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Η teen@gr ΖΗΤΑ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
Εάν είσαι μαθητής 

και θέλεις να 

συμμετέχεις στην 

εφημερίδας γράψε 

μας στο e-mail: 
athinapromahos2@gmail.co
m 

ή επικοινώνησε μαζί 

μας στο 2109270096 

 
Περιμένουμε τα 
σχόλια και τις 
απόψεις σας στην 
ιστοσελίδα της 
teen@gr 
www.athinaprevention.

wordpress.com 
 

 

 
  

                                                                                                                
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

       
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες, οι οποίες 

παρέχονται δωρεάν, καλύπτουν ένα 
ευρύ φάσμα αναγκών των πολιτών και 
αφορούν στο σύνολο της Κοινότητας. 

 
Η πρόληψη είναι ένα θέμα που δεν 

εξαντλείται μόνο στους ειδικούς αλλά 
μας αφορά όλους και σε αυτή την 
συντονισμένη προσπάθεια του Κέντρου 

«Αθηνά Υγεία» θέλουμε την αρωγή 
όλων σας.  

Ως Πρόεδρος δεσμεύομαι, να συνεχίσω 
την υποστήριξη του έργου του 
Κέντρου τόσο μέσα από το ρόλο μου 

όσο και ως πολίτης – δημότης της 
Αθήνας. 

 
Τέλος, θα έχουμε την αρωγή και τη 
βοήθεια του Δημάρχου Γ. Καμίνη, που 

έχει βάλει στην αιχμή του δόρατος της 
πολιτικής του την Πρόληψη Κατά των 

Εξαρτησιογόνων Ουσιών. 
 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ «Αθηνά Υγεία» 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 

26η ΙΟΥΝΙΟΥ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

ΗΜΕΡΑ 
ΚΑΤΑ ΤΩΝ 

ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 
 

Με αφορμή την πρόσφατη ανάληψη 
των καθηκόντων μου ως Πρόεδρος 

του ΔΣ του Κέντρου Πρόληψης 
«Αθηνά Υγεία» και αξιοποιώντας το 
βήμα που μου δίνεται μέσα από την 

εφημερίδα Teen@gr θέλω να 
απευθύνω ένα θερμό χαιρετισμό τόσο 

στους δημότες της Αθήνας όσο και 
στους επισκέπτες της.  
Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά να 

συμβάλω κι εγώ απ’ την πλευρά μου 
στο έργο του Κέντρου, καταθέτοντας 

την έως τώρα εμπειρία μου ως 
δημοτικός σύμβουλος στην πόλη μας 
με σκοπό να καλύψουμε όσο το 

δυνατό περισσότερες ανάγκες του 
συνόλου των δημοτών. 

 
Η 26η Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως η 
μέρα που γιορτάζουμε τον αγώνα 

κατά των ναρκωτικών. Σε αυτό τον 
αγώνα το Κέντρο Πρόληψης των 

Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Δήμου 
Αθηναίων δίνει  καθημερινά το 

παρόν, προάγοντας έναν υγιή τρόπο 
ζωής απαλλαγμένο από κάθε είδους 

εξαρτητικής συμπεριφοράς.  
 

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


 
 
                 
 
 
                                                                                                                             

 
 
 

                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων  

«Αθηνά Υγεία»  
 Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών 

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων 
και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας «Αθηνά – Υγεία», που ιδρύθηκε 
το 1998 και λειτουργεί σε συνεργασία με το 
Δήμο Αθηναίων, είναι εγκεκριμένος φορέας 
για την υλοποίηση προγραμμάτων 
πρόληψης, βασισμένος στη φιλοσοφία της 

αγωγής και της προαγωγής της υγείας και 
επιδιώκει την ευαισθητοποίηση των φορέων 
και των πολιτών των τοπικών κοινωνιών, 
με σκοπό την ενεργοποίηση τους στον 
καθημερινό αγώνα της πρόληψης κατά των 
εξαρτήσεων, κάθε λογής. 

