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Η ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ ΣΗ ΥΡΗΗ 

ΦΤΥΟΓΡΑΣΙΚΧΝ ΟΤΙΧΝ  

Δ ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ 

 

ΦΟΤΣΔΡΗ ΔΤΑΓΓΔΛΟ,  

 ΔΚΠΡΟΧΠΟ ΟΚΑΝΑ  

 

Τν πξόβιεκα ηεο δηάδνζεο θαη ρξήζεο ησλ λαξθσηηθώλ νπζηώλ δελ είλαη 

πξόζθαην. 

Σε όιεο ηηο θνηλσλίεο, ζε θάζε κέξνο ηνπ θόζκνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

νπζίεο πνπ κεηώλνπλ ηνλ πόλν ή πξνθαινύλ επραξίζηεζε, κόλν πνπ ε ρξήζε ηνπο δε 

ζεσξείην πάληα θαθό ή επηθίλδπλν.  

Σαλ έληνλν πξόβιεκα παξνπζηάδεηαη ζηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο, όηαλ 

εηζάγνληαη λαξθσηηθέο νπζίεο κε ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη θακία εμνηθείσζε ζηε ρξήζε 

ηνπο. 

Σηηο κέξεο καο έληνλε είλαη ε ζπδήηεζε θαη ν πξνβιεκαηηζκόο ζρεηηθά κε ηελ 

εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αύμεζεο ηεο ρξήζεο θπξίσο από άηνκα λεαξήο ειηθίαο, 

θαζώο θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ πξνγξακκάησλ πξόιεςεο θαη ζεξαπείαο. 

Η πξσηνβάζκηα πξόιεςε απεπζύλεηαη ζηηο επξύηεξεο θνηλσληθέο νκάδεο, πνπ 

δελ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην πξόβιεκα ηεο ρξήζεο. Απεπζύλεηαη, θπξίσο, ζε λεαξά 

άηνκα θαη πινπνηείηαη κε πξνγξάκκαηα πνπ ελδπλακώλνπλ ηελ απηνεθηίκεζε, 

αλαπηύζζνπλ δεμηόηεηεο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ησλ παξαγόλησλ πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ έλαλ πγηή ηξόπν δσήο. Οη ζρεηηθέο παξεκβάζεηο γίλνληαη ζπλήζσο 

κέζσ ησλ ελήιηθσλ πνπ βξίζθνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηνπο λένπο θαη είλαη ζε ζέζε 

λα αζθήζνπλ δεκηνπξγηθή θαη γόληκε επηξξνή, π.ρ. γνλείο, εθπαηδεπηηθνί, επηθεθαιήο 

νκάδσλ, θιπ. 

Η θηινζνθία ησλ πξνγξακκάησλ πξόιεςεο αλαδύεηαη από ηελ πεπνίζεζε όηη 

ε ηνπηθή θνηλόηεηα είλαη ν ζεζκόο πνπ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ ειάηησζε ηεο 

ρξήζεο ςπρνδξαζηηθώλ νπζηώλ κε ηνλ πξνζθνξόηεξν ηξόπν. 

Κάλσ πξόιεςε ζεκαίλεη παξεκβαίλσ ζε θάζε ρώξν κέζα ζηνλ νπνίν ν 

άλζξσπνο αλαπηύζζεη ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ, θνηλσληθνπνηείηε θαη δεη, 

πξνσζώληαο άμηεο θαη ζηάζεηο δσήο πνπ ηνλ βνεζνύλ λα βξεη λόεκα ζηε δσή ηνπ θαη 

λα δηαρεηξίδεηαη ελ δπλάκεη δύζθνιεο θαηαζηάζεηο. 

Σρεδηάδνληαο ε πξνγξακκαηίδνληαο δξάζεηο πξσηνγελήο πξόιεςεο ρξεηάδεηαη 

λα εληάζζνπκε ζε απηέο ζπλνιηθά ην πεξηβάιινλ πνπ δεη θαζεκεξηλά ν άλζξσπνο, 

γηαηί είλαη απηό ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ην άηνκν βξίζθεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

θαη θνηλσληθή πιεξόηεηα αιιά είλαη θαη ν ίδηνο ρώξνο όπνπ γελληέηαη, εθθξάδεηαη 

θαη ζπλππάξρεη ε δπζρέξεηα θαη ν απνθιεηζκόο.  

