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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ 

Ο  σκοπός  αυτής  της  εργασίας  δεν είναι τόσο   η παρουσίαση των  σημαντικών  
δικτύων που  δημιουργήσαμε  στην ΠΡΟΤΑΣΗ και η περιγραφή της  μεθοδολογίας 
στην οποία  στηριχθήκαμε, όσο η  σύγκριση της  δικιάς  μας  μεθοδολογίας  με  αυτής 
άλλων παρόμοιων προγραμμάτων  σε  διεθνές  πεδίο και  η εξαγωγή  
συμπερασμάτων  για  την  βελτίωση της δουλειάς μας. 

Τις  τρεις δεκαετίες που δουλεύαμε  με  δίκτυα  στην κοινότητα  παρακολουθούσαμε  
σχετικές δραστηριότητες σε  ελλαδικό και  διεθνή  χώρο και  αντλούσαμε  εμπειρία.   
Όμως δεν  μας  είχε  δημιουργηθεί η ανάγκη  για εμβάθυνση αυτής  της μελέτης στον  
βαθμό που  γίνεται  τώρα.  Σε  αυτό  συνέβαλλε  ένας  βαθμός  σιγουριάς που  είχαμε   
για την μεθοδολογία μας  που είχε  ως  βάση  την  μεθοδολογία  του  ιταλικού  φορέα  
RES. Ίσως όμως και η επιτυχία  τις περισσότερες  φορές των  εγχειρημάτων μας δεν  
μας  δημιουργούσε  σημαντικές  αμφιβολίες  για  την ορθότητα  της προσέγγισής  μας.  
Φαίνεται  ότι  τώρα ωρίμασαν οι συνθήκες.  Σε  αυτή την φάση αναστοχασμού  της 
πολιτικής  της ΠΡΟΤΑΣΗΣ  στην ανάπτυξη  της πρόληψης στις τοπικές κοινωνίες μέσα  
από την δημιουργία  δικτύων με  στόχο στην ανασύνθεση  του κοινωνικού ιστού  με  
τις  αρχές και αξίες της πρόληψης, θεωρώ  σημαντικό να  ανοίξει  μία  συζήτηση στον 
χώρο μας για την  αναγκαιότητα και κυρίως  για  την  μεθοδολογία  σύστασης   των  
κοινωνικών  δικτύων.  Αν  συμφωνήσουμε ότι η  ανάπτυξη δικτύων στις τοπικές 
κοινότητες  είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την φύση και την ουσία της πρόληψης, 
τότε πρέπει να μελετήσουμε  τα  αποτελέσματα των προσπαθειών που έχουν γίνει 
μέχρι  σήμερα και να αναζητήσουμε τις  διορθώσεις που  πρέπει να γίνουν ή την 
αλλαγή πορείας  για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην  χώρα μας  υπάρχει  μία  σημαντική εμπειρία από  την  εφαρμογή προγραμμάτων 
πρόληψης  τα τελευταία  τουλάχιστον  30  χρόνια. Όσο αυξάνεται  η εμπειρία μας  
τόσο μεγαλώνει και η ανησυχία μας  αν τα προγράμματα  αυτά συμβάλλουν  



ουσιαστικά στην αντιμετώπιση  του προβλήματος  της εξάρτησης  η αποτελούν και 
αυτά  είδη  κατανάλωσης που εξυπηρετούν φιλοδοξίες,  ιδιοτέλειες η επαγγελματικές  
ανάγκες.   Πρόκειται για μία ανησυχία  τόσο εγχώρια όσο και  διεθνή  η οποία  
απασχολεί όλους όσους  λειτουργούν  στον χώρο της πρόληψης.  Η  ανάγκη 
αξιολόγησης  των αποτελεσμάτων  της πρόληψης  καθίσταται όλο και  περισσότερο  
επιτακτική.   

Οι  ΗΠΑ  φαίνεται να  είναι η χώρα  από την οποία έχουμε    δείγματα σημαντικών  
αξιολογήσεων όλων  των  κατηγοριών προγραμμάτων πρόληψης.   Ο  Daniel  Goleman 
( 1)  στο  τελευταίο   βιβλίο  που εξέδωσε  μαζί  με τον  Peter Senge  ΤΡΙΠΛΗ  ΕΣΤΙΑΣΗ, 
αναφέρει ότι  σε αξιολόγηση που έγινε  σε σχολικά  προγράμματα που είχαν  στόχο 
να  βοηθήσουν τα παιδιά στην αντιμετώπιση προβλημάτων όπως  ναρκωτικών, βίας, 
σχολικού εκφοβισμού,  σχολικής  εγκατάλειψης κ.λ.π.   ανακάλυψαν ότι πολλά  από  
αυτά  τα προγράμματα  δεν δούλευαν. Μερικές φορές  δε  επιδείνωναν  το πρόβλημα.   
Η  έρευνα  αυτή  από το  1998  ανέδειξε ότι  τα προγράμματα που ήταν  
αποτελεσματικά διέθεταν μερικά κοινά  χαρακτηριστικά όπως:  

 1) εφαρμόζονταν για πολλά  χρόνια  και όχι μόνο  μια φορά  

2)  υπήρχε  επανάληψη  των  βασικών  γνώσεων σε κάθε  τάξη καθώς  αυξανόταν η 
αντιληπτική  ικανότητα  των μαθητών  

3) έδιναν έμφαση στο  σχολείο ως κοινότητα ( συμμετείχαν όλοι οι μαθητές και οι 
εκπαιδευτικοί ) 

 4)  έφθαναν μέχρι  την οικογένεια  

5)  όλα  εκπαίδευαν  σε έναν  κοινό πυρήνα  ικανοτήτων  όπως  αυτοεπίγνωση, 
αυτοδιαχείριση, ενσυναίσθηση, κοινωνικές  δεξιότητες  στην  δημιουργία  αρμονικών  
σχέσεων και λήψη  σωστών  αποφάσεων.  

 Παρά  το ότι όλα  αυτά   είναι   γνωστά  τουλάχιστον τις  δύο τελευταίες   δεκαετίες 
και  σήμερα  η  κοινωνικοσυναισθηματικη  μάθηση  αποτελεί ένα παγκόσμιο 
αναπτυσσόμενο κίνημα,  σε λίγα  σχολεία λειτουργούν  τέτοιου είδους προγράμματα. 

Ας  αναρωτηθούμε με  την  σειρά  μας,  αν η πλειοψηφία  των σχολικών  
προγραμμάτων πρόληψης που πραγματοποιούνται    στην χώρα μας προσεγγίζουν  
το σχολείο ως  σχολική  κοινότητα  και αν έχουν και  σε ποιο  βαθμό  τα  
χαρακτηριστικά που  αναφέρει ο Goleman .  Επιπρόσθετα μία πρακτική  στην οποία  
πολλές  φορές  εμπίπτουμε πιεζόμενοι   συνήθως    από  προϊσταμένους και  
πολιτικούς,  χωρίς  να  σημαίνει ότι  δεν έχουμε και  εμείς μερίδιο  ευθύνης,    είναι 
ότι  κυνηγάμε τα προβλήματα,  «εκπαιδεύοντας» την κοινότητα ότι κάθε πρόβλημα 
έχει μία  δική  του  λύση. Δίδεται  η  εντύπωση ότι για κάθε πρόβλημα  αρνητικής  
εξαρτητικής  συμπεριφοράς, υπάρχει η πρέπει να  δημιουργηθεί  το  αντίστοιχο 
πρόγραμμα πρόληψης.  Μία παρόμοια κατάσταση  που συμβαίνει  στο χώρο  της 
σωματικής υγείας.  Αντί να ενδυναμώνουμε  τον οργανισμό για να μην  αρρωσταίνει, 
κατασκευάζουμε ένα  φάρμακο για κάθε  αρρώστια.  Γνωρίζουμε ότι η λύση  στην 
αντιμετώπιση κάθε σύγχρονου  η μελλοντικού προβλήματος  είναι η εκπαίδευση και 
ενδυνάμωση  των νέων  ώστε  να  αναπτύξουν τον  πυρήνα  των  ικανοτήτων που 
αναφέρθησαν.  Ένας  τέτοιος νέος είναι ώριμος να  αντιμετωπίσει κάθε πρόβλημα. 



 Ένα άλλο  σημαντικό πρόβλημα  το  οποίο γνωρίζουμε  αλλά  δεν μας  διευκολύνει η 
πολιτεία να το λύσουμε,   είναι  ότι απομονώνουμε  το πρόσωπο  από το περιβάλλον 
του.  Δηλαδή  το πρόγραμμα πρόληψης   πολύ  σπάνια  αφορά  την σχολική και  
βεβαίως  την ευρύτερη   κοινότητα  αλλά  απευθύνεται  συνήθως  σε ένα μικρό 
ποσοστό    μαθητών, εκπαιδευτικών   και  γονιών.  Οι  περισσότερες  παρεμβάσεις  
είναι βραχύβιες,  συνήθως λόγω  της   άνωθεν  πίεσης   για κάλυψη  όσο  το δυνατόν 
μεγαλύτερου  αριθμού  κυρίως  μαθητών  αλλά και εκπαιδευτικών και γονιών.  Αυτός 
είναι και ο λόγος που ο προϊστάμενος  οργανισμός  (ΟΚΑΝΑ ), ζητά  αριθμό  μαθητών,  
εκπαιδευτικών  αδιαφορώντας  για τον χρόνο  εκπαίδευσης και κατά πόσο  
συμμετέχει ολόκληρη  η σχολική  μονάδα.  Απαιτεί ποσότητα χωρίς  να  ενθαρρύνει 
για την ποιότητα.   Είναι  δυνατόν να  γίνεται  πρόληψη σε μερικούς μαθητές και  το 
σχολείο ως πλαίσιο  λειτουργίας  να  συνεχίζει   να  ευνοεί  την παθογένεια;  Μπορεί 
να ελπίζουμε  ότι ένας  χρήστης  θα  απεξαρτηθεί ενώ  η  οικογένειά του   θα  
λειτουργεί μέσα   στο  ίδιο  πλαίσιο   που τον οδήγησε   στην εξάρτηση; 

Το ζήτημα της εξάρτησης, σύμφωνα με τον  Claude Olievenstein  βασίζεται σε τρεις 
άξονες : 

 α) στη δομή της προσωπικότητας του ατόμου, 

 β) στο αντικείμενο της εξάρτησης και 

 γ) το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο στο οποίο γίνεται η συνάντηση του ατόμου με το 
αντικείμενο της εξάρτησης.  

 Μία  διαπίστωση που  μας ήταν γνωστή από  το 1975  περίπου  αλλά  όμως η 
χρησιμότητά  της είναι   διαχρονική. Αναδεικνύει  την πολυπλοκότητα ενός,  σε 
μεγάλο  βαθμό  κοινωνικού  φαινομένου,  χωρίς να παραγνωρίζει τον ρόλο  της 
προσωπικότητας  του ατόμου. Ενός φαινόμενου που ουσιαστικά  συνδέεται με τον 
σύγχρονο  τρόπο ζωής.  Οι  αιτιολογικοί παράγοντες  της  εξάρτησης  που 
αναφέρονται  από  τον C. Olievenstein,  αλλά και πολλούς άλλους  στην συνέχεια   και  
είναι αποδεκτοί μέχρι σήμερα, μας  προσανατολίζουν ότι  εξάρτηση όπως και αρκετά  
άλλες  κοινωνικές  δυσλειτουργίες  βρίσκουν  ευνοϊκό  έδαφος να  αναπτυχθούν,  
όταν παρατηρείται  δυσλειτουργία  των κοινωνικών  δικτύων,  διάσπαση  του 
κοινωνικού ιστού,  κατάσταση που προκαλεί  κοινωνική αλλά και βεβαίως προσωπική  
δυσφορία.   Ψυχική  δυσφορία  είναι μία εμπειρία που το  υποκείμενο  βιώνει κατά 
την διάρκεια  της ύπαρξής του με πολλαπλούς  τρόπους και μορφές,  στην 
προσπάθειά  του να  αντιμετωπίσει η να επιλύσει προσωπικά   προβλήματα  που 
δημιουργούνται  στην αλληλεπίδραση  του ατόμου με το  περιβάλλον.  Η  ψυχική 
δυσφορία παρουσιάζεται όχι μόνο ως  ατομική αλλά  κυρίως  ως μία  συλλογική  
εμπειρία.  Θα μπορούσαμε να πούμε ότι κινούμαστε  σε έναν φαύλο  κύκλο  που  
αναπαραγάγει  το  πρόβλημα με  τάση  συνεχούς επιδείνωσης. Κοινωνική 
δυσλειτουργία,  συλλογική  ψυχική  δυσφορία, κοινωνικά προβλήματα που 
επιδεινώνουν  την κοινωνική  δυσλειτουργία κ.ο.κ   Κάθε  κύκλος  δεν είναι ο ίδιος 
αλλά  ανατροφοδοτεί  το πρόβλημα. Η  κατάσταση  επιδεινώνεται  σταδιακά με  
διαδικασία σπείρας.  

Ένα  πρόγραμμα  πρόληψης πρέπει να  έχει  ως  στόχο να  παρέχει ( στις  διάφορες  
συνιστώσες που  αποτελούν  τον  συνεκτικό  ιστό  της πόλης),  τα κατάλληλα  εργαλεία 
για την πρόληψη  της ψυχικής  δυσφορίας. Το πρόγραμμα πρόληψης πρέπει να  



επιδιώκει να  ξαναδώσει  δυνατότητες  στον κόσμο,  να  τον καταστήσει ικανό  να  
χρησιμοποιήσει με  τον καλύτερο  δυνατό  τρόπο, τα ίδια  του  τα  εφόδια, για να 
αλλάξει τις συνθήκες που δημιουργούν  την ψυχική  δυσφορία. Η  πρόληψη  είναι μία  
συνεχής, καθημερινή διαδικασία  τοπική σε  χώρο και  χρόνο.  Αφορά όλα  τα  
συστήματα και τις αλληλοεπιδράσεις τους και όχι μόνο μεμονωμένα  συστήματα (  
π.χ. οικογένεια ). 

Κάθε κοινωνική ομάδα  ανάλογα με  τον τρόπο  που λειτουργεί είναι ένας πιθανός  
φορέας διαδικασιών πρόληψης  αλλά και  τμήμα  ενός  συστήματος  αναπαραγωγής 
και  δημιουργίας  της  δυσφορίας.  

Αν  συμφωνήσουμε ότι τα δίκτυα  είναι αυτά που  συμβάλλουν  στην ευφορία η  
δυσφορία,  ότι τα δίκτυα είναι  αυτά που μπορούν να μας  αρρωστήσουν αλλά  και 
να μας  θεραπεύσουν, αν  δεχθούμε ότι  η εξάρτηση ευνοείται  από  δυσλειτουργικά  
δίκτυα  τότε δεν μπορεί να  εννοηθεί πρόληψη  της εξάρτησης,  χωρίς να 
κατευθύνεται  στην ενίσχυση των λειτουργικών  δικτύων και  στην αντικατάσταση η 
ανασύνθεση των  δυσλειτουργικών.  Η ενίσχυση  των  προστατευτικών   παραγόντων  
που   αναφερόμαστε συνήθως  συνδέεται  με την διαμόρφωση  υγιών  δικτύων που 
μας οδηγούν σε έναν λειτουργικό  κοινωνικό ιστό. 

Μία σημαντική διαπίστωση που μπορούμε να καταλήξουμε  αρχικά  είναι ότι:  Όσο η 
πρόληψη  περιορίζεται σε προσωπικό επίπεδο η σε μικρές  αλλά και  ευρύτερες 
ομάδες,  χωρίς να  αγγίζει το κοινωνικό πλαίσιο που  ευνοεί τις  εξαρτητικές 
συμπεριφορές, έχει περιορισμένα και κοντοπρόθεσμα οφέλη, καθώς  το 
δυσλειτουργικό  κοινωνικό πλαίσιο επαναφέρει    το κλίμα   που ευνοεί την εξάρτηση. 

«Τα προγράμματα  πρόληψης, που  δεν αποτελούν πρόταση άλλου ήθους και 
στάσεων  ζωής, που  στερούνται  δηλαδή  ανατρεπτικού οράματος, καθίστανται εκ 
των πραγμάτων  ανατροφοδότες του  φαύλου κύκλου των εξαρτήσεων και, κατ 
επέκταση, των κοινωνικών μας  αδιεξόδων». Φοίβος Ζαφειρίδης σελ.190  (  3). 

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ,ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ»  ΣΤΗΝ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ   ΔΙΚΤΥΩΝ. 

 

Το τρίγωνο των  αιτιών της εξάρτησης οδηγός  στην  διαμόρφωση  του τριγώνου 
της  πρόληψης.  

Από το ξεκίνημα της ΠΡΟΤΑΣΗΣ οδηγηθήκαμε από αυτή την μεθοδολογία σύμφωνα  
με  την οποία  θέλαμε ένα πρόγραμμα πρόληψης να έχει αποτελέσματα. Ως εκ τούτου 
θεωρήσαμε ότι  πρέπει να  στοχεύει  στην ενίσχυση  της προσωπικότητας των  
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα,  να  συμβάλει  σε  αλλαγές  στο άμεσο και  ευρύτερο 
περιβάλλον όπου λειτουργούν τα πρόσωπα και βέβαια να διαμορφώνονται κανόνες  
σε σχέση με τον περιορισμό της  διαθεσιμότητας  των ουσιών.  Παρά  το ότι εξ  αρχής  
είχαμε  έναν τέτοιο προσανατολισμό,  για  διάφορους λόγους  αρκετές  φορές   
αναγκαστήκαμε  να  μην  τηρήσουμε αυτές τις προϋποθέσεις. Τα αποτελέσματα σε  
αυτές  τις περιπτώσεις  ήσαν πενιχρά έως  ανύπαρκτα.   



