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12
η
 Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης  

«Πρόληψη: Επιστήμη και Τέχνη της Ζωής», Ηράκλειο, Κρήτης  
6 - 9 Νοεμβρίου 2019 

 
Προφορικές Ανακοινώσεις: Περιλήψεις 
 
«Η πρόληψη στην Ελλάδα σήμερα μέσα από το έργο των Κέντρων 
Πρόληψης» 
 
Ν. Γεωργαλά, Ει. Γρηγοριάδη, Μ. Ντρε, Π. Παπαδοπούλου, Ά. Πλουμιδάκη, 
Β. Σαμοθρακή, Σ. Σφήκα, Τμήμα Εφαρμογών Πρόληψης ΟΚΑΝΑ, Αθήνα, 
Ελλάδα 
 
Στόχοι: Να αναδειχθούν ιδιαίτερα σημαντικές πλευρές σχετικά με το έργο και 
τις δράσεις του συνόλου των 75 Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΟΚΑΝΑ/ Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Κ.Π.) ανά Περιφέρεια, για τα έτη 2017-2018.  
Μεθοδολογία:  
- Συγκέντρωση στοιχείων από Κ.Π. και άλλα Τμήματα του Οργανισμού και 

σύνταξη Ετήσιων Εισηγητικών Εκθέσεων για την πορεία υλοποίησης του 
προγράμματος των λειτουργούντων ΚΠ προς τα Υπουργεία και τους 
συναρμόδιους φορείς. 

- Καταγραφή, επεξεργασία και ανάλυση από Τμήμα Εφαρμογών Πρόληψης. 
Περιεχόμενο: Ο Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών, διαμέσου του Τμήματος 
Εφαρμογών Πρόληψης, έχει προβεί τα τελευταία δύο χρόνια (2017 και 2018) 
στη σύνταξη δύο Ετήσιων Εισηγητικών Εκθέσεων για την πορεία υλοποίησης 
του προγράμματος των λειτουργούντων Κ.Π. Ένα σημαντικό μέρος των εν 
λόγω Εκθέσεων περιλαμβάνει στοιχεία που έχουν αποσταλεί από το κάθε 
Κ.Π., τα οποία στη συνέχεια το Τμήμα έχει επεξεργαστεί και αναλύσει. Σε αυτό 
το πλαίσιο και αξιοποιώντας αυτό το εργαλείο, θα παρουσιαστούν, μεταξύ 
άλλων, συγκεντρωτικά στοιχεία για τη διετία 2017-2018 αναφορικά με το έργο 
των Κ.Π. ανά είδος δράσεων και ανά πληθυσμιακή ομάδα στόχο με ιδιαίτερη 
έμφαση στη Σχολική Κοινότητα, την Κοινότητα και τη Διαχείριση Αιτημάτων 
Βοήθειας/ Συμβουλευτική. Επίσης, συνολικά στοιχεία για τη στελέχωση των 
Κέντρων Πρόληψης, τις εκπαιδεύσεις, τις συνεργασίες. Ως εκ τούτου, 
σύμφωνα με τον 1ο Θεματικό Άξονα, επιχειρείται αποτύπωση της σημερινής 
πραγματικότητας της πρόληψης σε πανελλαδικό επίπεδο. 
Αξιολόγηση: Οι δύο Ετήσιες Εισηγητικές Εκθέσεις αποτελούν εργαλείο που 
έχει δημιουργηθεί, προκειμένου να κατατίθενται αρμοδίως ανά έτος στο 
πλαίσιο συμβατικών υποχρεώσεων του Οργανισμού, όπως αυτές 
περιγράφονται στην επταετή Προγραμματική Σύμβαση 2014 - 2020 και 
αφορούν στην αποτύπωση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος του 
πανελλαδικού Δικτύου των 75 Κ.Π.  
Συμπεράσματα: Με την επεξεργασία και την ανάλυση των στοιχείων των Κ.Π. 
δίνεται πολύτιμη πληροφορία τόσο για το μέγεθος του συνολικού έργου των 
Κ.Π. - με συνολικό αριθμό ωφελουμένων που συνεχώς αυξάνεται διαχρονικά - 
όσο και για την βαρύτητα που συνεχίζει να έχει για την πρόληψη στην Ελλάδα 
η Σχολική Κοινότητα, με δράσεις σε πρωτοβάθμια και σε δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, αλλά και οι δράσεις στην Κοινότητα. 



2 
 

Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Αξιοποιώντας στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στις Ετήσιες Εισηγητικές Εκθέσεις αναδεικνύονται ιδιαίτερες 
πτυχές του έργου των Κ.Π. στην σημερινή πραγματικότητα, ενώ ταυτόχρονα 
φωτίζονται πλευρές που συμβάλλουν στο να σκιαγραφηθεί η εικόνα της 
Πρόληψης σε πανελλαδικό επίπεδο. 
 
«"Μετα-γνώση και Αναστοχασμός για την Συνέχεια": Είκοσι χρόνια 
Πρόληψη σε μία Παραμεθόρια Νησιωτική Επαρχία» 
 
Α. Σταθακιός, Δ. Τσουβαλά, Φ. Μακρή, Β. Αμπαζή, Χ. Γενιάς, Λ. Κόνδυλα, 
Β. Λαμπαδά, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Σάμου «ΦΑΡΟΣ», Ελλάδα 
 
Στόχοι: Να εξαχθούν βασικά συμπεράσματα από την μετα-ανάλυση 
αποτελεσμάτων δράσεων εικοσαετίας. 
Αναστοχασμός χρήσιμος για τον σχεδιασμό νέων δράσεων Πρόληψης 
Μεθοδολογία: Μετα-ανάλυση κειμένων αξιολόγησης δράσεων. 
Ιστορική Ανάλυση. 
Έρευνα Δράσης. 
Περιεχόμενο: Καταγραφή του πλαισίου μέσα στο οποίο αναπτύχθηκαν οι 
Δράσεις Πρόληψης. Μακρόχρονη αποτίμηση τους σε σχέση με την Πορεία της 
Κοινότητας. Αλλαγές στο έμψυχο δυναμικό του Κ.Π. και του ευρύτερου 
κύκλου των συνεργατών του. Προσπάθειες για βελτίωση των  
«αδύναμων σημείων». Όλη αυτή η Αναδρομή θα είναι χρήσιμη για την 
σκιαγράφηση της διαχρονικής πορείας της Πρόληψης με το ειδικό βάρος ενός 
Κ.Π. που αναγκαστικά λόγω γεωγραφικών και δημογραφικών συνθηκών έχει 
«πολυεστιακή» ανάπτυξη δράσεων.  
Αξιολόγηση: Αν και δεν αφορά συγκεκριμένη δράση, αλλά κύκλους 
πολύχρονων δράσεων τα ερωτήματα τα σχετικά με την αξιολόγηση θα 
απαντηθούν εξαντλητικά με την εισήγηση.  
Συμπεράσματα: Η Πρόληψη βρίσκεται σε «σταυροδρόμι», «με το χέρι στην 
καρδιά» και με «λόγο βαθύτερης γνώσης» πλέον μπορούμε να παραδώσουμε 
μαζί με την Κοινότητα καλύτερους καρπούς.  
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Ιστορία της Πρόληψης και 
Μετα-ανάλυση δεδομένων. 
 
«Εμπειρίες συμπόρευσης με το ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης σε 
παρεμβάσεις πρόληψης και ενδυνάμωσης της σχολικής κοινότητας: μια 
15χρονη συνεργατική πορεία» 
 
Σ. Κουτσουράκη, ΠΕΚΕΣ Κρήτης, Ελλάδα 
 
Στόχοι: 
- Η αποτύπωση εμπειριών και καλών συνεργατικών πρακτικών για την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα σχέσεων και προαγωγής της 
ψυχοκοινωνικής υγείας στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου.  

- Η ανάδειξη μορφών συνεργασίας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ηρακλείου με το ΚΕΣΑΝ Ηρακλείου μέσα από διαφορετικούς θεσμικούς 
ρόλους. 
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- Ο απολογισμός, μέσα από μια 15χρονη συνεργατική πορεία, του 
περιεχομένου, της μεθοδολογίας, της εφαρμοσιμότητας και της 
αποτελεσματικότητας επιμορφωτικών, κυρίως, προγραμμάτων, με όρους 
ποιότητας. 

Μεθοδολογία: Στην ανακοίνωση θα παρουσιαστούν (με μορφή παρουσίασης -
εμπλουτισμένης εισήγησης) μορφές συνεργασίας με το ΚΕΣΑΝ Ηρακλείου, 
μέσα από διάφορους θεσμικούς ρόλους (Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας, 
Σχολικής Συμβούλου, Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου), η θεματολογία, η 
μεθοδολογία, η εξέλιξη, τα αποτελέσματα της συνεργασίας αυτής και 
προτάσεις για την εδραίωση και την επέκταση της συνεργασίας εκπαίδευσης 
και Κέντρων Πρόληψης.  
Περιεχόμενο: Η ενδυνάμωση των μαθητών, ώστε να μπορούν να 
διαχειρίζονται αποτελεσματικά δυσκολίες και να αντιστέκονται αποφασιστικά 
σε δυνητικά επικίνδυνες προκλήσεις, να καθορίζουν τη ζωή τους και να 
οδηγούνται σε υγιείς πρωτοβουλίες και αποφάσεις αποτελεί βασικό στόχο της 
εκπαίδευσης σε επίπεδο γνωστικό, συναισθηματικό και ψυχοκοινωνικό.  
Μέσα από τα προγράμματα σπουδών ο στόχος προσεγγίζεται συχνά 
αποσπασματικά, ασυστηματοποίητα και σπάνια μεθοδικά, εξαρτώμενος 
πάντα από τις πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών και όχι από την ίδια τη φύση 
και την καθοδήγηση του θεσμικού πλαισίου. Στο πλαίσιο αυτό η εκπαιδευτική 
κοινότητα έχει ανάγκη (την οποία μάλιστα εκφράζει επιτακτικά με σαφήνεια) 
από συστηματική επιμόρφωση, καθοδήγηση και εποπτεία της εφαρμογής 
προγραμμάτων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας. 
Για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου η ανάγκη αυτή διαπιστώθηκε, 
εκφράστηκε και απαντήθηκε σε μεγάλο βαθμό μέσα από συγκεκριμένες 
δράσεις (επιμόρφωσης, παρέμβασης, υλοποίησης προγραμμάτων, 
ενημέρωσης κ.λπ.), με τη συνεργασία υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και του ΚΕΣΑΝ Ηρακλείου.  
Αξιολόγηση: Κάθε επιμορφωτική δράση στη διάρκεια της 15χρονης 
συνεργασίας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ΚΕΣΑΝ Ηρακλείου 
αξιολογήθηκε μεμονωμένα και συνολικά με την ολοκλήρωση του 
προγράμματος (συνήθως ετήσιου), του οποίου αποτέλεσε τμήμα. Πέρα από 
τα δεδομένα της αξιολόγησης αυτής, η ανάληψη πρωτοβουλιών για 
παρεμβάσεις ανάπτυξης κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των 
μαθητών, βελτίωσης της επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής 
κοινότητας, διαχείρισης δύσκολων συναισθημάτων και εντάσεων κ.λπ. και η 
αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων αποτελούν απόδειξη μιας 
επιτυχημένης και αποδοτικής συνεργασίας της εκπαιδευτικής κοινότητας με το 
ΚΕΣΑΝ Ηρακλείου. Στην εργασία θα παρουσιαστούν μέθοδοι και 
παραδείγματα αξιολόγησης των επιμορφωτικών δράσεων και των 
παρεμβάσεων στη σχολική κοινότητα, αλλά και εμπειρίες από την εφαρμογή 
σχετικών προγραμμάτων στα σχολεία.  
Συμπεράσματα: Η συνεργασία εκπαίδευσης - ΚΕΣΑΝ Ηρακλείου ακολουθεί 
εξελικτική πορεία στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, απευθυνόμενη σε 
ολοένα και περισσότερους εκπαιδευτικούς, σχολεία και γονείς της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Μέσα από ποικίλα επιμορφωτικά προγράμματα, 
παρεμβάσεις και δράσεις προσεγγίζει την ομάδα - στόχο, τους μαθητές, 
ενδυναμώνοντάς τους, αναπτύσσοντας τις κοινωνικές και συναισθηματικές 
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δεξιότητές τους και εφοδιάζοντάς τους με στρατηγικές διαχείρισης 
περίπλοκων καταστάσεων και λήψης αποφάσεων. 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Η εργασία θα αναδείξει 
μορφές, ποιοτικές διατάσεις και αποτελέσματα των παρεμβάσεων πρόληψης 
στο επίπεδο της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών), την 
αναγκαιότητα εδραίωσης και θεσμοθέτησης τέτοιων συνεργασιών με τα 
Κέντρα Πρόληψης και προτάσεις προς αυτήν την κατεύθυνση, με διαστάσεις 
βελτίωσης και αξιοποίησης των πολύτιμων εμπειριών, που η 15χρονη 
συμπόρευσης απέφερε και ανέδειξε. 
 
«ΔΟΠΕ/ΚΟΠΕ - Συμβουλευτικός Σταθμός - Ένα πρωτοποριακό 
συνεταιριστικό πρόγραμμα του ΚΕΝΘΕΑ για αυτο-οργάνωση της 
κοινωνίας, με σκοπό την πρόληψη» 
 
Δρ. Κ. Βερεσιές, ΚΕΝΘΕΑ, Κύπρος 
 
Το ΚΕΝΘΕΑ είναι εθελοντικός, μη κυβερνητικός Φορέας Πρόληψης στην 
Κύπρο και από πολύ νωρίς (1994)  έθεσε ως στόχο του την ευαισθητοποίηση 
των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την ενεργό εμπλοκή τους στον αγώνα 
ενάντια στις εξαρτήσεις. Καρπός της συνεργασίας αυτής ήταν η ίδρυση και 
λειτουργία των Κοινοτικών/Δημοτικών Ομάδων Πρόληψης (ΚΟΠΕ) (ΔΟΠΕ) 
και μέσω αυτών την ίδρυση και λειτουργία Συμβουλευτικών Σταθμών. 
Αυτό είναι μια αυθεντική μορφή αυτό-οργάνωσης της κοινωνίας στον αγώνα 
ενάντια στις εξαρτήσεις. 
Η μορφή αυτή τοποθετεί την Τοπική Αυτοδιοίκηση επικεφαλής της 
οργάνωσης της κοινότητας ή του Δήμου και με επικεφαλής τον Κοινοτάρχη ή 
τον Δήμαρχο στους Δήμους. καλούνται να λάβουν τα μέλη του Κοινοτικού/ 
Δημοτικού Συμβουλίου με την ιδιότητα τους ως Σύμβουλοι εκπροσωπώντας 
διάφορες παρατάξεις και κόμματα.  
Ο περιφερειακός Συμβουλευτικός Σταθμός είναι συνεταιρισμός ανάμεσα στις 
ΚΟΠΕ/ΔΟΠΕ. Συντηρείται με συνδρομή των Δημοτικών και Κοινοτικών 
Συμβουλίων αναλογικά με τον πληθυσμό που έχει η κάθε Κοινότητα ή Δήμος 
και η οικονομική διαχείριση γίνεται από δική τους επιτροπή. Εφαρμόζει με την 
βοήθεια επιστημονικού προσωπικού, που ανήκει, εκπαιδεύεται και 
εποπτεύεται από το ΚΕΝΘΕΑ προγράμματα πρωτογενούς και δευτερογενούς 
πρόληψης. 
Από τους εννέα Συμβουλευτικούς σταθμούς που ίδρυσε το ΚΕΝΘΕΑ 
λειτουργούν, λόγω της οικονομικής κρίσης μόνο τρεις και γίνεται η 
προσπάθεια επαναλειτουργίας δύο από αυτούς και λειτουργία νέων σε άλλες 
περιοχές. 
 
«"Συναντώντας τον Άλλον": η έννοια και η διαδικασία του σχετίζεσθαι. 
Εκπαιδευτικό υλικό για την Α' Βάθμια εκπαίδευση» 
 
Α. Μαυρομιχάλης, Λ. Μελετίδου, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
«ΕΛΠΙΔΑ», Ελλάδα 
 
Στόχοι: Το εκπαιδευτικό υλικό διαπραγματεύεται τη διαδικασία του σχετίζεσθαι 
με σκοπό την ανάπτυξη και προαγωγή υγιών, εποικοδομητικών σχέσεων, 
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τόσο στα πλαίσια της σχολικής κοινότητας όσο και έξω από αυτήν, στην 
καθημερινή ζωή. Οι στόχοι του αφορούν: 
- τη γνωριμία των μαθητών,  
- τη σύνδεσή τους ως ομάδα,  
- την κατανόηση του σχετίζεσθαι,  
- την ανάπτυξη κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων που αφορούν σε 

ένα υγιές σχετίζεσθαι με τον εαυτό και με τους άλλους,  
- την επαφή με τη διαφορετικότητα του εαυτού και των άλλων 
Μεθοδολογία: Στηρίζεται στο μοντέλο κοινωνικών και προσωπικών 
δεξιοτήτων. Αξιοποιεί τη βιωματική μάθηση, εμπλέκοντας τους μαθητές 
ενεργά στη διαδικασία μάθησης και απόκτησης εμπειριών που ενισχύουν τις 
κοινωνικές αλλαγές στο σχολικό περιβάλλον.  
Οι βιωματικές μαθησιακές δραστηριότητες του συγκεκριμένου υλικού 
χαρακτηρίζονται από ευελιξία, πρωτοτυπία και δημιουργικότητα.  
Περιεχόμενο: Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό προέκυψε ως πρότασή μας 
στις ανάγκες της σχολικής κοινότητας για ένα παιδαγωγικό εργαλείο που να 
εμβαθύνει στο πώς σχετίζεται κάποιος με τον εαυτό του αλλά και με τους 
άλλους, τι σημαίνει να συνυπάρχει αρμονικά με τους άλλους. Εφαρμόστηκε 
ως μια πρωτοποριακή παρέμβαση πρόληψης ψυχοκοινωνικών προβλημάτων 
με αποδέκτες τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές και έχει τα 
χαρακτηριστικά μιας καλής πρακτικής. 
Αξιολόγηση: Εφαρμόστηκε τις σχολικές χρονιές 2017-2018 και 2018-2019 σε 
5 ομάδες εκπαιδευτικών (49 συμμετέχοντες) και 903 μαθητές. 
Με βάση την αξιολόγηση, συνέβαλλε σημαντικά στην ενίσχυση των 
προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, με αποτέλεσμα την 
αλλαγή του κλίματος στη σχολική τάξη. 
Οι τεχνικές αδυναμίες που εντοπίστηκαν την πρώτη χρονιά εφαρμογής, 
αποτέλεσαν τη βάση για να γίνουν αλλαγές σε κάποια από τα εργαστήρια του 
υλικού. 
Συμπεράσματα: Στα πλαίσια των παρεμβάσεων, οι εκπαιδευτικοί 
επιβεβαίωσαν την αναγκαιότητα ύπαρξης αντίστοιχων παιδαγωγικών 
εργαλείων καθώς αφενός είναι ιδιαίτερα έντονοι οι δυσλειτουργικοί τρόποι 
σχετίζεσθαι μέσα στο σχολικό περιβάλλον αφετέρου δηλώνουν αδυναμία και 
ελλείμματα στους τρόπους αντιμετώπισής τους.  
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Επιστρέφοντας στην αξία 
του σχετίζεσθαι, που αποτελεί κομβική έννοια στη φιλοσοφία της πρόληψης 
των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό 
αποτελεί ένα επιστημονικό εργαλείο παρέμβασης στη σχολική κοινότητα. 
 
