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Η πρόληψη των εξαρτήσεων μέσα από την 
ψυχοκοινωνική στήριξη είναι μια πρωτοπόρα 
δραστηριότητα στην Ελλάδα. Συμπληρώνει 
αυτό ακριβώς που λείπει από την παιδεία μας 
αλλά και την μετέπειτα ζωή μας ως ενήλικες: 
την συνεργασία, την κατανόηση του άλλου, 
την δημιουργικότητα και την επικοινωνία. 
Δεν πετυχαίνει μόνο τον στόχο της μείωσης 
μελλοντικά των εξαρτημένων από τις ουσίες 
αλλά είναι ταυτόχρονα μια διαδικασία 
βελτίωσης της κοινωνίας μας. Έχουμε 
δυστυχώς συνηθίσει να ακούμε καθημερινά 
γύρω μας μονολόγους και έντονες 
αντιπαραθέσεις χωρίς το στοιχείο του 
διαλόγου, χωρίς πραγματικά επιχειρήματα, 
συζητήσεις κουφών. Η πρόληψη μπορεί να 
μας βοηθήσει να κάνουμε κάποτε στο μέλλον 
πραγματικό διάλογο επειδή ο διάλογος 
απαιτεί επικοινωνία, κατανόηση του άλλου, 
της διαφορετικότητας και θετική στάση 
απέναντι στα πράγματα, αυτά ακριβώς που 
προσπαθούν να εμφυσήσουν τα στελέχη των 
Κέντρων Πρόληψης στις ομάδες παιδιών, 
νέων και ενηλίκων. Το κενό αυτό φάνηκε 
ακόμη περισσότερο στην Ελλάδα από τη 
στιγμή που έληξε η εποχή του εύκολου 
χρήματος: η ζήτηση για παρεμβάσεις 
πρόληψης ανέβηκε κατακόρυφα. Από τη μια 
τα προβλήματα, ιδίως της ανεργίας αυξάνουν 
την ανάγκη ψυχολογικής στήριξης για 
ευνόητους λόγους: όταν είσαι όλη μέρα 
σπίτι, χωρίς ρόλο στην κοινωνία δεν είναι 
μόνο το χρήμα που σου λείπει αλλά είναι και 
η ανάγκη σου να προσφέρεις κάτι στους 
άλλους μέσω της εργασίας σου, να είσαι 
ενεργός και να συμμετέχεις, να μην είσαι 
στο περιθώριο. 

Η πρόληψη βέβαια δεν μπορεί να λύσει 
το οικονομικό πρόβλημα της χώρας 
άμεσα, μπορεί όμως έμμεσα να δώσει 
διεξόδους μέσα από την εμψύχωση, την 
καλλιέργεια δεξιοτήτων και την 
προαγωγή της δημιουργικότητας. Σε 
εποχές που οι παλιοί τρόποι ζωής 
έχουν αποτύχει, μόνο μια νέα ματιά 
πάνω στο πράγματα μπορεί να μας 
προσφέρει λύσεις. Η Πρόληψη μπορεί 
να μας βοηθήσει να νοιώσουμε 
ταυτόχρονα πιο κοντά στους άλλους 
αλλά και πιο ανεξάρτητοι, λιγότερο 
εξαρτημένοι: θα βρούμε τις δικές μας 
λύσεις, αν θέλουμε υπάρχουν, δεν θα 
περιμένουμε παθητικοί. Σ' αυτά τα τρία 
σχεδόν χρόνια που υπηρετώ ως 
πρόεδρος του ΔΣ του Αθηνά Υγεία, 
έμαθα πολλά. Ευχαριστώ γι αυτό όλα 
τα στελέχη, επιστήμονες και μη και 
εύχομαι όχι μόνο να συνεχιστεί το 
εξαιρετικό τους έργο, που έκλεισε 15 
χρόνια αλλά να μπορέσουν να το 
επεκτείνουν σε κάθε παιδί, σε κάθε 
σχολείο, σε κάθε οικογένεια. Αν η 
πρωτοπόρα αυτή δραστηριότητα 
καταστεί τμήμα της γενικής μας 
κοινωνικής παιδείας, θα έχουμε 
φτιάξει μια καλύτερη χώρα.  