Μία  αναδρομή  στην  βιβλιογραφία τουλάχιστον των τελευταίων  30  χρόνων μας  
οδηγεί στην διαπίστωση ότι η  επιστημονική  κοινότητα ταυτίζεται με  την θέση ότι η 
πρόληψη εξαρτητικών  συμπεριφορών  δεν έχει αποτελέσματα αν δεν είναι ολιστική 
και περιορίζεται  αποσπασματικά μόνο  στο πρόσωπο η σε μερικά πρόσωπα και 
μάλιστα σε περιορισμένο χρόνο  και χωρίς  συνέχεια. 

«Αποτελεσματικές  θεωρούνται οι στρατηγικές  πρόληψης  που στοχεύουν στην 
τροποποίηση του άμεσα σχετιζόμενου οικογενειακού, κοινωνικού, πολιτισμικού, 
φυσικού, πολιτικού και οικονομικού πλαισίου,(περιβαλλοντικές στρατηγικές 
πρόληψης), συνυπολογίζοντας ένα σύνολο παραγόντων που επηρεάζουν τη 
συμπεριφορά των ατόμων» (EMCCDA, 2010). Β. Κούτρας (2) 

«Μια σημαντική ομάδα-στόχος για τις δραστηριότητες πρόληψης θα είναι οι νέοι σε 
πολλά περιβάλλοντα, μεταξύ των οποίων τα σχολεία, οι οικογένειες, η νυχτερινή ζωή, 
ο χώρος εργασίας, η κοινότητα και το διαδίκτυο . Η ευρεία υλοποίηση 
τεκμηριωμένων περιβαλλοντικών και καθολικών παρεμβάσεων και στρατηγικών 
πρόληψης, είναι σημαντική για να εξασφαλιστεί υγεία, ευζωία και ευημερία για 
όλους (συμπεριλαμβανομένων εκείνων των παρεμβάσεων, όσων ενισχύουν την 
ανθεκτικότητα, αυξάνουν τον αλφαβητισμό για την υγεία και προωθούν δεξιότητες 
ζωής και ευκαιρίες να επιλεγούν υγιεινοί τρόποι ζωής),» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ 
ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 2021-2025)  (4). 

«Τα  προγράμματα πρόληψης  πρέπει να  είναι Προγράμματα βελτίωσης του 
περιβάλλοντος της  σχολικής τάξης. Αυτά τα προγράμματα πρέπει να  ενισχύουν τις 
ικανότητες των  εκπαιδευτικών  για  την διαχείριση  της τάξης ώστε  να  
υποστηρίζονται  τα παιδιά να  γίνονται καλύτεροι μαθητές, μειώνοντας παράλληλα 
την πρώιμη επιθετική και ενοχλητική συμπεριφορά.Παράλληλα  πρέπει να 
λαμβάνονται πρωτοβουλίες πρόληψης  στην κοινότητα,   σε διάφορα  περιβάλλοντα 
πέραν  των  σχολείων όπως  στην οικογένεια,  στα  μέσα  ενημέρωσης  κ.λπ.» ( UNITED 
NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME 2015) ( 5) 

Ενδεικτικά  έγινε  αναφορά  σε  αυτή  την βιβλιογραφία η  οποία αποτελεί  συνολική  
εκτίμηση των  αναφερομένων φορέων,  οι οποίοι αξιοποίησαν  δεκάδες  
μεμονωμένες  βιβλιογραφικές πηγές  από  διάφορες  χώρες.  Όλες οι πηγές που  
αναζητήσαμε εξέφραζαν  παρόμοιες απόψεις.   

 

Το τρίγωνο  της πρόληψης  πρέπει  να αποτελεί  την βάση για κάθε  πρόγραμμα η 
παρέμβαση πρόληψης. 

Είναι  ευρέως  και  διεθνώς  αποδεκτές μερικές  αρχές που  πρέπει να  διέπουν  τα 
προγράμματα πρόληψης για να είναι αποτελεσματικά.   

1) Πρέπει να  στοχεύουν  στην ενίσχυση  των προστατευτικών παραγόντων και στην 
μείωση η εξάλειψη των παραγόντων κινδύνου,  

2) τα προγράμματα πρόληψης πρέπει να  αντιμετωπίζουν όλες τις μορφές  της 
εξάρτησης  

3) να εστιάζουν  στην ίδια  την κοινότητα  και να προσαρμόζονται  στην αντιμετώπιση  
κινδύνων του  συγκεκριμένου πληθυσμού  



4)  να ενισχύουν  δεσμούς και οικογενειακές  σχέσεις  

5) τα κοινοτικά  προγράμματα πρόληψης πρέπει να προσεγγίζουν πληθυσμούς  σε  
πολλαπλά περιβάλλοντα ,  σχολεία,  Μέσα  ενημέρωσης,  αθλητικούς  συλλόγους, 
θρησκευτικές  οργανώσεις κλπ.  

Ένα  συμπέρασμα  στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι το κοινωνικό  φαινόμενο  της 
εξάρτησης  από  δυσλειτουργικές  συμπεριφορές δεν είναι μόνο προσωπική  υπόθεση 
η  ευθύνη μίας μερίδας  ατόμων. Σε αυτή  την περίπτωση  θα μπορούσαμε να 
παρέμβουμε  διορθωτικά.  Είναι ένα κοινωνικό  πρόβλημα  και είναι  δύσκολο  στην 
αντιμετώπισή  του γιατί διέπεται από μία  δυναμική.   

Η  διαμόρφωση  κοινωνικών  στάσεων και  συμπεριφορών αποτελεί προϊόν  
δυναμικής  αλληλεπίδρασης της προσωπικότητας με το περιβάλλον  από το οποίο  
επηρεάζεται και  επηρεάζει. 

 Κάθε  άνθρωπος  από  την γέννησή του αναπτύσσεται και εξελίσσεται μέσα  από μία 
δυναμική αλληλεπίδραση του ιδίου  (ως μία  βιολογική  οντότητα) με το περιβάλλον.  
Ένα περιβάλλον με  την ευρεία έννοια. Φυσικό αλλά και κοινωνικό. Ένα κοινωνικό 
περιβάλλον  το οποίο είναι  οργανωμένο  σε δίκτυα  επικοινωνίας και διαμόρφωσης  
σχέσεων.  Ο  καθένας  έχει ένα περιβάλλον μερικών  δεκάδων ανθρώπων  με τους  
οποίους  συναλλάσσεται. Αυτό  είναι  το προσωπικό  του δίκτυο.  Ο καθένας  από  
αυτούς  που  συμμετέχουν  στο προσωπικό  του δίκτυο, διαθέτει  ένα άλλο 
περιβάλλον με μερικές άλλες δεκάδων προσώπων σε  διάφορους κοινωνικούς  
χώρους.  Οπότε  το προσωπικό  δίκτυο  του  καθένα  μας  δικτυώνεται με  τα δίκτυα  
των άλλων.  

«Το πρότυπο της ζωής είναι ένα πρότυπο δικτύου. Όπου βλέπεις το φαινόμενο της 
ζωής, παρατηρείς δίκτυο».  Fritjof Capra. ( 15 ) 

« Έτσι  σε κάθε  μικρή η μεγάλη  κοινότητα λειτουργεί ένας κοινωνικός ιστός από 
εκατοντάδες  δίκτυα.    Αυτά  τα μικρά η μεγάλα  δίκτυα είναι  που  συνθέτουν τον 
κοινωνικό  ιστό  της κοινωνίας. Ο κοινωνικός ιστός είναι  αντιληπτός ως μία δυναμική  
διάσταση.   Αποτυπώνει  στον  συγκεκριμένο χωροχρόνο τα κοινωνικά δίκτυα  σε 
λειτουργία. Τον τρόπου που  αλληλοσχετίζονται,  αλληλεπιδρούν, αλληλοεξαρτώνται 
και  συναλλάσσονται τα μέλη  της κοινότητας.  Είναι η πραγματική  ζωή  της τοπικής  
κοινότητας.»  Β.Πασσάς ΠΡΟΣΩΠΟ  (6 ) 

Ως  ΔΙΚΤΥΟ  λοιπόν  εννοούμε  τον χώρο-χρόνο  στον οποίο  κινούμαστε  ως άτομα,  
φορείς. Ένα περιβάλλον-πλαίσιο  όπου  διαδραματίζεται μια  συνεχής  συναλλαγή 
συναντήσεων, γνωριμιών, ανταλλαγής  ταυτοτήτων,  συνεργασιών και κοινών  
διαδρομών.     

Όλοι γνωρίζουμε οι αιτίες  της  εξάρτησης  είναι  αποτέλεσμα της  δυσλειτουργίας   
του σύγχρονου  υπερκαταναλωτικού  μοντέλου.  Σε έναν μεγάλο βαθμό  τα 
υπάρχοντα  κοινωνικά  δίκτυα  συμβάλλουν  στην διαιώνιση  δυσλειτουργικών  
συμπεριφορών που ευνοούν την  ψυχική και κοινωνική  δυσφορία  που οδηγεί  σε  
εξαρτήσεις από ουσίες και  συνήθειες. 

Στόχος  της πρόληψης  σε κοινωνικό  επίπεδο   θα πρέπει  να είναι  η  διαμόρφωση 
προγραμμάτων και παρεμβάσεων που συμβάλλουν την ανασύνθεση του κοινωνικού 



ιστού δημιουργώντας  Δίκτυα  που αντιστρατεύονται την κουλτούρα χρήσης  και 
προάγουν τρόπους έκφρασης και λειτουργίας με  τις  αρχές και αξίες  της πρόληψης.   

Είναι επιτακτικό να  δημιουργηθούν  καινούργια  δίκτυα  που θα  ανταποκρίνονται 
στις  σημερινές συνθήκες και θα υπηρετούν  τις πραγματικά  ανθρώπινες  ανάγκες.  
Ο ρόλος  του Δικτύου είναι η παροχή  δυνατοτήτων  αυτοπραγμάτωσης των  μελών  
της κοινωνίας.  Απαιτείται επανακαθορισμός όμως  της δομής των νέων  δικτύων και 
της λειτουργίας  τους. 

Η εμπειρία μας  στην  ΠΡΟΤΑΣΗ μετά  από  την  εκπαίδευσή μας  από  τον  ιταλικό  
φορέα  RES,  σε   συνδυασμό με την  συνεχή  αξιολόγηση των  σημαντικών  σε  αριθμό 
δικτύων τα οποία  έχουμε  δημιουργήσει,  μας έχει οδηγήσει  σε  μερικές  αρχές και 
προϋποθέσεις  που πρέπει να υπάρχουν και να τηρούνται για να υπάρχουν  
πιθανότητες  επιτυχίας  των  στόχων  αυτών των Δικτύων.  Οι  συνεργάτες Ιταλοί, μας  
τόνιζαν   ότι τέτοιου είδους κοινωνικά  δίκτυα  που έχουν ως  στόχο  κοινωνικές  
αλλαγές  στάσεων και  συμπεριφορών , πολλές  φορές αποτυγχάνουν.  
Αναφερόμαστε σε   αυτά  τα δίκτυα που έχουν σχεδιαστεί και  λειτουργήσει καλά και 
όχι  σε  πρόχειρες  παρεμβάσεις που στηρίζονται στην διαίσθησή μας και στην 
επιθυμία  μας. 

Οι  ομάδες,  τα Δίκτυα  τείνουν προς μία  σταθερότητα  και όχι  προς  την μεταβολή. 
Κάθε  διαδικασία  μεταβολής των  δυσλειτουργικών  δικτύων  μέσα από  μία  
διαδικασία πρόληψης, μπορεί να  γίνει  αντιληπτή  ως  απειλή .  Μπορεί να 
πολεμηθεί.  Κάθε  δομή  δεν θέλει να  αλλάξει.  Για  τον  λόγο αυτό και η  δουλειά  
στον χώρο  των ναρκωτικών έχει  αποτυχία  7/10. Καμία  λοιπόν  αλλαγή  σε  δομή 
και λειτουργία δεν μπορεί να  γίνει  στα  δίκτυα με  αποφάσεις που λαμβάνονται 
εκτός του δικτύου και αν δεν το  θέλουν οι άμεσα  ενδιαφερόμενοι.  Η  εθελοντική  
συμμετοχή όλων   όσοι απαρτίζουν  το  δίκτυο αποτελεί απαραίτητη συνθήκη. 

Γενικές  αρχές που πρέπει να ισχύουν  για  την  σύσταση και λειτουργία δημιουργία 
λειτουργικών κοινωνικών  δικτύων. 

Η  συνεργασία μας με  τον ιταλικό φορέα RES μας  βοήθησε να καταλήξουμε σε ένα  
θεωρητικό μοντέλο το οποίο  ήταν απαραίτητο για τον  σχεδιασμό της οργάνωσης 
και της  εκπαίδευσης στην  δημιουργία ενός  δικτύου για την αντιμετώπιση ενός 
κοινωνικού προβλήματος. 

 Επιστημονική προσέγγιση της κοινότητας για  την κατανόηση  των 
προβλημάτων που την απασχολών,  των  αναγκών και των  δυνατοτήτων  της.  

 Διαμόρφωση κοινής  γλώσσας  επικοινωνίας.    

 Συζήτηση για αρχές  και αξίες πρόληψης  στη κοινότητα.  

 Διαμόρφωση κλίματος  εμπιστοσύνης.   

 Εκπαίδευση της κοινότητας  στην σύσταση λειτουργικών δικτύων. Τα δίκτυα 
πρέπει να είναι καινούργια και όχι  διόρθωση παλιών, που θα καλύπτουν τις 
ανάγκες  κατοίκων.  Τα  δίκτυα πρέπει να είναι  ανοικτά σε ανθρώπους και  
ιδέες  κατά περιόδους  ανάλογα με την φάση  εξέλιξής  τους.   

 Η   δημιουργία  ενός  δικτύου πρέπει να προέρχεται   μετά  από  καλό  
σχεδιασμό και προσπάθεια να γίνεται η θεωρία πράξη και η οποία πράξη με 
την σειρά της  μέσα  από την αξιολόγηση θα  βελτιώνει την θεωρία. Στο  
σημείο  αυτό θέλω να επισημάνω ότι  ο καλός  σχεδιασμός ενός 



προγράμματος ήταν μία εκπληκτική εμπειρία  που  μας  εκπαίδευσαν οι  
συνάδελφοι του Ιταλικού  RES.  

Εργαλεία  

Αυτά  τα οποία  χρησιμοποιούσε ο  Ιταλικός  Φορέας  και τα  ενσωματώσαμε    στην  
δουλειά με  την κοινότητα  εκτιμώντας  την χρησιμότητά  τους,  ήταν:   

 1) η  παρατήρηση,  

2) η  ημιδομημένη  συνέντευξη σε  εκπροσώπους  φορέων  

3)  το  ερωτηματολόγιο  σε  σημαντικούς  ανθρώπους  της συνοικίας και 

 4)  το  ερωτηματολόγιο  σε    νέους περιοχής. 

Μεθοδολογία 

Θα  αναφερθώ  εν  συντομία  στην  συλλογική  εμπειρία της ΠΡΟΤΑΣΗΣ από  την  
μεθοδολογία που έχουμε καταλήξει όλα  αυτά  τα χρόνια και  την οποία  αξιοποιούμε  
σε  προγράμματα κοινωνικής  δικτύωσης. Τέτοια  εμπειρία όλοι όσοι δουλεύουν στην 
πρόληψη έχουν.  Το  σημαντικό  είναι να συζητήσουμε αυτές  τις  εμπειρίες  καθώς 
όλοι γνωρίζουμε  ότι τα προγράμματα πρόληψης και ιδιαίτερα  αυτά της κοινωνικής  
δικτύωσης αποτυγχάνουν όχι τόσο από  σημαντικά λάθη  αλλά  στις λεπτομέρειες. 
Λεπτομέρειες που και εμείς  ανακαλύπτουμε στην πρακτική  εφαρμογή και  συνεχώς  
προχωράμε σε  διορθώσεις.  

Επιλέγω  να  παρουσιάσω  την μεθοδολογία κυρίως   μέσα  από  το παράδειγμα  του 
Δικτύου  για  την  προστασία  των ανηλίκων  από την χρήση  αλκοόλ.  Θα  
αξιοποιηθούν στοιχεία και από άλλα δίκτυα. ( Στο  ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ι  αναφέρονται  τα  10  
πιο  σημαντικά  Δίκτυα  τα οποία  δημιούργησε η ΠΡΟΤΑΣΗ  στην διάρκεια  
λειτουργίας  της.   Στο  ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΙ  αποτυπώνεται πιο  αναλυτικά το  Δίκτυο για το 
αλκοόλ). 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  ΓΙΑ   ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ,  ΤΗΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗ  ΤΩΝ  ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. 

 

Οι  εκτιμήσεις  για  την αποτελεσματικότητα  των προγραμμάτων πρόληψης  στην 
κοινότητα,      ενδεικτικών  διεθνών  πηγών είναι  ανάλογες  αυτών  που αναφέρθηκαν  
στην αρχή  της  ανακοίνωσης  για τα  σχολικά  προγράμματα πρόληψης. Ένα μικρό  
ποσοστό από  αυτά  τα προγράμματα  είναι αποτελεσματικά.  Ακολουθούν  
ενδεικτικά  αποσπάσματα  από αξιολογήσεις που έγιναν. 
«Κατά τη διάρκεια της ίδιας δεκαετίας (1990-2000), ολοκληρωμένες παρεμβάσεις με 
βάση την κοινότητα για την πρόληψη προβλημάτων υγείας και συμπεριφοράς των 
εφήβων έχουν εφαρμοστεί ευρέως στις ΗΠΑ με ομοσπονδιακή υποστήριξη και 
υποστήριξη από ιδρύματα. Παρά τις προόδους στην επιστημονική βάση για 
αποτελεσματικές προληπτικές παρεμβάσεις και τις επενδύσεις σε προληπτικές 
παρεμβάσεις σε επίπεδο κοινότητας, πολλές κοινότητες συνεχίζουν να επενδύουν σε 
στρατηγικές πρόληψης με περιορισμένα στοιχεία αποτελεσματικότητας»( 10 ) 



 
«Πολλές κοινότητες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν στρατηγικές πρόληψης που δεν 
έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές»  (  11). 

