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Η Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου  
 
 
 Γιάννα Ζορμπά, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής 

της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας «Καλλίπολις»  

 Αρχοντούλα Αλεξάκη, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δ. Κηφισιάς «Προνόη»  

 Νίκη Γεωργαλά, Τμήμα Εφαρμογών Πρόληψης ΟΚΑΝΑ  

 Γιάννης Νέζης, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δ. Αθηναίων «Αθηνά - Υγεία»  

 Σοφία Περακάκη, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής 
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου Κρήτης  - ΚΕΣΑΝ  

 Αναστασία Προκοπίου, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Θησέας Κυκλάδων»  

 Νίκος Τσακμάκης, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής 
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Κοζάνης «Ορίζοντες»  

 Κωνσταντίνα Υφαντή, Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης 
Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια πρακτικών 
Σοφία Περακάκη, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου Κρήτης  - ΚΕΣΑΝ  
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Χαιρετισμός Συντονιστικής Επιτροπής  
 
 
Το Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης έχει διανύσει 24 
χρόνια σταθερής παρουσίας στο χώρο της πρόληψης των εξαρτήσεων 
αποτελώντας τόπο συνάντησης, ανταλλαγής και ενδυνάμωσης των 
ανθρώπων της πρόληψης (επαγγελματίες και εθελοντές). Σε αυτή τη 
διαδρομή πορεύτηκε με κάποιες ακλόνητες αρχές και αξίες, οι οποίες μέσα 
από τον τρόπο λειτουργίας του μεταφράζονταν σε συγκεκριμένη δράση και 
πρακτική. Πιστεύουμε ότι αυτές οι αξίες δοκιμάστηκαν επιτυχώς όλα αυτά τα 
χρόνια, καθώς το Δίκτυο ακόμη και στις πιο αντίξοες συνθήκες και σε καιρούς 
κρίσης κατάφερνε να αντέχει και να δυναμώνει, χωρίς όμως να εφησυχάζει.  
 

Αναφέρουμε μερικές από τις πιο σημαντικές αρχές που αποτέλεσαν πυξίδα 
στη διαδρομή του: Η πρόληψη αποτελεί στάση ζωής και το βασικό εργαλείο 
εκπαίδευσης της κοινότητας στις αρχές της πρόληψης είναι ο ίδιος μας ο 
εαυτός. Η πρόληψη απαιτεί ανάληψη προσωπικής ευθύνης και διαμόρφωση 
μίας εναλλακτικής πρότασης απέναντι σε ότι μπορεί να απομακρύνει τον 
σύγχρονο άνθρωπο από το βαθύτερο νόημα ζωής, καθώς «μέτρο όλων των 
πραγμάτων είναι ο άνθρωπος». Η ανάπτυξη λειτουργικών δικτύων μέσα στην 
κοινότητα αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα της πρόληψης. 
Το Δίκτυο αποτέλεσε όλα αυτά τα χρόνια ένα πλαίσιο εκπαίδευσης και 
δοκιμής στην πράξη όλων των παραπάνω κάτι που φαίνεται ότι αγγίζει ακόμη 
πολλούς από τους ανθρώπους της πρόληψης.  
 

Τα σύγχρονα όμως κοινωνικά προβλήματα και η ένταση με την οποία 
εκφράζονται, το αίσθημα ανεπάρκειας που παρατηρείται πολλές φορές τόσο 
στους ίδιους τους ανθρώπους της πρόληψης όσο και στις ομάδες της 
κοινότητας με τις οποίες δουλεύουμε, δημιουργεί πολλά και αντιφατικά 
συναισθήματα. Κίνδυνος ή ευκαιρία, διεύρυνση ή οριοθέτηση και άλλα 
σημαντικά διλήμματα τα οποία είναι ανθρώπινα και απόλυτα φυσιολογικά σε 
τόσο ρευστούς καιρούς που ζούμε.  
 

Μπορούν άραγε οι αρχές της πρόληψης να είναι ανθεκτικές και χρήσιμες στις 
σημερινές συνθήκες; Ποιες είναι οι σταθερές μας, τι μας είναι χρήσιμο από το 
παλιό και τι χρειάζεται να αμφισβητήσουμε, ποια νέα εργαλεία χρειαζόμαστε; 
Μπορούμε άραγε να ονειρευόμαστε και αν ναι πιο είναι το όραμά μας σήμερα 
για την πρόληψη;  
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, ευελπιστούμε ότι θα δημιουργήσουμε τις κατάλληλες 
συνθήκες ώστε η 11η Πανελλήνια Συνάντηση στη Σύρο να αποτελέσει σημείο 
συνάντησης όλων αυτών των διαφορετικών και πολλές φορές αντιφατικών 
μηνυμάτων αλλά και τόπο σύνθεσης μιας νέας πρότασης και πρακτικής για 
την προοπτική που μπορούμε και θέλουμε να δώσουμε στην πρόληψη των 
εξαρτήσεων.  
 

Σας καλωσορίζουμε και σας προσκαλούμε να φέρετε την πολύτιμη εμπειρία 
σας και πραγματικότητα από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου.  
 

Με φιλικούς χαιρετισμούς 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο  
του Κέντρου Πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων»  
 
 
 Γεώργιος Λεονταρίτης, Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, Πρόεδρος  

 Ευάγγελος Σιγάλας, Περιφερειακός Σύμβουλος Ενότητας Νάξου, 
Αντιπρόεδρος  

 Φωτεινή Θεοδωροπούλου, Στέλεχος Πρόληψης, Γραμματέας  

 Άννα Δαφνά, Εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, Ταμίας  

 Παντελής Τζανακόπουλος, Περιφερειακός Σύμβουλος Ενότητας 
Πάρου  

 Αναστάσιος - Νικόλαος Zώρζος, Δήμαρχος Θήρας  

 Ιωάννης Χαρίτος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σύρου - Ερμούπολης  

 
 
H Επιστημονική Ομάδα  
του Κέντρου Πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων»  
 
 
 Αναστασία Προκοπίου, Βιολόγος, Σύμβουλος Πρόληψης, 

Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης  

 Παναγιώτα Βαρθαλίτου, Ψυχολόγος, Προσωποκεντρική Σύμβουλος, 
Στέλεχος Πρόληψης  

 Φωτεινή Θεοδωροπούλου, Ψυχολόγος, Στέλεχος Πρόληψης  

 Χρυσαυγή Κανελλοπούλου, Ψυχολόγος Msc, Σύμβουλος Πρόληψης, 
Στέλεχος Πρόληψης  

 Ελένη Καραχοντζίτη, Ψυχολόγος, Msc, Στέλεχος Πρόληψης  

 Κλειώ Κουνδουράκη, Ψυχολόγος, Στέλεχος Πρόληψης  

 Ζωή Σωτηρίου, Ψυχολόγος, Στέλεχος Πρόληψης 
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Χαιρετισμός Διοργανωτή  
 
 
Με ιδιαίτερη χαρά ξεκινάμε το ταξίδι της διοργάνωσης της 11ης Πανελλήνιας 
Συνάντησης Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης. Η 11η Πανελλήνια 
Συνάντηση «συναντά» το Κέντρο Πρόληψης των Κυκλάδων σε μια στιγμή 
πληρότητας, δημιουργικής αναδόμησης και μεγάλης ανάγκης για σύνδεση και 
ανατροφοδότηση.  
 
Η παρουσία μας στο Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης ξεκινά το 2000. 
Αναγνωρίζοντας τη σημασία και τον καίριο ρόλο του στην Πρόληψη των 
Εξαρτήσεων στηρίξαμε τις προσπάθειές του ενεργά, όλα αυτά τα χρόνια, 
μέσα από διαφορετικούς ρόλους και κερδίσαμε συντροφικότητα, εμπλουτισμό, 
δημιουργικότητα και ανθρώπινη συναλλαγή. Η διοργάνωση από μέρους μας 
της Πανελλήνιας Συνάντησης δεν αποτελεί παρά ένα μικρό «αντίδωρο» στο 
μεγάλο όφελος που αποκομίσαμε και συνεχίζουμε να αποκομίζουμε ως 
πρόσωπα και ως επαγγελματίες της Πρόληψης.  
 
Η έννοια του δικτύου για το Κέντρο Πρόληψης των Κυκλάδων αποτελεί 
ζήτημα ύπαρξης. Δουλεύοντας σε 24 νησιά, με τρία παραρτήματα έχουμε 
καταφέρει μετά από χρόνια να αντιμετωπίζουμε τη διάσπαση, τον 
κατακερματισμό και την απομόνωση μέσα από τη δημιουργία ζωντανών 
δικτύων μεταξύ μας, αλλά και μεταξύ των ανθρώπων και των ομάδων με τις 
οποίες συμπορευόμαστε. Σε αυτή τη διαδρομή το Πανελλήνιο Δίκτυο υπήρξε 
ένας από τους μίτους που μας βοήθησαν και συνεχίζουν να μας βοηθάνε στην 
έξοδο από το λαβύρινθο της τοπικής αλλά και της γενικότερης 
συμπλοκότητας.  
 
Καλή αντάμωση, να χαρούμε για άλλη μια φορά από κοντά τη σχέση, την 
ανθρωπιά και τη δημιουργικότητα που έχουμε κατακτήσει… 
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Τιμητική Επιτροπή  
 
 
 Χριστίνα Παπουτσοπούλου - Διαμαντοπούλου, Εθνική Συντονίστρια 

για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών  

 Ευάγγελος Καφετζόπουλος, Πρόεδρος ΟΚΑΝΑ  

 Βασίλης Γκιτάκος, Διευθυντής ΚΕΘΕΑ  

 Μανίνα Τερζίδου, Επιστημονικά Υπεύθυνη ΕΚΤΕΠΝ  

 Γεώργιος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου  

 Γεώργιος Λεονταρίτης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κυκλάδων  

 Γεώργιος Μαραγκός, Δήμαρχος Σύρου - Ερμούπολης 

 Βασίλειος Καραγιάννης, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης 
Νοτίου Αιγαίου  
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Επιστημονική Επιτροπή 
  
 
 Γιάννα Ζορμπά, Κοινωνική Λειτουργός, Επιστημονικά Υπεύθυνη 

Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας Π.Ε. Αχαΐας «Καλλίπολις», Συντονίστρια Πανελλήνιου Δικτύου 
Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης  

 Αρχοντούλα Αλεξάκη - Αναστασοπούλου, Κοινωνική Λειτουργός, 
Ψυχοθεραπεύτρια, Στέλεχος Πρόληψης στο Κέντρο Πρόληψης 
«Προνόη» Δήμου Κηφισιάς  

 Δρ. Κυριάκος Βερεσιές, Επιστημονικός Διευθυντής ΚΕΝΘΕΑ Κύπρος  

 Νίκη Γεωργαλά, Κοινωνιολόγος MSc, Προϊσταμένη Τμήματος 
Εφαρμογών Πρόληψης ΟΚΑΝΑ  

 Ηλίας Γκότσης, Κοινωνιολόγος, Προϊστάμενος Τμήματος Εκπαίδευσης 
και Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΚΑΝΑ 

 Γκάρο Εσαγιάν, Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτής, Διδάκτωρ Δ.Π.Θ., 
Επιστημονικά Υπεύθυνος Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ροδόπης  

 Τσαμπίκα Καράκιζα, Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής 
Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου  

 Εμμανουήλ Καρυστιναίος, Κοινωνιολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνος 
Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας Δ. Ζωγράφου  

 Βασίλειος Κούτρας, Καθηγητής Αγωγής Υγείας Παιδαγωγικού 
Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Επιστημονικός 
Διευθυντής Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Ιωαννίνων «Σχεδία» 8  

 Ιουλία Μπάφη, Ψυχολόγος, Υπεύθυνη Τομέα Μείωσης της Ζήτησης 
ΕΚΤΕΠΝ / ΕΠΙΨΥ  

 Γιάννης Νέζης, Κοινωνιολόγος MSc, Επιστημονικά Υπεύθυνος 
Κέντρων Πρόληψης «Παλλάς Αθηνά» & «Αθηνά Πολύβουλος», 
Παραρτημάτων «Αθηνά - Υγεία»  

 Αγγελική Πασσά, Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνη ΚΔΑ Κίνησης «Πρόταση», 
μέλος Επιστημονικής Επιτροπής φορέα  

 Βασίλης Πασσάς, Ιατρός, Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικά 
Υπεύθυνος Κίνησης «Πρόταση»  
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 Σοφία Περακάκη, Κοινωνική Λειτουργός, MEd Εκπαίδευση Ενηλίκων, 
Στέλεχος Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου Κρήτης ΚΕΣΑΝ  

 Αναστασία Προκοπίου, Βιολόγος, Σύμβουλος Πρόληψης, 
Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Θησέας Κυκλάδων»  

 Αχιλλέας Ρούσσος, Κοινωνιολόγος, M. Med. Sc. Κοινωνική Ψυχιατρική, 
Σύμβουλος Τοξικοεξάρτησης, Υπεύθυνος Δικτύου Υπηρεσιών 
Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ  

 Ειρήνη Στρατάκη, Πολιτικός Επιστήμονας, Msc Πολιτική Επιστήμη & 
Κοινωνιολογία, Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου 
Κρήτης ΚΕΣΑΝ 

 Ναταλία Τζοβάρα, Ψυχολόγος, MA Τεχνολογίες της Πληροφορίας και 
της Επικοινωνίας για την Εκ- παίδευση, Στέλεχος Πρόληψης στο Κέντρο 
Πρόληψης «Αθηνά - Υγεία», Εκπρόσωπος Συντακτικής Ομάδας 
Περιοδικού «Δίαυλος Επικοινωνίας και Διαλόγου για την Πρόληψη»  

 Ειρήνη Τσαβαλά, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Sorbonne - Paris 4, 
Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου  

 Νίκος Τσακμάκης, Κοινωνικός Λειτουργός, Επιστημονικά Υπεύθυνος 
Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Κοζάνης «Ορίζοντες»  

 Παναγιώτα Τσαπαρδώνη, Ψυχολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη 
Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Ηλείας «Παρεμβάσεις»  

 Αννέτα Τσελέντη, Ψυχίατρος, Ψυχοθεραπεύτρια, Επιστημονικά 
Υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης Κέρκυρας ΔΗΜΟΠ «Νίκος Μώρος»  

 Κωνσταντίνα Υφαντή, Ψυχοπαιδαγωγός, MSc Κοινωνική Ψυχιατρική, 
Σύμβουλος Τοξικοεξάρτησης, Υπεύθυνη Τμήματος Πρωτογενούς 
Πρόληψης ΚΕΘΕΑ  
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Οργανωτική Επιτροπή  
 
 
Προεδρείο  
 
 Γεώργιος Λεονταρίτης, Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, Πρόεδρος 

Κέντρου Πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων»  

 Αναστασία Προκοπίου, Βιολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου 
Πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων»  

 Άννα Δαφνά, Εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, Ταμίας 
Κέντρου Πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων»  

 

Μέλη  
 
 Ζωή Ουζουνίδου, Επισκέπτρια Υγείας, Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων Π.Ν.Α.  

 Απόστολος Ρουσουνέλλος, Εντενταλμένος Σύμβουλος Κοινωνικής 
Υπηρεσίας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης  

 Μαρία Τσαλικίδου, Σχολική Σύμβουλος 4ης Περιφέρειας Δημοτικής 
Εκπαίδευσης Κυκλάδων  

 Μίλτος Σακελλαρίου, Υπεύθυνος Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων 
Νομού Κυκλάδων  

 Άννα Πέτρου, Προϊσταμένη Παθολογικού Τομέα Νοση- λευτικής 
Υπηρεσίας Νοσοκομείου Σύρου  

 Παναγιώτα Βαρθαλίτου, Ψυχολόγος, Στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης 
«Θησέας Κυκλάδων»  

 Ελένη Καραχοντζίτη, Ψυχολόγος Msc, στέλεχος του Κέντρου 
Πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων»  

 Χρυσαυγή Κανελλοπούλου, Ψυχολόγος Msc, στέλεχος του Κέντρου 
Πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων»  

 Κλειώ Κουνδουράκη, Ψυχολόγος, Στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης 
«Θησέας Κυκλάδων»  

 Φωτεινή Θεοδωροπούλου, Ψυχολόγος, Στέλεχος του Κέντρου 
Πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων»  

 Ζωή Σωτηρίου, Ψυχολόγος, Στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης «Θησέας 
Κυκλάδων»  
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 Μαρία Φλουρή, Διοικητικό Στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης «Θησέας 
Κυκλάδων»  

 Άννα Πιτσικάλη, Εθελόντρια του Κέντρου Πρόληψης «Θησέας 
Κυκλάδων»  

 Κατρίν Αρβανίτου, Εθελόντρια του Κέντρου Πρόληψης «Θησέας 
Κυκλάδων»  

 Λίζα Μπατζάκη, Εθελόντρια του Κέντρου Πρόληψης «Θησέας 
Κυκλάδων»  

 Ελευθερία Δημάκη, Εθελόντρια του Κέντρου Πρόληψης «Θησέας 
Κυκλάδων»  

 Γεωργία Ρούσσου, Εθελόντρια του Κέντρου Πρόληψης «Θησέας 
Κυκλάδων»  

 Αγγέλα Μανωλά, Εθελόντρια του Κέντρου Πρόληψης «Θησέας 
Κυκλάδων»  

 Κατερίνα Παπαμακαρίου, Εθελόντρια του Κέντρου Πρόληψης 
«Θησέας Κυκλάδων»  

 Δήμητρα Παλαιολόγου, Εθελόντρια του Κέντρου Πρόληψης «Θησέας 
Κυκλάδων» 
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Εναρκτήρια ομιλία  
 

Κοινωνιο-Βιολογία της Ευτυχίας: Συμπλέοντας με την Επιθυμία και την 
Ευχαρίστηση 

 
Γ. Χ. Παπαδόπουλος, Καθηγητής Ανατομικής, Ιστολογίας και Εμβρυολογίας, 
Διευθυντής του ομότιτλου Εργαστηρίου του Τμήματος Κτηνιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ 
 
Καλησπέρα σας. Επιτρέψτε μου αρχικά να δηλώσω τη συγκίνησή μου που 
βρίσκομαι σε αυτό το ιστορικό και πανέμορφο θέατρο, στη μοναδική Σύρο, 
στην αρχαία-όσο και διαχρονική μήτρα πολιτισμού, τις Κυκλάδες, 
προσκεκλημένος ανάμεσά σας. Θα ήθελα να ξέρετε ότι το θεωρώ μεγάλη 
προσωπική τιμή. 
 
Με την άδειά σας, όμως, θα αποτολμήσω σήμερα μία αποκοτιά. θα 
προσπαθήσω να παρουσιάσω κάποιες πλευρές ενός επικίνδυνου και μάλλον 
παράταιρου θέματος. Γιατί τι άλλο από αποκοτιά είναι η προσπάθεια να 
μιλήσει κάποιος σήμερα, εδώ, για την ευτυχία;  Και είναι επικίνδυνο και 
παράταιρο γιατί θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι, πρώτον, τα 
ουσιαστικά για την ευτυχία έχουν μάλλον ειπωθεί από την αρχαιότητα, 
δεύτερον, γιατί στον εγχώριο διάλογο και προβληματισμό, ιδιαίτερα στις πολύ 
δύσκολες μέρες μας, φαντάζει έγκλημα καθοσιώσεως και πάντως ύποπτο να 
ασχολείται κάποιος  με αισθήματα και μεζούρες ευτυχίας, και τρίτον, γιατί το 
σύνολο των σπουδαίων ανθρώπων που οργανώνουν αυτή την πανελλήνια 
συνάντηση αγωνιούν και αγωνίζονται για την αντιμετώπιση κάποιας 
δυσάρεστης-όχι ευχάριστης- πλευράς της ζωής. Απέναντι σε αυτά τα 
δεδομένα επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω προεισαγωγικά τρεις άλλες 
πραγματικότητες: Πρώτον, ότι το εμπειρικό και φιλοσοφικό ταξίδι αναζήτησης 
της ευτυχίας είναι τόσο παλιό όσο και οι μύθοι που το συνοδεύουν. Σύμφωνα 
με έναν από αυτούς, ο άνθρωπος δεν μπορεί να νιώσει ευτυχής. Ωστόσο, 
συχνά οι άνθρωποι εμφανίζονται να έχουν άλλη άποψη. Έρευνες ευτυχίας 
στην αλλοδαπή αποκαλύπτουν ποσοστά πληθυσμού έως και 80% παρακαλώ 
τα οποία βαθμολογούν εμπειρικά τη ζωή τους ‘αρκετά έως πολύ ευτυχισμένη’ 
και το τρέχον επίπεδο ηδονικών απολαύσεων τους θετικό (με βαθμολογία 6-7 
σε δεκάβαθμη κλίμακα). Δεύτερον, ότι και αυτή η δυσάρεστη πλευρά της 
πραγματικότητας που αντιμετωπίζετε με το περίσσεμα της ευαισθησίας και 
της γνώσης σας όσοι ασχολείστε με την εξάρτηση, είναι ίσως αποτέλεσμα της 
αναζήτησης της ευχαρίστησης και ευτυχίας. Τέλος, τρίτη αυτονόητη 
υπενθύμιση-παραδοχή που οφείλω να καταθέσω ενώπιον σας είναι βεβαίως 
ότι η ανάδειξη και αναζήτηση των σημαντικών της πολύσημης ευτυχίας είναι 
δουλειά της ίδιας της ζωής και των πρωταγωνιστών της και όχι δουλειά 
πολυίστορων ομιλητών ή επιστημόνων όπως εγώ. Οι τρεις αυτές 
υπενθυμίσεις μίας κάποιας πραγματικότητας ίσως και να νομιμοποιούν το 
εγχείρημά μου. 
 
Για την κατανόηση, εξυπηρέτηση, μελέτη και πολύ περισσότερο την επίτευξη 
της πολύφερνης ευτυχίας, ή τουλάχιστον μέρους-συστατικών αυτής, 
υπάρχουν προβλήματα διαφόρων επιπέδων: εννοιολογικά, βιολογικά, 
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μεθοδολογικά, ερμηνευτικά, εξελικτικά, φιλοσοφικά κά. Ας ρίξουμε μία ματιά σε 
αυτά. 
 
Εννοιολογικά προβλήματα 
 
Τι είναι ευτυχία; 
 
Σύμφωνα με τον Επίκουρο, ευτυχία είναι η απονία και η αταραξία της ψυχής. 
Ένας ακαδημαϊκός ορισμός την περιγράφει ως ‘απόλυτη και διαρκή 
ικανοποίηση κάποιου από τη ζωή του’. Ωστόσο, η κοινή ανθρώπινη εμπειρία 
τη θεωρεί ως μία απροσδιόριστη, φευγαλέα, υποκειμενική, ανθρώπινη 
κατάσταση. Τα όσα ακολουθούν μπορεί να ιδωθούν και ως αμφισβήτηση όλων 
αυτών των επιθετικών προσδιορισμών. 
 
Για την εννοιολογική προσέγγιση της ευτυχίας είναι ίσως χρήσιμο να 
θυμηθούμε  κάποια κρίσιμα ορόσημα στην ιστορική-πολιτισμική διαδρομή της. 
Σύμφωνα λοιπόν με όσα ξέρουμε και μας θύμισαν πρόσφατα στη μεταξύ τους 
συζήτηση στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης οι Simon Critchley και 
Pascal Bruckner:  
 
- Για τους Αρχαίους  Έλληνες, ευτυχία σήμαινε κυρίως να είναι κάποιος 

εναρμονισμένος με το Σύμπαν (γι’ αυτό είχαν εφεύρει και τη θεμελιώδη 
έννοια της ύβρεως). 

 
- Για τους Χριστιανούς, η ευτυχία είναι μία αδύνατη συνθήκη επί γης (αφού 

βαρυνόμαστε από το προπατορικό αμάρτημα και βρισκόμαστε εδώ για να 
σώσουμε την ψυχή μας). 

 
- Στη νεότερη εποχή του Διαφωτισμού διατυπώθηκε η σκανδαλώδης για τα 

τότε δεδομένα άποψη του Βολταίρου ότι «ο επίγειος παράδεισος είναι εκεί 
που βρίσκομαι» και ότι «η γη δεν είναι η κοιλάδα των δακρύων αλλά ένας 
τόπος πιθανής χαράς». Αυτή η αντίληψη άνοιξε τον δρόμο για την απο-
ενοχοποίηση της ευτυχίας. Μπορούμε, δηλαδή,  να απολαμβάνουμε χωρίς 
να νιώθουμε ενοχή. 

 
- Και, τέλος, στον εικοστό αιώνα, με την επανάσταση του ατομικισμού στην 

Ευρώπη και τις ΗΠΑ, όχι μόνο μπορούμε, αλλά είμαστε και προσωπικά 
υπεύθυνοι για την επίτευξη της διαρκούς  ευτυχίας μας. Έτσι, από αφεντικά 
γίναμε σκλάβοι του εαυτού μας, με αποτέλεσμα να ζούμε λιγότερες ενοχές 
και περισσότερο άγχος. Σε αυτό το πλαίσιο, προσανατολίζουμε αντίστοιχα 
και άλλες κοινωνικό-πολιτισμικές κατακτήσεις μας (σεξουαλική 
χειραφέτηση, πλαστικές επεμβάσεις, φροϋδικές  αναλύσεις-θεραπείες του 
Εγώ κ.λπ.) 

 
Δηλωτικό-αποδεικτικό των διαχρονικών εννοιολογικών προβλημάτων που έχει 
να αντιμετωπίσει κάθε απόπειρα γνωστικής προσέγγισης της ευτυχίας, 
αποτελεί και η γραμματική προέλευση/συσχέτιση της ίδιας της λέξης ‘ευτυχία’ 
με περισσότερο κατανοητές/θεμελιώδεις έννοιες. 
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Για τους Έλληνες και τους Γάλλους η ευτυχία είναι συγκυρία (ευτυχία/ευ+τύχη, 
bon+heur). Για τους Άγγλους είναι απλώς ένα βίωμα, ένα 
γεγονός(happiness/happen). Για τους  Γερμανούς όμως είναι επίτευγμα 
(gluck/gelingen), πράγμα που εξηγεί ίσως και κάποιες από τις δυσκολίες 
συνεννόησης που παραδοσιακά είχαμε. Για τους σοφούς βέβαια Κινέζους 

υπάρχουν τρεις λέξεις για την ευτυχία. 高兴 【gāoxìng】(μικρής διάρκειας), 

快乐【kuàilè】(μεγαλύτερης διάρκειας) and 幸福 【xìngfú】(παντοτινής 

διάρκειας). Επομένως, γίνεται φανερό ότι και η έννοια της ευτυχίας είναι 
πολιτισμικά εξαρτημένη από το ιστορικό-κοινωνικό μας πλαίσιο. 
 
Τι είναι λοιπόν ευτυχία; 
 
Μήπως ευτυχία είναι η χαρά μίας νεογέννητης υπόσχεσης που διεκδικεί 
όνομα, όπως την φαντάστηκε ο William Blake στη συλλογή του ‘Songs of 
Innocence’ (και την απέδωσε στα Ελληνικά ο Γ. Μπλάνας); 
 
ΜΙΚΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 
«Όνομα δεν έχω 
είμαι μια σταλιά» 
«Πώς να σε φωνάζω;» 
«Είμαι όλο χαρά. 
Λέγε με χαρά». 
«Να’ σαι πάντα μια χαρά, 
Όμορφη χαρούλα 
που είσαι μια σταλιά! 
Γλύκα θα σε λέω, 
θα σε λέω χαρά. 
Γέλα μου γλυκά, 
να’ σαι πάντα μια χαρά!» 
 
Μήπως, ευτυχία είναι η χαρά-ευχαρίστηση των απολαύσεων της ζωής, όπως 
την αποτύπωσε ο Henry Matissse στον πίνακά του ‘Le bonheur de vivre’; 
 

 
Henry Matissse: ΄Le bonheur de vivre’  
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Ή μήπως, όπως διακινδυνεύω να πιστεύω, ευτυχία είναι μία σταδιακά 
συγκροτούμενη νευρωνική χορωδιακή σύνθεση που εκτελείται σε ένα 
κοινωνικό και βιολογικό περιβάλλον προηγούμενης αταξίας; Προτού όμως να 
δούμε το βίντεο που ακολουθεί και το οποίο εικονογραφεί αυτό ακριβώς που 
θέλω να πω, αξίζει σχετικά να θυμηθούμε ότι σύμφωνα με μία σοβαρή 
νευροεπιστημονική υπόθεση λειτουργίας του εγκεφάλου, κάθε εικόνα, κάθε 
σκέψη, κάθε συναίσθημα είναι το αποτέλεσμα ενός ιδιόμελου χορού 
εκφόρτισης συγκεκριμένων νευρικών κυττάρων. Η σύνθεση της 
συγκεκριμένης ‘χορευτικής’ ομάδας σε κάθε λειτουργική περιοχή του 
εγκεφάλου αντιστοιχεί μοναδικά στην εικόνα, στη σκέψη, στο συναίσθημα.  
 
Όπως, λοιπόν, τα μέλη μίας ορχήστρας και μίας χορωδίας που βρίσκονται σε 
έναν πολυάνθρωπο/πολύβουο δημόσιο χώρο (π.χ. ένα σιδηροδρομικό 
σταθμό ή μία δημοτική αγορά) συντονίζονται προοδευτικά στην εκτέλεση ενός 
μουσικού-χορωδιακού κομματιού και παράγουν ένα μουσικό αποτέλεσμα-
γεγονός (όπως την ωδή της χαράς της 9ης του Μπετόβεν που μόλις 
παρακολουθήσαμε), το οποίο επιβάλλεται στις γύρω ετερογενείς 
δραστηριότητες και τις κινούμενες ιδιόβουλες ανθρώπινες μονάδες, στο 
περιβάλλον χάος, έτσι και ο ατομικός ενθουσιασμός, η ευχαρίστηση και η 
γαλαζοαίματη ευτυχία προϋποθέτουν  έναν σταδιακό συντονισμό αρκετών 
νευρωνικών μονάδων που επιβάλλονται και παρασύρουν στην έκσταση το 
πολύβουο ενδο-εγκεφαλικό μας σύμπαν, κάτω από τη μύτη, μάλιστα, των 
γνωστικών μας δικτύων που προσπαθούν, ανεπιτυχώς συνήθως, να 
καταλάβουν και να δώσουν νόημα σε αυτό που συμβαίνει παραδίπλα τους.  
  
Βιολογικά προβλήματα 
 
Για να μην τα ρίχνουμε όμως όλα στις προσωπικές αδύναμες γνωστικές μας 
πλάτες, η ευτυχία αντιμετωπίζει προβλήματα και από την ίδια τη φύση και 
τους κανόνες της βιολογικής μας συγκρότησης Η έννοια της ευτυχίας ως 
διαρκούς  και χωρίς όρια ευχαρίστησης είναι αντίθετη με μία θεμελιώδη 
(νευρο)βιολογική αρχή: Τα νευροβιολογικά αισθητικά συστήματα είναι 
σχεδιασμένα να αντιδρούν σε αλλαγές των εισερχόμενων ερεθισμάτων και όχι 
στο μέγεθος τους. Η συνεχής παρουσία ενός ερεθίσματος, όσο μεγάλο και 
εάν είναι αυτό, οδηγεί σταδιακά σε μειωμένη υποδεκτική ευαισθησία, 
φαινόμενο που είναι γνωστό ως αισθητική προσαρμογή/εξοικείωση (sensory 
adaptation/accommodation). Για αυτόν τον λόγο γινόμαστε προοδευτικά 
αναίσθητοι στη μυρωδιά του σώματός μας, στα γυαλιά που κρέμονται στη 
μύτη μας, στην πολιτισμική μας καχεξία, στη ντροπή της φοροδιαφυγής μας, 
στον πρωτογονισμό των πολιτικών-κομματικών μας δεδομένων. 
 
Το αντίστοιχό της στο πλαίσιο της ευτυχίας θα μπορούσε να είναι η ‘ηδονική 
προσαρμογή/εξοικείωση’. Η συναισθηματική αντίδραση σε ένα συνεχές 
ευχάριστο ερέθισμα σταδιακά μειώνεται ή εξαλείφεται. Ίσως γι’ αυτό, όπως 
έχουν δείξει πρώιμες μελέτες, αυτοί που κερδίζουν κάποιο λαχείο δεν γίνονται 
περισσότερο ευτυχείς-επανέρχονται πολύ σύντομα στα προηγούμενα 
επίπεδα ευτυχίας τους. Το φαινόμενο αυτό έχει ονομαστεί ηδονικός 
κυλιόμενος τάπητας (hedonic treadmill). 
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Μεθοδολογικά προβλήματα 
 
Το μήκος, ως γνωστόν, το μετράμε με τα μέτρα. Το βάρος με τα κιλά. Τον 
χρόνο με τις ώρες. Τη νίκη με τα εδάφη που κατακτάμε, τις ψήφους που 
παίρνουμε, τα γκολ που βάζουμε. Τη φτώχεια μας, ακόμη, με τα ευρώ.  
Την  ευτυχία όμως πώς την μετράμε; Πολλοί από μας πιστεύουν ότι δεν 
υπάρχει τρόπος να τη μετρήσουμε. Άλλοι πάλι πιστεύουν ότι και αυτή 
μετριέται, όπως κάθε τι στη ζωή. Σύμφωνα μάλιστα με τον Οργανισμό 
Ηνωμένων Εθνών, που από το 2012 συντάσσει έκθεση παγκόσμιας ευτυχίας, 
την ευτυχία των πολιτών πρέπει να τη μετράμε με συνυπολογισμό 6 
παραγόντων: το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το προσδόκιμο υγιούς ζωής, την 
κοινωνική στήριξη, την ελευθερία, τη γενναιοδωρία και την απουσία 
διαφθοράς στην κυβέρνηση ή τις επιχειρήσεις. Γι’αυτό, σύμφωνα με έναν 
ειδικό αξιωματούχο του ΟΗΕ, «ευτυχισμένες χώρες είναι εκείνες όπου 
παρατηρείται μία υγιής ισορροπία ευημερίας, όπως συνηθίζεται να μετριέται 
αυτή, και κοινωνικού κεφαλαίου, δηλαδή ένας υψηλός βαθμός εμπιστοσύνης 
στην κοινωνία, χαμηλό ποσοστό ανισότητας και εμπιστοσύνη στην 
κυβέρνηση». Επομένως, είναι μάλλον ευεξήγητο που και η σχετική έκθεση 
του 2017 αξιολογεί ως πιο ευτυχισμένες τις σκανδιναβικές χώρες. Ως πιο 
δυστυχισμένες χώρες αξιολογεί τις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Η 
Ελλάδα, αν θέλετε να μάθετε, κατατάσσεται στην 87η θέση. Δεν ξέρω τι 
μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τη θέση μας, είμαι πάντως 
σίγουρος ότι δεν πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων που θέσπισαν ειδικό υπουργείο Ευτυχίας. 
 
Νευροεπιστήμη της ευχαρίστησης 
 
Στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν νευροβιολογικά την ευτυχία, η 
σύγχρονη ψυχολογία και η νευροεπιστήμη υιοθετούν την άποψη του 
Δαρβίνου ότι το συναίσθημα και οι συναισθηματικές εκφράσεις αποτελούν 
εξελικτική προσαρμογή στις περιβαλλοντικές συνθήκες, αλλά και του Φρόυντ, 
ο οποίος υπογράμμιζε τον βιολογικό προσανατολισμό του ανθρώπου προς το 
δίπολο ‘αποφυγή πόνου-αναζήτηση ευχαρίστησης’. Επιπλέον, η σύγχρονη 
ερευνητική στρατηγική θεωρεί δεδομένο ότι κάθε συναισθηματική κατάσταση 
αποτελείται όχι μόνο από μία (μη ελέγξιμη από τρίτους) υποκειμενική 
εμπειρία, το συνειδητό συναίσθημα, αλλά και από μία απολύτως αντικειμενική 
συγκινησιακή κατάσταση, η οποία μπορεί να ελεγχθεί και μετρηθεί νευρωνικά, 
φυσιολογικά  και συμπεριφορικά. Μάλιστα, οι νευρωνικοί μηχανισμοί που 
διεκπεραιώνουν τις συναισθηματικές αντιδράσεις δεν περιορίζονται στον 
εγκέφαλο του ανθρώπου, αλλά είναι συγκρίσιμοι σε όλα τα θηλαστικά.  
 
Εκφράσεις του προσώπου αντικειμενικά δηλωτικές αισθήματος αρέσκειας ή 
απαρέσκειας (π.χ. του γλυκού ή του πικρού) είναι συγκρίσιμες σε ανθρώπους, 
ουρακοτάγκους  και τρωκτικά, ενώ διέγερση ομόλογων εγκεφαλικών 
περιοχών στα διαφορετικά αυτά είδη φαίνεται ότι συνοδεύει ή και ενισχύει το 
αίσθημα αρέσκειας για ευχάριστα ερεθίσματα (π.χ. γλυκό).  Είναι μάλιστα 
εντυπωσιακό ότι θετικές αντιδράσεις ‘αρέσκειας’ και αρνητικές αντιδράσεις 
‘απαρέσκειας-αηδίας’ εμφανίζονται από τον πρώτο μήνα της εξωμήτριας 
ζωής. 
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Αντιδράσεις ‘αρέσκειας’ σε γλυκιά/ευχάριστη γεύση  
 
Γιατί η ευχαρίστηση δεν είναι μόνο μία αίσθηση ή ένας συνειρμός, αλλά και 
αυτό που παράγει η λειτουργία ενός εξειδικευμένου νευρωνικού κυκλώματος. 
Το κύκλωμα μάλιστα αυτό είναι διαφορετικό από αυτά που εξυπηρετούν την 
διεκπεραίωση των αισθητικών χαρακτηριστικών του ίδιου γεγονότος αλλά και 
από το κύκλωμα που μας κινητοποιεί προς το ευχάριστο.   
 

 
 
Στο απλοποιημένο σχήμα της εικόνας, το πράσινο/μεσο-στεφανιαίο κύκλωμα 
είναι το δοπαμινεργικό κύκλωμα το οποίο εικάζεται ότι εξυπηρετεί την 
επιθυμία/εξάρτηση, ενώ το κόκκινο/πορτοκαλί κύκλωμα υποτίθεται ότι 
εξυπηρετεί την ευχαρίστηση. 
 
Αν, επιπλέον, ληφθούν υπόψη ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες οι νευρωνικοί 
μηχανισμοί που εμπλέκονται στις λεγόμενες ‘βασικές ευχαριστήσεις’ (π.χ. 
τροφής, σεξ) αλληλο-επικαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό με αυτούς που 
εξυπηρετούν τις ‘ανώτερες ευχαριστήσεις’ (π.χ. θρησκευτικές, καλλιτεχνικές, 
αλτρουισμού), δημιουργείται η πεποίθηση ότι η μελέτη της νευροβιολογίας 
των ‘βασικών ευχαριστήσεων’ μπορεί να αποτελέσει δόκιμη και παραγωγική 
επιστημονική μέθοδο για την  αποκάλυψη ευρύτερων εγκεφαλικών 
‘μηχανισμών ευτυχίας’. 
 
Η ευχαρίστηση μπορεί να ιδωθεί ως εξελικτικό τρικ για την κινητοποίηση των 
ατόμων στην αναζήτηση των ανταμοιβών που είναι απαραίτητες για την υγεία 
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και την επιβίωση. Σύμφωνα με αρκετούς νευροεπιστήμονες, για την 
κατανόηση του νευρωνικού κυκλώματος που εμπλέκεται στη εξυπηρέτηση της 
ανταμοιβής είναι κρίσιμο να καταλάβουμε ότι η ανταμοιβή περιλαμβάνει 
αρκετά επιμέρους ψυχολογικά συστατικά: α. την ‘ευχαρίστηση-ηδονή-
αρέσκεια’ (τις κύριες νευρωνικές αντιδράσεις στο ηδονιστικό ερέθισμα), β. την 
‘επιθυμία’ (την κινητοποιητική διαδικασία του αισθητικού κινήτρου, στην οποία 
κατά τα φαινόμενα εμπλέκεται η δοπαμίνη), και γ. την ‘μάθηση’ (αποτέλεσμα 
εξαρτημένων, συνειρμικών και γνωστικών αναπαραστάσεων). 
 
Τα συστατικά αυτά αποτελούνται από συνειδητά και μη συνειδητά στοιχεία, 
διεκπεραιώνονται από διαφορετικούς νευρωνικούς μηχανισμούς και 
συνθέτουν τους νευρωνικούς κόμβους κάθε κύκλου ανταμοιβής-
συμπεριφοράς. Μπορεί να εκτυλίσσονται ταυτόχρονα, αν και η ‘επιθυμία’ 
τείνει να κυριαρχεί στην αρχική φάση (ως ‘ορεκτικό’), η ‘ευχαρίστηση-ηδονή-
αρέσκεια’ κατά την επόμενη φάση (της κατανάλωσης, που μπορεί να 
οδηγήσει στον κορεσμό). Η μάθηση, τέλος, εκτυλίσσεται σε όλη τη διάρκεια 
του κύκλου.  
 
Η αλληλεξάρτηση ‘αρέσκειας’-‘επιθυμίας’ είναι λογικά προφανής και εξελικτικά 
μάλλον επωφελής, όμως η καθημερινή ευτυχία εξαρτάται από την ελεγχόμενη 
ισορροπία μεταξύ ‘αρέσκειας’ και ‘επιθυμίας’. Διατάραξη της ισορροπίας τους, 
ή ολοκληρωτική αποσύνδεσή τους απομακρύνει τον άνθρωπο από τον στόχο 
(ευτυχία) ή από τον κόσμο, με ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα. 
 
Το επιστημονικό, και όχι μόνο, μήνυμα είναι ότι ο νευρωνικός άνθρωπος 
μπορεί να ‘επιθυμεί’ μία ανταμοιβή χωρίς απαραίτητα να του ‘αρέσει’ αυτή η 
ανταμοιβή, ή και το αντίθετο. Τη δυνατότητα ‘αποσύνδεσης’ επιθυμίας-
ευχαρίστησης απέδειξαν α. πειράματα σε ποντίκια που στερούνταν 
δοπαμίνης και τα οποία συνέχιζαν να τους αρέσουν πράγματα (όταν τα 
έτρωγαν έγλειφαν τα χείλη τους), αλλά αδιαφορούσαν/δεν κινητοποιούνταν 
για αυτά, αλλά και β. οι τραγικές περιπτώσεις Παρκινσονικών ασθενών μετά 
από την επιδημία ληθαργικής εγκεφαλίτιδας των αρχών του 20ου αιώνα, τις 
οποίες περιέγραψε ο Oliver Sacks και ‘ζωντάνεψαν’ κινηματογραφικά στην 
ταινία ‘Ξυπνήματα’/‘Awakenings’. 
 
Μία μικρή αναφορά σε παλιά γνωστά πειράματα για να μας δοθεί η 
δυνατότητα να αναφερθούμε σε πιο σύγχρονα ευρήματα. Όταν στα μέσα του 
περασμένου αιώνα οι James Olds και Peter Milner διαπίστωσαν πειραματικά 
ότι εργαστηριακοί ποντικοί κλεισμένοι σε κλουβιά Skinner ήταν ικανοί να 
λιμοκτονούν επειδή αφιέρωναν όλο τους το ενδιαφέρον στο να πατούν, έως 
και 2000 φορές την ώρα, ένα μοχλό που διέγειρε, μέσω ενός ενδο-
εγκεφαλικού ηλεκτροδίου, μία συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου τους, 
θεωρήθηκε από όλους ότι ανακαλύφθηκε το εγκεφαλικό κέντρο της 
ευχαρίστησης, γεγονός που άνοιξε το δρόμο για μερικές ηθικώς απαράδεκτες 
θεραπευτικές προσεγγίσεις.  
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Στην εικόνα αριστερά σημειώνεται η θέση του ηλεκτροδίου από τα πειράματα 
των James Olds και Peter Milner το 1954, και δεξιά του ηλεκτροδίου που 
τοποθετήθηκε υπό την επίβλεψη του ψυχιάτρου Robert Heath το 1972 στον 
εγκέφαλο ενός ψυχασθενούς (του Β-10) με έντονα καταθλιπτικά και 
αυτοκτονικά επεισόδια. Η επιθυμία των πειραματοζώων και των ασθενών να 
πατούν συνεχώς το κουμπί που διέγειρε την συγκεκριμένη περιοχή 
ερμηνεύτηκε από τους πειραματιστές και τον Robert Heath ως απόδειξη 
διέγερσης  του «εγκεφαλικού κέντρου της ευχαρίστησης». Προσεκτικότερη 
αξιολόγηση των πειραμάτων και των περιγραφών που έκαναν οι ίδιοι οι 
εμφυτευμένοι με ηλεκτρόδια ασθενείς οδήγησε στο συμπέρασμα ότι αυτό που 
επετύγχανε η ηλεκτρική διέγερση της εγκεφαλικής περιοχής είναι να 
‘επιθυμούν’ πολύ κάτι (π.χ. σεξουαλική ικανοποίηση), επειδή διέγειρε μία 
δεσμίδα ινών που ξεκινά από την κοιλιακή καλυπτρική περιοχή και μέσω του 
επικλινή πυρήνα καταλήγει στον προμετωπιαίο φλοιό. 
 
Σήμερα, λοιπόν, πιθανολογείται ότι  η διέγερση της περιοχής αυτής, σε ζώα 
και ανθρώπους, κινητοποιεί την ψυχαναγκαστική ‘επιθυμία’ του ατόμου για 
επανάληψη της νευρωνικής διέγερσης.  Μία ‘επιθυμία’ ανάλογη αυτής που 
αισθάνονται οι πάσης φύσεως εξαρτημένοι από ουσίες και συμπεριφορές, οι 
οποίοι ακολουθώντας με συνέπεια τον μονόδρομο της ευχαρίστησης που 
κάποτε γεύτηκαν καταλήγουν στη δυστυχία. Θυμίζω απλώς την μερική 
αλήθεια της αρχαίας επικούρειας επισήμανσης ότι  ‘εάν θέλεις να κάνεις 
κάποιον ευτυχισμένο μη του δίνεις λεφτά. Περιόρισέ του τις επιθυμίες’. 
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Η ουσία της ευχαρίστησης και το νόμισμα της επιθυμίας 
 
Και από τις παλιές ιστορίες ερχόμαστε σε μία νεότερη: Μία 34χρονη 
παντρεμένη γυναίκα,  με το ψευδώνυμο Στέφανι, που από τα 29 της είχε 
διαγνωσθεί να πάσχει από Πάρκινσον, εμφάνισε ξαφνικά βουλιμία για φαγητό, 
ιδιαίτερα για γλυκά. Εξίσου ξαφνικά, ανέπτυξε αχαλίνωτο πάθος για τον τζόγο. 
Διαπιστώθηκε, με καθυστέρηση μερικών χρόνων, ότι οι ανεξήγητες αυτές 
συμπεριφορές ήταν παρενέργειες ενός αγωνιστή δοπαμίνης 
(Mirapex/pramipexole) που έπαιρνε η Στέφανι για την αντιμετώπιση των 
Παρκινσονικών συμπτωμάτων.  
 
Η δοπαμίνη εθεωρείτο μέχρι πρόσφατα ως συνώνυμη της εγκεφαλικής 
ευχαρίστησης. Σήμερα όμως αλλάζει η εικόνα, μιας και οι σχετικές έρευνες 
αποδεικνύουν ότι η δοπαμίνη δεν είναι το εγκεφαλικό μόριο της ευχαρίστησης. 
Σύμφωνα με τη θεωρία ‘incentive sensitization’, που ανέπτυξαν οι Kent 
Berridge και Terry Robinson από το Πανεπιστήμιο του Michigan, η δράση της 
δοπαμίνης στο εγκεφαλικό κύκλωμα της ανταμοιβής κωδικεύει την επιθυμία. 
Σύμφωνα όμως με τη θεωρία ‘reward prediction error’, που ανέπτυξε ο 
Wolfram Schultz  από το Cambridge, η δοπαμίνη βοηθάει τον εγκέφαλο να 
προβλέψει την ανταμοιβή, να εκτιμήσει δηλαδή τη διαφορά ανάμεσα στο 
προσδοκώμενο και σε αυτό που θα εισπράξει και, επομένως, να βάλει τις 
προτεραιότητές του / να συμπεριφερθεί ανάλογα. Έτσι, ο διψασμένος 
υπερτιμά το νερό, ο ερωτευμένος το ταίρι του, ο στερημένος την ουσία του. 
Τέλος, κάποιοι θεωρούν ότι μπορεί να ισχύουν και οι δύο παραπάνω θεωρίες. 
Η δοπαμίνη μπορεί να κωδικεύει την επιθυμία σε μερικά νευρωνικά 
κυκλώματα, και την πρόβλεψη της αξίας που έχει μία εμπειρία (μία ουσία) για 
τον συγκεκριμένο οργανισμό τη συγκεκριμένη στιγμή, σε κάποια άλλα 
κυκλώματα. 
 
Η σχέση της δοπαμίνης με την επιθυμία και την σημασία/προτεραιότητα που 
δίνει ο εγκέφαλος τη δεδομένη στιγμή σε μία συγκεκριμένη ηδονή/ουσία 
αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο της δοπαμίνης στην εξάρτηση, ιδιαίτερα καθώς 
οι διάφορες ουσίες και οι άλλες ηδονικές απολαύσεις επηρεάζουν καταλυτικά 
τον τρόπο με τον οποίο αξιολογεί το σύστημα ανταμοιβής τα σημαντικά. 
Επίσης, εξηγεί τόσο το ψυχολογικό φαινόμενο του ηδονικού κυλιόμενου 
τάπητα, όσο και γιατί προτιμάμε, όπως είναι γνωστό, μία μικρότερη ανταμοιβή 
τώρα από μία μεγαλύτερη πολύ αργότερα (φαινόμενο ‘εκπτωτικής επίδρασης 
της καθυστέρησης’/‘delay discounting’), ίσως γιατί η μακρόχρονη ανταμοιβή 
κωδικεύεται από μικρότερη ποσότητα δοπαμίνης. 
 
Επανέρχομαι στη διδακτική ιστορία της Στέφανι, η οποία όταν σταμάτησε να 
παίρνει το Mirapex απαλλάχτηκε από όλες τις ψυχαναγκαστικές 
συμπεριφορές. Όταν όμως μετά από αρκετό καιρό αναγκάστηκε, λόγω των 
Παρκισονικών προβλημάτων της,  να πάρει έναν άλλο αγωνιστή δοπαμίνης, 
άρχισε να ψάχνει καταναγκαστικά στο διαδίκτυο για περιστασιακούς 
σεξουαλικούς συντρόφους. Αυτή τη φορά όμως, σύμφωνα με την ίδια ‘ένα 
κομμάτι του μυαλού της ήξερε ότι αυτό ήταν λάθος’, όπως επίσης ήξερε και τι 
έπρεπε να κάνει για να το σταματήσει (να σταματήσει να παίρνει το φάρμακο). 
Η δοπαμίνη μπορεί να τροποποιεί τις επιθυμίες και τις παρορμήσεις μας, 
αλλά δεν είναι ο μόνος παράγων που καθορίζει τις πράξεις και τις επιλογές 
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μας, και φυσικά, τα σπουδαία δεν ταυτίζονται απόλυτα με τις τρέχουσες 
επιθυμίες μας.  
 
Βασικές ευχαριστήσεις, ανώτερες ευχαριστήσεις και εγκεφαλικά hot 
spots 
 
Η εμπειρία μίας ευχαρίστησης μοιάζει συχνά πολύ διαφορετική από την 
εμπειρία μίας άλλης ευχαρίστησης. Ένα εύγευστο φαγητό, μία ρομαντική ή 
σεξουαλική ευχαρίστηση, η ακρόαση μίας όμορφης μουσικής, ή η λήψη ενός 
εθιστικού φαρμάκου παράγουν μοναδικές εμπειρίες. Ωστόσο, τα τελευταία 
χρόνια, νευροαπεικονιστικές μελέτες αποκαλύπτουν ότι διαφορετικές 
ανταμοιβές ενεργοποιούν ένα σύστημα αλληλο-επικαλυπτόμενων 
εγκεφαλικών περιοχών: ευχαριστήσεις από τροφή, σεξ, μουσική, τέχνη, ακόμη 
και μονιμότερες ευχάριστες καταστάσεις, παράγουν εντυπωσιακά όμοιους 
τύπους νευρωνικής δραστηριότητας. 
 
Το δίκτυο των εγκεφαλικών περιοχών (‘hot spots’ αποκαλούνται) που 
δραστηριοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις περιλαμβάνει περιοχές του 
προμετωπιαίου φλοιού (κυρίως του κογχομετωπιαίου φλοιού, της νήσου και 
του πρόσθιου φλοιού του προσαγωγίου) καθώς και υποφλοιικές περιοχές του 
μεταιχμιακού συστήματος, όπως τον επικλινή πυρήνα (NAc), την κοιλιακή 
ωχρή (ventral pallidum) και την αμυγδαλή.  
 
 
A 
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Β 

 
 
Στα σχηματογραφήματα εγκεφάλου τρωκτικών (Α) σημειώνονται με κόκκινο 
χρώμα τα λεγόμενα hot spots, των οποίων η διέγερση ενισχύει τις αντιδράσεις 
‘ευχαρίστησης-αρέσκειας’, και με μπλε χρώμα τα cold spots, που διέγερσή 
τους μειώνει τις αντιδράσεις ‘ευχαρίστησης-αρέσκειας’. Στα 
σχηματογραφήματα εγκεφάλου ανθρώπου (Β), σημειώνονται με κόκκινο 
χρώμα τα αντίστοιχα σημεία και με πράσινο χρώμα εγκεφαλικές περιοχές οι 
οποίες κωδικεύουν θετικές συναισθηματικές αντιδράσεις.   
 
