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11
η
 Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης 

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

 
Προφορικές Ανακοινώσεις: Περιλήψεις 
 
1η Ενότητα:  
«Ενδυναμώνοντας το ανθρώπινο δυναμικό της πρόληψης» 
Συντονιστής: Η. Γκότσης 

 
Κ. Λεοντιάδου, Η. Γκότσης, Β. Χαραλαμπίδης, ΟΚΑΝΑ, Κέντρο  
Εκπαίδευσης και Εποπτείας, Αθήνα, Ελλάδα 
 
«Σεμινάριο εκπαίδευσης στις Εποπτικές Πρακτικές. Η εποπτεία 
ομοτίμων ως συνεργατική πρακτική. Παρουσίαση της εμπειρίας  των 
ομάδων των στελεχών των Κέντρων Πρόληψης» 
 
Παρουσίαση των βασικών θεωρητικών αρχών και της εμπειρίας από τις 
ομάδες εποπτείας ομοτίμων που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του 
αντίστοιχου εκπαιδευτικού σεμιναρίου που διοργάνωσε το Κέντρο 
Εκπαίδευσης και Εποπτείας ΟΚΑΝΑ. 
 
 
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 
 
«“Αυτοάνοσο” Σύνδρομο burn - out  στα Στελέχη Πρόληψης;» 
 
Στην παρούσα εισήγηση, θα περιγραφούν  μεταβλητές υψηλού κινδύνου που 
συμβάλουν στο σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης των Στελεχών 
Πρόληψης. Θα παρουσιαστούν σε ποσοτικά δεδομένα θέσεις και στάσεις των 
Στελεχών Πρόληψης του Κέντρου Πρόληψης «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» (δείγμα: 7 
υποκείμενα), αλλά και θέσεις και στάσεις εθελοντών (50 υποκείμενα) αλλά και 
50 τυχαίων υποκειμένων από ομάδες (final random sample: 100 υποκείμενα) 
για την επαγγελματική εξουθένωση των Στελεχών Πρόληψης. 
Χρησιμοποιήθηκε ως ερευνητικό εργαλείο ανώνυμο ερωτηματολόγιο κλειστού 
τύπου 35 ανεξάρτητων μεταβλητών με εξαρτημένη μεταβλητή την 
επαγγελματική εξουθένωση (closed type questionnaire - 35 independent 
variables & 1 dependent variable). Μετρήθηκε σε ομάδα ελέγχου (control 
group) 20 υποκειμένων (μεικτό δείγμα από τις παραπάνω ομάδες) αλλά και 
ελέγχθηκε η εγκυρότητα εξωτερικού κριτηρίου (criterion validity), με 
σταθμισμένα ερευνητικά εργαλεία. 
Χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία των δεδομένων το SPSS (Statistical 
Package for Social Sciences)  και για την ανάλυση έγινε Μονομεταβλητή 
ανάλυση αρχικά και Λογιστική Παλινδρόμηση για τους παράγοντες τελικού 
κινδύνου (Univariate Analysis & Logistic Regression). 
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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 εαυτούς, επαναπροσεγγίζουμε την κοινότητα» 
 
Διαχρονικά, το έργο της πρόληψης μεταφέρει την φιλοσοφία μιας θετικής 
αλληλοσυσχέτισης των ανθρώπων, ως ενισχυτικό παράγοντα της 
συνδιαμόρφωσης της ανθρώπινης προσωπικότητας. Μια φιλοσοφία, που για 
χρόνια στέκεται στον αντίποδα της πραγματικότητας, αλλά τόσο ζωτική, 
ιδιαίτερα σε περιόδους που οι άνθρωποι κατακλύζονται από βαθιά αίσθηση 
μη νοήματος. Μια φιλοσοφία, που έχει ανάγκη από ένα πλαίσιο να την 
υπηρετεί. Ένα πλαίσιο με σταθερά, όσο και ευέλικτα όρια, για να μπορεί να 
πετυχαίνει τον επαναπροσδιορισμό του στις νέες κάθε φορά ανάγκες της 
κοινότητας. 
Ποια η σχέση του έργου της πρόληψης με την ενδυνάμωση του ανθρώπινου 
δυναμικού; 
Πώς οι αυξανόμενες και διαφοροποιημένες ανάγκες - αιτήματα της κοινότητας 
μπορούν να διευρύνουν το πλαίσιο του έργου της πρόληψης; 
Ποιος ο ρόλος ενός ματαιωμένου, αποδυναμωμένου ανθρώπινου δυναμικού 
της πρόληψης μπροστά στην αναζήτηση νοήματος; 
 
 
Α. Τσελέντη, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Κέρκυρας - ΔΗ.ΜΟ.Π. «Νίκος Μώρος», Ελλάδα 
  
 «Ομάδα Εποπτείας Ομοτίμων για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης: Μια συνεργατική εμπειρία» 
 
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 Ενότητα:  
«Χτίζοντας σχέση στη σχολική κοινότητα» 
Συντονίστρια: Ι. Μπάφη 
 
Δ. Γαβριηλίδου, Ε. Αδαμοπούλου, Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας, 
Σητεία, Ελλάδα, Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας, Λάρισα, Ελλάδα 
 
«Η αξία του συμμετοχικού σχεδιασμού στις παρεμβάσεις πρόληψης 
στον χώρο του σχολείου» 
 
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 
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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. 
 
