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11
η
 Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης 

«ΣυμΠλέοντας, Ξαναχτίζουμε Κοινότητες», Ερμούπολη, Σύρος, 18 - 21 
Οκτωβρίου 2017 

 
Αναρτημένες Ανακοινώσεις: Περιλήψεις 
 
Δρ. Α. Δημητρίου, Χ. Λουκίδης, Ι. Σταθοπούλου, Λ. Τραυλού, Α. Μπαζάκα, 
Κ. Μάκη, Ι. Ζάβρας, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αιτωλ/νίας «Οδυσσέας», Αγρίνιο, Ελλάδα 
 
«Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης & Συνεργασίας με την Ελληνική 
Αστυνομία» 
 
Στην παρούσα ανακοίνωση, θα παρουσιαστεί το Πρόγραμμα 
Ευαισθητοποίησης στις Διευθύνσεις Αστυνομίας  Αιτωλίας & Ακαρνανίας.  
Το Πρόγραμμα έλαβε χώρα μέχρι στιγμής σε 4 συναντήσεις ανά  Διεύθυνση 
Αστυνομίας διάρκειας 3 ωρών έκαστη και αφορούσε σε αστυνομικά όργανα 
που εμπλέκονται σε θέματα χρήσης ουσιών, ανήλικων παραβατών & 
ενδοοικογενειακής βίας και του ευρύτερου φάσματος δυσκολιών και 
προβλημάτων με την ψυχική υγεία (Επιτελείο, Υποδιεύθυνση Ασφαλείας, 
Δίωξη Ναρκωτικών, ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ, Αστυνομικά Τμήματα & Περιφερειακά 
Αστυνομικά Τμήματα). 
Στο πρόγραμμα έλαβαν μέρος 550 αστυνομικοί. Η διάρκεια του 
Προγράμματος είχε ως εύρος από Ιανουάριο έως και Ιούνιο 2017 (6 μήνες) με 
καθορισμένους στόχους και πρακτικές για μακρόχρονη συνεργασία 2 ετών 
(2017-2018). 
 
 
Ε. Κοττά - Μπαλαδάκη, Ρ. Πεγιάζη, Β. Πασσάς, ΠΡΟΤΑΣΗ Κίνηση για έναν 
άλλο τρόπο ζωής, Ομάδα Κοινωνικής Δικτύωσης ΔΙ.Ο.Δ.Ο.Σ.Σ.Σ. (Δικτύωση, 
Οργάνωση, Δράση Ομάδας για Συνεργασία, Συμπόρευση, Συνάντηση)  
Πάτρα, Ελλάδα 
 
«Κοινωνική Δικτύωση “Ξαναχτίζουμε τη Σύγχρονη Γειτονιά μας, Επειδή 
μας Αφορά!” (Δημιουργούμε τους νέους δεσμούς) Εθελοντισμός - 
Εκπαίδευση Κοινότητας - Δικτύωση - Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση - 
Πρόληψη» 
 
