδευσης και 
ψυχικής ενδυνάμωσης, ομάδες ψυχοθεραπείας, 

ομάδες και δίκτυα αλληλοβοήθειας και στήριξης.
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Κωνσταντίνα Μηλιώνη
[Ψυχολόγος Γνωσιακή -  Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεύτρια
Κέντρο Ημέρας ΚΗΜΑ ΙΙ & Σχεδία, «Πλόες» ΕΨΥΜΕ]

Συμβουλευτική, ψυχοθεραπεία, 

εκπαίδευση γονέων 
στο κέντρο διημέρευσης - 
ημερήσιας φροντίδας 
Εφήβων & Ενηλίκων 
με αυτισμό & νοητική υστέρηση

Η 
ανατροφή ενός παιδιού με ψυχικές 
διαταραχές και διαταραχές της ανάπτυξης, 
όπως η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και 

η Νοητική Υστέρηση, προκαλούν αναμφισβήτητα 
ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση σε ένα γονέα. Από 
την άλλη πλευρά, έχει αποδειχθεί ότι, χωρίς τη 
συμβολή της οικογένειας, η αποτελεσματικότητα 
της παρέμβασης και τα οφέλη που αποκομίζει το 
παιδί τους μετριάζονται. 
Να αναφέρουμε ότι η περιορισμένη συμβολή 
της οικογένειας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 
επιβάρυνση που δέχονται οι γονείς εφόσον 
κάμπτονται συναισθηματικά και αδυνατούν να 

ανταποκριθούν επαρκώς στο γονεϊκό τους ρόλο.

Η θετική προσαρμογή και η ενεργή αντιμετώπιση 
των ψυχοπιεστικών καταστάσεων που βιώνουν 
καθημερινά, μπορούν να τους ενδυναμώσουν, 
ώστε να καταφέρουν να τις διαχειρίζονται 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υπάρχουν 
πολλοί παράγοντες που μπορεί να σχετίζονται 
με αυτήν την ικανότητα προσαρμογής, τόσο 
ενδοοικογενειακοί όσο και εξωοικογενειακοί. 
Παράγοντες όπως τα ιδιοσυγκρασιακά στοιχεία 
των γονέων, η οικογενειακή συνοχή, ο τρόπος 
που διαχειρίζονται σκέψεις και συναισθήματα, η 
ικανότητά τους να προσαρμόζονται σε αντίξοες 
συνθήκες, αλλά και το θεραπευτικό, το ιατρικό και 
το ευρύτερο περιβάλλον στήριξης.

Η συμμετοχή σε καθένα από τα παραπάνω 
προγράμματα συμβάλλει στην ενίσχυση της 
ψυχικής ανθεκτικότητας και της θετικής 
προσαρμογής των γονέων και καθορίζεται από 
τη διάγνωση, το αίτημα και την αξιολόγηση των 
δυσκολιών κάθε οικογένειας. 

Οι συνεδρίες συμβουλευτικής 
& ψυχοθεραπείας μπορούν 
να βοηθήσουν τους γονείς:

- Να αναμορφώσουν τον τρόπο οργάνωσης της 
οικογένειας.
- Να βελτιώσουν τη δυναμική της αλληλεπίδρασης 
μεταξύ των μελών της. 
- Να αναγνωρίζουν τα θετικά στοιχεία στο παιδί 
τους.
- Να φροντίζουν να ξεκουράζονται και να βρίσκουν 
χρόνο για τον εαυτό τους.
- Να κατανοούν, να αποδέχονται τον εαυτό τους 
και να τον εμπιστεύονται στο γονεϊκό του ρόλο. 
- Να αποδεχτούν τη διάγνωση εστιάζοντας στο 
«πώς» και όχι μόνο στο «γιατί». 
- Να διαχειριστούν τα ενοχικά συναισθήματα για τα 
αίτια της διαταραχής, αλλά και για λανθασμένους 
χειρισμούς. 
- Να θέτουν ρεαλιστικούς στόχους 
προγραμματίζοντας ψύχραιμα και μεθοδικά το 
μέλλον.
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- Να προσπαθούν να χαίρονται οικογενειακές 
στιγμές και να βιώνουν θετικά συναισθήματα 
όπως η αισιοδοξία και η ελπίδα. 
- Να κατανέμουν το χρόνο τους μεταξύ της 
συζυγικής σχέσης, της οικογένειας και των 
παιδιών τους με τρόπους που διασφαλίζουν την 
οικογενειακή ισορροπία. 
- Να προσαρμόζονται με ευελιξία σε νέες 
συνθήκες και αποσταθεροποιητικές καταστάσεις. 
- Να διαχειρίζονται τα δυσάρεστα συναισθήματα. 
- Να μη χάνουν το χιούμορ τους.
- Να αναδομήσουν τις αρνητικές γνωστικές 
διεργασίες που σχετίζονται με τη διαταραχή και 
τις επακόλουθες καταστάσεις που προκύπτουν 
από αυτήν. 

Οι  ομάδες ψυχοεκπαίδευσης 
& ενδυνάμωσης μπορούν 

να βοηθήσουν τους γονείς:

- Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τη 
διαταραχή του παιδιού τους.
- Να μοιραστούν σκέψεις και συναισθήματα 
με άλλους γονείς που βιώνουν παρόμοιες 
καταστάσεις. 
- Να βιώσουν την αίσθηση του ανήκειν και της 
αμοιβαίας αποδοχής.
- Να αισθανθούν τη συναισθηματική ανακούφιση 
μέσω της αυθεντικής έκφρασης συναισθημάτων.  
- Να βιώσουν θετικά συναισθήματα. 
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μετάφραση Αντιγόνη Μάντζιου
[Ψυχολόγος, φροντίστρια στον Ξενώνα Εφήβων «Πλόες» ΕΨΥΜΕ]

«Αγαπητέ 
μελλοντικέ εργοδότη»

Ένας μαθητής από τη Βιρτζίνια, ο Ράιαν 
Λάουρι, έγινε πασίγνωστος στο LinkedIn 
όταν δημοσίευσε μια επιστολή 

με τίτλο «Αγαπητέ Μελλοντικέ Εργοδότη». 
Το γράμμα έλεγε τα εξής:

Αγαπητέ Μελλοντικέ Εργοδότη,
το όνομά μου είναι Ράιαν Λάουρι. 
Είμαι 19 ετών, ζω στο Λίσμπεργκ της Βιρτζίνια και 
έχω αυτισμό. 
Διαθέτω μοναδική αίσθηση του χιούμορ, είμαι 
προικισμένος στα μαθηματικά, πολύ καλός με την 
τεχνολογία και μαθαίνω πολύ γρήγορα.

Ενδιαφέρομαι για μια δουλειά που να έχει σχέση 
με τα κινούμενα σχέδια ή με την πληροφορική. 
Καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να ρισκάρετε δίνοντάς 
μου μια ευκαιρία, μιας και δεν μαθαίνω όπως οι 
υπόλοιποι άνθρωποι. 
Θα χρειαστώ έναν μέντορα που θα μου μάθει τις 
διαδικασίες, αλλά αν κάτι μου το εξηγήσεις καλά, 
το καταλαβαίνω αμέσως. 

Σας υπόσχομαι ότι αν με προσλάβετε και μου 
μάθετε τι να κάνω, θα σας ικανοποιήσει η δουλειά 
μου. Θα έρχομαι κάθε μέρα, θα κάνω ό,τι μου λέτε 
και θα δουλεύω πολύ σκληρά.
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου αν θέλετε να 
μιλήσουμε.

Με εκτίμηση,
Ράιαν Λάουρι

Μάθετε περισσότερα στο 

https://www.autismspeaks.org/workplace-
inclusion-now

-... Τα εθνικά δεδομένα δείχνουν ότι οι 
περισσότεροι αυτιστικοί ενήλικες είναι άνεργοι 
ή υποαπασχολούμενοι, παρά το γεγονός ότι 
έχουν τις δεξιότητες και την εξειδίκευση για να 
διακριθούν στο χώρο εργασίας τους.

Δουλεύουμε για να το αλλάξουμε αυτό έτσι ώστε 
άνθρωποι σαν τον Ράιαν να έχουν ευκαιρίες 
απασχόλησης με νόημα, που να τους γεμίζουν. 

Το Autism Speaks και οι συνεργάτες μας έχουμε 
στόχο να αλλάξουμε το χώρο εργασίας για όσους 
βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, μέσω του 
Workplace Inclusion Now (WIN). 

Το WIN φέρνει κοντά ανθρώπους (αυτιστικούς που 
αναζητούν εργασία και υπαλλήλους), εργοδότες 
και  συλλογικότητες προκειμένου να αυξηθούν 
οι ευκαιρίες απασχόλησης για αυτιστικά άτομα 
και να δημιουργηθεί ένα διαφορετικό και χωρίς 
αποκλεισμούς εργατικό δυναμικό. ...- 
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Το νέο σπίτι του
Κοι.Σ.Π.Ε. «Πλώρη»

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός «Πλώρη»
έχει λόγο να γιορτάζει.

Απέκτησε το δικό του σπίτι. 

Είμαστε ο Συνεταιρισμός του τομέα του Πειραιά 
και μετακομίσαμε στο κέντρο του Πειραιά. 

Μέσα στην δύσκολη περίοδο της καραντίνας, που 
οι συνθήκες ευνόησαν να κλείσουμε τις πόρτες 
μας και τις καρδιές μας, μάς δόθηκε ένα δώρο. 
Ένα δώρο από καρδιάς. 

Μας παραχωρήθηκε για 10 χρόνια ένας όροφος 
κοντά στο κέντρο του Πειραιά. 

Δωρητής ένας κύριος με σύνδρομο Asperger 
και η οικογένειά του, που δεν επιθυμούν να 
δημοσιοποιηθούν τα ονόματά τους. 

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός «Πλώρη» ως χώρος 
αλληλεγγύης εμπνέει τους συμπολίτες μας.

Με όχημά του το «Θέλουμε και Μπορούμε» 
συνεχίζουμε την προσπάθεια για επαγγελματική 
ένταξη και ισότιμη αντιμετώπιση των συμπολιτών 
μας με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες.  

Στον αγώνα μας για την  κατάργηση του στίγματος 
της ψυχικής νόσου σας θέλουμε αρωγούς.

Σας περιμένουμε στην οδό Ιάσωνος 39, Πειραιάς, να 
πιούμε έναν καφέ και να γνωριστούμε. 
(Κάντε μας ένα τηλέφωνο πρώτα καθώς οι 
συνθήκες το απαιτούν!)

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2114186910
Email: koispeplori@gmail.com

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο:
Παναγιώτης Βουτυράκος, Αγγελικη Βροχίδου, 
Σοφία Γρεασίδου, Ανδρέας Κρεμμύδας, 
Πιπίνα Μπεζιτσιάν, Μιχάλης Παπαντωνόπουλος, 
Φλώρα Σαρτζετάκη

Σοφία Γρεασίδου
[Ψυχολόγος, Πρόεδρος του Κοινωνικού Συναιτερισμού «Πλώρη»]
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Επιστημονικά & 
Γενικά Άρθρα 

της
Ψυχικής Υγείας
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Παναγιώτης Βουτυράκος
[Ψυχίατρος Παιδών και Εφήβων, «Πλόες» ΕΨΥΜΕ]

Συνεπιμέλεια και 
συγκρουσιακά διαζύγια

Ψηφίστηκε προσφατα από το Ελληνικό 
Κοινοβούλιο ο  νόμος 4800/2021
«Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις 

γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού 
δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις», οι 
προβλέψεις  του οποίου τροποποιούν βασικές 
διατάξεις του ισχύοντος ν.1329/1983. 

Ο τροποποιηθείς ν.1329/1983, θεωρείται από 
τα πλέον οικογενειακά προοδευτικά δίκαια της 
Ευρώπης, αφού καθιέρωσε για πρώτη φορά την 
έννοια της γονικής μέριμνας ως καθήκον και 
δικαίωμα των γονέων την οποία ασκούν από 
κοινού, τροποποιώντας παλαιότερες διατάξεις 
όπου η «γονική μέριμνα» ήταν αποκλειστικό και 
κυριαρχικό δικαίωμα του πατέρα, ενώ εισήγαγε 
την παιδοκεντρική αντίληψη, ότι δηλαδή η  κοινή 
φροντίδα συμφέρει περισσότερο το ανήλικο παιδί 
από την εξουσία του ενός γονέα που ενδεχομένως 
να την ασκεί καταχρηστικά. 

Η επιμέλεια, η εκτέλεση δηλαδή των κοινών 
αποφάσεων των  «συμμεριμνούντων γονέων» σε 
περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους, αποφασίζετο 
από το δικαστήριο εάν θα δοθεί στον έναν ή και 
στους δύο γονείς. 

Κάθε αλλαγή στο οικογενειακό δίκαιο, επειδή 
αφορά ευαίσθητα ζητήματα καθοριστικά για 
τη ζωή των ανθρώπων, θα έπρεπε να γίνεται με 
εξασφαλισμένη τη μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική 
και πολιτική συναίνεση. 

Ο δημόσιος διάλογος και η διαβούλευση πριν τη 
ψήφιση του νόμου έγιναν σε ιδιαίτερα φορτισμένο 
κλίμα, ενώ για την προβολή των θέσεων της 
πλευράς των υποστηρικτών της  μεταρρύθμισης 
δαπανήθηκαν πολύ μεγάλα ποσά σε μια καλά 
σχεδιασμένη διαφημιστική εκστρατεία. 

Χαρακτηριστικό της “ποιότητας” της συζήτησης 
και της οργανωμένης χειραγώγησης της κοινής 
γνώμης, είναι το ότι το το 53% (7.894) των 
θετικών υπέρ της  μεταρρύθμισης  σχολίων 
που αναρτήθηκαν στην δημόσια διαβούλευση 
αποτελεί αντιγραφή από άλλα  σχόλια  (copy 
paste), ενώ το τελικώς κατατεθέν και με μικρές 
τροποποιήσεις ψηφισθέν Π.Δ. , δεν ήταν αυτό 
που η νομοπαρασκευαστική επιτροπή υπό τον 
καθηγητή κύριο Τέντε είχε εκπονήσει, αλλά ένα 
άλλο κείμενο με προβλέψεις συχνά στην αντίθετη 
κατεύθυνση από τις προτεινόμενες. 
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Η πόλωση κατά την περίοδο του προηγήθηκε της 
ψήφισης του νόμου και η ανάδειξη   κυρίως των 
νομικών και δικαιωματικών του πτυχών, συνέτειναν 
στο να μην υπάρξει η απαραίτητη εστίαση στο ένα 
εκ των  βασικών  υποκειμένων  των ρυθμίσεων (τα 
παιδιά), η νομοθέτηση ήταν απόλυτα ετεροβαρής 
στο μέτρο που εστίασε σχεδόν αποκλειστικά στις 
ανάγκες και τα δικαιώματα των γονέων.

Η  απουσία του εξειδικευμένου θεσμού του 
οικογενειακού δικαστηρίου και υποστηρικτικών 
συστημάτων (υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, 
Παιδικής προστασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών) 
στις έδρες των Πρωτοδικείων, που θα διερευνούν 
εξατομικευμένα και άμεσα τις εκδικαζόμενες 
περιπτώσεις    οδήγησαν τον νομοθέτη στις 
προκρούστιες λογικές:

- Της  υποχρεωτικότητας  της  ποσόστωσης  
του χρόνου παραμονής του παιδιού με έκαστο 
γονέα, χωρίς ουσιαστικά να επιτρέπει στον 
δικαστή να εξετάζει τις ανάγκες του παιδιού (που 
διαφοροποιούνται ανάλογα και με την εξελικτική  
του περίοδο), τη σχέση του με κάθε γονέα (οι 
σχέσεις   με τους γονείς   δεν διαμορφώνονται 
εν κενώ μετά το χωρισμό, είναι συνέχεια  της 
προηγούμενης φάσης ζωής τους) και θεωρώντας 
δεδομένη και μη επιδεχόμενη δικαστικής κρίσης 
την επάρκεια  του κάθε γονέα στο να ασκήσει τον 
ρόλο του. 

- Της άσκησης της γονικής μέριμνας από κοινού 
και εξ’ ίσου (χωρίς να απαντά στο ερώτημα    πώς 
είναι δυνατόν όταν ούτε στη διάρκεια του γάμου 
ή της συμβίωσης δεν υπήρχε  το από «κοινού και 
εξίσου», να υπάρξει αυτή η υποχρέωση μετά τον 
χωρισμό). 

- Μείζονα τέλος είναι τα ζητήματα που ήδη 
δημιουργούνται από τις προβλέψεις για την 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας για λόγους  όπως 
διατάραξης της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του 
(που ουσιαστικά αποδέχεται την αντιεπιστημονική 
προσέγγιση του γονέα αποξενωτή και δεν 
εξετάζει τα χαρακτηριστικά και τις στάσεις του 
«άλλου γονέα και της οικογένειας του») και η 
απαίτηση να έχει υπάρξει οριστική καταδίκη 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 
ώστε να εξετασθεί η  αφαίρεση της γονικής 
μέριμνας και το δικαίωμα στην επικοινωνία του 
(ενδεχομένως) κακοποιούντος γονέα με το παιδί 
- θύμα του                (συνήθως απαιτείται χρονικό 
διάστημα 2-4 ετών για την έκδοση οριστικής 
απόφασης). 
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- Στην απουσία πρόβλεψης για ενίσχυση του 
θεσμού της προδικαστικής διαμεσολάβησης 
και της λειτουργίας άλλων απαραίτητων θεσμών 
όπως της θεραπευτικής διαμεσολάβησης και της 
συμβουλευτικής των διαδίκων γονέων.

