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                    Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
     

Ένα από τα παλαιότερα Κέντρα είναι και 
το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 

Αθηνών «ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ» που από το 1998 που 
ιδρύθηκε έως σήμερα, δραστηριοποιείται στο 
Δήμο Αθηναίων και έχει καταφέρει να 
παρουσιάσει μία αξιοσημείωτη δράση στην 

προσπάθεια αντιμετώπισης μέσω της 
προληπτικής διαδικασίας του προβλήματος των 
εξαρτήσεων. Διαθέτοντας 7 Κέντρα Πρόληψης 
που καλύπτουν και τις 7 Δημοτικές Κοινότητες 
του Δήμου Αθηναίων, έχει υπηρετήσει με 
συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια την φιλοσοφία 
της Πρόληψης με ειδικά προγράμματα σε 

ποικίλες ομάδες στόχους της τοπικής κοινωνίας.  
 
Με αφορμή και την Παγκόσμια Ημέρα 

κατά των Ναρκωτικών, ευχόμαστε καλή 

συνέχεια και κυρίως δύναμη στο αξιόλογο έργο 
που συντελείται τόσο πανελλαδικά αλλά και 
ειδικότερα στο Δήμο Αθηναίων από το Κέντρο 

Πρόληψης «ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ», σε μία εποχή με 
πολλές δυσκολίες αλλά ταυτόχρονα και με 
πολλές προκλήσεις. 

 
Νικολέττα Γεωργαλά – Κοινωνιολόγος, MSc 
Προϊσταμένη Τμήματος Εφαρμογών Πρόληψης 
ΟΚΑΝΑ 

 

       
 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

ΗΜΕΡΑ 

ΚΑΤΑ ΤΩΝ 

ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 
 

Ο Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών 
(ΟΚΑΝΑ), στο πλαίσιο της υλοποίησης μιας 
ενιαίας πολιτικής στον τομέα της πρόληψης 
των εξαρτήσεων σε εθνικό επίπεδο, έχει 

ιδρύσει και λειτουργεί πανελλαδικά ένα 
εκτεταμένο Δίκτυο Κέντρων Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 

Ψυχοκοινωνικής Υγείας - σε συνεργασία με 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τοπικούς φορείς 
– τα οποία εφαρμόζουν προγράμματα 
πρόληψης, βασισμένα στη φιλοσοφία της 
αγωγής και της προαγωγής της υγείας, και 
επιδιώκουν την ευαισθητοποίηση των φορέων 
και των πολιτών των τοπικών κοινωνιών. 

Σήμερα λειτουργούν 75 Κέντρα Πρόληψης σε 
όλη την Ελλάδα, τα οποία καλύπτουν και τις 
13 Περιφέρειες της χώρας υπηρετώντας με 
συνέπεια τη φιλοσοφία της Πρόληψης. 

Ενδεικτικά, για το έτος 2015 ανέπτυξαν 
δράσεις προσεγγίζοντας πάνω από 255.000 
ωφελούμενους πανελλαδικά.   

 
Σύμφωνα με την τελευταία 

Πανελλήνια Έρευνα στο Μαθητικό Πληθυσμό 
για τη Χρήση Εξαρτησιογόνων Ουσιών και 
άλλες Εξαρτητικές Συμπεριφορές» (Έρευνα 
ESPAD) που διεξήχθη για 5η συνεχόμενη 

φορά το 2015 «…ενθαρρυντικά είναι τα 
ευρήματα της έρευνας για τους εφήβους που 
δείχνουν πτωτική πορεία του καπνίσματος και 
της χρήσης αλκοόλ καθώς και ανακοπή της 
διάδοσης της χρήσης «ναρκωτικών», κάτι το 
οποίο προφανώς συνδέεται - μεταξύ άλλων – 