Το πρόβλημα της εξάρτησης είναι κοινωνικό πρόβλημα και συνδέεται με το 
σύγχρονο υπερκαταναλωτικό μοντέλο που ευνοεί την διαμόρφωση 
παθητικών, αδύναμων προσωπικοτήτων που να επενδύουν με έναν 
εγωιστικό τρόπο σε αυτά που έχουν και όχι σε αυτό που είναι σε 
αλληλεξάρτηση με τους άλλους ανθρώπους. Μεγεθύνει το εγώ και 
αποδυναμώνει κάθε τι που ενθαρρύνει το εμείς. 
Ελπίδα για αφύπνιση, ανάληψη ευθύνης και αλλαγή αυτού του μοντέλου 
αποτελεί η Πρόληψη. Φιλοσοφία, που απευθύνεται στον άνθρωπο, τον 
ενθαρρύνει και τον εκπαιδεύει να χτίσει νέες σχέσεις στη σημερινή 
πραγματικότητα, νέα Δίκτυα.  
Αναγκαιότητα κοινωνικής δικτύωσης με τη Γειτονιά.  
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Ο τρόπος ζωής στις συνοικίες των πόλεων δεν ικανοποιεί τη μεγάλη 
πλειοψηφία των πολιτών καθώς δεν καλύπτονται οι βασικές ανθρώπινες 
ανάγκες. Ο άνθρωπος, όμως, ως κοινωνικό ον, έχει ανάγκη να ανήκει, να 
αλληλεπιδρά. Ένα πρόγραμμα για την πρόληψη στοχεύει σε συνεργασία, 
επικοινωνία, σχέσεις.  
Ως «ΠΡΟΤΑΣΗ» και ως Ομάδα, δε λειτουργούμε από τη μία πλευρά ΕΜΕΙΣ 
και από την άλλη πλευρά οι πολίτες. Πρέπει να υπάρχει κινητικότητα, σχέσεις, 
επικοινωνία, σύνδεση. Όλοι μαζί, εκπαιδευόμαστε στον άλλο τρόπο ζωής. Ως 
ενεργοί πολίτες, περνάμε μέσω της συλλογικότητας από το ΕΓΩ στο ΕΜΕΙΣ 
με αφύπνιση, συνειδητοποίηση, επαναπροσδιορισμό αξιών, αρχών και 
τρόπου ζωής. 
 
Στόχοι παρέμβασης: 
α) Κατανόηση της πραγματικότητας της γειτονιάς.  
β) Γνωριμία - Ευαισθητοποίηση - Εκπαίδευση - Σύνδεση.  
γ) Προσωπική-κοινωνική ανάπτυξη - θετική αλληλεπίδραση. 
γ) Αποδοχή και Αξιοποίηση του έργου της «ΠΡΟΤΑΣΗ» . 
 
Μέχρι τώρα Αποτελέσματα: 
- Δημιουργία Ανοιχτής Ομάδας.  
- Αποτύπωση της προφορικής ιστορίας της Γειτονιάς (προσωπικές επαφές, 

φωτογραφικό οδοιπορικό, μαρτυρίες, συνεντεύξεις).  
- Πλάνο για δημιουργία ψηφιακού μουσείου.  
- Συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων Συλλογικοτήτων.  
- Στήριξη των προγραμμάτων «ΠΛΟΥΤΟΣ» & «ΠΡΟ-ΝΟΙΑ» του ΚΔΑ. 
- Ευαισθητοποίηση κοινότητας. 
 
 
Χ.  Πιτσίλκας, Γ. Ζαβράκα, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Λάρισας «Ορφέας», Ελλάδα 
 
«Βραχεία Παρέμβαση σε Μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου: Ασφαλής Χρήση 
του Διαδικτύου» 
 
Αναμφισβήτητα η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση αλλά και την 
καθημερινή κοινωνική μας ζωή έχει κάνει την τεχνολογία μέρος της ζωής τόσο 
των ενηλίκων όσο και των εφήβων. Παράλληλα, όμως με τα θετικά οφέλη που 
αποκομίζουν οι νέοι με τη χρήση του διαδικτύου υπάρχουν και αρνητικά 
φαινόμενα όπως: ηλεκτρονικός εκφοβισμός, ρατσισμός, εθισμός, sexting, 
texting, grooming (αποπλάνηση) κ.ά.  
Ενώ οι έφηβοι φαίνεται να διαθέτουν πολλές γνώσεις στη χρήση του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή παρόλα αυτά υστερούν σε επίπεδο 
ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για την προστασία τους και 
τη σωστή χρήση του διαδικτύου.  
Με βάση τα παραπάνω το Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Λάρισας - Ο.ΚΑ.ΝΑ σε 
συνεργασία με στελέχη του Προγράμματος Αριάδνη πραγματοποίησε ένα 
κύκλο βραχείων προληπτικών παρεμβάσεων σε γυμνάσια και λύκεια του Ν. 
Λάρισας καθώς και στους εκάστοτε συλλόγους καθηγητών των αντίστοιχων 
σχολείων.  
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Η παρέμβαση μέσα από τον βιωματικό τρόπο μάθησης είχε σκοπό την 
ενεργοποίηση των εφήβων και την κατάθεση των προσωπικών τους 
εμπειριών που αφορά στις σχέσεις τους με τη χρήση του διαδικτύου. Στόχος 
της παρέμβασης ήταν η απόκτηση γνώσεων των μαθητών για τα φαινόμενα 
που αναφέρθηκαν πιο πάνω καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα τους 
βοηθήσει να εφαρμόσουν τις νέες αποκτηθείσες γνώσεις. Κατά τη διάρκεια 
της παρέμβασης δόθηκε στους μαθητές φύλλο εργασίας και υλικό για 
σχολιασμό που αντιστοιχούσε σε φαινόμενα που εμφανίζονται στη χρήση του 
διαδικτύου. 
 
