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Πέµπτη, 26 Οκτωβρίου 2000 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ 
 4ης ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ  ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Την 3η ηµέρα της  Συνάντησης  ολοκληρώθηκαν οι εισηγήσεις  των τεσσάρων  
θεµατικών ενοτήτων, των Σεµιναρίων και η εξεργασία των επί µέρους  θεµάτων από 
τις  οµάδες  εργασίας . 

Την ίδια ηµέρα, πραγµατοποιήθηκε η ολοµέλεια του  Πανελλαδικού  ∆ικτύου  
Φορέων Πρόληψης  και έγιναν οι εκλογές  για την ανάδειξη των νέων µελών της  
Γραµµατείας  του  ∆ικτύου . 

Η 3η ηµέρα έκλεισε µε τον σχολιασµό και την παρουσίαση των 
συµπερασµάτων και των προτάσεων των οµάδων έτσι όπως  προέκυψαν µέσα στην 
κάθε οµάδα εργασίας , σύµφωνα µε την θεµατική ενότητα, την οποία 
επεξεργάσθηκαν. 

Έτσι, αυτό το τεύχος  περιέχει µόνο τα σχόλια και τους  διαλόγους  καθώς  και 
τα συµπεράσµατα έτσι όπως  διατυπώθηκαν από από-µαγνητοφώνηση, µε την 
παρουσία της  Προέδρου  του  Ο.ΚΑ.ΝΑ., κας  Άννας  Κοκκέβη. 
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Β . Πασσάς, Συντονιστής του ∆ικτύου: 
Σήµερα, όπως  ξέρετε, έχουµε την παρουσίαση των συµπερασµάτων από τα 

Σεµινάρια. Βρίσκεται µαζί µας  η Πρόεδρος  του  Ο.ΚΑ.ΝΑ., η κ. Κοκκέβη. Θέλω να 
πω ότι η κ. Κοκκέβη επέλεξε να µην είναι την Τρίτη αλλά να είναι την Πέµπτη, 
καθότι ήθελε να µας  ακούσει, να ακούσει τα αποτελέσµατα των εργασιών µας  και 
αυτό πραγµατικά πιστεύω ότι σηµαίνει κάτι πολύ  σηµαντικό.  

Την καλωσορίζουµε, στην 4η Πανελλαδική Συνάντηση. Χαιρόµαστε που  
βρίσκεται εδώ µε την ιδιότητά της , της  Προέδρου  του  Ο.ΚΑ.ΝΑ., γιατί µε την άλλη 
της , την πανεπιστηµιακή ιδιότητα, παρευρίσκετο ως  εισηγήτρια στην 3η 
Πανελλαδική Συνάντηση στη Θεσσαλονίκη. ∆εν χρειάζεται να πω, ότι είναι σε 
όλους  µας  γνωστή από τη δουλειά της . Για µας , ήταν το σηµείο αναφοράς  όταν 
ξεκινήσαµε την προσπάθεια για να κάνουµε κάποιο Πρόγραµµα Πρόληψης  στη 
Πάτρα, κατά τη δεκαετία του  '80 και µετά, '82, '83, που  έγιναν τα πρώτα 
Προγράµµατα Πρόληψης .  

Έτσι, λοιπόν, έχουµε µια µεγάλη σχέση και µια κοινή πορεία όλα αυτά τα 
χρόνια, χαιρόµαστε για την παρουσία της , µε τις  δύο ιδιότητες  που  έχει, που  
σηµαίνει ότι και η συνεργασία µας  σίγουρα θα είναι εποικοδοµητική και η 
επικοινωνία κυρίως  θα είναι σε πολύ  σηµαντικό βαθµό.  

∆εν ξέρω κ. Κοκκέβη, αν θέλετε να πείτε κάτι τώρα, γιατί τον σχολιασµό και 
την τοποθέτησή σας  θα την κάνετε στο τέλος . 
 
Α. Κοκκέβη, Πρόεδρος Ο.ΚΑ.ΝΑ.: 

Θα ήθελα να σας  χαιρετίσω, κ. Αντιδήµαρχε και αγαπητοί συνάδελφοι. 
Πολλούς  από  εσάς  σας  γνωρίζω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την 
Οργανωτική Επιτροπή και τον κ. Πασσά, για την πρόσκληση να βρεθώ σ ’  αυτήν την 
εκδήλωση.  

∆υστυχώς , παρά την επιθυµία µου , δεν κατάφερα να είµαι τις  δυο 
προηγούµενες  ηµέρες . Έρχοµαι στο κλείσιµο της  Συνάντησης  και θα ακούσω τα 
συµπεράσµατα και τις  προτάσεις  σας . Θα γνωρίζετε ότι κάνουµε µία µεγάλη 
προσπάθεια στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. να στηρίξουµε τα Κέντρα Πρόληψης , θα έλεγα το 
∆ίκτυο των Κέντρων Πρόληψης , που  έχουµε δηµιουργήσει σε συνεργασία µε την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και στα οποία οι περισσότεροι από εσάς  συµµετέχετε και 
εργάζεστε. 

Έχουµε κάνει µία πρώτη καταγραφή των δυσκολιών των Κέντρων, έτσι όπως  
εσείς  τις  αντιλαµβάνεστε, για να µπορέσουµε να οργανώσουµε µια καλύτερη 
υποστήριξη. Προς  αυτή την κατεύθυνση δουλεύουµε.  

Έχουµε αρκετές  δυσκολίες  υποδοµής  στον Ο.ΚΑ.ΝΑ.. Το Τµήµα Πρόληψης  
δεν είναι αρκετά καλά στελεχωµένο σε αριθµό µελών. Γίνεται µία προσπάθεια να 
αυξηθούν. Οτιδήποτε συζητηθεί εδώ, καθώς  και τα συµπεράσµατά σας , θα είναι 
πάρα πολύ  χρήσιµα, αλλά δεν θα µείνουµε σ ’  αυτό. Θα επιδιώξουµε από τον 
Ο.ΚΑ.ΝΑ. µία συνεχή επικοινωνία, έτσι ώστε να οργανώσουµε Σεµινάρια, σε 
θέµατα που  θεωρούµε σηµαντικά και για τα οποία προκύπτουν νέα επιστηµονικά 
δεδοµένα. Η γνώση όλων όσων ασχολούνται µε την πρόληψη, πρέπει να 
εξελίσσεται. Θα λάβουµε υπόψη και τις  δικές  σας  προτάσεις .  

Αφού  ακούσω τις  εισηγήσεις  σας , ίσως  θα κάνω κάποια σχόλια και θα 
εκτιµήσουµε µαζί τις  προτεραιότητες  στο χώρο της  πρόληψης , τόσο για σας , όσο 
και για τον Ο.ΚΑ.ΝΑ.. Ευχαριστώ και πάλι πολύ  για την τιµητική πρόσκληση να 
είµαι εδώ. 
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Β . Πασσάς, Συντονιστής του ∆ικτύου:  
Ευχαριστούµε κι εµείς  την κ. Κοκκέβη.  
Όση ώρα µιλούσε η κ. Κοκκέβη, εκείνο που  σκεφτόµουνα και µου  βγήκε, 

έτσι αυθόρµητα, όταν προλόγισα, ήταν η συνεργασία σε επιστηµονικό, ηθικό 
επίπεδο και ξέχασα να πω για τη σηµαντική βοήθεια,  την σηµαντική οικονοµική 
στήριξη του  Ο.ΚΑ.ΝΑ., για να γίνει αυτή η Συνάντηση. Μια πολιτική στήριξης  που  
υπήρχε και από τους  προηγούµενους  Προέδρους  του  Ο.ΚΑ.ΝΑ., και συνεχίστηκε µε 
τον καλύτερο τρόπο από την κ. Κοκκέβη.  

Να αναφέρω ότι στην παρουσίαση των συµπερασµάτων, παρευρίσκεται και ο 
Αντιδήµαρχος  Ηρακλείου , ο κ. ∆ροσίτης , που  ήταν και στην έναρξη της  
Συνάντησης . Κατά την έναρξη µίλησε ο ∆ήµαρχος , ο οποίος  ενδιαφέρεται κι αυτός  
ν ' ακούσει τα συµπεράσµατά µας .  

Το ΚΕ.Σ.Α.Ν. που  ανήκει στον ∆ήµο Ηρακλείου , στηρίζεται από το ∆ήµο 
αλλά και από την υπόλοιπη τοπική κοινωνία, αλλά δεν θα µπορούσε να πετύχει 
αυτή η Συνάντηση τόσο πολύ  χωρίς  να υπάρχει αυτό το ∆ίκτυο, που  στηρίζει τις  
δραστηριότητες  πρόληψης  του  ΚΕ.Σ.Α.Ν., στο ∆ήµο σας . 
 
Ε . Σταυρακάκη, Συντονίστρια της Ολοµέλειας: 

Να ξεκινήσουµε µε την παρουσίαση των συµπερασµάτων. Θεωρούµε ότι 
αποτελεί ένα πολύ  σηµαντικό κοµµάτι της  Συνάντησης , της  4ης  αλλά και κάθε 
Συνάντησης  Πανελλαδικής , που  διοργανώνουµε µε τη στήριξη του  ∆ικτύου .  

Όµως  για µας , που  δουλεύουµε στην πρόληψη και ξέρουµε πόσο σηµαντική 
είναι η συµµετοχή µας  στις  συγκεκριµένες  οµάδες , είτε κατά την ανάπτυξη των 
θεµάτων µέσα στα σεµινάρια, είτε κατά τη διεξαγωγή των εργαστηρίων, πιστεύουµε 
ότι η βιωµατική προσέγγιση και η συµµετοχή εκεί, είναι η πεµπτουσία αυτών των 
Συναντήσεων.  

Θα ξεκινήσουµε λίγο διαφορετικά µε την παρουσίαση των συµπερασµάτων, 
για να έχουµε µία νοηµατική ροή. Ξεκινάµε λοιπόν µε το Σεµινάριο 3, «Καινοτόµες  
προσεγγίσεις  προγραµµάτων  Πρόληψης  - Ο  ρόλος  των  Μέσων  Μαζικής  Ενηµέρωσης  - 
Τέχνη  και  Πολιτισµός  στην  υπηρεσία  της  Πρόληψης». Συντονιστές  ήταν η κ. Μάτσα 
Κατερίνα και ο κ. Κρασανάκης  Στέλιος .  

Παρακαλούµε πολύ  τον εκπρόσωπο του  Σεµιναρίου  να µας  παρουσιάσει τα 
συµπεράσµατα της  οµάδας  του .  

Ο τρόπος  της  παρουσίασης  των συµπερασµάτων έχει να κάνει µε την 
απόφαση των συντονιστών και τη συµφωνία που  έχουν κάνει µεταξύ  τους  για τα 
πρόσωπα που  θα εκπροσωπήσουν την οµάδα εργασίας . 

Εποµένως , αν είναι δύο, καλό είναι να έρθουν και οι δύο. 
 
Χρ . Τσελέπη (Κ.Π. Ν. Καβάλας), Εκπρόσωπος Σεµιναρίου 3: 

Το Σεµινάριο 3 έχει δύο πεδία, όπως  το βλέπετε και στο πρόγραµµα. Όσον 
αφορά και τα δύο πεδία, θα ήθελα να πω ότι οι παρουσιάσεις  ήταν εµπλουτισµένες  
από εκπροσώπους  δοµών διαφορετικών και αυτό ήταν πάρα πολύ  σηµαντικό για την 
σηµερινή και για την χθεσινή Συνάντηση, µια και το Σεµινάριο είχε διάρκεια δύο 
µέρες .  

Έτσι, ακούστηκαν πολλά πράγµατα από διαφορετικές  πλευρές . Εγώ θα 
παρουσιάσω αυτά τα  οποία συγκράτησα και να µε συγχωρήσουν οι εισηγητές , εάν 
έχω ξεχάσει κάποιο συµπέρασµα, που  θεωρούν πολύ  σηµαντικό, τους  παρακαλώ να 
µε συµπληρώσουν.  
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 Θα ήταν πολύ  καλό να συµπληρωθεί αυτή η µικρή εισήγηση από τους  ίδιους  
τους  εισηγητές  στη συνέχεια. ∆εν βάζω τα θέµατα και τα σε σειρά προτεραιότητας , 
τα αναφέρω, όπως  έχουν τεθεί, ανάλογα µε τις  εισηγήσεις . Έτσι, δεν θεωρώ τα 
πρώτα πιο σηµαντικά από τα δεύτερα, τα τρίτα ή τα τέταρτα.  
1. Ένα θέµα, το οποίο φάνηκε να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να 

κουβεντιάζεται στη µικρή οµάδα που  έγινε στη συνέχεια, ήταν το θέµα των 
παρεµβάσεων στη σχολική κοινότητα. Φάνηκε, ότι οι παρεµβάσεις  αυτές  στη 
σχολική κοινότητα είναι αναγκαίες  και µάλιστα να ξεκινάνε από την 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση, δηλαδή από τις  µικρές  ηλικίες  των παιδιών. Τα 
προβλήµατα, που  συναντάµε εκεί είναι πολλά. Πρώτα - πρώτα ξεκινάµε από το 
ίδιο το εκπαιδευτικό σύστηµα και από το πρόβληµα που  θέτουν οι 
εκπαιδευτικοί, γιατί µπορεί να τους  τροµάζει ο ρόλος  τους , σαν εκπαιδευόµενοι, 
είτε σαν συντονιστές  στη παρέµβαση. Αυτό ήταν ένα πρώτο θέµα, που  
κουβεντιάστηκε αρκετά και έχει να κάνει περισσότερο µε την ίδια την 
προετοιµασία της  παρέµβασης  και το ρόλο των ίδιων των Στελεχών πρόληψης  ή 
των υπευθύνων, τέλος  πάντων, της  επιστηµονικής  οµάδας  που  κάνει την 
παρέµβαση.  

2. Το δεύτερο θέµα ήταν η δυσκολία των Κέντρων Πρόληψης , να σχεδιάσουν και 
να εφαρµόσουν προληπτικές  παρεµβάσεις  στην κοινότητα κι αυτό γιατί, για να 
αναπτυχθούν κάποιες  µεθοδολογίες  και να δοκιµαστούν κάποιες  τεχνικές  στον 
τοµέα των προληπτικών παρεµβάσεων, απαιτούνται πρώτα απ ' όλα ο χρόνος  - η 
άνεση χρόνου  -  και δεύτερο είναι η εκπαίδευση των Στελεχών. 

Είναι δύο θέµατα, κ. Κοκκέβη, που  θα έπρεπε πραγµατικά να σταθούµε 
λιγάκι και να τα κουβεντιάσουµε όλοι εδώ.  

Γιατί, πρέπει να ξέρετε, µια και δεν προέρχεστε όλοι από Κέντρα Πρόληψης , 
ότι υπάρχει πάρα πολύ  µεγάλη πίεση χρόνου , όσον αφορά το θέµα των δράσεων 
των Κέντρων. ∆ηλαδή, µπορεί να καλούν κάποιους  ειδικούς  στο να σχεδιάσουν 
προγράµµατα και το θέµα είναι ότι ο ∆ήµαρχος , ο Αντιδήµαρχος , ο Νοµάρχης , ή 
δεν ξέρω ποιος  άλλος  που  εκπροσωπεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, πιέζει την 
επιστηµονική οµάδα στο να υλοποιήσει πολλές  δράσεις  σε όλη την περιφέρεια, 
στην οποία υπάρχει και λειτουργεί το Κέντρο.  

Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να γίνονται κάποιες  παρεµβάσεις  πολύ  
βεβιασµένα, επειδή δεν υπάρχει χρόνος  και θα πρέπει να πάνε αλλού  τα Στελέχη.  

Το δεύτερο είναι η εκπαίδευση. Όταν δεν είναι εκπαιδευµένα τα Στελέχη, δεν 
µπορούν να αξιοποιήσουν ούτε τον προγραµµατισµό, τον οποίο έχουν ήδη 
συµφωνήσει µε τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αλλά δεν µπορούν 
και οι ίδιοι να αναδείξουν ζητήµατα Πρόληψης , κάτι, που  καθιστά µερικές  
φορές  το ρόλο του  Στελέχους  αρκετά επικίνδυνο.  