«Από  τα εκατοντάδες προγράμματα που  χρησιμοποιούνται  αυτή  την στιγμή σε 
όλες  τις  Ηνωμένες Πολιτείες με  βάση  την κοινότητα, μόνο  έξι   πληρούσαν  τα 
κριτήρια  για ένα Πρότυπο Πρόγραμμα και  21 πληρούσαν τα κριτήρια για ένα  
Υποσχόμενο Πρόγραμμα» (12) 

 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
Συγκρίνοντας  την  μεθοδολογία  των  κοινωνικών  δικτυώσεων   στην κοινότητα  της 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ    με  τις οδηγίες  του NIDA αρχικά  θέλω να κάνω   μία  διευκρίνιση   ως 
προς  τις  μεθοδολογίες. 
Η  χρονική περίοδος που γίνονται οι  αναφορές  είναι  σχεδόν  οι ίδιες. 
Στην  ΠΡΟΤΑΣΗ  στο  διάστημα  που  διαπραγματευόμαστε δεν είμαστε  γνώστες  
αυτών των οδηγιών του  NIDA  και πορευόμαστε  με  την δική  μας εμπειρία,  τις  δικές 
μας  εκτιμήσεις και την τεχνογνωσία  που μας  είχε  διδάξει ο  ιταλικός  φορέας.  
Βέβαια είναι πολύ πιθανόν  τα  στελέχη του  RES  να  είχαν έλθει σε επαφή  με  την 
τεχνογνωσία  των  Αμερικάνων. Ας  σημειωθεί όμως ότι μερικά δίκτυα (  δημιουργία 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ,  Πανελλήνιο Δίκτυο  Φορέων Πρόληψης,  Ορίζοντας )    η  ΠΡΟΤΑΣΗ τα  
δημιούργησε πριν  γνωρίσει  τον  ιταλικό  φορέα  και η  βάση  της  μεθοδολογίας έχει 
πολλά κοινά στοιχεία.   Η  αλήθεια όμως είναι ότι μετά  την εκπαίδευσή μας  η 
μεθοδολογία  της  δημιουργίας  δικτύων  βελτιώθηκε  σημαντικά  και κυρίως  
εμπλουτίστηκε  με  εργαλεία  απαραίτητα για  τον σχεδιασμό,  την  εφαρμογή και 
αξιολόγηση  κοινοτικών παρεμβάσεων. 
 
Σύγκριση  των  2  μεθοδολογιών. 
Εκτιμώ  ότι αυτό που  αξίζει να  συζητήσουμε είναι ότι  μετά  30 χρόνια  εμπειρίας 
τόσο  δική μας όσο και της διεθνούς  κοινότητας είμαστε σε θέση να  αφαιρέσουμε, 
να  διορθώσουμε, να κρατήσουμε και  να    ενσωματώσουμε στοιχεία στην δουλειά 
μας για να έχει  μεγαλύτερες πιθανότητες  επιτυχίας  η πρόληψη  στην κοινότητα.  Θα 
ξεκινήσω  από γενικές   διαπιστώσεις  και  αντιλήψεις μερικές φορές αντιφατικές που 
εκφράζονται στην χώρα μας και  στην ΕΕ. 
 
Α)  Γενική  διαπίστωση.  
 
 Όταν  αναφερόμαστε  σε προγράμματα πρόληψης  στην κοινότητα  δεν πρέπει να 
περιοριζόμαστε  στα   σχολεία και τις  οικογένειες  και μάλιστα σε  μέρη αυτών των 
συστημάτων.  Πρέπει να  αντιλαμβανόμαστε την πρόληψη ως   μία  ολιστική  
παρέμβαση  σε όλο το  σύστημα. Στον ορίζοντά  μας  πρέπει να υπάρχει όλο το  
κοινωνικό και κοινοτικό πλαίσιο.  Όπως  είπαμε  στην εισαγωγή  αν ο κοινωνικός  
ιστός  δυσλειτουργεί αυτό  δεν μπορεί να  διορθωθεί  με μικρά  μπαλώματα  σε 
μερικά  μέρη του.   Οι επιστημονικές ομάδες των Κέντρων Πρόληψης  είναι σημαντικό 
να είναι μόνιμα προσανατολισμένες σε ολιστικές-συστημικές προσεγγίσεις και  ως  
απάντηση  στο τρίγωνο  της  εξάρτησης να διαμορφώνουν  το  τρίγωνο της πρόληψης, 
χωρίς  να  υποβαθμίζεται καμία γωνία  του.  Σε έναν μεγάλο   βαθμό  τα  στελέχη 



πρόληψης αντιλαμβάνονται  αυτή την  αναγκαιότητα  αλλά η  δυσκολία  εφαρμογής  
κοινοτικών προγραμμάτων και   κυρίως η αποθάρρυνση από τις  ηγεσίες  ( π.χ.  
ΟΚΑΝΑ )δεν  αφήνουν πολλά περιθώρια για μία  τέτοια  στρατηγική. Ακόμη και  στην 
περίπτωση των σχολείων η πρόληψη  δεν κατευθύνεται  σε όλο  το  σχολικό 
περιβάλλον αλλά σε μέρη του η πρόσωπα. Αν  τα προγράμματα πρόληψης δεν  
συμβάλλουν  στην  αλλαγή  του σχολικού περιβάλλοντος δεν μπορούμε  να  
ελπίζουμε  σε αποτελεσματικότητα  της πρόληψης. 
Μερικά παραδείγματα στάσης  ηγεσιών Ε.Ε  και  ΟΚΑΝΑ  που  δεν ενθαρρύνουν 
μία ολιστική προσέγγιση. 
 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΕ στην  ΠΡΟΛΗΨΗ για τα έτη 2021-2025 

«5.1. Η ευρεία υλοποίηση τεκμηριωμένων περιβαλλοντικών και καθολικών 
παρεμβάσεων και στρατηγικών πρόληψης, συμπεριλαμβανομένων όσων ενισχύουν 
την ανθεκτικότητα, αυξάνουν τον αλφαβητισμό για την υγεία και προωθούν 
δεξιότητες ζωής και ευκαιρίες να επιλεγούν υγιεινοί τρόποι ζωής, είναι σημαντική για 
να εξασφαλιστεί υγεία, ευζωία και ευημερία για όλους. Πέραν τούτου, θα πρέπει να 
υλοποιηθούν τεκμηριωμένα προγράμματα με αντικείμενο τις οικογένειες, όταν 
χρειάζεται.» (ΣΧΟΛΙΟ ΟΜΙΛΗΤΗ: Άρα  δεν είναι απαραίτητο πάντα να 
προσεγγίζονται οι οικογένειες;) 

«5.2 ……Μια σημαντική ομάδα-στόχος για τις δραστηριότητες πρόληψης θα είναι οι 
νέοι σε πολλά περιβάλλοντα, μεταξύ των οποίων τα σχολεία, οι οικογένειες, 
η νυχτερινή ζωή, ο χώρος εργασίας, η κοινότητα και το διαδίκτυο…..»  (  Σ.Ο :στην   
αναφορά υπάρχει  επικέντρωση όχι  στο όλον  αλλά σε κάθε μέρος  ξεχωριστά). 

«5.3. Παροχή και, όταν χρειάζεται, αύξηση της διαθεσιμότητας αποτελεσματικών 
μέτρων ώστε να εμποδιστεί η ανάπτυξη σοβαρών διαταραχών λόγω χρήσης 
ναρκωτικών, μέσω κατάλληλα στοχευμένων έγκαιρων παρεμβάσεων για άτομα που 
διατρέχουν κίνδυνο να ακολουθήσουν τέτοια πορεία, μεταξύ άλλων με διευκόλυνση 
της συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων 
των γονέων και των οικογενειών, όσων εργάζονται στην εκπαίδευση ή την 
οικογενειακή υποστήριξη, των δικτύων, των υπηρεσιών για τους νέους, των 
φοιτητικών ενώσεων, των αθλητικών οργανώσεων και των δικτύων ατόμων που 
κάνουν χρήση ναρκωτικών.»  (ΣΟ: γενικόλογο ευχολόγιο ). 
 
Αν μελετήσετε  δε  τον Στρατηγικό  Σχεδιασμό του ΟΚΑΝΑ για  την πρόληψη  που είναι 
υποχρεωμένα  τα Κέντρα Πρόληψης  να  εφαρμόζουν και προήλθε  από  την 
στρατηγική της  ΕΕ που  αναφέρθηκε πιο πάνω είναι  εμφανέστατη η έλλειψη 
ολιστικής  και  συστημικής  αντίληψης για  την πρόληψη. Η  αναφορά  σε  διάφορα 
περιβάλλοντα που λειτουργούν οι νέοι δείχνει  την αντίληψη που υπάρχει ότι πρέπει 
να ακολουθούμε  τους νέους  στα περιβάλλοντα για να τους ενισχύσουμε να μην 
παρασυρθούν  και όχι στην  αλλαγή  του περιβάλλοντος. Δεν μπορούν η  δεν θέλουν 
να κατανοήσουν η  δεν τους επιτρέπεται να κατανοήσουν ότι όσο το εκπαιδευτικό  
σύστημα, ο  αθλητισμός, η  ψυχαγωγία  κ.λ.π  λειτουργούν με  τα  σημερινά πλαίσια 
, όχι μόνον δεν θα  σταματήσει η χρήση ναρκωτικών, αλλά  θα αυξάνεται.  
 
Αν  διαβάσετε  την  συνοδευτική επιστολή  του ΟΚΑΝΑ του  Στρατηγικού  Σχεδιασμού 
αλλά  και  τις  ενότητες  που ακολουθούν  είναι εμφανής η  επιλογή  της ηγεσίας  να 



επιβάλει  εκ των άνω το μοντέλο που αντιλαμβάνεται  ως πρόληψη, αδιαφορώντας  
για την γνώμη   των τοπικών κοινωνιών  και των  στελεχών πρόληψης που για πολλά 
χρόνια πασχίζουν σε  αυτές  τις  κοινότητες. 

Αλλά και  σε  επίπεδο  ΕΕ η  πρόληψη στην κοινότητα  μέσα  από  κοινωνικές  
δικτυώσεις  δεν αποτελεί προτεραιότητα.  Σε προτεραιότητα παραμένει μόνο ο νέος 
στα διάφορα περιβάλλοντα να  μην  προχωρήσει  στην  χρήση,  αδιαφορώντας  αν  
αυτό το περιβάλλον  ευνοεί  την χρήση.  

ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  ΣΥΣΤΑΣΗ ( από αυτούς που  εργάζονται στην πρόληψη στην ΕΕ ). 
Αξιολογώντας την  Πρόληψη Ναρκωτικών  στην ευρωπαϊκή  Ένωση EMCDDA 1997 ( 
απόσπασμα από ομάδα για πρόληψη  στην κοινότητα ) 
«Ο τρόπος για να επιτευχθεί η αλλαγή  στην κοινότητα   είναι να ακολουθήσετε μια 
στρατηγική από κάτω προς τα πάνω και όχι από πάνω προς τα κάτω». 
Μια άλλη δυσκολία που εντόπισε αυτή η ομάδα είναι ότι «τα προγράμματα 
πρόληψης είναι συχνά παραγγελίες  από άτομα που δεν ανήκουν καθόλου στην 
κοινότητα». 

Β)  Συγκεκριμένες  εκτιμήσεις  από  συγκριτική μελέτη  μεθοδολογίας   NIDA  - 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ.  (  μεθοδολογία ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Μεθοδολογία  NIDA , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙΙ.). 

Αναφέρω  μερικά  συμπεράσματα που  κατέληξα  με  την ολοκλήρωση  αυτής  της  
εργασίας και  τα  οποία  θα  αξιοποιούσα  μελλοντικά  στην  δημιουργία  Δικτύων  
στην κοινότητα. Ακολουθώ  τα βήματα  NIDA ώστε  να  μπορεί  να  γίνει η σύγκριση 
με  τις οδηγίες  του  Αμερικάνικου  Φορέα.  

1)Θα  προσπαθούσα  να  επωφεληθώ περισσότερο  από την  τεχνογνωσία των  
κοινοτικών οργανώσεων που παρέχουν υπηρεσίες  στους νέους ώστε να  
δημιουργηθεί ευρύτερη  βάση στην  εφαρμογή και  διατήρηση προγραμμάτων.    (  
NIDA 1) 

2)Σε  μερικά  Δίκτυα της  ΠΡΟΤΑΣΗΣ υπήρχε οικονομική  συμμετοχή των  φορέων (  
Ορίζοντας, ΠΔΦΠ  ) που  συμμετείχαν  αλλά  σε  μερικά όπως  το  Δίκτυο  για  το 
αλκοόλ  δεν υπήρχε  οικονομική  συμμετοχή. 

Η  θέση μου  τώρα  είναι ότι το θέμα  των οικονομικών  πόρων  πρέπει να λαμβάνεται  
σοβαρά  υπ  όψιν και να προβλέπεται  οικονομική  συμμετοχή των  συμμετεχόντων 
αλλά να υπάρχει πρόβλεψη και για  επιπρόσθετους πόρους.     ( NIDA 1.) 

3)  Θα έδινα περισσότερο  χρόνο από όσο  δώσαμε  για την  εκπαίδευση  των  
κοινωνικών  εταίρων του  Δικτύου στις   αρχές  της πρόληψης. (NIDA 2) 

4)  Σχετικά  με  την αξιολόγηση  ετοιμότητας της κοινότητας  διαπιστώθηκε ότι  
ολόκληρη η κοινότητα δεν βρισκόταν   στο ίδιο επίπεδο.   Σύμφωνα με  την δική  μας  
διαπίστωση  υπήρχε  μία  ανομοιογένεια ως προς  το επίπεδο  ετοιμότητας  αλλά και 
όσον αφορά  το κίνητρο  συμμετοχής.    Έτσι για  κάθε  συμμετέχοντα φορέα 
διαμορφώσαμε  το  δικό  του πρόγραμμα   τόσο  στον  τομέα  της εκπαίδευσης όσο  
και στην δέσμευση  για  δράση. Στο  δικό  μας  το πρόγραμμα δώσαμε  μεγάλη 
βαρύτητα  στην  εθελοντική  συμμετοχή του κάθε  φορέα  στον βαθμό που ήθελε   να  



συμμετάσχει  και σε  αυτά που μπορούσε  να προσφέρει.  Η  φροντίδα της 
επιστημονικής  ομάδας και των  συντονιστών ήσαν να  προσπαθούμε να  
βελτιώνουμε  το επίπεδό  τους  και τις  δεσμεύσεις  τους. 

Με τον ίδιο τρόπο  δουλέψαμε και  στο θέμα  του κινήτρου που σε  μερικούς  φορείς 
ήταν ισχυρό αλλά σε  μερικούς  ασθενές μέχρι  ανύπαρκτο ( μερικοί  συμμετείχαν  
γιατί  ντράπηκαν να πουν όχι.)  Προσπαθήσαμε να το  ενισχύσουμε. Όπου δεν το 
καταφέραμε  τους  διευκολύναμε  να  αποχωρήσουν  από  το  δίκτυο. (  NIDA 4). 

5)  Ο τομέας  της  αξιολόγησης  κυρίως  του αποτελέσματος ήταν δύσκολος. Τόσο  στις  
ενδιάμεσες  αξιολογήσεις όσο και  στις τελικές αξιοποιούσαμε  το  ετήσιο κυρίως  
συμβόλαιο.  Στις  συναντήσεις με τους Φορείς προχωρήσαμε  σε εκτιμήσεις  αν  
έγιναν όλα  όσα  είχαμε προγραμματίσει.  ‘Όσον  αφορά  για  την  αξιολόγηση   του 
αποτελέσματος  είχαμε  διαμορφώσει κάποιους  δείκτες όπως συμβάντα  κατάχρησης 
αλκοόλ  την καρναβαλική περίοδο (  συνεργασία με ΕΚΑΒ και ΕΕΣ).   Επίσης  
διερευνούσαμε  αν  στα μπαρ  επέτρεπαν χρήση αλκοόλ  σε  ανήλικους (  συνεργασία 
με  συλλόγους  γονέων  αλλά και  σε  ερωτηματολόγια  σε  παιδιά). 

Η  απήχηση  του προγράμματος  στην κοινότητα, η προβολή από ΜΜΕ τόσο  του 
προγράμματος όσο και ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών  σποτ παρείχαν  έμμεσες 
πληροφορίες  στην αξιολόγηση. 

Με  την ολοκλήρωση  αυτής  της  αναφοράς  στα κοινωνικά  δίκτυα και στην  
αξιολόγηση της  μεθοδολογικής  προσέγγισης  των  Δικτύων που  δημιούργησε η 
ΠΡΟΤΑΣΗ θα  επαναλάβω μερικές  θέσεις που συμφωνούμε όλοι όσοι δουλεύουμε  
σε αυτό  τον τομέα σε όλες τις χώρες και αναφέρει ο  F.Bertolotto ,  συντονιστής της 
ομάδας. 

*Συμμετοχή  όλων των ενδιαφερομένων.   

*Να  υπάρχει κάποια σύγκλιση απόψεων μεταξύ όλων των συμμετεχόντων.  

 *Να έχει διαμορφωθεί  μια στρατηγική από κάτω προς τα πάνω και όχι από πάνω 
προς τα κάτω η κατά παραγγελία από άτομα που δεν ανήκουν στην κοινότητα.  

