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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 

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                      
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ 
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, “ΑΘΗΝΑ-ΥΓΕΙΑ”. 
 
Η “Παγκόσμια Ημέρα κατά των 
Ναρκωτικών και της Παράνομης 
Διακίνησής τους” θεσπίστηκε από τον ΟΗΕ, 
εδώ και 34 χρόνια (1987) προκειμένου να 
ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινή 
γνώμη για τις επιπτώσεις από τη χρήση των 
ναρκωτικών ουσιών και την παράνομη 
διακίνησή τους. Κάθε χρόνο, στις 26 
Ιουνίου, εθνικοί και υπερεθνικοί 
Οργανισμοί, Κράτη, Δήμοι, αξιοποιούν την 
“επέτειο” αυτή για να υπενθυμίσουν ότι το 
πρόβλημα των ναρκωτικών και των 
εξαρτήσεων εν γένει,  εξακολουθεί να 
υπάρχει και να παράγει θύματα σε όλο τον 
κόσμο και για να τονίσουν ότι δεν υπάρχει 
καμία πολυτέλεια για εφησυχασμό και 
καθυστερήσεις. 
Στη σημερινή μάλιστα συγκυρία, με την 
πανδημία του Covid-19, όλα τα 
επιστημονικά δεδομένα και έρευνες 
δείχνουν ότι βρισκόμαστε ως κοινωνία 
μπροστά σε νέες προκλήσεις και δυσκολίες 
σε ότι έχει να κάνει με τη χρήση 
ψυχοδραστικών ουσιών και τις επιπτώσεις 
της. Μάλιστα ο ΟΗΕ, στην ετήσια έκθεσή 
του (2020), συγκρίνει τον αντίκτυπο της 
πανδημίας Covid-19 στην αγορά 
ψυχοτρόπων ουσιών με αυτόν της 
οικονομικής κρίσης του 2008. Η 
αναμενόμενη αύξηση της ανεργίας και η 
έλλειψη οικονομικών ευκαιριών ενδέχεται 
να ωθήσουν τους φτωχούς και τους μη 
προνομιούχους να στραφούν σε παράνομες 
δραστηριότητες που συνδέονται με τα 
ναρκωτικά --είτε πρόκειται για την 
παραγωγή τους είτε για την διακίνησή τους, 
ενώ η κρίση της Covid-19 και η οικονομική 
επιβράδυνση που αυτή έχει επιφέρει, 
απειλούν να επιδεινώσουν κι άλλο τους 
κινδύνους από τα ναρκωτικά, μιας και τα 
συστήματα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας 
πιέζονται ασφυκτικά και οι διαθέσιμοι πόροι 
για την πρόληψη, θεραπεία και επανένταξη 
χρηστών μειώνονται. 
Ειδικά ο τομέας της Πρόληψης, του οποίου 
η σημασία και η ανάγκη διαρκούς ενίσχυσής 
του, έχει διαχρονικά τονιστεί, έχει μπροστά 
του  νέες προκλήσεις και δυσκολίες να 
αντιμετωπίσει. 
 

 
 
Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας “Αθηνά 
Υγεία”, του οποίου έχω τη τιμή να είμαι Πρόεδρος, 
από το 1998 που ιδρύθηκε, με τα 7 παραρτήματα του 
και το καταξιωμένο επιστημονικό προσωπικό που 
διαθέτει, παρέχει ένα πολύ σημαντικό, απαραίτητο 
και ιδιαίτερα χρήσιμο και αποτελεσματικό 
επιστημονικό έργο στους Δημότες του Δήμου 
Αθηναίων. 
Αυτό θα συνεχίσει να κάνει και τώρα, 
προσαρμόζοντας τις υπηρεσίες του στις νέες 
συνθήκες, αξιοποιώντας την τεχνολογία, 
υιοθετώντας έγκυρες και σύγχρονες μεθόδους, 
προκειμένου να εξακολουθήσει να βρίσκεται δίπλα 
στον καθένα και τη καθεμία, με παρεμβάσεις στη 
σχολική κοινότητα, στις τοπικές κοινωνίες, στην 
οικογένεια, στα παιδιά και εφήβους, έχοντας ως 
βασικό στόχο και αποστολή την προστασία της 
σωματικής και ψυχικής υγείας τους, μέσα από 
δράσεις που ενισχύουν τις ατομικές και κοινωνικές 
δεξιότητες, ενθαρρύνουν την υιοθέτηση θετικών 
συμπεριφορών και στάσεων, και ευαισθητοποιούν 
και κινητοποιούν φορείς και ομάδες στο επίπεδο της 
τοπικής κοινωνίας, προς την κατεύθυνση της 
ενεργούς συμμετοχής τους σε θέματα όπως η χρήση 
ουσιών, η ενδοοικογενειακή βία, ο σχολικός 
εκφοβισμός κλπ. 
Γιατί, μπορεί  κάθε 26 Ιουνίου να “εορτάζεται” η 
“Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών”, πλην 
όμως, τα προβλήματα με τα ναρκωτικά, οι βλαβερές 
επιπτώσεις από τη χρήση ουσιών, η ανάπτυξη 
εξαρτήσεων διαφόρων μορφών, είναι συνεχώς 
παρόντα, είναι σοβαρά, έχουν θύματα και θα πρέπει 
να είμαστε ενεργοί, συμμετοχικοί, αλληλέγγυοι, με 
ενσυναίσθηση, φροντίδα και νοιάξιμο ο ένας για τον 
άλλον και να δίνουμε τις δικές μας μικρές ή μεγάλες 
καθημερινές μάχες, για να τα καταφέρουμε και να 
βγούμε νικητές! 
Φωτεινή Λεομπίλλα 
M.A. Κοινωνιολόγος 
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ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΜΕ ΝΕΟΥΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Μίλησέ μας για σένα 
Είμαι η Χριστίνα Κ. και πηγαίνω στην ΣΤ΄ 
Δημοτικού. Το σχολείο μου είναι δημόσιο 
και βρίσκεται στον Πειραιά.  Είμαι η 
μικρότερη σε μια οικογένεια με άλλα τρία 
παιδιά, όλα αγόρια και μεγαλύτερα από 
μένα.  Στο σπίτι μου έχουμε πολλά 
κατοικίδια (γάτες, χάμστερ και ψάρια).   
 
-Πώς ήταν η καραντίνα για σένα; 
Ήταν πολύ βαρετά αυτό το διάστημα γιατί 
έπρεπε να είμαι συνέχεια στο σπίτι.  
Επίσης, δεν ένιωθα ότι είμαι στο σχολείο 
επειδή το διαδικτυακό μάθημα δεν μου 
άρεσε.  Το έβρισκα βαρετό και δεν το 
ένιωθα σαν κανονικό σχολείο. 
 
-Σε αυτό το διάστημα, υπήρξαν 
στιγμές που δυσκολεύτηκες; Και αν 
ναι, τι σε βοήθησε; 
Δυσκολεύτηκα πολύ με το σχολείο και τα 
μαθήματα.  Στη διαδικτυακή εκπαίδευση 
δεν μπορούσα να ακολουθήσω τα 
μαθήματα, πολλές φορές υπήρξαν τεχνικά 
προβλήματα και ένιωθα σαν να μην γίνεται 
μάθημα.  Τώρα που επιστρέψαμε στο 
σχολείο, όλοι οι δάσκαλοι μας βοήθησαν 
και μπορούμε να συνεχίσουμε κανονικά.  
Αυτή η επαφή με το σχολείο, με βοήθησε 
πολύ. 
 
-Πώς νιώθεις τώρα που μπαίνεις σε 
μια «κανονικότητα»; 
Νιώθω πολύ καλύτερα επειδή δεν 
χρειάζεται να είμαι όλη μέρα μέσα στο 
σπίτι.  Μπορώ να βγαίνω βόλτες και να 
βλέπω τις φίλες και τους φίλους μου.  Αυτό 
με κάνει να νιώθω χαρούμενη. 
 
-Πώς θα ήθελες να είναι η νέα σχολική 
χρονιά; 
Θα ήθελα πρώτα απ’ όλα, να μην 
αρρωστήσει κανείς.  Επίσης, θα ήθελα να 
μην υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις στο 
σχολείο και να μην πιεζόμαστε πολύ.  
Τέλος, θα ήθελα να μην υπάρξει νέο 
lockdown. 
 