Επίσης , φάνηκε η ανάγκη µέσα από την συζήτηση, που  έγινε, να δοκιµαστούν 
και να εφαρµοστούν νέες  µεθοδολογίες , όπως  είναι και άλλα εργαλεία 
θεραπευτικά - σαν θεραπευτικά εργαλεία παρουσιάστηκαν - αλλά µπορούν να 
προσαρµοστούν στον τοµέα της  Πρόληψης , όπως  η δραµατοθεραπεία. Μπορούν 
να προσεγγίσουν πολύ  εύκολα το γενικό πληθυσµό.  

3. Το τρίτο είναι η αξιοποίηση κάποιων πληθυσµιακών οµάδων, για δηµιουργική 
απασχόληση των παιδιών. Εδώ χρησιµοποιήθηκε το παράδειγµα κάποιων 
γερόντων σ ' ένα Κ.Α.Π.Η., όπου  άρχισαν να δηµιουργούν, να κατασκευάζουν 
παιχνίδια, τα οποία έπαιζαν, όταν ήταν µικροί, και συγχρόνως  να απασχολούσαν 
τα παιδιά προσχολικής  και γενικότερα µικρής  ηλικίας . Αυτή η δράση, που  ήταν 
πάρα πολύ  σηµαντική, αποσκοπούσε σε δύο πράγµατα: α) να επανεντάξει 
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κοινωνικά αυτή την οµάδα, η οποία είχε αποσυρθεί κατά κάποιο τρόπο, από τη 
ζωή έτσι; β) να απασχοληθούν δηµιουργικά τα παιδιά, µέσα από άτοµα τα οποία 
θα µπορούσαν να τους  προσφέρουν πάρα πολλά, σε ότι έχει να κάνει µε την 
πολιτιστική κληρονοµιά µας  και συγχρόνως  να προστατευθούν και από όλον 
αυτόν τον βοµβαρδισµό της  τηλεόρασης , των Μ.Μ.Ε., που  αναγκαστικά τα 
παιδιά, κλεισµένα µέσα στο σπίτι, απασχολούνται σήµερα.  

4. Άλλο θέµα, το οποίο µπήκε και ήταν πάρα πολύ  ενδιαφέρον και πραγµατικά, 
εµένα, τουλάχιστον, µου  κίνησε την περιέργεια να µάθω κι άλλα πράγµατα, ήταν 
το αίτηµα για δικτύωση του  προγράµµατος  επαγγελµατικού  προσανατολισµού  µε 
το ΣΕΠ της  Β ’  Βάθµιας  Εκπαίδευσης . Το βρήκα πάρα πολύ  ενδιαφέρον, γιατί 
στη πορεία ζωής  του  εφήβου  οι επαγγελµατικές  του  επιλογές  έχουν αναχθεί σε 
επιλογές  ζωής  πια.  

5. Τα άλλα θέµατα, που  µπήκαν στη συνέχεια, αφορούσαν περισσότερο τα κριτήρια 
για την εφαρµογή καινοτόµων προγραµµάτων. Το πιο βασικό, το οποίο δεν 
αναλύθηκε σε βάθος , ήταν ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτό που  λέµε εµπιστοσύνη 
στην οµάδα. Εµπιστοσύνη στον ίδιο µας  τον εαυτό και εµπιστοσύνη στα µέλη 
της  οµάδας .  

6. Εκεί που  σταθήκαµε περισσότερο ήταν ότι, για να αισθανθούµε κι εµείς  ότι 
στηριζόµαστε στα πόδια µας  και να εµπιστευθούµε τον διπλανό µας , θα πρέπει 
να περάσουµε µέσα από κάποιες  διεργασίες , όπως : 
� να  δουλέψουµε τις  δικές  µας  εσωτερικές  ανάγκες ,  
� να έχει εξασφαλίσει η δοµή, στην οποία δουλεύουµε, την εποπτεία και την 

πληροφόρηση µέσα από άλλες  διεργασίες , που  αφορούν τον καθένα από µας .  
� να υπάρχει η στήριξη και η ευελιξία στη δουλειά των Στελεχών πρόληψης , 

από την πλευρά των υπευθύνων. 
Αυτά, όσον αφορά την χθεσινή ηµέρα.  
Όπως  βλέπετε, ήταν πάρα πολλά τα θέµατα, εγώ τα ανέφερα επιγραµµατικά. 

Θα µπορούσαµε να αφιερώσουµε πολύ  περισσότερη ώρα για να τα συζητήσουµε και 
να τα αναδείξουµε. 

Σήµερα, µιλήσαµε για το δεύτερο πεδίο. Ο ρόλος  των Μ.Μ.Ε. -  Τέχνη και  
Πολιτισµός  στην υπηρεσία της  Πρόληψης . Να ευχαριστήσω τον κ. Κρασανάκη, που  
µου  έδωσε τις  σηµειώσεις  του , γιατί οι δικές  µου  ήταν ελλιπείς .  

Οι εισηγητές  και τα µέλη της  µικρής  οµάδας , που  δηµιουργήθηκε στη 
συνέχεια που  δηµιουργήθηκε στη συνέχεια, ανέπτυξαν πολλούς  και γόνιµους  
προβληµατισµούς , για τη σχέση της  εξάρτησης  από ουσίες  και την εξάρτηση από 
την τηλεόραση και το διαδίκτυο. Μιλήσαµε για τον ρόλο των Μ.Μ.Ε., για την 
εξουσία τους , για τις  µορφές  αλληλεπίδρασης  στο κοινό, αλλά και την εξουσία του  
ίδιου  του  κοινού  στο να αντισταθεί στη δύναµη της  τηλεοπτικής  εικόνας  και της  
παραπληροφόρησης .  

Αναλύθηκε, επίσης , ο ρόλος  της  Τέχνης  στη πρόληψη της  τοξικοµανίας . 
Ειπώθηκε, ότι καινοτόµες  παρεµβάσεις  σ ’  αυτόν τον τοµέα πρέπει να είναι 
ρηξικέλευθες . Να εµπεριέχουν, δηλαδή, το στοιχείο της  σύγκρουσης , της  
ανατροπής , της  αντίστασης  στην περιρρέουσα ατµόσφαιρα, που  διακρίνεται από  
οµοιοµορφία, ρουτίνα, παθητικότητας , έλλειψης  φαντασίας .  
Να έχουν έναν ψυχοπαιδαγωγικό χαρακτήρα, αναπτύσσοντας  τη φαντασία και 
συµβάλλοντας  στην ώθηση για επανεξέταση και αλλαγή του  καθηµερινού  τρόπου  
ζωής  των ανθρώπων.  

Αυτά έτσι πολύ  γρήγορα. Νοµίζω ότι αν κάποιος  θέλει να προσθέσει κάτι σε 
όλα αυτά… 



 

 

 

7 

 
Μυρ . Στεφανίδη (ΚΕΝΘΕΑ Κύπρου), Σεµινάριο 3: 
Συµπληρώνει:  

Χθες  ήµασταν λίγο πιο πολλοί κι έτσι χωριστήκαµε σε δύο οµάδες . Σήµερα 
αποφασίσαµε να κάνουµε µία πιο µεγάλη οµάδα, για να µην ενοχλεί η µία την άλλη.  

Ήταν λίγο ξαφνικό να µιλήσω αυτή τη στιγµή. Ευτυχώς , τα πιο πολλά 
πράγµατα τα είπε η Χρύσα, οπότε δεν θα χρειαστεί να πω πολλά. Τα θέµατα, ήταν 
τα ίδια και δουλέψαµε ίδια πράγµατα.  

Θα πω λίγο επιγραµµατικά αυτό που  δουλέψαµε περισσότερο στην χθεσινή 
οµάδα. Με συγχωρείτε, αν έχω αφήσει κάποια πράγµατα πίσω. Μιλήσαµε για την 
σηµασία πιο πολύ  των συλλογικών παρεµβάσεων. Ήταν ένα θέµα που  απασχόλησε 
αρκετά τον δικό µας  κύκλο. 

 Ένα άλλο θέµα ήταν η αλληλεπίδραση των εκπαιδευτών και των 
εκπαιδευοµένων και επειδή το θέµα, που  κουβεντιάζαµε, ήταν σε µια ζωντανή 
οµάδα, που  πάντα έχει στόχους , πάντα έχει τα όριά της , σίγουρα, η αλληλεπίδραση, 
(δηλαδή ο συντονιστής  που  δεν είναι συντονιστής , ο οποίος  υποκαθιστά την οµάδα) 
είναι αυτό το πράγµα που  δίνει την ζωντάνια στη ίδια την οµάδα. Η δουλειά της  
κάθε οµάδας  δεν είναι να µεταφέρει απλά ένα µοντέλο, ένα πρότυπο, αλλά να 
χρησιµοποιεί τη δική της  διαφορετικότητα. Κι αυτό το είδαµε σε ένα τρίτο θέµα 
που  δουλέψαµε και που  ήταν η αναγκαιότητα της  παρέµβασης  πολύ  νωρίς , στο 
νηπιαγωγείο, αλλά της  οργανωµένης  παρέµβασης , αξιοποιώντας  την πολιτιστική 
µας  παράδοση, µε την οργάνωση δηµιουργικών δραστηριοτήτων. Και αυτό επειδή 
το θέµα µας  ήταν η Τέχνη και ο Πολιτισµός , ήταν κάτι το οποίο το δουλέψαµε πάρα 
πολύ .  

Στη συνέχεια µιλήσαµε για την σηµασία και το ρόλο του  Κράτους . Και 
καταλήξαµε ότι το Κράτος  δεν υποκαθιστά τη δική µας  ευθύνη και είπαµε για την 
σηµασία των ατοµικών πρωτοβουλιών, οι οποίες  δεν υποκαθιστούν τις  ευθύνες  του  
κράτους . 

Θα ήταν µεγάλη παράληψη, αν δεν θίξω και το θέµα του  εθελοντισµού . Τώρα 
το είδα µέσα στα χαρτιά µου , ήταν λίγο ανακατεµένα. Ήταν πολύ  σηµαντική αυτή η 
παρέµβαση από κάποιον εθελοντή, ο οποίος  έβαλε το θέµα του  εθελοντισµού  και 
της  ατοµικής  πρωτοβουλίας . Φάνηκε ότι µπορεί να λειτουργήσει ο εθελοντισµός  
και όλες  αυτές  οι πρωτοβουλίες  που  παίρνονται µέσα στην κοινότητα. Εγώ θα το 
έλεγα «οµάδα πίεσης», δεν χρησιµοποιήθηκε αυτή η φράση, εγώ την χρησιµοποιώ, 
γιατί σε θέµατα όπου  η κρατική µέριµνα είναι από περιορισµένη έως  και 
ανύπαρκτη, νοµίζω ότι µπορεί να δώσει καρπούς  και έχει δώσει σε ορισµένα 
θέµατα. 
 
Ε . Σταυρακάκη, Συντονίστρια Ολοµέλειας: 

Οι συντονιστές ,  η κ. Μάτσα Κατερίνα ή και ο κ. Κρασανάκης  Στέλιος , 
θέλουν να συµπληρώσουν κάτι στα συµπεράσµατα; Όπως  επίσης  και οι εισηγητές  ή 
και οι συµµετέχοντες  στο Σεµινάριο, πριν η κ. Κοκκέβη κάνει το δικό της  σχόλιο.  
κ. Κοκκέβη;  
Κυρία Κοκκέβη, έχετε το λόγο. 
 
 
Α. Κοκκέβη, Πρόεδρος του Ο.ΚΑ.ΝΑ.: 

Απλώς  θα ήθελα να υπογραµµίσω µερικά από τα σηµεία, τα οποία άκουσα. 
Πρώτα – πρώτα, επισηµάνατε τις  πρακτικές  δυσκολίες , που  υπάρχουν στη 
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λειτουργία των Κέντρων και στη ανάπτυξη των προγραµµάτων, όπως  για 
παράδειγµα στο χώρο του  σχολείου .  

Γίνονται σηµαντικές  προσπάθειες . Η παρουσία της  κ. Στάππα, όλοι την 
γνωρίζετε νοµίζω - ήταν υπεύθυνη στην Αγωγή Υγείας  του  Υπουργείου  Παιδείας  
και τώρα στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - η κ. Στάππα παρακολουθεί από κοντά όλη 
τη δουλειά, που  γίνεται στον χώρο της  Πρόληψης , αποδεικνύοντας  το ενδιαφέρον 
του  Υπουργείου .  

Η κ. Χιόνη είναι επίσης  εδώ, η οποία είναι τώρα υπεύθυνη στη θέση που  
κατείχε η κ. Στάππα. Το ζήτηµα είναι πώς  µπορούµε να αξιοποιήσουµε το 
ενδιαφέρον του  Υπουργείου  Παιδείας , ώστε να διευκολύνουµε την εισαγωγή της  
Αγωγής  Υγείας  στα σχολεία.  

Χρειάζεται ίσως  να δουλέψουµε λίγο περισσότερο µε τους  Συµβούλους  
Αγωγής  Υγείας  προς  την κατεύθυνση αυτή, γιατί είναι µία γενική διαπίστωση η 
ανάγκη αυτή, όπως  φαίνεται και εδώ στο Συνέδριό σας , αλλά και στη αξιολόγηση, 
που  κάνουµε από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., των Κέντρων Πρόληψης . ∆ηλαδή, σε πάρα πολλά 
Κέντρα Πρόληψης  επισηµάνθηκε αυτή η δυσκολία της  αποδοχής , από την σχολική 
κοινότητα της , συνεργασίας  µε τα Κέντρα Πρόληψης .  

Με πολύ  ενδιαφέρον άκουσα ότι υπάρχουν καινοτόµες  δράσεις , όπως  αυτή 
της  απασχόλησης  παιδιών από οµάδες  ηλικιωµένων. Θεωρώ σηµαντικό να 
ενθαρρύνεται η πρωτοβουλία και η φαντασία των µελών των Κέντρων Πρόληψης , 
δίνοντας  όµως  προσοχή στη συνεχή αξιολόγηση των καινοτόµων δράσεων. Κι αυτό, 
γιατί ο χώρος  της  πρόληψης  είναι ευαίσθητος . Αν δεν έχουµε επάρκεια 
επιστηµονική, αν δεν παρακολουθούµε τη βιβλιογραφία και τις  αξιολογήσεις  από 
παρόµοιες  προσπάθειες , που  γίνονται στο εξωτερικό, είναι πιθανό να ξοδευτούµε 
σε ενέργειες  οι οποίες , ίσως , έχουν δοκιµαστεί και έχουν αποτύχει. Χρειάζεται µία 
συνεχής  ενηµέρωση κι αυτό θα ήθελα να το επισηµάνω, έτσι ώστε να χτίζουµε 
πάνω σε µία επιστηµονική βάση. 

Σήµερα, η πρόληψη έχει γίνει µία επιστήµη και αυτό πρέπει να το 
συνειδητοποιήσουµε και να παρακολουθούµε την εξέλιξη αυτής  της  επιστήµης , όσο 
γίνεται πιο κοντά.  

Για τα Μέσα Μαζικής  Ενηµέρωσης  επισηµάνατε τη ζηµιά που  µπορεί να 
κάνουν. Αξίζει να σηµειώσουµε, όµως , ότι, αν χρησιµοποιήσουµε και 
εκµεταλλευτούµε τις  δυνατότητες  που  µας  δίνουν τα Μέσα Μαζικής  Ενηµέρωσης , 
ίσως  καταφέρουµε να περιορίσουµε σε κάποιο βαθµό τη ζηµιά. Πιο συγκεκριµένα, 
αναφέροµαι στις  σύγχρονες  τεχνολογίες  και στο διαδίκτυο, που  περνάνε µηνύµατα 
ακατάλληλα στους  νέους  ανθρώπους . Μπορούµε όµως  να περάσουµε µέσω αυτών 
µηνύµατα πρόληψης  στους  νέους . Σήµερα, υπάρχουν στο διαδίκτυο προγράµµατα 
πρόληψης , από τα οποία οι νέοι µπορούν να πάρουν πληροφορίες  ή και να κάνουν 
άµεσο διάλογο. 

