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Ε{ναι γνωrrτ6 και nλ{oν κoινci απoδεκτ6, riτι o αγδναg ενriντια oτo

zδια[τερα δυoιiρεmo φαινriμενο τηe yρηoηg ναρκωτικδν αn6 νioυζ
ανθρδπoυg, αnoδtδει απoτελioματα κυρiωζ 6ταν η κοινων[α oργαντδνει

καλri την nρriληψη'
o τρ6πo9 6μωq εψαρμoγηe oωmιi oyεδιααμiνων nρoγραμμιiτων

πρ6ληψηc, oυνηθωg nρooκρodει oε iνα oωρ6 δυoyiρειεζ, Πoυ απoρρioυν
κυρfωq αnιi γγlαφειoκρατικ69 δυoκαμψ[εe η ανεπtiρκεLεζ'

ΙΙ Noμαρyιακη Αυτoδιoiκηoη Κυκλdδωιl IζαL εγζδ πρooωnικci,
ατηρ[(oυμε εμπριiκτωg 1tαL σε 6λα τα επ{nεδα το Κiντρo Πρ6ληψηe
"ΘIΙΣΕΑΣ'' Κυκλιiδων. Tα n,ρoγρciμματα πρ6ληψηe τηe yρηoηe
εξαρτηoιoγτiνων oυoιτ6ν Πoυ εφαρμ6ζει o "ΘΙΙΣΕAΣ'' βαo{ζoνται oε iνα
ciρτιo εΠιστη}ι,0νικ6 υn6m1lωμα καθδζ ItαL mην εξαιρετικη ειδiκευoη του

εΠLσ[ημoνικoιi πρooωπικoιi. Σε oυνεργαofα με τoν oργανιαμri Κατιi των

Nαρκωτικδν (oΚΑNΑ), το Κiντρo Πρ6ληψηζ lyει να επιδε{ξει iνα
olμιαντικ6 κoινωνικri iργo, γεγoν6ζ πoυ τo καταξ{ωσε mη oυνεiδηoη των

noλιτων των νηoιων μαg.

H θεατρικη nαριimαση Πoυ θα παρακoλoυθηooυμε απ6ψε, απoτελεi
€να μικρ6 δε{γμα τηe δoυλειιiζ τoυ "ΘIΙΣΕΑ'' Κυκλιiδων. Εnειδη η
πρriληψη εiναι υn6θεoη riλων μαg, αn6 την πλευρd μου καλτδ τoυg

oυμπoλ[τεζ μαe να mψfξoυν αυτη την nρoondθεια πoυ γ{νεται clτα νηoιιi

μαg. Mnoρo6με και nρiπει να θiooυμε υπ6 !λεγyo τo πριiβλημα τηζ

χρησηζ oυoιδν απ6 νioυζ ανθρδnoυg.

Απευθιjνω iκκληoη να γ[νoυμε dλοι εθελοιlτiq σ' αυτη την
nρoαnιiθεια'

o Πρ6εδρoξ τoυ "ΘΗΣEA KYΚΛΑΔΩN"

ΔrΙMΗTPΙ{Σ MΠAΙΛAΣ

NoMΑPxΗΣ ΚYKΛΑΔΩN
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πριiληψη oτηv oυofα απιlτε:λε:f παιδαγcυγικ{ δραιrιηριιiτητα.
να λεiμε, η ιlικογdvεια απ6 τη μfα (γovεfg-παιδιd) Kαι
εκtlαιδευτικιlf ιrπιi τηv dλλη ουvαvτιoJνται με] τoυq ειδικoιig

μι:ταξd T()υq' με οιι5xo τη διαμιi1lφαlοη ευνoTκιiν oυνΘηκιilv
oυoιαιlιικιi διιiλoγ<l και συvεργαofα.

Yπciρxει μια μεγdλη αληΘε:ια: Kαv6vα νdo παιδf Πoυ Πειραμα-
τfζε:ται με] τ(Ι ναρκωτικd δεν θα ηθελε vα γfvει -ιoξικoμαvηs. 'oμοlq
κdrroια απ<j ιrυτιi τcr παιδιd Θα "κoλληιroυν" (rtα vαρκιοτικd. Tι
ουμβαfvει λoιIrιjv; H ιrπιiντηοη δεv εfvαι απλη. Mπoριlfμε], (lxrt(iσo, vα
πoJμε: δσιl πριiγματα. Kdπoια παιδιιi αιo δρriμo ΙΙρoq την εvηλικf<oοη
τoυξ, για κdπoι<lυq λ6γιlυ9 Θα xciooυv τηv επαφη Kαι Tην επικoιvωνfα με
την clικoγ6νεια Kαι τo oxoλεfιl τoυq (ιoυg oυμμαΘητdg και τoυζ
δαoκdλoυq τoυg). Τo γεγoν69 αυτ6 τoυq γεμfζει απελιrιοfα. Γ,Jιι6Θoυv

πιrρdλoγη και αδιdξιlδη τη ζolri τoυq. Γι' αυτιi κιrι αντιδρo6ν με
(ΙνTικOινωvικdq oυμπε1-lιφoρdq, πιlυ κdvoυv ακιiμη πιo δdιrκιlλη τη ζιοη
τoυq και τηv ζωη τιοv γι5ρω τoυg. 'Γo να τα τιμιορηooυμε εfvαι η εfκoλη
λrjοη.

