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Όταν το Μάϊο του 1989 ο ∆ήµος Ηρακλείου δηµιούργησε το Κέντρο Συµβουλευτικής Αγωγής Νέων, το 
γνωστό ΚΕ.Σ.Α.Ν., έθεσε σαν κύριο στόχο του την αντιµετώπιση κοινωνικών προβληµάτων µε την προληπτική 
παρέµβαση στην τοπική και την ευρύτερη κοινωνία. 

Κι, όταν ένα χρόνο αργότερα, ξεκίνησε τη συνεργασία του µε το ΚΕ.Θ.Ε.Α., το Κέντρο Θεραπείας 
Εξαρτηµένων Ατόµων, επιδόθηκε στη δηµιουργία ενός προγράµµατος, για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των 
ναρκωτικών, µέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ΚΕ.Σ.Α.Ν.. 

Απ’ αυτή τη συνεργασία, δηµιουργήθηκε το Κέντρο Πρόληψης Ναρκωτικών, που λειτούργησε και λειτουργεί 
µε δύο στόχους: 
- Να πετύχει την υπεύθυνη ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων, των γονέων, των εκπαιδευτικών και, γενικά, 

όλων των φορέων, ακόµα και των µεµονωµένων πολιτών, για το οξύ πρόβληµα της εξάρτησης. 
- Μαζί µε την ευαισθητοποίηση, να δραστηριοποιηθούν και να παρέµβουν, κυρίως οι νέοι, στην αντιµετώπιση 

προβληµάτων που τους αφορούν, αφορούν το παρόν και το µέλλον τους, έτσι ώστε να δηµιουργηθούν οι 
προϋποθέσεις για τη γενναία αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών, που παίρνει τα τελευταία χρόνια 
διαστάσεις ανησυχητικές κι ακόµη να αποκτήσουν, ιδίως οι νέοι, τις δυνάµεις που χρειάζονται για την 
αντιµετώπιση ολάκληρης σειράς σύγχρονων προβληµάτων. 
Στην επίτευξη των στόχων αυτών, επιδόθηκε µε ζήλο το Κέντρο Πρόληψης, κυρίως από το Σεπτέµβριο του 1991, 

και µπορούµε να πούµε µε ικανοποίηση, ότι ήδη έχει πετύχει αρκετά, συνεργαζόµενο µε Επαγγελµατικούς και 
Πολιτιστικούς Συλλόγους, µε ∆ήµους και Κοινότητες, µε Συνοικιακά Συµβούλια, µε Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, µε 
Οικολογικούς και Καλλιτεχνικούς φορείς… Και συνεχίζει µε πίστη και αφοσίωση τους στόχους του, που 
υπαγορεύονται και δυναµώνουν από την ανιδιοτελή αγάπη για τον άνθρωπο και από το όραµα για ποιότητα ζωής και 
πολιτισµό. Αυτό το όραµα συνεχίζει και εµπνέει την 4η Πανελλαδική Συνάντηση Φορέων Πρόληψης, που µε το 
σύνθηµα «Πρόσω ολοταχώς στη ΖΩΗ» πραγµατοποιείται στο Ηράκλειο από 24 έχρι 27 Οκτωβρίου. 

Χαιρετίζουµε τη Συνάντηση αυτή, που αποτελεί ένα ακόµη βήµα στο πεδίο της φιλαλληλίας και της κοινωνικής 
ανάπτυξης, µία ουσιαστική παρέµβαση και συνδροµή στη λύση των προβληµάτων της νέας γενιάς. 

Ο ∆ήµος Ηρακλείου θα είναι πάντα παρών στην παρέµβαση αυτή.  
 

Κώστας Ασλάνης,  
∆ήµαρχος Ηρακλείου Κρήτης  

 
 
 

 
ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 
 

Το Πανελλαδικό ∆ίκτυο βρίσκεται στον 8ο χρόνο λειτουργίας του. 
Συστήθηκε το 1993 στο πλαίσιο της 1ης Πανελλαδικής Συνάντησης, που πραγµατοποιήθηκε στην Πάτρα, από 

την Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ». 
Το Νοέµβριο του 1995 διοργανώνεται η 2η Πανελλαδική Συνάντηση και πάλι στην Πάτρα από την Κίνηση 

«ΠΡΟΤΑΣΗ» και τους τοπικούς φορείς. Τότε γίνεται και η εκλογή της 1ης Γραµµατείας του ∆ικτύου.  
Το Νοέµβριο του 1997, η Θεσσαλονίκη φιλοξενεί την 3η Πανελλαδική Συνάντηση, την οποία διοργανώνει το 

Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης.  
Η Πανελλαδική Συνάντηση Φορέων Πρόληψης, κάθε δύο χρόνια, περίπου, είναι πια θεσµός και, βεβαίως, ο 

κύριος στόχος του ∆ικτύου. 
Έτσι, βρισκόµαστε στην 4η Πανελλαδική Συνάντηση, στο όµορφο και φιλόξενο Ηράκλειο, µε οικοδεσπότη το 

ΚΕ.Σ.Α.Ν. του ∆ήµου Ηρακλείου. 
Αυτά τα χρόνια το πρόβληµα της χρήσης µεγαλώνει, αλλά και η πρωτογενής πρόληψη ωριµάζει και αυξάνεται 

σε ανθρώπους και δράσεις. Οι ανησυχίες, οι προβληµατισµοί, οι αποτυχίες, αλλά και οι επιτυχίες έχουν µία ανάλογη 
πορεία. Το µεγάλο ζητούµενο είναι η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της πρόληψης µέσα από αλλαγές δικές µας 
και των Προγραµµάτων. 

Το θετικό, που αποκοµίσαµε αυτά τα χρόνια, είναι ότι, η συνεργασία µας, η επικοινωνία µας, η συναλλαγή 
µεταξύ µας, αποτελεί ένα σηµαντικό όπλο, που µας οδηγεί σε επιτυχίες. Η 4η Πανελλαδική Συνάντηση είναι µία 
ευκαιρία για να ανοίξουµε νέες προοπτικές. Με ελπίδα, σιγουριά και αισιοδοξία συναντιόµαστε και αυτή τη φορά µε 
όλους εσάς, µέλη και φίλους του ∆ικτύου. 
 
 

Η Γραµµατεία του Πανελλαδικού ∆ικτύου Φορέων Πρόληψης 
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ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 

� κ.κ. Τιµόθεος                            Αρχιεπίσκοπος Κρήτης 
                               

� Ασλάνης Κώστας                     ∆ήµαρχος Ηρακλείου 
 

� Γαρεφαλάκης Γιάννης             Νοµάρχης Ν. Ηρακλείου 
                   

� Γιαννάκου Μαριέτα                Ψυχίατρος, Βουλευτής, Συντονίστρια της Ελλάδας για  
 

                                                         θέµατα ναρκωτικών στην Ε.Ε. 
                                                                    

� Ευθυµίου Πέτρος                     Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
 

� Ζαφειρίδης Φοίβος                  Ψυχίατρος, Αναπληρωτής Καθηγητής  
 

                                                         Εξαρτήσεων Α.Π.Θ. 
 

� Καραναστάσης Μάρκος          Πρόεδρος Τ.Ε.Ι. Κρήτης  
 

� Καρούντζος Αθανάσιος           Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Κρήτης 
 

� Κληρονόµος Κώστας               Πρόεδρος «Μινωικών Γραµµών»  
 

� Κοκκέβη Άννα                          Πρόεδρος Ο.ΚΑ.ΝΑ. 
 

� Μαλλιώρη Μένη                      Ευρωβουλευτής, τ. Πρόεδρος Ο.ΚΑ.ΝΑ. 
 

� Μανίκας Στέφανος                  Βουλευτής, τ. Πρόεδρος Ο.ΚΑ.ΝΑ. 
 

� Νικολάου Χρήστος                  Αντιπρύτανης Παν/µίου Κρήτης  
 

� Παπαδόπουλος Αλέξανδρος    Υπουργός Υγείας & Πρόνοιας 
 

� Πυργιωτάκης Ιωάννης            Πρυτανεύων Παν/µίου Κρήτης 
 

� Σκουλάκης Μανώλης              Βουλευτής, τ. Υφυπουργός Υγείας 
 

� Σπυράκη Χριστίνα                  Υφυπουργός Υγείας 
 

� Στεφανής Κώστας                   Καθηγητής Ψυχ/κής Παν/µίου Αθηνών, ∆/ντής Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. 
 

� Χουρδάκη Μαρία                    Ψυχολόγος – Πανεπιστηµιακός, Ιδρύτρια Σχολών Γονέων          
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: 

� Πασσάς Βασίλης                        Ιατρός, ∆ιδάκτωρ Παν/µίου Αθηνών, Πρόεδρος  
                                                                  Επιστηµονικής Επιτροπής «ΠΡΟΤΑΣΗ», Συντονιστής 
                                                                  Γραµµατείας Παν/κού ∆ικτύου  Φορέων Πρόληψης 
 

� Σταυρακάκη                               Υπεύθυνη ΚΕ.Σ.Α.Ν. ∆ήµου Ηρακλείου, Μέλος  
      Παπαστεφανάκη Εύα                 Γραµµατείας Παν/κού ∆ικτύου Φορέων Πρόληψης 

 
ΜΕΛΗ: 

� Αγγέλου Μαρία                          Σύµβουλος τοξικοεξάρτησης, Υπεύθυνη Προγράµµατος  
                                                                 Πρόληψης   
                                                                 Β’ Βάθµιας Εκπαίδευσης, Μέλος Γραµµατείας Παν/κού           
                                                                 ∆ικτύου Φορέων Πρόληψης                                                  

� Γρηγορίου Γιάννης                    Ψυχίατρος, Επιµελητής Α’, Επιστηµονικά Υπεύθυνος 
                                                                 Θ.Σ.Α.  
                                                                 Ψυχιατρικού Νοσοκ. Θεσ/κης, Μέλος Γραµµατείας  
                                                                 Παν/κού ∆ικτύου Φορέων Πρόληψης 

� Κουγιουµουζάκης Γιάννης        Αν. Καθηγητής Εξελικτικής Ψυχολογίας Παν/µίου Κρήτης 
� Κούτρας Βασίλης                       Λέκτορας Παν/µίου Ιωαννίνων, Επιστηµονικός ∆/ντής    

                                                                  Συµβουλευτικού Σταθµού Καταπολέµησης Ναρκωτικών   
                                                                  Ν. Ιωαννίνων, Μέλος Γραµµατείας Παν/κού ∆ικτύου      
                                                                  Φορέων Πρόληψης 

� Κρασανάκης Στέλιος                 Ψυχίατρος, Επιστηµον. Υπεύθυνος «ΘΗΣΕΑ», Μέλος  
                                                                  Γραµµατείας Παν/κού ∆ικτύου Φορέων Πρόληψης 

� Κυρίτση Ιωάννα                          Εκπαιδευτικός, Σύµβουλος Τοξικοεξάρτησης, Υπεύθυνη  
                                                                  Τοµέα Πρόληψης ΚΕ.Θ.Ε.Α. 

� Λεκκάκης Γρηγόρης                  Ψυχολόγος Ε.Π.Ι.Ψ.Υ., Μέλος Γραµµατείας Παν/κού 
                                                                  ∆ικτύου Φορέων Πρόληψης  

� Λιονής Χρήστος                           Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής και Οικογενειακής  
                                                                   Ιατρικής Παν/µίου Κρήτης 

� Μάτσα Κατερίνα                          ∆ρ. Ψυχίατρος, Επιστηµονικά Υπεύθυνη Μονάδας 
                                                                   Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ του Ψ.Ν.Θ. 

� Μοστριού Αλίκη                          Ψυχολόγος, Συντονίστρια Κέντρου Εκπαίδευσης  
                                                                   για την πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών και την            
                                                                   Προαγωγή Υγείας 

� Μπαρδάνης Γιώργος                   Ψυχίατρος, Αντιπρόεδρος Ο.ΚΑ.ΝΑ. 
� Παρίτσης Νικόλαος                     Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής, ∆/ντής Ψυχ/κής  

                                                                   Κλινικής ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η. 
� Πολυχρόνης Πέτρος                     Παιδοψυχίατρος, Αν ∆/ντής Αθηναϊκού Κέντρου  

                                                                   Μελέτης του Ανθρώπου, Συντονιστής Προγράµµατος        
                                                                   Α.Κ.Μ.Α. / Ο.ΚΑ.ΝΑ. 

� Πουλόπουλος Χαράλαµπος         Ph. D. Κοινωνικός Λειτουργός, ∆/ντής ΚΕ.Θ.Ε.Α. 
� Σακκάς ∆ιονύσης                        ∆ρ. Ψυχίατρος, Αν. ∆/ντής Π.Γ.Ν. Αθηνών, Συνεργάτης             

                                                                  Α.Κ.Μ.Α. 
� Στάππα Ματίνα                           Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ειδικότητας 

                                                                  Αγωγής Υγείας 
� Τζαβάρας Νίκος                          Νευρολόγος – Ψυχίατρος, Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής 
� Φουστέρης Ευάγγελος                Υπεύθυνος Τµήµατος Πρόληψης-Εκπαίδευσης Ο.ΚΑ.ΝΑ. 
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:   
 

∆ροσίτης Ιωάννης                                     Ιατρός, Αντιδήµαρχος ∆ήµου Ηρακλείου 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:   
 

Σταυρακάκη – Παπαστεφανάκη Εύα     Υπεύθυνη ΚΕ.Σ.Α.Ν. ∆ήµου Ηρακλείου 
 
ΜΕΛΗ: 
 

� Ανδρεαδάκη Ρέα               Φιλόλογος, Συντονίστρια Οµάδας Εθελοντών ΚΕ.Σ.Α.Ν.  
                                                  ∆ήµου Ηρακλείου 

 
� Ανδριανάκη Μαρία          ΕΤΕΠ, Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Παν/µίου Κρήτης 

 
� Αλατζόγλου Μαρία           Επισκέπτρια υγείας, Μονάδα Προαγωγής Υγείας Παν/µίου  
                                                  Κρήτης 

 
� Βανταράκη Μαρία            Οικονοµολόγος, Περιφέρεια Κρήτης 

 
� ∆ιαλυνάκη Ελένη              Καθηγήτρια Εφαρµογών Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Οµάδας Εθελοντών  

                                                        ΚΕ.Σ.Α.Ν. ∆ήµου Ηρακλείου 
  

� Ζαχαράκη Μαρία            ∆ιοικητικά Υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης κατά των ναρκωτικών            
                                                       Νοµού Ρεθύµνης 
                                              

� Κονσολάκη Μαρία          Κοινωνική Λειτουργός ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η. 
 

� Λαµπράκη Μαρία           Άµισθη Επιστηµονική Συνεργάτης Εργαστηρίου Κυβερνητικής &  
                                                      Επιστηµών Συµπεριφοράς, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας ∆/νσης                 
                                                      ∆.Ε. Νοµού Ηρακλείου 
 

� Μιχελιουδάκη Ελένη      Φιλόλογος – Ψυχολόγος, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Ν. Ρεθύµνης 
 

� Μπικάκης Παντελής       Προϊστάµενος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου 
 

� Μπολουδάκη Αγγελική  Κοινωνική Λειτουργός, Στέλεχος Κέντρου Πρόληψης Ν. Χανίων 
 
� Περακάκη Σοφία       Σπουδ. Κοιν. Εργασίας, Στέλεχος Οµάδας Συνεργατών ΚΕ.Σ.Α.Ν.
  
� Ράτσικα Νικολέττα         Καθηγήτρια Εφαρµογών Τ.Ε.Ι. Κρήτης 

 
� Στρατάκη Ειρήνη            Στέλεχος Πρόληψης ΚΕ.Σ.Α.Ν. ∆ήµου Ηρακλείου 

 
� Στρατίκη Λαµπρινή        Κοινωνική Λειτουργός ΚΕ.Σ.Α.Ν. ∆ήµου Ηρακλείου 

 
� Τζωρτζακάκη Κική        Εκπαιδευτικός, Στέλεχος ΚΕΣΥΥ – ΝΕΛΕ Ηρακλείου 

  
� Τσαφή Γεωργία              Κοινωνική Λειτουργός ΚΕ.Σ.Α.Ν. ∆ήµου Ηρακλείου 

 
� Χατζηδάκη Θεοδώρα     Ψυχολόγος ΚΕ.Θ.Ε.Α. 
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Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2000 

 
ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΩΝ ΣΤΗΝ 

4η ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΉΣ 
 

Παπαστεφανάκη – Σταυρακάκη Εύα, Υπεύθυνη του ΚΕ.Σ.Α.Ν. του ∆ήµου Ηρακλείου, 
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής 
 

Φίλες και Φίλοι, αγαπητοί Συνεργάτες,   
Σας καλωσορίζουµε στη Γη του Κρηταγενούς Ξένιου ∆ία.  
Υπόσχοµαι να καταβάλουµε κάθε προσπάθεια για την ευχάριστη διαµονή σας εδώ.  

Η 4η Πανελλαδική Συνάντηση Φορέων Πρόληψης συµπίπτει µε τη συµπλήρωση 10 χρόνων 
από την ίδρυση και λειτουργία του ΚΕ.Σ.Α.Ν.  Η ιδιότητά του ως µέλους της Γραµµατείας του 
Πανελλαδικού ∆ικτύου και το γεγονός της δεκαετούς δραστηριοποίησης του Κέντρου στον τοµέα 
της πρωτογενούς πρόληψης, µας παρακίνησε ν’ αναλάβουµε το δύσκολο εγχείρηµα της 
διοργάνωσης, αναγνωρίζοντας ότι το οφείλουµε – ως απολογισµό  
στην τοπική κοινότητα, 
στους νέους, 
στους συνεργάτες µας, 
στον ίδιο φορέα – το ∆ήµο Ηρακλείου. 
 Στο Συνέδριό µας – που εµείς το αποκαλούµε Συνάντηση – θέλοντας να προσδώσουµε έναν 
επικοινωνιακό χαρακτήρα, συµµετέχουν άνθρωποι που εκπροσωπούν 89 Φορείς.  
Άνθρωποι  που τα προγράµµατά τους, άµεσα ή έµµεσα, έχουν στόχο την πρόληψη, αλλά και 
µεµονωµένοι επιστήµονες ή ευαισθητοποιηµένοι πολίτες, από δω από την Κρήτη µέχρι τον Έβρο, 
από την Κέρκυρα µέχρι τα ∆ωδεκάνησα, αλλά και από την Κύπρο και τη Φλωρεντία.  
 

«Πέντε σηµεία που καθορίζουν την πρωτογενή πρόληψη» 
 

Το πρόβληµα των ναρκωτικών ή το πρόβληµα της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών 
(συµπεριλαµβανοµένων του καπνού και αλκοόλ) απασχολεί τη διεθνή κοινότητα – ιδιαίτερα µετά 
το Β’ Παγκόσµιο πόλεµο και προς το παρόν δεν έχει εξευρεθεί µία λύση σε παγκόσµιο επίπεδο.  

Οι διεθνείς οργανισµοί, το Συµβούλιο της Ευρώπης, η οµάδα Ποµπιντού, η  Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ∆ηµόσιας Υγείας, αλλά και οι ίδιες οι Κυβερνήσεις των κρατών, ελάχιστα µπορούν να 
επιτύχουν από µόνοι τους.                         
Κι αυτό γιατί ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ. 
 Έτσι, η κάθε χώρα, η κάθε τοπική κοινωνία καλείται να επινοήσει τις δικές της 
βραχυπρόθεσµες λύσεις, θέτοντας τα δικά της όρια, βάζοντας ρητούς ή άρρητους όρους στην τάση 
για χρήση / κατάχρηση εξαρτητικών ουσιών, για το πώς και πότε, το πόσο µπορεί, βασισµένη στις 
πολιτιστικές της παραδόσεις, αποβλέποντας σε µία υψηλότερη µορφή αυτοελέγχου. 
 Η πρόληψη µόνο τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να κατέχει µία θέση στην Ευρώπη και 
πρέπει να το πούµε και στην ελληνική στρατηγική αντιµετώπισης. 
 Ο ∆ήµος Ηρακλείου ήδη από το 1990 – ο πρώτος ∆ήµος στην Ελλάδα – είχε συλλάβει τη 
σπουδαιότητα της πρόληψης, ίδρυσε το Κέντρο Συµβουλευτικής Αγωγής Νέων, που λειτούργησε 
µε ειδικά εκπαιδευµένα στελέχη.  
 Όλα αυτά τα χρόνια που σχεδιάζουµε και υλοποιούµε τα προγράµµατά µας αποκτήσαµε µία 
πρακτική πείρα – προτού ολοκληρώσουµε τη θεωρητική µας υποδοµή – άλλωστε αυτή συνεχώς 
αναδοµείται και χτίζεται.  κι αυτό γιατί αναγκαστήκαµε από τα πράγµατα ν’ αντιµετωπίσουµε εκ 
των ενόντων τις προκλήσεις και τα ζητήµατα που έθεσε η καθηµερινή ζωή.  
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 Η πρακτική µας πείρα συνοψίζεται στα παρακάτω 5 σηµεία, τα οποία θα µου επιτρέψετε να 
περιγράψω εν συντοµία: 
 Το πρώτο είναι φυσικά η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
 Ο όρος αυτός δεν καλύπτει τη λεγόµενη παραδοσιακή οικογένεια, αλλά τις διαφοροποιήσεις 
που επέφεραν οι κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες κατά την τελευταία πεντηκονταετία.  
Έτσι, δεν µπορούµε να µιλάµε σήµερα για την «αγία τριµελή οικογένεια», αλλά  για το 
οικογενειακό κύτταρο, που αποτελεί η µητέρα µε τα παιδιά ή ο πατέρας µε τα παιδιά.  

Πεποίθησή µας είναι ότι η οικογένεια πρέπει ν’ αποτελεί «το µάτι του κυκλώνα», δηλαδή 
εκείνο το χώρο όπου επικρατεί νηνεµία. Το παιδί να δέχεται όσο γίνεται λιγότερο τις πιέσεις από το 
προσωπικό ή επαγγελµατικό άγχος, που κατατρέχει τους γονείς.  

Ασφάλεια, λοιπόν – στοργή – κατανόηση – ορθολογιστική ενηµέρωση είναι τα δώρα, που 
οφείλουν να παρέχουν οι γονείς στο παιδί.  

Το δεύτερο σηµείο είναι το ΣΧΟΛΕΙΟ, που αποτελεί τη µικρογραφία της κοινωνίας, µέσα 
στην οποία θέλουµε να ενταχθεί το παιδί από την τρυφερή του ηλικία. 

Καθήκον του σχολείου δεν είναι να παρέχει µόνο πληθώρα γνώσεων στο µαθητή, αλλά 
τρόπο σκέψης και δυνατότητες προσαρµογής στη Ζωή. Ένα παλιό ρητό υποστηρίζει «πως δε 
διδασκόµαστε για το σχολείο, αλλά για τη Ζωή» ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ.     

Επίσης, βασική µέριµνα του σχολείου είναι να καλλιεργήσει την αισθητική αντίληψη, να 
περιορίσει την τάση αντίδρασης του παιδιού στις κοινωνικές νόρµες. 
Το τρίτο σηµείο το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, και πρώτα το φιλικό περιβάλλον.  

Ο νέος, νιώθει την ανάγκη να εντάσσεται σε µία οµάδα, να διαχέει την ενεργητικότητά του 
σ’ ένα µικρό σύνολο, που το θεωρεί δικό του. Η επιλογή της παρέας προκαθορίζει σ’ ένα µεγάλο 
βαθµό την πορεία που θα ακολουθήσει ως νέος στην εφηβεία του. Οι νέοι έχουν ανεπτυγµένο το 
πνεύµα σώµατος και θα λέγαµε, υπερβάλλοντας κάπως, ότι σκέπτονται και δρουν οµαδικά. 
Μετά το κοινωνικό περιβάλλον. 

Το παλιό ερώτηµα, κατά πόσο η διαµόρφωση µιας προσωπικότητας εξαρτάται από το 
άµεσο περιβάλλον ή από τις γενετικές καταβολές ή από το συνδυασµό και των δύο, δεν έχει ακόµα 
απαντηθεί, αλλά, πάντως, η προοδευτική άποψη είναι ότι το κοινωνικό περιβάλλον επιδρά 
αποφασιστικά στη διαµόρφωση του χαρακτήρα και της πνευµατικής και ψυχικής φυσιογνωµίας 
ενός ατόµου.    

Επίσης το φυσικό περιβάλλον.  
Η φυσιολατρία και γενικότερα η συµφιλίωση του στερηµένου παιδιού της πόλης µε τη 

φύση. ∆εν είναι ασφαλώς υπερβολή η επιµονή της ανθρωπιστικής παιδαγωγικής να έρθει το παιδί 
κοντά στο θαύµα της φύσης και να αισθάνεται αλληλέγγυο µε το δένδρο, µε το λουλούδι, µε το 
ζώο.  

Η φυσική οµορφιά εξηµερώνει το ήθος, δηµιουργεί αισθήµατα αισιοδοξίας, αλλά και 
υπευθυνότητας. Ο φυσικός κόσµος δεν είναι το πεδίο της αυθαιρεσίας του ανθρώπου, που 
διακατέχεται από τη νεύρωση της ανάπτυξης. 

Το τέταρτο σηµείο είναι η διάθεση και η αξιοποίηση του ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. 
Ο άνθρωπος, πράγµατι, - πολύ µάλλον ο νέος άνθρωπος – έχει ένα δικαίωµα, αν όχι στην 

τεµπελιά, οπωσδήποτε όµως στην ψυχαγωγία και τη διασκέδαση.  
Μια από τις πιο δηµιουργικές αξιοποιήσεις του ελεύθερου χρόνου είναι ο αθλητισµός, 

ιδιαίτερα ο οµαδικός, που αναπτύσσει το πνεύµα συνεργασίας και αλληλεγγύης και που γεφυρώνει 
το χάσµα ανάµεσα στο ΕΓΩ και το ΕΜΕΙΣ. Εδώ θα πρέπει να επισηµανθεί ο κίνδυνος 
εµπορευµατοποίησης και ο ψυχρός επαγγελµατισµός, που επικρατούν σε πολλές αθλητικές 
συναντήσεις και υπονοµεύουν την ευγένεια του αθλητικού ιδεώδους.  

Το πέµπτο σηµείο είναι η ΤΕΧΝΗ και ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.  
Την τέχνη δεν µπορεί να την αποφύγει κανείς. Αν δεν προχωρήσει στην καλή, θα στραφεί 

αναγκαστικά στην κακή. Εξυπακούεται, πως η αισθητική αγωγή θα πρέπει να καλύπτει την 
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ενεργητική συµµετοχή του νέου στο καλλιτεχνικό γίγνεσθαι και την παθητική έστω αποδοχή του 
έργου τέχνης. 

Ο νέος θα πρέπει να φιλοδοξεί να µην είναι µόνο δέκτης, αλλά και ποµπός της 
καλλιτεχνικής δηµιουργίας.  Και εδώ, βέβαια, ελλοχεύει ο κίνδυνος της σύγχυσης, που προκαλεί η 
χαµηλή ποιότητα της εµπορευµατοποιηµένης µαζικής ψυχαγωγίας.  

Τελειώνοντας, το σηµείο που ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι η υπεύθυνη ενηµέρωση από τους 
φορείς της Πολιτείας και γενικότερα από τους διάφορους Βαθµούς ∆ιοίκησης, που αφορούν το νέο 
και τα προβλήµατα που έχει να αντιµετωπίσει µέσα στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον της 
σύγχρονης ζωής.  

Η πρόληψη είναι ένας συνδυασµός από δραστηριότητες πολύπλοκες – χρονοβόρες και 
πολυδάπανες. Το έργο της πρόληψης είναι αποτέλεσµα συνδυασµένης δράσης διαφορετικών 
ανθρώπων, και η επιτυχία του διασφαλίζεται από την προσωπική δέσµευση και την κοινωνική 
συναίνεση, που είναι απαραίτητη.  

Πέρα απ’ αυτά, η σοφία των αιώνων επιµένει πως είναι προτιµότερο να προλαµβάνει 
κανείς, παρά να θεραπεύει το κακό – ΟΥ ΜΕΤΑΝΟΕΙΝ ΑΛΛΑ ΠΡΟΝΟΕΙΝ ∆ΕΙ – ένα παραπάνω 
γιατί, ενώ η πρόληψη µπορεί να προγραµµατισθεί, η θεραπεία δεν τελεσφορεί πάντοτε.  

Με αυτές τις διαπιστώσεις, τις όχι εξαιρετικά πρωτότυπες και ελάχιστα άγνωστες στους 
περισσότερους, αλλά πάντως προσγειωµένες στη σηµερινή κοινωνική πραγµατικότητα, σας καλώ 
να ξεκινήσουµε, µε την πεποίθηση ότι η συµβολή σας στην επεξεργασία των θεµάτων που θα µας 
απασχολήσουν αυτές τις ηµέρες θα είναι ουσιαστική και γόνιµη. 
 

Σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή µας και σας εύχοµαι καλή δουλειά 
και ευχάριστη διαµονή. 
 

 
Πασσάς Βασίλης, Επιστηµονικός διευθυντής του Κέντρου Πρόληψης Ν. Αχαΐας, Συντονιστής της 
γραµµατείας του ∆ικτύου  
 

Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες από Ελλάδα και Κύπρο,  
Εκ µέρους του Πανελλαδικού ∆ικτύου σcίς καλωσορίζω όλους, τους φίλους και 

συνεργάτες, από όλη την Ελλάδα στην 4η  Πανελλαδική συνάντησή µας. Ο όρος συνάντηση για µας 
που τον επιλέξαµε, σηµατοδοτεί εργασίες πολύ πιο ουσιαστικές και αποτελεσµατικές από τα 
καθιερωµένα συνέδρια.  

Ξεφεύγουµε από τυπικές ανακοινώσεις και προχωρούµε σε διεργασίες που προωθούν το 
έργο µας, βαθαίνουν τον προβληµατισµό µας, βελτιώνουν τις σχέσεις µας, ανιχνεύουν νέους 
δρόµους στην πρωτογενή πρόληψη.  

Βρισκόµαστε εδώ, στο φιλόξενο Ηράκλειο της Κρήτης, τα περισσότερα στελέχη πρόληψης 
από όλη την Ελλάδα, εκπρόσωποι των φορέων που µοχθούν καθηµερινά στην πρώτη γραµµή, στον 
αγώνα της µείωσης της ζήτησης των ναρκωτικών.  

Για µένα και για αρκετά παλιά στελέχη έχει ιδιαίτερη σηµασία και προσωπικά αισθάνοµαι 
συγκίνηση που συνδιοργανωτής φορέας µε την Γραµµατεία είναι το ΚΕ.Σ.Α.Ν. του ∆ήµου 
Ηρακλείου. Το ΚΕ.Σ.Α.Ν. και τα στελέχη του ήταν από τους πρώτους φορείς που συναντήσαµε 
πριν από 10 χρόνια, όταν και εµείς από την Πάτρα πειραµατιζόµαστε στην διαµόρφωση µιας 
µεθοδολογίας για να προσεγγίσουµε αποτελεσµατικά την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων 
ουσιών,  

Το ΚΕ.Σ.Α.Ν. έκλεισε την 1η  δεκαετία και συνεχίζει και ευχόµαστε να συνεχίζει για πολλά 
χρόνια να προσφέρει στην κοινωνία του ∆ήµου Ηρακλείου, που το στηρίζει, καθώς φαίνεται ότι 
καλύπτει σηµαντικές ανάγκες.  

Φοβάµαι ότι αν τοποθετήσουµε σε µια ζυγαριά το µέτωπο της πρόληψης, όπως αυτές τις 
µέρες θα εκτυλιχθεί εδώ και θα αναλυθεί και την ένταση της χρήσης όπως την αντιλαµβανόµαστε 
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µέσα από τα αποτελέσµατα των ερευνών αλλά και την καθηµερινή µας εµπειρία, η µάχη για 
µερικούς φαίνεται χαµένη και η πρόληψη ουτοπία.  

Και ίσως έχουν δίκιο αν περιορίσουµε την πρόληψη στα στενά ασφυκτικά πλαίσια της 
αντιµετώπισης των ναρκωτικών και µόνο. Για πολλούς όµως από εµάς που η πρόληψη σηµαίνει 
έναν άλλο τρόπο ζωής, µια εναλλακτική λειτουργία των µικρών τοπικών κοινοτήτων, όπου το 
πρόβληµα των ναρκωτικών, προϊόν δυσλειτουργικότητας των σύγχρονων κοινωνιών µας δίνει 
περισσότερες ευκαιρίες να προσπαθήσουµε έναν άλλο τρόπο ζωής µε ανθρώπινες σχέσεις, 
συνεργασία, επικοινωνία, τότε o αγώνας µας έχει αξία και προοπτική που ξεπερνά τη λογική των 
ερευνών.  

Το Πανελλαδικό ∆ίκτυο τα 7 χρόνια λειτουργίας του εργάζεται προς µια τέτοια 
κατεύθυνση. Εκπαιδεύεται το ίδιο ως δίκτυο, ως φορέας νέων αξιών, να εφαρµόσει αυτές τις αξίες 
κυρίως της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της επικοινωνίας ανάµεσα στους φορείς του δικτύου. 
Είναι µια βιωµατική µcιθηση που η επιτυχίας της θα πυροδοτήσει την επιτυχή λειτουργία του κάθε 
φορέα πρόληψης µε άλλους κοινωνικούς φορείς της δικής του τοπικής κοινωνίας.  

Το ∆ίκτυο έχει αυτόν και πολλούς άλλους λόγους ύπαρξης και ανάπτυξης. H περαιτέρω 
εξέλιξή του, η ανάπτυξή του για µένα αποτελεί και βαρόµετρο που δείχνει την επιτυχή προώθηση 
του µετώπου πρόληψης. 

Οι εργασίες των Πανελλαδικών συναντήσεων ευαισθητοποιούν και κινητοποιούν τις 
τοπικές κοινωνίες. Αυτό τουλάχιστον έδειξε σε µας ότι συνέβη στην Πάτρα όπου έγιναν οι 2 
πρώτες συναντήσεις, το 1993 και 1995. Κάτι τέτοιο θα γίνει στο Ηράκλειο και νιώθω ότι ήδη έχει 
αρχίσει να γίνεται κατά την διάρκεια της πολύµηνης οργάνωσης της 4ης  Πανελλαδικής 
Συνάντησης.  

∆υσκολίες, βέβαια, υπήρξαν και στην Γραµµατεία και στις Επιτροπές. Αυτές, όµως, για µας 
δεν αποτελούν άλλοθι στασιµότητας και οπισθοδρόµησης αλλά ευκαιρίες για επίλυση 
προβληµάτων και ανάπτυξης. Εξ' άλλου είναι ο τρόπος που εκπαιδευόµαστε και εκπαιδεύουµε για 
να προχωρούµε το δύσκολο δρόµο της προόδου, της προόδου µε επίκεντρο τον άνθρωπο και 
θεωρούµε τον άνθρωπο ΠΡΟΣΩΠΟ και όχι καταναλωτή,  

Αγαπητοί φίλοι,  
Από την θέση αυτή θέλω να  εκφράσω την βαθιά µου εκτίµηση προς τα στελέχη του 

ΚΕ.Σ.Α.Ν., Εύα Σταυρακάκη, Ειρήνη Στρατάκη, Λαµπρινή Στρατίκη και Γεωργία Τσαφή που 
τόλµησαν να αναλάβουν αυτήν την διοργάνωση, µε µεγάλο αίσθηµα ευθύνης, συνέπειας και 
εργατικότητας.  

Προσπάθησαν πολύ, µε µεγάλη επιτυχία, και µας έδωσαν την συγκίνηση να βλέπουµε να 
υλοποιείται σήµερα η 4η  Πανελλαδική Συνάντηση.  

Ένα µεγάλο "εύγε" στο ∆ήµο Ηρακλείου και ιδιαίτερα στον ∆ήµαρχο κ. Κώστα Ασλάνη και 
τον αντιδήµαρχο κ. Ιωάννη ∆ροσίτη για την στήριξη αυτού του έργου.  

Η ηθική και οικονοµική στήριξη του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και ιδιαίτερα της Προέδρου κ. Άννας 
Κοκκέβη ήταν ανεκτίµητη.  

Ευχαριστούµε την Τιµητική Επιτροπή για την ηθική στήριξη, τα µέλη της Επιστηµονικής 
Επιτροπής για την επιστηµονική επεξεργασία των στόχων και του περιεχοµένου της συνάντησης 
και ιδιαίτερα την Οργανωτική Επιτροπή, τους φίλους του Ηρακλείου και της υπόλοιπης Κρήτης για 
την µεγάλη τους προσπάθεια.  

Εύχοµαι σε όλους καλή δουλειά. 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 
 

«ΠΡΟΛΗΨΗ: Θεωρία – Πράξη – Αποτέλεσµα» 
 

«“Νάρκης του άλγους δοκιµές” στην αρχαϊκή Ελλάδα: το νηπενθές φάρµακον» 
 
Κοπιδάκης Z. Mιχάλης, Καθηγητής Κλασικής Φιλοσοφίας Παν/µίου Αθηνών 
 
‘ ΄Ενθ’ αυτ’ άλλ’ ενόησ’ Ελένη ∆ιός εκγεγαυία.  
αυτίκ’ αρ’ ες οίνον βάλε φάρµακον, ένθεν έπινον, 
νηπενθές  τ’ άχολόν τε, κακών επίληθον απάντων. 
ος το καταβρόξειεν, επεί κρητήρι µιγείη, 
ου κεν εφηµέριός γε βάλοι κατά δάκρυ παρειών, 
ουδ’ ει οι κατατενθαίη µήτηρ τε πατήρ τε,  
ουδ’ ει οι προπάροιθεν αδελφεόν ή φίλον υιόν 
χαλκω δηϊόωεν, ο δ’ οφθαλµοίσιν ορώτο. 
τοια ∆ιός θυγάτηρ έχε φάρµακα µητιόντα, 
εσθλά, τα οι Πολύδαµνα πόρεν, Θώνος παράκοιτις, 
Αιγυπτίη, τη πλείστα φέρει ζείδωρος άρουρα 
φάρµακα, πολλά µεν εσθλά µεµιγµένα, πολλά δε λυγρά.  
     (Οδύσσεια δ 219-230) 
 

Και τότε πάλι άλλα επινόησε η Ελένη, που η γενιά της κρατούσε από τον ∆ία. Έριξε µέσα 
στο κρασί γιατρικό που απόδιωχνε το πένθος, κοίµιζε την οργή και σ’ έκανε όλες τις συµφορές σου 
να  ξεχάσεις. ∆ιαλυµένο µέσα στον κρατήρα, όποιος το ‘πινε, δάκρυ δεν θα ‘τρεχε στα µάγουλά 
του εκείνη την ηµέρα ούτε κι αν εκεί, στα µάτια του µπροστά, µε χάλκινο κοντάρι λιάνιζαν τον 
αδελφό του ή τον γιο του. Τέτοια ήταν τα γιατρικά, που είχε του ∆ιός η κόρη, ωφέλιµα και 
δραστικά. Η Πολυδάµνα, του Θώνος η γυναίκα, η Αιγυπτία, τα είχε δωρίσει στην Ελένη. Βγάζει 
στα µέρη εκείνα η τροφοδότρα γη βοτάνια πλήθος, πολλά είναι ιαµατικά, όταν τα αναµείξεις σε 
υγρό όµως, πολλά είναι και θανατηφόρα. 

«Μέσα στο αίµα ωριµάζει η γυναίκα!», λέει το παλιό τραγούδι από την Ανατολή. Και το 
αγόρι;  ο Τηλέµαχος επί παραδείγµατι, που πρωταγωνιστεί στην πρώτη ενότητα της Οδύσσειας, την 
Τηλεµάχεια (ραψωδίες α-δ). Όµως, η κατάσταση στην Ιθάκη όλο και χειροτερεύει. Ο Οδυσσέας 
δεν έχει επιστρέψει, οι ειδήσεις για το αν ζει ή έχει πεθάνει φτάνουν συγκεχυµένες, οι µνηστήρες 
κατασπαταλούν τα πλούτη του βασιλιά σε φαγοπότια και επιπλέον πιέζουν την Πηνελόπη να 
παντρευτεί έναν από αυτούς. 
 Η πιο οδυνηρή από τις τραυµατικές εµπειρίες του Τηλεµάχου όλα αυτά τα χρόνια θα ήταν η 
έλλειψη ανδρικού προτύπου. ο πατέρας απουσίαζε, ο γέρο – Λαέρτης ζούσε αποτραβηγµένος στα 
κτήµατα, οι άνδρες που τριγύριζαν στο παλάτι ασώτευαν και διεκδικούσαν την Πηνελόπη και την 
εξουσία. Το ένστικτο, βέβαια, της επιβίωσης είχε οδηγήσει τον βασιλόπαιδα σε µια υποτονική 
συµπεριφορά, που θα µπορούσε να εκληφθεί και ως παθητικότητα. Ξαφνικά όλα αλλάζουν. Η θεά 
Αθηνά µε τη µορφή ενός οικογενειακού φίλου, του Μέντη, εµφανίζεται στον Τηλέµαχο και του 
υποβάλλει σχέδιο δράσης, που προβλέπει ταξίδι στη Σπάρτη µε ενδιάµεσο σταθµό την Πύλο. Εκεί 
θα πληροφορηθεί από αξιόπιστους και φίλα προσκείµενους ηγεµόνες, τον Νέστορα και τον 
Μενέλαο, αν ο πατέρας του ζει και αν ζει πότε πρόκειται να επιστρέψει. 
 Φτάνει λοιπόν ο Τηλέµαχος στη Σπάρτη (δ,1 κεξ.) συνοδευόµενος από τον συνοµήλικό του 
Πεισίστρατο, τον µικρότερο γιο του Νέστορα. Στη Σπάρτη έχουν χαρές. ο Μενέλαος παντρεύει 
εκείνη την ηµέρα και τον γιο του (από µια δούλη) τον Μεγαπένθη και την κόρη του την Ερµιόνη. 
Υποδέχεται, λοιπόν, µε εγκαρδιότητα τους δύο νέους και χωρίς να ρωτήσει από πού έρχονται και 
ποιοι είναι, τους προσκαλεί στο τραπέζι του γάµου. Ο ξενιστής ωστόσο κρύβει µες στην καρδιά 
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πόνο βαθύ, γιατί ο αδελφός του, ο Αγαµέµνων, δολοφονήθηκε από την Κλυταιµνήστρα και 
επιπλέον δεν γνωρίζει τι απέγινε ο ακριβός του φίλος, ο Οδυσσέας, που τόσα είχε συνεισφέρει στον 
κοινό αγώνα. Ακούγοντας το όνοµα του πατέρα του ο Τηλέµαχος ξεσπά σε λυγµούς και για να 
κρύψει τη συγκίνησή του σηκώνει µπροστά στα µάτια του την πορφυρή του χλαµύδα. Ο Μενέλαος 
αντιλαµβάνεται την αντίδραση του φιλοξενούµενου, αλλά εκείνη τη στιγµή εισέρχεται στην 
αίθουσα η Ελένη και παρατηρώντας προσεχτικά τους δύο νέους λέει στο σύζυγό της πως ο ένας θα 
πρέπει να είναι ο Τηλέµαχος, ο γιος του Οδυσσέα, γιατί µοιάζει στον ήρωα πολύ. Ο απρόσµενος 
αναγνωρισµός,  που επιβεβαιώνεται από τον Πεισίστρατο, και οι συνακόλουθες αναµνήσεις του 
Μενέλαου για τους νεκρούς και τους αγνοούµενους του πολέµου προκαλούν νέο κύµα 
συγκινησιακής αποφόρτισης και των ξενιστών και των φιλοξενουµένων. Ο κλαυθµός καταλαγιάζει 
µε την προτροπή του Μενέλαου να αρχίσει το δείπνο, αλλά η Ελένη επειδή προέβλεπε υποτροπή 
του θρήνου λαµβάνει µέτρα δραστικά προκειµένου να οπλίσει τους συνδαιτυµόνες µε εγκαρτέρηση 
(δ, 219-230). 
 Ποιο είναι άραγε αυτό το µυστηριώδες ναρκωτικό που χάρισε η Πολυδάµνα (σηµαίνον 
όνοµα) στην Ελένη. Ο ποιητής δεν κατονοµάζει το βότανο (η λ. φάρµακον είναι έννοια γένους) 
παρά αρκείται να κατονοµάσει τις «δυνάµεις» του. Η παράλειψη αυτή φυσικά κεντρίζει την 
ευρηµατικότητα των µελετητών και σχολιαστών. Ο Πλούταρχος (Ηθικά 614 b) έσπευσε να 
εισηγηθεί µια ανώδυνη αλληγορική ερµηνεία: το νηπενθές θα πρέπει να ήταν φαρµακεία του λόγου 
της Ελένης. Νεώτεροι διευρύνουν την αλληγορία συµπεριλαµβάνοντας τα θέλγητρα, τη χάρη, 
γενικά τη γοητεία που εξέπεµπε η Ελένη. Ο ιατρός Ρούφος ο Εφέσσιος εισηγήθηκε µια ερµηνεία 
νηφαλιότερη: η Ελένη έριξε µες στον κρατήρα, απλώς  οίνον, γιατί αυτός φέρνει τη λησµονιά. Οι 
περισσότεροι ωστόσο σύγχρονοι µελετητές κλίνουν υπέρ της άποψης ότι πράγµατι η Ελένη µε 
κάποια «ουσία» θα πρέπει να ενίσχυσε το αθώο ποτό. Οι προτάσεις που έχουν γίνει για την ταύτιση 
του νηπενθούς είναι οι ακόλουθες: βούγλωσσον, εύοσµο, στρύχνος, υοσκύαµος µέλας, inula 
dysenterica (δάκρυ του Ιώβ) ελλέβορος, χασίσι, ελένιον, όπιον, µείγµα οποίου και υοκυάµου, 
καφές! Καµιά από τις προτάσεις αυτές δεν στερείται κάποιας πειστικότητας, καµιά ωστόσο δεν 
γίνεται κοινώς αποδεκτή. Πάντως θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας ότι ήδη από την εποχή του 
Οµήρου, ίσως και παλαιότερα, η Αίγυπτος εθεωρείτο η χώρα των φαρµακευτικών φυτών και των 
µαγικών φίλτρων. Είναι γνωστό επίσης ότι οι Αιγύπτιοι έριχναν µέσα στο κρασί τους ένα 
παρασκεύασµα, το κύφι, µε κύρια συστατικά το ρετσίνι και το myrrh. Το κύφι αυτό φαίνεται ότι 
είχε µυοχαλαρωτικές ιδιότητες και δεν προκαλούσε µέθη.  
 Ας σεβαστούµε τη διακριτικότητα (ή και την άγνοια) του ποιητή που δεν κατονοµάζει το 
βότανο (που το αναζητούσε και η Κλεοπάτρα για τους δικούς της ερωτικούς καϋµούς) παρά 
αρκείται να περιγράψει µε κλινική ακρίβεια τις επενέργειές του. ∆άκρυ, λοιπόν, δεν θα ‘τρεχε στο 
πρόσωπο του πότη, ακόµη και αν τη µέρα εκείνη  είχαν πεθάνει οι γονείς του, ακόµη κι αν εκεί στα 
µάτια του µπροστά ελιάνιζαν τον αδελφό του ή το γιο του. ∆εν αστειεύεται το νηπενθές! ∆εν 
πρόκειται συνεπώς για αθώο χορταράκι, για καλοσυνάτο καταπραϋντικό, που ελαφρύνει τη 
βαρυθυµία του χρήστη, αλλά για δαιµονόχορτο που προκαλεί στέγνια ψυχής, εκείνη την ακραία 
µορφή απάθειας, που οι ψυχολόγοι θα την αποκαλούσαν συναισθηµατική ρηχότητα ή και αµνησία 
συγκινήσεων. 
 Το ερώτηµα αν γνωρίζουν οι καλεσµένοι τι ποτό πίνουν, µπορεί να παραµείνει αναπάντητο, 
εφόσον δεν επηρεάζει την πορεία των γεγονότων. Κεφαλαιώδους όµως σηµασίας είναι το ερώτηµα 
αν το νηπενθές επενεργεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του. Ποταµοί, πράγµατι, δακρύων δεν 
αναδύονται στη συνέχεια της αφήγησης, µολονότι ο λόγος περιστρέφεται γύρω από τον Οδυσσέα ή 
ακριβέστερα γύρω από την Ελένη σε σχέση µε τον Οδυσσέα. Μόλις οι οινοχόοι γεµίζουν τα 
ποτήρια η Ελένη αρχίζει να διηγείται ένα επεισόδιο (Οδυσσέως αικία ), που δεν µνηµονεύεται στην 
Ιλιάδα: κάποτε ο Οδυσσέας εισήλθε καταπληγιασµένος και ρακένδυτος στην Τροία χωρίς να 
αναγνωρισθεί παρά µόνο από την Ελένη, η οποία, αφού τον έπλυνε, τον άλειψε µε λάδι, άρχισε να 
τον ανακρίνει. Ο  Οδυσσέας εξετέλεσε µε επιτυχία την αποστολή του, σκότωσε πολλούς Τρώες και 
η Ελένη, που ήδη τότε είχε καταληφθεί από τη νοσταλγία της πατρίδας της και της οικογένειάς της, 
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χαιρόταν ακούγοντας τις γυναίκες της Τροίας να θρηνούν. Αµέσως µετά την Ελένη, το λόγο στο 
δείπνο παίρνει ο Μενέλαος. 

Όταν οι αριστήες των Αχαιών ήταν κλεισµένοι στο ∆ούρειο Ίππο 
κατέφθασε η Ελένη συνοδευόµενη από τον ∆ηίφοβο (τον οποίο είχε παντρευτεί µετά το θάνατο του 
Πάρη) και άρχισε να καλεί έναν - έναν  µε το όνοµά του τους έγκλειστους µιµούµενη τη φωνή της 
συζύγου της καθενός. Και σε αυτή την κρίσιµη στιγµή, ο Οδυσσέας έσωσε τους Αχαιούς, 
εµποδίζοντας τον ΄Αντικλο να απαντήσει. 
 Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι ο ποιητής, όπως πράττει συχνά, αφήνει το θέµα των 
επιδράσεων του νηπενθούς αργό – «τυφλό µοτίβο» αποκαλούν οι µελετητές αυτήν την τεχνική. 
Όµως και οι δύο αυτές παράδοξες ιστορίες δεν αρµόζουν στην περίπτωση. Τα όσα αφηγείται η 
Ελένη ενώπιον και του συζύγου της και του γιου εκείνου του άντρα που είχε λούσει και αλείψει µε 
λάδι (ο ερωτισµός της σκηνής είναι προφανής) αποκαλύπτουν µια ακόµη σκοτεινή πλευρά της 
κυνώπιδος και οκρυοέσσης γυναίκας, που αλλάζει συνεχώς διαθέσεις και δεν αισχύνεται να 
οµολογεί τις µεταπτώσεις της. Επικριτικά για την Ελένη είναι και όσα διηγείται ο Μενέλαος για την 
τριπλή περιαγωγή (δ 277: τρίς δέ περίστειξας κοιλον λόχον αµφαφόωσα) και τις πλαστοφωνίες της 
γύρω από τον ∆ούρειο Ίππο, µολονότι ο αφηγητής επικαλείται ένα ελαφρυντικό. Κάποιος 
κακόβουλος θεός ήθελε να δοξάσει τους Τρώες (δ 275) και την παρέσυρε. 
 Πώς θα µπορούσαν να αξιολογηθούν τα όσα µε πρόφαση το κλέος του Οδυσσέα 
ακούγονται στο γαµήλιο εκείνο τραπέζι; «συζυγικά µαχαιρώµατα;» Απόκρυφα, που ανασύρει από 
το βάθος της µνήµης το κρασί; Λόγια απερίσκεπτα σαν τ’ άχερο στ’ αλώνι που ξεστοµίζουν 
µεσήλικες υπό την επήρεια παραισθησιογόνων ουσιών; Και ο Τηλέµαχος; Ας ξαναπιάσουµε το 
νήµα από την αρχή. 
 Στο µείζον θέµα του νόστου διαπλέκεται και στην πρώτη και στην τρίτη ενότητα της 
Οδύσσειας ένας «παιδαγωγικός» προβληµατισµός για την πορεία ενηλικίωσης του Τηλεµάχου. Η 
πορεία αυτή συντελείται µε βήµατα αργά και ασταθή και υφίσταται συνεχώς παλινδροµήσεις και 
ξεστρατίσµατα. Ο Τηλέµαχος οφείλει να φύγει κρυφά από το σπίτι του, να κινδυνεύσει 
ταξιδεύοντας, να συναναστραφεί αγνώστους, να µιλήσει σε συγκεντρώσεις, να 
επιχειρηµατολογήσει, να συµµετάσχει σε κοινωνικές εκδηλώσεις όπου ακολουθείται ένα τυπικό και 
βέβαια να επιβληθεί στην υπερπροστατευτική µητέρα. Μόνο µε αυτόν τον τρόπο θα µπορέσει 
κάποτε, δυναµωµένος από τις εµπειρίες της ζωής, να σταθεί δίπλα στον πατέρα του και να 
αντιµετωπίσουν τους µνηστήρες. Οι περιπέτειες, λοιπόν, του νέου συνιστούν «διαβατήριες τελετές» 
µύησης στον κόσµο των ενηλίκων. Μια από τις δοκιµασίες θα πρέπει να θεωρηθεί και το δείπνο 
στο παλάτι του Μενέλαου, όπου συνέρχονται εν ταυτώ η µοιραία γυναίκα µε το κατάγραφο 
ερωτικό µητρώο, το κρασί ενισχυµένο µε εξωτικά βοτάνια, που οδηγούν σε τεχνητούς παραδείσους 
και φυσικά οι οδυνηρές αναµνήσεις για τον πατέρα. Πώς αντιδρά ο νεαρός σε αυτήν τη δύσκολη 
συγκυρία; Μόλις ολοκληρώνει ο Μενέλαος την αφήγησή του παρεµβαίνει ο Τηλέµαχος και µε ένα 
µελαγχολικό σχόλιο για την ευχή του πατέρα του (δ 292-3) προτρέπει την οµήγυρη να αποσυρθεί 
για ύπνο! «Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια» – ο µόνος που διατηρεί νηφάλιο τον λογισµό φαίνεται να 
είναι ο γιος του Οδυσσέα. Η συζήτηση (είτε υπό την επήρεια του νηπενθούς είτε από την ορµή του 
ζεύγους, που είχε στοιβαγµένα µέσα του λόγια πικρόχολα) είχε παρεκτραπεί και συνεπώς ένας 
εύσχηµος τρόπος για να φιµωθούν οι αχαλίνωτες γλώσσες ήταν η προτροπή: «ύπνω υπό γλυκερώ 
ταρπώµεθα κοιµηθέντες». Τηρουµένων των αναλογιών, όπως ο Οδυσσέας στο παλάτι της Κίρκης 
επιτελεί έναν άθλο εξουδετερώνοντας µε το µώλο που του εγχειρίζει ο Ερµής τον φθαρτικό 
κυκεώνα της µάγισσας, έτσι και εδώ, στη Λακεδαίµονα, ο γιος επιτελεί έναν άθλο: και τη δράση 
του νηπενθούς κατανικά µε το ψυχικό του σθένος και τον πατέρα του δεν ξεχνά και στους άλλους 
συστήνει το δραστικότερο (µετά θάνατο) καταπραϋντικό, τον νήδυµο ύπνο. 
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«Πρωτογενής πρόληψη της χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών – 
Πόσο αποτελεσµατικές είναι οι παρεµβάσεις αγωγής;» 

 
Λιονής Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής 
 
Θεµελιώδεις παραδοχές µε βάση τη 
σηµερινή γνώση 
 

Η έναρξη της χρήσης ουσιών 
συµβαίνει συνήθως µετά την ηλικία των 12 
ετών και ο αριθµός αυτών που συνεχώς 
δοκιµάζουν ουσίες αυξάνεται γρήγορα µέχρι 
την ηλικία των 15 ετών και µετά 
σταθεροποιείται. 

Οι παρεµβάσεις προαγωγής της υγείας 
για την πρόληψη ή την καθυστέρηση της 
έναρξης της χρήσεις ουσιών συνήθως 
στοχεύουν πληθυσµούς ηλικίας 9 – 15 ετών.  
 
Σκοπός της εισήγησης 

 
� Σύντοµη παρουσίαση των προγραµµάτων 

παρέµβασης. 
� Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας 

παρεµβάσεων στο σχολείο (αναζήτηση 
της σχετικής βιβλιογραφίας) 

� Συζήτηση των παραγόντων που 
επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητά 
τους.  

� Προτάσεις για µία αποτελεσµατική 
στρατηγική.  

 
Έννοιες – Ορισµοί 
 
� Πρόληψη (prevention)  
� Πρωτογενής Πρόληψη (primary 

prevention) 
� Προαγωγή της υγείας (health promotion) 
� Εξαρτησιογόνες ουσίες (drugs) 
� Αξιολόγηση (assessment) 
� Αποτελεσµατικότητα (effectiveness) 
 
«Gateway» drugs 
 
� Αλκοόλ 
� Κάπνισµα 
� Μαριχουάνα 

Συχνά τα προγράµµατα παρέµβασης 
αξιολογούν την αποτελεσµατικότητά τους 

στη γενική χρήση των ουσιών και όχι στην 
χρήση ειδικών ουσιών. 
 
Ταξινόµηση µε βάση την µεθοδολογία που 
ακολουθήθηκε 
 
� Μελέτες παρέµβασης  ή όχι. 
� Αναφορά στο στοχευόµενο αποτέλεσµα. 
� Αναφορά στα άτοµα που αρνήθηκαν να 

συµµετέχουν, στον αριθµό που 
εγκατέλειψαν, καθώς και στην επίδρασή 
τους στα αποτελέσµατα. 

� Σύγκριση µε τα ευρήµατα στη βασική 
εξέταση. 

� Που απευθύνονται (αξιωµατούχοι 
αστυνοµίας, εκπαιδευτικοί, οµότιµοι, 
γονείς). 

 
Προγράµµατα που απευθύνονται στην 
αστυνοµία 
 
� Σκοπός η παροχή πληροφορίας στους 

µαθητές και η ανάπτυξη δεξιοτήτων 
αντίστασης. 

� Πρόγραµµα DARE (Drug Abuse 
Resistance Education) και το «The Police 
Box – Learning for Life». 

� Μία µετα – ανάλυση 8 DARE 
αξιολογήσεων βρήκε ότι το µόνο 
σηµαντικό αποτέλεσµα ήταν η αύξηση 
των γνώσεων για τις ουσίες (Ennett et al, 
1994). 

� Μετά από έκθεση στο πρόβληµα 
αναγνωρίζουν το οινόπνευµα και το 
κάπνισµα ανάµεσα στις ουσίες. 

 
Προγράµµατα που απευθύνονται στους 
οµότιµους 
 
� Χρησιµοποιούν κάποιο είδος εκπαίδευσης 

δεξιοτήτων αντίστασης στις πιέσεις. 
� Ο ρόλος των οµότιµων µοιάζει να έχει 

υπερεκτιµηθεί. 
� Αποτελούν αποτελεσµατικά µέσα 

διανοµής πληροφορίας. 
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� Ηγέτες οµότιµων µοιάζουν να 
επικοινωνούν καλύτερα από ότι οι 
εκπαιδευτικοί. 

 
Τι επιχειρούν να επιτύχουν οι παρεµβάσεις 
πρόληψης; 
α. Στην αύξηση της γνώσης για τα 
αποτελέσµατα των ουσιών και την πιθανή 
βλάβη από τη χρήση τους.  
β. Στην αλλαγή των πεποιθήσεων για τον 
επιπολασµό της χρήσης των ουσιών. 
γ. Στην απόκτηση δεξιοτήτων µε στόχο την 
αντίσταση στις πιέσεις για χρήση. 
δ. Στην υποστήριξη από οµότιµους. 
ε. Στην ενίσχυση της αυτοεκτίµησης και στην 
παροχή εναλλακτικών στρατηγικών για την 
απόκτηση επιδοκιµασίας από τους οµότιµους.   
 
Προγράµµατα που απευθύνονται στους 
εκπαιδευτικούς 
 
� Περιλαµβάνουν προγράµµατα στην τάξη, 

αγωγή υγείας µε θέατρο και εκπαιδευτικά 
προγράµµατα µε βάση διάφορα πακέτα 
διδασκαλίας.  

� Ακολουθούν διάφορες ψυχοκοινωνικές 
θεωρίες. 

� ∆ιανέµονται από εκπαιδευόµενους 
καθηγητές.  

� Οι εκπαιδευτικοί παρέχουν πληροφορία, 
εκπαίδευση σε δεξιότητες αντίστασης στις 
πιέσεις και πληροφορία για τους κανόνες 
συµπεριφοράς των οµότιµων και του 
περιβάλλοντός τους. 

� Η αποτελεσµατικότητα διαφέρει ανάµεσα 
στα σχολεία. 

 
Allott R., et al, Health Education research; 
14Q491 – 505 
 
Προγράµµατα που απευθύνονται στους 
γονείς 
� Στοχεύουν στην βελτίωση της 

επικοινωνίας γονέα – παιδιού. 
� Σηµαντική η επίδρασή τους σε 

προγράµµατα για το κάπνισµα. 
� Αν και προάγουν την επικοινωνία, µικρή 

τεκµηρίωση είναι διαθέσιµη για την 
αποτελεσµατικότητά τους.Κατατρύχονται 
από µικρή συµµετοχή των γονέων. 

Που εξετάζεται η αποτελεσµατικότητα των 
παρεµβάσεων για την πρόληψη των 
ουσιών; 
 
α. Στις γνώσεις. 
β. Στις στάσεις. 
γ. Στην πρόθεση. 
δ. Στη συµπεριφορά (χρήση ουσιών).  
 
Συστηµατική ανασκόπηση  
 
� ∆ιατύπωση ερωτήµατος. 
� Αναζήτηση της ηλεκτρονικής 

βιβλιογραφίας (λέξεις κλειδιά). 
� Αναζήτηση µη ηλεκτρονικών 

δηµοσιεύσεων και άλλων αδηµοσίευτων 
κειµένων.  

� Ανάγνωση όλων των κειµένων και 
έλεγχος των κριτηρίων εισαγωγής και 
αποκλεισµού. 

� Κριτική αποτίµηση των επιλεχθέντων 
κειµένων, κατηγοριοποίηση και 
βαθµολογία τους. 

� Μετα – ανάλυση αυτών που 
αξιολογούνται θετικά. 

 
Αποτελεσµατικές παρεµβάσεις για την 
πρόληψη των ουσιών – 1 
 
� 89% αφορούσαν εφήβους και σχολικό 

περιβάλλον. 
� 47% αφορούσαν τη µαριχουάνα µόνο. 
� 25% στόχευαν τη µαριχουάνα και την 

κοκαΐνη.  
� 25% δεν εξειδίκευαν. 
� 18% εκπληρούσαν τα κριτήρια της 

ανασκόπησης. 
� 10 από τις 18 αξιολογήθηκαν ως 

αποτελεσµατικές. 
 
White D. and M. Pitts, Addiction 1998; 93: 
1475 – 1488. 
 
Είναι τελικά οι παρεµβάσεις στους 
εφήβους αποτελεσµατικές; 
 
� Οι µετα – αναλύσεις δείχνουν ότι τα 

αποτελέσµατα των παρεµβάσεων στις 
παράνοµες ουσίες ήταν µικρά και ότι 
υποχωρούν στο χρόνο. 
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� Το αποτέλεσµα των σχολικών 
προγραµµάτων είναι µια βραχυπρόθεσµη 
καθυστέρηση στην έναρξη της χρήσης 
των ουσιών από τους µη χρήστες και 
βραχυπρόθεσµη µείωση της ποσότητας 
της χρήσης από τους χρήστες.   

 
White D. and M. Pitts, Addiction 1998; 93: 
1475 – 1488. 
 
Αποτελέσµατα µιας πρόσφατης 
συστηµατικής ανασκόπησης 
 
� 4876 µελέτες. 
� 1486 αξιολογήθηκαν ως µη σχετικές. 
� 140 που αντιστοιχούσαν σε 125 

παρεµβάσεις ελέγχθηκαν ως προς τα 
κριτήρια εισαγωγής. 

� 71 µελέτες που αντιστοιχούσαν σε 62 
παρεµβάσεις τελικά αξιολογήθηκαν.  

White D. and M. Pitts, Addiction 1998; 93: 
1475 – 1488. 
 
Αποτελεσµατικές παρεµβάσεις για την 
πρόληψη των ουσιών – 2 
 
� Μόνο το 27% παρουσίασε αποτελέσµατα 

στη συµπεριφορά, και 
� 15 από 55 µελέτες ανέφεραν στατιστικά 

σηµαντικά κέρδη από τη µείωση της 
χρήσης των ουσιών. 

 
White D. and M. Pitts, Addiction 1998; 93: 
1475 – 1488. 
 
Ποια προγράµµατα (παρεµβάσεις) έχουν 
µεγαλύτερη πιθανότητα να είναι 
αποτελεσµατικά; 
 
� Τα προγράµµατα πο0υ συνοδεύονται από 

ενισχυτικές συναντήσεις ή έχουν 
επιπρόσθετα µέσα τα οποία εξυπηρετούν 
τον ίδιο σκοπό (8 στα 10 που 
µελετήθηκαν). 

� Τα προγράµµατα που είναι εντατικά. 
� Τα προγράµµατα που διεξάγονται στο 

σχολικό περιβάλλον. 
� Οι παρεµβάσεις που στοχεύουν στην 

πρόληψη της µαριχουάνας.  
 

The Spili Study in Crete 
 
PREVENTIVE MEDICINE 20,685 – 699 
(1991) 
The Effects of a Health Education 
Intervention Program among Cretan 
Adolescents1 . 
CHRIST LIONIS, M.D.*, ANTHONY 
KAFATOS,M.D.$,2, JOHN 
VLACHONIKOS, PH.D.$, MARINA 
VAKAKI, M.D. *A , MARIETTA TZORTZI, 
M.D. *$, AND ANTONIA PETRAKI, M.D. 
# 
*Spili Health Center and $ Department of 
Social Medicine, University of Crete, School 
of Health Sciences, Department of Social 
Medicine, 714 09 Iraklion, Crete, Greece; A 

Evangelismos General Hospital, Athens, 
Greece; $ Alexandra General Hospital, 
Athens, Greece; and # Social Security 
Institute for Health, Vrilisia , Athens, Greece.  
 
Η πολιτική της Βρετανικής 
κυβέρνησης/Βασικές κατευθύνσεις-1 
 
Προµηθευτές:  
Η εκπαίδευση: 
� θα πρέπει να καθοδηγείται από τους 

εκπαιδευτικούς. 
� θα πρέπει να υπάρξει υποστήριξη από 

πολλούς. 
Μέθοδοι:  
� Βασισµένοι στις ανάγκες. 
� Παροχή πληροφορίας. 
� ∆ιδασκαλία δεξιοτήτων λήψης 

αποφάσεων. 
� ∆ιδασκαλία µεθόδων αλληλεπίδρασης. 
� Ενσωµάτωση στο σχολικό πρόγραµµα. 
 
Η πολιτική της Βρετανικής κυβέρνησης / 
White Paper 1998 
 
� Περιγράφει µία 10ετή στρατηγική για την 

παρεµπόδιση της χρήσης των ουσιών. 
� ∆ίνει σηµασία στην πρόληψη και στην 

εκπαίδευση. 
� ∆ιευρύνει την έννοια των ουσιών 

περιλαµβάνοντας το αλκοόλ και το 
κάπνισµα. 
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� Υπογραµµίζει τη σηµασία της 
συµµετοχής των εκπαιδευτικών. 
• ∆ίνει σηµαντική ώθηση στην έρευνα 
και στην αξιολόγηση. 
 

       HMSO, 1998. 
 
H πολιτική της Βρετανικής 
κυβέρνησης/Βασικές κατευθύνσεις-2 
 
� Έρευνα και αξιολόγηση: 
� Η εκπαίδευση στις ουσίες θα πρέπει να 

είναι τεκµηριωµένη. 
� Η αποτελεσµατικότητα των 

προγραµµάτων θα πρέπει να αξιολογείται. 
 
Allott R., et al Health Education research 
1999; 14: 491 – 505.  
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«Από τη θεωρία στην πράξη ή από την πράξη στη θεωρία» 
 

Μοστριού Αλίκη, Ψυχολόγος, Συντονίστρια Κέντρου Εκπαίδευσης για την Πρόληψη της χρήσης 
ναρκωτικών και την Προαγωγή Υγείας. 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
 

Τα τελευταία χρόνια έχουµε εναποθέσει πολλές ελπίδες στην πρωτογενή πρόληψη: Αυτή η 
παρέµβαση που προηγείται της εµφάνισης του προβλήµατος, µακροπρόθεσµα, υπόσχεται 
περισσότερα από οποιαδήποτε θεραπευτική  προσέγγιση που ακολουθεί την εµφάνιση των 
αρνητικών επιπτώσεων της ουσιοεξάρτησης. 

Κατά το παρελθόν, όσοι έκαναν κατάχρηση ουσιών δεν αντιµετωπίζονταν ως πάσχοντες, 
αλλά κρίνονταν µε ηθικά κριτήρια, µε συνέπεια την τιµωρία - περιθωριοποίηση. Η πρόληψη τότε 
ταυτιζόταν µε την ευρύτερη έννοια της διαπαιδαγώγησης που µαθαίνει το άτοµο να ζει σύµφωνα µε 
τα κοινωνικά πρότυπα.  Πεποιθήσεις, παραδόσεις και τρόπος ζωής διασφάλιζαν τον περιορισµό σε 
ουσίες  ή τρόπους χρήσης αποδεκτούς.  Στην περίπτωση αυτή δεν έµπαινε θέµα επιστηµονικής 
τεκµηρίωσης. 

Από τότε που αντιφατικά κοινωνικά πρότυπα και τρόποι ζωής συνυπάρχουν στις σηµερινές 
πλουραλιστικές κοινωνίες, περιορίστηκε η παιδαγωγική τους αξία.  Ο καθένας καλείται να βρει το 
δρόµο του εκτιµώντας τις προσωπικές του ανάγκες, τις δεδοµένες ευκαιρίες, τους κινδύνους και τις 
επιλογές του. 

Ευκαιρίες για χρήση ουσιών προσφέρονται πολλές και αν εξαιρέσει κανείς ειδικές τελετές 
και ειδικές περιστάσεις, η χρήση καθοδηγείται κύρια από τις ατοµικές ανάγκες.  Για την ενδηµική 
εξάπλωση της χρήσης ναρκωτικών στους νέους από τη δεκαετία του 60, παράλληλα µε τα νοµικά 
και διωκτικά µέτρα που αποσκοπούσαν στη µείωση της προσφοράς, αναπτύχθηκαν προγράµµατα 
µε στόχο τον περιορισµό της ζήτησης. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται πολλές αντιλήψεις και απόψεις για την πρωτογενή 
πρόληψη.  Ορισµένες αναφέρονται σε θεωρητικό µοντέλο µε σαφή προσδιορισµό της θεωρίας στην 
οποία βασίζεται η προσέγγιση και µε αναφορά σε σχετική βιβλιογραφία. 

Οι πλέον διαδεδοµένες θεωρίες που αναφέρονται είναι µπεχαβιοριστικής ή ροτζεριανής 
κατεύθυνσης αλλά και άλλες θεωρητικές προσεγγίσεις όπως η ψυχαναλυτική στηριζόµενη στην 
ανάδειξη υποσυνειδήτων κινήτρων που οδηγούν στη χρήση ή κατάχρηση ουσιών. 

Άλλες προσεγγίσεις συνδυάζουν διάφορα στοιχεία από διαφορετικές θεωρητικές 
κατευθύνσεις, αποκαλούµενες «εκλεκτική προσέγγιση» ή «πολύ -θεωρητικές».  Μερικές 
προσεγγίσεις χρησιµοποιούν διάφορα στοιχεία από διάφορα  προγράµµατα χωρίς αναφορά σε 
συγκεκριµένο θεωρητικό υπόβαθρο.  Είναι οι «µη θεωρητικές». 
Καταλήγουµε σε 3 κατηγορίες  προληπτικών προσεγγίσεων: 
� Με σαφή  θεωρητική κατεύθυνση: όταν βασίζονται σε 1 θεωρία 
� Εκλεκτική ή πολυ-θεωρητική προσέγγιση: περισσότερο από 1 θεωρία 
� Μη θεωρητική προσέγγιση: χωρίς θεωρητικό πλαίσιο 

Η κατηγοριοποίηση µε τον παραπάνω τρόπο στηρίζεται στο ρόλο που παίζει η θεωρία στην 
πράξη. 

Οι θεωρίες και τα µοντέλα  πρόληψης που υπάρχουν είναι πολλά και οδηγούν σε απόψεις 
ετερογενείς και πολλές φορές  αντιφατικές. ∆εν υπάρχει µια θεωρία που να διασφαλίζει την 
αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων και όπως επισηµαίνουν θεωρητικοί και ερευνητές θα 
πρέπει να διανύσουµε πολύ δρόµο προτού καταλήξουµε σε ένα ενιαίο θεωρητικό  υπόβαθρο. 

Ο παραπάνω στόχος παρακωλύεται και λόγω της δυσκολίας επικοινωνίας µεταξύ 
ερευνητών και στελεχών που απασχολούνται στο πεδίο εφαρµογής. 

Ενώ βασικές ερευνητικές µελέτες έχουν εκπονηθεί µε αντικείµενο την πρωτογενή πρόληψη, 
από αρκετούς εκφράζεται η άποψη ότι ως εφαρµοσµένη κοινωνική επιστήµη η πρόληψη στηρίζεται 
στη µεταφορά γνώσεων και δεξιοτήτων σε άτοµα, οµάδες και κοινότητες, και πρέπει να 
παραχωρήσει στις βασικές επιστήµες την ενασχόληση µε την έρευνα.  Τι γίνεται όµως όταν από τη 
θεωρία περνούµε στην πράξη;  
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Τα πρώτα προγράµµατα πρόληψης βασίστηκαν κατά κύριο λόγο στην ενηµέρωση του 
πληθυσµού εκτιµώντας ότι το θεωρητικό σχήµα Ενηµέρωση ∏ αλλαγή στάσης ∏ διαµόρφωση 
συµπεριφοράς θα µπορούσε να ισχύσει. Η αξιολόγηση αυτών των προγραµµάτων ανέδειξε την 
αναποτελεσµατικότητα αυτού του θεωρητικού πλαισίου. Ο κύριος λόγος ήταν ότι οι προσπάθειες 
επικεντρώθηκαν στο σύµπτωµα παραγνωρίζοντας τους αιτιολογικούς παράγοντες. Η διερεύνησή 
τους ανέδειξε την πολυπλοκότητα και πολυαιτιολογική προέλευση του φαινοµένου της εξάρτησης. 
Για την επίλυσή του οδηγούµεθα σε προσεγγίσεις πρόληψης διεπιστηµονικού χαρακτήρα καθώς 
και σε διατοµεακή συνεργασία.   

Από τις επιδηµιολογικές έρευνες εντοπίζονται οι οµάδες υψηλού κινδύνου, εξακριβώνονται 
οι παράγοντες επικινδυνότητας που συνδέονται µε τη χρήση καθώς και οι προστατευτικοί 
παράγοντες που µπορεί να αποτρέψουν το άτοµο να καταφύγει στις ουσίες.  Σ’ αυτούς διακρίνουµε 
περιβαλλοντικούς και ατοµικούς παράγοντες.  Η ιδιαίτερη έµφαση που δίνεται στους ατοµικούς 
παράγοντες οδηγεί σε έρευνες που επικεντρώνονται στη µεθοδολογία προσέγγισης του 
προβλήµατος και βασίζονται στην υπόθεση ότι στόχος είναι η ενδυνάµωση του ατόµου ώστε να 
αναλαµβάνει την ευθύνη της περιφρούρησης της υγείας του. 

Από την κλινική πράξη ενισχύεται µια θεωρία που επικρατεί σήµερα. 
εκείνη της αυτοΐασης: 

η χρήση γίνεται µε στόχο τον έλεγχο ή την προσαρµογή της συναισθηµατικής ή νοητικής 
κατάστασης και συµπεριφοράς. Αποδεικνύεται επίσης η έννοια της νοσηρότητας ως κατάσταση 
που συνδέεται µε τη χρήση σε ορισµένες περιπτώσεις: σ’ αυτές τις περιπτώσεις µε την προληπτική 
παρέµβαση επιδιώκουµε να καθοδηγήσουµε τα άτοµα ώστε να αποφευχθούν αρνητικές συνέπειες 
και καταστάσεις που σχετίζονται ή απορρέουν από τη χρήση, µε απώτερο στόχο τη µείωση του 
κινδύνου. Σ’ αυτή την περίπτωση διαφοροποιείται η έννοια της πρόληψης και λαµβάνει υπόψη τον 
πληθυσµό-στόχο και τις συνθήκες. Η επιβαλλόµενη επιστηµονική τεκµηρίωση απορρέει από 
εµπειρικά στοιχεία που αποδεικνύουν την αποτελεσµατικότητα της επιλεγείσας στρατηγικής. 

Η εικόνα που έχουµε από την πορεία της εφαρµοσµένης κοινωνικής έρευνας µας επιτρέπει 
να υποθέσουµε ότι βρισκόµαστε σε καλό δρόµο. Στην εξελικτική πορεία της  διαπιστώνουµε ότι 
ξεκινούµε µε βασικές συγκρίσεις των κύριων παραγόντων και στη συνέχεια προχωρούµε στη 
βελτίωση της θεωρίας και της ερευνητικής µεθοδολογίας προκειµένου να ερευνηθεί το φαινόµενο 
πολυπαραγοντικά και πολυεπίπεδα. Αυτές οι εξελίξεις στον τοµέα της κοινωνικής έρευνας 
αρχίζουν να προσεγγίζουν το θέµα σεβόµενοι τη συνθετότητα της κοινωνικής πραγµατικότητας 
στην οποία απευθύνεται η πρωτογενής πρόληψη. 

Ως εφαρµοσµένη κοινωνική επιστήµη, η πρώτη µας έγνοια στην πρόληψη είναι να 
κατευθύνουµε έρευνα και πράξη σε αποδοτικούς στόχους χωρίς να παραγνωρίζουµε την ανάγκη 
κατανόησης των βασικών παραµέτρων και δυνάµεων που εµπίπτουν σ’ αυτήν. 

Σήµερα, η πρακτική της πρόληψης της ουσιοεξάρτησης µας επιτρέπει την επισήµανση 
κάποιων βασικών αρχών που διασφαλίζουν την αποτελεσµατικότητα των προληπτικών 
παρεµβάσεων. 

 
Βασικές αρχές προληπτικών προγραµµάτων και παρεµβάσεων 
 
� Η πρόληψη δεν επιτυγχάνεται µε την απλή ενηµέρωση ιδιαίτερα όταν αυτή στοχεύει στη 

δηµιουργία συναισθηµατικών αντιδράσεων φόβου. 
� Τα προγράµµατα πρόληψης πρέπει να εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο 

διαπαιδαγώγησης του ατόµου, µε στόχο να αποφασίζει και να ενεργεί συνειδητά για θέµατα 
που επηρεάζουν την υγεία του. 

� Τα προγράµµατα πρόληψης χρήσης ουσιών βασίζονται  κυρίως σε εκπαιδευτικά µοντέλα που 
έχουν στόχο:  
− την αύξηση της αντικειµενικής πληροφόρησης για τις επιπτώσεις της χρήσης ουσιών, 
− την ανάδειξη και κατανόηση των αιτιών που οδηγούν στη χρήση, 
− την εκτίµηση των ατοµικών αναγκών και αξιών του ατόµου και τη διερεύνηση του ρόλου 

που οι ουσίες µπορούν να παίξουν για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες, 
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− την εκµάθηση δεξιοτήτων για την αντίσταση στις κοινωνικές επιρροές που προωθούν την 
κατάχρηση ουσιών, 

− την ενίσχυση διαπροσωπικών δεξιοτήτων που προωθούν την επικοινωνία και την ικανότητα 
επίλυσης προβληµάτων. 

� Η µεθοδολογία που ακολουθείται βασίζεται σε συµµετοχικές και όχι διδακτικές διαδικασίες. 
� Οποιαδήποτε παρέµβαση θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά της οµάδας-στόχου 

που παρεµβαίνει καθώς και τις ανάγκες της. 
� Οι παρεµβάσεις πρωτογενούς πρόληψης πρέπει να στοχεύουν τόσο στο άτοµο όσο και το 

περιβάλλον στο οποίο ζει και αναπτύσσεται (οικογένεια – σχολείο – ευρύτερη κοινότητα). 
� Η πρόληψη στην κοινότητα πρέπει να στοχεύει στην κοινωνική ανάπτυξη ώστε από την 

αναγνώριση των πραγµατικών αναγκών της κοινότητας, την αναζήτηση και διαπίστωση των 
αιτιών και την εξέταση των επιπτώσεων του προβλήµατος να αναλαµβάνουν τα µέλη της 
κοινότητας ενεργό ρόλο στην πρόληψη.  Στόχος είναι η δηµιουργία περιβάλλοντος που να δίνει 
τη δυνατότητα στο άτοµο να προβεί σε υγιείς επιλογές. 
Η ιδεολογική εξέλιξη της πρόληψης  µπορεί να περιγραφεί ως εξής: 

1. Αποϊατρικοποίηση. 
2. Αναγνώριση της σηµασίας των κοινωνικο-οικονοµικών και περιβαλλοντικών επιρροών στην 

υγεία. 
3. Ανάγκη δηµόσιας πολιτικής 
4. Σηµασία διατοµεακής συνεργασίας 
5. Ανάγκη αντιµετώπισης ανισοτήτων στην υγεία και αλλαγή της κοινωνίας ώστε η υγιής επιλογή 

να είναι η εύκολη επιλογή. 
Μια σηµαντική εξέλιξη είναι η µετατόπιση από τον αυταρχισµό των επιβεβληµένων εκ των 

άνω παρεµβάσεων σε µια µεγαλύτερη εµπλοκή των ενδιαφεροµένων. 
Στην παρούσα φάση και παρακολουθώντας την εξέλιξη κάποιων ιδεολογιών σχετικών µε την 
πρόληψη της εξάρτησης κρίνεται απαραίτητη η συστηµατική αξιολόγηση για να συνάγουµε 
συµπεράσµατα για τη συνάφεια και συσχέτιση των θεωριών της εξάρτησης µε αυτό που γίνεται 
στην πράξη. Ουσιαστικά αναδεικνύεται έτσι ότι ο επαγγελµατισµός στο πεδίο εφαρµογής ανοίγει 
το δρόµο  προς την επιστηµονική τεκµηρίωση εξασφαλίζοντας το πέρασµα από την πίστη στην 
επιστήµη. Οδηγούµεθα έτσι από την πράξη στην θεωρία σεβόµενοι τη συνθετότητα της κοινωνικής 
πραγµατικότητας στην οποία απευθύνεται η πρωτογενής πρόληψη. 

Στην αντίθετη περίπτωση αφήνουµε το πεδίο ελεύθερο σε ένα στείρο δογµατισµό και σε 
εικασίες που καταλήγουν σε ένα φαύλο κύκλο αυτο-εκπληρούµενων προφητειών. 
 
 

«Η διεργασία της πρόληψης στη σηµερινή συµπλοκότητα του ζειν – Το Κέντρο 
Πρόληψης ως οργανικό κύτταρο της Κοινότητας – Τα στελέχη του Κέντρου 

Πρόληψης – Ανάγκες εκπαίδευσης και στήριξης» 
 

Πολυχρόνης Πέτρος, Παιδοψυχίατρος, Αναπληρωτής ∆/ντής Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του 
Ανθρώπου, Συντονιστής του Προγράµµατος Α.Κ.Μ.Α. – Ο.ΚΑ.ΝΑ.. 
 

Ευχαριστώ την Επιστηµονική Επιτροπή για την πρόσκληση και την τιµή της πρόσκλησης 
και να πω ότι χαίροµαι που είµαι εδώ σήµερα, στην 4η Πανελλαδική Συνάντηση των Φορέων 
Πρόληψης. 

Χαίροµαι όχι µόνο γιατί είναι πολλοί φίλοι ανάµεσα σε όσους θα δουλέψουµε αυτό το 
τριήµερο και για το ΚΕ.Σ.Α.Ν. και τους ανθρώπους του, που γνωρίζω κ.λπ.  

Αλλά χαίροµαι γιατί αυτό το ∆ίκτυο έχει δοµηθεί και ως µια ζωντανή διεργασία.  
Αν διαβάσετε το βασικό κείµενο αυτής της Συνάντησης λέει ότι αντιστεκόµαστε στο να 

δώσουµε νοµικό πλαίσιο στο ∆ίκτυό µας, γιατί πρέπει να µείνει ανοιχτό στις εξελίξεις και να είναι 
ένα ζωντανό σύστηµα, που εξελίσσεται. 
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Η Επιστηµονική και η Οργανωτική Επιτροπή, έκανε πολλή προσπάθεια, κι εγώ τους 
ευχαριστώ γι' αυτό, ώστε η ίδια η Συνάντηση να δοµηθεί σαν µια ευκαιρία επικοινωνίας, σαν ένα 
γεγονός επικοινωνίας, το οποίο θα υπηρετήσει το σχετίζεσθαι των Φορέων της Πρόληψης. Και 
ελπίζω να τα καταφέρουµε να το πραγµατοποιήσουµε όλοι στις µέρες που είναι µπροστά µας. 

Ο τρόπος λοιπόν που έχει δοµηθεί το ∆ίκτυο των Φορέων Πρόληψης αλλά και που 
προσπαθούµε να λειτουργήσουµε στην Συνάντηση, είναι πολύ συνεπής µε το πώς επιστηµολογικά 
µπορούµε να κατανοήσουµε σήµερα τον άνθρωπο και τα φαινόµενά του. 

Το λεω µε δύο λόγια, γιατί δεν µπορούµε δυστυχώς να έχουµε µεγάλη ανάπτυξη σ' αυτό. 
Ζούµε σε µια εποχή, όπου οι διαφορές είναι πολύ µεγάλες. Ζούµε σ' έναν κόσµο διαφορών, ζούµε 
µε διαφορετικούς ανθρώπους, µε διαφορετικούς στο θρήσκευµα, στις νοοτροπίες, στις καταγωγές 
και χιλιάδες άλλα πράγµατα. 

Ζούµε εµείς οι ίδιοι σε διαφορετικούς τόπους και πάει λέγοντας. Και έχουµε και χιλιάδες 
εναλλακτικές λύσεις µπροστά σε όλες µας τις ανάγκες, τις επιδιώξεις, τους στόχους. Από τι θα 
φάµε, µέχρι το πού θα σπουδάσουµε ή µέχρι το που θα ζήσουµε. 
Ι. Το ένα λοιπόν, στοιχείο είναι ότι από έναν κόσµο, ο οποίος είχε δοσµένες λύσεις, ζούµε σ' έναν 
κόσµο µε χιλιάδες επιλογές και µε χιλιάδες λύσεις.  
ΙΙ. Το δεύτερο είναι ότι ζούµε σ' έναν κόσµο µε τροµακτικά γρήγορες αλλαγές. Τα πράγµατα που 
ήταν δεδοµένα, όταν σήµερα το πρωί µπαίναµε σ' αυτήν την αίθουσα, δεν θα είναι υποχρεωτικώς 
δεδοµένα, όταν θα βγούµε. 

Χθες το βράδυ, σε µια θεραπευτική οµάδα που έχω, άργησαν δύο Μέλη πάρα πολύ να 
έρθουν, κι εγώ ήµουνα λίγο αγριεµένος: "γιατί αργήσατε;" Και µου είπανε, "ξέρεις είχε πιάσει 
φωτιά αυτό το εργοστάσιο στον Πειραιά και δεν µπορούσε να περάσει τίποτα. Και χάσαµε τον 
χρόνο µας, περιµένοντας εκεί". 

Σήµερα δεν είναι στην Αθήνα, φαντάζοµαι και στο Ηράκλειο, δοσµένος ο δρόµος, από τον 
οποίο πάω από το σπίτι µου στη δουλειά µου. Πρέπει να ακούω το ραδιόφωνο, να µου λέει το 
ελικόπτερο ποιος δρόµος έχει κλείσει, ποιος είναι ανοιχτός, για να τον επιλέξω. Άρα, ζούµε σ' έναν 
κόσµο µη προβλέψιµο. Γιατί αλλάζουν πολύ γρήγορα τα πράγµατα.  
ΙΙΙ. Και τρίτο βέβαια είναι ότι ζούµε σ' έναν κόσµο, ο οποίος είναι ένα παγκόσµιο χωριό, όχι µόνο 
σε οικονοµικό επίπεδο αλλά σε όλα τα επίπεδα είναι ένα παγκόσµιο χωριό. 

Ο Ούρλικ Μπεκ, Καθηγητής της Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήµιο του Βερολίνου λέει ότι 
η Παγκοσµιοποίηση πια δεν είναι ένα θέµα οικονοµίας. Η Παγκοσµιοποίηση είναι µέσα µας. Το 
βράδυ πριν κοιµηθεί το παιδί µας, που είναι ένα µικρό παιδάκι, έχει ζήσει σε όλο τον κόσµο ή έχει 
δεχτεί πληροφορίες απ' όλο τον κόσµο, µέσα από το δελτίο ειδήσεων που έχει παρακολουθήσει ή 
µέσα από την ταινία που είδε κ.λπ. 

Και θα βρείτε πως οµογενοποιούνται τα παιχνίδια κ.λπ. Σήµερα δεν µπορείς πια να πας 
στην Ευρώπη και να φέρεις ένα καινούργιο παιχνίδι στο παιδί σου, γιατί είναι εδώ την ίδια µέρα 
που είναι και οπουδήποτε στον κόσµο. Και πάει λέγοντας. 

Αυτά όλα κάνουν τον κόσµο µας πάρα πολύ σύµπλοκο, πάρα πολύ δύσκολο να τον 
διαχειριστούµε και απαιτούνται καινούργιες δεξιότητες. Αυτός ο σύµπλοκος κόσµος και ο µη 
προβλέψιµος, για να µπορέσει κανείς να τον διαχειριστεί, λέµε ότι χρειάζεται  να µπορέσουµε να 
τον διαχειριστούµε µέσα από την λειτουργία µας, σε ζωντανά συστήµατα, αυτά που αναφέρονται 
και σαν στόχοι της Πρόληψης, µέσα από την οικογένεια, µέσα από την οµάδα του σχολείου, την 
οµάδα της εργασίας, την οµάδα µέσα από την κοινότητα, µέσα από το ∆ίκτυο κ.α. 

Η µια αρχή, µε την οποία µπορώ να διαχειριστώ τον κόσµο µου είναι να είµαι ένα ζωντανό 
σύστηµα ενταγµένο µέσα σε άλλα ζωντανά λειτουργικά συστήµατα. Και η δεύτερη αρχή είναι να 
αντιµετωπίζω και να χειρίζοµαι τη ζωή µου σαν διεργασία. Τι θα πει σαν διεργασία: σαν µια ταινία 
χωρίς αρχή, µέση και τέλος, µια εξελισσόµενη αλληλουχία γεγονότων. 

Ο Μπέκ πάλι, λέει, να µαστορεύω τη ζωή µου, χρειάζεται σήµερα. Σαν να είναι ένα γλυπτό 
που συνέχεια αλλάζει και που το φτιάχνω και αποφασίζω, µε ποιον θα διασκεδάσω, ποιος είναι 
φίλος µου τώρα, ποιος ανταποκρίνεται στις ανάγκες µου, που θα πάω να ζήσω κ.λπ. 

Ενώ φαίνονται αυτά πολύ αφηρηµένα και θεωρητικά, είναι πάρα πολύ καθηµερινά. Εγώ 
λεω ότι εµείς που είµαστε εδώ, σ' αυτήν την αίθουσα, είµαστε ουσιαστικά οι πρώτοι άνθρωποι στον 
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πολιτισµό, που καθίσαµε σήµερα το πρωί µπροστά στην ντουλάπα µας και είπαµε, έχω να πάω 
στην Πανελλαδική ∆ιάσκεψη, τι θα φορέσω για να πάω; 

Ο παππούς µας δεν το είχε αυτό το ερώτηµα κάθε πρωί. Τα ρούχα που φορούσε ήταν 
δοσµένα. Είχε τα κυριακάτικα, είχε τα ρούχα της δουλειάς, και δεν είχε τέτοιες επιλογές. Ούτε 
τελειώνοντας το βράδυ την Συνάντηση θα έλεγε, τι θα πάµε να κάνουµε, πού θα βγούµε στο 
Ηράκλειο και θα είχε µια απειρία απαντήσεων. Θα διασκέδαζε στο πανηγύρι. 

Αυτός λοιπόν ο σύµπλοκος κόσµος χρειάζεται αυτές τις αρχές να υπηρετούµε και λέω ότι 
χαίροµαι που είµαι εδώ, γιατί και το ∆ίκτυο των Φορέων έχει δοµηθεί ως ένα ∆ίκτυο ζωντανών 
συστηµάτων και γιατί προσπαθεί να παραµείνει µία ανοιχτή διεργασία εξελισσόµενη. 

Έρχοµαι, λοιπόν, στο θέµα µου, που είναι η Πρόληψη. Θα ήθελα να σας διαβάσω απ' αυτό 
το βασικό κείµενο, (από το κείµενο της Γραµµατείας Πανελλαδικού ∆ικτύου, το συνοδευτικό της 
4ης Πανελλαδικής Συνάντησης, "Φιλοσοφία του ∆ικτύου για την Πρόληψη, βασικές αρχές των 
Προγραµµάτων Πρόληψης"). 

∆εν είµαι εγώ συντάκτης του κειµένου αλλά µε βρίσκει απολύτως σύµφωνο, τι λέει ότι είναι 
η Πρόληψη. "Πρόληψη, είναι,  ένα σύνολο ενεργειών, που έχουν στόχο την φυσική, ψυχική και 
κοινωνική ευεξία του ατόµου. Και πως το κάνεις αυτό; Μέσα από την προαγωγή υγείας, µέσα από 
την ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων, που διασφαλίζουν το ευ ζειν. Και πως το κάνεις αυτό; 
Μέσα από την ενίσχυση της προσωπικότητας, την ενίσχυση της αναδόµησης των βασικών 
κοινωνικών θεσµών, οικογένεια, εκπαιδευτική κοινότητα, γειτονιά, κοινωνικές οµάδες. Οι δράσεις 
πρέπει να διακρίνονται από πνεύµα συνεργασίας και σεβασµού της προσωπικότητας, να 
ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες των οµάδων - στόχων κ.λπ." 

Και το ερώτηµα είναι, ποιος µπορεί να τα κάνει όλα αυτά; Αν βάζαµε τον Πρωθυπουργό σ' 
ένα Κέντρο Πρόληψης υπεύθυνο, θα µπορούσε να τα κάνει όλα αυτά; Να αναβαθµίσει όλους τους 
θεσµούς, να αναπτύξει την συνεργασία, να σεβαστεί όλες τις ιδιαιτερότητες κ.λπ.; Είναι τόσο 
εύκολο να τα κάνουν αυτά τα Κέντρα Πρόληψης; 

Σήµερα, λοιπόν, ήθελα ουσιαστικά να µοιραστώ µαζί σας ορισµένες αγωνίες µου, πάνω σ' 
αυτή την ιστορία, στην οποία άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο, έχουµε εµπλακεί τα τελευταία 
χρόνια και που είναι η Πρόληψη. Και η οποία δεν είναι καθόλου εύκολη. Είδατε πόσα σχόλια 
κάνουν επιστήµονες αναγνωρισµένοι, για την αποτελεσµατικότητα αυτής της ιστορίας. 

Οι αγωνίες µου λοιπόν, είναι οι εξής:  
Ι. Κάποτε µε είχανε καλέσει σε µια τηλεοπτική συζήτηση για τα ναρκωτικά. Και όταν µε 
καλωσόρισε ο παρουσιαστής, η πρώτη µου απάντηση ή σχόλιο ήταν ότι, "ξέρετε, όπως ερχόµουν 
εδώ στην εκποµπή, αναρωτιόµουν αν µε το να έρθω στην εκποµπή, βοηθάω τα δικά µου τα παιδιά, 
τα συγκεκριµένα δικά µου παιδιά, να αποφύγουν τα ναρκωτικά ή αν τα σπρώχνω στα ναρκωτικά". 
Τα' χασε λίγο ο τηλεπαρουσιαστής και µου λεει, "µα πως είναι δυνατόν, επειδή ήρθατε στην 
εκποµπή µου να σπρώξετε τα παιδιά σας στα ναρκωτικά;" Και του είπα, "βεβαίως είναι πολύ 
δυνατό. Γιατί αν εγώ έρχοµαι εδώ για να γίνω TV star, και µάλιστα το κλέβω αυτό από το 
πατέρας", - µε είχανε κουβαλήσει από τις 7 το πρωί και έπρεπε να κάτσουµε 5 ώρες- "εάν άλλα λεω 
εδώ σ' εσάς και άλλα κάνω στο σπίτι µου, εάν µέσα στις αξίες µου είναι µέσα από το ότι είµαι 
ειδικός για τα ναρκωτικά ή για την Πρόληψη, θέλω να αποκτήσω εξουσία, τότε πιθανότατα 
σπρώχνω τα παιδιά µου στα ναρκωτικά. Γιατί τα παιδιά µου θα ζουν και την αντίφαση στις αξίες 
που πρεσβεύω, θα ζουν και την αντίφαση στο πως ζω, πώς λειτουργώ και τότε θα λεω πολλά 
πράγµατα για την Πρόληψη των ναρκωτικών αλλά τα δικά µου παιδιά τα βάζω σ' ένα µονοπάτι, 
που είναι ανάποδο απ' αυτό το οποίο λέω". 

Η εξουσία δεν είναι τόσο µακριά από εµάς που είµαστε επιστήµονες. Πρέπει να σας πω ότι 
εγώ λέω ότι το χασίς τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, κάνει πλούσιους τους εµπόρους και µετά 
εµάς τους ψυχίατρους. Άµα δείτε σ' ένα χρόνο, οι άνθρωποι που µου ζητάνε βοήθεια, οι µισοί πια 
είναι οικογένειες που το παιδί τους είναι χρήστης ή έχει ξεκινήσει να καπνίζει χασίς. Θα µπορούσα 
κάλλιστα, αν θέλω να το χειριστώ έτσι το πρόβληµα, να αποκτήσω πολλών ειδών ισχύ-εξουσία π.χ. 
να ορίζω εγώ ο ειδικός, αυθαίρετα τις ανάγκες των ανθρώπων και των Οµάδων τους, έως να 
χρησιµοποιώ απαξιωτικούς χαρακτηρισµούς και στάση για άτοµα, Οµάδες πληθυσµού, που δεν 
ανταποκρίνονται στην παρέµβασή µου στις διαδικασίες Πρόληψης. Ασφαλώς ακόµη µεγαλύτερος 
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είναι ο κίνδυνος κατάχρησης εξουσίας για όλους αυτούς, που µπορούν να αποκτούν οικονοµική 
είτε πολιτική ισχύ δρώντας και σχεδιάζοντας "εναντίον" των ναρκωτικών. 
ΙΙ. Ο δεύτερος κίνδυνος, τον επισήµανε ο Βασίλης ο Πασσάς, όταν πρωτοµίλησε. Και είπε, γιατί 
στενεύουµε την Πρόληψη µόνο στην Πρόληψη για τη χρήση των ουσιών; Χρειάζεται να το 
ανοίξουµε αυτό. 

Εµείς της ψυχικής υγείας έχουµε υποφέρει πάρα πολλά χρόνια - και κυρίως έχουν υποφέρει 
όσοι αξιοποίησαν τις υπηρεσίες µας - απ' αυτή τη διάκριση. Ψυχιατρεία, ξεχωριστά, έπρεπε να 
έρθει η ψυχιατρική µεταρρύθµιση και να γίνει πολύς αγώνας για να µπει ο ψυχιατρικός ασθενής 
µέσα στο Γενικό νοσοκοµείο, όπως ξέρετε µε τους Τοµείς, αλλά ακόµη υπάρχουν πάρα πολλά 
επίπεδα, στα οποία έχουµε πολλές διακρίσεις. 

