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10η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης 
«Πρόληψη… Η ζωή µας αύριο», Ιωάννινα, 15 – 18 Οκτώβρη 2015 
 
Προφορικές Ανακοινώσεις: Περιλήψεις 
 
«Ανάδειξη και υποστήριξη της δουλειάς των φορέων Πρόληψης» 
 
Γ. Νέζης, Κ. Σταυροπούλου, Ε. Παπανώτα, Α. Αλεξάκη, Σ. Μακαρώνη, Ε. 

Παπαδάτου, Ε. Αγαθαγγελίδου, Θ. Οικονοµίδης, Ι. Μαρίνου, Επιστηµονική Επιτροπή 

Σωµατείου Εργαζοµένων στα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής 

της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
 
 «Παρεµβάσεις και σύγχρονες εξελίξεις» 
 
Τα Κέντρα πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
λειτουργούν από το 1994, είναι Αστικές µη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, όπου µέλη –
 εταίροι τους είναι οι ∆ήµοι, οι Περιφέρειες, διάφοροι τοπικοί µη κερδοσκοπικοί 
οργανισµοί. Μέχρι σήµερα λειτουργούν 75 Κέντρα Πρόληψης σε όλη την Επικράτεια. 
Η φιλοσοφία των προγραµµάτων που υλοποιούν τα Κέντρα Πρόληψης βασίζεται 
στην ενεργητική συµµετοχή και δράση όλης της κοινωνίας και όχι µόνο των ειδικών. 
Οι δράσεις που αναπτύσσουν δεν εξαντλούνται µόνο στην παροχή έγκυρης και 
επιστηµονικής πληροφόρησης, αλλά στοχεύουν στην ανάπτυξη προσωπικών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων, στην υιοθέτηση θετικών στάσεων ζωής, καθώς επίσης και 
στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση φορέων στα πλαίσια της τοπικής κοινωνίας 
 προς την κατεύθυνση της συλλογικής παρέµβασης σε θέµατα και προβλήµατα που 
αφορούν όλους. 
Παρεµβάσεις: Ενδεικτικά το 2014 στο νοµό Αττικής, υλοποιήθηκαν δράσεις σε 245 
σχολεία. Συγκεκριµένα, πραγµατοποιήθηκαν 770 βραχύχρονες και µακρόχρονες 
παρεµβάσεις σε µαθητές όλων των βαθµίδων, καθώς και 142 οµάδες γονέων. 
Μέθοδος: 5487 µαθητές Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και 9183 µαθητές 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης συµµετείχαν στις παρεµβάσεις. Οι µαθητές 
προέρχονταν από διάφορους ∆ήµους της Αττικής, καλύπτοντας µεγάλο εύρος 
κοινωνικοδηµογραφικών χαρακτηριστικών και αναγκών. 3484 γονείς συµµετείχαν 
στις οµάδες γονέων ενώ 1956 άτοµα προσήλθαν στα Κέντρα για ατοµική 
συµβουλευτική µε αιτήµατα όπως οικογενειακά προβλήµατα, εξαρτήσεις και χαµηλό 
επίπεδο ψυχοκοινωνικής υγείας. Στις παρεµβάσεις χρησιµοποιήθηκε κατά βάση η 
βιωµατική προσέγγιση. Τα Κέντρα Πρόληψης υλοποιούν προγράµµατα µε σκοπό να 
καλύψουν τις σύγχρονες και συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες της τοπικής και σχολικής 
κοινότητας. 
Οι παρεµβάσεις που θα παρουσιαστούν στην 10η Πανελλήνια Συνάντηση, θα 
αφορούν τις δράσεις των Κέντρων Πρόληψης Πανελλαδικά. 
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Λ. Σιάντσης, Κέντρο Πρόληψης Νοµού Πέλλας «Όραµα»  
 
«∆ηµόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία Κέντρων Πρόληψης» 
 
Η συγκεκριµένη ανακοίνωση παρουσιάζει την πτυχιακή εργασία που εκπονήθηκε 
το Σεπτέµβριο 2013 στο Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του 
ΑΤΕΙ Καστοριάς του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας. Είναι µια µελέτη 
περίπτωσης, όπου διερευνώνται οι ∆ηµόσιες Σχέσεις των 72 Κέντρων Πρόληψης και 
η άποψη που έχουν τα Κέντρα για αυτές. 
Η εργασία αυτή είναι πρωτότυπη, αφού δεν έχει επιχειρηθεί άλλη φορά η 
διενέργεια επιστηµονικής έρευνας µε αυτό το περιεχόµενο στον χώρο των Κέντρων 
Πρόληψης. Από την οπτική αυτή, η πτυχιακή εργασία συµβάλει στην προαγωγή 
της επιστηµονικής γνώσης. 
Στην εισήγηση θα ανακοινωθούν τα συµπεράσµατα της έρευνας καθώς 
και προτάσεις για τη βελτίωση των ∆ηµοσίων Σχέσεων, αφού, όπως φάνηκε από 
την έρευνα, αυτές κρίνονται σηµαντικές για την προβολή και την προώθηση του 
έργου των Κέντρων Πρόληψης. Περισσότερα από τα µισά Κέντρα Πρόληψης 
(53.5%), συµµετείχαν στην έρευνα. 
Η ανακοίνωση θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήµατα, όπως: Τι είναι ∆ηµόσιες 
Σχέσεις; Πώς εφαρµόζονται και από ποιόν; Και επίσης, Τι δράσεις ∆ηµοσίων 
Σχέσεων υλοποιούν τα Κέντρα Πρόληψης; 
 
 
Κ. Πρωτοψάλτη, Κέντρο Πρόληψης «Άρηξις», Αιγάλεω – Αγία Βαρβάρα – 
Χαϊδαρίου, Μ. Παπανώτα, Κέντρο Πρόληψης «Σταθµός» Καλλιθέας & Μοσχάτου – 
Ταύρου, Λ. Ευσταθίου, Α. Τζάκου, Κέντρο Πρόληψης «Οδοιπορικό» Περιστέρι, Β. 
Αλεξάκη, Κέντρο Πρόληψης «Προνόη» Κηφισιά, Α. Κευγά, Κέντρο Πρόληψης 
«∆ιέξοδος» Αχαρνές 
 
«∆ίαυλος επικοινωνίας και διαλόγου για την πρόληψη» 
 
Ο ∆ίαυλος είναι ένα µηνιαίο ηλεκτρονικό δελτίο που δηµιουργήθηκε από τις 
επιστηµονικές οµάδες των Κέντρων Πρόληψης Περιστερίου «Οδοιπορικό», Αιγάλεω 
– Αγίας Βαρβάρας – Χαϊδαρίου «Άρηξις», Αχαρνών «∆ιέξοδος», Κηφισιάς «Προνόη». 
Στην πορεία προστέθηκαν και άλλα Κέντρα, Καλλιθέας και Μοσχάτου – Ταύρου 
«Σταθµός», και έχει φτάσει να είναι ένα δίκτυο 28 Κέντρων Πρόληψης. 
Ο ∆ίαυλος προέκυψε ως απάντηση σε συγκεκριµένες ανάγκες της δραστηριότητάς 
µας. Η ανάγκη για επικοινωνία και ανταλλαγή επιστηµονικών απόψεων µεταξύ των 
Κέντρων Πρόληψης και άλλων φορέων που ασχολούνται µε την Πρόληψη γίνεται 
σαφής αµέσως µόλις οι σχεδιασµοί των δραστηριοτήτων µας αρχίζουν να 
πραγµατοποιούνται στο «πεδίο». Συχνά έχουµε την ανάγκη να δούµε και να 
καταλάβουµε τους τρόπους εφαρµογής και αντιµετώπισης των δυσκολιών σε 
διάφορες δραστηριότητες, να διερευνούµε τον τρόπο που αντιλαµβανόµαστε την 
εργασία µας, να συνειδητοποιήσουµε την πολυµορφία των δραστηριοτήτων µας και 
να εµπλουτίσουµε τα µεθοδολογικά εργαλεία. Τέλος, διαπιστώνουµε την ανάγκη να 
συνεργαζόµαστε συντονισµένα σε προγράµµατα διακοινοτικού χαρακτήρα. 
Στόχος µας είναι ο «∆ίαυλος» να αποτελέσει την ηλεκτρονική έκφραση µιας ευρείας 
διαδικασίας ενηµέρωσης, επικοινωνίας και συνεργασίας όλων όσοι ενδιαφέρονται και 
εργάζονται για την Πρόληψη, να γίνει δίαυλος πληροφόρησης για τις δραστηριότητές 
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µας και βήµα διαλόγου γύρω από τα θέµατα που µας απασχολούν µέσα από την 
πλατύτερη δυνατή συµµετοχή των Κέντρων και άλλων φορέων Πρόληψης. 
Ο «∆ίαυλος» συµπληρώνει τα 12 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο χώρο της 
πρόληψης των εξαρτήσεων. Μέσα σε αυτά τα χρόνια οργάνωσε εκπαιδεύσεις, 
ηµερίδες, τεύχη µε θεµατικές ενότητες. Επιλέξαµε να παρουσιάσουµε την πορεία µας 
µε εικόνες, µουσική, πρόσωπα και στιγµές που ήταν ορόσηµα στην µέχρι τώρα 
παρουσία µας. 
 
