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Η Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου 
 
 Γιάννα Ζορμπά  

Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Αχαΐας «ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ» 
 

 Κωνσταντίνα Αποστολοπούλου  
Κέντρο Πρόληψης Δ. Χολαργού, Παπάγου, Αγίας Παρασκευής «ΑΡΓΩ»  
 

 Νίκη Γεωργαλά  
Τμήμα Εφαρμογών Πρόληψης ΟΚΑΝΑ  
 

 Γιάννης Νέζης  
Κέντρο Πρόληψης Δ. Αθηναίων «ΠΑΛΛΑΣ ΑΘΗΝΑ» και «ΑΘΗΝΑ 
ΠΟΛΥΒΟΥΛΟΣ» του «ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ» 
 

 Σοφία Περακάκη  
ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης Ηρακλείου Κρήτης  
 

 Αναστασία Προκοπίου  
Κέντρο Πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»  
 

 Νίκος Τσακμάκης  
Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Κοζάνης «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»  
 

 Κωνσταντίνα Υφαντή  
Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιμέλεια πρακτικών 
Σοφία Περακάκη, ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης Ηρακλείου Κρήτης  
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Χαιρετισμός Συντονιστικής Επιτροπής Δικτύου 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
το Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης αδιαμφισβήτητα 
πλέον αποτελεί μία συλλογική κατάκτηση των ανθρώπων της πρόληψης, ένα 
μεταπλαίσιο, στο οποίο με αίσθημα ασφάλειας, αλληλεγγύης και συνευθύνης 
μπορούμε να συνομιλούμε για τη δουλειά μας στην πρόληψη, να 
δημιουργούμε συνθήκες ανανέωσης, έμπνευσης, νέων οραμάτων αλλά και 
παραγωγής επιστημονικού λόγου και γνώσης. 
 
Στην 11η Πανελλήνια Συνάντηση δημιουργήσαμε το απαραίτητο συγκινησιακό 
κλίμα και ασφάλεια, το οποίο ενισχύθηκε στη συνέχεια από τις ολομέλειες του 
Δικτύου, για να είμαστε σε θέση στην παρούσα φάση να αμφισβητήσουμε και 
να φωτίσουμε νέους δρόμους και τρόπους στη δουλειά μας, στην πρόληψη. 
 
Η ολομέλεια του Δικτύου μας καλεί στην 12η Πανελλήνια Συνάντηση να 
αποτυπώσουμε και να αξιολογήσουμε τη διαχρονική πορεία της πρόληψης, 
να αναδείξουμε την Πρόληψη ως ένα διακριτό Επιστημονικό πεδίο αλλά και 
ως Τέχνη, που υπηρετεί τον Άνθρωπο και προάγει το ευ ζην. Μας καλεί 
ακόμη να δούμε τον εαυτό μας ως μέρος αυτής της τριαντάχρονης διεργασίας, 
να κατανοήσουμε τις αλλαγές που έχουμε κάνει ή καλούμαστε επιπλέον να 
κάνουμε, ώστε να εδραιώσουμε την πρόληψη ως στάση ζωής και ως 
κοινωνική κουλτούρα. 
 
Σας προσκαλούμε λοιπόν στο Ηράκλειο μετά από μία 20ετή περίπου 
διαδρομή, από την Πανελλήνια Συνάντηση του 2000 μέχρι σήμερα, για να 
διηγηθούμε τις προσωπικές και συλλογικές ιστορίες της πρόληψης, τις 
ιστορίες μας, να συνδέσουμε το παλιό με το νέο, να συνδιαμορφώσουμε το 
επόμενο εξελικτικό επίπεδο της πρόληψης, επιλέγοντας όσα έχουμε ακόμη 
ανάγκη από τα παλαιά μας εργαλεία και όσα νέα χρειάζεται να 
δημιουργήσουμε. 
 
Αυτήν τη φάση της αναζήτησης εκτιμούμε ότι το ΚΕΣΑΝ συμβολικά και 
ουσιαστικά μπορεί να τη φιλοξενήσει και να τη φροντίσει με τον καλύτερο 
τρόπο, καθώς αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Πανελλήνιου Δικτύου 
Φορέων Πρόληψης, που μέσα από την φιλοσοφία του και τους ανθρώπους 
του έχει συμβάλλει με πολλούς τρόπους όλα αυτά τα χρόνια στη διατήρηση 
των σταθερών αξιών του Δικτύου και της πρόληψης αλλά και στην ανανέωσή 
τους συνάμα. 
 
Σας περιμένουμε με μεγάλη προσμονή και χαρά! 
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς, 
Η Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΣΑΝ - Κέντρου Πρόληψης 
Ηρακλείου Κρήτης 
 
 Βασίλης Λαμπρινός 

Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης, Πρόεδρος Δ.Σ. 
 

 Νικόλαος Αγγελάκης 
Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης, Αναπληρωτής Προέδρου Δ.Σ. 
 

 Μιχαήλ Χαλκιαδάκης 
Εκπρόσωπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
 

 Κατερίνα Σφακιανάκη 
Εκπρόσωπος Συλλόγου Στήριξης Εξαρτημένων από το Αλκοόλ "Η 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ", Γραμματέας Δ.Σ. 
 

 Ελένη Διαλυνάκη 
Εκπρόσωπος Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, Σχολή Επιστημών 
Υγείας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Ταμίας Δ.Σ. 
 

 Στέλλα Κουτσουράκη 
Εκπρόσωπος Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης, Μέλος 
Δ.Σ. 
 

 Ειρήνη Στρατάκη 
Εκπρόσωπος Εργαζομένων Κέντρου Πρόληψης, Μέλος Δ.Σ. 

 
 

Η Επιστημονική Ομάδα του ΚΕΣΑΝ - Κέντρου Πρόληψης 
Ηρακλείου Κρήτης 
 
 Ειρήνη Στρατάκη  

Πολιτικός Επιστήμονας, Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης  
 

 Σοφία Περακάκη 
Κοινωνική Λειτουργός, Στέλεχος Πρόληψης 
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Χαιρετισμός Διοργανωτή 
 
Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, 
 
…το ταξίδι συνεχίζεται! Παίρνουμε τη σκυτάλη με χαρά από τις Κυκλάδες για 
την Κρήτη! 
Με την αλλαγή του αιώνα, τον Οκτώβρη του 2000, φιλοξενήσαμε στο 
Ηράκλειο την 4η Πανελλαδική Συνάντηση Φορέων Πρόληψης, χαιρετίζοντας 
τα 10 χρόνια λειτουργίας του ΚΕΣΑΝ. «Πρόσω ολοταχώς στη Ζωή!» ήταν το 
πρόταγμα - σύνθημα που δώσαμε στη Συνάντηση τότε και ομολογουμένως 
εμπεριείχε λίγη από την ορμή 10χρονου εφήβου. 
 
Σήμερα το ΚΕΣΑΝ είναι σχεδόν 30 ετών, όσο περίπου και η Πρόληψη. Αλλά 
και το Δίκτυό μας κοντεύει επίσης τα τριάντα. 
 
Όλα αυτά τα χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα: Η πρόληψη -όπως την 
έχουμε βιώσει στα περισσότερα Κέντρα και στις Πανελλήνιες Συναντήσεις- 
από συνεχής αναζήτηση της γνώσης, των μεθόδων, των εργαλείων και της 
ταυτότητάς της, κυρίως μέσα από την εμπειρία, τη φαντασία, τη 
δημιουργικότητα, τη συνεργασία, έχει φτάσει σήμερα να λειτουργεί -χωρίς να 
αποχωρίζεται τα παραπάνω- και ως Επιστήμη, που βασίζεται αλλά και 
παράγει θεωρητικό λόγο, που αξιολογείται και αντέχει στην αμφισβήτηση… 
Σήμερα μπορούμε να μιλάμε για την «Πρόληψη ως Επιστήμη και Τέχνη της 
Ζωής», που είναι και το θέμα της 12ης Πανελλήνιας Συνάντησης. 
 
Το Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης έχει συμβάλλει τα 
μέγιστα σ’ αυτήν την κατεύθυνση. Έχει συμβάλλει τόσο στην ανάδυση και στη 
διαμόρφωση επιστημονικής και έγκυρης γνώσης όσο και στην ανάδειξη και τη 
δημιουργία πολυδιάστατων κοινωνικών παρεμβάσεων, που αξιοποιούν την 
εμπειρία, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία, με σεβασμό και εκτίμηση στην 
υποκειμενικότητα. 
 
Χαιρόμαστε πολύ που θα έχουμε την ευκαιρία να σας φιλοξενήσουμε και να 
φροντίσουμε το πλαίσιο για μια ακόμα δημιουργική και γόνιμη συνεργασία 
στην αναζήτηση των διαδρομών για το ευ ζην. 
 
Σας περιμένουμε… 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιστημονική Ομάδα του ΚΕΣΑΝ - Κέντρου 
Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
Ηρακλείου Κρήτης 
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Τιμητική Επιτροπή 
 
 κ.κ. Ειρηναίος 

Αρχιεπίσκοπος Κρήτης 
 
 Χρήστος Κουϊμτσίδης 

Εθνικός Συντονιστής για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών 
 

 Ευάγγελος Καφετζόπουλος 
Πρόεδρος ΟΚΑΝΑ  
 

 Βασίλης Γκιτάκος 
Διευθυντής ΚΕΘΕΑ  
 

 Λάμπρος Βαμβακάς 
Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής Κρήτης 
 

 Βασίλης Λαμπρινός 
Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης 
 

 Ελένη Μπορμπουδάκη  
Διοικήτρια 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης  
 

 Παναγιώτης Τσακαλίδης 
Πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης 
 

 Νικόλαος Κατσαράκης 
Πρύτανης Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης 
 

 Εμμανουήλ Καρτσωνάκης 
Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης 

 
 Εύα Σταυρακάκη - Παπαστεφανάκη  

Πρώην Επιστημονικά Υπεύθυνη, ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης Ηρακλείου 
Κρήτης 
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Επιστημονική Επιτροπή 
 
Υπεύθυνες 

 
 Γιάννα Ζορμπά  

Κοινωνική Λειτουργός, Επιστημονικά Υπεύθυνη, Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. 
Αχαΐας «ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ», Συντονίστρια Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων 
Πρόληψης της Εξάρτησης  
 

 Σοφία Περακάκη  
Κοινωνική Λειτουργός, MEd Εκπαίδευση Ενηλίκων, Στέλεχος Πρόληψης, 
ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης Ηρακλείου Κρήτης  
 

Μέλη 
 

 Παναγιώτης Αδάμ  
Κοινωνικός Λειτουργός, Ψυχοθεραπευτής, MEd Εκπαίδευση Ενηλίκων, 
Υπεύθυνος, Κέντρο Εκπαίδευσης και Εποπτείας ΟΚΑΝΑ  

 
 Ευγενία Αδαμοπούλου  

Ψυχολόγος, ΜSc Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων και 
άλλων Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων, Υπεύθυνη, Πρόγραμμα 
Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων 

 
 Αρχοντούλα Αναστασοπούλου Αλεξάκη 

Κοινωνική Λειτουργός, Ψυχοθεραπεύτρια, Μέλος της ΕΕΣΣΚΕΨΟ, 
Στέλεχος Πρόληψης, Κέντρο Πρόληψης Δ. Κηφισιάς «ΠΡΟΝΟΗ»  

 
 Κωνσταντίνα Αποστολοπούλου  

Ψυχολόγος, Στέλεχος Πρόληψης, Κέντρο Πρόληψης Δ. Χολαργού, 
Παπάγου, Αγίας Παρασκευής «ΑΡΓΩ»  

 
 Αναστασία Βακαλοπούλου  

Κοινωνική Λειτουργός, Στέλεχος Πρόληψης, Κέντρο Πρόληψης Δ. Νέας 
Ιωνίας «ΙΡΙΔΑ» 

 
 Κυριάκος Βερεσιές  

PhD, Ψυχίατρος, Επιστημονικός Διευθυντής, ΚΕΝΘΕΑ, Κύπρος  
 
 Νίκη Γεωργαλά  

Κοινωνιολόγος, MSc, Προϊσταμένη, Τμήμα Εφαρμογών Πρόληψης 
ΟΚΑΝΑ  

 
 Ασπασία Γκουντούνα  

Κοινωνική Λειτουργός, Επιστημονικά Υπεύθυνη, Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. 
Λακωνίας «ΔΙΑΥΛΟΣ» 

 
 Στέλιος Δημητρακόπουλος  

Γενικός Ιατρός MSc, Πρώην Υποδιοικητής, 7η Υγειονομική Περιφέρεια 
Κρήτης 
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 Ελένη Διαλυνάκη  

Λέκτορας Κοινωνικής Εργασίας, Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 

 
 Γκάρο Εσαγιάν  

Ψυχίατρος - Ψυχαναλυτής, Διδάκτωρ Δ.Π.Θ., Επιστημονικά Υπεύθυνος, 
Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Ροδόπης «ΟΡΦΕΑΣ» 

 
 Αγγελική Ζαχαράτου  

Εκπαιδευτικός ΠΕ06, DEA Θεατρικών και Κινηματογραφικών Σπουδών, 
MEd Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων, Υπεύθυνη Σχολικών 
Δραστηριοτήτων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου 
Κρήτης 

 
 Μαρία Καδιανάκη  

PhD, MEd, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ 70 του 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΠΔΕ Κρήτης 

 
 Βασίλειος Κούτρας  

Καθηγητής Αγωγής Υγείας Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Επιστημονικός Διευθυντής, Κέντρο 
Πρόληψης Ν. Ιωαννίνων «ΣΧΕΔΙΑ»  

 
 Στυλιανή Κουτσουράκη  

PhD, MEd, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ 70 του 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΠΔΕ Κρήτης 

 
 Χρήστος Λιονής  

Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 
 Μαρία Μαμιδάκη 

Ψυχολόγος, DEA, Στέλεχος Πρόληψης, Κέντρο Πρόληψης Δ. Ζωγράφου 
 
 Ελένη Μαράκη  

PhD, MSc, Προϊσταμένη ΚΕΣΥ Ηρακλείου Κρήτης 
 
 Ιουλία Μπάφη  

Ψυχολόγος, MSc, Υπεύθυνη, Τομέας Μείωσης της Ζήτησης ΕΚΤΕΠΝ / 
ΕΠΙΨΥ  

 
 Αναστασία Μπεντεβή  

Κοινωνιολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη, Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. 
Αρκαδίας «ΑΝΕΛΙΞΗ»  

 
 Γιάννης Νέζης  

Κοινωνιολόγος, MSc, Επιστημονικά Υπεύθυνος, Κέντρα Πρόληψης Δ. 
Αθηναίων «ΠΑΛΛΑΣ ΑΘΗΝΑ» και «ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΥΒΟΥΛΟΣ» του 
«ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ» 
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 Βασίλης Πασσάς  

Ιατρός, Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικά Υπεύθυνος, Κίνηση 
«ΠΡΟΤΑΣΗ», Γραμματέας Δ.Σ., Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Αχαΐας 
«ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ» 

 
 Αναστασία Προκοπίου  

Βιολόγος, Σύμβουλος Πρόληψης, Επιστημονικά Υπεύθυνη, Κέντρο 
Πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»  
 

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

 
 Σπύρος Σασσάνης 

Κοινωνιολόγος, MSc, MEd, Στέλεχος Πρόληψης, Εκπρόσωπος 
Επιστημονικής Επιτροπής Σωματείου Εργαζομένων στα Κέντρα 
Πρόληψης, Κέντρο Πρόληψης  Δ. Ιλίου, Πετρούπολης, Αγίων 
Αναργύρων, Καματερού «ΦΑΕΘΟΝ» 

 
 Κωνσταντίνος Σβορώνος  

Ψυχίατρος, Υπεύθυνος, Μονάδα Υποκατάστασης Οπιοειδών ΟΚΑΝΑ 
Ηρακλείου Κρήτης 

 
 Μιχάλης Σκουλάς  

Κοινωνιολόγος, Υπεύθυνος, Πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ «ΑΡΙΑΔΝΗ» 
 
 Ανδρονίκη Σπαθαράκη  

PhD, MEd, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ 70 του 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΠΔΕ Κρήτης 

 
 Τίμος Στραβοπόδης  

Κοινωνιολόγος - Πολιτικός Επιστήμονας, Επιστημονικά Υπεύθυνος, 
Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Ζακύνθου «ΣΤΟΡΓΗ»  

 
 Ειρήνη Στρατάκη  

Πολιτικός Επιστήμονας, MSc Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία, 
Επιστημονικά Υπεύθυνη, ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης Ηρακλείου Κρήτης   

 
 Ναταλία Τζοβάρα 

Ψυχολόγος, MA, Στέλεχος Πρόληψης, Εκπρόσωπος Συντακτικής 
Ομάδας Περιοδικού «Δίαυλος Επικοινωνίας και Διαλόγου για την 
Πρόληψη», Κέντρο Πρόληψης Δ. Αθηναίων «ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΥΒΟΥΛΟΣ» 
του «ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ» 

 
 Νίκος Τσακμάκης  

Κοινωνικός Λειτουργός, Επιστημονικά Υπεύθυνος, Κέντρο Πρόληψης 
Π.Ε. Κοζάνης «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»  
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 Παναγιώτα Τσαπαρδώνη  
Ψυχολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη, Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Ηλείας 
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ» 

 
 Αννέτα Τσελέντη  

Ψυχίατρος, Ψυχοθεραπεύτρια, Επιστημονικά Υπεύθυνη, Κέντρο 
Πρόληψης Π.Ε. Κέρκυρας ΔΗΜΟΠ «ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ»  

 
 Κωνσταντίνα Υφαντή  

Ψυχολογία Φ.Π.Ψ., MSc Κοινωνική Ψυχιατρική, Σύμβουλος 
Τοξικοεξάρτησης, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, Υπεύθυνη, Τμήμα 
Πρωτογενούς Πρόληψης στη Σχολική Κοινότητα ΚΕΘΕΑ 
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Οργανωτική Επιτροπή 
 
Προεδρείο 
 
 Γεώργιος Βλαχάκης 

Πρώην Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης, Πρώην Αναπληρωτής 
Προέδρου Δ.Σ. 
 

 Ειρήνη Στρατάκη  
Πολιτικός Επιστήμονας, Επιστημονικά Υπεύθυνη, ΚΕΣΑΝ - Κέντρο 
Πρόληψης Ηρακλείου Κρήτης 
 

 Σοφία Περακάκη 
Κοινωνικής Λειτουργός, Στέλεχος Πρόληψης, ΚΕΣΑΝ - Κέντρο 
Πρόληψης Ηρακλείου Κρήτης 

 
Μέλη 
 
 Ευγενία Αδαμοπούλου  

Ψυχολόγος, Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας 
 

 Ελευθερία Βαβούρη 
Κοινωνική Λειτουργός, Εξωτερική Συνεργάτις, ΚΕΣΑΝ - Κέντρο 
Πρόληψης Ηρακλείου Κρήτης 

 

 Εύα Δερμάτη 
Ψυχολόγος, Εξωτερική Συνεργάτις, ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης 
Ηρακλείου Κρήτης 
 

 Γεωργία Καπετανάκη 
Διοικητικό Στέλεχος, ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης Ηρακλείου Κρήτης 
 

 Άννα Κρουσταλλάκη 
Κοινωνιολόγος, Εξωτερική Συνεργάτις, ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης 
Ηρακλείου Κρήτης 
 

 Ανδρονίκη Μπογά 
Ψυχολόγος, Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Ρεθύμνου Κρήτης   
 

 Ιωάννα Νυσταζάκη 
Κοινωνική Λειτουργός, Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Χανίων 
 

 Κατερίνα Σφακιανάκη 
Κοινωνιολόγος, Κοινωνική Λειτουργός, Σύλλογος Στήριξης Εξαρτημένων 
από το Αλκοόλ «Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» 
 

 Γεωργία Τσαφή  
Κοινωνική Λειτουργός, Πρώην Στέλεχος Πρόληψης, ΚΕΣΑΝ - Κέντρο 
Πρόληψης Ηρακλείου Κρήτης 
 

 Άννα Χρυσουλάκη 
Ψυχολόγος, Εξωτερική Συνεργάτις, ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης 
Ηρακλείου Κρήτης 
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Εναρκτήρια  ομιλία 

«Επιστήμη, Τέχνη και Αλήθεια» 
 
Δρ. Χ. Κουΐμτσίδης, FRCPsych MSc PhD, Εθνικός Συντονιστής για την 
Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών 
 
Είναι αρκετά περίεργο να μιλάω σε μια οθόνη, δεν το έχω ξανακάνει και 
ελπίζω να μπορέσω να κρατήσω την προσοχή σας για το επόμενο διάστημα. 
Λοιπόν, τι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε; Θα προσπαθήσω να μοιραστώ 
μαζί σας κάποιες σκέψεις και ιδέες που έχω και πώς αυτές έχουν 
αποκρυσταλλωθεί όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την επιστημονική μου 
εμπειρία, για να σας δώσω την ευκαιρία να γνωρίσετε καλύτερα ποιος είμαι 
και το πώς προσεγγίζω την επιστήμη, την παροχή των υπηρεσιών υγείας, το 
χώρο των εξαρτήσεων. Παράλληλα, υπάρχουν και κάποια slides, τα οποία 
είναι εκεί για να μη βαριέστε τόσο πολύ, να ακούτε μόνο την φωνή μου. 
 
Ο τίτλος ομιλίας έχει να κάνει με την επιστήμη, την τέχνη και την αλήθεια. Και 
μου πήρε αρκετό χρόνο να αποφασίσω για τι πράγμα να μιλήσω σε εσάς. 
Συνήθως κάνω πολύ επιστημονικές ομιλίες, αλλά, όπως σας είπα, θεώρησα 
ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να γνωριστούμε και να μοιραστώ μαζί σας 
κάποιες βαθύτερες σκέψεις που έχω. Η τέχνη και η επιστήμη είναι δύο όροι, οι 
οποίοι υπάρχουν στο πρόγραμμά σας, οπότε γι’ αυτό συγκεντρώθηκα σε 
αυτό.  
 
Λοιπόν, ποιος είμαι; Είμαι ο Εθνικός Συντονιστής για τα Ναρκωτικά, ξεκίνησα 
το Φεβρουάριο. Μου πήρε αρκετά χρόνια να αποφασίσω να δεχτώ τη θέση 
αυτή. Η πρώτη πρόταση έγινε πριν από τρεισήμισι περίπου χρόνια, όπου τότε 
οι συνθήκες ζωής μου ήταν τέτοιες που δε μπορούσα να δεχτώ την 
πρόσκληση και τη δέχτηκα τελικά το Φεβρουάριο. Και τη δέχτηκα γνωρίζοντας 
ότι είναι μια προεκλογική περίοδος, με την ασφάλεια ότι κανένας δε θα με 
συνδέσει με μια συγκεκριμένη πολιτική ηγεσία. Γιατί η θέση του Εθνικού 
Συντονιστή είναι πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό και έχει αρκετή πολιτική 
χροιά. Και τη δέχτηκα λέγοντας ότι ένας έξυπνος άνθρωπος δε δέχεται μια 
τέτοια θέση αν έχει συγκεκριμένη κομματική ταυτότητα. Και θεώρησα ότι αυτό 
το αφήγημα θα είναι κάτι που θα το μοιραστούν και άλλοι. Είτε αν είναι η 
κυβέρνηση είτε αν υπάρξει άλλη κυβέρνηση, όπως υπήρξε.  
 
Τα λέω όλα αυτά, γιατί ήρθα να σας πω ότι στο πρόγραμμα αναφέρομαι ως 
Εθνικός Συντονιστής για τα Ναρκωτικά, πλην όμως στις 27 Οκτωβρίου 
υπέβαλα την παραίτηση μου στον κ. Πρωθυπουργό. Δεν έγινε δεκτή η 
παραίτησή μου, αλλά ο ρόλος μου είναι κάπως δύσκολος και η θέση είναι 
επίσης κάπως δύσκολη. Λοιπόν, αυτά είναι για να βγάλουμε από τη μέση 
κάποια πολιτικά πράγματα και κάποια ερωτήματα, που πιθανόν να έχετε, γιατί 
δε με βλέπετε τόσο συχνά και ποια είναι η δράση μου και γιατί δεν παίρνω 
θέση σε κάποια μείζονα ζητήματα, που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στο χώρο 
μας, στο χώρο των εξαρτήσεων.  
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Λοιπόν, ας ξεκινήσω τώρα την ομιλία, προσεγγίζοντας το θέμα της αλήθειας. 
Θα δείτε ότι οι σκέψεις που θα μοιραστώ μαζί σας έχουν να κάνουν πάρα 
πολύ με το πώς βλέπω το χώρο των εξαρτήσεων στην Ελλάδα. Εγώ, όμως, 
όντας από το εξωτερικό, μια από τις κριτικές που έχω δεχτεί είναι ότι δεν 
γνωρίζω καλά την ελληνική πραγματικότητα, που όντως δεν την γνωρίζω. 
Μου πήρε αρκετό καιρό να τη μάθω και από την άλλη νομίζω ότι είμαι αρκετά 
αποστασιοποιημένος από τα πάθη, που πιθανόν έχουν δημιουργηθεί όλα 
αυτά τα χρόνια, με καλό ή κακό τρόπο. Οι Έλληνες είμαστε άνθρωποι με 
πάθος, με ενθουσιασμό. Μπορούμε να ρισκάρουμε τα πάντα σε 
δευτερόλεπτα. Είμαστε πολύ συναισθηματικοί, που αυτό είναι πάρα πολύ 
καλό, αλλά την ίδια στιγμή δημιουργεί και πάρα πολλά προβλήματα. Οπότε 
προσπαθώ να προσεγγίσω τις μεγάλες έννοιες της αλήθειας, της επιστήμης 
και της τέχνης, έτσι ώστε να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις μου.  
 
Ας πάμε στο ζήτημα της αλήθειας. Δε μπορείς να προσεγγίσεις την επιστήμη, 
αν πρώτα δεν προβληματιστείς για το θέμα της αλήθειας. Το θέμα της 
αλήθειας, του αν υπάρχει υποκειμενική αλήθεια, αν η αλήθεια είναι 
αντικειμενική. Και θα μοιραστώ μαζί σας τις απόψεις κάποιων πολύ 
σημαντικών ανθρώπων στην επιστήμη και στη φιλοσοφία, οι οποίοι με 
σημάδεψαν όλα αυτά τα χρόνια.  
 
Όπως θα δείτε, συνήθως όταν μιλάμε για αλήθεια, αναφερόμαστε σε αλήθεια, 
όπως την έχει προσεγγίσει η θρησκεία. Η θρησκεία, όπως και η αλήθεια, έχει 
προσεγγιστεί μέσα από τα ιερά κείμενα ή όπως λατρεύεται, όπως 
προσεγγίζεται μέσα στις λατρευτικές δοξασίες. Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο 
ποσοστό των Ελλήνων, είμαστε Χριστιανοί και την αλήθεια πολλές φορές θα 
την προσεγγίσουμε μέσα από τη χριστιανική θρησκεία. Υπάρχει όμως ένα 
πρόβλημα με την προσέγγιση της αλήθειας μέσα από τη θρησκεία. Υπάρχουν 
πολλές θρησκευτικές προσεγγίσεις της αλήθειας. Εδώ έχω το σύμβολο του 
Βουδισμού, έχω το σύμβολο του Ισλαμισμού. Άρα υπάρχουν και πολλές 
προσεγγίσεις μέσα από το δρόμο της θρησκείας, της αλήθειας και πολλές 
φορές φτάνουμε σε συγκρούσεις και σε αντιπαραθέσεις, από το ποιος 
θρησκευτικός δρόμος είναι σωστός για την προσέγγιση της αλήθειας.  
 
Η προσέγγιση της αλήθειας μέσα από τη θρησκεία ανάγεται στο ότι την 
αλήθεια τη γνωρίζει το Ύψιστο Ον, το οποίο εμείς δεν ελέγχουμε, ούτε 
μπορούμε να το καταλάβουμε, ούτε μπορούμε να το αποδείξουμε, ούτε 
μπορούμε να το αρνηθούμε και να αποδείξουμε την άρνηση της θέσης μας 
αυτής. Οπότε η αλήθεια, αν προσεγγιστεί με έναν θρησκευτικό τρόπο, γίνεται 
απόλυτη, γίνεται ένα κυκλικό πλαίσιο σκέψης. Δεχόμαστε μια βασική 
παραδοχή ότι ο Θεός υπάρχει, ότι ο Θεός είναι αλήθεια και καταλήγουμε σ’ 
αυτό και κάθε φορά που πάμε να το αρνηθούμε έχουμε ένα πρόβλημα, γιατί 
θέτουμε τον εαυτό μας εκτός αυτού του πλαισίου.  
 
Άρα η αλήθεια, όταν προσεγγίζεται μέσα από θρησκευτικές πρακτικές, είναι 
αποδεκτή, αλλά δεν είναι αποδείξιμη. Είναι μόνο παραδεκτή και μπορεί να 
μας οδηγήσει μπροστά, να μας πάει μπροστά, αλλά μπορεί να δημιουργήσει 
και πάρα πολλά προβλήματα, όπως τις αντιδικίες ανάμεσα στις θρησκείες και 
όπως το γεγονός ότι η θρησκεία, η αλήθεια της δικιάς μας θρησκείας, 
μεταφέρεται μέσα από ανθρώπους, οι οποίοι μπορούν να αλλοιώνουν τη 



17 
 

θεϊκή υπόσταση της θρησκείας. Κρατήστε αυτό, το ότι είναι θρησκευτική 
αλήθεια, αλλά δεν μπορούμε να το αποδείξουμε, μόνο να την παραδεχτούμε 
και αυτό δημιουργεί μια δυσκολία σε εμάς τους επιστήμονες. 
 
Truth in Science, Αλήθεια στην Επιστήμη. Για μένα είναι τρομακτικό, μια 
τρομακτική διαφάνεια. Γιατί; Γιατί μεταφέρει κάτι από τη θρησκευτική 
προσέγγιση της αλήθειας στην επιστήμη. Δημιουργεί μια ψευδή βεβαιότητα, 
ότι η επιστήμη μπορεί να μας δείξει την αλήθεια, μπορεί να την αποδείξει, 
μπορεί να την αναιρέσει κι ότι οι άνθρωποι μπορούμε να βρούμε την αλήθεια 
μέσα από την επιστήμη και τον επιστημονικό λόγο. Δημιουργεί μια ψευδή 
βεβαιότητα, η οποία ψευδή βεβαιότητα, αν έτσι προσεγγίζεται από την 
επιστήμη, τείνει να είναι πιο επικίνδυνη από τη ψευδή βεβαιότητα, που μας 
δίνει η θρησκεία. Γιατί η θρησκεία ανάγει την αλήθεια της στο θείο, όχι σ’ αυτό 
που μπορεί να αποδείξουν οι άνθρωποι. Η επιστήμη, που προσεγγίζει με 
βεβαιότητα την αλήθεια, μπορεί και η επιστήμη να γίνει πολύ επικίνδυνη. 
Κρατήστε το κι αυτό. 
 
Και ξεκινάμε από τον ακρογωνιαίο φιλόσοφο στη δικιά μου σκέψη, το 
Σωκράτη, ο οποίος σημάδεψε διάφορα επίπεδα της εφαρμογής της γνωστικής 
συμπεριφορικής θεραπείας. Από το γεγονός ότι η υποκειμενική αλήθεια του 
κάθε ανθρώπου είναι σημαντική και πρέπει να την αναδείξουμε. Αλλά ο 
Σωκράτης είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που όταν ήμουν νεαρός 
επιστήμονας δεν το είχα καταλάβει τόσο πολύ και μου πήρε αρκετό καιρό για 
να το καταλάβω. Μάλλον έπρεπε να γεράσω για να το καταλάβω, ότι 
γνωρίζουμε ότι δε γνωρίζουμε. Και εκεί είναι η πραγματική γνώση. Τι μας λέει 
με άλλα λόγια ο Σωκράτης; Ότι η πραγματική γνώση, η πραγματική επιστήμη 
μπορεί να μας δώσει ένα πεδίο, στο οποίο μπορούμε να διαπραγματευτούμε 
την αβεβαιότητα της γνώσης μας, την αβεβαιότητα ότι δε μπορούμε να 
γνωρίζουμε τα πάντα, δε μπορούμε να αποδείξουμε τα πάντα, ότι πιθανόν να 
προσεγγίσουμε την αλήθεια, το τι είναι σωστό και λάθος, κάποια δεδομένη 
χρονική στιγμή, με βάση τα δεδομένα που ξέρουμε. Και αυτό, η άρνηση της 
βεβαιότητας, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στους επιστήμονες, στους 
ειδικούς επιστήμονες, που εφάρμοσαν αυτήν την επιστήμη στην κλινική 
πράξη την κάθε ημέρα. 
 
Αμέσως μετά το Σωκράτη, ας πάμε στον Αριστοτέλη. Ίσως είναι η πρώτη 
αναφορά της σύνδεσης ανάμεσα στη διαδικασία της μάθησης και στη 
διαδικασία ανάπτυξης της εξάρτησης. Πολύ πριν το Δαρβίνο, πολύ πριν την 
ιστορία αυτήν της εξέλιξης, ο Αριστοτέλης μας είπε ότι αυτό που μας 
συνοδεύει είναι αυτό στο οποίο είμαστε καλοί και αυτό στο οποίο είμαστε 
καλοί είναι αυτό το οποίο το έχουμε κατακτήσει μέσα από την επανάληψη. 
Άρα αυτό που μας λέει είναι ότι η γνώση και η σπουδαιότητα έρχεται μέσα 
από την επανάληψη και από τη συνείδηση. Άρα ο μηχανισμός για να γίνουμε 
καλοί και για να κατακτήσουμε κάτι έρχεται μέσα από την επανάληψη του 
ίδιου πράγματος, το οποίο πολλές φορές δημιουργεί και τη ψευδαίσθηση της 
βεβαιότητας ότι γνωρίζουμε καλά κάτι.  
 
Ο Γαλιλαίος μας λέει ότι την αλήθεια μπορούμε να την κατανοήσουμε αρκεί να 
τη βρούμε. Άρα η αλήθεια υπάρχει εκεί έξω, έγκειται σε εμάς να ψάξουμε να 
τη βρούμε. Δηλαδή, πέρα από το να επαναλαμβάνουμε αυτό στο οποίο 
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είμαστε καλοί, πρέπει να έχουμε τα μάτια και τα αυτιά μας ανοιχτά, να 
ψάχνουμε πάντα το τι είναι αλήθεια και το τι δεν είναι. Και, όταν το φτάσουμε, 
έχουμε τους μηχανισμούς για να το καταλάβουμε.  
 
Ας πάμε στο Νεύτωνα. Ο Νεύτωνας έθεσε ένα άλλο ζήτημα, πολύ σημαντικό 
επίσης, το οποίο είναι ένα θέμα που μας τυραννάει στις εξαρτήσεις στην 
Ελλάδα. Μας λέει ότι είχαμε πάρα πολύ πρόβλημα σαν επιστήμονες να 
προσπαθούμε να διαφοροποιηθούμε από τους άλλους, να προσπαθούμε να 
περιχαρακώσουμε τη δική μας αλήθεια και όχι να ψάχνουμε να βρούμε 
γέφυρες επικοινωνίας και κοινή αλήθεια, κοινούς ρυθμούς με τους 
υπόλοιπους. Μιλάμε για έναν άνθρωπο δηλαδή που προσεγγίζει την ψευδή 
βεβαιότητα ότι έχουμε φτάσει στην αλήθεια.  
 
Ας πάμε σε κάτι πιο σύγχρονο. Εδώ έχουμε τον Αϊνστάιν. Ο Αϊνστάιν είπε ότι 
ο μόνος τρόπος για να μην κάνεις λάθος είναι να μη δοκιμάσεις τίποτα, να μην 
προσπαθείς να αλλάξεις τίποτα. Όταν προσπαθείς να αλλάξεις, όταν 
προσπαθείς να παρακολουθήσεις τη ροή των πραγμάτων είναι αναπόφευκτο 
ότι θα κάνεις και λάθη.  
 
Και αν δούμε και στη συνέχεια, επίσης πολύ γνωστός, ο Χόκινγκ είπε κάτι 
πολύ κοντά σε αυτό που είπε ο Σωκράτης ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της 
γνώσης δεν είναι η αμάθεια, είναι η ψευδαίσθηση της γνώσης. Είναι η 
ψευδαίσθηση ότι ξέρουμε τα πάντα, ότι τα έχουμε αποδείξει, ότι αυτό που 
κάνουμε είναι το αληθινό, το σωστό, το αποδεκτό και οποιοδήποτε 
ερωτηματικό ή οποιαδήποτε αμφισβήτηση αποτελεί λάθος.  
 
Αυτές είναι κάποιες σκέψεις για την αλήθεια και θα επιστρέψουμε σε αυτό. 
Τώρα για την τέχνη, κάποιες απόψεις για το τι νομίζω ότι είναι η διαφορά 
ανάμεσα στην επιστήμη και στην τέχνη. Η επιστήμη προσπαθεί να αποδείξει 
το τι είναι το αληθινό ή όχι και προσπαθεί να προχωράει με λογικά και μικρά 
βήματα. Η τέχνη προσεγγίζει την αλήθεια μέσα από το προσωπικό βίωμα και 
την εμπειρία και την μοναδικότητα που φέρνει ο κάθε καλλιτέχνης.  
 
Τώρα θα δείτε πώς ο Νεύτωνας προσέγγισε το θέμα του φωτός. Πώς ο Νταλί  
προσέγγισε το ζήτημα του χρόνου. Πώς ο Προυστ προσέγγισε το θέμα του 
χρόνου μέσα από τα προσωπικά του βιώματα, πολύ πριν ο Φρόυντ 
αναφερθεί στις ψυχαναλυτικές του θεωρίες. Και συχνά συμβαίνει στην 
ψυχιατρική και στις ψυχολογικές ή κοινωνικές παρεμβάσεις να μιλάμε για την 
τέχνη της ψυχιατρικής, την τέχνη της ψυχολογίας και κυρίως φαντάζομαι ότι 
αναφερόμαστε, ο τρόπος δηλαδή που το βλέπω εγώ, σε αυτήν την 
υποκειμενικότητα  που εμείς παίρνουμε από τις τέχνες αυτές στην επαφή με 
τον άνθρωπο, στο γεγονός ότι ασχολούμαστε με τον ίδιο μας τον εαυτό σε ένα 
ίδιο και συμβατικό εργαλείο, παράλληλα με την επιστημονική γνώση ή τα 
επιστημονικά δεδομένα, που πιθανόν να έχουμε. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε 
πάρα πολλές παρεμβάσεις και αναφέρομαι ιδιαίτερα στις παρεμβάσεις 
ομάδων, ξέρουμε ότι ο τελικός καταλύτης για το αν μια ομάδα θα πετύχει ή όχι 
στην ομαδική της θεραπεία οποιαδήποτε τύπου, δεν είναι ούτε η θεωρία ούτε 
οι άνθρωποι που κάνουν την ομάδα. Είναι, κυρίως, ο ενθουσιασμός και η 
αγάπη και τα skills, οι δεξιότητες που έχει ο θεραπευτής, που διευκολύνει την 
ομάδα. Άρα, η τέχνη του θεραπευτή είναι αυτή η οποία είναι ο τελικός 
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καταλύτης στην αποτελεσματικότητα μιας ομάδας. Και αυτό έχει αποδειχθεί, 
όσο μπορούν να αποδειχθούν τέτοιου είδους απόψεις.  
 
Ας επιμείνουμε όμως στην αλήθεια. Στο χώρο της ψυχιατρικής για χρόνια μας 
ταλάνιζε η διαμάχη ανάμεσα στην ψυχαναλυτική θεωρία και στην 
συμπεριφορική θεωρία, οι πρώην συνάδελφοι το ξέρουν καλά αυτό, μας 
ταλάνιζε η βιολογική προσέγγιση στην ψυχιατρική, στην ψυχοκοινωνική 
παθολογία ή η κοινωνική προσέγγιση ή η ψυχολογική προσέγγιση. Στις 
εξαρτήσεις μας ταλάνιζε πιο πολύ το εάν είναι ιατρικό το μοντέλο ή κοινωνικό 
το μοντέλο, εάν προσεγγίζουμε το ζήτημα της εξάρτησης βιολογικά, κοινωνικά 
ή ψυχολογικά. Εξακολουθεί, προς μεγάλη μου έκπληξη, όταν κατέβηκα στην 
Ελλάδα να βλέπω ότι υπάρχει ακόμα μια τεράστια διαμάχη ανάμεσα σε αυτό 
που σε ελάχιστες χώρες, που μιλάει ακόμα για στεγνά ή μη στεγνά 
προγράμματα, αντιπαράθεση ανάμεσα στην υποκατάσταση, όσον αφορά στα 
οπιούχα, στις βιολογικές παρεμβάσεις ή τις ψυχολογικές παρεμβάσεις και 
ήθελα να αναφερθώ στο γεγονός ότι επιστημολογικά αυτούς τους 
προβληματισμούς κάπου τους γεφυρώσαμε γύρω στη δεκαετία του ’60, τη 
φοβερή και τρομερή δεκαετία του ’60, όπου αναπτύχθηκαν πάρα πολλά 
κινήματα, που συνεχίζουν ακόμα στο χώρο μας να έχουνε θεραπευτική 
χρησιμότητα.  
 
Και ο Kuhn, που αναφέρω εδώ, είναι ο άνθρωπος ο οποίος είπε ότι η αλλαγή 
ενός μοντέλου δεν επέρχεται από την κριτική που του ασκούν οι επιστήμονες 
που δε βρίσκονται μέσα σε αυτό το μοντέλο. Οι αλλαγές ενός επιστημονικού 
μοντέλου έρχονται εκ των έσω. Ένα επιστημονικό μοντέλο είναι υποχρεωμένο 
διαρκώς να προσπαθεί να ενσωματώσει καινούρια παραδείγματα, καινούριες 
παρατηρήσεις από το τι συμβαίνει γύρω τριγύρω, να τις ενσωματώσει μέσα 
στη θεωρία, την οποία προτείνει και, αν δεν μπορέσει να τις ενσωματώσει 
αυτές τις αλήθειες, τις παρατηρήσεις, θα πρέπει να υποστεί μια δεύτερη 
ανατροπή, ώστε ή να τις ενσωματώσει ή η θεωρία να καταρρεύσει. Ο Kuhn 
είπε για παράδειγμα ότι δεν μπορεί ο ψυχαναλυτής να κατακρίνει την αλήθεια 
της συμπεριφορικής θεραπείας, της περιθωριακής θεωρίας, ούτε ο 
συμπεριφορικός ψυχολόγος να κατακρίνει την ψυχαναλυτική θεωρία. Ο 
ψυχαναλυτικός επιστήμονας πρέπει και έχει υποχρέωση διαρκώς να 
επιβεβαιώνει τη θεωρία της ψυχανάλυσης και να είναι σε ένα διαρκές 
επιστημονικό πεδίο διαρκούς ενσωμάτωσης  της νέας επιστημονικής άποψης. 
 
Και ο Kuhn και άλλοι επιστήμονες της γενιάς του είπαν ότι η απόλυτη αλήθεια 
υπάρχει εκεί, κάπου έξω, όπως και ο Νεύτωνας το είπε, εμείς όμως 
επιστημονικά μπορούμε μόνο να την προσεγγίσουμε και μπορούμε να 
αποδείξουμε τι δεν είναι αλήθεια. Δε μπορούμε να αποδείξουμε τι είναι 
αλήθεια, αλλά μπορούμε να αποδείξουμε τι είναι ψέμα, τι δεν είναι αλήθεια. 
Και αυτό σε ένα σημείο δημιούργησε γέφυρες ανάμεσα σε διάφορα μοντέλα 
σκέψης και προσέγγισης των πραγμάτων, μοντέλα προσέγγισης ανάμεσα 
στις βιολογικές θεωρίες, στις ψυχολογικές θεωρίες, στις κοινωνικές θεωρίες. 
Και δημιούργησε ένα πνεύμα συναίνεσης και μια δυνατότητα που ο 
επιστημονικός ρόλος θα μας δώσει αυτήν την πλατφόρμα του να μπορέσουμε 
να διαπραγματευτούμε την υπαρξιακή αγωνία ότι δε γνωρίζουμε τα πάντα και 
ίσως ποτέ να μην μπορέσουμε να βρούμε την αλήθεια, αλλά είναι αρκετά 
καλό να μπορούμε να αποδείξουμε τι είναι ψέμα, τι δεν είναι αλήθεια. 
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Προσπαθώ να εισαγάγω ένα λόγο συναίνεσης, επιστημονικής τεκμηρίωσης, 
γνωρίζοντας ότι η επιστημονική τεκμηρίωση είναι πεπερασμένη και ατελής, να 
εισαγάγω την έννοια του πρέπει να πειραματιστούμε, να αλλάξουμε. Αλλά 
οφείλουμε κάθε βήμα αλλαγής, που κάνουμε, να προσπαθούμε να το 
τεκμηριώσουμε και όσο μπορούμε περισσότερο να το κατανοήσουμε και να το 
αποδείξουμε. Προσπαθώ να μιλήσω με ένα λόγο, που λέει ότι δεν υπάρχει 
πλουραλισμός στην προσέγγιση την θεωρητική των εξαρτήσεων τόσο, όσο 
και στις θεραπευτικές πρακτικές που χρησιμοποιούμε ή εισάγουμε. Ένας 
πλουραλισμός, όμως, θα πρέπει να γίνεται με τέτοια συνεργασία, που να 
μπορεί να βάλει στόχους και να μπορεί να συμφωνήσει σε μεθοδολογίες 
μέτρησης, απόδειξης, απόδειξης του λάθους, παραίτησης τεχνικών που 
πιθανόν να μη μας βόλευαν ή να μην οδήγησαν πουθενά στο περιεχόμενο.  
 
Πώς προσεγγίζω τώρα εγώ το θέμα των εξαρτήσεων; Κάπως θα το 
καταλάβατε, μέσα από όλα αυτά που έχω πει μέχρι τώρα. Εδώ είναι ο 
Δαρβίνος. Ο Δαρβίνος ήταν μία περίεργη προσωπικότητα, αρκετά τραγική, 
αρκετά νέος, πριν τα 30 του, έκανε το μεγάλο ταξίδι, όπου είχε αναπτύξει τη 
θεωρία των ειδών και της φυσικής επιλογής. Του πήρε όμως περίπου 30 
χρόνια για να τη γράψει, να την εκδόσει και να τη μοιραστεί. Κυρίως από το 
φόβο του τι επιρροή θα είχε αυτό το μοίρασμα της αλήθειας του, της 
επιστημονικής του αλήθειας, πάνω στη γυναίκα του, που την υπεραγαπούσε, 
η οποία ήταν φοβερά μορφωμένη, όμως και βαθιά θρησκευόμενη την ίδια 
στιγμή. Και φοβόταν πάρα πολύ την επίπτωση που θα είχε η πρόταση ότι οι 
άνθρωποι προέρχονται από εξέλιξη των πιθήκων και δε δημιουργήθηκαν 
μέσα σε 7 μέρες από το Θεό. Στην ουσία είναι ένα παράδειγμα της 
συναπάντησης ανάμεσα στα προσωπικά συναισθήματα, στο τι οφείλεις να 
κάνεις ως επιστήμονας και τι οφείλεις και μπορείς να κάνεις σαν άνθρωπος σε 
σχέση με το άμεσο ή το έμμεσο κοινωνικό σου περιβάλλον.  
 
Ο Δαρβίνος μας βάζει ένα ζήτημα. Αν μέσα από τα χρόνια της εξέλιξης των 
ειδών, οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ουσίες, με βάση 
τη θεωρία της εξέλιξης, αυτή η δυνατότητα, αυτά τα pass ways, αυτοί οι 
μηχανισμοί, που στηρίζουν την ανάπτυξη των εξαρτήσεων στον άνθρωπο, 
δεν πρέπει να είχαν εξαφανιστεί, αν δεν υπήρχε κάποιο όφελος; Αυτό είναι 
πάρα πολύ δύσκολο ερώτημα να απαντηθεί. Υπάρχει κάποιο όφελος στις 
εξαρτήσεις; Υπάρχει κάποιο όφελος στο γεγονός ότι ο άνθρωπος μπορεί να 
χάσει τον έλεγχο πάνω σε μια συμπεριφορά, η οποία αρχικά είχε τον 
χαρακτήρα της απόλαυσης και του έδινε είτε χαρά είτε απόδραση από κάποια 
δύσκολα συστήματα; Υπάρχει κάποιο όφελος στο να χάσει τον έλεγχο πάνω 
σε κάποια συμπεριφορά;  
 
Εδώ θα αναφερθούμε στον Αριστοτέλη και θα πούμε ότι η εξάρτηση η ίδια 
μπορεί να μην έχει κάποιο όφελος, αλλά αυτό μπορεί να είναι η άλλη όψη του 
ίδιου νομίσματος, που έχει να κάνει με τη μάθηση. Η διαδικασία της μάθησης 
μέσα από την επανάληψη, μας κάνει ξεχωριστούς και σαν επιστήμονες και 
σαν ειδικούς και σαν φυσικούς και σαν οδηγούς αυτοκινήτου και σαν 
ξυλουργούς και σαν οτιδήποτε στην ζωή μας. Η επανάληψη, η οποία οδηγεί 
σε μια αυτόματη αναπαραγωγή κάποιων δεξιοτήτων, χωρίς να τις σκεφτούμε, 
είναι ο ίδιος μηχανισμός που αναπτύσσει την εξάρτηση. Απλά, ένας τρόπος 
κατανόησης, με βάση τη θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου, που είναι και η 
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σούπερ θεωρία, η βασική θεωρία, που ξέρετε όλες οι ανθρωπιστικές 
επιστήμες και θεωρίες πάτησαν, η θεωρία του Δαρβίνου αποτέλεσε βάση για 
όλες τις άλλες θεωρίες που έχουμε. Έχουμε τη δυνατότητα να γίνουμε 
εξαρτημένοι από κάποιες συμπεριφορές, γιατί, δυστυχώς, δίνουμε ένα λάθος 
μήνυμα ότι αυτή η συμπεριφορά ταυτίζεται με την επιβίωση. Άρα ο έλεγχος 
δεν υπάρχει πια, η συμπεριφορά αυτή πρέπει να αυτοματοποιηθεί και να 
αναπαραχθεί σε δύσκολες συνθήκες. Και αυτό ίσως μας βοηθήσει να 
αποστασιοποιηθούμε από πολιτικές προσεγγίσεις, που λένε ότι παράδειγμα η 
εξάρτηση είναι πολιτικό φαινόμενο. Έχει να κάνει με ένα πολιτικό σύστημα ή 
με ένα άλλο. Έχει να κάνει με τον καπιταλισμό ή τον υπαρκτό σοσιαλισμό, 
γιατί ακούγονται και αυτά. Ότι η εξάρτηση έχει να κάνει με το Δυτικό τρόπο 
ζωής. Σαφώς επηρεάζεται, σαφώς υπάρχει αλληλεπίδραση, αλλά οι 
άνθρωποι, έτσι όπως είμαστε στις μέρες μας, σε αυτήν την εξελικτική μορφή 
που έχουμε, η διαδικασία με την οποία αναπτύσσουμε τις εξαρτήσεις είναι 
παρόμοια με τη διαδικασία μάθησης και, δυστυχώς, είναι το μειονέκτημα, είναι 
το νόμισμα που πληρώνουμε για να μπορούμε να μάθουμε.  
 
Δεν έχω κάτι άλλο να μοιραστώ μαζί σας. Επειδή σας βλέπω, αλλά σε 
απόσταση, είναι λίγο σαν την εξομολόγηση, που κάνεις μέσα σε ένα κλειστό 
δωμάτιο, που λες τις σκέψεις σου. Αν έχετε ερωτήσεις, αν θέλετε να κάνουμε 
μια κουβέντα, είμαι ανοιχτός σε οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε σε αυτά που 
είπα ή σε άλλα πράγματα. 
   
- Α. Σταθακιός: κ. Κουϊμτσίδη, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του 

Δαρβίνου, μας αφήσατε πολλά ερωτηματικά. Απλά μέσα λείπει ένα 
κομμάτι. Δηλαδή, αν μπούμε σε αυτήν την εξελικτική πορεία, ότι αλλάζουν 
οι εξαρτήσεις, ναι και, σύμφωνα με τους τρόπους ζωής κ.λπ.. Πώς το 
βλέπετε αυτό το μέλλον και της εξάρτησης, γιατί έχει αλλάξει και η 
εξάρτηση και της θεραπείας; Έχουμε προσαρμοστεί; Και σαν άνθρωποι και 
σαν κοινωνίες στο είδος της εξάρτησης που υπάρχει, για να πάμε ένα βήμα 
παραπάνω; Άρα και η θεραπεία πρέπει να πάει ένα βήμα παραπάνω; Δεν 
ξέρω αν καταλαβαίνετε. Απλά, έχει να κάνει με αυτό που είπε ο Δαρβίνος. 
Με την προσαρμογή και το ότι κάποιοι άνθρωποι, λόγω της προσαρμογής 
γίνονται καλύτεροι, πιο «κανονικοί», για να επιβιώσουν. Άρα, δηλαδή, αυτό 
το πράγμα, να ακολουθήσουμε τη θεωρία του Δαρβίνου, πρέπει να το 
κάνουμε κι εμείς; Και αυτό θα το κάνει και η εξάρτηση; Ένα ερώτημα που 
μου δημιουργήθηκε πιο πολύ επειδή βάλατε τον Δαρβίνο.  

- κ. Κουϊμτσίδης: Πολύ σωστή ερώτηση. Νομίζω ότι έχει να κάνει 
περισσότερο με το ότι αυτό παρατηρούμε γύρω μας, ότι οι εξαρτήσεις 
αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα, με μεγάλη ταχύτητα, έχουν άμεση σχέση με 
το πόσο γρήγορα αλλάζει το περιβάλλον μας, γιατί το ζήτημα της 
προσαρμογής δεν είναι ζήτημα προσαρμογής των εξαρτήσεων στο 
περιβάλλον, αλλά ζήτημα προσαρμογής του ανθρώπου στο διαρκώς 
εξελισσόμενο περιβάλλον γύρω του. Η εξέλιξη που έχει συμβεί στο 
περιβάλλον μας μετά τη βιομηχανική επανάσταση είναι τόσο γρήγορη, που 
είναι πολύ γρηγορότερη από χιλιάδες χρόνια, που έχουν συμβεί όλα αυτά 
τα χρόνια. Δηλαδή, οι αλλαγές που ζούμε τα τελευταία 200 - 300 χρόνια 
είναι πολύ μεγαλύτερες και γρηγορότερες από ό,τι συνυπήρχαν οι αιτίες για 
την εξέλιξη του ανθρώπου. Και υπάρχει το miss match αυτό, ανάμεσα στο 
πόσο γρήγορα εξελίσσεται το περιβάλλον και πόσο γρήγορα 
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εξελισσόμαστε εμείς. Αυτό που η θεωρία της εξέλιξης μας δίνει, είναι μια 
παραδοχή, η οποία λέει ότι η εξάρτηση είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης 
και ίσως πρέπει να το αποδεχτούμε ότι, όπως ο άνθρωπος ορίζεται μέσα 
από τα λάθη του, ο άνθρωπος ορίζεται μέσα από τη δυνατότητα του να 
μαθαίνει και, δυστυχώς ή ευτυχώς, μέσα από τη δυνατότητα να 
αυτοματοποιεί συμπεριφορές, οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν αργότερα 
ότι ήταν λάθος συμπεριφορές, οι οποίες μπορεί να έχουν αρνητικά 
αποτελέσματα. Αυτό είναι μια παραδοχή, που θα μας βγάλει μακριά από 
λογικές του στυλ «θα εξαλείψουμε τις εξαρτήσεις», από τις παραδοχές που 
λένε ότι, αν αλλάξουμε το κοινωνικό μας μοντέλο, γιατί το ‘χω ακούσει αυτό 
και καταρρίψουμε, για παράδειγμα -δεν κάνω πολιτικό λόγο- τον 
καπιταλισμό, θα εξαλείψουμε τις εξαρτήσεις. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος. 
Από τη στιγμή που οι εξαρτήσεις είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης, όπως 
είναι σε οποιοδήποτε κοινωνικό μοντέλο, δε θα υπάρχει κάποιο είδος 
εξάρτησης η όχι. Αυτό που μένει είναι το ερώτημα αυτό, που βάζετε εσείς. 
Από τη στιγμή που οι εξαρτήσεις αλλάζουν, γιατί αλλάζει το κοινωνικό 
περιβάλλον συνέχεια και ο άνθρωπος έχει έναν εσωτερικό μηχανισμό, ο 
οποίος τον κάνει ευάλωτο σε μια εξάρτηση, κατά πόσο τα θεραπευτικά 
όμως μοντέλα προσαρμόζονται στις καινούριες ανάγκες ή όχι; Και, σαφώς, 
πρέπει να προσαρμόζονται. Δε μπορείς να προσαρμόζεις με τον ίδιο 
τρόπο τον κάθε άνθρωπο, ο οποίος ζει σε μια εποχή ταχύτητας, internet, 
με τον ίδιο τρόπο, με τον οποίο θα προσεγγιζόμουν εγώ όταν ήμουν 16 
χρονών, αν είχα πρόβλημα εξάρτησης, όπου ούτε τηλέφωνο δεν είχα στο 
δωμάτιό μου. Και, ακόμα περισσότερο, για να πάρεις υπεραστικό 
τηλέφωνο πολλές φορές έπρεπε να πας σε τηλεφωνικό κέντρο και να 
πάρεις τηλέφωνο. Τι θέλω να πω; Ότι οι κοινωνικές αλλαγές επιβάλουν, αν 
μη τι άλλο, να επανεξετάζουμε διαρκώς τα μοντέλα που παρέχουμε, να 
προσπαθούμε να τα προσαρμόζουμε και αν δεν μπορούν να 
προσαρμοστούν σε αυτό που θέλουμε να καταφέρουμε και στα challenges, 
στις προκλήσεις που έχουμε στις μέρες μας, ίσως θα πρέπει είμαστε 
αρκετά γενναίοι να τα αφήνουμε πίσω μας ή να τα τροποποιούμε γενναία 
κατά κάποιον τρόπο. Απάντησα; 

- Α. Σταθακιός: Βεβαίως, βεβαίως, ευχαριστώ. 
- Γ. Λεχουρίτης: Ήθελα να ρωτήσω, να βάλω μια προβληματική, μια ανάγκη 

για ένα νέο επιστημονικό παράδειγμα, που αντί να υψώνει τείχη, πρόληψη 
από εδώ, θεραπεία στη μέση, επανένταξη από εκεί, είναι να τα συνενώσει, 
να τα συνθέσει και να μπορέσει να επιτρέψει το διάλογο και στην πρόληψη 
και στη θεραπεία και στην επανένταξη, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένα 
καινούριο επιστημονικό παράδειγμα, σε τεκμηριωμένη, όπως λέτε βάση, 
αλλά να έχουμε τη συνολική εικόνα. Γιατί ο καθένας έχει αποσπασματική 
εικόνα, ένα μέρος της εικόνας. Βλέπουμε εμείς το δέντρο της πρόληψης, οι 
άλλοι βλέπουν το δέντρο της θεραπείας και κανείς δε βλέπει το δάσος. Άρα 
πρέπει να συνενώσουμε τις δυνάμεις, έτσι ώστε και να κάνουμε έναν πιο 
αυθεντικό και ουσιαστικό διάλογο και να είμαστε επί της ουσίας, μιας 
καλύτερης έννοιας της αλήθειας. Αυτό θέλει ενοποίηση, σύνθεση, 
απαρτίωση των δομών μας. Θέλει ένα τεράστιο όραμα, καινούριο, που να 
στηρίζεται σ’ ένα επιστημονικό παράδειγμα. Εγώ είμαι λίγο 
προβληματισμένος. Δεν είναι να προσαρμοστούμε στο κοινωνικό 
περιβάλλον, αλλά να το μετασχηματίσουμε με ενεργητικό τρόπο. Αλλιώς 
και τα ζώα προσαρμόζονται στο περιβάλλον με τους δικούς τους όρους. Ο 
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άνθρωπος, όμως, έχει άλλες δεξιότητες. Και, επί της ουσίας, μπορεί να 
μετασχηματίσει, όπως μετασχημάτισε με τη βιομηχανική επανάσταση τη 
φύση, σήμερα μπορούμε να μετασχηματίσουμε την κουλτούρα και την 
αυτοσυνείδησή μας. Οπότε να προχωρήσουμε μπροστά, στο επόμενο 
βήμα. Αυτό που θέλω να πω είναι η αναγκαιότητα ενός νέου επιστημονικού 
παραδείγματος, που, αντί να αρθρώνει, σηκώνει τείχη, να επιτρέπει την 
απαρτίωση μιας ενιαίας δομής πρόληψης, θεραπείας και επανένταξης. Σας 
ευχαριστώ.  

- κ. Κουϊμτσίδης: Συμφωνούμε απόλυτα και ευχαριστώ πάρα πολύ, που με 
πήγατε ένα βήμα μπροστά. Δεν είναι μόνο η προσαρμογή, είναι ο 
αναμετασχηματισμός και ο δημιουργικός διάλογος με αυτό που συμβαίνει 
εκεί έξω. Θα ήθελα απλά να παρατηρήσω, βεβαίως, συνεργασία, διάλογος, 
με βάση την επιστήμη. Η επιστήμη, η οποία στηρίζεται στην έλλειψη της 
βεβαιότητας, στο ότι δεν προσεγγίζουμε την αλήθεια με θρησκευτικό 
τρόπο, όλα αυτά που μοιράστηκα μαζί σας. Εκεί το challenge, εκεί η 
δυσκολία μας θα είναι να μη χαθούν οι ιδιαιτερότητες που υπάρχουν από 
τους ανθρώπους που ξέρουν καλά την πρόληψη, από αυτούς που ξέρουν 
καλά την θεραπεία ή την επανένταξη, να μην χαθούν οι ιδιαίτερες γνώσεις, 
τα ιδιαίτερα ταλέντα, σε μια προσπάθεια να βρούμε, να έχουμε ένα κοινό 
επιστημονικό παράδειγμα, στο οποίο όλοι μαζί να λειτουργήσουμε για το 
κοινό καλό της κοινωνίας και των ανθρώπων και των οικογενειών, που την 
περίοδο της ζωής τους έχουν πρόβλημα με την εξάρτηση. Είχα διαβάσει σε 
μια επιστολή συναδέλφων έναν προβληματισμό να μην φτάσουμε σε 
μοντέλο «χυλό», το είχαν βάλει σε εισαγωγικά συνάδελφοι, τους οποίους 
σέβομαι, μια συναίνεση και μια συνεργασία δεν είναι αποτέλεσμα να 
οδηγήσει σε μια σούπα, μπορεί όμως να οδηγήσει σε ένα πολύ ωραίο 
μενού, στο οποίο να υπάρχει η επιστημονική προσέγγιση. Σε ποιον θα 
σερβιριστεί; Πότε θα σερβιριστεί; Πώς θα σερβιριστεί; Και, αν χρειάζεται, να 
έχουμε πρώτο πιάτο, κυρίως πιάτο, επιδόρπιο ή θα έπρεπε να διαλέξουμε 
ένα από τα τρία πιάτα μόνο. Η δυνατότητα να φτάσουμε σε αυτόν τον 
διάλογο είναι κάτι το οποίο είναι αναγκαίο, πιστεύω. 
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Εναρκτήρια  ομιλία 

«Η πρόληψη είναι αποτελεσματική! Αλλά πώς το 
αποδεικνύουμε;» 
 
Σ. Τριλίβα, Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης 
 
Όλοι σας ξέρετε πολύ καλά ότι η πρόληψη είναι αποτελεσματική. Και πιστεύω 
απόψε, μετά την καταπληκτική παρουσίαση του κ. Κουϊμτζίδη, θα 
προσπαθήσω να ενώσω το πώς η επιστήμη είναι απαραίτητη για να δείξω 
την αποτελεσματικότητα σε αυτό που κάνετε εσείς.  
 
Πιστεύω πως είναι η αρχή ενός διαλόγου σε πανελλήνιο επίπεδο, γιατί είστε 
από διάφορα μέρη της Ελλάδος κι έχουμε εδώ ανθρώπους που όντως 
χαράζουν πολιτική και επαγγελματίες, όπως εσείς, οι οποίοι είστε οι μάχιμοι 
άνθρωποι, που εφαρμόζουν προγράμματα πρόληψης. Είστε οι άνθρωποι 
στους οποίους έχει επενδύσει η χώρα κι εσείς επενδύετε κάθε μέρα για να 
μπορέσετε να φέρετε αποτελέσματα σ’ αυτόν το χώρο, τον τόσο σημαντικό. Κι 
έτσι η επένδυση της πρόληψης είναι η επένδυση του μέλλοντος. Μέλλοντος 
όχι μόνο παιδιών, όλων μας! Γιατί το μέλλον είναι για όλους μας!  
 
Θα αρχίσω από το τι είναι η πρόληψη και θα ήθελα να μου πείτε πώς εσείς 
την έχετε κατασκευάσει σαν έννοια αλλά και σαν πρακτική. Γιατί πιστεύω 
πως, μετά την ομιλία του κ. Κουϊμτζίδη, καταλάβαμε ότι πρέπει να έχουμε 
κάποιες έννοιες που μας ενώνουν, αν θα μπούμε και στην επιστημονική 
προσαρμογή και προσπάθεια κατανόησης των πραγμάτων καλύτερα. Πώς 
εσείς ζείτε αυτό το έργο σας;  
 
- Κοινό: Η δημιουργία λειτουργικών σχέσεων.  
- Τριλίβα: Η δημιουργία λειτουργικών σχέσεων, όντως.  
- Κοινό: Η ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων.  
- Τριλίβα: Η ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων, ναι. Όντως, είναι 

αυτά τα δύο και πολλά άλλα.  
 
Και θα δούμε τώρα πώς θα κατασκευάσουμε την έννοια της πρόληψης 
διαφορετικά. Η πρόληψη έχει να κάνει με πολιτική, με οικογένεια, με νέους, με 
την κοινότητα, το σχολείο και τη γειτονιά. Όλους αυτούς τους χώρους. Και 
υπάρχουν μοντέλα που στην ουσία ενισχύουμε τον καθένα από αυτούς τους 
χώρο και, όπως ξέρετε, βάζουν και την πολιτική. Γιατί η πολιτική έχει τη 
δύναμη να μπορέσει και να παρθούν αποφάσεις για το πώς στην ουσία 
εφαρμόζεται η πρόληψη. Η πρόληψη έχει να κάνει με τους γονείς, με τους 
εκπαιδευτικούς.  
 
Τι λένε οι γονείς στα παιδιά τους για την πρόληψη; Τι κάνουν οι γονείς; Δεν 
κάνουν τίποτα;  
 
- Κοινό: Συμβουλεύουν.  
- Τριλίβα: Συμβουλεύουν τα παιδιά τους, ναι.  
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- Κοινό: Ίσως και το γνωστό το πανό, ότι πριν πεινάσεις μαγειρεύεις. Να 
προσέχουν κάποια πράγματα στη ζωή τους.  

