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Σύνοψη – Βασικά στοιχεία παρόντος απολογισμού 
 

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας του τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. 

λειτουργεί από το 2001 στη Θεσσαλονίκη, από το 2008 στη Σητεία και από το τέλος του 

2012 στα Χανιά, με τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ και τη χρηματοδότηση του Υπουργείου 

Υγείας. Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο Φοίβος Ζαφειρίδης, ψυχίατρος, τ. αναπληρωτής 

Καθηγητής Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων.  

Το πρόγραμμα βασίζει τη λειτουργία του στις κριτικές προσεγγίσεις του πεδίου της 

Ψυχολογίας και των άλλων κοινωνικών επιστημών, οι οποίες δίνουν έμφαση στην 

κοινωνικοπολιτική και πολιτισμική διάσταση της αιτιοπαθογένειας του προβλήματος της 

εξάρτησης και των άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και οι οποίες θέτουν στο 

επίκεντρο των υλοποιούμενων παρεμβάσεων τον άνθρωπο και τις ανάγκες του με βασικό 

πρόταγμα τη χειραφέτηση του και την ανάκτηση της αξιοπρέπειας του. Κεντρικός άξονας 

των παρεμβάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος είναι οι έννοιες της αυτοβοήθειας και 

αλληλοβοήθειας και του πρωταγωνιστικού ρόλου των άμεσα ενδιαφερομένων πολιτών. 

Ταυτόχρονα το πρόγραμμα αποτελεί χώρο εκπαίδευσης για μεταπτυχιακούς και 

προπτυχιακούς φοιτητές πανεπιστημιακών τμημάτων κοινωνικών και ανθρωπιστικών 

επιστημών, καθώς και για λειτουργούς υγείας που ενδιαφέρονται για τις προσεγγίσεις 

αυτές. Η υιοθετούμενη μεθοδολογία προσέγγισης, η οποία βασίζεται στις πλέον σύγχρονες 

επιστημονικές αντιλήψεις διεθνώς, έχει ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, όπως 

φαίνεται και στον παρόντα απολογισμό και όπως έχει τεκμηριωθεί και ερευνητικά.  

 Στον παρόντα απολογισμό παρουσιάζεται η πορεία των δράσεων του των 

Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας για το έτος 2014. Συνολικά από τα προγράμματα 

έλαβαν υπηρεσίες 1346 διαφορετικά άτομα με διάφορα αιτήματα. Όπως φαίνεται και στον 

παρόντα απολογισμό η πρόταση της αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας στην αντιμετώπιση 

της εξάρτησης αποτελεί μια σημαντική εναλλακτική, καθώς δίνεται η δυνατότητα παροχής 

αξιόπιστων υπηρεσιών εκπαίδευσης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ιδιαίτερα μεγάλο 

αριθμό ανθρώπων, χωρίς λίστες αναμονής. Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα της 

Θεσσαλονίκης παρείχε υπηρεσίες σε 668 διαφορετικά άτομα, το πρόγραμμα της Σητείας σε 

393 διαφορετικά άτομα και το πρόγραμμα των Χανίων σε 285 άτομα. Στο παρακάτω 

γράφημα παρουσιάζεται αναλυτικά η κατανομή των παρεχόμενων υπηρεσιών ανά αίτημα 

και ανά πρόγραμμα.  

  



Γράφημα 1. Σχηματική απεικόνιση παρεχομένων υπηρεσιών ανά πρόγραμμα και ανά αίτημα κατά το 2014.  
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 Η ανασκόπηση του παρόντος απολογισμού σε συνδυασμό με την ερευνητική 

τεκμηρίωση της μεθοδολογίας του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας, η οποία 

ολοκληρώθηκε στο τέλος του 20121, οδηγεί στην ανάδειξη των βασικών πλεονεκτημάτων 

και καινοτομιών που χαρακτηρίζουν την πρόταση του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα: 

- Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας – το οποίο είναι το μοναδικό στη χώρα με 

ανάλογη φιλοσοφία και μεθοδολογία παρέμβασης - συμπληρώνει το φάσμα των 

προτεινόμενων προτάσεων απεξάρτησης της χώρας, καθώς η πρόταση της αυτοβοήθειας / 

αλληλοβοήθειας είναι η τρίτη αποδεκτή προσέγγιση διεθνώς, παράλληλα με τα κλασσικά 

«στεγνά» προγράμματα και τα προγράμματα υποκατάστασης. 

- Η ακολουθούμενη μεθοδολογία παρέμβασης οδηγεί στη δυνατότητα συγκρότησης 

προτάσεων απεξάρτησης με πλατιά απεύθυνση στον πληθυσμό των εξαρτημένων, οι 

οποίες παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης και ταυτόχρονα αισθητά χαμηλότερο προϋπολογισμό σε σύγκριση με όλα τα 

προγράμματα απεξάρτησης (κλασσικά «στεγνά» ή προγράμματα υποκαταστάτων).  

- Οι συγκεκριμένες διαστάσεις του πλαισίου και της διαδικασίας ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης που λαμβάνει χώρα στα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας, οδηγούν τα 

τελευταία χρόνια στην προσέγγιση και ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης που δεν 

απευθύνονται στα παραδοσιακά προγράμματα απεξάρτησης, διευρύνοντας έτσι σημαντικά 

τον κύκλο και το προφίλ των εξαρτημένων στους οποίους απευθύνεται το πρόγραμμα.  

- Η λειτουργία πιλοτικών δράσεων υποστήριξης ανθρώπων που συμμετέχουν στα 

προγράμματα υποκατάστασης με στόχο την επανένταξη τους. Το Πρόγραμμα Προαγωγής 

Αυτοβοήθειας είναι το μοναδικό «στεγνό» πρόγραμμα της χώρας που διαθέτει εμπειρία 

υποστήριξης ανθρώπων από προγράμματα υποκατάστασης, των οποίων ο πληθυσμός των 

μελών τους έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια και η ανάγκη επιπλέον στήριξης 

τους είναι ιδιαίτερα εμφανής.  

  

  

                                                 
1
 Λαϊνάς, Σ. (2013). Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις και Αυτοβοήθεια στον τομέα των Εξαρτήσεων. Το παράδειγμα 

του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας στο Α.Π.Θ. Διδακτορική διατριβή. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ψυχολογίας. 
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Μέρος Πρώτο: Παρουσίαση Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας 
 
 
Γενικές Πληροφορίες  

 

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας είναι ένα πρόγραμμα του Τμήματος 

Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και λειτουργεί από 

το Φεβρουάριο του 2001 στη Θεσσαλονίκη. Χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και 

λειτουργεί με τη συνεργασία του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ). Τη 

διαχειριστική ευθύνη του προγράμματος έχει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

(ΕΛΚΕ) του Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Φοίβος 

Ζαφειρίδης, ψυχίατρος, αναπληρωτής καθηγητής Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων. Το 

πρόγραμμα λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη, τα Χανιά, τη Σητεία και ξεκινά στην παρούσα 

φάση στη Λάρισα.  

      Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι: 

 Η υποστήριξη ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης από παράνομες και νόμιμες 

ψυχοτρόπες ουσίες και του συγγενικού και φιλικού τους περιβάλλοντος. 

 Η προαγωγή της αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας στην αντιμετώπιση της εξάρτησης 

από ψυχοτρόπες ουσίες και γενικότερα στην αντιμετώπιση διαφόρων ψυχοκοινωνικών 

προβλημάτων. 

 Η εκπαίδευση των λειτουργών υγείας σε νέους ρόλους εμψύχωσης και περιφερειακής 

υποστήριξης πρωτοβουλιών των πολιτών.   

 Η έρευνα δράσης για τις εφαρμογές της αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας στην 

αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. 

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας αποτελεί τη μοναδική κρατική πρόταση 

στη χώρα που θέτει στο επίκεντρο της δράσης της, την ιδέα της αυτοβοήθειας / 

αλληλοβοήθειας στην αντιμετώπιση της εξάρτησης και άλλων ψυχοκοινωνικών 

προβλημάτων και προβλημάτων υγείας. Οι ομάδες και πρωτοβουλίες αυτοβοήθειας / 

αλληλοβοήθειας άλλωστε, αποτελούν διεθνώς τον τρίτο πυλώνα των προτάσεων 

αντιμετώπισης του προβλήματος της εξάρτησης πέρα από τα κλασσικά «στεγνά» 

θεραπευτικά προγράμματα και τα προγράμματα υποκατάστασης. Σε αυτό το πλαίσιο το 

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας αξιοποιώντας τις ιδέες της αυτοβοήθειας και 

αλληλοβοήθειας, οι οποίες έχουν αποδεδειγμένα διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στην 

ιστορία της απεξάρτησης2, συγκροτεί μια εναλλακτική προσέγγιση στην αντιμετώπιση του 

                                                 
2
 White, W. (1998). Slaying the dragon: The history of addiction treatment and recovery in America. Bloomington, 

IL.: Chestnut Health Systems.  
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προβλήματος της εξάρτησης τόσο σε επίπεδο πράξης, όσο και σε επίπεδο χάραξης 

πολιτικών απεξάρτησης. Χάρη στην καινοτόμο λειτουργία του έχει τη δυνατότητα να 

παρέχει επαρκείς υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε μεγάλο αριθμό χρηστών 

ψυχοτρόπων ουσιών και μελών των οικογενειών τους, χωρίς λίστες αναμονής, με ιδιαίτερα 

χαμηλό κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό3. Στο παρόν κείμενο του απολογισμού 

παρουσιάζονται απολογιστικά στοιχεία του έτους 2014 για τα Προγράμματα Προαγωγής 

Αυτοβοήθειας σε Θεσσαλονίκη, Χανιά και Σητεία.  

 

  

                                                                                                                                            
Zafiridis, Ph. (2011). The Synanon self - help organization and its contribution to the understanding and 
treatment of addiction. International Journal of Therapeutic Communities, 32, 2, 125 - 141.  
3
 Τα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας έχουν το χαμηλότερο προϋπολογισμό από όλα τα προγράμματα 

απεξάρτησης στη χώρα, «στεγνά» ή υποκαταστάτων, αν συγκριθεί το ύψος της χρηματοδότησης και ο 
συνολικός αριθμός των ανθρώπων που λαμβάνουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.  
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Βασικοί προβληματισμοί που οδήγησαν στη δημιουργία του Προγράμματος Προαγωγής 
Αυτοβοήθειας 4 

 

Οι επιδημιολογικοί δείκτες για τα προβλήματα εξάρτησης καταδεικνύουν μία 

τεράστια εξάπλωση του φαινομένου σε όλες τις κοινωνίες του δυτικού κόσμου τις 

τελευταίες δεκαετίες. Μία ανασκόπηση των εγκυροτέρων μελετών για τα ψυχοκοινωνικά 

προβλήματα και την πορεία εξάπλωσής τους, τοποθετεί την εξάρτηση από ψυχοτρόπες 

ουσίες, νόμιμες και παράνομες, αλλά και τα νεοεμφανισθέντα φαινόμενα των μη 

φαρμακευτικών εξαρτήσεων (διαδίκτυο, τζόγος, υπερκατανάλωση, διατροφή) σε 

πρωτεύουσα θέση. 5,6  

Οι ιδιαιτερότητες του προβλήματος της εξάρτησης, η ταχύτατη εξάπλωση και οι 

συνέπειές του σε πολλαπλά επίπεδα προκάλεσαν την ενδελεχή μελέτη του φαινομένου από 

τις κοινωνικές επιστήμες και τις επιστήμες υγείας. Ο όγκος των μελετών, τις τελευταίες 

δεκαετίες, για τις αιτίες και τους τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος της εξάρτησης 

είναι τεράστιος. Ιδιαίτερα μεγάλος, επίσης, είναι ο αριθμός και η πολλαπλότητα των 

παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται προκειμένου να υπάρξουν 

ικανοποιητικές απαντήσεις στο πρόβλημα.   