 
Ι. Μπάφη, Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά 
(ΕΚΤΕΠΝ)/ Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) 
 
«Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας για την πρόληψη της χρήσης ουσιών» 
 
Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται οι ‘Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές Ποιότητας 
για την Πρόληψη της Χρήσης Ουσιών (ΕυΠρο)’. Οι ΕυΠρο αποτελούν µια ευρωπαϊκή 
προσπάθεια για την προώθηση της ποιότητας και της επιστηµονικής τεκµηρίωσης 
στον τοµέα της πρόληψης της χρήσης ουσιών, όπου αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο συγκεκριµένες προδιαγραφές (πρότυπα) ποιότητας στον 
τοµέα αυτό. 
Οι ΕυΠρο περιλαµβάνουν έναν κατάλογο κριτηρίων, τα οποία είναι οργανωµένα και 
οµαδοποιηµένα στον ‘κύκλο της πρόληψης’, έναν κύκλο έργου που περιέχει οκτώ 
στάδια: εκτίµηση αναγκών, εκτίµηση πόρων, διαµόρφωση του προγράµµατος, 
σχεδιασµός της παρέµβασης, διαχείριση και κινητοποίηση πόρων, υλοποίηση και 
παρακολούθηση, αξιολόγηση και, τέλος, διάχυση και βελτίωση. Πέραν αυτών, 
ιδιαίτερη σηµασία έχουν και τα τέσσερα οριζόντια ζητήµατα (στο κέντρο του κύκλου 
της πρόληψης), τα οποία αναδεικνύουν θέµατα που αφορούν κάθε ένα από τα οκτώ 
στάδια: βιωσιµότητα και χρηµατοδότηση, επικοινωνία και συµµετοχή των 
εµπλεκοµένων µερών, ανάπτυξη του προσωπικού και δεοντολογία. Σε κάθε στάδιο, 
περιγράφονται συνοπτικά τα αναγκαία ζητήµατα που πρέπει να ληφθούν υπόψη 
κατά το σχεδιασµό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των παρεµβάσεων πρόληψης. 
Ο κύκλος της πρόληψης παρέχει ένα υπόδειγµα που µπορεί να υιοθετείται κατά το 
σχεδιασµό και την υλοποίηση παρεµβάσεων πρόληψης. Ταυτόχρονα, όµως, 
αποτελεί και ένα απλουστευµένο µοντέλο που πρέπει να προσαρµόζεται επιµελώς 
στις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε κοινότητας, οµάδας-στόχος και παρέµβασης. Οι 
ΕυΠρο δεν περιλαµβάνουν πολιτικές, προσεγγίσεις και παρεµβάσεις που θα πρέπει 
να εφαρµοστούν, αλλά παρέχουν ένα πλαίσιο αναφοράς –για πρώτη φορά σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο– για το σχεδιασµό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση 
παρεµβάσεων πρόληψης των χρήσης ουσιών. 
 
 
«Πρώιµες παρεµβάσεις πρόληψης» 
 
Φ. Τερζή, Κέντρο Πρόληψης Νοµού Πέλλας «Όραµα», Α. Αδάµπα, Υπεύθυνη 
Μαιευτικής Κλινικής Νοσοκοµείου Έδεσσας 
 
Σεµινάριο ενηµέρωσης και υποστήριξης για εγκυµονούσες γυναίκες 
«Περιµένοντας το παιδί µου» 
 



4 

 

Η εγκυµοσύνη είναι µια µοναδική εµπειρία η οποία προκαλεί ανάµεικτα 
συναισθήµατα. Η χαρά, ο ενθουσιασµός και η ικανοποίηση συχνά µετατρέπονται σε 
αµφιβολία, φόβο και άγχος καθώς οικονοµικές, κοινωνικές αλλά και προσωπικές 
αλλαγές συµβαίνουν στην ζωή της µέλλουσας µητέρας. 
Η ιδιαίτερη αυτή συναισθηµατική κατάσταση των εγκύων απαιτεί στήριξη και 
ενθάρρυνση. 
Γνωρίζοντας ότι η σχέση µητέρας-παιδιού οικοδοµείται ήδη από την περίοδο της 
κύησης το Κ.Π. Όραµα σε συνεργασία µε την Μαιευτική Κλινική του Νοσοκοµείου 
Έδεσσας διοργανώνει σεµινάρια ενηµέρωσης και συµβουλευτικής στήριξης σε 
εγκύους. Το σεµινάριο έχει διάρκεια 9 δίωρες συναντήσεις. Από το Μάιο του 2012 
έχουν πραγµατοποιηθεί 5 οµάδες µε την συµµετοχή 30 εγκυµονούσων. 
Τα θέµατα που επεξεργάζεται το σεµινάριο είναι τα εξής: 
1) Ο ερχοµός του παιδιού 
2) Η πορεία της εγκυµοσύνης 
3) Ιατρική φροντίδα κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης 
4) Εγκυµοσύνη και εξαρτήσεις (τσιγάρο, αλκοόλ, καφές) 
5) Εγκυµοσύνη και διατροφή 
6) Εγκυµοσύνη για τους µπαµπάδες 
7) Προετοιµασία για τοκετό ( εκµάθηση αναπνοών, µέθοδος lamazze) 
8) Οι πρώτες µέρες µε το µωρό 
9) Κλείσιµο – αποχαιρετισµός 
Θεωρώντας ότι η σχέση των γονέων αρχίζει να διαµορφώνεται από την εµβρυική 
ζωή πιστεύουµε ότι όσο πιο νωρίς ευαισθητοποιηθούν οι γονείς στις αρχές της 
πρόληψης τόσο καλυτέρα θα ανταποκριθούν στις µετέπειτα δυσκολίες και θα 
βοηθήσουν στην ψυχική συγκρότηση του παιδιού ήδη. 
 
 
Θ. Σταύρου, Χ. Αλεξίου, Κέντρο Πρόληψης ΠΕ Αχαΐας «Καλλίπολις» 
 
«Από την εκπαίδευση στο γονεϊκό ρόλο, στη φροντίδα της συντροφικής 
σχέσης» 
 
Είναι πια κοινή διαπίστωση πως µια σειρά από θέµατα που προκύπτουν ως 
δυσκολίες στο µεγάλωµα των παιδιών, ξεκινούν από τον τρόπο µε τον οποίο το 
ζευγάρι έχει δοµήσει την σχέση και την αλληλεπίδραση του, από το ξεκίνηµα της 
σχέσης, διαµορφώνοντας ένα πλαίσιο στο οποίο υποδέχεται τα νέα µέλη της 
οικογένειας. Παράλληλα οι συνέπειες από την φθορά της σχέσης, που επέρχεται µε 
 το πέρασµα των χρόνων, η δυσαρέσκεια και η αποµάκρυνση µεταξύ των συζύγων 
εµφανίζονται συχνά ως δυσκολίες που εστιάζονται στην συµπεριφορά των παιδιών 
και δηµιουργούν ένα αρνητικό κλίµα στην οικογένεια. 
Τα τελευταία χρόνια στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Αχαΐας µια σειρά από δράσεις ξεκίνησαν σταδιακά να 
αναπτύσσονται έχοντας ως στόχο να απευθυνθούν σε ζευγάρια και να απαντήσουν 
στις ανάγκες τους. Εργαστήρια για την διαφορετικότητα στο ζευγάρι, τις παγίδες 
επικοινωνίας µεταξύ των συντρόφων, τον ρόλο της πατρικής οικογένειας κ.λπ.. Κατά 
την διάρκεια της προηγούµενης χρονιάς 2014/15 σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε 
σεµινάριο το οποίο απευθύνονταν αποκλειστικά σε ζευγάρια. 
Στην παρούσα εργασία θα γίνει αναφορά στις παραπάνω δράσεις ως αποτέλεσµα 
µιας µακροχρόνιας συµπόρευσης µε τους γονείς στην Αχαΐα και θα έχουµε την 
ευκαιρία να µοιραστούµε -όλοι όσοι εργαζόµαστε στον χώρο της πρόληψης και της 
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προαγωγής υγείας- σκέψεις και διαπιστώσεις σχετικά µε το πόσο σηµαντικό είναι να 
είµαστε σε επαφή µε τις ανάγκες των ανθρώπων που συναντούµε στην κοινότητα 
µας και να ρισκάρουµε όντας ανοιχτοί σε νέα πεδία δράσεων προκειµένου να 
γινόµαστε πιο αποτελεσµατικοί στον κοινό µας στόχο για την βελτίωση της ποιότητας 
ζωής τόσο των παιδιών όσο και των ενηλίκων. 
 
 
Γ. Τσαφή, ΚΕΣΑΝ – Κέντρο Πρόληψης ∆ήµου Ηρακλείου Κρήτης, ∆. Γυπαράκη, Ι. 
Κολοκυθά, Κ. Λαγουδάκη, Α. Μηλιαράκη, Γ. Μηναδάκης, Σύλλογος Εθελοντών στην 
Πρόληψη «Η Οµάδα» 
 
«Η σηµασία του διαλόγου µεταξύ θεωρίας και πράξης στην εφαρµογή ενός 
εκπαιδευτικού εργαλείου»  
 
Το Νοέµβριο του 2013, στο ΚΕΣΑΝ σχεδιάστηκε παρέµβαση σε παιδιά προσχολικής 
ηλικίας, µε σκοπό να «εξυπηρετηθούν» εκπαιδευτικές ανάγκες ασκούµενων 
σπουδαστών Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο της εργαστηριακής 
άσκησης στο Κέντρο. 
Στόχος της παρέµβασης ήταν η ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 
παιδιών προσχολικής ηλικίας και η καλλιέργεια συµπεριφορών που προάγουν τη 
συναισθηµατική υγεία, χρησιµοποιώντας το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο «ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΤΗ ΖΩΗ». 
Επελέγησαν Νηπιαγωγεία, των οποίων οι Νηπιαγωγοί είχαν ήδη παρακολουθήσει 
βιωµατικά σεµινάρια στο ΚΕΣΑΝ, µε θέµα «διαχείριση και δυναµική της οµάδας». 
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης, εκφράστηκε αίτηµα γονέων, να 
εκπαιδευτούν στις ίδιες θεµατικές ενότητες µε τα νήπια ώστε να µπορούν να 
υποστηρίξουν µέσα από το δικό τους ρόλο τον αρχικό στόχο της παρέµβασης. 
Το αίτηµά τους ανέδειξε την ανάγκη αντιµετώπισης δύο προβληµάτων: Στελεχών και 
χώρου. Το πρώτο αντιµετωπίστηκε µε τη συνεργασία και στήριξη επαγγελµατιών 
ψυχικής υγείας – µελών του Συλλόγου Εθελοντών στην Πρόληψη «Η Οµάδα», που 
λειτουργεί υποστηρικτικά στο ΚΕΣΑΝ και το δεύτερο καλύφθηκε µε την παραχώρηση 
χώρου από συστεγαζόµενο ΚΕΚΟΙΦ-ΑΠΗ. Μέσα από αυτή τη συνεργασία 
προέκυψαν εκδηλώσεις µε τη συµµετοχή νηπίων, γονέων και ηλικιωµένων ατόµων – 
µελών του ΚΑΠΗ. 
Έτσι, απαντώντας σε απρόβλεπτες, πρακτικές ανάγκες υλοποιήθηκε εν τέλει µια 
ολοκληρωµένη παρέµβαση (Νήπια, Εκπαιδευτικοί, Γονείς, Κοινότητα) της οποίας η 
τεκµηριωµένη επιτυχία (που αποδεικνύεται από ερωτηµατολόγια, αυξανόµενη 
συµµετοχή και αιτήµατα από άλλα Νηπιαγωγεία), βασίστηκε εν πολλοίς στην 
αξιοποίηση συνεργασιών µε φορείς, οδήγησε στη συστηµατική επανάληψή της και 
ανέδειξε, µέσα από τη συνεχή διασύνδεση θεωρίας και πράξης, τη σηµασία της 
«έρευνας δράσης» ως µεθόδου ευέλικτης εφαρµογής θεωριών και εργαλείων. 
 