 
Κ. Υφαντή, Ε. Θλιβίτου, Κ. Βασίλογλου, Π. Κάλφας, Σ. Ζώτου, Δίκτυο 
Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ, Αθήνα, Ελλάδα 
 
«“Ασφαλές σχολείο”. Μία Πιλοτική εφαρμογή στο σύνολο της σχολικής 
κοινότητας» 
 
Η ανάγκη για ασφαλή σχολεία χωρίς εξαρτητικές και παραβατικές 
συμπεριφορές αναδύεται τα τελευταία χρόνια όλο και πιο επιτακτικά, ιδιαίτερα 
λόγω της οικονομικής κρίσης με τη συνεπακόλουθή της κοινωνικής κρίσης. 
Παρατηρείται αύξηση και κλιμάκωση των φαινομένων βίας, χρήσης 
ψυχοτρόπων ουσιών, παραβατικότητας και υπερβολικής ενασχόλησης με το 
διαδίκτυο, τα οποία παλαιότερα αποτελούσαν μεμονωμένες περιπτώσεις. Σε 
ένα περιβάλλον που αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς και στις συγκεκριμένες 
συνθήκες τα θέματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι γονείς, μαθητές και 
εκπαιδευτικοί μεγαλώνουν.  
Αξιοποιώντας το εγκεκριμένο εγχειρίδιο από το ΙΕΠ «Οδηγός για Ασφαλή 
Σχολεία» το Τμήμα Πρωτογενούς Πρόληψης ΚΕΘΕΑ, εφάρμοσε ένα πιλοτικό 
μακροχρόνιο και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρόληψης στο 1ο 
Δ.Σ. Αθήνας. 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, υλοποίησης, καθώς και τα αποτελέσματα από την 
αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματος.  
 
 
Σ. Ζώτου, Κ. Υφαντή, Κ. Βασίλογλου Ε. Θλιβίτου, Π. Κάλφας, Κ. Λαγού, 
Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ, Αθήνα, 
Ελλάδα 
 
«Νέες ανάγκες των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσα 
από την αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης. Ένα παράδειγμα 
αξιοποίησης του υλικού» 
 
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. 
 
 
Β. Ζουντουρίδου, Φ. Μαρόγλου, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δυτικής Θεσσαλονίκης «Δίκτυο 
Άλφα», Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
 
«Αγάπα το ... σχολείο σου: Μια πρόταση καθολικής παρέμβασης για την 
πρόληψη του εκφοβισμού και της βίας μεταξύ των μαθητών» 
 
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 της δυτικής Θεσσαλονίκης τα σχολικά έτη 2013-2014 και 2014-
2015. Το πρόγραμμα περιλάμβανε: σεμινάριο εκπαιδευτικών, τακτικές 
συναντήσεις υποστήριξής τους, ενδοσχολική επιμόρφωση του συλλόγου 
εκπαιδευτικών κάθε συνεργαζόμενου σχολείου, ενημέρωση των γονέων του 
κάθε σχολείου, εφαρμογή βιωματικών δραστηριοτήτων στην τάξη από τους 
εκπαιδευτικούς, καθώς και ατομική συμβουλευτική σε γονείς μαθητών των 
παραπάνω σχολείων που απευθύνθηκαν στο Κέντρο Πρόληψης για 
ψυχολογική υποστήριξη. 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 προσπάθησε 
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. Θα περιγραφούν πρωτοβουλίες, καλές 
πρακτικές, ιδέες και κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό μιας συνολικής 
πολιτικής πρόληψης της βίας μεταξύ των μαθητών.  
Στη θετική αποτίμηση της δράσης συγκαταλέγονται η καινοτομία, η υψηλή 
δέσμευση της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών, η υλοποίηση σημαντικά 
αυξημένου αριθμού προγραμμάτων με έμφαση στις δεξιότητες ζωής και η 
δημιουργία ομάδων - πυρήνων σε κάθε συνεργαζόμενο σχολείο. Πρόκληση 
για μελλοντική εφαρμογή αποτελεί η ενδυνάμωση των ομάδων - πυρήνων του 
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κάθε σχολείου, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων καθώς και η διάχυσή τους 
στην κοινότητα. 
 
 
Σ. Περακάκη, Ει. Στρατάκη, ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου Κρήτης, Ελλάδα  
 
«Εργασία με ομάδες μέσα στη σχολική τάξη: Η αποτίμηση ενός 
προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στο Ν. Ηρακλείου» 
 
Το ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης Ηρακλείου Κρήτης συνεργάζεται στενά με την 
εκπαιδευτική κοινότητα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
κυρίως στον τομέα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.  
Η παρουσίασή μας αναφέρεται στο πρόγραμμα επιμόρφωσης 1392 
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με θέμα: «Δυναμική της Ομάδας: 
Βασικές αρχές και ζητήματα της εργασίας με ομάδες μέσα στην τάξη», που 
υλοποιήθηκε τη χρονική περίοδο 2012-2015, σε συνεργασία με τους 
Σχολικούς Συμβούλους 8 Περιφερειών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Νομού Ηρακλείου. 
Στο πρώτο μέρος θα παρουσιαστεί η φιλοσοφία και το περιεχόμενο του 
επιμορφωτικού προγράμματος, με έμφαση στη σημασία της βιωματικής 
εκπαίδευσης ως απάντηση σε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν στην 
ψυχοκοινωνική υγεία των μαθητών (π.χ. καλλιέργεια προσωπικών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων, λειτουργική επικοινωνία, ενδυνάμωση της 
αυτοεκτίμησης κ.λπ.).  
Στο δεύτερο μέρος θα εστιάσουμε στις απόψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών, 
όπως προκύπτουν από τα φύλλα αξιολόγησης του προγράμματος (π.χ. 
εκπαιδευτικές ανάγκες, ζητήματα συνεργασίας - επικοινωνίας στη σχολική 
κοινότητα, προτάσεις - προοπτικές κ.λπ.).  
 