 
Α. Βουρλιόγκας, Χ. Καραμπέτσος, Κ. Αποστολοπούλου, Κέντρο Πρόληψης 
των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμων Αγίας 
Παρασκευής και Χολαργού - Παπάγου «Αργώ», Αθήνα, Ελλάδα 
 
«Τεχνικές της Καταξιωτικής Προσέγγισης στην εργασία με τις ομάδες 
γονέων»  
 
Οι τεχνικές της Καταξιωτικής εφαρμόστηκαν σε ομάδα γονέων με σκοπό την 
σύνδεση των μελών μεταξύ τους και την καλύτερη κατανόηση των παιδιών 
τους. Πραγματοποιήθηκαν βιωματικές ασκήσεις στο πλαίσιο των φάσεων που 
περιγράφει η συγκεκριμένη προσέγγιση. Συζητείται η επίδραση τους στην 
ομάδα ανάλογα με στοιχεία προσωπικότητας των μελών και τα στάδια 
λειτουργίας της ομάδας. 
 
 
Ε. Πέτρου, Π. Λυμπέρη, Κ. Πρωτοψάλτη, Ε. Πέτρου, Π. Καλογερά, Μ. 
Φουντουκίδου, Μ. Φραντζεσκάκη, Β. Καπαγερίδου, Θ. Πιλάτου, Θ. Λούκου, 
Π. Μπαλατσούρα, Α. Κοτσιαφίτου, Φ. Κιαμίλη, Γ. Κορακίδη, Κ. 
Σταυροπούλου, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμων Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου 
«Άρηξις», Αιγάλεω, Ελλάδα 
 
«Ταξιδεύοντας με το Άλμπατρος» 
 
Το βιωματικό εργαστήριο «Ταξιδεύοντας με το Άλμπατρος» σχεδιάστηκε με 
σκοπό την ενδυνάμωση των ατόμων και την αναβάθμιση βασικών κοινωνικών 
και προσωπικών τους δεξιοτήτων. Μέσα από τη διαδικασία ενός ταξιδιού 
ξεκίνησε μια αναζήτηση προσωπικών αποθεμάτων και ικανοτήτων των μελών 
της ομάδας, προκειμένου να αναγνωρίσουν τις δυσκολίες και τις αδυναμίες 
που μπορεί να δυσχεραίνουν τις διαπροσωπικές σχέσεις, τη συναισθηματική 
έκφραση και τη συνειδητοποίηση των ατομικών αναγκών και προσδοκιών.  
Οι ενήλικες διαθέτουν σκέψεις και εμπειρίες, έχουν τις επιλογές και τα όνειρα 
ως ένα βασικό κομμάτι της γνώσης που έχουν κατακτήσει. Εντούτοις, στην 
καθημερινότητα δεν αξιοποιούνται κατάλληλα και προς όφελος του ατόμου. Η 
παραπάνω αλήθεια αποτέλεσε πρόταση και ταυτόχρονα πρόκληση για 
αλλαγή προηγούμενων νοοτροπιών και συμπεριφορών μέσα από τη 
διαχείριση απρόσμενων συμβάντων σε κάθε σταθμό του ταξιδιού.  
Το βιωματικό εργαστήριο απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να 
μάθουν να ενισχύουν την εικόνα εαυτού, να αναπτύσσουν ενσυναίσθηση, να 
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διαχειρίζονται δύσκολα συναισθήματα μέσα από συλλογικές και ατομικές 
δραστηριότητες. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου χρησιμοποιήθηκε το υλικό 
«Ημερολόγιο πλοίου Αρμενιστής 1900» του ΕΠΙΨΥ προσαρμοσμένο σε 
ενήλικες. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 2 βιωματικά εργαστήρια με 
10 τρίωρες συναντήσεις το καθένα και 25 συμμετέχοντες.  
Τα κυριότερα συμπεράσματα που προέκυψαν είναι ότι μέσα από την ομάδα 
και την ασφάλεια που παρείχε, τα μέλη αναγνώρισαν την ανάγκη για αλλαγή 
και κάθε ένας αναζήτησε τον προσωπικό του τρόπο προκειμένου να τη 
διαχειριστεί, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απαντήσεις βρίσκονται μέσα του αρκεί 
να εμπιστευτεί τον εαυτό του. Επίσης, προέκυψε αλλαγή στην οπτική της 
καθημερινότητας και της ερμηνείας της καθώς και των δυσκολιών που κάθε 
μέλος καλείται να αντιμετωπίσει. 
 