Αξίζει ίσως να υπογραμμιστεί ότι από όλες αυτές τις φλοιικές και υποφλοιικές 
περιοχές του δικτύου ευχαρίστησης, μόνο η διέγερση της κοιλιακής ωχρής, 
κοντά στην οποία βρίσκεται ο επικλινής πυρήνας, είναι ικανή και αναγκαία 
συνθήκη για την παραγωγή αντιδράσεων ευχαρίστησης. Η περιοχή αυτή έχει 
εκτεταμένες συνδέσεις με τον κογχομετωπιαίο φλοιό και καταστροφή της 
προκαλεί ανηδονία, το βασικό σύμπτωμα των καταθλιπτικών.  Η βιβλιογραφία 
μάλιστα περιλαμβάνει και ένα ‘case report’ στο οποίο περιγράφεται ανηδονία 
μετά από αμφοτερόπλευρη βλάβη της κοιλιακής ωχρής περιοχής. 
 
Πειράματα διέγερσης του επικλινή πυρήνα τρωκτικών, με μικροεγχύσεις 
αγωνιστών/ανταγωνιστών υποδοχέων, αποδεικνύουν ότι ο πυρήνας αυτός 
μοιάζει με κλαβιέ πιάνου. Διέγερση κάποιων τμημάτων του  ενισχύει τις 
εκδηλώσεις επιθυμίας/ευχαρίστησης, ενώ διέγερση άλλων τμημάτων του 
αυξάνει τις αντιδράσεις απέχθειας/φόβου. Φαίνεται, δηλαδή, ότι όπως το 
μουσικό κλαβιέ παράγει πολλές ευδιάκριτες νότες έτσι και το συναισθηματικό 
κλαβιέ αυτής της περιοχής παράγει διαφορετικές κινητοποιητικές 
συναισθηματικές αντιδράσεις. Μόνο που αυτό το κλαβιέ φαίνεται ότι δεν είναι 
μόνιμα κουρντισμένο να παράγει συγκεκριμένες αντιδράσεις. 
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Είναι εντυπωσιακό ότι οι συνθήκες του περιβάλλοντος  μπορεί να 
ξανακουρντίζουν το κλαβιέ του επικλινή πυρήνα. Σε συνθήκες ηρεμίας του 
κλουβιού ενός ποντικού, η διέγερση σχεδόν όλων των περιοχών του επικλινή 
πυρήνα δεν προκαλεί αντιδράσεις φόβου/αποφυγής, αλλά 
επιθυμίας/ευχαρίστησης. Σε συνθήκες λίγο στρεσσογόνες ή πολύ 
στρεσσογόνες, αυξάνονται οι περιοχές των οποίων η διέγερση προκαλεί φόβο 
ή ανάμικτα ευχάριστα και δυσάρεστα συναισθήματα.  
 
 

 

 
 
Στην πάνω σειρά της εικόνας εικονογραφούνται οι αντιδράσεις μετά από 
διέγερση επιμέρους τμημάτων του επικλινή πυρήνα ποντικών. Διέγερση 
πρόσθιων περιοχών (με πράσινο χρώμα)  του επικλινή πυρήνα προκαλεί 
έντονη αύξηση επιθυμίας/ευχαρίστησης, ενώ διέγερση οπίσθιων περιοχών (με 
κόκκινο χρώμα) αυξάνει δραματικά τις αντιδράσεις φόβου και απέχθειας. Με 
κίτρινο σημαίνονται περιοχές των οποίων η διέγερση προκαλεί και 
ευχαρίστηση/επιθυμία και φόβο. Όπως, όμως, φαίνεται στην κάτω σειρά, 
μεταβολή των συνθηκών διαμονής των ποντικών από το ήρεμο περιβάλλον 
του κλουβιού τους (αριστερά), σε λίγο στρεσσογόνο περιβάλλον (μέση) ή σε 
πολύ στρεσσογόνο περιβάλλον (δεξιά) αυξάνει την έκταση των περιοχών του 
πυρήνα που διεγειρόμενες παράγουν όχι αντιδράσεις ευχαρίστησης (πράσινο 
χρώμα), αλλά αντιδράσεις φόβου/απέχθειας (κόκκινο χρώμα) ή ανάμικτες 
αντιδράσεις (κίτρινο χρώμα).  
 
Η περίπτωση της μουσικής ευχαρίστησης 
 
Ο ισχυρισμός ότι ένα κοινό νευρωνικό δίκτυο ανταμοιβής εξυπηρετεί τόσο τις 
βασικές όσο και τις ανώτερου επιπέδου ευχαριστήσεις είναι εύλογο να 
δημιουργεί σκεπτικισμό. Στην προσπάθεια να εξεταστούν οι εύλογες 
επιφυλάξεις, είναι χρήσιμο να μελετήσει κανείς την περίπτωση της μουσικής, 
της μουσικής ευχαρίστησης. Γιατί η μουσική δεν είναι ούτε απαραίτητη για την 
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επιβίωση ή την επίτευξη φυσιολογικής ομοιόστασης, αλλά ούτε η αξία της 
σχετίζεται με κάποια έμμεση ανταμοιβή, όπως είναι το χρήμα. Η μουσική δεν 
είναι ανταλλάξιμη, έχει ενδογενή αξία και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη 
μάθηση. Και σε αυτό συμφωνούν πρώιμοι και όψιμοι διανοητές. Με τα λόγια 
του Αριστοτέλη (Πολιτικά Ι-ΙΙ) «Για τη μουσική …ούτε ποια δύναμη έχει μπορεί 
κάποιος να εξακριβώσει ούτε για ποιο λόγο πρέπει να τη μαθαίνουμε, αν δηλ. 
τη μαθαίνουμε για να τη χρησιμοποιήσουμε σαν παιχνίδι ή μέσο ανάπαυσης, 
όπως ο ύπνος και το μεθύσι..» Με τα λόγια του Δαρβίνου «Καθώς ούτε η 
απόλαυση, ούτε η ικανότητα παραγωγής μουσικών ήχων αποτελούν 
λειτουργίες έστω και ελάχιστης χρηστικής αξίας για τον άνθρωπο στην 
καθημερινή του ζωή, θα πρέπει να τις ταξινομήσω ανάμεσα στις πιο μυστήριες 
που συνάντησα ποτέ» 
 
Η μουσική έχει χαρακτηριστεί ως η γλώσσα των συναισθημάτων, αν και 
κάποιοι το αρνούνται θεωρώντας ότι τα μουσικά συναισθήματα είναι 
λεπτότερα των συναισθημάτων της ζωής. Ωστόσο, η αναγνώριση των 
συναισθημάτων ενός μουσικού κομματιού είναι σχεδόν αυτόματη διαδικασία, 
η οποία πραγματοποιείται μέσα σε 500 χιλιοστά του δευτερολέπτου μετά την 
έναρξη του κομματιού, ακόμη και από παιδιά ηλικίας τριών χρόνων, όπως και 
από ακροατές απόλυτα ανεξοικείωτους με το μουσικό σύστημα που ακούν. 
 
Μελέτες με PET και fMRI απέδειξαν  ότι το ίδιο εγκεφαλικό δίκτυο ανταμοιβής 
ενεργοποιείται από μουσικά ερεθίσματα που προσλαμβάνονται ως ευχάριστα 
ή προτιμητέα. Διαπιστώθηκε ότι η λίγο ή πολύ ευχάριστη μουσική 
συνοδεύεται από ενεργοποίηση της κοιλιακής ωχρής περιοχής και του 
επικλινή πυρήνα (ο οποίος παρακολουθεί τα ρίγη ευχαρίστησης που 
διαπερνούν τον ακροατή). Επιπλέον, διαπιστώθηκε διέγερση του ραχιαίου 
ραβδωτού λίγα δευτερόλεπτα  πριν το ρίγος ευχαρίστησης, ενώ η διέγερση 
του επικλινή πυρήνα στο κοιλιακό ραβδωτό συμβαίνει κατά τη στιγμή της 
μέγιστης απόλαυσης (του ρίγους). Δηλαδή, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι 
το ραχιαίο ραβδωτό εμπλέκεται σε μηχανισμούς προσμονής και πρόβλεψης 
της ευχαρίστησης, ενώ η ευρύτερη περιοχή του κοιλιακού ραβδωτού  στην 
ηδονική διεκπεραίωση.  
 
Μία άλλη διαπίστωση των μελετών αυτών ήταν η αυξημένη λειτουργική 
σύνδεση μεταξύ των ακουστικών (και όχι μόνο) περιοχών του φλοιού με το 
ραβδωτό  κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας μουσικών ήχων υψηλής 
ανταμοιβής. Οι φλοιικές ακουστικές περιοχές επεξεργάζονται βέβαια την 
ακουστική πληροφορία αλλά και εμπλέκονται σε πιο αφηρημένους 
υπολογισμούς σχετικούς με την αντίληψη, την φαντασία και τη χρονική 
πρόβλεψη. Τέτοιες επεξεργασίες περιλαμβάνουν και εσωτερικές 
αναπαραστάσεις μουσικών μοτίβων προηγούμενων εμπειριών, οι οποίες 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν  για την πρόβλεψη νέων μουσικών εμπειριών. Οι 
αλληλεπιδράσεις αυτές μπορεί να εξηγούν ίσως εν μέρει τις μεγάλες ατομικές 
διαφορές  στις μουσικές (ηδονικές) προτιμήσεις, καθώς καθένας μας έχει την 
μοναδική του ιστορία ακρόασης, από την οποία προκύπτουν  διαφορετικά 
μουσικά καλούπια. Δηλαδή, το (ανώτερο) φλοιικό σύστημα διερευνά και 
υπολογίζει τις τονικές και ρυθμικές σχέσεις της όποιας μουσικής και οδηγείται 
στη δημιουργία μουσικών προσδοκιών (και άρα απόλαυσης) με βάση 
προηγούμενες μουσικές εμπειρίες. 
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Μπορούν όλοι οι άνθρωποι να αντλήσουν ευχαρίστηση από τη μουσική; Όχι. 
Η ανάπτυξη ενός σύνθετου ερωτηματολογίου (Barcelona Music Reward 
Questionnaire / BMRQ) απέδειξε ότι 5% περίπου του πληθυσμού εμφανίζει 
μικρή ευαισθησία στη μουσική ανταμοιβή, χωρίς να παρουσιάζει γενικευμένη 
ανηδονία ή κατάθλιψη, ή αδυναμία αντίληψης των συστατικών της μουσικής. 
 
Τι μπορεί να σημαίνει αυτό; 
 
1ον ότι μπορεί να διαφέρουμε μεταξύ μας όχι μόνο στην ικανότητα να 
γευτούμε γενικώς ευχαρίστηση, αλλά και στη δυνατότητα να 
γευτούμε/αισθανθούμε/βιώσουμε  συγκεκριμένες απολαύσεις της ζωής, και  
 
2ον ότι αυτές οι διαφορές ίσως να είναι αποτέλεσμα της ίδιας της φύσης 
κάποιων θεωρούμενων απολαύσεων. Για παράδειγμα, η ανταμοιβή της 
μουσικής, λόγω της σύνθετης και αφηρημένης φύσης της, καθώς και της 
εξάρτησής της από πολιτισμικούς παράγοντες και τη μάθηση, μπορεί να είναι 
περισσότερο εξαρτημένη από ανώτερους φλοιικούς μηχανισμούς από ό,τι 
άλλες ευχαριστήσεις. Την εκδοχή αυτή υποστηρίζουν κάποιες περιπτώσεις 
επίκτητης μουσικής ανηδονίας μετά από βλάβες όχι στο υποφλοιικό σύστημα 
ευχαρίστησης αλλά στον κροταφικό, μετωπιαίο και βρεγματικό φλοιό. 
 
Βλάβη των φλοιικών αυτών περιοχών, ή διατάραξη της αρμονικής 
συνεργασίας των ιεραρχικά διαταγμένων νευρωνικών κόμβων του δικτύου, 
διαπιστώθηκε πειραματικά ότι προκαλεί και εκδηλώσεις απαρέσκειας σε 
εξωτερικά ερεθίσματα που προηγουμένως προκαλούσαν εκδηλώσεις 
αρέσκειας (π.χ. γλυκό).  
 
Παθολογική αδυναμία απόλαυσης μπορεί να εκδηλωθεί και σε άτομα στα 
οποία η ομαλή λειτουργία του εγκεφαλικού κυκλώματος ευχαρίστησης  
επισκιάζεται από τη διαταραγμένη δράση άλλων ‘ανώτερων’ εγκεφαλικών 
συνιστωσών της βιολογικής/κοινωνικής μας έκφρασης. Η αδυναμία 
‘ανώτερων’ φλοιικών περιοχών να μεταφράσουν και να προσφέρουν 
γνωστική σημασιολόγηση στα ευχάριστα είναι ίσως η αιτία της απουσίας 
χαράς  από τη ζωή των καταθλιπτικών και άλλων ψυχικά διαταραγμένων. Και 
όταν ο εγκέφαλος χάνει τη δυνατότητα να γεύεται τις μικρές κρίσιμες δόσεις 
ευχαρίστησης αποσυνδέεται από τη νοητική κατασκευή στην οποία βασίζεται 
η ανθρώπινη και κοινωνική ουτοπία. Την (ψευδ)αίσθηση προσδοκίας της 
ευτυχίας. 
 
Ευτυχία και βασικό εγκεφαλικό δίκτυο 
 
Μία εναλλακτική υπόθεση για την εξήγηση της εγκεφαλικής σύνδεσης μεταξύ 
ευχαρίστησης  και ευτυχίας, αλλά και της παθολογικής αδυναμίας για 
προσωπική απόλαυση, συσχετίζει το νευρωνικό δίκτυο εξυπηρέτησης της 
ευχαρίστησης με το  ‘δίκτυο προ-επιλεγμένης λειτουργίας’ ή ‘βασικό δίκτυο’ 
του εγκεφάλου. Στις νευροεπιστήμες, ως βασικό δίκτυο του εγκεφάλου 
περιγράφεται το δίκτυο εγκεφαλικών περιοχών οι οποίες παρουσιάζουν 
συνεχή σχετική δραστηριότητα, ακόμη και όταν ο εγκέφαλος εμφανίζεται να 
αδρανεί, δηλαδή δεν επεξεργάζεται πληροφορίες του έξω κόσμου. Το βασικό 
δίκτυο, το οποίο υφίσταται σημαντικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της 
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ανάπτυξής μας, πιστεύεται ότι αποτελείται από επιμέρους υπο-συστήματα τα 
οποία συνολικά εξυπηρετούν την εξελισσόμενη αναπαράσταση του αυτο-
ειδώλου μας, συνδέοντας συνεχώς το παρελθόν με το μέλλον μας. 
Αλλοιωμένη δραστηριότητα του βασικού δικτύου έχει συνδεθεί με κρίσιμες 
εκδηλώσεις του παθολογικού εγκεφάλου (αυτιστικού, σχιζοφρενικού, 
ανοιακού κ.λ.π.). Δεδομένου ότι ορισμένες από τις περιοχές του εγκεφαλικού 
αυτού κυκλώματος ταυτίζονται με τις φλοιικές περιοχές του ‘δικτύου της 
ευχαρίστησης’, οι οποίες σημειωτέον εμφανίζουν υψηλή πυκνότητα οπιούχων 
υποδοχέων και έχουν συνδεθεί κλινικά με την κατάθλιψη και τη θεραπεία της, 
διατυπώθηκε η εικασία ότι το βασικό δίκτυο του εγκεφάλου έχει κρίσιμο ρόλο 
στην αξιολόγηση  και νοηματοδότηση των πλευρών της προσωπικής 
ευχαρίστησης και στη σύνδεση ηδονής και ευδαιμονίας. 
 
Η υπόθεση αυτή φέρνει στον νου τη θεωρία του ‘προκαθορισμένου σημείου’ 
(set point), η οποία αρχικά διατυπώθηκε για να εξηγήσει την τάση κάθε 
συγκεκριμένου σώματος να επανέρχεται στο συνηθισμένο βάρος του, και στη 
συνέχεια θεωρήθηκε ότι μπορεί να εξηγήσει και τον βαθμό ευτυχίας προς τον 
οποίο υποτίθεται ότι τείνει ο εγκέφαλος ενός  συγκεκριμένου ατόμου, 
ανεξαρτήτως των όποιων πρόσκαιρων διακυμάνσεων βιώνει. Το ίδιο, λέει, 
μπορεί να συμβαίνει και στις κοινωνίες, γι’ αυτό το ΑΕΠ εμφανίζεται να έχει 
ελάχιστη επιρροή στην ευτυχία των πολιτών.  Το παρηγορητικό δίδαγμα είναι 
προφανές: Συνέλληνες μην πτοείστε. Η εθνική μας κατάθλιψη είναι ένα 
πρόσκαιρο ενοχλητικό γεγονός, ανίκανο να επηρεάσει το προκαθορισμένο, 
από τον Θεό της Ελλάδας, σημείο εθνικής ευδαιμονίας. Το νευρικό μας 
σύστημα θα (ξανα)αποβάλει κάθε πρόσκαιρη μελαγχολική διαπίστωση. 
 
Ωστόσο, φρόνιμο είναι να μη διαφεύγει και το λογικοφανές συμπέρασμα 
άλλων μελετών, σύμφωνα με το οποίο η υγεία (=σωματική, ψυχική και 
κοινωνική ευεξία) επηρεάζεται άμεσα από τις οικονομικές μεταβολές. 
  
Εξελικτικά προβλήματα: το ιδιωτικό συναίσθημα και οι άλλοι 
 
Στη μακρά διαδικασία εξέλιξης και συγκρότησης του ανθρώπου και των 
κοινωνιών πολύ συχνά διαμορφώνονται ισχυρές και αντιφατικές 
πραγματικότητες 
 
Με την ανάδυση της συνείδησης κατά τη διάρκεια της εξέλιξης, τα 
συναισθήματα, τα οποία κατά τον Δαρβίνο αποτελούν κλειδί για την επιβίωση 
του ικανότερου (αυτού που θα ζήσει περισσότερο για να προλάβει να 
αναπαραχθεί), έγιναν μία νέα εξελικτική δύναμη που διαμόρφωσαν τον 
άνθρωπο και τον πολιτισμό του. Όχι μόνο γιατί τα συναισθήματα, εάν το 
σκεφτούμε προσεκτικά, αποτελούν έναν βασικό βιολογικό μηχανισμό 
απόδοσης προσωπικής σημασίας και αξίας σε πράγματα και πράξεις του 
κόσμου (πράγμα που από μόνο του έχει τρομακτική σημασία) αλλά και γιατί 
τα συναισθήματα σταδιακά αναπτύχθηκαν και αυτονομήθηκαν σε σημείο να 
διαμορφώσουν ένα νέο πλαίσιο πραγματικότητας για τον νευρωνικό 
άνθρωπο, ένα νέο πολιτισμικό πλαίσιο. Το συναισθηματικά ‘καλό’ 
απομακρύνθηκε-αυτονομήθηκε από το Δαρβινικά ‘καλό’, με αποτέλεσμα η 
ευχάριστη εμπειρία να γίνει αυτοσκοπός, και ο άνθρωπος ένα υπερ-
συναισθηματικό είδος, ένα ηδονοτρόπο είδος.  
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Ωστόσο, ο άνθρωπος γινόταν παράλληλα και ένα υπερ-κοινωνικό ζωο. Στην 
πορεία αυτή κατόρθωνε να αντιλαμβάνεται και τις πηγές ευχαρίστησης ή 
δυσφορίας των συνανθρώπων του και να συλλαμβάνει αφηρημένες και 
συμβολικές έννοιες, κρίσιμες για αυτόν και τους άλλους από τους οποίους 
εξαρτάται, να δημιουργεί γλώσσα, μύθους, ιδεολογίες, και μετα-ανάγκες (κατά 
Αbraham Maslow), όπως είναι η αλήθεια, η δικαιοσύνη, η ομορφιά, η τάξη 
κλπ, από τις οποίες επηρεάζεται ή εξαρτάται η ‘ευτυχία’ μας. 
 
Η υπερ-συναισθηματικότητα και η υπερ-κοινωνικότητα, φαινομενικά 
αντίρροπες αλλά στην πραγματικότητα αξεδιάλυτα πλην ιεραρχικά 
εξαρτημένες, μορφοποίησαν τις δυνατότητες και τα όρια ευτυχίας του 
ανθρώπου. Τον προίκισαν με την ικανότητα να ζει μία πνευματική και 
υπερβατική ζωή που πρέπει διαρκώς να λογοδοτεί στα ζωικά υλικά από τα 
οποία εξαρτάται. Του επέτρεψαν να ζει μία ανώτερη ζωική συνθήκη η οποία 
εξαρτάται και προϋποθέτει μία υγιή κατώτερη ζωική συνθήκη. Να βιώνει έναν 
απόλυτο δυισμό – γνωστό πλην ανερμήνευτο φαντάζομαι σε όλους μας. 
Ελπίζω ότι το μικρό χειροποίητο βίντεο που ακολουθεί, θα καταφέρει να 
εκφράσει αποτελεσματικότερα το κοινό μας πρόβλημα. 
 
Γονιδιακές υπερβάσεις και νευροβιολογικά μαθήματα 
 
Τι σημαίνουν άραγε αυτά για την προσωπική δυνατότητα του καθενός μας να 
αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που του δίνει το κοινωνιο-βιολογικό υλικό του για 
ευτυχία;  
 
Τα σενάρια για γενετικό προκαθορισμό της ανθρώπινης ευτυχίας 
πηγαινοέρχονται αρκετά χρόνια στον χώρο που δημιουργεί η ανάγκη για 
μετάφραση θραυσμάτων επιστημονικής πληροφορίας σε μονοσήμαντο 
χρηστικό συμπέρασμα. Η πρόσφατη σχετικά έρευνα αποκάλυψε μορφές 
συγκεκριμένων γονιδίων που είτε κωδικεύουν εγκεφαλικές ουσίες  χρήσιμες 
για την ευεξία του εγκεφάλου (η Ολλανδή Meike Bartells ισχυρίζεται ότι 
διαπίστωσε 20 θέσεις του ανθρώπινου γονιδιώματος που σχετίζονται με την 
ευτυχία) και, επομένως, ‘προδιαθέτουν’ στην ευτυχία, είτε εγγυώνται 
μεγαλύτερες πιθανότητες ευτυχίας σε γυναίκες, όχι σε άνδρες,  καθώς και 
προνομιακή συμβολή του αριστερού εγκεφαλικού ημισφαιρίου στην επίτευξη 
συναισθημάτων ικανοποίησης. Οι επιστημονικές αυτές πληροφορίες είναι 
κατά πάσα πιθανότητα αξιόπιστες και μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος 
της κατανόησης και της αντιμετώπισης της φυσιο-παθολογίας του ανθρώπου.  
 
Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο πρέπει πρωτίστως να ενσωματωθούν σε μία 
αντίληψη διαφορετική από τις δύο κυρίαρχες και αλληλο-τροφοδοτούμενες 
ντετερμινιστικές θεωρήσεις της ζωής. Αυτών, δηλαδή, που είτε αρνούνται τη 
δυνατότητα οποιουδήποτε φυσικού παράγοντα να επηρεάσει την τύχη του 
ανθρώπου, είτε εναποθέτουν όλη την ευθύνη της ατομικής τύχης και 
ενέργειας στα παντοδύναμα προϋπάρχοντα γονίδια. Θεωρίες, δηλαδή, που 
αρνούνται επιμόνως να ‘διαβάσουν’ το μάθημα της σύγχρονης 
(νευρο)βιολογίας: Ο νευρικός ιστός/εγκέφαλος είναι μοναδικός επειδή 
εμπεριέχει και το περιβάλλον,  υπερβαίνει δηλαδή την ίδια τη φύση των 
υλικών από τα οποία είναι φτιαγμένος, αφού στη μακρά διαδικασία 
συγκρότησής του αφομοιώνει  εμπειρίες (προσωπικές και ξένες), συμβολικές 
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σχέσεις, ιδέες, αξιολογήσεις, και εμφανίζεται ως νους. Και το επιτυγχάνει αυτό 
επειδή τα ίδια τα γονίδια προβλέπουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης 
νευρικού ιστού και περιβάλλοντος! Με την αλληλεπίδραση αυτή, δηλαδή με το 
βίωμα, η βιολογία του ατόμου μετέχει/γίνεται κοινωνός του άϋλου κοινού που 
την καθορίζει. 
 
To be or not to be? 
 
Η ευτυχία, σε κάθε γωνιά του πλανήτη, συνεχίζει να αποτελεί αίνιγμα. Η ίδια η 
φύση της υποχρεώνει ανθρώπους και κοινωνίες να προσπαθούν εναγωνίως 
να της δώσουν μορφή και ταυτόχρονα να τη διαφυλάξουν από κάθε ‘ανίερη’ 
προσπάθεια αποδόμησής της σε κοινώς κατανοητά στοιχεία και εμπράγματες 
βιολογικές διεργασίες.  Επειδή, όμως, η παρακαταθήκη του προγόνου 
Παρμενίδη «ου γαρ άνευ του εόντος ευρήσεις το νοείν» εξακολουθεί να ισχύει, 
όσο και η ρήση του Βαλερύ «αυτό που οι άνθρωποι δείχνουν τους κάνει να 
ξεχωρίζουν και αυτό που κρύβουν τους κάνει να μοιάζουν»,  αξίζει να μην 
ξεχνάμε την πεποίθηση του Αϊνστάιν ότι «το πιο ακατανόητο πράγμα είναι ότι 
ο κόσμος είναι κατανοητός».  
 
Για την κατανόηση και την υπεράσπιση των πιο λεπτών αποχρώσεων της 
ανθρώπινης συνθήκης, των παράδρομων και των μυστικών της ευτυχίας και 
της οδύνης, χρειαζόμαστε πολλά. Πρωτίστως, ιστορική εμπειρία, κοινωνική 
ευαισθησία και απροκατάληπτη γνώση.  
 
Η ευδαιμονία, η ευτυχία, ακόμη και η απόλαυση, μπορεί να αντιμετωπίζονται 
με την τιμή  που αξίζει στα μέλη κάθε γαλαζοαίματης ράτσας. Εάν όμως, 
όπως όλα δείχνουν, εμείς και ο εγκέφαλός μας είμαστε εξελικτικό 
δημιούργημα εκατομμυρίων ετών βιολογικών προσαρμογών και εμπνεύσεων, 
τότε φαντάζει πολύ πιθανό ότι η φευγαλέα ή όχι αίσθηση ευγενούς ευτυχίας 
στην οποία μπορεί να προσβλέπει ο καθένας μας θα αξιοποιεί το νευρωνικό 
κύκλωμα που αναπτύχθηκε για τη διεκπεραίωση των πιο απλών αισθητικών 
ευχαριστήσεων που μπορεί να εξυπηρετήσει ο εγκέφαλος. Αυτός ο 
εγκέφαλος, ο οποίος, εξαρτημένος και μορφοποιημένος  από τη διαρκή και 
αναπόφευκτη σχέση του με το σώμα και τον κόσμο, προσφέρει στον χρήστη 
του τα όρια και τις δυνατότητες που αντιστοιχούν στο υλικό και τις σχέσεις 
του.  
 
Επομένως; 
 
Από αυτά που προηγήθηκαν, θα είχε ίσως κάποιο νόημα να υπογραμμιστεί η 
υπενθύμιση  
 
1ον ότι συναρτάμε απόλυτα την ευτυχία μας από την ικανοποίηση επιθυμιών. 
Επιθυμίες που θυμίζω ότι σύμφωνα με τον Επίκουρο διακρίνονται σε φυσικές 
και αναγκαίες, φυσικές και μη αναγκαίες, και μάταιες (μη φυσικές) και μη 
αναγκαίες, και 
 
2ον  ότι είναι για τους περισσότερους από εμάς, όχι δυστυχώς όλους, στο χέρι 
μας, αξιοποιώντας ή όχι αρχαίες δοξασίες και νεο-επιστημονικά 
φληναφήματα, να διαμορφώσουμε ενδεχόμενες εναλλακτικές σχέσεις της 
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προσωπικής μας συνθήκης με συγκεκριμένες ηδονικές ψυχολογικές 
διαδικασίες, γευόμενοι τόσο α. απλές ευχαριστήσεις, όσο και β. ανώτερες-
σύνθετες ευχαριστήσεις, που ίσως αποτελούν συνισταμένη του βασικού 
εγκεφαλικού μας δικτύου και των δικτύων ανταμοιβής, και επομένως  ήρεμη 
σύνθεση θετικών προσεγγίσεων του νοήματος της ζωής και της κοινωνικής 
μας σύνδεσης. 
 
Και αυτό εξηγεί, με μάλλον περίπλοκο τρόπο, αυτό που οι πρόγονοί μας 
(ιδιαίτερα οι στωικοί) είχαν καταλάβει και διατυπώσει με απλούστερο τρόπο: 
Ζούμε ευτυχισμένα όταν ζούμε σε πλήρη αρμονία με ό,τι ο Λόγος και η Φύση 
επιτάσσουν. Και επειδή αυτά είναι εξόχως ανταγωνιστικά και αλλάζουν 
διαρκώς, γίνεται και από αυτή την άποψη κατανοητό γιατί διαμορφωθήκαμε 
από την εξέλιξη όχι να είμαστε ευτυχείς, αλλά να ‘αναζητούμε να υποδυθούμε 
το φάντασμα της ευτυχίας’.  
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Τραπέζια προφορικών ανακοινώσεων 
 
1η Θεματική Ενότητα:  
«Ενδυναμώνοντας το ανθρώπινο δυναμικό της πρόληψης» 

Συντονιστής: Η. Γκότσης, Κοινωνιολόγος, Προϊστάμενος Τμήματος 
Εκπαίδευσης και Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΚΑΝΑ 
 

«Σεμινάριο εκπαίδευσης στις Εποπτικές Πρακτικές. Η 
εποπτεία Ομοτίμων ως συνεργατική πρακτική. Παρουσίαση 
της εμπειρίας των ομάδων των στελεχών των Κέντρων 
Πρόληψης»  
 
Κ. Λεοντιάδου, Η. Γκότσης, Β. Χαραλαμπίδης, ΟΚΑΝΑ, Κέντρο Εκπαίδευσης 
και Εποπτείας, Αθήνα, Ελλάδα 
 
Η ιδέα για τις ομάδες εποπτείας ομοτίμων ξεκίνησε από τον Ηλία τον Γκότση, 
προϊστάμενο Τμήματος Εκπαίδευσης και Ανθρώπινου Δυναμικού  στον 
ΟΚΑΝΑ, ο οποίος αρχικά με προσκάλεσε σε μια ομάδα συναδέλφων ως 
μέρος αναστοχαστικής ομάδας, στις ομάδες εποπτείας που οργάνωνε στο 
τμήμα εκπαίδευσης στον ΟΚΑΝΑ. Στην συνέχεια, αποφασίστηκε να κάνουμε 
μια αντίστοιχη πρόσκληση και στους συναδέλφους των Κ.Π. της Βορείου 
Ελλάδος και να υλοποιηθούν συναντήσεις στην Θεσσαλονίκη. Η πρόσκληση 
αυτή βρήκε αποδοχή και έτσι οργανώθηκαν δυο ομάδες όπου συντόνιζα εγώ 
και είχα την πολύτιμη βοήθεια  του συνάδελφου μου  κ. Βαγγέλη 
Χαραλαμπίδη. Υλοποιήθηκαν δυο διήμερες συναντήσεις και μια τρίτη 
συνάντηση μιας ομάδας η οποία έχει αποφασίσει ότι θα ήθελε οι συναντήσεις 
αυτές να αποκτήσουν μια σταθερή βάση και να επαναλαμβάνονται σταθερά 
τρεις φορές τον χρόνο. 
Η βασική δυσκολία που αντιμετωπίστηκε στην λειτουργία αυτών των ομάδων  
ήταν το γεγονός ότι σύμφωνα με την κυρίαρχη αντίληψη, - σύμφωνα με τους 
όρους που περιγράφεται η εποπτεία από τους θεσμοθετημένους φορείς και τα 
επαγγελματικά σωματεία - η εποπτεία ταυτίζεται με «την αξιολόγηση», «την 
παρακολούθηση», «την μεταλαμπάδευση της κουλτούρας από τον 
πεφωτισμένο σε αυτόν που βρίσκεται στο σκοτάδι», η αναγνώριση των 
 ελλείψεων και των τυφλών σημείων του συμβούλου» . Ταυτίζεται λοιπόν, είτε 
με την θεραπεία θεραπευτών, είτε με έναν έμμεσο τρόπο άσκησης ελέγχου, 
πράγμα το οποίο διαιωνίζει τις ιεραρχικές σχέσεις εξουσίας και αυξάνει τον 
φόβο έκθεσης των συμμετεχόντων. Πώς λοιπόν να παρουσιάσω τις 
αδυναμίες μου μπροστά σε μια ομάδα συναδέλφων; Αντίθετα, η εποπτεία 
ομοτίμων μέσα από μια συστημική - συνεργατική οπτική δίνει έμφαση στην 
σχέση ισοτιμίας, στην από κοινού αναζήτηση ιδεών για την άρση των 
αδιεξόδων, την ενίσχυση των αποθεμάτων και των δεξιοτήτων του συμβούλου 
και του εξυπηρετούμενου. 
Θα ήθελα να σας παρουσιάσω περισσότερο ποιες ιδέες με εμπνέουν και με 
ποιες ιδέες προσκαλώ τους συναδέλφους μου να συνδεθούμε στις ομάδες 
εποπτείας ομοτίμων - όπως καθιερώθηκαν να λέγονται. Όταν κάνουμε αυτές 
τις συναντήσεις έχω την φαντασίωση ότι βρίσκομαι σε μια συνάντηση 
συνσυγγραφέων, σε μια συνάντηση όπου γράφουμε μαζί μια καινούργια 
αφήγηση λύσεων. Πιστεύω ότι έχω κλείσει ένα μεγάλο ραντεβού μαζί με 
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ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την δουλειά τους και έχουν ανάγκη από 
ένα αντίδοτο στην επαγγελματική μοναξιά, μια ανάγκη να παραπλανήσουν, να 
κοροϊδέψουν τον ατομικιστικό κυρίαρχο λόγο και να συμπλεύσουν σε 
πρακτικές σχεσιακές, να πλεύσουν ενάντια στους κυρίαρχους ανέμους, να 
προσκαλέσουν εκείνες τις φωνές, εκείνο το κομμάτι του εαυτού τους που 
παραμένει σε κίνηση και συνεισφέρει. Τον ταξιδιάρικο εαυτό. Θεωρώ τις 
συναντήσεις μας ως μια γλωσσική δραστηριότητα, κατά την οποία η συζήτηση 
πάνω σε ένα πρόβλημα παράγει την ανάπτυξη μιας καινούργιας σημασίας. 
Θα ήθελα να ακούσω την προτροπή της Anderson και να απελευθερωθώ από 
την άποψη ότι είμαι επιστημόνισσα και αντί αυτής να αποδεχτώ ότι ανήκω σε 
μια κοινότητα συναδέλφων που αποτελούν τους πιο σημαντικούς αφηγητές 
ψυχολογικών και κοινωνικών ιστοριών στον πολιτισμό μας. Θα ήθελα να 
συμφωνήσω με την ηθική προστακτική του Von Foerster «Να δρω πάντα με 
τρόπο που να αυξάνω τον αριθμό των επιλογών μου». Να ψάχνω για νέες 
επιλογές του επαγγελματικού μου ρόλου, της ζωής που βιώνω, νέες επιλογές 
στις  ζωές που μου αφηγούνται. 
Στις συναντήσεις μας αυτές προσκαλώ τους συναδέλφους να έρθουν με μια 
διάθεση ασέβειας απέναντι  στις βεβαιότητές τους. Τους προσκαλώ να 
ξεκουραστούν και να κάνουν ένα διάλειμμα από την καθημερινότητά τους, να 
συνδεθούν με τις ικανότητες και τα αποθέματά τους, με την τέχνη, την 
εμπειρία, τα διαβάσματα, τους αγαπημένους ποιητές, να θαυμάσουν και να 
θαυμαστούν. Τους προσκαλώ να έρθουν σε επαφή με την ιδέα του Merlaeau- 
Ponty: «Τα λόγια που λέω εκπλήσσουν εμένα τον ίδιο και μου μαθαίνουν τις 
σκέψεις μου». Να εκπλαγούν έτσι ώστε να δοθεί φωνή στην δημιουργική τους 
πλευρά και στην παραγωγή νέων ιδεών, χωρίς την πίεση της άμεσης δράσης 
ή της ρουτίνας της δουλειάς. 
Οι ιδέες, η φιλοσοφική στάση που καταλαμβάνει τις συναντήσεις μας, που 
αποτελούν το παρασκήνιο και το προσκήνιο εντάσσονται στον κοινωνικό 
κονστραξιονισμό. Ο χώρος των συναντήσεων μας καταλαμβάνεται από την 
διασταύρωση των φωνών και των σιωπών τους. Η διαλογική σκέψη δηλαδή 
ένας τρόπος σκέψης μαζί με τον άλλον γυρνάει την πλάτη της στην 
μονολογική σκέψη δηλαδή στην σκέψη για τον άλλον. Η στόχευση είναι να 
παραμείνει η κουβέντα ανοιχτή. Να εμπεριέξει την φωνή του ειδικού, των 
ανθρώπων που καθόρισαν την απόφασή μας να γίνουμε ψυχολόγοι, των 
σημαντικών μας άλλων, του πλαισίου που εργαζόμαστε με τους περιορισμούς 
που θέτει, των φωνών των εξυπηρετούμενών μας, των αναπαραστάσεων  
μας γύρω από το πρόβλημα, των επικείμενων αγαπημένων μας ιδεών, των 
δασκάλων μας. 
Οι εποπτικές συναντήσεις με ομάδα έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση 
με την εποπτεία με έναν σύμβουλο. Αυτό που προσφέρει η ομάδα είναι 
περισσότερο από το άθροισμα των μελών της. Έχει την πολυτέλεια μιας 
μεγάλης γκάμας επιλογών, οπτικών, ιδεών. 
Ως προς την μεθοδολογία, η  επεξεργασία των προβληματισμών των 
συμμετεχόντων γίνεται με έναν τρόπο ημιδομημένο μέσα από ασκήσεις οι 
οποίες αποτελούν ερεθίσματα. Για παράδειγμα, κάποιος -ο οποίος συχνά 
ονομάζεται αφηγητής- περιγράφει το πρόβλημά του, τα ερωτήματά του και 
τους στόχους του σε σχέση με την περίπτωση. Στην συνέχεια, οι υπόλοιποι 
συμμετέχοντες που αναλαμβάνουν τον ρόλο των συμβούλων χωρίζονται σε 
ομάδες με διαφορετική εστίαση. Μια ομάδα μπορεί να είναι οι εκπρόσωποι 
της αμφιθυμίας όπου σκοπός τους είναι να εντοπίσουν αμφιθυμικές πλευρές 
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του ζητήματος, αντιθέσεις και εμπλοκές. Μια δεύτερη ομάδα μπορεί να 
εστιάσει στην ανάδειξη των διαφορετικών φωνών που εμπλέκονται στην 
συζήτηση (εσωτερικευμένων άλλων, φωνών που συνδέονται με το πλαίσιο ή 
το υπερ-σύστημα, φωνές ρόλων κ.ά.) . Ενθαρρύνονται δε, να παρουσιάσουν 
αυτές τις φωνές με έναν τρόπο θεατρικό και παιχνιδιάρικο.  Μια τρίτη ομάδα 
μπορεί να είναι οι εκπρόσωποι  της ενθάρρυνσης όπου εστιάζει στα 
αποθέματα και τις δεξιότητες και επιχειρεί να αναπλαισιώσει  θετικά τα 
προβλήματα. Τέλος, μια ακόμη ομάδα, μπορεί να συγκεντρωθεί απλά σε ιδέες 
λύσεων και σε έστω ελάχιστες ενδείξεις αλλαγής. Η άσκηση ολοκληρώνεται 
όταν οι σύμβουλοι παρουσιάσουν τις ιδέες τους, ο αφηγητής συγκεντρώσει 
αυτά που του είναι χρήσιμα και δώσει ανάδραση στους συμβούλους. Μέσα 
από αυτές τις ασκήσεις ο στόχος είναι η παραγωγή νέων ιδεών όπου θα 
καταστήσουν την προβληματική της πραγματικότητας, ανίσχυρη, όπου θα την 
βγάλουν από την κεντρική σκηνή. 
Άλλες φορές, οι ασκήσεις προσκαλούν σε ένα προσωπικό αναστοχασμό σε 
σχέση με τον επαγγελματικό μας ρόλο. Πόσο και ποια πράγματα 
απολαμβάνουμε καθώς εργαζόμαστε; Ποια είναι τα δυνατά μας σημεία; Σε 
ποιες συναντήσεις, με ποιους ανθρώπους νιώσαμε χρήσιμοι; Πόσο εμείς 
συμβάλλαμε σε αυτό; Ποιος εαυτός μας αναδύθηκε τότε; Τι θα μας 
συμβούλευε τώρα; Πώς η εμπειρία μας γίνεται γνώση; Τι μένει στο τέλος  της 
ημέρας; Επιδίωξή μου είναι το κουστούμι του ψυχολόγου να πάει στον ράφτη, 
και να κομψοτεχνηθεί ένα άλλο, προσωπικού ύφους. Τέλος, ακριβώς επειδή 
συνεργαζόμαστε με ομάδες, είμαστε ενταγμένοι σε ομάδες συναδέλφων και 
συντονίζουμε ομάδες κάποιες ασκήσεις αφορούν τις ομαδικές μας δεξιότητες. 
Πώς οι ίδιοι μας συνεργαζόμαστε παραγωγικά σε μια ομάδα και πώς 
προσκαλούμε τις ομάδες να αναπτύξουν δεξιότητες επαφής, αποδοχής, 
επιρροής και αντοχής; 
Θα ήθελα να κλείσω την παρουσίαση μου με μια μεταφορά του Mc Namee 
που με συγκινεί και αναφέρεται  στην εργασία με ομάδες. Ο  Mc Namee λέει 
ότι, όπως ακριβώς ο μουσικός της τζαζ αυτοσχεδιάζει «μέσα στην στιγμή» 
πρέπει να προσέχει τους συναδέλφους του μουσικούς, έτσι και εμείς πρέπει 
να προσέχουμε ο ένας τον άλλον, προκειμένου να αυτοσχεδιάσουμε, να 
συντονίζουμε από κοινού τις δραστηριότητές μας και να κινούμαστε μέσα 
στην συζήτηση με τρόπους που δημιουργούν ευκαιρίες για τον 
μετασχηματισμό μας. Η μεταφορά αυτή με συγκινεί γιατί θεωρώ ότι υπονοεί 
πως η αλληλεγγύη και γεμάτη φροντίδα συνύπαρξη αποτελεί προϋπόθεση, 
αναγκαίο φόντο, μετασχηματισμών… 
 
 

«“Αυτοάνοσο” Σύνδρομο burn-out στα Στελέχη Πρόληψης;» 
 
Χ. Λουκίδης, Α. Δημητρίου, 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 
 
Επαγγελματική εξουθένωση 
 
 Ο όρος «επαγγελματική εξουθένωση» (burnout), αναφέρθηκε στη 

βιβλιογραφία για πρώτη φορά το 1974 από τον Freudenberger.  
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 Περιγράφει τα συμπτώματα σωματικής και ψυχικής εξουθένωσης των 
επαγγελματιών σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας και πιο γενικά σε χώρους 
που δημιουργούνται στενές σχέσεις μεταξύ των επαγγελματιών και των 
ατόμων που έχουν την ανάγκη τους (όσους δηλαδή αναπτύσσουν στην 
εργασία τους σχέση φροντίδας και υπευθυνότητας με άλλα άτομα). 

 «Αδυναμία για επίδοση, ή εξουθένωση λόγω υπερβολικών 
απαιτήσεων που αφορούν την ενέργεια, τη δύναμη ή τις δυνατότητες». 

 Το άτομο γίνεται άκαμπτο, ξεροκέφαλο και ανελαστικό, εμποδίζει την 
πρόοδο και τις δομικές αλλαγές επειδή οι αλλαγές αυτές απαιτούν 
προσπάθεια για προσαρμογή. 

 Αφοσιωμένοι και οι απορροφημένοι από την εργασία τους, εκείνοι 
δηλαδή που αισθάνονται τόσο μια εσωτερική πίεση να προσφέρουν 
όσο και μια εξωτερική να αποδώσουν.  

 «Αφοσιωμένο εργαζόμενο» (dedicated), ο οποίος αναλαμβάνει 
υπερβολικά πολλή δουλειά. 

 « Υπερ-δεσμευμένο εργαζόμενο » (overcommitted), του οποίου η ζωή 
έξω από την εργασία δεν δίνει ικανοποίηση. 

 «Αυταρχικό εργαζόμενο» (authoritarian), ο οποίος νιώθει ότι κανείς 
άλλος εκτός από αυτόν δε μπορεί να κάνει τη δουλειά με την ίδια 
αποτελεσματικότητα.  

 Σύμφωνα με την ετυμολογική  έννοια του συνδρόμου “burn out” αυτό 
ορίζεται ως «αναλώνομαι  προοδευτικά εκ των ένδον μέχρι του σημείου 
της απανθράκωσης (Bakker et. al., 2000). 

 Maslach - ένα σύνδρομο ψυχικής, σωματικής και πνευματικής κόπωσης. 
 Αποτελεί την αντίδραση του εργαζόμενου στο χρόνιο και διαπροσωπικό 

στρες της εργασίας του 
 
Ο όρος «επαγγελματική εξουθένωση» (burnout)  
 
 «εργασιακή πίεση» (job stress)  
 «κόπωση» (fatigue)  
 «αποξένωση» (alienation) ή 
 «κατάθλιψη» (depression)  
 
Άγχος vs Burn-out 
 
 Χαρακτηρίζεται από υπερεμπλοκή.  
 Τα συναισθήματα είναι υπερβολικά ενεργά.  
 Παράγει μια αίσθηση επείγουσας ανάγκης και υπερδραστηριότητας.  
 Χαρακτηρίζεται από απεμπλοκή. 
 Τα συναισθήματα αμβλύνονται. 
 Παράγει αδυναμία και απελπισία.  
 Απώλεια ενέργειας.  
 Προκαλεί διαταραχές άγχους.  
 Η πρωταρχική βλάβη είναι φυσική.  
 Μπορεί να σας σκοτώσει πρόωρα. 
 Απώλεια κινήτρων, ιδανικών και ελπίδας. 
 Προκαλεί αποστασιοποίηση και κατάθλιψη. 
 Η πρωταρχική βλάβη είναι συναισθηματική. 
 Μπορεί να κάνει τη ζωή να δείχνει χωρίς νόημα. 
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Τρεις διαστάσεις 
 
 Την συναισθηματική εξάντληση, όπου ο εργαζόμενος αισθάνεται 

ψυχικά άδειος.  
(Μειωμένη ενεργητικότητα, «συναισθηματικό στέγνωμα» και 
απογοήτευση από ημερήσια περιστατικά, ιδίως για επαγγέλματα υγείας 
[Burke & Greenglass, 2001]) 
 

 Την αποπροσωποποίηση, όπου ο εργαζόμενος αναπτύσσει ένα 
μηχανισμό άμυνας, προκειμένου να αντιμετωπίσει την συναισθηματική 
εξάντληση που βιώνει.  
(Κακή επικοινωνία, αγένεια προς τρίτους - κυνική και αρνητική στάση -
π.χ. γιατροί και νοσηλευτές προς ασθενείς για αυτό και ίσως 
αναφέρονται σε αυτούς με αριθμό δωματίου ή τύπο ασθένειας παρά με 
τα ονόματά τους.-) 

 
 Και το αίσθημα μειωμένων προσωπικών  επιτευγμάτων που 

προκύπτει ως αποτέλεσμα των δύο παραπάνω.  
(Χαμηλή αυτοεκτίμηση για τον εαυτό του και τη δουλειά, εικόνα 
‘αποτυχημένου’.) 

 
Στατιστικά 
 
 Η εμφάνιση του συνδρόμου συνδέεται με ψυχοσωματικά προβλήματα, 

αντικοινωνική συμπεριφορά, και σε παροχή υπηρεσιών (πρόληψης) 
χαμηλής ποιότητας.  

 Άτομα ηλικίας 30 έως 40 ετών.  
 Το φύλο των εργαζομένων - στην  εργασιακή ικανοποίηση και εμμέσως 

στην εμφάνιση του συνδρόμου. 
 Άνδρες κυνισμός, γυναίκες εξουθένωση. 
 Ανύπαντροι και διαζευγμένοι εμφανίζουν σε μεγαλύτερα ποσοστά 

επαγγελματική εξουθένωση από τους παντρεμένους. 
 Άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο παρουσιάζουν μεγαλύτερα επίπεδα 

επαγγελματικής εξουθένωσης. 
 
Συμπτώματα 
 
 Οργανικό/σωματικό επίπεδο (εφάμιλλα με αυτά του άγχους) 

- Κούραση/εξάντληση.  
- Υπερένταση.  
- Διαταραχές ύπνου.  
- Πόνοι (πλάτη, μέση), πονοκέφαλοι/ημικρανίες.  
- Τρίξιμο δοντιών.  
- Γαστρεντερικά προβλήματα/ έλκος.  
- Συχνές ασθένειες, κρυολογήματα. 

 
 Συναισθηματικό - γνωστικό επίπεδο 

- Συναισθηματική εξάντληση. 
- Κατάθλιψη. 

Έλλειψη ενδιαφέροντος. 
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- Αρνητική/ κυνική διάθεση. 
- Μειωμένη αυτοπεποίθηση. 
- Αποπροσωποίηση ασθενών. 
- Τύψεις, ενοχές. 
- Ευερεθιστότητα. 

Αποξένωση. 
 
 Επίπεδο συμπεριφοράς 

- Συγκρούσεις με συναδέλφους και οικογένεια. 
- Μειωμένη απόδοση στην εργασία. 
- Συχνές απουσίες. 
- Εργασιομανία. 
- Αδυναμία συγκέντρωσης. 
- Συχνά ατυχήματα. 
- Χρήση αλκοόλ και φαρμάκων. 

 
Ποιοι είναι πιο επιρρεπείς 
 
 Έχουν υψηλές προσδοκίες από τον εαυτό τους και επιδιώκουν την 

τελειότητα. 
 Δίνονται ολοκληρωτικά στη δουλειά τους και αναλαμβάνουν πολλές 

ευθύνες. 
 Συνηθίζουν ή δυσκολεύονται να λένε «όχι» με αποτέλεσμα αυξημένο 

φόρτο εργασίας, πολλές ώρες και σε εντατικούς ρυθμούς. 
 Θεωρούν (και συνδέουν) την επαγγελματική επιτυχία με την προσωπική 

καταξίωση. 
 Λόγω ρουτίνας νιώθουν πλήξη και ανία στο εργασιακό τους περιβάλλον. 
 Νιώθουν έντονα την ανάγκη (ίσως και καθήκον) να προσφέρουν στους 

άλλους. 
 
Παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση του συνδρόμου 
 Το υπερβολικά φορτωμένο επαγγελματικό πρόγραμμα.  
 Η έλλειψη ελέγχου της ικανοποίησης των εργαζομένων.  
 Η αδικία.  
 Η σύγκρουση των αξιών.  
 Η ρουτίνα.  
 Το άγχος της απώλειας της εργασίας. 
 