Χριστίνα Κ., μαθήτρια ΣΤ’  Δημοτικού 

-Μίλησέ μας για σένα 
Το όνομά μου είναι Γιάννης Κ. και είμαι μαθητής Α΄ Λυκείου σε δημόσιο 
σχολείο. Ζω με τους γονείς μου και τα αδέλφια μου σε μια μεγάλη 
οικογένεια.  
 
-Πώς περνούσες κατά τη διάρκεια της καραντίνας; 
Καταρχήν, δεν είχα πολλά πράγματα να κάνω.  Έπαιζα πολύ στον 
υπολογιστή.  Βαριόμουν να κάθομαι στην πλατφόρμα του σχολείου, 
ξυπνούσα αργά και ήμουν στο σπίτι συνέχεια.  Βέβαια, έτσι ήμουν πιο 
χαλαρός. 
 
-Είχε διαφορά από την προηγούμενη καραντίνα; 
Ναι είχε μεγάλη διαφορά.  Στην προηγούμενη καραντίνα δεν υπήρχε 
διαδικτυακό μάθημα, τουλάχιστον σε τέτοια έκταση.  Επίσης, αυτή η 
καραντίνα ήταν πολύ μεγαλύτερη σε διάστημα. 
 
-Τι σε δυσκόλεψε σε αυτό το διάστημα; Και τι σε βοήθησε; 
Σίγουρα δυσκολεύτηκα, κυρίως στη συγκέντρωση. Στο σχολείο είναι πιο 
εύκολο να συγκεντρωθείς στο μάθημα απ’ ότι στο σπίτι.  Με 
αποσπούσαν συχνά διάφορα πράγματα.  Ένιωθα να χρειάζομαι 
περισσότερη ξεκούραση και ύπνο, παρότι προσπαθούσα να βάζω τα 
όριά μου και να μην μένω ξύπνιος μέχρι αργά. 
 
-Επικοινωνούσες με τους φίλους σου αυτό το διάστημα; Πώς το 
βίωναν αυτοί; 
Επικοινωνούσα ελάχιστα με τους φίλους μου, κυρίως πριν και μετά το 
μάθημα.  Καταλαβαίνω όμως, ότι όλοι ήταν περίπου στα ίδια με μένα. 
 
-Πώς νιώθεις τώρα που επανέρχεσαι στην καθημερινότητα; 
Αντιμετωπίζω σοβαρό πρόβλημα στο σχολείο καθώς υπάρχει μεγάλη 
πίεση.  Νιώθω ότι οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να καλύψουν κενά 
μηνών, στις λίγες μέρες που απέμειναν.  Έτσι, έχουμε καθημερινές 
αξιολογήσεις και διαγωνίσματα, σε σημείο όπου δεν μπορώ να βρω 
χρόνο για διάβασμα.  Σε συνδυασμό και με εξωσχολικές 
δραστηριότητες, η πίεση είναι πολύ μεγάλη. 
 
-Τι σου έχει λείψει πού και θέλεις να κάνεις τώρα το καλοκαίρι; 
Μου έχει λείψει ο ύπνος, παρότι τον είχα και στην καραντίνα.  Πιο πολύ 
όμως μου έχουν λείψει οι βόλτες.  Θέλω να κάνω βόλτες με τους φίλους 
μου και την οικογένειά μου.  Να αναπληρώσω το χαμένο χρόνο στη 
διασκέδαση. 
 
- Πώς θα ήθελες να είναι η νέα σχολική χρονιά; 
Θα ήθελα να εφαρμοστεί στην εκπαίδευση ένα μεικτό μοντέλο που θα 
περιλαμβάνει τόσο διαδικτυακή εκπαίδευση, όσο και δια ζώσης).  Το 
διαδίκτυο έχει θετικά, φτάνει βέβαια να λειτουργεί σωστά. 
 
Γιάννης Κ., μαθητής Α΄ Λυκείου 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ 
 
Στα πλαίσια προβολής της δράσης του Κέντρου και 
μοιράσματος της εμπειρίας με συναφείς φορείς, το 
Κέντρο Πρόληψης «Αθηνά-Πρόμαχος» συμμετείχε στο 
29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής καθώς και στο 2ο 
Διεθνές Συνέδριο για την Παιδική Ευημερία. 
Στόχος των δράσεων είναι η συμμετοχή και η 
συνδιαλλαγή με φορείς που δραστηριοποιούνται στον 
ευρύτερο χώρο, η ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και 
προβληματισμών και η κινητοποίηση όλων των 
κοινωνικών φορέων προς την κατεύθυνση της ενεργούς 
συμμετοχής και δράσης. 
 