Εγώ είµαι Παιδοψυχίατρος. Γιατί πρέπει να λειτουργώ στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας και όχι 
στο Κέντρο Υγείας µαζί µε τον Παιδίατρο; Πόσα από τα παιδιά πάνε µε κοιλιακά άλγη, πόσα πάνε 
µε πονοκέφαλο, πόσα πάνε µε ζαλάδα, κι αυτή είναι δική µου δουλειά; Ή είναι δική µου δουλειά 
µαζί µε τον Παιδίατρο. Γιατί τα ξεχωρίζουµε αυτά; 
 Αυτό πάει να γίνει τώρα και στην Πρόληψη. Καταλαβαίνω ότι Οργανισµοί, οι οποίοι 
σχεδιάζουν, είναι εντεταλµένοι για ένα συγκεκριµένο πεδίο, που λέγεται χρήση των ουσιών κ.λπ. 
Ξέρω τις δυσκολίες να τα αντιµετωπίσεις όλα. Ωστόσο είναι ένας κίνδυνος. 
 Να σας διαβάσω από ένα εγχειρίδιο, για την αξιολόγηση, για να δείτε πως φαίνεται µέσα 
αυτή η δυσκολία. Στην φάση σχεδιασµού προγραµµάτων Πρόληψης, δίνει οδηγίες, περιγράφεται η 
φύση, η έκταση και ο εντοπισµός του φαινοµένου. Ο τίτλος είναι "Το Φαινόµενο".1 ∆εν µπορεί να 
το πει πιο συγκεκριµένα. Στη φάση σχεδιασµού αρχικά περιγράφεται η φύση, η έκταση και ο 
εντοπισµός του φαινοµένου στο οποίο απευθύνεται η προληπτική παρέµβαση. Το φαινόµενο αυτό 
θα πρέπει να ορίζεται πάντοτε ως η συµπεριφορά ως προς την χρήση ουσιών η οποία θα πρέπει να 
προληφθεί ή να τροποποιηθεί µέσω της προληπτικής παρέµβασης που έχει σχεδιασθεί. Επίσης, θα 
πρέπει να περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των ατόµων που επηρεάζονται από το φαινόµενο 
αυτό". 
 Κι εγώ σας λέω ότι υπάρχει φοβερή εξάρτηση από την τηλεόραση αυτά τα χρόνια που 
ζούµε. Τα περισσότερα ζευγάρια, που έρχονται για θεραπεία, το πρόβληµά τους είναι ότι ο σύζυγος 
όταν µπει στο σπίτι, είναι κουρασµένος και ο µόνος τρόπος που ξέρει να ξεκουράζεται- παλιά 
ήξερε να πηγαίνει στο καφενείο και να εντάσσεται στην κοινότητα- δεν του έµαθε κανένας, 
κανέναν άλλο τρόπο, είναι να κάθεται µπροστά στην τηλεόραση. 
 Αυτό δεν χρήζει Πρόληψης και γιατί είναι άλλη η µεθοδολογία ή άλλη η παρέµβαση; Γιατί 
δεν χρήζουν Πρόληψης όλα τα θέµατα που είναι στην Αγωγή Υγείας; Είδατε τι είπε ο κ. Λιονής; 
Τώρα βάλανε λέει και το κάπνισµα και το οινόπνευµα. Η παχυσαρκία δεν είναι µια εξάρτηση; Και 
χιλιάδες άλλα πράγµατα; 
 Άρα λοιπόν, χρειάζεται να µην στενέψουµε την Πρόληψη, ξαναλέω, αναγνωρίζω τις 
ανάγκες στο σχεδιασµό, στην αξιολόγηση, να έχεις ένα συγκεκριµένο πεδίο, πάνω στο οποίο να 
λειτουργήσεις. Αλλά να µην χάσουµε - για κινδύνους µιλάω, δεν µιλάω για λάθη, για αγωνίες µου 
µιλάω- δεν χρειάζεται να χάσουµε την ανάγκη αυτά να είναι τοποθετηµένα ολιστικά µέσα στη ζωή 
και όχι αποµονωµένα. 
 ΙΙΙ. Και ο τρίτος και τελευταίος κίνδυνος, η αγωνία, είναι ότι ενώ ο σχεδιασµός και η 
µεθοδολογία είναι απαραίτητα, πάµε να φτιάξουµε δοµές, οι οποίες θα πνίξουν την ζωντάνια της 
διεργασίας. Πρέπει να έχεις περιγράψει τρία χρόνια πριν, τι τραπεζάκι θα έχει το γραφείο του 
Ψυχολόγου, ο οποίος θα βλέπει τις οικογένειες ή τους γονείς, όταν θα έρθουν, για να το 
προϋπολογίσεις τώρα, για να πάρεις το τραπεζάκι, για µετά από τρία χρόνια, που ο κ. Λιονής λέει, 
δεν θα σου ’ρθουν οι γονείς. Και θα έχεις πάρει το τραπεζάκι για την οικογενειακή συνέντευξη. 
 Θα µου πεις, τι να γίνει, δεν πρέπει να προϋπολογίσουµε; Να πούµε, πάρε λεφτά και κάνε 
ότι σου κατέβει; Ξαναλέω ότι αυτό συνιστά την δυσκολία του πως σχεδιάζω και υλοποιώ. Ότι η 
δοµή, την οποία πάµε να φτιάξουµε, δεν πρέπει τουλάχιστον να πνίξει την διεργασία. ∆εν µπορεί 

                                                           
1  G. KROGER, H. WINTER, R. SHAW : "Οδηγός αξιολόγησης παρεµβάσεων για την Πρόληψη χρήσης 
εξαρτησιογόνων ουσιών" εκδ. Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. - Ο.ΚΑ.ΝΑ. (Ιούνιος 98). 
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να πνίξει την ευελιξία που χρειάζεται να έχει ο Φορέας, το Κέντρο Πρόληψης, για να µπορεί να 
απαντήσει στις ανάγκες του. 
 Αυτά τα δύο τελευταία παραπέµπουν, έτσι όπως πολλές φορές τα λειτουργούµε, σε µια 
γραµµική σκέψη. Αίτιο - Αιτιατό. Η νόσος, ποιες είναι οι αιτίες της και πως θα τις ξεριζώσουµε. 
Και αρχίζουµε και το στενεύουµε το πράγµα. Η νόσος που µας ενδιαφέρει είναι η χρήση των 
ουσιών. Και άρα ποια χρήµατα θα δώσουµε και ποιος είναι ο ειδικός και θα φτιάξουµε ένα 
καλούπωµα. 
 Αυτή είναι µια γραµµική σκέψη, η οποία δεν ισχύει πια σήµερα. Η κ. Μοστριού σας είπε ότι 
το σηµαντικό σήµερα βλέπουµε ότι δεν είναι το γιατί - δεν το παραλείπουµε,- αλλά σηµαντικότερο 
είναι το πώς αλλάζουµε, το πώς θα πετύχουµε αποδοτικότητα στα προγράµµατα. Και όχι το γιατί. 
Γιατί ξέρουµε ότι αυτό το γιατί δεν είναι ούτε µονοσήµαντο, ούτε τόσο γραµµικό να το βρεις, 
"αυτό φταίει και αυτό θα κάνουµε". 
 Αυτοί, λοιπόν, οι κίνδυνοι πως απαντώνται σε ένα σχεδιασµό, τι πρέπει να κάνουµε εµείς 
που θα λειτουργήσουµε µέσα σ' αυτά τα δεδοµένα. Θα επιχειρήσω για λίγο να δώσω µια απάντηση, 
η οποία είναι διέξοδος σ' αυτούς τους κινδύνους. 
 Κατ' αρχήν να πω ότι να, αυτό σας λέω τόση ώρα, γι' αυτό χαίροµαι που είµαι εδώ, γιατί ο 
τρόπος που λειτουργεί αυτό το ∆ίκτυο, προσπαθεί να αποφύγει αυτούς τους κινδύνους. Να µην 
καπελωθεί µια νοµική µορφή, να µην γίνει κάτι, το οποίο θα αρχίσει να µοιράζει εξουσίες, ποιος 
είναι ο Πρόεδρος, ποιος είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και πάει λέγοντας. Αλλά να µείνει ανοιχτό 
στην ζωντανή διεργασία. 
 Χρειάζεται σήµερα το Κέντρο, και τον Φορέα Πρόληψης, να µπορέσουµε να τα δούµε σαν 
οργανικό κύτταρο της κοινότητας ή του πλαισίου, στο οποίο ζει και άρα παρεµβαίνει. Σε ανοιχτή 
συναλλαγή αυτό το κύτταρο, το Κέντρο Πρόληψης, και συνεργαζόµενο µε τα άλλα κύτταρα, που 
έχουν παράλληλους και συνεργατικούς στόχους, µέσα στην ίδια την κοινότητα. 
 ∆εν µπορείτε δηλαδή, ως Κέντρο Πρόληψης να µην συνεργαστείτε µε τις δοµές, οι οποίες 
δουλεύουν στον κοινωνικό αποκλεισµό. ∆εν µπορείτε να µην συνεργαστείτε µε τους Φορείς 
Αγωγής Υγείας στην Εκπαίδευση κ.λπ. Εάν δεν γίνετε ένα κύτταρο, το οποίο να συνδέεται µε τα 
άλλα κύτταρα της ίδιας κοινότητας και του ίδιου πλαισίου αλλά να συνδέεται και µε τα κύτταρα µε 
ανάλογη λειτουργία στον ευρύτερο Οργανισµό της κοινωνίας. Που είναι η προσπάθεια ετούτου του 
δικτύου. 
 Αυτό που λέµε λοιπόν, µε την συστηµική προσέγγιση είναι ότι ουσιαστικά το Κέντρο 
Πρόληψης το καταλαβαίνουµε σαν ένα ζωντανό σύστηµα αυτοποιητικό. Ένα σύστηµα, όπως είπα 
πριν, που -όπως ο άνθρωπος πρέπει να µαστορεύει τη ζωή του- το Κέντρο Πρόληψης πρέπει να 
µαστορεύει τη δική του ζωή. Μέσα σε µία κοινότητα. 
 Και τι θα πει αυτό. Λέµε ότι τα ζωντανά αυτοποιητικά συστήµατα, έχουν δύο 
χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι είναι εγχειρηµατικά κλειστά και το δεύτερο είναι ότι είναι 
επικοινωνιακά ανοιχτά. Θα προσπαθήσω µε δύο λόγια να το εξηγήσω. ∆εν δεχόµαστε για 
παράδειγµα, αυτό θα πει το εγχειρηµατικά κλειστά, τα αιτήµατα, όπως µας έρχονται από την 
κοινότητα. Γιατί τα αιτήµατα, όπως έρχονται, από κάτω έχουν έναν ορισµό για το θέµα.  
 Στα Σχολεία, όποτε πηγαίνουµε, ο Σύλλογος Γονέων λέει, θα κάνετε ένα Σεµινάριο µε τους 
δασκάλους; Το έχουνε πολύ ανάγκη. Άµα πας να δεις τον ∆ιευθυντή και τους ∆ασκάλους, λεει, θα 
κάνετε ένα Σεµινάριο µε τους γονείς; Το έχουνε πολύ ανάγκη. Και ο καθένας µέσα από τη πρότασή 
του - αίτηµα, έχει ορίσει ποιος ευθύνεται για το πρόβληµα. Με την γραµµική σκέψη. 
 Τι θα πει εγχειρηµατικά κλειστό; Θα πει ότι το Κέντρο οφείλει να έχει τους δικούς του 
στόχους, να προγραµµατίζει τις δράσεις του µε βάση τους δικούς του στόχους, σαν ζωντανό 
κύτταρο, αλλά πρέπει να είναι επικοινωνιακά ανοιχτό. Πρέπει να έχει εγκαταστήσει µια σχέση µε 
την κοινότητα, ώστε αυτά που σχεδιάζει να µην είναι βολές στον αέρα. Έτσι µόνο µπορείς να 
αντιµετωπίσεις το να µην σε καταπιεί η κοινότητα, να µην σε βάλει µέσα στους ορισµούς της αλλά 
κι αυτά που κάνεις εσύ να µην είναι άσχετα µε τις πραγµατικές ανάγκες της Κοινότητας. 
 Αν έτσι καταλάβουµε και σχεδιάσουµε τα Κέντρα Πρόληψης και τους Φορείς Πρόληψης, 
τότε θα µιλάµε για ένα κύτταρο, το οποίο υπηρετεί την αυτοποίησή του και συνεξελίσσεται µε την 
κοινότητα µέσα στην οποία ζει και µε τα άλλα κύτταρα, που υπηρετούν τους ίδιους στόχους στην 



 25  

κοινότητα. Έτσι δεν θα έχουµε πρόβληµα εξουσίας, γιατί οι ανάγκες θα προκύψουν µέσα από τη 
σχέση και δεν θα τις ορίσει ο ειδικός. 
 Το δεύτερο είναι, γιατί τις ανάγκες κανένας απ' τους ανθρώπους δεν τις βάζει µονόπαντα 
αλλά τις βάζει ολιστικά, άρα θα πάψουµε να µιλάµε για την Πρόληψη µόνο από την µαριχουάνα 
αλλά θα µιλάµε για τις ανάγκες των ανθρώπων ολιστικά. Θα αποφύγουµε και τον δεύτερο κίνδυνο. 
 Να σας πως δύο παραδείγµατα, γιατί αυτά µπορεί να φαίνονται θεωρητικά. Σε προσπάθειες 
που κάναµε µέσα απ' αυτό το πρόγραµµα, που χρηµατοδότησε ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. τα φυλλάδιά µας, 
βρήκαµε στην Νέα Σµύρνη, για την πρόσκληση των νέων αλλά και την πύλη εισόδου στις 
οικογένειες για να µας έρθουν γονείς, και µας ήρθαν, ήταν οι "πάνθηρες" του Πανιωνίου. Αυτοί 
είχανε πρόσβαση στα σπίτια, ήτανε πειστικοί, είχανε και τις µοτοσικλέτες και δεν µας κόστιζε 
τίποτα. Καβαλάγανε τις µοτοσικλέτες και οι πόρτες ανοίγανε στην Νέα Σµύρνη, γιατί ο Πανιώνιος 
είναι ζωντανός εκεί, ο ∆ήµαρχος είναι Πρόεδρος του Πανιωνίου να φανταστείτε, και ήταν µια 
πόρτα εισόδου. 
 Άλλη προσπάθεια που την έκαναν άλλοι και την βρήκα θαυµάσια: Την είχε κάνει κάποτε ο 
Vlado Hudoline στην Γιουγκοσλαβία, για να αντιµετωπίσει τον αλκοολισµό και την έκανε κι εδώ η 
Π. Καλλιγιέρη, κοινωνική λειτουργός, που εργαζότανε σε Κ.Α.Π.Η.. Έβαλε τους γέροντες, όχι 
µόνο να φυλάνε παιδιά, αλλά και να φτιάχνουν τα παιχνίδια της νιότης τους για να τα διδάξουν στα 
παιδιά. Παιχνίδια που έχουν εξαφανιστεί πια. Και αυτό έδινε νόηµα στους γέροντες και εξασφάλιζε 
και την φύλαξη των παιδιών. Που είναι το πρόβληµα για µας που δουλεύουµε στον κοινωνικό 
αποκλεισµό. Έχουµε χιλιάδες µετανάστες, που είναι δύσκολο να πείσεις τους παιδικούς σταθµούς 
να πάρουν τα παιδιά, που δεν έχουν να πληρώσουν σε ιδιωτικούς και πάει λέγοντας. 
 Το να τα βάλω στα Κ.Α.Π.Η., όµως, τα παιδιά και να δώσω νόηµα στους γέροντες και να 
αξιοποιήσω την εµπειρία τους, για την φύλαξη, είναι κάτι που συνδυάζει. ∆εν είναι λοιπόν, µόνο 
θεωρία αυτά. Άρα αυτό που λέω είναι ότι και στα Κέντρα Πρόληψης, κάθε φορά χρειάζεται να 
ακολουθούµε την αρχή  "δοµείσθε εν τω ρέειν". Η δοµή να µην εµποδίζει τη ροή. Να µην πνίγει 
την εξέλιξη και την διεργασία. 
 Τι θα σήµαινε αυτό για τη σηµερινή φάση των Κέντρων Πρόληψης και των Φορέων 
Πρόληψης στην Ελλάδα. 
Ι. Το ένα που νοµίζω ότι σηµαίνει είναι ότι: επειδή αυτή η ιστορία είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί 
ουσιαστικά σηµαίνει ότι τα Στελέχη των Κέντρων Πρόληψης θα µπουν σε µια αέναη δική τους 
αυτοποίηση, σε µια αέναη δική τους εξέλιξη και προσωπική και επιστηµονική, το πρώτο πράγµα 
που χρειάζεται είναι φροντίδα για τα Στελέχη των Κέντρων Πρόληψης. Μακάρι αυτά που λέµε 
εµείς, κ. Πασσά, ως στόχους της Πρόληψης, να µπορέσουµε να τα εφαρµόσουµε για τα Στελέχη 
της Πρόληψης, κατ' αρχήν. Ένα το κρατούµενο. Χρειάζεται λοιπόν, φροντίδα. Φροντίδα θα πει 
υποστήριξη, εκπαίδευση, εποπτεία. 
ΙΙ. Το δεύτερο που χρειάζεται, οι ανάγκες και άρα οι χρηµατοδοτήσεις και οι οργανώσεις που 
απαντάνε σ' αυτές τις ανάγκες να µην οδηγήσουν σε παγιωµένες δοµές ούτε σε χαοτικές δοµές, 
αλλά να έχουν ευελιξία. 
ΙΙΙ. Το τρίτο που χρειάζεται είναι, παλιά το λέγαµε, στα χρόνια της νιότης µας, αφήστε όλα τα 
λουλούδια ν' ανθίσουν, στην Επανάσταση, είναι αυτό που είπε και η ίδια η κ. Μοστριού, υπάρχουν 
είπε προσεγγίσεις µη θεωρητικές. Με µία θεωρία ή µε πολλές θεωρίες. Και κανένας δεν µπορεί να 
πει ότι µία απ' αυτές είναι αυτή που πέτυχε. 

Αυτό λοιπόν που χρειάζεται σήµερα είναι ουσιαστικά, και είναι και συµβατό µε την 
Πρόληψη, να είµαστε ανοιχτοί σε όλες τις πηγές πληροφόρησης, στελεχικού δυναµικού, 
επικοινωνίας, εµπειρίας, για να µπορέσουµε να στηρίξουµε την Πρόληψη. 

Οι µονοκρατορίες, οι παντοκρατορίες, τα µονοπώλια, δεν βοηθάνε. Η κ. Μοστριού είπε 
διατοµεϊκή συνεργασία και συνεργασία και ο κ. Λιονής είπε κάθε παρέµβαση που αξιολογήθηκε 
θετικά, χρειάζεται να ενθαρρύνεται, αν κατάλαβα καλά. 

Ε, αυτά νοµίζω είναι τα πράγµατα που σήµερα πρέπει να λάβουν υπόψη και όσοι 
εργάζονται και όσοι σχεδιάζουν για την Πρόληψη. Χρειάζεται η φροντίδα των Στελεχών, είναι η 
πρώτη δυσκολία, χρειάζεται να καλύψουµε τις ανάγκες, όσο είναι δυνατόν µε ευελιξία, χρειάζεται 
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να επιτρέψουµε σε όλες τις προσεγγίσεις να καταθέσουν το λιθαράκι τους και όσο η 
αποτελεσµατικότητα θα µας δίνει πληροφόρηση, να κάνουµε τις επιλογές µας σιγά-σιγά. 
     
 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 
 

Ασλάνης Κώστας , ∆ήµαρχος  Ηρακλείου  
  

Κ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Σύνεδροι, εκλεκτοί προσκεκληµένοι. Είναι µεγάλη η χαρά 
του ∆ήµου Ηρακλείου για την σηµερινή παρουσία σας, για την ενέργεια αυτής της τόσο 
σηµαντικής Συνάντησης εδώ στην ιστορική µας πόλη.  

Η εκτροπή κατά µία ώρα, αναγκαστική εκτροπή από το πρόγραµµά σας, µας επέτρεψε να 
παρακολουθήσουµε ένα κοµµάτι από την ουσία των Εισηγήσεων και να εκτιµήσουµε ήδη από αυτό 
το απόσπασµα τη σοβαρότητα, και την ποιότητα των εργασιών, που φαντάζοµαι θα εµπλουτιστούν 
από το διάλογο που θα ακολουθήσει, για να έχουµε χρήσιµα για την κοινωνία µας Συµπεράσµατα.  
Μην περιµένετε λοιπόν από µένα να σας πω λόγο εξειδικευµένο, είστε εσείς οι κατάλληλοι, εµείς 
πρέπει ν' ακούσουµε και να βοηθήσουµε.  

Από εµένα ένα ευχαριστώ που διαλέξατε το Ηράκλειο, µια πόλη ιστορική, µια πόλη που 
µετρά χιλιάδες χρόνων ιστορία. Ιστορία και παράδοση στον πολιτισµό, τον ανθρωποκεντρικό 
πολιτισµό, εποµένως, αν µιλούσαµε για σύγχρονη εποχή σαν προέκταση. Τα θέµατα που 
απασχολούν την συνάντησή σας είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος, στο κέντρο της παράδοσης 
και του πολιτισµού αυτής της πόλης.  

Χαιρόµαστε λοιπόν που µας διαλέξατε, είναι και πλούσιος ο τόπος από πολιτισµό και 
φαντάζοµαι για τους µη Κρήτες, πως θα έχετε την ευκαιρία να πάρετε µία ιδέα από τις σύγχρονες 
οµορφιές αλλά και κυρίως από την παράδοση, τον πολιτισµό, από τα µνηµεία, από τις περιόδους 
που µετρούν χιλιάδες χρόνια. Οι προϊστορικές περίοδοι, το µουσεία και τα παλάτια της Κνωσού, η 
ρωµαϊκή εποχή, οι βυζαντινές περίοδοι, η Αραβοκρατία, η Ενετοκρατία, η Τουρκοκρατία και 
φυσικά σε όλη αυτή την διαδοχή η ελληνική παράδοση. Η παράδοση της Κρήτης µε τις αρετές της 
φύσης και των ανθρώπων της.  

Μιλώντας για τα θέµατά σας, επιτρέψτε µου να πω πως είµαστε ευγνώµονες στο ∆ήµο 
Ηρακλείου. Τώρα και 10 χρόνια έχουµε συστήσει µια υπηρεσία, ας το πω έτσι, που στηρίζεται πιο 
πολύ, όχι στην επαγγελµατική φιλοτιµία, θα 'λεγα στο πάθος για τον άνθρωπο, που πάσχει, µερικών 
πρωτοπόρων. ∆εν θα πω τ' όνοµά τους, από κίνδυνο να ξεχάσω κάποιον και να τον αδικήσω.  

Και φυσικά το αµέριστο ενδιαφέρον των ∆ηµοτικών Αρχών, που έχουν προηγηθεί εµού και 
της ∆ηµοτικής Αρχής, γι' αυτό το ενδιαφέρον.  

Όπως από την άλλη αφουγκράζοµαι και αυτά που λέει η κοινωνία µας. Και λέει πολλά. 
Μπορεί να φαντάζουν όχι ιδιαιτέρως δόκιµα ή τα σηµαντικότερα, αλλά επιτρέψτε µου να σας το 
πω. Έτσι, σε µια ανθρώπινη εξοµολόγηση. Μ' έχει συγκινήσει βαθύτατα ένα παράδειγµα κάποιου 
συµπολίτη, που απεξαρτηµένος γυρεύει θέση στην κοινωνία και δεν βρίσκει. Γυρεύει δουλειά 
συγκεκριµένα, τον έχω τακτικά στο γραφείο µου και δεν µπορώ ούτε εγώ να του βρω δουλειά για 
επανένταξη. Το λέω σαν παράδειγµα, υπάρχουν πολλά.  

Μ’ έχει συγκινήσει απ' την άλλη πλευρά ένα 16χρονο παιδί, που είναι ακριβώς µέσα στο 
σκοτάδι, µέσα στην φυγή, µε ό,τι αυτό σηµαίνει, να έρχεται ράκος πότε - πότε, αν κατορθώσει να 
παρακάµψει τους γραµµατείς του γραφείου µου, για να µε δει και να µου πει: ∆ήµαρχε, µ΄ έχουν 
διώξει κι απ' το σπίτι µου, που είναι σε κάποιο χωριό, δεν µε θέλει ούτε η µάνα µου, ούτε τ' 
αδέρφια µου, ούτε η κοινωνία. Εσύ τι θα κάνεις για µένα; Θέλω να φάω, θέλω το φάρµακό µου, 
θέλω το Α θέλω το Β. Θέλω να περάσω δηλαδή στην φροντίδα, που πρέπει να ακολουθήσει την 
Πρόληψη.  

Η σηµασία της Πρόληψης είναι τεράστια και δεν την υποτιµά αυτή η παρέµβασή µου, όµως 
έχω αιτήµατα και παραδείγµατα, πως πρέπει να περάσουµε όχι µόνο σ' αυτή την πρακτόρευση και 
την µεταφορά µέσω του ΚΕ.Θ.Ε.Α., των πασχόντων, ας το πω έτσι, σε Κέντρα της Αθήνας, 
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πετυχηµένης παρέµβασης, εσείς το κρίνετε καλύτερα από 'µένα, πρέπει κάτι να κάνουµε κι εδώ 
στην Κρήτη. Είναι έξω από τα θέµατά σας, είναι Πρόληψη, είναι θεραπεία.  

Λυπούµαι που δεν βλέπω εδώ την Αστυνοµία, πρέπει να γίνει µια παρατήρηση. Έπρεπε να 
είναι εδώ. Γιατί δεν είναι µόνο η καταστολή η καλύτερη µέθοδος, είναι κυρίως η Πρόληψη. Κι αν 
εκείνοι δεν µορφωθούν και δεν διδαχτούν από εσάς, δεν θα µπορούν να προσφέρουν στο κοινωνικό 
σύνολο.  

Έθιξα αποσπασµατικές σκέψεις. Ευχαριστώ για την επιλογή σας, του Ηρακλείου γι΄ αυτό το 
τόσο σηµαντικό Συνέδριο. Εύχοµαι γόνιµο διάλογο, καλή επιτυχία και χρήσιµη κοινωνική 
προσφορά. Όλοι µαζί ν' αντιµετωπίσουµε αυτήν πραγµατικά την µάστιγα για τους νέους 
ανθρώπους, την µάστιγα για τη σύγχρονη κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. 
 
 
Πατήρ  Βαρθολοµαίος , εκπρόσωπος  του  Αρχιεπισκόπου ,  Πανοσιολογιότατος 
Αρχιµανδρίτης  

 
Κύριε  ∆ήµαρχε, κύριε Αντιδήµαρχε,  κύριε Αντινοµάρχα,  αγαπητοί κύριοι  

Σύνεδροι, σας  µεταφέρω τις  ευχές  του  Σεβασµιότατου  Αρχιεπισκόπου  Κρήτης  κ . 
Τιµοθέου  και την  ευλογία της  εκκλησίας  µας  για την κατά Θεόν ευόδωση  της  
Συνάντησης  αυτής , που  διοργανώνεται στην  πόλη  µας .  

Η εκκλησία  πιστεύει  στις  προσπάθειές  σας  και ελπίζει στη συµβολή σας  στο 
σύγχρονο δοκιµαζόµενο άνθρωπο . Τα όποια προβλήµατα  ταλανίζουν σήµερα την  
κοινωνία µας , ταπεινά πιστεύουµε ως  εκκλησία ότι πρέπει να τα δούµε βαθύτερα. 
Όχι ουµανιστικά,  δίδοντας  εξωτερικές  και  επίπλαστες  λύσεις .  Πρέπει  να  
βοηθήσουµε τους  νέους  ουσιαστικά , προσφέροντας  τη νέα ζωή που  έφερε στον  
κόσµο ο  Χριστός .  

Λέγει  χαρακτηριστικά ο  Άγιος  Γρηγόριος  ο Θεολόγος ,  ότι «ο  άνθρωπος  είναι  
ζώον ενταύθα  οικονοµούµενον και αλλαχού  µεθιστάµενον και  πέραν  του  µυστηρίου 
της  προς  Θεού  πνεύσης  θεούµενον». Με  άλλα λόγια ο άνθρωπος  δεν πρέπει να 
οικονοµείται µόνο ενταύθα, αλλά και να µεθίσταται αλλαχού , διαφορετικά δεν  
εκπληρώνει το σκοπό της  υπάρξεώς  του .   

Αν µιλήσουµε στους  νέους  µέσα από την  προοπτική του  χωρίου  αυτού , του  
Αγίου  Γρηγορίου  του  Θεολόγου ,  είµαι σίγουρος  ότι θα αγγίξουµε τις  λεπτές  και 
ευαίσθητες  χορδές  τους  και θα αναζητήσουν αυτήν την ζωή , οπότε τα οποιαδήποτε 
προβλήµατα υπερβαίνονται.   

Ευχαριστώ. 
 
 
Αγγελιδάκης Σήφης , Αντινοµάρχης  Ηρακλείου   

 
Πανοσιολογιότατε , κύριε ∆ήµαρχε , κύριε Πρόεδρε της  Οργανωτικής  

Επιτροπής ,  κυρίες  και κύριοι Εκπρόσωποι Φορέων και λοιποί Σύνεδροι,  εκ µέρους 
του  κ.  Νοµάρχη χαιρετίζω  τη σηµερινή  σας  Συνάντηση. Μια  Συνάντηση που  έχει 
ένα τόσο  σοβαρό και  ενδιαφέρον θέµα (…). 

Επίσης  ο βαθιά ανταγωνιστικός  και εκρηκτικός  χαρακτήρας  της  σύγχρονης  
ζωής , που  δεν αναπτύσσει αισθήµατα συµπάθειας  σε συνδυασµό µε τα δεδοµένα 
πρότυπα της  "επιτυχίας", που  δεν αφήνουν περιθώρια για δηµιουργία εσωτερικών  
σταθερών, για την  ανύψωση της  προσωπικότητας , εξαντλούν την ανθρώπινη 
δραστηριότητα σε ένα αδιάκοπο  αγώνα  επικράτησης  και προβολής .  

Γενικότερα  η  χυδαία  ευδαιµονιστική  αντίληψη  της  ζωής  αποδυναµώνει και 
αφήνει, ιδιαίτερα τον νέο άνθρωπο , ανέτοιµο να αντιπαλέψει κάθε κατάσταση. Από 
το άλλο µέρος  συντείνει  σε µια  αγωγή, που  συγχέει τα  όρια ανάµεσα  στην 
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ελευθερία και την ελευθεριότητα και κάνει τους  νέους  ανθρώπους  ανίκανους  για 
µια στοιχειώδη αυτοκυριάρχηση .  

Μόνο  µια θεώρηση της  τοποθέτησης  του  ατόµου  και  του  συνόλου  απέναντι  
στη  ζωή  µπορεί  να  προφυλάξει, που  όµως  προϋποθέτει  την ριζική αλλαγή  των 
δοµών  και των λειτουργιών της  κοινωνίας . Θεωρώ ότι όλες  αυτές  οι παραπάνω 
παράµετροι  θα ληφθούν υπόψη σοβαρά στο τεράστιο  αυτό  πρόβληµα, που  αποτελεί 
το θέµα της  συνάντησής  σας . Εύχοµαι καλή επιτυχία, γόνιµο διάλογο, καλή 
διαµονή στο  Ηράκλειο. 

Σας  ευχαριστώ πάρα  πολύ . 
 
 
Νικολάου  Χρήστος , Αντιπρύτανης  Πανεπιστηµίου  Κρήτης  
 

Καλή σας  ηµέρα , κυρίες  και κύριοι.  Είναι ιδιαίτερη  χαρά και τιµή  και  δική 
µου  να  απευθύνω  ένα σύντοµο χαιρετισµό, παρόλο ότι το γνωστικό µου  
αντικείµενο είναι η επιστήµη των Υπολογιστών και εποµένως  δεν έχω και πολύ 
σχέση µε το θέµα , το οποίο σας  απασχολεί . Μάλιστα µπορώ  να πω ότι , κάποιος  
εδώ µε τον οποίο συζητούσαµε πριν από λίγο µου  έλεγε ότι η  ενασχόληση µε τους  
υπολογιστές  είναι  ένα άλλο είδος  εθισµού .  

Τώρα δεν  ξέρω  ποιο  είναι καλύτερο  και  ποιο  είναι χειρότερο. Σίγουρα δεν 
έχει χηµικές  επενέργειες  η ενασχόληση µε τους  υπολογιστές , µπορεί όµως  να έχει  
άλλα προβλήµατα  και να δηµιουργεί άλλα προβλήµατα.  Ή µπορεί  να εφαρµόζεται  
το µη  χείρον βέλτιστον και να  είναι προτιµότερος  ο εθισµός  µε τους  υπολογιστές  
παρά µε τα ναρκωτικά.  

Θα ήθελα να πω ότι  από πλευράς  Πανεπιστηµίου  Κρήτης , υπάρχει βέβαια 
µία συνεργασία και µία στήριξη επιστηµονική θα έλεγα µε τους  διάφορους  Φορείς , 
οι οποίοι εργάζονται  πάνω στο θέµα της  Πρόληψης  των ναρκωτικών , όµως  όχι ότι 
το Πανεπιστήµιο  Κρήτης  κάνει αρκετά  πράγµατα  πάνω σ ' αυτό το θέµα,  για  να µην  
πω ότι  δεν κάνει τίποτα.  

Και είναι  ένα  από τα  θέµατα , τα  οποία έπρεπε  να έχουν  αρχίσει να  µας  
απασχολούν και δεν έχουν αρχίσει  δυστυχώς .  ∆ιότι  ο πληθυσµός  του 
Πανεπιστηµίου  και  ανοµοιογενής  είναι, είναι βασικά  αντιπροσωπευτικός 
πληθυσµός  κάθε κοµµατιού  της  ελληνικής  κοινωνίας . Μην  ξεχνάτε ότι έχουµε 
8.000 φοιτητές , περίπου  µισούς  - µισούς  Ηράκλειο και Ρέθυµνο, που  προέρχονται 
απ ' όλα τα  κοινωνικά στρώµατα της  Ελλάδας . Και πρέπει να  σας  πω µε ανησυχία 
µεγάλη και φόβο ότι δεν έχουµε καµία ιδέα σε τι βαθµό υπάρχει πρόβληµα 
ναρκωτικών µέσα  στους  φοιτητές .  Θέλω να  ελπίζω ότι  είναι πάρα πολύ  µικρό αλλά 
δεν  το ξέρω και θα πρέπει να ξέρουµε.   

Και ίσως  να είναι πολύ  µεγάλο, λέει κάποιος . Είναι πολύ  πιθανό. Νοµίζω ότι 
σαφώς  πρέπει να γίνουν βήµατα προς  την  κατεύθυνση της  δηµιουργίας  ενός , αν µη  
τι άλλο,  ενός  συµβουλευτικού  γραφείου  ή σταθµού  προς  τα  Μέλη της 
Πανεπιστηµιακής  κοινότητας . Νοµίζω κ.  ∆ήµαρχε ότι αυτό είναι ένα άριστο θέµα 
συνεργασίας  µεταξύ  του  ∆ήµου  Ηρακλείου  και του  Πανεπιστηµίου .  

Μόλις  αρχίσαµε την Επιτροπή Συνεργασίας  ∆ήµου  Ηρακλείου  και  
Πανεπιστηµίου .  Να ένα θέµα στο  οποίο  θα µπορούσαµε  να συνεργαστούµε πάρα  
πολύ . Ο κ. Λιονής ,  ο οποίος  ήταν εδώ, απ ' ότι κατάλαβα στην προηγούµενη 
Συνεδρία,  έχει  αναλάβει από πλευράς  Πανεπιστηµίου  να κάνει πρόταση , ώστε  να  
γίνουν τα πρώτα βήµατα για την δηµιουργία Ιατρείου  στο Ηράκλειο . Φανταστείτε 
ότι ούτε  αυτό  δεν έχουµε.  

Έλεγα,  προηγουµένως , µε πιάνει απελπισία  για τα πολλά, τα τόσα πολλά  
πράγµατα που  πρέπει  να γίνουν στο Πανεπιστήµιο και σε άλλα σηµεία, και σε άλλα 
κοµµάτια της  ελληνικής  κοινωνίας  και δεν έχουν γίνει ακόµη. ∆εν έχουµε  ιατρείο 
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ακόµα , έχουµε γιατρούς , τους  οποίους  επισκέπτονται οι φοιτητές  στα ιατρεία τους  
στην πόλη. ∆εν έχουµε ιατρείο , είναι κάτι που  ο κ . Λιονής , προς  τιµήν του  έχει 
εργαστεί και στο οποίο ελπίζω ότι θα έχουµε άµεσα αποτελέσµατα σύντοµα. Αλλά  
αυτό  είναι µόνο  ένα  πρώτο  βήµα.  Γιατί  θα  πρέπει  να γίνει  και Συµβουλευτικός 
Σταθµός .  

∆εν ξέρω κατά πόσο ο Φορέας  που  έχει δηµιουργήσει ο ∆ήµος  Ηρακλείου  θα 
µπορούσε να αρχίσει να συνεργάζεται άµεσα µε εµάς , τη ∆ιοίκηση του 
Πανεπιστήµιου ,  έτσι ώστε να αρχίσουµε να αντιµετωπίζουµε το θέµα της 
Πρόληψης  των ναρκωτικών και της  χρήσης , βεβαίως , των ναρκωτικών µέσα στο 
Πανεπιστήµιο Κρήτης . Εµείς  πάρα πολύ  θα το θέλαµε και  ελπίζω να αρχίσει να  
δηµιουργείται , να  τίθενται οι βάσεις  µιας  πολύ  στενής  συνεργασίας .   

Κι εποµένως , υπό αυτό το πρίσµα, χαιρετίζω τις  εργασίες  της  Συνάντησης  
αυτής  και εύχοµαι  κάθε επιτυχία, διότι  δεν µπορούµε να  αντιµετωπίσουµε το 
ενδεχόµενο µιας  αποτυχίας  τέτοιων Συναντήσεων και αποτελεσµάτων που  θα 
πρέπει να  είναι προς  την κατεύθυνση του  συντονισµού  των  προσπαθειών µας .  

Ευχαριστώ πολύ . 
 
 
Κωστούλας ∆ηµήτρης, Αντιπρόεδρος  ΟΛΜΕ – ΚΕΜΕΤΕ , Κέντρο Τεκµηρίωσης 
Μελετών της  ΟΛΜΕ  
 

Πανοσιολογιότατε , κύριε ∆ήµαρχε, κύριε  Αντινοµάρχη,  κύριε  Αντιδήµαρχε, 
κύριοι τέως  Βουλευτές , κύριε Πρύτανη,  κυρίες  και κύριοι  της  Οργανωτικής  και 
Επιστηµονικής  Επιτροπής , Εκπρόσωποι του  Υπουργείου  Παιδείας  και του  
παιδαγωγικού  Ινστιτούτου , κύριοι Εκπρόσωποι των Φορέων Πρόληψης , αγαπητοί 
Συνάδελφοι από την  Ελλάδα και την Κύπρο, κυρίες  και κύριοι . 

Ως  εκπρόσωπος  της  ΟΛΜΕ, σας  µεταφέρω τον Χαιρετισµό του  ∆ιοικητικού  
Συµβουλίου  της  και  του  Κέντρου  Μελετών και Τεκµηρίωσης  της  ΟΛΜΕ και  
εύχοµαι η Πανελλαδική αυτή Συνάντηση των Φορέων Πρόληψης  κατά των  
εξαρτησιογόνων ουσιών να πετύχει  τους  σκοπούς  για τους  οποίους  
πραγµατοποιείται . 

Θα ήθελα να κάνω γνωστό, γιατί δεν το γνωρίζουν πολλοί , ότι στο Κέντρο 
Μελετών και Τεκµηρίωσης  της  ΟΛΜΕ,  λειτουργεί  µόνιµη επιστηµονική οµάδα  
εργασίας ,  για  την  αγωγή και  προαγωγή της  υγείας  στην δευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση , η οποία  έχει εκπονήσει σχετική µελέτη για  το θέµα αυτό .  

Επίσης , µια ανάλογη  ηµερίδα µε θέµα το  πρόβληµα των ναρκωτικών και ο  
ρόλος  των εκπαιδευτικών στην αντιµετώπισή του , είχε οργανώσει η  ΟΛΜΕ το  
1992, στα  πλαίσια  της  ευαισθησίας  που  επιδεικνύει  για το θέµα αυτό, τα  
πορίσµατα της  οποίας  έχουν εκδοθεί υπό  µορφή βιβλίου . Είναι το βιβλίο αυτό , το 
οποίο είναι πάρα πολύ  χρήσιµο για τους  Συναδέλφους . Και όσοι επιθυµούν να το 
αποκτήσουν, να απευθυνθούν στην ΟΛΜΕ .  

Σε µια  εποχή  πολυπλοκότητας  και σύγχυσης ,  όπου  άπειρες  προκλήσεις  
υψώνονται για υποβάθµιση  της  ζωής ,  ο νέος  άνθρωπος ,  για να ανταπεξέλθει 
καλύτερα,  να αναπτύξει την προσωπικότητά  του , έχοντας  ελεύθερο  και  ανεξάρτητο 
χαρακτήρα , χωρίς  ανεπάρκειες  και εξαρτηµένες  συµπεριφορές , να κατανοήσει το  
πόσο πολύτιµο  είναι αυτό  το  αγαθό  που  του  χαρίστηκε , η υγεία του ,  να το  
διαφυλάξει , να το προασπίσει σαν αξία  και να µην το αφήσει εύκολη λεία. Να  
µάθει να αντιστέκεται στις  πιέσεις  και στις  απατηλές  διεξόδους  της  χρήσης  
ουσιών , µε ενισχυµένες  άµυνες  µε σωστή Πρόληψη . Και είναι µεγάλη η σηµασία 
της  Πρόληψης , για µια διά βίου  υγεία, για µια ποιότητα  ζωής .   

Και το Σχολείο , κατανοώντας  ακριβώς  αυτή τη σηµασία και ξέροντας  πόσο  
ευάλωτοι και τρωτοί είναι οι νέοι, ενσωµάτωσε στο έργο του  τα προγράµµατα 
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Αγωγής  Υγείας ,  µε  τα οποία  στα  πλαίσια  αλληλοστήριξης  και συνεργασίας , 
εκπαιδεύονται οι νέοι στην διάκριση του  βλαβερού  και  του  ωφέλιµου  και  των 
σωστών επιλογών.   

Με τα προγράµµατα αυτά δεν είναι πια οι  νέοι οι παθητικοί αποδέκτες , αφού  
γνωρίζουν  τρόπους  Πρόληψης  και τρόπους  υπεράσπισης  της  υγείας  τους , αλλά  τα 
διαµορφωµένα ικανά  άτοµα, που  θα παίρνουν αποφάσεις  αφού  έχουν εφοδιαστεί µε 
πολύτιµες  γνώσεις ,  που  τους  οδήγησαν σε αναθεωρήσεις , επαναδόµηση του  
συναισθήµατος  σε σωστές  στάσεις  ζωής  και εκεί στοχεύει η Αγωγή Υγείας . Σ ' ένα 
Σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, που  θα εµπνέει και θα καθοδηγεί τα νέα άτοµα, 
που  είναι πιο δεκτικά για την χάραξη µιας  πορείας  κατάφασης  ζωής . Γι ' αυτό, είναι 
πολύτιµη  η συµβολή της  στα Σχολεία της  χώρας  µας .  

Τα µηνύµατα των προγραµµάτων αυτών, πρέπει να φτάσουν σε όλους του µαθητές. ∆ηλαδή 
πρέπει να προσφέρονται σε όλο τον µαθητικό πληθυσµό. Να ενταχθούν οργανικά στο ωρολόγιο 
πρόγραµµα του Σχολείου και να διαχέονται µέσα από όλα τα µαθήµατα, όπως έχουµε προτείνει από 
το 1996.  

Οι πιο κατάλληλοι για να εφαρµόσουν τέτοια προγράµµατα είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί 
του Σχολείου, όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι θα πρέπει βέβαια να έχουν ειδική και εξειδικευµένη 
επιµόρφωση στα θέµατα αυτά, σε συνεργασία µε ειδικούς επιστήµονες, κάτω από την κρατική 
επίβλεψη και φροντίδα και µε την συµµετοχή της τοπικής κοινότητας και της οικογένειας.  

Γιατί πιστεύουµε ότι η κινδυνολογική και εκφοβιστική ενηµέρωση είναι  
χειρότερη από την µη ενηµέρωση. Βασικός  παράγοντας  για  την πραγµατοποίηση 
όλων αυτών είναι αναµφισβήτητα  η στήριξη του  εκπαιδευτικού , Κοινωνική , ηθική,  
οικονοµική. Και η καλυτέρευση των συνθηκών, κάτω από  τις  οποίες  εργάζεται,  
ώστε να αφοσιωθεί  απερίσπαστος  στο  υψηλό λειτούργηµα της  διαπαιδαγώγησης  
των  νέων.   

Εµείς , ως  οµάδα εργασίας  του  Κέντρο Μελετών και Τεκµηρίωσης  της  
ΟΛΜΕ,  προσπαθούµε µε τον δικό µας  τρόπο να  συντελέσουµε σ '  αυτήν  την 
κατεύθυνση. Πλαισιώνοντας  και ενισχύοντας  το θεσµό να στηρίξουµε αυτό τον 
στόχο της  Αγωγής  Υγείας  και να  πάρουµε το µήνυµα ελπίδας .  Της  δηµιουργίας 
δηλαδή, υπεύθυνων ανθρώπων µε υψηλό το αίσθηµα της  αυτοεκτίµησης , ανθρώπων 
που  χαίρονται τη ζωή από µόνοι  τους  και έτσι να  µπορούν να µεταδώσουν αυτήν 
τη χαρά και στους  άλλους .   

Σας  ευχαριστώ πολύ .  
 
 
Χαιρετισµό  επίσης  απέστειλε: 
 
 
Μαλλιώρη Μένη, Μέλος  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  
  

Αγαπητοί φίλοι,  
Κατ’ αρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας, να παραστώ στην 

επίσηµη έναρξη της 4ης Πανελλαδικής Συνάντησης Φορέων Πρόληψης στο Ηράκλειο. ∆υστυχώς 
την ηµέρα αυτή, τα κοινοβουλευτικά µου καθήκοντα µε υποχρεώνουν να βρίσκοµαι στο 
Στρασβούργο.  

Αισθάνοµαι όµως ότι βρίσκοµαι ανάµεσά σας, διότι µε τους περισσότερους, ίσως, από εσάς 
έχουµε πολλές φορές συνεργαστεί, για την επίτευξη των κοινών µας στόχων. 

Μεταξύ των νέων µου καθηκόντων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µετέχω ως 
αναπληρωµατικό µέλος στην Επιτροπή, που αντιµετωπίζει το θέµα των ναρκωτικών. Αυτήν την 
περίοδο συζητείται το νέο πρόγραµµα δράσης και, όταν αυτό ψηφιστεί από την Ολοµέλεια, θα σας 
ενηµερώσω σχετικά.   
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Είναι γνωστό σε όλους µας ότι η πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών αποτελεί, σε παγκόσµιο 
επίπεδο, απόλυτη προτεραιότητα. Συνδέεται στενά, µεταξύ άλλων, µε τη «µείωση της ζήτησης». 

Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση οι εθνικές στρατηγικές στο θέµα των ναρκωτικών 
συµφωνούν ότι η µείωση της ζήτησης αποτελεί συλλογική ευθύνη των κοινωνικών οµάδων, των 
δηµόσιων και µη Υπηρεσιών και ενός ευρέος φάσµατος επαγγελµατιών. Η προσέγγιση αυτή πρέπει 
να συνδυάζεται µε την ενσωµάτωση και των αποκεντρωµένων πρωτοβουλιών, µε στόχο να 
επηρεαστούν οι τάσεις και οι συµπεριφορές των ατόµων.  

Είµαι βέβαιη, ότι όλα τα παραπάνω σάς είναι ήδη γνωστά. Είµαι, επίσης, βέβαιη ότι 
αποτελεί κοινή µας συνείδηση, πως η αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών επιβάλλει 
τη συστράτευση όλων των κοινωνικών δυνάµεων και, όπου αυτή γίνεται πράξη, µπορούµε να 
προσδοκούµε ότι ο αγώνας χωρίς εξαρτήσεις θα έχει θετική έκβαση. 

Εύχοµαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της 4ης Πανελλαδικής Συνάντησης Φορέων Πρόληψης 
και θα είµαι πάντα στη διάθεσή σας, για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών, έτσι 
ώστε να µην είναι θέµα µόνο των αρµόδιων φορέων, αλλά να γίνει και θέµα κάθε πολίτη. 
 
Χαιρετισµούς τέλος απέστειλαν οι παρακάτω: 
� Καρούντζος Αθανάσιος, Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Κρήτης, 
� κ. Χρυσόστοµος, Πρόεδρος ΚΕΝΘΕΑ, Πανιερότατος Μητροπολίτης Κιτίου, 
� Χουρδάκη Μαρία, Ψυχολόγος, Επίτιµος Πρόεδρος Τµήµατος Ψυχολογίας Παν/µίου Κρήτης, 
� Σρατάκης Σοφ. Μανόλης, Βουλευτής Νοµού Ηρακλείου, 
� Σχοιναράκη – Ηλιάκη Βαγγελιώ, Βουλευτής Νοµού Ηρακλείου 
  
 

Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2000 
 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ι 
 

Α. Θέµα: «Σύγχρονες αντιλήψεις στον τοµέα της πρωτογενούς πρόληψης» 
 

«Ποια είναι η σύγχρονη αντίληψη; Είναι αντίληψη ποιών;» 
 
Βασίλης Πασσάς, Επιστηµονικός διευθυντής του Κέντρου Πρόληψης Ν. Αχαΐας, συντονιστής της 
γραµµατείας του ∆ικτύου  
 

Η λέξη «σύγχρονη» σηµατοδοτεί µια αντίληψη, η οποία αντίληψη αποτελεί µια 
ολοκληρωµένη, τεκµηριωµένη απάντηση σε ένα κοινωνικό πρόβληµα όπως αυτό των ναρκωτικών 
και βεβαίως φιλοδοξεί ότι διαθέτει µια πειστική απάντηση την οποία αναπτύσσει µε την πρωτογενή 
πρόληψη. Ακόµη και αν δεν είναι τόσο ολοκληρωµένη αυτή η σύγχρονη αντίληψη τουλάχιστον θα 
έπρεπε να έχει διανύσει ένα µεγάλο µέρος του δρόµου προς την ολοκλήρωση. 
 Αλλά ποια είναι αυτά τα στοιχεία που συνέθεσαν και συνθέτουν το σύγχρονο της 
αντίληψης; Ποια είναι η σχέση µε το «σύγχρονο» τρόπο ζωής; Έναν τρόπο ζωής που ευνόησε και 
ευνοεί την ανάπτυξη και καθιέρωση της κουλτούρας χρήσης; Μάλλον θα πρέπει να σχετίζεται αλλά 
ελπίζω να µην ταυτίζεται ο «σύγχρονος» τρόπος ζωής µε το σύγχρονο της αντίληψης για την 
πρωτογενή πρόληψη. 
 Φαίνεται λοιπόν ότι πρέπει να αποσυνδέσουµε ότι γενικά η σύγχρονη αντίληψη για την 
πρόληψη είναι οπωσδήποτε θετική όπως και ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής γενικά είναι αρνητικός 
και προωθεί την χρήση. Συνυπάρχουν και το θετικό και το αρνητικό και στην πρόληψη και στον 
τρόπο ζωής. Είναι αναγκαίο και χρήσιµο να συνυπάρχουν και τα δύο. Είναι µια διαλεκτική σχέση 
που βοηθάει να εξελίσσεται η πρόληψη.  
 Σίγουρα η πρόληψη στο µυαλό τουλάχιστον των ανθρώπων που εργάζονται και 
εκπαιδεύονται έχει αποσυνδεθεί από την τροµοκρατία, τον εκφοβισµό ακόµα και από τις 
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αντικειµενικές ενηµερώσεις µε διάφορους τρόπους. ∆υστυχώς όµως, αυτό συµβαίνει σε µικρό 
φάσµα της κοινωνίας.  
 Ας κάνουµε µια αφαίρεση. ∆εν θα ασχοληθούµε µε το µεγάλο µέρος της κοινωνίας που δεν 
το απασχολεί η πρόληψη, και ας δούµε τι συµβαίνει σε δυνάµεις που µε κάποιο τρόπο 
ευαγγελίζονται την ενασχόλησή τους µε την πρόληψη.  

Η συνεχής αύξηση του προβλήµατος κινητοποίησε τους πιο ευαίσθητους κρίκους της 
κοινωνίας να οργανωθούν αυτόµατα και να αντιδράσουν. Το κίνητρο ήταν καθαρά εσωτερικό. 
Υπήρξε όραµα, ενθουσιασµός. Βέβαια έγιναν και λάθη από ελλιπή εκπαίδευση και εµπειρία. ∆εν 
υπήρχαν σηµαντικά στηρίγµατα. 

Τα στηρίγµατα ήρθαν από πολλές πλευρές. Ήρθαν από µερικούς εκπαιδευτικούς φορείς που 
βελτίωσαν την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα στα προγράµµατα πρόληψης. Είναι το 
όφελος του σύγχρονου τρόπου ζωής και το θετικό που υπάρχει στην σύγχρονη αντίληψη για την 
πρόληψη. Πώς ο σηµερινός άνθρωπος θα αυτοκαθοριστεί ως ΠΡΟΣΩΠΟ στην σύγχρονη κοινωνία. 
Αυτή η διαδικασία προϋποθέτει και προκαλεί αλλαγές προσωπικές, κοινωνικές.  
 Το στοιχείο αυτό είναι ένα από τα καθοριστικά στην εξέλιξη της πρόληψης.  
Στηρίγµατα υλικά, οργανωτικά ενδεχοµένως και ηθικά ήρθαν από κύριους εκφραστές του 
«σύγχρονου» κοινωνικού µοντέλου. Του µοντέλου της υπερκατανάλωσης και του κέρδους.  
 Πρώτο και κύρια από το κράτος και τους διαχειριστές αυτού του µοντέλου. Γιατί και αυτούς 
τους ενοχλεί το σύµπτωµα της χρήσης, θέλουν να απαλλαγούν από αυτό ή τουλάχιστον να το 
καλύψουν να µην φαίνεται αλλά δεν θέλουν να αγγίξουν τις βασικές αιτίες οι οποίες θρέφουν αυτό 
το υπερκαταναλωτικό µοντέλο. Έτσι συνειδητά αλλά και ασυνείδητα πιστεύω τις περισσότερες 
φορές δρουν ως δυνάµεις ενός κανονιστικού συστήµατος που στα λόγια στηρίζουν την πρόληψη 
αλλά στην πράξη δρουν µε µια προκρούστεια µέθοδο και φροντίζουν  να περιορίσουν την πρόληψη 
στα πλαίσια του υπάρχοντος µοντέλου µε τελικό αποτέλεσµα να µην πειραχτεί ουσιαστικά το 
µοντέλο. Να γίνει τελικά και η πρόληψη ένα ακόµα καταναλωτικό προϊόν που θα ωφελούνται οι 
διαχειριστές, οι εργαζόµενοι στο χώρο αλλά όχι οι τελικοί αποδέκτες , οι οµάδες στόχου.  
 Είναι µια επαναλαµβανόµενη προσπάθεια κάθε συστήµατος να ενσωµατώνει το καινούριο 
αλλά στην ουσία να είναι µία από τα ίδια, κάτι από τα παλιά.  
 Η διαδικασία που γίνεται αυτό είναι αργή, δύσκολα ορατή αλλά κυρίως σε όλη αυτή τη 
διαδικασία υπάρχει κάποιο κρίσιµο σηµείο όπου µια διαδικασία από προωθητική µεταπίπτει στην 
στασιµότητα ή την παλινδρόµηση. 

∆εν είναι εύκολο για κοινωνικές δυνάµεις άπειρες, µε µικρή εκπαίδευση να αντιληφθούν 
πότε η συνεργασία τους, οι συµβιβασµοί, οι αξιοποιήσεις του συστήµατος θα τους οδηγήσουν στον 
παροπλισµό και στην αναποτελεσµατικότητα. Αν  σε αυτό το θέµα δεν υπάρξει πρόβλεψη και 
πρόληψη θα βρεθούν αυτοί οι κοινωνικοί φορείς να έχουν χάσει την προωθητική τους δύναµη και 
να είναι απογοητευτικά ενσωµατωµένοι στο σύστηµα ή θα απογοητευτούν και θα εγκαταλείψουν 
κάθε προσπάθεια.  
 
Ένα τέτοιο παράδειγµα αποτελεί η περιβαλλοντική εκπαίδευση 
 
Η περιβαλλοντική αγωγή  
 

Από την δεκαετία του ’80 το πρόβληµα του περιβάλλοντος κινητοποίησε εκπαιδευτικούς, 
µαθητές και κοινωνικούς φορείς να αυτοοργανωθούν και µε πολύ µεράκι και ενθουσιασµό να 
κάνουν σηµαντικά πράγµατα στο περιβάλλον. Το Υπουργείο Παιδείας ακολουθώντας τις οδηγίες 
της Ε.Ο.Κ. άρχισε να οργανώνει και να στηρίζει οικονοµικά αυτά τα προγράµµατα. Σε αυτήν την 
οργάνωση έβαλε όρους του συστήµατος και χρησιµοποίησε οικονοµικό κίνητρο για τους 
εκπαιδευτικούς. Υπήρξε για µερικά χρόνια αύξηση των περιβαλλοντικών προγραµµάτων.  
 Σιγά-σιγά όµως οι περιοριστικοί όροι αποθάρρυναν εκπαιδευτικούς µε όραµα. Στη συνέχεια 
σταµατά η χρηµατοδότηση των προγραµµάτων οπότε χάνονται και τα οικονοµικά στηρίγµατα. 
Έτσι πλέον είναι σαφές ότι ευνουχίσθηκε η όλη προσπάθεια και ενσωµατώθηκε στον τρόπο 
λειτουργίας του συστήµατος.  
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 Κάτι ανάλογο γίνεται και µε την πρόληψη. ∆εν θα αναλύσω πώς αντιλαµβάνοµαι αυτήν την 
πορεία. Πιστεύω ότι είναι ένα από τα ζητούµενα αυτού του σεµιναρίου.  
 
Μερικοί τρόποι που χρησιµοποιούνται από το σύστηµα είναι και οι εξής: 
� Θεσµικό πλαίσιο 
� Γραφειοκρατικές διαδικασίες  
� ∆ιαδικασίες ελέγχου 
� Εναλλαγές προσώπων σε υπεύθυνες θέσεις  
� Κοµµατικοποίηση των θέσεων 
� Μη ουσιαστική επίδραση των µάχιµων στελεχών σε αυτούς που καθορίζουν πλέον την 

πολιτική. 
� Σε τελική ανάλυση περιορισµό και εξάλειψη της αυτονοµίας των φορέων πρόληψης. 
 
Τι µπορεί να γίνει; 

∆εν υπάρχει µια συνταγή. Αυτό είναι και καλό και κακό. Ο κάθε φορέας πρέπει να 
ανακαλύψει το δικό του µοντέλο, µε την δική του διαφορετικότητα. Η “ΠΡΟΤΑΣΗ” µέχρι σήµερα 
µέσα από επίπονες προσπάθειες καταφέρνει να διατηρήσει ένα συνεχώς εξελισσόµενο µοντέλο 
όπου παραµένει το κυρίαρχο δικό της στίγµα. Υπάρχει µια συνεχής, κοπιαστική προσπάθεια να 
οριοθετηθεί πού ο κύκλος του δικού της υποσυστήµατος εµπεριέχεται στον κύκλο του συστήµατος, 
και ποιο µέρος µένει αυτόνοµο έξω του συστήµατος και το οποίο αποτελεί και το διαφορετικό, που 
βοηθά στην εξέλιξη.  

Υπάρχει µια συνεχής πάλη, γιατί είναι όπως η διελκυστίνδα, εύκολα µπορεί να 
ενσωµατωθεί όπως και εύκολα µπορεί να αποκοπεί από το σύστηµα αλλά δύσκολα κρατάς την 
ισορροπία.  
 Έχουµε διαµορφώσει µερικές βασικές αρχές οι οποίες συνεχώς εµπλουτίζονται. Είναι ο 
τρόπος λειτουργίας της «ΠΡΟΤΑΣΗΣ». Ως εµπειρία είναι χρήσιµη και για άλλους, όµως, οι άλλοι 
πρέπει να διανύσουν τον δικό τους δρόµο. 
 Για τον κάθε φορέα η πρόληψη αποκτά το δικό της χρώµα που εξαρτάται από το βαθµό 
αυτονόµησης, αυτοοργάνωσης, αυτοκαθορισµού του φορέα. Αυτό αποτελεί την δική του ενέργεια 
για ανάπτυξη.  

Πώς πρακτικά γίνεται αυτό; Αν συµφωνήσουµε ότι χρειάζεται, µπορούµε να βρούµε τον 
τρόπο κατά τις εργασίες αυτού του σεµιναρίου να τον σχεδιάσουµε και να τον προωθήσουµε.  
 
 

«Η φιλοσοφία των Προγραµµάτων Πρόληψης και η ένταξή τους  στην Τοπική 
Κοινότητα. Μια κοινωνιολογική προσέγγιση, βασισµένη στη Συστηµική Θεωρία.» 

 

«Θεωρία Συστηµάτων και χρήση ουσιών» 
 
Γκότσης Ηλίας, Κοινωνιολόγος, Ο.ΚΑ.ΝΑ. 
 

Το φαινόµενο της χρήσης ουσιών είναι ένα πολύπλοκο ζήτηµα, που ανάγεται τόσο στην 
ψυχολογία, στην κοινωνιολογία, στην ανθρωπολογία αλλά και στην πολιτική. Η παρούσα εισήγηση 
είναι µία  προσπάθεια για µία ολιστική προσέγγιση και αποτελεί κυρίως µία πρόταση για 
θεωρητική συζήτηση και όχι ένα σύνολο συµπερασµάτων. 

Ποια είναι η µορφή και τα χαρακτηριστικά της σηµερινής κοινωνίας, ποιες είναι οι αξίες 
της και η κουλτούρα της, ώστε, η χρήση να είναι ένα «φυσιολογικό» φαινόµενο που απλώς 
αναπαράγει τον τρόπο µε τον οποίο η κοινωνία δηµιουργεί σήµερα τους θεσµούς της; Έχει επίσης η 
χρήση µία κοινωνική λειτουργικότητα ώστε να αποτελεί ένα αναγκαίο φαινόµενο, χρήσιµο στην 
σηµερινή πραγµατικότητα; Είναι τέλος οι παρεµβάσεις πρόληψης, µία απάντηση στην εξάπλωση 
του φαινοµένου µε τον τρόπο που αυτές εφαρµόζονται, τους σκοπούς που θέτουν και τις σηµασίες 
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που παράγουν; Η παρούσα εισήγηση αποτελεί κυρίως µία θεωρητική πρόταση ώστε να δοθεί ένα 
ερέθισµα για µία συζήτηση που αφορά όλους όσους εµπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. 

Το βασικό µεθοδολογικό εργαλείο αποτέλεσε η συστηµική προσέγγιση, γιατί µπορεί να µας 
φωτίσει τουλάχιστον για την λειτουργικότητα της χρήσης για το άτοµο και την οικογένεια και µε 
ποιο τρόπο είναι αντίστοιχη µε αυτή που διαπιστώνουµε στο κοινωνικό επίπεδο.Βασιστήκαµε 
κυρίως στην Γενική Θεωρία Συστηµάτων αποδεχόµενοι την αρχή ότι το άτοµο, η οικογένεια, η 
κοινωνία αλλά και κάθε είδους οµάδες, αποτελούν ζωντανά συστήµατα, που βρίσκονται σε 
αλληλεπίδραση µεταξύ τους. Γιατί δεν µπορούµε να ορίσουµε  την χρήση ουσιών  µόνο ως µία 
συµπεριφορά εξ ορισµού προβληµατική, χωρίς να ενδιαφερθούµε για την λειτουργικότητα της και 
για τις σχέσεις που την επηρεάζουν και που επηρεάζονται από την εµφάνισή της. 

Τι σηµαίνει όµως το να ορίζουµε το άτοµο ως ένα ζωντανό και εξελισσόµενο σύστηµα και 
πως προκύπτει αυτή η αλληλεπίδραση µε τα υπόλοιπα συστήµατα; Σύµφωνα µε τον Γ. Βασιλείου: 
«Το Σύστηµα Άνθρωπος το συναπαρτίζουν διεργασίες που οµαδοποιούνται σε βιολογικές, 
ψυχοκοινωνικές, κοινωνικοπολιτιστικές και οικονοµικοκοινωνικές». 

Ήδη από την Μαρξιστική θεωρία γνωρίζουµε την διάκριση µεταξύ της βάσης και του 
εποικοδοµήµατος και πως οι οικονοµικές διεργασίες επηρεάζουν την ιδεολογία και τον πολιτισµό.  

Αυτό που διαφοροποιεί την συστηµική προσέγγιση από την Μαρξιστική δεν είναι ότι δεν 
αποδέχεται τον θεµελιακό χαρακτήρα των οικονοµικών και κοινωνικών διεργασιών. 
Αναγνωρίζοντας όµως την σηµασία του feed back, η συστηµική προσέγγιση υποστηρίζει ότι 
µεταξύ των συστηµάτων υπάρχει µία διαρκής συναλλαγή. Υποστηρίζει ακόµα ότι όχι µόνο η 
κοινωνική εντροπία µεταφέρεται στα υποσυστήµατα άτοµο και κοινωνία αλλά και ότι η 
διαφοροποίηση των ατόµων και οικογενειών µπορεί να µεταλλάξει την κοινωνία. Σε αυτό το 
σηµείο χρειάζεται να διευκρινίσουµε ότι υιοθετούµε το µοντέλο της Γενικής Θεωρίας Συστηµάτων, 
κυρίως προκειµένου να περιγράψουµε την λειτουργικότητα του φαινοµένου και την διεργασία 
µεταξύ των υποσυστηµάτων. ∆ιαφωνούµε ωστόσο µε τις απόψεις των λειτουργιστών όσον αφορά 
στην ικανότητα του συστήµατος να βρίσκεται σε διαρκή ισορροπία. Εάν δεχόµαστε αυτή την 
αντίληψη, τότε η χρήση ουσιών θα θεωρείτο απλά µία δυσλειτουργία του συστήµατος, η οποία θα 
οφειλόταν σε µη φυσιολογικά άτοµα ή σε µη φυσιολογικές διαδικασίες εξέλιξης. 

Αντίθετα πιστεύουµε ότι η χρήση ουσιών είναι αποτέλεσµα αντιθέσεων και συγκρούσεων 
µέσα στο κοινωνικό σύστηµα και ότι µέσα από την αλλαγή των κοινωνικών δοµών και των 
κοινωνικών σχέσεων, είναι πιθανό να έχουµε µείωση του φαινοµένου.Με βάση τα παραπάνω έχει 
ενδιαφέρον να δούµε περιληπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά των οικονοµικών και κοινωνικών 
διεργασιών που συµβαίνουν σήµερα στο υπερσύστηµα. 

Όσον αφορά στις οικονοµικές διεργασίες, χαρακτηρίζονται από έντονα ανταγωνιστικά 
στοιχεία. Οι σκοποί και οι αξίες είναι επικεντρωµένες στην επίτευξη του ατοµικού συµφέροντος 
και υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός ατόµων που στερείται την ικανοποίηση των βασικών αναγκών.  

Όσον αφορά στις κοινωνικές διεργασίες,  τα κυρίαρχα στοιχεία είναι η τάση για κατάργηση 
της κοινότητας στα πλαίσια της παγκοσµιοποίησης, η ασάφεια για το ποια ακριβώς είναι και αν 
ακόµα υπάρχει κοινή συλλογική ταυτότητα. Είναι επίσης η ανεξέλεγκτη ροή των πληροφοριών που 
συνδυάζεται µε µία αύξηση της πολυπλοκότητας στην οργάνωση του συστήµατος, η εξαφάνιση 
παραδοσιακών σκοπών και η συνύπαρξη παλαιών και νέων οικοθεωριών, η επικράτηση του 
ατοµικού έναντι του κοινωνικού, καθώς και η επικράτηση µίας κατάστασης ανοµίας. 

Γνωρίζουµε ότι οι οικογένειες των χρηστών είτε είναι κλειστά συστήµατα µε άκαµπτα όρια 
και ιεραρχία και ακαµψία στην επεξεργασία της πληροφορίας, είτε είναι απολύτως ανοιχτά χωρίς 
καθόλου όρια και ιεραρχία µε ασαφείς αξίες και αδυναµία να επεξεργαστούν τις πληροφορίες που 
κυριολεκτικά εισρέουν από παντού. 

Αυτού του τύπου οι οικογένειες όµως δεν είναι ανεξάρτητες από το κοινωνικό περιβάλλον. 
Η οικογένεια ως θεσµός αντανακλά κάθε φορά το επίπεδο της κοινωνικής οργάνωσης, αναπαράγει 
την επικρατούσα ιδεολογία και τους µηχανισµούς εξουσίας όπως αυτοί διαµορφώνονται στο 
κοινωνικό επίπεδο. Στη σύγχρονη κοινωνία συνυπάρχουν παραδοσιακές και σύγχρονες αξίες και 
ρόλοι, µε αποτέλεσµα η πολυπλοκότητα να συνυπάρχει µε  παραδοσιακές µορφές οργάνωσης.Η 
δυσκολία να επεξεργαστεί το άτοµο ή η οικογένεια τις νέες πληροφορίες, να καθιερώσει 
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λειτουργικά τους ρόλους και τους κανόνες συµπεριφοράς που θέτει η νέα πραγµατικότητα, να 
προσαρµόσει τις παραδοσιακές αξίες, οδηγεί σε δυσκολίες ένταξης και σε δυσλειτουργία του 
συστήµατος.  

Στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο η δυσκολία αυξάνει καθώς οι οµάδες αντιλαµβάνονται τις 
αλλαγές όχι µέσα από ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο και σκοπό αλλά µέσα από την ιδιαίτερη 
ταυτότητα τους. Η δυσκολία µεγεθύνεται καθώς µε τα µέσα που υπάρχουν για την κυκλοφορία των 
πληροφοριών,διαρκώς εµφανίζονται υποοµάδες µε ιδιαίτερη υποκουλτούρα. .Αυτό αποτελεί ένα 
επιπλέον εµπόδιο στην δηµιουργία µιας νέας κοινής ταυτότητας.   

Εάν θυµηθούµε το επιχείρηµα των κονστροκτουβιστών ότι η υποκειµενικότητα στον τρόπο 
που αντιλαµβανόµαστε την πραγµατικότητα είναι το ίδιο σηµαντική µε την πραγµατικότητα, 
καταλαβαίνουµε την δυσκολία ύπαρξης κοινής ταυτότητας.  
  Υποστηρίζουν επίσης ότι εκτός της πραγµατικότητας και του περιεχοµένου που εκφράζει, 
τεράστια σηµασία έχουν τα σύµβολα που παράγονται όπως και αν αυτά ονοµάζονται (φιλοσοφικές 
αρχές, κοσµοθεωρία, ιδεολογία κ.τ.λ.) 
 
Αιτιολογικοί παράγοντες 

 
 Είναι γνωστό ότι από τους αρχαίους χρόνους υπάρχει αυτό το φαινόµενο, κυρίως ως 

τελετουργική διαδικασία ή συχνά ως διαδικασία µάθησης µέσω της εµπειρίας και απόκτησης 
εσωτερικής γνώσης.Είναι επίσης γνωστό ότι το φαινόµενο συνεχίζει να υπάρχει και να εµφανίζεται 
σε διαφορετικές χρονικές περιόδους,κάθε φορά για διαφορετικούς λόγους. Ποτέ όµως η χρήση 
ουσιών δεν πήρε την διάσταση που έχει σήµερα, τόσο όσον αφορά στην έκτασή της, όσον και όσο 
αφορά στην λειτουργικότητά της και τις συνέπειές της στις κοινωνικές σχέσεις.. Αυτό το γεγονός 
ότι δηλαδή δεν µπορούµε να µιλήσουµε για ένα ιστορικά κοινό φαινόµενο χρήσης, αλλά κάθε φορά 
υπάρχει µία αντιστοιχία µε τον πολιτισµό και την κουλτούρα της κοινωνίας αποτελεί επίσης 
ερέθισµα για την παρούσα εισήγηση. 

Θα πρέπει βέβαια να διευκρινιστεί ότι ακόµα και στον ίδιο πολιτισµό, το φαινόµενο της 
χρήσης δεν έχει την ίδια µορφή. Πιστεύουµε ότι αυτό εξαρτάται όχι µόνο από την προσωπικότητα 
του χρήστη, τις προσδοκίες και τους λόγους για τους οποίους χρησιµοποιεί την ουσία, αλλά και 
από την οµάδα στην οποία ανήκει.Εξαρτάται επίσης από την ουσία που χρησιµοποιεί καθώς και 
από το εάν η χρήση είναι περιστασιακή ή µόνιµη. Μπορούµε σχηµατικά να µιλήσουµε για τις εξής 
µορφές που παίρνει το φαινόµενο της χρήσης. 
Α. Η χρήση σαν ένας τρόπος διαφυγής από την πραγµατικότητα. 
Β. Η χρήση µία διαδικασία αναζήτησης εσωτερικής γνώσης 
Είναι γνωστό ότι στη δεκαετία του 1960, τα µουσικά και νεολαιίστικα  κινήµατα ανέπτυξαν µια 
φιλοσοφία σύµφωνα µε την οποία, οι ουσίες µπορούν να  αποτελούν το µέσο για την απόκτηση 
µιας βαθύτερης γνώσης για τον εαυτό. 
Γ. Η χρήση ως µέσο διασκέδασης.  

Ο στόχος είναι κυρίως η επίτευξη µίας προσωρινής ευφορίας  
Συνολικά πάντως µπορούµε µε βάση την βιβλιογραφία να αναφερθούµε σε τρεις µεγάλες 

κατηγορίες χρηστών. 
� Οι χρήστες στους οποίους η εξάρτηση είναι καθολική και τους θέτει ολοκληρωτικά στο 

περιθώριο, καθορίζοντας τον τρόπο ζωής τους.  
� Οι χρήστες στους οποίους ναι µεν η εξάρτηση έχει εγκαθιδρυθεί αλλά συνεχίζουν να είναι 

κοινωνικά ενταγµένοι και δεν ζουν στο περιθώριο. 
� Στους χρήστες στους; οποίους η  εξάρτηση δεν εγκαθιδρύεται και παραµένουν στην 

περιστασιακή χρήση.  
Όσον αφορά στους αιτιολογικούς παράγοντες που συνδέονται µε την χρήση, παρά το ότι 

ορθά έχει εγκαταλειφθεί η διαµάχη µεταξύ των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστηµών  για το 
εάν τα αίτια είναι κοινωνικά ή ψυχολογικά, καθώς και ότι ορθά αποδεχόµαστε την διαπλοκή των 
αιτιών, µπορούµε να µιλήσουµε για ορισµένους αιτιολογικούς παράγοντες που συνδέονται µε την 
χρήση. Ανάλογα µε το ποιος παράγοντας είναι καθοριστικός, το φαινόµενο µπορεί να πάρει µία 
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από τις παραπάνω µορφές. Σε κάθε περίπτωση όµως υπάρχει µία διαπλοκή των παραγόντων που θα 
αναφέρουµε στη συνέχεια. 

Οι παράγοντες που σχετίζονται αιτιολογικά µε την χρήση αναφέρονται  σε τρία επίπεδα: 
Στο ατοµικό, στο µικροκοινωνικό (οικογενειακό) και στο µακροκοινωνικό (κοινωνικό). 
Συνοπτικά αυτά τα επίπεδα περιλαµβάνουν τα εξής: 
 
Ατοµικό Επίπεδο: 
� Βιολογικές διαταραχές. Στην διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται µελέτες που υποστηρίζουν ότι η 

χρήση µπορεί να λειτουργήσει «καλυπτικά» σε ψυχιατρικές διαταραχές. Έντονοι και χρόνιοι 
σωµατικοί πόνοι, είναι επίσης πιθανό να οδηγήσουν σε έναρξη της χρήσης. Βιολογικές µελέτες 
διερευνούν την πιθανότητα η χρήση να συνδέεται σε ορισµένες περιπτώσεις µε την παραγωγή 
σε χαµηλό επίπεδο των ενδογενών οπιοειδών ουσιών στον οργανισµό. 

� Χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Πολλές µελέτες συνδέουν την χρήση ουσιών µε τα 
ψυχολογικά χαρακτηριστικά του ατόµου. Στοιχεία όπως η χαµηλή αυτοεκτίµηση,ο υψηλός 
βαθµός άγχους, η κατάθλιψη, η ανάγκη για συναισθηµατική εξάρτηση, η δυσκολία αντοχής 
στην µαταίωση, είναι πιθανό να οδηγήσουν αρχικά στον πειραµατισµό µε τις ουσίες και στην 
συνέχεια σε εγκαθίδρυση της εξάρτησης. 

� Γενετικά χαρακτηριστικά. Αναφερόµαστε κυρίως στη χρήση αλκοόλ. 
� Μαθησιακοί παράγοντες. Είναι πιθανό η χρήση να προέρχεται ως αποτέλεσµα µίας µαθησιακής 

διαδικασίας στην οποία η ανακούφιση µέσω των ουσιών είναι χαρακτηριστικό στοιχείο. 
 
Οικογενειακό Επίπεδο: 
 Η δυσλειτουργία στην οικογένεια και η λανθασµένη διαπαιδαγώγηση συνδέονται µε την 
ανάπτυξη αντικοινωνικής συµπεριφοράς και την χρήση ουσιών. Στις οικογένειες των χρηστών 
συναντάµε συχνά γονείς χρήστες ουσιών ή µε εξαρτητική συµπεριφορά. Οι οικογένειες των 
χρηστών χαρακτηρίζονται από: 
� Ασάφεια στα όρια και την ιεραρχία 
� Ακαµψία στα όρια  
� Παράδοξη επικοινωνία 
� Τριγωνοποιήσεις στο οικογενειακό σύστηµα 
� Συναισθηµατική απουσία του ενός εκ των δύο γονέων και περιθωριοποίηση του άλλου. 
 
Κοινωνικό Επίπεδο: 
� Περιβαλλοντικές επιδράσεις. Από την βιβλιογραφία διαπιστώνουµε πως στοιχεία όπως οι 

γρήγορες πολιτισµικές και κοινωνικές µεταβολές, η οικονοµική ύφεση, η διαθεσιµότητα της 
ουσίας, η αποµάκρυνση από την φυσική ζωή, η κρίση των κοινωνικών και ηθικών αξιών, η 
υπέρµετρη κατανάλωση, συνδέονται µε την χρήση ουσιών. 

� Πολιτιστικές επιδράσεις. Η αποδοχή της κουλτούρας της χρήσης, η διαφήµιση έµµεση ή άµεση 
των ουσιών, οι κυρίαρχες κοινωνικές στάσεις και τα πρότυπα που προβάλλονται, είναι στοιχεία 
που επίσης συνδέονται µε την χρήση. 

� Ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον-Συναναστροφές.  
− Ο τρόπος και η οργάνωση του σχολικού συστήµατος, και ο ρόλος του ως προς την 

διαπαιδαγώγηση των εφήβων, είναι σηµαντικό στοιχείο για τις στάσεις και τις 
συµπεριφορές που αυτοί θα υιοθετήσουν. 

− Η επίδραση της οµάδας των οµότιµων επίσης είναι σηµαντική. 
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ασάφεια στους ρόλους και τους σκοπούς 
Αδιαφοροποίητο Εγώ 
Ασάφεια στα όρια 

∆υσκολία κατανόησης συναισθηµάτων 
 

 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 
∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Εξαφάνιση τοπικών / εθνικών πολιτισµών 
Έλλειψη συλλογικής ταυτότητας 

Κυριαρχία στη φύση 
Κυριαρχία µαζικής κουλτούρας 

Παιδεία προσανατολισµένη στην παραγωγή 
Κοινωνική ετερονοµία / Έλλειψη 

συµµετοχικών θεσµών 
Σύγκρουση οικοθεωριών 

Ασάφεια στη λειτουργία του θεσµού της 
οικογένειας 

  
 

 
 

 
 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 
∆ιάσταση µεταξύ σωµατικών και 
συναισθηµατικών αναγκών 

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Οικονοµική ανισότητα 

Κυριαρχία του ανταγωνισµού 
Ανεργία – οικονοµική περιθωριοποίηση 

Οικονοµική ολιγαρχία 
 

 

 

∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ 
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Η χρήση ως προσπάθεια διαφοροποίησης – αναζήτησης ταυτότητας 
 

 Σύµφωνα µε τις έρευνες που υπάρχουν η ηλικία έναρξης της χρήσης είναι η εφηβεία. Ο 
έφηβος στην προετοιµασία του για την ενήλικη ζωή προσπαθεί να διαφοροποιηθεί από τους γονείς 
του, πολύ συχνά και από την υπόλοιπη κοινωνία και να σχηµατίσει την δική του ταυτότητα. 
 Όπως αναφέρει ο Μπόουεν το διαφοροποιηµένο άτοµο αποµακρύνεται από τη 
συναισθηµατική συγχώνευση του οικογενειακού συστήµατος και µπορεί να ελέγχει τις σκέψεις και 
τα συναισθήµατά του. 

Η  διαφοροποίηση συνδέεται άµεσα µε την έννοια της αυτονοµίας. 
Σύµφωνα µε το λεξικό της ελληνικής γλώσσας αυτόνοµος είναι αυτός που διοικείται µε 

δικούς του νόµους. Ο ορισµός θέτει από την αρχή ένα βασικό ερώτηµα: Σε ποιο βαθµό αυτό 
διοικείται κάποιος, πως ανακαλύπτει τους δικούς του νόµους ή πώς τους εφευρίσκει;  

Ο Κ. Καστοριάδης θέτει ως πρώτο βήµα για την εξήγηση του ορισµού της ατοµικής 
αυτονοµίας, την ερµηνεία του Φροϋδικού όρου «Όπου ήταν Αυτό, πρέπει Εγώ να γίνω». Η 
ανάδυση του Εγώ δεν σηµαίνει ότι θα σταµατήσουν να υπάρχουν οι ενορµήσεις και οι επιρροές 
τους, αλλά ότι η συνείδηση θα είναι η αρχή της λήψης των αποφάσεων. Πώς όµως παράγονται οι 
σηµασίες των ενστίκτων και των παρορµήσεών µας;  

Είναι οι κοινωνικοί και οικογενειακοί µύθοι, οι προσδοκίες της κοινωνίας και της 
οικογένειας πριν ακόµα γεννηθούµε, και αφού γεννηθούµε, είναι οι απαιτήσεις των άλλων, είναι η 
ίδια η ιστορία που παράγει αυτές τις σηµασίες. 

Σε κάθε περίπτωση λοιπόν εάν πρόκειται να αµφισβητήσω την ρύθµιση των νόµων µου από 
τους άλλους, θα πρέπει να ξεκινήσω µε την αντίθεσή µου στην ρύθµιση που γίνεται ασυνείδητα και 
που εµπεριέχει  τον λόγο και την συνείδηση των άλλων. 
  Αυτό στο οποίο αναφερόµαστε είναι κυρίως η συνειδητοποίηση του γεγονότος της 
κυριαρχίας του λόγου των άλλων. Το να καταλάβει το άτοµο ότι υπάρχει σε σχέση µε τους άλλους 
ως τµήµα των άλλων, οι οποίοι είναι επίσης και τµήµα του ιδίου και ότι αυτή η σχέση είναι διαρκής 
και ατελείωτη. 

Ο λόγος του υποκειµένου ως αυτόνοµος λόγος, αρνείται τον λόγο των άλλων έως ότου τον  
αναγνωρίσει ως τέτοιον και τον αποδεχθεί συνειδητά ή έως ότου τον θεωρήσει συνειδητά, ως δικό 
του πλέον. 

Αυτό είναι µία συνεχιζόµενη αναζήτηση, στην οποία το υποκείµενο είναι σε µία άλλη 
σχέση µε τον εαυτό του, και µε τους άλλους. Μία αναζήτηση, στην οποία  αναγνωρίζει τα δικά του 
συναισθήµατα, προσδιορίζει τα δικά του θέλω σε σχέση µε τις προσδοκίες των άλλων, αναγνωρίζει 
τελικά τον εαυτό του τόσο ως σύστηµα, όσο και ως υποσύστηµα. 

Η αναγνώριση σηµαίνει ότι το άτοµο ξαναδίνει νόηµα στον λόγο των άλλων, 
ξαναδηµιουργεί το περιεχόµενο των σχέσεων του, κατανοεί τις σηµασίες που παράγονται από αυτό, 
δηµιουργεί µία νέα ιστορικότητα. 

Εάν αναφέρθηκα τόσο διεξοδικά στον όρο αυτονοµία, είναι γιατί πιστεύω πως η έλλειψη 
και η αναζήτησή της αποτελεί κεντρικό σηµείο στο να συνδέσει κανείς την σηµερινή κοινωνική 
οργάνωση και την χρήση ουσιών. 

Η χρήση ουσιών στην εφηβεία, αποτελεί, αρχικά µία προσπάθεια διαφοροποίησης από το 
οικογενειακό σύστηµα, µία προσπάθεια για αναζήτηση ταυτότητας, και απόκτησης αυτονοµίας και 
σε µία δεύτερη φάση µία προσπάθεια διαφοροποίησης από το κοινωνικό σύστηµα και τις κυρίαρχες 
αξίες του. Αυτή η  προσπάθεια στρέφεται ενάντια σε όλους όσους δεν είναι ή δεν προσφέρουν τα 
απαραίτητα πρότυπα για δηµιουργία ταυτότητας, και δε διευκολύνουν την προσπάθεια του εφήβου 
προς την σταδιακή αυτονόµησή του. Εάν η κοινωνία ή η οικογένεια αδυνατεί να προσφέρει 
ελκυστικά πρότυπα, εάν τα πρότυπά τους αποτελούν απλώς µία έκφραση ή µία επικύρωση της 
κοινωνίας του θεάµατος και προσφέρονται όχι ως πραγµατικά πρόσωπα αλλά ως εικόνες, είτε 
τηλεοπτικές είτε ψηφιακές, τότε η χρήση µετατρέπεται σε ένα επαναστατικό µέσο για την 
απόρριψη των κυρίαρχων  αξιών και του µοντέλου ζωής.  
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Ας θυµηθούµε εξ’ άλλου ότι στην εφηβεία η κοινωνικοποίηση ασκείται κύρια από την 
οµάδα των οµότιµων, που υποκαθιστά την γονεϊκή επίδραση και ότι ο έφηβος επηρεάζεται 
σηµαντικά από τις τάσεις που επικρατούν στον κόσµο της εφηβείας. 

Πολύ συχνά στην εφηβεία, υπάρχει επίσης η τάση για ανταγωνισµό και έντονη απόρριψη 
του κόσµου των ενηλίκων. Αυτή η τάση είναι  έντονη όταν ο έφηβος νοιώθει αποκλεισµένος από 
το µέλλον που του επιφυλάσσουν οι ενήλικες. Αν σκεφτούµε αυτό το µέλλον δεν θα βρούµε πολλά 
ελκυστικά σηµεία. Πλάι στις δυνατότητες που ανοίγει η ανάπτυξη της τεχνολογίας, υπάρχει µία 
αβεβαιότητα για την εργασία, υπάρχει επίσης µία πληθώρα διπλών µηνυµάτων που δίνονται από 
τους θεσµούς. Επιπλέον η κοινωνία συχνά θέτει τους εφήβους στην ίδια θέση που οι 
δυσλειτουργικές οικογένειες θέτουν το µέλος τους που αναλαµβάνει να εκφράσει την κρίση τους. 
Αναλαµβάνουν δηλαδή οι έφηβοι να εκφράσουν την κοινωνική κρίση επειδή οι ενήλικες  
προσποιούνται ότι δεν υπάρχει ή επειδή ακόµα και όταν την αναγνωρίζουν δεν κάνουν ενέργειες 
που θα οδηγούσαν σε αλλαγή.  

Αντιµέτωπος ο έφηβος µε αυτό τον κόσµο των ενηλίκων δυσπιστεί και δεν έχει την 
δυνατότητα ή δεν καταφέρνει να ταυτιστεί ικανοποιητικά µε τα πρότυπα που διαπαιδαγωγήθηκε. 
Σε αυτή την περίπτωση επιλέγει αντεστραµµένα αρνητικά πρότυπα. 

Τα πρότυπα που βρίσκονται σε αντίθεση µε τα κυρίαρχα  προσφέρονται από οµάδες που 
εκφράζονται µέσα από νεανικές κουλτούρες, στις οποίες η χρήση παίζει ένα ιδιαίτερο ρόλο. 
Σήµερα που η επίδραση των οµάδων που εκφράζουν ένα συνειδητό αίτηµα αλλαγών ή ανατροπών 
στην ισχύουσα κοινωνική δοµή έχει µειωθεί δραστικά, η επίδραση της κουλτούρας της χρήσης έχει 
αυξηθεί . 

Σε ένα απόσπασµα από την λογοτεχνία ο Irving Wells, χρήστης ουσιών για πολλά χρόνια, 
θέτει το θέµα ως εξής: «Η κοινωνία έχει εφεύρει µία παράξενη και µπερδεµένη λογική για να 
απορροφήσει και να αλλάξει την συµπεριφορά των ανθρώπων που έχουν βγει από το ρεύµα. 

Ας υποθέσουµε ότι γνωρίζεις όλα τα υπέρ και τα κατά, ότι ξέρεις πως η ζωή σου θα είναι 
σύντοµη, ότι έχεις τα λογικά κ.τ.λ. αλλά και πάλι θέλεις να κάνεις χρήση ναρκωτικών. ∆εν θα σε 
αφήσουν να το κάνεις. ∆εν θα σε αφήσουν γιατί θα το δουν σαν σηµάδι της αποτυχίας τους. Το 
γεγονός ότι πολύ απλά διάλεξες να απορρίψεις οτιδήποτε έχουν να σου προσφέρουν. ∆ιάλεξε εµάς, 
διάλεξε την ζωή, διάλεξε να ξεπληρώσεις την υποθήκη, διάλεξε να κάθεσαι σ’ ένα καναπέ 
βλέποντας τηλεπαιγνίδια που σου διαλύουν το νου και σου ρουφάνε το πνεύµα. Χλαπακιάζοντας τα 
σκουπίδια για φαγητό… 

∆ιάλεξε το µέλλον. ∆ιάλεξε τη ζωή. Αλλά για ποιο λόγο θα ήθελα να διαλέξω κάτι τέτοιο;» 
(Irving Wells – Trainspotting) 

Έτσι ενώ φαινοµενικά ο εξαρτηµένος αρθρώνει ένα απελευθερωτικό λόγο, οδηγείται στην 
παθητικότητα της εξάρτησης. Αντί να εξεγερθεί όπως επιθυµεί ενάντια στην κοινωνία εξελίσσεται 
σε αµέτοχο καταναλωτή ουσιών και αντί να καταφέρει να διαφοροποιηθεί από το οικογενειακό 
σύστηµα οδηγείται σ’ αυτό που ο Stanton ονοµάζει «ψευδο-ατοµίκευση» Η αυταπάτη της 
ανεξαρτησίας είναι πάντοτε παρούσα γιατί αντίθετα από άλλες οµάδες «συµπτωµάτων» οι χρήστες 
έχουν πάντοτε την εναλλακτική λύση να καταφύγουν στην οµάδα µε την υποκουλτούρα που 
αναφέραµε (Stanton).Στην πραγµατικότητα ο χρήστης δεν αυτονοµείται ποτέ, ακόµα και µε την 
τρέχουσα σηµασία του όρου, αφού σε  κάθε δυσκολία που αντιµετωπίζει επιστρέφει στην 
οικογένεια. 
 
Η χρήση ως διαδικασία µύησης 

 
Σε άµεση συνάρτηση µε τη διαδικασία αναζήτησης ταυτότητας βρίσκεται η 

λειτουργικότητα της χρήσης ως µία µυητική διαδικασία, που εισάγει τον έφηβο στον κόσµο των 
ενηλίκων. 

Η µύηση έχει δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση υπάρχει ένας τελετουργικός θάνατος της µέχρι 
τότε προσωπικότητας. Στη δεύτερη φάση υπάρχει µία τελετουργική αναγέννηση κατά την οποία ο 
µυηµένος αποκτά καινούργια ταυτότητα (Λ. Ζιώγα: Τοξικοµανία η αποτυχηµένη µύηση. 
Περιοδικό: «Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ», Επιθεώρηση ψυχανάλυσης και ανθρωπιστικών µηχανισµών», 
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Τεύχος 3, Φεβρουάριος 1997). Η µύηση είναι µία διαδικασία η οποία λαµβάνει χώρα κατά την 
εφηβική ζωή να αποκτήσει τις ικανότητες που χαρακτηρίζουν τον ενήλικο. Να αποκτήσει δηλαδή 
την δική του ηθική, τις δικές του αξίες, το δικαίωµα επιλογής των συντρόφων του ( Κ. Μάτσα: 
«ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ»,Ο τοξικοµανής στο ρόλο του εξιλαστήριου θύµατος, Τετράδια 
Ψυχιατρικής, Τεύχος 45). 

Στις παραδοσιακές κοινωνίες οι τελετές µύησης σήµαιναν κύρια µία δεύτερη διαδικασία 
γέννησης συµπληρωµατική προς την πρώτη. Αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει σήµερα καθώς οι 
τελετουργίες µύησης έχουν εξαφανιστεί, τουλάχιστον σ’ ένα ορατό επίπεδο.  

Οι τελετουργικές διαδικασίες που λειτουργούν στη µεταµοντέρνα κοινωνία έχουν χάσει το 
κύρος τους (π.χ. ο γάµος) και θυµίζουν περισσότερο γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

Στις πρωτόγονες κοινωνίες η µύηση γινόταν µε ένα µαζικό τελετουργικό τρόπο, στην οποία 
πολλές φορές η χρήση της ουσίας έπαιζε σηµαντικό ρόλο, καθώς συχνά ήταν το µέσο µε το οποίο 
προσδιδόταν ο µαζικός χαρακτήρας της διαδικασίας µύησης. Η χρήση ήταν όµως ελεγχόµενη και 
δεν ξέφευγε από τα όρια της τελετουργικής διαδικασίας. 

Παρατηρούµε ότι σήµερα σ’ ένα µεγάλο βαθµό η χρήση των ουσιών χρησιµεύει ακόµα σε 
µυητικές διαδικασίες, έχει χάσει όµως τον ελεγχόµενο χαρακτήρα που είχε στο παρελθόν. 

Η χρήση γίνεται µέσα σε κλειστές οµάδες, µε ειδικό λεξιλόγιο και µε τρόπο που θυµίζει 
ιεροτελεστία..Ταυτόχρονα η δοκιµή της ουσίας θυµίζει µία ηρωική διαδικασία, είναι όπως ήδη 
έχουµε αναφέρει σηµάδι δύναµης και απελευθέρωσης. Ιδιαίτερα για το ανδρικό φύλο πρέπει να 
θυµηθούµε τη σηµασία που δίνει ο R. BLY για την δηµιουργία ανδρικής ταυτότητας στη 
διαδικασία της µύησης (R. BLY: «Αναζητώντας τον Άνδρα» και να συνδέσουµε την πρώτη δοκιµή 
της ουσίας µε την επιβεβαίωση της ανδρικής ταυτότητας).Από τα ερευνητικά δεδοµένα εξ’ άλλου 
προκύπτει ότι τα αγόρια δοκιµάζουν ουσίες σε πολύ µεγαλύτερο αριθµό από τα κορίτσια. Η έναρξη 
της χρήσης γίνεται επίσης όπως έχουµε αναφέρει στην ηλικία της εφηβείας όπου ο έφηβος 
βρίσκεται σε διαδικασία αποχωρισµού από την οικογένεια. Στην περίπτωση όµως που είναι από 
κοινού δύσκολος ο αποχωρισµός, τότε είναι πιθανό η µύηση στην εφηβεία να γίνει µέσω της 
δοκιµής της χρήσης. Οι ουσίες θα λειτουργήσουν βοηθητικά ως υποκατάστατο στο να πενθήσει ο 
έφηβος την πρώτη φάση της µύησης που είναι ο «θάνατος» της έως τώρα προσωπικότητάς του. 

Θα λειτουργήσουν επίσης βοηθητικά,για να απαλύνουν την αγωνία που έχει η προσπάθεια 
του έφηβου,στο χτίσιµο και την επιλογή της ταυτότητάς του. 
 
Η εξάρτηση ως σύµπτωµα στο οικογενειακό και κοινωνικό σύστηµα 

 
Ένας σηµαντικός µηχανισµός, ο οποίος συχνά τίθεται σε λειτουργία στο οικογενειακό 

σύστηµα των εξαρτηµένων είναι η οµοιόσταση.  
Στις περιπτώσεις που η οικογένεια απειλείται από αλλαγές είναι δυνατό να διατηρήσει την 

ισορροπία της µε το να αναγνωρίζει ένα µέλος της ως ασθενή. Μία περίοδος του κύκλου ζωής που 
η οικογένεια απειλείται, η περίοδος της εφηβείας, κατά την οποία πρέπει να προχωρήσει σε 
αλλαγές και να ενισχύσει την αυτονόµηση του εφήβου µε στόχο την σταδιακή αποµάκρυνση του 
από το οικογενειακό περιβάλλον. Τι συµβαίνει όµως όταν ούτε ο έφηβος, ούτε η οικογένεια 
αντέχει τον αποχωρισµό; Το σύµπτωµα της τοξικοµανίας είναι πιθανό να εµφανιστεί ως µία 
παράδοξη λύση . 

Γνωρίζουµε εξάλλου ότι οι οικογένειες των εξαρτηµένων έχουν ισχυρούς οικογενειακούς 
µύθους.   

Σύµφωνα µε τον Α. Φερέιρα (Οικογενειακός µύθος και οµοιόσταση: Αρχές Γενικής 
Ψυχιατρικής 1963 – Από το βιβλίο «Η Οικογένεια του Τοξικοµανή», έκδοση Παλλάδα 1982), ο 
οικογενειακός µύθος ορίζεται ως εξής: 
 «Ο οικογενειακός µύθος εκφράζει τις µοιρασµένες συµφωνίες που αφορούν ταυτόχρονα τα 
µέλη µίας οικογένειας και τις σχέσεις τους. Αυτές οι συµφωνίες πρέπει να γίνουν δεκτές εκ των 
προτέρων παρά τις εµφανείς παραποιήσεις τους. Ο οικογενειακός µύθος προκαθορίζει τους ρόλους 
και τις αρµοδιότητες των µελών της οικογένειας στις αµοιβαίες συναλλαγές τους. Αν και οι ρόλοι 
αυτοί και οι αρµοδιότητες είναι ψεύτικοι και ουτοπιστικοί, γίνονται δεκτοί από τον καθένα σαν 
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κάτι το ιερό, ένα είδος ταµπού που ακόµα δεν µπορεί να ελέγξει και ακόµα λιγότερο να 
παραβιάσει. Το άτοµο, ειδικά αυτό που υποφέρει περισσότερο από το µύθο, θα αντιταχθεί µε όλες 
του τις δυνάµεις σ’ αυτή την αλήθεια. Έτσι µε το να αρνηθεί ακόµα και να αναγνωρίσει την ύπαρξη 
αυτής της αλήθειας, θα κάνει ό,τι µπορεί για να διατηρήσει άθικτο τον οικογενειακό µύθο και αυτό 
γιατί ο µύθος εξηγεί τις συµπεριφορές των ατόµων της οικογένειας αλλά κρύβει ταυτόχρονα και τις 
αιτίες». 
 Στην περίπτωση λοιπόν που ο χρήστης έφευγε από την οικογένεια µε ένα υγιή τρόπο, 
διεκδικώντας την έξοδό του από τον οικογενειακό µύθο αυτό θα σήµαινε καταστροφή του µύθου. 
 Με το να αυτοχαρακτηριστεί όµως «άρρωστος» και η οικογένεια να τον δεχτεί ως τέτοιο 
µετατρέπεται σε εξιλαστήριο θύµα καθώς και σε αποδιοποµπαίο τράγο. Με αυτό τον τρόπο η 
οικογένεια συσπειρώνεται και γίνεται ακόµα περισσότερο άκαµπτο και κλειστό σύστηµα.Η 
οικογένεια υιοθετεί ανεπιφύλακτα αυτό που ο Jork Young ονοµάζει µηχανισµό διεύρυνσης του 
συµπτώµατος. Σύµφωνα µε τον Young, το κοινωνικό σύνολο πυροδοτεί στον τοξικοεξαρτηµένο 
την τάση να εµπλακεί στον ρόλο του «ασθενούς» και την επακόλουθη αποποίηση της ευθύνης που 
αυτός έχει. «Ο τοξικοεξαρτηµένος δέχθηκε παθητικά από την κυρίαρχη κουλτούρα το ρόλο του 
ασθενούς. Εγώ όµως θα αντέτεινα ότι η παθητικότητά του είναι ψεύτικη, επειδή αυτός ο ρόλος 
επιλέγεται, κατά κάποιο τρόπο, από τον εξαρτηµένο για τα πλεονεκτήµατά του και όχι επειδή είναι 
ένα πεπρωµένο βλαβερό και αναπόφευκτο. Το πιο συγκλονιστικό στοιχείο όµως αυτού του ρόλου 
είναι ότι πρόκειται για µύθο που τροφοδοτείται από τις ελπίδες και τις επιβεβαιώσεις της κοινωνίας 
και τείνει να γίνει µία πραγµατικότητα από την οποία ο τοξικοεξαρτηµένος είναι ολοένα και πιο 
δύσκολο να απελευθερωθεί». 
 Ο µηχανισµός της διερεύνησης συνοψίζεται στο ακόλουθο σχήµα: 
αρχικό πρόβληµα 
  ⇓⇓⇓⇓ 
χρήση του ναρκωτικού                                    κοινωνική αντίδραση: 
ως λύση στο πρόβληµα                                  επιβολή του ρόλου του ασθενούς 
  ⇓⇓⇓⇓ 
αποδοχή του ρόλου      ⇓⇓⇓⇓ 
  ⇓⇓⇓⇓ 
αποποίηση της ευθύνης 
             ⇓⇓⇓⇓                                                               επιβεβαίωση του ρόλου 
αύξηση της χρήσης της ουσίας          ⇒⇒⇒⇒               του ασθενούς 
 

Ανάλογα συµπτώµατα µε αυτά που εντοπίσαµε στο οικογενειακό σύστηµα, εκφράζονται 
και στο κοινωνικό. 

Οι ρόλοι του ασθενούς και του αποδιοποµπαίου τράγου χρησιµοποιούνται ιστορικά από την 
κοινωνία προκειµένου να προστατέψει τους κοινωνικούς µύθους, να καλύψει τις κρίσεις που 
εµφανίζονται και να ενισχύσει την συλλογική ταυτότητα. 

Σε κάθε περίπτωση, η µετακύλιση  της ευθύνης µόνο στο άτοµο και στην ψυχική 
δυσλειτουργία του, είναι ένας µηχανισµός που προστατεύει την κοινωνία από το να ανοιχθεί µια 
συζήτηση για τις κοινωνικές αιτίες. 

Αυτή η µετακύλιση σε συνδυασµό µε τη µετατροπή των «αρρώστων» σε αποδιοποµπαίους 
τράγους, ενισχύει την συλλογική ταυτότητα όσων είναι µακριά από το πρόβληµα, αφού η 
πλειοψηφία αισθάνεται ότι έχει υγιείς συµπεριφορές και ενισχύεται έτσι µια τεχνητή συλλογική 
συνείδηση, χωρίς όµως ουσιαστικό περιεχόµενο εφόσον  υπάρχει έλλειψη ενός κοινού σκοπού. 

Αυτή η τεχνητή συλλογική ταυτότητα, επιτρέπει στο σύστηµα να διασφαλίσει την 
λειτουργία του, παρά τους οικονοµικούς ανταγωνισµούς και την περιθωριοποίηση µεγάλων 
τµηµάτων του πληθυσµού. 

Η επιβολή αυτών των ρόλων από την κοινωνία και η αντίστοιχη υιοθέτησή τους από τους 
χρήστες αναπαράγει το φαινόµενο και επιτρέπει την διαιώνισή του. Αυτό συµβαίνει γιατί η 
οικογένεια αποδέχεται αυτούς τους ρόλους και επίσης έτσι διευκολύνεται η δηµιουργία της 
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ιδιαίτερης υποπολιτισµικής οµάδας των χρηστών  µε την αντίστοιχη κουλτούρα. ∆ιερευνώντας το 
µηχανισµό διεύρυνσης, συµπεραίνουµε ότι θα αρκούσε να µετακινήσουµε την αντίδραση του 
κοινωνικού συνόλου από το φαινόµενο «χρήση ναρκωτικού» σ’ αυτό που αποκαλούµε «αρχικό 
πρόβληµα» για να διακοπεί ο φαύλος κύκλος που διευρύνει την παρέκκλιση. Με άλλα λόγια θα 
αρκούσε να στρέψουµε την προσοχή από το σύµπτωµα-ναρκωτικό στους διάφορους 
προβληµατισµούς που το καθορίζουν. 
 
Εξάρτηση και Κοινωνική Οργάνωση 
 

Εκτός  της λειτουργικότητας  στην οποία  αναφερθήκαµε  υπάρχουν  και άλλοι τρόποι µε 
τους οποίους το φαινόµενο της χρήσης συνδέεται  µε την οργάνωση και την δοµή του κοινωνικού 
συστήµατος. 
 Αυτό που υποστηρίζουµε είναι ότι πολλές σηµαντικές παράµετροι που ορίζουν την 
εξάρτηση παρατηρούνται σε διαφορετικό βαθµό, στον τρόπο µε τον οποίο η πλειοψηφία των 
ανθρώπων βιώνει την καθηµερινότητα και ότι οι εξαρτηµένοι εκφράζουν την κρίση του κοινωνικού 
συστήµατος, όπως αντίστοιχα συµβαίνει µε το οικογενειακό. 
 Κατ’ αρχάς, µια βασική συνέπεια της χρήσης είναι να αλλοιώνει την πραγµατικότητα και τα 
συναισθήµατα του χρήστη.Ο χρήστης µέσω της ουσίας αποδέχεται την κυριαρχία του µη 
πραγµατικού. Μία ανάλογη διαδικασία υπάρχει ως γενικευµένη κατάσταση στην κοινωνική ζωή 
καθώς πολλές συµπεριφορές οδηγούν σε διαφυγή από την πραγµατικότητα.Ορισµένες από αυτές 
είναι νόµιµες και κοινωνικά αποδεκτές π.χ η κατανάλωση νοµίµων ουσιών όπως το αλκοόλ και τα 
ηρεµιστικά χάπια,η βουλιµία κ.τ.λ. 

Ο Γκυ Ντεµπόρ έχει περιγράψει εξάλλου τον τρόπο µε τον οποίο το θέαµα κυριαρχεί ως 
αντεστραµµένη πραγµατικότητα. 

Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, των Μ.Μ.Ε. και την εµφάνιση της εικονικής 
πραγµατικότητας, αυτή η κυριαρχία φαίνεται να είναι απόλυτη. Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι 
βιώνουν µία φαντασίωση ως πραγµατικότητα. Αυτό φαίνεται από τα στοιχεία που υπάρχουν για 
την αύξηση των ωρών τηλεθέασης, όπως και από το γεγονός ότι ήδη υπάρχουν εξαρτηµένοι από 
την χρήση internet. Ας σκεφτούµε σε αυτό το σηµείο τι σηµαίνει η εξάπλωση του τηλεφωνικού ή 
του εικονικού έρωτα. .Επίσης η αγορά των αγαθών δεν έρχεται πλέον να καλύψει αληθινές ανάγκες 
αλλά λειτουργεί µάλλον σαν µία µέθοδος ψυχολογικής υποστήριξης.Έτσι όσο περισσότερα αγαθά 
καταναλώνουµε, τόσο περισσότερο ευτυχισµένοι είµαστε.Αυτή η άποψη όµως, καθώς και το 
µεγάλο εύρος της αποδοχή της άρχισε να εµφανίζεται µε την εξάπλωση του καπιταλισµού και 
εδραιώθηκε µε την κυριαρχία της εµπορευµατοποίησης Παρότι ο χρήστης µε την συµπεριφορά του, 
ιδίως όταν είναι περιθωριοποιηµένος σταδιακά οδηγείται στην ελαχιστοποίηση της αγοράς αγαθών, 
αυτό σε καµία περίπτωση δεν σηµαίνει ότι έχει αντικαταναλωτική συµπεριφορά. Αντίθετα έχει 
«λύσει» το πρόβληµα της αναζήτησης νέων προϊόντων, καθώς µε µόνο ένα εµπόρευµα ικανοποιεί 
όλες τις ανάγκες του. Από αυτή την άποψη οι ουσίες είναι το εµπόρευµα που εκφράζει την µέγιστη 
κατανάλωση. 

Μία άλλη παράµετρος που διαπιστώνουµε στην χρήση ουσιών και αντίστοιχα στην 
γενικευµένη κοινωνική πρακτική, είναι η λειτουργία της χρήσης για την µείωση των αρνητικών 
συναισθηµάτων και του ψυχικού και σωµατικού πόνου. Αντίστοιχα η κοινωνία προωθεί την χωρίς 
όρια προσπάθεια καταστολής του πόνου, παρά το ότι πρόκειται για µία φυσιολογική διαδικασία. Ας 
σκεφτούµε ότι οι παραδοσιακές κοινωνίες όπως και η εναλλακτική ιατρική δεν εξοβελίζουν τον 
πόνο, αλλά αξιοποιούν τα µηνύµατα που αυτός δίνει προσπαθώντας να τον µετριάσουν και όχι να 
τον εξαφανίσουν. Όσον αφορά στον ψυχικό πόνο, ενδεικτικό είναι το πώς η κοινωνία αντιµετωπίζει 
τον θάνατο και την διαδικασία πένθους που αυτός συνεπάγεται. Οι παραδοσιακές κοινωνίες είχαν 
τις κατάλληλες τελετουργίες, για το βίωµα  του πένθους και της απώλειας. Αντίθετα σήµερα, 
παρατηρούµε ότι αυτές εξαφανίζονται,και ότι υπάρχει µία διαρκής προσπάθεια για τον εξορκισµό 
του θανάτου και της οδύνης που αυτός προκαλεί. 