 
Α. Χαβιάρα, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμων Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου 
«Άρηξις», Ελλάδα 
 
«Η Σχέση μου με το Άγχος: Ένα βιωματικό εργαστήριο για ενήλικες» 
 
Η λέξη «άγχος» προέρχεται από το αρχαίο ρήμα ἄγχω, που σημαίνει πιέζω, 
σφίγγω. Αυτή η αίσθηση πίεσης κυριεύει λιγότερο ή περισσότερο συχνά ένα 
μεγάλο μέρος ανθρώπων, ενώ η επίδραση που έχει στην ποιότητα της ζωής 
τους μπορεί να είναι πολλαπλή και καταλυτική. Πολλοί γονείς, εκπαιδευτικοί, 
φοιτητές, ακόμη και μαθητές, άνθρωποι που εργάζονται, καθώς και άνεργοι, 
εκφράζουν τη δυσφορία που αισθάνονται καθώς καλούνται να 
αντιμετωπίσουν μια πραγματικότητα πολύπλοκη και συχνά ασφυκτική. 
Αυτοί είναι οι βασικοί λόγοι για τους οποίους σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το 
βραχείας διάρκειας εργαστήριο, με θέμα: «Η σχέση μου με το άγχος» και το 
οποίο απευθύνεται σε ενήλικες που κατοικούν στους δήμους Αγίας 
Βαρβάρας, Αιγάλεω και Χαϊδαρίου.  
Στην αναρτημένη ανακοίνωση θα παρουσιαστεί το σκεπτικό δημιουργίας και 
πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του εργαστηρίου, το οποίο 
πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2013 και έκτοτε συνεχίζει να 
επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα στο Κέντρο Πρόληψης 
«Άρηξις». Τέλος, θα παρουσιαστούν ορισμένα γενικά συμπεράσματα. 
 
 
Ν. Τζοβάρα, Α. Βαζαίου, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής 
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά Υγεία» / «Αθηνά Πολύβουλος», Αθήνα, 
Ελλάδα 
 
«“Ο φανταστικός κόσμος του ΣΤ’1”: ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα 
πρόληψης και ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής μέσω της αξιοποίησης της 
φαντασίας» 
 