Αντιμετώπιση 
 Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων. 
 Η επανεκτίμηση των προσωπικών στόχων και προσδοκιών. 
 Η αναζήτηση υποστήριξης τόσο από φίλους και συνεργάτες. 
 Η σωστή διατροφή και άσκηση καθώς και η επάρκεια ανάπαυσης.  
 Η προσωπική επιλογή της συγκεκριμένης θέσης εργασίας ή η αλλαγή 

χώρου εργασίας.  
 Να δεχόμαστε και την αποτυχία ή έστω το γεγονός ότι δεν μπορούμε να 

είμαστε σε όλα τέλειοι ή όσο τέλειοι νομίζαμε. 
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«Ενδυναμώνοντας εαυτούς, επαναπροσεγγίζουμε την 
κοινότητα» 
 
Π. Τσαπαρδώνη, Δ. Γκομώλη, Αι. Μάσσαλα, Σ. Χαντζηκωνσταντίνου, Αι. 
Λάγαρη, Ν. Πανουτσόπουλος, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ηλείας «Παρεμβάσεις», Ελλάδα 
 
Ενδυναμώνοντας… μια ενέργεια σε χρόνο διαρκείας, για να μας υπενθυμίζει 
την πορεία από την αποδυνάμωση στην ενδυνάμωση. Πόσα χρόνια μετράει η 
δικιά μας πορεία να δημιουργήσουμε ένα νέο ρόλο που να μπορεί να 
εμπεριέξει τη δυσφορία των καιρών με όρους βαθιάς κατανόησης και 
οριοθέτησης σε σχέση με το έργο της πρόληψης; 
Μια συζήτηση που άνοιξε μέσα στην μικρή μας ομάδα και ανταλλάξαμε 
σκέψεις και προβληματισμούς με αφορμή το βίωμά μας μέσα στις ομάδες των 
δράσεών μας τα τελευταία χρόνια, που είχαν κάποια τέτοια στοιχεία: πάγωμα 
(συνθήκες μη ανταπόκρισης των μελών της ομάδας) αλλά και σύγχυση, 
καθώς οι προσωπικές ανάγκες έρχονται πιο έντονα στο προσκήνιο. 
Ως επαγγελματίες της πρόληψης αναζητούμε τα τελευταία χρόνια ν’ 
αφουγκραστούμε τις  νέες ανάγκες και «ν’ αλλάξουμε σε μια κοινωνία που 
αλλάζει» (Πανελλήνια Συνάντηση 2013). Τότε καθώς προσπαθούμε ν’ 
αφουγκραστούμε τις νέες ανάγκες της κοινότητας συνδεόμαστε με την δική 
μας ανάγκη ν’ αναπτύξουμε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο εντός της κοινότητας 
της πρόληψης, προκειμένου να υποδεχτούμε με μεγαλύτερο αίσθημα 
ασφάλειας την γενικευμένη ανασφάλεια των αποδεκτών των υπηρεσιών μας, 
λόγω της γενικευμένης αποσταθεροποίησης. 
Ένας καινούριος ρόλος στα πλαίσια της δουλειάς μας αναδεικνύεται, αυτός 
της υποστήριξης. 
Το 2015, προσπαθώντας να δούμε «τη ζωή μας αύριο», ερχόμαστε σ’ 
επαφή με το πόσο αυτή εξαρτάται από τον τρόπο που θα σταθούμε απέναντι 
στο συναισθηματικό φορτίο που το σήμερα φέρει μέσα του. Πώς θα 
εμπνεύσουμε ματαιωμένους, απογοητευμένους και ενίοτε ψυχικά 
αποδυναμωμένους ανθρώπους, που κατακλύζονται από συναισθήματα 
φόβου, θλίψης, θυμού, ντροπής; 
Πλέον ακούγεται όλο και πιο καθαρά το αίτημα των στελεχών για υποστήριξη, 
για φροντίδα και ενδυνάμωση. Ποια η σχέση μας με την ενδυνάμωση τη 
δεδομένη χρονική στιγμή; 
Όλα αυτά τα χρόνια η προσπάθεια προώθησης μιας άλλης φιλοσοφίας ζωής 
που βρίσκεται στον αντίποδα της πραγματικότητας έχει φέρει ματαιώσεις, 
απογοητεύσεις, απαξίωση. 
Επίσης, τα τελευταία χρόνια καλούμαστε ν’ απαντήσουμε σε νέες ανάγκες της 
κοινότητας, που τι καινούριο έχουν; Τις διαφοροποιεί ο τρόπος έκφρασής 
τους, η ένταση, το αίτημα που δεν είναι ξεκάθαρο αλλά έχει το χαρακτήρα του 
επείγοντος, γιατί οι συνθήκες της κρίσης έχουν εξαντλήσει τις αντοχές των 
ανθρώπων, αυξάνοντας τις προσδοκίες τους για άμεση λύση. Μπροστά στην 
ευθύνη ανταπόκρισης σε πιο σύνθετες και πολύπλοκες νέες συνθήκες, τα 
εργαλεία και οι τρόποι που γνωρίζαμε αμφισβητούνται, δεν επαρκούν για ν’ 
ανταποκριθούμε στις νέες ανάγκες, καθώς οι άνθρωποι στους οποίους 
απευθυνόμαστε χρειάζονται πρώτα να βρουν τα προσωπικά τους αποθέματα 
για να μπορέσουν να σχετιστούν. Αυτό το καινούριο δημιουργεί άγχος και 
ανασφάλεια στα στελέχη.  Σε τι ανταποκρίνομαι; Γιατί; Πώς; 
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Οι άνθρωποι της πρόληψης είναι δέκτες της ίδιας γενικευμένης ανασφάλειας 
ως πρόσωπα – μέλη αυτής της κοινωνίας. Με ποια αποθέματα θα σχετιστούν 
με τους ανθρώπους της κοινότητάς τους ενώ βιώνουν την ίδια δυσκολία;  Όσο 
το νόημα απομακρύνεται, το έργο καθίσταται όλο και πιο δύσκολο. 
Σύμφωνα με τους Rappaport, 1987, Fandino, «η ενδυνάμωση μπορεί να 
γίνει αντιληπτή ως μια διαδικασία όπου ένα άτομο ανακαλύπτει τις 
δυνατότητες και τους περιορισμούς του σε μια προσπάθεια ν’ 
αναζητήσει και να διεκδικήσει ένα καλύτερο μέλλον». 
Πώς οι άνθρωποι της πρόληψης θ’ αναζητήσουν το τι μπορούν αλλά και τι 
δεν μπορούν να κάνουν στη δεδομένη φάση; Μπορούν ν’ αξιοποιηθούν οι 
αρχές της πρόληψης για την φροντίδα τους και ενδυνάμωσή τους; 
Η εξωστρέφεια - το μοίρασμα των κοινών αναγκών, επιθυμιών, δυσκολιών, 
ανάμεσα στους ομότιμους αναδεικνύεται ως ένας σημαντικός αλλά δύσκολος 
δρόμος αναζήτησης νέων πλευρών του ρόλου της πρόληψης τη δεδομένη 
χρονική στιγμή. Δύσκολος γιατί οι άνθρωποι της πρόληψης βιώνουμε πια 
έντονα συναισθηματική εξάντληση, αποπροσωποποίηση και μειωμένο 
αίσθημα προσωπικής επίτευξης - όπως και τα μέλη της ευρύτερης κοινότητας. 
Μέσα σε ποια πλαίσια θα ενταχθεί η δυσκολία για να έχει νόημα η δράση μας 
τόσο για την κοινότητα όσο και για την ίδια την πρόληψη; 
Η μικρή ομάδα κάθε φορέα στη βάση της συνεργασίας, του σεβασμού, της 
δημιουργίας κλίματος ασφάλειας και αποδοχής, έχει να υποδεχτεί 
συναισθήματα ματαίωσης, ανασφάλειας και απουσίας νοήματος των μελών 
της, ως ένα πρώτο βήμα συμφιλίωσης με τις αδύναμες πλευρές του ρόλου 
μας. Ταυτόχρονα έχει ν’ ανταποκριθεί σε αιτήματα αλλά με μικρότερες πλέον 
προσδοκίες και στόχους μέχρι να βρει τα όριά της στη νέα πραγματικότητα. 
Η διαχείριση των αιτημάτων γίνεται αφορμή να συναντιέται η ομάδα  και να 
συνομιλεί στη βάση του τι έχει νόημα να γίνει -για ποιο λόγο- σε σχέση πάντα 
με τους στόχους της πρόληψης, πως - με ποια μέσα,  με ποια εργαλεία και με 
ποιο ανθρώπινο δυναμικό, την ίδια στιγμή που αναζητά να ξαναστήσει το 
όραμά της μέσα στις νέες συνθήκες. 
Την περασμένη χρονιά, ως φορέας, κληθήκαμε ν’ ανταποκριθούμε σε: 
Α) Αιτήματα για ευαισθητοποίηση στα πλαίσια της θεματικής εβδομάδας: αυτά 
κινητοποίησαν την ομάδα να αναζητήσει το νόημα που θα είχε η συγκεκριμένη 
ανταπόκριση για τον φορέα αλλά και το όριο που θα διασφαλίσει την αξία της 
παρέμβασης για μας - μέσα μας. 
Β) Αιτήματα για υποστήριξη - προσωπική ενδυνάμωση: Αιτήματα βοήθειας 
(κυρίως από τη σχολική κοινότητα), που εκφράζονται συχνά με τη μορφή του 
κατεπείγοντος αλλά και συγκεχυμένα -  αιτήματα που αφορούν σε ποιοτικά 
διαφοροποιημένες ανάγκες της κοινότητας. Αυτά αποτελούν αφορμή μέσα 
στην ομάδα για το ξεκίνημα μιας διαδικασίας αναζήτησης νοήματος: Ποιο είναι 
το σημείο σύγκλισης αυτών των αναγκών της κοινότητας με τις ανάγκες της 
πρόληψης; Τι έχει νόημα να γίνει στα πλαίσια πάντα του έργου της 
πρόληψης; 
Η ομάδα  έρχεται να απαντήσει στο αν θ’ ανταποκριθεί, πώς θα το κάνει, και 
με ποιο ανθρώπινο δυναμικό. Ταυτόχρονα, έρχεται αντιμέτωπη και με πολλά 
ερωτήματα ως προς το ρόλο  - ερωτήματα/διλήμματα που συνδέονται με την 
αλλαγή. 
Τι αλλάζει στο έργο της πρόληψης; Μπορεί να αξιοποιηθεί η «κρίση» σ’ ένα 
σύστημα για να εκπληρωθούν οι προληπτικοί στόχοι; Μέχρι ποιο σημείο; Με 
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ποιο τρόπο και με ποια εργαλεία;  Με ποιες αλλαγές που θα μπορούσαν να 
διευρύνουν τον ρόλο μου για να βρω το νέο νόημα; 
Για να είναι σε θέση οι άνθρωποι της πρόληψης να απαντήσουν σε αυτά τα 
ερωτήματα και να κάνουν αυτή τη μετάβαση χρειάζονται ένα πλαίσιο που θα 
τους υποστηρίξει. 
Τα τελευταία 2 χρόνια μέσα από το Κέντρο Εκπαίδευσης έχουμε τη 
δυνατότητα να ερχόμαστε σ’ επαφή με την αλλαγή, το άνοιγμα στο νέο - νέα 
εργαλεία, νέες προσεγγίσεις, νέους πειραματισμούς στη δουλειά μας.  Όλες 
αυτές οι αλλαγές φαίνεται να χρειάζονται χώρο και χρόνο για να 
μεταβολιστούν και να ενσωματωθούν στο πλαίσιο της δουλειάς μας για να 
μπορούν ν’ απαντούν στην ουσιαστική ενδυνάμωση στελεχών και 
αποδεκτών. 
Η φροντίδα του επαγγελματικού ρόλου χρειάζεται ένα ευρύτερο πλαίσιο 
ομοτίμων που να μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά.  Ένα πλαίσιο  που 
θα ανοίγει ένα πεδίο διαλόγου των ομάδων αναφορικά με τον εργασιακό μας 
ρόλο, προσανατολισμένο στο εδώ και τώρα, στην αναζήτηση λύσης, μέσα 
από διεργασίες αλληλοϋποστήριξης. 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο: 
Τα στελέχη να μπορούν να συνομιλήσουν για το νέο που αφορά στις ανάγκες 
της κοινότητας και κατά πόσο τα νέα εργαλεία και οι νέες προσεγγίσεις 
μπορούν να τις υποστηρίξουν. Να δίνεται ο χώρος και ο χρόνος να 
μεταβολίζονται αυτές οι νέες πληροφορίες, οι νέες γνώσεις και δεξιότητες, 
ώστε να διευκολυνθεί η σύνθεση και οικειοποίησή τους - διαδικασίες 
απαραίτητες ώστε να εμπνεύσουν τους ανθρώπους τόσο της πρόληψης όσο 
και της κοινότητας. 
Αυτό το πλαίσιο χρειάζεται να λειτουργεί στη βάση των αξιών της πρόληψης - 
της ισοτιμίας, της συνδιαμόρφωσης, της συνεργασίας, του σεβασμού στο 
διαφορετικό, της αλληλοϋποστήριξης - ως βίωμα καταρχήν για τα ίδια του τα 
μέλη για να μπορούν αυτές οι αξίες να μεταδοθούν με όρους νοήματος και 
συνέχειας στις σημερινές συνθήκες. 
Αν η έννοια της αυτοφροντίδας είναι προϋπόθεση για τη φροντίδα των άλλων, 
έχουμε ν’ αξιοποιήσουμε αυτό το πλαίσιο πρώτα για μας με στόχο ν’ 
ανακαλύψουμε  πτυχές του επαγγελματικού μας ρόλου - τις δυνατότητες αλλά 
και τους περιορισμούς του. 
Αν ο άνθρωπος είναι το εργαλείο πίσω από κάθε ρόλο, μήπως τον 
αναγνωρίζουμε καλύτερα δίνοντάς του την ευκαιρία να συνομιλήσει με όλες 
τις φωνές του που οι ομότιμοι μπορούν να αρθρώσουν; 
Έτσι, η επαναπροσέγγιση της κοινότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί με 
όρους γνήσιας εξωστρέφειας όταν θα έχει πραγματοποιηθεί η εξωστρέφεια 
ανάμεσά μας, για να γίνει βίωμα το καινούριο νόημα της δουλειάς μας που 
μόνο μέσα από αυτό μπορούμε να εμπνεύσουμε και τους αποδέκτες μας. 
 
 

«Ομάδα Εποπτείας Ομοτίμων για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης: Μια συνεργατική εμπειρία» 
 
Α. Τσελέντη, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Κέρκυρας - ΔΗ.ΜΟ.Π. «Νίκος Μώρος», Ελλάδα 
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Περίληψη: Παρουσιάζονται προς συζήτηση, αναστοχαστικά ερωτήματα και 
σχολιασμός, σχετικά με θέματα που προκύπτουν από την πρακτική 
εφαρμογή, με βάση τις αρχές της συνεργατικής/ συστημικής προσέγγισης και 
την μεθοδολογία της εποπτείας ομοτίμων σε μια ομάδα εκπαιδευτικών 
Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο εκπαιδευτικού σεμιναρίου, που 
πραγματοποίησε το Κέντρο Πρόληψης Κέρκυρας κατά το σχολικό έτος 2016-
2017. 
 
 

2η Θεματική Ενότητα:  
«Χτίζοντας σχέση στη σχολική κοινότητα» 
Συντονίστρια: Ι. Μπάφη, Ψυχολόγος, Υπεύθυνη Τομέα Μείωσης της 
Ζήτησης ΕΚΤΕΠΝ/ ΕΠΙΨΥ 
 

«Η αξία του συμμετοχικού σχεδιασμού στις παρεμβάσεις 
πρόληψης στον χώρο του σχολείου»  
 
Δ. Γαβριηλίδου, Ε. Αδαμοπούλου, Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας, 
Σητεία, Ελλάδα, Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας, Λάρισα, Ελλάδα 
 
Περίληψη: Η παρούσα εισήγηση θα επιχειρήσει να περιγράψει την αξία του 
συμμετοχικού σχεδιασμού σε παρεμβάσεις με στόχο την πρόληψη των 
εξαρτήσεων και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Μέσα από 
παραδείγματα δράσεων των δύο τελευταίων ετών του Προγράμματος 
Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας, θα εστιάσει κυρίως στη μεθοδολογία 
υλοποίησης συμμετοχικών παρεμβάσεων από κοινού με τη σχολική 
κοινότητα, μεθοδολογία η οποία συνάδει με τη φιλοσοφία των τρίτης γενιάς 
παρεμβάσεων πρόληψης, την οποία ακολουθεί το πρόγραμμα. Βασικές 
συνιστώσες του ζητήματος, στις οποίες θα δοθεί έμφαση, αποτελούν η 
υλοποίηση δράσεων που βασίζονται στις ανάγκες της σχολικής κοινότητας, η 
ισοτιμία στη συμμετοχή και τη λήψη αποφάσεων, η έμφαση στην 
ενεργοποίηση και την ανάληψη ευθύνης, η σημασία του διαλόγου, η 
προώθηση της επικοινωνίας και της έκφρασης των ανθρώπων και ειδικά των 
νέων, καθώς και η σημασία των αξιών που διέπουν τις δράσεις. 
 
 

«Νέες ανάγκες των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης μέσα από την αξιολόγηση προγραμμάτων 
πρόληψης. Ένα παράδειγμα αξιοποίησης του υλικού»  
 
Σ. Ζώτου, Κ. Υφαντή, Κ. Βασίλογλου, Ε. Θλιβίτου, Π. Κάλφας, Κ. Λαγού, 
Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ, Αθήνα, 
Ελλάδα 
 
Περίληψη: Οι παρεμβάσεις πρόληψης σχεδιάζονται και υλοποιούνται για να 
ανταποκριθούν στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των συμμετεχόντων. 
Επομένως, η διερεύνηση και η εκτίμηση των αναγκών είναι σημαντική 
διαδικασία για την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης. 
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Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο φαίνεται να είναι επιστημονική και 
επαγγελματική αναγκαιότητα οι παρεμβάσεις πρόληψης που υλοποιούνται να 
αξιολογούνται, καθώς με τη συμβολή της αξιολόγησης τεκμηριώνονται με 
επιστημονικό τρόπο, αναδεικνύονται τα δυνατά σημεία τους και βελτιώνονται 
εκείνα που παρουσιάζουν ελλείψεις ή προβλήματα. Η κοινωνικοοικονομική 
κατάσταση στην Ελλάδα έχει κάνει ακόμη πιο αναγκαία τη πρακτική αυτή, 
καθώς η επίτευξη στοχευμένων παρεμβάσεων λόγω έλλειψης οικονομικών 
πόρων και αυξημένων αναγκών κρίνεται απαραίτητη. 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση μιας 
σειράς προγραμμάτων πρόληψης αξιοποιώντας τα εγχειρίδια «Δεξιότητες για 
παιδιά του Δημοτικού» και «Ο κήπος με τις 11 γάτες», που έλαβαν χώρα κατά 
τη διάρκεια των ετών 2015-2017, σε σχολεία της Αττικής. Η αξιολόγηση αυτή 
ανέδειξε τις νέες ανάγκες των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
όπου και θα παρουσιαστούν αναλυτικά μέσα και από τη κατάθεση εμπειριών 
από την εκπαίδευση των συμμετεχόντων. 
 
 

«Εργασία με ομάδες μέσα στη σχολική τάξη: Η αποτίμηση 
ενός Προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Ν. Ηρακλείου»  
 
Σ. Περακάκη, Ει. Στρατάκη, ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου Κρήτης, Ελλάδα 
 
1. Εισαγωγή - Προβληματική 

 
Το σχολικό σύστημα σήμερα βρίσκεται συνεχώς αντιμέτωπο με νέες ανάγκες 
και πρωτόγνωρες προκλήσεις. Μαθητές και δάσκαλοι ζουν σε ένα διαρκώς 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπου η τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίους 
ρυθμούς συμπαρασύροντας αντιλήψεις, αξίες και τρόπους ζωής. Οι σημερινοί 
μαθητές χρειάζεται να αποκτήσουν όχι μόνο γνωστικά εφόδια, αλλά κυρίως 
ψυχοκοινωνικές δεξιότητες και μεθοδολογία σκέψης, που να προσιδιάζουν 
στις απαιτήσεις των καιρών (Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, σ. 27). 
Για την «αναστοχαστική συμπεριφορά» της νεωτερικότητας (Giddens, 1991, 
2001) η ανάπτυξη της «συναισθηματικής νοημοσύνης» (Goleman, 
1998) πρέπει να αποτελέσει βασικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
στο σχολείο. Η προσωπική ανάπτυξη των μαθητών είναι ιδιαίτερα σημαντική 
για το μετασχηματισμό της παραδοσιακής συνθήκης στη μετανεωτερικότητα 
και συνεπάγεται την καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως η ανάπτυξη της 
«πρωτοβουλίας», της «δημιουργικότητας» (αντί της προόδου) αλλά και της 
«ευελιξίας» και της ικανότητας «άμεσης αντίδρασης» (αντί για την ασφάλεια) 
(Cultiaux, 2010, σ. 267). 
Ο δάσκαλος χρειάζεται να «μετακινηθεί» από τον παραδοσιακό ρόλο του και 
να γίνει εκπαιδευτής/ εμψυχωτής της τάξης. Η διαδικασία αυτής της αλλαγής 
δεν είναι εύκολη. Χρειάζεται εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε 
δεξιότητες ζωής που θα τους ωφελήσουν τόσο προσωπικά όσο και 
επαγγελματικά. Η βιωματική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε κοινωνικές και 
συναισθηματικές δεξιότητες τους καθιστά ικανούς, μέσα από την προσωπική 
τους αλλαγή, να αλλάξουν και την παιδαγωγική τους στάση (Φιλίππου & 
Καραντάνα, 2010, σ. 45). 
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H Έρευνα του ESPAD: «Health Behaviour in School-Aged Children», στο 
κεφάλαιο για τον «τρόπο ζωής και την υγεία των εφήβων μαθητών στον Ν. 
Ηρακλείου της Κρήτης - 2010» αναφέρει, ως προς το δείκτη ικανοποίησης 
από το σχολείο, ότι το σχολείο αρέσει στους δύο από τους τρείς εφήβους 
(66%). Ενώ στην ηλικία των 11 ετών (ΣΤ΄ Δημοτικού) υπάρχει ένα ποσοστό 
16% που δεν του αρέσει το σχολείο. Επίσης, ένας στους τέσσερεις έφηβους 
δήλωσε πως είχε υποστεί ενοχλητικά πειράγματα (βία) το τελευταίο δίμηνο 
(ΕΠΙΨΥ, 2012, σ. 187-191). Τα ποσοστά αυτά θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα 
ανησυχητικά αν σκεφθεί κανείς τη σπουδαιότητα του ρόλου του σχολείου σ’ 
αυτήν την ηλικιακή φάση του παιδιού. 
Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξει το μοντέλο της εκπαίδευσης 
μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον από τη «γνωστική μάθηση» (όπως την 
απομνημόνευση, τα μαθηματικά κ.λπ.) στη «βιωματική μάθηση» που είναι πιο 
εφαρμοσμένη και ανταποκρίνεται στις άμεσες ανάγκες του εκπαιδευόμενου 
(Rogers στο Τριλίβα & Αναγνωστοπούλου, 2008, σ. 46). Ο Rogers τόνισε ότι 
ο εκπαιδευτικός πρέπει να δημιουργεί τις συνθήκες που διευκολύνουν τη 
βιωματική μάθηση: «την αποδοχή, την αυθεντικότητα και την ενσυναίσθηση» 
(Rogers, 1951). 
Αυτή η διαπίστωση -της αναγκαιότητας της βιωματικής μάθησης- δεν 
αμφισβητείται ούτε από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς (όπως φάνηκε και 
στην αξιολόγηση των σεμιναρίων). Ωστόσο, «ένα βασικό εμπόδιο για την 
εφαρμογή της βιωματικής μάθησης στην εκπαίδευση είναι η πολύ μικρή 
εμπειρία και τεχνογνωσία των δασκάλων σε αυτούς τους τομείς» (Rogers στο 
Τριλίβα & Αναγνωστοπούλου, 2008, σ. 13). Αυτός είναι ο βασικός λόγος που 
μας ώθησε στην υλοποίηση αυτών των επιμορφωτικών σεμιναρίων. 
Στόχοι της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση: α) των επιμορφωτικών 
σεμιναρίων του ΚΕΣΑΝ - Κέντρου Πρόληψης (ομάδα στόχος, σκοπός, στόχοι, 
μεθοδολογία, περιεχόμενο, εκπαιδευτικές τεχνικές) και β) της αξιολόγησης 
αυτών των σεμιναρίων (αποτελέσματα, συμπεράσματα, προτάσεις). 
 
2. Τα πλεονεκτήματα της εργασίας με ομάδες μέσα στην τάξη 

 
Η ομάδα μπορεί να καλύψει τις βασικές ψυχολογικές ανάγκες του ανθρώπου: 
α) την «ανάγκη να ανήκουμε κάπου», β) την «ανάγκη να ακουγόμαστε», με 
την έννοια  να νιώθουμε αποδεχτοί κυρίως ως προς τα συναισθήματά μας και 
γ) την «ανάγκη να είμαστε ελεύθεροι», δηλαδή ικανοί να κάνουμε επιλογές και 
να παίρνουμε αποφάσεις για πράγματα που μας αφορούν (Τριλίβα & 
Chimienti, 1998, σ. 31-33). 
Μέσα στην ομάδα το άτομο αναπτύσσει  τρεις  βασικούς τομείς που 
καθορίζουν την ύπαρξή του: α) τον τομέα που αφορά στη «διαμόρφωση της 
προσωπικότητας - εξατομίκευση» (τονισμός των διαφορών εαυτού – άλλου 
μέσα στην ομάδα), που συντίθεται κυρίως κατά τη διάρκεια της εφηβείας μέσα 
στην «ομάδα συνομηλίκων», στο σχολικό περιβάλλον ή στις δραστηριότητες 
του ελεύθερου χρόνου, β) του «γνωστικού τομέα»  που αναπτύσσεται 
σημαντικά μέσω της «αλληλεπίδρασης και της εσωτερίκευσης» και γ) του 
τομέα της «κοινωνικής ανάπτυξης» ως αποτέλεσμα της εσωτερίκευσης και 
της κοινωνικής συμπεριφοράς της ομάδας (Blanchet & Trognon, 2002, σ. 26-
36). 
Η βιωματική μάθηση στην ομάδα ανατρέπει την παραδοχή ότι η μάθηση είναι 
μια ατομική διεργασία με αρχή και τέλος, που διαχωρίζεται από τις υπόλοιπες 
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δραστηριότητες του ατόμου και είναι αποτέλεσμα της διδασκαλίας. Αντίθετα, η 
μάθηση μέσα στην ομάδα αποκτά «προσωπικό νόημα» αφού αξιοποιεί την 
«εμπειρία», έχει «πρακτική διάσταση» αφού συνδέεται με την πράξη και το 
«βίωμα», εμπεριέχει το στοιχείο της «κοινότητας» αφού ενισχύει το «ανήκειν» 
και συμβάλλει στη «διαμόρφωση της ταυτότητας» αφού αλλάζει το ποιοι 
είμαστε δημιουργώντας προσωπικές ιστορίες γίγνεσθαι στο πλαίσιο της 
κοινότητάς μας (Wenger, 2009, σ. 282-284). 
Μέσα στην ομάδα το παιδί μαθαίνει να γνωρίζει τον εαυτό του πιο 
ολοκληρωμένα. Αποκτά πιο βαθιά σχέση με τα άλλα μέλη και με τον ίδιο του 
τον εσωτερικό εαυτό, τον εαυτό που σε άλλες περιπτώσεις τείνει να τον 
κρύβει πίσω από το προσωπείο του. Ιδιαίτερα τα δύσκολα συναισθήματα που 
προκαλούν άγχος στις σχέσεις, όπως ο φόβος, ο θυμός, η ζήλεια, 
καταλαγιάζουν σταδιακά, όσο οικοδομείται το αίσθημα της εμπιστοσύνης, της 
ζεστασιάς και της συμπάθειας μεταξύ των μελών (Rogers, 1991). Το  παιδί 
μαθαίνει να επικοινωνεί καλύτερα με τους άλλους και μέσα στην ομάδα αλλά 
και αργότερα στην καθημερινή του ζωή. 
 
3. Επιμορφωτικά Σεμινάρια με θέμα: «Δυναμική της Ομάδας: Βασικές 

αρχές και ζητήματα της εργασίας με ομάδες μέσα στην τάξη» 
 

Συνδιοργάνωση: ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης και Σχολικοί Σύμβουλοι 
Δημοτικής Εκπαίδευσης 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης και 9ης Περιφέρειας 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου. 
Στα σεμινάρια συμμετείχαν εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Νομού 
Ηρακλείου, που τα σχολεία που υπηρετούσαν υπάγονται στις αντίστοιχες 
Περιφέρειες. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 47 σεμινάρια, διάρκειας 6 ωρών 
έκαστο, κατά τα σχολικά έτη 2012 έως 2015. Ο αριθμός συμμετεχόντων σε 
κάθε σεμινάριο ήταν 20 έως 40 άτομα, ενώ ο συνολικός αριθμός 
συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ήταν 1.392 άτομα. 
 

3.1 Σκοπός & Στόχοι 
 

Ο σκοπός των σεμιναρίων αυτών ήταν: α) να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί τα 
πλεονεκτήματα της δουλειάς με ομάδες μέσα στην τάξη, ώστε να συμβάλλουν 
στο μετασχηματισμό της  τάξης τους σε ομάδα, β) να γνωρίσουν εναλλακτικές 
μορφές διδασκαλίας, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν στην καθημερινή 
εκπαιδευτική τους πρακτική και γ) να εξοικειωθούν με τις μεθόδους και τα 
εργαλεία της βιωματικής μάθησης. 
 
Ως προς τους στόχους: 
α) Σε επίπεδο γνώσεων: Να κατανοήσουν τις έννοιες: ομάδα, δυναμική και 
διεργασία της ομάδας, να γνωρίσουν τη λειτουργία και τα στάδια ζωής της 
ομάδας, να αναγνωρίσουν τους ρόλους που εμφανίζονται στην ομάδα και να 
μάθουν σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές. 
β) Σε επίπεδο δεξιοτήτων: Να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν τα 
συναισθήματά τους, να ενισχύσουν την ικανότητά τους για επικοινωνία, να 
ασκηθούν στη συνεργασία μέσα σε ένα κλίμα σεβασμού, ασφάλειας, 
κατανόησης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, να αναγνωρίσουν τη  στάση και τη 
συμπεριφορά τους απέναντι στη διαφορετικότητα και να δημιουργούν σχέσεις 
με τους διαφορετικούς άλλους. 



43 
 

γ) Σε επίπεδο στάσεων: Να σέβονται τις διαφορετικές απόψεις και οπτικές, να 
βλέπουν τους μαθητές ως πρόσωπα και να φροντίζουν το συναισθηματικό 
κλίμα της τάξης. 
Απώτερος στόχος και φιλοσοφία των σεμιναρίων ήταν η «δημιουργία 
κατάλληλου ψυχολογικού κλίματος» μέσα στη σχολική τάξη, το οποίο θα 
συμβάλλει θετικά τόσο στην αποτελεσματική μάθηση, όσο και στην ανάπτυξη 
προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών και την προαγωγή της 
ψυχοκοινωνικής τους υγείας (Ματσαγγούρας, 2003, σ. 186-187). 
 
 

3.2 Μεθοδολογία 
 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η βιωματική προσέγγιση όπου η 
γνώση αναδύεται μέσα από την ομάδα, με την ενεργό συμμετοχή όλων, την 
ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων, την κατάθεση συναισθημάτων και 
σκέψεων, τη φαντασία και την πράξη. Κάθε σεμινάριο είναι μοναδικό αφού 
εξελίσσεται με βάση τη διεργασία και τη δυναμική της ομάδας των 
συμμετεχόντων (Πολέμη - Τοδούλου, 2003· Τριλίβα, Αναγνωστοπούλου, 
2008). 
Επίσης, η εκπαίδευση των συμμετεχόντων βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στα 
μοντέλα εκπαίδευσης ενηλίκων που αφορούν στον κριτικό στοχασμό, τη 
μετασχηματίζουσα μάθηση και την εκπαίδευση μέσα από τις τέχνες (Mezirow, 
στο Κόκκος, 2005· Rogers, 1999·  Κόκκος και Συνεργάτες, 2011). 
 

3.3 Περιεχόμενο, Εκπαιδευτικές Τεχνικές και Εργαλεία 
 

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια ήταν χωρισμένα σε δύο θεματικούς άξονες. Ο 
πρώτος άξονας αφορούσε τη δημιουργία του συμβολαίου της ομάδας – τάξης 
και ο δεύτερος άξονας αφορούσε τους βασικούς ρόλους (Τριλίβα, Ξαρλή & 
Σπινθάκη, 2012, σ. 165-185) που λαμβάνουν χώρα σε μια ομάδα (σχολική 
τάξη). 
Ως προς τις εκπαιδευτικές τεχνικές οι συμμετέχοντες δούλεψαν τη δημιουργία 
και τη δυναμική της ομάδας (Duglas, 1997· Τριλίβα, κ.συν., 2012) και την 
επικοινωνία (Satir, 1998, σ. 72-142) αξιοποιώντας ενεργητικές τεχνικές 
μάθησης: α) Εργασία σε ομάδες ακολουθώντας τα στάδια ανάπτυξης μιας 
ομάδας       (ατομικά, σε ζευγάρια, σε μικρές ομάδες δηλαδή τετράδες/ 
πεντάδες/ εξάδες και ολομέλεια), β) Ιδεοθύελλα/ Καταιγισμός ιδεών/ 
Brainstorming, γ) Συζήτηση, δ) Παρουσίαση, ε) Αναστοχασμός, στ) 
Αναπλαισίωση. 
Τα εργαλεία/ μέσα που χρησιμοποιήθηκαν αφορούσαν κυρίως την έκφραση 
μέσα από την τέχνη: μουσική, ζωγραφική, ποίηση, θεατρικό παιχνίδι, 
παντομίμα. 
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κατανόηση του ρόλου του συντονιστή/ 
εμψυχωτή που χρειάζεται να υιοθετήσει ο δάσκαλος για το «μετασχηματισμό» 
της τάξης του σε ομάδα. Το ρόλο δηλαδή που θα επιτρέψει στα παιδιά να 
ανήκουν σε μια κοινότητα πραγματική «καλλιεργώντας έναν πολιτισμό 
ευγένειας» (Goleman, 1998, σ. 174 και 360-394· Goleman, 2005, σ. 367). 
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4. Αξιολόγηση Επιμορφωτικών Σεμιναρίων 
 

Η αξιολόγηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων βασίστηκε στην αποδελτίωση 
των φύλλων αξιολόγησης, που συμπλήρωναν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, 
αμέσως μετά τη λήξη κάθε σεμιναρίου. Ο αριθμός συμμετεχόντων 
εκπαιδευτικών ήταν 1.392 άτομα και ο αριθμός φύλλων αξιολόγησης 1.243 
φύλλα. Απάντησε δηλαδή στα ερωτηματολόγια το 89,3% των συμμετεχόντων. 
 

4.1 Ως προς τις προσδοκίες και τη χρησιμότητα 
 

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια φάνηκε να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των 
εκπαιδευτικών αφού στην Αξιολογική Κλίμακα από 0 - 10, το 22% απάντησε 
πως το περιεχόμενο του σεμιναρίου ανταποκρίθηκε με βαθμό 10 στις 
προσδοκίες του, ενώ βαθμό 9 έβαλε το 30%, βαθμό 8 το 29% και 7 το 11%. 
Δηλαδή, 80% των συμμετεχόντων βαθμολόγησε από 8 έως 10 το 
περιεχόμενο των σεμιναρίων ως προς τις προσδοκίες. 
Ως προς τη χρησιμότητα του σεμιναρίου στο ρόλο τους ως δάσκαλοι, 
βαθμολόγησαν από 8 - 10 το 73% των εκπαιδευτικών (24% βαθμολόγησε με 
10, 26,5% με 9 και 23% με 8, ενώ 13% βαθμολόγησε με 7). 
 

4.2 Τα θετικά στοιχεία των σεμιναρίων 
 

Στην ερώτηση «τι σας άρεσε περισσότερο και γιατί» οι συμμετέχοντες 
εκπαιδευτικοί απάντησαν: 
Ο βιωματικός χαρακτήρας του σεμιναρίου. Η ενεργός συμμετοχή και η δράση. 
Η αξιοποίηση διαφορετικών τεχνικών (εργασία σε ομάδες, παιχνίδια ρόλων, 
αξιοποίηση της   τέχνης…). Η συμμετοχή όλων των ειδικοτήτων που 
εργάζονται σε ένα σχολείο. Η εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη. Η καλύτερη 
γνωριμία, επικοινωνία, η παρέα με συναδέλφους – «ανοίξαμε» τους εαυτούς 
μας. Η σύμπνοια, συνεργασία, ομαδικότητα των μελών. «Ήρθαμε πιο κοντά» 
και σκεφτήκαμε  ότι θα συμβεί το ίδιο και με τα παιδιά. Το ευχάριστο κλίμα, η 
χαρούμενη ατμόσφαιρα, το χιούμορ. Η ανθρώπινη επαφή, η ελεύθερη 
έκφραση, ο διάλογος, η συζήτηση, η διάδραση, η ένταση, ο αντίλογος. Η 
ανταλλαγή σκέψεων, απόψεων, γνώσεων, προβληματισμών, συναισθημάτων. 
Η δημιουργικότητα – φαντασία. Η ενσυναίσθηση. Μπήκαμε στους ρόλους των 
μαθητών μας. Γνωρίσαμε καλύτερα, μέσα από τον εαυτό μας, τις ανάγκες των 
μαθητών μας και τρόπους για να τους βοηθήσουμε καλύτερα. 
Συνειδητοποιήσαμε ότι και άλλοι σκέφτονται όπως εμείς. Ο καλός 
συντονισμός. Η ικανότητα, η οργανωτικότητα, η ζωντανή παρουσία, ο 
«ισορροπητικός»  ρόλος και η ενέργεια που μετέδιδε η  συντονίστρια. Κατείχε 
το ρόλο της και μας έκανε να νιώθουμε ευχάριστα. 
 

4.3 Οι δυσκολίες 
 

Στην ερώτηση «τι σας δυσκόλεψε περισσότερο και γιατί» οι εκπαιδευτικοί 
απάντησαν: 
Η έλλειψη  εξοικείωσης με  βιωματικά σεμινάρια. Η δυσκολία έκθεσης προς 
τους άλλους ως προς την έκφραση απόψεων και συναισθημάτων. Η 
κατάταξη/ χωρισμός σε μικρές ομάδες. Η συνεργασία με «διαφορετικούς» 
ανθρώπους. Η διατύπωση – δημιουργία κανόνων. Ο ρόλος του ακροατή. Ο 
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περιορισμένος χώρος και χρόνος. Η σκέψη και ο προβληματισμός για την 
εφαρμογή των γνώσεων στην πράξη. Η έλλειψη μελλοντικών αντίστοιχων 
συναντήσεων. Η κούραση λόγω μεγάλης χρονικής διάρκειας σεμιναρίου. 
 

4.4 Ως προς τη δυνατότητα εφαρμογής 
 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 95% των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στα 
βιωματικά σεμινάρια πιστεύει πως μπορεί να εφαρμόσει στην τάξη «κάποιες 
από τις βιωματικές ασκήσεις που παρουσιάστηκαν στο σεμινάριο». Το 5% 
που απάντησε ΟΧΙ αναφέρει ως αίτιο τους παρακάτω λόγους: 
Στην πράξη υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Δεν υπάρχει δυνατότητα 
εφαρμογής σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα. Τα παιδιά δεν έχουν μάθει να 
δουλεύουν ομαδικά. Υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες  μέσα στην τάξη. 
Έλλειψη χρόνου και χώρου. 
 
5. Συμπεράσματα και Προτάσεις 

 
Οι συμμετέχοντες φάνηκε να κατανοούν την αναγκαιότητα του 
μετασχηματισμού της σχολικής τάξης σε ομάδα. Δηλαδή, σε μια κοινότητα 
όπου δίνεται μεγάλη έμφαση στις αξίες του σεβασμού, της συνεργασίας, της 
ομαδικότητας, της αλληλεγγύης - αλληλοβοήθειας. 
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που προκύπτει είναι η μεγάλη ανάγκη των 
εκπαιδευτικών για σύνδεση και ουσιαστική γνωριμία μεταξύ τους, για 
ανταλλαγή σκέψεων, εμπειριών, ιδεών, δυσκολιών και πρακτικών γνώσεων 
σε επίπεδο συλλόγων σχολείων, αλλά και ευρύτερα. Η εμπειρία και οι γνώσεις 
των ομοτίμων αποτελούν πηγή δύναμης και ενίσχυσης, όταν οι άνθρωποι 
συνδέονται μέσα σ’ ένα πλαίσιο που διασφαλίζει το σεβασμό και την 
αναγνώριση των ικανοτήτων του άλλου προσώπου. Η αξιοποίηση εξάλλου 
των αποθεμάτων, των δυνάμεων και των ικανοτήτων μεταξύ συναδέλφων 
αποτελεί μια εναλλακτική, αναδυόμενη διαδικασία, η οποία φιλοδοξεί να τους 
οδηγήσει στην επίγνωση, την κατανόηση και τη διαχείριση δυσκολιών που 
αντιμετωπίζουν ως εκπαιδευτικοί και κατ’ επέκταση στην ενδυνάμωση του 
ρόλου τους. Αυτό, ανεξάρτητα από τη συνεργασία με φορείς (π.χ. ΚΕΣΑΝ – 
Κέντρο Πρόληψης), θα μπορούσε να ικανοποιηθεί με πρωτοβουλία των 
Διευθυντών ή απόφαση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών. 
Αρκετοί εκπαιδευτικοί θεωρούν πως δεν υπάρχει εξοικείωση σε βιωματικές 
εκπαιδευτικές μεθόδους. Γι’ αυτόν το λόγο θα προτείναμε στους 
εκπαιδευτικούς, σε πρώτη φάση, να αξιοποιήσουν το πλαίσιο των σχολικών 
δραστηριοτήτων ή άτυπα να ορίσουν π.χ. ένα δίωρο την εβδομάδα για την 
«ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών» και να δουλεύουν σύμφωνα με τη 
μέθοδο και τα εργαλεία της βιωματικής μάθησης. 
Και ένα τελευταίο συμπέρασμα από την εμπειρία που αποκομίσαμε από τη 
συνεργασία μας με τους Σχολικούς Συμβούλους: Ο ρόλος των Σχολικών 
Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης μπορεί είναι καθοριστικός στην αλλαγή 
πλεύσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και στις αναγκαίες αλλαγές που 
χρειάζεται να γίνουν στις σχολικές κοινότητες σήμερα. 
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«“Ασφαλές σχολείο”. Μία πιλοτική εφαρμογή στο σύνολο της 
σχολικής κοινότητας»  
 
Κ. Υφαντή, Ε. Θλιβίτου, Κ. Βασίλογλου, Π. Κάλφας, Σ. Ζώτου, Δίκτυο 
Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ, Αθήνα, Ελλάδα 
 
Στο Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης του 
ΚΕΘΕΑ  (1996) 
 
Υλοποιούνται προγράμματα και εκπαιδεύσεις βιωματικού χαρακτήρα: 
 καθολικής πρόληψης σε όλο τον πληθυσμό, σε εφήβους, γονείς/ 

κηδεμόνες και επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με τους εφήβους, 
 επικεντρωμένης πρόληψης σε νεαρούς εφήβους, γονείς/ κηδεμόνες 

που αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου και 
 ενδεδειγμένης πρόληψης, εστιάζοντας στο άτομο, σε εφήβους και στις 

οικογένειές τους με θέματα εξαρτητικών και παραβατικών 
συμπεριφορών. 

 
Η Βασική θεώρηση του «Οδηγού για Ασφαλή Σχολεία» είναι η εξής: 
 
Υιοθετούμε τη θέση ότι τα φαινόμενα βίας σε ένα σχολικό σύστημα 
αποτελούν συμπτώματα δυσλειτουργίας ολόκληρης της σχολικής 
κοινότητας, και καθρεφτίζουν τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα 
μέλη της, ενώ παράλληλα συνδέονται και με τη βία που υπάρχει στην 
ευρύτερη κοινωνία. 
 
Το Ασφαλές Σχολείο μπορεί να: 
 
 Λειτουργεί ως θεσμός πρόληψης της βίας, της παραβατικότητας, της 

χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλων εξαρτητικών συμπεριφορών. 
 Προσφέρει ένα υγιές, προστατευτικό περιβάλλον για τους αυριανούς 

πολίτες. 
 Προωθεί τη μάθηση. 
 Εντάσσει και δεν απορρίπτει. 
 Καλλιεργεί δεξιότητες. 
 Προάγει τις θετικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών και του προσωπικού 

του. 
 Ενθαρρύνει τη γονική συμμετοχή. 
 Επιδιώκει τη σύνδεση με την κοινωνία. 
 Η ανάγκη για ασφαλή σχολεία αναδύεται όλο και πιο επιτακτικά τα 

τελευταία χρόνια και δεν είναι άσχετη με την οικονομική και κοινωνική 
κρίση που πλήττει τη χώρα μας. 

 Ο οδηγός αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα συμπεριφορών που είναι 
βλαπτικές για το ίδιο το άτομο ή τους γύρω του, όπως η λεκτική και η 
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σωματική βία, η σοβαρή επιθετικότητα, η χρήση ψυχοτρόπων ουσιών 
και η παραβατικότητα. 

 Αναφέρθηκε από τους εκπαιδευτικούς του προγράμματος ότι οι 
κύριοι λόγοι που κάνουν αναγκαία την υλοποίηση του είναι η 
συχνότητα κοινωνικών φαινομένων, βίας παραβατικότητας και 
χρήσης ουσιών, καθώς και η ανάγκη για ενημέρωση των 
εκπαιδευτικών. 

 
Πώς αξιοποιήσαμε το εγκεκριμένο εγχειρίδιο από το ΙΕΠ «Οδηγός για 
Ασφαλή Σχολεία» 
 
 Εφαρμόσαμε ένα πιλοτικό ολοκληρωμένο – μακροχρόνιο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα πρόληψης στο 1ο Δ.Σ. Αθήνας εκτιμώντας τις ανάγκες που 
εκφράστηκαν από τους εκπαιδευτικούς και γονείς. Η αξιολόγηση του 
προγράμματος έγινε σε συνεργασία με το τμήμα Έρευνας του Δικτύου 
Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ. 

 Με τη συγκεκριμένη αναφορά σας παρουσιάζουμε την πορεία 
σχεδιασμού, καθώς και τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση του 
πιλοτικού προγράμματος. 

 Το εκπαιδευτικό είχε διάρκεια 90 ωρών και πραγματοποιήθηκε κατά το 
σχολικό έτος 2016-2017. 

 
Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι που θέσαμε: 
 
Η προώθηση των αρχών πρόληψης στη σχολική κοινότητα και η 
ενσωμάτωσή τους στην καθημερινή πρακτική του σχολείου. 
Η εδραίωση ομάδας πρόληψης στη σχολική κοινότητα ως συνεχιστές της 
προαγωγής της πρόληψης και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. 
 

 
 
Καινοτόμα στοιχεία: 
 
 Δημιουργία εγχειριδίου για ασφαλή σχολεία. 
 Εφαρμογή του νέου προγράμματος στη σχολική πραγματικότητα. 
 Δημιουργία δικτύου σχέσεων. 
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 Δημιουργία και λειτουργία της παιδαγωγικής ομάδας 
πρόληψης στο σχολείο και μετά το τέλος του προγράμματος. 

 
Το ολοκληρωμένο - μακροχρόνιο πρόγραμμα  στο 1ο Δ.Σ. Αθήνας: 
 
 Πραγματοποιήθηκαν 8-10 βιωματικές συναντήσεις σε κάθε μία από τις 

τρεις ομάδες στόχου, [μαθητές (2 τμήματα ΣΤ τάξης), γονείς, 
εκπαιδευτικοί]. 

 Παρουσίαση εισηγήσεων θεωρητικό κομμάτι για το Ασφαλές σχολείο. 
 Βιωματική εκπαίδευση, συστημικής προσέγγισης, παιχνίδια και 

ασκήσεις. 
 Αξιοποίηση της δυναμικής της ομάδας. 
 Αξιοποίηση του μοντέλου Αppreciative Approach. 
 Εκπαίδευση στην αντιμετώπιση περιστατικών. 
 Δημιουργία καλού κλίματος στη σχολική κοινότητα. 
 Ενίσχυση στο ρόλο τους. 
 
Σύνδεση και ανάπτυξη επικοινωνίας εντός της ομάδας, καθώς και  μεταξύ των 
τριών ομάδων 
 
Ποια μεθοδολογία ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης του 
προγράμματος χρησιμοποιήσαμε: 
 
 Δομημένα ερωτηματολόγια, τα οποία συμπληρώθηκαν από τους 

συμμετέχοντες πριν και μετά τη λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος 
και από τις τρεις ομάδες (μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών). 

 Καταγραφές πρακτικών, ποιοτικές παρατηρήσεις από τα στελέχη 
πρόληψης που υλοποίησαν το πρόγραμμα 

 Οι συμμετέχοντες ήταν 51: (10 εκπαιδευτικοί, 9 γονείς/κηδεμόνες, 32 
μαθητές Στ’ τάξης Δημοτικού). 

 
Η αρχική και τελική αξιολόγηση εκπαιδευτικών 
 
Οι στόχοι που τέθηκαν από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς: 
 
 Καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς, 
 Κατανόηση και διαχείριση των μαθητών και 
 Κατανόηση του ρόλου του εκπαιδευτικούς ως επαγγελματία. 
 Οι στόχοι όπως εκφράστηκαν: 

- Να αποκτήσω πάλι δύναμη, 
- Να αντιμετωπίζω και κάπως «επαγγελματικά» τη δουλειά μου με τα 

προβλήματά της, 
- Να εξατομικεύω τις απαιτήσεις μου δίνοντας περισσότερο 

χώρο/χρόνο στο παιδί, 
 Να προσπαθήσω να βάλω περισσότερα όρια στους γονείς και να μην 

τους «καλοπιάνω» πάντα. 
 Να αναλαμβάνουν και αυτοί την ευθύνη τους. 
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Ποσοτική αξιολόγηση για την ομάδα εκπαιδευτικών 
 
 Το σύνολο των συμμετεχόντων δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι από 

την υποστήριξη που έλαβαν από τους εκπαιδευτές. 
 το 90% φάνηκε ευχαριστημένο με το κλίμα που επικρατούσε και τη 

δυνατότητα συνέχισης του εκπαιδευτικού εργαστηρίου. 
 
Παραθέτουμε επιλεκτικά κάποιες φράσεις από τους εκπαιδευτικούς 
στην τελική αξιολόγηση: 
 
 Ήρθα κοντά με τους συναδέλφους. Ξεκινήσαμε με πολλή γκρίνια και μας 

κάνατε αρνάκια. 
- Ενώθηκα, δέθηκα με τους συναδέλφους και ένιωσα μεγάλη χαρά, 

σας ένιωσα πάρα πολύ κοντά μου, ανταλλάξαμε. Έχω συγκινηθεί 
πάρα πολλές φορές. Φεύγω κάθε φορά ευτυχισμένος. 

- Για μένα ήταν μια μορφή ψυχοθεραπείας. Ανοιχτήκαμε, δεθήκαμε, 
είδα τα πράγματα αλλιώς, έφυγε ένα βάρος μεγάλο από πάνω μου, 
μ’ άρεσε πολύ! 

- Ήδη αρχίζουν να φαίνονται τα αποτελέσματα ακόμα και στη 
συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων. 

 Χαίρομαι που υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που αγωνίζονται με ίδιο 
πάθος και γλυκύτητα, ζεστασιά, μας αντιμετωπίζετε όπως κι εμείς τα 
παιδιά και είμαι ικανοποιημένη, φεύγω ήρεμη, ευχαριστημένη. Τα ίδια 
συναισθήματα που έχουμε εμείς για τη δουλειά μας έχετε και εσείς για τη 
δική σας. 

 Ξεκινήσαμε με μια καλή περιέργεια, να μάθω πράγματα, μας κάνατε να 
το πιστέψουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά βήματα ακόμα, με 
κάνατε να το πιστέψω ότι μπορώ. 

 Χάρηκα πάρα πολύ δεν το περίμενα, μπαίνοντας στην ομάδα, ότι θα 
αισθανθώ τόση χαρά, ότι θα περάσω τόσο καλά 

 Σε κάποια περιστατικά νιώσαμε μέτωπο απέναντι στο πρόβλημα και 
αυτό είχε καλά αποτελέσματα και μας δυνάμωσε. 

 Η παιδαγωγική ομάδα πρόληψης  χτίστηκε βήμα βήμα και βασίστηκε 
στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, εχεμύθεια, σεβασμό και ειλικρίνεια. Μας 
βοήθησε πολύ στο να ανοίξουμε τις καρδιές μας και τις τάξεις μας ο 
ένας στον άλλον. Ελπίζω να συνεχίσουμε με την ίδια όρεξη και του 
χρόνου ώστε να βοηθηθούμε και εμείς και οι υπόλοιποι και όλο 
γενικά το σχολείο. 

 
Η αρχική και τελική αξιολόγηση της ομάδας γονέων 
 
Γονείς ποσοτική αξιολόγηση: 
 
 Ανάγκες: Πρακτικές συμβουλές για οικογενειακά θέματα 
 Τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων που προκύπτουν από τα παιδιά. 
 Τρόπο στο να κερδίσεις την εμπιστοσύνη του παιδιού και αντίστροφα. 
 Σχεδόν όλοι (8) φάνηκε να είναι ευχαριστημένοι με το κλίμα που 

επικρατούσε. 
 Το σύνολο των συμμετεχόντων έδειξε ότι βοηθήθηκε σε θέματα σχετικά 

με το γονεϊκό ρόλο. 
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Γονείς ποιοτική αξιολόγηση: 
 
Δικές τους φράσεις: 
 
 Να είμαι θετική και να βλέπω και στα παιδιά μου τα θετικά. Να 

μάθω και στα παιδιά μου το ίδιο. 
 Έχουμε παρέα σε όλο αυτό. Δεν είσαι μόνη σου σ’ αυτό τον κόσμο 
 Μια προσπάθεια να έρθεις πιο κοντά στο παιδί 
 Πολύ θετικά. Επειδή το συζητάμε σα να μικραίνουν τα προβλήματα 
 Δημιουργική αγωνία. Να πάρω τη θετική πλευρά 
 Τα ίδια θέματα αντιμετωπίζουμε όλοι. 
 Να έχω καλύτερη επικοινωνία με τα παιδιά μου και να κατανοώ την 

στάση τους, τις ανάγκες τους και τα «θέλω» τους. 
 