Οη ζύγρξνλεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πξόιεςεο θαηαλννύλ ηελ ζρέζε 

αιιειεμαξηήζεηο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ κέρξη πξόζθαηα ζεσξείην όηη δελ 

ζρεηίδνληαη. Η πξσηνγελήο πξόιεςε ππεξβαίλεη ηε ζηελά «πγεηνλνκηθή αληίιεςε» 

θαη πξνζεγγίδεη ην πξόβιεκα ησλ εμαξηήζεσλ σο έλα ζύκπινθν βηνςπρνθνηλσληθό 

θαηλόκελν. 
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Έηζη, βιέπνπκε όηη ε εμάξηεζε από νπζίεο παξάλνκεο θαη λόκηκεο, ε 

δηαηαξαγκέλε ζρέζε κε ηελ δηαηξνθή (αλνξεμία-βνπιηκηά), αιιά θαη θάπνηεο άιιεο 

ζπκπεξηθνξέο, πξνβιήκαηα ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο, AIDS, ε ζρέζε κε ην 

άιιν θύιν, ε δπζθνιία ζηελ αλαδήηεζε θαη δεκηνπξγία ηαπηόηεηαο, νη 

παξαπησκαηηθέο θαη αληηθνηλσληθέο εθδειώζεηο, ηα αηπρήκαηα, νη 

απηνθαηαζηξνθηθέο εθδειώζεηο θαη άιια θαηλόκελα δελ είλαη άζρεηα κεηαμύ ηνπο: νη 

ίδηεο αηηίεο κπνξνύλ λα νδεγνύλ ζε πνηθίιεο δπζιεηηνπξγηθέο ζπλέπεηεο. 

Τα ζύγρξνλα πξνβιήκαηα πξσηνγελνύο πξόιεςεο « θαηά ησλ λαξθσηηθώλ» 

αληηκεησπίδνληαο ηα αηηία ηεο εμάξηεζεο, αληηκεησπίδνπλ ηαπηόρξνλα θαη αιιά 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα. 

Σήκεξα ε πξόιεςε ηεο ηνμηθνκαλίαο πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθή 

έρεη αλαπηπρζεί ζε κηα νιόθιεξε επηζηήκε. Σηνηρεία πνπ δείρλνπλ κειέηεο 

αμηνιόγεζεο πξνιεπηηθώλ παξεκβάζεσλ πνπ έρνπλ ζηεξηρζεί ζε επηζηεκνληθή 

κεζνδνινγία, δείρλνπλ όηη ε πξόιεςε δελ είλαη κύζνο. Μπνξεί λα γίλεη 

πξαγκαηηθόηεηα. 

Η δηεζλήο θαη ειιεληθή εκπεηξία ζηνλ ρώξν, νη ειιείςεηο, ηα ιάζε θαη ηα θελά 

ηνπ παξειζόληνο έρνπλ πιένλ θαηαζηήζεη ζαθέο όηη νη όπνηεο πξνζεγγίζεηο ζα πξέπεη 

λα δηαζέηνπλ ζπλερεία, ζπλέπεηα, έληαζε.  

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Α) Οη δξαζηεξηόηεηεο αγσγήο πγείαο, πξναγσγήο πγείαο θαη πξσηνγελνύο 

πξόιεςεο δελ κπνξνύλ λα αληηκεησπίδνληαη κεραληζηηθά, ζαλ μερσξηζηέο ελόηεηεο, 

αιιά ζηε δηαπινθή ηνπο θαη ζηνλ αιιεινεπεξεαζκό ηνπο. 

Β) Η πξσηνγελήο, ε δεπηεξνγελήο θαη νη ηξηηνγελήο πξόιεςε (κε ηηο 

ελλνηνινγηθέο επηθαιύςεηο ηνπο) ε πην απιά ε πξόιεςε, ε ζεξαπεία θαη ε 

απνθαηάζηαζε δελ έρνπλ κεηαμύ ηνπο αδηαπέξαζηα ζηεγαλά θαη απηό είλαη αλάγθε 

λα εθθξάδεηαη ηδενινγηθά θαη ζεζκηθά. 

Γ) Πξέπεη λα ππάξρεη ζύλδεζε ησλ πξνγξακκάησλ, ζηα νπνία ζπλήζσο 

θπξηαξρεί ε «πγεηνλνκηθή πξνζέγγηζε», κε θνηλσληθά κέηξα θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

πξνσζνύλ ηελ αλάπηπμε ηεο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο, πλεπκαηηθήο θαη θνηλσληθήο 

πγείαο, ηελ σξίκαλζε θαη δεκηνπξγηθόηεηα ησλ αηόκσλ θαη ησλ νκάδσλ ζηελ 

θαηεύζπλζε ηεο ζπλερνύο ζπεηξνεηδνύο αλέιημεο ησλ θνηλσληώλ. 