 

3η Ενότητα:  
«Δημιουργώντας εργαλεία πρόληψης» 
Συντονίστρια: Χ. Κανελλοπούλου 
 
Κ. Φυλακτού, Γ. Τερζοπούλου, Τ. Κουφοκώτσιος, Μ. Κυριακίδου, Κέντρο 
Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
«Πυξίδα», Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ελλάδα 
 
«“Εφηβεία και σχολική ζωή” - Εκπαιδευτικό υλικό για εφήβους» 
 
Στην προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν καινούρια εκπαιδευτικά υλικά, 
κατάλληλα στις σχολικές συνθήκες και στην τρέχουσα καθημερινότητα, το 
Κέντρο Πρόληψης «ΠΥΞΙΔΑ» διαμόρφωσε το 2014 ένα εκπαιδευτικό υλικό 
που στοχεύει στην προσωπική ανάπτυξη των εφήβων, μέσα στο σχολικό 
περιβάλλον.  
Βασικοί στόχοι του υλικού είναι η ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων των εφήβων, η αναγνώριση και έκφραση δυσκολιών στο σχολείο, 
η ενσωμάτωση στη σχολική κοινότητα. 
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Η θεματολογία που συνθέτει το υλικό εστιάζεται στις ανάγκες και στις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι. Πιο συγκεκριμένα αναπτύσσονται: 
«Η εφηβεία και οι αλλαγές που προκαλεί», «Ομοιότητα και διαφορετικότητα», 
«Η σχέση με τους συνομήλικους», «Σχέσεις με το σχολικό πλαίσιο και τους 
καθηγητές», «Αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων», «Έρωτας και 
σεξουαλικότητα», «Ανάπτυξη κριτικής σκέψης», «Δεξιότητες αντίστασης στην 
πίεση των συνομηλίκων», «Όνειρα και επιθυμίες». 
Κατά την εφαρμογή, οι έφηβοι έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν με τον 
εαυτό τους  και τις σχέσεις τους μέσα στη σχολική κοινότητα. Το πρόγραμμα 
υλοποιείται στο πλαίσιο των προγραμμάτων project και Αγωγή Υγείας. Στη 
σχολική χρονιά 2016-2017 χρησιμοποιείται και για τη θεματική εβδομάδα. 
Οι δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται, επιλέχθησαν, ώστε να μπορούν να 
αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς στις ανάγκες και στις δυσκολίες του 
σχολικού πλαισίου. 
Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή του εργαλείου από τους 
εκπαιδευτικούς στην τάξη, είναι η εκπαίδευσή τους σε σεμινάριο που διεξάγει 
το Κέντρο Πρόληψης, όπου ακολουθούνται βιωματικές τεχνικές και 
διαδικασίες ομάδας.  
Οι αξιολογήσεις εφαρμογής αναφέρονται στη θετική ανταπόκριση στους 
μαθητές, στη σημασία του εύρους των θεματικών που καλύπτονται, στην 
ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών και των καθηγητών τους. 
 
 
Β. Τσιάτα, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Λάρισας «Ορφέας», Ελλάδα 
 
«Τα παραμύθια της γιαγιάς πάνε σχολείο» 
 
«Τα παραμύθια της γιαγιάς πάνε σχολείο» φιλοδοξούν να αποτελέσουν ένα 
υλικό πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, που θα 
βοηθήσει στην ψυχολογική ανοσοποίηση των παιδιών ηλικίας 5 - 12 ετών, με 
εργαλείο το παραμύθι. 
Βασικός στόχος του, να συμβάλλει στην ενίσχυση των ψυχοκοινωνικών 
δεξιοτήτων των παιδιών του νηπιαγωγείου και του δημοτικού. 
Βασικά εργαλεία του είναι: 
- Η βιωματική προσέγγιση του παραμυθιού μέσα στην ομάδα, δίνει στο παιδί 

μια καταπληκτική ευκαιρία να δουλέψει τις σχέσεις του σε ένα 
προστατευμένο περιβάλλον. 

- Το παραδοσιακό λαϊκό παραμύθι, δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα, μέσα 
από το συμβολισμό και τους μηχανισμούς ταύτισης και προβολής των 
παραμυθιών, να κατανοήσουν τον εαυτό τους και τους άλλους και να 
διαπραγματευτούν θέματα που τα απασχολούν στην καθημερινότητά τους, 
ασκώντας παράλληλα τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους. 

16 εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι και νηπιαγωγοί) στο πλαίσιο ομάδας 
εκπαιδευτικών του Κέντρου Πρόληψης, δουλέψαμε στην ομάδα μας για ένα 
χρόνο περίπου, με το παραδοσιακό παραμύθι. Στη συνέχεια τα παραμύθια 
πήγαν στο σχολείο και τα δούλεψαν μέσα στις τάξεις τους. Το υλικό που 
παρήχθη επέστρεψε στο Κέντρο και η ομάδα αποφάσισε ότι θέλει να το 
μοιραστεί. Έτσι ξεκινήσαμε τη συγγραφή του. Ένας από τους στόχους μας και 
παράλληλα φιλοδοξία μας, είναι η ευελιξία του.  
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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. Είναι ενδεικτικές της δουλειάς 
των δικών μας ομάδων στις δικές μας τάξεις και πολλές δραστηριότητες 
προτάθηκαν από τα ίδια τα παιδιά. 
 
 
Ι. Βυθούλκας, Δ. Μάργαρη, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ζακύνθου «Η Στοργή», Ελλάδα 
 
«Πρόγραμμα ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σε 
μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: “Δια-δίκτυο... 
κυκλοφορούμε με ασφάλεια”» 
 
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. 
 