 
Φ. Θεοδωροπούλου, Κέντρο Πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων», Πάρος Ν. 
Κυκλάδων, Π. Βαρθαλίτου, Κέντρο Πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων», Σύρος Ν. 
Κυκλάδων 
 
«Παρεµβάσεις Πρόληψης στην Προσχολική και Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 
µέσω των Προγραµµάτων Αγωγής Υγείας» 
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Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζεται η εφαρµογή προγραµµάτων αγωγής υγείας σε 
παιδιά προσχολικής και πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (4-11 ετών), που υλοποιήθηκαν 
από εκπαιδευτικούς σε συνεργασία µε το Κέντρο Πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων» σε 
εννέα νησιά, το διάστηµα 2013-2015. Το διετές πρόγραµµα αποτελεί µια συστηµατική 
και οργανωµένη εµπειρία για τη δουλειά µε παιδιά εντός σχολικού πλαισίου. 
Στόχος των παρεµβάσεων αυτών είναι µέσω των προγραµµάτων αγωγής υγείας να 
διαµορφωθεί ένα κλίµα ασφάλειας, εµπιστοσύνης και συνεργατικότητας στο πλαίσιο 
της οµάδας- τάξης, οι µαθητές να εκπαιδευτούν σε προσωπικές και κοινωνικές 
δεξιότητες, να µάθουν να αποδέχονται τη διαφορετικότητα και να εµπλουτίζονται από 
αυτήν, να γίνουν οµάδα. Παράλληλα µέσα από συστηµατική εκπαίδευση και 
εποπτεία, ενισχύεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ενεργοποιούνται θετικές διεργασίες 
στις ανθρώπινες σχέσεις σε όλα τα επίπεδα (οικογένεια, σχολείο, ευρύτερη 
κοινότητα), και δηµιουργούνται δίκτυα συνεργασίας (γονιών, δασκάλων, µαθητών, 
δοµών εκπαίδευσης και φορέων ψυχικής υγείας). 
Παρουσιάζεται βήµα προς βήµα η πορεία, οι στόχοι καθώς και η πρακτική εφαρµογή 
των δράσεων αυτών. Η µεθοδολογία, ως µία ανοιχτή διεργασία, εµπλουτίζεται και 
αναδιαµορφώνεται µέσα από την εµπειρία και την διαφορετικότητα των δύο 
συντονιστριών που εµπλέκονται στα προγράµµατα αγωγής υγείας, όσο και από την 
διαφορετικότητα των νησιών µεταξύ τους. 
Από την εµπειρία αυτή θα παρουσιαστούν περαιτέρω συµπεράσµατα, σκέψεις και 
προοπτικές. 
 
 
Μ. Μαµιδάκη, Κέντρο Πρόληψης ∆. Ζωγράφου, Σ. Τάτση, 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Ζωγράφου  
 
«Με τον Αµιντού στη Β’ ∆ηµοτικού» 
 
Υπηρεσία Επιµελητών Ανηλίκων ζητήµατα ∆εοντολογίας: 
α. Στην πρόληψη της ανήλικης παραβατικότητας 
β. Στη συνεργασία µε εµπλεκόµενους φορείς 
Η Υπηρεσία Επιµελητών Ανηλίκων διαδραµατίζει από τον κανονισµό λειτουργίας της 
µεγάλο ρόλο στην πρόληψη της εκδήλωσης παραβατικής συµπεριφοράς των 
ανηλίκων. Μέσα από την συνεργασία µας µε τους εφήβους και νέους έχουµε 
διαπιστώσει ότι οι έφηβοι σήµερα βιώνουν στην πραγµατικότητα τους δυσκολίες που 
αδυνατούν να διαχειριστούν και πολλές φορές αποτελούν το εφαλτήριο ιδιαίτερων 
συµπεριφορών. Αποτελεί κοινή διαπίστωση, ότι οι έφηβοι είναι θυµωµένοι µε τα 
πάντα και τους πάντες, είναι αµφιθυµικοί και λειτουργούν παρορµητικά. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά εκδηλώνονται µε µεγαλύτερη ένταση στους εφήβους που εµείς 
διαχειριζόµαστε στην Υπηρεσία Επιµελητών Ανηλίκων. Οι ανήλικοι παραβάτες δεν 
διαφέρουν καθόλου από τους υπόλοιπους εφήβους, απλά αντιδρούν πολύ πιο 
έντονα και ίσως θα µπορούσαµε να πούµε αφήνοντας τον θυµό και τον 
παρορµητισµό να τους κυριεύει, δεν ελέγχουν τον εαυτό τους και προβαίνουν σε 
πράξεις που θα τους οδηγήσουν στο ∆ικαστήριο Ανηλίκων. Παράλληλα έχουν χάσει 
τον δρόµο τους προς την ενηλικίωση εγκλωβισµένοι στην αυτοκαταστροφική πλευρά 
της εφηβείας τους. Θα θέλαµε στο σηµείο αυτό να σηµειώσουµε ότι για την υπηρεσία 
µας είναι σηµαντικό και λαµβάνουµε υπόψη µας ότι απέναντι µας, έχουµε πρωτίστως 
εφήβους και έπειτα ανήλικους παραβάτες. 
Στην παρουσίαση µας αυτήν λοιπόν θα επιδιώξουµε να σας παρουσιάσουµε το 
πλαίσιο συνεργασίας αυτών των εφήβων µε την Υπηρεσία Επιµελητών Ανηλίκων, 
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κάνοντας µία σύντοµη παρουσίαση του έργου µας, του καθεστώτος λειτουργίας της 
Υπηρεσίας µας, των περιστατικών που επιλαµβάνεται, των αρχών από τις οποίες 
διέπεται, των αναµορφωτικών µέτρων που υλοποιούν ως αποφάσεις 
του ∆ικαστηρίου Ανηλίκων και φυσικά των ζητηµάτων δεοντολογίας που ανακύπτουν 
από την εφαρµογή αυτών. 
Επίσης θα αναφερθούµε σε περιστατικά που έχουµε χειριστεί στην Υπηρεσία τα 
οποία αντικατοπτρίζουν το πλαίσιο συνεργασίας µας, αλλά και τις δυσκολίες και τα 
ζητήµατα δεοντολογίας που προέκυψαν, τόσο από την συνεργασία µε τους 
ανηλίκους και τις οικογένειες τους, όσο και µε τους συνεργαζόµενους φορείς. 
Ακόµη µε στόχο την δικτύωση και την ανάπτυξη καναλιών επικοινωνίας µεταξύ των 
συσχετιζόµενων φορέων, θα αναφερθούµε στην αναγκαιότητα καταπολέµησης των 
στερεοτύπων και των προκαταλήψεων που αποτελούν τροχοπέδη σε οποιαδήποτε 
µορφή συνεργασίας µεταξύ των υπηρεσιών και πλήττουν πρωτίστως τον ανήλικο και 
το συµφέρον αυτού, αλλά δευτερευόντως τις ίδιες τις υπηρεσίες, την παρέµβαση που 
επιδιώκουν να κάνουν και τον κάθε εργαζόµενο ξεχωριστά, που προσπαθεί να 
κινητοποιήσει και να στηρίξει τον ανήλικο. 
 