Η αρχική και τελική αξιολόγηση της ομάδας των μαθητών 
 
Μαθητές ποσοτική αξιολόγηση: 
 τα σημαντικότερα που έμαθαν είναι η συνεργασία και η επικοινωνία 

με τους συμμαθητές τους με ένα ποσοστό 42%. 
 αναφορικά με το για τι ανυπομονούσαν περισσότερο, το 40% των 

συμμετεχόντων αναφέρθηκε στα παιχνίδια. 
 Αρκετά σημαντικό θεώρησαν τις πληροφορίες για το γυμνάσιο με 23%. 
 Τέλος, αρκετοί μίλησαν για τη διαχείριση συναισθημάτων και 

συμπεριφορών. 
 το δυσκολότερο κομμάτι για τους συμμετέχοντες: το 20% απάντησε το 

να εκφραστούν ελεύθερα, ενώ το 36% απάντησε πως η συνεργασία με 
τους υπόλοιπους. 

 Αναφορικά με το κομμάτι που άρεσε περισσότερο στους συμμετέχοντες, 
η πλειοψηφία με το 60% απάντησε το βιωματικό, 

 ενώ η αμέσως επόμενη απάντηση με το 23% αναφερόταν στη 
συνεργασία. 

 
Όσον αφορά στο τι έμαθε ο κάθε μαθητής για τους άλλους στην ομάδα, 
αναφέρθηκαν τα εξής: 
 
Παραθέτουμε δικές τους φράσεις: 
 
 γνώρισα καλύτερα τους συμμαθητές μου, 
 έμαθα πώς να αντιμετωπίζω τα προβλήματα μου χωρίς να χρειαστεί 

να καταφύγω σε εξαρτησιογόνες ουσίες και συμπεριφορές 
 ότι όλοι εκφράζαμε τα συναισθήματά μας και νιώθαμε καλύτερα, 
 όταν περνούσαμε ωραία αλλά σαν τάξη, 
 ότι όλοι μπορούμε να συνεργαζόμαστε και ότι όλοι είμαστε ικανοί για 

κάτι 
 
Όσον αφορά στο τι έμαθε ο κάθε μαθητής για τους άλλους στην ομάδα, 
αναφέρθηκαν τα εξής: 
 
 ότι αντιμετωπίζουν και οι άλλοι προβλήματα όπως εγώ, 
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 ότι παίζουμε ωραία όλοι μαζί και μπορούμε να μιλάμε ωραία και να 
συζητάμε 

 τελικά κάποιοι μπορούν να προσέχουν στο μάθημα (να συγκεντρωθούν 
σε κάτι). 

 Όταν είδα κάποια παιδιά που ήταν ιδιαίτερα κλειστά στον εαυτό 
τους, να καταφέρνουν να ανοιχτούν και να μοιραστούν πράγματα 
στην ομάδα. 

 
Όσον αφορά στο τι έμαθε ο κάθε μαθητής για τον εαυτό του: 
 
 Η πλειοψηφία (63%) αναφέρθηκε σε θέματα συμπεριφοράς και 

διαχείρισης αντιδράσεων. 
 Το 22% αναφέρθηκε στην ικανότητα ή δυσκολία συνεργασίας με τους 

υπόλοιπους συμμετέχοντες. 
 
Δικές τους φράσεις: 
 
 Να ζητάω βοήθεια. 
 Δεν αγχώνομαι τόσο πολύ για το Γυμνάσιο πια. 
 Είμαι καλή στο να διαχειρίζομαι τα νεύρα μου. 
 Με ψυχραιμία αντιμετωπίζονται όλα/ να μην θυμώνω με τους 

άλλους, να συζητάω περισσότερο. 
 Και εγώ είχα προβλήματα με τη συμπεριφορά, αλλά τώρα είμαι 

υπέροχα. 
 Να δουλεύουμε ομαδικά. 
 Δεν ήξερα να συγκεντρώνομαι και πολύ σε αυτό που έκανα, αλλά τελικά 

τα κατάφερα. 
 Σχετικά με την αξιοποίηση του προγράμματος η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων μαθητών σε ποσοστό 79% ανέφερε ότι σχεδιάζει 
να: 

 Βελτιωθεί προσωπικά και μάλιστα να βελτιώσει κάποια 
συμπεριφορά ή να προσπαθήσει περισσότερο στο σχολείο. 

 
Περιορισμοί - Σημεία βελτίωσης του προγράμματος: 
 
 Μικρή η συμμετοχή των γονέων (η ανεπαρκής γνώση της ελληνικής 

γλώσσας αποτελούσε ένα από τα βασικότερα εμπόδια συμμετοχής 
τους). 

 Απουσία των πατεράδων. 
 Αναγκαία η ευελιξία από την πλευρά μας στον προγραμματισμό των 

συναντήσεων και στον τρόπο υλοποίησης του προγράμματος. 
 Αντίσταση στη συμμετοχή σε βιωματική εκπαίδευση, χρόνος για 

εμπιστοσύνη. 
 Επιθυμία, από τους συμμετέχοντες, για μεγαλύτερη διάρκεια του 

σεμιναρίου. 
 Έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και χρόνου από την πλευρά μας. 
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Συμπερασματικά: 
 
 Στο σύνολό του, το εκπαιδευτικό έχει αξιολογηθεί και από τις τρεις 

ομάδες-στόχου ως ένα παραγωγικό και επιτυχημένο εκπαιδευτικό, 
που θα μπορούσε να διευρυνθεί περισσότερο τόσο σε χρόνο όσο και σε 
θεματικές. 

 Το πιο σημαντικό ήταν ότι ο πρωταρχικός μας στόχος για 
τη διαμόρφωση και λειτουργία της ομάδας πρόληψης στο σχολείο 
επιτεύχθηκε και μάλιστα λειτουργεί πλέον χωρίς τη δική μας παρουσία. 
Οι εκπαιδευτικοί συζητούν και επεξεργάζονται τα ζητήματα πάνω στις 
βάσεις που θέσαμε από κοινού και πλέον λειτουργούν συνεργατικά ως 
ομάδα. 

 Ενδυναμώνοντας την πρόληψη, προσφέροντας βοήθεια για την 
αντιμετώπιση θεμάτων που αναδύονται στη σχολική κοινότητα και 
κυρίως, προάγοντας ένα ουσιαστικό «σχετίζεσθαι» μεταξύ όλων 
των μελών της, είμαστε στη σωστή κατεύθυνση για ένα ασφαλές 
σχολείο. 

 H δουλειά σε ομάδα οικοδομεί έναν τρόπο εργασίας που λειτουργεί 
ως πρότυπο για την καλλιέργεια αντίστοιχης συνεργασίας στο 
χώρο της εργασίας. (Dune &Rawlings, 2000) (M.Τοδούλου, 
Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σ.390). 

 Με άλλα λόγια η απόδειξη ενός επιτυχημένου εκπαιδευτικού 
προγράμματος μπορεί να είναι η παρουσία ενός ενεργού δικτύου 
σχέσεων και όχι μόνον το εάν οι μεμονωμένοι εκπαιδευόμενοι 
έχουν αποκτήσει ή αξιοποιούν συγκεκριμένες δεξιότητες και αξίες. 

 
 

«Αγάπα το … σχολείο σου: Μια πρόταση καθολικής 
παρέμβασης για την πρόληψη του εκφοβισμού και της βίας 
μεταξύ των μαθητών»  
 
Β. Ζουντουρίδου, Φ. Μαρόγλου, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δυτικής Θεσσαλονίκης «Δίκτυο 
Άλφα», Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
 
Το «Αγάπα το… σχολείο σου: Καλές Πρακτικές του σχολείου για την 
Πρόληψη του Εκφοβισμού και της Βίας μεταξύ των μαθητών» αποτελεί ένα 
πρόγραμμα που υλοποιήθηκε δύο φορές σε σύνολο δέκα δημοτικών 
σχολείων και 48 εκπαιδευτικών της δυτικής Θεσσαλονίκης, τα σχολικά έτη 
2013-2014 και 2014-2015. Το πρόγραμμα περιλάμβανε: 
 
 Βιωματικό σεμινάριο εκπαιδευτικών διάρκειας 23 ωρών. 
 7 τακτικές συναντήσεις υποστήριξής τους για όλο το ακαδημαϊκό έτος. 
 Ενδοσχολική επιμόρφωση του συλλόγου εκπαιδευτικών κάθε 

συνεργαζόμενου σχολείου. 
 Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των γονέων του κάθε σχολείου. 
 Ατομική συμβουλευτική σε γονείς μαθητών των παραπάνω σχολείων 

που απευθύνθηκαν στο Κέντρο Πρόληψης για ψυχολογική υποστήριξη. 
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Ο τίτλος, παραπέμποντας στις 10 εντολές, επιλέχθηκε για να δηλώσει ότι οι 
απαντήσεις στην “καινούρια” πρόκληση που λέγεται “σχολικός εκφοβισμός” 
βρίσκονται σε παλιές, γνωστές αρχές και αξίες αν και παραγνωρισμένες ή 
ακόμη και αλλοτριωμένες μέσα στη σύγχρονη εκπαιδευτική πρακτική. Εστιάζει 
ακόμη την προσοχή στη συναισθηματική ποιότητα των σχέσεων παρά στην 
τόσο, τα τελευταία χρόνια, προωθημένη τεχνική τους πλευρά. 
Ένα απόσπασμα της πρόσκλησης που στάλθηκε στους εκπαιδευτικούς για να 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα παραθέτουμε αμέσως παρακάτω: “Με βάση την 
υπόθεση ότι η «πυροσβεστική» αντιμετώπιση των περιστατικών βίας έχει 
βραχύχρονα ακόμα και αμφίβολα αποτελέσματα και ότι η υπερβολική 
ενασχόληση με ένα πρόβλημα μπορεί να καταλήξει τελικά στο να το 
«κατασκευάζει», η παρέμβασή μας προσπαθεί να θέσει με τα συνεργαζόμενα 
σχολεία τις βάσεις για την πρόληψη της βίας σε συνολικό επίπεδο, δηλαδή 
ταυτόχρονα σε επίπεδο τάξης και σε επίπεδο 
σχολείου, επαναπροσδιορίζοντας τις πραγματικές ανάγκες του σχολείου, 
προωθώντας τη σύνδεση των μαθητών μεταξύ τους και με το σχολείο τους, 
δίνοντας βαρύτητα στο σχετίζεσθαι». 
 
Πώς όμως φτάσαμε σε αυτή την πρόταση - απάντηση στο σχολικό 
εκφοβισμό; 
 
Η διαδρομή: 
 
Η ενασχόλησή μας με τη βία μεταξύ των μαθητών και το σχολικό εκφοβισμό 
ξεκίνησε το 2010 με συζητήσεις με συλλόγους γονέων και κηδεμόνων για το 
“φαινόμενο”. 
Το 2012 έγινε η πρώτη μας πρόσκληση σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας σε 
δύο ημερίδες που στόχο είχαν να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί τις πλευρές 
του φαινομένου, τους εμπλεκόμενους ρόλους, τις επιπτώσεις, τα γενεσιουργά 
αίτια και να ευαισθητοποιηθούν προς την εξεύρεση λύσεων. Αν η κάθε φάση 
παρέμβασης καθρεφτίζει το επίπεδο κατανόησης που ο σχεδιαστής της έχει, 
τότε αυτή ήταν η φάση που εμείς πρώτα από όλους προσπαθούσαμε να 
κατανοήσουμε και να εκτιμήσουμε το επείγον, μια που “ίσως να επρόκειτο για 
μια νέα κοινωνική παθογένεια” που χρειαζόταν να αναλύσουμε στα εξ ων 
συνετέθη, να διαβάσουμε ξανά, να νιώσουμε ανεπαρκείς, να πάμε ψηλαφητά. 
Στο φόντο της παρέμβασης αυτής βρίσκουμε μια κοινωνία σε κρίση, σε φόβο 
και τελικά σε αναζήτηση αυτουργών φυσικών και ηθικών για τα δεινά που 
περνάει. Η βία υπάρχει έντονη στο δημόσιο διάλογο και συγχρόνως 
στηλιτεύεται σε κάθε ευκαιρία και αντιμετωπίζεται σαν το πυρ το εξώτερον, 
σαν αυτό που δεν χρειάζεται, δεν έχει τίποτα να μας πει και πρέπει να 
αποβάλλεται χωρίς δεύτερη σκέψη. 
Το 2013 προχωρήσαμε στην πρόσκληση εκπαιδευτικών για να εφαρμόσουν 
μέσα στην τάξη ένα πρόγραμμα Αγωγής υγείας για τον εκφοβισμό, στα 
πρότυπα των προγραμμάτων εκμάθησης δεξιοτήτων ζωής. Γνώριμα τα εδάφη 
ωστόσο η μονομέρεια της εστίασης στην τάξη μας άφηνε σε έλλειψη. Άλλωστε 
η βία υπήρχε πάντα, άλλωστε η βία επερωτά. 
Έτσι, το 2014 λίγο πριν τον τρίτο εορτασμό της Πανελλήνιας Ημέρας κατά της 
ενδοσχολικής βίας επανήλθαμε στην εκπαιδευτική κοινότητα προτείνοντας 
δύο ημερίδες, όπου ανοίξαμε την προβληματική της βίας, της 
επανανακάλυψης παλιών φαινομένων και εισαγωγής τους στο δημόσιο 
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διάλογο ως νέων και της επακόλουθης κατανάλωσής τους. Επίσης, μπήκαν 
τα θεμέλια μιας συνολικότερης ματιάς σε επίπεδο σχολείου, που θέλει να είναι 
όσο γίνεται φιλικότερο στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του. 
Την ίδια χρονιά τον Οκτώβριο γεννήθηκε το “Αγάπα το σχολείο σου” ως μια 
προσπάθεια συγκέντρωσης, οργάνωσης και σύνθεσης ιδεών και πρακτικών 
πρόληψης της βίας μέσα από την ενδυνάμωση των συλλογικοτήτων του 
σχολείου. Τόσο παλιό αλλά και τόσο οραματιστικό, τόσο γνωστό αλλά και 
τόσο δυσπρόσιτο, τόσο απλό στη σύλληψή του αλλά και τόσο σύνθετο να το 
περιγράψεις και να το διαδώσεις. 
 
Δυνατά σημεία του προγράμματος 
 
Στα δυνατά σημεία του προγράμματος «Αγάπα το… σχολείο σου: Καλές 
Πρακτικές του σχολείου για την Πρόληψη του Εκφοβισμού και της Βίας μεταξύ 
των μαθητών» συγκαταλέγονται: 
1. Προϋπόθεση συμμετοχής του σχολείου ήταν η παρουσία τουλάχιστον 4 

εκπαιδευτικών, ενώ σε δύο περιπτώσεις συμμετείχαν ακόμα και 6 
εκπαιδευτικοί από κάθε σχολείο. Το σκεπτικό πίσω από αυτό ήταν οι 
άνθρωποι αυτοί να αποτελέσουν μια ομάδα/πυρήνα μέσα στο σχολείο 
τους. Έτσι οι ομάδες αυτές συσπείρωσαν στα σχολεία τους 
ευαισθητοποιημένους συναδέλφους, κινητοποίησαν διαδικασίες 
διαλόγου και δράσεις με στόχο την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού 
και εν γένει της προαγωγής των σχέσεων. Για παράδειγμα, προβολή 
ταινιών με συγκεκριμένη θεματολογία, εμπλοκή και των μαθητών στην 
επιτήρηση των κανόνων του διαλείμματος, φεστιβάλ φαγητού με 
συνδιοργανωτές τους γονείς κ.ά. 

2. Δόθηκε προτεραιότητα συμμετοχής στα σχολεία που υπέβαλλε αίτηση ο 
διευθυντής/ντρια και ο/η εκπρόσωπος στο παρατηρητήριο κατά της 
ενδοσχολικής βίας. Στην πράξη, συμμετείχαν 4 διευθυντές, 3 
υποδιευθυντές, όλοι οι εκπρόσωποι παρατηρητηρίου και μέλη ομάδων 
ΟΔΠ (Ομάδα Δράσεων Πρόληψης). Έτσι, η χάραξη μιας πολιτικής σε 
επίπεδο σχολείο, στην περίπτωση που προέκυπτε, θα είχε περισσότερη 
θεσμική βαρύτητα. 

3. Το πρόγραμμα παρείχε υποστήριξη στο σχολείο σε πολλά επίπεδα: την 
τάξη, την ομάδα - πυρήνα των διδασκόντων, το σύλλογο διδασκόντων, 
την πολιτική του σχολείου, τους γονείς σαν σύλλογο αλλά και σαν άτομα 
μέσω της συμβουλευτικής. 

4. Το πρόγραμμα πέτυχε μια πολύ υψηλή δέσμευση των εκπαιδευτικών, με 
όλους σχεδόν τους εκπαιδευτικούς να έχουν παρακολουθήσει τις 
εποπτείες και ολοκληρώσει τη συνεργασία τους με το Κέντρο Πρόληψης 
μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς (40 από τους 48). Επίσης, 
σημαντικά περισσότεροι εκπαιδευτικοί υλοποίησαν πρόγραμμα με 
έμφαση στις δεξιότητες ζωής στα σχολεία τους, καθώς και άλλα 
καινοτόμα προγράμματα, ενταγμένα και συντονισμένα σε μια κοινή 
φιλοσοφία πρόληψης. 

5. Στα θετικά στοιχεία του σεμιναρίου συγκαταλέγεται η αξιοποίηση πηγών 
του Διαδικτύου στην εκπαίδευση των δασκάλων, η εξάσκησή τους στην 
κριτική θεώρηση αυτών και η επιλογή τελικά πηγών και πληροφοριών με 
νόημα για τους ίδιους. Στο σεμινάριο οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία 
σε πραγματικό χρόνο να μελετήσουν πηγές και να τις παρουσιάσουν 



56 
 

μεταξύ τους. Το στοιχείο αυτό θα λέγαμε ότι απαντά στην αναγκαιότητα 
των νέων κοινωνιών να οργανώσουν τον όγκο της παραγόμενης και 
διακινούμενης πληροφορίας και να συνθέσουν. 

6. Παρόμοια στα πλαίσια της υλοποίησης Προγράμματος Αγωγής Υγείας 
στην τάξη κάθε εκπαιδευτικός κλήθηκε να δημιουργήσει μέσα από 
σύνθεση, ένα δικό του, πρωτότυπο, συμπαγές υλικό με στόχευση την 
πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού και την ενδυνάμωση των δεσμών 
των μαθητών. Για το σκοπό αυτό τους προτείναμε ενότητες που 
προωθούν την εκμάθηση δεξιοτήτων ζωής από παλιότερα υλικά, 
συνδεδεμένα όμως και συντονισμένα με παιδαγωγικές δραστηριότητες 
που συναντούμε σταθερά στη σχολική ζωή. Έτσι προτείναμε και 
εργαστήκαμε όλοι μαζί, ώστε να συμπεριληφθούν σε ένα πρόγραμμα 
αγωγής υγείας συζητήσεις για το διάλειμμα στην αυλή, συζητήσεις με 
αφορμή μια σχολική εξόρμηση, αξιοποίηση βιβλίων και 
παραμυθιών, ταινιών και θεατρικών παραστάσεων κ.α. Δηλαδή, στα 
δυνατά μεθοδολογικά σημεία του προγράμματος ανήκει η παραγωγή 
πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού που καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς 
να συνθέσουν το δικό τους πρόγραμμα Αγωγής Υγείας για την τάξη 
τους. 

7. Στα νέα παραγόμενα υλικά συγκαταλέγονται οι κατευθυντήριες γραμμές 
προκειμένου οι πυρήνες των εκπαιδευτικών να σχεδιάσουν και να 
καταγράψουν μια πολιτική για την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού 
για το σχολείο τους. Η Πολιτική, όπως ορίστηκε, είναι ένα κείμενο που 
εμπεριέχει το όραμα και τις αρχές που προκρίνουν οι εκπαιδευτικοί ότι 
ανταποκρίνονται στο σχολείο που τους αξίζει, μαζί με προδιαγεγραμμένα 
όρια για την επιθυμητή συμπεριφορά, μέτρα που θα απορρέουν από τη 
μη τήρησή τους, καθώς  επίσης και δράσεις που θα τους φέρουν πιο 
κοντά στο σχολείο που οραματίστηκαν. 

 
Όλα τα υλικά που προέκυψαν από αυτή τη δράση είναι αναρτημένα στον 
ιστότοπο μας, και συγκεκριμένα 
στο http://www.diktioalpha.gr/articles.asp?cid=10. Ενδεικτικά παραθέτουμε 
ένα από αυτά. 
 
Άξονες για τη συγγραφή μιας πολιτικής για τον εκφοβισμό  
 
1. Αναπτύξτε το όραμα για το σχολείο που θέλετε. 
2. Περιγράψτε την αναγκαιότητα ύπαρξης της πολιτικής. Αξιοποιείστε και 

την εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης στο σχολείο σας (Έκταση 
φαινομένου, μορφές εκφοβισμού, χώροι εμφάνισης περιστατικών κ.ά.). 

3. Αποτυπώστε τους στόχους σας (βραχυπρόθεσμους και 
μακροπρόθεσμους). 

4. Περιγράψτε τις δράσεις που εξυπηρετούν τους στόχους σας και 
υλοποιούνται ήδη στο σχολείο. 

5. Περιγράψτε  δράσεις και πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν από εδώ 
και πέραορίζοντας και το χρονοδιάγραμμά τους. Επιχειρείστε να 
αντιστοιχήσετε τις δράσεις με τους στόχους σας. 

6. Περιγράψτε τα όρια της επιθυμητής συμπεριφοράς (θετική διατύπωση 
κανόνων). 
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7. Περιγράψτε τα βήματα για την αντιμετώπιση περιστατικών παραβίασης 
των παραπάνω ορίων (διαδικασίες αναφοράς, διερεύνησης και 
αντίδρασης του σχολείου). 

8. Περιγράψτε ρόλους και αρμοδιότητες του διευθυντή, των εκπαιδευτικών, 
των γονέων και των μαθητών. 

9. Περιγράψτε πώς θα αξιολογήσετε τα αποτελέσματα της πολιτικής. Μια 
πολιτική για τον εκφοβισμό είναι ολοκληρωμένη όταν προβλέπει την 
αξιολόγησή της. Η αξιολόγηση σε σχέση με τους στόχους που τέθηκαν 
από την αρχή, μας παρέχει πληροφόρηση που είναι απαραίτητη, ώστε 
να ερευνηθεί αν οι δράσεις που επιλέχθηκαν είναι αποτελεσματικές και 
άρα είναι προς το συμφέρον του σχολείου να συνεχιστούν ή/και να 
εμπλουτιστούν, ή χρειάζεται να αναπροσαρμοστούν στο μέλλον. 
Επιπλέον, δίνει την ευκαιρία να διαχυθούν οι πληροφορίες σε όλη τη 
σχολική κοινότητα (γονείς και μαθητές). 

 
Συμπερασματικά  
 
Το Πρόγραμμα «Αγάπα το… σχολείο σου: Καλές Πρακτικές του σχολείου για 
την Πρόληψη του Εκφοβισμού και της Βίας μεταξύ των μαθητών»: 
 
1. Φέρνει στην επικαιρότητα δριμύτατα την ανάγκη εμψύχωσης και 

ενδυνάμωσης των συλλογικοτήτων, στην περίπτωσή μας του σχολείου. 
Η ενδυνάμωση αυτή περνά μέσα από τον εντοπισμό και την αναγνώριση 
των υπαρχόντων καλών πρακτικών, συνεχίζει στην επικοινώνηση 
μικρών και ρεαλιστικών προσδοκιών αλλαγής (κοντά στην καθημερινή 
τους πρακτική) και άρα βιώσιμων. Η εμψύχωση περνά επίσης από το 
σεβασμό του ρυθμού αλλαγής των συστημάτων που δεν συμβαδίζει 
πάντα με την ταχύτητα των προσδοκιών των ειδικών της πρόληψης ή 
των διοικήσεών της. Διαφορετικά, η προσπάθεια εμψύχωσης κινδυνεύει 
να παρεκτραπεί σε απαίτηση και να υπονομεύσει την ανθεκτικότητα του 
ανθρώπινου δυναμικού. 

2. Καταδεικνύει την αναγκαιότητα εξεύρεσης μιας νέας ισορροπίας μεταξύ 
του δομημένου (από την πλευρά του ειδικού της πρόληψης) 
προγράμματος και του ανοιχτού (στην ανάγκη του Άλλου) σχεδιασμού. 
Με δεδομένο ότι η ανοιχτότητα για να φέρει καρπούς χρειάζεται χρόνο 
και ζυμώσεις απορρέει το ερώτημα: Πόσο χωράει στο χαρακτήρα της 
Πρόληψης και στην κοινωνική πραγματικότητα σήμερα; 

3. Τέλος, το στέλεχος – λειτουργός της πρόληψης ως ενεργό μέλος της 
κοινωνίας και δέκτης κοινωνικών μηνυμάτων αλληλεπιδρά με την 
επικαιρότητα, επηρεάζεται, κινητοποιείται, ενίοτε “μαγεύεται” από τις 
καινοφανείς έννοιες, ωστόσο οφείλει να στοχάζεται και να αναστοχάζεται 
πάνω σ’ αυτές, να τις μεταβολίζει και ως τέτοιες να τις προωθεί στην 
κοινότητα με τη μορφή των παρεμβάσεών του. 

 
Πολλές φορές οι άνθρωποι και τα συστήματα μας καλούν να απαντήσουμε 
άμεσα και γραμμικά σε μια διαλεκτική προβλήματος και λύσης, εκείνοι 
εκφέροντας το πρόβλημα και αναθέτοντας σε μας τη λύση. Με το πρόγραμμα 
«Αγάπα το σχολείο σου…» μετατοπίζουμε το βλέμμα μας στη συμμετοχή των 
ανθρώπων, ενθαρρύνοντας την ανάκτηση της εμπιστοσύνης στις δυνατότητές 
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τους, δημιουργώντας ένα ευρύτερο νόημα, ενισχύοντας το σχετίζεσθαι στο 
σύλλογο διδασκόντων και τις ευρύτερες συναινέσεις. 
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3η Θεματική Ενότητα:  
«Δημιουργώντας εργαλεία πρόληψης» 
Συντονίστρια: Χ. Κανελλοπούλου, Ψυχολόγος, Σύμβουλος Πρόληψης 
Ουσιοεξάρτησης του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής 
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΘΗΣΕΑΣ» Π.Ε. Κυκλάδων 
 

«Τα παραμύθια της γιαγιάς πάνε σχολείο»  
 
Β. Τσιάτα, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Λάρισας «Ορφέας», Ελλάδα 
 
Διάρκεια Δράσης: Οκτώβριος 2013 - Ιούνιος 2017 
 
Δημογραφικά Στοιχεία Ομάδας 
 16 εκπαιδευτικοί γυναίκες 45 - 55 ετών 
 10 Νηπιαγωγοί 
 6 Δασκάλες 
 
Πρώτο Έτος: Οκτώβριος 2013 - Ιούνιος 2014 
 Σχηματίζεται στο Κέντρο Πρόληψης μια ομάδα 20 εκπαιδευτικών (10 

Νηπιαγωγοί και 10 Δασκάλες) με συντονίστρια την Τσιάτα Κική. 
 Κάποιες από αυτές είχαν ήδη εκπαιδευτεί σε υλικά πρόληψης, κάποιες 

άλλες όχι. 
 Το αίτημα: Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης της σχολικής τάξης 
 
Εκπαίδευση Ομάδας 
1. Τριήμερο Σεμινάριο 
2. Εποπτικές Συνεδρίες 
 
Τριήμερο Σεμινάριο 
 
Θεματικές Ενότητες: 
1. Γνωριμία - εισαγωγή στην ομάδα 
2. Δέσιμο ομάδας και Δυναμική ομάδας 
3. Φιλοσοφία της Πρόληψης 
4. Επικοινωνία - Ενεργητική Ακρόαση - Ενσυναίσθηση  
 
Οκτώ (8) Εποπτικές Συνεδρίες 
 
Νοέμβριος 2013 - Ιούνιος 2014 
 
1η   Συνεδρία: Συναισθήματα 
2η   Συνεδρία: Αυτοεκτίμηση 
3η   Συνεδρία: Εκφοβισμός 
4η Συνεδρία: Μελέτη περίπτωσης (Φωνές) με θέμα που αφορούσε 
σύγκρουση με μαθητές 
5η Συνεδρία: Μελέτη περίπτωσης (Φωνές) με θέμα που αφορούσε 
σύγκρουση με μαθητές 
6η Συνεδρία: Μελέτη περίπτωσης (Φωνές) με θέμα που αφορούσε 
σύγκρουση με γονείς 
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7η Συνεδρία: Μελέτη περίπτωσης (Φωνές) με θέμα που αφορούσε 
σύγκρουση με συναδέλφους 
8η Συνεδρία: Κλείσιμο 
 
Δεύτερο έτος 2014 - 2015 
 
Εννέα (9) συνεδρίες, Οκτώβριος 2014 - Ιούνιος 2015 
 
 Αυτή τη χρονιά αποφασίσαμε να δουλέψουμε με λαϊκά παραδοσιακά 

παραμύθια. 
 Μοιραστήκαμε τα βιώματα της παιδικής μας ηλικίας, θυμηθήκαμε, 

συγκινηθήκαμε και αποφασίσαμε να ξαναπερπατήσουμε στα γνωστά 
μονοπάτια ως ενήλικες και ως παιδαγωγοί. 

 
Σε κάθε συνεδρία δουλεύαμε με ένα παραμύθι: 
 
1. Ανάγνωση παραμυθιού 
2. Ανίχνευση - Ανάδυση Θεμάτων που διαπραγματευόταν το κάθε 

παραμύθι (σε ομάδες) 
3. Συζήτηση θεμάτων (σε ομάδες) 
4. Το παραμύθι αλλιώς (σε ομάδες) κ.λπ. 

 
Η αξιολόγηση της χρονιάς εξαιρετική. Ζητείται συνέχεια… 
 
 Τρίτο έτος 2015 - 2016 
 
 Η ομάδα φέτος αριθμεί δεκαέξι (16) μέλη. Δύο (2) πήραν σύνταξη και 

δύο (2) αποφάσισαν να κάνουν διάλειμμα. 
 Μετά από συζήτηση αποφασίσαμε, οι εκπαιδευτικοί, να πάρουν τα 

παραμύθια που είχαμε δουλέψει και να τα πάνε σχολείο… 
 
Έτσι και έγινε και το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό!!! 
 
 Τα παιδιά αγκάλιασαν τα παραμύθια, ψυχαγωγήθηκαν, συζήτησαν, 

έπαιξαν, ήρθαν σε επαφή με τους δράκους και τις μάγισσες, μίλησαν για 
τους φόβους τους, τους διασκέδασαν και παρήγαν απίστευτο υλικό με 
την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους. 

  
Τέταρτο έτος 2016 - 2017 
 
 Η ιδέα άρχισε να γεννιέται ήδη από την προηγούμενη χρονιά, βλέποντας 

την φοβερή απήχηση που είχαν τα παραμύθια στα παιδιά καθώς και το 
πλούσιο υλικό που παρήγετο και συγκεντρωνόταν στο Κέντρο. 

 Ιδέα πολύ φιλόδοξη. 
 Να οργανώσουμε όλο αυτό το υλικό και να το μοιραστούμε με όλη τη 

σχολική κοινότητα. 
 Μετά από μια μεγάλη συζήτηση για τα συν και τα πλην , για τα υπέρ και 

τα κατά, «ο κύβος ερρίφθη». 
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Τι Περιέχει 
 

 Αντί προλόγου 
 

Μια φορά κι έναν καιρό σε μια χώρα όχι και τόσο μακρινή, που τη λέγαν 
Ευτοπία… 

Ένα παραμύθι που γράψαμε σαν ομάδα. Η δική μας οπτική για την κρίση… 

Ο δικός μας δρόμος - πρόταση. 

Οι Αξίες  μας στήριγμα και μοχλός συνοχής και προόδου της κοινωνίας μας. 

 Εισαγωγή 
 

Πως με εργαλεία το λαϊκό παραδοσιακό παραμύθι αλλά και το βιωματικό 
τρόπο δουλειάς, θα βοηθήσουμε τα παιδιά να αναπτύξουν ψυχοκοινωνικές 
δεξιότητες. 

 Εισαγωγική Συνεδρία 
 

Γνωρίζουμε στα παιδιά τη μάγισσα  Αξία, το μάγο Ρυθμό και το μαγικό τους 
ραβδί το Μέτρον  Άριστον. 
 
Τι περιέχει 
Παραμύθια και εφαρμογή τους 
 
«Ο γεωργός και ο λύκος» 
«Ο λιόντος» 
«Να σου πω για τις μοίρες» 
«Το δεσποινί» 
«Η Κάλλω και οι καλικάντζαροι» 
«Ο γέρος και τα τρία αδέρφια» 
«Οι τρεις καλές συμβουλές» 
«Η κουδούνισα» 
«Τα δώδεκα βασιλόπουλα» 
«Η λάμια» 
 
Παράρτημα 
 
1. Προτάσεις για επεξεργασία παραμυθιών 
2. Βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια που μπορούν να μπαίνουν 

εμβόλιμα και να εμπλουτίζουν την εφαρμογή. 
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Επιδιώκουμε: 
 
 Να δημιουργηθεί ευχάριστο κλίμα στην τάξη, ώστε να συμβάλλει στην 

μέγιστη επικοινωνία των παιδιών μεταξύ τους, αλλά και των παιδιών με 
τον/την εκπαιδευτικό. 

 Στόχος μας δεν είναι η τυφλή εφαρμογή της δικής μας δουλειάς. 
 Φιλοδοξία μας, η ευελιξία του υλικού. 
 
Στόχοι (Ψυχοκοινωνικοί) 
 
 Οι μαθητές: 
 
 Να έρθουν σε επαφή με διαχρονικές αξίες. 
 Να αναπτυχθεί η φαντασία και η δημιουργικότητα τους. 
 Να μάθουν να συνεργάζονται. 
 Να επικοινωνούν. 
 Να απομυθοποιήσουν τυχόν φόβους, τέρατα, δράκους, μάγισσες κλπ. 

των παραδοσιακών παραμυθιών και να τους αποδώσουν χιουμοριστική 
- ανάλαφρη διάσταση. 

 Να επιλύουν δημιουργικά συγκρούσεις. 
 Να κατανοήσουν τι σημαίνει θετική εικόνα εαυτού - Αυτοεκτίμηση. 
 Να κατανοήσουν ότι δεν υπάρχουν καλά και κακά συναισθήματα, αλλά 

λειτουργικές ή μη λειτουργικές αντιδράσεις - συμπεριφορές σαν 
αποτέλεσμα της διαχείρισης αυτών των συναισθημάτων. 

 Να μάθουν να διαχειρίζονται τα έντονα συναισθήματα με τρόπο 
δημιουργικό. 

 Να αναγνωρίσουν το σημαντικό ρόλο ανάληψης της ατομικής και 
κοινωνικής ευθύνης στην πορεία προς την ενηλικίωσής τους. 

 
Στόχοι (Μαθησιακοί) 
 
 Να αναπτύξουν τον προφορικό λόγο καθώς και όλες τις δυνατότητες της 

λογοπλασίας, του χιούμορ και του ρυθμού. 
 Να αναπτυχθεί η αισθητική τους καλλιέργεια. 
 Να αντιληφθούν τα μαθηματικά ως εργαλείο επίλυσης προβλημάτων 

στον πραγματικό κόσμο. 
 Να κατανοήσουν έννοιες χωρικές και χρονικές. 
 Να μπορούν να οργανώνουν και να επεξεργάζονται τα δεδομένα που 

τους δίνονται. 
 Να γίνουν ενεργοί θεατές, και να εμπλακούν στο σχεδιασμό μιας 

παράστασης, καθώς και σε δημιουργικές δραστηριότητες. 
 Να ακροαστούν και να απαγγείλουν, να παράγουν ποιητικό λόγο 

ελεύθερα - χωρίς περιορισμούς. 
 Να καλλιεργηθεί το μουσικό κριτήριο, ώστε απολαμβάνοντας και 

δημιουργώντας μουσική και ρυθμό τα ίδια τα παιδιά, να αποκτήσουν 
ισόρροπη ψυχική και πνευματική ανάπτυξη. 
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Λίγα λόγια για την εφαρμογή του υλικού 
 
 Για το συγκεκριμένο υλικό, επιλέχτηκαν 10 λαϊκά παραδοσιακά 

παραμύθια. Ο κάθε εκπαιδευτικός όμως μπορεί να δουλέψει και με άλλα 
παραμύθια. 

 Είτε κάποια που μπορεί να επιλέξει από τα καταγεγραμμένα στον 
κατάλογο των λαϊκών παραδοσιακών παραμυθιών, είτε από αυτά που 
μπορούν να φέρουν οι μαθητές/τριες της τάξης του/της από τους γονείς 
τους ή τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους. 

 Εξαιρετικά σημαντικό να αποφύγουμε το διδακτισμό και τις συμβουλές 
και να αφήσουμε το συμβολικό λόγο των παραμυθιών να ανοίξει 
δρόμους στις καρδιές των παιδιών και να τα βοηθήσει να επιλέξουν τον 
δικό τους. 

 Οι δραστηριότητες που υπάρχουν σε κάθε παραμύθι, είναι 
δραστηριότητες που δουλεύτηκαν σε μία ή περισσότερες και 
διαφορετικές τάξεις, άλλες από μικρότερα και άλλες από μεγαλύτερα 
παιδιά και πολλές από αυτές, προτάθηκαν από τα ίδια τα παιδιά. 

 Ο εκπαιδευτικός που θα δουλέψει με το υλικό μας, μπορεί να επιλέξει 
είτε κάποιες από  αυτές ή κάποιες από το παράρτημα, ή κάποιες άλλες 
που ταιριάζουν περισσότερο στον ίδιο και στην ομάδα - τάξη του ή 
ακόμη καλύτερα κάποιες που θα προτείνουν τα δικά του παιδιά - 
μαθητές. 

 
Πώς  επετεύχθη ο στόχος 
 
 Με αφετηρία το Κέντρο Πρόληψης, όχημα τα παραδοσιακά παραμύθια 

και οδηγούς 16 εμπνευσμένες εκπαιδευτικούς, τα παραμύθια της γιαγιάς 
πήγαν σχολείο! 

 Η μεγάλη μας αγάπη για τα παιδιά και η μεγάλη μας αγάπη για τα 
παραμύθια, μας έδειξαν το δρόμο. Το δρόμο των αξιών και δεξιοτήτων - 
ικανοτήτων,  αλλά και το δρόμο των σχέσεων αλληλεπίδρασης. 

 Δεν είμαστε το άθροισμα δεκαέξι εκπαιδευτικών και μιας συντονίστριας. 
Είμαστε οι σχέσεις που αναπτύξαμε. 

 Συναντηθήκαμε, συνηχήσαμε, συγκινηθήκαμε, εργαστήκαμε με μεράκι, 
πιεστήκαμε, κουραστήκαμε, χάσαμε τον προσανατολισμό… 
Ακουμπήσαμε η μία στην άλλη, εμπιστευτήκαμε, αγγιχτήκαμε, 
στηριχτήκαμε, γελάσαμε, προχωρήσαμε… Προτείνουμε… 

 Προτείνουμε ένα σχολείο που η γνώση θα συνηχεί με τη φαντασία και τη 
δημιουργικότητα. Ένα σχολείο που η γνώση θα περνάει μέσα από τις 
καρδιές των μαθητών και θα τις αγγίζει απαλά σαν δροσερό 
ενεργοποιητικό αεράκι… 

 Δικτυωθήκαμε, κινητοποιηθήκαμε και ιδού το αποτέλεσμα… 
 
 

«“Ο Ρούλης Κουβαρούλης και η Ρίτσα Κουβαρίτσα” - Ένα 
εκπαιδευτικό υλικό για την υγιή ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη 
των νηπίων» 
 
Λ. Σιάντσης, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Πέλλας «Όραμα», Ελλάδα 
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Περίληψη: Πρόκειται για ομαδικό έργο στο οποίο συμμετείχαν οι: Σοφία 
Συρομάχου, Φωτεινή Τερζή, Χρήστος Τραμποσίνης από τα στελέχη του 
Κέντρου Πρόληψης και οι εξής νηπιαγωγοί: Μαρία Βαμβακά, Ελισάβετ 
Βλαδίκα, Μαρία Γιώση, Κατερίνα Τζιώγα, Σοφία Ναλμπάντογλου, Αργυρώ 
Παπαδάκη, Γεωργία Πολυχρονιάδου, Μαρία Ιακωβίδου, Μαρία Τσουκμάνη, 
Χρύσα Αθανασιάδου, Δέσποινα Γεωργιάδου, Ευθυμία Γεωργιάδου, Μαρία 
Μπεγλοπούλου, Κυριακή Πολατίδου, Ανθούλα Τσορτανίδου 
Πρόκειται για την παρουσίαση ενός νέου και πρωτότυπου εκπαιδευτικού 
υλικού, που έχει δημιουργηθεί από νηπιαγωγούς, με την επιστημονική 
υποστήριξη και καθοδήγηση των στελεχών του Κέντρου Πρόληψης και 
απευθύνεται σε νηπιαγωγούς. Εφαρμόστηκε δε πιλοτικά σε 4 νηπιαγωγεία 
του Νομού Πέλλας το 2017. 
Το εκπαιδευτικό υλικό στοχεύει στην ομαλή και υγιή ψυχοσωματική ανάπτυξη 
των νηπίων. Ήρωες του υλικού είναι ο Ρούλης Κουβαρούλης και η Ρίτσα 
Κουβαρίτσα, οι οποίοι μαζί με τα παιδιά και με βιωματικές δραστηριότητες 
διαπραγματεύονται θέματα όπως: Ταυτότητα Φύλου (Σε ποιον μοιαζω - Είμαι 
αγόρι/ Είμαι κορίτσι), Πώς ήρθα στον Κόσμο, Φιλία - Έρωτας - Αγάπη, 
Φροντίδα Σώματος και Προστασία Εαυτού (Φροντίζω το Σώμα μου, Καλά και 
κακά μυστικά, Καλά και κακά Αγγίγματα). 
Το εκπαιδευτικό υλικό πλαισιώνεται και από ένα θεωρητικό πλαίσιο, που 
τεκμηριώνει την αναγκαιότητα εφαρμογής τέτοιων προγραμμάτων από το 
νηπιαγωγείο.  
Αν και είναι ένα θέμα που απασχολεί πολύ τα παιδιά, παρόλα αυτά γονείς και 
εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται πολύ να ανταποκριθούν στις εύλογες απορίες 
των παιδιών αυτής της ηλικίας.  
Το εκπαιδευτικό υλικό καταφέρνει με έναν πολύ απλό, αλλά δομημένο και 
κλιμακωτό τρόπο, να δώσει τις απαραίτητες απαντήσεις στα παιδιά, χωρίς να 
τραυματίσει την παιδικότητα και την αθωότητα της ηλικίας τους. 
 
 

«“Εφηβεία και σχολική ζωή” - Εκπαιδευτικό υλικό για 
εφήβους»  
 
Κ. Φυλακτού, Γ. Τερζοπούλου, Τ. Κουφοκώτσιος, Μ. Κυριακίδου, Κέντρο 
Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
«Πυξίδα», Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ελλάδα 
 
Το εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές γυμνασίου «Εφηβεία και σχολική 
ζωή»  διαμορφώθηκε το 2014, με στόχο την υλοποίηση του στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων project και αγωγής υγείας. 
Με δεδομένο ότι από το Σεπτέμβριο του 2011 οι ερευνητικές εργασίες 
θεσμοθετούνται  ως διακριτή ενότητα του υποχρεωτικού προγράμματος του 
Νέου Λυκείου (ΥΠΔΜΘ 2011:13. ΦΕΚ 1213 τ.χ. Β/2011) και από το 2013 
έχουν ενταχθεί και στο πρόγραμμα του Γυμνασίου, το Κ.Π. «ΠΥΞΙΔΑ» 
επεδίωξε με το συγκεκριμένο υλικό να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες. 

Σκεπτικό του προγράμματος 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε έφηβους και οι δραστηριότητες στοχεύουν 
στην ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής τους υγείας. Στις συναντήσεις 
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αναπτύσσονται θέματα, όπως η διαχείριση της ομάδας, η βιωματική μάθηση, 
η ενίσχυση της συνεργατικής μάθησης, η ανάπτυξη προσωπικών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων όπως η διαχείριση συναισθημάτων, η επικοινωνία, η 
κριτική σκέψη, οι αποφάσεις κτλ. 

Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε με βάσει τις ανάγκες των εφήβων και την 
αλληλεπίδραση τους με τους «σημαντικούς άλλους» στο σχολικό πλαίσιο. 

 Γενικοί στόχοι του προγράμματος 
 Επαφή των εφήβων με τον εαυτό τους. 
 Ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων: συνεργασία, 

ομαδική δουλειά, κριτική σκέψη, αποφασιστικότητα, διαχείριση 
συναισθημάτων. 

 Αναγνώριση και έκφραση δύσκολων συμπεριφορών. 
 Εξοικείωση των μαθητών με το νέο σχολικό πλαίσιο. 
 Ομαλότερη λειτουργία της ομάδας της τάξης. 

 
Περιεχόμενα 
1η Συνάντηση:  Ας γνωριστούμε - ποιοι είμαστε;  (Γνωριμία με την ομάδα μου) 
2η συνάντηση: Φτιάχνουμε τους κανόνες της ομάδας μας (Συμβόλαιο 
λειτουργίας της ομάδας του προγράμματος) 
3η Συνάντηση: Εγώ ο έφηβος- ποιος είμαι; Τι θέλω; (Εφηβεία και αλλαγές) 
4η Συνάντηση: Όμοιος ή διαφορετικός; (Ομοιότητα - διαφορετικότητα) 
5η Συνάντηση: Εγώ και οι άλλοι (Σχέσεις με τους συνομηλίκους) 
6η Συνάντηση: Η ζωή μου στο σχολείο (Το πλαίσιο του σχολείου και η σχέση 
μου με φίλους και καθηγητές) 
7η Συνάντηση: Τα συναισθήματά μου κι εγώ (Αναγνώριση και έκφραση 
συναισθημάτων) 
8η Συνάντηση: Ο έρωτας στα χρόνια του σχολείου (Ο έρωτας και η 
σεξουαλικότητα στη ζωή των εφήβων) 
9η Συνάντηση: Μπορώ να αποφασίσω για μένα (Κριτική σκέψη) 
10η Συνάντηση: Μπορώ να πω όχι - δύσκολές συμπεριφορές κι εγώ 
(Δεξιότητες αντίστασης) 
11η Συνάντηση: Όνειρα κι επιθυμίες - βάζω στόχους και προχωρώ (Έκφραση 
επιθυμιών και στοχοθεσία) 
12η Συνάντηση: Αποχαιρετώ το πρόγραμμα, αλλά συνεχίζω… (Κλείσιμο 
προγράμματος) 
 
Αναλυτικότερα οι συναντήσεις: 
 
1η συνάντηση:  Ας γνωριστούμε - ποιοι είμαστε; 
 
Στόχοι: 
 Γνωριμία με την ομάδα και τους συμμετέχοντες. 
 Επαφή με το θέμα του προγράμματος. 
 
Βασικές  Δραστηριότητες: 
 Ακροστιχίδα Ονομάτων. 
 Προσδοκίες. 
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2η συνάντηση: Φτιάχνουμε τους κανόνες της ομάδας μας 
 
Στόχος: 
 Καθορισμός των κανόνων λειτουργίας της ομάδας. 
 
Βασικές  Δραστηριότητες: 
 Συμβόλαιο. 
 Τι θέλω… 
 Τι δε θέλω… 
 
3η συνάντηση: Εγώ ο έφηβος- ποιος είμαι; Τι θέλω; 
 
Στόχοι: 
 Επαφή με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της εφηβείας. 
 Ομοιότητες και διαφορές στην εφηβεία. 
 
Βασική  Δραστηριότητα: 
 Πώς είμαι τώρα… Πώς φαντάζομαι ότι θα είμαι… 
 
4η συνάντηση: Όμοιος ή διαφορετικός; 
 
Στόχοι: 
 Δημιουργία οικειότητας, εμπιστοσύνης και συνοχής στην ομάδα. 
 Όμοια και διαφορετικά χαρακτηριστικά στην εφηβεία. 
 Ανάδειξη της μοναδικότητας του κάθε έφηβου. 
 
Βασικές  Δραστηριότητες: 
 Το δέντρο μου. 
 Είμαι ξεχωριστή/ος γιατί… Μοιάζω σε… 
 
5η συνάντηση: Εγώ και οι άλλοι 
 
Στόχοι: 
 Ανάπτυξη συνοχής με τα μέλη της ομάδας. 
 Ο ρόλος της παρέας στην εφηβεία. 
 Ανάδειξη χαρακτηριστικών που μας ενώνουν σε μια παρέα. 
 
Βασική  Δραστηριότητα: 
 Οι άλλοι και οι επιλογές μου… 
 
6η συνάντηση:  Η ζωή μου στο σχολείο 
 
Στόχοι: 
 Αναγνώριση της θέσης των εφήβων στο σχολείο. 
 Επαφή με τους άλλους στο σχολείο. 
 Προσπάθεια να κινητοποιηθούν οι μαθητές να κάνουν κάτι  για το 

σχολείο. 
 
Βασική  Δραστηριότητα: 
 Εκπομπή: «Πώς θέλω να είναι το σχολείο μου…» 
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7η συνάντηση: Τα συναισθήματά μου κι εγώ 
 
Στόχοι: 
 Ικανότητα αναγνώρισης συναισθημάτων. 
 Επαφή και διαχείριση συναισθημάτων. 
 Έκφραση και διαχείριση συναισθηματικών καταστάσεων. 
 
Βασικές  Δραστηριότητες: 
 Η αλφαβήτα των συναισθημάτων. 
 Τα συναισθήματά μου ανάλογα την περίπτωση. 
 
8η συνάντηση: Ο έρωτας στα χρόνια του σχολείου 
 
Στόχοι: 
 Δυνατότητα έκφρασης των εφηβικών  απόψεων για τον έρωτα. 
 Ανάδειξη των προβληματισμών των εφήβων σχετικά με τον έρωτα σε 

αυτήν την ηλικία. 
 
Βασική  Δραστηριότητα: 
 Έρωτας, Συναισθήματα, Δυσκολίες, Επιθυμίες. 
 
9η συνάντηση: Μπορώ να αποφασίσω για μένα 
 
Στόχοι: 
 Αναγνώριση των προσωπικών πεποιθήσεων. 
 Αναγνώριση του πόσο σημαντικό είναι να μπορώ να παίρνω αποφάσεις 

για τον εαυτό μου. 
 
Βασική  Δραστηριότητα: 
 «Μπορώ να τα καταφέρω όταν…», «Δυσκολεύομαι να τα καταφέρω 

όταν…» 
 
10η συνάντηση: Μπορώ να πω όχι - δύσκολες συμπεριφορές κι εγώ 
 
Στόχοι: 
 Διερεύνηση  του τρόπου που ενεργούν οι έφηβοι σε δύσκολες  στιγμές. 
 Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών, ώστε να μπορούν να  πουν 

όχι σε επιβλαβείς συμπεριφορές. 
 
Βασική  Δραστηριότητα: 
 «Όταν οι άλλοι πιέζουν». 
 
11η συνάντηση: Όνειρα κι επιθυμίες - βάζω στόχους και προχωρώ 
 
Στόχοι: 
 Επαφή με την μέχρι τώρα πορεία του κάθε μαθητή στη ζωή του. 
 Αναγνώριση και έκφραση των επιθυμιών που έχουν οι μαθητές. 
 Προσπάθεια να τεθούν στόχοι για τη ζωή. 
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Βασικές  Δραστηριότητες: 
 Τα όνειρά μου… 
 Τι επιθυμώ από τους άλλους… 
 
12η συνάντηση: Αποχαιρετώ το πρόγραμμα, αλλά συνεχίζω… 
 
Στόχοι: 
 Οι μαθητές  αποχαιρετούν το πρόγραμμα. 
 Οι μαθητές αναγνωρίζουν και εκφράζουν τι πήραν από το πρόγραμμα. 
 Οι μαθητές θέτουν στόχους. 
 
Βασική  Δραστηριότητα: 
 Τα εφόδια μου για τις δύσκολες στιγμές… 
 
 

«Πρόγραμμα ενημέρωσης, εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με 
θέμα: “Διαδίκτυο… κυκλοφορούμε με ασφάλεια”» 
 
Ι. Βυθούλκας, Δ. Μάργαρη, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ζακύνθου «Η Στοργή», Ελλάδα 
 
Περίληψη: Το Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Ζακύνθου θα παρουσιάσει σε 
προφορική ανακοίνωση το πρόγραμμα «Δια-δίκτυο... κυκλοφορούμε με 
ασφάλεια» για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Στόχος είναι να διερευνηθούν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μαθητών 
και να τους ενθαρρύνει να προβληματιστούν σχετικά με τη συμπεριφορά τους 
στο διαδίκτυο. Μέσα από τις δραστηριότητες του προγράμματος δίνεται η 
δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες δημιουργικής και 
κριτικής σκέψης απαραίτητες στην ενασχόληση τους με το διαδίκτυο. 
Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να 
κατανοήσουν καλύτερα τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από 
το διαδίκτυο και να αποκτήσουν δεξιότητες απαραίτητες για τη μελλοντική 
τους σταδιοδρομία και ζωή. 
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Κεντρική ομιλία  
 
Η Σύμπλευση ως ζητούμενο σήμερα 

 
Σ. Μάρκου, Κοινωνική Λειτουργός - Οικογενειακή Θεραπεύτρια, Κέντρο 
Συστημικής Θεραπείας 
 
Σύμπλευση: από κοινού πλεύση, πλέουμε μαζί. 
Προϋπόθεση η συνεννόηση «προς τα πού πάμε». 
Ταυτόχρονα επιτρέπει την αυτονομία και υπαινίσσεται έναν αρμονικό 
συντονισμό. Αποτελεί το πλαίσιο για ανάπτυξη και διαφοροποίηση.  
 