 

Γιατί  σταμάτησε το Δίκτυο για την προστασία των  ανηλίκων  από την χρήση  
αλκοόλ;  Είναι  ένα  βασικό  ερώτημα που τίθεται. 

Θα εστιάσω στους 2 πιο  σημαντικούς  λόγους. 

1)Το  συγκεκριμένο Δίκτυο παρά το ότι  δημιουργήθηκε από κάτω, είχε  ανάγκη την 
στήριξη και  διευκόλυνση  εκ  των άνω (  μην ξεχνάμε ότι συμμετείχαν  δύσκολες  
Δημόσιες  υπηρεσίες και όχι μόνο).   Αυτός ήταν και ο λόγος       που  χρειαζόμαστε 
ένα θεσμικό Φορέα  μεγάλης  εμβέλειας στον ρόλο του συντονιστή. Όσο ο Δήμος είχε 
δεχθεί  αυτόν τον ρόλο και ανταποκρινόταν με  επιτυχία, το Δίκτυο προχωρούσε.   Η  
αλλαγή  Δημάρχου ήταν καθοριστική στην  αναστολή των  εργασιών  του Δικτύου. Ο 
νέος Δήμαρχος δεν είχε  την πρόθεση και την διάθεση να  συνεχίσει  στον ρόλο  αυτό.  

2)Εκτιμώ ότι ένας  δεύτερος σημαντικός  λόγος ήταν η κόπωση που προήλθε από την 
επανάληψη μερικών   δράσεων ( ρουτίνα ) χωρίς καινοτομίες,   απαραίτητες να 
κρατούν το ενδιαφέρον και να  δείχνουν πρόοδο και όχι  στασιμότητα. 



ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Μετά  30  χρόνια  εμπειρίας  στην κοινότητα με  την  δημιουργία όλων  αυτών  των  
κοινωνικών δικτύων  για την ανάπτυξη των πρόληψης, παρά  το  ότι  υπάρχουν 
μεγάλες  δυσκολίες πιστεύω περισσότερο από ποτέ ότι μόνο μία τέτοια ολιστική 
προσέγγιση  της πρόληψης  μπορεί να  έχει αποτελέσματα  και το πεδίο  εφαρμογής 
μία  τέτοιας προσέγγισης είναι η τοπική κοινότητα με  την μορφή  της κοινωνικής  
δικτύωσης.   

Τέλος  όπως όλοι έχετε διαπιστώσει τίποτε  δεν αντιγράφεται και δεν  μεταφέρεται  
στην πρόληψη. Ο κάθε  φορέας,  το κάθε πρόγραμμα έγινε κάποια συγκεκριμένη 
στιγμή,  σε  συγκεκριμένες συνθήκες  από συγκεκριμένους  ανθρώπους. 

Η  Κοινωνική  Δικτύωση που διαπραγματευτήκαμε  αφορά κυρίως τα Κέντρα 
Πρόληψης και τους υπόλοιπους  Φορείς και πρέπει να ληφθούν υπόψη  οι  ισχύουσες  
ιδιαιτερότητες.   

 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  ΣΤΗΝ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. 

ΑΦΟΡΑ ΚΥΡΙΩΣ  ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ. 

Οι  οδηγίες  αυτές  αφορούν τα Κέντρα Πρόληψης  με  τα ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά 
που έχουν ως  Δομές  που άλλα από  αυτά  τα  χαρακτηριστικά  διευκολύνουν  το έργο  
τους και άλλα το δυσκολεύουν. Είναι πολύ  σημαντικό να γνωρίζουμε αυτά  τα 
χαρακτηριστικά ώστε η  να  τα αξιοποιούμε  η να  αποφεύγουμε για να μειώνουμε   
την  δυσλειτουργία. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. 

Α. Τα Κέντρα  Πρόληψης ως  Δομές  έχουν πολλά  χαρακτηριστικά  Δικτύου  τοπικών 
Φορέων που έχουν  ως  στόχο την  ανάπτυξη  της πρόληψης  στην τοπική κοινότητα. 
Βέβαια  η  πλειοψηφία των  Αστικών Εταιρειών λειτουργεί ως  συμβούλιο διαχείρισης  
ενός προγράμματος  κυρίως οικονομικού, το οποίο ελέγχουν και μερικές φορές  
στηρίζουν. Σε ένα μικρό  βαθμό κατανοούν το έργο  της πρόληψης σε  βάθος και  
ακόμη πιο σπάνια  συμμετέχουν  σε  αυτό πέρα των ανοικτών  εκδηλώσεων.  Θα  
μπορούσαμε να πούμε ότι  λειτουργεί ως  Δίκτυο με  μικρό  βαθμό  ετοιμότητας. 

Αν  λοιπόν μας  ενδιαφέρει η δουλειά με την κοινότητα δεν μπορεί αυτή  να μην 
ξεκινήσει από το σπίτι μας, το Κέντρο Πρόληψης.  Να  ξεκινήσουμε  ένα πρόγραμμα 
κοινωνικής δικτύωσης  από το  συγκεκριμένο  Δίκτυο. Δύσκολο  εγχείρημα  αλλά 
γενικά το πεδίο  αυτού  του έργου με  την κοινότητα   είναι  δύσκολο. 

Β. Αν  το  Κέντρο Πρόληψης ως  Δομή θέσει ως  στόχο   να  αναπτύξει ένα πρόγραμμα 
πρόληψης  στην τοπική κοινότητα, μέσα  από το οποίο θα προσδοκά  να  επέλθουν  
αλλαγές όπως  μείωση  της ψυχικής  δυσφορίας  των κατοίκων αλλά και της 
κοινωνικής  δυσλειτουργίας  τότε θα πρέπει να γίνει η  αλλαγή που επιθυμεί να  
φέρει, όπως  αναφέρει και ο Μ.Γκάντι.    Δηλαδή  δεν  θα λειτουργήσει ως  Κέντρο 
που  εκπαιδεύει την Κοινότητα  τεχνοκρατικά αλλά  ως Κέντρο ενός Φορέα  της 



κοινότητας  που μπαίνει  μπροστά  και  δείχνει  το δρόμο μέσα  από το δικό του 
παράδειγμα πρωτίστως και με  την  τεχνογνωσία που διαθέτει δευτερευόντως.  

Γ. Οι  επιλογές  για τα παραπάνω  ανήκουν σε όλη  την επιστημονική  ομάδα καθώς  
αυτή  θα είναι η κεντρική  μηχανή για να κινήσει  το τρένο της κοινωνικής  δικτύωσης.  
Μόνο αν είναι  δική  της η απόφαση   για  την ανάληψη  της  ευθύνης  της κοινωνικής  
δικτύωσης  από  το Κέντρο Πρόληψης θα υπάρχουν πιθανότητες επιτυχίας και   θα 
έχει νόημα η συνέχεια.  Όπως έχει  αναφερθεί άνωθεν  εντολές η φιλοδοξίες 
προσωπικές  η ιδιοτελείς επιλογές  παραγόντων  δεν έχουν καμία πιθανότητα 
επιτυχίας.  Είναι σπατάλη χρόνου. 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ  ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. 

1)Επιλογή  της επιστημονικής ομάδας του Κέντρου αν θέλει  να  αναλάβει  την  
επιστημονική ευθύνη της Κοινωνικής Δικτύωσης  ( Κ.Δ.)και να  ηγηθεί του 
εγχειρήματος.   

2)Διερεύνηση  της  ετοιμότητας  των μελών του Δικτύου  των Φορέων  του Κ.Π. να  
συμμετέχουν ουσιαστικά στην Κ.Δ.  Στην φάση  αυτή  είναι αναγκαίο  να διατεθεί 
χρόνος για να γίνει κατανοητό το έργο το οποίο θα  αναπτυχθεί, η μεθοδολογία, το 
όφελος  για την κοινότητα  και κυρίως  ο ρόλος των μελών του Δ.Σ γιατί ως  γνωστόν 
είναι  σημαντικοί φορείς Τ.Α ,  επιστημονικοί  φορείς,   συνδικαλιστικοί κ.λ.π. οι 
οποίοι αν θελήσουν μπορούν να  πραγματοποιήσουν  σημαντικές  δράσεις. Η  φάση  
αυτή  είναι  σημαντική και  καθοριστική.  Πρέπει  γίνει  μεθοδολογικά σωστά γιατί οι  
επιστημονικές ομάδες  των Κ.Π. είναι  σημαντικό να  κατανοήσουν ότι διαθέτουν ένα 
μεγάλο πλεονέκτημα που τους δίνουν οι Αστικές  Εταιρείες.  Λειτουργούν έστω σε 
ένα  βαθμό ως  Δίκτυα.  Όλοι τους  σε κάποιο βαθμό και με κάποιο  κίνητρο όχι μόνο  
αποδέχθηκαν να  συμβάλλουν  στην πρόληψη αλλά συμμετέχουν και με οικονομική  
συνδρομή.  Χρέος των  επιστημονικών ομάδων είναι να αξιοποιήσουν  αυτές  τις  
δεσμεύσεις και να βοηθήσουν να  γίνουν μεγαλύτερες. Στο σημείο αυτό πρέπει να 
τονιστεί ότι τα οφέλη που θα προκύψουν δεν θα είναι μόνο  για την τοπική κοινότητα 
αλλά και    για το ίδιο  το  Κέντρο, καθώς ένα τέτοιο  Δ.Σ  με  εκπαιδευμένα  μέλη θα 
είναι περισσότερο λειτουργικό και  συνεργάσιμο με  την  Επιστημονική  Ομάδα  του  
Κέντρου. 

3) Όπως θα διαπιστώσετε στο Πρόγραμμα για την  προστασία  των  ανηλίκων από  
την  χρήση αλκοόλ  της   ΠΡΟΤΑΣΗΣ, πολλοί  φορείς από  αυτούς που συμμετείχαν  
είναι  μέλη στα  Δ.Σ  των  Κέντρων Πρόληψης. Άραγε  αυτοί μπορεί να είναι η βάση  
των  φορέων στο ξεκίνημα οι οποίοι θα βοηθήσουν και την κινητοποίηση άλλων ( 
όπως υπηρεσίες  Δήμου, Περιφέρειας κ.λ.π.) 

4) Τα Κέντρα Πρόληψης έχουν ένα  σημαντικό πλεονέκτημα  σε  σύγκριση με  την 
ΠΡΟΤΑΣΗ.  Η  συμμετοχή των Δήμων και  Περιφερειών τους  εξασφαλίζει  την ανάγκη 
ενός θεσμικού φορέα  κύρους για να ηγείται  συντονιστικά  του  Δικτύου (  
αναγκαιότητα που περιγράφεται στο Δίκτυο  της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ). 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ. 

Στην    περίπτωση λοιπόν που οι δικτυώσεις  αφορούν  τα Κ.Π. , στον  σχεδιασμό 
πρέπει να προηγείται από την επιστημονική ομάδα ένα μέρος προετοιμασίας και  



εκπαίδευσης των μελών  του Δ.Σ   του Κέντρου που θα αναλάβει να   ηγηθεί  της 
προσπάθειας.   

Αν τα παραπάνω  δρομολογηθούν  και η Δομή  του  Κ.Π.(  επιστημονική ομάδα και  
Δ.Σ )  εκτιμήσουν  ότι θέλουν και  είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε ένα πρόγραμμα 
Κ.Δ. τότε μπορούν να  συνεχίσουν  αξιοποιώντας  την εμπειρία  τόσο του NIDA όσο 
και των προγραμμάτων  Κ.Δ  της  ΠΡΟΤΑΣΗΣ,   όπως έχουν περιγραφεί  στα  συνοδά  
παραρτήματα. 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  ΣΗΜΕΙΩΣΗ. 

Σε ένα  τόσο  σημαντικό  σχεδιασμό που προσεγγίζει ολιστικά  και συστημικά  την 
πρόληψη στην τοπική κοινότητα, δεν πρέπει να παραβλέψουμε  τον  ρόλο  του 
ΟΚΑΝΑ, του προϊσταμένου  και επόπτη.  Δηλαδή τον ρόλο ενός  εποπτικού  
οργανισμού  χωρίς  σταθερό πλαίσιο συνεργασίας με τα Κέντρα. Πλαίσιο, που όπως 
το έχουμε ζήσει από την ίδρυση  του ΟΚΑΝΑ  το 1994 ,  κυμαινόταν από ένα  ελεύθερο  
πλαίσιο που  λειτουργούσε σύμφωνα  με  την πολιτική «  ΑΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ  ΟΛΑ ΤΑ 
ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ  ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  ΝΑ  ΑΝΘΙΣΟΥΝ» (  αείμνηστος  Στέφανος Μανίκας, 
πρώτος πρόεδρος ΟΚΑΝΑ)…… έως ένα  ασφυκτικό πλαίσιο  ελέγχου κάθε κίνησης  με  
στόχο  την  δημιουργία πανομοιότυπων  γραφειοκρατικά  ελεγχόμενων Κ.Π  σε όλη  
της  Ελλάδα ( μία κατάσταση που  δυστυχώς  ζούμε  σήμερα).   

Η  αλήθεια  είναι πως σε  τέτοιο πλαίσιο όπως ισχύει τα  τελευταία  χρόνια , δεν  
ευδοκιμεί η πρόληψη, δεν ενθαρρύνονται οι τοπικές πρωτοβουλίες  αλλά  ούτε οι 
επιστημονικές  ομάδες μπορούν να λειτουργήσουν τα προγράμματα πρόληψης 
σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των τοπικών κοινοτήτων. Η πρόληψη 
χρειάζεται περιβάλλον ελευθερίας, έμπνευσης,  δημιουργίας, αλληλεγγύης, 
αλληλοκατανόησης.  Αυτά είναι μερικά  βασικά  συστατικά  εύφορου εδάφους για 
την πρόληψη. 

Η προσωπική μου άποψη  είναι ότι η πρόληψη δεν  είναι «για τα εύκολα». Η πρόληψη 
είναι  αναγκαία όταν υπάρχουν δυσκολίες,  δυσλειτουργίες , προσωπική  και  
κοινωνική  δυσφορία. Για αυτές τις καταστάσεις έχουμε  εκπαιδευτεί.  Μερικές φορές 
έχουμε μία αυταπάτη. Νομίζουμε ότι η δυσφορία  που πρέπει να αντιμετωπίσουμε 
είναι αυτή που προκαλείται μόνο από την βάση της κοινωνίας. Μην ξεχνάμε ότι την 
βασική  ευθύνη  αυτής  της δυσφορίας  την έχει η κορυφή   της πυραμίδας  της 
κοινωνίας.  «Οι πύργοι». Δεν μπορούμε να  δημιουργήσουμε λειτουργικά   Δίκτυα  
στην βάση, «στις πλατείες»,  αν δεν αντιμετωπίσουμε  αν δεν αντισταθούμε  στις 
δυσλειτουργίες που προκαλούνται από την κορυφή.   Αυτό  φαντάζει  δύσκολο αλλά 
και απειλητικό πολλές φορές καθώς οι απειλές, ο φόβος και οι εκβιασμοί είναι τα 
όπλα  των  εφήμερων ισχυρών. 

Τα δικά μας όπλα  είναι η καθαρή μας  συνείδηση,  η  ανιδιοτέλεια, η αγάπη στην 
δουλειά μας,  η  αλληλεγγύη μεταξύ μας,  τα  δικά μας  Δίκτυα,  το Πανελλήνιο  Δίκτυο  
και βεβαίως  τα τοπικά μας  Δίκτυα  που συμμετέχουν σημαντικοί φορείς  και που 
δυστυχώς  δεν  τους έχουμε  αξιοποιήσει όσο θα  έπρεπε. Είναι  ενθαρρυντικό ότι 
κάποια Κέντρα  κινούνται πάνω  σε  αυτές τις αρχές.  Είναι ευκαιρία να τα 



ακολουθήσουμε  για να μεγαλώσει η «πλατεία» της πρόληψης και να μπορέσει να 
αντισταθεί « στον πύργο» που προσπαθεί να χειραγωγήσει   την πρόληψη  στα  
γραφειοκρατικά  γρανάζια  ενός μηχανισμού που  ευνοεί τις παθολογικές  
εξαρτητικές  συμπεριφορές. 
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Καινοτόμο μακροχρόνιο πρόγραμμα πρόληψης της χρήσης, της βίας 

και άλλων εξαρτητικών συμπεριφορών σε τέσσερα όμορα σχολεία του 

Νομού Αττικής.  

Χτίζοντας ένα ασφαλές κλίμα στη σχολική κοινότητα κατά τη διάρκεια 

της πανδημίας 

Κωνσταντίνα Υφαντή, ΚΕΘΕΑ, Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης 

Παρέμβασης, Αθήνα. 

Η συνεργασία μας με τον Δήμο Kαισαριανής είναι μακροχρόνια και είχε ξεκινήσει με 

τη συνεργασία μας με τα σχολεία του Δήμου από το 2014. Το πρώτο αίτημα για 

δράσεις πρόληψης ήρθε από το 1ο Γυμνάσιο, όπου μας ζητήθηκε να οργανώσουμε 

ομάδα γονέων στο πλαίσιο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη 

της χρήσης ουσιών και άλλων εξαρτητικών συμπεριφορών. Ακολούθησε οργάνωση 

και υλοποίηση προγράμματος πρόληψης και με τους καθηγητές του σχολείου. 