Η εσπευσμένη ψήφιση του νόμου  (υπό την πίεση 
ισχυρών οικονομικά lobby που  χειραγώγησαν 
και επέβαλαν απόψεις),    αποτελεί ένα ακόμα 
δείγμα της περιφρόνησης των αναγκών των 
παιδιών  από το δικαστικό σύστημα. 

Η  απουσία υποστηρικτικών συστημάτων 
και υπηρεσιών στα πλαίσια του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης («Σπίτι του Παιδιού» για 
ανήλικα θύματα, Μονάδες Μέριμνας Νέων 
για παραβατικούς ανήλικους,  Επιστημονική 
Ομάδα Εκτίμησης Ανηλίκων Δραστών όπως 
προβλέπεται από τον 4689/2020 και τον 
3189/2003), Κοινωνικές Υπηρεσίες στις έδρες 
των Πρωτοδικείων (Ν. 2447/1996), η  έλλειψη 
χαρτογράφησης και οργάνωσης ενός Εθνικού 
Δικτύου δομών παιδικής προστασίας, η απουσία 
του εξειδικευμένου θεσμού του οικογενειακού 
δικαστηρίου, η  εξέταση των παιδιών θυμάτων ή 
δραστών σε μη φιλικά περιβάλλοντα (αστυνομικά 
τμήματα, ανακριτικά γραφεία, δικαστικές 
αίθουσες) από μη εκπαιδευμένο προσωπικό, το  
χρονοβόρο της εκδίκασης υποθέσεων στις οποίες 
εμπλέκονται παιδιά, αποτελούν πρακτικές (επανα) 
θυματοποίησης των παιδιών. 

Οι θεσμοί θα όφειλαν να τα προστατεύουν και 
βρίσκονται σε απόλυτη αναντιστοιχία με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για μια φιλική προς τα 
παιδιά δικαιοσύνη που εξέδωσε το Συμβούλιο 
της Ευρώπης το 2010, με στόχο να βοηθήσει τα 
κράτη μέλη της να βελτιώσουν την προστασία 
των παιδιών στα δικαστικά συστήματά τους και 
να ενισχύσουν την ουσιαστική συμμετοχή τους, 
βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό τη λειτουργία 
της απονομής δικαιοσύνης.
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Έργο της έφηβης Ζ.Α.
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Ελεονώρα Γκουσιάρη [Ψυχολόγος, Επ. Υπεύθυνη Ξενώνων Εφήβων, «Πλόες» ΕΨΥΜΕ]
Μιχάλης Παπαντωνόπουλος [Ψυχολόγος, Επ. Υπεύθυνος ΚΗ Εφήβων, «Πλόες» ΕΨΥΜΕ]

Η γενεακή επίδραση 
στη γονεϊκή προσδοκία
Η προβληματοποίηση του παιδιού υπό το γονεϊκό βλέμμα

Γιατί χρειαζόμαστε τη γενεακή διάσταση;

Η 
γενεακή διάσταση ουδέποτε υπήρξε 
ιδιαίτερα δημοφιλής ως αντικείμενο 
έρευνας της ψυχολογίας, ενώ η διάσταση 

που ενδεχομένως προκρίνει, η ιστορική, φαίνεται 
να έχει εξοβελιστεί - μαζί με την κοινωνική - από 
τις ψυχολογικές εξηγήσεις και ερμηνείες των 
ανθρώπινων φαινομένων. Ωστόσο, η μέριμνα 
για την εξέταση ενός ζητήματος, όπως είναι 
η διαμόρφωση της γονεϊκής προσδοκίας για 
το μέλλον των παιδιών υπό το κοινωνικό και 
το ιστορικό φίλτρο που προσφέρει η γενεακή 
διάσταση, συγκροτεί μια πολιτισμική θεώρηση του 
φαινομένου.

Η γενιά δεν αφορά σε μια μόνο χρονικά ή χωρικά 
προσδιορισμένη ηλικιακή κατηγορία, αλλά ορίζεται 
από τη συμμετοχή μιας ομάδας σε ένα κοινό 
κοινωνικό και πολιτισμικό χώρο, προσδιορισμένο 
βιωματικά (Μαντόγλου και Μελέτη, 2013). 
Η κοινή γενεακή ταυτότητα φαίνεται να 
συγκροτείται μέσα από τις κοινές εμπειρίες, 
εντυπώσεις, πρακτικές, αναπαραστάσεις και 
αντιλήψεις των ομάδων που βρίσκονται σε 
συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Οι άνθρωποι μιας 
γενιάς γεννήθηκαν την ίδια εποχή, δέχθηκαν 
κοινές πολιτισμικές επιρροές και είχαν κοινή 
ιστορική, κοινωνική, πολιτική και περιβαλλοντική 
τύχη (Μαντόγλου και Μελέτη, 2013).
Στο παρόν κείμενο θα επικεντρωθούμε στις γενιές 
γονέων που στη βιβλιογραφία παρουσιάζονται 
ως Baby Boomers (BB), Generation X (GenX) 
και Generation Y. Όπως φαίνεται στο παραπάνω 
διάγραμμα οι BB έρχονται στον κόσμο μεταξύ του 
1946 και του 1964, ενώ ενηλικιώνονται μεταξύ του 

1964 και του 1982. 
Τα παιδιά των BB υπάγονται στις γενιές που θα 
ονομαστούν Generation Y (ως επί το πλείστον) ή 
Millennials. Οι γεννήσεις της GenX εμφανίζονται 
μεταξύ του 1965 και του 1980, ενώ ενηλικιώνονται 
μεταξύ του 1983 και του 1998. 
Αντίστοιχα, οι Millennials γεννιούνται μεταξύ 
1981 – 1996 και ενηλικιώνονται μέσα στην πρώτη 
δεκαετία της νέας χιλιετίας. Τα παιδιά των X και Y 
υπάγονται στις γενιές των Zoomers (ή Generation 
Z)  και της Alpha (λιγότερο).

Παρότι η γονεϊκότητα στο πεδίο των 
ανθρωπιστικών επιστημών έχει συνδεθεί με την 
έννοια της φροντίδας, η αγωνία των γονέων για 
το μέλλον των παιδιών τους, όπως εκφράζεται 
μέσα από τις γονεϊκές προσδοκίες, φαίνεται να 
παρουσιάζει ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά 
σε κάθε χρονική περίοδο. Την ανάδυση αυτών 
των χαρακτηριστικών θα επιχειρήσουμε, μέσα 
από τη σύνδεση της γονεϊκής προσδοκίας με 
τη γενιά, εμπλουτίζοντας, με την ενσωμάτωση 
της πολιτισμικής (ιστορικής και κοινωνικής) 
διάστασης, τη συζήτηση για τη διαμόρφωση των 
περιεχομένων της γονεϊκότητας. 

Για αυτό το λόγο, πριν γίνει αναφορά στην 
ανάδυση των γονεϊκών προσδοκιών και αγωνιών 
θα επιχειρήσουμε να εστιάσουμε στα ιστορικά 
δεδομένα της περιόδου που διαμόρφωσαν τις 
συλλογικές αναπαραστάσεις της κάθε γενιάς.
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Ιστορικά - πολιτισμικά ορόσημα 

Εκκινώντας από τη δεκαετία ‘60 - ‘70, η 
περίοδος της “χούντας των συνταγματαρχών” 
και η εμπειρία της γενικευμένης ανελευθερίας 
και κρατικής βίας που χαρακτήριζε την 
επταετία, κατατάσσεται στα σημαίνοντα 
πολιτικά και κοινωνικά ορόσημα της ιστορικής 
περιόδου της ενηλικίωσης των BB στην 
Ελλάδα. 

Ο αντιδικτατορικός αγώνας και η μαζική 
πολιτικοποίηση των νέων, η πραγμάτωση 
της δημοκρατίας με τη Μεταπολίτευση 
και η ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους 
θεμελιωμένου στις αρχές του Σοσιαλισμού, 
αποτέλεσαν τη σημαντικότερη πολιτική 
και κοινωνική αλλαγή της περιόδου που 
δημιούργησε μια άλλη σχέση πολίτη-κράτους, 
ενισχύοντας την εργατική τάξη και 
αναβαθμίζοντας το στάτους των δημοσίων 
υπαλλήλων. 

Παράλληλα, σε διεθνές επίπεδο τα πολύμορφα 
κοινωνικά κινήματα (αντιπολεμικά, Μάη 
‘68, αντι-αποικιοκρατικά κλπ) έφεραν 
δυναμικά στο προσκήνιο επίδικα όπως η 
γυναικεία χειραφέτηση και η σεξουαλική 
απελευθέρωση, 

αλλά και το τέλος της αποικιοκρατίας 
με την άρση των μπλοκ του “Σιδηρού 
Παραπετάσματος”, όπως είχαν διαμορφωθεί 
μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Αναφορικά με την GenΧ, που ενηλικιώνεται 
εντός των δεκαετιών ‘80 -’90, τα ιστορικά 
ορόσημα που τη σημάδεψαν είναι η Πτώση 
του Τείχους του Βερολίνου και η επικείμενη 
κατάρρευση του Υπαρκτού Σοσιαλισμού, με 
πλήρη οικονομική και πολιτική επικράτηση 
του λεγόμενου “Δυτικού Μπλοκ” (οι χώρες 
του Νατοϊκού Συνασπισμού). 

Ταυτόχρονα και σε ιδεολογικό επίπεδο, 
αναδείχθηκε σε κυρίαρχη η αφήγηση του 
νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού για το “Τέλος 
της Ιστορίας”, αλλά και την απελευθέρωση 
της αγοράς από τους κρατικούς περιορισμούς 
- ελέγχους. 

C
m

g
le

e 
- 

Έ
ρ
γο

 α
υ
το

ύ
 π

ο
υ
 τ

ο
 α

νε
β

ά
ζε

ι, 
C

C
 B

Y
-S

A
 4

.0
, 

h
tt

p
s:

//
co

m
m

o
n
s.
w

ik
im

ed
ia

.o
rg

/w
/i

n
d

ex
.p

h
p
?c

u
ri
d

=
9
16

12
0

6
9

31



Το ιδεολογικό διακύβευμα της εποχής επιφυλάσσει 
στον/ην καθένα-μια την απελευθέρωσή του/
της από τα δεσμά του κράτους, προκειμένου 
να αναδειχθεί σε επιχειρηματία και μάλιστα 
επιχειρηματία του εαυτού του, όπου ο εαυτός 
είναι το ίδιο του το κεφάλαιο, είναι παραγωγός 
και πηγή εισοδημάτων για τον ίδιο τον εαυτό του 
(Foucault, 2012, 210). Οι συλλογικοί αγώνες για 
κοινωνική δικαιοσύνη δίνουν τη θέση τους στον 
ατομικό - οικογενειακό αγώνα για ευμάρεια και 
οικονομική ανάπτυξη.

Ενώ η γενιά των ΒΒ σε συλλογικό επίπεδο 
αναμετρήθηκε με την κρίση των πυραύλων 
και την απειλή ενός Γ’ Παγκόσμιου Πολέμου, 
οι μετανεωτερικές αγωνίες της GenX και Y, 
περισσότερο διάχυτες, επικεντρώνονται σε 
συλλογικό επίπεδο στους φόβους από ένα 
τρομοκρατικό χτύπημα και σε ατομικό, στο άγχος 
θανάτου από τον καρκίνο, όπως επισημαίνει και 
ο μαρξιστής πολιτικός φιλόσοφος και θεωρητικός 
Fredric Jameson (Jameson, 1991). 

Επιπρόσθετα και ενώ η γενιά των BB έδρεψε τους 
καρπούς των συλλογικών κοινωνικών και πολιτικών 
αγώνων κατοχυρώνοντας θέσεις εξουσίας και 
εξασφαλίζοντας την οικονομική της ευημερία, 
οι επόμενες γενιές είχαν να αναμετρηθούν 
με την απειλή μιας οικονομικής, πολιτικής και 
κοινωνικής κρίσης (ως αποτέλεσμα των πολιτικών 
επιλογών των BB), υιοθετώντας περισσότερο τον 
ατομικιστικό πολιτισμικό κανόνα. Στην αυγή της 
νέας χιλιετίας ο “επιχειρηματίας του εαυτού του” 
σταδιακά μετατρέπεται σε “χρεωμένο άνθρωπο”, 
ο οποίος ταλαντεύεται μεταξύ ασκητικής ηθικής 
της εργασίας και του χρέους και της ηδονιστικής 
ηθικής της κατανάλωσης, όπως επισημαίνει ο 

Maurizio Lazzarato (Lazzarato, 2013, 31). 
Ο χρεωμένος άνθρωπος κατακλύζεται από 
αγωνίες και ενοχές συνεπακόλουθες ενός 
οξυμένου κοινωνικού ανταγωνισμού, που 
περιστρέφονται γύρω από την επιβίωση του, αλλά 
και την αυτοβελτίωση και αυτοφροντίδα.

Προσδοκίες και φόβοι κάθε γενιάς

Εάν συμφωνήσουμε ότι οι φόβοι και οι αξίες 
της κάθε γενιάς διαμορφώνουν σε ένα βαθμό 
και τις γονεϊκές αγωνίες και προσδοκίες, είναι 
λογικό ενδεχομένως, οι BB να επιδιώκουν να 
εξασφαλίσουν για τα παιδιά τους εγγυήσεις 
επιτυχίας και ευτυχίας, προσδοκώντας ή 
αναμένοντας να διατηρήσουν ή να επεκτείνουν 
τον “οίκο”. 

Δεν είναι καθόλου τυχαίο που τα παιδιά των BB 
(τα πρώτα υπερφορτωμένα παιδιά) γέμισαν το 
εβδομαδιαίο πρόγραμμά τους με δραστηριότητες 
(ξένες γλώσσες, μουσικά όργανα, αθλητικές 
δραστηριότητες), που θα εξασφάλιζαν τον 
εντοπισμό του ιδιαίτερου ταλέντου του κάθε 
παιδιού και θα έστρωναν το δρόμο της κοινωνικής 
επιτυχίας.

Η GenX και Y, παρότι δεν σταμάτησαν να αναζητούν 
το “ταλαντούχο” παιδί, φαίνεται ότι έχουν να 
αναμετρηθούν με “σοβαρότερα” ζητήματα, μιας 
και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα συμπληρώνεται 
από “ειδικές θεραπείες” με επισκέψεις σε 
επαγγελματίες ψυχικής υγείας ή ειδικής αγωγής. 
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Τα χαρακτηριστικά και οι μορφές που παίρνουν οι 
αγωνίες αυτών των γενεών, επικεντρώνονται στην 
εξασφάλιση της υγείας ή της ομαλής ανάπτυξης 
των παιδιών, στην προσδοκία της ασφαλούς 
κοινωνικοποίησης και αποφυγή των κινδύνων 
θυματοποίησης που ελλοχεύουν στο σχολείο ή το 
διαδίκτυο (bullying) και φυσικά, στην εξασφάλιση 
της επιβίωσης, που συνδέεται ιδιαίτερα με τις 
εγγυήσεις για την σχολική επιτυχία. 
Τα παραπάνω επιρρώνονται από τα εκατοντάδες 
εγχειρίδια ειδικών, στα οποία οι τελευταίοι-
ες διαγιγνώσκουν τις αποκλίσεις με βάση την 
‘κατάκτηση’ ή όχι συγκεκριμένων αναπτυξιακών 
ορόσημων και σταδίων. 

Η ανάπτυξη των παιδιών, πλέον, για να είναι 
ομαλή οφείλει να επιβλέπεται και να εκτυλίσσεται 
σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα. 
Η νέα θεραπευτική κουλτούρα, όπως θα έλεγε 
και ο Αμερικανός ιστορικός Christopher Lash, 
προάγει έναν σφετερισμό των οικογενειακών 
λειτουργιών από εξωτερικές υπηρεσίες, όσο 
οι “παλαιομοδίτες” γονείς, εκείνοι-ες που δεν 
μετέχουν αυτής της νέας γνώσης, εμφανίζονται 
ανεπαρκείς ως προς την κάλυψη των αναπτυξιακών 
και συναισθηματικών αναγκών των παιδιών τους 
(Lash, 2002). Η γονεϊκότητα συρρικνώνεται σε 
“ρόλους” που πρέπει οι γονείς να αναλάβουν να 
παίξουν επιτυχώς αν θέλουν να πραγματώσουν 
ορθά την ανατροφή των παιδιών τους.

Για πρώτη φορά κάθε πτυχή της ανθρώπινης δρα-
στηριότητας - και ειδικά η τέχνη - απέκτησε την 
αντίστοιχη εκδοχή σε θεραπευτική προσέγγιση 
(μουσικοθεραπεία, δραματοθεραπεία, παιγνιο-
θεραπεία, χοροθεραπεία κοκ). 

Το παιδί της GenX και της Y αντιμετωπίζεται 
ως δυνάμει προβληματικό (γεννιέται 
παθολογικοποιημένο), ενώ ο γονέας είναι 
δυνάμει ένοχος για διάπραξη κάποιου ολέθριου 
σφάλματος που θα διαταράξει την ομαλότητα της 
ανάπτυξης. Το βλέμμα των ειδικών χρησιμεύει 
στην αποκατάσταση ενός προτύπου κανονικότητας 
και άρση των όποιων ευθυνών - ενοχών της 
οικογένειας, αλλά και των λοιπών κοινωνικών 
δομών εντός των οποίων αναπτύσσεται το παιδί 
(σχολείο). 

Η προσδοκία των γονέων είναι θολή. Από τη μία 
επιθυμούν εγγυήσεις ότι το παιδί δεν νοσεί και 
για αυτό φέρνουν στην οικογένεια το βλέμμα 
(μεσολάβηση) του ειδικού. Από την άλλη, 
φροντίζουν από νωρίς, το ειδικό βλέμμα αυτό να 
είναι στραμμένο προς το παιδί και όχι προς τις 
μεταξύ τους σχέσεις. 