με το έργο των Κέντρων Πρόληψης σε όλη 

την Ελλάδα που έχει ξεκινήσει πριν από 20 
χρόνια. Έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι 
στη δύσκολη συγκυρία των τελευταίων 6 
ετών, αυτό που ανακόπτει την ενίσχυση 
παραδοσιακών εξαρτητικών συμπεριφορών 
είναι σε μεγάλο βαθμό οι εντατικές 
παρεμβάσεις των Κέντρων Πρόληψης στη 

σχολική και ευρύτερη κοινότητα.    
 

mailto:athinapromahos2@gmail.com
http://www.athinaprevention/
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2pfmM7rjNAhVDLMAKHZKDB18QjRwIBw&url=http://www.pnoimyt.gr/index.php?option=ereyna---axiologisi&psig=AFQjCNHC0xaUPfCzF-n4mtekQqUA4RndwQ&ust=1466589547641144


 
 
                 
 
 
                                                                                                                             

 
 
 

                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   ΠΡΟΛΗΨΗ: ΘΕΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ 

 

 
 

      Η πρόληψη είναι μία θετική διαδικασία που περιλαμβάνει 
την εκμάθηση διαπροσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 

αλλά την ενίσχυση του εαυτού ώστε να βελτιώνει την 
αυτογνωσία του και να αποφασίζει υπεύθυνα. Μέσα στα 
πλαίσια αυτά, ένας από τους σημαντικούς στόχους της 
πρόληψης είναι τα παιδιά και οι έφηβοι που συμμετέχουν σε 
προγράμματα αγωγής υγείας να μαθαίνουν να είναι αισιόδοξοι 
και να επιλέγουν θετικές στάσεις ζωής.  
Οι νέοι είναι σημαντικό να μάθουν από μικρή ηλικία να έχουν 

καλή σχέση με τον εαυτό τους και να νιώθουν καλά με τις 
επιλογές τους. Η υιοθέτηση θετικής στάσης ζωής λειτουργεί 
σαν κινητήρια δύναμη για να αναλαμβάνουν δράση 
προκειμένου να βελτιώσουν μια κατάσταση και να παλεύουν 
για τους στόχους του. Η αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων 
στην πορεία της ζωής είναι απόλυτα φυσιολογική. Το να 
μάθεις πράγματα από αυτές και να μην μεμψιμοιρείς είναι μια 

επιλογή που σε φέρνει κοντά στον ρεαλισμό. 

Τι μπορώ να κάνω για να είμαι αισιόδοξος: 1. Να κάνω 
συνειδητά θετικές δηλώσεις στην καθημερινότητα μου (Είμαι 
χαρούμεν/ος/η  και ευγνώμων  για….) επικεντρώνοντας όχι 
μόνο στην επιτυχία αλλά και την προσπάθεια, 2. Να κάνω 
υγιείς σχέσεις, 3. Να ψάχνω την θετική πλευρά των 

πραγμάτων δεδομένου ότι μια κατάσταση έχει δύο όψεις, 4. 
Να κρατώ στην σκέψη μου τα καλά πράγματα που έχω στην 
ζωή μου. 5. Να έχω επίγνωση των δυνατοτήτων μου και των 
αδυναμιών μου.         
Η θετική στάση ζωής αξίζει να είναι κομμάτι της 
καθημερινότητας μας.  
 
Αναστασία Γουρουντή, 
Στέλεχος Πρόληψης, Κοιν. Ανθρωπολόγος MSc   
 

 
 

 

 

 

 Για εμάς από την άλλη, γνωρίζοντας τη σημασία 

και τα νοήματα που κρύβουν τα εκπαιδευτικά 
παιχνίδια, μπορούσαμε να δούμε με επιστημονικό 
μάτι πτυχές της ψυχοσύνθεσής τους, 

ενδεχόμενους φόβους και προβληματικές 
συμπεριφορές.  
Με τη βοήθεια των βιωματικών ασκήσεων το 
ενδιαφέρον των παιδιών παραμένει ζωντανό σε 
κάθε συνάντηση κάνοντας τις ώρες να περνούν 
ευχάριστα και δημιουργικά τόσο για τα ίδια όσο 
και για μας. Όπως μάλιστα υποστήριξε και ο 