Ωστόσο, παρά τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που διαθέτουμε, τους συνεχώς 

αυξανόμενους οικονομικούς πόρους και την αδιαμφισβήτητη αύξηση των επενδύσεων στην 

εκπαίδευση εξειδικευμένου  προσωπικού, δεν υπάρχουν πειστικά στοιχεία που θα μας 

επέτρεπαν να αισιοδοξούμε για τον μελλοντικό περιορισμό της εξάπλωσης των εξαρτήσεων 

και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη θεραπεία. Από την άλλη πλευρά, δεν 

μελετήθηκαν επαρκώς εγχειρήματα με εκπληκτικά αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα το 

Synanon, στο πεδίο των εξαρτήσεων και το πρόγραμμα Σωτηρία στην αντιμετώπιση των 

ψυχώσεων.7,8 Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι πολιτικές που υιοθετούν τα σύγχρονα 

δυτικά κράτη για την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων στηρίζονται σε 

θεωρίες βιολογικής/νοσολογικής έμπνευσης, παρά το γεγονός ότι αυτές έχουν 

αμφισβητηθεί για την ορθότητά τους.9 Το παράδοξο να αναγορεύονται σε κυρίαρχες, μη 

                                                 
4
 Το κείμενο αυτό αποτελεί μια σύνοψη των βασικών προβληματισμών, στους οποίους εδράζεται η λειτουργία 

του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας. Δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό του τμήματος 
Ψυχολογίας Κοινωνία και ψυχική Υγεία (Ζαφειρίδης, Φ., Λαϊνάς, Σ. (2007). Εξαρτήσεις και Αυτοβοήθεια. 
Κοινωνία & ψυχική Υγεία, 5, 4 – 8).    
5
 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, (2001). Ψυχική Υγεία: Νέα Αντίληψη, Νέα Ελπίδα.   

6
 Orford, J., (2001). Excessive Appetites: A Psychological View of Addictions. New York: John Wiley and Sons Ltd. 

7
 Ζαφειρίδης, Φ., (υπό δημοσίευση). Προκατασκευασμένα Ψέματα και Κατασκευαστικές Ατέλειες του 

Νοσολογικού Μοντέλου της Εξάρτησης.  
8
 Mosher, L., (2001). Treating Madness Without Hospitals: Soteria and its successors. In: Schneider, K., Bugental, 

J. & Pierson J., (Eds), The Handbook of Humanistic Psychology (pp 389-402). Thousand Oaks, California: Sage.  
9
 Peele, S. (1991). Diseasing of America. Boston: Houghton Mifflin Company. Ford, G. (1996). Existential model of 

promoting life change. Journal of Substance Abuse Treatment, 13 (2), pp. 151-158. 
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έγκυρες και μη αποτελεσματικές θεωρίες συναρτάται με την ευρύτερη τάση της 

επιστημονικής έρευνας να αναζητά τις αιτίες των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων 

αποκλειστικά σε ατομικούς, βιολογικούς ή ψυχοκοινωνικούς μηχανισμούς. Η 

αποπλαισίωση, όμως αυτών των προβλημάτων από το κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό 

περιβάλλον μέσα στο οποίο εμφανίζονται, αποτελεί σαφέστατη ιδεολογική επιλογή, που 

χρησιμοποιεί την «επιστημονική ουδετερότητα» ως άλλοθι για τη διάδοση και την επιβολή 

επιλεγμένων, με πολιτικά κριτήρια, αντιλήψεων και θεωριών10,11,12,13. 

Αυτή η κατάσταση αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στη θεραπεία της εξάρτησης. Η 

αποπλαισιωμένη και εγκλωβισμένη στη νοσολογική προσέγγιση, θεραπεία της εξάρτησης, 

οδηγεί σε τραγέλαφο. Τα τελευταία εκατόν πενήντα χρόνια παρατηρείται το φαινόμενο μία 

νέα φαρμακευτική ουσία να καλείται να θεραπεύσει εξαρτήσεις που δημιούργησε μία 

προηγούμενη φαρμακευτική ουσία. Στη βάση αυτής της λογικής το 1898 και ενώ ήδη στις 

Η.Π.Α. υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με εξαρτημένους από μία σειρά από ουσίες όπως η 

κωδεΐνη, η μορφίνη και η κοκαΐνη, η φαρμακοβιομηχανία Bayer εισάγει στην αγορά ένα νέο 

πολλά υποσχόμενο φάρμακο με την ονομασία ηρωίνη, το οποίο μεταξύ των άλλων 

«ενδείκνυται» και για τη θεραπεία της εξάρτησης. Το αποτέλεσμα είναι η κατακόρυφη 

αύξηση του αριθμού των εξαρτημένων. Στη δεκαετία του 1950, με την ανακάλυψη των 

ψυχοφαρμάκων μία νέα ελπίδα γεννιέται στις επιστήμες υγείας: Ότι με τη χρήση τους θα 

καταπολεμηθεί αποτελεσματικά και το πρόβλημα της εξάρτησης. Και αυτή τη φορά δεν 

υπάρχει αποτέλεσμα. Στη δεκαετία του 1960, τα πρώτα προγράμματα μεθαδόνης ξεκινούν 

με προοπτικές και ελπίδες οριστικής επίλυσης του προβλήματος της εξάρτησης από 

οπιούχα. Έπειτα από μία δεκαετία, οι εμπνευστές αυτών των προγραμμάτων Dole και 

Nyswander αναγνωρίζουν μέσα από τις αναδρομικές τους μελέτες ότι η θεραπεία της 

εξάρτησης αποτελεί μία πολύ ευρύτερη διαδικασία από την απλή χορήγηση 

υποκαταστάτων.14 Την τελευταία δεκαετία παρουσιάζονται και νέα υποκατάστατα των 

οπιούχων ή ανταγωνιστές αυτών, που βασίζονται στη λογική της φαρμακευτικής 

αντιμετώπισης της εξάρτησης. Το πρόβλημα παραμένει και αυξάνεται.  

                                                 
10

Ζαφειρίδης, Φ., (1992). Ναρκωτικά: Απαγόρευση, Αντιαπαγόρευση και .. Μαθητευόμενοι Μάγοι. Περιοδικό 
Προσέγγιση.  
11

Ζαφειρίδης, Φ., (υπό δημοσίευση). Προκατασκευασμένα Ψέματα και Κατασκευαστικές Ατέλειες του 
Νοσολογικού Μοντέλου της Εξάρτησης. 
12

Albee, G. W. (1998) Fifty years of clinical psychology, Selling our soul to the devil. Applied and Preventive 
Psychology, 7, 189-194. 
13

Sarason, S. B. (1981). An asocial psychology and a misdirected clinical psychology. American Psychologist, 36(8), 
827 - 836.  
14

Ζαφειρίδης, Φ., (1983). Τοξικομανία: Προς ένα Ελεύθερο Άτομο ή προς μία Νέα Χειραγώγηση; Το Πρόβλημα 
της Μεθαδόνης. Περιοδικό Αντί.   
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Παρόμοια είναι και η κατάσταση στο πεδίο των μη φαρμακευτικών θεραπειών. Οι 

μέχρι σήμερα γνωστές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, αν και συνέβαλαν στην κατανόηση 

επιμέρους διαστάσεων της Εξάρτησης, δεν κατόρθωσαν να συγκροτήσουν αποτελεσματικές 

προτάσεις αντιμετώπισης του προβλήματος15,16. Αυτό που παρατηρείται είναι ότι ακόμη και 

τα πλέον επιτυχημένα από τα επαγγελματικά θεραπευτικά προγράμματα, δεν 

παρουσιάζουν διαχρονικά ικανοποιητικά αποτελέσματα 17.  

Η κοινή συνισταμένη όλων αυτών των επαγγελματικών προσεγγίσεων, είναι η 

αδυναμία ριζικής αντιμετώπισης του προβλήματος και η μεταφορά της συζήτησης από τη 

θεραπεία των αιτιών του, στη συντήρηση, στη μείωση της βλάβης και -στην καλύτερη 

περίπτωση- στην αντιμετώπιση του συμπτώματος της εξάρτησης. Η μεταφορά, όμως, αυτή 

συνοδεύεται από τη συνεχή διόγκωση του προβλήματος και τη διαρκή πτώση των 

αποτελεσμάτων των διαφόρων θεραπευτικών προγραμμάτων.  

Εκτός, όμως, από αποτυχίες, η ιστορική επισκόπηση αναδεικνύει και  προτάσεις, οι 

οποίες παρουσίασαν θετικά αποτελέσματα. Στη δεκαετία του 1930, εμφανίζονται οι πρώτες 

ομάδες αυτοβοήθειας των Αλκοολικών Ανωνύμων. Οι ομάδες αυτές, που συστήθηκαν από 

ανθρώπους που οι ίδιοι αντιμετώπιζαν πρόβλημα εξάρτησης από το αλκοόλ, εισήγαγαν μία 

σειρά καινοτομιών στο πεδίο της εξάρτησης. Ο εμπλουτισμός της θεραπείας με την 

εισαγωγή της πνευματικής διάστασης, της αλληλοβοήθειας και της ενεργοποίησης των 

άμεσα ενδιαφερομένων οδήγησε σε σύντομο χρονικό διάστημα τις ομάδες των ΑΑ σε 

μεγάλη ανάπτυξη.  

Στο τέλος της δεκαετίας του 1950, ένα πρώην μέλος των Αλκοολικών Ανωνύμων, ο 

Charles Dederich, ίδρυσε στην Καλιφόρνια το κοινόβιο Synanon, για εξαρτημένους από 

ναρκωτικά. Αυτό αποτέλεσε πραγματική τομή στο πεδίο της εξάρτησης από ναρκωτικά 

καθώς ανέδειξε πολύ σημαντικές διαστάσεις του προβλήματος και των τρόπων επίλυσης 

του.18  

Η διερεύνηση των παράλληλων θεραπευτικών εγχειρημάτων αφενός, της 

επιστημονικής κοινότητας και αφετέρου, των άμεσα ενδιαφερομένων πολιτών που 

συσπειρώθηκαν σε ομάδες αυτοβοήθειας, αναδεικνύει μία σαφέστατη υπεροχή της 

αυτοβοήθειας.19,20 Αυτή η υπεροχή ερμηνεύεται πιθανότατα από το γεγονός ότι η 

                                                 
15

 Kooyman, M. (1993) The therapeutic community for addicts: intimacy, parent involvement and treatment 
success. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.  
16

 Yablonsky, L. (1994). The Therapeutic Community. New York: Gardner Press.    
17

 Simpson, D. (1986). 12 year follow up- outcomes of opioid addicts treated in therapeutic communities. In G. 
DeLeon & J. Ziegenfuss, (Eds.), Therapeutic communities for addictions. Illinois: C. Thomas.  
18

  Ζαφειρίδης, Φ. (2007). Οργάνωση Αυτοβοήθειας Synanon: Η Επιτομή της Θεραπείας της Εξάρτησης. Κοινωνία 
και ψυχική Υγεία, τ.5.  
19

 Yates, R., Rawlings, B., (2001). Introduction. In: Yates, R., Rawlings, B., (Eds), Therapeutic Communities for the 
Treatment of Drug Users. London & Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.   
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αυτοβοήθεια ενεργοποιεί τους άμεσα εμπλεκόμενους πολίτες προς την κατεύθυνση της 

ανάληψης της ευθύνης αντιμετώπισης των προβλημάτων τους, μέσα σε ένα πλαίσιο 

συλλογικότητας και αλληλεγγύης. Αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό της αυτοβοήθειας, 

αναιρεί την παθητικότητα που χαρακτηρίζει σήμερα τη στάση των πολιτών σε ζητήματα 

Υγείας. Εξάλλου το γεγονός ότι οι ομάδες αυτοβοήθειας είναι αυτοδιαχειριζόμενες και 

λειτουργούν από τα μέλη και για τα μέλη, χωρίς την παρουσία ειδικών, βοηθά τους 

συμμετέχοντες στο να μοιράζονται τις προσωπικές τους εμπειρίες και να προσφέρουν 

αμοιβαία υποστήριξη μοναδικής ποιότητας.  

Αλλά και άλλοι αιτιοπαθογεννετικοί μηχανισμοί της Εξάρτησης θεραπεύονται από 

βασικά χαρακτηριστικά της αυτοβοήθειας. Για παράδειγμα,  τα ελλείμματα σε αγάπη, 

ασφάλεια, συλλογικότητα, ανθρώπινες σχέσεις που αποτελούν βασικές αιτίες της 

εξάρτησης, βρίσκουν πολλές φορές απάντηση στις ομάδες ή πρωτοβουλίες αυτοβοήθειας. 

Η αναίρεση της παθητικότητας, η ανάληψη ευθύνης από τους ίδιους τους 

ενδιαφερόμενους -και όχι η εκχώρησή της σε πολυπράγμονες ειδικούς- καθώς και η 

συνάντηση ανθρώπων που συγκροτούν κοινότητες προσώπων και όχι απρόσωπων 

«περιστατικών» που ομαδοποιούνται σε κάποια άκαμπτη διαγνωστική κατηγορία, είναι 

παράγοντες που συμβάλλουν καθοριστικά  στην αποτελεσματικότητα των ομάδων 

αυτοβοήθειας.  