Εισηγήτριες: 
Γαλανού Χαρά, Επιµελήτρια Ανηλίκων Αθήνας- Νοµικός – Εγκληµατολόγος 
Γκούµλα Ευθυµία, Επιµελήτρια Ανηλίκων Αθήνας – Κοινωνιολόγος 
∆ελαβέκουρα Ευαγγελία, Επιµελήτρια Ανηλίκων Αθήνας – Κοινωνική Λειτουργός 
 
 
«∆ηµιουργώντας συνθήκες κοινότητας» 
 
Θ. Θεοδώρου, Α. Παπαγιάννη, Κέντρο Πρόληψης Θεσπρωτίας «Αριάδνη» 
 
«Μαθητής ενεργός πολίτης» 
 
Πρόγραµµα πρόληψης και ευαισθητοποίησης για µαθητές της 5 ης και 6ης Τάξης 
∆ηµοτικού. 
Στόχος του προγράµµατος, για την πρώτη χρονιά πειραµατικής εφαρµογής του, 
υπήρξε η ευαισθητοποίηση των µαθητών σε ζητήµατα που αφορούν την 
καθηµερινότητά τους (σχολική και εξωσχολική) ενώ παράλληλα ενέτασσε µέσω 
δράσεων την προσωπική τους ενεργή εµπλοκή για την καταγραφή και τη λύση τους. 
Το πρόγραµµα εφαρµόστηκε σε 7 σχολεία (13 τάξεις) του ∆ήµου Ηγουµενίτσας και 
υλοποιήθηκε σε συνεργασία µε το ∆ήµο και το Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
Ν. Θεσπρωτίας. Οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στο πρόγραµµα υπήρξαν 
εκπαιδευόµενοι και συνδιαµορφωτές του καθώς το υλικό εφαρµογής και δράσεων 
ήταν αποτέλεσµα της συλλογικής δουλειάς δασκάλων- Κέντρου Πρόληψης. 
Το πρόγραµµα έκλεισε στο τέλος του σχολικού έτους µε ανοιχτό ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
όπου οι µαθητές, µε τους εκλεγµένους εκπροσώπους τους σε ρόλο ∆ηµοτικών 
Συµβούλων, ανέλαβαν να παρουσιάσουν στη ∆ηµοτική Αρχή τις δράσεις τους, τα 
προβλήµατα που αναδείχθηκαν αλλά και τις προτάσεις τους για την βελτίωση της 
σχολικής και της ευρύτερης καθηµερινότητάς τους. 
Η εφαρµογή του προγράµµατος στο σχολικό περιβάλλον έδωσε τη δυνατότητα στους 
νεαρούς «Μαθητές- Ενεργούς Πολίτες»: 
• Να εκδηλώσουν πρωτοβουλίες που αφορούσαν την καθηµερινότητά τους. 
• Να µάθουν στην πράξη την αξία της συλλογικής λειτουργίας, εργασίας και 

διεκδίκησης. 
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• Να µάθουν τον τρόπο λειτουργίας της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας αλλά 
και πιο συγκεκριµένα του ∆ήµου. 

• Να ενισχύσουν προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες που συµβάλλουν στην 
πρόληψη των εξαρτήσεων και προάγουν την ψυχοκοινωνική υγεία. 

 
 
Ε. Παπανώτα, Κέντρο Πρόληψης «Σταθµός» των ∆ήµων Καλλιθέας και Μοσχάτου – 
Ταύρου  
 
Οµάδα ανάγνωσης του Κέντρου Πρόληψης «Σταθµός» 
 
Στο Κέντρο Πρόληψης «Σταθµός» λειτουργεί τα τελευταία πέντε χρόνια µια οµάδα 
ανάγνωσης η οποία αποτελείται από ενήλικες που έχουν πάρει µέρος σε οµάδες του 
Κέντρου µας άλλα και από κατοίκους των δήµων. Η οµάδα συναντιέται µία φορά το 
µήνα και συζητά πάνω στα βιβλία που έχει διαβάσει. Συνολικά µελετά και 
επεξεργάζεται 11 βιβλία το χρόνο. 
Ο στόχος της οµάδας είναι η καλλιέργεια της επικοινωνίας και η διεύρυνση της 
αντίληψης πάνω σε ποικίλα θέµατα της σύγχρονης πραγµατικότητας που συνδέονται 
άµεσα µε τους βασικούς στόχους της πρόληψης. 
Η καλλιέργεια προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων αποτελεί ένα βασικό στόχο 
της πρόληψης και της προαγωγής της ψυχικής υγείας. Η ανάγνωση λογοτεχνικών 
κειµένων µας µεταφέρει γνώσεις για την κοινωνική πραγµατικότητα, τον ιστορικό 
χρόνο, την ανθρώπινη φύση µέσα από την οπτική γωνία του συγγραφέα. 
Η οµάδα ανάγνωσης έρχεται να ενώσει την απόλαυση της ανάγνωσης των κειµένων, 
της συζήτησης και του δηµιουργικού προβληµατισµού, µε την καλλιέργεια και την 
προαγωγή της σκέψης αλλά και της δράσης σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο. 
 
 
Ει. Στρατάκη, ΚΕΣΑΝ – Κέντρο Πρόληψης ∆ήµου Ηρακλείου Κρήτης  
 
«Η αποδόµηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων για τη διαφορετικότητα ως 
µέσο ενίσχυσης του οµαδικού πνεύµατος στο σχολείο και την κοινότητα: το 
παράδειγµα των βιωµατικών εργαστηρίων του ΚΕΣΑΝ» 
 
Τα στερεότυπα για τη διαφορετικότητα που κυριαρχούν στην καθηµερινότητά µας 
(στα ΜΜΕ, στους χώρους εργασίας, στο σπίτι, στο σχολείο) καθορίζουν σηµαντικά τη 
διαµόρφωση της ταυτότητας και τη συµπεριφορά των εφήβων. Η µη αποδοχή, η 
άγνοια των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η µη ανοχή και η έλλειψη σεβασµού απέναντι 
στον «διαφορετικό άλλο» (λόγω φυλής, εθνικότητας, θρησκείας, γλώσσας, 
πολιτισµικών διαφορών αλλά και λόγω σωµατότυπου, χαρακτηριστικών εξωτερικής 
εµφάνισης, χαρακτήρα, ευφυΐας, αναπηρίας κλπ) οδηγεί σε συγκρούσεις, στη βία, 
στον εκφοβισµό, την αποµόνωση,… φαινόµενα που µας απασχολούν ιδιαίτερα τον 
τελευταίο καιρό. 
Το θέµα των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων (ιδίως για την καταγωγή, το 
φύλο και τη διαφορετικότητα γενικά) αποτέλεσε µέρος πολλών βιωµατικών 
εργαστηρίων του ΚΕΣΑΝ – την τελευταία διετία – που αφορούσαν τον σχολικό 
εκφοβισµό, τη βία, τις συγκρούσεις, τη δυναµική των οµάδων, το Κοινωνικό Σχολείο. 
Τα εργαστήρια απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς, µαθητές, σπουδαστές, γονείς, 
πολίτες και είχαν ως στόχο: α) τη διερεύνηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων των 
συµµετεχόντων για τους «διαφορετικούς άλλους», β) την αποδόµηση και 
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αποδυνάµωση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων (στρέφοντας το βλέµµα 
στο «πρόσωπο» και νοηµατοδοτώντας θετικά το «διαφορετικό») και γ) την 
αναζήτηση τρόπων µεταφοράς της εµπειρίας στη σχολική κοινότητα, την οικογένεια, 
την κοινότητα… 
Οι συµµετέχοντες προβληµατίστηκαν ιδιαίτερα για τη δική τους οπτική απέναντι στη 
διαφορετικότητα, κυρίως όµως κατανόησαν πως η στάση µας απέναντι στον 
«διαφορετικό άλλο» καθορίζεται, σε σηµαντικό βαθµό, από την αποδοχή των 
«διαφορετικών» πλευρών του εαυτού µας, από την αποδοχή του «ξένου» µέσα µας 
(Kristeva). 
 
 
Α. Προκοπίου, Κέντρο Πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων», Σύρος, Ν. Κυκλάδων 
 
«∆ηµιουργώντας σύγχρονες κοινότητες…» 
 
Στόχος της εισήγησης είναι η παρουσίαση ενός προγράµµατος δηµιουργίας 
σύγχρονων και βιώσιµων υποστηρικτικών κοινοτήτων µε αφετηρία τις οµάδες 
εκπαίδευσης γονέων στο Κ.Π. των Κυκλάδων. 
Οι οµάδες αυτές/κοινότητες: 
Α. Μπορούν να λειτουργήσουν ως ενδιάµεσα συστήµατα (παρεµβάλλονται ανάµεσα 
στο άτοµο και την κρίση) που απορροφούν τους κραδασµούς, την τοξικότητα και 
λειτουργούν ως ένα φίλτρο, ένας ηθµός µε όρια διαπερατά και ευέλικτα. 
Β. Αποτελούν ένα πλαίσιο αξιών, πιστεύω, δυνατοτήτων, πηγών στήριξης, µάθησης, 
αξιοποίησης της εµπειρίας που οδηγούν στην καλύτερη κατανόηση και βοηθούν τον 
άνθρωπο όχι µόνο στην επιβίωση αλλά και ν’ ανακάµψει από την κρίση πιο 
λειτουργικός και δηµιουργικός. 
Γ. Αποτελούν χώρους που ενθαρρύνουν την κοινωνική δράση, την ενεργό συµµετοχή 
των πολιτών στις κοινότητές τους. 
 
 
Ε. Αδαµοπούλου, ∆. Σοφιανού, Πρόγραµµα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας 
Α.Π.Θ. – ΟΚΑΝΑ, ∆. Γαβριηλίδου, Πρόγραµµα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας 
Α.Π.Θ. – ΟΚΑΝΑ 
  
«Ακολουθώντας τη φιλοσοφία των τρίτης γενιάς προγραµµάτων πρόληψης: Το 
παράδειγµα του Προγράµµατος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας» 
 
Στην εν λόγω ανακοίνωση θα σκιαγραφηθεί η προσέγγιση του Προγράµµατος 
Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας στη διαµόρφωση παρεµβάσεων για την πρόληψη 
της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών και άλλων ψυχοκοινωνικών προβληµάτων. Η 
παρουσίαση βασίζεται τόσο στην έρευνα που εκπονήθηκε στα πλαίσια 
µεταπτυχιακού προγράµµατος του Τµήµατος Ψυχολογίας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, µε τίτλο: «Οι διαστάσεις µιας 
ψυχοκοινωνικής παρέµβασης για το πρόβληµα της εξάρτησης σε µια τοπική 
κοινωνία: Το παράδειγµα του Προγράµµατος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας» 
(Αδαµοπούλου & Γαβριηλίδου, 2014), όσο και στη συνολικότερη εµπειρία που 
προκύπτει από τη δουλειά του προγράµµατος µέχρι σήµερα. 
Αρχικά, θα παρουσιαστεί η φιλοσοφία του προγράµµατος για την πρόληψη, η οποία 
βασίζεται στις αρχές των τρίτης γενιάς παρεµβάσεων πρόληψης, στις αρχές της 
έρευνας δράσης, καθώς και σε κριτικές προσεγγίσεις στο πεδίο των εξαρτήσεων. Οι 
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τρίτης γενιάς παρεµβάσεις πρόληψης στοχεύουν στη συνολική προαγωγή της υγείας 
του ατόµου µέσα από συλλογικές δράσεις, µε την εµπλοκή του συνόλου της σχολικής 
κοινότητας (µαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί) ή και της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας. 
Τέλος, θα περιγραφούν παραδείγµατα παρεµβάσεων του προγράµµατος στην τοπική 
κοινωνία της Σητείας. Μέσα από τα παραπάνω, θα αναδειχθούν οι βασικές 
διαστάσεις των παρεµβάσεων του προγράµµατος στο πεδίο της πρόληψης, όπως η 
αξιοποίηση της φιλοσοφίας και των πρακτικών της αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας, η 
έµφαση στις κοινωνικές και πολιτικές αιτίες των ψυχοκοινωνικών προβληµάτων, η 
τοποθέτηση των αναγκών των άµεσα ενδιαφερόµενων στο επίκεντρο 
των παρεµβάσεων, ο ρόλος των αξιών που διέπουν µία παρέµβαση (π.χ. 
συλλογικότητα, αλληλεγγύη), η συνδιαµόρφωση των δράσεων, η έµφαση στην πράξη 
και ο διαφορετικός ρόλος του λειτουργού υγείας. 
 