Η φαντασία αποτελεί θεμελιώδη ανθρώπινη λειτουργία, μέσω της οποίας τα 
άτομα αναζητούν νόημα στον κόσμο, ενώ διαδραματίζει και ρόλο-κλειδί στη 
μαθησιακή διαδικασία καθώς και στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των 
παιδιών. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος, 
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η φαντασία αξιοποιήθηκε ως κύριος θεματικός άξονας και εργαλείο για την 
ανάπτυξη προσωπικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων των μαθητών/-τριών 
ενός τμήματος της έκτης δημοτικού στο κέντρο της Αθήνας, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η μεταξύ τους επικοινωνία και συνύπαρξη. Ανάμεσα στους επί 
μέρους στόχους της δράσης ήταν η πρόκληση του διαλόγου και η ισότιμη 
συμμετοχή των μαθητών/-τριών, ο δε προσανατολισμός στο θέμα της 
φαντασίας όπου θα μπορούσαν όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως μαθησιακού 
επιπέδου να συμβάλλουν λεκτικά ή/και με άλλα εκφραστικά μέσα διευκόλυνε 
την εστίαση σε μια κοινή, δημιουργική δραστηριότητα για την ομάδα-τάξη.  
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε 8 μονόωρες συναντήσεις με 20 μαθητές/-τριες 
στο πλαίσιο προγράμματος αγωγής υγείας αγγλικής γλώσσας 
Χρησιμοποιήθηκε η βιωματική ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, όπου οι 
δομημένες βιωματικές δραστηριότητες εναλλάσσονταν από την ατομική 
δραστηριότητα στην δουλειά σε μικρές, σταθερές ομάδες και τη συζήτηση 
στην ολομέλεια. Οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν περιλάμβαναν 
ζωγραφική, κατασκευή νοητικών χαρτών (mental maps) των ομαδικών 
φανταστικών κόσμων, φύλλα εργασίας ατομικών δραστηριοτήτων και τήρηση 
ατομικού φακέλου.  
Με βασικό εργαλείο το πρωτότυπο, αλληλεπιδραστικό βιβλίο «The imaginary 
world of…» της Keri Smith και μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και 
συζήτηση, οι μαθητές και οι μαθήτριες κλήθηκαν να φανταστούν και να 
φτιάξουν τον κόσμο τους, έναν κόσμο στο οποίο θα επιθυμούσαν να ζουν, με 
εφόδια τη σχέση τους με τον εαυτό τους και τη σχέση τους με τους άλλους. 
 
 
Α. Κευγά, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Αχαρνών «Διέξοδος», Αττική, Ελλάδα 
 
«Ναρκοπέδιο: Μύθοι και Πραγματικότητες» 
 
Η συγκεκριμένη δράση έχει βιωματικό χαρακτήρα και είναι βραχείας 
διάρκειας. Απευθύνεται σε μαθητές - εφήβους που φοιτούν στην Γ΄ Γυμνασίου 
και Α΄ Λυκείου. Η διάρκεια υλοποίησής της δράσης είναι περίπου στις δύο 
ώρες. Ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών ανέρχεται στους 60. 
Στόχος της παρέμβασης είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών - εφήβων 
σχετικά με το φαινόμενο της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών (νόμιμες, 
παράνομες) αλλά και των εξαρτητικών συμπεριφορών (τζόγος, διαδίκτυο, 
διατροφικές διαταραχές) μέσω της ενεργούς συμμετοχικής τους έκφρασης σε 
ένα παιχνίδι που αφορά στους μύθους και στις πραγματικότητες γύρω από 
αυτά τα ζητήματα. 
Η φιλοσοφία της παρέμβασης αναφέρεται στο να επεξεργαστούν οι μαθητές 
και να αναστοχαστούν την προσωπική τους στάση σχετικά με θέματα των 
εξαρτήσεων. Η συζήτηση αυτών των θεμάτων υλοποιείται σε ένα ασφαλές 
πλαίσιο.  
Το παραπάνω ορίζεται τόσο από την δομή των προβληθέντων ερωτήσεων 
και των απαντήσεων αντίστοιχα. Στόχος είναι να προβληματίσουν και να 
διευρύνουν αυτή την προβληματική, χωρίς να ενισχύσουν στερεότυπες 
αντιλήψεις και δοξασίες, αλλά να δώσουν την ευκαιρία για νέες σκέψεις, 
συζήτηση και περισσότερο αναζήτηση. 
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Ε. Ι. Φιλιππίδη, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Φωκίδας «Διαδρομή», Άμφισσα, Ελλάδα 
  