- Τριλίβα: Ωραία, τους μιλάνε με παροιμίες. Τους λένε για το τι πρέπει να 
προσέχουν, τη ζωή τους, την υγεία τους και πώς να προστατεύουμε την 
υγεία μας. Οι εκπαιδευτικοί στη χώρα μας; Στην πόλη από την οποία εσείς 
προέρχεστε;  

- Κοινό: Γνώσεις και πρότυπα.  
- Τριλίβα: Πρότυπα και γνώσεις. Οι έφηβοι;  
- Κοινό: Και εθελοντική επιμόρφωση οι εκπαιδευτικοί.  
- Τριλίβα: Οι έφηβοι τι λένε για την πρόληψη;  
- Κοινό: … (γέλια)  
- Τριλίβα: Δεν θέλουν και να μας πούνε πολλά, ίσως! Τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης; 
- Κοινό: Κοινωνικό κίνημα.  
- Τριλίβα: Κοινωνικό κίνημα, ναι. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης; 
- Κοινό: Κακό, μας μπερδεύουν.  
- Τριλίβα: Μας μπερδεύουν λέτε εσείς. Η σύμπραξη και οι συνεργασίες μέσα 

σε κοινότητες; Εσείς είσαστε μία από αυτές τις συμπράξεις. Εσείς τι κάνετε;  
- Κοινό: Την αλλαγή.  
- Τριλίβα: Εσείς, είστε αλλαγή, εστιάζετε στην αλλαγή. Τα πρότυπα που 

υπάρχουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης;  
- Κοινό: Μας δείχνουν τους παράγοντες κινδύνου.  
- Τριλίβα: Η εκτελεστική εξουσία σε οποιαδήποτε πόλη ή στην χώρα μας;  
- Κοινό: Το παλεύει.  
- Τριλίβα: Το παλεύει! Οι ειδικοί ψυχικής υγείας πού εστιάζουν;  
- Κοινό: Στη θεραπεία.  
- Τριλίβα: Οι κοινοτικές δομές ψυχικής υγείας πού εστιάζουν;  
- Κοινό: Στην πρόληψη.  
- Τριλίβα: Η νομοθεσία πού εστιάζει;  
- Κοινό: Στους ψήφους, στο συμφέρον.  
- Τριλίβα: Ωραία, είναι σημαντικό να τα βλέπουμε όλα αυτά. Γιατί να είναι 

τόσο σημαντικό να δούμε από όλες αυτές τις πτυχές τι γίνεται στη χώρα 
μας ή σε συγκεκριμένες χώρες κάποιες φορές, κοινότητες, για να 
καταλάβουμε πώς η πρόληψη εφαρμόζεται ή διαχέεται σε όλες τις 
εκφάνσεις της ζωής και του τόπου; Είναι σημαντικό ή όχι;  

- Κοινό: Πολύ.  
- Τριλίβα: Από αυτά που είπατε, πού πήγε η μεγαλύτερη εστίαση; Πού 

εστιάζουν όλα μαζί αυτά; Περισσότερο.  
- Κοινό: Στον άνθρωπο.  
- Τριλίβα: Στον άνθρωπο, στο άτομο. Ίσως στα παιδιά, μπορούμε να πούμε. 
 
Πέρα όμως από αυτά υπάρχουν δύο κατηγορίες τεχνικών πρόληψης. Η μία 
είναι η στρατηγική που εστιάζει στο άτομο. Και πιστεύω πως εσείς θα μου το 
πείτε καλύτερα. Πιστεύω πως πολλοί εστιάζουν στο άτομο, στα περισσότερα 
προγράμματα. Και σε τεχνικές που εστιάζουν στο περιβάλλον. Πιστεύω, μας 
το είπε πάρα πολύ καλά ο κ. Κουϊμτζίδης, πως υπάρχει ένας λόγος που 
έχουμε λιγότερη εστίαση στο περιβάλλον. Γιατί να εστιάζουμε λιγότερο στο 
περιβάλλον και να εστιάζουμε περισσότερο στον άνθρωπο;  
 
- Κοινό: Είναι μια συμπεριφορά των ανθρώπων. Στη φύση μας. 
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Ωραία, μας μίλησε, όμως, και για επιστήμη και θα το δούμε αυτό. Γιατί να 
εστιάζουμε τόσο πολύ στον άνθρωπο και λιγότερο στο περιβάλλον. Και όλοι 
ξέρετε πως έχουμε σε κάθε πόλη και σε κάθε γωνιά της Ελλάδος υπηρεσίες 
συμβουλευτικής, προγράμματα αγωγής υγείας στο σχολείο, που εστιάζουν σε 
συναισθήματα, στη συμπεριφορά, στις δεξιότητες. Ξέρουμε ότι προσπαθούμε 
να δώσουμε κίνητρα για υγιή συμπεριφορά και προσπαθούμε να δώσουμε και 
εναλλακτικές δραστηριότητες στους νέους.  
Από την άλλη μεριά, η εστίαση στις κοινωνικές διαστάσεις των αιτιών που 
υπάρχουν σε ό,τι αφορά στην κατάχρηση ουσιών. Υπάρχουν, προσπαθούμε 
να τις καταλάβουμε, αλλά λιγότερο παραμένουμε σε αυτό. Αλλαγή σε 
οικονομικές διαστάσεις του προβλήματος. Κόστος και διαθεσιμότητα των 
ουσιών, δίνουμε λιγότερη σημασία σε αυτό. Αλλαγή σε κοινωνικές διαστάσεις 
του προβλήματος, τον τρόπο που σκέφτονται και ζουν οι πολίτες. Πώς 
σκέφτονται και πώς ζουν οι πολίτες; Ποιες είναι οι συνθήκες στις οποίες ζουν; 
Λιγότερη σχέση σε αυτό. Και αλλαγή σε μηνύματα μέσων ενημέρωσης; Ούτε 
σε αυτό έχουμε εστιάσει πολύ. Αλλαγή σε πολιτική και ποιοι έχουν ισχύ και 
επιρροή; Ούτε και σε αυτό.  
 
- Τριλίβα: Γιατί σε αυτήν τη στήλη να έχουμε λιγότερη ενεργή δράση, στο να 

αλλάξουμε τα πράγματα;  
- Κοινό: Έχουμε λιγότερες δυνάμεις. Είμαστε αδύναμοι. Είναι πολύ δύσκολο, 

γιατί είναι παγκόσμιο θέμα. Επεμβαίνουμε στα οικονομικά συμφέροντα 
κάποιων έτσι. Θέλει αλλαγή οπτικής, αλλιώς δε γίνεται.  

- Τριλίβα: Εκεί ίσως να είναι τα παραδείγματα για τα οποία μας μίλησε ο κ. 
Κουϊμτζίδης.  

 
Πώς μπορούμε να εστιάσουμε και σε αυτά. Όσοι από εμάς όντως πιστεύουμε 
σε αυτά. Εστιάζουμε στα παιδιά, τι συμβαίνει προσωπικά: συναισθήματα, 
επιλογές, αυτοέλεγχο, αυτορρύθμιση. Μάλιστα, πιστεύω πως πολλοί από 
εμάς που είμαστε από τον χώρο της ψυχικής υγείας και μάχιμοι στο χώρο της 
πρόληψης, εστιάζουμε περισσότερο στο πεδίο αυτό που λέγεται 
αυτορρύθμιση των παιδιών, γιατί προσπαθούμε να τους δώσουμε τρόπους να 
προσαρμοστούν σ’ ένα περιβάλλον δύσκολο για αυτά. Στο τι γίνεται γύρω 
από τα παιδιά δυσκολευόμαστε να το κάνουμε και αυτό στην ουσία μας φέρνει 
σε δύσκολη θέση σε ό,τι αφορά τα προγράμματα πρόληψης και την 
επιστημονική τους βάση. Κανένας δε ζει στο κενό και ο καθένας από εμάς 
επηρεάζεται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος, προ πάντως τα παιδιά.  
 
Όλα αυτά στους κύκλους που βλέπετε επηρεάζουν τα παιδιά, όπως 
επηρεάζουν και εμάς. Αν δεν τα λαμβάνουμε υπόψη μας, στην ουσία αυτό 
που κάνουμε είναι ότι ξεχνάμε ότι υπάρχει μια οικολογία των πραγμάτων. 
Ξεχνάμε ότι το άτομο είναι και πολιτισμός και βιολογία, έχει και βιολογικές 
βάσεις αναμφίβολα. Υπάρχει το περιβάλλον, υπάρχει η ψυχολογία του 
ατόμου, αλλά το άτομο ζει μέσα σε συγκεκριμένες συνθήκες. Και υπάρχει μια 
δυναμική αλληλεπίδραση ανάμεσα σε αυτήν την οντότητα, άνθρωπος, παιδί, 
έφηβος, όποια και να είναι η ηλικιακή ομάδα και αυτές οι συνθήκες. Ένα πάρε 
δώσε, που στην ουσία επηρεάζει ως και τη βιολογία του, την υγεία του.  
 
Δυστυχώς, όμως, εγώ που έχω σπουδάσει εδώ και πολλά-πολλά χρόνια, 
στην επιστήμη της ψυχολογίας τουλάχιστον -ίσως όχι τόσο σε άλλες 
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κοινωνικές επιστήμες- δε δίνεται τόση σημασία στις συνθήκες. Ίσως στο 
οικογενειακό περιβάλλον και ίσως κάποιες φορές στο σχολικό περιβάλλον. Δε 
βγαίνουμε πέρα από αυτό. Και ο λόγος που δε βγαίνουμε πέρα από αυτό 
είναι διότι τα μοντέλα που έχουμε, κατανόησης και επιστημονικής 
δραστηριότητας, δηλαδή για να κατανοήσουμε τι γίνεται, είναι πολύ πιο 
εύκολο να εφαρμοστούν σε ανθρώπους και λιγότερο να βοηθήσουν να 
κατανοήσουμε και να είμαστε επιστήμονες, όπως πρέπει να είμαστε, να 
καταλάβουμε το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.  
 
Η πρόληψη σιγά-σιγά έγινε και επιστήμη. Και πήρε κόπο, γιατί αρχικά ήταν 
μόνο για να εστιάσουμε στο άτομο και να βοηθήσουμε σε ό,τι γίνεται με το 
άτομο. Τώρα όμως, για να προάγουμε και να προλάβουμε, έχουμε καταλάβει 
ότι πρέπει να βάλουμε και το περιβάλλον.  
 
- Τριλίβα: Αλλά γιατί ήταν τόσο αναγκαίο βήμα η πρόληψη να γίνει και 

επιστήμη; Γιατί είναι για εσάς -θα μου πείτε- αυτήν τη στιγμή, τόσο 
αναγκαίο να νιώθουμε και επιστήμονες; Μας το είπε ο κ. Κουϊμτζίδης, αλλά 
να το βάλουμε και στη δική σας τη ζωή.  

- Κοινό: Να βεβαιωθούμε ότι γίνεται το σωστό.  
- Τριλίβα: Να βεβαιωθούμε ότι αυτό που κάνουμε έχει κάποια επιρροή.  
- Κοινό: Να μπορεί να αποδειχτεί ότι μια πρακτική είναι ορθή.  
- Τριλίβα: Να μπορέσουμε να δείξουμε ότι έχουμε πρακτικές, οι οποίες είναι 

ορθές για το συγκεκριμένο χώρο, για την συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων.  
- Κοινό: Νομίζω ότι είναι και ηθικό το ζήτημα, δηλαδή να μπορέσουμε και 

σαν επαγγελματίες και επιστήμονες να αποδείξουμε ότι αυτό που κάνουμε 
είναι αποτελεσματικό και μετρήσιμο.  

- Τριλίβα: Ναι όντως έχει μια μεγάλη ηθική διάσταση και θα το δούμε αυτό.  
 

Και για κάποιους από εμάς, για εμένα παράδειγμα -στους χώρους που 
εργάζομαι εγώ-, χρειάζεται να είναι επιστήμη. Για να επιβιώσω στο χώρο που 
είμαι -και δε θέλω να σας λέω τα κακά μαντάτα- αλλά πιστεύω πως αργά ή 
γρήγορα και στο δικό σας το χώρο θα χρειαστεί να το αποδεικνύετε αυτό με 
κάποιον τρόπο πως αυτά που κάνετε πιάνουν τόπο, γιατί αργά η γρήγορα η 
χρηματοδότηση θα έρχεται μέσα από προγράμματα και δε θα έρχεται μέσα 
από πόρους. Και στα προγράμματα θα πρέπει να δείξεις ότι έχεις κάνεις κάτι, 
έχεις αποδείξει ότι αυτό που κάνεις είναι αποτελεσματικό, μετρήσιμο.  
 
- Κοινό: Δεν είναι τόσο μετρήσιμο.  
- Τριλίβα: Ναι, δύσκολο μετρήσιμο όμως, έχετε απόλυτο δίκιο!  

 
Θέλουμε, σίγουρα, και απ’ ό,τι μου είπατε, από τις δικές σας προσεγγίσεις για 
την πρόληψη, η πρόληψη είναι κοινωνικοποίηση. Γι’ αυτό εστιάζουμε τόσο 
πολύ στα παιδιά. Αλλά δεν είναι μόνο με παιδιά. Πρόσκληση σε φροντιστές, 
πρόσκληση σε φροντιστές είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι 
το παιδί χρειάζεται να έχει μια σχέση με το περιβάλλον του και γι’ αυτό πολλοί 
από εσάς εστιάζετε σε γονείς και παιδιά, στα προληπτικά πράγματα που 
διαμορφώνετε. Προσκόλληση σε εκείνους που βρίσκονται κοντά. Πολλές 
φορές αυτό μπορεί να είναι ένα μικρό κοινωνικό περιβάλλον ή και το σχολείο. 
Προσκόλληση στην κοινωνία. 
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Και πιστεύω -δεν είμαι τόσο σίγουρη- ότι το κατανοούμε αυτό που λέω. Αλλά 
είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πώς τα παιδιά νιώθουν μέλη μιας 
κοινωνίας, ταυτίζονται με αυτά που συμβαίνουν σε αυτήν την κοινωνία. Με τι 
ταυτίζονται από όλα αυτά; Και στην ουσία πόσο προσκολλημένα είναι στις 
συγκεκριμένες κοινωνικές αξίες, βάσεις, πρακτικές;  
 
Και μετά έχουμε και εσωτερίκευση θετικών κοινωνικών στάσεων και 
πεποιθήσεων, που αυτό μπορούμε να το μετρήσουμε. Και ενασχόληση με 
θετικές κοινωνικές συμπεριφορές, που κι  αυτό πάλι είναι κάτι το οποίο 
βλέπουμε. Τα άλλα θέματα προσκόλλησης είναι συνήθως αυτά τα οποία 
αφήνουμε απ’ έξω σε ό,τι αφορά την έρευνα.  
 
Σίγουρα, όπως είπαμε, στο πλαίσιο αυτό η πρόληψη λειτουργεί ως δίαυλος 
κοινωνικοποίησης, παρέχοντας κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες και 
τρόπους ζωής σε νέους, τάσεις, συμπεριφορές και ανθρώπους, που θα 
αποφύγουν κινδύνους ή δυσκολίες στην ζωή τους. Σίγουρα είναι σημαντικό 
για να κοινωνικοποιήσουμε να ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε, πού πάει η 
κοινωνία μας. Να δούμε λίγο το μέλλον, αλλά να δούμε και τι θέλουν τα παιδιά 
και όλοι που εμπλέκονται σε αυτήν την κοινωνία.  
 
Η πρόληψη είναι και επιστήμη και θα δείτε εδώ είναι εμπειρικά τεκμηριωμένη 
πρακτική. Δεν είναι μόνο επιστήμη που μας αφήνει να παράγουμε θεωρία ή 
δεδομένα μόνο, αλλά μας αφήνει και μας επιτρέπει στο δικό σας το χώρο και 
στο δικό μου το χώρο, προπάντων, στο να δούμε ποιες πρακτικές είναι 
αποτελεσματικές. Και αυτό το evidence based practice, που λέει εδώ, είναι η 
προσπάθεια μας να χρησιμοποιήσουμε συστηματικά σημαντικούς τρόπους, 
διαδικασίες, επιστημονικές διαδικασίες, για να μπορέσουμε να παράγουμε 
πρακτικές και αποδείξεις ότι αυτά που κάνουμε είναι όντως χρήσιμα και 
αποτελεσματικά.  
 
Σίγουρα, όμως, υπάρχει η αξία και οι περιορισμοί της έρευνας στην πρόληψη. 
Υπάρχουν μεγάλοι περιορισμοί, όπως μας είπε και ο κ. Κουϊμτζίδης. Είναι 
πολύ δύσκολο στο να προσεγγίσουμε κάποιες αλήθειες. Μάλιστα, υπάρχουν 
αρκετοί στο χώρο μας που έχουν θεωρήσει πως είναι δύσκολες οι αλήθειες 
και οι αλήθειες μπορεί να είναι εφήμερες στην ουσία. Δηλαδή αυτό που βλέπει 
αυτήν τη στιγμή αυτό το συγκεκριμένο το πλαίσιο είναι γι’ αυτόν τον 
πληθυσμό ή δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε κάποιον άλλον.  
 
Εδώ τώρα πάμε σ’ αυτό το ηθικό κομμάτι που είπατε κι εσείς προηγουμένως. 
Δίνουμε πρακτικές, οι οποίες έχουν κάποιες σημαντικές αξίες για όλους που 
εμπλέκονται. Όχι μόνο για τους ανθρώπους που δημιουργούν τα 
προγράμματα πρόληψης, όχι μόνο για τα παιδιά, τα οποία θα είναι αποδεκτές 
ή οι οικογένειες που θα είναι αποδέκτες ή ο πληθυσμός που θα είναι 
αποδέκτης, αλλά για όλη την κοινωνία ή την κοινότητα, στην οποία παράγει 
αυτόν τον τρόπο σκοπιάς.   
 
Κι έτσι, ναι, χρειαζόμαστε αυτό το evidence based practice, όπως λέει και 
αυτή εδώ η διαφάνεια, η πρακτική, η οποία εστιάζει και τεκμηριώνεται μέσα 
από δεδομένα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε και σαν κοινότητες και σαν 
επαγγελματίες ποιες είναι οι αξίες, οι οποίες η επιστημολογία, όπως μας είπε 
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και ο κ. Κουϊμτζίδης, η οντολογία των πραγμάτων και η φιλοσοφία και οι αξίες 
μας πού απορρέουν. Σίγουρα ξέρουμε πως υπάρχουν παράγοντες που 
δυσχεραίνουν την τελική τεκμηρίωση των προληπτικών παρεμβάσεων.  
 
- Τριλίβα: Κάποια σκέψη για το ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες; Μας το κάνω 

δύσκολο να αποδείξουμε ότι αυτό που κάνουμε όντως πιάνει τόπο.  
- Κοινό: Δεν έχουμε πάντοτε άμεσα αποτελέσματα.  
- Τριλίβα: Δεν έχουμε άμεσα αποτελέσματα, έχετε δίκιο. Και πολλές φορές οι 

μελέτες πρέπει να είναι διαχρονικές μελέτες, ναι. Κάτι άλλο; 
- Κοινό: Η ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης. 
- Τριλίβα: Η ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης, η ιδιαιτερότητα του κάθε 

τόπου, του χώρου και οι ιδιαιτερότητες αυτές είναι πολλές.  
- Κοινό: Και τα μέτρα μέτρησης είναι λίγα.  
- Ναι, οι τρόποι μέτρησης είναι λίγοι, για κάποιες από αυτές τέλος πάντων.  
 
Όταν μιλάμε για κοινωνικοποίηση, μιλάμε στην ουσία για πολλές και 
διαφορετικές κατασκευές και έννοιες, που δε μετριούνται εύκολα. Αλλά 
ξέρουμε πολύ καλά, σε οποιοδήποτε κοινωνία, ότι όλοι μας επηρεαζόμαστε 
απ’ όλα αυτά. Το τι είναι αλλαγή; Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας έχουμε 
δει ότι έχουν γίνει ραγδαίες αλλαγές. Μπήκαμε και αλλάξαμε θέση κοινωνικά, 
οι περισσότεροι από εμάς. Ποιοι είμαστε μέσα σ’ έναν χώρο. Όχι μόνο 
οικονομικά, αλλά πολλές φορές το πώς δουλεύουμε, πώς κάνουμε συμβάσεις 
εργασίας; Σε πολλά πράγματα. Ο καταναλωτισμός, πολύ σημαντική.  
 
Πώς τα μετράμε αυτά; Να πούμε πως αυτά δεν επηρεάζουν τον καθένα από 
εμάς; Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό και σίγουρα επηρεάζουν τα παιδιά. Τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι μια μεγάλη αλλαγή από τον ερχομό της 
κρίσης μέχρι σήμερα, στο ποια μέσα μαζικής ενημέρωσης ενημερώνουν τους 
νέους ανθρώπους. Δεν υπάρχει πια έφηβος ή έφηβη που βλέπει τηλεόραση. 
Αν εμείς θέλουμε να καταλάβουμε τι λένε τα αλλά μέσα που βλέπουν τα 
παιδιά, πρέπει να μπούμε σε αυτά για να καταλάβουμε τι είναι και, μάλιστα, 
πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για τη δική μας τη δουλειά, αυτό που θα 
προσφέρουμε στον πληθυσμό.  
 
Κι έτσι, έγιναν μεγάλες αλλαγές σε οικογενειακό επίπεδο, στο σχολείο. Κάθε 
μέρα γίνονται αλλαγές στα σχολεία. Ίσως όχι τόσο μεγάλες όσο θα θέλαμε, 
αλλά σίγουρα έχουν επηρεάσει όλα αυτά, επηρεάζουν τον καθέναν από εμάς. 
Και καλούνται, όλοι μας καλούμαστε, να προσαρμοστούμε σε αυτά. Και, όπως 
μας είπε και ο κ. Κουϊμτζίδης, προσαρμογή.  
 
Σίγουρα πρέπει να καταλάβουμε πως αυτά τα πιο οικολογικά μοντέλα έχουν 
την αξία τους, για να κατανοήσουμε τι είναι υγεία και ευεξία. Το βλέπουμε 
κάθε μέρα, πιστεύω πως δε χρειάζεται να μπούμε και στην οικολογία - 
οικολογία των πραγμάτων. Το ζούμε κάθε μέρα. Είμαστε σήμερα στο 
Νοέμβριο κι έχουμε ζέστη. Όλα αυτά τα σημαντικά μου λένε ότι δεν είναι 
σημαντικά. Μα είναι σημαντικά! Επηρεάζουν την εργασία και τους χώρους 
στους οποίους εργαζόμαστε, επηρεάζουν την οικογενειακή ζωή, επηρεάζουν 
το καθένα από τα παιδιά. Αλλά δε μιλάω γι’ αυτήν την οικολογία.  
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Έχουμε το ατομικό μοντέλο και οι περισσότεροι από εμάς έχουμε στην ουσία 
μεγαλώσει με αυτό. Βλέπουμε τον κόσμο μας μόνο ατομικά και ζούμε τη δική 
μας τη ζωή με αυτήν την ατομικότητα. Και γι’ αυτό δυσκολευόμαστε οι 
περισσότεροι από εμάς να δουλέψουμε μη ατομικά και να δούμε τα θέματα μη 
ατομικά.  
 
Ξέρουμε για υγεία και ευεξία, αλλά το πολιτισμικό μοντέλο μας λέει ότι θα 
πρέπει να το δούμε ίσως και σαν αναζωογόνηση και όχι μόνο υγεία και ευεξία. 
Το πολιτικό μοντέλο μας λέει αλλαγή. Μας λέει ότι το σημαντικό κομμάτι δεν 
είναι τώρα υγεία και ευεξία, αλλά το πώς επιφέρουμε αλλαγές. Αυτές μπορεί 
να είναι ατομικές, αλλά πάνω από όλα σε αυτό το μοντέλο, στα συστήματα.  
 
Εγώ δεν βλέπω τηλεόραση, για να νιώθω έφηβη ίσως, αλλά βλέπω τις 
ηλεκτρονικές εφημερίδες κάποιες φορές και διαβάζω διάφορες εφημερίδες, 
που κάποιες δεν είναι από την Ελλάδα. Αλλά είδα πως τα παιδιά, οι έφηβοι 
την προηγούμενη βδομάδα που είχαμε την 28η, θέλουν να φέρνουν κάποιες 
αλλαγές σε αυτό που λέγεται σχολείο, σε αυτό που λέγεται κοινωνία. Και αν 
δεν αφουγκραζόμαστε αυτό που μας λένε, αν δεν καταλαβαίνουμε, αν είμαστε 
μακριά από αυτά ή αν δε μελετούμε το τι είναι ευεξία, πως αυτή η αλλαγή είναι 
κάτι που δείχνει ότι έχουν την δύναμη να πούνε «αλλάξτε κάτι», αν δεν 
ακούσουμε αυτές τις φωνές, είναι πολύ δύσκολο να διαμορφώσουμε πλαίσια 
πρόληψης και προγράμματα πρόληψης.  
 
Το άλλο θέμα, που συζητιέται κάθε μέρα, αλλά δεν το προσεγγίζουμε σε ό,τι 
αφορά το ίδιο, είναι θέματα δικαιοσύνης. Δίκιο για τα παιδιά, δίκιο για την 
οικογένεια, δίκιο για κάθε άνθρωπο, δίκιο για τους ανθρώπους που έρχονται 
εδώ. Ισότητα. Δύσκολο να το προσεγγίσουμε κι αυτό. Δύσκολο να το 
προσεγγίσουμε κι αυτό. Ισότητα σε θέματα φύλου, ισότητα σε θέματα 
θρησκείας, θρησκευτικές διάφορες. Ό,τι είναι αυτή η ισότητα. Πολύ δύσκολο 
θέμα. Ισότητα, πως και τα παιδιά έχουν δικαιώματα.  
 
Ευγένεια. Πολύ διαφορετικό από νόημα και σκοπό. Και ανασυγκρότηση. Αυτό 
που έχει συμβεί στην κοινωνία μας -και σε καθεμία από τις κοινότητές μας- 
αλλά και στους χώρους εργασίας μας είναι πως στην ουσία τα τελευταία 
χρόνια έχει υπάρξει μια, θα έλεγα, θυμάστε αυτά τα παιχνίδια που, όταν 
ήμασταν παιδιά, που παίζαμε με τις μπίλιες; Είναι σα να έπεσε μια μπίλια κι 
έκανε όλα τα πράγματα να σκορπίσουν σε διάφορα κομμάτια. Και σε αυτήν τη 
φάση, αν θα κάνουμε προγράμματα πρόληψης, πώς γίνεται η 
ανασυγκρότηση; Γιατί τα παιδιά, η πνευματικότητα είναι πολύ σημαντική σε 
ατομικό επίπεδο, αλλά η ανασυγκρότηση μας βάζει να σκεφτούμε πώς θα 
συνδεθούμε όλοι μαζί, για να αλλάξουμε μεγάλα πλαίσια, τα οποία ζούμε και 
τα οποία μας επηρεάζουν κάθε μέρα.  
 
Εδώ τώρα τι οδηγεί στο πρόβλημα της χρήσης και κατάχρησης ουσιών; Στο 
πρόβλημα αυτό μας οδηγούν πολλά πράγματα. Είναι τα συμπεριφορικά 
προβλήματα. Είναι όμως και τυχαίες και καταστροφικές κοινωνικές αλλαγές. 
Άλλαξε η χρήση και κατάχρηση ουσιών, η ουσία που χρησιμοποιούσαν μέσα 
σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από τον ερχομό της κρίσης.  
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Εγώ που έχω ζήσει στη Νέα Υόρκη, τα χρόνια που μεγάλωνα, μπορώ να σας 
πω σε κάθε δεκαετία ποια ήταν η ουσία επιλογής. Από κάνναβη αρχικά και 
τώρα έχουμε ξαναπάει πίσω στην κάνναβη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη 
χώρα μας αυτήν τη στιγμή το θέμα της εξάρτησης από ηρωίνη και η χρήση 
ηρωίνης έχει λιγότερη χρήση πλέον και περισσότερο έχουμε άλλες ουσίες. 
Αυτό είναι αλλαγές, κοινωνικές, πράγματα τα οποία έρχονται σ’ έναν τόπο και 
αλλάζουν και τη χρήση που γίνεται.  
 
Κοινωνικό στρες και σύγχυση. Δεν κοροϊδεύω εσάς, αλλά εγώ μπορώ να σας 
πω πως κάθε μέρα έχω κάποιας μορφής σύγχυση. Πριν έρθω εδώ σήμερα 
είχα μια μορφή σύγχυσης από το e-mail, που κάποιες στιγμή θα μπω, αλλά 
δεν θα το ξανακοιτάξω, γιατί μου ήρθε ένα e-mail από το κτηματολόγιο ότι 
χρειάζονται άλλες 20 βεβαιώσεις και όντως με φέρνει σε σύγχυση, γιατί για 
μένα είναι ακαταλαβίστικα πράγματα. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που 
πίνει ή που χρησιμοποιεί κάποιες συγκεκριμένες ουσίες. Σε συμπεριφορικά 
πράγματα, όντως, έχω αρκετές εξαρτήσεις από αυτά. Σίγουρα με βάζει σε 
κόπο κάθε μέρα να τελειώσω το γυμναστήριο, γιατί είναι μια συμπεριφορική 
εξάρτηση, για να μπορέσω να βρω κάποια ισορροπία σε αυτήν τη σύγχυση 
που είναι γύρω μου. Και πάω σ’ ένα συγκεκριμένο γυμναστήριο, που το μόνο 
πράγμα που βλέπω είναι η θάλασσα. Δε θέλω να δω τίποτα άλλο. Γιατί μου 
φέρνουν όλα σύγχυση.  
 
Τώρα, σκεφτείτε τους νέους και τις νέες. Σκεφτείτε όλους μαζί. Αν δεν 
αλλάξουμε τη σύγχυση και τι την κάνουμε αυτήν τη σύγχυση. Ή αν δεν τα 
δούμε αυτά που λέω. Ψυχοκοινωνικό στρες και σύγχυση, αισθήματα 
περιθωριοποίησης, αδυναμίας, αποξένωσης, ανομίας, στρες ταυτότητας και 
σύγχυση. Πολύ σημαντικό θέμα. Αυτήν τη στιγμή είναι ένα από τα πολύ 
σημαντικά θέματα για το ποιος ή ποια είμαστε, προ πάντως στους νέους 
σήμερα. Υπάρχει τέτοια ρευστότητα σε θέματα ως και ταυτότητας φύλου. Γιατί 
αυτός είναι ο κόσμος μας σήμερα. Που δυσκολεύονται τα παιδιά. Και αν δεν 
τα αγγίξουμε αυτά τα θέματα, είναι θέματα τα οποία φέρνουν και τη χρήση και 
την κατάχρηση ουσιών. Σίγουρα πρέπει να δούμε τις ψυχοβιολογικές αλλαγές, 
σημαντικό θέμα. Και τα συμπεριφορικά προβλήματα, αναμφίβολα. Και 
συνήθως είναι αυτά τα οποία εστιάζαμε. Αλλά βλέπουμε και όλα αυτά.  
 
Κι έτσι, τι μας λένε τα δεδομένα; Ξέρετε πολύ καλά ότι κάθε κοινωνία, μικρή ή 
μεγάλη, αγροτική, οποία και να είναι, πρέπει να αντιμετωπίσει σε κάποιο 
βαθμό τη χρήση και την κατάχρηση ουσιών. Πρέπει να σας πω πως τους 
τελευταίους μήνες, το Ρέθυμνο, η κοινότητα του Ρεθύμνου, έχει έρθει στο 
Πανεπιστήμιο και μας έχει χτυπήσει την πόρτα. «Κάντε κάτι!» Η μισή 
κοινότητα έβλεπε το πρόβλημα της χρήσης και κατάχρησης αλκοόλ, η 
εκπαιδευτική κοινότητα έβλεπε της χρήσης πολλαπλών ουσιών μέσα στο 
σχολείο. Μας είπαν «κάντε κάτι!». Δεν ξέρω ποσό θα μπορέσουμε να 
συνεργαστούμε και να κάνουμε κάτι, αλλά όλες οι κοινότητες έχουν αυτόν τον 
προβληματισμό.  
 
Τώρα, σε κάποιες κοινότητες, κι εσείς τις ξέρετε αυτές, γιατί κι εσείς εκεί 
εργάζεστε, έχουν αυτόν τον προβληματισμό και προσπαθούν κάτι να κάνουν. 
Και κάποιες προσπάθειες είναι με επιτυχία. Άλλες προσπάθειες κάνουν ό,τι 
μπορούν, αλλά παραμένουν στάσιμα τα πράγματα και κάποια πράγματα 
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χειροτερεύουν, όπως είναι στο Ρέθυμνο, που έχουν χειροτερέψει τον 
τελευταίο καιρό. Δεν πιστεύω πως είναι μόνο στο Ρέθυμνο, αλλά το Ρέθυμνο 
φαίνεται να δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά με εμάς για κάποιους λόγους και 
πρέπει κάτι να κάνουμε.  
 
- Τριλίβα: Τώρα, τι κάνει τη διαφορά αυτής της κοινωνίας, που έχουν 

προχωρήσει σε επιτυχείς προσπάθειες; Κάποιες σκέψεις;  
- Κοινό: Να την κάνει να παραδεχτεί το πρόβλημα και να εστιάσουμε σε 

αυτό, στο επίπεδο των λύσεων, μέσα από συνέργειες.  
- Ναι, σίγουρα χρειάζονται συνέργειες.  

 
Σίγουρα χρειάζεται να δούμε το πρόβλημα και να πούμε πως, ναι, υπάρχει 
πρόβλημα. Καταλαβαίνοντας, βέβαια, ότι οι πιο επιτυχημένες συχνά 
προσπάθειες προσπαθούν να αποτρέψουν τα προβλήματα από την αρχή της 
έναρξης τους. Δηλαδή, θα διαμορφώνονται προγράμματα πριν δούμε 
πρόβλημα. Δηλαδή να έχουμε προαγωγή της υγείας από πολύ νωρίς. 
 
Επικεντρώνονται στην κοινότητα ως σύνολο. Δε μπορούμε να βλέπουμε τα 
άτομα πια απομονωμένα. Είναι διαφορετικά τα προβλήματα σε κάθε 
κοινότητα. Η κάθε κοινότητα πρέπει να ξέρει και να γνωρίζει τα προβλήματά 
της και να δείχνει τι μορφή αλλαγής θέλουν, πρέπει να βρουν το μέτρο τους, 
να προσπαθούν να βρουν τρόπους για να βοηθήσουν τα μέλη της κοινότητας 
που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Σίγουρα εκεί το χρειαζόμαστε και γι’ 
αυτό εστιάζουμε στα παιδιά και στους εφήβους.  
 
Και αυτές οι επιτυχημένες κοινωνίες προσπαθούν σταθερά να μειώσουν την 
κατάχρηση ουσιών, με το να έχουν στόχο και όραμα για το μέλλον τους. Αν 
δεν έχουμε στόχο και όραμα δεν ξέρουμε που βαδίζουμε. Και ο στόχος και το 
όραμα δεν προέρχεται από τους ανθρώπους που δουλεύουν στο χώρο της 
πρόληψης και μόνο. Χρειάζεται σύμπραξη, συνεργασία.  
 
Ξέρουμε πολλά για το τι λένε τα δεδομένα για παράγοντες κινδύνου και 
παράγοντες προστασίας. Αυτές οι έρευνες έχουν γίνει, υπάρχουν. Και θα 
πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε την τάση να βλέπουμε τι γίνεται στο εξωτερικό. 
Δεν είναι η κάθε κοινωνία το ίδιο. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποιος είναι 
ο κίνδυνος. Για παράδειγμα, στο Ρέθυμνο μας είπαν πως ένας μεγάλος 
κίνδυνος είναι τα πανηγύρια. Ναι, έτσι μας είπαν. Άλλοι μας είπαν ότι έχει να 
κάνει με το πόσο διαθέσιμες είναι συγκεκριμένες ουσίες και πόσο 
υποδεικνύεται. Πρέπει να τα δούμε αυτά, τους παράγοντες αυτούς. Και 
πρέπει να έχουμε δεδομένα γι’ αυτά που συμβαίνουν στην κοινότητα μας.  
 
Η εμπειρικά τεκμηριωμένη πρακτική σημαίνει τη χρήση της έρευνας. Εμείς 
που δουλεύουμε στην πρόληψη χρειάζεται όντως να διερευνάμε, να ξέρουμε 
τι κάνουν και πώς το κάνουν. Στην Ελλάδα σε αυτό το σημείο, πρέπει να πω, 
πως βρισκόμαστε σε...  
 
- Τριλίβα: Εσείς να μου πείτε, πού βρισκόμαστε στην Ελλάδα;  
- Κοινό: Στο μηδέν. Σε εμβρυακή κατάσταση. 
- Τριλίβα: Βρισκόμαστε σε δύσκολη κατάσταση.  
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Δεν έχουμε μπει στη διαδικασία να καταλάβουμε τι συμβαίνει, ποιοι είναι οι 
παράγοντες κινδύνου, ποιοι είναι οι παράγοντες προστασίας, πού πρέπει να 
παρέμβουμε, πώς πρέπει να παρέμβουμε και τι είναι αποτελεσματικό και τι 
δεν είναι αποτελεσματικό. Έχουν γίνει λίγες έρευνες. Έχουμε όμως κάποιες, 
τις οποίες ίσως και να μπορούσαμε να τις χρησιμοποιήσουμε.  
 
Ξέρουμε πως υπάρχουν καινούρια μοντέλα κατανόησης της ανάπτυξης και 
της εξέλιξης του ανθρώπου. Ξέρουμε ότι πρέπει να εστιάσουμε στα ευρύτερα 
πλαίσια και όχι μόνο στο άτομο που είναι στη μέση, το μικρό σύστημα. Πρέπει 
να δούμε θρησκεία και άλλες ομάδες. Τους συνομηλίκους, το σχολείο, την 
τάξη, την οικογένεια, το εκπαιδευτικό σύστημα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 
τις αξίες, την ηθική, τα έθιμα. Πολύ σημαντικό είναι να δούμε τα έθιμα στο 
Ρέθυμνο, απ’ ό,τι μας είπαν, πρέπει να δούμε τα έθιμα σε ό,τι αφορά το ποτό, 
το πανηγύρι, τους γάμους, τα διαφορά, τουλάχιστον σε σχέση με το αλκοόλ.  
 
Τα δεδομένα μας λένε ότι φεύγουμε πάνω αυτήν την εξελικτική αναπτυξιακή 
διάσταση. Η εξελικτική διάσταση επικεντρώνεται στα επιτεύγματα που 
σχετίζονται με τις δυνατότητες της κάθε ηλικίας. Τα ξέρετε αυτά πιστεύω καλά 
και δε θα σας κουράσω με αυτά. Θα σας δείξω τι λέει η έρευνα πάνω σε αυτά.  
 
Για τα βρέφη και την πρώιμη παιδική ηλικία στοχεύουμε σε γυναίκες και 
οικογένειες που υπάρχει εγκυμοσύνη και ίσως και κίνδυνος για την κατάχρηση 
ουσιών. Απλά πράγματα. Εδώ πάλι μερικές καλές έρευνες σε αυτό. Υπάρχει 
περιορισμένη αποτελεσματικότητα με αυτές τις έρευνες.  
 
Στην προγεννητική και βρεφική παρέμβαση. Πάλι σε ομάδες κινδύνου γίνεται 
αυτή η παρέμβαση. Μερικές αποδεκτές έρευνες. Αρκετή ένδειξη ότι είναι 
αποτελεσματικές οι παρεμβάσεις σε αυτό το πεδίο.  
 
Η προσχολική εκπαίδευση. Γενικός πληθυσμός εδώ. Είναι περισσότερες που 
μπορούμε να παρέμβουμε. Δυο καλές έρευνες υπάρχουν εδώ. Και τώρα 
συζητάω για τη μεγάλη βιβλιογραφία από όλον τον κόσμο. Και υπάρχουν 
όμως αυτές οι δυο έρευνες με πολλή μεγάλη αποτελεσματικότητα στην 
προσχολική εκπαίδευση.  
 
Στη χώρα μας θα έλεγα πως είναι ένας τομέας της εκπαίδευσης, που είναι 
ίσως ο καλύτερα οργανωμένος.  
 
- Τριλίβα: Ο λιγότερο οργανωμένος ποιος είναι; Ποιος τομέας; Ποιο επίπεδο 

εκπαίδευσης;  
- Κοινό: Η δευτεροβάθμια. 
- Τριλίβα: Η δευτεροβάθμια, το ξέρουμε όλοι. Ξέρουμε και τους λόγους.  

 
Δε θα αλλάξουμε τα παιδιά στην δευτεροβάθμια. Δε μπορούμε να τα 
αλλάξουμε, αν δεν αλλάξει το σύστημα. Το Υπουργείο χρειάζεται να ακούσει 
γι’ αυτά και να δεχτεί πιέσεις γι’ αυτά. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πω 
τίποτα άλλο εγώ για το Υπουργείο. Δουλεύω γι’ αυτό. Θα δυσκολευτώ να πω 
κάτι άλλο.  
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Βλέπουμε όμως, ξέρουμε, στο χώρο ποια είναι αυτά τα σημεία. Ξέρουμε όλοι 
πως η επικινδυνότητα στη χρήση και κατάχρηση ουσιών στην εφηβεία και 
προεφηβεία είναι οι περίοδοι που σε παγκόσμιο επίπεδο θα γίνει η έναρξη, 
της χρήσης τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα ξέρουμε πως η δευτεροβάθμια 
δεν είναι προσβάσιμη. Όταν ήρθαν στο Ρέθυμνο και μας είπαν «βοήθεια», 
αυτό που μας είπε η δευτεροβάθμια είναι «όχι στα δικά μας τα σχολεία στο 
Ρέθυμνο, δεν θα σας αφήσει κανένας να μπείτε μέσα». Τώρα, εφόσον 
υπάρχει άβατο σε βαθμίδες της εκπαίδευσης για αυτούς τους οποίους πρέπει 
να έχουν πρόσβαση, που είστε εσείς, τότε...  
 
- Κοινό: Φοβούνται τι θα δείτε.  
- Τριλίβα: Δεν ξέρω. Υπάρχει όμως άβατο.  
 
Δε θα πούμε για την παιδική ηλικία ποια είναι τα σημαντικά θέματα, γιατί δεν 
έχουμε παρά πολύ χρόνο. Θα σας δείξω όμως τις έρευνες.  
 
Προγράμματα κατάρτισης γονέων. Κατάρτισης δε θα έλεγα, ενδυνάμωσης θα 
έλεγα. Οι γονείς δυσκολεύονται και νιώθουν αδύναμοι στο ρόλο τους. 
Δύσκολο πράγμα. Ξέρουμε, εδώ έχουμε εννιά καλές έρευνες, με δεδομένα σε 
παγκόσμιο επίπεδο, τέσσερις αποδέκτες έρευνες, που η αποτελεσματικότητα 
τους είναι πολύ καλή. Ξέρουμε πως η Ελλάδα ήταν από τις χώρες που ήταν 
πρωτοπόρα σε αυτό, στις σχολές γονέων. Αρχίζουν από τη δεκαετία, 
πιστεύω, του ’70, ’60, κάπου εκεί πέρα. Δυστυχώς, έχουν σταματήσει να 
υπάρχουν και να γίνονται, δυστυχώς. Και προσοχή - προσοχή, μήπως και ο 
τομέας της πρόληψης είναι ένας από αυτούς που θα σταματήσει; Δεν ξέρω 
γιατί σταμάτησαν, αλλά εγώ, αν ήμουν υπουργός, θα ήθελα να ξέρω ποσό 
αποτελεσματικά είναι αυτά, για να δω αν θα τα χρηματοδοτήσω περαιτέρω.  
 
Μετά προσωπική, συναισθηματική και κοινωνική εκπαίδευση και δεξιότητες. 
Εδώ υπάρχει στο γενικό πληθυσμό. Υπάρχουν πολλές έρευνες. Υπάρχουν 
έρευνες και από τη χώρα μας και δείχνουν ότι υπάρχουν καλά αποτελέσματα 
από αυτές τις έρευνες.  
 
Προγράμματα ενίσχυσης σχολικής τάξης, general population κι εδώ. Μια καλή 
έρευνα και αυτή παρά πολύ αποτελεσματική. Μέθοδοι για την παραμονή των 
παιδιών στο σχολείο, ένα από τα θέματα στο Ρέθυμνο, σε κάποιες περιοχές 
του Ρεθύμνου. Δύο καλές έρευνες υπάρχουν και σε αυτό.  
 
Τα προγράμματα για τους γονείς είναι πολύ σημαντικά, όπως είπαμε και 
προηγουμένως. Στην προεφηβεία, πρώιμη εφηβεία έχουμε πάλι την 
κοινωνική και συναισθηματική εκπαίδευση και κοινωνική επιρροή. Το θέμα της 
κοινωνικής επιρροής είναι πολύ σημαντικό σε αυτήν την ηλικία και υπάρχουν 
πολύ καλές έρευνες και αρκετές έρευνες σε αυτόν τον τομέα. 
 
Σχολική πολιτική και σχολικό κλίμα. Το πώς αλλάζουμε το κλίμα του σχολείου 
και όχι το πώς αλλάζουμε τα παιδιά, ολόκληρο το κλίμα, ολόκληρο το σχολείο.  
 
Διαχείριση ατομικής ευαλωτότητας. Σημαντικό θέμα, πιο ατομικά. Και 
υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι αυτά είναι αποτελεσματικά.  
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Καθοδήγηση. Και υπάρχουν κι άλλες πρωτοβουλίες. Θα τις δούμε αυτές. 
Έχουν να κάνουν με τον πολλαπλό παράγοντα μέσα στην κοινότητα.  
 
Εφηβεία και ανερχόμενη ενηλικίωση. Σημαντική ηλικία, ηλικιακές ομάδες. 
 
Έχουμε πολιτικές για το αλκοόλ και το τσιγάρο. Αυτές φαίνονται σε διάφορες 
άλλες χώρες. Δεν έχουμε δει για την Ελλάδα πόσο αποτελεσματικές είναι. 
Έχουμε δει, όμως, σε άλλες χώρες που υπάρχουν άριστες ενδείξεις ότι είναι 
πολύ αποτελεσματικές.  
 
Έχουμε πρωτοβουλίες πολλαπλών παραγόντων. Κι εδώ πάλι έχουμε αρκετά 
καλές ενδείξεις ότι όταν προσπαθούμε με πολυπαραγοντικές προσπάθειες να 
παλεύουμε είμαστε αποτελεσματικοί.  
 
Έχουμε καμπάνιες των μέσων ενημέρωσης. Είναι περιορισμένες, απ’ ό,τι 
φαίνεται, οι ενδείξεις ότι είναι αποτελεσματικές αυτές.  
 
Συναντήσεις ψυχαγωγίας. Περιορισμένη πάλι η ένδειξη για 
αποτελεσματικότητα. Στους χώρους εργασίας φαίνεται να είναι πολύ 
αποτελεσματικές αυτές οι έρευνες, εκεί που είναι οι νέοι άνθρωποι.  
 
Συμμετοχή σε αθλήματα και στις τέχνες. Πολύ αποτελεσματικές.  
 
Μια πολύ καλή έρευνα -και θα σας πω λίγο τώρα γι’ αυτό-. Τη βιωσιμότητα 
της δουλειάς μας στο χώρο της πρόληψης. Είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε 
ότι, όντως, αυτό που κάνουμε είναι αποτελεσματικό. Ξέρουμε πως είναι 
σημαντικό να δείξουμε γιατί χρειάζεται να το συνεχίσουμε, να το κάνουμε σε 
διάφορες ομάδες. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι αναγκαίο να έχουμε πολλές 
παρεμβάσεις -και θα σας πω λίγο για τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις-.  
 
Πρέπει όμως λίγο να αλλάξουμε τα πράγματα, για να παρέμβουμε μ’ αυτόν 
τον τρόπο. Πρέπει να πάμε από μοντέλα τα οποία στην ουσία είναι 
ατομικιστικής φύσης και να εστιάσουμε στα προβλήματα. Εκεί που υπάρχουν 
ελλείμματα. Γιατί είναι πολύ δύσκολο όταν εστιάζουμε στα προβλήματα για να 
αλλάξουμε τα προβλήματα όλων των ανθρώπων ή όλων των παιδιών. Θέλει 
πολύ χρόνο, θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και δεν είναι εύκολο,  
τουλάχιστον οικονομικά, για να γίνουν τέτοιες προσπάθειες.  
 
Και πρέπει να πάμε σε προσεγγίσεις που τις λέμε spectalin στη βιβλιογραφία, 
Strengths-based, Primary Prevention, Empowerment, Community change, 
που βασίζονται στα δυνατά σημεία των ανθρώπων, στην πρωτογενή 
πρόληψη, στην ενδυνάμωση, στην αλλαγή της κοινότητας και όχι μόνο στο 
άτομο. Και εδώ βλέπουμε ότι βρίσκουμε τρόπους να διαμορφώσουμε 
συνεργασίες. Και εσείς όλοι μαζί εδώ φαίνεται να είστε ένας από αυτούς τους 
τόπους συνεργασίας, που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στην Ελλάδα. Είναι 
πολύ καλό το κλίμα ανάμεσά σας, ένας τρόπος να συνεργάζεστε, έχετε κάνει 
ένα Δίκτυο. Και όλο το Δίκτυο σας πρέπει να ενωθεί και να κάνει 
προσπάθειες, οι οποίες -θα έλεγα- μπορούν να δείξουν αποτελέσματα. Για να 
μείνετε και να υπάρχετε.  
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Τόπος και χρόνος των παρεμβάσεων. Θα σας πω για δύο μοντέλα. 
Υπάρχουν δύο μοντέλα αυτήν τη στιγμή, τα οποία είναι το Icelandic Model, 
της Ισλανδίας και τα Communities that Care. Είναι μοντέλα συλλογικά. Είναι 
μοντέλα, τα οποία εφαρμόζονται εκεί όπου η χώρα είπε ότι κάτι πρέπει να 
κάνουμε για το θέμα της πρόληψης. Και η χώρα επένδυσε σε αυτό, μεγάλη 
επένδυση. Θα σας πω τι κάνουμε σε αυτήν την επένδυση. Και μετά το 
Communities that Care, αυτό εφαρμόστηκε σε συγκεκριμένες κοινότητες. Τα 
περισσότερα από αυτά τα προγράμματα είναι στις ΗΠΑ. Φύγανε από το 
αντιδραστικό μοντέλο, όπου προσπαθούμε να παρέμβουμε, όταν υπάρχει 
κρίση, όταν υπάρχει πρόβλημα. Και είπαμε ότι εμείς θα το κάνουμε αυτό σαν 
κοινωνία. Σαν κράτος, είπε η Ισλανδία. Δε βλέπουν το θέμα θεραπεία. Είναι 
πολύ διαφορετική η θεραπεία από την πρόληψη, πολύ διαφορετική. Ξέρουμε 
ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Από την άλλη πλευρά όμως η 
θεραπεία έχει να κάνει με το ότι κάτι δεν πάει καλά. Και δε μπορούμε να 
βλέπουμε μόνο τι δεν πάει καλά, πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε από την 
κοινωνία μας, πάνε - δεν πάνε καλά όλα. Και η διαχείριση περιπτώσεων 
περιορίζει τα συμπτώματα. Που είναι αυτό που συνήθως κάνουν στο χώρο 
της ψυχικής υγείας. Και πήγαν σε μοντέλα, τα οποία έχουν να κάνουν στην 
ουσία με κοινοτική ανάπτυξη, βιώσιμες πολιτικές, ευκαιρίες αναψυχής, 
σχολεία υψηλής ποιότητας, προσβάσεις στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, 
στέγαση για κάποιους ανθρώπους. Και αυτό έκανε η Ισλανδία. «Η Κοινότητα 
που νοιάζεται» είναι μοντέλο.  
 
Θα σας δείξω λίγα πράγματα για την Ισλανδία και, ειλικρινά, είναι 
εντυπωσιακά τα δεδομένα. Αυτός είναι ο τίτλος ενός άρθρου: «Iceland knows 
how to stop teen substance abuse, but the rest of the world isn’t listening.» 
Δεν ακούει ο υπόλοιπος κόσμος! Γιατί τι ξέρουν αυτοί; Ξέρουν πως ό,τι 
κάνουν πρέπει να είναι βασισμένο στις ανάγκες της δικής μας της κοινωνίας. 
Αυτή είναι μικρή κοινωνία και αυτό που κάνουν είναι ότι επένδυσαν στα 
παιδιά, στα σχολεία. Άλλαξαν τον τρόπο που λειτουργούν σχολεία, 
οικογένειες, παιδιά. Έδωσαν στα παιδιά την ευκαιρία να μαθαίνουν τέχνες 
δωρεάν κι έδωσαν στα παιδιά την ευκαιρία να ασχοληθούν με τη γυμναστική, 
τον αθλητισμό, δωρεάν. Δηλαδή τους δίνουν χρήματα για να το κάνουν αυτό. 
Ξέρουμε πως εμείς δε μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Τέτοια οικονομική 
άνεση μπορεί να μην υπάρχει. Αλλά σίγουρα πρέπει να βάλουμε κάτι από 
αυτά που μπορεί να υπάρχουν μέσα στο σχολείο. Να ενισχυθούν, γιατί αυτά 
έχουν εκλείψει. Τουλάχιστον από τη δευτεροβάθμια, ίσως και από την 
πρωτοβάθμια σιγά σιγά.  
 
Θα σας πω ποια ήταν η πρόταση μας με βάση το μοντέλο στο Ρέθυμνο. 
Εφαρμογή μιας προσέγγισης πρωτογενούς πρόληψης, με στόχο την 
ενδυνάμωση, ενίσχυση του κοινωνικού περιβάλλοντος. Έμφαση θα δώσουμε 
στις κοινοτικές δράσεις. Δηλαδή θα γίνονται οι δράσεις μέσα στην κοινότητα, 
που έχουν να κάνουν με όλους και θα συμμετέχουν όλοι οι πολίτες. Το 
σχολείο σίγουρα, κομβικό σημείο. Να μάθουμε όλοι μαζί στο πώς να 
νιώσουμε περισσότερη ικανοποίηση μέσα στην κοινότητα που ζούμε. Να 
εμπλακεί και να αξιολογηθεί. Να συνεργαστούμε μέλη της κοινότητας. Αν δε 
συνεργαστούμε δε μπορούμε να αλλάξουμε το πώς ζουν όλοι καλύτερα. Κι 
αυτό είναι το Ισλανδικό μοντέλο σαν εφαρμογή. Ενσωμάτωση ερευνητών, 
φορέων, χάραξη πολιτικής, επαγγελματιών υγείας και μελών της κοινότητας 



37 
 

σε μια ομάδα με στόχο την επίλυση σύνθετων προβλημάτων της καθημερινής 
ζωής.   
 
Αυτό έχουμε προτείνει. Δε ξέρω αν θα γίνει. Δε σας κρύβω πως κάναμε την 
πρόταση στις αρχές του καλοκαιριού. Ήρθαν το καλοκαίρι και ήθελαν αμέσως 
- αμέσως να το εφαρμόσουμε. Σίγουρα μέσα στο καλοκαίρι δε γίνεται να 
κάνουμε μια πρόταση τέτοιας φύσεως. Θέλουν όμως να συμμετέχει και το 
Πανεπιστήμιο και η ομάδα ανθρώπων που δουλεύουν με θέματα πρόληψης 
και από άλλους τομείς που είναι πολύ σημαντικοί. Και αντιστοίχιση 
προβλημάτων και φύσεων, δίνοντας έμφαση στη μακροχρόνια παρέμβαση. 
Δεν το κάνουμε μόνο για μια φορά, δεν το κάνουμε για 5 εβδομάδες, για 13 
εβδομάδες ή για ένα χρόνο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να επαναλαμβάνεται.  
 
Εδώ είναι τα αποτελέσματα από την Ισλανδία. Από το 1997 ως το 2018: πόσο 
πίνουν, πόσο καπνίζουν, πόσοι κάνουν χρήση κάνναβης. Και βλέπουμε τα 
ποσοστά. Η πράσινη γραμμή που είναι το ποτό, το κάπνισμα που είναι η 
μαύρη γραμμή, η κόκκινη που είναι η κάνναβη. Και βλέπουμε πως πέφτουν. 
Τι έκαναν; Άλλαξαν το σχολείο και πώς κινείται το σχολείο. Άλλαξαν ευκαιρίες 
των μαθητών για χρήση της τέχνης και του αθλητισμού. Επένδυσαν σε αυτό. 
Το πίστεψαν όλοι όμως, γονείς, παιδιά, πολιτικοί, όλοι μαζί. Και αυτό που 
θέλουμε: να φτάσουμε από το απλά να πεις «όχι» ή της «μπορείς να το 
κάνεις», η προσέγγιση μαζορέτας, ωραιοποίηση των πραγμάτων που 
υπάρχει. Στη διάγνωση και ποινικοποίηση που υπάρχει. «Αυτός είναι 
προβληματικός, αυτός δεν έχει τα επίπεδα αυτορρύθμισης που χρειάζεται, 
αυτός είναι χρήστης, δεν ξέρω ποιες είναι οι λέξεις,  ασθενής, πελάτης», όλα 
αυτά. Στο να έχει φωνή και επιλογή. Αναγνώριση και ενίσχυση. Αναγνώριση 
της προσωπικής και συλλογικής ανθεκτικότητας. Συλλογικής ανθεκτικότητας, 
όχι προσωπικής ανθεκτικότητας. Μιλάμε πολύ για την ανθεκτικότητα. Η 
ανθεκτικότητα, όμως, είναι περισσότερο σε επίπεδο συλλογικό. Όταν η 
οικογένεια μας είναι ανθεκτική και τα καταφέρνει, όταν η κοινωνία μας, η 
κοινότητά μας τα καταφέρνει, έτσι τα καταφέρνουν και τα παιδιά μας. Και 
έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Κι έτσι η φωνή και η επιλογή σε 
προσεγγίσεις μείωσης ελλείμματος, συμμετοχής σε λήψη αποφάσεων είναι 
άλλου είδους ενδυνάμωση.  
 
Σημαντικό να πάμε σε μοντέλα που έχουν να κάνουν με πολλαπλούς 
στόχους. Συμπεριφορά, σύνδεση, δεσμός και δέσμευση. Με άλλα λόγια, αυτό 
σημαίνει ότι τα παιδιά και πολλοί από εμάς νιώθουμε αποσυνδεδεμένοι από 
χώρους, από άλλους. Να παρέχουμε ευκαιρίες, δεξιότητες. Σε όλα τα 
επίπεδα, οικογένεια, σχολείο, ομάδες συνομήλικων και κοινότητες. Σημαντικά, 
όπως καταλαβαίνετε.  
 
Και τώρα, οι κοινότητες που φροντίζουν αυτό το μοντέλο. Τι πρέπει να 
κάνουμε για να εφαρμόσουμε ένα τέτοιο μοντέλο, όπως και το Ισλανδικό 
μοντέλο; Πρέπει πρώτα να καταλάβουμε πόσο έτοιμη είναι μια κοινότητα να 
αλλάξει, να φροντίζει αντί να τιμωρεί, να δούμε ποιοι άνθρωποι θέλουν να 
συνεργαστούν σε αυτό, να δούμε πόσο έχουμε επενδύσει σε αυτό και γιατί 
θέλουμε να επενδύσουμε σε αυτό, να δούμε πώς θα το οργανώσουμε αυτό. Η 
οργάνωση είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Να οργανωθούμε είναι το πιο 
δύσκολο έργο, δύσκολο πράγμα. Σίγουρα για την οργάνωση συνήθως 
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θέλουμε ανθρώπους που θα πάρουν στην ουσία τα ηνία σε αυτήν την 
οργάνωση που κάνουν. Και τώρα εδώ ποιοι θα είναι αυτοί; Πρέπει να δούμε 
ποιες είναι οι δυνάμεις που έχει η κοινωνία, όχι ο κάθε άνθρωπος, αλλά η 
κοινωνία. Να αναπτύξουμε ένα προφίλ που θέλουμε να εφαρμόσουμε, με 
κάποιο πλάνο, να κάνουμε εφαρμογή και να αξιολογήσουμε αυτό που έγινε. 
Αν δεν αξιολογήσουμε αυτό που έγινε, δε θα μάθουμε το τι είναι αυτό που 
γίνεται. Υπάρχουν πολλά μοντέλα τέτοιας φύσεως. Η εκτίμηση πάει εδώ, οι 
ικανότητες που πρέπει να έχουμε σαν ομάδα, σχεδιασμό, πάντα χρειάζεται 
ένας καλός σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση πάλι. Είναι ένας κύκλος. Ο 
επιστημονικός κύκλος είναι στην ουσία η επιστήμη γύρω από την πρόληψη. 
Απλώς βάζουμε διάφορες έννοιες.  
 
Το κλίμα, αποτελεσματικό, αναστοχαστικό, αποδεκτικό. Πρέπει να αλλάξει η 
κοινότητά μας, το σχολείο. Είναι πολύ διαφορετικό από το να είμαστε σε ένα 
κλίμα ανταγωνιστικό και μόνο. Τις ειδικές συνθήκες, δικαιοσύνη, ισχύς, 
ευαισθητοποίηση, οικολογία. Το θέμα των πόρων, να υπάρχουν οργανωτικοί 
πόροι, οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι. Εγώ πιστεύω πως εσείς είσαστε οι 
ανθρώπινοι πόροι, αν θα εφαρμοστούν προγράμματα πρόληψης. Από κει και 
πέρα χρειάζονται και όλα τα άλλα όμως, για να μπορέσουμε να 
συνεργαστούμε και να φέρουμε αποτελέσματα, που έχουν να κάνουν με 
μεγάλους πληθυσμούς.  
 
Πρέπει να σας πω πως η πρόληψη είναι αποτελεσματική, το πιστεύουμε. 
Αυτό πιστεύω το αποδεικνύουμε και πρέπει να το αποδείξουμε.  
 
Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια τέτοια προσπάθεια σ’ ένα από τα 
εργαστήρια που έχουμε τώρα στο τμήμα Ψυχολογίας. Έχουμε πάρει την 
άδεια από τον ΟΚΑΝΑ, δεν έχουμε πάρει την άδεια από το Υπουργείο 
Παιδείας ακόμη, γιατί θέλουμε να αναλάβουμε θέματα οικογένειας, 
παράγοντες επικινδυνότητας, παράγοντες που βοηθούν τα παιδιά και όποιος 
από εσάς θέλει, σαν Κέντρο Πρόληψης, θα μπορείτε να επικοινωνήσετε στα 
e-mail μου και στον κατάλογο που θα αφήσω στην Γραμματεία. Για όποιον 
θέλει να συμμετάσχει στην έρευνα αυτή, ευχαρίστως να σας στείλω το υλικό 
που χρειάζεται.  
 
Κλείνω με τη βιβλιογραφία και όποιος θέλει να του στείλω την παρουσίαση και 
τη βιβλιογραφία, για να μελετήσει το Ισλανδικό μοντέλο. Δε ξέρω αν 
μπορούμε να γίνουμε Ισλανδία, αλλά σίγουρα είναι μοντέλα, τα οποία φαίνεται 
να είναι αποτελεσματικά και φαίνεται να εμπλέκουν πολύ κόσμο για να κάνουν 
αλλαγές στο τόπο τους.  
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Τραπέζια προφορικών ανακοινώσεων 

Θεματική Ενότητα: 
«Η διαχρονική πορεία της πρόληψης μέσα από τις ιστορίες 
και τη ματιά των ανθρώπων και των συνεργατών της» 
Συντονισμός: Β. Κούτρας, Κέντρο Πρόληψης Ν. Ιωαννίνων «ΣΧΕΔΙΑ» 
 

«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 
 
Ο Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών, διαμέσου του Τμήματος Εφαρμογών 
Πρόληψης, επιχειρεί με την παρούσα εισήγηση μία ποσοτική καταρχήν και εν 
συνεχεία ποιοτική διερεύνηση στοιχείων προκειμένου 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.  
 
Σε σχέση με την προέλευση των στοιχείων έχουν αξιοποιηθεί οι Ετήσιες 
Εισηγητικές Εκθέσεις για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος των 
λειτουργούντων ΚΠ προς τα Υπουργεία και τους συναρμόδιους φορείς που 
έχει συντάξει το Τμήμα Εφαρμογών Πρόληψης. Επιπλέον έχουν αντληθεί 
στοιχεία που προκύπτουν από τους Επιστημονικούς Εξαμηνιαίους 
Απολογισμούς δράσεων των Κέντρων Πρόληψης καθώς και από τις 
Εισηγήσεις καταγραφής - αποτίμησης  απολογισμού δράσεων που έχει 
συντάξει το Τμήμα Εφαρμογών Πρόληψης  για τα ΚΠ για την εν λόγω διετία.  
 
Καταρχήν παρουσιάζονται στοιχεία για την στελέχωση του Δικτύου των 
Κέντρων Πρόληψης με εργαζόμενους ανά ειδικότητα καθώς και για τους 
ωφελούμενους των δράσεων πρόληψης ανά την Ελλάδα όπου διαχρονικά 
παρατηρείται αυξητική τάση. Ειδικότερα για την διετία 2017 - 2018 γίνεται μία 
ανάλυση των ωφελούμενων στην σχολική κοινότητα (μαθητές και 
εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), στην 
κοινότητα (γονείς, εθελοντές, φοιτητές κ.λπ.) και στην Διαχείριση Αιτημάτων 
Βοήθειας /Συμβουλευτική ανάλυση των ωφελουμένων ανά ομάδα στόχο 
προκειμένου να τους παρασχεθούν υπηρεσίες συμβουλευτικής και 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.  
 
Στη συνέχεια μέσω μίας ποιοτικής διερεύνησης στοιχείων επιλέγονται να 
αναδειχθούν κάποιες από τις σημαντικές πτυχές του έργου των Κέντρων 
Πρόληψης για αυτήν τη διετία δίνοντας έμφαση στα χαρακτηριστικά των 
ομάδων στόχου, στην καινοτομία και στο κατά πόσο λαμβάνονται υπόψη νέες 
ανάγκες.  
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Έτσι αναδεικνύονται καταρχήν οι συνεργασίες οι οποίες πέραν αυτών που 
υπαγορεύονται σε ένα κεντρικό επίπεδο (διυπουργικές συνεργασίες) αφορούν 
σε συνεργασίες με φορείς όπου άλλες αποτελούν συνέχεια προηγούμενων 
συνεργασιών και άλλες απαντούν σε νέες και αναδυόμενες ανάγκες. Στην ίδια 
κατεύθυνση φαίνεται πως είναι και η αποτύπωση στοιχείων σχετικά με τις 
παρεμβάσεις στην Οικογένεια καθώς και οι παρεμβάσεις σε ειδικούς 
πληθυσμούς που υπογραμμίζουν το γεγονός ότι τα Κέντρα Πρόληψης 
αφουγκράζονται τις νέες ανάγκες και ως εκ τούτου καινοτομούν. Ειδική 
αναφορά γίνεται στο Προσφυγικό με επίκεντρο τις Διαπολιτισμικές 
παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες ομάδες για αυτήν τη διετία.  
 
Ειδική αναφορά γίνεται επιπλέον και στο θέμα της Διαχείρισης καταστάσεων 
κρίσης στα σχολεία και τι αυτό περιλαμβάνει καθώς επίσης υπογραμμίζεται 
και ο πολλαπλασιαστικός χαρακτήρας της πρόληψης στην Ελλάδα που 
εξακολουθεί και στην εν λόγω διετία να διακρίνει το έργο των Κέντρων 
Πρόληψης.   
 
Ακολουθεί μία προσπάθεια να αποτυπωθούν κάποιες από τις βασικότερες 
τάσεις στην πρόληψη, όπως αυτές αναδεικνύονται μέσα από  τις δράσεις και 
τις παρεμβάσεις των Κέντρων Πρόληψης και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην 
ολοένα αυξανόμενη αξιοποίηση της Τέχνης. Τέλος, και σε αυτή τη διετία η 
Πρόληψη δημιουργεί, παράγει, τροποποιεί και προσαρμόζει ανάλογα με τις 
ανάγκες εκπαιδευτικά υλικά και εγχειρίδια πρόληψης.    
 