Giroux «Η βιωμένη εμπειρία γίνεται το 
χαρακτηριστικό γνώρισμα της εκπαίδευσης», Η 
δημιουργική ή βιωματική εκπαίδευση στηρίζεται 
στη λειτουργία της ομάδας. Στόχος είναι να 

κινητοποιήσουμε τις δυνάμεις μιας ομάδας, ώστε 
να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη των μελών της, 

ως μοναδικών συνεργαζόμενων ατόμων. Οι 
σχέσεις μεταξύ των μελών της ομάδας έχουν 
ζωτική σημασία στη διαδικασία της βιωματικής 
μάθησης. Με αυτό τον τρόπο καλύπτονται δύο 
βασικές ανάγκες των μαθητών, από τη μια 
βελτιώνεται η επικοινωνία με τους γύρω τους ενώ 
ταυτόχρονα καλούνται να διερευνήσουν τους 

ίδιους τους τους εαυτούς και να φερθούν με 
υπευθυνότητα. 
 Αν πρέπει να κλείσω το άρθρο αναφερόμενη στις 
δικές μου εντυπώσεις, αυτές δεν θα ήταν τίποτα 
λιγότερο από άριστες. Δεν επικεντρώνομαι μόνο 
στις δράσεις πρόληψης αλλά στη γενικότερη 

εικόνα που έλαβα από τους ανθρώπους με τους 

οποίους συνεργάστηκα. Η ενασχόληση με παιδιά 
και εφήβους κάθε άλλο παρά εύκολη είναι, 
ωστόσο η ενέργεια και η διάθεση αυτών των 
ανθρώπων έμοιαζε ανεξάντλητη. Επιπλέον, 
σχετικά με την αποδοτικότητα των προγραμμάτων 
αυτών, θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό βήμα 

προόδου στη σχολική κοινότητα Ας μην ξεχνάμε 
ότι οι επιταγές της σύγχρονης ελληνικής 
κοινωνίας δεν επιτρέπουν στον γονέα να 
αφιερώσει παραγωγικό χρόνο με το παιδί του, το 
χάσμα γενεών μετατρέπεται σε χάσμα 
προσωπικών σχέσεων και πληροφόρησης, 
αφήνοντας στο παιδί μια ελευθεριότητα που 

ελλοχεύει κινδύνους. Τέλος, εφόσον το σχολείο 

είναι ένας χώρος μέσα στον οποίο οι νέοι περνούν 
πολύ χρόνο, πιστεύω ότι οφείλει να αναλάβει τη 
λήψη μέτρων, να λειτουργήσει ως ασπίδα 
προστασίας και να ανταποκριθεί στις σημερινές 
συνθήκες ζωής. 
 
Αννα Μαρία Οικονόμου 
Φοιτήτρια Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου 
 

 

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΜΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

«ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ» 

 
 

 

 Στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών μου ως 
φοιτήτρια Ψυχολογίας κλήθηκα να πραγματοποιήσω 

τρίμηνη Πρακτική Άσκηση στο Κέντρο Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
«Αθηνά Πρόμαχος».   
Μια από τις κύριες δραστηριότητες του Kέντρου για την 
οποία θα ήθελα να γράψω είναι η εφαρμογή 
προγραμμάτων πρωτογενούς πρόληψης και αγωγής υγείας 

σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες τόσο στη σχολική, όσο και 

στην τοπική κοινότητα.  
Στην πρώτη μου συνάντηση στο δημοτικό σχολείο μου 
έκανε εντύπωση η σχέση εμπιστοσύνης που είχε 
αναπτυχθεί ανάμεσα στους δασκάλους, το υπόλοιπο 
προσωπικό και τους υπεύθυνους του προγράμματος -όπου 
πλέον ήμουν μια από αυτούς-. Το συγκεκριμένο σχολείο 

