
   

 

 

Δελτίο Τύπου 

 

Ολοκληρώθηκε το δεύτερο διαδικτυακό σεμινάριο της 4ης ομάδας του 

Προγράμματος Αγωγής Υγείας για Παιδιά με θέμα τις Εξαρτήσεις σε 12 Δήμους-

μέλη του ΕΔΔΥΠΠΥ  

 

Γ. Πατούλης: «Οφείλουμε να ενημερώνουμε εγκαίρως τα παιδιά μας για τους 

κινδύνους υγείας από τη χρήση βλαβερών εξαρτησιογόνων ουσιών» 

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας «ΕΔΔΥΠΠΥ», σε 

συνεργασία με τους Δήμους: Αργοστολίου, Διρφύων-Μεσσαπίων, Δυτικής Σάμου, 

Ευρώτα, Ιεράπετρας, Καρύστου, Καστοριάς, Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων 

Νήσων, Μήλου, Σερρών, Σουφλίου, Χαλκιδέων, υπό την Aιγίδα του Ιατρικού 

Συλλόγου Αθηνών, διοργάνωσαν την Τρίτη 1 Ιουνίου, το δεύτερο διαδικτυακό 

σεμινάριο του προγράμματος «Αγωγή Υγείας για Παιδιά».  Οι συμμετέχοντες 

παρακολούθησαν το πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε με την επιστημονική 

υποστήριξη του κ. Αναστάσιου Χατζή, Παιδιάτρου-Εντατικολόγου, τ. Συντονιστή-

Διευθυντή ΜΕΘ Νοσοκομείου Παίδων Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, Μέλος ΔΣ Ιατρικού Συλλόγου 

Αθηνών, μέσω πλατφόρμας Zoom. 

Η δεύτερη διαδικτυακή παρουσίαση που αναπτύχθηκε είχε ως θέμα τις 

«ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε στο τέλος της παρουσίασης η συζήτηση του 

κ. Χατζή με τους συμμετέχοντες, μετά από πολλά ερωτήματα και απορίες που του 

τέθηκαν σχετικά με τις εξαρτήσεις. 

Το επόμενο και τελευταίο θέμα που θα ακολουθήσει είναι η «ΕΦΗΒΕΙΑ», 

ολοκληρώνοντας τον κύκλο των παρουσιάσεων. 

Την εκδήλωση χαιρέτησε μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος ο Πρόεδρος του 

ΕΔΔΥΠΠΥ και Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης, ο οποίος ευχαρίστησε 

τον ομιλητή κ. Χατζή και συνεχάρη τους Δήμους για τη συμμετοχή τους στο 

διαδικτυακό πρόγραμμα Αγωγής Υγείας για Παιδιά και δήλωσε: «Είναι γεγονός πως 

η έλλειψη γνώσης των συνεπειών που προκαλούνται κατά τη χρήση του καπνίσματος, 

της κατανάλωσης του αλκοόλ και άλλων βλαβερών ουσιών, οδηγεί αρκετά συχνά σε 

δυσάρεστα  αποτελέσματα αλλά και σε σοβαρά προβλήματα υγείας. Ιδιαίτερα σε 

οργανισμούς αγνούς, όπως των παιδιών. Στόχος του Δικτύου είναι η έγκαιρη 

ενημέρωση και η προαγωγή υγείας όλων των πολιτών αλλά κυρίως των παιδιών, 

μέσω των εκπαιδευτικών και των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων όλης της χώρας, 



   

σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, διοργανώνοντας δράσεις προληπτικού 

χαρακτήρα». 

Ο Δήμαρχος Διρφύων Μεσσαπίων κ. Γεώργιος Ψαθάς δήλωσε: «Μία ακόμη 

σημαντική Διαδικτυακή παρουσίαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία από το Ελληνικό 

Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, μέλος του οποίου είναι και ο Δήμος Διρφύων  

Μεσσαπίων. Η προαγωγή της υγείας  όλων των πολιτών αλλά κυρίως των παιδιών , 

αποτελεί κύριο μέλημά  μας. Μέσω των εκπαιδευτικών, των συλλόγων γονέων αλλά 

και των κηδεμόνων, στοχεύουμε στην ενημέρωση, ώστε να είναι γνώστες των 

συνεπειών της έκθεσης των παιδιών σε πάσης φύσεως κινδύνους και να 

λειτουργήσουν προστατευτικά με γνώμονα την πρόληψη». 

Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου κ. Αλέξανδρος Λυμπέρης δήλωσε: «H ενημέρωση των 

παιδιών αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα για την διασφάλιση της υγείας τους   

και την αποτροπή τους από τις εξαρτήσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άριστη 

και ασίγαστη συνεργασία του τριγώνου «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – ΣΧΟΛΕΙΟ  - ΠΟΛΙΤΕΙΑ» ώστε 

να δίνεται κατεύθυνση αποφυγής και διακοπής των ναρκωτικών ουσιών και πάσης 

φύσεως εξαρτήσεων. Είναι ευθύνη όλων μας να προστατεύουμε τα παιδιά μας από 

τους κινδύνους που ελλοχεύουν γύρω μας και να δώσουμε ερεθίσματα για το χτίσιμο 

ισχυρών και ανεπηρέαστων χαρακτήρων που αργότερα θα έχουν ενεργή συμμετοχή 

στην κοινωνία». 

Ο Δήμαρχος Ευρώτα κ. Δήμος Βέρδος δήλωσε: «Με επιτυχία ολοκληρώθηκε άλλη μία 

επιμορφωτική δράση του Δήμου Ευρώτα για εκπαιδευτικούς, γονείς και δημότες στο 

πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων. 

Η πρόληψη των εξαρτήσεων, ως αντικείμενο του σεμιναρίου, αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για την ομαλή ένταξη της νεολαίας στους κοινωνικούς θεσμούς και 

γενικότερα για μια καλύτερη κοινωνία. Ο Δήμος Ευρώτα γνωρίζοντας τις αυξημένες 

ανάγκες για προγράμματα πρόληψης και αγωγής υγείας λόγω και της πανδημίας, θα 

υποστηρίζει με κάθε τρόπο την υλοποίηση τέτοιων δράσεων σε τακτική βάση. Καλό 

καλοκαίρι και καλές διακοπές με σωστή τήρηση των υγειονομικών μέτρων». 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Θεοδόσιος Καλατζάκης δήλωσε: «Τα παιδιά είναι το 

μέλλον μας. Γι’ αυτό η αγωγή, η σωματική και συναισθηματική τους υγεία πρέπει να 

ανήκουν στις προτεραιότητες μας. Ο αριθμός των συμμετεχόντων σ’ αυτό το 

πρόγραμμα δίνει ένα ελπιδοφόρο μήνυμα ότι γονείς, εκπαιδευτικοί και δημόσιοι 

φορείς μπορούμε να στήσουμε μια ομπρέλα προστασίας πάνω από τα παιδιά. Γιατί 

η πρόληψη είναι πάντα πιο σημαντική από την καταστολή». 

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Παιδείας Αθλητισμού και Κοινωνικής Μέριμνας του 

Δήμου Καστοριάς κ. Πέτρος Δοκόπουλος δήλωσε: «Ο Δήμος Καστοριάς συγχαίρει και 

χαιρετίζει  για άλλη μια φορά το ΕΔΔΥΠΠΥ για την πολύ σημαντική του πρωτοβουλία 

να ενημερώσει γύρω από ένα μείζων πρόβλημα των ημερών μας όπως είναι οι 



   

εξαρτήσεις. Με τον τρόπο αυτό ευαισθητοποιεί και δημιουργεί πυρήνες εκπαίδευσης 

μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των 

παιδιών έτσι ώστε να λειτουργήσουν προστατευτικά με γνώμονα την πρόληψη». 