Αυτό φαίνεται να αποδεικνύεται από τον σημαντικό 
αριθμό παρεμβάσεων ειδικών θεραπευτών σε 
παιδιά σε σχέση με τον αριθμό των παρεμβάσεων 
σε επίπεδο ζευγαριού. 
Αυτό, φυσικά, πέρα από το ότι πιθανόν, 
απαλλάσσει τους γονείς από το “βάρος” της 
ευθύνης, βασίζεται σε δομικές διαστάσεις της 
άσκησης του πεδίου των ειδικών θεραπειών που 
προσανατολίζονται προς τα παιδιά. 
Θέματα που ίσως όφειλαν να ασχοληθούν οι 
γονείς μετατίθενται στα παιδιά. Το πρόβλημα 
δεν εντοπίζεται στις σχέσεις ή στις ίδιες τις 
παρεμβάσεις των ειδικών, αλλά εγκαθίσταται ως 
“σύνδρομο” ή ως “διαταραχή” στο εσωτερικό του 
παιδιού.
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Από το γονιό που στρώνει το μέλλον για τα παιδιά 
στο γονιό που προστατεύει τα παιδιά του από το 
μέλλον

Οι γονεϊκές προσδοκίες από την GenX και έπειτα, 
φαίνεται να καθορίζονται σε ένα μεγάλο βαθμό 
από την αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών. Οι 
κίνδυνοι προέρχονται από παράγοντες που δεν 
διαθέτουν λογική ή βούληση. 
Η αναπαράσταση της τυφλής βίας που φέρνει η 
μη κρατική πολιτική βία (τρομοκρατία), οι φυσικές 
καταστροφές, η κλιματική αλλαγή, ο καρκίνος 
και τα αυτοάνοσα νοσήματα και οι μολυσματικές 
ασθένειες οφειλόμενες σε νέους τύπους ιών 
αποτελούν τα μείζονα προβλήματα της νέας 
εποχής και κατακλύζουν το μιντιακό σύμπαν, ενώ 
σε επίπεδο πολιτικών προγραμμάτων καθημερινά 
κηρύσσεται “πόλεμος” σε αόρατους εχθρούς. 

Αυτές οι γενιές φαίνεται να έχουν τραβήξει μια 
γραμμή που τις χωρίζει από τις επόμενες. Ύστερα 
από τη δική τους εμπειρία, ελλοχεύει πρωτίστως 
ο κίνδυνος. 
Ο κίνδυνος σχετίζεται με την απειλή από τον Άλλο 
(τον ξένο, τον ανοίκειο), με την απειλή των νέων 
τεχνολογιών (διαδίκτυο, video games), την απειλή 
της θυματοποίησης των παιδιών τους. 
Οι γονείς αυτοί ανήκουν στις τελευταίες γενιές 
που έπαιξαν σε ανοικτούς δημόσιους χώρους 
(πλατείες, πάρκα), εκτός του βλέμματος των 
δικών τους γονέων. 

Πολλές φορές θα ακούσουμε να λένε ότι “ίσα 
που πρόλαβαν να παίξουν έξω ξέγνοιαστα”, 
υπονοώντας ότι οριακά γλίτωσαν από τον κίνδυνο 
που συνοδεύει τους νέους καιρούς. Τα παιδιά των 
GenX και Υ από την άλλη, παίζουν υπό το άγρυπνο 
βλέμμα γονέων - ειδικών σε χώρους και χρόνους 
με όρια, ζουν “οριοθετημένα”.

Η κοινωνικοποίηση, από αυθόρμητο και απρόβλεπτο 
συμβάν, γίνεται ένα ιδιαίτερα δύσκολο “πρότζεκτ” 
το οποίο αδυνατεί να “σκηνοθετήσει” ο γονέας και 
για αυτό αναθέτει μερίδια “ρόλου” του σε ειδικούς, 
οι οποίοι επιτηρούν ή υπαγορεύουν τους κανόνες 
του παιχνιδιού, επιβλέποντας ταυτόχρονα και τη 
συναναστροφή με τα άλλα παιδιά. 
Οι γονείς μεταθέτουν σημαντικά κομμάτια 
της ευθύνης της πραγματικής φροντίδας των 
παιδιών σε ειδικούς που εγγυώνται την υγεία 
και την ασφάλεια, ενώ παράλληλα θέτουν υπό 
διακύβευση την ελευθερία και αυτοδιάθεση των 
παιδιών. 
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Η γενιά των BB επιχείρησε να φτιάξει ένα 
“στρωμένο”, έτοιμο μέλλον για τα παιδιά της, 
χωρίς ωστόσο τα τελευταία να έχουν λόγο για 
αυτό. 

Σε αυτό το μέλλον τα παιδιά των BB επιχειρούν, 
με την αρωγή των ειδικών, να προστατεύουν τα 
δικά τους παιδιά από ένα δυστοπικό μέλλον. 

Στο σημείο αυτό, αξίζει να βάλουμε τη στίξη 
και να φέρουμε στο μυαλό μας μια από τις 
αποφθεγματικές φράσεις που αποδίδονται στον 
Φραντς Κάφκα: Αφήστε σας παρακαλώ το μέλλον 
να συνεχίσει να κοιμάται, όπως οφείλει. Γιατί αν 
κάποιος το ξυπνήσει πριν την ώρα του, τότε θα 
αποκοιμηθεί το παρόν του.
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Το ταξίδι της ζωής
Το ταξίδι της ομάδας

Το θαύμα της ζωής, το παιδί, γεννιέται μέσα 
από την επιθυμία των γονιών του. Πρόκειται 
για μια επιθυμία που υπάρχει πριν ακόμα από 

τη σύλληψη. Από τη στιγμή που το γονεϊκό ζευγάρι 
φαντάζεται και ονειροπολεί πως θα αποκτήσει ένα 
παιδί, μπαίνουν οι αρχικές προϋποθέσεις για να 
ξεκινήσει ένα συναρπαστικό ταξίδι, που δεν είναι 
άλλο από το ταξίδι της ζωής. Κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης οι γονείς, τόσο η μητέρα όσο και ο 
πατέρας, βιώνουν ποικιλία συναισθημάτων που 
έχουν μεγάλη σημασία για την ψυχική πορεία του 
παιδιού που θα έρθει στον κόσμο. 

Ο Ελύτης στο γνωστό έργο του Άξιον Εστί, 
περιγράφει τη Γένεση: 

«Τότε είπε και γεννήθηκεν η θάλασσα.
Και είδα και θαύμασα.
Και στη μέση της έσπειρε κόσμους μικρούς κατ’ 
εικόνα και ομοίωσή μου».

Το βρέφος τους πρώτους μήνες μεγαλώνει μέσα 
στη μήτρα και αποκτά σταδιακά την ικανότητα 
να ακούει και να αντιλαμβάνεται τους ήχους, 
το έντονο φως, τη φωνή και τα συναισθήματα 
της μητέρας του. Αργότερα, όταν θα γεννηθεί, 
θα δείξει με ποικίλους τρόπους στο περιβάλλον 
του το ταμπεραμέντο του, την ενεργή συμμετοχή 
του στη σχέση, στοιχεία που θα καθορίσουν και 
αυτά με τη σειρά τους τον τρόπο με τον οποίο θα 
συνδεθεί με τη μητέρα και με τον πατέρα του και 
κατ’ επέκταση με τον κόσμο.

Η πρώτη επαφή μας με τη ζωή γίνεται συνήθως 
μέσα από τα χάδια και την αγκαλιά της μητέρας 
μας. Η επαφή δέρμα με δέρμα καθορίζει τα όρια, 
τα σύνορα, το πού ξεκινά η αίσθηση του σώματός 
μας και πού τελειώνει. Στην φάση αυτή οι τρόποι 
επικοινωνίας είναι εξωλεκτικοί. Ο διάλογος γίνεται 
μέσα από το σώμα και το βλέμμα. Η μητρική σχέση 
θα πρέπει να είναι σταθερή και αποκλειστική. 
Αυτή η σταθερότητα και η αποκλειστικότητα της 
μητέρας κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής ενός 
παιδιού, θα αποτελέσει ένα από τα πλουσιότερα 
δώρα που μπορεί να προσφέρει ποτέ άνθρωπος 
σε άνθρωπο, την αίσθηση της θαλπωρής την 
οποία συχνά αναζητούμε στις μετέπειτα ερωτικές 
μας σχέσεις.

Ο ρόλος του πατέρα είναι επίσης σημαντικός, 
κυρίως ως προς το να διατηρήσει ένα σταθερό και 
ασφαλές περιβάλλον μέσα στο οποίο η μητέρα θα 
μπορέσει να παρέχει την φροντίδα στο βρέφος. Η 
πρώτη αυτή τριάδα (μητέρα-πατέρας-παιδί) είναι 
και η πρώτη ομάδα στην οποία συμμετέχουμε 
στην αρχή της ζωής μας. Το περιβάλλον και το 
πλαίσιο ασφάλειας δημιουργούν τις συνθήκες 
ώστε ο «αληθής εαυτός» του παιδιού να αρχίσει 
να υφίσταται, ενώ παράλληλα ξεκινά και η πορεία 
του προς την αυτονόμηση, αγαθά που δεν είναι 
πάντα δεδομένα. 

Μίνα Παλαιολόγου
[Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων]
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Η οικογένεια ως ομάδα αποτελεί ένα σημείο 
αναφοράς της ταυτότητας των μελών της, αλλά 
και έναν τόπο όπου κανείς αισθάνεται ασφάλεια 
και είναι ελεύθερος να είναι ίδιος, αλλά και 
διαφορετικός από τους άλλους. Mε αφετηρία 
αυτήν την πρώτη ομάδα, συμμετέχουμε σε αρκετές 
άλλες σημαντικές ομάδες στην πορεία της ζωής 
μας (για παράδειγμα στη σχολική τάξη, σε ομάδες 
συνομηλίκων, σε ομάδες ψυχοθεραπείας, σε 
ομάδες εποπτείας, σε ομάδες εργασίας). 

Κατ’ αναλογία, σε μια δομή παιδικής προστασίας, 
το ρόλο της συγκράτησης και της εμπερίεξης των 
ωφελούμενων τον έχουν οι ομάδες εργασίας. Η 
ικανότητα της ομάδας εργασίας να εμπεριέχει και 
να συγκρατεί τα συναισθήματα και τις σκέψεις των 
μελών της, που συχνά είναι έντονα και αντιφατικά, 
είναι προϋπόθεση για να μπορέσει η ομάδα αυτή 
να πετύχει τους στόχους της. 

Οι ομάδες αποτελούνται όχι μόνο από τα άτομα, 
αλλά κυρίως από τις σχέσεις των ατόμων και 
οι δυνατότητες της ομάδας είναι κάτι πολύ 
περισσότερο από μια απλή πρόσθεση των 
ικανοτήτων του κάθε ατόμου χωριστά. Πρόκειται 
για μια δυναμική αλληλεπίδραση, για μια ψυχική 
ανταλλαγή που οδηγεί στη δημιουργία μιας 
ομαδικής κουλτούρας, θέσης και στάσης. H 
ομάδα δηλαδή καθορίζει το νόημα, καλλιεργεί το 
ομαδικό όραμα και απευθύνεται στην ικανότητα 
των μελών της να μαθαίνουν από την εμπειρία.

Το ταξίδι των ομάδων στις οποίες συμμετέχουμε 
στη διάρκεια της ζωή μας, με αφετηρία την πρώτη 
αυτή εμπειρία που βιώνουμε δημιουργώντας 
μια ομάδα με τους γονείς μας, είναι το ταξίδι 
της αποδοχής και της ελευθερίας, είναι η ίδια η 
περιπέτεια της ζωής.
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Η λειτουργία του “μυστικού” 
στην καθημερινή λειτουργία 
ενός ιδρύματος

Μιχάλης Παπαντωνόπουλος
[Ψυχολόγος, Επ. Υπεύθυνος Κέντρου Ημέρας Εφήβων, «Πλόες» ΕΨΥΜΕ]

1. Τα αγόρια του Νίκελ (βραβείο Pulitzer) είναι μυθιστόρημα του Colson Whitehead, το οποίο βασίζεται στην ιστορία του Σχολείου Αρρένων Ντόζιερ 
στο Μαριάννα της Φλόριντα. Το παρελθόν του αναμορφωτηρίου έγινε γνωστό από τη διεξοδική έρευνα του Μπεν Μοντγκόμερι στην εφημερίδα 
Tampa Bay Times και των μελετών των φοιτητών αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Νότιας Φλόριντα στην περιοχή, όπου ανακάλυψαν το 
μυστικό νεκροταφείο του σχολείου. Εκεί θάβονταν κρυφά όσα αγόρια κατέληγαν από τα “αναμορφωτικά” βασανιστήρια ή όσα προσπαθούσαν να 
ξεφύγουν ή και να μιλήσουν για τα όσα συνέβαιναν εκεί.
2. Η υποχρεωτικότητα, φυσικά, δεν εξαντλείται στις κλειδωμένες πόρτες μιας κλειστής δομής ή ενός κλειστού προγράμματος, αλλά πολλές φορές 
προκύπτει από το “καθεστώς της μίας και μοναδικής επιλογής”, αν η εναλλακτική στο ίδρυμα είναι η συνθήκη της αστεγίας και ο δρόμος.
3. Erving Goffman (1994), Άσυλα, εκδ. Ευρύαλος, Αθήνα. 

“Κάνε ό,τι σου λένε στην αρχή, σε λίγο καιρό θα 
σε αφήσουν ήσυχο και θα μπορείς να κάνεις ό,τι 
γουστάρεις”.

Επαγγελματίας προς φιλοξενούμενο (2021)

“Όλοι βρίσκονται εδώ επειδή δεν είχαν 
καταλάβει πώς να συνυπάρχουν με καθωσπρέπει 
ανθρώπους. Δεν πειράζει.” [...] “Θα σας μάθουμε 
να κάνετε τα πράγματα όπως όλοι οι άλλοι.” [...] 
Οι μισοί επιτηρητές του Κλίβελαντ ήταν μαύροι 
και οι άλλοι μισοί λευκοί. “Το παίζεις κορόνα 
γράμματα αν θα κάνουν τα στραβά μάτια ή αν 
θα σε ταλαιπωρήσουν”, του είπε ο Ντέσμοντ, “ό,τι 
χρώμα και να είναι”. 1 

Colson Whitehead (2020), Τα αγόρια του Νίκελ, 
εκδ. Ίκαρος, Αθήνα

Μ ια δομή μετατρέπεται σε άσυλο, σε 
ολοπαγές ίδρυμα, όταν η παραμονή σε 
αυτή γίνεται υποχρεωτική.2 

Για τον Goffman, το κεντρικό χαρακτηριστικό των 
ολοπαγών ιδρυμάτων μπορεί να περιγραφεί ως 
η κατάρρευση των φραγμών που διαχωρίζουν 
τις δημόσιες και ιδιωτικές σφαίρες της ζωής, 
όπως η απώλεια της δυνατότητας να κοιμόμαστε, 
να παίζουμε και να εργαζόμαστε ή να 
πηγαίνουμε σχολείο σε διαφορετικούς χώρους, 
με διαφορετικούς συνοδοιπόρους, κάτω από 
διαφορετικές “αυθεντίες” και εξουσίες και μακριά 
από ένα συνολικό “ορθολογικό” σχέδιο για εμάς.3
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Ο Goffman επικεντρώθηκε στις σχέσεις των 
τροφίμων με το προσωπικό, στην πορεία του 
ψυχιατρικού ασθενή στα ψυχιατρικά άσυλα και στο 
ρόλο που έπαιξε το ιατρικό μοντέλο στον ολοπαγή 
χαρακτήρα των ιδρυμάτων. Με την “θετική”-
”παραγωγική” διάσταση της εξουσίας που πηγάζει 
από τις ανθρωπιστικές επιστήμες ασχολήθηκε και 
ο Foucault, στο έργο του για την ιατρική εξουσία, 
τονίζοντας ότι η εξουσία ως πλέγμα δεν διαπερνά, 
απλώς το σύνολο του κοινωνικού σώματος και 
των κοινωνικών πρακτικών, αλλά, ταυτόχρονα, 
τις συγκροτεί και τις ορίζει.4

Στην Ελλάδα, η συζήτηση για τα ολοπαγή ιδρύματα 
ταυτίστηκε για πολλά χρόνια με τη λειτουργία των 
μεγάλων ψυχιατρικών νοσοκομείων. 

Ο Ασημόπουλος εξέτασε τη δομή του ελληνικού 
δημόσιου ψυχιατρείου, με άξονα το προσωπικό, 
τον ψυχιατρικό ασθενή και την καθημερινότητα 
του ιδρύματος (το φάρμακο, το φαγητό, την 
παραμέληση της φροντίδας κλπ.). Μέσα από 
την έρευνά του σε ένα από τα μεγαλύτερα 
ιδρύματα της χώρας, ανέδειξε τις διαστάσεις 
(πραγματολογική, ιδεολογική, ψυχοκοινωνική) 
παραγωγής της ιδρυματικής κακοποίησης, της 
αποπροσωποποίησης και της απανθρωποποίησης.5

Σήμερα, το σύνολο της θεωρητικής επεξεργασίας 
και της εμπειρικής έρευνας των μορφών 
ιδρυματοποίησης εκτείνεται σε ένα μεγάλο εύρος 
προβληματικών, αναδεικνύοντας διαρκώς νέα 
δεδομένα, που σχετίζονται με νέες επικεντρώσεις 
(από τα μεγάλα δημόσια ψυχιατρεία στις ιδιωτικές 
ψυχιατρικές κλινικές, τα εκκλησιαστικά ιδρύματα 
ή τις δομές προσφύγων) και πολύ περισσότερο 
με ζητήματα που θεωρούνται διακυβεύματα 
στην καθημερινή μάχη, κυρίως των στεγαστικών 
δομών,6 ενάντια στην ιδρυματοποίηση.

