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Ννέκβξηνο 2019 

 
Αγαπεηνί γνλείο, 

 
Τν Κέληξν Πξόιεςεο [πξώελ ΚΕΠΦΕΟ] πινπνηεί ηα ηειεπηαία 19 ρξόληα ζην 

Δήκν Ζσγξάθνπ δξάζεηο πξσηνγελνύο πξόιεςεο ηεο ρξήζεο εμαξηεζηνγόλσλ 
νπζηώλ θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΚΑΝΑ [Οξγαληζκό 

Καηά ησλ Ναξθσηηθώλ]. 
 

Καη θέηνο γηα ηνπο καζεηέο ηεο ΠΡ’ ηάξηο Δεκνηηθνύ πξνηείλνπκε ηηο 

ζςνανηήζειρ παιδιών. 

Έρνπκε πξνγξακκαηίζεη 12 ζπλαληήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη ζην ρώξν 

ηνπ Κέληξνπ Πξόιεςεο [Αλαθξένληνο 60, 4νο όξνθνο] κάθε Ξαπαζκεςή 
απόγεςμα ώπα 17:30-19:00. 
 

Οη ζπλαληήζεηο απηέο έρνπλ ζηόρν λα  ελζαξξύλνπλ ηα παηδηά λα 

αλαθαιύςνπλ θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηα δπλαηά ηνπο ζεκεία, ηηο δεμηόηεηέο 

ηνπο, ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο. Με ηελ εκςύρσζε, ηελ αλνηρηή ζπδήηεζε, ηελ 
θαιιηηερληθή δεκηνπξγία, ην παηρλίδη, ηε ζπλεξγαζία ζηηο κηθξέο νκάδεο ηα 
παηδηά αλαθαιύπηνπλ ζηνηρεία πνπ ηα ελδπλακώλνπλ θαη ηα βνεζνύλ λα 

θξνληίδνπλ θαη λα πξνζηαηεύνπλ ηνλ εαπηό ηνπο ζην ηαμίδη ηεο δσήο ηνπο πνπ 
ηώξα μεθηλνύλ. 

Σηηο ζπλαληήζεηο απηέο κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ κέρξη 12 παηδηά θαη είλαη 

δσξεάλ. 
 

Εάλ ελδηαθέξεζηε λα ζπκκεηέρεη ην παηδί ζαο ζηηο ζπλαληήζεηο παηδηώλ, δώζηε 
ηνπ ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο θαη ζπδεηείζηε ηελ καδί ηνπ. 

Νι ζςνανηήζειρ ξεκινούν ηην Ξαπαζκεςή 13 Γεκεμβπίος 2019. 
 

Γηα εκάο είλαη θαηαξρήλ ζεκαληηθό λα γλσξηζηνύκε θαη λα ζπδεηήζνπκε ηπρόλ 

απνξίεο ζαο ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα. Γηα ην ιόγν απηό ζαρ καλούμε ηην 

Ξαπαζκεςή 6 Γεκεμβπίος, 19:00-20:00 ζηο Θένηπο Ξπόλητηρ. 
Καη αλ κεηά απνθαζίζεηε όηη ζαο ελδηαθέξεη ην πξόγξακκα, ηόηε ζα δειώζεηε 

ζπκκεηνρή.  
 

Αιηήζειρ ζπκκεηνρήο γίλνληαη δεκηέρ μέσπι και ηιρ 10 Γεκεμβπίος 

μόνο ζηο Θένηπο Ξπόλητηρ ηειεθσληθά θαη ειεθηξνληθά [ώξεο 

Γξακκαηείαο 9:30-14:30]. Θα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο. 
 

Σε θάζε πεξίπησζε κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο. 
Θα ραξνύκε λα ζαο δνύκε ζηελ ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε. 

 

Με εθηίκεζε,  
 
Η Υπεύζπλε ηεο δξάζεο 

 
Μαξία Μακηδάθε 
θνηλσληθή ςπρνιόγνο-ζηέιερνο πξόιεςεο 

 

mailto:kepheo@otenet.gr


 

«εγώ,  

το σώμα μου που αλλάζει, 

         οι φίλοι μου,  
τ’ αδέρφια μου,  

          οι γονείς μου,  

 το σχολείο,  
      τα μαθήματα, το μέλλον,  

                το παιχνίδι,  

τα σταυροδρόμια,  
                         οι κίνδυνοι,  

              οι πιέσεις, η χαρά, 
     η ζωή,  

  εγώ μεγαλώνω  

             και φροντίζω  

          τον εαυτό μου…» 
 

 

   

                                                                         

  αν είσαι μαθητής              

                        μαθήτρια  

                              στην  Στ’ δημοτικού  

 

                                     

  και θέλεις 

               να μιλήσουμε   

                  γι’ αυτά που σε απασχολούν, 

                να βρεθείς μαζί   

                             με συνομηλίκους σου,  

           να δημιουργήσουμε,  

        να ταξιδέψουμε,  

     να ανταλλάξουμε απόψεις,  

          να περάσουμε καλά, 

     έ λ α   σ τ η ν   π α ρ έ α   μ α ς. 
 

Αν επιθυμείς να συμμετέχεις στις συναντήσεις παιδιών, συζήτησέ το με τους 

γονείς σου και συμπληρώστε μαζί την παρακάτω αίτηση συμμετοχής. 

Θα βρισκόμαστε κάθε Παρασκευή απόγευμα 17:30-19:00 αρχίζοντας από την 

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019.  

Θα πραγματοποιηθούν 12 συναντήσεις στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης. 
 

Φέρε μαζί σου όλο σου το κέφι και την όρεξη και φύγαμε!!! 

          Σε περιμένουμε !!! 
                                                          Η Συντονίστρια της Ομάδας 

                                                             Μαρία Μαμιδάκη,  κοιν. ψυχολόγος 

 
 

Α Η Ρ Ζ Π Ζ    Π  Κ Κ Δ Ρ Ν Σ Ζ Π 
 

ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ  ΚΑΘΖΡΖ  

ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ  ΓΝΛΗΝ  

ΡΑΜΖ / ΖΙΗΘΗΑ ΚΑΘΖΡΖ  ΠΣΝΙΔΗΝ  

ΓΗΔΘΛΠΖ  ΡΘ  

ΡΖΙΔΦΥΛΑ  ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ  

MAIL  ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ  [αν ςπάπσει]  
 

ΞΝΓΟΑΦΖ  ΓΝΛΗΝ 
 

 

ΞΝΓΟΑΦΖ  ΚΑΘΖΡΖ 

 

*ΓΖΙΥΠΔΗΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΚΔΣΟΗ  10  ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ  2019   ΠΡΝ ΘΔΛΡΟΝ 

ΞΟΝΙΖΤΖΠ [ώπερ Γπαμμαηείαρ 09:30 – 14:30] * 

*  Αλαθξένληνο 60, 15771     210 7473328-9     210 7778542     kepheo@otenet.gr * 
*ΚΔΓΗΠΡΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΠΚΚΔΡΔΣΝΛΡΥΛ 12 ΑΡΝΚΑ, θα ηηπηθεί ζειπά 

πποηεπαιόηηηαρ. *                         * ΝΗ ζςνανηήζειρ παιδιών ΔΗΛΑΗ ΓΥΟΔΑΛ. * 
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