Ελπίζουµε ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. να βοηθήσει όλα τα Κέντρα να αποκτήσουν την 
υποδοµή για πρόσβαση στο διαδίκτυο, έτσι ώστε να µπορέσουµε να 
δηµιουργήσουµε και στη χώρα µας  προγράµµατα πρόληψης  µέσω του  διαδικτύου .  

Οι συλλογικές  παρεµβάσεις  και η δυναµική των οµάδων είναι δύο µεγάλα 
θέµατα, που  επισηµάνθηκαν και κατά την αξιολόγηση των αναγκών των Κέντρων 
Πρόληψης . Οι οµάδες  στα Κέντρα Πρόληψης  χρειάζονται συχνά κάποιο χρόνο για 
να ωριµάσουν και να βρουν µια οµοιόσταση και µια εσωτερική ισορροπία.  
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Μυρ . Στεφανίδη (ΚΕΝΘΕΑ Κύπρου), συνεχίζει:  
Χαίροµαι που  επισηµάνατε το θέµα της  ενηµέρωσης . Είναι πάρα πολύ  

σηµαντικό που  καταλαβαίνετε κι εσείς  ότι είναι επιτακτική ανάγκη.  
∆εν ξέρω για τις  άλλες  δοµές , αλλά τουλάχιστον για τα Κέντρα Πρόληψης  

είναι επιτακτική ανάγκη. Νοµίζω ότι σ ' αυτό µπορούµε να αξιοποιήσουµε το 
∆ίκτυο. Μπορούµε να το αξιοποιήσουµε και να το στηρίξουµε να αναλάβει αυτό 
τον ρόλο της  ενηµέρωσης , καθώς , όπως  ξέρετε, πολλά Κέντρα έχουν πολύ  µεγάλη 
απόσταση µεταξύ  τους  και είναι πολύ  δύσκολο να συγκεντρωνόµαστε σε τέτοιες  
Συναντήσεις , ωραίες  και γόνιµες . Πρέπει να προβάλουµε αυτό το ρόλο τους  στο 
∆ίκτυο. 
 
Ε . Σταυρακάκη, Συντονίστρια της Ολοµέλειας: 

Να προχωρήσουµε στο Σεµινάριο 4, που  είχε δύο θεµατικές  ενότητες : 
Εκπαίδευση – Αξιολόγηση. Συντονιστές  ήταν η κ. Κυρίτση Ιωάννα, η κ. Μοστριού  
Αλίκη και ο κ. Λιονής  Χρήστος . 
 
Α. Βούρου – Παπαγιάννη (Κ.Π. Ν. Θεσπρωτίας),Εκπρόσωπος Σεµιναρίου 4: 

Θα αναφερθώ στον προβληµατισµό, ο οποίος προέκυψε στο 4ο Σεµινάριο και συγκεκριµένα 
στην πρώτη θεµατική ενότητα, που αφορούσε στην «Εκπαίδευση». Θέλω να σας πω ότι νιώθω 
:µεγάλη ευθύνη, γιατί καλούµαι να πω πράγµατα, αγωνίες και ανάγκες όλης της οµάδας και δεν 
ξέρω κατά πόσο θα βγει από τα χαρτιά που έχω µπροστά µου. 

Λοιπόν, το πρώτο που  µας  απασχόλησε πάρα πολύ  έντονα είναι ότι, για να 
µιλήσουµε για οποιοδήποτε θέµα, που  αφορά την εκπαίδευση των Στελεχών 
Πρόληψης  και όχι µόνο, χρειάζεται να έχουν προηγουµένως  λυθεί βασικά θεσµικά 
ζητήµατα, που  απασχολούν τα Κέντρα Πρόληψης , την οµάδα Στελεχών και τα 
Στελέχη ατοµικά, όπως  και την πορεία, την εξέλιξη και το µέλλον των Κέντρων 
Πρόληψης .  
 

(τέλος  3ης  κασέτας) 
 
Σύνεδρος (διακοπή)…: 

…µα η δική µας  στάση είναι αυτή, τελικά, που  θα διδάξει πώς  λύνουµε τις  
συγκρούσεις . Άρα, πρέπει πρώτα κι εµείς  να δούµε ότι οι λύσεις  για αρκετά από 
αυτά είναι µέσα µας , εκεί θέλω να καταλήξω. Και µπορούµε να βρούµε λύσεις  και 
βέβαια το ∆ίκτυο προσπαθεί να βοηθήσει προς  αυτή την κατεύθυνση. Και όσο 
βρίσκουµε εµείς  λύσεις , τόσο πιστεύω ότι θα βοηθήσουµε και προς  τα πάνω… 
 
Α. Βούρου – Παπαγιάννη (συνεχίζει)…: 

… επίσης , τονίστηκε η αναγκαιότητα να σεβαστεί κανείς  τη διαφορετικότητα 
που  υπάρχει σε κάθε Κέντρο Πρόληψης  ξεχωριστά και την δυνατότητά του  να 
µπορεί να επιλέγει τον φορέα εκπαίδευσης , που  έχει ανάγκη και ταιριάζει στο κάθε 
Κέντρο Πρόληψης , αναλαµβάνοντας  πάντα και την ευθύνη αυτής  επιλογής .  

Ένας  άλλος  προβληµατισµός  ήταν το κατά πόσο έχει γίνει συνείδηση η 
αναγκαιότητα ύπαρξης  διεπιστηµονικής  οµάδας .  

Τέλος , από την τοποθέτηση, που  ήταν και η τοποθέτηση της  τελευταίας  
οµάδας  στη δουλειά που  έγινε, η οποία αυτή η οµάδα απαρτιζόταν από φοιτητές  
κοινωνικής  εργασίας , τέθηκε το εξής  ερώτηµα «πώς  και αν το µήνυµα της  
Πρόληψης  περνάει στη ευρύτερη κοινότητα στην καθηµερινή πρακτική».  
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Θέλω να πω και κάτι τελευταίο. Αυτό που  πιστεύω ότι είδαµε όλοι είναι πια  
ανάγκη να εστιάζουµε στα κοινά σηµεία και ταυτόχρονα χρειάζεται να 
αναγνωρίζεται και να αναγνωρίσουµε όλοι να αναγνωριστεί και να σεβαστεί η 
διαφορετικότητα του  κάθε Κέντρου  Πρόληψης  και του  κάθε φορέα.  
Ευχαριστώ. 
 
Σ.Καραβασίλη (Κ.Π.«Η ΕΛΠΙ∆Α»Ν.Θεσσαλονίκης),Εκπρόσωπος Σεµιναρίου 4: 

Η δεύτερη θεµατική ενότητα του  4ου Σεµιναρίου  ήταν η «Αξιολόγηση». 
Συντονιστές  ήταν ο κ. Λιονής  Χρήστος  και η κ. Μοστριού  Αλίκη. Εισηγητές  ήταν η 
κ. Λαµπίδη Άννα, ο κ. Λιονής  Χρήστος  και η κ. Παραλαίµου  Ζαχαρούλα. 

Από τις  5 οµάδες  εργασίας , που  δηµιουργήθηκαν, προέκυψαν κάποιοι 
προβληµατισµοί. Οι οµάδες  δηµιουργήθηκαν µε κάποια αρχικά ερωτήµατα, που  
τέθηκαν στη ολοµέλεια του  Σεµιναρίου . Τα ερωτήµατα ήταν ζητήµατα που  
απασχολούσαν την αξιολόγηση προγραµµάτων Αγωγής  Υγείας  στη Β ’  Βάθµια 
Εκπαίδευση: «Ποιοι θα πρέπει να κάνουν αξιολόγηση; Η αναγκαιότητα της  
αξιολόγησης  στα προγράµµατα πρωτογενούς  Πρόληψης . ∆είκτες- Κριτήρια- Μέσα 
αξιολόγησης , αποτελεσµατικότητας και αποδεκτικότητας  των προγραµµάτων 
Πρόληψης- αναγκαιότητα».  

Η πρώτη οµάδα, που  αποτελούνταν από υπεύθυνους  Αγωγής  Υγείας  και 
εκπαιδευτικούς , έθεσε προβληµατισµούς  για την αξιολόγηση των Π.Α.Υ. στη Β ’  
Βάθµια Εκπαίδευση. Η αρχική τοποθέτηση της  οµάδας  ήταν ότι η πρωτογενής  
πρόληψη θα πρέπει να γίνεται στα σχολεία. Με δεδοµένο ότι τα προγράµµατα 
Αγωγής  Υγείας  προϋποθέτουν µία διαφοροποίηση στο ρόλο του  εκπαιδευτικού , 
κρίθηκε απαραίτητη η προηγούµενη σχετική βιωµατική επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών αυτών, στην οποία συµµετέχουν τα Στελέχη των Κέντρων 
Πρόληψης . Η αξιολόγηση, που  ακολουθούν αυτά τα προγράµµατα, περιορίζεται στο 
γνωστικό επίπεδο και στη επεξεργασία της  διαδικασίας . Τέθηκε το ερώτηµα, τι 
άλλο θα µπορούσαν να αξιολογήσουν και πώς  καθώς  επίσης  και η δυνατότητα 
εκτίµησης  των πραγµατικών αναγκών της  σχολικής  κοινότητας , πριν από την 
έναρξη οποιουδήποτε Π.Α.Υ. 

Οι άλλες  4 οµάδες  διαπραγµατεύτηκαν τα άλλα θέµατα που  όπως  είπα ήταν, 
ποιοι θα πρέπει να κάνουν αξιολόγηση, η αναγκαιότητα της  αξιολόγησης  στα 
προγράµµατα πρωτογενούς  πρόληψης , δείκτες , κριτήρια κ.λπ. Τέθηκαν 
προβληµατισµοί και έγιναν τοποθετήσεις , ξεκινώντας  µε ένα δεδοµένο. ως  
δεδοµένο ότι ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. είναι αξιολογητής  των Κέντρων Πρόληψης  σ΄ αυτή τη 
φάση, βασιζόµενος  στους  εξαµηνιαίους  απολογισµούς  των Κέντρων και υπήρξε η 
ερώτηση τι αξιολογεί και αν αυτό που  αξιολογεί αφορά µόνο στην ποσοτική 
αξιολόγηση των δράσεων.  

Αναγνωρίστηκε απ ' όλους  τους  συµµετέχοντες  η αξία της  αξιολόγησης . 
Αναγνωρίστηκε, όταν αυτή εντάσσεται µέσα στο πρόγραµµα, εφόσον οι στόχοι του  
προγράµµατος  είναι διασαφηνισµένοι, εφόσον η αξιολόγηση ξεκινάει από την αρχή, 
εφόσον η αξιολόγηση είναι µέρος  όλης  της  διαδικασίας , εφόσον σ ' αυτήν 
εµπλέκονται τα Στελέχη, που  σχεδιάζουν και υλοποιούν τα προγράµµατα, πράγµα 
που  σηµαίνει ότι θα έχει προβλεφθεί ο ανάλογος  χρόνος , που  θα διαθέσουν τα 
Στελέχη και ότι θα υπάρξει σχετική κατάρτιση και εκπαίδευσή τους .  

Επίσης , ήταν ξεκάθαρος  ο διαχωρισµός  εξωτερικού  και εσωτερικού  
αξιολογητή και τέθηκε θέµα να δίνεται η δυνατότητα συνεργασίας  µε εξωτερικό 
αξιολογητή σε όλη τη διάρκεια ανάπτυξης  ενός  προγράµµατος  µε τη συµµετοχή 
αυτών που  σχεδιάζουν και υλοποιούν το πρόγραµµα και βέβαια η δυνατότητα 
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αφορά και την οικονοµική διάσταση του  θέµατος . Αναφέροµαι στην οικονοµική 
διάσταση, γιατί µέχρι τώρα υπάρχει το εξής : όσα Κέντρα Πρόληψης  µπήκαν στη 
διαδικασία να βάλουν έναν εξωτερικό αξιολογητή, να προϋπολογίσουν τη δαπάνη 
για εξωτερικό αξιολογητή στα προγράµµατα, είτε δεν αναγνωρίστηκε από τα 
∆ιοικητικά Συµβούλια, ότι θα πρέπει να γίνει αυτό, η αναγκαιότητα αυτή, είτε το 
αρνήθηκε ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., έχοντας  ο ίδιος  αυτόν το ρόλο.  

Στη συνέχεια εκτιµήθηκε, ότι η διαδικασία της  αξιολόγησης  δεν θα πρέπει να 
εκλαµβάνεται ως  έλεγχος , αλλά ότι µπορεί να είναι διαδικασία ανατροφοδότησης  
των ιδίων των Στελεχών. Και µάλιστα σ ' αυτή την περίπτωση η αξιολόγηση 
σχετίζεται µε την προσωπική ευθύνη του  επαγγελµατία, για ανάπτυξη και εξέλιξη.  

Τέλος , θα κλείσω µε την επισήµανση κάποιων σηµαντικών ερωτηµάτων, που  
ίσως  φαίνονται ότι κάποια αντιφάσκουν µε τις  προηγούµενες  τοποθετήσεις . Τα 
ερωτήµατα ήταν:  
α) µπορούν τα Στελέχη Πρόληψης  µε την πολλαπλότητα των ρόλων που  τους  
ανατίθενται να ανταποκριθούν και στο ρόλο του  αξιολογητή;  
β) για ποιον και για ποιο λόγο κάνουµε την αξιολόγηση; αυτό καθορίζει και το πώς  
κάνουµε την αξιολόγηση.  
γ) είναι µετρίσιµη και χρήσιµη άραγε η αξιολόγηση για την αποτελεσµατικότητα 
των προληπτικών παρεµβάσεων;  

Σας  ευχαριστώ. 
 
Ε . Σταυρακάκη, Συντονίστρια της Ολοµέλειας: 

Εµείς  ευχαριστούµε, να µείνετε, να προχωρήσουµε στο σχολιασµό σας . Οι 
συντονιστές , η κ. Μοστριού , η κ. Κυρίτση, ο κ. Λιονής  θέλουν κάτι να 
συµπληρώσουν; 

Προχωρούµε λοιπόν, στο σχολιασµό από την κ. Κοκκέβη. 
 
Α. Κοκκέβη, Πρόεδρος Ο.ΚΑ.ΝΑ.: 

Πιστεύω ότι το σεµινάριο αυτό, όπως  και το προηγούµενο, εντόπισε τα 
καίρια σηµεία των δυσκολιών και των αναγκών που  υπάρχουν, όπως  της  ανάγκης  
διαρκούς  εκπαίδευσης . Συνδέεται µ ’  αυτό που  επεσήµανα προηγουµένως , ότι 
δηλαδή η επιστήµη εξελίσσεται στο χώρο της  πρόληψης , άρα χρειάζεται µια 
διαρκής  ενηµέρωση και εκπαίδευση για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.  

Η δικτύωση µεταξύ  των Κέντρων Πρόληψης  είναι επίσης  κάτι πάρα πολύ  
σηµαντικό. Η προσωπική επαφή µεταξύ  των ανθρώπων, που  εργάζονται στην 
πρόληψη, είναι πολύ  σηµαντική. Οι γεωγραφικές  αποστάσεις  κάνουν δύσκολη τη 
συχνή προσωπική επαφή. Πολύ  σωστά επισηµάνατε ότι η επικοινωνία και δικτύωση 
θα µπορούσε να γίνει και ηλεκτρονικά  µέσω του  διαδικτύου . Είναι µέσα στα 
θετικά που  µπορεί να προσφέρει το διαδίκτυο. 