Η αλήθεια είναι ότι μια στεγαστική δομή βρίσκεται 
διαρκώς “σε κίνδυνο να επιτρέψει” την ανάδυση 
ιδρυματικών πρακτικών. 

4.  Michel Foucault (1976), Η μικροφυσική της Εξουσίας, εκδ. Ύψιλον, Αθήνα:1991.
MIchel Foucault (2002), Επιτήρηση και τιμωρία. Η γέννηση της φυλακής, εκδ. Ράππα, Αθήνα.
5. Χάρης Ασημόπουλος (2009), Η καθημερινή ζωή στο ψυχιατρείο. Μορφές ιδρυματισμού και ιδρυματικής κακοποίησης. Εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα.
6. Ακριβώς γιατί τυπολογικά απειλούν το υποκείμενο με τη συρρίκνωση της ιδιωτικής και της δημόσιας ζωής εντός τους.

39



7. Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη τα κυλιόμενα ωράρια, τα οποία δεν επιτρέπουν πάντα τις δια ζώσης συναντήσεις και την άμεση ή γρήγορη 
επικοινωνία.
8. Η δυνατότητα για την κριτική, για την διεξοδική διερεύνηση της καταλληλότητας ή της αποτελεσματικότητας μιας παρέμβασης είναι αυτή που 
περισσότερο από πολλά διασφαλίζει το χαρακτηρισμό “ανοικτή” σε μία δομή.
9. Είτε αυτοί είναι οι υπεύθυνοί τους, ο φορέας, το κράτος.

Οι πολλές ώρες παραμονής, εργαζομένων και 
φιλοξενούμενων, στον ίδιο χώρο, το σκεπτικιστικό 
ή εχθρικό βλέμμα της κοινότητας, το αίσθημα 
αδικίας των εμπλεκομένων που προκύπτει από 
τα “δύσκολα” και εξαντλητικά ωράρια ή, πολλές 
φορές και από την απομακρυσμένη διοίκηση, 
παράγουν και αναπαράγουν την περιχαράκωση 
και την κλειστότητα του “συστήματος”, ενός 
συστήματος που περιλαμβάνει όλους τους 
δρώντες (εργαζόμενους και φιλοξενούμενους).

Τα εν δυνάμει επίφοβα πεδία ανάδυσης 
ιδρυματικών πρακτικών και φαινομένων είναι 
πολλά: 
(α) Αποφάσεις που δεν λαμβάνουν πρωτίστως 
υπόψη τον φιλοξενούμενο ως διακριτή περίπτωση 
(εξατομικευμένα) αλλά την απρόσκοπτη λειτουργία 
της δομής (ωράρια φαγητού, επισκεπτηρίου κλπ.), 
(β) Παρεμβάσεις που δεν λαμβάνουν υπόψη 
το ιστορικά υποστηρικτικό πλαίσιο των 
φιλοξενουμένων (διαιώνιση του φιλοξενούμενου 
ως λήπτη υπηρεσιών), 
(γ) Η διατήρηση στοιχείων της τυπολογίας των 
μεγάλων δομών (όπως οι ταμπέλες των επιμέρους 
υπηρεσιών στο εσωτερικό μιας στεγαστικής 
δομής), 

(δ) Οι “μεγάλες αποστάσεις” στο οργανόγραμμα 
των επαγγελματιών (πρώτης και δεύτερης τάξης 
εργαζόμενοι με μεγάλη απόκλιση στην πρόσβαση 
στην πληροφορία, στη λήψη αποφάσεων κλπ.), 
(ε) Το προσωπικό “στυλ” δουλειάς των 
επαγγελματιών βάρδιας (το οποίο διαμορφώνει 
διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας της δομής, 
ανάλογα τον εκάστοτε “επιτηρητή”), 
(στ) Τα μυστικά.

Ειδικότερα, η γραμμή επικοινωνίας της 
πληροφορίας μεταξύ των εμπλεκόμενων 
επαγγελματιών αποτελεί μία δύσκολη και 
απαιτητική διαδικασία σε μία στεγαστική δομή.7 
Η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος φαίνεται να 
απαιτεί “καθαρά” διατυπωμένα οργανογράμματα, 
χρόνο για συζήτηση της αναγκαιότητας τήρησής 
τους στις ομάδες προσωπικού, καθώς και χρόνο 
για συζήτηση και συναίνεση αναφορικά με 
το τί αποτελεί “σημαντική” (ως αντικείμενο 
ψυχοκοινωνικής παρέμβασης ή επεξεργασίας) 
πληροφορία. 
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10. Χωρίς να υπάρχει τέλος σε όλο αυτό.
11. Αγνοώντας την πιθανότητα να κατέληξαν οι άνθρωποι στα ιδρύματα, ακριβώς, λόγω συγχυτικών ως προς την επικοινωνία περιβάλλοντων.

12. Με την έννοια ότι τους παράγουν, τους διαμορφώνουν αυτές οι διαδικασίες.

Προφανώς, η πληροφορία μεταφέρεται για να 
τύχει επεξεργασίας ή για να υπάρξει ως κεντρικό 
ή περιφερειακό στοιχείο υποστήριξης “από αυτόν 
που πρέπει”, τον υπεύθυνο επαγγελματία, προς 
όφελος μιας παρέμβασης που “πρέπει να γίνει”, 
όπως έχει ή μπορεί να έχει συμφωνηθεί από την 
αρμόδια ομάδα, όχι για χάρη κουτσομπολιού.

Αν μια πληροφορία -που είναι σημαντική- δεν 
μεταφερθεί, δεν γίνει μέρος της ουσίας και του 
σκοπού της παρέμβασης, τότε μετατρέπεται σε 
μυστικό, εντάσσεται αυτόματα σε ένα παράλληλο 
σύμπαν λειτουργίας της δομής, σε ένα 
περιβάλλον όπου κυριαρχούν όσα δεν λέγονται, 
όσα δεν τίθενται υπό το κριτικό βλέμμα της 
λειτουργίας της.8 
Μυστικά μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των 
φιλοξενουμένων, μεταξύ εργαζομένων και 
φιλοξενουμένων και μεταξύ εργαζομένων. 
Τα μυστικά μπορούν να αναπτύξουν και να 
συντηρήσουν έναν αθέατο τρόπο λειτουργίας 
μιας δομής. “Διπλά οργανογράμματα”, “ομάδες 
προσωπικού των διαδρόμων” με κριτήριο τις 
διαπροσωπικές σχέσεις και την εγγύτητα των 
επαγγελματιών, “διπλοί εσωτερικοί κανονισμοί 
λειτουργίας”. 
Αυτό το παράλληλο σύμπαν καθημερινής 
οργάνωσης της δομής φαίνεται να αναπτύσσεται 
όχι μόνο εκτός του βλέμματος των αρμόδιων 
ελεγκτικών μηχανισμών, αλλά και εκτός 
του βλέμματος της κοινότητας, καθώς οι 
“εναλλακτικοί” τρόποι λειτουργίας δεν μπορούν 
να γίνουν αντικείμενο συμφωνίας και συναίνεσης 
από το σύνολο της ομάδας, των αρμόδιων αρχών 
ή της κοινωνίας εν γένει.

Τα μυστικά παράγουν έναν ιδιαίτερο “κρυφό 
κόσμο”, ένα παράλληλο τρόπο επικοινωνίας 
εντός της δομής. 
Αυτή η συνθήκη, παράγωγο της αέναης τάσης 
περιχαράκωσης της λειτουργίας των ιδρυμάτων 
στην ιδιωτικότητα αυτών που “ζουν τις περισσότερες 
ώρες εκεί μέσα” αμβλύνει την διάκριση μεταξύ 
φιλοξενουμένων και εργαζομένων, δίνοντας την 
αίσθηση κοινής μοίρας μεταξύ τους. 
Δεν είναι τυχαίο πως εργαζόμενοι και 
φιλοξενούμενοι στα στρατόπεδα προσφύγων 
περιγράφουν το ίδιο αίσθημα εγκατάλειψης από 
τους αρμόδιους.9

Η διατήρηση αυτής της “κρυφής πραγματικότητας”, 
όμως, δεν φαίνεται ότι ισορροπεί, απλώς, το κοινό 
αίσθημα αδικίας όσων διαβιούν στη δομή. 
Τα μυστικά, τα ανείπωτα, όσα δεν γράφτηκαν 
στο βιβλίο λογοδοσίας, όσα δεν συζητήθηκαν 
στις ομάδες προσωπικού, όσα έμειναν μεταξύ 
επαγγελματιών και μεταξύ επαγγελματιών και 
φιλοξενουμένων, γίνονται ένας αυστηρός και 
ιδιαίτερος κώδικας επικοινωνίας που απομακρύνει 
αδιάκοπα10 το σύστημα της δομής από την 
κοινότητα, κλείνοντάς το διαρκώς, σαν σπείρα, 
στον εαυτό του.

Η επίδραση αυτού του κρυφού κώδικα 
επικοινωνίας που παράγεται, κυρίως από τα 
μυστικά, σε μία δομή, χρήζει στην περίπτωση των 
φιλοξενούμενων, περαιτέρω επεξεργασίας, αφού 
αυτό σημαίνει ότι τοποθετούνται, ταυτόχρονα, 
κάτω από δύο διακριτά δίκτυα εξουσίας, ένα 
επίσημο και ένα ανεπίσημο. 
Το πρώτο είναι ανοικτό στον έλεγχο και την 
εποπτεία, είναι κοινοποιημένο και αποτυπωμένο 
σε γραπτά κείμενα κανονισμών, ενώ το δεύτερο 
είναι κλειστό, άγραφο και ενδοπεριστασιακό, 
μιας και εξαρτάται από τους παρόντες δρώντες, 
τις διαθέσεις, την ιδιοσυγκρασία και την 
προσωπικότητά τους.

Το ανεπίσημο δίκτυο εξουσίας που συγκροτείται 
στη βάση μικρών ή μεγαλύτερων μυστικών, αφενός 
εμπλέκει τους δρώντες σε μία διπλή διαδικασία 
επικοινωνίας, ενισχύοντας συγχυτικούς τρόπους 
συναλλαγής,11 αφετέρου τους δεσμεύει σε αυτό 
μέσω της δευτερογενούς διεργασίας της ενοχής. 

Οι φιλοξενούμενοι, πολύ περισσότερο, 
εγκλωβίζονται κάτω από το “καθεστώς των 
πραγμάτων που έγιναν αλλά δεν συζητήθηκαν”, 
γίνονται με ένα τρόπο συνένοχοι για τη 
διατήρηση αυτής της ανεπίσημης, “παράλληλης 
λειτουργίας”. 
Και ενώ στην αρχή φαίνεται σημαντικό για τους 
ίδιους, ως μία ελάσσονα πράξη αντίστασης 
στον επίσημο θεσμό, στην πορεία φαίνεται ότι 
τα ανεπίσημα δίκτυα εξουσίας επιβάλλονται 
παραγωγικά12 στην καθημερινότητά τους, 
ενισχύοντας την ιδιότητα που τους διατηρεί εκεί, 
την ιδιότητα του φιλοξενούμενου, του τρόφιμου.
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13. Πολλές πρακτικές και διαδικασίες στις στεγαστικές δομές 
προέρχονται από εποχές, όπου βρίσκονταν, για παράδειγμα, εκτός της 

κοινότητας.

Οι στεγαστικές δομές, ιστορικά,13 “κρύβουν” 
στον πυρήνα της λειτουργίας τους ψήγματα 
ιδρυματικών πρακτικών. Το μυστικό, ως στοιχείο 
για την παραγωγή και τη διατήρηση “δύο κόσμων” 
εντός του ιδρύματος, είναι το δομικό υλικό για 
τη δημιουργία της απόστασης μεταξύ διαφανών, 
συμφωνημένων, γραπτών και κοινοποιημένων 
διαδικασιών από την “πραγματική” καθημερινή 
λειτουργία μιας στεγαστικής δομής. 

Αυτή είναι και η απόσταση που πρέπει καθημερινά 
να καλύπτει για να αντιμετωπίσει το ολοπαγές 
ίδρυμα που θρέφει εντός της.

Η λειτουργία του “μυστικού” στην καθημερινή λειτουργία ενός ιδρύματος

42



Η λειτουργία του “μυστικού” στην καθημερινή λειτουργία ενός ιδρύματος
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Σοφία Μαντουβάλου
[Συγγραφέας]

Διαβάστε 
στα παιδιά σας 
παραμύθια!

Αγαπητοί γονείς

Μετά από σαράντα χρόνια συγγραφικής 
εμπειρίας, επιστημονικής συνάφειας με 
την εξέλιξη του παιδιού, και συνεχούς 

επικοινωνίας μου με τους μαθητές στα σχολεία, 
μπορώ να πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι η 
πραγματικότητα δεν πάει πουθενά… χωρίς 
φαντασία.
Τη φαντασία, αυτή την ικανότητα των παιδιών να 
συλλαμβάνουν έναν κόσμο όπου το πραγματικό 
και το φανταστικό δεν είναι αντιφατικά, πρέπει 
οι γονείς να την καλλιεργούν με κάθε ευκαιρία. 
Χωρίς το όχημα της φαντασίας  που λέγεται 
παραμύθι, η ψυχή και το μυαλό των παιδιών δεν 
αναπτύσσονται.

Διαβάστε στα παιδιά σας παραμύθια!

Μέσα από το λόγο και την εικόνα του παραμυθιού  
ενδυναμώστε  τη σχέση και την επικοινωνία 
σας με το παιδί σας και οδηγείστε το ευχάριστα 
στον κόσμο της ζωής μέσα από τον κόσμο των 
συμβόλων. 
Αξιοποιείστε αυτό το θαυμάσιο μέσο 
συναισθηματικής επικοινωνίας ανάμεσα σε 
σας και το παιδί σας, αυτό το σπουδαίο μέσο 
συναισθηματικής και κοινωνικής αγωγής και 
ανάπτυξης που χτίζει την προσωπικότητα και το 
χαρακτήρα  του παιδιού αβίαστα με χίλιους δύο  
τρόπους. 

Μέσα απ΄ένα παραμύθι βοηθείστε  το παιδί σας 
να δομήσει την εσωτερική και την εξωτερική 
πραγματικότητα.                                                                                                         
Οι επιστημονικές έρευνες επιβεβαιώνουν 
τον σπουδαίο  ρόλο των παραμυθιών στην 
συναισθηματική και νοητική ανάπτυξη των παιδιών. 
Τα παιδιά ζουν το παραμύθι που διαβάζουν. 
Κινητοποιούνται  νοητικά και φαντασιακά. 
Διασκεδάζουν, ικανοποιούν την περιέργεια 
τους, ταυτίζονται  με τους ήρωες, προβάλουν τις 
καταστάσεις που αντιμετωπίζουν στον εαυτό τους. 
Έτσι  βιώνουν το μεγάλο εύρος των συναισθημάτων 
που αντιμετωπίζουν οι ήρωες, κατανοούν τα 
συναισθηματά τους, παρηγορούνται, λυτρώνονται, 
διδάσκονται. 

Διαβάστε στα παιδιά σας παραμύθια!

Τα παραμύθια με τους συμβολισμούς τους 
ανοίγουν τους δρόμους της νόησης  και της ψυχής. 
Και δίνουν μορφή στη σκέψη και το συναίσθημα 
των παιδιών. Τα παρηγορούν και τα διδάσκουν. 
Ακόμα διεγείρουν τη φαντασία τους, αναπτύσσουν 
τη δημιουργικότητά τους και αλλάζουν το τρόπο 
που βλέπουν τον εαυτό τους και τον κόσμο γύρω 
τους.   

Τα παραμύθια ωριμάζουν τα παιδιά ψυχικά 
και νοητικά και  υπόσχονται ένα μέλλον  πιο 
ευφάνταστο και ελεύθερο. 
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Η πλούσια φαντασία των συγγραφέων κλείνει 
μέσα στα βιβλία τους όλα τα θέματα που μπορούν 
να συμβάλουν στη διαχείριση των εσωτερικών 
συναισθηματικών αυγκρούσεων, στην αφύπνιση 
του ψυχισμού, τις εσωτερικές ανασφάλειες, τις 
σχέσεις με τους άλλους, τις αξίες, τη διάκριση 
ανάμεσα στο καλό και το κακό, στο δίκαιο και το 
άδικο.

Διαβάστε στα παιδιά σας παραμύθια!

Βοηθήστε τα  να εμπλουτίσουν τον εσωτερικό τους 
κόσμο και να ωριμάσουν ψυχικά,  να αποκτήσουν 
αυτοεκτίμηση. 
Οι εσωτερικές συγκρούσεις των ηρώων 
συχνά οδηγούν στην επίλυση θεμάτων που τα 
απασχολούν. 
Οι λύσεις που βρίσκουν οι ήρωες των παραμυθιών, 
γίνονται πρότυπα μίμησης για την αντιμετώπιση  
παρόμοιων προβλημάτων. 

Το παιδί μαθαίνει την ύπαρξη του καλού και 
του κακού, την έννοια της τιμωρίας και της 
επιβράβευσης, του δίκαιου και του άδικου, της 
δύναμης και της αδυναμίας.                                             

Βοηθείστε τα παιδιά σας να αναπτύξουν  
σημαντικές για τη ζωή αξίες  όπως η φιλία, 
η προσφορά, η εμπιστοσύνη, ο σεβασμός, η 
ευγένεια.., να αποκτήσει  κοινωνικά αποδεκτές 
συμπεριφορές, να  εξελίξει τη συμβολική του 
σκέψη. 
Βοηθείστε το παιδί σας να αναπτύξει διάφορες 
γνωστικές λειτουργίες όπως η μνήμη και η 
επεξεργασία πληροφοριών, να βελτιώσει τον 
προφορικό του λόγο και το λεξιλόγιο του μέσα από 
την αναδιήγηση το παραμυθιού, να ενεργοποιήσει 
τη φαντασία, τη μνήμη και την προσοχή του.