 
Λ. Σιάντσης, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Πέλλας «Όραμα», Ελλάδα 
 
«“Ο Ρούλης Κουβαρούλης και η Ρίτσα Κουβαρίτσα” - Ένα εκπαιδευτικό 
υλικό για την υγιή ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη των νηπίων» 
 
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 
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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. 
 
 

4η Ενότητα:  
«Εργαστήρια ζωής για παιδιά και εφήβους» 
Συντονίστρια: Α. Πασσά 
 
Γ. Δροσοπούλου, Α. Πασσά, Μ. Γιαζκουλίδου, «Πρόταση» Κίνηση για έναν 
άλλο τρόπο ζωής, Πάτρα, Ελλάδα 
 
«Από το πρόγραμμα “ΠΛΟΥΤΟΣ” (Παιδαγωγική Λειτουργία Ομάδων, ένα 
Υποδειγματικό Ταξίδι στην Ουσιαστική Συνύπαρξη) στο πρόγραμμα 
“ΠΡΟ-ΝΟΙΑ” (ΠΡΟτείνω γιατί ΝΟΙΑζομαι)» 
 
Η χώρα μας βάλλεται από κοινωνικοπολιτικά φαινόμενα που δείχνουν να την 
ξεπερνούν, αφήνοντας τις οικογένειες εκτεθειμένες στην ανασφάλεια και 
υπονομεύοντας εκείνους τους κοινωνικούς δεσμούς που θωρακίζουν το 
άτομο χαρίζοντάς του ρόλο και θέση μέσα στην κοινότητα - συλλογική 
αίσθηση. Αφουγκραζόμενο τις νέες δύσκολες συνθήκες, το Κέντρο 
Δημιουργικής Απασχόλησης της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ» δημιούργησε το 
πρόγραμμα «ΠΛΟΥΤΟΣ», το οποίο λειτούργησε από το 2014 έως το 2016 
και, στη συνέχεια το πρόγραμμα «ΠΡΟ-ΝΟΙΑ», το οποίο συνεχίζει να 
λειτουργεί έως σήμερα. 
Και τα δύο αυτά προγράμματα χτίστηκαν πάνω στη φιλοσοφία της πρόληψης, 
που η Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» υπηρετεί πιστά τα τελευταία τριάντα χρόνια. Οι 
παιδαγωγικοί άξονες που τα διέπνεαν σχετίζονται με την έννοια της 
ουσιαστικής συνύπαρξης, την ταυτότητα του ενεργού πολίτη, την ουσία της 
διαφορετικότητας και τη μύηση σε στάσεις και συμπεριφορές που ενισχύουν 
την εξέλιξη του ατόμου και την κοινωνική του υπόσταση. 
Όλα τα παραπάνω εφαρμόζονταν καθημερινά στα βιωματικά εργαστήρια των 
ομάδων παιδιών 4-17 ετών, υπό την καινοτομία ότι οι ομάδες αυτές ήταν 
ανοιχτές και μικτές (συνύπαρξη παιδιών με και χωρίς αναπτυξιακές 
διαταραχές/ μαθησιακές δυσκολίες). Το γεγονός πως κάθε παιδί/ έφηβος 
ανήκε σε μία σταθερή ομάδα που συναντιόταν εβδομαδιαία και σε βάθος 
χρόνων, ευνόησε την ανάδυση κοινών εμπειριών που τελικά αποτελούσαν 
διαρκώς την πρώτη ύλη της ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης των ειδικά 
εκπαιδευμένων εμψυχωτών. Παράλληλα, η επαφή με την οικογένεια 
διατηρούνταν πάντα στενή. 
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Η ανταπόκριση των προγραμμάτων στις ανάγκες της κοινότητας γεννά 
ικανοποίηση, αλλά και προκλήσεις για την μετέπειτα αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων τους.   
 
 
Β. Αισώπου, Χ. Γώγου, Ε. Αλαμπάνου, Μονάδα Κοινοτικής Παρέμβασης 
«Πήγασος», Ελλάδα 
 
«Η αναγκαιότητα της δικτύωσης και της διεπιστημονικής διαχείρισης 
ενός περιστατικού: το παράδειγμα της πορείας ενός μέλους του Στεκιού 
Νέων» 
 
Το Στέκι Νέων του Δικτύου Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης 
του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) δημιουργήθηκε με 
στόχο τόσο να παρέχει μια ποικιλία δραστηριοτήτων για δημιουργική 
απασχόληση παιδιών και εφήβων, όσο και να συμβάλλει στην ανάπτυξη 
ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων που τους βοηθούν στην ωρίμανση τους 
μέσω της δημιουργίας λειτουργικών σχέσεων με ομοτίμους τους. 
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 αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. 
Κατά τη διαδικασία εγγραφής και ένταξης των μελών στο πρόγραμμα 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. 
Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστεί η διεπιστημονική διαχείριση ενός 
περιστατικού και η αξιοποίηση διαφορετικών υπηρεσιών (Ψυχοδιαγνωστικό 
Τμήμα) ώστε να τύχει της καλύτερης και αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης. 
Συμπερασματικά αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της ολόπλευρης και μη 
αποσπασματικής αντιμετώπισης των πολύπλοκών και ολοένα αυξανόμενων 
περιστατικών, προϋποθέτοντας την ανάπτυξη ενός ισχυρού δικτύου 
υπηρεσιών, επαγγελματιών και επιστημονικών προσεγγίσεων που έχουν ως 
κοινό άξονα και στόχο την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στον 
εξυπηρετούμενο. 
 