Στη συνέχεια, μετά από έναν χρόνο υπογράφηκε ένα μνημόνιο τρίχρονης 

συνεργασίας με τον συγκεκριμένο Δήμο για παρεμβάσεις σε ολόκληρη την κοινότητα 

από το Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ, στον 

οποίο δεν λειτουργεί Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων. Η συνεργασία αφορούσε 

σε παρεμβάσεις τόσο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης όσο και μακροχρόνιες 

παρεμβάσεις σε επαγγελματίες στον χώρο της υγείας και της εκπαίδευσης. Κάλυψαν 

δε όλα τα επίπεδα πρόληψης, την καθολική, την επικεντρωμένη  και την 

ενδεδειγμένη. Οι δράσεις αυτές όσο προχωρούσε η συνεργασία επεκτείνονταν και 

στο επίπεδο της έγκαιρης παρέμβασης. Με το πέρας της επιτυχημένης  μακροχρόνιας 

συνεργασίας και αφού είχαμε πλέον χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης, καθώς είχε 

εγκαθιδρυθεί η διασύνδεση των υπηρεσιών πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης και 

των σχολικών μονάδων του Δήμου, τον Σεπτέμβριο του 2021 δεχθήκαμε ένα αίτημα 

από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, η οποία μας ζήτησε να παρέμβουμε σε 

τέσσερα όμορα σχολεία του Δήμου, δύο Γυμνάσια και δύο Γενικά Λύκεια που 

αντιμετώπιζαν διάφορα θέματα ανοριοθέτητων και δυσλειτουργικών συμπεριφορών 

ειδικά μετά το πέρας του πρώτου διαστήματος  της πανδημίας (αύξηση των 

επιθετικών συμπεριφορών, βίας και έλλειψη ορίων).  

Το πρώτο τετράμηνο του 2021, ήταν ουσιαστικά η δεύτερη χρονιά της πανδημίας, 

που είχε ως συνέπεια το κλείσιμο των σχολικών μονάδων. Το γεγονός αυτό επηρέασε 

το έργο μας, καθώς τα σχολεία ήταν κλειστά και λειτουργούσαν μόνον διαδικτυακά, 

παρέχοντας τηλε-εκπαίδευση με μεγάλες επιπτώσεις τόσο στην εξέλιξη όσο και στη 

συμπεριφορά των μαθητών. Σύμφωνα με τον Ν. Χρηστάκη, ιστορικά «Οι 

θανατηφόρες πανδημίες γεννούσαν παράλληλες επιδημίες ψυχολογικής ή 

υπαρξιακής φύσης». Η θλίψη, ο θυμός, ο φόβος, η άρνηση, η απελπισία, ακόμη και 

η ανομία δεν είναι απρόβλεπτες αντιδράσεις μπροστά σε προσωπικές ή συλλογικές 

απώλειες, κατά τη διάρκεια μιας σοβαρής μολυσματικής ασθένειας. 



Τις συνέπειες αυτές φαίνεται να αντιμετωπίζουν τα σχολεία με το άνοιγμα των 

σχολικών μονάδων τον Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι σήμερα, μία από αυτές είναι και 

η αύξηση της επιθετικότητας και των βίαιων συμπεριφορών των μαθητών. Αυτό 

φαίνεται και από την αύξηση των αιτημάτων για παρεμβάσεις διαχείρισης και 

αντιμετώπισης συμπεριφορών βίας, επιθετικότητας και έλλειψη ορίων, που έρχονται 

πλέον σε μας το τελευταίο διάστημα.  

Οργάνωση του προγράμματος 

Αρχικά υλοποιήσαμε συναντήσεις με τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, και τις 

τέσσερις Διευθύντριες των όμορων σχολείων, με  τα στελέχη πρόληψης του 

Τμήματος Πρωτογενούς Πρόληψης στη Σχολική Κοινότητα του ΚΕΘΕΑ. Η πρώτη 

συνάντηση αλλά και οι επόμενες που ακολούθησαν είχαν ως στόχο τη διερεύνηση 

των συγκεκριμένων αναγκών των σχολικών μονάδων για την καλύτερη οργάνωση του 

Καινοτόμου Μακροχρόνιου Ολοκληρωμένου Προγράμματος Πρόληψης και στα 

τέσσερα όμορα σχολεία. Η συνεχής αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος 

ακούγοντας τις ανάγκες των συστημάτων και η συνδιαμόρφωση του προγράμματος 

βάσει των αναγκών τους, ήταν από τους βασικούς στόχους της παρέμβασής μας.  Η 

παρέμβασή μας ήταν μακροχρόνια πολύ-επίπεδη και πολυεστιακή και στα τέσσερα 

σχολεία, λειτουργώντας τόσο στο επίπεδο της πρωτογενούς πρόληψης όσο και της 

έγκαιρης παρέμβασης. Βασιζόταν δε τόσο στις ανάγκες του κάθε σχολείου, 

λαμβάνοντας υπόψη τις δράσεις πρόληψης που ήδη έχουν λάβει χώρα σε κάθε 

σχολείο, αλλά και έχοντας ως βασικό στόχο τη διασύνδεση των σχολείων μεταξύ 

τους όσο και με φορείς της κοινότητας. Ένας άλλος βασικός στόχος μας ήταν να 

μειωθούν τα φαινόμενα βίας και παραβατικότητας μεταξύ των μαθητών των 

σχολείων, μέσω της δημιουργίας κοινού δικτύου αντιμετώπισης και διαχείρισης των 

θεμάτων, χτίζοντας έναν κοινό κώδικα επικοινωνίας και πλαίσιο συνεργασίας 

μεταξύ των όμορων σχολείων.  

Η πρότασή μας βασίστηκε στις αρχές και τη φιλοσοφία του εγκεκριμένου από 
το ΙΕΠ πεντάτευχου εγχειριδίου του ΚΕΘΕΑ «Οδηγός για Ασφαλή Σχολεία» και είχε 
ως κύριο γνώμονα την από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων και τη συλλογική 
διαχείριση των κρίσεων. Το υλικό παρέχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει κανείς 
τόσο στο επίπεδο της πρόληψης όσο και της έγκαιρης παρέμβασης και συν-
εξελίσσεται παράλληλα με τη διεργασία των παρεμβάσεών μας.  

 
Είναι σημαντικό να προσκαλέσουμε τους ανθρώπους στη διεργασία της 
αναθεώρησης, του επανασχεδιασμού και της αναδόμησης. Αν οι συμμετέχοντες 
εμπλακούν ενεργά θα δημιουργήσουν ένα μέλλον που ήδη τους περιλαμβάνει. Για 
αυτό δώσαμε έμφαση στην αρχή στην ενημέρωση, στη γνωριμία και το μοίρασμα 
δίνοντας τον απαιτούμενο χρόνο στο κάθε σύστημα να εμπιστευθεί. To θέμα είναι να 
καταστεί η διεργασία της αλλαγής μεστή νοήματος για τους ανθρώπους από την 
αρχή, να εξασφαλιστεί έτσι η συμμετοχή τους και να παρασχεθεί ένα περιβάλλον στο 
οποίο να μπορεί να ανθίσει η δημιουργικότητα. 
  



Οι πρώτες ανάγκες που εκφράστηκαν αφορούσαν στα θέματα διαχείρισης στη 
σχολική τάξη και στη δημιουργία ενός σαφούς αξιακού συστήματος-πλαισίου 
λειτουργίας της σχολικής τάξης. Έτσι λοιπόν σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε μία 
παρέμβαση με θέμα τη  «Διαμόρφωση των βασικών αρχών λειτουργίας τάξης»  η 
οποία υλοποιήθηκε και στα τέσσερα σχολεία και αφορούσε στον σχεδιασμό και στην 
εφαρμογή του πλαισίου – συμβολαίου λειτουργίας της κάθε τάξης. Στόχος μας ήταν 
μέσα από την εφαρμογή του στους μαθητές από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και 
μέσα από το υλικό που θα παρήγαγαν οι ομάδες να συνδιαμορφώναμε τις βασικές 
αρχές –αξίες λειτουργίας της σχολικής κοινότητας και στοιχεία από αυτή τη δουλειά 
στις τάξεις να ενσωματώνονταν στον κανονισμό λειτουργίας του κάθε σχολείου. Με 
αυτόν τον τρόπο όλοι θα είχαν συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρφωση αρχών 
λειτουργίας, αξιών και κανόνων και θα είχαν συμφωνήσει στην τήρησή τους. 
Επιπλέον αυτή η εργασία θα διέτρεχε ολόκληρο το σχολικό σύστημα, όλοι θα είχαν 
ενημερωθεί για το πώς λειτουργούμε στη σχολική κοινότητα και θα χτιζόταν μία 
κοινή κουλτούρα για τις συμπεριφορές που ευνοούν ένα ασφαλές κλίμα στη σχολική 
κοινότητα.  Έτσι θα χτιζόταν το ισχυρό αίσθημα της κοινότητας και συλλογικής 
ταυτότητας γύρω από ένα σύστημα αξιών, όπου τα μέλη της γνωρίζουν ότι θα βρουν 
στήριγμα στις προσπάθειές τους να πετύχουν τους στόχους τους. Ένα σχολείο ως 
ζωντανός οργανισμός έχει τη δυνατότητα να αυτογεννάται, να αλλάζει και να 
εξελίσσεται. Η ανοιχτότητα προς τον έξω κόσμο (άλλους φορείς), η ανοχή στην 
είσοδο νέων ατόμων και ιδεών, η ικανότητα για μάθηση και προσαρμογή στις νέες 
συνθήκες. Όλα αυτά αποτελούν χαρακτηριστικά μιας μακρόβιας κοινότητας. (De 
Geus).  
 
Παρεμβάσεις στα δύο Γυμνάσια  
 
Στη συνέχεια έχοντας ως στόχο να διαμορφωθεί μία κοινή βάση και κοινός κώδικας 
επικοινωνίας ανάμεσα στα δύο Γυμνάσια (το 2ο Γυμνάσιο είχε ήδη ολοκληρώσει την 
προηγούμενη χρονιά το μακροχρόνιο πρόγραμμα με δράσεις που απευθύνονταν σε 
ολόκληρη τη σχολική κοινότητα) υλοποιήσαμε Εκπαιδευτικό πρόγραμμα προώθησης 
της πρόληψης στο σχολείο- Εκπαίδευση στο Εγχειρίδιο: «Οδηγός για Ασφαλή 

Σχολεία» για εκπαιδευτικούς του 1
ου

 Γυμνασίου Καισαριανής. Το πρόγραμμα 
υλοποιήθηκε στο 1ο Γυμνάσιο και είχε συνολική διάρκεια  12 διδακτικές ώρες, στις 
13,15 &17.12.2021. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 17 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης.  
 
Επιπλέον ορίστηκε μία κοινή και για τα δύο Γυμνάσια, εναρκτήρια ενημερωτική 
ομιλία για Γονείς μαθητών Α’ Γυμνασίου – με στόχο τη γνωριμία και 
ευαισθητοποίηση στις αρχές του «Οδηγού για Ασφαλή Σχολεία» η οποία έλαβε χώρα 

στο 2
ο
 Γυμνάσιο και στην οποία προσήλθαν 100 γονείς και 20 εκπαιδευτικοί. Κύριος 

στόχος μας ήταν η ενημέρωση των γονέων και των δύο Γυμνασίων για το πρόγραμμα 
και τους στόχους του, που υλοποιείται στα σχολεία.  

Η συνάντηση οδήγησε σε Ομάδα πρόληψης Γονέων κοινή για το 1
ο
 και 2

ο
 Γυμνάσιο, 

21 & 28.02.2022,14,21 & 28.03.2022. Έγιναν 5 δίωρες διαδικτυακές συναντήσεις με 
τη συμμετοχή δεκατεσσάρων γονιών.  
 



Οι συναντήσεις αφορούσαν στα εξής θέματα:  
 

 Διαχείριση του άγχους των γονέων λόγω απειλών εκτός σχολικού 
περιβάλλοντος  

 Διερεύνηση των παραγόντων κινδύνου και προστασίας που έχουν στις 
δικές τους οικογένειες σε σχέση με την πρόληψη της βίας και της χρήσης 
ουσιών 

 Ερωτήσεις σε σχέση με τις εξαρτήσεις/παρουσίαση 
 Αναπτυξιακά θέματα της εφηβείας, θέματα μετάβασης από το Δημοτικό 

στο Γυμνάσιο, από την τηλε-εκπαίδευση στην κανονική 
φοίτηση/κανόνες και όρια 

 Έμφαση στη δική τους αλλαγή για να επιφέρουν κι αλλαγές σε σχέση με 
τα παιδιά τους 

 Βελτίωση της επικοινωνίας με τα παιδιά τους  
 Αντίληψη του ουσιαστικού ρόλου τους για ένα ασφαλές κλίμα στο 

σχολείο 
 
Παράλληλα στο πλαίσιο της εφαρμογής ολοκληρωμένου προγράμματος πρόληψης 
στο 1ο Γυμνάσιο, υλοποιήθηκε στους Μαθητές Α’ γυμνασίου εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα πρόληψης βασισμένο στο εγχειρίδιο με θέμα: «Οδηγός για Ασφαλή 
Σχολεία», συγκεκριμένα στα 5μελή συμβούλια των τμημάτων. Το πρόγραμμα 5 
δίωρων συναντήσεων, συνολικής διάρκειας 10 διδακτικών ωρών έγινε στις: 09, 16, 
23, 28.03.2022 & 13.04.2022 και συμμετείχαν 25 μαθητές.  
 

 Δόθηκε έμφαση στην γνωριμία των μαθητών, στη διαμόρφωση 
κλίματος ομάδας, στην  ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφαλούς 
κλίματος στη σχολική κοινότητα, στη κατανόηση, διαχείριση και 
έκφραση συναισθημάτων με λειτουργικό τρόπο,  

 Την ενεργή συμμετοχή τους για ένα ασφαλές κλίμα στην τάξη τους με 
συγκεκριμένες προτάσεις που κατέθεσαν οι ίδιοι οι μαθητές για το πώς 
θα είναι εκείνοι ενεργοί μέτοχοι για ένα ασφαλές κλίμα στην τάξη και 
στο σχολείο τους.  

 Ακολούθησε Συνάντηση με τους Υπεύθυνους καθηγητές των Τμημάτων 
και τους Συμβούλους Σχολικής Ζωής, στις 13.5.22, με στόχο την 
αξιολόγηση της πορείας και τη διάχυση της πληροφορίας. 

 

Παρεμβάσεις στα δύο Γενικά Λύκεια 

Στη συνέχεια των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για το πλαίσιο λειτουργίας της τάξης, 

οι ανάγκες των δύο Γενικών Λυκείων, όπως αυτές εκφράστηκαν στις συναντήσεις 

μας, επικεντρώθηκαν στη διαχείριση περιστατικών βίαιων ή ανοριοθέτητων 

συμπεριφορών.  Υλοποιήσαμε εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρόληψης σε 

εκπαιδευτικούς: «Διαχείριση περιστατικών στο σχολείο», βασισμένο στο εγχειρίδιο 

πρόληψης: «Οδηγός για Ασφαλή Σχολεία». Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 8 

διδακτικών ωρών, υλοποιήθηκε από κοινού σε εκπαιδευτικούς του 1ου & 2ου ΓΕΛ 

Καισαριανής στις 01,07 & 09.12.2021, και συμμετείχαν 26 εκπαιδευτικοί. 



Η προσπάθειά μας για δημιουργία ομάδας γονέων στα ΓΕΛ δεν ευοδώθηκε, καθώς  
οι γονείς δεν προσήλθαν στην πρώτη ενημερωτική συνάντηση.  
 
Πρόγραμμα πρόληψης στους εκπαιδευτικούς και των τεσσάρων όμορων σχολείων 

Προχωρώντας τη συνεργασία μας με τα τέσσερα σχολεία υλοποιήσαμε προς την 

ολοκλήρωση της συνολικής μας παρέμβασής ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

προώθησης της Πρόληψης στο σχολείο – Δικτύωσης. Το πρόγραμμα απευθυνόταν 

στους Συμβούλους Σχολικής Ζωής και των τεσσάρων σχολείων  - Εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα για Συμβούλους Σχολικής Ζωής με βάση το εγχειρίδιο «Οδηγός για 

Ασφαλή Σχολεία» από τα 4 σχολεία, (1ο & 2ο Γυμνάσια Καισαριανής και 1
ο
 & 2ο ΓΕΛ 

Καισαριανής). Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 20 εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας και 

οι Διευθύντριες των σχολικών μονάδων. Πραγματοποιήθηκε στο 1ο Γυμνάσιο 

Καισαριανής, είχε διάρκεια 12 διδακτικές ώρες και υλοποιήθηκε στις 01, 03, 04 & 11. 

02.2022. Κύριος στόχος μας ήταν η γνωριμία των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, η 

καταγραφή των δυσκολιών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, η δημιουργία 

ενός Δικτύου επικοινωνίας-συνεργασίας και η διαμόρφωση ενός κοινού κώδικα 

αντιμετώπισης περιστατικών κρίσης στη σχολική κοινότητα. Η γνωριμία και το 

μοίρασμα των κοινών θεμάτων και η διαμόρφωση προτάσεων από όλους για τα κοινά 

θέματα που αντιμετώπιζαν είχε ως αποτέλεσμα να αντιληφθούν τη γειτνίαση ως 

πλούτο και όφελος και όχι ως απειλή, όπως την αντιμετώπιζαν μέχρι τώρα. Τα 

ζωντανά συστήματα είναι αυτοποιητικά, παράγοντας κοινά πεδία νοήματος. Μέσα 

από τη διαμοιραζόμενη γνώση, τους κοινούς κανόνες - αρχές συμπεριφοράς και τους 

κοινούς κώδικες επικοινωνίας διαμορφώνεται μία συλλογική ταυτότητα για τα μέλη 

του αναπτυσσόμενου δικτύου των τεσσάρων όμορων σχολικών μονάδων.  