Διαβάστε στα παιδιά σας παραμύθια!

Για να πάνε  από την πραγματικότητα των 
παραμυθιών, σταδιακά, στις πραγματικότητες της 
ζωής, κουβαλώντας πάντα το αισιόδοξο μήνυμά 

τους.

Ζωγραφιά της έφηβης Γ.Π.
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Η καμπάνια μας για το βιβλίο 2021
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Ελένη Πριοβόλου
[Συγγραφέας]

Μαμά, μπαμπά, 
κυρία, κύριε, 

εσείς γιατί δεν 
διαβάζετε;

Ε ίχα κάποτε έναν δάσκαλο στο δημοτικό 
σχολείο που πίστευε ότι βιβλία είναι μονάχα 
τα σχολικά, άντε και η Αγία Γραφή. Βιβλία στο 

χωριό δεν κυκλοφορούσαν, παρά μόνο στα σπίτια 
μερικών παλαιών αριστερών που τα έφερναν στα 
μπογαλάκια τους -φθαρμένα και αρμυρισμένα- 
όταν επέστρεφαν από τις εξορίες και τις φυλακές.  
Μ’ ένα τέτοιο βιβλίο επέστρεψε και ο πατέρας μου 
από τη Μακρόνησο και τη Νικαριά. Ήταν το «Πώς 
δενότανε τα ατσάλι» του Νικολάι Οστρόφσκι. 

Ένα βιβλίο θρύλος της άγουρης ηλικίας μου. Ο 
πατέρας θυμάμαι το διάβαζε και το ξαναδιάβαζε. 
Το άφηνε στη γωνιά για λίγο και το ξανάπαιρνε. Το 
έφερνε στη μύτη και ρουφούσε τη μυρουδιά του, 
το βαστούσε με την ίδια στοργή που κρατούσε 
εμάς -εμένα και τα αδέλφια μου- από το χέρι. Τα 
μάτια του φωτίζονταν με φως ανέσπερο. «Γιατί 
το μυρίζεις αυτό το βιβλίο πατέρα;» τον ρώτησα 
κάποτε. Εκείνος με κοίταξε στα μάτια βαθιά: «Γιατί 
μοσχοβολάει ελευθερία και δικαιοσύνη» μου 
απάντησε και άρχισε να μας το διαβάζει χωρίο το 
χωρίο και να μας το ερμηνεύει. 

Ζωντανές μένουν μέχρι σήμερα στη μνήμη μου 
οι σκηνές του και στις αισθήσεις μου εκείνη η 
πολυκαιρισμένη μυρουδιά του χαρτιού. 

Μέσα μου κατακάθισε η πεποίθηση πως η 
ελευθερία μυρίζει ματωμένη αρμύρα και η 
ισότητα λιωμένο μέταλλο. Από τότε κατάλαβα 
πως τα σχολικά εγχειρίδια αφορούν το τεχνικό 
μέρος της εκπαίδευσής μας, αλλά τα λεγόμενα 
εξωσχολικά βιβλία αποτελούν την παιδεία και την 
καλλιέργειά μας. 

Αναφέρω το παράδειγμα επειδή η τύχη το έφερε 
να έχω έναν γονιό που θεωρούσε το βιβλίο ιδέα 
και βασικό αγαθό, αφού έκλεινε στις σελίδες 
του τα οράματα για έναν ανώτερο κόσμο. Είχα 
και έναν δάσκαλο που αρκούνταν απλώς στο να 
εκτελεί ακέραια το καθήκον του ακολουθώντας 
κατά γράμμα το ωρολόγιο πρόγραμμα. Είχα όμως 
και έναν εαυτό ανήσυχο που κατάλαβε νωρίς ότι 
οι λέξεις αποτελούν το εκμαγείο ενός ανώτερου 
κόσμου. Η λέξη ελευθερία δεν είναι απλώς μια 
τακτοποίηση  γραμμάτων στη σειρά, αλλά το μάγμα 
της έννοιάς της. Και αυτό το μάγμα το ανακάλυψα 
μέσα στα μεγάλα λογοτεχνικά κείμενα. 

Για πάρα πολλά χρόνια η λογοτεχνία μακράν 
απείχε από το να διδάσκεται στα σχολεία. 
Μπορώ να πω ότι όλα επαφίονταν στον έναν και 
μοναδικό προικισμένο δάσκαλο, που ήθελε -με 
μη συμμόρφωση προς τας υποδείξεις- να μυήσει 
τους μαθητές στην εξωσχολική παιδεία. Να τους 
ανοίξει ορίζοντες. 
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Η λογοτεχνία φυσικά δεν ήταν σπουδαία 
αναγκαιότητα για τους γονείς που θαρρούσαν ότι 
χάνεις χρόνο όταν διαβάζεις άλλο ανάγνωσμα, 
πλην του σχολικού και ότι το κύριο μέλημά σου 
πρέπει να είναι η εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο για 
να βρεις μια καλή δουλειά. Με συνέπεια η ποίηση 
και η μυθιστορία να αποτελούν πάντα προνόμιο 
των ολίγων που κατάφερναν να ξεφύγουν της 
μετριότητας του σχολικού και οικογενειακού βίου. 
Τα πράγματα με τα χρόνια εξελίχτηκαν. 

Οι συγγραφείς πληθαίνουν. Στα εκδοτικά πράγματα 
εισήλθε η παράμετρος του ανταγωνισμού και της 
επικοινωνίας. 
Το βιβλίο έγινε εμπορικό προϊόν, υποκείμενο 
στους κανόνες του μάνατζμεντ. Οι γονείς και 
οι εκπαιδευτικοί το περιλαμβάνουν στο λάιφ 
στάιλ τους. Άνοιξε συνάμα και το Εθνικό Κέντρο 
Βιβλίου, που κατάφερε να ιδρύσει περισσότερες 
από 300 βιβλιοθήκες σε σχολεία, ακόμα και 
των πλέον απομακρυσμένων περιοχών και 
να οργανώνει εκδηλώσεις και συναντήσεις 
αποκαθηλώνοντας τον συγγραφέα από το βάθρο 
ενός αόρατου, μυθικού προσώπου. Έγινε μια 
πρόσκαιρη ώσμωση. Και λέω πρόσκαιρη, διότι το 
ΕΚΕΒΙ ήταν ο πρώτος Οργανισμός που έκλεισε 
όταν άρχισε η οικονομική κρίση. 

Αποδείχτηκε τελικά πως ένας Οργανισμός 
για το βιβλίο ιδρύθηκε μόνο και μόνο για την 
απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και 
ουδόλως από ιδεολογία βιβλιοφιλική της Πολιτείας.  
Διότι με το κλείσιμο του ΕΚΕΒΙ, καταργήθηκε 
μεγάλο μέρος των βιβλιοθηκών, με το πρόσχημα 
εκ μέρους των διευθυντών των σχολείων ότι 
υπάρχει χρεία αιθουσών διδασκαλίας.

Στην πορεία μου ως συγγραφέας έβγαλα πολλά 
συμπεράσματα, καθώς επισκέπτομαι σχολεία 
και έρχομαι σε επαφή με παιδιά. Αν βρεθεί ο 
εμπνευστής δάσκαλος που να αγαπάει βαθιά και 
ανυπόκριτα τη λογοτεχνία και ο γονιός που θα 
επισκέπτεται με τα παιδιά του ένα βιβλιοπωλείο 
για να διαλέξουν όλοι μαζί βιβλία, τα οποία θα 
μυρίζουν, θα χαϊδεύουν και θα αγκαλιάζουν ως 
έναν ζωντανό οργανισμό, επειδή το έχουν ανάγκη 
και όχι επειδή το επιτάσσει το λάιφ στάιλ της 
εποχής, τότε υπάρχει ελπίδα για τη δημιουργία 
αναγνωστών του μέλλοντος. 
Και τότε ακόμη και η χρήση του διαδικτύου μπορεί 
έτσι να καταστεί αρωγός και όχι αντίπαλος και όχι 
υποκατάστατο μέσα στη μοναξιά της ψηφιακής 
εποχής μας.   
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Νίκος Βασάλος
[Ψυχολόγος, ΚΗΜΑ ΙΙ «Πλόες» ΕΨΥΜΕ]

Το παιδί! 
Το παιδί!

Αλήθεια τώρα, αυτή η κραυγή ανησυχίας 
δεν αντηχεί στο μυαλό όλων μας όταν 
σκεφτόμαστε το παιδί; 

Γονείς, δάσκαλοι, εκπαιδευτές και όλοι όσοι 
ασχολούμαστε και εμπλεκόμαστε στη ζωή ενός 
παιδιού. 
Μη χτυπήσει, μην πονέσει, μην πληγωθεί, μην 
απογοητευτεί, μη στεναχωρηθεί, μην κακοπεράσει.
Ε, λοιπόν, το παιδί θα τα πάθει και θα τα κάνει όλα 
αυτά. Γιατί; Γιατί είναι παιδί και γιατί έτσι θα μάθει 
να ζει.

Γιατί όλα αυτά είναι καταστάσεις που δεν μπορεί 
να αποφύγει. Δεν μπορούμε να προστατεύσουμε 
το παιδί από τα πάντα. Μπορούμε όμως να του 
μάθουμε τους τρόπους να τα διαχειρίζεται. Ο 
κάθε ένας μέσα από το ρόλο του και με το δικό 
του τρόπο.

Αυτή η ανησυχία και η αγωνία του γονιού για το 
παιδί μήπως τελικά πηγάζει από την προσωπική 
αγωνία του γονιού για το δικό του ρόλο; 
Μήπως το παιδί γίνεται το μέσο με το οποίο ο 
γονιός αποκτά υπόσταση; Χωρίς το παιδί θα ήταν 
απλώς ο Νίκος, ο Μιχάλης, η Μαρία, η Γιώτα. Ένας 
άνθρωπος, ένας άντρας, μια γυναίκα. Υπεύθυνος 
για τη δική του ζωή. Με τη γέννηση του παιδιού 
όμως καλείται να παίξει ένα ρόλο που δεν τον 
ξέρει καλά καλά. 

Όσο κι να έχει προετοιμαστεί γιαυτό, όσους 
ειδικούς κι αν έχει ρωτήσει, όσα βιβλία κι αν έχει 
διαβάσει και όσες συμβουλές κι αν έχει πάρει, 
αυτός ο ρόλος, αυτό το σενάριο, παραμένει 
κρυπτογραφημένο και εξελίσσεται όσο το παιδί 
μεγαλώνει.

Το τι θα συμβεί στο παιδί προσθέτει ευθύνη στο 
γονιό.

Οι γονείς συνήθως ξεχνούν ποιοι ήταν πριν 
γίνουν γονείς, ξεχνούν πώς ήταν σαν ζευγάρι οι 
δυο τους πριν γεννηθεί το παιδί τους. Στο κέντρο 
τώρα βρίσκεται το παιδί. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο 
που να τους προσδιορίζει σαν ανθρώπους.  Είναι 
καλά το παιδί; Είναι καλά κι ο γονιός!

«Πήραμε καλούς βαθμούς», «δεν τα πήγαμε καλά 
στις εξετάσεις», «είμαστε ντροπαλοί». Πόσες 
φορές έχουμε ταυτιστεί με τις αποτυχίες ή τις 
επιτυχίες του παιδιού; Πόσες φορές νιώσαμε ότι 
η συμπεριφορά του παιδιού καθρεφτίζει εμάς; 
Αναλογιστήκαμε ποτέ αν αυτό λειτουργεί αντίθετα 
απ’ ό,τι θα θέλαμε;

Σαφώς το παιδί νιώθει ασφάλεια όταν μοιράζεται 
τις δυσκολίες του, όταν νιώθει ότι μπορεί να τον 
καταλάβει ο σημαντικός «άλλος» στη ζωή του. 
Αλλά ίσως αυτό το βαραίνει και περισσότερο. 
Ίσως αυτό του προσθέτει επιπλέον ευθύνη. 
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«Δεν είμαι μόνο υπεύθυνος για εμένα (που 
πραγματικά δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό) 
αλλά και για την ευημερία των γονιών μου, για τη 
λειτουργία της οικογένειάς μου. Οι πράξεις μου 
δείχνουν πόσο καλά έχουν πετύχει οι γονείς μου 
με εμένα». 

Λένε οι δάσκαλοι «είναι πολύ έξυπνο παιδί, με 
πολλές ικανότητες και θα ήταν κρίμα να μην τις 
εκμεταλλευτεί». Φουσκώνει από περηφάνια ο 
γονιός παράλληλα σκεπτόμενος «πρέπει να το 
πιέσω να μην τα παρατήσει, να σοβαρευτεί και να 
αποδώσει, να περάσει στο πανεπιστήμιο, να… να… 
να…». 
Και το παιδί; Ποια είναι η ευθύνη που ανέλαβε 
ώστε να μην τους απογοητεύσει όλους αυτούς; 
Όλος ο κόσμος βασίζεται στα δικά του χέρια και 
στις δικές του αποφάσεις, στις δικές του πράξεις. 
Από την άλλη, έχουμε την απαίτηση το παιδί να 
είναι καλά, να είναι χαρούμενο και δημιουργικό. 
Πώς θα γίνει αυτό όταν εμείς το βαραίνουμε 
με τις δικές μας προσδοκίες, με τις δικές μας 
φιλοδοξίες;

«Θυμάμαι, πριν από χρόνια, συνεργαζόμουν με 
έναν παιδικό σταθμό για ΑΜΕΑ στο Λονδίνο. Σε 
μια μεγάλη έκταση που είχαν ως προαύλιο χώρο 
είχαν φτιάξει μια κυκλώπεια ξύλινη κατασκευή 
που έμοιαζε με καράβι. Τα παιδία έπαιζαν εκεί, 
σκαρφάλωναν, περνούσαν μέσα από τούνελ, 
κατέβαιναν από στύλους. Στην ερώτησή μου εάν 
όλο αυτό είναι επικίνδυνο και μήπως τα παιδιά 
χτυπήσουν, πήρα την καλύτερη απάντηση: Ναι 
μπορεί, αλλά είναι παιδιά.» 

Δεν μπορούμε να βάλουμε τα παιδιά σε μια 
φούσκα και να τα προστατεύσουμε από τα πάντα. 
Είτε από σωματικά είτε από συναισθηματικά 
χτυπήματα.

Το παιδί θα είναι εντάξει, το παιδί μπορεί να 
διαχειριστεί αυτά που του συμβαίνουν. Δεν 
μπορεί να διαχειριστεί τον αντίκτυπο που έχουν 
αυτά που του συμβαίνουν στους γονείς του. Δεν 
μπορεί να διαχειριστεί την απογοήτευση που θα 
νιώσουν οι γονείς του, το βάρος της ευθύνης που 
του δίνουν με την επιτυχία του, τις προσδοκίες και 
τις επιθυμίες τους. 

Τα παιδιά είναι εντάξει και θα συνεχίσουν να 
είναι εντάξει αν τους δώσουμε το χώρο να 
αναπνεύσουν, να εξερευνήσουν, να τσαλακωθούν. 
Αν κοιτάξουμε λίγο τον εαυτό μας ως άνθρωποι, 
πέρα από το ρόλο μας ως γονείς, τότε θα δώσουμε 
το χώρο, αλλά και το παράδειγμα στο παιδί να 
ανακαλύψει τον εαυτό του. Να κάνει φίλους, να 
χαλάσει φιλίες, να είναι άτακτο, να αγαπήσει και 
να αγαπηθεί. Να είναι όλα αυτά που θέλει να είναι 
ανά πάσα στιγμή. 

Τα παιδιά λοιπόν είναι εντάξει και θα είναι εντάξει 
αν τα αφήσουμε να είναι παιδιά.

Και όπως τραγούδησε και ο Παύλος Σιδηρόπουλος
   
«... Έχε το νου σου στο παιδί... Γιατί αν γλιτώσει το 
παιδί, υπάρχει ελπίδα»!  
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Κλειώ Ποντικάκη
[Ειδική παιδαγωγός BA (Hons), ΚΗΜΑ ΙΙ «Πλόες» ΕΨΥΜΕ]

Το 
γονεϊκό άγχος

Συχνά συναντώ γονείς οι οποίοι έχουν μια 
κοινή αγωνία στο βλέμμα. Είναι η αγωνία 
που φωνάζει μέσα τους 

«Τα κάνω καλά;». 

Τα δύο άκρα αυτής της αγωνίας είναι η 
υπερπροστατευτικότητα και η υψηλή προσδοκία 
για αυτονομία. Με τον όρο υπερπροστατευτικότητα 
εννοούμε τον διαρκή έλεγχο, την αυστηρή 
επίβλεψη και την υπερβολική προστασία που 
παρέχει ένας γονιός στο παιδί του. Αυτό συνήθως 
συμβαίνει γιατί η φυσιολογική ανησυχία έχει 
φτάσει στα άκρα. 

Στον αντίποδα, βρίσκεται η υψηλή προσδοκία 
για αυτονομία, η οποία αναφέρεται στις μη 
ρεαλιστικές απαιτήσεις που έχει ένας γονιός και 
στην πίεση που ασκεί, με σκοπό να καταφέρει το 
παιδί του να γίνει ανεξάρτητο, παραβλέποντας 
τη χρονολογική του ηλικία και τα στοιχεία της 
προσωπικότητάς του. 