Σηµαντικό είναι να υπάρχει ένας  καλός  συντονισµός  της  εκπαίδευσης  προς  τα 
Κέντρα Πρόληψης . Ξεκινάµε από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. έναν τέτοιο συντονισµό σε 
πιλοτική βάση. Ευτυχώς , σήµερα, υπάρχουν αρκετοί Φορείς  στη χώρα, που  έχουν 
αναπτύξει τεχνογνωσία σε διάφορους  τοµείς , όπως  για παράδειγµα της  συστηµικής  
προσέγγισης , της  ανάπτυξης  µεθοδολογίας  για την αυτοαξιολόγηση, της  
λειτουργίας  των ειδικών προγραµµάτων για την πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση.  

Σκοπός  του  Ο.ΚΑ.ΝΑ. είναι να συντονιστούν όλοι αυτοί οι Φορείς , έτσι ώστε 
να προσφέρουν ο καθένας  την τεχνογνωσία, στην οποία εξειδικεύεται περισσότερο. 
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Με τον τρόπο αυτό, πιστεύουµε ότι συµπληρώνεται η βασική εκπαίδευση, που  
έχουν λάβει τα Στελέχη των Κέντρων Πρόληψης .  

Έχουν ακουστεί κάποιες  διαµαρτυρίες , ότι ένα Κέντρο Πρόληψης  θα 
επιθυµούσε να συνεχίσει την εκπαίδευσή του  µε το φορέα, που  έχει συνεργαστεί 
επί σειρά ετών. Είναι καλό το να υπάρχει µια συνέχεια. Απ ’  την άλλη µεριά όµως , 
είναι επίσης  καλό να έρθει σε επαφή το κάθε Κέντρο Πρόληψης  και µε άλλους  
Φορείς  και να µάθει και άλλες  µεθόδους  εργασίας .  
Θα ήθελα να τονίσω ότι όλη αυτή η προσπάθεια απ ’  την πλευρά του  Ο.ΚΑ.ΝΑ. 
βρίσκεται σε πιλοτική φάση, ξεκινάει τώρα, θα ολοκληρωθεί µετά από περίπου  ένα 
χρόνο και θα επαναξιολογήσουµε το αποτέλεσµα και µε τη δική σας  βοήθεια.  

Κάτι πάρα πολύ  σηµαντικό, επίσης , που  έχει διαπιστωθεί είναι ότι ο 
συνδυασµός  ενθουσιασµού  και σχετικής  απειρίας  των Στελεχών των Κέντρων 
Πρόληψης  οδηγεί στο να θέτουν πάρα πολλούς  στόχους , στους  οποίους  δεν 
µπορούν να ανταποκριθούν. Χρειάζεται µια προσεκτικότερη επικέντρωση σε 
προτεραιότητες . Η διάσπαση σε πολλά περιορίζει την αποτελεσµατικότητα και 
µπορεί να έχει σαν συνέπεια την απογοήτευση.  

Η αξιολόγηση είναι κάτι πολύ  σηµαντικό. Το περιεχόµενο της  αξιολόγησης , 
οι µέθοδοι, τα κριτήρια αποτελούν αντικείµενα µελετών στην Ευρώπη σήµερα 
Τόσο το ΕΚΤΕΠΝ, µέσω του  Ευρωπαϊκού  Κέντρου , όσο και ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., 
προσπαθούµε να σας  ενηµερώνουµε για ότι καινούριο προκύπτει σ ’  αυτόν τον 
τοµέα µε έντυπο υλικό, που  σας  στέλνουµε, και µε ειδικά Σεµινάρια.  

Αναφέρατε, ότι θα έπρεπε να προβλέπονται στον προϋπολογισµό των 
Κέντρων Πρόληψης  αµοιβές  για την εξωτερική αξιολόγηση. Αυτό είναι πράγµατι 
αναγκαίο. Απορώ µε την πληροφορία που  δίνατε ότι ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. έχει απορρίψει 
µία τέτοια πρόταση, θα πρέπει να το ξαναδούµε το θέµα αυτό, πάνω σε καινούρια 
βάση. Θα προσπαθήσουµε να ευαισθητοποιήσουµε από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., προς  την 
κατεύθυνση αυτή και τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Κέντρων Πρόληψης .  
Σιγά – σιγά δηµιουργούνται οµάδες  µέσα στα Πανεπιστήµια που  διαθέτουν τις  
γνώσεις , ώστε να µπορούν να αναλάβουν την εξωτερική αξιολόγηση. 
 
Ε . Σταυρακάκη, Συντονίστρια της Ολοµέλειας: 

Με πολύ  ενδιαφέρον, νοµίζω, όλα τα Στελέχη ακούσαµε τις  προοπτικές  αυτές  
τόσο για το θέµα  της  Εκπαίδευσης  από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. όσο και για το θέµα της  
Αξιολόγησης . Είναι ανάγκες  που  λείπουν σήµερα από τα Κέντρα Πρόληψης  και η 
αλήθεια είναι ότι κάποια Στελέχη, τουλάχιστον, τις  επιζητούν. Να προχωρήσουµε 
λοιπόν… 
 
Σ. Καραβασίλη (συνεχίζει)…: 

…κάτι τελευταίο, κ. Σταυρακάκη. Αναφέρθηκε αρχικά η συνάδελφος  από εδώ 
ότι πριν µιλήσουµε για οτιδήποτε, είτε είναι θέµα αξιολόγησης , είτε είναι θέµα 
επένδυσης , είτε οτιδήποτε, πρέπει να λυθούν και άλλα πράγµατα που  απασχολούν 
τα Κέντρα Πρόληψης , θεσµικά ζητήµατα. Πώς  να διατεθούν Στελέχη για 
εκπαίδευση; Πώς  να µπουν σε άλλες  µικρότερες  εκπαιδεύσεις , αν δεν ξέρουν το 
µέλλον τους . Όχι µόνο τα Στελέχη αλλά και τα ίδια τα Κέντρα Πρόληψης  το µέλλον 
και σε τοπικό, αλλά και σε εθνικό επίπεδο.  
(οµιλία εκτός  µικροφώνου)  
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Α. Κοκκέβη, Πρόεδρος Ο.ΚΑ.ΝΑ.: 
Έχουµε κάνει µία τεράστια επένδυση για τα Κέντρα Πρόληψης . Την 

επένδυση θα προσπαθήσουµε να την αξιοποιήσουµε, όσο γίνεται περισσότερο. ∆εν 
θα εγκαταλείψουµε τα Κέντρα Πρόληψης . ∆εν θα πρέπει κατά συνέπεια να 
νοιώθουν ανασφάλεια για το µέλλον τους .  

Στις  περιπτώσεις  βέβαια που  η αξιολόγηση δείχνει ότι δεν παράγεται έργο θα 
είµαστε πολύ  αυστηροί.  
 
Σ.Καραβασίλη (διακοπή …): 
Ποια αξιολόγηση; 
 
Ε . Σταυρακάκη, Συντονίστρια Ολοµέλειας: 

Προχωρούµε στο Σεµινάριο 2, «Όρια  Πρωτογενούς  - ∆ευτερογενούς  
Πρόληψης», όπου  συντονιστές  ήταν ο Κούτρας  Βασίλης  και ο Γρηγόρης  Λεκκάκης .  
 
………Εκπρόσωπος Οµάδας Εργασίας Σεµιναρίου 2: 

Το θέµα του  Σεµιναρίου  ήταν τα όρια της  πρωτογενούς  µε την δευτερογενή 
πρόληψη. Συντονιστές  ήταν ο κ. Κούτρας  και ο κ. Λεκκάκης .  

Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να πω, ότι όσοι συµµετείχαµε στο Σεµινάριο αυτό, 
είχαµε µία πάρα πολύ  καλή αίσθηση γι ’  αυτά που  ακούστηκαν και γι ’  αυτά που  
συζητήθηκαν. Και αισθανόµαστε πολύ  άσχηµα που  δεν µπορούν πολλά απ ’  αυτά, 
που  ειπώθηκαν, να ακουστούν εδώ και ίσως  πάρα πολύ  σηµαντικά πράγµατα να µην 
τα ακούσετε καθόλου .  

Επίσης , θα ήθελα να πω, ότι οι εισηγητές  ήταν από αρκετούς  Φορείς  που  
ασχολούνται µε την πρόληψη, είτε την πρωτογενή, είτε την δευτερογενή τα 
τελευταία χρόνια, άρα υπάρχει µία εµπειρία και απ ’  αυτούς . Και νοµίζω ότι όλοι 
κατέληξαν στο ίδιο συµπέρασµα, µε τον έναν ή µε τον άλλο τρόπο. Και άρα, 
νοµίζω, ότι ενισχύεται κι αυτό το οποίο θα πω στην συνέχεια.  

Θα ήθελα να ξεκινήσω λοιπόν από κάτι, στο οποίο καταλήξαµε όλοι, ότι ούτε 
η πρωτογενής  πρόληψη, αλλά ούτε και η δευτερογενής  πρόληψη έχουν µία δική 
τους  θεωρία. Είναι πεδία εφαρµογής , δεν έχουν δική τους  θεωρία και θα πω µε 
διαφορετικό τρόπο αυτό που  είπε η κ. Κοκκέβη πριν. Είπε ότι η πρόληψη είναι µια 
επιστήµη, όπως  και ότι η πρόληψη έχει µια θεωρία. Η εξάρτηση έχει ένα «συνεχές» 
µέσα στο χρόνο. Τα όρια µπορεί να είναι ορισµένα για λειτουργικούς  λόγους . Στην 
πραγµατικότητα είναι σαφή, είναι ορισµένα, για λειτουργικούς  λόγους  όµως , και 
γι ’  αυτό κάποιες  φορές  είναι δυσδιάκριτα. Και η εµπειρία όλων, όσοι δουλεύουν 
στη πρόληψη και πάλι λέω είτε είναι πρωτογενής  είτε είναι δευτερογενής , δείχνει 
ότι κάποια στιγµή η ανάγκη θα µας  οδηγήσει να περάσουµε το όριο αυτό. Όταν θα 
ξεπεραστεί το όριο αυτό - κι αν θα ξεπεραστεί κάποιες  φορές  - νοµίζω ότι είναι 
σηµαντικό αυτοί οι οποίοι ασχολούνται µε την πρόληψη, οι Φορείς  δηλαδή, να 
έχουν τη δυνατότητα είτε να εξελιχθούν και ν ’  αναπτύξουν κάτι άλλο, προκειµένου  
να το αντιµετωπίσουν ή να διασυνδεθούν. Η διασύνδεση αυτή, η οποία θα είναι µε 
άλλους  Φορείς , αν γίνει η δικτύωση, είναι σηµαντικό να αναπτυχθεί µ ’  έναν τρόπο, 
να υπάρχει µία ισορροπία. Γιατί, αν δεν υπάρχει αυτή η ισορροπία, το µέλος  αυτό, 
το οποίο είναι το πιο αδύναµο, είναι πολύ  πιθανό να απορροφηθεί κάποια στιγµή.  

Νοµίζουµε λοιπόν ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει µία ενιαία αντιµετώπιση του  
φαινοµένου , του  φαινοµένου  που  λέγεται εξάρτηση, και αυτό σηµαίνει ότι στην 
πραγµατικότητα καταργούνται τα ιδεολογικά όρια. Άρα, αν καταργηθούν τα 
ιδεολογικά όρια, µιλάµε για την αναγκαιότητα να αποφύγουµε την εκπαίδευση, τη 
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δηµιουργία Στελεχών, τα οποία ανταποκρίνονται σε µια συγκεκριµένη βαθµίδα. 
∆ηλαδή, εκπαιδεύουµε Στελέχη για την πρωτογενή πρόληψη µόνο ή εκπαιδεύουµε 
Στελέχη για τη δευτερογενή πρόληψη µόνο. Η εκπαίδευση πρέπει να µην µένει σε 
αυτά, δηλαδή να µην είναι εκπαίδευση µόνο για πρωτογενή ή δευτερογενή 
πρόληψη. Και αυτό είναι πολύ  σηµαντικό, διότι δεν ειπώθηκε µονάχα από Στελέχη 
που  δουλεύουν στην πρωτογενή πρόληψη, τα οποία διατύπωσαν την ανάγκη να 
υπάρχει εκπαίδευση για δευτερογενή πρόληψη, να µπορούν να έχουν αυτή τη 
δυνατότητα εκπαίδευσης , την οποία παίρνουν, αλλά και από Στελέχη που  είναι στη 
δευτερογενή πρόληψη.  

Τελειώνοντας , θα ήθελα να πω ότι αν το αποδεχτούµε αυτό, δηλαδή αν 
δεχτούµε ότι πραγµατικά τα όρια είναι δυσδιάκριτα και  υπάρχει ένα «συνεχές» 
στην εξάρτηση και η πρόληψη έχει µία θεωρία µόνο, είτε είναι δευτερογενής  είτε 
είναι πρωτογενής , µπαίνει ένα πάρα πολύ  µεγάλο ερώτηµα, σε σχέση µε την 
αξιολόγηση, να επιστρέψω σ ’  αυτά που  είπαν οι προηγούµενοι. Θέλω να πω δηλαδή 
τελικά, τι είναι αυτό που  αξιολογούµε, όταν υπάρχει µια θεωρία; Γιατί η 
αξιολόγηση γίνεται πάντα βασιζόµενη σε µία θεωρία; Άρα εγώ βάζω πάλι ένα 
ερωτηµατικό σε σχέση µε αυτό το οποίο αξιολογούµε, όταν κάνουµε αξιολόγηση σε 
ένα Κέντρο πρωτογενούς  πρόληψης , σε ένα Κέντρο που  ασχολείται µε τη 
δευτερογενή πρόληψη ή κάτι άλλο.  

Ευχαριστώ. 
Θα ήθελα να πω επίσης  χρόνια πολλά σε όσους  γιορτάζουν και δεν είχαµε τη 

δυνατότητα να τους  το πούµε από κοντά. ∆εν τους  ξέρουµε κιόλας  τους  
περισσότερους . Ζητάµε συγγνώµη.  
 
Ε . Σταυρακάκη, Συντονίστρια Ολοµέλειας: 

Χρόνια πολλά σε όλους  όσους  γιορτάζουν.  
Να προχωρήσουµε στο σχολιασµό από την κ. Κοκκέβη. 

 
Α. Κοκκέβη, Πρόεδρος Ο.ΚΑ.ΝΑ.: 

Πολύ  σωστά τοποθετήθηκε η συνάδελφος , εκφράζοντας  τις  απόψεις  της  
οµάδας  της  ότι υπάρχει ένα συνεχές  µεταξύ  της  πρωτογενούς  και της  
δευτερογενούς  πρόληψης . Ίσως  κάποια στιγµή θα πρέπει να δοθούν λίγο πιο σαφείς  
ορισµοί. Λίγο - πολύ  όµως  νοµίζω ότι όλοι συνεννοούµαστε τι εννοούµε, όταν 
µιλάµε για πρωτογενή ή δευτερογενή πρόληψη.  

Χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρχει σύνδεση µεταξύ  της  πρωτογενούς  και της  
δευτερογενούς  πρόληψης . Και στην προηγούµενη Ηµερίδα, που  είχατε οργανώσει κ. 
Πασσά, θυµάµαι ότι απετέλεσε το κεντρικό θέµα. Είχα εκφράσει και τότε την 
ανησυχία, ότι, εάν τα Κέντρα Πρόληψης  αρχίσουν να παίζουν ρόλο Κέντρων 
δευτερογενούς  πρόληψης  και επειδή πολλά Στελέχη είναι ψυχολόγοι, είναι 
αναµενόµενο να υπάρχει αυξηµένο ενδιαφέρον για την κλινική προσέγγιση 
περιπτώσεων.  Είναι σίγουρα και µία µεγάλη κοινωνική ανάγκη. ∆ιατρέχουµε όµως  
τον κίνδυνο να υποβαθµίσουµε τη δουλειά, που  αναπτύσσουµε στο χώρο της  
πρωτογενούς  πρόληψης , αν στρέψουµε την προσοχή µας  στη δευτερογενή πρόληψη.   

Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. προβλέπει στο σχέδιο δράσης  του  τη δηµιουργία Κέντρων 
δευτεροβάθµιας  πρόληψης , που  θα απευθύνονται σε εφήβους . Ζητάµε τη 
συνεργασία όλων των τοπικών κοινωνιών, για να δηµιουργηθούν τέτοια Κέντρα. 
Μακάρι να µπορούν να δηµιουργηθούν όσο γίνεται περισσότερα. Αυτά τα Κέντρα 
θα πρέπει να διασυνδέονται άµεσα µε τα Κέντρα πρωτογενούς  πρόληψης . Έχουµε 
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συντάξει προδιαγραφές  απ ’  τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., για τη δηµιουργία των Μονάδων 
δευτεροβάθµιας  πρόληψης  για εφήβους , µε τη συµµετοχή της  τοπικής  κοινωνίας . 

∆εν υπάρχει όµως  η αναµενόµενη ανταπόκριση από τις  τοπικές  κοινωνίες . 
Ίσως  τα Κέντρα Πρόληψης , θα µπορούσαν να βοηθήσουν στην ευαισθητοποίηση 
της  τοπικής  κοινωνίας . Θα σας  στείλουµε όλη την σχετική αλληλογραφία, που  
έχουµε µε ∆ηµάρχους  και Νοµάρχες . 

Υπάρχουν διάφορα επίπεδα αξιολόγησης . Αρχίζοντας  από το προγραµµατάκι 
και πηγαίνοντας  σε ένα ολόκληρο σύστηµα υπηρεσιών. Μπορεί να περιλαµβάνει 
πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση. Είναι όµως  ένα σύνθετο θέµα αυτό.  
(οµιλία εκτός  µικροφώνου) 
Εννοείτε ότι δεν έχετε πάρει απάντηση; 
(οµιλία εκτός  µικροφώνου) 
 
E. Σταυρακάκη, Συντονίστρια της Ολοµέλειας: 

Έχετε κάποια ερώτηση; Να την απευθύνετε στην Πρόεδρο. Αφορά τη 
συγκεκριµένη θεµατική ενότητα που  προ ολίγου  επεξεργαστήκαµε η ερώτησή σας  ή 
να την αφήσουµε προς  το τέλος ; Ίσως  να υπάρχουν και άλλες  ερωτήσεις .  
(οµιλία εκτός  µικροφώνου) 
 
Α. Κοκκέβη, Πρόεδρος Ο.ΚΑ.ΝΑ.: 

∆εν είπα κάτι τέτοιο, 86, δεν ανέφερα καν νούµερο. Είπα όσο γίνεται 
περισσότερα Κέντρα για εφήβους . Για δευτερογενή πρόληψη. Αυτό είπα.  

Ελπίζω ότι όλοι έχετε λάβει το τεύχος , που  αναφέρεται στο σχέδιο δράσης  
του  Ο.ΚΑ.ΝΑ.. Αυτά που  σας  λέω αναπτύσσονται στο φυλλάδιο. Θα δείτε µάλιστα 
πως  έχει δοθεί κάποια προτεραιότητα σε ορισµένες  περιοχές , µε βάση τους  
επιδηµιολογικούς  δείκτες . Αυτό δεν σηµαίνει ότι και άλλες  περιοχές  δεν µπορούν 
να υποβάλλουν προτάσεις .  
(οµιλία εκτός  µικροφώνου) 

∆εν έχετε λάβει το φυλλάδιο, δεν έχετε λάβει τις  προδιαγραφές , τι δεν έχετε 
λάβει; 
(οµιλία εκτός  µικροφώνου) 

Μπορείτε να ζητήσετε από τα µέλη του  Τµήµατος  Πρόληψης , που  είναι 
παρόντα εδώ, να σας  στείλουν το υλικό.  
 
Ε . Σταυρακάκη, Συντονίστρια της Ολοµέλειας: 

Να κλείσουµε µε την παρουσίαση των αποτελεσµάτων του  Σεµιναρίου  1, 
όπου  είχε ως  θέµα τις  «Σύγχρονες  αντιλήψεις  στον  τοµέα  της  πρωτογενούς  
Πρόληψης», και δεύτερη ενότητα «∆ίκτυα Φορέων  στον  τοµέα  της  πρωτογενούς  
Πρόληψης  (οµάδες  πολιτών  - Τοπική  Αυτοδιοίκηση  - ρόλος  του  κράτους)».  

Συντονιστές  ήταν ο Βασίλης  Πασσάς  και ο ∆ιονύσης  Σακκάς .  
 

(αλλαγή κασέτας) 
 
∆ . Σακκάς, Συντονιστής Σεµιναρίου 1: 

…πάλι φτάσαµε σε 6 οµάδες . Τον 6ο, το Νίκο Τσιλιχρήστο, µας  τον πήρε το 
∆ίκτυο, γιατί εκείνη τη στιγµή συνεδρίαζε η Ολοµέλεια του  ∆ικτύου  για την εκλογή 
νέων µελών της  Γραµµατείας  και ο απουσιάζων καµιά φορά κάνει καλή δουλειά, µη 
στενοχωριέστε για τους  απουσιάζοντες . Εξάλλου  είχε την Αναστασία, που  
εκπροσώπησε τις  Κυκλάδες .  
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Αυτή τη στιγµή θα σας  εκφράσουν τις  σκέψεις  σε αλληλουχία, η Αγγελική 
είναι από την Πάτρα, η ∆ήµητρα, που  γιορτάζει και της  ευχόµαστε χρόνια πολλά, 
είναι από την Κόρινθο, η Ελίζα είναι από την Κρήτη και µάλιστα από την 
Χερσόνησο, το ∆ήµο Χερσονήσου  και ο Σπύρος  είναι από την Κύπρο, εκπρόσωπος  
της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης .  

Ελπίζω, είτε µέσα από αυτό είτε εν συνεχεία, φαντάζοµαι ότι θα ακουστούν 
και άλλοι σχεδιασµοί, άκουσα και έχω εκπλαγεί µε τη δικτύωση και την εµπλοκή 
των Φορέων της  κοινότητας  αλλά και του  πληθυσµού  στην πρόληψη, που  έχει γίνει 
στην Κύπρο. Μάλιστα, δεν ξέρω, ακούστηκε και κάποια πρόταση να πάµε στην 
Κύπρο. Ελπίζω λοιπόν να υπάρχει χρόνος  να ακουστεί και η κυπριακή εµπειρία. Να 
δώσω τη σκυτάλη. 
 
∆ . Παπαναστασίου (Κ.Π. «∆ΙΟΛΚΟΣ» Ν. Κορινθίας), Εκπρόσωπος Οµάδας 
Εργασίας 1: 

…Τα συµπεράσµατα του  σεµιναρίου  κινήθηκαν σε τρεις  άξονες :  
1ο: Στις  προϋποθέσεις  που  πρέπει να έχει ένας  Φορέας  πρόληψης , για να έχει 
αποτέλεσµα,  
2ο: Στην εµπειρία του  καθενός  µας , κάναµε κάποια ανταλλαγή εµπειριών στις  
οµάδες , από την διαµόρφωση δικτύου  στην κοινότητα και  
3ο: Στις  προοπτικές  και επιδιώξεις  των Φορέων πρόληψης , όσον αφορά στη 
δικτύωση.  
1ος  

άξονας : Θα προσπαθήσω να σας  τα παρουσιάσω όσο πιο επιγραµµατικά µπορώ. 
Ετσι, όσον αφορά στις  προϋποθέσεις  που  πρέπει να έχει ένας  Φορέας  πρόληψης , για 
να είναι αποτελεσµατικός , από την οµάδα µας  βγήκε το εξής : Από την οµάδα µου  
µάλλον, είµαι εκπρόσωπος  της  µίας  οµάδας .  
� Να υπάρχει ένα θεσµοθετηµένο, κατοχυρωµένο πλαίσιο, για αποτελεσµατική 

δικτύωση, ώστε να υπάρχουν έτσι ξεκάθαροι στόχοι, ξεκάθαροι ρόλοι των 
Στελεχών του  κάθε Κέντρου  Πρόληψης  και ξεκάθαρη µεθοδολογία.  

� Να γίνεται σωστή κατανοµή αρµοδιοτήτων στα Κέντρα Πρόληψης  γενικά, αλλά 
και στα Στελέχη ειδικότερα. Με λίγα λόγια, ο κατάλληλος  άνθρωπος  στη 
κατάλληλη θέση.  

� Να γίνεται στελέχωση των Κέντρων Πρόληψης  µε ανθρώπους  που  έχουν επαρκή 
προσόντα και κατάλληλη εκπαίδευση, πλήρη εκπαίδευση, διότι ένα Κέντρο 
στοχεύει τελικά, όπως  είναι τα πράγµατα, παντού  και όχι µόνο σε γονείς  και 
εκπαιδευτικούς , οµάδες  στόχου , για τις  οποίες  εκπαιδεύεται στο Ε.Π.Ι.Ψ.Υ..  

� Να υπάρχει ένα πρόγραµµα, προσαρµοσµένο σε κάθε τόπο. ∆ηλαδή, να 
λαµβάνουµε υπόψη τις  ιδιαιτερότητες  του  κάθε τόπου .  

� Υπάρχει ανάγκη ύπαρξης  κοινής  και ενιαίας  φιλοσοφίας . Ενός , δηλαδή, 
ιδεολογικού  υποβάθρου  ενιαίου  για την πρόληψη. Γιατί µέχρι στιγµής , νοµίζω, 
ότι χάνουµε την ουσία, λόγω του  έντονου  πρακτικισµού  και λόγω του  
συντεχνιακού  τρόπου  σκέψης .  

Είναι βασική και επιτακτική ανάγκη για µια κοινή κι ενιαία φιλοσοφία στην 
πρόληψη. Υπάρχει µεγάλη ανάγκη να έχουµε διάρκεια και συνέχεια στη 
χρηµατοδότηση, όχι µόνο από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., αλλά και από τα µέλη των αστικών 
µη κερδοσκοπικών εταιρειών των Κέντρων Πρόληψης , που  έχουν δηµιουργηθεί. Το 
πρόγραµµα είναι τριετές  και, όπως  καταλαβαίνετε, υπάρχει µία ηµεροµηνία λήξης  
και αυτό µας  βγάζει κάποια ανασφάλεια και νοµίζω ότι αυτή η νοοτροπία τελικά 
αντί να µας  απαλλάσσει από την εξάρτηση, µάλλον µας  την ενισχύει.  
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Υπάρχει ανάγκη για κατάλληλο σχεδιασµό και για αξιολόγηση ποιοτική, όχι µόνο 
για ποσοτικό έλεγχο. Αναφέρθηκε και πριν το θέµα της  αξιολόγησης . Νοµίζω ότι 
θα πρέπει να γίνεται µε πιο ποιοτικό τρόπο η αξιολόγηση.  
2ος  άξονας : Σύµφωνα µε την ανταλλαγή εµπειριών, που  είχαµε µεταξύ  µας , αφορά 
στο ότι πρέπει να διερευνούµε τις  ανάγκες  του  πληθυσµού . Φροντίζουµε να 
βρίσκουµε εµείς  τις  οµάδες  στόχου , να τις  ενηµερώνουµε, να εκπαιδεύουµε τους  
εµπλεκόµενους  Φορείς , ώστε έτσι να διαµορφώνονται µικροί πυρήνες  στην 
κοινότητα, από τους  οποίους  να διαχέονται τα µηνύµατα της  πρόληψης .  

Η πρόληψη δεν είναι άλλωστε µόνο έργο του  ειδικού . Νοµίζω ότι είναι έργο 
του  καθενός , του  κάθε φορέα της  κοινότητας . Ακόµη, παρατηρήσαµε ότι χρειάζεται 
προσωπική επαφή, δηλαδή τα Στελέχη είναι αυτά που  πρέπει να προστρέχουν και να 
βρίσκουν τους  ανθρώπους  που  βρίσκονται σε θέσεις  - κλειδιά στην κοινότητα. 
Γιατί αλλιώς  η κοινότητα δεν ανταποκρίνεται. Η προσωπική επαφή είναι αυτή που  
λειτουργεί δεσµευτικά και δηµιουργεί κίνητρα στους  ανθρώπους  και στους  Φορείς  
της  κοινότητας  να ανταποκριθούν.  
Επίσης , επισηµάναµε ότι υπάρχει ανταγωνισµός  των εµπλεκόµενων Φορέων και 
κάποια συγκρουόµενα συµφέροντα, κυρίως  πολιτικά, που  παρατηρούνται στα 
∆ιοικητικά Συµβούλια των Κέντρων Πρόληψης .  
3ος  άξονας : Όσον αφορά στις  προοπτικές  και τις  επιδιώξεις  των Φορέων Πρόληψης , 
αποφασίσαµε από κοινού  ότι δεν πρέπει να είµαστε ανταγωνιστικοί, θα πρέπει να 
αξιοποιούµε τους  Φορείς  της  κοινότητας  που  διαθέτουµε, για παράδειγµα, αν 
θέλουµε να κάνουµε µία θεατρική παράσταση, να µην την κάνουµε µε δική µας  
οµάδα, αλλά να αξιοποιούµε την θεατρική οµάδα του  κάθε ∆ήµου , του  κάθε Νοµού , 
στον οποίο ανήκουµε. Και να είµαστε τελικά συνεργάσιµοι, όχι µόνο σε επίπεδο 
Φορέων των Κέντρων Πρόληψης , αλλά και σε επίπεδο ατόµων.  

Να συγκροτούµε, δηλαδή, ισχυρά δεµένες  επιστηµονικές  οµάδες . Αυτό που  
θα πω νοµίζω ότι επιγραµµατικά διατυπώνεται στη φράση «η ισχύς  εν τη ενώσει». 

Ευχαριστώ. 
 
Α. Πασσά (Κ.Π. «ΠΡΟΤΑΣΗ» Ν. Αχαΐας), Εκπρόσωπος Οµάδας Εργασίας 2: 

Παραλαµβάνοντας  τη σκυτάλη από τη ∆ήµητρα, είχαµε σκεφτεί ότι θα 
θέλαµε να σας  τα τραγουδήσουµε ή να σας  τα ζωγραφίσουµε αυτά που  είχαµε να 
σας  πούµε, αλλά ο χρόνος  δεν µας  το επέτρεπε, γιατί θελήσαµε να είµαστε πιο 
δηµιουργικοί. Επιλέξαµε όµως  να βγούµε σχηµατικά, ως  ∆ίκτυο που  είµαστε.  

Να µιλήσω κι εγώ για την οµάδα, που  µου  ζήτησε να την εκπροσωπήσω, 
σχετικά µε τις  προϋποθέσεις  των Φορέων πρόληψης , ώστε να έχουν 
αποτελεσµατικότητα.  

Κινηθήκαµε στους  ίδιους  άξονες  και οι έξι οµάδες :  
1. Η πρόληψη: α) Είναι καλό να έχει ευρύ  φάσµα εφαρµογής , όχι µόνο για 

εξαρτησιογόνες  ουσίες , αλλά και για ποιότητα ζωής , µέσα από στάσεις  και 
συµπεριφορές  που  διαµορφώνονται. Άλλωστε αυτό ήταν και ένα σηµαντικό 
σηµείο των πρωινών Εισηγήσεων στο Σεµινάριο 1. β) Η πρόληψη πρέπει να έχει 
συνέχεια και συνέπεια. γ) Πρέπει να υπάρχει ολιστική προσέγγιση σε πολλά 
επίπεδα. Εννοώντας  γονείς , παιδιά, και εκπαιδευτικούς . Αλλά, ταυτόχρονα, να 
υπάρχει και µια πολυπαραγοντική συµµετοχή των εµπλεκοµένων. δ) Να υπάρχει 
δικτύωση µε Φορείς  και πρόσωπα για την αύξηση της  κοινωνικής  συνοχής  και 
τονίσαµε ιδιαίτερα τα πρόσωπα. ε) Η ανάπτυξη του  εθελοντισµού . Άκουσα και 
σε άλλα σεµινάρια ότι εντόπισαν την ανάπτυξη του  Εθελοντισµού . στ) Η 
ανάπτυξη δικτύου  στήριξης  και εκπαίδευσης  Στελεχών πρόληψης . ζ) Η σύσφιξη 
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και διάδοση του  Πανελλαδικού  ∆ικτύου  Φορέων Πρόληψης  και µάλιστα 
διατυπώθηκε και ένας  προβληµατισµός , κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχει ένα 
θεσµικό πλαίσιο και το έχουµε βάλει µέσα σε παρένθεση και µε ερωτηµατικό. 
Αυτό περιµένουµε από την Γραµµατεία του  ∆ικτύου  να µας  το απαντήσει. Αν το 
έχει σκεφτεί.  