Μία άλλη θετική επίπτωση της αυτοβοήθειας που ελάχιστα έχει συζητηθεί από τον 

επιστημονικό κόσμο είναι ότι η δυναμική του κινήματος που αναπτύχθηκε ιδιαίτερα τις 

τελευταίες δεκαετίες επηρέασε και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το λόγο και την πράξη των 

ειδικών. Η εμπειρία αυτών των ομάδων επηρέασε τόσο τη γνώση μας για το πρόβλημα της 

εξάρτησης όσο και τη σχέση βοήθειας. Η  πνευματική διάσταση που εισήχθη από τους Α.Α. 

το 1935 στη θεραπεία της εξάρτησης και στη συνέχεια η ανάδειξη της κοινωνικής 

παθολογίας ως βασικού αιτιολογικού παράγοντα του προβλήματος της εξάρτησης από τον 

οργανισμό αυτοβοήθειας του Synanon, άλλαξαν τη γνώση μας για τη φύση της εξάρτησης 

και επηρέασαν τα επαγγελματικά θεραπευτικά εγχειρήματα. Η αποτελεσματική λειτουργία 

της αυτοβοήθειας αναίρεσε στην πράξη το παραδοσιακό μοντέλο παροχής βοήθειας και ως 

εκ τούτου μας υποχρεώνει να επαναπροσδιορίσουμε το ρόλο μας ως ειδικούς.  

Σε κάθε περίπτωση η αυτοβοήθεια δεν αποτελεί πανάκεια. Αποτελεί μία αυτόνομη 

πρακτική21,22, με δική της κοσμοθεωρία, που παρεμπιπτόντως θεραπεύει23 και όχι ένα 

                                                                                                                                            
20

 Chapel, J. (1997). Alcoholics Anonymous and Narcotics Anonymous in Clinical Practice. In N. Miller, M. Gold & 
D. Smith (Eds). Manual of Therapeutics for Addictions. New York: Willey. 
21

 Μπαϊρακτάρης, Κ. (1994). Ψυχική υγεία και κοινωνική παρέμβαση. Αθήνα: Εναλλακτικές Εκδόσεις. 
22

 Rappaport, J., (1993). Narrative Studies, Personal Stories, and Identity Transformation in the Mutual Help 
Context. Journal of Applied Behavioral Science, 29, 239-256.   
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επιπλέον επαγγελματικό εργαλείο θεραπείας ενός προβλήματος ανάμεσα σε πολλά άλλα. 

Μία τέτοια θεώρηση μετακινεί τη συζήτηση από μία τεχνική/εργαλειακή βάση σε μία 

ευρύτερη ιδεολογική. Οι ιδέες και οι αρχές που ενυπάρχουν στις ομάδες υπερβαίνουν κατά 

πολύ τη συζήτηση για επιτυχημένες ή μη τεχνικές και επηρεάζουν συνολικά τη φιλοσοφία 

αντιμετώπισης της εξάρτησης. Παραδείγματα όπως των Α.Α., των Ν.Α. και του Synanon 

υποχρεώνουν τις επιστήμες υγείας και τους ειδικούς να απομακρυνθούν από την 

υπεροπτική στάση του παρελθόντος έναντι των πρωτοβουλιών των πολιτών και να δείξουν 

περισσότερο ενδιαφέρον γι’ αυτές. Όχι όμως ένα «ακαδημαϊκού» τύπου ενδιαφέρον 

περιγραφής και εποπτείας των προσπαθειών αυτών, αλλά περισσότερο συνεργασίας, 

απόκτησης γνώσης και σε κάποιες περιπτώσεις μαθητείας.   

 
Βασικοί άξονες φιλοσοφίας του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας 

 

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας αποτελεί έναν εναλλακτικό χώρο, ένα 

τόπο συνάντησης ανθρώπων, που επιδιώκει να υπερβεί τα στενά όρια λειτουργίας μιας 

δημόσιας υγειονομικής υπηρεσίας. Ο στόχος αυτός σχετίζεται άμεσα με τη φιλοσοφία της 

αυτοβοήθειας και της αυτενέργειας των πολιτών που επιχειρεί να προάγει. Ξεκινά από την 

αντίληψη ότι η προαγωγή της αυτοβοήθειας και ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου του 

ειδικού της υγείας, δεν μπορούν να λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια της παραδοσιακής 

οργάνωσης και λειτουργίας ενός χώρου ψυχικής υγείας24. Βασικός άξονας λειτουργίας του 

προγράμματος είναι η επανασύσταση και ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας της 

«κοινότητας». Της έμπρακτης δηλαδή ομαδικής προσπάθειας κοινωνίας σχέσεων, που 

οδηγεί από τον ατομοκεντρισμό στη χαρά της σχέσης25.  Ζητούμενο του προγράμματος 

είναι η καλλιέργεια των κοινοτικών αξίων της αλληλεγγύης, των έντιμων ανθρώπινων 

σχέσεων, του ενδιαφέροντος για τον συνάνθρωπο, της αλληλοβοήθειας. Αξιών που 

εκπαιδεύουν, θεραπεύουν, και γενικότερα προάγουν την προσωπική ανάπτυξη κάθε 

ατόμου26. Στο παραπάνω πλαίσιο, κεντρική πολιτική επιλογή του προγράμματος - απόλυτα 

                                                                                                                                            
23

 Ζαφειρίδης, Φ. (1987) Βασικές αρχές λειτουργίας της θεραπευτικής κοινότητας. 11
ο
 Πανελλήνιο Ψυχιατρικό 

Συνέδριο, Αθήνα.  
24

 Ζαφειρίδης, Φ. (2001). Ψυχική υγεία και καπιταλιστική ανάπτυξη. Στο βιβλίο: Ζαφειρίδης, Φ. (2009). 
Εξαρτήσεις και Κοινωνία. Θεραπευτικές Κοινότητες – Ομάδες Αυτοβοήθειας. Αθήνα: Εκδόσεις Κέδρος.  . 
25

 Γιανναράς, Χ. (1995) Γιατί κοινότητα και όχι θεραπευτήριο: Η κοινωνική μας πρόταση. Πρακτικά του 2
ου

 
Ευρωπαϊκού Συνεδρίου: «Η Ευρώπη κατά της Χρήσης Ουσιών». 
26

 1. Ζαφειρίδης, Φ. (1998
α
) Πρόληψη των ναρκωτικών: Οι αθέατες όψεις του προβλήματος. Ιατρικά Θέματα, 10. 

Στο βιβλίο: Ζαφειρίδης, Φ. (2009). Εξαρτήσεις και Κοινωνία. Θεραπευτικές Κοινότητες – Ομάδες Αυτοβοήθειας. 
Αθήνα: Εκδόσεις Κέδρος.  
2. Ζαφειρίδης, Φ. (1998

β
) Οι Θεραπευτικές Κοινότητες στην Ελλάδα. Ιατρικά Θέματα, 13. Στο βιβλίο: Ζαφειρίδης, 

Φ. (2009). Εξαρτήσεις και Κοινωνία. Θεραπευτικές Κοινότητες – Ομάδες Αυτοβοήθειας. Αθήνα: Εκδόσεις Κέδρος.   
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συνεπής με τις πιο σύγχρονες πολιτικές υγείας - είναι η συνδιαμόρφωση των δράσεων με 

τους ανθρώπους στους οποίους αυτές απευθύνονται27. Στόχος του προγράμματος είναι η 

υλοποίηση δράσεων που υποστηρίζουν περιφερειακά ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν 

σε ομάδες αυτοβοήθειας, χωρίς να αναιρείται η φιλοσοφία της αυτενέργειας και της 

ανάληψης της προσωπικής ευθύνης των πολιτών που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα. Ο 

στόχος αυτός είναι συμβατός και με τη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία για το ρόλο του 

ειδικού ψυχικής υγείας και την υποστήριξη που μπορεί να παρέχει στις ομάδες 

αυτοβοήθειας28. Για το σκοπό αυτό, το πρόγραμμα αποτελεί καταρχήν έναν τόπο 

συνάντησης για όσους ενδιαφέρονται για την ιδέα της αυτοβοήθειας ή συμμετέχουν σε 

κάποιες από τις δράσεις του.  

 
Οργάνωση – Λειτουργία 
 

Βασικός στοιχείο της οργάνωσης του προγράμματος είναι ο καθορισμός των πολιτικών 

του προγράμματος από τον επιστημονικό υπεύθυνο, τους επιστημονικούς συμβούλους και 

τους υπευθύνους των δράσεων, ως προϊόν συνεχούς αλληλεπίδρασης με τους ανθρώπους 

στους οποίους αυτές οι δράσεις απευθύνονται. Η λειτουργία του προγράμματος άλλωστε 

είναι βασισμένη στη λογική της έρευνας δράσης που διευκολύνει αυτή τη διαδικασία. 

Βασικός άξονας της λειτουργίας του προγράμματος είναι να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

των ανθρώπων που προσεγγίζουν το πρόγραμμα και όχι να προσαρμόζει τις ανάγκες των 

ανθρώπων σε μια άκαμπτη δομή λειτουργίας. Σε αυτό το πλαίσιο τα προγράμματα έχουν 

διευρυμένο ωράριο λειτουργίας. Στη Θεσσαλονίκη και τα Χανιά τα προγράμματα 

λειτουργούν από τις 9.00 έως τις 20.00 καθημερινά και τα Σάββατα 13.00 – 20.00. Το 

πρόγραμμα της Σητείας λειτουργεί 9.00 – 14.00 και 17.00 έως 20.00 καθημερινά.  Στο 

παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η οργανωτική δομή των τριών Προγραμμάτων Προαγωγής 

Αυτοβοήθειας.  

                                                                                                                                            
3. Zafiridis, Ph. (1990) Third generation of Therapeutic Communities. Proceedings of 13

th
 World Conference, 

Athens. Στο βιβλίο: Ζαφειρίδης, Φ. (2009). Εξαρτήσεις και Κοινωνία. Θεραπευτικές Κοινότητες – Ομάδες 
Αυτοβοήθειας. Αθήνα: Εκδόσεις Κέδρος.   
27

 Μπαϊρακτάρης, Κ. (1994) Ψυχική υγεία και κοινωνική παρέμβαση. Αθήνα: Εναλλακτικές Εκδόσεις.  
28
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Σχήμα 1. Οργανωτική δομή Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας.  



 

14 
 

Στελέχωση  
 

Η στελέχωση του προγράμματος είναι ένα από τα σημεία στα οποία δίνεται 

ιδιαίτερη έμφαση, καθώς η λειτουργία του και η ευόδωση των στόχων του εξαρτώνται σε 

μεγάλο βαθμό από τους λειτουργούς υγείας που πλαισιώνουν την προσπάθεια. Βασικός 

άξονας είναι η επιλογή λειτουργών υγείας για τη στελέχωση του προγράμματος με ανάλογη 

εκπαίδευση και ενδιαφέρον να συμμετέχουν σε μια καινοτόμο προσπάθεια παρέμβασης 

στο πεδίο των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Τα στελέχη του προγράμματος είναι κατά 

κύριο λόγο απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Κοινωνικής 

Κλινικής Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων του τμήματος 

Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. Το εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι το μοναδικό στο 

συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια οι άνθρωποι που 

στελεχώνουν το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα καταρτισμένοι για τη συγκεκριμένη δουλειά. 

Επίσης στα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας εργάζονται και απόφοιτοι αυτών, 

πρώην εξαρτημένοι. Απαραίτητο θεωρείται το ενδιαφέρον για τη φιλοσοφία της 

συγκεκριμένης πρότασης από όλους όσους στελεχώνουν το πρόγραμμα, καθώς απαιτείται 

σημαντική δέσμευση για την υλοποίησή της. Η στελέχωση του προγράμματος από 

εργαζόμενους με την προαναφερθείσα εκπαίδευση και εμπειρία, είναι ένα από τα 

χαρακτηριστικά της καινοτομίας του, καθώς χάρη στη λογική της πλαισίωσης 

πρωτοβουλιών αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας παρέχονται υπηρεσίες σε μεγάλο αριθμό 

ανθρώπων σε μηνιαία βάση από μικρό αριθμό στελεχών. Στο παρακάτω γράφημα 

παρουσιάζεται σχηματικά η πορεία στελέχωσης στο Πρόγραμμα από την έναρξη της 

λειτουργίας του. Ο αριθμός αφορά το σύνολο των στελεχών του προγράμματος.  

Γράφημα 2. Πορεία στελέχωσης ανά έτος λειτουργίας των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας.  
 

