
13η Πανελλήνια συνάντηση Φορέων Πρόληψης της εξάρτησης : 

«Η Πρόληψη Απο-Τιμά και Αξιο-Ποιεί όσα φέρνει η Ζωή», Κέρκυρα, 

28 Σεπτεμβρίου – 01 Οκτωβρίου 2022 

                                      

Προφορικές Ανακοινώσεις: Περιλήψεις 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ : Η Πρόληψη μέσα από μία κριτική προσέγγιση και 

αναστοχαστική ματιά - Δημιουργώντας νέες προοπτικές. 

Τα Κέντρα Πρόληψης και η Πρόληψη σε Σταυροδόμι , μαζί με Κοινωνία και την 

Φροντίδα της Υγείας. 

Αλέξανδρος Σταθακιός, (Ενδεχόμενη Συμμετοχή Στελεχών του Κέντρου Πρόληψης 

Σάμου),   Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Σάμου "Φάρος", Σάμος, Ελλάδα 

Στόχοι: Να αναδειχθούν τα κυρίαρχα υπαρκτικά ερωτήματα- διλήμματα που 

αφορούν την μελλοντική πορεία των Κέντρων Πρόληψης  ως θεσμού στα πλαίσια της 

Ελληνικής Κοινωνίας και των ερωτημάτων - διλημμάτων της  για το μέλλον.  

Να συσχετισθεί η πορεία της Πρωτογενούς Πρόληψης των Εξαρτήσεων ως και 

Προαγωγή της Ψυχο-κοινωνικής υγείας με τους δρόμους που ανοίγονται για την 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, είτε ως ολιστικού στόχου κοινοτικής αυτοφροντίδας, 

είτε ως προϊόντος, το οποίο άλλοτε θα θεωρείται ως εμπόρευμα και άλλοτε ως δωρεά 

κρατική, ή άλλη.  

Θα γίνει προσπάθεια ανάδειξης των δυσκολιών του ανθρώπινου δυναμικού της 

Πρόληψης μέσα σε αυτό το περιβάλλον και σκιαγράφησης των εσωτερικών 

αντιφάσεων μέσα από τις οποίες παλεύει να διασφαλίσει την εργασιακή  του θέση , 

αλλά και το κοινωνικό του στάτους, καθώς και την επαγγελματική του αυτοεκτίμηση.  

Θα αντληθούν στοιχεία από την βιβλιογραφία , αλλά από και τις εμπειρίες του 

συγγραφέα στο ενεργό πεδίο της Πρόληψης καθώς και στο πεδίο της εκπροσώπησης 

των εργαζομένων σε κρατικούς θεσμούς και συλλογικότητες. 

Μεθοδολογία: Ιστορική- Κοινωνιολογική Μελέτη και εμπειρική- προσωπική 

κατάθεση. 

Κυρίως περιεχόμενο και πώς συνδέεται με τον θεματικό άξονα που έχετε επιλέξει: 

Μετά από 22 χρόνια συνολικής προσπάθειας για την "θεσμική ενδυνάμωση" ενός  

δυναμικού, πειραματικού, διεπιστημονικού αλλά  κι συνεχώς εύθραυστου,  sui 

generis , "υβριδικού" (καθώς λέχθηκε) , αεί  και απρογραμμάτιστα μεταλλασσόμενου 

φορέα Πρωτογενούς Πρόληψης και Ψυχο-κοινωνικης Υγείας, χρειάζεται μεταγνώση 

και αναστοχασμός σε συνάρτηση με τις αλλαγές του ευρύτερων συστημάτων μέσα 

στα οποία ζει και εξελίσσεται. 



Αξιολόγηση: Δεν αφορά συγκεκριμένη παρέμβαση 

Συμπεράσματα: Τα συμπεράσματα είναι ανοιχτά στον ακροατή- αναγνώστη της 

εισήγησης . Περιμένουμε διάλογο. 

Ποια η συμβολή της εργασίας στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης; 

Μεταγνώση, Ανατροφοδότηση, Εργαλεία για το μέλλον, Ιστορική τεκμηρίωση. 

Βιβλιογραφία:  

Ετήσιες και άλλες εκθέσεις ΕΚΤΕΠΝ , Σχετικά Κρατικά Προγράμματα για τα Ναρκωτικά 

και την Ψυχική Υγεία, Τοποθετήσεις Υπουργών και άλλων Κρατικών και Πολτικών 

Φορέων, Νόμοι- Νομοσχέδια, Υπουργικές Αποφάσεις- Εγκύκλιοι (καθώς και του 

ΟΚΑΝΑ), Ημερήσιος Τύπος, Περιοδικά και "διακηρύξεις" φορέων της Πρόληψης. 

 

Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ 

Χάρης Καραμπέτσος, Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής 

Ψυχοκοινωνικής Υγείας των Δήμων Χολαργού-Παπάγου-Αγ. Παρασκευής "Αργώ" 

Στόχοι: Η εξέλιξη και μετατόπιση του σημερινού ρόλου των Κέντρων Πρόληψης - 

λόγω της συγκυρίας της πανδημίας, από την οποία αναδύεται η προτεραιότητα της 

ίδιας της ζωής και των άλλων συνιστωσών της - σε Κέντρα Προαγωγής της πίστης στην 

αξιοσύνη της ζωής και στη γονιμότητα του κόσμου. 

Μεθοδολογία: Ανοιχτές παρεμβάσεις προς αυτήν την κατεύθυνση, σε θεσμούς και 

τοπικούς φορείς, καθώς και βιωματικές ομάδες με γονείς, εκπαιδευτικούς και 

πολιτιστικές οργανώσεις της κοινότητας. 

Κυρίως περιεχόμενο και πώς συνδέεται με τον θεματικό άξονα που έχετε επιλέξει: 

«Το πιο σημαντικό δεν είναι αυτό που συμβαίνει, αλλά το τι κάνουμε εμείς αυτό που 

συμβαίνει.» J. P. Sartr 

Στην εποχή του διάχυτου φόβου ένεκα της πανδημίας, με ζητούμενο την ασφάλεια, 

η ελευθερία στριμώχτηκε στην αναγνώριση της αναγκαιότητας. Σ’ ένα τέτοιο κλίμα 

από επένδυσης και από-πολιτισμού, η ωριμότητα των ατόμων και των κοινωνιών 

μετριέται από την ικανότητά τους να μετατρέπουν τα δεινά σε κάτι άλλο, σε ευκαιρία 

για άνοιγμα προς ένα άλλο, πιο γόνιμο τρόπο ζωής.  

Ιδίως σε μια εποχή, όπου η διάχυτη επικράτηση μιας πίστης, χωρίς θεολογικό 

περιεχόμενο, στην αμφιβολία και την αμφισβήτηση, πολλές φορές έχει καταστεί 

προνομιακό πεδίο των κάθε είδους συνωμοσιολόγων, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τη 

δίκαιη οργή των ανθρώπων   που  νιώθουν ότι δεν αναγνωρίζετε η ατομική τους 

αυτοτέλεια και αξιοπρέπεια. Έτσι συχνά απαντούν με εχθροπάθεια και 

ανορθολογισμό στον επιστημονικό λόγο και τους θεσμούς. 



Ο πολίτης – καταναλωτής ερειμωμένος υπαρξιακά, συχνά πλημμυρίζεται από την 

ενόρμηση καταστροφικότητας έναντι του εαυτού ή του άλλου. Έχουμε μεγάλη 

αύξηση των εθισμών (νόμιμων και παράνομων), των ψυχοσωματικών και των 

καθαρά ψυχικών διαταραχών. Μέσα στα σπίτια κρύβεται απελπισία, θυμός, μοναξιά 

και αυξημένη ενδοοικογενειακή  βία.  

Σε αυτές τις συνθήκες αυξάνεται επίσης η «ψηφιακή εθελοδουλεία», όπου ο εθισμός 

προκαλεί απώλεια του προσωπικού χρόνου, σε μια χαώδη «αγορά της προσοχής» με 

στόχο την αύξηση της πλοήγησης. . 

 Είναι σημαντικό να είμαστε από την πλευρά αυτών που υποφέρουν, έστω βουβά, 

ώστε να μην συνθλιβούν από το βάρος της αδυναμίας τους. Η φροντίδα και η αγάπη 

για τον εαυτό, είναι αναγκαίο και για μας, να συμπεριλαμβάνει τον Άλλον. Σε αυτό 

το πλαίσιο, τα Κέντρα Πρόληψης μπορούν να εξελιχθούν σε διευκολυντές της 

επανανοηματοδότησης του κόσμου στις τοπικές κοινωνίες μας, προάγοντας την 

πίστη στην αξιοσύνη της ζωής.    

Αξιολόγηση: η συγκεκριμένη εργασία είναι μια πρόταση για τον τρόπο λειτουργίας 

των Κέντρων Πρόληψης ένεκα της εποχής της πανδημίας, δεν είναι μια συγκεκριμένη 

παρέμβαση. 

Συμπεράσματα: λόγω της πανδημίας είναι αναγκαία η μετατόπιση των Κέντρων 

Πρόληψης σε Κέντρα Προαγωγής της αξιοσύνης της ζωής. 

Ποια η συμβολή της εργασίας στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης; 

Σε εποχές φόβου οι άνθρωποι καταφεύγουν πιο εύκολα σε εξαρτήσεις, εθισμούς και 

σε λυτρωτικές  ψευδαισθήσεις που υποβαθμίζουν σε κάθε περίπτωση την πίστη στην 

ίδια τη ζωή. Έτσι στην παρούσα κρίση  η λειτουργία μας πρέπει να είναι η προώθηση 

του νοήματος και της γονιμότητας που εμπεριέχει η ίδια η ζωή. 

Βιβλιογραφία: 

 " Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΨΑΡΟΥ" ΜΠΡΟΥΝΟ ΠΑΤΙΝΟ,  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 

"ΠΑΡΑΘΥΡΑ"ΖΑΝ-ΜΠΕΡΤΡΑΝ ΠΟΝΤΑΛΙΣ,  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 

"ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΓΙΟ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΣΑΒΑΤΕΡ,  
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ 

"ΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ  ΤΟ ΧΡΗΜΑ" MICHAEL SANDEL ,  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΙΣ 

"Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΣΘΕΝΗΣ" ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ,  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 

 

 

 

 

 



Πρόληψις και  Ὀντολογία  Προσώπου 

Δημήτριος Κ. Γερούκαλης, Αστική Εταιρεία “Ιπποκράτης”, Κέντρο Πρόληψης των 

Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, Κως. 

Στόχοι: Σκοπός τῆς παρούσης ἐργασίας εἶναι ἡ ἀνἀδειξις τῆς ὀντολογίας τοῦ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ὡς τῆς μόνης ἀνθρωπολογικῆς βαθμίδος, ὅπου αἴρεται τό δίπολο 

συμβολική ζωή/ἀνάγκη. 

Μεθοδολογία: Μεθοδολογικώς διαμορφοῦμεν προγράμματα ἐπί τῆ βάσει τῶν Μή 

Γραμμικῶν Ἐπιστημῶν (μή γραμμική δυναμική, πολυπλοκότητα, θεωρία 

καταστροφῶν, συμβολική λογική). 