 
Χ. Γώγου, Β. Αισώπου, Ε. Αλαμπάνου, Μονάδα Κοινοτικής Παρέμβασης 
«Πήγασος», Ελλάδα 
 
«Η λειτουργία του μοντέλου της εκπαίδευσης ομοτίμων στο καλοκαιρινό 
πρόγραμμα του Στεκιού Νέων. Αποτελέσματα και εκτιμήσεις» 
 
Το Καλοκαιρινό Πρόγραμμα του Στεκιού Νέων του Δικτύου Υπηρεσιών 
Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων 
Ατόμων, άρχισε να λειτουργεί ως μία αυτόνομη υπηρεσία του Στεκιού Νέων 
από το 2010 με στόχο να καλύψει την ανάγκη δημιουργικής απασχόλησης 
παιδιών και εφήβων καθώς και προώθησης των αρχών πρόληψης στις 
ομάδες αυτές κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.  
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Στο πλαίσιο της περαιτέρω ενδυνάμωσης των μελών του Στεκιού, 
αποφασίστηκε η αξιοποίηση των μεγαλύτερων σε ηλικία εφήβων σε αυτό. 
Δημιουργήθηκε μία ομάδα, ύστερα από επιλογή και εκπαιδεύτηκε με βάση το 
μοντέλο εκπαίδευσης ομοτίμων (peer-education). 
Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε βιωματικό εργαστήριο 12 ωρών με στόχο οι 
συμμετέχοντες να εκπαιδευτούν κατάλληλα ώστε να αποτελέσουν 
διαμεσολαβητές και συντονιστές της ομάδας παιδιών και εφήβων («ομάδα 
ομοτίμων») που συμμετείχαν στο καλοκαιρινό πρόγραμμα Στεκιού Νέων.  
Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστούν οι άξονες σχεδιασμού του 
εκπαιδευτικού προγράμματος, τα αποτελέσματα, η εφαρμογή του στη 
διάρκεια του Καλοκαιρινού Προγράμματος καθώς και η πορεία του κατά την 
εφαρμογή του τα επόμενα χρόνια.  
Μέσα από τα αποτελέσματα και τις εκτιμήσεις των συμμετεχόντων στο 
πρόγραμμα και από την εμπειρία των επαγγελματιών όλα αυτά τα χρόνια 
διαφάνηκε η αναγκαιότητα της ενεργούς συμμετοχής παιδιών και εφήβων 
καθώς και της μεταξύ τους δικτύωσης, παράγοντες που λειτουργούν 
προστατευτικά για τη χρήση των εξαρτήσεων και ενισχυτικά προς την 
καλλιέργεια ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. 
 
 
Ε. Κουφάκη, Κ. Κασούμη, Α. Αλμπάνης, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων 
και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Λάρισας «Ορφέας», Ελλάδα 
 
 «Εργαστήρι Ζωής του Κέντρου Πρόληψης ΟΚΑΝΑ Π.Ε. Λάρισας»  
 
Από τον Δεκέμβριο του 2015 ξεκίνησε να λειτουργεί στη Λάρισα το Εργαστήρι 
Ζωής του Κέντρου Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ, για παιδιά, εφήβους και ενήλικες.  
Σε αυτή την χρονική στιγμή, λειτουργούν τα εξής Τμήματα: 
1. Θεατρικής Αγωγής (Παιδιών από 6 ετών και Εφήβων) 
2. Φωτογραφίας (Ενηλίκων και Εφήβων)  
3. Εθελοντών (Ενηλίκων) 
4. Ιστορίας - Πολιτισμού (Ενηλίκων) 
5. Χορού - Μουσικής (Παιδιών και Εφήβων) 
6. Παραμυθιού (Παιδιών από 6 ετών) 
7. Δημιουργικής Γραφής (Ενηλίκων) 
8. Εικαστικών (Παιδιών από 6 ετών) 
Πρόκειται για μια πρωτοποριακή και καινοτόμο ιδέα, η οποία χρηματοδοτείται 
από την Περιφέρεια Θεσσαλίας -στο μεγαλύτερο μέρος της- και τον ΟΚΑΝΑ 
και στόχο έχει να δημιουργήσει ένα μοναδικό μείγμα Πρόληψης και Τέχνης.  
Στελεχώνεται από μια ομάδα εξωτερικών συνεργατών του Κέντρου Πρόληψης 
οι οποίοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Καλλιτέχνες: Θεατρολόγοι, 
Σκηνοθέτες - Σεναριογράφοι, Εικαστικοί και Κοινωνικοί Επιστήμονες: 
Ψυχολόγοι, Κοινωνιολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί. 
Σε κάθε τμήμα του Εργαστηρίου συνεργάζονται ένας Κοινωνικός Επιστήμονας 
και ένας Καλλιτέχνης με στόχο να μεταλαμπαδεύσουν τις βασικές αρχές της 
Πρόληψης: Αυτοεκτίμηση, Επικοινωνία, Δημιουργία Υγιών σχέσεων, Επίλυση 
Συγκρούσεων, Έκφραση Συναισθημάτων κ.ά., με αφορμή κάθε φορά και ένα 
διαφορετικό καλλιτεχνικό, και όχι μόνο, αντικείμενο: Θεατρική Αγωγή, Χορός -
Μουσική, Δημιουργική Γραφή, Παραμύθι, Εθελοντισμός, Ιστορία - Πολιτισμός, 
Φωτογραφία. 
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Η ομάδα των Εκπαιδευτών βρίσκονται σε στενή συνεργασία με την 
Επιστημονική Ομάδα του Κέντρου Πρόληψης, μέσω της Συντονίστριας του 
Εργαστηρίου Ζωής, η οποία είναι στέλεχος του Κέντρου, αλλά και της 
συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Εποπτείας που λαμβάνουν οι Εκπαιδευτές 
από τα Στελέχη. 
 
