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Το Πανελλήνιο δίκτυο Φορέων Πρόληψης υπήρξε από 
την αρχή της δημιουργίας του και συνεχίζει να είναι, ένας 
ζωντανός χώρος διαλόγου που συνδέει τους ανθρώπους 
που εργάζονται στον χώρο της Πρόληψης των εξαρτήσεων 
μέσα από την πραγμάτωση και το βίωμα των αρχών και 
των αξιών της.  Η πορεία του δικτύου ήταν παράλληλη 
με τη ιστορική διαδρομή της Πρόληψης στην ελλάδα 
συμβάλλοντας και συνδιαμορφώνοντας την εξέλιξή της. 
αποτελεί ένα σταθερό σημείο αναφοράς μέσα σε μια 
πραγματικότητα που αλλάζει συνεχώς ενσωματώνοντας το 
πιο δυναμικό μέρος αυτής της κοινωνικής αλλαγής.
Σήμερα σε μια συγκυρία ιδιαίτερα δύσκολη για τη 
χώρα μας, η 9η Πανελλήνια Συνάντηση δημιουργεί το 
πλαίσιο που έχουμε ανάγκη για να αναστοχαστούμε 
και να επανανοηματοδοτήσουμε  τη λειτουργία μας ως 
πρόσωπα και ως φορείς στην πρόληψη. με την επιλογή 
μας να πραγματοποιηθεί η 9η Πανελλήνια Συνάντηση 
θέλουμε να ενισχύσουμε τις δυνάμεις της αγάπης και 
της δέσμευσης για ποιότητα ζωής που στηρίζουν την 
κοινωνική συνοχή και την αντίσταση στην παθητικότητα 
και τον ανταγωνισμό που απαξιώνει τον Άνθρωπο ώστε να 
βοηθήσουμε να μετασχηματίσουμε τις νέες συνθήκες και 
να αξιοποιήσουμε τις αναδυόμενες δυνατότητες για νέο 
νόημα σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο.
Σας προσκαλούμε στην 9η Πανελλήνια Συνάντηση στην 
Πάτρα στον τόπο όπου ξεκίνησε η διαδρομή του δικτύου 
πριν 20 χρόνια με τη βεβαιότητα ότι θα λειτουργήσει 
ακόμα μια φορά ως χώρος έμπνευσης,   ενδυνάμωσης 
και στήριξης με συνδιοργανωτές φορείς την Κίνηση 
«ΠρόΤαΣΗ» και το Κέντρο Πρόληψης αχαΐας που 
λειτουργούν όλα αυτά τα χρόνια με δέσμευση και όραμα 
έχοντας συμβάλλει καθοριστικά όχι μόνο στην ίδρυση 
του δικτύου αλλά και στην προώθηση των ιδεών που 
στηρίζουν την πρόληψη στην πράξη.

Για τη Συντονιστική Επιτροπή του Πανελλήνιου Δικτύου 
Φορέων Πρόληψης
Η Συντονίστρια Αννέτα Τσελέντη
Κέντρο Πρόληψης Ν. Κέρκυρας ΔΗΜΟΠ «Ν. Μώρος»

Τα μέλη:
Γιάννα Ζορμπά, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Αχαΐας 
Μαρία Μαμιδάκη, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & 
Προαγωγής της Υγείας Δήμου  Ζωγράφου
Γεράσιμος Ρεπάσος, Οργανισμός Προαγωγής της Υγείας 
“Άγιος Λουκάς Κριμαίας”
Αχιλλέας Ρούσσος, Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και 
Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕ.Θ.Ε.Α 
Μαρία Χατζηγεωργιάδου, Κέντρο Πρόληψης Ν. Κιλκίς 
«ΝΗΡΕΑΣ»

χαιρεΤιΣμόΣ 
ΣυνΤόνιΣΤιΚΗΣ 
εΠιΤρόΠΗΣ

εΠιΣΤΗμόνιΚΗ εΠιΤρόΠΗ

Υπεύθυνη:
αννέτα Τσελέντη, Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπεύτρια, επιστημονικά 
υπεύθυνη δΗμόΠ «νίκος μώρος» - Κέρκυρα

Μέλη:
• Κυριάκος Βερεσιές, Ψυχίατρος, Επιστ. Διευθυντής ΚΕΝΘΕΑ  - 

Κύπρος
• Γιάννης Βλάχος, Ψυχίατρος, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου 

Πατρών στο Κέντρο Πρόληψης Πε αχαΐας
• Νίκη Γεωργαλά, Κοινωνιολόγος, Προϊσταμένη Τμήματος 

εφαρμογών Πρόληψης όΚανα
• Γιάννα Ζορμπά, Κοινωνική Λειτουργός, Επιστημονικά Υπεύθυνη 

του Κέντρου Πρόληψης των εξαρτήσεων & προαγωγής της 
ψυχοκοινωνικής υγείας Πε αχαΐας

• Χρυσαυγή Κανελλοπούλου, Ψυχολόγος – Σύμβουλος πρόληψης 
ουσιοεξάρτησης, Στέλεχος Κέντρου Πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ» Ν. 
Κυκλάδων 

• Βασίλης Κούτρας, Αναπλ. Καθηγητής Αγωγής Υγείας, Επιστ. 
διευθυντής Κέντρου Πρόληψης των εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής υγείας «Σχεδία» ν. ιωαννίνων

• Παντελής Κυπριανός, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, 
εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κέντρο Πρόληψης 
Πε αχαΐας

• Ιωάννα Κυρίτση, Mmed Sc Κοινωνική Ψυχιατρική, Υπεύθυνη 
Δικτύου Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης Κ.Ε.Θ.Ε.Α.

• Μαρία Μαμιδάκη, Ψυχολόγος, Στέλεχος Πρόληψης Κέντρου 
Πρόληψης των εξαρτήσεων & προαγωγής της υγείας δήμου 
Ζωγράφου

• Ιουλία Μπάφη, Ψυχολόγος, Στέλεχος Εθνικού Κέντρου 
Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα ναρκωτικά

• Αρετή Μπαζάκα, Ψυχολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου 
Πρόληψης αιτωλοακαρνανίας  «δημοτική μονάδα Πρόληψης 
όδυΣΣεαΣ»

• Αγγελική Πασσά, Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνη του Κέντρου 
δημιουργικής απασχόλησης (Κδα) της Κίνησης «ΠρόΤαΣΗ»

• Βασίλης Πασσάς, Ιατρός Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών, Επιστ. 
υπεύθυνος Κίνησης «ΠρόΤαΣΗ»

• Αναστασία Προκοπίου, Βιολόγος, Επιστ. Υπεύθυνη Κέντρου 
Πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ» Ν. Κυκλάδων 

• Γεράσιμος Ρεπάσος, Ψυχολόγος - Παιδαγωγός, 
Ψυχοθεραπευτής, επιστ. υπεύθυνος όργανισμού Προαγωγής 
της υγείας «Άγιος λουκάς Κριμαίας»

• Αχιλλέας Ρούσσος, Mmed Sc Κοινωνική Ψυχιατρική, Μονάδα 
Πρόληψης ΙΚΑΡΟΣ  Κ.Ε.Θ.Ε.Α. Τομέας Πρόληψης

• Αλέξανδρος Σταθακιός, Εκπαιδευτικός, Ms Κοινωνιολογίας, 
Στέλεχος Πρόληψης Κέντρου Πρόληψης ν. Σάμου «ΦαρόΣ», 
εκπρόσωπος επιστημονικής επιτροπής Σωματείου 
εργαζομένων Κέντρων Πρόληψης

• Ευθυμία Τζούρα, Ψυχίατρος Οικογενειακή θεραπεύτρια -  Επιστ. 
υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης «νΗρεαΣ» ν. Κιλκίς 

• Παναγιώτα Τσαπαρδώνη, Ψυχολόγος, Επιστ. Υπεύθυνη του 
Κέντρου Πρόληψης «Παρεμβάσεις» Π.ε. Ηλείας 

• Έλενα Τσάφου, Υπεύθυνη Κέντρου Εκπαίδευσης και Εποπτείας 
όΚανα

• Αλεξάνδρα Χαβιάρα, Ψυχολόγος, Στέλεχος Πρόληψης Κ.Π. 
αιγάλεω «αρΗΞιΣ», εκπρόσωπος επιστημονικής επιτροπής 
Σωματείου εργαζομένων Κέντρων Πρόληψης

• Μαρία Χατζηγεωργιάδου, Ψυχολόγος, Στέλεχος Πρόληψης 
Κέντρου Πρόληψης «νΗρεαΣ» ν. Κιλκίς

ΤιμΗΤιΚΗ εΠιΤρόΠΗ

• Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, Υφυπουργός Παιδείας 
• Φωτεινή Σκοπούλη, Υφυπουργός Υγείας
• Απόστολος Κατσιφάρας, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας 
• Γρηγόρης Αλεξόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής 

ενότητας αχαΐας
• Γιάννης Δημαράς, Δήμαρχος Πατρέων 
• Γεώργιος Παναγιωτάκης, Πρύτανης Παν/μίου Πατρών 
• Μένη Μαλλιώρη, Αναπλ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Παν/μίου 

αθηνών, Πρόεδρος όΚανα 
• Χαράλαμπος Πουλόπουλος, Διευθυντής ΚΕΘΕΑ 
• Κατερίνα Μάτσα, Επιστημονικά Υπεύθυνη Μονάδας 

απεξάρτησης Τοξικομανών Ψνα - 18 ανΩ
• Μανίνα Τερζίδου, Επιστημονικά Υπεύθυνη Εθνικού Κέντρου 

Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα ναρκωτικά εΚΤεΠν 

ΟΡΓΑΝωΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Υπεύθυνες: 
• Γιάννα Ζορμπά, Κοινωνική Λειτουργός, Επιστημονικά Υπεύθυνη  

Κέντρου Πρόληψης των εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής υγείας Πε αχαΐας

• Αγγελική Πασσά, Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνη του Κέντρου 
δημιουργικής απασχόλησης (Κδα) της Κίνησης «ΠρόΤαΣΗ»

Μέλη:
• Χαρά Αλεξίου, Ψυχολόγος, στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης  ΠΕ 

αχαΐας
• Βάκης Βαρούχας, Εκπαιδευτικός, Διοικητικά Υπεύθυνος Κέντρου 

Πρόληψης Π.ε. Ηλείας «ΠαρεμΒαΣειΣ»
• Μάκης Γεωργίου, Πρόεδρος του Συνδέσμου Καταπολέμησης 

ναρκωτικών λάρνακας 
• Γιώτα Γεωργοπούλου, Αναπλ. Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου 

Πρόληψης  Πε αχαΐας
• Τάκης Γκίκας, Οδοντίατρος, Δημοτικός Σύμβουλός Δήμου 

Πατρέων, αντιπρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης  Πε αχαΐας
• Ιωάννα Θωμοπούλου, Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αχαΐας
• Αφροδίτη Κάτσενου, Διοικητικό Στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης  

Πε αχαΐας
• Μιχάλης Κόκκινος, Πρόεδρος Ένωσης Γονέων Πάτρας
• Ελένη Κοττά-Μπαλαδάκη, Γραμματέας ΔΣ Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ», 
• Ελένη Κουρλέση, Κοινωνική Λειτουργός, στέλεχος του Κέντρου 

Πρόληψης  Πε αχαΐας
• Βίκυ Κυρίτση, Κοινωνική Λειτουργός, στέλεχος του Κέντρου 

Πρόληψης  Πε αχαΐας
• Χάρης Λουκίδης, Ψυχολόγος, Αναπλ. Υπεύθυνος Κέντρου 

Πρόληψης αιτωλοακαρνανίας «δημοτική μονάδα Πρόληψης 
όδυΣΣεαΣ»

• Γρηγόρης Μπαράκος, Ιατρός, Δ/ντής ΕΚΑΒ ΠΠΓΝΠ, Αναπλ. 
Προέδρου Κέντρου Πρόληψης  Πε αχαΐας

• Κατερίνα Νικολακοπούλου, Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνη Αγωγής 
υγείας Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αχαΐας

• Βασίλης Πασσάς, Ιατρός Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών, 
επιστημονικά υπεύθυνος της Κίνησης «ΠρόΤαΣΗ»

• Γεράσιμος Ρεπάσος, Επιστ. Υπεύθυνος Οργανισμού Προαγωγής 
της υγείας «Άγιος λουκάς Κριμαίας»

• Ανδρέας Σαμοθρακίτης, Ιατρός, Πρόεδρος της Κίνησης 
«ΠρόΤαΣΗ», 

• Χρήστος Σμυρνής, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων 
Γονέων Αχαΐας

• Θωμαΐς Σταύρου, Κοινωνική Λειτουργός, στέλεχος του Κέντρου 
Πρόληψης  Πε αχαΐας

• Παναγιώτα Τσαπαρδώνη, Ψυχολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη 
Κέντρου Πρόληψης Π.ε.Ηλείας «ΠαρεμΒαΣειΣ»

• Ανδρέας Φίλιας, Εκπαιδευτικός, Αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου 
Πατρέων



18:00 - 19:30 ΚαλΩΣόριΣμα ΣΤΗν 9Η ΠανελλΗνια 
ΣυνανΤΗΣΗ ΦόρεΩν ΠρόλΗΨΗΣ:
• Αννέτα Τσελέντη, Συντονίστρια Πανελλήνιου Δικτύου 

Φορέων Πρόληψης της εξάρτησης
• Αγγελική Πασσά - Γιάννα Ζορμπά, Υπεύθυνες 

όργανωτικής επιτροπής

ΧαιρετισΜοι
• Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος 

Κατσιφάρας
• Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας, Γρηγόρης 

αλεξόπουλος
• Δήμαρχος Πατρέων, Γιάννης Δημαράς
• Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών, Γεώργιος 

Παναγιωτάκης

Η Πρόεδρος του οΚαΝα κα Μένη Μαλλιώρη μιλά 
για την πρόληψη των εξαρτήσεων στην ελλάδα και 
κηρύσσει την έναρξη των εργασιών

19:30 - 21:00 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗ-
ΤΗ ΓΕωΡΓΙΟ ΧΡΟΥΣΟ,
διευθυντή α΄ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου 
αθηνών

χΩρόΣ:
αγορά αργύρη (αγ. ανδρέου 14)*
16:00 - 18:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

χΩρόΣ:
Ξενοδοχείο Patras Palace
(Όθωνος αμαλίας 15)*

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΡΓΑΣΙωΝ
ΤεΤαρΤΗ 5 ιόυνιόυ

«Νεότερα στην παθογένεια των εξαρτητικών 
συμπεριφορών. Τι απαντάμε ως άτομα και ως κοινωνία;»

Προλογίζει και συντονίζει τη συζήτηση ο κος Βασίλης 
Πασσάς, επιστημονικά υπεύθυνος της Κίνησης 
«ΠρόΤαΣΗ»

χΩρόΣ: 
Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης (Κδα)  της Κίνησης 
«ΠρόΤαΣΗ» (Σαρανταπόρου 20)*

21:15
•  Έκθεση φωτογραφιών και ντοκουμέντων
«20 Χρόνια Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης»
• Φιλοξενία από τους εθελοντές της «ΠροτασΗσ» στο 

χώρο τους

*όι χώροι διεξαγωγής της Συνάντησης καθώς και οι 
διαδρομές σημειώνονται στο χάρτη που επισυνάπτεται 
στο πρόγραμμα σελ. 23