 
Παράλληλες δράσεις πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης 
 
Εποπτικές συναντήσεις με τις Διευθύντριες και τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου 

για την οργάνωση, τη συν-διαμόρφωση, τον συντονισμό, τη συνεχή παρακολούθηση 

της πορείας του εκπαιδευτικού, τον επανασχεδιασμό βάσει των αναγκών και την 

εποπτεία των δράσεων σε μηνιαία βάση. Στην πορεία των συναντήσεων τέθηκαν 

θέματα διαχείρισης κρίσεων στις σχολικές μονάδες, όπου μέσα από το μοίρασμα 

διαμορφώθηκε σταδιακά  κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας.  

Διαχείριση περιστατικών κρίσεων όπου αυτό κρινόταν αναγκαίο, αντιμετωπίζοντας 
συγκεκριμένα περιστατικά και παραπέμποντας εντός του ΚΕΘΕΑ, ή σε άλλους φορείς 
ψυχικής υγείας, με στόχο να υποστηριχθεί η σχολική κοινότητα στο σύνολό της. 
 
Ατομική συμβουλευτική σε μαθητές με συμπεριφορά υψηλού κινδύνου και τους 
γονείς/ κηδεμόνες.  
 
 
 
 



Χτίζοντας Δίκτυα με τους φορείς της ευρύτερης κοινότητας 

Ενώ το πρόγραμμα ήταν σε εξέλιξη πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με το Κέντρο 
Υγείας του Παιδιού και  συνάντηση στο Δημαρχείο της Καισαριανής με τον Δήμαρχο 
Καισαριανής, τον Αντιδήμαρχο Εκπαίδευσης, το Κέντρο Υγείας του Παιδιού, και 
εκπαιδευτικούς, εκπροσώπους όλων των σχολείων. Υπηρετώντας έναν από τους 
βασικούς στόχους μας, προωθήσαμε την ενεργή συμμετοχή και τη διασύνδεση όλων 
των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες στα σχολεία της κοινότητας, με στόχο την 
καλύτερη οργάνωση όλων των παρεμβάσεων που λάμβαναν χώρα από τους 
εμπλεκόμενους φορείς, τη βελτίωση των υπηρεσιών και την αποφυγή της 
αλληλοεπικάλυψης. 
 
Αξιολόγηση του προγράμματος  

Καθώς δεν ήταν δυνατή η αξιολόγηση όλων των παρεμβάσεων, αξιολογηθήκαν 

δειγματοληπτικά  δύο από τις ομάδες των εκπαιδευτικών που υλοποιήθηκαν με ημι-

δομημένα ερωτηματολόγια ποιοτικής αξιολόγησης (το πρόγραμμα στο 1ο Γυμνάσιο, 

η εκπαίδευση στο εγχειρίδιο «Οδηγός για Ασφαλή Σχολεία» και η συνολική 

παρέμβαση Πρόληψης- Δικτύωσης, στους Συμβούλους Σχολικής Ζωής όλων των 

σχολείων). Συγκεντρώθηκαν συνολικά 32 ερωτηματολόγια.  

Ως προς το γενικότερο κλίμα το 82,3% ήταν πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένοι ως 
προς την οργάνωσή του προγράμματος, ενώ το ίδιο ποσοστό δήλωσε ότι 
κινητοποιήθηκε για δράση μέσα από το πρόγραμμα. 
 
Τα θέματα που τους ενδιέφεραν για περεταίρω ανάπτυξη ήταν: 

  Η διαχείριση κρίσεων στην τάξη, αντιμετώπιση παραβατικών 
συμπεριφορών στην τάξη, οι σχέσεις τους με τους μαθητές τους 

 τα θέματα με τους γονείς και οι μεταξύ τους σχέσεις, η διαμεσολάβηση,  
 Η ενδο-οικογενειακή και ενδοσχολική βία,  
 Ο σχολικός εκφοβισμός, η διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων- 

θυμού,  
 Η αυτοεκτίμηση, η αυτοβελτίωση,  
 Η χρήση ουσιών και το κάπνισμα, ο εθισμός στο διαδίκτυο, χρήση 

κινητών- social media από τα παιδιά, 
 Μελέτες περίπτωσης, έμφυλα στερεότυπα.   

 
θα ήθελα να παραμείνει ως έχει στο εκπαιδευτικό:  

 Η δομή, και το περιεχόμενο, η θεματολογία, η μεθοδολογία, η 
παρουσίαση μεθόδων και εργαλείων, η οργάνωση  

 Το θετικό κλίμα, υποστηρικτικό κλίμα, o ανθρώπινος και βιωματικός του 
χαρακτήρας 

 Η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, η δημιουργία ομάδων,  
 Η Αλληλεπίδραση  
 Η καλή διάθεση, η δοτικότητα, το ενδιαφέρον και η οργανωτικότητα των 

εκπαιδευτριών 
 Η ενότητα, η ενδυνάμωση της ομάδας, η συναδελφικότητα 
 Η διάθεση για συνεργασία  



 

Θα ήθελα να αλλάξει στο εκπαιδευτικό: 

 Περισσότερες μελέτες περιπτώσεων και περιστατικά για διαχείριση-
επεξεργασία 

 Μεγαλύτερη διάρκεια και περισσότερη συμμετοχή συναδέλφων 
Περισσότερος χρόνος για συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων 

 Περισσότερες ομάδες και αλληλεπίδραση 
 Κάποιες δραστηριότητες (πχ συναδελφικής υποστήριξης) να γίνονταν με 

την επίβλεψη ή και την συμμετοχή των εκπαιδευτών  
 Να επαναλαμβάνεται σε τακτικά διαστήματα 
 Να προστεθούν ανατροφοδοτικές συναντήσεις 
 Να υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας και ανεύρεσης  τρόπων 

επίλυσης των παραβατικών συμπεριφορών, μέσω  συγκεκριμένων 
παραδειγμάτων  

 Πιο πολλές οδηγίες για πρακτικά ζητήματα 
 

Ένας στόχος που με βοήθησε το εκπαιδευτικό να βάλω ήταν:  

 Να οργανωθώ και να μείνω σε επαφή με τους συναδέρφους 
 Η διατήρηση της επικοινωνίας με τα όμορα σχολεία, η ενίσχυση του 

θετικού κλίματος και να βελτιωθούν οι σχέσεις ανάμεσα στα σχολεία, 
που βαραίνουν παραβατικές συμπεριφορές με εμπλεκόμενους μαθητές 

 Να θέτω στόχους υπαρκτούς 
 Να ενθαρρύνω ακόμη περισσότερο τη συνεργασία των καθηγητών 

μεταξύ τους και την επικοινωνία τους 
 Να ακούω τους μαθητές και τις ανάγκες τους 
 Συναδερφικότητα και συνεργασία με όρια 
 Να εντάξω κάποια από τα εργαλεία στην καθημερινή πρακτική του 

σχολείου 
 Να λειτουργούμε ως ομάδα, να συμμετέχω ενεργά, με κοινό πλαίσιο  
 Να ασχολούμαι με ένα συγκεκριμένο περιστατικό και να μη βιάζομαι να 

«περάσω» σε προτάσεις επίλυσης, ένα θέμα τη φορά 
 Να επαναπροσδιορίσω τους στόχους μου σχετικά με τις σχέσεις 

μαθητών και εμένα 
 

Προτάσεις 

 Να υπήρχε η δυνατότητα στήριξης σε σταθερή βάση 
 Να ενισχυθεί και να διευρυνθεί το πρόγραμμα 
 Να υπάρχει δυνατότητα συνέχισης με ανατροφοδοτικές συναντήσεις 

 
 
Ενδεικτικές φράσεις από το κλείσιμο των συναντήσεων με τις 
Διευθύντριες των Σχολικών Μονάδων και τη Συντονίστρια 
εκπαιδευτικού έργου:  



 «Ανταλλαγή, μοίρασμα, εποικοδομητικό, να συνεχίσουμε και του 
χρόνου να ξεκινήσουμε πιο νωρίς τις δράσεις και τα συμβόλαια τάξης» 

 «Είμαι πολύ ευτυχής με όλη τη συνεργασία, κινητοποιήθηκαν οι 
εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στα συμβόλαια τάξης, υπήρξε διάχυση της 
πληροφορίας, ο Σύλλογος διδασκόντων πιο ενεργός, ανταλλάσσει 
πληροφορίες σε πολύ καλό κλίμα. Γνωρίστηκαν καλύτερα μεταξύ τους 
και συνδέθηκαν. Υπάρχει ανάγκη για τους μαθητές για την επόμενη 
χρονιά και τους γονείς. Το όφελος είναι πολύ μεγάλο για τον 
παιδαγωγικό μας ρόλο.» 

 «Να συνεχιστεί και του χρόνου» «Τώρα πλέον έχεις που να απευθυνθείς». 
Εξαιρετική συνεργασία, όλο το πρόγραμμα και οι μεταξύ μας 
συναντήσεις». 

 «Το ήθελα από καιρό να το προτείνω και να υλοποιηθεί, απλά και τα 
σχολεία είναι σημαντικό να εργάζονται όχι με κανόνα, αλλά να το 
καταλάβουν και να το επιθυμούν. Οι συνάδελφοι κατέκτησαν κοινή 
γλώσσα επικοινωνίας. Το σχολείο έχει όρια και πρέπει να τα έχει, και να 
υπάρχει συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Οι καθηγητές άρχισαν να έχουν 
εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον. Κανείς πια μόνος του. Είναι τόσο σύνθετα 
τα πράγματα πια που για να αντιμετωπίσεις τις οργανωμένες ομάδες των 
μαθητών χρειάζεται και οι ενήλικες να γίνουν ομάδα». 

 

Συνοψίζοντας χρειάζεται να τονίσουμε τη σημασία της μακρόχρονης, 
ολοκληρωμένης, πολύ-επίπεδης και πολύ-εστιακής παρέμβασης, δίνοντας 
έμφαση στην επικοινωνία, που βασίζεται στις ανάγκες και 
συνδιαμορφώνεται ως μία οδό αντιμετώπισης των σύμπλοκων κοινωνικών 
θεμάτων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα από κοινού η σχολική 
κοινότητα και οι φορείς πρόληψης. Η σύμπραξη, η τάση προς συνέργεια, 
η σύσταση συνδέσμων, η συνεργασία, η διατήρηση συμβιωτικών 
σχέσεων είναι ένα από τα υψηλά δείγματα ζωής.  

 

 

Πρόγραμμα επικεντρωμένης πρόληψης “Αξίζω μια Ευκαιρία” για 
παιδιά που προέρχονται από ευάλωτες ομάδες. 

Έλενα Ζαρούνα, ΚΕΝΘΕΑ, Κύπρος 

Ιστορική Αναδρομή 

Ο τομέας της πρόληψης και θεραπείας των εξαρτήσεων στην Κύπρο, ως ιδιαίτερο 
επιστημονικό πεδίο έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 35 χρόνια, παρόλο που ιστορικά 
για τα ζητήματα πώλησης και κατάχρησης αλκοόλ υπάρχουν νομοθετικές ρυθμίσεις 
από ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960, όπως μπορεί να εντοπίσει κανείς 
στον περί Πωλήσεως Οινοπνευματοδών Ποτών Νόμο (ΚΕΦ.144) άρθρο 9 (α) και (β), 
και στον περί Ποινικού Κώδικα Νόμο (ΚΕΦ. 154) άρθρο 94(1) και (2).  Η παραγωγή, η 
προμήθεια, η χρήση, και η εμπορεία ρυθμίζονται από το 1977 στον περί Ναρκωτικών 
Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμο (Ν. 29/1977). Ουσιαστική ανάπτυξη του 



πεδίου της πρόληψης και θεραπείας των εξαρτήσεων παρατηρείται μετά το 2000 
οπότε και ιδρύθηκε μέσω νομοθεσίας το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, με τον 
Περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων 
Ουσιών Νόμο του 2000 (Ν. 128(I)/2000), φορέα που ο νομοθέτης όρισε με βάση το 
Άρθρο 5(β)(1) αρμόδιο για την χάραξη και παρακολούθηση Εθνικής Πολιτικής κατά 
των Ναρκωτικών.  

Είναι γεγονός ότι προοδευτικές πρωτοβουλίες υπήρξαν και νωρίτερα οι οποίες 
αποτυπώθηκαν σε νόμο, όπως για παράδειγμα με τον περί Περίθαλψης και 
Μεταχείρισης Τοξικομανών Νόμο του 1992 (57(I)/1992), πλην όμως η νομοθεσία 
αυτή δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί πριν το 2016 οπότε και τροποποιήθηκε, για 
ποικίλους λόγους που κυρίως αφορούσαν στην έλλειψη κατάλληλου συντονισμού 
και οργάνωσης παρεχόμενων υπηρεσιών από μέρους της πολιτείας, ώστε να είναι 
εφικτή η εφαρμογή του νόμου αυτού, που θα μπορούσε να είχε κρατήσει εχτός 
φυλακών μεγάλο αριθμό ατόμων στα 24 χρόνια μη εφαρμογής του.  

Η ίδρυση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού ΚΕΝΘΕΑ το 1994 αποτελεί κομβικό 
σημείο στα των εξαρτήσεων στην Κύπρο μια και στεγάζει την αγωνία μεγάλης 
μερίδας επαγγελματιών υγείας, παιδαγωγών και κοινωνικών επιστημόνων, ενώ διά 
μέσου του δικτύου εθελοντών και λόγω της μικρής έκτασης της χώρας διαδίδει 
πληροφόρηση και προληπτικές παρεμβάσεις σε όλη την ελεύθερη Κύπρο, εντός πολύ 
μικρού χρονικού διαστήματος. Το ΚΕΝΘΕΑ παρέχει διαμέσου των σταθμών του και 
των Ανοικτών Θεραπευτικών Κοινοτήτων, συμβουλευτική και θεραπεία σε όλη την 
Κύπρο. 

Η πρώτη Εθνική Στρατηγική για τα Ναρκωτικά που συντάχθηκε από το ΑΣΚ και 
εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο κάλυψε τα έτη 2004-2008 και η δεύτερη τα 
έτη 2009-2012. Ακολούθως, συντάχθηκε η Εθνική Στρατηγική 2013-2020, η οποία 
εμπεριείχε δυο σχέδια δράσης ένα ανά τετραετία. Η στρατηγική αυτή συμπεριέλαβε 
στις στοχεύσεις της και το αλκοόλ. Σήμερα, διανύουμε την 4η ουσιαστικά Εθνική 
Στρατηγική, η οποία πλεόν περιλαμβάνει και τα τυχερά παιχνίδια. Αποτελεί 
σημαντική εθνική επιτυχία για την Κυπριακή Δημοκρατία η συμπερίληψη των 
εξαρτήσεων σε νόμιμες και παράνομες ουσίες, αλλά και συμπεριφορές σε μια 
νομοθεσία και υπό την αρμοδιότητα μιας αρχής, καθώς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 
παρατηρείται διασπορά αρμοδιοτήτων ανάμεσα σε διαφορετικές γενικές 
διευθύνσεις (Directorate-General Migration and Home Affairs για τις παράνομες 
ουσίες, Directorate-General Health για το αλκοόλ και το κάπνισμα, ενώ ως προς το 
ζήτημα του τζόγου (πρόληψη και θεραπεία) σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο η κατάσταση 
μοιάζει χαοτική. Η συμπερίληψη αλκοόλ, καπνίσματος, εξαρτήσεων σε νομίμως 
συνταγογραφούμενα φάρμακα, παράνομες ουσίες και συμπεριφορές εξάρτησης 
κάτω από τις αρμοδιότητες μιας Αρχής, αποκρυσταλλώθηκε σε νόμο το 2017  με την 
μετονομασία του Aντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου (ΑΣΚ) σε Αρχή Αντιμετώπισης 
Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ). 

Ως προς τα ζητήματα της πρόληψης των εξαρτήσεων και στα πλαίσια της Εθνικής 
Στρατηγικής 2013-2020 ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από το ΑΣΚ/ΑΑΕΚ στην λειτουργία 
προγραμμάτων επιλεκτικής πρόληψης για τα παιδιά από ευάλωτες ομάδες. 



Το πρόγραμμα “Αξίζω μια Ευκαιρία” καταρτίστηκε από το ΚΕΝΘΕΑ στα πλαίσια 
πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση, που δημοσιεύτηκε το 
Φθινόπωρο του 2017, από το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, με στόχο την 
εφαρμογή προγράμματος ψυχολογικής στήριξης, εκπαίδευτικής ενίσχυσης και 
δημιουργικής απασχόλησης στους τομείς του αθλητισμού, του πολιτισμού και της 
τέχνης για παιδιά και εφήβους 8-15 ετών, που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Δηλαδή, 
παιδιά που εγκαταλείπουν το σχολείο, μαθητές/στρατιώτες σε πειραματική χρήση 
νομίμων και παράνομων ουσιών, παιδιά φυλακισμένων, παιδιά ψυχικά ασθενών 
γονέων, παιδιά με γονείς που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις ουσίες εξάρτησης, 
παιδιά που έχουν δεχθεί/δέχονται οποιασδήποτε μορφής κακοποίηση, παιδιά υπό 
την επιμέλεια του κράτους, παιδιά μετανάστες, παιδιά/έφηβοι με παραβατική 
συμπεριφορά.  

Επιστημονική τεκμηρίωση σε σχέση με την ομάδα στόχο 

Σημαντικός αριθμός παλαιότερων και σύγχρονων ερευνών καταδεικνύει ότι παιδιά 
που προέρχονται από ευάλωτες ομάδες έχουν ψηλότερες πιθανότητες για λόγους 
που άπτονται του περιβάλλοντος στο οποίο μεγαλώνουν ή/και της κληρονομικότητας 
να αναπτύξουν εξάρτηση μελλοντικά. 