 

5η Ενότητα:  
«Ενήλικες υποστηρικτές» 
Συντονιστής: Κ. Βερεσιές 
 
Ν. Τσακμάκης, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Κοζάνης «Ορίζοντες», Ελλάδα 
 
«Σκέψεις και συμπεράσματα από ομάδα πατεράδων» 
 
Σκέψεις και συμπεράσματα από ομάδα πατεράδων. 
Είναι γνωστό ότι για έναν σημαντικό αριθμό εξαρτημένων, κυρίως αγοριών, η 
απουσία του πατέρα (φυσική ή συναισθηματική) αποτελεί παράγοντα κλειδί. 
Για τους φορείς πρόληψης έχει ιδιαίτερη αξία να βρίσκουν τρόπους να 
προσελκύουν στα προγράμματα πρόληψης και άνδρες. 
Σκοπός της ανακοίνωσης είναι να παρουσιάσει τα συμπεράσματα μιας 
ομάδας που αποτελούνταν από 18 πατεράδες και οργανώθηκε από το Κέντρο 
Πρόληψης  Κοζάνης. 
Ορισμένα από τα συμπεράσματα περιληπτικά: 
α) Με κριτήριο στη συμμετοχή τους στη ζωή των παιδιών - και όπως οι ίδιοι 
την αντιλαμβάνονται - υπήρχε μεγάλη ανομοιογένεια. Υπήρχαν πατεράδες 
που θεωρούσαν ότι - τουλάχιστον κατά περιόδους - ήταν έξω από την ζωή 
των παιδιών τους αλλά και άλλοι που μιλούσαν για «υπεραπασχόληση» με τα 
παιδιά. 
β) Εξέφραζαν μεγάλη αγωνία για το πώς χειρίζονται τα θέματα στα οποία 
διαφωνούν με την σύζυγο τους. 
γ) Από πολύ νωρίς δήλωναν ότι η ομάδα τους βοηθάει να είναι πιο ήρεμοι στο 
σπίτι και πιο σίγουροι για τις απόψεις τους. 
Δέκα μήνες μετά από το πέρας της πρώτης σειράς συναντήσεων 
πραγματοποιήθηκαν άλλες δύο. Στο πλαίσιο αυτών των συναντήσεων τους  
ζητήθηκε να αξιολογήσουν την σημασία που είχε γι’ αυτούς η ομάδα. Η 
πλειοψηφία εκτίμησε ότι η συμμετοχή στην ομάδα ήταν πολύ βοηθητική και 
έφερε οφέλη με διάρκεια στο χρόνο. Τα επιμέρους στοιχεία που οι ίδιοι 
αξιολόγησαν σαν σημαντικά, ήταν ότι κατανόησαν την έννοια του τι σημαίνει 
να είσαι πραγματικά παρών στην ζωή του παιδιού σου και της αξίας του να 
είσαι καλός ακροατής.     
 
 
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  
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«“Ταξίδι… στ’ Όνειρο…”, Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νηπιαγωγών με την 
αξιοποίηση της Καταξιωτικής Διερεύνησης (Κ.Δ.) Α.Ι.» 
 
Παρουσίαση τριήμερου εκπαιδευτικού σεμιναρίου με θέμα «Ταξίδι… στ’ 
Όνειρο…», συνολικής διάρκειας 12 ωρών, που διοργανώνεται από το Δίκτυο 
Διαλόγου Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας (ΔιΔΑΠΥ) και απευθύνεται σε 
Νηπιαγωγούς, Β’ Περιφέρειας Αττικής. Το ΔιΔΑΠΥ είναι μια συνεργασία του 
Γραφείου Αγωγής Υγείας Β’ Περιφέρειας, μέσω της Υπεύθυνης Αγωγής 
Υγείας, της Εκπαιδευτικής Ομάδας Καταξιωτικής Διερεύνησης (Κ.Δ.) OKANA, 
των Κέντρων Πρόληψης των Δήμων Κηφισιάς, Αγ. Παρασκευής - Χολαργού 
και Νέας Ιωνίας. 
Ο βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση των ήδη 
επιμορφωμένων (σε διάφορα υλικά) εκπαιδευτικών στην Κ.Δ. με βιωματική 
επεξεργασία για την αξιοποίηση του υλικού/ εργαλείου μέσα στην τάξη με 
τελική ομάδα - αποδέκτη τους μαθητές. Η βιωματική εμπειρία του μοντέλου 
4D, (DISCOVERY - DREAMING - DESIGN - DELIVERY), ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ -
ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ - ΣΧΕΔΙΑΖΩ - ΥΛΟΠΟΙΩ, θα προσκαλέσει την ομάδα σε 
αξιοποίηση του υλικού στην σχολική κοινότητα. 
Το σεμινάριο, στοχεύει στην σύνδεση, την παραγωγή και την εμπιστοσύνη 
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, έχει 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 δύναμης. 
Το σεμινάριο θα ακολουθήσουν δίμηνες συναντήσεις (follow up) διαλόγου και 
συνεργασίας. 
 