αγαπητοί συνεργάτες, φίλοι και συν-ταξιδευτές στον χώρο της 
πρόληψης των εξαρτήσεων και της προσπάθειας για την βελτίωση 
της ποιότητας ζωής.
μια φορά και έναν καιρό, όχι πολύ παλιά, πριν 20 χρόνια, 
στην Πάτρα, λίγοι ενεργοί πολίτες που πρωτοστατήσαμε στην 
δημιουργία της «ΠρόΤαΣΗΣ», Κίνησης για έναν άλλο τρόπο ζωής,  
νοιώσαμε την ανάγκη να ταξιδέψουμε και έξω από την Πάτρα. 
να εξερευνήσουμε την πορεία της πρόληψης και στον υπόλοιπο  
ελλαδικό χώρο. Η αιώνια απορία του ανθρώπου που βόηθησε στην 
εξέλιξή του… «Τι βρίσκεται πίσω από τον λόφο;»
είχαμε την ανάγκη της ανατροφοδότησης, της στήριξης και της 
αλληλεγγύης. Στην εξερεύνηση αυτή, μερικοί σκαπανείς της 
αρχικής προσπάθειας εφαρμογής προγραμμάτων και δράσεων 
πρόληψης, όπως η μαρία χουρδάκη, η ματίνα Παναγιωτοπούλου, 
ο Βασίλης μάνος, μας ενέπνευσαν να συνεχίσουμε. υπεύθυνοι 
φορέων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όπως ο Φοίβος 
Ζαφειρίδης, η Αλίκη Μοστριού, ο Διονύσης Σακκάς, ο Αλέξανδρος 
Κοσμόπουλος μας εκπαίδευσαν και μας στήριξαν να συνεχίσουμε 
την εξερεύνηση.είκοσι πέντε φορείς πρόληψης (που ανακαλύψαμε 
ή μας ανακάλυψαν) από όλη την ελλάδα, βρεθήκαμε στην 1η 
Πανελλήνια Συνάντηση το 1993 στην Πάτρα και στη συνέχεια 
πενήντα φορείς στην 2η Πανελλήνια Συνάντηση το 1995.
Θέλοντας να αποφύγουμε τους «τουρίστες» των συνεδρίων, 
διοργανώσαμε τις δύο Πανελλήνιες με τέτοιο τρόπο ώστε να 
λειτουργήσουμε ουσιαστικά και δημιουργικά, όπως δουλεύουμε 
στην πρόληψη. εργαλείο μοναδικό μας η ομάδα, η διεργασία, η 
αλληλεπίδραση, με απώτερο στόχο την «συνάντηση» ως πρόσωπα 
και ως Φορείς.
Σε αυτές τις συναντήσεις η εμπειρία των παλαιοτέρων και 
η ζωντάνια και φρεσκάδα των νέων, η ιστορία και η νέα 
πραγματικότητα, συντέθηκαν στην προσπάθεια ποιοτικής και 
ποσοτικής εξέλιξης των προγραμμάτων πρόληψης. μετά από 
μια μεγάλη διαδρομή των Πανελληνίων Συναντήσεων στη 
Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στα Γιάννενα, στην Λάρισα, 
στην Κύπρο, στο μεσολόγγι, ξαναγυρίζουμε στην Πάτρα.
Φιλοδοξούμε σε αυτή την 9η Πανελλήνια Συνάντηση να 
συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο στις νέες συνθήκες. Πρωταρχικός 
μας στόχος είναι να διατηρήσουμε ζωντανό το όραμα της 
πρόληψης. να δώσουμε ελπίδα στους εαυτούς μας και στους 
συνανθρώπους μας. Η πρόληψη να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο, 
όπως ξεκίνησε να δίνει νόημα καταρχήν στην δική μας ζωή και 
στην συνέχεια με εργαλείο τον εαυτό μας να διευκολύνουμε 
και άλλους που θέλουν να βρουν το δικό τους νόημα. (Βασικές 
παρακαταθήκες  του Γιώργου Βασιλείου και του Αλέξανδρου 
Κοσμόπουλου που έχουν χαραχτεί βαθειά μέσα μας)
 Για να το πετύχουμε αυτό έχουμε ανάγκη να είμαστε μαζί όλοι 
τόσο οι εξερευνητές όσο και οι ταξιδευτές της πρόληψης. Για αυτές 
τις λίγες ημέρες της συνάντησης φιλοδοξούμε να προσφέρουμε 
έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης και αντιμετώπισης των 
κοινωνικών προβλημάτων.
Tα στελέχη του Κέντρου Πρόληψης αχαΐας και οι εθελοντές της 
ΠρόΤαΣΗΣ θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας ώστε όσοι 
συμμετέχετε, να φύγετε πνευματικά και συναισθηματικά γεμάτοι 
από αυτήν την Συνάντηση.
Σας περιμένουμε με χαρά και αισιοδοξία.  
εκ μέρους της όργανωτικής επιτροπής
Βασίλης Πασσάς
Γιάννα Ζορμπά
αγγελική Πασσά

ΠρόΣΚλΗΣΗ
ΣΤόυΣ εΞερευνΗΤεΣ 
Και ΤαΞιδευΤεΣ
ΤΗΣ ΠρόλΗΨΗΣ ΤΩν 
εΞαρΤΗΣεΩν



χΩρόΣ:
αγορά αργύρη
(αγ. ανδρέου 14)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΡΓΑΣΙωΝ
ΠεμΠΤΗ 6 ιόυνιόυ

10:00 - 11:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 
«Δεξιότητες, εργαλεία και υποστηρικτικά πλαίσια για να 
αντιμετωπίσουμε τις νέες ανάγκες»
ΣυνΤόνιΣΤρια: αννέτα Τσελέντη, Ψυχίατρος - Ψυχοθε-
ραπεύτρια, επιστημονικά υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης 
Κέρκυρας δΗ.μό.Π «ν. μώρος» 
όμιλΗΤεΣ:
• Βασίλης Κούτρας, αναπλ. Καθηγητής αγωγής υγείας, 

επιστ. διευθυντής Κέντρου Πρόληψης των εξαρτήσεων 
και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής υγείας «Σχεδία» ν. 
ιωαννίνων, «Η φιλοσοφία και οι πολιτικές της πρόληψης»

• Παναγιώτης τριανταφύλλου, Κοινωνιολόγος-
εγκληματολόγος επιστημονικός υπεύθυνος Κέντρου 
Πρόληψης αχαρνών διεΞόδόΣ,

 Πρόεδρος του Σωματείου εργαζομένων στα Κέντρα 
Πρόληψης, «Οι προοπτικές κοινωνικής, θεσμικής, επι-
στημονικής θεμελίωσης και ανάπτυξης των προγραμ-
μάτων πρόληψης των εξαρτήσεων»

• Γιώργος Γουρνάς, Ψυχίατρος, Θεραπευτής Οικογένει-
ας και Ομάδας,  Συνεργάτης του Αθηναϊκού Κέντρου 
μελέτης του ανθρώπου, «Η ανθεκτικότητα του ατόμου, 
των ομάδων και των δομών,  στην κρίση»

11:30 - 13:45 ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
αιθοΥσα 1: Προγράμματα Πρόληψης, σχεδιασμός, 
υλοποίηση, αξιολόγηση: νέο βλέμμα ι
ΣυνΤόνιΣμόΣ: Γιάννα Ζορμπά, Μαρία Χατζηγεωργιάδου
ΠροΦοριΚεσ αΝαΚοιΝώσεισ
• Μ. Θετεκούς (1), Ε. Μάλλιου (2), Γ. Αργυρίου (3)
 (1)Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘωΝ», Αθήνα, (2)&(3) Εκ-

παιδευτικοί δευτεροβάθμιας 
 Για μία τάξη που συνεργάζεται και εκφράζεται
• Χ. Χρηστίδου, υπεύθυνη αγωγής υγείας δ.δ. ε. δυτ. 

Θεσ/νίκης
 Προγράμματα Αγωγής Υγείας  για την πρόληψη και αντι-

μετώπιση φαινόμενων βίας και εκφοβισμού στο σχο-
λείο. Δυσκολίες και προοπτικές

• Λ. Σιάντσης,  Κέντρο Πρόληψης ν. Πέλλας “Όραμα”, 
Έδεσσα

 Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Πρόληψη και την 
Αντιμετώπιση της Παιδικής Επιθετικότητας στο Δημο-
τικό Σχολείο Εσωβάλτων της Περιφερειακής Ενότητας 
Πέλλας

• Σ. Χιώτη, α. αθανασόπουλος, μ. Φούσα 
 Κέντρο Πρόληψης “αθηνά-Πρόμαχος”, αθήνα
 Η νέα τεχνολογία και η αξιοποίησή της στην Πρόληψη 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  «Teen@gr»

αιθοΥσα 2: Προγράμματα Πρόληψης, σχεδιασμός, 
υλοποίηση, αξιολόγηση: νέο βλέμμα ιι        
ΣυνΤόνιΣμόΣ: Αναστασία Προκοπίου, Γεράσιμος Ρε-
πάσος
ΠροΦοριΚεσ αΝαΚοιΝώσεισ
• Ι. Μπάφη, ΕΚΤΕΠΝ / ΕΠΙΨΥ
 Εγχειρίδιο για την Πρόληψη της Ουσιοεξάρτησης: Εργα-

λείο για το σχεδιασμό παρεμβάσεων
• Γκ. Εσαγιάν, Κέντρο Πρόληψης «όρφέας» Π.ε. ροδό-

πης
 Εγχειρίδιο για την Πρόληψη της Ουσιοεξάρτησης 

(EKTEΠΝ / ΕΠΙΨΥ): Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής;
• Ι. Μπάφη (1), Μ. Κυριακίδου (2), Θ. Γιγελόπουλος (3) 

και όμάδα εργασίας για την Πρόληψη του Καπνίσμα-
τος (4) 

 (1)ΕΚΤΕΠΝ/ΕΠΙΨΥ, (2) Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτη-
σης από τα ναρκωτικά και Προαγωγής της υγείας Πυ-
Ξιδα (3) όΚανα (4) όμάδα εργασίας για την Πρόληψη 
του Καπνίσματος* (αναλυτική αναφορά στην περίληψη)

 Μελέτη για την αποτελεσματικότητα της πρόληψης του 
καπνίσματος στη σχολική κοινότητα: Σχεδιασμός και 
αρχικά αποτελέσματα της αξιολόγησης του εκπαιδευτι-
κού υλικού ΚΑΠΝΙΣΜΑ; ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ

αιθοΥσα 3: Η πρόληψη αφουγκράζεται, εξελίσσεται 
και απαντά στις νέες ανάγκες της κοινότητας
ΣυνΤόνιΣμόΣ: μαρία μαμιδάκη, Παναγιώτα Τσαπαρδώνη 
ΠροΦοριΚεσ αΝαΚοιΝώσεισ
• Δ. Γκομώλη, Π.Τσαπαρδώνη 
 Κέντρο Πρόληψης Ηλείας  «Παρεμβάσεις», 
 Μια άλλη συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς
• Κ. Υφαντή (1), Π. Κάλφας (2), μ. χιόνη (3)
 (1) και (2) δίκτυο υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαι-

ρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ, (3) Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας 
δδε α΄ αθήνας 

 Εκπαίδευση Διευθυντών Γυμνασίων στην προώθηση 
της πρόληψης στη Σχολική Κοινότητα

• Α. Δημητρίου, Κ. Σκόνδρας, λ. Τραυλού, χ. λουκίδης, ι. 
Σταθοπούλου, α. μπαζάκα  

 Κέντρο Πρόληψης Αιτωλ/νίας «Οδυσσέας»
 Οι τεχνικές της ενεργητικής ακρόασης και της αναπλαι-

σίωσης ως εναλλακτικές παρεμβάσεις στην αντιμετώ-
πιση της συμπτωματικής συμπεριφοράς στην πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση

• Λ. Ηλιοπούλου, Β. Κούτρας, Σ. Γκόντα, Κ. Κομνηνού, Β. 
μπασογιάννη, ε. Φείδη  

 Κέντρο Πρόληψης  των εξαρτήσεων & Προαγωγής 
της Ψυχοκοινωνικής υγείας ν. ιωαννίνων «Σχεδία»

 Υπηρεσίες Συμβουλευτικής στην εκπαιδευτική και ευ-
ρύτερη τοπική κοινότητα  

αιθοΥσα 4: το ανθρώπινο δυναμικό της πρόληψης και 
οι φορείς πρόληψης μπροστά στις νέες πραγματικότητες
ΣυνΤόνιΣμόΣ: Γιάννης Βλάχος, Αχιλλέας Ρούσσος
ΠροΦοριΚεσ αΝαΚοιΝώσεισ
• Α. Αλεξάκη - Αναστασοπούλου, Κέντρο Πρόληψης 

δήμου Κηφισιάς “ΠρόνόΗ”
 Υλοποίηση βραχειών παρεμβάσεων καθολικής πρόλη-

ψης για μαθητές δημοτικού σχολειού. Μια συνεργασία  
επαγγελματιών, εθελοντών και σχολικής κοινότητας

•  Έ. Αγατζάν - Θανοπούλου, Π. Κάλφας, α. Κόκκα,   α. 
Παπαιωάννου,  ε. Σταματέλου,   Κ. Τσεβάς,  ι. Φίλης,  
μ. Φλεβάρης  

 δίκτυο υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβα-
σης ΚΕΘΕΑ

 Η συμμετοχή και ο ρόλος των εθελοντών σε ένα πρό-
γραμμα ενδεδειγμένης παρέμβασης πρόληψης στο Δί-
κτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης 
ΚΕΘΕΑ

• Σ. Καραβασίλη, Σ. ελευθερίου 
 Δημοτική Ομάδα Πρόληψης Γεροσκήπου, Πάφος
 Του πατρός και του υιού

13:45 - 14:30 ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

14:30 - 16:00 ΑΛΛΗΛΟΓΝωΡΙΜΙΑ ΦΟΡΕωΝ ΜΕ ΔΙΑ-
δραΣΤιΚό ΤρόΠό
ΣυνΤόνιΣμόΣ: Γιώτα Γεωργοπούλου, Μαρία Χατζηγε-
ωργιάδου
Περιήγηση στο χώρο κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
«ταξιδέψουμε» στη ζωή των φορέων πρόληψης. Η περι-
ήγηση περιλαμβάνει ξενάγηση, στην οποία κάθε φορέ-
ας θα έχει χώρο και χρόνο να παρουσιάσει κομμάτια 
της ζωής και του έργου του.

ΠαρόυΣιαΣΗ αναρΤΗμενΩν αναΚόινΩΣεΩν
• Β. Αλεξάκη, Α.  Αλεξάκη, Δ. Γιαννοπούλου,  Ομάδα 

εθελοντών “Προνόη”, 
 Κέντρο Πρόληψης δήμου Κηφισιάς “ΠρόνόΗ”
 2o Εφηβικό Φεστιβάλ Διαφημίσεων Πρόληψης των 

Εξαρτήσεων του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Κηφι-
σιάς - ΟΚΑΝΑ  “Προνόη”

• Β. Ασκητοπούλου (1),  Γκ. Εσαγιάν (2), και Ομάδα Ερ-
γασίας για την Πρόληψη του Καπνίσματος (3) 

 (1) Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και Προαγω-
γής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ανατολικής Θεσσαλο-
νίκης ελΠιδα, (2) Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων 
και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής υγείας Π. ε. ρο-
δόπης όρΦεαΣ, (3)όμάδα εργασίας για την Πρόληψη 
του Καπνίσματος * (αναλυτική αναφορά στην περίληψη

 Καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης του καπνίσματος  για 
μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δ’, Ε΄, Στ΄ τάξεις)  
«Κάπνισμα; Όχι εμείς» 

• Ι. Κυρίτση, Μ.  Γιδαράκου, Σ. Τσιώτρα, Α. Μαρκουίζου, 
Χ. Γώγου, Κ. Βασίλογλου   

 δίκτυο υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβα-
σης, ΚΕΘΕΑ

 Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε θέμα-
τα πρόληψης από τη χρήση ουσιών με τίτλο “Building 
together a basic course for the prevention of drug 
addiction”

• Χ. Λουκίδης, ι. Σταθοπούλου, α. δημητρίου, α. μπαζά-
κα, λ. Τραυλού, Κ. Σκόνδρας 

 Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων Π.Ε. Αιτ/νίας 
«όδυΣΣεαΣ»

 Πρόγραμμα  Κατάρτισης Επαγγελματιών Ψυχικής Υγεί-
ας στην ασφαλή χρήση του διαδικτύου

• Θ. Σταύρου, Ε. Κουρλέση, Χ. Αλεξίου, Γ. Γεωργοπού-
λου, Γ. Ζορμπά, Β. Κυρίτση 

 Κέντρο Πρόληψης εξαρτήσεων & Προαγωγής Ψυχο-
κοινωνικής υγείας αχαΐας

 Το έργο των ομάδων εθελοντών…  η συνάντηση, η δη-
μιουργία, η συνδιαλλαγή

• Ν. Τζοβάρα, Κέντρο Πρόληψης «αθηνά υγεία», αθήνα
 Πρόγραμμα προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας 

μαθητών δημοτικού με τίτλο: «Αναπτύσσω δεξιότητες 
με τις νέες τεχνολογίες

• Ε. Γεωργακοπούλου, μ. χατζηγεωργιάδου 
 Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής 

της ψυχοκοινωνικής υγείας περιφερειακής ενότητας 
Κιλκίς «νΗρεαΣ» 

 Πρόγραμμα πρόληψης εξάρτησης από το διαδίκτυο με 
τίτλο: “Παράθυρα κινδύνου” βασισμένο στη φιλοσοφία 
και στη μεθοδολογία των ομοτίμων

16:00 - 16:30
ΚλειΣιμό ΗμεραΣ Σε όλόμελεια ΤΩν ΣυμμεΤεχόνΤΩν

16:30 - 18:00
1η ΣυνανΤΗΣΗ όλόμελειαΣ Τόυ ΠανελλΗνιόυ
διΚΤυόυ ΦόρεΩν ΠρόλΗΨΗΣ 
(η συνάντηση είναι ανοιχτή σε όλους τους συμμετέχοντες)