 

Κυρίως περιεχόμενο και πώς συνδέεται με τον θεματικό άξονα που έχετε επιλέξει:  

Στόχος τῆς προλήψεως εἷναι ἡ ἀποφυγή τῶν ἐξαρτήσεων καί ἡ προαγωγή τῆς 

ψυχοκοινωνικῆς ὑγείας.Ἀναγκαία προϋπόθεσις ἐπιτεύξεως τοῦ σκοποῦ εἶναι νά 

δύναται ὁ Ἄνθρωπος, τό υποκείμενο τῆς προλήψεως, νά αἴρεται ὑπεράνω τῆς 

ἐπιθυμίας του καί τῶν ἀναγκῶν τῆς φύσεως του. Αὐτό προϋποθέτει ὅτι δύναται νά 

λειτουργήση κατά τρόπον συμβολικόν,  ὅτι κατέχει τήν ἱκανότητα καί ἀναγνωρίζει τήν 

ἀνάγκην  ἐπιτελέσεως τῶν σημαντικῶν του ροπῶν (τῶν ροπῶν τῆς φύσεως του) 

συμβολικῶς, συμφώνως δηλαδή πρός ὁρισμούς τοῦ ἑαυτοῦ του καί τῆς ὑπάρξεὠς 

του. 

Ὁ συμβολισμός λειτουργεῖ ὡς Ἀρχημίδειον Σημεῖον, ἱκανόν νά διαμορφώση τάς 

ἀναγκαίας συνθήκας μετασχηματισμοῦ τοῦ Ἀνθρώπου. Ἡ ανθρωπἰνη φύσις εἶναι ἡ 

πλέον ακατέργαστος, ἡ πλέον ἀδιαφοροποίητος φύσις, ἡ ὁποία δέν ἔχει 

αναγνωρίσιμον  μορφήν (ὑπόστασιν) εἰ μή μόνον ἐάν σχηματοποιηθῆ καί 

μορφοποιηθῆ ὑπό τῆς συμβολικῆς  ζωῆς, δηλαδή  νά μορφοποιηθῆ ὡς ΠΡΟΣΩΠΟ. Ὁ 

ἄνθρωπος ὡς ΠΡΟΣΩΠΟ, ἀνθρωπολογικός  τύπος ὑπερβάσεως τῶν ἀναγκῶν καί  

δεσμῶν  τῆς φύσεως τοῦ, συντελεῖ οὕτως  εἰς τήν εξέλιξιν  τῆς ζωῆς τοῦ καί τῆς 

κοινωνίας του. 

Αξιολόγηση: Η αναδρομική εκτίμηση της επιτυχούς κατανοήσεως  του νέου 

πολιτισμικού υποδείγματος (μέσω ερωτηματολογίων προ και μετά την εφαρμογή του 

προγράμματος) αποκαλύπτει το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων εις την άλλην αυτήν 

θέασιν  και ερμηνεία του κόσμου.  Αυτό απετυπώθη λίαν  χαρακτηριστικώς εις τα  

ιχνογραφήματα μαθητών ΣΤ τάξεως Δημοτικού με θέμα την Οικογενειακήν  Τράπεζα  

και το συμβολισμόν της. 

Συμπεράσματα: Συμπερασματικώς αναφέρονται τα εξής:  

Οι κοινωνικές ή ‘’μη ακριβείς‘’ επιστήμες ‘’δυσφορούν’’ υπό το πρίσμα της 

μαθηματικής προσεγγίσεως. Ως  έναν βαθμό, επιζητούν το νευτώνειο στόχο των 

ποσοτικών προσδιορισμών και της προβλέψεως. Όμως αι μεταβληταί (ανθρώπινες, 

κοσμικές) λειτουργούν κατά τρόπο μη γραμμικόν (μη γραμμικότητα, αλλαγή φάσεως, 

οι δράσεις συμμετρίας, νέα μορφή διακλάδωσις) και μόνον δι΄αυτής της 



προσεγγίσεως δυνάμεθα να περιγράψωμεν και κατανοήσωμεν την ποιοτικήν 

αλλαγήν και την ασυνέχεια. Και μόνον ούτως δυνάμεθα να αντιληφθούμε τα σημεία 

επί των μοντέλων, ουχί ως “σταθερά σημεία”  αλλά ως  ‘’ελκυστάς’’ οι οποίοι 

διαμορφώνουν τάσεις συμπεριφοράς. 

Έχει σημασία να αντιληφθώμεν ότι τι υφιστάμενο νευτώνειο σύστημα ερμηνείας του 

κόσμου έχει καταρρεύσει. Έχει αναδυθεί πλέον η μη γραμμική αντίληψις του κόσμου. 

Η εμμονή εις το παρελθόν, λόγω αδυναμίας, αδιαφορίας ή άλλης σκοπιμότητας, να 

αποδεχθώμεν την νέαν κατάστασιν της επιστήμης και της οντολογίας αποδεικνύεται 

ατελέσφωρος. Οφείλομεν  να κατανοήσωμεν  ότι στόχος της προλήψεως είναι η 

μετουσίωσις του υποκείμενου εις ενυπόστατον υποκειμένον, δηλαδή εις Πρόσωπον.  

Τέλος επισημαίνεται  ότι η εκφορά του Λόγου, όλων των εμπλεκόμενων,   ελέγχεται 

από την επιστήμην της Λογικής (θεώρημα μη πληρότητας, Γκαίντες) ώστε ο λόγος να 

είναι συνεπής η πλήρης (αληθής ή ψευδής ) και ουχί αντιφατικός (παρασυνεπής 

λογική) 

Ποια η συμβολή της εργασίας στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης; 

Η παρούσα  εργασία αντιστοιχεί πλήρως εις την επιλεγείσαν θεματικήν ενότητα αρ. 

2 και συμβάλλει δια της εισαγωγής και διεπιστημονικής συνδέσεως με την επιστήμη 

της μη γραμμικότητας, εις την διαμόρφωση τελεσφόρου πολιτικής προλήψεως, 

ικανής να  όρθωση το υποκείμενο υπεράνω της φύσεως και να αποκλείση την 

αυτοαναφορικότητα του. 

Βιβλιογραφία: Ελληνική  

Δημήτριος Κ. Γερούκαλης Πρόσωπο προς Πρόσωπο, συλλογικό, επιμέλεια Δ. 
Γερούκαλης, εκδ. ΑΡΜΟΣ, Αθήναι, 2013, 

Δημήτριος Κ.Γερούκαλης, Μετάνθρωπος , συλλογικό, επιμέλεια Δ. Γερούκαλης, εκδ 
ΑΡΜΟΣ, Αθήναι, 2017,  

Ξενόγλωσση 

Α. Woodcock, M.Davis, Θεωρία Καταστροφών, εκδ Ζαχαρόπουλος, Αθηναι,1988, F. 
David Peat, J Briggs, Το Χάος στην καθημερινή μας ζωή, εκδ. Τραυλός Αθήναι 2001, 

Joseph Dodds, Psychoanalysis and ecology at the edge of chaos , USA 2011, 

Rae Fortunato Blackerty, Application of Chaos theory to  psychological models, PIP, 
1998. 

 

 

 

 

 



Το Συστημικό Συνθετικό Καταξιωτικό Μοντέλο Για την Πρόληψη στην  Κοινότητα:  

ένας Κριτικός Αναστοχασμός. 

Κοινότητα - Λεχoυρίτης Γιώργος, Κέντρο Πρόληψης "Αθηνά Υγεία" Παράρτημα 

Αθηνά Πολιάς. Αθήνα, Ελλάδα 

Στόχοι: Η καλλιέργεια μιας οπτικής και ματιάς φροντίδας, με την προαγωγή όλων των 

συνδέσεων. 

Η προαγωγή της δυναμικής των ομάδων σε όλα τα επίπεδα που λειτουργούν ως 

πλαίσια αναφοράς. 

Η ανάδειξη των αλλαγών που αναδύονται σε κάθε επίπεδο και η εγρήγορση ως προς 

τις νέες ανάγκες καθώς και ο επανορισμός του έργου/ρόλου στις νέες συνθήκες, στο 

πρόγραμμα στους χώρους στις συνδέσεις στον εξοπλισμό, μέσα και έξω. 

Τέλος το πέσμα από την αυθεντία στην αυθεντικότητα και από το αφηρημένο πλαίσιο 

στο συγκεκριμένο ανθρωποκεντρικό πλαίσιο. 

Μεθοδολογία: Η Συνθετική συστημική επιστημολογία, με διαλεκτική και διαλογική 

μέθοδο και προσέγγιση. 

Κυρίως περιεχόμενο και πώς συνδέεται με τον θεματικό άξονα που έχετε επιλέξει: 

Η Κρίση και ο κριτικός αναστοχασμός από την μεριά της πρόληψης. Συνδέσεις στην 

κοινότητα στο σχολείο στην οικογένεια. Το αποτύπωμα της κρίσης στα συστήματα 

και ειδικά στο σχολείο. Μια πυξίδα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Και τέλος ένας 

κεντρικός άξονας για τις παρεμβάσεις μας. 

Αξιολόγηση: Θα μιλήσουμε για το πρόγραμμα παρέμβασης μας στο Δημοτικό Βρεφοκομείο 

Αθηνών εστιάζοντας την προσοχή μας στα θετικά στοιχεία χωρίς όμως να παραλείπουμε ή 

να αγνοούμε τα αδύνατα στοιχεία τα οποία και θα αναφερθούν εξίσου και ισοδύναμα μα τα 

δυνατά. 

Συμπεράσματα: Στα συμπεράσματα θα αναφέρουμε την αναγκαιότητα για ένα άλλο τρόπο 

αντίληψης και κατανόησης των ψυχοκοινωνικών φαινομένων(ολιστική συστημική 

καταξιωτική οπτική) της δουλειάς με την ομάδα, την αξιοποίηση δύσκολων και εύκολων 

συναισθημάτων, την ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης και της ανθεκτικότητας των μελών της 

ομάδας. 

Ποια η συμβολή της εργασίας στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης; 

Η εργασία αυτή συμβάλλει στον κριτικό αναστοχασμό για την πρόληψη, καθώς 

επίσης προβάλλει και ένα συνθετικό διαλεκτικό και διαλογικό μοντέλο για τον 

άνθρωπο και τις ομάδες του. 

Βιβλιογραφία: Η βιβλιογραφία προέρχεται κυρίως από τον χώρο της συστημικής και 

καταξιωτικής επιστημολογίας και κοινότητας. 

 

 



Β)ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Οι Φορείς Πρόληψης ως ζωντανοί οργανισμοί μάθησης. 

Η εμπειρία του Κέντρου Πρόληψης των Κυκλάδων στα δύο χρόνια πανδημίας: νέες 

συνθήκες, νέες ανάγκες, νέες δυνατότητες… 

Προκοπίου Αναστασία, Βαρθαλίτου Παναγιώτα, Θεοδωροπούλου Φωτεινή, 

Κανελλοπούλου Χρυσαυγή, Καραχοντζίτη Ελένη, Κουνδουράκη Κλεάνθη, Σωτηρίου 

Ζωή, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 

"Θησέας Κυκλάδων", Κυκλάδες, Ελλάδα 

Στόχοι: Η εισήγηση ακολουθεί τη διαδρομή του Κέντρου Πρόληψης των Κυκλάδων 

στα δύο και πλέον χρόνια της πανδημίας. Από την αποδόμηση και τον αναστοχασμό, 

στην αναδόμηση, την ανάπτυξη και τη δημιουργικότητα. Μέσα από τον 

προσδιορισμό των νέων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία και τις ανάγκες που 

υπαγορεύτηκαν απ’ αυτές, περιγράφει τις προσαρμογές που αναπτύχθηκαν σε τρία 

επίπεδα: στη δομή, τη λειτουργία και το περιεχόμενο του έργου/των παρεμβάσεων. 