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων 

και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας «Αθηνά – Υγεία» 
δραστηριοποιείται σε δυο μεγάλα πεδία, θα 
μπορούσαμε να πούμε.  
Το πρώτο πεδίο αφορά στη σχολική 
κοινότητα και σε όλες τις ομάδες που 

αλληλεπιδρούν μέσα σε αυτή – μαθητές, 
γονείς, εκπαιδευτικοί. Οι στόχοι των 
παρεμβάσεων στη σχολική κοινότητα είναι  
η ενδυνάμωση, υποστήριξη και εκπαίδευση 
των νέων ώστε να υιοθετήσουν μία θετική 
στάση ζωής και να αναπτύξουν δεξιότητες 
που να τους βοηθούν να αντιστέκονται στη 

χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, αλλά και 
άλλων εξαρτητικών συμπεριφορών 

(διαδίκτυο, τζόγος κ.α.), όσον αφορά τους 
μαθητές. Επίσης, η συμβουλευτική και 
υποστήριξη της οικογένειας με σκοπό την 
ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου και τη 

βελτίωση της επικοινωνίας, όσον αφορά 
τους γονείς. Και τέλος, σημαντικός στόχος 
είναι η ευαισθητοποίηση των καθηγητών 
και των δασκάλων σε θέματα πρόληψης, η 
ενίσχυση του παιδαγωγικού τους ρόλου και 
η ενδυνάμωση των σχέσεων εκπαιδευτικών 
– μαθητών. 

Το δεύτερο μεγάλο πεδίο, στο οποίο το 
Κέντρο Πρόληψης δραστηριοποιείται με 
διάφορες παρεμβάσεις, είναι η ευρύτερη 

τοπική κοινότητα. Μέσα στα όρια κάθε 
περιοχής υπάρχουν διάφοροι κοινωνικοί 
φορείς, σύλλογοι και οργανώσεις που, σε 
συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης 

«Αθηνά – Υγεία», υλοποιούν 
συνδυασμένες δράσεις στοχεύοντας στους 
θεμελιώδεις στόχους της φιλοσοφίας των 
προγραμμάτων πρόληψης. Άλλωστε, τα 
οργανωμένα  σύνολα πολιτών έχουν 
αποδείξει ότι μπορούν να συνεισφέρουν 

στους σκοπούς της πρόληψης και να 
λειτουργήσουν ως ενδιάμεσοι φορείς 
προώθησης της ψυχοκοινωνικής υγείας. 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, 
υλοποιούνται: 

1) Streetwork γενικού πληθυσμού : 
Ενημερωτικό Περίπτερο στην περιοχή του 

Θησείου και παράλληλη συνεργασία με το 
Δήμο Αθηναίων στο πλαίσιο της δράσης 
«Συν – Αθηνά», παρέχοντας πληροφορίες 
σχετικά με τις δραστηριότητες του Κέντρου 
Πρόληψης, τις εξαρτήσεις και τα 
σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. 
 

2) Streetwork χρηστών: Σε συνεργασία 
με την ομάδα street work του Σταθμού 
Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων του 
Ο.ΚΑ.ΝΑ., στελέχη της διεπιστημονικής 
ομάδας του Κέντρου Πρόληψης «Αθηνά 
-  Υγεία» επισκέπτονται σε εβδομαδιαία 
βάση χώρους συγκέντρωσης χρηστών 

ουσιών στο κέντρο της Αθήνας με στόχο τη 
μείωση της ατομικής και κοινωνικής βλάβης 
και την κινητοποίηση τους προς αναζήτηση 
βοήθειας από θεσμοθετημένους 
θεραπευτικούς φορείς για τις εξαρτήσεις 
(Ο.ΚΑ.ΝΑ., ΚΕ.Θ.Ε.Α., 18 ΑΝΩ) και άλλες 

ιατροκοινωνικές υπηρεσίες. 