Μία σηµαντική παράµετρος επίσης είναι η ίδια η έννοια της εξάρτησης. 
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Η εξάρτηση από ουσίες έχει ταυτόχρονα διάφορες µορφές  είναι ψυχολογική, σωµατική και 
συναισθηµατική. Πάνω από όλα όµως είναι η κυριαρχία της διαµεσολάβησης και του µαγικού. 

Η ουσία είναι ο µεσολαβητής, ένα στοιχείο ξένο προς τον εαυτό, απαραίτητο στον χρήστη 
για την πραγµάτωση των επιθυµιών. Η εξάρτηση είναι µε αυτή την έννοια η απόλυτη έκφραση της 
ετερονοµίας. Ο εξαρτηµένος ενσαρκώνει το πρότυπο του ατόµου που έχει αποδεχτεί τον καθορισµό 
του, από τον ξένο λόγο και καταλήγει έτσι να µην έχει λόγο. Η πραγµατικότητα που ζει, παρά το 
ότι παραµορφώνεται από την επίδραση της ουσίας και επιφανειακά είναι µία άρνηση της δικής µας 
πραγµατικότητας, αναπαράγει τελικά όλες τις σηµασίες που απορρέουν από τους κυρίαρχους 
θεσµούς. Η αποδοχή της ουσίας ως µεσολαβητή, είναι η απόλυτη αλλοτρίωση γιατί ο χρήστης 
αποδέχεται την ετερονοµία ως τον µοναδικό τρόπο οργάνωσης της καθηµερινότητας. 

Η αποδοχή της ετερονοµίας δεν  επιβεβαιώνεται µόνο από την άνευ όρων κυριαρχία της 
ουσίας  αλλά και από το γεγονός ότι ποτέ οι εξαρτηµένοι δεν κατόρθωσαν να αρθρώσουν ένα 
διεκδικητικό λόγο για τις πολιτικές που εφαρµόζονται και που τους αφορούν άµεσα.  

Παρότι το φαινόµενο της εξάρτησης έχει µία τραγικότητα, που µας τροµάζει και πολύ 
συχνά µας ακινητοποιεί, ξεχνάµε ότι η αποδοχή  της διαµεσολάβησης και του µαγικού για την 
επίτευξη της προσωπικής ευτυχίας, είναι ένα γενικότερο κοινωνικό φαινόµενο. Στον σύγχρονο 
κόσµο παρατηρούµε π.χ. µία εντεινόµενη αναγέννηση του µεταφυσικού ανορθολογισµού που 
υποστηρίζει ότι η καθηµερινότητά µας εξαρτάται απόλυτα είτε από ανώτερες δυνάµεις είτε από τα 
άστρα. Αν αυτό το παράδειγµα δεν αφορά πολλούς από εµάς ας σκεφτούµε την ιδιώτευση των 
πολιτών και την αποχή από τα κοινά, την σχέση µας µε την κατανάλωση,τα τυχερά παιχνίδια, την 
αποδοχή µίας κατάστασης µε έλλειψη νοήµατος, την φαντασιακή θέσµιση της κοινωνικής 
ετερονοµίας ως καθολικό φαινόµενο. 

Η κοινωνική ετερονοµία  συνδέεται άµεσα µε την έλλειψη της ατοµικής αυτονοµίας. 
Πιστεύουµε πως είναι απάτη να υποστηρίζουµε µε πάθος την αυτονοµία του ατόµου στην σηµερινή 
κοινωνία, όπως αυτή  έχει, ξεχνώντας ότι αυτή  παράγεται πρώτιστα µέσα από την σχέση µε τον 
εαυτό και µε άλλα αυτόνοµα υποκείµενα. Ξαναδιαβάζοντας τον Κ. Καστοριάδη διαπιστώνουµε 
πως η αυτονοµία πραγµατοποιείται πλήρως µόνο «ως έργο συλλογικό», µόνο ως «κοινωνική 
σχέση». 

Εξ’ άλλου η ύπαρξη του ατόµου δεν είναι νοητή εκτός της συµµετοχής του σε µία οµάδα. 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η υποστήριξη της άποψης ότι είναι δυνατό να υπάρχουν αυτόνοµα 

άτοµα σε µία ετερονοµηµένη κοινωνία είναι µία απάτη. Ίσως αυτή η αυτονοµία να εκδηλώνεται σε 
προσωπικές στιγµές, ποτέ όµως σε κοινωνικές πράξεις που το άτοµο θα πρέπει να παράγει σχέσεις 
ή δράσεις. Πράγµατι σε µία κοινωνία βασισµένη σε θεσµούς, οι οποίοι εκτός της λειτουργίας τους 
ως «προστάτες» της ισχύουσας πολιτικής, κοινωνικής και οικονοµικής ζωής στο συµβολικό 
επίπεδο, παράγουν σηµασίες που εντείνουν την ετερονοµία, κανένα άτοµο δεν είχε την δυνατότητα 
να λειτουργήσει εκτός αυτών των θεσµών. Όπως το υποκείµενο χάνει την υποκειµενικότητά του 
και την δυνατότητα να αρθρώσει τον δικό του λόγο, το ίδιο συµβαίνει και µε τους άλλους. 
 
Πολιτικές Πρόληψης και Εξάρτηση 
 
 Οι κύριοι αιτιολογικοί παράγοντες για τη χρήση ουσιών είναι 3: ο ατοµικός, ο 
οικογενειακός και ο κοινωνικός. Προκειµένου να εκδηλωθεί η χρήση δεν αρκεί η δυσλειτουργία 
στο ένα σύστηµα αλλά αυτό καθορίζεται από τη δυναµική του, από το επίπεδο αυτοοργάνωσής του, 
από τα όριά του και τις σχέσεις του µε τα άλλα συστήµατα. 
 Αν αποδεχόµαστε π.χ. την απόλυτη κυριαρχία του κοινωνικού συστήµατος θα έπρεπε να 
εξηγήσουµε γιατί όλα τα υποσυστήµατά του δεν εµφανίζουν δυσλειτουργία.Αντίστοιχα, όσοι 
υποστηρίζουν ότι οι ατοµικοί παράγοντες είναι καθοριστικοί , θα πρέπει να εξηγήσουν τους λόγους 
για τους οποίους αυξάνεται ραγδαία ο αριθµός όσων εµπλέκονται µε τις ουσίες. Όπως 
γνωρίζουµε, υπάρχουν παράγοντες επικινδυνότητας για τη χρήση και προστατευτικοί παράγοντες 
για την αποτροπή της, που αναφέρονται στο άτοµο, στην οικογένεια, στο σχολείο, στο κοινωνικό 
περιβάλλον, στην επιρροή οµότιµων κλπ. 
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Προκειµένου λοιπόν να εφαρµόσουµε µια πολιτική πρόληψης, και αν θέλουµε να είµαστε 
συνεπείς ως προς την αποδοχή των θεωρητικών θέσεών µας, αυτή η πολιτική θα πρέπει να 
απευθύνεται και να στοχεύει σε παράλληλες παρεµβάσεις στα 3 επίπεδα.  

Σχηµατικά µπορούµε να πούµε ότι οι αυτές οι στρατηγικές είναι οι εξής: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι κύριοι στόχοι που πρέπει να τίθενται από τις στρατηγικές είναι οι παρακάτω: 
� Ως προς το άτοµο: υποστήριξη της πορείας προς τη διαφοροποίηση και την αυτονόµηση. 

∆εξιότητες για την αναγνώριση του εαυτού και των άλλων. 
� Ως προς την οικογένεια:Απόκτηση δεξιοτήτων για την αναγνώριση των οικογενειακών κρίσεων 

ως µια φυσιολογική κατάσταση και δεξιότητες για την επίλυση των κρίσεων. 
� Ως προς την κοινωνία: δηµιουργία συλλογικής ταυτότητας βασισµένης σε αρχές που προάγουν 

την κοινωνική αυτονοµία. Ανάπτυξη τοπικών κοινωνικών δικτύων πρόληψης µε τη δηµιουργία 
ενός νέου κοινωνικού ιστού. 
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                        ΣΧΟΛΕΙΑ 
 
 
 
 
 ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ     ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

ΣΧΗΜΑ 2 
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Αυτογνωσία 
Ατοµική ∆ιαφοροποίηση 

Ξεκάθαροι ρόλοι και σκοποί 
Ενίσχυση της συναισθηµατικής νοηµοςύνης 

 

 
 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 
∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

∆ηµιουργία συλλογικής ταυτότητας 
Σύστηµα αξιών 

Οικολογική ισορροπία 
Ανάδειξη τοπικών / εθνικών πολιτισµών 

Κοινωνική αυτονοµία 
Παιδαγωγικό σχολείο 
Σύνθεση οικοθεωριών 

Ανάδειξη νέων µορφών οικογενειών 
 

  
 

 
 

 
 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Σύνδεση σώµατος και συναισθηµάτων 

  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Οικονοµική ισότητα 

Συνεργασία αντί του ανταγωνισµού 
Εξασφάλιση στην εργασία 
Οικονοµική δηµοκρατία 

 

 

∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ 
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Η επιλογή που έχει γίνει έως σήµερα είναι η επικέντρωση στην εφαρµογή στρατηγικών 
πρόληψης που στοχεύουν είτε στο άτοµο είτε στην οικογένεια. Υπάρχουν βέβαια τα εκπαιδευτικά 
προγράµµατα που απευθύνονται κύρια στο σχολείο και τα οποία άλλωστε αποτελούν και την 
πλειοψηφία των παρεµβάσεων, αλλά πιστεύουµε πως δεν µπορούν να θεωρηθούν ως παρεµβάσεις 
στο κοινωνικό σύστηµα καθώς δεν τίθεται ως κύριος στόχος η διασύνδεση του σχολείου µε το 
κοινωνικό περιβάλλον, αλλά η ενδυνάµωση των εφήβων ή η απόκτηση δεξιοτήτων από τους 
εκπαιδευτικούς ώστε να είναι υποστηρικτές των µαθητών. 

Σε καµιά περίπτωση δεν τίθενται αµφιβολίες για τη χρησιµότητα των παρεµβάσεων, καθώς 
αποτελούν ένα ερέθισµα για την αλλαγή της προσωπικής στάσης απέναντι στις ουσίες, και όσοι 
συµµετέχουν αποκοµίζουν οφέλη σε προσωπικό επίπεδο. 

Παρά το γεγονός όµως, ότι αυτές οι παρεµβάσεις είναι χρήσιµες, και θα πρέπει να 
συνεχιστούν, προκύπτουν ορισµένα ερωτήµατα: 
� Μπορούν οι παρεµβάσεις να έχουν διάρκεια στα αποτελέσµατά τους εάν οι συνθήκες του 

περιβάλλοντος παραµένουν εντροπικές; 
� Προάγουν µια φιλοσοφία εναντίον της εξάρτησης ως διαδικασία διαµεσολάβησης 

θεσµοθετηµένης κοινωνικά; 
� Οδηγούν τους συµµετέχοντες σε αυτές σε ένα σχέδιο δράσεων µε παρεµβάσεις στην κοινότητα 

ώστε σταδιακά να ανακτήσουν βαρύνοντα λόγο στην καθηµερινή ζωή της; 
Από την αξιολόγηση των παρεµβάσεων προκύπτει ότι ελάχιστες  οδηγούνται σε δράσεις 

στην κοινότητα. Προκύπτει επίσης ότι ελάχιστα βήµατα γίνονται προς την διασύνδεση των φορέων 
και των υπηρεσιών της, ώστε να δηµιουργηθεί ένα δίκτυο υπηρεσιών πρόληψης, παρά το ότι  
πιστεύουµε πως αυτό αποτελεί  κύριο προστατευτικό παράγοντα. 

Από τους προστατευτικούς παράγοντες, διαπιστώνουµε ότι υπάρχει ένα ευρύ φάσµα 
υπηρεσιών, οµάδων και φορέων που δυνητικά µπορούν να δρουν υποστηρικτικά, στην εφαρµογή 
µιας ολιστικής πολιτικής πρόληψης.  

Όσοι από εµάς αποδεχόµαστε τόσο τη διαπλοκή των 3 επιπέδων, όσο και την αναγκαιότητα 
της ανάπτυξης ενός τοπικού δικτύου πρόληψης, νοµίζω ότι έχουµε το καθήκον να απαντήσουµε 
εάν οι πολιτικές πρόληψης προάγουν την ατοµική και κοινωνική αυτονοµία ενάντια στη λογική της 
διαµεσολάβησης και της ετερονοµίας. 

Για να απαντήσουµε όµως, νοµίζω πως θα πρέπει προηγουµένως να θέσουµε δυο άλλα 
ερωτήµατα: 
� Εµπεριέχει η πολιτική δηµιουργίας των Κέντρων Πρόληψης τη δυνατότητα να αποτελέσουν 

µελλοντικά αυτοδύναµες υπηρεσίες, τις οποίες θα διαχειρίζεται αποκλειστικά η τοπική 
κοινότητα, ανεξάρτητα και εκτός ελέγχου της κεντρικής εξουσίας; 

� Η θέση και ο ρόλος των στελεχών των Κέντρων Πρόληψης µέσα στη τοπική κοινότητα παράγει 
µια σηµασία που οδηγεί στην εµπλοκή  και τη συνεργασία όλης της κοινότητας, στην εφαρµογή 
προγραµµάτων πρόληψης; 

Όσον αφορά στο πρώτο ερώτηµα είναι γνωστό ότι η πλειοψηφία των Κέντρων Πρόληψης 
ιδρύθηκε µετά την ανάληψη πρωτοβουλιών εκ µέρους του Ο.ΚΑ.ΝΑ., ο οποίος σχεδιάζει την 
πολιτική πρόληψης σε εθνικό επίπεδο. Σε  ελάχιστες περιπτώσεις οι τοπικοί φορείς προηγήθηκαν 
και σε ακόµα λιγότερες είχαµε πρωτοβουλίες πολιτών που οδήγησαν σε ίδρυση Κέντρου 
Πρόληψης.Η οικονοµική επιβίωση των Κ.Π. χωρίς αυτή να κατοχυρώνεται θεσµικά, εξαρτάται σε 
κάθε περίπτωση από την κρατική εξουσία. 

Ως προς την επιστηµονική λειτουργία προωθείται και ενισχύεται  η λογική ότι τα στελέχη 
των Κέντρων Πρόληψης, µπορούν παρά το µικρό αριθµό τους να καλύψουν µια µεγάλη 
γεωγραφική περιοχή, αφού αυτά λειτουργούν σε επίπεδο νοµού.Το αποτέλεσµα αυτής της 
πολιτικής είναι να αποκλείονται πρωτοβουλίες των τοπικών οµάδων ή συλλόγων. 

Αυτό συνδέεται άµεσα µε την απάντηση καθώς ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., η τοπική εξουσία προωθεί το 
ρόλο του «ειδικού», και τα ίδια τα στελέχη, αποδέχονται συχνά αυτό το ρόλο που µε βάση τις 
γνώσεις και την εκπαίδευσή του, έχει την ικανότητα  να παρέµβει καταλυτικά στη ζωή της 
κοινότητας. 
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Επειδή όσοι εµπλέκονται στην πρόληψη, αναφέρονται στην κοινότητα και στο τοπικό 
δίκτυο, νοµίζω  πως είναι χρήσιµο να διευκρινίσουµε τους ορισµούς. 

Ο τρόπος κοινωνικής οργάνωσης που κυριαρχούσε στο παρελθόν ήταν αυτός της 
συνένωσης των ανθρώπων σε κοινότητες, οι οποίες έπαιζαν σηµαντικό ρόλο για την επιβίωση των 
µελών τους.Παρά την εµφάνιση του θεσµού του κράτους ,αυτός ο τύπος οργάνωσης συνέχισε να 
υπάρχει και οι κοινότητες αποτελούσαν οργανικές οντότητες,δίπλα στο έθνος κράτος,πολύ συχνά 
και σε αντίθεση µε αυτό.Η αντίθεση εκφραζόταν µε  την σύγκρουση ανάµεσα στους τυπικούς και 
άτυπους θεσµούς. 

Με την καθολική εξάπλωση του καπιταλισµού οι κοινότητες αν και σταδιακά έχαναν την 
ισχύ τους και περνούσαν κάτω από την επίβλεψη των κρατικών µηχανισµών,ώστε η επιβίωση των 
µελών τους να εξαρτάται πλέον από το κράτος,διατηρούσαν ωστόσο αρκετή ισχύ. Αυτό φαινόταν 
στην οργάνωση της καθηµερινότητας και εκδηλωνόταν τόσο µέσω της ιδιαίτερης πολιτιστικής 
ταυτότητας όσο και στην ηθική που καθόριζε τις συµπεριφορές. 

Σήµερα µε την τάση της παγκοσµιοποίησης οι τοπικές κοινότητες εξαρτώνται πλέον 
αποκλειστικά από την κεντρική εξουσία, για την οργάνωση της οικονοµικής τους ζωής καθώς και 
για τον τρόπο µε τον οποίο παρέχονται οι βασικές υπηρεσίες (εκπαίδευση, υγεία, 
πρόνοια)..Παράλληλα όµως µε την εξαφάνιση, έχουν αρχίσει να εµφανίζονται απόψεις που µιλούν 
για µία αναγέννηση. Αυτές οι απόψεις όµως, οι οποίες πολύ συχνά εκφράζονται παραδόξως και 
από την κρατική εξουσία,δεν συνοδεύονται από µια πρόταση ενός νέου τύπου αυτονοµίας. 

Η ανάπτυξη όµως προς την κατεύθυνση της αυτονοµίας, δεν προωθείται από επαγγελµατίες 
και ειδικούς που γνωρίζουν τις ανάγκες του πληθυσµού και εφαρµόζουν στρατηγικά µέσα για να 
τις ικανοποιήσουν. Οι παρεµβάσεις για την βελτίωση της υγείας, της παιδείας, της µείωσης της 
ανεργίας κλπ, είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη. Η διαδικασία όµως που ακολουθείται κάθε 
φορά, καθώς και η ιδεολογία που παράγεται µέσα από αυτή, είναι διαφορετική ανάλογα µε το ποιος 
έχει την ευθύνη και την ισχύ για την γενικότερη πολιτική που εφαρµόζεται όσον αφορά στο 
σχεδιασµό και την υλοποίηση των παρεµβάσεων. 

Ο σχεδιασµός από εξωκοινοτικούς παράγοντες ενισχύει την εξάρτηση της κοινότητας και 
επιβάλλει ένα οµοιόµορφο µοντέλο δράσεων, που πιθανά να µην ανταποκρίνεται στις ειδικές 
ανάγκες της κοινότητας, και δεν κινητοποιεί τους πολίτες να συµµετέχουν ενεργητικά στη λήψη 
των αποφάσεων. 

Μια πραγµατικά ενδοκοινοτική ανάπτυξη, προϋποθέτει τη δηµιουργία θεσµών, που θα 
ενισχύουν την ικανότητα της τοπικής κοινότητας να οργανώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται στους 
πολίτες. Υπάρχει βέβαια ο κίνδυνος να έχουµε τη κυριαρχία στη λήψη των αποφάσεων από τους 
φορείς που ασκούν την τοπική εξουσία. Θα πρέπει λοιπόν οι θεσµοί να ενισχύουν  την ενεργό 
συµµετοχή των πολιτών στις αποφάσεις που τους αφορούν. 

Αυτό σχετίζεται άµεσα µε την εφαρµογή των προγραµµάτων πρόληψης γιατί όπως 
προκύπτει από την αξιολόγηση των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν τα Κέντρα Πρόληψης, µια από 
τις κύριες δυσκολίες είναι η έλλειψη στήριξης από τους τοπικούς φορείς, χωρίς να έχουµε κανένα 
στοιχείο ότι ασκείται πίεση από τους πολίτες για την υποστήριξη τους. Άρα λοιπόν θα πρέπει να 
υποθέσουµε ότι η λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης δεν αφορά τους πολίτες ή ότι η λειτουργία 
τους είναι θεσµοθετηµένη µε τέτοιο τρόπο, ώστε ουσιαστικά να τους αποκλείει. 

Μια ενδοκοινοτική ανάπτυξη  θα προωθούσε την σύνδεση όλων των υπηρεσιών και των 
οµάδων που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στο κοινοτικό χώρο. Η υιοθέτηση µιας ολιστικής 
προσέγγισης για τη ζωή της κοινότητας, σηµαίνει ότι η κοινωνική, η οικονοµική, η σχολική ζωή, η 
πολιτική δραστηριότητα, οι καλλιτεχνικές εκφράσεις, αποτελούν µια αδιάρρηκτη ενότητα, ένα 
ανοικτό σύστηµα, το οποίο µόνο µέσω της συναλλαγής και της συνεξέλιξης µπορεί να ανελιχθεί. 
 Παρατηρούµε ότι σήµερα έχει διαρραγεί αυτό που συνηθίζουµε να ονοµάζουµε κοινωνικός ιστός. 
Ίσως βέβαια θα ήταν πιο ακριβές αν λέγαµε ότι έχει θρυµµατιστεί η ίδια η κοινωνική ζωή. 

Τα άτοµα προσπαθούν να δώσουν ατοµικές απαντήσεις στο πρόβληµά τους και ο ατοµικός 
στόχος δεν συνάπτεται µε τον κοινωνικό. Οι υπηρεσίες δεν συντονίζονται και συνήθως αντί της 
συνεργασίας υπάρχει ο ανταγωνισµός. Η δράση της µιας οµάδας δεν συντονίζεται µε τη δράση 
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άλλων οµάδων. ∆ηµιουργείται λοιπόν εκ των πραγµάτων, µια ανάγκη για ένα τρόπο οργάνωσης 
της καθηµερινότητας που θα συνενώνει όλα τα οργανικά στοιχεία της κοινότητας.  

Ειδικότερα για την πρόληψη αναφέραµε ότι υπάρχουν υπηρεσίες και οµάδες που ενισχύουν 
τους προστατευτικούς παράγοντες της πρόληψης. Το Κέντρο Πρόληψης θα πρέπει όχι να έχει το 
ρόλο του ειδικού και να αναλάβει από µόνο του την ευθύνη για την ανασυγκρότηση της 
κοινότητας, αλλά µάλλον να υιοθετήσει το ρόλο του συντονιστή που θα φέρει σε επαφή όσους 
εµπλέκονται στην πρόληψη.  

Τα στελέχη ως συντονιστές αξίζει να προσπαθήσουν να κινητοποιήσουν τις θετικές 
λειτουργίες, να φέρουν σε διάλογο τις υπηρεσίες και να εκπαιδεύσουν άτοµα και οµάδες στον 
σχεδιασµό δράσεων πρόληψης. Αξίζει επίσης να προσπαθήσουν µέσα από τη δηµιουργία ενός 
πλαισίου συναλλαγής να θέσουν κοινούς σκοπούς. Πιστεύουµε ότι σε αυτή την περίπτωση οι 
τοπικές κοινότητες θα µπορούσαν να απαντήσουν στο ερώτηµα ποιες από τις παραδοσιακές 
λειτουργίες  έχουν νόηµα και ανταποκρίνονται στις ανάγκες, ώστε να πρέπει να ενδυναµωθούν. Θα 
ήταν επίσης πιο εύκολη η δηµιουργία νέων λειτουργιών που θα ανταποκρίνονται στη νέα εποχή και 
θα ορίζουν διαφορετικά την έννοια της αλληλεξάρτησης, όχι πλέον ως µιας καταναγκαστικής 
σχέσης, αλλά ως µιας οδού που θα οδηγεί στην συναισθηµατική ολοκλήρωση, στην κάλυψη των 
βιολογικών αναγκών και στην εγκατάσταση ενός νέου νοήµατος ζωής. 

Σε κάθε περίπτωση αυτό που είναι σηµαντικό δεν είναι η επιτυχία του εγχειρήµατος, αλλά 
οι σηµασίες που θα παραχθούν από αυτή την προσπάθεια. Αντίθετα, κατά τη γνώµη µας, εάν τα 
στελέχη πρόληψης επιµένουν αντί του ρόλου των συντονιστών και εµψυχωτών, στο ρόλο του 
ειδικού, θα παραχθούν διαφορετικές σηµασίες. 

Όταν οι παρεµβάσεις γίνονται µέσα από το ρόλο του ειδικού, ενισχύεται η τάση των 
ανθρώπων, όπως αυτή έχει διαµορφωθεί κοινωνικά, να καταφεύγουν στους ειδικούς για την 
επίλυση των προβληµάτων τους, αποποιούµενοι την ατοµική και κοινωνική τους ευθύνη. 
Ενισχύεται δηλαδή πρακτικά η σηµασία της διαµεσολάβησης και της ετερονοµίας εφόσον οι 
ειδικοί γνωρίζουν το σωστό τρόπο εκπαίδευσης,τη σωστή µέθοδο κοινωνικοποίησης, τη σωστή 
συµπεριφορά γονέα. Έτσι όµως και παρά το λεκτικό ή και βιωµατικό περιεχόµενο των 
παρεµβάσεων, δεν ανοίγεται ένας ουσιαστικός διάλογος, για το πώς θα µπορούσαν να λυθούν τα 
προβλήµατα. Οι λύσεις, τοποθετούνται τελικά έξω από αυτούς που τα βιώνουν. 
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ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Οµάδες και φορείς της κοινότητας που δυνητικά εµπλέκονται  
στην Πρωτογενή Πρόληψη 

 
  

 
Υπηρεσίες 

       Πρόνοιας 
 
 

 

 

Υπηρεσίες Υγείας του Νοµού 
Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας 

Κ.Ψ.Υ. 
Θεραπευτικά Προγράµµατα 

απεξάρτησης 

 

 

 

Κοινωνικές Υπηρεσίες 
Νοµαρχίας και ∆ήµων του 

Νοµού 

 
∆ιεύθυνση Β’ Βάθµιας 

Εκπαίδευσης 
(∆ιεύθυνση Αγωγής Υγείας, 
Συµβουλευτικοί Σταθµοί) 

 
Πολιτιστικά Κέντρα 
Πολιτιστικοί Σύλλογοι 
Αθλητικά Κέντρα 
Αθλητικά Σωµατεία 

 
 

Εκπαιδευτική Κοινότητα 
(Εκπαιδευτικοί, Σύλλογοι 

γονέων, µαθητές) 

 
Ιδιωτικοί φορείς 

(σωµατεία, ενώςεις 
πολιτών, επαγγελµατικές 

ενώσεις) 
 

 
 

Οµάδες Εθελοντών 
 
 

Άτυπες οµάδες 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

ΩΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
∆ΡΑΣΕΩΝ 

 
Οµάδες δράσης στην 

κοινότητα 
(Πολιτιστικές, 

Οικολογικές, Πολιτικές, 
Κινήσεις πολιτών, 

Συνδικαλιστικοί φορείς) 
 

  
Τοπικός Τύπος 
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Η λογική ότι η ανταλλαγή των σκέψεων, των αξιών και των συναισθηµάτων οδηγεί σε πιο 
λειτουργικούς τρόπους επικοινωνίας είναι σωστή. Παραµένει παρά ταύτα λειψή εάν δεν 
συµπληρωθεί µε το κοινό βίωµα που προκύπτει µέσα από την εµπειρία, δηλαδή µέσα από το 
µετασχηµατισµό της θεωρίας σε πράξη. Εάν  οι στόχοι εξαντλούνται στην οργάνωση και υλοποίηση 
εκπαιδευτικών παρεµβάσεων, χωρίς την παρέµβαση στον περιβάλλοντα χώρο, δεν ολοκληρώνονται, 
γιατί, παρά το ότι υπάρχει µια απορρόφηση της εντροπίας, αυτή συνεχίζει να υφίσταται σε µεγάλο 
βαθµό.Προκειµένου να εκφραστούµε µε ένα συστηµικό όρο,η αλλαγή που υπάρχει είναι πρώτου 
επιπέδου. Τα στελέχη πρόληψης δεν έχουν βέβαια το καθήκον να ανατρέψουν τις ισχύουσες 
κοινωνικές δοµές. Νοµίζουµε όµως, ότι, εάν δεν γίνεται η σύνδεση των κοινωνικών δοµών µε τους 
υπόλοιπους αιτιολογικούς παράγοντες, παραµένει σε ισχύ µια αντίληψη η οποία θεωρεί ότι η χρήση 
σχετίζεται µόνο µε την ατοµική και οικογενειακή ευθύνη και µένουν εκτός κριτικής οι θεσµοί που 
εντείνουν τη διαµεσολάβηση και την κοινωνική ετερονοµία.Επίσης εάν δεν αποκαλύπτεται η 
λειτουργικότητα της χρήσης δεν προωθείται η αλλαγή των συνθηκών που σχετίζονται µε αυτή. 

Είναι εξάλλου χαρακτηριστικό το γεγονός ότι παρά τις όποιες αναφορές στην κοινότητα 
καθώς και τους θεωρητικούς στόχους για την κινητοποίησή της,το λεξιλόγιο που κυριαρχεί 
περιστρέφεται γύρω από το άτοµο.Οι εκφράσεις που συναντάµε στα προγράµµατα πρόληψης είναι 
λέξεις όπως; «αυτογνωσία», «αυτοεκτίµηση», «ατοµικές δεξιότητες», «αυτοέλεγχος» κ.λπ. 

Εάν όµως η σηµασία που παράγεται από τις παρεµβάσεις είναι µια καθολική απόρριψη της 
εξάρτησης, σε ατοµικό, οικογενειακό και σε κοινωνικό επίπεδο και παράλληλα εµπεριέχει τη 
δυνατότητα ενός σχεδίου συνεργασίας,πιστεύουµε πως είναι δυνατόν προοδευτικά να 
διαφοροποιηθούν οι διεργασίες στο υπερσύστηµα, που σχετίζονται άµεσα µε τη χρήση ουσιών. 

Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι οι κρίσεις που εµφανίζονται καθώς και όσα φαινόµενα τις 
εκφράζουν, µπορούν να ιδωθούν µέσα από ένα διπλό πρίσµα. 

Αφενός είναι µια ευκαιρία, είτε το σύστηµα να οδηγηθεί προσωρινά σε µια µεγαλύτερη 
λειτουργικότητα, πραγµατοποιώντας ορισµένες αλλαγές σε επίπεδο διαχείρισης, είτε να αποκτήσει 
άλλοθι για την αξιοποίηση ολοένα και περισσότερων µηχανισµών που οδηγούν στην οµοιόσταση. 
Αφ’ ετέρου, οι κρίσεις εάν µας κινητοποιήσουν µπορεί να είναι η αφορµή για µια συνολική αλλαγή. 

Το να δει κανείς τους χρήστες ουσιών όχι ως δυσλειτουργικούς ή περιθωριακούς πολίτες, 
αλλά ως εκφραστές µιας γενικευµένης κρίσης που τα συµπτώµατα της µας αφορούν όλους και µας 
προκαλούν για βαθιές αλλαγές, είναι τελικά κατά τη γνώµη µου µια γενναία αναπλαισίωση.  
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«Η χαµένη ενότητα ή Αναστοχασµοί πάνω στην Πρόληψη» 

 

«Το παράδοξο της Πρόληψης είναι παράδοξο;» 
 

Κούτης ∆. Αντώνης, Γιατρός Κοινωνικής Ιατρικής, ∆ιδάκτωρ Επιστηµών Υγείας, Μονάδα 
Προαγωγής Υγείας Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου 
 
   Ένα προληπτικό µέτρο, το οποίο ωφελεί πάρα πολύ µια κοινότητα,  ωφελεί πολύ λίγο κάθε 
ένα µέλος της ξεχωριστά (Rose, 1981). Πράγµατι, για να προλάβουµε ένα θάνατο από ναρκωτικά, 
για παράδειγµα, θα πρέπει να κάνουµε πρωτογενή πρόληψη σε όλα τα µέλη µιας κοινότητας (;) ή 
σε όλους τους νέους της (;) ή σε κάποιες οµάδες πληθυσµού µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά (;). 
Τέλος πάντων, σε πολύ-πολύ περισσότερους από αυτούς που, τελικά, θα πεθάνουν από ναρκωτικά.  
   Αυτή την απογοητευτική διαπίστωση, η οποία επικράτησε σαν το “παράδοξο της 
πρόληψης”, και η οποία διατυπώθηκε από έναν µεγάλο Αµερικανό επιδηµιολόγο, υποδηλώνει το 
αδιέξοδο της σύγχρονης αντίληψης της δυτικής επιστηµονικής διανόησης  και στον τοµέα της 
πρόληψης, και επιβεβαιώνει το ότι η υπόσχεση για καλλίτερη υγεία στο µέλλον δεν κινητοποιεί 
ιδιαίτερα τον κόσµο για συµµετοχή του σε προγράµµατα αγωγής υγείας στο παρόν, γεγονός που 
διαπιστώνουµε καθηµερινά οι ασχολούµενοι ουσιαστικά µε την πρόληψη. Η απόφαση, για 
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παράδειγµα, ενός µεσήλικα καπνιστή να κόψει το κάπνισµα µπορεί να αυξήσει την πιθανότητα να 
είναι ακόµη ζωντανός σε 20 χρόνια, λιγότερο από 10%, εξακολουθεί ο ίδιος καθηγητής (Rose, 
1992).  

Αυτή η διαπίστωση οδηγεί τους ασχολούµενους µε την πρόληψη, για να γίνουν πιο 
πειστικοί, στο να αναζητήσουν άλλους µοντέρνους και µετα-µοντέρνους τρόπους πειθούς, πέρα  
απ’ αυτόν του συνήθως µικρού και αποµακρυσµένου κινδύνου καταστροφής της υγείας. 
Υποκύπτοντας στο αυτονόητο και το αναπόφευκτο της «κοινωνίας των κινδύνων» και στηρίζοντας 
έµµεσα το πρότυπο του ατόµου-ενδεχόµενου θύµατός της, εστιάζουν την προσπάθειά τους στην 
άµυνα του ατόµου απέναντι σ’ αυτήν την εχθρική κοινωνία, µέσα από ποικίλες διαχειριστικές 
τεχνικές, όπως αυτές της δηµιουργίας θετικής εικόνας του εαυτού του, της ενίσχυσης των 
δεξιοτήτων του για αυτοπροσδιορισµό, προσδιορισµό του νοήµατος της ζωής κ.λπ. Επιλέγεται, 
δηλαδή, και πάλι, µια κινδυνολογική µέθοδος, µε σκοπό να ενισχύσει το, σε διαρκή κίνδυνο 
ευρισκόµενο, άτοµο, µέσα σε µια φυσικά αποδεκτή «κοινωνία κινδύνου». Αποκόπτονται, εµµέσως 
πλην σαφώς, µε τον τρόπο αυτό, οι κοινωνικές ρίζες και η κοινωνική αυτοθεώρηση και 
νοηµατοδότηση του ανθρώπου, και, κατ’ επέκταση, οι οδοί δηµιουργίας ενός συλλογικού 
κοινωνικού φαντασιακού. Εγκαταλείπεται η κοινωνία στους κινδύνους της και στους παραγωγούς 
των κινδύνων αυτών, και επιζητείται η διαµόρφωση ενός εξω-κοινωνικού ατοµικού ανθρώπου µε 
υγιή κοινωνική συµπεριφορά. Οποία ύβρις και αντίφασις συγχρόνως. 
   Μα, τι, τέλος πάντων, αποτελεί η πρόληψη; Ατοµικό αγαθό και δικαίωµα; καταναλωτικό 
αγαθό; κοινωνικό αγαθό και υποχρέωση; πολιτικό δικαίωµα; ατοµικό και συλλογικό τρόπο 
ύπαρξης; δώρο θεού; Ή, µήπως, άλλο ένα ακόµη πεδίο λαµπρό δηµιουργίας κοινωνικού άλλοθι από 
τη µεριά της «κοινωνίας των κινδύνων»; Ποιος την προασπίζει και την προάγει; Ο πολίτης; το 
άτοµο; η κοινωνία; το κράτος; η επιστήµη; η τεχνολογία; Θεωρούµε ότι η επιστηµονικοποίηση, η 
ιατρικοποίηση, η ποινικοποίηση, η ατοµικοποίηση, η ενοχοποίηση, και, γενικά, η κατασκευή του 
ατόµου-επικείµενου θύµατος, µέσα από αυτήν τη νέα κινδυνολογούσα σηµειολογία της «κοινωνίας 
των κινδύνων» -η οποία θεωρείται ως φυσικά δοσµένη και αναπότρεπτη-, δεν µας πηγαίνει 
πουθενά, παρά µας σπρώχνει ακόµη βαθύτερα στα αδιέξοδά µας! 
   Που βρίσκεται, µέσα σε όλα αυτά, ο άνθρωπος ως κοινωνικό και πολιτικό υποκείµενο; ως 
βιο-ψυχο-κοινωνική οντότητα και ενότητα; ως δηµιουργός και δηµιούργηµα της κοινωνίας του; 
Ποια θέση έχουν η Φιλοσοφία, η Πολιτική, η Ιατρική και οι Επιστήµες του Ανθρώπου, ως οι 
κατεξοχήν κοινωνικές δραστηριότητες; Ποιος δηµιουργεί τους κινδύνους για την υγεία του 
ανθρώπου, και ποιος οφείλει να προσαρµοστεί; Ο άνθρωπος σε µια κοινωνία κινδύνων ή οι 
δραστηριότητές του σε µια κοινωνία ανθρωπιστική; Ποιος το ορίζει και ποιος το καθορίζει αυτό; 
Μήπως φτάσαµε στα αδιέξοδα της πρόληψης θεωρώντας τα ερωτήµατά της ως, κυρίως, 
επιστηµονικά και µεθοδολογικά αιτήµατα; Θεωρούµε ότι, για να βγούµε από τα αδιέξοδα αυτά, 
είναι αναγκαίο να βγούµε, συγχρόνως, και από τις εγκατεστηµένες θεωρήσεις και πρακτικές που 
αναφέρθηκαν αδρά παραπάνω, και να διατυπώσουµε, επιτέλους, νέες θεµελιώδεις ερωτηµατικές 
θέσεις εργασίας γύρω από το θέµα της πρόληψης.  
 
Ερωτηµατικές θέσεις εργασίας γύρω από την πρόληψη 
 
− Έχουµε κατα-λάβει τι θα πρέπει να ανα-λάβουµε ώστε να προ-λάβουµε; 
− Να προλάβουµε τι; Κάτι έξω από µας; Κάτι που συντελείται ερήµην µας; 
− Κάτι που έχει δική του υπόσταση, δική του οντότητα; 
− Να το προλάβουµε εµείς ή να µη µας προλάβει αυτό; 
− Πότε θα πρέπει ν’ αρχίζει η πρόληψη; 
− Πότε, αλήθεια, αρχίζει -όχι πότε αναγνωρίζουµε- µια νόσος, πότε µια ασθένεια, και πότε µια 

αρρώστια; 
− Είναι άλλο πράγµα η υγεία και άλλο η νόσος; Πρόκειται για διαφορετικές οντότητες; 
− Το παθολογικό και το φυσιολογικό έχουν, όντως, διαφορετική οντολογία; Έχουν καν 

οντολογία;           
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− Πού σταµατά το πρώτο και πού αρχίζει -όχι πότε εµφανίζεται- το δεύτερο; 
− Τι εξυπηρετεί η διάκριση της πρόληψης σε πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή; 
− Πότε αρχίζει -όχι πότε εκφράζεται- µια συµπεριφορά εξάρτησης; 
− Πού θα πρέπει να γίνεται πρόληψη; Στο σχολείο, στο σπίτι, στο «δρόµο», στη δουλειά, στην 

παρέα, στ. …; 
− Ποιοι θα πρέπει να ασκούν πρόληψη, σε ποιους; Oι ειδικοί; Σε όλους, σε «οµάδες …», στην 

κοινωνία; 
− Πρόληψη των συνθηκών που γεννούν ή / και προάγουν ανθυγιεινές συµπεριφορές; πρόληψη 

των ίδιων των συµπεριφορών; πρόληψη των αποτελεσµάτων τους; 
− Με τι τρόπο; Γνωστικό; Βιωµατικό; Μικτό; 
− Με βάση ποιες θεωρήσεις; Τις γραµµικές-µονοαιτιακές ή τις δυναµικές-πολυαιτιακές ή κάποιες 

άλλες; Ποιες θεωρίες; Τη θεωρία της κοινωνικής µάθησης ή τη θεωρία δηµιουργίας κινήτρων ή 
τη θεωρία ….; 

− Γνωρίζουµε το αίτιο ή τα αίτια;  
− Ποιος φταίει; Ο επώνυµος εαυτός-θύµα και οι επιθυµίες-τιµωρία του (blaming the victim) ή το 

ανώνυµο σύστηµα µε τα υποσυστήµατά του;  
− Ποιος «επιτηρεί» και «τιµωρεί»; Η πολιτική (υγείας); Oι πολιτικοί; Oι επιστήµες (της υγείας 

και του ανθρώπου); H αγορά; Η κοινωνία; Το ίδιο το άτοµο;  
− Ποιο θεσµικό πλαίσιο;  
− Η κοινωνία τι κάνει; «Υπνώττει»!; Έχει «αναληφθεί» από την επιστήµη!; 
− H πολιτική; «Υπνώττει»!; Έχει «αναληφθεί» από την αγορά!; 
− H αγορά; Επαγρυπνεί! Έχει «αναλάβει» και την επιστήµη!; 
− Κι η επιστήµη; Νίπτει τας χείρας της βγάζοντας τον ερευνητή έξω από τα ερευνούµενα; 

Αντικειµενικοποιεί την πραγµατικότητα και φανερώνει τη «µια και µοναδική αλήθεια»; 
Οι απαντήσεις που έχουν δοθεί, κατά καιρούς, στα ερωτήµατα αυτά, ικανοποιούν το αίτηµα 

της Πρόληψης;   
Μήπως είναι το Όλον  που µας ερωτά και, συγχρόνως, ερωτάται από µας, µέσα από ένα 

απόσπασµά του -ένα θραύσµα του;  
Μήπως οι απαντήσεις στα ανοιχτά αυτά ερωτήµατα χρειάζονται, πρώτιστα, το φιλοσοφικό, 

τον πολιτικό και τον επιστηµολογικό αναστοχασµό µας, και κατόπιν τις επιστηµονικές και τις 
µεθοδολογικές γνώσεις µας; 

Μήπως οι απαντήσεις που θα δοθούν στα ερωτήµατα αυτά δεν ευρίσκονται ήδη 
διατυπωµένες µέσα στις αντίστοιχες ερωτήσεις τους; Τουλάχιστον, τόσο όσο ευρίσκονται ήδη προ-
κατασκευασµένες οι γνώσεις και οι δεξιότητες που χρειάζεται µια κοινωνία, για  το είδος της 
κοινωνίας που θέλει να είναι;  
 
Μοντέρνες και µετα-µοντέρνες θεωρήσεις 
 
   Η θεώρηση και η αποδοχή της σηµερινής πραγµατικότητας -αυτής, δηλαδή, που ερωτούσε 
και ερωτιόταν προηγουµένως- ως πραγµατικής, και, σα να λέµε, φυσικά δοσµένης, εξαναγκάζει, 
ηθικά και πραγµατολογικά, τη θεώρηση και την αποδοχή των φαινοµένων-συµπτωµάτων της 
λειτουργίας της ως των φυσικών και αυτονόητων αντικειµένων-στόχων της προληπτικής 
παρέµβασης. Αυτών των φαινοµένων-συµπτωµάτων την εµ-φάνιση καλούµαστε να προ-λάβουµε.  
   Με βάση τη θεώρηση αυτή, το όλον ζήτηµα ανάγεται, πλέον, στην αναζήτηση της 
καταλληλότερης µεθοδολογίας προληπτικής παρέµβασης, όπου, ανάλογα µε τη θεωρησιακή σκοπιά 
περί  αιτιότητας, καθορίζονται και τα αντικείµενα-στόχοι της παρέµβασης, όπως, για παράδειγµα, 
είναι τα άτοµα µε επικίνδυνες για την υγεία τους συµπεριφορές -βλέπε ατοµικιστικές θεωρήσεις και 
θεωρίες: ψυχοδυναµικές, συµπεριφορικές κ.α.- ή όπως είναι οι οικογένειες µε διαταραγµένα 
σχεσιακά δυναµικά -βλέπε οικογενειακές θεωρήσεις και θεωρίες- ή όπως είναι µικρότερες ή 
µεγαλύτερες κοινωνικές δοµές, π.χ. σχολείο, κοινότητα - βλέπε συστηµικές θεωρήσεις και θεωρίες- 
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κ.λπ.  Αυτά από τη σκοπιά της νεωτερικότητας και του µοντερνισµού, όπως εκφράστηκαν από τη 
διαστρεβλωµένη της κλασικής δυτικής σκέψης, από τους σύγχρονους «συνεχιστές» της. 
   Από τη σκοπιά της µετα-νεωτερικότητας και του µετα-µοντέρνου -όπως είναι, για 
παράδειγµα, ο αποδοµισµός, η ερµηνευτική και άλλες θεωρήσεις, δεν αναγνωρίζεται, πλέον, καµία 
παράδοση, αποδοµούνται όλες οι υπάρχουσες δοµές, και ανα-κατα-δια-σκευάζεται και ερµηνεύεται 
ο κόσµος. Μήπως όλα αυτά συνάδουν µε τις απαιτήσεις της νέας πραγµατικότητας -αλήθεια, πώς 
προέκυψε;- της αγοραιοποιηµένης, δηλαδή, της διεθνούς απελευθέρωσης και επιβολής των 
δυνάµεων και αξιών της παγκόσµιας αγοράς, ως οικουµενικών, πλέον, ατοµικών και κοινωνικών 
αξιών. 
   Όλες αυτές οι θεωρήσεις και οι θεωρίες προσκοµίζουν, βέβαια, η κάθε µια, τα δικά τους 
αξιώµατα, τους δικούς τους νόµους  και κανόνες, τις δικές τους δεσµεύσεις και αντιλήψεις, και, 
φυσικά, τα δικά τους τελετουργικά: ερευνητικές υποθέσεις, πειράµατα, αληθοτιµές. Και όλες έχουν 
το ειδικό τους και δικό τους δίκαιο, αν το κρίνει κανείς από την ειδική φαινοµενολογία µε την 
οποία καταπιάνεται η κάθε µια απ’ αυτές, και, τέλος, από την αναγωγική-νοµοτελειακή λογική που 
τις διέπει. Όµως, όλες ανεξαιρέτως, παρα-στέκουν σε ένα επίπεδο αυτονόητης και σχεδόν 
µοιρολατρικής αποδοχής της δοσµένης πραγµατικότητας, ως της µόνης δυνατής, µε διαφορετικές, 
βέβαια ερµηνείες και µεθοδολογίες διαχείρισής της. ∆εν αναστοχάζονται πάνω στο Όλον του 
Κόσµου και πάνω στα µέρη του ως αποσπάσµατα και φανερώσεις αυτού του Όλου έν τώ γίγνεσθαι. 
Ο λογικός θετικισµός στην µοντέρνα, ιδεαλιστική εκδοχή του. Επόµενο, λοιπόν, είναι, να ανάγουν 
και τις απαντήσεις των προηγουµένων ερωτηµάτων, αποκλειστικά σε επιστηµονικά και 
µεθοδολογικά ζητήµατα.   
 
Αναστοχασµοί πάνω στη χαµένη ενότητα 
 
  Εµείς, πώς στεκόµαστε απέναντι σ’ όλα αυτά; Με ερωτηµατική διάθεση και αναστοχασµό. 
Στοχαζόµαστε πάνω στη χαµένη ενότητα του Κόσµου και του Ανθρώπου, της οποίας ενότητας 
αποσπάσµατα µόνον και θραύσµατα έν τώ γίγνεσθαι εµφανίζονται και αποσύρονται κάθε φορά 
στην ιστορικοποιηµένη και κοινωνικοποιηµένη συνείδηση και αντίληψή µας. Από τα αποσπάσµατα 
αυτά, καθηλώνουµε -παγώνουµε, σα να λέµε- µόνον εκείνα τα οποία δυνάµεθα, προς το παρόν, να 
ποσοτικοποιήσουµε και να εµ-φανίσουµε στη συνείδησή µας ως αντικειµενικά, δηλαδή ως φυσικά. 
Αυτό εξαρτάται, κάθε φορά, αφενός από τα όργανα παρατήρησης που διαθέτουµε -δηλαδή τις 
τεχνολογικές µας εφαρµογές-αφετέρου από το ποιοί, πού, πότε και πώς τα χρησιµοποιούµε. Όλο το 
«υπόλοιπο µέρος» του Όλου, το οποίο προς το παρόν -και εδώ εννοούµε το διαχρονικό παρόν της 
κάθε ιστορικής περιόδου, που είναι, συγχρόνως, το παρελθόν µιας εποµένης και το µέλλον µιας 
προηγουµένης, και το οποίο δεν είναι δυνατόν να υποταχθεί στη φυσική οντολογία του είναι- 
ονοµάζεται µεταφυσικό. Αποκαλείται µεταφυσικό και εξοβελίζεται στο Μηδέν ή στο µη-είναι, για 
χάρη της µονοκρατορίας του λογικού θετικισµού και των θετικών επιστηµών, µε τις χειροπιαστές 
αποδείξεις των οποίων βασιλεύει η αγορά, και στο χώρο της υγείας. Εµείς το αποκαλούµε µετα-
φυσικό -µε την κυκλική έννοια του όρου και του χρόνου-, εννοώντας ότι, µόνον προς το παρόν, και 
µε βάση τις υπάρχουσες γνώσεις, τεχνολογίες και συνειδήσεις, δεν έχει γίνει ακόµη φυσικά 
αντιληπτό, και ότι, και αυτό, αποτελεί µέρος της αποσπασµατικής ενότητας του Κόσµου και του 
Ανθρώπου.   
   Στην παρούσα συζήτηση, θα κρατηθούµε στο επίπεδο της φυσικής οντολογίας της ζωής, το 
οποίο, άλλωστε, αποτελεί το κατεξοχήν πεδίο συλλογικής κοινωνικής διαχείρισης και παρέµβασης, 
για την οποία συζητάµε και σήµερα, έχοντας, όµως, συνείδηση, των παραπάνω. Αυτή η συνείδηση 
µας ερωτά και αυτή ερωτάται, ανοίγοντάς µας στον Κόσµο-έν-τώ-γίγνεσθαι και στον αναστοχασµό 
που διατυπώνει µόνον ερωτηµατικές απαντήσεις. 
   Λέµε ανα-στοχασµό, γιατί τοποθετούµε και τον εαυτό µας στο  παιχνίδι του Κόσµου, 
συγχρόνως ως ερευνητές και ερευνούµενοι, ως θεραπευτές και θεραπευόµενοι, ως παίζοντες και 
παιζόµενοι, ως ερωτώντες και ερωτώµενοι, ως ειδικοί και γενικός πληθυσµός κ.ο.κ., αποδεχόµενοι 
το ενιαίο και αδιαίρετο του Ανθρώπου, του οποίου εκφάνσεις και εκφράσεις αποτελούν: το 
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πρόσωπο, το άτοµο, ο πολίτης, ο επιστήµονας, ο υγιής, ο άρρωστος κ.ο.κ., καθώς και το Έν-Όλον 
της Φύσεώς του, της οποίας εκφάνσεις και εκφράσεις αποτελούν: το βιολογικό, το ψυχολογικό, το 
νοητικό, το κοινωνικό, το πολιτικό κ.ο.κ. 
 
Αναστοχασµοί πάνω στην πρόληψη 
 
   Στη δική µας αντίληψη, και το ερώτηµα της πρόληψης, όπως και όλα τα ερωτήµατα που 
αντιµετωπίζει ο άνθρωπος, δεν είναι, αλλά γίνεται ερώτηµα προ-επιστηµονικό και προ-
µεθοδολογικό. Γίνεται ερώτηµα βαθιά φιλοσοφικό, γίνεται ερώτηµα πολιτικής φιλοσοφίας, 
πολιτικής φιλοσοφίας της υγείας, και, στο τέλος µόνον, γίνεται επιστηµονικό και µεθοδολογικό 
ερώτηµα. 
   Θεωρούµε ότι το, ολοσχερώς πλέον, κατευθυνόµενο, από τις υλικές δυνάµεις της αγοράς, 
συλλογικό κοινωνικό φαντασιακό συνεπάγεται την ετεροθέσµιση της κοινωνίας από εξωκοινωνικές 
δυνάµεις, και την, ως εκ τούτου, θετικιστική, φυσικαλιστική και αγοροκεντρική οργάνωσή της, και 
την παραγωγή «διεστραµµένων» αντιλήψεων για τη ζωή, την κοινωνία, τη χαρά, την υγεία, την 
πρόληψη κ.ο.κ. Αντιλήψεις οι οποίες εκτρέφουν τις διαλεκτικά συζευγµένες, και σε παλίντροπο 
αρµονία ευρισκόµενες, αρνητικές δυνάµεις του ανθρώπου -πόλεµος πατήρ πάντων έστιν-, 
εξυπηρετώντας µη-ανθρωποκεντρικούς σκοπούς. Οι αντιλήψεις αυτές υπόσχονται ότι, µέσω της 
επιστήµης και της τεχνολογίας, θα κατανικηθεί ο πόνος, ο κόπος, ο φόβος, ο θάνατος, η αρρώστια, 
η φύση και όλα τα κακά Κοντολογής, υπόσχονται έναν πανηδονισµό-τεχνολογικό αυτήν τη φορά. 

Για να γίνει όµως αυτό, προϋποτίθεται η διάσπαση της ενότητας του Κόσµου και του 
Ανθρώπου, για την οποία µιλήσαµε προηγουµένως. Η κόλλα που κρατά αναπόσπαστα δεµένα 
µεταξύ τους τα αποσπάσµατα του Ανθρώπου είναι «δύο συστατικών»: ηδονή-πόνος, χαρά-λύπη, 
έρως-θάνατος, υγεία-αρρώστια, λογική-ποίηση, λόγος-πράξη κ.λπ.- η παλίντροπος αρµονία ή όπως 
αλλιώς εκφράστηκε ανά τους αιώνες. Το διαλυτικό που διαλύει την ενότητα αυτή είναι πάντα ενός 
συστατικού: διαλυτικό πόνου, λύπης, θανάτου, αρρώστιας, ποίησης, πράξης κ.λπ.  ∆ιάλυση της 
αρνητικής συνιστώσας της αρµονίας, δηλαδή. Η επιστήµη και η τεχνολογία υπόσχονται τη διάλυση 
του κακού -όπως το αντιλαµβάνονται κάποιοι, βέβαια. Μόνο, που διαλύοντας το κακό, το 
εναποµένον  καλό χάνει την ταυτότητα και το µέτρο του -µιας και βασίζονται στην ετερότητα-, και 
γίνεται δυο φορές κακό, καταλαµβάνοντας και την έκταση του κακού. ∆εν έχουµε, παρά να δούµε 
τι συµβαίνει γύρω µας, εκεί που κυριαρχούν µόνον οι «δυνάµεις του καλού». Για να συµβεί όµως 
αυτό, θα πρέπει, πρώτα, να κατανικηθούν ολοσχερώς η σκέψη, η γλώσσα, ο στοχασµός, η µνήµη, η 
κρίση, η βούληση, η φαντασία, η ιστορικότητα, η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη, η  αγάπη κ.λπ., τα 
οποία είναι θεµελιακά συστατικά της ανθρώπινης φύσης, και τα οποία µας φέρνουν στην αίθουσα 
αυτή.   
 
Αναζητώντας τη χαµένη ενότητα 
 
   Πώς φτάσαµε ως εδώ; ∆εν φτάσαµε πουθενά! Είµαστε στον εσαεί δρόµο. ∆εν υπάρχει 
τέλος, ούτε της φιλοσοφίας, ούτε της ιστορίας. Απόδειξη ότι τώρα, εδώ, εµείς, ως ιστορικά όντα, 
φιλοσοφούµε. Και φιλοσοφούµε µάλιστα-στοχαζόµαστε, να πούµε καλλίτερα-, πάνω σε µια 
ολιστική οντολογία. Μ’ άλλα λόγια, ενάντια σε κάθε διχοτοµία και δυϊσµό, όπως υλισµός-
ιδεαλισµός, είναι-γίγνεσθαι, καλό-κακό, φιλοσοφία-επιστήµη, αλήθεια-ψέµα, αντικειµενικότητα-
υποκειµενικότητα, ποίηση-λογική, φυσικό-µεταφυσικό, υγεία-αρρώστια,  πρόληψη-θεραπεία, ζωή-
θάνατος, πόνος-ηδονή κ.λπ. Καιρός είναι, λοιπόν, να αναζητήσουµε τη χαµένη ενότητα. Πού; 
Παντού! Και πρώτα-πρώτα, εκεί που την αφήσαµε, στο στοχασµό των Ιώνων προγόνων µας. Και 
κατόπιν, εδώ, που την ξανασυναντάµε, στις σύγχρονες επιστηµονικές αντιλήψεις της κβαντικής 
φυσικής, των µη-γραµµικών δυναµικών πεδίων, της αβεβαιότητας, της αυτοποίησης κ.λπ. 

Υπενθυµίζουµε ότι οι αντιλήψεις αυτές αποτελούσαν, στους αιώνες που µεσολάβησαν, 
µεταφυσικές έννοιες και θεωρήσεις, ενώ σήµερα αποτελούν την αιχµή της επιστηµονικής έρευνας. 
Ακόµη κι αυτές οι θετικές επιστήµες µας οδηγούν, πλέον, στη χαµένη ενότητα. Εδώ, όµως, 



 58  

χρειάζεται µεγάλη προσοχή, ώστε η ενοποιηµένη φιλοσοφία -και- επιστήµη να καταστεί 
θεραπαινίδα του συλλογικού κοινωνικού υποκειµένου, στην προσπάθειά του να ερµηνεύσει και να 
κατασκευάσει έναν κόσµο, από τα αποσπάσµατα-φαινόµενα του Ενός – Όλου - Κόσµου, κατά πως 
τον θέλει Αυτό. Να  ξανα-ανακαλύψει, δηλαδή, την πολιτική, και, κοντά σ’ αυτήν, την πολιτική για 
την υγεία και την πολιτική για την πρόληψη.  
   Εδώ, εισερχόµαστε στο πεδίο της πολιτικής φιλοσοφίας της υγείας και της πρόληψης. Η 
φιλοσοφική και επιστηµολογική θεώρηση που εκθέσαµε προηγουµένως, προβαλλόµενες στα 
θέµατα της υγείας και της πρόληψης, µας φανερώνουν ότι, και αυτά, δεν υπάρχουν εκεί-έξω, 
ξεχωριστά και από µόνα τους, ότι δεν έχουν δική τους οντολογία, παρά αποτελούν εκφάνσεις και 
εκφράσεις του Όλου-Ανθρώπου. Από την άλλη, µας απελευθερώνουν από φοβίες, αυτονόητα, 
ανασφάλειες, προκαταλήψεις και δεσµεύσεις του παρόντος, µας αναζωογονούν το συλλογικό 
κοινωνικό φαντασιακό, και µας παρέχουν τις αναγκαίες και ικανές πνευµατικές πρώτες ύλες, για να 
«δούµε» και να «κατασκευάσουµε» µια νέα φυσική-κοινωνική πραγµατικότητα στα της υγείας και 
της πρόληψης.  
   Τα επιστηµολογικά προτάγµατα που τίθενται κάθε φορά, αφορούν το είδος της γνώσης και 
των τεχνικών που χρειαζόµαστε για να απαντήσουµε στα ερωτήµατα: τι κοινωνία θέλουµε να 
φτιάξουµε; τι θεσµούς θα πρέπει να στήσουµε για την ευόδωση αυτής της κοινωνίας; τι  ερωτήµατα 
θα διατυπώσουµε στην επιστηµονική κοινότητα; τι απαντήσεις θα πάρουµε; Λέµε προτάγµατα, 
γιατί είµαστε εµείς που παράγουµε τη γνώση και την, κάθε φορά, αλήθεια του αποσπάσµατος του 
Κόσµου που φωτίζουµε,  φέρνοντας, κάθε φορά, στο φως της γνώσης αυτό που η συνείδησή µας 
ανασύρει ως αληθές. 
   Τώρα, εδώ, ακολουθεί η επιστήµη µε τις µεθόδους της, για να υποστηρίξει την 
«κατασκευή» της νέας «αντικειµενικής πραγµατικότητας», η οποία είναι τόσο αντικειµενική, όσο 
υποκειµενικά και εµπρόθετα έχει προσδιοριστεί. Ας είµαστε εµείς -που βρισκόµαστε εδώ µέσα ως 
συλλογικό υποκείµενο- αυτοί που θα ανα-προσδιορίσουν την πραγµατικότητα της πρόληψης, και 
όχι αυτοί που προσδιορίζουν και προσδιορίζονται από τις ανάγκες της αγοράς.  
   Στο φως της θεώρησης αυτής, η οποία θεωρεί αδιάσπαστη την ενότητα του Ανθρώπου-και 
των βιο-ψυχο-κοινωνικών εκφράσεων και δραστηριοτήτων του, οι επιστηµονικές µέθοδοι 
υποκειµενικοποιούνται, ο παρατηρητής γίνεται και παρατηρούµενος, και οι υποκειµενικές του 
συνιστώσες καθίστανται και αυτές αντικείµενο και υποκείµενο, ταυτόχρονα, της παρατήρησης. 
Καθίσταται αναγκαίο, λοιπόν, να εισάγουµε ανάλογες µεθοδολογίες στην έρευνα και την 
παρέµβαση στα της υγείας και της πρόληψης, τέτοιες που να διαφεύγουν της διχοτοµικής 
αντίληψης: έρευνα-παρέµβαση, θεωρία-πράξη κ.λπ. Από την αρχή, λοιπόν, θα πρέπει η ερευνητική 
διαδικασία να  αποτελεί, ταυτόχρονα, και παρέµβαση, και η παρέµβαση, µε τη σειρά της, να 
καθοδηγεί την έρευνα. Επικαλούµαστε εδώ τις συµµετοχικές και τις ανακλαστικές έρευνες και 
πρακτικές (participative researches, reflexive researches and practices).  
   Μπορεί κανείς, λοιπόν, να εξετάσει τη διαµόρφωση νέων µεθοδολογικών και παρεµβατικών 
πρακτικών, οι οποίες θα πρέπει να υποστηρίζονται από νέες δοµές και λειτουργίες, τέτοιες, που να 
µη διασπούν την ενότητα του αντικειµένου και του υποκειµένου της πρόληψης, τα οποία είναι ένα 
και το αυτό: ο κοινωνικός άνθρωπος µέσα στο περιβάλλον του, απευθυνόµενες ξεχωριστά σε κάθε  
διαφορετική εξωτερίκευσή του, π.χ., παχυσαρκία, κακή διατροφή, καρδιαγγειακά νοσήµατα, χρήση 
εξαρτησιογόνων ουσιών, καρκίνοι, παθογενετικές συµπεριφορές κ.λπ. 
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Πανελλήνιος  Σύνδεσµος  Σχολών  Γονέων 
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Τµήµα της «∆ιεθνούς Οµοσπονδίας για την Εκπαίδευση των Γονέων» 
Σωµατείο Αναγνωρισµένο Μορφωτικό Μη Κερδοσκοπικό, Επιστηµονική Επιτροπή Σχολών 

Γονέων Ελλάδας, Ασκληπιού 43, τηλ. 3617639 
 
Επίτιµος Πρόεδρος: Μαρία Χουρδάκη 
 
Παππά Βασιλική, Ψυχολόγος, Πρόεδρος Πανελλήνιου Συνδέσµου Σχολών Γονέων 
 
HOURD ενιαίο σύστηµα πρόληψης ναρκωτικών (λήψης εξαρτησιογόνων ουσιών) 
 
 Με την παρέµβασή µου θα ήθελα να σας παρουσιάσω το «Ενιαίο σύστηµα πρόληψης 
ναρκωτικών-εξαρτησιογόνων ουσιών» που επεξεργαστήκαµε ψυχολόγοι του Πανελληνίου 
Συνδέσµου Σχολών Γονέων. Το σύστηµά µας παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο διεθνές 
συνέδριο της I.F.P.E. (International Federation for Parent Education) και από εκεί πέρασε στην 
UNESCO, την ειδική υπηρεσία για την πρόληψη (Peddro), µε την οποία είµαστε σε συχνή επαφή. 
 Θεωρώντας ότι η πρόληψη αποτελεί ύψιστη αξία ζωής, αφού αναφέρεται στη σωτηρία νέων 
ανθρώπων, στραφήκαµε πρώτα στον προσδιορισµό του στόχου. Είναι η διαµόρφωση υπεύθυνης 
προσωπικότητας του νέου ανθρώπου, ώστε να πει ΟΧΙ στο σταυροδρόµι των εξαρτησιογόνων 
ουσιών. 
 Με την άποψη ότι ο τοξικοµανής δε γεννιέται αλλά γίνεται, στραφήκαµε προς τους 
βασικούς φορείς αγωγής: την οικογένεια, το σχολείο. 
Η οικογένεια, ως έχει, δοκιµαζόµενος θεσµός µε πληθώρα γνωστών προβληµάτων, δεν µπορεί να 
µας βοηθήσει στην πρόληψη των ναρκωτικών. Και µε το επιστηµονικό δεδοµένο ότι η 
προσωπικότητα, η ψυχική υγεία του ατόµου, οργανώνεται στα κύρια σηµεία στα πρώτα χρόνια της 
ζωής, στραφήκαµε προς την εκπαίδευσή της µε τις Σχολές Γονέων. Οι Σχολές Γονέων άρχισαν να 
λειτουργούν στην Ελλάδα το 1962 µε πρωτοβουλία της κ. Μαρίας Χουρδάκη, ψυχολόγου και 
Επίτιµου προέδρου του τµήµατος Ψυχολογίας του Παν/µίου Κρήτης. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος 
Σχολών Γονέων, σωµατείο αναγνωρισµένο µορφωτικό, µη κερδοσκοπικό, ιδρύθηκε την ίδια χρονιά 
και αποτελεί µέλος της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας για την Εκπαίδευση των Γονέων (Federation 
Internationale pour l' Education des Parents - F.I.E.P.). Σκοπός των Σχολών Γονέων είναι: α) η 
στήριξη του δοκιµαζόµενου θεσµού της οικογένειας, µοναδική γωνιά κάποιας σταθερότητας, 
ασφάλειας, αλλά και καλλιέργειας κάθε Ιδανικού, β) η προστασία της ψυχικής υγείας ανήλικων και 
ενήλικων ατόµων µέσα στο σύστηµα της οικογένειας δια µέσου των δεδοµένων και της τεχνικής 
της επιστήµης της Ψυχολογίας. 
 Σε κάθε Σχολή Γονέων συµµετέχουν 15-20 άτοµα που συναντιούνται σε εβδοµαδιαία βάση 
για 1:30 ώρα. Σε ατµόσφαιρα που γίνεται σιγά-σιγά φιλική, κάθε γονέας έχει τη δυνατότητα να 
παρουσιάσει τις απόψεις του, ν' ακούσει τις αντίστοιχες θέσεις των άλλων γονέων, τις βιωµατικές 
εµπειρίες του και τελικά τις απόψεις της επιστήµης, διά µέσου του ψυχολόγου, του κοινωνικού 
λειτουργού. Απόψεις που µπορεί να επαναφέρει στις επόµενες συναντήσεις, να συζητηθούν και 
πάλι.  
 Για την ιστορία των Σχολών Γονέων στη χώρα µας πρέπει να αναφερθεί ότι στις 21/6/1998 
υπεγράφη σχετικός νόµος από τον Υπουργό Παιδείας και τον Υπουργό Εσωτερικών που συνιστά 
τη λειτουργία Σχολών Γονέων στους Συλλόγους Γονέων, στη Νοµαρχιακή και Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. 
 Τα αποτελέσµατα των εργασιών µας υπήρξαν πολύ θετικά. Αναρίθµητες οικογένειες 
βρήκαν το δρόµο τους, το ίδιο εκατοντάδες έφηβοι, νέοι, δεν πήραν τον αρνητικό δρόµο προς τα 
ναρκωτικά (δύο περιπτώσεις χασίς που προϋπήρχαν). Για το λόγο αυτό η F.I.E.P. τίµησε τη Μαρία 
Χουρδάκη το 1986 και ακολούθησε η βράβευσή της από την Ακαδηµία Αθηνών το 1997 αλλά και 
η πρόσφατη βράβευσή της (1999) από το σωµατείο «Φίλοι του Ερυθρού Σταυρού». 
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 Στις Σχολές Γονέων εφαρµόζεται το Εξελικτικό Σύστηµα της Μαρίας Χουρδάκη που 
αναπτύσσουµε σε σχετικό κείµενο, το οποίο βρίσκεται στη διάθεσή σας. 
Ο φορέας Παιδεία, όπως εφαρµόζεται διά µέσου του εκπαιδευτικού µας συστήµατος αναφέρεται 
µόνο στο γνωστικό τοµέα (εξετάσεις κ.α.) ενώ αγνοεί τη φροντίδα διαµόρφωσης της 
προσωπικότητας του µαθητή. Έχοντας εφαρµόσει και µελετήσει το θέµα της πρόληψης µέσα σε 
σχολικό χώρο (Σχολείο που έγινε από τη Σχολή Γονέων Αθήνας, από το 1966, αλλά και αλλού) 
καταλήξαµε ότι ο σκοπός µας, δηλαδή η θετικά συγκροτηµένη προσωπικότητα του µαθητή 
διαµορφώνεται στο σχολείο µε:  
− Παιδαγωγική ατµόσφαιρα (όχι αυταρχική ή αδιαφορίας) 
− ∆ιδασκαλία µε ενεργοποιό διάλογο και ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των µαθητών 
− Λειτουργία οµάδων επιλογής και 3 υποχρεωτικών οµάδων από τις τελευταίες τάξεις του 

∆ηµοτικού (σεξουαλικής αγωγής, επαγγελµατικού προσανατολισµού, πρόληψης 
εξαρτησιογόνων ουσιών) 

− Εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού σε θέµατα ψυχολογίας του παιδιού και ιδιαίτερα του 
εφήβου 

− Ουσιαστική και όχι τυπική συνεργασία µε τους γονείς 
− Συνεργασία µε σχολικούς ψυχολόγους 
 
Εφαρµογή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση:  

Εφαρµογή προγραµµάτων πρόληψης µε α) την ενεργοποποίηση, εκπαίδευση των δηµοτών 
όλων των κοινωνικών οµάδων, β) οργάνωση επιτροπών (µε γονείς, νέους, εκπαιδευτικούς και 
άλλους επαγγελµατίες), γ) λειτουργία Σχολών Γονέων, Συµβουλευτική σε µαθητές, εφήβους, δ) 
οµάδες «ωρίµανσης» και προβληµατισµού εφήβων - νέων. 

Τέλος, θα ήθελα να σηµειώσω την πρόσφατη δηµιουργία του σωµατείου «Πανελλήνια 
Κίνηση των Γονέων για την Πρόληψη των Ναρκωτικών-εξαρτησιογόνων ουσιών», καρπός όλων 
των µακροχρόνιων προσπαθειών της κ. Μαρίας Χουρδάκη και µία ακόµα σηµαντική της συµβολή 
στον τοµέα ΠΡΟΛΗΨΗ. Στην «Πανελλήνια Κίνηση των Γονέων για την Πρόληψη των 
Ναρκωτικών-εξαρτησιογόνων ουσιών» µπορούν επίσης να συµµετάσχουν φορείς, καθώς και όλοι 
όσοι ενδιαφέρονται. 
 
 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ι 
 

Β. Θέµα: «∆ίκτυα Φορέων στον τοµέα της πρωτογενούς πρόληψης 
 (οµάδες πολιτών – Τοπική Αυτοδιοίκηση – Ρόλος του κράτους)» 

 
Centro di Alcologia e Della Nutrizione Azienda 

Ospedaliera di Careggi Universita Degli Studi di Firenze 
 

 
«Η πρόληψη στο Κοινωνικό ∆ίκτυο Εργασίας» 

 
Ανυφαντάκης Γιάννης, ∆ρ. Ψυχολόγος, Κέντρο Αλκοολογίας & Θρέψης, Πανεπιστηµιακό 
Νοσοκοµείο Φλωρεντίας.   
 
Α. Παρουσίαση του Κέντρου 
 

Το Κέντρο Αλκολογίας και Θρέψης γεννιέται, µε πρωτοβουλία του καθηγητή Valentino 
Patussi, µε σκοπό να προσφέρει ένα εναλλακτικό τρόπο στην αντιµετώπιση των ασθενών που 
προσερχόταν στην Κλινική της Γαστρεντερολογίας, Τµήµα Φυσιοπαθολογίας, του 



 61  

Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου της Φλωρεντίας και παρουσίαζαν οργανικά προβλήµατα, όπως 
κίρρωση του ήπατος, αιµορραγίες στοµάχου κτλ, που συχνά σχετίζονται µε τη λήψη αλκοολούχων 
ποτών και τις διατροφικές συνήθειες, επικαλούµενος το ιπποκράτειο ρητό «µάλλον προλαµβάνειν 
παρά θεραπεύειν». ∆ηµιουργείται λοιπόν το Κέντρο Αλκολογίας και Θρέψης και θέτει ως βασικούς 
του στόχους αφενός τη διάγνωση και αποκατάσταση των Προβληµάτων και Παθολογιών που 
Συσχετίζονται µε το Αλκοόλ και τη θρέψη, αφετέρου την πρόληψη και την εκπαίδευση, 
βασιζόµενο στις αρχές του κοινωνικού-οικολογικού µοντέλου. Οι συνεργάτες που απασχολεί το 
Κέντρο, συγκροτούν ένα µωσαϊκό ειδικοτήτων, που συµπεριλαµβάνει γιατρούς 
γαστρεντερολόγους, τοξικολόγους και ψυχιάτρους, ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, διαιτολόγους, 
εξειδικευµένο νοσηλευτικό προσωπικό, κοινωνιολόγους και τέλος εκπαιδευτές. Στο Κέντρο 
απασχολούνται επίσης ορισµένοι επαγγελµατίες εθελοντικά. 

Η διαγνωστική διαδικασία προβλέπει τη διεξαγωγή των αναγκαίων κλινικών και 
εργαστηριακών εξετάσεων και την παραµονή για µια εβδοµάδα  στο νοσοκοµείο ηµέρας για 
παρακολούθηση, κατά την οποία διεξάγονται και τα απαιτούµενα ψυχολογικά τεστ και οι ειδικές 
συνεντεύξεις, σε ορισµένες από τις οποίες προσκαλείται και η οικογένεια του ασθενή. 
 
Β. Εκπαίδευση 
 

Σε ότι αφορά την εκπαίδευση, το Κέντρο βρισκόµενο µέσα σ’ ένα Πανεπιστηµιακό 
Νοσοκοµείο, παράλληλα µε την αποκατάσταση συνδυάζει και σηµαντικό εκπαιδευτικό έργο ως 
προς τα Συσχετιζόµενα µε το Αλκοόλ Προβλήµατα και Παθολογίες, ένα αντικείµενο που δυστυχώς 
δεν διδάσκεται σε καµία άλλη Πανεπιστηµιακή σχολή της Ιταλίας. Συγκεκριµένα, εδώ και πέντε 
χρόνια, λειτουργεί το ετήσιο σεµινάριο εξειδίκευσης στα Προβλήµατα και Παθολογίες που 
Σχετίζονται µε το Αλκοόλ (Π.Π.Σ.Α.) που απευθύνεται σε επαγγελµατίες του χώρου (Γιατρούς, 
Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Νοσηλευτές κ.α.), οι οποίοι επιθυµούν να γνωρίσουν ή 
και να εµβαθύνουν το αντικείµενο, καθώς και άλλα σεµινάρια σε επίπεδο κοινότητας µε στόχο την 
πληροφόρηση ορισµένων οµάδων πληθυσµού σχετικά µε τα παραπάνω θέµατα. 
 
Γ. Πρόληψη 
 

Το εκπαιδευτικό έργο συνδυάζεται άµεσα µε αυτό της πρόληψης, η οποία διενεργείται τόσο 
στα σχολεία (µαθητές, γονείς, καθηγητές), όσο και σε άλλους φορείς και οργανώσεις, όπως τα 
συνδικάτα (εργατικά-εργασιακά ατυχήµατα), στους οικογενειακούς γιατρούς (έγκαιρη διάγνωση 
Π.Π.Σ.Α.), στους µετανάστες (ειδικά προγράµµατα Rom, προσφύγων κλπ) καθώς και σε άλλες 
πληθυσµιακές οµάδες. 

Πιο συγκεκριµένα, στα σχολεία εφαρµόζουµε ένα µοντέλο που το ονοµάσαµε «Η εξάρτηση 
ως τρόπος ζωής», που σκοπό έχει να γνωρίσει και να αποµυθοποιήσει στους νέους την έννοια της 
εξάρτησης. Στο µοντέλο αυτό, αναφερόµαστε στις σχέσεις εξάρτησης που αναπτύσσει ο άνθρωπος 
στις διάφορες περιόδους της ζωής του, αρχίζοντας από τη γέννησή του και καταγράφοντας, κατά το 
δυνατόν, όλες τις µορφές εξάρτησης που συναντά στην πορεία του, τόσο αυτές που θεωρούνται 
«φυσιολογικές» όσο και τις «παθολογικές» εκφράσεις τους. Προσπαθούµε στη διαδικασία αυτή να 
προσδιορίσουµε την λεπτή οριογραµµή µεταξύ «φυσιολογικής» και «παθολογικής» εξάρτησης, 
βοηθώντας έτσι τους νέους να γνωρίσουν καλύτερα αµφότερες τις πλευρές του εαυτού τους, και να 
λειτουργούν πιο συνειδητοποιηµένα ως προς τις προσωπικές τους επιλογές και συµπεριφορές.  

Συζητώντας λοιπόν για τις προσωπικές τους εµπειρίες σχετικά µε τις διάφορες ουσίες, 
προτιµούµε ν’ αρχίσουµε από τις νόµιµες: τον καπνό και το αλκοόλ που µπορούν και τα βρίσκουν 
καθηµερινά δίπλα τους και συνήθως στο σπίτι τους. Αναφερόµαστε στο πρώτο τσιγάρο, στο πρώτο 
αλκοολούχο ποτό (που συνήθως δεν θυµούνται πότε ήπιαν) και στο πρώτο µεθύσι, προσπαθώντας 
να περιγράψουµε τις συνθήκες, τα συναισθήµατα αλλά και τις επιδράσεις της ουσίας. Εµπειρίες, 
που πολλοί άνθρωποι βιώνουν καθηµερινά θεωρώντάς τις φυσιολογικές. Μιλάµε επίσης και για τις 
άλλες τις παράνοµες, τη µαριχουάνα, τα χάπια, την ηρωίνη, αλλά και άλλες επικίνδυνες 
συµπεριφορές, όπως αν φοράνε κράνος στο µηχανάκι και τα µέτρα προστασίας που παίρνουν για τα 
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σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα, προσπαθώντας έτσι να εντάξουµε τη λήψη αλκοολούχων 
ποτών σ΄ ένα ευρύτερο πλαίσιο συµπεριφορών που µπορούν να αποβούν επικίνδυνες, αναλόγως 
βέβαια και από το κλίµα που αναπτύσσεται στην τάξη, τις προσωπικές ανάγκες των µαθητών και 
τις εµπειρίες τους. Αντιλαµβανόµαστε έτσι την πρόληψη και την αγωγή υγείας ως µια διαδικασία 
συνεχούς παρουσίας στην κοινότητα, και ως τέτοια πιστεύουµε ότι χρήζει ενός προστατευτικού 
πλαισίου αλλά και ενός υποστηρικτικού δικτύου, τα οποία θα εξασφαλίζουν τη διατήρηση και τη 
συνέχιση της διαδικασίας αυτής. 
 
∆. ∆ίκτυο 
 

Μια από τις κύριες µεθόδους που εφαρµόζουµε στην δραστηριότητα πρόληψης και αγωγής 
υγείας είναι η Εργασία στο Κοινωνικό ∆ίκτυο, δηλαδή η γνωριµία, η αποδοχή του άλλου ως 
διαφορετικού, η δηµιουργία σχέσης, η συνεργασία, η συµµετοχή και υποστήριξη από και προς 
διαφόρους οργανισµούς, φορείς, συλλόγους και ενώσεις που έχουν ως κοινό σκοπό και στόχο την 
ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση αλλά και την υπενθύµιση των Σχετιζοµένων µε το Αλκοόλ 
Προβληµάτων και Παθολογιών. Εάν δε συνειδητοποιήσουµε τον παράγοντα ότι, η Ιταλία είναι η 
πρώτη ευρωπαϊκή χώρα στην παραγωγή αλκοολούχων ποτών και όπου υπολογίζεται ότι το 5% του 
πληθυσµού έχει Σ.Α.Π.Π. και ένα 2-3% θεωρείται ότι έχει προβλήµατα αλκοολισµού, µπορούµε 
εύκολα να κατανοήσουµε ότι η οποιαδήποτε προσπάθεια πρόληψης και αγωγής υγείας που δεν 
στηρίζεται σ’ ένα ευρύ Κοινωνικό ∆ίκτυο Εργασίας κινδυνεύει να αποβεί µάταιη. Ιδιαίτερα στην 
περιοχή της Τοσκάνης όπου βρισκόµαστε εµείς, η οποία είναι γνωστή για το Chianti και την 
Grappa µε βαθιά ριζωµένη την παράδοση και την κουλτούρα του αλκοόλ, κουλτούρα που 
συµβαδίζει µε τα ενδιαφέροντα όλων αυτών που παράγουν, διακινούν και καταναλώνουν 
αλκοολούχα ποτά, µπορεί οποιοσδήποτε εύκολα να φανταστεί κανείς πόσο ευαίσθητο θέµα είναι 
αυτό του αλκοόλ. 

Το Κοινωνικό ∆ίκτυο Εργασίας στο οποίο συµµετέχει το Κέντρο Αλκολογίας και Θρέψης 
ως προς τα Σ.Α.Π.Π. συνεργάζονται οι ακόλουθοι φορείς, οργανώσεις και σύλλογοι: Υπουργείο 
Υγείας, Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας, Κέντρα Αλκολογίας, Υπηρεσία Τοξικοεξαρτηµένων (Ser.T.), 
Γαστρεντερολογία, Ψυχιατρική, Ιταλική Εταιρεία Αλκολογίας (SIA), ∆ιάφορα Προγράµµατα 
(Υγιείς Πόλεις, Eurocare, H.P.S., Drinkless, κ.α.), Οµάδες Αυτοβοήθειας (Α.Α., Α.C.A.T., Centro 
di Solidarieta, Σύλλογοι, Εθελοντισµός, ∆ήµοι, Συνδικάτα, ONG, οικογενειακοί γιατροί, 
Συµβουλευτικά Κέντρα, Σωφρονιστικά Ιδρύµατα κ.α.  

Τα ∆ίκτυα στα οποία εντάσσεται το Κέντρο, βρίσκονται βέβαια σε συνεχή εξέλιξη και 
µεταλλαγές, ανάλογα µε τις ανάγκες και τα προβλήµατα που υπάρχουν και παρουσιάζονται στην 
κοινότητα, παραµένοντας από τη µια µεριά σταθερά στις βασικές αρχές τους και από την άλλη 
ευαίσθητα στις νέες προκλήσεις των καιρών µας. 
 

 
«Σύγχρονες αντιλήψεις στον τοµέα της πρωτογενούς πρόληψης –  

∆ίκτυα Φορέων.» 
 
Πασσά Αγγελική, Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνη Κέντρου ∆ηµιουργικής Απασχόλησης (Κ.∆.Α.) της 
Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ», Μέλος του ∆.Σ του ∆ιεθνούς ∆ικτύου INEPS (International Network of 
Productive Learning)  
 

Τι θα λέγατε αν ήταν να επισκεφτείτε ένα σχολείο για µειονεκτούντες νέους και τους 
ακούγατε να λένε ότι αυτό είναι το σχολείο των ονείρων τους όπου είχαν την ευκαιρία να µάθουν 
πρακτικά και ενδιαφέροντα πράγµατα; Ότι αυτό το σχολείο είχε µεγάλη πλάκα και ότι 
καθυστερούσαν την αποφοίτησή τους για να παραµείνουν όσο περισσότερο γινόταν σ’ αυτό;  
 Αυτά ειπώθηκαν από νέους κάθε χρώµατος και κουλτούρας πολλοί από τους οποίους 
προέρχονταν από φτωχά κοινωνικά και µε πολλές δυσκολίες οικογενειακά στρώµατα.  Τα 
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περισσότερα από αυτά τα παιδιά είχαν αφήσει τα παραδοσιακά σχολεία επειδή είχαν αποτύχει εκεί 
και είχαν ενταχθεί στα σχολεία παραγωγικής µάθησης.  
 Αν λοιπόν ακούγατε και εσείς αυτά τα παιδιά όπως τα ακούσαµε και εµείς στην Φινλανδία, 
στο Βερολίνο, στην  Αγία Πετρούπολη, στην Στοκχόλµη είµαι σίγουρη ότι θα αντιδρούσατε όπως  
και εµείς. Θα αγωνιζόσασταν µέχρι να δηµιουργήσετε ένα τέτοιο σχολείο στην πόλη σας ή έστω 
ένα πρόγραµµα.  
 Τα σχολεία αυτά ξεκίνησαν πριν από 25 χρόνια περίπου στην Νέα Υόρκη ενταγµένα στο 
εκπαιδευτικό σύστηµα της πόλης σαν εναλλακτικά προγράµµατα. Το µυστικό τους ήταν ότι 
παρείχαν στο µαθητή την αίσθηση της υπευθυνότητας, της ανεξαρτησίας, της 
αποτελεσµατικότητας ενώ όχι µόνο τους επέτρεπαν αλλά τους ενθάρρυναν να εµπλακούν σε 
δραστηριότητες δικής τους επιλογής σε χώρους που τους παρείχαν την πρακτική εµπειρία που 
αποτελούσε τη βάση της εκπαίδευσής τους.  
 
Αλλά τι ακριβώς είναι η Παραγωγική Μάθηση; 
 

Η Παραγωγική Μάθηση είναι η µάθηση που κατακτάται µέσα από παραγωγική διαδικασία, 
που βασίζεται στην απόκτηση εµπειριών ώστε να καταφέρει κάποιος να κάνει κάτι σηµαντικό για 
τον εαυτό του και το περιβάλλον του. Έτσι µέσα από την Παραγωγική Μάθηση, νέα παιδιά 
αισθάνονται σηµαντικά και πολύτιµα µέλη µιας κοινωνίας και όχι απλά υποβαθµισµένα στο ρόλο 
ενός µαθητή σχολείου (µε την παραδοσιακή ερµηνεία που δίνουµε σ’ ένα δασκαλοκεντρικό 
σχολείο). Η Παραγωγική Μάθηση ξεκινά µε δράση π.χ. η µάθηση είναι από µόνη της ένα προϊόν 
που κερδίζεται µέσα από την εµπειρία µιας παραγωγικής διαδικασίας και οι νέοι την αποκτούν µε 
την βοήθεια των εκπαιδευτών τους.  
 Οι νέοι δραστηριοποιούνται αρχικά στο όνοµα της δράσης για να παράγουν κάτι, να  
βελτιώσουν, να πετύχουν, να προλάβουν, να εκφράσουν, να επικοινωνήσουν κ.λπ. Μόνον τότε 
είναι που αρχίζουν να καταλαβαίνουν αυτή τη διαδικασία σαν διαδικασία µάθησης και να την 
σχηµατίζουν µέσα τους σαν εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να κατανοήσουν την εµπειρία τους και 
να πιστοποιήσουν την δράση τους.  
 Η δράση, λοιπόν, είναι το κεντρικό σηµείο αυτής της παιδαγωγικής προσέγγισης και η 
αφετηρία συνάµα. Όπως φανερώνουν ανθρωπολογικά και ιστορικά στοιχεία η γνώση προέρχεται 
από την δράση και η µάθηση είναι η αναγκαία διανοητική λειτουργία αυτής της διεργασίας. 

Η ιστορία του πολιτισµού εξελίσσεται µέσα από τα εργαλεία που κυµαίνονται από το σφυρί 
αρχικά µέχρι την γλώσσα και τις επιστήµες σήµερα. Σ’ αυτήν την προοπτική και εκπαίδευση είναι 
η γνώση του να χρησιµοποιείς έξυπνα τα εργαλεία.  
 Το παραδοσιακό σχολείο επικεντρώνεται στο να µεταδίδει τα «µέσα, τα εργαλεία» ενώ 
παραλείπει το «τέλος». Και «τέλος» εννοούµε τον σκοπό για τον οποίο χρησιµοποιήσαµε τα 
εργαλεία ή ακόµα καλύτερα την χρήση αυτών των εργαλείων. Τα παιδιά µαθαίνουν µαθηµατικά, 
φυσική, χηµεία, ιστορία, φιλοσοφία, αλλά δεν ξέρουν που θα τους φανούν χρήσιµα αυτά, δεν 
βλέπουν το σκοπό για τον οποίο τα έµαθαν, δεν βλέπουν το τέλος που αποσκοπούσε αυτή η 
εκπαιδευτική διαδικασία. Και αυτό γιατί απλά αυτό το «τέλος», αυτός ο σκοπός αφαιρείται µέσα 
από τα χέρια αυτών που εµπλέκονται στην µάθηση. Άλλοι, όπως γονείς, εργοδότες, πολιτικοί κλπ. 
παίρνουν τις αποφάσεις για τον σκοπό, «το τέλος». ∆ηλαδή πού οι απόφοιτοι θα χρησιµοποιήσουν 
τα εργαλεία που έµαθαν στο σχολείο. Έτσι η µάθηση χάνει την εκπαιδευτική της αξία. Αυτό 
αντανακλάται στην δυσφορία που νοιώθουν πολλοί άνθρωποι σε σχέση µε το σχολείο.  
 Στην καρδιά της φιλοσοφίας της Παραγωγικής Μάθησης είναι η πρόθεση να επαναφέρει το 
«τέλος», τον σκοπό στην διαδικασία µάθησης και µε αυτό τον τρόπο να συνδέσει την µάθηση µε 
την ποιότητα στη εκπαίδευση. Γιατί µόνον τότε αυτοί που εµπλέκονται στην διαδικασία µάθησης 
θα µπορούν να αποφασίσουν εάν η σχέση των µέσων, των εργαλείων µε το «τέλος», τον σκοπό, 
τους είναι αποδεκτή. Ο µαθητής της Παραγωγικής Μάθησης αποφασίζει µόνος του να εµπλακεί σε 
µια δράση σε συνθήκες πραγµατικές καθώς έχει εγκαταλείψει ένα σχολείο στο οποίο η µάθηση από 
µόνη της είναι ένα τέλος, ένας σκοπός  αλλά αυτό δεν του αρκεί και δεν του αρέσει.  
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 Μέσα από την εµπλοκή του φτάνει να αναγνωρίσει ο µαθητής της Παραγωγικής Μάθησης 
την αναγκαιότητα των µέσων, των εργαλείων και αυτό γιατί ενεργοποιείται σε τοµείς 
δραστηριοτήτων που έχει επιλέξει µόνος του σε συνθήκες πραγµατικής επαγγελµατικής ζωής. Ο 
µαθητής συντάσσει µαζί µε το δάσκαλό του, τον εκπαιδευτή του και τον εξειδικευµένο 
επαγγελµατία ένα προσωπικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εστιάζοντας αλλά και εµπλουτίζοντας την 
πρακτική του εµπειρία µε ακαδηµαϊκές, πολιτιστικές, πολιτικές πλευρές κλπ. 
 Αντίθετα µε ό,τι συµβαίνει στο παραδοσιακό σχολείο όπου οι δάσκαλοι επινοούν τεχνητές 
καταστάσεις για λόγους διδασκαλίας π.χ. τα προβλήµατα της αριθµητικής- στο σχολείο 
Παραγωγικής Μάθησης οι µαθητές εµπλέκονται σε κανονικές καταστάσεις όπου οι λύσεις των 
προβληµάτων αριθµητικής είναι ανάγκη τους για να φτάσουν σ’ ένα σκοπό και που το πρόβληµα 
της αριθµητικής είναι απλά ένας κρίκος στην αλυσίδα τους.  
Έτσι λοιπόν η δράση που εµπεριέχεται στην Παραγωγική Μάθηση οδηγεί στην µάθηση που 
προκύπτει από την εµπειρία της παραγωγικής δραστηριότητας και οδηγεί πάλι σ’ αυτήν.  
 Κατασκευάζοντας ένα αντικείµενο καθηµερινής χρήσης «µε το µυαλό, τα χέρια και την 
καρδιά όπως λεει και ο Πεσταλόστι είναι χωρίς αµφιβολία ιδιαίτερα ελκυστικό για ένα νέο 
άνθρωπο. Συµβολίζει δε την ανάδειξη της αυτονοµίας του, την ικανότητά του να ικανοποιεί τις 
ανάγκες του. Όταν σήµερα όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι αποτραβιούνται από την 
εκπαίδευση και τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, από τον επαγγελµατικό χώρο και τον κόσµο των 
ενηλίκων, πολλές από τις ψυχολογικές δυσκολίες και  καταστροφικές τους τάσεις – τις 
επαναστατικές όπως τις αποκαλούν - και την δηµιουργία συµµοριών, προκαλούνται από την 
έλλειψη ή άρνηση ευκαιριών να εµπλακούν στην παραγωγική διαδικασία.  
 Αν στα ήδη ειπωθέντα προσθέσουµε ότι η Παραγωγική Μάθηση αποσκοπεί σε 
δραστηριότητες χρήσιµες και στο ότι τα προϊόντα τους µπορούν να χρησιµοποιηθούν, 
καταλαβαίνουµε ότι τόσο η προσωπική επιλογή δραστηριότητας που παρέχεται στο µαθητή, η 
διαµόρφωση του προσωπικού τους αναλυτικού προγράµµατος εκπαίδευσης και η ατοµική εποπτεία 
από τους εκπαιδευτές µε ταυτόχρονη την αυτοεκπαίδευση αλλά και οµαδική διδασκαλία σε 
ακαδηµαϊκή βάση, στοχεύουν εκτός των άλλων στην ανάπτυξη του προσώπου. Επίσης, ο ρόλος του 
εκπαιδευτή είναι εµψυχωτικός και διευκολυντικός και επειδή µοιάζει λίγο ουτοπικό το σχολείο 
Παραγωγικής Μάθησης τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδοµένα θα ήθελα να αναφέρω ενδεικτικά 
ότι στη ∆ανία λειτουργούν 100 τέτοια  σχολεία, στο Βερολίνο 20, στη Ν. Υόρκη περίπου 30.  
 Το ∆ιεθνές ∆ίκτυο Παραγωγικών Σχολείων (INEPS) συγκεντρώνει σχολεία και 
προγράµµατα από 20 περίπου χώρες παγκοσµίως. Στόχος του δικτύου είναι η µείωση του 
αποκλεισµού των νέων από την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας µέσα από τη διάδοση της 
φιλοσοφίας της Παραγωγικής Μάθησης και της ίδρυσης σχολείων και προγραµµάτων που 
βασίζονται στις αρχές και τη µεθοδολογία της Παραγωγικής Μάθησης µε προσαρµογές κατά χώρα. 
Επίσης, στόχος είναι η αλληλοβοήθεια και η ανταλλαγή εµπειριών σε καινοτόµες προσεγγίσεις.  
 Στην Ελλάδα το εκπαιδευτικό σύστηµα δεν παρείχε τη δυνατότητα τουλάχιστον µέχρι 
πρόσφατα για την ίδρυση εναλλακτικών σχολείων. Το παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό µοντέλο 
κυριαρχεί στη δηµόσια εκπαίδευση. Οι εναλλακτικές µορφές εκπαίδευσης γίνονται στις παρυφές ή 
στο περιθώριο της βασικής εκπαίδευσης και αφορούν κατά κύριο λόγο την ευαισθητοποίηση και 
ενηµέρωση των νέων-µαθητών σε θέµατα περιβάλλοντος και υγείας (Περιβαλλοντική, Αγωγή 
Υγείας). Πρόσφατα ανακοινώθηκε από το Ι.∆.Ε.Κ.Ε. (Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης 
Κατάρτισης Ενηλίκων) του Υπουργείου Παιδείας το σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας µε στόχο την 
καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού νέων µέσω της εκπαίδευσης.  
 Στο Κ.∆.Α. της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ» εφαρµόζουµε πολλές από τις αρχές της 
Παραγωγικής Μάθησης. Κυρίως στο πρόγραµµα «Πάρε τον καφέ σου-χτίσε το µέλλον σου». Στις 2 
Νοεµβρίου ολοκληρώνεται ένα εξάµηνο πρόγραµµα µε τον τίτλο «Στελέχη ίδρυσης και λειτουργίας 
για στέκια νέων» του οποίου έχουµε την επιστηµονική υπευθυνότητα και τον συντονισµό έχει το 
Κ.Ε.Κ. ΜΕΝΤΩΡ Εκπαιδευτική.  

Το πρόγραµµα αυτό υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος 
«Καταπολέµηση του Αποκλεισµού από την Αγορά Εργασίας» και επιδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
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Κοινωνικό Ταµείο και το Υπουργείο Εργασίας. Πρόκειται για ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα που 
είχε σαν βασικό στόχο την εκπαίδευση 10 ανέργων νέων που είτε έχουν εκδηλώσει είτε 
απειλούνται από παραβατική συµπεριφορά και είναι αναµεµιγµένοι µε άλλους ανέργους νέους που 
δεν έχουν χαρακτηριστικά παραβατικότητας. Η εκπαίδευση των νέων αυτών στόχευε στον να είναι 
σε θέση να εργαστούν ως στελέχη ίδρυσης και λειτουργίας Στεκιών Νεολαίας ενώ παράλληλα θα 
τους εκπαίδευε για να οργανώσουν και να λειτουργήσουν την δική τους µικρή επιχείρηση στην 
προκειµένη περίπτωση Εντευκτήριο - Καφενείο Νέων υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την υλοποίηση 
προγραµµάτων δευτερογενούς πρόληψης των εξαρτησιογόνων ουσιών που προγραµµατίζονται για 
τους νέους της περιοχής.  
 Ο καινοτοµικός χαρακτήρας του προγράµµατος προσδιοριζόταν από τα εξής:  
� Ανάπτυξη αυτοδιαχείρισης των νέων µε την ανάληψη των καθηκόντων λειτουργίας και 

διαχείρισης των Στεκιών Νεολαίας σε κοινοπρακτική βάση.  
� Συνδυασµός µεθόδων εκπαίδευσης όπως Παραγωγική Μάθηση, βιωµατική εκπαίδευση στην 

κοινότητα µε πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες και δράσεις αυτοδιαχείρισης.  
� Ανάπτυξη µεθοδολογίας υλοποίησης προγραµµάτων δευτερογενούς πρόληψης.  
� Ανάµειξη κοινωνικά αποκλεισµένων νέων υψηλού κινδύνου και όχι. 
� Οργάνωση και υλοποίηση ελκυστικών προγραµµάτων εκπαίδευσης  από νέους για νέους.  

Η επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος κατάρτισης είχε να κάνει µε τρεις βασικούς λόγους: 
Ο πρώτος ήταν ότι η κρισιµότητα της θέσης  ανηλίκων παραβατών, χρηστών παράνοµων 

ουσιών και απειλουµένων από παρεκκλίνουσες συµπεριφορές στη περιοχή µας που είχαν εκτός των 
άλλων εγκαταλείψει το σχολείο, απαιτούσε άµεσες ενέργειες και καινοτόµες παρεµβάσεις ώστε να 
ανατραπούν τα κλισέ των κλειστών προοπτικών και της παραβατικής µαγκιάς. Να δοθεί η ευκαιρία 
σε νέους υψηλού κινδύνου να ξεφύγουν από την φιλανθρωπική αντιµετώπιση του προβλήµατός 
τους, να εκπαιδευτούν σ’ ένα αντικείµενο όπως των στεκιών νεολαίας που πιάνει το σφυγµό των 
νέων και που είναι κοντά στον τρόπο ζωής τους αλλά απαλλαγµένο από τη χρήση ουσιών και την 
κουλτούρα χρήσης.  
 Ο δεύτερος λόγος επιλογής του συγκεκριµένου  θέµατος είχε να κάνει µε την εµπειρία µας 
στην λειτουργία στεκιών νέων και την Παραγωγική Μάθηση από την εµπλοκή µας στο ∆ιεθνές 
∆ίκτυο INEPS.  
 Ο τρίτος λόγος ήταν ότι το θέµα ίδρυσης και λειτουργίας στεκιών νέων παρείχε την 
ευχέρεια ανάµειξης πληθυσµών νέων (αποκλεισµένων, υψηλού κινδύνου και µη) δηλ. όπως 
συµβαίνει και στην ζωή στα στέκια νέων.   
Μέσα από αυτήν την ανάµειξη παρά τους κινδύνους διαφαίνονται πολλές προοπτικές να διδαχτούν 
ο ένας από τον άλλον.  
 Στις 20 του Οκτώβρη 2000 ολοκληρώθηκε η φάση της πρακτικής τους άσκησης. Η 
πρακτική αυτή άσκηση πραγµατοποιήθηκε µε τις αρχές και την µεθοδολογία της Παραγωγικής 
Μάθησης και είχε το χαρακτήρα να θέσουν οι καταρτιζόµενοι σε εφαρµογή τις θεωρητικές γνώσεις 
που απέκτησαν στην διάρκεια της προκατάρτισης και της κατάρτισης. Έτσι λοιπόν δούλεψαν 
αρχικά στις ιδέες που είχαν για το τι µπορεί να κάνει ένα στέλεχος στεκιών νεολαίας. Μετά 
ξεκίνησαν το σχεδιασµό δύο δράσεων . Η πρώτη αφορούσε τη λειτουργία µιας εβδοµαδιαίας 
τροφοδοσίας 150 περίπου ατόµων εκπαιδευόµενων στα σεµινάρια του ΜΕΝΤΩΡ µε σάντουιτς. 
Αυτό σήµαινε ότι είχαν την αποκλειστική ευθύνη παραγγελιών και προµήθειας πρώτων υλών, 
κατασκευής, συσκευασίας, µεταφοράς, λογιστικής ευθύνης, διανοµής των σάντουιτς σε κατάλληλα 
διαµορφωµένο χώρο µε τήρηση των κανόνων υγιεινής.  Η δράση αυτή ολοκληρώθηκε µε απόλυτη 
επιτυχία και απόκτηση σηµαντικής εµπειρίας όπως κατέθεσαν οι ίδιοι στην αξιολόγησή τους.  
 Η δεύτερη δράση ήταν ο σχεδιασµός και υλοποίηση µιας νεανικής βραδιάς εκδηλώσεων µε 
πρωτότυπες θεατρικές παραγωγές δικές τους, εκθέσεις και συναυλία µε εξωτερικούς συνεργάτες.  
Για τους περισσότερους από τους εκπαιδευόµενους αυτή ήταν η πρώτη τους διοργάνωση την οποία 
βίωσαν πάρα πολύ έντονα και δύσκολα µε πολύ µεγάλη προσπάθεια και τέλος µε τεράστια 
επιτυχία.  



 66  

 Τι θα λέγατε αν οι άνεργοι εκπαιδευόµενοι του προγράµµατος σάς έλεγαν ότι µέσα από την 
διαδικασία αυτή το µικρότερο κέρδος τους θα είναι το 1.000.000δρχ. της επιδότησης που θα 
πάρουν, ενώ αυτό ήταν το αρχικό τους κίνητρο να συµµετέχουν;  
 Τι θα λέγατε αν ακούγατε αυτά τα παιδιά µε το τόσο διαφορετικό οικογενειακό, κοινωνικό 
υπόβαθρο να σας λένε πως έζησαν την συµβίωσή τους συγκλονιστικά, παρά τους φόβους που είχαν 
στην αρχή. Ο ένας στο διάστηµα του σεµιναρίου κατάφερε να πάρει το απολυτήριο του λυκείου 
που καθυστερούσε 4 χρόνια. ∆ύο ξεκίνησαν νυχτερινό γυµνάσιο. Ένας άλλος γράφτηκε σε µια 
σχολή να σπουδάσει και ένας ακόµα θα πάει σε θεραπευτικό πρόγραµµα, ενώ ένας άλλος, διωχθείς 
από το σεµινάριο για παραβίαση ορίων, βρίσκεται 5 µήνες σε θεραπευτικό πρόγραµµα. ∆ύο 
εντάχθηκαν στην οµάδα των νέων εθελοντών της «ΠΡΟΤΑΣΗΣ» και 4 από αυτούς σχεδιάζουν να 
δουλέψουν σε στέκια νεολαίας. Όλοι µαζί δεν θέλουν να τελειώσει το σεµινάριο. Ακόµα και ένας –
δύο που δεν θέλουν να αλλάξουν τη ζωή τους µας είπαν πως δεν είναι ίδιοι πια.  
 Τι θα λέγατε αν τους ακούγατε στην αρχή να ζητάνε διάλειµµα κάθε µισάωρο και αργότερα 
να µην τους φτάνει το 5άωρο, να ξεχνάνε να φύγουν και να δουλεύουν ατελείωτα.  