Τέλος, αξιολογεί τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της νέας πραγματικότητας, 

καθώς και τις δυνατότητες που διαμορφώνονται στην μετα-COVID εποχή, ενώ θέτει 

ερωτήματα και προβληματισμούς για το ρόλο της πρόληψης σε μια περίοδο 

διαδοχικών κρίσεων, όπως η σημερινή. 

 

Η πρόληψη σε νέες δια-συν-δέσεις: τι διαιρέθηκε, τι προστέθηκε και ποιες ήταν οι 

σταθερές μας; 

Γιάννα Ζορμπά, Παναγιώτα Γεωργοπούλου, Βασιλική Κυρίτση, Θωμαϊς Σταύρου, 

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε 

Αχαϊας "Καλλίπολις"/ Πάτρα/Ελλάδα 

Στόχοι: Η επιστημονική ομάδα του Κέντρου Πρόληψης Αχαΐας «Καλλίπολις» με την 

ευκαιρία της 13ης Πανελλήνιας Συνάντησης Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης 

επιλέγει να μπει σε μία διαδικασία ζωντανού διαλόγου και κριτικού αναστοχασμού 

σε μία προσπάθεια αποτίμησης και περαιτέρω αξιοποίησης της εμπειρίας των δύο 

και πλέον χρόνων της πανδημίας. Μία διαδικασία που ευελπιστούμε ότι θα 

προσφέρει κατάλληλα ερεθίσματα για έναν δημιουργικό διάλογο στο πλαίσιο της 

13ης Πανελλήνιας Συνάντησης, αλλά και μία ευκαιρία αξιολόγησης και 

επαναπροσδιορισμού για τον ίδιο τον φορέα.  

Στόχοι της παρούσας εργασίας είναι: 

1. η αποτύπωση των σημαντικότερων προκλήσεων που κληθήκαμε να 

διαχειριστούμε σε έναν φορέα πρόληψης (εσωτερική λειτουργία και έργο) κατά τη 

διάρκεια των δύο και πλέον ετών της πανδημίας, επιπλέον  

2. η ανάδειξη των βασικότερων δυσκολιών αλλά και ευκαιριών που 

δημιούργησε η πανδημία για την πρόληψη καθώς και η αποτίμηση των τρόπων που 

διαχειριστήκαμε τις νέες συνθήκες και τέλος  



3. η περαιτέρω κατανόηση και αξιοποίηση όλης αυτής της εμπειρίας στην μετά 

covid εποχή.   

Μεθοδολογία: Δεν πρόκειται για μία συγκεκριμένη παρέμβαση αλλά παρουσίαση 

εμπειρικών δεδομένων, προβληματισμών και συμπερασμάτων της επιστημονικής 

ομάδας του Κέντρου Πρόληψης από την λειτουργία του φορέα και των 

προγραμμάτων πρόληψης κατά τη διάρκεια των δύο ετών της πανδημίας. 

Κυρίως περιεχόμενο και πώς συνδέεται με τον θεματικό άξονα που έχετε επιλέξει: 

Η εμφάνιση του νέου κορονοϊού και η επιβολή περαιτέρω περιοριστικών μέτρων για 

τη μείωση της μετάδοσής του είχε σοβαρό αντίκτυπο σε όλους τους τομείς της 

ανθρώπινης ζωής. Οι φορείς πρόληψης μέσα σε αυτή τη νέα συνθήκη αβεβαιότητας 

και ανασφάλειας κλήθηκαν να προσαρμοστούν και να αναδιοργανώσουν την 

εσωτερική λειτουργία και το έργο τους σε όλες τις φάσεις εξέλιξης της πανδημίας. 

Μια συνεχόμενη διεργασία αποδόμησης και αναδόμησης με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά σε κάθε φάση της πανδημίας, από τον πρώτο εγκλεισμό μέχρι και 

σήμερα. Με αφορμή την 13η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης η 

επιστημονική ομάδα του Κέντρου Πρόληψης Αχαΐας «Καλλίπολις» κάνει μία 

αναδρομή στην πορεία αυτών των δύο χρόνων, αναστοχάζεται και επιχειρεί να 

προχωρήσει σε μία αποτίμηση καταρχήν όλης αυτής της εμπειρίας, αλλά και 

ανάδειξης των ευκαιριών που αναδύθηκαν για την πρόληψη. Προσεγγίζοντας 

ερωτήματα όπως: ποια νέα δεδομένα επέφερε η πανδημία στην εσωτερική 

λειτουργία του φορέα; πως αυτά τα διαχειριστήκαμε; ποιες οι σταθερές μας; τι νέο 

εντάξαμε; ποιες αναπροσαρμογές κληθήκαμε να κάνουμε στο περιεχόμενο και τη 

μεθοδολογία των παρεμβάσεων; Πώς ανταποκρίθηκε η κοινότητα; Ποια τα εμπόδια 

αλλά και οι ευκαιρίες που αναδύθηκαν; Ποιες οι νέες ανάγκες της κοινότητας; Τι 

κρατάμε τελικά από όλη αυτή την εμπειρία και ποιες προοπτικές αναδύονται για την 

πρόληψη; 

Ευελπιστούμε ότι μέσα από τη συγκέντρωση και μοίρασμα όλης αυτής της εμπειρίας 

θα συμβάλλουμε στην προσέγγιση του συγκεκριμένου θεματικού άξονα της 13ης 

Πανελλήνιας Συνάντησης Φορέων Πρόληψης. 

Αξιολόγηση: Στην εργασία θα αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

κυρίως των παρεμβάσεων μακράς διάρκειας που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας (διαδικτυακά ή δια ζώσης) καθώς και παρατηρήσεις των μελών της 

επιστημονικής ομάδας του Κέντρου Πρόληψης από την επαφή με όλες σχεδόν τις 

ομάδες στόχος της κοινότητας (γονείς, εκπαιδευτικοί, έφηβοι, παιδιά κ.λπ) κατά τη 

διάρκεια των δύο και πλέον ετών της πανδημίας. 

Συμπεράσματα: Υπό διαμόρφωση, θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια των 

εργασιών. 

Ποια η συμβολή της εργασίας στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης; 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών οι συνεχείς αλλαγές και αντίστοιχα 

προσαρμογές στα νέα δεδομένα τα οποία εξελίσσονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της 



πανδημίας δεν έδωσαν πολλά περιθώρια για αναστοχασμό και αποτίμηση όλης 

αυτής της εμπειρίας. Η 13η Πανελλήνια Συνάντηση, καθώς χρονικά συμπίπτει με μία 

φάση σταθεροποίησης των δεδομένων της πανδημίας αλλά και περάσματος στην 

μετά covid εποχή, μας προσφέρει μία εξαιρετική ευκαιρία αλλά και ευθύνη για έναν 

κριτικό αναστοχασμό, αν θέλουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε μία νέα 

προοπτική για την πρόληψη και τον επαγγελματικό μας ρόλο. Ευελπιστούμε ότι μέσα 

από την παρούσα εργασία θα καταφέρουμε να συνεισφέρουμε σε αυτόν τον 

αναστοχασμό μέσα από τη συνάντησης της δικής μας εμπειρίας με την εμπειρία των 

υπολοίπων συναδέλφων. 

Βιβλιογραφία: Χρηστάκης, Ν. (2020). Το βέλος του Απόλλωνα. Οι βαθιές και 

μακροχρόνιες επιπτώσεις της πρόσφατης πανδημίας στον τρόπο που ζούμε. Αθήνα: 

Εκδόσεις Κάκτος. 

Πολυχρόνης, Π. (Νοέμβριος 2020). Ομιλία με θέμα  «Πώς τοποθετείται ο 

επαγγελματίας της Πρόληψης στη νέα πραγματικότητα εν μέσω πανδημίας; Τι 

προοπτική έχουμε στις νέες συνθήκες;» στο πλαίσιο της τακτικής ολομέλειας του 

Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης.  

https://diktyoorg.wordpress.com/2020/11/23/epaggelmatias-prolhpshs-kai-nea-

pragmatikothta-prooptikes/  

Πρακτικά Τακτικής Ολομέλειας Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων Πρόληψης της 

Εξάρτησης (13 -14 Νοεμβρίου 2020)  
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Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε 

Αχαΐας «Καλλίπολις», (2020, 2021). Αποτελέσματα αξιολογήσεων των 

προγραμμάτων πρόληψης σε ομάδες εκπαιδευτικών, γονέων, εφήβων και εθελοντών 

του Κέντρου Πρόληψης «Καλλίπολις» κατά τη διάρκεια των ετών 2020 & 2021.  

 

Η συμβολή των Διοικητικών Υπαλλήλων στη λειτουργία και εξέλιξη  των Κέντρων 

Πρόληψης. 

Φιλήμων Δαβιώτης, Αμαλία Πουλημένου, Σοφία Σπυράτου, Κέντρα Πρόληψης 

Λάρισας - Κέρκυρας - Κεφαλονιάς 

Στόχοι: 

 Η ανάδειξη της σημασίας της λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης ως Ολότητα 

(Οργανισμοί Μάθησης) 

•    Η κατανόηση του ρόλου των Διοικητικών Υπαλλήλων των Κέντρων Πρόληψης ως 

αναπόσπαστο κομμάτι για την καλή λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης 

Μεθοδολογία: Η ανάπτυξη γνώσεων – δεξιοτήτων και η σύνδεσή τους με την 

πρόληψη αξιοποιώντας τις προσωπικές εμπειρίες και τη διεργασία ομάδας 

(Συστημικό Συνθετικό Μοντέλο Καταξιωτικής Διερεύνησης) 

Κυρίως περιεχόμενο και πώς συνδέεται με τον θεματικό άξονα που έχετε επιλέξει: 

Τα Κέντρα Πρόληψης (Κ.Π), είναι οργανισμοί που αποτελούνται από πολλά κομμάτια, 

άτομα  και ομάδες, που έρχονται σε αλληλεπίδραση μεταξύ τους και που τροφοδοτεί 

το ένα το άλλο. Αποτελούνται, από τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτά,  από 

άτομα  που διοικούν αλλά και από άτομα και φορείς που δέχονται τις υπηρεσίες τους. 

Ως τέτοια, πολυεπίπεδα συστήματα, για να αναπτυχθούν χρειάζεται να αναπτύξουν 

λειτουργικές σχέσεις, σε όλα τα επίπεδα. Και για να εξελιχθούν είναι απαραίτητη η 

κατανόηση των ρόλων αλλά και η εξέλιξη του κάθε ατόμου ξεχωριστά. 

