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Περίληψη 

Η υγειονομική κρίση που προκλήθηκε από την έξαρση της λοίμωξης που προκαλεί ο ιός 
COVID-19 και οι επιπτώσεις της, είχε ως αποτέλεσμα να αφήσει το αποτύπωμά της στην 
ψυχολογία των ανθρώπων. Η πανδημική αυτή κρίση επέφερε αλλαγές σε όλους τους 
κοινωνικο-οικονομικούς τομείς, εφ όσον οι κυβερνήσεις των χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο, 
αναγκάστηκαν να προχωρήσουν στην επιβολή περιοριστικών μέτρων, τα οποία είχαν ως 
στόχο την αναχαίτηση εξάπλωσης του ιού. Τα μέτρα που πάρθηκαν βασίζονταν κυρίως στην 
κοινωνική αποστασιοποίηση και την αναστολή τόσο των εργασιών όσο και των καθημερινών 
δραστηριοτήτων των κοινωνιών, γεγονός που επηρέσε τους ανθρώπους όχι μόνο σε 
κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο αλλά και σε ψυχολογικό. Στο πλαίσιο αυτό, όπως ήταν φυσικό 
η Ακαδημαϊκή κοινότητα επηρεάστηκε εξίσου λόγω της νέας κατάστασης και προσπάθησε να 
προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο λειτουργίας των 
υπηρεσιών της. Ως αναπόσπαστο μέρος της πανεπιστημιακής κοινότητας για την εξέλιξη 
τόσο της έρευνας όσο και της διδακτικής διαδικασίας, οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες 
προσάρμοτηκαν και εκείνες στα νέα δεδομένα υιοθετώντας νέες πρακτικές, οι οποίες 
στηρίζονταν στην εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση. Η αλλαγή της λειτουργίας τους σύμφωνα με 
τις νέες συνθήκες είχε ως αποτέλεσμα να επηρεαστούν ψυχολογικά τόσο οι υπάλληλοι των 
Βιβλιοθηκών όσο και οι χρήστες. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται, στο αν η αλλαγή στη 
λειτουργία της Βιβλιοθήκης της ΣΘΕ (Σχολής Θετικών Επιστημών) του ΕΚΠΑ λόγω της 
πανδημίας του COVID-19, επέδρασε στην ψυχολογία του προσωπικού και των χρηστών της. 

Λέξεις κλειδιά: Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη, Υγειονομική Κρίση COVID-19, Ψυχολογικές 
Επιπτώσεις, Βιβλιοθήκη ΣΘΕ, Πανδημία 
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Abstract 

The health crisis caused by the outbreak of the COVID-19 infection and its effects, has had 
the effect of leaving its mark on human psychology. This pandemic crisis has brought 
changes in all socio-economic sectors, as the governments of the countries around the world 
have been forced to impose restrictive measures aimed at curbing the spread of the virus. 
The measures taken were mainly based on social distancing and the suspension of both the 
work and the daily activities of societies, a fact that affected people not only in socio-
economic level but also in psychological. In this context, the academic community was 
equally affected by the new situation and tried to be adjusted to the new conditions, 
redefining the way its services operate. As an integral part of the university community for the 
development of both research and teaching process, Academic Libraries have also adapted 
to the new data by adopting new practices based on distance service. The change of their 
operation according to the new conditions had the psychological impact on both the staff of 
the Libraries and the users. The present work focuses on whether the change in the 
operation of the Library (School of Sciences) of NKUA due to the COVID-19 pandemic 
affected the psychological status of staff and users. 

Λέξεις κλειδιά: Academics Library, Healthy Crisis COVID-19, Psychological Impact, Library 
of the School of Sciences, Pandemy 
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Πρόλογος  

Η λειτουργία των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών είναι εξαιρετικά σημαντική για την έρευνα και 
ανάπτυξη τόσο της ίδιας της ακαδημαϊκής κοινότητας, όσο και των ερευνητικών κέντρων και 
ινστιτούτων. Οι Βιβλιοθηκονόμοι αλλά και όλο το προσωπικό που εργάζεται στις 
Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της, 
αλλά και για την εξυπηρέτηση των χρηστών, έτσι ώστε οι τελευταίοι να έχουν πρόσβαση 
στην πληροφορία. Σε περιπτώσεις κρίσεων, όμως, η λειτουργία των Βιβλιοθηκών 
τροποποιείται, τόσο ως προς τη διεξαγωγή των υπηρεσιών της, όσο και ως τον τρόπο 
εξυπηρέτησης των χρηστών της. 
 
Η μελέτη των τρόπων αντιμετώπισης της πανδημίας, ως προς την λειτουργία και τη χρήση 
της Βιβλιοθήκης της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ αλλά και τις ψυχολογικές 
επιπτώσεις που έχει επιφέρει, αποτελεί σημείο ορόσημο ώστε να διατηρηθούν οι διαδικασίες 
που ωφέλησαν την λειτουργία των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών αλλά και να βελτιωθούν 
εκείνες που δεν λειτούργησαν αποτελεσματικά. 

 

Η επιβεβαίωση των ψυχολογικών επιπτώσεων στο προσωπικό και τους χρήστες της 
Βιβλιοθήκης της ΣΘΕ, κάτω από τις συνθήκες της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης του 
Covid-19, αποτελεί τον πυρήνα της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Το ερευνητικό 
ερώτημα που τίθεται είναι, αν η προσαρμογή της λειτουργίας της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης 
της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ) του ΕΚΠΑ επέδρασε στην ψυχολογία τόσο των 
υπαλλήλων όσο και των χρηστών της. Η επιλογή της συγκεκριμένης Βιβλιοθήκης έγινε γιατί 
αφενός είναι μία Βιβλιοθήκη με υψηλό αριθμό επισκεψιμότητας και αφετέρου, η 
υπογράφουσα της εν λόγω διπλωματικής εργασίας, ανήκει στο προσωπικό  της 
συγκεκριμένης Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης.  
 
Η διπλωματική εργασία προσεγγίστηκε αρχικά με την αποσαφήνιση των όρων σχετικά με την 
κρίση και ειδικότερα την υγειονομική. Έγινε αναλυτική περιγραφή της περιόδου της 
υγειονομικής κρίσης COVID-19, όπως και η σχετική ιστορική αναδρομή. Στη συνέχεια έγινε 
αναφορά στη Δομή και Λειτουργία των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, πριν και εν μέσω της 
πανδημίας. Επίσης, έγινε καταγραφή των μέτρων που πάρθηκαν για την αντιμετώπιση της 
κρίσης ως προς τη λειτουργία και την τροποποίηση των υπηρεσιών της αλλά και ώς προς  
την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των χρηστών, μέσω της τηλεργασίας του προσωπικού. 
Τέλος, έγινε ανάλυση της μεθοδολογίας της έρευνας, καθώς και ποιοτική και ποσοτική 
ανάλυση των ευρημάτων. Η εργασία κλείνει, με την καταγραφή των συμπερασμάτων που 
εξήχθησαν με βάση τα ερευνητικά αποτελέσματα. 
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Κεφάλαιο 1.  
 
Η κρίση και η παδημία COVID-19 

1.1. Τι είναι κρίση 

Η κρίση είναι μια ασταθής, ασυνήθιστη κατάσταση που παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλό 
κίνδυνο και επηρεάζει ένα άτομο, μία ομάδα ή ολόκληρη την κοινωνία. Στην περίπτωση που η 
αντιμετώπιση δεν είναι προσεκτική και άμεση, μπορεί να εξελιχθεί και να επεκταθεί 
μεταμορφώνοντάς την σε παγκόσμια κρίση. 

Η αρχική έννοια της λέξης «κρίση» είναι μια κατάσταση στην οποία πρέπει να ληφθούν 
σημαντικές αποφάσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αντίθετα στην καταστροφή  οι διαδικασίες 
διαχείρισης πρέπει να έχουν διάρκεια και τα προβλήματα διαχείρισης να αντιμετωπίζονται υπό 
συνθήκες τεχνικών έκτακτης ανάγκης.  

Ο M.Howard (1993) περιέγραψε την κρίση με τρείς πιθανούς ορισμούς: i.) ως μια 
σημαντική αστοχία σε ένα σύστημα, σοβαρό ατύχημα ή επικίνδυνο περιστατικό που δημιουργεί 
κινδύνους και απειλές για ανθρώπους, περιουσίες ή/και το περιβάλλον. ii.) Ένα ξαφνικό και 
απρόβλεπτο γεγονός που συνεπάγεται εκτεταμένες ζημιές και απώλεια ελέγχου που απαιτεί 
επείγουσα δράση για την αποκατάσταση ασφαλών και αποτελεσματικών λειτουργιών, και (iii) 
κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά την εικόνα μιας κοινωνίας, να υπονομεύσει τη 
δέσμευσή της για κοινωνική ευθύνη και το δικαίωμα λειτουργίας της και να επηρεάσει την 
ευημερία της.  

O Mitroff I.I. (1996) τόνισε ότι δεν υπάρχει ένας μοναδικός, καθολικά αποδεκτός ορισμός 
της κρίσης, αν και υπάρχει γενική συμφωνία ότι μια κρίση είναι ένα γεγονός που μπορεί να 
καταστρέψει ή να επηρεάσει ολόκληρη την κοινωνία. Κατά συνέπεια, εάν κάτι επηρεάζει απλώς 
ένα μέρος ή μια μονάδα ενός συνόλου, μπορεί να είναι ή να μην είναι, ή να οδηγήσει σε κρίση.  

Ο McMullan C.K. (1997) έχει αναθεωρήσει τις έννοιες της κρίσης από το 1972 σε μια 
προσπάθεια να γεφυρώσει το χάσμα στη γνώση. Εξέτασε τις διάφορες έννοιες που έχουν 
προταθεί από συγγραφείς στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
ένας καθολικά αποδεκτός ορισμός του τι συνιστά μια κρίση, δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί και είναι 
απίθανο να προκύψει στο εγγύς μέλλον. (Shaluf, Ahmadun, & Mat Said, 2003). 

1.2. Πότε έχουμε υγειονομική κρίση; 

Μια υγειονομική κρίση ή κρίση δημόσιας υγείας είναι μια δύσκολη κατάσταση που 
αποτελεί κίνδυνο ανθρώπινης, ζωικής, φυτικής, τροφικής ή περιβαλλοντικής προέλευσης, έχει 
τεράστιες επιπτώσεις στην υγεία και απαιτεί επείγουσα παρέμβαση των κυβερνήσεων. 
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Συνήθως η αφετηρία είναι μια συγκεκριμένη τοποθεσία για να εξαπλωθεί στη συνέχεια σε 
ολόκληρο τον πλανήτη. Οι υγειονομικές κρίσεις έχουν ως επί των πλείστων σημαντικές 
επιπτώσεις στην υγεία της κοινότητας, στις απώλειες ζωών αλλά και στην οικονομία  (Gérvas & 
Meneu, 2010). 

Μια υγειονομική κρίση συνήθως προκαλείται από κάποια βιολογική προσβολή, όπως 
είναι οι επιδημίες. Οι επιδημίες είναι τα ταχύτατα διαδιδόμενα ξεσπάσματα μιας μολυσματικής 
ασθένειας οι οποίες ιστορικά έχουν αποδειχθεί ως η πιο απειλητική φυσική καταστροφή. Συχνά  
οι επιδημίες είναι απόρροια  μιας άλλης φυσικής καταστροφής όπως , οι σεισμοί, οι κυκλώνες, 
οι ξηρασίες, οι πλημμύρες κλπ, καθώς οι κοινωνίες που έχουν πληγεί έρχονται αντιμέτωπες με 
σοβαρά προβλήματα υγιεινής, μόλυνσης του νερού και άλλων καταστάσεων που επιβαρύνουν 
τη δημόσια υγεία (Λέκκας & Ανδρεαδάκης , 2015). 

Η πανδημία είναι μια επιδημία που εκδηλώνεται σε κλίμακα που ξεπερνά τα διεθνή 
σύνορα, επηρεάζοντας συνήθως τους ανθρώπους σε παγκόσμια κλίμακα (World Health 
Organization, 2021). 

 

Εικόνα 1. Θύματα γρίπης στο Camp Funston, Κάνσας 1918 (Honigsbaum, 2018) 

Η ισπανική γρίπη του 1918, κατά τη διάρκεια της οποίας μολύνθηκε περισσότερο από το 
ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού και σκότωσε περίπου 50 εκατομμύρια ανθρώπους, είναι 
το πιο διάσημο παράδειγμα. Υπήρξαν αρκετές πανδημίες γρίπης από το 1918 έως το 1957 και 
το 1968, καθώς και ο ιός H1N1 το 2009. Άλλα παραδείγματα περιλαμβάνουν τη βουβωνική 
πανώλη ή πανούκλα (ο Μαύρος Θάνατος) τον 14ο αιώνα, τον ιό του οξέος αναπνευστικού 
συνδρόμου (SARS) το 2003 καθώς και ο ιός του HIV/AIDS. (Grennan, 2019). Ο HIV υπήρξε 
ένας εξαιρετικά θανατηφόρος ιός που μεταδιδέται μέσω του αίματος και των σεξουαλικών 
επαφών. Αυτός είναι και ο λόγος που οι περισσότεροι ασθενείς ήταν συχνά κοινωνικά και 
πολιτικά περιθωριοποιημένοι πληθυσμοί, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών ενέσιμων 
ναρκωτικών, των ομοφυλόφιλων ανδρών και των εργαζομένων του σεξ. Οι ασθενείς εκτός από 
τις τεράστιες επιπτώσεις στην υγεία τους στιγματίζονταν και απομονώνονταν. Συνολικά, από το 
1981, έχουν χάσει μέχρι σήμερα τη ζωή τους 40.000.000 άνθρωποι. (Επιδημιολογική 
Επιτήρηση του HIV/AIDS, n.d.). Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την έκταση της κατάστασης. 
Δύο από τους πιο σημαντικούς είναι το πόσο εύκολα μεταδίδεται η ασθένεια από το ένα άτομο 
στο άλλο και η κίνηση των ανθρώπων, ιδιαίτερα μέσω του αεροπλάνου, διότι οι λοιμώξεις 
μπορούν να μεταφερθούν σε νέα μέρη του κόσμου μέσα σε λίγες ώρες (Grennan, 2019). 
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Η ραγδαία αυτή εξάπλωση δημιουργεί όλο και περισσότερες ανάγκες για νοσηλείες,   
γεγονός που πιέζει τα συστήματα υγείας των χωρών, τα οποία στο μεγαλύτερο μέρος των 
περιπτώσεων έχουν σοβαρές αδυναμίες με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν. 

Έτσι ξεκινάει η κρίση η οποία κοστίζει τόσο σε ανθρώπινες ζωές όσο και στην 
αποδυνάμωση του κοινωνικο-οικονομικού ιστού. 

 

Εικόνα 2. Η επιδημία του HIV στις ΗΠΑ  (Downs, 2020) 

1.3. Η πανδημία της λοίμωξης Covid – 19 

Στην επαρχία Hubei, στην πόλη Wuhan, της Κίνας έκαναν την εμφάνισή  τους πλήθος 
κρουσμάτων πνευμονίας. Οι υγειονομικές αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν στις 9 Ιανουαρίου 2020 
ότι πρόκειται για νέο στέλεχος κορωνοϊού (2019-nCoV) (ΕΟΔΥ, 2021). 

Σύμφωνα με τον Καθηγητή Κριστιάν Γκριό, επικεφαλή του Ινστιτούτου Ιολογίας και Ανοσολογίας 
στο Πανεπιστήμιο της Βέρνης, ο ιός Covid-19, προήρθε κατά πάσα πιθανότητα από νυχτερίδες 
οι οποίες τον μετέδωσαν στον άνθρωπο μέσω ενός ξενιστή, ο οποίος δεν έχει γίνει γνωστός, 
μέχρι στιγμής. Μέσω των νυχτερίδων εξαπλώθηκε το 2002 ο ιός SARS και το 2012 ο ιός MERS. 
Είναι εύλογο λοιπόν, οι νυχτερίδες να ενοχοποιηθούν και για τον ιό Covid-19, εφόσον 
ευθύνονταν για τη διάδοση των παραπάνω κορονοϊών, αλλά και επειδή τα εν λόγω θηλαστικά 
παρουσιάζουν μια εξαιρετική ανθεκτικότητα σε θανατηφόρους ιούς και κορονοϊούς, όπως ήταν ο 
Ebola, ο ιός της λύσσας, ο MERS κ.α., μένωντας ασυμπτωματικά. 

Η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να έχει παίξει έναν σημαντικό λόγο στην εμφάνιση του Covid-
19, καθώς αποτελεί παράγοντα ανάπτυξης μολυσματικών ασθενειών. Παράγοντες όπως: ο 
οικοτουρισμός (η στενή δηλαδή επαφή των ανθρώπων με την άγρια φύση και επαφή με ιούς 
που σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν περιορισμένη στην άγρια πανίδα), οι γεωργικές 
πρακτικές, η αποψίλωση δασών και η άρδευση, συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή και στην 
ανάπτυξη λοιμώξεων επικίνδυνων για το ανθρώπινο είδος. (Wilks & Euronews, 2020) 

Ο νέος κορονοϊός SARS-CoV-2 εξαπλώνεται μέσω σταγονιδίων και σωματιδίων ιού που 
απελευθερώνονται στον αέρα όταν ένα μολυσμένο άτομο αναπνέει, μιλάει, γελάει, τραγουδά, 
βήχει ή φτερνίζεται. Μεγαλύτερα σταγονίδια μπορεί να πέσουν στο έδαφος σε λίγα 
δευτερόλεπτα, αλλά μικροσκοπικά μολυσματικά σωματίδια μπορούν να παραμείνουν στον αέρα 



 

14 

και να συσσωρευτούν σε εσωτερικούς χώρους, ειδικά εκεί όπου συγκεντρώνονται πολλοί 
άνθρωποι και δεν υπάρχει επαρκής αερισμός.  

Τα συμπτώματα εμφανίζονται σε άτομα εντός δύο έως 14 ημερών από την έκθεση στον 
ιό. Ένα άτομο που έχει μολυνθεί από τον κορονοϊό είναι μεταδοτικό σε άλλους έως και δύο 
ημέρες πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα και παραμένει μεταδοτικό σε άλλους για 10 έως 20 
ημέρες, ανάλογα με το ανοσοποιητικό του σύστημα και τη σοβαρότητα της ασθένειάς του.Τα 
συμπτώματα του COVID-19 περιλαμβάνουν: Βήχα, πυρετό, ρίγη, δύσπνοια ή δυσκολία στην 
αναπνοή, πόνοι στους μυς ή στο σώμα, πονόλαιμο, απώλεια γεύσης ή οσμής, διάρροια, 
πονοκέφαλο, κούραση, ναυτία ή έμετο, ρινική συμφόρηση ή καταρροή. 