Γιατί είναι  ζητούμενο σήμερα; 
 
Το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο ζούμε χαρακτηρίζεται από τους εξής 
παράγοντες: 
 
 Ρευστότητα, αστάθεια 
 Συχνές ανατροπές των δεδομένων  
 Ακραία φαινόμενα κοινωνικής βίας  
 Πολυπολιτισμικότητα 
 Δαιμονοποίηση  του «διαφορετικού» 
 
Όσο περισσότερο το ευρύτερο πλαίσιο κλονίζεται τόσο μεγαλύτερες είναι οι 
προκλήσεις με μορφή βίας. Η βία μπορεί να φτάσει σε ακραίες μορφές και 
φυσικά σ’ αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορούμε να μιλήσουμε για σύμπλευση, 
αυτονομία ή συνύπαρξη. Στα φαινόμενα βίας μπορούμε να μιλήσουμε για 
παλινδρόμηση του ανθρώπου σε πρώιμες φάσεις ανάπτυξής του, όταν ο 
εαυτός δεν έχει ακόμα ανακτήσει έλεγχο στα ενστικτώδη στοιχεία. Μπορούμε 
ακόμα να πούμε ότι σε καταστάσεις πραγματικής ή φανταστικής απειλής 
ενεργοποιούνται τάσεις κλειστότητας για συσπείρωση και αυτοπροστασία. 
Είναι τότε που στις σύγχρονες κοινωνίες ο ξένος αντιμετωπίζεται ως απειλή, 
ενεργοποιούνται ενστικτώδεις αντιδράσεις που μπορεί να φτάσουν σε βίαια 
φαινόμενα και επιθέσεις.  Το κλείσιμο λοιπόν εξηγείται ως μια αντίδραση 
φόβου προς τον «εχθρό» που είναι εκεί έξω. «Εχθρός» γίνεται ο ξένος, ο 
διαφορετικός.  
 
Ποια συναισθήματα παράγονται, ποια στάση εγκαθίσταται 
 
 Φόβος  
 Θυμός 
 Μισαλλοδοξία  
 Απελπισία, πόνος, οδύνη 
 Δυσπιστία 
 Αμφιβολία για τις δυνάμεις  
 Αδιέξοδο  
 Σχάση μεταξύ καλού/κακού, πόλωση 
 
Τα συναισθήματα παράγονται από την αστάθεια, αλλά και από τις απώλειες. 
(πατρίδες, ταυτότητες, εργασία, περιουσίες). Οι απώλειες ακολουθούνται από 
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πένθος, στην ταχύτητα όμως της επιβίωσης δεν υπάρχει χώρος για την 
επεξεργασία του πένθους. Οι απώλειες όμως και το πένθος είναι ίσως από τις 
κυρίαρχες καταστάσεις της εποχής μας και είναι ένα θέμα που φτάνει τους 
επαγγελματίες ψυχικής υγείας με όποιον πληθυσμό και αν δουλεύουν. Αγγίζει 
και τους ίδιους, αγγίζει όλους μας. Ταυτόχρονα είναι τόσο εκκωφαντικά παρόν 
το «κακό», με τους πολέμους, τις καταστροφές, τους ξεριζωμούς και την 
καταστροφή του περιβάλλοντος που η πόλωση αυξάνει, καλοί / κακοί, θύτες / 
θύματα. Αδυναμία, αδιέξοδο. Στο ίδιο καράβι, στο ίδιο κατάστρωμα αλλά μας 
χωρίζουν κόσμοι.  
 
Απαιτούμενος επαναπροσδιορισμός των κινήσεων για την πρόληψη 
και την θεραπεία  
 
Πρώτα πρέπει να γίνει: 
 
 Διεξοδική αναγνώριση της κατάστασης και των αλλαγών που 

συντελούνται στις οικογένειες, τα σχολεία και τις κοινότητες που 
απευθύνονται στις υπηρεσίες πρόληψης. Καθώς οι αλλαγές είναι 
μεγάλες και συχνά ραγδαίες, αναρωτιέται κανείς πού μπορεί να 
στηριχτεί; 

 Χρειάζεται υποστήριξη και διαρκής επανεκπαίδευση των 
εργαζομένων  

 Χρειάζεται εστίαση στις δυνατότητες που υπάρχουν για κοινό 
προσανατολισμό στους στόχους μεταξύ οργανισμών και υπηρεσιών 

 Να γίνεται αξιοποίηση όλων των εμπειριών θετικής έκβασης από όπου 
κι αν προέρχονται  

 Να υπάρχει σεβασμός στις διαφορετικές κουλτούρες μεταξύ 
οργανισμών και υπηρεσιών 

 Το «διαφορετικό» να αξιοποιείται και ως πηγή εμπλουτισμού και ο 
«ξένος» ως φορέας νέας πληροφορίας.  

 
Υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει; Σεφέρης, φανταστείτε την εικόνα, ένα μακρύ 
ταξίδι με απίστευτες αλλαγές, μετακίνηση, κινδύνους και κάτι που δεν αλλάζει 
μέσα στην αλλαγή. Οι σχέσεις, η συντροφικότητα, ο κοινός προσανατολισμός. 
Με τη φωνή του Οδυσσέα στους Αργοναύτες:  
«Ήτανε καλά παιδιά οι σύντροφοι…  
που δέχουνται τον άνεμο και τη βροχή / δέχουνται τη νύχτα και τον ήλιο /  
χωρίς ν αλλάζουν μέσα στην αλλαγή 
 
Σύμπλευση  
 
Πλέουμε μαζί 
 κοινός προσανατολισμός 
   σεβασμός στην αυτονομία  
   στην διαφορετικότητα  
    και στην μοναδικότητα του Άλλου 
    Δημιουργούμε κοινό όραμα  
 στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι με προσωπικό τρόπο 
  αναλαμβάνουν προσωπική ευθύνη για την υλοποίησή του 
   ανάλογα με τη θέση και το ρόλο του καθενός 
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Οι αποφάσεις να παίρνονται συλλογικά ώστε να ενεργοποιούν τους 
ανθρώπους να πάρουν τη δική τους ευθύνη / «κάνω αυτό που μου αναλογεί».  
 
 
Περιοχές που χρειάζεται να ερευνήσουμε, να εκπαιδευτούμε, να 
επανατοποθετηθούμε 
 
1. Συνοπτικά 
 
 Τραύμα, διαχείριση και μετασχηματισμός της τραυματικής εμπειρίας  
 Ανθεκτικότητα, πώς ανιχνεύεται και πώς ενισχύεται 
 Η σημασία της γλώσσας που δημιουργεί την πραγματικότητα στις 

σχέσεις 
 Η σημασία της σχέσης που αναπτύσσεται στη δουλειά της πρόληψης και 

της θεραπείας 
 Η αναπαραγωγή του «δεσμού» / ασφαλής πρόσδεση  
 Πώς συγκατασκευάζεται το νόημα / το νόημα δεν υπάρχει εκεί έξω για 

να ψάξουμε να το βρούμε, το δημιουργούμε μαζί 
 Η εσωτερικευμένη εικόνα του Άλλου ως ξένου και διαφορετικού 
 
 
2. Αναλυτικά  
 
Τραύμα και Ανθεκτικότητα      
Η ανθεκτικότητα προϋποθέτει τη διαχείριση και τον μετασχηματισμό της 
τραυματικής εμπειρίας 
 
 Η εστίαση χρειάζεται να γίνει στις δυνάμεις μετασχηματισμού και όχι 

στην τραυματική εμπειρία. 
 Τα συναισθήματα που συνοδεύουν την τραυματική εμπειρία μπορούν να 

έλθουν στο φως και να αποκαλυφθεί η δύναμη που υπάρχει κρυμμένη.  
 Σύμφωνα με τη θεωρία του μετασχηματισμού της τραυματικής εμπειρίας    

(B. Cyrulnik) ο μετασχηματισμός πραγματοποιείται όταν υπάρχουν 
διορθωτικές εμπειρίες του βασικού δεσμού στις οποίες ο άνθρωπος 
βιώνει το αίσθημα προσωπικής αξίας. Οι εμπειρίες αυτές μπορούν να 
γίνουν στη σχέση με τον δάσκαλο, τον επαγγελματία ψυχικής υγείας, τον 
σύμβουλο ή όποιον άλλο.  

 Σύμφωνα με τις αφηγηματικές προσεγγίσεις (M. White) η επαναφήγηση 
της ιστορίας του καθενός λειτουργεί επανορθωτικά γιατί (μεταξύ άλλων) 
μπορεί να δώσει νέο προσωπικό νόημα σε γεγονότα που έγιναν έξω 
από τον προσωπικό του έλεγχο.  

 Μπορούμε να διδάξουμε τους δασκάλους να κάνουν χώρο για τις 
ιστορίες των παιδιών, με απλές ερωτήσεις να ρωτήσουν ποιό είναι το 
νόημα που έχουν δώσει οι ίδιοι σ’ αυτό που συμβαίνει.  
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Η σημασία της γλώσσας      
Οι λέξεις δημιουργούν κόσμους 
 
 Η σημασία της γλώσσας που χρησιμοποιούμε για την ενδυνάμωση των 

επαγγελματιών και των εξυπηρετούμενων. Η αξιωτική και καταξιωτική 
γλώσσα μπορεί και περιλαμβάνει την αξία μιας πράξης, μιας στάσης και 
ποιά είναι τα εφόδια που διαθέτει ο άνθρωπος και δεν χάνονται.  

 
 Μια γλώσσα που περιέχει το όλον του ανθρώπου, δηλαδή τις δυνάμεις 

και τις αδυναμίες του. Χωρητικότητα για τις αντιθέσεις μέσα στον 
άνθρωπο.  

 
 Γλώσσα καταφατική που υποδέχεται και δεν εξαιρεί τη διαφορετικότητα, 

δημιουργεί πλαίσιο αποδοχής και σεβασμού.  
 
Πόσο πλούσιο είναι να έχουμε τόσες διαφορετικές γλώσσες στον κόσμο. 
Υπάρχουν πάνω στη γη 7.102 γνωστές γλώσσες, οι 23 είναι δημοφιλέστερες, 
επικρατούν τα κινέζικα, ισπανικά και αγγλικά.  
Μιλάω τη γλώσσα μου, σημαίνει ζω στη γλώσσα και την κουλτούρα μου.  
 
 
Η ποιότητα της σχέσης που μας συνδέει με τους εξυπηρετούμενους και 
τους  συναδέλφους είναι το όχημα της πρόληψης 
 
 Λέγοντας σχέση εννοούμε τους δεσμούς που δημιουργούμε με τους 

άλλους. 
 
 Σύμφωνα με τη θεωρία του δεσμού (J. Bowlby) σχετιζόμαστε με βάση 

τους τρόπους που αναπτύξαμε στις πρώιμες σχέσεις μας με τους 
σημαντικούς άλλους (εμπιστοσύνη, πλησίασμα, συντονισμός, εγγύτητα, 
αποφυγή, συγχώνευση). 

 
 Σύμφωνα με τη συστημική θεωρία ανάλογα με τη θέση και το ρόλο μας 

στην οικογένεια τοποθετούμε τον εαυτό μας και συνδεόμαστε με τους 
άλλους στις ομάδες.  

 
 Υπάρχει πάντα χρόνος για επανόρθωση, αφού μέσα από διαλογικές 

πρακτικές μπορούμε να επανατοποθετήσουμε τον εαυτό μας στη σχέση, 
με άλλο περιεχόμενο και από άλλη θέση.  

 
 Το υποστηρικτικό δίκτυο στη δουλειά είναι καθοριστικός παράγοντας 

αποφυγής του burn out. 
 
Το νόημα συγκατασκευάζεται μέσα στη σχέση  με τον άλλο / άλλους 
 
 Συζητάμε, συμμετέχουμε σε διαλόγους για να μιλήσουμε, να ακούσουμε 

και να συμφωνήσουμε σε κοινά νοήματα. 
 
 Προκειμένου να συνεννοηθούμε χρειάζεται:  
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α) να μπούμε στην γλώσσα (και την πραγματικότητα) του άλλου για να 
καταλάβουμε τι εννοεί, ποιά είναι η θέση του και ποιά τα συναισθήματά του  
β) να μετακινηθούμε σε μία αναστοχαστική εξωτερική θέση από την οποία 
ακούμε τον άλλο και τον εαυτό μας ταυτόχρονα, για να παραχθεί μέσα από 
αυτήν η αποκαλούμενη δημιουργική κατανόηση (M. Bakhtin), νέα γνώση και 
νέα νοήματα, ώστε να προχωρήσουμε μαζί.  
 
 Το νόημα συντηρείται με τις ιστορίες που αφηγούμαστε για τον εαυτό 

μας, τις σχέσεις και τη δουλειά, διαμορφώνει και αναδομεί την 
προσωπική και επαγγελματική μας ταυτότητα.  

 
Συνοπτικά  
 

 Ο δεσμός και το νόημα είναι δύο βασικοί παράγοντες που 
μετασχηματίζουν το τραύμα, αυξάνουν την ανθεκτικότητα και αποτελούν 
πρόληψη για την ψυχική υγεία. 

 Η ποιότητα των σχέσεων, το νόημα που δίνουμε προσωπικά και το 
νόημα που συγκατασκευάζουμε με τους άλλους αυξάνουν την 
ανθεκτικότητα γιατί μας φέρνουν σ’ επαφή με τα αποθέματα που 
υπάρχουν μέσα μας.  

 
 
Η εσωτερικευμένη εικόνα του Άλλου ως ξένου  
 
 Ο άλλος υπάρχει μέσα μας.  
 Έχουμε προσλάβει την εικόνα του με τα αισθητήρια όργανα, μέσα στις 

πρώιμες σχέσεις και τις μετέπειτα, έχει αποτυπωθεί εμπειρικά στην 
ταυτότητά μας.  

 Ο άλλος ως έννοια είναι ένα κομμάτι του εαυτού μας, μια από τις φωνές 
που μας μιλάει.  

 Το βίωμα του πατέρα, της μητέρας, του αδερφού είναι το βίωμα του 
άλλου που υπάρχει μέσα μας.  

 Ο ξένος, ο διαφορετικός, ο εχθρός, υπάρχει επίσης μέσα μας στη 
βιωμένη εμπειρία μας.  

 Όσο ανακαλύπτουμε αυτές τις εσωτερικευμένες φωνές μέσα μας τόσο 
καλύτερα μπορούμε να συνδιαλαγούμε με ό,τι «ξένο», «παράξενο» και 
διαφορετικό συναντάμε στις σχέσεις μας, στη ζωή και τη δουλειά.  

 Όσο λιγότερο ξέρουμε αυτά τα στοιχεία του εαυτού μας τόσο λιγότερη 
ανοχή και αντοχή έχουμε, τα προβάλουμε στον Άλλο για να μειωθεί η 
αγωνία που μας δημιουργούν.  

 
 
Η διαφορετικότητα ως πηγή γνώσης και εμπλουτισμού  
 
 Ο Άλλος αποτελεί αυτόνομη οντότητα έξω από εμάς, που η 

μοναδικότητά του βασίζεται σε βιολογικούς και εξελικτικούς λόγους (H. 
Maturana). 
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  Γεννιόμαστε με την ικανότητα να υπάρχουμε αυτόνομα και ταυτόχρονα 
με την ανάγκη να ανήκουμε, να παραμένουμε συνδεδεμένοι σε σχέσεις 
εγγύτητας και αγάπης. 

 
  Αυτή η παράδοξη διττή ιδιότητα που στηρίζεται σε βιολογικούς και 

εξελικτικούς παράγοντες, οδήγησε το είδος μας στην ανάπτυξη της 
ευφυΐας και της γλώσσας.  

 
  Η ανάπτυξη της γλώσσας και της ευφυΐας χρειάστηκε για να 

συνυπάρχουμε ειρηνικά, που είναι η εγγενής ανάγκη του είδους μας, αντί 
να λύνουμε τις διαφορές μας πολεμικά, όπως πολλά από τα άλλα 
ανώτερα θηλαστικά στα οποία ανήκει το είδος μας.  

 
Η επιλογή μου να μιλάω για τη θεωρία του Maturana σχετίζεται πάλι με την 
ανακούφιση που μου δημιουργεί η αναφορά στην βιολογική βάση της 
ύπαρξής μας η οποία μπορεί να είναι ειρηνική και υπόσχεται την εν δυνάμει 
συνύπαρξη και σύμπλευση.  
 
Για να βγαίνουμε από τις φυλακές της κλειστότητας χρειάζεται να στραφούμε 
μέσα μας και ταυτόχρονα να παραμείνουμε συντροφικά συντονισμένοι με τους 
άλλους, όπου είναι ο κοινός μας προορισμός και το κοινό μας έργο κάθε 
φορά.  
 
«Καὶ ψυχὴ εἰ μέλλει γνώσεσθαι αὐτὴ νεἰς ψυχὴν αὐτὴ βλεπτέον: τὸν ξένο καὶ 
τὸν ἐχθρὸ τὸν εἴδαμε στὸν καθρέφτη. 
Εἰ μέλλει γνώσεσθαι αὐτήν, ἔλεγαν, εἰς ψυχὴν βλεπτέον, ἔλεγαν καὶ τὰ κουπιὰ 
χτυποῦσαν τὸ χρυσάφι τοῦ πελάγουμέσα στὸ ἡλιόγερμα». 
 
Γ. Σεφέρης, Αργοναύτες 
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4η Θεματική Ενότητα:  
«Εργαστήρια ζωής για παιδιά και εφήβους» 
Συντονίστρια: Α. Πασσά, Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνη ΚΔΑ Κίνησης 
«ΠΡΟΤΑΣΗ», Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Φορέα 
 

«Η αναγκαιότητα της δικτύωσης και της διεπιστημονικής 
διαχείρισης ενός περιστατικού: το παράδειγμα της πορείας 
ενός μέλους του Στεκιού Νέων»  
 
Β. Αισώπου, Χ. Γώγου, Ε. Αλαμπάνου, Μονάδα Κοινοτικής Παρέμβασης 
«Πήγασος», Ελλάδα 
 
 
Εισαγωγή 
 
Το Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ 
περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών πρόληψης, έγκαιρης 
παρέμβασης, θεραπείας και εκπαίδευσης. Απαρτίζεται από: 
1. Τον Τομέα Πρόληψης, που εξειδικεύεται σε δράσεις πρόληψης και 

έγκαιρης παρέμβασης. Αναπτύσσει δράσεις τόσο στη σχολική 
κοινότητα όσο και στην τοπική. 

2. Το ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ που προσφέρει υπηρεσίες έγκαιρης παρέμβασης 
και θεραπείας σε οικογένειες νέων που πειραματίζονται με τη χρήση 
ουσιών, ή αντιμετωπίζουν θέματα προβληματικής χρήσης διαδικτύου. 

3. Το Μεταβατικό Σχολείο Αθήνας που απευθύνεται τόσο σε μέλη του 
ΚΕΘΕΑ, όσο και σε άλλους οργανισμούς απεξάρτησης (18 ΑΝΩ, 
Ατραπός-ΟΚΑΝΑ, Θησέας) δίνοντας τους μια δεύτερη ευκαιρία 
επανασύνδεσης με την εκπαίδευση. 

 
ΣΤΕΚΙ ΝΕΩΝ (Κέντρο Κοινοτικής Παρέμβασης) 
 
Το ΣΤΕΚΙ ΝΕΩΝ, είναι ένα από τα μακροχρόνια προγράμματα πρόληψης και 
έγκαιρης παρέμβασης του Δικτύου Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης 
Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ. Απευθύνεται σε έφηβους και νέους της Αθήνας με 
προβλήματα και δυσκολίες κοινωνικού αποκλεισμού, παραβατικότητας, 
προσωπικά αδιέξοδα, περιστασιακή χρήση ουσιών. Είναι μια φιλική προς 
τους νέους υπηρεσία στο κέντρο της Αθήνας (Τσαμαδού 7, Εξάρχεια). 
Αποτελεί έναν πολυχώρο με μόνιμη και σταθερή λειτουργία, σημείο 
αναφοράς για νέα άτομα που ζουν σε ένα δύσκολο πλαίσιο ζωής. Καθημερινά 
πραγματοποιούνται διάφορες καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 
όπως μαγειρική, φωτογραφία, αλλά και ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες, που 
στόχο έχουν την ενίσχυση ενός υγιούς τρόπου ζωής. 
Στο ΣΤΕΚΙ συμμετέχουν νέοι 13-21 ετών με την απαραίτητη 
γραπτή συναίνεση των κηδεμόνων τους (για τους ανήλικους). 
Συγκεκριμένα το Στέκι Νέων περιλαμβάνει: 
 Δημιουργικές δραστηριότητες 
 Ομάδα ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης 
 Ατομικές συναντήσεις συμβουλευτικής με παιδιά, εφήβους και γονείς 
 Ομάδα γονέων 
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Το προφίλ των μελών του Στεκιού Νέων ποικίλει από τον μέσο έφηβο που 
έχει ανάγκη υποστήριξης στη διαδικασία διαμόρφωσης ταυτότητας μέχρι και 
εκείνου που ανήκει στην ομάδα υψηλού κινδύνου ως προς εξαρτητικές και 
άλλες παραβατικές συμπεριφορές. 
Η προσέλευση των μελών γίνεται κυρίως μέσα από τις ενημερωτικές 
συναντήσεις στα σχολεία της περιοχής καθώς και με διανομή προγράμματος 
στην γειτονιά. Επίσης αξιοποιούνται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα 
παλαιά μέλη φέρνουν καινούρια. Σημαντική είναι η συνεργασία με τα σχολεία 
της περιοχής όπου οι Δ/ντες ή/και καθηγητές παραπέμπουν μαθητές. 
Κατά τη διαδικασία εγγραφής και ένταξης των μελών στο πρόγραμμα, 
χρησιμοποιείται ημιδομημένο ερωτηματολόγιο. Μέσα από τις πληροφορίες 
που συλλέγονται από τους γονείς ή κηδεμόνες τους αλλά και από τα ίδια τα 
παιδιά, καθώς και από την πορεία τους μέσα στις ομάδες του προγράμματος, 
συχνά διαφαίνεται η ανάγκη για παραπομπή τους και δικτύωση με άλλες 
υπηρεσίες εντός ή εκτός ΚΕΘΕΑ. 
 
Ιστορικό 
 
Η Λίλα, ένα κορίτσι 13 ετών από το Μπαγκλαντές, ήρθε στο Στέκι Νέων τέλος 
Σεπτέμβρη 2013 μαζί με την μητέρα της προκειμένου να γραφτεί στις 
δραστηριότητες. Το κορίτσι ήρθε από παραπομπή του σχολείου στο οποίο 
φοιτούσε μέσω της καθηγήτριάς της, που γνώριζε το πλαίσιο. Αφού 
ενημερώθηκαν αναλυτικά για το εύρος των υπηρεσιών, έγινε η εγγραφή και η 
Λίλα ξεκίνησε. Στο Στέκι Νέων ήταν μέχρι τον Ιούνιο 2015. Όταν ήρθε 
φοιτούσε στην Β’ Γυμνασίου σε Διαπολιτισμικό Σχολείο. 
Στο ιστορικό που δόθηκε από την μητέρα δεν αναφέρθηκε κάποιο πρόβλημα 
υγείας ή κάποια/ες συμπεριφορές που να εγείρουν ανησυχία και να χρήζουν 
προσοχή. 
Η οικογένεια αποτελείται από τους γονείς (τότε 39 χρονών και 47 χρονών) και 
έναν μεγαλύτερο αδερφό (τότε 19 ετών), όπου μιλάνε μπαγκλετεσιανά και 
σχεδόν καθόλου ελληνικά. Έχουν ένα mini market στο κέντρο της Αθήνας. Η 
μητέρα έχει κάνει εγχείρηση στα νεφρά και κάνει αιμοκάθαρση. 
Όσον αφορά στην εμφάνιση της Λίλα, ντυνόταν συνήθως με μαύρα ρούχα, 
μακριά μαλλιά και αρκετές φορές βαμμένα νύχια σε σκούρα χρώματα. 
Όσον αφορά στις φιλίες, η ίδια ανέφερε ότι δεν ήταν πολύ κοινωνική και είχε 
δυο στενές φίλες από το σχολείο της. 
Σχετικά με την επίδοσή της στο σχολείο, ήταν καλή μαθήτρια (Μ.Ο. 17,5) και η 
ίδια πιστεύει ότι θα μπορούσε και καλύτερα. Υπάρχουν μαθήματα που της 
αρέσουν και κάποια στα οποία δεν δίνει καθόλου σημασία. 
Στον ελεύθερο χρόνο της αρέσει να διαβάζει βιβλία κυρίως φαντασίας και 
μυθιστορήματα. 
 
Πορεία της έφηβης 
 
Οι ομάδες στις οποίες δήλωσε συμμετοχή ήταν μαγειρική, ζωγραφική και 
κινηματογράφου. 
Τον πρώτο καιρό η Λίλα παρακολουθούσε τις ομάδες χωρίς να είναι ιδιαίτερα 
συμμετοχική. Με την πάροδο του χρόνου και μέσα από την σχέση που άρχισε 
να αναπτύσσεται είτε με τις εθελόντριες των δημιουργικών ομάδων που 
συμμετείχε είτε με τα στελέχη του Στεκιού Νέων, η Λίλα άρχισε να ανοίγεται 
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και να εκμυστηρεύεται. Μέσα από την ομάδα ζωγραφικής, που της άρεσε 
ιδιαίτερα και είχε ταλέντο, αλλά και στην ομάδα ψυχοκοινωνικής εκπαίδευσης, 
που πραγματοποιείται μια φορά τη βδομάδα άρχισε να διακρίνεται ότι η Λίλα 
είχε ιδιαίτερη ενασχόληση με το θέμα του θανάτου. Ζωγράφιζε και 
δημιουργούσε ρόλους όπου ο ήρωας στο τέλος πέθαινε. 
Στις ατομικές συναντήσεις, η Λίλα μιλούσε για θανάτους που συμβαίνουν σε 
φίλους της και η ίδια δεν ήξερε τι να τους πει. Ήθελε να τους βοηθήσει αλλά 
φοβόταν ότι δεν έλεγε τα σωστά λόγια και μήπως έτσι τους έκανε κακό. 
Ανέφερε ότι δεν είχε καλές σχέσεις με τους γονείς της, θεωρεί ότι δεν την 
εμπιστεύονται. Η εικόνα που είχε για τους γονείς της ήταν ότι ήταν πολύ 
αυστηροί μαζί της, με την μαμά της δεν μπορεί να μιλήσει για σοβαρά 
ζητήματα και όσο για τον πατέρα της πίστευε ότι δεν την ξέρει σαν άτομο και 
την υποτιμάει. Μάλιστα, έλεγε, ότι κάποιες μέρες αισθανόταν πεσμένη και ότι 
παλιά σκεφτόταν να κάνει κακό στον εαυτό της. 
 
Ενέργειες 
 
Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τα παραπάνω, διαφάνηκε η ανάγκη για περαιτέρω 
διερεύνηση και αξιολόγηση της κατάστασης. Αρχικά, η περίπτωση της Λίλα 
ανοίχθηκε στο τμήμα και εξετάστηκαν όλες οι πληροφορίες που δόθηκαν και 
από τους εθελοντές. Στη συνέχεια ήρθε σε εποπτεία με την τότε Υπεύθυνη το 
Δικτύου αρκετές φορές προκειμένου να γίνει σωστή διαχείριση και η 
κατάλληλη παραπομπή με στόχο την αξιολόγηση της έφηβης με βάση τα 
στοιχεία που υπήρχαν. 
Παράλληλα έγιναν πολλές προσπάθειες τηλεφωνικής επικοινωνίας με την 
οικογένεια όπου οι δυσκολίες που προέκυψαν είχαν να κάνουν είτε με την μη 
απόκριση είτε με την γλώσσα επικοινωνίας. Για αρκετούς μήνες έγιναν 
επανειλημμένες τηλεφωνικές κλήσεις προς την οικογένεια στις οποίες δεν 
ανταποκρίνονταν. Στις ελάχιστες που απαντούσαν, υπήρχε μεγάλη δυσκολία 
με την γλώσσα. Ακόμα και όταν κάπως ξεπερνιόταν και αυτή η δυσκολία, 
προέκυπτε θέμα στην συνάντηση της οικογένειας με τα στελέχη προκειμένου 
να συζητηθεί το θέμα της Λίλας, όπου δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν. 
Το περιστατικό τέθηκε προς συζήτηση και στη ολομέλεια του Δικτύου 
προκειμένου να εξεταστούν κα άλλες πλευρές και να υπάρξουν και άλλες 
προτάσεις/επιλογές. 
Τέθηκε θέμα και ετοιμάστηκε επιστολή που θα μπορούσε να σταλθεί σχετικά 
με την ενημέρωση της οικογένειας για την περίπτωση της Λίλας και την 
παραπομπή της σε Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο του ΚΕΘΕΑ για να 
πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση της κατάστασής της. 
 
Παραπομπή 
 
Όταν επιτεύχθηκε η επικοινωνία με την οικογένεια και ήρθε ο πατέρας της 
Λίλας, ενημερώθηκε και έδωσε την άδεια να παραπεμφθεί για εκτίμηση και 
αξιολόγηση στα Πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα ΚΕΘΕΑ. 
Το κορίτσι πραγματοποίησε δυο συναντήσεις με την παιδοψυχίατρο του 
Κέντρου, όπου κάθε φορά συνοδευόταν από στέλεχος του ΚΕΘΕΑ και όχι 
από κάποιον γονέα. Η οικογένεια δεν είχε καμιά εμπλοκή σε αυτή τη 
διαδικασία. 
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Εκτίμηση - Αποτελέσματα 
 
Σύμφωνα με την εκτίμηση της παιδοψυχίατρου, η Λίλα δεν παρουσίαζε κάτι 
ανησυχητικό. Η συμπτωματολογία που ανέπτυξε φαινόταν ότι σχετιζόταν 
μεταξύ άλλων με τη θρησκεία, την καταγωγή της και τα οικογενειακά 
δυναμικά. Μάλιστα τα συμπτώματα αυτά είχαν αρχίσει να υποχωρούν τους 
τελευταίους μήνες, ωστόσο παράμενε κλειστή και αρκετά απομονωμένη, με 
σχετικά κακή εικόνα εαυτού και αρκετές φοβίες (μεταφυσικού και 
θρησκευτικού κυρίως περιεχομένου). 
Προτάθηκε η συστηματική ψυχοθεραπευτική υποστήριξή της, η συμμετοχή 
της σε ομάδες δραστηριοτήτων και η συμβουλευτική των γονέων της. Ακόμη 
συστήθηκε η μαθησιακή της αξιολόγηση από τα ΚΔΑΥ και η ίδια περιέγραφε 
στοιχεία ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. 
 
Μετέπειτα πορεία 
 
Οι γονείς της Λίλα ενημερώθηκαν σχετικά με την διάγνωση της 
παιδοψυχιάτρου αλλά δεν ακολούθησαν κάποια θεραπευτική διαδικασία 
όπως προτάθηκε. Το κορίτσι παρέμεινα για λίγο χρονικό διάστημα ακόμα στο 
Στέκι Νέων και στη συνέχεια σταμάτησε. 
 
Συμπεράσματα 
 
Η εμπειρία της Λίλα αναδεικνύει την σημασία αφενός ότι ο σημερινός 
έφηβος/η έχει πολύπλοκες, διαφορετικές και διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες 
και αφετέρου για να καλυφθούν αυτές χρειάζεται η αξιοποίηση διαφορετικών 
υπηρεσιών ώστε να τύχει της καλύτερης και αποτελεσματικότερης 
αντιμετώπισης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνεργασία και συναίνεση 
της οικογένειας. 
Οι γνώσεις των στελεχών πρόληψης δεν επαρκούν πλέον να καλύψουν τις 
διαφορετικές και πολυεπίπεδες αυτές ανάγκες των εφήβων. Γίνεται φανερή 
και ξεκάθαρη η ανάγκη για ένα πιο διευρυμένο δίκτυο υπηρεσιών καθώς δεν 
επαρκή η μονοδιάστατη αντιμετώπιση. Κρίνεται σημαντική η καλή συνεργασία 
και παραπομπή με άλλα εξιδεικευμένα πλαίσια για την περαιτέρω κάλυψη των 
αναγκών του εφήβου/ης. 
Τέλος, λόγω της κρίσης πολλές δομές καταργούνται ή κάποιες άλλες 
υπολειτουργούν με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία στην επικοινωνία και 
στην άμεση εξυπηρέτηση είτε πρόκειται για εκτίμηση/αξιολόγηση είτε για 
συμβουλευτική/θεραπεία. 
 
 

«Η λειτουργία του μοντέλου της εκπαίδευσης ομοτίμων στο 
καλοκαιρινό πρόγραμμα του Στεκιού Νέων. Αποτελέσματα και 
εκτιμήσεις»  
 
Χ. Γώγου, Β. Αισώπου, Ε. Αλαμπάνου, Μονάδα Κοινοτικής Παρέμβασης 
«Πήγασος», Ελλάδα 
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Εισαγωγή 
 
Στην παρακάτω εισήγηση στόχος είναι να αναδυθούν τα κυριότερα σημεία της 
εμπειρίας του μοντέλου εκπαίδευσης ομοτίμων όπως αξιοποιήθηκε κατά την 
περίοδο του Καλοκαιρινού προγράμματος τον Ιούλιο του 2017 στο πλαίσιο 
των υπηρεσιών του Στεκιού Νέων της Μονάδας Κοινοτικής Παρέμβασης 
ΠΗΓΑΣΟΣ του ΚΕΘΕΑ. Το Στέκι Νέων παρέχει μια ποικιλία δραστηριοτήτων 
για απασχόληση των νέων στον ελεύθερο χρόνο τους ώστε να είναι 
δημιουργικός και να συμβάλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που τους βοηθούν 
στην ωρίμανση και στην κοινωνικοποίησή τους. 
 
Το καλοκαιρινό πρόγραμμα 
 
Το Καλοκαιρινό Πρόγραμμα είναι μία προληπτική δράση που απευθύνεται σε 
παιδιά και εφήβους 10 - 21 ετών. Στόχος του προγράμματος είναι η 
δημιουργική απασχόληση των παιδιών κατά την περίοδο ενός μηνός των 
καλοκαιρινών διακοπών και η ταυτόχρονη ανάπτυξη και καλλιέργεια ατομικών 
και κοινωνικών δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα διέπεται από τις βασικές αρχές 
του Στεκιού Νέων  και ακολουθεί το πρότυπο υλοποίησης των δράσεών του 
συνδυαστικά με το μοντέλο της εκπαίδευσης ομοτίμων  (peer-education) το 
οποίο και θα παρουσιαστεί στη συνέχεια. 
 
Δομή του καλοκαιρινού προγράμματος 
 
Το καλοκαιρινό πρόγραμμα είναι δομημένο σε δύο ζώνες πρωινή και 
απογευματινή οι οποίες αντιστοιχούν σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Η 
πρωινή στα παιδιά και η απογευματινή στους εφήβους. Στόχος είναι να 
δοθούν στους συμμετέχοντες εναλλακτικές δραστηριότητες ως επιλογή οι 
οποίες καλύπτουν το πρόγραμμά τους σε καθημερινή βάση από την 13.00-
17:00 για τις ηλικίες 10-12 ετών και από τις 15:00-19:00 για τους πιο 
μεγάλους εφήβους (13-21ετών). Οι δραστηριότητες οργανώνονται με βάση το 
ενδιαφέρον των παιδιών και της προσφοράς εθελοντικής εργασίας που 
υπάρχει κάθε φορά.  Οι δραστηριότητες συντονίζονται από εθελοντές οι 
οποίοι επιλέγονται με μια σειρά από κριτήρια όπως κατάρτιση, διαθεσιμότητα 
και δέσμευση, διάθεση και λαμβάνουν τη βασική εκπαίδευση γύρω από τις 
εξαρτήσεις, τη φιλοσοφία και τις αρχές του φορέα, καθώς και ενημέρωση 
σχετικά με τους στόχους του προγράμματος και το ρόλο τους μέσα σε αυτόν. 
Οι δραστηριότητες πλαισιώνονται από την υποχρεωτική ομάδα 
«συζητήσεων». Η συγκεκριμένη ομάδα ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης έχει ως 
στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών και ατομικών δεξιοτήτων που συμβάλλουν 
στην ωρίμανσή τους, στην ικανότητά τους να κάνουν συνειδητές και 
υπεύθυνες επιλογές. Παράλληλα ενισχύεται η ομαδικότητα και η συνεργασία 
μεταξύ των μελών απαραίτητα στοιχεία για την εύρυθμη λειτουργία των 
υπόλοιπων ομάδων/ δραστηριοτήτων. Η θεματολογία της ομάδας είναι 
ποικίλη και ακολουθεί τόσο τους άξονες σχεδιασμού (όπως επικοινωνία, 
συνεργασία, σχέσεις με το άλλο φύλο, σχέσεις στην οικογένεια κ.ά.) όσο και 
τις ανάγκες των μελών της ομάδας όπως αυτές αναδύονται. 
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Γιατί επιλέχθηκε το μοντέλο της εκπαίδευσης ομοτίμων. 
 
Όπως αναφέρει η Μαλικιώση η εκπαίδευση ομηλίκων διέπεται από τις αρχές 
του αμοιβαίου σεβασμού, της υπευθυνότητας και της κατανόησης (Μαρία 
Μαλικιώση - Λοΐζου, 2014). Γενικά η όλη φιλοσοφία του μοντέλου 
εκπαίδευσης ομοτίμων στηρίζεται στην αρχή της συνεργατικής μάθησης και 
της καλλιέργειας φιλικών σχέσεων μεταξύ ομήλικων ατόμων. Στόχος του 
καλοκαιρινού προγράμματος του ήταν να δώσει την ευκαιρία στα παλαιότερα 
μέλη να αναλάβουν νέους ρόλους στους οποίους θα δοκίμαζαν καινούριες 
αρμοδιότητες, νέες ευθύνες, και θα έβλεπαν τον εαυτό τους διαφορετικά. 
Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε προς αξιοποίηση το μοντέλο εκπαίδευσης 
ομοτίμων ώστε να δοθεί η ευκαιρία ανάπτυξης ενός καινούριου ρόλου. Οι 
έφηβοι είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν ειλικρινείς, φιλικές σχέσεις με τα 
υπόλοιπα μέλη του Στεκιού μέσα από το ρόλο του συντονιστή. 
Όπως αναφέρεται και στο εγχειρίδιο για την εκπαίδευση των ομοτίμων (Youth 
Peer Education Toolkit, 2005) το μοντέλο εκπαίδευσης ομοτίμων μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ολόκληρο ή μέρος σε προγράμματα πρόληψης των 
εξαρτήσεων, καλλιέργειας ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, επίλυσης 
συγκρούσεων. Τα οφέλη είναι πολλά για τους εμπλεκόμενους τόσο τους 
εφαρμοστές όσο και τους αποδέκτες. Οι έφηβοι που αναλαμβάνουν 
υπευθυνότητα σε αυτή τη θέση αναπτύσσουν αυτοεκτίμηση, επικοινωνιακές, 
και ηγετικές δεξιότητες, ενσυναίσθηση, κριτική σκέψη, διαχείριση 
συναισθημάτων. Λειτουργούν ως θετικά μοντέλα για τα μικρότερη ή/και ίσης 
ηλικίας παιδιά και μπορούν καλύτερα να μεταδώσουν αρχές, αξίες και 
μηνύματα στην ομάδα των ομοτίμων. 
Το μοντέλο εκπαίδευσης ομοτίμων βάσει του οποίου λειτουργεί το Στέκι Νέων 
του Δικτύου Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ, 
αξιοποιήθηκε στο πλαίσιο του Καλοκαιρινού προγράμματος για νέους για 
πρώτη φορά το 2012 πιλοτικά και από τότε κάθε χρόνο λειτουργεί στο 
καλοκαιρινό πρόγραμμα. 
 
Καλοκαιρινό πρόγραμμα 2017 
 
Το εργαστήριο σχεδιάστηκε για να εκπαιδεύσει βιωματικά νέους που ήδη 
συμμετείχαν στο Στέκι Νέων από την ημέρα έναρξή του. Στόχος ήταν οι νέοι 
αυτοί να αποτελέσουν μια ενδιάμεση ομάδα -«την ομάδα συντονιστών»- 
ανάμεσα στους εθελοντές /εκπαιδευτές και στους συμμετέχοντες, παιδιά και 
εφήβους. 
Ύστερα από ενημέρωση στην ομάδα νέων του Στεκιού προτάθηκε σε 11 μέλη 
που είχαν δέσμευση, διάθεση και ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο 
καλοκαιρινό πρόγραμμα να διερευνήσουν την πιθανότητα να γίνουν 
συντονιστές στην ομάδα του καλοκαιρινού προγράμματος. 
Ανταποκρίθηκαν θετικά οι 5 οι οποίοι και πέρασαν από ατομική συνέντευξη 
σχετικά με το πώς και το γιατί θέλησαν να αναλάβουν αυτή την ευθύνη. Οι 
ηλικίες των υποψηφίων κυμαίνονταν από τα 13 έως τα 18 έτη. 
Στη συνέχεια σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε 6ωρο βιωματικό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε σε δύο ημέρες. Ο σχεδιασμός του 
εκπαιδευτικού προγράμματος είχε ως βασικούς στόχους: 
 Να κατανοήσουν το μοντέλο εκπαίδευσης, 
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 να συνειδητοποιήσουν το ρόλο τους τόσο σε σχέση με την ομάδα 
παιδιών και εφήβων όσο και σε σχέση με τους εθελοντές, 

 να αναγνωρίσουν δεξιότητες που έχουν και να εστιάσουν στην 
καλλιέργεια αυτών, 

 να αναπτύξουν ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες όπως: αυτοεκτίμηση, 
αυτοπεποίθηση, επικοινωνία, ενεργητική ακρόαση, συνεργασία, 
ομαδικότητα, 

 να κατανοήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδας παιδιών και 
εφήβων που συμμετέχουν στο Καλοκαιρινό πρόγραμμα, 

 να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά της ομάδας εθελοντών, 
 να γίνει διερεύνηση πιθανών δυσκολιών, 
 να γίνει προετοιμασία και οργάνωση σε πρακτικό επίπεδο: διαχωρισμός 

αρμοδιοτήτων, προσδιορισμός συγκεκριμένου ρόλου. 
Για την καλύτερη εκτίμηση των αναγκών των μελών αλλά και των 
αποτελεσμάτων δόθηκε ερωτηματολόγιο πριν από την εκπαίδευση και μετά. 
Το ερωτηματολόγιο είχε στόχο την αυτοπαρατήρηση και τον αναστοχασμό 
των παιδιών πριν και μετά την εμπειρία της εκπαίδευσης και της εφαρμογής 
του καλοκαιρινού προγράμματος, αναφορικά με συγκεκριμένες δεξιότητες που 
κρίθηκε σκόπιμο να τονιστούν. Ο διττός χαρακτήρας των ερωτήσεων 
αφορούσε τόσο στην γνωστική επεξεργασία των εννοιών τόσο και την αυτό-
αξιολόγηση για το κατά πόσο διαθέτουν αυτό το χαρακτηριστικό. Στόχος ήταν 
να μπουν σε μια εσωτερική διεργασία αναστοχασμού γύρω από το ρόλο τους, 
την προσωπικότητά τους, τους προσωπικούς στόχους ανάπτυξης σε σχέση 
με την υπευθυνότητα που τους δινόταν. 
Διαφάνηκε ότι οι έφηβοι ήταν αρκετά αυστηροί στην κρίση τους ως προς τις 
δεξιότητές τους. Έδειχναν χαμηλή αυτοεκτίμηση, μεγάλο άγχος για το 
πρόγραμμα αλλά και μεγάλη χαρά για την ευκαιρία και την εμπιστοσύνη που 
τους δινόταν. 
 
Αναλυτική παρουσίαση της εκπαίδευσης 
 
1

η
 ημέρα 

 Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας αξιοποιήθηκαν βιωματικές 
δραστηριότητες γνωριμίας και δημιουργίας εκπαιδευτικού πλαισίου 
(group-forming). Τα συγκεκριμένα παιδιά ήταν εξοικειωμένα με την 
λειτουργία της ομάδας ως μέλη του Στεκιού Νέων. 

 Συζητήθηκαν οι προσδοκίες τους και έγινε παρουσίαση του 
εκπαιδευτικού προγράμματος στο σύνολό του. Στη συνέχεια 
παρουσιάστηκε το μοντέλο του peer-education, τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματά του. Η παρουσίαση έγινε μέσα από συμμετοχική 
συζήτηση και καταγραφή των απαντήσεών τους. Αναλύσαμε τους 
περιορισμούς της τεχνικής και τα πιθανά μειονεκτήματα. 

 Έγινε σύνδεση του μοντέλου με το Καλοκαιρινό πρόγραμμα και ακόμα 
πιο συγκεκριμένα με το ρόλο τους. 

 
2η ημέρα 
 Στόχος για αυτό το μέρος της εκπαίδευσης ήταν τα μέλη της ομάδας 

μέσα από δραστηριότητες να καλλιεργήσουν δεξιότητες όπως 
επικοινωνία, ομαδικότητα, εμπιστοσύνη. Αξιοποιήθηκαν τεχνικές 
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εμψύχωσης, θεατρικού παιχνιδιού, ομαδικής συζήτησης και 
αναστοχασμού. 

 Κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ομάδας των 
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα όπως: ηλικιακές διαφορές, διερεύνηση 
κινήτρων, διαφορετικότητα, αποδοχή, σύνδεση και ομαδικότητα. 

 Σε αυτό το μέρος εστιάσαμε στην ευθύνη και στο ρόλο του συντονιστή 
μέσα στο καλοκαιρινό πρόγραμμα. 

 Κλείσιμο και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος. 
 
Περιορισμοί - δυσκολίες 
Οι περιορισμοί και οι δυσκολίες που φάνηκε να δυσχεραίνουν το πρόγραμμα 
ήταν ο αριθμός των ατόμων που συμμετείχαν. Μία δυσκολία φαίνεται ότι ήταν 
 το συγκεκριμένο διάστημα - Ιούλιος - που πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα. 
Πολλά παιδιά ακολουθούν τους γονείς και δεν είναι διαθέσιμα αυτό το 
διάστημα ή έχουν άλλες υποχρεώσεις - κατασκηνώσεις. Προσκόπους, κ.λπ. - 
αυτό έχει ως επακόλουθο να μην συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός 
συμμετεχόντων. 
Ένας δεύτερος περιορισμός είναι η μικρή χρονική περίοδος κατά την οποία 
αναλαμβάνουν αυτό το ρόλο και το σύντομο χρονικό διάστημα της 
εκπαίδευσης. 
 
Συμπεράσματα 
 
Όπως προαναφέρθηκε αυτό το μοντέλο εκπαίδευσης βοηθά τόσο αυτούς που 
δέχονται τις υπηρεσίες των ομότιμων εκπαιδευτών όσο και τους ίδιους τους 
εκπαιδευτές/συντονιστές στην ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων οι οποίες αξιοποιούνται για τη διαμόρφωση της ταυτότητας κατά 
την περίοδο της «αναδυόμενης ενηλικίωσης» (Raphael & Dohrenwend, 1987). 
Διαπιστώθηκε στην πράξη ότι «τα οφέλη που αποκομίζουν οι ίδιοι οι 
σύμβουλοι ομηλίκων από τη συμμετοχή τους, περιλαμβάνουν: μεγαλύτερη 
αυτό-πεποίθηση και αυτό-εκτίμηση (Switzer & Simmons, Dew, Regalski & 
Wang, 1995), μεγαλύτερη αίσθηση ευθύνης, μεγαλύτερη εκτίμηση για τους 
συνανθρώπους τους, μεγαλύτερη ικανοποίηση αλλά και μεγάλη ικανοποίηση 
γιατί μαθαίνουν τρόπους καλύτερης διαχείρισης συγκρούσεων (Cowie & 
Jennifer, 2008. Stanley & McGrath, 2006), αυθόρμητης αναζήτησης βοήθειας 
χωρίς ενδοιασμούς, όταν χρειάζεται (Bandura, Millard, Peluso & Ortman, 
2000)». 
Η όλη εμπειρία φάνηκε να είναι θετική. Οι έφηβοι ανέπτυξαν σχέσεις με τα 
υπόλοιπα μέλη της ομάδας, καλλιεργήθηκαν οι δεξιότητες της αυτοεκτίμησης, 
της συνεργασίας, της ομαδικότητας. Αναστοχάστηκαν γύρω από την 
προσωπικότητά τους και τον  εαυτό τους και είδαν ότι μπορούσαν να 
λειτουργήσουν σε θέση ευθύνης. Λειτούργησαν με ενσυναίσθηση 
αξιοποιώντας την ενεργητική ακρόαση και απέκτησαν μεγαλύτερη 
ενημερότητα ως προς τα συναισθήματά τους. 
Το μοντέλο εκπαίδευσης ομοτίμων είναι ένα ευέλικτο μοντέλο που λειτουργεί 
αμφίδρομα -και για την ομάδα των συντονιστών και για την ομάδα των 
συμμετεχόντων- με θετικά αποτελέσματα. 
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Γ. Δροσοπούλου, Α. Πασσά, Μ. Γιαζκουλίδου, «Πρόταση» Κίνηση για έναν 
άλλο τρόπο ζωής, Πάτρα, Ελλάδα 
 
Ανάγκες κοινότητας και σκοποί προγραμμάτων  
 
Από το 1993 οπότε και ιδρύθηκε το ΚΔΑ της Κίνησης “ΠΡΟΤΑΣΗ”, ο κύριος 
σκοπός του ήταν να παρέχει ευκαιρίες σε παιδιά και εφήβους, μέσα από 
εναλλακτικές προτάσεις, ώστε να αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
τον ελεύθερο χρόνο τους, με γνώμονα την ψυχαγωγία, την προσωπική 
ανάπτυξη και τη δημιουργική έκφραση. Η συμμετοχή στις ομάδες του ΚΔΑ 
αποτέλεσε από την αρχή έναν ιδανικό χώρο υλοποίησης ιδεών, συνεργατικού 
πνεύματος και άρα ένα ασφαλές περιβάλλον «εξάσκησης» στο σχετίζεσθαι 
και καλλιέργειας της αίσθησης του ανήκειν. Ο σκοπός αυτός υπηρετεί το 
βασικό πυλώνα της πρόληψης και της φιλοσοφίας της Κίνησης “ΠΡΟΤΑΣΗ”, 
δηλαδή την παραδοχή πως η ενεργός συμμετοχή σε τέτοιου περιεχομένου 
ομάδες αυξάνει τους προστατευτικούς παράγοντες γύρω από τους νέους, 
ελαχιστοποιώντας παράλληλα τους παράγοντες κινδύνου και την ανάπτυξη 
παθητικών και εξαρτητικών συμπεριφορών. 
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Ερχόμενοι στο σήμερα και αφουγκραζόμενοι τις σύγχρονες ανάγκες που 
έχουν αναδυθεί ιδιαίτερα εν μέσω της κοινωνικοοικονομικής κρίσης, τα 
προγράμματα «ΠΛΟΥΤΟΣ» (Παιδαγωγική Λειτουργία Ομάδων 
ένα Υποδειγματικό Ταξίδι στην Ουσιαστική Συνύπαρξη) και «ΠΡΟ-ΝΟΙΑ» 
(ΠΡΟτείνω γιατί ΝΟΙΑζομαι) ήρθαν να πλαισιώσουν τη λειτουργία του ΚΔΑ 
και να επεκτείνουν ακόμα περισσότερο το έργο του, στηριζόμενα πάντα στις 
αρχές και τη φιλοσοφία του φορέα. Βρισκόμαστε σε μία εποχή όπου οι 
κοινωνικοί δεσμοί έχουν χαλαρώσει, η επιβίωση αποτελεί καθημερινό 
ζητούμενο για χιλιάδες οικογένειες, οι δυνατότητες για συναντήσεις έξω από 
εμπορευματικά/καταναλωτικά πλαίσια έχουν μειωθεί δραματικά και η 
ανασφάλεια έχει επηρεάσει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας 
ατομικά αλλά και ως κοινωνικά υποκείμενα. Υπό αυτό το πρίσμα, οι 
παρεμβάσεις πρόληψης κρίνονται εξαιρετικά αναγκαίες έως και επείγουσες 
και ο σχεδιασμός τους χρειάζεται να επαναπροσδιορίζεται με ευελιξία για να 
είναι συμβατός με τα νέα δεδομένα. Τα εγχειρήματα «ΠΛΟΥΤΟΣ» και «ΠΡΟ-
ΝΟΙΑ» λοιπόν, ήρθαν να εμπλουτίσουν και να συστηματοποιήσουν την ήδη 
υπάρχουσα εμπειρία διευκολύνοντας τη συμμετοχή και σε παιδιά που 
προέρχονται από οικογένειες με χαμηλό οικονομικό υπόβαθρο, για παιδιά 
που είναι πιο ευάλωτα στην υιοθέτηση εξαρτητικών συμπεριφορών, αλλά και 
για παιδιά που βιώνουν την περιθωριοποίηση καθημερινά, λόγω ειδικών 
συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων (παιδιά μεταναστών, παιδιά με αναπτυξιακές 
δυσκολίες, παιδιά με ψυχικές διαταραχές). 
Κεντρικός σκοπός του έργου των προγραμμάτων  ήταν τα σημερινά παιδιά 
μέσω διαδικασιών άτυπης εκπαίδευσης να γίνουν οι αυριανοί ενεργοί και 
υπεύθυνοι πολίτες με δυνατότητα κριτικής σκέψης και λήψης κατάλληλων 
αποφάσεων. Αυτό αποτελεί την πρόληψη των εξαρτήσεων και κάθε επιζήμιας 
συμπεριφοράς προς τον εαυτό τους και την κοινότητα. Παράλληλα 
προετοιμάζει τα παιδιά να ζήσουν σε συνθήκες αποδοχής της 
διαφορετικότητας και ειρηνικής συνύπαρξης. 
Το πρόγραμμα «ΠΛΟΥΤΟΣ» διήρκησε από τον Οκτώβριο του 2014 έως τον 
Απρίλη του 2016, χρηματοδοτούμενο μερικώς από το EEA Grants (Νορβηγία, 
Ισλανδία, Λιχτενστάιν), στο πλαίσιο του προγράμματος «Είμαστε Όλοι 
Πολίτες» του οποίου το γενικό συντονισμό στην Ελλάδα είχε το Ίδρυμα 
Μποδοσάκη. 
Το πρόγραμμα «ΠΡΟ-ΝΟΙΑ» διήρκησε από τον Οκτώβρη του 2016 έως τον 
Οκτώβρη του 2017, μετά από δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 
 
Μεθοδολογία 
 
Και τα δύο προγράμματα βασίστηκαν στην ίδια μεθοδολογία για την 
υλοποίησή τους, με τη μόνη διαφορά πως το πρόγραμμα «ΠΡΟ-ΝΟΙΑ» ήρθε 
να επεκτείνει ακόμα περισσότερο την απεύθυνση αλλά και να φέρει κάποιες 
διορθωτικές κινήσεις που κρίθηκαν απαραίτητες από την προηγούμενη 
εμπειρία του «ΠΛΟΥΤΟΣ». 
 