 (2) Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων & Προαγωγής 
της Ψυχοκοινωνικής υγείας Π ε αχαΐας 

 Δεξιότητες αυτοδιαχείρισης
• αιθοΥσα 5 Μ. Χιόνη (1), Μ. Αναγνωστάκη (2)
 (1) δδε α αθήνας
 (2) Κέντρο Πρόληψης Δήμου Ζωγράφου, Αθήνα
 Πρόγραμμα για την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού 

στη Β’ βάθμια εκπαίδευση (2011- 2012)

19:00 - 19:30 ΚλειΣιμό ΗμεραΣ Σε όλόμελεια ΤΩν 
ΣυμμεΤεχόνΤΩν 

χΩρόΣ:
ιχθυόσκαλα Πατρών

21:30
• Αποχαιρετιστήριο δείπνο
• Γενέθλια του Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων Πρόληψης

10:00 - 11:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 
«Πως απαντά η πρόληψη στις νέες ανάγκες»
• ΣυνΤόνιΣΤρια: αγγελική Πασσά, εκπαιδευτικός, 
υπεύθυνη του Κέντρου δημιουργικής απασχόλησης 
(Κδα) της Κίνησης «ΠρόΤαΣΗ»
όμιλΗΤεΣ:
• αναστάσιος Φωτίου επιστημονικός Συνεργάτης εΠι-

Ψυ στον τομέα επιδημιολογικών και Ψυχοκοινωνικών 
ερευνών και εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληρο-
φόρησης για τα ναρκωτικά  εΚΤεΠν

«Πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα για τη χρήση εξαρ-
τησιογόνων ουσιών στο μαθητικό πληθυσμό. Η σημα-
σία τους για την πρόληψη»

• Μανίνα τερζίδου, επιστημονικά υπεύθυνη εθνικού 
Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα ναρ-
κωτικά  εΚΤεΠν, «Η αξιολόγηση στην πρόληψη»

• ιωάννα Κυρίτση, υπεύθυνη δικτύου Πρόληψης και 
Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕ.Θ.Ε.Α, «Η πρόληψη στη νέα 
κοινωνική πραγματικότητα»

11:30 - 14:00 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΜΑΔωΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

αιθοΥσα 1: Προγράμματα Πρόληψης, σχεδιασμός, 
υλοποίηση, αξιολόγηση: νέο βλέμμα ι           
Συντονισμός: Γιάννα Ζορμπά, Μαρία Χατζηγεωργιάδου 
ΠροΦοριΚεσ αΝαΚοιΝώσεισ
• Ε. Κουρλέση,  Γ. Ζορμπά, Β. Κυρίτση 
 Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων & Προαγωγής της 

Ψυχοκοινωνικής υγείας Πε αχαΐας                          
 «Εκπαιδεύοντας τον Πολίτη του αύριο” - Δημοτικό Συμ-

βούλιο Παίδων Πάτρας»
• Μ. Αναγνωστάκη, Κέντρο Πρόληψης δήμου 

Ζωγράφου, Αθήνα
 Η θεματική εκστρατεία ως εργαλείο ευαισθητοποίησης 

στην πρόληψη 
• Ν. Γεωργαλά (1), α. μπάκου (2), ν. Φάρκωνας (3), μ.  

λάμπρου (4), Έ. Σεργεντάνη (5) 

 (1)Τμήμα εφαρμογών Πρόληψης, όΚανα, αθήνα, (2) 
όργανισμός κατά των ναρκωτικών-όΚανα, (3), (4), (5) 
αστική εταιρεία “ιΠΠόΚραΤΗΣ” Κέντρο Πρόληψης των 
εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 
υγείας, 

 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για το Αλκοόλ με τίτλο “TAKE 
CARE - Strategies towards responsible alcohol 
consumption for adolescents in Europe

• Ν. Γεωργαλά, Γ. Περδίκης, Μ. Κολλιοπούλου, Φ. Μπέη 
 Τμήμα εφαρμογών Πρόληψης όΚανα
 Πρόληψη στις Ένοπλες Δυνάμεις στη βάση του Μνη-

μονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας κατά της Ουσι-
οεξάρτησης μεταξύ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας  και 
Υπουργείου Υγείας / ΟΚΑΝΑ 

αιθοΥσα 2: Προγράμματα Πρόληψης, σχεδιασμός, 
υλοποίηση, αξιολόγηση: νέο βλέμμα ιι        
ΣυνΤόνιΣμόΣ: Αναστασία Προκοπίου, Γεράσιμος 
ρεπάσος 
ΠροΦοριΚεσ αΝαΚοιΝώσεισ
• Σ. Μακαρώνη, Κέντρο Πρόληψης  των εξαρτήσεων 

και της Προαγωγής της Ψυχικής υγείας «Προνόη», 
δήμου Κηφισιάς, αθήνα

 Η πρακτική εφαρμογή μεθόδων αξιολόγησης στον σχε-
διασμό και στην υλοποίηση παρεμβάσεων πρόληψης. 
Από την Θεωρία στην Πράξη

• Κ. Κουνδουράκη, Κέντρο Πρόληψης «Θησέας 
Κυκλάδων»

 Αξιολόγηση Παρεμβάσεων Πρόληψης Σταθερής Διάρ-
κειας και Συμμετοχής Σε Εφήβους

• Α. Προκοπίου, Κέντρο Πρόληψης «Θησέας 
Κυκλάδων»

 Αξιολόγηση Παρεμβάσεων Πρόληψης Σταθερής Διάρ-
κειας και Συμμετοχής Σε Γονείς

αιθοΥσα 3: Η πρόληψη αφουγκράζεται, εξελίσσεται 
και απαντά στις νέες ανάγκες της κοινότητας
ΣυνΤόνιΣμόΣ: μαρία μαμιδάκη, Παναγιώτα 
Τσαπαρδώνη
ΠροΦοριΚεσ αΝαΚοιΝώσεισ
• Ι. Λιάτσικος, ι. Κυρίτση, ε. αλαμπάνου, Β. αισώπου  
 δίκτυο υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης 

Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ 
 23 χρόνια ΠΗΓΑΣΟΣ: Από τη Κινητή Μονάδα Ενημέρω-

σης και Πρόληψης στην  Επικεντρωμένη Κοινοτική Πα-
ρέμβαση

• Π. Γεωργοπούλου (1), Ζ.  Σίνου (2) 
 (1) Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και 

Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής υγείας Π.ε αχαΐας, 
(2) Δίκτυο Θεραπευτικών Υπηρεσιών ΓΕΦΥΡΑ – 
όΚανα

 Έκαστος στο είδος του… και στην πράξη… ΜΑΖΙ

• αννέτα τσελέντη 
 Κέντρο Πρόληψης Κέρκυρας, δΗ.μό.Π. «ν. μώρος»
 Δικτύωση Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Φροντίδας & 

Υγείας στην Κέρκυρα - ο ρόλος του Κέντρου Πρόληψης
• Μ. Μουδάτσου, PRAKSIS 
 PRAKSIS: Η εμπειρία δικτύωσης και συνεργασίας σε 

επίπεδο πρόληψης

αιθοΥσα 4: το ανθρώπινο δυναμικό της πρόληψης και 
οι φορείς πρόληψης μπροστά στις νέες πραγματικότητες
ΣυνΤόνιΣμόΣ: Γιάννης Βλάχος, Αχιλλέας Ρούσσος
 ΠροΦοριΚεσ αΝαΚοιΝώσεισ
 • Ά.Παπαγιάννη, Θ. Θεοδώρου
 Κέντρο πρόληψης «αριαδνΗ», Ηγουμενίτσα
 Η αποδόμηση ως παράγοντας διαμόρφωσης νέων μορ-

φών συλλογικότητας στα Κέντρα Πρόληψης. Από τα σε-
μινάρια γονέων - στην αυτοοργάνωση γονιών Το παρά-
δειγμα δημιουργίας της ομάδας «Γονείς εν δράσει» 

• Α. Σταθακιός (1), Ν. Λάιος (2) 
 (1) Κέντρο Πρόληψης Π.ε. Σάμου «ΦαρόΣ», (2) Κέντρο 

Πρόληψης Π.ε. Φωκίδας 
 Ιστορική αποτίμηση της πορείας των Κέντρων Πρόλη-

ψης: προβλήματα και προοπτικές 
• Α. Ρούσσος, μονάδα Πρόληψης Ίκαρος, δίκτυο 

Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης, ΚΕΘΕΑ
 Διερευνώντας έννοιες και αυτονόητα, στο πλαίσιο της 

σημερινής πραγματικότητας

14:00 - 15:00 ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

15:00 - 17:00 2η ΣυνανΤΗΣΗ όλόμελειαΣ Πανελ-
λΗνιόυ διΚΤυόυ 
(η συνάντηση είναι ανοιχτή σε όλους τους 
συμμετέχοντες)

17:00 - 19:00 ΒΙωΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

• αιθοΥσα 1 Σ. Καραβασίλη 
 Δημοτική Ομάδα Πρόληψης Γεροσκήπου, Πάφος
 Ο Δράκος της Λί-τσι
• αιθοΥσα 2 A. Κουφοκώτσιος , Κ. Φυλακτού 
 Κέντρο Πρόληψης της εξάρτησης από ναρκωτικά και 

Προαγωγής της Υγείας «ΠΥΞΙΔΑ», Θεσσαλονίκη
 Ομάδες διακοπής καπνίσματος, σκεπτικό, στόχοι, υλο-

ποίηση, αξιολόγηση 
• αιθοΥσα 3 Α. Μαρκουίζου - Γκίκα, Κ. Μαντάκη 
 Δίκτυο Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ, 

αθήνα 
 Η διαχείριση περιστατικού χρήσης στο σχολείο: μία βι-

ωματική προσέγγιση
• αιθοΥσα 4 Π. Τσαπαρδώνη (1), Γ. Ζορμπά (2) 
 (1) Κέντρο Πρόληψης Ηλείας «Παρεμβάσεις»

χΩρόΣ:
αγορά αργύρη
(αγ. ανδρέου 14)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΡΓΑΣΙωΝ
ΠαραΣΚευΗ 7 ιόυνιόυ



9:30 - 10:30 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΜΑΔωΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 
ΠαρόυΣιαΣειΣ
 
10:30 - 12:00 όλόμελεια
Παρουσίαση των συμπερασμάτων των  ομάδων 
εργασίας. Σχολιασμός - Σύνθεση 
ΣυνΤόνιΣΤρια: αννέτα Τσελέντη

12:00 - 13:00 αναΚόινΩΣΗ ΤΗΣ νεαΣ ΣυνΤόνιΣΤιΚΗΣ 
ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝωΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟ-
μενΗΣ ΠανελλΗνιαΣ ΣυνανΤΗΣΗΣ 

ΚλεισιΜο σΥΝαΝτΗσΗσ

χΩρόΣ:
αγορά αργύρη
(αγ. ανδρέου 14)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΡΓΑΣΙωΝ
ΣαΒΒαΤό 8 ιόυνιόυ ΠεριλΗΨειΣ 

ΠρόΦόριΚΩν 
αναρΤΗμενΩν

 αναΚόινΩΣεΩν
& ΒιΩμαΤιΚΩν
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙωΝ



α΄ ομάδα εργασίας  Προγράμματα Πρόληψης, σχε-
διασμός, υλοποίηση, αξιολόγηση: νέο βλέμμα ι

Μ. Αναγνωστάκη Κέντρο Πρόληψης Δήμου Ζω-
γράφου, αθήνα
Η θεματική εκστρατεία ως εργαλείο ευαισθητο-
ποίησης 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 εργα-
λείο της θεματικής εκστρατείας, το οποίο φαίνε-
ται πως αποδίδει θετικά αποτελέσματα. Ως θεμα-
τική εκστρατεία  εννοούμε τη συστηματική δου-
λειά ευαισθητοποίησης η οποία είναι οργανωμέ-
νη σε θεματικά πεδία και αναπτύσσεται παράλ-
ληλα 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 υλο-
ποιηθεί σε τρία θεματικά πεδία (ιός HIV/AIDS, κά-
πνισμα, ενδοσχολική βία/σχολικός εκφοβισμός) 
με πολύ-επίπεδες παρεμβάσεις σε διαφορετι-
κές ομάδες στόχους και με εξειδικευμένους κάθε 
φορά ειδικούς στόχους. όι παρεμβάσεις αναπτύσ-
σονται σε δύο βασικούς άξονες: - την ευαισθητο-
ποίηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους του 
πληθυσμού για την επιλεγμένη θεματική αξιοποι-
ώντας τα τοπικά μμε, συνεργασίες με εξωτερι-
κούς φορείς, υποστηρικτικά δίκτυα και την ενερ-
γητική συμμετοχή τοπικών φορέων και ανθρώ-
πων κλειδιά. - Την οργάνωση βραχύχρονων πα-
ρεμβάσεων εκπαίδευσης ομάδων του πληθυ-
σμού – εντός και εκτός σχολικής κοινότητας – με 
συγκεκριμένους γνωστικούς κυρίως στόχους 
που διαμορφώνονται ανάλογα με τη θεματική. Το 
εύρος ανάπτυξης μια τέτοιας εκστρατείας εξαρ-
τάται από το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό και 
τους οικονομικούς πόρους καθώς και από τα δε-
δομένα κάθε τοπικής κοινωνίας. Η παρούσα προ-
φορική ανακοίνωση θα παρουσιάσει το παραπά-
νω μοντέλο μέσα από συγκεκριμένα παραδείγμα-
τα εφαρμογής στο Δήμο Ζωγράφου, επιχειρώντας 
ταυτόχρονα να αναδείξει τα μεθοδολογικά στοι-
χεία 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, όΚανα, αθήνα, 
(2) όργανισμός κατά των ναρκωτικών-όΚανα, 
(3), (4), (5) αστική εταιρεία “ιΠΠόΚραΤΗΣ” Κέντρο 
Πρόληψης των εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής υγείας
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για το Αλκοόλ  με τίτλο 
“TAKE CARE - Strategies towards responsible 
alcohol consumption for adolescents in Europe
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “TAKE CARE 
- Strategies towards responsible alcohol 
consumption for adolescents in Europe” αποτελεί 
το προϊόν συνεργασίας φορέων από 10 ευρωπα-
ϊκές χώρες, όλοι φορείς-εταίροι του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου Πρόληψης euro net: European Network 
for Practical Approaches in Addiction Prevention. 
Συντονιστής φορέας αυτής της διακρατικής συ-
νεργασίας ήταν ο LWL από την Γερμανία και η Ελ-
λάδα εκπροσωπήθηκε από τον όργανισμό κατά 
των Ναρκωτικών. Το Πρόγραμμα “ΤΑΚΕ CARE” 
εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαί-
σιο του EU Health Programme 2008-2013 και η 
υλοποίησή του διήρκεσε 33 μήνες (μάρτιος 2010 
– Νοέμβριος 2012).  Κατά τη διάρκειά του αναπτύ-
χθηκαν και εφαρμόστηκαν στρατηγικές που εν-
θαρρύνουν την υπεύθυνη κατανάλωση του αλκο-
όλ από τους έφηβους στην ευρώπη. 
Για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος 