«Ενισχύοντας τα προγράμματα πρόληψης χρήσης αλκοόλ στη σχολική 
κοινότητα μέσα από τη δικτύωση: Το παράδειγμα συνεργασίας του 
Κέντρου Πρόληψης “Διαδρομή” με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας 
“Πάνος Μυλωνάς”» 
 
Στην παρούσα ανακοίνωση περιγράφεται πως μια συνεργασία ανάμεσα σε 
ένα Κέντρο Πρόληψης και έναν φορέα που προάγει την οδική ασφάλεια, 
αναδεικνύεται ως ένα εργαλείο ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης σε 
παρεμβάσεις πρόληψης χρήσης αλκοόλ στα σχολεία. 
Είναι γεγονός πως ένα μέρος των προγραμμάτων πρόληψης που 
υλοποιούνται από τα κέντρα πρόληψης στις μεγάλες τάξεις του δημοτικού 
σχολείου και κυρίως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφορά την πρόληψη 
χρήσης αλκοόλ στον μαθητικό πληθυσμό. 
Η ανάγκη υλοποίησης τέτοιων προγραμμάτων γίνεται εντονότερη λόγω των 
αποτελεσμάτων που κατέδειξαν οι τελευταίες πανελλήνιες έρευνες στο 
σχολικό πληθυσμό σχετικά με τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (ESPAD  
2011, 2015). Τα ανησυχητικά ποσοστά χρήσης αλκοόλ και μέθης, κυρίως σε 
περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, φάνηκε να σχετίζονται με συμπεριφορές 
υψηλού κινδύνου, όπως η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και η εμπλοκή σε 
τροχαία ατυχήματα. 
Με αφορμή αυτά τα αποτελέσματα, το Κέντρο Πρόληψης «Διαδρομή», 
βασιζόμενο στο γεγονός πως οι ανήλικοι μαθητές και μαθήτριες αποτελούν 
όχι μόνο χρήστες του οδικού δικτύου ως πεζούς αλλά και ως συνοδηγούς και 
μελλοντικούς οδηγούς, ξεκίνησε το 2013 συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής 
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς». Στόχος του ο εμπλουτισμός του βιωματικού 
χαρακτήρα αυτών των προγραμμάτων, ώστε να ενισχυθεί η επίδραση τους 
στα παιδιά και εφήβους. 
Μέσα από μια τέτοια συνεργασία σκοπός είναι αφενός η προστασία των νέων 
ανθρώπων από τις αρνητικές επιπτώσεις του αλκοόλ και αφετέρου η 
ενεργοποίηση των μαθητών ως πολλαπλασιαστές υγιών μηνυμάτων που 
εκφράζουν τη φιλοσοφία της πρόληψης. 
 
 
Έ. Παπαδάτου, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Κέρκυρας - ΔΗ.ΜΟ.Π. «Νίκος Μώρος», Ελλάδα 
 
«Πρόγραμμα Πρωτογενούς Πρόληψης σε μαθητές Δημοτικού, βασισμένο 
στο υλικό “Γυμνάσιο Ερχόμαστε”» 

 
Πρόγραμμα Πρωτογενούς Πρόληψης που εφαρμόστηκε σε μαθητές ΣΤ’ 
Δημοτικού, βασισμένο στο υλικό «Γυμνάσιο Ερχόμαστε», με κάποιες 
προσαρμογές. Παρουσιάζονται οι σκέψεις, οι ανησυχίες και τα συναισθήματα 
των μαθητών σχετικά με το μεγάλωμά τους και το πέρασμα στο γυμνάσιο.  
Περιγράφεται η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους μαθητές, η δυναμική που 
αναπτύχθηκε και τα στάδια ανάπτυξης της συνοχής της ομάδας και του 
κλίματος εμπιστοσύνης και δίνεται έμφαση στην ανάδειξη των 
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προστατευτικών παραγόντων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων προσαρμογής στο 
νέο ξεκίνημα.  
Παρουσιάζονται επίσης οι δυσκολίες που έχουν να κάνουν τόσο με το πλαίσιο 
εφαρμογής όσο και με τη συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας. 
 