Α) Τα κοινά σημεία εντοπίζονται παρακάτω: 
 Σεμινάριο εκπαίδευσης στην εμψύχωση άνεργων πτυχιούχων για 

τη στελέχωση στη συνέχεια των θέσεων εμψυχωτών 
 Καθημερινή λειτουργία ομάδων. Μοντέλο ανοικτών και μικτών 

ομάδων 
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 Σεμινάρια για γονείς και για εκπαιδευτικούς 
 Προγράμματα ημέρας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου-

δικτύωση με σχολεία της πόλης 
 Υπηρεσία ΔΕΞΑΜΕΝΗ (ιδιώτες γιατροί, εκπαιδευτικοί κλπ που 

προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους) 
 Ατομική συμβουλευτική σε γονείς και εφήβους 
 Ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση: βιωματική μάθηση, ομαδικό έργο. 

Τα εργαστήρια σχεδιάζονταν με τέτοιο τρόπο που να υπηρετούν τις 
ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε μοναδικής ομάδας, 
προσαρμόζονταν ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με τη δυναμική και τα νέα 
δεδομένα που τυχόν προέκυπταν στην ομάδα, χρησιμοποιούσαν 
ποικίλες μορφές έκφρασης και τεχνικές τέτοιες που να ενισχύουν τη 
δημιουργικότητα και εκκινούσαν από το βίωμα στο «εδώ και τώρα» με 
σκοπό να φτάσουν προοδευτικά στην κατανόηση της εμπειρίας και τέλος 
στη γενίκευση/εξαγωγή συμπερασμάτων. Όλες αυτές οι διαδικασίες και 
το μοίρασμα ευνοούσαν τους δεσμούς της ομάδας, πρόσφεραν 
καθημερινά μαθήματα συνύπαρξης και έδιναν διαρκώς τροφή για να 
ζωντανεύει και να προσαρμόζεται το συμβόλαιο της κάθε ομάδας, 
δηλαδή η συμφωνία εκείνη που θα προστάτευε τη συνοχή και θα 
διευκόλυνε το έργο της. Οι εμψυχωτές των ομάδων λειτουργούσαν 
διευκολυντικά και όχι δασκαλοκεντρικά, βασιζόμενοι στην αρχή πως η 
συμμετοχή και η ευθύνη είναι εκείνα τα βασικά στοιχεία που θα 
δημιουργήσουν ένα στέρεο έδαφος στο οποίο θα μπορέσει να ανθίσει 
μία ισχυρή και ανεξάρτητη προσωπικότητα. 

 
Β) Τα σημεία στα οποία το πρόγραμμα «ΠΡΟ-ΝΟΙΑ» διαφοροποιήθηκε από 
το «ΠΛΟΥΤΟΣ»: 
 Στις δύο ήδη υπάρχουσες εργαζόμενες εμψυχώτριες προστέθηκαν 

άλλες τρεις. Χάρη σ’ αυτό, οι ομάδες που λειτούργησαν σε εβδομαδιαία 
βάση από 4 έγιναν 6. 

 Αυξήθηκε το ηλικιακό φάσμα (4-17 έτη), αφού εντάχθηκαν στις 
καθημερινές ομάδες και οι ηλικίες 4-6, οι οποίες μέχρι πρότινος 
συμμετείχαν σε ομάδα μόνο μία φορά το μήνα υπό το συντονισμό των 
εθελοντών εμψυχωτών του φορέα. 

 Διατηρήθηκε το μοντέλο των μικτών ομάδων, όμως θεωρήθηκε σκόπιμο 
να συσταθεί μία νέα μικρή και πιο κλειστή ομάδα αποκλειστικά για παιδιά 
με αναπτυξιακές δυσκολίες ( αυτισμός, Asperger, σύνδρομο Down, 
οριακή νοημοσύνη, τύφλωση, κώφωση). Η ομάδα αυτή δημιουργήθηκε 
με σκοπό τα εργαστήριά της να είναι απολύτως προσαρμοσμένα στις 
δυνατότητες των παιδιών αυτών. Παράλληλα βέβαια, τα συγκεκριμένα 
παιδιά είχαν το δικαίωμα να συμμετέχουν και σε δεύτερη ομάδα 
συνομηλίκων τους. 

 
Δείκτες και ποσοτικά στοιχεία των προγραμμάτων  
 

Ποσοτικά στοιχεία - Δείκτες στα προγράμματα  
«ΠΛΟΥΤΟΣ» και «ΠΡΟ-ΝΟΙΑ» 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
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 «ΠΛΟΥΤΟΣ» 
2 έτη 

«ΠΡΟ-ΝΟΙΑ» 
1 έτος 

Άνεργοι επαγγελματίες 
που καταρτίστηκαν στην 
εμψύχωση 

20  
(σεμινάριο 107 ωρών) 

20  
(σεμινάριο 80 ωρών) 

Καταγεγραμμένα παιδιά 
στις ομάδες του ΚΔΑ 

150 150 

Μαθητές Δημοτικού -
Γυμνασίου που ήρθαν σε 
επαφή με το πρόγραμμα 
(προγράμματα ημέρας 
κλπ) 

195 460 

Γονείς που συμμετείχαν σε 
σεμινάρια και 
ενημερωτικές δράσεις 

156 217 

Εκπαιδευτικοί Α/βάθμιας 
και Β/βάθμιας που 
συμμετείχαν σε σεμινάρια 
και ενημερωτικές 
επισκέψεις 

50 
155 

 

Ιδιώτες επαγγελματίες στο 
δίκτυο «ΔΕΞΑΜΕΝΗ» 

15 20 

 
Διαπιστώσεις, προοπτικές και προβληματισμοί μέσα από την εμπειρία 
των προγραμμάτων «ΠΛΟΥΤΟΣ» και «ΠΡΟ-ΝΟΙΑ» 
 
 Ανοιχτές ομάδες. Το γεγονός ότι οι ομάδες παιδιών ήταν ανοιχτές 

έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο συνολικό αριθμό εγγραφών. Από την 
έναρξη των προγραμμάτων μέχρι και τα φετινά καλοκαιρινά εργαστήρια, 
η προσέλευση νέων μελών δε σταμάτησε καθόλου. 

 
Οι δυσκολίες που φέρνουν οι ανοιχτές ομάδες έχουν να κάνουν με θέματα 
συμβολαίου, πιθανά εμπόδια στην εξέλιξη μιας ομάδας, ανάγκη για 
επανασχεδιασμό εβδομαδιαίου προγράμματος όταν η ομάδα βρίσκεται με 
πολλά καινούρια μέλη κλπ. Από την άλλη πλευρά, με τους κατάλληλους 
χειρισμούς, τα φαινόμενα που προκύπτουν λόγω των ανοικτών ομάδων, 
δημιουργούν θαυμάσιες ευκαιρίες για να δουλευτούν και να ανοίξουν 
ζητήματα στην ομάδα σε σχέση με τη διαφορετικότητα και τη συνύπαρξη, 
καθώς και ευκαιρίες για πειραματισμό των παιδιών σε διαφορετικούς ρόλους. 
Βασική προϋπόθεση είναι η εμπειρία και οι δεξιότητες των εμψυχωτών να 
αξιοποιούν και να εντάσσουν στη διεργασία το στοιχείο των ανοικτών 
ομάδων. 
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 Μικτές ομάδες ή χωριστές ομάδες για παιδιά με 
δυσκολίες; Λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως το ΚΔΑ της Κίνησης 
“ΠΡΟΤΑΣΗ” δουλεύει πάνω στην πρόληψη και όχι στη θεραπεία, η 
τοποθέτηση παιδιών με δυσκολίες σε μικτή ή χωριστή ομάδα 
αποφασιζόταν κατά περίπτωση και σε συνάρτηση με τα παρακάτω 
κριτήρια: εάν το παιδί είναι λειτουργικό τόσο ώστε να μπορεί να 
εξυπηρετείται μόνο του, εάν μπορεί στοιχειωδώς να επικοινωνήσει και 
τέλος εάν εξυπηρετείται το βασικό ζητούμενο που έχει ο φορέας γι’ 
αυτόν τον πληθυσμό, δηλαδή το να διευκολύνεται η κοινωνικοποίηση 
του παιδιού. Κάποιες φορές δεν ήταν εύκολο να απαντηθούν όλα αυτά 
εκ των προτέρων, καθώς συνήθως χρειαζόταν ένας χρόνος 
προσαρμογής ώστε να φανεί εάν κάποιο παιδί με δυσκολίες μπορεί να 
βοηθηθεί σε μία ομάδα τυπικών παιδιών. Η δημιουργία μιας έξτρα 
κλειστής ομάδας που θα μπορούσε να εντάξει εκείνα τα παιδιά που 
δυσκολεύονται ή περιθωριοποιούνται στην τυπική ομάδα, έδωσε τη 
δυνατότητα σε παιδιά να παραμείνουν πιο προστατευμένα στο χώρο 
αλλά και σε κάποια από αυτά να εκπαιδεύονται στην κλειστή ομάδα σε 
πιο στοιχειώδεις κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες, ώστε να τους 
είναι πιο βατή η συμπληρωματική συμμετοχή τους σε τυπική ομάδα. 

 
Όσον αφορά  τα μικρότερα παιδιά (4-6 χρονών) που έρχονται στο χώρο με 
αμφίβολες διαγνώσεις και παραπομπές (καθώς λόγω ηλικίας δεν έχει ακόμα 
αποσαφηνιστεί εντελώς το αν υπάρχει κάποια διαταραχή), έχει διαπιστωθεί 
πως η αποκλειστική εστίαση στο ερώτημα «αν διευκολύνεται η 
κοινωνικοποίηση του παιδιού» υπήρξε καθοριστική στο να αποφασίσουμε εάν 
το παιδί μπορεί να παραμείνει σε τυπική ομάδα (για τα μικρότερα παιδιά δεν 
λειτούργησε ποτέ ως τώρα ξεχωριστό τμήμα). 
 
 Το μοντέλο των καλοκαιρινών εργαστηρίων 

 
Στα φετινά καλοκαιρινά εργαστήρια που λειτούργησαν πιλοτικά για πρώτη 
φορά υπήρχε η εξής διαφορά σε σχέση με την υπόλοιπη σεζόν: πρώτον, τα 
παιδιά έρχονταν όσες φορές ήθελαν μέσα στην εβδομάδα (κάποια έρχονται 
και τις 4 ημέρες), δεύτερον η ομάδα ήταν μία και ανοιχτή για όλες τις ηλικίες 
και τρίτον το εργαστήρι διαρκούσε τρεις ώρες. 
Το γεγονός ότι τα περισσότερα παιδιά έρχονταν σε καθημερινή βάση, 
δημιούργησε νέες απαιτήσεις, δηλαδή οι εμψυχώτριες να ετοιμάζουν 4 
διαφορετικά εργαστήρια για την εβδομάδα, για να αποφευχθούν οι 
επαναλήψεις (κάτι που το χειμώνα δε συνέβαινε, αφού η ίδια θεματική με 
μικρές παραλλαγές δουλευόταν σε κάθε διαφορετική ομάδα της εβδομάδας), 
αλλά και οι δραστηριότητες να είναι τέτοιες που να μπορούν να 
προσελκύσουν ταυτόχρονα το ενδιαφέρον διαφορετικών ηλικιών. 
Έτσι, ακολουθήθηκε η εξής δομή, η οποία φάνηκε να λειτουργεί εντυπωσιακά 
καλά: 
- μία ώρα παιχνίδια γνωριμίας/συνεργασίας/ενεργοποιητές προσαρμοσμένα 
ώστε να παίζονται από όλες τις ηλικίες: εδώ ήταν μια καλή ευκαιρία να 
γνωρίζονται και να εξοικειώνονται τα παιδιά. 
-μισάωρο διάλειμμα: ελεύθερο παιχνίδι σε γωνιές δραστηριοτήτων που είχαν 
στηθεί στο χώρο. 
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- μία ώρα ομάδες έργου: εδώ τα παιδιά χωρίζονταν σε υποομάδες. Κάθε 
υποομάδα είχε έργο ανάλογο με την ηλικία των παιδιών και δούλευε το έργο 
αυτό για μία ώρα (πχ παραμύθι, κατασκευή επιτραπέζιου, ζωγραφική, 
κατασκευές κλπ). 
- μισή ώρα ολομέλεια και ανατροφοδότηση: εδώ κάθε υποομάδα παρουσίαζε 
στις υπόλοιπες τι δούλεψε την προηγούμενη ώρα. Έπειτα γινόταν κάποιο 
παιχνίδι και το κλείσιμο ανατροφοδότησης που κάναμε όλοι μαζί. 
Αυτή η δομή φάνηκε πολύ εύστοχη τελικά, γιατί υπήρχε η ευκαιρία για 
ελεύθερο και αυτοοργανωμένο παιχνίδι από τα παιδιά, σε συνδυασμό με 
αλληλεπίδραση μεγαλύτερων/μικρότερων παιδιών αλλά και με έργο σε 
υποομάδα συνομηλίκων. Μέσα από το ομαδικό έργο παρατηρήθηκαν τα εξής 
φαινόμενα: τα μεγαλύτερα παιδιά έμπαιναν πιο εύκολα σε υποστηρικτικό ρόλο 
προς τα μικρότερα, προέκυψαν νέοι τρόποι επικοινωνίας μεταξύ των παιδιών 
που υπερέβαιναν το ηλικιακό χάσμα, η ανταλλαγή εμπειριών έδωσε νέες 
προοπτικές στην οπτική των παιδιών, τα παιδιά λειτούργησαν πιο υπεύθυνα 
απέναντι στη νέα τους ομάδα (τα μικρότερα λόγω μίμησης των μεγαλύτερων 
και τα μεγαλύτερα λόγω της αίσθησης ότι αποτελούν πρότυπο). 
Η επιτυχία αυτού του μοντέλου που δεν είχε ξαναδοκιμαστεί αποτιμήθηκε ως 
μία πολύ χρήσιμη εμπειρία από όλα τα παιδιά και αποτέλεσε μία ιδέα για 
πιθανή μελλοντική χρήση. Ένα τέτοιο μοντέλο θα μπορούσε  επιπλέον να 
εξυπηρετήσει στο να εξομαλυνθούν οι πολλές ταχύτητες που κατά διαστήματα 
προκύπτουν μέσα σε μία ανοικτή ομάδα. (πχ σε μία ομάδα νηπίων, όπου 
κάποια παιδιά δεν εντάσσονται τόσο εύκολα όσο άλλα, θα μπορούσαν να 
δουλεύονται πιο απλά πράγματα στην υποομάδα τους, χωρίς όμως να 
αποκλείονται αυτά τα παιδιά από τη συμμετοχή και την κοινωνικοποίηση σε 
μικτή ομάδα). 
Είναι σημαντικό σ’ αυτό το σημείο να αναφερθεί ότι, παρά το γεγονός πως η 
λειτουργία θερινού τμήματος είχε προβλεφθεί στον αρχικό σχεδιασμό του 
προγράμματος «ΠΡΟ-ΝΟΙΑ», η υλοποίηση του εγχειρήματος ενισχύθηκε 
χάρη στις εκπαιδευτικές επισκέψεις στελεχών του φορέα στο Όσλο και το 
Ρέυκιαβικ. Στα κέντρα νέων που επισκεφτήκαμε, μας δόθηκε η ευκαιρία να 
γνωρίσουμε παρεμφερή μοντέλα δημιουργικής απασχόλησης νέων που 
δουλεύονται εκεί. 
 
 Η πρόκληση του χτισίματος μιας σταθερής επαφής με τους γονείς 

και εμπλοκής τους στο χώρο: 
 

Σε μία εποχή όπου οι σύντομες και βιαστικές συνταγές περισσεύουν, το 
στοίχημα του να εμπλακούν οι γονείς ενεργά στη δουλειά που γίνεται με τα 
παιδιά τους ήταν συνέχεια επίκαιρο. Ειδικά σε ένα φορέα εθελοντών στην 
πρόληψη, το ζητούμενο του χτισίματος σχέσης με τους γονείς παρέμενε 
πάντα στις προτεραιότητες μας και συχνά συναντούσε εμπόδια: η λογική του 
«παρκαρίσματος» των παιδιών, η αδιαφορία των γονέων για τα ζητήματα που 
δουλεύονται στις ομάδες των παιδιών, η ανάθεση ευθύνης στους «ειδικούς» 
και η απαίτηση για λύσεις «στο όρθιο» χωρίς να υπάρχει διάθεση για πιο 
συστηματική επαφή. Η απάντηση σ’ αυτό το φαινόμενο ήταν η επιμονή στην 
επιδίωξη επαφής σε συστηματική βάση (e-mail, φυλλάδια, τηλεφωνήματα, 
πρόταση για να συνδράμουν σε κάποιες περιπτώσεις-πχ σε γιορτές κλπ). Η 
επιμονή αυτή σε πολλές περιπτώσεις απέφερε καρπούς αποδεικνύοντας πως 
οι άνθρωποι δυσκολεύονται μεν να δεσμευτούν σε μία επαφή, αλλά όταν 
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νιώσουν εμπιστοσύνη και όταν νιώσουν χρήσιμοι, πλησιάζονται πολύ πιο 
εύκολα. Παρά τις δυσκολίες και τις ματαιώσεις, έχει γίνει σαφές πως 
χρειάζεται εντατική προσπάθεια προσέγγισης των γονέων εάν θέλουμε να 
παραμένουμε στο πνεύμα της ολιστικής προσέγγισης. Αυτή η εστίαση αφορά 
δύο κατευθύνσεις: 
- ενίσχυση των γονέων στο γονεϊκό τους ρόλο. 
- εμπλοκή γονέων στον εθελοντισμό: κινητοποίηση για ανεύρεση συλλογικών 
απαντήσεων στα ατομικά προβλήματα (ήδη για τη σεζόν 2017-18 έχει 
ξεκινήσει μία οργανωμένη προσπάθεια στελεχών της Κίνησης “ΠΡΟΤΑΣΗ” να 
προσεγγίσουν τους γονείς και να επεξεργαστούν τις ανάγκες που υπάρχουν). 
 
 Στενή σύνδεση με τους εκπαιδευτικούς: Μέσα από την επιτυχή 

συνεργασία με την Αγωγή Υγείας και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αχαΐας 
και την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, αναπτύχθηκαν σημαντικές 
παρεμβάσεις στο χώρο των σχολείων με βασικό άξονα τους σκοπούς 
του προγράμματος «ΠΡΟ-ΝΟΙΑ». Υπήρξε συμμετοχή 155 
εκπαιδευτικών Α/βάθμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικά 
σεμινάρια, επισκέψεις σχολείων στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 
της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ» και επισκέψεις των στελεχών του 
προγράμματος σε ενημερωτικές συναντήσεις στα σχολεία. Πέρα από το 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έδειξαν εκπαιδευτικοί για συμμετοχή στις 
δράσεις του «ΠΡΟ-ΝΟΙΑ», κρίνεται πολύ σημαντική και  η μελλοντική 
προοπτική ανάπτυξης νέων  παρεμφερών προγραμμάτων με σχολεία 
της Πάτρας. Μία σημαντική διαπίστωση είναι ότι ενώ οι εκπαιδευτικοί 
διψούν για βιωματικά σεμινάρια, ατομική συμβουλευτική, ενημερώσεις 
των μαθητών τους από το πρόγραμμα, οι ίδιοι δεν προχωρούν ιδιαίτερα 
στο επόμενο βήμα της  διαχρονικής αξιοποίησης αυτών  των γνώσεων 
και εμπειριών που δεν είναι άλλο από την  πρακτική εφαρμογή για 
παρεμβάσεις πρόληψης με τους μαθητές τους. 

 
Παράλληλα, επιτεύχθηκε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών για  την 
σταθερή παροχή πρακτικής άσκησης σε φοιτητές των παιδαγωγικών σχολών, 
δηλαδή τους αυριανούς δασκάλους,  μέσα από τις ομάδες και τα εργαστήρια 
των παιδιών του «ΠΡΟ-ΝΟΙΑ»  και ήδη έχει ολοκληρωθεί η πρώτη. Η 
εκτίμηση γι’ αυτό είναι ότι το «μπόλιασμα» των μελλοντικών δασκάλων των 
σχολείων μας με τις αρχές τις πρόληψης αποτελεί μία σημαντική συνεισφορά. 
 
 Σύνδεση προγραμμάτων με το συνολικό εθελοντικό έργο του 

φορέα: Και τα δύο προγράμματα άνοιξαν πολλούς ορίζοντες στο έργο 
των εθελοντών και αντίστροφα. Η εξαιρετική συνεργασία εθελοντών και 
επαγγελματιών πάνω στους κοινούς σκοπούς του προγράμματος που 
εντοπίζονται ιδιαίτερα στην  αλληλοϋποστήριξη, στην κατανόηση των 
ρόλων, στην συνδιοργάνωση δράσεων, στην δικτύωση με την τοπική 
κοινότητα, αποτέλεσαν ένα πολύ καλό παράδειγμα ολιστικής 
παρέμβασης με σημαντικά οφέλη για τις ομάδες στόχου  και τους 
σκοπούς του φορέα. 
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«Εργαστήρι Ζωής του Κέντρου Πρόληψης ΟΚΑΝΑ Π.Ε. 
Λάρισας» 
 
Ε. Κουφάκη, Κ. Κασούμη, Α. Αλμπάνης, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων 
και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Λάρισας «Ορφέας», Ελλάδα 
 
Το Κέντρο Πρόληψης Λάρισας του ΟΚΑΝΑ ιδρύθηκε το 1998 και φέτος 
συμπληρώνει 19 χρόνια παρουσίας στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή του 
νομού Λάρισας. 
Η διοικητική του δομή είναι τυπική ενός Κέντρου Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ και 
αποτελείται από εκπροσώπους: της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Πρόεδρος, 
Γενικός Γραμματέας και μέλος), του Δήμου Λαρισαίων (Αντιπρόεδρος και 
μέλος), του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών (Ταμίας) και των 
εργαζομένων (μέλος). 
Η σύνθεση  του προσωπικού διαρθρώνεται ως εξής:  Επιστημονικά Υπεύθυνη 
(Ψυχολόγος), Επιστημονική Ομάδα (2 κοινωνιολόγοι, 1 ψυχολόγος, 1 
Εγκληματολόγος) και  Διοικητική Ομάδα (1 Γραμματέας και 1 Λογιστής). Οι 
δράσεις του μέχρι το 2011 χαρακτηρίζονταν από μια πολύ σημαντική 
παρουσία στα σχολεία με παρεμβάσεις σε Γονείς, Εκπαιδευτικούς και 
Μαθητές, και συνεχίζονταν από επιστημονικές ημερίδες, δράσεις δικτύωσης 
με συναφείς φορείς, εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης κ.ά.. 
Από το 2011, και με την έλευση ενός καινούριου Διοικητικού Συμβουλίου, 
ξεκινάει μια καινούρια περίοδος για το Κέντρο Πρόληψης, μια και τότε 
προτείνεται για πρώτη φορά από την Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ε. Λιακούλη, η 
ίδρυση μιας δομής που αργότερα θα ονομαζόταν Εργαστήρι Ζωής. 
Μετά από χρόνια προσπαθειών της Προέδρου και του Δ.Σ., τόσο σε επίπεδο 
εξεύρεσης πόρων (χρηματοδοτείται από την περιφέρεια Θεσσαλίας κατά 
κύριο λόγο και τον ΟΚΑΝΑ δευτερευόντως), όσο και σε κτιριακό επίπεδο, μια 
και το Εργαστήρι Ζωής στεγάζεται σε ένα υπέροχο νεοκλασικό κτίριο στο 
κέντρο της πόλης που χρειαζόταν πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες 
για να κριθεί κατάλληλο, τελικά το Εργαστήρι ζωής άνοιξε τις πύλες του για το 
κοινό, τον Δεκέμβριο του 2015. 
Τότε υποδέχτηκε περίπου 150 άτομα σε πέντε θεματικές ενότητες (Αφήγηση 
παραμυθιού, Εικαστικά, Δημιουργική Γραφή, Θεατρική Παιδεία, 
Εθελοντισμός) και αμέσως έγινε φανερή η δυναμική του. 
Σε αυτή τη χρονική στιγμή, λειτουργούν 29 τμήματα παιδιών (από 6 ετών και 
πάνω), εφήβων και ενηλίκων στα εξής θεματικά πεδία: 

 Εθελοντισμός 
 Φωτογραφία 
 Δημιουργική Γραφή 
 Αφήγηση παραμυθιού 
 Ιστορία - Πολιτισμός 
 Θεατρική Παιδεία 
 Χορός - Μουσική 
 Εικαστικά 

Το μεγάλο στοίχημα του Κέντρου Πρόληψης είναι ουσιαστικά να «παντρέψει» 
την Πρόληψη των Εξαρτήσεων και Προαγωγή της Ψυχοκοινωνικής Υγείας με 
την Τέχνη και τον Πολιτισμό, και φυσικά να διαφοροποιηθεί από οποιοδήποτε 
άλλο Καλλιτεχνικό εργαστήρι λειτουργεί στην πόλη. 
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Για την επίτευξη αυτού του στόχου, κάθε τμήμα συντονίζεται από έναν 
κοινωνικό και έναν θεματικό επιστήμονα, οι οποίοι λαμβάνουν βέβαια την ίδια 
εκπαίδευση, αλλά θεωρούμε ότι ο καθένας εμπλουτίζει την ομάδα με τα δικά 
του ιδιαίτερα στοιχεία. 
Ουσιαστικά, αξιοποιούμε τα διάφορα θεματικά πεδία για να φέρουμε τους 
ανθρώπους σε επαφή με τις αρχές της Πρόληψης και να μιλήσουμε για 
επικοινωνία, αυτοεκτίμηση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων, αλλά 
κυρίως για το πώς μπορεί κάποιος να δομήσει υγιείς και λειτουργικές σχέσεις 
με τους γύρω του. 
Για να το πετύχουμε αυτό, συνεργαζόμαστε με μια πολύ αξιόλογη ομάδα 
εξωτερικών συνεργατών (Ψυχολόγων, Κοινωνιολόγων, Κοινωνικών 
Λειτουργών, Θεατρολόγων, Χορογράφων, Σκηνοθετών, Εικαστικών και 
Φωτογράφων), με τους οποίους το Κέντρο βρίσκεται σε άμεση επαφή μέσα 
από τις διαδικασίες εποπτείας, εκπαίδευσης και καταγραφής μεθοδολογιών 
που ακολουθεί. 
Η ομάδα Εκπαίδευσης, η οποία συντονίζεται από στελέχη του Κέντρου 
χρησιμοποιεί τον βιωματικό τρόπο μάθησης, τις μελέτες ατομικών 
περιπτώσεων και την αξιοποίηση των κοινών εμπειριών για να αποσαφηνίσει 
έννοιες και να αποκτήσει όλη η ομάδα την κοινή γλώσσα της Πρόληψης. 
Συμπληρωματικά, προτείνουμε και επιπλέον εκπαιδεύσεις με καταξιωμένους 
επιστήμονες του χώρου, στις οποίες επιδιώκουμε να συμμετέχουν τόσο η 
ομάδα των εκπαιδευτών όσο και η ομάδα των στελεχών του Κέντρου. 
Σε αντίστοιχο δρόμο, κινείται και η ομάδα Εποπτείας (επίσης συντονίζεται από 
στελέχη του Κέντρου) και αξιοποιεί ανάλογες βιωματικές μεθόδους για να 
απαντήσει σε θέματα που προκύπτουν από την καθημερινή λειτουργία του 
Εργαστηρίου. 
Τέλος κάθε εβδομάδα, οι εκπαιδευτές αποστέλλουν στο Κέντρο Πρόληψης 
αναλυτικές αναφορές της μεθοδολογίας που χρησιμοποίησαν στην διάρκεια 
των συναντήσεων. 
Θα ήταν παράλειψη να μην συμπεριλάβουμε στην γενική εικόνα, το κομμάτι 
της ανησυχίας και της αγωνίας, τις οποίες οπωσδήποτε αισθανθήκαμε πριν 
καταλήξουμε στην συμπόρευση και την συνεργασία. 
Καθώς, η δημιουργία της συγκεκριμένης δομής δεν προήλθε από την 
επιστημονική ομάδα αλλά από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπήρξαν και 
αντιστάσεις και διαφωνίες, ως προς το αν θα έπρεπε να παραμείνουμε στα 
γνωστά μονοπάτια της Πρόληψης  ή αν θα ήταν καλύτερα να ανοιχτούμε σε 
κάτι καινούριο. 
Σιγά - σιγά και με δειλά βήματα,  κάναμε μια αρχή, υποδεχόμενοι όπως 
είπαμε περίπου 150 άτομα, τον Δεκέμβριο του 2015, τα οποία σήμερα έχουν 
φτάσει τα 450. 
Η αγωνία μας εστιαζόταν κυρίως στην εύρεση μιας χρυσής ισορροπίας μεταξύ 
Κέντρου Πρόληψης και Εργαστηρίου Ζωής, μια και το εργαστήρι έδειξε 
γρήγορα τόσο την δυναμική του, αλλά και τις μεγάλες απαιτήσεις σε χρόνο και 
ενέργεια των στελεχών του Κέντρου Πρόληψης. 
Πάντα θεωρούσαμε ότι οι σχέσεις μεταξύ των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, της επιστημονικής ομάδας και της ομάδας των Εκπαιδευτών του 
Εργαστηρίου Ζωής, πρέπει να είναι υγιείς και λειτουργικές, καθώς αυτό 
αντανακλά σε όλη τη λειτουργία του Εργαστηρίου και του Κέντρου. 
Ακριβώς αυτή η ποιότητα των σχέσεων και η δημιουργική επίλυση των 
διαφωνιών που οπωσδήποτε θα υπάρξουν και υπήρξαν και στο παρελθόν, 
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θέλουμε να χαρακτηρίζει  και να διατρέχει όλη την δομή του Εργαστηρίου 
Ζωής και του Κέντρου Πρόληψης. 
Η αλήθεια είναι ότι η ίδρυση του Εργαστηρίου ώθησε ολόκληρο το Κέντρο να 
αναθεωρήσει τις βεβαιότητες του, να φύγει από τις ευκολίες του και να ανοίξει 
τους ορίζοντες του με έναν τρόπο που δεν είχαμε φανταστεί στο παρελθόν. 
Κλυδωνιστήκαμε, συγκρουστήκαμε, εξελιχτήκαμε και σήμερα θεωρούμε το 
Εργαστήρι Ζωής, βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι των παρεμβάσεων του 
Κέντρου Πρόληψης. 
 
 

5η Θεματική Ενότητα:  
«Ενήλικες υποστηρικτές» 
Συντονιστής: Κ. Βερεσιές, Επιστημονικός Διευθυντής ΚΕΝΘΕΑ, Κύπρος  
 

«Σκέψεις και συμπεράσματα από ομάδα πατεράδων»  
 
Ν. Τσακμάκης, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Κοζάνης «Ορίζοντες», Ελλάδα 
 
Στόχος του άρθρου είναι να παρουσιάσει κάποιες σκέψεις με αφορμή μια 
ομάδα πατεράδων που λειτούργησε στην Κοζάνη το 2016 - 2017. Γίνεται 
λόγος για σκέψεις και όχι για συμπεράσματα με την αυστηρή επιστημονική 
έννοια το όρου γιατί το όλο εγχείρημα αφορά μια μόνο ομάδα και κατά 
συνέπεια το δείγμα είναι πολύ μικρό και δεν προσφέρεται για κάτι τέτοιο. 
Ειδικότερα, ο στόχος είναι να παρουσιαστούν τα θέματα που απασχόλησαν 
τους άνδρες, τον τρόπο με τον οποίο τα διαπραγματεύτηκαν και κυρίως το 
συναισθηματικό κλίμα. 
Από τις μέχρι σήμερα μελέτες  δεν έχει βρεθεί ότι  υπάρχει ένα συγκεκριμένο 
οικογενειακό μοντέλο που οδηγεί  στην εξάρτηση. Ωστόσο όμως, σε πολλές 
οικογένειες η απουσία του πατέρα φυσική ή συναισθηματική, έχει ρόλο κλειδί 
στις εξαρτητικές συμπεριφορές των παιδιών.  Στις ίδιες οικογένειες, η μητέρα 
περιγράφεται σαν υπερπροστατευτική και με συμβιωτικού τύπου σχέσεις με 
τον εξαρτημένο (Μάτσα, 1994). Φαίνεται ότι η απουσία του πατέρα από την 
οικογενειακή ζωή ευνοεί την υπερεμπλοκή της μητέρας στην ζωή του παιδιού 
και η υπερεμπλοκή της ενισχύει και συντηρεί την συναισθηματική απουσία του 
πατέρα. Το ζευγάρι στο επίπεδο του συναισθήματος δεν λειτουργεί και τα 
παιδιά αποτελούν την «συγκολλητική ουσία» της σχέσης. 
Η σχετικά αδύναμη παρουσία των ανδρών  στην ζωή των παιδιών τους 
αντανακλάται και στα προγράμματα πρόληψης∙ μάλλον θα ήταν παράδοξο αν 
συνέβαινε κάτι διαφορετικό. Στις ομάδες γονέων η μεγάλη πλειοψηφία των 
συμμετεχόντων είναι μητέρες αλλά και γενικότερα στις περισσότερες 
δραστηριότητες των Κέντρων πλειοψηφούν οι γυναίκες. Ένα ερώτημα που 
πρέπει να απασχολήσει τους φορείς πρόληψης είναι μήπως η εύκολα 
εξηγήσιμη απουσία των ανδρών από τα προγράμματα εξίσου εύκολα έχει 
γίνει  αποδεκτή. Επιπλέον, δεν πρέπει να περνά απαρατήρητο ότι τα 
ερευνητικά στοιχεία (ΚΕΘΕΑ, ESPAD) αποδεικνύουν, πέρα από κάθε 
αμφιβολία, ότι η εξάρτηση από παράνομες ουσίες αφορά περισσότερο τα 
αγόρια παρά τα κορίτσια. Επίσης, στην διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει πλήθος 
δημοσιευμάτων που αναφέρονται στο σημαντικό ρόλο του πατέρα στην 
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πορεία  ζωής των παιδιών και ιδιαίτερα των γιων (Pitman, 1998. Fly, 1994 
κ.ά.). 
Το Κέντρο Πρόληψης Κοζάνης και στο παρελθόν ανέπτυξε  πρωτοβουλίες 
οργανώνοντας συζητήσεις με άνδρες στα ορυχεία της ΔΕΗ, στο στρατό κλπ. 
Για πρώτη φορά όμως λειτούργησε ομάδα γονέων-πατεράδων με σειρά 
συναντήσεων και με κλειστό αριθμό συμμετεχόντων. 
Στην συγκεκριμένη ομάδα συμμετείχαν δεκαοχτώ (18) άντρες ηλικίας 30-45 
χρονών και ήταν γονείς παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Συνολικά 
πραγματοποιήθηκαν επτά  (7) συναντήσεις, οι πέντε (5) σε πρώτη φάση και 
άλλες δύο (2) μετά την πάροδο οκτώ (8) μηνών. Έγινε επίσης και μια ακόμη 
συνάντηση, η αρχική, που δεν είχε βιωματικό χαρακτήρα.  Ήταν ανοιχτή -
μόνο- στο αντρικό κοινό της πόλης και τιτλοφορούνταν «συζήτηση για 
μπαμπάδες». Σ’ αυτή συμμετείχαν 30-35 άντρες από τους οποίους 
προέκυψαν οι δεκαοκτώ (18)  που συγκρότησαν την ομάδα γονέων. 
 
Η συμμετοχή των ανδρών  στην ζωή των παιδιών τους όπως οι ίδιοι 
την αντιλαμβάνονταν 
 
Υπήρχε μεγάλη διαφοροποίηση ανάμεσα στους πατεράδες ως προς την 
συμμετοχή τους στην ζωή των παιδιών όπως οι ίδιοι την αντιλαμβάνονταν. 
Υπήρχαν άντρες που πίστευαν ότι, τουλάχιστον κατά περιόδους, ήταν έξω 
από την ζωή των παιδιών τους και άλλοι που μιλούσαν για 
«υπεραπασχόληση» με τα παιδιά. Οι τελευταίοι, με εμφανή τα συναισθήματα 
αμηχανίας και ίσως και λίγης ντροπής, έκαναν λόγο για «μπέρδεμα ρόλων» 
και αναρωτιόταν   «μήπως γίναμε και λίγο μαμάδες». Πίσω από τέτοιες 
δηλώσεις ήταν έκδηλη η αγωνία μήπως μια τέτοια στάση μέσα στο σπίτι  δεν 
ήταν αρκετά αντρική και στην πραγματικότητα, με έναν τρόπο, έθεταν θέμα 
όχι μόνο ρόλου στη οικογένεια αλλά και προσωπικής επάρκειας. 
Στην πορεία της ομάδας αναδύθηκε και μια άλλη σχετική πλευρά που 
συνοψίστηκε πολύ  χαρακτηριστικά από κάποιο μέλος: «Προέρχομαι από 
έναν πατέρα που τον έβλεπα λίγο αλλά στα μάτια μου είχε πολύ κύρος και ο 
λόγος του ήταν βαρύς. Εγώ έχω μεγάλη συνάφεια με τα παιδιά μου και 
αναρωτιέμαι μήπως αυτό γίνεται η αιτία να «φθείρομαι» στα μάτια τους και  ο 
λόγος μου να μην έχει το ίδιο βάρος». 
Μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες της ομάδας ήταν να αναπλαισιώσει με 
πολύ πιο θετικό τρόπο αυτό που οι ίδιοι όριζαν σαν “υπεραπασχόληση”. Ήταν 
πολύ ανακουφιστικό γι’ αυτούς να ακούν ότι το να είσαι παρών στην 
οικογενειακή ζωή και το να εκδηλώνεις συναισθήματα τρυφερότητας είναι ένα 
είδος καινούργιας δύναμης πολύ πιο συμβατής με την  σύγχρονη εποχή. Το 
παλιό πρότυπο πατέρα - κουβαλητή και προστάτη δεν είναι αρκετό, καθώς οι 
σύγχρονες συνθήκες ζωής επιτάσσουν την ολόπλευρη συμμετοχή στην 
οικογενειακή ζωή. 
 
Η ανάγκη για «εκατό τοις εκατό παρουσία» 
 
Κατά την δεύτερη συνάντηση τέθηκε το ιστορικό πλαίσιο των δυσκολιών των 
ανδρών στην σύγχρονη οικογένεια. Χρησιμοποιήθηκε μια άσκηση του ΑΚΜΑ 
(Αθηναϊκό Κέντρο Μελετών Ανθρώπου) που διευκόλυνε στην κατανόηση των 
ρόλων στην σύγχρονη ελληνική οικογένεια και πως αυτοί είναι επηρεασμένοι 
από το παρελθόν, όπου οι αρμοδιότητες των ρόλων ήταν απόλυτα διακριτές: 
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ο σύζυγος θα μεριμνούσε για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών και για την 
ασφάλεια της οικογένειας,  ενώ η σύζυγος θα αναλάμβανε την φροντίδα του 
άνδρα, των παιδιών και του σπιτιού (Μπαρμπαλιού, 2017). Στην πορεία 
αμφισβητήθηκαν διευθετήσεις αιώνων και όλα έγιναν πιο περίπλοκα. Η 
γυναίκα βγήκε με ορμή στην εργασία και στην εκπαίδευση και ο άνδρας 
έπαψε να είναι ο μοναδικός κουβαλητής του σπιτιού. Η σχέση του ζευγαριού 
εκ των πραγμάτων άλλαξε, οι παλιές συμφωνίες δεν ήταν πια σε ισχύ. Οι 
γυναίκες, και με την βοήθεια του φεμινιστικού κινήματος, προσαρμόστηκαν 
στις αλλαγές με ταχύτερο ρυθμό από τους άνδρες. Οι τελευταίοι, μετά το 
αρχικό ξάφνιασμα, συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο την ανάγκη για πιο 
ουσιαστική συμμετοχή στο οικογενειακό γίγνεσθαι. 
Για τους  συγκεκριμένους άνδρες το δύσκολο δεν ήταν η αποδοχή αυτής της 
ιδέας. Και μόνο η συμμετοχή τους στην ομάδα σηματοδοτούσε την απόφασή 
τους να κάνουν το καλλίτερο που μπορούσαν. Αυτό που πραγματικά τους 
δυσκόλευε ήταν το πώς, ο τρόπος και μερικές από τις δηλώσεις  ήταν πολύ 
ενδεικτικές της δυσκολίας: «Δεν πίνω, δεν έχω εξωσυζυγική σχέση, δεν πολύ-
βγαίνω στο καφενείο, αλλά στο σπίτι δεν είναι ευχαριστημένοι από εμένα. Δεν 
μπορώ να καταλάβω τι άλλο θέλουν». Και μόνο η χρήση του πληθυντικού «τι 
άλλο θέλουν» φανερώνει την αποξένωση που νιώθουν μέσα στο ίδιο τους το 
σπίτι, καθώς τα παιδιά εξαιτίας της δυσκολίας των ανδρών για επικοινωνία 
στρέφονται περισσότερο στην μητέρα για συναισθηματική επαφή. Τη 
δυσκολία αυτή εξέφρασε πολύ χαρακτηριστικά ένα άλλο μέλος της ομάδας: 
«Κάθε φορά που συζητώ με την κόρη μου, καταλαβαίνω ότι πρέπει να μάθω 
μια καινούργια γλώσσα, την γλώσσα των συναισθημάτων». 
Η ιδέα που επανερχόταν σε όλη την διάρκεια των συναντήσεων ήταν το πόσο 
αναγκαία είναι σήμερα, όχι μόνο η φυσική παρουσία στην οικογένεια, αλλά και 
 η συναισθηματική. Αναγνώριζαν την δυσκολία και τους έκανε πολύ νόημα να 
ξέρουν ότι καλούνται να συμμετέχουν στην οικογενειακή ζωή με έναν τρόπο 
που δεν τον έμαθαν από τον δικό τους πατέρα. Είναι σαν να εξερευνούν νέες 
περιοχές. 
Η ιστορική αναπλαισίωση της δυσκολίας τους ήταν πολύ διευκολυντική. Οι 
άνδρες είχαν μεγάλη ανάγκη να κατανοήσουν λογικά αυτό που τους ζητείται 
και οι πληροφορίες αυτές έδιναν τις απαντήσεις που χρειαζόταν. Επίσης, τους 
ανακούφιζε η ιδέα ότι η δυσκολία να είναι παρόν στην οικογένεια, με έναν πιο 
ικανοποιητικό για όλους τρόπο, δεν ήταν εξαιτίας της προσωπικής 
ανεπάρκειας αλλά σημείο των καιρών. 
Ο όρος που επικράτησε στις συναντήσεις αυτές δεν ήταν «συναισθηματικά 
παρών» αλλά «εκατό τοις εκατό  παρών». Μ’ αυτό τον τρόπο αποτυπώθηκε 
και στα ερωτηματολόγια της αξιολόγησης από 4-5 άνδρες σαν το πιο 
σημαντικό όφελος από την συμμετοχή στην ομάδα. Φαίνεται ότι η έκφραση  
«εκατό τοις εκατό  παρών» ήταν πιο συμβατή με την κουλτούρα των 
περισσοτέρων ανδρών. 
Με  αφορμή τα παραπάνω, έχει αξία και μια επιπλέον παρατήρηση. Πολλές 
από τις γυναίκες που έρχονται στις ομάδες χρησιμοποιούν ένα λεξιλόγιο που 
είναι επηρεασμένο είτε από βιβλία ψυχολογίας, είτε από την συμμετοχή τους 
σε άλλες παρόμοιες ομάδες. Στους άνδρες δεν υπήρχε αυτό και το λεξιλόγιο 
τους ήταν περισσότερο επηρεασμένο από τον εργασιακό χώρο. Αναφέρουμε 
ενδεικτικά κάποιες φράσεις όπως ακριβώς διατυπωθήκαν. «Οι άνδρες είμαστε 
απλά μηχανήματα έχουμε μόνο on – off», «Αγωνίζομαι όλα τα χρόνια να είμαι 
καλός επαγγελματίας και συνειδητοποιώ ότι σ’ αυτό που είναι το πιο 
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σημαντικό, να είμαι πατέρας, είμαι ερασιτέχνης». Γενικότερα τα εκφραστικά 
μέσα ήταν πιο «ακατέργαστα» αλλά στην συγκεκριμένη ομάδα όχι μόνο δεν 
δυσκόλεψαν την διαδικασία αλλά αντίθετα την διευκόλυναν. Έδιναν ένα τόνο 
περισσότερο αυθόρμητο στον τρόπο που διεξαγόταν η συζήτηση. 
 
Η ενεργητική ακρόαση 
 
Η δεξιότητα, που δεν είναι ταυτόσημη αλλά εμπεριέχεται σ’ αυτό που οι 
άνδρες όριζαν σαν «εκατό τοις εκατό παρουσία» είναι να μπορεί κανείς να 
ακούει και να μπαίνει στη θέση του άλλου. Έτσι και αλλιώς, η ενεργητική 
ακρόαση είναι σε κάθε ομάδα γονέων ένα από τα πιο κεντρικά θέματα. Η 
ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης ομάδας ήταν ότι όταν εισήχθηκε η έννοια της 
ενεργητικής ακρόασης συνάντησε τις πιο πολλές αντιστάσεις, αλλά στο τέλος 
των συναντήσεων δηλωνόταν σχεδόν από όλους σαν ένα από τα μεγαλύτερα 
οφέλη της συμμετοχής στην ομάδα. Η ενεργητική ακρόαση παρουσιάστηκε 
από τον συντονιστή όχι μόνο σαν μια στάση που διευκολύνει την επικοινωνία, 
αλλά και σαν ένας αποτελεσματικός τρόπος υποστήριξης των παιδιών. Η 
ένσταση αρκετών ανδρών ήταν ότι είχαν ανάγκη για κάτι «πιο γρήγορο, πιο 
αποτελεσματικό, πιο δραστικό». Χρειάστηκε πολύ μεγαλύτερη επιμονή στην 
τεκμηρίωση απ’ ότι συνήθως για να γίνει, έστω με κάποια επιφύλαξη, 
αποδεκτό ότι μπορεί να λειτουργήσει. Δεν είναι παράδοξο που στο τέλος των 
συναντήσεων σημειώθηκε η ενεργητική ακρόαση από τόσο μεγάλο αριθμό 
μελών σαν κάτι το πολύτιμο. Η αντίσταση σε μια καινούργια ιδέα συχνά είναι η 
απόδειξη ότι κάποιος την παίρνει στα σοβαρά και την επεξεργάζεται. Μερικές 
φορές το πρόβλημα στις ομάδες είναι η εύκολη αποδοχή. Όπως και να χει, η 
προσπάθεια των πατεράδων να εντάξουν την ενεργητική ακρόαση στη ζωή 
τους ήταν εμφανής τόσο στη διάρκεια της πρώτης σειράς συναντήσεων όσο 
και στις δύο επαναληπτικές. Μιλούσαν με συγκεκριμένα παραδείγματα και  
μέσα από αυτά  προέκυψε και μια άλλη ανάγκη που είναι συνδεδεμένη με την 
ενεργητική ακρόαση, η ανάγκη των συναντήσεων πρόσωπο με πρόσωπο. Ο 
συλλογισμός ήταν απλός και ουσιαστικός: «πρέπει να ακούω και για να 
ακούω πρέπει κάποιες φορές να είμαι με το καθένα από τα παιδιά μου 
ξεχωριστά. Όταν είμαι μαζί και με τα δύο μου παιδιά απλά τα επιτηρώ». 
Με έναυσμα αυτή την συνειδητοποίηση 2-3 άνδρες  ένιωσαν την ανάγκη να 
αφιερώνουν περισσότερο χρόνο με το κάθε παιδί ξεχωριστά και αυτό έφερε 
μια αλλαγή στις σχέσεις τους. Στις επαναληπτικές συναντήσεις δύο από τους 
πατεράδες συνέδεσαν, χωρίς να γίνει σχετικό σχόλιο από το συντονιστή, την 
δεξιότητα να ακούνε και τις συναντήσεις  πρόσωπο με πρόσωπο με την 
μειωμένη ζήλια που παρατήρησαν μεταξύ των παιδιών τους (μεταξύ των 
αδελφών). Ο ένας από τους δύο το έθεσε με μεγάλη αμεσότητα: «Από τότε 
που περνώ χρόνο με κάθε παιδί ξεχωριστά, τα βλέπω και τα δυο πιο ήρεμα 
και μαλώνουν λιγότερο. Φαίνεται ότι με χορταίνουν». 
 
Η ομάδα σαν χώρος ξεκαθαρίσματος σκέψεων και ιδεών 
 
Από πολύ νωρίς, από την τρίτη - τέταρτη συνάντηση, αρκετοί άντρες δήλωναν 
ότι η συμμετοχή τους στην ομάδα τους διευκόλυνε να είναι πιο ήρεμοι στο 
σπίτι. Η ομάδα αποτελούσε ένα χώρο όπου μπορούσαν να ξεκαθαρίσουν την 
σκέψη τους για τα θέματα που τους απασχολούσαν και αυτό ήταν πολύ 
ανακουφιστικό. Στην εξέλιξη της ομάδας επιβεβαιώθηκε αυτό που λίγο – πολύ 
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είναι αναμενόμενο. Οι άντρες στους εργασιακούς χώρους ή στους χώρους 
όπου περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους  ανοίγουν συζητήσεις για τα παιδιά 
τους λιγότερο από ότι το κάνουν οι γυναίκες. Συνήθως, για τα παιδιά μιλάνε με 
τις συζύγους τους. Οι συζητήσεις όμως αυτές  είναι φορτισμένες με την 
δυναμική του ζευγαριού και η ποιότητα της σχέσης επηρεάζει πολύ και το 
περιεχόμενο της συζήτησης.  Η ομάδα δημιούργησε ένα πλαίσιο 
εμπιστοσύνης όπου μπορούσαν να ανταλλάξουν απόψεις με άλλους άντρες 
που βρίσκονται στην ίδια θέση με αυτούς. Αυτό και μόνο λειτουργεί πολύ 
υποστηρικτικά (Yalom, 2006). Τους έδωσε επίσης την δυνατότητα να 
εκφραστούν ελεύθερα και οι απόψεις τους είτε  να επικυρώνονται είτε να 
τροποποιούνται. Σε κάθε περίπτωση, η ομάδα διευκόλυνε το ξεκαθάρισμα και 
αυτό φαίνεται ότι είχε πολύ μεγάλη αξία για τους ίδιους. Η αβεβαιότητα για 
τους άντρες είναι συνυφασμένη  με αδυναμία και αν αυτό συσχετιστεί με το 
«βαρύ λόγο» των πατεράδων καθιστά   την υποστηρικτική λειτουργία της 
ομάδας ακόμη πιο πολύτιμη. 
 