Η επoxη μαq ε(ναι πιlλσπλιlκt1, διjoκoλη Kαι πoλλ69 φιlρdq
ιIαρdλoγr1. Γι'ιrυτιi και εfvαι nεριoo6τι:1lo απιi κdΘε dλλη ιρoρd αvdγκη
Yια εγκατdλειψη τoυ δfπoλιlυ τιμιορfα - ανταμιlιβη, (r)ζ μdoo
αιτιμετιilπισηq τoυ παιδιo6 μαq η τιlυ μαΘητ4 μos. Αvτf γι' αυτιj ε:fvιrι

noλJ απoδιlτικ<iτε:ρo να χρησιμoπoιcrJμε Tην KαTαν6ηoη, εvθdρρυvoη
και τηv αvαγvι6ριoη τOυ δικιrιιilμιrτoζ τoυ vdoυ παιδιoJ vα επιλι1γει.

"'Γo )ζ,\ΣTOYKΙ" εfvαι dvα εi1lγιl πoυ βαοfζεται oε dvα αληΘινι'l
ΠερισtατιKιi. o τριiπOζ Πoυ τo αVTιμετωπfζ<lυν απιi τη μεριd τoυq oι
καΘηγητ6q, oι γovεfq Kαι Oι μαΘητdq εfvαι η oυοfα τιlυ ι1ργιlυ.

oι γovεfq, oι καΘηγητdq και oι μιrθητdζ Πoυ παfρvoυν με1ρog ιrιην
παριiιlιαoη dxι.lυv μια ιδιαιτερ6τητα. 'oλoι Toυζ συμμετεfxαv οε ειδικd
εκπαιδευτικd uρoγριiμματιl πριlληψηs τoυ "ΘΗΣΕA" Kυκλιiδr,lv. "To
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XΑΣΤOYKΙ" εfvαι o καρπ69 τηs ουνιiντησηq Kαι τηq συνεργαοfαg
μεταξJ τoυq, Kαι πρo6κυψε απ6 τη διεργαοfα αυτιilv των
ΠρoYραμμdτrοv.

'oλoι oι ειδικof ερευνητdξ συμφ(,)νoιjv ιjτι δεν
υπιiρxει τfποτιr σημαVτικ6τεριl απ6 τo vα
αιοΘαvιiμαστε καλd ' Kαv6να v6o παιδf πoυ αιoΘιivεται καλd δεν
uρ6κειται να αvαζητηοει τηv εμπειρfα τηs xρηοηζ των vαρκωτικι6v.
Δεv τα 6Xει ανdYκη.

Mπo1lofμε να σαq βεβαιι6οoυβ€, Π(Dζ ιjλoι dooι πηραμε μdροq σΓη
δημιιlυργfα τoυ dργoυ πoυ Θα σαs Παρoυoιdοoυμε εδιil απιiψε, ιiλoι μα
6λoι, περdοαμε καλc'ι και αιoΘαv6μααιε ακιiμη καλdτερα. Παρ' 6τι
vιι6Θoυμε πoλ6 τρακ αn6vαντf οαg - εfvαι αληΘεια.

Γovεfq, καΘηγητdq, 6φηβoι_μαΘητdg, αιελ6xη τιlυ "ΘΗΣEA" και
dλλoι oυvεργιiτεg, βρηκαμε τελικd ιοραfoυg και δημιουργικoιjg
τρ6πoυ9 vα κoυβεντιdοoυμε, vα εΠικ()ινωνηooυμε Kαι vα xαρoιiμε.

Σαq ευx6μααιε κιιλη διαoκdδαοη...'''
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Σε oυvεργαoio με τov oργovloμ6 Kατ6 τωv Nαρκωτlκιiv (OKANA)

Ιo υideo που πρoβαdtτql qπoτεdεi μiα δlαδρoμn ot δlιiφoρεs δριioεts τoυ
'Θl-lΣtΑ" με μαΘnι€s, tκπιllδtυτlnoυs κql γoυεis.

fυxορloτoυμt ιoν Λιiμπρο Σαneddαρiou γlq Ιnν φιl]Ιoγριiφlon καl
τoυ Bογγ€dn Γεραolμ6τo γl( ΙnU τtxνlκn βonθεlο oτnν επεξtργοoiα ιoυ βiυτεo.

H εκιιjπωοn ιoU εγτιjΠ0υ iγlvε με τnγ εUγεuκfi χoρnγiιι τnζ l'{0μορχlοl(fg Aυτoδlofκnonq l(υκidδωv.
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HΘoπoιol
Αi,φgaγκds lwaiφ ΠΞτgos

Αnoοτoi(6oυ B€τaι kaιΘnιγiτgιaι
Α9aιr4s Σn69os ΔιεΘυντds
Α9γυ9o6 Ατζoυi€τa kaιΘnιγiτgιaι
BagΘaιi(τιs Πιirgγos kaιΘιγιιτis
laιτ9oπo6ioυ Miga Maιθiτgιaι
laιτ9oπo6ioυ Σoφ(a MιιτΞgaι Τ[Ξτ9oυ
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