Σε συνέχεια όλης της παραπάνω αποτύπωσης, θα ήταν σημαντικό να 
υπογραμμιστεί καταρχήν ο συλλογικός χαρακτήρας των όσων 
παρουσιάστηκαν καθώς: α) στηριχθήκαμε σε στοιχεία που στέλνονται στο 
Τμήμα σε διάφορες χρονικές στιγμές - μάλιστα πολλά από αυτά 
συμπεριλαμβάνονται αυτούσια στις Ετήσιες Εισηγητικές Εκθέσεις (οι οποίες 
ξεπερνούν τις 200 σελίδες η κάθε μία) και β) αποτελεί προϊόν επεξεργασίας 
όλων των στελεχών του Τμήματος Εφαρμογών Πρόληψης. Τα μέσα ωστόσο 
είναι λίγα αν θέλει κάποιος να επεξεργαστεί έναν τόσο μεγάλο όγκο 
πληροφορίας που υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να μας δώσει πολύ 
περισσότερα συμπεράσματα σε πολύ μικρότερο χρόνο. Και αυτή η δυσκολία 
είναι υπαρκτή όχι μόνο για το Τμήμα αλλά και για τα Κ.Π. που όλα αυτά τα 
χρόνια επιθυμούμε έναν άλλον τρόπο καταγραφής των στοιχείων 
προκειμένου για την καλύτερη ανάδειξη του έργου που επιτελείται. Σε κάθε 
περίπτωση όμως διατρέχοντας αυτήν τη διετία δεν μπορούμε παρά να 
παραδεχθούμε πως:  
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν σταλεί στον Οργανισμό καθώς και με την 
επεξεργασία και την ανάλυση που ακολούθησε από το Τμήμα δίνεται 
πολύτιμη πληροφορία καταρχήν για το μέγεθος του συνολικού έργου των Κ.Π. 
- με συνολικό αριθμό ωφελουμένων που συνεχώς αυξάνεται διαχρονικά. 
Ωστόσο, εκτιμάται ότι στην πραγματικότητα το σύνολο των ωφελούμενων 
είναι πολύ μεγαλύτερο, λόγω του πολλαπλασιαστικού χαρακτήρα που 
έχουν γενικότερα οι παρεμβάσεις της πρόληψης.  
 
Αξίζει να σημειωθεί επίσης, ότι τα Κέντρα Πρόληψης αναπτύσσουν και 
δράσεις μεγάλης εμβέλειας που αφορούν σε αρθρογραφία, προβολή 
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τηλεοπτικών σποτ και ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές σε τοπικό και 
εθνικό επίπεδο κ.λπ.  
Επιπλέον και στην προσπάθειά μας να φωτιστούν πλευρές που συμβάλλουν 
στο να σκιαγραφηθεί η εικόνα της Πρόληψης σε πανελλαδικό επίπεδο για 
αυτήν τη διετία αναδεικνύεται η 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. 
Ταυτόχρονα φαίνεται ότι τα Κ.Π. ανταποκρίνονται με την ανάπτυξη δράσεων, 
συμπεριλαμβάνοντας αρκετές επικεντρωμένου και ενδεδειγμένου 
χαρακτήρα κι αυτό γιατί αφουγκράζονται τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας, 
δίνουν έμφαση στα χαρακτηριστικά του πληθυσμού της περιοχής δράσης τους 
και καινοτομούν.  
 

«"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 Π.Ε. Σάμου «ΦΑΡΟΣ» 
 
Το Κέντρο Πρόληψης Σάμου ξεκίνησε να λειτουργεί με δράσεις στην 
κοινότητα από το Σεπτέμβριο του 2000. 
 
Έχουν ήδη συμπληρωθεί ήδη 19 χρόνια πλήρους λειτουργίας, ενώ η αστική 
του εταιρεία που ξεκίνησε το 1999 έχει συμπληρώσει 20 χρόνια λειτουργίας. 
 
Το διάστημα που μεσολάβησε οφείλονταν στην προετοιμασία, στην 
υπογραφή και στην κατάρτιση της προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΚΑΝΑ 
στην πρόσληψη των στελεχών και στην εκπαίδευση από το ΕΠΙΨΥ. 
 
Ήταν ένα από τα 26 που λειτούργησαν στην τριετία 1999 - 2002. Μία 
καρποφόρα τριετία για την ίδρυση κέντρων πρόληψης όπως και οι 
προηγούμενοι 1996 - 1999, αλλά ταυτόχρονα μία τριετία που ήδη είχαν φανεί 
πολλά από τα δομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ακόμα και σήμερα. 
 
Μάλιστα είχε πραγματοποιηθεί και μία πρώτη αξιολόγηση της δράσης τους, η 
οποία μαζί με τα ήδη διαφαινόμενα οφέλη είχε επισημάνει και επειδή είχαν 
αποτυπώσει σε εκθέσεις, όπως αυτή που  εκδόθηκε από τον ΟΚΑΝΑ το 
2002. 
 
Τα προβλήματα από ότι φαίνεται επικεντρώνονται σε τρεις κυρίως άξονες: α) 
την έλλειψη σοβαρής και σταθερής χρηματοδότησης, β) την μη επαρκή 
συναίσθηση του ρόλου τους από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης, στην 
οποία ουσιαστικά είχε αφεθεί η διοικητική μέριμνα των κέντρων, γ) την 
αναζήτηση του επιστημολογικού λόγου τις πρόληψης. Απέναντι σε αυτά τα 
προβλήματα ήδη φαίνεται μέσα από την ίδια την έκθεση να προτείνονται 
λύσεις που ακόμα και σήμερα κάθε φορά που τρίζει το οικοδόμημα τις 
ζητούμε. 
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1. Χρηματοδότηση: Κατορθώθηκε μέσα από την ένταξη της χρηματοδότησης 
των κέντρων πρόληψης στους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους κατά 50%, 
έστω προσωρινά τότε να λυθεί το ζήτημα της συνέχειας. 

2. Διοικητική μέριμνα: Μέσα από ένα δίκτυο επαφών και επιστημονικά 
υπευθύνων από πλευράς ΟΚΑΝΑ με τα στελέχη της αυτοδιοίκησης φάνηκε 
προσωρινά να ξεπερνιέται το πρόβλημα , μεταδίδοντας μία αίσθηση ότι τα 
Κ.Π. δεν είναι κάτι προσωρινό,  δεν είναι κάτι ευκαιριακό και ενδεχομένως 
από την πλευρά της αυτοδιοίκησης θα πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός. 

3. Ο επιστημολογικός λόγος και η αίσθηση της ύπαρξης ενός πανελλαδικού 
δικτύου προσωρινά κατορθώθηκε με λειτουργία κέντρο εκπαίδευσης σε 
συνεργασία με το ΕΠΙΨΥ και η απόδοση από πλευράς του ΟΚΑΝΑ σε αυτό 
της εποπτείας και της διαρκούς εκπαίδευσης των στελεχών. Μέσα σε αυτό 
το Πλαίσιο όλοι εμείς που βρεθήκαμε τότε να υπηρετούμε την πρόληψη 
αποκτήσαμε τη συναίσθηση ούτε αυτό το δίκτυο έπρεπε να αρτιωθεί 
λειτουργικά και θεσμικά. 

 
Από αυτή την άποψη το Κ.Π. Σάμου, στάθηκε τυχερό. 
 
Οι συλλογικοί φορείς που είχαν την έμπνευση για την δημιουργία του Κ.Π. με 
προεξάρχουσα την «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΑΜΟΥ»  είχαν 
σωστό σχεδιασμό.  
 
Όντας γνωστά τα προβλήματα χρηματοδότησης σε πολλά Κέντρα που θα 
οδηγήσουν την ίδια εκείνη εποχή το Κ.Π. Πειραιά σε κλείσιμο, αυτοί που 
σύστησαν την αστική εταιρία σκέφτηκαν να γράψουν όλους τους ΟΤΑ α’ και β’ 
βαθμού μέλη (με σημαντικό για εκείνη την εποχή μερίδιο) το επιμελητήριο, 
όλους τους επιστημονικούς συλλόγους, σχεδόν όλους τους συλλόγους 
γονέων, μαζεύοντας ένα όχι ευκαταφρόνητο ποσό (το οποίο ακόμα και μετά 
την χρηματοδότηση από τους ΚΑΠ μαζεύονταν για μερικά χρόνια) και 
αναγκάζοντας το κράτος μέσω του ΟΚΑΝΑ να βάζει ισόποσο. Αυτή η 
δυνατότητα επέτρεψε να απλωθούν γρήγορα οι δράσεις του Κέντρου σε όλον 
το τότε νομό, να αποκτηθεί έτσι μια γρήγορη εδραίωση ως δομή. 
 
Να λαμβάνουμε όλα τα στελέχη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και εποπτεία. 
 
Η εκπαίδευση των στελεχών, η εποπτεία, η διαρκής παρακολούθηση της 
Πολιτείας για το Κ.Π. και η αίσθηση της μονιμότητας της δομής φαίνεται και 
από τους λόγους των εγκαινίων: 
 
Ο τότε πρόεδρος κ. Καλογραίας είχε σημειώσει: «Εκεί που θέλω να σταθώ 
ιδιαίτερα είναι πως τα στελέχη μας εκτός από τις σπουδές τους και  την 
ειδική εκπαίδευσή τους στο ΕΠΙΨΥ (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό 
Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής) θα είναι σε συνεχή επαφή και συνεργασία 
με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ και τα άλλους εξειδικευμένους φορείς και θα 
μπορέσουν  έτσι να έχουν μια θετική συμβολή στο κεφάλαιο της 
πρόληψης. 
 
Από τις αξιολογήσεις των 3 πρώτων χρόνων δράσης που εστάλησαν στον 
ΟΚΑΝΑ διαπιστώνονται τα εξής: 
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 Φαίνεται να υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός γονέων που προσέρχονται στις 
ομάδες γονέων, στα βιωματικά σεμινάρια και στις μικρότερες δράσεις. 
Κλείνοντας αυτή τριετία πάνω από 700 γονείς έχουν συμμετάσχει σε 
δράσεις του Φάρου, ένας πολύ μεγάλος αριθμός σε έναν πολύ μικρό νομό 
με γερασμένο πληθυσμό. Αυτό στα επόμενα χρόνια θα οδηγήσει στην 
αλματώδη αύξηση των αιτημάτων βοήθειας, διότι μέσα από αυτές τις 
δράσεις το Κ.Π. θα γίνει γνωστό στη γειτονιά και κυρίως μέσα από τον 
προβληματισμό των ομάδων θα συνδεθούν διάφορα «μικροπροβλήματα» -
μέχρι τότε - με τις αιτίες μιας ευρύτερης ψυχοκοινωνικής δυσφορίας. 

 Η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας συνεχίζεται, αλλά 
επεκτείνεται με πιο αργά βήματα εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν 
μέσα στα σχολεία, αλλά και του ιδιαίτερα επιφορτισμένου σχολικού 
προγράμματος των μαθητών των γυμνασίων και λυκείων . Ήδη από πολύ 
νωρίς είχε διαπιστωθεί η μικρός σχετικά αριθμός καθηγητών που 
υλοποιούν σχετικά προγράμματα στο σχολείο, παρόλο που φαίνεται να 
προσέρχεται ικανοποιητικός στα ανάλογα Σεμινάρια. Μέσα από την επαφή 
μαζί τους διαπιστώνεται ότι οι ευαισθητοποιημένοι εκπαιδευτικοί 
εφαρμόζουν πολλά στοιχεία από τα προγράμματα στο μάθημα τους. Σε 
αυτό η επιστημονική ομάδα βρίσκει το έδαφος για να Ήδη υπάρχουν 
παράπονα ότι το σχολείο ως σύστημα δεν βοηθά στην υλοποίηση 
προγραμμάτων. 

 Τα σεμινάρια για δασκάλους φαίνονται περισσότερο αποτελεσματικά όσον 
αφορά την τελική ομάδα στόχο που είναι οι μαθητές. Από αρκετά σχολεία 
της Σάμου και από ότι φάνηκε η υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων πολύ 
πιο εύκολα εφαρμόζονται στα δημοτικά λόγω του μικρότερου φόρτου των 
μαθητών αυτής της ηλικίας. Ήδη από αυτή την τριετία εκ των πραγμάτων 
ρίχνεται μεγαλύτερο βάρος στα δημοτικά και δειλά ξεκινούν και τα 
προγράμματα στα νηπιαγωγεία. 

 Υπάρχει μια πρώτη συνεργασία με τον Στρατό το 2002, που την επόμενη 
τριετία θα πυκνώσει. Με την Αστυνομία και το Λιμενικό είναι ακόμα σε 
επίπεδο λίγων διαλέξεων και επαφών.  Δίνεται βάση στην εδραίωση της 
συνεργασίας με το Νοσοκομείο και τους Υγειονομικούς του Νομού. Το 
2002 μια επιτυχημένη Ημερίδα και Βιωματικά εργαστήρια θα 
συγκεντρώσουν πολλούς επαγγελματίες υγείας και θα προχωρήσει η 
σύνδεση του Κ.Π. με τον  όμορο αυτό χώρο. Την επόμενη τριετία θα γίνουν 
εκτεταμένες δράσεις στον χώρο αυτό.  Η σύνδεση με τα τοπικά Μ.Μ.Ε 
γίνεται στοίχημα για το Κ.Π. Μπορούμε να πούμε ότι στο τέλος αυτή της 
τριετίας παρατηρήσαμε αλλαγές, μετά από σεμινάρια κι άλλες επαφές στον 
τρόπο που παρουσιάζονταν οι συλλήψεις ή άλλα «νέα» γύρω από αυτό το 
πρόβλημα. Τα ΜΜΕ βοήθησαν αρκετά να γίνει συνείδηση η ψυχοκοινωνική 
βάση του προβλήματος της εξάρτησης, μόνο και μόνο από τον χώρο που 
έδιναν παρουσιάζοντας τις δράσεις μας. 

 
Η επόμενη τριετία 2003-2006 θα είναι η Τριετία της καρποφορίας πραγματικά. 
Στην επιστημονική ομάδα θα έχει προστεθεί ένα παραπάνω μέλος. Οι δράσεις 
με τις βασικές ομάδες στόχου, θα είναι πολλές περισσότερες από τις 
προγραμματισμένες. Θα δοθεί βάρος στους επαγγελματίες Υγείας. 
 
 Μέσα από την Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευρυδίκη» θα 

έρθουμε σε επαφή με πάνω από 100 στο νησί της Σάμου μέσω της 
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συμπλήρωσης ερωτηματολογίων, τα οποία δίνονταν σε στελέχη του Κ.Π., 
θα προσέλθουν περισσότεροι από 50 στα διάφορα εκπαιδευτικά 
εργαστήρια οι 30 σταθερά. Γύρω στα 10 άτομα θα συμμετάσχουν στην 
βιωματική ομάδα «ομότιμων». Τελικά, αν και τυπικά δεν πέτυχε ο στόχος 
της δημιουργίας ενός μόνιμου δικτύου «ομότιμων», μετά από χρόνια 
συναντώντας πρόσωπα σε διάφορες επαφές καταλαβαίνουμε ότι από 
άποψη δικτύωσης πετύχαμε πολλά, καθώς ο κόσμος της υγείας σε ένα 
μικρό μέρος όπως η Σάμος, έχει το ειδικό του βάρος. 

 Ταυτόχρονα θα είναι η τριετία των «πειραματισμών» και με άλλες 
επαγγελματικές ομάδες. Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΟΚΑΝΑ και 
Υπουργείου Άμυνας θα οδηγήσει να γίνει μια μεγάλη ομάδα μονίμων 
στελεχών του στρατού με πολλά προβλήματα όμως, που την επόμενη 
χρονιά θα μετατραπεί σε τέσσερα τριήμερα εργαστήρια μέσα στα 
στρατόπεδα με το ίδιο προσωπικό, όπως και την μεθεπόμενη, ομιλίες σε 
στρατιώτες μαζί με τα εργαστήρια και τέλος σεμινάρια και σταθερή σχέση 
με την ΟΨΜ. Στο τέλος της τριετίας θα αξιολογήσουμε τις δράσεις και θα 
ζητήσουμε από τον Στρατό κάποια εχέγγυα καλής συνεργασίας για να 
αποκτήσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα δράση. Θα γίνουν συζητήσεις 
και συνεργασίες την επόμενη τριετία, όμως σιγά- σιγά θα ατονήσει και το 
γενικότερο μνημόνιο. 

 Την ίδια τριετία θα γίνουν και αρκετά σεμινάρια για αστυνομικούς- 
λιμενικούς. Παρά την διαφορά φιλοσοφίας θα είναι μια δράση που θα 
περπατήσει περισσότερο. Κάθε χρόνο θα γίνονται σχετικά σεμινάρια και θα 
ορισμένες χρονιές θα γίνουν και Follow up. Θα έρθουν κάποια ατομικά 
ραντεβού μέσω της αστυνομίας. Την δράση αυτή θα την περιορίσει η 
έξαρση του προσφυγικού. 

 
Η επόμενη τριετία 2006-2009 θα είναι η τριετία της κρίσης, όχι μόνο για τον 
«Φάρο», αλλά και για όλα σχεδόν τα Κ.Π. 
 
Παρόλα αυτά, μέσα στο άγχος το τι τελικά θέλει η Πολιτεία από τα Κ.Π., αν θα 
έρθει η χρηματοδότηση, συνεχίστηκε το πρόγραμμα δράσεων με παραπάνω 
δράσεις τις πιο πολλές φορές. 
 
Σε αυτό το διάστημα θα δοκιμαστεί με επιτυχία μια νέα μορφή δράσης, τα 
βιωματικά Σεμινάρια με «ανθρώπους - κλειδιά» της κοινότητας. 
(Αυτοδιοικητικοί - Σύλλογοι Γονέων - Εκπαιδευτικοί, άλλοι φορείς). Σε αυτές 
τις δράσεις θα ζυμωθεί στην Ικαρία η ιδέα ενός παραρτήματος, το οποίο θα 
γίνει πραγματικότητα μετά από κάποια χρόνια. 
 
Αξίζει να σημειωθεί, ο Φάρος αν λειτούργησε σχεδόν απρόσκοπτα αυτό το 
διάστημα, το οφείλει στο αποθεματικό που είχε δημιουργηθεί την 
προηγούμενη τριετία, όταν οι ΟΤΑ σχεδόν όλοι βάζανε τις εισφορές τους, 
παρά το γεγονός ότι ήδη υπήρχε η χρηματοδότηση από τους ΚΑΠ. Αυτό το 
σημειώνουμε ίσως για να καταλάβουμε την τάση ακόμα και σήμερα σε 
ορισμένα κέντρα για αποθεματικά, παρά τις πιο στέρεες συμβάσεις. Έχει γίνει 
βίωμα ότι πρέπει να προετοιμαζόμαστε για δύσκολες μέρες. Σε αυτά τα 
αποθεματικά επίσης βασίστηκε η συχνή εποπτεία ομάδας που είχαμε από τον 
καθηγητή κ. Κλήμη Ναυρίδη, όταν κάθε εκπαίδευση και εποπτεία είχε 
σταματήσει. 
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Προς το τέλος αυτή της τριετίας και στην αρχή της επόμενης, είχε αρχίσει ήδη 
να γίνεται αντιληπτό από πολλούς συνεργάτες στην Κοινότητα ότι το Κέντρο 
Πρόληψης, όταν πυκνώνει τις συνεργασίες του, όχι μόνο του, αλλά μαζί με 
τους συνεργάτες του μπορεί να δημιουργήσει ένα δίκτυ υποστήριξης για τους 
νέους. Το ζητούμενο είναι να υποστηρίζεται και αυτό με την σειρά του θεσμικά 
και ηθικά για να δημιουργεί τις συνεργασίες. 
 
Δανειζόμαστε τα λόγια της Ντέπης της επιστημονικής υπεύθυνης του Κέντρου 
μας από κάποια ημερίδα το 2008: 
 
«ΗΛΙΑΣ - ΜΙΧΑΛΗΣ: Ο Ηλίας Κ., 46 ετών, παντρεμένος και πατέρας τριών 
παιδιών, έχει ακούσει για το Κέντρο Πρόληψης από τον τοπικό τύπο και  μας 
τηλεφωνεί για ένα ραντεβού. Τις τελευταίες εβδομάδες υποψιάζεται ότι το 
δεύτερο παιδί του, ο Μιχάλης,14 ετών, κάνει χρήση. Προσπαθούμε να 
διερευνήσουμε τα δικά του συναισθήματα σε σχέση με αυτό που συμβαίνει και 
συζητάμε μαζί του για τη χρήση και την εξάρτηση. Του λέμε ότι: 
Ο Μιχάλης θα μπορούσε να είναι το παιδί όλων μας, ένα παιδί του σήμερα, 
χωρίς μια ακραία και ασυνήθιστα «βαριά» ιστορία πίσω του, μεγαλωμένος σε 
μια οικογένεια με τις συνηθισμένες δυσκολίες και προβληματισμούς. 
Ο Μιχάλης είναι ο κεντρικός ήρωας αυτής της ιστορίας. Γύρω του 
δημιουργήθηκε ένα υποστηρικτικό δίκτυο από τους φύσει και θέσει 
παιδαγωγούς του, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς του. Ως Φάρος, δε 
χρειάστηκε να έρθουμε ποτέ άμεσα σε επαφή μαζί του. 
Μάθαμε όμως πολλά για εκείνον, για τις δυσκολίες του, το φόβο του για 
απόρριψη, τον ανταγωνισμό με τα αδέρφια του, την ανάγκη του να ανήκει σε 
μια ομάδα και να είναι αποδεκτός και «βλέπαμε» μέσα από τα μάτια των 
σημαντικών άλλων, γονιών και εκπαιδευτικών, το Μιχάλη να αλλάζει, όχι 
τυχαία άλλωστε, αφού άλλαζαν κι αυτοί μαζί του.» 
 
Η επόμενη τριετία είναι η τριετία που ξεσπά η οικονομική και κοινωνική κρίση 
στην Ελληνική Κοινωνία. 
 
Ίσως δεν είναι τυχαία η ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των ραντεβού. 
 
Είναι επίσης η τριετία που ξεκινά το παράρτημα της Ικαρίας. Πλέον είμαστε 
διπλάσιοι εργαζόμενοι από αυτούς που ξεκίνησαν. 
 
Το 2011 θα βγουν τα αποτελέσματα της ESPAD. Ο Νομός Σάμου, αν και 
χαμηλά στις παράνομες ουσίες δεύτερος σε κατάχρηση αλκοόλ από μαθητές. 
 
Η διαπίστωση αναζωπυρώνει την συζήτηση που είχε γίνει πολλές φορές στο 
Κ.Π. για το πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε τους έφηβους που κινδυνεύουν 
περισσότερο. Γράφαμε το 2011: «Το πρώτο πράγμα στο οποίο μας βοήθησε 
η έρευνα να καταλήξουμε και να αποφασίσουμε ως ομάδα ήταν ότι πρέπει να 
αυξήσουμε τις δράσεις που απευθύνονται άμεσα στους εφήβους. Μέχρι εκείνη 
την περίοδο υποστηρίζαμε την άποψη ότι δουλεύουμε κυρίως 
συμβουλευτικά/υποστηρικτικά με γονείς και εκπαιδευτικούς κι αυτό για 
πολλούς λόγους. Πρώτα από όλα, με αυτόν τον τρόπο πολλαπλασιάζεις τα 
αποτελέσματα της δουλειάς σου. Φανταστείτε ότι κάθε χρόνο συνεργαζόμαστε 
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κατά μέσο όρο με 200 εκπαιδευτικούς. Από αυτούς ο καθένας έρχεται 
καθημερινά σε επαφή με πολλές δεκάδες μαθητών. Από την άλλη, ένας 
εξίσου σημαντικός λόγος είναι ότι στόχος είναι πάντα η ενίσχυση του 
εκπαιδευτικού στο ρόλο του, η ενίσχυση του γονέα στο ρόλο του αλλά και η 
ενίσχυση της σχέση γονιός - παιδί, δάσκαλος - μαθητής. 
 
Χωρίς να έχουμε αλλάξει τη θεώρησή μας γι’ αυτό, εντούτοις διαπιστώνουμε 
ότι η άμεση επαφή με τα παιδιά και τους εφήβους, μόνο βοηθητικά μπορούσε 
να λειτουργήσει και πράγματι: από τότε που μπαίνουμε πιο συστηματικά στα 
σχολεία για παρεμβάσεις σε μαθητές έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα αιτήματα 
για ατομικά ραντεβού από εφήβους και πολλές φορές μάλιστα γονείς 
αναφέρουν ότι είναι τα παιδιά τους που τους παρακίνησαν να έρθουν σε 
κάποια δράση μας.» 
 
Οι δράσεις απευθείας στους εφήβους θα αυξηθούν γεωμετρικά τα επόμενα 
χρόνια. Θα βοηθήσουν τα «Κοινωνικά Σχολεία», οι «Θεματικές Εβδομάδες» 
και άλλα σχήματα που θα χρησιμοποιεί το Υπουργείο Παιδείας για να δείξει 
ότι δημιουργεί ανοιχτά σχολεία. Δεν θα γίνει όμως αυτό που από την αρχή 
ζητούν τα στελέχη μια θεσμικά ανοιχτή σχέση με τα κέντρα πρόληψης. Η 
πρόληψη θα είναι πάντα στο χέρι της δικτύωσης μεταξύ στελεχών - 
εκπαιδευτικών. Αυτό είναι μια υπόθεση εργασίας που δεν έχει απαντηθεί. 
Βοηθά τελικά η «μη θεσμοποίηση της σχέσης» μετά από τόσα χρόνια 
δουλειάς ή όχι. 
 
Ας σημειωθεί ότι αυτή την τριετία έχουμε ιδρύσει συμβουλευτικό σταθμό μέσα 
στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Καρλόβασι. 
 
Η τριετία 2012-15 θα είναι μια μεταβατική τριετία. Με πολλά 
σκαμπανεβάσματα. 
 
Θα έρθουν μήνες που θα είμαστε απλήρωτοι, πρώτη φορά τα χρόνια που 
λειτουργούσε ο «Φάρος». Οι ομάδες γονέων που όλα τα προηγούμενα χρόνια 
ήταν, ας πούμε, «η ναυαρχίδα των δράσεων», καταλαβαίνουμε ότι σιγά- σιγά 
δεν συγκεντρώνουν τον ίδιο κόσμο και προσαρμοζόμαστε σε μικρότερα 
σχήματα με θεματικούς κύκλους κλπ. 
 
Τα σεμινάρια και οι άλλες δράσεις για εκπαιδευτικούς, παρόλο που 
συγκεντρώνουν πολλούς συμμετέχοντες, δεν μεταφράζονται σε δράση από 
αυτούς στο σχολείο. 
 
Δοκιμάζονται νέες δράσεις στην Κοινότητα, οι οποίες, αν και γίνονται, όσο 
πάει κανείς να τις κάνει πιο «μακρόχρονες» φθίνουν. 
 
Ταυτόχρονα, υπάρχει μια έκρηξη της παρουσίας των στελεχών του Φάρου 
στα σχολεία και μάλιστα της β/θμιας βαθμίδας. 
 
Έχουμε χιλιάδες μαθητές τον χρόνο, το 2014 έστω και μία φορά είδαμε όλα τα 
Γυμνάσια και τα Λύκεια. 
 
Ταυτόχρονα αυξάνονται κι άλλο τα ραντεβού. 
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Οι δράσεις στον στρατό περιορίζονται σε ομιλίες και στην Αστυνομία 
εξαφανίζονται. 
 
Από το 2015 και μετά η εικόνα φαίνεται να σταθεροποιείται. 
 
Οι δράσεις μέσα στα σχολεία είναι αυτές που έχουν μεγάλους αριθμούς 
συμμετεχόντων. Κάποιες δράσεις βέβαια αποκτούν μια μεγαλύτερη  διάρκεια. 
Υπάρχουν πλέον και δυο ομάδες διαμεσολάβησης. 
 
Ωστόσο σταθεροποιούνται και οι μακρόχρονες δράσεις στους ενήλικες. 
 
Τα βιωματικά εργαστήρια δύο η τριών συναντήσεων αποκτούν μεγάλη 
δυναμική και από τα αποτελέσματα φαίνεται να συναγωνίζονται τις δράσεις με 
μαθητές. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιοι ενήλικοι δεν έχουν σταθερότερη σχέση 
με το Κ.Π. αφού με διαφορετικούς ρόλους μπορούν να συμμετέχουν σε 
περισσότερα του ενός εργαστήρια. 
 
Το Κέντρο Πρόληψης φαίνεται να καταβάλει προσπάθεια να προσεγγίσει 
πολλές ομάδες της Κοινότητας με ωραίους τίτλους και θέματα, στόχος να 
αναθερμανθεί η σχέση και υπάρχει προσέλευση. Θα ήταν άδικο να μην 
αναφερθεί η λειτουργία του Κ.Ε.Ε. ΟΚΑΝΑ αφού πολλά υλικά και σεμινάρια 
από εκεί μεταφέρονται στην τοπική κοινότητα. 
 
Ασφαλώς από όλο αυτό το υλικό βγαίνουν πολλά συμπεράσματα. Επειδή 
αυτά μπορούν να ειδωθούν από πολλές οπτικές, σκεφτήκαμε να μην τα 
περιορίσουμε και ότι έχουμε να πούμε να το πούμε στην συζήτηση. 
 
Μπορούμε να πούμε αυτό ως κατακλείδα όμως. Το Κέντρο μας ήταν τυχερό, 
αφού ξεκίνησε με καλούς οιωνούς. Τα πολλά που συνέβησαν σε εμάς, ίσως 
να συνέβησαν και σε πολλούς άλλους που θα δούλευαν στις ίδιες συνθήκες 
και ασφαλώς σε πολλά Κ.Π. Δεν θεωρούμε ότι είμαστε μοναδικοί. Μέσα από 
αυτή την πορεία που το Κέντρο μας έκανε όμως φαίνεται ξεκάθαρα ότι η 
Πρόληψη για μια ακόμα φορά βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Αν θα συνεχίζουμε 
να ανιχνεύουμε όμως νέα και παλιά μονοπάτια έχει να κάνει και με μας. Αν μα 
συνεχίζουμε να έχουμε οράματα, ή αν ενδεχομένως το burn out μας οδηγεί σε 
υπερσυντηρητικές στάσεις. 
 

«Εμπειρίες συμπόρευσης με το ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης σε 
παρεμβάσεις πρόληψης και ενδυνάμωσης της σχολικής 
κοινότητας: μια 15χρονη συνεργατική πορεία» 
 
Σ. Κουτσουράκη, ΠΕΚΕΣ Κρήτης 
 
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.  
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- Η ανάδειξη μορφών συνεργασίας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ηρακλείου με το ΚΕΣΑΝ Ηρακλείου μέσα από διαφορετικούς θεσμικούς 
ρόλους. 

- 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, 
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παρεμβάσεις και δράσεις προσεγγίζει την ομάδα - στόχο, τους μαθητές, 
ενδυναμώνοντάς τους, αναπτύσσοντας τις κοινωνικές και συναισθηματικές 
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. 
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Θεματική Ενότητα: 
«Υποστηρικτικές παρεμβάσεις στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση» 
Συντονισμός: Ι. Μπάφη, Τομέας Μείωσης της Ζήτησης ΕΚΤΕΠΝ/ ΕΠΙΨΥ 
 

«"Συναντώντας τον Άλλον"
1
: η έννοια και η διαδικασία του 

σχετίζεσθαι. Εκπαιδευτικό υλικό για την Α' Βάθμια 
εκπαίδευση» 
 
Α. Μαυρομιχάλης1, Λ. Μελετίδου2, Κέντρο Πρόληψης Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης «ΕΛΠΙΔΑ» 
 
Περίληψη   
 
Η συγκεκριμένη εισήγηση εστιάζει στην παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού 
«Συναντώντας τον Άλλον» - που αφορά στο σχετίζεσθαι -  καθώς και στη 
συζήτηση για τη χρησιμότητά του, τόσο στη σχολική κοινότητα όσο και 
ευρύτερα στην πρωτογενή πρόληψη. Αρχικά, επιχειρείται να οριστεί ποια 
ανάγκη ήρθε να καλύψει στο χώρο των παρεμβάσεων στη σχολική κοινότητα. 
Στη συνέχεια, γίνεται μια συνοπτική περιγραφή των στόχων, των θεματικών 
ενοτήτων και της μεθοδολογίας εφαρμογής του. Τέλος, αναπτύσσεται μια 
συζήτηση σχετικά με τον αντίκτυπο αυτού του υλικού τόσο στους άμεσους 
αποδέκτες, όσο και στην πρόληψη εν γένει.  
 
Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτικό υλικό, συναντώντας τον άλλον, σχέσεις, 
σχετίζεσθαι, σχολική κοινότητα, παρεμβάσεις, βιωματική μάθηση . 
 
1. Εισαγωγή: τι ανάγκη ήρθε να καλύψει;  
 
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό προέκυψε ως πρόταση στις συνεχώς 
αυξανόμενες ανάγκες της σχολικής κοινότητας για ένα παιδαγωγικό εργαλείο, 
που να εμβαθύνει στο πώς σχετίζεται κάποιος με τον εαυτό του και τους 
άλλους καθώς και τι σημαίνει η αρμονική συνύπαρξη.   
 
Μέσα από την πολυετή εμπειρία μας στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών σχετικά 
με το συντονισμό βιωματικών ομάδων (για τις εξαρτήσεις, τη σχολική βία, την 
αυτοεκτίμηση, τα στερεότυπα κ.α.) διαπιστώσαμε ότι έλειπε μια «βασική 
δουλειά», ένα σημαντικό υπόβαθρο, που είναι η κατανόηση και η εμβάθυνση 
στην έννοια του σχετίζεσθαι καθώς και η απόκτηση σχετικών δεξιοτήτων. 
Κατά τη γνώμη μας, αυτή ακριβώς η εμβάθυνση στην έννοια του σχετίζεσθαι 
αποτελεί την απαραίτητη «εισαγωγή» οποιασδήποτε εξειδικευμένης 
βιωματικής και θεωρητικής εκπαίδευσης.                                      
  
Η διάσταση του σχετίζεσθαι με το περιβάλλον, ως αναπόσπαστο μέρος της 
ύπαρξής μας, διατυπώνεται ήδη από τον Αριστοτέλη με τη φράση  «ο 

                                                         
1
 Σχεδιασμός & συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού: Μαυρομιχάλης Αναστάσιος, Μελετίδου Λουκία. Πνευματική 

ιδιοκτησία: Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΕΛΠΙΔΑ».  
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άνθρωπος από τη φύση του είναι κοινωνικό ον». Από τη στιγμή που 
γεννιόμαστε μέχρι τη στιγμή που πεθαίνουμε βρισκόμαστε σε σχέση με 
κάποιον άλλο. Άλλωστε, σύμφωνα με τον Buber, (1996, σελ.62) «όλη η 
πραγματική ζωή είναι συνάντηση».  
 
Ο Polster αναφέρεται στην εσωτερική επαφή, που είναι ό, τι βιώνουμε οι ίδιοι 
μέσα μας, και στη διαπροσωπική επαφή (O’ Leary, 1995). Υπό αυτήν την 
έννοια, δεν υπάρχει στιγμή που να μη σχετιζόμαστε με κάτι δικό μας ή με κάτι 
που έρχεται έξω από εμάς. Είναι μια συνεχής και αναπόφευκτη διαδικασία η 
επαφή με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Ο Latner, (2007, σελ. 25) τονίζει, 
«είμαστε αναπόσπαστα συνδεδεμένοι σε ένα δίκτυο σχέσεων με όλα τα 
πράγματα. Μπορούμε να γνωρίσουμε πραγματικά τον εαυτό μας μόνο έτσι 
όπως υπάρχουμε σε σχέση με άλλα πράγματα».  
 
Η εμπειρία μας ως στελέχη πρόληψης αλλά και ως ψυχοθεραπευτές με 
κοινωνική – κλινική εκπαίδευση μας δίνει τη δυνατότητα να παρατηρούμε ότι 
υπάρχουν σοβαρά ελλείμματα όσον αφορά στην επαφή που κάνουν οι 
άνθρωποι με τον εαυτό τους αλλά και με τους άλλους. Όσο πιο πλημμελής και 
επιφανειακή είναι αυτή η επαφή τόσο πιο πιθανό είναι να αναπτυχθούν 
αυτοκαταστροφικές και ετεροκαταστροφικές συμπεριφορές. Ως επαγγελματίες 
καταγράφουμε συχνά την άμεση συσχέτιση της ποιότητας και του βάθους της 
επαφής/επίγνωσης με την εμφάνιση διαφόρων ατομικών και κοινωνικών 
δυσλειτουργιών, π.χ. κατάθλιψη, φοβίες, κάθε είδους εξαρτήσεις, 
επιθετικότητα, βία, κ.α.. Σύμφωνα με την Satir (1995) «όσο πιο πλήρης και 
ολοκληρωμένη είναι η επαφή που κάνουμε με τον εαυτό μας και με τους 
συνανθρώπους μας, τόσο περισσότερες είναι οι δυνατότητες να νιώσουμε ότι 
μας αγαπάνε και μας εκτιμούν, οι δυνατότητες να είμαστε υγιείς και να 
μάθουμε πώς να λύνουμε σωστά τα προβλήματά μας» (σελ. 18).   
 
Εξάλλου, θεωρούμε ότι ένα εκπαιδευτικό υλικό για το σχετίζεσθαι είναι 
περισσότερο απαραίτητο από ποτέ στις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες / 
πλαίσιο που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα. Η υπάρχουσα 
ρευστότητα του μεταμοντέρνου περιβάλλοντος εντάθηκε ακόμη περισσότερο 
την περίοδο της κρίσης, με αποτέλεσμα την αύξηση της ανασφάλειας, της 
ψυχοπαθολογίας και των διαφόρων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων - 
κατάθλιψη, αυτοκτονικότητα, βία εξαρτήσεις, κ.α. (Κατσουνάρη, 2018, 
Οικονόμου & συν, 2018).  
 
Η σημερινή κοινωνική πραγματικότητα - οικονομική, πολιτισμική, ηθική - 
προσανατολίζει τους ανθρώπους στην εξασφάλιση βασικών υλικών αγαθών 
εις βάρος των συναισθηματικών τους αναγκών. Έτσι, λοιπόν, δυσχεραίνεται 
περισσότερο από ποτέ η δυνατότητά τους να έρθουν σε επαφή με τον εαυτό 
τους και τις βαθύτερες ανάγκες τους όσο και  με τον άλλο άνθρωπο· να 
διαθέσουν πραγματικό και ψυχολογικό χρόνο ώστε να συνδεθούν, 
συναντώντας τον γείτονα, τον συνάδελφο, τον παλιό ή νέο φίλο, τον 
συμμαθητή… 
 
Την ίδια στιγμή, στη σχολική κοινότητα, οι αυξανόμενες μαθησιακές 
απαιτήσεις, η επικέντρωση σε ένα γνωσιοκεντρικό μοντέλο, η καθημερινή 
πίεση και η έλλειψη προσωπικού χρόνου, λειτουργούν σε βάρος της 
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συναισθηματικής αγωγής, της ανάπτυξης προσωπικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων και εμποδίζουν τη δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων -   
αφήνοντας, συχνά, τους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς - μεταφορικά 
και κυριολεκτικά - μόνους μέσα στη σχολική κοινότητα.  
 
Η αξία της καλλιέργειας του σχετίζεσθαι στη σχολική ζωή - και όχι μόνο - 
ενισχύεται ακόμη περισσότερο από τις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες, 
καθώς προκύπτει επιτακτική η ανάγκη για συνεργασία, αλληλεγγύη, 
αλληλοβοήθεια, αποδοχή, αλληλοϋποστήριξη. Άλλωστε, όπως τονίζουν 
έρευνες, οι πρώιμες στενές σχέσεις με συνομηλίκους διευκολύνουν την 
αυτοεκτίμηση και το άνοιγμα στην εμπειρία (Adams & Bliezner, 1989), 
προσφέρουν συναισθηματική ασφάλεια, πλαίσιο αυτοαποκάλυψης, πηγές 
βοήθειας και καθοδήγησης, αξιόπιστες συμμαχίες, συντροφικότητα και 
ερεθίσματα (Rose & Asher, 2012).    
 
Εν κατακλείδι, η επιλογή μας να ασχοληθούμε με ένα εκπαιδευτικό υλικό που 
αφορά στο σχετίζεσθαι καθορίστηκε - πέραν των παραπάνω - και από την 
εκφρασμένη ανάγκη των εκπαιδευτικών να υλοποιούν δράσεις, που 
ενισχύουν την προσωπική τους ανάπτυξη και καλλιεργούν σχεσιακές 
δεξιότητες· ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζονται σχεσιακά θέματα μέσα στο 
σχολείο (των μαθητών μεταξύ τους, των εκπαιδευτικών - μαθητών, των 
εκπαιδευτικών μεταξύ τους). Σαν να εκφραζόταν, δηλαδή,  διαρκώς η ανάγκη 
ότι λείπει κάτι που «να μπορεί να μας συνδέει για να συνεννοούμαστε».    
 
2. Παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού «Συναντώντας τον Άλλον» 
 
2.1.Γενική περιγραφή   
 
Το εκπαιδευτικό υλικό «Συναντώντας τον Άλλον» σχεδιάστηκε και 
συγγράφηκε τη σχολική χρονιά 2017 - 2018· παράλληλα, εφαρμόστηκε από 4 
ομάδες εκπαιδευτικών, από τις οποίες οι 3 αποτελούσαν καθολική 
παρέμβαση, είτε σε ολόκληρα σχολεία (2ο Δημοτικό σχολείο Μηχανιώνας, 6ο 
Δημοτικό σχολείο Καλαμαριάς,) είτε σε σχολεία μιας περιοχής (1ο, 2ο, και 3ο 
Δημοτικά Σχολεία Επανομής). Έπειτα από την αξιολόγηση της πρώτης 
χρονιάς εφαρμογής, τροποποιήθηκε και πήρε την τελική του μορφή τη 
σχολική χρονιά 2018 - 2019, και εφαρμόστηκε σε καθολική παρέμβαση από 
το 1ο Δημοτικό Σχολείο Τριλόφου.   
 
Ο σχεδιασμός της εφαρμογής του υλικού αφορούσε, αρχικά, μια εισαγωγική 
εκπαίδευση σε βασικές αρχές συντονισμού και ομάδας. Στη συνέχεια, και 
καθόλη τη διάρκεια εφαρμογής πραγματοποιήθηκαν δεκαπενθήμερες 
συναντήσεις υποστήριξης/εποπτείας των εκπαιδευτικών· οι συγκεκριμένες 
συναντήσεις δομήθηκαν σε 2 άξονες α) προσομοίωση εργαστηρίων και β) 
εποπτεία / καθοδήγηση σε προβλήματα εφαρμογής.    
 
2.2.Σκοπός και στόχοι   
 
Ο κύριος σκοπός του εκπαιδευτικού υλικού είναι η ανάπτυξη και προαγωγή 
υγιών, εποικοδομητικών σχέσεων, τόσο στα πλαίσια της σχολικής κοινότητας 
όσο και έξω από αυτήν, στην καθημερινή ζωή.  



53 
 

 
Οι επιμέρους στόχοι του είναι:  
 να γνωριστούν καλύτερα οι μαθητές μεταξύ τους,  
 να συνδεθούν ως ομάδα,  
 να κατανοήσουν την έννοια και τη λειτουργία τού σχετίζεσθαι,  
 να αναπτύξουν κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες που αφορούν στο 

σχετίζεσθαι,  
 να έρθουν σε επαφή με τη διαφορετικότητα του εαυτού τους και των άλλων. 
 
2.3.Θεματικές Ενότητες  
 
Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει 10 εργαστήρια βιωματικού χαρακτήρα, με 
δραστηριότητες επί το πλείστον πρωτότυπες. Η δομή του διαρθρώνεται μέσα 
από συγκεκριμένο και στοχευμένο σκεπτικό μετάβασης από το σχετίζεσθαι με 
τον εαυτό στο σχετίζεσθαι με τους άλλους.  
 
Συγκεκριμένα, οι θεματικές του ενότητες αφορούν:  
 Γνωρίζομαι με την ομάδα μου.  
 Προσεγγίζοντας την έννοια του σχετίζεσθαι.  
 Αναγνωρίζω το ποιος είμαι, ως όλον.  
 Αποδέχομαι τον εαυτό μου, με τις αντιθέσεις του.  
 Πώς γίνομαι αυτό που είμαι - επηρεάζω και επηρεάζομαι.  
 Κατανοώντας τη δυναμική των σχέσεων.  
 Συνειδητοποιώντας τους λειτουργικούς και δυσλειτουργικούς μου τρόπους 

επικοινωνίας.   
 Αποδέχομαι τη διαφορετικότητα, τη δική μου και των άλλων.  
 Εκπαιδεύομαι σε ένα αρμονικό σχετίζεσθαι.  
 Ολοκληρώνοντας τη συνάντηση και αποχαιρετώντας την ομάδα.   
 
2.4. Μεθοδολογία εφαρμογής   
 
Η μεθοδολογία εφαρμογής στηρίζεται στο μοντέλο κοινωνικών και 
προσωπικών δεξιοτήτων, που έχει ως βασικό στόχο την διαμόρφωση 
στάσεων και συμπεριφορών που προάγουν τη ψυχοκοινωνική υγεία. 
Αξιοποιεί τη βιωματική μάθηση, η οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο της 
προσωπικής εμπειρίας στη διαδικασία μάθησης ενώ, παράλληλα, αντί της 
απομνημόνευσης πληροφοριών προτείνει την αναζήτηση νοήματος (Rogers, 
1999). Ο συμμετέχων λειτουργεί ως ένα πρόσωπο που δρα και εμπλέκεται 
ενεργά στην απόκτηση γνώσης και όχι ως απλός αποδέκτης αυτής (Mezirow, 
1997, Δούδη, 2012). Συνδιαμορφώνει την κοινή εμπειρία, ενεργοποιεί τη 
φαντασία και τη δημιουργικότητά του, βελτιώνει την αυτογνωσία του, 
αναπτύσσει εμπιστοσύνη στην ικανότητά του να μαθαίνει (Mezirow, 1997).   
 
Η ενεργητική, βιωματική διαδικασία σε μια ομάδα ενισχύεται μέσα από 
δραστηριότητες - ασκήσεις που  χαρακτηρίζονται από ευελιξία και 
δημιουργικότητα και προωθούν την συνεχή αλληλεπίδραση όλων των μελών - 
καθώς και του συντονιστή - σε έναν πλήρη κύκλο της μάθησης (Σιακοβέλη, 
2011). Στο παρόν εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιούνται: συζήτηση, αφήγηση 
ιστοριών - παραμυθιών, εργασία σε μικρές ομάδες, καλλιτεχνική δημιουργία 
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(ζωγραφική, κολάζ, κατασκευές, κ.α.), δραματοποίηση, χορός, παιχνίδια, 
καταιγισμός ιδεών.   
 
3. Αξιολόγηση εφαρμογής εκπαιδευτικού υλικού - Συμπεράσματα  
 
3.1. Γενικά  
 
Το εκπαιδευτικό υλικό εφαρμόστηκε τις σχολικές χρονιές 2017 - 2018 και 
2018 - 2019 σε 5 ομάδες εκπαιδευτικών (49 συμμετέχοντες) και 980 μαθητές. 
Η αξιολόγησή του υπήρξε εσωτερική, διαμορφωτικού αλλά και απολογιστικού 
τύπου (Καραλής, 2012) σε μια προσπάθεια να προσδιοριστεί με τον πλέον 
επιστημονικό, έγκυρο, αξιόπιστο και αντικειμενικό τρόπο η 
αποτελεσματικότητα και λειτουργικότητα του, σε σχέση με τους στόχους του 
(Κωνσταντίνου, 2004).  Πιο συγκεκριμένα επιλέχθηκαν οι εξής τρόποι: 
 ερωτηματολόγια αξιολόγησης που συμπλήρωσαν οι εκπαιδευτικοί στο 

τέλος της εφαρμογής,  
 φύλλα εποπτείας (ημερολόγιο συντονιστή/ εκπαιδευτικού) καθόλη τη 

διάρκεια της εφαρμογής,  
 εστιασμένο εργαστήριο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών με τους μαθητές,  
 εστιασμένο εργαστήριο αξιολόγησης των συντονιστών της ΕΛΠΙΔΑΣ με 

τους εκπαιδευτικούς, 
 ημερολόγιο συντονιστών Κ.Π. ΕΛΠΙΔΑΣ Παρακάτω, παρατίθενται 

κατηγοριοποιημένα τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την 
αξιολόγηση.  

 
3.2. Οφέλη για τους εκπαιδευτικούς  
 
3.2.1 Επίδραση στον επαγγελματικό τους ρόλο  
 
 Εκπαίδευση και εξοικείωση με ενεργητικές μεθόδους αλληλεπίδρασης με 

τους μαθητές.  
 Υποστήριξη στο ρόλο τους και συμβουλευτική καθοδήγηση σε προβλήματα 

που προκύπτουν μέσα στην τάξη.  
 Αύξηση της συνοχής μεταξύ των εκπαιδευτικών.  
 
Ενδεικτικά, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν: «Εμπνεύστηκα ξανά ως 
εκπαιδευτικός… Διαχειρίζομαι πιο αποτελεσματικά τις συμπεριφορές 
μαθητών/τριων μου… Γνωρίστηκα καλύτερα με τα παιδιά και έμαθα στοιχεία 
του εαυτού τους που ως τότε δεν γνώριζα…. Μου δόθηκε η ευκαιρία να ’ρθω 
πιο κοντά και να γνωριστώ  καλύτερα με τους συναδέλφους μου. Δεθήκαμε 
και η σχέση μας έγινε πιο ζεστή, ουσιαστική και ειλικρινής».         
 
3.2.2 Επίδραση στην προσωπική τους ζωή  
 
 Βελτίωση της αυτεπίγνωσής τους.  
 Ενίσχυση της αυτοαποδοχής τους.  
 Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων.  
 Ανάπτυξη κοινωνικών και σχεσιακών δεξιοτήτων.  
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Ενδεικτικά, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν: «Γνώρισα καλύτερα τον εαυτό μου 
και ανέπτυξα καλύτερη σχέση με αυτόν… Ανέπτυξα αρκετά κάποιες 
δεξιότητές μου που με βοήθησαν στην καθημερινότητά μου… Αναθεώρησα 
απόψεις και στάσεις μου, απενοχοποίησα τις αδυναμίες μου  και τις 
αποδέχτηκα… Ασχολήθηκα με τα θέλω μου, τις επιθυμίες μου και τα τρωτά 
μου σημεία… Αντιλήφθηκα  τι σημαίνει να θέτω τα δικά μου προσωπικά όρια 
ξεκάθαρα, να διεκδικώ ότι μου ανήκει χωρίς να συμβιβάζομαι διαρκώς και να 
επικοινωνώ ισότιμα… Δρω με πιο ήπιο τρόπο κάποιες φορές… Απόκτησα 
καλύτερο  έλεγχο του εαυτού μου, τον αποδέχομαι και τον εκτιμώ… Με 
βοήθησε να κάνω μια ενδοσκόπηση και να αναθεωρήσω το τι ορίζω ως 
σημαντικό στην ζωή μου…. Έμαθα (τελικά) τι σημαίνει αυτοεκτίμηση… 
Κατανόησα καλύτερα συμπεριφορές κοντινών μου ατόμων στην καθημερινή 
μου ζωή… Αντιλήφθηκα καλύτερα τις σχέσεις με τους άλλους… 
Επανεκτίμησα τον τρόπο που ενεργώ και συμπεριφέρομαι στην οικογένειά 
μου και γενικότερα».    
 
3.2.3 Γενική αίσθηση/ βίωμα από την ομάδα  
 
«Η προσωπική μου εμπειρία από την ομάδα εποπτείας είναι ένα δυνατό 
βίωμα. Το να ανακαλύπτεις στέρεες βάσεις σχετισμού με τον εαυτό και τον 
Άλλον δεν σταματούν με την ολοκλήρωση της ομάδας, αλλά σε ακολουθούν 
καθημερινά και αποτελούν εφαλτήριο για νέες διαπιστώσεις... Οι συναντήσεις 
ήταν μια εκτόνωση και ψυχολογική αποφόρτιση… Χαιρόμασταν, γελούσαμε 
πολύ… Τα εργαστήρια ήταν πολύ δημιουργικά, ευφάνταστα, πολύ 
αποκαλυπτικά… Απόκτησα εμπειρίες που θα θυμάμαι για όλη μου τη ζωή… 
Μου δόθηκε η ευκαιρία να δημιουργήσω και να εκφραστώ ελεύθερα…. Ένα 
ελκυστικό, ουσιαστικό πρόγραμμα, πολύ καλά δομημένο από το πρώτο μέχρι 
το τελευταίο εργαστήριο, με δράση, εκπλήξεις… Η εμπειρία μου ήταν 
ανέλπιστα ευχάριστη και κατά μια έννοια λυτρωτική… Μια βουτιά στο 
εσωτερικό μου, στο Εγώ».    
 
3.3. Οφέλη για τους μαθητές   
 
3.3.1 Επίδραση στη σχέση με τον εαυτό τους  
 
 Ενίσχυση της αυτοεπίγνωσης των μαθητών.  
 Ανάπτυξη της συναισθηματικής και της γενικότερης αυτοέκφρασής τους.   
 Ενίσχυση της αυτοαποδοχής τους.  
 Αναγνώριση της διαφορετικότητάς τους.  
 
Ενδεικτικά, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν: «το πρόγραμμα βοήθησε τα παιδιά 
να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, να απελευθερωθούν, να εκφραστούν 
αυθόρμητα, να προβληματιστούν, να συνειδητοποιήσουν ότι  οι ανθρώπινες 
σχέσεις είναι σύνθετες και κυρίως να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους… Ήρθαν 
σε επαφή με τη διαφορετικότητά τους, γνώρισαν τις ανάγκες τους και τα όριά 
τους… Βγήκαν στην επιφάνεια σκέψεις και συναισθήματα που δυσκολεύεται 
κάποιος να πει και να μοιραστεί με την ομάδα…. Ενεργοποιήθηκε η φαντασία 
τους και η δημιουργικότητα τους… Επιτεύχθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό η 
αυτοεκτίμηση, η  αυτοαποδοχή… Κατανόησαν την έννοια και την αξία της 
αυτοεκτίμησης».  
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3.3.2 Επίδραση στη σχέση τους με τους άλλους/συνοχή ομάδας  
 
 Ανάπτυξη και βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών. 
 Ενίσχυση της συνοχής και της συνεργασίας της τάξης. 
 Καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και του διαλόγου. 
 Ενσωμάτωση απομονωμένων ή/και με θέματα ένταξης μαθητών. 
 Βελτίωση της διαχείρισης των συγκρούσεων και των διαφωνιών 
 Άμβλυνση της επιθετικότητας και της βίας μέσα στην τάξη.  
 
Ενδεικτικά, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν: «τους βοήθησε να μάθουν να 
σχετίζονται με τους άλλους… Αντιλήφθηκαν πόσο δύσκολες είναι οι σχέσεις 
των ανθρώπων… Το πρόγραμμα συνέβαλλε στο δέσιμο της ομάδας και στην 
καλλιέργεια της συνεργασίας… Τήρησαν κανόνες συμβολαίου με αρκετή 
συνέπεια… Ενίσχυσαν την ενσυναίσθησή τους,  έμαθαν να ακούν τον άλλο, 
να συζητούν με τους συμμαθητές τους… Συχνά ανέτρεχαν στα εργαστήρια για 
να διαχειριστούν καταστάσεις έντασης που προέκυπταν μεταξύ τους… 
Κατάλαβαν την αξία  της αποτελεσματικής επικοινωνίας, της συνεργασίας, της 
διεκδίκησης και των ορίων στις σχέσεις τους με τους άλλους… Μαθητής με 
αρκετές γνωστικές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς… Είχε τη 
δυνατότητα να αλληλεπιδράσει περεταίρω με τους συμμαθητές του και να τον 
γνωρίσουν καλύτερα… Είδα παιδιά με πολύ χαμηλό προφίλ, να εκφράζονται 
δυνατά και εύστοχα και παιδιά με πολύ ηγετικό και επιθετικό χαρακτήρα να 
οριοθετούνται από άλλα μέλη της ομάδας - τάξης... Σε στιγμές κρίσης μέσα 
στην τάξη ακούγονται τα εξής: μην κάνετε έτσι, μια ομάδα είμαστε… έξω από 
την ομάδα, μαύρο φίδι που σ’ έφαγε… η ομάδα σε προστατεύει…»  
 
3.3.3. Γενική αίσθηση / βίωμα από την ομάδα   
 
«Τα παιδιά περίμεναν με ανυπομονησία και αγωνία το επόμενο εργαστήριο. 
Είχαν περιέργεια να δουν τι θα κάνουμε. Κάθε φορά που κλείναμε, 
λυπόνταν… Είχαν υψηλή συμμετοχή και ενδιαφέρον σε όλα τα εργαστήρια… 
Αντιμετώπισαν με σοβαρότητα και ωριμότητα τα θέματα και φαινόταν ότι 
καταλάβαιναν σε κάποιο βάθος κι όχι επιφανειακά… Ευχήθηκαν να 
ξανακάνουν ανάλογο πρόγραμμα στις επόμενες τάξεις… Μερικές από τις 
ιστορίες έμειναν ανεξίτηλες στη μνήμη τους… Βίωσαν τη χαρά και την 
ευχαρίστηση μέσα από τα παιχνίδια, χαλάρωσαν, διασκέδασαν, 
δημιούργησαν, πήραν πολλά ερεθίσματα… Τους άρεσαν πολύ τα παιχνίδια, 
οι κανόνες, οι εικαστικές δραστηριότητες, ο χορός και η  αφήγηση 
παραμυθιών… Τους ζόρισαν πολύ τα κομμάτια που άγγιζαν τις βαθύτερες 
χορδές τους, την αποδοχή ενός έργου κάποιου άλλου σαν δικό τους και τη 
συνεργασία  τους σε ομάδες που δεν άπτονταν της αποδοχής τους, έστω και 
αν ήταν για  λίγο…. Δεν έλειψαν οι εντάσεις και οι έντονες διαφωνίες μεταξύ 
τους, αλλά θεωρώ ότι αυτά τα βιώματα τους έκαναν πιο ικανούς, ώστε να 
χειρίζονται και τις δύσκολες καταστάσεις».   
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Λόγια μαθητών… 
 
Θεωρούμε σημαντικό να κλείσουμε το κεφάλαιο της επίδρασης που είχε το 
συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό μέσα από τα λόγια των ίδιων των μαθητών 
που συμμετείχαν:  
 Έμαθα τον εαυτό μου… Έμαθα ότι όλοι έχουμε αρνητικά και θετικά στοιχεία 

κι ότι πρέπει να αποδεχόμαστε τον εαυτό μας όπως είναι… Ανακάλυψα 
πράγματα που δεν ήξερα για τον εαυτό μου και τους άλλους… 
Συνειδητοποίησα πως με επηρεάζουν πολλά άτομα… Πολύ ωραίο να 
γράφουμε τις ανάγκες μας.   

 Μου έμαθε την φιλία και την αγάπη… Μου έμεινε πως δεν είμαστε ίδιοι… 
Έγινα καλύτερος άνθρωπος όταν γνώρισα τους άλλους και κατάλαβα ποιος 
είμαι… Έμαθα να γνωρίζω τους άλλους… Άλλαξε ο χαρακτήρας μου. 
Έμαθα να αγαπώ και να ξεχωρίζω τους άλλους. 

 Έμαθα ότι φίλος δεν είναι αυτός που σε χτυπάει, αλλά αυτός που σε 
αποδέχεται… Δεν μου άρεσαν  οι τρόποι που επικοινωνούμε κάποιες 
φορές. 

 Ήρθαμε πιο κοντά… Έχω καλύτερη συμπεριφορά όταν μαλώνω με τους 
άλλους… Κατάλαβα πως δεν πρέπει να κοροϊδεύω τους άλλους γιατί έχουν 
κάτι διαφορετικό από μένα… Έμαθα να είμαι πιο δεμένη με τους φίλους 
μου…  

 Όλα όσα έμαθα με πήγαν στα σύννεφα… Έγινα χαρούμενος (ειπώθηκε 
από αγόρι που πέρυσι κρατιόταν μακριά από τους συμμαθητές του στο 
διάλειμμα, γιατί αυτός το ήθελε. Ήταν πάντα ανέκφραστος και απόμακρος. 
Μέχρι να τελειώσει το τελευταίο εργαστήρι, το χαμόγελο δεν έφυγε από το 
στόμα του).  

 
4. Περαιτέρω Συμπεράσματα - Συζήτηση  
 
Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι ο σχεδιασμός, η παραγωγή και η 
εφαρμογή του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού είχε σημαντικά οφέλη και 
σε μας τους ίδιους, ως συγγραφείς του υλικού και συντονιστές των ομάδων. 
Αναλογιζόμενοι τι εισπράξαμε τελικά από την εμπλοκή μας σε αυτό το 
εγχείρημα, καταλήξαμε πως το επαγγελματικό μας όφελος έχει 2 άξονες: τον 
επιστημονικό και τον προσωπικό.  
 
Όσον αφορά τον πρώτο άξονα, μας δόθηκε η δυνατότητα να μελετήσουμε και 
να διεισδύσουμε σε εξειδικευμένη βιβλιογραφία και με αυτόν τον τρόπο να 
συνδεθούμε ξανά με μια σημαντική διάσταση του επαγγελματικού μας ρόλου, 
που συχνά περιορίζεται από την καθημερινότητα στο πεδίο δράσης. Ήταν μια 
διαδικασία ιδιαίτερα ανατροφοδοτική και επιστημονικά αναστοχαστική που 
οδήγησε σε διεξοδικές συζητήσεις και ενίσχυσε τη δημιουργικότητά μας, με 
αποτέλεσμα την παραγωγή πρωτότυπων δραστηριοτήτων αλλά και 
στοχευμένου θεωρητικού υλικού.  
 
Σχετικά με τον δεύτερο άξονα, συνέβαλλε στην προσωπική μας ανάπτυξη 
καθώς εξελίξαμε ατομικές και διαπροσωπικές δεξιότητες του σχετίζεσθαι, 
τόσο στο επίπεδο της επαγγελματικής μας αλληλεπίδρασης όσο και στην 
καθημερινότητα της προσωπικής μας ζωής.   
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Εν κατακλείδι, η ενασχόληση μας με το εκπαιδευτικό υλικό «Συναντώντας τον 
Άλλον», αύξησε την επαγγελματική μας ικανοποίηση, την οποία ο Warr (2002) 
ορίζει ως τον βαθμό που κάποιος είναι ικανοποιημένος από την εργασία του. 
Η αύξηση της επαγγελματικής ικανοποίησης μειώνει τη συναισθηματική 
εξάντληση και αυξάνει τα προσωπικά επιτεύγματα (Αλεξιάς, Γ., 
Αναγνωστόπουλος, Φ., Ιωάννης Πιλάτης, Ι., 2014). Επομένως, 
αναλογιζόμενοι την αναγκαιότητα για ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας 
των εργαζομένων στην πρόληψη (βασική θεματική της 12ης πανελλήνιας 
συνάντησης) θεωρούμε σημαντική την εστίαση στο πώς η αύξηση της 
επαγγελματικής ικανοποίησης, ως προστατευτικός παράγοντας, μπορεί να 
συμβάλλει στην αποτροπή της επαγγελματικής εξουθένωσης.   
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«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 Δ. Κηφισιάς «ΠΡΟΝΟΗ» 
 
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 
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 
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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 
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 Π.Ε. Ροδόπης «ΟΡΦΕΑΣ» 
 
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 
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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 
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 
 
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 και 
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. 
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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 
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. 
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Θεματική Ενότητα: 
«Πυρήνες πρόληψης στην ευρύτερη κοινότητα» 
Συντονισμός: Β. Πασσάς, Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ», Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. 
Αχαΐας «ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ» 
 

«Αυτοτελείς παρεμβάσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης σε 
στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας - Ένα πιλοτικό 
πρόγραμμα» 
 
Ι. Νέζης, Ε. Καρυστιναίος, Ι. Βυθούλκας, Κέντρο Πρόληψης Δ. Αθηναίων 
«ΠΑΛΛΑΣ ΑΘΗΝΑ» και «ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΥΒΟΥΛΟΣ» του «ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ», 
Κέντρο Πρόληψης Δ. Ζωγράφου, Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Ζακύνθου «Η 
ΣΤΟΡΓΗ» 
 
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. 
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 
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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. 
 

«"Αλκοόλ και Νέοι": Αποτυπώματα μιας συνεργασίας των 
Φορέων Πρόληψης της Κρήτης» 
 
Σ. Δημητρακόπουλος, Αι. Μαγκαναράκη Αιμιλία, Μ. Μυτάρα, 7η 
Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 
 
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 
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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 
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 
 
 Στόχος του Ειδικού Σεμιναρίου είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες σε 

βασικές έννοιες που αφορούν στη Διεργασία Ομάδας, στη λειτουργία της 
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Διεπιστημονικής Ομάδας, καθώς και στη Δικτύωση με τις δομές 
απεξάρτησης ανά γεωγραφική περιφέρεια.  

 
Μνημόνιο συνεργασίας Υπουργείου Υγείας και ΚΕΘΕΑ 
 
 Μετά την υλοποίηση και αξιολόγηση πιλοτικού προγράμματος, 

οργανώθηκαν τρεις κύκλοι στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποιήθηκαν 20 
διήμερα σεμινάρια σε 13 πόλεις της Ελλάδας εντός και εκτός ωραρίου 
λειτουργίας τους από: 23/4/18 -19/4/19.  

 Α’ κύκλος (14 ομάδες εκπαίδευσης), 223 συμμετέχοντες. 
 Β’ κύκλος, (17 ομάδες εκπαίδευσης), 302 συμμετέχοντες. 
 Γ’ κύκλος  (8 ομάδες), 177 συμμετέχοντες. 
 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οργανώθηκε σε συνεργασία με τον Τομέα 

εκπαίδευσης, Τμήμα Εκπαίδευσης Στελεχών, και υλοποιήθηκε με τη 
συμμετοχή Στελεχών του οργανισμού εκπαιδευμένων στη διεργασία 
ομάδας. 

 Έγινε ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση του προγράμματος από τον Τομέα 
Έρευνας του ΚΕΘΕΑ. 

 
Περιεχόμενο εκπαιδευτικού προγράμματος Ι 
 
 Η πρώτη θεματική αφορούσε στην εσωτερική και εξωτερική δικτύωση των 

δομών και ιδιαίτερα στη γνωριμία με δομές συμβουλευτικής και θεραπείας 
απεξάρτησης ανά περιφέρεια. Η ενότητα αυτή περιλάμβανε ενημέρωση για 
το προφίλ των εξαρτημένων, τη διαδικασία της απεξάρτησης και τις 
συνθήκες δικτύωσης που μπορούν να δημιουργηθούν ανάμεσα στις δομές 
ώστε να δοθεί η καλύτερη δυνατή φροντίδα στα εξαρτημένα άτομα και στις 
οικογένειες τους. 

 
Περιεχόμενο εκπαιδευτικού προγράμματος ΙΙ 
 
 Η δεύτερη θεματική ενότητα αφορούσε στη διεργασία ομάδας και στη 

λειτουργία της διεπιστημονικής ομάδας και διαπραγματευόταν ζητήματα 
όπως η σημασία της διεπιστημονικής ομάδας, οι ρόλοι των στελεχών στη 
διεπιστημονική ομάδα και η καλύτερη δυνατή αξιοποίησή της, η 
διαχείριση περιστατικών και κρίσεων στον εργασιακό χώρο στο επίπεδο 
της ομάδας, στην αναγνώριση των δυνατοτήτων και των 
προστατευτικών παραγόντων κάθε Μονάδας Υγείας, στη δημιουργία 
ενός κοινού οράματος για τη λειτουργία της.  

