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9η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης 
«ΑλλάΖΩντας σε µια κοινωνία που αλλάΖΕΙ», Πάτρα, 5 – 8 Ιουνίου 2013 
 
Προφορικές Ανακοινώσεις: Περιλήψεις 
 
Α’ οµάδα εργασίας 
 
Προγράµµατα Πρόληψης, σχεδιασµός, υλοποίηση, αξιολόγηση: νέο βλέµµα Ι            
 
Μ. Αναγνωστάκη, Κέντρο Πρόληψης ∆ήµου Ζωγράφου, Αθήνα 
 
Η θεµατική εκστρατεία ως εργαλείο ευαισθητοποίησης στην πρόληψη  
 
Μέσα από την εξέλιξη και το µετασχηµατισµό των δράσεων ευαισθητοποίησης σε 
όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Κέντρου Πρόληψης Ζωγράφου, λαµβάνοντας υπόψη 
και τα δεδοµένα της τοπικής κοινότητας, αναπτύχθηκε το µεθοδολογικό εργαλείο της 
θεµατικής εκστρατείας, το οποίο φαίνεται πως αποδίδει θετικά αποτελέσµατα. Ως 
θεµατική εκστρατεία  εννοούµε τη συστηµατική δουλειά ευαισθητοποίησης η οποία 
είναι οργανωµένη σε θεµατικά πεδία και αναπτύσσεται παράλληλα στα πλαίσια της 
σχολικής και της ευρύτερης κοινότητας 
λειτουργώντας πολλαπλασιαστικά και ενισχύοντας την ανταπόκριση του πληθυσµού 
στα συγκεκριµένα µηνύµατα που προωθούνται κάθε φορά. Μέχρι σήµερα οι 
εκστρατείες έχουν υλοποιηθεί σε τρία θεµατικά πεδία (ιός HIV/AIDS, κάπνισµα, 
ενδοσχολική βία/σχολικός εκφοβισµός) µε πολύ - επίπεδες παρεµβάσεις σε 
διαφορετικές οµάδες στόχους και µε εξειδικευµένους κάθε φορά ειδικούς στόχους. Οι 
παρεµβάσεις αναπτύσσονται σε δύο βασικούς άξονες: - την ευαισθητοποίηση όσο το 
δυνατόν µεγαλύτερου µέρους του πληθυσµού για την επιλεγµένη θεµατική 
αξιοποιώντας τα τοπικά ΜΜΕ, συνεργασίες µε εξωτερικούς φορείς, υποστηρικτικά 
δίκτυα και την ενεργητική συµµετοχή τοπικών φορέων και ανθρώπων κλειδιά. - Την 
οργάνωση βραχύχρονων παρεµβάσεων εκπαίδευσης οµάδων του πληθυσµού – 
εντός και εκτός σχολικής κοινότητας – µε συγκεκριµένους γνωστικούς κυρίως 
στόχους που διαµορφώνονται ανάλογα µε τη θεµατική. Το εύρος ανάπτυξης µια 
τέτοιας εκστρατείας εξαρτάται από το διαθέσιµο ανθρώπινο δυναµικό και τους 
οικονοµικούς πόρους καθώς και από τα δεδοµένα κάθε τοπικής κοινωνίας. Η 
παρούσα προφορική ανακοίνωση θα παρουσιάσει το παραπάνω µοντέλο µέσα από 
συγκεκριµένα παραδείγµατα εφαρµογής στο ∆ήµο Ζωγράφου, επιχειρώντας 
ταυτόχρονα να αναδείξει τα µεθοδολογικά στοιχεία που δηµιουργούν τις 
προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή του. 
 
 
Ν. Γεωργαλά (1), Α. Μπάκου (2), Ν. Φάρκωνας (3), Μ. Λάµπρου (4), Έ. Σεργεντάνη 
(5) (1)Τµήµα Εφαρµογών Πρόληψης, ΟΚΑΝΑ, Αθήνα, (2) Οργανισµός κατά των 
Ναρκωτικών-ΟΚΑΝΑ, (3) Αστική Εταιρεία "ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ" Κέντρο Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, (4) Αστική Εταιρεία 
"ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ" Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας, (5) Αστική Εταιρεία "ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ" Κέντρο Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας) 
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Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για το Αλκοόλ  µε τίτλο “TAKE CARE – Strategies 
towards responsible alcohol consumption for adolesc ents in Europe 
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα “TAKE CARE – Strategies towards responsible alcohol 
consumption for adolescents in Europe” αποτελεί το προϊόν συνεργασίας φορέων 
από 10 ευρωπαϊκές χώρες, όλοι φορείς-εταίροι του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Πρόληψης 
euro net: European Network for Practical Approaches in Addiction Prevention. 
Συντονιστής φορέας αυτής της διακρατικής συνεργασίας ήταν ο LWL από την 
Γερµανία και η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών. 
Το Πρόγραµµα “ΤΑΚΕ CARE” εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο 
του EU Health Programme 2008-2013 και η υλοποίησή του διήρκεσε 33 µήνες 
(Μάρτιος 2010 – Νοέµβριος 2012). Κατά τη διάρκειά του αναπτύχθηκαν και 
εφαρµόστηκαν στρατηγικές που ενθαρρύνουν την υπεύθυνη κατανάλωση του αλκοόλ 
από του έφηβους στην Ευρώπη.  
Για την υλοποίηση του εν λόγω προγράµµατος ο ΟΚΑΝΑ συνεργάστηκε µε την 
Αστική Εταιρεία «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας στην Κω. Ειδικότερα, και βασιζόµενο στην 
πολυεπίπεδη προσέγγιση, το Πρόγραµµα “ΤΑΚΕ CARE” αναπτύχθηκε στην Ελλάδα 
– παράλληλα µε τις υπόλοιπες χώρες - στην περιοχή της Κεφάλου, στην Κω, ενώ οι 
δράσεις απευθύνθηκαν σε τέσσερις οµάδες στόχους: νέους  ηλικίας 12 έως 21 ετών, 
γονείς, ανθρώπους-κλειδιά και  λιανοπωλητές αλκοόλ.  
Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να παρουσιαστεί το Πρόγραµµα “ΤΑΚΕ 
CARE”, η διακρατική συνεργασία, η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε, η εφαρµογή 
του σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά κυρίως στην Ελλάδα και τα στάδια υλοποίησής του, 
τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης η οποία πραγµατοποιήθηκε από το University of 
Teacher’s Education µε έδρα την Ελβετία, το εγχειρίδιο καθώς και η προοπτική 
αξιοποίησης του Προγράµµατος.  
  
 
Ν. Γεωργαλά (1), Γ. Περδίκης (2), Μ. Κολλιοπούλου (3), Φ. Μπέη (4) (1) Τµήµα 
Εφαρµογών Πρόληψης ΟΚΑΝΑ, Αθήνα, (2) Τµήµα Εφαρµογών Πρόληψης ΟΚΑΝΑ), 
(3) Τµήµα Εφαρµογών Πρόληψης ΟΚΑΝΑ, (4) Τµήµα Εφαρµογών Πρόληψης 
ΟΚΑΝΑ 
 
Πρόληψη στις Ένοπλες ∆υνάµεις στη βάση του Μνηµονίου Συναντίληψης και 
Συνεργασίας κατά της Ουσιοεξάρτησης µεταξύ Υπουργείου Εθνικής Άµυνας  
και Υπουργείου Υγείας/ ΟΚΑΝΑ  
 
Στις 22/03/2011 υπογράφηκε Μνηµόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας κατά της 
Ουσιοεξάρτησης µεταξύ Υπουργείου Εθνικής Άµυνας (ΥΠΕΘΑ) και Υπουργείου 
Υγείας/ΟΚΑΝΑ το οποίο και θέτει τους βασικούς άξονες συνεργασίας µεταξύ των δύο 
πλευρών. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εν λόγω Μνηµόνιο, συστάθηκε Οµάδα 
Εργασίας µε βασικό στόχο την υλοποίηση των αντικειµένων του Μνηµονίου,  η οποία 
εκπόνησε Σχέδιο ∆ράσης ΥΠΕΘΑ/ ΟΚΑΝΑ σε επίπεδο: α. συντονισµού, β. µείωσης 
της ζήτησης, γ. µείωσης της προσφοράς και δ. ενηµέρωσης, έρευνας και 
αξιολόγησης.  
Ειδικότερα σε επίπεδο πρόληψης προσδιορίστηκαν – µέσω της συµµετοχής του 
Τµήµατος Εφαρµογών Πρόληψης στην εν λόγω Οµάδα Εργασίας - οι βασικοί άξονες 
συνεργασίας και ανάπτυξης παρεµβάσεων από το δίκτυο των 72 Κέντρων Πρόληψης 
των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ανά την Ελλάδα στις 
δοµές των Ενόπλων ∆υνάµεων. Τα Κέντρα Πρόληψης ανταποκρινόµενα στην 
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συγκεκριµένη συνεργασία ανέπτυξαν προληπτικές παρεµβάσεις σε όλα τα Σώµατα 
των Ενόπλων ∆υνάµεων.  
Πιο συγκεκριµένα, οι παραπάνω παρεµβάσεις απευθύνθηκαν σε ένα µεγάλο µέρος 
του πληθυσµού των Ενόπλων ∆υνάµεων και υπολογίζεται - βάσει στοιχείων που 
έχουν αποσταλεί από τα Κέντρα Πρόληψης στο Τµήµα Εφαρµογών Πρόληψης  -   ότι 
στις παρεµβάσεις πρόληψης, για το έτος 2012, συµµετείχαν περισσότερα από 
11.500  στελέχη όλων των Σωµάτων των Ενόπλων ∆υνάµεων.   
Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να παρουσιαστεί: α. η συνεργασία µεταξύ 
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και ΟΚΑΝΑ στο πλαίσιο της Οµάδας Εργασίας σε 
θέµατα Πρόληψης, β. η συνεργασία του Τµήµατος Εφαρµογών Πρόληψης µε το 
Κέντρο Εκπαίδευσης και Εποπτείας του ΟΚΑΝΑ για την πραγµατοποίηση δράσεων 
ενηµέρωσης και εκπαίδευσης σχετικών µε παρεµβάσεις πρόληψης στις Ένοπλες 
∆υνάµεις και, γ. η υλοποίηση παρεµβάσεων από τα Κέντρα Πρόληψης για το έτος 
2012 στις Ένοπλες ∆υνάµεις µέσω της στατιστικής απεικόνισης και περιγραφής τους 
 
 
Μ. Θετεκούς (1), Ε. Μάλλιου (2), Γ. Αργυρίου (3) (1) Κέντρο Πρόληψης ΦΑΕΘΩΝ, 
Αθήνα, (2) Εκπαιδευτικός ∆ευτεροβάθµιας (3) Εκπαιδευτικός ∆ευτεροβάθµιας 
 
Για µία τάξη που συνεργάζεται και εκφράζεται 
 
Με αφορµή το πρόγραµµα «Στηρίζοµαι στα πόδια µου» και µετά από συνεργασία 
µας µε τις καθηγήτριες στην εποπτεία του υλικού Αγωγής Υγείας, προέκυψε η 
ανάγκη δηµιουργίας ενός πλαισίου για την σχολική τάξη που θα διευκόλυνε  
� την  συνεργασία των µαθητών µεταξύ τους 
� την συνεργασία καθηγητών-µαθητών 
� την οριοθέτηση της τάξης µε έναν τρόπο διαφορετικό χωρίς προσωπικές 

συγκρούσεις καθηγητών-µαθητών 
� την επιβράβευση των µαθητών και σε άλλες δεξιότητες όπως την υποστήριξη των 

συµµαθητών και την συνεργασία 
� την ένταξη εξωσχολικών δραστηριοτήτων των µαθητών στην µαθησιακή 

διαδικασία 
� την αναγνώριση και έκφραση των συναισθηµάτων των µαθητών 
Βλέποντας την θετική επίδραση αυτών των πρακτικών στην σχολική τάξη 
σκεφτήκαµε να προχωρήσουµε στη διάχυση αυτής της εµπειρίας µας καθώς και την 
παρουσίασή της  ώστε να λειτουργήσει ως βάση διαλόγου και δηµιουργικού 
προβληµατισµού. 
 
