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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΕ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Την Κυριακή 19 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε η τελευταία συνάντηση της ομάδας
γονέων στις πυρόπληκτες περιοχές. Στην ομάδα συμμετείχαν 17 γονείς που επλήγησαν
άμεσα ή έμμεσα από τις συνέπειες της καταστροφικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου
2018.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 6 τρίωρες συναντήσεις, στο χώρο που προσέφεραν
απλόχερα, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και ο Διευθυντής του Δημοτικού
Σχολείου Αγ. Μαρίνας, στη Νέα Μάκρη.
Η θεματολογία που επεξεργαστήκαμε σε συνεννόηση με τους γονείς ήταν:

Ανάγκες Παιδιών, Ανάγκες Γονέων και Ανάγκες της Κοινότητας, Ενδυνάμωση Γονέων και
σύνδεση με το Γονεϊκό τους ρόλο, Επικοινωνία στην Οικογένεια, Παιδική Ηλικία, Εφηβεία
και Όρια με αγάπη και νοιάξιμο στην Οικογένεια. Η σημασία και η έννοια του Ποιοτικού
Χρόνου με τα Παιδιά, ο Κύκλος Ζωής της Οικογένειας: Ικανότητες, Δυνάμεις, Αποθέματα,
κ.α.
Η ομάδα οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Κέντρου Εκπαίδευσης και Εποπτείας του
ΟΚΑΝΑ, με προϊστάμενο τον κ. Ηλία Γκότση – Κοινωνιολόγο- Συστημικό Ψυχοθεραπευτή και
την κ. Άννα Κιαπόκα- Κοινωνική Λειτουργό - Ψυχολόγο.
Τον συντονισμό της ομάδας είχε η κ. Βασιλική Παπαναστασίου, Συστεμική
Ψυχοθεραπεύτρια- Οικογενειακή Σύμβουλος – Σύμβουλος σε θέματα Εξαρτήσεων- Σταθμός
Φροντίδας Εξαρτημένων ΟΚΑΝΑ και ως συν-συντονιστές συμμετείχαν: η κ. Βασιλική
Αλεξάκη Κοινωνική Λειτουργός- Ψυχοθεραπεύτρια από το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων
και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Κηφισιάς – ΟΚΑΝΑ ¨Προνόη¨,η κ.
Φωτεινή Κωνσταντοπούλου - Ψυχολόγος και ο κ. Ηλίας Γκότσης – ΚοινωνιολόγοςΣυστημικός Ψυχοθεραπευτής - ΚΕΕ ΟΚΑΝΑ.
Τα μέλη αξιολογώντας την εμπειρία της συμμετοχής τους στην ομάδα ανέφεραν πως
η ομάδα τους βοήθησε να συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι μόνοι τους σε αυτή την
τόσο βίαιη και καταστροφική πυρκαγιά και πως θα ήθελαν να συνεχιστούν οι
συναντήσεις με ένα σταθερό τρόπο, όπως ενδεικτικά είναι η έναρξη λειτουργίας
ανάλογου Κέντρου Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ στην περιοχή.
Αξίζει να αναφέρουμε, ότι οι γονείς, μας συγκίνησαν με το ¨ανάστημα¨ που
αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες, με την ακούραστη προσπάθειά τους να κρατάνε το
σχολείο ανοικτό για βοήθεια, για όποιον τη χρειάζεται. Περισσότερο από όλα όμως,
κρατάμε το ενθαρρυντικό μήνυμα που μας έδωσαν, ότι η ελπίδα ξεκινά από την
προσωπική ευθύνη που αναλαμβάνει ο καθένας από εμάς για να παραδώσει ένα
καλύτερο παρόν και μέλλον στα παιδιά!

Η πρόεδρος του Δ.Σ του Κέντρου Πρόληψης «Προνόη», κ. Αγγελική Τριανταφύλλου –
Πιτίδη, Ομότιμη Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, τα μέλη του Δ.Σ
και η επιστημονική ομάδα, δεσμεύονται ότι θα εξακολουθήσουν να είναι στο πλευρό
όλων των ενδιαφερομένων από τις πυρόπληκτες περιοχές, παρέχοντας υπηρεσίες
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες του Κέντρου, επικοινωνήστε
στο τηλέφωνο 2108082673 ή πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα www.pronoi.org.gr