Φίλιππος Δραγούμης, Πρόεδρος 
του Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης 
«Αθηνά Υγεία» 

 

Ο τομέας της επικοινωνίας με συναδέλφους από άλλες 
περιοχές και η θεματολογία ήταν εξαιρετική … βοήθησε να 
μάθω πράγματα τόσο για το εαυτό μου όσο και το χώρο 

εργασίας μου… Εκπαιδευτικός 

Η Πρόληψη, 
μια πρωτοπόρα 
δραστηριότητα 
για την Ελλάδα 

 

 
 Μου άρεσε όταν 

δουλεύαμε μαζί, 

συνεργαζόμασταν και 

ζωγραφίζαμε. Δε μας 

άρεσε η φασαρία.. Γ’ 

τάξη Δημοτικού 

mailto:athinapromahos2@gmail.com
http://www.athinaprevention/


                                        
 
 
 
 

                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Μπορούσαμε να 

σκεφτούμε 

ελεύθερα, υπήρχε 

επικοινωνία… 

Α’ τάξη Γυμν. 

 
 Ήταν βοηθητικό 

στο να σεβόμαστε 

τους συμμαθητές 

μας, να μη 

σχολιάζουμε όταν 

οι άλλοι κάνουν 

λάθη… Β’ τάξη 

Γυμν. 

 Η Προαγωγή της Υγείας στη Σχολική  
Κοινότητα 

H Προαγωγή της Υγείας στοχεύει 
σε αναβάθμιση του φυσικού και 
κοινωνικού περιβάλλοντος και σε 
διαμόρφωση υγιών στάσεων και 
συμπεριφορών. Αγωγή Υγείας είναι  
η υιοθέτηση υγιών στάσεων και 
συμπεριφορών μέσα από συγκροτημένη 
εκπαιδευτική δραστηριότητα και όχι 
απλά ενημέρωση σε θέματα υγείας. Με 
την εφαρμογή προγραμμάτων 
Προαγωγής και Αγωγής Υγείας γίνεται 
πρωτογενής πρόληψη στη σχολική 
κοινότητα σε θέματα κοινωνικής 
παθογένειας όπως είναι  οι εξαρτήσεις 
(κάπνισμα, αλκοόλ, ναρκωτικά), η 
διαχείριση του διαδικτύου, η βία στην 
οικογένεια, στο σχολείο και στους 
αθλητικούς χώρους, η αυτοκτονία η 
διαφορετικότητα, ο ρατσισμός, η 
ξενοφοβία, οι πρόωρες σεξουαλικές 
σχέσεις και τα σεξουαλικά 
μεταδιδόμενα νοσήματα, τα 
ατυχήματα, η διατροφή, οι έκτακτες 
καταστάσεις (πυρκαγιές, πλημμύρες, 
σεισμοί).  

Προασπίζονται αρχές όπως τα 
δικαιώματα και ο εθελοντισμός. 
Προτείνονται προσεγγίσεις που  
εξασφαλίζουν την ενεργό 
συμμετοχή των μαθητών/τριών 
μέσα από  βιωματικές μεθόδους 
μάθησης. Επιμορφώνονται οι 
εκπαιδευτικοί και 
ευαισθητοποιούνται οι γονείς με 
γνώμονα τη σφαιρική προσέγγιση 
των ζητημάτων.  
Αποτέλεσμα όλων των 
προηγούμενων είναι η απόκτηση 
δεξιοτήτων, οι οποίες διευκολύνουν  
τους συμμετέχοντες να 
διαχειρίζονται τις πολύπλοκες 
καταστάσεις της καθημερινότητάς 
τους και να βελτιώνουν την 
ποιότητα της ζωής τους. Επιπλέον 
δημιουργούνται οι συνθήκες για 
άνοιγμα καναλιών επικοινωνίας με 
την ευρύτερη κοινότητα και για 
αξιοποίηση εξειδικευμένων φορέων.  
Χιόνη Μαρία, Υπεύθυνη  
Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Α΄  Αθήνας 

 

