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Αποφοίτησα από το Τμήμα Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας το 2007. 
Σημαντικότερη εμπειρία ήταν σίγουρα η 
ανεξαρτησία και η αληθινή ενηλικίωση 
που προσφέρουν οι σπουδές μακριά από 
τον τόπο καταγωγής και την οικογένειά 
σου. Το συγκεκριμένο αντικείμενο σπου-
δών ήταν επιλογή μου και βρήκα πολύ 
ενδιαφέροντα τα μαθήματα του τμήμα-
τος. Είναι αλήθεια ότι προς το τέλος των 
σπουδών μου θα ήθελα μαθήματα που να 
αφορούν σε πιο σύγχρονα ζητήματα. 

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια εργάζομαι 
σε έναν  μικρό ιδιωτικό παιδικό σταθμό 
ως παιδαγωγός. Παρ' όλο που φαινομενι-
κά κάτι τέτοιο δεν έχει άμεση σχέση με 
όσα σπούδασα πιστεύω ότι χρησιμοποιώ 
τον τρόπο σκέψης που απέκτησα από τις 
σπουδές μου στην ανθρωπολογία και την 
ιστορία σε κάθε πλευρά της ζωής μου. 

Ασκήθηκα στο Ελληνικό Συμβούλιο για 
τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) και συγκεκριμένα 
στην ΠΥΞΙΔΑ που λειτουργούσε ως  κέ-
ντρο απασχόλησης για παιδιά, πρόσφυγες 
και μετανάστες. Την καλοκαιρινή περίοδο 
δεν υπήρχαν «έτοιμες» δραστηριότητες 
στις οποίες θα έπρεπε να συμμετέχουμε, 
γεγονός που μας έδωσε μεγάλη ελευθερί-
α κινήσεων  και επιλογών ως προς τους 
τρόπους επικοινωνίας με τα παιδιά και τις 
οικογένειες τους. Κατά την απασχόλησή 
μας εκεί επεξεργαστήκαμε με τη βοήθεια 
της επιβλέπουσας την καταγραφή ση-
μειώσεων στο πεδίο ως μέρος της ερευνη-
τικής δουλειάς. Η εμπειρία μου από την 
πρακτική άσκηση είναι σίγουρα θετική. 
Για πρώτη φορά ήρθα σε επαφή με έναν 
επαγγελματικό χώρο σχετικό με τις σπου-
δές μου και μου δόθηκε η ευκαιρία να 
κάνω πράξη και να μάθω πως λειτουρ-
γούν σε έναν επαγγελματικό χώρο κά-
ποιες από τις γνώσεις που πήρα κατά την 
διάρκεια των σπουδών μου.  

   Ανδρομάχη Μπούνα, 22 ετών 

   

 

 

 

 

 

 

Ασκήθηκα φέτος στο Κέντρο Πρόληψης 
και Συμβουλευτικής Κατά των Εξαρτήσεων 
Ν. Λέσβου «Πνοή». Επέλεξα να ασκηθώ σε 
ένα τέτοιο χώρο γιατί πιστεύω ότι η εργα-
σία με αντικείμενο την πρόληψη για τις 
εξαρτησιογόνες ουσίες είναι έργο μεγάλη 
ευθύνης και έχει μεγάλη σημασία στις 
μέρες μας επειδή η εξάρτηση αφορά πολ-
λούς ανθρώπους.  