 
«Παρεµβαίνοντας σε “ νέα” φαινόµενα» 
 
Ε. Σκαφιδά, Ε.Μ. Παπακώστα, Ν. Βαρτσανέλη, Α. Αλεξάκη – Αναστασοπούλου, 
«Προνόη» ∆ήµου Κηφισιάς – ΟΚΑΝΑ  
 
Πρόγραµµα βραχείας παρέµβασης για την ενηµέρωση του σχολικού 
εκφοβισµού και βίας στο δηµοτικό σχολείο «Ακούω – Βλέπω – Μιλάω» 
 
Από το 2013 το Κέντρο Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
«Προνόη» έχει ευαισθητοποιήσει 500 παιδιά, Γ΄- Στ’ ∆ηµοτικού του ∆ήµου Κηφισιάς, 
µέσω του προγράµµατος βραχείας παρέµβασης «Ακούω – Βλέπω – Μιλάω». Ο 
στόχος του προγράµµατος είναι η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών 
αναφορικά µε τον σχολικό εκφοβισµό και την βία. Σκοπός είναι να κατανοήσουν τη 
σηµασία των όρων «Σχολικός Εκφοβισµός», «θύτης», «θύµα», «παρατηρητής», των 
επιπτώσεων που έχει ο εκφοβισµός στα θύµατα, καθώς και τους τρόπους 
αντιµετώπισής του. Αρχικά, τα παιδιά καλούνται να κατανοήσουν το ρόλο τους στην 
σχολική κοινότητα και το πόσο σηµαντικό είναι τα θύµατα και οι παρατηρητές να 
«σπάνε» την σιωπή τους. Καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, µε βιωµατικές και 
οµαδικές ασκήσεις, κυριαρχεί η ισότητα και ο αλληλοσεβασµός. Η πρωτοτυπία του 
προγράµµατος έγκειται τόσο στο περιεχόµενο όσο και στην διαφορετική προσέγγιση 
των συντονιστών. 
Οι εθελοντές της «Προνόη» µετά από την παρατήρηση, την εκπαίδευση και την 
συνεχή ενηµέρωση, εξοικειώνονται σε διάφορες τεχνικές προσέγγισης των µαθητών, 
µε σκοπό την επιτυχηµένη ολοκλήρωση του προγράµµατος. Η συνεχής εποπτεία και 
ανατροφοδότηση βελτιώνει τους συντονιστές στο ρόλο τους. Η αξιολόγηση του 
προγράµµατος γίνεται µε ποσοτικό και ποιοτικό τρόπο, µέσω ερωτηµατολογίων που 
συµπληρώνουν οι µαθητές και µε µια φόρµα αξιολόγησης του προγράµµατος από 
τους συντονιστές. Μέχρι και σήµερα, η πλειοψηφία των µαθητών που 
παρακολούθησαν και αξιολόγησαν το πρόγραµµα και τους συντονιστές, τονίζει τη 
σηµαντικότητα του προγράµµατος και την ανάγκη πραγµατοποίησης περισσότερων 
δράσεων, σε ζητήµατα τόσο κρίσιµα για το σχολικό περιβάλλον. Ο σκοπός της 
εισήγησης είναι η παρουσίαση του έργου της βραχείας παρέµβασης «Ακούω – 
Βλέπω – Μιλάω», η οποία πραγµατώνεται από τους εθελοντές του Κέντρου 
Πρόληψης «Προνόη». 
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Α. Αθανασόπουλος, Σ. Χιώτη, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής 
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά – Πρόµαχος»  
 
«Οι απόψεις µαθητών δηµοτικού σχολείου για την αποτελεσµατικότητα των 
προγραµµάτων πρωτογενούς πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής 
υγείας» 
 
Η έρευνα παρουσιάζει τις απόψεις των µαθητών ∆ηµοτικού Σχολείου αναφορικά µε 
την αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων Πρόληψης και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας που υλοποιούνται επί σειρά ετών στο σχολείο τους. Η 
συλλογή πληροφοριών έγινε µέσω ερωτηµατολογίου κλειστού τύπου, αξιοποιώντας 
εργαλεία καταγραφής συµπεριφορών από προηγούµενες έρευνες. 
Η έρευνα υλοποιήθηκε σε ένα ∆ηµοτικό Σχολείο του δευτέρου δηµοτικού 
διαµερίσµατος του ∆ήµου Αθηναίων στο οποίο υπάρχει πολυετής εµπειρία 
υλοποίησης προγραµµάτων. Συµµετείχαν όλοι οι µαθητές της ∆’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης και 
ελήφθησαν δεδοµένα από συνολικά 100 άτοµα. Από την επεξεργασία των 
δεδοµένων παρατηρούµε ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό µαθητών οι 
οποίοι καταγράφουν πολύ υψηλά νούµερα σχετικά µε την πρώτη µεταβλητή που 
µελετάµε, την ψυχική ανθεκτικότητα. 
Επίσης, υψηλό ποσοστό παρατηρούµε και στην επεξεργασία της δεύτερης 
µεταβλητής, της αυτοεκτίµησης. Τέλος, αναφορικά µε την τρίτη µεταβλητή, το θετικό 
κλίµα στην τάξη, τα ποσοστά που καταγράφηκαν είναι ιδιαίτερα αρνητικά. Σε 
ποσοστό 88% οι µαθητές έχουν άσχηµη εικόνα για την τάξη και τους συµµαθητές 
τους. Βαθµολογούν ιδιαίτερα αρνητικά το κλίµα που επικρατεί στην τάξη τους και τις 
µεταξύ τους σχέσεις. Κατά συνέπεια, τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας φαίνεται να 
ενισχύουν τα δεδοµένα των ερευνών σχετικά µε την συµβολή των 
προγραµµάτων Πρόληψης στην κατάκτηση υψηλής αυτοεκτίµησης και στην ενίσχυση 
της ψυχικής ανθεκτικότητας, δεν συµφωνούν όµως στην εδραίωση θετικού κλίµατος 
στην τάξη. Αυτό το στοιχείο απαιτεί περεταίρω διερεύνηση καθώς το κλίµα της τάξης 
δύναται να επηρεαστεί από παράγοντες που δεν µελετώνται στην παρούσα έρευνα. 
 
 
Π. Τριανταφύλλου, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας ∆ήµου Αχαρνών «∆ιέξοδος»  
 
«∆ιαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα» 
 
Η κρίση στη σχολική κοινότητα, αποτελεί µια καθηµερινότητα, που, ενώ η επιτυχής 
διαχείριση της οδηγεί το σύστηµα σε ισορροπία, η διαρκής προσπάθεια οριστικής 
επίλυσης της, οδηγεί σε µαταίωση και παραίτηση, σε πλήρη ανάδειξη των 
λανθανουσών σκοπών και λειτουργιών του εκπαιδευτικού συστήµατος. 
Η κρίση καθεαυτή δεν αποτελεί το σύµπτωµα δυσλειτουργίας της εκπαιδευτικής 
κοινότητας, αλλά την ευκαιρία για αλλαγή, για βελτιώσεις στη λειτουργία της, στη 
καλύτερη συγκρότηση της, στην αρτιότερη επικοινωνία και συνεργασία των µελών 
της. 
Προβληµατικές καταστάσεις που αποτελούν εκφάνσεις της κρίσης στη σχολική 
κοινότητα και συχνά αποτελούν επακόλουθα κοινής πολυπαραγοντικής αιτιολογίας, 
διαπραγµατεύεται το Βιωµατικό Σεµινάριο «∆ιαχείριση Κρίσεων στη Σχολική 
Κοινότητα». Το Σεµινάριο, που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και των δύο 
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βαθµίδων εκπαίδευσης, αποτέλεσε ολοκληρωµένη απάντηση στα σχετικά συλλογικά 
αιτήµατα βοήθειας των εκπαιδευτικών. 
Οι θεµατικές, αντίστοιχες των εκφάνσεων της κρίσης, αφορούν στην: 
1. ∆ιαχείριση των συγκρούσεων στη σχολική κοινότητα, τόσο µεταξύ των µαθητών, 

όσο και του συνόλου των µελών της. 
2. Πρόληψη και αντιµετώπιση της σχολικής επιθετικότητας, βίας και 

παραβατικότητας. 
3. Αντίληψη, κατανόηση και διαχείριση των κρίσεων που παράγει ο κοινωνικός 

αποκλεισµός, ο στιγµατισµός και η περιθωριοποίηση, ως ειδικών µορφών βίας, 
µη ανοχής στο διαφορετικό. 

4. ∆ιαχείριση της απώλειας, αναγνώριση και έκφραση συναισθηµάτων απόρροια 
του πένθους. 