 
Σ. Χιώτη, Ν. Γεωργαλά, Α. Αθανασόπουλος, Κέντρο Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά Υγεία - 
Πρόμαχος», Τμήμα Εφαρμογών Πρόληψης ΟΚΑΝΑ, Αθήνα, Ελλάδα 
 
«Η φιλοσοφία των δράσεων που απευθύνονται σε προπονητές» 
 
Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός συμβάλλουν στην φυσική και στην 
πνευματική ανάπτυξη του ατόμου, αποτελώντας σημαντικά μέσα 
διαμόρφωσης ήθους και κοινωνικής συνείδησης. Πέρα από την σωματική 
υγεία, τα άτομα εφοδιάζονται με ποικίλα χαρακτηριστικά που συμβάλλουν 
στην πνευματική, κοινωνική και ψυχική ανάπτυξή τους. Η ανάπτυξη 
δημιουργικών τάσεων και υγιών στάσεων ζωής, είναι βασικά στοιχεία της 
φιλοσοφίας της πρόληψης της εξάρτησης. 
Οι αθλητές που κάνουν χρήση ουσιών Doping μπορεί να εκδηλώσουν 
συμπτώματα σωματικής εξάρτησης, καθώς και συχνά εξαρτώνται ψυχολογικά 
από την λήψη του φαρμάκου. Συνεπώς, οι παρεμβάσεις για την πρόληψη της 
χρήσης αναβολικών ουσιών, μπορεί να λειτουργήσει θετικά στην 
αντιμετώπιση του φαινομένου. 
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Στα πλαίσια αυτών των αξιών, το Κέντρο Πρόληψης «Αθήνα Πρόμαχος», 
συνεργαζόμενο με το ΕΣΚΑΝ, το Τμήμα Εφαρμογών Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ 
και τον Αθλητικό Σύλλογο «Πρωτέας», συμμετείχε σε ημερήσιο φεστιβάλ με 
σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα 
σχετιζόμενα με το ντόπινγκ. Επίσης, διοργάνωσε Βιωματικό σεμινάριο με 
θέμα «Ο Προπονητής και το φαινόμενο του Doping» και εισηγητές από το 
χώρο του Αθλητισμού, της Πρόληψης και της Φυσικής Αγωγής & Αθλητικών 
Σπουδών, ενώ δημιούργησε ιστοσελίδα όπου αναρτιούνται θέματα σχετικά με 
το ντόπινγκ (www.preventiondoping.gr). 
Συνολικά, οι παραπάνω δράσεις στοχεύουν στην ενδυνάμωση του ατόμου, 
στην ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και στην 
υιοθέτηση θετικών στάσεων ζωής. Επίσης, στόχος είναι η ανάπτυξη 
προγραμμάτων πρόληψης της χρήσης παρανόμων ουσιών στον αθλητισμό, 
καθώς η κουλτούρα της χρήσης, η κακοποίηση του σώματος με ουσίες, στο 
βωμό της τροποποίησης της φυσιολογικής του λειτουργίας και απόδοσης, 
είναι ένα ιδιαίτερα έντονο φαινόμενο, κυρίως στο χώρο του πρωταθλητισμού. 
 
 
Αι. Μαρκουίζου Γκίκα, Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης 
Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ, Μονάδα Πρόληψης «Ίκαρος», Αθήνα, Ελλάδα 
 
«“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» 
 
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.  
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» 
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(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». 
 
 
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   
 
«Σχεδιασμός - Εποπτεία Πιλοτικού Προγράμματος Παρεμβάσεων 
Ευαισθητοποίησης στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας» 
 
Τα τμήματα Σχεδιασμού και Εφαρμογών Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ, πρότειναν 
μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ΟΚΑΝΑ και Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη για το σκέλος της Πρόληψης να αξιοποιηθεί η ήδη 
υπάρχουσα εμπειρία των Κ.Π. 
Έτσι συστήθηκε Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από τους: 
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» (Ιλίου - Πετρούπολης - 

Καματερού - Αγίων Αναργύρων). 
11. Αναστασία Γουρουντή από τα Κ.Π. Δήμου Αθηναίων. 
12. Ελένη Γάκη - Παπακώστα, Κ.Π. Δήμου Θεσσαλονίκης «Σείριος». 
13. Ανδρέας Τσούνης, Κ.Π. Δήμου Θεσσαλονίκης «Σείριος». 
 
Συντονιστής της Ομάδας ήταν ο Αλέξανδρος Σταθακιός, ενώ η Ελένη 
Κερασιώτη είχε τον συντονισμό όλου του Προγράμματος συνεργασίας με την 
Αστυνομία. 
Η Ομάδα αυτή κατέληξε να προτείνει την εξής διάθρωση του Προγράμματος: 
 
1. Σχεδιασμός δράσεων ευαισθητοποίησης και την πρόληψης των 

εξαρτήσεων και τη  προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας  που θα 
αφορούν σε στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.,  από εξειδικευμένη ομάδα στελεχών 
ΟΚΑΝΑ και Κ.Π.  
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2. Παραγωγή οδηγού/ εγχειριδίου με κατευθυντήριες γραμμές,  σχετικά με 
την υλοποίηση του  εν λόγω προγράμματος  προς στελέχη Κ.Π. που θα 
συμμετάσχουν.  

3. Εξειδικευμένη εκπαίδευση για στελέχη των Κ.Π. σε σχέση με την 
υλοποίηση των δράσεων ευαισθητοποίησης και την πρόληψης των 
εξαρτήσεων και τη  προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας  που θα 
αφορούν σε στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. 

4. Πιλοτική φάση εφαρμογής του προγράμματος με επιλεγμένα Κ.Π. ανά 
την επικράτεια. 

5. Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος και 
εποπτικές συναντήσεις με τα στελέχη των Κ.Π., κατά τη διάρκεια της 6 
μηνών. 

6. Αξιολόγηση των πορισμάτων από την πιλοτική εφαρμογή του 
συγκεκριμένου προγράμματος. 

7. Παραγωγή ολοκληρωμένου οδηγού καλών πρακτικών, αναφορικά με το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων πρόληψης και προαγωγής 
της ψυχοκοινωνικής υγείας με στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., για τα όλα Κέντρα 
Πρόληψης. 