Η εμπειρία 
συνεργασίας μας 

με τη  
Β’βάθμια 

Εκπαίδευση 

Κατά τη διάρκεια των 15 χρόνων λειτουργίας του 
Κέντρου Πρόληψης «Αθηνά Υγεία», η ενασχόληση 
με τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτέλεσε 
σημαντικό μέρος της δουλειάς μας. Αρχικά, η 
εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης στη 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν αποτελούσε τόσο 
απάντηση σε αιτήματα σχολείων όσο ανάγκη 
προσέγγισής τους για την δικτύωσή μας με τη 
σχολική κοινότητα. Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας 
του Κέντρου, η επαφή με το εκάστοτε σχολείο της 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συντελούνταν 
κυρίως μέσω της προσωπικής επαφής των 
στελεχών με τη Διεύθυνση του σχολείου. Καθώς 
τα χρόνια περνούσαν και εδραιωνόμασταν όλο 
και περισσότερο ως ουσιαστικά  σημαντικός 
φορέας στο χώρο της κοινότητας γενικά και της 
σχολικής κοινότητας ειδικότερα, ο τρόπος 
εισόδου μας στα σχολεία άλλαξε άρδην. Σε αυτό, 
ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο συνετέλεσε η 
λειτουργική σχέση που άρχισε να αναπτύσσεται 
με το γραφείο και τους υπευθύνους Αγωγής 
Υγείας της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Τα αιτήματα έγιναν πιο συγκεκριμένα, 
ομαδοποιήθηκαν αλλάζοντας, όμως, 
ταυτόχρονα και στην ουσία τους. Η 
ενασχόλησή μας με τους εκπαιδευτικούς, 
άρχισε να γίνεται εξίσου σημαντική με 
αυτή με τους μαθητές που έως ένα σημείο 
σχεδόν μονοπωλούσε το επιστημονικό 
μας ενδιαφέρον.  
Στα 15 χρόνια λειτουργίας του, το 
«Αθηνά Υγεία» έχει συνεργαστεί με 
πολλά Γυμνάσια και Λύκεια της Αθήνας, 
ημερήσια και εσπερινά, με ΕΠΑΛ καθώς 
και  με σχολές μαθητείας. Η συνεργασία 
με τη Διεύθυνση, το σύλλογο 
εκπαιδευτικών, το σύλλογο γονέων και 
τη μαθητική κοινότητα, έχει υπάρξει στις 
περισσότερες περιπτώσεις 
εποικοδομητική και αποτελεσματική 
αποτελώντας, έτσι, λόγο εισόδου μας σε 
και συνεργασίας μας με όλο και 
περισσότερα σχολεία Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης του Δήμου της Αθήνας. 
Τα στελέχη και ο επιστημονικά 
υπεύθυνος του Κέντρου Πρόληψης 
«Παλλάς Αθηνά» 
 



 
 
             

 
 
                                                                                                                                                         
 
           

 
                             

 
     
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Μας άρεσε η 

συνεργασία 

μεταξύ μας… 

Α’ τάξη Γυμν. 

 
 Μας βοήθησαν 

προσωπικά (όπως 

να μη 

νευριάζουμε)… 

Β’ τάξη Γυμν. 

 H φιλοσοφία των Προγραμμάτων Πρόληψης στη 
Σχολική Κοινότητα 

Η Παιδεία ποτέ δεν ήταν και δεν μπορεί 
να είναι αποκομμένη από την υπόλοιπη 
κοινωνία, από το τι γίνεται έξω από το 
σχολείο. Σκοπός της Παιδείας δεν ήταν 
ποτέ να δώσει μόνο γνώσεις στο μαθητή. 
Σκοπός της είναι πάνω από όλα η 
διάπλαση του χαρακτήρα, η διάπλαση 
ενός ελεύθερου ατόμου με κριτική σκέψη 
και δεξιότητες, για να αντιμετωπίσει τις 
προκλήσεις της ζωής μέσα στην κοινωνία 
Ωστόσο, για να μπορεί το σχολείο να 
αντεπεξέλθει σε αυτό του το ρόλο, πρέπει 
να κατανοεί και να ανταποκρίνεται στις 
ιδιαίτερες ανάγκες του μαθητή, να 
λειτουργεί σ’ ένα υποστηρικτικό πλαίσιο 
και συγχρόνως, να λειτουργεί ως ένα 
δίκτυο ανάπτυξης των σχέσεων και 
επικοινωνίας με την οικογένεια και την 
τοπική κοινωνία. 
Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, η βία 
και η παραβατικότητα  είναι μερικά από 
τα φαινόμενα που χαρακτηρίζουν τη 
σύγχρονη κοινωνία και συνδέονται σε 
υψηλό ποσοστό με τη σχολική αποτυχία 
και διαρροή, καθώς επίσης και με τον 
κοινωνικό αποκλεισμό και τον 
αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. 