Οι λόγοι που συμβαίνει κάτι τέτοιο συνήθως 
αφορούν τις ανεκπλήρωτες επιθυμίες των 
γονιών, οι οποίες κληροδοτούνται στα παιδιά με 
σκοπό την πραγματοποίησή τους ή γιατί μπαίνουν 
στη διαδικασία να λειτουργούν με βάση τα 
κοινωνικά στερεότυπα και τον ανταγωνισμό. 

Και στις δύο περιπτώσεις συναντούμε αγχωμένους 
γονείς με στρεσαρισμένα παιδιά και, συνήθως, 
τα παιδιά είναι εκείνα τα οποία, στην προσπάθειά 
τους να αποφορτιστούν από αυτήν την κατάσταση, 
θα αναπτύξουν ανησυχητικές συμπεριφορές, έτσι 
ώστε να μπορέσουν να εξωτερικεύσουν την πίεση 
που αισθάνονται. 

Το σημείο αυτό είναι υψηλής σημασίας, καθώς 
το παιδί «άθελά του» ξεσκεπάζει τα κακώς 
κείμενα ολόκληρου του συστήματος που το 
αφορά. Τότε, ο γονιός ανησυχεί για το παιδί, 
αγχώνεται περισσότερο και ευτυχώς σε πολλές 
περιπτώσεις απευθύνεται σε έναν επαγγελματία 
ειδικής αγωγής, ο οποίος καλείται να διερευνήσει 
το ζήτημα. Αυτό είναι και το πρώτο «φροντιστικό» 
βήμα. 

Εκείνο που μπορεί να μην έχει αντιληφθεί ο γονιός 
σε αυτήν τη φάση είναι πως στην προσπάθειά του 
να φροντίσει το παιδί του, βασική προϋπόθεση 
είναι να φροντίσει πρώτα ο ίδιος τον εαυτό του. 
Να μπορέσει να εντοπίσει και να διαχειριστεί τις 
προσωπικές του φιλοδοξίες, τις ματαιώσεις, τα 
εσωτερικά του κίνητρα, τις κοινωνικές επιταγές 
και την πίεση του άγχους που προκύπτει απ’ όλ’ 
αυτά. 
Η κατανόηση του τι συμβαίνει είναι το πρώτο 
σημαντικό σκαλοπάτι, το οποίο όμως δεν θα 
οδηγήσει πουθενά αν δεν ακολουθήσει το 
στάδιο του προγραμματισμού και της δοκιμής 
νέων πρακτικών και κατευθύνσεων με στόχο την 
επιθυμητή αλλαγή. 
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Ο εντοπισμός και η ανάδειξη αυτής της πλευράς από 
τον θεραπευτή και το εσωτερικό ταξίδι του γονιού 
είναι η πυξίδα που θα οδηγήσει την οικογένεια σε 
πιο ξέγνοιαστες μέρες.
Το άγχος που καταβάλλει τους γονείς δεν μπορεί 
να εξαλειφθεί, μπορεί όμως να μετριαστεί και 
να γίνει η διαχείρισή του με πιο λειτουργικούς 
τρόπους, με την καθοδήγηση κιόλας ενός ειδικού, 
ο οποίος θα συμβάλλει στην αναθεώρηση της 
κατάστασης και θα φανερώσει μια νέα οπτική 
γωνία. 

Κάθε τι καινούργιο φαντάζει τρομακτικό και 
ανέφικτο, αλλά είναι ο μόνος δρόμος που μας 
συνδέει με την αληθινή μας φύση, η οποία, όσο 
και να μην το θέλουμε, υφίσταται αλλαγές σε 
καθημερινή βάση και ο άνθρωπος οφείλει κάποια 
στιγμή, όχι μόνο να εναρμονιστεί με τη συνθήκη 
αυτήν, αλλά και να τη δημιουργεί. 

Καλό είναι να θυμούνται όλοι οι γονείς πως, πριν 
αποκτήσουν την ιδιότητα του γονέα, ήταν -και 
συνεχίζουν να είναι- άνθρωποι που χρειάζεται να 
φροντίσουν τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους, έτσι 
ώστε να μπορέσουν να μεταφέρουν την ικανότητα 
αυτή και στα παιδιά τους. 

Τότε το αρχικό ερώτημα «Τα κάνω καλά;» θα 
πάρει την απάντηση «Μια χαρά τα κάνω!». Και τότε 
μπορεί να προκύψει ένας νέος προβληματισμός: 
Περιμένουμε να δούμε από τα παιδιά να μεγαλώνουν 
και να ωριμάζουν, αλλά μήπως κι εκείνα περιμένουν 
να δουν το ίδιο απο τους γονείς τους;
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Μυρσίνη Πυκνή 
[Κοινωνιολόγος, Επιμελήτρια Ανηλίκων- 
Σύμβουλος Οικογένειας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού]

Συζητώντας 
στις «μικρές αυλές»...
για τους γονείς και τα παιδιά 
στην Ικαρία!

Πώς μεγαλώνουν άραγε τα παιδιά σε ένα νησί 
σε σχέση με τα παιδιά στην πόλη; Υπάρχουν 
διαφορές στην ανατροφή τους από τους 

γονείς; Η απάντηση εξαρτάται από διάφορους 
παράγοντες όπως: σε ποιο νησί αναφερόμαστε, 
πόσους κατοίκους έχει, πόσο απομακρυσμένο 
είναι, από το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων του, 
την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των γονέων, 
το μορφωτικό τους επίπεδο κά. 

Στο συγκεκριμένο άρθρο θα προσεγγίσουμε ως 
μελέτη περίπτωσης ένα νησί του Βορειανατολικού 
Αιγαίου, την Ικαρία με αφορμή την παραμονή μου 
σε ένα τόπο που επισκέπτομαι πολλά χρόνια και με 
συνδέουν δεσμοί οικογενειακοί. Οι παρατηρήσεις 
στηρίζονται σε διαλόγους που αναπτύχθηκαν  
στις «μικρές αυλές» με αγαπημένους φίλους που 
κατάγονται, ζουν ή επισκέπτονται τον τόπο και ως 
επαγγελματίες έχουν επαφή με γονείς και παιδιά. 

Η Ικαρία είναι ένα απομακρυσμένο νησί με 
πρωτόγνωρη ομορφιά που αν πας μια φορά 
θέλεις να το επισκέπτεσαι συνέχεια, μιας και σε 
μαγνητίζει το φυσικό τοπίο, ο τρόπος ζωής, η 
φιλοξενία και η αυθεντικότητα των κατοίκων του. 

Τα τελευταία χρόνια έγινε πιο γνωστό για την 
μακροημέρευση των κατοίκων του αφού μετά από 
έρευνα διαπιστώθηκε ότι ανήκει στις περιοχές με 
τα υψηλότερα ποσοστά υπερηλίκων στον κόσμο 
που το συμπεριλαμβάνουν στις λεγόμενες «Μπλε 
ζώνες» μαζί με τη Σαρδηνία, τη Λόμα Λίντα του 
Μεξικό, τη Νικόγια της Κόστα Ρίκα και την Οκινάβα 
της Ιαπωνίας. 

Μερικά από τα χαρακτηριστικά που εμφανίζουν 
οι κάτοικοι αυτών των περιοχών είναι η 
ισορροπημένη διατροφή, η ορεσίβια ζωή με 
φυσική δραστηριότητα, η ενασχόληση με 
αγροτικές εργασίες, η διαχείριση ψυχικού στρες 
με ανάπτυξη κοινωνικών δεσμών και η διατήρηση 
ενεργού ρόλου. 
Είναι διαδεδομένη η ρήση που ακούγεται στη 
Νικαριά: «Ρολόι, άγχος, ταλαιπωρία δεν έχουν 
θέση στην Ικαρία».

Κατά την περίοδο του Covid ήταν πολλοί αυτοί 
που μετοίκησαν στο νησί ως μεμονωμένα άτομα 
ή ως οικογένειες από το αστικό κέντρο, χωρίς 
απαραίτητα να είναι τόπος καταγωγής τους 
προκειμένου να βρεθούν σε ένα ήρεμο φυσικό 
περιβάλλον για να απαλύνουν τα συναισθήματα 
του εγκλεισμού, της απόγνωσης και του φόβου 
που νιώσαμε ή και νιώθουμε ακόμη. Και αυτό δεν 
ήταν τυχαίο αφού επέλεξαν να έρθουν σε επαφή 
με τη φύση και το περιβάλλον αναβαθμίζοντας 
την ποιότητα ζωής τους. 
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Πώς όμως μπορεί να είναι οι συνθήκες για τους 
γονείς που μεγαλώνουν τα παιδιά τους στην 
Ικαρία και πώς μεγαλώνουν τα παιδιά; 

Υπό το πρίσμα της εμπειρικής παρατήρησης και 
της αφηγηματικής προσέγγισης, γίνεται αντιληπτό 
ότι τα παιδιά στο νησί μεγαλώνουν πιο ελεύθερα 
σε σχέση με τα παιδιά της μεγαλούπολης που 
ασφυκτιούν στα διαμερίσματα, έχουν χρόνο για 
παιχνίδι στη γειτονιά ή στην πλατεία των χωριών 
μέχρι αργά το βράδυ, έρχονται σε επαφή με τη 
φύση, τις αγροτικές εργασίες των γονιών, την 
ενασχόληση με τα ζώα. 
Όταν οι γονείς έχουν μειωμένο επίπεδο άγχους 
για το πώς αντιμετωπίζουν τη ζωή, η στάση αυτή 
αντανακλάται στον τρόπο διαπαιδαγώγησης των 
παιδιών. Η χαλαρότητα στο ρυθμό της ζωής, η 
θετική στάση και η αισιοδοξία για την επόμενη 
ημέρα είναι χαρακτηριστικά που παρατηρούνται. 
Η αντίληψή τους ότι «όλα θα γίνουν», «μην 
βιάζεσαι», «γιατί αγχώνεσαι;”, μειώνει τα επίπεδα 
του άγχους, αν μπορεί κανείς να υιοθετήσει αυτή 
τη στάση  για την διαχείριση της καθημερινότητας, 
εξομαλύνοντας τις εντάσεις και τις τριβές που 
μπορεί να προκύπτουν ανάμεσα στα μέλη της 
οικογένειας. 

Απαλλαγμένοι από το άγχος της μεγαλούπολης 
και τους έντονους ρυθμούς των προσωπικών και 
επαγγελματικών αδιεξόδων, της εντατικοποίησης, 
των μετακινήσεων, της αποξένωσης, της 
ανωνυμίας, στην Ικαρία μπορείς να συναντήσεις 
νέα ζευγάρια που επιλέγουν να μείνουν στο νησί 
ακολουθώντας ένα διαφορετικό τρόπο ζωής 
που ξεφεύγει από τα ασφυκτικά όρια και τους 
περιορισμούς του μητροπολιτικού κέντρου. 

Όπως λέει η Νάντια Λιγνού, ψυχολόγος, 
«στην Ικαρία δεν είναι καθόλου εμφανείς οι 
κοινωνικοοικονομικές τάξεις. Η συναναστροφή 
και οι κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων δεν 
στηρίζονται καθόλου σε τέτοια κριτήρια, οπότε 
και τα παιδιά μαθαίνουν τις αξίες της ισότητας και 
της αλληλοβοήθειας προς όλους. Η πλειοψηφία 
των ανθρώπων έχουν έντονο το αίσθημα της 
αλληλεγγύης και της προσφοράς με αποτέλεσμα 
τα στοιχεία αυτά να μεταφέρονται στα παιδιά από 
μικρή ηλικία και να μαθαίνουν τη σημασία της 
ομαδικότητας και όχι της ατομικότητας και του 
αναταγωνισμού».

Η έννοια της κοινωνικής συναναστροφής, η εγγύ-
τητα, η αυθεντικότητα των κοινωνικών σχέσεων, 
η αλληλεγγύη, η αλληλοβοήθεια, οι έννοιες του 
«μοιράζομαι» και του «νοιάζομαι» ως μεταβιβάσιμες 
αξίες ζωής διαπερνούν τον τρόπο διαπαιδαγώγησης 
των γονιών, αφού και οι ίδιοι τις κληρονόμησαν ως 
αποθέματα ζωής από τις προηγούμενες γενιές. 

Όταν οι γονείς έχουν μάθει να αγωνίζονται και 
να διαχειρίζονται το άγχος τους, όταν βρίσκονται 
σε ψυχική ισορροπία και ιεραρχούν τις ανάγκες 
τους, όταν αντέχουν στις δυσκολίες ζωής, 
αναπτύσσοντας ψυχική ανθεκτικότητα, τότε και τα 
παιδιά θα υιοθετήσουν αυτή τη στάση. 
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Η Ειρήνη Ξανθοπούλου, Κοινωνική Λειτουργός 
– ψυχοθεραπεύτρια συμβάλλει στη συζήτηση 
λέγοντας: 
«Η ίδια η φύση και η επαφή μαζί της, εμπεριέχει 
στοιχεία και ποιότητες όπως η αρμονία, η 
νομοτέλεια, η ενότητα, η εξοικείωση με την αρχή 
και το τέλος. Το χωριό, η γειτονιά, οι συγγενείς και 
οι φίλοι κάνουν το άτομο να μην είναι απρόσωπο 
και αποξενωμένο. 
Προάγεται η συλλογικότητα, το ενδιαφέρον για 
τον διπλανό, η  ενσυναίσθηση, το αίσθημα «του 
ανήκειν», οι κοινωνικές σχέσεις, η  κοινωνική 
εμπιστοσύνη και η συνεργασία για το κοινό 
όφελος». 

Τα παιδιά στην Ικαρία μάλλον φαίνεται να είναι 
πιο χαρούμενα από τα παιδιά της μεγάλης πόλης. 
Είναι πιο ελεύθερα να κινούνται στο χώρο, 
ίσως γιατί οι άνθρωποι γνωρίζονται και έχουν 
εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλο (χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι τα παιδιά κινούνται ανεξέλεγκτα) και 
είναι παράξενο για τον επισκέπτη να βλέπει παιδιά 
πολύ αργά το βράδυ να παίζουν εκτός σπιτιού και 
οι γονείς να είναι χαλαροί.
Τα παιδιά στην Ικαρία μοιάζουν λιγότερο 
εύθραυστα και είναι πιο σκληραγωγημένα, 

Σημειώνεται ότι οι γονείς στην Ικαρία νιώθουν 
αρκετές φορές ανασφάλεια γιατί υπάρχει σοβαρό 
πρόβλημα στην πρόσβασή τους τόσο σε υπηρεσίες 
υγείας όσο και σε ανύπαρκτη δομή ψυχικής 
υγείας. Θα ήθελαν τα παιδιά τους να αποκτήσουν 
εφόδια και να τα καταφέρουν στη ζωή, έχοντας 
ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση και 
στην επαγγελματική αποκατάσταση.

Και η συζήτηση έφθασε στο τέλος με την Ειρήνη 
Ξανθοπούλου να βάζει τη συναισθηματική 
πινελιά στον όμορφο διάλογο που ανοίξαμε: 
«Μεγάλωσα στην Αθήνα και είχα πρόσβαση 
σε περισσότερες παροχές από ένα παιδί που 
μεγάλωσε στην Ικαρία και αυτό μου έδωσε 
εφόδια που ίσως κάποιο παιδί να στερήθηκε. 
Κάποια παιδιά δεν χρειάστηκαν καμία από αυτές 
και προόδευσαν. Μεγάλωσα στην Αθήνα με μια 
πληθώρα επιλογών μα πουθενά δεν βρήκα την 
ζεστασιά που έχουν αυτές οι μικρές αυλές που 
συναντιόμαστε ενσώματα».
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Κέντρο Ημέρας Εφήβων
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Εργαστήριο 
videoclip
Ομάδα Κινηματογράφου
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Εργαστήριο 
διαδικτυακού ραδιοφώνου
Ομάδα Δημοσιογραφίας
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Εργαστήριο 
επεξεργασίας βιβλίου
Ομάδα Βιβλιοθήκης
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Δίκτυο Παροχών Υπηρεσιών
για Άτομα με Αναπηρία

Φορείς υπηρεσιών ψυχικής υγείας 
αντίστοιχοι με τον οργανισμό “Πλόες” 
ΕΨΥΜΕ το καλοκαίρι του 2018 σύστησαν 

μια ομάδα πρωτοβουλίας για την δημιουργία 
φορέα που θα εκπροσωπούσε, αυτό ακριβώς, 
τους παρόχους υπηρεσιών  ψυχικής υγείας. 
Η ανάγκη δημιουργίας  του παραπάνω φορέα 
ήταν ένα κενό που υπάρχει καθώς  συλλογική 
εκπροσώπηση υπάρχει για τους ανθρώπους με 
αναπηρία (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων ΜΕ 
Αναπηρία) αλλά και για τους συλλόγους γονέων 
(Πανελλήνια Ομoσπovδία Σωματείων Γovέωv και 
Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες). 

Η ομάδα πρωτοβουλίας συζήτησε τα μέχρι τώρα 
πεπραγμένα. Εγινε αναφορά στην συνάντηση 
της 5ης Σεπτεμβρίου στο Ίδρυμα Ελληνικών 
Τραπεζών. 

Έγιναν  αρκετές συναντήσεις όπου η αναγκαιότητα 
της σύστασης καθώς και η νομική μορφή 
του Δικτύου ήταν τα θέματα που κατ’ αρχήν 
συζητήθηκαν. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν 
ότι η σύσταση του Δικτύου θα βοηθήσει τόσο 
στο πλαίσιο της εκπροσώπησης των φορέων του 
χώρου της αναπηρίας αλλά κυρίως στο πλαίσιο 
της ανάληψης πρωτοβουλιών για τη βελτίωση 
των συνθηκών σε πρακτικό αλλά και σε θεσμικό 
επίπεδο. 