2ος  άξονας : Όσον αφορά στην εµπειρία από τη διαµόρφωση δικτυώσεων, 
εντοπίσαµε τρία σηµαντικά πράγµατα: α) Θα πρέπει να υπάρχει ικανότητα 
άµβλυνσης  των αντιστάσεων της  τοπικής  κοινωνίας , µέσα από την καλή εκπαίδευση 
και ευελιξία των Φορέων πρόληψης  είτε είναι Κέντρα, είτε είναι Σύλλογοι, είτε 
είναι άλλοι Φορείς  και πρόσωπα. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει µία πολύ  
ενισχυµένη και πολύ  εκπαιδευµένη προσέγγιση, να είναι εκπαιδευµένοι και 
προσεκτικά να προσεγγίζουν οι άνθρωποι αυτούς  που  θέλουν να δικτυωθούν. 
Έχοντας  και την ικανότητα να αµβλύνουν και τις  αντιστάσεις , που  είναι εκ 
προοιµίου  σίγουρο ότι θα υπάρχουν. β) Η σταδιακή ανάπτυξη των δικτύων από 
µικρότερα σε µεγαλύτερα. Νοµίζω, ειπώθηκε και νωρίτερα ότι, η κ. Κοκκέβη είπε 
ότι στον ενθουσιασµό µας  να κάνουµε πράγµατα, ξεκινάµε µε µεγαλόπνοα σχέδια, 
τα οποία αποτυγχάνουν και µας  ταλαιπωρούν. γ) Η δικτύωση, καταρχήν, και 
συνεργασία µε Φορείς  παρεµφερών αντικειµένων. Μάλιστα, ο συνάδελφος  από το 
πρόγραµµα «ΑΡΓΩ» της  Θεσσαλονίκης  µας  έφερε και πολύ  συγκεκριµένο 
παράδειγµα, πώς  ξεκίνησαν τη δικτύωση µέσα από Φορείς , όπως  η «ΙΘΑΚΗ», όπως  
το Κέντρο Πρόληψης , που  είχαν παρεµφερείς  δραστηριότητες . Κατ ' αρχήν, λοιπόν, 
δικτυώθηκαν µεταξύ  τους .  
3ος  άξονας : Ο τελευταίος  αυτός  άξονας  αφορά στις  επιδιώξεις  και τις  προοπτικές  
ενός  Φορέα πρόληψης , όσον αφορά τη δικτύωση. Είπαµε ότι κατ ' αρχήν θα πρέπει 
να υπάρχουν σαφείς  στόχοι και οριοθέτηση. Ωστόσο, η οριοθέτηση δεν θα πρέπει 
να είναι άκαµπτη, αλλά πρέπει να υπάρχει ευελιξία, προσαρµοστικότητα και βέβαια 
να φροντίζουµε για την βιωσιµότητα του  δικτύου , που  πάµε να αναπτύξουµε. Ένα  
δεύτερο είναι να υπάρχει ανταλλαγή εµπειριών και παρακολούθηση των εξελίξεων. 
Ένα τρίτο είναι ουσιαστικές  επιδιώξεις  µέσα από τα δίκτυα, όχι δίκτυα για τα 
δίκτυα, και κατά κύριο λόγο όχι ανάλωση σε τυπολατρικές  και γραφειοκρατικές  
διαδικασίες  µε πολύ  εµπιστοσύνη στην φαντασία και το όραµα.  

Θα παραδώσω το σκυτάλη στο Σπύρο. 
 
Σπ. Ελενοδώρου(ΚΕΝΘΕΑ Κύπρου),Εκπρόσωπος Οµάδας Εργασίας 3: 

Τώρα γιατί έχουν επιλέξει τα µέλη της  οµάδας  ένα λειτουργό της  Τοπικής  
Αυτοδιοίκησης , αυτό δεν το ξέρω. Είπαν ότι οι πολιτικοί τα λένε πιο καλά, κ. 
Αντιδήµαρχε, αν είναι έτσι…  

Εν πάση περιπτώσει, θα προσπαθήσω να τα πω καλά, όπως  τα συζητήσαµε 
µέσα στην οµάδα, διότι η οµάδα η δική µας  ήταν η πιο µικρή, είχαµε πέντε άτοµα 
αντί οκτώ, που  είχαν οι άλλες  οµάδες . Τη δεύτερη µέρα είχαµε µία απώλεια δύο 
ατόµων, ευτυχώς  που  συµπληρώθηκε. Είναι αυτό που  συµβαίνει, και είναι µια 
φυσική εξέλιξη, που  συµβαίνει στους  Φορείς , στα Σώµατα, στις  οµάδες  που  
δουλεύουµε, άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται. Αυτό είναι για να υπάρχει και η 
συνέχεια. Και οπωσδήποτε είναι απαραίτητο σ ’  ένα Φορέα. Τώρα η δική µας  η 
οµάδα, µέσα από µια εποικοδοµητική, πιστεύω, συζήτηση, αυτών που  ακούσαµε τις  
δυο µέρες , των εισηγήσεων, αλλά και αυτά που  βγαίνουµε ή που  βιώσαµε µε τις  
εµπειρίες  που  έχει ο καθένας , καταλήξαµε στα πιο κάτω συµπεράσµατα.  

Σε κάθε Φορέα πρέπει να δηµιουργηθούν, αν δεν υπάρχουν, οι δοµές  και να 
καθοριστούν τα πλαίσια και οι όροι που  θα δουλεύει ο καθένας , για να µην 
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υπάρχουν συγκρούσεις , ούτως  ώστε να καταλήγει η προσπάθεια σε αποτυχία. Το 
δεύτερο είναι ότι χρειάζεται οπωσδήποτε η συνεχής  εκπαίδευση και επιµόρφωση 
των εκπαιδευτών αλλά και των Στελεχών σε κάθε Φορέα, για να έχουµε 
οπωσδήποτε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα.  

Η θεωρητική προσέγγιση που  ακούσαµε αυτές  τις  δυο µέρες , µέσα από τις  
εισηγήσεις , που  είχαµε, και τις  διαλέξεις , σίγουρα είναι καλές , σίγουρα είναι 
απαραίτητες  και σηµαντικές , αλλά οπωσδήποτε η θεωρία πρέπει να συνάδει µε την 
πράξη, µε τα δεδοµένα της  κάθε περιοχής , της  κάθε τοπικής  κοινωνίας .  

Το Κέντρο Πρόληψης  πρέπει να είναι σε µία πορεία αυτονοµίας , στις  
επιλογές  του , αλληλεξάρτησης και συνδιαλλαγής  µε τα υπόλοιπα Κέντρα, για να 
έχουµε σίγουρα αποτελέσµατα σε ένα ∆ίκτυο Φορέων Πρόληψης . Χρειάζεται 
σίγουρα να καθοριστούν οι στόχοι και οι σκοποί, για να δηµιουργηθούν τα δίκτυα 
και να τα κρατήσουν στη δράση και στη ζωή, γιατί, αν δεν τεθούν οι στόχοι και οι 
σκοποί, τότε δεν θα µπορέσουν να επιβιώσουν τα δίκτυα αυτά.  

Και το τελευταίο ήταν η επένδυση στον εθελοντισµό. Το περασµένο Μάρτη 
είχαµε µια συνάντηση στην Αθήνα µε το ΚΕ.Θ.Ε.Α., τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. και το 
ΚΕΝΘΕΑ της  Κύπρου , µε αντικείµενο τον εθελοντισµό στον τοµέα της  πρόληψης  
και εκεί βγήκαν σηµαντικά συµπεράσµατα. ∆ηλαδή, είναι δεδοµένο ότι, όπου  
έχουµε επενδύσει στον εθελοντισµό, έχουµε καλύτερα αποτελέσµατα από άλλες  
δοµές  θεσµοθετηµένες  ή κρατικές  ή οτιδήποτε άλλο.  

Ευχαριστώ. 
 
Ε . Ιατράκη (Κοινωνική Υπηρεσία ∆ . Χερσονήσου Κρήτης), Εκπρόσωπος 
Οµάδας Εργασίας 4:  

Στη συνέχεια τέθηκαν τα ακόλουθα ερωτήµατα - προβληµατισµοί.  
� Γιατί σταµατάµε πάντοτε στο άτοµο, στην οικογένεια, στην κατάχρηση αλκοόλ, 

οινοπνεύµατος , ναρκωτικών ουσιών και δεν τολµάµε να προχωρήσουµε την 
πρόληψη στην κοινωνία, τους  θεσµούς  και τις  διεργασίες  που  παράγουν τις  
διάφορες  συµπτωµατολογίες ;  

� Από πού  κι από πότε θα έπρεπε να ξεκινάει η πρόληψη, που  θέλει να υπηρετήσει 
τους  ανθρώπους  και όχι τους  επαγγελµατίες .  

� Πώς  όλα αυτά που  λέµε θα γίνουν αποτελεσµατική πράξη, πώς  θα ορίσουµε την 
αποτελεσµατικότητα, ποιος  θα το κρίνει αυτό, εµείς  ή οι αποδέκτες  των 
υπηρεσιών µας ;  
Ευχαριστώ. 

 
Α. Προκοπίου (Κ.Π. «ΘΗΣΕΑΣ» Ν. Κυκλάδων), Εκπρόσωπος Οµάδας Εργασίας 
5 & 6: 

Εγώ, για χάρη της  δικτύωσης , θα µιλήσω για τις  δυο επόµενες  οµάδες .  
Η πέµπτη οµάδα συνεχίζει µε το ότι χρειάζεται να γίνει µία σύνθεση ανάµεσα στον 
εθελοντισµό και στον επαγγελµατισµό. Χρειάζεται όλα αυτά που  λέµε να τα 
υλοποιήσουµε κατ ’  αρχήν στην προσωπική µας  ζωή, όπως  και χρειάζεται να ακούµε 
και να σεβόµαστε τις  ιδιαιτερότητες  και του  καθενός  µας  και του  τόπου , όπου  
εργαζόµαστε. Και βέβαια, για να γίνουν όλα αυτά, που  είπα τώρα, αλλά και τα 
προηγούµενα, χρειάζεται πάνω απ ’  όλα µία οικονοµική σταθερότητα.  

Η τελευταία οµάδα συνεχίζει µε το ότι η πρόληψη χρειάζεται προοπτική στο 
χρόνο, χρειάζεται να είναι µία συνεχής  και όχι αποσπασµατική διαδικασία και 
µάλιστα χρειάζεται να απεµπλακεί από πολιτικές  ή από οτιδήποτε άλλο. Τη µία 
φτιάχνει πράγµατα, την άλλη τα αναιρεί, τα χαλάει. Και µιλάµε περισσότερο για 
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αυτονοµία και για αυτοδιαχείριση, την οποία χρειάζεται εµείς  να κερδίσουµε και 
δεν µπορούµε να την περιµένουµε από κανένα έξω από µας . Το κάθε Κέντρο µόνο 
του  χρειάζεται να κερδίσει την αυτονοµία του . Και ένας  δρόµος  για να γίνει αυτό   
- πιθανόν υπάρχουν πολλοί άλλοι - είναι µέσα από την τοπική κοινότητα, µε 
περισσότερη εµπλοκή, µε προβολή του  έργου  και µ ’  έναν τρόπο να πείσουµε την 
τοπική κοινότητα για την ανάγκη της  ύπαρξής  µας .  

Μέσα απ ’  όλα αυτά, το συναίσθηµα που  αναδύθηκε στη τελευταία οµάδα 
φαντάζοµαι ότι αφοράει και όλους  µας . Είναι πλούτος , κάτι ολόκληρο, και 
αισιοδοξία. Και καταλήγουµε ότι, όπως  ακριβώς  η οµάδα είναι περισσότεροι από το 
άθροισµα, από τα επί µέρους  αθροίσµατα των µελών, έτσι κι ένα δίκτυο είναι 
περισσότερο αποτελεσµατικό από το άθροισµα της  αποτελεσµατικότητας των επί 
µέρους  Φορέων. Και αυτό το δίκτυο µπορεί να καλύψει την ανεπάρκεια του  κάθε 
Κέντρου  Πρόληψης  ή του  κάθε Φορέα πρόληψης , αλλά είναι κι ένας  τρόπος  να 
µπορούµε να ανταποκριθούµε καλύτερα στις  ανάγκες  των ανθρώπων στο χώρο, 
όπου  εργαζόµαστε. Κι αυτό, αυτή η αίσθηση της  αυτάρκειας , µας  κάνει να 
αισθανόµαστε ανακούφιση.  

Ευχαριστούµε. 
 
Ε . Σταυρακάκη, Συντονίστρια της Ολοµέλειας: 

Ευχαριστούµε τους  συντονιστές  των Σεµιναρίων, τους  εισηγητές  των 
θεµάτων, τους  συµµετέχοντες  όλους , που  µε το δικό τους  τρόπο…, συγνώµη, να 
κάνει τον σχολιασµό η κ. Κοκκέβη. 
 
Α. Κοκκέβη, Πρόεδρος Ο.ΚΑ.ΝΑ.: 

Θα ήθελα να επισηµάνω κι εγώ πόσο σηµαντική είναι η δικτύωση. ∆ικτύωση 
σε πολλά επίπεδα. Στο επίπεδο της  κοινότητας , στο επίπεδο του  Νοµού , στο 
επίπεδο το εθνικό, στο επίπεδο το διακρατικό.  

Η παρουσία της  Κύπρου  στη Συνάντηση αυτή υπογραµµίζει την ανάγκη 
διακρατικής  συνεργασίας . Χρειάζεται οριζόντια και κάθετη δικτύωση. Για να το 
πετύχουµε αυτό, χρειάζεται και εκπαίδευση Στελεχών, σε τεχνικές , οι οποίες  θα τα 
βοηθούσαν να βγουν προς  τα έξω και να δικτυώσουν τα Κέντρα µε τους  υπάρχοντες  
Φορείς , καθέτως  και οριζοντίως , όπως  είπαµε.  

Κάτι που  ήθελα να σηµειώσω, άκουσα κάποια στιγµή ότι τα Κέντρα 
Πρόληψης  έχουν ηµεροµηνία λήξης , ενώ αυτό που  είναι πάρα πολύ  σηµαντικό, για 
την καλή τους  λειτουργία, είναι η συνέπεια και η συνέχεια. ∆εν συµφωνώ ότι 
υπάρχει ηµεροµηνία λήξης . Υπάρχει µία ηµεροµηνία λήξης  ενός  συµβολαίου , όπως  
συµβαίνει µε κάθε συµβόλαιο και δυνατότητα ανανέωσής  του  µετά από αξιολόγηση.  

Κάτι άλλο που  σηµείωσα, είναι ο ανταγωνισµός , που  αναφέρατε ότι υπάρχει. 
∆υστυχώς  υπάρχει ανταγωνισµός  µεταξύ  Φορέων σε πολλά επίπεδα. Αρχίζοντας  
από το καθαρά τοπικό και φθάνοντας  σ ’  αυτόν που  µπορεί να αναπτύσσεται 
ανάµεσα στα Υπουργεία.  

Πιστεύω ότι αυτός  ο ανταγωνισµός  αναπτύσσεται, διότι δεν υπάρχει ο 
απαραίτητος  συντονισµός . Ο χώρος  έχει τόσες  πολλές  ανάγκες , που  δεν έχουµε 
λόγο να έχουµε ανάπτυξη ανταγωνισµού . Αυτό που  πρέπει να επιδιώξουµε είναι η 
συµπληρωµατικότητα, για να περιορίσουµε τα κενά.  