 

Η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων κα Μερόπη-Σπυριδούλα 

Υδραίου δήλωσε: «Η διεξαγωγή του συγκεκριμένου προγράμματος αποτελεί τρανή 

απόδειξη ότι παρά την πανδημία και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, φορείς 

όπως το ΕΔΔΥΠΠΥ,  συνεχίζουν με αμείωτο ενδιαφέρον για το κοινωνικό σύνολο το 

έργο τους. Οι νέες δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης που αφορούν στην υγεία των 

παιδιών,  καταδεικνύει το αίσθημα ευθύνης μας, αλλά και το γεγονός ότι υπάρχουν 

δυνατότητες στον τομέα της πρόληψης. Το ΕΔΔΥΠΠΥ είναι σημαντικός συνοδοιπόρος 

στην πορεία του Δήμου μας για την ενημέρωση των συμπολιτών μας  και αξίζουν 

συγχαρητήρια σε όλους όσοι εργάζονται για την διεξαγωγή των σεμιναρίων αυτών.  

Τόσο τώρα όσο και στο μέλλον  είναι χαρά μας ως Δήμος να συμμετέχουμε και να 

συνδιοργανώνουμε  τέτοιου είδους εκδηλώσεις». 

Ο Δήμαρχος Μήλου κ. Εμμανουήλ Μικέλης δήλωσε: «Ο Δήμος Μήλου στηρίζει τις 

δράσεις  του ΕΔΔΥΠΠΥ που στοχεύουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 

πολιτών, πάνω σε σημαντικά ζητήματα υγείας. Χαιρετίζουμε τη νέα διαδικτυακή 

δράση με θέμα : "Αγωγή Υγείας για Παιδιά"  που στοχεύει στην υπεύθυνη ενημέρωση 

και κυρίως ευαισθητοποίηση γονέων και εκπαιδευτικών για τη σημασία της 

πρόληψης, αλλά και για τους κινδύνους που ελλοχεύουν για την υγεία και την 

ασφάλεια των παιδιών μας». 

Ο Δήμαρχος Σερρών κ. Αλέξανδρος Χρυσάφης δήλωσε: «Ο Δήμος Σερρών στηρίζει 

εμπράκτως την αξιόλογη διαδικτυακή δράση του ΕΔΔΥΠΠΥ που στοχεύει στην έγκυρη 

και έγκαιρη ενημέρωση γονέων και εκπαιδευτικών για θέματα της παιδικής και 

εφηβικής ηλικίας. Το μεγάλο ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Αγωγής 

Υγείας για Παιδιά αποδεικνύει και το μέγεθος της ανάγκης που υπάρχει για 

εκπαίδευση και επιμόρφωση των πολιτών σχετικά με τις συνέπειες της έκθεσης των 

παιδιών σε κινδύνους καθώς και τις δυνατότητες πρόληψης και προστασίας. Για 

αυτόν τον λόγο ευχαριστούμε θερμά τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη, 

που συνδράμει σε κάθε πρόγραμμα ενημέρωσης και προληπτικής ιατρικής στους 

Δήμους – μέλη του Δικτύου καθώς και τον εξαίρετο επιστήμονα και μέλος του ΔΣ του 

ΙΣΑ κ. Αναστάσιο Χατζή για τις καίριες απαντήσεις που έδωσε στα ζητήματα που 

αφορούν την υγεία των παιδιών μας». 

Ο Δήμαρχος Σουφλίου κ. Παναγιώτης Καλακίκος δήλωσε: «Ο Δήμος μας 

συμμετέχοντας στο ΕΔΔΥΠΠΥ έχει την ευκαιρία να λάβει μέρος σε ακόμα μια από τις 

δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης που υλοποιεί πανελληνίως το δίκτυο που στόχο 

έχουν την προστασία παιδιών και εφήβων. Το θέμα που πραγματεύτηκε ο κ. Χατζής 



   

σχετικά με τις εξαρτήσεις είναι όχι μόνο καίριο αλλά και ιδιαιτέρως σημαντικό για 

την σωματική και ψυχική υγεία των νέων μας. Με αυτές τις ενημερωτικές δράσεις 

τοποθετείται ακόμα ένα λιθαράκι στο οικοδόμημα της πρόληψης και της προαγωγής 

της υγείας των αυριανών πολιτών μας».   

 