 
Ενδεικτικά στοιχεία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος από 
τον Τομέα έρευνας του ΚΕΘΕΑ 
 
Χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο με 13 ερωτήσεις κλειστού τύπου, αναφορικά με 
το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, τον τρόπο διεξαγωγής, και 4 ερωτήματα 
ανοιχτού τύπου για τον βαθμό ικανοποίησης των συμμετεχόντων. 
Αξιοποιήθηκε η κλίμακα Likert. Από τα 769 άτομα που κλήθηκαν να 
συμμετέχουν, συμμετείχαν οι 689, ενώ ερωτηματολόγια συμπλήρωσαν οι 635.  
 
 Το 81,5% γυναίκες. 
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 Το 18,5% άνδρες (ένα άτομο δεν αναφέρει φύλο). 
 Το 24,8% είναι διοικητικό προσωπικό.  
 22,1% Νοσηλευτές. 
 14,6% Επισκέπτες Υγείας. 
 20,3% Ιατροί.  
 9% Κοινωνικοί Λειτουργοί. 
 5,3% Παιδίατροι - Νεογνολόγοι. 
 4% Παθολόγοι. 
 49,6% έχουν μεταπτυχιακό τίτλο στο σύνολο των συμμετεχόντων. 
 
Βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων από το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα 
 
 Η πλειονότητα των ατόμων που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο (87,5%, 

553 άτομα) δήλωσε ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήταν «πολύ» και «πάρα 
πολύ» ικανοποιητικό στην κατανόηση θεμάτων που σχετίζονται με τη 
διεργασία της ομάδας. 

 Το 84,8% (535 άτομα) δήλωσε ότι το σεμινάριο τους βοήθησε «πολύ» και 
«πάρα πολύ» στην κατανόηση θεμάτων δικτύωσης δομών και δομών 
συμβουλευτικής και θεραπείας για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. 

 Στη συνέχεια, το 73,8% (468 άτομα) δήλωσε «πάρα πολύ» ικανοποιημένο 
από το γενικό κλίμα και την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στην 
εκπαίδευση και το 72% (455 άτομα) έμεινε «πάρα πολύ» ικανοποιημένο 
από το εκπαιδευτικό έργο που παρείχαν οι εκπαιδευτές. 

 Επίσης, το 47% (297 άτομα) έμεινε πολύ ευχαριστημένο από τη μέθοδο 
διεξαγωγής της εκπαίδευσης. 

 Το 46,1% (292 άτομα) θεωρεί ότι είναι «πολύ» εύκολο να 
χρησιμοποιήσουν στην εργασία τους ότι διαχειρίστηκαν στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

 Για το 44,8% (283 άτομα) τα ζητήματα που απασχόλησαν την εκπαίδευση 
ανταποκρίθηκαν σε μεγάλο βαθμό στις προσδοκίες και τις ανάγκες τους. 

 Η θεματική ενότητα Καταξιωτική Προσέγγιση (Appreciative Approach) 
θεωρήθηκε «πολύ» ικανοποιητική από το 41,9% ( υλοποιήθηκε μόνον στην 
Αττική). 

 Για το 41,8% (264 άτομα) η εκπαίδευση τους βοήθησε «πολύ» να 
κατανοήσουν θέματα που αφορούν τον επαγγελματικό ρόλο, τις 
ανάγκες, τις αρχές και τις αξίες. Το ίδιο ποσοστό δήλωσε ότι οι 
παρουσιάσεις ήταν «πολύ» βοηθητικές. 

 Τέλος, το 39% (245 άτομα) δήλωσε ότι η εκπαίδευση ήταν «πολύ» 
βοηθητική στη διαχείριση περιστατικών. 

 
Μεγαλύτερος βαθμός ικανοποίησης από την εκπαίδευση: 
 
 Η διαδραστικότητα μέσω της βιωματικής μεθόδου. 
 Ιδιαίτερα σημαντική αναδείχθηκε η γνώση και η εμπειρία των εκπαιδευτών 
 Η ενημέρωση που έλαβαν σχετικά με το ΚΕΘΕΑ και η κατανόηση 

λειτουργίας των δομών της κοινότητας. 
 Το φιλικό και ευχάριστο κλίμα του εκπαιδευτικού προγράμματος. 
 Η ποιότητα της επικοινωνίας και η δικτύωση με μέλη της κοινότητας και 

με τις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ. 



68 
 

 Η οργάνωση και η ενεργή συμμετοχή όλων. 
 Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών, καθώς και οι 

παρουσιάσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή του 
προγράμματος. 

 Η παρουσίαση περιστατικών που βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση 
της λειτουργίας. 

 
Μικρότερος βαθμός ικανοποίησης από την εκπαίδευση: 
 
 Η περιορισμένη συνολική διάρκεια διεξαγωγής του προγράμματος. 
 Το ωράριο κατά το οποίο υλοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
 Ο περιορισμένος χρόνος επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τα 

άτομα. 
 Η έλλειψη διάθεσης και ομαδικού κλίματος των συμμετεχόντων. 
 Η δυσκολία να εφαρμόσουν στην εργασία τους ό,τι διαχειρίστηκαν στο 

πρόγραμμα. 
 Κάποιοι ανέφεραν ότι δεν υπήρχε κάτι που δεν τους ικανοποίησε. 
 
Περαιτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις 
 
 Επανάληψη εκπαιδευτικού προγράμματος ή υλοποίηση νέου με 

μεγαλύτερη διάρκεια. 
 Μεγαλύτερη έμφαση στο βιωματικό χαρακτήρα. 
 Αλλαγή ωραρίου της εκπαίδευσης. 
 Ενίσχυση της δικτύωσης με υπηρεσίες συμβουλευτικής και θεραπείας 

εξαρτήσεων. 
 Αρκετοί εκπαιδευόμενοι εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για την 

εκπαίδευση. 
 
Υλικό από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν στην 
Αττική 
 
 Οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν 9 εκπαιδευτικά προγράμματα σε 18 

διεπιστημονικές ομάδες. 
 Συνολικά συμμετείχαν 168 άτομα  
 Οι συναντήσεις ήταν 10 εκπαιδευτικών ωρών, σε δύο ημέρες, εντός αλλά 

και εκτός του ωραρίου των συμμετεχόντων, στις Κεντρικές Υπηρεσίες του 
ΚΕΘΕΑ. 

 
Προσδοκίες συμμετεχόντων 
 
 Πώς θα γίνουμε ομάδα; 
 Πώς να αξιοποιήσουμε τις καλές πρακτικές λειτουργίας διεπιστημονικής 

ομάδας; 
 Πώς θα διαχειριστούμε περιστατικά χρήσης; 
 Ποιες είναι οι τεχνικές προσέγγισης ενός περιστατικού χρήσης; 
 Πώς θα αξιοποιήσουμε τη συνεργασία των δύο φορέων; 
 
Swot Analysis των ΤΟΜΥ 
Αδυναμίες- Απειλές 
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 Ελλείψεις προσωπικού, ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές και 

εξοπλισμό, συστέγαση με άλλες υπηρεσίες, ελλιπής χρηματοδότηση, 
ασάφεια θεσμικού πλαισίου, ανομοιομορφία στα πλαίσια, ασάφεια ρόλων, 
δύσκολα περιστατικά.  

 Ιατροκεντρικό μοντέλο. 
 Αμφιβολία για τη βιωσιμότητα, εργασιακή αβεβαιότητα, θα χαθεί το νόημα, 

μειωμένα εργασιακά δικαιώματα, γραφειοκρατία. 
 Διακοπή της σχέσης με τον ασθενή, εάν καταρρεύσει η υπηρεσία. 
 Ειδικοί πληθυσμοί (ρομά, πρόσφυγες). 
 Δεν υπάρχει ομαδικότητα στη λήψη αποφάσεων. 
 Δυσκολίες στην επικοινωνία, συγκρούσεις, burn out. 
 Ελλιπής ενημέρωση κοινού, αντίδραση στην αλλαγή.  
 Ελλιπής διασύνδεση υπηρεσιών. 

 

Swot Analysis των ΤΟΜΥ 
Δυνάμεις- Ευκαιρίες 
 

 Ενθουσιασμός, εμπειρία, προθυμία, θέληση, όρεξη, φιλότιμο. 
 Καλή κατάρτιση, καλή συνεργασία συναδέλφων, γρήγορη εξυπηρέτηση.   
 Δωρεάν, ολιστική προσέγγιση του ασθενή, οικογενειακός γιατρός, 

συνεργασία, αξίες όπως σεβασμός, αυταπάρνηση, προσφορά στον 
συνάνθρωπο και την κοινότητα.  

 Βελτίωση των δεικτών υγείας, πρόληψη, στατιστική καταγραφή των 
στοιχείων του γενικού πληθυσμού. 

 Υπηρεσίες χωρίς διακρίσεις, δράσεις στην κοινότητα 
 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη των πολιτών. 
 Εύκολη πρόσβαση 
 Ηλεκτρονικός φάκελος. 
 Ανάπτυξη διαπροσωπικής σχέσης.  
 Όραμα, πρωτοτυπία, καινοτομία, στελέχη με προσόντα. 
 

Ενδεικτική, ποιοτική αξιολόγηση στο κλείσιμο του διημέρου 
εκπαιδευτικού προγράμματος στην Αττική 
 

 «Πρέπει να δούμε τα εφόδιά μας και να τα αξιοποιήσουμε ως δημιουργικά 
ορόσημα για το δρόμο.» «Εξωστρέφεια και συνεργασία με άλλες δομές για 
παραπομπές.» 

 «Ενθαρρυντική η εμπειρία για το μέλλον.»  
 «Πήραμε εφόδια και εργαλεία για την ομαλή λειτουργία της ομάδας.» 
 «Μας δώσατε ώθηση να επικοινωνήσουμε τα προβλήματά μας.» 
 «Βρήκαμε νέους τρόπους να ανοιχθούμε, μας δείξατε τον τρόπο να το 

κάνουμε.» 
 «Δεν είναι τελικά κακή η διαφορετική ματιά.» 
 «Ήρθα θυμωμένος και απογοητευμένος δεν λέω ότι έγιναν θαύματα, 

μαλάκωσα και έμαθα να κάνω λίγο πίσω» 
 «Υπέροχη εμπειρία, στο δημόσιο δεν υπάρχει…οι συνάδελφοι από το ΙΚΑ 

με ρώτησαν εμείς γιατί δεν κάνουμε κάτι τέτοιο;» 
 «Όμορφα που το «εγώ» είναι κάτω από το «εμείς», ο καθένας έχει την 

ευθύνη του για να πάει καλά η ομάδα.» 
 «Θα χρειαστούμε εποπτεία!» 
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 « Όλοι μαζί μπορούμε!» 
 

«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 Π.Ε. Αχαΐας «ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ», 
Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Κέρκυρας «ΔΗ.ΜΟ.Π ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ» 
 
Την έναρξη της συνεργασίας μεταξύ της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) 
και των Κέντρων Πρόληψης Αχαΐας και Κέρκυρας σηματοδότησε η εγκύκλιος 
του Υπουργείου Υγείας, που αφορούσε την ανάπτυξη-υλοποίηση δράσεων 
και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο 
της Αγωγής Υγείας σε εθνικό επίπεδο για τα σχολικά έτη 2017-2018 & 2018-
2019. Στο πλαίσιο αυτό, ήλθε προς τα Κέντρα Πρόληψης ένα αίτημα από το 
Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη Υγείας και ΠΦΥ της 6ης Υ.ΠΕ., σχετικά με την 
εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας προκειμένου να υλοποιήσουν 
παρεμβάσεις στο μαθητικό πληθυσμό. Χαρακτηριστικά, στο αρχικό αυτό 
αίτημα ο στόχος και το περιεχόμενο καθοριζόταν από την εγκύκλιο του 
Υπουργείου Υγείας, όπου οι επαγγελματίες υγείας των διαφόρων δομών ΠΦΥ 
κλήθηκαν να επιλέξουν θεματικές και να εκπαιδευτούν από τα Κέντρα 
Πρόληψης ως προαπαιτούμενο για την υλοποίηση δράσεων σχετικά με τις 
εξαρτήσεις στους μαθητές. Επίσης, προκαθορισμένη ήταν και η σύνθεση των 
ομάδων επαγγελματιών υγείας από την 6η Υ.ΠΕ. με βάση τη δική τους 
(προαιρετική) δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας. 
 
Συνεκτιμώντας τις δυσκολίες που απέρρεαν από το πλαίσιο που έθετε η 
εγκύκλιος αλλά και τα διαφαινόμενα οφέλη και δυνατότητες που άνοιγε 
αποφασίσαμε να προχωρήσουμε τη συνεργασία. Θέσαμε ως βασική 
προτεραιότητα την αξιοποίηση της συγκεκριμένης δυνατότητας για τη 
γνωριμία των φορέων και την ανάδειξη κοινών πεδίων συνεργασίας μεταξύ 
των δομών ΠΦΥ και των ΚΠ με απώτερο σκοπό την δημιουργία ενός μόνιμου 
δικτύου συνεργασίας και δράσης στην κοινότητα. 
 
Κάθε Κέντρο Πρόληψης συνεργάστηκε τόσο με την 6η Υ.ΠΕ. όσο και με τους 
τοπικούς φορείς και τις ήδη διαμορφωμένες ομάδες με στόχο να εισάγει 
στοιχεία από τη φιλοσοφία/μεθοδολογία της Πρόληψης στην συνεργασία. Κατ’ 
αυτό τον τρόπο, το αρχικό αίτημα μετασχηματίσθηκε, συνδιαμορφώθηκε και 
απαντήθηκε σε τοπικό επίπεδο ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, την 
προϋπάρχουσα εμπειρία και συνεργασίες. Καθορίσαμε από κοινού τους 
στόχους και τις προτεραιότητες σε τοπικό επίπεδο, αξιολογώντας τις 
συνθήκες και τις ανάγκες των δομών της περιοχής αλλά και το τι θα 
μπορούσε να έχει αξία και αποτελεσματικότητα για την προώθηση της 
πρόληψης. Καθορίσαμε από κοινού τους στόχους και το περιεχόμενο της 
εκπαίδευσης καθώς και τα κριτήρια συγκρότησης της εκπαιδευτικής ομάδας.  
Συγκεκριμένα, θέσαμε σε προτεραιότητα τη συμμετοχή μιας 
αντιπροσωπευτικής διεπιστημονικής ομάδας από κάθε δομή και όπου υπήρχε 
η δυνατότητα τη συμμετοχή και του Δ/ντή ή του υπεύθυνου της δομής. 
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Επίσης, συμφωνήσαμε η κάθε εκπαιδευτική ομάδα να μην ξεπερνά τα 20-25 
άτομα. Η 6η ΥΠΕ είχε την ευθύνη ενημέρωσης των δομών, την συγκέντρωση 
των αιτημάτων για συμμετοχή καθώς και την ευθύνη για τη συγκρότηση της 
εκπαιδευτικής ομάδας βάσει των προϋποθέσεων και κριτηρίων που είχαμε 
θέσει από κοινού. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν κατά βάση στον εργασιακό 
τους χρόνο, πρωινές ώρες ή έχοντας γίνει σχετική ρύθμιση ώστε να μην 
διαταράσσεται η λειτουργία της υπηρεσίας. Τα Κέντρα Πρόληψης είχαν την 
ευθύνη του σχεδιασμού υλοποίησης και φιλοξενίας της εκπαίδευσης. Έτσι 
σχεδιάστηκε ένας πρώτος κύκλος εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες των επαγγελματιών υγείας όπως διαφαίνονταν και από τις ελλείψεις 
του αρχικού πλαισίου (σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας) ως προς τη 
φιλοσοφία και τη μεθοδολογία της πρόληψης των εξαρτήσεων: 
 
 Σύντομος και αποσπασματικός χαρακτήρας δράσεων 
 Στόχευση στην ενημέρωση και όχι στις δεξιότητες 
 Απουσία κοινοτικής /ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης τόσο στις 

παρεμβάσεις όσο και στην κουλτούρα των δομών 
 Μικρή ή μη κατάλληλη προετοιμασία των συμμετεχόντων επαγγελματιών 

υγείας ως προς τη διαχείριση της δυναμικής των ομάδων 
 Απουσία συντονισμού ως προς την επιλογή των δράσεων, την οργάνωσή 

τους και την επικοινωνία με τη σχολική κοινότητα 
 Απουσία κοινής γλώσσας /συνεκτικού πλαισίου φιλοσοφίας και 

μεθοδολογίας. 
 
Στη συνέχεια, ένας δεύτερος κύκλος εκπαίδευσης προέκυψε ως ανάγκη και 
εξέλιξη της ήδη υπάρχουσας συνεργασίας και αφορούσε α) ένα νέο 
εκπαιδευτικό σεμινάριο με εξειδικευμένο θέμα (για τους τρόπους διαχείρισης, 
αντιμετώπισης και παραπομπής περιστατικών χρήσης σε δομές θεραπείας) 
που πραγματοποιήθηκε στην Αχαΐα. β) ένας κύκλος συναντήσεων 
υποστήριξης - ανατροφοδότησης με στόχο την ανταλλαγή εμπειρίας και 
αλληλοϋποστήριξη στην εφαρμογή των δράσεων στο μαθητικό πληθυσμό 
από τους επαγγελματίες υγείας, που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα. 
 
Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια του α’ κύκλου (2 στην Πάτρα και 1 στην Κέρκυρα) 
είχαν σαν στόχο την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στην φιλοσοφία 
της πρόληψης των εξαρτήσεων, τους στόχους, τη μεθοδολογία και την 
εφαρμογή παρεμβάσεων πρόληψης στη σχολική και ευρύτερη κοινότητα. 
Μετά από συνεργασία μεταξύ των δυο Κέντρων Πρόληψης (Αχαΐας και 
Κέρκυρας) ακολουθήθηκε κοινή μεθοδολογία, θεματολογία και διάρκεια 
εκπαίδευσης.  
 
Από το Μάιο του 2018 έως τον Φεβρουάριο του 2019 υλοποιήθηκαν από το 
Κέντρο Πρόληψης Αχαΐας 3 συνολικά εκπαιδευτικά προγράμματα (α’ και β’ 
κύκλος) σε 63 συνολικά επαγγελματίες δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων προέρχονταν από τις νεοσύστατες 
Τοπικές Μονάδες Υγείας καθώς και από Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία και 
Κέντρα Ψυχικής Υγείας. Σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμμετείχε μία 
μικρή, αντιπροσωπευτική διεπιστημονική ομάδα από κάθε δομή (Διευθυντής, 
Ιατρικό Προσωπικό - κυρίως Γενικοί Ιατροί, Παθολόγοι και Παιδίατροι, 
Κοινωνική Λειτουργοί και Επισκέπτες Υγείας). Ειδικότερα το 36,5% των 
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συμμετεχόντων ήταν ιατροί, το 28,6% επισκέπτες υγείας, το 28,6% κοινωνικοί 
λειτουργοί και το 6,3% νοσηλευτές.  
 
Και στα τρία αυτά εκπαιδευτικά σεμινάρια συμμετείχαν εκπρόσωποι 
(Προϊστάμενος και στελέχη) του Τμήματος Περιφερειακού Χάρτη Υγείας και 
Π.Φ.Υ της 6η ΥΠΕ προκειμένου να έχουν την εμπειρία υλοποίησης και να 
είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε από κοινού με την ολοκλήρωση της 
εκπαίδευσης την επίτευξη των στόχων, τις απαραίτητες βελτιώσεις και να 
επαναπροσδιορίσουμε την προοπτική της συνεργασίας.  
 
Αντίστοιχα στην Κέρκυρα πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο 2018 
εκπαιδευτικό σεμινάριο για μια από τις ομάδες που είχαν δημιουργηθεί (η 
δεύτερη αναμένεται να συνδιαμορφωθεί και να εκπαιδευτεί το Νοέμβριο 2019 
για λόγους που αφορούσαν το πλαίσιο λειτουργίας των δομών) όπου 
συμμετείχαν 11 επαγγελματίες υγείας (7 επισκέπτες/ριες υγείας, 2 ψυχολόγοι, 
1 νοσηλεύτρια κοινωνικής ψυχιατρικής και παιδοψυχιατρικής, 1 κοινωνική 
λειτουργός-ψυχοθεραπεύτρια) από το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, το 
Κέντρο Ψυχικής Υγείας και το Ιατροκοινωνικό Κέντρο Κέρκυρας. 
 
Στόχοι, περιεχόμενο, μεθοδολογία των εκπαιδευτικών σεμιναρίων του 
α’ και β’ κύκλου  
 
Α’ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματιών μονάδων υγείας της 6ης ΥΠΕ 
στην εφαρμογή παρεμβάσεων ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης στο μαθητικό 
πληθυσμό στο πλαίσιο Αγωγής Υγείας 
 
Στόχοι: 
 
1. Εκπαίδευση στη φιλοσοφία της πρόληψης των εξαρτήσεων και στη 

μεθοδολογία των παρεμβάσεων πρόληψης. 
2. Εκπαίδευση στους στόχους και τη μεθοδολογία των παρεμβάσεων 

πρόληψης στη σχολική κοινότητα και ειδικότερα στο μαθητικό πληθυσμό. 
3. Ενημέρωση για τα προγράμματα πρόληψης που υλοποιούνται στο Νομό. 
4. Ανάδειξη τρόπων συνεργασίας μεταξύ των δομών Π.Φ.Υ και του ΚΠ.   
Διάρκεια εκπαίδευσης: 15 ώρες 
Θεματολογία εκπαίδευσης: 
 
1. Αιτιολογικοί παράγοντες εξάρτησης - έκταση του προβλήματος στη χώρα 

μας και πολιτικές αντιμετώπισης. 
2. Εφηβεία και εξαρτήσεις. 
3. Η νευροβιολογική βάση του εθισμού. 
4. Η φιλοσοφία των προγραμμάτων πρόληψης στη σχολική και ευρύτερη 

κοινότητα. 
5. Μεθοδολογία των παρεμβάσεων πρόληψης, προϋποθέσεις εφαρμογής και 

αποτελεσματικότητα. 
6. Παρουσίαση των προγραμμάτων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης για την 

πρόληψη των νόμιμων και παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών σε 
μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

7. Δυνατότητες και προοπτική συνεργασίας μεταξύ των δομών Π.Φ.Υ και ΚΠ. 
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Μεθοδολογία: 
 
Βιωματική και θεωρητική προσέγγιση. Αξιοποιήθηκαν αρκετές τεχνικές για την 
ενεργοποίηση των συμμετεχόντων, τη δημιουργία ομαδικού κλίματος που θα 
επέτρεπε την έκφραση όλων των συμμετεχόντων, την αλληλεπίδραση και την 
ανταλλαγή προβληματισμών. Ταυτόχρονα με αυτό τον τρόπο δίνονταν η 
ευκαιρία εξοικείωσης με τεχνικές που αξιοποιούνται στις παρεμβάσεις 
πρόληψης και κατανόησης της αξίας της ομαδοσυνεργατικής και βιωματικής 
προσέγγισης στην υλοποίηση των παρεμβάσεων σε μαθητές. Με την 
ολοκλήρωση κάθε θεματικής ενότητας αποστέλλονταν στους συμμετέχοντες 
σχετικά άρθρα, βιβλιογραφία, παρουσίαση σε ppt, κ.λπ. 
 
Εκπαιδευτές: 
  
Το συντονισμό της εκπαίδευσης είχαν οι επιστημονικά υπεύθυνες των δύο ΚΠ 
και ένα μέλος της επιστημονικής ομάδας. Από το ΚΠ Αχαΐας αξιοποιήθηκαν 
ως εκπαιδευτές όλα σχεδόν τα μέλη της Ε.Ο καθώς και μέλη του ΔΣ με 
σχετικές ειδικότητες Ιατρός, Ψυχίατρος, Καθηγήτρια Βιολογίας του Παν/μίου 
Πατρών 
 
Β’ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Πάτρα επαγγελματιών υγείας των 
μονάδων υγείας του νομού Αχαΐας, της 6ης ΥΠΕ στους τρόπους διαχείρισης, 
αντιμετώπισης και παραπομπής περιστατικών χρήσης. 
  
Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν η ενημέρωση και εκπαίδευση των 
επαγγελματιών υγείας στην κατανόηση του μηχανισμού της εξάρτησης από 
ουσίες, στο προφίλ των χρηστών και τον τρόπο προσέγγισης και διαχείρισης 
περιστατικών που προσέρχονται στις δομές υγείας καθώς και ενημέρωση για 
τα υπάρχοντα θεραπευτικά προγράμματα. 
 
Θεματολογία σεμιναρίου: 
 
1. Αιτιολογικοί παράγοντες εξάρτησης - έκταση του προβλήματος στη χώρα 

μας και πολιτικές αντιμετώπισης. 
2. Η νευροβιολογική βάση του εθισμού. Επιδράσεις των ουσιών στον 

ανθρώπινο οργανισμό. 
3. Το προφίλ των εξαρτημένων και των οικογενειών τους. 
4. Προγράμματα πρόληψης των εξαρτήσεων που υλοποιούνται στο Νομό 

Αχαΐας. 
5. Τύποι προγραμμάτων θεραπείας των εξαρτήσεων. Προγράμματα 

θεραπείας στην Πάτρα και την Ελλάδα. 
6. Δυνατότητες και προοπτική συνεργασίας μεταξύ των δομών Π.Φ.Υ - ΚΠ - 

Δικτύου Θεραπευτικών Υπηρεσιών ΟΚΑΝΑ Πάτρας. 
 
Εκπαιδευτές: 
 
Την ευθύνη του σχεδιασμού και υλοποίησης του εκπαιδευτικού 
προγράμματος είχαν το ΚΠ Αχαΐας και το Δίκτυο Θεραπευτικών Υπηρεσιών 
ΓΕΦΥΡΑ, ΟΚΑΝΑ Πάτρας 
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Η διάρκεια, το πλαίσιο και η μεθοδολογία της εκπαίδευσης ήταν αντίστοιχα με 
το άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
 
Στην Κέρκυρα ο β’ εκπαιδευτικός κύκλος αφορούσε την υλοποίηση 1 
συνάντησης follow-up μετά το εκπαιδευτικό σεμινάριο, όπου διατυπώθηκε το 
αίτημα της συνέχισης της συνεργασίας με τη μορφή συναντήσεων 
υποστήριξης - ανατροφοδότησης.  
 
Υλοποιήθηκαν 4 συναντήσεις, διάρκειας 3 ωρών η κάθε μία σε μηνιαία βάση 
με στόχο την ανταλλαγή εμπειρίας, την ανατροφοδότηση, αλληλοϋποστήριξη 
και συντονισμό των δράσεων που υλοποίησαν οι επαγγελματίες υγείας στο 
μαθητικό πληθυσμό κατά το σχολικό έτος 2018-2019. 
 
Οι σημαντικότερες διαπιστώσεις των συμμετεχόντων με την ολοκλήρωση 
της εκπαίδευσης ήταν: 
 Άρτια οργάνωση του σεμιναρίου,  
 Παροχή πολύ χρήσιμων και σημαντικών γνώσεων για τα θέματα της 

εξάρτησης-πρόληψης και αντιμετώπισης, 
 Ανατροφοδότηση για την άριστη κατάρτιση των στελεχών του ΚΠ, 
 Ανατροφοδότηση για το πολύπλευρο έργο και σημαντικές υπηρεσίες που 

παρέχει η δομή,  
 Εντυπωσίασε το κλίμα υποδοχής, φιλοξενίας και συμπεριφοράς, μία 

ευχάριστη έκπληξη καθώς οι περισσότεροι δεν είχαν καμιά προηγούμενη 
εμπειρία συνεργασίας με το ΚΠ, 

 Η αξία της βιωματικής προσέγγισης,  
 Τους άρεσε η διαδραστικότητα αλλά και το ομαδικό/συνεργατικό κλίμα που 

επικράτησε σε όλες τις συναντήσεις, 
 Κέρδισαν πάρα πολλά από τη μεταξύ τους γνωριμία και σύνδεση τόσο ως 

μέλη δομών όσο και η ευκαιρία που δόθηκε για γνωριμία και δημιουργία 
σχέσεων με συναδέλφους από άλλες δομές, 

 Η προοπτική δικτύωσης με το ΚΠ αλλά και μεταξύ τους, 
 Ένιωσαν περισσότερη ασφάλεια στο ρόλο τους καθώς έχουν ένα σταθερό 

πλέον σημείο αναφοράς, το ΚΠ, στο οποίο μπορούν να απευθύνονται για 
υποστήριξη σε αυτά τα θέματα, 

 Περισσότερη όμως ασφάλεια ένιωσαν και από το μεταξύ τους δίκτυο που 
αναπτύχθηκε με αφορμή την εκπαίδευση, 

 Εξέφρασαν την ανάγκη επανεκπαίδευσης, θεσμοθέτησης αυτού του 
εκπαιδευτικού προγράμματος, παροχή εποπτείας και υποστήριξης από το 
ΚΠ, οργάνωση κοινών δράσεων με το ΚΠ στην κοινότητα που 
απευθύνονται οι δομές τους, εκπαίδευση των στελεχών ανά δομή, 

 Επίσης πρότειναν να δίνεται η δυνατότητα στο πλαίσιο της εκπαίδευσής 
τους για παρατήρηση προγραμμάτων/ παρεμβάσεων που υλοποιεί το ΚΠ 
ώστε να έχουν την εμπειρία εφαρμογής σε πραγματικές συνθήκες. 

 
Διαπιστώσεις από τη πλευρά του ΚΠ: 
 
 Η ευκαιρία και δυνατότητα προσέγγισης μιας πληθυσμιακής ομάδας που 

από τη θέση της αποτελεί φυσικό συνεργάτη των ΚΠ. 
 Η εδραίωση-θεσμοθέτηση μίας μόνιμης συνεργασίας με την 6η ΥΠΕ.  
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 Η προοπτική ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ των δομών Π.Φ.Υ για την 
ενίσχυση των δράσεων πρόληψης στην σχολική και ευρύτερη κοινότητα με 
μεγαλύτερη διασύνδεση και συντονισμό μεταξύ των δομών πρόληψης. 

 Η δυνατότητα μεγαλύτερης διείσδυσης στην τοπική κοινότητα και 
προσέγγισης μεγαλύτερου αριθμού πολιτών σε θέματα ενημέρωσης -
ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης για συμμετοχή στα προγράμματα 
πρόληψης. 

 Η πρόκληση για τα στελέχη του ΚΠ να οργανώσουν και να υλοποιήσουν 
ένα σεμινάριο με διαφορετικές απαιτήσεις σε γνωστικό επίπεδο και σε 
επίπεδο προσέγγισης.  

 Η αξιοποίηση άλλων συνεργατών - εκπαιδευτών σε τοπικό επίπεδο. 
 Η ανάγκη εμπλοκής και αξιοποίησης όλης της επιστημονικής ομάδας που 

έδωσε την ευκαιρία και εσωτερικά στη δική μας δομή για συνεργασία όλων 
των στελεχών σε ένα κοινό έργο.  

 Η δυνατότητα προβολής του ΚΠ και γενικότερα των δομών μας. 
 Η αναγνώριση των ΚΠ ως αξιόπιστων, έγκυρων και άρτια καταρτισμένων 

εκπαιδευτικών φορέων σε θέματα εξάρτησης και του διασυνδετικού τους 
ρόλου στο πεδίο. 

 Τα δυνατά μας σημεία η μεθοδολογία, η μεγάλη εμπειρία από τη δουλειά 
στην κοινότητα και από τη λειτουργία και αξιοποίηση του δυναμικού των 
οργανισμών, η διεπιστημονική προσέγγιση των φορέων μας που μπορεί να 
είναι πολύ χρήσιμα στη συγκρότηση και εκπαίδευση αυτών των δομών 
(διάδοση κοινοτικής-ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης στις δράσεις που 
υλοποιούν και στον τρόπο λειτουργίας τους). 

 
Προοπτική - συνέχεια συνεργασίας: 
 
Μετά την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων προέκυψαν οι 
ακόλουθες συνεργασίες: 
 Υποστήριξη με εποπτικό υλικό για την εφαρμογή παρεμβάσεων 

ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης για την πρόληψη των νόμιμων 
εξαρτήσεων σε μαθητές. 

 Συμμετοχή των επαγγελματιών υγείας σε άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα 
και ομάδες του ΚΠ καθώς και εκδηλώσεις του ΚΠ. 

 Συνδιοργάνωση και υλοποίηση παρεμβάσεων ενημέρωσης -
ευαισθητοποίησης στην κοινότητα έπειτα από αίτημα των δομών.  

 Παραπομπή εξυπηρετούμενων των δομών σε προγράμματα του ΚΠ.  
 Προβολή των δράσεων του ΚΠ με έντυπο υλικό στις δομές.  
 
Συμπεράσματα - Προτάσεις: 
 
Η συγκεκριμένη παρέμβαση έδωσε τη δυνατότητα στα Κέντρα Πρόληψης με 
θεσμοθετημένο τρόπο να προσεγγίσουμε έναν μεγάλο αριθμό 
διεπιστημονικών ομάδων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Επιπλέον, 
εκπαιδεύτηκε ένας σημαντικός αριθμός επαγγελματιών υγείας στη φιλοσοφία, 
αρχές και μεθοδολογία της πρόληψης των εξαρτήσεων κ προαγωγής της 
υγείας και δημιουργήσαμε συνθήκες για την ανάπτυξη ενός μόνιμου δικτύου 
συνεργασίας και διασύνδεσης δομών της ΠΦΥ με στόχο της προώθηση των 
στόχων της πρόληψης στην Κοινότητα. 
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Η πρόληψη των εξαρτήσεων αναδείχθηκε στη συνείδηση των επαγγελματιών 
υγείας ως ένα διακριτό επιστημονικό πεδίο και για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι 
αποτελεί ένα σημαντικό εξελικτικό βήμα για τους φορείς πρόληψης και για το 
ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην Π.Φ.Υ. 
 
Έπειτα από πρόταση των επαγγελματιών υγείας και σε συνεργασία των δύο 
Κέντρων Πρόληψης με την 6η ΥΠΕ μπορούμε να προχωρήσουμε στη 
συνδιαμόρφωση μίας πρότασης βελτίωσης του υφιστάμενου πλαισίου προς 
το Υπουργείο Υγείας. 
 

«Πυρήνες πρόληψης στην ευρύτερη κοινότητα: 
Συμπεράσματα» 
 
Επιμέλεια: Β. Πασσάς, Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ», Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Αχαΐας 
«ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ», Συντονιστής Θεματικής Ενότητας 

Είναι γνωστό ότι η εξάρτηση από ουσίες και δυσλειτουργικές συμπεριφορές 
δε συνδέεται μόνο με την προσωπικότητα ή τις μικρές ομάδες, όπως η 
οικογένεια, το σχολείο, αλλά σε πολύ σημαντικό βαθμό με τον τρόπο που 
λειτουργεί η τοπική κοινότητα και η κοινωνία γενικότερα. Η δυσλειτουργία 
της κοινωνίας ευνοεί την εξάρτηση. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής ευνοεί, 
ενθαρρύνει την εξάρτηση. Το οικονομικο-πολιτικό μοντέλο τρέφεται από 
την εξάρτηση. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ολιστική παρέμβαση πρόληψης 
αν δεν προσεγγίζουμε την κοινότητα και  δεν προσπαθήσουμε να 
βελτιώσουμε ή και να αλλάξουμε τη λειτουργία της. Αν  δεν την εκπαιδεύουμε 
σε λειτουργικές συμπεριφορές, που αντιστρατεύονται τις παθολογικές 
εξαρτήσεις. Αν δεν κινητοποιούμε κάθε υποσύστημα της κοινότητας στην 
πρόληψη. 

Είχα την τύχη να συντονίζω τις προφορικές ανακοινώσεις που 
παρουσιάστηκαν σε αυτήν την ενότητα και να διευκολύνω τη συζήτηση.  

Στην ενότητα αυτή δοκιμάστηκε πιλοτικά ένας διαφορετικός τρόπος 
παρουσίασης των εργασιών. Είχαν σταλεί έγκαιρα οι γραπτές εισηγήσεις και 
τα στελέχη πρόληψης που είχαν δηλώσει συμμετοχή σε αυτήν την ομάδα 
είχαν διαβάσει τις εργασίες και είχαν προετοιμαστεί ανάλογα. Έτσι, η 
προηγούμενη μελέτη των ανακοινώσεων,  η επισήμανση εκ των ομιλητών των 
σημαντικών σημείων κάθε προγράμματος, η δυνατότητα ερωτήσεων και 
σχολιασμών των παρουσιάσεων και η εν συνεχεία ανταλλαγή εμπειριών 
μεταξύ όχι μόνο των εισηγητών αλλά και των υπολοίπων μελών της ομάδας, 
μας έδωσε τη δυνατότητα όχι μόνο να κατανοήσουμε ποιοτικά στοιχεία των 
προγραμμάτων αλλά να καταλήξουμε και σε μερικά χρήσιμα για όλους μας 
συμπεράσματα. 

Τα προγράμματα που εφαρμόστηκαν αφορούσαν δύο πεδία. Τα στελέχη της 
Αστυνομίας και τους Επαγγελματίας Υγείας. 
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Βασικός στόχος του προγράμματος του πρώτου πεδίου ήταν 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. 

Το πρόγραμμα ήταν προϊόν συνεργασίας 3 Κέντρων Πρόληψης και το 
υλοποίησαν οι  Ι. Νέζης (Αθηνά Υγεία), Ε. Καρυστιναίος (Κ.Π. Ζωγράφου) και 
Ι. Βυθούλκας (Κ.Π.  Ζακύνθου). 

Ο γενικότερος σκοπός του προγράμματος στην προσέγγιση της κοινότητας 
ήταν η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών, η συμμετοχή τους σε 
δραστηριότητες πρόληψης και η συνεργασία των φορέων της τοπικής 
κοινότητας. 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος εκτιμήθηκε ότι η συνεργασία των 
Φορέων Πρόληψης και στη συνέχεια η δικτύωση τους με φορείς της τοπικής 
κοινότητας, όπως τα Αστυνομικά τμήματα, επηρεάζουν σημαντικά το 
κοινωνικό γίγνεσθαι και συμβάλλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής των τοπικών κοινωνιών δημιουργώντας κλίμα 
συνεργατικότητας και αμοιβαίας αποδοχής. 

Οι άλλες τρεις προφορικές ανακοινώσεις αφορούσαν προγράμματα που 
υλοποιήθηκαν σε στελέχη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Τα 
προγράμματα αυτά  είχαν σχετικά μεγάλη διάρκεια, αφορούσαν Υγειονομικές 
Περιφέρειες και συνεχίζουν ή έχουν προοπτική να  βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Το πρώτο πρόγραμμα παρουσίασαν η Γιάννα Ζορμπά από το Κέντρο 
Πρόληψης Π.Ε. Αχαΐας «ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ», Πάτρα, και η Ανέττα Τσελέντη από 
το Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Κέρκυρας «ΔΗ.ΜΟ.Π ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ», Κέρκυρα. 

Το δεύτερο πρόγραμμα παρουσίασε η Κωσταντίνα Υφαντή από το Δίκτυο 
Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ. 

Το τρίτο πρόγραμμα παρουσίασε η Αιμιλία Μαγκαναράκη και η Μαρία 
Μυτάρα από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, Ελλάδα.  

Κίνητρο για να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν αυτά τα προγράμματα 
απετέλεσε η εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας προς τις Πρωτοβάθμιες 
Μονάδες Φροντίδας Υγείας, σύμφωνα με την οποία τα στελέχη αυτών των 
μονάδων θα έπρεπε να πραγματοποιήσουν προγράμματα πρόληψης της 
εξάρτησης σε σχολικές κοινότητες μετά από εκπαίδευση από τα  στελέχη των 
Κέντρων Πρόληψης καθώς και το Μνημόνιο Συνεργασίας του Υπουργείου 
Υγείας και ΚΕΘΕΑ. 

Μετά  τη διεργασία που ακολούθησε της  κριτικής μελέτης και ανάλυσης των 
προγραμμάτων στις Πρωτοβάθμιες Μονάδες Φροντίδας Υγείας, λαμβάνοντας 
υπ’ όψιν τα δυνατά σημεία κάθε προγράμματος και την εμπειρία που 
προέκυψε  μπορούμε να καταλήξουμε στα παρακάτω συμπεράσματα. 
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1) Παρά  το ότι μερικές φορές τα πλαίσια που μπαίνουν από τα  υπερ-
συστήματα έχουν αρκετές  δυσκολίες και δεν έχουν τις προδιαγραφές  
που θα θέλαμε ως φορείς πρόληψης, είναι καλό αν έχουμε τις  
δυνατότητες να λειτουργούμε ευέλικτα και να απαντούμε στην 
πρόκληση. Η  απάντηση αυτή όμως  πρέπει να  διέπεται από τις αρχές και 
τις αξίες της πρόληψης, να προσαρμόζεται στις  ανάγκες της  τοπικής  
κοινότητας,  να είναι μέσα  στις δυνατότητες  των επαγγελματιών υγείας και να 
αποτελεί μέρος μίας  ευρύτερης πολιτικής για την πρόληψη  στην τοπική 
κοινότητα.  

2) Το περιεχόμενο εκπαίδευσης  πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες 
των εκπαιδευομένων, σε σχέση με το έργο που τους ζητείται να 
αναλάβουν. Για το λόγο αυτό οι διερευνητικές συναντήσεις με τις ηγεσίες των 
μονάδων σε διάφορα επίπεδα όσο και με τους εκπαιδευόμενους είναι 
αναγκαίες. Κρίνεται απαραίτητο να καθορισθεί το πεδίο δράσης, να  
εκτιμηθούν οι απαιτήσεις του πεδίου πρόληψης και να διασφαλισθεί η 
αποδοχή της ανάλογης εκπαίδευσης τόσο σε επίπεδο γνώσεων όσο και  
μεθοδολογίας. Είναι πολύ  σημαντικό για την επιτυχία του προγράμματος όσο 
και για την συνέχεια του προγράμματος η συνειδητή επιλογή των  
εκπαιδευομένων όσο και της ηγεσίας των μονάδων. Είναι επιθυμητό και 
πρέπει να επιδιώκεται με κάθε τρόπο η συμμετοχή των ηγετών στην 
εκπαίδευση, καθώς είναι οι άνθρωποι κλειδιά που θα καθορίσουν τον βαθμό  
επιτυχίας  στην συνέχεια. 

3)  Ένα  από  τα κοινά  σημεία  των περισσοτέρων   προγραμμάτων 
ήταν ότι αυτά  σχεδιάστηκαν και  υλοποιήθηκαν  όχι από έναν αλλά 
περισσότερους φορείς πρόληψης. Ένοιωσαν την ανάγκη  συνεργασίας, 
καθώς  εκτίμησαν ότι οι απαιτήσεις ήταν αρκετές. Το πεδίο ήταν καινούριο και 
αφορούσε νέα για τους φορείς πρόληψης υποσυστήματα των τοπικών 
κοινωνιών. Αξιόλογο όμως ήταν το γεγονός ότι όλοι οι συνεργαζόμενοι 
εκτίμησαν ως πολύ  θετικό  γεγονός αυτήν την συνεργασία, την οποία 
βλέπουν να συνεχίζεται. Φαίνεται λοιπόν ότι η δημιουργία ενός  εσωτερικού  
δικτύου συνεργασίας στον χώρο της πρόληψης είναι αναγκαίο και μας  
διευκολύνει όταν καλούμαστε να εργασθούμε σε ένα ευρύτερο κοινωνικό 
πλαίσιο. 

4)  Οι  φορείς πρόληψης πρέπει να προσανατολίζονται στον σχεδιασμό 
προγραμμάτων πρόληψης που ξεφεύγουν από τα όρια του προσώπου 
ή της μικρής ομάδας  και  εμπλέκουν δίκτυα κοινωνικών υπηρεσιών. Η  
εκπαίδευση  αυτών των δικτύων προσφέρει σε πολλά επίπεδα στην πρόληψη 
καθώς σε πρώτη φάση τα δίκτυα αυτά γίνονται περισσότερο λειτουργικά στην 
παροχή των δικών τους υπηρεσιών αλλά σιγά-σιγά στο βαθμό που 
κατανοούν την φιλοσοφία της πρόληψης, μπορούν να αποτελέσουν 
πολλαπλασιαστές των προγραμμάτων πρόληψης και όσων αποκομίσουν 
κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης. 

Ουσιαστικά η εφαρμογή τέτοιων ολοκληρωμένων και συνεχών παρεμβάσεων  
αγγίζει και αντιμετωπίζει την τρίτη βασική  αιτία  των εξαρτήσεων, την 
κοινωνία και τα  δυσλειτουργικά πρότυπα που ευνοούν  την εξάρτηση (στο 
γνωστό τρίγωνο της εξάρτησης οι άλλες 2 ομάδες αιτιών που οδηγούν στην 
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χρήση και την εξάρτηση είναι η διαθεσιμότητα των ουσιών και η ευάλωτη 
προσωπικότητα). 

5) Η θεματική αυτή ενότητα φαίνεται να ανοίγει νέους ορίζοντες στην 
πρόληψη και να πλησιάζει στην ολιστική αντιμετώπιση του 
προβλήματος των παθητικών εξαρτητικών συμπεριφορών. Αυτό όμως 
απαιτεί καλή προετοιμασία, καλό σχεδιασμό, αξιολόγηση που θα βοηθά  στην 
διαχρονικότητα, την εξέλιξη και στο δυνατό αποτύπωμα  στην κοινωνία. Όλα 
αυτά γίνονται αν υπάρχει όραμα, αν υπάρχει υπομονή, αν επιμένουμε και το 
κυριότερο αν αυτά στα οποία εκπαιδεύουμε τα κοινωνικά δίκτυα 
αποδεικνύουμε ότι τα έχουμε κατακτήσει πρώτα εμείς ως πρόσωπα και ως  
συνεργαζόμενα  δίκτυα πρόληψης. 

Αν οι φορείς πρόληψης λειτουργούν ως πρότυπα και είναι οι ίδιοι μέρος 
της αλλαγής που ονειρεύονται για την κοινωνία. 

Ραντεβού στην 13η Πανελλήνια Συνάντηση στην Κέρκυρα, όπου θα  
εκτιμήσουμε τα καινούργια βήματα της πρόληψης στην κοινότητα. 
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Θεματική Ενότητα: 
«Εστιασμένες παρεμβάσεις» 
Συντονισμός: Σ. Σασσάνης, Εκπρόσωπος Επιστημονικής Επιτροπής 
Σωματείου Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης, Κέντρο Πρόληψης Δ. Ιλίου, 
Πετρούπολης, Αγίων Αναργύρων, Καματερού «ΦΑΕΘΟΝ» 
 

«Μικρές εξερευνήσεις: ένα πιλοτικό πρόγραμμα για το 
δημοτικό σχολείο του Νοσοκομείου Παίδων Π. & Α. 
Κυριακού» 
 
Α. Βαζαίου, Μ. Μαμιδάκη, Ν. Τζοβάρα, Κέντρο Πρόληψης Δ. Αθηναίων 
«ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΥΒΟΥΛΟΣ» του «ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ» και Κέντρο Πρόληψης Δ. 
Ζωγράφου 
 
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, 
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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 Δ. Αθηναίων «ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΝΗ» του «ΑΘΗΝΑ 
ΥΓΕΙΑ» 
 
Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε η επίδραση μιας παρέμβασης πρόληψης 
της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών σε Έλληνες φοιτητές (18- 28 15 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.  
 
Συνολικά, η παρούσα μελέτη στοχεύει να προτείνει ένα πρωτότυπο μοντέλο 
αξιολόγησης προκειμένου να ενισχύσει τις παρεμβάσεις πρόληψης 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.  
 
Κατά την περίοδο της αναδυόμενης ενηλικίωσης πλήθος αλλαγών έχει βρεθεί 
ότι μπορεί να επηρεάσει τους νέους ως προς τη συμπεριφορά χρήσης. Για 
παράδειγμα, η ανάγκη τους για διεύρυνση των εμπειριών τους μπορεί να τους 
οδηγήσει στον πειραματισμό και οι επικίνδυνες συμπεριφορές να 
λειτουργήσουν ως μέσο «ενηλικίωσης». Ειδικότερα στο φοιτητικό πληθυσμό 
έχουν παρατηρηθεί μεγαλύτερα ποσοστά πειραματισμού από τους μη 
φοιτητές. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της περιόδου αυτής είναι τα υψηλά 
επίπεδα αισιοδοξίας, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν τους νέους στη μείωση 
της αντικειμενικής τους κρίσης ως προς τις αρνητικές συνέπειες της χρήσης. 
Παράλληλα, η ανάγκη υλοποίησης παρεμβάσεων πρόληψης στους φοιτητές 
που διανύουν την περίοδο της αναδυόμενης ενηλικίωσης διαφαίνεται και από 
την αύξηση των ποσοστών χρήσης τσιγάρου, αλκοόλ και παράνομων 
ναρκωτικών που παρατηρείται στους νέους. Η αυξημένη προσπάθεια ένταξης 
των φοιτητών στη παρέα των συνομηλίκων- οι κοινωνικές σχέσεις γενικότερα 
οι οποίες συνδέονται άμεσα με το αλκοόλ- οι περισσότερες κοινωνικές 
δραστηριότητες των νέων (όπως πάρτυ, έξοδοι σε μπαρ κ.α.) συνοδεύονται 
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σχεδόν πάντα από το αλκοόλ και συχνά από τη χρήση παράνομων ουσιών. Η 
εμπλοκή των νέων σε επικίνδυνες και εξαρτητικές συμπεριφορές είναι 
αποδεκτή και ενισχύεται από την παρέα των συνομηλίκων ενώ οι αρχικές 
επιπτώσεις είναι συνήθως θετικές. Συνεπώς, έχει βρεθεί ότι η πρόληψη 
ενδείκνυται την περίοδο αυτή, και  αποτελεί ένα ιδανικό αναπτυξιακό σημείο 
καμπής, για κατάκτηση νέων δεξιοτήτων και την αλλαγή στάσεων και 
συμπεριφορών 
 
Οι παρεμβάσεις πρόληψης που απευθύνονται στους νέους αυτής της ηλικίας 
στοχεύουν αρχικά στην ανάπτυξη ομαδικών δεξιοτήτων των μελών. Οι 
συμμετέχοντες, βοηθιούνται να εντοπίσουν τις δεξιότητες που χρησιμοποιούν 
περισσότερο στις συναναστροφές τους με τους άλλους, να βελτιώσουν τις 
ικανότητές τους να εκφράζουν τα συναισθήματά τους και τις ιδέες τους με 
σαφή τρόπο καθώς και να δημιουργήσουν νέα πρότυπα αλληλεπιδράσεων 
προκειμένου να εμπλουτίσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις.  
 
Ένας επιπλέον παράγοντας αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων 
πρόληψης έχει βρεθεί ότι είναι το κλίμα της ομάδας. Κατόπιν αυτού, οι 
συντονιστές των παρεμβάσεων φροντίζουν για ένα θετικό κλίμα στην ομάδα 
προωθώντας έτσι έναν υγιή τρόπο ζωής. Το κλίμα είναι η ατμόσφαιρα της 
ομάδας, η συνεκτικότητά της, η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη μεταξύ των 
μελών. Παράγοντες που επηρεάζουν το κλίμα είναι ο συντονιστής, η σύνθεση 
της ομάδας, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται, η ξεκάθαρη δομή της και οι στόχοι 
της παρέμβασης. Όσο πιο δομημένη είναι μια παρέμβαση και πιο ξεκάθαροι 
οι στόχοι της, τόσο βελτιώνεται το κλίμα της ομάδας. 
 
Στην παρούσα μελέτη, μεγάλη έμφαση δόθηκε και στο κομμάτι της 
αξιολόγησης. Η αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη από το σχεδιασμό της 
παρέμβασης καθώς «ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση της παρέμβασης είναι 
αλληλένδετες φάσεις και δεν πρέπει να διαχωρίζονται». Στόχος της 
συγκεκριμένης παρέμβασης ήταν να αξιολογηθούν όλοι οι παράγοντες που 
μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα μιας παρέμβασης πρόληψης 
από διαφορετικά πρίσματα: μέσα από διαφορετικούς αξιολογητές 
(συντονιστής και σχεδιαστής της έρευνας, εξωτερικοί παρατηρητές και μέλη-
φοιτητές), μέσω πλήθους παραγόντων παραγόντων  (όπως το κλίμα και η 
δυναμική της ομάδας, οι ομαδικές δεξιότητες, οι γνώσεις και οι απόψεις των 
φοιτητών για τη χρήση κ.α.) και μέσα από τη συλλογή ποσοτικών και 
ποιοτικών δεδομένων. Παράλληλα οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε 
διαφορετικές χρονικές στιγμές (πριν, κατά τη διάρκεια της παρέμβασης σε 
ενδιάμεσες συναντήσεις, στην λήξη και έξι μήνες μετά). Επρόκειτο για έρευνα 
δράση καθώς η παρέμβαση ήταν μικρής κλίμακας , ήταν συνεργατική και 
συμμετοχική καθώς τα πρόσωπα της ομάδας, οι συμμετέχοντες,  λάμβαναν 
μέρος στην υλοποίηση της, ήταν εξελικτική καθώς αξιολογήθηκε συστηματικά 
σε τακτά χρονικά διαστήματα, εμπειρική καθώς βασίστηκε στην παρατήρηση 
και σε δεδομένα της συμπεριφοράς των συμμετεχόντων  (εξωτερικοί 
παρατηρητές). Είχε περιορισμένο δείγμα και τα αποτελέσματα της δεν 
μπορούν να είναι εύκολα γενικεύσιμα. 
 
Η παρέμβαση, διάρκειας 30 ωρών και μιας τρίωρης επαναληπτικής 
συνάντησης (follow up), βασίστηκε στο μοντέλο κοινωνικής και 
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συναισθηματικής μάθησης και το μοντέλο προσωπικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων και 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 και οι αξιολογήσεις δυο, κατάλληλα 
εκπαιδευμένων, ανεξάρτητων παρατηρητών οι οποίοι, ήταν παρόντες στις 
ομαδικές συναντήσεις. Οι παρατηρητές είχαν τριπλό ρόλο: αρχικά 
κατέγραφαν  τη διαδικασία μέσα από το «φύλλο των παρατηρητών» 
(πληροφορίες για τήρηση της δομής, τεχνικών και μέσων) καθώς έχει βρεθεί 
ότι το πόσο αποτελεσματικό είναι ένα πρόγραμμα παρέμβασης εξαρτάται από 
το πόσο αξιόπιστα εφαρμόστηκε (fidelity) σε κάθε ομάδα, κι αυτό είναι μια 
πληροφορία που έδιναν κατά βάση οι παρατηρητές. Στη συνέχεια 
αξιολογούσαν το ρόλο του συντονιστή (λεκτικές και μη λεκτικές αντιδράσεις, 
δεξιότητες, χαρακτηριστικά αποτελεσματικού συντονιστή κ.α.). Τέλος,  
αξιολογούσαν κι αυτοί το περιεχόμενο της παρέμβασης, τόσο για να 
ενισχυθούν ή όχι τα αποτελέσματα της έρευνας όσο και για να διαπιστωθεί η 
διασταύρωση των δικών τους εκτιμήσεων με αυτές των μελών και του 
συντονιστή. Προϋπόθεση στην ανάληψη του ρόλου τους ήταν μια κοινή τους 
εκπαίδευση από τη συντονίστρια και ερευνήτρια της παρέμβασης, διάρκειας 
δύο ωρών, όπου έγινε ευαισθητοποίηση στον τρόπο λειτουργίας των 
ψυχοεκπαιδευτικών ομάδων, εξοικείωσή με τα φύλλα αξιολόγησης που 
καλούνταν να συμπληρώνουν, ενημέρωσή για τους στόχους του 
προγράμματος πρόληψης και επεξήγηση του ρόλου τους. Κατά τη διάρκεια 
της παρέμβασης πραγματοποιούνταν και εποπτικές συναντήσεις. 
 
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 75 φοιτητές, εκ των οποίων οι 38 
συμμετείχαν στην παρέμβαση ενώ οι άλλοι 37 αποτέλεσαν την ομάδα 
ελέγχου. Ενώ το 98,7% των συμμετεχόντων της παρέμβασης γνώριζαν τα 
Κέντρα Πρόληψης, μόνο 18,4% (8) είχαν συμμετάσχει σε παρέμβαση (κυρίως 
ενημερωτικού τύπου). Αξίζει εδώ να σημειωθεί, ότι πριν την κυρίως έρευνα 
είχε πραγματοποιηθεί διερεύνηση των αναγκών των φοιτητών μέσα από 
βιβλιογραφική ανασκόπηση και τη χορήγηση διερευνητικού ερωτηματολογίου 
σε δείγμα 374 φοιτητών από ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας. Βασικός στόχος ήταν 
να διερευνηθεί κατά πόσο οι φοιτητές που διανύουν την περίοδο της 
αναδυόμενης ενηλικίωσης θα επιθυμούσαν να συμμετάσχουν σε μια 
παρέμβαση πρόληψης και να εντοπιστούν τα κυρίαρχα θέματα που τους 
απασχολούν σε σχέση με τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών.  Μόνο το 22,7% 
απάντησαν ότι ΔΕΝ θα επιθυμούσαν να συμμετάσχουν σε παρέμβαση 
πρόληψης, ενώ όλοι οι υπόλοιποι πρότειναν και θεματικές που θα ήθελαν να 
καλυφθούν στην παρέμβασης όπως: πληροφορίες για τις ουσίες και την 
εξάρτηση, απεξάρτηση, συνέπειες και αίτια χρήσης εξ. ουσιών, 
διαπροσωπικές σχέσεις, φιλοσοφία πρόληψης, κ.α. Μέσα από το διερευνητικό 
ερωτηματολόγιο επιβεβαιώθηκαν επιπλέον και τα ευρήματα σύμφωνα με τα 
οποία η περίοδος της αναδυόμενης ενηλικίωσης η οποία χαρακτηρίζεται από 
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μεγαλύτερη ανεξαρτησία, παρουσιάζει μεγαλύτερη κατανάλωση αλκοόλ, και 
συστηματικότερο κάπνισμα. Ακολούθησε η εφαρμογή πιλοτικής έρευνας η 
οποία σχεδιάστηκε τόσο βάση βιβλιογραφίας όσο και των αποτελεσμάτων 
από την διερεύνηση αναγκών των φοιτητών. Κατά την πιλοτική έρευνα έγινε 
έλεγχος των εργαλείων αξιολόγησης, της διαδικασίας, της δομής και 
ακολούθησαν οι κατάλληλες τροποποιήσεις (όπως η προσθήκη υπό μελέτη 
μεταβλητών: κλίμα και δυναμική της ομάδας, ομαδικές δεξιότητες, κ.α.). Κατά 
την κυρίως έρευνα, ακολουθήθηκαν τρία στάδια: 1) επιλογή των μελών της 
ομάδας παρέμβασης (αίτηση συμμετοχής, ημι- δομημένη συνέντευξη, 
χωρισμός σε ομάδες), 2) Υλοποίηση της παρέμβασης στο Κέντρο Πρόληψης 
της Εξάρτησης από Ναρκωτικά και Προαγωγής της Υγείας «Πυξίδα», στα 
πλαίσια διδακτορικής διατριβής, 3) Αξιολόγηση της παρέμβασης. 
 
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. Πιο αναλυτικά, 

η 1
η
  υπόθεση της έρευνας, σύμφωνα με την οποία η παρέμβασης πρόληψης 

θα οδηγούσε σε μείωση του ποσοστού των εσφαλμένων απόψεων των νέων 
της ομάδας παρέμβασης και αύξηση των γνώσεών τους για τις 
εξαρτησιογόνες ουσίες, επιβεβαιώθηκε τόσο από τις στατιστικές αναλύσεις 
όσο και από την θεματική ανάλυση της ανοιχτής ερώτησης που απάντησαν οι 
φοιτητές. Ενδιαφέρον παρουσίασε το εύρημα οτι παρ’ ότι οι απόψεις των 
φοιτητών για το αλκοόλ δεν παρουσίασαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
δύο μετρήσεων (πριν και μετά την παρέμβαση), παρουσίασαν σημαντική 
διαφορά μεταξύ της μέτρησης μετά την παρέμβαση και της follow up μέτρησης 
(έξι μήνες μετά την παρέμβαση). Αυτό σημαίνει ότι οι φοιτητές άλλαξαν τελικά 
τις απόψεις τους για το αλκοόλ αναγνωρίζοντας περισσότερο τους κινδύνους 
χρήσης του. Σύμφωνα με ευρήματα άλλων ερευνών, είναι συχνές οι 
περιπτώσεις που οι αλλαγές δεν είναι μετρήσιμες αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση της παρέμβασης. Κατόπιν αυτού, οι μετρήσεις που γίνονται μετά 
από κάποιους μήνες αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς μπορούν να 
δώσουν πληροφορίες και για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις μιας 
παρέμβασης.  
 
Παράλληλα, η παρέμβαση προκάλεσε ενίσχυση των ομαδικών δεξιοτήτων 
των μελών της ομάδας παρέμβασης. Το εύρημα αυτό υποστηρίζει την 
αντίληψη ότι η συμμετοχή σε παρεμβάσεις πρόληψης συχνά αυξάνει την 
δυνατότητα κοινωνικοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, παρεμβάσεις που αφορούν 
την πρόληψη της χρήσης ουσιών, κινητοποιούν τους συμμετέχοντες να 
συνδεθούν περισσότερο με άτομα τα οποία είναι αντίθετα με τη χρήση. Μέσω 
της μεταξύ τους συναναστροφής, συνδέθηκαν με άτομα που με τη σειρά τους 
είχαν υγιείς απόψεις για τη χρήση. Η βελτίωση των ομαδικών δεξιοτήτων των 
μελών, και κυρίως του «δεσίματος» μεταξύ τους, επιβεβαιώνεται και από την 
βιβλιογραφία για την επίδραση των ψυχοεκπαιδευτικών ομαδικών 
παρεμβάσεων, σύμφωνα με την οποία, τα μέλη αναπτύσσουν μια συνοχή και 
μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών και συναισθημάτων, βιώνουν ιδιαίτερα 
θετικές εμπειρίες μέσα στην ομάδα. Στο δέσιμο βοήθησαν οι ξεκάθαροι 
στόχοι, κάτι στο οποίο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην παρούσα παρέμβαση: οι 
στόχοι της παρούσας παρέμβασης εξηγήθηκαν στα μέλη εκτενώς τόσο στις 
ατομικές συναντήσεις μαζί τους, πριν την έναρξη της παρέμβασης, όσο και 
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κατά την 1
η
 Συνάντηση. Ακόμη βοήθησε ο μικρός αριθμός συμμετεχόντων της 

κάθε ομάδας, η χρονική διάρκεια των συναντήσεων και οι κοινές προσδοκίες 
των μελών, όπως αυτές ορίστηκαν από την αρχική συνάντηση. 
 
Επιπλέον, το κλίμα της ομάδας και ο συντονιστής φάνηκε να επιδρούν θετικά 
στην αποτελεσματικότητα της παρέμβασης.  Μέσα από την ανάλυση των 
δεδομένων, διαπιστώθηκε πράγματι τόσο το θετικό κλίμα σε όλες τις 
υποομάδες της ομάδας παρέμβασης όσο και η συσχέτιση του θετικού αυτού 
κλίματος με την ανταπόκριση και την ικανοποίηση των μελών από την 
παρέμβαση. Καθώς το κλίμα χτίζεται από το ξεκίνημά της ομάδας και 
επηρεάζεται ανάλογα με το εξελικτικό στάδιό της, στην παρούσα παρέμβαση 
ήδη από το αρχικό- διερευνητικό στάδιο, δόθηκε η δυνατότητα να εκφράσουν 

τα μέλη της προσδοκίες και τους φόβους τους (1
η
 Συνάντηση), κάτι που 

πιθανά βοήθησε στην δημιουργία θετικού κλίματος. Αυτό ενισχύεται στο 
μεταβατικό στάδιο, όταν τα μέλη συμμετέχουν όλο και περισσότερο και τους 
δίνεται η δυνατότητα να αποκαλύψουν και προσωπικές τους εμπειρίες και 

συναισθήματα (ξεκινώντας από τη 2
η
 Συνάντηση όπου τα μέλη καλούνται να 

μοιραστούν τις σκέψεις και τα συναισθήματα για την ηλικιακή περίοδο που 
διανύουν, μέχρι και την τελευταία όπου προσεγγίζουν την κάθε θεματολογία με 
βιωματικό τρόπο). Στο τελικό στάδιο, μια καλή προετοιμασία αποχαιρετισμού 

(9
η
 και 10

η
 Συνάντηση, όπου τα μέλη, ως ομάδα δημιουργούν ένα συνολικό 

παραγόμενο από τα όσα βίωσαν και έμαθαν σχετικά με την πρόληψη και στη 
συνέχεια, κατά τον αποχαιρετισμό, γίνεται αναδρομή στην πορεία τους στην 
ομάδα) βοηθά στη διατήρηση και στην ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης. 
Παράλληλα βρέθηκε εξάρτηση των μελών από το συντονιστή κάτι το οποίο 
πιθανόν να οφείλεται στην αυστηρή δομής της παρέμβασης. Στην 
προσπάθεια να εφαρμοστεί η ίδια παρέμβαση και στις τρεις υπο ομάδες της 
κυρίως έρευνας, ο συντονιστής και ερευνητής επιχείρησε να κρατήσει την ίδια, 
κατά το δυνατό, δομή με τις ίδιες οδηγίες και την ίδια σειρά, γεγονός που 
πιθανόν να οδήγησε τα μέλη σε μεγαλύτερη δέσμευση και συνεπώς εξάρτηση 
από τις οδηγίες του συντονιστή.  
 
Τέλος, η θετική αξιολόγηση του ρόλου του συντονιστή είχε θετική επίδραση 
στην αποτελεσματικότητα της παρέμβασης. Ένα σημαντικό εύρημα που 
τονίζει το κεντρικό ρόλο που κατείχε ο συντονιστής στην παρούσα 
παρέμβαση, αφορά τη συσχέτιση του θετικού ρόλου του με την υψηλή 
ανταπόκριση των μελών στις δραστηριότητες της παρέμβασης. Το γεγονός, 
επομένως, ότι ο συντονιστής είχε τις απαραίτητες δεξιότητες και προσωπικά 
γνωρίσματα για να καθοδηγήσει και να εμψυχώσει την ομάδα, προκάλεσε την 
πιο ενεργή συμμετοχή των μελών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ακόμη, η 
συχνότητα εμφάνισης της κάθε αντίδρασης ανάλογα με τη θεματολογία και τις 
δραστηριότητες της κάθε συνάντησης. Έτσι, σε συναντήσεις όπου το 

γνωστικό κομμάτι κατείχε κεντρική θέση (όπως στην 6
η
, στην 7

η
 και στην 8

η
 

συνάντηση) η «πληροφόρηση» ήταν πιο συχνή. Σε άλλες όπου υπερίσχυαν οι 
βιωματικές δραστηριότητες ή η συμπλήρωση ερωτηματολογίων (όπως στην 

1
η
 και στην 2

η
) παρουσιαζόταν συχνότερα η «καθοδήγηση», προκειμένου να 

λάβουν τα μέλη τις απαραίτητες οδηγίες για να ανταποκριθούν και να 
συμμετάσχουν στη συνέχεια ενεργά στις δραστηριότητες. Οι «ερωτήσεις» 
χρησιμοποιούνταν εξίσου σε όλες τις συναντήσεις, ως έναυσμα για συζήτηση, 
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πλην της 9
ης

 συνάντησης, όπου τα μέλη δούλεψαν κατά ένα μεγάλο μέρος 
μεταξύ τους, χωρίς την εμπλοκή του συντονιστή, προκειμένου να φτιάξουν τη 
δική τους διαφήμιση πρόληψης. Το ίδιο παρατηρήθηκε και με την δεξιότητα 
της «ανατροφοδότησης» την οποία φάνηκε να χρησιμοποιεί ο συντονιστής 
εξίσου σε όλες τις συναντήσεις, διατηρώντας την αρχή ότι η ανατροφοδότηση 
έχει κεντρικό ρόλο στις ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες. Στις μη λεκτικές 
αντιδράσεις δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις στη συχνότητα 
αναλόγως τη συνάντηση, κάτι το οποίο μας οδηγεί στη σκέψη ότι δεξιότητες 
όπως η οπτική επαφή, η άνετη στάση του σώματος κ.α. χαρακτήριζαν το 
σύνολο της στάσης του συντονιστή. 
 