Επίσης η συνεργασία των φορέων μέσω του υπό 
σύσταση Δικτύου, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση 
εξακολουθούν να διατηρούν την αυτονομία 
τους, θα ενισχύσει τη θέση τους ως θεσμικούς 
συνομιλητές των αρμόδιων ελληνικών αρχών. 

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η EASPD 
υποστηρίζει τη συνεργασία των φορέων, 
χρειάζεται να διευκρινιστεί περαιτέρω ο ακριβής 
ρόλος της EASPD και ο βαθμός εμπλοκής της.

Θέματα που τέθηκαν από τους συμμετέχοντες

- Η πανελλαδική εμβέλεια του Δικτύου και ο 
επιστημονικός του χαρακτήρας
- Η έλλειψη  πανελλαδικού Δικτύου φορέων 
παρόχων υπηρεσιών  
- Η νομική μορφή που θα λάβειτο Δίκτυο: 
(Σωματείο ή Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία  
-τέθηκαν προς συζήτηση τα πλεονεκτήματα- 
μειονεκτήματα των νομικών μορφών)
- Η ανάγκη καθορισμού κριτηρίων ένταξης 
φορέων στο υπό σύσταση Δίκτυο (π.χ ύπαρξη 
Άδειας λειτουργίας)
- Η ανάγκη συζήτησης για την πιθανή ποιοτική 
αξιολόγηση των υπό ένταξη φορέων 
Η οικονομική συνδρομή των μελών - φορέων
- Το μοντέλο λειτουργίας του Δικτύου – κανονισμός 
λειτουργίας
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Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι το υπό 
σύσταση ΔΙΚΤΥΟ έχει, μεταξύ άλλων, κύριο 
στόχο τη βελτίωση της ζωής των ατόμων με 
αναπηρία, μέσω της προσέγγισης των παροχών 
υπηρεσιών και του τρόπου με τον οποίο μπορούν 
να ενισχύσουν αυτήν την προσπάθεια. 

Μετά από συνεχείς συζητήσεις και  διαβουλεύσεις 
προσκλήθηκαν φορείς από όλη την Ελλάδα σε 
μια συνάντηση που έλαβε  χώρα στο Ίδρυμα 
Ελληνικών Τραπεζών τον Σεπτέμβριο του 2018 
με την συμμετοχή του European Association of 
Service providers for Persons with Disabilities. 

Στην συνάντηση συζητήθηκε και  αποφασίστηκε η 
ίδρυση του δικτύου ως Αστική Μη Κερδοσκοπική 
Εταιρεία με την επωνυμία “ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ” με 
διακριτικό τίτλο “ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ”. 

Έδρα του δικτύου ορίζεται η Αττική.

Μέλη του δικτύου

- Ι.Π.Α.Π. Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ  
- ΑΜΥΜΩΝΗ 
- «ΑΛΜΑ» 
- «ΠΛΟΕΣ» ΕΨΥΜΕ 
- Ε.Ε.Α. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
- ΙΚΕ ΚΑΣΠ ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ
- ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»
- ΕΛΕΠΑΠ
- ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
- ΕΓΑΝΥ (ΧΙΟΣ)
- ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ κ ΕΦΗΒΟΥ
- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ / ΠΟΡΤΑ 
ΑΝΟΙΧΤΗ
- ΧΑΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Οι σκοποί του δικτύου μεταξύ άλλων είναι:

1. Η προώθηση, προάσπιση και διεύρυνση των 
επιστημονικών γνώσεων  των επαγγελματιών 
που ασχολούνται με την νοητική υστέρηση 
και την πολυαναπηρία και η προαγωγή μιας 
διεπιστημονικής ολοκληρωμένης προσέγγισης 
στους παραπάνω τομείς.
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2. Η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας 
3. Η καταγραφή των  προβλημάτων  των  φορέων 
και χάραξη κοινής στρατηγικής  προς επίλυση 
αυτών
4. Η επιστημονική τεκμηρίωση και η υποστήριξη 
στην παροχή υπηρεσιών για πρόσωπα με 
νοητική υστέρηση ή με πολυαναπηρία, η 
ανάπτυξη υφισταμένων, η δημιουργία νέων 
δομών εκπαίδευσης, απασχόλησης,  κοινωνικής 
φροντίδας και διαβίωσης στην κοινότητα και η 
διατύπωση προτύπων ποιότητας, καλών πρακτικών 
και κριτηρίων αξιολόγησης με βάση το κοινωνικό 
μοντέλο και τα δικαιώματα των ανθρώπων 
με αναπηρία όπως αυτά αποτυπώνονται στην 
διακήρυξη του ΟΗΕ.  
5. Η συνεργασία και διασύνδεση με Ευρωπαϊκούς 
και  διεθνής οργανισμούς καθώς και  με  ελληνικά  
και  ευρωπαϊκά επιστημονικά δίκτυα, οργανώσεις 
και  λοιπούς φορείς με συναφές και παρεμφερές 
πεδίο δράσης με αυτό του ΔΙΚΤΥΟΥ.
6. Η προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ των 
ομάδων που υφίστανται ή κινδυνεύουν να 
υποστούν διακρίσεις με συνέπεια τον κοινωνικό 
αποκλεισμό.

7. Η προώθηση της γνώσης και η ευαισθητοποίηση 
του κοινωνικού συνόλου για τα δικαιώματα των 
ανθρώπων με νοητική υστέρηση και πολυαναπηρία.
8. Η υποστήριξη και τεκμηρίωση ενεργειών τοπικών, 
περιφερειακών ή εθνικών φορέων στον τομέα της 
προστασίας των δικαιωμάτων των προσώπων με 
νοητική υστέρησης και/ή πολυαναπηρία.
9. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση  ή συμμετοχή 
στην υλοποίηση ερευνητικών ή εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, η εκπόνηση ερευνητικών 
εργασιών και επιστημονικών μελετών 
10. Η διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, 
σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων.

Η ίδρυση του Φορέα προέκυψε μετά από 
ενημέρωση των Οργανισμών- φορέων και 
διαβούλευση για το καταστατικό και τη διακήρυξη.
Η ιδρυτική συνέλευση του ΔΙΚΤΥΟΥ έγινε  τον  
Οκτώβριο του  2020. 

Το “ΔΙΚΤΥΟ” είναι πλέον ενεργό. 
Για τις δράσεις του θα ενημερωθείτε στα επόμενα 
NEWSLETTERS του οργανισμού «Πλόες» ΕΨΥΜΕ.
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Ευρωπαϊκά
Προγράμματα
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Tο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (Research & 
Development) έχει ως βασική αρχή την δομημένη 
επιστημονική έρευνα. Η επιστημονική έρευνα και 
η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας αποτελούν ζωτικούς 
τομείς ενδιαφέροντος του οργανισμού «Πλόες» 
ΕΨΥΜΕ, καθώς ενσωματώνουν την κύρια ελπίδα 
για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη μέσω 

κοινωνικώς χρήσιμων και οικονομικώς αξιοποιήσιμων 
προϊόντων, διαδικασιών και ιδεών. Η ύπαρξη ενός 
βαθμού επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης 
εξασφαλίζει ποιότητα ζωής, και υπηρεσίες με 
σχετικά αυτόνομο ή και αυτάρκη τρόπο σε ένα 
διεθνοποιημένο περιβάλλον.

Έρευνα & 
Ανάπτυξη

Στην παρούσα χρονική στιγμή το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης έχει καταθέσει και περιμένει τα αποτελέσματα 
για τα παρακάτω έργα.

Κατανοώντας τις ανάγκες των ωφελούμενων του οργανισμού «Πλόες» ΕΨΥΜΕ αλλά και γενικότερα 
του χώρου της ψυχικής υγείας η ομάδα του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης συνεχίζει να είναι στην 
διαδικασία συγγραφής αλλά και αναζήτησης νέων και ευρύτερων ευρωπαϊκών συνεργασιών. 

Call:

KA220-VET - Cooperation partnerships in vocational education and training

Provisional Title:
Autism Friendly Spaces Employability twist: ASD friendly environments guide and checklist for creating 
and supporting a working environment

Proposed project duration:
January 2022 – December 2023 (24 months)

Applicant organisation
ASTIKI ETAIREIA PSICHOKOINONIKON MELETON Greece www.epsyme.gr  

Partner organisations
PRISMS Malta www.prismsmalta.com 
KUMMISSJONI GHAD-DRITTIJIET TA’ PERSUNI B’DIZABILITA Malta www.crpd.org.mt  
AUTISME-EUROPE AISBL Belgium BRUXELLES www.autismeurope.org   
JAUNUOLIU DIENOS CENTRAS Lithuania Panevežio apskritis  www.pjdc.lt  

KYPRIAKI ETAIREIA PISTOPOIISIS LIMITED Cyprus NICOSIA www.cycert.org.cy 
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Η κύρια ιδέα πίσω από το έργο 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 βρίσκονταιστο 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.

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, το Πρόγραμμα Απασχολησιμότητας Φιλικών Χώρων για τον 
Αυτισμό βασίζεται στην τρέχουσα κατάσταση, στην οποία τα αυτιστικά άτομα αντιμετωπίζουν σημαντικές 
δυσκολίες στην εξεύρεση και διατήρηση ουσιαστικής απασχόλησης, προσαρμοσμένων στις δικές τους 
προτιμήσεις και δεξιότητες. Αυτό που ήταν εμφανές κατά τη διάρκεια της βιβλιογραφικής έρευνας είναι η 
έλλειψη κατανόησης από τους εργοδότες και το προσωπικό, καθώς και η αδυναμία προσαρμογής στο χώρο 
εργασίας (Lopez & Keenan, 2014). Σε μια μελέτη των Scott et al. (2016), η διευκόλυνση της επικοινωνίας 
μεταξύ εργαζομένων με ΔΑΦ και εργοδοτών για να διασφαλιστεί η σαφής κατανόηση των αναγκών και των 
δύο πληθυσμών κρίνεται απαραίτητη.

Οι κύριοι στόχοι του έργου Autistic Friendly Spaces-Employment είναι:
1. Δέσμευση πελατών: Παρέχετε όλες τις πληροφορίες για να επιτρέψετε στο άτομο να λάβει τεκμηριωμένη 

απόφαση σχετικά με το αν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν υποστηριζόμενη απασχόληση
2. Δημιουργία Κοινωνικού Κόμβου για άτομα με ΔΑΦ που αναζητούν ενεργά ή ενδιαφέρονται για εργασία
3. Επαγγελματικό προφίλ και κατάρτιση: έμπρακτη βοήθεια στα άτομα να προσδιορίσουν τις δεξιότητές 

τους και τις προτιμήσεις τους για εργασία και ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια κατάρτιση προ-
επαγγελματικών δεξιοτήτων (κοινωνικές δεξιότητες, συμπεριφορά στο χώρο εργασίας, οργανωτικές 
ικανότητες κ.λπ.).

4. Εύρεση εργασίας: Αναζήτηση εργασίας λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες όλων των εμπλεκόμενων 
μερών μέσω ενός ιστότοπου που θα δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας

5. Δέσμευση και κατάρτιση εργοδοτών σχετικά με τις ανάγκες των αυτιστικών εργαζομένων: Συνεργασία 
με εργοδότες και άτομα που αναζητούν εργασία σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των 
όρων και προϋποθέσεων απασχόλησης, των απαιτούμενων δεξιοτήτων, της υποστήριξης που απαιτείται 
από τους παρόχους υπηρεσιών ή/και διαθέσιμων στο χώρο εργασίας κ.λπ.

6. On/Off Job Support: Παρέχετε υποστήριξη στον πελάτη και τον εργοδότη ανάλογα με τις ανάγκες τους 
για διάστημα τριών μηνών μετά την τοποθέτηση εργασίας

7. Δημιουργία έκθεσης πλάνου πολιτικής σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση στην απασχόληση ατόμων 
με αυτισμό σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο

8. Ευαισθητοποίηση για τις ανάγκες των πληθυσμών με ΔΑΦ με την οργάνωση σεμιναρίων για άτομα με 
αυτισμό, τους φροντιστές τους, καθώς και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς και ενδιαφερόμενους 
οργανισμούς.

Τα προαναφερθέντα μέρη του Έργου για την Απασχολησιμότητα των Φιλικών Χώρων για τον Αυτισμό 
πρόκειται να υλοποιηθούν με κύριο στόχο: Να κάνουν ένα βήμα περαιτέρω προς την κοινωνική ένταξη.
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Call:

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

Provisional Title:
Social Learning Platform Project

Proposed project duration:
01-01-2022 to 31-12-2023 (maximum duration: 24 months)

Applicant organisation
ALMA, P. FALIRO, Greece, www.alma-amea.gr

Partner organisations
ASTIKI ETAIREIA PSICHOKOINONIKON MELETON Greece www.epsyme.gr  
ASSOCIACAO PARA A RECUPERACAO DECIDADAOS INADAPTADOS DA LOUSA (A.R.C.I.L) Portugal
CONFEDERACION GALEGA DE PERSOAS CONDISCAPACIDADE (COGAMI) Spain www.cogami.gal 
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L ASSISTENZA AGLISPASTICI PROVINCIA DI BOLOGNA Italy www.
aiasbo.it 
EUROPEAN ASSOCIATION OF SERVICE PROVIDERSFOR PERSONS WITH DISABILITIES Belgium www.
easpd.eu 
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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 προσαρμοστεί 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.

Για την καλύτερη αντιμετώπιση  του Covid-19, σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες αποφασίστηκε η 
αναστολή των μαθησιακών δραστηριοτήτων και το κλείσιμο σχολείων και οργανισμών κατάρτισης, 
καθώς και η ταυτόχρονη ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής μάθησης. Η σχεδιαζόμενη πλατφόρμα Social 
Support & Learning στοχεύει να εκπαιδεύσει επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε υψηλά πρότυπα, ώστε να 
μπορούν να παρέχουν ψηφιακά και in vivo υπηρεσίες σε άτομα με ψυχικές και ψυχιατρικές προκλήσεις. 
Οι εκπαιδευμένοι χειριστές (επαγγελματίες ψυχικής υγείας) του έργου θα προσπαθήσουν να καλύψουν 
ένα κενό στην εκπαίδευση και τη μακρινή υποστήριξη ατόμων με διανοητική και αναπτυξιακή αναπηρία. 
Η επιτυχία έρχεται μέσω της ανταλλαγής και της συνεργασίας, επομένως ο στόχος είναι να αναπτυχθούν 
και να ενισχυθούν δίκτυα μεταξύ παρόμοιων οργανισμών, να αυξηθεί η ικανότητά μας να λειτουργούμε σε 
διεθνές επίπεδο, να μοιραστούμε πρακτικές και μεθόδους.

Μέσω της κατάρτισης του προτεινόμενου έργου, κάθε δάσκαλος ή/και εκπαιδευτής, ακόμη και εκείνοι 
με χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες, θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν πακέτα εκπαίδευσης πολυμέσων 
για τους μαθητές τους. Το έργο θα παρέχει εκπαίδευση σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε ψηφιακό 
περιβάλλον. Θα εκπαιδευτούν σε:
• Υποστήριξη στους μαθητές
• Περιβάλλον εκμάθησης
• Συλλογική λειτουργικότητα
• Ψηφιακή εκπαίδευση
• Υπηρεσία άμεσης απόκρισης
• Help Desk για τον χειρισμό δυσκολιών σε καθημερινές δραστηριότητες

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι η εξέταση του τρόπου με τον οποίο η κοινωνική υποστήριξη 
έχει σχεδιαστεί και έχει θεσπιστεί σε παρεμβάσεις μέχρι σήμερα μπορεί να είναι διδακτική στη βελτίωση 
της σκέψης μας σχετικά με τις κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθηθούν.
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Call:

KA220-ADU - Cooperation partnerships in adult education

Provisional Title:
aRtmosphere: The development of emotional expression skills of people with intellectual disabilities 
through art

Proposed project duration:
February 2022- January2024

Applicant organisation
ASTIKI ETAIREIA PSICHOKOINONIKON MELETON Greece www.epsyme.gr 

Partner organisations
ERGASTIRI EIDIKIS AGOGIS MARGARITA Greece NEA PENTELI, ATHENS www.eeamargarita.gr
Centre de la Gabrielle et Ateliers du Parc de Claye - MFPass France Île de France Claye-Souilly www.
centredelagabrielle.fr  
COPE Foundation Ireland South-West (IE) Cork www.cope-foundation.ie  
EUROPEAN ASSOCIATION OF SERVICE PROVIDERS FOR PERSONS WITH DISABILITIES Belgium 
Région de BruxellesCapitale/Brussels www.easpd.eu 

Η κύρια ιδέα πίσω από το έργο είναι να:

Προωθήσει την ένταξη, την ανάπτυξη και την ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
μέσα από επαγγελματικά σχεδιασμένα εργαστήρια τέχνης. Συμμετέχοντες από διαφορετικές χώρες 
χρησιμοποιώντας συναισθήματα και εκφράζοντάς τα με διαφορετικά μέσα, ως όχημα θα τους οδηγήσει 
σε ένα ταξίδι προσωπικής και ομαδικής ανάπτυξης που θα είναι προσαρμοσμένο με τέτοιο τρόπο που  
μόνο τα συναισθήματα και η ανθρώπινη φύση  μπορούν να παράγουν. Σύμφωνα με την Aspis (1997), τα 
άτομα με νοητικές προκλήσεις δεν έχουν το θάρρος να μιλήσουν έξω από το προστατευμένο περιβάλλον 
της οικογένειας και των φίλων τους. Ταυτόχρονα, οι εμπειρίες τους περιορίζονται σε ρουτίνες που δεν 
διευρύνουν τον ορίζοντά τους. Ως αποτέλεσμα, ζουν απομονωμένοι και δεν είναι σπάνιο να δούμε 
παραδείγματα ανθρώπων που περιορίζονται επειδή στιγματίζουν τον εαυτό τους ως ανίκανο. O στόχος 
του έργου aRtmosphe είναι μέσω της τέχνης και της συμπαραγωγής να υποστηρίξει άτομα με νοητικές 
προκλήσεις να από-στιγματοποιήσουν τον εαυτό τους μέσω της κατανόησης και έκφρασης συναισθημάτων 
που σχετίζονται με θετικές και αρνητικές εικόνες που έχουν για τον εαυτό τους και την κοινωνία και να 
αντιστρέψουν την ιδέα του εαυτού τους από μη ικανή σε ικανή.