Μερικοί άνθρωποι που θα μολυνθούν από τον κορονοϊό θα αναπτύξουν ήπια 
συμπτώματα της λοίμωξης COVID-19 και άλλοι δεν θα έχουν καθόλου συμπτώματα. Στους 
ανθρώπους όμως άνω των 60 ετών καθώς και σε εκείνους με εξασθενιμένο ανοσοποιητικό 
σύστημα ή αρκετες συννοσηρότητες, ο ιός COVID-19, μπορεί να οδηγήσει σε αναπνευστική 
ανεπάρκεια, μόνιμη βλάβη στους πνεύμονες και τους καρδιακούς μυς, προβλήματα στο νευρικό 
σύστημα, νεφρική ανεπάρκεια ή θάνατο ( Sauer, 2021). 

Ο  ρυθμός εξάπλωσης του ιού ήταν ταχύς, καθώς το R0 (αριθμητικός δείκτης σύμφωνα 
με τον οποίο αποτυπώνεται ο μέσος αριθμός ανθρώπων που θα κολλήσουν τον ιό από έναν 
άνθρωπο) (Ιατροnet, 2020), υπολογίστηκε μεταξύ 2 και 3,5, υποδεικνύοντας ότι ένας ασθενής 
μπορεί να μεταδώσει τη νόσο σε 2 έως  3 άλλα άτομα. Επίσης το ποσοστό θνησιμότητας ήταν 
περίπου 2% έως 3% υποδεικνύοντας ότι ο SARS-CoV-2 θα προκαλέσει πολύ περισσότερους 
θανάτους από τους προηγούμενους κορονοϊούς. Τα στοιχεία αυτά οδήγησαν τις κυβερνήσεις να 
συνειδητοποιήσουν ότι η ανθρωπότητα βρισκόταν μπροστά σε μια παγκόσμια απειλή. Έτσι 
πάρθηκε η απόφαση στα μέτρα προστασίας κατά του νέου κορονοϊού, τα οποία ήταν η υγιηνή 
των χεριών, η χρήση μάσκας προσώπου και η κοινωνική αποστασιοποίηση, να προστεθεί και η 
επιβολή περιοριστικών μέτρων. Τα περιοριστικά μέτρα υπήρξαν πρωτοφανή και ως επί των 
πλείστων περιλάμβαναν κατ’οικον περιορισμούς, κλείσιμο αεροδρομίων και περιορισμό της 
κινητικότητας του πληθυμού καθώς και των συναθροίσεων μεταξύ τους. (Guarner, 2020). 

 

Εικόνα 3. Η κλιματική αλλαγή και οι πανδημίες  (Momaneh, 2020) 
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1.4. Μέτρα περιορισμού των κυβερνήσεων σε παγκόσμια κλίμακα 

Οι κυβερνήσεις δεν είχαν σχεδόν καμία προηγούμενη εμπειρία, για την ανάπτυξη και την 
εφαρμογή προσεγγίσεων πολιτικής δημόσιας υγείας, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης 
του ιού. Βρέθηκαν αντιμέτωποι με πρωτόγνωρες κατάστάσεις και αδυνατούσαν να προτείνουν 
"ισορροπημένες" προσεγγίσεις πολιτικής για την κοινωνία (Moon, 2020). 

Η ταχεία εξάπλωση του ιού που προκαλέι τη λοίμωξη COVID-19, αιφνιδίασε τα 
κυβερνητικά στελέχη των χωρών παγκοσμίως, τα οποία αναγκάστηκαν να προβούν σε μια 
σειρά περιοριστικών μέτρων.  

Τα κοινά μέτρα που λήφθηκαν στην πλειοψηφία των χωρών παγκοσμίως, 
περιελάμβαναν κλείσιμο όλων των βαθμίδων εκπαιδευσης, ταξιδιωτικούς περιορισμούς, αλλά 
και περιορισμούς στην εσωτερική μετακίνηση, απαγορεύσεις σχετικά με δημόσιες 
συγκεντρώσεις, επείγουσες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, νέες 
μορφές παροχής κοινωνικής πρόνοιας, προτροπή παραμονής στο σπίτι, εντοπισμό των 
επαφών ή αλλιώς ιχνηλάτηση των κρουσμάτων, καθώς επίσης και εισοδηματική υποστήριξη και 
δημοσιονομικά μέτρα. 

Ωστόσο, μεταξύ των χωρών αλλά και συχνά  εντός των χωρών υπήρξαν σημαντικές 
διαφοροποιήσεις τόσο στα μέτρα που υιοθετήθηκαν όσο και στο πόσο γρήγορα πήραν την 
απόφαση για την επιβολή τους (Hale, Petherick, Phillips, & Webster, 2020). 

Η πανδημία εξαπλωνόταν με ταχύτατους ρυθμούς και παρά το γεγονός ότι όσο 
προχωρούσε ο καιρός, τόσο μεγαλύτερη γνώση αποκόμιζαν οι επιστήμονες για την 
αντιμετώπιση της λοίμωξης του Covid-19, από την άλλη πλευρά  τα συστήματα υγείας των 
χωρών δέχονταν τεράστια πίεση λόγω του μεγάλου αριθμού εισαγωγών σε απλές κλίνες, αλλά 
και στις μονάδες εντατικής θεραπείας (Hsiang, Allen, & Annan-Phan, 2020). 

 Για παράδειγμα στην Κίνα από όπου ξεκίνησε η πανδημία, σύμφωνα με επίσημα 
στοιχεία έως τις 29 Ιανουαρίου, η εξάπλωση του ιού είχε προχωρήσει σε ολόκληρη την 
ηπειρωτική Κίνα. Έως τις 8 Φεβρουαρίου, είχαν επιβεβαιωθεί 34.878 κρούσματα του νέου 
κορονοϊού και πάνω από 724 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνευμονία που σχετίζεται με 
τον Covid-19. Μόνο στην επαρχία Hubei υπήρξαν 24.953 κρόυσματα και 699 θάνατοι (ΒΝΟ 
NEWS, 2020). 

Για  το λόγο αυτό αυξήθηκαν και αυστηροποιήθηκαν τα περιοριστικά μέτρα τα οποία 
είχαν τεράστια επιρροή τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Σε πολλές χώρες 
υπήρξε καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας ή περιορισμός στις ώρες που θα κυκλοφορούσαν οι 
πολίτες, αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων και χώρων εστίασης, κοινωνική αποστασιοποίση 
και υποχρεωτική χρηση μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς χώρους και 
κλείσιμο συνόρων (Hsiang, Allen, & Annan-Phan, 2020). 

Ο βαθμός αυστηρότητας επιβολής των μέτρων αλλά και ο βαθμός συμμόρφωσης των 
πολιτών ποίκιλλε ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των χωρών, όπως το πολίτευμα, το θρήσκευμα 
καθώς και η κουλτούρα του κάθε λαού, αλλά και το σηματικότερο, το πόσο ισχυρό σύστημα 
υγείας είχε η κάθε χώρα.  
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Εικόνα 4. Οι δρόμοι του San Francisco στο lockdown τον Απρίλιο του 2020  (Aboulenein & 
Shepardson, 2021) 

 

1.5. Περιοριστικά μέτρα αναχαίτησης της πανδημίας σε εθνικό επίπεδο 

Τα πρώτα κρούσματα της λοίμωξης Covid-19 στην Ελλάδα προήλθαν από 
μεμονωμένους έλληνες ταξιδιώτες από την Ιταλία και μέλη οργανωμένων εκδρομών από το 
Ισραήλ και επιβεβαιώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2020. Στην αρχή η τακτική που εφαρμόστηκε 
για τον περιορισμό της επιδημίας, ήταν η απόμόνωση των θετικών κρουσμάτων καθώς και η 
ιχνηλάτιση των επαφών τους με την παράλληλη κατ’οίκον απομονωσή τους (Κονδύλης, et al., 
2020). 

Από πλευράς Υπουργείου Υγείας αποφασίστηκε η αναχαίτηση εξάπλωσης της 
επιδημίας, μέσω της υιοθέτησης μέτρων απομόνωσης και αποστασιοποίησης. Σε αυτή τη φάση 
από πλευράς πολιτείας προσπάθησαν να κερδίσουν χρόνο  καθυστερώντας την εξάπλωση της 
επιδημίας. Η κλιμακούμενη επιβολή  των μέτρων ξεκίνησε τη 12η μέρα της επιδημίας με την 
αναστολή λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κονδύλης, et al., 
2020).   

Συνεχίστηκε με την αναστολή λειτουργίας όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, των 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, κινηματογράφων, θεάτρων και όλων των 
καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων όπως των  φεστιβάλ και των συναυλιών. Επίσης ανεστάλλη η 
λειτουργία των γυμναστηρίων, των δημόσιων υπηρεσιών και των εμπορικών καταστημάτων. 
Φτάνοντας στις 22 Μαρτίου στην απαγόρευση  κυκλοφορίας των πολιτών. Οι πολίτες 
μπορούσαν να μετακινούνται μόνο με ειδικές βεβαιώσεις μετακίνησεις καθώς και με την 
αποστολή sms στον αριθμό 13033 αυστηρά για λόγους ανάγκης. Επίσης δεν επιτρέπονταν 
συναθροίσεις άνω των 9 ατόμων και η είσοδος στα σουπερ μάρκετ ήταν δυνατή μόνο με τη 
χρήση μάσκας και με δυνατότητα παραμονής των πελατών ανα 10 τ.μ.  

Στις περιπτώσεις που παραβιάζονταν οι σχετικές διατάξεις του περιορισμού 
κυκλοφορίας, επιβαλλόταν διοικητικό χρηματικό πρόστιμο. 



 

17 

Έτσι ολόκληρη η χώρα βρισκόταν υπό το καθεστώς “lockdown” μιας καινούριας 
πραγματικότητας (ΦΕΚ, 2020). 

 

Εικόνα 5. Μοναστηράκι στο lockdown τον Απρίλιο του 2020  (Perrigo & Hincks, 2020) 
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Κεφάλαιο 2.  
 
Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες πριν και μετά την πανδημία 

2.1. Δομή και Λειτουργία των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, πριν την πανδημία 

Εάν παρομοιάσουμε την Πανεπιστημιακή Κοινότητα ως έναν ζωντανό οργανισμό, οι 
Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες θα αποτελόυσαν βασικό κύτταρο στο σώμα αυτού του οργανισμού.  
Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες αποτελούν την κορωνίδα των Βιβλιοθηκών, καθώς βρίσκονται στο 
κέντρο της γνώσης και γενικότερα της πνευματικής ζωής ενός Πανεπιστημίου.Οι Ακαδημαϊκές 
Βιβλιοθήκες προάγουν την αξία της πληροφορίας και της ελέυθερης διακίνησης της, καθώς 
επίσης και την ανάγκη για επιστημονική έρευνα, η οποία προωθεί την ανθρώπινη γνώση χωρίς 
ίδιον όφελος (Μουστάκα, 2008). 

Έτσι λοιπόν, η συλλογή, η επεξεργασία και η διάχυση της πληροφορίας είναι  η βασική 
λειτουργία των Βιβλιοθήκών των Πανεπιστημίων, με κύριο σκοπό την προάσπιση και 
προώθηση του επιστημονικού, του ερευνητικού αλλά και του εκπαιδευτικού πανεπιστημιακού 
έργου (Edu-Gate, 2021). 

Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη όπως είναι φυσικό επηρέασε και τις Βιβλιοθήκες, με 
αποτέλεσμα την βελτίωση των υπηρεσιών τoυς, έχoντας ως τελικό στόχο την καλύτερη και 
ταχύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών της. Έτσι λοιπόν εκτός από τους ηλεκτρονικούς 
συλλογικούς καταλόγους αναζήτησης τεκμηρίων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι οποίοι 
αντικατέστησαν τους παραδοσιακούς έντυπους καταλόγους, οι χρήστες των Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών, χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με τους οποίους έχουν εξοπλιστεί 
όλες οι Βιβλιοθήκες, για την αναζήτηση όχι μόνο τεκμηρίων αλλά και ψηφιοποιημένου υλικού. Οι 
συλλογές που έχουν ψηφοποιηθεί περιλαμβάνουν: λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, εφημερίδες, βιβλία, 
περιοδικά, διαδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές εργασίες. Επίσης, οι χρήστες των 
βιβλιοθηκών μπορούν να έχουν πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, ειδικές ψηφιακές συλλογές 
και οπτικοακουστικό υλικό. Επιπλέον, οι Βιβλιοθήκες των Πανεπιστημίων έχουν προσαρμοστεί 
στην αρχή της ισότιμης πρόσβασης στην πληροφορία, με αποτέλεσμα να έχουν εξοπλιστεί με 
σταθμούς εργασίας και ειδικά βοηθήματα, τα οποία απευθύνονται σε ανθρώπους με ειδικές 
ικανότητες. Με αυτό τον τρόπο, έχουν τη δυνατότητα οι άνθρωποι με κάποιας μορφής 
αναπηρία, να έχουν πρόσβαση σε όλες τις μορφές των συλλογών. (Edu-Gate, 2021). 

Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες απαρτίζονται από επιμέρους τμήματα τα οποία στο σύνολό 
τους υποστηρίζουν τη δομή και την εύρυθμη λειτουργία τους. Αρχικά η διοικητική υποστήριξη 
των Βιβλιοθηκών αποτελεί ένα καίριο κομμάτι στην λειτουργία τους. Έχει όλη την ευθύνη όσον 
αφορά τον συντονισμό και την εποπτεία σχετικά με τη σύνταξη πολιτικών σύμφωνα με τις 
οποίες θα λειτουργήσουν τα επιμέρους τμήματα. Η οικονομική διαχείρηση των κονδυλίων που 
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εγκρίνονται για τα λειτουργικά έξοδα των Βιβλιοθηκών και τις προσκτήσεις1 τους, είναι ένα από 
τα βασικά αντικείμενα της Διοίκησης, έτσι ώστε τα χρήματα να κατανέμονται με τρόπο τέτοιο 
ώστε να μπορούν να καλυφθούν ετησίως όσο περισσότερες υπάρχουσες ανάγκες αλλά και νέες 
που δημιουργούνται. Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας είναι και η παρακολούθηση των 
εξελίξεων σε παγκόσμια κλίμακα, ώστε να υπάρχει διαρκής ενημέρωση για τις νέες τάσεις και 
τεχνολογίες, με αποτέλεσμα η Διοίκηση της Βιβλιοθήκης να παρουσιάσει στη Ανώτατη Διοίκηση 
(Πρυτανικά Συμβούλια) τις τρέχουσες εξελίξεις για να μπορέσουν με τη σειρά τους να 
δημιουργήσουν κονδήλια με τα οποία θα μπορέσουν να καλύψουν τις νέες αυτές ανάγκες. 
Μεριμνά για τη διακίνηση της αλληλογραφίας πάσης φύσεως, διατηρώντας ταυτόχρονα 
πρωτόκολλο και αρχείο σχετικών εγγράφων. Η Διοίκηση επίσης, φέρει και την ευθύνη του 
προσωπικού της, ξεκινώντας από την σωστή τοποθέτησή του στα διάφορα τμήματα σύφωνα με 
τις δυνατότητες, τις σπουδές αλλά και τις ικανότητες του προσωπικού που πλαισιώνουν τις 
Βιβλιοθήκες. Είναι υπεύθυνη για τη διάσφάλιση της ποιότητας του έργου που προσφέρεται από 
το προσωπικό, και την αξιολογησή του. Στις αρμοδιότητες της διοίκησης είναι η δημιουργία και η 
τήρηση του εσωτερικού κανονισμού των Βιβλιοθηκών, ο οποίος έχει να κάνει με πολιτικές 
δανεισμού (χρηστών) και διαδανεισμού2 (μεταξύ Βιβλιοθηκών), κατάθεσης διπλωματικών 
εργασιών και διδακτορικών διατριβών καθώς και εμπλουτισμός της συλλογής τόσο με διδακτικά 
συγγράματα από το σύστημα του Υπουργείου Παιδείας «Εύδοξος» αλλά και με την αγορά νέων 
τεκμηρίων. Τέλος, έχει την ευθύνη για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων τόσο για την 
επισκεψιμότητα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών, όσο και για τις προσκτήσεις 
νέων τεκμηρίων και άλλου υλικού. Επιπλέον, ευθύνεται και για τη διάσφάλιση της ποιότητας των 
υπηρεσιών των Βιβλιοθηκών. (ΒΚΠ. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ., 2016)  
(Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Πατρών, 2017).  

Σε  συνάντηση που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στους εκπροσώπους των Βιβλιοθηκών 
των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας στις 27 Απριλίου 2001 στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, αποφασίστηκε 
να καθιερωθούν  Στατιστικά Στοιχεία και ∆είκτες Αξιολόγησης των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Η 
απόφαση αυτή πάρθηκε ύστερα  από εισηγήσεις της Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών η οποία ευθύνεται για τη συγκέντρωση την ανάλυση και τη δημοσίευση των 
στατιστικών στοιχείων των  Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών της Ελλάδος και της ομάδας εργασίας 
του Υπουργείου Παιδείας. Έτσι λοιπόν, τα στατιστικά και ποιότητα των υπηρεσιών 
αποτυπώνονται στους παραπάνω δείκτες και όλο αυτό συμβάλει στην επίτευξη των στόχων 
των Πανεπιστημίων αλλά και στη βελτίωση της θέσης τους στην παγκόσμια κατάταξη. 
(Στατιστικά Στοιχεία Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, 2001) (Ζάχος, 2000). 

Στη συνέχεια όσον αφορά το υλικό μιας Βιβλιοθήκης, δομικής αλλά και ουσιαστικής 
σημασίας είναι το τμήμα που ασχολείται με τις προσκτήσεις, την τεκμηρίωση, τη βιβλιογραφική 
ενημέρωση αλλά και την επεξεργασία και διαχείρηση του υλικού. Έχει την ευθύνη της 
πρόσκτησης του υλικού σε οποιαδήποτε μορφή έντυπης ή ηλεκτρονικής. Φροντίζει για την 
παραλαβή του υλικού το οποίο έχει αποκτηθεί μέσω αγοράς, ελέγχοντας τα τιμολόγια και 
προωθώντας τα στο τμήμα Διοίκησης για την διεκπεραίωσή της εξόφλησής τους. Παραλαμβάνει 
υλικό που έρχεται στις Βιβλιοθήκες μέσω δωρεάς ή ανταλλαγής μεταξύ Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθήκών. Επίσης παραλαμβάνει βιβλιοδετημένους τόμους και συγκεντρώνει κι εκείνους που 
χρήζουν βιβλιοδεσίας. Συγκεντρώνει και τοποθετεί προς δωρεάν διάθεση στους χρήστες 

 
1 η διαδικασία απόκτησης υλικών και τεκμηρίων με την αγορά, την ανταλλαγή ή την αποδοχή δωρεών. 
2 Ο διαδανεισμός δίνει τη δυνατότητα στους  χρήστες μιας Βιβλιοθήκης να δανειστούν τεκμήρια  που βρίσκονται σε άλλες 

Βιβλιοθήκες, μέσω  αιτήματος που υποβάλλουν οι Βιβλιοθηκονόμοι.   