Πολλές φορές µας είπαν πως κάπως έτσι θα ήθελαν να είναι το σχολείο των ονείρων τους.  
Αυτά ειπώθηκαν από παιδιά που άλλα είχαν εγκαταλείψει το σχολείο, άλλα την οικογένεια 

και άλλα τον εαυτό τους. 
 
 

«Παιδεία και Πρόληψη. Η σηµασία των δικτύων Αγωγής Υγείας στα σχολεία» 
 
Στάππα Ματίνα, Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Αγωγής Υγείας 
 
 Στην τεχνοκρατούµενη κοινωνία µας, µε την παγκοσµιοποίηση της πληροφορικής, τη 
∆ιεθνοποίηση της αγοράς, την εµπορευµατοποίηση των Μ.Μ.Ε., ο νέος αναπτύσσεται µέσα σ' ένα 
κοινωνικό-οικονοµικό πλαίσιο µε χαρακτήρα ανταγωνιστικό  σ’ όλα τα επίπεδα. 
 Καθηµερινά δε, βοµβαρδίζεται από διαφηµίσεις, που του προβάλλουν τα πρότυπα του 
επιτυχηµένου, του ονειρικού κόσµου, που αποτελείται από  γρήγορα αυτοκίνητα, εντυπωσιακά 
ρούχα και ανακηρύσσουν το κέρδος σε ύψιστη αξία. 
 Όµως αυτή η κοινωνία της φαινοµενικής υπερεπάρκειας δεν µπορεί να δώσει νόηµα ζωής 
στα νέα άτοµα που αναζητούν την ταυτότητά τους και να συµβάλλει στην ανάπτυξη της ψυχικής 
και σωµατικής τους υγείας. 
 Στην κοινωνία του 2000 χρειάζεται όσο ποτέ άλλοτε οι νέοι και γενικά όλοι οι πολίτες να 
αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες µε στόχο την αυτοπροστασία, την Πρόληψη 
και την Προαγωγή της Υγείας των. 

Πρωταρχικό ρόλο στην Πρόληψη της ψυχικής και σωµατικής υγείας του ατόµου κατέχουν 
η Παιδεία και ο Επαναπροσδιορισµός των κοινωνικών δοµών. 
 Η παιδεία µε την ευρεία έννοια, ως συνισταµένη της αγωγής, της εκπαίδευσης, της 
κουλτούρας, της καλλιέργειας, της παράδοσης, της φιλολογίας και άλλων πολλών, περνώντας µέσα 
από τον εκπαιδευτικό µηχανισµό συµβάλλει στην ολόπλευρη καλλιέργεια των νέων και την 
ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων τους, των ικανοτήτων τους καθώς και την ανάπτυξη κριτικής στάσης 
και συνείδησης απέναντι στα καθιερωµένα ή/ και επιβαλλόµενα καταναλωτικά πρότυπα. 
 Σηµαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των νέων παίζει η Αγωγή Υγείας στα σχολεία ως µέρος 
µιας ολοκληρωµένης και ανθρωπιστικής παιδείας. 

Κατά το σχεδιασµό των προγραµµάτων Αγωγής Υγείας στα σχολεία πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη όλοι οι παράγοντες από το στενό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του ατόµου, οι οποίοι 
συµβάλλουν στη διαµόρφωση της παιδείας, όπως οικογένεια, σχολείο, συναναστροφές, µαζικά 
µέσα επικοινωνίας, διαφήµιση, πολιτισµικές εκδηλώσεις, ελεύθερος χρόνος, επάγγελµα, κοινωνικό, 
οικονοµικό περιβάλλον και άλλοι πολλοί. 
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 Τα αποτελέσµατα των προγραµµάτων που εφαρµόστηκαν τα τέσσερα τελευταία χρόνια στα 
σχολεία, ενίσχυσαν την πεποίθησή µας ότι το σχολείο µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό  ρόλο 
στην Πρόληψη και την Προαγωγή της Υγείας των νέων. 
 Τα προγράµµατα αυτά ξεκινώντας την εφαρµογή τους σε µεµονωµένα σχολεία και 
καταλήγοντας τα περισσότερα στη δηµιουργία δικτύων µεταξύ σχολικών µονάδων του ιδίου 
Νοµαρχιακού διαµερίσµατος ή διαφορετικών διαµερισµάτων άνοιξαν νέους ορίζοντες στη σχολική 
κοινότητα. 
 Οι µαθητές µε την ενεργό συµµετοχή τους µέσω των δικτύων αναπτύσσουν την 
επικοινωνία, ανταλλάσσουν εµπειρίες και µελετούν τα ήθη, τα έθιµα, τις νοοτροπίες και γενικά τις 
ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου. Αναπτύσσουν διαπροσωπικές και διανθρώπινες σχέσεις φιλίας, 
αλληλοκατανόησης και αλληλεγγύης. 

Αποκτούν γνώσεις και ικανότητες, ώστε όχι µόνο να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία, 
αλλά να αξιολογούν, να ελέγχουν και να χρησιµοποιούν την πληροφορία σαν πόρο δηµιουργίας µε 
κριτική σκέψη και πλήρη καταναλωτική συνείδηση προς όφελός τους και όφελος της κοινωνίας. 
Έτσι δηµιουργούνται ενεργοί πολίτες µε αυτοεκτίµηση και υπευθυνότητα, ικανοί να 
αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής µέσα στη κοινωνία. 

Υπάρχουν  πολλοί φορείς σ’ αυτό το συνέδριο σήµερα που συµµετείχαν στα πιλοτικά 
προγράµµατα  που τα περισσότερα ήταν µε τη µορφή δικτύων. 

Όπως βλέπετε στις διαφάνειες στα πιλοτικά προγράµµατα της Ενέργειας Αγωγής Υγείας 
στα σχολεία του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.,  ενώ ξεκινήσαµε συµπράξεις φορέων µε ένα ή δύο σχολεία, στη 
συνέχεια  αυξήσαµε τα σχολεία και παροτρύναµε τη δηµιουργία δικτύων τόσο µεταξύ σχολείων της 
ίδιας διεύθυνσης όσο και µεταξύ των διευθύνσεων. 
  Τούτο προτάθηκε µετά από µια στοιχειώδη κατά κάποιον τρόπο ενδιάµεση αξιολόγηση, η 
οποία έγινε από εµένα προσωπικά, ως επιστηµονικά υπεύθυνη της ενέργειας, επιδιώκοντας τη 
βελτίωση του προγραµµατισµού, της οργάνωσης και της επιλογής των καταλληλότερων 
διαδικασιών για την εφαρµογή προγραµµάτων Αγωγής Υγείας. 

Έτσι µελετώντας τις εκθέσεις των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας, των Υπευθύνων των 
πιλοτικών προγραµµάτων και ενδεικτικά εκπ/κών που υλοποιούσαν προγράµµατα στα σχολεία, 
παρακολουθώντας τις ηµερίδες σε νοµαρχιακό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο και λαµβάνοντας 
υπόψη και άλλους παράγοντες π.χ. ιδιαιτερότητες γεωγραφικές, πολιτισµικές, κοινωνικο-
οικονοµικές των περιοχών των σχολείων προέκυψε  η σηµασία των δικτύων. 

Η συνεργασία των σχολείων του δικτύου έχει σαν αποτέλεσµα εκτός από την επικοινωνία, 
τις διανθρώπινες σχέσεις και τα άλλα που ανέφερα πάρα πάνω,  την ποιοτική   παραγωγή των 
καινοτόµων προϊόντων, τη διάχυση των αποτελεσµάτων σε πολλές σχολικές µονάδες και τοπικές 
κοινωνίες διαφόρων περιοχών. 

Επίσης τα δίκτυα παρέχουν υποστήριξη σε εκπαιδευτικούς µε µικρή εµπειρία στην 
υλοποίηση προγραµµάτων Αγωγής Υγείας  νησιωτικών και αποµακρυσµένων περιοχών. 

Βέβαια η αποτελεσµατικότητα των δικτύων εκτός πολλών άλλων παραγόντων είναι 
συνδεδεµένη και µε την υποδοµή, τη δέσµευση και την εξειδίκευση των υπευθύνων για την 
εφαρµογή του προγράµµατος, και θεωρώ κατανοητή και απαραίτητη τη συνεργασία µε τα δίκτυα 
αυτά του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και όλων των εµπλεκόµενων Φορέων Πρόληψης. 

Θα σας αναφέρω τη δηµιουργία ∆ικτύου Αγωγής Υγείας –Αγωγής Καταναλωτή µεταξύ 
Σχολείων Ελλάδας-Κύπρου µε την ονοµασία «ΕΥ ΖΗΝ». 

Έχει δηµιουργηθεί από τον Ιανουάριο του 2000 και θα λειτουργήσει αυτή τη σχολική 
χρονιά µε δεκατρία σχολεία από την Ελλάδα και δέκα σχολεία από την Κύπρο. 

Η υλοποίηση θα γίνει από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) 
Το Π.Ι. το έχει εντάξει στο έργο<<Υπηρεσίες Προστιθέµενης Αξίας στο Ελληνικό ∆ίκτυο 

Σχολείων>>.Τα σχολεία που συµµετέχουν θα έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης των υπηρεσιών 
του . Συγκεκριµένα: 

Θα µπορούν να καταχωρούν το εκπαιδευτικό περιεχόµενο που θα παραχθεί, σε χώρο που θα 
προβλεφτεί στη βάση δεδοµένων εκπ/κου υλικού του Π.Ι. 
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Θα µπορούν να χρησιµοποιούν τα συνεργατικά και επικοινωνιακά εργαλεία για την 
υποστήριξη συνεργατικών δραστηριοτήτων από απόσταση. 

Θα είναι δυνατή η ανάπτυξη και η διαχείριση επιµορφωτικών προγραµµάτων από 
απόσταση, µε τη χρήση της εργαλειοθήκης και των πηγών που διαθέτει το Π.Ι. 

Πιστεύω πως θα υπάρξει συνεργασία µε τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. και τους εµπλεκόµενους Φορείς 
στην Πρόληψη, για να πετύχουµε τα επιθυµητά αποτελέσµατα . 
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Μερικά από τα πιλοτικά προγράµµατα Αγωγής Υγείας των σχ. ετών 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 
 κατά την υλοποίηση των οποίων δηµιουργήθηκαν ∆ίκτυα 

 
Σχολική χρονιά - 
Φορέας υποβολής 

πρότασης 

Θέµα  προγράµµατος Συµπράττοντες φορείς Συµπράττουσες σχολικές µονάδες 

1997-98 
Εθνική Σχολή 
∆ηµόσιας Υγείας 

Αγωγή  Υγείας µε τη µέθοδο Reer  Education 1)  Γενική Γραµµατεία Νέας  
     Γενιάς 
2)  ∆/νση ∆/θµιας Εκπ/σης 
     Ν. ∆ωδεκανήσου 

1)  2ο ΤΕΕ Ρόδου 
2)  1ο Λύκειο Ρόδου 
3)  Λύκειο Κρεµαστής 
4)  Λύκειο Αρχαγγέλου 
5)  2ο Λύκειο Ρόδου 
6)  1ο ΤΕΕ Ρόδου 

1998-99 
∆/νση ∆/θµιας 
Εκπ/σης Αχαΐας 

Άγχος – Εξαρτησιογόνες ουσίες  
AIDS – ∆ιαπροσωπικές σχέσεις 

«Πρόταση» Κίνηση για Έναν 
άλλο τρόπο ζωής 

 
1)  1ο Γυµνάσιο Πάτρας 
2)  4ο Γυµνάσιο Πάτρας 
3)  Γυµνάσιο Ακράτας 
4)  Γυµνάσιο ∆ιακοπτού 

1998-99 
4ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Αγ. Παρασκευής 
Αττικής 

Άγχος –∆ιατροφή –Ατυχήµατα-Περιβάλλον Κοινωνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου 
Αγ. Παρασκευής Αττικής 

1) 12ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αγ.    
     Παρασκευής 
2)  3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαυρίου 

1999-2000 
∆/νση ∆/θµιας 
Εκπ/σης    Κέρκυρας 

Πρόληψη χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών µε 
ανάπτυξη της επικοινωνίας βάσει του 
«στηρίζοµαι στα πόδια µου» 
 

1)  Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό      
     Ινστιτούτο Ψυχικής    
     Υγιεινής(Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) 
2)  ∆ηµοτική Μονάδα Πρόληψης    
     κατά των Εξαρτησιογόνων  
     ουσιών και του AIDS    
     Κέρκυρας 

1)  3ο Γυµνάσιο Κέρκυρας 
2)  5ο Γυµνάσιο Κέρκυρας 
3)  6ο Γυµνάσιο Κέρκυρας 
4)  Γυµνάσιο ∆ήµου Αµφιπαγιτών 
5)  Γυµνάσιο ∆ήµου Καρουσσάδων 
6)  Γυµνάσιο ∆ήµου Θιναλίου 
7)  Γυµνάσιο ∆ήµου Κασσιώπης 
8)  Γυµνάσιο Σκριπερού 
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1999-2000  
∆/νση ∆/θµιας 
Εκπ/σης 
Ν. Λασηθίου 

Ανθρώπινες Σχέσεις – Ψυχική Υγεία ∆/νση ∆/θµιας Εκπ/σης    Ν. 
Ρεθύµνου 

1)  2ο Ενιαίο Λύκειο Ρεθύµνου 
2)  3ο Ενιαίο Λύκειο Ρεθύµνου 
3)  Λυκειακές τάξεις Πειραµατικού     
      Ρεθύµνου 
4)  Λυκειακές τάξεις Επισκοπής 
5)  Ενιαίο Λύκειο Σπηλίου 
6)  2ο Ενιαίο Λύκειο Αγ. Νικολάου 
7)  1ο Ενιαίο Λύκειο Ιεράπετρας 

1999-2000 
Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση 
Μαγνησίας. 
Εταιρεία Κοινωνικής  
παρέµβασης και 
Πολιτισµού  
( Ε.Κ.ΠΟΛ) 

Περιβάλλον  και  Υγεία 1)∆/νση ∆/θµιας Εκπ/σης   
   Μαγνησίας 
2) ∆/νση ∆/θµιας Εκπ/σης   
    Λάρισας 

1)  Γυµνάσιο Ν. Ιωνίας 
2)  6ο Γυµνάσιο Βόλου 
3)  7ο Γυµνάσιο Βόλου 
4)  1ο Ενιαίο Λύκειο Τυρνάβου 
5)  8ο Γυµνάσιο Λάρισας 
6)  12ο Γυµνάσιο Λάρισας 

43/99-2000 
Κέντρο Πρόληψης 
«Πυξίδα» 
Θεσσαλονίκης 

Η Επίδραση των Μ.Μ.Ε. και η ανάπτυξη 
κριτικής στάσης» 

1)  ∆/νση ∆/θµιας Εκπ/σης   
     Α΄ Θεσσαλονίκης 
2)  ∆/νση ∆/θµιας Εκπ/σης  
     Β΄ Θεσσαλονίκης 
3)  ∆/νση ∆/θµιας Εκπ/σης Ν.    
     Κιλκίς 

1)  3ο Γυµνάσιο Συκεών 
2)  4ο Γυµνάσιο Συκεών 
3)  2ο Γυµνάσιο Τριανδρίας 
4)  Γυµνάσιο Αξιούπολης, Κιλκίς 

1999-2000 
Ελληνικό ∆ίκτυο 
Υγιών Πόλεων 

Τα παιδιά σύµβουλοι για την υγιή πόλη του 
2000 

Ινστιτούτο Υγείας του παιδιού 1) 31ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αγ.  
    Παρασκευής 
2) 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο    
    Αργυρούπολης 
3) 18ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αµαρουσίου 
4) 31ο ∆ηµοτικό Σχολείο Βόλου 
5) 12ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καλαµάτας 
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6) 23ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καλλιθέας 
7)2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καλαµαριάς 
8)4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κηφισιάς 
9)1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαυρίου 
10)7ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας 
11) 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πατρών 
12)4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πτολεµαίδος 
13)1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πεύκης 
14)3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ραφήνας 
15)6ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ρόδου 
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΙ 
 

Θέµα: «Όρια Πρωτογενούς – ∆ευτερογενούς Πρόληψης» 
 

 «Παρεµβάσεις ∆ευτερογενούς Πρόληψης µε Εφήβους Περιστασιακούς 
 Χρήστες και τις Οικογένειές τους. Η Πρόληψη της Εξάρτησης» 

 
Ανδρουλάκη ∆ήµητρα, Αναπληρώτρια - Υπεύθυνη του Κέντρου ∆ευτερογενούς Πρόληψης του 
ΚΕ.Θ.Ε.Α. 
 

Φαντάζοµαι πως ένας κοινός στόχος των ανθρώπων που είµαστε µαζεµένοι εδώ αυτές τις 
µέρες είναι το να δράσουµε αποτρεπτικά στην επιλογή κάποιων – νέων κυρίως – ανθρώπων να 
ζήσουν τη ζωή τους γεµάτη «ταξίδια» έξω απ’  την πραγµατικότητα. 

Ένας δικός µου στόχος  µέσα απ’ αυτή την παρουσίαση είναι να κάνουµε µαζί µια σύντοµη 
διαδροµή, µέσα από δέκα σηµεία, σε µια παρέµβαση δευτερογενούς πρόληψης για έφηβους 
χρήστες και τις οικογένειές τους. 
 

Τα σηµεία αυτά είναι: 
1. Συνεχές της χρήσης 
2. Κατηγορίες πρόληψης 
3. Αναγκαιότητα για δευτερογενή πρόληψη 
4. Κέντρο ∆ευτερογενούς Πρόληψης 
5. Πληθυσµός 
6. Στόχος 
7. ∆οµή 
8. Προσωπικό 
9. Παρεµβάσεις 
10. Προβληµατισµοί - δυσκολίες 
 
1. Συνεχές της χρήσης 

 
Το επίπεδο της εµπλοκής των ανθρώπων µε τη χρήση ποικίλλει κατά µήκος ενός µεγάλου 

συνεχούς, που αρχίζει από το σηµείο που δεν υπάρχει καµία εµπλοκή µε τη χρήση και φτάνει µέχρι 
το σηµείο όπου η χρήση  απειλεί τη ζωή του ατόµου.  

Υπάρχουν διάφορα µοντέλα κατηγοριοποίησης της χρήσης, αφού όµως µιλάµε για 
πρόληψη, θα αναφερθώ σε ένα που περιλαµβάνει και όσους δεν έχουν δοκιµάσει ποτέ   ουσίες. 

Έτσι, µιλάµε για τρία επίπεδα εµπλοκής µε τη χρήση [1]: 

1. Στο πρώτο επίπεδο είναι αυτοί που δεν έχουν - ακόµα -  δοκιµάσει κάποια ουσία, χωρισµένοι σε 
δύο υπο-οµάδες:  

� Αυτοί που δεν έκαναν ποτέ χρήση και δεν είχαν και την ευκαιρία να το κάνουν 
� Αυτοί που δεν έκαναν ποτέ χρήση  αλλά είχαν ευκαιρίες για κάτι τέτοιο. 

Για κάθε µία από αυτές τις υπο-οµάδες µπορεί να γίνει µία ακόµα διαφοροποίηση, ανάµεσα 
σ’ αυτούς που πιστεύουν ότι µπορεί να έκαναν χρήση ευκαιρίας δοθείσης και αυτούς που 
πιστεύουν ότι δεν θα έκαναν ποτέ χρήση υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. 
2. Στο δεύτερο επίπεδο εντάσσονται οι χρήστες, δηλ. αυτοί που έχουν δοκιµάσει ή συνεχίζουν τη 

χρήση αλκοόλ ή άλλων ουσιών, αλλά δεν είναι εξαρτηµένοι. Μπορούν και αυτοί να χωριστούν 
σε τρεις υπο-οµάδες: 

� Αυτοί που δοκίµασαν κάποια ουσία, αλλά δεν συνέχισαν τη χρήση. 
� Αυτοί που κάνουν χρήση αραιά και κυρίως ανάλογα µε τις κοινωνικές περιστάσεις. 
� Αυτοί που κάνουν χρήση περιοδικά, αλλά όχι τόσο συχνά ώστε να γίνουν εξαρτηµένοι. 
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3. Στο τρίτο επίπεδο βρίσκονται όσοι κάνουν κατάχρηση και είναι σε µεγάλο βαθµό εµπλεγµένοι 
µε τη χρήση. Το επίπεδο της εξάρτησης µπορεί να ποικίλει, από αρχικά στάδια της εξάρτησης 
µέχρι την κατάχρηση που βάζει σε κίνδυνο τη ζωή του ατόµου. 

 
2. ∆ευτερογενής Πρόληψη 

 
Συνηθίζουµε να χωρίζουµε την πρόληψη σε τρεις κατηγορίες, την πρωτογενή, τη 

δευτερογενή και την τριτογενή, οι οποίες µπορούν  να συνδεθούν µε τα επίπεδα της χρήσης ουσιών. 
Κάθε µία απ’ αυτές αναφέρεται σε παρεµβάσεις που στοχεύουν  στη µείωση των περιπτώσεων που 
µία δυσλειτουργία εµφανίζεται σε έναν συγκεκριµένο πληθυσµό. 

Η δευτερογενής πρόληψη στοχεύει στον πληθυσµό που παρουσιάζει προαγγέλους κάποιας 
δυσλειτουργίας ή εµφανίζει δυσλειτουργία εξαιτίας της χρήσης ουσιών. Μέσω της έγκαιρης 
ανίχνευσης και παρέµβασης, µπορεί να διακοπεί µια συνεχιζόµενη διαδικασία, αυτή της ολοένα 
αυξανόµενης εµπλοκής µε τη χρήση [1]. 
 
3.  Αναγκαιότητα για ∆ευτερογενή Πρόληψη 
 

Θα µπορούσε, ίσως, κάποιος να αναρρωτηθεί για την αναγκαιότητα της δευτερογενούς 
πρόληψης.  

Μήπως οι έφηβοι που πειραµατίζονται µε τις ουσίες ούτως ή άλλως θα σταµατήσουν πριν 
προχωρήσουν  σε επίπεδα εξάρτησης και  άρα δεν χρειάζονται  υπηρεσίες; 

Κάποιοι έφηβοι καταφέρνουν, πράγµατι, να ξεπεράσουν το πρόβληµα της χρήσης  χωρίς να 
δεχθούν κάποια παρέµβαση.  

Κάποιοι, όµως, απλά δεν θα το ξεπεράσουν. 
Ή θα το ξεπεράσουν  πληρώνοντας ένα βαρύ προσωπικό τίµηµα, καθώς θα το έχουν κάνει 

µέσα από ένα  δύσκολο µονοπάτι. Κι έτσι, στην πορεία τους προς την ενηλικίωση θα βιώσουν 
δυσµενείς και µακροχρόνιες συνέπειες στην ανάπτυξη, την κοινωνική λειτουργικότητα και την 
οικογενειακή τους ζωή. 

Τέλος, είναι κι αυτοί που δεν θα έχουν την ευκαιρία να ξεπεράσουν το πρόβληµα της 
χρήσης, καθώς θα πεθάνουν εξαιτίας της. Επεισόδια υπερβολικής δόσης, ασθένειες, σωµατικές 
δυσλειτουργίες και  ατυχήµατα είναι ανάµεσα στις συνηθισµένες αιτίες θανάτου κάθε χρόνο για 
πολλούς νέους που κάνουν χρήση [2]. 

Στην ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και 
Τοξικοµανίας, που δόθηκε στη δηµοσιότητα στα µέσα Οκτωβρίου, αναφέρεται ότι η χρήση 
κάνναβης αυξήθηκε σηµαντικά µέσα στη δεκαετία του ’90 σ’ όλες σχεδόν τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί την ευρύτερα χρησιµοποιούµενη παράνοµη ουσία µεταξύ των 
µαθητών. Στη χώρα µας αναφέρεται   η χρήση διαλυτών ως  περισσότερο διαδεδοµένη σ’ αυτές τις 
ηλικίες [3]. 

Άλλωστε, σύµφωνα µε το µοντέλο της «πύλης»,  της εισόδου δηλαδή στα ναρκωτικά, η 
χρήση ορισµένων ουσιών µπορεί να είναι παράγοντας κινδύνου για την εµπλοκή µε άλλες ουσίες. 
Έρευνες σε εφηβικό και νεανικό πληθυσµό έχουν δείξει ότι η δοκιµαστική χρήση της κάνναβης 
αποτελεί την είσοδο στην πιο συστηµατική χρήση της ίδιας  αλλά και άλλων ουσιών [4,5].  

Έτσι, η έγκαιρη ή πρώιµη παρέµβαση στους νέους που βρίσκονται στο ξεκίνηµα της 
χρήσης,  δηλ. η παρέµβαση δευτερογενούς πρόληψης, µπορεί να διακόψει αυτό το ταξίδι µε τον 
αβέβαιο προορισµό και να προλάβει την απώλεια της λειτουργικότητας του ατόµου, πολλές φορές 
πριν  αυτό προχωρήσει στην ενήλικη ζωή.  
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4. Το Κέντρο ∆ευτερογενούς Πρόληψης 
 

Η ιδέα και η υλοποίηση του Κέντρου ∆ευτερογενούς Πρόληψης γεννήθηκε  µέσα  στους 
κόλπους του Θεραπευτικού Προγράµµατος Στροφή του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων, 
που είναι ένα πρόγραµµα για έφηβους χρήστες και τις οικογένειές τους.  

Προέκυψε από τη διαπίστωση ότι οι έφηβοι που προσέγγιζαν το πρόγραµµα το έκαναν 
αφού είχαν ήδη περάσει 4 (κατά µέσο όρο) χρόνια από την πρώτη τους επαφή µε τις ουσίες και 2 
(κατά µέσο όρο) χρόνια από τη στιγµή που άρχισαν να κάνουν χρήση της κύριας ουσίας 
κατάχρησης. Επίσης, συνέβαινε κάποιοι έφηβοι να διακόπτουν  την πορεία τους στη Θεραπευτική 
Κοινότητα πριν την ολοκληρώσουν, άλλοι µένοντας στη συνέχεια καθαροί και άλλοι 
ξαναγυρνώντας στη χρήση. Κάποιοι άλλοι έπρεπε να διαλέξουν ανάµεσα στο να συνεχίσουν τη 
φοίτησή τους στο σχολείο ή σε κάποιο άλλο εκπαιδευτικό ίδρυµα ή  στο να ενταχθούν στη 
Θεραπευτική Κοινότητα [6]. 

Χρειαζόταν, εποµένως, ένα πρόγραµµα µε διαφορετική δοµή, λιγότερο εντατικό  από 
πλευράς χρόνου, που δεν θα απαιτούσε την αποκλειστικότητα από  τους εφήβους που θα 
εντάσσονταν σ’ αυτό. Έτσι, ξεκινάει το 1996 το Κέντρο ∆ευτερογενούς Πρόληψης, 
χρηµατοδοτούµενο εν µέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας Youthstart. Έχοντας ως εφόδια την ιστορία και την υποστήριξη ενός Θεραπευτικού 
Προγράµµατος που λειτουργεί χρόνια µε επιτυχία, αλλά και το βάρος να είναι ένα πιλοτικό 
πρόγραµµα µέσα σ’ ένα χώρο που όλες οι άλλες παρεµβάσεις είναι δοκιµασµένες και ασφαλείς. 

ο Κέντρο ∆ευτερογενούς Πρόληψης σήµερα υλοποιεί ένα ολοκληρωµένο, πολυφασικό 
πρόγραµµα µε σχεδιασµένες παρεµβάσεις που απευθύνονται σε έφηβους περιστασιακούς χρήστες 
ουσιών και τις οικογένειές τους.  
 
5.  Στόχος 
 

Ο στόχος της παρέµβασης µέσω του Κέντρου ∆ευτερογενούς Πρόληψης είναι η πρώιµη 
αντιµετώπιση των προβληµάτων που σχετίζονται µε τη χρήση ουσιών σε µια ευαίσθητη περίοδο 
της ζωής, όπως είναι η εφηβεία, έτσι ώστε να αποφευχθεί η εξάρτηση από τις ουσίες. Μιλάµε για 
έναν πληθυσµό που είναι ήδη εµπλεγµένος µε τη χρήση και πολλές φορές µε την κατάχρηση 
ουσιών,  αλλά ταυτόχρονα διαθέτει ένα ικανοποιητικό επίπεδο λειτουργικότητας. 

Έτσι, γίνεται προσπάθεια υποστήριξης των εφήβων για τη διαχείριση και αντιµετώπιση των 
προβληµάτων που τους κάνουν ευάλωτους απέναντι στη χρήση, αλλά και ενδυνάµωσης των 
χαρακτηριστικών και των παραγόντων που αφορούν στην προσωπική τους ανάπτυξη και που 
λειτουργούν ενισχυτικά στην αποχή τους από τη χρήση [7].  
 
6.  Πληθυσµός 
 

Το Κέντρο ∆ευτερογενούς Πρόληψης, λοιπόν, απευθύνεται σε εφήβους (13-19 ετών) που: 
� Κάνουν χρήση ουσιών σε πειραµατική/ περιστασιακή βάση 
� Έχουν εκπαιδευτικές ή/ και επαγγελµατικές δραστηριότητες 
� Έχουν ένα οικογενειακό υπόβαθρο που µπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά ως προς τη χρήση 
� ∆εν έχουν σοβαρή διαγνωσµένη ψυχική διαταραχή. 
 

Ενδεικτικά, αναφέρονται εδώ µερικά από τα κοινωνιοδηµογραφικά χαρακτηριστικά των 
228 εφήβων που προσέγγισαν το Κέντρο ∆ευτερογενούς Πρόληψης από το Μάιο του 1996 µέχρι το 
∆εκέµβριο του 1999: 
� Ένα στους 5 ήταν κορίτσι. 
� Ως προς την απασχόληση και την εκπαίδευση, οι 2 στους 10 ήταν άνεργοι ενώ το 64% πήγαινε 

σχολείο και το 22% το είχε διακόψει. 



 75  

� Ο µέσος όρος ηλικίας ήταν τα 17 χρόνια. 
� Ως κύρια ουσία χρήσης και κατάχρησης οι 9 στους 10 είχαν την κάνναβη. 
� Οι 4 στους 10 έκαναν παράλληλη χρήση και δεύτερης ουσίας ενώ σχεδόν 3 στους 10 έκαναν 

χρήση και τρίτης ουσίας. Τα κατασταλτικά χάπια είναι η πιο διαδεδοµένη δευτερεύουσα ή/ και 
τριτεύουσα ουσία χρήσης [8]. 

 
7. ∆οµή 
 

Το πρόγραµµα του Κέντρου ∆ευτερογενούς Πρόληψης είναι απογευµατινό, ώστε να 
διευκολύνει  τις εκπαιδευτικές ή επαγγελµατικές δραστηριότητες των εφήβων τις πρωινές ώρες. 
Είναι δοµηµένο σε τρεις φάσεις, οι οποίες υλοποιούνται στις αντίστοιχες Μονάδες του Κέντρου. 

Έτσι, έχουµε: 
� Τη Μονάδα Συµβουλευτικής Εφήβων, όπου πραγµατοποιείται η ενηµέρωση των εφήβων για 

το πρόγραµµα, καθώς και η κινητοποίηση και προετοιµασία τους για ένταξη σ’ αυτό. 
Παράλληλα, στη φάση αυτή δίνεται βαρύτητα στον έλεγχο της σωµατικής υγείας των εφήβων 
και την αντιµετώπιση των τυχόν ιατρικών προβληµάτων. Η διάρκεια αυτής της φάσης είναι 
κατά µέσο όρο 2 µήνες, κατά τους οποίους η προσέλευση των εφήβων είναι 2 φορές την 
εβδοµάδα. 

� Η Κοινότητα ∆ευτερογενούς Πρόληψης αποτελεί την κύρια και περισσότερο εντατική φάση 
θεραπείας του προγράµµατος. Στη φάση αυτή οι έφηβοι εντάσσονται σε θεραπευτικές, 
ψυχοεκπαιδευτικές, αθλητικές, καλλιτεχνικές και άλλες δραστηριότητες, σε καθηµερινή βάση, 
για 5 µέρες την εβδοµάδα και για 3-5 ώρες την ηµέρα. Η διάρκεια της φάσης αυτής είναι 12, 
κατά µέσο όρο, µήνες.  

� Η Μονάδα Μετα-θεραπευτικής Φροντίδας αποτελεί την τελευταία φάση του προγράµµατος, 
κατά την οποία κύριος στόχος είναι η υποστήριξη των εφήβων σε µηνιαία βάση µέσω οµαδικής 
και ατοµικής συµβουλευτικής, καθώς και οικογενειακών συνεδριών. Η φάση αυτή διαρκεί 12 
τουλάχιστον µήνες. 

� Για τους γονείς και τα αδέρφια των εφήβων που εντάσσονται στο πρόγραµµα λειτουργεί η 
Μονάδα Συµβουλευτικής και Θεραπείας Οικογένειας. Οι γονείς συµµετέχουν σε οµάδες 
συµβουλευτικής και θεραπείας σε εβδοµαδιαία βάση για όλο το διάστηµα που και τα παιδιά 
τους συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Στόχος είναι να αποκτήσουν νέες ή να ανακτήσουν τις 
τυχόν χαµένες  γονεϊκές δεξιότητες και να υποστηριχθούν, ώστε να µπορέσουν να παρέχουν 
στα παιδιά τους ένα οικογενειακό περιβάλλον αποτρεπτικό της χρήσης, όπως επίσης και να 
διαχειριστούν ζητήµατα επικοινωνίας, σχέσεων και να εξελιχθούν προσωπικά αντιµετωπίζοντας 
τις  δυσκολίες τους. Παράλληλα, λειτουργούν ειδικές οµάδες για γονείς που τα παιδιά τους 
κάνουν ή έχουν κάνει χρήση και δεν είναι ενταγµένα στο πρόγραµµα. Τα αδέρφια των εφήβων 
χρηστών εντάσσονται σε ειδικές  οµάδες, επίσης, µε στόχο την υποστήριξη στην αντιµετώπιση 
των προβληµάτων τους, την προσωπική τους ανάπτυξη, αλλά και την πρόληψη της χρήσης 
ουσιών, καθώς αυτή είναι µια συµπεριφορά που - όχι σπάνια - συναντάται ανάµεσα στα 
αδέρφια των χρηστών [9]. 

 

Η λειτουργία των παραπάνω µονάδων, όπου υλοποιούνται οι θεραπευτικές παρεµβάσεις, 
υποστηρίζεται από: 
� Το Τµήµα Εκπαίδευσης 
� Το Τµήµα Τήρησης Στοιχείων, Έρευνας και Τεκµηρίωσης και  
� Το Τµήµα ∆ιοικητικό/ Οικονοµικής Υποστήριξης. 

Αυτή τη στιγµή (στοιχεία Σεπτεµβρίου 2000) παρέχονται υπηρεσίες σε 95 εφήβους και 200 
γονείς και αδέρφια. 
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8.  Προσωπικό 
 

Το προσωπικό που εργάζεται αυτή τη στιγµή στο Κέντρο ∆ευτερογενούς Πρόληψης είναι 
11 άτοµα πλήρους απασχόλησης, 7 από τα οποία εργάζονται ως θεραπευτικό προσωπικό στις 
διάφορες φάσεις του προγράµµατος, ένα άτοµο ως προσωπικό εκπαίδευσης, 2 άτοµα στην 
διοικητικό-οικονοµική υποστήριξη και ένα άτοµο στο τµήµα τήρησης στοιχείων, έρευνας και 
τεκµηρίωσης.  

Εργάζονται, επίσης, 5 επιµορφωτές µερικής απασχόλησης (άνθρωποι που εκπαιδεύουν τους 
εφήβους στις καλλιτεχνικές οµάδες και γυµναστές για τις αθλητικές οµάδες). 

Ακόµα, στη διάρκεια του χρόνου αξιοποιούνται 5 περίπου εθελοντές µερικής απασχόλησης. 
∆ύο από αυτούς είναι γονείς απόφοιτοι του προγράµµατος, που βοηθούν στις αρχικές οµάδες 
συµβουλευτικής γονέων. Οι υπόλοιποι είναι φοιτητές ή απόφοιτοι σχολών επιστηµών που αφορούν 
τον άνθρωπο, που ενδιαφέρονται να προσφέρουν εθελοντική εργασία. 

Σε όλα τα επίπεδα του προσωπικού πραγµατοποιούνται σε εβδοµαδιαία βάση συναντήσεις 
τόσο συντονισµού και οργάνωσης (οµαδικές), όσο και εποπτείας (ατοµικές). 
 
9.  Παρεµβάσεις 

 
Μερικές από τις κυριότερες παρεµβάσεις, µέσω των οποίων υλοποιούνται οι στόχοι του 

προγράµµατος,  είναι: 
� Οµαδική συµβουλευτική και θεραπεία 
� Ατοµική συµβουλευτική 
� Αντιπαραθετικές οµάδες 
� Οικογενειακές συνεδρίες 
� Παρεµβάσεις στο ζευγάρι των γονιών 
� Σεµινάρια  
� Καλλιτεχνικές οµάδες (ζωγραφική, φωτογραφία, µουσική, θέατρο) 
� Αθλητικές οµάδες (ποδόσφαιρο, µπάσκετ, κολύµβηση, γυµναστική) 
� Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές έξοδοι και δραστηριότητες (κινηµατογράφος, θέατρο, συναυλίες, 

επισκέψεις σε εκθέσεις, καταδύσεις κλπ.) 
� Επαγγελµατικός προσανατολισµός 
� Κατασκηνώσεις µε διάφορες δραστηριότητες (εκδροµές, rafting, σκι, ιππασία, ορειβασία κλπ.) 
� Καθηµερινές εργασίες για τη συντήρηση του χώρου και την υποστήριξη της λειτουργίας του 

προγράµµατος (καθαριότητα, συντήρηση εγκαταστάσεων, γραµµατεία κλπ.). 
Ο στόχος όλων των παρεµβάσεων είναι να βοηθήσουν  τον έφηβο  να αποκτήσει  

δεξιότητες ζωής, να οικειοποιηθεί έναν τρόπο ζωής που έχει ποιότητα,  είναι καθαρός από ουσίες 
και ταυτόχρονα αποτελεσµατικός ως προς τη διαχείριση των καθηµερινών – και όχι µόνο – 
δυσκολιών.  

Για την οικογένεια του εφήβου βασικός στόχος είναι η δηµιουργία ενός ασφαλούς 
οικογενειακού περιβάλλοντος, που αποτρέπει τη χρήση και προωθεί την προσωπική ανάπτυξη και 
αυτονόµηση του εφήβου. 

Αξίζει σ’ αυτό το σηµείο να αναφερθεί η πολιτική που ακολουθείται στο Κέντρο σχετικά µε 
το κάπνισµα.  Είναι αναγκαίο σ’ ένα πρόγραµµα που απευθύνεται σε εφήβους και µάλιστα σε 
εφήβους που πειραµατίστηκαν µε τη χρήση ουσιών, να υπάρχει µία σαφής θέση και σε σχέση µε τη 
χρήση του καπνού. Έτσι, το κάπνισµα απαγορεύεται στους χώρους του Κέντρου, τόσο για το 
προσωπικό όσο και για τα µέλη του. Αυτό αρκετές φορές λειτουργεί κινητοποιητικά στην απόφαση 
πολλών να µειώσουν ή και να κόψουν το κάπνισµα, αφού έχουν κόψει τη χρήση των παράνοµων 
ουσιών. 
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10.  Προβληµατισµοί – ∆υσκολίες 
 

Από την πρώτη στιγµή της δηµιουργίας του το Κέντρο ∆ευτερογενούς Πρόληψης είχε να 
συνταιριάξει πολλά και διαφορετικά στοιχεία.  

Ξεκινώντας µέσα από ένα πρόγραµµα Ανοιχτής Θεραπευτικής Κοινότητας ήταν φυσικό να 
πάρει πολλά στοιχεία από αυτήν, όπως µερικές από τις βασικές αρχές των Θεραπευτικών 
Κοινοτήτων, κάποια  θεραπευτικά  εργαλεία, την έννοια του θεραπευτικού περιβάλλοντος. Ωστόσο, 
κατά το σχεδιασµό και το ξεκίνηµα της λειτουργίας του Κέντρου και µέχρι να επιτευχθεί µια 
λειτουργική ισορροπία, αυτό το πάντρεµα των χαρακτηριστικών της Θεραπευτικής Κοινότητας µε 
αυτών ενός περισσότερο ανοιχτού πλαισίου έµοιαζε συχνά µε µια πάλη επικράτησης. 

Από την άλλη, ο πληθυσµός στον οποίο απευθύνεται το Κέντρο έχει αρκετές ιδιαιτερότητες 
και δυσκολίες στην αντιµετώπισή του. Μια από τις  βασικότερες  είναι η έλλειψη κινήτρου, τόσο 
για τη διακοπή της χρήσης, όσο και για την ένταξη σε θεραπεία. Πολλές φορές µια αντίστοιχη 
έλλειψη κινήτρου απαντάται και στους γονείς τους, που, αν και έχουν θορυβηθεί από  τη χρήση των  
παιδιών τους και έχουν κινητοποιηθεί για να τους φέρουν στο πρόγραµµα, ταυτόχρονα, όσον 
αφορά στη δική τους ένταξη στο πρόγραµµα, συχνά έρχονται µε χαµηλή δέσµευση, καθώς «έχουν 
δει και χειρότερα» και  αµφιταλαντεύονται για το αν είναι αναγκαία και η δική τους ένταξη σε µια 
θεραπευτική διαδικασία και µάλιστα αρκετά µακρόχρονη. 

Έτσι, µια πρώτη και σηµαντική δουλειά που έχουµε να κάνουµε µ’ αυτούς τους ανθρώπους 
είναι η κινητοποίηση, διευρύνοντας το πεδίο των  επιλογών τους και ταυτόχρονα παρέχοντάς τους 
ένα πρόγραµµα δελεαστικό, µέσα από το οποίο θα έχουν την ευκαιρία, αν το θελήσουν, να 
εξελιχθούν προσωπικά και να ζήσουν µια καλύτερη, µε λιγότερα προβλήµατα,  ζωή. 

Για να µπορέσουµε να ανταποκριθούµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες τους, 
έχουµε  να λάβουµε σοβαρά υπ’ όψη ότι  εκτός από χρήστες ή πρώην χρήστες είναι και έφηβοι, που  
έχουν γονείς, φίλους, ερωτικούς συντρόφους, πάνε σχολείο, σπουδάζουν, δουλεύουν, 
διασκεδάζουν, πειραµατίζονται µε καινούρια πράγµατα, έχουν hobby και  ενδιαφέροντα.  

Και  χρειάζεται  να είµαστε προσεχτικοί, ώστε να µην αφήσουµε, στο όνοµα της διακοπής 
της χρήσης, να χαθούν δεξιότητες και ικανότητες που τους προωθούν σ’ ένα δηµιουργικό και 
θετικό τρόπο ζωής. ∆ηλαδή, στόχος µας δεν είναι να  «ξαναµεγαλώσουµε» αυτούς τους ανθρώπους 
από την αρχή και σε όλους τους τοµείς της ζωής τους, αλλά να τους δώσουµε υποστήριξη εκεί που 
τη χρειάζονται, για να σταµατήσουν τη χρήση  και να συνεχίσουν όσα  έχουν ήδη καταφέρει.  

Από την άλλη πλευρά, η δουλειά µε τους γονείς χαρακτηρίζεται από την αγωνιώδη  
προσπάθειά τους να καταφέρουν να παρέχουν στα παιδιά τους ένα σταθερό και ασφαλές 
περιβάλλον, µέσα σ’ έναν κόσµο που αλλάζει συνεχώς και στον οποίο οι έννοιες της ασφάλειας, 
της σταθερότητας και των ορίων ποικίλλουν και πολλές φορές είναι αντικρουόµενες µεταξύ τους. 
Τελειώνοντας, θα µπορούσα να πω ότι από τη στιγµή που δηµιουργήθηκε το Κέντρο µέχρι σήµερα, 
ένα από τα  πράγµατα  που παρέµειναν σταθερά σε όλη την πορεία του  είναι το γεγονός ότι ποτέ 
δεν σταµάτησε η αναζήτηση µιας νέας, πιο αποδοτικής ισορροπίας. Άλλωστε,  αυτός είναι ο στόχος 
και  για τις οικογένειες που ζητούν τη βοήθειά µας. 
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(Περίληψη εισήγησης) 
«Ναρκωτικές Ουσίες και Πρωτογενής Πρόληψη» 

 
Αποστολάκη Αγγελική,  Εκπαιδευτικός Νοµικός υπ. ∆ρ. Παν/µίου Αθηνών 
 

Η έρευνα αυτοµολογούµενης αποκλίνουσας συµπεριφοράς, σε σχέση µε τη δοκιµή / χρήση 
ναρκωτικών ουσιών, καθώς και τη «µετά χρήση» συµπεριφορά του ανήλικου µαθητή, οδήγησε στη 
διαπίστωση ότι στο ηλικιακό διάστηµα του δείγµατος υφίσταται δοκιµή περιστασιακή χρήση 
ναρκωτικών ουσιών, κυρίως µαριχουάνας. Η δοκιµή / χρήση µαριχουάνας, αν και παραµένει 
ασύνδετη µε µορφές αποκλίνουσας συµπεριφοράς, έχει αµυδρή σχέση µε τη «µετά χρήση» 
συµπεριφορά του µαθητή.  

Η ιδιαιτερότητα της δοκιµής / χρήσης µαριχουάνας αναθεωρεί τις υπάρχουσες απόψεις περί 
µαθητή χρήστη και οριοθετεί µία εκ νέου διερεύνηση του φαινοµένου, ως προς την πρόληψή του.  

Οι τεχνικές εξουδετέρωσης, η έλλειψη θύµατος, η άρνηση της βλάβης αποτελούν για τον 
ανήλικο µέσα εξουδετέρωσης της ευθύνης για πράξεις µη κοινωνικά αποδεκτές. Ο 
επαναπροσδιορισµός µίας υγιούς πολιτικής στον τοµέα της πρωτογενούς πρόληψης οφείλει να 
εστιαστεί αρχικά στις παραπάνω ιδιαιτερότητες της πράξης και να διακρίνει τη διαδικασία 
παλινδρόµησης, στην οποία περιέχεται ο έφηβος µαθητής.  

Για την εξαγωγή των παραπάνω συµπερασµάτων διεξήχθη µελέτη σε 18 σχολικές µονάδες 
της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Αττικής, σε συνολικό δείγµα Ν =2702 µαθητών. 
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«H “Πρόληψη” ως “Θεραπεία” και η “Θεραπεία” ως “Πρόληψη”» 
 

«Για να υπάρξουν ευτυχισµένες κοινωνίες χρειάζονται υπεύθυνους πολίτες – 
συνεργάτες και όχι καταπιεσµένα, εξαρτηµένα και ανταγωνιστικά πλάσµατα» 

 
Γεωργάκας Παναγιώτης, Νευρολόγος – Ψυχίατρος 
Χατζούδη Θεανώ, Εκπαιδευτικός 
Γκρανόπουλος Ιωάννης, Κοινωνιολόγος 
Χαριτοπούλου Θεοδώρα, Εκπαιδευτικός 
Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσ/νίκης – Οµάδα Πρόληψης & Ενηµέρωσης κατά των Εξαρτήσεων 
 

Η αποδοχή µίας σχηµατικής διάκρισης των εξαρτηµένων ατόµων σε υποψήφιους, νυν και 
πρώην χρήστες επιβάλλει ως αυτονόητη την αποδοχή ενός αξιώµατος το οποίο υποστηρίζει ότι 
όσον αφορά την αντιµετώπιση των εξαρτηµένων, όλες οι ενέργειές µας µπορούν να θεωρηθούν 
"πρόληψη"  και όλες "θεραπεία".  

Εάν προλάβουµε τις αιτίες  που εκθέτουν ένα νέο άτοµο στον κίνδυνο µίας εξάρτησης 
κάνουµε "Πρόληψη", όπως "Πρόληψη" κάνουµε εάν  ανακόψουµε την καταστροφική πορεία ενός 
εξαρτηµένου, όπως "Πρόληψη" κάνουµε εάν προλάβουµε µία πιθανή επιστροφή του στην 
εξάρτηση. 

Αντίστοιχα η εξάλειψη των λόγων που οδηγούν ένα άτοµο σε µία µορφή εξάρτησης» είναι 
«Θεραπεία», όπως «Θεραπεία» είναι η εξάλειψη των αιτιών που συντηρούν έναν χρήστη στην 
εξάρτηση, όπως «Θεραπεία» είναι η εξάλειψη των αιτιών που θα προκαλέσουν την οδυνηρή 
υποτροπή ενός πρώην εξαρτηµένου. 

Και στις δύο περιπτώσεις καλούµεθα να τον βοηθήσουµε να αλλάξει την εικόνα της ζωής 
του. Η ζωή όλων µας µπορεί να εξοµοιωθεί µε ένα «Παζλ». Κάθε «Παζλ» προβάλλει µία κεντρική 
εικόνα και αποτελείται από ένα συγκεκριµένο αριθµό ψηφίδων, µε ορισµένο σχήµα η κάθε µία και 
ένα χαρακτηριστικό σχέδιο. Αν θεωρήσουµε ότι η κεντρική – και πιθανότατα µεγαλύτερη ψηφίδα – 
του «Παζλ» κάθε εξαρτηµένου είναι αυτή που παριστά την πιθανή, πρώην ή τωρινή εξάρτησή του, 
δεν είναι ούτε αποτελεσµατικό, ούτε και σκόπιµο να αφαιρέσουµε αυτή  την ψηφίδα. Μία τέτοια 
ενέργεια θα δηµιουργήσει ένα καίριο κενό στη ζωή του, εφ΄ όσον µόνο η συγκεκριµένη ψηφίδα θα 
µπορεί να γεµίσει αυτό το κενό. Ακόµα και ένα υποκατάστατο, που θα είχε το ίδιο ακριβώς σχήµα 
αλλά άλλο σχέδιο απλώς θα κάλυπτε το κενό χωρίς να το γεµίσει. Ευθύνη και υποχρέωση όλων µας 
είναι να τον βοηθήσουµε να δηµιουργήσει και να συνθέσει ένα αλλιώτικο «Παζλ» ζωής.  

Θα µου επιτρέψετε να επιλέξω έναν πρωθύστερο τρόπο παρουσίασης των µεθόδων 
«Πρόληψης» και «Θεραπείας» που χρησιµοποιούµε στο Τµήµα µας, χρησιµοποιώντας σαν 
αφετηρία την ανάλυση της ∆ευτεροβάθµιας Πρόληψης όπως κοµψά βαφτίστηκε η «Θεραπεία». 

Από το 1-6-98 που άρχισε να λειτουργεί το Εναλλακτικό «Θεραπευτικό» Πρόγραµµα 
ΑΡΓΩ για την αντιµετώπιση εξαρτηµένων ατόµων από παράνοµες εθιστικές ουσίες επέλεξε ένα 
συγκεκριµένο πρόγραµµα «θεραπευτικής» δράσης.  

Ο σχεδιασµός και η οργάνωση του προγράµµατος προέκυψε µέσα από τη δηµιουργική 
αλληλεπίδραση και συνδιαλλαγή µιας οµάδας ανθρώπων διαφόρων ειδικοτήτων, µε µακρόχρονη 
εµπειρία στο χώρο της απεξάρτησης και κοινή επιθυµία για αλλαγή του τρόπου προσέγγισης του 
«θεραπευτικού» έργου.  Μιλώντας µε συστηµικούς όρους, θα λέγαµε ότι, µέσα από συζητήσεις και 
βιωµατικές οµάδες, συγκατασκευάστηκε µια συλλογική πραγµατικότητα για το τι σηµαίνει 
αντιµετώπιση της τοξικοεξάρτησης στα πλαίσια ενός θεραπευτικού προγράµµατος.  
Το Εναλλακτικό «Θεραπευτικό» Πρόγραµµα ΑΡΓΩ είναι µια δοµή απεξάρτησης µε ποικίλη δράση 
τόσο προς την κατεύθυνση της «θεραπείας», όσο και προς την κατεύθυνση της πρόληψης. Η 
θεραπευτική διαδικασία ακολουθεί τρία στάδια.   
� Το πρώτο στάδιο περιλαµβάνει τη σωµατική αποτοξίνωση, την διερεύνηση και ενδυνάµωση 

κινήτρων για απεξάρτηση και την εξοικείωση µε τις οµαδικές διαδικασίες.   
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� Το δεύτερο στάδιο έχει ως στόχο την ψυχική απεξάρτηση, ενώ  
� Το τρίτο στάδιο αποτελεί τη φάση της κοινωνικής επαναφοράς.   

Η µέχρι τώρα εµπειρία στο χώρο των εξαρτήσεων, έδειξε ότι η οριοθέτηση κάποιων 
βασικών κατευθύνσεων στη θεραπευτική αντιµετώπιση του εξαρτηµένου, στα πλαίσια έστω µίας 
περισσότερο γραµµικής λογικής, είναι απαραίτητη. Σε αυτό το πλαίσιο, τέθηκαν  µία σειρά 
θεραπευτικών στόχων για τα µέλη του προγράµµατος: 

Οι παραπάνω θεραπευτικοί στόχοι προσεγγίζονται και υλοποιούνται µέσα από οµαδικές 
διαδικασίες, οι οποίες επηρεάζονται σε σηµαντικό βαθµό από το θεωρητικό και εµπειρικό 
υπόβαθρο των συντονιστών. Η οµαδική διεργασία εµπεριέχει την ύπαρξη συστηµικής διεργασίας.  
Το γεγονός αυτό επιβάλλει να προσεγγίσουµε και συστηµικά τη θεραπευτική διαδικασία. 

Μιλώντας για τις συστηµικές επιδράσεις που επεξεργαστήκαµε και προσπαθήσαµε να 
ενσωµατώσουµε µε δηµιουργικό τρόπο στην παραπάνω διαδικασία, µπορούµε να αναφερθούµε 
στις συναντήσεις οικογένειας των χρηστών που γίνονται παράλληλα µε την προσπάθεια 
απεξάρτησης, σε τακτή βάση, µε τη συµµετοχή και του ίδιου του εξαρτηµένου. Ωστόσο, η 
σηµαντικότερη συµβολή της συστηµικής σκέψης και πρακτικής στο δικό µας χώρο επικεντρώνεται 
στις επιρροές της Β΄ Κυβερνητικής όσον αφορά στο ρόλο του «θεραπευτή» ή της οµάδας των 
«θεραπευτών». 

Σύµφωνα µε τις αρχές της Β’ Κυβερνητικής (Μοντέλο του Μιλάνου), δεν υπάρχει 
αντικειµενική αλήθεια για τον κόσµο. Η αντίληψη της πραγµατικότητας είναι µια υποκειµενική 
αντίληψη της πραγµατικότητας και αποτελεί ουσιαστικά την κατασκευή µιας πραγµατικότητας.  
Από τη στιγµή που δεν µπορούµε να γνωρίζουµε την αντικειµενική αλήθεια για τον κόσµο, 
µπορούµε µόνο να γνωρίζουµε τη δική µας κατασκευή του κόσµου.  Σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια 
του θεραπευτή ως αντικειµενικού παρατηρητή παύει να υφίσταται.  Ο θεραπευτής αποτελεί ένα 
σύστηµα µε το παρατηρούµενο πρόβληµα και οι παρατηρήσεις του προκύπτουν από τις 
διαντιδράσεις του µε αυτό.  

Τι σηµαίνει όµως αυτό στα πλαίσια ενός θεραπευτικού προγράµµατος απεξάρτησης;  
Πιθανόν δηµιουργεί την ανάγκη να ορίσουµε εκ νέου το σύστηµα µε το οποίο δουλεύουµε.  
∆εδοµένου ότι το Ε.Θ.Π. «ΑΡΓΩ» είναι ένα ανοιχτό πρόγραµµα, το παρατηρούν σύστηµα 
περιλαµβάνει ένα διευρυµένο οικογενειακό, κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον µε το οποίο ο 
χρήστης έρχεται καθηµερινά σε επαφή.  Tαυτόχρονα, όµως, η ένταξή του στην οµάδα µελών του 
προγράµµατος διευρύνει το πεδίο συζήτησης του προβλήµατος ώστε να συµπεριλάβει τόσο τα 
υπόλοιπα µέλη του προγράµµατος όσο και το «θεραπευτικό» προσωπικό.   

Η παραδοχή ότι το «θεραπευτικό» προσωπικό αποτελεί ουσιαστικά µέρος του συστήµατος 
δηµιούργησε την ανάγκη συγκρότησης και τακτής λειτουργίας της «οµάδας των συντονιστών των 
οµάδων» µε την παρουσία ενός εξωτερικού συνεργάτη. Πρόκειται ουσιαστικά για µία συζήτηση 
που αφορά τις αλληλοσυσχετίσεις, τις αλληλεπιδράσεις και τις διαντιδράσεις τόσο µεταξύ του 
προσωπικού, όσο και µεταξύ των συντονιστών των οµάδων και των µελών  της θεραπευτικής 
κοινότητας. Η µεταφορά σε ένα µεταεπίπεδο µέσα από την κατανόηση του υπάρχοντος συστήµατος 
και µε τη βοήθεια ενός εξωτερικού παρατηρητή φαίνεται να συντελεί στην ανάπτυξη και ωρίµανση 
της οµάδας των εργαζοµένων και να δίνει νέες διαστάσεις στο θεραπευτικό έργο.  

Μία από τις βασικές λειτουργίες του συστήµατος είναι η κατασκευή της υπόθεσης.  
∆εχόµενοι, όπως είπαµε παραπάνω, την ιδέα ότι µπορούµε να γνωρίζουµε µόνο τη δική µας 
κατασκευή του κόσµου, ως «θεραπευτές» ή συντονιστές οµάδων, δεν µπορούµε να υποστηρίξουµε 
ότι έχουµε µια αντικειµενική άποψη ή λύση για το πρόβληµα της εξάρτησης.  Ουσιαστικά αυτό που 
κάνουµε είναι να κατασκευάζουµε µια υπόθεση για το νόηµα του «προβλήµατος» µέσα στο 
σύστηµα, την οποία αποδεχόµαστε ως πραγµατικότητα και κινούµαστε βάση αυτής.   

Πιο συγκεκριµένα, µε την είσοδο ενός εξαρτηµένου ατόµου στο πρόγραµµα, βασικό 
µέληµά µας είναι η λήψη µιας πολυεπίπεδης πληροφόρησης για το «πρόβληµά» του. Αυτό 
επιτυγχάνεται µέσα από τη λήψη του κοινωνικού του ιστορικού, τις συναντήσεις του προσωπικού 
τόσο µε τον ίδιο όσο και µε µέλη της οικογένειάς του αλλά και µε τη χορήγηση ψυχοµετρικών 
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δοκιµασιών. Οι πληροφορίες αυτές µεταφέρονται στην οµάδα συντονιστών. Μολονότι οι 
προαναφερθείσες πηγές πληροφοριών είναι ιδιαίτερα σηµαντικές, έµφαση δίνεται επίσης σε 
πληροφορίες που προκύπτουν από τις διαντιδράσεις του µέλους µε το προσωπικό µε το οποίο 
έρχεται αρχικά σε επαφή. 

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες χρησιµοποιούνται στην προσπάθειά µας να δώσουµε ένα 
αρχικό νόηµα στο πρόβληµα. ∆εδοµένου ότι η παραπάνω διαδικασία συντελείται από µία οµάδα 
προσωπικού, το τελικό νόηµα προκύπτει µέσα από µία ανταλλαγή ιδεών που πηγάζουν από το 
σύστηµα αξιών και πεποιθήσεων του κάθε µέλους της οµάδας. Με άλλα λόγια, κάθε µέλος της 
οµάδας κατασκευάζει µία δική του υπόθεση που οργανώνει τις επιµέρους πληροφορίες, µία δική 
του πραγµατικότητα για το πρόβληµα. Τελικός στόχος της οµάδας είναι η κατασκευή και η 
αποδοχή µίας κοινής πραγµατικότητας µέσα από το «ταίριασµα» των επιµέρους πραγµατικοτήτων. 
Η αρχική αυτή υπόθεση η οποία θα πρέπει να σηµειωθεί ότι περιλαµβάνει τόσο συστηµικά, όσο και 
ψυχοδυναµικά και γνωστικά στοιχεία, αποτελεί ένα εναρκτήριο σηµείο για περαιτέρω διερεύνηση, 
χωρίς αναφορά στην αλήθεια της.  

Η υπόθεση µεταφέρεται στην οµάδα µελών των εξαρτηµένων όπου ακολουθείται η ίδια 
διαδικασία.  Η αρχική υπόθεση κινεί τη συλλογή νέων πληροφοριών τόσο από τον αναφερόµενο 
χρήστη όσο και από την υπόλοιπη οµάδα. Ταυτόχρονα τροποποιείται, επιβεβαιώνεται ή 
διαψεύδεται σε µία προσπάθεια να συγκατασκευαστεί µία νέα πραγµατικότητα αποδεκτή τόσο από 
το προσωπικό όσο και από τα µέλη του προγράµµατος και τον αναφερόµενο χρήστη. Η 
θεραπευτική αντιµετώπιση συνίσταται σε µία κυκλική δυναµική διαδικασία συνεχών 
επαναπροσδιορισµών που στηρίζονται στις διαντιδράσεις και αλληλεπιδράσεις µέσα στο σύστηµα 
του προγράµµατος. 

Κάτι ανάλογο συµβαίνει και µε τις δραστηριότητες της παιδαγωγικής υπόστασης της 
Πρόληψης, προσπαθούµε να παρέµβουµε στα υποσυστήµατα Μαθητές-Καθηγητές, Γονείς - Παιδιά 
και Οικογένεια - Σχολείο, προσπαθώντας να τα συνθέσουµε σε ένα κοινό σύστηµα ανάπλασης µίας 
άλλης παιδαγωγικής δραστηριότητας. 

Η Πρόληψη - Ενηµέρωση σχεδιάζεται, οργανώνεται και εκτελείται ως  εξής: 
Μετά από έναν αριθµό συνεδριάσεών της, η Οµάδα Πρόληψης, καταλήγει στα βασικά 

σηµεία του τρόπου παρέµβασής της. 
∆εν συντάσσονται γραπτές εισηγήσεις αλλά προτιµούνται η προφορική ανάλυση των 

θεµάτων στους καθηγητές και τους µαθητές, µε τη µορφή διαλόγου. 
Ο χρόνος κάθε συνάντησης έχει διάρκεια µίας διδακτικής ώρας. 
Το σύνολο των συναντήσεων είναι 6 - 9 (δύο ή τρεις για κάθε θεµατική ενότητα). 
Οι εισηγήσεις των οµιλητών είναι σύντοµες, γενικές και αντικειµενικές αφήνοντας  χρόνο 

για να διατυπωθούν ερωτήµατα από τους ενδιαφερόµενους, καθώς και για να ακολουθήσει 
συζήτηση. 

Αφετηρία κάθε συζήτησης είναι η ανάγνωση ειδικά διατυπωµένων ιστοριών µε περιεχόµενο 
τον προβληµατισµό και τις ανησυχίες των εφήβων, το ρόλο των φίλων, τις σχέσεις µε τους 
ενήλικες, διάφορα θετικά µηνύµατα ζωής και συνοδευόµενες από µία σειρά ερωτήσεων, οι οποίες 
συνιστούσαν τη βάση του διαλόγου.  

Η παρέµβαση γίνεται κατά Τµήµα Μαθητών, στον οικείο χώρο της Τάξης τους και απουσία 
των Καθηγητών τους, ώστε να έχουν οι Μαθητές την ευχέρεια να εκφραστούν ελεύθερα. 

Η ενηµέρωση των Καθηγητών γίνεται παράλληλα στον χώρο του γραφείου των Καθηγητών 
και πάντα σε µικρές οµάδες. (Ένα µέλος της οµάδας πρόληψης ενηµερώνει τους Καθηγητές 
εκείνους, των οποίων οι Μαθητές είναι απασχοληµένοι την ίδια ώρα µε τα υπόλοιπα µέλη της 
οµάδας). 

Η συνεργασία µε τους καθηγητές επεκτείνεται µε την ανάληψη από µέρους τους της 
εποπτείας της επεξεργασίας µίας σειράς θεµάτων από τους µαθητές. Τα θέµατα τα  προτείνει η 
Οµάδα. Από αυτά κάποια επιλέγουν οι καθηγητές και αναθέτουν στους µαθητές να κάνουν 
σύντοµες τοποθετήσεις τους, µε τη µορφή εργασίας στο σπίτι.  
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Με τον τρόπο αυτό προκαλείται και µία έµµεση κινητοποίηση των γονέων. 
Τα θέµατα που κυρίως διαχειρίζεται η κάθε οµάδα έχουν άµεση σχέση µε τους φυσικούς 

βηµατισµούς αντιµετώπισης των όσων καθηµερινά µας συµβαίνουν. 
 Καταληκτική πράξη της συνεργασίας ήταν η ελεύθερη σύνθεση ενός «κολάζ» από κάθε 
µαθητή -µε την προτροπή των καθηγητών- από αποκόµµατα εφηµερίδων ή περιοδικών και θέµα 
«όσα τους κάνουν να νοιώθουν όµορφα». Οι τοποθετήσεις και το «κολάζ» των µαθητών αποτελούν 
αντικείµενο µελέτης της Οµάδας, η οποία στη συνέχεια ενηµερώνει το Σχολείο και τους Γονείς (αν 
είναι αναγκαίο) για τις διαπιστώσεις της. 

Η Οµάδα µετά από κάθε συνάντηση συζητά τα θέµατα που προκύπτουν καθώς και τα 
ερωτήµατα που θέτουν οι µαθητές και οι Καθηγητές και καθορίζει τις επόµενες κινήσεις της. 
Το σύνολο των συµπερασµάτων και εκτιµήσεων  µεταβιβάζεται στους γονείς σε µία προσπάθεια 
ενεργοποίησής τους και σύνδεσης του έργου των φύσει (γονείς) και θέσει (καθηγητές) παιδαγωγών. 
 

«Παρεµβάσεις ∆ευτερογενούς Πρόληψης στα Πλαίσια Λειτουργίας ενός  
Κέντρου Πρόληψης (η εµπειρία του Σ.Σ.Κ.Ν.Ν.Ι.)» 

 
Κούτρας Βασίλης Λέκτορας Παν/µίου Ιωαννίνων, Επιστηµονικός ∆/ντής Συµβουλευτικού 
Σταθµού Ιωαννίνων 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
Περίληψη:  

Ο  Σ.Σ.Κ.Ν.Ν.Ι. παρέχει υπηρεσίες συµβουλευτικής σε µαθητές στο χώρο του σχολείου και 
ατοµικό πρόγραµµα εξωτερικής βάσης ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης σε χρήστες 
εξαρτησιογόνων ουσιών (όχι αλκοόλ). 
  Η συµβουλευτική µας παρέµβαση αφορά τα ψυχοκοινωνικά προβλήµατα των µαθητών.    
  Κατά τη διάρκεια εφαρµογής της, δόθηκε η ευκαιρία να εκφραστούν αιτήµατα για 
ψυχολογική βοήθεια τα οποία µέχρι τότε δεν είχαν τεθεί σε κάποιο άλλο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 
  Η εµπειρία από την εφαρµογή του θεραπευτικού προγράµµατος έδειξε ότι σε πολλές 
περιπτώσεις η εξατοµικευµένη θεραπευτική αντιµετώπιση και ο σχεδιασµός της µε βάση τις 
συγκεκριµένες και µοναδικές ανάγκες του κάθε ατόµου είναι ένα από τα βασικά κλειδιά για την 
επιτυχή έκβαση της θεραπείας. Επίσης η θεραπευτική παρέµβαση στην οικογένεια του χρήστη 
φαίνεται ότι συνεισφέρει σε σηµαντικό βαθµό στην αντιµετώπιση του προβλήµατος της εξάρτησης. 
Τα προγράµµατα αυτά είναι περισσότερο κατάλληλα για τους νεότερους χρήστες, µε µικρό 
ιστορικό χρήσης και καλή κοινωνική προσαρµογή. 

1. ΣΚΕΨΗ : Τ ι µου  συµβαίνει; Γ ιατί;

2. ΑΙΣΘΗΜΑ : Τ ι νοιώθω  γι’ αυτό  που  συµβαίνει;

3. ΕΠ ΙΛΟΓΗ : Πως  επιλέγω  να  αντιδράσω ;
Ποιες  επιλογές  έχω ;
Ποιες  θα  είνα ι οι συνέπειες  της  κάθε  επιλογής ;

4.ΕΠ ΙΚΟ ΙΝΩΝ ΙΑ : Ανταλλάσσω  απόψεις  µε  τους  άλλους ;
Με  ποιους  συνήθως  συζητώ ;
Επιλέγω  τους  συνοµιλητές  µου ;
Ακούω  πραγµατικά  τους  άλλους ;

5. ΠΡΑΞΗ : Ε ίναι οι πράξεις  µου  αποτέλεσµα  των  σκέψεων , των
αισθηµάτων , των  επιλογών  µου ;
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  Α. Συµβουλευτική στα σχολεία 
 
   Aφορά τα ψυχοκοινωνικά προβλήµατα των εφήβων, όπως αυτά εντοπίζονται και 
αναφέρονται στο χώρο του σχολείου.  
 
Σκεπτικό: 
   Κατά τη διάρκεια των προγραµµάτων πρωτογενούς πρόληψης στα σχολεία εκφράζονταν 
αιτήµατα για συστηµατικότερη βοήθεια σε ατοµικό επίπεδο. 
  Η πολιτική παραποµπής σε δοµές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας δε λειτούργησε: 
� Το αίτηµα για βοήθεια έχει το χαρακτήρα του επείγοντος, του διαπροσωπικού και   
       εκφράζεται στο συγκεκριµένο πλαίσιο, τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. 
� Υπάρχει ο αρνητικός µύθος ότι οι ειδικοί του χώρου ψυχικής υγείας είναι απρόσιτοι, όποιος 

πηγαίνει σε αυτούς έχει κάποιο σοβαρό πρόβληµα και στιγµατίζεται κοινωνικά. 
� Η οικογένεια είναι συχνά αρνητική σε εµπλοκή µε δοµές ψυχικής υγείας. 

 
Τρόπος οργάνωσης – υλοποίησης: 
   Η συµβουλευτική σε µαθητές οργανώθηκε στα πλαίσια του προγράµµατος πρωτογενούς 
πρόληψης σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς που συµµετείχαν  στο πρόγραµµα. 
   Οι εκπαιδευτικοί ανέλαβαν την ευαισθητοποίηση των υπολοίπων διδασκόντων του 
σχολείου, του ∆ιευθυντή και τη γνωριµία του ειδικού µε τους µαθητές. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών 
ήταν επίσης διαµεσολαβητικός όσον αφορά την παραποµπή και την ενθάρρυνση κάποιων µαθητών 
να αναζητήσουν βοήθεια. 
   Η παρουσία του ειδικού ήταν σε εβδοµαδιαία βάση σε κάθε σχολείο, σε συγκεκριµένο 
χώρο, ειδικά παραχωρηµένο γι’ αυτό το σκοπό. Έτσι εξασφαλιζόταν η σταθερότητα του πλαισίου 
αναφοράς  (σταθερός τόπος, χρόνος και πρόσωπο). 
 
Αιτήµατα: 
� Βελτίωση αυτοεκτίµησης - εικόνας εαυτού. Ατοµική εξέλιξη και ανάπτυξη (ψυχολογική, 

συναισθηµατική, γνωστική, κοινωνική, επαγγελµατική). 
� Υποχρεώσεις και πιέσεις που συνεπάγεται η σχολική ζωή - Οργάνωση γενικά της προσωπικής 

και σχολικής ζωής, ειδικότερα µεθοδολογία µελέτης και προετοιµασία για εξετάσεις, 
αντιµετώπιση της αποτυχίας, φροντιστήριο, αθλητισµός, µουσική, προσπάθεια για ελεύθερο 
χρόνο). 

� Επιλογή επαγγέλµατος – ευρύτερος προσανατολισµός στη ζωή (δηµιουργία θετικής 
προδιάθεσης και στάσης προς τον εαυτό και τους άλλους, γενικότερα θετικής φιλοσοφίας προς 
τον κόσµο και τη ζωή). 

� Η λήψη αποφάσεων (γενικά και ειδικότερα λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 
αποφάσεων). 

� ∆ιαπροσωπικές σχέσεις (φίλοι – παρέα).  
� ∆ιαφυλικές σχέσεις. 
� Οικογενειακές σχέσεις (δοµή και δυναµική της οικογένειας, περιπτώσεις έντονων 

συγκρούσεων, διαζυγίου κ.ά.). 
� Σεξουαλική παρενόχληση. 
� Γνωριµία µε το θεσµό της Συµβουλευτικής και τους ειδικούς. 
� Εξάρτηση από ουσίες – Τρόποι βοήθειας χρηστών. 
� Πένθος – διαχείριση συναισθηµάτων από την απώλεια αγαπηµένων προσώπων ή από σοβαρά 

προβλήµατα υγείας στην οικογένεια. 
� Άγχος (γενικευµένες αγχώδεις διαταραχές). 
� Κατάθλιψη (αυτοκτονικοί ιδεασµοί, απόπειρες). 
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Παρατηρήσεις: 
� Η προσέλευση νέων ατόµων – περιστατικών καθ’ όλη τη διάρκεια της Συµβουλευτικής ήταν 

συνεχής. Γεγονός που µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η κάλυψη µιας υπάρχουσας ανάγκης για 
τέτοιου είδους υπηρεσίες είναι απαραίτητη σε σταθερή βάση στα σχολεία. 

� Κάποιες περιπτώσεις έχρηζαν συστηµατικής ψυχοθεραπευτικής βοήθειας. Τα συγκεκριµένα 
περιστατικά δεν θέλησαν να παραπεµφθούν σε άλλες δοµές ψυχικής υγείας – παρόλο που τους 
προτάθηκε – πιθανότατα γιατί υπήρχε η επαφή µαζί µας και θεωρούσαν ότι λαµβάνουν την 
απαραίτητη βοήθεια. H παρακολούθησή τους συνεχίστηκε στο πλαίσιο του Σ. Σ. Κ. Ν. Ν. Ι. 

� Από τους εκπαιδευτικούς εκφράστηκαν αιτήµατα σε ατοµικό επίπεδο για επέκταση της 
Συµβουλευτικής και στους ίδιους.  Τα αιτήµατα αυτά αφορούσαν κυρίως θέµατα σχετικά µε τις 
σχέσεις εκπαιδευτικών – µαθητών αλλά και γενικότερα συµπεριφοράς και στάσεων στο χώρο 
του σχολείου.  

� Ένας µελλοντικός στόχος θα µπορούσε να είναι η κάλυψη αναγκών και άλλων φορέων 
εκπαίδευσης (εκπαιδευτικών, διευθυντών, διοικητικών υπαλλήλων των σχολείων). Τέτοιες 
ανάγκες µπορεί να καλύπτουν ένα πολύ ευρύ φάσµα προβληµάτων, όπως εκπαίδευση σε 
διαπροσωπικές σχέσεις, αντιµετώπιση του διδακτικού ή διοικητικού άγχους, διαµεσολάβηση ή 
χειρισµός δύσκολων περιπτώσεων και συγκρούσεων κ.ά. 

 
Β. Πρόγραµµα ∆ευτερογενούς  Πρόληψης για νέους  χρήστες 
 

Ατοµικό πρόγραµµα εξωτερικής βάσης ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης 
 
Σκεπτικό:  
   Τα τελευταία χρόνια στο χώρο της απεξάρτησης έχει αυξηθεί η τάση για ατοµικού τύπου 
ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις σε εξωτερική βάση. Σε πολλές περιπτώσεις η εξατοµικευµένη 
θεραπευτική αντιµετώπιση και ο σχεδιασµός της µε βάση τις συγκεκριµένες και µοναδικές ανάγκες 
του κάθε ατόµου είναι ένα από τα βασικά κλειδιά για την επιτυχή έκβαση της θεραπείας.  
   Επίσης η θεραπευτική παρέµβαση στην οικογένεια του χρήστη φαίνεται ότι συνεισφέρει σε 
σηµαντικό βαθµό στην αντιµετώπιση του προβλήµατος της εξάρτησης. 
   Τα προγράµµατα αυτά είναι περισσότερο κατάλληλα για τους νεότερους χρήστες, µε µικρό 
ιστορικό χρήσης και καλή κοινωνική προσαρµογή. 
 
Στόχοι: 
� Βραχυπρόθεσµοι: αποδοχή του προβλήµατος, αντιµετώπιση του στερητικού συνδρόµου, 

ενδυνάµωση του κινήτρου.  
� Μακροπρόθεσµοι:  µόνιµη και σταθερή αποχή από τις ουσίες και  αποκατάσταση της 

οικογενειακής, κοινωνικής και επαγγελµατικής ζωής.  
 
Φιλοσοφία – Αρχές: 
   Ο  Σ.Σ.Κ.Ν.Ν.Ι.  δέχεται χρήστες παράνοµων εξαρτησιογόνων ουσιών (όχι αλκοόλ) µετά 
από εκούσια προσέλευση για θεραπεία. 

Το θεραπευτικό του πρόγραµµα είναι ανοιχτό, σε ατοµική βάση, ψυχοθεραπευτικής 
κατεύθυνσης και η συχνότητα των συναντήσεων εξατοµικεύεται.  
   Παράλληλα παρέχεται, όταν κρίνεται αναγκαίο, βοήθεια στις οικογένειες των χρηστών στα 
πλαίσια υποστηρικτικής και οικογενειακής ψυχοθεραπείας. 
   Όταν πρόκειται για εφήβους δίνεται έµφαση στη συναισθηµατική και κοινωνική ωρίµανση 
του νέου καθώς και στην ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων χειρισµού των προβληµάτων ώστε να 
απεξαρτηθεί από την οικογένεια  και  να  βιώσει τη διαδικασία του αποχωρισµού από αυτήν όχι 
τραυµατικά αλλά σαν µια σηµαντική στιγµή στην ανάπτυξη του. 
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   Βασικοί στόχοι της παρέµβασης στην οικογένεια  είναι να παροτρύνουµε όλη την 
οικογένεια να συνεργαστεί, µε σκοπό να διακόψει το µέλος - χρήστης τις ουσίες και να 
ενεργοποιήσουµε όλα τα µέλη της ώστε να  υποστηρίξουν σταθερά και χωρίς αµφιθυµία την 
απόφαση του χρήστη να ακολουθήσει το θεραπευτικό πρόγραµµα.    
   Βοηθάµε την οικογένεια να χειριστεί τα συναισθήµατα που ανακύπτουν, να ξεκαθαρίσουν 
οι ρόλοι και να τεθούν όρια, να βελτιωθεί η επικοινωνία τόσο µεταξύ των µελών της οικογένειας 
όσο και µε το κοινωνικό περιβάλλον. 
   ∆ε χορηγούνται φάρµακα για την αντιµετώπιση της εξάρτησης και του συνδρόµου 
στέρησης. 
    Όταν συνυπάρχει ψυχιατρικό πρόβληµα (π.χ. κατάθλιψη, ψυχωσικές εκδηλώσεις, αγχώδεις 
διαταραχές) γίνεται παραποµπή στις ψυχιατρικές δοµές και από κοινού συνεχίζουµε τη 
θεραπευτική διαδικασία. 
 
Εισαγωγή στο πρόγραµµα:  
   Το αίτηµα για απεξάρτηση εκφράζεται λεκτικά από τον ίδιο το χρήστη (όχι από τους γονείς 
ή αγαπηµένα πρόσωπα) και θα πρέπει να υπάρχει αποδοχή της φιλοσοφίας του προγράµµατος. 
    Το αίτηµα έχει πάντα το χαρακτήρα του επείγοντος, δηλαδή συνεπάγεται άµεση παρέµβαση 
από τη µεριά του θεραπευτή.  
   Γίνεται προσπάθεια ενίσχυσης του αιτήµατος (κίνητρο) που αρχικά είναι σχεδόν πάντα 
αµφιθυµικό έχοντας υπόψη µας ότι το κίνητρο είναι µεν σηµαντικό για το αποτέλεσµα,  αλλά είναι 
ένας µόνο από τους παράγοντες που το καθορίζουν.    
   Εξετάζεται η χρονική στιγµή που εκφράζεται το αίτηµα µέσα στην προσωπική ιστορία 
χρήσης του ατόµου.  
   Ξεκαθαρίζεται ότι η όλη παρουσία του θεραπευόµενου στη θεραπευτική διαδικασία είναι ευθύνη 
του ίδιου και όχι του θεραπευτή. Το πλαίσιο δηλαδή παρέχει τις υπηρεσίες του και ο 
θεραπευόµενος  µπορεί να τις χρησιµοποιήσει ή όχι κατά βούληση. 
 
Χειρισµός της υποτροπής: 
   Η υποτροπή δεν ελέγχεται µε βιολογικά tests (π.χ. ούρων), αλλά είναι ευθύνη του 
θεραπευόµενου να την αναφέρει. 
   Η υποτροπή δεν είναι λόγος διακοπής της θεραπείας αλλά ένα στοιχείο στην ατοµική 
ιστορία της εξέλιξης της εξάρτησης.  
   Το στοιχείο αυτό θα πρέπει να το επεξεργαστούµε έτσι ώστε να µην αποτελέσει αιτία για 
διακοπή της θεραπευτικής προσπάθειας αλλά για µελέτη των λόγων της υποτροπής και για χάραξη 
µιας νέας πορείας προς τη σταθερή και µόνιµη αποχή από τη χρήση ουσιών. 
  
Ο ρόλος του θεραπευτή: 
   Η εγκατάσταση σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ θεραπευτή - θεραπευόµενου είναι 
πρωταρχικής σηµασίας για την εισαγωγή στη θεραπεία και τον οµαλή συνέχισή της.    
   Ο θεραπευτής προσπαθεί να µην είναι συναισθηµατικά αναµεµειγµένος αλλά ούτε και 
επικριτικός απέναντι στο θεραπευόµενο.  
   Είναι σηµαντικό να αντέχει στη µαταίωση και να είναι προετοιµασµένος για δυσκολίες και 
υποτροπές.  
   Τέλος, από την πλευρά των θεραπευτών τα συναισθήµατα απέναντι στο χρήστη και τη 
θεραπευτική διαδικασία πρέπει να είναι θετικά, ενώ το αίσθηµα υποχρέωσης ανεπτυγµένο. 
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 «Αξιολόγηση Πιλοτικού Προγράµµατος Αγωγής Υγείας για την Πρόληψη της 
χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών σε µαθητές Λυκείου» 

 
Κούτρας Βασίλης, Λέκτορας Παν/µίου Ιωαννίνων, Επιστηµονικός ∆/ντής Συµβουλευτικού 
Σταθµού Ιωαννίνων, Ηλιοπούλου Λ., Θώµος Σ., Κοµνηνού Κ., Φείδη Ερ.. 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
 
Περίληψη: 
     Η αξιολόγηση της λειτουργικότητας και των στόχων του προγράµµατος έγινε στο σύνολο 
του δείγµατος ( Ν 537 µαθητές ) µε τη βοήθεια ανώνυµου και κλειστού τύπου ερωτηµατολογίου 
που είχε σχεδιαστεί γι΄ αυτό το σκοπό. Τα ερωτηµατολόγια συµπληρώνονταν από τους µαθητές µία 
εβδοµάδα µετά το τέλος του προγράµµατος. 
     Η αξιολόγηση των στόχων του προγράµµατος έδωσε ενθαρρυντικά αποτελέσµατα. Η 
συντριπτική πλειοψηφία των µαθητών που παρακολούθησαν το πρόγραµµα απάντησαν ότι 
βοηθήθηκαν στο να έχουν καλύτερη ενηµέρωση για το θέµα των εξαρτησιογόνων ουσιών, να 
διαµορφώνουν τη στάση τους απέναντι σε θέµατα χρήσης ουσιών, να αντιµετωπίζουν πιέσεις στο 
πλαίσιο της παρέας, να γνωρίσουν καλύτερα πλευρές του εαυτού τους, να εντοπίζουν λάθη στην 
επικοινωνία και να βρίσκουν αποτελεσµατικότερους τρόπους επικοινωνίας, να εκφράζουν τα 
συναισθήµατά τους, να αντιµετωπίζουν καλύτερα το άγχος τους και να χειρίζονται δύσκολες 
καταστάσεις στη ζωή τους. 
     Η αξιολόγηση της λειτουργικότητας του προγράµµατος έδειξε επίσης ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία των µαθητών που παρακολούθησε το πρόγραµµα, το βρήκε ενδιαφέρον, τόσο για το 
περιεχόµενό του, όσο και για τον τρόπο που γινόταν το πρόγραµµα. Γι αυτό και το 97,5% απάντησε 
ότι θέλει το πρόγραµµα να επαναληφθεί. 
 
Εισαγωγή 
 
   Η επιστηµονική οµάδα του Σ.Σ.Κ.Ν.Ν.Ι. σε συνεργασία µε οµάδα εκπαιδευτικών, 
εφάρµοσε ένα πιλοτικό πρόγραµµα  ( στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ – Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) 
για την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών  σε 540 περίπου µαθητές  5 Λυκείων στην 
πόλη των Ιωαννίνων το σχολικό έτος 1999 - 2000. Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε σε 22 τµήµατα 
µαθητών Λυκείου και συµµετείχαν όλοι οι µαθητές του τµήµατος. Σε κάθε τµήµα µαθητών 
πραγµατοποιήθηκαν 5 δίωρες συναντήσεις, µία ή δύο  συναντήσεις την εβδοµάδα. 
   Το υλικό του συγκεκριµένου προγράµµατος σχεδίασε και επεξεργάστηκε η επιστηµονική 
οµάδα και βασίστηκε στη διεθνή βιβλιογραφία για τα προγράµµατα αλλαγής στάσης, στα στοιχεία 
που ήταν διαθέσιµα για το συγκεκριµένο πληθυσµό-στόχο  αλλά και στην επαφή της επιστηµονικής 
οµάδας µε οµάδες µαθητών πριν την εφαρµογή του προγράµµατος σε δίωρες συναντήσεις, όπου 
δόθηκε η ευκαιρία να ανιχνευτούν ερωτήµατα, αιτήµατα και ανάγκες που εξέφραζαν οι µαθητές. 
   H στρατηγική του προγράµµατος ήταν πολυσύνθετη και είχε σχεδιαστεί ώστε να εστιάζει σε 
ευρύτερους κοινωνικούς, ψυχολογικούς και προσωπικούς παράγοντες που οδηγούν στη χρήση 
ουσιών.  
   Στη θεµατολογία περιλαµβάνονταν: οι απόψεις και τα πιστεύω γύρω από τη χρήση ουσιών, 
οι επιπτώσεις της χρήσης στη σωµατική και ψυχική υγεία, οι κοινωνικές της συνέπειες, η έννοια 
της εξάρτησης, οι λόγοι που οδηγούν στη χρήση, τα πλεονεκτήµατα ενός ελευθέρου ουσιών τρόπου 
ζωής, ο ρόλος των συνειδητών και ασυνείδητων επιρροών στη ζωή µας, η πίεση των συνοµηλίκων 
αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος για χρήση, η εκπαίδευση των µαθητών στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων ενίσχυσης της αυτοεκτίµησης, δεξιοτήτων άρνησης, λήψης υπεύθυνων 
αποφάσεων, βελτίωσης της επικοινωνίας, ελέγχου της επιθετικότητας και της δειλίας, αναγνώρισης 
συναισθηµάτων, χειρισµό αγχογόνων καταστάσεων. 
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   Η εκπαιδευτική διαδικασία βασίσθηκε στο οµαδοκεντρικό σύστηµα και κατά  την 
υλοποίηση του προγράµµατος χρησιµοποιήθηκαν βιωµατικές, συµπεριφεριολογικές και γνωσιακές 
τεχνικές, δραµατοποίηση, ανάλυση ιστοριών, παιχνίδια, παίξιµο ρόλων, εφαρµογή προτύπων, 
άσκηση ικανοτήτων, νοητικός καταιγισµός, εργασίες σε µικρότερες οµάδες. 
  
Υλικό και Μέθοδος 
 
   Η αξιολόγηση της λειτουργικότητας και των στόχων του προγράµµατος έγινε στο σύνολο 
του δείγµατος ( Ν 537 µαθητές ) µε τη βοήθεια ανώνυµου και κλειστού τύπου ερωτηµατολογίου 
που είχε σχεδιαστεί γι΄ αυτό το σκοπό. Τα ερωτηµατολόγια συµπληρώνονταν από τους µαθητές µία 
εβδοµάδα µετά το τέλος του προγράµµατος. 
 
Αποτελέσµατα 
 
   Η αξιολόγηση των στόχων του προγράµµατος έδωσε ενθαρρυντικά αποτελέσµατα. Η 
συντριπτική πλειοψηφία των µαθητών που παρακολούθησαν το πρόγραµµα απάντησαν ότι 
βοηθήθηκαν στο να έχουν καλύτερη ενηµέρωση για το θέµα των εξαρτησιογόνων ουσιών, να 
διαµορφώνουν τη στάση τους απέναντι σε θέµατα χρήσης ουσιών, να αντιµετωπίζουν πιέσεις στο 
πλαίσιο της παρέας, να γνωρίσουν καλύτερα πλευρές του εαυτού τους, να εντοπίζουν λάθη στην 
επικοινωνία και να βρίσκουν αποτελεσµατικότερους τρόπους επικοινωνίας, να εκφράζουν τα 
συναισθήµατά τους, να αντιµετωπίζουν καλύτερα το άγχος τους και να χειρίζονται δύσκολες 
καταστάσεις στη ζωή τους ( Πίνακας 1). 
   Η αξιολόγηση της λειτουργικότητας του προγράµµατος έδειξε επίσης ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία των µαθητών που παρακολούθησε το πρόγραµµα, το βρήκε ενδιαφέρον, τόσο για το 
περιεχόµενό του, όσο και για τον τρόπο που γινόταν το πρόγραµµα. Γι αυτό και το 98,7% απάντησε 
ότι θέλει το πρόγραµµα να επαναληφθεί ( Πίνακας 2 ). 
 
Πίνακας 1: Πόσο πιστεύετε ότι σας βοήθησε το πρόγραµµα να: 
 Πάρα 

Πολύ 
Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου 

1. Έχετε καλύτερη ενηµέρωση για το θέµα 
των ναρκωτικών 

48.8 23.7 11.9 8.1 7.5 

2. ∆ιαµορφώσετε τη στάση σας απέναντι σε 
θέµατα χρήσης ουσιών 

42.5 30.6 12.6 6.3 8.1 

3. Αντιµετωπίζετε πιέσεις στο πλαίσιο της 
παρέας 

27.5 29.4 20.6 12.6 10.0 

4. Γνωρίσετε καλύτερα πλευρές του εαυτού 
σας 

29.4 33.2 19.3 11.9 6.3 

5. Εντοπίζετε λάθη στην επικοινωνία και  να 
επικοινωνείτε πιο αποτελεσµατικά 

16.3 41.2 23.7 15.6 3.1 

6. Εκφράζετε τα συναισθήµατά σας 
 

26.3 32.5 17.5 16.9 6.9 

7. Αντιµετωπίζετε καλύτερα το άγχος σας 
 

18.8 35.0 24.4 13.7 8.1 

8. Είστε έτοιµοι να χειριστείτε δύσκολες  
καταστάσεις στη ζωή σας 

21.9 39.4 23.7 10.0 5.0 
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Πίνακας 2: Ποια η γνώµη σας για το πρόγραµµα; 
 
 Πάρα 

πολύ 
Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου 

1. Το βρήκα ενδιαφέρον 51.2 37.5 6.9 2.5 1.9 
2.   Μου άρεσε το περιεχόµενο    43.1 45.0 5.6 5.0 1.3 
3.   Μου άρεσε ο τρόπος που γινόταν  50.0 33.8 8.8 4.4 3.1 
4.   Θα ήθελα  να επαναληφθεί  ΝΑΙ   98.7 ΟΧΙ    1.3 
 
Συζήτηση: 
   Η διεθνής εµπειρία έχει δείξει ότι προγράµµατα συναισθηµατικής αγωγής που στοχεύουν 
στην αύξηση των κοινωνικών δεξιοτήτων και τη βελτίωση του εαυτού, έχουν µεγάλη 
αποτελεσµατικότητα στην πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών (Mc Alister, et al., 1980, 
U.N.S., 1983, Botvin et al., 1984, Murray and Perry, 1985, Glynn 1989, Gossop and Grant, 1990, 
E.M.C.D.D.A., 1997, Stel and Voordewind, 1998). 
   Η αυτοαναφερόµενη από τους µαθητές βελτίωση των ατοµικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 
τους δείχνει ότι το πρόγραµµα πέτυχε κάποιους από τους βασικούς του στόχους. Εφόσον οι 
δεξιότητες αυτές αποτελούν προγνωστικό παράγοντα για την αποφυγή της χρήσης εξαρτησιογόνων 
ουσιών, είναι πιθανό να έχει επιτευχθεί και ο κύριος στόχος του προγράµµατος που ήταν να 
αποτρέψει τους µαθητές από το να πειραµατιστούν µε τις ουσίες.  
   Τα θετικά αποτελέσµατα και η θετική αποδοχή του προγράµµατος από τους µαθητές 
συνιστούν την εφαρµογή της προληπτικής παρέµβασης σε πολύ ευρύτερη κλίµακα. 
 

Βιβλιογραφία 
 

1. Botvin G.J., E. Baker, N.L. Renick, A.D. Filazzola and E.M. Botvin: “A Cognitive-Behavioral 
Approach to Substance Abuse Prevention”, Addict. Behav. 9: 137-147, 1984. 

2. Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικοµανίας (E.M.C.D.D.A.): 
“Ετήσια Έκθεση σχετικά µε την Κατάσταση του Προβλήµατος των Ναρκωτικών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, 1995 ” , Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 1997.  

3. Glynn T.: “Essential elements of school - based Smoking Prevention Programs”, J. Sch. Health, 
59 (5): 181-188, 1989. 

4. Gossop M. and M. Grant: “Preventing and Controlling Drug Abuse”, World Health 
Organization, 1990.  

5. McAlister A., C. Perry, J. Kinder, L.A. Slinkard and N. Maccoby: “Pilot Study of Smoking, 
Alcohol and Drug Abuse Prevention”, Am. J. Public Health, 70 (7): 719-721, 1980. 

6. Murray D.M. and C.L. Perry: “The Prevention of Adolescent Drug Abuse: Implications of 
Etiological, Developmental, Behavioral, and Environmental Models”, in: C. La Rue Jones and 
R.J. Battjes (Eds): “Etiology of Drug Abuse: Implications for Prevention”, NIDA Res. 
Monograph 56, Washington, D.C. 20402, 1985. 

7. United Nations Secretarial (U.N.S.): “Preventive and Treatment Measures to Reduce Drug 
Abuse: Summary of Responses to a Survey of National Programmes”, Bulletin on Narcotics, 35 
(3): 33-40, 1983.  
- Van der Stel J. and D. Voordewind, “ Εγχειρίδιο Πρόληψη: Οινοπνευµατώδη, Ναρκωτικά 
και Καπνός”, Οµάδα Ποµπιντού – Συµβούλιο της Ευρώπης & Jellinek Consultancy, 1998.   

 
 
 
 
 



 89  

(Περίληψη εισήγησης) 
«Πρωτογενής – ∆ευτερογενής Πρόληψη. Υφίσταται η ανάγκη 

 διάκρισης και ορίων;» 
 
Λεκκάκης Γρηγόρης, Ψυχολόγος, Κέντρο Εκπαίδευσης για την Πρόληψη της Χρήσης 
Ναρκωτικών και την Προαγωγή της Υγείας 
 

Για να προσδιορίσουµε τα όρια πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης, κυρίως σε 
σχέση µε την πρακτική µας, θα πρέπει να προσδιορίσουµε, πριν απ’ όλα, µε σαφήνεια το 
αντικείµενο της πρωτογενούς πρόληψης, ως προς το θέµα της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών.  

Το αντικείµενο της πρόληψης, δηλαδή που απευθύνεται, µε ποιον τρόπο και σε τι στοχεύει, 
αναδεικνύει την ανάγκη ύπαρξης ενεργειών, που, ως προς το ευρύτερο πεδίο της ψυχικής υγείας, 
συγκαταλέγονται στα πλαίσια της δευτερογενούς πρόληψης.  

Τίθεται, έτσι, εν αµφιβόλω, η παρούσα διάκριση και οριοθέτηση της πρωτογενούς από τη 
δευτερογενή πρόληψη και συζητιέται, τόσο µία νέα διαδικασία διάκρισης, όσο και η αναγκαιότητα 
ύπαρξης οριοθέτησης. Επίσης, γίνεται µία προσπάθεια σύνδεσης του προσδιορισµού του 
περιεχοµένου των επιθετικών προσδιορισµών πρωτογενής – δευτερογενής, µε βάση του ποια 
θεωρία περί αλλαγής της ανθρώπινης συµπεριφοράς χρησιµοποιούµε.     
 

 (Περίληψη εισήγησης) 
«Θεωρίες και εµπειρικά ευρήµατα στη χρήση ναρκωτικών: 

 αξιοποίησή τους στην πρόληψη και τη συστηµική θεραπεία» 
 
Παρίτσης Νικόλαος, Αναπλ. Καθηγητής Ψυχιατρικής, ∆/ντής Ψυχιατρικής Κλινικής 
ΠΕ.ΠΑ.Ν.Γ.Ν.Η.,   
Λαµπράκη Μαρία, Άµισθη Επιστηµονική Συνεργάτης Εργαστηρίου Κυβερνητικής & Επιστηµών 
Συµπεριφοράς, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας ∆/νσης ∆.Ε. Ν. Ηρακλείου  
Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Κρήτης 

 
Τα εµπειρικά ευρήµατα για τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες, που συνεισφέρουν στην 

χρήση ναρκωτικών, είναι πάρα πολλά. Αναφέρονται στην επίδραση του εθισµού σε άλλες ουσίες, 
της ψυχικής υγείας, της διαθεσιµότητας οικονοµικών πόρων, των σχέσεων µε συνοµηλίκους, που 
λαµβάνουν ναρκωτικά, ή είναι περιθωριακά άτοµα, των σχέσεων και της επικοινωνίας µε τους 
γονείς και τα άλλα µέλη της οικογένειας, των ευρύτερων κοινωνικών και πολιτισµικών 
παραγόντων, καθώς και άλλων παραγόντων.  

Παράλληλα, έχουν εφαρµοστεί γενικότερες ψυχολογικές θεωρίες και µηχανισµοί, για την 
ερµηνεία των εµπειρικών δεδοµένων, όπως η κοινωνική θεωρία της µαθήσεως (Social Learning 
Theory), η θεωρία της µαθήσεως (Conditioning, Instructional Conditioning), η θεωρία πεδίου 
(Field Theory), η θεωρία των κινήτρων για αλληλεπίδραση (Instruction Theory of Motivation), η 
θεωρία ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης. 

Η πρόληψη πρέπει να στηρίζεται στα εµπειρικά δεδοµένα, που σχετίζονται µε τους 
παράγοντες, που επιδρούν στη χρήση ναρκωτικών, αλλά στη γνώση των τρόπων, που επιδρούν, 
ώστε η πρόληψη να είναι αποτελεσµατική.  

Η συστηµική θεραπεία ανθρωπίνων συστηµάτων, που µπορεί να εφαρµοστεί σε άτοµα, 
οικογένειες και οµάδες, µπορεί να χρησιµοποιήσει τις πιο πάνω γνώσεις για τα εµπειρικά 
ευρήµατα, καθώς και για την ψυχοκοινωνική τους εµπειρία. Η αξιοποίησή τους θα αφορά αρχικά 
στο επίπεδο της µεταγνώσης (µετα - µοντέρνα προσέγγιση), δηλαδή τη γνώση, για το πώς πρέπει 
να είναι η υγιής οικογένεια και άτοµο και τι παράγοντες επιδρούν στη δηµιουργία της χρήσης 
ναρκωτικών. Στη συνέχεια δε, µε τη βοήθεια της µετα – γνώσης, καθώς και της οικογένειας και του 
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κοινωνικού πλέγµατος του χρήστη, θα διαµορφωθούν υποθέσεις, για το πώς οδηγήθηκε το άτοµο 
στη χρήση ναρκωτικών.  Τέλος δε, θα εφαρµοστούν συστηµικές µέθοδοι παρέµβασης, για τη λύση 
του προβλήµατος.  
  Στην παρουσίαση αυτή θα αναφερθούν και κάποια παραδείγµατα εφαρµογής της 
αξιοποίησης της εµπειρικής και θεωρητικής γνώσης, µε τη βοήθεια του τρόπου που αναπτύχθηκε 
στην απεξάρτηση και κοινωνική και επαγγελµατική επανένταξη του χρήστη.   
 
 

«Τα δυσδιάκριτα όρια Πρωτογενούς - ∆ευτερογενούς Πρόληψης 
εντός της Σχολικής Κοινότητας» 

 
Ρούσσος Αχιλλέας, Κοινωνιολόγος, Στέλεχος Πρόληψης του Τοµέα Πρόληψης του ΚΕ.Θ.Ε.Α. 
 

Αφετηρία και πηγή άντλησης του υλικού της εισήγησης είναι η ενασχόληση µε 
προγράµµατα πρωτογενούς πρόληψης που πραγµατοποιήθηκαν στη σχολική κοινότητα της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από τον Τοµέα Πρόληψης του ΚΕ.Θ.Ε.Α.. 

Πολύ σύντοµα παρουσιάζω το πλαίσιο λειτουργίας αυτών των προγραµµάτων: 
Απευθύνονται και στις τρεις οµάδες της σχολικής κοινότητας: Μαθητές καθηγητές και 

γονείς. 
Ο στόχος τους είναι η πρόληψη παραβατικών συµπεριφορών, όπως η χρήση 

εξαρτησιογόνων ουσιών, και η προώθηση της ψυχικής και της σωµατικής υγείας. Εκτός από την 
αντικειµενική πληροφόρηση που προσφέρουν σε θέµατα ουσιοεξαρτήσεων, παρεµβαίνουν µε 
σκοπό να προτείνουν ένα νέο τρόπο αντιµετώπισης της ζωής, βοηθώντας  να υιοθετηθούν αξίες και 
να αναπτυχθούν δεξιότητες  ζωής, όπως της επικοινωνίας, των διαπροσωπικών σχέσεων, της 
υπευθυνότητας και της ικανότητας αντίστασης στις διάφορες µορφές απάθειας, αποµονωτισµού, 
συναισθηµατικής νέκρωσης και εντέλει εξάρτησης.  Ενεργοποιούν τους νέους προς µία 
κατεύθυνση δηµιουργικών δραστηριοτήτων, εντάσσοντάς τους ενεργά στην κοινωνική 
διαντίδραση. Η ανάπτυξη τέτοιων ικανοτήτων είναι  προτεραιότητα για το πρόγραµµα. 

Με στόχο τα παραπάνω, η µεθοδολογία που χρησιµοποιείται είναι: Θεωρητικές διαλέξεις σε 
εξειδικευµένα θέµατα, οµάδες δηµιουργικής απασχόλησης, ασκήσεις αναπαραστάσεων (Role-
Rlaying) και, κυρίως, βιωµατικές ασκήσεις προσωπικής ανάπτυξης που αποτελούν και το βασικό 
µεθοδολογικό εργαλείο. 

Η χρονική διάρκεια των προγραµµάτων κατά κανόνα  είναι ένα σχολικό έτος µε 15 - 20 
δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις. 

Τα προγράµµατα αυτά είναι σαφές ότι αφορούν την πρωτογενή πρόληψη. Άλλωστε, όλες οι 
έρευνες στον µαθητικό πληθυσµό της χώρας µας το επιβεβαιώνουν, ότι δεν νοµιµοποιούµαστε να 
µιλάµε για δευτερογενή ή τριτογενή πρόληψη στην ελληνική σχολική κοινότητα, παρά µόνο για 
µεµονωµένες περιπτώσεις. 

Την τελευταία πενταετία, όµως,  µέσα από την εµπειρία µας στην πρωτογενή πρόληψη  
διαφαίνεται µία συνεχώς αυξανόµενη ανάγκη για κάλυψη αναγκών που άπτονται της 
δευτερογενούς πρόληψης.  

Όλοι γνωρίζουµε ότι σε κάθε σχολικό τµήµα που έχει γίνει συζήτηση - ενηµέρωση µε θέµα 
τα ναρκωτικά και την πρόληψή τους, υπάρχει ένας µικρός πυρήνας µαθητών  ο οποίος µε 
διαφόρους τρόπους  ασκεί πίεση να θιγούν θέµατα που κινούνται στο χώρο της δευτερογενούς 
πρόληψης. 