Οι Kendler et. Al (2008) μελέτησαν την επιρροή γενετικών και περιβαλλοντικών 
παραγόντων σε σχέση με την έναρξη της χρήσης καπνού, καφεΐνης, αλκοόλ και 
κάνναβης. Κατέληξαν στο ότι στην εφηβεία οι περιβαλλοντικοί παράγοντες έχουν 
σημαντικό ρόλο να παίξουν στην έναρξη της χρήσης, ενώ οι βιολογικοί παράγοντες 
επηρεάζουν την εξέλιξη της χρήσης στην μετέπειτα ζωή. Συνάγεται, ότι μια 
παρέμβαση στην παιδική και εφηβική ηλικία είναι δυνατόν να ανατρέψει την έναρξη 
της χρήσης ή/και να την καθυστερήσει. Ακόμα και η καθυστέρηση έναρξης χρήσης 
ουσιών όπως το αλκοόλ, είναι βοηθητική μια και καθορίζει την μετέπειτα πορεία 
προς την εξάρτηση.  

Σημαντικός αριθμός ερευνών συνδέουν την χρήση ουσιών με την προγενέστερη 
παιδική κακοποίηση. Σύμφωνα με έρευνα των Heffernan et. Al. (2000), τα ποσοστά 
αυτά ανεβαίνουν ραγδαία όταν συνυπάρχουν η σωματική και η σεξουαλική 
κακοποίηση στο ιστορικό.  

Επιπλέον, οι Kendler et. Al. (2013), εντοπίζουν ότι αν ένα παιδί έχει μεγαλύτερο 
αδελφό/η που κάνει χρήση ουσιών, τότε οι πιθανότητες και του ιδίου να οδηγηθεί 
στην χρήση είναι ψηλότερες. Όσο μικρότερη η διαφορά ηλικίας τόσο πιο επικίνδυνό 
αυτό φαίνεται να είναι. Στην έρευνα αυτή έχουν ελέγξει τους παράγοντες της 
κληρονομικότητας, και τα ευρήματά τους εξακολουθούν να παρουσιάζουν 
στατιστική σημαντικότητα.  

Έρευνα των Davis & Shlafer (2017) εντοπίζει αυξημένο ρίσκο για χρήση ουσιών 
ανάμεσα σε παιδιά φυλακισμένων γονέων. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και 
προγενέστερη έρευνα των Roettger και συνεργατών (2011), για τα παιδιά 
φυλακισμένων πατεράδων.  

Οι Mowbray & Oyserman (2003) μελέτησαν τα δεδομένα σε σχέση με την ανάπτυξη 
εξαρτήσεων σε παιδιά ψυχικά ασθενών γονέων και παραπέμπουν σε ψηλότερες 
πιθανότητες από ότι στα παιδιά που δεν μεγαλώνουν με ψυχικά ασθενείς γονείς. 



Μέσα από την καθημερινή πρακτική στα αδειοδοτημένα από την ΑΑΕΚ θεραπευτικά 
προγράμματα του ΚΕΝΘΕΑ, κατά την λήψη ιστορικού από πελάτες με εξαρτήσεις 
παρατηρείται συχνά η αναφορά σε τραυματικές εμπειρίες κατά την παιδική ηλικία. 
Τα τελευταία χρόνια άρχισαν να παρατηρούνται και περιστατικά πελατών οι οποίοι 
αναφέρουν ότι έχουν (ή είχαν ως παιδιά) γονέα με χρήση ουσιών. Μέσα από την 
συνεργασία του ΚΕΝΘΕΑ με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, σε αριθμό 
περιστατικών τόσο του προγράμματος “Αξίζω μια Ευκαιρία” όπως λειτούργησε τα έτη 
2018-2022, όσο και άλλων προγραμμάτων, γίνεται αντιληπτό ότι οι Υπηρεσίες 
παρακολουθούν μέχρι και τρεις (3) γενιές οικογενειών που υπάρχει χρήση ουσιών, 
κακοποίηση, ιστορικό παραβατικών συμπεριφορών που οδηγούν σε φυλάκιση και 
άλλοι παράγοντες κινδύνου. 

Το πρόγραμμα 

Το “Αξίζω μια Ευκαιρία” συνδυάζει πρακτικές περιβαλλονικής πρόληψης, με στοιχεία 
προληπτικού προγράμματος με επικέντρωση στην οικογένεια. Μετά την επιτυχή 
αξιολόγηση της υποβληθήσας πρότασης από μέρους του ΚΕΝΘΕΑ, το πρόγραμμα 
ξεκίνησε να λειτουργεί την 1/1/2018 και συνεχίζει ενεργά μέχρι και σήμερα (4,5 
χρόνια λειτουργίας). Το πρόγραμμα επαναπροκηρύχθηκε για χρηματοδότηση τον 
Μαϊο του 2022. Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων έγινε στη βάση των 
Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών για την Πρόληψη (ΕυΠρο). Το “Αξίζω μια Ευκαιρία” 
συγκέντρωσε την ψηλότερη βαθμολογία από τις υποβληθήσες προτάσεις και 
συνεχίζει ανανεωμένο την λειτουργία του από 1/9/22. 

Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή πολύ-επίπεδης στήριξης σε 
ευάλωτες ομάδες παιδιών/εφήβων, αλλά και στις οικογένειές τους, με απώτερο 
στόχο την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών από την κατάσταση 
που βιώνουν παιδιά/έφηβοι, την αποτροπή της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών 
μέσα από τη δημιουργία αποτρεπτικού περιβάλλοντος ως προς τη χρήση. 

Ειδικοί στόχοι 

Ως ειδικοί στόχοι του προγράμματος έχουν οριστεί: (1) η συγκράτηση των παιδιών 
που κινδυνεύουν να διαρρεύσουν από το σχολικό σύστημα, εντός του συστήματος ή 
η βελτίωση της μαθησιακής εικόνας κατά 10% αν τα παιδιά έχουν βαθμούς από 10 
ως 15 από τα 20. Για παιδιά δημοτικού θα λαμβάνεται υπόψην η άποψη του 
δασκάλου, (2) η ένταξη των παιδιών σε τουλάχιστον μια απογευματινή 
δραστηριότητα (αθλητισμό/τέχνη/χορό) αν δεν είναι ήδη ενταγμένα, (3) η βελτίωση 
της επικοινωνίας στην οικογένεια, (4) η αύξηση της ψυχικής ανθεκτικότητας στα 
παιδιά και (5) η βελτίωση των γονεϊκών δεξιοτήτων της ενδιάμεσης ομάδας στόχου.  

Ειδικά για τα παιδιά φυλακισμένων έχει καθοριστεί ως επιπλέον ειδικός στόχος η 
αύξηση των γνώσεων τους για το πλαίσιο των φυλακών και τις δυνατότητες για 
επικοινωνία με τον φυλακισμένο γονέα, καθώς και η μείωση του άγχους γύρω από 
την επικοινωνία. 

Στάδια της παρέμβασης 

Η παρέμβαση ξεκινά από τον εντοπισμό των παιδιών που ανήκουν στις ευάλωτες 
ομάδες. Για την επίτευξη του εντοπισμού το πρόγραμμα έχει θεσπίσει συνεργασία με 
τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του κράτους, τις κοινοτικές αρχές, προγράμματα 



θεραπείας εξαρτήσεων, και σχολεία. Μετά από 4,5 χρόνια λειτουργίας παρατηρείται 
και το φαινόμενο των αυτοπαραπομπών, καθώς και παραπομπές άλλων οικογενειών 
από οικογένειες που ήδη συμμετέχουν στο πρόγραμμα.  

Μετά την παραπομπή ενός παιδιού στο πρόγραμμα ενημερώνονται οι έχοντες την 
γονική μέριμνα (συνήθως οι γονείς) για τις παροχές του προγράμματος και δίδουν 
την συγκατάθεση για συμμετοχή του ή των παιδιών τους. Χωρίς τη λήψη 
συγκατάθεσης δεν μπορεί να ενταχθεί ένα παιδί στο πρόγραμμα. Περιπτώσεις, όπου 
ο ένας γονέας δεν δίδει συγκατάθεση για συμμετοχή του παιδιού, τότε ο δεύτερος 
γονέας μπορεί να λάβει συμβουλευτική γονέα από το πρόγραμμα, χωρίς όμως το 
παιδί να λαμβάνει υπηρεσίες.  

Το επόμενο στάδιο αφορά στην αξιολόγηση των αναγκών του κάθε παιδιού αλλά και 
της κάθε οικογένειας και τον καταρτισμό πλάνου παρέμβασης. Βασικό συστατικό 
είναι η στήριξη της οικογένειας από τον κοινωνικό λειτουργό. Στο πλάνο παρέμβασης 
καταγράφονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών, οι ανάγκες σε υγιείς 
ενασχολήσεις, τυχόν ανάγκες ψυχολογικής ή άλλης θεραπείας (πχ 
εργοθεραπεία/φυσιοθεραπεία), η οικονομική κατάσταση και βασικές υλικές ανάγκες 
που ενδχομένως η οικογένεια να μην μπορεί να συναντήσει, τυχόν ανάγκες που 
αφορούν εμπλοκή με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης και οτιδήποτε άλλο 
θεωρηθεί σχετικό. Αναλόγως, της έκτασης των αναγκών και της ύπαρξης ή όχι 
παραγόντων κινδύνου σε κάθε οικογένεια, η οικογένεια κατατάσσεται σε μια εκ των 
τριων κατηγοριών κόκκινο-πορτοκαλί-πράσινο για εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερη ή 
μηνιαία παρακολούθηση. Με αυτό τον τρόπο γίνεται ορθολογικότερη κατανομή των 
ανθρώπινων πόρων ήτοι των ωρών εργασίας της κοινωνικής λειτουργού, ενώ 
παράλληλα δίδεται έμφαση στην εντατική παρακολούθηση για αυτούς που το 
χρειάζονται.  

Αφού, καταρτιστεί το πλάνο παρέμβασης οι λειτουργοί του προγράμματος 
προχωρούν σε κατάλληλες επαφές με την κοινότητα ώστε να εξασφαλιστούν οι 
παροχές που χρειάζεται το παιδί. Γίνεται προσπάθεια για εξασφάλιση υποτροφιών ή 
μειωμένων τιμών ενώ συχνά η δαπάνη για τις υπηρεσίες καλύπτεται από το 
πρόγραμμα.  

Επίσης, παιδιά ή γονείς που χρειάζονται ψυχολογική στήριξη ή άλλου είδους 
θεραπεία συνδέονται με ανάλογες υπηρεσίες της κοινότητας. Βάσει αναγκών είναι 
δυνατόν να υπάρχει συντονισμός με τους αντίστοιχους επαγγελματίες. 

Αναλόγως του εκάστοτε σχεδίου παρέμβασης οι κοινωνικοί λειτουργοί του 
προγράμματος παρευρίσκονται σε πολυθεματικές ομάδες στα σχολεία των παιδιών 
ή στα γραφεία των κοινωνικών υπηρεσιών αναλόγως της περίπτωσης. 

Περιστασιακά το πρόγραμμα φροντίζει για την παροχή επιπλέον υπηρεσιών στα 
παιδιά που διοργανώνονται εσωτερικά, όπως ομάδες κινηματογραφοθεραπείας, 
έξοδο σε εστιατόριο, επίσκεψη στο μουσείο και καλοκαιρινό σχολείο που 
περιλαμβάνει εξόδους σε πισίνα, μουσεία, χώρους ψυχαγωγίας για παιδιά, 
βιωματικά εργαστήρια κλπ. 

 

 



Αποτελέσματα 

Όπως καθορίστηκαν κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής του προγράμματος οι 
δείκτες επιτυχίας του προγράμματος αφορούσαν τη δημιουργία κινήτρου για 
συμμετοχή και την συγκράτηση στο πρόγραμμα, την ετοιμασία πλάνου παρέμβασης, 
την επιτυχή δικτύωση με τις δραστηριότητες/παροχές και την διευκόλυνση της 
ένταξης των παιδιών σε ομάδες της κοινότητας (πχ ομάδα χορού). Τα πρώτα 4,5 
χρόνια λειτουργίας το πρόγραμμα εξυπηρέτησε 80 παιδιά από 2 Επαρχίες, από τα 
οποία τα 60 παρέμειναν για όλη αυτή την περίοδο και συνεχίζουν. Κάποια παιδιά 
αποχώρησαν λόγω επιστροφής στην πατρίδα τους (παιδιά οικονομικών 
μεταναστών), ενώ σε μεμονωμένες περιπτώσεις παρατηρήθηκε απροθυμία της 
οικογένειας να συνεχίσει την συνεργασία μετά τα πρώτα 3 χρόνια, παρά τις 
προσπάθειες των λειτουργών να κρατήσουν την οικογένεια κινητοποιημένη. Για την 
υλοποίηση του προγράμματος το ΚΕΝΘΕΑ διέθεσε στα 4,5 χρόνια €225.000 τα οποία 
προήλθαν από χορηγία της ΑΑΕΚ κατά 80% και από ιδίους πόρους του ΚΕΝΘΕΑ κατά 
20%. 

Παρατηρήθηκε ψηλή ανταπόκριση για συμμετοχή και πολύ ψηλή συγκράτηση στο 
πρόγραμμα με τα περισσότερα παιδιά που έχουν ξεκινήσει να παραμένουν στο 
πρόγραμμα (75% για την περίοδο των 4,5 ετών). Αυτό κυρίως ήταν αποτέλεσμα 
πρώτιστα της παροχής δραστηριοτήτων στα παιδιά, που η οικογένεια δεν είχε τους 
οικονομικούς πόρους να προσφέρει και ακολούθως της σχέσης που δημιουργήθηκε 
με την εκάστοτε λειτουργό. Συχνά το πρόγραμμα κλήθηκε να διαχειριστεί και άλλα 
εμπόδια στην πρόσβαση των παιδιών σε δραστηριότητες ή θεραπείες όπως είνια η 
έλλειψη μεταφορικού μέσου. Για παράδειγμα το πρόγραμμα μισθώνει ταξί για την 
μεταφορά ενός παιδιού σε ψυχολόγο, ενώ η κοινωνική λειτουργός του 
προγράμματος μεταφέρει άλλο παιδί που διαμένει σε χωριό σε ψυχολόγο. 

Σε σχέση με την επιδιωκόμενη επίδραση του προγράμματος στην μη έναρξη ή 
καθυστέρηση της έναρξης χρήσης ουσιών από μέρους των παιδιών είναι σχετικά 
πρώιμο να υπολογιστεί έστω ποιοτικά η συμβολή του προγράμματος. Ενδεικτικό 
όμως είναι ότι δυο παιδιά συμμετέχοντες στο πρόγραμμα έχουν ενηλικιωθεί 
ολοκληρώνοντας με επιτυχία την δευτεροβάθμεια εκπαίδευση. Στην μια περίπτωση 
το ένα άτομο έχει προχωρήσει σε ένταξη σε πρόγραμμα σπουδών, ενώ για το δεύτερο 
έγινε ήδη διαμεσολάβηση για εξέυρεση εργασίας.  

Σε μια άλλη περίπτωση πρώην εξαρτημένης γυναίκας μητέρας τριών παιδιών, που 
συμμετέχει στο πρόγραμμα, έχει διαπιστωθεί ότι τα παιδιά της παρουσιάζουν 
αναπτυξιακές διαταραχές, έγιναν παραπομπές για αξιολόγηση, ενώ προσφέρεται 
στα παιδιά εργοθεραπευτική παρέμβαση και λογοθεραπεία. Στην περίπτωση αυτή η 
παρέμβαση στην οικογένεια γίνεται σε απόλυτο συντονισμό με τις αρμόδιες κρατικές 
υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, ενώ έχει επιτευχθεί για την ώρα η βελτίωση των 
συνθηκών στο οικογενειακό περιβαλλόν ώστε τα παιδιά να παραμένουν με την 
μητέρα τους, αντί της μετακίνησής τους σε κρατική στέγη ή ανάδοχη οικογένεια.  

Γίνεται κατανοητό ότι είναι πολύ δύσκολο να ποσοστικοποιηθεί το αποτέλεσμα της 
προληπτικής παρέμβασης μέσω ενός συγκεκριμένου δείκτη. Για παράδειγμα 
γνωρίζουμε ότι ο έγκαιρος εντοπισμός της αναπτυξιακής διαταραχής στα δυο από τα 
τρια μικρά παιδιά της συμμετέχουσας στο πρόγραμμα είναι καταλυτικός για το να 



λάβουν παρέμβαση η οποία θα βοηθήσει αυτά τα παιδιά να αναπτύξουν λόγο και 
δεξιότητες και να λάβουν κατάλληλες διευκολύνσεις στο σχολείο, μειώνοντας 
παράγοντες κινδύνου όπως η σχολική αποτυχία και αυξάνοντας άλλους, η ακριβής 
όμως επίδραση δεν είναι μετρήσιμη μια και δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γινόταν 
στην απουσία της παρέμβασης μας. 

Για καλύτερη ποσοστικοποίηση των αποτελεσμάτων της παρέμβασης σύμφωνα και 
με τις κατυεθυντήριες γραμμές ΕυΠρο για την επόμενη περίοδο έχουν καθοριστεί 
συγκεκριμένοι δείκτες οι οποίοι συμβαδίζουν με τους ειδικούς στόχους που 
αναφέρθηκαν πιο πάνω. 