  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Προσωπικό Προγράμματος 
Προαγωγής Αυτοβοήθειας 

Θεσσαλονίκης 
5 5 6 7 7 6 6 3 4 4 6 6 6 7 

Προσωπικό Προγράμματος 
Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας 

0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 2 2 

Προσωπικό Προγράμματος 
Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 

ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 
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Παρουσίαση απολογισμού Προγράμματος Προαγωγής 
Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης έτους 2014  
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Μέρος Δεύτερο: Παρουσίαση Πορείας των Δράσεων του Προγράμματος 
Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης κατά το 2014. 

 

Α. Εισαγωγικά Στοιχεία  

 
Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης ξεκίνησε τη λειτουργία 

του το 2001. Αποτέλεσε την πρώτη συγκροτημένη προσπάθεια στην Ελλάδα προαγωγής της 

ιδέας της αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας στο πεδίο της εξάρτησης και άλλων 

ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, εκ μέρους των επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Η 

λειτουργία του προγράμματος σηματοδότησε ένα σημαντικό παράδειγμα σύνδεσης του 

Πανεπιστημίου με τις ανάγκες της κοινωνίας. Στα δεκατέσσερα χρόνια λειτουργίας του το 

πρόγραμμα υποστήριξε και συνεχίζει να υποστηρίζει ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό ανθρώπων 

με πρόβλημα εξάρτησης και μέλη του περιβάλλοντος τους, καθώς επίσης αποτέλεσε και 

αποτελεί ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο άμεσης σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη για 

σημαντικό αριθμό μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών του τμήματος Ψυχολογίας 

του Α.Π.Θ.  και λειτουργών υγείας και κοινωνικών επιστημόνων. 

 
Β. Συνοπτικά στοιχεία πορείας των δράσεων  
 

Κατά το 2014 το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης παρείχε 

υπηρεσίες συνολικά σε 668 ανθρώπους με διαφορετικού τύπου αιτήματα. Οι υπηρεσίες 

παρασχέθηκαν σε: 

1. 361 ανθρώπους με πρόβλημα εξάρτησης από παράνομες και νόμιμες ψυχοτρόπες 

ουσίες καθώς και από τα τυχερά παιχνίδια, στους οποίους παρασχέθηκαν υπηρεσίες 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης εκ των οποίων οι 121 ήταν νέες προσελεύσεις.   

2. 140 μέλη οικογενειών – φίλοι ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης.   

3. 32 ανθρώπους με αίτημα βοήθειας για ζητήματα πέρα από τη χρήση ουσιών  

4. 5 ανθρώπους με αιτήματα για δημιουργία ομάδων αυτοβοήθειας.  

5. 98 άτομα με αίτημα εκπαίδευσης (λειτουργοί υγείας, μεταπτυχιακοί φοιτητές, 

προπτυχιακοί φοιτητές και απόφοιτοι του τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ.)  

6. 32 άτομα, μέλη του κοινωνικού δικτύου του προγράμματος.  
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Γράφημα 3: Σχηματική απεικόνιση ανθρώπων που έλαβαν υπηρεσίες κατά το 2014 στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης. 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 

361 
54% 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ 
ΧΡΗΣΤΩΝ ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ 

ΟΥΣΙΩΝ 
140 
21% 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ  

32 
5% 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 

5 
1% 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ 
98 

14% 
ΜΕΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ 
32 
5% 

ΣΧΗΜΑΤΙΚH ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2014 
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Γράφημα 4: Σχηματική Απεικόνιση Ανθρώπων που έλαβαν υπηρεσίες ανά έτος και ανά κατηγορία αιτήματος στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης. 
 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 138 511 707 1096 1451 907 835 806 916 861 1006 909 755 668 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 45 311 447 524 517 519 468 460 481 494 587 446 401 361 

 ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ  0 0 0 116 329 138 61 62 0 0 0 63 0 0 

ΓΟΝΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 19 42 70 88 126 104 103 134 185 167 154 129 127 140 

ΑΛΛΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  0 1 21 9 26 34 19 15 13 0 0 21 30 32 

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ο.Α.  2 0 6 3 10 8 8 0 15 8 22 8 5 5 

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑ  0 81 52 109 68 45 60 75 65 70 90 95 80 0 

ΜΕΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 10 24 22 12 15 8 15 17 15 28 35 40 35 32 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΘΕΝΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ  0 0 0 150 307 0 40 34 85 24 35 30 17 0 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ 62 52 89 85 53 51 61 75 57 70 83 77 60 98 
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Γ. Αναλυτική παρουσίαση δράσεων του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας 
Θεσσαλονίκης 
 

1.0.0. Ανοικτό Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Χρηστών Ψυχοτρόπων 
Ουσιών και Μελών Οικογενειών Χρηστών.  
 
Γενικές πληροφορίες 
 

Στα πλαίσια του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας έχει αναπτυχθεί το Ανοικτό 

Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Χρηστών Ψυχοτρόπων Ουσιών και Μελών 

Οικογενειών Χρηστών. Βασικός άξονας της λειτουργίας του Ανοικτού Προγράμματος είναι η 

προαγωγή της αυτοβοήθειας στην αντιμετώπιση της εξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες. Το 

Ανοικτό Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης είναι το μοναδικό «στεγνό» πρόγραμμα 

ενηλίκων που υλοποιείται με τη συνεργασία του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών στη 

Βόρεια Ελλάδα. Το πρόγραμμα είναι ανοικτό, δεν υπάρχουν λίστες αναμονής, παρέχει τις 

υπηρεσίες του δωρεάν και βασικός του στόχος είναι η υποστήριξη των ανθρώπων που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης από παράνομες ψυχοτρόπες ουσίες και αλκοόλ και 

των οικογενειών τους. 

 Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται: 

 Με τη συμμετοχή των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης στις 

δράσεις του Ανοικτού Προγράμματος.  

 Με τη διασύνδεση των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης με 

τις ομάδες αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας των 12 βημάτων (Α.Α. και Ν.Α.) λειτουργούν 

στη Θεσσαλονίκη. 

Οι δράσεις που αναπτύσσονται στα πλαίσια του Ανοικτού Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής 

Υποστήριξης είναι οι εξής:  

 Ημερήσιο Κέντρο Υποστήριξης Εξαρτημένων Ατόμων. 

 Ευαισθητοποίηση ατόμων στην αυτοβοήθεια. 

 Ομάδες υποστήριξης – κινητοποίησης ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

εξάρτησης.  

 Ατομικές συναντήσεις που αφορούν: στην κινητοποίηση των χρηστών ψυχοτρόπων 

ουσιών, ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα καθώς και στην πλαισίωση της 

απεξαρτητικής διαδικασίας.    

 Προσέγγιση χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών στο δρόμο.  

 Δράσεις εθελοντικής εργασίας στην κοινότητα 

                                                 
 Oι ομάδες αυτοβοήθειας των Ανωνύμων Αλκοολικών (Α.Α) και των Ανωνύμων Ναρκομανών (Ν.Α) είναι 
εντελώς ανεξάρτητες από το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας και λειτουργούν αυτόνομα. 
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 Υποστήριξη σε ιατρικά, νομικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά ζητήματα.  

 Δράσεις ευαισθητοποίησης σε πολιτιστικά, κοινωνικά, οικολογικά ζητήματα. 

 Σεμινάρια εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών και ξένων γλωσσών. 

 Πιλοτική Δράση σε συνεργασία με το Βιολογικό Αγρόκτημα Α.Π.Θ 

 Υποστήριξη συγγενών και φίλων χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών.  

 Διευκόλυνση Λειτουργίας Ομάδων Αυτοβοήθειας. 

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται το οργανόγραμμα του Ανοικτού 

Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Χρηστών Ψυχοτρόπων Ουσιών και Μελών 

Οικογενειών Χρηστών:   

Σχήμα 2. Οργανόγραμμα Ανοικτού Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Χρηστών 
Ψυχοτρόπων Ουσιών και Μελών Οικογενειών Χρηστών.  
 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

 

  

 Από την έναρξη λειτουργίας του προγράμματος, το Φεβρουάριο του 2001, υπήρχαν 

δράσεις που αφορούσαν στην υποστήριξη χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών και των συγγενών 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ 
ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: Η/Υ, ΞΕΝΩΝ 
ΓΛΩΣΣΩΝ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ 
ΙΑΤΡΙΚΑ, ΝΟΜΙΚΑ, 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
 

ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
- ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 
ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 
ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ ΟΥΣΙΩΝ  

ΗΜΕΡΗΣΙΟ  ΚΕΝΤΡΟ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΧΡΗΣΤΩΝ   
ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ 

ΟΥΣΙΩΝ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑ 
ΧΡΗΣΤΩΝ ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ – 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
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τους. Το Ανοικτό Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής στήριξης εξαρτημένων ατόμων και των 

οικογενειών τους, ως συγκροτημένο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα λειτουργεί από το Μάιο 

του 2002. Το Ανοικτό Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης εδραιώθηκε στην τοπική 

κοινότητα της Θεσσαλονίκης κατά τα δώδεκα χρόνια λειτουργίας του, όπως φαίνεται από 

τον υψηλό αριθμό των προσελεύσεων και την υψηλή μηνιαία επισκεψιμότητα και 

συμμετοχή στις δράσεις του. Κατά το 2014 στις δράσεις του Ανοιχτού Προγράμματος 

Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης συμμετείχαν συνολικά 501 άτομα (κατά το 2013 αντίστοιχα 

προσήλθαν 528 άτομα). Από αυτά τα 501 άτομα τα 361 ήταν χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών 

ή άνθρωποι με άλλα προβλήματα εξάρτησης, ενώ 140 ήταν συγγενείς και φίλοι χρηστών 

ψυχοτρόπων ουσιών. Από τους 361 χρήστες οι 121 ήταν νέες προσελεύσεις. Ο μηνιαίος 

μέσος όρος ατόμων με προβλήματα χρήσης, στα οποία παρέχεται ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη, για το 2014 ανέρχεται στα 111 διαφορετικά άτομα.   

 Πέρα όμως από τα ποσοτικά στοιχεία τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια 

ποιοτική διαφοροποίηση / διεύρυνση του προφίλ των προσερχομένων στο πρόγραμμα. Πιο 

συγκεκριμένα, τα  τελευταία χρόνια έχουν προσεγγίσει το πρόγραμμα μεταξύ των άλλων 

και άνθρωποι με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιούσανε από το 

μεγαλύτερο ποσοστό των προσερχομένων σε αυτό29, όπως για παράδειγμα, αρκετά χρόνια 

χρήσης (περισσότερα από δέκα), με βασική ουσία προτίμησης είτε τα οπιούχα (ενδοφλέβια 

χρήση στις περισσότερες περιπτώσεις), είτε την κοκαΐνη, ηλικίας άνω των τριάντα ετών 

κατά μέσο όρο, οι οποίοι /ες παρόλο που η χρήση τους ήταν προβληματική δεν είχαν 

αναζητήσει ποτέ βοήθεια σε κάποιο πρόγραμμα απεξάρτησης, ενώ ταυτόχρονα 

διατηρούσανε ένα επίπεδο λειτουργικότητας στη ζωή τους. Ουσιαστικά αυτός ο πληθυσμός 

συγκεντρώνει διαφορετικά χαρακτηριστικά από το μέσο όρο των ανθρώπων  που 

προσέρχονται σε προγράμματα απεξάρτησης στην Ελλάδα. Το πλέον αξιοσημείωτο 

χαρακτηριστικό αυτών των ανθρώπων είναι ότι παρόλα τα πολλά χρόνια χρήσης δεν είχαν 

αναζητήσει ποτέ βοήθεια, γεγονός που τους καθιστά ως ένα «κρυφό» πληθυσμό 

εξαρτημένων, οι οποίοι δεν προσεγγίζουν τις υπάρχουσες δομές απεξάρτησης30.  