 

20 

αντίτυπα ή άλλα τεκμηρία. Εν συνεχεία, σφραγίζει και επεξεργάζεται το υλικό με 
καταλογογράφηση και ταξινόμηση, ώστε να το ευρετηριάσει και τελικά να ταξινομηθεί στα 
ράφια. Παρακολουθεί τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο σχετικά με τα πρότυπα και τους κανόνες 
καταλογογράφησης και τεκμηρίωσης, καθώς και τις νέες πρακτικές και φροντίζει για την 
εφαρμογή τους. Έχει διαρκή συνεργασία με Βιβλιοθήκες του εξωτερικού για τον εμπλουτισμό 
στοιχείων και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την καταλογογράφηση. Εν κατακλείδι έχει την 
ευθύνη της έκδοσης βιβλιογραφικού δελτίου ανα τρίμηνο ή εξάμηνο (αναλόγως τον εσωτερικό 
κανονισμό της Βιβλιοθήκης) στο οποίο καταγράφονται όλες οι προσκτήσεις και όλα τα 
πρόσφατα άρθρα που δημοσιεύονται και αφορούν το γνωστικό αντικείμενο της εκάστοτε 
Βιβλιοθήκης  (Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Πατρών, 2017) (Βιβλιοθήκη 
και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2007). 

 

Εικόνα 6. Αίθουσα Η/Υ της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ  πριν την πανδημία 
(Κοκκίνη, 2020) 

Η βασική όμως προτεραιότητα των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθήκών είναι η εξυπηρέτηση των 
χρηστών τους τόσο των εσωτερικών, δηλαδή της ίδιας της πανεπιστημιακής κοινότητας  όσο και 
των εξωτερικών, όπως είναι ερευνητές, επαγγελματίες, μέλη άλλων πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων κ.α. Οι χώροι των Βιβλιοθηκών οι οποίοι χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι τα 
αναγνωστήρια, τα βιβλιοστάσια, οι αίθουσες υπολογιστών, οι αίθουσες  μελέτης και οι σταθμοί 
ΑΜΕΑ. Έτσι λοιπόν το τμήμα της εξυπηρέτησης ασχολείται με δανεισμούς και διαδανεισμούς 
τεκμηρίων, τα οποία τεκμήρια είτε εχουν αναζητηθεί ηλεκτρονικά μέσω των συλλογικών 
ηλεκτρονικών καταλόγων, είτε με την επί τόπου επίσκεψη των χρηστών και την περιήγηση τους 
στα βιβλιοστάσια. Το είδος, ο αριθμός και ο χρόνος δανεισμού καθώς και οι κυρώσεις που θα 
έχει ο δανειζόμενος σε περίπτωση καθυστέρησης, καταστροφής ή απώλειας του τεκμηρίου, 
καθορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό της εκάστοτε Βιβλιοθήκης. Ο εσωτερικός κανονισμός 
καθορίζει επίσης και το ωράριο μέσα στο οποίο θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν οι χρήστες, 
καθώς επίσης και οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει όλοι οι παρευρισκόμενοι στη 
Βιβλιθήκη να τηρούν. Για παράδειγμα οι οδηγίες χρήσης αφορούν συνήθως την  ησυχία η οποία 
πρέπει να τηρείται καθ' όλη τη διάρκεια παραμονής στο χώρο της Βιβλιοθήκης. Επιπλέον, τα 
προσωπικά αντικείμενα θα πρέπει να κλειδώνονται σε ειδικά ερμάρια και όλες οι ηλεκτρονικές 
συσκευές να βρίσκονται σε αθόρυβη λειτουργία. Το φαγητό, τα ροφήματα και το κάπνισμα δεν 
επιτρέπονται εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης. Οι Βιβλιοθηκονόμοι είναι επίσης υπεύθυνοι για 
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την εκπαίδευση του κοινού στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, και γι’ αυτό το λόγο σε αρκετές 
Βιβλιοθήκες με την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά 
σεμινάρια στους πρωτοετείς φοιτητές. Επιπλέον, βοηθούν στις θεματικές και βιβλιογραφικές 
αναζητήσεις των χρηστών και τους καθοδηγούν σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών 
εργαλείων (βάσεις δεδομένων, ψηφιακές συλλογές, ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκρονικοί 
κατάλογοι κ.α.). Επίσης, το τμήμα εξυπηρέτησης ασχολείται και με τα ιδρυματικά αποθετήρια 
στα οποία ως επί το πλείστον ενσωματόνονται καταθέσεις Πτυχιακών, Διπλωματικών Εργασιών 
και Διδακτορικών Διατριβών. Στα αποθετήρια αυτά γίνεται αυτοαπόθεση με τη βοήθεια  όμως 
και τη μέριμνα των βιβλιοθηκονόμων όπου κρίνεται αναγκαίο. Επίσης το τμήμα ευθύνεται για 
τον έλεγχο και τη έγκριση των εργασιών έτσι ώστε να μην υπάρχουν λάθη ή παραλήψεις στις 
συλλογές  (Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Πατρών, 2017) (ΒΚΠ. 
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ., 2016)  (Πανεπιστήμιο Πελλοπονήσου, 2021). 

 

Εικόνα 7. Αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου πριν την πανδημία  
(neopolis.gr, 2017) 

2.2. Δομή και Λειτουργία των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, μετά την πανδημία 

Μετά την επιβεβαίωση των πρώτων κρουσμάτων στην Ελλάδα το σταδιακό κλείσιμο της 
χώρας στις αρχές Μαρτίου του 2020, ήταν μονόδρομος. Οι αρχές  πήραν αυτή την απόφαση 
επειδή έλαβαν υπόψιν το αδύναμο σύστημα υγείας της Ελλάδας αλλά και έχοντας το 
παράδειγμα της Ιταλίας η οποία υπήρξε  η πρώτη χώρα του Δυτικού κόσμου που επλήγει από 
την πανδημία το Μάρτιο. Παρακολουθώντας το σύστημα υγείας της το οποίο βρισκόταν σε ένα 
αρκέτα υψηλό επίπεδο με αρκετές νέες δομές υγείας,  να καταρρέει και τους γιατρούς της σε 
απόγνωση να μην μπορουν να βοηθήσουν τους ασθενείς τους, προχώρησε άμεσα σε μέτρα 
περιορισμού. Ξεκίνησαν με το κλείσιμο των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων και 
συνέχισαν κλείνοντας όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στις αρχές Μαρτίου του 2021 (Money 
Review, 2020), (International Monetary Fund, 2021). 
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Το κλείσιμο των βρεφονηπιακών σταθμών, των νηπιαγωγείων, των σχολείων, των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης καθώς και των 
φροντιστηρίων ξένων γλωσσών, επηρέασε τόσο την εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και τους 
μαθητές, τους φοιτητές, τους γονείς τους καθώς, και όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής 
κοινότητας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η εκπαιδευτική διαδικασία γινόταν με τηλεκπαίδευση μέσω 
της πλατφόρμας Webex (υπηρεσία Τηλεδιάσκεψεων), και στους γονείς των παιδιών που ήταν 
μαθητές και έπρεπε να κάνουν τηλεκπαίδευση δόθηκε άδεια ειδικού σκοπού από τις εργασίες 
τους για να μπορούν να είναι μαζί τους (Taxheaven, 2020). 

Η νέα τάξη πραγμάτων δεν μπορούσε όπως ήταν φυσικό να αφήσει ανεπηρέαστες τις 
Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής και 
ερευνητικής διαδικασίας. 

Στο πρώτο κύμα της πανδημίας, οργανώθηκαν από τις Βιβλιοθήκες εξ αποστάσεως 
υπηρεσίες και το προσωπικό μπορούσε να εργαστεί από το σπίτι του μέσω τηλεργασίας, 
προσπαθώντας να διατηρήσει την ισορροπία ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα των εργασιών 
και την εξ αποστάσεως εξυπητέτηση του κοινού, μένωντας ταυτόχρονα ασφαλείς 
προφυλάσσοντας τους εαυτούς τους αλλά και τους γύρω τους. Διοικητικά, απλοποιήθηκαν 
διαδικασίες και χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο τα e-mails, και οι ηλεκτρονικές υπογραφές 
καθώς και τα σκαναρισμένα έγγραφα. Για την εξυπηρέτηση του κοινού χρησιμοποιήθηκαν μεσα, 
όπως οι τηλεφωνικές επικοινωνίες τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα e-mails καθώς και η 
υπηρεσία ‘ask a librarian’ (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2020). Η 
υπηρεσία "Ρωτήστε έναν Βιβλιοθηκονόμο" προάγει  την διαδραστική επικοινωνία ανάμεσα σε 
βιβλιοθηκονόμους και χρήστες αλλά και την υποστήριξή τους σε πραγματικό χρόνο (live 
support). Μπορούν να επικοινωνούν άμεσα με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης για θέματα 
σχετικά με τη Βιβλιοθήκη και τις υπηρεσίες της. Υπάρχει δυνατότητα γραπτής επικοινωνίας, 
χωρίς να χρειάζεται ανανέωση (refresh) της σελίδας διαλόγου (chat window). Επίσης,  
υπάρχουν δυνατότητες για αυτόματες ουρές αναμονής στους ιστοτόπους, για ένδειξη 
διαθεσιμότητας χειριστών καθώς και στατιστικά χρήσης (Βιβλιοθήκη και Κεντρο Πληροφόρησης, 
2021). Επιπλέον, ψηφιοποιήθηκαν στο μέτρο του δυνατού πολλές από τις εσωτερικές 
διαδικασίες, σε συνεργασία με τις Γραμματείες των Τμημάτων για την εξυπηρέτηση των 
φοιτητών.  Υπήρξε διαρκής ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με την δήλωση, τη διανομή και 
την επιστροφή διδακτικών συγγραμμάτων μέσω της υπηρεσίας του «Ευδόξου». (Σύνδεσμος 
Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2020).  

Η υπηρεσία «Εύδοξος» είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και φροντίζει για την παροχή 
των Διδακτικών Συγγραμμάτων των προπτυχιακών φοιτητών, των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) , των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), των Ανώτατων 
Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.). Οι 
Βιβλιοθήκες εμπλέκονται τόσο στην παραγγελία των συγγραμμάτων, ώστε να είναι 
εξοπλισμένες, με όλα τα διδακτικά τεκμήρια, όσο και σε κάποιες περιπτώσεις που παρεκλίνουν 
της αυτοματοποιημένης διαδικασίας, στην παραλαβή αλλά και επιστροφή τεκμηρίων. (Εύδοξος). 
Οι Βιβλιοθήκες υπήρξαν παρούσες κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος πανδημίας στο 
πρώτο “lockdown”. Μεσά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δόθηκαν προτάσεις στα μέλη της 
Ακαδημαϊκής κοινότητας για δημιουργικές δραστηριότητες τη δύσκολή εκείνη περίοδο του 
εγκλεισμού. Την περίοδο εκείνη, οι Βιβλιοθήκες προσέφεραν πρόσβαση ηλεκτρονικά σε πολλά 
τεκμήρια κάθε μορφής και γνωστικού αντικειμένου για τη διευκολυνση των σπουδών και της 
έρευνας. Επίσης ενισχύθηκε η αυτοαπόθεση των πτυχιακών, των διπλωματικών και των 
διδακτορικών διατριβών, γεγονός που εμπλούτισε τα ιδρυματικά αποθετήρια. Συνεχίστηκε η 
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υπηρεσία διαδανεισμού ανάμεσα στις Βιβλιοθήκες έτσι ώστε να μην υπάρξει παύση στην 
ερευνητική διαδικασία. (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2020). 

Στη δεύτερη φάση της πανδημίας, τα μέτρα περιορισμού υπήρξαν, αλλά με σύμμαχο τον 
καλό καιρό και την ελπίδα των εμβολίων που βρίσκονταν στην τελική φάση δοκιμών για την 
ευρεία χρήση τους στον γενικό πληθυσμό,  έγινε ένα περιορισμένο άνοιγμα των Βιβλιοθηκών με 
συγκεκριμένο ωράριο και μόνο για δανεισμό κι επιστροφή υλικού. Στις περισσότερες 
Βιβλιοθήκες η υποδοχή του κοινού γινόταν σε κάποιον χώρο κοντά στην είσοδο όπου είχε 
τοποθετηθεί ένα γραφείο για τη διευκόλυνση της εξυπηρέτησης. Οι χρήστες αιτούνταν 
ηλεκτρονικά το τεκμήριο που ήθελαν να να δανειστούν και ειδοποιούνταν μέσω e-mail, στις 
περισσότερες περιπτώσεις για την ακριβή ώρα της παραδοσης του. Επίσης, κάτι ανάλογο 
συνέβαινε και στην περίπτωση της επιστροφής του τεκμηρίου. Μετά από επικοινωνία με τη 
Βιβλιοθήκη όριζαν συγκεκριμένη ώρα επιστροφής του τεκμηρίου. Όπου ήταν εφικτό οι χρήστες 
εισέρχονταν και εξέρχονταν από διαφορετικές πόρτες οι οποίες παρέμεναν ανοιχτές στο βαθμό 
του εφικτού για την αποφυγή της χρησιμοποίησης των χειρολαβών. Από τους υπαλλήλους των 
Βιβλιοθηκών είχαν τοποθετηθεί ειδικές σημάνσεις τήρησης της απόστασης των 2 μέτρων έτσι 
ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός. Κατά την επιστροφή τους τα τεκμήρια έπρεπε να 
απομονωθούν για κάποιο χρονικό διάστημα, πριν τον δανεισμό τους, στον επόμενο χρήστη. Η 
απομόνωση διέφερε, ανάλογα με το είδος του υλικού του τεκμηρίου, για παράδειγμα βιβλία με 
χάρτινο εξώφυλλο απομονώνονταν για 72 ώρες ενώ υλικό με πλαστική επιφάνεια για 10 
ημέρες. Διευρύνθηκε ο τρόπος εξυπηρέτησης με ταχυμεταφορές τόσο για την εξυπηρέτηση 
χρηστών που βρίσκονταν σε μεγάλη απόσταση από τις Βιβλιοθήκες, όσο και για τους 
ανθρώπους που αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας ή θεωρούνταν ευπαθείς ομάδες. Επίσης, 
τοποθετήθηκαν αντισηπτικά διαλύματα στο γραφείο εξυπηρέτησης στην είσοδο της Βιβλιοθήκης 
και η χρήση γαντιών και μάσκας προσώπου ήταν υποχρεωτική. (Βιβλιοθηκών, 2020).  

 

Εικόνα 8. Αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ προσαρμοσμένο στα 
υγειονομικά πρωτόκολλα (μάσκες, αποστάσεις)  (nea, 2020) 

Στη δεύτερη φάση της πανδημίας, όπου είχε αρχίσει να εμβολιάζεται ο γενικός 
πλυθησμός και οι καιρικές συνθήκες ήταν καλύτερες, έγινε μια σχετική χαλάρωση των 
περιοριστικών μέτρων με αποτέλεσμα οι Βιβλιοθήκες, κάτω πάντα από περιορισμούς, να 
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μπορουν να διευρύνουν τις δια ζώσης υπηρεσίες τους. Έτσι λοιπόν, το προσωπικό συνέχιζε σε 
ένα ποσοστό 20 τοις εκατό να εργάζεται εξ αποστάσεως και το υπόλοιπο βρισκόταν στα 
γραφεία του. Στα γραφεία μεταξύ των υπαλλήλων έπρεπε να τηρείται η απόσταση των 2 
μέτρων και στα γραφεία εξυπηρέτησης του κοινού, τοποθετήθηκαν προστατευτικά ακρυλικά 
φύλλα (plexiglass). Στα αναγνωστήρια μπορούσαν να εισέλθουν για μελέτη όσα ατομα θα 
μπορούσαν να βρίσκονται σε απόσταση 1,5 με 2 μέτρα στην ευθεία και τη διαγώνιο. 
Επιβεβλημένος ήταν ο αερισμός, αλλά και η καθαριότητα του χώρου μετά από κάθε 
αποχώρηση και νέα είσοδο ατόμων για μελέτη. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, η είσοδος στα 
βιβλιοστάσια από το κοινό βρισκόταν στη διακριτική ευχέρεια της εκάστοτε Βιβλιοθήκης 
ανάλογα με τις εγκαταστάσεις της, εάν για παράδειγμα τα βιβλιοστάσια βρίσκονταν σε ενιαίο  
χώρο με τα αναγνωστήρια ή σε ξεχωριστό κλειστό χώρο. 

Δεν επιτρεπόταν η χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών αλλά και των φωτοτυπικών 
μηχανημάτων στις Βιβλιοθήκες, οι οποίες είχαν στη διάθεσή τους τέτοιου είδους εξοπλισμό. 
Επίσης η χρήση των ανελκυστήρων επιτρεπόταν μόνο σε άτομα με κινητικά προβλήματα και η 
χρήση μάσκας ήταν απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής του κοινού στους χώρους της 
Βιβλιοθήκης. (IFLA, 2020) (Βιβλιοθηκών, 2020).  

 

Εικόνα 9. α. Οδηγίες για τη χρήση του αναγνωστηρίου του Παντείου Παν/μιου, β. γραφείο 
εξυπηρέτησης της Βιβλιοθληκης των Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ 
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Κεφάλαιο 3.  
 
Οι ψυχολογικές επιπτώσεις λόγω της πανδημίας του COVID-
19 

3.1. Η ψυχική υγεία του πληθυσμού την περίοδο της πανδημίας του Covid -19 

Όπως ειπώθηκε και παραπάνω η πανδημία είναι μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μια 
κατάσταση απειλητική για την ανθρώπινη ζωή με σοβαρές επιπτώσεις στην φυσιολογική 
λειτουργία της κοινωνίας. Η πανδημία συχνά περιγράφεται ως τρομακτική κατάσταση η οποία 
προκαλεί άγχος, φόβο και αβεβαιότητα. Το άκουσμα μιας πανδημίας ξυπνά μνήμες από 
παλαιότερες θανατηφόρες πανδημίες, οι οποίες υπήρξαν αφορμή για το θάνατο εκατομμυρίων 
ανθρώπων, και οι οποίες ενισχύονται από ιστορικές αφηγήσεις ή δραματοποιήσεις μέσα από  
ταινίες προκαλόντας άγχος και φόβο (Parlapani, και συν., 2020).  

Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε πανδημικής έξαρσης μιας μολυσματικής νόσου, οι 
ψυχολογικές επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού παίζουν κρίσιμο ρόλο στην εξάπλωση της, 
αλλά και στην κοινωνική αναταραχή που απορρέει, τόσο από την συναισθηματική δυσφορία 
κατά τη διάρκεια όσο και μετά το ξέσπασμα της νόσου. Στην οξεία φάση της νόσου δίνεται 
προτεραιότητα στην ενίσχυση των συστημάτων υγείας των χωρών έτσι ώστε να υπάρξει 
επαρκής φροντίδα των ασθενών. Με αυτό τον τρόπο προστατεύεται η ανθρώπινη ζωή και οι 
άνθρωποι οδηγούνται στην πλήρη ίαση, έτσι  ώστε να αποσυμφορίζονται τα συστήματα υγείας. 
Σε αυτή τη φάση, μεγάλη έμφαση δίνεται επίσης, στους τρόπους μέσω των οποίων περιορίζεται  
η μετάδοση. Παρόλα αυτά, οι ψυχολογικές και ψυχιατρικές ανάγκες του πληθυσμού θα πρέπει 
να θεωρούνται εξίσου σημαντικές και δεν θα πρέπει να αγνούνται, όχι μόνο στην οξεία φάση, 
αλλά σε οποιαδήποτε φάση διαχείρησης της πανδημίας. Είναι επιβεβλημένη η 
προτεραιοποίηση των ψυχολογικών αναγκών, καθώς οι ψυχολογικοί παράγοντες παίζουν 
σημαντικό ρόλο τόσο στην τήρηση των μέτρων δημόσιας υγείας, όπως τα μέτρα περιορισμού, 
υγιεινής και εμβολιασμού όσο και στον τρόπο με το οποίο οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την 
απειλή της μόλυνσης και τις επακόλουθες απώλειες. Επίσης οι ψυχολογικές αντιδράσεις στις 
πανδημίες περιλαμβάνουν δυσπροσαρμοστικές συμπεριφορές, συναισθηματική δυσφορία και 
αμυντικές αντιδράσεις. Επιπλέον, σε τέτοιου είδους συνθήκες τα άτομα που είναι επιρρεπή σε 
ψυχολογικά προβλήματα, γίνονται ιδιαίτερα ευάλωτα. (Cullen, Gulati, & Kelly, 2020).  

Η πανδημία του COVID-19 και η επακόλουθη οικονομική ύφεση, έχουν επηρεάσει 
αρνητικά την ψυχική υγεία πολλών ανθρώπων και έχουν δημιουργήσει επιπλέον δυσκολίες σε 
άτομα που ήδη πάσχουν από ψυχικές ασθένειες και αντιμετωπίζουν προβλήματα εθισμού. Κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας, περίπου 4 στους 10 ενήλικες στις ΗΠΑ ανέφεραν συμπτώματα 
άγχους ή καταθλιπτικής διαταραχής. Μια δημοσκόπηση της KFF Health Tracking τον Ιούλιο του 
2020 κατέδειξε επίσης, ότι πολλοί ενήλικες ανέφεραν συγκεκριμένες αρνητικές επιπτώσεις στην 
ψυχική τους υγεία και ευεξία. Μερικές από αυτές ήταν: η δυσκολία στον ύπνο (36%), οι 
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διαταραχές που σχετίζονται με την πρόσληψη φαγητού (32%), η αύξηση στην κατανάλωση 
αλκοόλ ή στη χρήση ουσιών (12%) και η επιδείνωση χρόνιων παθήσεων (12%) λόγω ανησυχίας 
και άγχους για τον κορωνοϊό. Καθώς η πανδημία συνεχίζει, τα διαρκή  μέτρα για τη δημόσια 
υγεία εκθέτουν πολλούς ανθρώπους σε καταστάσεις που συνδέονται με την επιβάρυνση της 
ψυχικής τους υγείας, όπως η απομόνωση και η απώλεια εργασίας. (Panchal, Kamal, Cox , & 
Garfield, 2021 

Η επιβολή των “lockdowns” για την αναχαίτηση της πανδημίας σε όλο τον κόσμο, 
ανάγκασε τους πολίτες των χωρών σε όλο τον κόσμο να βιώσουν την κοινωνική απομόνωση 
και την οικονομική ανασφάλεια, καθώς οι επιχειρήσεις στη συντριπτική πλειοψηφία τους 
έκλεισαν.Οι άνθρωποι σε πολλές χώρες αναγκάστηκαν να ζούν με ένα μικρό επίδομα ενώ άλλοι 
εργάζονταν εξ αποστάσεως, γεγονός που δεν ήταν σε όλες τις περιπτώσεις εύκολο. (Overall, 
και συν., 2020).   

Η εξ αποστάσεως εργασία ήταν σχεδόν άγνωστη λέξη για την προ-covid εποχή. Με το 
ξέσπασμα της πανδημίας εκατομμύρια εργαζόμενοι κλήθηκαν να εργαστούν από τα σπίτια 
τους, θέτοντας έτσι την τηλεργασία ως την κύρια μορφή εργασίας, οδηγώντας τις κοινωνίες με 
αυτό τον τρόπο σε ένα πρωτοφανές ακούσιο εργασιακό πείραμα. Με την έλευση λοιπόν του 
Covid-19 και την επακόλουθη στροφή στην εξ αποστάσεως εργασία και την οικονομική ύφεση 
που ακολούθησε, οι εργαζόμενοι γονείς, ιδιαίτερα οι εργαζόμενες μητέρες, αντιμετώπισαν 
ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις. Μια έρευνα του Δεκεμβρίου του 2020 στις ΗΠΑ κατέδειξε ότι οι 
μισοί από τους εργαζομένους γονείς που ρωτήθηκαν και είχαν παιδιά  σε ηλικία κάτω των 18 
ετών, ανέφεραν ότι ήταν αδύνατο να περάσουν την εργάσιμη ημέρα  τους χωρίς διακοπή, σε 
αντίθεση με μόνο το 20% των εργαζομένων χωρίς παιδιά. Τόσο οι μητέρες όσο και οι πατέρες 
ανέφεραν εξίσου αυτές τις προκλήσεις. Δεν ήταν μόνο όμως, η καθημερινή φροντίδα των 
παιδιών που απαιτούσε την προσοχή των εργαζομένων γονέων. Για πολλούς, προέκυψε η 
ανάγκη να καλύψουν έναν ακόμη ρόλο: τον δάσκαλο στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
ιδιαίτερα στην πρώτη φάση, τα περισσότερα σχολεία λειτούργησαν μόνο μέσω τηλεκπάίδευσης, 
με αποτέλεσμα οι γονείς να επιβαρυνθούν με τη βοήθεια σε πρακτικό επίπεδο και την επίβλεψη 
της εξ αποστάσεως μάθησής τους. Ειδικότερα στα μικρά παιδιά της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Πολλοί από τους γονείς είχαν την ανησυχία ότι θα έπρεπε να επιλέξουν ανάμεσα 
στην εργασία τους και τη φροντίδας των παιδιών τους, καθώς δεν μπορούσαν να είναι το ίδιο 
διαθέσιμοι, αποδοτικοί και παραγωγικοί υπό αυτές τις συνθήκες. Μια μελέτη του Σεπτεμβρίου 
του 2020, στις ΗΠΑ έδειξε ότι το 41% των εργαζόμενων γονέων ένιωθαν ότι η δουλειά τους θα 
μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο λόγω της ευθύνης τους για τη φροντίδα των παιδιών τους. Ακόμη 
και εκείνοι που είχαν την επιλογή της οικογενειακής άδειας και άλλων παροχών που σχετίζονται 
με την ανατροφή των παιδιών τους δίσταζαν να τις χρησιμοποιήσουν, με το 42% να φοβάται ότι 
η χρήση τέτοιων παροχών θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την εργασία τους και το 39% 
να φοβάται ότι θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στην απώλεια της. (Stahl, 2021). 

Ολές αυτές είναι ιδιαίτερα πιεστικές καταστάσεις καθώς επικρατεί εκνευρισμός στην 
προσπάθεια όλων των μελών της οικογένειας να προσαρμοστούν αλλά και να ανταπεξέλθουν 
στην μάθηση, την εργασία και ταυτόχρονα στις ανάγκες της καθημερινότητας, μεσα στα στενά 
όρια του εγλεισμού στο σπίτι. Το σπίτι, το οποίο δεν είναι για όλους υπό αυτές τις συνθήκες ένα 
ασφαλές καταφύγιο. Ένα πρόσφατο άρθρο που δημοσιεύτηκε στη Βρετανική «The Guardian 
2020» ανέφερε την αύξηση των περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας ως ένα μοτίβο που είχε 
μεγάλη έξαρση παγκοσμίως. Με αναφορές από πολλές διαφορετικές χώρες, το άρθρο 
υπογράμμιζε ανησυχητικά στοιχεία, για παράδειγμα αύξηση 40% με 50% στη Βραζιλία. Σε μια 
περιοχή της Ισπανίας, η κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι οι κλήσεις στη γραμμή βοήθειας για την 
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ενδοιοικογενειακή βία είχαν αυξηθεί κατά 20% τις πρώτες ημέρες της περιόδου περιορισμού και 
στην Κύπρο, οι κλήσεις σε παρόμοια τηλεφωνική γραμμή αυξήθηκαν κατά 30% την εβδομάδα 
αφότου η χώρα επιβεβαίωσε το πρώτο κρούσμα του κορωνοϊού. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η 
Refuge, μία από τις κορυφαίες οργανώσεις κατά της ενδοοικογενειακής κακοποίησης ανέφερε 
ότι, οι κλήσεις στη Γραμμή Βοήθειας για την Οικογενειακή Βία του Ηνωμένου Βασιλείου 
αυξήθηκαν κατά 25% τις πρώτες επτά ημέρες μετά την ανακοίνωση αυστηρότερων μέτρων 
κοινωνικής απόστασης και περιορισμού από την κυβέρνηση. Από τα στοιχεία που προέκυψαν 
διαπιστώθηκε ότι οι άνδρες κατά την περίοδο του εγκλεισμού ήταν περισσότερο επιρρεπής στην 
εκδήλωση βίαιων πράξεων εναντίον των γυναικών ή των παιδιών τους, ωστόσο 
ενδοοικογενειακή κακοποίηση διαπιστώθηκε σπανιότερα και σε άνδρες καθώς και στις σχέσεις 
μεταξύ ομοφυλοφίλων. (Bradbury‐Jones & Isham, 2020). 

 

Εικόνα 10. Διεθνής κώδικας για την ενδοοικογενειακή βία  (ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ, 2020) 

Η πανδημία κατέδειξε την ανάγκη για καθολική πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη 
και τη θεραπεία των διαταραχών χρήσης ουσιών, καθώς αυξήθηκε η ανάγκη για την 
αντιμετώπιση της κατάχρησης ψυχοφαρμάκων και ναρκωτικών ουσιών η οποία κατά την 
περίοδο της πανδημίας και κυρίως του εγκλεισμού ήταν σε έξαρση. Οι κυβερνήσεις των χωρών 
ανέφεραν αυξημένη ζήτηση σε ψυχότροπες ουσίες, αλλά επιβεβαιώθηκε και η αυξημένη χρήση 
τους από την ανάλυση στα λύματα των πολιτών. Ο INCB (International Narcotics Control Board) 
επίσης, επισημαίνει ότι άτομα τα οποία επιδίδονται στη χρήση ναρκωτικών ουσιών και πάσχουν 
από διαταραχές ψυχικής υγείας έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την πανδημία του 
Covid-19. Η κατάσταση των εν λόγω ατόμων επιδεινώθηκε, ιδιαίτερα την εποχή του εγκλεισμού, 
με τον περιορισμό των μετακινήσεων και την κοινωνική απομόνωση. Οι παράνομες αγορές 
ναρκωτικών έχουν επηρεαστεί από τα μέτρα περιορισμού για την εξάπλωση της νόσου που 
προκαλεί ο Covid -19. Έτσι οι αγορές αυτές παρουσιάζουν όχι μόνο ελλείψεις σε ορισμένες 
ναρκωτικές ουσίες αλλά και αύξηση στις τιμές τους. Η προσμείξεις που παρατηρούνται λόγω 
της μείωσης της καθαρότητας των ουσιών, οδηγούν σε αυξημένα ποσοστά υπερδοσολογίας με 
ολέθρια σε αρκετές περιπτώσεις αποτελέσματα όχι μόνο για την υγεία, αλλά και για την ίδια τη 
ζωή των χρηστών τέτοιων ουσιών. Επιπλέον, παρατηρήθηκε αύξηση της διαδικτυακής 
διακίνησης ναρκωτικών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα διάφορα forums από το 
οργανωμένο έγκλημα, το οποίο την περίοδο των “lockdowns” χρησιμοποιούσε 
κρυπτογραφημένα μηνύματα. Ο πρόεδρος του INCB (International Narcotics Control Board) 
Cornelis de Joncheere, στην προσπάθεια του να ευαισθητοποιήσει τις αρχές σχετικά με τα 
άτομα που πάσχουν από ψυχικές ασθένειες και αντιμετωπίζουν προβλήματα με εξαρτήσεις από 
ουσίες τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας, έκανε την εξής δήλωση: «Σε μια περίοδο που οι 
πόροι είναι ήδη περιορισμένοι, δεν πρέπει να ξεχνάμε τους ανθρώπους που πάσχουν από 
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διαταραχές χρήσης ναρκωτικών. Το INCB καλεί τις κυβερνήσεις να διασφαλίσουν ότι θα 
συνεχίσουν να παρέχονται υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης». (INCB, 
2020) (ΟΗΕ, 2020). 

 

Εικόνα 11. Αλλαγές στη χρήση ναρκωτικών ουσιών συγκρινόμενα με πριν την πανδημία  
(Release Legal Emergency & Drugs Service Ltd., 2020) 

3.2. Δομή και Λειτουργία της Βιβλιοθήκης της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
ΕΚΠΑ, πριν και μετά την πανδημία 

Με το ξέσπασμα της πανδημίας του Covid-19, όπως όλοι οι τομείς της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης έτσι και οι κεντρικές Βιβλιοθήκες του Εθνικού και Καποδιστρικού Πανεπιστημίου 
της Αθήνας επηρεάστηκαν τόσο στη λειτουργία και όσο και στην εξυπηρέτηση του κοινού.  

Η Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών βρίσκεται εντός της Πανεπιστημιούπολης 
στην περιοχή του Ζωγράφου και στεγάζεται σε ένα αυτόνομο κτήριο 4 ορόφων, του οποίου η 
ακριβής τοποθεσία είναι μεταξύ των Τμημάτων των Μαθηματικών και της Φυσικής. Η κύρια 
είσοδος του κτηρίου βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο Τμήμα της Φυσικής. Στο κτήριο υπάρχει 
ακόμη μια είσοδος (η οποία λειτουργεί και ως έξοδος κινδύνου) στο διάδρομο του τρίτου 
ορόφου στο Μαθηματικό τμήμα  (ΒΚΠ. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ, 2016). 
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Εικόνα 12. Τοποθεσία Βιβλιοθήκης Σχολής Θετικών Επιστημών (ΒΚΠ,2016) 

 

Εικόνα 13. Κεντρική Είσοδος Βιβλιοθήκης Σχολής Θετικών Επιστημών (Τμ. Βιολογίας, 2008) 

Προ πανδημίας το ωράριο λειτουργίας της εν λόγω Βιβλιοθήκης ήταν από Δευτέρα έως 
Παρασκευή 08:30-19:00 και το Σάββατο 09:00-14:00. Η Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών 
Επιστημών είναι μια δανειστική Βιβλιοθήκη η οποία εξυπηρετεί τα εγγεγραμμένα μέλη της αλλά 
και εξωτερικούς χρήστες για αυθημερόν δανεισμό με την επίδειξη της αστυνομικής τους 
ταυτότητας. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει μια πλούσια συλλογή τεκμηρίων τα οποία καλύπτουν τα 
γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, της Γεωλογίας και  του 
Γεωπεριβάλλοντος, της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας και της Φαρμακευτικής. Επιπλέον 
η συλλογή χωρίζεται σε αυτή που είναι ανοιχτής πρόσβασης όλων των ειδών του έντυπου 
υλικού, σε αυτή της περιορισμένης πρόσβασης η οποία περιλαμβάνει πολύτιμο και σπάνιο 
υλικό και βρίσκεται σε αίθουσα που έχει διαμορφωθεί ειδικά γι αυτό το υλικό. Η ψηφιακή 
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συλλογή  «Πέργαμος» αποτελεί το ιδρυματικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου και περιλαμβάνει 
πτυχιακές, διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές. Επίσης στη Βιβλιοθήκη υπάρχει η 
υπηρεσία του διαδανεισμού, δηλαδή ο δανεισμός που γίνεται κατόπιν αιτημάτος και 
πραγματοποιείται μεταξύ των Βιβλιοθηκών, όπως ειπώθηκε και παραπάνω (Κανονισμός 
Χρηστών. Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών., 2019).   

Στον πρώτο όροφο διαθέτει δύο χώρους οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως βιβλιοστάσια. 
Το πρώτο περιέχει σχεδόν το σύνολο των τεκμηρίων και το δεύτερο τα διδασκόμενα 
συγγράμματα και τη συλλογή των σπάνιων βιβλίων. 

 

Εικόνα 14. 1ος Όροφος Βιβλιοθήκης ΣΘΕ 

Τα παλαιότερα τεύχη περιοδικών είναι τοποθετημένα στα 6 βιβλιοστάσια που βρίσκονται 
στον δεύτερο όροφο του κτηρίου. Επιπλέον, στο 6ο βιβλιοστάσιο εκτός από τεύχη περιοδικών 
υπάρχουν πτυχιακές, διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές καθώς επίσης 
πληροφοριακό και οπτικοακουστικό υλικό. 

 

Εικόνα 15. Κάτοψη 2ου ορόφου Βιβλιοθήκης ΣΘΕ 

Στον τρίτο όροφο του κτηρίου βρίσκονται το γραφείο εξυπηρέτησης του κοινού και τα 
αναγνωστήρια, τα οποία χρησιμοποιούνται από τους χρήστες για μελέτη αφού πρώτα 
προμηθευτούν κλειδιά για την τοποθέτηση των προσωπικών τους αντικειμένων σε ειδικά 
διαμορφωμένα ερμάρια. Επίσης, στον ίδιο όροφο βρίσκονται οι αίθουσες ομαδικής μελέτης, οι 
οποίες δίδονται σε ομάδες 6 ατόμων με την επίδειξη της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας και για 
χρονική διάρκεια 3 ωρών. Επιπλέον, οι αίθουσες με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές οι οποίοι 
είναι διαθέσιμοι προς χρήση με σειρά προτεραιότητας από τα μέλη της Βιβλιοθήκης και για το 
χρονικό διάστημα της μία ώρας με δυνατότητα ανανέωσης στην περίπτωση που υπάρχει 
διαθεσιμότητα. Τέλος στον ίδιο όροφο βρίσκονται οι αίθουσες σταθμών εργασίας για τα άτομα 
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που έχουν αναπηρίες (ΑμεΑ), το εκθετήριο νέων προσκτήσεων, καθώς επίσης και το γραφείο 
διαδανεισμού και τεκμηρίωσης. 