8. Διάχυση αποτελεσμάτων προς όλα τα Κ.Π.  
9. Εφαρμογή του ολοκληρωμένου οδηγού καλών πρακτικών, αναφορικά με 

το σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων πρόληψης και 
προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας με στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., από 
περισσότερα Κ. Π. ανά την επικράτεια.  

 
Τελικά συμμετείχαν 35 Κ.Π. από όλη την Ελλάδα και πραγματοποιήθηκαν 
μέχρι τις 30/6/2017 (με μερικές μέρες παράταση σε ορισμένα Κ.Π.), όλες οι 
παρεμβάσεις της πιλοτικής φάσης του Προγράμματος. Υπήρξε σε όλη την 
διάρκεια στενή συνεργασία και εποπτεία στις περισσότερες των περιπτώσεων 
και όπως είπαν πολλά στελέχη που συμμετείχαν: «άνοιξε ένας νέος κύκλος 
συνεργασιών». Το Πρόγραμμα αξιολογείται ήδη με στόχο την έκδοση 
πορισμάτων για την συνέχεια και την έκδοση ενός υλικού από τις 
παρεμβάσεις των Κέντρων Πρόληψης που με βάση την αξιολόγηση της 
ομάδας, αλλά και των ίδιων των δημιουργών - εφαρμοστών της είχαν καλή 
επίδραση ως προς την ευαισθητοποίηση των αστυνομικών.  
Στην Εισήγηση θα παρουσιαστούν οι προβληματισμοί που υπήρξαν καθ’ όλη 
την διάρκεια εφαρμογής, οι δυσκολίες, αλλά και οι δυνατότητες που 
ανοίχθηκαν και μια αρχική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 
 
 

6η Ενότητα:  
«Εστιασμένες παρεμβάσεις» 
Συντονιστής: Γκ. Εσαγιάν  
 
Δ. Λοΐζου, Γ. Κουλούρης, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά Εργάνη», Αθήνα, Ελλάδα 
 
«“Click for Support REALized”- Διαδικτυακή παρέμβαση πρόληψης της 
χρήσης νέων ψυχοδραστικών ουσιών» 
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Τα τελευταία χρόνια, το εμπόριο και η χρήση των νέων ψυχοδραστικών 
ουσιών έχει επεκταθεί, ενώ παράλληλα οι διαθέσιμες πηγές ενημέρωσης για 
τους κινδύνους και τις επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία των χρηστών 
παραμένουν ανεπαρκείς. Αυτή την έλλειψη στις παρεμβάσεις πρόληψης για 
τις νέες ψυχοδραστικές ουσίες, έρχεται να καλύψει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
«Click for Support - REALized». 
Το «Click for Support - REALized» αποτελεί την δεύτερη φάση (2017-2018) 
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Click for Support» και αφορά το σχεδιασμό 
και την δημιουργία μιας διαδικτυακής παρέμβασης πρόληψης η οποία θα 
απευθύνεται σε νέους χρήστες των νέων ψυχοδραστικών ουσιών  ή αλλιώς 
των «νόμιμων ναρκωτικών». Βασίζεται στον οδηγό καλών πρακτικών και στις 
κατευθυντήριες γραμμές που αναπτύχθηκαν κατά την πρώτη φάση του 
προγράμματος (2014 - 2015). 
Στη παρούσα ανακοίνωση θα παρουσιαστούν ερευνητικά στοιχεία για τη 
χρήση νέων ψυχοδραστικών ουσιών καθώς επίσης και τα ερευνητικά 
δεδομένα που θα έχουν προκύψει από τις ενέργειες που θα έχουν 
πραγματοποιηθεί στη χώρα μας ως προς το σχεδιασμό της διαδικτυακής 
παρέμβασης πρόληψης: διερεύνηση αναγκών των χρηστών των νέων 
ψυχοδραστικών ουσιών μέσα από συμπλήρωση ερωτηματολογίων και την 
πραγματοποίηση ομάδων εστίασης. Τέλος, θα γίνει αναφορά των 
επερχόμενων ενεργειών που θα αφορούν την δημιουργία και την υλοποίηση 
της συγκεκριμένης διαδικτυακής παρέμβασης. 
Το Πρόγραμμα «Click for Support - REALized»(http://www.clickforsupport.eu/) 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ συμμετέχουν φορείς 
πρόληψης από 13 Ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, 
Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβακία, 
Σλοβενία, Φιλανδία). Ο φορέας πρόληψης που εκπροσωπεί την Ελλάδα είναι 
το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας «Αθηνά Υγεία». 
 
 
Μ. Καλέα, Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης για την Προβληματική Χρήση του 
Διαδικτύου ΚΕΘΕΑ, Αθήνα, Ελλάδα 
 
«Διαδίκτυο και ψηφιακή ζωή: Η πραγματική ζωή με νόημα ως 
αντιπρόταση» 
 
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 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 
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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. 
 
 
Σ. Παντελίδου, Σ. Τεστέμπαση, Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης Ψυχικής 
Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.), Κινητές Μονάδες, Πάρος, Κυκλάδες, Ελλάδα 
 
«Πρωτοπόρες Δράσεις Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας 
Βορειοανατολικών και Δυτικών Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ στον τομέα της 
Πρόληψης και Προαγωγής Ψυχικής Υγείας» 
 
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. 

 
 
Χ. Κολύβα, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Πυξίδα», Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
 
«Πιλοτικό πρόγραμμα ψυχολογικής στήριξης εφήβων με θέματα βάρους 
 



18 
 

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.  
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 