Οι Διοικητικοί Υπάλληλοι (ΔΥ) των Κ.Π, έχουν έναν κομβικό ρόλο για την καλή 

λειτουργία των Κ.Π., καθώς  αποτελούν τους συνδετικούς κρίκους μεταξύ όλων των 

επιπέδων του ευρύτερου συστήματος, δηλαδή μεταξύ των στελεχών πρόληψης, των 

Δ.Σ., του ΟΚΑΝΑ και  της Κοινότητας,  χρειάζεται να αναπτύσσουν συνεχώς νέες 

δεξιότητες και γνώσεις, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις όλο και 

αυξανόμενες αρμοδιότητες, αλλά και στις μεταβαλλόμενες από την σύγχρονη 

πραγματικότητα συνθήκες ζωής και εργασίας. 

Χρειάζεται να είναι συνειδητό από όλους - από το σύνολο των ανθρώπων της 

πρόληψης, αλλά και από τους ίδιους τους διοικητικούς υπαλλήλους -  ότι είναι ένας 

ρόλος ουσιαστικός και όχι  διεκπεραιωτικός.  

Παράγοντες που δυσκολεύουν το έργο των Δ.Υ. όπως το θεσμικό πλαίσιο, η 

πολυεπίπεδη φύση των καθηκόντων, οι δυσλειτουργικές σχέσεις κ.α. μπορούν να 

οδηγήσουν σε χαμηλή απόδοση, ανασφάλεια και ματαίωση παρά την προσπάθεια 



για το καλύτερο αποτέλεσμα, ενώ παράγοντες που διευκολύνουν το έργο τους, όπως 

το ομαδικό και συνεργατικό κλίμα, η υποστήριξη με εποπτεία και εκπαίδευση, η 

αλληλοκατανόηση, το μοίρασμα κ.α. μπορούν να λειτουργήσουν ως κινητήρια 

δύναμη στην εξέλιξη του Δ.Υ. και κατ' επέκταση και στην εξέλιξη όλης της ομάδας και 

του ΚΠ. 

Στην  παρούσα εργασία  ανιχνεύονται   και επισημαίνονται τα εμπόδια αλλά και οι 

δυνάμεις που σχετίζονται με τον ρόλο των διοικητικών υπαλλήλων και επηρεάζουν 

τον τρόπο λειτουργίας και το έργο του Κέντρου Πρόληψης. 

Αξιολόγηση: - 

Συμπεράσματα: Είναι σημαντικό, να σκεφτούμε τα Κέντρα Πρόληψης, ως 

οργανισμούς μάθησης, που δημιουργούν τις συνθήκες εξέλιξης για το κάθε άτομο, 

μέσα από τη δημιουργία κουλτούρας μάθησης, μέσα από ένα εργασιακό περιβάλλον 

που ενθαρρύνει τη μάθηση και τη συνεργασία, μέσα από επικέντρωση στον κάθε 

εργαζόμενο αλλά και με ενημερότητα και αξιοποίηση της διεργασίας της ομάδας και 

των αλλαγών, όπου η ατομική μάθηση – εξέλιξη βρίσκεται σε συνεχή διάλογο και 

αλληλεπίδραση τόσο με τα άλλα μέλη της ομάδας εργαζομένων όσο και με τα 

πρόσωπα και φορείς με τα  οποία συνδιαλέγεται και συνυπάρχει το Κ.Π. 

Ποια η συμβολή της εργασίας στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης; 

Η οπτική των Κέντρων Πρόληψης ως ολότητα και η συμπερίληψη όλων των 

εργαζομένων ως ισότιμων μελών τους ομάδας εργαζομένων των Κέντρων Πρόληψης, 

ως μια καλή πρακτική, που προάγει την ισότητα και τη δημοκρατία και μπορεί να 

οδηγήσει σε μια αλλαγή μέσα στα ίδια τα κέντρα πρόληψης, που θα αντανακλά και 

στο έργο τους στην κοινότητα.   

Βιβλιογραφία:  

Senge, P (1990): The fifth discipline: the art & practice of the learning organization” 

Doubleday Dell Publishing Group, N. York. 

Τσελέντη Α. «Η Πρόληψη των εξαρτήσεων και η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής 

υγείας σε άμεση σύνδεση με το Σ.Σ.Μ.Κ.Δ.». Το Συστημικό Συνθετικό Μοντέλο 

Καταξιωτικής Διερεύνησης (Σ.Σ.Μ.Κ.Δ.) Συγγραφική Ομάδα – Γκότσης, Η. ΟΚΑΝΑ 

Αθήνα, Ιούνιος 2019. 

 

 

 

 

 

 



 

Γ)ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Πανδημία Covid-19, σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα και 

αναδυόμενες ανάγκες. 

Διαχείριση Υγειονομικής Κρίσης στην Εκπαίδευση: Από τον Άνθρωπο στον Ρόλο. 

Σοφία Χιώτη, Αντρέας Αθανασόπουλος, Γιώργος Αρβανίτης, Νατάσα Βλουτόγλου, 

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 

"Αθηνά-Πρόμαχος" 

Στόχοι: Η υγειονομική κρίση/πανδημία που ανέκυψε πριν δύο χρόνια, ήταν μια 

συνθήκη που επηρέασε -πολυεπίπεδα- ολόκληρη την κοινωνία αλλά και τον καθένα 

από εμάς ξεχωριστά. Ήμασταν ανέτοιμοι να διαχειριστούμε, αφενός, την υπέρμετρη 

καθημερινή πληροφόρηση των ιατρικών δεδομένων της συγκεκριμένης κατάστασης 

(αριθμός κρουσμάτων, μεταδοτικότητα, συμπτώματα, θνησιμότητα κ.α.) και 

αφετέρου, τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της (εγκλεισμός, κοινωνική 

αποστασιοποίηση, στιγματοποίηση ασθενών κ.α.). 

Συνεπώς, δημιουργήθηκε μία ψυχική επιβάρυνση, βαρύνουσας σημασίας, σε όλο τον 

πληθυσμό, που καθίστατο αδύνατο να διαχειριστούν λειτουργικά, υπό τέτοιου 

είδους ιδιαίτερες συνθήκες. Σε αυτή την ιδιαίτερη συγκυρία, σημαντικό ρόλο 

κλήθηκαν να διαδραματίσουν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ήταν επιφορτισμένοι -εκτός 

από το εκπαιδευτικό τους έργο- με το να διαχειριστούν ποικίλα -και πολλές φορές 

δυσεπίλυτα- ζητήματα που ανέκυψαν στο μαθητικό πληθυσμό ύστερα από τον 

3μηνο εγκλεισμό στο σπίτι, ταυτοχρόνως με δικές τους προσωπικές και οικογενειακές 

σύνθετες καταστάσεις. Όπως γίνεται κατανοητό, αυτή η συνθήκη δημιούργησε 

περίσσιο ψυχικό φορτίο στους εκπαιδευτικούς και ανέδειξε την ανάγκη για  την 

ψυχική τους ενδυνάμωση και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους, ως άνθρωποι 

και ως επαγγελματίες. 

Στην Ομάδα που υλοποιήθηκε, συμμετείχαν Εκπαιδευτικοί από δύο Σχολικές 

Μονάδες.  Στις συναντήσεις που έγιναν, προσεγγίστηκαν θέματα που αφορούσαν 

στην ανάδειξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, στα 

λειτουργικά/δυσλειτουργικά πρότυπα επικοινωνίας στο σχολικό - οικογενειακό 

περιβάλλον, στον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του Εκπαιδευτικού καθώς και στις 

στρατηγικές διαχείρισης προβληματικών συμπεριφορών.  Οι στόχοι του 

προγράμματος αφορούσαν: 

-ψυχική ενδυνάμωση εκπαιδευτικών 

-επαναπροσδιορισμός ρόλου 

-λειτουργία ως πρότυπο 

-καθοδήγηση/εμψύχωση 

-ανάπτυξη στρατηγικής επίλυσης προβλημάτων 

-επαναπροσδιορισμός ζητημάτων που φέρνει το παιδί. 



Μεθοδολογία: Βιωματική προσέγγιση, τεχνικές κινητοποίησης με brain storming και 

μελέτη περιπτώσεων. Κατάθεση προσωπικών βιωμάτων.  

Κυρίως περιεχόμενο και πώς συνδέεται με τον θεματικό άξονα που έχετε επιλέξει: 

Ψυχική ενδυνάμωση εκπαιδευτικών και ενίσχυση στο ρόλο τους.  Προσωπική 

επεξεργασία και λειτουργία ως πρότυπα.  Έμφαση στην καθοδήγηση και εμψύχωση 

των παιδιών.  Επανορθωτικός ρόλος εκπαιδευτικού. 

Αξιολόγηση: Αριθμός συμμετεχόντων, βαθμός ενεργής συμμετοχής στην ομάδα, 

κατάθεση προσωπικών βιωμάτων και δυσκολιών, αίτημα για περαιτέρω συνεργασία, 

ανατροφοδότηση από το σχολικό πλαίσιο. 

Συμπεράσματα: Πολυεπίπεδες δυσκολίες των εκπαιδευτικών, ψυχική εξουθένωση, 

δυσκολία ανταπόκρισης στους πολλαπλούς τους ρόλους, ανάγκη για συνεχή 

υποστήριξη. 

Ποια η συμβολή της εργασίας στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης; 

Η ανάδειξη νέων προκλήσεων και νέων αναγκών τονίζει τη σημασία της συνεχούς και 

διαρκούς ενίσχυσης των εκπαιδευτικών, καθώς η καθημερινή αλληλεπίδρασή τους 

με τα παιδιά τους καθιστά σημαντικούς για την ψυχική υγεία των νέων. 

Ψυχικά ενδυναμωμένοι εκπαιδευτικοί, μπορούν να επηρεάσουν και να ενισχύσουν 

την ψυχο-κοινωνική υγεία των παιδιών και να λειτουργήσουν ως κοινωνοί της 

πρόληψης. 
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Εξ αποστάσεως αυτοφροντίδα και ενδυνάμωση σε εποχές αβεβαιότητας: 

εφαρμόζοντας το  ψυχοεκπαιδευτικό υλικό πρόληψης «Πρόληψη κατ΄οίκον: από 

το Α έως το Ω». 

Αύρα Βαζαίου, Δωροθέα Λοΐζου, Ισιδώρα Μπέκα & Ναταλία Τζοβάρα, Κέντρο 

πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας "Αθηνά 

Υγεία", Αθήνα 

Στόχοι: Το ψυχοεκπαιδευτικό υλικό «Πρόληψη κατ' οίκον: από το Α έως το Ω», είναι 

ένα αλφαβητάρι προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης και ενδυνάμωσης που 

απευθύνεται αρχικά σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, προκειμένου να 

υποστηριχθούν σε συνθήκες αβεβαιότητας, όπως η περίοδος της πανδημίας. 

Αποτελεί ένα πρωτότυπο εξ αποστάσεως εργαλείο: α) αυτοβοήθειας, ενδυνάμωσης 

και αυτοφροντίδας, β) επικοινωνίας και ομαδικής αλληλεπίδρασης καθώς και γ) 

προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης και δικτύωσης. 