3) Αθλητικοί Σύλλογοι: Το Κέντρο 
Πρόληψης «Αθηνά - Υγεία» 
συνεργάζεται με αθλητικούς συλλόγους για 
παιδιά και εφήβους με στόχο την 
ευαισθητοποίησή τους σε θέματα πρόληψης 
των εξαρτήσεων και αγωγής υγείας και στο 

φαινόμενο του Doping στον αθλητισμό. 
Ένας από αυτούς τους συλλόγους είναι ο 
Αθλητικός Σύλλογος «Πρωτέας», που 
δραστηριοποιείται στην περιοχή του Νέου 
Κόσμου. Περισσότερα για τις δράσεις που 
αφορούν την πρόληψη του Doping στον 
αθλητισμό υπάρχουν στο 

http://preventiondoping.gr 
4) Φαρμακεία: Το Κέντρο Πρόληψης 

«Αθηνά -  Υγεία» σε σταθερή βάση 
ενημερώνει τα φαρμακεία της περιοχής 
στην οποία δραστηριοποιείται, 
αποσκοπώντας στην ενημέρωση των 

φαρμακοποιών σχετικά με θέματα που 
αφορούν στην πρόληψη της χρήσης ουσιών 
και στις δράσεις του Κέντρου. 
 5) Εκδηλώσεις στα πλαίσια των 
Παγκόσμιων Ημερών κατά των 
Ναρκωτικών (26 Ιουνίου) και κατά του 
AIDS (1η Δεκεμβρίου). 

Έτσι λοιπόν και φέτος, το Κέντρο 
Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 

Υγείας «Αθηνά – Υγεία» θα συμμετέχει, 
με αρκετά επιστημονικά Στελέχη του, στην 
Ημερίδα που διοργανώνουν από κοινού, με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των 

Ναρκωτικών, ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. και το Ίδρυμα 
Γληνού με θέμα: «Ναρκωτικά: 
βιολογικές, κοινωνικές και πολιτικές 
διαστάσεις», την Παρασκευή  23 Ιουνίου 
και ώρα 09:30, Πνευματικό Κέντρο Δήμου 
Αθηναίων, Αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης» 

(Ακαδημίας 50, Αθήνα). 

 

Επίσης, το Κέντρο 
Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
«Αθηνά – Υγεία» θα 
συμμετέχει, σε Συνέδριο που 

διοργανώνει η Εθνική 
Συντονίστρια για την 
Αντιμετώπιση των 
Ναρκωτικών Δρ. Χριστίνα 
Παπουτσοπούλου 
Διαμαντοπούλου, με αφορμή 

την  Παγκόσμια Ημέρα 

κατά των Ναρκωτικών, με 
τίτλο: «Η Συμβολή της 
Κοινωνικής Συνοχής και 
Αλληλεγγύης στην 
Πρόληψη Χρήσης 
Ναρκωτικών». Το Συνέδριο 

θα γίνει την Δευτέρα 26 
Ιουνίου2017, ώρα 9:00 – 
16:00, στο Μέγαρο Παλαιάς 
Βουλής και τελεί υπό την 
Αιγίδα της Α.Ε. του 
Προέδρου της Δημοκρατίας 
Κυρίου Προκοπίου 

Παυλόπουλου. 
Τέλος, το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Κέντρου 
Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της 

Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
«Αθηνά - Υγεία» με 
αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Κατά των 
Ναρκωτικών, διοργανώνει 
εκδηλώσεις που θα 
πραγματοποιηθούν  στο 

Θησείο την Δευτέρα 26 
Ιουνίου 2017, 17:30 – 
22:00. 

Το Κέντρο Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας 

«Αθηνά – Υγεία», 
συμμετέχει, όλα αυτά τα 
είκοσι χρόνια λειτουργίας 
του, αδιαλείπτως, σε δράσεις 
που αφορούν τη ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση των 

τοπικών κοινωνιών, ώστε με 
το πέρασμα των χρόνων, να 
μπορέσουν να γίνουν και 
αυτές κοινωνοί του 
μηνύματος της Πρόληψης.  

Γιώργος Αρβανίτης 
Κοινωνιολόγος 

 

       

http://preventiondoping.gr/


 
 
                 
 
 
                                                                                                                             

 
 
 

                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

96o Δημοτικό Σχολείο Αθηνών   
Μια ολοκληρωμένη παρέμβαση 

 
 
Το σχολείο μου είναι το 96ο Δημοτικό 

Σχολείο Αθηνών, που βρίσκεται στο 

Νέο Κόσμο (Φωτομάρα 60). 