Γ) Πξέπεη επίζεο λα δεκηνπξγεζνύλ δηεπηζηεκνληθέο δηεπαγγεικαηηθέο νκάδεο 

πξόιεςεο – εθπαίδεπζεο, πνπ ζηε ζύλζεζή θαη ζηηο ζπκκαρίεο ηνπο λα ιακβάλνπλ 

ππόςε ηα αλσηέξσ θαη λα αμηνπνηνύλ επαγγεικαηίεο δηαθόξσλ θιάδσλ – πέξα ησλ 

ζηελά πγεηνλνκηθώλ – π.ρ. θαιιηηέρλεο, αζιεηέο, νηθνιόγνπο θ.α. 

Οη πξώηεο πξνιεπηηθέο πξνζπάζεηεο ζηε ρώξα καο μεθίλεζαλ ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ΄80, ζε απάληεζε ηεο εκθάληζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ζηνπο λένπο. Οη 

πεξηζζόηεξεο πξσηνβνπιίεο απηνύ ηνπ ηύπνπ αλαπηύζζνληαλ από θνξείο θαη 

ζπιιόγνπο θαη ζηεξίδνληαλ ζηελ ελεκέξσζε ησλ λέσλ, δίλνληαο έκθαζε ζηνπο 

θηλδύλνπο από ηε ρξήζε ησλ λαξθσηηθώλ. Γελ ππήξρε θαλέλαο ζπληνληζκόο ή 

αμηνιόγεζε όισλ απηώλ ησλ πξσηνβνπιηώλ. 
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Γύξσ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘80, κε αθνξκή ηε ζπκκεηνρή ηεο ρώξαο 

καο ζε πξόγξακκα ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο, εθαξκόζηεθαλ ηα πξώηα πηινηηθά 

πξνγξάκκαηα πξόιεςεο ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηελ πεξηβάιινπζα θνηλόηεηα 

ζε δύν δήκνπο ηεο πξσηεύνπζαο. Τα πξνγξάκκαηα απηά δηαπλένληαλ από ηε 

θηινζνθία ηεο επξύηεξεο πξνζέγγηζεο ζηελ πξόιεςε ηεο ρξήζεο λαξθσηηθώλ κέζσ 

πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο. Σηόρνο ησλ πξνγξακκάησλ ήηαλ ε ελίζρπζε ηεο 

απηνεθηίκεζεο ησλ λέσλ, ε κείσζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο κνλαμηάο, ε αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο, ε αλάπηπμε αληηζηάζεσλ ζε αξλεηηθέο επηξξνέο θαη ηεο 

δπλαηόηεηαο ιήςεο ππεύζπλσλ απνθάζεσλ γηα ηνλ ηξόπν δσήο. Δπξόθεηην δειαδή 

γηα κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή αληίιεςε γηα ηελ πξόιεςε. 

Η πξόιεςε δελ εζηηαδόηαλ πιένλ ζηελ ίδηα ηε ρξήζε θαη ζηνπο θηλδύλνπο 

από απηή, νύηε πεξίκελε άκεζα απνηειέζκαηα. Αληίζεηα επηθεληξσλόηαλ 

πεξηζζόηεξν ζηηο αηηίεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Μέζσ κηαο ακηγνύο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη αθνινπζώληαο ζύγρξνλεο κεζόδνπο ελεξγεηηθήο κάζεζεο, επεδίσθε 

ηελ πξναγσγή ηεο γεληθόηεξεο ςπρνθνηλσληθήο πγείαο ησλ λέσλ. 

Δίλαη γεγνλόο όηη αλ θαη ε αμηνιόγεζε απηώλ ησλ πηινηηθώλ πξνγξακκάησλ 

ήηαλ ηδηαίηεξα εληζρπηηθή γηα ηελ επέθηαζή ηνπο επί ηε βάζεη νξγαλσκέλνπ ζρεδίνπ, 

ππήξμε γηα πνιιά ρξόληα αδξάλεηα από ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο. Η πξώηε 

ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο αλάπηπμεο ηεο θαηάιιειεο 

ππνδνκήο ζηε ρώξα, πξνθεηκέλνπ λα ζπληνληζηεί ην έξγν ηεο πξόιεςεο, έγηλε από 

ηνλ ΟΚΑΝΑ ην 1995. Αλαγλσξίδνληαο ην ξόιν ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ ζηελ 

πξόιεςε, μεθίλεζε έλα πξόγξακκα αλάπηπμεο Κέληξσλ Πξόιεςεο ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε ζε όιε ηε ρώξα. 