Μεθοδολογία: Το σκεπτικό και η μεθοδολογία του υλικού εδράζονται στις αρχές της 

εφαρμοσμένης θετικής ψυχολογίας καθώς και στην ομαδοσυνεργατική συστημική 

προσέγγιση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής, αξιοποιώντας την τεχνολογία με 

σύγχρονες και ασύγχρονες μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Κυρίως περιεχόμενο και πώς συνδέεται με τον θεματικό άξονα που έχετε επιλέξει: 

Ειδικότερα, το υλικό εστιάζει στη γλώσσα, με κεντρικό στοιχείο μια σειρά από 

λέξεις/έννοιες, που διαμορφώνουν ένα ιδιότυπο αλφαβητάρι από το Α εως το Ω, 

προκειμένου να διευκολυνθεί η (επανα)νοηματοδότηση της υποκειμενικής 

εμπειρίας της πανδημίας μέσα στο ασφαλές και συνεργατικό πλαίσιο μιας ομάδας 

ενδυνάμωσης και αυτοφροντίδας. Κατά την διάρκεια-καθώς και ανάμεσα στις 

συναντήσεις-, τα μέλη της ομάδας καλούνται να επεξεργαστούν κάθε λέξη/έννοια με 

διαφορετικούς τρόπους: νοητικά, βιωματικά, εμπειρικά και αναστοχαστικά.  

Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση διαδικασίας και αποτελέσματος του υλικού περιλαμβάνει 

ποσοτικές (κλίμακες/ερωτηματολόγια) καθώς και ποιοτικές μεταβλητές. Από την  

αρχική πιλοτική παρέμβαση υλοποίησης του εως και σήμερα, έχει ήδη εφαρμοστεί 

σε αρκετές ομάδες πανελλαδικά από διαφορετικά Κέντρα Πρόληψης με θετική 

ανατροφοδότηση. 

Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, η αξιοποίηση της τεχνολογίας, όπως στην 

περίπτωση αυτού του υλικού, παρά τους περιορισμούς και τις εγγενείς δυσκολίες 

που μπορεί να εμπεριέχει,  αναδεικνύει την ετοιμότητα, την προσαρμοστικότητα, την 

ευελιξία και την δυναμική  του πεδίου της πρόληψης ανταποκρινόμενο στις 

σύγχρονες ανάγκες της (μετα)πανδημικής εποχής. 

Ποια η συμβολή της εργασίας στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης; 

Το ίδιο το υλικό, αποτελεί ένα παράδειγμα καλής πρακτικής στην κατεύθυνση 

εφαρμογής προγραμμάτων εξ αποστάσεως πρωτογενούς και καθολικής πρόληψης 

στη σχολική και ευρύτερη κοινότητα. Επισημαίνεται τέλος,  η πανελλαδική διάχυση 



του υλικού στα Κέντρα Πρόληψης καθώς και η συστηματική δικτύωση μέσω της 

συγκρότησης και λειτουργίας σχετικής ομάδας εποπτείας ομοτίμων στελεχών 

πρόληψης. 
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Το Σεμινάριο της Ντροπής: ένα πιλοτικό διαδικτυακό εργαστήρι ενηλίκων στην 

εποχή της πανδημίας και του #metoo 

Ελένη Καραγεωργίου, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 

Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου ΠΝΟΗ 

Στόχοι: α) Την ανάπτυξη ενός δικτύου ανθρώπων σε καιρούς κοινωνικής απομόνωσης 

λόγω της πανδημίας β) την από κοινού επεξεργασία δύσκολων συναισθημάτων και 

ειδικότερα αυτού της ντροπής γ) την καλλιέργεια δεξιοτήτων διαχείρισης αυτών των 

συναισθημάτων 

Μεθοδολογία: Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας 

zoom. Ήταν χωρισμένο σε δύο διακριτά μέρη. Στο πρώτο μέρος γινόταν η θεωρητική 

επεξεργασία της έννοιας της ντροπής με αφετηρία σύγχρονες θεωρίες των 

συναισθημάτων αλλά και μέσα από ιστορικά, θρησκευτικά και σύγχρονα κοινωνικά 

παραδείγματα υπό το φίλτρο της αφηγηματικής οπτικής της αποδόμησης. Στο 

δεύτερο μέρος εφαρμόζονταν τεχνικές της ενσυνειδητότητας (mindfulness) για την 

επαφή και διαχείριση των συναισθημάτων. 



Κυρίως περιεχόμενο και πώς συνδέεται με τον θεματικό άξονα που έχετε επιλέξει: Η 

ντροπή αποτελεί συναίσθημα που παραδοσιακά συζητιέται ελάχιστα, ενώ συστημικά 

παίζει τεράστιο ρόλο στην αξιολόγηση της ταυτότητας ενός ατόμου από το ίδιο και 

την ομάδα ή τις ομάδες αναφοράς του συνιστώντας το συναισθηματικό βαρόμετρο 

της αυτοεκτίμησης αλλά και της εκτίμησης που λαμβάνει. Η ντροπή δεν αναφέρεται 

σε πράξεις αλλά στην εικόνα εαυτού, αποτελεί δηλαδή μια σφαιρική αποτίμηση που 

οδηγεί σε σταθερά αισθήματα ανεπάρκειας, ελλείματος ή εγγενούς κακίας. Η ντροπή 

συνδέεται με πρώιμα βιώματα απόρριψης στον τύπο του πρωταρχικού δεσμού με το 

βασικό φροντιστή, αλλά και με το στιγματισμό ατόμων και κοινωνικών ομάδων από 

εκείνους που έχουν τη δύναμη να ορίσουν το φυσιολογικό από το αποκλίνον, το καλό 

από το κακό, το σωστό από το λάθος, το επαρκές από το ανεπαρκές. Η αναγνώριση 

και η αμφισβήτησή της είναι σημαντική καταρχάς σε προσωπικό επίπεδο, καθώς 

δίνεται η ευκαιρία σε άτομα με αρνητική εικόνα εαυτού να διατυπώσουν 

εναλλακτικές αφηγήσεις καταξίωσης. Επιπρόσθετα είναι σημαντική ειδικά από 

κοινωνικές ομάδες που βιώνουν ανισότητες, όπως οι γυναίκες, οι ομοφυλόφιλοι, οι 

μετανάστες, τα θύματα σεξουαλικής βίας κ.λ.π καθώς η αποκήρυξη της ντροπής 

μπορεί να είναι το πρώτο βήμα για τη διεκδίκηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και 

την υποστήριξη της υποχρέωσης μιας πολιτείας για έμπρακτο σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων προς όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της.   

Αξιολόγηση: Το σεμινάριο έδωσε την ευκαιρία για μια ουσιαστική κατανόηση του 

ρόλου που παίζει η ντροπή στη διατήρηση μιας αρνητικής εικόνας εαυτού και στην 

εσωτερίκευση του στίγματος. Η συγκυρία της διεξαγωγής του την περίοδο που 

εμφανίστηκε στην Ελλάδα δυναμικά το κίνημα #metoo επέτρεψε την επεξεργασία 

από την ομάδα της έννοιας της σεξουαλικής βίας και την διαχείριση των πολύ 

έντονων συναισθημάτων που βίωναν εκείνη την περίοδο πολλά από τα μέλη. Η 

εφαρμογή βιωματικών τεχνικών ενσυνειδητότητας διαδικτυακά αν και αρχικά 

υπήρχαν φόβοι ότι θα αποτελεί πρόβλημα έδωσε την ελευθερία σε πολλά από τα 

μέλη να αισθάνονται λιγότερο εκτεθειμένα και να πειραματιστούν με τις τεχνικές στο 

δικό τους ρυθμό. Πολλά από τα μέλη συνεχίζουν μέχρι σήμερα να επικοινωνούν και 

να ανταλλάσσουν σκέψεις, συναισθήματα και τα νέα τους μέσω της ιδιωτικής 

ομάδας που δημιουργήθηκε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.   

Συμπεράσματα: Το σεμινάριο έδωσε την ευκαιρία σε πολλά μέλη τα οποία 

απασχολούσε το συναίσθημα της ντροπής να μη διατηρούν πλέον αμυντική στάση 

απέναντί του, αλλά να το αναγνωρίζουν, να το διαχειρίζονται και να το αμφισβητούν. 

Η εκπαίδευση στα συναισθήματα και δη στη ντροπή μπορεί να ενισχύσει σε μεγάλο 

βαθμό την ικανότητα ατόμων ή ομάδων που βιώνουν στιγματισμό να υποστηρίξουν 

μια ελεύθερη στίγματος, θετική εικόνα εαυτού. 

Ποια η συμβολή της εργασίας στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης; 

Η χρήση ουσιών είναι πολύ συχνή σε άτομα που βιώνουν έντονη ντροπή. Η 

επικέντρωση στη ντροπή επιτρέπει τη συζήτηση και τη συναισθηματική διαχείρισης 

μιας αρνητικής εικόνας εαυτού. Η εκπαίδευση στην αναγνώριση, την αμφισβήτηση 

και την διαχείρισή της μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη για παρεμβάσεις εστιασμένες 



σε ευάλωτες στη ντροπή ομάδες πληθυσμού, όπως οι γυναίκες, τα θύματα 

σεξουαλικής βίας, οι μετανάστες, οι κοινωνικά αποκλεισμένοι.   
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Δ)ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Σύνδεση με την Κοινότητα - Δίκτυα συνεργασίας. 

 

Εκπαιδευτικά - επιμορφωτικά σεμινάρια Υποψήφιων Θετών  και Ανάδοχων 

Γονέων. 

Αγγελική Ρωμαίου, Κοινωνική Λειτουργός MSc, Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής 

Αρωγής και Αλληλεγγύης Κέρκυρας- Αδαμαντία Τρούσσα, Κοινωνική Λειτουργός, 

Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Αρωγής και Αλληλεγγύης Ζακύνθου, Αννέτα 

Τσελέντη, Ψυχίατρος, Επιστημονικά Υπεύθυνη Κ.Π. Κέρκυρας - Γιάννης Βυθούλκας, 

Κοινωνικός Λειτουργός, Στέλεχος Κ.Π. Ζακύνθου - Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας & 

Μέριμνας Π.Ε. Κέρκυρας και Π.Ε. Ζακύνθου - Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων & 

Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Κέρκυρας και Ζακύνθου. 

Στόχοι: Στόχοι 1ης παρέμβασης:  

- Ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου ώστε να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στην κάλυψη των 

αναπτυξιακών αναγκών αλλά και των «ιδιαίτερων» αναγκών των θετών παιδιών. 

- Ανάδειξη, κατανόηση και επεξεργασία στερεοτύπων/προκαταλήψεων και 

τροποποίηση δυσλειτουργικών παραδοχών αναφορικά με την υιοθεσία. 

Στόχοι 2ης παρέμβασης: 

• Σύνδεση  των υποψήφιων θετών γονέων με προσωπικές εμπειρίες 

ανθεκτικότητας 

• Εντοπισμός , ανάδειξη κι επεξεργασία των προστατευτικών παραγόντων που 

σχετίζονται τόσο με τους ίδιους όσο και με το ευρύτερο οικογενειακό/ σχολικό/ 

κοινωνικό περιβάλλον  που δρουν και αλληλεπιδρούν. 

Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία της παρέμβασης βασίζεται στην ανάπτυξη των 

γνωστικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων αξιοποιώντας την ενεργητική και 

βιωματική μάθηση.  