«Τι κάνω όταν διαφωνώ με την γυναίκα μου» 
 
Η αβεβαιότητα συνδέεται με μια ακόμη πλευρά που τους απασχολούσε 
έντονα και αφορά στα θέματα που είχαν διαφορετική γνώμη από τις γυναίκες 
τους. 
Το Κέντρο Πρόληψης Κοζάνης συντονίζει ομάδες γονέων στις οποίες 
συμμετέχουν κατά κύριο λόγο γυναίκες, από το 1999. Σε καμία από αυτές τις 
ομάδες δεν έβγαινε με τόση ένταση και αγωνία και από τόσα πολλά μέλη το 
ερώτημα «τι κάνω όταν διαφωνώ με τον σύντροφό μου», όπως έβγαινε από 
τους άντρες. Το ερώτημα τέθηκε από την αρχική  συνάντηση, πριν ακόμη 
ξεκινήσουν οι βιωματικές διαδικασίες. Στην πραγματικότητα, μέσω αυτού του 
δρόμου έθεταν πολύ γρήγορα το θέμα της σχέσης του ζευγαριού που στην 
διάρκεια των συναντήσεων ερχόταν και επανερχόταν.  Θα έχει πολύ μεγάλο 
ενδιαφέρον αν σε επόμενες ομάδες ανδρών ή σε ομάδες άλλων Κέντρων 
Πρόληψης, παρατηρηθεί μια ανάλογη κατάσταση. 
Έχοντας επίγνωση ότι μια και μόνο ομάδα είναι μικρό δείγμα, θα 
αποτολμήσουμε να διατυπώσουμε, με κάθε επιφύλαξη, ορισμένα σκέψεις. 
Παρόλο που τα πράγματα έχουν αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν, οι 
μητέρες συνεχίζουν να νιώθουν ότι έχουν την μεγαλύτερη ευθύνη στο 
μεγάλωμα των παιδιών οπότε είναι φυσικό να θεωρούν ότι έχουν και τον 
πρώτο λόγο στις αποφάσεις, τουλάχιστον σε ζητήματα που αφορούν τα 
παιδιά. Με άλλα λόγια, η μεγαλύτερη τους συμμετοχή στην ζωή των παιδιών 
ισχυροποιεί και το λόγο τους σε ότι τα αφορά. Από μία άποψη νιώθουν 
μεγαλύτερη αυτάρκεια στον γονεϊκό ρόλο, από μια άλλη νιώθουν πιο μόνες 
απέναντι σε βαριά καθήκοντα. Όπως και να έχει, όταν προκύπτουν διαφωνίες 
ανάμεσα στο ζευγάρι οι γυναίκες μπαίνουν στην συζήτηση με πιο σίγουρες 
θέσεις και ο λόγος τους σε ζητήματα των παιδιών, τουλάχιστον όσο αυτά είναι 
μικρά, είναι περισσότερο καθοριστικός. Σ’ αυτό το πλαίσιο δεν είναι παράδοξο 
να εγείρονται ζητήματα στον άντρα σχετικά με τον ρόλο του στην οικογένεια 
και οι διαφωνίες να διαπλέκονται με θέματα που αφορούν στην δυναμική του 
ζευγαριού, και κυρίως ποιος έχει το πάνω χέρι στην σχέση.  Επειδή ακριβώς 
οι διαφωνίες διαπλέκονται με την δυναμική του ζευγαριού, το θέμα αυτό 
έρχονταν στην ομάδα με αρκετή φόρτιση και ενώ αρχικά αφορούσε τα παιδιά, 
όσο οι άνδρες ένιωθαν πιο άνετα να εκφραστούν, επεκτεινόταν και σε άλλα 
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θέματα, κυρίως σε αυτά που αφορούσαν στη σχέση του ζευγαριού με τις 
πατρικές οικογένειες. 
 
Το συναίσθημα του φόβου 
 
Στην πέμπτη συνάντηση προέκυψε μέσα από την διεργασία της ομάδας ένα 
θέμα το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να μπει στον αρχικό 
προγραμματισμό μιας ομάδας γονέων 7-8 συναντήσεων. Το θέμα αφορά το 
συναίσθημα του φόβου. 
Μια βασική αρχή που πρέπει να διέπει κάθε ομάδα είναι το «τόσο όσο», να 
μην ενθαρρύνονται, δηλαδή, τα μέλη να εισέρχονται σε θέματα με τρόπο που 
η συνοχή της ομάδας δεν το αντέχει. Η συγκεκριμένη ομάδα έφτασε να 
συζητά για τους φόβους που βιώνουν τα μέλη με πολύ φυσικό, αν και εκτός 
προγράμματος, τρόπο. Το ερέθισμα δόθηκε από ένα μέλος της ομάδας που 
ρώτησε πριν ακόμη ξεκινήσει η συνάντηση « για πιο λόγο έχουμε την τάση να 
καθόμαστε στις ίδιες θέσεις και κοντά στους ίδιους ανθρώπους». (Αναφερόταν 
στην συνήθεια των μελών της ομάδας να μην αλλάζουν θέση). Το στίγμα της 
απάντησης ήταν περίπου το εξής: «Οι άνθρωποι μπροστά στο άγνωστο 
αισθανόμαστε αγωνία και φόβο. Είναι συναισθήματα φυσιολογικά και πολύ 
χρήσιμα για την επιβίωση, αποτελούν κατά κάποιο τρόπο το σήμα να είμαστε 
προσεκτικοί. Για τον καθένα από εμάς η ομάδα είναι το άγνωστο και, εκ των 
πραγμάτων, προκύπτουν ερωτήματα αν θα γίνω αποδεχτός από τους 
άλλους,  αν θα τα καταφέρω κλπ. Στην προσπάθεια μας να μειώσουμε τις 
άγνωστες μεταβλητές και με αυτόν τον τρόπο να μειώσουμε και την αγωνία 
μας, κρατάμε σταθερά όσα μπορούμε: τις θέσεις μας, τους διπλανούς κλπ. Τα 
συναισθήματα της αγωνίας και του φόβου, ενώ είναι φυσιολογικά, αρχίζουν 
και γίνονται πρόβλημα όταν νομίζουμε ότι μόνο εμείς τα αισθανόμαστε και τα 
εκλαμβάνουμε σαν προσωπική ανεπάρκεια». Έγινε αυτή η δήλωση από το 
συντονιστή χωρίς να ζητηθεί κάτι άλλο από την ομάδα. Αυτό που 
επακολούθησε ήταν καταλυτικό για όλη την διαδικασία και για τις σχέσεις των 
ανδρών μεταξύ τους. Κάποιο μέλος πήρε το λόγο και αυθόρμητα μίλησε για 
κάποιο δικό του φόβο. Με τον τρόπο του έδωσε το έναυσμα και ακολούθησαν 
σχεδόν όλοι οι άλλοι. Όταν ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος, ζητήθηκε μια 
δεύτερη τοποθέτηση πάνω στο ερώτημα «τι σημαίνει για μένα να ακούω 
άλλους άνδρες να μιλάνε για τους φόβους τους». Ακολούθησαν απαντήσεις 
με έντονη συναισθηματική φόρτιση που γίνεται προσπάθεια, μερικές από 
αυτές, να αποδοθούν με σχετική ακρίβεια: «Νόμιζα ότι έπρεπε να είμαι ο 
βράχος όπου σκάνε όλα τα κύματα. Είναι ανακουφιστικό να ξέρω ότι δεν 
χρειάζεται να είμαι έτσι», «Στο μυαλό μου είχα το πρότυπο του «άντρακλα». 
Εγώ δεν είμαι έτσι και είναι  λυτρωτικό να ξέρω ότι δεν χρειάζεται να είμαι ο 
μάτσο άνδρας». «Με βοηθάει πολύ η σκέψη να ξέρω ότι και οι άλλοι είναι το 
ίδιο πελαγωμένοι με εμένα. Έτσι καταλαβαίνω ότι δεν είμαι προβληματικός». 
Ο τελευταίος συμπυκνώνει την πιο σημαντική λειτουργία της ομάδας και ίσως 
αυτή η συνειδητοποίηση  να εξηγεί το γεγονός ότι κάποια από τα μέλη της 
ομάδας δήλωναν, από πολύ νωρίς, ότι αισθάνονται πιο ήρεμοι στο σπίτι. Οι 
ίδιοι, πάντως, όταν ρωτήθηκαν από τον συντονιστή τι είναι αυτό που τους 
κάνει πιο ήρεμους απαντούσαν, ότι δεν ξέρουν τι ακριβώς αλλά σίγουρα 
συνδέεται με την συμμετοχή τους στην ομάδα. 
Κάθε ομάδα έχει τα δικά της κομβικά σημεία. Για την συγκεκριμένη ομάδα η 
συγκεκριμένη συνάντηση, πέρα από το προφανές, ότι δηλαδή 
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«κανονικοποιούσε» το φόβο και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για τους άνδρες, 
ήταν ένα ποιοτικό άλμα στις σχέσεις των μελών. Ενδυνάμωσε την αίσθηση 
του «εμείς που συμμετείχαμε στην ομάδα ανδρών». Στο τέλος της 
συνάντησης και με αφορμή ένα βίντεο που προβλήθηκε, υπήρξε πολύ 
συγκίνηση γιατί ήταν η τελευταία της πρώτης φάσης και η συζήτηση για το 
φόβο  τους απελευθέρωσε και  τους διευκόλυνε να εκδηλώσουν 
συναισθήματα. Από το σύνολο των μελών διατυπώθηκε το αίτημα για 
επιπλέον συναντήσεις, όχι μόνο στο πλαίσιο της ομάδας, αλλά και εκτός 
αυτής. Έξι-εφτά μέλη από τότε κάνουν παρέα και ανά τρεις – τέσσερις μήνες 
περίπου καλούν και τους υπόλοιπους. 
 
Οι επαναληπτικές συναντήσεις 
 
Μετά την πάροδο οκτώ (8) μηνών έγιναν δύο (2) ακόμη συναντήσεις με 
αίτημα των ανδρών. Να σημειωθεί ότι οι άνδρες στο ενδιάμεσο είχαν βρεθεί 
(συνήθως σε καφέ, χωρίς την παρουσία του συντονιστή). Παρόλο που οι 
συναντήσεις αυτές κατέληγαν σε «τσίπουρα», η ομάδα είχε επηρεάσει πολύ 
το τι συζητούσαν και το πως. Στις επαναληπτικές συναντήσεις θεωρήθηκε 
σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν  τεχνικές από την εποπτεία ομοτίμων γιατί ο 
ρόλος του συντονιστή σ’ αυτόν τον τρόπο δουλειάς είναι λιγότερο 
παρεμβατικός και ενισχύει την  αυτενέργεια των μελών. Ζητούμενο στην 
προκειμένη περίπτωση είναι να μπορέσουν οι συμμετέχοντες να διατηρήσουν 
την σχέση που δημιούργησαν και μέσα από αυτή να αντλήσουν υποστήριξη. 
Στις συναντήσεις αυτές ζητήθηκε από τους άνδρες να πουν ένα περιστατικό ή 
μια κατάσταση που τη χειρίστηκαν καλύτερα μετά τα όσα έμαθαν στην ομάδα. 
Ήταν μια καλή ευκαιρία να διαπιστωθεί αν υπήρχαν οφέλη και κυρίως, αν 
αυτά άντεχαν στο χρόνο. Το τρίπτυχο «είμαι παρών», «ακούω», «αφιερώνω 
χρόνο ξεχωριστά σε κάθε παιδί» ήταν αυτό που σημείωναν οι περισσότεροι 
άνδρες. Δύο-τρεις από αυτούς είπαν ότι είναι πιο ήρεμοι στο σπίτι και άλλοι 
δύο έφεραν θέματα που αφορούσαν στην βελτίωση της σχέση του ζευγαριού. 
Πέρα από τα επιμέρους οφέλη, το ζητούμενο σε κάθε ομάδα είναι η 
υποστήριξη. Ο σύγχρονος γονιός καλείται να μεγαλώσει τα παιδιά του σε ένα 
περιβάλλον πολύπλοκο και συχνά  νιώθει ανεπαρκής στον  γονεϊκό του ρόλο. 
Οι άνδρες βιώνουν ακόμη πιο έντονα το συναίσθημα της ανεπάρκειας. 
Νιώθουν εντελώς απροετοίμαστοι και του προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη 
αμηχανία το γεγονός ότι η ανατροφή των παιδιών, αν το δούμε με ιστορικούς 
όρους, μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν υπόθεση των γυναικών (Meth & Pasick, 
2000). Η δυνατότητα της ομάδας να παρέχει υποστήριξη απορρέει, κατά 
κύριο λόγο, από την σχέσεις που δημιουργούνται. Όσο ενδυναμώνονται οι 
σχέσεις και το συναίσθημα της ασφάλειας τόσο δημιουργούνται οι 
προϋποθέσεις εκμάθησης πιο λειτουργικών στάσεων και συμπεριφορών 
(Γουρνάς, 2015). Δουλειά του συντονιστή είναι η φροντίδα των σχέσεων και 
αυτό ισχύει για κάθε ομάδα αλλά πολύ περισσότερο στις περιπτώσεις εκείνες 
 που δεν προϋπάρχει μεγάλη εμπειρία. Μια τέτοια προσέγγιση παρέχει 
μεγαλύτερη ασφάλεια και στο συντονιστή γιατί, διαφορετικά,  υπάρχει ο 
κίνδυνος  να είναι πολύ  μακριά από τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων 
που συμμετέχουν. Αυτός ήταν και ο λόγος που τα προαποφασισμένα θέματα 
ήταν 2-3 και όλα τα υπόλοιπα προέκυψαν μέσα από την διεργασία της 
ομάδας, στην οποία ο συντονιστής πρέπει να είναι πολύ ανοιχτός για να 
μπορεί να παραμείνει συντονισμένος με τις ανάγκες των μελών. 
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«“Ταξίδι… στ’ Όνειρο…”, Εκπαιδευτικό σεμινάριο 
νηπιαγωγών με την αξιοποίηση της Καταξιωτικής 
Διερεύνησης (Κ.Δ.) Α.Ι.»  
 
Κ. Αποστολοπούλου, Α. Αλεξάκη, Ε. Πλεξίδα, Ε. Σιαφαρίκα, Δίκτυο 
Διαλόγου Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας: Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Β’ 
Αθήνας, Εκπαιδευτική Ομάδα Καταξιωτικής Διερεύνησης (Α.Ι.) OKANA, 
Κέντρα Πρόληψης των Δήμων Κηφισιάς, Αγ. Παρασκευής - Χολαργού και 
Νέας Ιωνίας, Ελλάδα 
 
Το σεμινάριο υλοποιήθηκε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Παρασκευής, με 18 
νηπιαγωγούς.  Το τριήμερο βιωματικό σεμινάριο είχε ως βασικό σκοπό την 
σύνδεση ανάμεσα στους εκπαιδευτές και τα μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας 
ώστε να συγκατασκευαστεί μια κοινότητα που θα ενθαρρύνει τα μέλη της στην 
συν-δημιουργία νέων νοημάτων, στην συν-εξέλιξη και στην 
αλληλοϋποστήριξη.  Επίσης, είχε ως στόχο να ενθαρρύνει την 
διαφορετικότητα, την αυτονομία, παράλληλα με την συλλογικότητα της 
ομάδας. Αυτή η κοινότητα φιλοδοξούμε να αποτελέσει το θεμέλιο και το 
πλαίσιο μέσα στο οποίο τόσο τα μέλη ατομικά, όσο και η ομάδα συλλογικά θα 
συνδεθούν με τα αποθέματα, τις ικανότητες, τις αξίες και τις πηγές δύναμής 
τους. 
Η δράση στην σχολική κοινότητα οργανώθηκε και σχεδιάστηκε στη βάση των 
αρχών της Καταξιωτικής Συστημικής Διερεύνησης (Κ.Σ.Δ.),  
(Appreciative Inquiry A.I.). 
«Το appreciative inquiry A.I. αποτελεί μια συστηματική έρευνα για τις 
ικανότητες και τις δυνατότητες των ατόμων, των οργανισμών  και των 
συστημάτων με στόχο αυτές να αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή δράσεων για την υλοποίηση των ατομικών και συλλογικών 
ονείρων. Μέσω του appreciative inquiry εστιάζουμε στις εμπειρίες των 
ανθρώπων οι οποίες συνδέονται με τις δυνάμεις και τις ικανότητες 
τους.», «…Η καταξιωτική διερεύνηση  συνδέεται με την διαδικασία του 
οραματισμού και των μετασχηματισμών…», Γκότσης Ηλίας, Κοινωνιολόγος – 
Συστημικός Ψυχοθεραπευτής Υπεύθυνος Τμήματος Εκπαίδευσης και 
Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ο.ΚΑ.ΝΑ. 
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«Η Κ.Σ.Δ. είναι μία μέθοδος μάθησης, η οποία δίνει έμφαση στην 
αλληλεπιδρώσα διαδικασία, δημιουργώντας ένα περιβάλλον επικοινωνίας, 
μέσα στο οποίο οι άνθρωποι μπορούν να εκφραστούν και να αναζητήσουν 
τους δικούς τους κώδικες και βιώματα, αλλά και των άλλων, στην περιοχή της 
γνώσης. Ένα περιβάλλον αποδοχής και σεβασμού, το οποίο εστιάζει στις 
ικανότητες, τις δυνάμεις και τις αξίες του καθενός και της καθεμιάς, και έτσι 
ελευθερώνει τη δυναμική της μάθησης.», Σμάρω Μάρκου, Κοινωνική 
Λειτουργός, Συστημική Θεραπεύτρια και Εκπαιδεύτρια. 
 
Μεθοδολογία 
 
Αξιοποίηση του μοντέλου 4D: 
 
1.  Discovery - Διερεύνηση:  διερεύνηση μιας θετικής εμπειρίας, των 
προσωπικών ικανοτήτων, καθώς και των προσωπικών αξιών. 
2.  Dreaming - Όνειρο: οι άνθρωποι καλούνται να ονειρευτούν ατομικά και 
στη συνέχεια να ζωγραφίσουν σε ομάδες το συλλογικό όνειρο, το οποίο μετά 
παρουσιάζουν στην ολομέλεια. 
3.  Desigh - Σχεδιασμός  σχεδιασμός βημάτων για την πραγματοποίηση του 
ονείρου, αξιοποιώντας τις ικανότητες που αναδύθηκαν στην Διερεύνηση. 
4.  Delivery - Υλοποίηση: υλοποίηση των ενεργειών, που είναι απαραίτητες 
για να γίνουν τα πράγματα όπως τα ονειρεύτηκαν. 
 
Η ιδέα ξεκίνησε από την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας και ήρθε να συναντήσει 
τους στόχους και τα όνειρα όλης της ομάδας των εκπαιδευτών.  Η ιδέα του 
ενός γίνεται ιδέα των πολλών, γίνεται «κοινό κτήμα» και συνδεθήκαμε και 
λειτουργήσαμε συμπληρωματικά ο ένας με τον άλλον, ως ομάδα εκπαιδευτών, 
σε 3 τρίωρες συναντήσεις. 
Η ιδέα απαντά σε δυσκολίες οι οποίες έγιναν επιθυμίες και αφεθήκαμε στο 
διάλογο μεταξύ μας και στην επαναδιατύπωση των προβλημάτων. 
Αναδιατυπώνοντας τα θέματα φύγαμε από τον έλεγχο των προβλημάτων.  Ως 
ομάδα εκπαιδευτών συνδεθήκαμε, συναντήθηκαν τα όνειρά μας και δώσαμε 
χώρο στη ματαίωση την οποία μεταβολίσαμε σε δύναμη για τα επόμενά μας 
βήματα.  Η ικανότητά μας να δημιουργούμε είναι ένα όχημα. Η ικανότητά μας 
να εμπιστευόμαστε είναι ένα θεμέλιο. Η ικανότητά μας να 
είμαστε συμπληρωματικοί οδηγεί στο νέο, στην ανακάλυψη. 
Η ανάγκη να παράγουμε και να «ανοίξουμε» στην κοινότητα, μας βοήθησε 
να εμπιστευτούμε τις ιδέες μας και να γνωριστούμε καλύτερα. 
Προηγήθηκαν υποστηρικτικές συζητήσεις στο κέντρο εκπ/σης – Ο.ΚΑ.ΝΑ. Στις 
συναντήσεις ανακάλυψης και σύνδεσης μεταξύ μας , οραματιστήκαμε τέσσερα 
τριήμερα σεμινάρια εκπαιδευτικών Α’ θμιας. Βραχυπρόθεσμα 
προγραμματίσαμε τα δύο πρώτα  και τα άλλα δύο την Άνοιξη του 2018. 
Συζητήσαμε αναλυτικά τα βήματα και το όνειρο πήρε «σάρκα και οστά»… 
Προσκαλέσαμε τους νηπιαγωγούς, μέσα από την δική μας ανάγκη να 
σχετιστούμε, να συνδεθούμε καθώς έτσι συναντώνται τα όνειρά μας για την 
σχολική κοινότητα και εν τέλει οι κοινότητες συνδέονται μέσα από τις 
δράσεις. Προκειμένου η δράση να είναι η ίδια ένα παράδειγμα Κ.Σ.Δ., 
αποδεχόμαστε την διαφορετικότητα των μελών, δημιουργούμε χώρο διαλόγου 
και δυνατότητες να αναδυθούν οι συλλογικές και ατομικές ικανότητες και αξίες, 
οι διαφωνίες ή οι δυσκολίες των μελών της. 
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Οι βιωματικές ασκήσεις του προγράμματος: 
 
1η ημέρα: Γνωριμία - Πλαίσιο Συνεργασίας - Αφήγηση Εαυτού 
 
1η Άσκηση Γνωριμίας: «Η Ιστορία του ονόματός μου». 
2η Άσκηση Γνωριμίας - Συμβόλαιο: «Αφήγηση Εαυτού». 
3η Άσκηση Αφήγησης: Ένα όνειρο… ένα ταξίδι εαυτού με συνταξιδιώτη… 
 
2η ημέρα: Σύνδεση - Αποθέματα 
 
1η Άσκηση: «Δημιουργώντας Δεσμούς: Η ιστορία της αλεπούς». 
2η Άσκηση UBUNDU: Ιστορίες Υπερηφάνειας. 
3η Άσκηση: το Δώρο - Διερεύνηση Αποθεμάτων. 
 
3η ημέρα: Dreaming - Ονείρεμα 
 
1η Άσκηση: «το Νηπιαγωγείο που ονειρεύομαι…» 
2η Άσκηση: «Μεταμορφώνοντας την ασχήμια μέσα από τα μάτια ενός μικρού 
παιδιού». 
3η Άσκηση: «Ατομικό όνειρο». 
 
Ο δεσμός γίνεται μια δυναμική, εξελικτική διαδικασία αλληλεπίδρασης που 
στηρίζεται στη δεκτικότητα, στο διάλογο, στην έκφραση συναισθημάτων και  
αναγκών, στο μοίρασμα βιωμάτων. Όλα αυτά για να συμβούν χρειάζεται να 
δώσουμε χρόνο, φροντίδα, υπομονή, συνέπεια και υπευθυνότητα. 
Η σύνδεση μέσα από τη στάση UBUNDU  – I am because we are (υπάρχω 
γιατί υπάρχουμε) αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας μέσα από τους άλλους και 
συνδεόμαστε με τους άλλους.. «συντηρούμε την αίσθηση της ταυτότητάς μας 
μέσα από το μοίρασμα» Σμάρω Μάρκου, Κοινωνική Λειτουργός, Συστημική 
Θεραπεύτρια και Εκπαιδεύτρια. 
Η αναγνώριση των ικανοτήτων και αξιών των μελών μιας ομάδας ή μιας 
κοινότητας μπορούν να οδηγήσουν σε δράσεις και μετασχηματισμούς. 
Μέσα από το ονείρεμα ο εκπαιδευτικός  εστιάζει στην επιθυμητή συνθήκη 
που θα ήθελε, τον προσκαλούμε να μιλήσει για την επιθυμία του και το πώς 
ονειρεύεται να υπάρχει ένα ασφαλές σχολείο. 
Δεσμευτήκαμε για Συνάντηση συζήτησης τον Νοέμβριο  (follow up ανά 2 
μήνες) για να συζητήσουμε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των 
ονείρων των μελών της ομάδας. 
 
 

«Η φιλοσοφία των δράσεων που απευθύνονται σε 
προπονητές» 
 
Σ. Χιώτη, Ν. Γεωργαλά, Α. Αθανασόπουλος, Κέντρο Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά Υγεία - 
Πρόμαχος», Τμήμα Εφαρμογών Πρόληψης ΟΚΑΝΑ, Αθήνα, Ελλάδα 
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Φιλοσοφία συνεργασίας 
 

Η φιλοσοφία της Φυσικής Αγωγής 
και του Αθλητισμού 

Η φιλοσοφία του Κέντρου 
Πρόληψης 

Φυσική, πνευματική ανάπτυξη του 
ατόμου 

Ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση του 
ατόμου 

Διαμόρφωση ήθους & κοινωνικής 
συνείδησης   

Κοινωνικοποίηση, απόκτηση κινήτρων 
& ενδιαφερόντων 

μείωση των παραγόντων που 
οδηγούν στη χρήση νόμιμων και 
παράνομων εξαρτησιογόνων 
ουσιών καθώς και σε άλλες μορφές 
εξαρτητικών στάσεων και 
συμπεριφορών 

Ολόπλευρη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας 

ενεργητική συμμετοχή και δράση 
όλης της κοινωνίας και όχι μόνο των 
ειδικών 

Επικέντρωση σε στόχο 
παροχή έγκυρης και επιστημονικής 
πληροφόρησης 

Επίτευξη επιτυχιών 
ανάπτυξη προσωπικών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων 

  υιοθέτηση θετικών στάσεων ζωής 

  

ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση 
φορέων και ομάδων στα πλαίσια 
της τοπικής κοινωνίας προς την 
κατεύθυνση της συλλογικής 
παρέμβασης σε θέματα και 
προβλήματα που αφορούν όλους 

 
Άρα, εφοδιασμός του ατόμου με ποικίλα χαρακτηριστικά που συμβάλλουν 
στην πνευματική,  κοινωνική και ψυχική ανάπτυξή του. 
 
Το φαινόμενο του Doping 
 

Αιτίες Ουσίες Αποτελέσματα 

αποδόσεις αναβολικά 

εκδήλωση 
συμπτωμάτων 
σωματικής 
εξάρτησης 

διακρίσεις διεγερτικά ψυχολογική 
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εξάρτηση από 
την ουσία 

καλύτερη εικόνα σώματος, 
να ξεχωρίσει 

Β2 αγωνιστές 

  καναβινοειδή 

 
Συνεπώς, οι παρεμβάσεις για την πρόληψη της χρήσης αναβολικών ουσιών, 
ιδιαίτερα μέσα από την συνεργασία των αθλητικών μονάδων με Κέντρα 
Πρόληψης Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, μπορεί να 
λειτουργήσει θετικά στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. 
 
Οι δράσεις: 
 
1. Η συνεργασία με τον Αθλητικό Σύλλογο «Πρωτέας» (σε συνεργασία 
με τον ΟΚΑΝΑ) 
 
 

Στόχος Δράσεις 

προβολή και ενίσχυση υγιών τρόπων ζωής παρέμβαση στο ημερήσιο 
φεστιβάλ με στοχευμένα 
δρώμενα προκειμένου για την 
κινητοποίηση του κοινού για 
θέματα ντόπινγκ 

ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης της 
χρήσης παράνομων ουσιών στο χώρο του 
αθλητισμού 

 
2. Ιστοσελίδα για το ντόπινγκ 
 
Στόχος 

 Η ενημέρωση μεγάλου αριθμού ατόμων αναφορικά με θέματα που 
σχετίζονται με το ντόπινγκ. 

 Η δημιουργία ενός χώρου συνομιλίας και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ 
διαφόρων ατόμων. 

 Η ενημέρωση για προγραμματισμένες δράσεις των φορέων σχετικά με 
το ντόπινγκ. 

 Η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ντόπινγκ. 
 
www.preventiondoping.wordpress.com 
Κέντρο Πρόληψης του Δήμου Αθηναίων, τηλέφωνο: 210-9270096 
Στο πλαίσιο αυτό προσκαλούμε όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται 
στο χώρο του ντόπινγκ να εμπλουτίζουν τη σελίδα με τις δράσεις τους καθώς 
και με σχετικά άρθρα 
 
Η φιλοσοφία παρέμβασης στους προπονητές 
 
3. Βιωματικό σεμινάριο υπό την αιγίδα του ΕΣΚΑΝ 
(σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ) 
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Ο προπονητής, επηρεάζει 
 

Η παρέμβαση στοχεύει 
στην 

απόδοση ενίσχυση του ρόλου του 

συναισθηματική κατάσταση 

ευαισθητοποίησή του σε 
θέματα  πρόληψης και 
αντιμετώπισης της χρήσης 
αναβολικών ουσιών 

υγεία 

ενημέρωση, ολόπλευρη 
κατανόηση του φαινομένου 
και των συνεπειών του 

ανάπτυξη ψυχολογικών ικανοτήτων 

απόκτηση κατάλληλων 
γνώσεων και δεξιοτήτων για 
την διαχείριση  φαινομένων 

αποτελεί τον «σημαντικό άλλο» 

στάση που οφείλει να έχει 
ένας προπονητής απέναντι 
σε νέους και επίδοξους 
αθλητές 

 
Άρα, ο προπονητής λειτουργεί ως: Πρότυπο, εμψυχωτής, «δάσκαλος», 
σύμβουλος, μέντορας, «ψυχολόγος», καθοδηγητής, παρέχει ασφάλεια. 
 
 
 
Το Σεμινάριο 
 
 Η θεματολογία του 

- Εισαγωγή στις έννοιες του αθλητισμού και του πρωταθλητισμού. Η 
συμβολή της Πρόληψης. 

- Προπονητής.  Οι πολλαπλοί του ρόλοι. 
- Δυναμική ομάδας και επίλυση συγκρούσεων - Ενεργητική 

ακρόαση. 
- Χτίζοντας την αυτοεκτίμηση - Διαχείριση δυσάρεστων 

συναισθημάτων. 
- Ηθική σκέψη και ερωτήματα για μια ηθική χωρίς ηθικολογία. 
- Αναγνωρίζοντας τα παιδιά που έχουν ανάγκη. 
- Εισαγωγή στην έννοια του ντόπινγκ - Αιτίες χρήσης ουσιών, 

συνέπειες - Τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου - Νέα δεδομένα 
στο doping. 

- Συνεργασία μεταξύ του προπονητή και της οικογένειας - Ο ρόλος 
του προπονητή και τα μηνύματα υγιούς τρόπου ζωής. 
 

 Η διάρκεια και οι εισηγητές 
Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε σε 8 συναντήσεις. Κάθε συνάντηση 
είχε διάρκεια 2,5 έως 3 ώρες. 
Τους εισηγητές του αποτελούσαν: 
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- Καθηγητές ΤΕΦΑΑ. 
- Πρώην Ολυμπιονίκες. 
- Προπονητές. 
- Εκπρόσωποι ΟΚΑΝΑ. 
- Ο Πρόεδρος και Στελέχη του Κέντρου Πρόληψης. 

 
 Οι συμμετέχοντες (συνολικά 15) 

- Εν ενεργεία προπονητές διαφόρων αθλημάτων. 
- Φοιτητές ΙΕΚ, τμημάτων προπονητικής. 
- Φοιτητές ΤΕΦΑΑ. 

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο Εκπαίδευσης του 
ΟΚΑΝΑ. 

 
Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε 
 
Εντάσσονται σε 3 πεδία. 
 
 Το 1ο αφορά τον Βιωματικό τρόπο εκπαίδευσης. 

- Δυσκολία να εμπλακούν βιωματικά. 
- Προσδοκίες που αφορούσαν σεμιναριακού τύπου πληροφορίες. 
- Δυσκολία να μοιραστούν πράγματα στην ομάδα. 
- Δυσκολία να αντιληφθούν την έννοια της ομάδας. 

 
 Το 2ο πεδίο αφορά την ίδια την αντίληψη του ρόλου του προπονητή. 

- Εμμονή σε μονοδιάστατο ρόλο του προπονητή. 
- Δυσκολία να αντιληφθούν τον εαυτό τους ως πρότυπο των νέων 

παιδιών. 
- Παραγκώνιση των ψυχολογικών παραμέτρων της στάσης του 

προπονητή. 
- Αναγνώριση μόνο μέσα από επιτυχίες. 

 
 Τέλος, το 3

ο
 πεδία σχετίζεται με την Ηθική διάσταση του θέματος. 

- Δικαιολόγηση των ανισοτήτων που προάγει το ντόπινγκ στην ίδια 
τη φύση. 

- Ελαστικοί ηθικοί κανόνες που σχετίζονται με την τιμωρία και όχι με 
την ουσία της πράξης. 

- Απόρριψη της σχέσης μεταξύ ηθικής και ντόπινγκ. 
 
Προτάσεις για μια παρέμβαση σε προπονητές 
 
Δυναμική ομάδας και επίλυση συγκρούσεων - Ενεργητική ακρόαση 
 
Η έννοια της ομάδας, δυναμική σχέσεων, δέσμευση στην ομάδα, Διαχείριση 
προβλημάτων, Κανόνες - όρια μέσα στην ομάδα, Επικοινωνία, Καλλιέργεια 
ομαδικού πνεύματος - ευγενής άμιλλα - συνεργασία,  αλτρουισμός, ενεργητική 
ακρόαση, ενσυναίσθηση, άρση των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων 
στην επικοινωνία. 
 
Προπονητής.  Οι πολλαπλοί του ρόλοι 
 



106 
 

Ο σύγχρονος αθλητισμός απαιτεί από τον προπονητή έναν πολυδιάστατο 
ρόλο 
Ο προπονητής λειτουργεί ως: 
- leader, εμψυχωτής, πρότυπο, κοινωνός μηνυμάτων πρόληψης. 
 
Σύνδεση μεταξύ Ηθικής και αθλητισμού 
 
Η σημαντικότητα της ηθικής στον αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, Η 
δημιουργία κοινωνικών προτύπων μέσα από τον αθλητισμό, Ο ρόλος των 
προτύπων και οι κοινωνικές επιρροές, Η εμπορευματοποίηση αθλητισμού, Ο 
ρόλος των ΜΜΕ και των χορηγών στον αθλητισμό. 
 
Τα επόμενα βήματά μας 
- Συμμετοχή στο νέο ημερήσιο φεστιβάλ του «Πρωτέα» με στόχο την 

ενημέρωση του πληθυσμού για το ντόπινγκ. 
- Εμπλουτισμός της ιστοσελίδας με υλικό και διαρκής ανανέωσή της. 
- Διενέργεια έρευνας στους φοιτητές της αθλητικής επιστήμης (ΤΕΦΑΑ) 

σχετικά με τη χρήση απαγορευμένων ουσιών. 
- Διοργάνωση ανοιχτής εκδήλωσης-ημερίδας στο χώρο των ΤΕΦΑΑ. 
 
 

«“Χρειάζεται ένα χωριό για να μεγαλώσεις ένα παιδί”: Πώς η 
πολυπλοκότητα των αναγκών της σημερινής οικογένειας με 
έφηβους στα χρόνια της κρίσης μπορεί να αντιμετωπιστεί 
μόνο με πληθώρα επαγγελματιών που συνδέονται και 
συνεργάζονται μεταξύ τους με επιτυχία - θεωρητική 
τεκμηρίωση και παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων» 
 
Αι. Μαρκουίζου Γκίκα, Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης 
Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ, Μονάδα Πρόληψης «Ίκαρος», Αθήνα, Ελλάδα 
 
Περίληψη: Οι οικογένειες είναι εξαιρετικά, πολύπλοκα συστήματα, που 
αντανακλούν αλλά και διαμορφώνουν τις τρέχουσες κοινωνικές συνθήκες. Στα 
χρόνια της κρίσης που διανύει η Ελλάδα αλλά και ολόκληρος ο κόσμος, η 
οικογένεια και δη η οικογένεια με εφήβους αντιμετωπίζει πολλές φορές 
δυσεπίλυτα προβλήματα, που, για τον σύγχρονο ψυχοθεραπευτή αποτελούν 
πρόκληση όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεών του. Οι 
συνήθεις εφαρμοσμένες μέθοδοι και προσεγγίσεις δεν επαρκούν πολλές 
φορές για να δοθεί ανακούφιση και να προχωρήσουν οι άνθρωποι που 
αποτελούν την οικογενειακή μονάδα σε ένα επόμενο στάδιο εξέλιξης, λιγότερο 
επώδυνο και προβληματικό( Χαραλαμπάκη, 2017).  
Η προσέγγιση που ακολουθείται από τη Μονάδα Πρόληψης ΙΚΑΡΟΣ, στα 
πλαίσια του Δικτύου Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ 
αφορά διαδικασίες και τρόπους συνεργασίας στη βάση εκτεταμένων μεθόδων 
δικτύωσης με φορείς και υπηρεσίες. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται 
πολύπλευρη στήριξη και ουσιαστική έγκαιρη παρέμβαση στην αναχαίτιση 
εξαρτητικών και άλλων παραβατικών συμπεριφορών στην οικογένεια και 
ιδιαίτερα στα πιο ευάλωτα  μέλη της.  
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Το άρθρο επιχειρεί να παρουσιάσει: Α. Με ποιους τρόπους μία τέτοια 
προσέγγιση είναι και εφικτή και αποτελεσματική, Β. Ποιες θεραπευτικές 
σταθερές καλείται να υπηρετήσει και σε ποιες χρειάζεται να «ασεβήσει» 
(Cecchin, Μinuchin, Χαραλαμπάκη, 2017, Kατάκη, 2016), Γ. Ποιο γνωστικό 
μοντέλο ανάπτυξης και δικτύωσης χρησιμοποιεί ως θεματική «ομπρέλα» 
(Mindell, Covey, Christakis) και Δ. Ποιες είναι οι αρχές και οι αξίες στις οποίες 
στηρίζεται και δρα (DeLeon, Covey, Γιαννακοπούλου & Αγγέλου). Τέλος, θα 
δοθούν κλινικές περιπτώσεις εφαρμογής της προσέγγισης, όπου από τον 
αρχικό ιδιότυπο τίτλο θα οδηγηθούμε σε έναν βιωματικά αποδεδειγμένο 
παραλληλισμό, δηλαδή, ότι «χρειάζεται ένα «χωριό» από επαγγελματίες για 
να «μεγαλώσεις» μια οικογένεια σήμερα». 
 
 

 «Σχεδιασμός - εποπτεία πιλοτικού προγράμματος 
παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης στο προσωπικό της 
ελληνικής αστυνομίας» 
 
Α. Σταθακιός, Ε. Κερασιώτη, Ν. Γεωργάλα, Φ. Μπέη, Α. Μπάκου, Π. 
Τριανταφύλλου, Μ. Κλεφτοδήμου, Χ. Κανελλοπούλου, Ε. Αγαθαγγελίδου, Σ. 
Σασσάνης, Ι Νέζης, Α. Γουρουντή, Ε. Γάκη-Παπακώστα,Α. Τσούνης, ΟΚΑΝΑ, 
Αθήνα, Ελλάδα 
 
Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), για τις ανάγκες 
υλοποίησης του πρωτοκόλλου συνεργασίας με το Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη και στο τμήμα που αφορά τις δράσεις Ευαισθητοποίησης- Δικτύωσης 
με το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, συνεργάζεται με επιλεγμένα 
Κέντρα Πρόληψης από όλη την Ελλάδα για την εφαρμογή κοινού 
πιλοτικού προγράμματος σχετικών δράσεων. 
 
Ο Σχεδιασμός του Προγράμματος έγινε από Ομάδα Εργασίας στην 
οποία συμμετείχαν στελέχη του ΟΚΑΝΑ, αλλά και ορισμένων Κέντρων 
Πρόληψης.  
 
Την Ομάδα αποτελούν οι: 
1. Νίκη Γεωργάλα, Προϊσταμένη του Τμήματος Εφαρμογών Πρόληψης της 

Διεύθυνσης Εφαρμογής Προγραμμάτων. 
2. Φωτεινή Μπέη, Στέλεχος του Τμήματος Εφαρμογών Πρόληψης. 
3. Αθηνά Μπάκου, Στέλεχος του Τμήματος Εφαρμογών Πρόληψης. 
4. Ελένη Κερασιώτη, Αρμόδια Υπηρεσίας Άμεσης Κοινωνικής 

Παρέμβασης. 
5. Παναγιώτης Τριανταφύλλου, Στέλεχος Κέντρου Εκπαίδευσης και 

Εποπτείας. 
6. Αλέξανδρος Σταθακιός, Στέλεχος του Τμήματος Πρόληψης της 

Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Αξιολόγησης. 
7. Μελίνα Κλεφτοδήμου, Υπεύθυνη Κέντρου Εκπαίδευσης και Εποπτείας. 
8. Χρυσαυγή Κανελλοπούλου από το Κ.Π. Π.Ε. Κυκλάδων. 
9. Ευθυμία Αγαθαγγελίδου από το Κ.Π. Π.Ε. Δράμας. 
10. Σπύρος Σασσάνης από το Κ.Π. «Φαέθων» Δήμων Ιλίου, Πετρούπολης, 

Καματερού & Αγίων Αναργύρων. 
11. Αναστασία Γουρουντή από τα Κ.Π. Δήμου Αθηναίων. 
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12. Ελένη Γάκη - Παπακώστα, Κ.Π. Δήμου Θεσσαλονίκης «Σείριος». 
13. Ανδρέας Τσούνης, Κ.Π. Δήμου Θεσσαλονίκης «Σείριος». 
14. Ιωάννης Νέζης από τα Κ.Π. Δήμου Αθηναίων. 
 
Τα στελέχη από τα Κ.Π. που συμμετέχουν στην ομάδα προέκυψαν με ανοιχτή 
διαδικασία κατόπιν πρόσκλησης του ΟΚΑΝΑ μετά την οποία δήλωσαν 
συμμετοχή. 
 
Η ομάδα μετά από αρκετές συζητήσεις κατέληξε στην παραγωγή 
οδηγού/ εγχειριδίου με κατευθυντήριες γραμμές, σχετικά με την 
υλοποίηση του προγράμματος προς στελέχη Κ.Π. που θα συμμετείχαν 
στο Πρόγραμμα. 
 
Αυτός ο οδηγός εγκρίθηκε ως «προδιαγραφές του προγράμματος» από την 
διοίκηση του ΟΚΑΝΑ και αποτέλεσε βάση για την έκδοση σχετικής διαταγής 
προς τα Τμήματα Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας σε 
περιοχές που καλύπτουν τα Κέντρα Πρόληψης που αποδέχτηκαν τις 
παραπάνω προδιαγραφές και την συμμετοχή στο Πιλοτικό Πρόγραμμα με την 
δέσμευση να υλοποιήσουν το πρόγραμμα. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι για όλη αυτή την δουλειά, βάση αποτέλεσε  η έρευνα 
που προηγήθηκε στα Κ.Π. (απάντησαν 35) σχετικά με το πώς αποτιμούν αυτά 
τις δράσεις που ήδη είχαν πραγματοποιηθεί σε προσωπικό των σωμάτων 
ασφαλείας. 
 
Συνοπτική Παρουσίαση του Προγράμματος: 
 
 Επικοινωνία με τις αστυνομικές αρχές. 
 Δικτύωση με τα τοπικά αστυνομικά τμήματα και τμήματα ασφαλείας που 

θα γίνει παρέμβαση. 
 Διερεύνηση αναγκών, σκέψεων, αντιλήψεων, προσδοκιών των στελεχών 

της ΕΛ.ΑΣ. Θα δημιουργεί ένα όσο γίνεται ευσύνοπτο ερωτηματολόγιο 
με ερωτήσεις «κλειστού τύπου» κατά κύριο λόγο. Πριν τις εκπαιδευτικές 
συναντήσεις θα δοθεί τόσο στην ομάδα των αστυνομικών που θα 
συμμετάσχει σε αυτές, όσο και σε άλλη τυχαία ομάδα που δεν θα 
συμμετάσχει στην εκπαίδευση από τα ίδια τμήματα. 

 Συναντήσεις (εκπαιδευτικές ομάδες) ευαισθητοποίησης με αστυνομικούς 
πάνω σε τουλάχιστον τρεις θεματικές περιοχές που σχετίζονται με την 
πρόληψη και την προαγωγή της Ψυχοκοινωνικής Υγείας. 

 Αξιολόγηση του προγράμματος, τόσο εσωτερικά από την επιστημονική 
ομάδα του Κέντρου Πρόληψης, όσο και από κοινή συνάντηση 
αξιολόγησης όλων των Κέντρων Πρόληψης που θα συμμετάσχουν. 

 
Γενικά Απολογιστικά Στοιχεία: 
1. Στο Πρόγραμμα συμμετείχαν κατόπιν πρόσκλησης και αποδοχής αυτής 

24 Κέντρα Πρόληψης από όλη την Ελλάδα (Περίπου στο 1/3 των ήδη 
λειτουργούντων) . Ο αριθμός αυτός κρίνεται πολύ σημαντικός, διότι η 
πρόσκληση ήρθε μετά την κατάθεση του επιστημονικού 
προγραμματισμού των Κ.Π., άρα στις περισσότερες περιπτώσεις, που 
δεν υπήρχε ανάλογη πρόβλεψη σε αυτόν, πραγματοποιήθηκε ως 
επιπλέον δράση. Να σημειωθεί ότι τα Κ.Π. πραγματοποίησαν αυτές τις 
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παρεμβάσεις ενώ ήδη ήταν επιφορτισμένα με επιπλέον δράσεις λόγω 
της «Θεματικής Εβδομάδας» στα σχολεία. 

2. Ανταπόκριση από την πλευρά της Ελληνικής Αστυνομίας: Το αρχηγείο 
της Ελληνικής Αστυνομίας εξέδωσε εγκύκλιο με αποδέκτη συγκεκριμένα 
Τμήματα Ασφαλείας που ανταποκρίνονταν στις περιοχές ευθύνης των 
συμμετεχόντων Κέντρων Πρόληψης και περιέλαβε σε αυτή την εγκύκλιο 
όλες τις προϋποθέσεις και τις οδηγίες που είχαν συνταχθεί από την 
ομάδα εργασίας και διαβιβάστηκαν αρμοδίως από τον ΟΚΑΝΑ. 

3. Όσον αφορά την μεγάλη πλειοψηφία των Τμημάτων Ασφαλείας, οι 
δ/κτές αυτών και οι άλλοι υπεύθυνοι εξασφάλισαν παρά τον φόρτο 
εργασίας την δυνατότητα  να πραγματοποιηθούν αυτές, καθώς επίσης 
να συμμετέχει σε αυτές το κατά δύναμη περισσότερο προσωπικό. Σε 8 
από τα 24 Κέντρα Πρόληψης που δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί 
εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου το πρόγραμμα, το αρχηγείο 
της ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε νέα εγκύκλιο για παράταση αυτού κατά 4 μήνες και 
κατόπιν αυτής φαίνεται να μπορεί να προχωρήσουν οι παρεμβάσεις. 
Μόνο σε 2 Κ.Π. υπάρχει δυσκολία παρεμβάσεων και κατά την διάρκεια 
της παράτασης. 

4. Σε 5 από τα 24 Κέντρα Πρόληψης, υπήρξαν παρεμβάσεις πέραν των 
προβλεπόμενων στην εγκύκλιο, κατόπιν αιτημάτων των συμμετεχόντων 
ή της Αστυνομικής Διεύθυνσης της Περιοχής. Σε 7 από τα 24 Κ.Π. 
συμμετείχε στις παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης και άλλο προσωπικό, 
πέραν του προβλεπομένου στην Εγκύκλιο (Τμήματα Ασφαλείας) 

5. Με βάση τα δηλωθέντα στις συναντήσεις αξιολόγησης, τα περισσότερα 
συμμετέχοντα Κέντρα Πρόληψης προτίθενται να συνεχίσουν τις δράσεις 
στην επόμενη περίοδο και πολλά από αυτά έχουν προγραμματίσει 
δράσεις σε συνεννόηση με τις τοπικές αστυνομικές αρχές. Ορισμένα από 
αυτά ζητούν νέα εγκύκλιο από το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. για να 
υποβοηθηθεί η παρέμβαση τους. 

 
Σημαντική Σημείωση: Φαίνεται να υπάρχει μια διαφοροποίηση ανάμεσα 
στις παρεμβάσεις των Κέντρων Πρόληψης της Επαρχίας και σε αυτές 
των Μεγάλων Αστικών Κέντρων. Ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις στην 
Επαρχία το πρόγραμμα προχώρησε ομαλά - έστω με την παράταση- και με 
σημαντικούς αριθμούς συμμετεχόντων στην Περίπτωση των Μεγάλων 
Αστικών Κέντρων (Αθήνα - Θεσσαλονίκη) υπήρξαν πολλά προβλήματα και 
όσον αφορά τον αριθμό των συναντήσεων και όσον αφορά τον αριθμό 
συμμετοχής. Ως πιθανοί λόγοι αυτής της διαφοροποίησης προβάλλονται οι 
εξής: Πάρα πολύ «δουλειά» από τα τμήματα ασφαλείας των πόλεων. Στις 
περισσότερες των περιπτώσεων κατά το διάστημα των παρεμβάσεων έγιναν 
συγχωνεύσεις τμημάτων και έτσι δεν ήταν δυνατό να διευκολυνθεί η 
πραγματοποίηση των παρεμβάσεων. Στην επαρχία υπάρχει καλύτερη 
γνωριμία της Αστυνομίας με το τοπικό Κέντρο Πρόληψης- συχνά 
περιλαμβάνεται στις ελάχιστες δομές Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης- αλλά 
επίσης υπάρχει και διαπροσωπική γνωριμία με τα στελέχη των Κ.Π. και άρα 
εκ των προτέρων εμπιστοσύνη. 
Ωστόσο, άλλη μια παράμετρος που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η 
πρότερη συνεργασία, Κέντρου Πρόληψης και Αστυνομίας. Αυτό διότι 
στην περίπτωση του Κέντρου Πρόληψης Δήμου Θεσσαλονίκης οι 
παρεμβάσεις ολοκληρώθηκαν ομαλά, αν και αφορούσαν ένα από τα πιο 
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«δύσκολα» Τμήματα Ασφαλείας, αυτό του Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης. 
Βέβαια το παραπάνω Κ.Π. έχει κάνει στο παρελθόν διάφορες παρεμβάσεις 
στην Αστυνομία. 
Στοιχεία που αναδύονται από την ποιοτική αξιολόγηση των 
συμμετεχόντων στελεχών Πρόληψης στις Παρεμβάσεις: 
Οι συμμετέχοντες/-ουσες στο πρόγραμμα από τα Κέντρα Πρόληψης 
αξιολογούν καταρχήν συνολικά θετικά την εμπλοκή τους αυτή. «Είχαμε 
την ευκαιρία να δούμε τους εαυτούς μας μέσα σε μια συνεργασία με έναν 
φορέα με διαφορετική φιλοσοφία και πλαίσιο από αυτό του Κέντρου 
Πρόληψης. Αυτό ήταν για εμάς μια πρόκληση», σημειώνεται από στελέχη. 
Ορισμένα στελέχη ενθουσιάστηκαν, όταν διαπίστωσαν ότι μπορεί να είναι 
βοηθητικά στους αστυνομικούς για να ανακαλύψουν πως μέσα από τον ρόλο 
τους και χωρίς να τον «μπερδεύουν», μπορεί να συμβάλλουν ώστε κάθε 
περιστατικό να έχει και μια συνέχεια εκτός της προδιαγραμμένης από την 
ποινική νομοθεσία. 
Σε σχέση με τα εκατέρωθεν στερεότυπα, διαπιστώθηκε ότι με το σεβασμό 
που έδειξαν στην οργανωτική κουλτούρα των αστυνομικών, έλαβαν με την 
σειρά τους ανάλογο σεβασμό για την δουλειά τους στην Πρόληψη, με 
αποτέλεσμα να μπορεί να «σκιαγραφηθεί» αρκετά μια μελλοντική συνεργασία. 
Βέβαια, από την άλλη, τα στελέχη των κέντρων πρόληψης που δεν έχουν 
ολοκληρώσει το πρόγραμμα και αυτό προχωρά με ιδιαίτερες δυσκολίες, 
βίωσαν απογοήτευση από την απροθυμία ορισμένων διοικητών να 
προχωρήσουν στην υλοποίηση μιας τόσο ξεκάθαρης διαδικασίας, όπως αυτή 
περιγράφεται στις σχετικές εγκυκλίους που εξέδωσε το Αρχηγείο της 
Αστυνομίας, σε σημείο που να θεωρούν ότι είναι «βάρος» για αυτούς. 
Επίσης, ορισμένοι «μοιράστηκαν» την αβεβαιότητα που βιώνουν οι 
αστυνομικοί σε σχέση με την υπηρεσιακή τους καθημερινότητα (εμφανές στην 
συνεχή αλλαγή των ραντεβού), σε σημείο που να αισθάνονται ότι δεν μπορεί 
να υπάρξει σχέση με αυτούς, ώστε να μεταβληθούν σε «ενήλικους 
υποστηρικτές- συνεργάτες στην Πρόληψη», αν το Κ.Π., αφήνει στο κενό αυτή 
την κατάσταση και μένει μόνο στην «ύλη» που περιγράφεται από τις διαταγές. 
 
Ως Θετικά Σημεία του όλου προγράμματος καταγράφονται κυρίως τα 
εξής: 
 Συνεργασία οριοθετημένη και σε συγκεκριμένους άξονες, φάσεις και 

στόχους, έτσι ώστε να μην «πελαγοδρομούν» τα στελέχη στο τι θα 
κάνουν. 

 Επαφή με μια καινούρια και ενδιαφέρουσα ομάδα πληθυσμού - Άνοιγμα 
του Κέντρου Πρόληψης προς μια καινούρια ομάδα - στόχο στην 
κοινότητα. 