Σημαντικό εύρημα αποτέλεσε το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις των εξωτερικών 
παρατηρητών συγκλίνουν με αυτές των μελών, εμπλουτίζοντας τα δεδομένα 
της αξιολόγησης της διαδικασίας της παρέμβασης. Στην αρχή της 
παρέμβασης, παρατηρήθηκε απόκλιση των μεταξύ τους απόψεων πιθανόν 
επειδή ήταν πιο έντονη η επίδραση των προσωπικών αντιλήψεων του κάθε 
αξιολογητή στις εκτιμήσεις του, ενώ προς το τέλος της παρέμβασης, όπου 
παρατηρήθηκε η σύγκλιση, η δυναμική της ομάδας, πιθανόν να επέδρασε 
στην κρίση των αξιολογητών με αποτέλεσμα οι απόψεις τους να συγκλίνουν 
περισσότερο. Επιπλέον, με το πέρασμα του χρόνου, οι παρατηρητές και ο 
συντονιστής ήταν πιο εξοικειωμένοι με τα μέλη, και κατ’ επέκταση 
αναγνώριζαν ευκολότερα παρατηρίσιμες συμπεριφορές. Επίσης, προς το 
τέλος της παρέμβασης, οι αλλαγές στις δεξιότητες των μελών ήταν πιο 
εμφανείς και συνολικές, κατόπιν αυτού και πιο εύκολα αξιολογίσιμες. Η 
σύγκλιση των εκτιμήσεων μελών και παρατηρητών, εφόσον μελετηθεί 
περεταίρω, θα μπορούσε να προτείνει την κατάργηση των ερωτηματολογίων 
αυτοαξιολόγησης από το μέλη και την αντικατάστασή τους από τις 
αξιολογήσεις κατάλληλα εκπαιδευμένων εξωτερικών παρατηρητών. Συνολικά 
βρέθηκε ότι η παρουσία των ανεξάρτητων παρατηρητών ήταν ιδιαίτερα 
χρήσιμη για τη συλλογή στοιχείων που επιτρέπουν την καλύτερη ανάλυση της 
ομαδικής διαδικασίας. 
 
Η συνολική αξιολόγηση της παρέμβασης ήταν πολύ θετική. Στα πλαίσια 
αξιολόγησης της διαδικασίας μετρήθηκαν πολλοί παράγοντες όπως: χρονική 
διάρκεια, χρήση τεχνικών, τρόποι συνεργασίας, οργάνωση, θεματικές 
παρέμβασης, προτάσεις για να βελτιωθεί η παρέμβαση κ.α. Μεγαλύτερη 
απόδειξη της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης όμως αποτέλεσε η 
συμμετοχή των μελών σε άλλες, σχετικές, δράσεις πρόληψης κατά το χρονικό 
διάστημα συμμετοχής τους στην παρέμβαση: 12 μέλη συμμετείχαν σε δράσεις 
πρόληψης στο χώρο του Πανεπιστημίου (οι οποίες οργανώνονταν από 
εθελοντική ομάδα η οποία είχε συσταθεί από τα άτομα που συμμετείχαν στην 
πιλοτική έρευνα), 10 μέλη παρακολούθησαν σχετικές ενημερωτικές ημερίδες 
και 9 μέλη παρακινήθηκαν να διαβάσουν σχετικά άρθρα και βιβλία. 
Δήλωσαν ακόμη, ότι η συμμετοχή τους στη παρέμβαση τους βοήθησε «πολύ» 
να λειτουργήσουν περισσότερο προληπτικά. 
 
Τέλος, βρέθηκε ότι η θετική αξιολόγηση της παρέμβασης συνδέεται με την 
αποτελεσματικότητά της και την αξιολόγηση του περιεχομένου. 
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Μια βασική συνεισφορά της παρούσας έρευνας, αφορά την πρόταση για μια 
αποτελεσματική παρέμβαση πρόληψης των εξαρτησιογόνων ουσιών στο 
φοιτητικό πληθυσμό. Λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές αρχές πρόληψης αλλά 
και τις ιδιαίτερες ανάγκες του φοιτητικού πληθυσμού (διερεύνηση αναγκών και 
βιβλιογραφική ανασκόπηση) έγιναν οι απαραίτητες προσαρμογές για να 
απευθύνεται η παρέμβαση στο φοιτητικό πληθυσμό και να ελεγχθεί κατά 
πόσο η πρόληψη έχει νόημα και σε αυτή τη φάση ζωής. Μια από τις πρώτες 
προσπάθειες πρωτογενούς πρόληψης χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών 
που απευθύνονται σε φοιτητές, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, παρά την αυξανόμενη 
ανάγκη λόγω των ανησυχητικών ποσοστών χρήσης που συχνά ξεκινούν στην 
φοιτητική ηλικία. Όπως προτείνεται και από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για 
τα Ναρκωτικά τόσο τα σχολεία όσο και τα Πανεπιστήμια αποτελούν κομβικούς 
χώρους προσέγγισης των νέων για θέματα ευαισθητοποίησης αναφορικά με 
τη πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. Επιπλέον τα Πανεπιστήμια 
αποτελούν χώρους ανάπτυξης της επίγνωσης και της διαμόρφωσης των 
απόψεων για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. Τα Πανεπιστήμια είναι 
χρήσιμο να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία να επηρεάσουν, μέσα από 
παρεμβάσεις πρόληψης, τα «νέα ξεκινήματα» των φοιτητών και τις επιλογές 
τους: την εμπλοκή και τη δημιουργία νέων υγιών σχέσεων, δραστηριοτήτων, 
τρόπων διασκέδασης, κ.α.  
 
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. Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια προσθήκη στις λίγες 
δημοσιευμένες εκθέσεις αξιολογήσεων των παρεμβάσεων πρόληψης που 
βασίζονται στις βασικές αρχές παρεμβάσεων πρόληψης και αναδεικνύει τους 
παράγοντες αποτελεσματικότητας παρεμβάσεων πρόληψης (π.χ. κλίμα, 
αποτελεσματικούς τρόπους συνεργασίας, τεχνικές, τομείς εστίασης κ.α.). Με 
την παρούσα έρευνα ενισχύθηκε η ήδη υπάρχουσα μεθοδολογία για τις 
παρεμβάσεις πρόληψης με την κατάλληλη προετοιμασία (διερεύνηση 
αναγκών, πιλοτική, κυρίως έρευνα), τον εμπλουτισμό των εργαλείων 
αξιολόγησης, τη σύνδεση ποσοτικών με ποιοτικών δεδομένων και τη συλλογή 
δεδομένων από διαφορετικά εργαλεία με διαφορετικούς στόχους. Επιπλέον, 
αναδείχθηκε ο ρόλος των παρατηρητών προσφέροντας έναυσμα για νέες 
έρευνες στο χώρο με στόχο την αξιοποίησή τους εξ ολοκλήρου για τις 
αξιολογήσεις των παρεμβάσεων. Διαφάνηκε η σπουδαιότητα του ρόλου τους 
σε όλα τα στάδια της αξιολόγησης της παρέμβασης, από το σχεδιασμό, την 
υλοποίηση, την δυναμική και το κλίμα της ομάδας, μέχρι και το ρόλο του 
συντονιστή. 
 
Η παρούσα έρευνα συνεισέφερε ακόμη στην δημιουργία πολλαπλασιαστών 
πρόληψης: από την αξιολόγηση διαδικασίας αλλά και από τη follow up 
συνάντηση με τους συμμετέχοντες, έξι μήνες μετά την παρέμβαση, 
παρατηρήθηκε η αύξηση της εμπλοκής των φοιτητών σε δραστηριότητες που 
σχετίζονται με την πρόληψη, ως αποτέλεσμα της ευαισθητοποίησης τους σε 
θέματα που αφορούν την πρόληψη της χρήσης ουσιών. Πιο συγκεκριμένα 
ανέφεραν πως άρχισαν να παρακολουθούν σεμινάρια και συνέδρια με σχετική 
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θεματολογία, να διευρύνουν τις γνώσεις τους μέσα από μελέτη σχετικών 
άρθρων και βιβλίων, κ.α. Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί το παράδειγμα 
της εθελοντικής ομάδας των «Προληπτικών», η οποία προέκυψε από τις 
ομάδες παρέμβασης της πιλοτικής έρευνας και αποδεικνύει την άμεση 
επίδραση που είχε η παρέμβαση τόσο στην ευαισθητοποίηση των φοιτητών 
που έλαβαν μέρος όσο και στην ανάγκη τους να μεταδώσουν το μήνυμα και τη 
φιλοσοφία της πρόληψης και στον υπόλοιπο φοιτητικό πληθυσμό. Η ιδέα των 
«Προληπτικών» βασίζεται στη φιλοσοφία της συμβουλευτικής ομηλίκων- της 
διάχυσης, δηλαδή, γνώσεων και δεξιοτήτων, όχι από συντονιστές 
επαγγελματίες ψυχικής υγείας, αλλά από ευαισθητοποιημένους και κατάλληλα 
εκπαιδευμένους ομήλικους. Στην προκειμένη, ο στόχος ήταν οι φοιτητές που 
είχαν ήδη συμμετάσχει στην παρέμβαση πρόληψης, να εκπαιδεύσουν και να 
ευαισθητοποιήσουν τους συμφοιτητές τους και τον ευρύτερο φοιτητικό 
πληθυσμό- άτομα δηλαδή όμοιας φάσης και ηλικίας με αυτούς- σε θέματα 
χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. Η συμβουλευτική ομηλίκων στο χώρο της 
πρόληψης, αποτελεί μια προσέγγιση η οποία δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς 
ωστόσο, οι ως τώρα λιγοστές προσπάθειες, που έχουν γίνει κυρίως στο 
μαθητικό πληθυσμό, φαίνεται να έχουν ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο στα μέλη. Η 
ομάδα των «Προληπτικών» έλαβε μέρος σε εκπαίδευση που περιλάμβανε τις 
αρχές εθελοντισμού και της  συμβουλευτικής ομηλίκων, μέσα από μια 
διαδικασία διαρκούς ψυχοεκπαίδευσης με μέριμνα να διατηρηθεί το δέσιμο 
της ομάδας. Οι τρεις βασικοί στόχοι της δράσης των «Προληπτικών» ήταν: (1) 
η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των φοιτητών για θέματα εξαρτήσεων, 
(2) η προώθηση του μηνύματος της πρόληψης και (3) η δημιουργία ενός 
υποστηρικτικού πλαισίου και ενός δικτύου για την συζήτηση γύρω από τα 
θέματα των εξαρτήσεων. Συνολικός στόχος ήταν η πρωτογενής πρόληψη και 
η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των φοιτητών. Η δημιουργία και η 
δράση των «Προληπτικών» αποτελεί τον απώτερο στόχο αντίστοιχων 
παρεμβάσεων πρόληψης με την έννοια ότι από την ατομική και ομαδική 
ευαισθητοποίηση σε ένα μικρό αριθμό ατόμων, περνάμε στην μαζική και 
κοινοτική ευαισθητοποίηση σε ένα μεγαλύτερο πληθυσμό, όπως αυτός της 
φοιτητικής κοινότητας. Μια διαπίστωση, συνεπώς είναι, ότι η παρούσα έρευνα 
αποτελεί ένα παράδειγμα του πως χτίζεται η βάση μιας κοινοτικής 
παρέμβασης με στόχο την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στο 
φοιτητικό πληθυσμό. 
 
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 και 
φοιτούσαν σε ελληνικά πανεπιστήμια. Για τις παρεμβάσεις που είναι 
εθελοντικές, υπάρχει μια πιθανότητα οι συμμετέχοντες να είναι ήδη 
ευαισθητοποιημένοι. Οι μετρήσεις πριν την παρέμβαση έδειξαν ότι τα μέλη της 
παρούσας έρευνας (τόσο της ομάδας παρέμβασης όσο και της ομάδας 
ελέγχου) ήταν ευαισθητοποιημένα (είχαν ήδη υψηλά σκορ) σε θέματα που 
αφορούσαν τη χρήση ουσιών. Κατόπιν αυτού, θα ήταν χρήσιμο να 
εφαρμοστούν παρόμοια προγράμματα πρόληψης σε νέους οι οποίοι 
παρουσιάζουν χαμηλότερα σκορ στις απόψεις τους και στις γνώσεις τους για 
τις εξαρτησιογόνες ουσίες  
Στη παρούσα έρευνα, δεν υπήρχε επίσης δυνατότητα διερεύνησης διαφορών 
μεταξύ των δύο φύλων καθώς η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν 
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γυναίκες.  Ακόμη, ο μικρός αριθμός των συμμετεχόντων της παρούσας 
έρευνας δεν επιτρέπει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων στους φοιτητές όλης 
της επικράτειας. Αποτελεί περισσότερο ένα case study λόγω μικρού δείγματος 
και «δοκιμαστικών εργαλείων αξιολόγησης». 
 
Όσον αφορά το ρόλο των παρατηρητών, ως αξιολογητές της παρέμβασης, 
δεν μελετήθηκαν παράγοντες οι οποίοι μπορεί να επηρέασαν τη βαθμολόγηση 
τους σε κάθε συνάντηση (π.χ. προσωπικές τους αντιλήψεις για τη χρήση 
εξαρτησιογόνων ουσιών, η εξοικείωσή τους με τα φύλλα αξιολόγησης όσο 
προχωρούσαν οι συναντήσεις, η συμμετοχή τους σε παρόμοιες 
ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες και η εμπειρία τους από αυτές, θα μπορούσαν να 
έχουν άμεση επίδραση στον τρόπο που αξιολογούν). Έγινε, ωστόσο, 
προσπάθεια να κατοχυρωθεί η αντικειμενικότητα της βαθμολόγησής τους 
μέσα από την κοινή εκπαίδευση στην οποία συμμετείχαν καθώς και από τις 
εποπτικές συναντήσεις που ακολουθούνταν στο τέλος κάθε συνάντησης μαζί 
με τυχόν διευκρινίσεις για τον τρόπο αξιολόγησης της παρέμβασης. 
 
Άλλη αδυναμία αφορά το γεγονός οτι στην παρέμβαση, ως μέρος 
διδακτορικής διατριβής, ο συντονιστής είχε παράλληλα το ρόλο του ερευνητή 
και του αξιολογητή κάτι το οποίο επιφέρει αρκετούς περιορισμούς. 
Προκειμένου να μειωθεί η επίδραση του συγκεκριμένου περιορισμού, οι 
συμμετέχοντες της παρέμβασης  κλήθηκαν να αξιολογήσουν το ρόλο του 
συντονιστή, παρέχοντας μια περιγραφή των χαρακτηριστικών ενός 
αποτελεσματικού συντονιστή για τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Παράλληλα, 
πιθανή αιτία για την επιτυχία της παρέμβασης αποτελούσε το υψηλό κίνητρο 
του ερευνητή και συντονιστή, προκύπτει επομένως το ερώτημα κατά πόσο θα 
μπορούσε η παρέμβαση να είναι εξίσου αποτελεσματική εάν εφαρμοστεί 
εκτός πλαισίου έρευνας. 
 
Τέλος, παρ’ ότι γίνονται σημαντικές και επιτυχημένες προσπάθειες στο χώρο 
της πρόληψης, όταν αυτές σχετίζονται με τη χρήση και την εξάρτηση από τις 
ουσίες, υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί. Πράγματι, η πρόληψη μπορεί να 
καθυστερήσει ή ακόμη και να αποτρέψει την έναρξη χρήσης ουσιών, ωστόσο 
δεν είναι γνωστό ακόμη κατά πόσο η επίδραση αυτή είναι προσωρινή ή όχι. 
Τα πλεονεκτήματα της πρωτογενούς πρόληψης είναι συχνά δύσκολο να 
αποδειχθούν ή χρειάζονται πολλά χρόνια προτού βασιστούν στην έρευνα. Σε 
γενικές γραμμές, οι πιο επιτυχημένες παρεμβάσεις πρόληψης της χρήσης 
ουσιών είναι εκείνες οι οποίες έχουν επαρκή ένταση και διάρκεια και έχουν 
επαναληπτικές συναντήσεις. Παρ’ ότι η παρούσα έρευνα συγκαταλέγεται στις 
μακροχρόνιες παρεμβάσεις και εμπεριείχε μια επαναληπτική συνάντηση, έξι 
μήνες μετά, υπάρχει ανάγκη για συνεχόμενη εμπλοκή των μελών στο τομέα 
της πρόληψης, μέσω ενός ακόμη πιο μακροχρόνιου προγράμματος.  
 
Βάση και των παραπάνω αδυναμιών, προτείνεται να εφαρμοστεί η 
συγκεκριμένη παρέμβαση σε μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών και σε διαφορετικά 
Πανεπιστήμια. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για να κινητοποιήσουν υπηρεσίες σε Πανεπιστήμια ή 
άλλους κοινωνικούς φορείς και φορείς στο χώρο της υγείας να κατανοήσουν 
την ανάγκη της πρόληψης στους νέους που διανύουν την περίοδο της 
αναδυόμενης ενηλικίωσης και να εφαρμόσουν παρεμβάσεις και έρευνες 
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βασισμένες στις αποτελεσματικές στρατηγικές πρόληψης. Φαίνεται ότι οι 
χώρος του Πανεπιστημίου μπορεί να αποτελέσει ένα πρόσφορο έδαφος 
εκπαίδευσης των νέων σε θέματα πρόληψης χρήσης ουσιών, ενώ 
παράλληλα, τα συμβουλευτικά κέντρα των Πανεπιστημίων μπορούν να 
αποτελέσουν σημαντική πηγή βοήθειας, όχι μόνο παρέχοντας πληροφορίες 
αλλά και κινητοποιώντας τους φοιτητές να συμμετέχουν σε παρεμβάσεις 
πρόληψης. 
 
Μελλοντικές έρευνες μπορούν, επίσης να ερευνήσουν τις μακράς διάρκειας 
επιδράσεις μιας παρέμβασης πρόληψης για νέους, καθώς δεν είναι γνωστή η 
διάρκεια των αποτελεσμάτων. Οι αξιολογήσεις των παρεμβάσεων πρόληψης 
θα πρέπει να επαναλαμβάνονται προκειμένου να ενισχύουν τα αρχικά 
ευρήματα. Ως εκ τούτου, θα ήταν πολύ χρήσιμο, κάποια χρόνια αργότερα, να 
δημιουργηθεί μια ομάδα εστίασης από τους συμμετέχοντες της παρέμβασης 
με τους οποίους να συζητηθούν οι επιδράσεις της παρέμβασης στις απόψεις 
και στις γνώσεις τους αναφορικά με τις εξαρτησιογόνες ουσίες.  
 
Επιπλέον, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί περεταίρω διερεύνηση του 
ρόλου των παρατηρητών και της αξιολόγησης της διαδικασίας καθώς επίσης 
και αξιολόγηση παρέμβασης με έμφαση στη χρήση αλκοόλ (το οποίο φάνηκε 
να αφορά περισσότερο την ηλικία αυτή τόσο μέσα από το διερευνητικό 
ερωτηματολόγιο όσο και μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση). 
 
Τέλος, μια μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το 
φωτογραφικό υλικό από τις ομάδες παρέμβασης στο οποίο αποτυπώνονται 
στοιχεία τόσο της διεργασίας όσο και του περιεχομένου. Χρειάζονται ωστόσο 
εξειδικευμένες μέθοδοι γι’ αυτό, όπως η μέθοδος του photovoice. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον θα είχε να γίνει έπειτα σύγκριση της αξιολόγησης που προκύπτει 
από την άμεση παρατήρηση και εκείνης που προκύπτει από την ανάλυση των 
φωτογραφιών. 
 
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.  
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«Συνεργασία με την Επάνοδο, Κέντρο Επανένταξης 
Αποφυλακισμένων» 
 
Σ. Χιώτη, Α. Αθανασόπουλος, Κέντρο Πρόληψης Δ. Αθηναίων «ΑΘΗΝΑ 
ΠΡΟΜΑΧΟΣ» του «ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ» 
 
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 
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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.  
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. 
 
Η φιλοσοφία του Κέντρου Πρόληψης 
 
 Ψυχική ενδυνάμωση του ατόμου.  
 Μείωση της χρήσης νόμιμων και παράνομων ουσιών.  
 Ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.  
 
Η φιλοσοφία της Επανόδου 
 
www.epanodos.org.gr 
 Εκπαίδευση σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.  
 Ενεργός συμμετοχή στην οικονομική - κοινωνική ζωή και τη βιώσιμη 

απασχόληση.  
 Προετοιμασία και προώθηση της εν γένει κοινωνικής  επανένταξης 

αποφυλακιζόμενων ενηλίκων και ανηλίκων.  
 
Στόχος της συνεργασίας  
 
 Ενίσχυση της ενταξιακής διαδικασίας και ενσωμάτωσης στο κοινωνικό 

περιβάλλον.  
Αποφυγή της παραβατικότητας μέσω στήριξης του ατόμου.  

 Προαγωγή της Ψυχοκοινωνικής Υγείας μετά την αποφυλάκιση. 
 

Η παρέμβαση  
 
 Βραχεία: 2 συναντήσεις/ 2 ώρες ανά συνάντηση/ Σε εβδομαδιαία βάση.  
 Τόπος: Εργαστήρι Ελληνικών στην Επάνοδο.  
 Συμμετοχή: 2 Δασκάλες Ελληνικών.  

 

http://www.epanodos.org.gr/
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Η ομάδα  
 
 Νέοι Αποφυλακισμένοι (ηλικίας 18-28 ετών). 
 Καταγωγή από 3 χώρες (Ελλάδα Ρομά, Γκάνα, Κονγκό). 
 Παρακολουθούσαν το τμήμα αρχαρίων στην ελληνική γλώσσα. 

 
Θεματολογία 
 
 Στερεότυπα και Προκαταλήψεις. 

Στίγμα και Συνέπειες. 
Καθημερινές Δυσκολίες λόγω στίγματος.  
 

 Συναισθήματα σε σχέση με την παραβατικότητα. 
Παραβατικότητα και συναισθήματα.  
Διαχείριση έντονων συναισθημάτων.  

 
Μεθοδολογία 
 
 Συζήτηση.  
 Μοίρασμα Συναισθημάτων.  

 
Η εμπειρία της παρέμβασης  
 Στην ομάδα συμμετείχαν 4 μέλη (18 ετών, 21 ετών, 28 ετών, 27 ετών/ 1 

Ρομά, 2 Κονγκό, 1 Γκάνα). 
 Όλοι συμμετείχαν ενεργά παρά τη δυσκολία στην επικοινωνία. 
 Μεγάλη ανάγκη να μοιραστούν συναισθήματα. 
 
Οι δυσκολίες που εκφράστηκαν  
 
 Συναισθήματα: 

Απογοήτευση εαυτού.  
Απογοήτευση οικογένειας. 
Αδυναμία διαχείρισης της κατάστασης.  
Απελπισία.  
 

 Προκαταλήψεις: 
Στίγμα που σε ακολουθεί.  
Φυλακή και καταγωγή (αλλοδαπός ή Ρομά).  
Εμφάνιση - χρώμα. 
 

 Διαμονή: 
Δυσκολία στην εξεύρεση σπιτιού.  
Αδυναμία κάλυψης βασικών εξόδων.  
 

 Εργασία:  
Ανεργία και στίγμα. 
Ανεπαρκείς εργασιακές δεξιότητες.  
Ελλιπής γνώση της γλώσσας.  
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Στηρίγματα στην προσπάθεια  
 
 Κοινωνικές Σχέσεις- Ευρύτερη Οικογένεια.  
 Δομές Υποστήριξης και Φιλοξενίας.  
 Φίλοι - Ομοεθνείς.  
 Γλώσσα και κουλτούρα.  
 Εργασιακές δεξιότητες. 
 Εργασία. 
 
Δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε  
 
 Επικοινωνία.  

Γλώσσα.  
Κουλτούρα.  

 
 Πίεση χρόνου. 

Περιορισμένος χρόνος.  
Βραχεία παρέμβαση. 
Πολλαπλές υποχρεώσεις μελών.  

 
Αξιολόγηση της παρέμβασης 
  
 Παρουσία - Συμμετοχή.  
 Άνοιγμα στην Ομάδα.   
 Μοίρασμα συναισθημάτων.   
 Θετική αποτίμηση συμμετεχόντων και προσωπικού.   
 
Τα επόμενα βήματα  
 
 Δομές που ασχολούνται με νέους παραβάτες. 
 Προσωπικό δομών.  
 Νέοι αποφυλακισμένοι.  
 
Προτάσεις για παρέμβαση σε αποφυλακισμένους  
 
 Μακροχρόνιες παρεμβάσεις.  
 Διαχείριση επικοινωνιακών εμποδίων.  
 Ανάδειξη συναισθήματος. 
 Ανατροφοδότηση από προσωπικό δομής. 
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Θεματική Ενότητα: 
«Θεωρητικές προσεγγίσεις στην πρόληψη των εξαρτήσεων» 
Συντονισμός: Τ. Στραβοπόδης, Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Ζακύνθου 
«ΣΤΟΡΓΗ» 
 

«Η δυναμική διεργασία ομάδας: Ένας αναστοχασμός από την 
πρόληψη» 
 
Γ. Λεχουρίτης, Η. Γκότσης, Κέντρο Πρόληψης Δ. Αθηναίων «ΑΘΗΝΑ 
ΠΟΛΙΑΣ» του «ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ» 
 
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. 
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. 
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«Πολιτισμός και ανθρώπινη φύσις» 
 
Δ. Γερούκαλης, Ν. Φάρκωνας, Ε. Σεργεντάνη, Μ. Λάμπρου, Κέντρο 
Πρόληψης Π.Ε. Κω «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» 
 
Ἡ  Ἀστική Ἑταιρεία «Ἱπποκράτης»/ Κέντρο Πρόληψης τῶν Ἑξαρτήσεων καί 
Προαγωγῆς τῆς Ψυχοκοινωνικῆς Ὑγείας ἔχει ἐπεξεργαστεῖ καί ὑλοποιεῖ νέα 
προγράμματα πρόληψης και κοινωνικής παρεμβάσεως , ἑδραζόμενα ἐπί τῶν 
ἐννοιών «πολιτισμός» καί «ἀνθρωπίνη φῦσις». 
 
Ἡ ἀνθρωπίνη φύσις εἶναι ἕνας μικρόκοσμος ἐμπεριέχων τόν μακρόκοσμον.  
 
Βασικές συνιστῶσες τῶν θέσεών μας εἶναι τό «εὖ ζῆν»  καί τό «κοινωνεῖν». 
Οί θέσεις μας σκοπόν έχουν μίαν νέαν συμμαχίαν, πολιτισμοῦ, γνώσεως, 
τόπου, δικτύων καί αἰσθητικής. 
 
Φιλοσοφία μας εἶναι τό πολιτιστικό διακύβευμα, διότι πολιτισμός σημαίνει νά 
ἔχης τήν ἱκανότητα καί νά γνωρίζης τήν ἀνάγκη, νά ἐπιτελῆς τίς   σωματικές 
σου ροπές κατά τρόπον συμβολικόν, δηλαδή συμφώνως πρός  
νοηματοδοτούμενους ὁρισμούς τοῦ ἑαυτοῦ καί τῆς ὑπάρξεως ἐν γένει. 
 
Αὐτή ἡ συμβολική περιστοίχισις τοῦ σώματος, τῶν ἀναγκών καί τῶν ὁρμῶν, 
εἶναι τό σημαντικό ἀποτέλεσμα τῆς μακροχρόνιας ἱστορίας τῆς πολιτισμικῆς 
ἐπιλογής, ἡ ἱκανότητα, δηλαδή δυνατότητα, τοῦ ἀνθρώπου νά  
πολιτισμοποιήση τήν ζωτικότητα του. Καθίσταται ἔτσι δυνατόν νά  
ὀργανωθούν οἱ βιολογικές λειτουργίες εἰς πολιτισμικές μορφές, οὕτως ὥστε ἡ 
ἔκφρασις τῶν βιολογικῶν ἀναγκῶν νά εξαρτᾶται ἀπό νοηματοδοτημένους 
τρόπους σκέψεως. 
 
Ἡ ἀνθρωπίνη φύσις εἶναι ἡ πλέον ἀκατέργαστος, ἀδιαφοροποίητος πρώτη  
ὕλη, ἄνευ ἀναγνωρίσιμης μορφής, ἐκτός ἐάν σχηματοποιηθῆ καί 
μορφοποιηθῆ ἀπό τήν πολιτισμικήν παράδοσιν, ἐάν δηλαδή εξελιχθῆ εἰς 
ΠΡΟΣΩΠΟΝ. 
 
Βασικές θεματικές ἑνότητες εἶναι: 
 
1. Ἡ ΕΣΤΙΑ.(οἰκογενειακή ζωή, τελετουργίες, οἰκογενειακή τράπεζα). 
2. Τό συμβολικόν κεφάλαιο (ἡ ἀπώλεια τῆς αἰσθήσεως τῶν συμβόλων 

ἐγκλωβίζει τόν ἄνθρωπον εἰς ἀδιέξοδον ἐμμονήν τοῦ ἰδίου σκότους καί τῆς 
ἰδίας αγάπης). 

3. Πόλεων τόπου παιδεία. Ὁ χώρος προορίζεται διά νά ζοῦν καί νά κοινωνούν 
οἱ ἄνθρωποι. Διά νά ἀντιμετωπίσουμε τήν ἰδιοτέλειαν καί τήν 
χρησιμοθηρίαν, ὀφείλουμε νά προσδώσουμε τήν αἴσθησιν τοῦ «ἱεροῦ» εἰς 
τόν «τόπον». Τό ἱερό ὡς μέτρο καί κριτήριο μιᾶς ἄλλης πραγματικότητος 
μᾶς ὑπερβαίνει καί δημιουργεῖ «ταυτότητα». Ἄλλωστε ἡ «πόλις» ἐκφράζει 
τό γεγονός τῶν σχέσεων κοινωνίας, ἡ ὁποία προκύπτει ὅταν ὁ σκοπός καί 
ὁ στόχος τῆς συλλογικότητος εἶναι μεταφυσικός καί ὅχι χρηστικός, δηλαδή 
ὅταν περιέχεται ὁ τρόπος νά μεταβάλλεται ἡ συλλογικότητα εἰς πόλιν, ὅταν 
ἐπιτυγχάνεται ἡ σύγκλισις τοῦ θεωρεῖν καί ζεῖν, τοῦ κοινωνεῖν και 
ἀληθεύειν. Ἄλλωστε «πόλις κοινωνία τῶν ἐλευθέρων ἐστίν». 
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Τό πρόγραμμα ὑλοποιεῖται με ἐργασίες  μαθητῶν, ἐκπαιδευτικῶν καί γονέων, 
βιωματικού τύπου, κατά τήν ἀναπαράστασιν τελετουργιῶν τῆς οἰκογένειας, 
ἰχνογραφήσεις ἀπό μαθητές εἰκόνων οἰκογενειακῆς ζωῆς καί οἰκογενειακῆς 
τράπεζας, περίπατοι καί περιηγήσεις ἐπί ειδικώς σχεδιασμένων διαδρομῶν, 
παρασκευές ὑπό τῶν μαθητών προϊόντων μέ ἔντονο συμβολικό χαρακτήρα  
(πχ άρτος, πρόσφορο, βάρβαρα) καί ἐργασία ἐπί τοῦ νοήματος. 
 
Ἀπό τήν ἕως σήμερα ὑλοποίησιν τῶν ἀναφερθέντων (5ο Δημοτικό σχολείο 
Κῶ, Γυμνάσιο Ἀντιμάχειας, Σύλλογοι γονέων καί κηδεμόνων), διαπιστώσαμε 
τήν ἔνθερμον ὑποστήριξιν τῶν ἐμπλεκομένων διότι ἀναγνώρισαν μίαν ἄλλη 
ποιοτικήν διάστασιν, φιλοσοφίας καί ἐφαρμογῆς. Ἡ δε συνεργασία μέ τήν Ἱερά 
Μητρόπολιν Κώου καί Νισύρου, τό Διεθνές Ἱπποκράτειο Ίδρυμα καί τό Λύκειο 
Ελληνίδων Κω ἦτο ἀρίστη.  
 
Συμπερασματικῶς. 
 
Ἡ πιλοτική ἐφαρμογή θεωρεῖται ἐπιτυχής καί κατά τήν νέαν σχολικήν 
περίοδον θά συμπεριληφθοῦν καί ἄλλες σχολικές μονάδες(μαθητές,  
ἐκπαιδευτικοί, σύλλογοι γονέων), συμβάλλοντας οὔτως εἰς μίαν ἄλλην 
θεώρησιν τῆς πρόληψης ὑπό τό πρίσμα τοῦ πολιτισμοῦ καί τῶν 
εἰκονογραφιῶν. 
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Θεματική Ενότητα: 
«Υποστηρικτικές παρεμβάσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση» 
Συντονισμός: Α. Ρούσσος, Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης 
Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ 
  

«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 
Θεσσαλονίκης «ΠΥΞΙΔΑ» 
 
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 
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το πλαίσιο συζήτησης και διατύπωσης συμπερασμάτων για το ρόλο και τη 
σημασία της πρόληψης στο σχολείο. Τόσο τα θετικά σημεία όσο και οι 
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 
 
Εισαγωγικά: 
 
Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα για το Πρόγραμμα 
Προαγωγής Αυτοβοήθειας. Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας είναι 
ένα πρόγραμμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο 
υποστηρίζει ανθρώπους με προβλήματα εξάρτησης και τους συγγενείς τους. 
Λειτουργεί σε συνεργασία με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. και Επιστημονικός Υπεύθυνος 
είναι ο κ. Φοίβος Ζαφειρίδης, τ. Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχολογίας των 
Εξαρτήσεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. 
 
Τα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας υλοποιούν στις πόλεις στις 
οποίες λειτουργούν δράσεις από κοινού με την τοπική ή την σχολική 
κοινότητα. Ωστόσο το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας υλοποιεί 
συστηματικές και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις πρόληψης με την τοπική και 
την σχολική κοινότητα εδώ και μία δεκαετία περίπου, στου οποίου τη δουλειά 
θα εστιάσουμε σήμερα. 
 
Βασικά σημεία εισήγησης: 
 
Αρχικά θα συζητήσουμε εν συντομία το θεωρητικό υπόβαθρο που αξιοποιεί 
το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας για τις παρεμβάσεις πρόληψης στη 
σχολική και στην τοπική κοινότητα. Μετέπειτα θα παρουσιαστεί η διετής 
συνεργασία του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας με το 
Γενικό Λύκειο Σητείας και η αξιολόγηση της εν λόγω παρέμβασης. Τέλος, 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. 
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Θεωρητικό υπόβαθρο: 
 
Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας επηρεάζεται από τις κριτικές 
προσεγγίσεις στο πεδίο των εξαρτήσεων. Σύμφωνα με τις εν λόγω 
προσεγγίσεις οφείλουμε να δούμε τις αιτίες της εξάρτησης και εν γένει των 
ψυχοκοινωνικών προβλημάτων στο κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισμικό, 
οικονομικό πλαίσιο, το οποίο έχει συνέπειες για τη ζωή του σύγχρονου 
ανθρώπου. (Albee, 1983. Ζαφειρίδης, 1984. Μάτσα, 2000. Ζαφειρίδης, 2001. 
Alexander, 2008).  
 
Κάποιες από τις συνέπειες του παραπάνω πλαισίου και του σύγχρονου 
μοντέλου ανάπτυξης είναι η ανεργία, η επισφάλεια, η φτώχεια, η 
περιθωριοποίηση, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η στέρηση βασικών 
δικαιωμάτων, η καταπίεση, κα. Τα παραπάνω οδηγούν σε κάποιες 
ψυχολογικές συνέπειες όπως η απουσία νοήματος, το αίσθημα του κενού, ο 
έντονος ατομικισμός, η ανάγκη για διαρκή κατανάλωση (υλικών αγαθών και 
όχι μόνο), η απομόνωση του ανθρώπου, η αποξένωση του από τις 
πραγματικές του ανάγκες, ο ανταγωνισμός, κα (Martín- Baró, 1994. Cushman, 
1990. Ζαφειρίδης, 1998  Nelson & Prilleltensky, 2004. Watkins & Shulman, 
2008. Μάτσα, 2000. Ζαφειρίδης, 2001). 
 
Ταυτόχρονα, το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας αξιοποιεί τις αρχές της 
Κριτικής και της Κοινοτικής Ψυχολογίας, καθώς και της Ψυχολογίας της 
Απελευθέρωσης. Τα ρεύματα αυτά δίνουν επίσης έμφαση στις κοινωνικές και 
πολιτικές αιτίες των ανθρωπίνων προβλημάτων, συνεπώς προάγουν λύσεις 
βασισμένες στην κοινότητα και όχι στο άτομο, στοχεύουν στην ενδυνάμωση 
των ανθρώπων και των κοινοτήτων τους γενικά και των καταπιεσμένων 
ομάδων ειδικότερα. Δίνουν ισχυρή έμφαση σε αξίες όπως η κοινωνική 
δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη και ο σεβασμός στην ανθρώπινη διαφορετικότητα. 
Θεωρούν καθοριστική τη συμμετοχή των ανθρώπων στην επίλυση των 
προβλημάτων τους, ενώ οι ειδικοί λειτουργούν ως συνεργάτες σε αυτή τη 
διαδικασία (Kidder & Fine, 1997. Prilleltensky & Nelson, 1997. Orford, 2008. 
Watkins & Shulman, 2008. Kagan et al., 2011). 
 
Παράλληλα και η Κριτική Παιδαγωγική, ένα ακόμη ρεύμα από το οποίο 
επηρεάζεται το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας, δίνει ιδιαίτερη έμφαση 
στην συμμετοχή των ανθρώπων στην επίλυση των προβλημάτων τους, μέσα 
από την από κοινού κριτική σκέψη πάνω στην πραγματικότητα την οποία 
βιώνουν και την δράση για τον μετασχηματισμό της (Freire, 1970). 
 
Για να εφαρμόσουμε τα παραπάνω, αξιοποιούμε τις αρχές της έρευνας 
δράσης και πιο συγκεκριμένα της συμμετοχικής έρευνας δράσης, η οποία 
είναι μία «μεθοδολογική διαδικασία και στρατηγική που ενσωματώνει ενεργά 
τους ανθρώπους και τις ομάδες που επηρεάζονται από ένα πρόβλημα, με 
τέτοιο τρόπο που γίνονται συν- ερευνητές μέσα από τη δράση τους σε 
διάφορες φάσεις και στιγμές διεξαγωγής της έρευνας που γίνεται για την 
επίλυσή του» (Montero, 2000). 
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Βασικά στοιχεία της παραπάνω μεθοδολογίας είναι η έμφαση στη 
δημοκρατική συμμετοχή και στη συλλογική δράση. (Freire, 1970. Reason & 
Bradbury, 2001). 
 
Έτσι υλοποιούμε δράσεις, οι οποίες έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 
Συμμετέχουν όλες οι πλευρές της σχολικής κοινότητας (μαθητές- γονείς- 
εκπαιδευτικοί), καθώς ένα από τα ζητούμενα είναι η επανασύσταση της 
σχολικής κοινότητας και η ανάκτηση της συλλογικότητας σε αυτήν 
(Ζαφειρίδης, 2001). 
 
Οι συμμετέχοντες εκφράζουν τις ανάγκες τους, τα ζητήματα που τους 
απασχολούν ή τα ενδιαφέροντά τους, σε ένα πλαίσιο συλλογικής συζήτησης. 
Ενθαρρύνονται να εκφράσουν τη γνώμη τους και με αυτόν τον τρόπο 
ενισχύεται ο σεβασμός της άποψης όλων. Στόχος είναι να αναπτυχθεί 
κουλτούρα διαλόγου. 
 
Οι συμμετέχοντες μέσω του διαλόγου συμμετέχουν ουσιαστικά στη 
διαμόρφωση κάθε δραστηριότητας, στο περιεχόμενο της παρέμβασης. Οι ίδιοι 
ορίζουν τι θα γίνει, πότε κτλ. Παίρνουν αποφάσεις συλλογικά και δημοκρατικά, 
ξεκινούν να σχεδιάζουν από κοινού τη δράση τους, δημιουργούν ομάδες 
εργασίας στις οποίες ο καθένας έχει ένα ρόλο, δρουν συλλογικά. Με αυτόν 
τον τρόπο ενισχύεται η ουσιαστική, ενεργή συμμετοχή σε ζητήματα που τους 
αφορούν, που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν τη ζωή τους. 
 
Εφαρμόζοντας την παραπάνω μεθοδολογία στόχοι είναι οι εξής: μαθητές, 
εκπαιδευτικοί, γονείς να αναλαμβάνουν την ευθύνη και να συμμετέχουν 
δημοκρατικά στο σχολείο, να ενεργοποιούνται για θέματα που είναι σημαντικά 
για αυτούς, να αναπτύσσουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων μέσω της 
συλλογικότητας και της συνεργασίας, να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των 
κοινοτήτων τους, να περιοριστούν αιτιοπαθογεννητικοί μηχανισμοί της 
εξάρτησης (ανταγωνισμός, παθητικότητα, απαξίωση κοινοτικών αξιών κ.α.), 
να ενδυναμωθεί η σχολική κοινότητα και να βελτιωθεί το σχολικό κλίμα, να 
ενδυναμωθεί η σχέση παιδιού - σχολείου, σε μία σχολική κοινότητα που 
διαρκώς αλλάζει και αντανακλά τα κοινωνικά προβλήματα. (Ζαφειρίδης, 
Ζιώγου-Καραστεργίου, Χαρίτου - Φατούρου, 1995). 
 
Η συνεργασία με το Γενικό Λύκειο Σητείας: 
 
Πάνω στην προαναφερθείσα λογική έχει δομηθεί και η παρέμβαση του 
Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας στο ΓΕΛ Σητείας. Η εν λόγω 
παρέμβαση συνίσταται στη συνεργασία προγράμματος και σχολείου για την 
υλοποίηση δράσεων από κοινού με μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η 
συνεργασία αυτή ξεκίνησε το 2017. Μέσα από τα παραδείγματα δράσεων των 
δυο τελευταίων σχολικών ετών, θα σκιαγραφηθεί παρακάτω η πρακτική 
διάσταση της χρήσης της συγκεκριμένης μεθοδολογίας σε παρεμβάσεις 
πρόληψης στο χώρο του σχολείου. 
 
Κατά την αρχή του σχολικού έτους 2017-2018 έγινε μια πρώτη συνάντηση με 
τον διευθυντή του σχολείου και τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στις 
δράσεις της προηγούμενης χρονιάς για επανεπιβεβαίωση της συνεργασίας. 
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Παράλληλα έγινε συνάντηση επαφής με τον Σύλλογο γονέων για γνωριμία με 
το πρόγραμμα και εξέταση δυνατοτήτων συνεργασίας από την οποία 
προέκυψε η πραγματοποίηση μια συζήτησης με τους γονείς για τις εξαρτήσεις 
και τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα. 
 
Ακολουθεί ανοιχτό κάλεσμα στον σύλλογο εκπαιδευτικών με σκοπό να 
συμμετέχουν όσοι από αυτούς ενδιαφέρονται. 
 
Στη συνέχεια, έγινε ανοιχτό κάλεσμα στους μαθητές με αποτέλεσμα την 
πρώτη συνάντηση μαθητών και εκπαιδευτικών.  Σκοπός αυτής, ήταν η 
γνωριμία με τα παιδιά και η καταγραφή των προτάσεων τους για δράσεις 
σχετικά με τον εμπλουτισμό της καθημερινότητας και τη βελτίωση του χώρου, 
ανάγκες οι οποίες είχαν εντοπιστεί ήδη κυρίως με βάση την επαφή με τους 
εκπαιδευτικούς. Σε αυτή τη συνάντηση, δύο προβληματισμοί βγήκαν κεντρικά 
από τα παιδιά, πρώτον, ότι δε θα χάσουν μάθημα με τη συμμετοχή στις 
δράσεις και ότι δεν υπάρχει χρόνος λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας. Ήδη 
από την πρώτη συνάντηση σχηματίστηκε μια εικόνα των ομάδων που θα 
διαμορφώνονταν για τη χρονιά. 
 
Στις επόμενες συναντήσεις εξηγήθηκε ο τρόπος λειτουργίας του 
προγράμματος, κάθε εκπαιδευτικός ανέλαβε να είναι πρόσωπο αναφοράς σε 
μια ομάδα και  δημιουργήθηκαν οι ομάδες εργασίας από κοινού με μαθητές 
και εκπαιδευτικούς με βάση τις ιδέες που έθεσαν τα παιδιά. Έτσι λοιπόν 
προκύψαν τέσσερις ομάδες δράσης. Κάθε μια από αυτές, όρισε εβδομαδιαίες 
συναντήσεις και λειτούργησε καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς αξιοποιώντας 
τους χρόνους στα διαλείμματα και αμέσως μετά το πέρας του σχολικού 
ωραρίου, δηλαδή στο σχόλασμα. 
 
Συγκεκριμένα: 
 Ομάδα βιβλιοθήκης με βασικές δράσεις την λειτουργία δανειστικής 

βιβλιοθήκης με βάρδιες και τη διαμόρφωση του χώρου της βιβλιοθήκης 
 Ομάδα διαμόρφωσης του προαύλιου χώρου η οποία δραστηριοποιήθηκε 

σε πολλά επίπεδα: ασχολήθηκε με τον καθαρισμό της αυλής και του 
κλειστού γυμναστηρίου του σχολείου, έκανε δενδροφύτευση, έφτιαξε ένα 
λαχανόκηπο και τέλος έκανε εικαστικές παρεμβάσεις σε τοίχους του 
σχολείου 

 Λειτούργησε Κινηματογραφική Λέσχη με επιλογή ταινιών και διοργάνωση 
προβολών στο χώρο του σχολείου, εκτός σχολικού ωραρίου, 
απευθυνόμενων στη σχολική κοινότητα (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς). 

 Η ομάδα Μουσικά Διαλείμματα η οποία πραγματοποίησε, σε συνεργασία 
με το διευθυντή του σχολείου, την ιδέα να παίζει μουσική στα διαλείμματα 
αντί του κλασικού κουδουνιού με μουσικές επιλογές των μαθητών. 

 
Κλείνοντας το σχολικό έτος, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις αξιολόγησης με 
όλες τις ομάδες, όπου σκιαγραφήθηκε και μια εικόνα της συνέχειας των 
δράσεων. Συγκεκριμένα, η ομάδα βιβλιοθήκης έχοντας υλοποιήσει τους 
βασικούς της στόχους για τη χρονιά εξέφρασε την επιθυμία να δημιουργηθεί 
στο σχολείο μια λέσχη ανάγνωσης. Η ομάδα του προαύλιου χώρου έκανε 
προτάσεις για εικαστικές παρεμβάσεις στην αυλή του σχολείου για την 
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επόμενη σχολική χρονιά και η κινηματογραφική λέσχη υποστήριξε ότι θέλει να 
συνεχίσουν οι ανοιχτές προβολές στο σχολείο. 
 
Με την αρχή της σχολικής χρονιάς 2018-2019 τα πρώτα βήματα που 
ακολουθήθηκαν ήταν κοινά. Επανεπιβεβαίωση της συνεργασίας, κάλεσμα 
στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και μια- δύο πρώτες, από κοινού με 
μαθητές και εκπαιδευτικούς, συναντήσεις αφιερωμένες στον διάλογο για 
διερεύνηση ιδεών. Στη συνέχεια συγκροτήθηκαν 7 επιμέρους ομάδες 
εργασίας. 
 
Πιο συγκεκριμένα: 
 Συνέχισε να λειτουργεί η κινηματογραφική λέσχη. 
 Δημιουργήθηκε λέσχη ανάγνωσης όπου διαβάσαμε, προβληματιστήκαμε 

και συζητήσαμε πάνω στο έργο του Αντώνη Σαμαράκη «Το λάθος» 
 Η ομάδα παρεμβάσεων έκανε εικαστικές παρεμβάσεις στον προαύλιο αλλά 

και τον εσωτερικό χώρο του σχολείου 
 Συστάθηκε ομάδα για τη διοργάνωση Καλλιτεχνικού Φεστιβάλ. Η 

συγκεκριμένη ομάδα δημιουργήθηκε με στόχο την υλοποίηση ενός 
φεστιβάλ στο οποίο οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν 
καλλιτεχνικά προβάλλοντας τις κλίσεις τους. Μέσα από συζήτηση για τις 
ιδέες που υπάρχουν ως προς το χαρακτήρα του Φεστιβάλ 
συναποφασίστηκαν και οι δράσεις που θέλαμε να περιλαμβάνει. Η ομάδα 
ασχολήθηκε με τα οργανωτικά ζητήματα της εκδήλωσης όπως τη δομή, το 
χρόνο, το περιεχόμενο και το μοίρασμα ευθυνών αλλά και τον συντονισμό 
των υποομάδων που λειτούργησαν στο πλαίσιο αυτής. Οι υποομάδες 
φωτογραφίας, θεάτρου και μουσικής λειτούργησαν παράλληλα από κοινού 
με τους υπεύθυνους καθηγητές των ομάδων. Η ομάδα μουσικής 
λειτούργησε σχεδόν αποκλειστικά από τους ίδιους τους μαθητές και 
συμμετείχε με εκπροσώπούς της στις συναντήσεις. 
 Υποομάδα θεάτρου η οποία έκανε συναντήσεις με στόχο την συγγραφή 

σεναρίου και την προετοιμασία της παράστασης. Η ομάδα επέλεξε να 
εργαστεί πάνω στο έργο  του Αριστοφάνη «Η Λυσιστράτη». Οι μαθητές 
εργάστηκαν καθόλη τη διάρκεια του έτους, διασκευάζοντας το κείμενο, 
μοιράζοντας τους ρόλους και σκηνοθετώντας την παράσταση. 

 Υποομάδα φωτογραφίας η οποία ασχολήθηκε με τη διοργάνωση και την 
πραγματοποίηση εκδρομών σε χωριά της επαρχίας Σητείας. Έκανε 
συναντήσεις για επιμέλεια  του φωτογραφικού υλικού με σκοπό τη 
δημιουργία της φωτογραφικής έκθεσης με θέμα «Η ζωή στο χωριό» 

 Υποομάδα Μουσικής. Οι συναντήσεις αυτής της ομάδας είχαν στόχο την 
αναζήτηση μουσικών σχημάτων του σχολείου και τη διοργάνωση της 
συναυλίας. 

 
Η ομάδα προετοίμασε ακόμη την εκδήλωση και τη διοργάνωση σε όλα τα 
επίπεδα. Έκλεισε την αίθουσα διεξαγωγής, σχεδίασε την αφίσα και 
προετοίμασε το ενημερωτικό υλικό της εκδήλωσης, έκανε αφισοκόλληση και 
προετοίμασε το χώρο. Το αποτέλεσμα της δράσης αυτών των ομάδων ήταν η 
υλοποίηση ενός διημέρου εκδηλώσεων με τίτλο: Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ ΓΕΛ 
Σητείας. 
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Η πρώτη μέρα του Φεστιβάλ περιελάμβανε παράσταση Stand up comedy σε 
κείμενο μαθητή του σχολείου και θεατρική παράσταση βασισμένη στην 
Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, ενώ  η δεύτερη μέρα του Φεστιβάλ 
περιελάμβανε συναυλία με έξι μουσικά μαθητικά σχήματα, με ελληνικό και 
ξένο πρόγραμμα, που ντύσανε μουσικά την τελευταία μέρα της εκδήλωσης. 
Κατά την διάρκεια του διημέρου βρισκόταν στον χώρο έκθεση φωτογραφίας 
με έργα των μαθητών του Λυκείου και θέμα την «Ζωή στο χωριό». Παράλληλα 
υπήρχε και έκθεση ζωγραφικής με έργα των μαθητών, τα οποία ήταν 
δημιουργίες των μαθητών με ελεύθερο θέμα. 
 
Σημαντικά σημεία που αξίζει να αναφερθούν είναι η αξιοποίηση νέων 
τεχνολογιών και εφαρμογών όπως η δυνατότητα ομαδικών συνομιλιών στο 
messenger για την διευκόλυνση της επικοινωνίας σε πρακτικά οργανωτικά 
ζητήματα όπως ο ορισμός ή η αλλαγή ώρας μιας συνάντησης ή η παράλληλη 
επεξεργασία κειμένου μέσω των εγγράφων της Google. Τέλος, πρέπει ακόμη 
να τονιστεί ότι η υλοποίηση όλων των παραπάνω έγινε χωρίς κόστος αλλά με 
την ενεργή εμπλοκή των ανθρώπων που συμμετείχαν. 
 
Στο τέλος της δράσης έγινε αξιολόγηση αυτής, από την οποία προέκυψαν τα 
εξής: 
 Πολύ θετική αξιολόγηση και θετικά σχόλια από την ευρύτερη κοινότητα. 
 Οι μαθητές συνεργάστηκαν πολύ καλά δημιουργώντας ένα ευχάριστο και 

ζεστό κλίμα για όλους. 
 Αξιολόγηση της δράσης από τους μαθητές που συμμετείχαν ενεργά: 
 Οι μαθητές αξιολόγησαν πολύ θετικά την εμπλοκή τους τόσο στις δράσεις 

κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς αλλά και στην υλοποίηση του 
Φεστιβάλ. 

 Ανέδειξαν την αξία της οργάνωσης του Φεστιβάλ από τους ίδιους 
τονίζοντας ότι ο κόπος και η δουλειά που έγινε κατά τη διάρκεια της 
χρονιάς απέδωσε καρπούς. 

 Εξέφρασαν έντονα της επιθυμία τους να επαναληφθεί  το Φεστιβάλ και το 
επόμενο σχολικό έτος, μεταφέροντας την εμπειρία τους στους καινούργιους 
μαθητές. 

 Ήταν μια ευκαιρία για δημιουργία σχέσεων, ομαδικού κλίματος και 
συνεργασίας. Επίσης οι μαθητές τόνισαν ότι είχαν την ευκαιρία να 
εκφραστούν και να λειτουργήσουν οργανωμένα σε ένα πλαίσιο 
επικοινωνίας και δέσμευσης. 

 Η εκδήλωσε συνέβαλε σημαντικά στην ενίσχυση της θετικής εικόνας του 
σχολείου στην κοινότητα. 

 Ανάγκη οι δράσεις να ξεκινούν νωρίς, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, 
προκειμένου να υπάρχει περισσότερος χρόνος για προετοιμασία και 
οργάνωση. 

 Αξιολόγηση της δράσης από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν ενεργά: 
 Πολύ θετική αξιολόγηση της δράσης, του διημέρου και της συμμετοχής των 

μαθητών. 
 Δημιουργία παράδοσης και κουλτούρας στη σχολική κοινότητα για ενεργό 

συμμετοχή και συλλογική δράση. 
 Μετάδοση αυτής της κουλτούρας στους νέους μαθητές του σχολείου. 
 Κινητοποίηση των εκπαιδευτικών και των μαθητών για συνεργασία και 

δράση που ενισχύουν τη σχέση μεταξύ τους. 
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 Ανατροφοδότηση για τις ομάδες δράσεων: 
 Θετικά αξιολογήθηκε η δράση της λέσχης ανάγνωσης η οποία παρόλο που 

άργησε να ξεκινήσει και να βρει τον τρόπο που θα λειτουργεί, ολοκλήρωσε 
την ανάγνωση ενός ενδιαφέροντος βιβλίου που γέννησε αρκετή συζήτηση 
και προβληματισμό σε ένα χαλαρό και φιλικό κλίμα. 

 Πολύ δραστήρια ήταν η ομάδα των παρεμβάσεων. Οι μαθητές και οι 
εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν σε αυτή την ομάδα αξιολόγησαν πολύ 
θετικά τη συμμετοχή τους αναφέροντας ως πολύ σημαντικό το γεγονός ότι 
είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν κάτι συνεργατικά για το σχολείο.  

 Η Κινηματογραφική Λέσχη, παρόλο που δεν είχε πολύ μεγάλη προσέλευση 
και συμμετοχή πραγματοποίησε πέντε προβολές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
και κίνητρο από την πλευρά των μαθητών της ομάδας. 

 
Συζήτηση από τον Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Σητείας: 
 
Παρευρίσκομαι σήμερα εδώ ως εκπρόσωπος του Γενικού Λυκείου Σητείας. 
Επιθυμώ να καταθέσω την εμπειρία τόσο την προσωπική όσο και των 
συναδέλφων μου από τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Γενικό Λύκειο 
Σητείας με την πολύτιμη αρωγή και συμπαράσταση των στελεχών του 
Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας. 
 
Διδάσκοντες και στελέχη του προγράμματος βοήθησαν τα παιδιά να 
κατανοήσουν τις έννοιες της συμμετοχής, της συνεργασίας, της ποιοτικής 
αξιοποίησης του λιγοστού ελεύθερου χρόνου και την σπουδαιότητα τους, τον 
καταλυτικό τους ρόλο στη βελτίωση του σχολικού κλίματος. 
 
Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών μας 
απέδειξαν ότι, παρά τα προβλήματα, τις δυσκολίες, την πίεση του χρόνου, τις 
πολλαπλές υποχρεώσεις, υπάρχουν διέξοδοι δημιουργικές. 
 
Η φαντασία και η δημιουργικότητα των μαθητών μας ξεδιπλώθηκε στα graffiti 
που άλλαξαν αισθητικά προς το καλύτερο τον προαύλιο χώρο του σχολείου. 
Εντυπωσιακοί συνδυασμοί χρωμάτων κάνουν το χώρο φιλικό, ελκυστικό. 
 
Η αισθητική παρέμβαση στο χώρο της βιβλιοθήκης μετέτρεψε την βιβλιοθήκη 
σε ένα προσιτό χώρο με μεγάλη επισκεψιμότητα, χώρο μελέτης, χαλάρωσης, 
συζητήσεων, προγραμματισμού δράσεων. 
 
Το μουσικό κουδούνι έδωσε διαφορετική διάσταση στα διαλείμματα. Τα 
αποτελέσματα εμφανή: ζωηρά παιδιά, χαμογελαστά, άλλα τραγουδώντας 
συνοδεύοντας τα τραγούδια ή ακόμη και χορεύοντας. Άλλωστε αρκετές ήταν 
και οι αντιδράσεις για το επιλεγμένο κάθε φορά είδος μουσικής, με 
αποτέλεσμα να εμπλακούν και άλλα παιδιά στην επιλογή τραγουδιών, εκτός 
από εκείνα που αρχικά είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον. 
 
Η κινηματογραφική λέσχη υπήρξε, επίσης, μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. 
Τα απογεύματα του Σαββάτου απέκτησαν άλλο χρώμα και ενδιαφέρον, με τη 
συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων, συγγενών, φίλων. Έτσι με 
όχημα την τέχνη το σχολείο από χώρος μετάδοσης στείρας γνώσης 
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μετατράπηκε σε χώρο ανταλλαγής σκέψεων, προτιμήσεων και συζήτησης για 
κοινωνικά ζητήματα. 
 
Η λέσχη ανάγνωσης κινητοποίησε τους λάτρεις της λογοτεχνίας. Μετά το 
πέρας των φροντιστηριακών υποχρεώσεων, αργά το βράδυ, 
συγκεντρώνονταν στο χώρο, όπου στεγάζεται το πρόγραμμα και μελετούσαν 
λογοτεχνικά έργα που είχαν επιλέξει τα ίδια τα παιδιά. 
 
Πολύ σημαντικές και οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν 
προς το τέλος της σχολικής χρονιάς με το καλλιτεχνικό φεστιβάλ με μουσική, 
έργα ζωγραφικής και έκθεση φωτογραφίας. 
 
Όλες οι παραπάνω δράσεις άλλαξαν την επικρατούσα αντίληψη ότι το λύκειο 
είναι μόνο ένας προθάλαμος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
 
Οι συζητήσεις με τους συμμετέχοντες στις δράσεις μαρτυρούν ότι το σχολείο 
άλλαξε όψη και περιεχόμενο. Έγινε περισσότερο ελκυστικό και κυρίως 
ανοιχτό στην κοινωνία. Τα θετικά συμπεράσματα μεταφέρθηκαν και στις 
οικογένειες των μαθητών και η αξιολόγηση των προσπαθειών κρίνεται από 
όλους θετική. Όλοι οι συμμετέχοντες αντιλήφθηκαν ότι είναι απαραίτητη η 
ανάληψη πρωτοβουλίας και ευθύνης για την βελτίωση του σχολικού κλίματος. 
 
Μέσα από τις δράσεις το σχολείο γίνεται ενεργητικό. Δεν εναντιώνεται στα 
ενδιαφέροντα του κάθε παιδιού αλλά επιδιώκει να αξιοποιήσει τις δεξιότητες 
των μαθητών και να τους δώσει την απαιτούμενη παιδευτική κατεύθυνση! 
Μεγαλύτερη εμβάθυνση, διεύρυνση και συνεχή προσπάθεια. Η σχολική 
κοινότητα οργανώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να αναπτυχθεί στενός 
σύνδεσμος μεταξύ των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των γονέων. 
 
Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα διαπαιδαγώγησης, ο νέος αυτοπραγματώνεται και 
βιώνει τις βασικές κοινωνικές αξίες: τη συνεργατικότητα, την αλληλοβοήθεια, 
αξίες που θα μεταφέρει στη μελλοντική ενήλικη ζωή του. 
Το σχολείο μέσα από τις δράσεις γίνεται κριτικό και δημιουργικό. 
Δημιουργεί εκείνες τις συνθήκες που επιτρέπουν την εκδήλωση της 
αυθόρμητης δημιουργικότητας των μαθητών. Καλλιεργείται ο σεβασμός, η 
ευαισθητοποίηση στα κοινωνικά προβλήματα, η ανάγκη για συμμετοχή στις 
συλλογικές διαδικασίες. 
 
Ευελπιστούμε να αυξηθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων στις δράσεις της 
σχολικής χρονιάς που ήδη έχει ξεκινήσει. Με όπλα την καλή διάθεση, τον 
ενθουσιασμό, τη φαντασία, τη δημιουργικότητα, τη διάθεση για συνεργασία, 
ελπίζουμε ότι το ταξίδι 
θα συνεχιστεί και μάλιστα πιο δυναμικά, με νέες ιδέες και πρωτοβουλίες. 
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«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 Π.Ε. Ροδόπης «ΟΡΦΕΑΣ» 
 
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,  
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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. 
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  
 
Εισαγωγή      
         
Η ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών και η δημιουργία ενός 
κατάλληλου κλίματος το οποίο θα διευκολύνει τη μάθηση και θα 
προάγει την ψυχοκοινωνική προσαρμογή όλων των μελών της 
σχολικής κοινότητας αποτελούν ορισμένες από τις βασικές αρχές του 
σχολείου. Τις τελευταίες δεκαετίες στην χώρα μας καταβάλλονται 
προσπάθειες που αποβλέπουν στην σύνδεση του σχολείου με τον 
κοινωνικό περίγυρο, την συμμετοχή των γονέων και άλλων φορέων 
στη σχολική ζωή, την πολυλειτουργική χρήση του σχολικού χώρου, 
εναλλακτικές μορφές μάθησης κ.ά. Η εστίαση στην ψυχοκοινωνική 
προσαρμογή των μαθητών είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τις 
τελευταίες δεκαετίες έχει καταγραφεί σημαντική αύξηση των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι ακόμα και 
σε σχολεία αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών (Achenbach, 
Rescorla, & Ivanova, 2005. Χατζηχρήστου, 2004, 2011). Ο σχεδιασμός 
και η υλοποίηση ενός πραγματικού και λειτουργικού εκπαιδευτικού 
μετασχηματισμού, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μονάδας, 
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προϋποθέτει από την ίδια τη διαμόρφωση και την άσκηση μιας 
εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής, προκειμένου να γίνει κατανοητή η 
καινοτομία από το σύνολο των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, δηλαδή τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς και 
την ευρύτερη τοπική κοινωνία. Το σχολείο αποτελεί τον πρώτο θεσμικό 
χώρο κοινωνικοποίησης του παιδιού μετά την οικογένεια. Μέσα από τις 
σχέσεις που αναπτύσσονται στη σχολική κοινότητα οι μαθητές 
αποκτούν γνώσεις και μαθαίνουν πώς να τις αξιοποιούν, 
αξιολογούνται, μαθαίνουν πώς να είναι υπεύθυνα άτομα, 
ισορροπημένα με αυτογνωσία και αυτοεκτίμηση, με σεβασμό για τον 
εαυτό τους και τους άλλους (Greenberg, Weissberg, O’Brien, Zins, 
Fredericks, Resnik, & Elias, 2003). Βελτιώνοντας την ποιότητα της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης, δημιουργούμε ένα σχολικό περιβάλλον, 
στο οποίο ο μαθητής θα βρίσκει θετικά πρότυπα με τα οποία θα 
επιθυμεί να ταυτιστεί και αυξάνουμε κατά συνέπεια τις πιθανότητες να 
έχουμε «ευτυχισμένους-ευχαριστημένους» μαθητές, με ποικίλα 
ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα που μπορούν να συνυπάρξουν με τους 
γύρω τους και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της ζωής 
(Weissberg, 2011).  
 
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν 
ανατροφοδότηση από τους μαθητές τους για την αποδοτικότητα νέων 
μεθόδων, πρακτικών, αλλαγών, κτλ. στην εκπαιδευτική διαδικασία και 
επεμβαίνουν διορθωτικά κι ενισχυτικά όπου χρειάζεται. Με αυτόν τον 
τρόπο οι ανωτέρω ομάδες αναδεικνύονται συνεργατικές και όχι 
πιεστικές ή ανταγωνιστικές (Δακοπούλου, 2008) λόγω διαφορετικών 
αξιών και τρόπου θέασης της πραγματικότητας. Μια καινοτομία για να 
είναι αποτελεσματική δεν μπορεί να εφαρμόζεται ως επιβολή και 
μηχανιστικά. Για αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο να προγραμματίζεται 
από την ίδια την εκπαιδευτική μονάδα, μέσω συμμετοχικών 
διαδικασιών, ώστε να είναι όλοι ενήμεροι και ευαισθητοποιημένοι για 
την ανάγκη υλοποίησής της. Δεν μπορεί να έχει ατομικό χαρακτήρα, 
γιατί έτσι περιθωριακή και αποσπασματική κινδυνεύει να ακυρωθεί 
από έναν άλλο εκπαιδευτικό. Συνεπώς, η οποιαδήποτε καινοτομία, 
εκτός από μορφή και περιεχόμενο, πρέπει να διέπεται και από 
συνολικότητα, προκειμένου να εμπλακούν όλοι στην απόφαση 
εφαρμογής της (Παπακωνσταντίνου, 2008). Η υιοθέτηση από την 
πλευρά του σχολείου μιας κουλτούρας που ευνοεί τη συνεργατικότητα, 
τον αμοιβαίο σεβασμό και την ανακαλυπτική μάθηση, όπου ο καθένας 
θα χρησιμοποιεί το δικό του ρυθμό για την κατάκτηση των γνώσεων, 
κρίνεται απαραίτητη για τη θετική στάση των ατόμων που κινούνται 
μέσα στο σχολείο και για την υλοποίηση καινοτομιών που 
ανταποκρίνονται στις σημερινές προκλήσεις της ετερογένειας, της 
διαπολιτισμικότητας και των διαφορετικών αναγκών και ρυθμών 
μάθησης. Η κοινωνική και συναισθηματική διάσταση της μάθησης και 
το γεγονός ότι στη μαθησιακή διαδικασία σημαντικό ρόλο παίζουν και 
οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες τεκμηριώνεται από εμπειρικά δεδομένα. 
Σε μια συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας βρέθηκε ότι από 
τις έντεκα σημαντικότερες κατηγορίες που θεωρείται ότι ασκούν κάποια 
επίδραση στη μάθηση, οι οκτώ σχετίζονταν με κοινωνικούς και 
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συναισθηματικούς παράγοντες, όπως ο τρόπος διαχείρισης της τάξης, 
οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικού-μαθητή, η ομάδα των 
συνομηλίκων, το σχολικό κλίμα και το κλίμα της τάξης (Wang, Haertel 
& Walberg, 1997). Αντίθετα, βρέθηκε ότι άλλοι παράγοντες όπως το 
αναλυτικό πρόγραμμα, η διδασκαλία και τα δημογραφικά 
χαρακτηριστικά του μαθητή είχαν μικρότερη αναλογικά επίδραση στη 
μαθησιακή διαδικασία (Pekrun et al, 2002. Wang, Haertel, & Walberg, 
1997). Κατά συνέπεια, σημαντικό ρόλο στην ενδυνάμωση του ρόλου 
των εκπαιδευτικών και στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής 
προσαρμογής και της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών 
διαδραμάτισε η έμφαση στην πρόληψη και στα προγράμματα 
παρέμβασης, σε επίπεδο ατόμου και συστήματος (τάξης - σχολείου). 
 