Το περιεχόµενο του Σεµιναρίου δέχθηκε αλλαγές και βελτιώσεις στην πρωτογενή 
δοµή του, µετά από την εσωτερική αξιολόγηση του από το Συντονιστή και τους 
συµµετέχοντες στο Σεµινάριο. Κάθε «κρίση» του συνετέλεσε στη βελτιστοποίηση της 
οργάνωσης, λειτουργίας και επίτευξης των σκοπών του. 
 
 
Γ. Γκιούρκα, Λ. Μελετίδου, Α. Μαυροµιχάλης, Μ. ∆ρακοπούλου, Κέντρο Πρόληψης 
των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης «Ελπίδα» 
 
Εφαρµογή προγράµµατος Αγωγής Υγείας Α/βάθµιας Εκπαίδευσης «Παιχνίδια 
και διαδίκτυο: Πρόληψη των κινδύνων χρήσης» 
 
Το Κέντρο Πρόληψης «ΕΛΠΙ∆Α», κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2014 – 
2015, στα πλαίσια των δράσεων του στη σχολική κοινότητα, σχεδίασε και υλοποίησε 
Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας µε τίτλο «Παιχνίδια και ∆ιαδίκτυο: πρόληψη των 
κινδύνων χρήσης». Το πρόγραµµα απευθύνθηκε σε µαθητές ∆΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων 
της Α/βάθµιας Εκπαίδευσης και είχε ως σκοπό την πρόληψη των κινδύνων χρήσης 
Παιχνιδιών και ∆ιαδικτύου. 
Η ιδέα για το σχεδιασµό του παραπάνω προγράµµατος προέκυψε ως απάντηση στα 
ολοένα αυξανόµενα αιτήµατα των τελευταίων ετών, τόσο από γονείς όσο και από 
εκπαιδευτικούς, για παρεµβάσεις πρόληψης που να αφορούν στην ασφαλή χρήση 
της τεχνολογίας, απαλλαγµένη από συµπεριφορές κατάχρησης και εξάρτησης. 
Η παρούσα προφορική ανακοίνωση φιλοδοξεί να παρουσιάσει συνοπτικά το 
θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο δοµήθηκε ο σχεδιασµός του προγράµµατος, 
τους γενικούς και ειδικότερους στόχους του, το εκπαιδευτικό υλικό που παράχθηκε 
καθώς και την αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρµογής του σε 21 τµήµατα της Α/ 
βάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 
 
 
Σ. Ζώτου, Μ. Καλέα, ∆ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέµβασης 
ΚΕΘΕΑ, Μονάδα Έγκαιρης Παρέµβασης για την Προβληµατική Χρήση του 
∆ιαδικτύου  
 
«Παρουσίαση της Μονάδας Έγκαιρης Παρέµβασης για την Προβληµατική 
Χρήση του ∆ιαδικτύου, ΚΕΘΕΑ – Πλεύση και του προφίλ των εξυπηρετούµενών 
της» 
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Η Μονάδα Έγκαιρης Παρέµβασης για την Προβληµατική Χρήση του ∆ιαδικτύου, 
ΚΕΘΕΑ – Πλεύση λειτουργεί επίσηµα από το 2012 ενώ σε πιλοτική / πειραµατική 
βάση από το 2008. Απευθύνεται σε έφηβους και νεαρούς ενήλικες από 13 έως 21 
ετών και τις οικογένειές στους. Ο στόχος των υπηρεσιών που προσφέρει είναι η 
επίτευξη υγιούς και λειτουργικής σχέσης µε το διαδίκτυο και άρα η ορθή αξιοποίηση 
και όχι η δαιµονοποίηση του µέσου. 
Η Μονάδα παρέχει υπηρεσίες σε όλη την οικογένεια µέσα από: ατοµικές και οµαδικές 
συναντήσεις, συναντήσεις ζευγαριού και οικογένειας. Στη θεραπευτική παρέµβαση 
εντάσσεται η συνεργασία µε παιδοψυχίατρο (όπου χρειάζεται) και µε σύµβουλο 
εκπαιδευτικών θεµάτων. Για τις περιπτώσεις που είναι αδύνατη η σταθερή φυσική 
παρουσία (π.χ. επαρχία), τότε υπάρχει η δυνατότητα για τηλε-συναντήσεις (skype). Η 
Μονάδα διασυνδέεται και µε άλλες υπηρεσίες, όπως το Κοινοτικό Κέντρο Εφήβων 
(Στέκι) του Τοµέα Πρόληψης ΚΕΘΕΑ, τα ΚΕ∆∆Υ, τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας κ.ά. 
Καθώς η διεθνής βιβλιογραφία καταδεικνύει σταθερή συσχέτιση των προβληµατικών 
προσωπικών σχέσεων των εφήβων και της πιθανής εξάρτησης από το διαδίκτυο, 
είναι σηµαντικό να παρουσιαστούν επίσης ποσοτικά αποτελέσµατα όπου θα 
σκιαγραφούν το προφίλ των εφήβων και των οικογενειών που προσέγγισαν την 
υπηρεσία µας και θα καταδεικνύουν τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχουν οι οικογένειες 
αυτές. Η διερεύνηση του προφίλ πραγµατοποιήθηκε µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο 
που χορηγείται στη πρώτη επαφή µε τους εξυπηρετούµενους. 
 
 
«Προγράµµατα πρόληψης σε εφήβους» 
 
Ε. Γεωργακοπούλου, Μ. Χατζηγεωργιάδου, Ε. Τζούρα, Κ. Μάρκου, Κ. Λεκίδου, 
Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»  
 
«Ολοκληρωµένη παρέµβαση για την πρόληψη της επιθετικής συµπεριφοράς 
στα δηµοτικά σχολεία, βασισµένη στη φιλοσοφία των οµοτίµων» 
 
Είναι µια παρέµβαση που σχεδιάστηκε από το Κέντρο Πρόληψης και απευθύνεται σε 
µαθητές Ε’ και Στ’ τάξης ∆ηµοτικού. Εφαρµόστηκε πιλοτικά για πρώτη φορά το 2013-
2014 και συνεχίζεται µέχρι σήµερα. Στόχος της παρέµβασης είναι να µπορέσουν µαζί 
µαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και στελέχη πρόληψης να ανταλλάξουν απόψεις και 
προβληµατισµούς σχετικά µε την επιθετικότητα, να ευαισθητοποιηθούν, να 
εκφράσουν ανησυχίες και συναισθήµατα, να αναλογιστούν τη συµπεριφορά τους και 
τις συνέπειες των επιλογών τους και να αναλάβουν από κοινού δράσεις που θα 
προάγουν το αίσθηµα της ασφάλειας µέσα στο σχολικό περιβάλλον και θα 
προλαµβάνουν φαινόµενα βίαιης και επιθετικής συµπεριφοράς. 
Η ιδιαιτερότητά του είναι ότι βασίζεται στην εκπαίδευση των µαθητών από 
συνοµηλίκους τους, στηρίζεται στο µοντέλο µίµησης/επιρροής συνοµηλίκων και 
βασίζεται στη σχέση εµπιστοσύνης και υποστήριξης µεταξύ τους. Σε κάθε τάξη οι 
µαθητές επιλέγουν κάποιους συµµαθητές τους, µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια, οι 
οποίοι θα είναι οι εκπρόσωποί τους. Οι εκπρόσωποι αφού παρακολουθήσουν 
εκπαιδευτικό εργαστήρι µε θέµα την πρόληψη της επιθετικής 
συµπεριφοράς, αναλαµβάνουν να εκπαιδεύσουν τους συµµαθητές τους µε τη 
βοήθεια των εκπαιδευτικών. Σε κάθε σχολείο που συµµετέχει υλοποιούνται και 
βιωµατικά εργαστήρια σε εκπαιδευτικούς και γονείς µε θέµα την πρόληψη της 
επιθετικής συµπεριφοράς. 
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Μέσα από αυτήν την παρέµβαση οι µαθητές δήλωσαν ότι απόκτησαν νέες γνώσεις 
και δεξιότητες, παρατήρησαν αλλαγές στη συµπεριφορά τους αλλά και στις µεταξύ 
τους σχέσεις και βρήκαν από κοινού εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των 
 συγκρούσεων. Οι εκπαιδευτικοί απέκτησαν νέες γνώσεις και εµπειρίες, ενίσχυσαν 
προσωπικές τους δεξιότητες, ενώ βελτιώθηκαν ως ένα βαθµό οι σχέσεις µε τους 
γονείς, καθώς µπήκαν ο ένας στη θέση του άλλου. 
 