ο όΚανα συνεργάστηκε με την αστική εταιρεία 
«ιΠΠόΚραΤΗΣ» Κέντρο Πρόληψης των εξαρτή-
σεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής υγεί-
ας στην Κω. ειδικότερα, και βασιζόμενο στην πο-
λυεπίπεδη προσέγγιση, το Πρόγραμμα “ΤαΚε 
CARE” αναπτύχθηκε στην Ελλάδα – παράλληλα 
με τις υπόλοιπες χώρες - στην περιοχή της Κεφά-
λου, στην Κω, ενώ οι δράσεις απευθύνθηκαν σε 
τέσσερις ομάδες στόχους: νέους  ηλικίας 12 έως 
21 ετών, γονείς, ανθρώπους-κλειδιά και  λιανο-
πωλητές 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 αξιολόγη-
σης 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, Γ. Περδίκης, Μ. Κολλιοπούλου, 
Φ. μπέη 
Τμήμα εφαρμογών Πρόληψης όΚανα 
Πρόληψη στις Ένοπλες Δυνάμεις στη βάση του 
Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας κατά 
της Ουσιοεξάρτησης μεταξύ Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας και Υπουργείου Υγείας/ ΟΚΑΝΑ 
Στις 22/03/2011 υπογράφηκε Μνημόνιο Συναντί-
ληψης και Συνεργασίας κατά της όυσιοεξάρτη-
σης μεταξύ υπουργείου εθνικής Άμυνας (υΠε-
ΘΑ)  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 όμάδα εργασίας 
με βασικό στόχο την υλοποίηση των αντικειμένων 
του μνημονίου,  η οποία εκπόνησε Σχέδιο δρά-
σης ΥΠΕΘΑ/ΟΚΑΝΑ σε επίπεδο: α. συντονισμού, 
β. μείωσης της ζήτησης, γ. μείωσης της προσφο-
ράς και δ. ενημέρωσης, έρευνας και
αξιολόγησης. 
ειδικότερα σε επίπεδο πρόληψης προσδιορίστη-
καν – μέσω της συμμετοχής του Τμήματος Εφαρ-
μογών Πρόληψης στην εν λόγω όμάδα 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 δυνάμεων. Τα Κέντρα 
Πρόληψης ανταποκρινόμενα στην συγκεκριμένη 
συνεργασία ανέπτυξαν προληπτικές παρεμβάσεις 
σε όλα τα Σώματα των ενόπλων δυνάμεων. 
Πιο συγκεκριμένα, οι παραπάνω παρεμβάσεις 
απευθύνθηκαν σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυ-
σμού των ενόπλων δυνάμεων και υπολογίζεται 
– βάσει στοιχείων που έχουν αποσταλεί από τα 
Κέντρα Πρόληψης στο Τμήμα εφαρμογών Πρό-
ληψης  -   ότι στις παρεμβάσεις πρόληψης, για το 
έτος 2012, συμμετείχαν περισσότερα από 11.500  
στελέχη όλων των Σωμάτων των ενόπλων 
δυνάμεων.  
Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να 
παρουσιαστεί: α. η συνεργασία μεταξύ υπουρ-
γείου εθνικής Άμυνας και όΚανα στο πλαίσιο 
της όμάδας εργασίας σε θέματα Πρόληψης, β. η 
συνεργασία του Τμήματος εφαρμογών Πρόληψης 
με το Κέντρο εκπαίδευσης και εποπτείας του 
όΚανα για την πραγματοποίηση δράσεων 
ενημέρωσης και εκπαίδευσης σχετικών με 
παρεμβάσεις πρόληψης στις Ένοπλες δυνάμεις 
και, γ. η υλοποίηση παρεμβάσεων από τα 
Κέντρα Πρόληψης για το έτος 2012 στις Ένοπλες 
δυνάμεις μέσω της στατιστικής απεικόνισης και 
περιγραφής τους

Μ. Θετεκούς (1), Ε. Μάλλιου (2), Γ. Αργυρίου (3) 
(1)Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘωΝ», Αθήνα, (2) & (3) 

Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Για μία τάξη που συνεργάζεται και εκφράζεται
με αφορμή το πρόγραμμα «Στηρίζομαι στα πόδια 
μου» και μετά από συνεργασία μας με τις καθη-
γήτριες 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 συμμαθη-
τών και την συνεργασία
• την ένταξη εξωσχολικών δραστηριοτήτων των 
μαθητών στην μαθησιακή διαδικασία
• την αναγνώριση και έκφραση των συναισθη-
μάτων 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 δημιουργι-
κού προβληματισμού.

Ε. Κουρλέση ,  Γ. Ζορμπά , Β. Κυρίτση
Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων & Προαγω-
γής της Ψυχοκοινωνικής υγείας Π.ε. αχαίας
“Εκπαιδεύοντας τον Πολίτη του αύριο” - Δημοτικό 
Συμβούλιο Παίδων Πάτρας
Πρόκειται για ένα θεσμό μέσα από τον οποίο συ-
ναντιούνται ενήλικες και παιδιά και εκπαιδεύονται 
σε αξίες και στάσεις που προάγουν την ποιότητα 
ζωής και συμβάλλουν στη δημιουργική συνύπαρ-
ξη μέσα στη κοινότητα. 
μέσα από τον εν λόγω θεσμό δίνεται στους 
μαθητές της  ΣΤ’ τάξης  η ευκαιρία συμμετο-
χής στα κοινά, η δυνατότητα να αναπτύξουν 
πρωτοβουλίες, να αποκτήσουν εμπειρίες, να 
διαπαιδαγωγηθούν σε δημοκρατικές διαδικασίες, 
να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους 
και να κερδίσουν ψυχικά εφόδια. Το Κέντρο Πρό-
ληψης έχει την επιστημονική ευθύνη του θεσμού 
για 7η συνεχόμενη χρονιά και για τη λειτουργία 
του συνεργάζεται με την αντιδημαρχία Παιδείας 
του δήμου Πατρέων, καθώς και με δημοτικά 
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 συνερ-
γατικές διαδικασίες. 
Κατά την παρουσίαση του θεσμού του δημοτικού 
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 
«Όραμα», Έδεσσα
Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Πρόληψη και 
την Αντιμετώπιση της Παιδικής Επιθετικότητας 
στο Δημοτικό Σχολείο Εσωβάλτων της Περιφερει-
ακής Ενότητας Πέλλας
ό εκφοβισμός και η βία στο σχολείο μεταξύ μαθη-
τών, αποτελούν μια μορφή επιθετικής συμπερι-
φοράς με σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχοσυναι-
σθηματική ανάπτυξη του παιδιού και τη διαδικα-
σία της μάθησης. 
Έχει παρατηρηθεί ότι:
• Οι γονείς υποτιμούν το πρόβλημα της επιθετι-
κότητας. 
• 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 όικογένειας με 
στόχο την μείωση των περιστατικών επιθετικότη-
τας στο δημοτικό Σχολείο.
Συγκεκριμένα θα γίνει ανάλυση:
• Του  περιεχομένου της εκπαίδευσης των 
Συλλόγων Διδασκόντων και των Γονέων του 
δημοτικού Σχολείου εσωβάλτων.
• Της εμπειρίας των δασκάλων από την εφαρ-
μογή του εκπαιδευτικού υλικού «Το σπίτι των 
παιδιών» του Κ.Π. «Πυξίδα» στους μαθητές των 
τάξεων τους.
• Των εποπτικών συναντήσεων κατά την διάρ-
κεια εφαρμογής του προγράμματος. 
• Της συνεργασίας που προέκυψε μεταξύ των 
μελών που απαρτίζουν την σχολική κοινότητα 
(Σύλλογος Διδασκόντων, Σύλλογος Γονέων, 
Σχολικός Σύμβουλος, υπεύθυνη Σχολικών δρα-
στηριοτήτων, κ.ά.) 
• Των συμπερασμάτων από την υλοποίηση της 
παρέμβασης.  

Σ. χιώτη, α. αθανασόπουλος , μ. Φούσα 
Κέντρο Πρόληψης «αθηνά-Πρόμαχος», αθήνα
Η νέα τεχνολογία και η αξιοποίησή της στην 
Πρόληψη 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  
«Teen@gr»
Το βασικό «αξίωμα» της Πρόληψης αφορά στην 
ιδέα ότι η δημιουργική απασχόληση με οτιδήπο-
τε γεμίζει τον άνθρωπο με ενδιαφέροντα, ιδέες 
και επιτεύγματα,  αποτελεί το νούμερο ένα σύμ-
μαχο της Πρόληψης της εξάρτησης. Η ενεργητι-
κή στάση απέναντι στη ζωή, η ανάληψη ενεργών 
ρόλων απέναντι στα κοινωνικά θέματα προάγουν 
την δημιουργικότητά μας και βελτιώνουν την κοι-
νωνία μας. 
Το Κέντρο Πρόληψης  «αθηνά -υγεία» στην  προ-
σπάθειά 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 προβλημα-
τισμούς τους για τα κοινά.
Η δημιουργία διαδικτυακού τόπου ο οποίος 
φιλοξενεί την Teen@gr δίνει τη δυνατότητα για αλ-
ληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών – επισκεπτών, 
διευκολύνοντας  την πρόσβαση του αναγνω-
στικού κοινού στα τεύχη της εφημερίδας, ενώ 
προσφέρει πληροφορίες για συναφείς φορείς και 
υπηρεσίες.

χ. χρηστίδου υπεύθυνη αγωγής υγείας δ.δ. ε. 
Δυτ. Θεσ/νίκης 
Προγράμματα  Αγωγής Υγείας  για την πρόληψη 
και αντιμετώπιση φαινόμενων βίας και εκφοβι-
σμού στο σχολείο. Δυσκολίες 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 πρό-
ληψης στη σχολική κοινότητα.
Σκοπός της ανακοίνωσης είναι να συζητηθούν 
προτάσεις και καλές πρακτικές πρόληψης και 
αντιμετώπισης του φαινόμενου στο  πλαίσιο προ-
γραμμάτων αγωγής υγείας στο σχολείο. 
Υλικό & Μέθοδος: Γίνεται αναφορά σε προτεινό-
μενα προγράμματα έτσι όπως εφαρμόστηκαν σε 
σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πάνω 
στους θεματικούς άξονες της αγωγής υγείας: Ψυ-

χική υγεία - διαπροσωπικές σχέσει ς- επικοι-
νωνία &  αγωγή του ενεργού Πολίτη  - δικαιώ-
ματα - δημοκρατία.
Η μεθοδολογία στηρίζεται στη  βιωματική προσέγ-
γιση. όι δραστηριότητες στοχεύουν όχι μόνο στο 
επίπεδο των γνώσεων αλλά και των ικανοτήτων 
και των στάσεων των μαθητών/τριών, υιοθετώ-
ντας ενεργητικές πρακτικές μάθησης.
Συμπέρασμα: μολονότι υπάρχουν  δυσκολίες 
καταγράφεται η ανάγκη  εφαρμογής τέτοιων εκ-
παιδευτικών 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 βλέμ-
μα ιι        

Γκ. Εσαγιάν Κέντρο Πρόληψης «Ορφέας» Π.Ε. 
ροδόπης
Εγχειρίδιο για την Πρόληψη της Ουσιοεξάρτη-
σης (EKTEΠΝ / ΕΠΙΨΥ): Ένα παράδειγμα καλής 
πρακτικής;
Περιγράφεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επι-
κεντρωμένης παρέμβασης πρόληψης εξαρτησιο-
γόνων ουσιών, που πραγματοποιείται από το Κέ-
ντρο Πρόληψης Π.ε. ροδόπης (από το 2009 έως 
και σήμερα) σε δημοτικό σχολείο της Κομοτη-
νής, όπου φοιτούν αποκλειστικά αθίγγανοι. ό γενι-
κός  στόχος της είναι η πρόληψη των εξαρτήσεων 
και η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας. Κύ-
ρια ομάδα-στόχος είναι οι μαθητές και ενδιάμεσες 
ομάδες-στόχος οι γονείς και δάσκαλοι. Το πρό-
γραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση στη συνείδηση 
των αθιγγάνων (γονέων και
παιδιών) του ρόλου του σχολείου, ως κοινωνι-
κοποιητικός παράγοντας που συμβάλλει στην 
ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού και δρα 
προστατευτικά απέναντι στη χρήση ουσιών. όι 
άξονες της παρέμβασης βασίζονται στο εγχειρίδιο 
για την Πρόληψη της όυσιοεξάρτησης: Κατευθυ-
ντήριες 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 συμπε-
ριφορές 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 αποκομί-
στηκε από τη δράση (με έμφαση στην αξιολόγη-
σή της) σε συνάρτηση με τις κατευθυντήριες οδη-
γίες του εγχειριδίου για την Πρόληψη της όυσι-
οεξάρτησης.   

Κ. Κουνδουράκη, Κέντρο Πρόληψης «Θησέας 
Κυκλάδων»
Αξιολόγηση Παρεμβάσεων Πρόληψης Σταθερής 
Διάρκειας Και Συμμετοχής Σε Εφήβους
Στα πλαίσια ποιοτικής έρευνας αξιολόγησης του 
έργου του Κέντρου Πρόληψης «Θησέας Κυκλά-
δων» εντάσσεται και η αξιολόγηση των προγραμ-
μάτων σταθερής διάρκειας και συμμετοχής σε 
εφήβους (όμάδες εφήβων), της οποίας τα αποτε-
λέσματα 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 χρησι-
μοποιώντας μια ημιδομημένη, αφηγηματική 
συνέντευξη, την Επεισοδιακή Συνέντευξη (Flick, 
1998, 2000) και με μια μορφή ομάδας εστίασης, 
την Εστιασμένη Διεργασία 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 χαρακτηρι-
στικά 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,
2. τις δεξιότητες που πιστεύουν ότι αποκόμισαν: 
δεξιότητες λειτουργικού σχετίζεσθαι και προσω-
πικής ανάπτυξης και πώς τις αξιοποίησαν στην 
καθημερινότητά τους
3. τον τρόπο εκπαίδευσης και τη λειτουργία της 
ομάδας: εναλλακτικό μοντέλο μάθησης, που ενι-
σχύει τη δημιουργικότητα, αναγκαιότητα προσω-
πικής δέσμευσης και συμβολαίου εμπιστοσύνης 
και εχεμύθειας, επίδραση κοινωνικοπολιτισμι-
κού 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 εξαρτήσε-
ων και της Προαγωγής της Ψυχικής υγείας «Προ-
νόη», Κηφισιά, 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 παρού-
σα εισήγηση θα παρουσιαστούν δύο παραδείγμα-
τα αξιολόγησης τόσο στο κομμάτι της εκτίμησης 
αναγκών όσο και στο κομμάτι της αξιολόγησης 
της αποτελεσματικότητας. Σε ότι αφορά την αποτε-
λεσματικότητα  θα παρουσιαστεί ως παράδειγμα 
μια μελέτη αξιολόγησης της αποτελεσματικότη-
τας βραχείων ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων 
σε εφήβους και σε ότι αφορά την εκτίμηση ανα-
γκών θα παρουσιαστεί μια μελέτη διερεύνησης 
αναγκών και  στάσεων απέναντι σε προγράμματα 
διακοπής καπνίσματος στους εργαζόμενους του 
Δήμου Κηφισιάς. Θα συζητηθεί η μεθοδολογία 
και τα εργαλεία που χρησιμοποιηθήκαν, η πρακτι-
κή αξιοποίηση των ευρημάτων καθώς και η ση-
μασία κατευθυντήριων γραμμών, οδηγών και ερ-
γαλείων, όπως το εγχειρίδιο για την Πρόληψη της 
όυσιοεξάρτησης και η Βάση δεδομένων με ερ-
γαλεία αξιολόγησης ως υποστηρικτικό υλικό στα 
Κέντρα Πρόληψης

Ι. Μπάφη (1), ΕΚΤΕΠΝ / ΕΠΙΨΥ, Αθήνα
Εγχειρίδιο για την Πρόληψη της Ουσιοεξάρτησης: 
Εργαλείο για το σχεδιασμό παρεμβάσεων
Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται το εγχει-
ρίδιο για την Πρόληψη της όυσιοεξάρτησης: Κα-
τευθυντήριες Γραμμές και Σχεδιασμός Παρεμβά-
σεων. Η έκδοση αυτή δημιουργήθηκε με πρωτο-
βουλία του εΚΤεΠν, σε συνεργασία με τον όΚα-
να και με τη συμβολή της όμάδας Πρόληψης του 



ΕΚΤΕΠΝ. Βασίζεται σε υλικό του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Παρακολούθησης ναρκωτικών και Το-
ξικομανίας (EMCDDA), ενώ έχουν αξιοποιηθεί και 
άλλες αντίστοιχες εκδόσεις. 
Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει βασικές έννοιες και 
ορισμούς στον τομέα της πρόληψης της ουσιοε-
ξάρτησης, ενώ παράλληλα συγκεντρώνει τεκμη-
ριωμένο υλικό, όπως αυτό έχει προκύψει από 
σχετικές επιστημονικές μελέτες. επίσης, παρέ-
χει υποστήριξη για το σχεδιασμό παρεμβάσεων 
πρόληψης προτείνοντας και αναλύοντας βασι-
κούς άξονες σχεδιασμού και αξιολόγησης παρεμ-
βάσεων πρόληψης. επιπλέον, προκειμένου να δι-
ευκρινιστούν θεωρητικά ζητήματα και να παρου-
σιαστεί η πρακτική τους όψη, δίνονται και παρα-
δείγματα παρεμβάσεων. Η συγκεκριμένη έκδο-
ση αποτελεί μια προσπάθεια να αποτυπωθούν για 
πρώτη φορά στην ελλάδα βασικές αρχές και κα-
τευθυντήριες γραμμές στον τομέα της πρόληψης. 
Η υλοποίηση παρεμβάσεων στον τομέα της πρό-
ληψης της ουσιοεξάρτησης με βάση επιστημο-
νικά τεκμηριωμένα δεδομένα εμφανίζεται πλέ-
ον ως επιστημονική και επαγγελματική αναγκαι-
ότητα, αποκτώντας τα τελευταία χρόνια ολοένα 
και μεγαλύτερη σημασία. απαραίτητα προϋπόθε-
ση για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτε-
λεσματικότητας των παρεμβάσεων πρόληψης εί-
ναι η ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών, η δε 
ενσωμάτωσή τους σε σχετικά εγχειρίδια αποτε-
λεί σημαντικό εργαλείο στα χέρια των επαγγελμα-
τιών, τόσο στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων όσο 
και στην αξιολόγησή τους.