Επίλογος 

Το πρόγραμμα “Αξίζω μια ευκαιρία” αναπτύχθηκε στην Κύπρο σε μια χρονική στιγμή 
όπου η χρηματοδότηση από μέρους του κράτους εστιάστηκε σε προγράμματα 
επιλεκτικής πρόληψης. Στα χρόνια της λειτουργίας του το πρόγραμμα οικοδόμησε 
άριστες σχέσεις με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, γεγονός που διευκολύνει τον 
εντοπισμό των παιδιών που πραγματικά έχουν ανάγκη των υπηρεσιών. Οι 
οικογένειες συνεργάστηκαν με το πρόγραμμα σε σημαντικό βαθμό, ενώ η 
μακροχρόνια συμμετοχή των παιδιών φαίνεται καταλυτική σε σχέση με την 
αποτελεσματικότητα. Ιδιαίτερα μέσω της συμμετοχής των παιδιών στις ομάδες 
κινηματογραφοθεραπείας και το καλοκαιρινό σχολείο παιδιά αντίστοιχων ηλικιών 
οικοδόμησαν υγιείς σχέσεις μεταξύ τους. Η ενηλικίωση και η ομαλή ένταξη δυο 
παιδιών στην κοινωνία είναι ενδεικτική σε σχέση με την αποτελεσματικότητα του 
προγράμματος. 

Αναμένεται ότι κατά την επόμενη περίοδο εφαρμογής θα υπάρξουν περισσότερα 
ποσοτικά στοιχεία τα οποία θα προσδιορίσουν την αποτελεσματικότητα, αλλά και 
αναπτυξιακά θα έχουν ενηλικιωθεί και άλλα παιδιά και θα υπάρχει μια ένδειξη σε 
σχέση με το πως συνεχίζουν στη ζωή τους. 
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Εκπαιδευτικά - επιμορφωτικά σεμινάρια Υποψήφιων Θετών  και Ανάδοχων 

Γονέων. 

Αγγελική Ρωμαίου, Αδαμαντία Τρούσσα, Αννέτα Τσελέντη, Γιάννης Βυθούλκας, 

Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής & Αλληλεγγύης ΠΙΝ - Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων 

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

 
Τα  παιδιά είναι αυθύπαρκτες προσωπικότητες με διακριτά δικαιώματα. Πρωταρχικό 
δικαίωμα του παιδιού είναι να ζει με τη βιολογική του οικογένεια. Εάν αυτό δεν είναι 
δυνατό και το παιδί εκτίθεται σε κινδύνους ζώντας με τη βιολογική του οικογένεια, 
αποτελεί υποχρέωση του κράτους να βρεθεί άλλο περιβάλλον, κατά προτίμηση μια 
εναλλακτική οικογένεια όπως η θετή ή ανάδοχη οικογένεια. 

Η θετή ή ανάδοχη οικογένεια προσφέρει τη βάση ασφάλειας που χρειάζεται το παιδί 
και του παρέχει γονικής μορφής φροντίδα, την οποία έχει στερηθεί. 

Η επάρκεια των θετών/αναδόχων γονέων στο γονεϊκό ρόλο συμβάλει στην ενίσχυση 
των προστατευτικών παραγόντων στην οικογένεια με αποτέλεσμα η 

https://doi.org/10.1023/A:1022224527466


υιοθεσία/αναδοχή να διαμορφώνεται σε παράγοντα ψυχικής ανθεκτικότητας και 
πρόληψης εξαρτητικών και άλλων ριψοκίνδυνων συμπεριφορών. 

Για την ενίσχυση και υποστήριξη των θετών/αναδόχων γονέων στην άσκηση του 
γονεϊκού τους ρόλου ο Ν 4538/2018, με τον οποίο ρυθμίζονται οργανωτικά και 
διαδικαστικά θέματα για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και υιοθεσίας, 
προβλέπει την παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος από του 
υποψήφιους θετούς/ανάδοχους γονείς, η ολοκλήρωση του οποίου αποτελεί 
προϋπόθεση για την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων 
Θετών/Αναδόχων Γονέων και κατ΄ επέκταση για την τέλεση της υιοθεσίας/αναδοχής. 

Επίσης, προβλέπει την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων για υποψήφιους 
θετούς/ανάδοχους γονείς καθώς και για θετούς/ανάδοχους γονείς μετά την 
τοποθέτηση ανηλίκου στην οικογένεια. 

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. 

Αξιοποιώντας την εμπειρία από τη συμμετοχή μας στο εκπαιδευτικό Σεμινάριο του 
Κέντρου Εκπαίδευσης του ΟΚΑΝΑ  με θέμα «Εκπαίδευση  Επαγγελματιών στην 
υποστήριξη ομάδων αναδόχων και θετών Γονέων» το 2020 (4-6/3/2020), αλλά και 
την εμπειρία μας ως πρώην Στελέχη Πρόληψης, στο πλαίσιο της προαναφερθείσας 
εκπαίδευσης των υποψηφίων θετών και ανάδοχων γονέων, συνεργαστήκαμε με τα 
Κέντρα Πρόληψης Ζακύνθου και Κέρκυρας για την υλοποίηση βιωματικών 
εργαστηρίων- εκπαιδευτικών σεμιναρίων . 

Επιπλέον, σε συνεργασία με τα παραπάνω Κέντρα Πρόληψης, σχεδιάζουμε την 
υλοποίηση ενός β΄ κύκλου επιμορφωτικού προγράμματος ενδυνάμωσης- 
υποστήριξης Υποψήφιων Θετών Γονέων, με τη μεθοδολογία της εποπτείας ομοτίμων. 

Τα διεθνή ερευνητικά και βιβλιογραφικά δεδομένα αναφέρουν ως προστατευτικούς 
παράγοντες για την αποτροπή ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και συμπεριφορών σε 
ατομικό, οικογενειακό και κοινοτικό επίπεδο, τη γονεϊκή στήριξη, την υψηλή 
αυτοπεποίθηση, τον αποτελεσματικό έλεγχο των παρορμήσεων, τις κοινωνικές 
δεξιότητες και την εφαρμογή πολιτικών στήριξης της οικογένειας και των μελών της. 
Στόχο της πρόληψης αποτελεί η δημιουργία και η ενίσχυση προστατευτικών 
παραγόντων έναντι των παραγόντων κινδύνου.  

Ο α΄ κύκλος εκπαίδευσης έχει ως  στόχους:  

 Την ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου ώστε οι ΥΘΓ να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στην 
κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών αλλά και των «ιδιαίτερων» αναγκών των 
θετών παιδιών. 

 Την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση 
ζητημάτων που θα προκύψουν από την ειδική κατάσταση  της υιοθεσίας. 



 Την αναγνώριση του δικαιώματος του  παιδιού να βιώσει νέες εμπειρίες 
οικογενειακής ζωής σ΄ένα πλαίσιο ασφάλειας, αποδοχής και φροντίδας.  

 Την ανάδειξη, κατανόηση και επεξεργασία στερεοτύπων/προκαταλήψεων και 
τροποποίηση δυσλειτουργικών παραδοχών αναφορικά με την υιοθεσία. 

Ο β΄κύκλος εκπαίδευσης έχει ως  στόχους: 

 Τη σύνδεση  των υποψήφιων θετών γονέων με προσωπικές εμπειρίες 
ανθεκτικότητας 

 Τον εντοπισμό, ανάδειξη και επεξεργασία των προστατευτικών παραγόντων που 
σχετίζονται τόσο με τους ίδιους όσο και με το ευρύτερο οικογενειακό/ σχολικό/ 
κοινωνικό περιβάλλον  που δρουν και αλληλεπιδρούν 

 Την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ψυχικής ανθεκτικότητας 

 Την ανάδειξη της αναγκαιότητας της αυτοφροντίδας.  
 
Η μεθοδολογία κάθε παρέμβασης βασίζεται στην ανάπτυξη των γνωστικών και 
συναισθηματικών δεξιοτήτων αξιοποιώντας την ενεργητική και βιωματική μάθηση.  
Μέσα από την αλληλεπίδραση τεχνικών όπως :  

 Εισηγήσεις/παρουσιάσεις 

 Συζήτηση 

 Ερωτήσεις – απαντήσεις 

 Ομάδες εργασίας 

 Καταιγισμός ιδεών 

 Βιωματικές Ασκήσεις (παιχνίδι ρόλων, κ.α) 

 Παρουσίαση περιπτώσεων 

 Προβολή βίντεο  

 Παιχνίδι ρόλων 
και αξιολογώντας τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων, 
επιδιώκεται η διευκόλυνση και ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά κυρίως 
η ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων. 
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες αυτές ανάγκες της ομάδας- στόχου, οι 
εν λόγω παρεμβάσεις αποσκοπούν εν τέλει, όχι απλά στην απόκτηση γνώσεων αλλά 
και στο μετασχηματισμό υπαρχουσών δυσλειτουργικών παραδοχών, δεξιοτήτων ή 
στην εκμάθηση νέων.  
Ως εκ τούτου, οι  παρεμβάσεις είναι επικεντρωμένες στις ανάγκες και τα 
χαρακτηριστικά των υποψηφίων θετών/αναδόχων γονέων. 
 
Αρχικά, δημιουργείται η ομάδα των υποψηφίων θετών γονέων για την 
παρακολούθηση του α΄ κύκλου του εκπαιδευτικού σεμιναρίου προκειμένου να 
εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο υποψηφίων θετών γονέων. Το εκπαιδευτικό 
σεμινάριο σχεδιάζεται, όπως προαναφέρθηκε,  λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της 
συγκεκριμένης ομάδας και  μέχρι σήμερα, υλοποιείται διαδικτυακά.       Η διάρκεια 
του σεμιναρίου είναι 30 ώρες, 8/ 4ωρες συναντήσεις .  Τα θέματα του σεμιναρίου 
είναι τα εξής:  

 Εισαγωγή στην Ομάδα / Ο χάρτης δικαιωμάτων των παιδιών- Θεσμικό πλαίσιο 
προστασίας ανηλίκων στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. 



 Προσωπικά κίνητρα και προσδοκίες. Στάσεις και αντιλήψεις σχετικά με το 
θεσμό της υιοθεσίας 

 Θέματα ανατροφής των παιδιών- Ζητήματα επικοινωνίας- Ενεργητικής 
ακρόασης- Ο ρόλος του γονιού 

 Στάδια σωματικής και ψυχικής ανάπτυξης των παιδιών 

 Ιδιαίτερες ανάγκες παιδιών προς υιοθεσία- Απώλεια/ πένθος- Μηχανισμοί 
προστασίας , ψυχικής ανθεκτικότητας  

 Προσαρμογή στη σχέση και ανάπτυξη ψυχικού δεσμού – Αποδοχή της 
διαφορετικότητας 

 Το δικαίωμα του παιδιού στην ενημέρωση για την προέλευση και την 
υιοθεσία του- Ζητήματα ταυτότητας στην υιοθεσία/ Διαπολιτισμικά ζητήματα 

 Φροντίδα παιδιών με αυξημένες ανάγκες στην υγεία, αναπηρία, εμπειρίες 
κακοποίησης/ Αναζήτηση δικτύων υποστήριξης και πρόσβαση σε 
εξειδικευμένες υπηρεσίες μετά την υιοθεσία 
 

Αντίστοιχα, σχεδιάστηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους υποψηφίους θετούς 
γονείς, οι οποίοι έχουν ήδη εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο και έχουν ήδη 
παρακολουθήσει τον α΄ κύκλο, με σκοπό την περαιτέρω ενδυνάμωση και εμβάθυνση 
σε θέματα που τους αφορούν ώστε να  μπορούν να λειτουργήσουν προστατευτικά.  
Η μεθοδολογία του β΄ κύκλου του σεμιναρίου στηρίζεται στην εποπτεία ομοτίμων και 
η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 10 ώρες, 5/ 2ωρες συναντήσεις. 
Μέσα από τη συμμετοχή των υποψηφίων θετών γονέων στο σεμινάριο αυτό 
θεωρούμε ότι οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα: 

 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. 

 
Από την αξιολόγηση της διαδικασίας του α΄ κύκλου του εκπαιδευτικού σεμιναρίου 
αναδείχθηκαν τα ακόλουθα θέματα:  

 Το θετικό κλίμα εμπιστοσύνης στην ομάδα που επιτρέπει το μοίρασμα 
βαθύτερων σκέψεων και συναισθημάτων. 

 Η 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. 

 Η 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. 

 



Συμπερασματικά, από την εφαρμογή της εν λόγω δράσης τα σημεία που 
αναδείχθηκαν είναι τα εξής: 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι ή θετοί γονείς έχουν ήδη διαμορφωμένες αντιλήψεις για την 
αναδοχή και την υιοθεσία λόγω των προηγούμενων γνώσεων και εμπειριών τους και 
συγκεκριμένες προσδοκίες και απαιτήσεις από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο 
οποίο καλούνται να συμμετέχουν.  
Οι προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες που αφορούν το δικό τους τρόπο 
ανατροφής,  αποτελούν ένα ακόμα στοιχείο το οποίο καλούνται  να επεξεργαστούν  
ώστε να τροποποιήσουν τυχόν δυσλειτουργικές παραδοχές για την ανατροφή των 
παιδιών.  
Άλλα εμπόδια που υπάρχουν  κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
αφορούν τις καταστάσεις ζωής των υποψηφίων ανάδοχων ή θετών γονέων την 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή κατά την οποία πραγματοποιείται το πρόγραμμα 
εκπαίδευσης αλλά και εμπόδια που σχετίζονται με ψυχικούς παράγοντες όπως το 
άγχος της έκθεσης σε άλλους, η αυτοπεποίθηση αλλά και ο φόβος της ματαίωσης των 
προσπαθειών αναδοχής και υιοθεσίας.  
Πρόκειται για άτομα που ήδη έχουν αντιμετωπίσει τη δυσκολία ή αποτυχία 
αναπαραγωγής και απόκτησης βιολογικής οικογένειας και ενδεχομένως, να 
διακατέχονται από συσσωρευμένο άγχος ως προς την  αποτυχία αλλά και την 
εκπλήρωση του στόχου τους. Ακόμη, έχουν το άγχος της ανατροφής καθώς επίσης 
και το φόβο ως προς την βιολογική οικογένεια. 
 
Στην συγκεκριμένη ομάδα στόχο, ο μετασχηματισμός υπαρχουσών γνώσεων και 
δεξιοτήτων είναι απαραίτητος προκειμένου να μπορέσουν να εναρμονιστούν με τις 
νέες γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκομίσουν από το πρόγραμμα εκπαίδευσης 
στο οποίο θα συμμετέχουν και κυρίως να κατανοήσουν τυχόν δυσλειτουργικές 
παραδοχές που ενδέχεται να έχουν αναφορικά με την αναδοχή και την υιοθεσία. 
Συνεπώς, η κάθε θεματική δεν αποσκοπεί απλώς στην απόκτηση γνώσεων αλλά και 
στην τροποποίηση υπαρχουσών δυσλειτουργικών δεξιοτήτων ή στην εκμάθηση 
νέων. 
 
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. 
 
Πληθώρα ερευνών έχει αναδείξει τα οφέλη από την παρακολούθηση αντίστοιχων 
προγραμμάτων καθώς βοηθούν τους γονείς  να αναπτύξουν δεξιότητες που θα 
διευκολύνουν την διαπαιδαγώγηση, την αντιμετώπιση αντιξοοτήτων, την κάλυψη 
των συναισθηματικών αναγκών των θετών/ ανάδοχων παιδιών, υποστηρίζοντάς τους 
ευρύτερα στον γονεϊκό ρόλο. 



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 ενεργή συμμετοχή, η σταθερή παρουσία, η διάθεση για αλλαγή και προσωπική 
ανάπτυξη και η δέσμευση των συμμετεχόντων ήταν στοιχεία που αναδείχθηκαν ως 
βοηθητικά για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου. 
 
Η συνεργασία με τα Κέντρα Πρόληψης εμπλούτισε και ανατροφοδότησε θετικά τόσο 
τους συμμετέχοντες όσο και τους συντονιστές. 
 
Σύμφωνα με έρευνες και μελέτες από την εφαρμογή των προγραμμάτων Πρόληψης 
είναι σημαντική η ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής υγείας των παιδιών και των εφήβων, 
αφενός μέσα από την  ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων και αφετέρου από 
τη μείωση των παραγόντων κινδύνου, με απώτερο στόχο τη μείωση της εμφάνισης 
περιπτώσεων τοξικοεξάρτησης αλλά και συμπεριφορών εξάρτησης στο γενικό 
πληθυσμό. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην όσο το δυνατόν, πιο πρώιμη παρέμβαση καθώς  είναι 
περισσότερο αποτελεσματικές  οι παρεμβάσεις όταν γίνονται στις μικρές ηλικίες των 
παιδιών ή ακόμη και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον που μεγαλώνουν και 
αλληλεπιδρούν.  
 
Μέσα από τα παραπάνω εκπαιδευτικά προγράμματα αναμένεται οι υποψήφιοι 
ανάδοχοι και θετοί γονείς να καταρτιστούν σε αντικείμενα που θα βοηθήσουν στην 
εκπλήρωση του νέου ρόλου που θα αναλάβουν ώστε να ανταποκριθούν με τον 
καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις του.  
Στόχος των προγραμμάτων είναι η κατάλληλη προετοιμασία των υποψηφίων 
αναδόχων και θετών γονέων για τη φροντίδα παιδιών ηλικίας 0 -18 χρόνων, 
προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες του γονεϊκού ρόλου και να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τυχόν προβλήματα που προκύψουν μετά την 
τοποθέτηση του παιδιού σε αυτούς. 
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 το 
δυνατόν, περισσότερων φορέων και θεσμών αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό στόχο 
της πρόληψης. Μέσα από τη συνεργασία και την εκπαίδευση αυτή επιδιώκεται 
αφενός οι συμμετέχοντες να μεταφέρουν τις αξίες και τις αρχές της πρόληψης στην 
ευρύτερη κοινότητα, λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστές και αφετέρου 
επιτυγχάνεται η αμοιβαία ενίσχυση των προσφερόμενων υπηρεσιών από τους 
συνεργαζόμενους φορείς.  
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