«Δράση στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Κηφισιάς, στο πλαίσιο της 
Πανελληνίας Ημέρας κατά του Σχολικού Εκφοβισμού 2019, με τίτλο "Το 
Παγκάκι της Φιλίας"»  
 
Σ. Μακαρώνη, Α. Αλεξάκη, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δ. Κηφισιάς «ΠΡΟΝΟΗ», Ελλάδα 
 
Στόχοι: Στόχος της δράσης «Το Παγκάκι της Φιλίας» είναι με ένα συμβολικό 
τρόπο η πρόληψη της μοναξιάς και της απομόνωσης που μπορεί να οδηγήσει 
στον εκφοβισμό, αλλά και σε άλλες συμπεριφορές υψηλού κινδύνου, καθώς 
και η ενίσχυση της έννοιας των δεσμών και της φιλίας ανάμεσα στα παιδιά του 
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σχολείου. Το «Παγκάκι της Φιλίας» είναι ένα εργαλείο για το διάλειμμα και 
κάθε σχολείο που το υιοθετεί θα πρέπει να διαμορφώνει ένα σχέδιο για το 
πώς θα το χρησιμοποιεί κατάλληλα. Η τελική αξιοποίηση αυτού του χώρου 
εξαρτάται από τη φαντασία, τις ιδέες και τις επιθυμίες και τις ανάγκες των 
μαθητών και των εκπαιδευτικών του σχολείου.  
Μεθοδολογία: Για να υλοποιηθεί η δράση, η οποία είχε λάβει την έγκριση του 
ΙΕΠ και του Υπουργείου Παιδείας, προσκλήθηκαν όλα τα Δημοτικά Σχολεία 
του Δήμου Κηφισιάς.  
Η δράση πραγματοποιήθηκε την ώρα της προσευχής κάθε σχολείου στο 
πλαίσιο της Πανελλήνιας Ημέρας κατά του Σχολικού Εκφοβισμού, έτσι ώστε 
να μπορούν να παρευρίσκονται στην παράδοση οι μαθητές, οι δάσκαλοι και οι 
γονείς του κάθε σχολείου. Η τελετή παράδοσης έγινε με την παρουσία των 
μελών της επιστημονικής ομάδας, της Πρόεδρου του Δ.Σ. και εθελοντών του 
Κ.Π. «ΠΡΟΝΟΗ», οι οποίοι παρουσίασαν το «Το Παγκάκι της Φιλίας» και την 
ιστορία του. Κάθε σχολείο έλαβε το υποστηρικτικό tool kit του προγράμματος, 
το οποίο περιελάμβανε μια παρουσίαση power point και προτεινόμενες 
βιωματικές δραστηριότητες για υλοποίηση από τους εκπαιδευτικούς.  
Περιεχόμενο: Το διάλειμμα είναι μια πολύ σημαντική στιγμή στη διάρκεια της 
ημέρας των παιδιών στο σχολείο. Είναι το πλαίσιο εκείνο στο οποίο θα 
παίξουν, θα γελάσουν και γενικά θα κοινωνικοποιηθούν. Είναι όμως και ο 
χώρος στον οποίο μπορεί να νιώσουν μοναξιά ή απομόνωση. Στόχος λοιπόν 
της δράσης είναι η πρόληψη της μοναξιάς και την απομόνωσης και η 
ενίσχυση της έννοιας των δεσμών και της φιλίας ανάμεσα στα παιδιά του 
σχολείου.  
Αξιολόγηση: Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε στην πιλοτική του φάση μαζικά σε 
10 από τα 13 Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Κηφισιάς. Η αξιολόγηση του 
προγράμματος έγινε ποιοτικά (συμμετοχική παρατήρηση, συνεντεύξεις) και 
ποσοτικά με την χρήση ερωτηματολογίων με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. 
Στις δυσκολίες εντάσσονται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που σχετίζονται με 
τις αδειοδοτήσεις και η επιφυλακτική στάση ορισμένων εκπαιδευτικών.  
Συμπεράσματα: Από την αξιολόγηση αλλά και την ανατροφοδότηση των 
συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, μαθητών και εκπαιδευτικών και γονέων 
φαίνεται πως η δράση βρήκε πολύ θετική ανταπόκριση και επιτυγχάνει την 
στοχοθεσία της. Η εμβέλεια της μάλιστα έχει ξεφύγει από τα τοπικά όρια του 
Δήμου μας αφού το Κέντρο μας λαμβάνει συνεχώς αιτήματα συνεργασίας από 
διάφορα σχολεία σε όλη την Ελλάδα που επιθυμούν να υλοποιήσουν το «Το 
Παγκάκι της Φιλίας».  
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Είναι μια πρωτότυπη, 
καινοτόμα δράση καθολικής πρόληψης για την πρόληψη του σχολικού 
εκφοβισμού, της μοναξιάς και της απομόνωσης που μπορεί να βιώσουν τα 
παιδιά την ώρα του διαλείμματος. «Το Παγκάκι της Φιλίας» είναι μια υπέροχη 
ιδέα του 10χρονου μαθητή Christian Bucks από τις ΗΠΑ. Όταν η οικογένειά 
του σκεφτόταν να μετακομίσει στη Γερμανία το 2013, η μητέρα του του έδειξε 
κάποια φυλλάδια από σχολεία για να διαλέξουν μαζί σε ποιο θα πήγαινε. Σε 
ένα από αυτά εκείνος είδε μια φωτογραφία με ένα παγκάκι στο προαύλιο του 
σχολείου. Λεγόταν «παγκάκι της φιλίας» και σ’ αυτό μπορούσε να καθίσει 
όποιο παιδί αισθανόταν μόνο στο διάλειμμα, δίνοντας σήμα στα άλλα παιδιά 
να το καλέσουν να παίξει μαζί τους. Ο Christian ενθουσιάστηκε με την ιδέα 
και, όταν η οικογένεια έμεινε τελικά στις ΗΠΑ, αποφάσισε να βάλει και στο 
δικό του σχολείο ένα «παγκάκι της φιλίας». «Δεν μου άρεσε να βλέπω κάποια 
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παιδιά να είναι μόνα τους στο διάλειμμα, ενώ όλοι οι άλλοι παίζουν με τους 
φίλους τους» λέει ο μικρός. Έτσι πρότεινε την ιδέα του στον διευθυντή του 
σχολείου και οι δυο τους έπιασαν αμέσως δουλειά για να εγκαταστήσουν ένα 
τέτοιο παγκάκι στο προαύλιο δίνοντας το παράδειγμα σε άλλα, περίπου, 2000 
σχολεία των Ηνωμένων Πολιτειών να ακολουθήσουν την εξαιρετική αυτή ιδέα. 
Αυτή η δράση έχει υλοποιηθεί και στο 10ο Δημοτικό σχολείο 
Αλεξανδρούπολης και σε πολλά Δημοτικά σχολεία στις ΗΠΑ, στον Καναδά, 
στην Ιρλανδία και η υλοποίηση της συνεχώς διαδίδεται σε πολλές χώρες σε 
όλο τον κόσμο! Στην Ελλάδα υλοποιήθηκε για πρώτη φορά παράλληλα 
μαζικά σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Κηφισιάς. 
 
«Πρόγραμμα "Πρόληψη και διαχείριση κρίσης" σε δημοτικά σχολειά της 
Π.Ε. Ροδόπης» 
 
Σ. Βόλτσης, Γκ. Εσαγιάν, Μ.  Γούλα, Μ. Κασσέρη, Σ. Σερικέ, Κέντρο 
Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, Π.Ε. 
Ροδόπης «ΟΡΦΕΑΣ», Κομοτηνή, Ελλάδα 
 
Στόχοι:  
1. Πρόληψη προβληματικών καταστάσεων και συμπεριφορών που 

προκαλούν κρίση στα σχολεία. 
2. Αντιμετώπιση της κρίσης. 
3. Παραπομπή μαθητών, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, σε άλλες υπηρεσίες 

συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας. 
4. Αξιολόγηση της παρέμβασης σε συνεργασία με την Α/βάθμια εκπαίδευση. 
Μεθοδολογία:  
1. Συγκρότηση διεπιστημονικής ομάδας παρέμβασης στην κρίση 

αποτελούμενη από τον Επ. Υπεύθυνο και στελέχη του Κέντρου Πρόληψης. 
2. Συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για ενημέρωση 

για τις καταστάσεις κρίσης στα σχολεία. 
3. Συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς για να εντοπίζουν έγκαιρα την 

εκδήλωση προβληματικών συμπεριφορών στους μαθητές. 
4. Συνεργασία με την οικογένεια για να κατανοηθεί πληρέστερα η 

συμπεριφορά του μαθητή. 
Περιεχόμενο: Ως κρίση ορίζεται κάθε κατάσταση που δημιουργείται από 
συμπεριφορές προσώπων, που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με το σχολείο 
(εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς), καθώς και συνθήκες που δημιουργούν 
αποσταθεροποίηση και αποδιοργάνωση της εύρυθμης λειτουργίας της 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα 
παρατηρείται αύξηση των φαινομένων προβληματικής συμπεριφοράς, 
επιθετικότητας, βίας και ενίοτε παραβατικότητας, φαινόμενα που φαίνεται ότι 
συνδέονται με αύξηση της αποσταθεροποίησης του οικογενειακού 
περιβάλλοντος. Τα στάδια παρέμβασης είναι τα εξής: α) Συστηματική 
εκπαίδευση και εποπτεία των εκπαιδευτικών στην αποτελεσματική διαχείριση 
προβληματικών συμπεριφορών. β) Προληπτικές παρεμβάσεις σε μαθητές 
μέσα στην τάξη. γ) Προληπτικές παρεμβάσεις σε εκπαιδευτικούς δ) 
Συμβουλευτική μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. ε) Προληπτικές 
παρεμβάσεις σε γονείς για βελτίωση της επικοινωνίας στην οικογένεια. 
Αξιολόγηση: Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Α/βάθμιας 
Εκπαίδευσης Ροδόπης και εφαρμόζεται από το 2012 έως σήμερα. Κάθε 
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χρόνο παρατηρείται αύξηση των δασκάλων και τον γονέων που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα. Ειδικά οι γονείς αισθάνονται ότι το σχολείο αποτελεί ένα 
πλαίσιο όπου μπορούν να ζητήσουν στήριξη για τα παιδιά τους. Επειδή το 
πρόγραμμα είναι προαιρετικό, υπήρξαν λίγες περιπτώσεις σχολείων που 
αρχικά δεν επιθυμούσαν να συμμετέχουν. 
Συμπεράσματα: Το πρόγραμμα πρόληψης και διαχείρισης της κρίσης στις 
σχολικές μονάδες αποτελεί χρήσιμο διεπιστημονικό πλαίσιο και μοντέλο 
συνεργασίας επαγγελματιών ψυχοκοινωνικής υγείας και εκπαιδευτικών. 
Ψυχοδυναμικό ενδιαφέρον έχει και η παρουσία επιστημόνων, που, αν και δεν 
ανήκουν στις οργανικές θέσεις του Υπουργείου Παιδείας, λειτουργούν ως 
καταλυτικός τρίτος στη δυαδικότητα μαθητών - εκπαιδευτικών. 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Πρόκειται για πρόγραμμα 
που μπορεί να αποτελέσει βάση για τη δημιουργία εγχειριδίου για τη 
συνεργασία μεταξύ σχολείων και Κέντρων Πρόληψης με στόχο την πρώιμη 
διάγνωση και παρέμβαση καταστάσεων που προκαλούν αναστάτωση στα 
σχολεία. 
 
«Η εκπαίδευση ως συνοδοιπόρος στα μονοπάτια της Πρόληψης. Η 
περίπτωση του προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο» στην Α/θμια Εκπ/ση 
Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου» 
 
Α. Σπαθαράκη, ΣΕΕ ΠΕ 70, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα 
 
Στόχοι: Να διερευνηθούν:  
1. Η συμβολή του «Κοινωνικού Σχολείου», πιλοτικού προγράμματος του 

Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων (2014-2016) στην 
ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σε θέματα πρόληψης κα 
προαγωγής της υγείας.  

2. Οι δράσεις του «Κοινωνικού Σχολείου» Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης 
Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και το αποτύπωμα πρόληψης στην 
σχολική κοινότητα. 

3. Ο καθοριστικός ρόλος των συνεργειών της Εκπαίδευσης με άλλους φορείς 
και ειδικότερα με το ΚΕΣΑΝ, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
πολυεπίπεδων επιμορφωτικών και ενημερωτικών δράσεων για 
εκπαιδευτικούς και μαθητές, με σκοπό τη δημιουργία πυρήνων πρόληψης 
στη σχολική κοινότητα. 

4. Η αποσπασματικότητα της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής σε ζητήματα 
πρόληψης και προαγωγής της υγείας. 

Μεθοδολογία: Πρόκειται για μελέτη περίπτωσης με την αξιοποίηση 
πρωτογενών πηγών, όπως εγκύκλιων Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, άλλων υπηρεσιακών εγγράφων, μαρτυριών εκπαιδευτικών 
κλπ, από το αρχείο της Συντονίστριας Α/θμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής 
ενότητας Ηρακλείου του εν λόγω προγράμματος και την ανάλυση του 
περιεχομένου τους, με τη χρήση ποιοτικών κατηγοριών ανάλυσης.  
Περιεχόμενο: Η παρούσα μελέτη διαρθρώνεται σε δύο μέρη: Στο πρώτο θα 
συζητηθεί γενικότερα η θεσμοθέτηση του προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο» 
και ειδικότερα η διεξαγωγή του στην Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, σε 
επίπεδο Α/θμιας Εκπ/σης. 
Στο δεύτερο θα επιχειρηθεί η κριτική προσέγγιση: α. των αποτυπωμάτων 
πρόληψης του θεσμικού μέτρου στη σχολική κοινότητα, β. του ρόλου των 
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συνεργειών στο πεδίο της πρόληψης, με ειδικότερη αναφορά στις δράσεις του 
ΚΕΣΑΝ και άλλων συνεργαζόμενων φορέων από το χώρο της Υγείας, γ. των 
αρνητικών επιδράσεων της ατελέσφορης ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής 
σε ζητήματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας, όπως αποτυπώνεται στην 
εμφανή έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής 
και συνακόλουθης δέσμευσης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος σε 
επίπεδο πρακτικών, στη στήριξη του Σχολείου Πρόληψης και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής υγείας.  
Αξιολόγηση: Όχι. 
Συμπεράσματα: Συζητείται ο καθοριστικός ρόλος και η αναγκαιότητα των 
συνεργειών για την αποτελεσματική διεξαγωγή των δράσεων Πρόληψης στη 
σχολική κοινότητα. Επιπρόσθετα διαφαίνεται το έλλειμμα της ελληνικής 
εκπαιδευτικής πολιτικής σε ζητήματα που άπτονται της ενδυνάμωσης της 
κουλτούρας πρόληψης στη σχολική κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό, 
αναδεικνύεται και ο αντισταθμιστικός ρόλος των στελεχών της εκπαίδευσης, 
υπό προϋποθέσεις που άπτονται της προσωπικής νοηματοδότησης της 
θέσης ευθύνης τους. 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Μέσα από τη μελέτη 
περίπτωσης ενός «στιγμιαίου» συμβάντος Πρόληψης σε επίπεδο 
εκπαιδευτικών πρακτικών, προτείνει ένα λειτουργικό μοντέλο στρατηγικού 
σχεδιασμού ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας σε συναφή ζητήματα, 
με την αξιοποίηση των πόρων της ευρύτερης κοινότητας. 
 
«Προκλήσεις, δυνατότητες και προοπτικές για τους φορείς πρόληψης 
των εξαρτήσεων με αφορμή την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας των 
δομών Π.Φ.Υ.» 
 
Γ.  Ζορμπά, Α. Τσελέντη, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγεία Π.Ε. Αχαΐας «ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ», Πάτρα, 
Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας Π.Ε. Κέρκυρας «ΔΗ.ΜΟ.Π ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ», Κέρκυρα, Ελλάδα 
 
Στόχοι: Η εργασία έχει στόχο να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο δύο φορείς 
πρόληψης που αναπτύσσουν τη δράση τους σε διαφορετικές κοινότητες 
Κέρκυρα και Πάτρα αλλά ανήκουν στην ίδια Υγειονομική Περιφέρεια 
απάντησαν σε ένα αίτημα εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας. Πιο 
συγκεκριμένα, η εργασία εστιάζει στον τρόπο που αξιοποιήθηκε το 
υφιστάμενο πλαίσιο συνεργασίας (σχετική εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας) και 
στις δυνατότητες που δημιουργούνται για ενίσχυση των δράσεων πρόληψης. 
Επίσης στην ανάδειξη του εκπαιδευτικού και διασυνδετικού ρόλου των 
φορέων πρόληψης στο πεδίο.  
Μεθοδολογία: Θεωρητική παρουσίαση. 
Περιεχόμενο: Η εργασία αναφέρεται στη διαδρομή με την οποία ένα αίτημα 
που το περιεχόμενο και ο στόχος του καθορίζονταν αρχικά από την σχετική 
εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας συνδιαμορφώθηκε και απαντήθηκε στη 
συνέχεια σε τοπικό επίπεδο ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, 
προϋπάρχουσα εμπειρία και συνεργασίες.  
Επίσης αναφέρεται στο περιεχόμενο και μεθοδολογία της παρέμβασης, στην 
ανασκόπηση της εμπειρίας των δύο πλευρών (εκπαιδευτών, 
εκπαιδευομένων) στις δυσκολίες αλλά και τις προοπτικές δικτύωσης - 
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συνεργασίας που αναδείχθηκαν ως μία συμβολή στη διαμόρφωση 
προτάσεων για τη βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου συνεργασίας  
Αξιολόγηση: Η συγκεκριμένη παρέμβαση έδωσε την ευκαιρία με έναν 
οργανωμένο και θεσμοθετημένο τρόπο να προσεγγίσουμε έναν μεγάλο 
αριθμό διεπιστημονικών ομάδων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
Επιπλέον να εκπαιδευτεί ένας σημαντικός αριθμός επαγγελματιών υγείας στη 
φιλοσοφία, αρχές και μεθοδολογία της πρόληψης των εξαρτήσεων κ 
προαγωγής της υγείας και να δημιουργήσουμε συνθήκες για την ανάπτυξη 
ενός μόνιμου δικτύου συνεργασίας και διασύνδεσης δομών της ΠΦΥ με στόχο 
της προώθηση των στόχων της πρόληψης στην Κοινότητα.  
Συμπεράσματα: Η παρέμβαση αποτέλεσε μία σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης 
των δράσεων πρόληψης και αναγνώρισης του έργου των φορέων πρόληψης 
των εξαρτήσεων. 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Στη διαχρονική πορεία της 
πρόληψης εκτιμούμε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση και συνεργασία αποτελεί 
ένα σημαντικό εξελικτικό βήμα για τους φορείς πρόληψης και το ρόλο που 
μπορούν να διαδραματίσουν στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. 
 