Ι. Μπάφη (1), Μ. Κυριακίδου (2), Θ. Γιγελόπουλος 
(3) και όμάδα εργασίας για την Πρόληψη του 
Καπνίσματος (4) 
(1) ΕΚΤΕΠΝ/ΕΠΙΨΥ, (2) Κέντρο Πρόληψης της 
εξάρτησης από τα ναρκωτικά και Προαγωγής 
της υγείας ΠυΞιδα (3) όΚανα (4) όμάδα εργασίας 
για την Πρόληψη του Καπνίσματος: ασκητοπού-
λου Β. (Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής υγείας ελΠι-
δα), Βλαχοπούλου μ. (Κέντρα Πρόληψης των 
εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνι-
κής Υγείας ΣΕΙΡΙΟΣ), Γιγελόπουλος Θ. (ΟΚΑΝΑ), 
διούδη Π. (Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων 
και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής υγείας 
Ξάνθης εΚΦραΣΗ), διονυσίου 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 ΣειριόΣ), Κυριακίδου 
μ. (Κέντρο Πρόληψης της εξάρτησης από τα 
ναρκωτικά και Προαγωγής της υγείας ΠυΞιδα), 
Μπάφη Ιουλία (ΕΚΤΕΠΝ/ΕΠΙΨΥ), Παπαδημητρίου 
Κυριακή (Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλο-
νίκης ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ), Σπυροπούλου Ε. (Κέντρο 
Πρόληψης των εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής υγείας διΚΤυό αλΦα) 
Μελέτη για την αποτελεσματικότητα της πρόληψης 
του καπνίσματος στη σχολική κοινότητα: Σχεδια-
σμός και αρχικά αποτελέσματα της αξιολόγησης 
του εκπαιδευτικού υλικού ΚΑΠΝΙΣΜΑ; ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ
Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι η παρουσί-
αση της μεθοδολογίας, καθώς και αρχικών απο-
τελεσμάτων, από την αξιολόγηση του προγράμ-
ματος πρόληψης του καπνίσματος ΚαΠνιΣμα; 
όχι εμειΣ. 
Η αξιολόγηση του προγράμματος ΚαΠνιΣμα; όχι 
εμειΣ βασίζεται στη μέθοδο της τυχαιοποιημένης 
ελεγχόμενης δοκιμής που περιλαμβάνει σύγκρι-
ση πριν και μετά την υλοποίηση του προγράμμα-
τος (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 αποτελε-
σματικότητας 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.
Παρόλο που η αξιολόγηση θεωρείται αναπόσπα-
στο 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 προγράμ-
ματος ΚαΠνιΣμα; όχι 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 ΚΥ-
ΚλαδΩν»
Αξιολόγηση Παρεμβάσεων Πρόληψης Σταθερής 
Διάρκειας 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 συμμε-
τοχής 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 χρησι-
μοποιώντας μια ημιδομημένη, αφηγηματική 
συνέντευξη, την Επεισοδιακή Συνέντευξη (Flick, 
1998, 2000) και με μια μορφή ομάδας εστίασης, 
την Εστιασμένη Διεργασία Ομάδας (Prokopiou, 
2005). Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη μέ-
θοδο της θεματικής ανάλυσης (Braun and Clarke, 
2006). όι 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 χαρακτηριστι-
κά 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) Δίκτυο Θεραπευτικών Υπηρεσιών 

ΓΕΦΥΡΑ - ΟΚΑΝΑ
Έκαστος στο είδος του… και στην πράξη… ΜΑΖΙ
Το Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και Προ-
αγωγής της Ψυχοκοινωνικής υγείας Π.ε αχαΐας 
και το Δίκτυο θεραπευτικών Υπηρεσιών ΓΕΦΥ-
ρα του όΚανα έχουν στενή συνεργασία από το 
1998 στην πόλη της Πάτρας. Ένας φορέας πρόλη-
ψης και ένας φορέας θεραπείας λειτουργούν συ-
νεργατικά 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 δυνατό-
τητα, 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 προοπτι-
κές συνεργασίας που ανοίχθηκαν.

Δ. Γκομώλη,  Π. Τσαπαρδώνη 
Κέντρο Πρόληψης Ηλείας «Παρεμβάσεις»
Μια άλλη συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς
όι προηγούμενες συναντήσεις μας με τους εκ-
παιδευτικούς δευτεροβάθμιας χαρακτηρίζονταν 
από μειωμένη συμμετοχή και αυξημένες αντιστά-
σεις αναγνώρισης του παιδαγωγικού τους ρόλου, 
μέσα σ’ έναν εκπαιδευτικό θεσμό που τους ενί-
σχυε στη μετάθεση της προσωπικής τους ευθύ-
νης, ακυρώνοντας κάθε προσπάθειά μας ευαι-
σθητοποίησής τους. με στόχο να καλλιεργήσου-
με ένα κλίμα αποδοχής και υποστήριξης σχεδι-
άζουμε πέντε σεμινάρια ευαισθητοποίησης για 
τις ανάγκες της εφηβείας και το ρόλο των εκπαι-
δευτικών στην ενίσχυση της κοινωνικής ταυτό-
τητας του εφήβου. εκεί αναδύεται η απαξίωση 
και η μοναξιά που βιώνουν οι ίδιοι μέσα στο σχο-
λείο. Ένα δεύτερο εργαστήρι σχεδιάζεται με στό-
χο να αναδειχθούν οι παράγοντες που διαμορφώ-
νουν κλίμα αναγνώρισης και αξίας μέσα στο σχο-
λείο (δυσλειτουργία ρόλων εντός σχολικού συ-
στήματος, 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 βιώ-
νουν σχεδιάζεται ένα τρίτο εργαστήρι. Μ’ ένα συμ-
βολικό τρόπο αντανακλάται στους εκπαιδευτικούς 
το τι συμβαίνει στο μικροσύστημά τους- τον σύλ-
λογο, την δυναμική των ρόλων και της επικοινω-
νίας τους. Η ομάδα συνθέτει τον νέο ρόλο του εκ-
παιδευτικού 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 εκπαι-
δευτικός απέναντι στις επιθετικές συμπεριφορές, 
προκειμένου να υπηρετήσει τους στόχους του 
σχολείου για καλλιέργεια αξιών και δεξιοτήτων 
στους μαθητές.

α. δημήτριου Κ. Σκόνδρας, λ. Τραυλού, χ. 

λουκίδης, ι. Σταθοπούλου, α. μπαζάκα  Κέντρο 
Πρόληψης Αιτωλ/νίας «Οδυσσέας»
Οι τεχνικές της ενεργητικής ακρόασης και της 
αναπλαισίωσης ως εναλλακτικές παρεμβάσεις 
στην αντιμετώπιση της συμπτωματικής συμπερι-
φοράς 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 μα-
θητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
υλικό κ΄ μέθοδος: Η παρέμβαση έγινε σε 16 
σχολικούς συμβούλους και σε 210 εκπαιδευτι-
κούς Π.ε. (7ης και 9ης Περιφέρειας)σε χρονικό 
εύρος 6 μηνών του σχολικού έτους 2012-13 και 
ακολούθησε follow-up και εποπτεία των τεσσά-
ρων (δειγματοληπτικά) μελετών περίπτωσης. ό 
τρόπος παρέμβασης περιελάμβανε δύο μέρη: α) 
θεωρητική επιμόρφωση όλων των διαταραχών 
της παιδικής ηλικίας και β) βιωματικές ομάδες 
εργασίας για την ευαισθητοποίηση στις εναλλα-
κτικές τεχνικές της ενεργητικής ακρόασης και της 
αναπλαισίωσης
αποτελέσματα: α) Περιγραφικά δίνονται τα στάδια 
εξέλιξης των εκπαιδευτικών απέναντι στη συ-
μπτωματική συμπεριφορά, β)αναλύονται τέσσερις 
μελέτες περίπτωσης (case studies) παιδιών 
(Asperger Syndrome, ΔΕΠΥ (ADHD), Σχολική φο-
βία, 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, αναπλαι-
σίωση, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, συμπτωματι-
κή συμπεριφορά

Λ. Ηλιοπούλου, Β. Κούτρας, Σ. Γκόντα, Κ. Κομνη-
νού, Β. μπασογιάννη, ε. Φείδη  
Κέντρο Πρόληψης  των εξαρτήσεων & Προαγω-
γής της Ψυχοκοινωνικής υγείας ν. ιωαννίνων 
«Σχεδία»
Υπηρεσίες Συμβουλευτικής στην εκπαιδευτική και 
ευρύτερη τοπική κοινότητα
Το Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και Προα-
γωγής της Ψυχοκοινωνικής υγείας «Σχεδία» πα-
ρέχει από την ίδρυσή του ως σήμερα, συμβου-
λευτική σε μαθητές λυκείου, εκπαιδευτικούς, γο-
νείς στο χώρο του σχολείου. από το μάιο του 
2011 επέκτεινε τη δραστηριότητά του στον τομέα 
της συμβουλευτικής στην ευρύτερη κοινότητα. εί-
ναι ιδιαίτερα σημαντικό τα άτομα και η οικογένεια 
να δέχονται εγκαίρως  υποστήριξη, ώστε να προ-
λαμβάνονται ψυχικές διαταραχές και προβλήμα-
τα συμπεριφοράς. Έτσι ένα βασικό κομμάτι των 
δράσεων του ΚΠ αποτελεί πλέον και η υποδο-
χή αιτημάτων βοήθειας από νέους, γονείς και εκ-
παιδευτικούς. 
Στην πλειοψηφία τους οι ενδιαφερόμενοι ήταν μη-
τέρες, γονείς, νεαροί ενήλικες και έφηβοι. Τα αιτή-
ματα αφορούσαν στη διαχείριση συναισθημάτων, 
διαχείριση άγχους, προβληματική χρήση - εθι-
σμό από το διαδίκτυο, διαχείριση διαζυγίου, απώ-
λειας, πένθους, βελτίωση τρόπων επικοινωνίας, 
βελτίωση σχέσεων στην οικογένεια, στήριξη στο 
γονεϊκό ρόλο, αντιμετώπιση επιθετικότητας, φο-
βίες, κακοποίηση, χαμηλή αυτοεκτίμηση, διαπρο-
σωπικές 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 κοινω-
νικοοικονομική κατάσταση, αφετέρου με τη δι-
εύρυνση του πεδίου δράσεων του Κέντρου Πρό-
ληψης και την αναγνώρισή τους  από την τοπι-
κή κοινωνία.

ι. λιάτσικος , ι. Κυρίτση, ε. αλαμπάνου, Β. 

αισώπου
δίκτυο υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης 
Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ, Εξάρχεια, Αθήνα 
23 χρόνια ΠΗΓΑΣΟΣ: Από τη Κινητή Μονάδα Ενη-
μέρωσης και Πρόληψης στην Επικεντρωμένη 
Κοινοτική Παρέμβαση
Στην εισήγηση θα παρουσιασθούν στοιχεία από 
την 23ετή λειτουργία της Κινητής μονάδας ενη-
μέρωσης ΠΗΓΑΣΟΣ. Το σύνολο του έργου της και 
οι συνεργασίες της στα 23 χρόνια λειτουργίας της 
και πως εξελίχθηκαν μαζί με τις ανάγκες της ελ-
ληνικής κοινωνίας. όι ανάγκες που κλήθηκε να 
καλύψει, από την εποχή που υπήρχαν υπηρεσί-
ες αντιμετώπισης της τοξικοεξάρτησης μόνο σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μέχρι το Δεκέμβριο του 
2012 όπου νέες ανάγκες και δεδομένα οδήγησαν 
στην μετεξέλιξη της μονάδας σε μονάδα Κοινοτι-
κής Παρέμβασης. 
 Η Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης ΠΗΓΑΣΟΣ μετα-
κινήθηκε, ακολουθώντας τις νέες προκλήσεις και 
ευκαιρίες για εξέλιξη, σε Κέντρο Κοινοτικής Πα-
ρέμβασης. λόγοι που αρχικά οδήγησαν σε συρ-
ρίκνωση του κυρίως έργου της, από παρεμβά-
σεις σε όλη την ελλάδα με την χρήση του διώρο-
φου λεωφορείου σε παρεμβάσεις χωρίς τη χρή-
ση του λεωφορείου, διαμόρφωσαν νέες συνθή-
κες και ευκαιρίες για μετεξέλιξη σε μια μονά-
δα με σταθερή βάση στην αθήνα και επικέντρω-
ση του έργου της στο ιστορικό κέντρο της αθήνας. 
Παράλληλα ανέπτυξε ένα χώρο δημιουργικό, φι-
λικό, εστιασμένος σε νέους υψηλού κινδύνου για 
χρήση ουσιών και άλλων αποκλινουσών  συμπε-
ριφορών. Ένα στέκι που αποτελεί  έναν μεταβα-
τικό 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 συνεργασί-
ας σε επίπεδο πρόληψης”
Η PRAKSIS είναι μία ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπι-
κή, μη Κυβερνητική όργάνωση, με βασικό σκο-
πό την εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού και 
τη στήριξη κοινωνικά ευάλωτων ομάδων μέσω 
παροχής ιατρικών, νομικών, συμβουλευτικών και 
ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών. Η φιλοσοφία λει-
τουργίας έγκειται σε ένα ολιστικό μοντέλο παρέμ-
βασης με στόχο την ενδυνάμωση, τη στήριξη και 
την επανένταξη των κοινωνικοοικονομικά απο-
κλεισμένων ατόμων, ομάδων, κοινοτήτων, ανε-
ξάρτητα από πολιτικές, κοινωνικές, φυλετικές, 
θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις. 
Βασικές αρχές του καταστατικού χάρτη, αποτε-
λούν η αλληλεγγύη και η συνεργασία προς όφε-
λος 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 δικτύ-
ωση και η συνεργασία αποτελούν βασικό στοιχείο 
στο στρατηγικό σχεδιασμό των δράσεων. 
Στην παρουσίαση θα αναδειχθούν παραδείγματα 
συνεργασιών με Κέντρα Πρόληψης, όΚανα, 
μΚό, μονάδα ελέγχου λοιμώξεων του νοσοκο-
μείου ευαγγελισμός, αριστοτέλης, κοινές παρεμ-
βάσεις 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 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 αυ-
τοδιοίκησης, 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, δΗ.μό.Π. “ν. 
μώρος”
Δικτύωση Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Φροντί-
δας & Υγείας στην Κέρκυρα - ο ρόλος του Κέ-
ντρου 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 εμπει-
ρία στη δράση στην κοινότητα και ρόλο καταλυ-
τικό, από τη δημιουργία τους, στην ανάπτυξη συ-
νεργασιών και δικτυώσεων.
ως κατ’ εξοχήν φορείς πρόληψης των εξαρτή-
σεων 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 εξασφαλι-
σθεί η συνέχεια της φροντίδας και αποτελεσμα-
τικότερη 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 παρουσί-
αση της δικτύωσης των Α’θμιων Υπηρεσιών 
Φροντίδας & υγείας στην Κέρκυρα, να αποτελέσει 
έναυσμα για συζήτηση σχετικά με την αναγκαιό-
τητα 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) & (2) δίκτυο υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαι-
ρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ, (3) Υπεύθυνη Αγωγής 
υγείας δδε α΄ αθήνας 
Εκπαίδευση Διευθυντών Γυμνασίων στην προώ-
θηση της πρόληψης στη Σχολική Κοινότητα
Σκοπός της εισήγησης αυτής είναι η παρουσίαση 
του Καινοτόμου Προγράμματος εκπαίδευσης δι-
ευθυντών Γυμνασίων ΔΔΕ Α΄ Αθήνας, που πραγ-
ματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του 
δικτύου υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Πα-
ρέμβασης ΚΕΘΕΑ με το Γραφείο Αγωγής Υγείας 
της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης α΄ 
αθήνας. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμ-
μα περιλαμβάνει εκπαίδευση διευθυντών στην 
Προώθηση της Πρόληψης και στη διαχείριση πε-
ριστατικών βίας, παραβατικότητας και χρήσης ου-
σιών στη σχολική Κοινότητα. 
Η ανάγκη για υλοποίηση της εκπαίδευσης των 
διευθυντών αναδύθηκε ως συνέχεια δεκάδων 
προηγούμενων εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε 
εκπαιδευτικούς της συγκεκριμένης διεύθυνσης. 
ανέδειξε δηλαδή και το αίτημα των ανθρώπων 
που συντονίζουν και διευθύνουν σχολικές μονά-
δες με στόχο να ενισχύσουν δράσεις πρόληψης 
και να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν απο-
τελεσματικότερα περιστατικά παραβατικότητας 
και χρήσης ουσιών καθώς και να προωθήσουν 
τη δικτύωση του σχολείου με φορείς ψυχικής 
υγείας.
Συνολικά εκπαιδεύτηκαν 45 Διευθυντές Γυμνα-
σίων 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 εξέ-
λιξη. επίσης αναμένεται να φανεί τη νέα σχολική 
χρονιά ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης εκπαί-
δευσης η ανάληψη πρωτοβουλιών από πλευράς 
διευθυντών αναφορικά με την προώθηση 
προγραμμάτων αγωγής υγείας στα σχολεία τους 
και στην προώθηση δράσεων πρόληψης. 
Η παραπάνω εκπαίδευση - δικτύωση ως από-
σταγμα της μακροχρόνιας – με σεβασμό στα πλαί-
σια - συνεργασίας του ΚΕΘΕΑ και του θεσμού 
υπεύθυνης αγωγής υγείας αποτελεί ελπιδοφό-
ρα πρόταση για  την αντιμετώπιση των προβλη-
μάτων που επιβαρύνουν την σημερινή ελληνική 
πραγματικότητα.