                                                 
29

 Ο βασικός κορμός των προσερχομένων στο πρόγραμμα ήταν παρόμοιος με αυτόν των υπολοίπων 
προγραμμάτων απεξάρτησης, δηλαδή μακροχρόνιοι χρήστες οπιούχων στη μεγάλη τους πλειοψηφία, με 
συνοδά προβλήματα (π.χ. ηπατίτιδες, εμπλοκή με το νόμο, ανεργία) και εμπειρία από  συμμετοχή σε άλλα 
θεραπευτικά προγράμματα και μέσο όρο ηλικίας γύρω στα 27 χρόνια.  
30

 Ο προβληματισμός αυτός αναπτύσσεται διεθνώς καθώς είναι κοινός τόπος ερευνητών του πεδίου των 
εξαρτήσεων ότι μόνο ένα μικρό κομμάτι από το συνολικό αριθμό των εξαρτημένων προσεγγίζουν τα 
προγράμματα απεξάρτησης, γεγονός που οφείλει μεταξύ των άλλων να προκαλεί προβληματισμό και για την 
ανάγκη διεύρυνσης της μεθοδολογίας παρέμβασης, που υιοθετούν οι διάφορες θεραπευτικές προτάσεις 
(Sobell, 2007, Ζαφειρίδης, υπό έκδοση). 
 Sobell, L. (2007). The phenomenon of self - change: Overview and key issues. In Klingemann., H. & Sobell, L. C. 
(Eds). Promoting Self-Change From Addictive Behaviors: Practical Implications for Policy, Prevention and 
Treatment, (pp. 1-30). New York: Springer Science + Business Media, LLC.  
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 Τα χαρακτηριστικά αυτών των ανθρώπων και τα κίνητρα συμμετοχής τους και 

συστηματικής παρακολούθησης του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας 

μελετήθηκαν διεξοδικά στο πλαίσιο μιας πραγματοποιηθείσας  μακρόχρονης έρευνας για 

το συνολικό τρόπο λειτουργίας αυτού31. Ως βασικοί λόγοι επιλογής του συγκεκριμένου 

προγράμματος αναδεικνύονται μεταξύ των άλλων, η δυνατότητα του εξατομικευμένου 

πλάνου παρέμβασης, το οποίο χαρακτηρίζεται από ευελιξία στη δόμηση του, τη 

δυνατότητα συνδιαμόρφωσης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο, το ανοικτό και άμεσα 

προσβάσιμο πλαίσιο, η ελαχιστοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών και των κανόνων, η 

ακολουθούμενη μεθοδολογία παρέμβασης. Όσον αφορά στην ακολουθούμενη 

μεθοδολογία παρέμβασης από την έρευνα φαίνεται ότι η βασισμένη σε αξίες παρέμβαση, 

που δίνει έμφαση στη βιωματική γνώση και τη δυνατότητα αυτοπροσδιορισμού των άμεσα 

ενδιαφερομένων, ο από κοινού σχεδιασμός των δράσεων και του πλάνου παρέμβασης, ο 

διαφορετικός ρόλος των λειτουργών υγείας που βασίζεται στις αρχές των ανθρωπιστικών 

προσεγγίσεων της εξάρτησης, είναι τα χαρακτηριστικά που κάνουν την συγκεκριμένη 

ψυχοκοινωνικών παρέμβαση περισσότερο προσβάσιμη ακόμη και σε «κρυφούς»  

πληθυσμούς εξαρτημένων.  

 Τα ίδια εν πολλοίς χαρακτηριστικά του πλαισίου φαίνεται να λειτουργούν και όσον 

αφορά στους ανθρώπους με πρόβλημα εξάρτησης που παρακολουθούν προγράμματα 

υποκατάστασης. Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας είναι το μοναδικό «στεγνό» 

πρόγραμμα το οποίο είναι σε θέση – υπό προϋποθέσεις- να υποστηρίξει και ανθρώπους 

που παρακολουθούν προγράμματα υποκαταστάτων. Ο πληθυσμός των προσερχομένων στο 

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας τα τελευταία χρόνια συμπεριλαμβάνει και 

ανθρώπους που συμμετέχουν σε προγράμματα υποκατάστασης. Το γεγονός αυτό, της 

δυνατότητας παράλληλης υποστήριξης και ανθρώπων που συμμετέχουν στα προγράμματα 

υποκατάστασης είναι ένα επιπλέον καινοτόμο χαρακτηριστικό της λειτουργίας του 

Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας32.  Στα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζονται: α) 

                                                                                                                                            
Ζαφειρίδης, Φ.  (υπό έκδοση). Προκατασκευασμένα Ψέματα και Κατασκευαστικές Ατέλειες του Νοσολογικού 
Μοντέλου της Εξάρτησης.  
31

 Λαϊνάς, Σ. (2013). Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις και Αυτοβοήθεια στον τομέα των Εξαρτήσεων. Το 
παράδειγμα του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας στο Α.Π.Θ. Διδακτορική διατριβή. Θεσσαλονίκη: 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ψυχολογίας. 
32

 Το χαρακτηριστικό αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι διεθνώς υπάρχει μεγάλη 
συζήτηση για την αναγκαιότητα καλύτερης διασύνδεσης μεταξύ των προγραμμάτων υποκατάστασης και των 
στεγνών προγραμμάτων, καθώς επίσης αν λάβουμε υπόψη μας τη μεγάλη αύξηση των προσερχομένων στα 
προγράμματα υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ την τελευταία διετία. Η μαζική προσέλευση ανθρώπων με πρόβλημα 
εξάρτησης στα προγράμματα του ΟΚΑΝΑ με την ελαχιστοποίηση του χρόνου αναμονής, έχει διαφοροποιήσει το 
προφίλ των προσερχομένων σε αυτά τα προγράμματα και είναι πολύ πιθανό πολλοί από αυτούς να έχουν 
ανάγκη διασύνδεσης τους με στεγνά προγράμματα με στόχο την πλήρη απεξάρτηση. Η ανάγκη λοιπόν 
επινόησης μεθοδολογιών υποστήριξης αυτών των ανθρώπων και λειτουργικής διασύνδεσης τους με «στεγνά» 
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η πορεία των προσελεύσεων στο Ανοικτό Πρόγραμμα ανά έτος και ανά αίτημα, β) η 

κατανομή των αιτημάτων κατά το 2014. 

 Γράφημα 5: Προσελεύσεις (διαφορετικών ατόμων) ανά έτος και ανά αίτημα στο  Ανοικτό Πρόγραμμα 
Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης. 

 

 
 
Γράφημα 6. Σχηματική απεικόνιση των επιμέρους αιτημάτων στο Ανοικτό Πρόγραμμα 
Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας κατά το 2014 
 

 
 

                                                                                                                                            
προγράμματα θα είναι ιδιαίτερα έντονη τα επόμενα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, η εμπειρία από τη μέχρι τώρα 
λειτουργία του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη.  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ 
ΟΥΣΙΩΝ 

44 285 406 481 476 461 422 411 408 438 492 386 328 302 

ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΛΚΟΟΛ 1 26 41 42 41 58 46 49 73 47 73 55 66 54 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 22 5 4 5 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ 14 43 53 88 126 104 103 134 185 167 154 129 127 140 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

59 354 500 611 643 623 571 594 666 661 741 575 525 501 
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60% 

ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΛΚΟΟΛ 
54 

11% 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

5 
1% 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ 
ΧΡΗΣΤΩΝ 

140 
28% 

ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΛΚΟΟΛ 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ 
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1.1.0. Ημερήσιο Κέντρο Υποστήριξης Εξαρτημένων Ατόμων  
 

Το Ημερήσιο Κέντρο Υποστήριξης Εξαρτημένων Ατόμων αποτελεί την κομβική 

δράση του Ανοικτού Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης. Βασικά χαρακτηριστικά 

του κέντρου είναι ότι είναι άμεσα και εύκολα προσβάσιμο, ότι λειτουργεί πολλές ώρες σε 

καθημερινή βάση καθώς και ότι ενεργό ρόλο στη διαχείριση και τη λειτουργία του 

αναλαμβάνουν τα ίδια τα μέλη του προγράμματος. Το κέντρο λειτουργεί καθημερινά από  

τις 10.00 ως τις 20.00 και τα Σάββατα από τις 13.00 ως τις 20.00.  

 Βασικοί άξονες λειτουργίας του Κέντρου είναι: 

 Η ευαισθητοποίηση στην αυτοβοήθεια και την αλληλοβοήθεια. 

 Η υποστήριξη μελών ομάδων αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας. 

 Η παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για ανθρώπους σε αρχική φάση απεξάρτησης. 

 Η κινητοποίηση και εμψύχωση ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης για έναρξη ή 

συνέχιση της προσπάθειας απεξάρτησης σε συστηματική βάση. 

 Η διασύνδεση των ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης με παλιότερα μέλη των ομάδων 

αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας.  

 Η κινητοποίηση εξαρτημένων που προσεγγίζουν το Ημερήσιο Κέντρο για συμμετοχή 

στις υπόλοιπες δράσεις του Ανοικτού Προγράμματος.  

 Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη ανθρώπων που έχουν ένα σημαντικό διάστημα αποχής 

από τη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών σε επιμέρους προβλήματα τους. 

 Η αποχή από τη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

συμμετοχή στο Ημερήσιο Κέντρο Υποστήριξης. 

Τον τελευταίο χρόνο λειτουργίας του Ανοικτού Προγράμματος το Ημερήσιο Κέντρο 

προσέγγισαν 361 διαφορετικά άτομα. Ο μέσος όρος προσελεύσεων στο Ημερήσιο Κέντρο 

ήταν 111 διαφορετικά άτομα ανά μήνα. Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζεται η πορεία 

των μηνιαίων προσελεύσεων (διαφορετικών ατόμων) στο Ημερήσιο Κέντρο Υποστήριξης.  
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Γράφημα 7.  Σχηματική απεικόνιση μηνιαίων προσελεύσεων στο Ημερήσιο Κέντρο του Προγράμματος 
Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης.  

 

 
1.2.0. Ομάδες Υποστήριξης – Κινητοποίησης  

  

Από τον Οκτώβριο του 2003 στα πλαίσια του Ανοικτού Προγράμματος 

Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης ξεκίνησαν να λειτουργούν ομάδες υποστήριξης και 

κινητοποίησης ανθρώπων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξάρτησης και επιθυμούν να 

ξεκινήσουν ή ήδη βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης. Οι ομάδες βασίζονται 

απευθύνονται τόσο σε άνδρες, όσο και σε γυναίκες.  

  Στόχοι των ομάδων είναι: 

 Το μοίρασμα των προβλημάτων των μελών της ομάδας και η αλληλοϋποστήριξη. 

 Η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. 

 Η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των μελών της ομάδας στα σε λογικές και 

πρακτικές αυτοβοήθειας και αλληλοβοήθειας και στιες βασικές έννοιες που συγκροτούν 

μια ολοκληρωμένη απεξαρτητική διαδικασία.  

 Ο εντοπισμός και η επίλυση των επιμέρους προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα 

μέλη της ομάδας μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις (ιεράρχηση των προβλημάτων, πλάνο 

δράσης, υιοθέτηση καθημερινού προγράμματος από το κάθε μέλος, τακτές συναντήσεις με 

τους συντονιστές της ομάδας).  

Κατά το 2014 στις ομάδες υποστήριξης και κινητοποίησης συμμετείχαν 101 

διαφορετικά άτομα. Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται η σχηματική απεικόνιση των 

συμμετοχών (διαφορετικών ατόμων) στις ομάδες υποστήριξης ανά μήνα.  
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Γράφημα 8. Μηνιαίες συμμετοχές (διαφορετικών ατόμων) στις ομάδες υποστήριξης του 
Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης. 

 

 

 
1.3.0.  Ατομικές συναντήσεις  
 
 Στα πλαίσια του Ανοικτού Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 

πραγματοποιούνται ατομικές συναντήσεις με τους ανθρώπους που προσέρχονται σε αυτό 

με αίτημα βοήθειας με κάποιο από τα στελέχη του προγράμματος. Οι συναντήσεις 

αφορούν: 

 Στην αρχική ενημέρωση για το πρόγραμμα και τον τρόπο λειτουργίας του. 

 Στην κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση ανθρώπων σε αρχική φάση.  

 Στη διασύνδεση όσων ενδιαφέρονται με παλιότερα μέλη των ομάδων  

αυτοβοήθειας.  

 Στη διαμόρφωση εξατομικευμένου πλάνου δράσης για καθένα που συμμετέχει στο 

πρόγραμμα. 

 Στη συμβουλευτική ανθρώπων που διατυπώνουν ανάλογο αίτημα.    

 
1.4.0. Υποστήριξη Συγγενών και Φίλων Ατόμων με προβλήματα εξάρτησης 

 

 Στα πλαίσια του Ανοικτού Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης μία από τις 

βασικές δράσεις είναι η υποστήριξη συγγενών και φίλων ανθρώπων με πρόβλημα 

εξάρτησης που διατυπώνουν ανάλογο αίτημα. Δύο είναι οι βασικοί άξονες της 

υποστήριξης. Ο πρώτος αφορά στην υποστήριξη των συγγενών και φίλων μέσα από 

ατομικές και ομαδικές συναντήσεις στα πλαίσια  του προγράμματος και ο δεύτερος αφορά 

στη διασύνδεση των ανθρώπων αυτών με ομάδες αυτοβοήθειας για συγγενείς και φίλους 

χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών. Τον τελευταίο χρόνο λειτουργίας του, το πρόγραμμα 
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παρείχε υπηρεσίες συνολικά σε 140 συγγενείς και φίλους ανθρώπων με πρόβλημα 

εξάρτησης (οι 70 ήταν νέες προσελεύσεις).  