συμμετέχει στα προγράμματα πρόληψης τα τελευταία 6 
χρόνια, όπως ενημερώθηκα αργότερα, και είναι πραγματικά 
φανερή η αποτελεσματική συνεργασία των δύο φορέων. 
Ακόμα και τα παιδιά ήταν εξοικειωμένα με την παρουσία 
μας και με συγκινούσε ο ενθουσιασμός τους την ώρα που 
κάναμε “μάθημα”. Για τα ίδια ήταν περισσότερο ώρα 
συζητήσεων, και παιχνιδιού.     
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Πρόληψη και Διαδίκτυο 
 

 

 
 

Ο εκφοβισμός στο διαδίκτυο 
 
Τα τελευταία χρόνια όλο και συχνότερα φτάνει στα αυτιά μας ο όρος 

«σχολικός εκφοβισμός» ή αλλιώς «bulling». Αν και, η πρώτη 
προσπάθεια απ’ τους «Times» να αναδειχθεί το φαινόμενο μας γυρνά 
πίσω, στο 1862, και η πρώτη συστηματική μελέτη διεξάγεται τη 
δεκαετία του 1970 απ’ τον Νορβηγό, Don Olwes, το φαινόμενο έγινε 

ευρύτερα γνωστό στη χώρα μας τη τελευταία πενταετία. 
Τα ερευνητικά στοιχεία πάνω στο θέμα προβληματίζουν, γι’ αυτό όλο 
και περισσότεροι εξειδικευμένοι φορείς ασχολούνται μ’ αυτό. Μια 
τέτοια δράση με στόχο να αναδείξει το πρόβλημα ήταν και η ημερίδα 
που πραγματοποιήθηκε στις 4/4/2016 απ’ το Κέντρο Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά 
Υγεία» με θέμα «Ο σχολικός εκφοβισμός – Bulling και οι 

ψυχολογικές επιδράσεις του». Στην ημερίδα αυτή μίλησαν για το 
bulling υπεύθυνοι απ’ την Α/βάθμια και την Β/βάθμια εκπαίδευση, 
ψυχολόγοι, ανθρωπολόγοι, κοινωνιολόγοι και εκπρόσωποι του 

ΟΚΑΝΑ. Ο καθένας αναφέρθηκε στο θέμα με βάση τη δική ιδιότητα 
και γνώση. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η ομιλία του κ. Γ. Γέρμανου, ο οποίος είναι 
Αστυνόμος Β στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του 

Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο Αστυνόμος τόνισε την 
έξαρση του εκφοβισμού μέσω Διαδικτύου, γνωστού ως cyber-
bullying. Όπως είπε, πολλά παιδιά πέφτουν θύματα cyber-bullying 
διότι το internet είναι απρόσωπο και εύκολα προσβάσιμο. Ο 
εκφοβισμός μπορεί να γίνεται είτε μέσω μηνυμάτων με υβριστικό ή 
χλευαστικό χαρακτήρα, είτε με την ανάρτηση φωτογραφιών ή 

βίντεο, που το θύμα δεν επιθυμεί να δημοσιοποιηθούν. Επίσης, θύμα 
μπορεί να γίνει κάποιος και παίζοντας διαδικτυακά, ομαδικά 
παιχνίδια. Αξιοσημείωτο είναι ότι το cyber-bullying ελκύει άτομα που 
δεν εκφοβίζουν πρόσωπο με πρόσωπο. 

Κάθε παιδί που «πέφτει»  θύμα οποιουδήποτε είδους bullying πρέπει 
να ‘χει το θάρρος να μιλήσει είτε στους γονείς είτε στους δασκάλους 
του. Οι ενήλικες, απ’ την άλλη, πρέπει να προσέχουν την αλλαγή στη 

συμπεριφορά των παιδιών και να ενημερώνονται για το πώς μπορούν 
να τα προστατέψουν. Για το σκοπό αυτό, η Δίωξη Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος έχει δημιουργήσει μια ιστοσελίδα (www.cyberkid.gr) και 
μια τηλεφωνική γραμμή βοήθειας (11188). 
Είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε παιδιού να ζει με ασφάλεια και 
χωρίς φόβο κι αυτό κανείς δεν μπορεί να του το στερήσει. 
 