 Με βάζε απηό ην ζθεπηηθό ν ΟΚΑΝΑ πξνρώξεζε ζε ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε 

πξνο ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ε νπνία αθνξoύζε: 

1. Τε δεκηνπξγία Κέληξνπ Πξόιεςεο ην νπνίν ζα πινπνηεί ζε ζηαζεξή θαη κόληκε 

βάζε παξεκβάζεηο πξόιεςεο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή θάζε λόκνπ ηεο ρώξαο θαη 

ζε όκνξνπο δήκνπο γηα ηνλ λόκν Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο.  

2. Τε ζηαζεξή επηζηεκνληθή ζηήξημε θαη παξνρή εθπαηδεπηηθνύ – ελεκεξσηηθνύ 

πιηθνύ από ηνλ ΟΚΑΝΑ ζε όιε ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ. Η 

ζηήξημε απηή κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή είηε επηζηεκνληθήο επνπηείαο ηεο δξάζεο 

από ζηειέρε ηνπ ΟΚΑΝΑ, είηε ηεο πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζεο θαη επαλεθπαίδεπζεο 

ησλ ζηειερώλ πνπ ζα πινπνηνύλ ην Πξόγξακκα Πξόιεςεο. 

3. Τελ επηκόξθσζε ησλ ζηειερώλ Χπρηθήο Υγείαο, ηα νπνία ζα ζηειερώζνπλ ε 

ζηειερώλνπλ ηα Κέληξα Πξόιεςεο. Γηα ηνλ ζθνπό απηό αιιά θαη γηα ηελ 

δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ θαη επνπηηθνύ πιηθνύ, ππνζηεξηθηηθνύ ησλ δξάζεσλ 

πξόιεςεο έρεη ηδξπζεί από ηνλ ΟΚΑΝΑ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΠΙΧΥ ην Κέληξν 

Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Πξόιεςε ηεο Φξήζεο Ναξθσηηθώλ θαη Πξναγσγή ηεο 

Υγείαο. 

Μέρξη ζήκεξα έρνπλ εθπαηδεπηεί γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπό 280 

επαγγεικαηίεο, πξνεξρόκελνη από ηνλ ρώξν ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ησλ θνηλσληθώλ 

επηζηεκώλ. 

4. Tελ νηθνλνκηθή ζηήξημε ηεο δξάζεο από ηνλ ΟΚΑΝΑ, κε αξρηθή ζύκβαζε 

3εηνπο δηάξθεηαο γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ζηελ βάζε ησλ πξνδηαγξαθώλ πνπ 

έρνπλ θαζνξηζηεί από ηνλ ΟΚΑΝΑ, ε νπνία κπνξεί λα αλαλεσζεί έπεηηα από 
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αμηνιόγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ. Ο ΟΚΑΝΑ ζπκκεηέρεη κε 

ζπγρξεκαηνδνηήζεη ζε πνζνζηό πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ ζπλνιηθνύ 

θόζηνπο. 

5. Δίλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί όηη νη ζπκβαιιόκελνη θνξείο έρνπλ ππνρξέσζε λα 

πινπνηνύλ δξάζεηο θαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξώηεο ηξηεηίαο.  

Μέρξη ζήκεξα κε βάζε απηόλ ηνλ ζρεδηαζκό ζηνλ νπνίν πξνβιέπνληαη 83 

Κέληξα Πξόιεςεο έρνπλ ηδξπζεί ηα 62 ηα νπνία θαιύπηνπλ κε δξάζεηο πξόιεςεο ην 

κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ρώξαο 

Τα Κέληξα Πξόιεςεο είλαη αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξίεο νη νπνίεο 

ζπζηήλνληαη από ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε, από ηνπο Γήκνπο ηνπ Ννκνύ θαη 

από θνξείο (αζιεηηθνύο, πνιηηηζηηθνύο, ζπιιόγνπο γνλέσλ θιπ) ηεο πεξηνρήο. 

Τν πξόγξακκα ησλ δξάζεσλ ηνπο πινπνηείηαη από επηζηεκνληθή νκάδα ε 

νπνία απαξηίδεηαη από ηνπιάρηζην ηέζζεξα άηνκα εηδηθνηήησλ ςπρηάηξνπ, 

ςπρνιόγνπ, θνηλσληνιόγνπ ή θνηλσληθνύ ιεηηνπξγνύ. Καη΄ εμαίξεζε κπνξνύλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηζηεκνληθή νκάδα επαγγεικαηίεο άιισλ εηδηθνηήησλ κε εηδηθή 

εθπαίδεπζε θαη εκπεηξία ζε πξνγξάκκαηα πξόιεςεο ή ζεξαπείαο 

Τα Κέληξα Πξόιεςεο θαιύπηνπλ κε δξάζεηο νιόθιεξν ην λνκό πνπ εδξεύνπλ 

πινπνηώληαο πξνγξάκκαηα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο 

θνηλόηεηαο. 