 

Εικόνα 16. Κάτοψη 3ου ορόφου Βιβλιοθήκης ΣΘΕ 

 

Εικόνα 17. 4ος όροφος Βιβλιοθήκης ΣΘΕ 

Στον τέταρτο και τελευταίο όροφο του κτηρίου βρίσκεται η γραμματεία της Βιβλιοθήκης 
στην οποία διεκπεραιώνονται εγγραφές νέων μελών και όλες οι διαδικασίες σχετικά με το 
ανέβασμα στο ψηφιακό ιδρυματικό αποθετήριο «Πέργαμος» των πτυχιακών, διπλωματικών 
αλλά και διδακτορικών διατριβών. Επίσης στον ίδιο όροφο βρίσκονται η αίθουσα εκδηλώσεων, 
το γραφείο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Υπευθύνου Λειτουργίας της 
Βιβλιοθήκης της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, και το γραφείο επεξεργασίας του 
υλικού όπου καταλογογραφείται όλο το έντυπο υλικό της Βιβλιοθήκης με σκοπό να είναι 
αναζητήσιμο από τους χρήστες. Τέλος στον 4ο όροφο βρίσκεται επίσης και η γραμματεία της 
Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ μέσω της οποίας διεκπεραιώνονται διοικητικές και 
οικονομικές εργασίες σχετικά με τις Βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ καθώς επίσης η εποπτεία και ο 
συντονισμός των επιμέρους Βιβλιοθηκών (ΒΚΠ. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ., 
2016). 
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Εικόνα 18. Αίθουσα Ομαδικής Μελέτης 

Με το πρώτο κρούσμα της λοίμωξης Covid-19 στην Ελλάδα, η κυβέρνηση έχοντας και το 
κοντινό παράδειγμα της Ιταλίας αποφάσισε να προβεί άμεσα σε περιοριστικά μέτρα. Η ΚΥΑ 
(Κοινή Υπουργική Απόφαση), (Δ12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.12063/339/11-03-2020, η οποία 
κοινοποιήθηκε στις 11/03/20 απαγόρευε τη λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων 
συμπεριλαμβανομένων, βρεφονηπιακών, παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων, ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών και πάσης φύσεως 
εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, σε ολόκληρη τη χώρα. 
Σύμφωνα λοιπόν με την παραπάνω απόφαση με ανακοίνωση της η Βιβλιοθήκη της Σχολής 
Θετικών Επιστημών γνωστοποίησε στο κοινό της ότι να παραμείνει κλειστή από τις 11/03/2020 
έως και τις 24/03/2020 όπου θα κοινοποιηθεί καινούρια ΚΥΑ. Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται 
αναφορά σχετικά με την ημερομηνία επιστροφής των δανειζόμενων τεκμηρίων η οποία 
παράταθηκε για την εξυπηρέτηση όλων των μελών της Βιβλιοθήκη. (ΒΚΠ. Βιβλιοθήκη και 
Κέντρο Πληροφόρησης. ΕΚΠΑ., 2020). 

Οι πρώτες διαδικασίες που άλλαξαν άμεσα ήταν εκείνες που είχαν να κάνουν με την 
ορκομωσία τόσο των προπτυχιακών όσο και των μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών. 
Όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την αίτηση ορκομωσίας (βεβαιώσεις και υπεύθυνες δηλώσεις) 
γίνονταν μέσω e-mails και όχι με την ταυτοπρόσωπη παρουσία στη Βιβλιοθήκη. Επίσης 
ανεστάλησαν όλες οι διαδικασίες σχετικά με τον διαδανεισμό, καθώς για τη διεκπεραίωση τους 
είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του χρήστη. Σχετικά με το δανεισμό γίνονταν συνεχείς 
ανανεώσεις μέχρι την λήξη των ισχύοντων μέτρων. Όσον αφορά το προσωπικό σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 113/9246 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών το ποσοστό των 
υπαλλήλων που μπορούσαν να εργάζονται με ταυτοπρόσωπη παρουσία δεν ξεπερνούσε το 30 
με 40 %. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση από τα 17 άτομα προσωπικό δια ζώσης 
εργάζονταν τα 3. Επίσης στο ποσοστό αυτό δεν υπολογίζονταν τα άτομα που έκαναν χρήση 
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άδειας ειδικού σκοπού3 για όσο καιρό τα σχολεία θα έμεναν σκλειστά, (στην προκειμένη 
περίπτωση κάνενα άτομο από το προσωπικό δεν έκανε χρήση άδειας ειδικού σκοπού) και 
ειδικής άδειας, επειδή ανήκαν σε κάποια ευπαθή ομάδα λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας 
(ένα άτομο έκανε χρήση τέτοιου είδους άδειας).  (ΒΚΠ. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης 
ΕΚΠΑ., 2020) (Υπουργείο Εσωτερικών, 2020). 

Στα μέσα Μαΐου και μετά από μια μακρά περίοδο σκληρού «lockdown» και κοινωνικής 
απομόνωσης, μακριά από αγαπημένα πρόσωπα, αγαπημένες δραστηριότητες, με κλειστά τα 
σχολεία και με το μεγαλύτερο μέρος του επιχειρηματικού κόσμου να έχει υποστεί ένα τεράστιο 
πλήγμα, με σύμμαχο τον καλό καιρό και την καλύτερη επιδημιολογική εικόνα που παρουσίαζε η 
χώρα άρχισαν σιγά, σιγά να χαλαρώνουν τα μέτρα περιορισμού. 

Στις 28 Μαΐου 2020 λοιπόν, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 60720/Ζ1 Υπουργική Απόφαση 
για την επαναλειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, η Πανεπιστημιακή 
Σύγκλητος αποφάσισε την επαναλειτουργία των Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ από 1-6-2020, βάσει 
συγκεκριμένων οδηγιών και περιορισμών, τηρώντας πάντα τα μέτρα προστασίας για τη μείωση 
της εξάπλωση της λοίμωξης Covid-19. Έτσι, η Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών 
(ΣΘΕ) ξεκίνησε την επαναλειτουργία της από 1-6-2020 μόνο για δανεισμό, διαδανεισμό και 
επιστροφή διδακτικών συγγραμμάτων του «Ευδόξου». Πρίν από την επισκεψή τους στη 
Βιβλιοθήκη της ΣΘΕ οι χρήστες είχαν την υποχρέωση να επικοινωνήσουν είτε τηλεφωνικά είτε 
ηλεκτρονικά για να προγραμματίσουν συγκεκριμένο ραντεβού. Το ωράριο της Βιβλιοθήκης 
διαμορφώθηκε Δευτέρα – Παρασκευή 8:30 – 15:30. Οι χρήστες εισέρχονταν μόνο με την 
επίδειξη της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας ή της κάρτας Βιβλιοθήκης από την κεντρική είσοδο η 
οποία ήταν και η μόνη ανοιχτή είσοδος. Επίσης υπήρχε ισχηρή σύσταση για τη χρήση μάσκας 
από κοινό και προσωπικό. Στο χώρο της Βιβλιοθήκης μπορούσαν να βρίσκονται ταυτόχρονα 10 
χρήστες οι οποίοι μεταξύ τους είχαν απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων. Για το λόγο αυτό 
τοποθετήθηκαν από το προσωπικό σημάνσεις οι οποίες υποδείκνυαν ακριβώς την απόσταση 
που θα έπερεπε να είχαν μεταξύ τους οι χρήστες. Επιπλέον, η παραμονή τους εντός της 
Βιβλιοθήκης δεν ξεπερνούσε το χρόνο των 15 λεπτών, ενώ όσοι βρίσκονταν στον προαύλιο 
χώρο έπρεπε επίσης να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας. Όσον αφορά το δανεισμό οι χρήστες 
μέσω e-mail έπρεπε να στείλουν τα στοιχεία του τεκμηρίου μετά από αναζήτηση τους στον 
ηλεκτρονικό κατάλογο, καθώς δεν επιτρεπόταν η πρόσβαση του κοινού στα βιβλιοστάσια. Στη 
συνέχεια οι βιβλιοθηκονόμοι προετοίμαζαν το υλικό, έτσι ώστε να είναι έτοιμο για την παραλαβή 
με τον ορισμό συγκεκριμένου ραντεβού. Μετά την επιστροφή τους η οποία γινόταν χωρίς 
ραντεβού στο εισόγειο του κτηρίου σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με τη συμπλήρωση του 
ανάλογου εντύπου, τα τεκμήρια έμεναν σε τριήμερη καραντίνα. Ανάλογες ήταν και οι διαδικασίες 
για τον διαδανεισμό και τις επιστροφές των συγγραμμάτων του «Ευδόξου» με την αποστολή e-
mail, και τον προγραμματισμό ραντεβού για την παραλαβή του υλικού. Οι διαδικασίες για την 
«Πέργαμο» συνέχισαν να γίνονται ηλεκτρονικά με σκαναρισμένες βεβαιώσεις και υπεύθυνες 
δηλώσεις (ΒΚΠ. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ, 2020) (ΕΚΠΑ, 2020). 

Στις 19-10-2020 η Βιβλιοθήκη ΣΘΕ με βάση την υπ’αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 ΚΥΑ,  
και την υπ. αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16136/20-9-2020 εγκύκλιο αποφασίζει μια μικρή διεύρυνση 
του ωραρίου το οποίο διαμορφώνεται σε Δευτέρα – Παρασκευή 8:30 – 16:30 και την 

 
3 Η άδεια ειδικού σκοπού χορηγείτο, στους γονείς των παιδιών έως 4 ετών τα οποία δεν φοιτούν σε 

βρεφονηπιακούς σταθμούς, σε εκείνους που τα παιδιά τους  φοιτούν έως και την τάξη της Γ΄ Γυμνασίου 
καθώς και σε εκείνους που τα παιδιά τους φοιτούν σε ειδικά σχολεία, ανεξαρτήτου ηλικίας των παιδιών.  
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επαναλειτουργία των αναγνωστηρίων με αυστηρά περιοριστικά μέτρα. Έτσι η είσοδος στα 
αναγνωστήρια θα πραγματοποιούνταν ανα δίωρο, τηρώντας αυστηρά τις εξής ώρες: 9.00-
11.00, 11.30-13.30 και 14.00-16.00. Οι χρήστες είχαν την υποχρέωση να κλείσουν τηλεφωνικά 
ή ηλεκτρονικά ραντεβού, στέλνοντας e-mail, το δίωρο που τους εξυπηρετούσε αλλά και  που 
υπήρχε διαθεσιμότητα. Επίσης έπρεπε να ενημερώσουν τους βιβλιοθηκονόμους στην 
περίπτωση που θα χρειάζονταν βιβλία από τα βιβλιοστάσια, καθώς η πρόσβαση σε αυτά δεν 
επιτρεπόταν ακόμη για το κοινό. Μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου επέλεγαν τα βιβλία και 
έστελναν με e-mail τα στοιχεία των βιβλίων, έτσι ώστε οι βιβλιοθηκονόμοι να τα βρουν και να τα 
τοποθετήσουν επάνω στο γραφείο μελέτης, το οποίο θα χρησιμοποιούσαν κατά τη διάρκεια της 
δίωρης παραμονής τους στο αναγνωστήριο, χωρίς να επιτρέπεται η αλλάγη της θέσης τους. 
Επιπλέον, η χρήση της μάσκας κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο αναγνωστήριο ήταν 
υποχρεωτική. Τα γραφεία μελέτης είχαν τοποθετηθεί σε απόσταση 2 μέτρων τόσο  στην ευθεία 
όσο και στην διαγώνιο. Στα γραφεία υπήρχαν μόνο όσες καρέκλες μπορούσαν να είναι σε 
απόσταση 2 μέτρων η μια από την άλλη και οι υπόλοιπες είχαν αφαιρεθεί (ΒΚΠ. Βιβλιοθήκη και 
Κέντρο Πληροφόρησης, 2020). 

Στη συνέχεια όμως, καθώς οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοόυσαν εφ όσον άρχισε να 
πέφτει η θερμοκρασία, η επιδημιολογική εικόνα της χώρας παρουσίασε επιδείνωση, με 
αποτέλεσμα να ξανακλείσουν σχολεία και επιχειρήσεις, να περιοριστούν οι μετακινήσεις και 
όπως ήταν επόμενο, να διευρυνθεί  το ποσοστό τηλεργασίας, να ξαναρχίσουν οι άδειες ειδικού 
σκοπού και να αυξηθούν πάλι τα περιοριστικά μέτρα. 

Στις 4-11-2020 λοιπόν, η Βιβλιοθήκη με νέα ανακοίνωση της γνωστοποιεί στους χρήστες 
της ότι αναστέλλεται η λειτουργία των αναγνωστηρίων και το κοινό θα εξυπηρετείται εξ 
αποστάσεως, διατηρώντας ενεργή την υπηρεσία δανεισμού με την αυστηρή τήρηση ραντεβού 
(ΒΚΠ. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, 2020). 

Ύστερα από έναν αρκετά δύσκολο χειμώνα, με περιορισμούς στις μετακινήσεις 
παρατεταμένο κλείσιμο των εκπαιδευτικών μονάδων και συνεχές άνοιγμα (με αυστηρούς 
περιορισμούς) και κλείσιμο της αγοράς, στο τέλος του χειμώνα η επιστημονική κοινότητα 
ανακοίνωσε ότι υπάρχει πλέον διαθέσιμο εμβόλιο κατά  του νέου κορονοϊού που προκαλεί τη 
λοίμωξη Covid-19 για τον γενικό πληθυσμό.Έτσι στις αρχές του καλοκαιριού του 2021 όπου οι 
εμβολιασμοί βρίσκονταν σε εξέλιξη και μεγάλο μέρος του πληθυσμού είχε εμβολιαστεί 
τουλάχιστον με μία δόση (έπρεπε να γίνουν 2 δόσεις για να θεωρείται ένα άτομο πλήρως 
εμβολιασμένο)  (ΕΟΔΥ, 2021) η χώρα άρχισε να επιστρέφει στην κανονικότητα τηρώντας πάντα 
τα μέτρα ατομικής προστασίας. 

Στις 16-6-2021 λοιπόν, η Βιβλιοθήκη ΣΘΕ ανακοινώνει ότι, επανέρχεται η δια ζώσης 
εξυπηρέτηση του κοινού με την προϋπόθεση ότι θα προηγείται προγραμματισμένο ραντεβού 
και ότι επαναλειτουργούν τα αναγνωστήρια, επίσης με ραντεβού. Στα βιβλιοστάσια και τους 
ανελκυστήρες εξακολουθεί  να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στο κοινό και σύμφωνα με τις νέες 
οδηγίες της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587/2021 (ΦΕΚ 2476/Β/10-06-2021), όσοι είναι υπόχρεοι σε 
αυτόδιαγνωστικό έλεγχο (self test) για τη λοίμωξη Covid-19, θα πρέπει να επιδεικνύουν το 
αποτέλεσμα στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης πρωτού χρησιμοποιήσουν τα αναγνωστήρια. 
(ΒΚΠ. Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ, 2021) 
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Εικόνα 19. Γραφείο εξυπηρέτησης Γραμματείας Βιβλιοθήκης 4ου ορόφου 

 

Εικόνα 20. Διάδρομος Βιβλιοθήκης της ΣΘΕ του 3ου ορόφου 
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Εικόνα 21. Σημάνσεις της Βιβλιοθήκης ΣΘΕ του ΕΚΠΑ 

 

Εικόνα 22. Υγειονομικές οδηγίες στα αναγνωστήρια της Βιβλιοθήκης ΣΘΕ του ΕΚΠΑ 
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Κεφάλαιο 4.  
 
Μεθοδολογία της Έρευνας 

4.1. Έρευνα 

Στην παρακάτω ενότητα ορίζεται η μεθοδολογία για την έρευνα. Το δείγμα της έρευνας 
προέρχεται από το προσωπικό και τους χρήστες της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης των Θετικών 
Επιστημών. Το προωπικό και οι χρήστες απάντησαν σε ερωτηματολόγιο προκειμένου να 
μετρηθεί ο βαθμός της ψυχολογικής επίπτωσης που μπορεί να προκάλεσε το ξέσπαμα της 
πανδημίας του COVID-19. Η έρευνα διεξήθη από την 16η Νοεμβρίου ως την 17η Δεκεμβρίου 
2021. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε προσωπικό και χρήστες της Βιβλιοθήκης της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Συλλέχθηκαν εκατόν σαράντα έξι (146) ερωτηματολόγια 
για τους χρήστες και δέκα επτά (17) για το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.. 

4.2. Πεδίο Έρευνας 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφική επισκόπηση, η λειτουργία της Βιβλιοθήκης αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα για την επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη. Η νέα αυτή συνθήκη η οποία 
προκλήθηκε λόγω την έξαρσης της πανδημίας, δημιούργησε συνθήκες τέτοιες που ευνοούσαν  
την πρόκληση επιπτώσεων στην ψυχολογική κατάσταση, τόσο του προσωπικού όσο και των 
χρηστών της Βιβλιοθήκης.  

Ένας από τους κύριους στόχους αυτής της μελέτης είναι να διερευνήσει, εάν τελικά 
υπήρξε επίπτωση στην ψυχολογία του προσωπικού και των χρηστών της Βιβλιοθήκης των 
Θετικών Επιστημών. Η έρευνά μας ήταν εξαιρετικά λεπτομερής. Ειδικότερα, μελετήσαμε την 
υπόθεση: αν η αλλαγή λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ΣΘΕ λόγω του COVID-19 είχε επίδραση 
στην ψυχολογία του προσωπικού και των χρηστών. 

4.3. Σχεδιασμός Έρευνας 

Ως έρευνα ορίζεται η επιστημονική και συστηματική αναζήτηση κατάλληλων 
πληροφοριών για ένα συγκεκριμένο θέμα.Το Advanced Learner’s Dictionary of Current English 
ορίζει την έννοια της έρευνας ως «προσεκτική έρευνα ή έρευνα ειδικά μέσω έρευνας για νέα 
δεδομένα σε οποιονδήποτε κλάδο της γνώσης» (Kothari, 2005).  Σύμφωνα με τον Dawson 
(Dawson, 2009), υπάρχουν δύο τύποι έρευνας: Πρωτογενής και Δευτερογενής. Η Πρωτογενής 
έρευνα περιλαμβάνει τη μελέτη ενός θέματος μέσω παρατήρησης, η οποία διεξάγεται για πρώτη 
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φορά. Η Δευτερογενής έρευνα περιλαμβάνει τη συλλογή πληροφοριών από μελέτες που έχουν 
κάνει άλλοι ερευνητές για ένα θέμα  (Lountzis, 2017). 