Είναι χαρακτηριστική η ερώτηση: «Ένας φίλος µου που καπνίζει χασίς υπάρχει κίνδυνος να 
πέσει στην ηρωίνη;» ή το κλασικό: «Με µία φορά (χρήση)  γίνεσαι εξαρτηµένος;»  

Ακόµα και αν δεχθούµε ότι αυτά δηµιουργούν καταστάσεις που ο εκπαιδευτής µπορεί να τις 
αντιµετωπίσει κινούµενος στο χώρο της πρωτογενούς πρόληψης, υπάρχουν διαδροµές που 
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δηµιουργεί η ίδια η οµάδα και οι οποίες αναµφισβήτητα  οδηγούν τον εκπαιδευτή στη δευτερογενή 
πρόληψη.  

Ενδεικτικά, σας παρουσιάζω το γραπτό µίας µαθήτριας της πρώτης τάξης ενιαίου 
πολυκλαδικού λυκείου, που της ζητήθηκε στο πλαίσιο της  αξιολόγησης, ένα χρόνο µετά την 
ουσιαστική ολοκλήρωση του προγράµµατος και την τελευταία συνάντηση της οµάδας της. 
 
Μαθήτρια: 
«Τελικά από όλη την ιστορία που έχει αρχίσει εδώ και 1-2 χρόνια δεν έγιναν πολλά διαφορετικά 
πράγµατα στη Ζωή µου. 
Πέρασα αρκετά καλά τις ώρες που είχαµε τη συνάντηση. Παρόλα αυτά, µε ανησυχεί το γεγονός ότι 
δεν ενδιαφέροµαι για Τίποτα. Αυτόν  τον χρόνο «τα σκάτωσα» όλα σε σχέση µε το σχολείο, την 
οικογένεια, γενικά. Και να σου πω την αλήθεια, χωρίς να το θέλω, ξαναρχίζω τις ίδιες «µαλακίες» 
όχι γιατί µ’ αρέσουν, αλλά γιατί µε κάνουν να ξεχνάω... 
Και όντως ξεχνιέµαι από τα προβλήµατά µου, οδηγούµαι σε έναν ονειρεµένο κόσµο γεµάτο γέλιο.   
Φοβάµαι να αντιµετωπίσω την πραγµατικότητα.» 
 

Είναι σαφές ότι στην προκειµένη περίπτωση δεν µιλάµε για επέµβαση στις πιθανές 
γενεσιουργές αιτίες του προβλήµατος, ώστε να εµποδιστεί η εµφάνισή του, δηλαδή για πρωτογενή 
πρόληψη, αλλά αντιµετωπίζουµε µια κατάσταση όπου το πρόβληµα έχει ήδη εµφανιστεί και στόχος 
είναι να αποφευχθεί η εξάπλωσή του, βρισκόµαστε δηλαδή, στο χώρο της δευτερογενούς 
πρόληψης. 

Στο ερώτηµα πότε αφήσαµε την περιοχή της πρώτης και εισήλθαµε στην περιοχή της 
δεύτερης θεωρητικά ίσως να µπορούσε να σας δοθεί µία απάντηση. Στην πράξη όµως δεν 
πιστεύουµε ότι υπάρχει τέτοιο ορόσηµο. Γιατί ένα τέτοιο περιστατικό ως µεµονωµένο γεγονός, 
µπορούµε να το ορίσουµε και να το  κατατάξουµε σε κάποιο επίπεδο πρόληψης.  Αν όµως το 
εξετάσουµε  ως µέρος της δυναµικής µιας οµάδας και σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες ανάγκες της,  
συνολικά ενταγµένο µέσα στην διεργασία της  και όχι αποσπασµατικά, θα   επιβεβαιώσουµε τη 
ρευστότητα και την ασάφεια αυτών των ορίων. Με ειρωνική διάθεση προς την άκρατη 
θεωρητικοποίηση,  θα µπορούσαµε να το παρουσιάσουµε ως «παρεµβάσεις δευτερογενούς 
πρόληψης σ’ ένα πρόγραµµα πρωτογενούς πρόληψης».   

Σε σχέση µε το περιστατικό αυτό, οι χειρισµοί που έγιναν στηρίζονταν καθαρά στην 
προσωπική σχέση που υπήρχε µε τον  εκπαιδευτή και στην ενεργοποίηση της οµάδας, για παροχή 
υποστήριξης στο µέλος της.  

Γενικά, αν το πρόγραµµα είναι µακροχρόνιο µε επαναλαµβανόµενες συναντήσεις, σίγουρα  
υπάρχει µεγαλύτερη ασφάλεια και εµπιστοσύνη απ’ όλες τις πλευρές και αυτό προσφέρει 
περισσότερο χώρο  και άνεση, για να γίνουν οι σωστοί χειρισµοί µπροστά σε ένα τέτοιο γεγονός, 
που πλέον δεν είναι σπάνιο στις οµάδες των µαθητών. Το δύσκολο είναι, όταν τέτοιας φύσης 
µηνύµατα SOS  εκπέµπονται σε οµάδες µε µικρή διάρκεια ζωής (µίας η δύο συναντήσεων). Σ’ αυτή 
την περίπτωση, ο εκπαιδευτής έχει ελάχιστα περιθώρια για αντίδραση και παρέµβαση. 

Σ’ αυτές τις οµάδες, όπου ο χώρος και χρόνος για την προώθηση κάποιων στόχων της 
πρόληψης  είναι ελάχιστος, εκ των πραγµάτων ιεραρχείται ως πρώτος ο στόχος της σωστής, 
ψύχραιµης και αντικειµενικής  πληροφόρησης.  

Η εµπειρία όµως, µας οδηγεί σε κάποιες διαπιστώσεις: Η πληροφόρηση πλέον δεν 
περιλαµβάνεται µέσα στις ανάγκες των εφήβων. Ίσως υπάρχει ανάγκη για κάποιες διευκρινήσεις 
και αποµυθοποιήσεις, αλλά επί της ουσίας το θέµα των ναρκωτικών γνωστικά τουλάχιστον, το 
κατέχουν καλά, κυρίως οι έφηβοι των µεγάλων πόλεων.  

Από υλικό (ζωγραφιές) που έχουµε στο αρχείο µας, το οποίο προήλθε από οµάδες µαθητών 
συγκεκριµένου Γυµνασίου της περιοχής του Πειραιά µετά από αίτηµά µας να ζωγραφίσουν ένα 
χρήστη, παρουσιάζονται όχι µόνο  όλα τα σύνεργα της χρήσης, αλλά το σκηνικό χρήσης είναι πιστά  
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αποτυπωµένο,  έτσι ώστε δεν υπάρχουν περιθώρια αµφισβήτησης των «γνώσεων» των δηµιουργών 
τους.  

Όταν όµως είσαι εκπαιδευτής σε µία οµάδα που ο µέσος όρος των ζωγραφιών δεν απέχει 
πολύ απ’ αυτές που αναφέρουµε, µε το να επιµένεις να την «πληροφορήσεις για την πρόληψη των 
ναρκωτικών» σ’ ένα επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης  είναι σίγουρο ότι οικειοθελώς, αφ’ ενός 
«έχεις θέση εαυτόν εκτός οµάδας» και αφ’ ετέρου έχεις προσθέσει ακόµα ένα «κήρυγµα», σ’ αυτά 
που έχουν υποστεί οι µαθητές, κατά την έκφραση των ιδίων.  

Τελικά, δεν είναι δυνατόν  εµείς να λειτουργούµε  προσπαθώντας να προλάβουµε µια 
κατάσταση, όταν αυτή ήδη µας έχει ξεπεράσει. Αν η προσφορά µας στις οµάδες, δεν 
ανταποκρίνεται στο επίπεδο πρόληψης που αυτή έχει ανάγκη, πρωτογενή, δευτερογενή ή ακόµα και 
τριτογενή, τότε δηµιουργούµε αδιέξοδα και όχι διεξόδους.  

Το έργο µας θα αποδώσει, όταν ανταποκριθούµε στα αιτήµατα των οµάδων για πρόληψη, 
χωρίς να αναλωνόµαστε στην αναζήτηση των δυσδιάκριτων ορίων των επιπέδων πρόληψης. 

Παρατηρούµε ότι η διολίσθηση και η εµπλοκή µε καταστάσεις πέραν της πρωτογενούς 
πρόληψης  απαιτούν πλέον από τον εκπαιδευτή να διαθέτει αυξηµένες γνώσεις και ικανότητες. 
Προβάλει η ανάγκη για γνώσεις διαχείρισης και  κινητοποίησης χρηστών ή ακόµα  µπορεί να 
χρειασθούν και δεξιότητες από το χώρο της πρόληψης των υποτροπών. ∆ιαπιστώνουµε δηλαδή, 
την παρουσία της θεραπείας (τριτογενής πρόληψη), σε ένα χώρο όπως το σχολείο που µέχρι 
πρότινος εθεωρείτο καθαρά χώρος της πρωτογενούς πρόληψης.  

Αναπόφευκτα όµως, ως συνέπεια των παραπάνω, προκύπτουν κάποια ερωτήµατα: 
Το στέλεχος πρόληψης, τι εκπαίδευση πρέπει να έχει, για να είναι σε θέση να ανταποκριθεί 

σε αιτήµατα που αφορούν τουλάχιστον τη δευτερογενή, χωρίς να αναφερθώ και στην τριτογενή 
πρόληψη; 

Πόσο δύσκολο είναι και πώς µπορεί να ενισχυθεί στο έργο του, όταν πρέπει να διευθύνει 
µία οµάδα ανοµοιογενή στα χαρακτηριστικά των µελών της και µε ανάγκη για πολυεπίπεδες 
παρεµβάσεις πρόληψης. 

Ένας εκπαιδευτικός, µπορεί να ανταποκριθεί; ‘Η τι εκπαίδευση και σε ποίες δεξιότητες  
χρειάζεται να εκπαιδευτεί για να µπορεί να ανταποκριθεί; 

Θα ολοκληρώσω µε το ερώτηµα που µας δηµιουργήθηκε στην πορεία της δηµιουργίας 
αυτής της εισήγησης,  ενώ αναζητούσαµε  κάποια όρια.  

Τελικά, ασχέτως αν τα όρια πρωτογενούς - δευτερογενούς πρόληψης, είναι δυσδιάκριτα ή 
διακριτά,  µήπως το ζητούµενο  είναι η διερεύνηση και η διαµόρφωση σαφών ορίων και πλαισίου 
για το ποιος µπορεί και βάσει ποιών δεξιοτήτων, να δραστηριοποιείται σε επίπεδο πρόληψης, στο 
σχολείο, ώστε να απαντά στις ανάγκες της σχολικής κοινότητας και να το γεφυρώνει µε υπηρεσίες 
που µπορούν να απαντούν σε εξατοµικευµένα αιτήµατα και ανάγκες. 
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΙΙ 
 

Α. Θέµα: «Καινοτόµες Προσεγγίσεις Προγραµµάτων Πρόληψης στην Ελλάδα» 
 

 «Ανάπτυξη δράσεων Πρωτογενούς Πρόληψης στο καλοκαιρινό σχολείο  
της Σιβιτανιδείου Σχολής» 

 
Αγγέλου Μαρία, Σύµβουλος Τοξικοεξάρτησης, Υπεύθυνη Τµήµατος Πρόληψης στη Β’ Βάθµια  
Εκπαίδευση  
 

Τα τελευταία 5 χρόνια ο Τοµέας Πρόληψης του ΚΕ.Θ.Ε.Α. µε ευθύνη του τµήµατος που 
αναπτύσσει προγράµµατα πρόληψης σε σχολεία της Β’ Βάθµιας Εκπαίδευσης, Γυµνάσια και 
Λύκεια, υλοποιεί οµάδες ευαισθητοποίησης πάνω σε θέµατα πρόληψης σε µαθητές, καθηγητές και 
γονείς. 

Τα προγράµµατα αυτά πραγµατοποιούνται στις ώρες του αναλυτικού σχολικού τους 
προγράµµατος, µε ένα διαµορφωµένο σχολικό κλίµα, γεµάτο άγχος, µικρή δυνατότητα 
προσωπικών σχέσεων µεταξύ καθηγητών και µαθητών, χωρίς πολλές ευκαιρίες για έρευνα και 
αυτενέργεια, µε µικρή δυνατότητα προσωπικών σχέσεων, και κυρίως επικεντρωµένο στις 
απαιτήσεις και µόνον της απορρόφησης νέων γνώσεων και συγκεκριµένης ύλης. 

Όταν η Σιβιτανίδειος Σχολή πρότεινε στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. στο Τµήµα Πρόληψης στη Β/ Βάθµια 
Εκπαίδευση να αναπτύξει ένα βραχύχρονο πρόγραµµα µε τους µαθητές, τους καθηγητές και τους 
συνοδούς του καλοκαιρινού σχολείου, ανταποκρίθηκε θετικά µε πρόκληση τη συνεργασία και τη 
συµβολή στη πρωτόγνωρη αυτή εκπαιδευτική δραστηριότητα του σχολείου στις Σπέτσες, που 
συνδύαζε τη γνώση µε την δηµιουργία, την ξεκούραση µε την ευαισθητοποίηση σε διάφορα 
κοινωνικά θέµατα, την έκφραση µε την δράση. 
 
Ιστορικό της Συνεργασίας: 
 

Η πρώτη συνεργασία µας ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1998 µε την Σιβιτανίδειο Σχολή στα 
πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) µε έργο την «Αναβάθµιση της Σιβιτανιδείου Σχολής». Ήταν η πρώτη 
χρονιά που εφαρµόστηκε ο θεσµός του Καλοκαιρινού Σχολείου και διοργανώθηκε από ένα 
∆ηµόσιο ∆ευτεροβάθµιο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα, µε στόχο την δηµιουργία µιας εκπαιδευτικής δοµής 
που θα δίνει διέξοδο στους µαθητές για την δηµιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου της 
καλοκαιρινής περιόδου, καθώς και την εκπαίδευσή τους σε θεµατικά πεδία που τους ενδιαφέρουν. 
 
Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα ήταν: 
  

Πληροφορική, Εργαστήριο Μ.Μ.Ε., Συντήρηση και Επισκευή ∆ικύκλων, Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση, Επεξεργασία Ξύλου, Μαθήµατα ∆ιακόσµησης, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Θέατρο, 
Οργάνωση και Λειτουργία Ραδιοφωνικού Σταθµού και Αθλητικές ∆ραστηριότητες. 

Στο πλαίσιο της συµµετοχής µας στο Πιλοτικό Πρόγραµµα πραγµατοποιήσαµε την πρώτη 
χρονιά ένα κύκλο συναντήσεων µε 4 οµάδες µαθητών (κορίτσια και αγόρια) από 15 – 22 ετών 
(συνολικά 88 άτοµα). 

Συζητήθηκαν θέµατα και αναπτύχθηκαν προβληµατισµοί σε θέµατα που αφορούσαν τις 
σχέσεις τους, τα σχέδια, τους στόχους για τη ζωή τους στο Καλοκαιρινό Σχολείο και τη στάση τους 
απέναντι στη χρήση αλκοόλ στις εξόδους στον ελεύθερο χρόνο τους. 
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Με γνώµονα τη θετική αξιολόγηση των συναντήσεων της προηγούµενης χρονιάς από την 
∆ιεύθυνση του Καλοκαιρινού Σχολείου, προτάθηκε η συνέχιση της συνεργασίας µας και στο 2ο 
Καλοκαιρινό Σχολείο το σχολικό έτος 1998 – 1999. 

Με βάση την εµπειρία της προηγούµενης χρονιάς και σε συνεργασία µε την Επιτροπή 
Οργάνωσης του 2ου Καλοκαιρινού Σχολείου διαµορφώθηκε µια νέα παρέµβαση που θα 
περιελάµβανε όλες τις οµάδες πληθυσµού που εµπλέκονταν στο Καλοκαιρινό Σχολείο. Με τελική 
λοιπόν οµάδα στόχο τους µαθητές, ως ενδιάµεσες οµάδες ορίσθηκαν οι εκπαιδευτές (καθηγητές 
των εκπαιδευτικών - πολιτιστικών και αθλητικών εργαστηρίων) και οι συνοδοί που προέρχονταν 
από την οµάδα των ∆ιδασκόντων, ή παλαιών αποφοίτων της Σιβιτανιδείου Σχολής. 
 
Οι στόχοι του Προγράµµατος ήταν: 
 
Για την οµάδα των Μαθητών: 
� Προβληµατισµός και ευαισθητοποίηση σε θέµατα εξαρτησιογόνων ουσιών. 
� Συνειδητοποίηση των θέσεων και της προσωπικής στάσης στη ζωή τους στο καλοκαιρινό 

σχολείο µε έµφαση στην επικοινωνία, την συνεργασία, την επίλυση διαφορών και 
συγκρούσεων, σε ένα κλίµα αλληλοσεβασµού και υπευθυνότητας. 

� Η πρόληψη παραβατικών συµπεριφορών (µείωση της κατανάλωσης αλκοόλ στον ελεύθερο 
χρόνο τους). 

� Για την οµάδα των Καθηγητών – Συνοδών 
� Κατανόηση του προβλήµατος της χρήσης και κατάχρησης εξαρτησιογόνων ουσιών. 
� Γνωριµία µε τις βασικές αρχές πρόληψης στη δουλειά τους µε τους µαθητές.  
� ∆ιαµόρφωση κλίµατος που προάγει τις ανθρώπινες σχέσεις τον σεβασµό στη διαφορετικότητα, 

την δηµιουργικότητα, την οµαδικότητα, την αυτενέργεια, την καλύτερη διαχείριση 
περιστατικών κατάχρησης αλκοόλ ή άλλων παραβατικών συµπεριφορών. 

 
Μεθοδολογία: 

Το Πρόγραµµα χρησιµοποίησε τη µέθοδο της ενεργητικής µάθησης σε όλα τα στάδια. 
∆ούλεψε µε µικρές οµάδες προσωπικής έκφρασης και προβληµατισµού, συζητήσεις πάνω στη 
διεργασία της οµάδας, ασκήσεις αναπαραστάσεων (role – playing), µε συγκεκριµένα task, 
εισηγήσεις και συζητήσεις σε θεωρητικά θέµατα. 
 
Στάδια Υλοποίησης του Προγράµµατος: 
� Α’  Στάδιο  (Σ ι β ι τ α ν ί δ ε ι ο ς  Σ χ ο λ ή )  

Οµάδες ευαισθητοποίησης των µελών του Καλοκαιρινού Σχολείου στη Σιβιτανίδειο Σχολή. 
Οι συναντήσεις που πραγµατοποιήθηκαν τον Ιούνιο και Ιούλιο του 1999 ήταν 3 συνεχόµενες 
ηµέρες από 2 ώρες κάθε οµάδα. 
 
                                                       120 για τη α’ περίοδο στις Σπέτσες  
Αναλυτικά για τους Μαθητές :                                                                           317 άτοµα 
18 συναντήσεις                              197 για τη β’ περίοδο 
 
Για τους Μαθητές: 

Στην πορεία των οµάδων εκφράστηκε έντονα η αγωνία για το πως θα λειτουργήσει το 
σχολείο µε τις δραστηριότητές τους, σε ένα πλαίσιο που δεν τους είναι γνωστό ούτε οικείο. Η 
δυσκολία της αναπροσαρµογής σε νέους ρόλους µε τους εαυτούς τους και απέναντι στους 
καθηγητές µε την 24ωρη συµβίωση. Η αµηχανία καθώς και η πρόκληση για νέες σχέσεις µεταξύ 
τους. 

Το σχολείο δεν τους είχε προετοιµάσει συναισθηµατικά ούτε οργανωτικά µπροστά στη νέα 
προσπάθεια του Καλοκαιρινού Σχολείου. ∆όθηκε χώρος αρχικά για την γνωριµία των µελών 
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µεταξύ τους, την έκφραση των προσδοκιών τους για τη ζωή τους στο Καλοκαιρινό Σχολείο και σε 
επίπεδο εκπαιδευτικό, αλλά κυρίως ψυχαγωγικό.  

Μετά την γνωριµία και την ασφάλεια µιας πρώτης σχέσης είχε χτιστεί η γέφυρα για την 
συνεργασία. Η συνεργασία θα γινόταν αποτελεσµατική µε την προσπάθεια και την προσωπική 
επένδυση του καθενός. 

Για πολλούς µαθητές ήταν η πρώτη φορά που αυτόνοµοι, µακριά από το Οικογενειακό τους 
περιβάλλον, καλούνταν να διαχειριστούν τη ζωή τους, στη διαχείριση των χρηµάτων τους, σε 
θέµατα υγείας, επιλογή φίλων και ατοµικών αποφάσεων.  

Τους δόθηκαν κίνητρα να σκεφτούν για τον εαυτό τους και να προετοιµαστούν πώς θα 
ήθελαν να περάσουν καλά, καθώς και πώς θα διαχειρίζονταν τις δυσκολίες που θα προέκυπταν 
(οµαδικά : συγκρούσεις µεταξύ τους ή ατοµικά : µοναξιά, προσωπικές ανασφάλειες).  

Το µεγαλύτερο µέρος δήλωνε ως προσδοκία «την σωστή αντιµετώπιση από καθηγητές και 
συνοδούς», δηλώνοντας την προσµονή µιας πιο διαφορετικής σχέσης από την καθηµερινή του 
σχολείου µε περισσότερη ανθρωπιά και ενδιαφέρον για την προσωπικότητα του µαθητή και όχι 
µόνο τη γνώση πάνω στην ύλη των µαθηµάτων. 
 
Για τους Καθηγητές και Συνοδούς: 

Πραγµατοποιήθηκαν 6 συνολικά συναντήσεις µε  11 Καθηγητές και 13 Συνοδούς. 
Ήταν η πρώτη φορά που συνεργάτες εκπαιδευτικοί συναντιόντουσαν µε στόχο το διάλογο 

για ένα κοινό σκοπό: την δηµιουργία ενός λειτουργικού Καλοκαιρινού Σχολείου που θα συνδυάζει 
την µάθηση µε τις διακοπές, την γνωριµία νέων ανθρώπων και την απόκτηση νέων εµπειριών. 
Αγωνία εκφράστηκε µε την συνεχή και διαρκή συνύπαρξη Μαθητών και Καθηγητών, αλλά και 
πρόκληση για πιο προσωπική και ουσιαστική επικοινωνία, πιο στενές σχέσεις, µεγαλύτερη 
αλληλεπίδραση σε συναισθηµατικό επίπεδο. 

Ήταν πρωτόγνωρη εµπειρία η συµµετοχή τους στις οµάδες, οµόφωνα δηλώνουν την ανάγκη 
τους να επαναπροσδιορίσουν την έννοια της µάθησης, να δοκιµάσουν τον  ρόλο του «καθηγητή – 
φίλου», να επινοήσουν νέους τρόπους διδασκαλίας, µε ευελιξία στο γνωστικό τους αντικείµενο. Να 
ενισχύσουν  την αλληλεπίδραση  µε βιωµατική µάθηση. Στα  θέµατα των εξαρτήσεων και της 
πρόληψης  δόθηκε χώρος για προβληµατισµό της προσωπικής τους στάσης απέναντι στο θέµα της 
εξάρτησης, τη διερεύνηση διαχείρισης περιστατικών µε κατάχρηση αλκοόλ ή χασίς. 
 
� Β’ Στάδιο  (Κ α λ ο κ α ι ρ ι ν ό  Σ χ ο λ ε ί ο  σ τ ι ς  Σ π έ τ σ ε ς )  

Πραγµατοποιήθηκε µία συνάντηση µε όλες τις οµάδες µε στόχο την αξιολόγησή τους. Η µία 
στην αρχή της πρώτης περιόδου (Αρχές Ιουλίου – 12-13/7/99 και η άλλη στο τέλος της δεύτερης 
περιόδου (Αύγουστος 4-5/8/99). Οι συναντήσεις έγιναν στις Σπέτσες, στην Αναργύρειο και 
Κοργιαλένειο  Σχολή, όπου φιλοξενούσε τις δραστηριότητες του καλοκαιρινού σχολείου. 
 
Αξιολόγηση: 

Η αξιολόγηση της παρέµβασης µετρήθηκε στο επίπεδο του σχεδιασµού, της υλοποίησης και 
του αποτελέσµατος. 

Στο επίπεδο του σχεδιασµού αξιοποιήθηκε η εµπειρία της προηγούµενης δουλειάς µε τους 
µαθητές σε σχέση µε τις προσωπικές τους προσδοκίες, καθώς και το διαµορφωµένο αίτηµα του 
προγράµµατος (ΕΠΕΑΕΚ) της Σιβιτανιδείου για διευρυµένη δουλειά µε όλα τα µέρη του 
Καλοκαιρινού Σχολείου. Ο σχεδιασµός ανταποκρίθηκε στους στόχους των εκπαιδευτικών 
εργαστηρίων µε σηµείωση την ανάγκη για περισσότερες συναντήσεις και µεγαλύτερη χρονική 
διάρκεια της παρέµβασης. 

Στο επίπεδο της υλοποίησης συναντήσαµε δυσκολίες µε το πρόγραµµα ΕΠΕΑΕΚ και την 
αδυναµία να πραγµατοποιήσει ξεκάθαρες και σταθερές συµφωνίες µε τις Σχολικές ∆ιευθύνσεις της 
Σιβιτανιδείου (ένα συγκρότηµα που περιλαµβάνει 7 σχολεία, 5 Τ.Ε.Ε., 1 Ενιαίο Λύκειο, 1 Ι.Ε.Κ.) 
για τις συγκεκριµένες ηµέρες και ώρες που θα στελεχώνουν οι καθηγητές τις οµάδες. 
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Ολοκληρώθηκαν όµως όλες οι οµάδες, µε προσωπική δέσµευση των συµµετεχόντων, µε το δικό 
µας πλαίσιο. 

Στις οµάδες δούλεψαν 6 στελέχη του Τοµέα Πρόληψης, εναλλασσόµενοι στα εργαστήρια 
των εκπαιδευτικών και µαθητών.  

Το επίπεδο του αποτελέσµατος προέρχεται από τις ατοµικές αποτιµήσεις των 
συµµετεχόντων (ερωτηµατολόγια), τις καταγεγραµµένες εκτιµήσεις των εκπαιδευτών για την 
πορεία των οµάδων, καθώς και την αναφορά του προγράµµατος (ΕΠΕΑΕΚ) της Σιβιτανιδείου για 
την λειτουργικότητα των µελών στη διάρκεια του Καλοκαιρινού Σχολείου. 

Τα αποτελέσµατα της παρέµβασης ενίσχυσαν την πεποίθηση µας, ότι για µία ακόµη φορά η 
σχολική κοινότητα µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο στην πρόληψη, και η πρόληψη στην ανάπτυξη 
και καλλιέργεια της οµάδας, των σχέσεων, των πρωτοβουλιών, των νέων ιδεών, της 
αλληλοκατανόησης.  

Έδωσαν έµφαση στη καθηµερινή σχέση και συνύπαρξη εκπαιδευτικών και 
εκπαιδευοµένων, την αξία της κοινωνικής σχέσης µε τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά της, την 
ελευθερία επάνω στην οµαδική εργασία µε την ατοµική και συλλογική ικανοποίηση, την έξοδο από 
την στερεότυπη λειτουργία του Ηµερήσιου Σχολείου µε νέες δραστηριότητες (µουσική, 
ραδιοφωνικές εκποµπές, έκθεση αφίσας κ.λπ.). 

Η παρέµβαση λειτούργησε ως γέφυρα στο πέρασµα από ένα σχολείο που µόνο µορφώνει, 
σε ένα σχολείο που µαθαίνει και διασκεδάζει, συνεργάζεται, κερδίζει και σχεδιάζει, πρωτοτυπεί, ζει 
και εξελίσσεται. 

Πόσο σύγχρονα και διαχρονικά ακούγονται τα λόγια του Εκπαιδευτικού ∆ηµοτικιστή 
Μίλτου Κουντουρά στα 1930 από τα κείµενά του για τις Αρχές Ζωής του Σχολείου : 

«Το σχολείο µας δεν ζει τυχαία και µοιραία την εποχή του και τις αναγκαίες δύσκολες 
αντιφάσεις της συντελούµενης µεταβολής. Έχει ενθουσιασµό και πίστη, έχει συνέπεια και 
ειλικρίνεια, έχει παλικαριά και αυτόνοµη εξέλιχτικότητα. Έχει δηλαδή στη ζωή του πραγµατική 
µορφωτική οντότητα». 
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Ο έφηβος βρίσκεται ήδη σε µια Πορεία! Μια πορεία που σηµατοδοτείται από πολλούς 
παράγοντες, ποικίλα και διαφορετικά γεγονότα!  

Η Οικογένεια, η βασική µονάδα της κοινωνίας, αποτελεί εστία αγωγής και 
κοινωνικοποίησης του ατόµου. 

Στην εποχή µας γίνεται έντονος λόγος για κρίση θεσµών και αξιών. Ο θεσµός της 
οικογένειας ωστόσο, εξακολουθεί να κατέχει σηµαντικό ρόλο στην ελληνική κοινωνία. Η δοµή της 
βέβαια έχει επηρεαστεί από τις γενικότερες κοινωνικές και πολιτιστικές εξελίξεις.  Οι ρυθµοί της 
σύγχρονης ζωής έχουν επηρεάσει όχι µόνο τον τρόπο ζωής των µελών της, αλλά και τις µεταξύ 
τους σχέσεις!  

Συνήθως εργάζονται και οι δύο γονείς. Το αντικείµενο εργασίας αλλά και το ωράριο –
συχνά- είναι διαφορετικό! Ο χρόνος για την επικοινωνία των µελών λίγος! 

Ο έφηβος βρίσκεται σε ένα στάδιο αυτοδιερεύνησης της προσωπικής του ταυτότητας.  
Η προσπάθεια να θέσει στόχους και να βρει την προσωπική του γραµµή πλεύσης, τον 

προσανατολισµό του, καθίσταται επίπονη, καθώς: 
� οι γονείς είναι δίπλα του και ταυτόχρονα µακριά του,  
� οι φίλοι βρίσκονται σε παρόµοια κατάσταση 
� το σχολικό περιβάλλον τον µπερδεύει, τον δυσκολεύει και τον πιέζει 
� το κοινωνικό περιβάλλον γύρω του είναι συγκεχυµένο: αρχές και αξίες βρίσκονται σε κρίση, 

εύκολοι τρόποι απόκτησης χρήµατος υπάρχουν και προτείνονται, λύσεις – παγίδες για εύκολη 
παράκαµψη των δυσκολιών και των προβληµάτων υπάρχουν. 

Σε τι κατάσταση βρίσκεται ο νέος όµως, πώς αισθάνεται; Ας δούµε πώς εξέφρασε τα 
συναισθήµατα αυτά µια οµάδα νέων που συµµετείχε σε δράσεις του Γραφείου, η οποία 
επιµελήθηκε και εξέδωσε φυλλάδιο µε τίτλο «Κάποιοι νέοι, κάποιες φορές…» (Προβολή 
διαφανειών φυλλαδίου). 

Θέλει να χαράξει την προσωπική του πορεία! Πιέζεται χρονικά και αυτός! Βρίσκεται σ’ ένα 
διαρκές τρέξιµο για να καλύψει τις ανάγκες του σε διάβασµα και τις αποστάσεις ανάµεσα στο 
σχολείο και στο φροντιστήριο!  Οι απαιτήσεις είναι πολλές! Οι προκλήσεις περισσότερες! Τα υλικά 
αγαθά γύρω του άφθονα! Η ουσιαστική όµως βοήθεια και η ψυχολογική υποστήριξη που 
χρειάζεται από την οικογένεια δεν είναι αρκετή, λόγω έλλειψης χρόνου, φόρτου εργασίας, 
αυξηµένων υποχρεώσεων, συγκρούσεων, κ.λπ. Το σχολείο επίσης δεν µπορεί – παρά τις κάποιες 
προσπάθειες που καταβάλλονται- να τον βοηθήσει! 

Μέσα σ΄ αυτό το κλίµα συχνά αδυνατεί να σχεδιάσει, αδυνατεί να θέσει ο ίδιος στόχους για 
τον εαυτό του και τελικά καταλήγει να υιοθετεί άλλους στόχους που είναι ξένοι σ΄ αυτόν, είτε 
επειδή «έτυχε», είτε επειδή «του υποδείχτηκαν - επιβλήθηκαν», είτε επειδή «µιµήθηκε κάποιους 
άλλους»!! Οι έτοιµες λύσεις, οι διέξοδοι – παγίδες πολλές! 

Το ερώτηµα «τι µέλλει γενέσθαι» προβάλλει έντονα - επιτακτικά µα και πρόωρα για το νέο. 
Με στόχους συγκεχυµένους λοιπόν και χωρίς να γνωρίζει, να έχει ενηµερωθεί και έχει ψάξει για 
άλλες πιθανές εναλλακτικές λύσεις ο νέος, αλλά και η οικογένειά του έρχονται µπροστά σε 
ερωτήµατα και διλήµµατα που αφορούν στην επιλογή επαγγέλµατος, στην εργασία, στην 
επαγγελµατική αποκατάσταση.  

∆ιλήµµατα που οξύνονται λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά εργασίας όπου 
το τοπίο είναι επίσης οµιχλώδες.  

Οι λέξεις “διεθνοποίηση της οικονοµίας”, “ παγκοσµιοποίηση”, ηχούν περίεργα σ΄ αυτούς! 
Τα ποσοστά της ανεργίας είναι ήδη ψηλά και αυξάνονται διαρκώς! Τα θεσµικά και δοµικά µέτρα 
δεν έχουν αποδειχθεί ικανά να την αναχαιτίσουν. Ο χαρακτήρας και η σταθερότητα της 
απασχόλησης επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο! 

Οι επιτυχηµένες σπουδές σε τοµείς όπου παρουσιάζεται αυξηµένη ζήτηση, αν και θεωρείται 
απαραίτητη προϋπόθεση για την οµαλή µετάβαση των νέων στην αγορά εργασίας δεν είναι η 
µοναδική. 
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Ο ανταγωνισµός στο χώρο των επιχειρήσεων και της αγοράς επιβάλλει ο υποψήφιος 
εργαζόµενος να έχει τα πολλαπλά προσόντα! Να συνδυάζει τα τυπικά προσόντα, δηλ. τίτλους 
πιστοποιητικά σπουδών, µε πρακτικά εφόδια δηλ. εξειδικευµένες για την άσκηση του 
επαγγέλµατος γνώσεις, αλλά και ποιοτικά εφόδια, όπως αυτοπεποίθηση, προσωπική συγκρότηση, 
αλλά και κοινωνικές δεξιότητες, όπως ανάπτυξη πρωτοβουλιών, ικανότητα για λήψη αποφάσεων, 
για οµαδική συνεργασία, κλπ.  

Γίνεται ολοένα και περισσότερο λόγος για σχεδιασµό και διαχείριση της επαγγελµατικής 
σταδιοδροµίας, για ανάπτυξη δεξιοτήτων - τεχνικών εξεύρεσης εργασίας!  

 
Σ΄ όλη αυτή την κατάσταση έρχεται να βοηθήσει ο επαγγελµατικός προσανατολισµός! 
 

Αποσκοπεί στο να βοηθήσει το άτοµο να γνωρίσει τον εαυτό του και να αξιοποιήσει τις 
ικανότητές του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να αποκτήσει την ικανότητα αναζήτησης και 
κριτικού ελέγχου των πληροφοριών και να πάρει ορθές επαγγελµατικές αποφάσεις. 

Όταν η διαδικασία αυτή αφορά και σε εκπαιδευτικές επιλογές τότε ορίζεται ως «Σχολικός 
και Επαγγελµατικός Προσανατολισµός». 

Ο Επαγγελµατικός Προσανατολισµός εντάσσεται στον ευρύτερο χώρο της συµβουλευτικής 
της επιστηµονικά δηλ. θεµελιωµένης βοήθειας που παρέχεται στο άτοµο, προκειµένου να 
αναπτύξει την ικανότητά του να λύνει τα προβλήµατα του και να προσανατολίζεται σε µια χρήσιµη 
ζωή.  

Ειδικότερα η Επαγγελµατική Συµβουλευτική είναι η «καθοδήγηση και η στήριξη του 
ατόµου στην προσπάθειά του να επιλέξει το επάγγελµα που του ταιριάζει ή να επιλύσει 
προβλήµατα (ψυχολογικά και άλλα) που συνδέονται µε το επάγγελµα» (Α. Κάντας). 

 
Ποιος ο Ρόλος και η Αναγκαιότητα Επαγγελµατικού Προσανατολισµού; 

 
1. Να ευαισθητοποιήσει τους νέους αλλά και τον περίγυρό τους στη σπουδαιότητα των επιλογών 

και των αποφάσεων που σχετίζονται µε το επάγγελµα, καθώς: 
� το επάγγελµα καλύπτει το 1/3 της ζωής µας 
� η εργασία παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς µας  
� ο επαγγελµατικός ρόλος προσδιορίζει τον κοινωνικό µας ρόλο, τον τρόπο και την ποιότητα 

της ζωής µας 
� οι επαγγελµατικές επιλογές συνδέονται άµεσα µε την επιτυχία, την ικανοποίηση και την 

προσαρµογή στο επαγγελµατικό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον µας 
� οι αποφάσεις µας σχετίζονται άµεσα µε την ψυχική, σωµατική, κοινωνική και 

συναισθηµατική µας υγεία. 
2. Να επισηµάνει καταστάσεις που απορρέουν από πρόωρες ή λανθασµένες επιλογές και να 

τονίσει την αναγκαιότητα διερεύνησης πολλών εναλλακτικών επαγγελµατικών διεξόδων πριν 
την λήψη των αποφάσεων. Η δυνατότητα της αναστρεψιµότητας της απόφασης υπάρχει µεν , 
αλλά  µε ανάλογες συνέπειες, τόσο στον τρόπο ζωής, όσο και στο χρόνο που µπορεί να διατεθεί 
για την εκπλήρωση της νέας απόφασης, αλλά κυρίως στις ψυχικές δυνάµεις που απαιτούνται 
για την υλοποίησή της. 

3. Να προετοιµάσει το νέο για την εικόνα της αγοράς εργασίας και να τον µυήσει σε νέους 
τρόπους σκέψης και συµπεριφοράς, περισσότερο ευέλικτους και αποτελεσµατικούς.  

4. Να κινητοποιήσει το νέο σε θέµατα διαχείρισης της σταδιοδροµίας του, µια που αυτή 
περιορίζεται στην είσοδο του ατόµου σ΄ ένα επάγγελµα ή µια θέση εργασίας, αλλά αντίθετα 
διευρύνεται σε µια εξελικτική σταδιοδροµία που ενδεχοµένως να περιλαµβάνει περισσότερους 
εργασιακούς ρόλους, ανάµεσά τους και αυτόν του ανέργου.  
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Συνοψίζοντας: 
 

Ο Προσανατολισµός δίνει έµφαση στον προγραµµατισµό και στη στοχοθεσία για µια 
ποιοτικά καλύτερη ζωή! ∆εν αποτελεί λύση της ανεργίας, αλλά µπορεί να αποτελέσει µέτρο για την 
αναχαίτισή της. 

Έρχεται και ενισχύει την προσωπικότητα του νέου, διαφωτίζει το εκπαιδευτικό περιβάλλον 
και τον προετοιµάζει για τον επαγγελµατικό βίο!  

Συµβάλλει στη διαµόρφωση πλαισίου και στόχων ζωής! 
Στο σηµείο αυτό πολλά θα µπορούσαν να αναπτυχθούν σε θεωρητικό επίπεδο. Θεωρούµε 

όµως σκόπιµο να παρουσιαστεί η εµπειρία από τη λειτουργία του Γραφείου «ΙΑΣΩΝ» και δοθεί 
µια συνοπτική πάντα εικόνα της πρακτικής εφαρµογής των παραπάνω. 
 
Παρουσίαση Γραφείου «ΙΑΣΩΝ» 
 

Στο  ΚΕ.Σ.Α.Ν.  του ∆ήµου Ηρακλείου λειτούργησε από το Νοέµβριο του ‘96 έως και το 
∆εκέµβριο του ΄98 το Γραφείο «ΙΑΣΩΝ» Επαγγελµατικός Προσανατολισµός-Στήριξη Νέων, στα 
πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Απασχόληση - Σκέλος Youthstart. Σκοπός του: Να  
διευκολυνθούν νέοι 16 – 20 ετών, οι οποίοι είτε έχουν εγκαταλείψει πρόωρα την υποχρεωτική ή Β’ 
Βάθµια εκπαίδευση, είτε έχουν ολοκληρώσει κάποιο τύπο Λυκείου Γ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Λ., Σχολή 
Μαθητείας του Ο.Α.Ε.∆., Ι.Ε.Κ. κλπ., κατά την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.  

Τόσο ο χώρος υλοποίησης του προγράµµατος,  ΚΕ.Σ.Α.Ν. ∆ήµου Ηρακλείου, όσο και οι 
γενικότεροι στόχοι του επαγγελµατικού προσανατολισµού, οι ανάγκες τις αγοράς εργασίας, και οι 
ιδιαιτερότητες της αναπτυξιακής περιόδου των νέων – εφήβων, όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω, 
καθόρισαν τη φιλοσοφία, την οργάνωση και την λειτουργία ενός γραφείου που απευθυνόταν στους 
νέους του Ηρακλείου, πέρα από τους περιορισµούς του προγράµµατος.  

Το Γραφείο αποτελούσε ένα φορέα αντικειµενικό, έξω από το περιβάλλον της  οικογένειας, 
του σχολείου, των φίλων, το οποίο στόχευε στην ευαισθητοποίηση  των νέων και την «µύησή» τους 
σ΄ ένα διαφορετικό τρόπο εξέτασης και διερεύνησης των επιλογών - αποφάσεών τους, προκειµένου 
να διαµορφώσουν υπεύθυνη στάση απέναντι στο επάγγελµα, τη ζωή και να προληφθούν 
καταστάσεις - προβλήµατα που οφείλονται σε πρόωρες ή λανθασµένες επιλογές. 

Το γραφείο δεν προσέφερε έτοιµες λύσεις και «µαγικές συνταγές» επιτυχίας.  
∆εν είχε το χαρακτήρα ενός γραφείου Ευρέσεως Εργασίας 
Ο χαρακτήρας των παρεχόµενων υπηρεσιών του ήταν Ενηµερωτικός, Προληπτικός, 

Αναπτυξιακός, Υποστηρικτικός. Οι νέοι προτρέπονταν να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους, να 
ελίσσονται ανάµεσα σε εναλλακτικές λύσεις, ενθαρρύνονταν στην κριτική επεξεργασία της 
πραγµατικότητας, στη δηµιουργία ευκαιριών για τον εαυτό τους και στη διεκδίκηση αυτών.   
 

Μέσα από διαδικασίες πληροφόρησης, ατοµικής - οµαδικής συµβουλευτικής, οµαδικών 
δραστηριοτήτων, βοηθούσε τους νέους: 
� Να ανιχνεύσουν, καλλιεργήσουν, αναπτύξουν κλίσεις, ικανότητες, δεξιότητες και 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους. 
� Να βοηθηθούν στις εκπαιδευτικές  και επαγγελµατικές τους επιλογές και αποφάσεις. 
� Να αποκτήσουν µια πρώτη επαφή µε τον κόσµο των επαγγελµάτων και την αγορά εργασίας. 
� Να µάθουν τεχνικές ανεύρεσης εργασίας (βιογραφικό σηµείωµα, συνέντευξη…) 
� Να έρθουν σ΄ επαφή µε άλλους νέους, ν΄ αναπτύξουν τρόπους επικοινωνίας  και έκφρασης, να 

µοιραστούν εµπειρίες, να συµµετέχουν σε οµαδικές δραστηριότητες, σε πολιτιστικές, 
καλλιτεχνικές, κοινωνικές εκδηλώσεις… 

 
Στην Πληροφόρηση, εντάσσονταν πληροφορίες για: 

� Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα 
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� Φορείς κατάρτισης 
� Επαγγέλµατα – Επαγγελµατικό Προφίλ 
� Τάσεις που επικρατούν στην αγορά εργασίας 
� Ενίσχυση της Αυτό απασχόλησης 
� Κοινωνικούς – Προνοιακούς Φορείς 
� Πληροφορίες για πολιτιστικούς, καλλιτεχνικούς, αθλητικούς συλλόγους, σωµατεία, οµίλους, 

σχήµατα… 
 

Από τον Απρίλιο του ’98 δηµιουργήθηκε από το Σύνδεσµο Τοπικής Ένωσης ∆ήµων και 
Κοινοτήτων και µπήκε σε λειτουργία κόµβος πληροφόρησης Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 
και Απασχόλησης νέων στο INTERNET και συνδέθηκε µ΄ αντίστοιχα ελληνικά και ευρωπαϊκά 
δίκτυα Στόχος του δικτύου ήταν η γρήγορη και άµεση πληροφόρηση των νέων για τις ευκαιρίες 
που παρουσιάζονται στην αγορά εργασίας και η σωστή προβολή των ιδιαίτερων προσόντων τους, 
µε µορφή βιογραφικού σηµειώµατος. 
   
Αναλυτικότερα για τον τρόπο λειτουργίας του γραφείου, τις δράσεις που αναπτύχθηκαν  και 
τις διαπιστώσεις που προέκυψαν από τη λειτουργία του:  

 
∆όθηκε ιδιαίτερη έµφαση στη διαµόρφωση του χώρου, ο οποίος θα έπρεπε να αποτελεί 

πόλο έλξης των νέων και κυρίως στη µεθοδολογία ποιοτικά παρεχόµενων υπηρεσιών.  
Η πρώτη συνάντηση γινόταν κυρίως µε την Κοινωνική Λειτουργό. Επιδίωξη ήταν ο νέος να 

ενηµερωθεί για τις υπηρεσίες που παρέχονται, να δεχτεί άµεση απάντηση στην ερώτηση ή στον 
προβληµατισµό του, αλλά και να παροτρυνθεί για να ενταχθεί σε ατοµικές ή οµαδικές διαδικασίες, 
αν υπήρχε ανάγκη και να παρθεί ένα σύντοµο ιστορικό. Στη συνέχεια, αφηνόταν ένας χρόνος ώστε 
ο νέος να σκεφτεί ποια υπηρεσία χρειάζεται να χρησιµοποιήσει. 

Η πληροφόρηση δινόταν άµεσα οποτεδήποτε ο νέος ερχόταν σε επαφή µε το γραφείο και µε 
οποιοδήποτε τρόπο και γινόταν αυτή. Κατά τη λήψη της πληροφόρησης επιδιωκόταν παράλληλα 
και η κριτική επεξεργασία της από το ίδιο το άτοµο, µε βάση τις ανάγκες και τους στόχους που 
είχε. 

Οι ατοµικές διαδικασίες είχαν συγκεκριµένο περιεχόµενο και περιορισµένη χρονική 
διάρκεια. Κάτω από το γενικότερο τίτλο που τις χαρακτήριζε ως «∆ιαδικασίες Ευαισθητοποίησης 
σε Θέµατα Ε.Π.» θίγονταν θέµατα που άπτονταν του τρόπου σκέψης γύρω από τη λήψη απόφασης 
επαγγέλµατος και το ρόλο διαµόρφωσης προσωπικών στόχων στη ζωή του ατόµου. 
Πραγµατοποιούνταν µε την σύµβουλο. του Ε.Π., ενώ στο τέλος ακολουθούσε και µία συνάντηση 
µε την Κοινωνική Λειτουργό., στην οποία ο νέος προέβαινε σε µια συνολική αξιολόγηση της 
διαδικασίας. Εφόσον κατά τη διάρκεια  των ατοµικών συναντήσεων η Σύµβουλος του Ε.Π. ή ο 
ίδιος ο νέος έκρινε ότι υπήρχε αναγκαιότητα  κανονίζονταν επιπλέον συναντήσεις µε την 
Κοινωνική Λειτουργό. Η συµβουλευτική συνέντευξη, τα ερωτηµατολόγια αυτοπεριγραφής, 
ενδιαφερόντων, αξιών,… έφερναν τον νέο σε επαφή µε τον εαυτό του και τον ευαισθητοποιούσαν. 

Στις οµαδικές διαδικασίες, η χρονική διάρκεια ήταν επίσης προκαθορισµένη. Τα θέµατα 
που επεξεργάζονταν σ’ αυτές ήταν αλλά, πάντα σχετικά µε τον Ε.Π. Το συντονισµό  είχε η 
Κοινωνική Λειτουργός., ενώ η Σύµβουλος του Ε.Π. συµµετείχε επικουρικά έχοντας την ευθύνη της 
θεωρητικής ανάπτυξης των θεµάτων Ε.Π. Κύριο εργαλείο – µέσο που χρησιµοποιήθηκε ήταν οι 
βιωµατικές ασκήσεις και δραστηριότητες, οι οποίες κάθε φορά ήταν ανάλογες µε τις ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντα των µελών και το στάδιο ανάπτυξης της οµάδας. 

Οι εκδηλώσεις που πραγµατοποιήθηκαν από κάποιες οµάδες, άλλοτε ήταν το έναυσµα για 
τη δηµιουργία οµάδας και άλλοτε το αποτέλεσµα οµαδικής διαδικασίας και στις δύο περιπτώσεις η 
διοργάνωση ήταν ευθύνη των ίδιων των νέων. 
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Από το Νοέµβριο του ΄96 µέχρι και το ∆εκέµβριο του ΄98 ο αριθµός των ατόµων που έχουν 
προσέλθει στο Γραφείο και οι δράσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί αναφέρονται συνοπτικά 
παρακάτω: 
 

Τα αριθµητικά δεδοµένα που παρουσιάζονται αφορούν κυρίως άτοµα που προσήλθαν πάνω 
από µία φορά στο Γραφείο.  Αρκετά  άτοµα  που επικοινώνησαν  τηλεφωνικά  ή που κατά την 
διάρκεια των εκδηλώσεων ζήτησαν  πληροφόρηση δεν έχουν καταγραφεί. 
 
Νέοι: 
� 150 νέοι 15-28 ετών, εντάχθηκαν και συµµετείχαν σε οµαδικές δραστηριότητες. Λειτούργησαν 

συνολικά 12 οµάδες. Οι 8 από αυτές ήταν χρονικής διάρκειας από 4 έως 10  εβδοµαδιαίων 
δίωρων συναντήσεων, µε συνολικό αριθµό 77 νέων. Οι υπόλοιπες 4 οµάδες αφορούσαν 
συναντήσεις (1 ή 2 δίωρες) µε τµήµατα Γυµνασίου και οµάδες νέων όπως π.χ. του ΚΕ.Θ.Ε.Α., 
στέκι ΚΕ.Σ.Α.Ν.. 

� 69 νέοι εντάχθηκαν σε ατοµικές διαδικασίες Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και Στήριξης, 
� 230 νέοι από 14-30 ετών προσήλθαν για να ενηµερωθούν και κυρίως να πάρουν συγκεκριµένη 

πληροφόρηση.  
 
− Εκδηλώσεις που πραγµατοποιήθηκαν: 
 
22-25/7/97 Έκθεση Υλικού που δηµιουργήθηκε από νέους που είχαν καταρτιστεί στην ειδικότητα 
¨Εµψυχωτές Οµάδων¨ και είχαν αποτελέσει οµάδα του γραφείου. Πάνω από 200 άτοµα 
επισκέφτηκαν την έκθεση  ∆ύο από τα µέλη της οµάδας βρήκαν εργασία σε Παιδικούς Σταθµούς, 
και τα πέντε µέλη πέρασαν στα ∆ηµ. Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου (τα 4 στην ειδικότητα Νηπιοβρεφοκόµων, 
Προσχολικής Αγωγής), δύο άρχισαν την εκµάθηση µιας ακόµα ξένης γλώσσας.  
 
9-14/12/97 Έκθεση Νέων Καλλιτεχνών. Περίπου 350 άτοµα την επισκέφτηκαν. Υπήρξαν 
προτάσεις για επαγγελµατική συνεργασία για 3 από τα µέλη της οµάδας. 
 
14/12/97 Εκδήλωση µε θέµα «Το άτοµο και το περιβάλλον του σε περίοδο λήψης επαγγελµατικής 
απόφασης». Με προβολή βιντεοταινίας ¨Το µπαράκι του Σαν Ελµο¨ του Τζ. Σουµάχερ και 
επιµέλεια έντυπου φυλλαδίου µε τίτλο ¨Κάποιοι νέοι… κάποιες φορές…¨ Περίπου 75 νέοι 
παρακολούθησαν την ταινία και 250 φυλλάδια είχαν διανεµηθεί. ∆ύο από τα µέλη της οµάδας 
εντάχθηκαν σε ατοµικές διαδικασίες και πέρασαν στα ∆ηµ. ΙΕΚ σε ειδικότητες που επέλεξαν. Ένα 
µέλος βρήκε εργασία, ενώ ένα άλλο συνεχίζει να εργάζεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 
Προγράµµατος. Ένα µέλος που ταλαντευόταν  στο αν η εργασία που ασκεί τον εκφράζει, 
αποφάσισε και παρέµεινε. 
 
Φορείς: 

∆ίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στη συνεργασία που έπρεπε να αναπτυχθεί  µε φορείς 
εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόλησης, ενασχόλησης - αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου, αλλά 
και κοινωνικο-προνοιακούς φορείς στήριξης της περιοχής  του Ηρακλείου και µε στόχο τη 
γνωστοποίηση  του Γραφείου, τη συγκέντρωση της πληροφόρησης και την ανάπτυξη συνεργασίας, 
πραγµατοποιήθηκαν: 
� Προσωπικές συναντήσεις µε 45 φορείς  
� ∆ιοργανώθηκε ηµερίδα, στην οποία συµµετείχαν 35 φορείς του Ηρακλείου 
� Συνάντηση µε ιδιωτικούς φορείς κατάρτισης. 
 

Τα στελέχη του Γραφείου συµµετείχαν: 
� Στις συναντήσεις µε τους εταίρους – φορείς  του  προγράµµατος YOUTHSTART  
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� Στη σύσκεψη που διοργάνωσε ο τοµέας ψυχιατρικής και επιστηµών συµπεριφοράς του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης µε το Επιµελητήριο Ηρακλείου, µε θέµα: ¨Εφαρµογή του 
Γνωσιοσκοπίου για το σχεδιασµό προγράµµατος εκπαίδευσης ατόµων µε ειδικές και 
πνευµατικές ανάγκες ώστε να απορροφηθούν από την αγορά εργασίας».  

� Στο συνέδριο του Συνδέσµου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας και Κύπρου µε Θέµα: 
¨Πληθυσµιακές Οµάδες σε κρίση¨, µε ανακοίνωση ¨Λειτουργία γραφείου ΙΑΣΩΝ: 
Επαγγελµατικός Προσανατολισµός _ Στήριξη Νέων¨. 

 
Γονείς – Εκπαιδευτικοί: 
� 40 γονείς προσήλθαν για να ενηµερωθούν  για τις υπηρεσίες του γραφείου ή να ζητήσουν 

πληροφόρηση και συµβουλευτική για τα παιδιά τους. Οι µισοί από αυτούς ζήτησαν  
πληροφόρηση και για τους ίδιους. 

� 20 γονείς & εκπαιδευτικοί µαθητών της Γ΄ Γυµνασίου του ιδιωτικού  εκπαιδευτηρίου «Το 
Παγκρήτιον» συµµετείχαν στην ηµερίδα  που διοργάνωσε . Το γραφείο συµµετείχε µε Θέµα 
εισήγησης: «Παράγοντες που επηρεάζουν τις Εκπαιδευτικές - Επαγγελµατικές Επιλογές και τη 
Λήψη Αποφάσεων των µαθητών της Β/ θµιας Εκπαίδευσης».  

� 75 γονείς και εκπαιδευτικοί, κατά µέσο όρο, συµµετείχαν στο κύκλο συναντήσεων που 
ξεκίνησε στις 12/1/98 και ολοκληρώθηκε σε 7 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις, σε 
συνεργασία µε το Κέντρο Πρόληψης του ΚΕ.Σ.Α.Ν.. Το θέµα ήταν «Ο γονιός συµπαραστάτης 
του Εφήβου σε µια πορεία προσανατολισµού ζωής ¨. 

 
Μελέτη – Έρευνα: 

Το ∆εκέµβριο του ΄98 ολοκληρώθηκε µελέτη – έρευνα από οµάδα µελετητών µε θέµα: ¨Η 
ανάπτυξη τρόπων υποβοήθησης των νέων του Ηρακλείου στην κατεύθυνση του Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού και της Ψυχοκοινωνική Στήριξης. Παρουσιάστηκε σε κοινό του κύκλου 
συναντήσεων. 
 
Γενικά   Συµπεράσµατα  – ∆ιαπιστώσεις: 

Μετά από δύο χρόνια λειτουργίας του Γραφείου, θα θέλαµε να µοιραστούµε µαζί σας 
συνοπτικά κάποιες παρατηρήσεις - διαπιστώσεις στις οποίες οδηγηθήκαµε και θεωρούµε 
σηµαντικές: 
� Η κίνηση των  προσερχόµενων αυξανόταν σταδιακά, όπως και  ο αριθµός αιτηµάτων 

συνεργασίας από φορείς. 
� Ο κυριότερος τρόπος γνωστοποίησής του ήταν η διάδοση των υπηρεσιών του «στόµα µε 

στόµα». 
� Ο  τόπος διαµονής αρκετών προσερχόµενων ήταν εκτός ∆ήµου Ηρακλείου. Η έκταση αυτή 

δείχνει τη γνωστοποίηση του Γραφείου και υποδηλώνει τις πολλαπλές ανάγκες των νέων της 
υπαίθρου. 

� Η προσέλευση των γονέων στο Γραφείο, όπως και η συµµετοχή στο κύκλο συναντήσεων 
γονέων και εκπαιδευτικών προβάλλει την αναγκαιότητα ενηµέρωσης, συµβουλευτικής και 
στήριξης των ίδιων, για να µπορέσουν να συµπαρασταθούν και να βοηθήσουν τα παιδιά τους 
στη φάση που βρίσκονται. 

� Η ηλικιακή οµάδα νέων πάνω από 20 ετών, µε διαφορετικό εκπαιδευτικό επίπεδο  που έχει 
δεχθεί τις υπηρεσίες, καθώς και πληροφορίες που ζήτησαν οι γονείς για τους ίδιους και 
αφορούσαν πληροφόρηση για σεµινάρια κατάρτισης, προγράµµατα, κλπ. επιβεβαιώνει την 
αναγκαιότητα ένα τέτοιο γραφείο να απευθύνεται στο ευρύ κοινό. 

� Η πληροφόρηση τελικά αποτέλεσε πόλο έλξης για την προσέλευση των νέων.  Είναι γνωστή η 
δυσκολία των νέων να χρησιµοποιήσουν υπηρεσίες που απευθύνονται σε αυτούς λόγω της 
προκατάληψης που θεωρεί «προβληµατικό» το άτοµο που απευθύνεται σε ειδικό.  
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� Αρχικό αίτηµα όλων ήταν η πληροφόρηση! Κατά τη διαδικασία της παροχής της 
πληροφόρησης συχνά διαπιστώναµε ότι σε αρκετές περιπτώσεις η πληροφόρηση ήταν το 
ερέθισµα – κίνητρο (συνειδητό ή µη) για την έκφραση άλλων προβληµατισµών, δυσκολιών ή 
συναισθηµάτων που βίωναν. Αρκετοί λοιπόν  δέχτηκαν υπηρεσίες συµβουλευτικής κατά τη 
διάρκεια λήψης της πληροφόρησης και κάποιοι εντάχθηκαν συνειδητά σε ατοµικές ή οµαδικές 
διαδικασίες! 

� Αξιοσηµείωτο είναι επίσης ότι κάποιοι που εντάχθηκαν σε ατοµικές διαδικασίες διέκοψαν είτε 
γιατί διαπιστώθηκε ότι ο επαγγελµατικός προσανατολισµός ήταν η πρόφαση και οι πραγµατικές 
τους ανάγκες άλλες, είτε γιατί το έκαναν για να ευχαριστήσουν απλά τους γονείς τους.  

� Οι Τεχνικές Ανεύρεσης Εργασίας ήταν κυρίως το αίτηµα νέων πάνω από 23 ετών ανεξάρτητα 
από το µορφωτικό τους επίπεδο. Αυτό δεν είναι βέβαια τυχαίο αν λάβουµε υπόψη ότι τόσο το 
σχολείο, όσο και τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα δεν προετοιµάζουν τους νέους για την 
αγορά εργασίας. Βέβαια τον τελευταίο καιρό ο αριθµός των Γραφείων ∆ιασύνδεσης έχει 
αυξηθεί. 

� Η πλειοψηφία των νέων που δέχτηκε υπηρεσίες ήταν µαθητές Γυµνασίου, Λυκείου. Οι 
περισσότεροι από αυτούς εντάχθηκαν κυρίως σε ατοµικές διαδικασίες, γεγονός που αποδεικνύει 
έµπρακτα την υπολειτουργία του Σ.Ε.Π. και την αναγκαιότητα ύπαρξης ανάλογων υπηρεσιών 
εκτός σχολείου. 

� Η πλειοψηφία των νέων που συµµετείχε σε ατοµικές ή οµαδικές διαδικασίες συνέχισαν να 
έχουν επαφή µε το Γραφείο, είτε αναζητώντας τις υπηρεσίες του (κυρίως πληροφόρηση), είτε 
ενηµερώνοντάς το για την προσωπική τους εξέλιξη. 

� Ο αριθµός των νέων 15 -18 ετών που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο και είχε δεχτεί τις 
υπηρεσίες είναι σχετικά µικρός.  Αυτό είναι ένα γεγονός που δεν προκαλεί εντυπώσεις. Οι νέοι 
αυτοί εργάζονται περιστασιακά , προέρχονται κυρίως από χαµηλά κοινωνικοοικονοµικά 
στρώµατα, δεν ενηµερώνονται και δεν προσέρχονται εύκολα σε υπηρεσίες. Σε αντίθεση βέβαια 
µε τους αποφοίτους λυκείου οι οποίοι µετά την αποτυχία τους στις εξετάσεις αναζητούν έντονα 
βοήθεια σε θέµατα ενηµέρωσης, συµβουλευτικής και στήριξης. Η προσέγγιση της οµάδας των 
νέων που εγκατέλειψαν το σχολείο απαιτεί ποικίλους χειρισµούς και κυρίως αναζήτησή τους 
στο φυσικό τους περιβάλλον (γειτονιά, πολιτιστικοί σύλλογοι …).  

� Οι αξιολογήσεις που γίνονταν µε το πέρας των διαδικασιών από τους ίδιους τους νέους ήταν 
θετικές. Τονιζόταν το πρωτότυπο των διαδικασιών που ήταν ιδιαίτερα ελκυστικό. Ικανοποίηση 
εκφράστηκε για τη δυνατότητα που δόθηκε σε αρκετούς να συγκεκριµενοποιήσουν 
προσωπικούς στόχους, να χαράξουν πορεία στον εκπαιδευτικό τοµέα ή στον τοµέα της 
απασχόλησης, να  συντάξουν το βιογραφικό τους, κλπ. 

 
Πιστεύουµε ότι οι αρχικοί στόχοι του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος, όπως αυτοί 

διευρύνθηκαν και διαµορφώθηκαν µέσα στο συγκεκριµένο πλαίσιο µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο 
επιτεύχθηκαν, παρόλο που ο αριθµός των ατόµων που προσήλθε µπορεί να θεωρηθεί σχετικά 
µικρός για τα δεδοµένα του Ηρακλείου Το έργο που επιτελέστηκε ήταν σηµαντικό, αν λάβουµε 
υπόψη τις δυσκολίες που ανέκυψαν και το συνολικό χρονικό διάστηµα λειτουργίας του.  

Ο τρόπος παροχής των υπηρεσιών, η σχετικά ευέλικτη µορφή της λειτουργίας του γραφείου 
και τα θέµατα που διαπραγµατευόταν µε τη συγκεκριµένη µεθοδολογία, αποδείχτηκαν ιδιαίτερα 
εποικοδοµητικά για όσους συµµετείχαν στις δραστηριότητές του.  

Η διάσταση που προστέθηκε τους τελευταίους µήνες και αφορούσε στην πρόσβαση του 
γραφείου στο internet και η δηµιουργία ανάλογης τράπεζας πληροφοριών, η οποία αποτελούσε  
συνδετικό κρίκο ανάµεσα στους νέους και την αγορά  εργασίας, θεωρήθηκε άµεσα αξιοποιήσιµη 
και χρησιµοποιήθηκε ως συµπλήρωµα των υπολοίπων υπηρεσιών του. Σε καµία περίπτωση δεν 
έπρεπε όµως η διάσταση αυτή να υποκαθιστά τις υπόλοιπες.  

Εύλογο είναι ότι δεν µπορέσαµε να ανταποκριθούµε στο συχνό αίτηµα των νέων για 
ανεύρεση εργασίας! Κάτι τέτοιο όµως – αν και ουσιαστικό- αφενός µεν δεν εµπεριεχόταν  στους 
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στόχους µας, αφετέρου δε ο µόνος αρµόδιος φορέας ήταν ο ΟΑΕ∆.  Θέλουµε να πιστεύουµε ότι το 
γραφείο δεν αποτέλεσε ένα απλό παυσίπονο για την επικρατούσα κατάσταση, γιατί επιδιώκαµε να 
συνειδητοποιήσουν οι νέοι όχι µόνο την ευθύνη που έχουν οι ίδιοι απέναντι στον εαυτό τους για 
την αντιµετώπιση τέτοιων προβληµάτων, αλλά  και το µερίδιο ευθύνης των άλλων σ΄ αυτά.  
  Τέλος, µε την παρουσίαση που έγινε θεωρούµε ότι είναι εµφανής η αναγκαιότητα ύπαρξης 
µόνιµων δοµών στήριξης σε ανάλογους φορείς, µε την προϋπόθεση βέβαια ότι θα είναι 
στελεχωµένες µε διεπιστηµονικές οµάδες, θα συνεργαστούν µε φορείς και θα έχουν την 
απαραίτητη στήριξη της Πολιτείας. 

 
 

«Τα Θεραπευτικά Εργαλεία της ∆ραµατοθεραπείας στην Πρόληψη 
 της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών» 

 
Ευδοκίµου Ουρανία, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια, Επιστηµονικό Στέλεχος Ο.ΚΑ.ΝΑ. 
 
Εισαγωγή στη ∆ραµατοθεραπεία 
 
 Η ∆ραµατοθεραπεία γεννήθηκε και αναπτύχθηκε σε µια εποχή ριζικών ανακατατάξεων, που 
έβαλαν σε δοκιµασία το σύγχρονο άνθρωπο. Η ψυχοθεραπεία, δυνατή και πολυπρόσωπη σήµερα, 
ενισχυµένη µε πολλές και διαφορετικές θεωρίες, µεθόδους και τεχνικές, εδραιώνεται µε γοργούς 
ρυθµούς, διεισδύοντας σε χώρους που έχουν σχέση µε την υγεία, την εκπαίδευση και την εργασία. 
 Παρά τη σηµαντική ανάπτυξη και βελτίωση των διαφόρων προσεγγίσεων, όµως, κατά 
καιρούς έχει επισηµανθεί ότι απουσιάζει ένα γενικό πλαίσιο αναφοράς που θα µπορούσε να 
διευκολύνει την οργάνωση όλης αυτής της γνώσης. 
 Την τελευταία δεκαετία, όλο και περισσότεροι ερευνητές ασχολούνται µε θέµατα που 
αφορούν τη θεραπευτική διεργασία και την έκβασή της, τονίζοντας την επιθυµητή σύνθεση των 
διαφόρων προσεγγίσεων και µεθόδων. Η ίδια συνθετική τάση είναι φανερή στην έµπρακτη 
εφαρµογή της ψυχοθεραπείας, καθώς όλο και περισσότεροι θεραπευτές υιοθετούν ένα µοντέλο 
«εκλογής» στις µεθόδους και τις τεχνικές τους, το οποίο εµπλουτίζεται περαιτέρω όταν 
αποσαφηνίζονται οι στόχοι της θεραπείας. Σε αυτόν τον εµπλουτισµό µπορεί να συνεισφέρει και η 
∆ραµατοθεραπεία, οργανώνοντας τις πληροφορίες, που αφορούν τον πελάτη µέσα από βιωµατικές 
εµπειρίες, µεθόδους και τεχνικές, τις οποίες µπορεί να εφαρµόσει ο θεραπευτής για το καλό της 
θεραπείας. 
 Σήµερα, στον ειδικό απευθύνεται πλέον ο µέσος άνθρωπος, ο οποίος πιέζεται από τα 
προβλήµατα της καθηµερινής ζωής και ζητά βοήθεια για τη λύση τους. Αυτός ο άνθρωπος 
χρειάζεται βοήθεια για να αναπτύξει την αυτοοργάνωσή του, για να επιτύχει την τάξη µέσα του και 
για να οργανώσει το περιβάλλον του. Και ο ειδικός που αντιµετωπίζει αυτό το αίτηµα πρέπει να 
µάθει να συνθέτει ό,τι θα είναι πιο χρήσιµο για τον πελάτη του µέσα από το ευρύ πλαίσιο του 
χώρου της ψυχοθεραπείας. 
 Η ∆ραµατοθεραπεία (drama therapy) ως µέθοδος ψυχοθεραπείας χρησιµοποιεί κυρίως 
τεχνικές από το χώρο της τέχνης και ειδικά του θεάτρου και έχει την ευκαιρία της συνολικής 
προσέγγισης, όχι µόνο της ανάλυσης των ιστορικών και αιτιακών σχέσεων συνυπολογίζοντας 
συνολικά την επιρροή του συστήµατος. 
 Σήµερα η ∆ραµατοθεραπεία κατέχει σηµαντική θέση µεταξύ των διαφόρων θεωρητικών 
σχολών και µεθόδων θεραπείας, ακόµη και µεταξύ των λεγόµενων δηµιουργικών θεραπειών. 
 Η ∆ραµατοθεραπεία χρησιµοποιεί τη δυναµική του δράµατος για να θεραπεύσει το «δράµα 
της ψυχής». 
 Ιστορικά, υπάρχει σχέση ανάµεσα στη δραµατική έκφραση και στην θεραπευτική 
διαδικασία. Ακριβώς αυτή η θεραπεία µέσω του δράµατος ονοµάζεται ∆ραµατοθεραπεία. 
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 Αυτή η σχέση θεραπείας µπορεί να παρατηρηθεί στα ακόλουθα επίπεδα: 
1. ∆ηµιουργική έκφραση. 
2. Επικέντρωση σε συγκεκριµένο σκοπό. 
3. Ψυχοθεραπεία. 
 

Η εµφάνιση της ∆ραµατοθεραπείας έγινε για πρώτη φορά στην Αγγλία κατά τις δεκαετίες 
µεταξύ του 1940 – 1950, ως αποτέλεσµα των ιδεών περί εξανθρωπισµού της ψυχικής θεραπείας. Η 
θεραπεία µέσω δράµατος υιοθετήθηκε κατόπιν από την ψυχιατρική και τα ειδικά σχολεία µε 
επιτυχή αποτελέσµατα. 

Αυτό που δεν είναι γνωστό είναι ότι η ∆ραµατοθεραπεία πρωτοεµφανίστηκε στην Αρχαία 
Ελλάδα, ταξίδεψε στον κόσµο και ξαναγύρισε στην Ελλάδα µε µια επιστηµονική µεθοδολογία, η 
οποία αναπτύχθηκε από το Institute Drama therapy of London. 
 Το δράµα προέρχεται από την ελληνική λέξη «δράω – δρω». Η ετυµολογία της υποδηλώνει 
δράση, κίνηση, πράξη. Στη ∆ραµατοθεραπεία µε τον όρο «δρω» εννοούµε την άσκηση µε το σώµα 
ή τη φωνή, τη θεατρική πράξη. 
 Έχει τη δυνατότητα ο θεραπευόµενος να χρησιµοποιήσει άψυχα υλικά, τα οποία µπορεί να 
χειριστεί µε τον τρόπο  που θέλει και να αποκτήσει την αίσθηση και την εµπειρία της δύναµης και 
της υπεροχής, χωρίς να διακινδυνεύει την απόρριψη. 
 Η ∆ραµατοθεραπεία εφαρµόζεται τόσο στο πραγµατικό όσο και στο συµβολικό επίπεδο. Το 
µεταφορικό και το συµβολικό δίνουν έµφαση στην ουσία και οδηγούν τους ανθρώπους βαθύτερα 
στην καρδιά του θέµατος, πολύ περισσότερο από τη λογική. Πολλά συναισθήµατά µας, τα οποία 
δεν µπορούν να εκφραστούν µε λόγια, µέσω της ∆ραµατοθεραπείας παίρνουν µορφή και είναι 
δυνατόν να διατυπωθούν λεκτικά. Οι συµβολισµοί της ∆ραµατοθεραπείας βοηθούν στην 
ανακάλυψη και έκφραση πτυχών του ατόµου, που εµπεριέχουν δηµιουργική δύναµη και που το 
ωθούν να έρθει σε επαφή µε τον εαυτό του και τους άλλους. 
 Στην πραγµατικότητα, η συµβολική γλώσσα προϋπήρξε της οµιλίας. Μόνο πολύ αργότερα 
στην ιστορία του ανθρώπου η οµιλία διεκδίκησε την ηγεµονία των συµβόλων. Φυσική ιδιότητα του 
ανθρώπινου νου είναι η µετατροπή των αισθητηριακών εµπειριών σε ιδέες που πρέπει να βρουν 
έκφραση, είτε µε την οµιλία είτε µε τη χρήση συµβόλων, και οδηγούν σε απεικονίσεις του εαυτού 
του ανθρώπου και των άλλων. 
 Οι συµµετέχοντες στη ∆ραµατοθεραπεία προχωρούν µέσω της θεατρικής δράσης σε µια 
σύνθεση εσωτερικής και εξωτερικής εµπειρίας. 
 Οι δυνατότητες της ∆ραµατοθεραπείας είναι πολλές. Πιο συγκεκριµένα, µπορεί να 
συµβάλει: 
� Να ξεπεραστούν δυσκολίες που αντιµετωπίζει το άτοµο σε τοµείς όπως ο συναισθηµατικός, ο 

νοητικός, ο κοινωνικός. 
� Στην ανάπτυξη του εσωτερικού δυναµικού του ανθρώπου. 
� Στην αναγνώριση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων. 
� Στις διαπροσωπικές σχέσεις και την αντιµετώπιση των συγκρούσεων. 
� Στην αναζήτηση της χαρά και της δηµιουργικότητας. 
 

Η ∆ραµατοθεραπεία αποτελεί µια οµαδική διεργασία, που εξερευνά σε πολλά επίπεδα τη 
δραµατική συναλλαγή των µελών της. 

 
 Ανάλογα µε τη βάση της διαδικασίας της θεραπείας, διακρίνονται τα ακόλουθα µοντέλα 
∆ραµατοθεραπείας: 
� Μοντέλο δηµιουργίας ιστορίας, από το θεραπευόµενο ή την οµάδα. 
� Μοντέλο χρήσης ρόλων, για δραµατοποίηση. 
� Τελετουργικό µοντέλο, για τη διευκόλυνση της εκτόνωσης των συναισθηµάτων. 
� Αισθητικό µοντέλο, που δίνει έµφαση στο καλλιτεχνικό µέρος. 



 106  

� Συνειρµικό µοντέλο, όπου γίνεται χρήση παραµυθιών και ιστοριών. 
 
Προληπτική Θεραπευτική Μέσω της ∆ραµατοθεραπείας. 
 
 Αν ο ειδικός θέλει να δουλέψει προληπτικά µε τη ∆ραµατοθεραπεία, θα πρέπει να ρίξει το 
βάρος του στη µάθηση των αξιών της ζωής, στους τρόπους καλλιέργειάς τους, δίνοντας έµφαση και 
νόηµα στη ζωή και στα δυνατά σηµεία του θεραπευόµενου. 
 Η ∆ραµατοθεραπεία, ως µια δηµιουργική θεραπεία, λαµβάνει υπόψη το ολιστικό µοντέλο 
περισσότερο ίσως από άλλες ψυχοδυναµικές θεραπείες. Η δουλειά µε το σώµα, την κίνηση, τη 
φωνή, καθώς και η ενεργοποίηση των συναισθηµάτων µέσα από ασκήσεις που δίνει ο 
δραµατοθεραπευτής, κινητοποιούν το θεραπευόµενο να δηµιουργήσει µέσω ιστοριών, παραµυθιών, 
µουσικής και ρόλων. Έτσι επιτυγχάνεται το συναισθηµατικό ξεπάγωµα, που έχει ως αποτέλεσµα 
την ψυχολογική αποφόρτιση και τη συνειδητή πλέον χρησιµοποίηση των συναισθηµάτων κατ’ 
αρχάς µέσα στο προστατευµένο πλαίσιο της θεραπευτικής οµάδας. Ο θεραπευόµενος τολµά να 
δίνει και να παίρνει, βιώνοντας τις ευθύνες και τις επιπτώσεις που συνεπάγεται αυτό το «δούναι και 
λαβείν» µέσα από µια απόσταση λόγω του ρόλου, είναι δηλαδή ως µια πρόβα πριν προχωρήσει να 
το κάνει πράξη στη δική του ζωή. 
 Κοινό σηµείο µεταξύ ∆ραµατοθεραπείας και  Πρόληψης, είναι ότι ακουµπούν στο υγιές 
κοµµάτι, στο δυνατό σηµείο και ενισχύουν τη ∆ηµιουργικότητα.  
 Ένα πρόγραµµα πρόληψης απαιτεί να δίνεται η έµφαση στις θετικές δυνατότητες, στις 
προσπάθειες και τις κατακτήσεις της οµάδας – στόχου και όχι στην ενασχόληση µε τις 
παρεκκλίσεις, και τις αδυναµίες. 
 Το κοινωνικό πλαίσιο που φρόντιζε για τις θετικές ενισχύσεις τείνει να εκλείψει, µε 
αποτέλεσµα να είναι εµφανής η εντονότερη ενασχόληση όλων µε τις αρνητικές ενισχύσεις (δηλ. µε 
την καταστολή, τις τιµωρίες, την απόρριψη, τη διαγραφή) και όχι µε τις θετικές ενισχύσεις. 
 Συχνά βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε περιπτώσεις στις οποίες η «πρώτης τάξης αλλαγή» – 
δηλαδή η αµοιβή, οι συµβουλές, και  η τιµωρία – δεν αποδίδουν. Από τις προαναφερθείσες και 
θεωρούµενες ως τώρα «αρνητικές» προκλήσεις σηµατοδοτείται η ανάγκη για «αλλαγή δεύτερης 
τάξης» στο ίδιο το παρεµβαίνον σύστηµα, π.χ. για αλλαγή στη δοµή,  στις σχέσεις και στη 
µεθοδολογία της παρέµβασής της. Τα προβλήµατα είναι πολυσύνθετα και η απλή µετατροπή των 
µεθόδων και τεχνικών που αποβλέπουν στην αλλαγή της οµάδας – στόχου / στην αλλαγή «των 
άλλων» δεν είναι πλέον αρκετή. 
 Έχοντας υπόψη ότι «Η πολλή µάθηση δε διδάσκει την κατανόηση», είναι αναγκαία η 
µετάβαση στην ποιότητα και στις διεργασίες. Έτσι, οδηγούµαστε από την αποσπασµατική 
ενηµέρωση – πληροφόρηση, στην αξιοποίηση των εκπαιδευτικών και βιωµατικών µεθόδων ενεργής 
συµµετοχή, που στοχεύουν όχι µόνο στην αύξηση των γνώσεων αλλά και στην απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων και συµπεριφορών. 

Η αποτελεσµατικότητα ενός προγράµµατος πρόληψης καθορίζεται από τις ΑΞΙΕΣ στις 
οποίες στηρίζεται, το σκοπό, τις αρχές λειτουργίας και τους νέους εξελισσόµενους ρόλους, στους 
οποίους εισάγονται τα στελέχη του, τη στρατηγική και τη µεθοδολογική προσέγγιση που 
ακολουθεί, τους στόχους παρέµβασης και τα τακτικά βήµατα που επιλέγει για την επίτευξη του 
επιδιωκόµενου αποτελέσµατος, το οποίο δεν µπορεί να είναι άλλο από τη σωµατική, ψυχική, 
πνευµατική και κοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου. 
 Η διεθνής και ελληνική εµπειρία στο χώρο, οι ελλείψεις, τα λάθη και τα κενά του 
παρελθόντος έχουν πλέον καταστήσει σαφές ότι οι όποιες προσεγγίσεις θα πρέπει να διαθέτουν 
συνέχεια, συνέπεια, ένταση. Πιο συγκεκριµένα: 
α) Οι δραστηριότητες Αγωγής Υγείας, Προαγωγής Υγείας και Πρωτογενούς Πρόληψης δεν  
µπορούν να αντιµετωπίζονται µηχανιστικά, σαν ξεχωριστές ενότητες, αλλά στη διαπλοκή τους και 
στον αλληλοεπηρεασµό τους. 
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β) Πρέπει να υπάρχει σύνδεση των προγραµµάτων, στα οποία συνήθως κυριαρχεί «υγειονοµική 
προσέγγιση», µε κοινωνικά µέτρα και δραστηριότητες που προωθούν την ανάπτυξη της σωµατικής, 
ψυχικής, πνευµατικής και κοινωνικής υγείας, την ωρίµανση και δηµιουργικότητα των ατόµων και 
των οµάδων στην κατεύθυνση της συνεχούς σπειροειδούς ανέλιξης των κοινωνιών. 
γ) Ένα πρόγραµµα πρόληψης θα είναι αποτελεσµατικό, αν δηµιουργηθούν διεπιστηµονικές,  
διεπαγγελµατικές οµάδες πρόληψης – εκπαίδευσης, που στη σύνθεση και τις συµµαχίες τους να 
λαµβάνουν υπόψιν τα ανωτέρω και να αξιοποιούν επαγγελµατίες διαφόρων κλάδων – πέραν των 
στενά υγειονοµικών. 

Κάνω πρόληψη σηµαίνει παρεµβαίνω σε κάθε χώρο µέσα στον οποίο ο άνθρωπος 
αναπτύσσει την προσωπικότητά του, κοινωνικοποιείται και ζει, προωθώντας αξίες και στάσεις 
ζωής που τον βοηθούν να βρει νόηµα στη ζωή του και να διαχειρίζεται εν δυνάµει δύσκολες 
καταστάσεις. 
 Σχεδιάζοντας ή προγραµµατίζοντας δράσεις πρωτογενούς πρόληψης, χρειάζεται να 
εντάσσουµε σ’ αυτές όχι µόνο το άτοµο αλλά και συνολικά το περιβάλλον που ζει καθηµερινά, 
γιατί είναι αυτό το περιβάλλον µέσα στο οποίο το άτοµο βρίσκει την συναισθηµατική και 
κοινωνική πληρότητα, αλλά είναι και το ίδιο χώρος όπου γεννιέται, εκφράζεται και συνυπάρχει η 
δυσχέρεια και ο αποκλεισµός. 
 Έτσι, είναι σηµαντικό να επισηµανθεί ότι η πρόληψη θα έχει αποτέλεσµα µόνο όταν 
εµπλακούν σε αυτήν την υπόθεση όλα τα υποσυστήµατα της κοινότητας, το κάθε ένα µέσα από το 
ρόλο του: οικογένεια, σχολείο, πολιτιστικοί φορείς, συνδικαλιστικοί φορείς, γειτονιά, κ.λπ. 
 Ένα πρόγραµµα πρόληψης στηρίζεται σε ΑΞΙΕΣ που απορρέουν από τη δηµιουργική 
αφοµοίωση των παραδοσιακών αξιών. Εµπλουτίζεται µε την αξία του αυτονοµείσθαι µέσα από την 
αλληλεξάρτηση. Η διαφύλαξη αυτών των αξιών αποτελεί προϋπόθεση για την εκπλήρωση του 
ΣΚΟΠΟΥ ενός προγράµµατος πρόληψης, που δεν είναι άλλος από την προσέγγιση των νέων 
κυρίως ανθρώπων και την ενίσχυσή τους στην προσπάθεια να αποφύγουν την εκδαπάνηση και να 
ζήσουν µια ζωή χαρούµενη και δηµιουργική, µια ΖΩΗ ΜΕ ΝΟΗΜΑ. 
 
Συµπερασµατικά 
 

Θα µπορούσαµε να πούµε ότι το συγκεκριµένο Πρόγραµµα Πρωτογενούς Πρόληψης της 
χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, Αγωγής και Προαγωγής Υγείας, χαρακτηρίζεται στην εφαρµογή 
του, από τα ειδικά χαρακτηριστικά µίας ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας όπως είναι: 
1. Η εθελοντική συµµετοχή 
2. Η συγκρότηση της οµάδας 
3. Το συµβόλαιο και οι κανόνες της οµάδας 
4. Η διεργασία, η δυναµική της οµάδας και οι φάσεις ανάπτυξής της 
5. Οι ρόλοι της οµάδας 
 

Η χρήση θεραπευτικών τεχνικών όπως: 
1. Η ενσυναίσθηση 
2. Η γνησιότητα στη σχέση 
3. Η συµφωνία 
4. Η θετική ενίσχυση – ενθάρρυνση 

 
Και την ειδικότερη χρήση εργαλείων από τη ∆ραµατοθεραπεία και Παιγνιοθεραπεία όπως 

είναι: 
� Η ∆ραµατοποίηση 
� Η δουλειά µε το σώµα 
� Η χρήση εικαστικών τεχνών (ζωγραφική, κατασκευές) 
� Οι προσοµοιώσεις 
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� Η φαντασία 
� Η µουσική 
 
Οι σηµαντικότεροι παράγοντες επιρροής στη διεργασία της οµάδας ήταν: 

 
α) Το πλαίσιο µέσα στο οποίο υπήρξε το όλο σύστηµα της οµάδας. 
β) Ο σκοπός και οι στόχοι, οι οποίοι λειτούργησαν µέσα από την αναπόφευκτη αλληλεπίδραση,  
    των κινήτρων, προθέσεων, πιστεύω. 
γ) Το είδος και το περιεχόµενο της συλλογικής δουλειάς της οµάδας. 
δ) Οι δεξιότητες των µελών της οµάδας. 
ε) Οι µέθοδοι που διευκολύνουν την εξέλιξή της. Η επάρκεια της επικοινωνίας, η έκταση και λύση  
    των συγκρούσεων. 
 
Σηµείωση: 
 
� Όλες οι οµάδες ήταν ανοιχτές για 2 συνεδρίες. 
� Ήταν εθελοντικές. 
 
Εφαρµογή Προγράµµατος Πρόληψης, Αγωγής και Προαγωγής Υγείας, για παιδιά Σχολικής  
Ηλικίας µέσω ∆ραµατοθεραπείας – Παιγνιοθεραπείας: 
 
Οµάδα Στόχος:                 Παιδιά Σχολικής Ηλικίας 
 
∆ιάρκεια:                          2 χρόνια 
 
Φορείς:                              Εθελοντικό Σωµατείο «Ανέλιξη» – Σύλλογος Γονέων 
Σκεπτικό:                          Βασική αρχή υπήρξε το «όσο πιο µικρός είναι κανείς, τόσο πιο εύκολα  

 µαθαίνει και αλλάζει συνήθειες. 
Το γεγονός ότι το παιδί από µικρό µαθαίνει και ασκείται να αγαπά και να 
φροντίζει τον εαυτό του, του δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξει µια 
θετική στάση, που ειδικά στα χρόνια της εφηβείας θα το προφυλάξει από 
τη χρήση εξαρτησιογόνων  ουσιών, (ζητούµενο) καπνό,  αλκοόλ, 
ναρκωτικά. Επιπλέον, µαθαίνοντας να δίνει  αξία στο δικό του σώµα και 
εαυτό, δύναται να υπολογίζει την αξία των άλλων σε συνάρτηση µε  
αυτή ολόκληρου του οικοσυστήµατος. 
Η συγκεκριµένη δοµή του προγράµµατος και ο διαχωρισµός του σε 
θεµατικές ενότητες έχει ως στόχο τη συστηµατική και εξελικτική 
επεξεργασία θεµάτων, ώστε από τη βιωµατική γνώση να υλοποιηθεί ο 
αρχικός σκοπός. 
Πιστεύω ότι για το βαθµό επιτυχίας ενός προγράµµατος πρόληψης µε 
εφαρµογές ∆ραµατοθεραπείας, σπουδαίο ρόλο θα παίξει η αξιοποίηση 
της δηµιουργικότητας και της φαντασίας των µελών της οµάδας και των 
εκπαιδευτών της. 

 
Σκοπός:          Πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών.  
 
Στόχοι:                              * Ανάπτυξη φροντίδας για τον εαυτό. 
                                           * Ανάπτυξη κριτικής σκέψης έναντι των διαφηµίσεων. 
                                           * Επικοινωνία. 
                                           * Συνεργασία.  
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                                           * Προαγωγή και Αγωγή Υγείας.  
 
Μέθοδος:                            * Ενεργητική µάθηση.    
                                            * Βιωµατική  οµάδα. 
                                            * Επέκταση δουλειάς στο σπίτι µε την οικογένεια.  
                                            * Μικτή οµάδα. 
 
Θεµατικές ενότητες:        * Γνωριµία µε τον εαυτό και την ανάπτυξη και φροντίδας για το σώµα. 
                                            * Συναισθήµατα. 
                                            * Επικοινωνία και Συνεργασία στην οµάδα  
                                            * Φιλία. 
                                            * Υγιεινές συνήθειες. 
                                            * Υγιεινές τροφές. 
                                            * ∆ιαφήµιση και κριτική στάση 
                                            * Συνεργασία στην οικογένεια. 
 
Τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν: 
 
� Παίξιµο ρόλων 
� Μίµηση (αναπαραγωγή µίας κατάστασης) 
� ∆ραµατοποίηση 
� Κολάζ (µε θέµατα ∆ιαφήµιση, Υγιεινές συνήθειες και Υγιεινές τροφές) 
� Ασκήσεις 
� Συζήτηση 
 
Υλικό: 
 
� Λαϊκά ποιήµατα και τραγούδια π.χ.  α) Ο Βασιλιάς µε τη µύτη σα ντοµάτα (για το αλκοόλ) β) Ο 

Ήλιος, ο άνεµος και ο βοσκός 
� Παραµύθια π.χ. α) Ο Πολύχρωµος Ελέφαντας β) Ο κήπος µε τις 11 γάτες 
� Αυτοσχέδιες ιστορίες 
� Υλικό διαφηµίσεων από έντυπα και Μ.Μ.Ε. 
� IMPACT 
 
Φάσεις: 
 
Α΄:  Ενηµερωτική οµιλία στο Σχολείο για την Πρόληψη, τη φιλοσοφία και αρχές της. 
Β΄: ∆ηµιουργία οµάδας παιδιών µετά από αίτηµα των γονέων. 
Γ΄:  Προέκταση της δουλειάς της οµάδας των παιδιών στο σπίτι. 
       Παρότρυνση και σχετικές οδηγίες προς τους γονείς για το πώς θα γίνει επέκταση του θέµατος  
       που δουλέψαµε µε τα παιδιά, στο σπίτι (1ος χρόνος). 
∆΄: ∆ηµιουργία οµάδας γονέων. Συναντήσεις 1 φορά την εβδοµάδα µιάµιση ώρα (2ος χρόνος). 
Ε΄: Μικτή οµάδα. Στη φάση αυτή δούλεψαν µαζί οι δύο οµάδες, επικοινώνησαν, συζήτησαν,  
      δραµατοποίησαν. 
 
Κλείσιµο:  Σε µία τελική συνάντηση, οι γονείς βράβευσαν τις αυτοσχέδιες διαφηµίσεις που  
                   παρουσίασαν τα παιδιά και δραµατοποίησαν µαζί τους το «Ο Βασιλιάς µε τη µύτη σαν   
                   ντοµάτα», από την ενότητα που αφορούσε τη χρήση αλκοόλ. 
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∆ουλειά µε την οικογένεια: 
 
Σκεπτικό: 
 Η οικογένεια, όπως και η Σχολική Κοινότητα ως συστήµατα, δέχονται τις συνέπειες των 
διεργασιών των κοινωνικών αλλαγών. 
 Αν η διαδικασία της αλλαγής είναι υπερβολικά γρήγορη, δεν επιτρέπει τους οµαλούς 
επαναπροσδιορισµούς εννοιών, ρόλων και επακολουθούν προβλήµατα στην επεξεργασία των 
πληροφοριών. Ενώ όταν η διεργασία της κοινωνικής αλλαγής γίνεται βαθµιαία, προσφέρονται 
δεσπόζουσες εικόνες, αυξάνει τη συνοχή και τις εκδηλώσεις ανάπτυξης. 
 Η εξέλιξη των συστηµάτων είναι  µία πορεία που προχωρεί µέσα από τη δηµιουργία 
διαδοχικών δοµών, οι οποίες έχουν συγκρότηση και συνοχή και δεν εµφανίζονται τυχαίες και 
ασύνδετες. 
 Αυτή η διαδικασία επιτρέπει την αξιολόγηση αυτών των αναπαραστάσεων, προωθεί την 
πρόοδο και οι ανάγκες ικανοποιούνται πληρέστερα. Σήµερα, η ικανότητα του ατόµου να µαθαίνει 
βιωµατικά, µέσα από τη συναλλαγή του µε τους άλλους έτσι ώστε να είναι σε θέση να οργανώνει 
τις πληροφορίες, έχει µειωθεί δραµατικά (Κατάκη 1984). 
 Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η ολοένα αυξανόµενη πολυπλοκότητα δηµιουργεί ασάφεια, 
σύγχυση και σύγκρουση σχετικά µε τον σκοπό και τους στόχους της οικογένειας που µοιραία θα 
διοχετευτούν στο υπόλοιπο γνωστικό σύστηµα απ’ όπου απορρέουν οι κατευθυντήριες αρχές για τη 
συµπεριφορά (αξίες, ρόλοι, κανόνες). Χωρίς σαφείς κατευθυντήριες γραµµές, τα µέλη της 
οικογένειας είτε βασίζουν τις αλληλεπιδράσεις τους σε κώδικες και κανόνες δυσλειτουργικούς, είτε 
τους απορρίπτουν χωρίς να έχουν ξεκάθαρες εναλλακτικές και αυτό είναι ιδιαίτερα χαοτικό για τα 
παιδιά. 
 Έχοντας υπόψη το ανωτέρω σκεπτικό, εντάξαµε στο πρόγραµµα  την οικογένεια µε 
στόχους: 
� Την ανάπτυξη των σχέσεών τους µε τα παιδιά µέσα από κοινούς στόχους. 
� Την ενίσχυση των στόχων της οµάδας πρόληψης. 
� Την υιοθέτηση προληπτικών δράσεων από το οικογενειακό περιβάλλον. 
 
Θέµα της οµάδας: «Για να κατανοήσουµε τα παιδιά µας». 
 
Θεµατολογία: Το σύστηµα της οικογένειας (ιεραρχία, ρόλοι, αξίες). 
  Οικογενειακή ατµόσφαιρα. 
                        Οικογενειακός αστερισµός. 

  Λαθεµένοι σκοποί (για να κατανοήσω την αρνητική συµπεριφορά). 
  Λογικές και φυσικές συνέπειες (αντί για τιµωρία και αµοιβή). 
  Ενθάρρυνση (αντί του βάζω ταµπέλες και αρνητική κριτική). 

 
Μεθοδολογία: Ενεργητική µάθηση 
� Βιωµατική οµάδα 
� Παίξιµο ρόλων 
 
∆υσκολίες µε την οµάδα γονέων: 
 
α) Η έλλειψη προθυµίας, αρχικά, για τη δουλειά στο σπίτι. Απαιτούσε συνεύρεση των µελών της 
οικογένειας πράγµα δύσκολο για τους ρυθµούς που κινείται η σύγχρονη οικογένεια. 
Η ∆υσκολία αυτή µειώθηκε αισθητά τον επόµενο χρόνο, όταν και οι γονείς πλέον µπήκαν στο 
πλαίσιο της οµάδας και δούλευαν παράλληλα, αρχικά, µε την οµάδα παιδιών και µαζί, στη 
συνέχεια, στη µικρή οµάδα. 
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β) Η µειωµένη συµµετοχή των πατεράδων στην οµάδα. Ενώ, οι µπαµπάδες, ήταν πιο πρόθυµοι για 
τη δουλειά στο σπίτι, συνεργάζονταν µε τα παιδιά στις διάφορες κατασκευές, π.χ. να 
κατασκευάσουν και να συνθέσουν πίνακες µε συνήθειες που δείχνουν αγάπη για τον εαυτό, 
υγιεινές τροφές, να µιλήσουν για τους φίλους τους, δεν έδειχναν την ίδια προθυµία να συµµετέχουν 
στην οµάδα. 

Η οµάδα, ίσως, ήταν κάτι που φόβιζε τους µπαµπάδες, η δικαιολογία ήταν πάντα ότι δεν 
είχαν χρόνο, «θα µου τα µεταφέρει η γυναίκα µου όσα γίνονται», µας είπαν. 

Έτσι, είχαµε 10 γονείς και από αυτούς µόνο 2 ζεύγη γονείς. 
 
∆υσκολίες µε την οµάδα παιδιών: 
 
� Να βρεθεί κοινός χρόνος για την οµάδα (είναι φοβερό το πόσα πράγµατα κάνουν τα παιδιά 

σήµερα. 
� Αρχικά, ασυνέπεια στην εφαρµογή των κανόνων της οµάδας (βοήθησε σ’ αυτό η εφαρµογή των 

Φυσικών και Λογικών συνεπειών). 
� Να σέβονται τους άλλους και να µην γελούν και ειρωνεύονται σε κάτι που δεν συµφωνούν. 
� Να µαζεύουν το υλικό στο τέλος κάθε συνάντησης 
� Αντίφαση των όσων δουλεύαµε στην οµάδα µε αυτά που ζούσαν στην οικογένεια (π.χ. 

κάπνισµα των γονέων, κόκα-κόλα στο τραπέζι κ.ά). 
 
 

 «Η αξιοποίηση του αναλυτικού προγράµµατος στην πρόληψη.  
∆ιετές πρόγραµµα Προαγωγής Υγείας 4 σχολείων του Ν. Αχαΐας» 

 
«Πρόληψη των εξαρτησιογόνων ουσιών, προαγωγή των 

 διαπροσωπικών σχέσεων και αντιµετώπιση του σχολικού άγχους» 

 
Ζορµπά Γιάννα, Κοινωνική Λειτουργός – Στέλεχος Πρόληψης Κέντρου Πρόληψης Ν. Αχαΐας  
 

Το Πρόγραµµα «Πρόληψη των Εξαρτησιογόνων Ουσιών – Προαγωγή των διαπροσωπικών 
σχέσεων και Αντιµετώπιση του σχολικού άγχους» υλοποιήθηκε ως πιλοτικό κατά τη διάρκεια του 
σχολικού έτους 1998 – 99 από το Τµήµα Αγωγής Υγείας της Β/ Βάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας 
την «ΠΡΟΤΑΣΗ» Κίνηση για έναν άλλο τρόπο ζωής µε τη συνεργασία του Κέντρου Πρόληψης 
των Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Αχαΐας και του Συµβουλευτικού Σταθµού Ν. Αχαΐας 
Εφαρµόσθηκε σε 4 Γυµνάσια του Ν. Αχαΐας το 1ο και 4ο Πατρών και τα Γυµνάσια Ακράτας και 
∆ιακοπτού. Το σχολικό έτος 1998 – 99 χρηµατοδοτήθηκε από το 2ο ΚΠΣ / ΕΠΕΑΕΚ και 
συνεχίστηκε το 1999 – 2000 χωρίς χρηµατοδότηση (εθελοντικά από τους φορείς και τους 
εκπαιδευτικούς). Τη φετινή σχολική χρονιά προβλέπεται συνέχεια και επέκταση του 
προγράµµατος. 
 Θεωρούµε σηµαντικό πριν από την παρουσίαση του συγκεκριµένου προγράµµατος να 
αναφέρουµε όλον εκείνο τον προβληµατισµό και το σκεπτικό που υπήρχε πριν από τον σχεδιασµό 
και την εφαρµογή του. Αυτός ο προβληµατισµός απορρέει από την 15ετή εµπειρία από την 
εφαρµογή προγραµµάτων πρόληψης αγωγής και προαγωγής της Υγείας. 

Η Κίνηση “ΠΡΟΤΑΣΗ” σε συνεργασία µε την Β/βάθµια εκπαίδευση Αχαΐας και αρκετούς 
άλλους φορείς έχει µία σηµαντική πείρα από την εφαρµογή σχεδόν όλων των τύπων των 
προγραµµάτων. Μέσα από µία δεκαετή εµπειρία, από συµπεράσµατα που προέκυψαν από την 
αξιολόγηση των προγραµµάτων και από τη γνώση και κατανόηση της σχολικής πραγµατικότητας 
είχαν επισηµανθεί δυσκολίες και είχαν συζητηθεί πολλές προτάσεις που αποσκοπούσαν στη 
βελτίωση των προγραµµάτων. Αυτές οι επισηµάνσεις σε συνδυασµό µε την τελευταία µας εµπειρία 
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ενός αντίστοιχου προγράµµατος για τις διαφυλικές σχέσεις κατά το σχολικό έτος 1997 – 98 µας 
οδήγησαν στο σχεδιασµό του παρόντος προγράµµατος στην κατεύθυνση ενός λειτουργικού και 
αποτελεσµατικού προγράµµατος που θα λάµβανε υπ’ όψιν τα παρακάτω ως βασικές αρχές : 
 
1. Το σχολείο ως σύστηµα πρέπει να είναι θετικό ή τουλάχιστον όχι αρνητικό στην εφαρµογή 

τέτοιων προγραµµάτων. Αναφερόµαστε κυρίως στην διεύθυνση και στο σύλλογο καθηγητών. 
Να συµµετέχουν σχολεία που είναι θετικά και «έτοιµα». 

2. Οι εκπαιδευτικοί που θα συµµετέχουν σε ένα τέτοιο πρόγραµµα πρέπει να έχουν ως κίνητρο το 
δικό τους όφελος, από το οποίο θα ωφεληθούν τελικά και οι µαθητές, οι ίδιοι δε θα πρέπει να 
βρίσκονται σε διάθεση προσωπικής αλλαγής. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει ως κίνητρο την 
έµπνευση, το όραµα, τις αξίες, τη διάθεση να αγωνιστεί και ως τέτοιο πρότυπο να 
κινητοποιήσει και να έλξει, για όλα αυτά θα πρέπει να είναι «έτοιµος». 

3. Πρέπει να λειτουργεί στο σχολείο µια οµάδα εκπαιδευτικών που θα συµµετέχει στο πρόγραµµα. 
Η ύπαρξη µιας µικρής οµάδας στο σχολικό σύστηµα που εργάζεται για κοινούς στόχους δίνει 
µια εγγύηση επιβίωσης της οµάδας και θετικής επίδρασης στο σχολικό πλαίσιο. Πόσο άλλο 
µάλιστα όταν υπάρχει η πρόθεση ενός διαφορετικού τρόπου δουλειάς που αυτό το διαφορετικό 
«απειλεί» το υπάρχον σύστηµα. 

4. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η βιωµατική εµπειρία του εκπαιδευτικού και η ικανότητά του να 
λειτουργεί την τάξη ως οµάδα. Η αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων Αγωγής Υγείας 
είναι άρρηκτα δεµένη µε τη λειτουργία της οµάδας. Η δυναµική της οµάδας και η αξιοποίηση 
της διεργασίας είναι τα στοιχεία αυτά, τα οποία συµβάλλουν στην ενίσχυση και ωρίµανση των 
προσώπων – µελών. Είναι λοιπόν απαραίτητο ο εκπαιδευτικός να έχει ανάλογη βιωµατική 
εµπειρία, ώστε το όφελος να εισπράττεται άµεσα από τους µαθητές µέσα από τη διαφορετική 
λειτουργία στα µαθήµατα και του χειρισµού δύσκολων καταστάσεων. 

5. Χρειάζεται µία συνεχής εκπαίδευση και ανατροφοδότηση που δεν είναι ίδια για όλους, αλλά 
εξατοµικεύεται και προσαρµόζεται στην οµάδα. 

6. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αντιλαµβάνονται αυτή τη διαδικασία ως συνεχή και σε µόνιµη 
λειτουργία µέσα στην τάξη. Ζητούµενο δεν είναι να υπάρχουν µόνο κάποιες µικρές ανάσες 
εκτόνωσης σε ένα ασφυκτικό εκπαιδευτικό σύστηµα και µάλιστα για µια µερίδα µόνο µαθητών. 
Θα πρέπει να διαχέονται και να συνδέονται µε όλη την σχολική εργασία αξιοποιώντας 
ευκαιρίες του σχολείου και δυνατότητες όλων των µαθηµάτων. Ο εκπαιδευτικός να λειτουργεί 
ως διευκολυντής και εµψυχωτής σε όλες του τις εργασίες µε τους µαθητές. 

7. Πρέπει να κινητοποιούν και να εµπλέκουν τους γονείς. 
8. Πρέπει να ενθαρρύνουν και να κινητοποιούν και άλλους εκπαιδευτικούς, γιατί αυτό ενισχύει το 

έργο τους και την αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος και σταθεροποιεί το πρόγραµµα στο 
σχολικό χώρο. 

9. Είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας εκπαιδευτικός φορέας εκτός του σχολικού χώρου που θα έχει 
την επιστηµονική ευθύνη του προγράµµατος. 