 
Μ. Μαµιδάκη, Κέντρο Πρόληψης ∆. Ζωγράφου, Β. Σάλτη, Ι. Κατσιαφλιάνη, Κέντρο 
Πρόληψης «Σταθµός» ∆. Καλλιθέας, Μοσχάτου – Ταύρου  
 
«Γυµνάσιο ερχόµαστε!» Όταν η µετάβαση από το δηµοτικό στο γυµνάσιο 
γίνεται αφορµή για δικτύωση, συνεργασία, δηµιουργία 
 
Το πέρασµα από το δηµοτικό στο γυµνάσιο, οι τρεις συναντήσεις που γίνονται 
πέντε… οκτώ… δέκα, η συµπληρωµατικότητα δύο διαφορετικών προγραµµάτων, οι 
βόλτες Ζωγράφου – Καλλιθέα, η πρόληψη, η συνεργασία, η επικοινωνία γεννούν το 
«Γυµνάσιο Ερχόµαστε!». 
Το εκπαιδευτικό υλικό «Γυµνάσιο Ερχόµαστε!» αποτελεί έναν χρήσιµο οδηγό για 
όσους εκπαιδευτικούς θέλουν να αναπτύξουν ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα 
προετοιµασίας των µαθητών της Στ’ ∆ηµοτικού για το Γυµνάσιο, σύµφωνα µε τις 
αρχές και τη φιλοσοφία της πρωτογενούς πρόληψης. Το «Γυµνάσιο ερχόµαστε!» 
δίνει την ευκαιρία στους µαθητές να µάθουν πληροφορίες για το νέο τους σχολείο, 
ενθαρρύνοντάς τους παράλληλα να εκφράσουν τα συναισθήµατά τους για αυτήν την 
αλλαγή, αλλά και εφοδιάζοντάς τους µε τις απαραίτητες ψυχοκοινωνικές 
δεξιότητες για το µεγάλωµά τους. 
Το συγκεκριµένο υλικό αποτυπώνει την εµπειρία υλοποίησης προγραµµάτων οµαλής 
µετάβασης από το δηµοτικό στο γυµνάσιο στα σχολεία των ∆ήµων Ζωγράφου, 
Καλλιθέας, Μοσχάτου – Ταύρου και είναι προϊόν µιας πλούσιας συνεργασίας µεταξύ 
δύο Κέντρων Πρόληψης. Το 2014 εγκρίθηκε από την ∆ιεύθυνση Σπουδών ΠΕ του 
ΥΠΘ. Από το 2013 µέχρι σήµερα έχουν εκπαιδευτεί από τα δύο Κέντρα 
75 εκπαιδευτικοί που στη συνέχεια αξιοποίησαν το υλικό στην τάξη τους. Στα άµεσα 
σχέδια των δύο Κέντρων είναι και η εκπαίδευση και διάχυση του υλικού στα Κέντρα 
Πρόληψης. 
Στην ανακοίνωση θα γίνει παρουσίαση των στόχων, της φιλοσοφίας και της 
θεµατολογίας του υλικού, της πορείας εξέλιξης και δηµιουργίας του, καθώς και 
παρουσίαση αποτελεσµάτων σχετικών µε την εκπαίδευση, εφαρµογή και εποπτεία 
στην υλοποίησή του από δασκάλους. 
 
 
Ε. Μπογιατζάρας, υποδιευθυντής 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Μοσχάτου 
 
Εφαρµόζοντας το «Γυµνάσιο ερχόµαστε!» στην τάξη. Η εµπειρία του 1ου 
∆ηµοτικού Σχολείου Μοσχάτου 
 
Το πρόγραµµα «Γυµνάσιο Ερχόµαστε!» αποτελεί καινοτόµα δράση, απαραίτητη και 
χρήσιµη για την κοινωνική µόρφωση των παιδιών και έρχεται να συναντήσει µε ένα 
οργανωµένο τρόπο τις αναδυόµενες ανάγκες των µαθητών µπροστά στην κρίσιµη 
προεφηβική και εφηβική ηλικία. Παράλληλα βοηθά στην αλλαγή της καθηµερινότητας 
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της τάξης, αλλάζει τον µονότονο τρόπο διδασκαλίας, φέρνει τον εκπαιδευτικό κοντά 
στα παιδιά. 
Ως δάσκαλος της ΣΤ’ Τάξης του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Μοσχάτου είχα την τύχη 
αλλά και την ευκαιρία να εφαρµόσω το υλικό «Γυµνάσιο ερχόµαστε» τα τρία 
τελευταία χρόνια µε τρεις διαφορετικούς τρόπους συνεργασίας. 
Σε αυτήν την ανακοίνωση θα ήθελα να παρουσιάσω υλικό των τριών αυτών 
εφαρµογών, να αναδείξω την διαφορετικότητά τους και να αναφερθώ στην 
ανεκτίµητη βοήθεια που δίνει το υλικό στον εκπαιδευτικό να γνωρίσει καινούρια 
µονοπάτια προσέγγισης του κοινωνικού και ψυχικού κόσµου των µαθητών του. 
 
 
Α. Μαυροµιχάλης, Α. Μελετίδου, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ανατολικής Θεσσαλονίκης «Ελπίδα» 
 
Υλοποίηση βιωµατικού προγράµµατος µε τίτλο «Εγώ και οι άλλοι», για 
εκπαιδευτικούς που είχαν ανάθεση το µάθηµα της Α’ Γυµνασίου, Βιωµατικές 
∆ράσεις: Σχολική και Κοινωνική Ζωή (ΣΚΖ) 
 
Το Κέντρο Πρόληψης «Ελπίδα», κατά τη διετία 2013 – 2015, στα πλαίσια των 
δράσεών του στη σχολική κοινότητα, σχεδίασε και υλοποίησε Βιωµατικό Πρόγραµµα 
µε τίτλο «Εγώ και οι άλλοι», για εκπαιδευτικούς που είχαν ανάθεση το µάθηµα της Α’ 
Γυµνασίου, Βιωµατικές ∆ράσεις: Σχολική και Κοινωνική Ζωή (ΣΚΖ). 
Το συγκεκριµένο µάθηµα αποτελεί µία καινοτοµία στο αναλυτικό πρόγραµµα της Α’ 
Γυµνασίου καθώς προωθεί την εφαρµογή βιωµατικών δράσεων, που, σύµφωνα µε 
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στοχεύουν στην ψυχοσυναισθηµατική ανάπτυξη των 
εφήβων. 
Η ιδέα για το σχεδιασµό τού παραπάνω προγράµµατος προέκυψε µετά από σχετικό 
αίτηµα που δέχθηκε το Κέντρο Πρόληψης «Ελπίδα» για υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών στη διεξαγωγή του µαθήµατος, κατά τη διάρκεια της πρώτης χρονιάς 
εισαγωγής του στην Α’ Γυµνασίου, καθώς απαιτούσε γνώσεις συντονισµού 
βιωµατικής οµάδας. 
Η παρούσα προφορική ανακοίνωση φιλοδοξεί να παρουσιάσει συνοπτικά το 
θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο δοµήθηκε ο σχεδιασµός του προγράµµατος, 
τους γενικούς και ειδικότερους στόχους του, το εκπαιδευτικό υλικό που παράχθηκε 
καθώς και την αξιολόγηση της εφαρµογής του σε 34 τµήµατα της Α΄ Γυµνασίου 
σχολείων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 
 
 
Σ. Μακαρώνη, Β. Αλεξάκη, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Προνόη» ∆ήµου Κηφισιάς – ΟΚΑΝΑ, Μ. Ιωάννου, Ε. 
Καλαµπόλα, Τµήµα Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
 
Καινοτόµο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων 
ουσιών σε εφήβους: «Boys and Girls Plus». Παρουσίαση της πιλοτικής 
εφαρµογής στην Ελλάδα 
 
Στην ανακοίνωση αυτή θα γίνει µια παρουσίαση της εµπειρίας του Κέντρου 
Πρόληψης «ΠΡΟΝΟΗ» του ∆ήµου Κηφισιάς-ΟΚΑΝΑ από την συµµετοχή του στο 
Καινοτόµο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Πρόληψης«BoysandGirlsPlus». Πρόκειται για ένα 
ευρωπαϊκό πρόγραµµα πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και των 
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επιπτώσεων τους στον εφηβικό πληθυσµό. Απευθύνεται σε εφήβους ηλικίας 13-19 
ετών, εντός και εκτός επίσηµου σχολικού πλαισίου. Το πρόγραµµα στηρίζεται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και συµµετέχουν σε αυτό 10 φορείς από 9 χώρες µεταξύ των 
οποίων και η Ελλάδα. Ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2014 και αναµένεται να ολοκληρωθεί 
τον Μάρτιο του 2016. Στόχος του «BoysandGirlsPlus» είναι να παρέχει στους 
συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς και εµψυχωτές νέων σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες 
έναν σύνολο καινοτόµων διαδικτυακών και έντυπων εργαλείων που θα εµπλέκουν µε 
δηµιουργικό τρόπο τους νέους σε ένα υγιή τρόπο ζωής και θα τους ευαισθητοποιούν 
στους κινδύνους που σχετίζονται µε την χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και τις 
συµπεριφορές υψηλού κινδύνου. 
Στην παρουσίαση µας θα αναφερθούµε στις φάσεις υλοποίησης του προγράµµατος, 
στην δική µας συµµετοχή, στο παιδαγωγικό πλαίσιο του προγράµµατος και την 
θεωρητική του βάση καθώς και στο περιεχόµενο το εκπαιδευτικού υλικού. 
 
 
«Επικεντρωµένες παρεµβάσεις πρόληψης» 
 
Β. Κούτρας, Λ. Ηλιοπούλου, Ε. Φείδη, Κ. Κοµνηνού, Σ. Γκόντα, Β. Μπασογιάννη, 
Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. 
Ιωαννίνων «Σχεδία»  
 
«Η επίδραση της οικονοµικής κρίσης στα αιτήµατα συµβουλευτικής σε σχολεία 
της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης» 
 
Το Πρόγραµµα Συµβουλευτικής σε σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
υλοποιείται ανελλιπώς από το 1999 έχοντας ως βασικούς στόχους την προώθηση 
της πρωτογενούς πρόληψης σε µαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, την ψυχολογική 
υποστήριξη, την αλλαγή της στάσης σε θέµατα που αφορούν την αντιµετώπιση 
ψυχοκοινωνικών δυσκολιών και το στίγµα που αυτές συχνά ενισχύουν. Παρέχονται 
ατοµικές συναντήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς σε σταθερό χώρο 
και χρόνο και µε σταθερό πρόσωπο – σύµβουλο στο χώρο του σχολείου. 
Από το 1999 µέχρι το 2015, απευθύνθηκαν για συµβουλευτική 3.230 µαθητές από 16 
σχολεία. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που συγκεντρώσαµε και επεξεργαστήκαµε, υπήρξε 
µια σηµαντική αλλαγή µετά την οικονοµική κρίση. 
Συγκεκριµένα αυξήθηκαν τα αιτήµατα που αφορούν: 
1. Τις επιπτώσεις των έντονων και παρατεταµένων συγκρούσεων των γονέων στην 

ψυχοκοινωνική προσαρµογή των παιδιών. 
2. Την ενδοοικογενειακή βία µε θύµα το παιδί (κακοποιητικός γονέας µε συνύπαρξη 

προβλήµατος αλκοολισµού ή ψυχοπαθολογίας και έλλειψη υποστηρικτικού 
περιβάλλοντος). 