Για την παρούσα διπλωματική εργασία χρησιμοποιείται πρωτογενής έρευνα, καθώς η 
μελέτη πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίων. Το αντικείμενο αυτής της μελέτης είναι ο 
συγγραφέας να οδηγηθεί σε εκείνα τα ευρήματα, που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τις 
δηλώσεις/υποθέσεις όπως ορίστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο – 4.2. 

4.4. Ποιοτικά – Ποσοτικά Δεδομένα 

Τα ποιοτικά δεδομένα είναι επίσης γνωστά ως πρότυπο κοινωνικο-ανθρωπολογικής 
έρευνας. Έχουν ερμηνευτικό και εθνογραφικό χαρακτήρα. Η υποκείμενη προσέγγιση τους 
απαιτεί λεπτομερή παρατήρηση, επεξήγηση και προϋποθέτει ότι είναι αδύνατο να καθοριστούν 
επακριβώς ποιά από αυτά είναι σημαντικά και κρίσιμα και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, 
αποκλείοντας άλλα. Υποστηρίζουν τη σημαντικότητα της εγκυρότητας και της παρατήρησης για 
την συνολική μελέτη. Αξιολογούν την πολυπλοκότητα και τη διασφάλιση των συμπερασμάτων, 
λαμβάνοντας υπόψη τόσο μοναδικούς όσο και γενικούς παράγοντες. Τα ποσοτικά δεδομένα 
από την άλλη πλευρά είναι εμπειρικού χαρακτήρα. Είναι επίσης γνωστά ως τα πρότυπα 
επιστημονικής έρευνας, τα οποία διασφαλίζουν την εγκυρότητα μέσω της διαδικασίας αυστηρής 
αποσαφήνισης, ορισμού ή χρήσης πιλοτικών πειραμάτων  (Atieno, 2009). 

Σε συνέχεια της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και βάσει του αντικειμένου της παρούσας 
διπλωματικής εργασίας, επιλέχθηκε τόσο η ποσοτική όσο και η ποιοτική ανάλυση δεδομένων. Η 
ποσοτική προσέγγιση επιτρέπει τη μελέτη των συσχετίσεων μεταξύ πολλών μεταβλητών, όπως 
ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ των απαντήσεων του προσωπικού και των χρηστών με τον βαθμό 
της επίπτωσης στην ψυχολογία τους. Επίσης, δίνεται η περαιτέρω επεξεργασία και έλεγχος 
συσχετίσεων με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος. Ένας επιπλέον λόγος για την 
επιλογή της προσέγγισης των ποσοτικών δεδομένων είναι η ταχύτερη στατιστική επεξεργασία, 
καθώς το χρονικό πλαίσιο ολοκλήρωσης της έρευνας είναι περιορισμένο. 

4.5. Ερωτηματολόγια 

Για να μπορέσουμε να συλλέξουμε πληροφορίες από μεγάλο αριθμό ερωτηθέντων, 
χρειάστηκε η χρήση ενός τυπικού ερωτηματολογίου, το οποίο στη συνέχεια θα αναλυθεί μέσω 
της στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων. Προκειμένου να παραχθούν έγκυρα 
αποτελέσματα που σχετίζονται με το αντικείμενο που ερευνάται, είναι απαραίτητο να 
συμπεριληφθούν στο ερωτηματολόγιο κατάλληλες ερωτήσεις που θα σχετίζονται με τις 
παραδοχές της έρευνας. Επιπλέον, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τα απαραίτητα 
δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος και εν συνέχεια, μέσω συσχετισμών να καταστεί 
δυνατή η περιγραφή συγκεκριμένων ομάδων οι οποίες θα προκύψουν από την έρευνα, όπως 
για πράδειγμα, διαχωρισμός σύμφωνα με το φύλο. 

Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, το ερωτηματολόγιο επιλέχθηκε ως το 
καταλληλότερο μεθοδολογικό εργαλείο. Ο πρώτος λόγος είναι ότι μπορεί να απευθυνθεί σε 
πολλούς ερωτηθέντες ταυτόχρονα, αυξάνοντας από τη μία το μέγεθος του δείγματος και από 
την άλλη, διευκολύνοντας την κωδικοποίησή του. 
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Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα έρευνα κατασκευάστηκαν 
με βάση τις ερευνητικές ανάγκες. Το εργαλείο αυτό ελέγχθηκε στατιστικά για την αξιοπιστία του, 
ενώ η εγκυρότητα του περιεχομένου και η λεκτίκη αποτύπωση ελέγχθηκε από ανθρώπους 
διαφορετικού προφίλ.   

Πιο συγεκριμένα τόσο το ερωτηματολογίο που αφορά το προσωπικό της Βιβλιοθήκης 
ΣΘΕ (Cronbach a = 0.669) όσο και αυτό που αφορά τους χρήστες της (Cronbach a = 0.600) με 
βάση την στατιστική ανάλυση έχει αποδεκτή αξιοπιστία4. 

Τα ερωτηματολόγια που δημιούργήθηκαν απευθύνονταν στο προσωπικό και στους 
χρήστες. Αυτό που απευθύνονταν στο προσωπικό αποτελούνταν από εφτά (7) διαφορετικές 
προτάσεις (statements) ενώ των χρηστών από οχτώ (8) προτάσεις. Οι ερωτηθέντες έπρεπε να 
υποδείξουν τις απαντήσεις τους χρησιμοποιώντας την κλίμακα Likert. Τόσο το προσωπικό όσο 
και οι χρήστες καλούνταν να σημειώσουν την απάντησή τους σε μία 5-βαθμη κλίμακα (1 – 
Διαφωνώ απολύτως, 5 – Συμφωνώ απολύτως). 

Η κλίμακα Likert είναι η πιο απλή στη δημιουργία και η πιο διαδεδομένη. Στόχος της είναι 
να μετρήσει τις θέσεις ή τις απόψεις των υποκειμένων που καλούνται να επιλέξουν μία από τις 
πιθανές απαντήσεις, σε ένα σύνολο ερωτήσεων που αντιπροσωπεύουν το αντικείμενο της 
μελέτης. Η κλίμακα Likert επιτρέπει να αποδοθεί μια συνολική βαθμολογία στις απαντήσεις κάθε 
θέματος (για παράδειγμα, υψηλότερη βαθμολογία σημαίνει πιο θετική στάση, χαμηλότερη 
βαθμολογία σημαίνει πιο αρνητική στάση). Αλλά είναι αρκετά δύσκολο να ερμηνεύσουμε εάν  η 
επιλογή της ίδιας απάντησης σε μια ερώτηση από δύο διαφορετικά υποκείμενα σημαίνει τελικά 
τον ίδιο βαθμό αποδοχής   (Joshi, Kale, Chandel, & Pal, 2015). 

Για τους συμμετέχοντες στην έρευνα διαπιστώνεται ότι, όσο υψηλότερη βαθμολογία 
πετύχουν, τόσο μεγαλύτερο αντίκτυπο φαίνεται ότι είχε στην ψυχολογία τους η αλλαγή στη 
λειτουργία της Βιβλιοθήκης ΣΘΕ.  

 

4.6. Ηθική και Αξιοπιστία της Έρευνας 

Κάθε ερωτώμενος ενημερώθηκε για το εύρος της έρευνας, καθώς και για τη διάρκεια του 
ερωτηματολογίου. Η ανωνυμία των συμμετεχόντων προστατεύτηκε, καθώς το ερωτηματολόγιο 
δεν ζητά ούτε αποκαλύπτει τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων. 

Τα θέματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας κάθε έρευνας αποτελούν σημαντικό ανασταλτικό 
παράγοντα για τους συμμετέχοντες. Ο τύπος της μεθοδολογίας της έρευνας που επιλέγεται και 
το εργαλείο συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιείται επηρεάζουν την εγκυρότητα και την 
αξιοπιστία μιας έρευνας. Στην ερευνητική μας διαδικασία, η μεθοδολογία που επιλέχθηκε και οι 
σχετικές συνθήκες με τις οποίες διεξήχθη η έρευνα, διασφαλίζουν την εγκυρότητα και την 
αξιοπιστία της. 

 
4 Cronbach 0.6< a < 0.7  acceptable, >0.8  very good reliability  (Ursachi, Horodnic, & Zait, 205) 
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4.7. Εργαλεία για την Επεξεργασία των Δεδομένων 

Τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία και τα σχετικά αποτελέσματα παράχθηκαν 
μέσω του IBM SPSS 26 και του Microsoft Excel 2013. 

Χρησιμοποιήσαμε το Microsoft Excel 2013 για υπολογισμούς και δημιουργία 
διαγραμμάτων και το IBM SPSS 26 για την εξέταση των συσχετίσεων μεταξύ των 
αποτελεσμάτων που συλλέχθηκαν μέσω των ερωτηματολογίων. Χρησιμοποιήθηκε το Two-Way 
ANOVA τεστ. 

4.8. Περιορισμοί – Υποθέσεις  

Κατά τη διάρκεια της έρευνας – από την ανάπτυξη του σχεδιασμού έως το στάδιο 
συλλογής δεδομένων – υπήρχαν διάφοροι περιορισμοί. Η πρόθεση του ερευνητή ήταν να τους 
εξαλείψει. Παρά το γεγονός ότι, οι περισσότεροι από αυτούς κατάφεραν να τεθούν υπό έλεγχο, 
κάποιοι περιορισμοί εξακολουθούσαν να υπάρχουν. Ειδικότερα, εκείνοι που καλείται να 
αντιμετωπίσει ο συγγραφέας της διπλωματικής εργασίας, όπως: 

i. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αυτής της Μεταπτυχιακής Εργασίας. Ο ερευνητής 
έπρεπε να ολοκληρώσει και να υποβάλει την εργασία σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. 

ii. Την προθυμία του προσωπικού και των χρηστών της Βιβλιοθήκης Θετικών 
Επιστημών να συμμετάσχουν στην έρευνα. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν συγκρατημένοι 
και είχαν ανησυχίες σχετικά με το ερωτηματολόγιο. Ως εκ τούτου, το δείγμα που συλλέχθηκε 
ήταν: εκατόν σαράντα έξι (146) ερωτηματολόγια για τους χρήστες και τα δέκα επτά (17) για το 
προσωπικό. 

iii. Οι συμμετέχοντες είχαν ανησυχία σχετικά με τη διασφάλιση των προσωπικών τους 
δεδομένων,  παρόλο που υπήρξε γραπτή διαβεβαίωση για το απόρρητο της έρευνας και της 
επεξεργασίας των πληροφοριών που συλλέχθηκαν. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα μπορεί να 
επηρεαστούν από τις ανησυχίες τους. 

iv. Η υπογράφουσα την έρευνα δεν είχε εμπειρία με την επιλεγμένη μέθοδο έρευνας και 
ως εκ τούτου, η όλη διαδικασία επιβραδύνθηκε. 

v. Η υπογράφουσα την έρευνα δεν είχε εμπειρία στα στατιστικά στοιχεία και χρειαζόταν 
πολύ περισσότερος χρόνος για την ανάλυση – που πραγματοποιήθηκε μέσω του IBM SPSS 26. 
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Κεφάλαιο 5.  
 
Ευρήματα – Αποτελέσματα  

5.1. Περιγραφή του Δείγματος 

Πίνακας 1. Δείγμα της έρευνας 

Φύλλο Άνδρας 50.30% Αριθμός 
Παιδιών 

0 82.20% 

  Γυναίκα 48.50%   1 6.70% 
  Άλλο 1.20%   2 8.60% 
        3 2.50% 
Εκπαιδευτικό 
επίπεδο 

Υποχρεωτική 
Εκπ/ση 

0.60%   
 

  

  Λύκειο 18.40% Ηλικιακή 
Ομάδα 

18-25 68.10% 

  ΙΕΚ 0.60%   26-34 6.70% 
  ΤΕΙ 8.60%   35-44 9.80% 
  ΑΕΙ 68.70%   45-54 11.70% 
  Μεταπτυχιακό/ 

Διδακτορικό 
3.10%   55-64 3.70% 

        
 

  
Σχέση με την 
ΣΘΕ 

Προσωπικό 10.40% Οικογενειακή 
Κατάσταση 

Διαζευγμένος/η 1.40% 

  Χρήστες 89.60%   Άγαμος/η 81.50% 
        Έγγαμος/η 11.00% 
        Συμβιώνω 5.50% 
        Χήρος/α 0.70% 

Με βάση τις απαντήσεις που συλλέχθηκαν, το 50,30% του δείγματος είναι άνδρες ενώ το 
48,50% είναι γυναίκες. Το 1,2% δήλωσε «άλλο». Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος είναι 
άγαμοι, ενώ το 16,5% μένουν με τον/ την σύντροφο τους (είτε ως έγγαμοι, είτε συμβιώνουν). 

Η ομάδα των ηλικιών που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν μεταξύ 18 ~ 64. Ωστόσο, το 
68,10% του δείγματος ανήκει στην ομάδα των 18 ~ 25. Ποσοστό που αιτιολογείται από το 
γεγονός ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των συμμετεχόντων προέρχεται από την φοιτιτική κοινότητα 
η οποία έχει κατά κύριο λόγο ηλικίες κάτω των 25 ετών. 

Σε ότι αφορά το εκπαιδευτικό προφιλ, το 68,70% είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου. Το 
18,40% είναι απόφοιτοι λυκείου, αριθμός που εξηγείται από το γεγονός ότι οι πολλοί από τους 
χρήστες της Βιβλιοθήκης είναι προπτυχιακοί φοιτητές.  
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Το 82,20% δεν έχει παιδί ενώ το υπόλοιπο 17,8% έχει από 1-3 παιδιά. Αριθμοί που 
αναμένονταν καθώς οι περισσότεροι από του χρήστες είναι μικροί σε ηλικία. Τέλος, το 10,40% 
του δείγματος είναι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης ΣΘΕ του ΕΚΠΑ ενώ το 89,60% είναι χρήστες. 

5.2. Προσωπικό Βιβλιοθήκης ΣΘΕ του ΕΚΠΑ 

Σε αυτήν την παράγραφο θα γίνει αναφορά όλων των αποτελεσμάτων της έρευνας που 
αφορούν τους υπαλλήλους της Βιβλιοθήκης της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.  

 

Σχήμα 1. Κατανομή Φύλου των Υπαλλήλων Βιβλιοθήκης ΣΘΕ ΕΚΠΑ 

Στην έρευνα συμμετείχαν δεκαεφτά (17) υπάλληλοι. Οι δύο (2) είναι άνδρες (12%) ενώ οι 
δεκαπέντε (15) είναι γυναίκες (88%).  

Σύμφωνα με το Σχήμα 2, η πλειοψηφία των υπαλλήλων που συμμετείχε στην έρευνα 
ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 45-54 (47%). Το 41% ανήκει στην ομάδα 35-44 ενώ το 12% είναι 
μεταξύ 55-64. 
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Σχήμα 2. Ηλικιακές ομάδες των Υπαλλήλων της Βιβλιοθήκης ΣΘΕ ΕΚΠΑ 

Σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό προφίλ του προσωπικού, η συντριπτική πλειοψηφία είναι 
κάτοχος πτυχίου ή μεταπτυχιακού/ διαδακτορικού τίτλου (76%). Από την άλλη πλευρά, το 6% 
είναι υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

 

Σχήμα 3. Εκπαιδευτικό Επίπεδο των Υπαλλήλων της Βιβλιοθήκης ΣΘΕ ΕΚΠΑ 

Με βάση το δείγμα των υπαλλήλων, το 53% είναι παντρεμένοι ή συμβιώνουν με τον/ την 
σύντροφό τους. Το 35% είναι άγαμο ενώ το 12% είναι διαζευγμένο. 
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Σχήμα 4. Οικογενειακή Κατάσταση των Υπαλλήλων της Βιβλιοθήκης ΣΘΕ ΕΚΠΑ 

Σύμφωνα με το Σχήμα 5, το 47% δεν έχει παιδί ενώ το υπόλοιπο 53% είναι γονείς. 

 

Σχήμα 5. Αριθμός Παιδιών των Υπαλλήλων της Βιβλιοθήκης ΣΘΕ ΕΚΠΑ 

Οι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης της Σχολής Θετικών Επιστημών ΕΚΠΑ κλήθηκαν να 
απαντήσουν σε οχτώ (8) ερωτήσεις-προτάσεις σχετικά με την ψυχολογική τους κατάσταση σε 
σχέση με τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19.  Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να 
δηλώσουν την απάντηση τους σε μία πενταβάθμια κλίμακα Likert (1 – Διαφωνώ απολύτως, 5 – 
Συμφωνώ απολύτως). Η κλίμακα αυτή δείχνει το βαθμό συμφωνίας με την ερώτηση – πρόταση 
που δίνεται. 
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Στα παρακάτω σχήματα φαίνονται οι κατανομές των απαντήσεων που δόθηκαν από το 
προσωπικό της Βιβλιοθήκης για κάθε μία από τις ερωτήσεις – προτάσεις που περιείχε το 
ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε. Πιο αναλυτικά, οι υπάλληλοι απάντησαν στις παρακάτω 
ερωτήσεις – προτάσεις: 

1. Νιώθετε φόβο ότι μπορεί να χάσετε τη δουλειά σας, την περίοδο που ήταν κλειστή 
Βιβλιοθήκη  

2. Νιώθετε μη παραγωγικός/ή την περίοδο της της τηλεργασίας  

3. Νιώθετε ότι δεν μπορείτε να ανταπεξέλθετε ικανοποιητικά στις απαιτήσεις της εργασίας 
σας με την τηλεργασία  

4. Ανησυχούσατε υπερβολικά για την υγεία σας όταν βρισκόσασταν στην εργασία σας με 
φυσική παρουσία  

5. Σας προκαλούν δυσφορία τα μέσα ατομικής προστασίας (χρήση μάσκας, αποστάσεις) 
και η εξυπηρέτηση του κοινού με φυσική παρουσία κατά τη δεύτερη φάση της πανδημίας 

6. Νιώθετε ανασφάλεια με τα μέτρα που πάρθηκαν για το άνοιγμα της Βιβλιοθήκης  

7. Ανησυχούσατε υπερβολικά όταν έπρεπε να εξυπηρετήσετε δια ζώσης το κοινό. 

Ειδικότερα και όπως φαίνεται από το Σχήμα 6 σε σχέση με το αν βίωσαν φόβο στο 
ενδεχόμενο απώλειας της εργασίας τους εξ αιτίας της πανδημίας, η πλειοψηφία δεν ένιωσε 
τέτοιο φόβο (41,17%), ενώ το 29,41% δήλωσε ότι συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα. 