Αποτελείται από δύο κτίρια. Το πρώτο 

κτίριο είναι κτισμένο πριν το 1960, 

ενώ το δεύτερο κτίστηκε αρκετά 

χρόνια αργότερα, για να μπορέσουν 

να φοιτήσουν όλα τα παιδιά της 

γειτονιάς. 

Είναι γωνιακό και ευρύχωρο. 

Φτάνοντας από έξω το πρώτο πράγμα 

που μαγνητίζει το βλέμμα σου είναι τα 

περβάζια με τα καταπράσινα 

λουλούδια, τις τεράστιες λεμονιές και 

τις νεραντζιές. Τέτοια εποχή μάλιστα, 

είναι ανθισμένη η βουκαμβίλια, η 

οποία μοιάζει με ένα τεράστιο 

μπουκέτο. Τα δύο κτίρια σχηματίζουν 

ένα Γ, στέκονται επιβλητικά και είναι 

σα να μας προσέχουν όταν παίζουμε 

στο προαύλιο. 

Στο παλαιότερο κτίριο φιλοξενούνται 

στο ισόγειο τα δύο νηπιαγωγεία, που 

τα περισσότερα παιδιά έχουμε φοιτήσει 

εκεί. Ανεβαίνοντας τη μαρμάρινη, 

μεγάλη σκάλα συναντάς τα γραφεία 

των δασκάλων και του διευθυντή. 

Στον ίδιο όροφο βρίσκονται τρεις 

μεγάλες αίθουσες, δύο από αυτές τις 

χρησιμοποιούμε στις εκδηλώσεις μας. 

Επίσης υπάρχει μια μικρή κουζίνα, που 

φτιάχνουν τον καφέ τους οι δάσκαλοι. 

Απέναντί της είναι μια μικρότερη 

αίθουσα, η οποία στις γιορτές 

χρησιμοποιείται ως καμαρίνια. 

Το δεύτερο κτίριο αποτελείται από 

οκτώ αίθουσες. Δύο αίθουσες στο 

ισόγειο, που συνήθως κάνουν μάθημα 

τα παιδιά της πρώτης τάξης. Τρεις 

στον 1ο όροφο και τρεις στο 2ο που 

ανεβαίνουν τα παιδιά της έκτης τάξης. 

Είναι ένα μικρό σχολείο αλλά μια 

μεγάλη αγκαλιά που μας αγκάλιασε 

από τα πρώτα μας ξεκινήματα. 

Αναστασία Σ.  

Ε’ τάξη 

 
 

Πρόγραμμα πρόληψης 
Το τελευταίο διάστημα στο σχολείο μου παρακολουθούμε ένα 

πάρα πολύ ωραίο και διασκεδαστικό πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα 

πρόληψης. Αυτό γίνεται μια φορά την εβδομάδα. 

Σ’ αυτό το πρόγραμμα μαθαίνουμε με διασκεδαστικά και ομαδικά 

παιχνίδια, επίσης και με ζωγραφιές, διάφορα πράγματα, όπως το 

να μοιραζόμαστε, να συνεργαζόμαστε, να βάζουμε όρια στον 

εαυτό μας κ.α. Σ’ αυτό το πρόγραμμα περνάμε όλοι πολύ καλά και 

ελπίζουμε να συνεχιστεί και του χρόνου. 

Δέσποινα Χ.  