Από την πρώτη στιγμή που πήγα η ατμό-
σφαιρα ήταν πάρα πολύ φιλική, κάτι που 
με βοήθησε να  προσαρμοστώ πολύ γρή-
γορα. Μετά την αναγνωριστική βδομάδα 
κατά την οποία μας παρουσίασαν τα υλι-
κά του Κέντρου και τα θεραπευτικά τους 
προγράμματα, ενταχθήκαμε στις δραστη-
ριότητες του Κέντρου. Χωριστήκαμε σε 
υποομάδες με στόχο να  δημιουργήσουμε 
ένα φυλλάδιο  με πληροφορίες για μια 
από τις  εξαρτησιογόνες ουσίες ανάλογα 
με τα ενδιαφέροντα του καθενός από 
εμάς (το χασίς, τα παραισθησιογόνα χάπι-
α, το αλκοόλ, η κοκαίνη κ.ά). Έπειτα ανα-
λάβαμε την επιλογή και την παρουσίαση 
εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή power 
point για τυχόν ημερίδες που θα διοργά-
νωναν. Οι δραστηριότητες που κάναμε 
ήταν σημαντικές για μένα γιατί μέσα από 
αυτές έμαθα πως να διαχειρίζομαι κατα-
στάσεις όσον αφορά τη συγκεκριμένη 
δουλειά, αλλά και προσωπικές καταστά-
σεις. Όποτε μου δίνεται η ευκαιρία θα 
συνεχίσω και ως πτυχιούχος να προσφέρω 
εθελοντικά εργασία και εύχομαι να εντα-
χθώ μακροπρόθεσμα στα μόνιμα μέλη  
του Κέντρου.  

Μετά την αποφοίτηση στόχος μου είναι 
να κάνω μεταπτυχιακές σπουδές στην 
εγκληματολογία τις οποίες θα ήθελα να 
συνδέσω με ερευνητικές δραστηριότητες 
για τη σχέση των ανθρώπων με τις εξαρτη-
σιογόνες ουσίες.  

 

Βασιλική-Δήμητρα Σταματάκη, 32 ετών 

 

 

 

 

 

 

 

Αποφοίτησα από το τμήμα Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου το έτος 2004. Εργάζομαι 
στο Δήμο Κισάμου από το 2005 όπου, 
αφού ασχολήθηκα με τη συμβουλευτική 
για επαγγελματική και κοινωνική ένταξη 
(αλλοδαπών και μη) στο πλαίσιο ειδικών 
προγραμμάτων, σήμερα  έχω ενταχθεί στο 
γραφείο Επικοινωνίας και Δημόσιων Σχέ-
σεων του δήμου όπου το βασικό μου κα-
θήκον αφορά στην οργάνωση πολιτιστι-
κών εκδηλώσεων. Η πρόσληψή μου έγινε 
στη βάση του πτυχίου μου μέσο της διαδι-
κασίας μοριοδότησης που προέβλεπε το 
ΑΣΕΠ αφού είχα εργαστεί δύο χρόνια ως 
συμβασιούχος. 

Παράλληλα έχω αναλάβει ξεναγήσεις σε 
ένα ιστορικό μουσείο στην περιοχή των 
Χανίων. 

Οι σπουδές μου στην ανθρωπολογία και 
την ιστορία μου έδωσαν τη δυνατότητα να 
προσεγγίζω τους ανθρώπους ως προς τις 
κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές 
διαστάσεις της ύπαρξής τους, πράγμα 
απαραίτητο τόσο για το ζήτημα της κοινω-
νικής ένταξης, όσο και για το σχεδιασμό 
και την οργάνωση των πολιτιστικών δρα-
στηριοτήτων που έχω αναλάβει .  

Συμμετείχα στο Πρόγραμμα Πρακτικής  
Άσκησης εργαζόμενη στα Γενικά Αρχεία 
του Κράτους στην Ερμούπολη της Σύρου 
ενώ βρισκόμουν στο τρίτο έτος των σπου-
δών μου. Η εργασία μου εστίασε στην 
καταγραφή και ταξινόμηση  των αρχείων 
ανά θεματική ενότητα ή κατά χρονολογική 
σειρά. Η τριβή μου με μια δημόσια υπηρε-
σία αλλά και το αντικείμενο αυτό καθαυτό  
με ωφέλησε στην μετέπειτα πορεία μου. 
Ομολογώ ότι  εκμεταλλεύτηκα τις γνώσεις 
που αποκόμισα  σε ένα ανάλογο εγχείρη-
μα στα πλαίσια της εργασίας  μου. 

  

 

Website Τμήματος:    http://www.sa.aegean.gr/ 