 
Γράφημα 9: Σχηματική απεικόνιση πορείας προσελεύσεων συγγενών και φίλων (διαφορετικών 
ατόμων) στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.0.  Προσέγγιση και Κινητοποίηση Χρηστών Ψυχοτρόπων Ουσιών στο Δρόμο 
 
 Στα πλαίσια του Ανοικτού Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 

πραγματοποιείται η δράση της προσέγγισης και ευαισθητοποίησης χρηστών ψυχοτρόπων 

ουσιών στο δρόμο. Η δράση ξεκίνησε το 2004 και πραγματοποιούνταν σε καθημερινή βάση 

σε κεντρικά σημεία της πόλης. Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση και 

κινητοποίηση ατόμων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα κατάχρησης ψυχοτρόπων ουσιών 

προς μια διαδικασία απεξάρτησης και η διασύνδεσή τους με το Πρόγραμμα Προαγωγής 

Αυτοβοήθειας και τις ομάδες αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας που λειτουργούν στην πόλη. 

Σημαντικό μέρος εξορμήσεων στα πλαίσια της δράσης πραγματοποιήθηκε στο χώρο της 

πανεπιστημιούπολης, καθώς η δράση υποστηρίχθηκε και χρηματοδοτήθηκε από τις 

πρυτανικές αρχές του Α.Π.Θ. Πιο συγκεκριμένα, μια ομάδα που στελεχωνόταν από 

αποφοίτους του προγράμματος και κοινωνικούς επιστήμονες κινούταν σε καθημερινή βάση 

στους χώρους της  πανεπιστημιούπολης προσεγγίζοντας χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών. 

Επίσης η ομάδα αυτή πραγματοποιούσε εξορμήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα σε 
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κεντρικά σημεία της πόλης, τα οποία αποτελούν τόπους συνάντησης χρηστών ψυχοτρόπων 

ουσιών. Λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπισε τα προηγούμενα χρόνια το πρόγραμμα 

στη ροή των χρηματοδοτήσεων η δράση ανεστάλη για τη διετία 2009 - 2011 ενώ ξεκίνησε 

εκ νέου τη λειτουργία της από το Μάρτιο του 2012. Κατά το 2012 στο πλαίσιο της δράσης 

προσεγγίστηκαν 63 άτομα. Κατά το 2014 λόγω της υλοποίησης εκ μέρους του ΟΚΑΝΑ και 

του ΚΕΘΕΑ συγκροτημένων δράσεων προσέγγισης χρηστών στο δρόμο η δράση αυτή δεν 

πραγματοποιήθηκε33.  

Γράφημα 10. Σχηματική απεικόνιση του αριθμού των προσεγγισθέντων ανθρώπων με πρόβλημα 
εξάρτησης στο δρόμο κατά τα χρόνια υλοποίησης της δράσης  

 
 
1.6.0. Υποστήριξη χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών σε Ιατρικά, Νομικά, Εκπαιδευτικά και 
Επαγγελματικά Ζητήματα 
 

 Μια από τις βασικότερες δράσεις του Ανοικτού Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής 

Υποστήριξης, πέρα από την ευαισθητοποίηση των χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών στην 

έννοια και τις αρχές της αυτοβοήθειας, είναι η υποστήριξή τους σε σημαντικούς τομείς της 

ζωής τους, στους οποίους αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα, λόγω της χρόνιας 

εμπλοκής τους με τις ουσίες. Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια αυτής της δράσης 

αναζητούνται τρόποι για την υποστήριξη των ανθρώπων γύρω από νομικά, ιατρικά, 

εκπαιδευτικά και επαγγελματικά ζητήματα.  

 Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κινητοποίηση και την ανάληψη προσωπικής 

ευθύνης των ανθρώπων, που εκφράζουν ανάλογα αιτήματα. Η δράση αυτή είναι ιδιαίτερα 

σημαντική καθώς η υποστήριξη των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα σε αυτούς 

τους τομείς της ζωής τους είναι καθοριστικής σημασίας για την πορεία της απεξάρτησης και 

την επανένταξή τους. 

                                                 
33

 Η έναρξη από το τέλος του 2012 εστιασμένων προγραμμάτων streetwork στην πόλη της Θεσσαλονίκης τόσο 
από τον ΟΚΑΝΑ όσο και από το ΚΕΘΕΑ οδηγεί εκ των πραγμάτων σε αναστολή της δράσης για το 2013 – 2014 
καθώς τα συγκεκριμένα προγράμματα διαθέτουν πολύ περισσότερους πόρους ανθρώπινους και υλικούς για τη 
δουλειά στο δρόμο. Σε αυτό το πλαίσιο κρίθηκε σκόπιμο για όσο καιρό διαρκούν αυτά τα προγράμματα να 
δοθεί έμφαση στις υπόλοιπες λειτουργίες του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοηθείας, το οποίο άλλωστε 
στην παρούσα φάση αποτελεί και την πλέον άμεσα προσβάσιμη δομή απεξάρτησης στην πόλη.  
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 Για την ικανοποίηση των αιτημάτων που αφορούσαν τα παραπάνω ζητήματα τα 

στελέχη του προγράμματος πραγματοποίησαν σειρά επαφών με αρμόδιους φορείς και 

οργανισμούς, με απώτερο στόχο το στήσιμο ενός δικτύου υποστήριξης των ατόμων που 

βρίσκονταν σε απεξάρτησης.  

 Η εμπειρία από τη συγκεκριμένη δράση αναδεικνύει την ανάγκη συγκρότησης 

αυτόνομης δράσης υποστήριξης στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των μελών του 

προγράμματος, με διευρυμένες δραστηριότητες και προσωπικό.  

 Κατά την χρονική περίοδο του 2014 στα πλαίσια της δράσης υποστηρίχτηκαν 

συστηματικά 179 άτομα.   

 

1.7.0 Πιλοτική Δράση σε συνεργασία με το Βιολογικό Αγρόκτημα Α.Π.Θ 

Η συνεργασία του προγράμματος με το Βιολογικό Αγρόκτημα της Σχολής Γεωπονίας, 

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ χρονολογείται από την άνοιξη του 2013. 

Στόχοι της δράσης είναι: 

• Η ευαισθητοποίηση των μελών του προγράμματος στο όραμα και στις αρχές τις 

βιολογικής γεωργίας· 

• Η εκπαίδευση των μελών του προγράμματος στις πρακτικές της βιολογικής 

γεωργίας· 

• Η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων για τις ανάγκες της κουζίνας του προγράμματος 

καθώς και της συλλογικής κουζίνας στο Κοινωνικό Κέντρο-Στέκι Μεταναστών· 

• Η κατάρτιση μελών που εκδηλώνουν ανάλογο ενδιαφέρον και η υποστήριξή τους 

στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών αγροτικής επιχειρηματικότητας, είτε μέσω ατομικών, είτε 

μέσω κοινωνικών επιχειρήσεων. 

Η συνεργασία διακρίνεται σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση (Απρίλιος 2013-Απρίλιος 

2014) πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια βιολογικής γεωργίας με γεωπόνους του 

αγροκτήματος. Κατά τη δεύτερη φάση (Ιούνιος-Δεκέμβριος 2014) πραγματοποιήθηκε 

καλλιέργεια εποχιακών φυτών για τις ανάγκες τις κουζίνας του προγράμματος. Στη δράση 

αυτή συμμετείχαν 28 διαφορετικά άτομα-μέλη του προγράμματος σε φάση Κοινωνικής 

Επανένταξης.    

 
1.8.0. Δράσεις ευαισθητοποίησης σε πολιτιστικά, κοινωνικά, οικολογικά ζητήματα 

 

Ένα από τα βασικά ζητούμενα του Ανοικτού Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής 

Υποστήριξης είναι να προτείνει και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των ανθρώπων σε δράσεις 

που αφορούν πτυχές της καθημερινής ζωής, όπως η επαφή με την τέχνη και τη δημιουργία, 



 

30 
 

ο κοινωνικός προβληματισμός καθώς και η οικολογία. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, 

έχουν δημιουργηθεί ομάδες τις οποίες στελεχώνουν μέλη του προγράμματος και 

εκπαιδευόμενοι σε αυτό με την εποπτεία των στελεχών του προγράμματος. Οι ομάδες είναι 

οι εξής: η ομάδα πολιτιστικών, η ομάδα προβληματισμού και η ομάδα εκδρομών. Σκοπός 

τους είναι να προτείνουν και να δημιουργούν δράσεις που να παρέχουν ερεθίσματα σε 

όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα σχετικά με τον πολιτισμό, τα κοινωνικά 

ζητήματα, την οικολογία και την επαφή με τη φύση. Βασική θέση που διέπει τη λειτουργία 

του προγράμματος, άρα και των ομάδων αυτών, είναι ότι η απεξάρτηση είναι μια συνολική 

διαδικασία επαναδιαπαιδαγώγησης, μια πορεία νοηματοδότησης της ανθρώπινης ύπαρξης 

με αξίες και αρχές που να καλύπτουν τις πραγματικές ανθρώπινες ανάγκες, μια 

διαφορετική στάση ζωής. Συνολικά στις δράσεις αυτές συμμετείχαν 96 διαφορετικά άτομα. 

 
1.9.0. Δράσεις Εθελοντικής Εργασίας  
 

Η δράση της εθελοντικής εργασίας στην τοπική κοινότητα της Θεσσαλονίκης 

ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2003. Βασικό ζητούμενό της είναι η τόνωση της 

συλλογικότητας, η ρήξη με τον ατομισμό και κυρίως η επανασύνδεση των μελών του 

προγράμματος με την κοινωνία μέσω συγκεκριμένων δράσεων. Στόχος της δράσης είναι η 

αλληλεπίδραση, η από κοινού συμμετοχή σε δραστηριότητες που αναδεικνύουν την αξία 

του μοιράσματος, πέρα από προκαταλήψεις. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός 

κοινωνικού υποστηρικτικού δικτύου. Οι ομάδες πολιτών με τις οποίες υπάρχει συνεργασία 

είναι κατά κύριο λόγο:  

 Άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες, χωρίς υποστηρικτικό οικογενειακό - φιλικό πλαίσιο 

 Ιδρύματα που φιλοξενούν ανθρώπους με ιδιαίτερες ανάγκες και επιθυμούν να 

προάγουν αρχές αυτοδιαχείρισης και αυτοβοήθειας  

 Φορείς – οργανώσεις που διέπονται από αρχές και φιλοσοφία αυτοδιαχείρισης 

 Εκδηλώσεις με στόχο την προαγωγή αυτοδιαχείρισης και ενεργοποίησης πολιτών. 

Η πιο σημαντική δράση που πραγματοποιείται την τελευταία τριετία όσον αφορά στη 

συνέπεια και στη συστηματικότητα διενέργειας της, είναι η λειτουργία της συλλογικής 

κουζίνας που λειτουργεί στο πλαίσιο του Κοινωνικού Κέντρου – Στεκιού Μεταναστών 

Θεσσαλονίκης. Η ομάδα εθελοντικών δράσεων του Προγράμματος Προαγωγής 

Αυτοβοήθειας ανέλαβε τη λειτουργία της συλλογικής κουζίνας από κοινού με άλλες 

συλλογικότητες και οργανώσεις της πόλης. Το εγχείρημα αυτό το οποίο αποτελεί μια 

έμπρακτη δράση αλληλεγγύης στην τοπική κοινωνία απευθύνεται σε οποιονδήποτε έχει 

αδυναμία σίτισης στην πόλη της Θεσσαλονίκης ανεξάρτητα από εθνικότητα ή θρήσκευμα.  
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Στη συγκεκριμένη δράση ενεπλάκησαν κατά το 2014 60 διαφορετικά άτομα, μέλη του 

Ανοικτού Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης.  