Μαρίνα Καττή  
Εθελόντρια Κ.Π. Αθηνά Πρόμαχος 
Φιλόλογος 

 

Click For Support 
Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά 
Υγεία» συμμετείχε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
“Click for Support”. 

To Click for Support αποτελεί έναν οδηγό για τη 
δημιουργία διαδικτυακών παρεμβάσεων στο 
χώρο της επικεντρωμένης πρόληψης. 
Δημιουργήθηκε από στελέχη από 13 
ευρωπαϊκούς φορείς πρόληψης των εξαρτήσεων 
(Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, 
Κύπρος, Λετονία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, 

Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία & Φιλανδία) με 
στόχο να βοηθήσει φορείς ή / και ιδιώτες που 

επιθυμούν να δημιουργήσουν παρεμβάσεις 
πρόληψης με τη χρήση του διαδικτύου. 
Για να δημιουργηθεί, βρέθηκαν και 
ερευνήθηκαν 52 διαφορετικές διαδικτυακές 

εφαρμογές για την πρόληψη/θεραπεία των 
εξαρτήσεων – ναρκωτικά, αλκοόλ, κάπνισμα, 
τυχερά παιχνίδια κ.α. – από ευρωπαϊκές και 
άλλες χώρες. Από την Ελλάδα ερευνήθηκε η 
διαδικτυακή εφαρμογή RESIST OnLine που 
δημιουργήθηκε από τα στελέχη του Κέντρου 
Πρόληψης Ν. Θεσσαλονίκης «Ελπίδα». 

273 νεαροί χρήστες (14-21 ετών) από όλες τις 
χώρες χρησιμοποίησαν και αξιολόγησαν – μέσω 
ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων – τις 

παραπάνω εφαρμογές (στην Ελλάδα: 20 
χρήστες 16-21 ετών, εξυπηρετούμενοι της 
Μονάδας Εφήβων/Νέων «Ατραπός» του 
ΟΚΑΝΑ). Οι απόψεις των νεαρών χρηστών 

σχετικά με το πώς θα ήθελαν να είναι μια 
διαδικτυακή εφαρμογή πρόληψης, ούτως ώστε 
να τη χρησιμοποιήσουν, συζητήθηκαν σε 
ανοιχτό διάλογο, στον οποίο συμμετείχαν 90 
ειδικοί από το χώρο της πρόληψης/θεραπείας 
των εξαρτήσεων. 

Το αποτέλεσμα από το διάλογο αυτόν 
αποτελούν το περιεχόμενο του οδηγού, ο 
οποίος έχει τη μορφή λίστας βασικών 
συστάσεων για πριν, κατά τη διάρκεια και μετά 

τη δημιουργία μιας διαδικτυακής παρέμβασης 
πρόληψης  με επικέντρωση σε θέματα, όπως 
πόροι, σκοπός, ομάδα – στόχος, συνεργασίες – 

δίκτυα, τεχνικά ζητήματα, δομή, περιεχόμενο, 
μορφές επικοινωνίας, αξιολόγησης κ.α. 
Για περισσότερες πληροφορίες και για να βρείτε 
τον οδηγό, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του 
προγράμματος: http://clickforsupport.eu/  
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & 

ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
«ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ» 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – ΟΚΑΝΑ 

 

  «Αθηνά Πρόμαχος»   

Αίνου 1 & Λ. Βουλιαγμένης 

τηλ. – φαξ: 210 9270096 

 «Αθηνά Προναία», «Αθηνά Αφαία» 

Λ. Αθηνών 36 & Καστοριάς 12 

τηλ. – φαξ: 210 3413483 

 «Παλλάς Αθηνά», «Αθηνά Πολύβουλος» 

Β. Σοφίας 82 

τηλ. – φαξ: 210 3835879, 210 3800038 

 «Αθηνά Πολιάς», «Αθηνά Εργάνη» 