10. Η οµάδα των εκπαιδευτικών πρέπει να αντιληφθεί τη συµµετοχή της στο πρόγραµµα ως αλλαγή 
του παραδοσιακού ρόλου του εκπαιδευτικού σε εκπαιδευτικό – παιδαγωγικό – διευκολυντή 
στην τάξη – οµάδα.     

 
Σκοπός: 

Η δηµιουργία ενός ευνοϊκού κλίµατος στην τάξη που θα επέτρεπε τη βελτίωση των 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων των µαθητών, την ενεργητική δράση, συναισθηµατική έκφραση, 
γενικότερα συνθήκες που ενδυναµώνουν τη λήψη θετικών στάσεων για τη σωµατική και ψυχική 
υγεία. 
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Στόχοι του προγράµµατος: 
1. Λειτουργία της τάξης ως τάξης – οµάδας, να βελτιωθεί το κλίµα συνεργασίας, επικοινωνίας 

µεταξύ των µαθητών, εκπαιδευτικών και µαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών. 
2. Αξιοποίηση όλων των µαθηµάτων για την εκπαίδευση των µαθητών σε διεργασίες που θα τους 

βοηθούν να αποκτήσουν δεξιότητες, ικανότητες, στάσεις και συµπεριφορές προς όφελος της 
υγείας τους (ψυχικής και σωµατικής). Επίλυση δύσκολων καταστάσεων, µείωση του σχολικού 
άγχους, βελτίωση επικοινωνίας και συνεργασίας. 

3. Να αναπτυχθούν προληπτικές διαδικασίες για την χρήση ουσιών. 
4. Να αναβαθµιστεί ο ρόλος των εκπαιδευτικών ως παιδαγωγών. 
5. Να ευαισθητοποιηθεί η σχολική κοινότητα. 
6. Εκπαίδευση γονιών για τη βελτίωση της λειτουργίας στην οικογένεια.. 
 
Τελική οµάδα στόχου:  

Τελική οµάδα στόχου του προγράµµατος ήταν οι µαθητές των τµηµάτων που διδάσκουν τα 
µέλη της οµάδας  των εκπαιδευτικών.  
 
Ενδιάµεσες οµάδες:  
α) Ενδιάµεση οµάδα των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στο πρόγραµµα 
β) Ενδιάµεση οµάδα των γονιών των µαθητών του προγράµµατος 
 
Μεθοδολογία: 
Η µεθοδολογία που ακολουθήσαµε ήταν η εξής: 
 
1. Λειτουργία οµάδας 

Όλο το πρόγραµµα βασίστηκε στη λειτουργία οµάδων από το σχεδιασµό ως την τελική του 
εφαρµογή και αξιολόγηση, οι οποίες όλες, είχαν µία σύνδεση µεταξύ τους. Αποτελούσαν έναν ιστό.  

Η λειτουργία της µίας επιδρούσε στην άλλη και αντίστροφα. Λειτούργησαν οι εξής οµάδες: 
α) Επιστηµονική οµάδα ή οµάδα σχεδιασµού (∆ιευκολυντής ο επιστηµονικά υπεύθυνος). 
β)Εκπαιδευτική οµάδα (ενδιάµεσων οµάδων εκπαιδευτικών και γονιών).  
   ∆ιευκολυντές ήσαν ο επιστηµονικά υπεύθυνος, η συντονίστρια του προγράµµατος και στέλεχος   
   πρόληψης. 
γ) Οµάδα συντονιστών σχολείων (∆ιευκολυντής η συντονίστρια του προγράµµατος). 
δ)Υποοµάδες εκπαιδευτικών σχολείων (µία υποοµάδα σε κάθε σχολείο µε διευκολυντή τον  
    συντονιστή του σχολείου). 
ε) Οµάδα µαθητών µε διευκολυντές τους εκπαιδευτικούς της τάξης. 
 
                                         
                                                            Σχηµατικά 
 
                                                    Επιστηµονική οµάδα 
 
                                                   ↓                             ↓ 
                                         Εκπαιδευτικοί           Οµάδες γονιών  
 
                                             Οµάδα συντονιστών σχολείων 
                                        Υποοµάδες εκπαιδευτικών σχολείων 
                                           Οµάδα όλων των εκπαιδευτικών 
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Οµάδες µαθητών: 
1. Ενεργητική µάθηση µε στόχο την ενηµέρωση, πληροφόρηση, προβληµατισµό, ανταλλαγή 
εµπειριών. 
2. Βιωµατική εκπαίδευση οµάδων εκπαιδευτικών – µαθητών – γονιών. 
(Λειτουργία µικρής οµάδας, ασκήσεις επικοινωνίας, συνεργασίας, θεατρικά παιχνίδια, παιχνίδι 
ρόλων, κ.λπ.). 
3. Συµβουλευτική εποπτεία  για ανατροφοδότηση, επίλυση δυσκολιών, ανταλλαγή εµπειριών, 
στήριξη. 

 
Ενδιάµεση οµάδα εκπαιδευτικών: 

Συνολικά συµµετείχαν 14 εκπαιδευτικοί, 5 στο 1ο Γυµνάσιο, 4 στο 4ο Γυµνάσιο, 3 στο 
Γυµνάσιο ∆ιακοπτού και 2 στο Γυµνάσιο Ακράτας. Οι συναντήσεις της οµάδας των εκπαιδευτικών 
τον α΄ χρόνο κάλυψαν περίπου τις 100 ώρες. Κατά τη διάρκεια αυτών υπήρχαν συναντήσεις 
αξιολόγησης της πορείας καθώς και τετράωρες συναντήσεις που περιελάµβαναν ένα 2ωρο 
εκπαιδευτικό και ένα 2ωρο συµβουλευτικής εποπτείας. Τον β΄ χρόνο είχε την µορφή εκπαίδευσης 
και συµβουλευτικής εποπτείας σε αραιότερα χρονικά διαστήµατα. Η δέσµευση των καθηγητών 
ήταν αρκετά υψηλή. Για τη φετινή χρονιά προβλέπεται οι καθηγητές να συνεχίσουν και µάλιστα η 
οµάδα να διευρυνθεί µε καθηγητές από τα σχολεία τους. 
  
Ενδιάµεση οµάδα γονιών: 

Το πρόγραµµα µε τους γονείς περιελάµβανε δύο φάσεις. Η α΄ φάση ήταν µια 3ωρη 
ενηµέρωση – ευαισθητοποίηση των γονιών τόσο για το ίδιο το πρόγραµµα όσο και για το ρόλο 
τους στην πρόληψη. Στις συναντήσεις αυτές µε τους γονείς των µαθητών ανά σχολείο δόθηκαν και 
σηµαντικές πληροφορίες από τους ίδιους για τα ερεθίσµατα που µεταφέρουν τα παιδιά στο σπίτι 
από την εφαρµογή του προγράµµατος στο σχολείο.  
 Στις συναντήσεις αυτές µε τους γονείς συµµετείχαν και οι εκπαιδευτικοί του προγράµµατος. 
Τον 2ο χρόνο πέρα από την α΄ φάση σε ένα από τα σχολεία στο 1ο Γυµνάσιο προέκυψε και 
εκπαίδευση των γονιών. Οµάδα 19 γονέων συµµετείχε σε 10 2ωρες συναντήσεις. 

Για τη φετινή χρονιά οι περισσότεροι γονείς από την οµάδα µετά από επιθυµία τους θα 
συνεχίσουν ως οµάδα, όπου πέρα από 5 αρχικές συναντήσεις εκπαίδευσης σε θέµατα που τους 
ενδιαφέρουν υπάρχει προοπτική να λειτουργήσουν ενισχυτικά σε όλο το πρόγραµµα που 
εφαρµόζεται στο σχολείο τους ως πυρήνας προσελκύοντας και άλλους γονείς. Επιπλέον µε το τέλος 
του προγράµµατος έγινε κοινή συνάντηση των γονιών του 1ου Γυµνασίου µε τους αντίστοιχους 
εκπαιδευτικούς όπου αντάλλαξαν εµπειρίες από την συµµετοχή τους στο πρόγραµµα και 
εκδήλωσαν την επιθυµία να υπάρχουν κοινές συναντήσεις και την επόµενη χρονιά. 
 
Τελική οµάδα µαθητών: 

Την τελική οµάδα µαθητών αποτελούσαν 193 µαθητές των 4 Γυµνασίων που 
αντιστοιχούσαν σε 8 τµήµατα. Οι καθηγητές των υποοµάδων των σχολείων λειτουργούσαν ως 
διευκολυντές στην τάξη µε στόχο την λειτουργία της τάξης – οµάδας. Αξιοποιούσαν την διεργασία 
που αναπτυσσόταν σε όλα τα µαθήµατα για να εµψυχώσουν, να εκπαιδεύσουν και να ενισχύσουν 
την προσωπικότητα των µαθητών. 
 Οι εκπαιδευτικοί αξιοποίησαν την δική τους βιωµατική εκπαίδευση στην ενδιάµεση οµάδα 
των εκπαιδευτικών και εξοπλισµένοι µε γνώσεις, εµπειρίες και εργαλεία άλλαξαν σιγά – σιγά το 
κλίµα της τάξης. Ο καθένας µε δική του ευθύνη και στο βαθµό που αισθανόταν σιγουριά και 
ασφάλεια προχωρούσε αυτή την διεργασία. Όπου ένοιωθε ότι το µάθηµα του παρείχε τη 
δυνατότητα να αξιοποιήσει θέµατα, έννοιες, κ.λπ. τα αξιοποιούσε προς όφελος της Αγωγής Υγείας 
και αντίστροφα. Όπου ένοιωθε ότι η µεθοδολογία και τα εργαλεία της Αγωγής Υγείας ήταν 
χρήσιµα, τα χρησιµοποιούσε προς όφελος της γνώσης, ώστε να αποκτιέται πιο εύκολα. Με αυτό 
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τον τρόπο, η πορεία προς τη γνώση αποτελούσε µια διεργασία Αγωγής Υγείας όπως προέκυπτε από 
την οµάδα εργασίας, την επικοινωνία, την συνεργατικότητα, τη µείωση του άγχους, κ.λπ. 
 Οι οµάδες των 4 σχολείων οργάνωσαν κοινές εκδροµές και τα 2 χρόνια µε στόχο την 
γνωριµία, επικοινωνία και δηµιουργική δραστηριότητα µεταξύ των µαθητών των 4 σχολείων. Η 
δράση αυτή αποτέλεσε σηµαντική ανατροφοδότηση τόσο για τους µαθητές όσο και για τους 
εκπαιδευτικούς. Στις εκδροµές αυτές δόθηκε η ευκαιρία ανάπτυξης ευρύτερων συνεργασιών των 
υποοµάδων των εκπαιδευτικών των σχολείων. 
 
Συµπεράσµατα από τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του προγράµµατος στην τελική οµάδα 
στόχου 
 
 Από την ποσοτική αξιολόγηση στους µαθητές τον 2ο χρόνο εφαρµογής προκύπτουν 
στοιχεία που ενισχύουν όλα όσα προέκυψαν τόσο από τον 1ο χρόνο εφαρµογής, όσο και σε σχέση 
µε τους αρχικούς στόχους που θέσαµε και τα αποτελέσµατα που αναµέναµε. Το 85,92 των µαθητών 
θεώρησαν ότι το πρόγραµµα ήταν από πολύ έως πάρα πολύ χρήσιµο και ωφέλιµο. Επίσης οι 
µαθητές κινητοποιήθηκαν στο να συµµετέχουν πιο ενεργητικά στην τάξη σε ποσοστό 70% και ως 
αιτίες αναφέρουν την επικοινωνία καθώς και τον ευχάριστο τρόπο λειτουργίας (ποσοστό 36,9% και 
35,72% αντίστοιχα). Τοµείς που αναφέρουν ότι προσέγγισαν περισσότερο ήταν η καλύτερη 
γνωριµία µε τους καθηγητές (79,34%), καλύτερη γνωριµία µε τους συµµαθητές (77,27%), 
χειρισµός δύσκολων καταστάσεων στο σχολείο (65,18%) καθώς και καλύτερη γνωριµία του εαυτού 
(61,48%). Επιπλέον βοήθεια από τον συγκεκριµένο τρόπο λειτουργίας της τάξης εντοπίζουν στη 
συµµετοχή σε οµαδικές δραστηριότητες (83,7%), δυνατότητα πιο ελεύθερης έκφρασης στην τάξη 
(82,23%), πιο ευχάριστο και αποδοτικό το µάθηµα (77,03%).  

Φαίνεται λοιπόν ότι µέσα στο σηµερινό σχολείο που καλλιεργείται ο ανταγωνισµός και ο 
ατοµικισµός, χωρίς να υπάρχει πνεύµα οµαδικότητας και αλληλεγγύης, ο στόχος που θέσαµε στο 
πρόγραµµα για την λειτουργία της τάξης ως οµάδας σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία έδωσε τη 
δυνατότητα για συνεργασία, οµαδική προσπάθεια µεταξύ των µαθητών. Με αυτό τον τρόπο 
δηµιουργείται κλίµα εµπιστοσύνης και ασφάλειας, ανάληψη πρωτοβουλιών για δράση, έχοντας ως 
συµπαραστάτη, διευκολυντή τον εκπαιδευτικό (Βιωµατική – Επικοινωνιακή ∆ιδασκαλία, Κ. 
Χρυσαφίδης, 1998). Ανταποκρινόµενοι άλλωστε στο κάλεσµα των καιρών το σχολείο πρέπει να σε 
διδάσκει, “να µαθαίνεις, να ενεργείς, να ζεις και να συµβιώνεις” (L’ Education : Un tresor cache 
dedans, εκδόσεις Odile Jacob, Παρίσι). Οι βιωµατικές ασκήσεις, η µεθοδολογία που αξιοποιήθηκαν 
στο αναλυτικό πρόγραµµα και σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία κινητοποίησαν το ενδιαφέρον 
των µαθητών. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως αποκλειστικού φορέα γνώσεων και ιδεών άλλαξε και 
αντικαταστάθηκε από την άµεση επαφή και το διάλογο, από την επικοινωνία µεταξύ µαθητών και 
εκπαιδευτικών. Οι µαθητές απαλλάχτηκαν από το ρόλο του παθητικού δέκτη και απέκτησαν 
µεγαλύτερη δυνατότητα έκφρασης και δράσης. 

Η διασκέδαση και το ευχάριστο φιλικό κλίµα συνέβαλαν στην καλύτερη απόδοση και 
παραγωγικότητα των µαθητών, ένα στοιχείο που το επισήµαναν τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι 
γονείς των µαθητών. Η γνώση εµπεδώθηκε µέσα από διαδικασίες που καλλιεργούσαν τη φαντασία 
και τη δηµιουργικότητα των παιδιών. Η εφαρµογή προγραµµάτων Αγωγής Υγείας µε τη 
συγκεκριµένη µεθοδολογία στη σχολική τάξη προωθεί τελικά τους στόχους της πρόληψης και 
διευκολύνει την διδακτική πράξη. Ήταν µια διαδικασία αργή αλλά ουσιαστική γιατί ήταν 
αποτέλεσµα ωρίµανσης όλων των συντελεστών του προγράµµατος (συντονιστές – εκπαιδευτικοί – 
γονείς - µαθητές). Μέσα από την αξιοποίηση της διεργασίας της οµάδας, την βιωµατική 
εκπαίδευση και σε συνδυασµό µε το όραµα για ένα σχολείο του “προσώπου”. Το γεγονός ότι οι 
εκπαιδευτικοί στην πορεία του προγράµµατος είδαν αυτόν τον τρόπο λειτουργίας συνδεδεµένο µε 
όλη τη λειτουργία τους στο χώρο του σχολείου αποδεικνύει για ακόµα µία φορά ότι ο δρόµος για 
ένα σχολείο προαγωγής της υγείας απαιτεί µεγάλη προσπάθεια, αλλά για όποιον εµπνευστεί και τον 
ακολουθήσει γίνεται πλέον µονόδροµος.      
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«Εξάρτηση ένα πολιτισµικό – πολιτιστικό φαινόµενο» 
 
Κρασανάκης Στέλιος, Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπευτής µέσω ∆ράµατος, Επιστηµονικά υπεύθυνος του 
Προγράµµατος Αντιµετώπισης της Εξάρτησης  «ΘΗΣΕΑΣ» του ∆ήµου Καλλιθέας 
 

Σαν υπεύθυνος ενός από τους τέσσερις άξονες της συνάντησης, εκείνου των καινοτόµων 
προσεγγίσεων, στον οποίο εντάσσεται και ετούτη η συνεύρεση, µε απασχόλησε ιδιαίτερα, τι είναι 
και τι δεν είναι καινοτόµο σήµερα.   

Τι είναι το ουσιαστικά καινοτόµο που έχουµε να καταθέσουµε;   
Τι είναι εκείνο που έχει αλλάξει και τι είναι εκείνο που οφείλει να ανανεωθεί επιτακτικά 

στην αντιµετώπιση των εξαρτήσεων;   
Τι έχουµε µάθει από την ενασχόλησή µας µε το συγκεκριµένο αντικείµενο;   
Τι είδαµε, τι δεν θέλουµε να δούµε και τι δεν αντέχουµε να αντικρύσουµε στο χώρο των 

εξαρτήσεων, ένα χώρο που ευρίσκεται σε διαρκή διεύρυνση, επέκταση και διόγκωση;  
Το ευρύτατο αυτό πεδίο, αποτελείται από πολλά διαφορετικά πλαίσια και οι ποικίλες 

εµπειρίες που έχω αποκτήσει από την ενασχόλησή µου µαζί τους, µου δηµιουργούν σοβαρό 
προβληµατισµό σχετικά µε τον ρόλο µας ως θεραπευτών, την στάση των πλαισίων µε τα οποία 
συνεργαζόµαστε, την αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεών µας, τις ανάγκες που καλύπτουµε, 
αλλά και τον τρόπο που η γνώση του συγκεκριµένου χώρου επιδρά σε µας και µας επηρεάζει.   

Φυσικά οι παραπάνω σκέψεις έχουν αρχίσει να εκφράζονται εδώ και αρκετά χρόνια σ’ όλο 
τον κόσµο και να ωθούν µεθόδους και λειτουργούς σε καινοτόµες προσεγγίσεις και συχνά 
αποδοτικές διεξόδους.   

Θεωρώ ότι ουσιαστικά καινοτόµος προσέγγιση είναι εκείνη που αποτολµά την υπέρβαση, 
την ρήξη, την ανατροπή, την µεταστροφή, την αµφισηµία, την ανεύρεση του διαφορετικού ή ακόµη 
και την ανακάλυψή του. Τέµνει το κενό. Προκαλεί δε συχνά την απόρριψη, την αποµόνωση και την 
χλεύη. Η όποια αποδοχή της, έρχεται πολύ αργότερα, επειδή δεν µπορεί να γίνει διαφορετικά και 
αφού συνήθως έχει πάψει να είναι καινοτόµος προσέγγιση και έχει γίνει κοινή πρακτική, έχει 
αφοµοιωθεί και συχνά απονεκρωθεί.   

∆ιαπιστώθηκε στην έναρξη της συνάντησης, η αµφισβήτηση που δέχεται η πρωτογενής 
πρόληψη, τις αγωνίες, τους προβληµατισµούς και τις αµφιβολίες που επιφέρει. Ανάλογα 
ερωτηµατικά είχαν υπάρξει στην αµέσως προηγούµενη περίοδο για την δευτερογενή και τριτογενή 
πρόληψη. Ο συγκεκριµένος προβληµατισµός δεν είναι ξένος, ούτε σε συγγενικούς χώρους, όπως 
εκείνους της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής ένταξης ή αποκλεισµού. Εάν εδώ, σήµερα, υπάρχει 
αυξηµένη αγωνία, είναι γιατί νοµίζω είµαστε ενώπιον του αδιεξόδου, όχι της αντιµετώπισης των 
εξαρτήσεων, αλλά της αντιµετώπισης της κρίσης µιας ολόκληρης κοινωνίας. Η αγωνία και ο 
πανικός του κοινωνικού περίγυρου για το συγκεκριµένο θέµα, είναι αγωνία και πανικός για την ίδια 
την ύπαρξη της κοινωνίας. Είναι ενοχλητικό αλλά οφείλουµε να το παραδεχτούµε, ότι η εξάρτηση 
τοποθετεί ένα καθρέπτη στην κοινωνία µας, αναδεικνύει την ασθένειά της και την τοποθετεί στην 
εντατική.  Όσο δε, θα προσπαθούµε να την θεραπεύσουµε µε τα ίδια υλικά που οδηγούν στην 
εξάρτηση, τόσο θα αποτυγχάνουµε.  Και ποια είναι αυτά τα υλικά; Το εξής ένα η άγνοια, η 
παραποίηση και η ολοσχερής περιφρόνηση της ανθρώπινης φύσης, των συγκρούσεών της, των 
αντιφάσεών της, της ανεπάρκειάς της, των ελλείψεών της, αλλά και των αναγκών της, των 
επιθυµιών της, της απαραίτητης και παράφορης έκφρασής της. Από εκεί πηγάζουν όλα τα 
επιγενόµενα φαινόµενα όπως εκείνα της εξουσίας, της µαταίωσης, της απουσίας ουσιαστικού 
νοήµατος των γραφειοκρατικών εµπλοκών, του κατακερµατισµού, της απουσίας απαρτίωσης του 
εαυτού µας. Αν θελήσω δε, να αφήσω τη σκέψη µου να προχωρήσει θα µιλούσα όχι µόνο για 
άγνοια της ανθρώπινης φύσης, αλλά της φύσης γενικότερα, όπου συµπεριλαµβάνεται και η 
ανθρώπινη.   
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Πρόκειται για µια ιστορία άγνοιας, τύφλωσης και αυτοκαταστροφής στην οποία 
εµπλεκόµαστε φορείς, πρόσωπα, οργανισµοί και πλαίσια, µε πολλαπλές και διαφορετικές 
εκφάνσεις, δεν είναι καθόλου µια ιστορία πολιτισµού.    

Και εδώ ακριβώς θα συναντηθώ µε τον ορισµό της εξάρτησης κατά τον Olivenstein, γνωστό 
σε όλους µας ελπίζω, ότι «η εξάρτηση είναι η συνάντηση µιας προσωπικότητας µε µια ουσία σε µια 
συγκεκριµένη κοινωνικο – πολιτισµική στιγµή.». Με τον ανωτέρω ορισµό καταδεικνύεται ο πολύ-
παραγοντικός χαρακτήρας της εξάρτησης. Εάν αναζητήσουµε όµως τον κοινό τόπο, την κοινή 
οµπρέλα όλων των παραγόντων θα διαπιστώσουµε ότι το θέµα είναι πολιτισµικό και πολιτιστικό. 
Όπως επισηµαίνει ο καθηγητής Αγραφιώτης που σήµερα µας τιµά µε την παρουσία του σ’ αυτή την 
τράπεζα,  «στον όρο πολιτισµικό συµπεριλαµβάνονται οι δοµές που στηρίζουν µια ειρηνική δίκαιη 
και γόνιµη λειτουργία της κοινωνίας, ενώ µε τον όρο πολιτιστικό, παραπέµπουµε στην προσπάθεια 
του ανθρώπου να µετασχηµατίσει και να αναπτύξει προς όφελός του, όχι µόνο τα δεδοµένα δώρα 
της φύσης αλλά και του πνεύµατός του.».  

Ένα τέτοιο πλαίσιο επιτρέπει ελευθερία κινήσεων και στάσεων, θεωρήσεων και 
αναθεωρήσεων και κυρίως αναγνώριση της ανεπάρκειάς µας, επιτρέπει τελικά να ανθίσουν όλα τα 
λουλούδια, ακόµα και οι άγριοι πανσέδες ή η άγρια σκέψη. Τούτο αποτελεί αναφορά και πέρασµα 
στον Levi-Strauss και στο χώρο της ανθρωπολογίας. Είναι γνωστό ότι µια σπουδαία 
ανθρωπολογική του έρευνα, την ονοµάζει µε τον τίτλο «Άγρια σκέψη», που σηµαίνει συγχρόνως 
και «Άγριος πανσές» (Penseé Sauvage).  Μια εξαιρετική µεταφορά.   

Η µελέτη της ανθρωπολογίας και η θέαση του προβλήµατος των εξαρτήσεων από εκείνη τη 
σκοπιά, απαντά σε ερωτήµατα και αναδεικνύει λύσεις, που µόνη της η ψυχολογική, η ηθική, η 
ποινική ή η κοινωνική θεώρηση δεν παρέχει.   

Στις διακρατικές συναντήσεις µας, τίθεται συχνά το θέµα της ανάγνωσης του προβλήµατος 
από κάθε χώρα εάν δηλαδή είναι moral, medical, legal ή social, ή η συνύπαρξή τους και σε τι 
ποσοστό.  Τούτο δηµιουργεί αµέσως πρόβληµα κοινής πλατφόρµας αντιµετώπισης.  Σε µια εποχή 
παγκοσµιοποίησης και ταχύτατης διακίνησης των πληροφοριών, κυρίως ηλεκτρονικά, η άγνοια των 
πολιτιστικών διαφοροποιήσεων γίνεται έως και επικίνδυνη.   

Πρέπει να γνωρίζουµε πολύ καλά ότι εξαιτίας της παγκοσµιοποίησης, υπαγορεύεται η 
απόλυτη γνώση των διαφορών µας και η ανάγκη συγκεκριµένης ταυτότητας καθίσταται επιτακτική.  
∆εν είναι τυχαίο που η κοινωνική ανθρωπολογία ευρίσκεται σε ανάπτυξη ή ότι οι εθνικές σχολές 
στην τέχνη, αναδεικνύονται και προβάλλονται µε επιµονή.  Τούτο συµβαίνει διότι η εποχή µας 
ζητά να αναγνωρίσει τον εαυτό της στο «Άλλο».   

Η ∆ύση αναζητά τον εαυτό της στο εξωτικό - στην Ανατολή. 
Ο κουρασµένος ορθολογισµός στην σεξουαλική έκσταση ή τα ναρκωτικά. 
Η συνείδηση ζητά το νόηµά της στο ασυνείδητο.   
Τα ανθρωπιστικά προβλήµατα αναζητούν την λήθη στην επιστηµονική ουδετερότητα και 

τον ποσοτισµό.   
Τα «Άλλο» βιώνεται σαν µια τραχιά κάθαρση του εαυτού.  Πρόκειται για µια τάση 

«πνευµατικής ξενιτιάς»  όπως την ονοµάζει η αµερικανίδα Susan Sontag η οποία εισάγει και τον 
όρο «ψυχόσωµα», που µας βοηθά, στην κατανόηση του προβλήµατος της χρήσης.  Η µοντέρνα 
σκέψη, έχει αφοσιωθεί σ’ ένα είδος εφαρµοσµένου εγελιανισµού.   

H ανθρωπολογία είναι ένας καινούργιος τρόπος αντιµετώπισης των προβληµάτων κοινών 
για το σύνολο των ανθρωπιστικών επιστηµών.  ∆ιερευνά την «κοινή ουσία του ανθρώπου» η οποία 
ευρίσκεται κάτω από την ατελείωτη ποικιλία χιλιάδων εφήµερων ανθρώπινων κόσµων.   

Κάτι ανάλογο δηλαδή µε εκείνο που προσπάθησε και η ψυχανάλυση, µε την οποία τα 
τελευταία χρόνια βρίσκονται σ’ ένα γόνιµο διάλογο ανάµεσα στο συλλογικό και το ατοµικό, το 
δηµόσιο και το ιδιωτικό, το φυσιολογικό και το µη φυσιολογικό.   

Ένας διάλογος που δεν έχει επιτευχθεί, δεν µπορεί να επιτευχθεί, δεν είναι δυνατόν ποτέ να 
επιτευχθεί ανάµεσα στις δύο αρχές που διέπουν την ανθρώπινη φύση και που ευρίσκονται σε 
διαρκή διαµάχη, την αρχή της ηδονής και την αρχή της πραγµατικότητας.   
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Η πρωταρχική αυτή σύγκρουση επισηµάνθηκε από τον Φρόιντ και αναπτύχθηκε στο έργο 
του «Ο πολιτισµός πηγή δυστυχίας».  Συνοπτικά ο Φρόιντ δέχεται ότι «η ευτυχία δεν είναι 
πολιτιστική αξία και ότι υποτάσσεται από το άτοµο στην πειθαρχία του να παράγει έργο µε µεγάλο 
όµως ψυχικό κόστος».   

Η µεθοδική θυσία της λίµπιντο, η αποτροπή της προς κοινωνικά χρήσιµες δραστηριότητες 
και εκφράσεις είναι ο πολιτισµός. Και η θυσία αυτή αποδείχθηκε επικερδής. Ο Μαρκούζε στο 
βιβλίο του «Έρως και πολιτισµός», ευαγγέλιο µιας ολόκληρης γενιάς που γρήγορα όµως ξεχάστηκε 
και ίσως σήµερα είναι επίκαιρο όσο ποτέ επισηµαίνει: «Υπάρχει δυνατότητα για ένα πολιτισµό 
χωρίς απωθήσεις και τα αποτελέσµατα του πολιτισµού µπορούν να τις καταργήσουν. Υπάρχει η 
δυνατότητα ενός αληθινά ελεύθερου κόσµου και τα επιτεύγµατα ενός πολιτισµού ίσως προωθηθούν 
από τα απελευθερωµένα µάλλον, παρά τα απωθηµένα ένστικτα της ζωής. Η επιθετικότητα τότε θα 
υποβαλόταν στις απαιτήσεις τους.». Ο Μαρκούζε εισάγει την αισθητική διάσταση και την τέχνη, 
σαν ένα µέσο επούλωσης από το πλήγµα του πολιτισµού.   

Με όλα όσα αναφέρω, προσπαθώ να φωτίσω τα απαγορευµένα συνειδέναι της ψυχής σε 
σχέση µε τις βασικές τάσεις του πολιτισµού ή καλύτερα ανάµεσα σε ποια πολιτιστικά επίπεδα 
βρίσκει πρόσφορο έδαφος η αρχή της ηδονής, η επιθυµία χωρίς τις ιδεολογικές κατασκευές της 
ηθικής, της θρησκείας, αλλά και της επιτυχίας.   

Η εξάρτηση φαντάζει ότι γεφυρώνει την βασική αυτή σύγκρουση, ανάµεσα στην αρχή της 
ηδονής και την αρχή της πραγµατικότητας, του ενστίκτου της ζωής και του ενστίκτου του θανάτου, 
της ευτυχίας και της ασφάλειας, της καθήλωσης στην παιδικότητα και της ενηλικίωσης. Αποτελεί 
µια τελετουργία της εφηβείας, ελλείψει αντισταθµιστικών γόνιµων και δηµιουργικών 
τελετουργιών.   

Αυτή ακριβώς τη δύναµη της τελετουργίας την συµµετοχή σ’ ένα δηµιουργικό ταξίδι µας 
προσφέρει η µέθοδος Drama-therapy που αποτελεί ένα εντελές όχηµα για την αντιµετώπιση αλλά 
και την πρόληψη των εξαρτήσεων.  ∆εν χρησιµοποιεί την τέχνη, αλλά είναι η ίδια τέχνη, είναι ένα 
πολιτισµικό γεγονός.  Θέτει ερωτήµατα, κινητοποιεί, ευαισθητοποιεί και δίδει την δυνατότητα για 
δηµιουργία και αυτοπραγµάτωση.   

Πρέπει να παραδεχτούµε, ότι ο εξαρτηµένος έχει διανύσει µια απόσταση και έχει γνωρίσει 
µια ποικιλία εµπειριών στο προσωπικό και µοναδικό του ταξίδι. ∆εν είναι δυνατόν να τον 
προσεγγίσουµε µε ένα λόγο ηθικοπλαστικό, συµβουλευτικό και κινδυνολογίας. Οφείλουµε να του 
προσφέρουµε µια έντονη συγκίνηση ανάλογη εκείνης που έχει ανακαλύψει στη χρήση. Η τέχνη µας 
δίδει αυτή τη δυνατότητα. Επιπλέον αναδεικνύουµε και κάνουµε ορατές τις αδυναµίες σχετικά µε 
την έκφραση των συναισθηµάτων του, την σχέση µε το σώµα του και την επικοινωνία µε τον 
«Άλλο». Η εργασία µε κείµενα, µε µάσκες, µε tableau vivant, µε µουσική, µε art therapy, music 
therapy, µε dance therapy αλλά και το παίξιµο ρόλων, είναι για αυτόν πάρα πολύ δύσκολη, αλλά 
αποτελεί συγχρόνως πρόκληση και ευκαιρία για αλλαγή. Αναδύεται ο δηµιουργός που ο καθένας 
από εµάς φέρει µέσα του και επιπλέον του δίδεται το πλαίσιο για ένα άλλο παιχνίδι ευχάριστο αλλά 
και αποδεκτό, όπου µπορούν να αναδειχθούν αλλά και να επεξεργαστούν τα ναρκισσιστικά του 
στοιχεία.   

Παράλληλα η όλη κατάσταση έχει έναν ευχάριστο χαρακτήρα κινητοποίησης και 
ακτιβισµού που επιτρέπει την ανάληψη ενός κοινωνικού ρόλου, στοιχείο απαραίτητο, για εκείνο 
που ονοµάζουµε κοινωνική ένταξη. Στην κατεύθυνση αυτή µπορεί να µας βοηθήσει η γνώση και η 
τεχνική του August Boal και του Oppressed theatre, ενός θεάτρου κοινωνικής συµµετοχής, που 
βοηθά τον άνθρωπο να διαµορφώσει µια άλλη άποψη για την ύπαρξή του.   

Όπως χαρακτηριστικά λέει ο Boal «από τη στιγµή που το ον ανακαλύπτει τη θεατρική 
πράξη γίνεται ανθρώπινο ον, αποδέχεται τον «Άλλο» όχι µόνο απέναντί του, αλλά και εντός του.»   
Αναγνωρίζω ότι η αληθινή και όχι η δήθεν αποδοχή του «Άλλου» όχι µόνο στον έξω κόσµο αλλά 
και µέσα µας, η επίγνωση της παρουσίας του κακού όχι µόνο στον κοινωνικό βίο αλλά και στην 
εσωτερική ζωή, η έκφραση εντέλει της εσωτερικής σκηνής στον έξω κόσµο, αποτελούν τον 
µονόδροµο εάν επιθυµούµε να έχουµε µια αποτελεσµατική, διαρκή και ουσιαστική αντιµετώπιση 
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των εξαρτήσεων.  Όπου τούτο δεν συµβαίνει είτε από την πλευρά των θεραπευτών, είτε από την 
πλευρά των θεραπευµένων, από την κοινωνία ολόκληρη, τα αποτελέσµατα θα είναι µη 
ικανοποιητικά, ανεπαρκή.   

Τη φιλοσοφία αυτή προσπαθούµε να εφαρµόσουµε στο πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» στο οποίο 
εργάζοµαι. Η ίδια η δηµιουργία και λειτουργία ενός τέτοιου προγράµµατος που συνδέει την 
πρωτογενή µε την δευτερογενή πρόληψη αποτελεί πιστεύω µια πραγµατικά καινοτόµο πρόταση, 
επειδή εµφανίζει και ένα χαρακτήρα διεκδίκησης και ενεργοποίησης. Είναι ένα πρόγραµµα που 
στηρίζεται κυρίως σε θεραπείες µέσω τέχνης (Drama-therapy, Music therapy) και άλλες 
δηµιουργικές διαδικασίες. Η επιτυχία του προγράµµατος, η ανάπτυξή του και η αναγνώρισή του 
από την επίσηµη πολιτεία, ελπίζουµε ότι θα συµβάλει στην αποτελεσµατικότητα και εξάπλωσή 
του.   

Τελειώνοντας θα ήθελα να κάνω αναφορά στον φιλόσοφο του αιώνα µας, τον Ludwig 
Wittgenstein που οι απόψεις του για το ρόλο του πολιτισµού, ότι δηλαδή πρέπει «να φωτίζει τα 
συστατικά της πρακτικής ζωής», πολλά µπορούν να προσφέρουν σε όλους εµάς, για την δική µας 
στάση και αντίληψη απέναντι στα πράγµατα.   

Εάν δεν συµβεί αυτό δεν έχουµε το δικαίωµα να ελπίζουµε. Όπως επισηµαίνει ο André 
Dymas «ελπίδα είναι η ξαναδουλεµένη µνήµη» και η µνήµη αποτελεί προϋπόθεση αλλά και 
αποτέλεσµα πολιτισµού. 
 
 

 «Παρέµβαση Πρωτογενούς Πρόληψης στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση» 
 
Τσιώτρα Σωτηρία, Υπεύθυνη Τµήµατος Πρόληψης Α’ Βάθµιας Εκπαίδευσης ΚΕ.Θ.Ε.Α., 
Κυρίτση Ιωάννα, Υπεύθυνη Τοµέα Πρόληψης ΚΕ.Θ.Ε.Α. 
 
«Το σχολείο είναι ένας χώρος όπου οι µαθητές αριστεύουν ή αποτυγχάνουν, όπου συµβαίνουν αστεία και 
διασκεδαστικά πράγµατα, καθώς κατακτώνται δεξιότητες. Αλλά είναι και ένα µέρος όπου τα άτοµα 
υποχρεούνται να κάθονται υποµονετικά, να ακούν, να περιµένουν, να σηκώνουν το χέρι τους, να στέκονται 
στην ουρά, να ξύνουν µολύβια. Είναι ένας χώρος όπου δηµιουργούνται φίλοι, εχθροί και παρεξηγήσεις …». 

Philip Jackson 
 
Περίληψη 

Το κείµενο αφορά την παρουσίαση διετούς προγράµµατος πρωτογενούς πρόληψης σε 
σχολική κοινότητα της δηµόσιας δηµοτικής εκπαίδευσης που διενεργήθηκε στο πλαίσιο των 
προγραµµάτων Αγωγής Υγείας - ΕΠΕΑΕΚ του ΥΠΕΠΘ. Αναφέρονται τόσο οι αρχές που 
χρειάζεται να διέπουν την παρέµβαση στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση όσο και το πλαίσιο 
εφαρµογής και αξιολόγησής της.  
 
Εισαγωγή 

Το ∆ηµοτικό Σχολείο είναι χώρος ευφορίας, δηµιουργικότητας και χαράς που περιέχει 
ευαισθησία, φροντίδα, νοιάξιµο αλλά και αντιφάσεις. Είναι ένας χώρος πολύ σηµαντικός από τον 
οποίο πολλοί προσδοκούν πολλά. Προσδοκούν να µεταφέρει στα παιδιά γνώσεις, αρχές, να 
διαµορφώσει χαρακτήρες, στάσεις, συµπεριφορές, να συµβάλει ευεργετικά στην κοινωνικοποίησή 
τους. Περιλαµβάνει εκπαιδευτικές διαδικασίες στο γνωστικό επίπεδο, αλλά η δοµή του εµπεριέχει, 
επίσης, ρόλους και κανόνες που διαµορφώνουν τις µελλοντικές σχέσεις των ανθρώπων µε το 
περιβάλλον τους, και οι µαθητές ασκούνται σε τρόπους ή τύπους κοινωνικής οργάνωσης. Το 
σχολείο θεωρείται ο δεύτερος βασικός κοινωνικός θεσµός µετά την οικογένεια που συµβάλλει 
σηµαντικά στη γνωστική, συναισθηµατική και ηθική ανάπτυξη του παιδιού και διευκολύνει τη 
µετάβασή του από το στενό οικογενειακό περιβάλλον σε εκείνο των άλλων κοινωνικών οµάδων, 
των άλλων ενηλίκων και συνοµηλίκων. Το ίδιο ως θεσµός δοκιµάζεται από τις κοινωνικο-



 120  

πολιτισµικές αλλαγές που συµβαίνουν τις τελευταίες δεκαετίες σε όλα τα επίπεδα, τους θεσµούς 
και τα συστήµατα της ζωής µας και καλείται να επανεξετάσει τη λειτουργία του και το ρόλο του.  

Για όλους αυτούς τους λόγους η παρέµβαση πρωτογενούς πρόληψης στη σχολική κοινότητα 
της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης είναι σηµαντικό να αναγνωρίσει την ιδιαιτερότητα του χώρου 
αυτού, τις δυσκολίες του, τα δυνατά του σηµεία και τα λιγότερο δυνατά, να σεβαστεί το χώρο και 
τη δοµή του, τη γνώση και την εµπειρία των ανθρώπων που την απαρτίζουν και να επιδιώξει µε τις 
δράσεις της να ενισχύσει την σχολική κοινότητα στις δοκιµασίες και τις δυσκολίες που περνά στην 
προσπάθειά της να βρει ένα λειτουργικό ρόλο σύµφωνα µε τις σύγχρονες συνθήκες.  
 
Πως το δηµοτικό σχολείο συνδέεται µε την πρόληψη της χρήσης ουσιών; 
 

Επιδηµιολογικές έρευνες δείχνουν ότι οι ηλικίες 10-14 χρονών είναι αυτές κατά τις οποίες 
τα παιδιά πειραµατίζονται και µε τις ουσίες και είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι τα περισσότερα 
προγράµµατα πρωτογενούς πρόληψης για τη µείωση της ζήτησης ουσιών χρειάζεται να 
εφαρµόζονται σε όλο και µικρότερες ηλικίες, εκεί όπου σχηµατίζεται η προσωπικότητα, η στάση, 
οι αρχές, οι αξίες και οι συµπεριφορές των παιδιών και των νέων (Moon, 1998). Στο Ευρωπαϊκό 
Συνέδριο για την Πρόληψη των Ναρκωτικών που πραγµατοποιήθηκε στη Βιέννη στα τέλη του 
1998 φάνηκε ότι οι ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές  στην πρόληψη των ναρκωτικών συµφωνούν 
ότι τα προγράµµατα πρωτογενούς πρόληψης χρειάζεται να είναι συστηµατικά, σταθερά και να 
εφαρµόζονται στα σχολεία ή να συνδέονται µε αυτά. Οι βασικές κατευθύνσεις αφορούν 2 άξονες: 

Είναι περισσότερο αποτελεσµατικά αν εντάσσονται σαν µέρος του ολοκληρωµένου 
εκπαιδευτικού προγράµµατος για την προσωπική & κοινωνική ανάπτυξη και την προαγωγή της 
υγείας 

Είναι σηµαντικό να περιλαµβάνουν όλους όσοι ενδιαφέρονται µέσα στη σχολική κοινότητα 
αλλά και όσους µπορούν να την ενισχύσουν. Η παιδαγωγική κοινότητα είναι ένα σύνθετο σύστηµα 
και για αυτό τα προγράµµατα χρειάζεται να περιλαµβάνουν όλους τους βασικούς συντελεστές στη 
διαδικασία – µαθητές, δάσκαλους, γονείς, αρµόδιους της περιβάλλουσας κοινότητας. 
(Wyvill, 1999; Leger et al,1999, Ghodse, 1998) 

Οι δάσκαλοι έχουν ιδιαίτερη σχέση µε τα παιδιά και διαθέτουν γνώσεις και κατανόηση των 
ιδιαιτέρων αναγκών τους. Μέσα από το ρόλο τους παρατηρούν και αναγνωρίζουν αλλαγές στη 
συµπεριφορά τους, περνούν µηνύµατα και γνώσεις για την υγεία και την ασφάλειά τους, τα 
ενισχύουν να πάρουν πρωτοβουλίες, να δοκιµάσουν τις δυνάµεις τους σε µικρές ευθύνες, να 
αναπτύξουν κριτική σκέψη, να αυξήσουν την αυτο-εκτίµησή τους, ενέργειες, δηλαδή, που 
προάγουν την υγιή τους ανάπτυξη και την πρόληψη. Για όλους αυτούς τους λόγους, το σχολείο και 
οι δάσκαλοι έµµεσα λειτουργούν ως εθελοντές στην πρόληψη χωρίς να υπάρχει βέβαια τις 
περισσότερες φορές θεσπισµένη πολιτική και στρατηγική του σχολείου για το θέµα της πρόληψης 
της χρήσης ουσιών.  
 
Αρχές παρέµβασης στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. 
 

Η αποτελεσµατικότητα της παρέµβασης καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από το σκοπό, τη 
στρατηγική και τους ρόλους που αναλαµβάνονται, αλλά και από τις αρχές και τις αξίες που τη 
διέπουν καθώς και τη σχέση συνεργασίας που δηµιουργεί µε το σύστηµα. Σηµαντικές αρχές για την 
ευόδωση της συνεργασίας είναι :   

Αξιοποίηση της υπάρχουσας δοµής του συστήµατος. Οι ίδιοι γνωρίζουν καλύτερα τις 
δυνατότητες, τις δυσκολίες, τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει το σύστηµά τους. 

Σεβασµός σε όλα τα µέρη που απαρτίζουν το σύστηµα. Η σηµαντική εµπειρία και οι 
γνώσεις των εκπαιδευτικών εµπλουτίζουν την παρέµβαση δίνοντας πολύτιµες πληροφορίες για τον 
καλύτερο σχεδιασµό και την εφαρµογή της. Οι µαθητές χρειάζεται και οι ίδιοι να έχουν λόγο και 
συµµετοχή στο σχεδιασµό. 
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Συνεργασία µεταξύ των µερών που απαρτίζουν τη σχολική κοινότητα και διεύρυνσή της 
στην περιβάλλουσα κοινότητα. 

Έµφαση στο θετικό δυναµικό του συστήµατος αλλά και του κάθε ατόµου. 
Ανοιχτή επικοινωνία σε κάθε στάδιο της παρέµβασης για έκφραση ιδεών και δυσκολιών. 
∆υνατότητα αυτο-οργάνωσης του συστήµατος. 
Ευελιξία. 

 
Ένα Πιλοτικό Πρόγραµµα Παρέµβασης Πρωτογενούς Πρόληψης στην Πρωτοβάθµια 
Εκπαίδευση από τον Τοµέα Πρόληψης του ΚΕ.Θ.Ε.Α. 
 

Το πρώτο στάδιο παρέµβασης του Τοµέα Πρόληψης ΚΕ.Θ.Ε.Α. στην Πρωτοβάθµια 
Εκπαίδευση ξεκίνησε το 1996 στη µεγάλη αστική περιφέρεια του Πειραιά (Κυρίτση, 1997) και 
παρουσιάστηκε στην 3η Πανελλαδική Συνάντηση Φορέων Πρόληψης. Η συνεργασία και η 
αποδοχή της τοπικής κοινότητας και του σχολικού συστήµατος συνέβαλαν ουσιαστικά όχι µόνο 
στο να ευοδωθεί η εκπαίδευση δασκάλων και γονέων από Συλλόγους της περιοχής στην πρόληψη, 
αλλά και στο να αρχίσει το δεύτερο στάδιο µιας ολοκληρωµένης παρέµβασης στο χώρο της 
δηµοτικής εκπαίδευσης. 

Το στάδιο αυτό αφορούσε πρόγραµµα µακροχρόνιας και συστηµατικής συνολικής 
παρέµβασης σε δηµοτικό σχολείο του Πειραιά (28ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καστέλας). Ξεκίνησε όταν ο 
διευθυντής και δάσκαλοι του σχολείου, οι οποίοι συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα του 
πρώτου σταδίου παρέµβασης και είχαν κινητοποιηθεί στο να δράσουν στην πρόληψη και στην 
προαγωγή της υγείας των παιδιών, εξέφρασαν το αίτηµα για πραγµατοποίηση προγράµµατος 
πρωτογενούς πρόληψης στο σχολείο τους.2 

Το πρόγραµµα αφορούσε τόσο την πρόληψη της χρήσης και κατάχρησης ουσιών όσο και 
την πρόληψη άλλων βλαπτικών συµπεριφορών για την ψυχική και σωµατική υγεία των νέων. 
Αποτελούσε µια συνολική προσέγγιση πρόληψης που περιελάµβανε 1) την πληροφόρηση σχετικά 
µε το πρόβληµα της χρήσης και κατάχρησης ουσιών και την αντιµετώπισή του, 2) την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων, 3) τη δηµιουργία εναλλακτικών δράσεων έκφρασης και δηµιουργίας µέσα από τον 
πολιτισµό, τον αθλητισµό, το περιβάλλον, δίνοντας δυνατότητα ανάπτυξης της σωµατικής, 
πνευµατικής, συγκινησιακής και κοινωνικής πλευράς του ανθρώπου, 4) την εκπαίδευση αυτών που 
αποτελούν πρότυπο για το παιδί και επηρεάζουν τις αποφάσεις και τη συµπεριφορά του. 
 
Προφίλ του σχολείου: 

Μελετώντας αρχικά τα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου σχολείου και µε βάση την 
έκθεση του σχολείου, το σχολείο παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά : 

Συνεχή αύξηση του αριθµού των εγγραφών νέων µαθητών  
Καλή υποδοµή και καλό ανθρώπινο δυναµικό 
Μεγάλη συµµετοχή παιδιών οικονοµικών µεταναστών από τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες 
Είχε ένα σηµαντικό ποσοστό παιδιών από µεικτούς γάµους 

 
 
 
 

                                                           
2 Εντάχθηκε σε πρόγραµµα Αγωγής Υγείας του ΥΠΕΠΘ στο πλαίσιο των ΕΠΕΑΕΚ. Υλοποιήθηκε για δύο χρόνια κατά 
τα σχολικά έτη 1997-1998, 1998-1999. Συνεργάτες του Τοµέα  Πρόληψης ΚΕ.Θ.Ε.Α. στην υλοποίησή του ήταν η 
Νοµαρχιακή Επιτροπή Παιδείας και Λαϊκής Επιµόρφωσης της Νοµαρχίας Πειραιά, ο Βρετανικός Εκπαιδευτικός 
Οργανισµός TACADE (The Advisory Council on Alcohol and Drug Education) µε τον οποίο υπάρχει µακρόχρονη 
συνεργασία. Επιστηµονικά Υπεύθυνη του προγράµµατος ήταν η Ιωάννα Κυρίτση, Υπεύθυνη του Τοµέα Πρόληψης 
ΚΕ.Θ.Ε.Α. και στελέχη υλοποίησής του οι Αναστασία Προκοπίου και Σωτηρία Τσιώτρα. Υπεύθυνος για την 
αξιολόγησή του ήταν ο Γεράσιµος Παπαναστασάτος, Υπεύθυνος του Τµήµατος Έρευνας του ΚΕ.Θ.Ε.Α.  
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Σκοπός του προγράµµατος ήταν: 
Η ενδυνάµωση των παιδιών, των γονέων και των δασκάλων για να αντιµετωπίσουν τις 

προκλήσεις της ζωής και τις αλλαγές της δηµιουργώντας και ενισχύοντας συνθήκες που προάγουν 
υγιείς συµπεριφορές και τρόπο ζωής.  

Η ενίσχυση της µεταξύ τους συνεργασίας για την αποτελεσµατικότερη επίλυση 
προβληµάτων και δυσκολιών. 

Η δηµιουργία οµάδων-πυρήνων στο σχολείο οι οποίες θα συµβάλουν στη προώθηση της 
πρόληψης.  

Να βοηθηθεί, δηλαδή, το σχολείο, ώστε να λειτουργήσει ουσιαστικά για την 
κοινωνικοποίηση των µαθητών του σύµφωνα µε τη σύγχρονη πραγµατικότητα και τις σηµερινές 
ανάγκες. 
 
Βήµατα εφαρµογής;  
� Η ανάπτυξη κλίµατος συνεργασίας και αλληλεπίδρασης µε όλη τη σχολική κοινότητα. 
� ∆ηµιουργία πλαισίου εµπιστοσύνης. 
� Πρόγραµµα ευαισθητοποίησης και επιµόρφωσης των δασκάλων. 
� Πρόγραµµα εκπαίδευσης µαθητών ∆’, Ε’ & ΣΤ’ Τάξης στην καλλιέργεια προσωπικών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων. 
� Πρόγραµµα ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης γονέων. 
� Αξιολόγηση 
 
Αναλυτικά: 

Η ανάπτυξη κλίµατος συνεργασίας και αλληλεπίδρασης µε όλη τη σχολική κοινότητα. Οι 
πρώτες συναντήσεις µε τις οµάδες αφορούσαν τη γνωριµία, την ενηµέρωση, την πληροφόρηση και 
την ευαισθητοποίηση των γονέων µέσα από το Σύλλογο Γονέων και των δασκάλων µέσα από το 
Σύλλογο ∆ιδασκόντων του σχολείου για το τι θα γίνει, πώς θα γίνει και γιατί. Παρουσιάστηκαν ο 
σχεδιασµός, οι βασικοί άξονες και οι στόχοι του προγράµµατος και αποτιµήθηκαν σε συνεργασία 
µε τους συµµετέχοντες (δάσκαλοι, µαθητές, γονείς). Επιδίωξη ήταν η αποδοχή του προγράµµατος 
και η εµπλοκή όλων. Ο αρχικός σχεδιασµός αναπροσαρµόστηκε σε κάποια σηµεία σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα αυτής της διεργασίας. 

∆ηµιουργία πλαισίου εµπιστοσύνης µέσα στο οποίο θα εξελιχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία 
και σχέση. Αυτό έγινε µέσα από κοινή συνεργασία για την καλή οργάνωση, συµβόλαιο και αρχές.  
 
Α’ Φάση εφαρµογής του Προγράµµατος (1997-1998) 
 

� Εκπαίδευση των δασκάλων  
Από τη διαδικασία διερεύνησης για το σχεδιασµό ήταν σαφές ότι το σχολείο δεν ήταν 

έτοιµο να προχωρήσει σε εκπαίδευση του συνόλου των δασκάλων του. Έτσι, η συνολική 
εκπαίδευση προγραµµατίστηκε για το τέλος του πρώτου έτους.  

Το πρόγραµµα ξεκίνησε µε τη συνεργασία των δασκάλων των τάξεων που συµµετείχαν. 
Αποσαφηνίστηκαν οι ρόλοι και η µεθοδολογία της παρέµβασης και διαµορφώθηκαν µε τον καθένα 
ξεχωριστά, συµβόλαια συνεργασίας. Το συµβόλαιο αυτό περιελάµβανε τακτικές συναντήσεις, 
συµµετοχή στο σχεδιασµό, έκφραση δυσκολιών και κοινή αντιµετώπιση των προβληµάτων. 

Με την ολοκλήρωση του πρώτου έτους εφαρµογής του προγράµµατος, το σχολείο ήταν 
έτοιµο να προχωρήσει στην εκπαίδευση του συνόλου των δασκάλων του. Όπως αναφέρει ο ∆ρ. 
Βασιλείου «Λόγω της συνεχούς αλληλεξάρτησης των ενοτήτων του συστήµατος, µια µικρή αλλαγή 
που µπορεί να γίνει σε µια οποιαδήποτε ενότητα µεταφέρεται σε ολόκληρο το σύστηµα. Το 
αποτέλεσµα µπορεί να είναι πολλαπλάσιο της αλλαγής που έγινε» (Βασιλείου, 1987). 
Πραγµατοποιήθηκε διήµερο εκπαιδευτικό εργαστήρι σε συνεργασία µε το TACADE στο οποίο 
εκτός από τους 10 δασκάλους του 28ου ∆ηµοτικού Σχολείου συµµετείχαν και 10 δάσκαλοι και 
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διευθυντές από άλλα δηµοτικά σχολεία του Πειραιά, καθώς και τα υποψήφια στελέχη του Κέντρου 
Πρόληψης Πειραιά, υπηρετώντας έτσι το στόχο της δικτύωσης του σχολείου. 
Στόχοι της εκπαίδευσής τους ήταν: 

Η βελτίωση των γνώσεων για το θέµα της εξάρτησης και την αιτιολογία του προβλήµατος. 
Η διερεύνηση της έννοιας πρόληψη και η σύνδεσή της µε το ρόλο του δασκάλου. 
Η εκπαίδευση στην καλλιέργεια προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. 
Η δηµιουργία δικτύων πρόληψης σε συνεργασία µε το Σύλλογο Γονέων, τα κοντινά σχολεία 

και την ευρύτερη κοινότητα. 
Οι γονείς που συµµετείχαν στο παράλληλο πρόγραµµα µαζί µε τα παιδιά τους συνέβαλαν 

σηµαντικά στο εκπαιδευτικό διήµερο για τους δασκάλους του σχολείου τους. Ανέλαβαν την 
οργάνωση και τη φιλοξενία του, ενώ οι δάσκαλοί τους εκπαιδεύονταν στην πρόληψη. Ο στόχος της 
ενεργούς εµπλοκής τους και της υιοθέτησης υποστηρικτικού ρόλου προς τις ενέργειες πρόληψης 
που γίνονταν στο σχολείο τους έγινε πραγµατικότητα, ευοδώνοντας έναν ακόµα στόχο της 
παρέµβασης, αυτόν της υποστήριξης και συνεργασίας σχολείου-οικογένειας. 
 
Εκπαίδευση µαθητών ∆’ & ΣΤ’ Τάξης: 
 

Πραγµατοποιήθηκαν 10 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις (20 εκπαιδευτικές ώρες) και µε 
τα δύο τµήµατα της ∆’ & ΣΤ’ τάξης. Στόχοι ήταν : 

Η καλλιέργεια κλίµατος οµαδικότητας, συνεργασίας και αλληλεγγύης στην τάξη που 
προάγει τη µάθηση και την εξέλιξη του ατόµου. 

Η ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών, ώστε να διαχειρίζονται 
αποτελεσµατικότερα τις δυσκολίες. 

Η προώθηση υγιών στάσεων ζωής και δηµιουργικών προτάσεων αξιοποίησης του 
ελεύθερου χρόνου. 

Οι προσδοκίες των µαθητών, έτσι όπως τις εξέφρασαν κατά την 1η συνάντηση µαζί τους 
όπου έγινε γνωστό το πλαίσιο του προγράµµατος, αφορούσαν : 
για τους µαθητές της ΣΤ’ τάξης  σε θέµατα :  
σχέσεων µε σηµαντικούς ενήλικες, συνοµήλικους, το άλλο φύλο  
αλλαγής, από την παιδική ηλικία στην εφηβεία, από το δηµοτικό στο γυµνάσιο και των 
συναισθηµάτων που την συνοδεύουν (φόβος, αγωνία, αβεβαιότητα) 
για τους µαθητές της ∆’ τάξης σε:  
αντιµετώπιση της πίεσης 
παιχνίδι και δραστηριότητες  
ανάγκη έκφρασης και συζήτησης 
τρόπους προστασίας και συνεργασίας. 

Η θεµατολογία των συναντήσεων, η οποία διαµορφώθηκε και βάσει των προσδοκιών τους, 
περιελάµβανε τους ακόλουθους άξονες: 
Η τάξη ως οµάδα – χτίσιµο οµάδας. 
Το άτοµο ως µοναδικό και διαφορετικό µέσα στην οµάδα. 
∆εξιότητες (αυτο-εκτίµηση, αναγνώριση και έκφραση συναισθηµάτων, επικοινωνία).  
Σχέσεις (φιλία, επίλυση συγκρούσεων, κλπ). 
Μεγάλωµα και Αλλαγή. (TACADE, 1990, 1998) 

Το πρόγραµµα παρακολούθησαν 50 µαθητές της ∆’ τάξης και 43 µαθητές της ΣΤ’ τάξης. 
Συνολικά εκπαιδεύτηκαν 93 µαθητές το πρώτο έτος. 
 
Εκπαίδευση γονέων: 

Το πρώτο έτος, και µετά από τη συνάντηση ενηµέρωσης του συλλόγου γονέων του 
σχολείου σχετικά µε την εφαρµογή προγράµµατος πρόληψης, δηµιουργήθηκαν δύο οµάδες 
µητέρων του σχολείου οι οποίες παρακολούθησαν το πρόγραµµα πρόληψης για γονείς. Η διεθνής 
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εµπειρία έχει δείξει ότι η εκπαίδευση, η εµπλοκή και συµµετοχή των γονέων στην πρόληψη είναι 
σηµαντική, εάν σκοπεύουµε στη µείωση της χρήσης ουσιών και άλλων συµπεριφορών που 
δηµιουργούν δυσλειτουργία. 

Πραγµατοποιήθηκαν 10 συναντήσεις (20 εκπαιδευτικές ώρες) µε την κάθε οµάδα. 
Στόχοι του προγράµµατος ήταν : 

� Η παροχή ενηµέρωσης σχετικά µε τις εξαρτητικές συµπεριφορές, τις εξαρτητικές ουσίες και 
την αιτιολογία της χρήσης ουσιών. 

� Η διερεύνηση της προσωπικής στάσης απέναντι στο θέµα. 
� Η ενηµερότητά τους για το ρόλο τους στην κοινωνικοποίηση των παιδιών στη σηµερινή 

πραγµατικότητα και η σύνδεση του ρόλου τους µε την πρόληψη. 
� Η ενίσχυση του γονεϊκού τους ρόλου. 
� Η ενεργοποίηση και εµπλοκή τους στη σχολική κοινότητα για την ενίσχυση της συνεργασίας 

σχολείου-οικογένειας. 
 

Τα θέµατα που πραγµατεύτηκαν οι οµάδες των γονέων αφορούσαν στους εξής άξονες: 
� Εξάρτηση και αναγνώριση των ψυχοκοινωνικών αιτιών της χρήσης και κατάχρησης ουσιών 
� Πρόληψη και παράγοντες προαγωγής της πρόληψης 
� Η οικογένεια ως χώρος πρόληψης 
� Το σχολείο ως χώρος πρόληψης 
� Επικοινωνία 
 

Για την ενίσχυση των στόχων της πρώτης φάσης αξιοποιήθηκαν τεχνικές δηµιουργίας και 
έκφρασης και το πρόγραµµα έκλεισε µε ένα δηµιουργικό διήµερο στο οποίο συµµετείχαν οι 
µαθητές µε έκθεση των δηµιουργιών τους (αφίσα, ζωγραφική, κατασκευές από άχρηστα υλικά, 
κολάζ, θεατρικές παραστάσεις) µαζί µε τους γονείς τους οι οποίοι παρουσίασαν έκθεση µε τη δική 
τους δουλειά. Το διήµερο αυτό παρακολούθησαν και µαθητές άλλου δηµοτικού σχολείου της 
περιφέρειας του Πειραιά. 
 
Β’ Φάση εφαρµογής του Προγράµµατος (1998-1999) 
 
Εκπαίδευση δασκάλων: 

Ακολουθήθηκε το ίδιο πρόγραµµα στους δασκάλους και στο δεύτερο έτος εφαρµογής. 
 
Εκπαίδευση µαθητών της Ε’ & ΣΤ’ Τάξης: 

Πραγµατοποιήθηκαν 10 εβδοµαδιαίες δίωρες συναντήσεις (20 ώρες) µε τους µαθητές της Ε’ 
τάξης και των δύο τµηµάτων, στις οποίες συµµετείχαν 51 µαθητές που αποτελούσαν τη συνέχεια 
της προηγούµενης χρονιάς. 

Οι στόχοι που προστέθηκαν το έτος αυτό, ήταν: 
� Η κατανόηση, αντιµετώπιση και αξιοποίηση της διαφορετικότητας 
� Η εκπαίδευση στη συνεργασία και τη λειτουργική συµµετοχή στην οµάδα 
� Η εκπαίδευση στην αναγνώριση και έκφραση των συναισθηµάτων αλλά και δηµιουργικής 

διαχείρισης των έντονων συναισθηµάτων. 
Τα θέµατα που πραγµατεύτηκαν οι οµάδες της Ε’ τάξης αφορούσαν στους εξής άξονες: 

� Γνωριµία  εαυτού και γύρω περιβάλλοντος 
� Αντιµετώπιση της διαφορετικότητας 

Στην ΣΤ’ τάξη πραγµατοποιήθηκαν 7 συναντήσεις (14 ώρες) µε τους µαθητές και των δύο 
τµηµάτων που συµµετείχαν για πρώτη φορά στο πρόγραµµα. Συµµετείχαν συνολικά 36 µαθητές. 

Οι στόχοι κινήθηκαν στο πλαίσιο των αρχικών στόχων που είχαν τεθεί για την ΣΤ' τάξη τον 
πρώτο χρόνο υλοποίησης, µε έµφαση στην προετοιµασία των παιδιών για τη διαχείριση της 
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δυσκολίας των αλλαγών που συνεπάγεται η ηλικία τους. Θέµα, το οποίο, από το προηγούµενο έτος 
φάνηκε να είναι το σηµαντικότερο για αυτή την ηλικία. 
 
Εκπαίδευση γονέων: 

Το δεύτερο έτος πραγµατοποιήθηκαν άλλες 10 συναντήσεις (20 ώρες) µε τους ίδιους 
στόχους όπως και στον πρώτο κύκλο και ιδιαίτερη έµφαση στη βελτίωση της σχέσης µεταξύ 
γονέων και παιδιών. Τα θέµατα που πραγµατεύτηκε η οµάδα των γονέων αφορούσαν στους εξής 
άξονες: 
� ∆ιαπολιτισµικές και κοινωνικές αλλαγές 
� Επικοινωνία στην οικογένεια 
� Ανταπόκριση στα προβλήµατα των παιδιών 
� Ενίσχυση της αυτο-εκτίµησης των παιδιών 
� Η οικογένεια και ο ρόλος της στις διαφορετικές εξελικτικές φάσεις του παιδιού και ιδιαίτερα 

στην εφηβεία 
 
Μεθοδολογία Μάθησης: 

Ο Ρ. Ντράϊκωρς στο βιβλίο του «∆ιατηρώντας την ισορροπία στην τάξη» αναφέρει ότι 
«κανείς δεν µαθαίνει τίποτα αν δεν αναλάβει κάποιο ρόλο σχετικό µε τη λειτουργία της µάθησης». 
Σεβόµενοι την προσωπικότητα του παιδιού και της οµάδας διερευνήθηκαν οι ανάγκες τους, 
εντάχθηκαν στη διαµόρφωση του σχεδιασµού και δόθηκε η δυνατότητα µέσα από τις εκπαιδευτικές 
διαδικασίες να πάρουν ευθύνη και ενεργό ρόλο για τη µάθηση και την εξέλιξή τους. 

Επειδή γνωρίζουµε ότι η αλλαγή της συµπεριφοράς δεν γίνεται µόνο µε την απόκτηση 
γνώσεων/ πληροφοριών αλλά µε τη διερεύνηση προσωπικών αξιών και στάσεων και την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων και συµπεριφορών, οι µαθησιακές µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν ήταν το βίωµα, η 
αλληλεπίδραση και η ενεργητική συµµετοχή χρησιµοποιώντας το ψυχοκοινωνικό και συστηµικό 
µοντέλο. 

Η µεθοδολογία µάθησης περιελάµβανε : οµαδική δουλειά (ζευγάρια και µικρές οµάδες) και 
οµαδικό παιχνίδι, παίξιµο ρόλων, παντοµίµα, έκφραση µέσα από τη ζωγραφική, τη µουσική αγωγή 
(µουσικό παιχνίδι, αυτοσχεδιασµό, κίνηση και τραγούδι) και το θέατρο, εµψύχωση, αλληλεπίδραση 
µέσα από το µοίρασµα των ατοµικών συναισθηµάτων και σκέψεων. 
 
Αξιολόγηση 
 
Μέθοδος αξιολόγησης 

Με σκοπό την ανατροφοδότηση, ενίσχυση και εξέλιξη του προγράµµατος κρίθηκε 
απαραίτητη η διαδικασία της αξιολόγησης, η οποία εντάχθηκε από το σχεδιασµό του 
προγράµµατος σε κάθε φάση του, µέσα από ποσοτικές και ποιοτικές µεθόδους. Περιελάµβανε 5 
στάδια: 
� Τη διερεύνηση των στάσεων και συµπεριφορών των µαθητών σε οµάδα στόχου και οµάδα 

ελέγχου 
� Τη διερεύνηση των αναγκών των οµάδων  
� Χρησιµοποιήθηκαν αυτο-χορηγούµενα ερωτηµατολόγια. 
� Την αξιολόγησης της διαδικασίας υλοποίησης 

Έγινε συνεχής και λεπτοµερής καταγραφή των συναντήσεων όλων των οµάδων 
παρέµβασης και απολογισµός των ενεργειών σε κάθε οµάδα. Πραγµατοποιήθηκαν τακτικές 
συναντήσεις ανάµεσα στα στελέχη υλοποίησης του προγράµµατος µε το διευθυντή και τους 
εκπαιδευτικούς των τάξεων του σχολείου στις οποίες εφαρµοζόταν το πρόγραµµα.  

Την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
Εισαγωγή και καθιέρωση αυτοχορηγούµενων ερωτηµατολογίων αξιολόγησης για κάθε 

οµάδα. 
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Την ποιοτική αξιολόγηση µέσω οµαδικά εστιασµένης συνέντευξης στις οµάδες των 
ενηλίκων (δασκάλων και γονέων) 
 
Συνοπτικά συµπεράσµατα από τους συµµετέχοντες 
 
Α. Εκτίµηση γονέων: 

Τα σηµαντικά στοιχεία που προέκυψαν από τα ερωτηµατολόγια που συµπλήρωσαν καθώς 
και από την οµαδικά εστιασµένη συνέντευξη, στην οποία συµµετείχαν οι γονείς, δείχνουν ότι: 

Συνειδητοποίησαν τη σηµασία του ρόλου τους στην πρόληψη και την προετοιµασία των 
παιδιών τους για την αντιµετώπιση των δυσκολιών της ζωής. 

Ενισχύθηκαν στο ρόλο τους. 
Ενισχύθηκαν σε θέµατα επικοινωνίας, αναγνώρισης δυσκολιών, αναγνώρισης 

συναισθηµάτων. 
Ενδεικτικά παρατίθενται κάποιες αναφορές από συµµετέχουσες: 
«Νόµιζα πως θα µάθω τερτίπια για να αποφύγει το παιδί µου τα ναρκωτικά. Έµαθα τι θα πει 

πρόληψη εκ βαθέων. Ξεκινά πριν ακόµα γεννηθεί το παιδί, από τότε που συναντάς το σύντροφό 
σου. Ο καθένας θέλει να ολοκληρωθεί, είχαµε βάλει σε λάθος τις βάσεις της οικογένειας. Η 
ρουτίνα της οικογένειας σε κάνει να ξεχνάς. Η αναζήτηση της οικογένειας µπορεί να βοηθήσει το 
παιδί. Έχω σταµατήσει να ψάχνω τερτίπια και έτοιµες λύσεις που θα µου δώσει ο άλλος, το 
αποτέλεσµα θα φανεί µετά από χρόνια». 

«Κάνοντας παράλληλα το πρόγραµµα τα παιδιά έχουν προσεγγίσει εµάς και εµείς τα παιδιά 
µας, χωρίς πολλές φορές να έχουµε συζητήσει για αυτό» 

«Νοιώθω ευτυχής µητέρα γιατί παρακολούθησα αυτό το πρόγραµµα. Έχω παιδί στην Ε’ 
τάξη και µικρότερο. Ευτυχώς, γιατί τα παιδιά µου είναι µικρά και µπορώ να δουλέψω πιο πολύ 
αυτά που πήρα στην οµάδα. Ξεθάβω αξίες που τις αναθεωρώ και τις ξαναφέρνω στην οικογένειά 
µου». 
 
Β. Εκτίµηση µαθητών:  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που προέκυψαν από την επεξεργασία των ερωτηµατολογίων που 
συµπλήρωσαν τα παιδιά αλλά και από την εξέλιξη της δυναµικής στις τάξεις, φαίνεται ότι οι 
µαθητές βοηθήθηκαν όχι µόνο στα θέµατα που άµεσα επεξεργάστηκαν στις συναντήσεις αλλά και 
σε θέµατα που δουλεύτηκαν έµµεσα, µέσω της µεθοδολογίας, όπως ο αυτο-σεβασµός, η έκφραση 
συναισθηµάτων, η κατανόηση του άλλου, η αλληλεγγύη, η οµαδικότητα, η δηµιουργικότητα. 
 
Γ. Εκτίµηση δασκάλων: 

Από το ερωτηµατολόγιο που συµπλήρωσαν καθώς και από την οµαδικά εστιασµένη 
συνέντευξη στην οποία συµµετείχαν οι δάσκαλοι εκτιµούν ότι: «τα παιδιά ξεπέρασαν δυσκολίες 
τους, συνεργάστηκαν, κατανόησαν ότι οι ανθρώπινες αξίες όπως η αγάπη, η φιλία, η αλληλεγγύη 
είναι απαραίτητες στη ζωή, θωρακίζουν το χαρακτήρα και βοηθούν στην επίλυση και τη θετική 
αντιµετώπιση των προβληµάτων. Τα δειλά παιδιά κατάκτησαν εµπιστοσύνη στον εαυτό τους. 
Έµαθαν για τον εαυτό τους, γνώρισαν τους άλλους συµµαθητές τους καλύτερα, ο καθένας ήταν ένα 
ξεχωριστό άτοµο. Οι συναντήσεις συνέβαλαν στην ωρίµανσή τους». Όσον αφορούσε το κλίµα στην 
τάξη «επικρατεί ένα δηµιουργικό πνεύµα στην τάξη, τα παιδιά νοιώθουν σηµαντικά και χαίρονται». 
 
Συνοπτικά συµπεράσµατα από τους εφαρµοστές του προγράµµατος 
 
Α. Θεµατολογία και Μεθοδολογία: 

Η θεµατολογία έτσι όπως ήταν δοµηµένη κάλυψε τις προσδοκίες των εκπαιδευοµένων και 
έδωσε τη δυνατότητα να δουλεύονται οι δεξιότητες, παράλληλα, µε επιµέρους θέµατα που αφορούν 
την υγεία και το περιβάλλον.  
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Η µεθοδολογία µάθησης βοήθησε τόσο στην ανάπτυξη των γνωστικών λειτουργιών όσο και 
των συγκινησιακών και έδωσε στον εκπαιδευόµενο τη δυνατότητα να αναλάβει µέρος της ευθύνης 
της εκπαίδευσής του. 

Η τάξη λειτούργησε περισσότερο οµαλά, συλλογικά και δηµιουργικά, ενώ ταυτόχρονα, οι 
επιδόσεις των µαθητών στα µαθήµατά τους, ιδιαίτερα δε, των αρχικά "αδυνάτων", βελτιώθηκαν. 
Επιπλέον, δε, το κλίµα αυτό της συνεργασίας, υποστήριξης και δηµιουργικότητας φάνηκε να 
επηρεάζει θετικά ολόκληρη τη σχολική κοινότητα. 
 
Β. Συµµετοχή του δασκάλου: 

Η συµµετοχή του δασκάλου κατά τις συναντήσεις µε τους µαθητές του είναι βοηθητική και 
ουσιαστική.   

Ο δάσκαλος βλέπει και άλλες πλευρές των παιδιών και αποκτά σφαιρικότερη άποψη για το 
καθένα. Αυτό οδηγεί στην ανατροπή των στερεοτύπων µεταξύ καλών και "αδύναµων" µαθητών. 

Συνολικότερα, οι εκτιµήσεις της εφαρµογής του προγράµµατος στο σχολείο ήταν θετικές 
και εµπλούτισαν τόσο την εκπαιδευτική κοινότητα όσο και τα στελέχη πρόληψης του Τοµέα. 
Σηµαντικός παράγοντας για τη θετική έκβαση του προγράµµατος ήταν η διαθεσιµότητα για 
συνεργασία στην προώθηση της πρόληψης όλων των συµµετεχόντων, κυρίως από το 28ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο Πειραιά, τους µαθητές, γονείς, ∆ιευθυντή και δασκάλους αλλά και από το 21ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο Πειραιά, τους µαθητές και το ∆ιευθυντή, για τη σηµαντική βοήθεια ως οµάδα-ελέγχου. 

Τόσο από το συγκεκριµένο πρόγραµµα όσο και από τη γενικότερη εµπειρία µας µε τα 
προγράµµατα πρόληψης στο χώρο του σχολείου, κρίνουµε ότι : 

Είναι σηµαντική η θέσπιση µιας πολιτικής πρόληψης και προαγωγής της υγείας από το 
σχολείο στην οποία να εµπλέκονται όλα τα µέρη που το απαρτίζουν. 

Τα προγράµµατα αγωγής υγείας πρέπει να εξασφαλίζουν την ενεργητική και βιωµατική 
συµµετοχή των εκπαιδευοµένων  η οποία  τοποθετεί στο επίκεντρο της διδασκαλίας τον 
εκπαιδευόµενο και του επιτρέπει να διερευνήσει την προσωπική στάση, αξίες και συµπεριφορά. 

Βασικές προϋποθέσεις για τη λειτουργικότητα των προγραµµάτων πρόληψης είναι η καλή 
επικοινωνία των στόχων του προγράµµατος, οι ξεκάθαροι ρόλοι, η δέσµευση στους 
συµφωνηµένους στόχους και διαδικασίες του προγράµµατος, τόσο του δασκάλου όσο και του 
εκπαιδευτή. 

Το σχολείο, παρά τις επικρίσεις που σήµερα δέχεται, µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό 
ρόλο στην πρόληψη. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να το ακούσουµε, να το σεβαστούµε, να το 
εκτιµήσουµε, να το βοηθήσουµε, ώστε να διατηρήσει τα δυνατά και θετικά του στοιχεία και να 
δουλεύουµε µαζί του µε στόχο την αυτοκατάργησή µας, ώστε να αναλάβει µε αποτελεσµατικότητα 
το ρόλο που του αναλογεί στην πρόληψη της ουσιοεξάρτησης και της προαγωγής της υγείας. 
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(Περίληψη εισήγησης) 
«Η συµβολή της στρατιωτικής θητείας στην πρόληψη  
της χρήσης παράνοµων εξαρτησιογόνων ουσιών» 

 
Ζλατάνος ∆ηµήτρης,  Κοινωνικός Λειτουργός, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής, 
∆άλλα Ιφιγένεια, Εκπαιδευόµενη Κοινωνική Λειτουργός, 
Σπυροπούλου Ε., Ψυχολόγος, 
Αλεκτορίδης Π., Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής 
Συµβουλευτικός Σταθµός του Τµήµατος Αποκατάστασης Εξαρτηµένων Ψ.Ν.Θ. 
 

Η παρούσα µελέτη αναφέρεται σε µία εναλλακτική πρόταση αντιµετώπισης της χρήσης και 
εξάρτησης από παράνοµες εξαρτησιογόνες ουσίες. 

∆είγµα της µελέτης απετέλεσαν οι αρρένες που απευθύνθηκαν στο Συµβουλευτικό Σταθµό 
του Τµήµατος Αποκατάστασης Εξαρτηµένων του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης στη 
χρονική διάρκεια από 01/01/1995 έως 30/06/2000. 

Τα εξαρτηµένα άτοµα που απευθύνθηκαν στην υπηρεσία µας στο προαναφερθέν χρονικό 
διάστηµα είναι 345. 

Από το σύνολο των ατόµων αυτών, ποσοστό 39% δεν έχει εκπληρώσει τη στρατιωτική 
θητεία, έχει πάρει απολυτήριο 15* (ικανός 5) ή έχει πάρει αναβολή ή έχει απολυτήριο 13, 14 λόγω 
χρήσης παράνοµων εξαρτησιογόνων ουσιών.  

Το 61% έχει εκπληρώσει τη στρατιωτική θητεία µε απολυτήριο 11, 12. 
Σηµαντικό εύρυµα στις δύο υποοµάδες του δείγµατος αποτελεί η διαπίστωση ότι στην 

υποοµάδα, όπου έχουν απαλλαγεί ή έχουν αναβολή στρατεύσεως τα άτοµα, η έναρξη της χρήσης 
ηρωίνης εντοπίζεται σε ηλικία κάτω των 18 ετών, ενώ στην δεύτερη υποοµάδα, όπου η θητεία 
εκπληρώνεται, η έναρξη της χρήσης ηρωίνης εντοπίζεται στο διάστηµα από 20 έως 30 ετών, µε 
µέση τιµή περίπου στα 22 έτη. 

Το παραπάνω εύρυµα συµφωνεί µε προκαταρκτικά ευρύµατα (Ζλατάνος ∆. 1995) και 
επιβεβαιώνει την αρχική υπόθεση ότι πιθανόν η χρήση της ηρωίνης να αρχίζει σε ηλικία που 
µπορεί να αποφευχθεί η στρατιωτική θητεία. 

Η πρόταση που πιστεύουµε ότι θα συµβάλει εναλλακτικά στην αντιµετώπιση της χρήσης 
και εξάρτησης από παράνοµες εξαρτησιογόνες ουσίες είναι η δηµιουργία Στρατιωτικής 
Θεραπευτικής Κοινότητας, όπου θα µπορούν να εκπληρώσουν τη στρατιωτική τους θητεία, άτοµα 
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που κάνουν χρήση ουσιών και παράλληλα να έχουν θεραπευτική κάλυψη και αντιµετώπιση. Αυτό 
προϋποθέτει την επανένταξη και διαµόρφωση της σχετικής νοµοθεσίας, όσον αφορά την απαλλαγή 
από τη στρατιωτική θητεία λόγω χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών.  

Επίσης η εναλλακτική αυτή πρόταση καλύπτει και τους τρεις τοµείς πρόληψης στην 
εξάρτηση.  

Λεπτοµέρειες αναφέρονται στη συζήτηση των ευρυµάτων της µελέτης.  
 
 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΙΙ 
 

Β. Θέµα: «Ο ρόλος των Μ.Μ.Ε. – Τέχνη και πολιτισµός 
στην υπηρεσία της πρόληψης» 

 
(Περίληψη εισήγησης) 

«Πολιτιστικές Μεταβολές, Μ.Μ.Ε. και Εξάρτηση» 
 
Αγραφιώτης ∆ηµήτρης,  Καθηγητής Κοινωνιολογίας, ΕΣ∆Υ 
 

Οι σύγχρονες κοινωνίες ή οι τεχνολογικά προηγµένες κοινωνίες έχουν αποκληθεί και 
κοινωνίες της επικινδυνότητας / διακινδύνευσης (risk societies), καθώς στο όνοµά της καινοτοµίας 
(βασισµένη όλο και πιο πολύ στην επιστηµονική γνώση) αναζητούν το νέο, την εξερεύνηση και την 
ανατροπή των συµβάσεων. Καλλιεργείται έτσι, η απαίτηση για ένα µίγµα φαντασίας και 
αποτελεσµατικότητας, ένα µίγµα πρωτοβουλίας και ελέγχου.  

Σ’ αυτή τη µεγάλη διαδικασία, που γίνεται όλο και πιο παγκοσµιοποιηµένα, τα Μ.Μ.Ε. 
τείνουν να διαχειρίζονται το κύριο «καύσιµο» των ψηφιακών κοινωνιών (digital societies): την 
πληροφόρηση. Χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι η πληροφόρηση είναι ο µόνος παράγοντας για τις 
κοινωνικο-πολιτιστικές µεταβολές, ωστόσο η σηµασία του γίνεται όλο και πιο βαρύνουσα, λόγω 
της καθολικότητάς της και της διείσδυσής της σε κάθε έκφραση της ατοµικής και συλλογικής ζωής.  

Τίθεται λοιπόν το ερώτηµα σ’ αυτή τη νέα φάση του σύγχρονου κόσµου, πώς εµφανίζεται 
το ζήτηµα της εξάρτησης; Σε ποιο βαθµό ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου των Μ.Μ.Ε. δε 
δηµιουργεί µία κατάσταση σχεδόν εξαρτησιακή; Είναι δυνατόν να υπάρξει µία διαφορετική 
πρόσληψη των νέων δεικτών πληροφόρησης και τηλεπικοινωνίας και ποια η σηµασία της στις 
προσπάθειες απεξάρτησης;     
 

«Τα ναρκωτικά ανοιχτή κοινωνική πληγή» 
 
Κατσαµά Νέλλη, Β’ Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συντακτών Προϊσταµένη Ρ/ Σ 
Ηρακλείου Ε.Ρ.Α. 
 

Το ζήτηµα που εξετάζουµε εδώ, από τη µια έχει να κάνει µε την πρόληψη, από την άλλη 
αυτό που επιδιώκεται, είναι η πρόληψη µέσα από τα Μ.Μ.Ε., µέσα που πρώτο στόχο έχουν την 
εξάρτηση από αυτά. 

Παράλληλα, αναζητώντας τρόπους προσέγγισης, προβολής, συµµετοχής στην 
ειδησεογραφία που παράγουν, στην ενηµέρωση και την επικοινωνία, φτάνουµε στο σηµείο να 
δαιµονολογούµε αναζητώντας τα ιδεατά και παραγνωρίζοντας τα ρεαλιστικά. Αυτά στα οποία η 
ευθύνη είναι συλλογική. Και µάλιστα προϋπάρχουσα όλων των παραµέτρων εκείνων που 
συγκροτούν την ενηµέρωση και την επικοινωνία. 
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Θα µιλήσω µε µερικά παραδείγµατα που άπτονται µιας ειδησεογραφίας, εδώ στην Κρήτη. 
Αφού ξεκαθαρίσω ότι η πρόληψη δεν είναι είδηση. Τα παραδείγµατα θα βοηθήσουν να καταλάβετε 
τι εννοώ. 

Το πρώτο αφορά στην προσπάθεια εδώ και 2 δεκαετίες στο Ηράκλειο να συσταθεί ένας 
φορέας πρόληψης και απεξάρτησης. Το Ηράκλειο ποτέ στο παρελθόν τουλάχιστον δεν δέχτηκε ως 
κοινωνία ότι έχει και πρέπει να αντιµετωπίσει αυτό το θέµα. Η χρήση στο µεταξύ εξαπλωνόταν. 
Χώροι που θα µπορούσαν να φιλοξενήσουν τις λειτουργίες που προανέφερα, αν κι εξευρίσκοντο, 
ποτέ δεν πέρασαν στην υλοποίηση της πράξης. Όµως ο ∆ήµος, προχώρησε στη λειτουργία ενός 
Πολύκεντρου. Στόχος του να βοηθήσει τη Νέα Γενιά, να βρει άλλες διεξόδους. Το Πολύκεντρο 
λειτούργησε. Και πρόσφατα έκλεισε. Γιατί; Γιατί είχε γίνει στέκι τοξικοµανών. Οι λειτουργίες του 
δεν βοήθησαν στην πρόληψη. Οι προληπτικές παρεµβάσεις που προσπάθησε να φιλοξενήσει 
απέτυχαν. 

Παράδειγµα δεύτερο. Νέα Αλικαρνασσός. ∆ήµος δίπλα σε αυτόν του Ηρακλείου. Ο 
Ο.ΚΑ.ΝΑ. προχώρησε στην επιλογή χώρου για την φιλοξενία ενός χώρου απεξάρτησης. Η 
κοινωνία του ∆ήµου, συγκρότησε επιτροπή αγώνα, για να εµποδιστεί η δηµιουργία του Κέντρου, 
γιατί δεν ήθελαν τα ναρκωτικά στην πόρτα τους. Η περιοχή φιλοξενείται ενίοτε στο αστυνοµικό 
δελτίο από περιστατικά αγοραπωλησίας και χρήσης ναρκωτικών ουσιών. 

Παράδειγµα τρίτο. Στα Χανιά το περασµένο καλοκαίρι, οι χρήστες της πόλης ή ορισµένοι 
από αυτούς πήραν την πρωτοβουλία κινητοποιήθηκαν και εξέθεσαν το πρόβληµά τους. Με 
στοιχεία. Πόσοι νέοι χρήστες το χρόνο, πόσοι θάνατοι, τι ναρκωτικά. Ζήτησαν βοήθεια. Τα Μ.Μ.Ε. 
ανταποκρίθηκαν. Το θέµα προβλήθηκε. Πήρε διαστάσεις. Η τοπική κοινωνία ανταποκρίθηκε. Ο 
Ο.ΚΑ.ΝΑ. επίσης. Βρέθηκε και χώρος- το παλιό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο που πρόσφατα 
µετακόµισε σε νέες εγκαταστάσεις- για φιλοξενία. Οι ίδιοι άνθρωποι που οργανώθηκαν για να 
συµπαρασταθούν, συγκρότησαν επιτροπή αγώνα, κατά της νέας λειτουργίας στη γειτονιά τους. Στο 
µεταξύ παράλληλα µε αυτά τα περιστατικά η ειδησεογραφία καθηµερινά περιλαµβάνει περιστατικά 
όπως τα πρόσφατα µε κατασχεµένες ποσότητες 6 κιλά χασίς, 6,5 γραµµάρια ηρωίνη κ.λπ. 

Αντιλαµβάνεστε τι θέλω να πω. Από τη µια έχουµε την είδηση και από την άλλη αγνοούµε 
ότι πριν το γεγονός γίνει είδηση, κάποιοι εσείς, ή άλλοι, έχουν δηµιουργήσει, έχουν υποστεί το 
γεγονός, είναι τα πρόσωπα που το καθιστούν είδηση. 

Πως αντιµετωπίζουµε την είδηση; Μα ως είδηση. Με τα ερωτήµατα που την συγκροτούν. 
Ποιος, Που, Πότε, Τι, Προς τα πού…Ερωτήµατα που δεν µας απασχολούν ως κοινωνία πριν. Αλλά 
µάλλον ούτε και µετά. Γιατί αν θέταµε τα ερωτήµατα –όλα τα ερωτήµατα – ίσως αρχίσουµε να 
ψηλαφούµε και τις απαντήσεις. Απαντήσεις που µας αφορούν όλους. 

Βέβαια, θα µου πείτε ότι ο τρόπος που προβάλλουν τα γεγονότα τα Μ.Μ.Ε. συντελεί σε 
µεγαλύτερο βαθµό στη διαµόρφωσή τους. Εποµένως, ο ρόλος τους είναι ουσιαστικός, καθώς τα 
µηνύµατα έχουν πολλαπλές σηµασίες και παρενέργειες, επιδρούν διαφορετικά σε διαφορετικά 
άτοµα. Κι αυτό απαιτεί εξαντλητική συνεργασία Μ.Μ.Ε. και φορέων, επιστηµονικά και 
τεκµηριωµένα. Γιατί αν αυτή η ενηµέρωση που παράγουν τα Μ.Μ.Ε. δεν είναι αυτή που θέλουµε, 
τότε πού είναι η άλλη που παράγεται; Ποια είναι η επικοινωνία που επιδιώκουµε κι εξαντλούµε; Αν 
αυτό που προβάλλουν τα Μ.Μ.Ε. είναι η µειοψηφία τότε πού είναι η σιωπηλή πλειοψηφία; 

Ποια η ευθύνη της; Γιατί και η σιωπή είναι στάση, είναι άποψη. Η απουσία επίσης. 
Εποµένως το πρόβληµα πριν αποφανθούµε ότι η κοινωνική κουλτούρα εµποδίζεται, ας 
συλλογιστούµε µήπως εµποδίζεται από µας τους ίδιους έναν έκαστο.  
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(Περίληψη εισήγησης) 
«Ο κρυµµένος θησαυρός της επικοινωνίας: θεωρητικές θέσεις και εφαρµογές» 

 
Κούβελα Λ., Ψυχολόγος,  
Κατάκη Χάρις, Ψυχολόγος 
Εργαστήριο ∆ιερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων  
 

Μία τηλεοπτική εκποµπή, µε τίτλο: «Οικογενειακές Υποθέσεις»     
 

Γνωρίζοντας τα προβλήµατα επικοινωνίας, που αντιµετωπίζουν οι άνθρωποι σήµερα, 
προτείναµε και υλοποιήσαµε µία τηλεοπτική εκποµπή, µε τίτλο: «Οικογενειακές Υποθέσεις». Η 
εκποµπή αυτή σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε, σε συνεργασία µε την εταιρεία τηλεοπτικών 
παραγωγών Studio ΑΤΑ, από συνεργάτες του Εργαστηρίου ∆ιερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων και 
µε επιστηµονικά υπεύθυνη την Χάρις Κατάκη.  

Με την προβολή βιντεοσκοπηµένων σκηνών από τις καθηµερινές καταστάσεις, που ζούµε 
όλοι στα σπίτια µας και τις προσπάθειες, που απαιτούνται, για να γεφυρωθούν οι διαφορές και να 
επιτευχθεί µία ουσιαστική επικοινωνία, επιδίωξή µας ήταν να συµβάλουµε στην αύξηση της 
εσωτερικής συγκρότησης, στην εκµάθηση ενός νέου τρόπου σκέπτεσθαι και στη διάδοσή του.  

Μετά την παρουσίαση του σκεπτικού της εκποµπής και τη σύνδεσή του µε θέµατα 
πρόληψης, θα γίνει προβολή µερικών επεισοδίων και θα ακολουθήσει βιωµατική επεξεργασία 
αυτών. 
 
 

 «Τρόποι να ονειρευτείς έναν άλλο τρόπο ζωής 
Καινοτόµες προσεγγίσεις στην πρόληψη της τοξικοµανίας» 

 
Κατερίνα Μάτσα, ∆ρ. Ψυχιατρικής, Επιστηµονικά Υπεύθυνη Μονάδας Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ 
 
 Άνυδρο το τοπίο της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Το συγκεκριµένο της τηλεοπτικής 
εικόνας, κατακλύζοντας την καθηµερινή ζωή των ανθρώπων, σκοτώνει τη φαντασία, στερώντας 
την ψυχική και πνευµατική ζωή των ανθρώπων από τα ευεργετικά αποτελέσµατα της λειτουργίας 
της.  
 Μέσα σε συνθήκες βαθιάς κρίσης, κοινωνικής, οικονοµικής, πολιτιστικής, οι όροι ζωής των 
ανθρώπων της απρόσωπης µεγαλούπολης κυριαρχούνται από την ακραία εξατοµίκευση, την 
αποξένωση, τη διαρκή µαταίωση, τη στέρηση υλικών και πνευµατικών αγαθών, την πολιτιστική 
φτώχεια, τη διαρκή απαξίωση προτύπων και αξιών.  
 Η καθηµερινή ζωή πνίγεται µέσα στα ασφυκτικά όρια του κάθε είδους κοµφορµισµού, 
βουλιάζοντας στο βάλτο της µικροαστικής ρουτίνας, της µιζέριας, της έλλειψης φαντασίας, της 
απουσίας ανοιχτών οριζόντων.  
 Αυτός ο τρόπος ζωής δηµιουργεί, ιδιαίτερα στα πιο ευάλωτα και ελλειµµατικά άτοµα, όλους 
τους όρους για µια στροφή στις ουσίες. Η διαρκώς αυξανόµενη στις µέρες µας κατανάλωση από 
άτοµα όλο και νεαρότερων ηλικιών  ψυχοτρόπων ουσιών κάθε τύπου δεν εκφράζει τίποτε άλλο από 
µια απελπισµένη και συνάµα αδιέξοδη αναζήτηση οδών διαφυγής, µια προσπάθεια ν’ αποκτήσει 
χρώµα και ενδιαφέρον η µουντή καθηµερινότητα.  
 Γιατί στρέφεται σήµερα ο νέος στα ναρκωτικά και καταλήγει να εξαρτηθεί απ’ αυτά; 
 Το κάνει όχι γιατί πάσχει ο εγκέφαλός του και µάλιστα χρονίως, όπως ισχυρίζονται οι 
βιολογιστές αλλά γιατί θέλει να αισθάνεται διαφορετικός µέσα σε µια κοινωνία, που τον ωθεί στην 
οµοιοµορφία της καθηµερινής ρουτίνας. Στρέφεται στο κοινωνικό περιθώριο, γιατί θέλει να 
ενταχθεί σε µια οµάδα, να έχει το αίσθηµα ότι ανήκει κάπου, όπου µπορεί να γίνει αποδεκτός στη 
διαφορετικότητά του, µια οµάδα που λειτουργεί ως υποκατάστατο ουσιαστικών, κοινωνικών 
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σχέσεων. Παίρνει τα ναρκωτικά για να καλύψει το αίσθηµα της δυστυχίας που τον διακατέχει, την 
έλλειψη πάθους και φαντασίας, την απουσία νοήµατος στη ζωή του, τα εσωτερικά κενά, το διαρκές 
αίσθηµα ανικανοποίητου, µοναξιάς και βασανιστικής ανίας. 

Ναρκώνει τις αισθήσεις του για να προστατευθεί από την τροµακτική πίεση ενός κόσµου, 
που τον βιώνει, από τα τρυφερά του ακόµα χρόνια, ως εχθρικό και απάνθρωπο, ένα κόσµο 
φτώχειας, ανεργίας, µοναξιάς, αδιαφορίας, αποκλεισµού. «Γεµίζει το κεφάλι του» µε κάθε είδους 
ουσίες για να µην βιώνει ως απειλή την παρουσία των άλλων, µε τους οποίους δεν µπορεί να 
επικοινωνήσει. 
 Στα ελλείµµατα της ψυχοκοινωνικής ταυτότητας αυτού του νέου ανθρώπου αντανακλώνται, 
µέσα από πολλαπλές διαµεσοποιήσεις, βαθιά ρήγµατα του κοινωνικού ιστού, οξύτατες κοινωνικές 
αντιφάσεις. 
 Αυτά τα ρήγµατα συνθέτουν το πλαίσιο της ατοµικής ευαλωτότητας σε ψυχολογικό και 
κοινωνικό επίπεδο. Αυτά πυροδοτούν την εσωτερική αγωνία, την ένταση, το άγχος, την 
αβεβαιότητα, την ανασφάλεια, το φόβο, τον πανικό, το αφόρητο αίσθηµα εσωτερικής παγωνιάς. 
 Αυτά γίνονται, σε τελευταία ανάλυση, η πηγή της δυσφορίας του σηµερινού ανθρώπου 
µέσα στον πολιτισµό της παρακµής. Αυτά τον ωθούν στην φυγή, διαµέσου των ουσιών. «Φεύγει» 
πασχίζοντας να βρει κάποιο τρόπο για ν’ αντέξει την αφόρητη γι’ αυτόν πραγµατικότητα, τον εαυτό 
του και τους άλλους µέσα σ’ αυτήν. Θέλει «να ξεφύγει» για να µπορέσει να ζήσει, όχι για να 
πεθάνει, µολονότι προκαλεί διαρκώς, µ’ όλη τη δύναµη της απελπισίας του το θάνατο, σ’ ένα 
διαρκές παιχνίδι ρώσικης ρουλέτας. 
 Απ’ αυτή την άποψη, µια πολιτική πρόληψης, για να είναι ουσιαστική και αποτελεσµατική, 
οφείλει, µεταξύ των άλλων, να οργανώνει, µε πολλούς τρόπους και σε πολλά επίπεδα, την 
παρέµβαση σ’ όλους αυτούς τους παράγοντες πού ενέχονται στη συντήρηση και αναπαραγωγή της 
ρουτίνας και της µιζέριας αυτού του τρόπου ζωής, λειτουργώντας αντιπαραθετικά προς αυτούς.  
 Μια τέτοια παρέµβαση µπορεί να συµβάλει θετικά στη διαµόρφωση µιας άλλης στάσης 
ζωής, λειτουργώντας αποτρεπτικά σε σχέση µε την «επιλογή» της «παραµυθίας» των ουσιών. Οι 
µορφές πού µπορεί να πάρει, ποικίλουν. Εκτείνονται από τη συµµετοχή της οµάδας παρέµβασης 
στα πολιτιστικά δρώµενα της κοινότητας µέχρι την οργάνωση πολιτιστικών δρώµενων, θεατρικών, 
ποιητικών, µουσικών, από την ίδια την οµάδα. Όλες αυτές οι δραστηριότητες αποβλέπουν στο να 
ενθαρρύνουν και να αναπτύξουν τη φαντασιακή δραστηριότητα των ανθρώπων, πού έχει στερέψει 
στην εποχή µας.  
 Η εκπαίδευση της φαντασίας περνά µέσα από µια σχέση απλή, καθαρά συναισθηµατική, µε 
την Τέχνη λέει η M. Kunz.1  
 Το νόηµα της τέχνης βρίσκεται στο ρόλο της να αναπλάσει την πραγµατικότητα µε την 
βοήθεια της φαντασίας, να την κάνει να µιλήσει στον άνθρωπο όσο το δυνατόν πιο βαθιά, δίνοντάς 
του το αίσθηµα µιας υπέρβασης µε αποκαλυπτικό χαρακτήρα, κατά τον Αδάµ Μαυρόπουλο, 
θεραπευτή Τέχνης του 18Ανω. Μέσα από την Τέχνη ο άνθρωπος αποκτά επαφή µε την Ιστορία, 
διευρύνει τους πνευµατικούς του ορίζοντες, κατακτά αξίες και νόηµα ζωής, απαντά σε βαθιά 
κρυµµένα µέσα του ερωτηµατικά, διαπαιδαγωγείται αισθητικά. 
 Η συµµετοχή των ατόµων, άµεσα και έµµεσα, στην καλλιτεχνική δηµιουργία διεγείρει τη 
φαντασία τους, διακινεί το συναίσθηµα, αφήνοντάς το να εκφραστεί ελεύθερα, κινητοποιεί 
εκφραστικές ικανότητες, δηµιουργεί ένα συναισθηµατικό κλίµα πού ευνοεί την ανάπτυξη του 
διαλόγου, ουσιαστικών κοινωνικών σχέσεων, δεσµών συλλογικότητας ανάµεσα στα µέλη της 
κοινότητας. Αυτή η δηµιουργία µπορεί να αντλεί το υλικό της, να εµπνέεται από τοπικές 
πολιτιστικές παραδόσεις ή και από άλλα γενικά πανανθρώπινα θέµατα. Πρέπει να αντιµάχεται τη 
συµβατικότητα, να είναι τολµηρή, ρηξικέλευθη, ως προς το περιεχόµενο και τη µορφή της. 
Ταυτόχρονα, πρέπει να προσελκύει τους ανθρώπους, αποτελώντας η ίδια µια πράξη εγγραφής τους 
στην κουλτούρα, σηµατοδοτώντας ένα νέο τρόπο θεώρησης του κόσµου και των αντιφάσεών του, 
ένα άνοιγµα στον κόσµο.  
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 Η λειτουργία της φαντασίας αποτελεί προστατευτικό παράγοντα της ψυχικής ισορροπίας 
του ατόµου. Συνιστά, κατά τον J. Bergeret 2, ένα τρόπο αποφυγής της σύνθλιψής του από την πίεση 
των εξωτερικών παραγόντων που δρουν πάνω του, επηρεάζοντας, συχνά καταλυτικά, τη ζωή του.  
 Η ανάπτυξη  της φαντασίας κάνει ικανούς τους ανθρώπους να ονειρεύονται έναν άλλο 
τρόπο ζωής, υπερβαίνοντας την καθηµερινότητά τους. Προς αυτή την κατεύθυνση δρα καταλυτικά 
η Τέχνη σ’ όλες τις µορφές της (εικαστικά, θέατρο, χορός, µουσική, φωτογραφία κ.α.).  
 Αυτή η διαδικασία δρα προστατευτικά πάνω στο άτοµο και για ένα επιπλέον λόγο. Γιατί 
δίνει κέφι, χαλαρώνει, µειώνει την ένταση, το άγχος, το stress που τσακίζει σώµατα και ψυχές, 
κάνοντάς τα ευάλωτα και γι’ αυτό επιρρεπή στην εξάρτηση.  
 Μια παρέµβαση ψυχοπαιδαγωγικού, κατά βάση, τύπου πρέπει να είναι καλά δοµηµένη και 
να εντάσσεται στα πλαίσια µιας συνολικής στρατηγικής για την πρόληψη. Πρέπει να σχεδιάζεται 
µε προοπτική µέσα στο χρόνο, να διακρίνεται για την ευρηµατικότητά της, να ευαισθητοποιεί, να 
εµπνέει, να κινητοποιεί. Σ’ αυτή τη διαδικασία πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη οι τοπικές 
ιδιαιτερότητες, η τοπική ιστορία, οι τοπικές πολιτιστικές παραδόσεις, η εσωτερική λειτουργία της 
κοινότητας, οι τοπικοί µειονοτικοί πληθυσµοί, µε τις δικές τους πολιτιστικές παραδόσεις. Η 
αξιοποίηση όλων αυτών των πολιτιστικών στοιχείων, µέσα από την ανάπτυξη διαφόρων 
πρωτοβουλιών, στο επίπεδο της δηµιουργίας, καλλιτεχνικής και άλλης, διαµορφώνει όρους 
επικοινωνίας και µε τον πληθυσµό της κοινότητας, όρους µετάδοσης µηνυµάτων ενάντια στην 
εξάρτηση. Αποτελώντας µια µορφή συλλογικής έκφρασης συντελεί στην εγκαθίδρυση νέου τύπου 
σχέσεων - σχέσεων οικειότητας και εµπιστοσύνης - ανάµεσα στην οµάδα παρέµβασης και τους 
κατοίκους της κοινότητας αλλά και ανάµεσα στους ίδιους τους κατοίκους. 
 Κάνοντας για παράδειγµα θέατρο του δρόµου σε µια κεντρική πλατεία της περιοχής ή 
προβάλλοντας µια προσεκτικά επιλεγµένη κινηµατογραφική ταινία και συζητώντας µετά την 
παράσταση µε τους θεατές - κατοίκους, µπορείς να θέσεις όπως φιλοδοξεί να κάνει η κινητή 
µονάδα πρόληψης του 18 ΑΝΩ - και να αναπτύξεις τον πιο σοβαρό προβληµατισµό πάνω σε 
ζητήµατα που δεν αφορούν κατ’ ανάγκη τα ναρκωτικά, αλλά ενέχονται στην εγκατάσταση της 
εξάρτησης, ως τρόπου ζωής. Ή, σε άλλη περίπτωση, οργανώνοντας µια µουσική εκδήλωση από 
κοινού µε διάφορες µουσικές οµάδες της περιοχής και επιλέγοντας το είδος της µουσικής µε βάση 
την τοπική κουλτούρα και τις ιδιαιτερότητές της µπορείς να εγκαθιδρύσεις ισχυρούς δεσµούς µε 
την κοινότητα. 
 Η οµάδα παρέµβασης µπορεί και πρέπει να δρα σε συνεργασία µε τοπικές κοινωνικές 
οµάδες (µετανάστες, άνεργοι, άστεγοι, ψυχασθενείς κ.α.), σχολεία και φορείς (πολιτιστικούς, 
πολιτικούς, κοινωνικούς, αθλητικούς και άλλους) και να βρίσκεται σε ανοιχτό διάλογο µε όλους. 
Μ’ αυτό τον τρόπο όλη αυτή η δραστηριότητα θα µπει στη ζωή της κοινότητας, αποτελώντας 
ζωντανό στοιχείο της. 
 «Η δηµιουργική δραστηριότητα αντιµάχεται τον τρόπο ψυχικής λειτουργίας 
τοξικοεξαρτητικού τύπου. Κάθε τι που αναπτύσσει τη δηµιουργικότητα ευνοεί την επιτυχή 
ενσωµάτωση της θεµελιώδους βίας, ενισχύει τις φαντασιακές ικανότητες, οδηγεί σε µια 
προοδευτική ανακάλυψη της ατοµικής αυθεντικότητας του υποκειµένου, των πραγµατικών 
αναγκών και επιθυµιών του και το οδηγεί σε αιτήµατα σχέσεων θετικών και ικανοποιήσιµων»3 . 
 Απ’ αυτή την άποψη, η πρόληψη αυτού του τύπου, που αποβλέπει στην εκπαίδευση της 
φαντασίας των ανθρώπων, µέσα από την ενεργοποίησή τους µε τη διαµεσολάβηση της Τέχνης, 
αποτελεί η ίδια µια διαδικασία κοινωνικοποιητική, που ριζώνει µέσα στους όρους ζωής των 
ανθρώπων και την ιστορία τους4. Συνιστά µια µορφή αντίστασης σ’ αυτή την καλλιεργούµενη 
παθητικότητα που χαρακτηρίζει τον τρόπο της ζωής της πλειοψηφίας των νέων. Πίσω απ’ την 
ανάγκη των ουσιών βρίσκονται ελλείµµατα στη διαδικασία κοινωνικοποίησής τους, που προκαλούν 
θεµελιακά ελλείµµατα στον ψυχισµό τους. Γιατί οι άνθρωποι σήµερα ζουν παγιδευµένοι στη 
σφαίρα του ιδιωτικού, δέσµιοι της κυρίαρχης ιδεολογίας του ατοµικισµού, µέσα σ’ ένα κόσµο 
χωρίς θεό, χωρίς µύθους, χωρίς ψυχή. Η µόνη οµαδική δραστηριότητα που µπορεί να γνωρίζουν 
είναι τα οµαδικά σπορ. Οι µόνες ανάγκες  που καλλιεργήθηκαν ήταν νέο - ανάγκες,  καταναλωτικές 
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ανάγκες, που είναι τεχνητές, γιατί δεν πηγάζουν απ’ την ολότητα των κοινωνικών σχέσεων, απ’ το 
υλικό σώµα της ανθρώπινης κουλτούρας και γι’ αυτό δεν µεταβολίζονται ψυχικά.  
 Μ’ αυτήν την έννοια όλες αυτές οι καλλιτεχνικού τύπου δραστηριότητες που συλλογικά 
αναπτύσσονται στα πλαίσια των πολιτιστικών δρώµενων, που οργανώνονται στην κοινότητα µε 
πρωτοβουλία και ευθύνη της οµάδας παρέµβασης έχουν, πέραν των άλλων, και αυτόν τον 
κοινωνικοποιητικό χαρακτήρα, παρέχοντας στους νέους της περιοχής στοιχεία τα οποία µπορούν 
να συµβάλουν θετικά στην σύνθεση της πολιτιστικής και της κοινωνικής τους ταυτότητας. 
 Ιδιαίτερα η πολιτιστική ταυτότητα του ατόµου, ως ψυχολογική διάσταση αναπτύσσεται σ΄ 
όλη τη διάρκεια της ζωής του µέσα από την αλληλεπίδραση µε την οµάδα του και αυτής µε άλλες 
πολιτιστικές οµάδες.  
 Αποκτούν, λοιπόν, ιδιαίτερη σηµασία σήµερα, που οι όροι ζωής των ανθρώπων κάνουν 
ελλειµµατική τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης των νέων, καταδικάζοντάς τους στην 
µοναχικότητα, την οδύνη, το διαρκές αίσθηµα ανικανοποίητου, την παθητικότητα, τις εξαρτητικές 
συµπεριφορές. 
 Φυσικά όλα αυτά πρέπει να λειτουργούν συµπληρωµατικά προς το σύνολο των 
παρεµβάσεων που πρέπει να οργανωθούν στον τοµέα της πρόληψης - παρεµβάσεις στη σχολική 
κοινότητα στα πλαίσια της αγωγής υγείας, σεµινάρια, οµάδες γονέων, υπηρεσίες συµβουλευτικού 
χαρακτήρα, αρθρογραφία στον τοπικό Τύπο, ραδιοφωνικές εκποµπές, οργάνωση αθλητικών και 
άλλων δραστηριοτήτων. 
 Η ιδιαιτερότητα µιας καινοτόµου πολιτικής πρόληψης βρίσκεται στο ότι ωθεί τους 
ανθρώπους να ξεφύγουν από τη ρουτίνα της καθηµερινότητας, ν’ αντισταθούν στην ισοπέδωση, να 
ονειρευτούν έναν άλλο τρόπο ζωής, ν’ αλλάξουν τη στάση τους απέναντι στα πράγµατα, ν’ 
αναζητήσουν την αλήθεια και την οµορφιά της ζωής, που µόνο η Τέχνη µπορεί να αποκαλύψει. 
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Με τον τίτλο της εισήγησής µου «Τηλεόραση και ναρκωτικά: το ζήτηµα της εξάρτησης», 
τίθεται το πρόβληµα της συγκρότησης εννοιών όπως «εξάρτηση» και «ελευθερία». Θα πρέπει 
συνεπώς να επισηµανθεί ότι, τόσο η ρητορική περί των ναρκωτικών, όσο και η ρητορική γύρω από 
την τηλεόραση, αναφέρονται όχι µόνο στην κοινωνία, αλλά κυρίως στην πολιτική.  