 
Ε. Κουρλέση (1),  Γ. Ζορµπά (2), Β. Κυρίτση (3) Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων 
& Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαίας 
 
“Εκπαιδεύοντας τον Πολίτη του αύριο” - ∆ηµοτικό Συµβούλιο Παίδων Πάτρας 
 
Πρόκειται για ένα θεσµό µέσα από τον οποίο συναντιούνται ενήλικες και παιδιά και 
εκπαιδεύονται σε αξίες και στάσεις που προάγουν την ποιότητα ζωής και 
συµβάλλουν στη δηµιουργική συνύπαρξη µέσα στη κοινότητα.  
Μέσα από τον εν λόγω θεσµό δίνεται στους µαθητές της ΣΤ’ τάξης η ευκαιρία 
συµµετοχής στα κοινά, η δυνατότητα να αναπτύξουν πρωτοβουλίες, να αποκτήσουν 
εµπειρίες, να διαπαιδαγωγηθούν σε δηµοκρατικές διαδικασίες, να αποκτήσουν 
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εµπιστοσύνη στις δυνάµεις τους και να κερδίσουν ψυχικά εφόδια. Το Κέντρο 
Πρόληψης έχει την Επιστηµονική Ευθύνη του θεσµού για 7η συνεχόµενη χρονιά και 
για τη λειτουργία του συνεργάζεται µε την Αντιδηµαρχία Παιδείας του ∆ήµου 
Πατρέων, καθώς και µε ∆ηµοτικά Σχολεία που συµµετέχουν εθελοντικά. 
Βασίζεται στη φιλοσοφία και στο µοντέλο της επιρροής των συνοµιλήκων (peer to 
peer). Στο πλαίσιο του θεσµού, οι µαθητές εκπαιδεύονται σε προσωπικές και 
κοινωνικές δεξιότητες και µέσα από την επιρροή των οµοτίµων αναπτύσσουν 
πρωτοβουλίες στη σχολική κοινότητα µε συνεργατικές διαδικασίες.  
Κατά την παρουσίαση του θεσµού του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Παίδων θα δοθεί η 
ευκαιρία να µοιραστούµε την εµπειρία µας από τη λειτουργία και την εξέλιξή του, και 
να ανταλλάξουµε σκέψεις και προβληµατισµούς. 
 
Λ. Σιάντσης,  Κέντρο Πρόληψης Ν. Πέλλας "Οραµα", Έδεσσα 
 
Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Πρόληψη και την Αντιµετώπιση της 
Παιδικής Επιθετικότητας στο ∆ηµοτικό Σχολείο Εσωβάλτων της Περιφερειακής 
Ενότητας Πέλλας 
 
Ο εκφοβισµός και η βία στο σχολείο µεταξύ µαθητών, αποτελούν µια µορφή 
επιθετικής συµπεριφοράς µε σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχοσυναισθηµατική 
ανάπτυξη του παιδιού και τη διαδικασία της µάθησης.  
Έχει παρατηρηθεί ότι: 
� Οι γονείς υποτιµούν το πρόβληµα της επιθετικότητας.  
� Τα παιδιά νιώθουν ότι η παρέµβαση κάποιου ενήλικα είναι σπάνια και 

αναποτελεσµατική.  
� Ένα ποσοστό δασκάλων όταν αντιλαµβάνονται περιστατικά επιθετικότητας 

δυσκολεύονται να τα αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά. 
� Σε αυτήν την εισήγηση θα αποτυπωθούν οι τρόποι προσέγγισης του Σχολείου και 

της Οικογένειας µε στόχο την µείωση των περιστατικών επιθετικότητας στο 
∆ηµοτικό Σχολείο. 

� Συγκεκριµένα θα γίνει ανάλυση: 
� Του  περιεχοµένου της εκπαίδευσης των Συλλόγων ∆ιδασκόντων και των Γονέων 

του ∆ηµοτικού Σχολείου Εσωβάλτων. 
� Της εµπειρίας των δασκάλων από την εφαρµογή του εκπαιδευτικού υλικού «Το 

σπίτι των παιδιών» του Κ.Π. «Πυξίδα» στους µαθητές των τάξεων τους. 
� Των εποπτικών συναντήσεων κατά την διάρκεια εφαρµογής του προγράµµατος.  
� Της συνεργασίας που προέκυψε µεταξύ των µελών που απαρτίζουν την σχολική 

κοινότητα (Σύλλογος ∆ιδασκόντων, Σύλλογος Γονέων, Σχολικός Σύµβουλος, 
Υπεύθυνη Σχολικών ∆ραστηριοτήτων, κ.ά.)  

� Των συµπερασµάτων από την υλοποίηση της παρέµβασης.   
 
 
Σ. Χιώτη (1), Α. Αθανασόπουλος (2), Μ. Φούσα (3) Κέντρο Πρόληψης "Αθηνά-
Πρόµαχος", Αθήνα 
 
Η νέα τεχνολογία και η αξιοποίησή της στην Πρόληψη  
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «Teen@gr» 
Το βασικό «αξίωµα» της Πρόληψης αφορά στην ιδέα ότι η δηµιουργική απασχόληση 
µε οτιδήποτε γεµίζει τον άνθρωπο µε ενδιαφέροντα, ιδέες και επιτεύγµατα,  αποτελεί 



5 

 

το νούµερο ένα σύµµαχο της Πρόληψης της Εξάρτησης. Η ενεργητική στάση 
απέναντι στη ζωή, η ανάληψη ενεργών ρόλων απέναντι στα κοινωνικά θέµατα 
προάγουν την δηµιουργικότητά µας και βελτιώνουν την κοινωνία µας.  
Το Κέντρο Πρόληψης  «Αθηνά -Υγεία» στην  προσπάθειά του να κινητοποιήσει τους 
εφήβους προς µια τέτοια κατεύθυνση σχεδίασε τη δηµιουργία ηλεκτρονικής 
µαθητικής εφηµερίδας. Μετά από συναντήσεις ενηµέρωσης και διερεύνησης 
απόψεων και στάσεων της µαθητιώσας νεολαίας  απέναντι στα κοινωνικά δρώµενα, 
πολλά και ενδιαφέροντα θέµατα προέκυψαν, µεταξύ άλλων και ο τίτλος της 
εφηµερίδας «Teen@gr».  
Τα πρώτα δεκαπέντε τεύχη που κυκλοφορούν, αποτελούν µια δουλειά µαθητών που 
θέλουν να καταθέσουν τις απόψεις τους και τους προβληµατισµούς τους για τα κοινά. 
Η δηµιουργία διαδικτυακού τόπου ο οποίος φιλοξενεί την Teen@gr δίνει τη 
δυνατότητα για αλληλεπίδραση µεταξύ των µαθητών – επισκεπτών, διευκολύνοντας  
την πρόσβαση του αναγνωστικού κοινού στα τεύχη της εφηµερίδας, ενώ προσφέρει 
πληροφορίες για συναφείς φορείς και υπηρεσίες. 
 
Χ. Χρηστίδου,  Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας ∆.∆. Ε. ∆υτ. Θεσ/νίκης  
 
Προγράµµατα  Αγωγής Υγείας  για την πρόληψη και αντιµετώπιση φαινόµενων 
βίας και εκφοβισµού στο σχολείο. ∆υσκολίες και προοπτικές 
 
Εισαγωγή: Φαινόµενα ενδοσχολικής βίας και σχολικού εκφοβισµού πλήττουν 
τελευταία και τα ελληνικά σχολεία κάνοντας έντονη τη συζήτηση για το θέµα και την 
ανάγκη για παρεµβάσεις πρόληψης στη σχολική κοινότητα. 
Σκοπός της ανακοίνωσης είναι να συζητηθούν προτάσεις και καλές πρακτικές 
πρόληψης και αντιµετώπισης του φαινόµενου στο  πλαίσιο προγραµµάτων  
αγωγής υγείας στο σχολείο.  
Υλικό & Μέθοδος: Γίνεται αναφορά σε προτεινόµενα προγράµµατα έτσι όπως 
εφαρµόστηκαν σε σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης πάνω στους θεµατικούς 
άξονες της αγωγής υγείας: Ψυχική υγεία – ∆ιαπροσωπικές σχέσεις – Επικοινωνία &  
Αγωγή του Ενεργού Πολίτη – ∆ικαιώµατα – ∆ηµοκρατία. 
Η µεθοδολογία στηρίζεται στη  βιωµατική προσέγγιση. Οι δραστηριότητες στοχεύουν 
όχι µόνο στο επίπεδο των γνώσεων αλλά και των ικανοτήτων και των στάσεων των 
µαθητών/τριών, υιοθετώντας ενεργητικές πρακτικές µάθησης. 
Συµπέρασµα: Μολονότι υπάρχουν  δυσκολίες καταγράφεται η ανάγκη  εφαρµογής 
τέτοιων εκπαιδευτικών προγραµµάτων στα σχολεία τα οποία πρέπει να έχουν 
συνέχεια και να εντάσσονται στο αναλυτικό  πρόγραµµα, ώστε να επωφελείται όσο το 
δυνατό µεγαλύτερος αριθµός µαθητών/τριών και να εµπλέκεται όσο το δυνατό 
µεγαλύτερος αριθµός εκπαιδευτικών.  
 