 
 

 
 

 

ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

 
Λίγο καιρό μετά το άνοιγμα της κοινωνίας -των σχολείων, 
των καταστημάτων, της εστίασης και γενικά την ελεύθερη 
διακίνησή μας -δεδομένα που, στην εμπειρία μας, μοιάζουν 
σαν νέα ύστερα από τον μακροχρόνιο εγκλεισμό και την 
απαγόρευση ελεύθερων δραστηριοτήτων, ερχόμαστε 
αντιμέτωποι με τις ψυχολογικές επιπτώσεις που συνδέονται 
με την απώλεια της κανονικότητάς μας λόγω της πανδημίας. 
Άλλες πιο σύνθετες επιπτώσεις που δυστυχώς την 
συνοδεύουν είναι οι εξαρτήσεις. 
Τα πρώτα στοιχεία ερευνών που έχουμε στην διάθεσή μας 
στην Ελλάδα για τον πρώτο χρόνο της υγειονομικής κρίσης, 
(π.χ. ESPAD) καταδεικνύουν αύξηση τόσο στις νόμιμες 
(κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ) όσο και στις παράνομες 
ουσίες, (ναρκωτικά).  Μεγάλη διαδικτυακή έρευνα που 
πραγματοποίησε η Α’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική 
του ΑΠΘ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου παρατήρησε 
σημαντική αύξηση του τσιγάρου στον ελληνικό πληθυσμό, 
στην προσπάθεια διαχείρισης και αντιμετώπισης του στρες 
που προκλήθηκε από τον εγκλεισμό και την πανδημία.  

Επίσης, η χρήση του διαδικτύου κατά την περίοδο του 
εγκλεισμού, οδήγησε σε αύξηση αιτημάτων από γονείς 
που ανησυχούσαν για την εξάρτηση των παιδιών τους 
από το διαδίκτυο.  Η ευρύτητα των ψηφιακών 
εφαρμογών και των online gaming υπήρξε ορατός κίνδυνος, 
ιδιαίτερα αφού αποτελούσαν τον μόνο εναλλακτικό τρόπο 
εκτόνωσης των νέων. 
Η ανησυχία για τις συνέπειες του εγκλεισμού στην 
ψυχοκοινωνική υγεία των νέων ανθρώπων, είναι ένα θέμα 
που δεν θα απαλειφθεί άμεσα.  Είναι πλέον σίγουρο ότι στα 
επόμενα χρόνια, θα έρθουμε αντιμέτωποι με προβλήματα 
που έχουν τις ρίζες τους στην κατάσταση που βιώσαμε όλοι 
πρόσφατα και θα κληθούμε να διαχειριστούμε 
συμπεριφορές και δυσκολίες που εκπορεύονται από αυτή 
την κοινωνική διαφορετικότητα. 
Ο ρόλος της Πρόληψης στην μετά εγκλεισμό εποχή 
παραμένει καθοριστικός καθώς η ενεργητική και 
συμμετοχική της δράση, η  ανθρώπινη επαφή που προωθεί, 
η επικοινωνία και η διαχείριση συναισθημάτων,  
διευκολύνουν τα μέλη στη συνειδητοποίηση όλων αυτών 
των παραγόντων που τα δυσκολεύουν και στον 
επαναπροσδιορισμό ρόλων, αξιών και προσδοκιών.  Η 
συνολική κινητοποίηση και ενεργοποίηση της κοινότητας 
παραμένει ζητούμενο και επιθυμητό για την Πρόληψη των 
Εξαρτήσεων και την Προαγωγή της Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας. 
 