3. Τις αγχώδεις διαταραχές και καταθλιπτικά συµπτώµατα. 
4. Τις δυσκολίες που προκύπτουν από τις συνέπειες τις κρίσης στη ζωή τους 

(σηµαντική µείωση στα οικογενειακά έξοδα, αρνητικές αλλαγές στο επίπεδο 
διαβίωσής τους, απώλεια εργασίας ενός ή και των δύο γονέων). 

5. Τα περιστατικά εκφοβισµού (λεκτική βία, αποµόνωση/αποκλεισµός από παρέες 
και δράσεις του σχολείου). 

6. Την προβληµατική χρήση και κατάχρηση του ∆ιαδικτύου. 
Τα παραπάνω αποτελέσµατα συµφωνούν µε τις έρευνες οι οποίες σχετίζουν τις 
κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες µε την αύξηση προβληµάτων ψυχοκοινωνικής 
υγείας. 
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Α. Μαρκουίζου – Γκίκα, Α. Ρούσσος, Γ. Λιάτσικος, ∆ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & 
Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ, Αθήνα  
 
«10 χρόνια “ Ίκαρος”: Από την πρόληψη στην έγκαιρη παρέµβαση: Μέθοδοι, 
πρακτικές και διαπιστώσεις» 
 
Η παρούσα εισήγηση θα εστιάσει στην πορεία της Μονάδας Πρόληψης «Ίκαρος» 
από το 2004 που ιδρύθηκε έως σήµερα, µε βάση τους πρωταρχικούς της στόχους, 
σε ποιες ανάγκες κλήθηκε να απαντήσει και πώς αυτές έχουν διαµορφωθεί µέσα στα 
τελευταία 10 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας της. Γι’ αυτό το σκοπό θα αναφερθεί 
το προφίλ των ατόµων που αιτούνται ή/και δέχονται τις υπηρεσίες του «Ικάρου» µέσα 
σ’ ένα µεταβαλλόµενο πλαίσιο (κοινωνικοπολιτικές και οικογενειακές συνθήκες/ 
πραγµατικότητα των φορέων και υπηρεσιών µε τις οποίες συνεργάζεται ο «Ίκαρος»). 
Θα αναφερθούν µέθοδοι, εργαλεία και πρακτικές που εφαρµόζει η Μονάδα 
προκειµένου να ανταποκριθεί επαρκώς στις αυξανόµενες ανάγκες των εφήβων, 
νεαρών ενηλίκων και των οικογενειών τους που προσεγγίζουν τον «Ίκαρο» για 
προληπτικούς λόγους όσον αφορά την εµπλοκή µε τη χρήση ή για να παρέµβουν 
έγκαιρα σε καταστάσεις υψηλού κινδύνου. Τέλος θα αναφερθούν διαπιστώσεις και 
προτάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη των εν λόγω εστιασµένων παρεµβάσεων 
πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι το επιστηµονικό µοντέλο στο οποίο στηρίζονται οι 
παρεµβάσεις του «Ικάρου» συνολικά, στηρίζεται σε αρχές και πρακτικές της 
Πολυδιάστατης Θεραπείας Οικογένειας στην αντιµετώπιση της εµπλοκής του εφήβου 
µε τη χρήση (Liddle, H.A. etal., 2005). 
 
 
Π. ∆ηµησιάνος, Κ. Τσέρνεα, Σ. Ζώτου, Μονάδα Έγκαιρης Παρέµβασης Εφήβων 
(«Πλεύση»)/ ∆ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ 
 
«Βραχύχρονο πρόγραµµα δευτερογενούς πρόληψης για οικογένειες εφήβων 
µε περιστασιακή χρήση κάνναβης» 
 
Το πρόγραµµα σχεδιάστηκε για τις οικογένειες εφήβων που έκαναν περιστασιακή και 
περιορισµένη χρήση κάνναβης και πληρούσαν συγκεκριµένα κριτήρια ατοµικής και 
οικογενειακής λειτουργικότητας. Ο στόχος ήταν η έγκαιρη παρέµβαση στο επίπεδο 
της χρήσης ουσιών και η περαιτέρω ανάπτυξη προσωπικών και οικογενειακών 
δεξιοτήτων για την αντιµετώπιση ευρύτερων συναισθηµατικών δυσκολιών. Ο 
σχεδιασµός περιελάµβανε ένα συνδυασµό οµαδικής και οικογενειακής 
συµβουλευτικής, που υλοποιήθηκε µε τη δηµιουργία οµάδας γονέων και 
οµάδας εφήβων, σε διάρκεια 10 µηνών, µε ενδιάµεσες οικογενειακές συνεδρίες. Το 
πρόγραµµα στη συγκεκριµένη του µορφή ήταν πιλοτικό και γι’ αυτό ακολούθησε 
αξιολόγηση της δράσης, µε ποσοτικές και ποιοτικές µεθόδους, η οποία 
παρουσιάζεται στην εισήγηση. 
Η επιτυχία του προγράµµατος κρίθηκε µε βάση την επίτευξη των ακόλουθων 
δεικτών: Αποχή των εφήβων από τη χρήση ουσιών, βελτίωση της σχέσης τους µε την 
εκπαιδευτική διαδικασία, αύξηση της συναισθηµατικής έκφρασης των εφήβων, 
βελτίωση των οικογενειακών σχέσεων, ενίσχυση των γονέων στο ρόλο τους, 
ενίσχυση της επικοινωνίας και της συµµαχίας στο γονεϊκό ζευγάρι. 
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Ν. Γεωργαλά, Α. Τελεµέ, Κ. Κουρούση, Ι. Ψιµούλη, Α. Κόντος, Οργανισµός Κατά 
των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) 
 
«Παρεµβάσεις στη φοιτητική κοινότητα του Νοµού Αττικής στο πλαίσιο των 
Προγραµµάτων στην Κοινότητα και στο ∆ρόµο (Πρόληψης και Έγκαιρης 
Παρέµβασης) για τη µείωση της Ζήτησης Εξαρτησιογόνων Ουσιών» 
 
Ο Οργανισµός κατά των Ναρκωτικών, στο πλαίσιο του εγκεκριµένου προγράµµατος 
ΕΣΠΑ, υλοποίησε από τον Ιανουάριο του 2013 έως τον Ιανουάριο του 2015 την 
Πράξη «Προγράµµατα στην Κοινότητα και στο ∆ρόµο (πρόληψης και Έγκαιρης 
παρέµβασης) για τη µείωση της Ζήτησης Εξαρτησιογόνων Ουσιών». Στόχοι του 
Προγράµµατος ήταν η µείωση της βλάβης στους ενεργούς χρήστες ουσιών, η 
ενηµέρωση γύρω από τα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα, η ενηµέρωση γύρω 
από τα θέµατα εξάρτησης σε φοιτητές ΑΕΙ – ΤΕΙ και χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών 
και η πρόληψη της χρήσης σε κοινωνικά ευάλωτες οµάδες πληθυσµού. 
Ειδικότερα, σε σχέση µε την συνεργασία µε την Πανεπιστηµιακή Κοινότητα 
υλοποιήθηκαν δράσεις στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), στο 
Πανεπιστήµιο Πειραιά, στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, στο ΤΕΙ Πειραιά, στο ΤΕΙ Αθηνών, 
στο Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έλαβε 
επίσης χώρα σε συνεργασία µε την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ∆ιαγωνισµός 
Αφίσας µε θέµα την Παγκόσµια Ηµέρα κατά των Ναρκωτικών. Οι παρεµβάσεις αυτές 
είχαν σαν στόχο την ενηµέρωση των φοιτητών σε θέµατα εξάρτησης και την 
ευαισθητοποίηση της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας. Συνολικά προσεγγίστηκαν 
περίπου 7.600 φοιτητές. 
Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να παρουσιαστούν οι εν λόγω 
παρεµβάσεις πρόληψης ενηµέρωσης στη φοιτητική κοινότητα, και ειδικότερα: οι 
στόχοι, ο σχεδιασµός, η δικτύωση και οι συνέργειες, η υλοποίηση, η προβολή ενώ θα 
γίνει αναφορά και σε Πιλοτική έρευνα που έλαβε χώρα µε θέµα: «∆ιερεύνηση 
αναγκών των φοιτητών σε θέµατα ενηµέρωσης για τις εξαρτήσεις». 
 
 
Α. Κουφοκώτσιος, Κ. Φυλακτού, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Πυξίδα»  
 
«Αξιολόγηση αποτελεσµάτων του Προγράµµατος Ψυχολογικής Υποστήριξης 
για τη ∆ιακοπή του Καπνίσµατος από το Κ.Π. “Πυξίδα”» 
 
Η «Πυξίδα» τα τελευταία εφτά χρόνια υλοποιεί οµάδες ψυχολογικής υποστήριξης για 
τη διακοπή του καπνίσµατος. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει δέκα θεµατοκεντρικές 
συναντήσεις και ακολουθούν υποστηρικτικές συναντήσεις εποπτείας. 
Σκοπός της εργασίας: να παρουσιαστεί η αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος, 
µέσα από την αξιολόγηση συνεντεύξεων των συµµετεχόντων στις οµάδες. 
Μεθοδολογία: Χρησιµοποιήθηκε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο µέσω τηλεφωνικής 
επαφής και απαντήθηκε από 67 συµµετέχοντες σε οµάδες. 
Αποτελέσµατα: Θα παρουσιαστούν ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσµατα σε σχέση 
µε τη διακοπή ή τη µείωση του καπνίσµατος και τη συµβολή του κέντρου πρόληψης 
σ’ αυτό. Περιγράφεται τι βοήθησε τους συµµετέχοντες και τι τους δυσκόλεψε κατά τη 
συµµετοχή τους στο πρόγραµµα. Επίσης θα φανεί η επίδραση της παρέµβασης στην 
αλλαγή στάσης ζωής σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. 
 