 
Β’ οµάδα εργασίας 
 
Προγράµµατα Πρόληψης, σχεδιασµός, υλοποίηση, αξιολόγηση: νέο βλέµµα ΙΙ         
 
Γκ. Εσαγιάν, Κέντρο Πρόληψης Ορφέας Π.Ε. Ροδόπης 
 
Εγχειρίδιο για την Πρόληψη της Ουσιοεξάρτησης (EKTEΠΝ /ΕΠΙΨΥ): Ένα 
παράδειγµα καλής πρακτικής; 
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Περιγράφεται ο σχεδιασµός και η υλοποίηση επικεντρωµένης παρέµβασης 
πρόληψης εξαρτησιογόνων ουσιών, που πραγµατοποιείται από το Κέντρο Πρόληψης 
Π.Ε. Ροδόπης (από το 2009 έως και σήµερα) σε δηµοτικό σχολείο της Κοµοτηνής, 
όπου φοιτούν αποκλειστικά αθίγγανοι. Ο γενικός  στόχος της είναι η πρόληψη των 
εξαρτήσεων και η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας. Κύρια οµάδα-στόχος είναι 
οι µαθητές και ενδιάµεσες οµάδες-στόχος οι γονείς και δάσκαλοι. Το πρόγραµµα 
αποσκοπεί στην ενίσχυση στη συνείδηση των αθιγγάνων (γονέων και παιδιών) του 
ρόλου του σχολείου, ως κοινωνικοποιητικός παράγοντας που συµβάλλει στην 
ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού και δρα προστατευτικά απέναντι στη χρήση 
ουσιών. Οι άξονες της παρέµβασης βασίζονται στο Εγχειρίδιο για την Πρόληψη της 
Ουσιοεξάρτησης: Κατευθυντήριες γραµµές και σχεδιασµός παρεµβάσεων (ΕΚΤΕΠΝ / 
ΕΠΙΨΥ, Αθήνα 2011). 
Έως τώρα έχουν πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τους βασικούς άξονες σχεδιασµού 
παρεµβάσεων πρόληψης του Εγχειριδίου: 1) διερευνητικές συναντήσεις µε το 
σύλλογο διδασκόντων του σχολείου, 2) ατοµικές συναντήσεις µε τους δασκάλους, 3) 
χορήγηση ερωτηµατολογίου για την καταγραφή των αναγκών της κάθε τάξης 
ξεχωριστά, 4) βιωµατικές οµάδες µαθητών µε θεµατικές την ενίσχυση αυτοεκτίµησης, 
ανάπτυξη κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, αλλαγή στις αξίες, αντιλήψεις, 
στάσεις και συµπεριφορές σχετικά µε τη χρήση, 5) συναντήσεις µε τους γονείς της  
κάθε τάξης που έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίησή τους για τη χρησιµότητα της 
επένδυσης στη µαθησιακή διαδικασία των παιδιών. 
Γίνεται αναφορά στην εµπειρία που αποκοµίστηκε από τη δράση (µε έµφαση στην 
αξιολόγησή της) σε συνάρτηση µε τις κατευθυντήριες οδηγίες του Εγχειριδίου για την 
Πρόληψη της Ουσιοεξάρτησης.    
 
 
Κ. Κουνδουράκη, Κέντρο Πρόληψης "Θησέας Κυκλάδων" 
 
Αξιολόγηση Παρεµβάσεων Πρόληψης Σταθερής ∆ιάρκειας Και Συµµετοχής Σε 
Εφήβους 
 
Στα πλαίσια ποιοτικής έρευνας αξιολόγησης του έργου του Κέντρου Πρόληψης 
«Θησέας Κυκλάδων» εντάσσεται και η αξιολόγηση των προγραµµάτων σταθερής 
διάρκειας και συµµετοχής σε εφήβους (Οµάδες Εφήβων), της οποίας τα 
αποτελέσµατα παρουσιάζονται εδώ.  
Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί η σηµασία που αποδίδουν οι έφηβοι στην 
εµπειρία της συµµετοχής τους σε οµάδα εφήβων, τα πιθανά οφέλη από τη 
συµµετοχή τους, καθώς και οι αναπαραστάσεις τους για τη µέθοδο εφαρµογής των 
παρεµβάσεων.  
Η συλλογή δεδοµένων έγινε ατοµικά χρησιµοποιώντας µια ηµιδοµηµένη, 
αφηγηµατική συνέντευξη, την Επεισοδιακή Συνέντευξη (Flick, 1998, 2000) και µε µια 
µορφή οµάδας εστίασης, την Εστιασµένη ∆ιεργασία Οµάδας (Prokopiou, 2005). Η 
ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε τη µέθοδο της θεµατικής ανάλυσης (Braun and 
Clarke, 2006). Οι 22 έφηβοι, που συµµετείχαν από τα νησιά Σύρο, Πάρο και 
Αντίπαρο, επιλέχτηκαν µε κριτήρια το διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης ή τη 
διακοπή της εκπαίδευσης και τα χαρακτηριστικά µέγιστης διαφοροποίησης. 
Τα αποτελέσµατα ταξινοµούνται µε βάση τις αναπαραστάσεις των συµµετεχόντων 
για:  
1. το νόηµα που δίνουν στην εµπειρία τους: αναπαραστάσεις για το Κ.Π. ως φορέα 

και για την οµάδα ως χώρο εκπαίδευσης, 
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2. τις δεξιότητες που πιστεύουν ότι αποκόµισαν: δεξιότητες λειτουργικού σχετίζεσθαι 
και προσωπικής ανάπτυξης και πώς τις αξιοποίησαν στην καθηµερινότητά τους 

3. τον τρόπο εκπαίδευσης και τη λειτουργία της οµάδας: εναλλακτικό µοντέλο 
µάθησης, που ενισχύει τη δηµιουργικότητα, αναγκαιότητα προσωπικής 
δέσµευσης και συµβολαίου εµπιστοσύνης και εχεµύθειας, επίδραση 
κοινωνικοπολιτισµικού πλαισίου και αποτελούν σηµαντική πηγή 
ανατροφοδότησης για το µέχρι τώρα έργο του Κ.Π. και καίριων πληροφοριών για 
την καλύτερη εφαρµογή των δράσεων σταθερής διάρκειας και συµµετοχής σε 
εφήβους. 

 
 
Σ. Μακαρώνη, Κέντρο Πρόληψης  των Εξαρτήσεων και της Προαγωγής της Ψυχικής 
Υγείας «Προνόη», ∆ήµου Κηφισιάς, Αθήνα 
 
Η πρακτική εφαρµογή µεθόδων αξιολόγησης στον σχεδιασµό και στην 
υλοποίηση παρεµβάσεων πρόληψης. Από την Θεωρία στην Πράξη 
 
Η αξιολόγηση πολύ συχνά είναι ένα κοµµάτι που δυσκολεύει τα Κέντρα Πρόληψης τα 
οποία ενώ παράγουν πολύ αξιόλογα υλικά και παρεµβάσεις στη συνέχεια δεν 
µπορούν να τεκµηριώσουν µε επιστηµονικό τρόπο την αξία τους. Στην παρούσα 
εισήγηση θα παρουσιαστούν δύο παραδείγµατα αξιολόγησης τόσο στο κοµµάτι της 
εκτίµησης αναγκών όσο και στο κοµµάτι της αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας. 
Σε ότι αφορά την αποτελεσµατικότητα  θα παρουσιαστεί ως παράδειγµα µια µελέτη 
αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας βραχείων ψυχοεκπαιδευτικών παρεµβάσεων 
σε εφήβους και σε ότι αφορά την εκτίµηση αναγκών θα παρουσιαστεί µια µελέτη 
διερεύνηση αναγκών και  στάσεων απέναντι σε προγράµµατα διακοπής καπνίσµατος 
στους εργαζόµενους του ∆ήµου Κηφισιάς. Θα συζητηθεί η µεθοδολογία και τα 
εργαλεία που χρησιµοποιηθήκαν, η πρακτική αξιοποίηση των ευρηµάτων καθώς και 
η σηµασία κατευθυντήριων γραµµών, οδηγών και εργαλείων, όπως το Εγχειρίδιο για 
την Πρόληψη της Ουσιοεξάρτησης και η Βάση ∆εδοµένων µε Εργαλεία Αξιολόγησης 
ως υποστηρικτικό υλικό στα Κέντρα Πρόληψης” 
 
 
Ι. Μπάφη, ΕΚΤΕΠΝ / ΕΠΙΨΥ, Αθήνα 
 
Εγχειρίδιο για την Πρόληψη της Ουσιοεξάρτησης: Εργαλείο για το σχεδιασµό 
παρεµβάσεων 
 
Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται το Εγχειρίδιο για την Πρόληψη της 
Ουσιοεξάρτησης: Κατευθυντήριες Γραµµές και Σχεδιασµός Παρεµβάσεων. Η έκδοση 
αυτή δηµιουργήθηκε µε πρωτοβουλία του ΕΚΤΕΠΝ, σε συνεργασία µε τον ΟΚΑΝΑ 
και µε τη συµβολή της Οµάδας Πρόληψης του ΕΚΤΕΠΝ. Βασίζεται σε υλικό του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας (EMCDDA), 
ενώ έχουν αξιοποιηθεί και άλλες αντίστοιχες εκδόσεις.  
Το Εγχειρίδιο περιλαµβάνει βασικές έννοιες και ορισµούς στον τοµέα της πρόληψης 
της ουσιοεξάρτησης, ενώ παράλληλα συγκεντρώνει τεκµηριωµένο υλικό, όπως αυτό 
έχει προκύψει από σχετικές επιστηµονικές µελέτες. Επίσης, παρέχει υποστήριξη για 
το σχεδιασµό παρεµβάσεων πρόληψης προτείνοντας και αναλύοντας βασικούς 
άξονες σχεδιασµού και αξιολόγησης παρεµβάσεων πρόληψης. Επιπλέον, 
προκειµένου να διευκρινιστούν θεωρητικά ζητήµατα και να παρουσιαστεί η πρακτική 
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τους όψη, δίνονται και παραδείγµατα παρεµβάσεων. Η συγκεκριµένη έκδοση 
αποτελεί µια προσπάθεια να αποτυπωθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα βασικές 
αρχές και κατευθυντήριες γραµµές στον τοµέα της πρόληψης. 
Η υλοποίηση παρεµβάσεων στον τοµέα της πρόληψης της ουσιοεξάρτησης µε βάση 
επιστηµονικά τεκµηριωµένα δεδοµένα εµφανίζεται πλέον ως επιστηµονική και 
επαγγελµατική αναγκαιότητα, αποκτώντας τα τελευταία χρόνια ολοένα και 
µεγαλύτερη σηµασία. Απαραίτητα προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ποιότητας και 
της αποτελεσµατικότητας των παρεµβάσεων πρόληψης είναι η ανάπτυξη 
κατευθυντήριων γραµµών, η δε ενσωµάτωσή τους σε σχετικά εγχειρίδια αποτελεί 
σηµαντικό εργαλείο στα χέρια των επαγγελµατιών, τόσο στο σχεδιασµό των 
παρεµβάσεων όσο και στην αξιολόγησή τους. 
 