Η αντιμετώπιση αυτών των 
κοινωνικών προβλημάτων, και 
άλλων πολλών, έχει άμεση σχέση 
με την ανθρώπινη συμπεριφορά και 
την ανάπτυξη ατομικών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων. Συνδέεται 
ταυτόχρονα με την Αγωγή Υγείας 
στα σχολεία, αφού το σχολείο ως 
φυσικός χώρος μάθησης και 
συστηματικής διαπαιδαγώγησης 
μαθητών/-τριών συμβάλλει στη 
διαμόρφωση της προσωπικότητάς 
τους και στην υιοθέτηση αξιών, 
στάσεων και συμπεριφορών. 
Η φιλοσοφία των προγραμμάτων 
βασίζεται στην ενεργητική 
συμμετοχή και δράση όλης της 
κοινωνίας και όχι μόνο των 
ειδικών. Οι δράσεις που 
αναπτύσσονται δεν εξαντλούνται 
μόνο στην παροχή έγκυρης και 
επιστημονικής πληροφόρησης, αλλά 
στοχεύουν επίσης στην ανάπτυξη 
προσωπικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων, στην υιοθέτηση 
θετικών στάσεων ζωής και στην 
ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση 
φορέων και ομάδων στα πλαίσια 
της τοπικής κοινωνίας προς την 
κατεύθυνση της συλλογικής 
παρέμβασης σε θέματα και 
προβλήματα που αφορούν σε όλους. 
Γιώργος Αρβανίτης, 
Κοινωνιολόγος, Στέλεχος 
Πρόληψης του Κ.Π. «Αθηνά 
Πρόμαχος» 

Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών  
                          (26 Ιουνίου) 

Οι «παγκόσμιες ημέρες» έχουν θεσπιστεί  
με σκοπό την ευαισθητοποίηση  της 
κοινωνίας ως προς τα μείζονα 
προβλήματα ή ζητήματα  της 
ανθρωπότητας. Παρόλο που η θέσπισή 
τους per se ξεκίνησε στο πλαίσιο χάραξης 
μιας ορθώς εννοούμενης επικοινωνιακής 
πολιτικής, η  ουσία της ύπαρξης τους 
σηματοδοτείται από την,  επί της ουσίας, 
χάραξη πολιτικής με σκοπό την 
αντιμετώπιση του εκάστοτε παγκόσμιου 
ζητήματος που «φωτίζει» η αυγή κάθε 
παγκόσμιας μέρας…  
Μέσα σ’αυτό το πλαίσιο λοιπόν, κάθε 26η 
Ιουνίου ρίχνει φώς στο πρόβλημα της χρήσης  
ναρκωτικών ουσιών και το συνοδό της 
τοξικοεξάρτησης από αυτά. Οι φορείς ψυχικής 
υγείας, επίσης  που σχετίζονται με την Πρόληψη 
και τη θεραπεία της τοξικομανίας παίζουν τον 
σημαντικό ρόλο τους. 

 

Καθιστούν γνωστά στην  κοινότητα τα όποια νέα 
δεδομένα  αφορούν στη χρήση ουσιών - την ύπαρξη και 
τους κινδύνους εξάπλωσης και εξάρτησης των εκάστοτε 
νέων χημικών ουσιών, με σκοπό, κατά πρώτοις, την 
ευαισθητοποίηση ως προς την πρωτογενή και δευτερογενή 
πρόληψη της χρήσης και κατά δεύτερον, την ενημέρωση 
για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ψυχικής υγείας που 
απευθύνονται στους χρήστες και στις οικογένειές τους. 
Στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα μας, το πρόβλημα 
της τοξικομανίας, όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία, 
γιγαντώνεται και παίρνει ολοένα αυξανόμενες διαστάσεις 
στον μαθητικό πληθυσμό με την χρήση νέων χημικών 
ουσιών, εξαιρετικά οικονομικότερων και ευκολότερα  
προσβάσιμων  στην αγορά.. Στην Ελλάδα της οικονομικής 
κρίσης, της ανεργίας, της απαισιοδοξίας και της 
αποδόμησης των αξιών η «παραμύθα» που προσφέρουν οι 
ουσίες αποτελεί ένα ολοένα και πιο προσβάσιμο όνειρο 
που γίνεται εύκολα πραγματικότητα. 
Νατάσα Βλουτόγλου, Ψυχολόγος, Στέλεχος 
Πρόληψης του Κ.Π. «Αθηνά Πρόμαχος» 
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ & 
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