Οι  παρεμβάσεις είναι επικεντρωμένες στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των 

υποψηφίων θετών/αναδόχων γονέων. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες 

τις ομάδας- στόχου  αποσκοπούν όχι απλά στην απόκτηση γνώσεων αλλά και στο 

μετασχηματισμό υπαρχουσών δυσλειτουργικών δεξιοτήτων ή στην εκμάθηση νέων. 

Κυρίως περιεχόμενο και πώς συνδέεται με τον θεματικό άξονα που έχετε επιλέξει: 

Παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό - υποστηρικτικό πρόγραμμα για θετούς και 

ανάδοχους γονείς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που πραγματοποίησε οι 

Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας & Μέριμνας Π.Ε. Κέρκυρας και Π.Ε. Ζακύνθου  σε 

συνεργασία με τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της 

Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Κέρκυρας και Ζακύνθου στα πλαίσια του Ν.4538/2018, 

ο οποίος προβλέπει την παρακολούθηση αντίστοιχων προγραμμάτων ως 



προϋπόθεση για την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Θετών και 

Ανάδοχων Γονέων.  

Αρμόδιες υπηρεσίες για την οργάνωση και υλοποίηση των παραπάνω 

προγραμμάτων είναι  τα αρμόδια τμήματα των δ/νσεων δημόσιας υγείας και 

κοινωνικής μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, οι υπηρεσίες 

μας έχουν ήδη ολοκληρώσει τέσσερις κύκλους εκπαίδευσης υποψήφιων θετών 

γονέων για την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο.  

Η επάρκεια των θετών/αναδόχων γονέων στο γονεϊκό ρόλο συμβάλει στην ενίσχυση 

των προστατευτικών παραγόντων στην οικογένεια με αποτέλεσμα η 

υιοθεσία/αναδοχή να διαμορφώνεται σε παράγοντα ψυχικής ανθεκτικότητας και 

πρόληψης εξαρτητικών και άλλων ριψοκίνδυνων συμπεριφορών. 

Τα  Προσδοκώμενα αποτελέσματα  του σεμιναρίου είναι οι ΥΘΓ: 

• Να καλλιεργήσουν τις προσωπικές και συναισθηματικές τους δεξιότητες  

• Μέσα από τις προσωπικές τους εμπειρίες και συνδέσεις να αναγνωρίσουν και 

αναδείξουν τα δυνατά σημεία/ ικανότητες του παιδιού τους και της οικογένειάς τους 

ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν την ¨ασφαλή βάση¨ και τις εμπειρίες/ 

ερεθίσματα για να μπορέσει να ανακάμψει/ θωρακιστεί και να προσαρμοστεί στο 

νέο οικογενειακό περιβάλλον( ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών). 

• Να κατανοήσουν τρόπους δημιουργίας και διατήρησης θετικού και ασφαλούς 

οικογενειακού κλίματος. 

Αξιολόγηση: • Θετικό κλίμα εμπιστοσύνης στην ομάδα που επιτρέπει το μοίρασμα 

βαθύτερων σκέψεων και συναισθημάτων 

• Ανάδειξη και παραδοχή κοινής θέσης εκκίνησης των μελών που πηγάζει από 

παρόμοιες εμπειρίες απώλειας/τραύματος, ματαίωσης από την μέχρι πρότινος 

διαδικασία υιοθεσίας, συγκρατημένης ελπίδας και αγωνίας για το μέλλον, 

παραμέτρων που ευνοούν την αποδοχή και αλληλοϋποστήριξη των μελών 

• Επιβεβαίωση σκέψεων, γνώσεων, συναισθημάτων που λειτουργεί 

ανατροφοδοτικά για τα μέλη 

• Ο διαδικτυακός χαρακτήρας των συναντήσεων δεν επιτρέπει την πλήρη 

αξιοποίηση των βιωματικών μεθόδων μάθησης και επηρεάζει τη δυναμική των 

αλληλεπιδράσεων στην ομάδα. 

Συμπεράσματα: Οι εκπαιδευτές, λοιπόν, χρειάζεται να λάβουν υπόψη τους τα 

χαρακτηριστικά των υποψήφιων ανάδοχων ή θετών γονέων και να κατανοούν τις 

ανάγκες που έχουν για εκπαίδευση και παράλληλα να τους βοηθήσουν να 

επεξεργαστούν τις εμπειρίες τους από τη διαδικασία αναδοχής και υιοθεσίας. 

Επίσης, είναι σημαντικό να τους διευκολύνουν στη διεργασία της προσωπικής και 

οικογενειακής αλλαγής που θα επιφέρει η αναδοχή ή η υιοθεσία μέσα από την 

επεξεργασία της βαθύτερης κατανόησης του εαυτού και των συναισθημάτων, την 



ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, καθώς και των ζητημάτων που σχετίζονται με την 

καθημερινή συμπεριφορά σε μία οικογένεια. 

Η επικέντρωση στα δυνατά τους σημεία και στην εκπαίδευσή αναφορικά με τις 

αλληλεπιδράσεις γονέων και παιδιών είναι ακόμη κάποια από τα θετικά στοιχεία που 

δίνεται προτεραιότητα. 

Η συνεργασία με τα Κέντρα Πρόληψης, εμπλούτησε και ανατροφοδότησε θετικά 

τόσο τους συμμετέχοντες, όσο και τους συντονιστές. 

Ποια η συμβολή της εργασίας στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης; 

Τα ψυχολογικά τραύματα και οι  τραυματικές εμπειρίες πρώιμης αποστερήσεις ενός 

παιδιού λόγω έκθεσής του σε κινδύνους, ζώντας με τη βιολογική οικογένειά του, 

ατονούν, αν ενταχθεί σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, μια εναλλακτική οικογένεια, 

ανάδοχη ή θετή οικογένεια, που θα εξασφαλίσει στο παιδί την ομαλή του ανάπτυξη 

και την οριστική αποκατάστασή του.  Η δοτικότητα, η τρυφερότητα, η αποδοχή του 

παιδιού, η ικανότητα να βοηθήσουν το παιδί να χτίσει την προσωπικότητά του πάνω 

στα δύο ζευγάρια γονέων είναι μια σειρά από στοιχεία που θα πρέπει να 

διαχειριστούν οι θετοί γονείς προκειμένου να δημιουργήσουν ένα υποστηρικτικό 

γονικό πλαίσιο και να διευκολύνουν την ένταξή του στην οικογένεια. Η δυναμική της 

οικογένειας και η ποιότητα των ενδοοικογενειακών σχέσεων αποτελούν σημαντικά 

στοιχεία για την επιτυχή έκβαση μιας υιοθεσίας.  

Η πρόσβαση σε πληροφόρηση και υποστήριξη από τα στελέχη των Κέντρων  

Πρόληψης για θέματα που αφορούν εξαρτητικές συμπεριφορές αλλά και κρίσιμα 

ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της οικογένειας και τη φροντίδα ενός παιδιού 

με αυξημένες ανάγκες αποτελεί σημαντικό λόγο διασύνδεσης και γνωριμίας με τις 

υπηρεσίες που παρέχει ο εν λόγω φορέας. 

Επιπρόσθετα η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας και η εμπλοκή όσο των 

δυνατόν περισσότερων φορέων και θεσμών αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό στόχο 

της πρόληψης. Μέσα από τη συνεργασία και την εκπαίδευση αυτή επιδιώκεται αφ' 

ενός οι συμμετέχοντες να μεταφέρουν τις αξίες και τις αρχές της πρόληψης στην 

ευρύτερη κοινότητα, λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστές, αφ' ετέρου η αμοιβαία 

ενίσχυση των προσφερόμενων υπηρεσιών από τους συνεργαζόμενους φορείς. 

Βιβλιογραφία:   
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Εκτιμήσεις από την λειτουργία 10 κοινωνικών δικτύων  της κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ».  

Συμπεράσματα που προκύπτουν από την σύγκριση με την διεθνή εμπειρία.  

 Βασίλης Πασσάς, Κίνηση ΠΡΟΤΑΣΗ, Πάτρα, Ελλάς 

Στόχοι: Μέσα  από μία  τριαντάχρονη  αναδρομική  μελέτη δέκα   σημαντικών    

Δικτύων   που δημιούργησε η κίνηση ΠΡΟΤΑΣΗ στην κοινότητα, τα  περισσότερα  των 

οποίων άντεξαν  στον χρόνο,  γίνεται  μία προσπάθεια να εκτιμηθούν οι γενικοί και 

ιδιαίτεροι  λόγοι που συνέβαλλαν τόσο  στην επιτυχία  σε  διαφορετικό  βαθμό   αλλά 

και  στην αποτυχία μερικές φορές. Θα  εστιάσουμε στα Δίκτυα  οργάνωσης θεσμικών 

Φορέων με στόχο  την  ενεργό  συμμετοχή τους στην ανάπτυξη της πρόληψης  στην 

τοπική  κοινωνία.  

Μεθοδολογία: Θα  αξιοποιηθεί η ελληνική  και  διεθνής  εμπειρία  από εφαρμογή 

προγραμμάτων πρόληψης στην κοινότητα μέσω  κοινωνικών δικτύων.  Θα γίνει 

συγκριτική μελέτη των  μεθοδολογιών  εφαρμογής  των προγραμμάτων  τόσο αυτών 

της ΠΡΟΤΑΣΗΣ μεταξύ τους, όσο και με τα αντίστοιχα  διεθνή, ώστε να αναδειχθούν  

τα απαραίτητα  και   δυνατά  σημεία  στην διαμόρφωση προγραμμάτων  πρόληψης  

στην κοινότητα. 

Κυρίως περιεχόμενο και πώς συνδέεται με τον θεματικό άξονα που έχετε επιλέξει: 

Η  θετική αλλά και αρνητική  εμπειρία θα  είναι χρήσιμη για να πετύχουμε όσο  το 

δυνατόν καλύτερη σύνδεση με την κοινότητα και  να βελτιώσουμε  την 

αποτελεσματικότητα  των προγραμμάτων πρόληψης. 

Αξιολόγηση: Η εργασία αυτή  θα λειτουργήσει ως διαδικασία  αξιολόγησης  των 

προσπαθειών  στον  ελληνικό  χώρο για κοινωνική  δικτύωση  μέσα  από την σύγκριση 

με την διεθνή  εμπειρία. 

Συμπεράσματα: Από την συγκριτική  μελέτη  θα προκύψουν χρήσιμα  συμπεράσματα  

που θα μπορούν να  οδηγήσουν  στην βελτίωση των προγραμμάτων κοινωνικής  

δικτύωσης στην χώρα μας.   

Ποια η συμβολή της εργασίας στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης; 

Τελικά οι Φορείς πρόληψης  σε ποιο  βαθμό και με ποια  μεθοδολογία  μπορούν  να 

λειτουργήσουν ως καταλύτες θετικών  αλλαγών  του κοινωνικού πλαισίου  και  θα  

διευκολύνουν την ανάπτυξη   της πρόληψης στην τοπική  κοινωνία; Το ζητούμενο 

είναι η διαμόρφωση  ενός  λειτουργικού  οδηγού κοινωνικής  δικτύωσης. 

Βιβλιογραφία: (Ενδεικτική)  

NIDA ( National Institute  on Drug   Prevention  ( 1997-2003). 

INCB   Ετήσια έκθεση  ΟΗΕ  για  ναρκωτικά  2021 

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna  2015 

Ευρωπαϊκό  Κέντρο Παρακολούθησης ναρκωτικών και  τοξικομανίας   2021 
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Πρόγραμμα Επικεντρωμένης Πρόληψης "Αξίζω μια Ευκαιρία". 