«"Αλκοόλ και Νέοι": Αποτυπώματα μιας συνεργασίας των Φορέων 
Πρόληψης της Κρήτης» 
 
Σ. Δημητρακόπουλος, Αι. Μαγκαναράκη Αιμιλία, Μ. Μυτάρα, 7η Υγειονομική 
Περιφέρεια Κρήτης, Ελλάδα 
 
Στόχοι: Η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για την ανάπτυξη 
διεπιστημονικού εκπαιδευτικού υλικού (παρουσιάσεις, βιωματικά) αναφορικά 
με την πρόληψη των συνεπειών της κατανάλωσης Αλκοόλ για το μαθητικό 
πληθυσμό της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω της 
συνέργειας των αρμόδιων φορέων (υγείας και εκπαίδευσης). 
Η εκπαίδευση των Επαγγελματιών Υγείας σε βιωματικούς τρόπους 
προσέγγισης της μαθητικής κοινότητας και της παρουσίασης του υλικού. 
Η ευαισθητοποίηση αυτών σε θέματα πρόληψης στην κοινότητα. 
Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της μαθητικής και εκπαιδευτικής 
κοινότητας μέσω της υλοποίησης της δράσης στις σχολικές μονάδες.  
Μεθοδολογία: Η πραγματοποίηση διεπιστημονικών συναντήσεων για την 
ανάπτυξη υλικού για τη μαθητική κοινότητα και την εκπαίδευση των 
επαγγελματιών υγείας, ως εργαλείο επίτευξης συνεργασίας μεταξύ των 
φορέων. 
Η οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και βιωματικών εργαστηρίων για τους 
Επαγγελματίες Υγείας, με στόχο την ανάπτυξη δράσεων στην κοινότητα. 
Η συνεργασία Επαγγελματιών Υγείας των Μονάδων Υγείας και των Φορέων 
Πρόληψης στην υλοποίηση δράσεων στη σχολική κοινότητα. 
Περιεχόμενο: Η Διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, 
αναγνωρίζοντας ως βασικό άξονα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας την 
πρόληψη και αγωγή υγείας και έχοντας ως γνώμονα την ανάπτυξη 
ολοκληρωμένων και στοχευμένων σχετικών προγραμμάτων στην κοινότητα, 
επιδιώκει αφενός την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και αφετέρου 
τη συνέργεια των Επαγγελματιών υγείας και των αρμόδιων Φορέων 
Πρόληψης. 
Στον τομέα της πρόληψης των εξαρτήσεων εστίασε στη πρόληψη των 
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συνεπειών κατανάλωσης Αλκοόλ στη μαθητική κοινότητα, λαμβάνοντας 
υπόψιν τις σχετικές μελέτες για την ηλικία έναρξης κατανάλωσης Αλκοόλ στην 
Ελλάδα και συγκεκριμένα στη γεωγραφική περιοχή ευθύνης της. 
Συνεργάστηκε με τους Φορείς Πρόληψης του νησιού και υπό τον συντονισμό 
της δημιουργήθηκε μία διεπιστημονική ομάδα για την ανάπτυξη του 
προγράμματος πρόληψης σχετικά με το Αλκοόλ, το οποίο έλαβε έγκριση από 
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων. 
Μέσω της παρουσίασης της δράσης Αγωγής Υγείας "Αλκοόλ και Νέοι" 
εστιάζουμε στην αναγκαιότητα και τα αποτελέσματα της διεπιστημονικής 
συνεργασίας των φορέων πρόληψης ως καλή πρακτική για την υλοποίηση 
προγραμμάτων πρόληψης των εξαρτήσεων στη κοινότητα. 
Αξιολόγηση: Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση 70 και πλέον επαγγελματιών 
Υγείας. 
Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας με 
ανάπτυξη δράσεων σε αυτές. 
Συνέργεια επιστημονικών φορέων. 
Συμπεράσματα: Η διασύνδεση των φορέων μέσω συνεργασιών συντέλεσε 
στην ανάπτυξη διεπιστημονικού εποπτικού και εκπαιδευτικού υλικού για 
χρήση από Επαγγελματίες Υγείας και στην εκπαίδευση των επαγγελματιών 
Υγείας επί αυτού με βιωματικό τρόπο. 
Το σημαντικότερο όφελος από αυτή τη συνεργασία ήταν η διασύνδεση των 
Επαγγελματιών που εργάζονται στους φορείς, η επέκταση της συνεργασίας 
και σε άλλους τομείς και η επίγνωση ότι η ανάπτυξη ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων και δράσεων πρόληψης στη κοινότητα γίνεται μόνο μέσα από 
τη διεπιστημονική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ομάδων, 
φορέων. 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Οι καλές πρακτικές που 
προέκυψαν από αυτή τη συνεργασία/ διασύνδεση μπορούν να γίνουν 
παράδειγμα για μία νέα οπτική ανάπτυξης προγραμμάτων πρόληψης της 
εξάρτησης, όπου στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και υλοποίηση τους θα 
συμπεριλαμβάνονται όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της κοινωνίας. 
 
«Εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρόληψης στη Δυναμική των ομάδων και 
στη δικτύωση των υπηρεσιών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση 
των εξαρτήσεων σε στελέχη των ΤΟΜΥ. Αξιολόγηση του προγράμματος» 
 
Κ. Υφαντή, Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης 
ΚΕΘΕΑ, Αθήνα, Ελλάδα 
 
Στόχοι: Ένα σύστημα για να παραμένει λειτουργικό στους στόχους του 
χρειάζεται συνεχώς να φροντίζει τις συνδέσεις του εσωτερικά- ανάμεσα στα 
υπό-συστήματα που το αποτελούν- και εξωτερικά με την πραγματικότητα που 
το περιβάλλει. Η καλλιέργεια συνδέσεων ενισχύει τη δυνατότητα του 
συστήματος να φέρει και να αναπτύξει πολυπλοκότητα και να εντάσσει 
δημιουργικά την απόκλιση (Βιβλιογραφία ΜΠΕ, Μ. Πολέμη - Τοδούλου). 
Στόχος του Ειδικού Σεμιναρίου είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες σε βασικές 
έννοιες που αφορούν στη Δυναμική - Διεργασία Ομάδας, στη Διεπιστημονική 
Ομάδα καθώς και στη δικτύωση με τις δομές απεξάρτησης. Η πρώτη θεματική 
ενότητα αφορά στην ευαισθητοποίηση σε θέματα εξαρτήσεων, καθώς και στη 
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δικτύωση των δομών και ιδιαίτερα τη γνωριμία με δομές συμβουλευτικής και 
θεραπείας απεξάρτησης. Η δεύτερη θεματική ενότητα αφορά στη διεργασία 
ομάδας και διαπραγματεύεται ζητήματα όπως η σημασία και η αξιοποίηση της 
διεπιστημονικής ομάδας για την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών σε 
Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.  
Στην παρουσίαση αυτή θα περιγράψουμε τη δουλειά με διεπιστημονικές 
ομάδες στην ευρύτερη κοινότητα, εστιάζοντας στη δικτύωση των υπηρεσιών, 
ενισχύοντας τη συνεργασία εντός της ομάδας και συμβάλλοντας ενισχυτικά 
στη δυναμική της, αναπτύσσοντας τις σχέσεις για μια καλύτερη συνεργασία 
και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.  
Μεθοδολογία: Η βασική κατεύθυνση ήταν μέσα από τις βιωματικές ασκήσεις 
που ευνοούν την ανάπτυξη ομαδικότητας και συνεργασίας να γνωριστούν και 
να αναπτύξουν ένα πλαίσιο συνεργασίας στη διεπιστημονική τους ομάδας. 
Περιλάμβανε επίσης θεωρητικές παρουσιάσεις ευαισθητοποίησης για θέματα 
εξαρτήσεων και δικτύωσης των υπηρεσιών.  
Περιεχόμενο: Παροχή υπηρεσιών πρόληψης σε νέες πληθυσμιακές 
διεπιστημονικές ομάδες, συνθετικό μοντέλο παρέμβασης.  
Αξιολόγηση: Έγινε από τον Τομέα Έρευνας του ΚΕΘΕΑ, με ημι-δομημένα 
ερωτηματολόγια, καθώς και την ανατροφοδότηση που έδιναν οι ομάδες στο 
τέλος τους εκπαιδευτικού προγράμματος. Η αξιολόγηση ήταν θετική στο 
σύνολο των ομάδων που συμμετείχαν.  
Συμπεράσματα: Η θετική αξιολόγηση του προγράμματος και η συνέχισή του, 
καθώς και προβληματισμοί και έκφραση αναγκών για μακροχρόνια 
εκπαίδευση. Προτάσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται.  
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Παροχή υπηρεσιών 
πρόληψης σε νέες πληθυσμιακές διεπιστημονικές ομάδες, συνθετικό μοντέλο 
παρέμβασης. 
 
«Αυτοτελείς παρεμβάσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης σε στελέχη 
της Ελληνικής Αστυνομίας - Ένα πιλοτικό πρόγραμμα» 
 
Ι. Νέζης, Ε. Καρυστιναίος, Ι. Βυθούλκας, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων 
και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΠΑΛΛΑΣ ΑΘΗΝΑ» και «ΑΘΗΝΑ 
ΠΟΛΥΒΟΥΛΟΣ» του «ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ», Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων 
και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δ. Ζωγράφου, Κέντρο Πρόληψης 
των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ζακύνθου 
«Η ΣΤΟΡΓΗ», Ελλάδα 
 
Στόχοι: Βασικός στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος παρεμβάσεων η 
ενδυνάμωση της συνεργασίας και η καλλιέργεια εμπιστοσύνης μεταξύ των 
Κέντρων Πρόληψης και των Τοπικών Αστυνομικών Τμημάτων, για την 
καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση περιστατικών και ζητημάτων πρόληψης των 
εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας σε εφήβους και στις 
οικογένειες τους. 
Επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι ο εντοπισμός κοινών πεδίων 
συνεργασίας, γνωριμία των Αστυνομικών Υπηρεσιών με την φιλοσοφία και τις 
δράσεις των Κέντρων Πρόληψης, δικτύωση των Αστυνομικών Τμημάτων με 
τα Κέντρα Πρόληψης. 
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Μεθοδολογία: Χρησιμοποιήθηκε η ομαδοσυνεργατική, βιωματική προσέγγιση, 
καθώς και παιχνίδι ρόλων, βάσει συγκεκριμένων μικρών ιστοριών - σεναρίων, 
προσαρμοσμένων στα χαρακτηριστικά και το αίτημα της εκάστοτε ομάδας. 
Περιεχόμενο: Η συγκεκριμένη παρέμβαση είναι πιλοτική και είναι αποτέλεσμα 
συνεργασίας μεταξύ τριών Κέντρων Πρόληψης ανά την επικράτεια και την 
παράλληλη εφαρμογή του προγράμματος στα κατά τόπους Αστυνομικά 
Τμήματα. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση περιλαμβάνεται 
συνάντηση ενημέρωσης με τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος για τους 
σκοπούς και στόχους της παρέμβασης. Έπειτα ακολουθεί συνάντηση με τα 
στελέχη των τμημάτων Ασφαλείας με σκοπό την γνωριμία και την διερεύνηση 
αναγκών.  
Η δεύτερη φάση αφορά στην εφαρμογή του προγράμματος, η οποία 
υλοποιήθηκε στους χώρους των Κέντρων Πρόληψης μετά το πέρας του 
ωραρίου εργασίας των Αστυνομικών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε 
δίωρες παρεμβάσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης των στελεχών των 
Τμημάτων Ασφαλείας. Η θεματολογία των παρεμβάσεων αφορά την 
ενημέρωση των αστυνομικών για τις εξαρτήσεις, το προφίλ του εξαρτημένου 
και πως η έναρξη τους συνδέεται κυρίως με την εφηβεία. Θέματα νεανικής 
παραβατικότητας όπως σχολικός και ηλεκτρονικός εκφοβισμός, χρήση 
ουσιών και άλλη συναφή παραβατικότητα. Διαχείριση κρίσεων σε σχολικές 
μονάδες (βία, επιθετικότητα, χρήση ουσιών) και τρόπους διαχείρισης 
περιστατικών. Διαχείριση στερεοτύπων, καθώς και τρόπους συναισθηματικής 
διαχείρισης εφήβων και των γονέων τους. Εισαγωγή στις αρχές και την 
φιλοσοφία της πρόληψης. Ενημέρωση σχετικά με τις ουσίες. 
Αξιολόγηση: Οι αξιολογήσεις εφαρμογής αναφέρονται στη θετική ανταπόκριση 
των στελεχών της Αστυνομίας, στην εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης και 
συνεργασίας στην ομάδα, στην δήλωση πρόθεσης συνεργασίας και την 
συνέχιση του προγράμματος, στην ανάπτυξη και βελτίωση ατομικών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων και τέλος στην βελτίωση της μεταξύ τους 
επικοινωνίας. 
Συμπεράσματα: Η πρόληψη στοχεύει στην ενδυνάμωση των δεσμών της 
κοινότητας και στη σύναψη σχέσεων που εδράζονται στο σεβασμό, την 
αποδοχή, την εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια, την αλληλεγγύη, διευκολύνοντας 
έτσι την συνεργασία, την ενεργοποίηση και την από κοινού δράση μέσα από 
δίκτυα. Βασικός στόχος των προγραμμάτων στην προσέγγιση της κοινότητας 
είναι η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών, η συμμετοχή τους σε 
δραστηριότητες πρόληψης και η συνεργασία των φορέων της τοπικής 
κοινότητας. 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Η συνεργασία Κέντρων 
Πρόληψης και η δικτύωση τους με φορείς της τοπικής κοινότητας που 
επηρεάζουν σημαντικά το κοινωνικό γίγνεσθαι, όπως είναι τα Αστυνομικά 
τμήματα, συμβάλλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής των τοπικών 
κοινωνιών δημιουργώντας κλίμα συνεργατικότητας και αμοιβαίας αποδοχής. 
 
«Μικρές εξερευνήσεις: ένα πιλοτικό πρόγραμμα για το δημοτικό σχολείο 
του Νοσοκομείου Παίδων Π. & Α. Κυριακού» 
 
Α. Βαζαίου, Μ. Μαμιδάκη, Ν. Τζοβάρα, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων 
και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΥΒΟΥΛΟΣ» και 
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Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας Δ. Ζωγράφου, Ελλάδα 
 
Στόχοι: Το πρόγραμμα «μικρές εξερευνήσεις» επικεντρώνεται στην βιωματική 
«χαρτογράφηση» θεματικών «τόπων» σχετικών με την ψυχοσυναισθηματική 
ανάπτυξη των μαθητών του δημοτικού σχολείου του Νοσοκομείου Παίδων Π. 
& Α. Κυριακού. Στόχοι του προγράμματος είναι τα παιδιά να έχουν την 
ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους, να επικοινωνήσουν και να 
συνεργαστούν σε ένα ασφαλές και δομημένο χώρο συνάντησης, έτσι ώστε να 
μπορέσουν να συνδεθούν με την σχολική ζωή εντός του νοσοκομειακού 
πλαισίου και να αναπτύξουν δεξιότητες ζωής. 
Μεθοδολογία: Το πρόγραμμα αναπτύσσεται βάσει μίας κεντρικής ιδέας 
(χάρτης) και εξελίσσεται σε 10-12 εβδομαδιαίες αυτοτελείς συναντήσεις - 
εξερευνήσεις. Στο πλαίσιο του ευρύτερου επιστημολογικού παραδείγματος 
της έρευνας - δράσης και μέσω της βιωματικής προσέγγισης γίνεται 
αξιοποίηση διαφορετικών εκφραστικών μέσων, ώστε να μπορούν όλα τα 
παιδιά να συμμετέχουν ανεξαρτήτως ηλικίας και γνώσεων.  
Περιεχόμενο: Κεντρική ιδέα του προγράμματος είναι η σταδιακή εξερεύνηση 
μια κοινής πορείας σ’ ένα φανταστικό κόσμο, όπου τα παιδιά καλούνται σε 
κάθε συνάντηση να επεξεργαστούν μία περιοχή του εαυτού τους και μέσα 
από δημιουργικές βιωματικές διεργασίες να αναδείξουν και να καλλιεργήσουν 
ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες. Το πρόγραμμα εντάσσεται στον θεματικό 
άξονα «Αποτυπώματα της πρόληψης στη σχολική και στην ευρύτερη 
κοινότητα» και επικεντρώνεται σε ιδιαίτερο πληθυσμό. 
Αξιολόγηση: Στο τέλος κάθε συνάντησης, αποτυπώνονται τα σχόλια των 
παιδιών για την διαδικασία, ενώ η εκπαιδευτικός και οι συνοδοί των παιδιών 
(γονείς, εθελοντές, νοσηλευτικό προσωπικό) καταγράφουν τις παρατηρήσεις 
τους σε σχετικό δελτίο. Καθώς το πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη, η συνολική του 
αξιολόγηση θα παρουσιαστεί κατά την προφορική ανακοίνωση της δράσης.  
Συμπεράσματα: Το σχολείο στο Νοσοκομείο Παίδων είναι ένας ιδιαίτερος 
χώρος εκπαίδευσης όπου συναντιούνται παιδιά, γονείς, ιατρικό - νοσηλευτικό 
προσωπικό, εθελοντές και εκπαιδευτικοί σε ειδικές και ενίοτε εξαιρετικά 
ψυχοπιεστικές συνθήκες. Η πρόληψη μπορεί να συμβάλλει ενισχυτικά και 
συνδετικά ως φορέας υποστήριξης και ενδυνάμωσης της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας εντός του νοσοκομειακού πλαισίου. 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Τα Κέντρα Πρόληψης 
καλούνται πλέον ν’ ανταποκριθούν σε πολυσύνθετες ανάγκες στην κοινότητα, 
καθιστώντας απαραίτητη τη συνέργεια και δικτύωση ανάμεσα σε στελέχη 
πρόληψης γειτονικών περιοχών, προκειμένου να αναπτυχθούν καινοτόμες 
δράσεις που απαντούν στις νέες ρευστές και επισφαλείς κοινωνικές συνθήκες 
του σήμερα. 
 