Η τηλεόραση, τα ναρκωτικά, ορίζονται από συµβάσεις ή κανόνες και εντάσσονται σ’ ένα 
θεσµικό πλαίσιο που καθορίζεται από πολιτικές εξελίξεις. Τούτο σηµαίνει ότι αφενός οι «πρακτικές 
λόγου» (ο ηθικός, ο πολιτικός, ο ιατρικός, ο παιδαγωγικός λόγος) αναδεικνύουν το αντικείµενο 
(ναρκωτικά, τηλεόραση), υποβασταζόµενες από ένα δίκτυο «µη διαλογικών πρακτικών» (πολιτικοί 
θεσµοί), αφετέρου ότι το ίδιο το αντικείµενο (ναρκωτικά, τηλεόραση) ασκεί ένα είδος πολιτικής 
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αποφεύγοντας ή επιδιώκοντας ένα συγκεκριµένο σύστηµα εννοιακού σχηµατισµού. Αν εξετάσουµε 
περισσότερο το θέµα, πέραν της διαπλοκής που ταλανίζει σήµερα τα κανάλια ως συγκεκριµένης 
σχέσης συναλλαγής µεταξύ οικονοµικών και πολιτικών συµφερόντων, υπάρχει και η διαπλοκή των 
εννοιών µε τις αξίες (η αξία ως νοηµατική κατηγορία δεν αναφέρεται µόνο σε οικονοµικές 
παραµέτρους αλλά αποτελεί προϋπόθεση της πολιτικής). Έτσι, για παράδειγµα γύρω από το αξιακό 
δίπολο «εξάρτηση – ελευθερία», αναπτύσσονται τα επιχειρήµατα των δύο κυρίαρχων λόγων για τα 
ναρκωτικά που προβάλλονται κατά διαστήµατα από τα τηλεοπτικά κανάλια και οδηγούν σε 
αντιθετικά ηθικοπολιτικά συµπεράσµατα.  

Εξηγώ αµέσως τι θέλω να πω. Από τη µια αναπτύσσεται ένας λόγος φιλελεύθερος, ο οποίος 
ζητεί την απελευθέρωση του σώµατος από την κοινωνική καταπίεση µέσω των «τεχνητών 
παραδείσων», υπερασπίζεται το δικαίωµα του καθενός να χρησιµοποιεί την επιθυµία του όπως 
αυτός ορίζει και επιδιώκει την αποποινικοποίηση της χρήσης των ναρκωτικών ουσιών. Από την 
άλλη, διαµορφώνεται ένας λόγος κατασταλτικός ο οποίος, απαγορεύοντας τα ναρκωτικά, 
προστατεύει την κοινωνία από τη διάλυση του κοινωνικού ιστού, την ανευθυνότητα, τον 
ανορθολογισµό, την αρρώστια, τη µη παραγωγικότητα. Ο µεν, µαχόµενος κατά της τοξικοµανίας, 
υπερασπίζεται το σώµα και τη φυσική παθολογία του, ο δε, υπερασπιζόµενος τις τεχνητές ουσίες, 
µάχεται κατά του καταναγκασµού και της φυσικής βίας. Και τα δύο συστήµατα λόγου 
παραγνωρίζουν ότι κατ’ ουσίαν δεν υπάρχει αντίθεση φύσης και πολιτισµού, δηλαδή από τη µια 
µεριά ένα σώµα φυσικό και από την άλλη µια τεχνητή ουσία που προστίθεται σ’ αυτό ως ξένο 
σώµα. Ο Freud  το επιβεβαιώνει: η «φύση» υπάρχει ως ελιγµός πέραν της φυσικότητας. Το τεχνητό 
λοιπόν, το πολιτισµικό, το κατασκευασµένο ναρκωτικό αντιστοιχεί σε µια φυσική ροπή: ο καθένας 
έχει το ναρκωτικό του. Το αλκοόλ, η νικοτίνη, η καφεΐνη ή η τηλεόραση δεν προκαλούν λιγότερο 
κακό απ’ το απαγορευµένο «αφύσικο» ναρκωτικό. Εντέλει «επιλέγουµε τα δηλητήριά µας 
βασιζόµενοι στην παράδοση και όχι στη φαρµακολογία. Το κοινωνικό καθεστώς καθορίζει ποια 
φάρµακα θα γίνουν δεκτά και µέχρι ποίου σηµείου θα αποδοθούν ηθικές ιδιότητες στις χηµικές 
ουσίες». 

Υπάρχει ένας ναρκωτισµός στην τηλεόραση όπως ένας σεξισµός ή ορθοδοξισµός, δηλαδή η 
παραγωγή µιας ιδεολογίας γύρω από τα ναρκωτικά που αποκοιµίζει τους τηλεθεατές απευθυνόµενη 
στη φυσική ανάγκη ύπνου µετά από µια κοπιώδη ηµέρα στην οποία ο τηλεθεατής οφείλει να 
λειτουργήσει ως εξάρτηµα του συστήµατος, πελάτης των Μ.Μ.Ε., αγοραστής της µάρκας των 
τσιγάρων, θεριακλής του καφέ. Η ιδεολογία αυτή διαµορφώνεται πάνω στο παλιό δίπολο «δεξιά ή 
αριστερή άποψη» υπό τη µορφή των δύο προαναφερθέντων λόγων, του λεγόµενου φιλελεύθερου 
και του λεγόµενου κατασταλτικού. Και οι δύο, δικαιολογούν τις αξιολογήσεις, οι οποίες 
διαπλέκονται µε την παράθεση των επιχειρηµάτων: στην τάξη του φιλελεύθερου λόγου δεν 
αναπαράγεται το παιχνίδι των πραγµατικών εξαρτήσεων αφού η µαύρη αγορά καταστέλλεται, το 
τραπεζικό σύστηµα, η αστυνοµία και η πολιτική παύουν να µολύνονται από το ξέπλυµα βρώµικου 
χρήµατος, µειώνονται τα θύµατα από ηρωίνη καθώς και ο κίνδυνος της εξάπλωσης του AIDS, 
περιορίζονται οι φυλακισµένοι, αποµυθοποιείται το περιθώριο, µειώνεται το έγκληµα κλπ. Από την 
άλλη µεριά, η καταστολή εµποδίζει τη µαζική αύξηση της κατανάλωσης αφού το υποκατάστατο 
ενθαρρύνει τη χρήση και ο κατασταλτικός λόγος απαιτεί αυστηρές ποινές για τους χρήστες και 
διατείνεται ότι η αποτοξίνωση στις φυλακές και τα ιδρύµατα είναι καλύτερη από την ελεγχόµενη 
δόση. Συνήθως σ’ αυτή την αντιπαράθεση εξαντλείται το θέµα. Αλλά όµως, από εκεί ακριβώς, 
αρχίζει το θέµα. Στην υπερβολή του, διατυπώνεται από τον Artaud: «έχω την απροκάλυπτη 
πρόθεση να εξαντλήσω το θέµα, για να µας παρατήσουνε ήσυχους, µια και καλή, µε τους 
αποκαλούµενους κινδύνους των ναρκωτικών. Η άποψή µου είναι ενδόµυχα αντικοινωνική. ∆εν 
υπάρχει παρά µόνο ένας λόγος να κατηγορούµε το όπιο. Είναι ο κίνδυνος πως η χρήση του µπορεί 
να προκαλέσει το σύνολο της κοινωνίας. Όµως αυτός ο κίνδυνος είναι ψεύτικος. Γεννιόµαστε 
διεφθαρµένοι στο σώµα και την ψυχή, είµαστε κληρονοµικά απροσάρµοστοι. Αφαιρέστε το όπιο, 
δεν αφαιρείτε την ανάγκη του εγκλήµατος, τους καρκίνους του σώµατος και της ψυχής, τη ροπή 
προς την απελπισία, την υπάρχουσα ηλιθιότητα, την κληρονοµική σύφιλη, τον εύκολο εκφυλισµό 
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των ενστίκτων, δεν εµποδίζετε την ύπαρξη ψυχών που προορίζονται για το δηλητήριο, όποιο κι αν 
είναι αυτό, δηλητήριο της µορφίνης, δηλητήριο του διαβάσµατος, δηλητήριο της αποµόνωσης, 
δηλητήριο του αυνανισµού, δηλητήριο της επαναλαµβανόµενης συνουσίας, δηλητήριο της 
ριζωµένης στην ψυχή αδυναµίας, δηλητήριο του αλκοόλ, δηλητήριο του καπνού, δηλητήριο της 
αντικοινωνικότητας. Υπάρχουν ψυχές ανίατες και χαµένες για την υπόλοιπη κοινωνία. Αφαιρέστε 
τους ένα µέσο τρέλας, θα εφεύρουν δέκα χιλιάδες άλλα. Θα δηµιουργήσουν µέσα πιο λεπτά, πιο 
εξαγριωµένα, µέσα απόλυτα απελπισµένα. Η ίδια η φύση είναι αντικοινωνική µέσα στην ψυχή, δεν 
είναι παρά µ’ ένα σφετερισµό της εξουσίας που το οργανωµένο κοινωνικό σώµα αντιδρά ενάντια 
στη φυσική κλίση της ανθρωπότητας». 

Η τοξικοµανία αποκοινωνικοποιεί. Σ’ αυτή, καταδικάζεται µια ηδονή αντικοινωνική, 
µοναχική και µιασµατική για το σύνολο. Αλλά µήπως η τηλεόραση κοινωνικοποιεί; Η τηλεόραση 
εισάγει στον πιο ιδιωτικό χώρο, το παγκόσµιο. Ο τηλεθεατής αποµονώνεται µε αυτό, κλείνεται στο 
σπίτι του, επιστρέφει στον επαρχιακό εθνικισµό του ή στο θρησκευτικό φονταµενταλισµό του, στον 
πιο ακραίο συντηρητισµό του, µένει µόνος µε το ναρκωτικό του δελτίου των οκτώ. Οι δρόµοι του 
ναρκοµανούς και του τηλεθεατή αποτελούν τα διασταυρωµένα µονοπάτια: η πολιτισµική 
απεδαφοποίηση του ενός, τον «πισωγυρνά» στην πρωτόγονη κατάσταση στην οποία περιέρχεται ο 
άλλος προκειµένου να ξεφύγει απ’ την οργανωµένη εµπειρία. Τι τους καταµαρτυρούν; Εξάρτηση 
και εξάρτηση από αναληθείς εµπειρίες. Το ζήτηµα όµως της εξάρτησης των τοξικοµανών 
συνδέεται µε την τεχνολογία. Συνδέεται δηλαδή µε τις τεχνικοοικονοµικές µεταλλαγές της αγοράς, 
των µεταφορών, της διεθνούς επικοινωνίας, καθώς και µε την τεχνική δυνατότητα του χρήστη να 
αναπαράγει µόνος του την πράξη. Κι εδώ, στο θέµα της εξάρτησης, προστίθεται το θέµα της 
ποσότητας που καθιστά την τοξικοµανία φαινόµενο νεωτερικό (αυξάνεται ο αριθµός των ατόµων 
που µπορούν εύκολα να επαναλάβουν την πράξη τους).  

Ποσοτικά αντιµετωπίζει και η τηλεόραση τους χρήστες: αν υπάρξουν οµαδικοί θάνατοι 
γίνονται είδηση. Αλλά και η εξάρτηση του τηλεθεατή συναρτάται µε την ποσότητα των 
πληροφοριών, τις πλεονάζουσες εικόνες. Η αέναη επανάληψη του ίδιου, οδηγεί στο σηµείο ο 
τηλεθεατής να αισθάνεται τυφλός χωρίς το µάτι της κάµερας: κάπως έτσι αρχίζει ο εθισµός. Ο 
τηλεθεατής δε στέκει κριτικά απέναντι στις εικόνες αλλά τις κοιτάζει σαν να µην είναι εικόνες, τις 
εµπιστεύεται όπως τα µάτια του. Αυτό τον οδηγεί στον κόσµο του οµοιώµατος κατά τον ίδιο τρόπο 
που ο τοξικοµανής οδηγείται στον τεχνητό του παράδεισο. Ουσιαστικά τα οµοιώµατα εικόνων, η 
χειραγώγηση της πληροφορίας, ακυρώνουν τα συµβάντα που είναι εξίσου κόλαση όσο η 
«Ζούγκλα» και το «Μπράβο», µε αποτέλεσµα η αντίδραση του τηλεθεατή απέναντί τους να αποκτά 
τελετουργικό χαρακτήρα.  

Τι σηµαίνει µια τελετουργική αντίδραση απέναντι στην κατανάλωση εικόνων; Η 
πραγµατικότητα των ναρκωτικών, όπως και κάθε πραγµατικότητα, περιέχεται στην εικόνα, όµως 
έχει διολισθήσει στο µαγικό σύµπαν των συµβόλων της εικόνας. Τα ψυχαγωγικά δελτία ειδήσεων 
µας κάνουν όλους να δρούµε στο συµβολικό επίπεδο, αλά Μαριέτη, µας προγραµµατίζουν για 
τελετουργική δράση: οι εικόνες φορτίζονται µε τις µυστικές δυνάµεις του καλού και του κακού µε 
τη διαφορά ότι επειδή δεν έχουµε τίποτα να θυσιάσουµε στο σατανά, προβαίνουµε σε µια 
αυτοθυσία της όποιας κριτικής ικµάδας µας έχει µείνει. Αν και γνωρίζουµε, επειδή διαθέτουµε 
κριτική συνείδηση, ότι το ζήτηµα δεν είναι η σύγκρουση καλού – κακού και πως υπάρχουν 
συγκεκριµένες αιτίες γι’ αυτή την κατάσταση, προτιµάµε να ξεχνάµε όλες αυτές τις αιτίες 
προκειµένου να διαµορφώνουµε άποψη για το κάθε τι, να καταναλώνουµε τις εικόνες καπνίζοντας. 
Η παρεπόµενη διερώτηση για τις οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτικές συνθήκες της τοξικοµανίας, 
την ανεργία, την αστυνοµία, την κατάσταση των ποινικών κωδίκων και της ιατρικής περίθαλψης, 
την οργάνωση των οικονοµικών δικτύων της αγοράς, εθνικών ή διεθνών, την εκπαίδευση, τέλος 
την ουσία της ίδιας της δηµοκρατίας, φαίνεται τότε περιττή.  

Συµπερασµατικά, η τηλεόραση µοιάζει µε τα ναρκωτικά διότι κατασκευάζει το υπερ-
πραγµατικό. Ως όχηµα φυγής από την καθηµερινότητα αλλάζει την αντίληψή µας επειδή όπως όλα 
τα ναρκωτικά αφορά τις ταχύτητες και τις µετατροπές τους. Το µη αντιληπτό γίνεται αντιληπτό 
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µέσα από την εκποµπή επιταχυνόµενων ή επιβραδυνόµενων φωτεινών µορίων ακολουθώντας ένα 
χρόνο τηλεοπτικό, δηλαδή ένα χρόνο που δεν µας ανήκει, όπως δεν µας ανήκει ο χρόνος επιρροής 
του ναρκωτικού, καθώς και ο καταναγκασµός της επανάληψής του. Το ταξίδι που υπόσχονται αυτά 
τα ταχύτατα µέσα είναι ένα ταξίδι «επί τόπου». Τις περισσότερες φορές αφήνει τον ταξιδιώτη του 
στον τόπο.                                    
 
 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙV 
 

Α. Θέµα: «Εκπαίδευση» 
 

«Προσέλκυση – Εκπαίδευση Εθελοντών στην Πρωτογενή Πρόληψη» 
 
Ουρανία Αλεξοπούλου, Κοινωνική Λειτουργός, Καθηγήτρια Εφαρµογών Τ.Ε.Ι. Πάτρας, 
Εθελόντρια στην Κίνηση “ΠΡΟΤΑΣΗ” 
 

Καληµέρα σας και από µένα και θα ήθελα να διευκρινήσω ότι σε αυτό το τραπέζι 
συµµετέχω ως παλιό εθελοντικό στέλεχος της “ΠΡΟΤΑΣΗΣ” Κίνησης για έναν άλλο τρόπο ζωής 
και όσα σύντοµα θα σας παρουσιάσω αποτελούν και προσωπικές µου εµπειρίες. 
 Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ευχαρτιστήσω θερµά τις κυρίες Γιώτα Γεωργοπούλου και 
Μαρία Κλουκινιώτη, συντονίστριες των οµάδων νέων µελών, για τις πληροφορίες που µου 
διέθεσαν από το υλικό που είχαν δουλέψει. 
 Προκειµένου να προσεγγίσω τον εθελοντισµό, όπως τον βιώνω ως εθελόντρια στην 
“ΠΡΟΤΑΣΗ” θα αναφερθώ στον ορισµό που µας δίνει ο Π. Μπιτζαράνης (1987) και έχει ως εξής: 
«Ο εθελοντισµός είναι µια πράξη πολιτική, µε την έννοια της αυτόβουλης και χωρίς υλική 
αντιπαροχή συµµετοχή» του πολίτη στα κοινά για την αντιµετώπιση εκτάκτων, παροδικών ή και 
µόνιµων αναγκών της κοινωνικής ζωής. 
 Ο εθελοντισµός στη σηµερινή του µορφή έχει τον χαρακτήρα της συµµετοχής σε 
εθελοντικούς φορείς, οµάδες πρωτοβουλίας και οµάδες αυτοβοήθειας. Γίνεται πράξη πολιτική µε 
την έννοια της συµµετοχής στα κοινά του ενεργού πολίτη. Η ιδεολογική ταύτιση του εθελοντισµού 
µε τις αρχές της φιλανθρωπίας δεν φαίνεται να επαρκεί πλέον. 

Αναµφισβήτητα η εθελοντική εργασία δεν είναι µια εύκολη υπόθεση. Οτιδήποτε έχει σχέση 
µε την βοήθεια στον άνθρωπο απαιτεί ξεχωριστή φροντίδα, ιδιαίτερες γνώσεις και αυξηµένο 
αίσθηµα ευθύνης, ώστε να αποβεί ωφέλιµη και σ’  αυτόν που βοηθά και σ’  αυτόν που βοηθιέται. 
 Η “ΠΡΟΤΑΣΗ” ξεκίνησε από εθελοντές και στηρίζεται στον εθελοντισµό για να αναπτύξει 
την πρωτογενή πρόληψη που στοχεύει στην διαµόρφωση στάσεων και συµπεριφορών που 
διευκολύνουν την θετική λειτουργία ατόµων και οµάδων για µια ζωή µε ποιότητα. 

Η εθελοντική λοιπόν συµµετοχή των ατόµων στην πρόληψη είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
επιτυχίας κάθε προσπάθειας. Για τον λόγο αυτό στην “ΠΡΟΤΑΣΗ” λειτουργεί µόνιµο πρόγραµµα 
προσέλκυσης εθελοντών µε σκοπό: την ενηµέρωση,  ευαισθητοποίηση, ενεργοποίηση, δέσµευση, 
εκπαίδευση και αξιοποίηση εθελοντών. Ο εθελοντισµός όµως, προκειµένου να επιτύχει ορατές και 
αποτελεσµατικές αλλαγές χρειάζεται εκπαίδευση των εθελοντών. Ας δούµε σύντοµα πως γίνεται η 
σχετική εκπαίδευση. 
 Στην “ΠΡΟΤΑΣΗ” η οµάδα αποτελεί την βασική µονάδα εκπαίδευσης, της διερεύνησης 
των αναγκών των µελών, της ανεύρεσης τρόπου εκπαίδευσης (όπως σεµινάρια, ηµερίδες, τεχνικές 
επικοινωνίας) αλλά κυρίως της βιωµατικής µάθησης (της εκπαίδευσης µέσα από την πράξη). Η ίδια 
η λειτουργία της οµάδας αποτελεί ανεξάντλητη πηγή εκπαίδευσης µέσα από τους διάφορους 
ρόλους που αναλαµβάνουν τα µέλη (ως µέλος, συντονιστής, µέλος του ∆.Σ., εργαζόµενος). Το 
µέλος εκπαιδεύεται και εκπαιδεύει, πράττει, αξιολογεί, διορθώνει. Αυτή η διεργασία προχωρά και 
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υπάρχει µια συνεχής αλληλεπίδραση και εξέλιξη των διαφόρων επιπέδων – Μέλη οµάδων –
Συντονιστές – Εργαζόµενοι – ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  
 Θα ήθελα σ’ αυτό το σηµείο να διευκρινήσω τι σηµαίνει η αναφορά µου στους 
εργαζόµενους – εθελοντές. Είναι για την “ΠΡΟΤΑΣΗ” µια καινοτόµος πρωτοβουλία και 
προωθηµένη θα έλεγα πράξη. Εδώ λοιπόν ο εθελοντισµός δεν περιορίζεται µόνο σ’ αυτούς που δεν 
έχουν εργασιακή σχέση και προσφέρουν τον ελεύθερο χρόνο τους αλλά και σε αυτούς που 
εργάζονται στο χώρο της πρόληψης. Για τους εργαζόµενους σηµαίνει επιλογή αυτής της εργασίας, 
αποδοχή των διεργασιών αλλαγής που λειτουργούν σε κάθε εθελοντική πράξη. 
 Ιδεολογικά ο εθελοντισµός ταυτίζεται µε την ευρύτερη άποψη ότι δεν µπορείς να δουλέψεις 
αποτελεσµατικά, να αλλάξει στάσεις, συµπεριφορές και τρόπο ζωής αν και ο ίδιος βιωµατικά δεν 
βρίσκεσαι σε διαδικασίες αλλαγής. Αν δεν είσαι διατεθειµένος να µπεις σε αυτήν την διαδικασία. 
Φροντίζουµε λοιπόν οι εργαζόµενοι να προέρχονται από ικανούς και δραστήριους εθελοντές. Θα 
επανέλθω στην προσέλκυση και εκπαίδευση των νέων µελών µε συντοµία, που ίσως διαφύγουν 
σηµαντικά ζητήµατα τα οποία µπορούµε να εξετάσουµε στην συζήτηση.   
 Ακολουθείται µεθοδολογία βασισµένη σε θεωρητικά µοντέλα που στην πρακτική εφαρµογή 
περιλαµβάνουν τα εξής στάδια:  
Α. Στάδιο προκαταρκτικό 
Β. Στάδιο ένταξης 
Γ. Στάδιο εξέλιξης 
 
� Στο προκαταρτικό στάδιο ακολουθούνται οι εξής κινήσεις: 

• Πρόσκληση 
• Έκφραση ενδιαφέροντος 
• Επιβεβαίωση ενδιαφέροντος 
• ∆έσµευση συµµετοχής σε οµάδα νέων µελών 
• Συµµετοχή σε οµάδα νέων µελών 

 
� Στο στάδιο ένταξης: 

• Ένταξη σε οµάδα 
• ∆έσµευση 
• Εκπαίδευση 
• Αξιοποίηση 

 
� Στο στάδιο εξέλιξης: 

• Στέλεχος – εθελοντής χωρίς εργασιακή δέσµευση 
• Στέλεχος – εθελοντής µε εργασιακή δέσµευση 

 
Η “ΠΡΟΤΑΣΗ” είναι ένας φορέας που διαθέτει ευελιξία στην δοµή και λειτουργία του. 

Είναι ανοιχτός σε νέες ιδέες και δεν καταλαµβάνεται από φόβο να πειραµατίζεται σε νέες 
εκπαιδευτικές διαδικασίες και να επαναπροσδιορίζει σκοπούς και στόχους προκειµένου να 
προχωρήσει το έργο. Η προσέλκυση λοιπόν και η εκπαίδευση νέων εθελοντών ακολουθεί την 
παραπάνω ευέλικτη κίνηση. Η δε λειτουργία της οµάδας ακολουθεί τους νόµους εξέλιξης της 
κοινωνικής πραγµατικότητας. Αναφέρω ακόµη πως και σήµερα υπάρχουν σοβαροί 
προβληµατισµοί για το θέµα προσέλκυσης και εκπαίδευσης των νέων µελών.  Θα επιχειρήσω να 
παρουσιάσω συνοπτικά την προσέλκυση νέων µελών κατά τις τελευταίες περιόδους. 
 Το 1997 – 1998 ξεκίνησε η λειτουργία ενός 3ωρου προγράµµατος για άτοµα που είχαν 
εκδηλώσει ενδιαφέρον να γίνουν µέλη της Κίνησης. Σκοπός αυτών των συναντήσεων ήταν η 
ενηµέρωση για την φιλοσοφία της “ΠΡΟΤΑΣΗΣ” και την δράση της. Αµέσως ή κατά την διάρκεια 
της χρονιάς έµπαιναν στις οµάδες που τους ενδιέφεραν.  
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Το 1998 – 1999 υλοποιήθηκαν τρία σεµινάρια νέων µελών και εκπαιδεύτηκαν συνολικά 50 
άνθρωποι. Με την λήξη του σεµιναρίου (διάρκειας 20 ωρών) όσα µέλη ήθελαν επέλεξαν να 
συµµετάσχουν σε οµάδες της “ΠΡΟΤΑΣΗΣ” και οι υπόλοιποι απετέλεσαν οµάδα νέων µελών µε 
την επωνυµία “ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ”. Η οµάδα αυτή σχεδίασε και υλοποίησε παρεµβάσεις πρόληψης 
στο κοινό της Πάτρας. Την επόµενη χρονιά ο καθένας από αυτούς επέλεξε οµάδα της 
“ΠΡΟΤΑΣΗΣ” για να συµµετάσχει ως µέλος.  

Το 1999 – 2000 υλοποιήθηκε σεµινάριο µε σκοπό την πρώτη εκπαίδευση των νέων 
εθελοντών. Στη συνέχεια δηµιουργήθηκε οµάδα µε στόχο τον σχεδιασµό και την υλοποίηση µιας 
δράσης πρόληψης στην τοπική κοινότητα. Είχε σκοπό την ενηµέρωση του κοινού της Πάτρας για 
την “ΠΡΟΤΑΣΗ” και την δράση στον τοµέα της πρόληψης µέσα από την δράση των εθελοντών. 
Επιµέρους στόχοι ήσαν το δέσιµο της οµάδας µέσα από µια κοινή εµπειρία και η εµπλοκή όλων 
των εθελοντών της Κίνησης. 

Τα µέλη αυτής της οµάδας ενσωµατώθηκαν σε οµάδες της “ΠΡΟΤΑΣΗΣ”. ∆υσκολίες 
προκύπτουν κατά την υλοποίηση των διαφόρων σταδίων και απαιτούν χειρισµούς που βασίζονται 
σε αρχές όπως σεβασµός στην διαφορετικότητα, αναγνώριση της αυτονοµίας του µέλους αλλά 
µέσα από την αλληλοεξάρτηση, ισόρροπη ανάπτυξη εθελοντισµού και εργαζοµένων στελεχών, 
κ.λπ. Σηµαντικό ρόλο στην λειτουργία της οµάδας έχουν οι συντονιστές που είναι εκπαιδευµένα 
στελέχη της “ΠΡΟΤΑΣΗΣ”. ∆ιαθέτουν δεξιότητες και ικανότητες στο να στηρίζουν, ενθαρρύνουν 
και κατευθύνουν τα µέλη της οµάδας στην πραγµατοποίηση των στόχων της. Κυρίως 
χαρακτηρίζονται για την αποδεκτική τους στάση και τον σεβασµό της διαφορετικότητας των 
µελών. 

Θα τελειώσω µε κάποιες σκέψεις που προέρχονται και από την προσωπική µου εµπειρία. 
Κίνητρο και εκφρασµένη επιδίωξη πολλών εθελοντών στην “ΠΡΟΤΑΣΗ” είναι η προσωπική 
ανάπτυξη. Μέσον για να επιτύχει το κάθε µέλος την προσωπική του ανάπτυξη αποτελεί:   
Α.   Η υγιής επικοινωνία δηλαδή ο εµπλουτισµός της επικοινωνίας µε την αναγνώριση και έκραση 
συναισθηµάτων, θετικών ή αρνητικών. Συµφωνώ µάλιστα µε τον καθηγητή Κανακάκη ο οποίος 
υποστηρίζει πως “µια επικοινωνία µε συναισθήµατα είναι µια πλούσια επικοινωνία” και  
Β.    Η οριοθετηµένη συµπεριφορά, να µπορεί δηλαδή το µέλος να λέει ναί ή όχι, τι µπορεί να κάνει 
και τι δεν µπορεί χωρίς φόβο και ενοχές. 
 Κλείνοντας αυτήν την εισήγηση θα ήθελα να επισηµάνω ότι αν ένας από τους σκοπούς του 
φορέα είναι η προσωπική ανάπτυξη των εθελοντών και το να προσεγγίσουµε την ισορροπία του 
δίνω και παίρνω, έχοντας συνείδηση ότι προσπαθούµε για έναν άλλο τρόπο ζωής, τότε θα 
µπορούµε να µιλάµε για ανιδιοτελή αγάπη και προσφορά προς τους άλλους, ταυτισµένοι απόλυτα 
µε το ΟΡΑΜΑ που εµπνέει ∆ΡΑΣΗ και κατά συνέπεια ΑΛΛΑΓΗ. 

 
 

«Οργάνωση ∆ικτύου Πρόληψης από Πυρήνες Εθελοντών 
 σε Νοµαρχιακό επίπεδο Αχαΐας» 

 
Βασιλική Αθανασοπούλου, Ψυχολόγος, Στέλεχος Πρόληψης Κέντρου Πρόληψης των 
Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Αχαΐας 
 

Βασιζόµενοι στην εµπειρία της «ΠΡΟΤΑΣΗΣ» στην αξιοποίηση και δικτύωση εθελοντών 
στην πρόληψη, επιχειρήσαµε τα δύο τελευταία χρόνια να αναπτύξουµε ένα τέτοιο δίκτυο 
εθελοντών σε Νοµαρχιακό Επίπεδο µετά τη σύσταση του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτησιογόνων 
Ουσιών Ν. Αχαΐας και τη συµµετοχή των περιφερειακών δήµων σε αυτό. 
 Αυτό το εγχείρηµα διαπνέεται από µια βασική αρχή της πρόληψης ότι δηλαδή τα 
προγράµµατα πρόληψης για να έχουν προοπτική θα πρέπει να αποτελούν υπόθεση της τοπικής 
κοινωνίας, η οποία µέσα από διαδικασίες εκπαίδευσης (community education) να αποκτήσει τα 
εφόδια να σχεδιάζει και να υλοποιεί προγράµµατα που θα προωθούν αξίες, στάσεις και 
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συµπεριφορές, οι οποίες βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της. Η πρόληψη µε άλλα 
λόγια δεν είναι ανεξάρτητη από τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της κοινότητας, µέσα στην οποία 
αναπτύσσεται. Τα προγράµµατα πρόληψης και οι ανάγκες της κοινότητας πρέπει να βρίσκονται σε 
διαδικασίες συνεξέλιξης. 
 Εκείνοι λοιπόν που γνωρίζουν καλύτερα αυτές τις ανάγκες, είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι, που 
ζουν καθηµερινά στους κόλπους της. Η εµπλοκή ευαισθητοποιηµένων πολιτών σε δραστηριότητες 
πρόληψης θεωρούµε ότι µπορεί να συµβάλει στην κινητοποίηση του κάθε δήµου, µε στόχο την 
προαγωγή της πρωτογενούς πρόληψης και αναζήτηση µιας άλλης ποιότητας ζωής στην Κοινότητα.  
Βασικός στόχος αυτού του προγράµµατος είναι να εκπαιδεύσει εθελοντές – πολίτες της τοπικής 
κοινωνίας στον σχεδιασµό και υλοποίηση δράσεων πρόληψης, προκειµένου να αναλάβουν στη 
συνέχεια οι ίδιοι την ευθύνη της ανάπτυξης της πρόληψης στην περιοχή τους, µε τη στήριξη και 
την εποπτεία από το Κέντρο Πρόληψης. Το Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Τοπικών Πυρήνων 
Πρόληψης διακρίνεται σε δύο στάδια:  
 
ΣΤΑ∆ΙΟ Α. 
 
Το πρώτο στάδιο περιλαµβάνει: 
α) Ενηµέρωση – Ευαισθητοποίηση των ∆ήµων που συµµετέχουν στο Κέντρο Πρόληψης για τη   
    δυνατότητα υλοποίησης ενός τέτοιου προγράµµατος – Σύσταση τοπικού πυρήνα εθελοντών. 
β) Σεµινάριο Εκπαίδευσης. 
 
Η εκπαίδευση γίνεται σε δύο κύκλους: 
Στόχος του Α’ Σεµιναριακού Κύκλου (διάρκεια 50 ώρες) είναι να οριστεί το θεωρητικό πλαίσιο 
στο οποίο εντάσσονται τα προγράµµατα πρόληψης. 
 
Επιµέρους στόχοι: 
� Πολυεπίπεδη πληροφόρηση για το πρόβληµα της χρήσης – κατάχρησης – εξάρτησης από 

νόµιµες και παράνοµες εξαρτησιογόνες ουσίες 
� Ανάλυση αιτιών εξάρτησης 
� Εξοικείωση µε την φιλοσοφία της Πρόληψης / Εθελοντισµού / Κοινωνικής ∆ικτύωσης 
� Γνώση προγραµµάτων πρόληψης  
� Εκπαίδευση σε τεχνικές ευαισθητοποίησης της κοινότητας 
� ∆έσιµο οµάδας 
 
Περιεχόµενο:  
� Γνωριµία οµάδας – Συµβόλαιο 
� Εξαρτησιογόνες ουσίες – Αίτια εξάρτησης 
� Φιλοσοφία πρόληψης 
� Επικοινωνία – ∆ιαπροσωπικές σχέσεις 
� Ο ρόλος της οικογένειας στην πρόληψη 
� Προγράµµατα πρόληψης της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ» - Εθελοντισµός – Κοινωνική ∆ικτύωση 
� Μέθοδος Project 
� Υλοποίηση δραστηριότητας πρόληψης (πρακτική) 
� Αξιολόγηση - Προοπτική 
 
Μεθοδολογία:  
� Θεωρητική προσέγγιση 
� Βιωµατική εκπαίδευση 
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Στόχος του Β’ Σεµιναριακού Κύκλου (διάρκεια 150 ώρες) είναι η εκπαίδευση στο σχεδιασµό – 
υλοποίηση και αξιολόγηση δράσεων πρόληψης 
 
Επιµέρους στόχοι: 
� Λειτουργία πυρήνα ως οµάδα 
� Απόκτηση γνώσεων στο σχεδιασµό, εφαρµογή και αξιολόγηση δράσεων πρόληψης 
� Εµβάθυνση στο εθελοντισµό και στις τεχνικές ευαισθητοποίησης και προσέλκυσης εθελοντών 
 

Το περιεχόµενο του Β’ Σεµιναριακού Κύκλου καθορίζεται κατά κύριο λόγο από τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες της κάθε οµάδας. Βασικές ενότητες του κύκλου αυτού αφορούν στον τρόπο 
σχεδιασµού, υλοποίησης, αξιολόγησης ενός προγράµµατος πρόληψης που η οµάδα έχει επιλέξει, 
ενώ η µεθοδολογία είναι κοινή µε αυτή του α’ κύκλου. Στην παρουσίαση αυτών των ενοτήτων 
αξιοποιούνται εθελοντές  των οµάδων της «ΠΡΟΤΑΣΗΣ» µε εµπειρία στα παραπάνω θέµατα.    
 Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί εδώ, ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων συναντήσεων του 
α΄ κύκλου και από την αρχή του β’, η οµάδα αρχίζει να αποκτά βαθµιαία αυτονοµία από το Κέντρο 
Πρόληψης, επιλέγοντας συντονιστές που προέρχονται από τα µέλη της οµάδας, ενώ παράλληλα 
συνεχίζεται η εκπαίδευση και παρέχεται εποπτεία από το Κέντρο, ανάλογα µε την δραστηριότητα 
που η κάθε οµάδα επιθυµεί να υλοποιήσει. Κατά τη διάρκεια των δύο κύκλων εκπαίδευσης, γίνεται 
ενδιάµεση και τελική ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση. 
 
ΣΤΑ∆ΙΟ Β 
 
Στόχοι: 
α) Η στήριξη και εποπτεία στην λειτουργία προγραµµάτων πρόληψης από τους τοπικούς πυρήνες. 
β) Συντονισµός και κοινή πολιτική πρόληψης σε επίπεδο Ν. Αχαΐας. 
 Στο στάδιο αυτό αυξάνεται η αυτονοµία των πυρήνων από το Κέντρο Πρόληψης. Η κάθε 
οµάδα έχει επιλέξει, εκπαιδευτεί και έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιεί δραστηριότητες πρόληψης µε 
βάση τις δυνατότητες των µελών της και τις ανάγκες της κάθε τοπικής κοινωνίας. Όσον αφορά στο 
β’ στόχο αυτού του σταδίου, έργο της οµάδας είναι ο εµπλουτισµός της από νέους εθελοντές. οι 
οποίοι µε τη σειρά τους θα εµπλακούν σε διαδικασίες εκπαίδευσης. Στην εκπαίδευσή τους βασικό 
ρόλο έχει τώρα η ήδη εκπαιδευµένη οµάδα εθελοντών, µε την παράλληλη στήριξη από το Κέντρο 
Πρόληψης.  
 Στηριζόµενοι στο παράδειγµα της «ΠΡΟΤΑΣΗΣ», όραµά µας είναι η διάχυση της 
πρόληψης στην κοινότητα από τους ίδιους τους πολίτες της, η οποία θα µπορούσε να οδηγήσει 
στην σύσταση εθελοντικών οργανώσεων, µε στόχο την προαγωγή της πρόληψης σε εκείνες τις 
τοπικές κοινωνίες όπου οι συνθήκες έχουν ωριµάσει για ένα τέτοιο εγχείρηµα. Σαν επόµενο στάδιο 
αυτής της διεργασίας βλέπουµε την ίδρυση οµοσπονδίας εθελοντικών οργανώσεων σε επίπεδο 
Νοµού Αχαΐας, όπου το Κέντρο Πρόληψης και η «ΠΡΟΤΑΣΗ» θα έχουν ρόλο συντονιστικό και 
εποπτικό. 
 Αυτό το πλαίσιο λειτουργίας συµβάλλει τόσο στην εξασφάλιση της συνέχειας της ύπαρξης 
του Κέντρου Πρόληψης, όσο και στη διατήρηση της φιλοσοφίας του. Με άλλα λόγια, ο κάθε 
πυρήνας εθελοντών µπορεί πλέον ο ίδιος να διεκδικήσει την συνέχιση της συµµετοχής του ∆ήµου 
στο Κέντρο, αν θεωρεί ότι αυτή η συνεργασία προωθεί την ανάπτυξη της πρόληψης στην τοπική 
κοινωνία. Κάτι τέτοιο έχει ήδη γίνει µε τον ∆ήµο Αιγίου. Παράλληλα, µε αυτόν τον τρόπο µπορεί 
να διασφαλιστεί ότι το Κέντρο Πρόληψης δεν θα µετατραπεί σε µια γραφειοκρατική υπηρεσία 
παροχής υπηρεσιών πρόληψης, αλλά θα λειτουργεί σαν φορέας εκπαίδευσης – στήριξης – 
διευκόλυνσης κοινωνικών οµάδων που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν µε 
στόχο την κοινοτική ανάπτυξη. Με τον όρο κοινοτική ανάπτυξη εννοούµε µια σχεδιασµένη αλλαγή 
σε κοινοτικό επίπεδο που αποβλέπει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του τοπικού 
πληθυσµού και µπορεί να υποβοηθείται από ένα φορέα αλλαγής µε τέτοιο τρόπο, ώστε να 
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επιτευχθεί η µέγιστη συµµετοχή των κατοίκων τόσο στον προσδιορισµό του περιεχοµένου, όσο και 
στη διαδικασία υλοποίησής του.  
 Το παραπάνω πρόγραµµα υλοποιείται µε επιτυχία σε 3 ∆ήµους του Νοµού µας. Οι δήµοι 
Ακράτας και Αιγίου βρίσκονται στο Στάδιο Β, ο ∆ήµος Μεσσάτιδος στο Στάδιο Α, ενώ η 
προσπάθεια που ξεκίνησε στο ∆ήµο Βραχναίικων δεν είχε τα επιθυµητά αποτελέσµατα, δεδοµένου 
ότι δεν συµπληρώθηκε ικανοποιητικός αριθµός εθελοντών για την έναρξη σεµιναρίου εκπαίδευσης. 
Στόχος µας είναι να υλοποιήσουµε το πρόγραµµα αυτό και σε άλλους ∆ήµους, οι οποίοι 
συµµετέχουν στο Κέντρο Πρόληψης.   
 Αξιολογώντας την µέχρι τώρα εµπειρία µας, θεωρούµε χρήσιµο να επισηµάνουµε 
συγκεκριµένους παράγοντες που διευκολύνουν την εξέλιξη µιας τέτοιας προσπάθειας: 
� Παρουσία δραστήριων ∆ηµοτικών Συµβούλων σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που να 

έχουν  τη διάθεση να ευαισθητοποιηθούν και να αφιερώσουν χρόνο να εκπαιδευτούν σε θέµατα 
πρόληψης. 

� Η µελέτη της δυναµικής της τοπικής κοινωνίας πριν την έναρξη του προγράµµατος. 
∆ιαπιστώσαµε π.χ. ότι εκείνοι οι ∆ήµοι στους οποίους προϋπάρχουν συλλογικές 
δραστηριότητες είναι πιο έτοιµοι να ξεκινήσουν µια τέτοια προσπάθεια. 

� Όσον αφορά στη σύνθεση της οµάδας, αυτή θα πρέπει να αντανακλά όσο το δυνατόν 
περισσότερο τη σύνθεση της τοπικής κοινωνίας. Η συµµετοχή στην ίδια οµάδα µελών µε 
διαφορετικές θέσεις και ρόλους στην τοπική κοινωνία δίνει εξαρχής το µήνυµα ότι πρόληψη 
και συνεργασία αναπτύσσονται παράλληλα. Επίσης, θεωρούµε ότι ο minimum αριθµός µελών, 
για να ξεκινήσει ένα τέτοιο πρόγραµµα, πρέπει να είναι τα 20 άτοµα, δεδοµένης της εκ νέου 
δέσµευσης της οµάδας σε κάθε στάδιο. 

� Όσον αφορά στο περιεχόµενο της εκπαίδευσης, η εµπειρία µας έδειξε ότι θα πρέπει να υπάρχει 
όσο το δυνατόν πιο ισοµερής καταµερισµός θεωρητικής – βιωµατικής εκπαίδευσης και 
δράσεων πρόληψης. Στο ∆ήµο Μεσσάτιδος π.χ. προχωρήσαµε στην παράλληλη ανάπτυξη 
εκπαίδευσης και δράσης, γιατί φάνηκε ότι η πολύωρη εκπαίδευση σε θέµατα πρόληψης είναι 
πιθανό να αποπροσανατολίσει την οµάδα και προς το στόχο που είναι η υλοποίηση 
δραστηριοτήτων πρόληψης, το εύρος και το βάθος των οποίων είναι διαφορετικό για κάθε 
οµάδα. 

� Εκπαίδευση της κοινότητας θα πρέπει να σηµαίνει και επανεκπαίδευση των στελεχών 
πρόληψης. Η Επιστηµονική δηλαδή Οµάδα που υλοποιεί το πρόγραµµα θα πρέπει να είναι 
ανοιχτή και διαθέσιµη να επανεκπαιδευτεί από τον κάθε τοπικό πυρήνα και να προχωρά σε 
αναπροσαρµογή στοιχείων του προγράµµατος, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ο ρόλος 
άλλωστε των στελεχών πρόληψης δεν είναι να επιβάλλουν την άποψή τους για το τι είναι 
πρόληψη, ως  πιο «ειδικοί», αλλά να διευκολύνουν – στηρίξουν – εµψυχώσουν την κάθε οµάδα, 
τον κάθε πολίτη, που ενδιαφέρεται να βρει το δικό του ρόλο στην πρόληψη.        

Καταλήγοντας, θα θέλαµε να επισηµάνουµε ότι η προσέλκυση – εκπαίδευση – αξιοποίηση 
εθελοντών στην πρωτογενή πρόληψη είναι µία σύνθετη διαδικασία η οποία, πέρα από γνώση και 
εµπειρία, προϋποθέτει πίστη στο όραµα µιας κοινωνίας πολιτών, µιας κοινωνίας δρώντων 
υποκειµένων, γιατί πρόληψη σηµαίνει αλλαγή, που αρχίζει από τη διάθεση δικής µου αλλαγής, 
ανάληψη της δικής µου ευθύνης για τα όσα συµβαίνουν γύρω µας. 
 
 

(Περίληψη εισήγησης) 
«Εκπαίδευση Στελεχών Πρόληψης: µια Συστηµική Προσέγγιση» 

 
Γουρνάς Γεώργιος, ∆ιδάκτωρ Ψυχιατρικής – Επιστηµονικός συνεργάτης Α.Κ.Μ.Α. – Αν. 
∆ιευθυντής Ν.Ν.Θ.Α. Σωτηρία, 
Τοδούλου Μίνα, ∆ιδάκτωρ Ψυχολογίας – Συνεργάτης Α.Κ.Μ.Α. 
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Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται στην ευαισθητοποίηση στελεχών πρόληψης των Κέντρων 
Πρόληψης τεσσάρων ∆ήµων της Αθήνας, στα πλαίσια του Προγράµµατος Ο.ΚΑ.ΝΑ. – Α.Κ.Μ.Α., 
«Εκπαιδεύοντας τον Άνθρωπο του 2000 – Πολυεπίπεδη και Πολυεστιακή Ευαισθητοποίηση της 
Κοινότητας».  

Παρουσιάζεται η εφαρµογή της Συστηµικής Προσέγγισης, όπως αναπτύχθηκε στα πλαίσια 
λειτουργίας του Α.Κ.Μ.Α., στη βιωµατική εκπαίδευση των στελεχών πρόληψης, µε στόχο: α) την 
ενδυνάµωση του ρόλου των κέντρων, β) την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των στελεχών πρόληψης 
και γ) τις µεταξύ τους συνεργασίας. 

Ο βασικός σχεδιασµός του προγράµµατος περιελάµβανε τις ακόλουθες ενέργειες:  
1. Ευαισθητοποίηση σε βασικές αρχές του Συστηµικού Σκέπτεσθαι, µε στόχο την αναγνώριση των 

διεργασιών στα ανθρώπινα συστήµατα και την προσωπική διαφοροποίηση των Στελεχών.   
2. Εποπτεία Πλαισίων, για την επεξεργασία θεµάτων, που απορρέουν από τη δηµιουργία των 

Κέντρων, την εσωτερική τους λειτουργία και τη συνεργασία τους µε την Κοινότητα. 
3. Εποπτεία Έργου, µε στόχο τη στήριξη στο σχεδιασµό και στη διεκπεραίωση των 

δραστηριοτήτων των Κέντρων Πρόληψης, παράλληλα µε την Ανάπτυξη Τρόπων 
Ενεργοποίησης Υποστηρικτικού ∆ικτύου, µέσα στην Κοινότητα. 

Τέλος, παρουσιάζεται περαιτέρω προβληµατισµός – προτάσεις, για τη συνέχιση του 
Προγράµµατος, µε τη µεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων των δυνατοτήτων της ίδιας της 
Κοινότητας των Κέντρων Πρόληψης.  
 
 

 «Εκπαίδευση Στελεχών Πρόληψης: 
µακρόχρονα και βραχύχρονα πολυεπίπεδα προγράµµατα εκπαίδευσης» 

 
Κυρίτση Ιωάννα, Υπεύθυνη Τοµέα Πρόληψης ΚΕ.Θ.Ε.Α.3 
Τσιµπουκλή Άννα, PhD., Υπεύθυνη Τµήµατος Εκπαίδευσης ΚΕ.Θ.Ε.Α.4 
 
Περίληψη: 

Η εκπαίδευση των στελεχών στον τοµέα της αντιµετώπισης της τοξικοεξάρτησης αποτελεί 
ένα από τα σηµαντικότερα θέµατα που απασχολούν τις ευρωπαϊκές χώρες (Pantoja, 1998) και τη 
χώρα µας από τα µέσα της δεκαετίας του 1980. Τα πρώτα αιτήµατα για εκπαίδευση στελεχών 
πρόληψης, που στη συνέχεια θα δηµιουργούσαν αντίστοιχες δοµές στην κοινότητα από την οποία 
προέρχονταν, εµφανίστηκαν στα µέσα της δεκαετίας του 1980, ενώ ήδη στα µέσα του 1990 
αυξήθηκαν δραµατικά. Το πρώτο όµως ζήτηµα που προέκυψε από τα αιτήµατα των 
ενδιαφεροµένων ήταν ότι η εκπαίδευση θα έπρεπε να είναι πολύ-επίπεδη, ώστε να 
αντιµετωπισθούν οι ανάγκες των στελεχών σε θεωρητικό επίπεδο, στο επίπεδο της απόκτησης 
πρακτικής εµπειρίας αλλά και στο επίπεδο της διερεύνησης των αναγκών της τοπικής κοινότητας. 
Παράλληλα, φάνηκε από νωρίς ότι ένα στέλεχος πρόληψης θα πρέπει να συνδυάζει ένα σύνολο 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων, µε αφετηρία την ικανότητα επικοινωνίας µε τον πληθυσµό στόχο και 
κατάληξη την ικανότητα σχεδιασµού και υλοποίησης δράσεων σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. 
Η εισήγηση θα επικεντρωθεί στα θέµατα που αφορούν στη διαµόρφωση των προγραµµάτων 
εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες, στα χαρακτηριστικά των στελεχών πρόληψης και 
στο ρόλο που καλούνται να αναλάβουν όπως και σε παραδείγµατα βραχύχρονης και µακρόχρονης 
εκπαίδευσης στελεχών. 
 
 
                                                           
3 Η Ιωάννα Κυρίτση είναι Eκπαιδευτικός - Σύµβουλος Τοξικοεξάρτησης και Υπεύθυνη του Τοµέα Πρόληψης 
του ΚΕ.Θ.Ε.Α. 
4 Η Άννα Τσιµπουκλή, Ph.D., είναι Εκπαιδευτική Ψυχολόγος και Υπεύθυνη του Τµήµατος Εκπαίδευσης του 
ΚΕ.Θ.Ε.Α. 
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Εισαγωγή: 
 
     Είναι γνωστό και κοινώς αποδεκτό πλέον, ότι η χρήση και κατάχρηση  ναρκωτικών ουσιών, 
αποτελεί σοβαρότατο πρόβληµα για τις κοινωνίες µας και   συγκεντρώνει το ενδιαφέρον τόσο των 
ειδικών όσο και  των απλών  πολιτών. 
   Τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τα ναρκωτικά είναι ποικίλα και πολυεπίπεδα και έχουν 
σχέση µε το άτοµο, την οικογένεια, την κοινότητα, την πολιτεία, ενώ µπορεί να άπτονται θεµάτων, 
όπως αυτά της σωµατικής και ψυχικής υγείας, της δικαιοσύνης, της δηµόσιας φροντίδας. 

Για τους επαγγελµατίες των κοινωνικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών Υγείας που ασχολούνται 
µε την πρόληψη ή τη διαχείριση προβληµάτων σχετικών µε τα ναρκωτικά, η πρακτική, θεωρητική 
και βιωµατική εκπαίδευση, θεωρείται όλο και περισσότερο ο κινητήριος µοχλός για την 
αποτελεσµατική πρόληψη, αναγνώριση και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών και 
του  αλκοόλ (Roche, 1998). 

Από την αρχή της δεκαετίας του ’80 άρχισαν να δηµιουργούνται σε ευρωπαϊκό  επίπεδο 
ανάγκες και αιτήµατα για εκπαίδευση στελεχών, ενώ παράλληλα πολλοί οργανισµοί πέρασαν στη 
δηµιουργία αναλόγων προγραµµάτων. 
   Στην Ελλάδα, τα προγράµµατα εκπαίδευσης στελεχών πρόληψης εµφανίστηκαν στα  µέσα 
της δεκαετίας του 1980, όταν αυξήθηκε η ανάγκη για τη δηµιουργία κέντρων πρόληψης από την 
τοπική αυτοδιοίκηση. Το ΚΕ.Θ.Ε.Α., καθώς ήταν τότε ο µοναδικός οργανισµός που είχε 
ολοκληρωµένα πολυφασικά προγράµµατα για την αντιµετώπιση της τοξικοεξάρτησης και την 
παρέµβαση στην οικογένεια,    δέχτηκε τα πρώτα αιτήµατα για την εκπαίδευση των στελεχών και 
έτσι συµµετείχε στη δηµιουργία των κέντρων πρόληψης «ΠΡΟΤΑΣΗ» και ΚΕ.Σ.Α.Ν.. Στις αρχές 
της δεκαετίας  του 1990 τα αιτήµατα για εκπαίδευση άρχισαν να αυξάνονται ραγδαία  και το 
ΚΕ.Θ.Ε.Α. παρείχε εντατική µακρόχρονη εκπαίδευση σε στελέχη από την περιοχή της Κρήτης, της 
∆ωδεκανήσου, της Θεσσαλίας και της Κύπρου.  
 Συστάθηκαν έτσι το Κέντρο Πρόληψης της Ρόδου, η «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», το Κέντρο 
Πρόληψης Χανίων και το ΚΕΝΘΕΑ στην Κύπρο. Από πολύ νωρίς διαπιστώθηκε πως η εκπαίδευση 
θα έπρεπε να είναι πολυεπίπεδη, ώστε να καλύπτει τις διάφορες και διαφορετικές ανάγκες για την 
αντιµετώπιση ενός πολύπλοκου και πολλαπλών αιτιών και επιπέδων πρόβληµα. 
Η εκπαίδευση χρειάζεται να  είναι διεπιστηµονική (Liappas,1999) και να αφορά τόσο στην 
απόκτηση θεωρητικής γνώσης γύρω από αντικείµενα που σχετίζονται µε το πρόβληµα όσο και  
στην απόκτηση πρακτικής εµπειρίας και βιωµατικής γνώσης, ώστε να υπάρχει µεγαλύτερη 
εµβάθυνση και κατανόηση του προβλήµατος και των τρόπων αντιµετώπισής του. 
   Μέσα σε µια δεκαετία τα προγράµµατα εκπαίδευσης των στελεχών  πρωτογενούς πρόληψης 
του ΚΕ.Θ.Ε.Α. όντας σε µια διεργασία εξελικτική, πέρασαν από διαφορετικές φάσεις. Οι φάσεις 
αυτές ήταν αποτέλεσµα αφενός του µεγέθους του προβλήµατος τη δεδοµένη περίοδο, του επιπέδου 
γνώσης, αναγνώρισης και κατανόησής του από τη ελληνική κοινωνία και αφετέρου της εξέλιξης 
του ΚΕ.Θ.Ε.Α. και της αλληλεπίδρασής του µε άλλους αντίστοιχους ελληνικούς και ευρωπαϊκούς 
φορείς. 

Η πρώτη φάση θα µπορούσαµε να πούµε ότι ήταν εκείνη κατά την οποία δόθηκε πολύ 
µεγάλη βαρύτητα στην κατανόηση της εξάρτησης και στη διερεύνηση και υιοθέτηση της 
προσωπικής στάσης των στελεχών απέναντι στο πρόβληµα κυρίως µέσα από τη βιωµατική 
εκπαίδευση. 

Στη δεύτερη φάση δόθηκε µεγαλύτερη έµφαση στην εκπαίδευση για τη διερεύνηση 
αναγκών και την κοινοτική παρέµβαση. 

Και η τρίτη φάση είναι   αυτή   κατά  την οποία η  έµφαση δίνεται σε ένα συνδυασµό όλων 
των παραπάνω µε τη θεωρητική γνώση. Συνδυασµό  τέτοιον που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
της κάθε οµάδας εκπαιδευοµένων, ενώ παράλληλα προτείνονται συγκεκριµένες τεχνικές και 
εργαλεία πρόληψης. Ανεξάρτητα από την έµφαση που δόθηκε σε κάθε φάση, τα εκπαιδευτικά 
προγράµµατα που πραγµατοποιήθηκαν, αν και προσαρµοσµένα στις ανάγκες της κάθε οµάδας, 
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κινήθηκαν σε 4 βασικούς άξονες που θεωρήθηκαν απαραίτητοι για την κάλυψη των αναγκών 
εκπαίδευσης των στελεχών. Οι άξονες αυτοί είναι: α) η θεωρητική εκπαίδευση για την κατανόηση 
του φαινοµένου της τοξικοεξάρτησης αλλά και των βασικών αρχών πρόληψης β) η βιωµατική 
εκπαίδευση για τη σύσταση µιας δεµένης και δεσµευµένης οµάδας στελεχών και τη διερεύνηση 
των στάσεων απέναντι στη χρήση και στο χρήστη (Macdonald & Patterson, 1991) γ) η πρακτική 
άσκηση σε συµβουλευτικά κέντρα, προγράµµατα οικογένειας και κοινότητες για άµεση κατανόηση 
του κόσµου της χρήσης και δ) η διερεύνηση των αναγκών και ο κοινωνικός σχεδιασµός για την 
αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκύπτουν σε κάθε κοινότητα σύµφωνα µε τις ανάγκες της. 

Στη διάρκεια των ετών εκπαίδευσης και της επαφής µε διαφορετικές οµάδες στελεχών και 
εκπαιδευόµενων, άρχισε να διαγράφεται ο ρόλος των στελεχών πρόληψης ως ρόλος πολύ-επίπεδος, 
που απαιτεί την ανάπτυξη ιδιαίτερων ικανοτήτων και δεξιοτήτων.  
 
Ποιοι είναι οι εκπαιδευόµενοι; 

Μέσα σε αυτήν τη δεκαετία έχει δηµιουργηθεί  µια κατηγορία νέων επαγγελµατιών, οι 
οποίοι  ονοµάζονται «στελέχη  πρόληψης» και πρέπει να διαχωριστούν από εκείνους τους 
επαγγελµατίες που εργάζονται σε συγκεκριµένους κοινωνικούς  φορείς ή φορείς υγείας και µέσα 
από τη δουλειά τους έχοντας την κατάλληλη εκπαίδευση, µπορούν να προωθήσουν την πρόληψη. 

Τα «στελέχη πρόληψης» είναι επαγγελµατίες µε διαφορετική θεωρητική - εκπαιδευτική 
βάση και επίπεδο, (κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτικοί κλπ.), έχουν 
διαφορετικές περιγραφές για την άσκηση του επαγγέλµατός τους, ελάχιστη έως καθόλου 
εκπαίδευση για θέµατα εξαρτήσεων και διαφορετικές προσδοκίες από το ρόλο τους. Μπορεί δε να 
διαφοροποιούνται όλο και περισσότερο στο πώς αντιλαµβάνονται µέρα µε τη µέρα το ρόλο τους 
κατά την εµπλοκή τους στα προβλήµατα των εξαρτήσεων (Roche, 1998). 

Με αυτές τις βάσεις και το συγκεκριµένο προφίλ, τα στελέχη πρόληψης καλούνται να 
δουλέψουν επικεντρώνοντας στο πρόβληµα της εξάρτησης, διευρυµένο µε όλα τα πεδία στα οποία 
αυτό εφάπτεται, όπως της ψυχικής και σωµατικής υγείας, της αγωγής υγείας, των 
κοινωνικοπολιτισµικών θεµάτων, των κοινωνικών αλλαγών, της εκπαίδευσης κλπ.,  σε επίπεδο 
ατόµου, οικογένειας, οµάδας, κοινότητας. 

Τα στελέχη πρόληψης φαίνεται πως πρέπει να συνδυάζουν µια σειρά από ικανότητες 
προκειµένου να ανταποκριθούν µε επιτυχία στο έργο τους. Καλούνται συχνά να παίξουν το ρόλο 
του «κοινωνικού σχεδιαστή» που κατανοεί και µπορεί να αντιµετωπίσει τις ανάγκες της κοινότητας 
µε την οποία εργάζεται, το ρόλο του «ειδικού επιστήµονα» που µπορεί να προσφέρει απαντήσεις σε 
ζωτικά ερωτήµατα για τη χρήση, το χρήστη και τους παράγοντες πρόληψης, το ρόλο του 
«συµβούλου-θεραπευτή» µε οµάδες, οικογένειες ή άτοµα υψηλού κινδύνου που χρήζουν 
παραποµπών και το ρόλο του «εκπαιδευτικού» µε παιδιά στις σχολικές κοινότητες. Ένα τόσο ευρύ 
πεδίο δράσης απαιτεί αυτόµατα από τα στελέχη πρόληψης µια βασική δεξιότητα προσδιορισµού 
των ορίων του ρόλου τους σε κάθε παρέµβαση που πραγµατοποιούν ή καλούνται να 
πραγµατοποιήσουν. 

Ποιες άλλες όµως δεξιότητες, γνώσεις, στάσεις απαιτούνται από ένα  στέλεχος   πρόληψης; 
Καθώς ο χώρος της πρόληψης των εξαρτήσεων θα χαρακτηρισθεί από σηµαντικές αλλαγές 

τις επόµενες δεκαετίες, το σίγουρο είναι ότι τα στελέχη πρέπει να είναι άτοµα που αποδέχονται τη 
διαδικασία της συνεχούς µάθησης, εξέλιξης και ανέλιξης, προκειµένου να υπηρετούν τις διαρκώς 
µεταβαλλόµενες ανάγκες των ανθρώπων και της κοινωνίας (KE.Θ.Ε.Α., attc 2000). 

Για να µπορούν όµως να  θέσουν τις  βάσεις  για  τις  παρεµβάσεις  τους, χρειάζεται να 
έχουν: 
� ∆έσµευση για συνεχή ανάπτυξη και αλλαγή  
� ∆ιάθεση για διερεύνηση των προσωπικών πολιτισµικών αξιών και αποδοχή της 

λειτουργικότητας άλλων για  διαφορετικά άτοµα 
� Σεβασµό στις ανάγκες  των ανθρώπων που είναι δέκτες των υπηρεσιών του 
� Ικανότητα οριοθέτησης του ρόλου τους 
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� Εκτίµηση για την ενδογενή αξία της πρόληψης 
 

Χρειάζονται επίσης δεξιότητες που σε γενικούς άξονες θα µπορούσαµε να πούµε ότι 
αφορούν σε: 
� Επικοινωνία µε την κοινότητα 
� Κοινωνικό σχεδιασµό 
� Αξιοποίηση - ορθή διαχείριση πόρων 
� Αναγνώριση του προβλήµατος   
� Κατανόηση της διαφορετικής κουλτούρας 
� Αξιολόγηση 
 

Υπάρχουν όµως σήµερα τα απαραίτητα προγράµµατα εκπαίδευσης που θα µπορούσαν να 
ανταποκριθούν στις παραπάνω ανάγκες των στελεχών πρόληψης; Στη χώρα µας αλλά και σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες είναι περιορισµένος ο αριθµός των προγραµµάτων που προσφέρονται και λίγοι 
οι ειδικοί που θα µπορούσαν να εκπαιδεύσουν µια νέα οµάδα επαγγελµατιών για εργασία στο 
χώρο. ( Glass, I.B. & Strang, J. 1991). Επιπλέον τα προγράµµατα συχνά διαφέρουν ως προς το 
περιεχόµενο και ιδιαίτερα ως προς την ανάγκη των στελεχών για άµεση τριβή µε το αντικείµενο. 
 Στα παραδείγµατα που ακολουθούν γίνεται η περιγραφή ενός βραχύχρονου και ενός 
µακρόχρονου προγράµµατος εκπαίδευσης, αναφέρονται τα σχόλια και η αξιολόγηση των ίδιων των 
εκπαιδευοµένων µετά την ολοκλήρωση των προγραµµάτων και συζητιούνται τα συµπεράσµατα 
των δράσεων. 
 
Μελέτη περίπτωσης 1: Ένα µακρόχρονο πρόγραµµα εκπαίδευσης στελεχών  
      
Εισαγωγή: 

Το πρόγραµµα που περιγράφεται στη µελέτη περίπτωσης αφορά την εκπαίδευση των 
στελεχών του Κέντρου Πρόληψης Ο∆ΥΣΣΕΑΣ την οποία ανέλαβε να υλοποιήσει το Κέντρο 
Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων κατά την περίοδο  1997-1998. Το πρόγραµµα αφορούσε στην 
εκπαίδευση 12 στελεχών. 
 
Στόχος: 

Το πρόγραµµα έθεσε βραχυπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους στόχους. Στους 
βραχυπρόθεσµους στόχους εντάσσεται η προσφορά ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος 
εκπαίδευσης των στελεχών, µε θεωρία, πρακτική, βιωµατική εκπαίδευση και διερεύνηση αναγκών. 
Στους µακροπρόθεσµους στόχους εντάχθηκε η επιστηµονική υποστήριξη των εκπαιδευµένων 
στελεχών στη λειτουργία του κέντρου πρόληψης για τα  πρώτα τρία χρόνια.  

Στο σχεδιασµό του προγράµµατος λήφθηκε υπόψη ότι τα στελέχη δεν είχαν προηγούµενη 
εµπειρία, γνώσεις ή επαφή µε το αντικείµενο της τοξικοεξάρτησης και για το λόγο αυτό κρίθηκε 
απαραίτητο η εκπαίδευση να είναι πολύ-επίπεδη και να δίνει έµφαση: 
− στην ενεργητική συµµετοχή των ίδιων των εκπαιδευοµένων  
− στην ευελιξία του προγράµµατος σε αλλαγές, σύµφωνα µε τις ανάγκες και την 

ανατροφοδότηση από την οµάδα και 
− στην υποστήριξη της οµάδας των εκπαιδευοµένων µε τακτικές εβδοµαδιαίες συναντήσεις 

προκειµένου να διαµορφωθεί και να µάθει να λειτουργεί ως οµάδα 
 
Μεθοδολογία-διαδικασία και σχεδιασµός: 
 
1ο Στάδιο:  

Επιλογή εκπαιδευοµένων µε Ατοµική Συνέντευξη:  
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Προκειµένου να επιλεγούν τα άτοµα που θα αποτελούσαν τη µελλοντική οµάδα των 
στελεχών πρόληψης, πραγµατοποιήθηκαν ατοµικές συνεντεύξεις.  Στην πρώτη φάση 
πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 87 ατοµικές συνεντεύξεις µε όλους τους ενδιαφερόµενους για 
εισαγωγή  στο πρόγραµµα και στη δεύτερη 35. Από αυτούς επελέγησαν 12 άτοµα. 

Η ατοµική συνέντευξη πραγµατοποιήθηκε από δύο στελέχη του ΚΕ.Θ.Ε.Α. και ένα 
στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η επιλογή των συµµετεχόντων έγινε µε βάση τα παρακάτω 
κριτήρια: 

Ακαδηµαϊκό υπόβαθρο (προτιµήθηκαν άτοµα που είχαν µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ή 
ειδική εκπαίδευση).  

Προηγούµενη εργασιακή εµπειρία κατά προτίµηση σε συναφή αντικείµενα 
Ενδιαφέρον για το συγκεκριµένο αντικείµενο 
Έλλειψη ιστορικού χρήσης ή σοβαρών ψυχολογικών προβληµάτων 
Συνολική παρουσία στη διάρκεια των 2 συνεντεύξεων. 

 
2ο Στάδιο:  

Εντατικό πρόγραµµα εκπαίδευσης: 
Το τελικό πρόγραµµα εκπαίδευσης καταρτίστηκε σύµφωνα µε τις ανάγκες της οµάδας των 

εκπαιδευοµένων και µε στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους ώστε µε το πέρας της 
εκπαίδευσης να είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τις δράσεις του κέντρου 
πρόληψης.   

Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα ήταν εντατικό, ηµερήσιο και είχε συνολική διάρκεια 6 µηνών. 
Το πρόγραµµα περιελάµβανε θεωρία και διερεύνηση αναγκών της κοινότητας (240 ώρες), 
βιωµατική εκπαίδευση (80 ώρες), πρακτική άσκηση (600 ώρες). 
60 ώρες-Αιτιολογία χρήσης-αρχές πρόληψης: στόχος της ενότητας αυτής ήταν να γνωρίσουν οι 
εκπαιδευόµενοι τους παράγοντες που οδηγούν στη χρήση ουσιών, τα επιδηµιολογικά δεδοµένα, τις 
βασικές προσεγγίσεις πρόληψης και να διερευνήσουν τις προσωπικές τους στάσεις απέναντι στη 
χρήση και στο χρήστη, να κατανοήσουν τις συνέπειες της χρήσης για τα άτοµα, τις κοινωνικές 
οµάδες και τις οικογένειες, να κατανοήσουν τα µοντέλα θεραπείας, τον τρόπο της κλινικής 
αξιολόγησης των περιστατικών και τα στάδια της αλλαγής. 
90 ώρες-Σχεδιασµός προγραµµάτων πρόληψης: στόχος ήταν η κατανόηση του σχεδιασµού 
προγραµµάτων πρόληψης για διαφορετικές πληθυσµιακές οµάδες και για τη σχολική κοινότητα, η 
κατανόηση του ρόλου των εκπαιδευτικών και των γονέων στη πρόληψη, τα όρια της πρωτογενούς 
και δευτερογενούς πρόληψης, η πρόληψη της χρήσης στις φυλακές και σε οµάδες περιστασιακών 
χρηστών ουσιών. Επίσης  στόχος   ήταν   να   διερευνηθούν   οι ανάγκες της τοπικής κοινότητας και 
να σχεδιαστεί η λειτουργία του κέντρου  και οι δράσεις της πρώτης τριετίας σύµφωνα µε αυτές. 
90 ώρες-Σχεδιασµός παρεµβάσεων: στόχος ήταν να γίνει κατανοητός ο τρόπος σχεδιασµού των 
παρεµβάσεων µέσα από συγκεκριµένα παραδείγµατα, να συζητηθεί το θέµα των δικτύων, να 
αναλυθούν περιπτώσεις διαφόρων τύπων κέντρων και παρεµβάσεων. 
80 ώρες –Βιωµατική εκπαίδευση: στόχος ήταν να δεθεί η οµάδα µέσα από βιωµατικές ασκήσεις 
γνωριµίας, διερεύνησης του ρόλου των µελών, διερεύνησης των στόχων κλπ. 
580 ώρες – Πρακτική άσκηση: στόχος ήταν η κατανόηση των διαφορετικών επιπέδων παρέµβασης 
σύµφωνα µε την οµάδα στόχο (οικογένεια, επανένταξη, πρόληψη υποτροπής, κινητοποίηση σε 
θεραπεία, πρωτογενής πρόληψη). 
 
Ανασκόπηση-Αποτελέσµατα της δράσης: 

Από το σύνολο των 12 ατόµων που συµµετείχαν στο πρόγραµµα, 10 το ολοκλήρωσαν µε 
επιτυχία. Ένα άτοµο αποχώρησε στα µέσα του προγράµµατος µε σκοπό την εργασία σε 
διαφορετικό αντικείµενο και ένα άτοµο, µετά το τέλος της πρακτικής, δεν αξιολογήθηκε θετικά για 
εργασία στο συγκεκριµένο αντικείµενο. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό 
το θέµα της συνεχούς αξιολόγησης των στελεχών, καθώς αρκετά έγκαιρα µπορεί να προληφθεί η 
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τοποθέτηση ακατάλληλων για τη θέση ατόµων. Στη διαδικασία αυτή ιδιαίτερο ρόλο έπαιξε η 
βιωµατική εκπαίδευση όπου η ίδια η οµάδα αναγνώρισε τους ρόλους, τις ευθύνες αλλά και τη 
συµβολή κάθε ατόµου σε αυτήν. Οι εκπαιδευόµενοι παράλληλα είχαν  τη  δυνατότητα  να  
εκφράσουν  τις απόψεις τους για την πορεία του εκπαιδευτικού προγράµµατος, για όσα έµαθαν 
αλλά και για τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν. Στον παρακάτω πίνακα δίνεται µια σύντοµη εικόνα 
των ενδεικτικών απαντήσεων των εκπαιδευόµενων. 
 

Γνώσεις που πήρα ∆υσκολίες που είχα Βοηθητικές 
∆ραστηριότητες 

� διεργασία οµάδας 
� ρόλος επαγγελµατία 
� όρια πρόληψης και 
θεραπείας 

� η θεραπεία είναι 
εθελοντική 

� η υποτροπή είναι µέρος 
της διαδικασίας για 
απεξάρτηση 

� οι χρήστες πρέπει να   
αντιµετωπίζονται ως 
Έλληνες πολίτες  

� αλλαγή στάσης από 
φοιτητή σε 
επαγγελµατία 

� συναισθηµατική 
εµπλοκή 

� καταµερισµός ρόλων 
� το θέµα των ορίων 
� σύγχυση στον 
επαγγελµατικό ρόλο 

� ο ρόλος του στελέχους 
πρόληψης 

� βιωµατικές ασκήσεις 
� συµβόλαιο µελών 
� η εργασία σε οµάδες 
� η ανατροφοδότηση 
� οι γνώσεις και το 

επίπεδο των 
εκπαιδευτών 

� η σταθερά 
συνεργατική στάση 
των εκπαιδευτών 

� το ερωτηµατολόγιο 
αξιολόγησης 

 
Μελέτη περίπτωσης 2: 

Το πρόγραµµα που περιγράφεται αφορά στην εκπαίδευση στελεχών πρόληψης για την 
εφαρµογή προγραµµάτων πρόληψης στην Α’ Βάθµια Εκπαίδευση, βάσει του εκπαιδευτικού υλικού 
«∆εξιότητες για Παιδιά του ∆ηµοτικού». 

Είναι ένα πρόγραµµα τριήµερο, 20 ωρών και µέχρι τώρα έχουν πραγµατοποιηθεί πέντε 
τριήµερα, στα οποία συµµετείχαν συνολικά 89 στελέχη Κέντρων Πρόληψης.  
 
Στόχος: 

Το πρόγραµµα έχει στόχους άµεσους και έµµεσους σε σχέση µε το αντικείµενο της 
εκπαίδευσης.  Οι άµεσοι στόχοι αφορούν στην: 
� γνωριµία µε το εκπαιδευτικό υλικό «∆εξιότητες για Παιδιά του ∆ηµοτικού» 
� εκπαίδευση στη µεθοδολογία προώθησης της πρωτογενούς πρόληψης στην Α’ Βάθµια 

εκπαίδευση 
� αύξηση-βελτίωση των απαραίτητων γι’ αυτή την παρέµβαση δεξιοτήτων. 

 Οι έµµεσοι στόχοι αφορούν στην: 
� ενίσχυση του ρόλου τους ως στελέχη πρόληψης 
� αύξηση της αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής εµπειρίας και γνώσης µεταξύ των στελεχών  αλλά 

και την ανάπτυξη δικτύων  µεταξύ των Κέντρων. 
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα είναι κυρίως βιωµατικό και χρησιµοποιούνται τεχνικές 

ενεργητικής µάθησης, κτίσιµο οµάδας, παιχνίδι ρόλων, προσοµοιώσεις, διεργασία µικρής οµάδας. 
Με την ενεργό συµµετοχή των εκπαιδευοµένων και µε τη µεθοδολογία που προτείνεται για 

εφαρµογή στο σχολείο, διερευνώνται τα θέµατα όπως: 
� Η προσωπική και κοινωνική εκπαίδευση στη πρόληψη της χρήσης ουσιών 
� Η δουλειά σε οµάδες µε ενήλικες ή µαθητές 
� Η Παρέµβαση πρόληψης σε γονείς 
� Οι δεξιότητες του δασκάλου για την πρόληψη 
� Συνολική σχολική παρέµβαση πρόληψης 
� Στρατηγικές παρέµβασης στην Α’ Βάθµια εκπαίδευση 
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� Προσδιορισµός πιθανών δυσκολιών 
 

Στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα συµπεριλαµβάνεται και η αξιολόγησή του, βάσει ενός 
αυτοχορηγούµενου ερωτηµατολογίου που δίνεται αµέσως µετά το πρόγραµµα  και ενός δεύτερου 
που δίνεται ένα χρόνο µετά, για να εξεταστεί το πως και που αξιοποιήθηκε η εκπαίδευση. Μέσα 
από το συγκεκριµένο αυτό εκπαιδευτικό, φαίνεται ότι υπάρχουν πολλές ανάγκες, κυρίως για 
εκπαίδευση σε δεξιότητες που αφορούν στην επικοινωνία και ανάπτυξη καλής σχέσης µε την 
κοινότητα, αλλά και στην αποσαφήνιση θεµάτων του ρόλου τους.  Από τα ερωτηµατολόγια που 
συµπλήρωσαν 89 στελέχη µετά το τριήµερο πρόγραµµα, αυτά που φαίνονται ως σηµαντικά εκτός 
του ίδιου του υλικού, είναι τόσο η γνώση για το κτίσιµο και τη λειτουργία της οµάδας, όσο και η 
καλύτερη κατανόηση του ρόλου τους. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι απαντήσεις των στελεχών σε τρεις ενδεικτικές 
ερωτήσεις, από το ερωτηµατολόγιο που δόθηκε αµέσως µετά το πέρας της εκπαίδευσης. 
 

Τα  πιο χρήσιµα πράγµατα που 
έµαθα στο εκπαιδευτικό 

Τα  πράγµατα που µου άρεσαν 
περισσότερο 

∆υσκολίες που συνάντησα 

Οµαδική δουλειά 
Αξία- χρησιµότητα της οµαδικής 
δουλειάς 
Λειτουργία µικρών οµάδων 
∆υσκολίες και αντιµετώπισή τους 
Στοιχεία δυναµικής οµάδας 
Εύρος πόρων οµάδας και 
αξιοποίηση των πόρων οµάδας 
Κτίσιµο οµάδας 
∆ηµιουργία θετικού κλίµατος στην 
οµάδα 

Το κλίµα µέσα στο οποίο έγινε η 
εκπαίδευση 
Αλληλεπίδραση- 
Συνεργατικότητα 
Σεβασµός 
Αποδοχή 
Ενθουσιασµός 
Έκφραση 
Ανοιχτή επικοινωνία 

Ο λίγος χρόνος 

Ρόλος του στελέχους πρόληψης 
Στάση 
Αξίες 
Σχέση 
∆έσµευση 
Όρια 

Η στάση των εκπαιδευτών 
Σεβασµός 
Σχέση  
Όρια 
Αποδοχή 
Ανταπόκριση 

Η µεγάλη πυκνότητα του 
σεµιναρίου 

Παρέµβαση στην Α’ Βάθµια 
εκπαίδευση 
 
Νέο υλικό 
Μεθοδολογία 
Τεχνικές 
Σχεδιασµό - οργάνωση 
παρέµβασης 

Η ανταλλαγή εµπειριών, ιδεών, 
προβληµατισµών µε 
συναδέλφους 

Η ανάγκη για έκφραση και 
αλληλεπίδραση µε την υπόλοιπη 
οµάδα 

 Το υλικό  
 

Ένα   πρόγραµµα για την  εκπαίδευση  των  στελεχών  πρόληψης  µε  κατάλληλο σχεδιασµό 
και προετοιµασία µπορεί να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει. Η επιτυχία ωστόσο ενός κέντρου 
πρόληψης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι 
καθοριστικός  στη µετέπειτα υποστήριξή του και στη διασφάλιση της µακρόχρονης λειτουργίας   
και των παρεµβάσεων. Η εκπαίδευση ωστόσο, αν και είναι η µια µόνο παράµετρος, θα συνεχίζει να 
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παίζει σηµαντικό ρόλο για την ανατροφοδότηση των στελεχών και  την προσαρµογή τους στις νέες 
συνθήκες.  
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Training professionals in the field of drug abuse treatment and prevention is one of the most 
significant issues that concern European societies and Greece today (Pantoja, 1998).  The demand 
to train prevention specialists was first raised in the mid ‘80’s and within ten years became 
increasingly stronger. Drug prevention training should cover several aspects of the field in order to 
face professionals’ needs for theory and practice and to help them assess the local needs.  A drug 
prevention specialist is required to combine a number of different skills, starting from the need to be 
able to communicate effectively with the local community and the target group and furthermore to 
be able to design and implement programs at the local level. The current paper deals with the 
development of training programs for drug prevention specialists and presents two cases of training 
programs in this field.  
 
 

«Η συνεχιζόµενη εκπαίδευση και υποστήριξη 
των επαγγελµατιών πρόληψης» 

 
Χαραλαµπίδης Ευάγγελος, Ψυχολόγος 
 

Το 1995 ο νεοσύστατος Οργανισµός Κατά των Ναρκωτικών ανακοινώνει την πρόθεση για 
την δηµιουργία Κέντρων Πρωτογενούς Πρόληψης, σε συνεργασία µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε 
52 υγειονοµικές περιφέρειες σε όλη την Ελλάδα. 

Η εκπαίδευση των επαγγελµατιών, που θα στελέχωναν τα Κέντρα Πρόληψης, ανατέθηκε 
στο Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής. Με αυτό τον τρόπο ξεκινά το 
Κέντρο Εκπαίδευσης για την Πρόληψη της Χρήσης Ναρκωτικών και την Προαγωγή της Υγείας. 

Η πρώτη σκέψη ήταν µια εκπαίδευση έξι (6) µηνών που θα αφορούσε σε µια ποικιλία 
γνώσεων και εµπειριών για το φαινόµενο της χρήσης και την πρόληψή του, καθώς και η πρακτική 
εφαρµογή των αποκτηθέντων εµπειριών. 

Η επιτακτική ανάγκη λειτουργίας των πρώτων Κέντρων σε σύντοµο χρονικό διάστηµα 
κατέστησε αδύνατη την σχεδιαζόµενη διάρκεια της εκπαίδευσης των στελεχών περιορίζοντάς την 
στο µισό, δηλαδή στους τρεις µήνες.  

Θα φύγω λίγο απ’ το θέµα αυτό και θα αναφερθώ στην έννοια της πρωτογενούς πρόληψης. 
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Στα µέσα της δεκαετίας του 80 και στη δεκαετία του ’90, ξεκινούν οι ουσιαστικές 
προσπάθειες του ορισµού του πεδίου της πρωτογενούς πρόληψης, στην χώρα µας και στην Ευρώπη 
αλλά µέχρι και τώρα παραµένουν πολλά ερωτηµατικά σχετικά µε την αυθύπαρκτη παρουσία, σε 
πρακτικό επίπεδο, της έννοιας αυτής.  

Τα όρια µεταξύ πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης παρ’ όλο που είναι αρκετά 
ορατά, σε πρακτικό επαναλαµβάνω επίπεδο, δεν είναι αρκετά σαφή.  

Ορίζοντας την πρωτογενή πρόληψη ως προσπάθεια προαγωγής της υγείας, θα πρόσθετα για 
το συγκεκριµένο θέµα ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, το τοπίο γίνεται ίσως πιο καθαρό, αλλά προσθέτει 
άλλα προβλήµατα.  

Ποια θα έπρεπε να ήταν η σύνθεση της επιστηµονικής οµάδας του Κέντρου Πρωτογενούς 
Πρόληψης ώστε να µπορεί να εκπληρώσει την αποστολή της κατά το καλύτερο δυνατόν; 

Ποια θα ήταν τα «προσόντα» από άποψη γνώσεων και εµπειρίας που θα έπρεπε να έχει 
αυτό το επιστηµονικό προσωπικό; 

Με ποιο τρόπο θα µπορούσε να  βρεθεί αυτό το επιστηµονικό προσωπικό στις µικρές 
επαρχιακές πόλεις που θα ιδρυθούν  Κέντρα Πρόληψης; 

Ας µη ξεχνάµε πως βρισκόµαστε σε µια άλλη πραγµατικότητα. Η πραγµατικότητα αυτή, το 
ξέρουµε όλοι, δε δίνει µεγάλα περιθώρια «απαιτήσεων», αλλά ταυτόχρονα, η δουλειά πρέπει να 
γίνει. Η προσαρµογή σ’ αυτή την πραγµατικότητα είναι δύσκολη αλλά αναγκαστική. 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ο αρχικός σχεδιασµός του Κέντρου Εκπαίδευσης προέβλεπε την 
εξάµηνη τουλάχιστον εκπαίδευση ενός δυναµικού που από πριν ήταν σχεδόν σίγουρο πως δεν θα 
εκπληρεί τα ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα. 

Τα πρώτα στελέχη που εκπαιδεύτηκαν, µέσα στις τεράστιες δυσκολίες που συνάντησαν µε 
το γυρισµό τους στις πόλεις τους, έδωσαν την πρώτη ανατροφοδότηση που δεν ανταποκρίνονταν 
στις προσδοκίες όλων µας.  

Οι βασικές ανάγκες του σχεδιασµού, του ανοίγµατος στην τοπική κοινότητα, της 
δικτύωσης, της αρχικής υλοποίησης και της αξιολόγησης φαινόταν να µην έχουν γίνει κατανοητές, 
ενώ υπήρξαν πολλά προβλήµατα σε θέµατα σύστασης και λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης. 

Απειρία, αδυναµία συντονισµού των στελεχών µεταξύ τους, ελλείψεις σε υλικά υλοποίησης, 
επιτεινόµενα από τις απαιτήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης να επιδειχθεί έργο, µαταίωσαν  
γρήγορα πολλά στελέχη µε αποτέλεσµα να εγκαταλείψουν τον χώρο.  

Ο προβληµατισµός ήταν µεγάλος και η απογοήτευση επίσης. Η ανάγκη για υποστήριξη των 
εκπαιδευθέντων στελεχών στην εργασία τους ήταν έκδηλη και επιτακτική. 

Αρχικά δεν υπήρξε πρόβλεψη για την υποστήριξη των στελεχών που είχαν εκπαιδευτεί και 
οι πρώτες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση είχαν περισσότερο την µορφή της εµψύχωσης 
τους µέσα από εκδηλώσεις και ηµερίδες των τοπικών Κέντρων όπου συµµετείχαν τα στελέχη του 
Κέντρου Εκπαίδευσης. 

Προείχε η ανάγκη για εκπαιδευτικά υλικά που θα µπορούσαν να χρησιµεύσουν στις µαζικές 
παρεµβάσεις σε πλαίσια όπως το σχολείο και οι οµάδες γονέων  και το Κέντρο Εκπαίδευσης 
επικεντρώθηκε εκτός από την εκπαίδευση στην δηµιουργία και στην έκδοση τους. 

Αυτό υπήρξε σίγουρα ένα καθοριστικό βήµα για τον απεγκλωβισµό των στελεχών από την 
ανασφάλεια της «εφεύρεσης» αποτελεσµατικών τρόπων παρέµβασης στα πλαίσια αυτά. 

Η ανάγκη εκπαίδευσης στον χειρισµό των υλικών αυτών γέννησε τις πρώτες µικρές 
επανεκπαιδεύσεις των στελεχών πρόληψης που αποτελούν πλέον έναν θεσµό του Κέντρου 
εκπαίδευσης. Αναδείχτηκε επίσης η ανάγκη υποστήριξης των στελεχών στην πρώτη εφαρµογή των 
υλικών όπως το ΣΤΗΡΙΖΟΜΑΙ ΣΤΑ ΠΟ∆ΙΑ ΜΟΥ και το ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, 
τόσο µε την εποπτεία για το δεύτερο όσο και µε την παρουσία στελεχών του Κέντρου Εκπαίδευσης 
στα σεµινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτικών για το πρώτο. 

Στα 5 χρόνια λειτουργίας του το Κέντρο Εκπαίδευσης προχώρησε επίσης στην δηµιουργία 
και άλλων υλικών όπως: 
 Παιχνίδια Παιδιών για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση 
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 Συζητήσεις Εφήβων για οµάδες εφήβων 
 Αρµενιστής  κ.α. 

Για όλα τα νέα υλικά προβλέφθηκαν εκπαιδεύσεις και υποστήριξη των στελεχών που θα τα 
εφαρµόσουν. 

Οι επανεκπαιδεύσεις αυτές έχουν την µορφή της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης µιας και ο 
τρίµηνος εκπαιδευτικός κύκλος δεν µπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες που παρουσιάζονται. 

Ταυτόχρονα η επίλυση των πρακτικών προβληµάτων των Κέντρων Πρόληψης µέσα από 
την θεσµοθέτηση της λειτουργίας τους (αστικές εταιρίες, διαδηµοτικές εταιρίες στις µεγάλες 
πόλεις, κ.λπ.) έδωσε νέα ώθηση στα Κέντρα αυτά. 

Η δηµιουργία των Κέντρων Πρόληψης επανέφερε το ζήτηµα του διαχωρισµού µεταξύ 
πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης ειδικά σε πόλεις της επαρχίας όπου απουσιάζουν 
παντελώς δοµές δευτερογενούς πρόληψης. Στην συνείδηση του τοπικού πληθυσµού µια δοµή µε 
την ονοµασία του  Ο.ΚΑ.ΝΑ. στην περιοχή τους συνδέθηκε γρήγορα µε αιτήµατα δευτερογενούς 
πρόληψης όπως π.χ. αιτήµατα βοήθειας από χρήστες και τις οικογένειές τους. 

Η εξειδίκευση των στελεχών σε ενέργειες υποδοχής τέτοιων περιστατικών και κατάλληλης 
παραποµπής είναι µια νέα ανάγκη που παρουσιάστηκε και ταυτόχρονα ένα νέο αίτηµα 
επανεκπαίδευσης προς το Κέντρο Εκπαίδευσης που ήδη έχει προγραµµατίσει. 

Η εκπαίδευση των στελεχών στην απάντηση, στα πλαίσια ενός Κέντρου Πρόληψης, στα 
αιτήµατα βοήθειας, αποτέλεσε µια προτεραιότητα του Κέντρου Εκπαίδευσης µε την οργάνωση από 
τον προσεχή Ιανουάριο περιοδικής εκπαίδευσης. 

∆ιάλεξα αυτό το παράδειγµα όχι τυχαία για να τονίσω µια ανάγκη που πολλά στελέχη έχουν 
επισηµάνει. Έχει πιστεύω δύο σκέλη θα µου επιτρέψετε να πω απαραίτητα. Το ένα σκέλος αφορά 
την διεπιστηµονικότητα του προσωπικού, και ειδικά την ανάγκη ενός ψυχολόγου ή ψυχιάτρου στην 
οµάδα των στελεχών. 

Το δεύτερο σκέλος αφορά την εξειδίκευση των προαναφερθέντων. Έχει γίνει αποδεκτό στα 
Κέντρα πλέον ότι χρειάζεται µια διαρκώς αυξανόµενη εξειδίκευση των στελεχών τους ώστε να 
είναι σε θέση να καλύψουν κάποιες ανερχόµενες ανάγκες του τοπικού πληθυσµού. 

Ένα σκέλος της εξειδίκευσης αυτής θα µπορούσε να την καλύψει ο θεσµός της 
επανεκπαίδευσης σε συγκεκριµένα αντικείµενα από το Κέντρο Εκπαίδευσης. Αλλά  όπως είπα ένα 
σκέλος. Η εξειδίκευση σε θέµατα ψυχικής υγιεινής είναι όπως ξέρουµε µια µακρά διαδικασία που 
περιλαµβάνει και την εξέταση των κινήτρων µας να ασχοληθούµε µε το θέµα αυτό. 

Απαιτείται λοιπόν η συνειδητοποίηση της ανάγκης αυτής από τον καθένα µας και η 
προσωπική ανάγκη για προχώρηµα προς αυτήν την κατεύθυνση.   

Από το 1995 έχουν δηµιουργηθεί 55 Κέντρα Πρόληψης και ο σχεδιασµός προβλέπει άλλα 
30 περίπου. ∆ηµιουργήθηκε εκπαιδευτικό υλικό από φορείς όπως το Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. και το ΚΕ.Θ.Ε.Α., 
έγιναν συνεχείς εκπαιδεύσεις του προσωπικού των Κέντρων από έγκριτους φορείς όπως το 
Α.Κ.Μ.Α., το Εργαστήρι Ανθρώπινων Σχέσεων, τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., κ.α. 

Ο τρίµηνος εκπαιδευτικός κύκλος εµπλουτίστηκε, ενώ η υποστήριξη για την πρώτη 
εφαρµογή των υλικών του κέντρου Εκπαίδευσης απέδωσε καρπούς µε την εφαρµογή τους στα 
περισσότερα Κέντρα. Το επίπεδο των στελεχών σιγά-σιγά και µε την αφύπνιση της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, γίνεται πιο υψηλό, όπου φυσικά αυτό είναι δυνατόν.  

Εδώ θα πρέπει να πει κανείς ότι η διαδικασία επιλογής των στελεχών από τούς ∆ήµους 
πολλές φορές γίνεται µε τρόπο που δεν λαµβάνει υπόψη του καθαρά  επιστηµονικά κριτήρια και 
χωρίς να κατανοείται ότι αυτό βλάπτει σε πολλές περιπτώσεις την λειτουργία των ίδιων των 
Κέντρων. 

Τα περισσότερα Κέντρα είναι στελεχωµένα από µια διεπιστηµονική οµάδα (ψυχολόγοι, 
κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί) δίνοντας την ευκαιρία µιας καλύτερης συνεργασίας, ενώ 
εκείνα που, για διαφορετικούς λόγους, δεν έχουν επιτύχει την διεπιστηµονικότητα αυτή, 
συνειδητοποιώντας την ανάγκη της µέσα από την καθηµερινή τους πρακτική, κάνουν προσπάθειες 
προς την κατεύθυνση αυτή. 
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Με την ανάληψη από το Κέντρο Εκπαίδευσης της επιστηµονικής εποπτείας των Κέντρων 
Πρόληψης, όσον αφορά στον σχεδιασµό, την εφαρµογή, την αξιολόγηση και την λειτουργία της 
επιστηµονικής οµάδας, δίνεται η ευκαιρία για µεγαλύτερη υποστήριξη των στελεχών πρόληψης 
καθώς και η δυνατότητα µιας άµεσης ανατροφοδότησης . 

Μέσα από την εποπτεία αυτή θα γίνει µια προσπάθεια συντονισµού των δράσεων των 
Κέντρων Πρόληψης, ώστε να ξεπεραστεί η τυχόν αποσπασµατικότητά τους, χωρίς να αποτελεί 
στόχο η οµοιοµορφία. 

Ένα άλλο θέµα στο οποίο θα επικεντρωθεί αυτή η εποπτεία είναι ο καλύτερος συντονισµός 
της οµάδας των στελεχών του κάθε Κέντρου ώστε η δράση τους να είναι αποτελεσµατικότερη. 

Κλείνοντας θα ήθελα να προσθέσω κάτι κατά την γνώµη µου σηµαντικό. 
Οι ανάγκες συνεχούς και συστηµατικής εκπαίδευσης και υποστήριξης των στελεχών 

πρόληψης πρέπει να συνειδητοποιηθεί πρώτιστα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους φορείς 
που συµµετέχουν στα Κέντρα Πρόληψης. 

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι είναι απαραίτητη η επιχορήγηση των στελεχών, ειδικά των 
Κέντρων της επαρχίας για την εκπαίδευση τους, για την παρακολούθηση συναντήσεων, 
εκδηλώσεων, κ.λπ. που θα τους βοηθήσουν να αυξήσουν τις γνώσεις τους και άρα την 
επιστηµονική τους επάρκεια ανταποκρινόµενα καλύτερα στις αυξανόµενες ανάγκες και 
µεταβαλλόµενες συνθήκες της κοινότητας στην οποία δραστηριοποιούνται. 
 