Δ΄ομάδα εργασίας Το ανθρώπινο δυναμικό της 
πρόληψης και οι φορείς πρόληψης μπροστά 
στις νέες πραγματικότητες

Έ. Αγατζάν - Θανοπούλου, Π. Κάλφας, Α. Κόκκα,   
Α. Παπαϊωάννου,  Ε. Σταματέλου,   Κ. Τσεβάς ,  Ι. 
Φίλης ,  μ. Φλεβάρης 
δίκτυο υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης 
Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ
Η συμμετοχή και ο ρόλος των εθελοντών σε ένα 
πρόγραμμα ενδεδειγμένης παρέμβασης πρόλη-
ψης στο Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαι-
ρης 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 δικτύου υπηρεσιών 
Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ, 
απευθύνεται  σε μαθητές (ηλικίας 11-16), ανεξαρ-
τήτως φύλου, εθνικότητας και κοινωνικοοικονο-
μικής 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 παραβα-
τικές συμπεριφορές και η χρήση εξαρτησιογόνων 
ουσιών.
εδώ δραστηριοποιούνται οι εθελοντές, εμείς, μια 
διεπιστημονική ομάδα, που απαρτίζεται από φοι-
τητές τριτοβάθμιας και μεταπτυχιακής εκπαίδευ-
σης, διδακτορικούς, εκπαιδευτικούς, διαφορε-
τικών ειδικοτήτων και ηλικιών, δύο φορές την 
εβδομάδα από 2 ½ ώρες, με συνολικό δυναμικό, 
32 εθελοντών και 21 μαθητών. 
ό στόχος του άρθρου είναι  διττός: α) να αναδει-
χθεί 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 ανατροφο-
δοτικές και ατομικές συναντήσεις, εκπαιδευτικά 
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 δήμου Κηφισιάς “ΠρόνόΗ”
Υλοποίηση βραχειών παρεμβάσεων καθολικής 
πρόληψης για μαθητές δημοτικού σχολειού. Μια 
συνεργασία  επαγγελματιών, εθελοντών και σχο-
λικής κοινότητας
Η ομάδα εθελοντών του Κέντρου Πρόληψης χρή-
σης εξαρτησιογόνων ουσιών δήμου Κηφισιάς 
- όΚανα «ΠρόνόΗ» ξεκίνησε το 2007 με κύριο 
στόχο τη προαγωγή της φιλοσοφίας της πρωτο-

γενούς πρόληψης στη κοινότητα. όι βασικοί άξο-
νες που διέπουν την ομάδα εθελοντών της «Πρό-
νόΗ» είναι η ενημέρωση, η εκπαίδευση, η συ-
νεργασία, η συμμετοχή και η κινητοποίηση στο 
έργο της πρόληψης με απώτερο σκοπό τον πολ-
λαπλασιαστικό της χαρακτήρα. ανάμεσα στις δρά-
σεις της ομάδας , βασικό μέλημα είναι η ευαι-
σθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σε θέματα  
πρόληψης. Πιο συγκεκριμένα, ο ρόλος του εθε-
λοντή 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’  Δημοτικού και Ε’ - ΣΤ’ 
Δημοτικού αντίστοιχα . Θεωρώντας ότι το Δημοτι-
κό σχολείο αποτελεί το πιο πρόσφορο έδαφος για 
την ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξι-
οτήτων, και όντας καταρτισμένοι από την επιστη-
μονική ομάδα της «ΠρόνόΗ», οι εθελοντές συμ-
μετέχουν ενεργά στα παραπάνω προγράμματα 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Στην εισήγηση θα παρουσιαστεί  το δίκτυο 
εθελοντών του Κ.Π. «ΠρόνόΗ» καθώς και τα 
προγράμματα Βραχείας Παρέμβασης για τους 
μαθητές δημοτικού. μια  συνεργασία επαγγελμα-
τιών, εθελοντών και Σχολικής Κοινότητας.

Σ. Καραβασίλη, Σ. ελευθερίου
Δημοτική Ομάδα Πρόληψης Γεροσκήπου, Πάφος
Του πατρός και του υιού
Το φθινόπωρο του 2004 δημιουργήθηκε ένα ‘Κό-
μικς’ για τις ανάγκες του περιοδικού της Δημο-
τικής 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 φιλοσο-
φία του περιοδικού. Παρορμητικός και επιρρεπής 
στις γκάφες, ο μικρός φίλος μας δελεάζεται 
από κάθε τι το απαγορευμένο. ό 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 περισσότε-
ρες γκάφες.
Στο τέλος, βέβαια, ο Ζήσης βρίσκει πάντα το 
δρόμο του, διαπιστώνοντας κάθε φορά ότι οι με-
τρημένες και μελετημένες ενέργειες δεν κάνουν 
τη ζωή λιγότερο συναρπαστική!
Στην παρουσίαση αυτή θα παρακολουθήσουμε 
τη δράση της δημοτικής όμάδας Πρόληψης 
του Δήμου Γεροσκήπου (Πάφος) που προχωρά 
παράλληλα με τον Ζήση. 

Ά.Παπαγιάννη, Θ. Θεοδώρου 
Κέντρο πρόληψης «αριαδνΗ», 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 επο-
χή  ραγδαίων  αλλαγών  σε  όλα  τα  επίπεδα.  Η 
μη προβλεψιμότητα έχει κάνει τα άτομα, τις οικο-
γένειες και ευρύτερα τις κοινωνικές ομάδες  να 
κλυδωνίζονται. Στις  μέρες  μας,  έχοντας εκλείψει  
ήδη  το  στέρεο  έδαφος  που  παρείχε  η  κοινότη-
τα  στην  παράδοση,  αναδεικνύεται  έντονη η ανά-
γκη 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. ό σύγχρονος άνθρωπος ή ο «κρίσι-
μος» 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. όι 
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, δίκτυο Πρόληψης και 
Έγκαιρης Παρέμβασης, ΚΕΘΕΑ
Διερευνώντας 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 πο-
λύπλευρης κρίσης που διέρχεται η ελληνική κοι-
νωνία, 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 σχεδι-
ασμός  και να λειτουργήσει διευκολυντικά για τον 
επαγγελματία που ασχολείται με την ψυχική υγεία. 
εξειδικεύοντας στους πληθυσμούς στους οποίους 
εστιαζόμαστε, με σκοπό την ενίσχυση της πρό-
ληψης 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?
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 «ΦαρόΣ»
(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 όυσιών και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής υγείας (Κ.Π.) στα μέσα της δε-
καετίας του 1990 είναι αποτέλεσμα τριών κυρίως 
παραγόντων:
1. Η ραγδαία αύξηση της χρήσης ουσιών στις νε-
αρές 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 σημαντι-
κούς διακρατικούς θεσμούς (π.χ.  Συμβούλιο της 
ευρώπης, Π.ό.υ. κλπ ) και η καταρχήν αποδοχή 
από μεγάλο τμήμα της επιστημονικής κοινότητας 
της αντίληψης ότι πρόληψη της χρήσης εξαρτησι-
ογόνων ουσιών, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί 
αλλιώς, παρά ως τμήμα μιας ευρύτερης στρα-

τηγικής 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 όΚανα 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 «στήθη-
καν» 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 κατεξοχήν δομή στον χώρο των Κοινω-
νικών 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 γνωριμί-
ας, 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 μΚό της αυτοδιοίκησης, 
όπου θα μπορούσαν να «γίνονται κάποια πράγμα-
τα πιο ευέλικτα».
Γ.  Η «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΡωΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΛΗ-
ΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑ 
ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΚΟΙΝωΝΙΚΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ   
ό 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, Εργαστή-
ριο διερεύνησης ανθρώπινων Σχέσεων, Κέντρο 
διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, 
ΠΕΘΕΑ «Αργώ»). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα από 
την εξ αιτίας της εμπιστοσύνης στην πρωτοβου-
λία 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 δημιουρ-

γούσε 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. 
δ. Η εμΠλόΚΗ Τόυ όΚανα Και Η εΞαρΤΗΣΗ 
ΤΩν Κ.Π. αΠό ΤΗν διΚΗ Τόυ αΒεΒαιόΤΗΤα 
ας έρθουμε τώρα και στον όΚανα. ας θυμηθού-
με 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 όΚανα: επιστημονικός επόπτης 
μικρών τοπικών οργανισμών, στους οποίους 
θα έβαζε κάποιες νόρμες και θα τις έλεγχε. όι 
οργανισμοί μετά από μια αρχική πιλοτική φάση, 
θα ισχυροποιούνταν εντός του χώρου των αυτοδι-
οικητικών 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 προϋπολογι-
σμούς των δήμων και των νομαρχιών, κωδικού 
για αυτό τον σκοπό. Το υπουργείο υγείας συνέχισε 
να δίνει το 50%, μέσα από το προϋπολογισμό του 
όΚανα (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.. 
ό όΚανα, ως οργανισμός κάτω από την πίεση 
της κοινής γνώμης άρχισε να αναπτύσσεται ο 
ίδιος για την κάλυψη της «μαύρης λίστας» των αν-
θρώπων που ζητούσαν ένταξη στα προγράμματα 
υποκατάστατων, αλλά με όχι ανάλογη αύξηση του 
προϋπολογισμού του. 
Κάποια στιγμή η ανάγκη χρηματοδότησης του 
όΚανα είχε εχθρό την υποχρέωσή του να χρη-
ματοδοτεί 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 αυτοτε-
λών Πόρων της αυτοδιοίκησης.
Συμπερασματικά οι ίδιοι οι καινοτόμοι παράγοντες 
λειτουργίας  των Κ.Π., επειδή ακριβώς εισήχθη-
σαν σε ένα γενικότερο οικονομικό, κοινωνικό, 
πολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο στασιμότητας, 
ή προϊούσας κατάρρευσης, δεν μπόρεσαν να 
αποδώσουν όλα αυτά τα οποία προέβλεπε το αρ-
χικό «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».

αΝαρτΗΜεΝεσ αΝαΚοιΝώσεισ
Β. Αλεξάκη, Α. Αλεξάκη, Δ. Γιαννοπούλου,  Ομάδα 
εθελοντών «Προνόη», 
Κέντρο Πρόληψης δήμου Κηφισιάς “ΠρόνόΗ”
2o Εφηβικό Φεστιβάλ Διαφημίσεων Πρόληψης 
των Εξαρτήσεων του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτή-
σεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
Δήμου Κηφισιάς - ΟΚΑΝΑ  “Προνόη”
Το Κέντρο Πρόληψης «ΠρόνόΗ», γιορτάζοντας 
τα 10 χρόνια λειτουργίας του με δράσεις πρόλη-
ψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχο-

κοινωνικής υγείας που απευθύνονται σε γονείς, 
μαθητές και εκπαιδευτικούς, διοργάνωσε,  το 2ο 
εφηβικό Φεστιβάλ διαφημίσεων Πρόληψης των 
εξαρτήσεων, το μάρτιο του 2012.
Στο πλαίσιο του προγράμματος «είμαι κι εγώ 
στην Πρόληψη» που υλοποιείται από την «Πρό-
ΝΟΗ», σε συνεργασία με το Γραφείο Αγωγής Υγεί-
ας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Β’ Διεύ-
θυνσης  αθηνών, οι μαθητές είχαν  τη δυνατότητα 
να δημιουργήσουν μια διαφήμιση για την πρόλη-
ψη της εξάρτησης από το κάπνισμα, το αλκοόλ, τα 
ναρκωτικά και το διαδίκτυο με την μορφή αφίσας, 
video ή ραδιοφωνικού spot, αλλά και παράλληλα 
να ενημερωθούν με υπευθυνότητα και εγκυρότη-
τα για τις εξαρτήσεις και να αναλάβουν δράση ευ-
θύνης και κριτικής σκέψης. 
Την ημέρα του Φεστιβάλ (31/3/2012), από τις 5 το 
απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, στην αίθουσα του 
Πολιτιστικού του δημαρχείου της Κηφισιάς εκτέ-
θηκαν  όλα τα μαθητικά έργα, που είχαν  συγκε-
ντρωθεί στα πλαίσια του προαναφερθέντος προ-
γράμματος. Η  έκθεση πλαισιώθηκε  από συναυ-
λία, όπου συμμετείχαν  ερασιτεχνικά συγκροτή-
ματα από σχολεία των Γυμνασίων και Λυκείων 
Κηφισιάς - ερυθραίας - εκάλης - αγ. Παρασκευ-
ής. (Η διάρκεια της συναυλίας ήταν 3 ώρες,  από 
τις 19:00 έως τις 22:00)
Την απόγευμα της ίδιας μέρας (19:00 - 19:30) η 
κριτική επιτροπή βράβευσης,  ανακοίνωσε  του 
νικητές του διαγωνισμού καθώς και το δώ-
ρο-έκπληξη! Το δώρο ήταν η προβολή της νικητή-
ριας διαφήμισης από όλα τα μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης, τοπικής και εθνικής εμβέλειας.
Στην κριτική επιτροπή συμμετείχαν : η Πρόεδρος 
του όΚανα, κ. μένη μαλλιώρη, η Πρόεδρος 
της ΠρόνόΗ, κ. αγγελική Πιτίδη, ο δήμαρχος 
Κηφισιάς, κ. νίκος χιωτάκης, , ο Πρόεδρος του 
Πολιτιστικού όργανισμού του δήμου Κηφισιάς, κ. 
εμμανουήλ Κουρμαδιάς, ο υπεύθυνος αγωγής 
υγείας του υπουργείου Παιδείας ,κ.   Παντελής  
Ξενίας. 
Πρόκειται για μια πολύ σημαντική δράση για το 
δήμο Κηφισιάς, αλλά  και για τους μαθητές ,τους 
γονείς και τους εκπαιδευτικούς , σε μια εποχή, 
ιδιαίτερα επιβαρημένη ,  στην οποία  αυξάνεται 
η τάση για εξάρτηση από ουσίες και από το 
διαδίκτυο. Η όλη διαδικασία κινητοποίησε  τους 
μαθητές να αναδείξουν την δημιουργικότητα τους, 
το ομαδικό τους πνεύμα και να ευαισθητοποιη-
θούν ιδιαίτερα στην πρόληψη της χρήσης ουσιών 
ή εξαρτητικών συμπεριφορών ,τόσο για τη δική 
τους προστασία, όσο και για την οργάνωση 
συλλογικών δράσεων προστασίας στο χώρο 
του σχολείου τους και το ευρύτερο κοινωνικό 
περιβάλλον τους. 
με την παρούσα εργασία σκοπεύουμε να προ-
βάλλουμε τα καλύτερα βίντεο  που δημιούργησαν 
οι  μαθητές για την πρόληψη των εξαρτήσεων και 
των εξαρτητικών συμπεριφορών , αναδεικνύο-
ντας , ότι οι καλύτεροι ¨διαφημιστές¨ του έργου 
μας είναι οι ίδιοι οι συνεργάτες μας!