 
Στ. Γάκη, Σ. Γάκη, Ν. Γεωργαλά, Χ. Καραμπέτσος, Μ. Κλεφτοδήμου, Γ. 
Λεχουρίτης, Μ. Μαμιδάκη, Α. Σταθακιός, Τμήμα Σχεδιασμού Πρόληψης 
ΟΚΑΝΑ, Αθήνα, Ελλάδα  
 
«Η Ψυχοκοινωνική Υγεία στην Κοινότητα: ΟΚΑΝΑ - Κέντρα Πρόληψης 
και Εκκλησία» 
 
Ο Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών στα πλαίσια των καθηκόντων του αλλά 
και στο ρόλο του ως επιστημονικού επόπτη των Κέντρων Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, μεριμνά για τον 
σχεδιασμό προγραμμάτων σχετικά με την πρόληψη της χρήσης και διάδοσης 
των ναρκωτικών καθώς και την ενθάρρυνση και τον συντονισμό 
πρωτοβουλιών συμμετοχής στην αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού.  
Αναφορικά στο σκέλος της πρόληψης πραγματοποιήθηκαν επαφές με 
το Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Αρχιεπισκοπής Αθηνών κατόπιν 
συνεννόησης με τον Πρωτοσύγγελο Πατέρα Συμεών.  
Στο πλαίσιο αυτών των συναντήσεων κρίθηκε εξόχως σημαντική η 
συνεργασία του ΟΚΑΝΑ με την Εκκλησία και διεφάνη ότι είναι εφικτός ο 
σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προγραμμάτων που θα εμπλέκει 
αρχικά την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, τον ΟΚΑΝΑ και τα ΚΠ που λειτουργούν 
εντός των ορίων της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.  
Στη συνέχεια η συνεργασία θα επεκταθεί και σε δράσεις τοπικής συνεργασίας 
ΟΚΑΝΑ - Κέντρων Πρόληψης και Ιερών Μητροπόλεων.  
Ως πρώτο βήμα σε αυτή τη συνεργασία οργανώσαμε μία Ημερίδα Ανοικτής 
Συνάντησης  Δικτύωσης Ιερέων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών με τον 
ΟΚΑΝΑ και τα ΚΠ στις 11 Μαΐου. Η Ημερίδα είχε ως θέμα: «Η Ψυχοκοινωνική 
Υγεία στην Κοινότητα: ΟΚΑΝΑ - Κέντρα Πρόληψης και Εκκλησία». Την 
έναρξη της Ημερίδας κήρυξε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ.κ. 
Ιερώνυμος Β'. 
Μετά από αυτή την πολύ επιτυχημένη συνάντηση, με πλήρη προσέλευση των 
Ιερέων της Ι.Α.Α., των Επιστημονικών Συνεργατών του ΟΝΑΝΑ και των 
Επιστημονικών Στελεχών των ΚΠ και μέσα από μια πλαισιωμένη συζήτηση 
που ακολούθησε των εισηγήσεων της Ημερίδας, βρισκόμαστε στην ευχάριστη 
θέση να ανακοινώσουμε ότι ανάμεσα στον ΟΚΑΝΑ και την Εκκλησία υπάρχει 
 πεδίο δράσης λαμπρό", όπως ανέφερε και ο Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Ιερώνυμος. 
Καλούμαστε λοιπόν να αναγνωρίσουμε τις αρχές, τα όρια και τις θεματικές 
περιοχές αυτής της συνεργασίας αλλά και μιας ουσιαστικότερης γνωριμίας 
που θα επιτρέψει την εφαρμογή επί μέρους δράσεων και συνεργασιών. 
 
 
 
 

 