Ε’ τάξη   
 

 
 ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Από τις καρέκλες του σχολείου μπορεί να λείπουν οι μαθητές αφού τα 
σχολεία έκλεισαν, όμως για ένα διήμερο, κάθισαν οι εκπαιδευτικοί του 

σχολείου κι έγιναν αυτοί μαθητές.  Με τη συμμετοχή 21 εκπαιδευτικών και 
του Υπευθύνου Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης ΠΕ Α΄Αθήνας, 
ολοκληρώθηκε το Βιωματικό Σεμινάριο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με θέμα: «Εντοπίζοντας τα παιδιά που έχουν ανάγκη-
Επικοινωνία και συνεργασία Σχολείου-Οικογένειας». 
Το σεμινάριο ήρθε να ολοκληρώσει μια ακόμα συνεχιζόμενη χρονιά 
δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ του 96ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών 
και του Κέντρου Πρόληψης «Αθηνά-Πρόμαχος».  Στο διήμερο αυτό οι 
εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν, να εκφράσουν δυσκολίες 
και προβληματισμούς και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους.  Στο θετικό 

κλίμα του σεμιναρίου βοήθησε και η μακροχρόνια συνεργασία των δύο 
φορέων καθώς το Κέντρο Πρόληψης «Αθηνά-Πρόμαχος» υλοποιεί στο 96ο 
Δημοτικό Σχολείο συνεχιζόμενα προγράμματα αγωγής υγείας 
απευθυνόμενα σε μαθητές τα τελευταία 10 χρόνια καθώς και ανάλογα 
βιωματικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς. 

Καθώς η κοινωνία διανύει μια περίοδο όπου χαρακτηρίζεται από 

γενικευμένη κρίση, συνοδευόμενη από ανάλογη κρίση αξιών, τα αιτήματα 
των εκπαιδευτικών γίνονται ολοένα και πιο επιτακτικά προκειμένου να 
συνεχίσουν μέσα από το ρόλο τους στο εκπαιδευτικό σύστημα να 
λειτουργούν αποτελεσματικά στις προκλήσεις των καιρών. 
Σοφία Χιώτη 
Εκπαιδευτικός 
 

 



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» 

Αγαθουπόλεως 3 

τηλ.- φαξ: 210 2114566 
  

  

 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
                                                                                                                                                       
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Οι μικροί μας φίλοι μιλάνε για τα  
συναισθήματά τους 

ΕΝΑ ΤΕΡΑΣ ΣΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ 
ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. 3 ΕΤΏΝ 

 

Δε μου αρέσει όταν με χτυπάνε και με  
βρίζουνε. 
Θα  ήθελα να παίζουμε όλοι μαζί χωρίς  
Τσακωμούς και να κάνουμε ομαδικά 
παιχνίδια. 
Άγγελος Κ. Δ’ Δημοτικού 
 
Δε θέλω να με μαλώνουν και να με χτυπάνε. 
Οταν παίζουμε όλοι μαζί περνάω όμορφα. 
Παναγιώτης Β. 6 ετών 

 
 
 

Δε μου αρέσει όταν με 
κοροϊδεύουν και φοβάμαι όταν 
κάποιος με μαλώνει. Περνάω 
ωραία όταν συνεργαζόμαστε, 
όταν παίζουμε, όταν λέμε αστεία 
και όταν μου κάνουν δώρα. 
Παντελής Β. Γ’ Δημοτικού 
 
Όταν οι συμμαθητές μου με 
σπρώχνουν και με αποκλείουν 
από παιχνίδια λυπάμαι πολύ. 
Όταν όμως παίζουμε όλοι μαζί 
και συνεργαζόμαστε νοιώθω 
πολύ χαρούμενος. 
Παναγιώτης Κ. Δ’ Δημοτικού 

Θα ήμουν πολύ χαρούμενη αν είχα ένα 
αδελφάκι και πηγαίναμε όλοι μαζί βόλτες. 
Όταν με πιέζουν να κάνω κάτι στεναχωριέμαι 
και θυμώνω. Θα ήθελα οι φίλοι μου να 
παίζουν μαζί μου και να βγαίνουμε βόλτες. 
Ευτυχία Α. 6 ετών. 
 
Εγώ περνάω ωραία όταν είμαι με τους 
φίλους μου και παίζουμε παιχνίδια 
περιπέτειας. Όταν κάποιος με κοροϊδεύει 
θυμώνω και φέρομαι άσχημα. Θα ήθελα να 
μην με μαλώνουν  και να μου φέρονται 
όμορφα. 
Παύλος Δ. Γ’ Δημοτικού 
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