Β. Ασκητοπούλου (1),  Γκ. Εσαγιάν (2), και Ομάδα 
εργασίας για την Πρόληψη του Καπνίσματος (3) 
(1)  Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και Προ-
αγωγής της Ψυχοκοινωνικής υγείας ανατολικής 
Θεσσαλονίκης ΕΛΠΙΔΑ, (2) Κέντρο Πρόληψης των 
εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνι-
κής υγείας Π. ε. ροδόπης «όρΦεαΣ», (3) όμάδα 
εργασίας για την Πρόληψη του Καπνίσματος: 
ασκητοπούλου Β. (Κέντρο Πρόληψης των 
εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνι-
κής υγείας ελΠιδα), Βλαχοπούλου μ. (Κέντρα 
Πρόληψης των εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΣΕΙΡΙΟΣ), Γιγελόπουλος 
Θ. (ΟΚΑΝΑ), Διούδη Π. (Κέντρο Πρόληψης των 
εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνι-
κής υγείας Ξάνθης εΚΦραΣΗ), διονυσίου Π. (Κέ-



ντρο 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 ΣειριόΣ), Κυριακίδου 
μ. (Κέντρο Πρόληψης της εξάρτησης από τα 
ναρκωτικά και Προαγωγής της υγείας ΠυΞιδα), 
Μπάφη Ιουλία (ΕΚΤΕΠΝ/ΕΠΙΨΥ), Παπαδημητρίου 
Κυριακή (Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλο-
νίκης ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ), Σπυροπούλου Ε. (Κέντρο 
Πρόληψης των εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής υγείας διΚΤυό αλΦα) 
Καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης του καπνίσμα-
τος  για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δ’, 
Ε΄, Στ΄ τάξεις) «Κάπνισμα; Όχι εμείς» 
όι έρευνες υποδεικνύουν ως ηλικία έναρξης του 
καπνίσματος τα 15,2 έτη, ενώ ως ηλικία πρώτης 
δοκιμής τα 13-14 έτη. Σύμφωνα με πρόσφατα 
δεδομένα, το 3,3% των ελλήνων μαθητών έχουν 
καπνίσει έστω και μια φορά στη ζωή τους. όι 
έρευνες δείχνουν ακόμη ότι το κάπνισμα είναι 
αποτέλεσμα μάθησης που συντελείται με την πα-
ρατήρηση και τη μίμηση κοινωνικών προτύπων, 
όπως αγαπητών προσώπων από το οικογενειακό 
ή φιλικό περιβάλλον και κυρίως των γονιών, 
δασκάλων και ομοτίμων.   Η μετάβαση από το 
δημοτικό στο γυμνάσιο αποτελεί κρίσιμη περίοδο 
στη διαμόρφωση των αντιλήψεων και των 
στάσεων σχετικά με το κάπνισμα.  Η αρνητι-
κή στάση για το κάπνισμα που έως τότε έχει 
,ενδεχομένως, υιοθετηθεί από τα παιδιά αυτής της 
ηλικίας, μπορεί να αμβλυνθεί  και να μετατραπεί 
σε ανοχή στο κάπνισμα της  παρέας ή ακόμα και 
σε πειραματισμό. επομένως, σημαντική κρίνεται 
η υλοποίηση παρεμβάσεων πρόληψης σε παιδιά 
δημοτικού προτού αποδυναμωθούν οι ισχυρές 
μέχρι τότε αντιστάσεις που έχουν καλλιεργηθεί 
από το περιβάλλον απέναντι στο κάπνισμα.  
λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα η 
όμάδα εργασίας  σχεδίασε το πρωτότυπο ολιστικό 
πρόγραμμα «Κάπνισμα; Όχι εμείς», το οποίο 
παρεμβαίνει στους :
• μαθητές 10-12 χρόνων (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξη) 
• συλλόγους των εκπαιδευτικών για την 
υιοθέτηση μιας πολιτικής για ένα «σχολείο χωρίς 
καπνό» και 
• στους γονείς τους οποίους προσπαθεί να 
εμπλέξει στο πρόγραμμα με την οργάνωση 
ενημερωτικών συναντήσεων και δραστηριοτήτων 
ανάλογων με αυτές στα οποίες συμμετέχουν οι 
μαθητές.
Στο συνέδριο παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό 
υλικό, το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο στηρί-
χθηκε, η μεθοδολογία  και οι τεχνικές που προτεί-
νει, η μέθοδος αξιολόγησης  που υιοθετεί και τα 
πρώτα συμπεράσματα από την εφαρμογή του.

Ε. Γεωργακοπούλου, Μ. Χατζηγεωργιάδου 
Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγω-
γής της ψυχοκοινωνικής υγείας περιφερειακής 
ενότητας Κιλκίς «νΗρεαΣ» 
Πρόγραμμα πρόληψης εξάρτησης από το διαδί-
κτυο με τίτλο: “Παράθυρα κινδύνου” βασισμένο 
στη φιλοσοφία και στη μεθοδολογία των ομοτίμων
Η παρούσα ανακοίνωση αφορά στην παρουσί-
αση προγράμματος αγωγής υγείας που υλοποι-
είται από το Γυμνάσιο Ευρωπού το τρέχον σχο-
λικό έτος και αφορά στην χρήση του διαδικτύου 
από τους μαθητές και στην πρόληψη της εξάρτη-
σης. Το πρόγραμμα έχει τον τίτλο: “Παράθυρα κιν-
δύνου” και βασίζεται στη φιλοσοφία και στη μεθο-
δολογία των ομοτίμων. Η συγκεκριμένη μεθοδο-
λογία περιλαμβάνει την εκπαίδευση των εφήβων 
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα από συνομηλί-
κούς τους και όχι από επαγγελματίες πρόληψης 
και στηρίζεται στο μοντέλο μίμησης και επιρροής 

συνομηλίκων ακριβώς γιατί θεωρεί ότι οι έφηβοι 
μιλούν πιο εύκολα στους συνομηλίκους τους όχι 
μόνο γιατί έχουν πολλά κοινά μεταξύ τους αλλά 
και γιατί μιλούν την ίδια γλώσσα. Όταν μάλιστα οι 
έφηβοι αυτοί βρίσκονται ήδη σε ομάδες και έχει 
δημιουργηθεί μεταξύ τους σχέση εμπιστοσύνης 
και υποστήριξης είναι πιο εύκολο να εκφράσουν 
τις απόψεις τους και τους προβληματισμούς τους. 
όι κύριες αρχές της μεθοδολογίας των ομοτίμων 
είναι η αυτονομία, η συναπόφαση, η συνεργασία 
και η συμμετοχή των εφήβων. Στην ανακοίνω-
ση παρουσιάζονται ο σκοπός και οι βασικοί στό-
χοι του προγράμματος και περιγράφεται η συνολι-
κή πορεία βήμα προς βήμα, στο σχεδιασμό, στην 
υλοποίηση και στην αξιολόγησή του.

Ι. Κυρίτση, Μ.  Γιδαράκου, Σ. Τσιώτρα, Α. Μαρκου-
ίζου, Χ. Γώγου, Κ. Βασίλογλου  
δίκτυο υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης 
Παρέμβασης, ΚΕΘΕΑ
Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε θέ-
ματα πρόληψης από τη χρήση ουσιών με τίτ-
λο “Building together a basic course for the 
prevention of drug addiction”
Στην ανακοίνωση θα παρουσιαστεί  το πρόγραμ-
μα εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης σε θέματα πρό-
ληψης από τη χρήση ουσιών με τίτλο “Building 
together a basic course for the prevention of 
drug addiction”. Πρόκειται για πρόγραμμα διακρα-
τικής συνεργασίας Leonardo Da Vinci- Μεταφο-
ρά Καινοτομίας,  το οποίο αποσκοπεί στη βελτί-
ωση των προγραμμάτων πρόληψης στην ευρώ-
πη, μέσω της ανάπτυξης της γνώσης και των δε-
ξιοτήτων των επαγγελματιών και των ενήλικων 
φορέων της Πρόληψης.  Περιεχόμενο, ειδικοί και 
επιμέρους στόχοι του προγράμματος, καινοτο-
μία, πλαίσιο και περιεχόμενο διακρατικής συνερ-
γασίας,  ομάδες στόχου και πορεία υλοποίησης 
του είναι θέματα που αναλύονται στην παρουσία-
ση μας. ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πλατφόρ-
μα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στα εργα-
λεία και μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν στην 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των μα-
θητευόμενων. 

χ. λουκίδης, ι. Σταθοπούλου, α. δημητρίου, α. 
μπαζάκα, λ. Τραυλού, Κ. Σκόνδρας 
Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων Π.Ε. Αιτ/νίας 
«όδυΣΣεαΣ»
Πρόγραμμα  Κατάρτισης Επαγγελματιών Ψυχικής 
Υγείας στην ασφαλή χρήση του διαδικτύου
Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώ-
σεων, η ευαισθητοποίηση και η κατάρτιση στελε-
χών Ψυχικής υγείας σε θέματα που αφορούν την 
ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Πιο συγκεκριμένα, 
στις θεματικές ενότητες περιλαμβάνονται οι κανό-
νες ασφαλούς διαδικτύου, η κοινωνική δικτύωση, 
ο εθισμός στο διαδίκτυο, τα διαδικτυακά παιχνίδια, 
οι παραβατικές συμπεριφορές που σχετίζονται με 
τη χρήση του διαδικτύου, η ουσιαστική σημασία 
της πρόληψης καθώς και ο ρόλος της οικογένει-
ας, του σχολείου και της κοινωνίας.  
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε τμήματα των 20 
ατόμων και διαρκεί 15 ώρες. ό τρόπος προσέγ-
γισης των θεμάτων περιλαμβάνει εισηγήσεις, 
βιωματικές ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων, 
παιχνίδια ρόλων κλπ.
Πραγματοποιείται στο χώρο του Κέντρου Πρόλη-
ψης από δύο συντονιστές – στελέχη του Κέντρου 
και ολοκληρώνεται σε τρεις ημέρες. 
Το πρόγραμμα έχει ιδιαίτερη ανταπόκριση στα 
στελέχη ψυχικής υγείας της τοπικής κοινωνίας, 
όπως φάνηκε στην αξιολόγηση που πραγματοποι-
ήθηκε με την ολοκλήρωση του προγράμματος.   

Θ. Σταύρου,  Ε. Κουρλέση, Χ. Αλεξίου, Γ. Γεωργο-
πούλου, Γ. Ζορμπά, Β. Κυρίτση 
Κέντρο Πρόληψης εξαρτήσεων & Προαγωγής 

Ψυχοκοινωνικής υγείας αχαΐας
Το έργο των ομάδων εθελοντών…  η συνάντηση, 
η δημιουργία, η συνδιαλλαγή
Τι μπορεί να συμβεί όταν 65 εθελοντές ενώνουν 
τις δυνάμεις τους σε  ομάδες και αναπτύσσουν 
δράσεις πρόληψης σε διαφορετικές περιοχές του 
νομού αχαΐας;
Η διεργασία της ομάδας δίνει την ευκαιρία στα 
μέλη να δουν τον εαυτό τους ως μέρος ενός 
συνόλου, να αναδείξουν τις προσωπικές τους ικα-
νότητες, να συμπορευτούν με άλλους ανθρώπους 
και να αξιοποιήσουν τον κύκλο της ομάδας για 
την προσωπική τους εξέλιξη.
Το έργο των ομάδων, τα εργαστήρια για γονείς 
και παιδιά, οι πεζοπορίες, οι δεντροφυτεύσεις, οι 
μουσικές βραδιές, οι προβολές ταινιών δίνει την 
ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να συναντη-
θούν και μαζί να δημιουργήσουν μια ζωγραφιά, 
να φυτεύσουν ένα δέντρο, να εξερευνήσουν 
ένα μονοπάτι, γιατί έτσι οι ανθρώπινες σχέσεις 
αναπτύσσονται και δυναμώνουν.
Η συνάντηση με τους κατοίκους της κάθε 
περιοχής στην οποία η ομάδα δραστηριοποιεί-
ται ενίσχυσε το συναίσθημα της «κοινότητας» 
και έδωσε την ευκαιρία στους ανθρώπους να 
συνειδητοποιήσουν την δύναμη που έχουν όταν 
ενώνουν τις δυνάμεις τους. 
Στην συγκεκριμένη ανακοίνωση θα μοιραστούμε 
μαζί σας την εμπειρία μας από την υλοποίηση τέ-
τοιων δράσεων με εθελοντές, προσπαθώντας να 
μεταφέρουμε το συναίσθημα που μας συνόδευε.

ν. Τζοβάρα , 
Κέντρο Πρόληψης «αθηνά υγεία», αθήνα
Πρόγραμμα προαγωγής της ψυχοκοινωνικής 
υγείας μαθητών δημοτικού με τίτλο: «Αναπτύσσω 
δεξιότητες με τις νέες τεχνολογίες
Σε μια εποχή όπου οι σχέσεις των ανθρώπων 
και οι τεχνολογίες αλλάζουν συνεχώς και η επι-
κοινωνία γίνεται λιγότερο μέσω του προφορικού 
και έντυπου λόγου και περισσότερο μέσω των 
τεχνολογιών, επιβάλλεται οι ψυχοεκπαιδευτικές 
μέθοδοι και τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε 
στην πρόληψη να προσαρμόζονται σε αυτήν την 
πραγματικότητα. Η χρήση της τεχνολογίας, των 
πολυμέσων και της διαδικτυακής σύνδεσης για 
την εκπαίδευση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ακόμα 
και τη θεραπεία, αποτελεί παγκοσμίως ενδεδειγ-
μένη επιστημονική πρακτική. 
Για τους λόγους αυτούς, έχει ξεκινήσει η πιλοτική 
εφαρμογή ενός προγράμματος προαγωγής της 
ψυχοκοινωνικής υγείας σε παιδιά δημοτικού με 
στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη γνώσε-
ων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, στάσεων και 
συμπεριφορών μέσω των νέων τεχνολογιών (κι-
νούμενη εικόνα, βίντεο, ψηφιακά παιχνίδια κ.ά.). 
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μαθητές των ε΄ και 
Στ΄ τάξεων του ολοήμερου τμήματος του 135ου 
δ.Σ. αθηνών με απώτερο σκοπό τη δημιουργία 
ψηφιακών προϊόντων από τους ίδιους τους 
μαθητές. όι συναντήσεις είναι εβδομαδιαίες και 
γίνονται μέσα στη σχολική τάξη. Περιλαμβάνουν 
συζητήσεις για τη χρήση των νέων τεχνολογιών 
από τους μαθητές και την προστασία τους από 
αυτές, ανάλυση ψηφιακών εφαρμογών και χρήση 
του υπολογιστή μέσα στη σχολική τάξη.
Τέτοιου είδους ψηφιακές εφαρμογές προτείνουν 
ασχολίες για τους μαθητές που απευθύνονται 
ταυτόχρονα σε διαφορετικές εκφάνσεις της 
πολλαπλής νοημοσύνης τους και τους κάνουν 
κοινωνούς των τεχνολογικών εξελίξεων και 
των εργαλείων της εποχής τους. Ταυτόχρονα, 
βοηθούν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου 
αιώνα, όπως του οπτικού εγγραμματισμού, της 
συνεργασίας, της γνώσης της τεχνολογίας και της 
διαθεματικότητας στην εκμάθηση διαφορετικών 
γνωστικών και ψυχοκοινωνικών αντικειμένων.                                   

ΒιώΜατιΚα ερΓαστΗρια
Σ. Καραβασίλη 
Δημοτική Ομάδα Πρόληψης Γεροσκήπου, Πάφος
Ο Δράκος της Λί-τσι
χρονική διάρκεια: 2 ώρες
ελάχιστος αριθμός συμμετοχών: 10
μέγιστος αριθμός συμμετοχών: 18
απαιτούμενος χώρος: χώρος άνετος, ελεύθερος 
από καθίσματα ή άλλα έπιπλα και με δυνατότητα 
να καθίσουν οι συμμετέχοντες στο πάτωμα
απαιτούμενος εξοπλισμός: μοκέτα και μαξιλάρια 
(ένα για κάθε συμμετέχοντα)
Σκοπός και μεθοδολογία εργαστηρίου: Η έννοια 
«φόβος» έχει ιδιαίτερο νόημα στις μέρες μας με 
όλα όσα συμβαίνουν τόσο στην ελλάδα όσο και 
στην Κύπρο. O φόβος είναι συνυφασμένος με την 
ανθρώπινη φύση μας και είναι αναμενόμενος 
όταν ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με το 
καινούργιο, το άγνωστο και την αλλαγή γενικότε-
ρα. ό φόβος συνδέεται πάντα με το μέλλον και η 
πρόληψη επίσης…
όι καταστάσεις που βιώνουμε σε κοινωνικό, οι-
κονομικό, πολιτικό αλλά και ηθικό επίπεδο εί-
ναι πρωτόγνωρες και είναι λογικό να μας προ-
καλούν φόβο, αφού δεν ξέρουμε τι μας περιμέ-
νει. από τη μια η κοινωνική συνοχή στις μέρες 
μας αποσταθεροποιείται και από την άλλη πλευ-
ρά η κρίση προσφέρει ευκαιρίες για επανεκτίμη-
ση των αξιών και των πεποιθήσεων μας. Η παρα-
δοχή και η αντιμετώπιση του φόβου είναι ένδειξη 
ωριμότητας και απελευθερώνει το δυναμικό του 
ατόμου, ώστε να δράσει και να εφεύρει έννοιες 
όπως «θάρρος - κουράγιο».  ό φόβος όταν μοιρά-
ζεται μειώνεται. ιδιαίτερα όταν κάποιος αισθάνεται 
ότι «δεν είναι μόνος, δεν είναι ο μόνος». 
Στο βιωματικό αυτό εργαστήριο θα αξιοποιή-
σουμε τις τεχνικές της δραματοθεραπείας για να 
εξερευνήσουμε τα προσωπικά χαρακτηριστικά 
των εννοιών φόβος-κουράγιο, να αναζητήσουμε 
στο εδώ και τώρα της ζωής μας αποφάσεις που 
μας βοηθούν ως πρόσωπα και ως επαγγελματίες 
να υιοθετήσουμε ή να ενισχύσουμε τρόπους  που 
μετασχηματίζουν τις νέες συνθήκες στην Πρόλη-
ψη των εξαρτήσεων.  
εξάλλου, στη μαγεία της μη λεκτικής επικοινω-
νίας, του παιχνιδιού και της δράσης κρύβεται 
το μυστικό της δημοτικής όμάδας Πρόληψης 
Γεροσκήπου για την αντιμετώπιση του δικού της 
φόβου και την αναζήτηση του δικούς της θάρρους 
ώστε να «μεγαλώσει» την Πρόληψη στη μικρή 
πόλη της Πάφου!