Πατησίων 189 

τηλ.- φαξ: 210 2114566 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ: 
 
Το Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτησης & 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 

"Αθηνά - Υγεία", ιδρύθηκε το 1998 και 
έχει τη μορφή μη κερδοσκοπικής Αστικής 
Εταιρείας, μέλη της οποίας είναι ο Δήμος 
Αθηναίων, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο 
Οδοντιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο 
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και το 
Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής 

Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, ενώ 

χρηματοδοτείται από την ΚΕΔΚΕ και 
εποπτεύεται διοικητικά από το Δήμο 
Αθηναίων και επιστημονικά από τον 
Ο.ΚΑ.ΝΑ. Στελεχώνεται από ομάδα 
επιστημόνων εξειδικευμένων σε θέματα 
Πρόληψης των εξαρτήσεων, στην 

υλοποίηση Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας 
και στην παροχή Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών. Απευθύνεται σε όλους τους 
πολίτες και οι Υπηρεσίες που προσφέρει 
διατίθενται δωρεάν. Μέχρι σήμερα 
λειτουργούν 6 Κέντρα στα γεωγραφικά 

όρια του Δήμου Αθηναίων, γίνονται όμως 
παρεμβάσεις και πέραν αυτών.  

 
ΣΤΟΧΟΣ: 
 
Το Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτησης & 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 

"Αθηνά - Υγεία" επιδιώκει τόσο την 
ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση του ατόμου, 
όσο και τη μείωση των παραγόντων που 
οδηγούν στη χρήση νόμιμων και 
παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών καθώς 
και σε άλλες μορφές εξαρτητικών στάσεων 
και συμπεριφορών. 

 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: 

 
Η φιλοσοφία των προγραμμάτων που 
υλοποιεί το Κέντρο Πρόληψης βασίζεται 
στην ενεργητική συμμετοχή και δράση 

όλης της κοινωνίας και όχι μόνο των 
ειδικών. Οι δράσεις που αναπτύσσει 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. 
 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ 
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 

ΤΗΣ   ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ-ΥΓΕΙΑ» 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 

Το ιντερνετ έχει πολλά καλά 
μα και πολλά κακά…  
 
Τα πλεονεκτήματα είναι αρκετά, γιατί μας 

βοηθάει να αναζητήσουμε κάτι που θα θέλουμε 
να μάθουμε, ακόμα και να ερευνήσουμε κάτι. 
Μπορούμε να βρούμε ό,τι πληροφορίες 
θελήσουμε μέσω του διαδικτύου. Ένα από τα 
πολλά πλεονεκτήματα είναι και η εύκολη 
επικοινωνία (e-mail) και ακόμα η επικοινωνία 
γίνεται και πολύ διασκεδαστική. 

Επίσης, πολύ σημαντική είναι και η εκπαίδευση. 
Η εύκολη πρόσβαση στη γνώση για τα παιδιά 
στον κόσμο που ζούμε είναι πολύ σημαντική, γι’ 
αυτό το ιντερνετ έχει πολύ εκπαιδευτικό υλικό. 
Εκτός όμως και απ’ τα καλά του διαδικτύου 
υπάρχουν και τα κακά. Τα μειονεκτήματα του 
ιντερνετ είναι και ιδιαίτερα επικίνδυνα, κυρίως 

για τα παιδιά. Ο διαδικτυακός εκφοβισμός είναι 
από τα γνωστότερα μειονεκτήματα στο ιντερνετ. 
Τα παιδιά παρασύρονται πολύ εύκολα και έτσι 
γίνονται πολλά ατυχήματα. Άλλο ένα παράδειγμα 
είναι ο εθισμός, ένα πράγμα που μας έχει 
επηρεάσει πολύ και τα παιδιά και τους μεγάλους 

αυτόν τον καιρό. Ας ελπίσουμε ότι θα 
διορθωθούν τα μειονεκτήματα και θα αυξηθούν 
τα πλεονεκτήματα. 
 
Γιώργος Γ. Στ’ τάξη Δημοτικού 
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