Ίσως  θα πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση. 
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Ε . Σταυρακάκη, Συντονίστρια της Ολοµέλειας: 
Εγώ θα πρότεινα στον Αντιδήµαρχο, τον κ. ∆ροσίτη, αν θέλει να πει δυο 

λόγια και να σχολιάσει αυτά που  άκουσε, ως  συµπεράσµατα, να ξεκινήσουµε και 
την συζήτηση. 
 
Ι. ∆ροσίτης, Αντιδήµαρχος ∆ . Ηρακλείου: 

Θα ήθελα να καλωσορίσω την Πρόεδρο του  Ο.ΚΑ.ΝΑ., την κ. Κοκκέβη, µια 
και όλοι οι άλλοι είσαστε µέρες  εδώ. Άρα, σας  θεωρούµε δικούς  µας  ανθρώπους .  

Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όσους  συνέβαλαν στην επιτυχία της  
Συνάντησης . Είµαι γιατρός  στο επάγγελµα και περνώντας  τα χρόνια, όταν βλέπω 
κάποιες  εξετάσεις  ασθενών µου  στην έκθεση, πάω κατευθείαν στο συµπέρασµα. 
Γιατί νοµίζω ότι εκεί είναι όλο το «ζουµί» της  υπόθεσης .  

Αισθάνοµαι τυχερός , που  παρακολουθώ σήµερα τα συµπεράσµατα και 
πραγµατικά έχω εντυπωσιαστεί από την πληρότητα όσων άκουσα. Μου  έρχονται 
στο µυαλό δύο πράγµατα, από µία πρόσφατη εµπειρία που  είχα στο Σίδνεϋ , 
παρακολουθώντας  τους  Ολυµπιακούς  Αγώνες . Το ένα ήταν ο εθελοντισµός , που  
ήταν κάτι εντυπωσιακό. 47.000 εθελοντές  µε εκπληκτική θέρµη να βοηθάνε αυτό το 
έργο, και το λέω αυτό γιατί σταθήκατε πολύ  στον εθελοντισµό. Εκεί το έζησα από 
κοντά και πιστεύω ότι είναι ένα σηµαντικό κεφάλαιο, το οποίο θα πρέπει να 
εκµεταλλευτούµε. Και ένα άλλο ότι όλοι στο Σίδνεϋ  αγαπήσανε τόσο πολύ  αυτό 
που  κάνανε, που  τους  κακοφαίνεται ότι θα γίνει κάπου  αλλού  και θέλουν να 
ξαναγίνει στο Σίδνεϋ  αυτό το πράγµα. ∆εν θέλουν να γίνει στην Αθήνα. Έτσι, θα 
πρότεινα λοιπόν να κάνουµε του  χρόνου  πάλι εδώ τη Συνάντηση αυτή.  

Είµαι χειρουργός , κι έτσι ίσως  είµαστε οι χειρουργοί, έτσι λίγο πιο 
πρακτικοί. Υπάρχει ένα ανέκδοτο που  λέει ότι οι παθολόγοι τα ξέρουν όλα και δεν 
κάνουν τίποτα, οι χειρουργοί δεν ξέρουν τίποτα και τα κάνουν όλα και υπάρχουν 
και οι γυναικολόγοι, που  ούτε ξέρουν τίποτα, αλλά ούτε κάνουν και τίποτα.  

Έµεινα λοιπόν µε την αίσθηση ότι ο στόχος  όλων των Φορέων της  Πρόληψης  
είναι οι γονείς , τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί. Θα ήθελα να θέσω έναν 
προβληµατισµό και νοµίζω ότι θα τέθηκαν τέτοιοι προβληµατισµοί στις  οµάδες  
εργασίας . Τι γίνεται µε άλλους  στόχους , οι οποίοι δρουν ανταγωνιστικά µ ’  εσάς . 
Και αναφέροµαι τι γίνεται µε τους  Νοµοθέτες , αναφέροµαι τι γίνεται µε όλους  
αυτούς  που  είναι στο δηµόσιο βίο, όπως  για παράδειγµα το εµπόριο. Είδαµε 
εµπόρους , οι οποίοι πολλοί ίσως  δεν ξέρουν και το πρόβληµα, να µοιράζουν 
παιχνιδάκια στα παιδιά, που  έχουν τη µορφή της  σύριγγας . Τους  δείχνουν δηλαδή 
ότι είναι κάτι απλό.  
Τι γίνεται µε την ενηµέρωση αυτών των ανθρώπων, ώστε να υπάρχει και µια 
πρόληψη και από εκεί. Και αυτοί είναι γονείς  παιδιών.  
Τι γίνεται µε τη Αστυνοµία, µε τα Στελέχη της  Αστυνοµίας . Αν εκεί υπάρχει µία 
εκπαίδευση, ώστε να υπάρξει µια πρόληψη. Είδαµε τη διάβρωση που  υπάρχει.  
Τι γίνεται µε το στρατό. Θα ήθελα να ξέρω τον προβληµατισµό σας .  
Τι γίνεται µε το Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο. Έχουµε πρότυπα καλλιτεχνών. 
Καλλιτέχνες , που  είναι σήµερα της  µόδας , που  είναι «in», να τραγουδάνε «και σπάω 
φαρµακεία».  
Τι γίνεται µε το αλκοόλ. που  βλέπουµε να καταναλώνεται στην τηλεόραση, ή µε 
δηµοσιογράφους , ή µε Βουλευτές  δηµοσιογράφους  να καπνίζουν, µε αναίδεια θα 
έλεγα, µπροστά στην τηλεόραση.  
Τι γίνεται λοιπόν µε όλα αυτά τα πρότυπα. Πόσο ο αθλητισµός  µπορεί να δράσει 
ευεργετικά.  
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Και τέλος , µια και είναι της  µόδας , και αυτό, ποιος  είναι ο ρόλος  της  εκκλησίας , 
της  Ορθοδοξίας  εξειδικευµένα, στην πρόληψη.  

Και πάλι θέλω να σας  ευχαριστήσω. Εύχοµαι να περάσετε και αύριο καλά. 
Είµαι σίγουρος  γι ’  αυτό. Εµείς  σας  αγαπάµε και στην επόµενη Συνάντηση, µε χαρά 
πάλι θα θέλαµε να σας  έχουµε εδώ. 
 
Β . Πασσάς, Συντονιστής του ∆ικτύου: 

Ευχαριστούµε τον κ. Αντιδήµαρχο. Πραγµατικά νιώθουµε τα συναισθήµατα 
του  αποχωρισµού  από κάτι πολύ  ωραίο, όπως  έχουµε αισθανθεί και εµείς  σε 
παλιότερες  συναντήσεις . Να είστε καλά πάντως , για την πολύ  ωραία διοργάνωση 
και φιλοξενία.  

Θέλω να πω λίγα πράγµατα. Σίγουρα τώρα µε τα συµπεράσµατα δεν 
ακούστηκαν όλα, όσα συζητήσαµε αυτές  τις  ηµέρες . Σε µερικά θέµατα, που  έθεσε ο 
κ. Αντιδήµαρχος , πολλά Κέντρα Πρόληψης  αναπτύσσουν προγράµµατα και σε 
άλλους  τοµείς . Και στο αλκοόλ σίγουρα και στο τσιγάρο. Για παράδειγµα, 
υπάρχουν 5 - 6 Κέντρα, τα οποία αναπτύσσουµε δραστηριότητα στο Στρατό. Και µε 
την Αστυνοµία πιστεύω ότι έχει ξεκινήσει κάτι. Κάνουµε προσπάθειες  να 
επεκτείνουµε τα προγράµµατα πρόληψης  και σε άλλους  τοµείς .  

Βέβαια, για τα υπόλοιπα που  είπατε, δεν µπορώ να σας  απαντήσω εγώ. Ίσως  
η κ. Κοκκέβη σας  πει περισσότερα. Εγώ σήµερα, βρίσκοµαι σ ’  ένα ρόλο 
Συντονιστή του  ∆ικτύου . Σήµερα όµως  όλο το ∆ίκτυο είναι εδώ. Άρα δεν υπάρχει 
λόγος  να το εκπροσωπώ. Ήδη τα µέλη του  ∆ικτύου  αναφέρθηκαν σε πολλά θέµατα. 
Είναι εδώ οι πολιτικοί, είναι εδώ και η κ. Κοκκέβη, που  ανήκει σ ’  ένα επιτελικό 
επίπεδο. Εγώ βέβαια έχω το ρόλο του  Επιστηµονικού  ∆ιευθυντή του  Κέντρου  
Πρόληψης  στο Νοµό Αχαΐας , έχω όµως  µία ιδιαίτερη σχέση, για κάποιους  
ιστορικούς  λόγους  και προσωπικούς  λόγους , έχω µια άµισθη σχέση. Μπορεί να 
υπάρχουν αρνητικά σ ’  αυτήν τη σχέση, υπάρχει όµως  και κάτι πολύ  θετικό, είµαι 
πιο αυτόνοµος . Από αυτή τη θέση θα µπορούσα να πω κάτι διαφορετικό.  

Αυτό που  έχω δει είναι το εξής : για να µπορεί το Στέλεχος  πρόληψης  να 
νιώσει άνεση στη δουλειά του  χρειάζεται ασφάλεια και αυτονοµία. Βέβαια για να 
πετύχει αυτό, το Στέλεχος  πρέπει να αισθανθεί πρώτα έτσι σαν άτοµο, όχι ότι έχει 
πάρει δηλαδή την προσωπική του  ευθύνη. Αυτό που  προσπαθούµε να κάνουµε και 
στα προγράµµατα Πρόληψης . Και µετά βέβαια σαν Κέντρο να πάρεις  και τη 
συλλογική ευθύνη.  

Αυτό που  µε νοιάζει εµένα πολύ  στην Πάτρα και το οποίο προσπαθώ να κάνω 
είναι το Κέντρο σιγά - σιγά να αποκτήσει την αυτονοµία του . ∆εν είναι δυνατόν 
δηλαδή να ζητάς  µόνο από άλλους  να σου  δώσουν κάτι. Εγώ πιστεύω ότι αυτά 
γίνονται παράλληλα και στα δύο επίπεδα. Παίρνεις  πρώτα την προσωπική σου  
ευθύνη και µετά ζητάς  από τους  άλλους  να κάνουν το ίδιο. Κοιτάζεις  να ριζώσεις  
στην τοπική κοινωνία, να κάνεις  τέτοιες  ρίζες , ώστε να έχεις  την αυτονοµία σου , 
για να µπορέσεις  να διεκδικήσεις  στη συνέχεια.  

Πιστεύω ότι ήδη µερικά Κέντρα βρίσκονται σε µία τέτοια διαδικασία και 
πιστεύω ότι µπορούν να παίξουν καταλυτικό ρόλο, γιατί παρακολουθώ και τις  
δραστηριότητες  των υπολοίπων Κέντρων. Σίγουρα, τα ∆ιοικητικά Συµβούλια, 
παραδείγµατος  χάρη των αστικών εταιρειών, έχουν προβλήµατα, γιατί πραγµατικά 
δεν έχουν κατανοήσει τι σηµαίνει πρόληψη και δεν κινούνται στη λογική των 
Στελεχών Πρόληψης .  

Σίγουρα υπάρχουν ανταγωνισµοί παντού . Εµείς  πρέπει να τους  βοηθήσουµε 
να µπουν στη λογική της  πρόληψης . Εµείς  καλούµαστε τώρα να ξεπεράσουµε τους  
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ανταγωνισµούς  και να µη µπούµε σ ’  αυτό το παιχνίδι. Εµείς  πρέπει να 
διευκολύνουµε και να κάνουµε συνεργασίες  τέτοιες , οι οποίες  τελικά σε πρώτο 
επίπεδο θα υποστηρίξουν το Κέντρο Πρόληψης , για να µπορεί στη συνέχεια να 
νιώθει και πιο αυτόνοµο και να µπορεί στη συνέχεια και από την πλευρά του  προς  
το κράτος  να έχει µία στάση εποικοδοµητικά διεκδικητική και όχι στείρα 
ανταγωνιστική και συντεχνιακή. Ο κάθε φορέας  πρόληψης  πρέπει µε το παράδειγµά 
του  να δείχνει δρόµους  συνεργασίας  και εξέλιξης  στην τοπική κοινωνία.  
 

(τέλος  4ης  κασέτας)  
 
Β . Πασσάς, Συντονιστής του ∆ικτύου (συνεχίζει):  

Ακούστηκαν δυο - τρεις  προτάσεις . Πραγµατικά πιστεύω ότι µπορούν να 
προχωρήσουν. Μία, αφορά το ενιαίο σύστηµα εκπαίδευσης . Θέλω να προσθέσω ότι 
υπάρχουν Φορείς  πρόληψης  µε δυνατότητες  εκπαίδευσης  άλλων Φορέων. Κάθε 
Κέντρο Πρόληψης , κάθε Φορέας , ο οποίος  κάνει προγράµµατα από κάποιο 
διάστηµα έχει δυνατότητες  εκπαίδευσης  άλλων Φορέων.  

Παραδείγµατος  χάρη, πιστεύω ότι στον τοµέα του  εθελοντισµού , στην Πάτρα, 
επί 13 χρόνια, αναπτύσσουµε ένα έργο µε 100 εθελοντές  περίπου . Αυτή τη στιγµή 
προχωρούµε και γίνονται πυρήνες  εθελοντών σε άλλους  ∆ήµους  του   Νοµού  Αχαΐας  
και ήδη αναπτύσσεται ένα δίκτυο µε εθελοντές  ∆ήµων. Στον τοµέα του  
εθελοντισµού  πλέον έχουµε πλούσια θεωρητική και πρακτική εµπειρία. Εποµένως , 
αυτό µπορούµε να το διδάξουµε και σε άλλους  Φορείς  πρόληψης . Οι Φορείς  
πρόληψης  έχουν και τη δυνατότητα αυτοεκπαίδευσης  στις  µεταξύ  τους  
συναντήσεις . Αυτό κάναµε αυτές  τις  ηµέρες . Οι Φορείς  πρόληψης  πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα επιλογής  του  Φορέα εκπαίδευσης , σύµφωνα µε τις  ανάγκες  τους .    

∆εν θέλω να πω τίποτα άλλο, γιατί ήδη έχει περάσει η ώρα. Πραγµατικά 
πιστεύω ότι ήταν πολύ  χρήσιµα όλα, όσα ακούστηκαν, είτε σαν συµπεράσµατα των 
Σεµιναρίων είτε σαν σχόλια. Ας  προχωρήσουµε λοιπόν. 
 
Ε . Σταυρακάκη, Συντονίστρια της Ολοµέλειας: 

Μήπως  κάποιος  από εσάς  θέλει να κάνει κάποια τοποθέτηση; κάποια 
διευκρίνηση; οτιδήποτε; 

Να προχωρήσουµε στο σχολιασµό, κ. Στεφανίδη. 
 
Μυρ . Στεφανίδη (ΚΕΝΘΕΑ Κύπρου): 

Αυτό το τριήµερο πραγµατικά πήρα πάρα πολλά πράγµατα και ως  άτοµο και 
σαν οµάδα. 