«Πρόγραμμα πρωτογενούς πρόληψης των εξαρτήσεων σε φοιτητές/-
τριες που διανύουν την περίοδο της αναδυόμενης ενηλικίωσης» 
 
Δ. Λοΐζου, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΝΗ», Αθήνα, Ελλάδα 
 
Στόχοι: Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε η επίδραση μιας παρέμβασης 
πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών σε Έλληνες φοιτητές (18- 28 
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ετών) που διανύουν την περίοδο της αναδυόμενης ενηλικίωσης. Βασικός της 
στόχος ήταν να εξετάσει εάν η παρούσα παρέμβαση μπορεί να βελτιώσει τις 
απόψεις και να αυξήσει τις γνώσεις των φοιτητών για τις εξαρτησιογόνες 
ουσίες καθώς και να ενισχύσει τις ομαδικές τους δεξιότητες. Στόχευε ακόμη να 
εξετάσει το κλίμα της ομάδας ως παράγοντα αποτελεσματικότητας της 
παρέμβασης και την αξιολόγηση της διαδικασίας της παρέμβασης. 
Παράλληλα αξιολογήθηκε ο ρόλος του συντονιστή ως παράγοντας 
αποτελεσματικότητας της παρέμβασης καθώς επίσης και ο ρόλος των 
παρατηρητών ως αξιολογητές της. 
Μεθοδολογία: Η παρέμβαση, διάρκειας 30 ωρών και μιας τρίωρης 
επαναληπτικής συνάντησης, περιελάμβανε θέματα όπως: η αναδυόμενη 
ενηλικίωση, η εξάρτηση, αίτια και συνέπειες της χρήσης εξαρτησιογόνων 
ουσιών, η φιλοσοφία της πρόληψης καθώς και εξάσκηση στις κοινωνικές και 
προσωπικές δεξιότητες που σχετίζονται με τη χρήση. Για τους σκοπούς της 
αξιολόγησης της παρέμβασης χορηγήθηκε ένα ερωτηματολόγιο διερεύνησης 
απόψεων, γνώσεων σχετικά με τις εξαρτησιογόνες ουσίες και αξιολόγησης 
των ομαδικών δεξιοτήτων των φοιτητών πριν και μετά την παρέμβαση, καθώς 
επίσης και ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του κλίματος της ομάδας και της 
διαδικασίας της παρέμβασης μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης. Επίσης, 
χρησιμοποιήθηκαν τα σχόλια δυο, κατάλληλα εκπαιδευμένων, ανεξάρτητων 
παρατηρητών οι οποίοι, ήταν παρόντες στις ομαδικές συναντήσεις. Το δείγμα 
της έρευνας αποτέλεσαν 75 φοιτητές, εκ των οποίων οι 38 συμμετείχαν στην 
παρέμβαση ενώ οι άλλοι 37 αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. 
Περιεχόμενο: Το βασικό περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης αφορά μια 
παρέμβαση πρόληψης των εξαρτήσεων η οποία απευθύνεται στον φοιτητικό 
πληθυσμό και συνδέεται με τον θεματικό άξονα 2 καθώς αφορά την ευρύτερη 
εκπαιδευτική κοινότητα και προτείνει ένα πρωτότυπο μοντέλο αξιολόγησης 
προκειμένου να ενισχύσει τις παρεμβάσεις που βασίζονται σε ερευνητικά 
δεδομένα. Παρά το πλήθος των παρεμβάσεων πρόληψης που υλοποιούνται, 
λίγες είναι αυτές που απευθύνονται στον φοιτητικό πληθυσμό και ακόμη 
λιγότερες αυτές που αξιολογούνται. Η παρούσα έρευνα, η οποία αποτελεί 
αντικείμενο διδακτορικής διατριβής, επιχειρεί να προτείνει ένα 
πολυμεθοδολογικό μοντέλο αξιολόγησης για αντίστοιχες παρεμβάσεις. 
Αξιολόγηση: Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της παρέμβασης έδειξαν ότι 
οι απόψεις και οι γνώσεις των συμμετεχόντων φοιτητών αναφορικά με τις 
εξαρτησιογόνες ουσίες βελτιώθηκαν μετά τη συμμετοχή τους στην 
παρέμβαση, ενώ ενισχύθηκαν οι ομαδικές τους δεξιότητες. Επιπλέον, το κλίμα 
της ομάδας και ο συντονιστής φάνηκε να επιδρούν θετικά στην 
αποτελεσματικότητα της παρέμβασης. Η συνολική αξιολόγηση της 
παρέμβασης ήταν πολύ θετική ενώ βρέθηκε ακόμη ότι η παρουσία των 
ανεξάρτητων παρατηρητών ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη για τη συλλογή στοιχείων 
που επιτρέπουν την καλύτερη ανάλυση της ομαδικής διαδικασίας.  
Αναφορικά με τα αδύναμα σημεία της έρευνας, έναν βασικό περιορισμό 
αποτελεί η προσπάθεια γενίκευσης των αποτελεσμάτων καθώς η παρούσα 
παρέμβαση εφαρμόστηκε σε φοιτητές οι οποίοι συμμετείχαν εθελοντικά. 
Επιπλέον, το γεγονός οτι η παρέμβαση ήταν μέρος διδακτορικής διατριβής, ο 
συντονιστής είχε παράλληλα το ρόλο του ερευνητή και του αξιολογητή κάτι το 
οποίο επιφέρει αρκετούς περιορισμούς. Τέλος, παρά τη μακρά διάρκεια της 
παρέμβασης, και την επαναληπτική συνάντηση έξι μήνες μετά, υπάρχει 
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ανάγκη για συνεχόμενη εμπλοκή των μελών στο τομέα της πρόληψης, μέσω 
ενός ακόμη πιο μακροχρόνιου προγράμματος. 
Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της έρευνας συζητούνται ως προς τη 
χρησιμότητά τους για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση προληπτικών 
παρεμβάσεων που απευθύνονται σε νεαρούς ενήλικες. Ιδιαίτερη έμφαση 
δίνεται στον τρόπο με τον οποίο αξιολογείται η αποτελεσματικότητα 
παρόμοιων διαδικασιών ενισχύοντας την ανάγκη για παρεμβάσεις βασισμένες 
σε ερευνητικά δεδομένα. 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Μια βασική συνεισφορά της 
παρούσας έρευνας, αφορά την πρόταση για μια αποτελεσματική παρέμβαση 
πρόληψης των εξαρτησιογόνων ουσιών στο φοιτητικό πληθυσμό. Επιπλέον 
συνεισφορά της έρευνας στην αξιολόγηση παρεμβάσεων πρόληψης αποτελεί 
η πολυμεθοδολογική προσέγγιση που περιλαμβάνει ερωτηματολόγια 
αξιολόγησης του περιεχομένου, της διαδικασίας, εξωτερικούς παρατηρητές, 
αξιολόγηση από τον ίδιο το συντονιστή και ερευνητή στα πλαίσια της έρευνας 
δράσης και γενικά έναν συνδυασμό ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. 
 
«Συνεργασία με την Επάνοδο, Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακισμένων» 
 
Σ. Χιώτη, Α. Αθανασόπουλος, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας "ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΜΑΧΟΣ", Αθήνα, 
Ελλάδα 
 
Στόχοι: Η συνεργασία της Επανόδου με το Κέντρο Πρόληψης στόχευε στην 
ενίσχυση της ενταξιακής διαδικασίας και ενσωμάτωσης του ατόμου σε 
κοινωνικό και ψυχολογικό επίπεδο, στο κοινωνικό περιβάλλον. Παράλληλα, 
στόχευε στη δημιουργία παρεμβάσεων για την αποτροπή της επανα-
παραβατικότητας, μέσω της στήριξης για επιτυχή κοινωνική ένταξη, 
προκειμένου το άτομο να μάθει να ζει χωρίς έκνομες ενέργειες και να 
αποφευχθεί η υποτροπή.  
Μεθοδολογία: Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε σε μια ομάδα 7 
αποφυλακισμένων νέων (18-28 ετών), οι οποίοι προέρχονταν από 4 χώρες. Η 
μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν αυτή της συζήτησης και του 
μοιράσματος εμπειριών στην ομάδα. Η διάρκεια των συναντήσεων ήταν 2ωρη 
και υλοποιήθηκαν 3 συναντήσεις σε εβδομαδιαία βάση.  
Περιεχόμενο: Το Κέντρο Πρόληψης έχει ως πρωταρχικό μέλημα την ψυχική 
ενδυνάμωση του ατόμου, τη μείωση της χρήσης νόμιμων και παράνομων 
ουσιών και την ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων του 
ατόμου. 
Η μετά-σωφρονιστική μέριμνα παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή τόσο των ίδιων 
των παραβατών, όσο και της κοινωνίας καθώς βοηθάει στην ομαλή 
ενσωμάτωση-επανένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Πρωταρχικός σκοπός 
των προσπαθειών κοινωνικής επανένταξης είναι η παροχή στους 
ωφελούμενους, στήριξης, αρωγής και επίβλεψης, στοιχεία που θα τους 
δώσουν το έναυσμα να ζήσουν μια ζωή απαλλαγμένη από το έγκλημα και την 
παραβατικότητα.  
Η συνεργασία της Επανόδου με το Κέντρο Πρόληψης στόχευε στην ενίσχυση 
της ενταξιακής διαδικασίας και ενσωμάτωσης του ατόμου σε κοινωνικό και 
ψυχολογικό επίπεδο, στο κοινωνικό περιβάλλον. Παράλληλα, στόχευε στη 
δημιουργία παρεμβάσεων για την αποτροπή της επανα-παραβατικότητας, 
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μέσω της στήριξης για επιτυχή κοινωνική ένταξη, προκειμένου το άτομο να 
μάθει να ζει χωρίς έκνομες ενέργειες και να αποφευχθεί η υποτροπή.  
Αξιολόγηση: Η ελλιπής γνώση της ελληνικής γλώσσας στάθηκε μοναδικό 
εμπόδιο στη συγκεκριμένη παρέμβαση καθώς υπήρξε θετική αξιολόγηση από 
τους συμμετέχοντες, σταθερή παρουσία τους, ενεργητική συμμετοχή, 
μοίρασμα έντονων συναισθημάτων, διάθεση για συνεργασία και προσπάθεια 
να κατανοήσουν και να εκφραστούν. 
Συμπεράσματα: Τα προγράμματα και οι παρεμβάσεις αυτές είναι ιδιαίτερα 
σημαντικά τόσο για την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας του ατόμου 
μετά την αποφυλάκιση, όσο και για την αποφυγή της επανα-παραβατικότητας, 
καθώς παρέχονται ευκαιρίες και προοπτικές για μια ζωή χωρίς παρανομίες. 
Μέσα από τη συνεργασία αυτή, τα άτομα παρακινήθηκαν να οργανώνονται, 
να διευρύνουν το κοινωνικό τους δίκτυο αλλά και να ενισχύουν την 
αυτοεκτίμησή τους.  
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Οι αποφυλακισμένοι 
αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου καθώς πολύ συχνά εμπλέκονται σε 
παραβατικές συμπεριφορές και σε χρήση ουσιών. Η παρέμβαση στην ομάδα 
αυτή συμβάλει στην ενίσχυση του ατόμου και την κοινωνικοποίησή του και 
προωθεί την ιδέα της Πρόληψης στην ευρύτερη κοινότητα. 
 
«Συν-κατασκευάζοντας πεδία ασφάλειας και συμπερίληψης, σαν 
πρακτικές πρόληψης. Η σημασία του καταξιωτικού βλέμματος στους 
"αόρατους πληθυσμούς"» 
 
Η. Γκότσης, Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
ΟΚΑΝΑ, Αθήνα, Ελλάδα 
 
Στόχοι: Στην ανακοίνωση θα υπάρξει μια εστίαση στην σημασία που έχουν οι 
οργανωμένες υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε «ειδικούς πληθυσμούς», όπως 
οι χώροι Παιδικής Προστασίας, τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα στην σχολική κοινότητα 
(μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί), οι ανήλικοι πρόσφυγες, οι εναλλακτικές 
μορφές οικογένειας (ανάδοχες, θετές, ομόφυλες κ.ά.) 
Μεθοδολογία: Στην παρουσίαση αξιοποιούνται τα αφηγηματικά μοντέλα που 
διερευνούν τον ρόλο των κυρίαρχων αφηγήσεων στις πρακτικές των 
επαγγελματιών που ασχολούνται με την πρόληψη και την προαγωγή της 
υγείας. Αξιοποιείται επίσης η έννοια της Σχεσιακής Υπευθυνότητας, η οποία 
κατέχει μια κεντρική θέση στο Συστημικό Συνθετικό Μοντέλο Καταξιωτικής 
Διερεύνησης  
Περιεχόμενο: Στη προφορική ανακοίνωση θα υπάρξει εστίαση στην αλλαγή 
πλαισίου, όπως αυτό συνδέεται και αναδύεται μέσα στην κρίση των 
τελευταίων 10 ετών. Θα υπάρξει επίσης εστίαση στο πως οι διαφορετικές 
οικοθεωρίες συνδέονται τόσο με τις πρακτικές της πρόληψης όσο και με τα 
χαρακτηριστικά και τις προκλήσεις που απευθύνουν οι πληθυσμοί στόχοι.  
Αξιολόγηση: Με βάση τα βασικά θεωρητικά σημεία της εισήγησης έχουν 
οργανωθεί παρεμβάσεις σε χώρους προσφύγων, Παιδικής προστασίας, 
Επιμελητών Ανηλίκων, Ανάδοχων και θετών οικογενειών και έχουν 
αναπτυχθεί συνεργασίες με την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα για τον σχεδιασμό ειδικών 
προγραμμάτων. 
Συμπεράσματα: Η άνοδος της κοινωνικής βίας, της πατριαρχίας, του 
φασισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού θέτει ολοένα και πιο επιτακτικά την 
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σύνδεση με ένα κριτικό αμφισβητικό λόγο που μας προσκαλεί σε μετακινήσεις 
σε σχέση με την γλώσσα, το βλέμμα και τις πρακτικές μας.  
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Εκτιμάται πως η εργασία και 
οι θεωρητικές βάσεις από την οποία αυτή εμπνέεται (Συστημικό Συνθετικό 
Μοντέλο Καταξιωτικής Διερεύνησης-Αφηγηματικές ιδέες, Πολυφωνικές και 
Διαλογικές Πρακτικές, Συνεργατικές αντιλήψεις), αποτελούν μια βάση πάνω 
στην οποία μπορεί να οργανωθεί ένας διάλογος για την αξία της σύνδεσης 
των στοχευμένων εστιασμένων παρεμβάσεων πρόληψης, με την καθολική 
πρόληψη. 
 
«Πολιτισμός και ανθρώπινη φύσις» 
 
Δ. Γερούκαλης, Ν. Φάρκωνας, Ε. Σεργεντάνη, Μ. Λάμπρου, Κέντρο 
Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κω 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ», Δωδεκάνησα, Ελλάδα 
 
Στόχοι: Η Αστική Εταιρεία «Ιπποκράτης» Κέντρο Πρόληψης Των Εξαρτήσεων 
Και Προαγωγής Της Ψυχοκοινωνικής Υγείας έχει επεξεργαστεί και υλοποιεί 
νέα προγράμματα πρόληψης και κοινωνικής παρεμβάσεως, εδραζόμενα επί 
των εννοιών «πολιτισμός» και «ανθρώπινη φύσις». 
Η ανθρώπινη φύσις είναι ένας μικρόκοσμος εμπεριέχων τον μακρόκοσμον. 
Βασικές συνιστώσες των θέσεων μας είναι το «ευ ζην» και το «κοινωνείν». Οι 
θέσεις μας σκοπόν έχουν μίαν νέαν συμμαχίαν, πολιτισμού, γνώσεως, τόπου, 
δικτύων και αισθητικής. 
Μεθοδολογία: Εργασίες μαθητών εκπαιδευτικών και γονέων, βιωματικού 
τύπου, κατά την αναπαράσταση τελετουργιών της οικογένειας, 
ιχνογραφήσεως από μαθητές εικόνων οικογενειακής ζωής και οικογενειακής 
τράπεζας, περίπατοι και περιηγήσεις επί ειδικώς σχεδιασμένων διαδρομών, 
παρασκευές υπό των μαθητών προϊόντων με έντονο συμβολικό χαρακτήρα 
(π.χ. άρτος, πρόσφορο, βάρβαρα) και εργασία επί του νοήματος. 
Περιεχόμενο: Φιλοσοφία μας είναι το πολιτιστικό διακύβευμα, διότι πολιτισμός 
σημαίνει να έχεις την ικανότητα και να γνωρίζεις την ανάγκη να επιτελείς τις 
σημαντικές σου ροπές κατά τρόπον συμβολικόν, δηλαδή συμφώνως προς 
νοηματοδοτούμενους ορισμούς του εαυτού και της υπάρξεως ενγένει. Αυτή η 
συμβολική περιστοίχισις του σώματος , των αναγκών και των ορμών , είναι το 
σημαντικό αποτέλεσμα της μακροχρόνιας ιστορίας της πολιτισμικής επιλογής, 
η ικανότητα (δυνατότητα) του ανθρώπου να πολιτισμοποιήσει την ζωτικότητα 
του. Καθίσταται έτσι δυνατόν να οργανωθούν οι βιολογικές λειτουργίες εις 
πολιτισμικές μορφές, ούτως ώστε η έκφρασις των βιολογικών αναγκών να 
εξαρτάται από νοηματοδοτημένους τρόπους σκέψεως.. 
Η ανθρώπινη φύσις είναι η πλέον ακατέργαστη, αδιαφοροποίητη τρωτή ύλη, 
άνευ αναγνωρίσιμης μορφής, εκτός εάν σχηματοποιηθεί και μορφοποιηθεί 
από πολιτισμική παράδοση εάν δηλαδή εξελιχθεί εις ΠΡΟΣΩΠΟΝ. 
Βασικές θεματικές ενότητες είναι: 
1. Η ΕΣΤΙΑ ( οικογενειακή ζωή, τελετουργίες, οικογενειακή τράπεζα). 
2. Το Συμβολικόν κεφάλαιο (η απώλεια της αισθήσεως των συμβόλων 

εγκλωβίζει τον άνθρωπον εις αδιέξοδον εμμονήν του ιδίου σκότους και της 
ιδίας αγάπης). 

3. Πόλεων τόπου παιδεία (ο χώρος προορίζεται δια να ζουν και να κοινωνούν 
οι άνθρωποι. Δια να αντιμετωπίσουμε την ιδιοτέλειαν και την 



19 
 

χρησιμοθηρίαν, οφείλουμε να προσδώσουμε την αίσθησιν του «ιερού» εις 
τον «τόπον». Το ιερό ως μέτρο και κριτήριο μιας άλλης πραγματικότητας 
μας υπερβαίνει και δημιουργεί «ταυτότητα». Άλλωστε η «πόλις» εκφράζει 
το γεγονός των σχέσεων κοινωνίας, η οποία προκύπτει όταν ο σκοπός και 
ο στόχος της συλλογικότητας είναι μεταφυσικός και όχι χρηστικός, δηλαδή 
όταν περιέχεται ο τρόπος να μεταβάλλεται η συλλογικότητα εις πόλιν, όταν 
επιτυγχάνεται η σύγκλισις του θεωρείν και ζειν, του κοινωνείν και 
αληθεύειν. 
«πόλις κοινωνίαν των ελεύθερων εστίν». 

Αξιολόγηση: Από την έως σήμερα υλοποίησις των αναφερθέντων (5ο 
Δημοτικό σχολείο Κω, Γυμνάσιο Αντιμάχειας, Σύλλογοι γονέων και 
κηδεμόνων), διαπιστώσαμε την ένθερμη υποστήριξιν των εμπλεκομένων διότι 
αναγνώρισαν άλλη ποιοτικήν διάστασιν, φιλοσοφίας και εφαρμογής. Η δε 
συνεργασία με την Ι. Μητρόπολιν Κώου και Νισύρου, Διεθνές Ιπποκράτειο 
Ίδρυμα, Λύκειο Ελληνίδων Κω ήτο αρίστη.  
Συμπεράσματα: Η πιλοτική εφαρμογή θεωρείται επιτυχής και κατά την νέαν 
σχολικήν περίοδον θα συμπεριληφθούν και άλλες σχολικές μονάδες( μαθητές 
εκπαιδευτικοί, σύλλογοι γονέων ) 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Η θεώρησις της πρόληψις 
υπό το πρίσμα του πολιτισμού και των εικονογραφιών. 
 
«Η συμβολή των απόψεων του Κ. Καστοριάδη στην πρόληψη των 
εξαρτήσεων» 
 
Α. Οικονόμου, Μουσικό Σχολείο Αθήνας 
 
Στόχοι: Το παρόν κείμενο αποσκοπεί στη διερεύνηση της εφαρμογής των 
κοινωνικοπολιτικών απόψεων του Κορνήλιου Καστοριάδη στην πρόληψη των 
εξαρτήσεων. Η αυτονομία, συλλογική και ατομική, είναι ένα νέο αποτύπωμα 
για την πρόληψη των εξαρτήσεων. 
Μεθοδολογία: Βιβλιογραφική επισκόπηση.  
Περιεχόμενο: Το περιβάλλον διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την γέννηση 
και την πορεία της εξάρτησης. Η ταχύτατη μεταβολή των κοινωνικών 
συνθηκών προκαλεί ψυχοπιεστικές καταστάσεις, οι οποίες γίνονται ολοένα και 
εντονότερες με αποτέλεσμα την εξάρτηση. Έτσι αυτή μετατρέπεται σταδιακά 
σε φάρμακο για κάθε έλλειψη ή ψυχικό πόνο που δημιουργεί η αποχή από τις 
κοινωνικές διεργασίες. Όταν λέμε εξαρτήσεις δεν εννοούμε μόνο τα 
ναρκωτικά, το αλκοόλ και το κάπνισμα. Είναι μια σειρά από συμπεριφορές 
που φαίνονται αθώες και νόμιμες: τα τυχερά παιχνίδια, ο τζόγος, το ίντερνετ, η 
τηλεόραση, το κινητό τηλέφωνο, το σόπινγκ θέραπι (shopping therapy), το σεξ 
κ.λπ. Οι εξαρτήσεις όμως δεν είναι αρρώστια ή ευθύνη του εξαρτημένου αλλά 
κοινωνικό φαινόμενο. Και το κοινωνικό συνδέεται με το πολιτικό. 
Ο Καστοριάδης ισχυρίζεται πως η σχέση πολιτικού συστήματος και 
ανθρώπινου ψυχισμού είναι τόσο έντονα αλληλεπιδραστική, που επιτρέπει 
στο εκάστοτε πολιτικό σύστημα να διαμορφώνει και να διαπλάθει ένα δικό του 
ανθρωπολογικό τύπο. Το ίδιο όμως σύστημα καταστρέφει βαθμιαία όλους 
τους ανθρώπινους τύπους που είναι αναγκαίοι για την ύπαρξη και τη 
λειτουργία του. 
Αξιολόγηση: Όχι 
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Συμπεράσματα: Συνεπώς, η πρόληψη κατά των εξαρτήσεων είναι ζήτημα 
πολιτικής βούλησης και ευθύνης. Η κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή, η 
διαφάνεια, η μείωση των οικονομικών ανισοτήτων αποτελούν προϋποθέσεις 
για τη διασφάλιση της ψυχικής υγείας των πολιτών. Η αυτονομία, ατομική και 
συλλογική, της οποίας ένθερμος υποστηρικτής υπήρξε ο Καστοριάδης, 
αποτελεί το «κλειδί» πρόληψης για τις εξαρτήσεις.  
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Ενδυνάμωση της σημασίας 
του «πολιτικού» και «κοινωνικού» χαρακτήρα της πρόληψης, αλλά και μία 
απάντηση στη σταδιακή μονόπλευρη αιτιολόγηση της χρήσης. 
 