 Έλενα Ζαρούνα, ΚΕΝΘΕΑ, Κύπρος 

Στόχοι: Το πρόγραμμα "Αξίζω μια Ευκαιρία" σχεδιάστηκε στη βάση προκήρυξης για 

δημιουργία προγράμματος επικεντρωμένης πρόληψης από την Αρχή Αντιμετώπισης 

Εξαρτήσεων Κύπρου και λειτουργεί από το 2018 καλύπτοντας 2 από τις 5 Επαρχίες 

της Κύπρου. Την λειτουργία του προγράμματος επιχορηγεί η Αρχή Αντιμετώπισης 

Εξαρτήσεων Κύπρου, οι εμπλεκόμενοι Δήμοι και το ΚΕΝΘΕΑ.  

Στόχος του προγράμματος είναι ο εντοπισμός παιδιών που ανήκουν σε ευάλωτες 

ομάδες, όπως έχουν καθοριστεί στην Κυπριακή Εθνική Στρατηγική για την 

Αντιμετώπιση της Εξάρτησης, δηλαδή παιδιά που εγκαταλείπουν το σχολείο, παιδιά 

και νέους σε πειραματική χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών ή/και με 

παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια, παιδιά φυλακισμένων, παιδιά 

ψυχικά ασθενών γονιών, παιδιά με γονείς που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις 

ουσίες εξάρτησης συμπεριλαμβανομένου του αλκοόλ, παιδιά που έχουν 

δεχθεί/δέχονται οποιασδήποτε μορφής κακοποίηση, παιδιά υπό την επιμέλεια του 

κράτους, παιδιά με ΔΕΠΥ και μαθησιακές δυσκολίες, παιδιά μετανάστες, παιδιά που 

ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, παιδιά/έφηβοι με παραβατική συμπεριφορά. 

Το πρόγραμμα δέχεται παραπομπές από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, τα 

σχολεία, τους Δήμους, θεραπευτικά προγράμματα, την εκκλησία και 

αυτοπαραπομπές. 

Αφού ενημερωθεί πλήρως η οικογένεια για τις υπηρεσίες, λαμβάνεται συγκατάθεση 

για συμμετοχή. Η αρμόδια κοινωνική λειτουργός προχωρεί σε αξιολόγηση αναγκών 

της οικογένειας και ακολούθως συνδέει την οικογένεια με όλες τις απαραίτητες 

υπηρεσίες (πχ ψυχολόγο, λογοθεραπευτή κλπ), και τα παιδιά με υγιείς 

δραστηριότητες (πχ μαθήματα χορού, πολεμικών τεχνών κλπ), ενώ εξακολουθεί να 

παρακολουθεί και να παρέχει συμβουλευτική στην οικογένεια. Τα τελευταία 4 χρόνια 

το πρόγραμμα έχει εξυπηρετήσει περί τα 80 παιδιά. 

Μεθοδολογία: Ποιοτική (Αξιολόγηση διαδικασίας και οφέλους), Μερικώς ποσοτικά 

δεδομένα (Περιγραφικά Στατιστικά) 

Κυρίως περιεχόμενο και πώς συνδέεται με τον θεματικό άξονα που έχετε επιλέξει: 



Το εν λόγω πρόγραμμα συνδέει τα παιδιά που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες με 

υπηρεσίες και δραστηριότητες που προσφέρονται στην κοινότητα και φέρνει αριθμό 

επαγγελματιών διαφόρων ειδικοτήτων σε συνεργασία για το καλό της οικογένειας. 

Αξιολόγηση: Η παρέμβαση συνάντησε τους στόχους που είχαν τεθεί για εντοπισμό 

και συγκράτηση των παιδιών στο πρόγραμμα και κατάλληλες παραπομπές. Επίσης, 

έχει επιτύχει στα 4 χρόνια λειτουργία να χτίσει δίκτυο συνεργατών και να 

συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Κράτους. 

Συμπεράσματα: Θεωρείται ότι το πρόγραμμα "αξίζω μια ευκαιρία", δίδει ευκαιρίες 

σε παιδιά που υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχαν αυτού του είδους ευκαιρίες, με 

τρόπο που ενδεχομένως να καθυστερήσει ή/και να αποτρέψει την εμπλοκή τους με 

ουσίες στο μέλλον. Σημαντικός παράγοντας για την προληπτική του αξία είναι η 

ηλικία πρώτης συνεργασίας του παιδιού με το πρόγραμμα. 

Ποια η συμβολή της εργασίας στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης; 

Το πρόγραμμα αυτό  μπορεί να αποτελέσει μοντέλο για να δοκιμαστεί και σε άλλες 

περιοχές. 

Βιβλιογραφία :  

Dependency. Michigan: Cole Brooks. 

Griffin KW, Botvin GJ. Evidence-based interventions for preventing substance use 

disorders in adolescents. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am. 2010 Jul;19(3):505-26. doi: 

10.1016/j.chc.2010.03.005. PMID: 20682218; PMCID: PMC2916744. 

Terzian, M.A,, Kristine M.  & Anderson Moore, A (2011). Preventing Multiple Risky 

Behaviors among Adolescents: Seven Strategies. 

 

Χτίζοντας ένα ασφαλές κλίμα στη σχολική κοινότητα κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας. 

Κωνσταντίνα Υφαντή, Αιμιλία Μαρκουίζου - Γκίκα, Χριστίνα Γώγου, ΚΕΘΕΑ, Δίκτυο 

Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης, Αθήνα, Ελλάδα. 

Στόχοι: Το 2021, ως χρονιά συνέχισης της πανδημίας και του εγκλεισμού, 

χαρακτηρίστηκε από τη διαδικτυακή συμμετοχή των μαθητών  στο σχολείο, που με 

την επιστροφή τους στα θρανία με το άνοιγμα των σχολικών μονάδων τον Σεπτέμβριο 

του 2021 μέχρι σήμερα φάνηκε να έχει σημαντικές επιπτώσεις και στην εξέλιξη και 

τη συμπεριφορά των μαθητών, όπως  αύξηση της επιθετικότητας και των βίαιων 

συμπεριφορών.  

Η παρουσίαση που θα ακολουθήσει αφορά σε ένα Καινοτόμο Μακροχρόνιο 

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Πρόληψης σε τέσσερα όμορα σχολεία του Δήμου 

Καισαριανής. Προέκυψε από αίτημα της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού έργου και των 

Διευθύνσεων των τεσσάρων σχολείων. Ως κεντρικό αίτημα ήταν η  δημιουργία και 



διατήρηση ενός κλίματος ασφάλειας στα σχολεία, καθώς και η αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των αυξημένων συμπεριφορών βίας, επιθετικότητας και έλλειψης 

ορίων, που παρατηρήθηκαν μετά τον εγκλεισμό με την επιστροφή των μαθητών στα 

σχολεία.  

Μεθοδολογία: Πολυεπίπεδη και βιωματική παρέμβαση πρόληψης και δημιουργία 

δικτύων. Καλλιέργεια και αξιοποίηση της διεργασίας και της συστημικής θεώρησης. 

α. Τα διαφορετικά επίπεδα παρέμβασης σε όλα τα μέρη της σχολικής κοινότητας για 

τη διαχείριση κρίσεων,  

β. Η παροχή συμβουλευτικής εποπτείας στο  σύστημα των 4 σχολείων μεμονωμένα 

αλλά και συνολικά,  

γ. Η  μεθοδολογία διαχείρισης περιστατικών μέσα από διαμόρφωση πυρήνων 

πρόληψης εντός των σχολικών μονάδων, με κοινό κώδικα επικοινωνίας, και  

δ. Η διασύνδεση των σχολικών μονάδων  μεταξύ τους, καθώς και με  φορείς 

πρόληψης και  ψυχικής υγείας της περιοχής. 

Κυρίως περιεχόμενο και πώς συνδέεται με τον θεματικό άξονα που έχετε επιλέξει: 

Ως Κεντρικός στόχος της παρέμβασης  τονίζεται η δημιουργία ασφαλών συνθηκών 

στο σχολείο του σήμερα, ως απαραίτητη προϋπόθεση στη διαδικασία της μάθησης, 

καθώς και η ανάπτυξη συνεργασίας και διασύνδεσης μεταξύ των τεσσάρων σχολικών 

συστημάτων και των φορέων της κοινότητας. 

Αξιολόγηση: Από τα δυνατά σημεία ήταν:  

α. η αξιοποίηση της προηγούμενης συνεργασίας και της ολοκληρωμένης 

παρέμβασης σε ένα από τα σχολεία και η ανάπτυξη της συνεργασίας τόσο με τα 

υπόλοιπα σχολεία όσο και με την Υπεύθυνη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου.  

β. οι επιμέρους εκπαιδεύσεις και οι διάχυση της φιλοσοφίας και των αρχών της 

πρόληψης και του συγκεκριμένου εγχειριδίου. 

γ. η διάθεση των συμμετεχόντων και η αξιοποίηση στην πράξη των εργαλείων και των 

εκπαιδεύσεων. 

Δυσκολίες υπήρξαν ως προς: 

α. την προϋπάρχουσα δυναμική στα επιμέρους συστήματα. 

β. την περιορισμένη δυνατότητα ακόμα μεγαλύτερης ανάπτυξης από την πλευρά μας 

λόγω υποστελέχωσης του τμήματος.     

Συμπεράσματα: Πρόκειται για μία δυναμική παρέμβαση με πολλές αξιοποιήσιμες 

δυνατότητες σε όλα τα επίπεδα, τόσο σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, φορείς. 

Ποια η συμβολή της εργασίας στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης;  



Δημιουργία  μεγαλύτερων και πιο σύμπλοκων δικτύων και καλλιέργεια της 

δικτύωσης και του συντονισμού μεταξύ τους, ως απάντηση στην πολυπλοκότητα των 

αναγκών που παρουσιάζουν τα μέλη τους αλλά και ως τρόπος διαχείρισης των 

κρίσεων που εμφανίζονται μέσα σε αυτά.   

Βιβλιογραφία:  

Αρτινοπούλου, Β. (2001). Βία στο σχολείο. Έρευνες και πολιτικές στην Ευρώπη. 

Αθήνα: Μεταίχμιο 

Βασιλείου, Β. & Γ. (1974). Πολιτισμικές παραλλαγές στη διεργασία ομάδας. 

Σειρά Επικοινωνιών ΑΚΜΑ. Αθήνα: Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου. 

Ελληνική απόδοση του: Vassiliou, V. & G. (1974). Variations of the Grouping Process 

Across Cultures. International Journal of Group Psycotherapy, 24 (1). 

Βουϊδάσκης, Κ. Β. (1987). Η επιθετικότητα σαν κοινωνικό πρόβλημα στην 

οικογένεια και στο σχολείο. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη 

Γκούβρα, Μ., Κυρίδης, Α. & Μαυρικάκη, Ε. (2005). Αγωγή Υγείας και 

Σχολείο. Παιδαγωγική και Βιολογική Προσέγγιση. Αθήνα: Τυπωθήτω ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΔΑΡΔΑΝΟΣ. 

Winnicott, D.W. (1995). Συζητήσεις με τους γονείς. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Jaques, D. (2003). Μάθηση σε Ομάδες. Αθήνα: Μεταίχμιο 

Ιατρίδης, Δ. (1990) Σχεδιασμός Κοινωνικής Πολιτικής- Θεωρία και πράξη του 

Κοινωνικού Σχεδιασμού, Gutenberg, Αθήνα. 

Ματσαγγούρας, Η. (2006) Η διαθεματικότητα στη σχολική ζωή. Αθήνα: Εκδόσεις 

Γρηγόρη. 

Moon, A. (1998). Πρόληψη της κακοποίησης και προαγωγή της προστασίας του 

παιδιού. Δεξιότητες για παιδιά Δημοτικού. ΚΕΘΕΑ -TACADE, 10-14. 

 Ναυρίδης, Κλ. (2005) Ψυχολογία των Ομάδων. Αθήνα: Παπαζήσης. 

Ντάβου, Μπ. (1991). Yλικό και μέθοδοι της αγωγής υγείας: ψυχοκοινωνικοί και 

εκπαιδευτικοί παράγοντες. Ψυχολογικά Θέματα, 4, (4), 339 – 351. 

 

 

 

 

 

 



Ε)ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Η Τέχνη ως μέσο σύνδεσης με τον άνθρωπο – εαυτό. 

 

Ραδιοφωνική Εκπομπή <<Λόγος και Ψυχή >>. 

Κουράκη Ελένη, Σταυρούλα Σακελλαρίου, Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων 

Ουσιών Νομού Χανίων 

Στόχοι: Ευαισθητοποίηση τοπικής κοινότητας σε θέματα ρόλων, γονεικών 

σχέσεων,και δύσκολων ψυχικών καταστάσεων. 

Μεθοδολογία: Ραδιοφωνική Παρουσίαση λογοτεχνικών κειμένων σχετικών με την 

ανάπτυξη ψυχικών  θεμάτων με στόχο  την κατανόηση και εμβάθυνση δύσκολων 

ψυχικών καταστάσεων. 

Κυρίως περιεχόμενο και πώς συνδέεται με τον θεματικό άξονα που έχετε επιλέξει: Το 

περιεχόμενο των ραδιοφωνικών εκπομπών αναφερόταν σε θέματα γονεικών  ρόλων 

και εμβάθυνσης σε ζητήματα σχέσεων που στόχευαν  στην ενίσχυση της ψυχικής 

ανθεκτικότητας. 

Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση της συγκεκριμένης δράσης έγινε βάση της ανάλυσης 

συγκεκριμένων ψυχικών θεμάτων μέσα από σχετικά λογοτεχνικά κείμενα η οποία 

κρίθηκε από τους συντονιστές επαρκής. 

Συμπεράσματα: Τα συμπεράσματα αυτής της δράσης είναι θετικά τόσο από τους 

συντονιστές που ανέλυσαν εις βάθος  ψυχικά θέματα μέσω λογοτεχνικών κειμένων 

όσο και των ακροατών που έκαναν θετικά σχόλια στο σχετικό σάιτ. 

Ποια η συμβολή της εργασίας στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης;  

Η συμβολή μου αφορούσε την ανάλυση και την εμβάθυνση διάφορων ψυχικών 

θεμάτων. 

Βιβλιογραφία: Φρόιντ: Λογοτεχνία και Ψυχανάλυση .-Ποικίλα λογοτεχνικά κείμενα 

και ποιήματα. 

 

Ο ρόλος της συμμετοχικής τέχνης στην ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας. 

Ευαγγελία Αθανασιάδου, Ειρήνη Στρατάκη, ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης των 

Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου, Ηράκλειο, 

Ελλάδα 

Στόχοι: Βασικός στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένας «χώρος συνάντησης» στον οποίο 

εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές θα μπορούσαν να βρουν υποστήριξη, έμπνευση 

και δύναμη. Επιπλέον στόχος ήταν να καλλιεργηθεί το αίσθημα του ανήκειν, με την 

ανάπτυξη της εμπιστοσύνης, της αλληλοϋποστήριξης και της αλληλεπίδρασης μεταξύ 

των συμμετεχουσών - συμμετεχόντων. 

Μεθοδολογία: Συμμετοχική έρευνα δράσης βασισμένη στην τέχνη. 



Κυρίως περιεχόμενο και πώς συνδέεται με τον θεματικό άξονα που έχετε επιλέξει: 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης που βασίζεται στις αρχές της 

συμμετοχικής τέχνης. Η δράση οργανώθηκε σε δύο σχολεία πρωτοβάθμιας εκ/σης 

του νομού Ηρακλείου με τη συμβολή του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων καθώς 

και του συλλόγου διδασκόντων των σχολικών μονάδων. Η διάρκεια εφαρμογής του 

προγράμματος ήταν έξι  μήνες. 

Βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος ήταν η ισότιμη συμμετοχή  όλων των 

μελών της ομάδας ως "πρόσωπα", ανεξάρτητα από το ρόλο τους στη σχολική 

κοινότητα, ανεξάρτητα αν ήταν δηλαδή μαθητές εκπαιδευτικοί ή γονείς.  

Στις συναντήσεις της ομάδας, τα μέλη είχαν τη δυνατότητα να μιλήσουν για τις 

εμπειρίες τους, τις ανησυχίες αλλά και τις χαρές τους μέσα από παιχνίδια, εικαστικές 

δράσεις και άλλες μορφές έκφρασης, με αφορμή τους προβληματισμούς που 

μοιράστηκαν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων.  

Τέλος, όλοι μαζί μεταφέραμε τα συναισθήματα μας στους τοίχους των σχολείων, είτε 

παραστατικά, εστιάζοντας στο περιεχόμενο της φιλοτέχνησης είτε πιο αφηρημένα, 

εστιάζοντας στη συνεργασία για ένα κοινό αποτέλεσμα.  

Τα πεδία δράσης της αναφοράς μας είναι η τέχνη και η οικολογία. Το σημαντικότερο 

συμπέρασμα της έρευνας δράσης του προγράμματος αφορά το ζήτημα του 

ατομικισμού, το οποίο αποτελεί και κομβικό σημείο στη συζήτηση περί ατομικής και 

κοινωνικής ευθύνης. 

Αξιολόγηση: Δυνατά σημεία: α/ η σύμπραξη όλων των διαφορετικών ομάδων της 

σχολικής κοινότητας, β/ η φιλοσοφία της συμμετοχικής έρευνας δράσης: όπου τα 

ίδια τα άτομα καλούνται να προσδιορίσουν τα αιτήματα τους, να συνδιαμορφώσουν 

το πλαίσιο των συναντήσεων και φέρουν λόγο σε όλα τα στάδια της εξέλιξης της. 

Δυσκολία: Η συνέχιση της δράσης λόγω πανδημίας. 

Συμπεράσματα: Το πλαίσιο συγκρότησης της σχολικής ζωής με τους μηχανισμούς του 

(ανταγωνισμός, ανισότητα στις ευκαιρίες μάθησης, άνιση κατανομή των πόρων, 

σχέση επίδοσης με ένταξη στην κοινωνία κλπ.) ενθαρρύνει την εξατομίκευση ως 

πρακτική επιβίωσης. Η προσπάθεια αλλαγής αυτής της συνθήκης - μέσω της 

πρόληψης - αποτελεί ένα σύγχρονο ζητούμενο. 

Ποια η συμβολή της εργασίας στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης; 

Η παρούσα εργασία θα μπορούσε να αποτελέσει μια καλή πρακτική πρόληψης. 

Βιβλιογραφία:  
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''κι ο Βυσσινόκηπος μας είναι θαυμάσιος '' Θεατροπαιδαγωγικό Πρόγραμμα -   

Διαδραστική Παράσταση Θέατρου Φόρουμ. 

 Γκόβας Νίκος, Ζωνίου Χριστίνα, Ζάγουρα Ευγενία, Τσελέντη Αννέτα, Πανελλήνιο 

Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση -Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και 

Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας  Π.Ε. Κέρκυρας "ΔΗ.ΜΟ.Π.  Ν.ΜΩΡΟΣ'' 

Στόχοι: Ευαισθητοποίηση της σχολικής και ευρείας κοινότητας σε θέματα που 

αφορούν την σύνδεση της υγείας με την προστασία του περιβάλλοντος, σε 

συνεργασία με τοπικούς φορείς . 

Μεθοδολογία: Θέατρο Φόρουμ, Διαδραστική Παράσταση - Βιωματική μάθηση. 

Κυρίως περιεχόμενο και πώς συνδέεται με τον θεματικό άξονα που έχετε επιλέξει: 



Η εργασία  εστιάζει αφ' ενός στην παρουσίαση της μεθοδολογίας της διαδραστικής 

παράστασης του θεάτρου Φόρουμ και αφ' ετέρου στην εφαρμογή της σε ένα 

θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα, με τίτλο ''κι ο Βυσσινόκηπος μας 

είναι θαυμάσιος '' (α' και β' φάση)  εντάσσεται στις παρεμβάσεις  ευαισθητοποίησης 

της  τοπικής κοινότητας, από και με την κοινότητα ,  καθώς αξιοποιεί και ταυτόχρονα 

ενεργοποιεί δυνάμεις και αποθέματα  σε πρόσωπα και φορείς  και ενθαρρύνει την 

ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων  μεταξύ των τοπικών  φορέων .Η ίδια η παράσταση  

είναι διαδραστική καθώς εμπλέκει  ενεργά τους συμμετέχοντες και δημιουργεί 

συνθήκες αναστοχασμού και δοκιμής στάσεων και δεξιοτήτων πάνω στο ευαίσθητο 

και δύσκολο στην συνθετότητα του , κοινωνικό ζήτημα της προστασίας του τοπικού 

περιβάλλοντος ,που αφορά  άμεσα την  τοπική  κοινότητα. Η Παράσταση υλοποιείται 

από μια ομάδα ηθοποιών- παιδαγωγών/ακτιβιστών ( θεατροπαιδαγωγική ομάδα) 

και ενός διαμεσολαβητή/εμψυχωτή (joker)  και περιλαμβάνει εισαγωγικές 

δραστηριότητες και παράσταση  θεάτρου  Φόρουμ , δηλ. παράσταση όπου το κοινό 

καλείται να πάρει μέρος και να δώσει  λύσεις. Τέλος παρουσιάζεται η  συνεργασία 

μεταξύ των τοπικών φορέων. 

Αξιολόγηση: παρουσιάζονται  οφέλη και εμπόδια - δυσκολίες κατά την υλοποίηση 

της α' φάσης  αλλά και της β' που βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Συμπεράσματα:  

- Ενεργοποίηση δυνάμεων και αποθεμάτων σε πρόσωπα και φορείς. 

- Ενθάρρυνση ανάπτυξης συνεργατικών δράσεων μεταξύ των φορέων 

Ποια η συμβολή της εργασίας στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης; 

Αξιοποίηση νέων εργαλείων - μεθόδων για την ενεργοποίηση των  δυνάμεων  της 

τοπικής κοινότητας σε δράσεις πρόληψης. 

Βιβλιογραφία:  

Θέατρο Φόρουμ (Ζωνίου Χριστίνα,  Γκόβας Νίκος)                

 

 

 