Θέλω να ευχαριστήσω το ΚΕ.Θ.Ε.Α., που  µας  στάθηκε στα πρώτα βήµατα, 
τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., που  στάθηκε και στέκεται κοντά µας , το ∆ίκτυο τώρα, που  το 
βρίσκω αρκετά βοηθητικό και µπορούµε όλοι να δουλέψουµε µαζί. Για όλα αυτά τα 
πράγµατα που  πήρα, αυτό που  µπορώ ν ’  απαντήσω, το οποίο απάντησε ήδη ο 
Σπύρος , που  είναι συνεργάτης  µας , είναι να δώσουµε εµείς  τη δική µας  την 
εµπειρία και για το κοµµάτι του  εθελοντισµού , αλλά και το πώς  εµπλέκουµε την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

Στο βαθµό που  η φιλοσοφία µας  είναι ότι το πρόβληµα είναι κοινωνικό, η 
πρώτη κίνηση που  θεωρήσαµε σωστό να κάνουµε, ήταν η προσέγγιση της  Τοπικής  
Αυτοδιοίκησης . Ο Σπύρος  είναι ένα ζωντανό παράδειγµα σε όλη αυτή την πορεία 
του  ΚΕΝΘΕΑ που  ζούµε και µπορώ έτσι, επειδή είναι και ο Αντιδήµαρχος  εδώ, ο 
∆ήµαρχος  δεν είναι, αλλά να σας  καλέσω αν θέλετε, είναι πολύ  βιαστικό βέβαια, 
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πολύ  σύντοµο το χρονικό διάστηµα που  είναι. Στις  4 του  Νοέµβρη γίνεται ένα 
Πανκύπριο Συνέδριο των ∆ηµάρχων και ∆ηµοτικών Συµβούλων στην Κύπρο, το 
οποίο οργανώνει η κοινοτική οµάδα γονέων, µε την οποία δουλεύουµε. Είστε 
ευπρόσδεκτοι βέβαια όλοι αλλά είναι βιωµατικό εργαστήριο για ∆ήµαρχους , ώστε 
να έχουµε τα αποτελέσµατα που  έχουµε µε τον Σπύρο, µε τις  κοινότητες .  

Ευχαριστώ. 
 
Ε . Σταυρακάκη, Συντονίστρια της Ολοµέλειας: 

Κάποιος  άλλος  που  θέλει να κάνει τοποθέτηση ή κάλεσµα;  
Ο κ. Γεωργάκας . 

 
Π. Γεωργάκας («ΑΡΓΩ»Ψ .Ν.Θ.): 

…υπάρχει πρόθεση ή και διάθεση εκ µέρους  του  Οργανισµού , για να το 
ελέγξει.  

Στο δικό µας  Σεµινάριο, τα συµπεράσµατα που  βγάλαµε ήταν τα εξής :  
� Πρώτον, ότι υπάρχει µια ενιαία εικόνα της  εξάρτησης , είναι ένα ενιαίο 

κοινωνικό φαινόµενο και σαν τέτοιο θα πρέπει να αντιµετωπίζεται από µια 
ενιαία αντίληψη και φιλοσοφία. Αυτό στην πράξη καταργεί τα διακριτά όρια, 
µεταξύ  πρωτογενούς , δευτερογενούς  και τριτογενούς  πρόληψης .  

� ∆εύτερον, τα δυσδιάκριτα όρια, που  υπάρχουν, είναι αποτέλεσµα λειτουργικών 
αναγκών, δράσης  κατά πεδίου  ευθύνης , και αντικειµένου .  

� Τρίτον, δεν θα πρέπει να κατασκευάζονται Στελέχη πρωτογενούς , δευτερογενούς  
ή τριτογενούς  πρόληψης , αλλά να εκπαιδεύονται, να στηρίζονται και να 
εποπτεύονται τα Στελέχη, που  θα δουλεύουν στην εξάρτηση γενικά και θα 
εναλλάσσουν πεδίο δράσης , όπου  θα ασχολούνται αποκλειστικά µε το 
αντικείµενο του  κάθε πεδίου . Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρξει µία 
διασύνδεση Φορέων πρωτογενούς  πρόληψης , µε Φορείς  δευτερογενούς  
πρόληψης , αλλά µε τέτοιο τρόπο που  τα πιο αδύνατα και πιο ευάλωτα τµήµατα 
πρωτογενούς  πρόληψης  να µην απορροφηθούν, αφοµοιωθούν και χαθούν από τα 
δεύτερα. Ένα τέτοιο σχήµα απασχολεί τον Οργανισµό ή νοµίζετε ότι µπορεί να 
απασχολήσει µία κυβερνητική λογική; Όχι της  τωρινής  κυβέρνησης , 
οποιασδήποτε κυβέρνησης .  

 
Α. Κοκκέβη, Πρόεδρος Ο.ΚΑ.ΝΑ.: 

Πιστεύω ότι ταυτιζόµαστε µ ’  αυτά που  είπατε. 
 
Β . Πασσάς, Συντονιστής του ∆ικτύου: 

Να συµπληρώσει ο κ. Λεκκάκης  κάτι. 
 
Γρ . Λεκκάκης (ΕΠΙΨΥ): 

Είµαστε στο ίδιο Σεµινάριο µε τον κ. Γεωργάκα και θέλω να πω το εξής : ότι 
ένα µεγάλο πρόβληµα στην πρωτογενή πρόληψη είναι ότι δεν είναι ένα γνωστικό 
αντικείµενο, δηλαδή δεν έχει µια θεωρία, είναι ένα πεδίο εφαρµογής .  

Λοιπόν, πολλές  φορές  έχουµε παρατηρήσει στην πρωτογενή πρόληψη το 
εξής : Γίνονται παρεµβάσεις , π.χ. συστηµατικές  παρεµβάσεις  στην δεκαετία του  ’70, 
που  εκ των υστέρων ανακάλυψαν ότι η αύξηση της  γνώσης  δεν δηµιουργεί και 
ανάλογη συµπεριφορά, την αναµενόµενη συµπεριφορά. Γνώσεις , οι οποίες  
προϋπήρχαν από τις  αρχές  του  αιώνα.  
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Τίθεται λοιπόν ένα θέµα. Μπορώ εγώ να πω ότι ο βασικός  µου  στόχος  στην 
πρόληψη είναι να περνάµε ευχάριστα. Και µετά να το συνδέσω και να πω ότι αυτό 
θα έχει αποτέλεσµα. Αυτό όµως  θα πρέπει να στηρίζεται σε µία θεωρία. Και για να 
πάµε σε µία τέτοια θεωρία δεν µπορούµε να αποφύγουµε τις  θεωρίες  από τα 
γνωστικά αντικείµενα, τα οποία ασχολούνται µε την ψυχική δυσφορία και τον 
ψυχικό πόνο, µια και η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών να δεχτούµε ότι συνδέεται 
άµεσα µε την ψυχική δυσφορία. Εποµένως , είναι εύλογο οι άνθρωποι, οι οποίοι 
δουλεύουν στην πρωτογενή πρόληψη, να γνωρίζουν αυτές  τις  θεωρίες , αλλά και να 
έχουν µία εµπειρία αυτού  του  ψυχικού  πόνου , αν το θέλετε, στην πράξη. Αυτό 
δηµιουργεί µια ανάγκη περάσµατος  από τη δευτερογενή, στην πρωτογενή πρόληψη, 
χωρίς  να σηµαίνει ότι κάποιος , ο οποίος  θα περάσει, δεν θέλει µια ειδική 
εκπαίδευση.  

Τίθεται κι ένα άλλο θέµα. Στην πρωτογενή πρόληψη πολλές  φορές , στις  
διάφορες  παρεµβάσεις , που  κάνουµε, συναντάµε ανθρώπους  που  διατυπώνουν 
αίτηµα βοήθειας . Και κάπως  πρέπει να αντιµετωπιστεί αυτό. ∆ιότι, αν δεν 
αντιµετωπιστεί, όλο το άλλο σκέλος , το πολύ  σηµαντικό της  πρωτογενούς  
πρόληψης  αρχίζει να µένει µετέωρο.  

Και εδώ θα ήθελα την τοποθέτησή σας , µια και τουλάχιστον το Σεµινάριο το 
δικό µας  έθεσε ένα θέµα, ότι αυτό πρέπει να αντιµετωπιστεί και στο επίπεδο του  
σχεδιασµού . Είναι διαφορετικό δηλαδή να πηγαίνω σ ’  ένα Σχολείο και µέσα στο 
σχεδιασµό µου , στις  διάφορες  δράσεις , να περιλαµβάνεται, να υπάρχει αίτηµα 
βοήθειας  από ένα παιδί. Το να προσθέσω κάτι, δηλαδή, να βοηθήσω, να το 
υποστηρίξω, και διαφορετικό από το να µην περιλαµβάνει. 

Ευχαριστώ. 
 
Α. Κοκκέβη, Πρόεδρος Ο.ΚΑ.ΝΑ.: 

Στον κ. Γεωργάκα πιστεύω ότι απάντησα. Συµφωνούµε απόλυτα, δεν έχουµε 
καµία διαφορά.  

Στον κ. Λεκκάκη, αν κατάλαβα καλά, είπατε ότι υπάρχουν ή δεν υπάρχουν 
θεωρίες . Σαφώς  υπάρχουν θεωρίες  για την πρόληψη. Θεωρίες  όµως  που  δεν 
περιορίζονται σε µία φιλοσοφική θεώρηση, αλλά που  προσανατολίζονται σε 
παρεµβάσεις , που , ανάλογα µε τη θεωρητική τοποθέτηση, εστιάζονται σε 
διαφορετικές  ενέργειες .  

Η Action Research, σύµφωνα µε τη νέα ορολογία, µε αφετηρία µία θεωρητική 
τοποθέτηση, συνδυάζει την έρευνα µε την παρέµβαση.  
(οµιλία εκτός  µικροφώνου) 
Ακριβώς . Αυτό λέω.  
(οµιλία εκτός  µικροφώνου) 

Συµφωνούµε µε τον κ. Λεκκάκη, πρέπει να δούµε και την αιτιολογία, για να 
είµαστε αποτελεσµατικοί. Και σίγουρα να απαντήσουµε στο αίτηµα, προσπαθώντας  
να δούµε τι κρύβεται πίσω από αυτό. 

Το ζήτηµα είναι ποια είναι τα όριά µας , όταν µπαίνουµε ως  Στελέχη 
πρόληψης  στο Σχολείο. Λειτουργούµε ως  Κλινικοί Σύµβουλοι ή εκπαιδεύουµε τους  
εκπαιδευτικούς  για να εφαρµόσουν οι ίδιοι προγράµµατα πρόληψης . Ποια είναι τα 
όρια της  κάθε επαγγελµατικής  οµάδας ; Τα όρια πολλές  φορές  ξεπερνιούνται από 
ορισµένους  επαγγελµατίες .  

Τίθεται το ερώτηµα αν µπορούν να κάνουν κι αλλιώς . Είναι γεγονός  ότι δεν 
έχουµε αρκετές  υπηρεσίες , οι οποίες  να µπορούν να ικανοποιήσουν τα αιτήµατα. 
∆εν υπάρχουν, για παράδειγµα, δοµές  για εφήβους , δεν υπάρχουν αρκετά Κέντρα 
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Πρόληψης , δεν υπάρχουν Συµβουλευτικοί Σταθµοί για ψυχιατρικά, ψυχοκοινωνικά 
προβλήµατα.  

∆εχόµαστε πολλά αιτήµατα, που  δεν έχουµε δυνατότητα να αντιµετωπίσουµε. 
Χρειάζεται πολιτική βούληση και κρατική υποστήριξη, για να αναπτυχθούν 
προγράµµατα από όλους  τους  Φορείς , όπως  Πανεπιστήµια, ΚΕ.Θ.Ε.Α., 18 ΑΝΩ και 
άλλους , που  θα µπορούσαν να αναπτύξουν νέα προγράµµατα, έτσι ώστε να 
καλυφθούν οι ανάγκες .  

Εγώ θα συγκρατούσα, από όλες  αυτές  τις  ενδιαφέρουσες  εισηγήσεις  και τα 
συµπεράσµατα, που  άκουσα, τρία σηµεία, στα οποία χρειάζεται πολύ  δουλειά. Και 
τα σηµεία αυτά δεν είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Είναι η εκπαίδευση, είναι 
η δικτύωση και είναι η αξιολόγηση.  

Θα πρότεινα να συσταθούν οµάδες , που  θα δουλέψουν πάνω σ ’  αυτά τα τρία 
θέµατα και θα τα επεξεργαστούν περισσότερο. Θα µπορούσαν να οργανωθούν 
Συνέδρια και Σεµινάρια, για περισσότερη επεξεργασία τους .  

Κάτι που  είναι επίσης  πολύ  σηµαντικό, είναι η ευαισθητοποίηση της  Τοπικής  
Αυτοδιοίκησης . Με χαρά βλέπω τον εκπρόσωπο της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης , τον κ. 
Αντιδήµαρχο, που  είναι παρόν, φιλοξενεί το Συνέδριο, και δίνει την υποστήριξή 
του . Το  ΚΕ.Σ.Α.Ν. είναι ένα από τα πιο πετυχηµένα Κέντρα Πρόληψης . 

Είναι πάρα πολύ  σηµαντικός  ο ρόλος  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και προς  
αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να δουλέψουµε, για να ευαισθητοποιηθεί και να 
συνεισφέρει περισσότερο.  

Το Τµήµα Πρόληψης  του  Ο.ΚΑ.ΝΑ. θα δουλέψει στο ερχόµενο διάστηµα µε 
τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Κέντρων Πρόληψης , για να ενισχύσει την υποστήριξη 
των Στελεχών από τη µεριά των ∆ιοικητικών Συµβουλίων.  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ  και πάλι όλα τα µέλη της  Οργανωτικής  
Επιτροπής , για την πρόσκληση, που  µου  κάνατε να έρθω στο Σεµινάριο αυτό 

Άκουσα προηγουµένως  ότι δεν ρωτήθηκαν τα Κέντρα Πρόληψης  για τη 
δηµιουργία µονάδων δευτεροβάθµιας  πρόληψης . Κι όµως , καθοριστικό ρόλο στη 
διαµόρφωση του  σχεδίου  δράσης  του  Ο.ΚΑ.ΝΑ. έπαιξαν τα συµπεράσµατα της  
Ηµερίδας  σας  του  περασµένου  Φεβρουαρίου  στην Καλλιθέα.  

Θα µπορούσαµε στο εξής  να βελτιώσουµε ακόµη περισσότερο την 
επικοινωνία µεταξύ  µας , µε την αµοιβαία προσπάθεια, που  θα καταβάλουµε. 

Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκλησή σας . 
 
Ε . Σταυρακάκη, Συντονίστρια της Ολοµέλειας: 

Με την αποψινή Συνεδρίαση τελειώνουν οι εργασίες  της  τρίτης  ηµέρας .  
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους  τους  συµµετέχοντες , τους  εισηγητές , τους  

συντονιστές  των Σεµιναρίων και των Εργαστηρίων, που  βοήθησαν να διεξαχθούν 
αυτά τα συµπεράσµατα.  

Να ευχαριστήσω τον κ. Αντιδήµαρχο, που  είναι σήµερα κοντά µας , γιατί 
είναι παρόν στο πιο καίριο σηµείο της  Συνάντησης .  

Τέλος , ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο του  Ο.ΚΑ.ΝΑ., την 
κ. Κοκκέβη, που  για δεύτερη φορά τη συναντώ σε µία σηµαντική στιγµή της  
διαδροµής  του  ∆ικτύου , που  αυτή τη φορά είναι η 4η Πανελλαδική Συνάντηση. 
Νοµίζω ότι πάντα είναι έτοιµη να µας  δώσει απαντήσεις  και προτάσεις  κι έτσι µας  
στερεί την διεκδικητικότητα. Είναι έτοιµη να µας  προσφέρει συνεργασία.  

Νοµίζω λοιπόν ότι η νέα Γραµµατεία του  ∆ικτύου  έχει µια πρόκληση 
µπροστά της  για συνεργασία µε τον Ο.ΚΑ.ΝΑ..  

Σας  ευχαριστώ όλους  πάρα πολύ .  
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Α. Κοκκέβη, Πρόεδρος Ο.ΚΑ.ΝΑ.: 
Αν µου  επιτρέπετε µια λέξη. Εντάξει, να µην διεκδικείτε αλλά να ζητάτε. 

 
Ε . Σταυρακάκη, Συντονίστρια της Ολοµέλειας: 

Τουλάχιστον αυτό θα το κάνουµε να ζητάµε, γιατί µέχρι τώρα λέµε - είχαµε 
και κάποια παράπονα διαµαρτυρίας  - ότι δεν διεκδικούµε αρκετά από την Πολιτεία. 
Όµως  έχουµε µάθει να ζητάµε κι θα σας  ζητήσουµε σύντοµα.  
 
 

------------------------- 
 

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 
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