«Η δυναμική διεργασία ομάδας: Ένας αναστοχασμός από την 
πρόληψη» 
 
Γ. Λεχουρίτης, Η. Γκότσης, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΙΑΣ», Αθήνα, Ελλάδα 
 
Στόχοι: Η έννοια της ομάδας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη, με την προσωπική 
και κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Οι ανθρώπινες ομάδες δημιουργούνται για 
να εξυπηρετήσουν πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Θα προσπαθήσουμε 
να απαντήσουμε στα ακόλουθα ερωτήματα: 
Τι είναι ομάδα; Πώς ορίζεται η ομάδα; Τι σημαίνει για μας ομάδα;  Ποια είναι 
τα στάδια στη ζωή μιας ομάδας; Πώς ορίζεται η δυναμική της ομάδας; Πώς 
ορίζεται η διεργασία της ομάδας;  
Επίδραση ομάδας στο άτομο: Η αυτοεικόνα και η αυτοεκτίμηση επηρεάζονται 
από την ομάδα, η αυτορρύθμιση ενισχύεται, ενώ αυξάνεται η κοινωνική 
ένταξη και η ψυχική ευεξία από τη συμμετοχή σε μια ομάδα. 
Μεθοδολογία: Από την άποψη της μεθοδολογίας, στη διεργασία της ομάδας, 
προτείνεται η συστημική διαλεκτική μέθοδος για τη μελέτη των 
ψυχοκοινωνικών φαινομένων και την κριτική αυτοδιερεύνηση, με την οποία ο 
άνθρωπος κατανοεί την αλληλεξάρτησή του με το περιβάλλον, αφυπνίζεται 
και επιχειρεί να οικοδομήσει την προσωπική του ταυτότητα. 
Περιεχόμενο: Η ομάδα καλείται να συνεργαστεί για ένα κοινό σκοπό και έτσι 
κάθε μέλος έχει την ευκαιρία να αναλάβει διάφορους ρόλους καθώς και να 
βιώσει τις επιπτώσεις της επιτυχίας και της αποτυχίας, του ανταγωνισμού και 
της συνεργασίας. Τα μέλη έχουν την ευκαιρία να εστιάσουν στις προσωπικές 
τους σκέψεις και συναισθήματα και να ανακαλύψουν τις δικές τους δυνάμεις, 
τις οποίες μπορούν έπειτα να τις μοιραστούν με την ομάδα. 
Αξιολόγηση: Δεν αφορά συγκεκριμένη παρέμβαση, αλλά γενίκευση του 
τρόπου που δουλεύουμε εδώ και χρόνια με ομάδες γονέων και παιδαγωγών. 
Συμπεράσματα: Η ομαδική διεργασία μπορεί να προσφέρει πολλά.  
Η ωρίμανση και η αλλαγή μπορούν να είναι και διασκεδαστικές και ευχάριστες 
όσο επώδυνες και αν είναι, αλλά ταυτόχρονα είναι πραγματικές και έχουν 
σχέση με τα μέλη και τις ανάγκες τους.  
Τα μέλη της ομάδας ενθαρρύνονται να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να 
σέβονται τα άλλα μέλη της ομάδας και να αναπτύσσουν την αυτοεκτίμησή 
τους, καλλιεργούν τις δεξιότητες της συνεργασίας, της ενσυναίσθησης, της 
κατανόησης, της ευαισθησίας, της ενεργητικής ακρόασης, αναπτύσσεται 
μεγάλη ποικιλία ιδεών, μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον, αξιοποιούνται και 
διαμορφώνονται στάσεις και αξίες. 
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Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Ίσως περισσότερο από ποτέ 
έχει αξία να υιοθετήσουμε ένα συστημικό, κριτικό αναπτυξιακό μοντέλο 
διεργασίας ομάδας. Ένα μοντέλο που να προωθεί την κριτική αυτογνωσία και 
την κριτική κοινωνιογνωσία οι οποίες συνδέονται διαλεκτικά μεταξύ τους. 
 
«Οι ενημερώσεις των μαθητών από το Κέντρο Πρόληψης «Πυξίδα» στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση σήμερα. Τι αλλάζει στους μαθητές, στην 
πρόληψη, στη νέα πραγματικότητα» 
 
Κ. Φυλακτού, Γ. Τερζοπούλου, Τ. Κουφοκώτσιος, Κέντρο Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Υγείας Θεσσαλονίκης «ΠΥΞΙΔΑ», Ελλάδα 
 
Στόχοι: Στόχος της ανακοίνωσης είναι να αποτυπωθούν οι εξελίξεις, οι 
αλλαγές και η νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στις παρεμβάσεις στις 
τάξεις μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να διατυπωθούν 
προβληματισμοί, δυσκολίες και μελλοντικές προοπτικές. 
Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί βασίζεται στη διατύπωση 
των πρακτικών που χρησιμοποιούνται στη διάρκεια των παρεμβάσεων με 
τους μαθητές, καθώς και την αποτύπωση απόψεων και συναισθημάτων των 
εφήβων σχετικά με τις θεματικές των παρεμβάσεων. 
Περιεχόμενο: Το Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της 
ψυχοκοινωνικής υγείας «Πυξίδα» έχει συμπληρώσει 21 χρόνια δράσεων στο 
σχολικό χώρο και στην τοπική κοινότητα. Η δραστηριοποίηση στο χώρο του 
σχολείου υπήρξε προτεραιότητα, από την αρχή λειτουργίας του κέντρου, 
δίνοντας έμφαση στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, αλλά και στην 
ενημέρωση και εκπαίδευση των μαθητών, παράλληλα με τις εκπαιδεύσεις 
γονέων. 
Η παρούσα ανακοίνωση θα εστιαστεί στις παρεμβάσεις που υλοποιούνται είτε 
στα πλαίσια που θέτει το υπουργείο παιδείας, όπως η θεματική εβδομάδα, 
είτε στα αιτήματα των σχολείων, ώστε να υπάρξει ενημέρωση των μαθητών 
σε ζητήματα που συνδέονται με τις εξαρτήσεις, τη χρήση του διαδικτύου, την 
επικοινωνία και τη δυναμική της τάξης, την αναγνώριση και έκφραση 
συναισθημάτων, τη διαχείριση συγκρούσεων, τις διαπροσωπικές σχέσεις. 
Το κυρίως περιεχόμενο της ανακοίνωσης επιδιώκει να παρουσιάσει τα 
αποτυπώματα της πρόληψης στη σχολική κοινότητα μέσα από τις 
ενημερώσεις των μαθητών, πώς οι έφηβοι αντιλαμβάνονται την 
πραγματικότητά τους και κατά πόσο μπορεί να παρέμβει η πρόληψη. Επίσης, 
θα αναφερθεί πώς οι ενημερώσεις συμβάλουν στη συνεργασία με τη σχολική 
κοινότητα, τη συσχέτιση με την ατομική και την οικογενειακή συμβουλευτική, 
αλλά και με τις προκλήσεις, τις αλλαγές και τις δυσκολίες που αναδύονται 
μέσα από την πολυετή πλέον παρουσία της πρόληψης στο χώρο του 
σχολείου 
Αξιολόγηση: Η συζήτηση των δράσεων επιδιώκει να αναδείξει τα θετικά και τα 
αρνητικά σημεία των παρεμβάσεων μέσα από την οπτική των εργαζομένων 
στην πρόληψη, των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών και των διευθυντών 
των σχολείων.  
Συμπεράσματα: Η πολυετής παρουσία των δράσεων πρόληψης στο σχολικό 
χώρο, μέσα από τις εκπαιδεύσεις και τις παρεμβάσεις μαθητών, διαμορφώνει 
το πλαίσιο συζήτησης και διατύπωσης συμπερασμάτων για το ρόλο και τη 
σημασία της πρόληψης στο σχολείο. Τόσο τα θετικά σημεία όσο και οι 
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δυσκολίες που αναδύονται, αλλά και οι αλλαγές της πραγματικότητας, 
οδηγούν στην ανάγκη να υιοθετηθούν οπτικές και συνεργασίες με στόχο την 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της πρόληψης. 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Η κριτική αποτίμηση των 
απόψεων και διατυπώσεων των μαθητών, εκπαιδευτικών και στελεχών 
πρόληψης μπορούν να συμβάλουν στην διαμόρφωση οπτικών και πρακτικών 
για την εξέλιξη της πρόληψης στο χώρο του σχολείου. 

 «Η δημοκρατική συμμετοχή και η συλλογική δράση στις παρεμβάσεις 
πρόληψης στη σχολική κοινότητα: Το παράδειγμα του Γενικού Λυκείου 
Σητείας» 
 
Ε. Αδαμοπούλου, Ε. Ζαρκανέλα Σ. Καλένης, Πρόγραμμα Προαγωγής 
Αυτοβοήθειας Χανίων, Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας, Γενικό 
Λύκειο Σητείας 
 
Στόχοι: Η παρούσα εισήγηση θα συζητήσει τη δημοκρατική συμμετοχή και τη 
συλλογική δράση στη σχολική κοινότητα ως παράγοντες πρόληψης των 
εξαρτήσεων και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, μέσα από το 
παράδειγμα των δράσεων, τις οποίες υλοποιεί το Πρόγραμμα Προαγωγής 
Αυτοβοήθειας Σητείας στο Γενικό Λύκειο Σητείας. 
Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία που αξιοποιείται στις εν λόγω δράσεις είναι 
αυτή της έρευνας δράσης και του συμμετοχικού σχεδιασμού. Ιδιαίτερη έμφαση 
δίνεται στο διάλογο και τις δημοκρατικές διαδικασίες. 
Περιεχόμενο: Στο πρώτο μέρος θα παρουσιαστεί το θεωρητικό υπόβαθρο στο 
οποίο στηρίζονται οι παρεμβάσεις πρόληψης του Προγράμματος Προαγωγής 
Αυτοβοήθειας Σητείας. Βασισμένες στις αρχές της Κριτικής Ψυχολογίας και 
της Κριτικής Παιδαγωγικής, δίνουν έμφαση στην ενεργοποίηση της σχολικής 
κοινότητας, την αξιοποίηση δημοκρατικών διαδικασιών, στην προαγωγή του 
διαλόγου, τη συνεργασία και τη συλλογική δράση. Στο δεύτερο μέρος θα 
περιγραφούν οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Γενικό 
Λύκειο Σητείας κατά τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη, οι οποίες αποτελούν 
ένα παράδειγμα εφαρμογής των παραπάνω θεωρητικών και μεθοδολογικών 
αρχών στην πράξη. Στο τρίτο μέρος, θα συζητηθεί από τον Διευθυντή του 
Γενικού Λυκείου Σητείας, μέσα από την εμπειρία του, η επίδραση των 
δράσεων πρόληψης στο σχολικό πλαίσιο και ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε 
αυτές. 
Αξιολόγηση: Επιπλέον, θα παρουσιαστεί η αξιολόγηση των δράσεων που 
πραγματοποιήθηκε από κοινού με τους συμμετέχοντες μαθητές και 
εκπαιδευτικούς. Κύρια σημεία της αφορούν την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ 
των μαθητών και με τους εκπαιδευτικούς τους, την ενδυνάμωση της σχολικής 
κοινότητας και τη βελτίωση του σχολικού κλίματος. 
Συμπεράσματα: Μέσα από το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι δυνατόν να 
δούμε πώς η προαγωγή της δημοκρατικής συμμετοχής και η αξιοποίηση της 
συλλογικής δράσης στη σχολική κοινότητα ενισχύουν τους στόχους της 
πρόληψης, καθώς συμβάλλουν στη βελτίωση των σχέσεων, δίνουν λόγο και 
δυνατότητα έκφρασης στους μαθητές, αξιοποιούν τις ικανότητες και τις κλίσεις 
τους μέσα από τη δράση και συμβάλλουν εν γένει στην ενδυνάμωση της 
σχολικής κοινότητας και των μελών της. 
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Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Η συγκεκριμένη εργασία 
έχοντας ως υπόβαθρο τις αρχές της Κοινοτικής και Κριτικής Ψυχολογίας και 
της Κριτικής Παιδαγωγικής δύναται να συμβάλλει τόσο μέσα από την 
πρόταση νέων μεθοδολογιών παρέμβασης όσο μέσα από τον εμπλουτισμό 
των στόχων της πρόληψης μέσα σε μία σχολική κοινότητα που διαρκώς 
αλλάζει. 
 
 «Πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης στις σχολικές μονάδες της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ροδόπης, με στόχο την πρόληψη 
και διαχείριση φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού» 
 
M. Γούλα, Γκ. Εσαγιάν, Σ. Βόλτσης, Μ. Κασσέρη, Σ. Σερικέ, Δ. Αλατζίδου, 
Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας, Π.Ε. Ροδόπης «ΟΡΦΕΑΣ», Κομοτηνή, Ελλάδα 
 
Στόχοι: Πρόγραμμα με στόχο την πρόληψη και διαχείριση της Σχολικής Βίας 
και του Εκφοβισμού στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Π.Ε. Ροδόπης και κατ’ επέκταση την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας 
των μαθητών και την πρόληψη των εξαρτήσεων. 
Μεθοδολογία: Συγκρότηση Διεπιστημονικής Ομάδας Παρέμβασης με σκοπό:  
α) τη διερεύνηση - αξιολόγηση των περιστατικών Σχολικής Βίας και 
Εκφοβισμού,  
β) το σχεδιασμό και τη διαχείριση τους, στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας,  
γ) την παραπομπή σε άλλες εξειδικευμένες δομές των εμπλεκομένων 
προσώπων, σε περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο και 
δ) την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης. 
Περιεχόμενο: Τα στάδια παρέμβασης είναι τα εξής:  
1) η καταγραφή του Περιστατικού, από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και η 
ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων σχετικά με τη διαδικασία που 
ακολουθείται, 
2) η διερεύνηση, όπου οι εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν συναντήσεις με τα 
εμπλεκόμενα μέρη του περιστατικού ΣΒΕ, με τη χρήση σχετικού 
ερωτηματολογίου,  
3) η εκτίμηση του περιστατικού, με τη συνάντηση της ΔΟ για την αξιολόγηση 
των ευρημάτων και τον συντονισμό των ενδεδειγμένων ενεργειών,  
4) η κατάθεση προτάσεων διαχείρισης του περιστατικού,  
5) η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης. 
Τα Κέντρα Πρόληψης, συνεργαζόμενα με την εκπαιδευτική κοινότητα συχνά 
κλήθηκαν να στηρίξουν σχολικές μονάδες στη διαχείριση περιστατικών βίας, 
επιθετικότητας και εκφοβισμού. Το γεγονός αυτό σύντομα οδήγησε στην 
ανάγκη δημιουργίας του εν λόγω προληπτικού προγράμματος. 
Το πρόγραμμα σύμφωνα με μαρτυρίες εκπαιδευτικών λειτούργησε ενισχυτικά. 
Αξιολόγηση: Οι μαθητές ενθαρρύνονται, όπως και οι γονείς, να απευθύνονται 
στο σχολείο τους και να ζητούν βοήθεια για ζητήματα βίας ή εκφοβισμού 
εναντίον τους. Οι γονείς αισθάνονται ότι το σχολείο αφουγκράζεται τις 
ανησυχίες τους για την ασφάλεια των παιδιών τους και αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες ρύθμισης των ενδοσχολικών σχέσεων και της επικοινωνίας 
μεταξύ των μαθητών.  
Είναι φανερό ότι πολλοί γονείς και μαθητές έχουν πειστεί, να προχωρήσουν 
στη διερεύνηση πιο προσωπικών τους και ενδοοικογενειακών θεμάτων. 
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Συμπεράσματα: Τα Κέντρα Πρόληψης δημιουργήθηκαν με στόχο την 
πρόληψη των εξαρτήσεων, σύντομα όμως διαπιστώθηκε, στο πεδίο δράσης, 
η ανάγκη παρέμβασης στον ευρύτερο τομέα της προαγωγής της 
ψυχοκοινωνικής υγείας, όπου εντάσσεται και η πρόληψη και διαχείριση 
φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού (ΣΒΕ). 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Το πρόγραμμα μπορεί να 
αποτελέσει τη βάση για ένα εγχειρίδιο πρόληψης και διαχείρισης σχολικής 
βίας και εκφοβισμού. 
 
«Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ΚΕΣΑΝ - Κέντρο 
Πρόληψης Ηρακλείου: μία ιστορία μακράς και γόνιμης 
«συναναστροφής» 
 
Α. Ζαχαράτου, Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Κρήτης, Ελλάδα  
 
Στόχοι: Η παρούσα ανακοίνωση εστιάζει στη δυναμική της επικοινωνίας-
σχέσης ανάμεσα σε δύο θεσμικούς φορείς δίνοντας την ευκαιρία σε 
εκατοντάδες εκπαιδευτικούς των δευτεροβάθμιων σχολείων του Ηρακλείου να 
εξοικειωθούν/αλληλεπιδράσουν με το ΚΕΣΑΝ Ηρακλείου, ασκούμενοι σε 
ποικίλες δράσεις-πρακτικές που δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την 
ενίσχυση των ατομικών/κοινωνικών δεξιοτήτων τους, αλλά και το πλαίσιο 
στήριξης για την εφαρμογή πρωτότυπων δραστηριοτήτων-προγραμμάτων 
προαγωγής της υγείας στη σχολική κοινότητα. 
Μεθοδολογία: Η σύνδεση του ΚΕΣΑΝ με την εκπαίδευση αξιοποίησε τη 
βιωματική και ενεργητική μάθηση προσαρμόζοντας την στις ανάγκες-
προσδοκίες των εκπαιδευτικών. Η σύνθεση ποικίλων τεχνικών που 
απελευθερώνουν τη μνήμη, την φαντασία, τις σκέψεις και τα συναισθήματα 
των συμμετεχόντων, στο πλαίσιο των εργαστηρίων, «εγκαινίασαν» μία 
παραγωγική διαδικασία κριτικού-δημιουργικού διαλόγου μέσα από την οποία 
οι εκπαιδευόμενοι συνειδητοποίησαν όχι μόνο τα θέματα προς επίλυση, αλλά 
τους όρους και τις παραμέτρους ώστε αυτά να μετατραπούν στη συνέχεια σε 
δράσεις για την ενδυνάμωση και χειραφέτηση των μαθητών τους. 
Περιεχόμενο: Οι συνεργαζόμενοι φορείς ανέπτυξαν εμπιστοσύνη, 
αμοιβαιότητα και συνεργασία σε όλα τα στάδια υλοποίησης των 
δραστηριοτήτων. Επίσης, επιδείχθηκε ο απαιτούμενος σεβασμός στα 
χαρακτηριστικά των ομάδων, καθορίστηκαν η μορφή, το περιεχόμενο και η 
θεματική των επιμέρους δράσεων, γεγονός που υποβοήθησε τους 
εκπαιδευτικούς να ανιχνεύσουν πτυχές της προσωπικότητάς τους και να 
εκφράσουν τους προβληματισμούς τους.  
Αξιολόγηση: Η Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων καταθέτει πίνακα 
απολογιστικών στοιχείων στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας 
με αναλυτική περιγραφή των δράσεων Αγωγής Υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών του ΚΕΣΑΝ Ηρακλείου, στο τέλος κάθε 
σχολικού έτους. Επίσης, οι συνεργαζόμενοι φορείς, με την ολοκλήρωση κάθε 
εργαστηρίου ή κύκλου εργαστηρίων, συζητούν για τη «στάση» των 
εκπαιδευτικών, τα πιθανά ζητήματα-δυσκολίες που αναφάνηκαν και την 
ανάγκη, αν προκύψει, εκπόνησης συνοδευτικού υλικού από το ΚΕΣΑΝ για 
ενδεχόμενη αξιοποίησή του σε παρεμβάσεις των εκπαιδευτικών στο σχολικό 
περιβάλλον.  
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Συμπεράσματα: Η καθιέρωση μίας νέας αντίληψης στον τρόπο συνεργασίας 
μεταξύ θεσμικών φορέων και η επιβεβαίωση στην πράξη εφαρμογής 
χρήσιμων εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση ζητημάτων της 
εφηβείας στα δευτεροβάθμια σχολεία του Ηρακλείου. 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Με βάση τα παραπάνω η 
συνέργεια των δύο φορέων έδειξε τις πολλαπλασιαστικές δυνατότητες που 
έχουν παρόμοια εγχειρήματα, όταν πραγματοποιούνται σε σταθερή και 
κλιμακούμενη βάση. 
 