A. Κουφοκώτσιος , Κ. Φυλακτού  
Κέντρο Πρόληψης της εξάρτησης από ναρκωτικά 
και Προαγωγής της Υγείας «ΠΥΞΙΔΑ», Θεσσα-
λονίκη
Ομάδες διακοπής καπνίσματος, σκεπτικό, στόχοι, 
υλοποίηση, αξιολόγηση 
χρονική διάρκεια: 2 ώρες
ελάχιστος αριθμός συμμετοχών: 25 συμμετέ-
χοντες
μέγιστος αριθμός συμμετοχών: 30 συμμετέχοντες
Σκοπός και μεθοδολογία εργαστηρίου: Βιωματικό 
εργαστήριο: 
όμάδες διακοπής καπνίσματος, σκεπτικό, στόχοι, 
υλοποίηση, αξιολόγηση
εισαγωγή:  Το Κέντρο Πρόληψης της εξάρ-
τησης από ναρκωτικά και Προαγωγής της 
υγείας «ΠυΞιδα» τα τελευταία πέντε χρόνια 
υλοποιεί ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης για 
τη διακοπή του καπνίσματος. δεδομένου ότι 
περισσότεροι από 70% επιθυμούν να διακόψουν 
το κάπνισμα, περισσότεροι από 30% προσπαθούν 
να διακόψουν το κάπνισμα, ενώ τελικά το 2-3% 
το επιτυγχάνουν μόνοι τους, υπάρχει μεγάλη 
αναγκαιότητα υποστήριξης των καπνιστών στην 
προσπάθειά τους για διακοπή. Η πορεία των ομά-
δων διακοπής καπνίσματος δείχνει ένα μεγάλο 

ποσοστό καπνιστών να προχωράει στη διακοπή ή 
στη θεαματική μείωση.
Σκοπός: να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες στο 
εργαστήριο για το σχεδιασμό, το σκεπτικό, τη 
μεθοδολογία και την εφαρμογή του προγράμμα-
τος στις ομάδες διακοπής καπνίσματος, όπως 
υλοποιούνται στο Κέντρο Πρόληψης «ΠυΞιδα».
υλοποίηση: Στο εργαστήριο θα αναφερθούν ο 
τρόπος υλοποίησης, οι θεματικές και η μεθοδο-
λογία διεξαγωγής των ομάδων. Θα συζητηθούν 
τα θέματα: κινητοποίηση για τη διαμόρφωση 
των στόχων σε σχέση με τη διακοπή καπνίσμα-
τος, δείκτες σιγουριάς και αποφασιστικότητας, 
συναισθήματα που σχετίζονται με τη χρήση του 
τσιγάρου (άγχος- strees, θυμός, ευχαρίστηση, 
απόλαυση), όρια, πρόληψη της υποτροπής, 
διατήρηση της διακοπής, υιοθέτηση καινούριων 
στάσεων ζωής.
απευθύνεται σε: 25 - 30 επαγγελματίες οι οποί-
οι στο μέλλον θα υλοποιήσουν αντίστοιχες ομάδες 
διακοπής καπνίσματος
χρόνος: 2 ώρες
αναμενόμενα αποτελέσματα: όι συμμετέχοντες 
μετά το τέλος του εργαστηρίου θα αναπτύξουν 
γνώσεις και δεξιότητες σε σχέση με τη υλοποίηση 
ομάδων διακοπής καπνίσματος. Θα γνωρίσουν 
τα ενδεχόμενα προβλήματα που θα συναντήσουν, 
τους κινδύνους καθώς και τις ευκαιρίες κατά την 
εφαρμογή ομάδων διακοπής καπνίσματος.

Α. Μαρκουίζου - Γκίκα, Κ. Μαντάκη
δίκτυο Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέμβασης 
ΚΕΘΕΑ, Αθήνα 
Η διαχείριση περιστατικού χρήσης στο σχολείο: 
μία βιωματική προσέγγιση
χρονική διάρκεια: μιάμιση με δυο ώρες το πολύ. 
ελάχιστος αριθμός συμμετοχών: 20 άτομα 
μέγιστος αριθμός συμμετοχών: 25 άτομα
Σκοπός και μεθοδολογία εργαστηρίου: μέσα 
από μία άσκηση ρόλων το εργαστήριο θα δώσει 
την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να δουν 
διαφορετικές όψεις ενός περιστατικού χρήσης 
ουσιών στο σχολείο, να αυξήσουν την ευελιξία 
τους και να λάβουν πολύτιμες πληροφορίες τόσο 
σε ψυχοσυναισθηματικό όσο και σε γνωστικό 
επίπεδο για την αποτελεσματική διαχείριση 
ανάλογων καταστάσεων.

Π. Τσαπαρδώνη (1), Γ. Ζορμπά (2) 
(1) Κέντρο Πρόληψης Ηλείας «Παρεμβάσεις»
(2) Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων & Προα-
γωγής της Ψυχοκοινωνικής υγείας Περιφερεια-
κής ενότητας αχαΐας 
Δεξιότητες αυτοδιαχείρισης
χρονική διάρκεια: δυο ώρες
ελάχιστος αριθμός συμμετοχών: 5 
μέγιστος αριθμός συμμετοχών: 21
Σκοπός και μεθοδολογία εργαστηρίου: Στο 
εργαστήρι θα γίνει μια εξοικείωση με τις 
δεξιότητες αυτοδιαχείρισης. Πρόκειται για τις  
δεξιότητες  που στηρίζονται στη συνειδητοποίηση 
των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 
και στην αξιοποίηση των γνωστικών ικανοτή-
των και διευκολύνουν στη συνειδητοποίηση, 
την πραγματοποίηση και την συντήρηση των 
στόχων. μπορούν να αξιοποιηθούν σε νέους, 
γονείς, εκπαιδευτικούς, γενικά ενήλικες ώστε να 
ενισχυθεί η κινητοποίησή τους και η αυτοαποτε-
λεσματικότητά τους.
Το εργαστήρι αποτέλεσε μέρος της εκπαίδευσης 
στελεχών των Κέντρων Πρόληψης αχαΐας,  Ηλεί-
ας, αιτωλοακαρνανίας και εθελοντών της Κίνη-
σης Πρόταση  που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Pro-skills 2  ΄΄εκ-
παιδεύοντας τον εκπαιδευτή΄΄ και αφορούσε στην 
ενίσχυση των προσωπικών, κοινωνικών και δε-
ξιοτήτων αυτοδιαχείρισης σε κοινωνικά μειονε-
κτούντες ενήλικες.

μ. χιόνη (1), μ.  αναγνωστάκη (2)
(1) δδε α αθήνας
(2) Κέντρο Πρόληψης Δήμου Ζωγράφου, Αθήνα
Πρόγραμμα για την πρόληψη του σχολικού εκφο-
βισμού στη Β’ βάθμια εκπαίδευση (2011-2012)
χρονική διάρκεια: 2 ώρες
ελάχιστος αριθμός συμμετοχών: 12
μέγιστος αριθμός συμμετοχών: 20
Σκοπός και μεθοδολογία εργαστηρίου: Η δημοσι-
οποίηση περιστατικών βίας και βανδαλισμού σε 
σχολείο της περιοχής ευθύνης του Κέντρου Πρό-
ληψης Ζωγράφου αποτέλεσε το έναυσμα για τον 
σχεδιασμό του παρόντος προγράμματος, μετά από 
αίτημα της υπεύθυνης αγωγής υγείας της οικεί-
ας διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Το πρόγραμμα αφορούσε στα Γυμνάσια, τα Γενικά 
Λύκεια και το ΕΠΑΛ του Δήμου Ζωγράφου, χω-
ρίς να υπάρχουν σχετικά αιτήματα. Η συνεργα-
σία του Κέντρου Πρόληψης με το Γραφείο Αγωγής 
υγείας της δδε α΄ αθήνας σε όλα τα στάδια του 
προγράμματος (σχεδιασμός - υλοποίηση - αξιο-
λόγηση), η αξιοποίηση της εξωτερικής συνεργα-
σίας του Συνηγόρου του Παιδιού, η οργάνωση του 
προγράμματος με τη δομή της ολοκληρωμένης 
παρέμβασης για όλα τα μέρη της σχολικής κοινό-
τητας (διευθυντές, σύλλογοι εκπαιδευτικών, με-
μονωμένοι εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές, διοι-
κητικοί υπάλληλοι) αποτέλεσαν τα καινοτόμα χα-
ρακτηριστικά του προγράμματος για την πρόληψη 
του σχολικού εκφοβισμού που υλοποιήθηκε με 
τη συμμετοχή  επτά σχολικών κοινοτήτων κατά το 
σχολικό έτος 2011 -  2012. Το πρόγραμμα είχε δύο 
βασικούς στόχους: α) την ευαισθητοποίηση όλων 
των εμπλεκομένων μερών σε σχέση με  το φαι-
νόμενο του σχολικού εκφοβισμού και  την κατα-
νόηση του ρόλου τους στην πρόληψη και αντιμε-
τώπισή του και β) την εκπαίδευση και ενεργοποί-
ηση των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή παρεμ-
βάσεων στο σχολείο. 
Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα παρουσια-
στεί με βιωματικό τρόπο μέρος του εκπαιδευτικού 
υλικού που αξιοποιήθηκε κατά την εκπαίδευση 
των καθηγητών και θα τεθούν για συζήτηση και 
ανταλλαγή, προβληματισμοί αναφορικά με την  
ενδοσχολική βία καθώς και τους παράγοντες που 
λειτουργούν αποτρεπτικά στην ανάληψη δράσης 
από τα μέλη της  σχολικής κοινότητας.



ΤεΤαρΤΗ 5 ιόυνιόυ
16:00 - 18:00 Χώρος: ΑγορΑ Αργύρη 
Εγγραφές - παραλαβή φακέλων 

18:00 - 19:30 Χώρος: ΞενοδοΧείο Patras Palace  
Έναρξη 
•	 Καλωσόρισμα	από	την	Συντονιστική	Επιτροπή	του	Πα-
νελληνίου	Δικτύου	Φορέων	Πρόληψης	και	τους	διορ-
γανωτές	φορείς
•	 Χαιρετισμοί	και	σύντομες	τοποθετήσεις	από	Περιφε-
ρειάρχη	Δυτ.	Ελλάδας,	Αντιπεριφερειάρχη		ΠΕ	Αχαΐ-
ας,	Δήμαρχο	Πατρέων,	Πρύτανη	Παν/μίου	Πατρών
•	 Η	Πρόεδρος	του	ΟΚΑΝΑ	κα	Μένη	Μαλλιώρη	μιλά	για	
την	πρόληψη	των	εξαρτήσεων	στην	Ελλάδα	και	κη-
ρύσσει	την	έναρξη	των	εργασιών

19:30 - 21:00 ΕΝΑρΚτΗριΑ	ΟΜιλιΑ:
«Νεότερα	στην	παθογένεια	των	εξαρτητικών	συμπερι-
φορών.	τι	απαντάμε	ως	άτομα	και	κοινωνία;»
Ομιλητής:	Καθηγητής	Γεώργιος	Χρούσος,	Δ/ντής	Α’	Παι-
διατρικής	Κλινικής	Παν/μίου	Αθηνών		
Προλογίζει:	Βασίλης	Πασσάς

21:15 ΧώρΟΣ:	ΚΕΝτρΟ	ΔΗΜιΟυρΓιΚΗΣ	ΑΠΑΣΧΟλΗΣΗΣ	
(ΚΔΑ)	τΗΣ	ΠρΟτΑΣΗΣ
•	 Έκθεση	φωτογραφιών	και	ντοκουμέντων	“20	χρόνια	
Πανελλήνιο	Δίκτυο	Φορέων	Πρόληψης
•	 Φιλοξενία	από	τους	εθελοντές	της	«ΠρΟτΑΣΗΣ»	στο	
χώρο	τους

ΠεμΠΤΗ 6 ιόυνιόυ
10:00 - 11:30 Χώρος: ΑγορΑ Αργύρη 
Στρογγυλό τραπέζι 
«Δεξιότητες,	εργαλεία	και	υποστηρικτικά	πλαίσια	για	να	
αντιμετωπίσουμε	τις	νέες	ανάγκες»

11:30 - 13:45 ΠΑρΑλλΗλΕΣ	ΟΜΑΔΕΣ	ΕρΓΑΣιΑΣ	

13:45 - 14:30 ΕλΑΦρυ	ΓΕυΜΑ	ΣτΟ	ΧώρΟ	τΗΣ	ΣυΝΑΝτΗΣΗΣ

14:30 - 16:00 
•	 Αλληλογνωριμία	φορέων
•	 Αναρτημένες	ανακοινώσεις

16:00 - 16:30 ΚλΕιΣιΜΟ	ΗΜΕρΑΣ	ΣΕ	ΟλΟΜΕλΕιΑ

16:30 - 18:00 
1η	Συνάντηση	Ολομέλειας	του	Πανελλήνιου	Δικτύου	
Φορέων	Πρόληψης

ΠαραΣΚευΗ 7 ιόυνιόυ
10:00 - 11:30 Χώρος: ΑγορΑ Αργύρη 
Στρογγυλό	τραπέζι	
«Πως	απαντά	η	πρόληψη	στις	νέες	ανάγκες»

11:30 - 14:00 ΣυΝΕΧΕιΑ	ΟΜΑΔώΝ	ΕρΓΑΣιΑΣ

14:00 - 15:00 ΕλΑΦρυ	ΓΕυΜΑ	ΣτΟ	ΧώρΟ	τΗΣ	ΣυΝΑ-
ΝτΗΣΗΣ

15:00 - 17:00 2η	ΣυΝΑΝτΗΣΗ	ΟλΟΜΕλΕιΑΣ	τΟυ	ΠΑ-
ΝΕλλΗΝιΟυ	ΔιΚτυΟυ	ΦΟρΕώΝ	ΠρΟλΗψΗΣ	

17:00 - 19:00  ΠΑρΑλλΗλΑ	ΒιώΜΑτιΚΑ	ΕρΓΑΣτΗριΑ

19:00 - 19:30 ΚλΕιΣιΜΟ	ΗΜΕρΑΣ	ΣΕ	ΟλΟΜΕλΕιΑ

21:30 ΧώρΟΣ:	ιΧθυΟΣΚΑλΑ	ΠΑτρώΝ
•	 Αποχαιρετιστήριο	δείπνο	
•	 Γενέθλια	του	Πανελλήνιου	Δικτύου	Φορέων	Πρόληψης

ΣαΒΒαΤό 8 ιόυνιόυ
9:30 - 10:30 Χώρος: ΑγορΑ Αργύρη 
Προετοιμασία	των	ομάδων	εργασίας	για	τις	παρουσιάσεις
 
10:30 - 12:00 ΟλΟΜΕλΕιΑ 
Παρουσίαση	συμπερασμάτων	των	ομάδων	εργασίας	
Σχολιασμός	-	Σύνθεση	

12:00 - 13:00 
Ανακοίνωση	της	νέας	Συντονιστικής	Επιτροπής	του	Δι-
κτύου	και	του	φορέα	διοργάνωσης	της	επόμενης	Πανελ-
λήνιας	Συνάντησης	

ΚλΕιΣιΜΟ	ΣυΝΑΝτΗΣΗΣ

9η	ΠΑΝΕλλΗΝιΑ	ΣυΝΑΝτΗΣΗ	ΦΟρΕώΝ	ΠρΟλΗψΗΣ ΧΑρτΕΣ	ΔιΑΔρΟΜώΝ

Από
Patras Palace
(Όθωνος	Αμαλίας	15)
στο ΚΔΑ	της	ΠρΟτΑΣΗΣ
(Σαρανταπόρου	20)

Από
ΑγορΑ Αργύρη
(Αγ.	Ανδρέου	14)
στην	«ιχθυόσκαλα	Πατρών»