Ι. Μπάφη (1), Μ. Κυριακίδου (2), Θ. Γιγελόπουλος (3) και Οµάδα Εργασίας για την 
Πρόληψη του Καπνίσµατος (4) (1) ΕΚΤΕΠΝ/ΕΠΙΨΥ, (2) Κέντρο Πρόληψης της 
Εξάρτησης από τα Ναρκωτικά και Προαγωγής της Υγείας ΠΥΞΙ∆Α (3) ΟΚΑΝΑ (4) 
Οµάδα Εργασίας για την Πρόληψη του Καπνίσµατος: Ασκητοπούλου Β. (Κέντρο 
Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΕΛΠΙ∆Α), 
Βλαχοπούλου Μ. (Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΣΕΙΡΙΟΣ), Γιγελόπουλος Θ. (ΟΚΑΝΑ), ∆ιούδη Π. (Κέντρο 
Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ξάνθης 
ΕΚΦΡΑΣΗ), ∆ιονυσίου Π. (Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ξάνθης ΕΚΦΡΑΣΗ), Εσαγιάν Γ. (Κέντρο Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π. Ε. Ροδόπης ΟΡΦΕΑΣ), 
Ζαχαρτζή Ν. (Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΣΕΙΡΙΟΣ), Κυριακίδου Μ. (Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτησης 
από τα Ναρκωτικά και Προαγωγής της Υγείας ΠΥΞΙ∆Α), Μπάφη Ιουλία 
(ΕΚΤΕΠΝ/ΕΠΙΨΥ), Παπαδηµητρίου Κυριακή (Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο 
Θεσσαλονίκης ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ), Σπυροπούλου Ε. (Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων 
και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ∆ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ)  
 
Μελέτη για την αποτελεσµατικότητα της πρόληψης του καπνίσµατος στη 
σχολική κοινότητα: Σχεδιασµός και αρχικά αποτελέσµατα της αξιολόγησης του 
εκπαιδευτικού υλικού ΚΑΠΝΙΣΜΑ; ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ! 
 
Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι η παρουσίαση της µεθοδολογίας, καθώς και 
αρχικών αποτελεσµάτων, από την αξιολόγηση του προγράµµατος πρόληψης του 
καπνίσµατος ΚΑΠΝΙΣΜΑ; ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ!  
Η αξιολόγηση του προγράµµατος ΚΑΠΝΙΣΜΑ; ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ! βασίζεται στη µέθοδο της 
τυχαιοποιηµένης ελεγχόµενης δοκιµής που περιλαµβάνει σύγκριση πριν και µετά την 
υλοποίηση του προγράµµατος (ένα µήνα µετά και ένα χρόνο µετά) µεταξύ οµάδας 
µαθητών που συµµετέχει στο πρόγραµµα και οµάδας µαθητών που αποτελεί την 
οµάδα ελέγχου. Στην αξιολόγηση συµµετέχουν σχολεία των Νοµών Θεσσαλονίκης, 
Ξάνθης και Ροδόπης, ενώ η επιλογή των σχολείων της οµάδας ελέγχου και της 
οµάδας παρέµβασης πραγµατοποιήθηκε µε τυχαίο τρόπο. Για την αξιολόγηση της 
αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος στους µαθητές κατασκευάστηκε ένα 
ερωτηµατολόγιο για να χορηγηθεί σε όλους τους µαθητές των σχολείων (οµάδα 
παρέµβασης και οµάδα ελέγχου) πριν ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράµµατος και 
δύο φορές µετά την υλοποίησή του.  
Στην εισήγηση θα αναφερθούν και θα συζητηθούν κάποια αρχικά αποτελέσµατα από 
την αρχική χορήγηση του ερωτηµατολογίου στους µαθητές. 
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Παρόλο που η αξιολόγηση θεωρείται αναπόσπαστο κοµµάτι του σχεδιασµού µιας 
παρέµβασης πρόληψης της ουσιοεξάρτησης (νόµιµων και παράνοµων), κυριαρχεί η 
έλλειψη στοιχείων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την 
αποτελεσµατικότητα παρεµβάσεων πρόληψης που υλοποιούνται. Η ιδιαιτερότητά του 
προγράµµατος ΚΑΠΝΙΣΜΑ; ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ! έγκειται στο ότι προβλέπει αξιολόγηση τόσο 
για τη διαδικασία εφαρµογής του όσο και του αποτελέσµατός του και θα µας δώσει 
σηµαντικά συµπεράσµατα για την πρόληψη του καπνίσµατος στη χώρα µας. 
 
 
Α. Προκοπίου, Κέντρο Πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ» 
 
Αξιολόγηση Παρεµβάσεων Πρόληψης Σταθερής ∆ιάρκειας και Συµµετοχής σε 
Γονείς 
 
Στα πλαίσια ποιοτικής έρευνας αξιολόγησης του έργου του Κέντρου Πρόληψης 
«Θησέας Κυκλάδων» εντάσσεται και η αξιολόγηση των προγραµµάτων σταθερής 
διάρκειας και συµµετοχής σε γονείς (Οµάδες Γονέων), της οποίας τα αποτελέσµατα 
παρουσιάζονται εδώ.  
Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί η σηµασία που αποδίδουν οι γονείς στην 
εµπειρία της συµµετοχής τους σε οµάδα γονέων, τα πιθανά οφέλη από τη συµµετοχή 
τους, καθώς και οι αναπαραστάσεις τους για τη µέθοδο εφαρµογής των 
παρεµβάσεων.  
Η συλλογή δεδοµένων έγινε ατοµικά χρησιµοποιώντας µια ηµιδοµηµένη, 
αφηγηµατική συνέντευξη, την Επεισοδιακή Συνέντευξη (Flick, 1998, 2000) και µε µια 
µορφή οµάδας εστίασης, την Εστιασµένη ∆ιεργασία Οµάδας (Prokopiou, 2005). Η 
ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε τη µέθοδο της θεµατικής ανάλυσης (Braun and 
Clarke, 2006). Οι 30 γονείς που συµµετείχαν από τα νησιά Σύρο, Τήνο, Πάρο και 
Αντίπαρο, επιλέχτηκαν µε κριτήρια το διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης ή τη 
διακοπή της εκπαίδευσης και τα χαρακτηριστικά µέγιστης διαφοροποίησης. 
Τα αποτελέσµατα ταξινοµούνται µε βάση τις αναπαραστάσεις των συµµετεχόντων 
για:  
1. το νόηµα που δίνουν στην εµπειρία τους 
2. τις δεξιότητες που πιστεύουν ότι ανέπτυξαν σε σχέση µε το γονεϊκό τους ρόλο 
3. τον τρόπο εκπαίδευσης και τη χρησιµότητα του Κέντρου Πρόληψης 
4. την αξιοποίηση της εκπαίδευσης τους µετά την ολοκλήρωσή της 
και αποτελούν σηµαντική πηγή ανατροφοδότησης για το µέχρι τώρα έργο του Κ.Π. 
και καίριων πληροφοριών για την καλύτερη εφαρµογή των δράσεων σταθερής 
διάρκειας και συµµετοχής σε γονείς. 
 
Γ’ οµάδα εργασίας 
 
Η πρόληψη αφουγκράζεται, εξελίσσεται και απαντά στις νέες ανάγκες της 
κοινότητας 
 
Π. Γεωργοπούλου (1), Ζ.  Σίνου (2) (1) Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Αχαΐας, (2) ∆ίκτυο Θεραπευτικών 
Υπηρεσιών ΓΕΦΥΡΑ - ΟΚΑΝΑ 
 
Έκαστος στο είδος του… και στην πράξη… ΜΑΖΙ 
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Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
Π.Ε Αχαΐας και το ∆ίκτυο θεραπευτικών Υπηρεσιών ΓΕΦΥΡΑ του ΟΚΑΝΑ έχουν 
στενή συνεργασία από το 1998 στην πόλη της Πάτρας. Ένας φορέας πρόληψης και 
ένας φορέας θεραπείας λειτουργούν συνεργατικά και το αποτέλεσµα που προκύπτει 
είναι  συµπληρωµατικό και περισσότερο ανταποδοτικό στις ανάγκες που εκφράζονται 
από την κοινότητα. Η συνεργασία µεταξύ των δύο δοµών µε αφορµή ένα περιστατικό 
χρήσης αποτέλεσε το ερέθισµα για να προβληµατιστούµε ως προς τον τρόπο που 
αυτή η συνεργασία λειτουργεί και εξελίσσεται.  
Με δεδοµένο ότι η παραποµπή από µία υπηρεσία σε µία άλλη δεν είναι αυτονόητη 
ούτε εύκολη διαδικασία, έχει µεγάλη σηµασία να εντοπίσουµε και να αναγνωρίσουµε 
τόσο τα σηµεία εκείνα που έχουν αξία και έχουν συµβάλλει ώστε αυτή η συνεργασία 
να εξελίσσεται µέσα στο χρόνο όσο και τις δυσκολίες/αδυναµίες που ανακύπτουν.  
Μέσα από την παρουσίαση, θα δοθεί η δυνατότητα, να δούµε βήµα - βήµα τη 
συνεργασία των δύο δοµών, µε αφορµή ένα ζήτηµα εξάρτησης σε µία οικογένεια, 
που απευθύνθηκε στο Κέντρο Πρόληψης και πως στη συνέχεια µέσα από 
προετοιµασία και κατάλληλους χειρισµούς έφτασε στην ΓΕΦΥΡΑ µε σκοπό την 
θεραπεία. 
Επίσης θα γίνει προσπάθεια να παρουσιασθούν οι τρόποι που οι δύο δοµές 
συνεργάστηκαν για τον σκοπό αυτό, η εξέλιξη της παραποµπής, τα θετικά στοιχεία, 
τα σηµεία που µας προβληµάτισαν και απαιτούν βελτίωση, καθώς και οι νέες 
προοπτικές συνεργασίας που ανοίχθηκαν. 
 