«Παρουσίαση πιλοτικής παρέμβασης πρωτογενούς πρόληψης σε ομάδα 
θετών γονέων» 
 
Ι. Παπαδοπούλου, Α. Γκουντούνα, Η. Γκότσης, Κέντρο Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Λακωνίας 
«ΔΙΑΥΛΟΣ», Σπάρτη, Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού ΟΚΑΝΑ, Αθήνα, Ελλάδα 
 
Στόχοι: Βασικοί στόχοι της παρέμβασης ήταν η δημιουργία ενός πεδίου 
ασφάλειας για το μοίρασμα των ματαιωμένων ονείρων που προηγούνται της 
υιοθεσίας, η επεξεργασία θεμάτων που συνδέονται με τραυματικά γεγονότα 
στη ζωή των παιδιών πριν την υιοθεσία, η  εστίαση στη σημασία των 
επανορθωτικών εμπειριών καθώς και η επεξεργασία θεμάτων που συνδέονται 
με τη δημιουργία ταυτότητας του παιδιού. 
Μεθοδολογία: Η παρέμβαση βασίστηκε στο ΣΣΜΚΔ, αξιοποιώντας 
παράλληλα στοιχεία από την Aφηγηματική Προσέγγιση, την Πολυφωνικότητα, 
τον Κοινωνικό Κονστρουξιονισμό και το CMM. Αξιοποιήθηκαν εκπαιδευτικά 
εργαλεία, όπως αφηγηματικές πρακτικές, το μοντέλο 4D, εκφραστικά μέσα και 
animation. 
Περιεχόμενο: Προσπαθήσαμε να συν-κατασκευάσουμε την έννοια του 
γονεϊκού ρόλου και εστιάσαμε στη σημασία που έχουν οι τελετουργίες  στη  
δημιουργία ενός ασφαλούς οικογενειακού πλαισίου καθώς και στην 
εξασφάλιση επανορθωτικών εμπειριών για τα παιδιά που έχουν βιώσει το 
τραύμα της εγκατάλειψης. Διερευνήσαμε τις προσωπικές κατασκευές των 
γονέων για το πρόβλημα και τη λύση,   καλλιεργώντας την ικανότητά τους να 
αναπλαισιώνουν τα προβλήματα. Αξιοποιήσαμε τις καταξιωτικές πρακτικές για 
την οριοθέτηση των παιδιών, προσεγγίζοντας τα όρια ως πηγή ασφάλειας. 
Μεγάλη έμφαση δόθηκε στο πώς προσεγγίζουν οι γονείς την έννοια της 
υιοθεσίας και στο πώς να μιλήσουν στα παιδιά τους για αυτήν. Στα πλαίσια 
αυτά, αξιοποιήσαμε την ιδέα της πλευρικής σκίασης για να φωτιστούν οι 
διάφορες εναλλακτικές  οπτικές καθώς και διάφορα παιδικά παραμύθια για 
την υιοθεσία. Επιχειρήσαμε να εισάγουμε τους γονείς στη φιλοσοφία του Life 
Story Book,  ώστε να κατανοήσουν πώς διευκολύνει τις οικογενειακές 
συνομιλίες για την υιοθεσία καθώς και  τη δημιουργία ταυτότητας των θετών 
παιδιών. Ακόμα, μελετήσαμε την επικοινωνία στην οικογένεια, αξιοποιώντας 
τη θεωρία του CMM ενώ με την τεχνική των Future Letters αναδείξαμε τη 
σημασία της έννοιας της σχεσιακής υπευθυνότητας. Η παρέμβαση 
ολοκληρώθηκε με μια πρόσκληση για σύνδεση με τις ανάγκες, τις επιθυμίες, 
τα ατομικά και συλλογικά όνειρα, αξιοποιώντας τα καταξιωτικά εργαλεία 
«Γέφυρες» και  «Χάρτης ονείρων». Η παρέμβαση συνδέεται με το 2ο  
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θεματικό άξονα καθώς αποτελεί μία παρέμβαση πρόληψης σε μία 
πληθυσμιακή ομάδα υψηλού κινδύνου. 
Αξιολόγηση: Υπήρχε από μέρους των συντονιστών ευελιξία στη διαμόρφωση 
του προγράμματος της παρέμβασης, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
των συμμετεχόντων, οι οποίοι επέδειξαν δέσμευση και ενεργό συμμετοχή σε 
όλη τη διάρκεια της παρέμβασης.  
Συμπεράσματα: Η παρέμβαση κρίθηκε επιτυχημένη, γεγονός που 
αποδεικνύεται και από το αίτημα των συμμετεχόντων να υπάρχουν Follow-
ups. 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Η διεθνής έρευνα δείχνει ότι 
τα θετά και ανάδοχα παιδιά έχουν αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν 
κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας, καταδεικνύοντας την ανάγκη στήριξης των 
οικογενειών τους. Η συγκεκριμένη παρέμβαση είναι η πρώτη  που 
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε αποκλειστικά για θετούς γονείς, επιχειρώντας 
να καλύψει το κενό που υπήρχε στο χώρο αυτό. Επίσης, αποτέλεσε τη βάση 
για το σχεδιασμό παρεμβάσεων σε ανάδοχους γονείς αλλά και εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων για επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στο χώρο της 
αναδοχής και της υιοθεσίας. 
 
«Μια εμπειρία δικτύωσης στις Σχολές Γονέων του Δήμου Λαρισαίων στο 
πλαίσιο του προγράμματος "Λάρισα - Πόλη που Μαθαίνει"» 
 
Χ. Πιτσίλκας, Γ. Ζαβράκα, Β. Τσιάτα, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Λάρισας, Ελλάδα  
 
Στόχοι: Η δικτύωση διαφορετικών φορέων ψυχικής υγείας της περιοχής του 
Δήμου Λαρισαίων με στόχο τη συνεργασία, τον συν-συντονισμό και την 
μετάδοση των βασικών αρχών της πρόληψης στις Σχολές Γονέων του Δήμου 
Λαρισαίων.  
Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία του παραπάνω προγράμματος αφορούσε το 
χρονικό διάστημα Νοέμβριος 2017 - Μάιος 2019. Κατά τη διάρκεια του 1ου 
χρόνου πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με το Δήμο και τους άλλους φορείς 
της πόλης και μέσα από αυτές τις συναντήσεις προέκυψε η αναγκαιότητα της 
κοινής εκπαίδευσης και εποπτείας πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια 
πραγματοποίησης των Σχολών Γονέων. Έπειτα, προχωρήσαμε στο 
σχεδιασμό και την πρόσκληση προς τους γονείς. Οι Σχολές Γονέων 
αφορούσαν σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες: παιδικούς σταθμούς, Α/θμια 
και Β/θμια εκπαίδευση με κοινή θεματολογία και υλικό στην εφαρμογή τους. 
Στις ομάδες υπήρχε συν συντονισμός από δύο (2) κοινωνικούς επιστήμονες 
που εκπροσωπούσαν διαφορετικούς φορείς ψυχικής υγείας της περιοχής του 
Δήμου Λαρισαίων.  
Περιεχόμενο: Ο στόχος των Σχολών Γονέων διαμορφώθηκε σε δύο (2) 
άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορούσε την δικτύωση των φορέων ψυχικής 
υγείας της πόλης μέσα από τις βασικές αρχές της πρόληψης. Μέσα από την 
κοινή εκπαίδευση και εποπτεία οι κοινωνικοί επιστήμονες είχαν τη δυνατότητα 
να δημιουργήσουν και να μοιραστούν μια κοινή εμπειρία για να την 
μεταφέρουν στη συνέχεια στο ομαδικό πλαίσιο των Σχολών Γονέων. Ο 
δεύτερος άξονας αφορούσε τον συν συντονισμό από κοινωνικούς 
επιστήμονες διαφορετικών φορέων ψυχικής υγείας με απώτερο στόχο την 
ενημέρωση και εκπαίδευση των γονιών με παιδιά προσχολικής, σχολικής και 
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εφηβικής ηλικίας για θέματα που αφορούν στη διαπαιδαγώγηση τους 
σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, τις αρχές της 
συμβουλευτικής και της πρόληψης. Μέσα από την ομαδική διαδικασία των 
σχολών γονέων (εκπαίδευσης και εποπτείας), γονείς και κοινωνικοί 
επιστήμονες είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν και να επεξεργαστούν 
εμπειρίες, γνώσεις, σκέψεις και προβληματισμούς. Να εμπιστευτούν ο ένας 
τον άλλο και να πάρουν υποστήριξη για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που 
συναντούν καθημερινά.  
Αξιολόγηση: Μέσα από την εμπειρία δικτύωσης στις Σχολές Γονέων υπήρξαν 
πολλά οφέλη για τους εμπλεκόμενους αλλά και δυσκολίες. Τα οφέλη μπορούν 
να συνοψιστούν στην κοινή εκπαίδευση και εποπτεία επαγγελματιών ψυχικής 
υγείας, στην ανταλλαγή καλών πρακτικών, γνωριμία και εξοικείωση με άλλους 
φορείς, μεγάλος αριθμός ωφελούμενων στις ομάδες γονέων. Οι δυσκολίες 
αφορούσαν τις διαφορετικές προσεγγίσεις των φορέων και των κοινωνικών 
επιστημόνων, την διαφορετική εμπειρία (συμβουλευτική, θεραπευτική, 
διαγνωστική κ.ά.), τον κοινό χρόνο. 
Συμπεράσματα: Μέσα από την εμπειρία των Σχολών Γονέων αναδείχθηκε η 
σημαντικότητα της κοινής εκπαίδευσης και εποπτείας των κοινωνικών 
επιστημόνων με στόχο την καλύτερη λειτουργία των ομάδων και την 
ανταλλαγή καλών πρακτικών. Επίσης, για ακόμη μια φορά εντοπίστηκε η 
μεγάλη ανάγκη των γονέων να συμμετάσχουν σε ομαδικές διαδικασίες 
σχετικές με την οικογένεια, το σχολείο, την ευρύτερη κοινότητα και πως αυτά 
συνδέονται με την ψυχοκοινωνική υγεία των ίδιων και των παιδιών τους.  
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Η συμβολή της εργασίας στο 
πεδίο της πρόληψης αφορά την δικτύωση, την ευαισθητοποίηση και την 
εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας της πόλης της Λάρισας στο πεδίο 
της πρωτογενούς πρόληψης. 
 
«Μιλώντας με τους γονείς για τη ζωή που αξίζουμε» 
 
Χ. Καραμπέτσος, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας  Δ. Αγίας Παρασκευή - Χολαργού "ΑΡΓΩ", Ελλάδα 
 
Στόχοι: Διεύρυνση της κατανόησης του τι και γιατί συμβαίνει στην οικογένεια 
και απόκτηση δεξιοτήτων, ώστε μέσα από την αυτοβελτίωση να προσφέρουμε 
στα παιδιά μας και τους ανθρώπους γύρω μας 
Μεθοδολογία: Ανοιχτές συζητήσεις με γονείς στηριζόμενες στην κατανόηση 
της ζωής μας με βάση αρχές της καταξιωτικής διερεύνησης, της 
ψυχαναλυτικής θεραπείας και της διαρκούς πνευματικής παρακαταθήκης των 
αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων και ανθρωπιστικών αξιών. 
Περιεχόμενο: Η αγάπη των γονέων προς τα παιδιά είναι η καθαρότερη μορφή 
αγάπης, αγάπη αυτοσκοπός κατά τον Κάντ, που οφείλει να είναι μια έντεχνη 
αγάπη, «η τέχνη του να παράγεις κάτι με τις ικανότητες του άλλου», 
Μπέρτολντ Μπρεχτ. 
Είναι ένας ασφαλής χώρος γύρω από το παιδί, ένας χώρος ελευθερίας που 
θα το βοηθήσει να εξασκηθεί στην τέχνη της ζωής σαν να μαθαίνει ένα 
όργανο μουσικής. Το ζην είναι τέχνη, όπως η μουσική, και για την πρόληψη 
της κακοτεχνίας χρειάζεται μια βάση γνώσης, αισθητικής και εσωτερικού 
ρυθμού, που μόνο μια καλή παιδεία μπορεί να τη δημιουργήσει. 
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Η παιδεία της πρόληψης είναι ότι πιο ανατρεπτικό υπάρχει στη σημερινή 
καταναλωτική κοινωνία όπου εκλείπει το βάθος των πραγμάτων και 
αντικαθίσταται σε όλα τα επίπεδα, ως μόδα, από υποκατάστατα και 
καρικατούρες του αληθινού για άμεση κατανάλωση. Εφοδιάζει με αντισώματα 
αντίστασης στην μόλυνση της ζωής εν κοινωνία. 
Στο δρόμο της συνεχούς αυτοβελτίωσης είναι αναγκαία η άσκηση στις 
δεξιότητες αλλά παράλληλα και στην πίστη με ένα όραμα, μαζί με την ελπίδα. 
Εμείς με σταθερότητα, λίγο λίγο μέσα στις συναντήσεις μας, μπορούμε να 
θυμηθούμε τις ρίζες μας, να βρούμε τί προσδοκούν από εμάς, μπολιάζοντας 
και δίνοντας νέα μορφή στη συνάντηση του «γνώθι σ’ εαυτόν» με την 
απαιτούμενη «εαυτού ανάπλασιν». 
Αξιολόγηση: Η μεγάλη πλειοψηφία των συμμετεχόντων προτιμούσε την 
μορφή της διευρυμένης ανάλυσης των εννοιών που προκύπτουν από κάθε 
λέξη ή συναίσθημα, θετικό ή αρνητικό σχετικά με το δεσμό των ανθρώπων, 
χρησιμοποιώντας παρακαταθήκες από την φιλοσοφία και την ψυχανάλυση. 
Συμπεράσματα: Η δημιουργία εξαρτάται από την καλή συντήρηση των 
αποθεμάτων και εφοδίων. Με αυτό το τρόπο το μικρό και το ταπεινό 
επιδέχεται διαστολή. Μεγαλώνει η σημασία μιας δράσης όταν βάζει κανείς εκεί 
μέσα μια ιδέα που υπερβαίνει και τον ίδιο και τη δράση , αλλά που χρειάζεται 
και τους δυο για να είναι ζωντανή ώστε οι ιδέες να κατέβουν στη γη. 
Ο κόσμος μας μπορεί να βελτιωθεί μόνο από ανθρώπους με ευέλικτο νου και 
συναίσθημα ευγνωμοσύνης, που απολαμβάνουν να κατανοούν τις θέσεις και 
την διαφορετικότητα των άλλων και είναι περήφανοι όταν γίνονται οι ίδιοι 
κατανοητοί, ενώ προάγουν την ενότητα.  
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Το να αγαπάμε είναι και να 
μπορούμε να κοιτάμε μαζί προς την ίδια κατεύθυνση μπολιάζοντας την 
δύναμη των ψυχικών μας αποθεμάτων στις δυσκολίες της ζωής και 
δημιουργώντας με την ματιά και το λόγο μας τον κόσμο γύρω μας, 
προλαμβάνοντας έτσι τα ποικίλα και τοξικά συμπτώματα της ψυχικής 
δυσφορίας. 
 
«"Ανοίγοντας μονοπάτια Συνάντησης, Σύνδεσης και Συνεξέλιξης": Η 
εμπειρία από τον συντονισμό μιας ομάδας γυναικών με τη μέθοδο της 
Καταξιωτικής Συστημικής Διερεύνησης» 
 
Φ. Μακρή, Ε. Αμπαζή, Χ. Γεννιάς, Δ. Τσουβαλά, Κέντρο Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Σάμου 
«ΦΑΡΟΣ», Ελλάδα 
 