Οι Σχολικές Δραστηριότητες - Προγράμματα Αγωγής Υγείας                   
 
Οι Σχολικές Δραστηριότητες (ΣΔ) είναι θεματικά οργανωμένες δράσεις, 
απευθύνονται σε (συγκεκριμένες) ομάδες μαθητών, σχεδιάζονται και 
αξιολογούνται με βάση μια σαφή στοχοθεσία, χρησιμοποιούν μοντέλα 
ερμηνευτικής προσέγγισης του υλικού ή άυλου πολιτισμού και 
αξιοποιούν συγκεκριμένες παιδαγωγικές θεωρίες και μεθόδους. Οι ΣΔ 
έχουν προδιαγεγραμμένη δομή και διάρκεια, επιδιώκουν την 
ανακάλυψη νοημάτων, τη μετάδοση πληροφοριών για ποικίλες 
ανθρώπινες δράσεις, τη συζήτηση για το πολιτισμικά διαφορετικό, τη 
σύνδεση του χθες με το σήμερα. Είναι περιεκτικές, δεν επιδέχονται 
παρανοήσεις, είναι η γλώσσα μέσα από την οποία μπορούν να 
προωθηθούν μηνύματα συν-αντίληψης, αλλαγής, μεταμόρφωσης και 
διαλόγου και ας το θέσουμε ευθύς εξ αρχής οι ΣΔ είναι ένα δυνητικό 
εργαλείο για την αλλαγή που όλοι ποθούμε στο ελληνικό σχολείο, 
καθώς ξεδιπλώνουν για τον κάθε έφηβο έναν κόσμο δυνατοτήτων.  
 
Τα ΠΣΔ είναι αντικείμενα μελέτης αλλά και εργαλεία αγωγής (καθώς 
από το τι κάνω και γιατί το κάνω θα οδηγηθούν οι μαθητές στο ποια η 
φιλοσοφία – στάση προς την ίδια τη ζωή). Κατά συνέπεια, ο 
πειραματισμός και η εξοικείωση με διαφορετικές μορφές μάθησης και 
δημιουργίας δεν είναι απλή υπόθεση τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο 
και για τους μαθητές, καθώς προϋποθέτουν έντονο ενδιαφέρον, 
συνεχή διάθεση προσφοράς, αδάμαστη θέληση, πολύ θάρρος, αγώνα 
και αγωνία. Τα Προγράμματα ΣΔ για όσους συμμετέχουν είναι μία 
διαρκής επένδυση: άλλοτε πάνω σε ένα συσσωρευμένο κεφάλαιο, 
άλλοτε αναλαμβάνοντας κάποια ρίσκα: όπως δεν ξέρω τι δεν ξέρω, 
ξέρω τι δεν ξέρω, αναπτύσσομαι και γνωρίζω, ενεργώ επειδή ξέρω. Η 
ελπίδα όσο κι αν αυτό φαίνεται παράδοξο γεννιέται μέσα από την 
συνειδητοποίηση πως πρέπει οι συμμετέχοντες στις ΣΔ να 
εξοπλιστούν και να σκληραγωγηθούν για να αντιμετωπίσουν 
αβεβαιότητες, ασυνέπειες και ανορθολογισμούς του ίδιου του 
συστήματος που κατά τα άλλα τις ενεργοποιεί κάθε αρχή σχολικού 
έτους.  
 
Μία από τις κατηγορίες ΠΣΔ είναι τα Προγράμματα Aγωγής Υγείας που 
εφαρμόζονται και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης και αποσκοπούν στη 
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δημιουργία σχολείων που θα λειτουργούν ως κοινότητες για τους 
μαθητές και θα χαρακτηρίζονται από σχέσεις αλληλοσεβασμού, 
αλληλοϋποστήριξης και συνεργασίας μεταξύ των μελών της, μαθητών, 
εκπαιδευτικών, λοιπού προσωπικού του σχολείου και γονέων 
(Χατζηχρήστου και συν., 2004, 2009). Τα προγράμματα αυτά 
δημιουργούν ένα εναλλακτικό παιδαγωγικό πλαίσιο το οποίο προωθεί 
μορφές συνεργασίας, αλληλεγγύης και κριτικής ερμηνείας της 
πραγματικότητας. Η Αγωγή Υγείας, όπως αυτή ορίζεται από τα σχετικά 
κείμενα του παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στοχεύει στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης των μαθητών με την υιοθέτηση υγιών 
στάσεων και συμπεριφορών αφενός για τη βελτίωση της ψυχικής και 
σωματικής υγείας και αφετέρου για την αναβάθμιση του κοινωνικού και 
φυσικού περιβάλλοντος. Η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των 
παιδιών από την πρώιμη ηλικία μέχρι και την εφηβεία αναφορικά με 
την αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση των συναισθημάτων, 
ιδιαίτερα των δυσάρεστων, υλοποιούνται στη σχολική κοινότητα μέσα 
από προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης που αφορούν σε 
ολόκληρη τη σχολική τάξη (Zins & Elias, 2006). Για να είναι οι μαθητές 
κοινωνικά επαρκείς θα πρέπει να εμβαθύνουν σε θέματα 
αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης, προσωπικής και κοινωνικής 
ταυτότητας και θα πρέπει να διαθέτουν ενσυναίσθηση και να 
αντιλαμβάνονται την επίδραση της συμπεριφοράς τους στους άλλους. 
Επίσης, θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να 
κατανοούν κοινωνικές καταστάσεις, να γενικεύουν ή να διακρίνουν τη 
μία κοινωνική κατάσταση από την άλλη και να διαθέτουν ένα ευρύ 
ρεπερτόριο κοινωνικών συμπεριφορών στην επαφή τους με το 
περιβάλλον, δηλαδή  να αποκτήσουν κοινωνικές δεξιότητες. Με αυτό 
το πλαίσιο, οι καινοτόμες δράσεις Αγωγής Υγείας έχουν ως στόχο τη 
διαμόρφωση παιδαγωγικών συνθηκών μαθησιακής διαδικασίας που 
θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων 
μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών, μέσα από την καλλιέργεια της 
συλλογικής προσπάθειας. Η εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων έχει 
ως στόχο το σχολείο να συμβάλλει πραγματικά, μέσα από την 
ενεργητική και βιωματική μάθηση, στην ενίσχυση της υπευθυνότητας, 
της αυτοπεποίθησης, της προσωπικότητας και της ικανότητας του 
μαθητή/τριας για την υιοθέτηση θετικών τρόπων και στάσεων ζωής. Για 
το λόγο αυτό, δεν αρκεί μόνο μία απλή ενημέρωση μέσα από μία 
σύντομη παρέμβαση ενός φορέα στο σχολείο, αλλά, μέσα από μία 
πολύμηνη προσπάθεια που αναπτύσσεται στα παραπάνω 
προγράμματα, ενθαρρύνεται, ανάμεσα σε άλλα, η συμμετοχή των 
μαθητών/τριών σε δράσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη ικανοτήτων, 
όπως η λήψη αποφάσεων, η εξαγωγή συμπερασμάτων και η 
αξιολόγηση των συνεπειών, καθώς και η εμπλοκή τους στην κοινωνική 
και πνευματική ζωή της τάξης και του σχολείου. Εναύσματα 
θεματολογίας της εφαρμογής προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στο 
σχολείο αποτελούν οι τομείς α. Μαθαίνω για τη ζωή: Υγεία /  Ψυχική 
Υγεία - Κοινωνική Συναισθηματική Ανάπτυξη / Υγεία, Ιστορία και Τέχνη 
/ Υγεία και Λογοτεχνία, β. Αγωγή του Ενεργού Πολίτη: Ανθρώπινα 
Δικαιώματα - Δημοκρατία / Ποιότητα Ζωής / Κυκλοφοριακή Αγωγή / 
Αγωγή του καταναλωτή. Τα θετικά αποτελέσματα, από την εφαρμογή 
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αυτών - των προγραμμάτων, αποτελούν η δημιουργία της αίσθησης 
της κοινότητας στους μαθητές, η προαγωγή των κινήτρων και της 
θετικής στάσης απέναντι στη μάθηση, η καλλιέργεια κοινωνικών 
δεξιοτήτων και αξιών (π.χ. η καλλιέργεια του ενδιαφέροντος για τους 
άλλους, δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων κ.ά.) αλλά και η μείωση 
προβλημάτων συμπεριφοράς με παράλληλη αποφυγή επικίνδυνων για 
την υγεία συμπεριφορών όπως κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ κ.ά. 
(Battistich, Schaps, & Wilson, 2004). Γενικότερα, δημιουργείται μία 
αίσθηση κοινών στόχων και δέσμευσης σε συγκεκριμένους κανόνες και 
αξίες που αφορούν στην αίσθηση δικαίου, ευθύνης και ανταπόκρισης 
στις ανάγκες των μαθητών (Doll, Zucker & Brehm, 2009. Henderson, & 
Milstein, 2008). Η αίσθηση του «ανήκειν» αποτελεί έναν από τους 
βασικότερους στόχους τέτοιων παρεμβατικών προγραμμάτων 
πρόληψης στο σχολείο, που στοχεύουν στη μείωση προβλημάτων 
συμπεριφοράς και στην εσωτερίκευση θετικών προτύπων και αξιών 
(Oelsner, Lippold, & Greenberg, 2011). Η δημιουργία στους εφήβους 
της αίσθησης του «ανήκειν» στη σχολική κοινότητα είναι καθοριστική 
για το μέλλον τους ως ισορροπημένα άτομα και ενεργά μέλη της 
κοινωνίας στην οποία ανήκουν. Η έννοια της σύνδεσης με το σχολείο 
περιλαμβάνει τις προσωπικές εμπειρίες των μαθητών, τον βαθμό στον 
οποίο νιώθουν το σεβασμό από τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής 
κοινότητας, το επίπεδο της ενεργούς συμμετοχής τους στα θέματα του 
σχολείου και το βαθμό τήρησης και αποδοχής των σχολικών κανόνων 
και αξιών (Battistich, Schaps, & Wilson, 2004. Catalano & Hawkins, 
1996. Maddox & Prinz, 2003).  

 
ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου               
 
Κατά την πραγματοποίηση των κατά περίπτωση δραστηριοτήτων, στο 
πλαίσιο της πολύμηνης επεξεργασίας και υλοποίησης ενός 
προγράμματος Αγωγής Υγείας, προτείνεται από τον Υπεύθυνο 
Σχολικών Δραστηριοτήτων στη συντονιστική ομάδα του προγράμματος 
(έως τρεις εκπαιδευτικοί) η συνεργασία με επιστημονικούς συλλόγους, 
δημόσιους οργανισμούς, ΜΚΟ, φορείς τοπικής ή περιφερειακής 
αυτοδιοίκησης, ΑΕΙ κλπ. Οι οποιεσδήποτε αλλαγές, μεταρρυθμίσεις και 
καινοτομίες που εφαρμόζονται σε κάθε εκπαιδευτικό σύστημα 
μετουσιώνονται σε πράξη μέσω των εκπαιδευτικών. Η δική τους 
δέσμευση, πίστη και αφοσίωση αποτελούν τους καθοριστικούς 
παράγοντες για την επιτυχή έκβαση κάθε προσπάθειας. Κατ’ αρχήν οι 
εκπαιδευτικοί πρέπει να εδραιώσουν την επικοινωνία ανάμεσα σε 
αυτούς και τους μαθητές τους. Η επικοινωνία στην ομάδα 
περιλαμβάνει κάθε είδους αλληλεπίδραση ανάμεσα στα μέλη της και 
επηρεάζεται από το μέγεθος της ομάδας, τη δομή και το επικοινωνιακό 
της δίκτυο (Flament, 1982), τη συναισθηματική της δομή (Moreno, 
1954) και το έργο το οποίο αναλαμβάνουν (Faucheux & Moscovici, 
1960 in Amado, Guittet, 1975). Η ομάδα είναι ο κοινός τόπος όπου οι 
μαθητές ενσαρκώνουν ρόλους που η ίδια η ομάδα θεσμικά περιέχει, 
ικανοποιούν κάποιες ανάγκες τους και μοιράζονται κοινές στάσεις και 
αξίες. Έτσι, οι δυναμικές διεργασίες που συμβαίνουν στην ομάδα 
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εντάσσονται σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα: ενδοπροσωπικό, 
διαπροσωπικό, διομαδικό και πολιτισμικό επίπεδο (Πολέμη-Τοδούλου, 
Βασιλείου & Βασιλείου, 2003). Τα μέλη μίας τέτοιας ομάδας θα 
κληθούν να αντιμετωπίσουν ζητήματα συνεργασίας και ανταγωνισμού, 
αλληλεγγύης και αλτρουισμού, την κατανόηση της σημασίας της 
αμοιβαιότητας, ως προτύπων συμπεριφοράς που εμπεριέχουν την 
εθελοντική προσπάθεια του ατόμου για προσφορά και βοήθεια προς 
τους άλλους, αποσκοπώντας στη σωματική και ψυχολογική ευεξία και 
ευημερία του άλλου (Eisenberg & Fabes, 1991. Hogg, & Vaughan, 
2010. Pepitone, 1980). Η ομάδα αποκτά δυναμική, υιοθετεί στάσεις και 
συμπεριφορές, και κατακτά αξίες. Μια που αναφερόμαστε στα 
θεμελιώδη δεν μπορούμε να παρακάμψουμε τους τομείς της 
προάσπισης και προαγωγής της υγείας και ασφάλειας των μαθητών 
(διατροφή, πρόληψη ατυχημάτων - πρώτες βοήθειες, σωματική 
υγιεινή,  καπνός και αλκοόλ). 
 
Για την πλήρωση των παραπάνω στόχων, ένας από τους φορείς, που 
επιλέξαμε να συμπράξουμε στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων 
μας αρχικά ως Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων (2006-2012), αλλά 
και αντίστοιχα ως Σχολικών Δραστηριοτήτων (2012 - μέχρι και σήμερα) 
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής 
Ενότητας Ηρακλείου για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών είναι το 
ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου. Οι δύο αυτοί συνεργαζόμενοι 
φορείς έχουν αναπτύξει εμπιστοσύνη, αμοιβαιότητα και συνεργασία σε 
όλα τα στάδια υλοποίησης των όποιων δραστηριοτήτων επιλέγουν 
από κοινού ανά σχολικό έτος. Με τον απαιτούμενο σεβασμό, την 
αμοιβαιότητα και την εμπιστοσύνη οι δύο φορείς συναποφασίζουν τα 
χαρακτηριστικά των ομάδων των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν, 
καθορίζουν τη μορφή, το περιεχόμενο και τη θεματική των δράσεων 
που επιλέγονται, γεγονός που υποβοηθά αφενός τους εκπαιδευτικούς 
να ανιχνεύουν πτυχές της προσωπικότητάς τους και να εκφράζουν 
τους προβληματισμούς τους και αφετέρου να αναπτύξουν στενούς 
δεσμούς φιλίας και συνεργασίας με το ΚΕΣΑΝ Ηρακλείου. 
 
Η παρούσα ανακοίνωση εστιάζει στη δυναμική της επικοινωνίας - 
σχέσης  ανάμεσα σε αυτούς τους δύο θεσμικούς φορείς που έδωσαν 
και δίνουν την ευκαιρία σε εκατοντάδες εκπαιδευτικούς των 
δευτεροβάθμιων σχολείων του Ηρακλείου για πάνω από μια 
δωδεκαετία να εξοικειωθούν και να αλληλεπιδράσουν με το ΚΕΣΑΝ 
Ηρακλείου, ασκούμενοι σε  ποικίλες  δράσεις και πρακτικές που 
δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση των ατομικών και 
κοινωνικών τους δεξιοτήτων, αλλά και το πλαίσιο στήριξης για την 
εφαρμογή πρωτότυπων δραστηριοτήτων και προγραμμάτων 
προαγωγής της υγείας στη σχολική κοινότητα. Η σύνδεση του ΚΕΣΑΝ 
με την εκπαίδευση αξιοποιεί τη βιωματική και ενεργητική μάθηση 
προσαρμόζοντας την στις ανάγκες και τις προσδοκίες των 
εκπαιδευτικών. Η σύνθεση ποικίλων τεχνικών που απελευθερώνουν τη 
μνήμη, τη φαντασία, τις σκέψεις και τα συναισθήματα των 
συμμετεχόντων, στο πλαίσιο των σεμιναρίων και των εργαστηρίων, 
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«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. Επίσης, στα 
σεμινάρια θίγονται και ζητήματα  οικοδόμησης / διαμόρφωσης της 
ταυτότητας του εφήβου που έτσι κι αλλιώς είναι μια διεργασία που 
διαρκεί σε όλη τη ζωή του ανθρώπου και σε κάθε φάση της ζωής τους 
όταν οι άνθρωποι αναρωτιούνται «ποιος είμαι;» δίνουν και μια 
διαφορετική απάντηση ανάλογα με τις εσωτερικές συγκρούσεις που θα 
πρέπει να επιλύσουν (Erikson, 1963).   

 
 

Σεμινάρια / Εργαστήρια ΚΕΣΑΝ και Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου 
 
Στα σεμινάρια του ΚΕΣΑΝ Ηρακλείου οι εκπαιδευτικοί, όλα τα 
παρελθόντα σχολικά έτη, μοιράστηκαν τις κοινές τους ανησυχίες 
(σκέψεις - συναισθήματα) σε ζητήματα που αφορούν στην τάξη (τους) 
και το σχολείο (τους), εκφράστηκαν και προσπάθησαν να 
διαχειριστούν τα συναισθήματά τους με διαφορετικούς τρόπους, 
συνειδητοποίησαν ότι οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι αντιδράσεις 
αποτελούν ένα συνεχές και ότι υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ τους. 
Επίσης, στο πλαίσιο της ομάδας βρήκαν και ανέφεραν - υπέδειξαν 
τρόπους που θα μπορούσαν να βοηθήσουν ατομικά τον καθένα στη 
διαχείριση των δυσάρεστων συναισθημάτων του, αναγνώρισαν 
δυνατότητες και αδυναμίες τους (δεξιότητες, ικανότητες και στοιχεία 
του χαρακτήρα τους) καθώς και τις βασικές επιθυμίες, ανάγκες, 
προτιμήσεις και ενδιαφέροντά τους και πώς αυτά καθορίζουν την 
αυτοαντίληψή τους. Επίσης, εντόπισαν στοιχεία τους που μένουν 
σταθερά ή εξελίσσονται θετικά στο χρόνο, στον τρόπο που σκέφτονται 
και νιώθουν, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται και 
επικοινωνούν στις κοινωνικές και διαπροσωπικές τους σχέσεις, 
ενεπλάκησαν ενεργά μέσα από ποικίλες δραστηριότητες του φορέα 
στην ομαδική λήψη αποφάσεων (π.χ. στη θέσπιση ορίων και κανόνων 
στην τάξη), αντιλήφθηκαν πώς «τους βλέπουν» οι «σημαντικοί άλλοι» 
(συνάδελφοι, μαθητές, γονείς, συνεργάτες, φίλοι, ενδεχόμενα η δική 
τους οικογένεια) και αξιοποίησαν αυτήν την ανατροφοδότηση, 
κατανοώντας ότι, μέσα στα κοινωνικά συστήματα οι άνθρωποι έχουν 
πολλαπλούς ρόλους, οι οποίοι πρέπει να συνδυάζονται με αρμονικό 
τρόπο προκειμένου να επιτυγχάνεται προσωπική ισορροπία και 
ικανοποίηση. Ακόμα, οι επιμορφούμενοι αντιλήφθηκαν τη σημασία πιο 
πολύπλοκων καθημερινών μηνυμάτων, αποκωδικοποιώντας τα μη-
λεκτικά μηνύματα του περιβάλλοντός τους (μαθητές, φίλοι, 
εκπαιδευτικοί) και μπόρεσαν να περιγράψουν και να εξηγήσουν τι 
σημαίνει στρες / άγχος και να το συνδέσουν με συναισθήματα και 
σωματικές αλλαγές που βιώνουν οι ίδιοι, αλλά και να κατανοήσουν τα 
αντίστοιχα που βιώνουν οι έφηβοι μαθητές τους. Δηλαδή, διερεύνησαν 
ανεξερεύνητες πτυχές του εαυτού τους και απέκτησαν σαφή και 
ολοκληρωμένη αναπαράσταση για τον γνωστικό, συναισθηματικό και 
κοινωνικό τους εαυτό. 
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Ως προς το «τελετουργικό» σκέλος, η εκάστοτε ομάδα εκπαιδευτικών 
που συμμετέχει σε συνάντηση / σεμινάριο / εργαστήριο του ΚΕΣΑΝ 
Ηρακλείου συστήνει τον εαυτό της, επιλέγει να παρουσιάσει κάποια 
στοιχεία (ανάλογα με την ηλικία της, το πλαίσιο κλπ. επιλέγει να 
αποκαλύψει περισσότερες, λιγότερες ή διαφορετικές πληροφορίες), 
ακούει  με σεβασμό την άποψη των συναδέλφων, (νιώθουν τα μέλη 
της ότι οι άλλοι τα ακούν με προσοχή), μοιράζεται σκέψεις, 
συναισθήματα και εμπειρίες (νοιώθει το κάθε μέλος της να οικοδομείται 
σιγά-σιγά μία σχέση με τους άλλους και τους εμψυχωτές της), με 
αποτέλεσμα να προσπαθεί η ομάδα να παρουσιάσει με 
αποτελεσματικό τρόπο το έργο της. Στα σεμινάρια για παράδειγμα 
όπου υπάρχει ένα οπτικό ή ακουστικό ερέθισμα οι υπο-ομάδες 
συζητούν για  τα συναισθήματα των «ηρώων» και ποιες συμπεριφορές 
τα συνοδεύουν, στην περίπτωση δε των δυσάρεστων συναισθημάτων 
ανιχνεύουν τρόπους διαχείρισής τους: θα μπορούσαν να αντιδράσουν 
διαφορετικά; με ποιο τρόπο; ως θεατές ή ακροατές ποια είναι τα 
συναισθήματά μας; ποια σημεία του ερεθίσματος μας «άγγιξε» 
συναισθηματικά περισσότερο και για ποιο λόγο; (πολλές φορές τα 
συναισθήματά μας συνδέονται με προηγούμενες εμπειρίες), τα 
συναισθήματα ήταν τα ίδια για όλους ή διαφέρουν μεταξύ τους; Για 
ποιο λόγο μπορεί να νιώθουμε διαφορετικά συναισθήματα ενώ 
βλέπουμε ή για την ίδια κατάσταση ή ακούμε το ίδιο ερέθισμα; (ο 
καθένας μας μπορεί να νιώθει διαφορετικά συναισθήματα κ.λπ.).  
 
Για να σχηματοποιήσουμε μία συνάντηση με το ΚΕΣΝ Ηρακλείου η 
διαδικασία έχει ως εξής: γνωριζόμαστε ως νέα ομάδα στον κύκλο 
(μιλάμε συνήθως για δικαιώματα / υποχρεώσεις / προσδοκίες), 
χωριζόμαστε σε μικρότερες ομάδες, προβληματιζόμαστε γύρω από 
ένα θέμα (που αποτελεί το αντικείμενο του εκάστοτε σεμιναρίου), 
αναλαμβάνουμε ρόλους (εκεί κρίνεται η λειτουργικότητα και η 
αποτελεσματικότητα της ομάδας), αξιοποιούμε συνδυαστικά τα όποια 
δεδομένα (απαντώντας στα ερωτήματα στο πλαίσιο της δικής μας 
ομάδας), δημοσιοποιούμε ανά ομάδες τα όποια συμπεράσματα, με 
τρόπο δημιουργικό και συχνά εξαιρετικά ευφάνταστο, στην ολομέλεια 
και τέλος επιδιώκουμε την κριτική αξιολόγηση των ατομικών και 
συλλογικών επιλογών μας και πρακτικών. Το φύλλο αξιολόγησης / 
αποτίμησης της διαδικασίας εκ μέρους του ΚΕΣΑΝ επισημοποιεί τη 
λήξη της συνάντησής μας.  

 
Σεμινάρια / βιωματικά εργαστήρια  με το ΚΕΣΑΝ Ηρακλείου    
      
 «Δημιουργώντας θετικό κλίμα στην τάξη» (σχολικό έτος 2009-2010). 
 «Μαθαίνω, βιώνω, δουλεύω με ομάδες στην Αγωγή Υγείας στο 

Σχολείο»,  «Δουλεύοντας για τη διαφορετικότητα στα προγράμματα 
Αγωγής Υγείας με αφορμή μία ταινία» &  «Δουλεύοντας με ομάδες 
μέσα στην τάξη»  (σχολικό έτος 2010-2011). 

 «Συζητώντας με τους εφήβους για το αλκοόλ… με αφορμή μία 
ταινία» (σχολικό έτος 2011-2012). 
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 «Συζητώντας με τους εφήβους για τη βία με αφορμή μια ταινία» 
(σχολικά έτη 2011-2012 & 2014-2015). 

 «Προετοιμασία και εμψύχωση ομάδων στην τάξη», «Συζητώντας με 
τους εφήβους για το αλκοόλ… με αφορμή μια ταινία» & «Διαχείριση 
των συγκρούσεων μέσα στην τάξη» (σχολικό έτος 2012-2013). 

 «Συζητώντας με τους εφήβους για την ανάγκη του ανήκειν σε μία 
ομάδα… με αφορμή μία ταινία» (σχολικό έτος 2013-2014). 

 «Σχολείο ελεύθερο του καπνίσματος», «Οι εξαρτήσεις στη ζωή μας» 
& «Μαζί για το Κοινωνικό Σχολείο» (σχολικό έτος 2014-2015). 

 «Διαπροσωπικές Σχέσεις» & «Στηρίζομαι στα πόδια μου» (σχολικό 
έτος 2015-2016). 

 «Η πρόληψη των εξαρτήσεων στο σχολείο και ο ρόλος των 
εκπαιδευτικών», «Δυναμική της ομάδας: Βασικές αρχές και 
ζητήματα εργασίας με ομάδες μέσα στην τάξη», «Αξιοποίηση και 
εφαρμογή της Τέχνης (Αισθητικής Εμπειρίας) και των βιωματικών 
τεχνικών στην εκπαίδευση» & «Έρωτας και Αντέρωτας στην 
Εφηβεία» (σχολικό έτος 2016-2017). 

 «Στα χρόνια της εφηβείας» (σχολικό έτος 2017-2018). 
 «Εκπαιδευτικός και σύγχρονες προκλήσεις» (σχολικό έτος 2018-

2019). 
 

Σε πολλά από τα σεμινάρια υπάρχει παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 
με αποδέκτες τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, όπως πχ. στο 
σεμινάριο με τίτλο: «Διαχείριση των συγκρούσεων μέσα στην τάξη» 
(σχολ. έτος 2012-2013) ή στο 30ωρο σεμινάριο με τίτλο: «Στα χρόνια 
της εφηβείας».  
 
Άλλες δράσεις  
 
 Προβολές ταινιών με θέμα τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (σχολικό έτος 

2010-2011). 
 «Αλληλεγγύη με Χαμόγελο!»Προβολή ταινίας - Κάθε Πέμπτη 

Ραντεβού για CINEMA! (σχολικό έτος 2012-2013). 
 Προβολές ταινιών: «CINEMA Χωρίς Σύνορα» (σχολικό έτος 2013-

2014). 
 

Κύριες Επιμορφώτριες: Ειρήνη Στρατάκη, Επιστημονικά Υπεύθυνη 
ΚΕΣΑΝ, Msc Πολιτική Επιστήμη & Κοινωνιολογία και Σοφία Περακάκη 
Κοινωνική Λειτουργός, MEd Εκπαίδευση Ενηλίκων. 
 
Μία πρώτη αποτίμηση     
     
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 / σεμιναρίου ή κύκλου εργαστηρίων / 
σεμιναρίων, συζητούν για την «στάση» των εκπαιδευτικών, τα πιθανά 
ζητήματα - δυσκολίες  που αναφάνηκαν και την ανάγκη, αν προκύψει, 
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εκπόνησης συνοδευτικού υλικού από το ΚΕΣΑΝ για ενδεχόμενη 
αξιοποίησή του σε παρεμβάσεις των εκπαιδευτικών στο σχολικό 
περιβάλλον.   
 
Εκείνο όμως που έχει πραγματική αξία δεν είναι αυτό που παράχθηκε 
ή αποκτήθηκε ως πληροφορία, αλλά η στοχαστική αναζήτηση που 
συνόδευε αυτή τη διαδικασία, ενώ ο παιδαγωγικός χαρακτήρας της 
βρίσκεται περισσότερο στην ολοκλήρωση του υποκειμένου παρά στην 
πραγμάτωση ενός αντικειμένου. Και ακριβώς επειδή το εκπαιδευτικό 
μας σύστημα είναι στραμμένο στην επαγγελματική κυρίως 
προετοιμασία του αυριανού ενήλικα (το παρόν υφίσταται προς χάριν 
του μέλλοντος, ένα παρόν με ελέγξιμο και μετρήσιμο περιεχόμενο), ο 
έφηβος συνήθως αποκόπτεται από εκείνες τις περιοχές που 
θεωρούνται «θολές» και βρίσκονται στα όρια των συμβατικών τομέων 
της σχολικής γνώσης. Ίσως για αυτό οι Σχολικές Δραστηριότητες είναι 
οι πιο ενδιαφέρουσες και οι πιο γόνιμες προτάσεις του εκπαιδευτικού 
μας συστήματος. Ίσως για αυτό οι συνεργασίες, όπως αυτή με το 
ΚΕΣΑΝ, απελευθερώνει αυτό που θα παρέμενε εγκλωβισμένο μέσα 
στην κάθε ξεχωριστή συνείδηση, κι αυτό αφορά σε ενήλικες και 
εφήβους (Μερλώ-Ποντύ, 1991). 
 
Οι βιωματικές δράσεις αυτές στη συνάφειά τους με την εκπαίδευση 
δημιούργησαν έναν κοινό τόπο αναγκών, προτεραιοτήτων και 
προσανατολισμών με όρους πληρότητας, συνοχής, συνέχειας, 
διάρκειας, ανατροφοδότησης έτσι ώστε να δοκιμαστούν στην πράξη 
πολιτικές που: α) θα σέβονται τη γνώση και την εμπειρία των 
εκπαιδευτικών και θα προχωρούν στην αξιοποίησή της, β) θα κάνουν 
τους εκπαιδευτικούς συμμέτοχους στη λήψη αποφάσεων για τη 
χάραξη αυτών των όποιων  πολιτικών για την προάσπιση της υγείας 
και την προαγωγή της σε επίπεδο σχολικής μονάδας και γ) θα 
βοηθήσουν στην ανάπτυξη συνεργασίας και σχεδίων δράσης και με 
άλλους εταίρους όπως γονείς, φορείς, οργανισμοί κ.ά.  
 
Η συνεργασία των  εκπαιδευτικών με το ΚΕΣΑΝ Ηρακλείου απέδειξε 
ότι δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αξιοποιήσουν 
συναισθήματα, κίνητρα και γνώσεις - ψυχικές λειτουργίες του πράττειν 
(Καΐλα κ.συν., 2002) αρκεί να έχουν από κοινού διαμορφωμένο όραμα 
με το φορέα και να «μεταγγίσουν» τα αποτελέσματα των σεμιναρίων / 
εργαστηρίων στην τάξη τους, μπολιάζοντας με αυτά την εκπαιδευτική 
πράξη ή αναπτύσσοντας άλλες εξωδιδακτικές δραστηριότητες (πχ. 
ενημέρωση συλλόγου διδασκόντων / γονέων κλπ).  

 
Η γνώμη των εκπαιδευτικών  
 
Εάν θα θέλαμε πολύ σύντομα να αποτιμήσουμε τη συνεργασία μεταξύ 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ΚΕΣΑΝ Ηρακλείου αυτή 
θα ήταν 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.  
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Σημαντική συνεισφορά όμως έχει η γνώμη των εκπαιδευτικών που 
μέσα από τις αποτιμήσεις τους φανερώνουν το ενδιαφέρον και τη 
διάθεσή τους, ώστε τα σεμινάρια / εργαστήρια να είναι αποδοτικά, 
ωφέλιμα και ευχάριστα. Στη συνέχεια, παραθέτω, σταχυολογώντας, 
κάποιες από τις σκέψεις τους που απαντούν στο τι τους αρέσει 
περισσότερο όπως:  
 
 Τα βιωματικά παιχνίδια 
 Οι νέες ιδέες. 
 Μου άρεσε περισσότερο ο βιωματικός τρόπος προσέγγισης, γιατί 

ξεφεύγει από το συνηθισμένο τρόπο μάθησης. 
 Η βιωματική προσέγγιση, οι δραστηριότητες σε μορφή παιχνιδιού 

λόγω της χρησιμότητας από την κατάθεση των εμπειριών των 
συναδέλφων - ομάδας καθώς και της χαρούμενης διάθεσης από τα 
παιχνίδια. 

 Η γνώση μέσα από το βίωμα. 
 Παιγνιώδεις δραστηριότητες διότι ενίσχυσαν τις ενδοομαδικές 

σχέσεις και διατήρησαν ζωηρό το ενδιαφέρον μας (τόνωση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας). 

 Η δυνατότητα έκθεσης μπροστά στους άλλους συναδέλφους. Αυτό 
το βίωμα με βοήθησε να καταλάβω ότι δεν είναι και τόσο δύσκολο. 

 Μου άρεσε το ότι άκουσα πως αντιλαμβάνονται άνθρωποι μέσα 
στην εκπαίδευση διάφορα θέματα και έτσι οριοθετώ και τη δική μου 
στάση σε παρόμοιες καταστάσεις. 

 Η σύγκρουση, η γνωριμία, ο προβληματισμός, η επικοινωνία, η 
κατάθεση απόψεων. 

 Η εξωτερίκευση συναισθημάτων. 
 O βιωματικός χαρακτήρας του σεμιναρίου, η ροή του, ο συνεχής 

διαφορετικός χωρισμός σε ομάδες που μας έδωσε την ευκαιρία να 
γνωριστούμε από λίγο με πολλούς, η ειλικρίνεια που επικράτησε 
από όλες τις πλευρές. 

 Που γνώρισα τον εαυτό μου, γνώρισα νέες ιδέες – τεχνικές. 
 Μου άρεσε η επαφή με όλα τα άτομα. Το καθένα διαφορετικό, γιατί 

συνειδητοποίησα ότι και στην τάξη συμβαίνει το ίδιο και παρά τις 
διαφορές η ομάδα μπορεί να πετύχει τους κοινούς στόχους. 

 Το ότι μπήκα στο ρόλο του μαθητή, γιατί έτσι μπορώ να κατανοήσω 
περισσότερο τι τους δυσκολεύει. 

 Μια καινούρια φίλη και χαμογελαστά πρόσωπα να θυμάμαι και ιδέες 
να μελετήσω για να υλοποιήσω αργότερα. 

 Εμπειρίες, συναισθήματα, ανάπτυξη δεξιοτήτων, επικοινωνίας, 
συνεργασίας και έμπνευση. 

 Χαλάρωση - ψυχική ξεκούραση, εμπειρία βιωματικής μάθησης, 
ευκαιρία για γνωριμία και μοίρασμα συναισθημάτων. 

 Το να ανοίξω την ψυχή μου και να παρουσιάσω τις ανησυχίες μου. 
 Συναδέλφους που δεν ήξερα. Πόσο ευάλωτοι είμαστε μπροστά στα 

μεγάλα προβλήματα, αλλά και πόσο δυνατοί. 
 Να μην εγκαταλείπω την προσπάθεια. Να προσεγγίζω τους μαθητές 

μου. 
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Συμπέρασμα       
         
Η συνέργεια των δύο φορέων  έδειξε και θα εξακολουθήσει να δείχνει 
τις πολλαπλασιαστικές δυνατότητες που έχουν παρόμοια εγχειρήματα 
όταν πραγματοποιούνται σε σταθερή και κλιμακούμενη βάση. Αν θα 
έπρεπε να «αντιγράψω» μία φράση από μία εκπαιδευτικό αυτή θα 
ήταν: «Μου άρεσε και μου έδωσε αισιοδοξία η ύπαρξη ανθρώπων με 
ανησυχίες και διάθεση για προσφορά». 
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Θεματική Ενότητα: 
«Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε γονείς» 
Συντονισμός: Α. Προκοπίου, Κέντρο Πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» 
  

«Παρουσίαση πιλοτικής παρέμβασης πρωτογενούς 
πρόληψης σε ομάδα θετών γονέων» 
 
Ι. Παπαδοπούλου, Α. Γκουντούνα, Η. Γκότσης, Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. 
Λακωνίας «ΔΙΑΥΛΟΣ», Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού ΟΚΑΝΑ 
 
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  
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 
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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 Π.Ε. Λάρισας 
«ΟΡΦΕΑΣ» 
 
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 
εφηβικής ηλικίας για θέματα που αφορούν στη διαπαιδαγώγηση τους 
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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. 
 

«"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 Π.Ε. 
Σάμου «ΦΑΡΟΣ» 
 
Τόπος Υλοποίησης: Καρλόβασι Σάμου 
Χρόνος Υλοποίησης: Μάρτιος 2017 - Ιούνιος 2018 
Σύσταση της Ομάδας: 17 γυναίκες, ηλικίας από 37 έως 70 ετών 
 
Στόχοι της Δράσης: 
 να διερευνήσουν και να αξιοποιήσουν τις προσωπικές τους πηγές 

δύναμης καθώς και τις ατομικές αλλά και τις συλλογικές ικανότητες που 
θα αναδυθούν, 

 να προσανατολιστούν προς ωφέλιμες αλλαγές στην κατεύθυνση της 
προσωπικής ενδυνάμωσης & 

 να συνδεθούν ως ομάδα με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο 
μέσω δράσεων, τις οποίες θα ονειρευτούν και θα θελήσουν να 
υλοποιήσουν. 
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Αναλυτική περιγραφή Δράσης 
 
Α’ Κύκλος (Μάρτιος 2017 - Ιούνιος 2017) 
 
Τον Μάρτιο του 2017, κι έχοντας έρθει σε επαφή με τη μέθοδο της Κ.Δ. στο 
ΚΕΕ ΟΚΑΝΑ, θελήσαμε να την αξιοποιήσουμε  σ’ έναν κύκλο 6 δίωρων 
βιωματικών εργαστηρίων για ενήλικες, την οποία σχεδιάζαμε να 
υλοποιήσουμε στο Καρλόβασι, τη… «συμπρωτεύουσα» του μικρού νησιού 
μας. 
 
Πριν την ανοιχτή πρόσκληση συναντηθήκαμε κι ενημερώσαμε για τη δράση 
μια ομάδα γυναικών, οι οποίες από τον γονεϊκό ρόλο τους είχαν συμμετάσχει 
επανειλημμένα στις δράσεις του «Φάρου» (ομάδες γονέων, ανοιχτά 
εργαστήρια, ομάδα προσωπικής ανάπτυξης). Θεωρήσαμε πως η συμμετοχή 
τους σε μια ομάδα που τις «προσκαλεί» να «ανοίξουν τον φακό» τους πέρα 
από τον προσωπικό-οικογενειακό τους χώρο, θα μπορούσε να έχει νόημα και 
για τις ίδιες κι επιπλέον  θα ήταν μια καλή «μαγιά» και για την δράση. Έπειτα 
κι από τη δική τους θετική ανταπόκριση, προχωρήσαμε στο επόμενο βήμα. 
 
Ο κύκλος ονομάστηκε «Ανοίγοντας Μονοπάτια Συνάντησης, Σύνδεσης και 
Συν-εξέλιξης» και, με τη συμμετοχή 17 γυναικών, ξεκινήσαμε τον Μάρτιο 
τις συναντήσεις αυτές -ανά δεκαπενθήμερο- σε μια πολύ φιλόξενη αίθουσα 
της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι διεργασίες, στις οποίες -ήδη 
από το κείμενο της πρόσκλησης- ανοιχτά καλούσαμε τα μέλη της ομάδας να 
συμμετέχουν, και η μέθοδος της Κ.Σ.Δ., πέραν από συμβόλαιο για την ομάδα, 
έγιναν και για μένα ως συντονίστρια, ο απαραίτητος «φάρος» στο σχεδιασμό 
της δράσης. 
 
Έτσι, από την πρώτη συνάντηση ακολουθήθηκαν όλα τα βήματα αλλά και 
γενικότερα  το «βλέμμα» της μεθόδου της Καταξιωτικής Διερεύνησης, όπως 
τα είχα κι εγώ γνωρίσει μέσα στην Εκπαιδευτική μου Ομάδα: 
 Η αναγνώριση αυτών που μας «κληροδοτήθηκαν» από τις 

προηγούμενες γενιές αλλά και από την κοινότητα στην οποία μεγαλώσαμε 
και το πώς καλούμαστε κι εμείς με τη σειρά μας αυτά τα «δώρα» να τα 
περάσουμε στις επόμενες γενιές αλλά και «πίσω» στην κοινότητα. 

 Η σύνδεση με τις «πηγές ικανοτήτων» μας, τις αξίες και τ’ αποθέματά 
μας ώστε να πώς μπορούμε όλο αυτό τον «πλούτο» να τον αξιοποιούμε 
ατομικά και συλλογικά. 

 Ο προσανατολισμός προς ωφέλιμες προσωπικές αλλαγές μέσω της 
μεθόδου των 4D (Discovery – dreaming – design – delivery) της Κ.Δ. 

 Ο κοινός οραματισμός δράσεων ανοιχτών προς την κοινότητα, οι 
οποίες θα αντανακλούν τις αξίες της ομάδας όπως αυτές αναδύθηκαν και 
αναγνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια του κύκλου. 

 
Ο κύκλος ολοκληρώθηκε τελικά στα τέλη Μαΐου του 2017, έπειτα από 6 
δίωρες συναντήσεις κι ένα… πανηγυρικό τρίωρο κλείσιμο το οποίο, 
ωστόσο, αντί να «κλείνει» είχε στόχο να «ανοίξει κι άλλα μονοπάτια» για την 
ομάδα, καθώς αυτή κλήθηκε να ονειρευτεί τη συνέχειά της και την εξέλιξή της. 
Β’ Κύκλος (Οκτώβριος 2017 - Ιούνιος 2018) 
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Τον Οκτώβριο του 2017, η ομάδα ξαναβρέθηκε, έχοντας αποχαιρετίσει ήδη 
κάποια μέλη της και συνεχίζοντας την πορεία της με 11 πλέον συμμετέχουσες 
και με ισχυρή την αίσθηση του «ανήκειν» σε μια ξεχωριστή ομάδα με ένα 
κοινό πλούτο ικανοτήτων, αξιών και δυνατοτήτων, τις οποίες μπορούν να 
αξιοποιούν τόσο ατομικά όσο και συλλογικά προκειμένου να παραχθεί κάτι 
«κοινά ωφέλιμο και ουσιώδες», όπως έχει από τις ίδιες διατυπωθεί. 
Κατά τη διάρκεια του β’ κύκλου (Οκτώβριος 2017 - Ιούνιος 2018) η ομάδα 
 συναντήθηκε συνολικά 16 φορές, μέσα στις οποίες: 
 
1. Πραγματοποίησε 9 δίωρες βιωματικές συναντήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια 

του β’ κύκλου, κατά τις οποίες: 
- σχεδίαζε κι επεξεργαζόταν βιωματικά τις επικείμενες δράσεις, 
- επεξεργάστηκε τόσο θέματα προσωπικής ανάπτυξης όσο και διεργασίας 
της συγκεκριμένης ομάδας, 
- ενώ πήρε και… μαθήματα κατασκευής κούκλας από μέλος της ομάδας. 

2. Σχεδίασε και υλοποίησε 2 επισκέψεις στο γηροκομείο Καρλοβάσου, -η 
μια τις ημέρες των Χριστουγέννων-. Η ομάδα, συνοδευόμενη και με κάποια 
από τα παιδιά των μητέρων της ομάδας, πέρασε χρόνο με τους 
φιλοξενούμενους εκεί, άκουσε τις ιστορίες τους, τραγούδησαν μαζί τα 
κάλαντα, μοίρασε δώρα, πήρε κι έδωσε ευχές, αγκαλιές, χαμόγελα… 

3. Σχεδίασε και υλοποίησε 2ωρο εργαστήρι παρουσίασης παραδοσιακών 
ομαδικών παιχνιδιών σε παιδιά της Α και Β τάξης σε Δημοτικό σχολείο 
της πόλης, μοιράστηκε αφηγήσεις από τα δικά της παιδικά παιχνίδια & στο 
τέλος «απένειμε» σε όλα τα παιδιά πρωτότυπα βραβεία (του πιο 
χαμογελαστού, του πιο συνεργάσιμου, του πιο μαχητικού, του πιο 
επίμονου κ.α.). 

4. Προκειμένου να προχωρήσουν σε μια δράση που να αφορά την πόλη τους, 
η ομάδα απευθύνθηκε στον ιστορικό-φιλόλογο κ. Δ. Θρασυβούλου, ο 
οποίος τους παρέδωσε 2 τρίωρα εργαστήρια-μαθήματα τοπικής 
ιστορίας. 

5. Επίσης, με αφορμή το ενδιαφέρον της ομάδας για την υλοποίηση κάποιας 
δράσης που να σχετίζεται με την πόλη του Καρλοβάσου, η επιστημονική 
ομάδα του «Φάρου» εμπνεύστηκε, σχεδίασε και υλοποίησε τον Ιούνιο του 
2018 την ανοιχτή εκδήλωση: «Γνωρίζω τον τόπο μου, δυναμώνω τις 
ρίζες μου», η οποία περιελάμβανε ιστορική ξενάγηση από τον φιλόλογο-
ιστορικό, κ. Θρασυβούλου, στο Μουσείο Βυρσοδεψίας του Καρλοβάσου και 
αμέσως μετά βιωματικό εργαστήρι με τίτλο «Στα χνάρια της συλλογικής μας 
μνήμης» στον αύλειο χώρο της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
από τα στελέχη του Κ.Π. Π.Ε. Σάμου “Φάρος”. Με αφετηρία τη 
συγκεκριμένη εκδήλωση, ξεκίνησε μια ολόκληρη ενότητα δράσεων με 
ιστορικούς περιπάτους στις 2 πόλεις του νησιού μας, η οποία εμπλουτίζεται 
συνεχώς με νέες ιδέες και «εξορμήσεις». 

6. Τέλος, μέλη της ομάδας συμμετείχαν σε βιωματική δράση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε από τον «Φάρο» στα πλαίσια της εκπαιδευτικής 
επίσκεψης μελών του Δ.Σ. του ΣΥΚΑΝΑ Λάρνακας τον Ιούνιο του 2018. 

 
Η βασική πρόκληση αυτής της δράσης ήταν 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 



126 
 

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 για μένα ως συντονίστρια αλλά 
ίσως και τον πιο σημαντικό παράγοντα επιτυχίας της. Ο τρόπος επίτευξης 
ήταν η φροντίδα ώστε να υπάρχει χρόνος και χώρος για τη διερεύνηση και 
αναγνώριση του κλίματος, των διεργασιών και της δυναμικής της ομάδας σε 
κάθε συνάντησή μας. Π.χ. υπήρξαν συναντήσεις, στις οποίες το 
«πρόγραμμα» ανατράπηκε όταν γινόταν αντιληπτό ότι η ομάδα είχε ανάγκη 
να μιλήσει για «τα δικά της» ή να επικεντρωθεί και να φροντίσει περισσότερο 
κάποιο ή κάποια μέλη της. 
 
Χρειάστηκε επίσης να επαναπροσδιορίζουμε τους στόχους και το μέγεθος 
των δράσεων που σχεδιάζονταν όταν αυτοί φαίνονταν στην πορεία και στην 
πράξη να «ξεπερνούν» τη διαθέσιμη ενέργεια που μπορούσε να καταβάλει η 
ομάδα. 
 
Για να υπάρχει αυτός ο «ανοιχτός διάλογος» -τόσο ο δικός μου με την ομάδα  
όσο και εντός των μελών της-  και αντιλαμβανόμενη πως είμαι συντονίστρια 
μιας ομάδας με «ανοιχτά πανιά και άγνωστους προορισμούς», χρειάστηκε να 
αναζητώ τακτικά υποστήριξη και εποπτεία από την επιστημονική μου ομάδα, 
αλλά κι από τον μεγαλύτερο κύκλο της Πρόληψης: το πλαίσιο της 
εκπαίδευσής μου στην Κ.Σ.Δ. και τον Ηλία τον Γκότση, την εκπαιδευτική μου 
ομάδα στην Δυναμική της Ομάδας του ΚΕΕ ΟΚΑΝΑ,  ακόμα και το πλαίσιο 
του συνεδρίου του Πανελληνίου Δικτύου  Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης. 
Η συμβολή όλων αυτών των ανθρώπων και των πλαισίων συν-διαμόρφωσαν 
τη ζωή της ομάδας μ’ έναν διακριτικό αλλά και καθοριστικό τρόπο. 
 
Στην πορεία της, η ομάδα έχασε κάποια μέλη είτε λόγω «δυσμενών» 
συνθηκών (μια μετάθεση, λόγοι υγείας, αλλαγή εργασίας και ωραρίου) είτε 
επειδή η ανάγκη τους ήταν περισσότερο η προσωπική αναζήτηση και 
ανάπτυξη και όχι η σύνδεση με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.  Παρά τις 
απώλειες, ωστόσο, η ομάδα διένυσε μια πορεία ενάμισι σχεδόν χρόνου και 
ολοκλήρωσε τη «ζωή» της, έχοντας πετύχει σε μεγάλο βαθμό, όπως 
εκφράστηκε από τα ίδια τα μέλη κατά το κλείσιμό της, τους ατομικούς και 
ομαδικούς στόχους που έθετε κατά τη διάρκεια αυτού του ιδιαίτερου 
βιωματικού ταξιδιού Συνάντησης, Σύνδεσης και Συνεξέλιξης. 
 
Η εμπειρία της λειτουργίας της συγκεκριμένης ομάδας υποδεικνύει πως, παρά 
τις προκλήσεις κατά την υλοποίησή τους, τα οφέλη από τέτοιες δράσεις 
«διπλής εστίασης» -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- μπορεί να είναι πολλαπλά και πως μπορούν να 
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αποτελέσουν άλλον έναν μοχλό ενεργοποίησης θετικών δυνάμεων στις 
κοινότητες, στις οποίες καλούμαστε να συν-εργαστούμε. 
 
Τα «απόνερα» αυτού του ταξιδιού εξακολουθούν ν’ αγγίζουν, να συγκινούν 
και να κινητοποιούν σε δράση και εξέλιξη τις γυναίκες που συμμετείχαν σε 
αυτό, εμένα ως συντονίστρια της ομάδας αλλά και την επιστημονική ομάδα 
του Κέντρου στο σύνολό της, η οποία στήριξε, πλαισίωσε και φρόντισε αυτή 
τη δράση από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωσή της. 
 

«Μιλώντας με τους γονείς για τη ζωή που αξίζουμε» 
 
Χ. Καραμπέτσος, Κέντρο Πρόληψης Δ. Χολαργού, Παπάγου, Αγίας 
Παρασκευής «ΑΡΓΩ» 
 
Οι συζητήσεις αυτές ξεκίνησαν και εξελίχθηκαν μέσα από μια βιωματική 
ομάδα για γονείς Δημοτικών Σχολείων της Αγίας Παρασκευής, όπου     
χρησιμοποιήθηκαν βιωματικές διεργασίες  της Συστημικής Καταξιωτικής 
Διερεύνησης, ειδικότερα πάνω στην ανάδειξη των αξιών μας και στο τι 
προωθεί ή εμποδίζει το δεσμό,  στις σχέσεις και την οικογένεια. 
 
Τώρα προτείνονται ως Οργανωμένες ανοιχτές συζητήσεις με γονείς, σε ένα 
ευρύτερο περιβάλλον, με στόχο να γίνουν ένας χώρος ελεύθερου διαλόγου 
και προβληματισμού για τις αξίες μας, τις αλήθειες μας και τις δυσκολίες  ή τα 
αδιέξοδά  μας στις σχέσεις μας μέσα στην οικογένεια και ιδίως με τα παιδιά 
μας. Μέσα  σε συνθήκες σεβασμού του άλλου και της άποψης του, αλλά όχι 
υποχρεωτικά οποιασδήποτε πεποίθησης, πλουτίζουμε από την «μετακίνηση»  
που προσφέρει στη ζωή μας η ψυχοθεραπευτική οπτική  και η φιλοσοφία. 
«Δια γαρ το θαυμάζειν  οι άνθρωποι ήρξαντο φιλοσοφείν».  Αριστοτέλης 
 
Θα συζητήσουμε μαζί πάνω σε θέματα που είναι κοινά σε όλες τις σχέσεις, 
αλλά όχι πάντα συνειδητοποιημένα, όπως η αγάπη για τα παιδιά μας σε 
σύγκριση με την αγάπη - συμπόνοια για τους άλλους, το πόσο είναι εφικτή η  
αποδοχή άνευ όρων μεταξύ των ενηλίκων, το πώς και εάν είναι δυνατό να 
βρούμε λύσεις στις αντίθετες απαιτήσεις ευημερίας και αυτονομίας των 
παιδιών μας, το πώς είναι αναγκαίο να επωμισθούμε τις απαραίτητες 
δύσκολες συζητήσεις και την ευθύνη καθοδήγησης των παιδιών μας στη ζωή.                                                                             
 
Το ζην είναι τέχνη, όπως η μουσική. Αν δεν έχεις ακοή, ούτε ρυθμό, ελάχιστα 
χρησιμεύουν οι κανόνες. Οι κανόνες και οι συνταγές επίσης δεν μπορούν να 
αποτελέσουν τη βάση της ηθικής, καθότι πρέπει να είναι κάποιος ήδη ηθικός 
για να τους καταλάβει.  
 
Στο να λειτουργείς ως γονέας με βάση την προσωπική σου ηθική, ως 
«πρακτική  δεξιότητα να λειτουργείς ηθικά» κατά τον Αριστοτέλη, είναι συνετό 
να λαμβάνεις υπ’ όψιν σου  τις συνθήκες και οι συνθήκες απαιτούν κρίση για 
το αν πρέπει πχ να  πεις την αλήθεια σε αυτή την  περίσταση ή όχι. 
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Η κρίση είναι δεξιότητα, την οποία ο φιλόσοφος ονόμασε «φρόνηση», 
δηλαδή πρακτική σοφία. Δεν επιτυγχάνεται με την αφομοίωση κανόνων , αλλά 
βιώνοντας καταστάσεις, κάνοντας λάθη,  αναγνωρίζοντας τα και με τη βοήθεια 
των άλλων, ώστε   να μπορέσεις να σκεφτείς πως θα  μπορούσες να τα 
καταφέρεις καλύτερα την επόμενη φορά.  
 
Όπως λέει ο σπουδαίος  Παιδοψυχίατρος - Ψυχαναλυτής D. Winnicott «αυτό 
που διαφοροποιεί τις καλές μητέρες από τις άλλες, δεν είναι ότι δεν κάνουν 
λάθη, αλλά το τι κάνουν για τα λάθη τους».  
 
Συχνά είναι πολύ δύσκολο να συνειδητοποιήσουμε τι συμβαίνει, γιατί 
συμβαίνει και τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε χρήσιμες αλλαγές. 
 
Ενώ το παρελθόν κυλάει μέσα στο παρόν και διαχέεται το ίδιο στο μέλλον, 
πόσο είμαστε ελεύθεροι να επιθυμούμε ό,τι θέλουμε, πάντα όμως μέσα από 
μια προσωπικότητα που σε ένα μεγάλο βαθμό μας κληροδοτήθηκε και 
γονιδιακά, άρα που δεν την επιλέξαμε εμείς; 
 
Από την άλλη, όπως πρώτος αναφέρει ήδη ο Ηράκλειτος «η ελευθερία του 
ανθρώπου αρχίζει εκεί που ο άνθρωπος μπορεί να απελευθερωθεί από αυτό 
που δεν δύει ποτέ… το ασυνείδητο του»; 
 
Πολύ παραστατικά ο μεγάλος τροβαδούρος μας Διονύσης Σαββόπουλος 
περιγράφει μελωδικά μια συνήθη γονική πορεία της γενιάς μας: «και τους 
ανήλικους παίρνουν στους ώμους ενώ και αυτοί ψάχνουν τους δρόμους. 
Φτωχοί και αστείοι μεσ’ την υπόγεια, πίστη, σε τι δεν βρίσκω λόγια!» 
 
Η άκριτη προσκόλληση σε παραδοσιακές ιδέες και πεποιθήσεις εξυπηρετεί 
συχνά τη συσκότιση ή την άρνηση των πραγματικών γεγονότων της ζωής 
μας. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε πραγματικά αν δεν έχουμε τη δυνατότητα 
να αναστοχαστούμε τη δική μας αλήθεια,   για τη σχέση με τους γονείς μας και 
αυτούς που μας φρόντιζαν.  Αλλιώς μπορούμε μόνο να προσπαθούμε να 
συμπεριφερόμαστε «σαν να αγαπούσαμε», που είναι η πεμπτουσία της 
ηθικής- αλλά και το αντίθετο της αγάπης. Είναι μια διάσταση υποκριτική και 
προκαλεί σύγχυση  και ατέλειωτη οργή στο άτομο που τρέφει αυταπάτες, 
τόσο στην οικογένεια όσο και στην κοινωνία. 
 
Η αγάπη για τα παιδιά μας περιλαμβάνει το στοιχείο της ταύτισης μαζί τους, 
ως κάτι πολύτιμο για αυτό που είναι τα ίδια, ανεξάρτητα από ποια οφέλη 
μπορεί να έχουμε, είτε εμείς είτε η κοινωνία γενικότερα. Τα παιδιά μου είναι 
για μένα πιο σημαντικά από άλλα επειδή τα αγαπώ. Η αγάπη μας 
προηγείται  και δημιουργεί μια αξία την οποία διαφορετικά δεν θα είχαν. Μια 
πιο εύθραυστη εκδοχή της αγάπης, που μπορεί όμως να επεκταθεί προς 
πολλούς άλλους, είναι η συμπόνοια για τον συνάνθρωπο μας. 
  
Θα μπορούσαμε να αναρωτηθούμε πόσο είναι πραγματική η «αγάπη άνευ 
όρων» σε μια ομαδική διεργασία ενηλίκων. Αυτό που είναι απαραίτητο  για 
ένα παιδί από τους γονείς του,  θα ήταν τώρα προσποίηση, άκριτη υποταγή 
σε ομιχλώδη θρησκευτικά τσιτάτα ή πιθανόν αποτέλεσμα της μεγάλης  μας 
ανάγκης συμμόρφωσης σε ένα κανόνα ώστε να ανήκουμε κάπου. Ως 
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ενήλικες, από τους ανθρώπους γύρω μας χρειαζόμαστε σεβασμό, 
εμπιστοσύνη, καλοσύνη, τιμιότητα, υπευθυνότητα, μετριοπάθεια, 
ανεκτικότητα, κατανόηση, δικαιοσύνη και συμπόνοια. Σε μια τέτοια 
συλλογικότητα που προϋποθέτει ώριμες ατομικότητες οι οποίες  
λειτουργούν συμπληρωματικά, μπορούμε να ζήσουμε μια καλή και ειρηνική 
ζωή. Αυτή  μπορεί να παίξει έναν ουσιαστικό, εποικοδομητικό ρόλο για την 
έκφραση των πρώιμων απωθημένων και πολλές φορές από εμάς τους ίδιους 
περιφρονημένων, αναγκών της παιδικής μας ηλικίας και να υποβοηθήσει την 
ανακάλυψη νέων μονοπατιών για την εξέλιξη της εν υπνώσει δυνατότητας μας 
που, όπως μας λέει ο μεγάλος μας Ελύτης: «λάμπει μέσα μου αυτό που δεν 
γνωρίζω, μα ωστόσο λάμπει» 
 
Οφείλουμε να εξακολουθούμε να αναρωτιόμαστε πως μπορούν οι αλήθειες 
και οι αξίες μας  να   μεταδοθούν στα παιδιά μας,  χωρίς καταναγκασμό. Κατ’ 
αρχάς  χρειάζεται να επιβεβαιωθούν ως αντικείμενο στοχασμού σε ατομικό 
αλλά και κοινωνικό επίπεδο, στις σύγχρονες συζητήσεις γύρω από τις σχέσεις 
στην οικογένεια ή ανάμεσα στα φύλα, στις κοινωνικές ομάδες, και ίσως ακόμη 
πιο χαρακτηριστικά,  ανάμεσα στα παιδιά και στους σημαντικούς ενήλικες για  
αυτά. 
 
Όταν μοιραζόμαστε τις αδυναμίες μας και αυτά που μας καθιστούν ευάλωτους 
παίρνουμε ένα ρίσκο, αλλά είναι η μόνη συνθήκη για τη δημιουργία ενός 
αυθεντικού διαλόγου με τον άλλον, που βαθαίνει την εμπιστοσύνη και τον 
δεσμό μαζί του, γενόμενοι εμείς το πρότυπο της αλλαγής που επικαλούμαστε. 
  
Πώς διαχειριζόμαστε ως γονείς τις αντίθετες απαιτήσεις της αυτονομίας και 
της   ευημερίας;      
Η ευημερία, ως συνάρτηση πολλών παραγόντων (δυνατότητες, ευχαρίστηση, 
ικανοποίηση, νόημα ζωής  κα) είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια. Η 
αυτονομία από την άλλη, αφορά στο βαθμό στον οποίο αισθάνεται κάποιος 
ότι η ζωή του του ανήκει. Είναι δηλαδή το πόσο έχουμε την ικανότητα να 
επιλέξουμε ή να πραγματοποιήσουμε αυτό που για μας θα συνιστούσε μια 
καλή ζωή. Η αυτονομία δεν ερμηνεύεται πάντα με όρους ευημερίας και 
μερικές φορές μάλιστα μπορεί να είναι καταστροφική για την ευημερία. 
 
Γίνομαι ενήλικας σημαίνει ικανός να επινοώ κατά κάποιο τρόπο τη ζωή μου 
και όχι απλώς να ζω αυτήν που κάποιοι άλλοι επινόησαν για μένα, ιδίως όταν 
πρόκειται για την καταναγκαστική αναζήτηση της ικανοποίησης μέσα στον 
ψευδαισθησιακό ή εικονικό κόσμο. Το να κάνεις αυτό που θέλεις σημαίνει  ότι 
δεν πρέπει να επιτρέψεις σε τίποτα να σε απομακρύνει από το να αναλάβεις 
τη δημιουργική ευθύνη για το δρόμο που έχεις επιλέξει. Είναι μια πορεία με 
προτεραιότητες, η οποία συγκροτεί την αναγκαία υπευθυνότητα για την 
κατάκτηση δεξιοτήτων και στόχων, που αποτελούν το μόνο σταθερό υλικό για 
το χτίσιμο της αυτοεκτίμησης. Είναι πολύ διαφορετικό από το «κάνω ότι μου 
καπνίσει», γιατί όπως λέει και ο μεγάλος ποιητής μας Νίκος Γκάτσος 
«όποιος χωρίς ανέμους ανεμίζεται, πάει μια ψηλά, μια χαμηλά, ποτέ δεν πάει 
σωστά».   
  
Απολαμβάνω τη ζωή σημαίνει ότι μπορώ να παίρνω χαρά από πολλές μικρές 
ηδονές, αλλά δεν επιτρέπω σε καμία να με εξαντλήσει και να σβήσει την 
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δυνατότητα μου να γεύομαι και να απολαμβάνω όλες τις άλλες διαστάσεις της 
ζωής μου. Είναι σημαντικό να απολαμβάνουμε και να πλουτίζουμε τη ζωή 
μας, με στόχο τη χαρά μιας καλής ζωής, ενώ οι εθισμοί και ο 
καταναγκασμός στην εικονική πραγματικότητα ως μοναδική πηγή 
ευχαρίστησης, υποκαθιστούν το βίωμα μιας πλήρους ζωής, γίνονται ένα 
πονεμένο καταφύγιο απέναντί της. Η τέχνη του «ζην» είναι να μπορούμε να 
χρησιμοποιούμε εκείνα μέσω των οποίων υποφέρουμε.  
 
Όπως λέει ο Ρόλο Μέι (υπαρξιακός θεραπευτής και μέντορας του επιφανούς 
ψυχιάτρου - ψυχοθεραπευτή  και συγγραφέα Ίρβιν Γιάλομ): «Η τεχνολογία 
είναι ένας τρόπος να διευθετείς τον κόσμο, χωρίς να γεύεσαι την εμπειρία 
του».   
 
Ως γονείς, είναι  καθήκον μας (όχι υπόλειμμα αυταρχισμού από την εποχή του 
παππού μας) να επωμισθούμε εμείς, μέσα από το βάρος της συζήτησης με 
τα παιδιά μας, την ευθύνη της καθοδήγησης στη ζωή και στο κόσμο. Ως ένας 
καλός καλλιεργητής, να σπείρουμε αυτό που προσπαθούμε να θερίσουμε, 
γενόμενοι εμείς το πρότυπο αυτού που επαγγελλόμαστε. Να μάθουμε να τα 
ακούμε (κοιτάζοντάς τα με τη ματιά της ευχής-προσευχής), να τα 
υπερασπιζόμαστε και να τα παρηγορούμε. Να τα μάθουμε επίσης να 
αγωνίζονται με αρετή, που (όπως ερμηνεύεται στα λατινικά η λέξη «virtus») 
είναι «η ικανότητα του πολεμιστή να επικρατεί στη μάχη». Να είναι ικανά να 
δέχονται, όσο και να επιφέρουν, την αλλαγή. Να αθλούνται (εκτός από τα 
γυμναστήρια) στην αναγκαία διαπραγμάτευση με τους άλλους, καθημερινά, 
για τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Να μπορούν επίσης να μπαίνουν στη 
θέση τους, δημιουργώντας δεσμούς σεβασμού και φιλίας μαζί τους, 
καλλιεργώντας τη συμπόνια και την αλληλεγγύη, που γίνονται  βάλσαμο για 
τους συνανθρώπους που υποφέρουν και ανδρώνει αυτούς που μπορούν να 
τους στηρίζουν. Σε κάθε περίπτωση, ως ενήλικες πολίτες να είναι από την 
πλευρά των πιο αδυνάμων, βοηθώντας τους να μη συνθλιβούν από το βάρος 
της αδυναμίας τους. 
 