∆. Γκοµώλη (1),  Π. Τσαπαρδώνη (2) Κέντρο Πρόληψης Ηλείας «Παρεµβάσεις» 
 
Μια άλλη συνάντηση µε τους εκπαιδευτικούς 
 
Οι προηγούµενες συναντήσεις µας µε τους εκπαιδευτικούς ∆ευτεροβάθµιας 
χαρακτηρίζονταν από µειωµένη συµµετοχή και αυξηµένες αντιστάσεις αναγνώρισης 
του παιδαγωγικού τους ρόλου, µέσα σ’ έναν εκπαιδευτικό θεσµό που τους ενίσχυε 
στη µετάθεση της προσωπικής τους ευθύνης, ακυρώνοντας κάθε προσπάθειά µας 
ευαισθητοποίησής τους. Με στόχο να καλλιεργήσουµε ένα κλίµα αποδοχής και 
υποστήριξης σχεδιάζουµε πέντε σεµινάρια ευαισθητοποίησης για τις ανάγκες της 
εφηβείας και το ρόλο των εκπαιδευτικών στην ενίσχυση της κοινωνικής ταυτότητας 
του εφήβου. Εκεί αναδύεται η απαξίωση και η µοναξιά που βιώνουν οι ίδιοι µέσα στο 
σχολείο. Ένα δεύτερο εργαστήρι σχεδιάζεται µε στόχο να αναδειχθούν οι παράγοντες 
που διαµορφώνουν κλίµα αναγνώρισης και αξίας µέσα στο σχολείο (δυσλειτουργία 
ρόλων εντός σχολικού συστήµατος, διευθυντή – γονέων – συλλόγου). Με αίτηµα το 
πώς γίνεται η αυτοκριτική πλέον των ιδίων ώστε το σχολείο να ξανακερδίσει την αξία 
του και να αντιµετωπίσουν τη µοναξιά που βιώνουν σχεδιάζεται ένα τρίτο εργαστήρι. 
Μ’ ένα συµβολικό τρόπο αντανακλάται στους εκπαιδευτικούς το τι συµβαίνει στο 
µικροσύστηµά τους – τον σύλλογο, την δυναµική των ρόλων και της επικοινωνίας 
τους. Η οµάδα συνθέτει τον νέο ρόλο του εκπαιδευτικού που θα υπηρετεί τους 
στόχους του σχολείου µε βασικά του στοιχεία το όραµα και τη θέση ευθύνης. 
Στο επόµενο βιωµατικό εργαστήρι «µε όραµα…ένα σχολείο χωρίς βία», η οµάδα 
διαµορφώνει τη θέση ευθύνης που καλείται να πάρει ο εκπαιδευτικός απέναντι στις 
επιθετικές συµπεριφορές, προκειµένου να υπηρετήσει τους στόχους του σχολείου για 
καλλιέργεια αξιών και δεξιοτήτων στους µαθητές. 
 
Α. ∆ηµήτριου (1) Κ. Σκόνδρας (2), Λ. Τραυλού (3), Χ. Λουκίδης (4),Ι. Σταθοπούλου 
(5), Α. Μπαζάκα (6) Κέντρο Πρόληψης Αιτωλ/νίας «Οδυσσέας» 
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Οι τεχνικές της ενεργητικής ακρόασης και της αναπλαισίωσης ως εναλλακτικές 
παρεµβάσεις στην αντιµετώπιση της συµπτωµατικής συµπεριφοράς στην 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση 
 
Στην παρούσα µελέτη σκοπός είναι να αναλυθούν οι τεχνικές της ενεργητικής 
ακρόασης (Active Listening) και της αναπλαισίωσης (Reframe) ως εργαλεία 
παρέµβασης στα συµπτώµατα των µαθητών στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 
Υλικό κ΄ Μέθοδος: Η παρέµβαση έγινε σε 16 σχολικούς συµβούλους και σε 210 
εκπαιδευτικούς Π.Ε. (7ης και 9ης Περιφέρειας)σε χρονικό εύρος 6 µηνών του 
σχολικού έτους 2012-13 και ακολούθησε follow-up και εποπτεία των τεσσάρων 
(δειγµατοληπτικά) µελετών περίπτωσης. 
Ο τρόπος παρέµβασης περιελάµβανε δύο µέρη: α) θεωρητική επιµόρφωση όλων 
των διαταραχών της παιδικής ηλικίας και β) βιωµατικές οµάδες εργασίας για την 
ευαισθητοποίηση στις εναλλακτικές τεχνικές της ενεργητικής ακρόασης και της 
αναπλαισίωσης 
Αποτελέσµατα: α) Περιγραφικά δίνονται τα στάδια εξέλιξης των εκπαιδευτικών 
απέναντι στη συµπτωµατική συµπεριφορά, β) αναλύονται τέσσερις µελέτες 
περίπτωσης (case studies) παιδιών (Asperger Syndrome, ∆ΕΠΥ (ADHD), Σχολική 
φοβία, Οριακή νοητική υστέρηση (borderline mental retardation) µε τα αρχικά 
συµπτώµατα τους µέσα στο σχολικό χώρο και τα σηµεία ύφεσης µετά από follow-up 
έξι µηνών. 
Λέξεις - Κλειδιά: ενεργητική ακρόαση, αναπλαισίωση, πρωτοβάθµια εκπαίδευση, 
συµπτωµατική συµπεριφορά 
 
Λ. Ηλιοπούλου (1), Β. Κούτρας (2), Σ. Γκόντα (3), Κ. Κοµνηνού (4), Β. Μπασογιάννη 
(5), Ε. Φείδη (6) Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Ιωαννίνων "Σχεδία" 
 
Υπηρεσίες Συµβουλευτικής στην εκπαιδευτική και ευρύτερη τοπική κοινότητα 
 
Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
«Σχεδία» παρέχει από την ίδρυσή του ως σήµερα, συµβουλευτική σε µαθητές 
Λυκείου, εκπαιδευτικούς, γονείς στο χώρο του σχολείου. Από το Μάιο του 2011 
επέκτεινε τη δραστηριότητά του στον τοµέα της συµβουλευτικής στην ευρύτερη 
κοινότητα. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό τα άτοµα και η οικογένεια να δέχονται εγκαίρως  
υποστήριξη, ώστε να προλαµβάνονται ψυχικές διαταραχές και προβλήµατα 
συµπεριφοράς. Έτσι ένα βασικό κοµµάτι των δράσεων του ΚΠ αποτελεί πλέον και η 
υποδοχή αιτηµάτων βοήθειας από νέους, γονείς και εκπαιδευτικούς.  
Στην πλειοψηφία τους οι ενδιαφερόµενοι ήταν µητέρες, γονείς, νεαροί ενήλικες και 
έφηβοι. Τα αιτήµατα αφορούσαν στη διαχείριση συναισθηµάτων, διαχείριση άγχους, 
προβληµατική χρήση – εθισµό από το διαδίκτυο, διαχείριση διαζυγίου, απώλειας, 
πένθους, βελτίωση τρόπων επικοινωνίας, βελτίωση σχέσεων στην οικογένεια, 
στήριξη στο γονεϊκό ρόλο, αντιµετώπιση επιθετικότητας, φοβίες, κακοποίηση, χαµηλή 
αυτοεκτίµηση, διαπροσωπικές σχέσεις.  
Το τελευταίο διάστηµα παρατηρούµε αύξηση του αριθµού των αιτηµάτων βοήθειας 
τόσο από τη σχολική όσο και από την ευρύτερη κοινότητα,  η οποία µπορεί να 
σχετίζεται αφενός µε την κοινωνικοοικονοµική κατάσταση, αφετέρου µε τη διεύρυνση 
του πεδίου δράσεων του Κέντρου Πρόληψης και την αναγνώρισή τους  από την 
τοπική κοινωνία. 
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Ι. Λιάτσικος (1), Ι. Κυρίτση (2), Ε. Αλαµπάνου (3), Β. Αισώπου (4) ∆ίκτυο Υπηρεσιών 
Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ, Εξάρχεια, Αθήνα  
 
23 χρόνια ΠΗΓΑΣΟΣ: Από τη Κινητή Μονάδα Ενηµέρωσης και Πρόληψης στην 
Επικεντρωµένη Κοινοτική Παρέµβαση 
 
Στην εισήγηση θα παρουσιασθούν στοιχεία από την 23ετή λειτουργία της Κινητής 
Μονάδας Ενηµέρωσης ΠΗΓΑΣΟΣ. Το σύνολο του έργου της και οι συνεργασίες της 
στα 23 χρόνια λειτουργίας της και πως εξελίχθηκαν µαζί µε τις ανάγκες της Ελληνικής 
κοινωνίας. Οι ανάγκες που κλήθηκε να καλύψει, από την εποχή που υπήρχαν 
υπηρεσίες αντιµετώπισης της τοξικοεξάρτησης µόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 
µέχρι το ∆εκέµβριο του 2012 όπου νέες ανάγκες και δεδοµένα οδήγησαν στην 
µετεξέλιξη της µονάδας σε Μονάδα Κοινοτικής Παρέµβασης.  
 Η Κινητή Μονάδα Ενηµέρωσης ΠΗΓΑΣΟΣ µετακινήθηκε, ακολουθώντας τις νέες 
προκλήσεις και ευκαιρίες για εξέλιξη, σε Κέντρο Κοινοτικής Παρέµβασης. Λόγοι που 
αρχικά οδήγησαν σε συρρίκνωση του κυρίως έργου της, από παρεµβάσεις σε όλη 
την Ελλάδα µε την χρήση του διώροφου λεωφορείου σε παρεµβάσεις χωρίς τη 
χρήση του λεωφορείου, διαµόρφωσαν νέες συνθήκες και ευκαιρίες για µετεξέλιξη σε 
µια µονάδα µε σταθερή βάση στην Αθήνα και επικέντρωση του έργου της στο 
ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα ανέπτυξε ένα χώρο δηµιουργικό, φιλικό, 
εστιασµένος σε νέους υψηλού κινδύνου για χρήση ουσιών και άλλων αποκλινουσών  
συµπεριφορών. Ένα στέκι που αποτελεί  έναν µεταβατικό χώρο για το πέρασµα από 
την εφηβεία όπου οι νέοι µπορούν άµεσα να ζητήσουν βοήθεια για διάφορα ζητήµατα 
που τους απασχολούν. 
 