«ΑΘΗΝΑ΄ ΥΓΕΙΑ» 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – ΟΚΑΝΑ 

 

 «Αθηνά Πρόμαχος» 

Αίνου 1 & Λ. Βουλιαγμένης 

τηλ. – φαξ: 210 9270096 

 «Αθηνά Προναία» 

Λ. Αθηνών 36 & Καστοριάς 12 

τηλ. 210 3424024, 210 3413483 

 «Παλλάς Αθηνά» 

Στουρνάρα 21 

τηλ. 210 3800038, 210 3835879 

 «Αθηνά Πολιάς» 

Γαλατσίου 1 & Πατησίων 

τηλ. 210 2114566 

 « Αθηνά Αφαία» 

Λ. Αθηνών 36 και Καστοριάς 12 

τηλ. 210 3413483 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                        

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΑΘΗΝΑ΄  ΥΓΕΙΑ»  

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 
 

 

 2 5  Ι ο υ ν ί ο υ ,  Π ν ε υ μ α τ ι κ ό  Κ έ ν τ ρ ο  Δ ή μ ο υ  Α θ η ν α ί ω ν ,  

Α μ φ ι θ έ α τ ρ ο  Τ ρ ί τ σ η ,  Α κ α δ η μ ί α ς  5 0 ,  η μ ε ρ ί δ α  μ ε  θ έ μ α  1 5  

Χ ρ ό ν ι α  Π ρ ό λ η ψ η ς  κ α ι  Α γ ω γ ή ς  Υ γ ε ί α ς  –  Κ έ ν τ ρ ο  

Π ρ ό λ η ψ η ς  « Α θ η ν ά  Υ γ ε ί α » ,  « Α ν α ζ η τ ώ ν τ α ς  λ ύ σ ε ι ς  γ ι α  τ η ν  

ε ξ ο υ σ ι ο ε ξ ά ρ τ η σ η » ,  ώ ρ α  1 0 : 0 0  μ ε   1 3 : 0 0  μ . μ .    

 

 2 6  Ι ο ύ ν η ,  ε ν η μ έ ρ ω σ η  κ α ι  ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ί η σ η  τ ο υ  γ ε ν ι κ ο ύ  

π λ η θ υ σ μ ο ύ  σ ε  θ έ μ α τ α  π ρ ό λ η ψ η ς  σ τ ο υ ς  σ τ α θ μ ο ύ ς  τ ο υ  

Μ ε τ ρ ό  Θησείο και Μοναστηράκι, με κιόσκι,  ενημερωτικό υλικό, κουκλοθέατρο και 

μουσικά δρώμενα (πρωί 10:00 με 13:00 και απόγευμα 18:00 με 21:00). 

 

Οι εμπειρίες των μαθητών 
από τη συμμετοχή τους σε 
προγράμματα πρόληψης 

 
Η υλοποίηση των προγραμμάτων 

πρόληψης, στο 70
ο
 Γυμνάσιο Αθήνας, 

μόνο θετική μπορεί να χαρακτηρισθεί από 

το σύλλογο διδασκόντων της σχολικής 

μονάδας. 

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος 
Διδασκόντων του 70ου Γυμνασίου 

Αθήνας 
(Τα σχόλια που παρατίθενται στις 

σελίδες προέρχονται από παιδιά του 70ου 

Γυμνασίου Αθηνών, του 96ου Δημοτικού 

Αθηνών και από εκπαιδευτικούς της 

Β’βάθμιας Εκπαίδευσης). 

 