Συμμετέχοντας σε καλλιτεχνικά εργαστήρια, οι άνθρωποι με νοητικές προκλήσεις που εμπλέκονται στο έργο 
θα ελαχιστοποιήσουν τις δυσκολίες τους στην έκφραση και διαχείριση των συναισθημάτων. Η δημιουργία 
των ολοκληρωμένων εργαστηρίων τέχνης με δραστηριότητες που βασίζονται στη συμπαραγωγή θα 
ανταποκριθούν στην ανάγκη της ομάδας στόχου ώστε να έχουν περισσότερες ευκαιρίες να εκφραστούν, 
και να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο με ευθύνες. 

Η συμπαραγωγή ως μεθοδολογία βασίζεται στη συνεργασία με την ομάδα-στόχο για όλη τη διάρκεια του 
έργου. Η μεθοδολογία συμπαραγωγής θα δημιουργήσει ένα πιο ελκυστικό πρόγραμμα κατάρτισης ενηλίκων 
στην τέχνη που θα βελτιώσει αποτελεσματικά τις δεξιότητές και ικανότητές τους με σκοπό να τις εξελίξουν 
σε επαγγελματικά πιστοποιημένες δεξιότητες.
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Call:

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

Provisional Title: eVersafe

Proposed project duration: 01-01-2022 to 31-12-2023 (maximum duration: 24 months)

Applicant organisation
ALMA, P. FALIRO, Greece, www.alma-amea.gr 

Partner organisations
ASTIKI ETAIREIA PSICHOKOINONIKON MELETON Greece www.epsyme.gr  
JAUNUOLIU DIENOS CENTRAS Lithuania Panevėžio apskritis www.pjdc.lt  
EUROPEAN ASSOCIATION OF SERVICE PROVIDERSFOR PERSONS WITH DISABILITIES Belgium www.
easpd.eu 
OMEGA TECHNOLOGY KALLITHEA, Greece www.omegatech.gr 
CYCERT NICOSIA Cyprus, www.cycert.org.cy 

Η κύρια ιδέα πίσω από το έργο είναι να:

Δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη προληπτικών μέτρων για σημαντικές 
δυσκολίες και δυσμενείς εμπειρίες για άτομα με ΔΑΦ μέσω τεχνολογικών εξελίξεων εικονικής 
πραγματικότητας

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί από όλη την Ευρώπη πρόκειται να συνεργαστούν προκειμένου να 
δημιουργήσουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για άτομα με ΔΑΦ, το οποίο θα περιλαμβάνει μια μεθοδολογία 
για την αντίδραση σε καταστροφές και δυσμενείς εμπειρίες, όπως:
• Σεισμοί
• Φωτιά
• Ακραίες καιρικές συνθήκες (χιόνι, καύσωνας, καταιγίδες κ.λπ.)
• Διακοπές ρεύματος
• Πρώτες βοήθειες

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρόκειται να εφαρμοστεί με τη χρήση της εικονικής πραγματικότητας, καθώς 
οι ειδικοί πληροφορικής που συμμετέχουν στην κοινοπραξία θα δημιουργήσουν σχετικά διαδραστικά 
σενάρια. Έμφαση θα δοθεί στις απαιτούμενες κοινωνικές δεξιότητες, στις δεξιότητες συναισθηματικής 
ρύθμισης, στις δεξιότητες αλλαγής χειρισμού καθώς και στην ικανότητα έγκαιρης ανταπόκρισης με σεβασμό 
στην ασφάλεια του συμμετέχοντα και των άλλων. Η δημιουργία οδηγιών για το τεχνολογικό εξοπλισμό 
αναφορικά στην συγκεκριμένη χρήση θεωρείται επίσης απαραίτητη.

Ένας άλλος στόχος του έργου θα είναι η ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με την 
αυτιστική αισθητηριακή εμπειρία και τις επιπλέον προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ΔΑΦ όσον 
αφορά την ασφάλεια κατά τη διάρκεια καταστροφών.
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Call:

Call ID lot1: ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO-EDU-ENTERP- Alliances for Education and Enterprises 

Provisional Title:
Digitallies

Proposed project duration:
March 2022 – February 2024 (24 months)

Applicant organisation
CENTRE DE LA GABRIELLE ET ATELIERS DU PARC DE CLAYE - MFPASS FRANCE ÎLE DE FRANCE 
CLAYE-SOUILLY www.centredelagabrielle.fr  

Partner organisations
ASTIKI ETAIREIA PSICHOKOINONIKON MELETON Greece www.epsyme.gr  
JAUNUOLIU DIENOS CENTRAS Lithuania Panevežio apskritis www.pjdc.lt  
KYPRIAKI ETAIREIA PISTOPOIISIS LIMITED Cyprus NICOSIA www.cycert.org.cy
ALL DIGITAL BRUSSELS Belgium www.all-digital.org 
CONFEDERACION GALEGA DE PERSOAS CONDISCAPACIDADE (COGAMI) Spain www.cogami.gal 
JOHANNES KEPLER UNIVERSITÄT LINZ Austria www.jku.at 

Η κύρια ιδέα πίσω από το έργο είναι να:

Προωθηθεί η ψηφιακή εκπαίδευση ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων μέσω της μεθόδου της αντίστροφης 
ένταξης. Συγκεκριμένα, ενέχει τη δημιουργία ανοιχτών χώρων στο κέντρο της κοινότητας στους οποίους 
θα παρέχεται εκπαίδευση και υποστήριξη σε άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένους ή άλλες ομάδες που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. 

Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ομάδων ως σύνολο και θα περιέχει 
ενδεικτικά εκπαιδεύσεις σχετικά με την χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των social media. 
Καθημερινές ανάγκες, θέματα υγείας, ασφάλισης, τραπεζικές συναλλαγές και ασφάλεια στο διαδίκτυο. 
Μετακινήσεις και online αγορές.

Ο χώρος θα αποτελεί σημείο συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών για τους συμμετέχοντες επαγγελματίες 
αλλά και για τους ωφελούμενους.
Θα παρέχεται πιστοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, προσαρμοσμένη στα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Αντίστοιχοι χώροι θα δημιουργηθούν στις κοινότητες των εταίρων στις εξής ευρωπαϊκές χώρες: Γαλλία, 
Λιθουανία, Ισπανία, Πολωνία, Γερμανία. 
Υπεύθυνος φορέας για την διάχυση και τη βιωσιμότητα του προγράμματος DigitAllies είναι ο οργανισμός 
ομπρέλα EASPD αλλά και ο φορέας AllDigital, με εξειδίκευση και εμπειρία στις νέες τεχνολογίες και την 
ένταξη του πληθυσμού στην ψηφιακή εποχή. 
Συνεργαζόμενος φορέας πιστοποίησης θα είναι η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης. 
Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει κατά τους πρώτους μήνες του 2022.
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Call:

«Active Citizens Fund» στην Ελλάδα, Χρηματοδοτικός Μηχανισμός  ΕΟΧ  2014 - 2021

Provisional Title: 
GNOSIS +

Proposed project duration: 
November 2021 – October 2023 (24 months)

Applicant organisation
Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή www.eps-ath.gr

Partner organisations
ASTIKI ETAIREIA PSICHOKOINONIKON MELETON Greece www.epsyme.gr  
Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες 
Αναπηρίες ‘Η ΑΜΥΜΩΝΗ’ www.amimoni.gr 

Η κύρια ιδέα πίσω από το έργο είναι να:

Καλύψει ένα σημαντικό κενό το οποίο μόνο μέσα από την συνεργασία και δικτύωση φορέων μπορεί 
να πληρωθεί. Το κενό αυτό είναι η ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες εκπαίδευσης/ κατάρτισης 
στελεχών φορέων παροχής υπηρεσιών προς άτομα με αναπηρίες.  
Εδώ και χρόνια, τα κέντρα επιμόρφωσης (πρώην ΚΕΚ ΑΜΕΑ, νυν ΚΕΔΙΒΙΜ) που λειτουργούσαν υπό 
την αιγίδα φορέων (κυρίως ΜΚΟ) παροχής υπηρεσιών προς άτομα με αναπηρίες παρουσιάζουν από 
ελάχιστη έως μηδενική δραστηριότητα, για μια σειρά λόγων και αιτιών…. (αδυναμία προσαρμογής σε 
συνθήκες λειτουργίας ανοικτής αγοράς, ……)
Ταυτόχρονα, ένα σημαντικότατο σώμα γνώσης το οποίο παράγεται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων 
έργων στο πεδίο της εκπαίδευσης / επιμόρφωσης παραμένει αναξιοποίητο μετά την λήξη του κάθε έργου. 
Η γνώση αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ‘υψηλών προδιαγραφών’ αφού αποτελεί προϊόν πολύμηνης 
προσπάθειας διακρατικών συνεργασιών σημαντικού κόστους (για τον Ευρωπαίο φορολογούμενο).
Με την παρούσα πρόταση, φορείς από χώρο της αναπηρίας (ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΏΝ-
ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ, ΑΜΥΜΩΝΗ, ΕΨΥΠΕ) αποφασίζουν να συμπράξουν για να φέρουν στην ‘επιφάνεια’ 
τη γνώση αυτή και να δημιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες για αξιοποίησή της μέσω της δικτύωσης 
και συνεργασίας. 

Οι δράσεις του έργου διάρκειας 18 μηνών είναι:
1. Ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής της Πλατφόρμας GNOSIS+
2. Δημιουργία διαδικτυακής Πλατφόρμας GNOSIS+ / εκδηλώσεις / επιδεικτικά εργαστήρια
3. Συγκρότηση ομάδας για (α) την διαμόρφωση προγραμμάτων εκπαίδευσης /  κατάρτισης / 

απαραίτητη προϋπόθεση για τα προγράμματα που θα διαμορφωθούν στο πλαίσιο του έργου, είναι 
να είναι προϊόντα συνεργασίας 2 φορέων κατ’ελάχιστο   (β) συνεργασία με φορείς 
πιστοποίησης 

4. Συντονισμός δικτύου / νομική υποστήριξη για θέματα τυποποίησης πρότυπων συμφωνητικών 
συνεργασίας, δικαιωμάτων κ.ά.
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Δράσεις // 
«Λεύκωμα» 
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Aλυσίδα αλληλεγγύης 
για τους πυρόπληκτους
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Με το ΚΕΘΕΑ για την 
Παγκόμια Ημέρα 
κατά των Ναρκωτικών
Μαγειρεύουμε για τους αστέγους του λιμανιού του Πειραιά
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Η καλοκαιρινή μας κάρτα για το 2021
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Καλοκαίρι 2021
Καλοκαιρινές διακοπές
στην Καρδαμύλη Μεσσηνίας
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Καλοκαίρι 2021
Καλοκαιρινές διακοπές
στην Αμάρυνθο Εύβοιας
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Καλοκαίρι 2021
Αντιστεκόμαστε πολιτισμικά!
Στους Ξενώνες «Πλόες» 
τα δύσκολα καλοκαίρια, διαφέρουν.
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Για να περνάμε τις ζεστές 
νύχτες του καλοκαιριού
Ετοιμάσαμε το μπαλκόνι μας!
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Επίσκεψη στο
Μουσείο Ακρόπολης
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Επίσκεψη στο
Μουσείο Ψευδαισθήσεων
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Καλλιτεχνικό Εργαστήρι
ζωγραφικής με κλωστή
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Καλλιτεχνικό Εργαστήρι
κατασκευής fanzine
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Καλλιτεχνικό Εργαστήρι
γύψου και πηλού
με την Μαργαρίτα Ράντεβα
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με την Μαργαρίτα Ράντεβα

Καλλιτεχνικό Εργαστήρι
πηλού και χρώματος
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Η ιστορία του Origami ξεκινά με την ιστορία του χαρτιού το 100 μ.Χ. στην Κίνα και το 550 μ.Χ. 
φτάνει στην Ιαπωνία από Βουδιστές μοναχούς. Η λέξη Origami προέρχεται απο δυο λέξεις «Ori», 
που σημαίνει «πτυσσόμενο» και «kami» που σημαίνει «χαρτί». Η Ελληνική λέξη του Origami είναι 
χαρτοδιπλωτική. Για χίλια χρόνια η χαρτοδιπλωτική ήταν αυστηρά περιορισμένη για χρήση σε 
θρησκευτικές τελετές, καθώς το χαρτί τότε ήταν ακριβό. 
Κατά την περίοδο 1603 - 1868 το χαρτί ήταν διαθέσιμο στο ευρύ κοινό, δίνοντας έμπνευση για 
δημιουργικά σχέδια Origami. 
Η αύξηση της δημοτικότητας του ιαπωνικού Origami, στη σύγχρονη εποχή, αποδίδεται σε μεγάλο 
βαθμό στον Akira Yoshizawa, ο οποίος θεωρείται ότι δημιούργησε δεκάδες χιλιάδες πρωτότυπα 
σχέδια.
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Καλλιτεχνικό Εργαστήρι 
κατασκευής origami

95



Πασχαλινό εργαστήρι
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Εργαστήρι μαγειρικής
με την Λέλα Τζαμασπισβίλι 

Ενικός αριθμός πιροζόκ, πληθυντικός αριθμός πιροσκί
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Εργαστήρι μαγειρικής
με τον σεφ Γιάννη Κουτεράνη
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Γευστικό Εργαστήρι
με την Μαργαρίτα Ράντεβα
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Καλλιτεχνικό Εργαστήρι
αποκριάτικης μάσκας
με την Μαργαρίτα Ράντεβα
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Καθαρά Δευτέρα
Ντολμαδάκια Πολίτικα της κυρίας Στέλλας, χταπόδι, γαριδούλες, 
καλαμαράκια, ταραμοσαλάτα, καβουροσαλατα και λαγάνες γεμιστές με 

χαρά, αισιοδοξία, πείσμα και φυσικά πολύ αγάπη!

Η Κυρά-Σαρακοστή
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Ομάδα δημοσιογραφίας
Υπεύθυνος ομάδας: Χαράλαμπος Δεπάστας, Κοινωνικός Λειτουργός

συνέντευξη με τον Ψυχίατρο Παιδιών και Εφήβων Παναγιώτη Βουτυράκο

Ποια η άποψή σας για τα Άτομα με Αναπηρία;

Είναι η αυτονόητη, είναι άνθρωποι με ίσα δικαιώματα. 
Νομίζω γίνεται ένας διαχωρισμός που δεν θα έπρεπε 
να υπάρχει. Είμαστε μια κοινότητα, είμαστε ένα 
κράτος, είμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε ένας 
πλανήτης που συμβιώνουν άνθρωποι με διάφορα 
χαρακτηριστικά (ηλικιακά, σωματικής δυσκολίας, 
ψυχικής δυσκολίας, φυλετικά χαρακτηριστικά, 
χαρακτηριστικά σεξουαλικών προτιμήσεων). 
Είμαστε όλοι άνθρωποι σε έναν πλανήτη που ο 
καθένας είναι μοναδικός, που ο καθένας έχει την 
ξεχωριστή του ταυτότητα. Το προφανές είναι πως 
όλοι έχουν ίσα δικαιώματα ή μάλλον όλοι έχουν 
δικαίωμα να ζουν με αξιοπρέπεια. Αυτό που λέμε 
αναπηρία δεν είναι κάτι σωματικό ή ψυχικό, είναι 
μια κοινωνική κατάσταση. Ο άνθρωπος με αυτισμό 
έχει κάποιες δυσκολίες, ο άνθρωπος με κινητικό 
πρόβλημα έχει κάποιες δυσκολίες. Αναπηρία είναι η 
αδυναμία του να λειτουργήσει  ισότιμα σε αυτήν την 
κοινωνία, αυτό όμως δεν είναι θέμα του ανάπηρου, 
είναι θέμα της κοινωνίας. Άρα η στάση μου είναι να 
έχουμε μια κοινωνία χωρίς αναπηρίες, όχι γιατί 

δεν θα υπάρχουν τα ελλείμματα (οι σωματικές ή οι 
ψυχικές δυσκολίες) αλλά θα είναι μια κοινωνία που 
δεν θα εμποδίζει τους ανθρώπους να λειτουργούν.

Περιγράψτε μας τον εαυτό σας με πέντε λέξεις.

Πολύ δύσκολη ερώτηση. Προσπαθώ όσο μεγαλώνω 
να αντιμετωπίζω τις κακές πλευρές του εαυτού 
μου. Πάντα χρειάζεται να τον αντιμετωπίζεις  και 
να ωριμάζεις. Θα έλεγα πως με γοητεύει πολύ η 
δουλειά μου, είμαι παιδοψυχίατρος. Με γοητεύει το 
κομμάτι που έχει μια κοινωνική διάσταση, δηλαδή να 
δημιουργούμε συνέχεια δομές, υπηρεσίες για τους 
αποκλεισμένους, για τους «αόρατους» ανθρώπους. 
Το επαγγελματικό μου ενδιαφέρον έχει να κάνει 
πάντα με τους αδύναμους αυτής της ζωής.

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη στο ploes.org.gr
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Πασχαλινές κάρτες
δημιουργημένες από τους ωφελούμενους του 
οικοτροφείου «Όστρια»
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Οι δωρητές μας

Οι υποστηρικτές μας
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