 
Μ. Μουδάτσου, PRAKSIS  
 
"PRAKSIS: Η εµπειρία δικτύωσης και συνεργασίας σε επίπεδο πρόληψης" 
 
Η PRAKSIS είναι µία ανεξάρτητη, µη κερδοσκοπική, Μη Κυβερνητική Οργάνωση, µε 
βασικό σκοπό την εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισµού και τη στήριξη κοινωνικά 
ευάλωτων οµάδων µέσω παροχής ιατρικών, νοµικών, συµβουλευτικών και 
ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών. Η φιλοσοφία λειτουργίας έγκειται σε ένα ολιστικό 
µοντέλο παρέµβασης µε στόχο την ενδυνάµωση, τη στήριξη και την επανένταξη των 
κοινωνικοοικονοµικά αποκλεισµένων ατόµων, οµάδων, κοινοτήτων, ανεξάρτητα από 
πολιτικές, κοινωνικές, φυλετικές, θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις.  
Βασικές αρχές του καταστατικού χάρτη, αποτελούν η αλληλεγγύη και η συνεργασία 
προς όφελος των πληθυσµών που βρίσκονται σε κίνδυνο. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
συνεργασία και η δικτύωση αποτελούν τη µοναδική λύση σε µία κοινωνία που 
καθηµερινά αντιµετωπίζει σειρά προβληµάτων σε όλα τα επίπεδα.  
Συγκεκριµένα, στον τοµέα της πρόληψης, η δικτύωση και η συνεργασία αποτελούν 
βασικό στοιχείο στο στρατηγικό σχεδιασµό των δράσεων.  
Στην παρουσίαση θα αναδειχθούν παραδείγµατα συνεργασιών µε Κέντρα Πρόληψης, 
ΟΚΑΝΑ, ΜΚΟ, Μονάδα Ελέγχου Λοιµώξεων του Νοσοκοµείου Ευαγγελισµός, 
Αριστοτέλης, κοινές παρεµβάσεις στο δρόµο, καµπάνιες αλλά και οµάδες εργασίας, 
προκειµένου στην υιοθέτηση κοινών πρακτικών σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα.  
Η πρόληψη, η εξέταση, η φροντίδα, η υποστήριξη, αλλά και η άσκηση πίεσης για 
αλλαγή πολιτικής και παρεµβάσεων θα τροφοδοτήσουν τη θεµατολογία για καλές 
αλλά και κακές πρακτικές. Στόχος της παρουσίασης αποτελεί η ανάδειξη των 
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προβληµάτων του φαινοµένου και των προτεινόµενων λύσεων, η προοπτική εξέλιξης 
µε τη δυναµική συνεργασία µεταξύ όλων των κοινωνικών εταίρων και φορέων µέσα 
από τη δηµιουργία µοντέλων συνεργασίας µε απώτερο πάντα στόχο την πρόληψη 
και την υποστήριξη.   
Η Ανάπτυξη συνεργασιών µε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειών, 
δηµιουργία δικτύων, FORUM, Consortium και άλλες ΜΚΟ µε στόχο πάντα τη 
σύµπραξη δυνάµεων και την ανάπτυξη διαλόγου µε την κοινωνία και τους επίσηµους 
κρατικούς φορείς τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό ή/και διεθνές επίπεδο. 
 
Αννέτα Τσελέντη, Κέντρο Πρόληψης Κέρκυρας, ∆Η.ΜΟ.Π. "Ν. Μώρος" 
 
∆ικτύωση Πρωτοβάθµιων Υπηρεσιών Φροντίδας & Υγείας στην Κέρκυρα - ο 
ρόλος του Κέντρου Πρόληψης 
 
Τα Κέντρα Πρόληψης έχουν ξεχωριστή θέση ως δοµές Πρωτοβάθµιας Φροντίδας 
Υγείας καθώς η φιλοσοφία, η µεθοδολογία και το πεδίο δράσης τους τα καθιστά 
συνδετικούς κρίκους ανάµεσα στις υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, µε εµπειρία 
στη δράση στην κοινότητα και ρόλο καταλυτικό, από τη δηµιουργία τους, στην 
ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων. 
Ως κατ' εξοχήν φορείς πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της υγείας της 
κοινότητας µπορούν να διαδραµατίσουν ένα σηµαντικό ρόλο στη δικτύωση Α'θµιων 
Υπηρεσιών Φροντίδας της Υγείας και της Εκπαίδευσης ώστε να εξασφαλισθεί η 
συνέχεια της φροντίδας και αποτελεσµατικότερη παροχή υπηρεσιών Α'θµιας 
Φροντίδας Υγείας, ανάγκη, η οποία παρουσιάζεται ολοένα και πιο επιτακτικά, 
ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. 
Στόχος της Εργασίας είναι, µέσα από την παρουσίαση της δικτύωσης των Α'θµιων 
Υπηρεσιών Φροντίδας & Υγείας στην Κέρκυρα, να αποτελέσει έναυσµα για συζήτηση 
σχετικά µε την αναγκαιότητα του εγχειρήµατος αλλά και µε τη θέση των Κέντρων 
Πρόληψης µεταξύ των υπηρεσιών Α'θµιας Φροντίδας Υγείας. 
 
Κ. Υφαντή (1), Π. Κάλφας (2), Μ. Χιόνη (3) (1) ∆ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και 
Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ, (2) ∆ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης 
Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ (3) Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας ∆∆Ε Α΄ Αθήνας  
 
Εκπαίδευση ∆ιευθυντών Γυµνασίων στην προώθηση της πρόληψης στη 
Σχολική Κοινότητα 
 
Σκοπός της εισήγησης αυτής είναι η παρουσίαση του Καινοτόµου Προγράµµατος 
Εκπαίδευσης ∆ιευθυντών Γυµνασίων ∆∆Ε Α΄ Αθήνας, που πραγµατοποιήθηκε στο 
πλαίσιο της συνεργασίας του ∆ικτύου Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης 
Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ µε το Γραφείο Αγωγής Υγείας της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας. Το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα περιλαµβάνει 
εκπαίδευση ∆ιευθυντών στην Προώθηση της Πρόληψης και στη διαχείριση 
περιστατικών βίας, παραβατικότητας και χρήσης ουσιών στη σχολική Κοινότητα.  
Η ανάγκη για υλοποίηση της εκπαίδευσης των ∆ιευθυντών αναδύθηκε ως συνέχεια 
δεκάδων προηγούµενων εκπαιδευτικών σεµιναρίων σε εκπαιδευτικούς της 
συγκεκριµένης ∆ιεύθυνσης. Ανέδειξε δηλαδή και το αίτηµα των ανθρώπων που 
συντονίζουν και διευθύνουν σχολικές µονάδες µε στόχο να ενισχύσουν δράσεις 
πρόληψης και να είναι σε θέση να αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικότερα περιστατικά 
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παραβατικότητας και χρήσης ουσιών καθώς και να προωθήσουν τη ∆ικτύωση του 
σχολείου µε φορείς ψυχικής υγείας. 
Συνολικά εκπαιδεύτηκαν 45 ∆ιευθυντές Γυµνασίων σε δύο ξεχωριστές οµάδες και 
σύνολο εκπαίδευσης 15 ώρες στην κάθε οµάδα. Στους εκπαιδευόµενους χορηγήθηκε 
σταθµισµένο ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης της ικανοποίησης των συµµετεχόντων. 
Από τις οµάδες ζητήθηκαν ανατροφοδοτικές συναντήσεις για τη νέα χρονιά και µε την 
έννοια αυτή η παρέµβαση είναι σε εξέλιξη. Επίσης αναµένεται να φανεί τη νέα 
σχολική χρονιά ως αποτέλεσµα της συγκεκριµένης εκπαίδευσης η ανάληψη 
πρωτοβουλιών από πλευράς ∆ιευθυντών αναφορικά µε την προώθηση 
προγραµµάτων Αγωγής Υγείας στα σχολεία τους και στην προώθηση δράσεων 
πρόληψης.  
Η παραπάνω εκπαίδευση - δικτύωση ως απόσταγµα της µακροχρόνιας - µε σεβασµό 
στα πλαίσια - συνεργασίας του ΚΕΘΕΑ και του θεσµού Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας 
αποτελεί ελπιδοφόρα πρόταση για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που 
επιβαρύνουν την σηµερινή ελληνική πραγµατικότητα. 
 
∆’ οµάδα εργασίας 
 
Το ανθρώπινο δυναµικό της πρόληψης και οι φορείς πρόληψης µπροστά στις 
νέες πραγµατικότητες 
 
Έ. Αγατζάν - Θανοπούλου (1), Π. Κάλφας (2), Α. Κόκκα (3),  Α. Παπαιωάννου (4),  
Ε. Σταµατέλου (5),  Κ. Τσεβάς (6),  Ι. Φίλης (7),  Μ. Φλεβάρης (8)  ∆ίκτυο Υπηρεσιών 
Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕ.Θ.Ε.Α 
 
Η συµµετοχή και ο ρόλος των εθελοντών σε ένα πρόγραµµα ενδεδειγµένης 
παρέµβασης πρόληψης στο ∆ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης 
Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ 
 
Η µετάβαση από το δηµοτικό στο γυµνάσιο σηµατοδοτεί ουσιαστικά και την 
µετάβαση από την παιδική στην εφηβική ηλικία, µια περίοδο µε πολλές αλλαγές και 
δυσκολίες. 
Το πρόγραµµα αυτό του ∆ικτύου Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέµβασης 
ΚΕΘΕΑ, απευθύνεται  σε µαθητές (ηλικίας 11-16), ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας 
και κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης, που προέρχονται από οµάδες υψηλού 
κινδύνου, τόσο σε οικογενειακό, όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο. Σκοπός 
του προγράµµατος είναι η βελτίωση της σχολικής επίδοσης καθώς και η οµαλή 
µετάβασή τους από την παιδική στην εφηβική ηλικία, µέσω της ενισχυτικής 
διδασκαλίας και άλλων δράσεων του ΚΕΘΕΑ, έτσι ώστε να αποτραπεί η σχολική 
διακοπή, η ενδεχόµενη εµπλοκή τους σε παραβατικές συµπεριφορές και η χρήση 
εξαρτησιογόνων ουσιών. 
Εδώ δραστηριοποιούνται οι εθελοντές, εµείς, µια διεπιστηµονική οµάδα, που 
απαρτίζεται από φοιτητές τριτοβάθµιας και µεταπτυχιακής εκπαίδευσης, 
διδακτορικούς, εκπαιδευτικούς, διαφορετικών ειδικοτήτων και ηλικιών, δύο φορές την 
εβδοµάδα από 2 ½ ώρες, µε συνολικό δυναµικό, 32 εθελοντών και 21 µαθητών.  
Ο στόχος του άρθρου είναι  διττός: α) να αναδειχθεί η προσφορά και ο ρόλος της 
εθελοντικής οµάδας που είναι η εκπαίδευση, η υποστήριξη, η επικοινωνία και η  
ενίσχυση του θετικού προτύπου και β) να παρουσιασθούν οι δυσκολίες και οι τρόποι 
αντιµετώπισής τους (µε ανατροφοδοτικές και ατοµικές συναντήσεις, εκπαιδευτικά 
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προγράµµατα του ΚΕΘΕΑ, οµάδες κοινωνικής δράσης) µε την ενεργή και σηµαντική 
υποστήριξη του προσωπικού πρόληψης. 
Τέλος θα αναφέρουµε τις εµπειρίες µας και πώς αποκρυσταλλώνονται σε 
προσωπικό και συλλογικό επίπεδο. 
 