 

«Πρόληψη Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών στη Σχολική Κοινότητα 
 (Β/ Βάθµια Εκπαίδευση)» 

 
Χιόνη Μαίρη, Υπεύθυνη του  Γραφείου Αγωγής Υγείας  της ∆/νσης Σπουδών ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
 

Με µεγάλη χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση για συµµετοχή στη Συνάντηση. Οι λόγοι ήταν 
κυρίως δύο. Πρώτα είναι πολύ σηµαντικό για µας από την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ να 
βρισκόµαστε στην περιφέρεια και να αφουγκραζόµαστε το σφυγµό της και δεύτερο γιατί η 
πρόληψη χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών είναι θέµα πρωταρχικής σηµασίας για τη σχολική 
κοινότητα και η επαφή και επικοινωνία µε ποικίλους φορείς οι οποίοι ασχολούνται µε το επίµαχο 
θέµα συµβάλλει στη σφαιρική αντιµετώπισή του. 
    Για να εξηγήσω το πώς αντιµετωπίζεται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. (και συγκεκριµένα από το 
Γραφείο Αγωγής Υγείας της ∆/νσης Σπουδών ∆. Ε., το οποίο είναι το αρµόδιο όργανο για το θέµα 
της πρόληψης χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στη σχολική κοινότητα σε επίπεδο ∆. Ε.) , θα πρέπει 
να µιλήσω για την Αγωγή Υγείας εφόσον προσεγγίζεται µέσα από αυτήν. 
    Ο ορισµός της υγείας από την Π.Ο.Υ. ως της κατάστασης της πλήρους σωµατικής, ψυχικής 
και κοινωνικής ευεξίας και όχι µόνο της απουσίας ασθένειας ή αναπηρίας  έχει διαχρονική αξία. 
Παρά τις κριτικές που έχει δεχτεί έχει συµβάλει στην ανάπτυξη σύγχρονων απόψεων για τη 
δηµόσια υγεία, υποδεικνύοντας έµµεσα την αναγκαιότητα διεπιστηµονικής και διατοµεακής  
συνεργασίας για την προάσπισή της και δίνοντας έµφαση στην ολική φύση της υγείας. 
       Στις µέρες µας που τα πάντα  αλλάζουν µε ταχύτατους ρυθµούς ένας άνθρωπος θεωρείται 
υγιής όταν: 
� µπορεί να προσαρµοστεί στις αλλαγές που απαιτεί η ζωή και στις νέες αντιλήψεις που 

διαµορφώνει γι αυτήν 
� µπορεί να λειτουργεί µε τρόπο αποδεκτό από την οµάδα που ανήκει και αποτελεί µέρος της 
� µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, στους ρόλους που έχει αναλάβει και σε αυτούς 

που αναµένονται από αυτόν 
      H διεθνής εµπειρία στον τοµέα της πρωτογενούς πρόληψης, έδειξε ότι οι παραδοσιακοί 
µέθοδοι πρόληψης, δηλ της διαφώτισης και της πληροφόρησης, αυξάνουν τις γνώσεις του ατόµου 
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αλλά δεν είναι αρκετές για να επηρεάσουν τη συµπεριφορά του. Αντίθετα η εκπαίδευση και η 
διαπαιδαγώγηση αποδεικνύονται οι αποτελεσµατικότερες µέθοδοι για τη διαµόρφωση ή 
τροποποίηση της συµπεριφοράς σε θέµατα υγείας.  
     Στα πλαίσια αυτά το ΥΠ.Ε.Π.Θ. ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένο σε θέµατα που αφορούν στην 
πρόληψη και προαγωγή της υγείας των µαθητών/ τριών εφαρµόζει προγράµµατα αγωγής υγείας 
στα σχολεία.  
      Η Αγωγή Υγείας είναι µια καινοτόµος δράση η οποία συµβάλλει στην αναβάθµιση της 
εκπαίδευσης και στην σύνδεσή της µε την κοινωνική πραγµατικότητα. Αποτελεί την πρώτη 
προσέγγιση της πρόληψης για τον περιορισµό των φαινοµένων εκείνων που απειλούν τη σωµατική 
και ψυχική υγεία των νεαρών ατόµων και συντελούν στον κοινωνικό τους αποκλεισµό και στον 
αποκλεισµό από την αγορά εργασίας. 
     Η εφαρµογή των προγραµµάτων Αγωγής Υγείας στα σχολεία έχει στόχο το σχολείο να 
συµβάλλει πραγµατικά µέσα από την ενεργητική και βιωµατική µάθηση στην αλλαγή στάσης και 
συµπεριφοράς των µαθητών/ τριών µε σκοπό την ενίσχυση της υπευθυνότητας, της 
αυτοπεποίθησης, της προσωπικότητας και της ικανότητας του µαθητή/ τριας για την υιοθέτηση 
θετικών στάσεων και  τρόπων ζωής. 
     Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται αποτελεσµατικά όταν υπάρχει το κατάλληλο φυσικό, 
κοινωνικό και ψυχολογικό περιβάλλον στο σχολείο, όπου είναι συγκεντρωµένη η συντριπτική 
πλειοψηφία του νεανικού πληθυσµού και όταν ο εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί τις κατάλληλες 
µεθόδους που ενθαρρύνουν τη συµµετοχή των µαθητών/ τριών και ενισχύουν την ανάπτυξη 
ικανοτήτων όπως η εξαγωγή συµπερασµάτων, η επίλυση συγκρούσεων, η δυνατότητα 
επικοινωνίας, η αξιολόγηση συνεπειών και η λήψη αποφάσεων. Τέτοιες µέθοδοι είναι το παίξιµο 
ρόλων, το γράψιµο ιστορίας, η peer education, η δηµιουργική έκφραση (ζωγραφική, κολάζ, 
φτιάξιµο εντύπου κλπ) 
       Η Αγωγή Υγείας είναι ενταγµένη 
- στις Σχολικές ∆ραστηριότητες µε τη Γ2/4867/28-8-92 
- στα προαιρετικά µαθήµατα µε το υπ’ αρ. Π.∆. 35/ ΦΕΚ 11/τ.Α’/4-2-91 

Τα προαιρετικά µαθήµατα µπορούν να παρακολουθούν σε ειδικά κατά µάθηµα τµήµατα 
µαθητές/ τριες όλων των τάξεων του Γυµνασίου. 
  Τα προγράµµατα Αγωγής Υγείας πραγµατοποιούνται στα Γυµνάσια, Λύκεια και Τ.Ε.Ε. 
παράλληλα µε το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα κάθε τάξης, σε ώρες που καθορίζονται ανάλογα µε τις 
δυνατότητες κάθε σχολείου, όσον αφορά στο ωρολόγιο πρόγραµµα κάθε τάξης και στο ωρολόγιο 
πρόγραµµα των καθηγητών. Για τα προγράµµατα αυτά µπορούν να διατίθενται δύο ώρες την 
εβδοµάδα κατά τάξη ή τµήµα, εντός ή εκτός ωρολογίου προγράµµατος. Για καθηγητές που 
συµµετέχουν στα προγράµµατα µειώνεται το εβδοµαδιαίο διδακτικό ωράριό τους κατά δύο ώρες. 
Όταν έχουν συµπληρώσει το διδακτικό ωράριό τους απασχολούνται µε υπερωριακή αποζηµίωση. 
Κάθε εκπαιδευτικός µπορεί να συµµετέχει σε δύο το πολύ προγράµµατα σχολικών 
δραστηριοτήτων, εφόσον έχει ανάλογη εµπειρία. Το σχέδιο προγράµµατος Αγωγής Υγείας πρέπει 
να υποβληθεί το αργότερο µέχρι 15 ∆εκεµβρίου και η λήξη του προγράµµατος πρέπει να είναι το 
αργότερο µέχρι 30 Απριλίου. Η επιλογή των προγραµµάτων γίνεται από την επιτροπή στην οποία 
συµµετέχει και ο Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας. Στο 1ο ∆εκαήµερο του Μαίου διατίθεται µια (1) 
ηµέρα για την παρουσίαση των προγραµµάτων Αγωγής Υγείας που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη 
διάρκεια του διδακτικού έτους στη σχολική κοινότητα. Η συµµετοχή στα προγράµµατα Αγωγής 
Υγείας για τους εκπαιδευτικούς είναι προαιρετική.        
      Τα προγράµµατα Αγωγής Υγείας αφορούν πολλά θέµατα, όπως: 

Εξαρτησιογόνες ουσίες (ναρκωτικά – αλκοόλ - τσιγάρο) οποιαδήποτε εκδήλωση στα 
σχολεία µε θέµα τα ναρκωτικά πρέπει αφενός να προγραµµατίζεται έγκαιρα από τους 
ενδιαφερόµενους φορείς, τους Προϊσταµένους ∆/νσεων ∆.Ε. & τους ∆/ντές των σχολείων & 
αφετέρου να αποστέλλεται στο Γραφείο Αγωγής Υγείας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. το υλικό που θα 
χρησιµοποιηθεί, ώστε να δοθεί άδεια για την πραγµατοποίησή της . 
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 Πολλά από τα παρακάτω θέµατα έχουν άµεση σχέση µε την πρόληψη αφού σχετίζονται µε 
την ψυχική υγεία των µαθητών/ τριών: 
� ∆ιατροφή και διατροφικές συνήθειες - Γενετικά  τροποποιηµένα προϊόντα 
� ∆ιαφυλικές Σχέσεις – Σεξουαλική Αγωγή 
� Σεξουαλικά Μεταδιδόµενα Νοσήµατα 
� AIDS – Ηπατίτιδα Β 
� ∆ιαπροσωπικές Σχέσεις - Ψυχική Υγεία (Ρατσισµός- Βία - Αντιµετώπιση πένθους - Ξενοφοβία) 
� Κυκλοφοριακή Αγωγή – Ατυχήµατα 
� Αντιµετώπιση άγχους (σχολικού – εργασιακού) 
� Στοµατική Υγιεινή 
� Καρκίνος – Κάπνισµα – ∆ιατροφή 
� Έκθεση σε τοξικές ουσίες και στην υπερβολική ηλιακή ακτινοβολία 
� Καταστάσεις διαµονής και εργασίας 
� Περιβάλλον και Υγεία 
� Εθελοντισµός (Εθελοντική Αιµοδοσία – Εθελοντική προσφορά ιστών και οργάνων – Πρώτες 

βοήθειες – Εθελοντική Εργασία – Εθελοντής σχολικός τροχονόµος) 
� Μεσογειακή Αναιµία 
� Καρδιαγγειακά νοσήµατα 
� Ισότητα των δύο φύλων 
� Κοινωνικός αποκλεισµός – Ίσες ευκαιρίες 
� Πρόληψη και αντιµετώπιση έκτακτων καταστάσεων (σεισµοί, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ) µε 

την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αντιµετώπιση του άγχους, του φόβου και γενικά µε την 
προαγωγή της ψυχικής υγείας 

� Φυσική Άσκηση 
 Και όποιο άλλο µπορεί να σκεφτεί κανείς ότι σχετίζεται µε την ολιστική αντίληψη της 
υγείας  
      Άλλος τρόπος είναι και η διάχυση της Αγωγής Υγείας µέσα στα γνωστικά αντικείµενα από 
έναν ευαισθητοποιηµένο - επιµορφωµένο εκπαιδευτικό.          
      Σηµαντικό βήµα για την προώθηση του θεσµού ήταν η τοποθέτηση, κατά το σχολικό έτος 
1995-96, σε 13 ∆/νσεις ∆. Ε. της χώρας, ισάριθµων εκπαιδευτικών, ως Υπευθύνων Αγωγής Υγείας. 
Το Μάιο του 1996 εγκρίθηκε η Ενέργεια 1.1 στ2 Αγωγή Υγείας στα σχολεία στο πλαίσιο του 
ΕΠΕΑΕΚ, η οποία έδωσε µεγάλη ώθηση στο θεσµό 
 Για την ουσιαστικότερη εφαρµογή, στήριξη, προώθηση και τον σχεδιασµό των προγραµµάτων 
Αγωγής Υγείας το ΥΠΕΠΘ, µέσα από την Ενέργεια, δηµιούργησε ένα Εθνικό Εκπαιδευτικό ∆ίκτυο 
Αγωγής Υγείας 
      Το δίκτυο αυτό αποτελείται από: 
� το Γραφείο Αγωγής Υγείας στη ∆/νση Σπουδών ∆.Ε. του ΥΠ.Ε.Π.Θ., έργο του οποίου είναι ο 

σχεδιασµός και ο προγραµµατισµός της εφαρµογής της Αγωγής Υγείας στα σχολεία ∆.Ε. της 
χώρας 

� ο συντονισµός και η στήριξη του έργου των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας 
� η διοργάνωση επιµορφωτικών σεµιναρίων για τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας και τους 

εκπαιδευτικούς που εφαρµόζουν προγράµµατα Αγωγής Υγείας στα σχολεία 
� η προώθηση και στήριξη της συνεργασίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. µε διάφορους φορείς για την όσο το 

δυνατόν καλύτερη εφαρµογή  των προγραµµάτων Αγωγής Υγείας στα σχολεία. Για το θέµα της 
πρόληψης χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ειδικότερα υπάρχει συνεργασία µε  το  Υπουργείο  
Υγείας και Πρόνοιας, Ο.ΚΑ.ΝΑ., Ε.Π.Ι.Ψ.Υ., αλλά και µε κυβερνητικούς και µη 
κυβερνητικούς φορείς όπως ΚΕ.Θ.Ε.Α., την Ελληνική  Αντικαρκινική – Αντικαπνιστική 
Εταιρεία, το Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης Ανθρώπου, το Εργαστήριο ∆ιερεύνησης Ανθρωπίνων 
Σχέσεων, την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου, το Ελληνικό 
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Κέντρο ∆ιαπολιτισµικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, το 18 ΑΝΩ, Συλλόγους Γονέων και 
Κηδεµόνων, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, κλπ 

Έναν εκπαιδευτικό σε κάθε ∆/νση ∆.Ε. της χώρας ο οποίος ορίζεται ως Υπεύθυνος Αγωγής 
Υγείας και αποτελεί τον συνδετικό κρίκο µεταξύ ΥΠ.Ε.Π.Θ.  και σχολείων της ∆/νσης ∆.Ε. κάθε 
Νοµαρχίας. 

Τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι εφαρµόζουν τα προγράµµατα Αγωγής Υγείας στα σχολεία 
Το Εθνικό Εκπαιδευτικό ∆ίκτυο Αγωγής Υγείας ολοκληρώνεται µε την ίδρυση και 

λειτουργία των Συµβουλευτικών Σταθµών Νέων (Σ.Σ.Ν.), ένας σε κάθε ∆/νση ή Γραφείο ∆.Ε.  της 
χώρας, οι οποίοι στελεχώνονται από τον Υπεύθυνο Σ.Σ.Ν., ο οποίος είναι εκπαιδευτικός και µε δύο 
ψυχολόγους και δύο κοινωνικούς λειτουργούς από πλευράς ΥΠ.Ε.Π.Θ. και ένα ιατρό και έναν 
οδοντίατρο από πλευράς Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 
 
Έργο των Σ.Σ.Ν. είναι: 
 Α) η εφαρµογή, στήριξη και παρακολούθηση προγραµµάτων αγωγής υγείας για τους µαθητές/ 
τριες, η παραγωγή και διανοµή εκπαιδευτικού υλικού, η συνεχής ενηµέρωση-επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών ,ειδικά αυτών που εφαρµόζουν σχετικά προγράµµατα καθώς και η αξιολόγηση σε 
τακτά χρονικά διαστήµατα των αποτελεσµάτων εφαρµογής των προγραµµάτων σε επίπεδο 
σχολείου και νοµού 
  Β) η ψυχοκοινωνική κάλυψη των αναγκών των σχολικών µονάδων του νοµού. Οι Σ.Σ.Ν. έχουν τη 
δυνατότητα εντοπισµού, διάγνωσης, βραχείας ψυχολογικής παρέµβασης και παραποµπής των 
περιπτώσεων µαθητών/ τριών που χρήζουν ιδιαίτερης ψυχολογικής αντιµετώπισης. Στα πλαίσια 
αυτά παρέχουν και συµβουλευτική Γονέων. Παράλληλα ασκούν προληπτική παρέµβαση στα 
πλαίσια στήριξης της οικογένειας και κινητοποίησης των λοιπών κοινωνικών φορέων µέσω του 
σχολείου 
Γ) η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε θέµατα   Αγωγής Υγείας. Οι Σ.Σ.Ν. µπορούν 
να συµβάλλουν στην ευαισθητοποίηση της κοινότητας οργανώνοντας και συντονίζοντας οµιλίες, 
συζητήσεις, δραστηριότητες και µε τη διανοµή έντυπου και λοιπού υλικού 
Σε σχέση µε τους Γονείς (οι οµάδες στόχοι είναι τρεις µαθητές/ τριες, εκπαιδευτικοί, γονείς) µε 
κοινή απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Παιδείας ιδρύονται Σχολές Γονέων µετά από πρόταση του συλλόγου γονέων ή της ένωσης 
συλλόγων γονέων ή του Ο.Τ.Α. ή της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Με όµοια απόφαση 
καθορίζονται οι προϋποθέσεις καθώς και η διαδικασία οργάνωσης και λειτουργίας των σχολών 
αυτών.  
       Άλλες δράσεις της Ενέργειας 1.1 στ2 Αγωγή Υγείας στα σχολεία, είναι: 
- υλοποίηση 2100 προγραµµάτων σε σχολεία ∆Ε χρηµατοδοτούµενα  µε 200.000 δρχ το καθένα, 

κατά τα σχολικά έτη 1997-98, 1998-99 και 1999-2000. Από αυτά το 14,5 % αφορούν στις 
Εξαρτησιογόνες ουσίες.  

- υλοποίηση 52 πιλοτικών προγραµµάτων ενίσχυσης πρωτοβουλιών σε θέµατα Αγωγής Υγείας 
µε τη µορφή συµπράξεων σχολικών µονάδων και φορέων, χρηµατοδοτούµενα µέχρι 10.000.000 
δρχ το καθένα, κατά τα σχολικά έτη 1997-98, 1998-99 και 1999-2000. Από αυτά τα 15 
αφορούσαν στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση και το 21% είχαν θέµα σχετικό µε τις 
Εξαρτησιογόνες ουσίες. Αναφερόµαστε έτσι και στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση γιατί δεν ήταν 
επιλέξιµη ενέργεια στο 2ο Κ.Π.Σ..  

- δεκαήµερη επιµόρφωση 80 ωρών των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας στην Αγωγής Υγείας  
- δίµηνη επιµόρφωση 120 στελεχών Αγωγής Υγείας 240 ωρών, από όλες τις ∆/νσεις ∆.Ε. της 

χώρας. 
- 123 ταχύρυθµα 40ωρα επιµορφωτικά σεµινάρια κατανεµηµένα σε όλες τις ∆/νσεις ∆.Ε. της 

χώρας. Με τα σεµινάρια αυτά επιµορφώθηκαν περίπου 4000 εκπαιδευτικοί, από τους οποίους 
το 10% ανήκε στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. 
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Σε όλες τις µορφές επιµόρφωσης υπήρχε η πρόβλεψη για τη θεµατολογία που άπτεται του 
αντικειµένου της πρόληψης χρήσης εξ ουσιών 
  Οι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας επιµορφώθηκαν στο εκπαιδευτικό υλικό «Στηρίζοµαι στα 
Πόδια µου» µε πενθήµερο σεµινάριο σε συνεργασία µε το Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο 
Ψυχικής Υγιεινής και τον Ο.ΚΑ.ΝΑ.  και συνεργάζονται στενά µε τα Κέντρα Πρόληψης σε όσους 
νοµούς έχουν ιδρυθεί για την πρόληψη χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. 
 Τα Κέντρα Πρόληψης σε συνεργασία µε το Γραφείο Αγωγής Υγείας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και 
τους Υπευθύνους Αγωγής Υγείας επιµορφώνουν τους εκπαιδευτικούς στο να χειρίζονται το υλικό 
«Στηρίζοµαι στα Πόδια µου» µε 5νθήµερα σεµινάρια. Οι εκπαιδευτικοί στη συνέχεια εφαρµόζουν 
προγράµµατα πρόληψης µε στόχο τη δηµιουργία πυρήνων µαθητών/ τριών και εκπαιδευτικών οι 
οποίοι θα λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά βάσει του υλικού αυτού σε συνεργασία µε τους 
ειδικούς επιστήµονες των Κέντρων Πρόληψης στη σχολική κοινότητα µετά τη σύµφωνη γνώµη 
των ∆ιευθυντών, των συλλόγων καθηγητών και των συλλόγων γονέων και κηδεµόνων των 
αντίστοιχων σχολείων. 
     Επίσης έγινε επιµόρφωση εκπαιδευτικών σε συνεργασία µε το ΚΕ.Θ.Ε.Α., το Αθηναϊκό 
Κέντρο Μελέτης Ανθρώπου και το Εργαστήριο ∆ιερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων.  
-αγορά και εκπόνηση εκπαιδευτικού – διδακτικού υλικού σε επτά θεµατικές ενότητες  
για δύο ηλικιακά επίπεδα 11-14 ετών (Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού / Γυµνάσιο) και 15-18 
ετών (Λύκειο) 
Πρόληψη χρήσης Εξαρτησιογόνων  Ουσιών-αγορά, από τους παρακάτω φορείς: 
Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα: το εκπαιδευτικό πακέτο µε τίτλο «Ποτό ή Μοτό» αποτελούµενο 
από ένα βιβλίο και µία βιντεοκασέτα 
Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα: το βιβλίο «Προάγοντας την ψυχική και συναισθηµατική υγεία» 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: το CD-ROM µε τίτλο «Αλκοόλ και Υγεία»  
Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.: το εκπαιδευτικό πακέτο µε τίτλο «Στηρίζοµαι στα Πόδια µου», αποτελούµενο από επτά 
τεύχη. 
ΚΕ.Θ.Ε.Α.: το εκπαιδευτικό πακέτο µε τίτλο «Ο κήπος µε τις 11 γάτες», αποτελούµενο από το 
βιβλίο µε το παραµύθι «Ο κήπος µε τις 11 γάτες», ένα εγχειρίδιο µε τίτλο «οδηγός για 
εκπαιδευτικούς» και ένα φυλλάδιο «γράµµα προς τους γονείς». 
∆ιαφυλικές Σχέσεις – Σεξουαλική Αγωγή 
∆ιαπροσωπικές Σχέσεις - Ψυχική Υγεία 
∆ιατροφή – ∆ιατροφικές Συνήθειες  
Στοµατική Υγιεινή 
Καρδιαγγειακά νοσήµατα – Φυσική Άσκηση 
Κυκλοφοριακή Αγωγή – Ατυχήµατα 
Το υλικό αυτό θα βρίσκεται στις ∆/νσεις ∆.Ε. της χώρας, στα Γραφεία των Υπευθύνων Αγωγής 
Υγείας, από όπου θα διοχετευθεί στα σχολεία της κάθε ∆/νσης ανάλογα µε τον αριθµό αυτών, µετά 
τα Χριστούγεννα του 2000.  
-για τη διάδοση και διάχυση της Αγωγής Υγείας πραγµατοποιήθηκαν: 
ηµερίδες σε επίπεδο νοµαρχίας, ανά ∆/νση ∆.Ε., κατά τα έτη 1997-98 και 1998-99 
µία ηµερίδα ( Νοέµβριος 1998) και µία διηµερίδα σε εθνικό επίπεδο (Ιανουάριος 2000), στην 
Αθήνα 
δύο ηµερίδες για τους Προϊσταµένους των ∆/νσεων ∆Ε της χώρας και τους Σχολικούς Συµβούλους 
Οι παραπάνω εκδηλώσεις περιείχαν και το θέµα της πρόληψης χρήσης Εξαρτησιογόνων  Ουσιών.   
  Εκτός των παραπάνω ποικίλες δράσεις σχετικές µε το θέµα της πρόληψης υλοποιούνται από 
ένα µεγάλο αριθµό σχολείων της χώρας.  

Άλλα συµµετέχουν στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Σχολείων Προαγωγής Υγείας µε στόχο την 
προαγωγή της υγείας στα συγκεκριµένα σχολεία. 

Άλλα στο «∆ιαγωνισµό – Τάξεις χωρίς κάπνισµα», ο οποίος διοργανώνεται µέσα από 
Ευρωπαϊκό πρόγραµµα µε τη συνεργασία 10 χωρών και στόχο τη µείωση του αριθµού των νέων 
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που ξεκινούν το κάπνισµα. Το σχολικό έτος 1999-2000 το 3ο Γυµνάσιο Καµατερού κέρδισε ως 
βραβείο για τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό ένα ταξίδι στο Βερολίνο. 

Άλλα στο διαγωνισµό συγγραφής εκθέσεως ιδεών, ο οποίος πραγµατοποιήθηκε σε εθνικό 
επίπεδο µεταξύ των µαθητών/ τριών της Γ΄ Γυµνασίου µε θέµα «Κάπνισµα: Οι Σειρήνες, οι 
Κύκλωπες και η επιστροφή στην Ιθάκη. Από αυτές βραβεύτηκαν οι τρεις καλύτερες στις 31 Μαΐου 
2000, ηµέρας διεθνώς αφιερωµένης στην αντικαπνιστική εκστρατεία. 

Ακόµα το ΥΠΕΠΘ στο πλαίσιο της 3ης Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Πρόληψης, 16-18 
Νοεµβρίου 1998, σχεδίασε τις παρακάτω δραστηριότητες: α) τη διοργάνωση διαγωνισµού 
ζωγραφικής µε θέµα «Πρόληψη των Ναρκωτικών» για τους µαθητές/ τριες της Γ΄ Γυµνασίου και 
της Α΄ Λυκείου β) την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων στα Γυµνάσια και τα Λύκεια της χώρας κατά 
την εβδοµάδα αυτή και έκθεση παρουσίασης των έργων ζωγραφικής γ) στην ηµερίδα που έγινε σε 
εθνικό επίπεδο στην Αθήνα στις 23 Νοεµβρίου 1998, εκτέθηκαν σε ειδικό χώρο τα έργα 
ζωγραφικής των µαθητών/ τριών για την πρόληψη των ναρκωτικών. 
 Παρά τις δυσκολίες ο δρόµος έχει ανοίξει. Θα ήθελα να κλείσω την εισήγησή  µου µε τα 
λόγια του Λάο Τσε: 
 “Προσέξτε τον κορµό του δέντρου, έγινε από ένα µικρό κλαδάκι. Ο πύργος µε τα εφτά 
πατώµατα ξεκίνησε µε µια φτυαριά. Ένα ταξίδι χιλιοµέτρων άρχισε από ένα βήµα.” 
     Είµαστε στα πρώτα βήµατα. Περπατάµε αργά και σταθερά. Έχουν αρχίσει να 
διαµορφώνονται οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση των ουσιαστικών αρχών και στόχων της 
Αγωγής Υγείας στα σχολεία, οι οποίοι ταυτίζονται άµεσα µε τις αρχές και τους στόχους της 
πρόληψης χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. Το µέλλον διαγράφεται ευοίωνο µε τη στήριξη και τη 
συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων φορέων. 
 
 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙV 
 

Β. Θέµα: «Αξιολόγηση» 
 

(Περίληψη εισήγησης) 
«Αξιολόγηση Βιωµατικής Εκπαίδευσης στα πλαίσια 

 Κοινοτικών Προγραµµάτων Πρόληψης» 
 
Λαµπίδη Άννα, Ψυχολόγος – Επιστηµονικός Συνεργάτης Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του 
Ανθρώπου (Α.Κ.Μ.Α.) – Ερευνήτρια Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.)   
 

Στην παρούσα εισήγηση καταγράφεται η εµπειρία από πιλοτικές εφαρµογές αξιολόγησης 
βιωµατικών σεµιναρίων συστηµικής προσέγγισης, που έγιναν στα πλαίσια κοινοτικών 
προγραµµάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας του Α.Κ.Μ.Α., µε σχετικούς φορείς, και 
προτείνονται τρόποι συνθετικής αντιµετώπισης των ατοµικών αποτιµήσεων των συµµετεχόντων, µε 
την αξιοποίηση τόσο ποσοτικών, όσο και ποιοτικών µεθόδων.  

Παρουσιάζεται ένα επιστηµολογικό µοντέλο αξιολόγησης της βιωµατικής εκπαίδευσης, 
όπου ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες συνθέτονται, έτσι, ώστε να προσφέρουν µία ολιστική 
θεώρηση του αντίκτυπου της εκπαίδευσης, τόσο σε ατοµικό – γνωστικό – συγκινησιακό επίπεδο 
των µελών, όσο και σε συλλογικό, στο επίπεδο της δυναµικής της οµάδας. 

Η αξιοποίηση ποικιλίας µεθόδων και εργαλείων µέτρησης, η επιλογή της κατάλληλης 
χρονικής στιγµής για την αξιολόγηση, ώστε να καταγραφούν οι αλλαγές, που έχουν ήδη εµπεδωθεί 
και να αναδειχτούν αυτές που είναι σε εξέλιξη, και η «ανοικτότητα» του ερευνητή στις όψεις της 
διεργασίας, που οι ίδιοι οι συµµετέχοντες ορίζουν ως σηµαντικές γι’ αυτούς, αναδεικνύονται ως τα 
πλέον σηµαντικά στοιχεία, για µία «επί της ουσίας» αξιολόγηση.  
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Τέλος, η διαχρονική παρακολούθηση των µελών, για επαναλαµβανόµενη κατά διαστήµατα 
χορήγηση ερωτηµατολογίων ή διεξαγωγή συνεντεύξεων, αποτελεί µία επικύρωση των 
προαναφερθέντων και δίνει πολύτιµες πληροφορίες για τις βαθύτερες «εγγραφές» της εµπειρίας.     

 

 
 «Αξιολόγηση των δυσκολιών και αναγκών των Κέντρων Πρόληψης 

Ο.ΚΑ.ΝΑ. – Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 
 
Παραλαίµου Ζαχαρούλα, Κοινωνιολόγος Ο.ΚΑ.ΝΑ. 
 

Η αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων πρωτογενούς πρόληψης βρίσκεται σήµερα στο 
επίκεντρο του επιστηµονικού ενδιαφέροντος δεδοµένων των ερωτηµάτων που τίθενται ως προς 
τους σκοπούς που ορίζονται, τις διαδικασίες που ακολουθούνται και τα αποτελέσµατα που 
επιτυγχάνονται. Γνωρίζουµε βέβαια ότι για να είναι αποτελεσµατικές οι δράσεις πρόληψης πρέπει: 
� να προέρχονται από την κοινότητα και να απευθύνονται σε αυτήν, 
� να προάγουν µια γενικότερα υγιή στάση ζωής και 
� να ενεργοποιούν τα σηµεία αυτενέργειας, ελεύθερης βούλησης και ευθύνης των πολιτών µιας 

κοινότητας. 
Το κοινωνικό γίγνεσθαι και η ταυτότητα της Πρόληψης έχει να κάνει µε καθεµία από τις 

παραπάνω αρχές, χωρίς αυτές να αποτελούν απλά κάποιους µακροπρόθεσµους στόχους. Μέσα 
στην ίδια τη διαδικασία σχηµατοποίησης ενός εφαρµοσµένου µοντέλου πρόληψης, όπως αυτό για 
παράδειγµα που συµπεριλαµβάνεται στον προγραµµατικό σχεδιασµό του Ο.ΚΑ.ΝΑ., πρέπει να 
υιοθετούνται άµεσα αυτές οι αρχές. Γεγονός που σηµαίνει ανάγκη για εισροή των δεδοµένων της 
κάθε αρχής σε κάθε βήµα δραστηριοποίησης του Οργανισµού. Για αυτό το λόγο άλλωστε, ο 
Ο.ΚΑ.ΝΑ. επέλεξε µια συγκεκριµένη πορεία σχεδιασµού και σύστασης Κέντρων Πρόληψης σε 
πανελλαδικό επίπεδο, έχοντας πάντοτε ως σηµείο αναφοράς την πραγµατοποίηση αυτών των 
στόχων. Με αυτό το σκεπτικό προχώρησε σε µια προσπάθεια για : 
� Την ίδρυση 83 Κέντρων Πρόληψης καλύπτοντας όλες τις Υγειονοµικές περιφέρειες και 

ειδικότερα τους Νοµούς της Ελλάδας µέσα από επαφές και υπογραφές Συµβάσεων µε τις Τ.Α. 
των περιοχών. 

� Την εξ’ ηµισείας οικονοµική κάλυψη των προϋπολογισµών των Κέντρων αρχικά για τα πρώτα 
τρία χρόνια λειτουργίας τους. 

� Τη σταθερή παρακολούθηση και υποστήριξη των τριετών προγραµµάτων των Κέντρων 
Πρόληψης. 

� Την εποπτεία, παροχή δυνατοτήτων εκπαίδευσης και υλικού εκπαίδευσης και την αξιολόγηση 
των Κέντρων. 
Με αυτές τις συντεταγµένες προχώρησε ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. έως σήµερα στην ίδρυση 51 Κέντρων 

Πρόληψης πανελλαδικά, από τα οποία 13 προγράµµατα και υποπρογράµµατα καλύπτουν τις 
ανάγκες Αττικής και Πειραιώς και 4 το Νοµό Θεσσαλονίκης. 
(∆ιαφάνεια – 1 -) 

Μέσα στην 4ετή πορεία εξέλιξης του συνολικού σχεδιασµού Κέντρων Πρόληψης από το 
1997, του Ο.ΚΑ.ΝΑ. σε συνεργασία µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, µια πρώτη διαδικασία 
συγκέντρωσης των δυσκολιών και αναγκών των Κέντρων έγινε το Φεβρουάριο του 1999 µε 
κάλεσµα των Επιστηµονικά Υπευθύνων των Κέντρων στους χώρους του Ο.ΚΑ.ΝΑ., στην Αθήνα. 

Σε εκείνη τη διήµερη συνάντηση τέθηκαν αρκετοί κοινοί προβληµατισµοί: 
� η αντιµετώπιση και ο χειρισµός αιτηµάτων συµβουλευτικής και έγκαιρης παρέµβασης, 
� τα πλαίσια συνεργασίας των Κέντρων Πρόληψης µε το Υπουργείο Παιδείας και όλες τις 

∆ιευθύνσεις αλλά και τις διαφορετικές βαθµίδες εκπαίδευσης, 
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� οι ασφαλιστικές δικλείδες που υπάρχουν για την οικονοµική κάλυψη των Κέντρων, ιδίως από 
τη µεριά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ο βαθµός επιρροής που µπορεί να έχει ο Οργανισµός 
προς τους ∆ήµους και τις Νοµαρχίες για την καταβολή των προηγούµενων εισφορών τους, 

� τα κριτήρια έγκρισης των οικονοµικών αλλά και των επιστηµονικών απολογισµών των 
Κέντρων, 

� οι αρµοδιότητες και οι ρόλοι των µελών κάθε επιστηµονικής οµάδας, 
� η ανάγκη για εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας για τα Κέντρα, 
� οι δυναµικές που αναπτύσσονται µε τα ∆.Σ. των εκάστοτε Αστικών Εταιρειών και η 

ευαισθητοποίηση που χρειάζεται να γίνει προς αυτά. 
Αν προσπαθήσουµε να εντάξουµε αυτές τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν από τους 

Επιστηµονικά Υπευθύνους που παραβρέθηκαν σε αυτή τη συνάντηση, σε κάποιες µεγάλες 
θεµατικές, µπορούµε να διακρίνουµε τα εξής: (∆ιαφάνεια – 2 -) 
� Ανάγκη για καθορισµό εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας ώστε να καθορίζονται οι 

αρµοδιότητες όλων των εµπλεκοµένων στελεχών και µελών. 
� Ανάγκη για διυπουργικό συντονισµό των συναρµόδιων Υπουργείων και πολιτική ενίσχυση του 

θεσµού των Κέντρων στην τοπική κοινότητα προκειµένου να βοηθηθούν στην υλοποίηση του 
έργου τους. 

� Ανάγκη για ισότιµες εκπαιδευτικές και εποπτικές διαδικασίες για τα στελέχη όλων των 
Κέντρων. 

� Ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης και αξιολόγησης προκειµένου να ξεπερνιούνται οι 
τρέχουσες δυσκολίες των προγραµµάτων αλλά να είναι και πιο ξεκάθαρος ο βαθµός απόδοσής 
τους για την τελική αξιολόγησή τους. 

� Ανάγκη για µελλοντική αυτονόµηση του έργου τους, κυρίως µέσα από την κινητοποίηση του 
εθελοντισµού στις κατά τόπους κοινωνίες και το πέρασµα από τον συγκεντρωτισµό σε 
δραστηριοποίηση τοπικής εµβέλειας. 

Στη συνέχεια θα µπορέσουµε να δούµε πώς αυτές οι ανάγκες ξαναδιατυπώνονται σε 
µεταγενέστερες διαδικασίες αξιολόγησης. 

Σε ένα επόµενο στάδιο λοιπόν, κοινοί προβληµατισµοί και ανησυχίες διατυπώθηκαν στη 
συνάντηση που είχε οργανωθεί για Επιστηµονικά Υπεύθυνους από το Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό 
Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, στην Αθήνα το Μάρτιο του 2000. Σε αυτή τη συνάντηση 
συστήθηκαν και οµάδες εργασίας προκειµένου να γίνει επεξεργασία των επιµέρους προβληµατικών 
και οι συζητήσεις που αναπτύχθηκαν, είχαν να κάνουν µε : 
� Παρουσίαση της εκπαίδευσης που παίρνουν τα στελέχη των Κέντρων από το Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. 

(τρίµηνες εκπαιδεύσεις, επιλογή υλικών, σύστηµα αξιολόγησης και σχεδιασµού προγράµµατος 
για τα Κέντρα) και 

� Οι παρεµβάσεις σε ειδικές οµάδες στόχους 
� Ο ρόλος των Επιστηµονικά Υπευθύνων των Κέντρων. 

Ο ρόλος του Ο.ΚΑ.ΝΑ. σε αυτή τη διαδικασία αυτοπροσδιορισµού, φάνηκε να παίζει πολύ 
σηµαντικό ρόλο και αποτέλεσε κύριο σηµείο προβληµατισµού. Ένα σηµείο τριβής που θα το δούµε 
και πάλι να επαναλαµβάνεται στη διαδικασία αξιολόγησης που ακολούθησε. 

Η πληθώρα όµως των αιτηµάτων των Κέντρων και των δυσκολιών που διατυπώνονται κατά 
καιρούς και προς πολλές κατευθύνσεις, κατέστησαν αναγκαία µια τρίτη προσπάθεια για 
συστηµατική αξιολόγηση των αναγκών και των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν τα Κέντρα η οποία 
ξεκίνησε το Νοέµβριο του 1999. Το εγχείρηµα αυτή τη φορά δεν έγινε µε τη µορφή συνάντησης 
και κατάθεσης των προβληµάτων ή µε τη µορφή οµάδων εργασίας αλλά µε τη σύνταξη και 
αποστολή εµπιστευτικών ερωτηµατολογίων, που απευθύνθηκαν τόσο στους Προέδρους των ∆.Σ. 
όσο και στις Επιστηµονικές οµάδες των Κέντρων Πρόληψης. 

Αυτή η µεθοδολογία συγκέντρωσης πληροφοριών είχε ως βασικό κριτήριο 
αντικειµενικότητας την παράθεση απόψεων για κάθε Κέντρο από δύο πλευρές, τόσο από το ∆.Σ. 
όσο και από το επιστηµονικό προσωπικό, ενώ το δεύτερο κριτήριο αντικειµενικότητας ήταν το 
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απόρρητο που τηρήθηκε στις απαντήσεις των συµµετεχόντων, οι οποίες αποτέλεσαν αρχείο µόνο 
για την Πρόεδρο του Οργανισµού και την τριµελή οµάδα που επεξεργάστηκε τα ερωτηµατολόγια. 

Ο αµέσως επόµενος και τελικός στόχος αυτής της συστηµατικής συγκέντρωσης των 
στοιχείων που κυρίως χαρακτηρίζουν τα Κέντρα, ήταν η ανάθεση κάποιων υπηρεσιών υποστήριξης 
σε επιµέρους φορείς. Φορείς που πρόκειται να αναλάβουν την κάλυψη συγκεκριµένων αναγκών 
(π.χ. σε εκπαίδευση και εποπτεία) που έχουν παρουσιαστεί βάση οργανωµένου σχεδίου 
υποστήριξης, και οι οποίοι πρόκειται να ενισχύσουν τα Κέντρα µε διάφορες µεθοδολογίες στη 
λειτουργία τους µέσα στην τοπική κοινωνία, πέρα από την υποστήριξη που  θα έχουν από τον 
Οργανισµό Κατά των Ναρκωτικών, σε κάποια καινούρια βέβαια πλαίσια. 

Αναλυτικότερα τώρα για τη µεθοδολογία της διερεύνησης, το ερωτηµατολόγιο που 
απευθύνθηκε στις επιστηµονικές οµάδες περιελάµβανε ερωτήσεις σχετικές µε το προφίλ εµπειρίας 
του Επιστηµονικά Υπεύθυνου, µε τις δυσκολίες που είχαν παρουσιαστεί κατά την έναρξη 
λειτουργίας κάθε Κέντρου, ειδικότερες δυσκολίες κατά την παρούσα φάση ανάπτυξης του 
προγράµµατος, ερωτήσεις για πιθανά προβλήµατα στις σχέσεις µεταξύ των στελεχών και µε τον 
Επιστηµονικά Υπεύθυνο, για το επίπεδο της συνεργασίας του Κέντρου τόσο µε την Αστική 
Εταιρεία όσο και µε τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. καθώς και µε άλλους φορείς που το έχουν υποστηρίξει κατά 
καιρούς, ερωτήσεις στις οποίες διευκρινίζονται πιο ολοκληρωµένα οι ανάγκες και ο πιθανός 
µελλοντικός προσανατολισµός του Κέντρου, πάντοτε σύµφωνα µε την κρίση όλων των µελών της 
Επιστηµονικής οµάδας. 

Το ερωτηµατολόγιο που απευθυνόταν στους Προέδρους περιελάµβανε ερωτήµατα για τις 
δυσκολίες κατά την έναρξη λειτουργίας και κατά την ανάπτυξη του προγράµµατος του Κέντρου, 
για τα προβλήµατα που τυχόν υπάρχουν στις σχέσεις της επιστηµονικής οµάδας και στη 
συνεργασία τους µε τον Πρόεδρο, µε τα υπόλοιπα µέλη του ∆.Σ. και τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. καθώς και 
προτάσεις και σκέψεις του κάθε Προέδρου για το µέλλον του Κέντρου που αντιπροσωπεύει. 

Ενώ στο τέλος και των δύο αυτών τύπων ερωτηµατολογίων περιλήφθηκαν διευκρινιστικές 
ερωτήσεις για τον τρόπο συµπλήρωσης του και τη συµµετοχή ή όχι αυτών που κλήθηκαν να τα 
απαντήσουν (στελεχών Κέντρων ή Προέδρων ∆.Σ.). 

Το 40% των Προέδρων που κλήθηκαν (δηλ.  16 από 40 Κέντρα Πρόληψης), απέστειλαν 
συµπληρωµένα τα ερωτηµατολόγιά τους και εντός της καθορισµένης ηµεροµηνίας, ενώ η 
συµµετοχή από τις Επιστηµονικές οµάδες ήταν σε πολύ υψηλότερο ποσοστό (37 οµάδες 
ανταποκρίθηκαν εµπρόθεσµα από τις 40 στις οποίες είχαν αποσταλεί ερωτηµατολόγια). Ένα 
επιπλέον σηµαντικό στατιστικό, είναι ότι το 62,5% των Προέδρων που ανταποκρίθηκαν δήλωσαν 
ότι συµπλήρωσαν µόνοι τους το ερωτηµατολόγιο ενώ όσον αφορά στο βαθµό αντιπροσώπευσης 
των απόψεων όλων των Στελεχών όλων των Κέντρων (συνολικά 140 στελέχη από 37 
Επιστηµονικές Οµάδες που συµµετείχαν), 74,3% των στελεχών δήλωσαν ότι αντιπροσωπεύονται 
απόλυτα από τις απόψεις που παρουσιάζονται στο ερωτηµατολόγιο και 20% κατά πολύ. 

Η µέθοδος ανάλυσης των ερωτηµάτων που ακολουθήθηκε, ήταν κατ’ αρχάς η ξεχωριστή 
ανάλυση κάθε ερωτηµατολογίου προκειµένου να αξιολογηθεί η κατάσταση του κάθε Κέντρου και 
στη συνέχεια ακολούθησε η κωδικοποίηση των απαντήσεων όλων των Κέντρων και 
κατηγοριοποίησή τους σε µεγαλύτερες ενότητες, η στατιστική ανάλυση και σύµπτυξή τους σε 
πίνακες, ενώ τέλος εξήχθησαν και καταγράφηκαν κάποια συµπεράσµατα για τις κοινές ανησυχίες 
και προβληµατισµούς των Προέδρων και των Επιστηµονικών Οµάδων των Κέντρων όπως επίσης 
και για τα σηµεία όπου διαφοροποιούνται τα Κέντρα µεταξύ τους ανάλογα προς τα χρόνια 
λειτουργίας τους. 

Γενικά τα συµπεράσµατα της έρευνας µπορούν να αναπτυχθούν ως εξής, διακρίνοντας τις 
πληροφορίες που προέρχονται από τα ερωτηµατολόγια των επιστηµονικών οµάδων των Κέντρων 
από αυτές που περιλαµβάνονται στα ερωτηµατολόγια των Προέδρων: 

Από τις επιστηµονικές οµάδες των Κέντρων, µόλις το 10,8% ανέφεραν ότι είχε ξεκινήσει η 
υλοποίηση κάποιου προγράµµατος πρόληψης, πριν από τη σύσταση Κέντρου στην περιοχή τους σε 
συνεργασία µε τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., γεγονός που υποδεικνύει άµεσα την έλλειψη προϋπαρχουσών 
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δοµών που θα µπορούσαν να είχαν εισάγει καλύτερα το θεσµό των Κέντρων Πρόληψης στην 
ελληνική περιφέρεια αλλά και στον εκάστοτε αστικό χώρο. 

Περνώντας τώρα στις κυριότερες δυσκολίες των Κέντρων, όπως αυτές παρουσιάστηκαν 
στην αρχή της λειτουργίας τους, και µάλιστα συγκριτικά µε το ποσοστό στο οποίο εξακολουθούν 
και σήµερα να εµφανίζονται σε κάθε Κέντρο, φαίνεται ότι αυτές διατηρούνται σε ένα εξίσου υψηλό 
ποσοστό µε το παρελθόν. Κυρίως οι δυσκολίες που σχετίζονται µε τα οικονοµικά των Κέντρων και 
τα διαδικαστικά προβλήµατα που παρουσιάζονται στη συνεργασία των Κέντρων µε άλλους 
θεσµούς. Προβλήµατα όπως η έλλειψη εκπαίδευσης ή η απουσία στήριξης από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. ή οι 
δυσκολίες υλοποίησης συγκεκριµένων φάσεων του προγράµµατος, φαίνεται να µειώνονται, αλλά 
άλλες όπως η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής φαίνεται να παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις. 
Ωστόσο, το κυριότερο πρόβληµα που παρουσιάζεται από την αρχή λειτουργίας των Κέντρων έως 
σήµερα παραµένει η ανεπαρκής στελέχωση, είτε αυτό σηµαίνει λίγα στελέχη είτε σηµαίνει 
ανεπάρκεια σε προσόντα των στελεχών. 

Οι κυριότεροι λόγοι στους οποίους οφείλονται αυτές οι δυσκολίες φαίνονται να 
επικεντρώνονται στη σχέση που έχει αναπτυχθεί µεταξύ του Κέντρου και της εκάστοτε Εταιρείας. 
Η αδράνεια ή η αδιαφορία ή η έλλειψη κατανόησης του πραγµατικού ρόλου του Κέντρου εκ 
µέρους της Αστικής Εταιρείας µπαίνει ως εµπόδιο στη στήριξη που θα µπορούσε να δώσει προς το 
Κέντρο σε ιδανικές συνθήκες (οικονοµική και ηθική στήριξη προς την επιστηµονική οµάδα). 
Βέβαια υπάρχουν και άλλοι λόγοι που ακολουθούν ως επεξηγήσεις των συνεχιζόµενων δυσκολιών 
των Κέντρων, όπως η αδράνεια του Ο.ΚΑ.ΝΑ. ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή και η απουσία ενός 
εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας για τα Κέντρα. 

Αν θέλουµε όµως να δούµε αναλυτικότερα και κατά κλάδο τα προβλήµατα των Κέντρων 
όπως αυτά µπορούν να εντοπιστούν σε κάθε φάση ανάπτυξης του προγράµµατός τους, µπορούµε 
να δούµε τις επόµενες 4 διαφάνειες  οι οποίες αφορούν στα προβλήµατα στη φάση του σχεδιασµού, 
κατά την εφαρµογή, κατά την αξιολόγηση ή και γενικότερα στη στελέχωση, στα οικονοµικά ή και 
σε άλλα ζητήµατα του κάθε Κέντρου. 

Το υψηλότερο ποσοστό φαίνεται να συγκεντρώνεται σε προβλήµατα σχετικά µε την 
εφαρµογή του προγράµµατος (94,1%) και ακολουθούν οι δυσκολίες στην αξιολόγηση (64,7%), στη 
στελέχωση (61,8%), στο σχεδιασµό του προγράµµατος (55,9%) και στα οικονοµικά (52,9%) 
(∆ιαφάνειες 3 – 4 – 5 – 6) 

Αν θέλουµε να εξετάσουµε τα πιο συγκεκριµένα προβλήµατα, βλέπουµε για παράδειγµα, 
ότι ως προς την εφαρµογή, συναντώνται ιδιαίτερες δυσκολίες µε την έλλειψη ανταπόκρισης της 
τοπικής κοινωνίας (40%), γεγονός που µπορεί να µεταφραστεί σε όρους ελλιπούς αρχικής 
ευαισθητοποίησης. Μια άλλη ιδιαίτερη δυσκολία αφορά στην έλλειψη χρόνου του προσωπικού 
προκειµένου να πραγµατοποιήσει όλες τις παρεµβάσεις που έχουν προγραµµατιστεί, γεγονός που 
µας υποδεικνύει τον λανθασµένο αρχικό σχεδιασµό των προγραµµάτων. 

Βλέπουµε λοιπόν πως µπορούµε να διαβάσουµε αυτά τα στοιχεία για να καταλήξουµε στις 
απαρχές δηµιουργίας των προβληµάτων των Κέντρων Πρόληψης. Για αυτό το σκοπό ζητήθηκε σε 
ξεχωριστή ερώτηση να καταγραφούν και οι λόγοι για όλες τις παραπάνω δυσκολίες, όπως τους 
αντιλαµβάνονται οι επιστηµονικές οµάδες. Ανάµεσα στους πιο σηµαντικούς λόγους 
περιλαµβάνονται η οικονοµική δυσχέρεια  των Κέντρων (75%), µεταφρασµένη κυρίως ως έλλειψη 
ευαισθητοποίησης από τη µεριά των ∆.Σ., η απουσία εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας µε τα 
ακριβή καθήκοντα των στελεχών των Κέντρων από τη µεριά του Ο.ΚΑ.ΝΑ. (62,5%) και η έλλειψη 
εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών υλικών και εποπτείας σε όλες τις βαθµίδες σχεδιασµού, εφαρµογής 
και αξιολόγησης των προγραµµάτων (ποσοστά από 33,3 έως 50%). 

Οι συνέπειες από την καθηµερινή αντιπαράθεση µε τις δυσκολίες αυτών των τύπων 
αφορούν στην αδυναµία ανταπόκρισης των Κέντρων στις ανάγκες του προγράµµατος  (53,1%), τις 
συνεχείς καθυστερήσεις και τροποποιήσεις των παρεµβάσεων (34,4%), ενώ ακολουθούν τα 
προβλήµατα στις σχέσεις των στελεχών (25%), κ.α.  
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Τα ερωτήµατα που ακολουθούν στο ερωτηµατολόγιο, προσπαθούν να διελευκάνουν τα 
προβλήµατα στις σχέσεις µε την κάθε Αστική Εταιρεία και µε τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. Έτσι από τη µια, η 
αδιαφορία για τον πραγµατικό ρόλο των Κέντρων ή η ενασχόληση των µελών της Α.Ε. µε τις 
εντελώς εξατοµικευµένες πολιτικές σκοπιµότητες, προκαλούν καθυστερήσεις στις οικονοµικές 
υποχρεώσεις. Όσον αφορά στον Ο.ΚΑ.ΝΑ., η ελλιπής επικοινωνία του Οργανισµού η οποία συχνά 
εξαντλείται σε κάποιες τυπικές συνδιαλλαγές δεν βοηθά ουσιαστικά τα Κέντρα, όπως επίσης και η 
ελλιπής εκπαίδευση και παροχή υλικού, η ελλιπής εποπτεία και το γεγονός ότι δεν υπήρξε εξ’ 
αρχής πρόβλεψη του Οργανισµού για ένα ενιαίο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας για τα Κέντρα και 
µια συντονισµένη προσπάθεια για τη δικτύωσή τους πανελλαδικά. 

Σε συνεχή λοιπόν βάση βλέπουµε να επαναλαµβάνονται έννοιες όπως: η έλλειψη ενιαίου 
θεσµικού πλαισίου για τα Κέντρα, η ελλιπής εκπαίδευση των στελεχών και οι δυσκολίες στη σχέση 
µε τα ∆.Σ. Στοιχεία που φαίνονται να είναι κοινά σε κάθε προσπάθεια για καταγραφή αιτηµάτων 
και αναγκών των Κέντρων.  

Από τα ερωτηµατολόγια που συµπληρώθηκαν από Προέδρους των Αστικών Εταιρειών των 
Κέντρων (και εδώ θυµίζουµε ότι πρόκειται για ανταπόκριση από Προέδρους 16 Κέντρων), οι 
περισσότερες δυσκολίες εκτιµάται ότι επικεντρώνονται στην εφαρµογή του προγράµµατος (50%) 
και στα οικονοµικά προβλήµατα (50%) αλλά και στο µικρό βαθµό ανταπόκρισης της τοπικής 
κοινωνίας (42,9%). Οι λόγοι αυτών των δυσκολιών φαίνεται να βρίσκονται σε συµφωνία µε όσα 
έχουν συµπληρωθεί από τις επιστηµονικές οµάδες αλλά οι προτεραιότητες που δίνονται είναι 
διαφορετικές, δηλαδή ενώ οι επιστηµονικές οµάδες εστίαζαν περισσότερο στην µη 
ευαισθητοποίηση των µελών της Α.Ε., οι Πρόεδροι µιλούν περισσότερο για την µη 
ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας στο σύνολό της. Επιπλέον, η έλλειψη θεσµικού πλαισίου 
για τα Κέντρα εµφανίζεται ως προβληµατική σε ποσοστό µόνο 14,3% στους Προέδρους έναντι του 
ποσοστού 62,5% που παρουσιάζει για τις επιστηµονικές οµάδες. 

Αν θελήσουµε τώρα να δούµε τα κύρια προβλήµατα των Κέντρων συγκρίνοντας τα όσα 
αναφέρονται από τη µεριά των Προέδρων και από τη µεριά των Επιστηµονικών Οµάδων, 
µπορούµε να καταλήξουµε και να εντοπίσουµε τα κυριότερα προβλήµατα στις σχέσεις των 
στελεχών µε τα µέλη των Αστικών Εταιρειών, µε τον ίδιο τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. αλλά και στις σχέσεις 
ανάµεσα στα µέλη της Επιστηµονικής Οµάδας. 

Από τη µια έλλειψη ευαισθητοποίησης σε θέµατα πρόληψης και µη κατανόηση του ρόλου 
των Κέντρων από τα µέλη των Αστικών Εταιρειών, που έχει ως αποτέλεσµα την απουσία στήριξης 
των Κέντρων. Μια στάση που µπορεί να µεταφράζεται σε ασυνέπεια στην καταβολή των 
οικονοµικών εισφορών ή σε εµπλοκή στην επιλογή στρατηγικής για το επιστηµονικό έργο των 
Κέντρων. 

Και από την άλλη η απουσία ενός προκαθορισµένου ενιαίου θεσµικού πλαισίου λειτουργίας 
για τα Κέντρα και τις Αστικές Εταιρείες µε άµεση συνέπεια να µην έχουν διευκρινισθεί τα όρια 
επέµβασης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. στα εκάστοτε προβλήµατα που παρουσιάζονται. Τέλος, η συχνά 
ανεπαρκής στελέχωση των Κέντρων ή και η ελλιπής εκπαίδευση του προσωπικού µπορεί να 
µειώνει τις πιθανότητες επιτυχούς παρέµβασης σε συγκεκριµένες οµάδες στόχους βάση του 
προγράµµατος ή να έχει άµεσες συνέπειες στη συνοχή και το αρµονικό πνεύµα συνεργασίας εντός 
της Επιστηµονικής Οµάδας. 

Συνοπτικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι αν και οι συνέπειες στη λειτουργία των Κέντρων 
είναι άµεσες και ορατές για την πλειοψηφία αυτών, οι λόγοι στους οποίους βασίζονται οι δυσκολίες 
συχνά διαφοροποιούνται ανάλογα µε την οπτική κάτω από την οποία εξετάζονται, δηλαδή ανάλογα 
µε το αν κρίνονται από τον Πρόεδρο µιας Αστικής Εταιρείας ή από τον Υπεύθυνο και την 
Επιστηµονική οµάδα ενός Κέντρου. Έτσι για παράδειγµα, ως ένα βασικό αίτιο των προβληµάτων, 
από τη µεριά των Προέδρων, αναφέρεται η µη εκτεταµένη εµπλοκή του κάθε Κέντρου στα τοπικά 
πολιτιστικά δρώµενα προκειµένου να γίνει ευρέως αποδεκτό από την τοπική κοινότητα. Αντίθετα, 
από τις Επιστηµονικές οµάδες τονίζεται ως εµπόδιο στο προληπτικό τους έργο η αναγκαστική τους 



 164  

ενασχόληση µε άλλες δραστηριότητες εκτός Προγράµµατος (όπως π.χ. η διευθέτηση των 
οικονοµικών ζητηµάτων του Κέντρου). 

Υπάρχουν βέβαια και κάποιες κοινές συντεταγµένες αιτιών που ορίζονται τόσο από τους 
Προέδρους όσο και από τις Επιστηµονικές Οµάδες, όπως η ελλιπής παρεµβατικότητα του 
Ο.ΚΑ.ΝΑ. προκειµένου να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και καλύτερη χρηµατοδότηση των Κέντρων. 
Γενικά και µετά από την καταγραφή των δυσκολιών, οι ανάγκες των Κέντρων Πρόληψης για 
υποστήριξη όπως διαµορφώθηκαν από τις επιµέρους δυσκολίες, έχουν ως εξής: (∆ιαφάνεια-7-). 

Μέσα όµως από αυτή την αξιολόγηση διαµορφώθηκαν και συγκεκριµένα ποσοστά 
αιτηµάτων των Κέντρων για συνεργασία µε άλλους φορείς. Έτσι, για εκπαίδευση και εποπτεία, το 
µεγαλύτερο ποσοστό των Κέντρων ζητούν συνεργασία από το Κέντρο Εκπαίδευσης του Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. 
(78,8%) και ακολουθούν σε ποσοστά το Α.Κ.Μ.Α. (48,5%), το ΚΕ.Θ.Ε.Α. (30,3%), το 
Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. (18,2%), το Κέντρο ∆ιαπολιτισµικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης ή η Μονάδα 
Απεξάρτησης του 18 Άνω (15,2%) και τέλος το Εργαστήριο ∆ιερεύνησης των Ανθρωπίνων 
Σχέσεων (12,1%). (Το ποσοστό για αίτηµα συνεργασίας µε τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. ανέρχεται στο ποσοστό 
36,4%). 

Εν τέλει και κατόπιν όλων των συµπερασµάτων που εξήχθησαν από την παραπάνω 
διαδικασία αξιολόγησης, ο Οργανισµός Κατά των Ναρκωτικών πέρασε σε µια δεύτερη φάση 
ενεργειών προσπαθώντας να βρει τους φορείς εκείνους που θα µπορούσαν να υποστηρίξουν τα 
Κέντρα στις όποιες καταγεγραµµένες ανάγκες τους, βάση και των προτάσεων των Κέντρων προς 
αυτή την κατεύθυνση. Μελετήθηκε η κάθε ανάγκη χωριστά και σε σύγκριση µε προτάσεις 
υποστήριξης που κατατέθηκαν από τους επιµέρους φορείς, επιλέχθηκαν και προτάθηκαν φορείς για 
όλες τις ανάγκες. Όλα αυτά τα στοιχεία περιλαµβάνονται στο τελευταίο µέρος της Έκθεσης 
Αξιολόγησης, ως συµπέρασµα και προτεινόµενη λύση στα όσα καταγράφονται. 

Έως και σήµερα, ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. βρίσκεται σε επικοινωνία µε τους επιµέρους αυτούς φορείς, 
που είτε έχουν µια επιστηµονικά αποδεδειγµένη εµπειρία στο χώρο, είτε είχαν συµβάλει µε 
προκαταρτικές δραστηριότητες στην απαρχή δραστηριοποίησης κάποιων Κέντρων, είτε και σήµερα 
διατηρούν συνεργασίες σε ορισµένο επίπεδο µε κάποια Κέντρα. Φορείς οι οποίοι είναι οι ίδιοι µε 
αυτούς που αναφέρονται στα ερωτηµατολόγια των επιστηµονικών οµάδων των Κέντρων 
Πρόληψης, όπως το Κέντρο Εκπαίδευσης για τη Πρόληψη της Χρήσης των Ναρκωτικών και την 
Προαγωγή της Υγείας του Ο.ΚΑ.ΝΑ..- Ε.Π.Ι.Ψ.Υ., το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων, 
το Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου, το Ελληνικό Κέντρο ∆ιαπολιτισµικής Ψυχιατρικής 
και Περίθαλψης ή το Εργαστήριο ∆ιερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων. 

Προς το παρόν γίνεται µια προσπάθεια διευκρίνησης του συγκεκριµένου τύπου και του 
χρονοδιαγράµµατος υποστήριξης που θα κληθούν να προσφέρουν φορείς από τους παραπάνω, 
εφόσον υπογραφεί Σύµβαση µε συγκεκριµένες προδιαγραφές και όρους µε καθέναν χωριστά. Ενώ, 
και εκτός των υπηρεσιών αυτών, ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την κάλυψη πολλών 
από τα κενά διοικητικής κυρίως φύσεως τα οποία καταγράφηκαν από την Έκθεση Αξιολόγησης, τα 
οποία όµως κενά συχνά καταλήγουν και σε προβλήµατα ουσίας για τα Κέντρα. 

Βάση αυτού του σκεπτικού, έχει ήδη αποσταλεί ενηµερωτικό πακέτο προς όλα τα Κέντρα 
Πρόληψης µε τις αρµοδιότητες που πρέπει να έχουν οι Επιστηµονικά Υπεύθυνοι των Κέντρων, τα 
στελέχη και οι ∆ιοικητικά Υπεύθυνοι καθώς επίσης και οι προδιαγραφές στελέχωσης των Κέντρων, 
δηλ. τα προσόντα που πρέπει να χαρακτηρίζουν την καθεµία κατηγορία από αυτές. Πρόκειται για 
προσόντα σύµφωνα µε αυτά που συνήθως ζητούνται για την κάλυψη αντίστοιχων ειδικοτήτων από 
υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, ενώ όσον αφορά στις αρµοδιότητες, έχουν ληφθεί υπόψη κριτήρια 
σχετικά µε την διασφάλιση της όσο το δυνατόν καλύτερης και απρόσκοπτης λειτουργίας των 
Κέντρων Πρόληψης. ∆ηλ. έτσι ώστε το κάθε εµπλεκόµενο µέλος να αναλαµβάνει καθορισµένο 
ρόλο και υποβοηθητικό στη συγκεκριµένη δοµή που θα πρέπει δεοντολογικά να χαρακτηρίζει ένα 
Κέντρο. 

Παράλληλα έχουν ήδη ξεκινήσει συναντήσεις µε τις επιστηµονικές οµάδες των Κέντρων, 
που έχουν τεθεί ως προτεραιότητα βάση των αναγκών τους, αλλά και συναντήσεις µε τα ∆.Σ. 
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Κέντρων. Τις πρώτες τις έχουν αναλάβει στελέχη του Κέντρου Εκπαίδευσης, ενώ τις επαφές µε τα 
∆.Σ. στελέχη του Τµήµατος Πρόληψης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. 

Μπορούµε επίσης σε αυτό το σηµείο να πούµε ότι ήδη έχει αποφασιστεί η ανάληψη 
συγκεκριµένων ευθυνών από το Κέντρο Εκπαίδευσης του Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. και έχει υπογραφεί Σύµβαση 
µε όρους: 
� Την υποστήριξη στο σχεδιασµό και επανασχεδιασµό των τριετών προγραµµάτων πρόληψης. 
� Τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών και άλλων επιστηµονικών αναγκών των Κέντρων µε σκοπό 

τη συντονισµένη υποστήριξη και εκπαίδευση του προσωπικού από το Κέντρο Εκπαίδευσης ή 
από άλλους κατάλληλους φορείς. 

� Την υποστήριξη στην εφαρµογή των δράσεων σε Κέντρα όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο 
(µεθοδολογία και περιεχόµενο). 

� Την υποστήριξη στη λειτουργία των επιστηµονικών οµάδων και τέλος την παροχή εκπαίδευσης 
και υλικού για την αυτοαξιολόγηση των δράσεων των Κέντρων. 

Εκτός από τη συνεργασία µε το Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.,  ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. έχει ξεκινήσει και συνεργασία µε 
το ΚΕ.Θ.Ε.Α., για την εκπαίδευση στελεχών για προγράµµατα πρόληψης στην Α’ Βάθµια 
εκπαίδευση και εποπτεία των στελεχών αυτών που εκπαιδεύονται. Ο σκοπός είναι να γίνονται 
ολοκληρωµένες και συνολικές σχολικές παρεµβάσεις (σχεδιασµός, υλοποίηση, αξιολόγηση), µε 
αξιοποίηση ειδικού εκπαιδευτικού εργαλείου που ονοµάζεται «∆εξιότητες για παιδιά του 
∆ηµοτικού» 

Το σκεπτικό για κάθε συνεργασία που θα ξεκινήσει µε κάθε υποστηρικτικό φορέα είναι να 
µην δοθούν αποσπασµατικές και επιµέρους απαντήσεις στα προβλήµατα των Κέντρων αλλά να 
κινηθούν συνολικότερες εκπαιδευτικές και εποπτικές διαδικασίες υποστήριξης, που θα 
συντονίζονται από τον Οργανισµό Κατά των Ναρκωτικών και οι οποίες ευελπιστούµε να 
βοηθήσουν τα Κέντρα, ώστε να µπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα στο ρόλο και στο έργο 
τους. 
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Παράρτηµα – Κατάλογος ∆ιαφανειών 
 

1. ∆ιαφάνεια µε τα 51 Κέντρα Πρόληψης της Ελλάδας που βρίσκονται σήµερα σε λειτουργία 
2. ∆ιαφάνεια µε τις ανάγκες των Κέντρων Πρόληψης όπως αυτές προέκυψαν από τη ∆ιήµερη 

Συνάντηση Επιστηµονικών Υπευθύνων 11-12 Φεβρουαρίου 1999 στην Αθήνα 
3. ∆ιαφάνεια µε τις κυριότερες επιµέρους δυσκολίες των Κέντρων Πρόληψης στην εφαρµογή του 

προγράµµατός τους, όπως αυτές κατεγράφησαν από την Έκθεση Αξιολόγησης (Μάρτιος 2000) 
4. ∆ιαφάνεια µε τις κυριότερες επιµέρους δυσκολίες των Κέντρων Πρόληψης στην αξιολόγηση 

του προγράµµατος, όπως αυτές κατεγράφησαν από την Έκθεση Αξιολόγησης (Μάρτιος 2000) 
5. ∆ιαφάνεια µε τις κυριότερες επιµέρους δυσκολίες των Κέντρων Πρόληψης στον τοµέα της 

στελέχωσης, στα οικονοµικά και σε άλλους τοµείς, όπως αυτές κατεγράφησαν από την Έκθεση 
Αξιολόγησης (Μάρτιος 2000) 

6. ∆ιαφάνεια µε τις κυριότερες επιµέρους δυσκολίες των Κέντρων Πρόληψης στο σχεδιασµό του 
προγράµµατος, όπως αυτές κατεγράφησαν από την Έκθεση Αξιολόγησης (Μάρτιος 2000) 

7. ∆ιαφάνεια µε τις κυριότερες ανάγκες των Κέντρων Πρόληψης στους τοµείς: εκπαίδευση, 
εποπτεία ή άλλου είδους υποστήριξη βάση της Έκθεσης Αξιολόγησης (Μάρτιος 2000) 

 
 
 
 

Ανάγκες που προέκυψαν από τη ∆ιήµερη Συνάντηση 
Επιστηµονικών Υπευθύνων των Κέντρων Πρόληψης 

 
 (11 – 12 Φεβρουαρίου 1999) 

 
 
 
                                                     Πολιτική 
                                                     Ενίσχυση / 
                                                 Θεσµοποίηση 
                                                     Κέντρων  
    Εσωτερικός                                                                    Κινητοποίηση / 
    Κανονισµός                                                                 Ευαισθητοποίηση 
    Λειτουργίας                                                                      Κοινότητας 
 
                                               Συνεχιζόµενη 
                                                Εκπαίδευση / 
                                               Υποστήριξη& 
                                          Αξιολόγηση Στελεχών 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 
 

(Περίληψη εργαστηρίου) 
«Πρόγραµµα Ευαισθητοποίησης Εκπαιδευτικών Τεχνικής Κατεύθυνσης 

στην Προώθηση της Πρόληψης» 
 
Αγγέλου Μαρία, Σύµβουλος Τοξικοεξάρτησης, Υπεύθυνη Τµήµατος Πρόληψης Β’ Βάθµιας 
Εκπαίδευσης ΚΕ.Θ.Ε.Α., 
Ρούσσος Αχιλλέας, Κοινωνιολόγος, Στέλεχος Πρόληψης του Τοµέα Πρόληψης του ΚΕ.Θ.Ε.Α. 
 

Παρουσίαση του Τριήµερου Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου στους καθηγητές του Κ.Ε.ΤΕ.Κ. 
ΡΟ∆ΟΥ το Μάιο του 2000.  
 

Ιστορικό Συνεργασίας 
Σχεδιασµός του Προγράµµατος 
Προσέγγιση 
Ανάλυση ∆ράσεων 
Μεθοδολογία – Εκπαιδευτικό Υλικό 
Αξιολόγηση 

           ∆ιαφάνειες                Εισήγηση 
 
 
 
 
 
 

 
Επιλογή ενός ή δύο βιωµατικών ασκήσεων µετά από διερεύνηση αναγκών των 

εκπαιδευοµένων.  
1. Εκπαίδευση Στελεχών Πρόληψης µε οµάδα στόχο τους καθηγητές της Τεχνικής Εκπαίδευσης. 

∆ιεργασία οµάδας και αξιοποίηση των ανοµοιοτήτων των µελών της οµάδας, σε επίπεδο 
µόρφωσης, εµπειρίας, δουλειάς, ηλικίας και διαφορετικής προσέγγισης στο ρόλο του 
εκπαιδευτικού.  

2. Εκπαίδευση Στελεχών Πρόληψης µε ενδιάµεσο στόχο τους καθηγητές και τελικό στόχο τους 
Μαθητές της Τεχνικής Εκπαίδευσης. ∆ιεργασία οµάδας µε στόχο τη διαχείριση περιστατικών 
µε µαθητές – χρήστες ουσιών στην τάξη ή στο Σχολείο.   

 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 
 

(Περίληψη εργαστηρίου) 
«∆ραµατοθεραπεία και 18 ΑΝΩ» 

 
Ζαγανιάρης Παναγιώτης, Ψυχοθεραπευτής µέσω ∆ράµατος της Μονάδας Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ, 
Μακρογιάννη Ελένη, Ψυχοθεραπεύτρια µέσω ∆ράµατος της Μονάδας Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ 
 

Το 18 ΑΝΩ αποτελεί µονάδα απεξάρτησης από ουσίες, που υπάγεται στο ΨΝΑ – ∆αφνί. 
Είναι ένα πρόγραµµα, η φιλοσοφία του οποίου διέπεται από τις αρχές της ανθρωποκεντρικής 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ  
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
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προσέγγισης και δέχεται για θεραπεία άτοµα εξαρτηµένα, που µπορεί να αντιµετωπίζουν και 
συναισθηµατικού τύπου διαταραχές. 

Από το 1990 εντάσσονται στη λειτουργία του προγράµµατος οι οµάδες ∆ραµατοθεραπείας 
ή Ψυχοθεραπείας µέσω ∆ράµατος, µε τρόπο τέτοιο, ώστε να υπάρχει συµπληρωµατικότητα στον 
τρόπο της θεραπευτικής προσέγγισης και µε τις υπόλοιπες οµάδες, που ήδη υπάρχουν, οµάδες 
ψυχοθεραπείας, εργοθεραπείας, τέχνης κ.λπ..  

Τα θεραπευτικά µέσα που χρησιµοποιούνται, είναι το θεατρικό παιχνίδι – αυτοσχεδιασµός, 
το παιχνίδι ρόλων, η ζωγραφική, η δηµιουργία ιστοριών, το παιχνίδι µε εύπλαστα υλικά, όπως 
πλαστελίνη, πηλός, που έχουν µεγάλη δυνατότητα εκφραστικής ικανότητας.    

Ο στόχος των οµάδων ∆ραµατοθεραπείας είναι διττός, γιατί ευνοείται, ενθαρρύνεται και 
διευκολύνεται, τόσο η καλλιτεχνική δηµιουργία – φτιάχνω κάτι όµορφο –, όσο και η δυνατότητα 
έκφρασης του ατόµου, µέσα από αυτό που δηµιουργεί, η δυνατότητα να χρησιµοποιεί 
συµβολισµούς και να εκφράζεται συναισθηµατικά µέσω αυτών, η δυνατότητα να µοιραστεί, όπως 
και να επεξεργαστεί τα συναισθήµατά του.  

Κυρίαρχη θέση έχει η επεξεργασία της έννοιας του ρόλου: ρόλος µέσα στην  οµάδα, ρόλος 
µέσα στην οικογένεια, ρόλος στην ευρύτερη κοινότητα του 18 ΑΝΩ, ρόλος µέσα στην κοινωνία. Η 
επεξεργασία των ρόλων, που επιλέγει κάθε θεραπευόµενος να «παίξει», ζώντας, ή να ζήσει, 
παίζοντας, έχει σαν στόχο το να µπορέσει να συνειδητοποιήσει τι θέση επιλέγει ο ίδιος και δίνει 
στον εαυτό του, σε σχέση µ’ ένα σύνολο ατόµων, στο οποίο αποτελεί µέλος, καθώς και µε ποιο 
τρόπο επικοινωνεί και δηµιουργεί δεσµούς και σχέσεις.  

Σ’ ένα πρώτο πλάνο, ο ρόλος που επιλέγει κανείς να παίξει αποτελεί διαδικασία απ’ όπου 
απουσιάζει η συνειδητότητα. Σκοπός είναι το γιατί επιλέγω και το ότι επιλέγω, να γίνει, καταρχήν, 
συνειδητό και, έπειτα, µέσα από την επεξεργασία στα πλαίσια της οµάδας να γίνει συνειδητό και 
απτό κατά πόσο αυτό που έχει επωµιστεί το άτοµο, σα ρόλος, συµβαδίζει, συµφωνεί µε τις 
επιθυµίες του, µε την προσωπικότητα και τον ψυχισµό του, κατά πόσο εξυπηρετεί τις 
συναισθηµατικές του ανάγκες και κατά πόσο τελικά το διευκολύνει στην ανάπτυξη διαπροσωπικών 
σχέσεων και στην προσωπική του ανάπτυξη.    

 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 
 

(Περίληψη εργαστηρίου) 
«Καθηγητής – Μαθητής – Ειδικός Ψυχικής Υγείας, 

οι τρεις πλευρές ενός προγράµµατος» 
 
Μπατσαλιάς Κώστας, Ψυχίατρος, Κέντρο Εξέλιξης Παιδιού - Ενηλίκου - Οικογένειας, Ηράκλειο, 
Καστρινογιάννη Λυδία, Φιλόλογος, 1ο Λύκειο Ηρακλείου 
 

Στο εργαστήριο θα παρουσιαστεί ένα πρόγραµµα παρέµβασης – αγωγής υγείας σε µαθητές 
Α’ Λυκείου, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το προηγούµενο σχολικό έτος.  

Το θέµα του ήταν «Η κατάκτηση της αυτογνωσίας – Ο δρόµος για την αυτονόµηση» και 
περιελάµβανε οµάδες εργασίας σε επιµέρους θέµατα, βιωµατικά σεµινάρια και δραστηριότητες 
σύνδεσης µε την κοινότητα.  

Οι συντονιστές θα προσπαθήσουµε να µοιραστούµε την εµπειρία, τις δυσκολίες και τους 
προβληµατισµούς µας µε τους συµµετέχοντες. 

Το εργαστήριο είναι βιωµατικό και έχει περιορισµένη συµµετοχή, τριάντα ατόµων.    
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4 
 

(Περίληψη εργαστηρίου) 
«Ηµερολόγιο πλοίου “ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ”» 

 
Μπαφέ Νίκη, Ψυχολόγος, Ε.Π.Ι.Ψ.Υ., 
Παυλής Μιλτιάδης, Ψυχολόγος, Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. 
 

Το «Ηµερολόγιο Πλοίου “Αρµενιστής”» είναι ένα πρωτότυπο εργαλείο δουλειάς για 
στελέχη πρόληψης, που επιθυµούν να οργανώσουν προληπτικές δράσεις στην ευρύτερη κοινότητα, 
στοχεύοντας σε εφήβους και περιλαµβάνει 13 θεµατικές ενότητες – συναντήσεις.  

Ο κεντρικός άξονας του υλικού είναι οι προβληµατισµοί των εφήβων και η πορεία τους 
προς την αυτονοµία. Ο συνδετικός ιστός είναι το ταξίδι ενός καραβιού και οι διάφορες περιπέτειες, 
στις οποίες συµµετέχουν τα µέλη του «πληρώµατος». Μέσα από το µύθο και τα σύµβολα, τα µέλη 
της οµάδας έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν τις εµπειρίες τους, να µοιραστούν τους 
προβληµατισµούς τους και να επεξεργαστούν θέµατα, όπως: εικόνα εαυτού, ταυτότητα, σχέση µε 
τους γονείς, σχέση µε το άλλο φύλο και σεξουαλικότητα, εξάρτηση από ουσίες, κ.λπ.. 

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα γίνει µία συνοπτική παρουσίαση του «Αρµενιστή». 
Στη συνέχεια, οι συµµετέχοντες στο εργαστήριο θα κληθούν να πάρουν ενεργό µέρος σε κάποιες 
ασκήσεις, προκειµένου να κατανοήσουν τη µεθοδολογία και τη λογική, που διέπει το υλικό αυτό.    
 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5 
 

(Περίληψη εργαστηρίου) 
«ΠΕΡΙ – ΒΑΛΛΩ Πού συναντιέται το φυσικό µε το ανθρωπογενές περιβάλλον. 

Η πρόληψη στην αειφορία» 
 
Πασσά Αγγελική, Υπεύθυνη Κέντρου ∆ηµιουργικής Απασχόλησης (Κ.∆.Α.) της Κίνησης 
«ΠΡΟΤΑΣΗ», µέλος του ∆.Σ. του INEPS (∆ιεθνές ∆ίκτυο Παραγωγικών Σχολείων) 
Φλώρου Ειρήνη, Στέλεχος Πρόληψης, Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ», Συντονίστρια Οµάδων Εφήβων 
Κ.∆.Α. 
 

Η πρόληψη είναι µία διαδικασία, που αφορά τους νέους και πρέπει να προσαρµόζεται στους 
χώρους, τα ενδιαφέροντα, τις δυνατότητες και επιλογές τους, ώστε να είναι αποτελεσµατική. 

Η εµπλοκή µαθητών σε περιβαλλοντικές οµάδες δε διαφοροποιείται από εκείνη άλλων 
νέων, που εµπλέκονται σε οµάδες Πολιτιστικές, Αγωγής Υγείας, ∆ηµιουργικής Απασχόλησης. 

Το πρόγραµµα ΠΕΡΙ – ΒΑΛΛΩ είναι µία εναλλακτική εκπαιδευτική διαδικασία, µε σκοπό 
τη συµµετοχή της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ» στη υπόθεση προστασίας του περιβάλλοντος, στην 
αειοφόρο ανάπτυξη.  

Απευθύνεται κυρίως σε περιβαλλοντικές οµάδες των σχολείων και µεθοδολογικά 
στηρίζεται στη βιωµατική ενηµέρωση – ευαισθητοποίηση και διερεύνηση περιβαλλοντικών 
θεµάτων. Συνδέει την πρόληψη στο ανθρωπογενές και στο φυσικό περιβάλλον.  

 
 
 
 
 



 170  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6 
 

(Περίληψη εργαστηρίου) 
«Έφηβος και Πρόληψη: Μία Συστηµική – ∆ιαλεκτική Παρέµβαση» 

 
Πολυχρόνη Κυριακή, Ψυχολόγος, Επιστηµονικός Συνεργάτης Α.Κ.Μ.Α., Υπεύθυνη Τµήµατος 
Ψυχολογικής Συµβουλευτικής, Εκπαιδεύτρια Κωστέα – Γείτονα 
 

Το συγκεκριµένο εργαστήριο αναφέρεται στην αξιοποίηση της Συστηµικής – ∆ιαλεκτικής 
Προσέγγισης στην ανάπτυξη ενός προγράµµατος για Εφήβους (15 – 16 χρονών) και στην 
εφαρµογή του µέσα στο πλαίσιο του Σχολείου. 

Το πρόγραµµα έχει στόχο την προώθηση της αυτονόµησης του Εφήβου και τον εφοδιασµό 
του µε δεξιότητες, για την πιο δηµιουργική και αποτελεσµατική αντιµετώπιση της πραγµατικότητας 
στο παρόν και στο µέλλον – συνεπώς, την Πρόληψη πιθανής µελλοντικής δυσλειτουργίας.  

Το εργαστήρι θα εστιάσει στην ενότητα του προγράµµατος, που αξιοποιεί ειδικές ασκήσεις, 
για την ευαισθητοποίηση του Εφήβου σε θέµατα ανάπτυξης προσωπικής ταυτότητας, επιλογής 
στόχων και δυναµικής των σχέσεων της οικογένειας.    

Ο τρόπος δουλειάς του εργαστηρίου θα είναι βιωµατικός µε βάση την µέθοδο εκπαίδευσης, 
όπως αναπτύχθηκε στο Α.Κ.Μ.Α.. Βασική προϋπόθεση της ένταξης στο εργαστήρι είναι η ενεργός 
συµµετοχή του κάθε µέλους στη διεργασία της οµάδας, µέσα από «παίξιµο» ρόλων και εσωτερικών 
φωνών και την κατάθεση συναισθηµάτων και προσωπικών βιωµάτων στη µικρή οµάδα.  

 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 7 
 

(Περίληψη εργαστηρίου) 
«Εργαστήριο Μουσικοθεραπείας» 

 
Πυροκάκου Κάλη, Μουσικοθεραπεύτρια, «ΘΗΣΕΑΣ» 
 

Η µουσικοθεραπεία είναι η χρήση των ήχων και της µουσικής, για σκοπούς θεραπευτικούς 
και παιδαγωγικούς. 

Η εφαρµογή της σε κέντρα απεξάρτησης και πρόληψης δεν επιδιώκει να αντικαταστήσει τις 
ισχύουσες µεθόδους αντιµετώπισης, αλλά να προσφέρει αυτό που απουσιάζει από πολλές. Την 
ολιστική, µη λεκτική προσέγγιση, για άµεση επαφή, επικοινωνία και έκφραση. Μία γενική άποψη 
της θεραπευτικής διαδικασίας είναι η ακόλουθη: 

Κατόπιν κατάλληλα επιλεγµένων µεθόδων, τεχνικών και φαινοµενικά απλών µουσικών 
δραστηριοτήτων, το άτοµο ή µία οµάδα ατόµων ενθαρρύνονται και στηρίζονται διακριτικά από το 
µουσικοθεραπευτή για: 
α) Να εκφραστούν, µέσω της µουσικής εµπειρίας. 
β) Να έρθουν σε επαφή µε την πιο βαθιά, σοφότερη και δηµιουργικότερη πλευρά του εαυτού τους, 
το ασυνείδητο. 
 Οι εν λόγω µέθοδοι ταξινοµούνται ανάλογα µε το είδος της µουσικής εµπειρίας και είναι: 
� ∆εκτικές (receptive) 
� Ενεργητικές (active) 
� Μουσικοσυνθετικές (compositional) 
� Αυτοσχεδιαστικές (improvasitory) 

Σε αυτές µπορούν επίσης να προστεθούν και άλλες µορφές τέχνης (ποίηση, χορός, µάσκες, 
ζωγραφική), ως εναλλακτικά µέσα έκφρασης, ανάλογα µε τις ανάγκες των συµµετεχόντων.  
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Η λεκτική επικοινωνία χρησιµοποιείται, µε σκοπό τη διερεύνηση και αναγνώριση 
ζητηµάτων του ενδιαφεροµένου, που προέκυψαν στη µουσική εµπειρία ή ως αντανάκλαση των 
συναισθηµάτων του, που εκφράστηκαν µε τη µουσική.  

Η αποτελεσµατικότητα της µουσικοθεραπείας εκτιµάται µε την παρατήρηση και 
αξιολόγηση της ανασυγκρότησης της προσωπικότητας του ατόµου, ως την αυτοεκτίµηση, τον 
αυτοέλεγχο, την αυτογνωσία και την αυτοπραγµάτωση. 

Η συγκεκριµένη µέθοδος εφαρµόζεται από δεκαετίας σε προγράµµατα απεξάρτησης στην 
Ελλάδα.  

Στο πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» αποτελεί βασική θεραπευτική οµάδα από την άνοιξη του 2000, 
µαζί µε την οµάδα drama – therapy.  

Μέσα στο δίωρο εργαστήριο θα δοθεί η ευκαιρία στους συµµετέχοντες, για επαφή και 
γνωριµία µε τις µεθόδους και τεχνικές τις µουσικοθεραπείας, µε έναν τρόπο βιωµατικό, ευχάριστο 
και δηµιουργικό.  
 
  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 
 

(Περίληψη εργαστηρίου) 
«Ψυχοδυναµική της Οµάδας κατά την ενηµέρωσή της» 

 
Τζαβάρας Νίκος, Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Νευρολόγος – Ψυχίατρος, Κέντρο Πρόληψης & 
Ενηµέρωσης κατά των ναρκωτικών Νοµού Έβρου 

 
Στηριζόµενοι στην περιγραφική αναπαράσταση των συγκινησιακών εκδηλώσεων µίας 

οµάδας γονέων, η οποία προσεγγίστηκε από στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης, η Οµάδα Εργασίας 
θα εστιάσει το ενδιαφέρον στην αποκρυπτογράφηση των συνειδητών και προσυνειδητών 
συγκρούσεων, που σηµειώθηκαν ανάµεσα στους συντονιστές και τους παρευρεθέντες γονείς. 

Σκοπός της παρουσίασης είναι η ανάδειξη ψυχοδυναµικών ιδιοµορφιών, που συνοδεύουν 
τις διαδικασίες ενηµέρωσης.      

 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9 
 

(Περίληψη εργαστηρίου) 
«Οι δηµιουργίες µαθητών, ως εργαλείο προσέγγισής τους 

στην Γ’ τάξη Γυµνασίου» 
 
Τσαφή Γεωργία, Κοινωνική Λειτουργός, Στέλεχος Πρόληψης ΚΕ.Σ.Α.Ν. ∆ήµου Ηρακλείου 
Στρατάκη Ειρήνη, Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστηµών, Στέλεχος ΚΕ.Σ.Α.Ν. ∆ήµου Ηρακλείου 
 

Στο εργαστήριο θα παρουσιαστεί ένα µοντέλο παρέµβασης σε µαθητές της Γ’ τάξης 
Γυµνασίου, που σχεδιάστηκε και εφαρµόστηκε από το ΚΕ.Σ.Α.Ν., κατά τα προηγούµενα σχολικά 
έτη. 

Η παρέµβαση στους µαθητές αποτελεί µέρος ενός ολοκληρωµένου εφαρµοσµένου 
προγράµµατος στη σχολική κοινότητα. 

Στο εργαστήριο θα γίνουν αντικείµενο επεξεργασίας τα αίτια της τοξικοεξάρτησης, µέσα 
από δηµιουργίες µαθητών (εικόνες, διαφάνειες), και θα σχηµατιστούν οµάδες εργασίας, µέσα στις 
οποίες, µε βιωµατικό τρόπο, θα κατατεθούν οι προβληµατισµοί και οι θέσεις για το φαινόµενο της 
τοξικοεξάρτησης και η αιτία της δραστηριοποίησης, για την αντιµετώπισή της. 
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Το εργαστήριο έχει βιωµατικό χαρακτήρα και οι προβληµατισµοί, οι δυσκολίες, αλλά και οι 
εµπειρίες των συµµετεχόντων, θα αποτελέσουν σηµαντική πληροφορία για όλους, όσοι 
εφαρµόζουν αντίστοιχα προγράµµατα σε µαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗΝ 
4η ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

 
1. «∆ΕΠΟΤΑΣ», Πρόγραµµα Μέριµνας, Σητεία (1 άτοµο) 
2. 18 ΑΝΩ, Αθήνα (14 άτοµα) 
3. 2ο Γυµνάσιο Αργυρούπολης, Αθήνα (1 άτοµο) 
4. Α.Κ.Μ.Α., Νοµός Ηρακλείου (2 άτοµα) 
5. Α’ Κ.Α.Π.Η., Νοµός Ηρακλείου (4 άτοµα) 
6. Αναπτυξιακή Α.Ε., Άνω Αρχάνες (2 άτοµα) 
7. Ανοιχτό Θεραπευτικό Πρόγραµµα «ΣΤΡΟΦΗ», ΚΕ.Θ.Ε.Α. (1 άτοµο) 
8. Ασκούµενη Κοινωνική Λειτουργός, Νοµός Χανίων (1 άτοµο)  
9. ΑΣΠΙΣ – Κ.Ε.Ν.Θ.Ε.Α., Κύπρος (2 άτοµα) 
10. Β’ Κ.Α.Π.Η., Νοµός Ηρακλείου (2 άτοµα) 
11. Γ’ Κ.Α.Π.Η., Νοµός Ηρακλείου (3 άτοµα) 
12. Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής, ∆ήµου Χερσονήσου (1 άτοµο) 
13. ∆.Ε.Η., Νοµός Ηρακλείου (1 άτοµο) 
14. ∆’ Κ.Α.Π.Η., Ηρακλείου (2 άτοµα) 
15. ∆ΕΠΑ, Μονάδα Κοινωνικής Μέριµνας (1 άτοµο) 
16. ∆Η.ΜΟ.Π., «Νίκος Μώρος», Κέρκυρα (4 άτοµα) 
17. ∆ήµος Ηρακλείου (1 άτοµο) 
18. ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Νοµός Φθιώτιδας (1 άτοµο) 
19. ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Νοµός Χανίων (1 άτοµο) 
20. ∆ικαστήριο Ανηλίκων, Νοµός Ηρακλείου (2 άτοµα) 
21. Ε.Θ.Π. – ΑΡΓΩ (1 άτοµο) 
22. Ε.Κ.Ε.ΤΕ.Π.Ν. (1 άτοµο) 
23. Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. (1 άτοµο) 
24. Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας (1 άτοµο) 
25. Εκπρόσωπος ∆ήµου Σητείας (1 άτοµο) 
26. Επιτροπή Πρόληψης & Αντιµετώπισης Ναρκωτικών, Νοµός Ρεθύµνου (3 άτοµα) 
27. Εργαστήριο ∆ιερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων, Αθήνα (1 άτοµο) 
28. Εταιρεία Στήριξης ΑµεΑ, Περιφέρεια Κρήτης, Νοµός Ηρακλείου (3 άτοµα) 
29. Κ.Ε.Ν.Θ.Ε.Α., Κύπρος (7 άτοµα) 
30. Καθηγήτρια ∆Ο, Αθήνα (1 άτοµο) 
31. ΚΕ.Θ.Ε.Α., Τοµέας Πρόληψης, Αθήνα (5 άτοµα) 
32. ΚΕ.Σ.Α.Ν. (Κέντρο Πρόληψης) – Οµάδα Εθελοντών – Συνεργατών (7 άτοµα) 
33. ΚΕ.Σ.Α.Ν. (Κέντρο Πρόληψης) ∆ήµου Ηρακλείου (8 άτοµα) 
34. ΚΕ.ΣΥ.Π., Λασίθι (1 άτοµο) 
35. ΚΕ.ΣΥ.Π., Νοµός Ηρακλείου (1 άτοµο) 
36. ΚΕΚ – ΙΜΚΑ – ΝΕΛΕ, Ηρακλείου, Στέλεχος Υποστηρικτικών Υπηρεσιών,  Νοµός Χανίων 

(1 άτοµο) 
37. Κέντρο Αντιµετώπισης της Εξάρτησης «ΘΗΣΕΑΣ», Αθήνα (7 άτοµα) 
38. Κέντρο Βορείων Προαστίων, Αθήνα (2 άτοµα) 
39. Κέντρο ∆ευτερογενούς Πρόληψης, ΚΕ.Θ.Ε.Α. (4 άτοµα) 
40. Κέντρο Ενηµέρωσης & Έρευνας για τις εξαρτήσεις, Ηράκλειο Αττικής (2 άτοµα) 
41. Κέντρο Εξέλιξης, Νοµός Ηρακλείου (2 άτοµα) 
42. Κέντρο Κινητοποίησης & Πολλαπλής Παρέµβασης, Αθήνα (1 άτοµο) 
43. Κέντρο Κοινωνικής Παρέµβασης, ∆ήµος Αλίµου (1 άτοµο) 
44. Κέντρο Κοινωνικής Παρέµβασης, ∆ήµος Αργυρούπολης (2 άτοµα) 
45. Κέντρο Κοινωνικής Παρέµβασης, ∆ήµος Γλυφάδας (1 άτοµο) 
46. Κέντρο Πρόληψης & Ενηµέρωσης κατά των ναρκωτικών, Λαµία (1 άτοµο) 
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47. Κέντρο Πρόληψης & Καταπολέµησης Ναρκωτικών, Νοµός Καβάλας (1 άτοµο) 
48. Κέντρο Πρόληψης «∆ΙΟΛΚΟΣ», Νοµός Κορινθίας (2 άτοµα) 
49. Κέντρο Πρόληψης «ΕΛΠΙ∆Α», Θεσσαλονίκη (1 άτοµο) 
50. Κέντρο Πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ», Νοµός Κυκλάδων (3 άτοµα) 
51. Κέντρο Πρόληψης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ», Κως (3 άτοµα) 
52. Κέντρο Πρόληψης «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ», Αιτωλοακαρνανία (5 άτοµα) 
53. Κέντρο Πρόληψης «ΟΡΦΕΑΣ», Νοµός Ροδόπης (1 άτοµο) 
54. Κέντρο Πρόληψης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ», Νοµός Ηλείας (3 άτοµα) 
55.  Κέντρο Πρόληψης «ΠΝΟΗ», Λέσβος (2 άτοµα) 
56. Κέντρο Πρόληψης «ΠΝΟΗ», Χαλκιδική (2 άτοµα) 
57. Κέντρο Πρόληψης «ΠΥΞΙ∆Α», Θεσσαλονίκη (1 άτοµο) 
58. Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΡΟΣ», Νοµός Σάµου (1 άτοµο) 
59. Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών & Προαγωγής Υγείας «ΑΡΙΑ∆ΝΗ», Νοµός 

Θεσπρωτίας (4 άτοµα) 
60. Κέντρο Πρόληψης κατά των ναρκωτικών, Νοµός Φλώρινας (4 άτοµα) 
61. Κέντρο Πρόληψης της χρήσης ουσιών & Προαγωγής Υγείας «∆ηµιουργία», Ρόδος 

(1άτοµο) 
62. Κέντρο Πρόληψης, Αλεξανδρούπολη (2 άτοµα) 
63. Κέντρο Πρόληψης, ∆ήµος Ζωγράφου (3 άτοµα) 
64. Κέντρο Πρόληψης, Θεσσαλονίκη (1 άτοµο) 
65. Κέντρο Πρόληψης, Νοµός Αχαΐας (3 άτοµα) 
66. Κέντρο Πρόληψης, Νοµός Ρεθύµνου (9 άτοµα) 
67. Κέντρο Πρόληψης, Νοµός Χανίων (1 άτοµο) 
68. Κοινωνική Υπηρεσία Βενιζέλειου Νοσοκοµείου, Νοµός Ηρακλείου (4 άτοµα) 
69. Κοινωνική Υπηρεσία ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η., Ηράκλειο (2 άτοµα) 
70. Μέλος Επίσηµης Επιτροπής Συλλόγου «Επιστροφή» (1 άτοµο) 
71. Μονάδα Κοινωνικής Μέριµνας & Οργανισµός Προαγωγής Υγείας (3 άτοµα) 
72. ΝΕΛΕ Ηρακλείου – Κέντρο Συνοδευτικών Υπηρεσιών (4 άτοµα) 
73. Ο.ΚΑ.ΝΑ. (1 άτοµο) 
74. ΟΛΜΕ – ΚΕΜΕΤΕ (1 άτοµο) 
75. Οργανισµός Νεολαίας, Κύπρος (1 άτοµο) 
76. Οργανωτική Επιτροπή (18 άτοµα) 
77. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Αγωγής Υγείας, Αθήνα (1 άτοµο) 
78. Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Φλωρεντίας (1 άτοµο) 
79. Πρόγραµµα «ΑΡΙΑ∆ΝΗ», ΚΕ.Θ.Ε.Α. (2 άτοµα) 
80. Πρόγραµµα «ΕΛΑΤΙΑ», ∆ράµα (5 άτοµα) 
81. Πρόγραµµα Κοινωνικής Μέριµνας, ∆ήµος Κρουσώνα (1 άτοµο) 
82. Σπουδαστές Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Νοµός Ηρακλείου (30 άτοµα) 
83. Σπουδάστρια ΚΕΠΑΝΣΗ, Ηράκλειο (1 άτοµο) 
84. Συµβουλευτικός Σταθµός & Τηλεφωνική Γραµµή για το AIDS (1 άτοµο) 
85. Συµβουλευτικός Σταθµός Αποκατάστασης Εξαρτηµένων του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου, 

Θεσσαλονίκη (2 άτοµα) 
86. Συµβουλευτικός Σταθµός δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Νοµός Ρεθύµνου (1 άτοµο) 
87. Συµβουλευτικός Σταθµός Καταπολέµησης Ναρκωτικών, Ιωάννινα (3 άτοµα) 
88. Συµβουλευτικός Σταθµός Νέων & Γραφείο Αγωγής Υγείας, Νοµός Ηρακλείου (1 άτοµο) 
89. Σχολή Χουρδάκη, Αθήνα (1 άτοµο) 
90. Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Νοµός Ηρακλείου (1 άτοµο) 
91. Τοµέας Κοινωνιολογίας – Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας, Αθήνα (1 άτοµο) 
92. Τοµέας Πρόληψης Κοινωνικού Τοµέα, ∆ήµος Μεσσάτιδος, Νοµός Αχαΐας (2 άτοµα) 
93. ΥΠΕΠΘ, Γραφείο Αγωγής Υγείας, Αθήνα (1 άτοµο) 
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94. Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας, Κεφαλονιά (1 άτοµο) 
95. Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, Κύπρος (1 άτοµο) 
96. Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο, Θεσσαλονίκη (4 άτοµα) 
97. Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια, Νοµός Ηρακλείου (1 άτοµο) 

 
Αριθµός Συµµετεχόντων: 302 άτοµα  
Αριθµός Φορέων: 97 άτοµα 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ 4 ης  
ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

(Σε σύνολο: 302 ατόµων συµπλήρωσαν ερωτηµατολόγια οι 154.) 
 
1. Ποιοι, κατά τη γνώµη σας, ήταν οι στόχοι της Πανελλαδικής Συνάντησης των Φορέων 

Πρόληψης; 
 
� Ενηµέρωση.  
� Ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών – Προβληµατισµοί. 
� Γνωριµία Φορέων – ∆ικτύωση Φορέων – Συνεργασία.  
� Εντοπισµός προβληµάτων και δυσκολιών πρόληψης. 
� Νέες µέθοδοι πρόληψης, προτάσεις – Προσπάθεια για εύρεση κοινού τρόπου αντιµετώπισης 

και αντίληψης. 
� Παρουσίαση προγραµµάτων – Αξιολόγηση και Αποτελεσµατικότητά τους – Προοπτικές των 

προγραµµάτων αυτών. 
� Θέµατα Εποπτείας – Εκπαίδευσης Στελεχών Πρόληψης και Αξιολόγησή τους. 
� Ανατροφοδότηση – Αναπλαισίωση.  
� Επέκταση ∆ικτύου Φορέων Πρόληψης. 
� Αξιολόγηση της µέχρι τώρα δράσης του Πανελλαδικού ∆ικτύου Φορέων Πρόληψης. 
� Συνέχεια των Συναντήσεων. 
� Οργανόγραµµα µέχρι την επόµενη Συνάντηση. 
� Γνωριµία µε την Κρήτη. 
 
 
 
 

2.  Κατά πόσο πιστεύετε ότι επιτεύχθηκαν 
αυτοί οι στόχοι;
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3.  Ποια είναι η εκτίµησή σας για το περιεχόµενο
 όσων εκ των παρακάτω παρακολουθήσατε;
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3. Ποια είναι η εκτίµησή σας για το περιεχόµενο όσων 
εκ των παρακάτω παρακολουθήσατε;
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3. Ποια είναι η εκτίµησή σας για το περιεχόµενο όσων εκ των 
παρακάτω παρακολουθήσατε;
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Σηµείωση: Το Εργαστήριο 4 χαρακτηρίστηκε από ένα άτοµο ως κακό. 
                  Το Εργαστήριο 8 χαρακτηρίστηκε από δύο άτοµα ως κακό. 
 

Όπως παρατηρείται από τον πίνακα 3 (β), υπήρξαν 19 έντυπα αξιολόγησης από τα οποία 
φάνηκε ότι οι συµµετέχοντες παρακολούθησαν δύο Σεµινάρια. 
  

 
6.  Άλλες παρατηρήσεις – προτάσεις για την οργάνωση της επόµενης Πανελλαδικής 
Συνάντησης; 
 
� Μικρές οµάδες εργασίας, ώστε να υπάρχει δυνατότητα για ανταλλαγή εµπειριών µέσα σ’ αυτές. 
� Καλύτερη οργάνωση – Στόχοι. 
� Να γίνει σε πόλη που θα εξασφαλίζει τη µεγαλύτερη συµµετοχή φορέων. 
� Πρόσκληση φορέων από την Α’ Βάθµια και Β’ Βάθµια Εκπαίδευση. Εκπαίδευση στα 

εργαστήρια µε εκπαιδευτικούς – στόχος οι γονείς. Ενηµέρωση σε κρατικούς φορείς, που δεν 
ασχολούνται µε την πρόληψη. 

� Ουσιαστική παρουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

4.  Γενικά πιστεύετε ότι αποκοµίσατε κάποια στοιχεία, 
που θα µπορούσατε να αξιοποιήσετε στην εργασία σας 
από την Πανελλαδική Συνάντηση Φορέων Πρόληψης;
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� Πρόσκληση φορέων της Κύπρου, της Ευρώπης και άλλων κρατών, για ενηµέρωση και 
δικτύωση µεταξύ τους. Μεταφορά γνώσης από και προς όλη την Ελλάδα, συν Κύπρου, µε 
δεδοµένη τη διαφορετικότητα της κάθε κοινωνίας. 

� Αφιέρωση περισσότερου χρόνου για θέµατα που αποσχολούν ένα Κέντρο Πρόληψης 
(δηµιουργία οµάδων εφήβων, δηµιουργία σχολών γονέων, επιµόρφωση καθηγητών, 
επιµόρφωση εθελοντών, σχέσεις µεταξύ των συνεργατών κ.λπ.). Περισσότερος χρόνος σε πιο 
πρωτοποριακά προγράµµατα και προτάσεις. 

� Πιο καινοτόµες εισηγήσεις και ποικιλία θεµάτων. Να δοθεί περισσότερη σηµασία στον οµαδικό 
τρόπο επεξεργασίας των θεµάτων. Λιγότερο θεωρητικές εισηγήσεις – Συνέπεια στο χρόνο 
οµιλίας – Καλύτερος συντονισµός της οµάδας εργασίας. Συµµετοχή σε όλα τα σεµινάρια, για 
σφαιρική άποψη µε λιγότερες εισηγήσεις, για εξοικονόµηση χρόνου. Περισσότρερα 
οπτικοακουστικά µέσα.  

� Περισσότερος βιωµατικός χαρακτήρας στα σεµινάρια – Περισσότερες παρουσιάσεις 
προγραµµάτων που έχουν εφαρµοστεί.  

� Υλοποίηση αποφάσεων, που πάρθηκαν, και για επόµενη Συνάντηση – Ενηµέρωση θεσµικού 
πλαισίου, που θα κινηθούν οι φορείς – Μεγαλύτερη συνοχή των φορέων – Συµµετοχή όλων των 
φορέων πρόληψης.  

� Όρια και κανόνες, που να τηρούνται. Ήταν µεγάλη η αποχή των οµάδων εργασίας τη δεύτερη 
ηµέρα. 

� Να τεθούν ζητήµατα, που αφορούν την πολιτική που εφαρµόζεται στην πρόληψη και να 
υπάρχει οµάδα εργασίας, που θα επεξεργαστεί αρχές φιλοσοφίας για πρόληψη. 

� Περισσότερος χρόνος για εργαστήρια, λιγότερες εισηγήσεις. ∆υνατότητα συµµετοχής σε 
περισσότερα εργαστήρια και καλύτερος συντονισµός στις συµµετοχές.  

� Περισσότερη ευαισθητοποίηση και εµπλοκή των Μ.Μ.Ε.. 
� Πιο εξειδικευµένη αναφορά και προώθηση του εθελοντισµού σε όλες τις βαθµίδες πρόληψης. 
� Πρόσκληση ενός διευρυµένου κύκλου φορέων (εκπρόσωποι της αστυνοµίας, στρατού, 

εκκλησίας, εκπαιδευτικών κ.λπ.).  
� Ύπαρξη µίας θεµατικής ενότητας ανά ηµέρα και όχι παράλληλες θεµατικές ενότητες. 
� Προσοχή στις προσκλήσεις – Έγκαιρη αποστολή αναλυτικού προγράµµατος. 
� Να γίνεται κάθε χρόνο. 
� Να ακολουθηθεί το παράδειγµα της 4ης Συνάντησης και όχι των υπόλοιπων, όσον αφορά τις 

εισηγήσεις. 
� Καλύτερη οργάνωση στο θέµα των εγγραφών.  
� Η µη υποχρεωτική συµπλήρωση του αξιολογητικού εντύπου, για την παραλαβή της βεβαίωσης.  
� ∆ηµιουργία δραστηριοτήτων από φορείς της πόλης και τους νέους, που φιλοξενούν τη 

Συνάντηση.  
� Περισσότερη σαφήνεια για κάθε Κέντρο, όσον αφορά τις παρουσιάσεις εργασιών και poster.  
� Συµµετοχή υπευθύνων του Ο.ΚΑ.ΝΑ. σε όλη τη διάρκεια του σεµιναρίου. 
� Μεγαλύτερη διάρκεια εργασιών την πρώτη ηµέρα ή αν κρατάει λίγο, να αρχίζει το απόγευµα.  
� Καλός συντονισµός στα σεµινάρια και η παρουσίαση των αποτελεσµάτων να γίνεται από τους 

συντονιστές. 
� Τα εργαστήρια θα πρέπει να παρουσιάζουν εφαρµοσµένη εµπειρία και όχι εκπαίδευση των 

συνέδρων. 
� Έµφαση στην αγωγή υγείας γενικότερα.  
� Μονοµέρεια στη θεωρητική στήριξη και κάλυψη των προγραµµάτων, η οποία αποδεικνύεται 

ελλιπής.       
� Οπωσδήποτε ενότητα που θα παρουσιάζει τη θεραπευτική δουλειά των στελεχών, της 

προσωπικής τους ανάπτυξης. 
� Η κρουαζιέρα, όπως και η συναυλία των συνεργατών έπαιξαν ένα πολύ θετικό ρόλο. 
 



 179  

 