Στόχοι: Στα πλαίσια αυτής της ανακοίνωσης θα παρουσιαστεί η εμπειρία από 
τον σχεδιασμό και τον συντονισμό μιας ομάδας γυναικών, με τίτλο 
"Ανοίγοντας μονοπάτια Συνάντησης, Σύνδεσης και Συν-εξέλιξης", η οποία 
λειτούργησε στο Καρλόβασι της Σάμου, από τον Μάρτιο του 2017 έως τον 
Ιούνιο του 2018 με τη συμμετοχή συνολικά 17 γυναικών, ηλικίας από 37 έως 
70 ετών.  
Μεθοδολογία: Η συγκεκριμένη παρέμβαση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με 
βασικό άξονα -ως προς τις αρχές, το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία- την 
Καταξιωτική Συστημική Διερεύνηση, όπως αυτά αντλήθηκαν στα πλαίσια της 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του ΚΕΕ ΟΚΑΝΑ στην συγκεκριμένη μέθοδο. 
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της ομάδας αξιοποιήθηκαν πολλά εργαλεία 
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βιωματικής μάθησης, όπως οραματισμός, η αξιοποίηση εκφραστικών μέσων, 
το θεατρικό παιχνίδι/δραματοποιήσεις, παιδαγωγικά παιχνίδια και πολλά 
άλλα).  
Περιεχόμενο: Η εισήγηση θ’ αναφερθεί α) στους στόχους της ομάδας καθ' όλη 
την πορεία της λειτουργίας της, β) στην κεντρική θεματική της και το 
περιεχόμενο των συναντήσεών της, γ) στις δράσεις που σχεδίασε και 
υλοποίησε η ομάδα στην ευρύτερη κοινότητα, δ) στις βασικές προκλήσεις για 
το Κέντρο και για τον συντονιστή στη διαχείριση μιας ομάδας με διπλή 
εστίαση (η προσωπική ενδυνάμωση αλλά και η σύνδεση με το ευρύτερο 
κοινωνικό σύνολο μέσω συγκεκριμένων δράσεων), ε) στους λόγους για τους 
οποίους θεωρούμε πως παρόμοιες δράσεις είναι ωφέλιμες για τις κοινότητες 
στις οποίες καλούμαστε να εργαστούμε. 
Αξιολόγηση: Η βασική πρόκληση αυτής της δράσης ήταν, όπως 
προαναφέρθηκε, η διαχείριση μιας ομάδας με διπλή εστίαση: πώς φροντίζει ο 
συντονιστής και η ίδια η ομάδα ώστε να συμπλέουν και να 
αλληλοσυμπληρώνονται οι ατομικοί και (ενδο)ομαδικοί στόχοι της ομάδας με 
τον επιπλέον στόχο της σύνδεσης της ομάδας με το ευρύτερο κοινωνικό 
σύνολο; Πώς «ξαναγυρίζουν» δηλαδή τα «δώρα και ο πλούτος» που 
αναδύονται σε μια τέτοια ομάδα, πίσω στο ευρύτερο σύνολο, από το οποίο 
και προέρχονται -από διαφορετικούς συχνά δρόμους-. Και πώς ισορροπεί ο 
σχεδιασμός αυτών των δράσεων «προς τα έξω» με την πολύ κεντρική ανάγκη 
να μη «χαθεί» το προσωπικό νόημα που αποδίδει το κάθε μέλος στην ομάδα. 
Στη συγκεκριμένη δράση, η επίτευξη αυτής της ισορροπίας αποτέλεσε 
κεντρικό μέλημα και αγωνία για το Κέντρο και την συντονίστρια αλλά ίσως και 
τον πιο σημαντικό παράγοντα επιτυχίας της. Αυτό το υποδεικνύουν οι 
αξιολογήσεις των μελών της αλλά και οι αξιόλογες δράσεις, τις οποίες 
υλοποίησε και στις οποίες θα γίνει ειδική αναφορά κατά την παρουσίαση.  
Συμπεράσματα: Η συγκεκριμένη δράση ξεκίνησε μ' ένα αρχικό συμβόλαιο 6 
συναντήσεων και στηριζόμενη στις συμπληρωματικές δυνάμεις αφενός μιας 
ομάδας, η οποία ανέπτυξε αρκετά νωρίς μια ισχυρή αίσθηση του «ανήκειν» 
και αφετέρου της «Καταξιωτικής Ματιάς», κατάφερε όχι μόνο να λειτουργήσει 
ωφέλιμα για τα μέλη της για ένα διάστημα συνολικά 16 μηνών αλλά να αφήσει 
και το αποτύπωμά της στην ευρύτερη κοινότητα, πολύ έξω από τα «τείχη» 
μιας κλειστής ομάδας. Αυτό επετεύχθη μέσω των δράσεων που ονειρεύτηκε, 
σχεδίασε και υλοποίησε η ομάδα αξιοποιώντας ατομικές και συλλογικές 
ικανότητες και αξίες που αναδύθηκαν κατά τη διάρκεια των συναντήσεών της. 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Στα πλαίσια των 
παρεμβάσεών μας στο πεδίο της Πρόληψης, δράσεις με διπλή εστίαση, οι 
οποίες δηλαδή συνδέουν την προσωπική ανάπτυξη, αλλαγή και ενδυνάμωση 
με την αξιοποίηση τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών ικανοτήτων 
και αποθεμάτων που θα αναδυθούν στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, 
θεωρούμε πως χρειάζεται να αναπτυχθούν περισσότερο. Η εμπειρία της 
λειτουργίας της συγκεκριμένης ομάδας υποδεικνύει πως, παρά τις προκλήσεις 
κατά την υλοποίησή τους, τα οφέλη μπορεί να είναι πολλαπλά και σε πολλά 
επίπεδα και ότι μπορούν να αποτελέσουν άλλον έναν μοχλό ενεργοποίησης 
θετικών δυνάμεων στις κοινότητες, στις οποίες καλούμαστε να συν-
εργαστούμε. 
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«Κάνουμε Πρόληψη "με την Ψυχή Μας": Από την Πρόληψη στην Ψυχική 
Ανθεκτικότητα και τη Σύνδεση με τον Εσώτερο Εαυτό ως Προστασία 
Ενάντια σε κάθε μορφής Εξάρτηση» 
 
Αι.  Μαρκουίζου Γκίκα, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, Δίκτυο 
Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης, Αθήνα, Ελλάδα 
 
Στόχοι: Στην εποχή μας, έχοντας να αντιμετωπίσουμε πολλαπλές προκλήσεις 
στον μικρόκοσμο-εσωτερικά- αλλά και στον μακρόκοσμό μας-το κοινωνικό 
γίγνεσθαι-, οι αξίες, η σύνδεση με τους άλλους και το νόημα της ζωής φαίνεται 
να ξεχωρίζουν ως βασικά στοιχεία του ψυχικού μας εξοπλισμού- 
διαπερνώντας όλες τις εκφάνσεις της ύπαρξής μας και προσφέροντάς μας 
ψυχική ανθεκτικότητα, ενάντια σε κάθε είδους εξαρτητική συμπεριφορά 
(Moore, 1996; Seligman; Recalcatti, 2015). Σε αυτή την κατεύθυνση, η 
λειτουργία της πρόληψης ως «δυναμική θετική διαδικασία που βοηθά τα 
άτομα και τα συστήματα να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις δυσκολίες της 
ζωής» (Center for Substance Abuse, 1996) παρουσίαζεται πιο σημαντική 
παρά ποτέ. Τελικά, η πρόληψη συνιστά αλλαγή; Και αν ναι, έχει θεραπευτικό 
υπόβαθρο; Τι ζητούν οι άνθρωποι; Τεχνικές κι εργαλεία; Ή κάτι διαφορετικό, 
με προστιθέμενη αξία; 
Και οι εργαζόμενοι στην πρόληψη τι ζητούν; Πώς ανταποκρίνονται στις νέες 
ανάγκες που υφέρπουν κάτω από την επιφάνεια κάθε παρέμβασης; Πώς 
διαχειρίζονται τις αξίες και το προσωπικό νόημα; Πώς βρίσκουν το επόμενο 
«βήμα», την εξέλιξη, το ζητούμενο; Τελικά, τι χρειαζόμαστε όλοι, σήμερα, 
περισσότερο από άλλοτε; Τι μας κρατάει μακριά από τις εξαρτήσεις;  
Αυτά και άλλα ερωτήματα που αφορούν στον πυρήνα της πρόληψης κατά 
των εξαρτήσεων έρχεται να διαπραγματευτεί η παρούσα ανάλυση, μέσα από 
ποικίλες βιβλιογραφικές αναφορές (π.χ. από τη συστημική σκέψη, τη 
νευροφυσιολογία, την ψυχανάλυση και τη θεωρία process), καθώς και από 
ανέκδοτες συζητήσεις με τους λειτουργούς και τους αποδέκτες της πρόληψης. 
Στόχος της παρουσίασης είναι η ανάπτυξη του «ευρυγώνιου φακού» (Κατάκη, 
2015),η δυνατότητα αναστοχασμού (Τοδούλου, Σακκάς), η συσχέτιση της 
πρόληψης ως αλλαγή με ψυχοθεραπευτικές συνιστώσες, αλλά και η σύνδεσή 
της με την υπαρξιακή διάσταση της ανθρώπινης εμπειρίας (May; Καραγιάννης 
2019; Χαραλαμπάκη, 2018) ως ολοκληρωμένη προσέγγιση προς μια ζωή 
χωρίς εξαρτήσεις. 
Μεθοδολογία: Θα χρησιμοποιηθούν στοιχεία από βιβλιογραφική ανασκόπηση 
καθώς και ανέκδοτες αναφορές των αποδεκτών των παρεμβάσεων πρόληψης 
Περιεχόμενο: Η συγκεκριμένη παρουσίαση τονίζει την αναγκαιότητα της 
ουσιαστικής ψυχικής εμπλοκής τόσο των λειτουργών όσο και των αποδεκτών 
της πρόληψης σε ανάλογες παρεμβάσεις, ως όχημα για μεγαλύτερη ψυχική 
ανθεκτικότητα, η οποία είναι και το ζητούμενο ως προστασία, ως «ασπίδα» 
κατά των εξαρτήσεων. Επίσης τονίζει τη σχέση και τη σύνδεση τόσο με το 
αντικείμενο εργασίας όσο και τη σημασία που έχει η διεργασία μαζί με το 
περιεχόμενο για οποιαδήποτε παρέμβαση πρόληψης. 
Αξιολόγηση: Ο κεντρικός άξονας της παρουσίασης- η σημασία της ψυχικής 
εμπλοκής και της αλλαγής στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην προστασία 
κατά των εξαρτήσεων έχει αξιολογηθεί ποιοτικά, μέσα από την παρατήρηση, 
την αλλαγή κλίματος στο σχολείο και τις ανέκδοτες παρατηρήσεις τους.  
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Συμπεράσματα: Έγινε σαφής η ανάπτυξη του «ευρυγώνιου φακού» (Κατάκη, 
2015), η δυνατότητα αναστοχασμού (Τοδούλου, Σακκάς), η συσχέτιση της 
πρόληψης ως αλλαγή με ψυχοθεραπευτικές συνιστώσες, αλλά και η σύνδεσή 
της με την υπαρξιακή διάσταση της ανθρώπινης εμπειρίας (May; Καραγιάννης 
2019; Χαραλαμπάκη, 2018) ως ολοκληρωμένη προσέγγιση προς μια ζωή 
χωρίς εξαρτήσεις . 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Η εργασία αποτελεί 
διεύρυνση του περιεχομένου της πρόληψης ως επιστημονικού πεδίου, γιατί 
ενώ υποστηρίζει τη χρήση και τη λειτουργία ποικίλων τεχνικών και εργαλείων 
(περιεχόμενο), συνάμα σηματοδοτεί την αναγκαιότητα έμφασης στη 
διεργασία, στο μη τεχνικό μέρος, αποσκοπώντας σε μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και αναδεικνύοντας την πεμπτουσία 
της. Επίσης η πρόληψη προσεγγίζεται σαν μοχλός αλλαγής και ως τέτοια, έχει 
ψυχοθεραπευτικές συνιστώσες και αναφέρεται στη βαθιά υπαρξιακή 
κατάσταση του Ανθρώπου, που είναι η κάλυψη του κενού και η εξεύρεση 
νοήματος. Με αυτό τον τρόπο η πρόληψη φεύγει από τα στενά τεχνικά όρια, 
αποτελεί ένα νέο επιστημονικό παράδειγμα και ισοδυναμεί με πρόταση ζωής 
μακριά από τις εξαρτήσεις και με έμφαση στην ψυχική υγεία. 
 
«Το Συστημικό Συνθετικό Μοντέλο Καταξιωτικής Διερεύνησης (ΣΣΜΚΔ) 
ως ένα παράδειγμα Συστημικών Καταξιωτικών Πρακτικών που 
ενδυναμώνουν τις ταυτότητες, που συνδέονται με τα αποθέματα, την 
αξία, τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τα όνειρα των ανθρώπων» 
 
Ά.  Κιαπόκα, Η. Γκότσης, Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού ΟΚΑΝΑ, Αθήνα, Ελλάδα 
 
Στόχοι: Βασικός μας στόχος είναι η διεύρυνση και ενδυνάμωση της 
συναισθηματικής, ηθικής και επαγγελματικής ταυτότητας των ανθρώπων που 
εργάζονται στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας και την πρόληψη. 
Καθώς η συγκρότηση της ταυτότητας, σύμφωνα με το ΣΣΜΚΔ, είναι μια 
δυναμική διεργασία, βασική θέση μας είναι ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τη 
δυνατότητα να κατασκευάζουν καταξιωτικές εκδοχές εαυτού, που διέπονται 
από αξιοπρέπεια. Μέσα σε συνθήκες κρίσης ή εγκλωβισμού στα προβλήματα, 
οι άνθρωποι μπορούν να συγκροτούν αφηγήσεις, όπου ο εαυτός συνδέεται με 
τις έννοιες της φροντίδας, της ευθύνης, της αλλαγής και της αξιοπρέπειας, με 
στόχο τον προσανατολισμό σε συνθήκες πιο ικανοποιητικές για αυτούς/ 
αυτές, βασισμένες στις αληθινές, δικές τους ανάγκες. Έτσι, δίνεται έμφαση 
στην ανάδειξη ρωγμών, μετατοπίσεων και αλλαγών σε προσωπικό και 
συλλογικό επίπεδο. Η εμπειρία μας υποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν γραμμικές 
συνδέσεις στις αφηγήσεις και τις ζωές των ανθρώπων. Οι άνθρωποι μπορούν 
να κατασκευάσουν νέες εκδοχές εαυτού και έχουν δικαίωμα να σχεδιάσουν 
και να ονειρευτούν μια έξοδο από όσα τους καθηλώνουν.  
Η δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης του τρόπου με τον οποίο 
κατασκευάζεται ατομικά και συλλογικά η ταυτότητα του/της καθένα/καθεμίας 
συντελεί, κατά τη γνώμη μας, στην ποιοτικότερη (/σε μία πιο ευρεία, ποιοτική 
και εν τω βάθει) προσέγγιση της έννοιας της ψυχικής υγείας. Σε αυτή την 
περίπτωση η έννοια της ψυχικής υγείας γίνεται έννοια κοινωνική και πολιτική, 
η οποία δεν στοχεύει (/περιορίζεται) στην αναπαραγωγή του δίπολου 
«κανονικός-μη κανονικός», «ψυχικά υγιής – ψυχικά άρρωστος», αλλά 
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δημιουργεί τον χώρο για να χωρέσει η ανθρώπινη εμπειρία και είναι 
αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την έννοια της αξιοπρέπειας. Η αξιοπρέπεια, 
σε αυτό το πλαίσιο, δημιουργεί το κοινωνικό αίτημα για σεβασμό φροντίδα, 
ασφάλεια και έλλειψη βίας.  
Μεθοδολογία: Το εργαστήριο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σύνολο από 
προτεινόμενες πρακτικές που έχουμε αναπτύξει ως ένα Μοντέλο Συστημικής 
Δράσης στην κοινότητα, το οποίο έχουμε ονομάσει Συστημικό Συνθετικό 
Μοντέλο Καταξιωτικής Διερεύνησης (ΣΣΜΚΔ). Αυτό το μοντέλο προτείνεται σε 
επαγγελματίες ψυχικής υγείας και κοινωνικούς επιστήμονες, μέσα από ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας, 12-15 ημερών, που έχει ως βασικό τίτλο: 
«Συν-δημιουργία και την συνκατασκευή δεσμών για την ενδυνάμωση 
κοινοτήτων σε κρίση». 
Το ΣΣΜΚΔ, δημιουργήθηκε μέσα από την επιθυμία μας να εμπεριέξουμε και 
να συνθέσουμε διαφορετικές Συστημικές προσεγγίσεις που εκτιμούμε ότι 
συνομιλούν μέσα στον ιστορικό αλλά και τον παρόντα χρόνο, προσφέροντας 
στοιχεία που μπορούν να συγκροτήσουν στέρεες γέφυρες μεταξύ 
διαφορετικών ιδεών και πρακτικών. 
Το Σ.Σ.Μ.Κ.Δ. βασίζεται θεωρητικά στη Συστημική Επιστημολογία και 
ειδικότερα:  
- Στον Κοινωνικό Κονστραξιονισµό και στην Καταξιωτική Συστημική 

Διερεύνηση. 
- Στις Πολυφωνικές ιδέες. 
- Στις Αφηγηματικές Προσεγγίσεις. 
- Στη Συνεργατική/Διαλογική Προσέγγιση.  
- Στην Συντονισμένη Διαχείριση του Νοήματος (CMM). 
Περιεχόμενο: Η ομάδα  του ΣΣΜΚΔ του Τμήματος Εκπαίδευσης & ΑΑΔ 
ΟΚΑΝΑ εργάζεται εκπαιδευτικά σχεδόν 3 χρόνια. 
Έχουν υλοποιηθεί: 17 εκπαιδευτικές ομάδες, διάρκειας 9-12 ημερών. 
Έχουν εκπαιδευτεί περισσότεροι από 300 επαγγελματίες ψυχικής υγείας και 
κοινωνικοί επιστήμονες που εργάζονται σε Κέντρα Πρόληψης, σε δομές 
θεραπείες των εξαρτήσεων καθώς και σε οργανώσεις που παρέχουν 
υπηρεσίες σε πρόσφυγες. 
Έχουν παρασχεθεί εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε δομές παιδικής προστασίας, 
όπως είναι τα Παιδικά Χωριά SOS, το Χαμόγελο του Παιδιού και η  Κιβωτός 
του Κόσμου. 
Οι άνθρωποι που έχουν εκπαιδευτεί  στο ΣΣΜΚΔ έχουν υλοποιήσει μεγάλο 
αριθμό προγραμμάτων  σε ένα ευρύ πεδίο, που περιλαμβάνει ενδεικτικά: 
- ξενώνες διαμονής ανήλικων προσφύγων, 
- εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

ΣΔΕ, 
- ομάδες παιδιών και εφήβων, 
- ομάδες γονέων, 
- πρόσφυγες, 
- ομάδες θετών γονέων 
- ομάδα παραβατικών εφήβων, 
- ομάδες ανάδοχων γονέων, 
- ΚΟΙΝΣΕΠ. 
Αξιολόγηση: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Συστημικό, Συνθετικό Μοντέλο 
Καταξιωτικής Διερεύνησης και τις εφαρμογές του σε διάφορα πεδία έχει 
αξιολογηθεί, με έγκυρα και αξιόπιστα εργαλεία από το Τμήμα Έρευνας του 



33 
 

Οργανισμού & εξακολουθεί να αξιολογείται ιδιαίτερα θετικά. Ταυτόχρονα, οι 
εφαρμογές των στελεχών που έχουν εκπαιδευτεί σε αυτό γνωρίζουν 
εξαιρετικά μεγάλη διάχυση στην κοινότητα σε πολλά και διαφορετικά πεδία. 
Τέλος, το έργο μας, με την πάροδο του χρόνου, εμπλουτίζεται, γίνεται ολοένα 
και πιο βαθύ και διευρύνεται και σε άλλα, πολλά και σημαντικά πεδία της 
πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας.  
Συμπεράσματα: Η επίδραση του έργου μου έχει υλοποιηθεί θεωρούμε ότι 
είναι ιδιαίτερα σημαντική στον τομέα της πρόληψης & προαγωγής της 
ψυχοκοινωνικής υγείας 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Θεωρούμε ότι η δουλειά μας 
έχει συμβάλλει σημαντικά στην επανανοηματοδότηση της πρόληψης και στην 
προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας, δίνοντας έμφαση στην αξία των 
ανθρώπων και συμβάλλοντας στην καλλιέργεια συλλογικής κουλτούρας. 
 