 
Α. Αλεξάκη – Αναστασοπούλου, Κέντρο Πρόληψης ∆ήµου Κηφισιάς "ΠΡΟΝΟΗ" 
 
Υλοποίηση βραχειών παρεµβάσεων καθολικής πρόληψης για µαθητές 
δηµοτικού σχολειού. Μια συνεργασία  επαγγελµατιών, εθελοντών και σχολικής 
κοινότητας 
 
Η οµάδα εθελοντών του Κέντρου Πρόληψης Χρήσης Εξαρτησιογόνων ουσιών ∆ήµου 
Κηφισιάς- ΟΚΑΝΑ «ΠΡΟΝΟΗ» ξεκίνησε το 2007 µε κύριο στόχο τη προαγωγή της 
φιλοσοφίας της πρωτογενούς πρόληψης στη κοινότητα. Οι βασικοί άξονες που 
διέπουν την οµάδα εθελοντών της «ΠΡΟΝΟΗ» είναι η ενηµέρωση, η εκπαίδευση, η 
συνεργασία, η συµµετοχή και η κινητοποίηση στο έργο της πρόληψης µε απώτερο 
σκοπό τον πολλαπλασιαστικό της χαρακτήρα. Ανάµεσα στις δράσεις της οµάδας , 
βασικό µέληµα είναι η ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σε θέµατα  
πρόληψης. Πιο συγκεκριµένα, ο ρόλος του εθελοντή σε συνεργασία µε τα Στελέχη 
πρόληψης επικεντρώνεται στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση µε τις βραχείες 
παρεµβάσεις «Ένα παραµύθι για τη πρόληψη» και «Ένα βήµα για συζήτηση» που 
απευθύνονται σε παιδιά Α’  ∆ηµοτικού και Ε’ - ΣΤ’ ∆ηµοτικού αντίστοιχα . 
Θεωρώντας ότι το ∆ηµοτικό σχολείο αποτελεί το πιο πρόσφορο έδαφος για την 
ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, και όντας καταρτισµένοι από την 
επιστηµονική οµάδα της «ΠΡΟΝΟΗ», οι εθελοντές συµµετέχουν ενεργά στα 
παραπάνω προγράµµατα πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. 
Στην εισήγηση θα παρουσιαστεί  το ∆ίκτυο Εθελοντών του Κ.Π. «ΠΡΟΝΟΗ» καθώς 
και τα προγράµµατα Βραχείας Παρέµβασης για τους µαθητές ∆ηµοτικού. Μια  
συνεργασία Επαγγελµατιών, Εθελοντών και Σχολικής Κοινότητας. 
 
 
Σ. Καραβασίλη (1), Σ. Ελευθερίου (2), ∆ηµοτική Οµάδα Πρόληψης Γεροσκήπου, 
Πάφος 
 
Του πατρός και του υιού 
 
Το φθινόπωρο του 2004 δηµιουργήθηκε ένα ‘Κόµικς’ για τις ανάγκες του περιοδικού 
της ∆ηµοτικής Οµάδας Πρόληψης Γεροσκήπου «Επιλέγω Ζωή» µε στόχο να 
ψυχαγωγήσει τους νεαρούς αναγνώστες και ταυτόχρονα να στείλει µε απλό και 
ευχάριστο τρόπο κάποια µηνύµατα ζωής.  
Πρωταγωνιστής των ‘Κόµικς’ ο Ζήσης, το όνοµα του οποίου παραπέµπει στον τίτλο 
και τη φιλοσοφία του περιοδικού. Παρορµητικός και επιρρεπής στις γκάφες, ο µικρός 
φίλος µας δελεάζεται από κάθε τι το απαγορευµένο. Ο πατέρας του ο Ισίδωρος, µε 
την ωριµότητα που τον διακρίνει, προσπαθεί κάθε φορά να τον συνετίσει. Όµως αυτό 
κάθε φορά γίνεται µέσω των παθηµάτων του αφελούς γιου του. 
Η χαριτωµένη Σιµόνη, το κορίτσι που έχει κλέψει την καρδιά του Ζήση, είναι πιο 
προσγειωµένη. Όµως οι αχρείαστες προσπάθειες του ήρωά µας να την 
εντυπωσιάσει, τον οδηγούν σε περισσότερες γκάφες. 
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Στο τέλος, βέβαια, ο Ζήσης βρίσκει πάντα το δρόµο του, διαπιστώνοντας κάθε φορά 
ότι οι µετρηµένες και µελετηµένες ενέργειες δεν κάνουν τη ζωή λιγότερο 
συναρπαστική! 
Στην παρουσίαση αυτή θα παρακολουθήσουµε τη δράση της ∆ηµοτικής Οµάδας 
Πρόληψης του ∆ήµου Γεροσκήπου (Πάφος) που προχωρά παράλληλα µε τον Ζήση.  
 
 
Ά. Παπαγιάννη (1), Θ. Θεοδώρου (2) Κέντρο πρόληψης "ΑΡΙΑ∆ΝΗ", Ηγουµενίτσα 
 
Η αποδόµηση ως παράγοντας διαµόρφωσης νέων µορφών συλλογικότητας 
στα Κέντρα Πρόληψης. Από τα σεµινάρια γονέων- στην αυτοοργάνωση γονιών 
Το παράδειγµα δηµιουργίας της οµάδας «Γονείς εν δράσει» 
 
Η  εποχή  που  ζούµε  χαρακτηρίζεται  ως εποχή  ραγδαίων  αλλαγών  σε  όλα  τα  
επίπεδα.  Η µη προβλεψιµότητα έχει κάνει τα άτοµα, τις οικογένειες και ευρύτερα τις 
κοινωνικές οµάδες  να κλυδωνίζονται. Στις  µέρες  µας,  έχοντας εκλείψει  ήδη  το  
στέρεο  έδαφος  που  παρείχε  η  κοινότητα  στην  παράδοση,  αναδεικνύεται  έντονη 
η ανάγκη υλοποίησης  προγραµµάτων  πρόληψης.   
Σήµερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά δηµιουργείται η ανάγκη του ανήκειν και 
του συµµετέχειν σε συλλογικές προσπάθειες, σε οµάδες οι οποίες δεν είναι πλέον 
δοσµένες από το περιβάλλον. Ο σύγχρονος άνθρωπος ή ο «κρίσιµος» άνθρωπος  
καλείται να τις δηµιουργήσει, να τις αναδείξει και να συνεξελιχθεί µαζί τους.  
Στην  εισήγηση  θα  αναφερθούµε  τόσο στις  δυσκολίες  που βιώσαµε ως φορέας το 
τελευταίο διάστηµα λειτουργίας όσο και στην προωθητική δυναµική που προέκυψε 
µέσα από αυτές. Οι ίδιες αιτίες που δηµιούργησαν δυσλειτουργίες αποτέλεσαν 
παράλληλα και την κινητήριο δύναµη ώστε να δοµηθεί  η οµάδα εθελοντών γονέων 
του Κέντρου. Θα αναφερθούµε τόσο στον τρόπο µε τον οποίο οργανώσαµε τα 
σεµινάρια γονέων (2011-2013) όσο και στον τρόπο δηµιουργίας  της οµάδας 
αυτοοργάνωσης «Γονείς εν δράσει». 
 
Α. Ρούσσος, Μονάδα Πρόληψης Ίκαρος, ∆ίκτυο Πρόληψης και Έγκαιρης 
Παρέµβασης, ΚΕΘΕΑ 
 
∆ιερευνώντας έννοιες και αυτονόητα, στο πλαίσιο της σηµερινής 
πραγµατικότητας 
 
Στόχος της εισήγησης είναι να παρουσιαστεί ο προβληµατισµός, για το πως έχουν 
διαµορφωθεί «έννοιες» και «αυτονόητα», στο νέο σκηνικό ζωής που έχει αρχίσει και 
σχηµατίζεται, λόγω της πολύπλευρης κρίσης που διέρχεται η ελληνική κοινωνία, όχι 
µόνο σε κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο, αλλά και σε οικογενειακό και σε ατοµικό.  
Υπάρχουν σε εξέλιξη διεργασίες σε τέτοιο βάθος και έκταση που κάνουν πολύ 
δύσκολη έως αδύνατη τη διαµόρφωση ρεαλιστικής εικόνας της πραγµατικότητας 
σήµερα, για να βασιστεί ο σχεδιασµός  και να λειτουργήσει διευκολυντικά για τον 
επαγγελµατία που ασχολείται µε την ψυχική υγεία.  
Εξειδικεύοντας στους πληθυσµούς στους οποίους εστιαζόµαστε, µε σκοπό την 
ενίσχυση της πρόληψης και της έγκαιρης παρέµβασης, οι αλλαγές που καθηµερινά 
βιώνουµε ως επαγγελµατίες του χώρου, µας οδηγούν σε καινούργιες καταστάσεις 
πού δεν έχουν καµία σχέση µε τα µέχρι τώρα δεδοµένα µας. 
Τι έχουµε τελικά να αντιµετωπίσουµε; 
Τι επιδιώκουµε πλέον να πετύχουµε µέσα από τις δράσεις µας; 



17 

 

Με ποιόν χρονικό ορίζοντα ως βάση, µιλάµε και σχεδιάζουµε, όταν αγνοούµε 
παντελώς το αυριανό σκηνικό ζωής,  τόσο επαγγελµατικά όσο και προσωπικά 
πολλές φορές; 
Η έννοια πρόληψη τι σηµαίνει για µια οικογένεια µε τον ένα ή και τους δύο γονείς 
άνεργους; 
Πως «ορίζεται» τελικά, αυτός που µιλά για υγιεινή διατροφή, σε έναν έφηβο που 
πεινάει; 
Πώς µπορεί να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά ένα στέλεχος Πρόληψης;  
 
Α. Σταθακιός (1), Ν. Λάιος (2) (1) Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Σάµου «ΦΑΡΟΣ» (2) 
Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Φωκίδας  
 
Χρονικό αποτίµησης της παρουσίας των κέντρων Πρόληψης  
 
Α. ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  
Η ίδρυση των  Κέντρων Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας (Κ.Π.) στα µέσα της δεκαετίας του 1990 είναι 
αποτέλεσµα τριών κυρίως παραγόντων: 
1. Η ραγδαία αύξηση της χρήσης ουσιών στις νεαρές ηλικίες από τα µέσα της 

δεκαετίας του 1980 κινητοποιεί τις τοπικές κοινωνίες και ξεκινούν µε 
πρωτοβουλίες από την Τ.Α., αλλά και άλλους φορείς να ιδρύονται διάφορα 
«σχήµατα» για παρεµβάσεις πρόληψης στην τοπική κοινότητα.  