 
Σχήμα 6. Πρόταση-Ερώτημα 1 

Η συντριπτική πλειοψηφία (64,71%) διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα με την πρόταση ότι 
νιώθανε μη παραγωγικοί λόγω της τηλεργασίας. Από την άλλη πλευρά το 23,53% συμφωνεί ή 
συμφωνεί απόλυτα ότι η τηλεργασία αποτέλεσε παράγοντα για μη παραγωγικότητα. 
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Σχήμα 7. Πρόταση-Ερώτημα 2 

Παρόμοιο αποτέλεσμα (67,70%) παρουσιάζεται στο ερώτημα αν η τηλεργασία 
αποτέλεσε λόγω για να μην ανταπεξέλθουν ικανοποιητικά λόγω της τηλεργασίας.  

 
Σχήμα 8. Πρόταση-Ερώτημα 3 

Σε ότι αφορά την ανησυχία που ένιωθαν κατά τη διάρκεια της φυσική τους παρουσίας 
στον χώρο της Βιβλιοθήκης, το 29,41% διαφωνεί ή διαφωνί απόλυτα, ενώ το 41,18% συμφωνεί 
ή συμφωνεί απόλυτα. Συνεπώς, φαίνεται ότι η δια ζώσης εργασία προκαλούσε ανησυχία στους 
υπαλλήλους. 
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Σχήμα 9. Πρόταση-Ερώτημα 4 

Το 52,94% (Σχήμα 10) συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με το ότι τα μέσα ατομικής 
προστασίας, όπως η χρήση μάσκας, και η δια ζώσης εξυπηρέτηση δημιουργούσε ένα αίσθημα 
δυσφορίας. Μόνο το 11,76% διαφωνεί απόλυτα. 

Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι το 47,06% (Σχήμα 6) συμφωνεί ή συμφωνεί 
απόλυτα με το ότι ένιωθαν ανασφάλεια με τα μέτρα που πάρθηκαν για την επαναλειτουργία της 
Βιβλιοθήκης. Το 23,52% διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα, ενώ το 29,41% ούτε διαφωνεί ούτε 
συμφωνεί. 

 
Σχήμα 10. Πρόταση-Ερώτημα 5 
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Σχήμα 11. Πρόταση-Ερώτημα 6 

Τέλος, το 64,71% - όπως φαίνεται στο Σχήμα 12 – ένιωθε υπερβολική ανησυχία όταν 
έπρεπε να εξυπηρετήσει το κοινό/ χρήστες με φυσική παρουσία. Μόνο το 5,88% δεν ένιωθε 
αυτήν την ανησυχία. 

 
Σχήμα 12. Πρόταση-Ερώτημα 7 

5.3. Χρήστες 

Σε αυτήν την παράγραφο θα γίνει αναφορά σχετικά με τις απαντήσεις που συλλέχθηκαν 
από τους χρήστες της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Στην έρευνα συμμετείχαν εκατόν 
σαράντα έξι (146) χρήστες. Το 55% του δείγματος είναι άνδρες, το 44% είναι γυναίκες ενώ το 
1% δήλωσε «άλλο» (Σχήμα 13). 
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Σχήμα 13. Φύλο των χρηστών της Βιβλιοθήκης τησ Σχολής Θετικών Επιστημών 

Όπως φαίνεται και από το Σχήμα 14, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα 
ανήκει στις ηλικίες μεταξύ 18 – 25 (76%). Αυτό είναι κάτι αναμενόμενο καθώς η Βιβλιοθήκη 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής πανεπιστημιακής διαδικασίας τόσο σε 
προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.  

 
Σχήμα 14. Ηλικιακή ομάδα των χρηστών της Βιβλιοθήκης τησ Σχολής Θετικών Επιστημών 
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Σχήμα 15. Εκπαιδευτικό επίπεδο των χρηστών της Βιβλιοθήκης τησ Σχολής Θετικών Επιστημών 

Σε ό,τι αφορά το το εκπαιδευτικό επίπεδο των χρηστών του δείγματος το 80% είναι 
απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ενώ το 19% είναι απόφοιτοι Λυκείου. Σε σχέση με την οικογενειακή τους 
κατάσταση (Σχήμα 16), το 82% δήλωσε πώς είναι άγαμος/η ενώ το περίπου το 17% είναι 
παντρεμένος/η ή συμβιώνει. Τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών (86%) δεν είναι 
γονείς (Σχήμα 17). 

 
Σχήμα 16. Οικογενειακή κατάσταση των χρηστών της Βιβλιοθήκης τησ Σχολής Θετικών Επιστημών 
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Σχήμα 17. Αριθμός παιδιών των χρηστών της Βιβλιοθήκης τησ Σχολής Θετικών Επιστημών 

Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης της Σχολής Θετικών Επιστημών ΕΚΠΑ κλήθηκαν να 
απαντήσουν σε οχτώ (8) ερωτήσεις-προτάσεις σχετικά με την ψυχολογική τους κατάσταση σε 
σχέση με τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19. Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να 
δηλώσουν την απάντηση τους σε μία πενταβάθμια κλίμακα Likert (1 – Διαφωνών απολύτως, 5 – 
Συμφωνώ απολύτως). Η κλίμακα αυτή δείχνει το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας με την 
ερώτηση – πρόταση που δίνεται.  

Στα παρακάτω διαγράμματα φαίνονται οι κατανομές των απαντήσεων που δόθηκαν από 
τους χρήστες της Βιβλιοθήκης για κάθε μία από τις ερωτήσεις – προτάσεις που περιείχε το 
ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε. Πιο αναλυτικά, οι χρήστες απάντησαν στις παρακάτω 
προτάσεις ερωτήσεις: 

1. Νιώσατε φόβο σχετικά με την πορεία των σπουδών σας 

2. Νιώσατε κοινωνικά απομονωμένος/η λόγω της εξ αποστάσεως λειτουργίας της 
Βιβλιοθήκης  

3. Νιώθατε θυμό λόγω του αποκλεισμού από την πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη  

4. Σας προκαλούσε δυσφορία η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση  

5. Νιώθατε άγχος ότι δεν θα μπορέσετε να εξυπηρετηθείτε με την εξ αποστάσεως 
εξυπηρέτηση  

6. Ανησυχούσατε ότι το κλείσιμο της Βιβλιοθήκης θα επηρέαζε αρνητικά την μελέτη και 
την έρευνα σας  

7. Τα μέσα ατομικής προστασίας στη δεύτερη φάση της πανδημίας κατά τη διάρκεια 
παραμονής σας στην βιβλιοθήκη σας προκαλούσαν δυσφορία  

8. Νιώθατε ανασφάλεια κατά την παραμονή σας στην Βιβλιοθήκη μετά την 
επαναλειτουργία της στην δεύτερη φάση της πανδημίας           
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Σχήμα 18. Ερώτηση - Πρόταση 1 

Ειδικότερα, και όπως φαίνεται από το Σχήμα 18 σε σχέση με το αν βιώσαν φόβο για την 
πορεία των σπουδών τους λόγω της πανδημίας, η πλειοψηφία (45,89%) συμφωνεί ή συμφωνεί 
απόλυτα ενώ το 27,39% δήλωσε ότι δεν ένιωσε τέτοιο φόβο. 

 

Σχήμα 19. Ερώτηση - Πρόταση 2 

To 39,73% δήλωσε ότι ένιωσε κοινωνική απομόνωση λόγω της εξ αποστάσεως 
λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ΣΘΕ ΕΚΠΑ ενώ το 36,30% δήλωσε ότι διαφωνεί ή διαφωνεί 
απόλυτα (Σχήμα 19).  

Όσον αφορά το αίσθημα θυμού λόγω του αποκλεισμού στην πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη 
το 39,04% δήλωσε πως διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα ενώ το 33,56% συμφωνεί ή συμφωνεί 
απόλυτα (Σχήμα 20).  
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Σχήμα 20. Ερώτηση - Πρόταση 3  

Το 40,41% δήλωσε πώς τους προακαλούσε δυσφορία η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση. 
Από την άλλη πλευρά το 28,77% δήλωσε πως διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα (Σχήμα 21).  

 
Σχήμα 21. Ερώτηση - Πρόταση 4 

Σε ότι αφορά τα μέτρα ατομικής προστασίας που όφειλαν να ακολουθούν (χρήση 
μάσκας, αποστάσεις) κατά την επαναλειτουργία της Βιβλιοθήκης στην δεύτερη φάση της 
πανδημίας, το 41,87% δήλωσε ότι δεν του δημιούργησε κανένα αίσθημα δυσφορίας . Ωστόσο, 
το 32,19% δήλωσε πως συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα (Σχήμα 23). 
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Σχήμα 22. Ερώτηση - Πρόταση 5 

Αξιοσημείωτο είναι ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (45,21%) δήλωσε ότι ένιωθε 
άγχος ότι δεν θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί εξ αποστάσεως από το προσωπικό της 
Βιβλιοθήκης, ενώ το 28,77% δήλωσε πώς διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα (Σχήμα 22).  

 
Σχήμα 23. Ερώτηση - Πρόταση 6 

Σύμφωνα με το Σχήμα 23 το 50% του δείγματος δήλωσε ότι ένιωθε ανησυχία ότι το 
ενδεχόμενο κλείσιμο της Βιβλιοθήκης ΣΘΕ ΕΚΠΑ θα επηρέαζε αρνητικα την μελέτη και την 
έρευνα τους. Το 28,08% δήλωσε ότι διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα. 
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Σχήμα 24. Ερώτηση - Πρόταση 7 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις της έρευνας, τα μέσα ατομικής προστασίας (χρήση μάσκας, 
αποστάσεις) που όφειλαν να τηρούν οι χρήστες κατά την επαναλειτουργία της Βιβλιοθήκης στην 
δεύτερη φάση της πανδημίας φαίνεται να μην τους προκαλούσε αίσθημα δυσφορίας (41,78%). 
Από την άλλη πλευρά, το 32,19% δήλωσε πως βίωνε αυτό το αίσθημα λόγω των μέτρων 
ατομικής προστασίας (Σχημα 24). 

 
Σχήμα 25. Ερώτηση - Πρόταση 8 

Τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία (64,39%) των συμμετεχόντων δήλωσε πως δεν ένιωθε 
κανένα αίσθημα ανασφάλειας κατά την παραμονή τους στην Βιβλιοθήκη μετά την 
επαναλειτουργία της στη δεύτερη φάση της πανδημίας. Μόνο το 6,16% δήλωσε πώς συμφωνεί 
απόλυτα (Σχήμα 25). 
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5.4. ANOVA TEST  

Σε αυτή την παράγραφο θα γίνει η καταγραφή των αποτελεσμάτων με βάση την 
στατιστική ανάλυση. Πιο συγκεκριμένα, έγινε έλεγχος της συσχέτισης των δημογραφικών 
χαρακτηριστικών του δείγματος σε σχέση με την βασική μεταβλητή, η οποία είναι η ψυχολογική 
επίδραση στο προσωπικό και στους χρήστες της Βιβλιοθήκης της Σχόλης Θετικών Επιστημών 
του ΕΚΠΑ, εξ αιτίας της αλλαγής στη λειτουργία της Βιβλιοθήκης, κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας. Για να ελέγξουμε αυτές τις συσχετισεις έγινε έλεγχος μέσω του Two-Way ANOVA 
test. Ο συγεκριμένος έλεγχος αναλύει μία εξαρτημένη ποσοτική μεταβλητή που επηρεάζεται 
από δύο κατηγορικές ανεξάρτητες μεταβλητές. 

Για την κάθε σχέση ελέγξαμε τις βασικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του Two-Way 
ANOVA test. Πιο συγκεκριμένα, για να μπορέσει να εφαρμοσθεί ο συγκεκριμένος έλεγχος 
πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:  

 Οι παρατηρήσεις να είναι ανεξάρτητες 

 Κανονικότητα σε κάθε υποομάδα – υποκατηγορία 

 Ομοσκεδαστικότητα 

 

5.4.1. Προσωπικό της Βιβλιοθήκης ΣΘΕ 

Αν και ο αριθμός των δεδομένων είναι μικρός και αυτό περιορίζει την εγκυρότητα των 
αποτελεσμάτων και τις όποιες δυνατότητες γενίκευσης, πραγματοποιήθηκε ο σχετικός έλεγχος 
πάνω στο δείγμα αυτό. Πιο συγκεκριμένα, ο έλεγχος ANOVA έγινε με βάση την βασική 
μεταβλητή («Ψ-Επίδραση-Υπάλληλοι», συντ. «ΨΕΥ»), η οποία είναι η ψυχολογική επίδραση 
που είχε η αλλαγή λειτουργίας της Βιβλιοθήκης στους υπαλλήλους σε σχέση με το φύλο, την 
ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, την γονεϊκότητα και το Εκπαιδευτικό επίπεδο. Στη συνέχεια 
παρατίθενται τα αποτελέσματα τα οποία επιβεβαίωσαν μία σημαντική συσχέτιση μεταξύ των 
μεταβλητών. 

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος των προϋποθέσεων για την συσχέτιση της ΨΕΥ με το φύλο 
και την γονεϊκότητα. Η κανονικότητα και η ομοσκεδαστικότητα επιβεβαιώνονται όπως φαίνεται 
στους πίνακες. 

 

Πίνακας 2. Έλεγχος Κανονικότητας  

Tests of Normality  
Shapiro-Wilk 

  Statistic df Sig. 

Ψ-Επίδραση-Υπάλληλοι 0.934 17 0.253 
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Πίνακας 3. Έλεγχος ομοσκεδαστικότητας για συσχέτιση ΨΕΥ με φύλο, γονεϊκότητα 

Levene's Test of Equality of Error Variances 
    Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

Ψ-Επίδραση-Υπάλληλοι Based on Mean 1.949 1 13 0.186 

  Based on Median 1.961 1 13 0.185 

  Based on Median and with 
adjusted df 

1.961 1 10.416 0.190 

  Based on trimmed mean 1.943 1 13 0.187 

Στη συνέχεια έγινε ο έλεγχος ANOVA. Ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε έδειξε ότι 
υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ΨΕΥ με το αν είναι κάποιος γονέας ή όχι (p 
value >0.05 – Πίνακας 4). 

Πίνακας 4. Two-Way ANOVA για ΨΕΥ με γονεϊκότητα και φύλο 

Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent 
Variable:  

Ψ-Επίδραση-Υπάλληλοι 

Source Type III Sum 
of Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

Corrected Model 192.336a 3 64.112 1.775 0.201 

Intercept 3207.280 1 3207.280 88.820 0.000 

ΦΥΛΟ 3.249 1 3.249 0.090 0.769 

ΓΟΝΕΑΣ 189.201 1 189.201 5.240 0.039 

ΦΥΛΟ * ΓΟΝΕΑΣ 103.028 1 103.028 2.853 0.115 

Error 469.429 13 36.110 
  

Total 8075.000 17 
   

Corrected Total 661.765 16 
   

a. R Squared = .291 (Adjusted R Squared = .127) 
  

Επίσης, ελέγχθηκε η συσχέτιση της ΨΕΥ με το φύλο και την οικογενειακή κατάσταση. 
Και εδώ οι προϋποθέσεις για τον έλεγχο μέσω της Two-Way ANOVA ελέγχθηκαν και 
επιβεβαιώθηκαν όπως φαίνεται και παρακάτω: 

Πίνακας 5. Έλεγχος ομοσκεδαστικότητας για συσχέτιση ΨΕΥ με φύλο, οικογενειακή κατάσταση 

Levene's Test of Equality of Error Variances 
    Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

Ψ-Επίδραση-Υπάλληλοι Based on Mean 0.075 2 11 0.928 

  Based on Median 0.165 2 11 0.850 

  Based on Median and with adjusted df 0.165 2 9.988 0.850 

  Based on trimmed mean 0.078 2 11 0.926 

Ο έλεγχος των συσχετίσεων μέσω της Two-Way ANOVA έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά 
σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ΨΕΥ και της αλληλεπίδρασης του φύλου με την οικογενειακή 
κατάσταση (p Value >0.05) – Πίνακας 7. 
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Πίνακας 6. Two-Way ANOVA για ΨΕΥ με φύλο και οικογενειακή κατάσταση 

Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:  Ψ-Επίδραση-Υπάλληλοι 

Source Type III 
Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

Corrected Model 305.465a 5 61.093 1.886 0.177 
Intercept 3602.885 1 3602.885 111.231 0.000 

ΦΥΛΟ 59.513 1 59.513 1.837 0.202 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ_ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 244.556 3 81.519 2.517 0.112 

ΦΥΛΟ * ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ_ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 214.513 1 214.513 6.623 0.026 

Error 356.300 11 32.391 
  

Total 8075.000 17 
   

Corrected Total 661.765 16 
   

a. R Squared = .462 (Adjusted R Squared = .217) 
 

5.4.2. Χρήστες της Βιβλιοθήκης ΣΘΕ 

Σε ό,τι αφορά τα δεδομένα των που συλλέχθηκαν από τους χρήστες της Βιβλιοθήκης της 
ΣΘΕ, πραγματοποιήθηκε έλεγχος ANOVA με βάση την βασική μεταβλητή («Ψ-Επίδραση-
Χρήστες», συντ. «ΨΕΧ»), η οποία είναι η ψυχολογική επίδραση που είχε η αλλαγή λειτουργίας 
της Βιβλιοθήκης στους χρήστες σε σχέση με το φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, 
την γονεικότητα και το Εκπαιδευτικό επίπεδο. Στη συνέχεια παρατίθενται τα αποτελέσματα τα 
οποία επιβεβαίωσαν μία σημαντική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών. 

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος των προϋποθέσεων για την συσχέτιση της ΨΕΧ με το φύλο 
και την ηλικιακή ομάδα. Η κανονικότητα και η ομοσκεδαστικότητα επιβεβαιώνονται όπως 
φαίνεται στους παρακάτω πίνακες: 

Πίνακας 7. Έλεγχος Κανονικότητας 

Tests of Normality  
Kolmogorov-Smirnov 

  Statistic df Sig. 

Ψ-Επίδραση-Χρήστες 0.063 146 .200* 

 

Πίνακας 8. Έλεγχος ομοσκεδαστικότητας για συσχέτιση ΨΕΧ με φύλο, ηλικιακή ομάδα 

Levene's Test of Equality of Error Variances 
    Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

Ψ-Επίδραση-Χρήστες Based on Mean 1.433 8 135 0.188 

  Based on Median 1.182 8 135 0.315 

  Based on Median and 
with adjusted df 

1.182 8 105.724 0.317 

  Based on trimmed 
mean 

1.403 8 135 0.201 
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Ο έλεγχος των συσχετίσεων μέσω της Two-Way ANOVA έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά 
σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ΨΕΧ και της αλληλεπίδρασης του φύλου με την ηλικιακή 
ομάδα (p Value >0.05) – Πίνακας 9. 