Ο πολιτισμός, μέσα στον οποίο εξανθρωπίζουμε ο ένας τον άλλο, είναι μια 
διαδικασία αμφίδρομης προσφοράς για μια καλύτερη ζωή για όλους μας. 
Στηρίζεται στον ανθρωπισμό, ως μια διαρκή πνευματική παρακαταθήκη της 
μελέτης των ελληνικών φιλοσοφικών και λογοτεχνικών κειμένων - ευρωπαϊκό 
και παγκόσμιο πλέον  κεκτημένο - που τοποθετεί την ψυχοκοινωνική υγεία και 
την ευημερία των ανθρώπων πάνω απ’ όλα τα άλλα. Σ’ αυτή την κατεύθυνση 
η Παιδεία είναι ό,τι  πιο αντιστασιακό στην επιβολή μιας οποιασδήποτε τάξης 
πραγμάτων.    
 
Οφείλουμε να προστατεύουμε την ενότητα μαζί με τη  διαφορετικότητα - 
ποτέ η μία χωρίς την άλλη - με πίστη στη γονιμότητα του κόσμου. Ο κόσμος 
μας μπορεί να βελτιωθεί μόνο  από ανθρώπους με ευέλικτο νου (ίδιον της 
πνευματικής νεότητας), που απολαμβάνουν να κατανοούν τις θέσεις και την 
διαφορετικότητα των άλλων και είναι περήφανοι όταν γίνονται οι ίδιοι 
κατανοητοί. 
 
Η καλύτερη διαπαιδαγώγηση για τα παιδιά μας, είναι να τα απολαμβάνουμε! 
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«Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε γονείς: Συμπεράσματα» 
 
Επιμέλεια: A. Προκοπίου, Κέντρο Πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ», 
Συντονίστρια Θεματικής Ενότητας 
 
Στην ενότητα αυτή οι εισηγήσεις αποτύπωσαν μια «διεύρυνση» ή και 
«εξέλιξη» των ομάδων γονέων όπως τις γνωρίζαμε μέχρι σήμερα στο χώρο 
της Πρόληψης. Ξεκινώντας με το Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Λακωνίας 
«ΔΙΑΥΛΟΣ» και την πρώτη παρέμβαση πρωτογενούς πρόληψης 
αποκλειστικά για θετούς γονείς, μια ομάδα υψηλού κινδύνου, καθώς 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. Με βασικούς στόχους της 
παρέμβασης τη δημιουργία ενός πεδίου ασφάλειας για το μοίρασμα των 
ματαιωμένων ονείρων που προηγούνται της υιοθεσίας, την επεξεργασία 
θεμάτων που συνδέονται με τραυματικά γεγονότα στη ζωή των παιδιών πριν 
την υιοθεσία, την  εστίαση στη σημασία των επανορθωτικών εμπειριών καθώς 
και την επεξεργασία θεμάτων που συνδέονται με τη δημιουργία ταυτότητας 
του παιδιού, οι συμμετέχοντες εκτός των άλλων, δημιούργησαν μια κοινότητα 
ασφάλειας και εμπιστοσύνης, ενώ ζήτησαν να υπάρξουν Follow-ups. Επίσης, 
η συγκεκριμένη παρέμβαση 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.  
 
Προχωρήσαμε με το Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Λάρισας «ΟΡΦΕΑΣ» και με μια 
εμπειρία δικτύωσης στις Σχολές Γονέων του Δήμου Λαρισαίων στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Λάρισα - Πόλη που Μαθαίνει». 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 επετεύχθη μέσα από 
την κοινή εκπαίδευση και εποπτεία πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια 
πραγματοποίησης των Σχολών Γονέων στη βάση ενός κοινού σχεδιασμού. Οι 
Σχολές Γονέων αφορούσαν σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και υπήρχε 
συν συντονισμός από δύο κοινωνικούς επιστήμονες που εκπροσωπούσαν 
διαφορετικούς φορείς ψυχικής υγείας της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων. 
 
Τα οφέλη της συνεργασίας αφορούν την επικοινωνία και δικτύωση μεταξύ των 
διαφορετικών φορέων σε μια μεγάλη πόλη , καθώς και την κάλυψη πολλών 
αιτημάτων γονέων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Από την άλλη πλευρά, 
δυσκολίες που αφορούν τις διαφορετικές προσεγγίσεις των φορέων και των 
κοινωνικών επιστημόνων, τη διαφορετική εμπειρία (συμβουλευτική, 
θεραπευτική, διαγνωστική κ.ά.) και τον κοινό χρόνο αντιμετωπίζονται και η 
δράση συνεχίζεται για Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 
 
Στη συνέχεια το Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Σάμου «ΦΑΡΟΣ» παρουσίασε μια 
ομάδα γυναικών - ως συνέχεια/επόμενη φάση των ομάδων γονέων - με διπλή 
εστίαση, τη σύνδεση της προσωπικής ανάπτυξης, αλλαγής και ενδυνάμωσης 
με την αξιοποίηση τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών ικανοτήτων 
και αποθεμάτων που θα αναδυθούν στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Η 
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βασική πρόκληση στη διαχείριση μιας τέτοιας ομάδας: 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. Μέσα από την φροντίδα ώστε να υπάρχει χρόνος και χώρος για τη 
διερεύνηση και αναγνώριση του κλίματος, των διεργασιών και της δυναμικής 
της ομάδας σε κάθε συνάντησή, αλλά και τον  επαναπροσδιορισμό των 
στόχων και του μεγέθους των δράσεων που σχεδιάζονταν όταν αυτοί 
φαίνονταν στην πορεία και στην πράξη να «ξεπερνούν» τη διαθέσιμη ενέργεια 
που μπορούσε να καταβάλει η ομάδα, η ομάδα ολοκλήρωσε μια σημαντική 
πορεία με πολλά οφέλη σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, αποτελώντας έναν 
ακόμα μοχλό ενεργοποίησης θετικών δυνάμεων στις κοινότητες, στις οποίες 
καλούμαστε να συν-εργαστούμε. 
 
Και τέλος, το Κέντρο Πρόληψης Δ. Χολαργού, Παπάγου, Αγίας Παρασκευής 
«ΑΡΓΩ» διεύρυνε τις οργανωμένες ανοιχτές συζητήσεις με γονείς με στόχο να 
γίνουν ένας χώρος ελεύθερου διαλόγου και προβληματισμού για τις αξίες μας, 
τις αλήθειες μας και τις δυσκολίες  ή τα αδιέξοδά  μας στις σχέσεις μας μέσα 
στην οικογένεια και ιδίως με τα παιδιά μας, αξιοποιώντας την πνευματική 
παρακαταθήκη της Φιλοσοφίας και των ανθρωπιστικών αξιών.  
 

Θεματική Ενότητα: 
«Η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας του ανθρώπινου 
δυναμικού και των συνεργατών της πρόληψης» 
Συντονισμός: Π. Αδάμ, Κέντρο Εκπαίδευσης και Εποπτείας ΟΚΑΝΑ 
 

«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, Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης 
Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ 
 
Πριν ακόμα μιλήσουμε, έχουμε επικοινωνήσει. Το παιδί που γεννιέται έχει ήδη  
ζήσει αλλαγές στο γενετικό του υλικό, είναι γενετικά περισσότερο ή λιγότερο 
ευάλωτο στο στρες, και μετά μαθαίνει από νωρίς  ότι κάποια πράγματα δεν τα 
αγγίζουμε γιατί μπορεί να καούμε, κάποια αντικείμενα δεν τα βάζουμε στο 
στόμα μας - το παιδί μαθαίνει από το παράδειγμα, πριν μιλήσει, επιδεικνύει  
προγλωσσική μάθηση και αυτό είναι γενετικά καθορισμένο και σε παγκόσμια, 
πανανθρώπινη  κλίμακα ( Packman,2019). 
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Πώς συνδέεται αυτή η εισαγωγή με τον τίτλο; Ίσως χρειαστεί να 
ξαναθυμηθούμε «τα βασικά»: Τι είναι η πρόληψη, τι κάνει, ποιος είναι ο 
πυρήνας της; Τι σημαίνει « κάνουμε πρόληψη με την ψυχή μας»; 
 
Η παρουσίαση δεν έχει στόχο να δώσει απαντήσεις- έχει στόχο να θέσει 
πολλά ερωτήματα, να καταπολεμήσει ένα έντονο αίσθημα ματαιότητας, να 
δημιουργήσει συνθήκες ανάπτυξης του «ευρυγώνιου φακού» (Κατάκη, 2015),  
να ορίσει την  πρόληψη  ως διαδικασία με ψυχοθεραπευτικές συνιστώσες, 
αλλά και να τη συνδέσει με την υπαρξιακή διάσταση της ανθρώπινης 
εμπειρίας (Καραγιάννης,2019), να φτιάξει «τόπους αναστοχασμού» (Γκότσης, 
2019) όπου η πρόληψη στον αγώνα κατά της όποιας εξάρτησης να μην είναι 
« πουκάμισο αδειανό». 
 
Και τι είναι εξάρτηση;  Πού αναφέρεται η πείνα «πίσω από την πείνα» της 
εξάρτησης (Bedrick,2019); Ποιες είναι οι συνιστώσες  αυτού του τόσο 
σύνθετου βιοψυχοκοινωνικού φαινομένου που αγγίζει τον καθέναν μας; 
 
Κατ’ αρχάς, για έναν διάλογο πρακτικό, παίρνουμε ως δεδομένο ότι δεν 
μπορούμε να ξεχωρίσουμε το άτομο από τη συλλογική του ανταπόκριση και 
αντίστροφα. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν το κοινωνικό περιβάλλον, ο 
κατακερματισμένος εαυτός, το κενό της σημερινής πραγματικότητας, μιας 
καταναλωτικής μανίας, για όλο και πιο πολύ το « έχειν, παρά το είναι», είναι 
αυτό που χαρακτηρίζει την εμπειρία μας, η έλλειψη σύνδεσης με τους άλλους, 
η γειτονιά που εκλείπει, η διάρρηξη της  κοινωνικής συνοχής, η απουσία 
προτύπων και η μη αντικατάστασή τους, το σχολείο που είναι υποτιμημένο, η 
ανθρώπινη υπόσταση που είναι υποτιμημένη, και που τείνει να αποτελεί έναν 
οργουελικό αριθμό. Η τωρινή ιδεολογία είναι  να μην υπάρχει σύστημα, να μη 
υπάρχει όραμα. Να υπάρχει μία διάχυτη δυσθυμία με πολύ συγκεκριμένο 
στόχο: να καταστήσει το άτομο πειθήνιο, ανελεύθερο και άρα ελεγχόμενο. 
Αυτή η συνθήκη για κάποιους είναι ανυπόφορη.  
 
Από την άλλη η τεχνολογία, και οι εξαιρετικά αυξημένες ψυχικές ανάγκες των 
ανθρώπων δημιουργούν εξαρτητικές σχέσεις, χωρίς όρια και με απύθμενες 
προσδοκίες. Οι δάσκαλοι αντιμετωπίζονται από τα παιδιά ως υπολογιστές. Οι 
γονείς - συγκρουόμενοι - εναποθέτουν τις ελπίδες τους στον δάσκαλο και 
ταυτόχρονα τον καθαιρούν. 
 
Και το παρόν της εφηβείας ποιο είναι;  Τι ζει σήμερα ο έφηβος- τι δυνατότητες 
για ταυτίσεις έχει από την οικογένεια, για να ανακαλύψει την ταυτότητά του; 
Πώς συνδέονται το ευρύτερο κοινωνικό μήνυμα και ο υποκειμενικός 
παράγοντας του εφήβου; Παίρνει απαντήσεις σε επίπεδο ψυχικό, 
διευκολύνεται η ψυχική του λειτουργία, γίνεται διαχείριση των τραυμάτων του; 
Εδώ έρχεται και ριζώνει η εξάρτηση, εδώ είναι η απαρχή της. 
 
Στην οικογένεια τι γίνεται; Πώς κατασκευάζεται ένας χρήστης; Εν αγνοία όλων 
εκπροσωπεί, εκφράζει, εξυπηρετεί αυτό που συμβαίνει στην οικογένεια, το 
συλλογικό της  πρόβλημα. Η οικογένεια δεν τον αφήνει να ξεφύγει, γίνεται 
μεταφορά εξάρτησης από τους άλλους - είναι απαραίτητος ως χρήστης, για να 
διασφαλίσει την  εικόνα και να φέρει κάποια ψυχική ανακούφιση από το άγχος 
διάλυσης. Υπάρχει ένα ασυνείδητο σύμφωνο διάψευσης, μία συμμαχία που τη 
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μοιράζονται όλοι - θα προβάλλεται αενάως και θα ανατίθεται στο μέλος ως 
πρόβλημα συμπεριφοράς οι εξαρτητικές σχέσεις που αφορούν όλη την 
οικογένεια. 
 
Εδώ έρχεται να προστεθεί και η εκκωφαντική παρουσία της ντροπής (Βedrick, 
2019): το άτομο ντρέπεται .Ντρέπεται που δεν μπορεί να διαχειριστεί τον 
εαυτό του, ντρέπεται που νιώθει όλο και πιο «κολλημένο», ντρέπεται που δεν 
τα καταφέρνει, κι έτσι δημιουργεί άμυνες, εκλογικεύει, κάνει χρήση ουσιών, 
συμπεριφορών, ανθρώπων. 
 
Σε αυτό το σημείο αναλαμβάνουν δράση η πρόληψη και οι λειτουργοί της. H 
πρόληψη αποτελεί μια ασυνέχεια, μία αναστροφή. Ακολουθεί αντίστροφη 
πορεία στις προηγούμενες κατασκευές: Αποσκοπεί στη βαθιά σύνδεση με τον 
άλλον, οδηγεί στην ουσιαστική απεξάρτηση, στην  προσωπική ανάπτυξη και 
στην  απομάκρυνση του  κινδύνου υποτροπής σε βάθος χρόνου.  
 
Η πρόληψη είναι μια διαδικασία από άνθρωπο σε άνθρωπο, μεταξύ 
ανθρώπων, μεταξύ νου και ψυχής. Οι άνθρωποι που έρχονται για πρόληψη 
δεν έχουν πρόβλημα - όμως όλοι ζητούν κάτι, ζητούν ασφάλεια, ζητούν 
αλλαγή, ζητούν να αγγίξουμε την ψυχή τους. Η πρόληψη ορίζεται ως μία 
ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, ως διαδικασία επαφής με τα αποθέματα που 
διαθέτουμε, με το βασικό υλικό μας (Γκότσης, 2019). 
 
Οι άνθρωποι, στο όνομα της διαχείρισης, της εκπαίδευσης, της εξεύρεσης 
νέων εργαλείων,  βρίσκουν τόπο και χρόνο να συζητήσουν για την έλλειψη 
χρόνου, εργαλείων, κατανόησης, επικοινωνίας, αναγνώρισης, δυσκολίας 
έκθεσης, δυσκολίας στο σχετίζεσθαι- Θέλουν κάποιος να τους καταλάβει, να 
τους καλύψει συναισθηματικά, να πάρει για λίγο την ευθύνη, την αγωνία και 
την ματαίωση. Κάποιον  που οι δεξιότητές του δεν μένουν μόνο σε διαδικασίες 
διαχείρισης τους κλίματος της ομάδας ή της εκπαίδευσης σε τεχνικές. Το 
περιεχόμενο είναι το όχημα για τη διαδικασία. Θέλουν να ενδυναμωθούν, να 
αφήσουν το προσωπείο, να συνδεθούν. Να δουν με άλλο μάτι τα δικά τους 
τραύματα, τις δικές τους εξαρτήσεις, αλλά μέσα από ένα προφυλαγμένο 
σχήμα, αυτό της πρόληψης. Όχι δεν ήρθαν για θεραπεία- για εκπαίδευση 
ήρθαν. Γι αυτό και βλέπουμε την αντίδρασή τους, το πώς μετουσιώνεται το 
κλίμα της ομάδας, το πώς συνδέονται μεταξύ τους, πώς τολμούν και αγγίζουν 
δύσκολες πλευρές τους, το πώς τολμούν να εκτεθούν. Ούτως η άλλως, ο 
βιωματικός τρόπος εκμάθησης ενέχει αρκετά μεγάλη έκθεση - γι αυτό το θέμα 
του απορρήτου βρίσκεται πάντα στο βασικό συμβόλαιο.  
 
Οι άνθρωποι αποενοχοποιούνται, αποστιγματίζονται, παύουν να ντρέπονται. 
Χτίζεται σταδιακά μία κοινωνία αλληλεγγύης, σύνδεσης πολιτών. Μια 
κοινωνική διαδικασία που εντάσσει. Από την υπερβολική κοινωνική 
ορατότητα- που οδηγεί στην τυφλότητα- και από την άκρατη εξατομίκευση 
στην αναδίπλωση  των προβολών μας, την ανάληψη προσωπικής και 
συλλογικής ευθύνης. Τα δεσμά γίνονται δεσμοί. 
 
Οι έφηβοι πρωτίστως νιώθουν από νωρίς το αδιέξοδο, το μαγγανοπήγαδο. 
Και αρνούνται - η εξάρτηση αποτελεί  ένα «όχι» στα κακώς κείμενα μιας  
κοινωνίας του «έχειν» του «τίποτα δεν είναι αρκετό, όλα είναι αναλώσιμα». 



135 
 

Εάν δεν απαντήσουμε σε αυτό το κενό νωρίς, έγκαιρα και ουσιαστικά, δεν 
κάνουμε ουσιαστική πρόληψη. Πέρα από τις δεξιότητες και πέρα από το 
γέμισμα του κενού, χρειάζεται να δώσουμε  και όραμα. Από πού να το 
αντλήσουμε; Εμείς έχουμε όραμα; Μπορούμε ενίοτε να βγαίνουμε από το 
μαγγανοπήγαδο; Η ψυχή μας πού βρίσκεται; Γι’ αυτό και η υπαρξιακή 
διάσταση της πρόληψης  είναι πιο ισχυρή από  ποτέ. Όταν μιλάμε με την 
ψυχή μας, τότε οι άνθρωποι συνδέονται. Αν έχουμε εμείς πρώτα βρει τον 
αυθεντικό μας εαυτό (Καραγιάννης, 2019), τότε μόνο αποτελούμε ζωντανό 
παράγοντα πρόληψης και μπορούμε να εισάγουμε τα νέα της διαφοράς, 
απαραίτητα σε κάθε αλλαγή. Είμαστε όμως αρκετοί; Με τι έχουμε να 
αναμετρηθούμε; Πάμε πίσω στο βασικό υλικό που διαθέτουμε; Και ποιο είναι 
αυτό; Εμείς αναστοχαζόμαστε; Μιλάμε μεταξύ μας ουσιαστικά; Έχουμε νόημα; 
Πώς το βρίσκουμε;  
 
Η εξάρτηση είναι πιο έντονη, όσο απομακρυνόμαστε από το βασικό υλικό. Γι 
αυτό και οι στείρες γνώσεις δεν βοηθάνε- ειδικά στους νέους, αλλά 
υποψιάζομαι και στους μεγαλύτερους. Πόσες τεχνικές πια, πόσα να μάθεις; 
Αν ο επαγγελματίας δεν αγγίξει την ψυχή σου, τι νόημα έχει να χάνεις τον 
χρόνο σου; Ήδη αναγνωρίζεις ότι ξέρεις πολλά. Ποια είναι τελικά η 
προστιθέμενη αξία που έχει ο επαγγελματίας που συνδέεται αυθεντικά, που 
μαζί με τις γνώσεις εξελίσσεται και προσωπικά, που καταφέρνει κάποιες 
φορές να βρίσκει το περιβόητο νόημα; Και αυτή η προστιθέμενη αξία δεν 
μπαίνει πολλές φορές σε λόγια (θυμηθείτε την έναρξη της ομιλίας). 
Επικοινωνούμε προ-γλωσσικά, όχι μόνο γλωσσικά. Έχουμε επικοινωνήσει 
πριν επικοινωνήσουμε με λόγια και με διαφάνειες. Ρωτάω τους γονείς στις 
παρεμβάσεις πρόληψης: «Πείτε μου κάτι: καλυφθήκατε ψυχικά;» στους 
μαθητές: «Τι έγινε παιδιά; θα μιλήσουμε ουσιαστικά, θα συνδεθούμε με 
αλήθειες, ψυχικά;» Τότε αλλάζει όλο το κλίμα, η ατμόσφαιρα. Δεν συμβαίνει με 
όλους, σε όλες τις ομάδες και τις παρεμβάσεις. Ούτε εμείς μπορούμε πάντα 
να είμαστε τόσο πολύ σε εγρήγορση, τόσο σε σύνδεση με τον εσώτερο εαυτό 
μας. Μπορεί να υποφέρουμε κι εμείς από έλλειψη νοήματος. Μπορεί κι εμείς 
να αναμοχλεύουμε παλιά ή νέα τραύματα. Μπορεί κι εμείς να «είμαστε 
αλλού». Πόσο σε επαφή είμαστε με τον δικό μας πολυφωνικό εαυτό (Γκότσης, 
2019), τις διαφορετικές πλευρές μας; Ο Α. Μindell λέει ότι υπάρχει μία πολύ 
λεπτή γραμμή μεταξύ ειδικού & εξυπηρετούμενου. 
 
Μια βασική παράμετρος της απάντησης στα ερωτήματα βρίσκεται στην 
οποιασδήποτε δυνατότητα αναστοχασμού. Είναι εντυπωσιακή η ανάγκη των 
ανθρώπων να μιλήσουν, να μοιραστούν, να συνεργαστούν. Μπορούμε όλοι 
μαζί- ο καθένας από την σκοπιά του- να αντισταθούμε στην εξάρτηση( 
θυμηθείτε το μόττο της θεραπευτικής κοινότητας: «Μόνο εσύ μπορείς, αλλά 
όχι μόνος»). Εδώ έρχεται να προστεθεί και η έννοια της ενίσχυσης της 
κοινωνικής συνοχής για προσωπική και κοινωνική αλλαγή, για αυτονομία, για 
ενδυνάμωση των δεσμών της κοινότητας. 
 
Μέσω της  τιμιότητας προς τον εαυτό μας και της αυτογνωσίας μας πάλι θα 
συνδεθούμε, όχι αναφερόμενοι φυσικά στα δικά μας, αλλά όντας σε επαφή με 
αυτά. Πάλι θα συνδεθούμε αν είμαστε αυθεντικοί. Αν φροντίσουμε κι εμείς να 
δημιουργήσουμε στιγμές  αναστοχασμού (η συνάντηση αυτή κάθε δύο χρόνια 
δίνει πανελλαδικά αυτή τη δυνατότητα, είναι ένα σημείο «στάσης από το 
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μαγγανοπήγαδο», όπως έλεγε τις προάλλες ένας γονέας σε ομάδα πρόληψης 
γονέων). Αν καταφέρουμε να συνδεθούμε με τους άλλους, και 
αντιμετωπίζοντας με σθένος το αρνητικό (ματαιώσεις, θυμό, απογοητεύσεις, 
παλαιά και νέα τραύματα, την αίσθηση του ότι είμαστε αφελείς), να 
δημιουργήσουμε «κύμα αντίστασης» στην εξάρτηση, που θα αποκτήσει τη 
δική του υπόσταση (Χρηστάκης, 2012). Σύμφωνα με τη θεωρία του χάους 
(Μarion,2014), δημιουργούμε νησίδες, στιγμές σταθερότητας και 
προσήλωσης στον στόχο και τελετουργιών, παρά το γενικότερο χάος γύρω 
μας κι εντός μας (αυτή είναι και μια βασική αρχή της θεραπείας των 
εξαρτήσεων). Επίσης, είναι σημαντικό να δούμε το επάγγελμά μας σαν μια 
ευκαιρία προσωπικής ανέλιξης (τα αθέατα με γυμνό οφθαλμό οφέλη κάθε 
διαδικασίας αλλαγής, Κατάκη, 2015). Κατ’ αυτόν τον τρόπο,  γινόμαστε 
αποτελεσματικοί, ουσιαστικοί και ανθρώπινοι - παρά τη ματαίωση, 
«αντέχουμε ψυχικά» (Moore, 1996; Recalcatti, 2015, Καραγιάννης 2019; 
Χαραλαμπάκη, 2017). Έτσι μπορούμε «να κάνουμε  πρόληψη με την ψυχή 
μας». 
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«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 
 
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 
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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 
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. 
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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 
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, Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης 
Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ 
 
Περίληψη 
 
Όπως αναφέρει ο Γουρνάς

2
: «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 Πρόληψης της Σχολικής Κοινότητας 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 
                                                         
2
 http://www.hestafta.org/index.php?option=com_content&view=article&id=65:h-

a&catid=15:2&Itemid=133 

http://www.hestafta.org/index.php?option=com_content&view=article&id=65:h-a&catid=15:2&Itemid=133
http://www.hestafta.org/index.php?option=com_content&view=article&id=65:h-a&catid=15:2&Itemid=133
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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. 
 
Εισαγωγή 
 
Ό,τι δεν γίνεται λόγος γίνεται πράξη. Την αλήθεια της ρήσης αυτής την 
αντιμετωπίζουν καθημερινά χιλιάδες εκπαιδευτικοί τόσο στην πρωτοβάθμια 
όσο και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι διασπαστικές και προκλητικές 
συμπεριφορές των μαθητών προκαλούν άγχος στους εκπαιδευτικούς οι 
οποίοι συχνά οδηγούνται και εγκλωβίζονται σε τακτικές αποσπασματικές και 
αναποτελεσματικές στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους 
φαινόμενα. Το αποτέλεσμα είναι αισθήματα άγχους, ματαίωσης, αδυναμίας, 
απογοήτευσης, θυμού, ανεκπλήρωτων αναγκών στους εκπαιδευτικούς από τη 
μία, και προβλήματα συμπεριφοράς καθώς και δυσκολίες ψυχοκοινωνικές και 
συναισθηματικές στους μαθητές, από την άλλη. Οι εκπαιδευτικοί έχουν να 
διαχειριστούν περιστατικά κρίσης, προκλήσεις και δυσκολίες σε ολοένα και 
περισσότερους τομείς ενώ παράλληλα δηλώνουν ολοένα και μεγαλύτερη 
αδυναμία και ανεπάρκεια να το κάνουν. Η κοινωνική πραγματικότητα 
επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το ήδη δύσκολο έργο τους καθώς η οικογένεια 
δεν έρχεται να συμπράξει προς μία κοινή κατεύθυνση, αλλά αντίθετα 
περιπλέκει ακόμα περισσότερο τα πράγματα με τους γονείς να κινούνται σε 
ένα φάσμα σχέσης με το σχολείο που κυμαίνεται  από την υπερεμπλοκή έως 
την πλήρη αδιαφορία.  
 
Η ανάγκη για ασφαλή σχολεία, για χώρους που θα λειτουργούν πραγματικά 
ως μονάδες μάθησης για όλους, αναδύεται όλο και πιο επιτακτικά. Το Δίκτυο 
Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης  δημιούργησε τον «Οδηγό 
για ασφαλή σχολεία». Ο «Οδηγός για ασφαλή σχολεία» προσφέρει στους 
εκπαιδευτικούς και στις σχολικές κοινότητες ένα πρακτικό εργαλείο που 
εστιάζει στην πρόληψη, δηλαδή πώς μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία 
ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος. Η βασική αρχή πάνω στην οποία 
κινείται είναι ότι τα φαινόμενα βίας αποτελούν σύμπτωμα δυσλειτουργίας 
ολόκληρης της σχολικής κοινότητας και συνδέονται με τη βία (κυριολεκτική ή 
μη) που υπάρχει στην ευρύτερη κοινωνία. Οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται 
στο χώρο των σχολείων, όπως αναφέρουν οι Φιλιππάτου και Δημητροπούλου 
(2019) αξιοποιούν τις θεωρήσεις από διάφορες κατευθύνσεις όπως: α. τη 
συστημική προσέγγιση, β. τη θετική ψυχολογία, γ. την ψυχική ανθεκτικότητα 
και την προαγωγή της ψυχικής ευεξίας των μαθητών, δ. τα αποτελεσματικά 
σχολεία, ε. τα σχολεία ως κοινότητες που νοιάζονται. Με την έκδοση του α’ 
τεύχους του εγχειριδίου και την επικείμενη έκδοση του β’ τεύχους προτείνουμε 
μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στο επίπεδο των συστημάτων με ένα 
εκλεκτικό μοντέλο παρέμβασης που αξιοποιεί και συνδυάζει διάφορες 
πλευρές και προσεγγίσεις των θεωρήσεων ώστε να ενισχυθούν τα άτομα που 
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απαρτίζουν αυτά τα συστήματα, να διαμορφωθούν λειτουργικές σχέσεις που 
δεν διαβρώνονται από διαλυτικά φαινόμενα είτε ατομικού επιπέδου– όπως 
άγχος, θυμός, έλλειψη γνώσεων, αδιαφορία, είτε κοινωνικού επιπέδου – όπως 
εκφοβισμός, επιθετικές συμπεριφορές, αποκλεισμός.     
 
Το Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ 
εφαρμόζει βραχύχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα διαχείρισης περιστατικών 
κρίσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
από το 2018. Οι παρεμβάσεις έχουν υλοποιηθεί σε διάφορα σχολεία όπως: 
Πειραματικό Γυμνάσιο Αγ. Αναργύρων, 1ο Γυμνάσιο Παπάγου, 7ο Δημοτικό 
Σχολείο Γέρακα κ.α. Στόχος της παρουσίασης είναι να αναδείξει την 
φιλοσοφία που διέπει τα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν ως στόχο την 
ενδυνάμωση των συστημάτων και των ατόμων που τα απαρτίζουν ώστε να 
μπορούν να διαχειριστούν περιστατικά κρίσης μόνοι τους. Θα παρουσιαστεί η 
υλοποίηση βραχύχρονου προγράμματος που απευθυνόταν στους 
εκπαιδευτικούς Δημοτικού Σχολείου.  
 
Βραχύχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Διαχείριση 
περιστατικών βίας  και συναδελφική εποπτεία για ένα ασφαλές 
σχολείο» 
 
Το βραχύχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Διαχείριση περιστατικών 
βίας  και συναδελφική εποπτεία για ένα ασφαλές σχολείο» προτάθηκε να γίνει 
στο συγκεκριμένο σχολείο ύστερα από αίτημα της Διευθύντριας μέσω της 
εκτενούς επικοινωνίας που είχε μαζί μας σχετικά με την αντιμετώπιση 
περιστατικών βίας που είχαν εμφανιστεί στο σχολείο. Η Διευθύντρια είχε 
εκπαιδευτεί από το Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης 
παλαιότερα σε εκπαιδευτικό που αφορούσε Διευθυντές. Το πρόγραμμα είχε 
διάρκεια 6 ωρών και αποτελούνταν από 3 δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις 
μετά το πέρας λειτουργίας του σχολικού ωραρίου. Συμφωνήθηκε να 
συμμετάσχει ολόκληρος ο Σύλλογος Διδασκόντων και πραγματοποιήθηκε σε 
γραφεία του Δικτύου Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης 
ΚΕΘΕΑ.  
 
Επιλέχθηκε το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό γιατί: α) το αίτημα για βοήθεια από 
το σχολείο αφορούσε στην άμεση αντιμετώπιση από την πλευρά μας 
περιστατικών βίας μέσα και έξω από το σχολείο, τα οποία ενέπλεκαν 
ολόκληρη την κοινότητα (εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς), β) η Διευθύντρια 
ήταν εκπαιδευμένη στη φιλοσοφία της Πρόληψης και γ) φάνηκε ο Σύλλογος 
διδασκόντων να είναι αρκετά κινητοποιημένος ώστε να μπορεί να αξιοποιήσει 
και περαιτέρω τα εργαλεία που θα του δίνονταν. 
 
Από όλο το εγχειρίδιο «Οδηγός για ασφαλή σχολεία» επιλέχθηκαν τα τμήματα 
που είχαν να κάνουν με τη διαχείριση των περιστατικών κρίσης στο σχολείο, 
τη συναδελφική εποπτεία και την προώθηση της Πρόληψης στο σχολείο. 
 
Στην ομάδα συμμετείχαν 12 εκπαιδευτικοί. Χαρακτηριστικό της ομάδας ήταν 
ότι είχε μεγάλη ποικιλία καθώς υπήρχαν νέοι και παλαιότεροι συνάδελφοι, 
μόνιμοι και αναπληρωτές, εκπαιδευτικοί ειδικής και γενικής αγωγής, 
εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής και ξένων γλωσσών, εκπαιδευτικοί ειδικής 
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αγωγής ως παράλληλη στήριξη σε μαθητές με προβλήματα. Η ομάδα 
αποτελούνταν από γυναίκες και έναν άντρα. Ως κεντρικό σκοπό είχαμε την 
διαμόρφωση ενός «χώρου» ασφάλειας στον οποίο οι εκπαιδευτικοί θα 
μπορούσαν να προβληματιστούν δημιουργικά μέσα από τον κριτικό 
αναστοχασμό τους, να υποστηριχθούν συναισθηματικά μέσα από το 
μοίρασμα των δυσκολιών τους και να διαχειριστούν δύσκολα συναισθήματα 
όπως άγχος, ματαίωση, θυμό και  εξουθένωση έχοντας πάντα σύνδεση με την 
πραγματικότητα την οποία βιώνουν.   
 
Επιμέρους στόχοι της παρέμβασης ήταν: 
 η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών 
 η σύνδεση μεταξύ τους   
 η αναγνώριση των δυνατών και αδύναμων σημείων τους 
 η διαχείριση περιστατικών βίας και επιθετικότητας στη σχολική κοινότητα   
 η προώθηση της Πρόληψης στη Σχολική Κοινότητα 
 
1η συνάντηση 
 
Στόχος της πρώτης συνάντησης ήταν να διαμορφωθεί ένα ασφαλές πλαίσιο 
μέσα στο οποίο η ομάδα θα συνδεθεί και θα επεξεργαστεί τρόπους ώστε να 
διαχειρίζεται κάθε φορά ό,τι την προβληματίζει, την δυσκολεύει και χρειάζεται 
να αντιμετωπιστεί.   
 
Μετά την γνωριμία και τη διαμόρφωση του συμβολαίου συζητούν και 
καταγράφουν τους επιβαρυντικούς παράγοντες και τους προστατευτικούς/ 
ενισχυτικούς παράγοντες που υπάρχουν στο σύστημα του σχολείου τους.  
 
Οι βασικές προσδοκίες/ανάγκες  της ομάδας αφορούσαν σε: 
 Ιδέες 
 Μεθόδους διαχείρισης τάξης  
 Διόδους επικοινωνίας με γονείς  
 Αποφόρτισης θυμού (μαθητών- εκπαιδευτικών) 
 Ενδυνάμωση επαγγελματική 
 Εργαλεία οριοθέτησης 
 Ενημέρωση γονέων και δουλειά με τους γονείς (π.χ. ασφαλής πλοήγηση 

στο Διαδίκτυο) 
 Τεχνικές επικοινωνίας με γονείς π.χ. να μην χάνουμε τη θέση μας 
 Τρόπους αποφόρτισης 
 Τεχνικές τροποποίησης συμπεριφοράς 
 
Καταγράφουν σε μικρές ομάδες τις Αδυναμίες και τις Δυνάμεις που έχουν 
στο σχολείο τους καθώς και τις Απειλές και τις Ευκαιρίες. Μέσα από την 
επεξεργασία και τη δουλειά σε μικρές ομάδες συνειδητοποιούν τα όρια των 
δυνατοτήτων τους, αντιμετωπίζουν χωρίς διαλυτικά συναισθήματα τις 
αδυναμίες και τις απειλές που βιώνουν στο σχολείο τους και νιώθουν πιο 
ενδυναμωμένοι μέσα από την ανταλλαγή και το μοίρασμα των ιδεών και των 
συναισθημάτων τους καθώς και τη συνειδητοποίηση των δυνατών τους 
σημείων. 
 
2η συνάντηση 
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Στη δεύτερη συνάντηση δίνεται η δυνατότητα στην ομάδα να επεξεργαστεί σε 
μικρές ομάδες, συγκεκριμένα περιστατικά που τη δυσκολεύουν. Εφαρμόζουν 
τα βήματα της συναδελφικής εποπτείας όπως δίνονται στο εγχειρίδιο 
«Οδηγός για ασφαλή σχολεία» τεύχος β’.  
 
Στόχος της επεξεργασίας των περιστατικών με τα συγκεκριμένα βήματα είναι 
η εξάσκηση στην ενεργητική ακρόαση, η διεύρυνση του πεδίου των 
εναλλακτικών επιλογών, η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, η κατανόηση για 
τις βαθύτερες ανάγκες και των παιδιών και για τις δικές τους, η σύνδεση και η 
στήριξη μέσα από την ομότιμη σχέση. 
 
3η συνάντηση      
Στόχος της τρίτης και τελευταίας συνάντησης ήταν να φύγουν οι εκπαιδευτικοί 
ενδυναμωμένοι ώστε να γυρίσουν στο σχολείο έχοντας πάρει τα κατάλληλα 
εφόδια, τόσο σε πρακτικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο ώστε να 
αρχίσουν να αλλάζουν προς την κατεύθυνση του σχολείου που ονειρεύονται/ 
που θα ήθελαν, βάζοντας έναν στόχο που να υπηρετεί το όνειρό τους στο 
σήμερα. 
 
Συμπεράσματα 
 
Η βραχύχρονη αυτή παρέμβαση αποσκοπούσε να δημιουργήσει ένα πλαίσιο 
πρακτικής ολοκλήρωσης της θεωρίας μέσα στο οποίο οι εκπαιδευτικοί θα 
αναγνώριζαν τη σημαντικότητα των λειτουργικών σχέσεων μέσα στο σχολείο, 
τη σπουδαιότητα της αναγνώρισης των συναισθημάτων, την κατανόηση της 
γλώσσας των «συμπτωμάτων» των μαθητών βάσει ενός ολιστικού/ 
συστημικού μοντέλου που εστιάζει στις δυνάμεις και όχι στις αδυναμίες. Αν και 
σύντομη παρέμβαση, οι εκπαιδευτικοί συνδέθηκαν και δημιούργησαν ένα 
πλαίσιο εμπιστοσύνης όπου συνδέθηκαν μέσα από τις δυνατότητες που 
έχουν. Επέκτειναν τις επιλογές και τις λύσεις που είχαν, αναγνωρίζοντας 
διαφορετικές κατευθύνσεις. Αναγνώρισαν και ενίσχυσαν το υποστηρικτικό 
δίκτυο, ανθρώπων και δομών στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν για 
υποστήριξη. Ενισχύθηκε ο ρόλος τους και ενδυναμώθηκαν. Ανέπτυξαν τις 
ψυχοκοινωνικές τους δεξιότητες ώστε να διαχειριστούν συναισθήματα έντονου 
άγχους και διαλυτικού στρες. Δόθηκε χώρος αναστοχασμού και επεξεργασίας 
της εμπειρίας. Κατανόησαν καλύτερα τις ανάγκες τους αλλά και τις ανάγκες 
των μαθητών τους. Μπόρεσαν να δημιουργήσουν την προοπτική εκείνη που 
χρειάζονται οι μαθητές ώστε να δημιουργήσουν έναν ασφαλή χώρο για την 
επεξεργασία της προσωπικής ιστορίας τους. Ευαισθητοποιήθηκαν σε έναν 
τρόπο αντιμετώπισης των δυσκολιών. Πήραν εργαλεία τα οποία αξιοποιώντας 
τα μπόρεσαν να επεξεργαστούν λειτουργικά δυσκολίες και περιστατικά κρίσης 
που αντιμετώπιζαν στη σχολική μονάδα τους 
 
Τέλος, εστίασαν και διαπίστωσαν την ανάγκη για ένα ολιστικό μοντέλο 
παρέμβασης και εντοπισμού των θετικών σημείων του ατόμου και του 
συστήματος. Δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο την προοπτική αλλαγής 
μέσα από το όραμα μιας καλύτερης παιδείας. 
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«Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Μια πρόσκληση γνωριμίας με 
τον εαυτό και τον ″άλλο″» 
 
Ε. Βαβούρη, Ει. Στρατάκη, ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης Ηρακλείου Κρήτης 
 
Φιλοσοφία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 
 
″Βασίζεται στην αντίληψη ότι η ομαλή ένταξη στην κοινωνία ατόμων με 
διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο, καθώς και η απαιτούμενη 
κοινωνική συνοχή θα επέλθουν, μόνο εάν όλα τα μέλη της, ανεξαρτήτως 
καταγωγής, έχουν τη δυνατότητα για αλληλεπίδραση και κοινή συναντίληψη 
σε πανανθρώπινες αξίες″(Πορτελάνος, 2002).  
Ορισμός Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης  
 
″Είναι η εκπαίδευση που σέβεται, επαινεί και αναγνωρίζει την 
ομαλότητα της διαφορετικότητας σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης 
ζωής. Ευαισθητοποιεί τον εκπαιδευόμενο στην ιδέα ότι οι άνθρωποι έχουν 
φυσικά αναπτύξει μια σειρά από διαφορετικούς τρόπους ζωής, έθιμα και 
κοσμοθεωρίες και ότι αυτό το εύρος της ανθρώπινης ζωής μας εμπλουτίζει 
όλους. Πρόκειται για την εκπαίδευση, η οποία προάγει την ισότητα και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, αντιμετωπίζει αθέμιτες διακρίσεις και υπηρετεί 
τις αξίες στις οποίες οικοδομείται η ισότητα″ (NCCA, 2005: 3).  
 
Αποτελεί μέθοδο πρόληψης των συγκρούσεων & χαρακτηρίζεται κεντρικό 
εργαλείο κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας (Leclercq, 2002). 
 
Σκοπός και στόχοι Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 
 
Απώτερος σκοπός Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 
Είναι η συνεργασία, γενικά η συνύπαρξη-συμβίωση σε κλίμα αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης και αποδοχής (Πασχαλιώρη, χ.χ). 
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Στόχοι Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης:  
Είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη διαχείριση 
της πολιτισμικής ταυτότητας και με την ανάπτυξη σχέσεων με άτομα και με 
ομάδες με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο (Μπάρος, 2014). 
 
Επιτυχής Διαπολιτισμική Εκπαίδευση  
 
Προϋποθέσεις Διαπολιτισμικότητας:  
Ανοιχτότητα εαυτού για τη γνωριμία και αποδοχή του άλλου. 
Αντίστοιχη στάση & συμπεριφορά. 
Δεξιότητες επικοινωνίας & αλληλεπίδρασης, χωρίς συγκρούσεις παρά τις 
πολιτισμικές διαφορές (Νικολάου, 2011). 
 
Απαιτεί μεγαλύτερη χρήση διεπιστημονικών μεθόδων και ομαδικής 
διδασκαλίας, όχι για να διδάξει κάτι διαφορετικό, αλλά για να διδάξει 
διαφορετικά (Zilliacus & Holm, 2009).  
 
Ορισμός Ψυχικής Ανθεκτικότητας  
 
″Η ικανότητα του ατόμου να αναγεννιέται, να επανέρχεται, να προσαρμόζεται 
με επιτυχία στο περιβάλλον παρά τις αντιξοότητες και να αναπτύσσει 
κοινωνική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική επάρκεια, παρά την έκθεσή του σε 
έντονο στρες ή απλά στις αγχογόνες καταστάσεις που διέπουν και είναι 
εγγενείς πλέον σήμερα στο σύγχρονο κόσμο″ (Rirkin & Hooperman, 1991 στο 
Henderson & Milstein 2008, σ. 28).  
 Πρόκειται για μία δυναμική διαδικασία η οποία οφείλεται στην 

αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον του (Ματσόπουλος, 2011, 
Σταλίκας, Δημητριάδου, & Κουδιγκέλη, 2011) και πηγάζει από την 
«καθημερινή μαγεία» των πόρων που διαθέτουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, οι 
οικογένειες τους, οι κοινωνίες στις οποίες ζουν (Masten, 2014). 

 Η έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας δεν εστιάζει μόνο στον ανθρώπινο 
πόνο, αλλά περισσότερο στις θετικές ποιότητες, στις δυνατότητες του 
ατόμου και στην προσαρμοστικότητά του παρά τις αντιξοότητες (Bobek, 
2002. Gu & Day, 2007. Johnson, et al., 2014. Wenar & Kerig, 2008). 

 
Παράγοντες προστασίας ψυχικής ανθεκτικότητας εκπαιδευτικών στο 
σχολείο  
 
 Ανάπτυξη θετικών κοινωνικών σχέσεων. 
 Δημιουργία σαφών και ξεκάθαρων ορίων. 
 Εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων χρήσιμων για τη ζωή.  
 Παροχή στήριξης & φροντίδας.  
 Υψηλές προσδοκίες. 
 Παροχή ευκαιριών για ουσιώδη συμμετοχή (Henderson & Milstein, 

1996).  
 
Για να ενισχυθεί η ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητών, χρειάζεται οι 
εκπαιδευτικοί να αποτελέσουν πρότυπα μίμησης (Henderson & Milstein, 
1996).  
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Πριν την εφαρμογή του προγράμματος  
 
Πρώτο βήμα:  
Ένας κοινός παρονομαστής των δύο θεωριών (μεταξύ άλλων) φαίνεται να 
είναι η ανάπτυξη ή/και ενίσχυση σχέσεων και συνεργασίας μέσα σε ένα κλίμα 
εμπιστοσύνης, αποδοχής, ισότητας, ευκαιριών κ.ά.                     
Υγεία  Στη φύση κάθε ανθρώπου 

                                                              
Γνωριμία με το ιστορικό πλαίσιο 
 
1ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης «Ανωγειανό»  
 Ήταν το πρώτο τριτάξιο χριστιανικό σχολείο του Ηρακλείου, που ιδρύθηκε 

από τη Μητρόπολη Κρήτης, το 1811. 
 Τα έτη 1931-1934 χτίζεται το σημερινό σχολείο, που βρίσκεται στη Λ. 

Καλοκαιρινού. 
 Στις 29 Μαΐου 1941 υπέστη σοβαρές ζημιές από τους βομβαρδισμούς των 

Γερμανών. Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν το κτήριο και τα παιδιά πηγαίνουν 
σχολείο το απόγευμα κάποιες μέρες της εβδομάδας. 

 Τον Αύγουστο του 1944 τα Ανώγεια καίγονται ολοσχερώς, πολλοί κάτοικοι 
των Ανωγείων φιλοξενούνται στο κτήριο του σχολείου και δίνουν το 
δεύτερο όνομα του: «Ανωγειανό». 

 Πλέον το σχολείο έγινε ο τόπος συνάντησης των παιδιών με κομμάτια της 
δικής τους ιστορίας (Ρεπόυση Μ.). 

 
Πλαίσιο προγράμματος   
 
Συμμετέχοντες: 7 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Διάρκεια προγράμματος: 7 (3ωρες) συναντήσεις. 
Σκοπός προγράμματος: Η ενίσχυση του εκπαιδευτικού ρόλου σε 
διαπολιτισμικά ζητήματα. 
 
Στόχοι προγράμματος  
1. Γνωριμία & αξιοποίηση ομαδοσυνεργατικών μεθόδων. 
2. Ενίσχυση συνεργασίας με τους συναδέλφους & μαθητές. 
3. Ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών. 
 
Φιλοσοφία προγράμματος  
 
Να υπηρετώ τον καλύτερό μου εαυτό τη Στιγμή…  
 
Αυθορμητισμός: «Ικανότητα να ανταποκρίνομαι σε κάθε νέα κατάσταση με 
επάρκεια και να αναπτύσσω νέες απαντήσεις σε παλιές καταστάσεις» 
(Moreno, 1953:42). 

…Φιλοσοφία Ζωής!  
 
Μέθοδος προγράμματος  
 
 Βιωματική μέθοδος  
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1. Ενθαρρύνει την ενεργητική μάθηση μέσα από την εμπειρία 
(Bartholomew και συν., 2011). 

2. Ενισχύει ατομικές & κοινωνικές δεξιότητες (Τριλίβα και συν., 2008). 
3. Προσφέρει άμεση εμπειρία & επεξεργασία (Τριλίβα και συν., 2008). 
4. Αναπτύσσει πρακτικά & δημιουργικά το άτομο και θέτει «τη βάση για 

τη μελλοντική επιτυχία στο στίβο της ζωής» (Τριλίβα και συν., 
2008:38).  
 

 Ψυχόδραμα  
1. Επικεντρώνεται στο εδώ και τώρα και βλέπει τον άνθρωπο ως όλον 

(Wilson, 2009). 
2. Δίνει έμφαση στην υγεία και στην εξομάλυνση των εμπειριών του 

ατόμου μέσα από τη πράξη (Nicholas, 2017). 
3. Εστιάζει στην ενίσχυση/ανάπτυξη του αυθορμητισμού (Moreno, 1953).  
4. Αναπτύσσει τις υγιείς πλευρές, τους ρόλους που προάγουν και δίνει 

έμφαση στα πράγματα εκείνα που ενθαρρύνουν το άτομο για ζωή 
(Clayton, 2012). 

 
Αποτελέσματα προγράμματος 
 
Δυσκολίες που αντιμετώπισαν 
 Η έκθεση (57%). 
 Η έκφραση (43%). 
 
Από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα έμαθαν 
 Να συνεργάζονται μεταξύ τους.  
 Να επικοινωνούν σκέψεις και συναισθήματα. 
 
 
Τρόποι αξιοποίησης του προγράμματος στην εκπαιδευτική διαδικασία 
 
Το 100% των συμμετεχόντων εστιάζει στη βελτίωση της σχέσης του με τους 
μαθητές & αναφέρει ότι έχει ήδη αξιοποιήσει ή θα αξιοποιήσει τα εργαλεία του 
προγράμματος μέσα από την ενεργητική ακρόαση & δίνοντας ευκαιρίες 
έκφρασης στους μαθητές. 
 
Συμπεράσματα - Προτάσεις 
 
 Έμφαση στην ανάπτυξη υγιών συνεργασιών και σχέσεων μεταξύ των 

εκπαιδευτικών, εστιάζοντας στην ενίσχυση των υγιών πλευρών κάθε 
ατόμου ξεχωριστά και όχι στο πρόβλημα. 

 Πολυεπίπεδες παρεμβάσεις στην εκπαίδευση (εκπαιδευτικοί, γονείς και 
κοινότητα). 

  Μεγαλύτερης διάρκειας προγράμματα στην εκπαίδευση.   
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Θεματική Ενότητα: 
«Παρεμβάσεις πρόληψης στην ευρύτερη κοινότητα» 
Συντονισμός: Γκ. Εσαγιάν, Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Ροδόπης «ΟΡΦΕΑΣ» 
 

«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» 
 
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. 
 

«Δημιουργία εναλλακτικών προγραμμάτων πρόληψης και 
εφαρμογή τους στο χώρο της κατασκήνωσης του Δήμου Νέας 
Ιωνίας στο Αλεποχώρι Μεγάρων» 
 
Α. Βακαλοπούλου, Γ. Παππά, Κέντρο Πρόληψης Δ. Νέας Ιωνίας «ΙΡΙΔΑ» 
 
Το Κ.Π ΙΡΙΔΑ του δήμου Ν. Ιωνίας, από το 2007 πραγματοποιεί παρεμβάσεις 
πρόληψης στη δημοτική κατασκήνωση στο Αλεποχώρι Μεγάρων. Η 
κατασκήνωση είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας, 
συνδέεται με βασικές ομάδες στόχους (παιδιά, έφηβοι, νέοι) και οι 
παρεμβάσεις πρόληψης που υλοποιούνται εκεί αποτελούν, κατά κάποιο 
τρόπο, συνέχεια άλλων παρεμβάσεων που γίνονται μέσα στη χρονιά 
(παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα, ομάδες παιδιών, ομάδες εφήβων).  Η 
πρόταση έγινε στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Τμήμα Κοινωνικής 
Πολιτικής του δήμου Ν. Ιωνίας, το οποίο έχει υπό την ευθύνη του τη 
λειτουργία της κατασκήνωσης.  
 
Η δομή της κατασκήνωσης είναι η εξής: Αρχηγός - υπαρχηγός - παιδαγωγός - 
γυμναστές - γιατρός - νοσηλευτής - γραμματεία - προσωπικό σίτισης, 
καθαριότητας και γενικών καθηκόντων. Έπειτα, είναι οι κοινοτάρχες που 
έχουν υπό την ευθύνη τους τους ομαδάρχες με τα σπιτάκια τους - οι 
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ομαδάρχες που είναι υπεύθυνοι για ένα σπιτάκι 12 παιδιών - οι 
κατασκηνωτές, οι οποίοι είναι περίπου 200 παιδιά ανά περίοδο και είναι 
χωρισμένοι σε δύο κοινότητες βάσει της ηλικίας ( η κοινότητα των Ξωτικών 
που περιλαμβάνει 8 σπιτάκια με παιδιά 7-11 ετών και η κοινότητα των 
Γιγάντων που αποτελείται από άλλα 8 σπιτάκια με παιδιά ηλικίας 11-15 ετών).  
Το ΚΠ Ίριδα ξεκίνησε τη λειτουργία του στα τέλη του 2006 και ήδη από τον 
πρώτο χρόνο (2007) είχαμε έναν υποστηρικτικό ρόλο στις παρεμβάσεις 
πρόληψης που υλοποιούσε τα προηγούμενα χρόνια το Δίκτυο Υπηρεσιών 
Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ στην κατασκήνωση, 
προκειμένου να γίνει η μετάβαση και να αναλάβει το Κ.Π ΙΡΙΔΑ την υλοποίηση 
των προγραμμάτων.  
 
Στόχος των παρεμβάσεων είναι να εισαγάγει τους ομαδάρχες, κοινοτάρχες και 
κατασκηνωτές στις βασικές έννοιες και αρχές της πρόληψης, η 
ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση τους σε δεξιότητες ζωής μέσα από τη 
δημιουργία καινοτόμων προγραμμάτων πρόληψης, η ενίσχυση του κλίματος 
της ομαδικότητας και του ρόλου τους.  
 
Η παρέμβαση ξεκινάει με την εκπαίδευση των ομαδαρχών και κοινοταρχών 
της κατασκήνωσης στο χώρο του Κ.Π Ίριδα, πριν την έναρξη της 
κατασκηνωτικής περιόδου. Οι ομάδες (3 συνολικά) εκπαιδεύονται ανά 
κατασκηνωτική περίοδο και αποτελούνται από 25 ομαδάρχες και 5 
κοινοτάρχες, ηλικίας 16-25 ετών εκάστη. Η εκπαίδευσή τους είναι βιωματική 
σε θέματα ενίσχυσης του ρόλου τους (συνεργασία, επικοινωνία, επίλυση 
προβλημάτων, προσδοκίες). 
 
Στη συνέχεια, πραγματοποιείται η υλοποίηση του προγράμματος στους 
κατασκηνωτές στο χώρο της κατασκήνωσης, το μήνα Ιούλιο, στη β΄ και γ΄ 
κατασκηνωτική περίοδο. Πραγματοποιούνται έξι δίωρες συναντήσεις σε κάθε 
περίοδο και βασίζονται στη βιωματική μάθηση, αξιοποιώντας τη δουλειά σε 
μικρές ομάδες, τις δημιουργικές δραστηριότητες και τα παιχνίδια. 
Ολοκληρώνεται με τη λήξη της γ΄ κατασκηνωτικής περιόδου, όπου 
παρουσιάζεται από τα ίδια τα παιδιά στην τελική γιορτή της κατασκήνωσης. 
Έως το 2012, η συμμετοχή στο πρόγραμμα ήταν εθελοντική. Έτσι, η ομάδα 
αποτελούνταν από 20-25 κατασκηνωτές ηλικίας 7-15 ετών.  
 
Από το 2013 εκφράστηκε η ανάγκη και το αίτημα από τους υπεύθυνους της 
κατασκήνωσης, στα προγράμματα πρόληψης να συμμετέχει το σύνολο των 
κατασκηνωτών, δηλαδή 200 παιδιά ανά κατασκηνωτική περίοδο. Ο 
σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης σε τόσο μεγάλο 
αριθμό συμμετεχόντων ήταν πρόκληση. Ο προβληματισμός που 
δημιουργήθηκε ήταν πώς θα μπορούσε η παρέμβαση σε τόσο μεγάλη ομάδα 
να έχει βιωματικό χαρακτήρα. 
 
Σκεφτήκαμε λοιπόν, να ενισχύσουμε το ρόλο των ομαδαρχών/κοινοταρχών 
της κατασκήνωσης. Έτσι, στην εκπαίδευσή τους, που προηγείται της 
κατασκηνωτικής περιόδου, εκπαιδεύονται μέσα από το ρόλο τους στη 
θεματική της παρέμβασης που θα γίνει και στους κατασκηνωτές.  Στόχος είναι 
να μεταφέρουν την εμπειρία τους αυτή ως υποστηρικτές και βοηθοί μας κατά 
την υλοποίηση της παρέμβασης στα παιδιά.  Με αυτό τον τρόπο 
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δημιουργείται ένα συμβόλαιο συνεργασίας μεταξύ των Στελεχών Πρόληψης 
και των ομαδαρχών/κοινοταρχών, οι οποίοι έχουν ενεργό ρόλο ως προς το 
συντονισμό της παρέμβασης. Γίνονται, έτσι, βοηθοί συντονιστές, αφού αφενός 
οι κοινοτάρχες έχουν υπό την ευθύνη τους των συντονισμό της υπό-ομάδας 
των ομαδαρχών, αφετέρου κάθε ομαδάρχης αναλαμβάνει το συντονισμό των 
παιδιών που έχει στο σπιτάκι του.   
 
Επιπλέον, οι κατασκηνωτές, λόγω του μεγάλου αριθμού, χωρίζονται σε δύο 
υπό- ομάδες βάσει των δυο κοινοτήτων. Έτσι, η πρώτη υπό-ομάδα είναι η 
κοινότητα των Ξωτικών όπου συμμετέχουν παιδιά ηλικίας 7-11 ετών, και η 
δεύτερη είναι η κοινότητα των Γιγάντων με παιδιά 11-15 ετών. Η παρέμβαση 
υλοποιείται εναλλάξ σε κάθε υπό-ομάδα. 
 
Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα δίκτυο, στο οποίο συμμετέχουν ενεργά 
όλες οι υπό-ομάδες της κατασκήνωσης ( κοινοτάρχες, ομαδάρχες, 2 ομάδες 
κατασκηνωτών), οι οποίες συνδέονται μέσα από τις κοινές εμπειρίες και τους 
στόχους, αλληλοεπιδρούν και συνεργάζονται με κοινό προορισμό την 
εκπαίδευση στις αρχές της πρόληψης. 
 
Στα 12 χρόνια παρουσίας μας στην κατασκήνωση υπήρξαν και αρκετές 
δυσκολίες. Δυσκολίες που είχαν να κάνουν με πρακτικά ζητήματα, όπως η 
μετακίνηση, η μεταφορά των υλικών που χρειάζονται, το ημερήσιο 
πρόγραμμα της κατασκήνωσης, ο χώρος που θα υλοποιηθεί η δράση, ακόμα 
και η συνεννόηση με τις συμβαλλόμενες πλευρές που είναι υπεύθυνες για τη 
λειτουργία της. Μετά από τόσα χρόνια όμως έχουμε καταφέρει να χτίσουμε 
ένα πλαίσιο συνεργασίας και εμπιστοσύνης τόσο με τους υπεύθυνους όσο και 
με τους εργαζόμενους της κατασκήνωσης, το οποίο συμβάλλει σημαντικά 
στην αντιμετώπιση των όποιων δυσκολιών. 
 
Ακόμη, ορισμένοι ομαδάρχες/κοινοτάρχες δεν παρευρίσκονται στην 
εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να χρειάζονται περισσότερη ενίσχυση και 
κινητοποίηση κατά την υλοποίηση της παρέμβασης στο χώρο της 
κατασκήνωσης. 
 
Επίσης, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση παρεμβάσεων πρόληψης σε τόσο 
μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων έχει δυσκολίες και μειώνει τη δική μας επαφή 
με μια βασική ομάδα στόχο που είναι τα παιδιά. Η δυσκολία αυτή αποτέλεσε 
πρόκληση και ήταν το έναυσμα για να δώσουμε νέο νόημα στην παρουσία 
μας εκεί, να επαναπροσδιορίσουμε τις παρεμβάσεις μας και να μετατρέψουμε 
τη δυσκολία σε στόχο.  
 
Μετά από τόσα χρόνια συνεχούς παρουσίας, το ΚΠ Ίριδα αν και εξωτερικός 
συνεργάτης, έχει καταφέρει να σχεδιάζει και να υλοποιεί παρεμβάσεις 
πρόληψης που αποτελούν σημαντικό κομμάτι του προγράμματος της 
κατασκήνωσης.       
 
Παρέμβαση στην Κατασκήνωση του Δήμου Νέας Ιωνίας  Αλεποχώρι 
Διεξαγωγή Παρέμβασης: Ιούνιος - Ιούλιος 2019  
 
«Εικονογραφώντας δεξιότητες ζωής … δημιουργούμε Photocomic…» 
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Πριν την έναρξη της Κατασκηνωτικής περιόδου, πραγματοποιήθηκε η 
Εκπαίδευση των Στελεχών της Κατασκήνωσης (Ομαδάρχες – Κοινοτάρχες) 
στον χώρο του Κέντρου Πρόληψης Ίριδα, χρονικής διάρκειας ένα 3ωρο για 
κάθε ομάδα. Οι ομάδες ήταν τρείς συνολικά, χωρισμένες ανά κατασκηνωτική 
περίοδο  (α’- β’ και γ’ περίοδο). 
 
Οι στόχοι της Παρέμβασης ήταν η σύνδεση των Ομαδαρχών & Κοινοταρχών 
μεταξύ τους και η ανάδειξη του προσωπικού νοήματος/ στόχου του καθενός. 
Η ανταλλαγή και το μοίρασμα εμπειριών και η εστίαση σε δεξιότητες ζωής 
που θα τους ενισχύσουν σε σχέση με τον ρόλο τους. Εξοικείωση με τεχνικά 
μέσα φωτογραφία - photocomic,που είναι τα εργαλεία που θα 
χρησιμοποιηθούν στην Εκπαίδευση. Δημιουργία συμβολαίου συνεργασίας, 
ως συν - συντονιστές και υποστηριχτές κατά την υλοποίηση της Παρέμβασης 
στους Κατασκηνωτές.  
 
Η συνάντηση ξεκίνησε με τη γνωριμία και το περιεχόμενο της Εκπαίδευσης. 
Το μέσο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Photocomic, οπότε χρειάστηκε να γίνει 
μια μικρή παρουσίαση, ώστε να κατανοήσουν τον τρόπο αξιοποίησης του σε 
σχέση με τις Δεξιότητες ζωής.  
 
Αρχικά, χωρίστηκαν σε τριάδες γνωρίστηκαν και συνδέθηκαν αξιοποιώντας 
την φωτογραφία, εντοπίζοντας  και φωτογραφίζοντας κάτι που τους κάνει 
νόημα στον άλλον. Μοιραστήκανε κάτι κοινό που αναδείχθηκε από την 
κουβέντα τους στην ολομέλεια. 
 
Στη συνέχεια, σχημάτισαν εξάδα και συζήτησαν για τη σημασία της 
Κατασκήνωσης, τις δυσκολίες και περιστατικά  που τους έχουν αποτυπωθεί 
από την πορεία τους  και  εστίασαν  σε δεξιότητες που ήταν σημαντικές και 
τους βοήθησαν ως θεμέλια στον ρόλο τους. Έπειτα, στην ολομέλεια 
μοιραστήκανε τις δεξιότητες και τις καταγράψαμε. 
 
Έτσι, κάθε μικρή ομάδα αφού επέλεξε την πιο σημαντική για κείνη δεξιότητα  
ανέλαβε να δημιουργήσει  μια ιστορία μέσω του Photocomic,  όπου φαινόταν 
γιατί είναι σημαντική αυτή η δεξιότητα για την ζωή στην Κατασκήνωση και 
πως συμβάλει στην αντιμετώπιση προβλημάτων \δυσκολιών που 
προκύπτουν (δόθηκε σε κάθε ομάδα ένα  tablet με ένα εξειδικευμένο 
πρόγραμμα το comic life, για να δημιουργήσουν την ιστορία). Το 
αναπαραγόμενο υλικό παρουσιάστηκε και συζητήθηκε.  
 
Στο τέλος της εκπαίδευσης, παρουσιάστηκε η Παρέμβαση που θα 
πραγματοποιηθεί στους κατασκηνωτές και έγινε το συμβόλαιο συνεργασίας 
μαζί τους, ώστε να λειτουργήσουν ως υποστηριχτές και  συν- συντονιστές . Οι 
Κοινοτάρχες έχουν υπό την ευθύνη τους των συντονισμό της υπό - ομάδας 
των Ομαδαρχών και ο κάθε ομαδάρχης αναλαμβάνει των συντονισμό των 
παιδιών που έχει στο σπιτάκι του.  
 
Στη συνέχεια, η Εκπαίδευση των Στελεχών μεταφέρθηκε και αποτέλεσε 
Παρέμβαση με την ίδια θεματική στους κατασκηνωτές, προσαρμοσμένη στην 
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ηλικιακή τους φάση (μέσω παιχνιδιού, δραστηριοτήτων, δημιουργία ιστοριών 
κ.ά.). 
  
Οι Δεξιότητες που προήλθαν από τα Στελέχη της Κατασκήνωσης (Ομαδάρχες 
- Κοινοτάρχες), προσαρμόστηκαν στη γλώσσα των παιδιών και έγιναν ένα 
χρήσιμο εργαλείο - παιχνίδι για τους ίδιους τους κατασκηνωτές «Το taboo 
των Δεξιοτήτων». 
 
Πριν την έναρξη της Παρέμβασης πραγματοποιήθηκε συνάντηση των 
Στελεχών Πρόληψης του Κ.Π ΙΡΙΔΑ, με την Αρχηγό και την Παιδαγωγό της 
Κατασκήνωσης, με στόχο την ενημέρωση τους για την φιλοσοφία του 
προγράμματος και την ένταξη του στο πρόγραμμα της Κατασκήνωσης.     
Η διάρκεια της Παρέμβασης ήταν τρείς δίωρες συναντήσεις εναλλάξ με κάθε 
υπό- ομάδα  της Κοινότητα (Γίγαντες: παιδιά  ηλικίας 11 έως 15 ετών  - 
Ξωτικά: παιδιά ηλικίας 7 έως 11 ετών)  στην β’ και γ’ περίοδο. 
 
Η παρέμβαση με τίτλο «Εικονογραφώντας δεξιότητες ζωής… δημιουργούμε 
Photocomic…», είχε ως στόχο:  να εισαγάγει τους κατασκηνωτές στις βασικές 
έννοιες και αρχές της πρόληψης και να εστιάσει στις δεξιότητες ζωής που 
ενισχύουν και βοηθούν το παιδί, αξιοποιώντας ως εργαλείο το Photocomic . 
 
 Η μέθοδος υλοποίησης ήταν βιωματική, μέσα από ομαδo-συνεργατικές 
δραστηριότητες, που προϋπόθετε την προσωπική εμπλοκή των 
κατασκηνωτών.  
 
Στην πρώτη συνάντηση, έγινε η γνωριμία με το Κέντρο Πρόληψης Ίριδα, μια 
σύντομη παρουσίαση του θέματος της παρέμβασης και τον τρόπο λειτουργίας 
των ομάδων. Σε αυτό το σημείο διευκρινίστηκε στους κατασκηνωτές,  ότι οι 
ομαδάρχες θα είναι υποστηρικτικοί και βοηθητικοί κατά την διάρκεια της 
Παρέμβασης, για κάθε σπιτάκι που έχουν αναλάβει. Όπως και οι Κοινοτάρχες 
για όλοι την Κοινότητα.   
 
Αρχικά ξεκινήσαμε με τον τίτλο της Παρέμβασης «Εικονογραφώντας 
δεξιότητες ζωής… δημιουργούμε Photocomic…», δίνοντας έναυσμα στους 
κατασκηνωτές να παίξουν με το τίτλο και να μιλήσουν για τις δεξιότητες ζωής 
και τι βοηθητικό ρόλο έχουν στην ζωή τους.  Στην συνέχεια, παίξαμε  το 
Παιχνίδι «το Taboo των Δεξιοτήτων», που τους έδωσε το κίνητρο να μάθουν 
περισσότερα γι’ αυτές, αλλά και να ανακαλύψουν καινούργιες δεξιότητες.  
 