2. Η προώθηση και στην Ελλάδα από σηµαντικούς διακρατικούς θεσµούς (π.χ.  
Συµβούλιο της Ευρώπης, Π.Ο.Υ. κλπ) και η καταρχήν αποδοχή από µεγάλο 
τµήµα της επιστηµονικής κοινότητας της αντίληψης ότι πρόληψη της χρήσης 
εξαρτησιογόνων ουσιών, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί αλλιώς, παρά ως τµήµα 
µιας ευρύτερης στρατηγικής προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας του 
πληθυσµού και παρέµβασης στην διαδικασία κοινωνικοποίησης των νέων 
(http://www.ektepn.gr/Documents/PDF/EGXEIRIDIOfiNaL.pdf).  

3. Η ίδρυση του ΟΚΑΝΑ το 1995 και ο σχεδιασµός του για ίδρυση κέντρων 
Πρόληψης σε όλη την Ελλάδα (Με «έκρηξη» ίδρυσης Κ.Π ανάµεσα στο 1998 και 
2001).  Πρέπει να σηµειωθεί ότι η αρχική δοµή του οποίου προϋπέθετε ότι θα 
λειτουργεί ως στρατηγικός οργανισµός που θα εποπτεύει και θα κατευθύνει 
άλλους οργανισµούς. Αργότερα η ανάγκη ίδρυσης µονάδων υποκατάστασης και η 
δυσκολία να λειτουργήσουν αυτές τόσο εντός του ΚΕΘΕΑ, όσο και εντός του 
ΕΣΥ, µετέτρεψαν τον οργανισµό από «στρατηγικό σχεδιαστή» σε οργανισµό και 
εφαρµογών κυρίως προς µία κατεύθυνση.   

Γιατί αναφερόµαστε σε αυτούς τους 3 παράγοντες; Γιατί είναι σηµαντικοί για να 
κατανοήσουµε το ότι οι αρχικά «καλοί σκοποί», µέσα σε ένα  πλαίσιο «δυσκολιών» 
της Ελληνικής Κοινωνίας και Πολιτείας, οδήγησαν σε πολλές δυσλειτουργιών αλλά 
και οικονοµικών και θεσµικών υστερήσεων των Κ.Π.   
 
Β. Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Είναι αλήθεια ότι τα Κέντρα Πρόληψης «στήθηκαν» ως καινοτοµία στον χώρο των 
υπηρεσιών υγείας, µε την έννοια ότι ο τελικός αποδέκτης των υπηρεσιών τους, ο 
γονιός, ο εκπαιδευτικός, ο νέος, ο πολίτης της τοπικής κοινότητας θα είχε λόγο στην 
διοίκησή τους.   
Η ενεργοποίηση των «τοπικών κοινωνιών» θεωρήθηκε σηµαντικό εργαλείο για να 
πετύχει η κοινωνική παρέµβαση. Και όντως η διασύνδεση µέσω των τοπικών 
φορέων µε αυτόν τον τρόπο είχε ως αποτέλεσµα τα Κέντρα πρόληψης να γίνουν η 
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κατεξοχήν δοµή στον χώρο των Κοινωνικών Υπηρεσιών που ψάχνουν και 
ενεργοποιούν αυτές τον «πελάτη», γεγονός που εξηγεί και την έκρηξη των αιτηµάτων 
των τοπικών κοινωνιών προς αυτά, µετά από µια αρχική περίοδο γνωριµίας, 
αιτήµατα τα οποία αυξάνονται µε γεωµετρική πρόοδο µετά το 2011, λόγω της κρίσης.  
Ωστόσο, κανείς δεν πρέπει να ξεχνά το «πολιτικά µεταπρατικό» τµήµα των τοπικών 
κοινωνιών, αυτών που είδε τα Κέντρα Πρόληψης ως «Κέντρα Πρόσληψης», ή ως 
ΜΚΟ της Αυτοδιοίκησης, όπου θα µπορούσαν να «γίνονται κάποια πράγµατα πιο 
ευέλικτα». 
 
Γ. Η «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ    
Ο χαρακτήρας των Κ. Π. ως «πιλοτικών» δοµών, όπου θα εφαρµόζονταν ως «έρευνα 
δράσης» στο πεδίο οι νέες επιστηµονικές αντιλήψεις, άρα και η ανάγκη 
απελευθέρωσης των δοµών αυτών από την γραφειοκρατία και την «πυραµιδική 
λογική» οδήγησε στο να υπάρχουν αρχικά πολύ λίγες κεντρικές συντεταγµένες.  
Η βασική εκπαίδευση και η επιστηµονική εποπτεία αφέθηκε βασικά στο ΕΠΙΨΥ, αλλά 
και ένα πλήθος άλλων φορέων  που δηµιούργησαν ένα δίκτυο (Εκτός από το ΕΠΙΨΥ 
εκπαίδευση πρόσφεραν το ΚΕΘΕΑ, 18 Άνω, ΑΚΜΑ, Εργαστήριο ∆ιερεύνησης 
Ανθρώπινων Σχέσεων, Κέντρο ∆ιαπολιτισµικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, 
ΠΕΘΕΑ «Αργώ»). Αυτό είχε ως αποτέλεσµα από την εξ αιτίας της εµπιστοσύνης 
στην πρωτοβουλία των στελεχών και στην διασύνδεσή τους µε πολλούς 
διαφορετικούς φορείς να υπάρξει πραγµατικά ένας πλούτος πρωτοποριακών 
εφαρµογών από µια, οποίος συχνά επαινέθηκε από διεθνείς οργανισµούς*. 
Όµως  από την άλλη εκεί όπου υπήρχαν εσωτερικά προβλήµατα , η έλλειψη σαφούς 
καθοδήγησης, ουσιαστικού ελέγχου πάνω σε συγκεκριµένους άξονες, µπορεί να 
δηµιουργούσε την εικόνα µιας αδύναµης καθηµερινής παρουσίας στα σχολεία, στην 
οικογένεια και την κοινότητα, η οποία είχε ευκαιριακά ξεσπάσµατα σε εκδηλώσεις και 
«βραχείες παρεµβάσεις» χωρίς ολοκληρωµένο σχεδιασµό.  
 
∆. Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ ΚΑΙ Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ Κ.Π. ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΚΗ ΤΟΥ 
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ  
Ας έρθουµε τώρα και στον ΟΚΑΝΑ. Ας θυµηθούµε τι ήταν όταν έκανε το αρχικό 
σχεδιασµό για τα Κέντρα Πρόληψης. Μπορεί να είχαν ξεκινήσει να λειτουργούν 
µονάδες υποκατάστατων το 1998, όταν µεγιστοποιήθηκε ο ρυθµός ίδρυσης, αλλά 
ωστόσο υπήρχε ακόµα ένας προϋπολογισµός που κάλυπτε και τα δυο. 
Είπαµε, η ίδρυση των Κ.Π. ταίριαζε στην αρχική ιδέα για τον ΟΚΑΝΑ: Επιστηµονικός 
Επόπτης µικρών τοπικών οργανισµών, στους οποίους θα έβαζε κάποιες νόρµες και 
θα τις έλεγχε. Οι οργανισµοί µετά από µια αρχική πιλοτική φάση, θα ισχυροποιούνταν 
εντός του χώρου των αυτοδιοικητικών δοµών, βρίσκοντας χρηµατοδότηση µέσα 
κυρίως από τους προϋπολογισµούς των δήµων και των νοµαρχιών, γι’ αυτό και ο 
αρχικός σχεδιασµός προέβλεπε ότι µετά την πρώτη τριετία το κεντρικό κράτος θα 
αποσύρονταν από την χρηµατοδότηση.  Βεβαίως δεν υπήρξε πρόνοια για νοµοθετική 
κατοχύρωση στους προϋπολογισµούς των ∆ήµων και των Νοµαρχιών, κωδικού για 
αυτό τον σκοπό. Το υπουργείο υγείας συνέχισε να δίνει το 50%, µέσα από το 
προϋπολογισµό του ΟΚΑΝΑ (το άλλο 50% εξασφαλίστηκε προσωρινά µέσα από 
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της Αυτοδιοίκησης) και η επικοινωνιακή πορεία 
για την κάλυψη της Ελλάδας µε δοµές Πρόληψης συνεχίστηκε µε πήλινα πόδια...  
Ο ΟΚΑΝΑ, ως οργανισµός κάτω από την πίεση της κοινής γνώµης άρχισε να 
αναπτύσσεται ο ίδιος για την κάλυψη της «µαύρης λίστας» των ανθρώπων που 
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ζητούσαν ένταξη στα προγράµµατα υποκατάστατων, αλλά µε όχι ανάλογη αύξηση 
του προϋπολογισµού του.  
Κάποια στιγµή η ανάγκη χρηµατοδότησης του ΟΚΑΝΑ είχε εχθρό την υποχρέωσή 
του να χρηµατοδοτεί τα Κ.Π.  Βεβαίως από το 2010 και µετά τα Κ.Π. έχουν τον δικό 
τους «κωδικό», αλλά αυτό έγινε σε συνθήκες ραγδαίας οικονοµικής κρίσης 50% 
περικοπών στην επιχορήγηση όλων των δοµών αντιµετώπισης της εξάρτησης, 
δραµατικής υποχρηµατοδότησης του ίδιου του οργανισµού και σχεδόν «εξαφάνισης» 
των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Αυτοδιοίκησης. 
Συµπερασµατικά οι ίδιοι οι καινοτόµοι παράγοντες λειτουργίας των Κ.Π., επειδή 
ακριβώς εισήχθησαν σε ένα γενικότερο οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτικό και 
πολιτισµικό πλαίσιο στασιµότητας, ή προϊούσας κατάρρευσης, δεν µπόρεσαν να 
αποδώσουν όλα αυτά τα οποία προέβλεπε το αρχικό «στρατήγηµα» των Κ.Π., παρά 
το σηµαντικό έργο. Σήµερα όσοι χρησιµοποιούν τις διοικητικές, επιστηµονικές, 
επιχειρησιακές ελλείψεις τους για να πλήξουν την αξιοπιστία του θεσµού και να τον 
υποβαθµίσουν, ξεχνάν τις δικές τους ευθύνες, µεταθέτουν την ευθύνη στο 
προσωπικό, παρότι κυρίως λόγω της δικής του συµβολής το αποτέλεσµα είναι πολύ 
καλύτερο από αυτό που θα οδηγούσαν οι άλλες «συντεταγµένες». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