«Διαχείριση περιστατικού: παρεμβαίνοντας στο σύστημα του σχολείου» 
 
Χ. Γώγου, Κ. Υφαντή, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, Δίκτυο 
Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης, Αθήνα, Ελλάδα 
 
Στόχοι: Όπως αναφέρει ο Γ. Γουρνάς: «Η κρίση αποτελεί κοινωνικό γεγονός 
και για το λόγο αυτό και η διαχείρισή της δεν μπορεί να είναι μόνο προσωπική 
υπόθεση». Το σχολείο είναι ένα κοινωνικό σύστημα και ως τέτοιο χρειάζεται 
να αντιμετωπίζεται. Κάθε περιστατικό κρίσης που εμφανίζεται στη σχολική 
κοινότητα είναι ένα «σύμπτωμα» που αφορά όλα τα υποσυστήματά της. Η 
πρότασή μας ως Τμήμα Πρωτογενούς Πρόληψης στη Σχολικής Κοινότητα του 
Δικτύου Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ είναι να 
προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε το σύστημα του σχολείου να διαχειριστεί τα 
τοξικά φαινόμενα που δρουν διαλυτικά για τους ανθρώπους και τις ομάδες 
του, μέσα από την εκπαίδευση που παρέχουμε στους εκπαιδευτικούς ως 
μέρος του εγχειριδίου «Οδηγός για ασφαλή σχολεία». Ο στόχος μας είναι να 
αναδυθούν οι λειτουργικές δυνάμεις των ατόμων και των συστημάτων στα 
οποία αυτά ανήκουν ώστε να δημιουργηθούν «ασφαλείς- τόποι» 
απορρόφησης των κραδασμών, χώροι διορθωτικής εμπειρίας και μήτρες 
παραγωγής καινούριων παραδειγμάτων. Στην παρούσα εισήγηση θα 
παρουσιαστούν τα βασικά σημεία της εκπαίδευσης για τα ασφαλή σχολεία 
καθώς και συγκεκριμένα παραδείγματα προγραμμάτων τα οποία 
υλοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν κατά τα προηγούμενα χρόνια.  
Μεθοδολογία: Βιωματική εκπαίδευση και αξιοποίηση της θεωρίας 
συστημάτων στο χώρο της πρόληψης της τοξικοεξάρτησης, αξιοποίηση του 
μοντέλου Αppreciative Approach. 
Περιεχόμενο: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών για τη δημιουργία ασφαλών 
σχολείων με άξονα το εγχειρίδιο "Οδηγός για ασφαλή σχολεία". Ανάδειξη 
λειτουργικών δυνάμεων και δημιουργία υποστηρικτικών δικτύων της σχολικής 
κοινότητας. Παραδείγματα υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
Αξιολόγηση: Δημιουργία δικτύου αντιμετώπισης περιστατικών κρίσης μέσα 
από την αμοιβαία εμπιστοσύνη, εχεμύθεια, σεβασμό και ειλικρίνεια, βελτίωση 
κλίματος, σύνδεση μεταξύ των εκπαιδευτικών 
Συμπεράσματα: Σημαντική η διαμόρφωση και λειτουργία του πλαισίου της 
παιδαγωγικής ομάδας πρόληψης στο σχολείο η οποία λειτουργεί ανεξάρτητα 
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και οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να συζητούν και να επεξεργάζονται τα 
ζητήματα συνεργατικά ως ομάδα.  
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Δημιουργώντας τις 
κατάλληλες συνθήκες για ένα ουσιαστικό «σχετίζεσθαι» μεταξύ των μελών της 
σχολικής κοινότητας, ενισχύουμε τους ανθρώπους που απαρτίζουν την 
κοινότητα αυτή, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται μόνοι τους τα θέματα που 
προκύπτουν, να προάγουν τις βασικές αρχές πρόληψης και να δημιουργούν 
ασφαλείς χώρους μάθησης. 
 
«Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Μια πρόσκληση γνωριμίας με τον εαυτό 
και τον ″άλλο″» 
 
Ε. Βαβούρη, Ει. Στρατάκη, ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου Κρήτης, Ελλάδα 
 
Στόχοι: Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση του 
εκπαιδευτικού ρόλου σε διαπολιτισμικά ζητήματα. Επιμέρους στόχοι:  
α) Οι εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν και να αξιοποιήσουν ομαδοσυνεργατικές 
μεθόδους.  
β) Οι εκπαιδευτικοί να ενισχύσουν τη συνεργασία με τους συναδέλφους, 
όπως και με τους μαθητές.  
γ) Οι εκπαιδευτικοί να συμπεριλάβουν την ουσιαστική συνεργασία και την 
ομαδικότητα ως φιλοσοφία και στάση ζωής.  
δ) Οι εκπαιδευτικοί να ενισχύσουν την ψυχική ανθεκτικότητά τους.  
Μεθοδολογία: Βιωματική εκπαίδευση, ψυχοδραματική μέθοδος/ φιλοσοφία και 
εποπτεία.  
Περιεχόμενο: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού δεν επικεντρώνεται μόνο στη 
μετάδοση γνώσεων, αλλά προσανατολίζεται και στην ενίσχυση της 
κοινωνικοποίησης και κοινωνικής ένταξης των μαθητών. Σε ένα 
πολυπολιτισμικό περιβάλλον, πάνω στο οποίο καλείται να 
επαναπροσδιοριστεί το κοινωνικό γίγνεσθαι, προκύπτουν ορισμένες 
δυσκολίες (επικοινωνία, πολιτισμική ετερότητα κ.ά.). Αυτές οι δυσκολίες 
δημιουργούν στους εκπαιδευτικούς και την ανάγκη διατήρησης ή/και 
ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητάς τους προκειμένου να ανταπεξέλθουν 
στις σύνθετες απαιτήσεις του ρόλου τους.  
Έτσι, τόσο η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας, όσο και η διαχείριση των 
διαπολιτισμικών ζητημάτων, επιτάσσουν την ανάγκη ουσιαστικής 
ενασχόλησης και εμβάθυνσης στις έννοιες της συνεργασίας και ομαδικότητας. 
Η εκπαίδευση μέσα από το βίωμα σε αυτές τις έννοιες, η κατάκτησή τους ως 
φιλοσοφία και στάση ζωής, όπως και η μετάδοσή τους σε άλλα 
συστήματα/πρόσωπα συντελούν στην επαγγελματική και προσωπική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και κατ’ επέκταση όλων των έμμεσα ή άμεσα 
εμπλεκόμενων (μαθητές, κοινότητα κ.ά.).  
Αξιολόγηση: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Κέντρου 
μας, βασική κατάκτηση των συμμετεχόντων του προγράμματος ήταν το 
δέσιμο, οι σχέσεις και οι φιλίες με τους συναδέλφους τους. Οι συμμετέχοντες 
δυσκολεύτηκαν να εξοικειωθούν με τη βιωματική μέθοδο και να εκθέσουν τον 
εαυτό και τα συναισθήματά τους. Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων και της διαδικασίας, θεωρούμε ότι το πρόγραμμα πέτυχε το 
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βασικό σκοπό του, δηλαδή την ενίσχυση του εκπαιδευτικού ρόλου σε 
διαπολιτισμικά ζητήματα.  
Συμπεράσματα: Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, συμπεραίνουμε ότι το 
ζήτημα της συνεργασίας και της ομαδικότητας των εκπαιδευτικών που 
στελεχώνουν ένα σχολείο παραμένει επίκαιρο και απαραίτητο συστατικό 
διαπολιτισμικής «συμβίωσης» και ψυχικής ανθεκτικότητας.  
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Η παρούσα εργασία απαντά 
στις αρχές και στη φιλοσοφία της πρόληψης και αποτελεί ένα σημαντικό 
εγχείρημα, καθώς ανοίγει το δρόμο για την ενασχόληση με το ευαίσθητο θέμα 
της διαπολιτισμικότητας. 
 
«Η Δικτύωση στην Κοινότητα - Το παράδειγμα του Κέντρου Πρόληψης & 
Εικαστικής Παρέμβασης "ΙΘΑΚΕΣ" του Δήμου Αγρινίου» 
 
Κ. Ρήγα, Δίκτυο Πολιτών «ΙΘΑΚΕΣ», Κέντρο Πρόληψης & Εικαστικής 
Παρέμβασης «ΙΘΑΚΕΣ», Αγρίνιο, Ελλάδα 
 
Στόχοι: Να αναδειχθούν οι καινοτόμες τεχνικές προσέγγισης κι ενεργοποίησης 
της κοινότητας από το Δίκτυο Πολιτών «ΙΘΑΚΕΣ» του ΚΠ Αιτωλ/νίας. 
Μεθοδολογία: Φωτογραφικό υλικό και βιντεάκια νέων δράσεων και 
ανακοίνωση νέων μελλοντικών δράσεων  δικτύωσης με συγκεκριμένους 
χώρους της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο. 
Περιεχόμενο: Νέες μορφές και δράσεις καθολικής και επικεντρωμένης 
πρόληψης από εθελοντές οργανωμένους πολίτες. 
Αξιολόγηση: Δυνατά σημεία η ολιστική δικτύωση στην τοπική κοινωνία αλλά 
και εκτός τοπικού πλαισίου. 
Συμπεράσματα: Θα παρουσιαστούν νέες μορφές - τεχνικές δικτύωσης. 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Αφορά στην καθολική κι 
επικεντρωμένη πρόληψη. 
 
«MOVERE: Ένα πρόγραμμα για τα συναισθήματα, για μικρούς και 
μεγάλους» 
 
Ε. Δερμάτη, Ει. Στρατάκη Ειρήνη, Σ. Περακάκη, Α. Κρουσταλλάκη, Ε. 
Βαβούρη, Α. Χρυσουλάκη, ΚΕΣΑΝ -  Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου Κρήτης, Ελλάδα 
Στόχοι: Το MOVERE είναι ένα πρωτότυπο πιλοτικό πρόγραμμα για τα 
συναισθήματα που απευθύνεται σε όλους, μικρούς και μεγάλους. Πρόκειται 
για μια συνεργασία του ΚΕΣΑΝ - Κέντρου Πρόληψης ΟΚΑΝΑ με την 
Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Καινοτομίας, στο πλαίσιο των 
δράσεων «Ηράκλειο: Η Πόλη που Μαθαίνει» του Παγκοσμίου Δικτύου της 
UNESCO. Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής: 
- Η επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση παιδιών, εφήβων και ενηλίκων 

για τα συναισθήματα, το ρόλο και τη λειτουργία τους.  
- Η ευαισθητοποίηση των ενηλίκων (εκπαιδευτικών, γονέων/ φροντιστών) σε 

θέματα που αφορούν τη συναισθηματική ανάπτυξη.  
- Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με σκοπό την εφαρμογή προληπτικών 

προγραμμάτων που ενισχύουν τη συναισθηματική ικανότητα των μαθητών. 
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- Η ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση των συμμετεχόντων, μικρών και 
μεγάλων, ώστε να γνωρίσουν καλύτερα το «αθέατο» σύμπαν των 
συναισθημάτων και κατ' επέκταση τον εαυτό τους.  

Μεθοδολογία: Με σκοπό την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων, το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  
- Επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών. 
- Βιωματικά εργαστήρια που απευθύνονται στη σχολική κοινότητα. 
- Βιωματικά εργαστήρια για παιδιά, εφήβους, γονείς/ φροντιστές, ενήλικες. 
- Εκθέσεις.  
- Προβολές. 
- Παιχνίδια. 
Περιεχόμενο: Όλες οι δράσεις του προγράμματος έχουν ως πυρήνα την 
αναγνώριση της αξίας της ανάπτυξης της συναισθηματικής ικανότητας του 
ατόμου, ως ένα από τα πλέον χρήσιμα όπλα πρόληψης των εξαρτήσεων και 
προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας.  
Αξιολόγηση: Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστούν οι δράσεις που θα 
έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου εφαρμογής του 
MOVERE. Επιπλέον, θα γίνει σύντομη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 
αξιολόγησης των παρεμβάσεων και των εντυπώσεων των συμμετεχόντων και 
συνεργατών του προγράμματος. 
Συμπεράσματα: Η έως τώρα εμπειρία από το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
του προγράμματος φανερώνει πώς πρόκειται για μία καινοτόμα δράση που 
απαντά στις ανάγκες της σχολικής και ευρύτερης κοινότητας. Τούτο πηγάζει 
αφενός από την καθοριστική συνεισφορά της Αντιδημαρχίας Παιδείας, και 
αφετέρου από την άμεση ανταπόκριση του δικτύου συνεργατών του ΚΕΣΑΝ, 
της σχολικής κοινότητας και της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας του Ηρακλείου.  
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Λαμβάνοντας υπόψη την 
αναγνώριση που έχει λάβει η σημασία της ανάπτυξη της συναισθηματικής 
ικανότητας στο πεδίο της πρόληψης, θεωρούμε ότι η παρουσίαση του 
προγράμματος MOVERE θα συμβάλλει ουσιαστικά στον εν λόγω 
επιστημονικό διάλογο, ως ένα πρωτότυπο παράδειγμα προληπτικής 
παρέμβασης για τα συναισθήματα. 
 
«Το χαμόγελο των φλεγόμενων φτερών» 
 
Α. Πασσά, Α. Χατζήπαπας (Demian), Γ. Δροσοπούλου, Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» 
για έναν άλλο τρόπο ζωής, Πάτρα, Ελλάδα 
 
Στόχοι: Η ανάδειξη της διαχρονικής ιστορίας της πρόληψης στην ΠΡΟΤΑΣΗ 
(1993-2019) μέσα από μία αφήγηση εικαστικής παρέμβασης που συνδέει τις 
στάσεις ζωής με την κοινωνική κουλτούρα. Η παρέμβαση στα αποτελέσματα 
της πραγματικότητας του περιβάλλοντός μας, αποκαλύπτεται ακόμα πιο 
ζωηρά σε μία εικόνα. 
Μεθοδολογία: Μέσα από την διαδικασία εκπαίδευσης της ομάδας εφήβων του 
προγράμματος ΠΡΟ-ΝΟΙΑ (2018-2019) πάνω στις εναλλακτικές μορφές 
τέχνης (street art, νέες ψηφιακές τεχνολογίες κ.λπ.) προέκυψε ένα έργο που 
αφορά στη δημιουργία ενός Graffiti με θέμα «το χαμόγελο των φλεγόμενων 
φτερών» στην πίσω όψη του κτιρίου της ΠΡΟΤΑΣΗΣ και πρόκειται για 
διασκευή του μεγάλου καλλιτέχνη Joan Miro. Παράλληλα, η δημιουργία 
μακέτας και Qr Code video για την χρήση landmark δίνει στο κτίριο ιδιαίτερη 



37 
 

αίγλη και δημοσιότητα για το έργο πρόληψης που επιτελείται στον χώρο. Η 
εφαρμογή αυτή βρίσκεται ήδη αναρτημένη στο σχετικό κανάλι της ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
στο Youtube.  
Περιεχόμενο: Η πορεία που οδήγησε στην δημιουργία του έργου έχει μία 
ιστορία που χρονολογείται από το 1993. Μέσα από την αφήγηση αυτής της 
ιστορίας θα επισημανθούν σταθμοί και ορόσημα που ενισχύουν την 
διαχρονικότητα της πρόληψης, τις αξίες, τα οράματα, την σύνδεση με την 
αισθητική, την τέχνη και τον πολιτισμό και τα αποτελέσματά της. Φτάνοντας 
στο σήμερα, η εκπαιδευτική διαδικασία των εφήβων μέσα από λιγότερο 
συμβατικές μορφές τέχνης και η εξοικείωση τους με εναλλακτικές μορφές 
τέχνης (street art, νέες ψηφιακές τεχνολογίες κ.λπ.) έδωσαν την δυνατότητα 
για μεγαλύτερη δημιουργική έκφραση των παιδιών, για σύνθεση ιδεών στην 
πορεία της τελικής μορφής του έργου, για την αισθητική τους καλλιέργεια, 
αναπόσπαστα μέρη των μεθόδων πρόληψης που εφαρμόζονται στο 
πρόγραμμα ΠΡΟ-ΝΟΙΑ και τέλος όσον αφορά στον φορέα, την αναβάθμιση 
και αναζωογόνηση του χώρου. 
Αξιολόγηση: Δεν έχει ακόμα αξιολογηθεί. Μετά την παρέλευση χρόνου θα 
μετρηθούν τα χτυπήματα στο youtube. 
Συμπεράσματα: Δεν έχει ακόμα αξιολογηθεί 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Πρόκειται για ένα 
περιορισμένο follow up. 
 
«Δημιουργία εναλλακτικών προγραμμάτων πρόληψης και εφαρμογή 
τους στο χώρο της κατασκήνωσης του Δήμου Νέας Ιωνίας στο 
Αλεποχώρι Μεγάρων» 
 
Α. Βακαλοπούλου, Γ. Παππά, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δ. Νέας Ιωνίας «ΙΡΙΔΑ», Ελλάδα 
 
Στόχοι: Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των κατασκηνωτών σε δεξιότητες 
ζωής, μέσα από τη δημιουργία καινοτόμων προγραμμάτων πρόληψης. 
Ενίσχυση του κλίματος ομαδικότητας και του ρόλου κατασκηνωτή, ομαδάρχη 
και κοινοτάρχη. 
Μεθοδολογία: Δημιουργία προγράμματος πρόληψης, αξιοποιώντας την 
εμπειρία και τις ανάγκες. Πραγματοποίηση εκπαίδευσης στους 
ομαδάρχες/κοινοτάρχες δημιουργώντας συμβόλαιο συνεργασίας μαζί τους για 
την υποστήριξη του στόχου. Εφαρμογή του προγράμματος στην 
κατασκήνωση σε τέσσερις ομάδες των 100 ατόμων. Η παρέμβαση βασίζεται 
στον βιωματικό τρόπο μάθησης, αξιοποιώντας τη δουλειά σε μικρές ομάδες, 
τις δημιουργικές δραστηριότητες και τα παιχνίδια 
Περιεχόμενο: Το Κέντρο Πρόληψης «Ίριδα», πραγματοποιεί παρεμβάσεις 
πρόληψης στην κατασκήνωση Αλεποχώρι από το 2007, σε συνεργασία με το 
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου Νέας Ιωνίας. Η κατασκήνωση είναι 
ένα αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας και συνδέεται σε πολλά 
επίπεδα με βασικές ομάδες στόχο: παιδιά, έφηβους, νέους. Η παρέμβαση 
ξεκινάει με την εκπαίδευση των ομαδαρχών/κοινοταρχών στο χώρο του 
Κέντρου Πρόληψης Ίριδα, πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου. Οι 
ομάδες εκπαιδεύονται ανά περίοδο και αποτελούνται από 25 ομαδάρχες και 5 
κοινοτάρχες ηλικίας 16-20 ετών έκαστη. Η εκπαίδευση τους είναι βιωματική σε 
θέματα ενίσχυσης του ρόλου τους. Επιπλέον, αξιοποιώντας την παρέμβαση 
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που θα υλοποιηθεί στην κατασκήνωση κάθε φορά, συνδέονται και 
μεταφέρουν την εμπειρία ως υποστηριχτές και βοηθοί στην πραγματοποίηση 
της στους ίδιους τους κατασκηνωτές. Τα προγράμματα πρόληψης 
υλοποιούνται κάθε χρόνο τον Ιούλιο, στη β’ και γ’ κατασκηνωτική περίοδο. 
Πραγματοποιούνται έξι δίωρες συναντήσεις για κάθε περίοδο και βασίζονται 
στη βιωματική μάθηση. Συμμετέχουν παιδιά ηλικίας 7 έως 15 ετών που 
χωρίζονται σε δύο κοινότητες των 100 ατόμων με βασικό χαρακτηριστικό την 
ηλικία. Η παρέμβαση κάθε χρόνο έχει ως στόχο να εισαγάγει τα παιδιά στις 
βασικές έννοιες και αρχές της πρόληψης, μέσα από καινοτόμες δράσεις. 
Ολοκληρώνεται με τη λήξη της γ’ κατασκηνωτικής περιόδου, όπου 
παρουσιάζεται από τα ίδια τα παιδιά στην τελική γιορτή της κατασκήνωσης. 
Αξιολόγηση: Δυνατά σημεία: Ενίσχυση της ομαδικότητας και της συνεργασίας 
μεταξύ των τριών συστημάτων - ομάδων της κατασκήνωσης (ομαδάρχες, 
κοινοτάρχες, κατασκηνωτές).  
Ενεργή συμμετοχή - ανάπτυξη δημιουργικότητας. 
Εκπαίδευση σε δεξιότητες ζωής με εναλλακτικό τρόπο. 
Ομαδάρχες/ κοινοτάρχες ως βοηθοί συντονιστές. 
Αδύνατα σημεία: Μεγάλος αριθμός κατασκηνωτών σε κάθε ομάδα. 
Ημερήσιο πρόγραμμα της κατασκήνωσης. 
Συμπεράσματα: Η υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης σε μεγάλο αριθμό 
συμμετεχόντων αποτέλεσε πρόκληση που τελικά επετεύχθη. Τα 
προγράμματα συμβάλλουν στο θετικό κλίμα της κατασκήνωσης, ενισχύουν 
την ανάδειξη των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, την έκφραση των 
δυσκολιών και τη σύνδεση μεταξύ τους μέσα από τις κοινές εμπειρίες και τους 
στόχους. 
Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Καινοτόμες δράσεις με 
μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων. Εμπλοκή πολλών υποσυστημάτων που 
αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται με κοινό προορισμό την εκπαίδευση στις 
αρχές της πρόληψης. 
 
 
 
 