Πίνακας 9. Two-Way ANOVA για ΨΕΧ με φύλο και ηλικιακή ομάδα 

Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:  Ψ-Επίδραση-Χρήστες 

Source Type III 
Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

Corrected Model 500.188a 10 50.019 1.693 0.088 

Intercept 10017.119 1 10017.119 339.010 0.000 

ΦΥΛΟ 173.772 2 86.886 2.940 0.056 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ_ΟΜΑΔΑ 70.781 4 17.695 0.599 0.664 

ΦΥΛΟ * ΗΛΙΚΙΑΚΗ_ΟΜΑΔΑ 430.066 4 107.517 3.639 0.008 

Error 3988.997 135 29.548     

Total 86155.000 146       

Corrected Total 4489.185 145       

a. R Squared = .111 (Adjusted R Squared = .046) 

Ελέγχθηκε η συσχέτιση της ΨΕΧ με το φύλο και το εκπαιδευτικό επίπεδο. Και εδώ οι 
προϋποθέσεις για τον έλεγχο μέσω της Two-Way ANOVA ελέγχθηκαν και επιβεβαιώθηκαν 
όπως φαίνεται και παρακάτω: 

Πίνακας 10. Έλεγχος ομοσκεδαστικότητας για συσχέτιση ΨΕΧ με φύλο, εκπαιδευτικό επίπεδο 

Levene's Test of Equality of Error Variances 
    Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

Ψ-Επίδραση-Χρήστες Based on Mean 0.767 5 138 0.575 

  Based on Median 0.756 5 138 0.583 

  Based on Median and 
with adjusted df 

0.756 5 125.567 0.583 

  Based on trimmed 
mean 

0.765 5 138 0.577 

Ο έλεγχος των συσχετίσεων μέσω της Two-Way ANOVA έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά 
σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ΨΕΧ και του επιπέδου εκπαίδευσης (p Value >0.05) – Πίνακας 
11. 

Πίνακας 11. Two-Way ANOVA για ΨΕΧ με φύλο και εκπαιδευτικό επίπεδο 

Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:  Ψ-Επίδραση-Χρήστες 

Source Type III 
Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

Corrected Model 344.829a 7 49.261 1.640 0.129 
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Intercept 9873.949 1 9873.949 328.786 0.000 

ΦΥΛΟ 16.602 2 8.301 0.276 0.759 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 228.507 2 114.253 3.804 0.025 

ΦΥΛΟ * ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 227.317 3 75.772 2.523 0.060 
Error 4144.356 138 30.032 

  

Total 86155.000 146 
   

Corrected Total 4489.185 145 
   

a. R Squared = .077 (Adjusted R Squared = .030) 

Επίσης, ελέγχθηκε η συσχέτιση της ΨΕΧ με την ηλικιακή ομάδα και την οικογενειακή 
κατάσταση. Οι προϋποθέσεις για τον έλεγχο μέσω της Two-Way ANOVA ελέγχθηκαν και 
επιβεβαιώθηκαν όπως φαίνεται και παρακάτω: 

Πίνακας 12. Έλεγχος ομοσκεδαστικότητας για συσχέτιση ΨΕΧ με ηλικιακή ομάδα, οικογενειακή 
κατάσταση 

Levene's Test of Equality of Error Variances 
    Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

Ψ-Επίδραση-Χρήστες Based on Mean 0.274 8 131 0.973 

  Based on Median 0.212 8 131 0.988 

  Based on Median 
and with adjusted df 

0.212 8 120.245 0.988 

  Based on trimmed 
mean 

0.262 8 131 0.977 

Ο έλεγχος των συσχετίσεων μέσω της Two-Way ANOVA έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά 
σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ΨΕΧ και της οικογενειακής κατάστασης (p Value >0.05) – 
Πίνακας 13. 

Πίνακας 13. Two-Way ANOVA για ΨΕΧ με ηλικιακή ομάδα και οικογενειακή κατάσταση 

Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:  Ψ-Επίδραση-Χρήστες 

Source Type III 
Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

Corrected Model 612.140a 14 43.724 1.477 0.128 

Intercept 10790.766 1 10790.766 364.605 0.000 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ_ΟΜΑΔΑ 145.163 4 36.291 1.226 0.303 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ_ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 530.128 4 132.532 4.478 0.002 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ_ΟΜΑΔΑ * 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ_ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

134.530 6 22.422 0.758 0.605 

Error 3877.045 131 29.596     

Total 86155.000 146       

Corrected Total 4489.185 145       

a. R Squared = .136 (Adjusted R Squared = .044) 
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Τέλος, ελέγχθηκε η συσχέτιση της ΨΕΧ με την ηλικιακή ομάδα και την γονεϊκότητα. Και 
εδώ οι προϋποθέσεις για τον έλεγχο μέσω της Two-Way ANOVA ελέγχθηκαν και 
επιβεβαιώθηκαν όπως φαίνεται και παρακάτω: 

Πίνακας 14. Έλεγχος ομοσκεδαστικότητας για συσχέτιση ΨΕΧ με ηλικιακή ομάδα, γονεϊκότητα 

Levene's Test of Equality of Error Variances 
    Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

Ψ-Επίδραση-Χρήστες Based on Mean 0.728 7 137 0.649 

  Based on Median 0.683 7 137 0.686 

  Based on Median 
and with adjusted df 

0.683 7 119.164 0.686 

  Based on trimmed 
mean 

0.718 7 137 0.657 

Ο έλεγχος των συσχετίσεων μέσω της Two-Way ANOVA έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά 
σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ΨΕΧ και της γονεϊκότητας (p Value >0.05) – Πίνακας 15. 

Πίνακας 15. Two-Way ANOVA για ΨΕΧ με ηλικιακή ομάδα και γονεϊκότητα 

Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:  Ψ-Επίδραση-Χρήστες 

Source Type III 
Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

Corrected Model 334.251a 8 41.781 1.378 0.212 

Intercept 21255.660 1 21255.660 700.860 0.000 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ_ΟΜΑΔΑ 221.748 4 55.437 1.828 0.127 

ΓΟΝΕΑΣ 193.061 1 193.061 6.366 0.013 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ_ΟΜΑΔΑ * ΓΟΝΕΑΣ 229.853 3 76.618 2.526 0.060 

Error 4154.934 137 30.328 
  

Total 86155.000 146 
   

Corrected Total 4489.185 145 
   

a. R Squared = .074 (Adjusted R Squared = .020) 
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Κεφάλαιο 6.  
 
Συμπεράσματα  

Λαμβάνοντας υπόψην τα ευρήματα και τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη, 
όπως περιγράφθηκε παραπάνω, η αλλαγή λειτουργίας της Βιβλιοθήκης της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του ΕΚΠΑ είχε επιδραση στην ψυχολογία τόσο του προσωπικού όσο και των 
χρηστών της Βιβλιοθήκης.  

Αυτό επιβεβαιώνεται με βάση τις απαντήσεις που συλλέχθηκαν. Σύμφωνα με το 
ερωτηματολόγιο, ο μέσος όρος της βαθμολογίας που υπολογίστηκε είναι 21/35 για τους 
υπαλλήλους και 24/35 για τους χρήστες. Αυτό σημαίνει οτι η ψυχολογική επίδραση ήταν σχετικά 
υψηλή τόσο για το προσωπικό όσο και για τους χρήστες της Βιβλιοθήκης. 

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας σε σχέση με το προσωπικό της Bιβλιοθήκης της 
ΣΘΕ φαίνεται ότι, λόγω της αλλαγής λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, οι υπάλληλοι δεν ένιωσαν 
φόβο ή ανησυχία σε σχέση με την εργασία τους, καθώς επίσης δεν ένιωσαν ανασφάλεια ότι δεν 
θα ανταπεξέλθουν στις εργασιακές τους απαιτήσεις. Από την άλλη πλευρά, η πλειοψηφία των 
υπαλλήλων δήλωσε πως ένιωθε φόβο και ανησυχία όταν καλούνταν να εξυπηρετήσουν το 
κοινό και τους χρήστες της βιβλιοθήκης με φυσική παρουσία. Επίσης, ένα σημαντικό εύρημα 
είναι ότι η πλειοψηφία του δείγματος συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με το ότι τα μέσα ατομικής 
προστασίας, όπως η χρήση μάσκας και η τήρηση αποστάσεων, δημιουργούσε ένα αίσθημα 
δυσφορίας. Τέλος, με βάση την στατιστική ανάλυση φαίνεται ότι υπάρχει μία στατιστικά 
σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ψυχολογικής επιδράσης λόγω της πανδημίας στο προσωπικό 
με την γονεϊκότητα όπως επίσης  και η αλληλεπίδραση του φύλου με την οικογενειακή 
κατάσταση. 

Σε σχέση με τους χρήστες της Βιβλιοθήκης, οι απαντήσεις που συλλέχθηκαν 
υποδεικνύουν ότι ένιωσαν φόβο σχετικά με την πορεία των σπουδών τους λόγω της πανδημίας 
καθώς επίσης ένιωσαν ανησυχία λόγω της εξ αποστάσεως λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. 
Επίσης, το μεγαλύτερο ποσοστό δεν ένιωσε κάποιο αίσθημα θυμού λόγω του αποκλεισμού του 
στην πρόσβαση της Βιβλιοθήκης, αλλά δήλωσε ότι τους προκαλούσε δυσφορία η εξ 
αποστάσεως εξυπηρέτηση. Επιπλέον, οι χρήστες της Βιβλιοθήκης δήλωσαν ότι δεν ένιωθαν 
φόβο και ανασφάλεια κατά την επαναλειτουργία της, στη δεύτερη φάση της πανδημίας. 
Αντιθέτως, είχαν ανησυχία για τη μελέτη ή της έρευνά τους, όταν η Βιβλιοθήκη λειτουργούσε εξ’ 
αποστάσεως. Συνοπτικά, φαίνεται πως οι χρήστες επιθυμούσαν την δια ζώσης λειτουργία της 
Βιβλιοθήκης, έστω και με τα εφαρμοζόμενα μέτρα. Η περαιτέρω στατιστική ανάλυση έδειξε ότι η 
ψυχολογική επίδραση που είχε η πανδημία του COVID-19 στους χρήστες της Βιβλιοθήκης της 
Σχολής Θετικών Επιστημών συσχετίζεται – και είναι στατιστικά σημαντική αυτή η συσχέτιση – 
με την γονεϊκόότητα, την αλληλεπίδραση του φύλου με την ηλικιακή ομάδα, καθώς επίσης και με 
το επίπεδο εκπαίδευσης. 
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Συνεπώς, η πανδημία και η αναγκαστική εξ αποστάσεως λειτουργία της Βιβλιοθήκης 
δημιούργησε συνθήκες που είχαν επίπτωση στην ψυχολογία του προσωπικού και των χρηστών 
της Βιβλιοθήκης της ΣΘΕ του ΕΚΠΑ. 
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ΠαράρτημαA.  
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΣΘΕ (ΣΧΟΛΗΣ 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ) ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ 

Αυτό το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε για τους ερευνητικούς σκοπούς στα πλαίσια της 
εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής για το ΕΚΠΑ.  

Στο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί, υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με την ψυχολογική σας 
κατάσταση κατά τη διάρκεια του lockdown εν μέσω πανδημίας. 

Παρακαλώ διαβάστε με προσοχή τις ερωτήσεις και απαντήστε με τη μεγαλύτερη δυνατή 
ειλικρίνεια, τοποθετώντας τον αριθμό που σας εκφράζει. Οι απαντήσεις σας θα δίνονται 
σύμφωνα με μια πεντάβαθμη κλίμακα. 

Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Αυτό που ζητάμε από εσάς είναι η προσωπική σας 
άποψη. 

Μην σκέφτεστε πολύ για κάθε πρόταση. Απαντήστε αυθόρμητα. 

Η διάρκεια για τη συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου δεν ξεπερνά τα 5 λεπτά. 

Παρακαλώ είναι εξαιρετικά σημαντικό να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων, 

Θεοδώρα Καλέση 

Δημογραφικά στοιχεία 

1. Φύλο 

Άνδρας  

Γυναίκα 

Άλλο 

2. Ηλικία  
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............................... 

3. Επίπεδο εκπαίδευσης 

Υποχρεωτική Εκπαίδευση 

Λύκειο 

ΙΕΚ 

ΤΕΙ 

ΑΕΙ 

Μεταπτυχιακό/ Διδακτορικό 

4. Οικογενειακή κατάσταση 

Έγγαμος/η 

Συμβιώνω 

Άγαμος/η 

Διαζευγμένος/η 

Χήρος/α 

5. Αριθμός παιδιών 

0 

1 

2 

3 

4< 

6. Παρακαλώ σημειώστε την ιδιότητά σας σε σχέση με την Βιβλιοθήκη της ΣΘΕ 

Υπάλληλος 

Χρήστης 
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Προσωπικό ΣΘΕ 

Παρακαλώ σημειώστε την απάντηση που σας εκφράζει περισσότερο κατά την διάρκεια 
του lockdown, όπως παρακάτω: 

1: Διαφωνώ απολύτως 
2: Διαφωνώ 
3: Ουδέτερη γνώμη 
4: Συμφωνώ 
5: Συμφωνώ απολύτως 

1. Νιώθατε φόβο ότι μπορεί να χάσετε τη δουλεία σας, την περίοδο που ήταν κλειστή η 
Βιβλιοθήκη 

1  2  3  4  5 
Διαφωνώ απολύτως      Συμφωνώ απολύτως 
 
 

2. Νιώθατε μη παραγωγικός/ή την περίοδο της τηλεργασίας 
1  2  3  4  5 

Διαφωνώ απολύτως      Συμφωνώ απολύτως 
 
 

3. Νιώθατε ότι δεν μπορείτε να αντεπεξέλθετε ικανοποιητικά στις απαιτήσεις της εργασίας σας 
με την τηλεργασία 

1  2  3  4  5 
Διαφωνώ απολύτως      Συμφωνώ απολύτως 

 
 

4. Ανησυχούσατε υπερβολικά για την υγεία σας όταν βρισκόσασταν στην εργασία σας με 
φυσική παρουσία 

1  2  3  4  5 
Διαφωνώ απολύτως      Συμφωνώ απολύτως 

 
 

5. Σας προκαλούσαν δυσφορία τα μέσα ατομικής προστασίας (χρήση μάσκας, αποστάσεις) και 
η εξυπηρέτηση του κοινού με φυσική παρουσία κατά τη δεύτερη φάση της πανδημίας 

1  2  3  4  5 
Διαφωνώ απολύτως      Συμφωνώ απολύτως 

 
6. Νιώθατε ανασφάλεια  με τα μέτρα που πάρθηκαν για το άνοιγμα της Βιβλιοθήκης 

1  2  3  4  5 
Διαφωνώ απολύτως      Συμφωνώ απολύτως 

 
 

7. Ανησυχούσατε υπερβολικά όταν έπρεπε να εξυπηρετήσετε δια ζώσης το κοινό 
1  2  3  4  5 

Διαφωνώ απολύτως      Συμφωνώ απολύτως 
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Χρήστες Βιβλοθήκης ΣΘΕ 

Παρακαλώ σημειώστε την απάντηση που σας εκφράζει περισσότερο κατά την διάρκεια 
του lockdown, όπως παρακάτω: 

1: Διαφωνώ απολύτως 
2: Διαφωνώ 
3: Ουδέτερη γνώμη 
4: Συμφωνώ 
5: Συμφωνώ απολύτως 
 

1. Νιώσατε φόβο σχετικά με την πορεία των σπουδών σας ή της έρευνάς σας 
1  2  3  4  5 

Διαφωνώ απολύτως      Συμφωνώ απολύτως 
 
 

2. Νιώσατε κοινωνικά απομόνωμένος/η λόγω της εξ' αποστάσεως λειτουργίας της Βιβλιοθήκης 
1  2  3  4  5 

Διαφωνώ απολύτως      Συμφωνώ απολύτως 
 
 

3. Νιώθατε θυμό λόγω του απόκλεισμού από την  πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη 
1  2  3  4  5 

Διαφωνώ απολύτως      Συμφωνώ απολύτως 
 
 

4. Σας προκαλούσε δυσφορία η εξ' αποστάσεως εξυπηρέτηση 
1  2  3  4  5 

Διαφωνώ απολύτως      Συμφωνώ απολύτως 
 
 

5. Νιώθατε άγχος ότι δεν θα μπορέσετε να εξυπηρετηθείτε με την εξ' αποστάσεως 
εξυπηρέτηση 

1  2  3  4  5 
Διαφωνώ απολύτως      Συμφωνώ απολύτως 

 
 

6. Ανησυχούσατε ότι το κλείσιμο της Βιβλιοθήκης θα επηρέαζε αρνητικά τη μελέτη και την 
έρευνά σας 

1  2  3  4  5 
Διαφωνώ απολύτως      Συμφωνώ απολύτως 

 
 

7. Τα μέσα ατομικής προστασίας στη δεύτερη φάση της πανδημίας κατά τη διάρκεια 
παραμονής σας στη Βιβλιοθήκη σας προκαλούσαν δυσφορία 

1  2  3  4  5 
Διαφωνώ απολύτως      Συμφωνώ απολύτως 
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8. Νιώθατε ανασφάλεια κατά την παραμονή σας στην Βιβλιοθήκη  μετά την επαναλειτουργία 
της στη δεύτερη φάση της πανδημίας 

1  2  3  4  5 
Διαφωνώ απολύτως      Συμφωνώ απολύτως 

 

Τέλος Ερωτηματολόγιου 

Δήλωση Τήρησης Εχεμύθειας 

Η συμμετοχή φυσικών προσώπων στην έρευνα είναι εθελοντική αλλά αναγκαία. Το 
ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και δεν περιέχει προσωπικά στοιχεία φυσικών προσώπων από 
τα οποία θα μπορούσε να αποκαλυφθεί με οποιονδήποτε τρόπο η ταυτότητα των 
συμμετεχόντων. Οι απαντήσεις είναι απόλυτα εμπιστεύτηκες και μόνο τα μέλη της ερευνητικής 
ομάδας θα έχουν πρόσβαση σε αυτές. Οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για 
ερευνητικούς σκοπούς και συγκεκριμένα θα τύχουν ποσοτικής ή/και ποιοτικής επεξεργασίας 
συνολικά. Καμία μεμονωμένη πληροφορία σχετικά με οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο δεν θα 
δημοσιευθεί, παρά μόνο τα τελικά αποτελέσματα της έρευνας. Η ανωνυμία των συμμετεχόντων 
και το προσωπικό απόρρητο θα τηρηθεί στο ακέραιο καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας αλλά και 
μετά το πέρας αυτής, και δεσμεύει τα μέλη της ερευνητικής ομάδας. 