 
1.10.0. Διευκόλυνση  λειτουργίας ομάδων αυτοβοήθειας  
 

Η αναζήτηση στέγης, χώρου για την πραγματοποίηση των συναντήσεων των 

ομάδων αυτοβοήθειας αποτελεί έντονο πρόβλημα που αφορά τις ομάδες. Η διεθνής 

βιβλιογραφία περιγράφει ως σημαντική στήριξη εκ μέρους των επαγγελματικών 

προγραμμάτων την παροχή χώρου στις ομάδες αυτοβοήθειας. Κατά το 2014, το Πρόγραμμα 

Προαγωγής Αυτοβοήθειας προσέφερε χώρο σε 4 διαφορετικές ομάδες αυτοβοήθειας 

γονέων και συγγενών εξαρτημένων ατόμων, οι οποίες χρησιμοποιούσαν το χώρο σε 

εβδομαδιαία βάση, σε μία ομάδα αυτοβοήθειας ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης από 

τα τυχερά παιχνίδια, σε μια ομάδα συγγενών ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης από 

τυχερά παιχνίδια και σε μία ομάδα αυτοβοήθειας ανθρώπων με ψυχικά προβλήματα. Πέρα 

από την παροχή χώρου, έχει δημιουργηθεί ένα πολύ σημαντικό δίκτυο με τα μέλη των 

ομάδων. Στα πλαίσια αυτού του δικτύου τα μέλη των ομάδων αυτοβοήθειας απευθύνονται 

στο πρόγραμμα για επιπλέον στήριξη, όταν αισθάνονται την ανάγκη και συστήνουν το 

πρόγραμμα σε άλλους ανθρώπους που έχουν προβλήματα κατάχρησης ψυχοτρόπων 

ουσιών. Από την πλευρά του το πρόγραμμα, διασυνδέει με αυτές τις ομάδες ανθρώπους με 

ανάλογα προβλήματα που διατυπώνουν αίτημα στήριξης. 

 
2.0.0. Δράσεις προαγωγής της αυτοβοήθειας σε άλλα ζητήματα 

 
2.1.0. Παροχή Τεχνογνωσίας για τη Δημιουργία Ομάδων Αυτοβοήθειας/Αλληλοβοήθειας 
σε ενδιαφερόμενους Πολίτες και πλαισίωση ανάλογων πρωτοβουλιών. 
 

Στα πλαίσια του κεντρικού στόχου της προαγωγής της ιδέας και των πρακτικών της 

αυτοβοήθειας στην αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, σχεδιάστηκε και 

πραγματοποιείται από τον Φεβρουάριο του 2001, η δράση υποστήριξης δημιουργίας νέων 

ομάδων αυτοβοήθειας για προβλήματα σωματικής ή ψυχικής υγείας. Η υποστήριξη αυτή 

συνίσταται στην παροχή τεχνογνωσίας και την εμψύχωση των ανθρώπων που επιθυμούν 

να συγκροτήσουν μια ομάδα αυτοβοήθειας, με τελικό στόχο την αυτόνομη και ανεξάρτητη 

λειτουργία των ομάδων που θα προκύψουν. Κατά τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε 

ενημέρωση και συνεργασία με πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα σωματικής ή 

ψυχικής υγείας, οι ίδιοι ή μέλη του συγγενικού τους περιβάλλοντος και εκδήλωσαν 

ενδιαφέρον για την έννοια της αυτοβοήθειας και τις εφαρμογές της. Στόχος των 

συναντήσεων ήταν είτε η συγκρότηση ομάδων αυτοβοήθειας, είτε η τόνωση και διεύρυνση 



 

32 
 

συλλογικών διαδικασιών που ήδη λειτουργούσαν σε κάποιες από τις συλλογικότητες που 

ήρθαν σε επαφή με το πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα όλα αυτά τα χρόνια έγιναν οι επαφές 

και συνεργασίες στα πλαίσια της δράσης με: 

 Πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία. 

 Πάσχοντες από νεανικό διαβήτη. 

 Γονείς παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες 

 Γονείς παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες. 

 Γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση 

 Πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας 

 Συγγενείς χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών 

 Συγγενείς ανθρώπων με ψυχιατρική εμπειρία 

 Άνθρωποι με ζητήματα ψυχικής υγείας 

Κατά το 2014 υπήρξε ενημέρωση και συνεργασία με 5 άτομα που ενδιαφέρονταν 

για τη δημιουργία ομάδας αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας για διακοπή καπνίσματος.  

 
2.2.0. Δημιουργία κοινωνικού δικτύου 

 
Στόχος αυτής της δράσης είναι η «συνάντηση» ανθρώπων, συλλογικοτήτων ή 

φορέων που υιοθετούν στην καθημερινότητα τους πρακτικές αυτοοργάνωσης, 

αυτοδιαχείρισης, ενεργού συμμετοχής σε κοινωνικά, πολιτιστικά οικολογικά ζητήματα και 

σε ζητήματα υγείας. Η διάχυση της ιδέας της αυτοβοήθειας και της αυτενέργειας του 

πολίτη για να επιτευχθεί πρέπει να βασιστεί καταρχήν στη συνάντηση ανθρώπων και 

ομάδων που λειτουργούν με ανάλογο τρόπο ή εμπνέονται από την αυτή την ιδέα. Η 

αλληλεπίδραση που προκύπτει από αυτή τη «συνάντηση» μπορεί να οδηγήσει στη 

διαμόρφωση ενός κοινού «χώρου» δράσης και έκφρασης, ενός δικτύου επικοινωνίας 

ανθρώπων ή φορέων με κοινή στάση ζωής, προβληματισμούς και στόχους από 

διαφορετικές αφετηρίες, αφορμές και αντικείμενα δράσης. Από τη μία πλευρά στοχεύει στη 

διεύρυνση ενός δικτύου δράσης ομάδων και συλλογικοτήτων με κοινούς προβληματισμούς 

και από την άλλη πλευρά στην πλαισίωση των δράσεων του Ανοικτού Προγράμματος 

Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Χρηστών Ψυχοτρόπων Ουσιών και Μελών Οικογενειών 

Χρηστών μέσα από την ανάληψη συνεργατικών δράσεων. Κατά το 2014 ενεπλάκησαν στη 

συγκεκριμένη δράση ενεπλάκησαν 32 διαφορετικά άτομα.  
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2.3.0. Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις με άξονα την αυτοβοήθεια 
 
 Ένας από τους βασικούς στόχους του προγράμματος είναι η ανάπτυξη δράσεων για 

την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων με άξονα τη φιλοσοφία και τις αρχές 

της αυτοβοήθειας. Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτών το πρόγραμμα 

συνεργάζεται στενά με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Κοινωνικής Κλινικής 

Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων του τμήματος Ψυχολογίας 

του Α.Π.Θ.34 Ζητούμενο είναι η ανάπτυξη συμμετοχικών δράσεων με τους άμεσα 

ενδιαφερόμενους πολίτες με άξονα την ενεργητική εμπλοκή τους τόσο στο σχεδιασμό όσο 

και στην υλοποίηση των δράσεων αυτών. Κατά τα προηγούμενα χρόνια το Πρόγραμμα 

Προαγωγής Αυτοβοήθειας συμμετείχε σε μια σειρά παρεμβάσεων για διάφορα ζητήματα. 

Κατά το 2012 το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας συμμετείχε στις εξής 

ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις: 

- Στην υλοποιούμενη από το 2005 παρέμβαση στα παιδικά - ογκολογικά τμήματα των 

νοσοκομείων ΑΧΕΠΑ και Ιπποκρατείου σε συνεργασία με το σύλλογο Γονέων παιδιών με 

κακοήθη νοσήματα «Λάμψη»  

- Στην υλοποιούμενη από το 2008 παρέμβαση σε συνεργασία με το πρόγραμμα 

«Αυτονομία και Επικοινωνία» του Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας του Δήμου 

Καλαμαριάς και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Κοινωνικής Κλινικής 

Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων του τμήματος Ψυχολογίας 

του Α.Π.Θ.  

- Οργάνωση εθελοντικών αιμοδοσιών από κοινού με το Σύλλογο Ατόμων με 

Μεσογειακή Αναιμία. Η δράση έχει ξεκινήσει το 2010 ως αποτέλεσμα του κοινωνικού 

δικτύου του προγράμματος.   

Κατά το 2014 λόγω της αναστολής λειτουργίας του ΜΠΣ της Κοινωνικής Κλινικής 

Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων και άλλων Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων δεν συνεχίστηκε η 

συγκεκριμένη δράση. 

 
3.0.0. Δράσεις προαγωγής της αυτοβοήθειας σε θεωρητικό επίπεδο – Εκπαίδευση 
λειτουργών υγείας 

 
3.1.0. Τράπεζα Πληροφοριών για την Αυτοβοήθεια  
 

Στα πλαίσια αυτής της δράσης αναζητείται βιβλιογραφία σχετική με θέματα 

αυτοβοήθειας, ταξινομείται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων και μεταφράζεται επιλεγμένο 

                                                 
34

 Την ευθύνη για την υλοποίηση αυτών των ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων έχει ο αναπληρωτής καθηγητής 
Κλινικής Ψυχολογίας του τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. κ. Κώστας Μπαϊρακτάρης.  
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υλικό. Ο βασικός στόχος αυτής της δράσης είναι η βάση δεδομένων σε βιβλία, περιοδικά, 

άρθρα, που έχει δημιουργηθεί και συνεχώς εμπλουτίζεται και ο κύκλος των εκπαιδευτικών 

συναντήσεων που διενεργούνται, να υποστηρίζουν την υλοποίηση του συνόλου των 

δράσεων του προγράμματος. Στα πλαίσια αυτής της δράσης συνεχίστηκε και κατά το 2014 ο 

εμπλουτισμός της τράπεζας πληροφοριών με άρθρα και βιβλία σχετικά με τις εξαρτήσεις 

και κυρίως κριτικές προσεγγίσεις του πεδίου των εξαρτήσεων, την αυτοβοήθεια / 

αλληλοβοήθεια, την κριτική κοινοτική ψυχολογία, την ανθρωπιστική ψυχολογία / 

ψυχοθεραπεία, τις πολιτικές υγείας.    

 
3.2.0. Εκπαίδευση Λειτουργών Υγείας  
 

Ένας από τους βασικούς στόχους του προγράμματος είναι η εκπαίδευση 

λειτουργών υγείας στις αρχές, τη φιλοσοφία και τις εφαρμογές της αυτοβοήθειας. Σε αυτά 

τα πλαίσια αναπτύχθηκε η δράση της ενημέρωσης και παροχής τεχνογνωσίας σε 

λειτουργούς υγείας για την αυτοβοήθεια. Στα πλαίσια της δράσης πραγματοποιούνται 

κύκλοι σεμιναρίων σε επαγγελματίες που εργάζονται σε δομές ψυχικής υγείας, πρόληψης 

και θεραπείας εξαρτήσεων, για την έννοια και τις εφαρμογές της αυτοβοήθειας. Σε όσους 

από τους επαγγελματίες υγείας ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν τη δημιουργία ομάδων 

αυτοβοήθειας ή να οργανώσουν δράσεις με άξονα την αυτοβοήθεια στους χώρους ευθύνης 

τους, πραγματοποιούνται ανάλογα σεμινάρια και παρέχεται εποπτεία καθ' όλη τη διάρκεια 

των παρεμβάσεων.  

Η πιο σημαντική ενέργεια στα πλαίσια της δράσης αυτής είναι η συστηματική 

εκπαίδευση των φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Κοινωνικής 

Κλινικής Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων του τμήματος 

ψυχολογίας του Α.Π.Θ.. Το εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι το μοναδικό στον 

Ελλαδικό χώρο για το ζήτημα των εξαρτήσεων και η άμεση σύνδεση θεωρίας και πράξης 

που λαμβάνει χώρα μέσω της πρακτικής άσκησης (διάρκειας 2 ετών) των μεταπτυχιακών 

φοιτητών στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας συμβάλλει κατά τον καλύτερο τρόπο 

στην κατάρτιση των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι θα κληθούν να στελεχώσουν ανάλογες 

δομές στο άμεσο μέλλον. Η αναστολή λειτουργίας του εν λόγω μεταπτυχιακού 

προγράμματος από το τμήμα Ψυχολογίας κατά το 2013 και η εκδήλωση μεγάλου 

ενδιαφέροντος από κοινωνικούς επιστήμονες για εκπαίδευση στις κριτικές προσεγγίσεις 

του πεδίου των εξαρτήσεων και στη φιλοσοφία και τις πρακτικές της αυτοβοήθειας / 

αλληλοβοήθειας, οδήγησαν στη δημιουργία ενός ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος με 
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ανάλογους στόχους35. Το υλοποιούμενο από το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας 

ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχει ολοκληρωμένη θεωρητική εκπαίδευση και 

πρακτική άσκηση διάρκειας 1000 ωρών στα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας. Κάθε 

χρόνο εκπαιδεύονται δέκα περίπου κοινωνικοί επιστήμονες και λειτουργοί υγείας.  

Επίσης στα πλαίσια της δράσης εντάσσεται και η εκπαίδευση τελειόφοιτων του 

τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ, στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης, καθώς και 

αποφοίτων τμημάτων κοινωνικών επιστημών που επιθυμούν να γνωρίσουν την πρόταση 

της αυτοβοήθειας και συμμετέχουν εθελοντικά στις δράσεις του προγράμματος. Κατά το 

2014 εκπαιδεύτηκαν στις δράσεις εκπαίδευσης του Προγράμματος Προαγωγής 

Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης συνολικά 98 διαφορετικά άτομα. Στο παρακάτω γράφημα 

παρουσιάζεται η κατανομή των εκπαιδευομένων στις δράσεις εκπαίδευσης του 

Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας.  