 Η τελική θετική αξιολόγηση από τους ίδιους τους Αστυνομικούς για το 
Πρόγραμμα. 

 Γνωριμία με την αστυνομική υπηρεσία. (αντικείμενο δουλειάς, δυσκολίες 
και ανάγκες που αντιμετωπίζουν, γνωριμία με το προσωπικό). 

 Εντοπισμός από κοινού πεδίων συνεργασίας. 
 Ενημέρωση των στελεχών του Κέντρου για το είδος και τον αριθμό των 

περιστατικών που αντιμετωπίζονται από τις τοπικές αστυνομικές αρχές, 
έτσι ώστε να αποκτήσουν μια πιο συνολική εικόνα, αλλά και 
προβληματισμό ως προς την επεξεργασία νέων προληπτικών 
παρεμβάσεων. 
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 Γνωριμία της Αστυν. Υπηρεσίας με την φιλοσοφία και τις δράσεις  του 
Κ.Π (που συχνά δεν ήταν σαφείς ή και άγνωστοι στους αστυνομικούς). 

 Όσον αφορά την υποστήριξη από τον ΟΚΑΝΑ και την ομάδα Εργασίας, 
η στοχευμένη εκπαίδευση η συνεχής υποστήριξη και οι λεπτομερείς 
οδηγίες παρέμβασης. 

 Αρκετά στελέχη θεωρούν θετικό και το γεγονός ότι το πρόγραμμα ήταν 
πρωτόγνωρο και καινοτόμο. 

 Οι θεματικές που προεπιλέχτηκαν ως προτεινόμενες πράγματι στις 
περισσότερες των περιπτώσεων κάλυψαν τις ανάγκες των αστυνομικών. 

 
Καταγράφονται όμως και Δυσκολίες - Αρνητικά Σημεία: 
 Δυσκολία στην Επικοινωνία με τους Δ/κτες των Τμημάτων. 
 Υποστελεχωμένα τμήματα. 
 Επιβαρυμένο το πρόγραμμα των αστυνομικών. Συχνά αρκετοί ήταν 

κουρασμένοι ή και ανήσυχοι κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων. 
 Μικρές Ομάδες συμμετεχόντων στην Παρέμβαση. 
 Δεν παρακολούθησαν οι ίδιοι αστυνομικοί όλες τις συναντήσεις. 
 (Σε αυτό το σημείο αρκετά Κ.Π. αναφέρουν ότι μπόρεσε τελικά να 

υπάρξει ένας πυρήνας 4-5 ατόμων που ήταν σταθεροί. Άλλα Κ.Π. 
αναφέρουν ότι αυτό έχει και θετική πλευρά, διότι έστω μία φορά κάποιος 
αστυνομικός γνώρισε το Κ.Π. και τον τρόπο που δουλεύει). 

 Ο χώρος διεξαγωγής της παρέμβασης (χώρος εργασίας των 
αστυνομικών) ήταν διασπαστικός. 

 Η φύση της δουλειάς των αστυνομικών δυσχεραίνει την τήρηση των 
συναντήσεων. 

 Εξ’ αιτίας της εργασίας τους οι αστυνομικοί είναι πάντα επιφυλακτικοί 
στο «τι βλέπουν και τι ακούνε», οπότε και η επιφυλακτικότητα αυτή 
μεταφέρθηκε στις συναντήσεις και χρειάζεται περισσότερες συναντήσεις 
για να αμβλυνθεί αυτός ο παράγοντας. 

 Η αναδιάρθρωση των Τμημάτων Ασφαλείας σε πολλές περιπτώσεις, 
δυσκόλεψε ή και ανέστειλε την συνεργασία. 

 «Η Πολιτεία δεν μας φροντίζει!» Αυτό δημιουργεί αντίσταση όταν τίθεται 
το θέμα μιας συνολικότερης τοποθέτησης σε σχέση με τον ρόλο τους 
(βλέπε «Ήπια Αστυνόμευση» κλπ) και ζητούν να κάνουν μόνο τα 
απολύτως απαραίτητα τυπικά καθήκοντα. 

 Συχνά οι αστυνομικοί που είναι γονείς, ξεφεύγουν από τον 
επαγγελματικό τους ρόλο και αυτό που δείχνει να τους ενδιαφέρει είναι η 
βοήθεια που μπορούν να πάρουν ως γονείς. 

 Σύντομο το χρονικό διάστημα της υλοποίησης της παρέμβασης. Επειδή 
ήταν πρωτοποριακό θα έπρεπε να δοθεί περισσότερος χρόνος ακόμα 
και να γίνουν αυτές οι τέσσερις συναντήσεις κατά τόπους. 

 Δεν περιλάμβανε το πρόγραμμα κάποια θεματική για τους ίδιους τους 
αστυνομικούς και πως αισθάνονται στον ρόλο τους. (π.χ. πρόληψη του 
“Burn Out”, που θα μπορούσαμε να το «πούμε με άλλα λόγια». 

 
Προτάσεις για το μέλλον: 
 Να ξαναγίνει το Πρόγραμμα και στην νέα Περίοδο. Αυτή την φορά να 

συμπεριληφθούν οπωσδήποτε τα αστυνομικά τμήματα. Εν ανάγκη, ας 
μην αφορά στην επόμενη φάση την Ασφάλεια, αλλά τις άλλες 
Αστυνομικές Υπηρεσίες. 
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 Να δοθεί η δυνατότητα και σε άλλα Κ.Π. να συμμετάσχουν σε ένα 
πρόγραμμα δικτύωσης με την αστυνομία με την δομημένη μορφή που 
είχε αυτό. 

 Να επεκταθεί η δράση στο Λιμενικό και την Πυροσβεστική. Να επεκταθεί 
το πρωτόκολλο συνεργασίας. 

 Οι Περισσότεροι συμμετέχοντες αξιολογούν τελικά θετικά ότι υπήρχε 
«διαταγή» από το Αρχηγείο της Αστυνομίας να γίνει το πρόγραμμα. 
Οπότε θεωρούν ότι πρέπει «να ξαναβγεί διαταγή» που να περιλαμβάνει 
αυτή την φορά και τα Αστυνομικά Τμήματα. Ορισμένοι θεωρούν ότι δεν 
είναι απαραίτητη η διαταγή , αλλά ότι η όλη μεθοδολογία της 
παρέμβασης πρέπει να εισαχθεί στο Πρωτόκολλο, να αναφέρεται 
αναλυτικά τι θα γίνει και όταν οι Αστυνομικές Υπηρεσίες ή τα Κέντρα 
Πρόληψης θεωρούν ότι μπορεί να συνεργαστούν να την αξιοποιούν. 
Όλοι όμως θεωρούν ότι η πρόβλεψη του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για 
τις δράσεις ευαισθητοποίησης - δικτύωσης πέτυχε και ότι πρέπει να 
πλέον πιο συγκεκριμένη και να αφορά περισσότερους αστυνομικούς. 

 Καλύτερη εποπτεία του προγράμματος όχι μόνο από την πλευρά του 
ΟΚΑΝΑ, αλλά και της Αστυνομίας (Για να μπορούν να λύνονται οι 
δυσκολίες που παρουσιάστηκαν σε ορισμένα Κέντρα και όχι στα πιο 
πολλά, άρα θεωρείται ότι οφείλεται σε τοπικές συνθήκες) 

 Να συνοδεύεται το πρόγραμμα με παράλληλες δράσεις, όπως κοινές 
δράσεις Κ.Π. - Αστυνομίας στην Κοινότητα, ή ανοιχτές καθολικές 
παρεμβάσεις στην Αστυνομία από το κατά τόπους Κέντρο Πρόληψης 
π.χ. Ημερίδες, Προβολή οπτικοακουστικού υλικού κ.λπ. 

 
Επόμενα βήματα μέχρι την τελική έκδοση του πορίσματος και την 
συγγραφή του τελικού οδηγού παρέμβασης: 
1. Τελική καταγραφή της αξιολόγησης από την Ομάδα Εργασίας. 
2. Συλλογή του υλικού παρεμβάσεων από τα Κέντρα Πρόληψης που 

συμμετείχαν. Ταξινόμηση τους έτσι ώστε για κάθε θεματική να 
προτείνονται εναλλακτικές διαδικασίες και υλικά παρέμβασης. 
 Όσον αφορά το θεωρητικό υπόβαθρο, η τεκμηρίωση που υπάρχει 

στο υλικό της «Ήπιας Αστυνόμευσης», μπορεί επεξεργασμένη να 
χρησιμοποιηθεί ως «εισαγωγή» του υλικού. 

1. Υποομάδα, με στελέχη που έχουν εμπειρία στην έκδοση υλικών 
πρόληψης, αφού λάβει όλο το υλικό που έχει παραχθεί, θα εργαστεί 
εντατικά για να δημιουργήσει ένα προσχέδιο. Ενδεχομένως εδώ θα 
μπορούσαν να συμβάλλουν στελέχη πρόληψης που έχουν την εμπειρία 
αυτή και δεν είναι μέλη της Ομάδας, οπότε θα χρειαστεί η ομάδα να 
διευρυνθεί. Ο ΟΚΑΝΑ θα πρέπει να φροντίσει ενημερώνοντας τις 
διοικήσεις των Κ.Π., αλλά και τα τμήματα του που υπηρετούν οι 
συμμετέχοντες για τον χρόνο που θα απαιτηθεί για αυτή την δουλειά, 
έτσι ώστε να θεωρείται χρόνος εργασίας. Στην περίπτωση των Κ.Π. αυτή 
η εργασία θα συμπεριληφθεί στους επιστημονικούς απολογισμούς των 
Κ.Π. 

2. Τα τμήματα Εφαρμογών Πρόληψης, Σχεδιασμού Πρόληψης, 
Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευσης, καθώς και η Υπηρεσία 
Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης του Οργανισμού θα συνεργαστούν για 
όσες επιστημονικές και διοικητικές εργασίες απαιτούνται για τελική 
πιστοποιημένη έκδοση του υλικού. 
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Στόχοι - (εκτιμώμενα) Οφέλη του Προγράμματος: 
 
Γενικότερα στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της συνεργασίας 
μεταξύ Κέντρου Πρόληψης και Τοπικών Αστυνομικών Υπηρεσιών για την 
αντιμετώπιση περιστατικών ή ζητημάτων πρόληψης και προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας. Να γίνει ο αστυνομικός ουσιαστικός συνεργάτης του 
Κέντρου Πρόληψης μέσω της εφαρμογής του μοντέλου της Κοινοτικής 
Αστυνόμευσης. 
Αυτός ο στόχος αναλύεται στους παρακάτω ειδικότερους στόχους- οφέλη για 
τις δράσεις των Κέντρων Πρόληψης και του «επιστημονικού επόπτη» 
ΟΚΑΝΑ: 
 Από όλη αυτή την διαδικασία αποσκοπούμε στη δημιουργία ενός 

ολοκληρωμένου οδηγού (εγχειριδίου) παρεμβάσεων αναφορικά με 
το σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων πρόληψης και 
προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας με στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., για τα 
όλα Κέντρα Πρόληψης. Ώστε,  μέσα από την αξιοποίηση του 
συγκεκριμένου οδηγού όλα τα Κέντρα Πρόληψης να προβούν σε 
ανάλογες δράσεις. Για αυτό και το πρόγραμμά μας καλείται «πιλοτικό» 

 Ένα μεγάλο δίκτυο αστυνομικών θα έλθει σε άμεση επαφή με τα 
Κ.Π. και θα συνεργαστεί μαζί τους. Επίσης οι αστυνομικές αρχές σε 
πολλά σημεία της χώρας θα γνωρίσουν την ποιότητα των 
επιστημονικών παρεμβάσεων των Κέντρων Πρόληψης. 

 Θα εδραιωθεί ακόμα βαθύτερα η σχέση με τα Κέντρα 
Πρόληψης καθώς η βήμα - βήμα συνεργασία και 
αλληλοτροφοδότηση σε ένα σχετικά καινούργιο πεδίο, διευρύνει 
ποιοτικά τον συντονισμό εκ μέρους του ΟΚΑΝΑ. 

 Εφόσον από κάθε πλευρά πετύχει το πρόγραμμα από την επόμενη 
περίοδο με βάση την αξιολόγηση και τον ολοκληρωμένο οδηγό 
(εγχειρίδιο) παρεμβάσεων, η δράση αυτή μπορεί να γίνει μια πάγια 
ετήσια δράση των Κέντρων Πρόληψης στην οποία θα συμμετέχουν 
με φροντίδα του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, όλες οι 
σχετικές αστυνομικές Υπηρεσίες.  

Εν κατακλείδι,  από την διαδικασία αξιολόγησης που βρίσκεται σε εξέλιξη  
εκτιμούνται ως πολύ σημαντικές οι ευκαιρίες που ήδη παρουσιάζονται μετά το 
Πρόγραμμα. Υπάρχουν βέβαια πολλές δυσκολίες, όμως οι περισσότερες από 
αυτές ήταν οι αναμενόμενες πριν από την έναρξη του Προγράμματος και 
μάλλον είναι πολύ δύσκολο να τις υπερβούν άμεσα Τα Κέντρα Πρόληψης και 
ο ΟΚΑΝΑ. Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί  είναι αν τα οφέλη από ένα 
τέτοιο πρόγραμμα είναι τέτοια  που αξίζουν να συνεχιστεί η προσπάθεια, 
παρά τις δυσκολίες, οι οποίες θα είναι πάντα παρούσες ως πρόκληση. 

 
 
6η Θεματική Ενότητα:  
«Εστιασμένες παρεμβάσεις» 
Συντονιστής: Γκάρο Εσαγιάν, Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτής, Διδάκτωρ ΔΠΘ, 
Επιστημονικά Υπεύθυνος Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ροδόπης 
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«Πρωτοπόρες Δράσεις Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας 
Βορειοανατολικών και Δυτικών Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ στον 
τομέα της Πρόληψης και Προαγωγής Ψυχικής Υγείας» 
 
Σ. Τεστέμπαση, Σ. Παντελίδου, Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης Ψυχικής 
Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.), Κινητές Μονάδες, Πάρος, Κυκλάδες, Ελλάδα 
 
Περίληψη: Οι Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας ΒΑ και Δυτικών Κυκλάδων 
ΕΠΑΨΥ, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς στα νησιά του τομέα ευθύνης, 
έχουν αναπτύξει σειρά καινοτόμων προγραμμάτων - δράσεων, 
προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε τοπικής κοινότητας και στις 
επικρατούσες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. Στόχος των δράσεων αυτών 
είναι η πρόληψη και προαγωγή ψυχικής υγείας παιδιών και ενηλίκων. 
Θα παρουσιαστούν οι δράσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στα 
νησιά, μεταξύ των οποίων οι παρακάτω: 
- Σεμινάριο Πρόληψης Αυτοκτονιών για μη ειδικούς στην κοινότητα.  
- Σεμινάρια για αστυνομικούς και το λιμενικό σώμα, με στόχο την ενημέρωση 

για θέματα ψυχικής υγείας και την αποτελεσματικότερη διαχείριση 
σοβαρών περιστατικών.  

- Υποστήριξη εκπαιδευτικών με στόχο την ανάπτυξη προγραμμάτων 
σχολικής διαμεσολάβησης.  

- Οργάνωση τοπικών εθελοντικών δράσεων με στόχο την υποστήριξη 
παιδιών προσχολική ηλικίας με κοινωνικά προβλήματα και αναπτυξιακές 
δυσκολίες.  

- Σεμινάρια για ιερείς με στόχο την ενημέρωση για θέματα ψυχικής υγείας 
παιδιών κι ενηλίκων.  

- Ειδικές δράσεις πρόληψης κι αντιμετώπισης περιστατικών 
ενδοοικογενειακής βίας.  

- Ειδικό Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Παιδιών και Οικογενειών 
Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (μονογονεϊκές οικογένειες, μετανάστες, 
γονείς ή παιδιά με σοβαρή σωματική νόσο ή αναπηρία κ.λπ.).  

- Ομάδες γονέων, εφήβων και εκπαιδευτικών με στόχο την προαγωγή 
ψυχικής υγείας.  

- Εκπαιδευτικά σεμινάρια για το προσωπικό της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας με στόχο την πρόληψη των αυτοκτονιών, την αποτελεσματικότερη 
διαχείριση ψυχιατρικών περιστατικών και την πρόληψη των υποτροπών. 

 
 

«Διαδίκτυο και ψηφιακή ζωή: Η πραγματική ζωή με νόημα ως 
αντιπρόταση» 
 
Μ. Καλέα, Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης για την Προβληματική Χρήση του 
Διαδικτύου ΚΕΘΕΑ, Αθήνα, Ελλάδα 
 
Περίληψη: Είναι αναμφισβήτητη η ελκτική δύναμη που ασκεί το διαδίκτυο σε 
όλες τις ηλικίες και κυρίως στους εφήβους. Στόχος δεν είναι η διαφήμισή του, 
που έτσι κι αλλιώς δεν την χρειάζεται, ούτε όμως και η δαιμονοποίηση του. Σε 
μια εποχή και σε μια κοινωνική πραγματικότητα που οι αντικειμενικές 
εξωτερικές δυσκολίες είναι υπαρκτές, η πραγματική ζωή κινδυνεύει να χάνει 
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από ζωντάνια, ενθουσιασμό, χαρά και να ορίζεται μόνο από το αντίξοο, το 
δύσκολο, το απογοητευτικό. Παράλληλα, η ψηφιακή ζωή όλο και 
εμπλουτίζεται από καινούριες δυνατότητες που είναι σχεδιασμένες να 
ενθουσιάζουν, να εκπλήσσουν, να διασκεδάζουν. Πώς η απόδοση 
ουσιαστικού νοήματος στην πραγματική ζωή μπορεί να λειτουργήσει ως 
παράγοντας έγκαιρης παρέμβασης για την προβληματική χρήση του 
διαδικτύου; Πώς οι γονείς έχουν όχι απλώς να προστατεύουν τα παιδιά τους 
από το «επικίνδυνο» διαδίκτυο αλλά να τα «εμβολιάζουν» με τέτοια ψυχικά 
στοιχεία ώστε τα ίδια να έχουν την ικανότητα να παράγουν νόημα στην 
πραγματική ζωή τους; Μέσα από την εμπειρία στη Μονάδα Έγκαιρης 
Παρέμβασης για την Προβληματική χρήση του Διαδικτύου ΚΕΘΕΑ 
προσεγγίζονται τα παραπάνω και ακόμα περισσότερα ερωτήματα. 
 
 

«“Click for Support REALized”- Διαδικτυακή παρέμβαση 
πρόληψης της χρήσης νέων ψυχοδραστικών ουσιών» 
 
Δ. Λοΐζου, Γ. Κουλούρης, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά Εργάνη», Αθήνα, Ελλάδα 
 
Λίγα λόγια για το πρόγραμμα 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  
Φορείς Πρόληψης από 13 Ευρωπαϊκές χώρες  (Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, 
Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, 
Σλοβακία, Σλοβενία, Φινλανδία)  
  
Διοργανωτής φορέας: LWL (Γερμανία)  
  
Φορέας πρόληψης που εκπροσωπεί την Ελλάδα: Κέντρο Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά Υγεία»   
Ιστοσελίδα: http://www.clickforsupport.eu/  
  
Φάσεις προγράμματος  
 
1η φάση: 
Ονομασία: “Click for Support”   
Χρονική Διάρκεια: 2014-2015  
Στόχος: Δημιουργία ενός οδηγού/ κατευθυντήριες γραμμές για διαδικτυακές 
παρεμβάσεις στον χώρο της επικεντρωμένης πρόληψης.   
  
2η φάση: 
Ονομασία: “Click for Support REALized”   
Χρονική Διάρκεια: 2016-2018  
Στόχος: Σχεδιασμός και δημιουργία μιας διαδικτυακής παρέμβασης πρόληψης 
η οποία θα απευθύνεται σε νέους χρήστες των νέων ψυχοδραστικών ουσιών 
(NPS - New Psychoactive Substances) ή αλλιώς των «νόμιμων ναρκωτικών».  
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Νέες Ψυχοδραστικές Ουσίες (NPS) - Ορισμός  
 
Με τον όρο Νέες Ψυχοδραστικές Ουσίες εννοούμε τις ουσίες που δεν 
ελέγχονται από τις Συμβάσεις για τα Ναρκωτικά των Ενωμένων Εθνών του 
1961 και του 1971, οι οποίες όμως μπορεί να αποτελέσουν απειλή για τη 
δημόσια υγεία παρόμοια με αυτή που τίθεται από τις ουσίες που ελέγχονται 
στις εν λόγω Συμβάσεις.   
  
Πρόκειται για εξαρτησιογόνες ουσίες οι οποίες δεν έχουν κατονομαστεί στους 
Πίνακες του νόμου 4139/2013.  
  
«Νόμιμα ναρκωτικά»   
Μιμούνται τις δράσεις των παραδοσιακών ναρκωτικών.  
Πωλούνται ως ουσίες για άλλες χρήσεις (όπως άλατα, θυμιάματα, αρωματικά, 
εμπορεύματα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο).  
Δεν είναι εύκολα ανιχνεύσιμα.  
  
Κυρίως συνθετικές ουσίες (κατηγορίες: συνθετικά κανναβινοειδή, οπιοειδή, 
βενζοδιαζεπίνες, συνθετικές καθινόνες, κ.α.)/ Άγνωστη σύσταση μειγμάτων.  
  
Δημοφιλέστερες (εμπορικές) ονομασίες: ποτπουρί, spice, jamaican gold, 
black mamba, head trip κ.ά..  
  
Τρόπος χρήσης: ενέσιμα, με κάπνισμα, εισπνεόμενα, από τη μύτη κ.ά..  
Κίνδυνοι: ψυχωτικά επεισόδια, κρίσεις πανικού, ταχυκαρδία, αύξηση της 
αρτηριακής πίεσης, εμετό, συσπάσεις, πιθανή βλάβη των οργάνων, αιφνίδιο 
θάνατο κ.ά..  
 
Εμπόριο και χρήση: «απογειώθηκε» στα μέσα της δεκαετίας του 2000.  
  
Το Internet αποτελεί βασικό παράγοντα στην αύξηση του εμπορίου των NPS.  
  
Πωλούνται συχνά και σε καπνοπωλεία (head shops).  
Συχνή χρήση σε party με μουσική όπως (rave, techno, trance κ.ά.). 
Χρήση και από προβληματικούς χρήστες ναρκωτικών.   
  
Γρήγορη εξάπλωση στην Ελλάδα (2015:17, 2016:23) και σημαντικά 
μεγαλύτερος σε σχέση με τα προηγούμενα έτη (2012:8, 2013:6, 2014:5).  
  
Πηγή: ΕΚΤΕΠΝ (2017) Η κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών και 
των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και 
Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά, Αθήνα, 2017.        
 
Διαδικτυακή Παρέμβαση  Πρόληψης (WBI)  
 
Γιατί;  
Οι διαθέσιμες πηγές ενημέρωσης για τους κινδύνους και τις επιβλαβείς 
συνέπειες των NPS για την υγεία των χρηστών παραμένουν ανεπαρκείς, 
υπάρχει έλλειψη στις παρεμβάσεις πρόληψης για τις NPS.  
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Ομάδα στόχος:  
Νέοι (χρήστες) 14 - 25 ετών.  
  
Περιεχόμενο: 
 Πληροφορίες για τις συνέπειες και τους κινδύνους χρήσης των NPS, 
 ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης για τους χρήστες και   
 πρόγραμμα παρέμβασης διάρκειας 30 ημερών (ημερολόγιο).  
 
Τομείς δράσης: 
 Βραχεία παρέμβαση.  
 Συμβουλευτική για μείωση κινδύνου βασιζόμενη στην προσωπική χρήση 

του καθενός.  
  
Διάδοση Προγράμματος: 
ΟΚΑΝΑ, Δήμος Αθηναίων, Κέντρα Πρόληψης Ελλάδος, Εθνικό Κέντρο 
Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ), φορείς που 
ασχολούνται με την πρόληψη και την απεξάρτηση, μέσω κοινωνικών δικτύων 
φορέων απεξάρτησης, ομάδων νέων, ιστοσελίδα του Κέντρου Πρόληψης, 
άρθρο σε «Δίαυλο», παρουσίαση σε συνέδριο, Συμβουλευτικά Κέντρα 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, κ.ά..  
  
Καλές πρακτικές διαδικτυακής παρέμβασης πρόληψης της χρήσης NPS  
 
Έρευνα για τις:  
 Νέες ψυχοδραστικές ουσίες στην κάθε χώρα.    
 Διαδικτυακές παρεμβάσεις πρόληψης για χρήση νέων ουσιών (τι 

πληροφορίες παρέχουν, πώς προσεγγίζουν την ομάδα στόχο, κ.ά.).  
  
Στρατηγική έρευνας:   
 Μέσω του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα 

Ναρκωτικά.  
 Μέσω επικοινωνίας με φορείς που απευθύνονται σε νέους χρήστες νέων 

ψυχοδραστικών ουσιών.   
 Διαδικτυακή και βιβλιογραφική έρευνα.  
  
Καλές πρακτικές διαδικτυακής πρόληψης της χρήσης NPS - 
Αποτελέσματα  
 
Ελλάδα: 
ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, 18 Άνω: ιστοσελίδες, γραμμές βοήθειας, “Drughhelp.eu”.  
  
Συνεργαζόμενοι φορείς άλλων χωρών: 
14 εστιασμένες στις NPS.  
Οι περισσότερες είναι διαδικτυακές.  
Χαρακτηριστικά: βραχείες, συνέντευξη κινητοποίησης.   
Προσέγγιση των κοινωνικών προτύπων και Συμβουλευτική Ομηλίκων.  
  
Τρόποι προσέγγισης ομάδας στόχου:  επίσκεψη σε μέρη  διασκέδασης     
Αξιολόγηση διαδικασίας - όχι αποτελεσματικότητας. *  
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Πληροφορίες που παρέχονται: μείωση κινδύνου, ασφαλής χρήση, 
παραπομπές για συμβουλευτική, γραμμές βοήθειας, επιδράσεις χρήσης NPS, 
νομικά ζητήματα, σχετικά θέματα υγείας, περιγραφή χημικής σύστασης των 
NPS και των ομάδων στις οποίες ανήκουν, εξειδικευμένες πληροφορίες για 
φίλους, οικογένειες χρηστών.  
  
Τρόποι προσέγγισης: παροχή πληροφοριών και συμβουλευτικής μέσω 
διαδικτύου, χρήση κοινωνικών δικτύων (κυρίως Fb), επιλογή ποικίλων μέσων 
επικοινωνίας (chat, e-mail, τηλέφωνα, ιστοσελίδα, κ.ά.), πληροφορίες μέσω 
video (κυρίως youtube), χρήση στήριξης ομηλίκων, χρήση πολλών γλωσσών 
(κυρίως Αγγλικά), συνεργασία με την κοινότητα και τοπικούς οργανισμούς, 
διάχυση πληροφοριών και ευαισθητοποίηση μέσω σχολείων και 
Πανεπιστημίων.  
  
Τρόποι κινητοποίησης: ανωνυμία, εμπιστευτικότητα, διαφάνεια, εστίαση σε 
θέματα υγείας, αντίστασης στην πίεση συνομηλίκων, ενίσχυση δεξιοτήτων 
ζωής, μη - κριτική προσέγγιση, διάδοση μηνυμάτων μέσω συνομηλίκων, 
παροχή δωρεάν υπηρεσιών, χρήση διαδραστικών μέσων κ.ά..  
 
Ομάδες Εστίασης (Κύκλος 1ος)  
 
Στόχος ομάδων εστίασης: 
Συγκέντρωση πληροφοριών για το περιεχόμενο, τη φιλοσοφία, την ονομασία, 
το στήσιμο και τη διάδοση της διαδικτυακής παρέμβασης από τις απόψεις, τις 
επιθυμίες και τις ανάγκες των ίδιων των χρηστών των NPS.  
  
Εύρεση νέων χρηστών: 
 
1. Επικοινωνία (τηλεφωνικά και αποστολή επίσημης επιστολής) με φορείς 

απεξάρτησης και Πανεπιστήμια για εύρεση νέων χρηστών νέων 
ψυχοδραστικών ουσιών (π.χ. Μονάδα Εφήβων/ Νέων Αθήνας 
«Ατραπός» του ΟΚΑΝΑ, Συμβουλευτικά Κέντρα Πανεπιστημίων, 
Συμβουλευτικό Κέντρο Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, 
Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας, ΚΕΘΕΑ, 18 Άνω, ΜΟΘΕ Γ.Ν. 
Ασκληπιείο Βούλας, κ.ά.).  
 

2. Χορήγηση Ερωτηματολογίου (ενδιαφέρον για συμμετοχή στην ομάδα 
εστίασης). 

 
3. Συνάντηση με τον Υπεύθυνο ή/και την Επιστημονική Ομάδα του Κέντρου 

για ενημέρωση σχετικά με το Πρόγραμμα και το αίτημα για τις ομάδες 
εστίασης.  

 
4. Ομάδες εστίασης ή ατομικές συναντήσεις με τους χρήστες. (Σύνολο: 14 

συμμετέχοντες) /11 αγόρια, 3 κορίτσια, 16-25 ετών.  
  
Συμπλήρωση ανώνυμων Ερωτηματολογίων (Σύνολο: 20 συμμετέχοντες)  
 
Συνεργαζόμενοι φορείς άλλων χωρών: 
 Ανωνυμία και την προστασία των  προσωπικών τους  δεδομένων. 
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 Γνώση ιδιότητας ειδικού.  
 Παροχή WBI από αναγνωρισμένους φορείς.  
 Έγκυρες, σχετικές και αντικειμενικές πληροφορίες.  
 Σύντομη, απλή και κατανοητή γλώσσα.  
 Χρήση video και διαδραστικών μέσων.  
 Διάδοση παρέμβασης μέσω κοινωνικών δικτύων.  
 Συμβουλές για μείωση της χρήσης και ασφαλή χρήση.  
 Θετικές αποκρίσεις για το ημερολόγιο και την αυτοαξιολόγηση.  
 Ανατροφοδότηση εστιασμένη στο άτομο και όχι στην ουσία.  
 Δημοφιλέστερες κατηγορίες NPS: συνθετικά κανναβινοειδή και 

συνθετικές καθινόνες.  
 Διαφορετική αντίληψη για το ποιες είναι οι NPS σε κάθε χώρα και ποια η 

«αξία» τους.  
  
Συμμετέχοντες στις ομάδες εστίασης/ χώρα: Αυστρία: 4, Βέλγιο: 31, Κύπρος: 
13, Φινλανδία: 0, Γερμανία: 15, Ελλάδα: 14, Ιταλία: 3, Λετονία: 20, 
Λουξεμβούργο: 41, Ολλανδία: 10, Πορτογαλία: 9, Σλοβενία: 13, Σλοβακία: 21   
# σύνολο συμμετεχόντων: 194   
 
Ελλάδα  
Συνήθειες χρήσης: Συνήθως δε γνωρίζουν τι ουσία ακριβώς καταναλώνουν. 
Καθημερινή χρήση, κυρίως με κάπνισμα, είτε μόνοι είτε με φίλους 
(διασκέδαση και θέματα ασφαλείας).  
Πολυχρήστες.  
Υπέρ: έχουν δυνατότερες και εντονότερες επιδράσεις, κάποιοι θεωρούν ότι 
τους δίνουν καλύτερο status, νέες εμπειρίες, πειραματισμός, πιο δύσκολα 
ανιχνεύσιμες. 
Κατά: κίνδυνοι (μπορεί να προκαλέσουν ψύχωση, πόνους, διαταραχές ύπνου, 
κ.ά.), χημικές ουσίες, άγνωστες επιδράσεις.  
Πηγές πληροφόρησης: φίλοι, προσωπική εμπειρία και Internet.  
  
Περιεχόμενο πληροφόρησης/ Προσδοκίες από διαδικτυακή παρέμβαση 
πρόληψης: 
 
Σωματικές και ψυχολογικές επιδράσεις NPS, Πληροφορίες για τη σύστασή 
τους, φωτογραφίες αναγνώρισης, συμβουλές έκτακτης ανάγκης, νομικά 
ζητήματα, βοήθεια από ειδικό, chat εποπτευόμενο από ειδικό, παραδείγματα    
πρώην χρηστών, κ.ά..    
Τρόποι προσέγγισης χρηστών: μέσω video, ενημερωτικά φυλλάδια σε 
φεστιβάλ, αφίσες, κοινωνικά    δίκτυα, tv spots, ενημέρωση στα σχολεία, μέσω 
διάσημων.  
  
“Mind your trip”  
 
Σχεδιασμός ιστοσελίδας και application “Mind your trip” (facebook & twitter) - 
θα διατίθεται σε όλες τις γλώσσες των συνεργαζόμενων φορέων.  
  
Συγκέντρωση πληροφοριών για θέματα των Νέων Ψυχοδραστικών Ουσιών  
(σύσταση, επιπτώσεις, φορείς για παραπομπές σχετικά με συμβουλευτική 
εξαρτήσεων, νομικά ζητήματα, κ.ά.).  
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Ομάδες εργασίας  
 
1. Βέλγιο - Φεβρουάριος 2017.   
 
2. Λετονία - Ιούνιος 2017.  
  
Επόμενες φάσεις  
 
 Συναντήσεις όλων των συνεργαζόμενων φορέων (Ιταλία- Απρίλιος 

2018, Γερμανία - Νοέμβριος 2018). 
 Εκπαίδευση των ειδικών πρόληψης για την διαδικτυακή συμβουλευτική 

και τη διαχείριση της διαδικτυακής παρέμβασης.  
 Πιλοτική λειτουργία της διαδικτυακής παρέμβασης πρόληψης.  
 Ομάδες εστίασης (Κύκλος ΙΙ) - δοκιμή της παρέμβασης για 30 ημέρες  

από νέους χρήστες και Ανατροφοδότηση σχετικά με περιεχόμενο, 
σχεδιασμό, αυτοαξιολόγηση, ημερολόγιο χρήσης, πληροφορίες που 
παρέχονται κ.ά.).  

 Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διαδικτυακής παρέμβασης 
πρόληψης σχετικά με την χρήση της πλατφόρμας από τους νέους και 
την μείωση της χρήσης τους των NPS.  

 Λειτουργία της τελικής μορφής της διαδικτυακής παρέμβασης 
πρόληψης (Ιούνιος 2018).  

  
Click for Support - REALized: European Web - based intervention for NPS 
consumers Funded by the European Union. 
 
 

«Πιλοτικό πρόγραμμα ψυχολογικής στήριξης εφήβων με 
θέματα βάρους» 
 
Χ. Κολύβα, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Πυξίδα», Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
 
Περίληψη: Οι έφηβοι που έχουν θέματα βάρους συνιστούν μια ιδιαίτερα 
ευάλωτη ομάδα πληθυσμού. Χαμηλή αυτοεικόνα και ειδικότερα αρνητική 
εικόνα σώματος αποτελούν επιβαρυντικούς παράγοντες τόσο για τη συνολική 
αυτοεκτίμηση του εφήβου, όσο και για την εμπλοκή του σε αυτοκαταστροφικές 
συμπεριφορές. 
Η ίδια η υπερφαγία συνιστά αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, η οποία 
αντανακλά την τάση του ατόμου να κατευνάσει τις συναισθηματικές του 
ανάγκες και να ασκήσει, έστω και τεχνητά και βραχυπρόθεσμα, έλεγχο στον 
πόνο που βιώνει. 
Η υλοποίηση του παρόντος πιλοτικού προγράμματος ψυχολογικής στήριξης 
εφήβων με θέματα βάρους αποσκοπούσε: α) στη διερεύνηση των 
συναισθηματικών παραμέτρων που συνδέονται με τη λήψη τροφής, β) στη 
διερεύνηση και επεξεργασία της εικόνας σώματος και εαυτού και γ) στην 
εκπαίδευση σε πιο «υγιείς» στάσεις ζωής.  
Χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές από το χώρο της ψυχοθεραπείας μέσω τέχνης, 
προκειμένου τα μέλη της ομάδας να συνδεθούν με την ασυνείδητη εικόνα 
σώματος.  
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Αποτελέσματα: 
α) Η λήψη της τροφής συσχετίζεται με: 
 Τάσεις διαφυγής από δυσφορικές ψυχικές καταστάσεις.  
 Δυσκολίες στην ανάπτυξη της ταυτότητας και της αυτονομία. 
 Δυσκολίες όσον αφορά τη σωματογνωσία και τη σωματική οικείωση. 
 Δυσκολίες στην αναγνώριση εσωτερικών βιωμάτων και συναισθημάτων. 
 «Ανώριμα» γνωστικά σχήματα σκέψης.  
 Οικογενειακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από συναισθηματική 

«σκληρότητα» και ακαμψία. 
β) Οι έφηβοι με θέματα βάρους βιώνουν το σώμα τους ως «ξένο» και 
«εχθρικό», και μέσα από μεθόδους κινητικής και εικαστικής έκφρασης 
καλούνται να δημιουργήσουν μια σχέση αποδοχής και οικείωσης με το 
«σωματικό εγώ» τους. 
γ) Η εμπειρία της ομαδικής εκπαίδευσης και στήριξης δίνει στους εφήβους με 
θέματα βάρους την ευκαιρία να αναζητήσουν νέες, υγιέστερες μεθόδους 
προσέγγισης των ψυχικών ελλειμμάτων τους. 
Το πιλοτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε 5 δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις. 
 

 
Κεντρική ομιλία - Εργαστήριο  
 
Πώς ξαναχτίζουμε κοινότητες σήμερα 

 
Α. Βασιλείου, Β. Λάρδη 
 
«Βιώσιμες κοινότητες, τα δώρα που φέρνω και οι δεξιότητες που 
χρειάζεται να αναπτύξω» 
 
Η Αλεξάνδρα Βασιλείου και η Βέρα Λάρδη συντόνισαν ένα πολυσυλλεκτικό 
βιωματικό εργαστήριο διάρκειας 90 λεπτών με τη συμμετοχή της ολομέλειας 
της συνάντησης.  
 
Τι είναι κοινότητα; Τι είδους κοινότητες έχουμε ανάγκη σήμερα και τι 
δεξιότητες χρειάζεται να αναπτύξουμε για να χτίσουμε βιώσιμες κοινότητες; 
Με ποιον τρόπο βοηθούν οι φορείς; Τι δώρα φέρνει ο καθένας και η καθεμία 
μας στις κοινότητες που συμμετέχουμε και ποιες είναι οι  προκλήσεις που  
αντιμετωπίζουμε;  
 
Αυτά τα ερωτήματα μας απασχόλησαν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου. Τα 
εξερευνήσαμε με βιωματικό τρόπο αξιοποιώντας τεχνικές από το 
Processwork και το Ψυχόδραμα. 
  
Τα μέλη χωρίστηκαν σε μικρότερες ομάδες όπου πειραματίστηκαν με την 
εξωλεκτική έκφραση και τη σωματική αναπαράσταση των συναισθημάτων 
τους. Δημιούργησαν ομαδικά γλυπτά που εξέφρασαν τα διαφορετικά στοιχεία 
που αποτελούν μία κοινότητα. Ήρθαν σε επαφή με τη συμβολική έκφραση 
αξιοποιώντας το σώμα τους σε σχέση με την υπόλοιπη ομάδα με σκοπό να 
εξερευνήσουν διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας στα πλαίσια μίας κοινότητας 
και να εκφράσουν τι είναι και τι δεν είναι κοινότητα γι αυτούς. Κάθε μικρή 
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ομάδα δημιούργησε ένα ομαδικό γλυπτό. Το παρουσίασε στην ολομέλεια και 
ακολούθησε συζήτηση ανατροφοδότησης. 
 
Η αναζήτησή μας συμπληρώθηκε από εσωτερική προσωπική δουλειά 
όπου οι συμμετέχοντες δούλεψαν ατομικά υπό την καθοδήγηση των 
συντονιστριών πάνω σε μία σχέση που τους δυσκολεύει.  
 
Επίσης, τα μέλη της ομάδας είχαν την ευκαιρία να αναρωτηθούν για το ποια 
είναι τα δώρα που συνεισφέρουν προσωπικά στις κοινότητα όπου 
συμμετέχουν. Κλήθηκαν να τα αναγνωρίσουν και να τα σημειώσουν σε 
πολύχρωμα χαρτιά δημιουργώντας ένα πολύχρωμο ψηφιδωτό στην μέση του 
κύκλου και να τα ανταλλάξουν με την υπόλοιπη ομάδα. 
 
Μέρος της συνάντησης αφιερώθηκε στη θεωρητική πλαισίωση του θέματος, 
αξιοποιώντας ιδέες της Margret Wheatley, της Pema Chodron, και του Arnold 
Mindell.  
 
Η Maragaret Wheatley αναφέρεται στην ανάγκη να αναπτύξουμε προθυμία να 
ενοχληθούμε, δηλαδή στην ικανότητα μας να ακούσουμε τη διαφορετική 
άποψη με περιέργεια, και όχι μόνο ως απειλή.  Χρειάζεται να είμαστε 
διατεθειμένοι να αναγνωρίσουμε τις συνειδητές και ασυνείδητες αντιλήψεις 
μας σχετικά με τον κόσμο, να δείξουμε προθυμία να αναρωτηθούμε για αυτές 
και, ενίοτε να τις αλλάξουμε εφόσον χρειαστεί!  
 
Η Pema Chodron αναφέρεται στις τρεις διαφορετικές “ζώνες εμπειρίας” στη 
ζωή μας: τη ζώνη άνεσης, όπου όλα είναι γνωστά και οικεία, στη ζώνη των 
προκλήσεων, όπου αναπτύσσουμε νέες δεξιότητες και στα βαθιά νερά, 
όπου κάθε στιγμή απειλείται η επιβίωση μας. Όσο περισσότερο επεκτείνουμε 
τα όρια της ζώνης άνεσης, έτσι ώστε να εμπεριέχουν και νέα γνώση, τόσο 
διευρύνεται και η ζώνη των προκλήσεων και μειώνεται η αίσθηση κινδύνου 
επιβίωσης.  
 
Ο Arnold Mindell αναφέρεται στις ομάδες και στις κοινότητες ως ανθρώπινα 
πεδία με μια εγγενή σοφία. Περιγράφει την ένταση που δημιουργεί η 
περιθωριοποίηση που συμβαίνει μέσα σε κάθε άνθρωπο, σε σχέση με την 
ταυτότητα του, αλλά και μέσα στις ομάδες και κοινότητες, ως μια φυσική 
διεργασία που αφ’ ενός υποστηρίζει την αίσθηση ταυτότητας, και ταυτόχρονα 
λειτουργεί ως ένδειξη για διεύρυνση αυτής της ταυτότητας.  
 
Η συνάντηση έκλεισε με μοίρασμα στην ολομέλεια, με συγκίνηση για όλα όσα 
έχει καταφέρει η ευρύτερη κοινότητα των επαγγελματιών πρόληψης, αλλά και 
με προσμονή για την αξιοποίηση όσων βιώσαμε στο εργαστήριο στα επόμενα 
βήματα των κέντρων πρόληψης.  
 
[Σε αυτό το σύνδεσμο, μια προσωπική καταγραφή της εμπειρίας της 
τριήμερης συνάντησης από μια από τις συμμετέχουσες: 
http://processworkhub.gr/blog/archives/6997] 
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Πρακτικά Ομάδων Εργασίας 
 

Αποπλεύσαμε από 15 διαφορετικά λιμάνια με επιφυλακτικότητα στην αρχή 
αλλά συμπλεύσαμε για τον κοινό προορισμό εκτιμώντας τα θετικά που έχουν 
επιτευχθεί στη μέχρι τώρα πορεία της πρόληψης για να πούμε λόγια από 
καρδιάς με ειλικρίνεια. Να μιλήσουμε για την πρόληψη και τις σχέσεις. 
 
Τα εργαλεία μας είναι: οι αρχές μας, η σύμπλευση, το μοίρασμα, η 
σταθερότητα, η αλληλεπίδραση και η σύνθεση. Η συνάντησή μας, αποτέλεσε 
ένα πλαίσιο εμψύχωσης και ανατροφοδότησης, ηθικής στήριξης, φροντίδας 
και πλούτου γνώσεων, ιδιαίτερα από νέους συναδέλφους στον χώρο της 
πρόληψης, οι οποίοι έφεραν νέες ιδέες και φρεσκάδα.  
 
Γεννήθηκαν νέοι προβληματισμοί σε σχέση με το τι τελικά είναι ευτυχία, πώς 
το τραύμα  μπορεί να συμβάλλει στην ανθεκτικότητα και ποια η σχέση του με 
τη ζωή. Τέλος, αναδείχτηκε η αξία της απλότητας, της ανθρωπιάς και της 
ευγνωμοσύνης μέσα από την αναγνώριση των δώρων της ζωής.  
 
Μπήκαμε σε μια διαδικασία εσωτερικής αναζήτησης του εαυτού, συμφιλίωσης 
και αποδοχής όλων των πλευρών του, αρνητικών και θετικών. Από το εγώ 
υπήρξε μεταφορά στο εμείς, στην επιστημονική ομάδα του Κέντρου - Φορέα 
Πρόληψης, και πόσο σημαντικό είναι το μοίρασμα με τους υπόλοιπους 
συναδέλφους της αίσθησης και των γνώσεων που αποκομίσαμε από την 11η 
Πανελλήνια Συνάντηση και η δημιουργία ενός πλαισίου στον χώρο εργασίας 
που να δίνει έμφαση στη  χρήση μιας κοινής και σαφής - κατανοητής 
γλώσσας και στις αξίες της φροντίδας, της συνεργασίας και της σύμπλευσης - 
συμπόρευσης, μέσα από κοινό όραμα, σκοπούς και στόχους. 
 
[Από τον εαυτό στο εμείς της επιστημονικής ομάδας και από κει στην 
κοινότητα αναδείχτηκε ή συνεχής αλληλεπίδραση ανάμεσα στα τρία επίπεδα. 
Θεωρούμε ότι ήρθε η ώρα για μια πορεία με ενισχυμένη τη συμμετοχικότητα  
σε μια κοινωνία της κρίσης όπου οι «σχέσεις» είναι το προαπαιτούμενο για να 
ξαναχτίσουμε τις κοινότητες μας απαντώντας στις σημερινές προκλήσεις.] 
  
Αυτό που κυρίως απασχόλησε ήταν οι αλλαγές που συμβαίνουν σε όλα τα 
επίπεδα. Αν η πρόληψη σήμερα, βρίσκεται σ’ ένα σταυροδρόμι αλλαγών, η 
επιλογή του δρόμου αφορά όλους εμάς -ειδικούς και μη- με τη στάση που θα 
κρατήσουμε απέναντι σε αυτή την αλλαγή. Όταν πραγματοποιείται μια αλλαγή 
σε ένα ρευστό και αβέβαιο περιβάλλον σαν το σημερινό, ζητούμενο δεν είναι 
μόνο τι θα αλλάξει αλλά και τι θα βάλουμε στη θέση αυτού, που κάποτε, έστω 
και λειψά, κάλυπτε κάποια πραγματική ανάγκη.  
 
Τα ερωτήματα που μας απασχολούν είναι: Πώς σταθεροποιούμε τα βήματα 
μας σε αυτή στην αλλαγή; Πώς διαχειριζόμαστε την  αγωνία που φέρνει στο 
προσκήνιο η μετάβαση από το παλιό στο νέο;  
 
Αυτή η μετάβαση αναδεικνύει την ανάγκη για σύμπλευση, για γέφυρες 
επικοινωνίας μέσα μας και ανάμεσα μας, στη βάση των  αξιών της πρόληψης, 
των εργαλείων που χρειάζεται να αλλάξει ή να κρατήσει, προκειμένου να μην 
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είμαστε παθητικοί δέκτες των εξελίξεων, αλλά  να συμμετέχουμε ενεργά σε 
αυτές.  
 
Γέφυρες αληθινής εξωστρεφούς επικοινωνίας, που να χωρούν και την έκθεση 
στην ενόχληση και τη δυσκολία, που οι καταστάσεις μετάβασης γεννούν, 
αναζητώντας έτσι το νέο πλαίσιο δράσης μας στις νέες συνθήκες, με την 
παράλληλη επικέντρωση σε ό,τι είναι βασικό και καίριο στο ρόλο μας. Γιατί 
στις σύγχρονες συνθήκες το να περνάς λειτουργικά από το μέσα στο έξω από 
το συλλογικό στο ατομικό και πάλι στο συλλογικό είναι το ζητούμενο.  
 
Όλοι μας κουβαλάμε και δώρα από τις προηγούμενες γενιές, που θέλουμε να 
τα δώσουμε πίσω και τραύματα και χρειάζεται να φροντίζουμε το εαυτό μας.  
 
Όμως, τι μας κάνει πιο αυθεντικούς;  Αναρωτιόμαστε, πώς να ξεπεράσουμε 
τις δυσκολίες; Και δίνοντας μία πρώτη απάντηση, να εστιάζουμε στο 
καινούργιο.  
 
Εντάξει, έχουμε τυφλά σημεία αλλά νιώθουμε και ανακούφιση γιατί δεν είναι 
όλα για αλλαγή, χρειάζεται να βάλουμε και ένα όριο σ’ αυτό. Τι μένει σταθερό 
στην αλλαγή;  
 
Μας συγκινούν οι σχέσεις και η προσωπική κατάθεση και έτσι σπάνε οι 
παλιές συνδέσεις και δημιουργούνται νέες. Προσεγγίζοντας τα τυφλά μας 
σημεία και μέσα από το σχετίζεσθαι και την αλληλεπίδραση ο εγκέφαλος 
γίνεται Νους. Το ηγείσθαι πλέον περνάει στην ομάδα.  
 
Στο ερώτημα: Πώς ονειρευόμαστε να αξιοποιήσουμε τη δουλειά που κάνουμε 
εδώ στο χώρο της εργασίας μας; Απαντούμε ότι χρειαζόμαστε ποιοτικό χρόνο 
με τους συναδέλφους για μοίρασμα και ανταλλαγή. Να φωτίσουμε τα σκοτεινά 
μας κομμάτια και τις ανάγκες μας. Να συμμετέχουμε ως ενεργοί πολίτες όχι 
μόνον να πάρουμε αλλά και να δώσουμε.  
 
Η διαφορετικότητα είναι ο πλούτος μας και είναι σημαντικό όχι άπλα να 
ανέχομαι, αλλά να μπορώ να ενοχληθώ με πρόθεση, να ανοίγω και κλείνω, 
όπως ο κύκλος της ζωής. 
 
Η Δικτύωση, με την έννοια της σύμπλευσης, είναι αυτή που εμπνέει, 
εμπλουτίζει, ανατροφοδοτεί. Για να είναι ουσιαστική χρειάζεται να απαντά σε 
ανθρώπινες ανάγκες για ασφάλεια και αποδοχή και να λειτουργεί στη βάση 
των αξιών: της αυθεντικότητας, της καθαρής γλώσσας - τόσο μεταξύ μας όσο 
και προς τα έξω (με συνέπεια λόγων και έργου), της ευθύνης, της 
ανοιχτότητας, του να γνωρίζω τα όριά μου.  
 
Η σύμπλευση χτίζεται σε 3 επίπεδα:  
 του εαυτού, εμπεριέχοντας όλα τα κομμάτια του εαυτού, 
 των συναδέλφων στη δομή. Έχουμε να χτίσουμε τη σύμπλευση και 

μεταξύ των συναδέλφων στη δομή μας να αναγνωρίσουμε το κοινό έργο 
που έχει δημιουργήσει η ομάδα (καταξίωση). 
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 των συναδέλφων στην ευρύτερη κοινότητα της πρόληψης, συμπόρευση 
με άλλους συναδέλφους  (άλλων φορέων). Μοίρασμα και σύνδεση είναι 
αυτό που χρειάζεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά.  

 
 

Συμπεράσματα 
 
 
Διαπιστώθηκε ότι έχει αρχίσει πλέον να γίνεται εκτίμηση των αναγκών και 
αξιολόγηση των προγραμμάτων, κάτι το οποίο κρίνεται σημαντικό και 
απαραίτητο να συνεχιστεί. Επιπλέον, ζητήθηκε περισσότερος χρόνος για  
μεταφορά τεχνογνωσίας (π.χ. μεγαλύτερη χρονική διάρκεια των Πανελληνίων   
Συναντήσεων ή συχνότερες συναντήσεις ή/και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση), 
[αλλά και για δράσεις από κοινού στην τοπική κοινότητα.] 
 
Τέλος, σημαντική κρίθηκε η εκπαίδευση μεταξύ ομοτίμων, με έμφαση στις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την υλοποίηση προγραμμάτων, σ’ ένα 
πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας, καθώς μέσα από τη 
δυσκολία έρχεται η εξέλιξη και γεννάται η αλλαγή. 
 
Η συνάντησή μας λειτουργεί ως ένα μεταπλαίσιο - δηλαδή δημιουργεί 
συνθήκες ασφάλειας για να συζητάμε για το πλαίσιο. Η πρόκληση για το 
Δίκτυο είναι να κρατηθεί ως μεταπλαίσιο, να δίνει τη δυνατότητα μέσα από τις 
διαφορετικές φωνές να βρίσκουμε τον κοινό τόπο, φροντίζοντας ν’ ακούγονται 
πιο καθαρά οι στίξεις και οι αντιστίξεις. 
 
Είναι σημαντικό να υπάρχει στη συνάντησή μας περισσότερος αδόμητος 
χώρος - χρόνος για σύνδεση μ’ έναν πιο ελεύθερο τρόπο [γιατί εντέλει η 
σχέση είναι αυτή που ξεκουράζει και ανατροφοδοτεί.]  
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