Κανόνες παιχνιδιού: μοιράζονται τέσσερις δεξιότητες σε κάθε σπιτάκι. Το 
κάθε σπιτάκι βγάζει τρείς εκπροσώπους που θα περιγράψουν την κάθε μια  
δεξιότητα, στόχος είναι να περιγράψει την δεξιότητα χωρίς να αναφέρει τις 
λέξεις που υπάρχουν στην κάρτα. Πόντο παίρνει το σπιτάκι που θα βρει την 
δεξιότητα στο χρόνο που διατίθεται, επίσης πόντο παίρνει και το σπιτάκι που 
θα βοηθήσει με ένα εκπρόσωπο την ομάδα που παίζει εκείνη την ώρα.   
 
Στο τέλος, δόθηκε χρόνος να αποτυπώσουν πως οι δεξιότητες που είχαν ως 
ομάδα λειτουργούν βοηθητικά για την ζωή στο σπιτάκι τους. Αφού έγινε το 
μοίρασμα με την υπόλοιπη Κοινότητα, στο κλείσιμο της συνάντησης δόθηκαν 
βραβεία στα νικητήρια σπιτάκια, σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες.  
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Στην δεύτερη συνάντηση  έγινε μια σύνδεση με την προηγούμενη φορά σε 
σχέση την χρησιμότητα που έχουν οι  δεξιότητες στον χώρο της 
Κατασκήνωσης, αλλά και στην ζωή τους γενικότερα. Στην συνέχεια, κάθε 
σπιτάκι πήρε μια κάρτα με μια δεξιότητα και  αφού συνεργάστηκαν και  
συζήτησαν ως ομάδα για αυτήν, δημιούργησαν ένα τραγούδι σε σχέση με την 
ζωή τους στην κατασκήνωση, συνδέοντας  την σημασία της  δεξιότητας. Στην 
ολοκλήρωση της συνάντησης παρουσιάστηκαν τα τραγούδια στην Κοινότητα 
και δόθηκαν βραβεία στα καλύτερα τραγούδια σε συνεργασία με τους 
Κοινοτάρχες.  
 
Στην τελευταία συνάντηση δημιούργησαν τα Photocomic των δεξιοτήτων: 
Έγινε μια αναφορά στο Photocomic και στον τρόπο αξιοποίηση τους στον 
χώρο της Κατασκήνωσης. Επειδή, δεν υπήρχαν τα κατάλληλα τεχνολογικά 
μέσα, οι κατασκηνωτές με την βοήθεια των Ομαδαρχών τους  
εικονογράφησαν και έφτιαξαν  μια Ιστορία Photocomic, αξιοποιώντας την 
δεξιότητα που είχαν επιλέξει. Στο κλείσιμο την συνάντησης, παρουσιάστηκαν 
όλα τα  Photocomic στην Κοινότητα  και βραβεύτηκαν τα καλύτερα σε 
συνεργασία με τους Κοινοτάρχες.  
 
Μετά την ολοκλήρωση της β’ κατασκηνωτικής περιόδου, συγκεντρώθηκε και 
δόθηκε όλο το υλικό που αναπαράχθηκε από τους ίδιους τους κατασκηνωτές 
σε μορφή Photocomic, με στόχο να αναδειχθεί η χρησιμότητα των Δεξιοτήτων 
στον χώρο της Κατασκήνωσης. Το ίδιο πραγματοποιήθηκε και στην λήξη της  
γ’ κατασκηνωτικής περιόδου με την συμμετοχή και την παρουσίαση όλης της 
Παρέμβασης στην γιορτή της Κατασκήνωσης.      
 
Συμπεράσματα: Η εκπαίδευση των Ομαδαρχών & Κοινοταρχών κινήθηκε σε 
πολύ καλά επίπεδα, οι ομάδες συνεργάστηκαν και εντόπισαν τις δεξιότητες 
που είναι χρήσιμες και βοηθητικές στον ρόλο τους. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι 
το Photocomic ως εναλλακτικό εργαλείο τους κινητοποίησε και  τους βοήθησε 
να εκφραστούν. Η μόνη δυσκολία κατά την διάρκεια της Εκπαίδευσης, ήταν 
ότι χρειάστηκε περισσότερος χρόνος στην επαφή τους με τεχνολογικά μέσα 
για να δημιουργήσουν τις ιστορίες τους. Το συμβόλαιο συνεργασίας που 
δημιουργήθηκε  και η εμπειρία τους μέσα από την εκπαίδευση, τους βοήθησε 
πολύ ως υποστηριχτές της Παρέμβασης μας στην κατασκήνωση.  
 
Η παρέμβαση στην κατασκήνωση ενίσχυσε τους κατασκηνωτές να 
αντιληφθούν και να κατανοήσουν τι είναι η δεξιότητα, να αναγνωρίσουν δικές 
τους δεξιότητες, αλλά και να μάθουν καινούργιες που δεν γνώριζαν.  
 
Το παιχνίδι το  Taboo των Δεξιοτήτων έδωσε κίνητρο στους κατασκηνωτές να 
παίξουν με τις δεξιότητες και να εντοπίσουν την χρησιμότητα τους. Το παιχνίδι 
φάνηκε να δυσκόλεψε κατασκηνωτές μικρότερης ηλικίας, αλλά με την βοήθεια  
των Ομαδαρχών τους ως υποστηριχτές δινόταν περισσότερος χρόνος για να 
κατανοήσουν την δεξιότητα. Επίσης η δημιουργία τραγουδιών και ιστοριών 
Photocomic τους κινητοποίησε να συνεργαστούν δημιουργικά, 
αναδεικνύοντας τις σημαντικές για εκείνους δεξιότητες. Η αξιοποίηση του 
Photocomic στην κατασκήνωση πήρε άλλη μορφή, γιατί δεν υπήρχαν τα 
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κατάλληλα τεχνολογικά μέσα, έτσι οι κατασκηνωτές εμπνευστήκανε και 
χρησιμοποίησαν την φαντασία τους και την δημιουργικά τους.  
 

«MOVERE: Ένα πρόγραμμα για τα συναισθήματα, για μικρούς 
και μεγάλους» 
 
Ε. Δερμάτη, Ει. Στρατάκη, Σ. Περακάκη, Α. Κρουσταλλάκη, Ε. Βαβούρη, Α. 
Χρυσουλάκη, ΚΕΣΑΝ -  Κέντρο Πρόληψης Ηρακλείου Κρήτης 
 
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. 
Ξεκίνησε να λειτουργεί τον Μάιο του 2019.  
 
Η φιλοσοφία του προγράμματος:  
 
Τα συναισθήματα αποτελούν «αναπόσπαστο μέρος της ανθρώπινης φύσης» 
και επηρεάζουν το σώμα, τη σκέψη και τη συμπεριφορά μας (Τριλίβα, 
Αναγνωστοπούλου & Χατζηνικολάου, 2008).  Η ρίζα της λέξης «συναίσθημα» 
(emotion) προέρχεται από τη λατινική λέξη movere (απαρέμφατο ενεστώτα 
του ρήματος moveo = κινώ κάποια διεργασία, εγείρω, εκκινώ, μεταβάλλω) και 
υπονοεί ότι υπάρχει διάθεση για κίνηση, για δράση. Με άλλα λόγια, τα 
συναισθήματα μας ωθούν σε δράση.  
 
Η συναισθηματική επάρκεια (emotional competence) περιλαμβάνει τη 
συναισθηματική γνώση και ρύθμιση (Buckley & Saarni, 2006. Denham, 1998. 
Izard, Trentacosta, King & Mostow, 2004) . Πιο συγκεκριμένα, η γνώση για 
συναισθήματα αφορά στην κατανόηση και αναγνώριση των συναισθηματικών 
εκφράσεων, στην κατανόηση της λειτουργίας του εκάστοτε συναισθήματος και 
της διαχείρισής του (Izard, Trentacosta, King & Mostow, 2004). Υποστηρίζεται 
ότι τα παιδιά που διαθέτουν γνώσεις για τα συναισθήματα είναι σε θέση να 
επεξεργάζονται και να κατανοούν καλύτερα τη σχέση μεταξύ γεγονότος και 
συναισθήματος και κατ’ επέκταση τις  συναισθηματικές αντιδράσεις, τόσο 
στον εαυτό τους, όσο και στους άλλους (Finlon & συν., 2015). Η 
συναισθηματική γνώση συμβάλλει στη διαμόρφωση του τρόπου που τα 
παιδιά αλληλεπιδρούν με τους συνομηλίκους και τους ενήλικες (Finlon & συν., 
2015).  
 
Η επιστημονική κοινότητα (ενδεικτικά Denham, 2006. Denham, 1998. 
Denham, Bassett, & Zinsser, 2012. Finlon & συν., 2015. Izard, Trentacosta, 
King & Mostow, 2004) υπογραμμίζει την αξία της συναισθηματικής ανάπτυξης 
των παιδιών καθώς τούτη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θετική εξέλιξη 
στην πορεία της ζωής τους. Σχετίζεται αρνητικά με την εκδήλωση 
ψυχοπαθολογίας ενώ παρουσιάζει θετική συσχέτιση με τη σωματική και 
ψυχική υγεία, την κοινωνική επάρκεια, την ακαδημαϊκή επιτυχία, την 
διατήρηση των σχέσεων, κ.ά. Προκύπτει, λοιπόν, ότι η ενίσχυση των 
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συναισθηματικών ικανοτήτων των παιδιών αποτελεί ένα από τα πλέον 
χρήσιμα εργαλείο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της 
ψυχοκοινωνικής υγείας.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερθέντα και εστιάζοντας στην αξία της 
συναισθηματικής γνώσης για την ανάπτυξη των συναισθηματικών ικανοτήτων 
των παιδιών, προκύπτει το εξής ερώτημα: «Τελικά γνωρίζουμε τι είναι τα 
συναισθήματα; Γιατί υπάρχουν τα συναισθήματα; Ποια είναι η λειτουργία του 
εκάστοτε συναισθήματος;» 
 
Οι στόχοι του προγράμματος είναι: 
 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 την ανάπτυξη των συναισθηματικών 
ικανοτήτων των μαθητών. 

 Η ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση των συμμετεχόντων, μικρών και 
μεγάλων, ώστε να γνωρίσουν καλύτερα το «αθέατο» σύμπαν των 
συναισθημάτων και κατ' επέκταση τον εαυτό τους. 

 
Με σκοπό την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων, το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει:  
 
 Επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών  
 Βιωματικά εργαστήρια που απευθύνονται στη σχολική κοινότητα 
 Βιωματικά εργαστήρια για παιδιά, εφήβους, γονείς/ φροντιστές, ενήλικες 
 Εκθέσεις  
 Προβολές 
 Παιχνίδια 

 
Πιο αναλυτικά, έως σήμερα στο MOVERE έχουν υλοποιηθεί: 
1.1 Αυτοτελή βιωματικά εργαστήρια (ανακοινώνονται κάθε μήνα), που 

απευθύνονται σε:  
 Γονείς 
 Έφηβους 
 Ενήλικες 
 Μικρούς και μεγάλους μαζί (γονείς/ φροντιστές και παιδιά) 
 
Αυτοτελή βιωματικά εργαστήρια για μαθητές πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (ενδεικτικά): 
 
Α. «Ο κύριος Κενός» 
Απευθύνεται σε μαθητές Α’ και Β’ τάξης δημοτικού 
Στόχοι:  
 Να καταλάβουν τη σημασία που έχουν όλα τα συναισθήματα, ευχάριστα 

και δυσάρεστα, στην καθημερινή ζωή. 
 Να καταλάβουν τη σημασία της αναγνώρισης και λεκτικής έκφρασης των 

συναισθημάτων. 
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Β. «Θυμός… ένα μεγάλο παγόβουνο!» 
Απευθύνεται σε μαθητές Γ’ και Δ’ τάξης δημοτικού 
Στόχοι: 
 Να καταλάβουν το ρόλο και τη λειτουργία του θυμού. 
 Να ασκηθούν ώστε να κατανοούν περίπλοκες συναισθηματικές 

αντιδράσεις. 
 Να συνειδητοποιήσουν ότι οι συμπεριφορές που εκδηλώνουμε το θυμό μας 

δεν είναι όλες σωστή επιλογή και να ενθαρρυνθούν στη αναζήτηση 
καταλληλότερων συμπεριφορών εκτόνωσης του θυμού. 

 
Επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: 
 
Στόχοι: 
 
Σε επίπεδο γνώσεων:  
 
 Να αποκτήσουν έγκυρες και επιστημονικά τεκμηριωμένες γνώσεις για τα 

συναισθήματα, το ρόλο και τη λειτουργία τους. 
 Να κατανοήσουν την έννοια της συναισθηματικής αυτορρύθμισης και να 

αναγνωρίσουν τη σημαντικότητά της. 
 Να γνωρίσουν μεθόδους που προάγουν την ανάπτυξη των 

συναισθηματικών ικανοτήτων των μαθητών.  
 
Σε επίπεδο δεξιοτήτων:  
 
  Να αναπτύξουν δεξιότητες σχετικές με την εύστοχη εφαρμογή των 

μεθόδων.  
 Να αναπτύξουν δεξιότητες ουσιαστικής επικοινωνίας και προώθησης ενός 

θετικού συναισθηματικού κλίματος εντός της τάξης.  
  Να ενισχύσουν την ικανότητα αναστοχασμού πάνω στις προσωπικές τους 

συναισθηματικές αντιδράσεις.  
 Να ενισχύσουν την ικανότητα της συναισθηματικής αυτορρύθμισης. 
 
Πρώτα συμπεράσματα: 
 
Η έως τώρα εμπειρία από το σχεδιασμό και την υλοποίηση του 
προγράμματος φανερώνει πώς πρόκειται για μία δράση που απαντά στις 
ανάγκες της σχολικής και ευρύτερης κοινότητας. Τούτο πηγάζει αφενός από 
την καθοριστική συνεισφορά της Αντιδημαρχίας Παιδείας, η οποία συνέβαλε 
στην εξασφάλιση χώρου φιλοξενίας του προγράμματος -7ο Δημοτικό Σχολείο 
Ηρακλείου- και μέσων για την υλοποίησή του και αφετέρου από την άμεση 
ανταπόκριση του δικτύου συνεργατών του ΚΕΣΑΝ - Κέντρου Πρόληψης, της 
σχολικής κοινότητας και της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας του Ηρακλείου.  
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«Το χαμόγελο των φλεγόμενων φτερών» 
 
Α. Πασσά, Α. Χατζήπαπας (Demian), Γ. Δροσοπούλου, Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» 
για έναν άλλο τρόπο ζωής 
 
Προκειμένου να μιλήσουμε για το σήμερα, είναι αναγκαία μία μικρή ιστορική 
αναφορά στο υπόβαθρο πάνω στο οποίο βασίστηκε η παρέμβαση πρόληψης 
στην οποία αναφερόμαστε σε αυτή την προφορική ανακοίνωση. Στη γενική 
θεώρηση ότι η πρόληψη συντελείται σε μία μακροχρόνια πορεία με σταθερές 
αξίες και στόχους, η αναφορά μας στο παρελθόν αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της  σημερινής παρουσίασης. 
 
Έτσι λοιπόν το 1988… γεννήθηκε μία «ιδέα» που ακριβώς επειδή ήταν μία 
πρόταση προς την μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα αρχικά, για την 
διερεύνηση του προβλήματος της εξάρτησης από ουσίες, την ονομάσαμε 
ΠΡΟΤΑΣΗ - Κίνηση για έναν άλλο τρόπο ζωής.  
 
Το 1993 - δηλ. μερικά χρόνια αργότερα από την έναρξη της αυθόρμητης 
πρωτοβουλίας και αφού είχαν δοκιμαστεί οι δυνάμεις, οι αντοχές, οι αρχές, η 
φιλοσοφία, το έδαφος οικοδόμησης του φορέα εθελοντών, ξεκίνησαν μερικά 
νέα συστήματα να πλαισιώνουν την ΠΡΟΤΑΣΗ, ως αναγκαίες εξελίξεις  της 
αρχικής ιδέας. Το 1993 λοιπόν ήταν μια πολύ καλή χρονιά… 
 
Η ΠΡΟΤΑΣΗ σε συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων διοργανώνει την 1η  
Πανελλαδική Συνάντηση  ΦΟΡΕΩΝ  για την ΠΡΟΛΗΨΗ των εξαρτησιογόνων 
ουσιών  που έμελλε  δύο χρόνια αργότερα, το 1995, πάλι στην Πάτρα, στην 2η 
Συνάντηση, να εξελιχθεί σε αυτό που γνωρίζουμε σήμερα ως Πανελλήνιες 
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Συναντήσεις του ΠΔΦΠ. Επίσης το  1993 εκδίδεται το πρώτο τεύχος του 
περιοδικού ΠΡΟΣΩΠΟ που αποτελεί ένα σημαντικό Πανελλαδικό μέσο 
επικοινωνίας για την πρόληψη και την ποιότητα ζωής, με την σημερινή 
ηλεκτρονική του έκδοση. Ταυτόχρονα η ΠΡΟΤΑΣΗ αποκτά τον δικό της 
διώροφο χώρο των 450 τετραγωνικών μέτρων (με ενοίκιο αρχικά), στον οποίο 
στεγάζει την πρώτη ομάδα νέων που έμελλε να αποτελέσει την βάση για το 
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης -ΚΔΑ- για τους νέους της Πάτρας. Το 
ΚΔΑ αποτελεί ακόμα και σήμερα το μοναδικό Κέντρο Νέων  στην πόλη και την 
ευρύτερη περιοχή που παρέχει δωρεάν  ευκαιρίες και προγράμματα  για την 
δημιουργική απασχόληση  σε ομάδες παιδιών από 4-18 ετών  πάνω σε αρχές 
της πρόληψης. Συχνά, όταν μιλάμε για το πως ξεκίνησε το ΚΔΑ, 
αναφερόμαστε στους στίχους του Βάρναλη από τον «οδηγητή»: «Δεν είμαι 
εγώ σπορά της τύχης ο πλαστουργός της νιας ζωής, Εγώ είμαι τέκνο της 
ανάγκης κι ώριμο τέκνο της οργής» καθώς η πρώτη ομάδα νέων που μας 
πλησίασε μας ρώτησε: «Εσείς λέτε ΟΧΙ στα ναρκωτικά, αλλά σε τι λέτε ΝΑΙ; 
Μπορείτε να μας δώσετε χώρο να παίζουμε μουσική με το συγκρότημά μας και 
να εμφανίζουμε τις φωτογραφίες μας;» Στην 26χρονη αυτή πορεία δεκάδες 
εθελοντές και επαγγελματίες εμψυχωτές έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους  
και εκατοντάδες παιδιά τις έχουν δεχτεί και τις έχουν αξιοποιήσει. Δεκάδες 
από τα παιδιά αυτά, ταξίδεψαν στην Ελλάδα και το εξωτερικό, διευρύνοντας 
τους ορίζοντές τους, γνώρισαν νέους ανθρώπους δοκιμάζοντας την ανοχή και 
την αποδοχή της διαφορετικότητας, έμαθαν τον εαυτό τους, τον σεβασμό, τα 
όρια, την αυτοπροστασία τους, έκαναν πράξη τις ιδέες τους, τα σχέδια τους, 
τα όνειρά τους, μετασχημάτισαν τις στάσεις τους σε συμπεριφορές, 
διεκδίκησαν ποιότητα στη ζωή τους. Με ένα από τα οχήματά τους, την τέχνη, 
την γνωριμία με τον πολιτισμό της χώρας μας αλλά και τους πολιτισμούς 
άλλων χωρών, ξέφυγαν από τον μικρόσκοσμό τους, διανύοντας μία αξιόλογη 
πορεία  στην ανάπτυξη της αισθητικής τους, της δημιουργικότητας τους, της 
σύνθεσης ιδεών, στην δημιουργία της δικής τους ταυτότητας. Το ΚΔΑ 
εξελίχθηκε και συνεχίζει να εξελίσσεται σε ένα παράδειγμα πρόληψης στην 
τοπική κοινότητα μέσω της άτυπης εκπαίδευσης που προσφέρει. Χιλιάδες 
δραστηριότητες έχουν αναπτυχθεί με πρωταγωνιστές τα παιδιά και αφορμές 
το καρναβάλι, τις δραστηριότητες στην φύση, την τέχνη και τον πολιτισμό, την 
δημιουργία αλλά και τις ανταλλαγές και συνεργασίες  με ομάδες νέων της 
Ευρώπης και της Αμερικής. Η θεματολογία είναι ευρεία και σύμφωνη με τις 
ανάγκες των νέων και τις δυνατότητες και ευκαιρίες του φορέα. Σημαντικές και 
διαχρονικές  ωστόσο παραμένουν οι δράσεις που σχετίζονται με την 
δημοκρατία, την ελευθερία, την αναζήτηση της προσωπικής, κοινωνικής και 
εθνικής ταυτότητας, την διαπολιτισμική προσέγγιση, την αποδοχή της 
διαφορετικότητας, την συνύπαρξη και την αλληλεγγύη, την αειφόρο ανάπτυξη 
και την προστασία του περιβάλλοντος, με τα δικαιώματα των νέων και τις 
διεκδικήσεις τους. 
 
Ας έρθουμε όμως στο ΣΗΜΕΡΑ. Επιλέξαμε κάτω από την θεματική της 
Πανελλήνιας Συνάντησης «ΠΡΟΛΗΨΗ: Επιστήμη και Τέχνη της Ζωής» να 
αναφερθούμε σε μία μικρή (συγκριτικά με το συνολικό έργο που επιτελείται 
στην ΠΡΟΤΑΣΗ και το ΚΔΑ ) παρέμβαση πρόληψης στην κοινότητα που 
σχετίζεται με την τέχνη και την αξιοποίησή της  στην Τέχνη της Ζωής. 
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Η τέχνη του graffiti «τρύπωσε» στο ΚΔΑ της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ» από την 
βεράντα... 
 
Η ομάδα εφήβων του προγράμματος ΠΡΟ-ΝΟΙΑ (ΠΡΟτείνω γιατί ΝΟΙΑζομαι) 
«διατύπωσε» την ανάγκη  να δημιουργήσει ένα έργο graffiti σε τοίχο του ΚΔΑ. 
Η πρωτόλεια αυτή ανάγκη κλιμακώθηκε σε διάφορα στάδια για να  ξεκινήσει 
τον Οκτώβρη του 2018  μία πρωτότυπη συνεργασία με τον εικαστικό 
Αριστομένη Χατζήπαππα (Demian) με θέμα το σύγχρονο graffiti. Υπό τη 
μορφή θεωρητικού  και βιωματικού σεμιναρίου, κάτι που συμβαίνει για πρώτη 
φορά στην πόλη μας, αναλύθηκε και παρουσιάστηκε  το hip hop graffiti αλλά 
και η street art. Έγινε αποκωδικοποίηση των διαφορετικών ειδών graffiti μέσα 
από χαρακτηριστικά παραδείγματα και ανοιχτές συζητήσεις με τα παιδιά. 
Μέσα από το σεμινάριο αυτό, η ομάδα προχώρησε στην παραγωγή μίας ιδέας 
για τη διακόσμηση του πίσω μέρους του κτιρίου της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ» 
δηλ. την βεράντα των 60 τετραγωνικών μέτρων, η οποία εξελίχθηκε από τον 
καλλιτέχνη  σε μια πρωτοποριακή εικαστική παρέμβαση στην πόλη μας με ένα 
έργο που  αποτελείται από δύο τμήματα. Το ένα αφορά την πίσω όψη του 
κτιρίου του φορέα, όπου αναπτύχθηκε μια τοιχογραφική παρέμβαση και το 
άλλο επί της οδού Φαβιέρου στο πεζοδρόμιο, αφορά ένα οπτικό σημάδι (land 
mark), με ενσωματωμένο QR code. Σε αυτό το σημείο, θα μπορεί ο κάθε 
περαστικός της πόλης μας να σταματήσει να παρατηρήσει το έργο, και 
παράλληλα με το κινητό του τηλέφωνο να παρακολουθήσει ένα βίντεο σχετικό 
με το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης της «ΠΡΟΤΑΣΗΣ» και του 
προγράμματος ΠΡΟ-ΝΟΙΑ για παιδιά 4-18 ετών που υλοποιεί.  
 
Η εικονογραφία της παρέμβασης αποτελεί διασκευή από το έργο του 
καλλιτέχνη Joan Miro με τίτλο «Το Χαμόγελο των φλεγόμενων φτερών». 
 
Ο συνεργάτης εικαστικός, εξετάζει μια νέα σκοπιά του κινήματος της street art, 
η οποία είναι κάτι περισσότερο από μια συλλογή εντυπωσιακών 
τοιχογραφιών, ζωγραφισμένες -τυχαία ή όχι- σε κάθετες επιφάνειες. Είναι από 
τους λιγοστούς καλλιτέχνες στην χώρα μας που ενσωματώνει και παντρεύει 
στην street art, τα supergraphics και τις σύγχρονες τεχνολογίες ψηφιακές ή μη 
και μεταφέρει τους street artists σε ένα άλλο επίπεδο, όπως χαρακτηριστικά 
λέει ο ίδιος: «Oι street artists μεταβαίνουν σε μια νέα περίοδο, σε αυτή του 
Σχεδιαστή Αστικών Εμπειριών». 
 
Ο Αριστομένης Χατζήπαππας (Demian), με την εθελοντική  προσφορά, που 
προκύπτει από το συναισθηματικό του δέσιμο με την «ΠΡΟΤΑΣΗ», καθώς 
υπήρξε ένα από τα πρώτα μέλη της πρώτης ομάδας εφήβων του φορέα, το 
1993, έδωσε την δυνατότητα στους σημερινούς  εφήβους του ΚΔΑ να έρθουν 
σε επαφή με την ανάγκη τους.  
 
Η σύνδεση της ανάγκης των παιδιών με την πρόληψη (σκοπός) επιδιώχτηκε 
με συνεργασία του εικαστικού και της εμψυχώτριας της ομάδας. Τα παιδιά 
αναγνώρισαν  την αναγκαιότητα να μάθουν πρώτα την ιστορία και το νόημα 
του graffiti και  κλήθηκαν τόσο στο σεμινάριο όσο και στην ομάδα τους   να 
σκεφτούν κριτικά γύρω από το σκοπό της τέχνης και της έκφρασης, να 
μάθουν στοιχεία της ιστορίας της τέχνης,   να έρθουν σε επαφή με την 
παγκόσμια καλλιτεχνική κληρονομιά που είναι σημαντική πηγή ιδεών, να 
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επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους με το αστικό τοπίο, να καλλιεργήσουν τη 
φαντασία τους, να διερευνήσουν τις επιλογές τους για δημιουργία. 
 
Η ιδέα  και η σχέση της με την πρόληψη  ωστόσο προχώρησε στο δια ταύτα, 
δηλ. πέρα από τον σκοπό, στην αναζήτηση των επιμέρους  στόχων οι οποίοι 
ήσαν: 
 Η αναζήτηση ρεαλιστικών εφαρμογών - σχέση δυνάμεων, διαθεσιμότητας, 

πόρων, ρόλων, δυνατοτήτων. 
 Ο σχεδιασμός του προορισμού (σε ποιά μέρη  θα ταξιδέψουν  το 

αεροπλάνο ο πιλότος και το πλήρωμα… και όχι όπου μας πάει το 
αεροπλάνο). 

 Η αναζήτηση ανθρώπινων πόρων και υπηρεσιών και η εμπλοκή τους. 
 Η επαναδιαπραγμάτευση των όρων του συναισθηματικού συμβολαίου  και 

συμβολαίου έργου στην ομάδα εφήβων. 
 Η προσήλωση των συντονιστών της ομάδας στην πραγματοποίηση του 

βασικού στόχου που είναι  η πρόληψη (το έργο λειτουργεί ως όχημα αλλά 
και ως δευτερεύων στόχος). 

 Η ολοκλήρωση και αξιολόγηση του έργου.  
 Η μεγέθυνση της εικόνας στα ίδια τα εμπλεκόμενα  μέλη και στην κοινότητα. 
 
Και κάπως έτσι, αφού η αρχική ιδέα προσγειώθηκε στα μέτρα της ομάδας,   
διαμορφώθηκε το project. Η υλοποίηση του πέρασε αρκετά στάδια. Στη 
διάρκεια αυτών των σταδίων δόθηκε χώρος ώστε τα παιδιά να καταλήξουν 
στη μορφή του graffiti που τελικά υλοποίησε ο εικαστικός, καθώς τα ίδια 
έκριναν σε αυτή τη φάση ότι δεν μπορούσαν λόγω χρόνου και δεξιοτήτων να 
συμμετέχουν ενεργά στην πραγματοποίησή  του. Η σοβαρότητα με την οποία 
προσεγγίστηκε  η  αρχική ανάγκη των παιδιών από την εμψυχώτρια και τον 
εικαστικό, τους έφερε αντιμέτωπους με το graffiti ως μορφή τέχνης και 
αισθητικής παρέμβασης στην κοινότητα έναντι της πρόχειρης αποτύπωσης 
συνθημάτων και  προσωπικής εκτόνωσης που είχαν αρχικά στο μυαλό τους. 
Αυτό ήταν ένα σοβαρό θέμα που αναπτύχθηκε στην ομάδα και διέγειρε 
πολλές αντιπαραθέσεις στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού διαλόγου. Τα παιδιά 
ωστόσο επέλεξαν τελικά να  παρακολουθήσουν  την υλοποίηση της ιδέας τους 
από τον εικαστικό και όχι από τους ίδιους. Αυτή τους η απόφαση πάρθηκε 
από τους ίδιους  όχι ως συμμόρφωση και συμβιβασμός αλλά ως συναίνεση 
και αποδοχή με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην σχετική παιδεία που 
απέκτησαν κατά την εμπλοκή τους, ενώ  επέλεξαν να αποτυπώσουν με βίντεο 
και φωτογραφίες την όλη διαδικασία.  
 
Γιατί το «χαμόγελο των φλεγόμενων φτερών»; 
 
Τα παιδιά επέλεξαν το έργο αυτό γιατί  τα εντυπωσίασαν τα χρώματα και η 
κίνηση των γραμμών. Το επέλεξαν ανάμεσα σε διάφορα έργα του Καντίνσκι, 
του Κλε, του Πικάσο που τους προτάθηκαν από τον καλλιτέχνη και την 
εμψυχώτριά τους η από σχετική έρευνα που έκαναν οι ίδιοι. Τόσο το 
«χαμόγελο» όσο και τα «φλεγόμενα φτερά»,  δεν  τα είδαν στον πίνακα, αλλά 
τους άρεσε ο τίτλος του έργου καθώς «μοιάζει με την εφηβεία μας» όπως 
δήλωσαν. Παραθέτουμε μερικά στοιχεία που ενδεχόμενα αιτιολογούν αυτή την 
επιλογή των παιδιών. 
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«Χρειάστηκε να γεράσω για να μάθω να ζωγραφίζω σαν παιδί.» Αυτό 
είναι το πιο γνωστό ίσως απόφθεγμα του Χουάν Μιρό, ενός από τους 
σημαντικότερους καλλιτέχνες του 20ού αιώνα. Ο Μιρό ανοίγει τις πόρτες του 
δημιουργικού του σύμπαντος και μετασχηματίζει τον κόσμο του με την 
απλότητα των μέσων που χρησιμοποιεί είτε πρόκειται για ένα σημάδι, ένα 
δακτυλικό αποτύπωμα είτε για ένα ασήμαντο αντικείμενο καταφέρνοντας να 
δημιουργήσει μια οπτική γλώσσα με εκπληκτικές συνδέσεις και ασυνήθιστους 
συνδυασμούς. Ο πίνακας του  Μιρό, Το χαμόγελο των φλεγόμενων φτερών,  
θα μπορούσε να  απεικονίζει ένα ανθρωπάκι που δεν έχει πρόσωπο και δεν 
καταλαβαίνουμε τι αισθάνεται. Το Χαμόγελο των φλεγόμενων φτερών, το 
1953 είναι το πρώτο σε μια σειρά παρορμητικών ζωγραφικών έργων 
αντλώντας έμπνευση από προϊστορικά σχέδια σπηλαίων. Δημιουργεί 
συνέχειες σε αυτά με επαναλαμβανόμενα στοιχεία, αναπτύσσοντάς τα σε 
ευμεγέθη έργα, με ποιητική ευαισθησία. Του άρεσε να αισθάνεται ότι ήταν στο 
δρόμο προς μια νέα μορφή εικονογραφικής πραγματικότητας - ο κυβισμός τον 
ενθάρρυνε, αλλά ο πιο βαθύς σκοπός του βρίσκεται  πίσω από τα έργα του, 
δεν είναι εμφανής, καθώς αρέσκονταν περισσότερο στη σύνθεση από την 
«ανάλυση». 
 
Κοιτάζοντας σήμερα το χθες, καταλήξαμε ότι  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. 
 
Από την πρώτη ομάδα παιδιών που μας βρήκαν το 1993 και μας ρώτησαν 
…λέτε ΌΧΙ  στα ναρκωτικά  αλλά σε τι λέτε ΝΑΙ; …μέχρι την καθιέρωση της 
άτυπης εκπαίδευσης στο ΚΔΑ της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ» ως  ένα επιτυχημένο  
παράδειγμα πρόληψης στην τοπική κοινότητα… έχει κυλήσει πολύς δρόμος 
και κόπος για «Nα μπορέσουμε να ανοίξουμε τα μάτια μας να δούμε τον 
ουρανό έτσι μεγάλο και γαλάζιο  όπως είναι». 
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Πρακτικά Ομάδων Εργασίας 
 

1
η
 Ομάδα 

Συντονισμός: Κ. Υφαντή, Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης 
Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ, Α. Αναστασοπούλου Αλεξάκη, Κέντρο Πρόληψης Δ. 
Κηφισιάς «ΠΡΟΝΟΗ»  

 
Την πρώτη ημέρα ζητήθηκε από τα μέλη της ομάδας να μοιραστούν με 
αφορμή τον τίτλο ή ρεφρέν ενός τραγουδιού για το πώς έρχονται στην ομάδα 
συνομιλίας. Παραθέτουμε τους τίτλους που αναφέρθηκαν και πώς με την 
έκφραση μέσα από την τέχνη, διαμορφώθηκε ένα συγκινητικό κλίμα στο 
ξεκίνημα της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας. 
 
«Αυτή είναι η ζωή, όλο τρέχω - τρέχω να προλάβω,  
που να πάω τώρα που βαριέμαι, νιώθω ζαλισμένος. 
Ήτανε μια φορά μάτια μου,  
περνάω γεφύρια και πάω για τα πανηγύρια.  
Χαίρομαι για τη συνεύρεση, όπου υπάρχει ένα φως, που δεν σβήνει ποτέ…   
Όμως τι έγινε το τρένο που έβλεπε τα άλλα τρένα να περνούν;   
Να σέβεσαι τις αλλαγές 
είναι η πόλη το Ηράκλειο, το όμορφο νησί και πώς να μην το αγαπήσω, όπου 
οι μάγισσες, όταν ναυαγείς σε βγάζουν στον αφρό. 
Όσο βαρούν τα σίδερα,  
τα παιδιά κάτω στον κάμπο δεν μιλάν με τον καιρό!   
Φτιάξε λοιπόν καρδιά μου το δικό σου παραμύθι,  
γιατί δεν ζητάω πολλά,  
θα είμαι κοντά σου, όταν με θες, και έτσι  
όλα καλά θα μας πάνε, γιατί ακόμη κι όταν 
είναι άδειο το κεμέρι και μουχλιασμένο το νερό, πάντα ξημερώνει μια νέα μέρα, 
ένας νέος κόσμος και εκεί  
θέλω κοντά σου να μείνω, θέλω σκιά σου να γίνω!»  
  
Στη συνέχεια προσκαλέσαμε τα μέλη να χωριστούν σε τέσσερεις ομάδες να 
συνδεθούν μεταξύ τους και να συζητήσουν ελεύθερα, σα να συνεχίζεται το 
διάλειμμα, για το πώς τους φάνηκε η πρώτη ημέρα της 12ης Πανελλήνιας, 
καθώς και οι εναρκτήριες  ομιλίες και το δρώμενο. Επίσης τους ζητήθηκε να 
αποτυπώσουν αυτήν τη συνομιλία τους με ένα συλλογικό έργο και να δώσουν 
και τίτλο.  
  
1η μικρή ομάδα: «Η ζωή είναι μικρή, οι σχέσεις μας στο δίκτυο 
μακροχρόνιες». Τα  βασικά σημεία που στάθηκαν οι συμμετέχοντες ήταν ότι 
το Δίκτυο είναι μια οικογένεια που είναι εδώ για μας, η πρόληψη ως τέχνη, τι 
είδους είναι ώστε να μην τελματώνει, να μην επαναλαμβάνεται, να μην είναι 
άπιαστη, να μπορεί η πρόληψη να είναι και θεραπεία γιατί εμπεριέχει τη 
διορθωτική εμπειρία. Ανταμώνουμε, όπως οι συγγενείς από όλη την Ελλάδα.  
 
2η μικρή ομάδα: «Μόνος, μαζί, μπες, βγες, ποτάμι που κυλάει η πρόληψη με 
ελευθερία, ισότητα και σύνδεση». Σε αυτήν την ομάδα συζήτησαν για το πώς 
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μπορείς να δώσεις νόημα, δουλεύοντας στο πεδίο μέσα από την εργασία σου 
και το ρόλο σου.   
 
3η μικρή ομάδα: «Όσο έχω φωνή θα σου τραγουδάω». Η υποομάδα  
ζωγράφισε την πρόληψη σαν ένα ασανσέρ, που ανεβαίνει και κατεβαίνει. 
Σήμερα οι εργασίες σήμερα ξεκίνησαν με πλαίσιο σταθερότητα και δομή, οι 
παρουσιάσεις σήμερα, με την τεκμηρίωση τους, μας έκαναν να νιώσουμε 
επιστημονική υπερηφάνεια. Πολύ καλή ιδέα να ξεκινάμε με βιωματικά. 
Διατηρώντας τη δομή μας μέσα στο πλαίσιο ρευστότητας που ζούμε, με το 
μοίρασμα και τη φροντίδα της ομάδας, οδηγούμαστε στην ενδυνάμωση και 
έτσι διαμορφώνουμε το νέο μας όραμα. Στην ομάδα συνομιλίας συνδεθήκαμε 
και μοιραστήκαμε τα οράματά μας. Είμαστε πολύ-εργαλεία, ο εαυτός μας, 
παράγουμε συνεχώς νέα εργαλεία. Μπορούμε σε αυτήν την ομάδα (την 
ομάδα εργασίας) να μιλάμε για τα ανείπωτα, οπότε «όσο έχω φωνή θα στο 
τραγουδάω».   
 
4η μικρή ομάδα: «Γιν - Γιαν». Στις κεντρικές ομιλίες νιώσαμε δύσκολα 
συναισθήματα, ωστόσο αναπλαισιώνουμε τη δυσκολία. Συζητήσαμε ότι 
πρέπει να διευρύνουμε το πλαίσιο της πρόληψης, να αξιοποιήσουμε νέες 
πηγές. Να αφουγκραζόμαστε στο εδώ και τώρα. Να αναθεωρήσουμε τις 
προσδοκίες μας. Όταν δουλεύουμε σαν δίκτυο μειώνεται η εργασιακή μας 
αγωνία και η ματαίωση.  
 
Και στις τέσσερις μικρές ομάδες εκφράστηκαν δύσκολες και αρνητικές φωνές 
σχετικά με τις εναρκτήριες ομιλίες. Συνήθως, στα ανθρώπινα συστήματα μια 
ομάδα εκφράζει τη δυσκολία και αυτό είναι μία πραγματικότητα, την οποία 
χρειάζεται να λαμβάνουμε υπόψη μας.  
 
Διεργασία δεύτερης ημέρας:   
Τη δεύτερη ημέρα σε μικρές open space ομάδες τα μέλη απάντησαν σε τρεις   
βασικούς άξονες που έθεσαν οι συντονιστές:   
 
1. Τι με ενέπνευσε; Τα βιωματικά μέσω διαφορετικών ειδών τεχνών, η 

απλότητα που εισάγουμε την επιστήμη μας, το εργαστήριο με τη κατασκευή 
παιχνιδιού, ο «Λαβύρινθος και ο Μινώταυρος», η σύνδεση με την 
Κοινότητα στο σύνολό της με το «Εργαστήρι της ζωής», Το «Έργο σε 
εξέλιξη», η δημιουργία πλαισίου ασφαλείας, το αντάμωμα με τους 
συναδέλφους, η ομάδα συνομιλίας με ξεκούρασε.   

 
2. Τι κρατάω και μου κάνει νόημα; Οι ζεστές σχέσεις, η συνεύρεση μας 

κάθε δυο χρόνια που είναι αγαπησιάρικη και φροντιστική, κρατώντας τη 
δομή μας ανοίγουμε στην αλλαγή, η επαφή με το παλιό αλλά αλλιώς, το 
παραμύθι ως σύμβολο αξιών. Το ταξίδι για την κατάκτηση της ζωής 
ξεκινάει με ασέβεια, Πρόληψη - Επιστήμη - Τέχνη = Δημιουργία, Η 
ενηλικίωση επιτυγχάνεται μέσα από την απώλεια και τα δάκρυα, Το δίκτυο, 
Το σχετίζεσθαι, η  δομή και η φροντίδα.  

  
3. Τι καινούριο άκουσα; Παγκάκι Φιλίας, Παιχνίδια του Κόσμου, ανοιχτές 

ομάδες, φωτο-κόμικ, δουλειά με νεαρούς ενήλικες, προσέγγιση εφήβων με 
οπτικοακουστικά μέσα, εθνικός συντονιστής, ομάδες περιπάτου πρόληψης, 
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μαθαίνοντας την ιστορία του τόπου μας, ότι το διαφορετικό και το 
εναλλακτικό θέλει χώρο και τρόπο με πολύ προσωπική εργασία και 
πείσμα, Ποτέ δεν βγαίνεις από τον λαβύρινθο ο ίδιος άνθρωπος, taboo 
δεξιοτήτων, η διαπολιτισμική εκπαίδευση σαν παράγοντας πρόληψης. 

 
Συνολική Διεργασία ομάδας και από τις δύο ημέρες εργασίας:  
 
Δόθηκε ο χώρος και διαμορφώθηκε το πλαίσιο ασφάλειας, για την έκφραση 
σκέψεων, συναισθημάτων, τη σύνδεση και την αλληλεπίδραση. Είμαστε όπως 
οι συγγενείς που ανταμώνουν από όλη την Ελλάδα, για να δουλέψουμε πάνω 
στο πώς η πρόληψη να μην τελματώνει, να μην επαναλαμβάνεται και να μην 
είναι όμως και άπιαστη.  Από το πώς θα ενώσουμε τις ατομικές μας συνδέσεις 
θα βγει μία νέα μορφή. Όταν κάποιες στιγμές η πραγματικότητα μας γειώνει, 
μέσα από το προσωπικό νόημα που δίνουμε στην εργασία μας, ανεβαίνουμε. 
Το πλαίσιο και η δομή που μας δίνει το Δίκτυο μας βοηθά να διατηρήσουμε 
και τη δική μας δομή, στη ρευστότητα των καιρών. Μέσα από το μοίρασμα 
στην ομάδα ενδυναμωνόμαστε και έτσι διαμορφώνουμε το νέο μας όραμα. 
Αξιοποιώντας τον εαυτό μας ως πολύ-εργαλείο. Συνδεόμαστε και λέγοντας τα 
ανείπωτα βγαίνει πιο δυνατή η φωνή και έτσι διευρύνουμε εμάς και τα δίκτυά 
μας. Σήμερα, τα θέματα είναι πολύ πιο δύσκολα για τις νέες εξαρτήσεις, γι’ 
αυτό μας πέφτει μεγαλύτερο βάρος (πιο αποδεχτές οι εξαρτήσεις, διαδίκτυο).  
 
Ό,τι έχουμε πάρει από το παρελθόν χρειάζεται να ενδυναμώσει στο εδώ και 
τώρα τη δουλειά μας (κάτι καλό από το πριν, κάτι καλό για το μετά). Είμαι και 
εγώ το πεδίο, χρειάζεται να ακούω την κοινωνία με την ψυχή μου. Χρειάζεται 
ευελιξία κρατώντας την αυθεντικότητά μου. Είμαστε ως τράπεζες φύλαξης 
αυθεντικών σπόρων. Το Δίκτυο μας καθορίζει είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. 
Σημαντικό το αποτύπωμα να το μεταδώσουμε σε άλλα πλαίσια, η διαδρομή 
είναι σπειροειδής.  
 
Ο σπόρος θέλει πάθος και προστασία για να ανθίσει!!!   

2
η
 Ομάδα 

Συντονισμός: Ν. Γεωργαλά, Τμήμα Εφαρμογών Πρόληψης ΟΚΑΝΑ, Α. 
Μπεντεβή, Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Αρκαδίας «ΑΝΕΛΙΞΗ»  
 
Η Ομάδα συνδέθηκε με σημαντικές στιγμές που βίωσε κατά τη διάρκεια της 
12ης Πανελλήνιας Συνάντησης. Κεντρική έννοια είναι η έμπνευση στη δουλειά 
μας μέσα στο χρόνο και πως αυτή εξελίσσεται. Η Ομάδα επισημαίνει την 
ύπαρξη παλαιών και νέων μελών στον χώρο της πρόληψης. Η φρεσκάδα των 
νέων μελών εμπνέει τους παλαιότερους και οι νεότεροι εμπνέονται από την 
υποδοχή των παλαιοτέρων.  

Το βίωμα των Πανελληνίων είναι για τα στελέχη της Πρόληψης το ΠΑΓΚΑΚΙ 
της συνάντησης, της αλληλεπίδρασης, του μοιράσματος, της συνομιλίας. 
Κεντρική έννοια αναδείχθηκε η φροντίδα του επαγγελματία της πρόληψης. Η 
φροντίδα που έχει να κάνει με το σχετίζεσθαι, την εξέλιξη, τα όρια, την 
ανατροφοδότηση, την ισορροπία, την ασφάλεια, την ενθάρρυνση, την 
απενεχοποίηση. Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα στην πορεία 
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μας που μετασχηματίζεται και εξελίσσεται. Στην πορεία αυτή η επαφή με τις 
ανάγκες μας, μας βοηθά να συνδημιουργούμε απαντήσεις σχετικά με το τι 
κρατάμε και τι μετασχηματίζουμε.  

 

Η διαδρομή αυτή ωστόσο δεν έχει μόνο πλούτο. Κουβαλάει στις αποσκευές 
της προβληματισμό, κούραση, αγωνία, ανασφάλεια καθώς τίποτα δεν είναι 
δεδομένο και κάθε τόσο χρειάζεται να αναρωτιόμαστε από κοινού ποιο θα 
είναι το επόμενο βήμα, με ποιον τρόπο προχωράμε, ποιο είναι το όριο 
ανάμεσα στην αυτονομία και στην συνεργατικότητα.  

Η ύπαρξη κοινού συστήματος αξιών και καθαρής φιλοσοφίας είναι μια 
ασφαλής βάση για να συζητήσουμε τις ανησυχίες μας και να μοιραστούμε 
τους προβληματισμούς μας και τις αγωνίες μας χωρίς να τις υποτιμάμε αλλά 
με σεβασμό τους αφήνουμε τον χώρο που τους αναλογεί. 

Δύσκολη πορεία, ωστόσο είναι μία πορεία εξέλιξης, δημιουργικότητας, 
έμπνευσης και ενθουσιασμού που μας κρατάει ζωντανούς. Μας συνδέει και 
ταυτόχρονα μας δίνει απόλαυση και ενέργεια ως επαγγελματίες, ως μέλη της 
ομάδας μας, ως μέρος της κοινότητας.  

Τα αποτυπώματά μας στην κοινότητα, τα «χνάρια» ανέφερε η ομάδα, 
τροφοδοτούν και την κοινότητα και εμάς τους ίδιους. Όπως είπε και ένα μέλος: 
«Δρω και χαίρομαι». 

3
η
 Ομάδα 

Συντονισμός: Γ. Νέζης, Κέντρο Πρόληψης Δ. Αθηναίων «ΠΑΛΛΑΣ ΑΘΗΝΑ» 
και «ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΥΒΟΥΛΟΣ» του «ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ», Β. Πασσάς, Κίνηση 
«ΠΡΟΤΑΣΗ», Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Αχαΐας «ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ» 
 

Αρχικά αφιερώθηκε  λίγος χρόνος για να διαμορφωθεί ένα λειτουργικό κλίμα 
συνομιλίας (γνωριμία και ζωγραφική με  θέμα την εξέλιξη, την διαχρονικότητα 
της πρόληψης και το αποτύπωμα της πρόληψης  στην τοπική κοινότητα). 
 
Στη συνέχεια ξεκίνησε μία γόνιμη διαδικασία κατάθεσης σκέψεων, 
προβληματισμών, προτάσεων, συναισθημάτων που είχαν ως ερεθίσματα 
αυτά που  διαδραματίσθηκαν στην διαδικασία των  εργασιών της Πανελλήνιας 
Συνάντησης. 
 
Συνοπτικά κατατίθενται οι περισσότερες σημαντικές διαπιστώσεις και 
προτάσεις. 
 
1)   Είναι εντυπωσιακή η σιγουριά που τα στελέχη πρόληψης υλοποιούν τα 
προγράμματα, τα οποία είναι πολλά και διαφορετικά. Δεν  υπάρχει μία  
αλήθεια, δεν υπάρχει μία πρόληψη.  Η πρόληψη πρέπει να είναι φρέσκια, να 
φωτίζει και  να δίνει χαρά. Αυτό που χαρακτηρίζει τα στελέχη είναι η επιμονή, 
η συνέχεια, η εξέλιξη, η συνέπεια και η υπομονή. Με  αυτές τις προϋποθέσεις  
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πραγματοποιούνται και οι πιο δύσκολες επιλογές. Τελικά η πρόληψη είναι μία  
δεξιότητα, γίνεται ιστορία και αυτό είναι ένα  σημαντικό αποτύπωμα. 
 
2)  Εκτιμήθηκε ως θετικό γεγονός η ένταξη των ανθρώπων της τέχνης  στην 
πρόληψη. Όταν αυξάνονται οι προκλήσεις και οι απαιτήσεις πρέπει να  
αναζητάμε βοήθεια σε παραπλήσιους χώρους και φορείς. Μπορούν να μας  
στηρίξουν τόσο πρακτικά αλλά και οικονομικά. Πρέπει να επιζητούμε το 
άνοιγμα στην τοπική κοινότητα αρκεί να το αντέχουμε. Κάθε σύστημα όταν 
δεν είναι σε κρίση είναι καλό να ανοίγει και να φρεσκάρεται από την αύρα της 
κοινότητας. 
 
Προτάθηκε οι επιστήμονες που καλύπτουν τις κεντρικές ομιλίες να μην 
αυτοπεριορίζονται μόνο στο πεδίο της πρόληψης αλλά να  κινούνται ελεύθερα 
στον  χώρο της επιστήμης και της εξειδίκευσής  τους, καθώς αυτό θα αυξάνει 
την είσοδο στο Πανελλήνιο  Δίκτυο της αύρας  της επιστημονικής κοινότητας.  
 
3)  Το ίδιο το Πανελλήνιο Δίκτυο αποτελεί ένα βαθύ αποτύπωμα πρόληψης 
στην κοινωνία. Ο τρόπος που λειτουργεί το Δίκτυο παράγει πολιτική.  Είναι 
ένας καθαρός χώρος ο οποίος έχει αλλά ταυτόχρονα παράγει μεθοδολογία 
πρόληψης. Τα 2 τελευταία χρόνια, από την προηγούμενη Συνάντηση 
ωρίμασαν πολύ  τα πράγματα.  
 
Το  Δίκτυο είναι το δυνατό μας σημείο  αναφοράς. Παίρνουμε από  αυτό 
δύναμη και αισιοδοξία. Υπάρχει εξέλιξη και την βλέπουμε, την ζούμε.  Έχουμε 
όμως την ευθύνη να προβάλλουμε το έργο μας προς κάθε κατεύθυνση, η 
οποία να συνοδεύεται από επιστημονικά τεκμηρίωση. Υπάρχει μεγάλη ιστορία 
στην πρόληψη και δεν πρέπει να επιτρέπουμε σε κάποιους (όπως πολιτικούς  
αλλά και άλλους)  να νομίζουν  ότι ανακάλυψαν τον τροχό. 
 
4) Η πρόληψη έχει ανάγκη θεσμικής  στήριξης και πρέπει πλέον να 
αποτελέσει θεσμικό μέρος του σχολικού προγράμματος.   
 
Ο ίδιος βέβαια ο θεσμός την πρόληψης εξελίσσεται μέσα από την 
επιστημονική  δουλειά και την  συνεχώς  αυξανόμενη εμπειρία των στελεχών. 
Η  αυτοεξέλιξη όμως είναι η μία πλευρά της εξέλιξης. Παράλληλα  η εξέλιξη 
καθορίζεται από τις εκάστοτε πολιτικές στον χώρο  της πρόληψης. Πρέπει  
στον βαθμό που μπορούμε να φροντίζουμε και να  ενθαρρύνουμε πολιτικές 
που  στηρίζουν και  βοηθούν  στην εξέλιξη της πρόληψης.  
 
Μην ξεχνάμε ότι η πρόληψη έχει  ανάγκη και χρημάτων. Οι πολιτικοί  
αλλάζουν. Αν έχουμε  πειστικές  αξιολογήσεις, τότε θα πατάμε  γερά  στα 
πόδια μας  και  θα πείθουμε και τους πολιτικούς. Αυτός είναι επιπλέον λόγος 
για τεκμηριώσουμε  τα επιτεύγματά  μας  στον χώρο και να τα προβάλλουμε  
για να πείσουμε ότι  αξίζει η οικονομική  στήριξη από την πολιτεία αλλά  και 
την τοπική  αυτοδιοίκηση. 
 
5)  Πρέπει να  αφουγκραζόμαστε  την κοινωνία. Πρέπει να είμαστε σε 
ετοιμότητα και να αρπάζουμε  την ευκαιρία. Ένα παράδειγμα είναι οι θεματικές 
εβδομάδες, οι οποίες  δεν έχουν να προσφέρουν τίποτε  στην πρόληψη. 
Μπορούν όμως να  αξιοποιηθούν για  την ανάπτυξη συνεργασιών με τους  
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συμμετέχοντες φορείς σε μία σοβαρή  βάση και με προοπτική. Χρειάζονται 
άλματα στην κοινότητα. Να κάνουμε συνεργασίες, να δημιουργούμε δίκτυα, να 
χτίζουμε γέφυρες, παρόμοιες με  αυτές που έχουμε δημιουργήσει με την 
σχολική κοινότητα. Στην προηγούμενη Συνάντηση στην Σύρο φύγαμε από τον 
ηγέτη και πήγαμε στην ομάδα. Τώρα  συνεχίζουμε και προχωρούμε από την 
ομάδα στην κοινότητα. Μιλάμε πλέον για δικτυώσεις τόσο μεταξύ των φορέων 
πρόληψης αλλά δικτυώσεις και με φορείς των τοπικών κοινοτήτων. Οι 
συνεργασίες είναι αυτές που μας βοηθούν να πατάμε καλά στην γη και να 
αφήνουμε  δυνατό αποτύπωμα. 
 
6) Πολλές φορές αναφερόμαστε σε καινοτομίες που δεν είναι πάντα  
καινοτομίες. Μήπως είναι λάθος μας να θέτουμε ως κεντρικό στόχο τις 
καινοτομίες; Μήπως το καινοτόμο δεν είναι καινοτόμο η δεν πρέπει να 
στοχεύουμε τόσο στην αναζήτηση του καινοτόμου όσο στην εξέλιξη της 
δουλειάς μας με συνεργασίες και  δικτυώσεις; 
 
7) Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει θέμα  ταυτότητας  στην πρόληψη, καθώς δεν 
υπάρχουν ξεκάθαρες αρμοδιότητες. Εν πολλοίς λειτουργούμε ως Κέντρα 
Ψυχικής Υγείας. Ανάλογα δε πως ο κάθε φορέας επιλέγει να λειτουργήσει  
διαμορφώνει σε ένα βαθμό και την δική του  ιδιαίτερη ταυτότητα. Τελικά ποιος 
καθορίζει την ταυτότητα. Αφήνεται περιθώριο σε κάθε φορέα πρόληψης να  
την  διαμορφώσει; 
 
Εκτιμήθηκε ότι οι προκλήσεις για  τα  στελέχη πρόληψης συνεχώς αυξάνουν 
παράλληλα με τις απαιτήσεις Καλούνται να παρέμβουν σε πολλά προβλήματα  
και διαπιστώνονται συνεχείς παραπομπές όχι μόνο σε θέματα εξάρτησης 
αλλά και κάθε προβλήματος ψυχικής υγείας και υγείας γενικότερα μερικές  
φορές. Ποια πρέπει να είναι η αντίδραση σε αυτή την τακτική που νοιώθουμε 
όπως ο σάκος του μποξ; 
 
Μετά από συζήτηση και αφού ξαναθυμηθήκαμε τις ουσιαστικές αιτίες  της  
εξάρτησης, οι οποίες είναι σύμφυτες με το σύγχρονο κοινωνικό μοντέλο 
καταλήξαμε  στην διαπίστωση, ότι  όλα τα προβλήματα που καλούμαστε να 
παρέμβουμε (κάπνισμα, αλκοόλ, ναρκωτικά, βία, διαδίκτυο, τζόγος, σχολική  
βία κ.α.)  στην βάση τους έχουν τις ίδιες αιτίες. Εκφράζονται διαφορετικά  
αλλά είναι προϊόν δυσλειτουργικών συμπεριφορών σε προσωπικό, 
οικογενειακό,  σχολικό  και κοινωνικό  επίπεδο. Συνήθως οι πολιτικοί η όσοι  
αγνοούν η θέλουν να  αγνοούν τις ουσιαστικές αιτίες των  δυσλειτουργικών 
συμπεριφορών  και μένουν στον τρόπο έκφρασης  της δυσλειτουργίας, μας 
καλούν να παρέμβουμε σε κάθε έκφραση του βασικού κοινωνικού  
προβλήματος.   
 
Σε  αυτές τις προκλήσεις εμείς με σταθερότητα απαντάμε με το ίδιο βασικό 
πρόγραμμα το οποίο στηρίζεται στην μεθοδολογία της πρόληψης, 
προσαρμοζόμενο στις λεπτομέρειες με τις οποίες  εκφράζεται, γνωρίζοντας 
ότι αν γίνει ένα σωστό πρόγραμμα για μία δυσλειτουργία τότε το άτομο 
θωρακίζεται και απέναντι σε όλες τις άλλες.   
 
8)  Πριν μερικά χρόνια τα υλικά εκπαίδευσης ήσαν λίγα, το ίδιο και  τα  
εργαστήρια που λάμβαναν χώρα  στις  Συναντήσεις.  
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Σε αυτήν την συνάντηση έγιναν 28  εργαστήρια, πολλές προφορικές και 
αναρτημένες ανακοινώσεις και  παράγεται συνεχώς μία πληθώρα υλικού.  
Προγράμματα τυπώνονται και αναμένουν την έγκριση του Υπουργείου 
Παιδείας,  νέα εργαλεία  διαμορφώνονται. Περάσαμε  από την έλλειψη  στην 
υπερπροσφορά. Αναρωτιόμαστε μήπως τελικά έχουμε οδηγηθεί σε μία 
συνεχή αναζήτηση όλο και κάποιου καινούργιου και  ιδιαίτερου και αυτό μας  
απομακρύνει από την ουσία της πρόληψης; Μήπως τελικά  η ουσία  δεν είναι 
το διαφορετικό και καινούργιο εργαλείο αλλά η εξέλιξη, η καλή εκπαίδευση  
στην λειτουργία και κυρίως η επιλογή του κατάλληλου εργαλείου για την 
συγκεκριμένη ανάγκη; 
 
Οφείλουμε να διαφυλάξουμε την ποιότητα της πρόληψης. Να  επιλέξουμε και  
κυρίως να εξελίξουμε τα προγράμματα και τα εργαλεία που λειτουργούν. Σε  
αυτό θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη μία αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των 
προγραμμάτων. 
 
Προτείνεται η δημιουργία μία βάσης δεδομένων είτε από το Δίκτυο η από τον 
ΟΚΑΝΑ,  στην οποία θα υπάρχουν όλα  τα υλικά  του  χώρου μας.  Αυτό θα 
είναι ένα πολύ  καλό αποτύπωμα. 
 
9)  Η πρόληψη γενικά  βρίσκεται  σε άνοδο. Οι φορείς πρόληψης και οι φορείς 
της κοινότητας συνεργάζονται, δικτυώνονται, εξελίσσονται. Κρίσεις περνάμε  
αρκετά συχνά αλλά επιβιώνουμε και φαίνεται ότι έχουμε ανθεκτικότητα.  Καλό  
είναι να χαλαρώνουμε κάποιες στιγμές και να απολαύσουμε  αυτό που 
κάνουμε. Να  δώσουμε λίγο χρόνο και κυρίως  να το κάνουμε  αυτό με  ηρεμία 
και ταπεινότητα. 
 
10)  Κλείνοντας την ομάδα εργασίας οι ομάδες  οι οποίες  στο ξεκίνημα  της 
συνάντησης είχαν δημιουργήσει τις 3 ζωγραφικές για τον τρόπο που 
αντιλαμβάνονται την εξέλιξη, την διαχρονικότητα και το αποτύπωμα  της 
πρόληψης, προσέθεσαν  στα αρχικά σχέδια ότι άλλο εκτίμησαν ότι θα ήθελαν 
να συμπληρώσουν  μετά  την 2ήμερη  συζήτηση.  
 
Τέλος ζητήθηκε από το κάθε μέλος να πει πως φεύγει από αυτή την ομάδα 
συνομιλίας.  
 
Φεύγω… 
 
 Με αισιοδοξία και ικανοποίηση. Έγινε από αυτή την ομάδα ένα 

αποτύπωμα. 
 Γεμάτη από μια δημιουργική συνάντηση. Κριτήριο της επιτυχίας της είναι το 

γεγονός ότι  δεν κατάλαβα πως πέρασε ο χρόνος. 
 Ξεκούραστη από αυτή την ομάδα και ανανεωμένη. 
 Με  πληρότητα και ήταν ότι καλύτερο για να κλείνει η ημέρα. 
 Με ικανοποίηση και αισιοδοξία. 
 Με πολύ πλούτο, γεμάτη.  
 Με ικανοποίηση και πληρότητα. 
 Με ικανοποίηση για την διαδικασία που κύλησε όμορφα.  
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 Ικανοποιημένη γιατί ήταν πολύ αναγκαίο αυτό που έγινε με τον τρόπο που 
έγινε. 

 Με πληρότητα για την παραγωγική δουλεία που έγινε τις δυο αυτές ημέρες. 
Η ομάδα συνομιλίας ήταν χώρος αναστοχασμού αλλιώς «θα ήσαν έπεα 
πτεροέντα». 

 Ξεκούραστη και με αλληλοσυμπλήρωση. 
 Με συμβολή στην τελειοποίηση. 
 Η ομάδα αυτή ήταν ένα σταθερό σημείο αναφοράς. 

4
η
 Ομάδα - Εθελοντών 

Συντονισμός: Αννέτα Τσελέντη, Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Κέρκυρας ΔΗΜΟΠ  
«ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ»  
 
Η ομάδα εργασίας, όπου συμμετείχαν αποκλειστικά εθελοντές, λειτούργησε 
και τις δύο μέρες με σταθερή παρουσία των μελών (τη δεύτερη ημέρα 
προσήλθαν και κάποιοι που έφθασαν την Παρασκευή), σε ζεστό και φιλικό 
κλίμα, γεμάτο θετική διάθεση και ενθουσιασμό. 
 
Έχοντας ως σημείο αναφοράς τους 3 άξονες της 12ης ΠΣΦΠ, (διαχρονικότητα, 
εξέλιξη και αποτύπωμα της πρόληψης), τα μέλη μοιράστηκαν την εμπειρία 
τους από τις δύο ημέρες και ταυτόχρονα γνωρίστηκαν και αντάλλαξαν την 
εμπειρία τους από την εργασία τους ως εθελοντές στην πρόληψη. Επίσης, 
συζήτησαν για τις ανάγκες της κοινότητας σήμερα και πώς θα ήθελαν να 
εξελιχθεί η συνεργασία εθελοντών - επαγγελματιών. 
 
Συνθέτοντας τα συμπεράσματα των μικρών ομάδων κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης στην ολομέλεια της δεύτερης ημέρας, αναδύθηκαν τα εξής κύρια 
σημεία: 
 
 Η πρόληψη μας χρειάζεται όλους για να εξελιχθεί: παλιά και νέα μέλη, 

ομότιμους ή μη, άνδρες και γυναίκες, που με συνεργασία και αίσθημα 
ευθύνης θα συμπορευόμαστε. Η διαχρονικότητά της σχετίζεται με το 
γεγονός ότι δεν είναι απλώς επάγγελμα ή εργαλεία αλλά τέχνη ζωής.  

 Χρειαζόμαστε εμψύχωση, ενδυνάμωση, προσωπική ανάπτυξη, για να 
μπορούμε να συνδεόμαστε με τις ανάγκες των ανθρώπων και το 
αποτύπωμα της πρόληψης έρχεται μέσα από την δημιουργία συνθηκών 
όπου αναγνωρίζεται η αξία του Προσώπου και η αξία της σύνδεσης και της 
σχέσης: με κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης, ειλικρίνεια, σεβασμό, 
αυθεντικότητα, αγάπη, αποδοχή, ανοιχτότητα, χαμόγελο, αισιοδοξία, 
μοίρασμα, ποίηση. Όπου θα απολαμβάνουμε αυτό που κάνουμε με 
χαμηλότερο το Εγώ και υψηλότερο το Εμείς: Χρειαζόμαστε ισότιμη 
συνύπαρξη εθελοντών - επαγγελματιών χωρίς διαχωρισμούς σε 
«γνωρίζοντες» και «μη γνωρίζοντες», μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλον, 
λειτουργώντας ο εθελοντής με επαγγελματισμό και ο επαγγελματίας με 
εθελοντισμό, με κοινό όραμα και αξίες, ως ζωντανό παράδειγμα της 
δημιουργικής συνύπαρξης. 
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Ευχαριστώ που γνώρισα ανθρώπους  
που ταξιδεύουμε στην ίδια ρότα,  
τι κι αν συναντάμε φουρτούνες, δίνες 
Προχωράμε με σθένος, θάρρος πως θα συναντήσουμε τη νηνεμιά!!!  
Ένα σμίξιμο διαφορετικό 
Φωνές πολλές, άλλες χαμηλές 
Άλλες ψηλές, άλλες δυνατές 
Άγνωστοι μα τόσο οικείοι. 
 
Βάζω σημαία μας της ελπίδα, τη φλόγα  
Πως κάτι θ’ αλλάξει, θ’ αλλάξουμε … 
Ευχαριστώ που λουλουδιάσαμε τις ψυχές μας, 
Που φέραμε εδώ απόψε αρώματα  
Γνώριμα και ξένα …που 
Με το συνονθύλευμα τους…. 
Μας γέμισαν χαρά, αγαλλίαση, ευωδιά… 
Άνθρωποι γεμάτοι, δοτικοί, 
Εξελίξιμοι,  ζητώντας συνέχεια 
Κάτι καινούριο  
Οδηγούμενοι από το ίδιο αστέρι 
Προσμένοντας το ίδιο όνειρο 
Συμπλέοντας στο ίδιο καράβι  
 
Πόπη Κεπενού, Εθελόντρια στην ομάδα «Διέξοδος Αιγίου» από το Κέντρο 
Πρόληψης «Καλλίπολις», Πάτρα 
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