Νατάσα Βλουτόγλου, Ψυχολόγος, Στέλεχος Πρόληψης 
Σοφία Χιώτη, Εκπαιδευτικός, Στέλεχος Πρόληψης 
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Κέντρο Πρόληψης «Αθηνά Υγεία»        
    Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ 

       
 

 
 
 
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ, 

ΜΑΣ ΛΕΝΕ… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κατά τη διάρκεια της καραντίνας περνούσα ωραία επειδή 
περνούσα χρόνο στον υπολογιστή και δεν κουράστηκα με το 
σχολείο,  Όμως, δεν μπορούσα να δω τους φίλους μου.  
Παρόλα αυτά, είχα περισσότερο χρόνο στο σπίτι μου και για 
τα ενδιαφέροντά μου.  Δυσκολεύτηκα όταν δεν μιλούσα με 
τους φίλους μου, αλλά αξιοποίησα το ίντερνετ για να μιλάω 
και να ξεχνιέμαι. 
Τώρα, το σχολείο είναι πιο εύκολο.  Με κουράζει η μάσκα 
που είναι υποχρεωτική και πρέπει να τη φοράω παντού.  
Επίσης, με κουράζουν τα μαθήματα, αλλά τώρα τόσο τα 
μαθήματα, όσο και η αξιολόγηση, είναι ευκολότερα. 
Η νέα χρονιά θέλω να έχει λιγότερα θύματα για να βγάλουμε 
επιτέλους τη μάσκα και να ξαναβρούμε τους ρυθμούς μας 
όπως πριν τον κορωνοϊό. 
 
Παναγιώτης Κ., μαθητής Β΄ Γυμνασίου 
 

Όταν άρχισε η καραντίνα ήταν πολύ βαρετά γιατί έκλεισαν τα 
πάντα και απαγορευόταν να βγαίνουμε έξω όποτε θέλαμε.  
Στην αρχή έβγαινα ελάχιστα αλλά όσο περνούσαν οι μέρες 
άρχισα να βγαίνω έξω πιο πολύ γιατί βαριόμουν μέσα στο 
σπίτι.  Κάποια στιγμή άνοιξαν τα σχολεία και ξανάκλεισαν.  Η 
καραντίνα ήταν πολύ βαρετή και εύχομαι να μην ξαναγίνει. 
Τώρα που ξεκίνησαν πάλι τα σχολεία ένιωσα όμορφα και 
χαρούμενος γιατί έβλεπα πάλι τους φίλους μου. Δεν μου 
άρεσε όμως να πηγαίνω σχολείο. 
Αυτό το καλοκαίρι, θέλω να πάω διακοπές, να πάω στην 
παραλία, να κάνω δραστηριότητες που δεν μπορούσα 
νωρίτερα και να μπορώ να βγαίνω όποτε θέλω. 
 
Άγγελος Κ., μαθητής Β΄ Γυμνασίου 

Τα Κέντρα Πρόληψης  
«ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ» 

 
«Παλλάς Αθηνά» (1η Δημ. Κοινότητα) 
Βας.Σοφίας 82,  11528, Αθήνα 
Τηλ.: 210-3800038 Φαξ: 210-3835879 
E-mail: kppallas@gmail.com 
 
«Αθηνά Πρόμαχος» (2η Δημ. Κοινότητα) 
Πυθέου 116, 11744, Αθήνα 
Τηλ.: 210-9270096 Φαξ: 210-9270096 
Email: athinapromahos2@gmail.com 
 

«Αθηνά Προναία» (3η Δημ. Κοινότητα) 
Λεωφ. Αθηνών 36 και Καστοριάς 12, 10441, Αθήνα 
Τηλ.: 210-3413483 Φαξ: 210-3413483 
Email: info@kentro-prolipsis.gr 
 

«Αθηνά Αφαία» (4η Δημ. Κοινότητα) 
Λεωφ. Αθηνών 36 και Καστοριάς 12, 10441, Αθήνα 
Τηλ.:210-3413483 Φαξ: 210-3413483 
Email:info@kentro-prolipsis.gr 
 

«Αθηνά Πολιάς» (5η Δημ. Κοινότητα)  
Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα 
Τηλ/φαξ.: 210-2114566 Φαξ: 210-8614566 
Email: kpolias@otenet.gr 
 

«Αθηνά Εργάνη» (6η Δημ. Κοινότητα) 
Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα 
Τηλ/φαξ.: 210-2114566 Φαξ: 210-8614566 
Email: kpergani@gmail.com 
 
«Αθηνά Πολύβουλος» (7η Δημ. Κοινότητα) 
Βας.Σοφιάς 82, 11528, Αθήνα 
Τηλ.: 210-3835879 Φαξ:210-3835879 
E-mail: athinapolyvoulos@gmail. com 
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