Οη θνηλσληθέο νκάδεο πνπ απεπζύλνληαη θπξίσο είλαη: 

 Δθπαηδεπηηθνί Α’ ζκηαο θαη Β’ ζκηαο εθπαίδεπζεο θαζώο θαη νη Γνλείο θαη νη 

καζεηέο απηώλ. 

 Σηειέρε αζιεηηθώλ ζπιιόγσλ. 

 Σηειέρε πνιηηηζηηθώλ θνξέσλ. 

 Σηειέρε ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

 Σηειέρε δηαθόξσλ επαγγεικαηηώλ θαηεγνξηώλ. 

 Σηξαηησηηθνί. 

 Αζηπλνκηθνί. 

 Σηειέρε ΜΜΔ. 

 Παιηλλνζηνύληεο 

 Μεηνλόηεηεο. 

 Δπαγγεικαηίεο πγείαο. 

 Νένη. 

 Δζεινληέο, θιπ. 

Η ζεκαηνινγία ησλ παξεκβάζεσλ δελ επηθεληξώλεηαη κόλν ζηηο λαξθσηηθέο 

νπζίεο αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηε ρξήζε θαη άιισλ εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ όπσο ην 

αιθνόι θαη ν θαπλόο. 

Δπίζεο ζηηο παξεκβάζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη άιιεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο 

έηζη ώζηε λα δίλεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ε γεληθόηεξε πξνβιεκαηηθή πνπ 
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αλαπηύζζεηαη αιιά θαη λα πξνσζείηαη ε πξόιεςε ηεο πγείαο κε ηε γεληθόηεξε ηεο 

έλλνηα. 

 

Δλδεηθηηθά έλα πξόγξακκα πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζέκαηα: 

 Δλεκέξσζε γηα ηηο εμαξηεζηνγόλεο νπζίεο (λαξθσηηθά, θαπλόο, αιθνόι). 

 Χπρνθνηλσληθέο αηηίεο ρξήζεο – θαηάρξεζεο νπζηώλ. 

 Δπηδεκηνινγηθά ζηνηρεία ρξήζεο. 

 Χπρνπαζνινγία ηνπ εμαξηεκέλνπ αηόκνπ. 

 Πξνζηαηεπηηθνί θαη παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα ην άηνκν. 

 Θέκαηα επηθνηλσλίαο. 

 Οηθνγέλεηα. 

 Δθεβεία. 

 Τερληθέο νηθνδόκεζεο – εκςύρσζεο νκάδαο θιπ 

Γηα ηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ ζηειερώλ ησλ Κέληξσλ Πξόιεςεο, ν 

ΟΚΑΝΑ ζπλεξγάδεηαη κε εμεηδηθεπκέλνπο θνξείο ζην ρώξν ηεο πξόιεςεο όπσο ην  

ΔΠΙΧΥ, ην ΚΔΘΔΑ, ην ΔΚΓΧ θαη άιινπο θνξείο. 

Τέινο είλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί ε άκεζε θαη ζηελή ζπλεξγαζία ηνπ 

ΟΚΑΝΑ κε ην Υπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο ε νπνία εμαζθαιίδεη κε ηελ ππνγξαθή 

κλεκνλίνπ ηε ζπζηεκαηηθή θαη ρσξίο γξαθεηνθξαηηθά εκπόδηα ζύλδεζε ησλ Κέληξσλ 

Πξόιεςεο κε ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο. 

Ο ζπηνληζκόο όισλ απηώλ ησλ ελεξγεηώλ από ηνλ ΟΚΑΝΑ, ε ζηαζεξόηεηα ηνπ 

πιαηζίνπ θαη ν ζπζηεκαηηθόο ηξόπνο πξνζέγγηζεο ησλ θνηλνηήησλ από ηα Κέληξα 

Πξόιεςεο, ζέηνπλ ην πιαίζην γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ παξεκβάζεσλ. 

Δίλαη αλαγθαίν λα εκπηζηεπηνύκε θαη λα ζηεξίμνπκε ηηο αλζξώπηλεο θαη 

πιηθέο δπλάκεηο ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ, λα ηηο επαηζζεηνπνηήζνπκε ώζηε νη ίδηεο 

ζηαδηαθά λα αλαιάβνπλ ηελ επζύλε γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ηηο απαζρνινύλ. 

Άιισζηε ε απηνλόκεζε ζαλ δηεξγαζία είλαη ε αθξηβώο αληίζεηε δηεξγαζία 

από ηελ εμάξηεζε. 