Γράφημα 11. Σχηματική απεικόνιση των επιμέρους κατηγοριών εκπαιδευομένων στο Πρόγραμμα 
Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης.  
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35

 Αναλυτικές πληροφορίες για τις πολιτικές εκπαίδευσης και τις υλοποιούμενες δράσεις 
εκπαίδευσης στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του 
προγράμματος: www.selfhelp.gr  

Εργαζόμενοι 
κοινωνικοί 

επιστήμονες/ 
λειτουργοί υγείας 

25 
26% 

Απόφοιτοι Σχολών 
Κοινωνικών 
Επιστημών 

21 
21% 

Προπτυχιακοί 
Φοιτητές  

48 
49% 

Μεταπτυχιακοί 
Φοιτητές 

4 
4% 

Εργαζόμενοι κοινωνικοί επιστήμονες/λειτουργοί υγείας Απόφοιτοι Σχολών Κοινωνικών Επιστημών 

Προπτυχιακοί Φοιτητές  Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 

http://www.selfhelp.gr/
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Παρουσίαση απολογισμού έργου Προγράμματος     

Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας έτους 2014 
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Μέρος Τρίτο: Παρουσίαση δράσεων Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας 
Σητείας 

 

Α. Εισαγωγικά στοιχεία 
 

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας ξεκίνησε τη λειτουργία του το 

2008 με πρωτοβουλία μιας τοπικής κίνησης πολιτών, της Αστικής μη Κερδοσκοπικής 

Εταιρίας «Κόντρα» και την υποστήριξη του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας 

Θεσσαλονίκης. Τη χρηματοδότηση του προγράμματος είχε αναλάβει από την αρχή της 

λειτουργίας του η ΑμΚΕ «Κόντρα» και κατά τα έτη 2010- 2012 ένα μεγάλο μέρος της 

χρηματοδότησης είχε αναλάβει ο Δήμος Σητείας. Από το 2013 το πρόγραμμα 

χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τον Οργανισμό κατά των 

Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) και εν μέρει από την ΑμΚΕ «Κόντρα».  

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας αναπτύσσει δράσεις σε δύο 

επίπεδα: 

Α) σε επίπεδο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης 

από παράνομες και νόμιμες ψυχοτρόπες ουσίες καθώς και υποστήριξης μελών του 

οικογενειακού και φιλικού τους περιβάλλοντος  και 

Β) σε επίπεδο ανάπτυξης δράσεων με την τοπική κοινότητα με κύριο στόχο την 

πρόληψη του προβλήματος της εξάρτησης και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. 

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας αποτελεί το μοναδικό 

πρόγραμμα  αντιμετώπισης του προβλήματος της εξάρτησης στην πόλη της Σητείας και τη 

μοναδική δομή που διενεργεί δράσεις πρόληψης της εξάρτησης σε ολόκληρο το νομό 

Λασιθίου. Στα έξι χρόνια λειτουργίας του το πρόγραμμα έχει αναπτύξει πολυδιάστατη 

δράση στην τοπική κοινωνία, παρέχοντας υπηρεσίες σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων με 

επάρκεια, χαμηλό κόστος και χωρίς λίστες αναμονής. Το πρόγραμμα παρέχει υπηρεσίες σε 

ανθρώπους με προβλήματα εξάρτησης ή/ και άλλα ψυχοκοινωνικά προβλήματα, καθώς και 

στα μέλη του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, εκπαιδευτικούς, εφήβους και νέους, 

γονείς εφήβων και νέων, λειτουργούς υγείας- πρόνοιας και συλλογικούς φορείς. 

Βασική δράση του προγράμματος είναι η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε 

χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών και στις οικογένειές τους. Το πρόγραμμα υποστηρίζει 

εξαρτημένους από παράνομες ή νόμιμες ουσίες, από την αρχική φάση απεξάρτησης έως 

και τη φάση της πλήρους ένταξής τους στο κοινωνικό σύνολο. Πρόκειται για ένα «στεγνό» 

(δεν χορηγεί υποκατάστατα) και ανοιχτό πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε ενήλικες και 

παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν. 
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Επιπλέον, όπως έχει αναφερθεί το πρόγραμμα αναπτύσσει  δράσεις στην τοπική 

κοινότητα με κύριο στόχο την πρόληψη της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών και άλλων 

ψυχοκοινωνικών προβλημάτων σε συνεργασία με υποσυστήματα της τοπικής κοινωνίας 

(οικογένεια, σχολείο, φορείς και συλλογικότητες, ΜΜΕ). Οι παρεμβάσεις πρόληψης του 

Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας στοχεύουν τόσο στο σύνολο του νεανικού 

πληθυσμού και γενικότερα της τοπικής κοινότητας, όσο και σε ομάδες υψηλού κινδύνου ή 

άτομα που έχουν ήδη αρχίσει τον πειραματισμό με τις ουσίες. 

Βασικές συνιστώσες της φιλοσοφίας του προγράμματος αποτελούν: η έμφαση στην 

κοινωνική και πολιτική διάσταση των αιτιών της εξάρτησης και των ψυχοκοινωνικών 

προβλημάτων· η εκπαίδευση σε πρακτικές αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας και η ενίσχυση 

της συλλογικότητας· η κριτική προσέγγιση του ρόλου των λειτουργών υγείας και των 

λογικών των κυρίαρχων παρεμβάσεων· η αλλαγή των παραδειγμάτων παροχής βοήθειας· η 

αναζήτηση νέων μεθόδων έρευνας και σχεδιασμού παρεμβάσεων. 

  

Β. Συνοπτικά στοιχεία πορείας δράσεων 
 

Κατά το 2014 το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας παρείχε υπηρεσίες 

συνολικά σε 393 ανθρώπους με διαφορετικού τύπου αιτήματα. Οι υπηρεσίες 

παρασχέθηκαν σε: 

 

Α. 47 ανθρώπους στα πλαίσια της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ανθρώπων με προβλήματα 

εξάρτησης και του περιβάλλοντός τους. Πιο συγκεκριμένα σε: 

1. 20 ανθρώπους με πρόβλημα εξάρτησης οι οποίοι προσήλθαν στο πρόγραμμα και 

έλαβαν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. 

2. 14 συγγενείς και φίλους χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών. 

3. 13 ανθρώπους με αίτημα βοήθειας πέρα από τη χρήση ουσιών. 

 

Β. 34636 ανθρώπους που συμμετείχαν με ενεργό ρόλο στις δράσεις του προγράμματος στην 

τοπική κοινότητα ή εκπαιδεύτηκαν από αυτές. Ειδικότερα σε: 

1. 88 ανθρώπους που συμμετέχουν σε συλλογικότητες της πόλης με τις οποίες 

συνεργάζεται το πρόγραμμα ή μεμονωμένοι πολίτες. 

2. 54 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

                                                 
36

 Ο αριθμός αυτός αφορά τους διαφορετικούς ανθρώπους που είχαν άμεση εμπλοκή στις δράσεις 
του προγράμματος. Αθροίζοντας τους εμπλεκόμενους στις επιμέρους δράσεις ο αριθμός αυτός είναι 
μεγαλύτερος καθώς πολλοί άνθρωποι έχουν εμπλακεί ενεργά σε περισσότερες από μια δράσεις. 
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3. 63 γονείς παιδιών και εφήβων. 

4. 94 εφήβους. 

5. 21 παιδιά. 

6. 13 λειτουργούς υγείας. 

7. 6 άλλους δημόσιους λειτουργούς (ιερείς, εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση, 

δικαστικούς λειτουργούς, κα). 

8. 7 φοιτητές 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω είναι άμεσα ωφελούμενοι από τη 

λειτουργία του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας. Ο εκτιμώμενος αριθμός 

των εμμέσως ωφελουμένων, δηλαδή ανθρώπων που συμμετείχαν στις διάφορες δράσεις 

πρόληψης στην τοπική κοινότητα (γονέων, μαθητών, εκπαιδευτικών, πολιτών) υπολογίζεται 

σε περισσότερα από 140037 άτομα.   

 
Γράφημα 12. Σχηματική απεικόνιση ανθρώπων που έλαβαν υπηρεσίες κατά το 2014 στο Πρόγραμμα 
Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας. 
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 Ο αριθμός αυτός είναι εκτιμώμενος καθώς, ενώ για τις περισσότερο δομημένες δράσεις είναι 
εύκολη η καταμέτρηση των προσερχομένων ή των συμμετεχόντων, για κάποιες δράσεις περισσότερο 
ανοιχτές η ακριβής καταμέτρηση είναι δύσκολη. Επίσης, και σε αυτή την περίπτωση αν αθροίσουμε 
τους συμμετέχοντες στις επιμέρους δράσεις ο αριθμός θα είναι μεγαλύτερος, γιατί στις δράσεις του 
προγράμματος συμμετέχουν συχνά οι ίδιοι άνθρωποι, ειδικά σε αυτές που πραγματοποιούνται στην 
πόλη της Σητείας.  

47 
12% 

346 
88% 

Άνθρωποι που έλαβαν υπηρεσίες στα πλαίσια της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ανθρώπων με προβλήματα 
εξάρτησης και του περιβάλλοντός τους 

Άνθρωποι που συμμετείχαν με ενεργό ρόλο στις δράσεις του προγράμματος στην τοπική κοινότητα ή ήταν 
άμεσα ωφελούμενοι από αυτές 
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Γράφημa 13. Σχηματική απεικόνιση ανθρώπων που έλαβαν υπηρεσίες  ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 
κατά το 2014 στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας.   
 

 

 

Γράφημα 14. Σχηματική απεικόνιση ανθρώπων που έλαβαν υπηρεσίες κατά το 2014, συμμετέχοντας 
με ενεργό ρόλο στις δράσεις του προγράμματος στην τοπική κοινότητα ή όντας άμεσα ωφελούμενοι 
από αυτές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
42% 

14 
30% 

13 
28% 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΑΛΛΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 

88 
25% 

54 
16% 

63 
18% 

94 
27% 

21 
6% 

13 
4% 

6 
2% 

7 
2% 

ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ/ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ 

ΕΦΗΒΟΙ ΠΑΙΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ 

ΑΛΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
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Γ. Αναλυτική παρουσίαση δράσεων Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας 
 

Οι δράσεις του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας αφορούν τους 

παρακάτω στόχους: 

Α) Ψυχοκοινωνική υποστήριξη χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών και μελών των 

οικογενειών τους και εκπαίδευσή τους σε πρακτικές αυτοβοήθειας και αλληλοβοήθειας για 

την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. 

Β) Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε πρακτικές πρόληψης του 

προβλήματος της εξάρτησης και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. 

Γ) Εκπαίδευση των λειτουργών υγείας σε νέους ρόλους εμψύχωσης και 

περιφερειακής υποστήριξης πρωτοβουλιών των πολιτών. 

Πιο συγκεκριμένα οι δράσεις του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας 

για το 2014 διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 

1.0.0. Ανοιχτό Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Χρηστών Ψυχοτρόπων 
ουσιών και Μελών των Οικογενειών Χρηστών 
 

Κύρια δράση του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος της εξάρτησης είναι το Ανοιχτό Πρόγραμμα 

Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Χρηστών Ψυχοτρόπων Ουσιών και μελών Οικογενειών 

Χρηστών. 

 Σε αυτό το διάστημα, στα πλαίσια του Ανοιχτού Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής 

Υποστήριξης, το πρόγραμμα παρείχε υποστήριξη και οι δράσεις του αφορούσαν συνολικά 

σε 20 άτομα με προβλήματα εξάρτησης και 14 μέλη οικογενειών χρηστών. 

Αναλυτικότερα, οι δράσεις που αναπτύσσονται στα πλαίσια του Ανοιχτού 

Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης είναι οι ακόλουθες38:  

 Ημερήσιο Κέντρο Υποστήριξης Εξαρτημένων Ατόμων 

 Ομάδες υποστήριξης-κινητοποίησης  ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

εξάρτησης 

 Ατομικές συναντήσεις 

 Υποστήριξη σε ιατρικά, νομικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά ζητήματα 

 Εκπαιδευτικά Σεμινάρια  

                                                 
38

  Η λογική λειτουργίας των συγκεκριμένων δράσεων είναι παρόμοια με τη λειτουργία των δράσεων 
του προγράμματος της Θεσσαλονίκης, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της 
τοπικής κοινωνίας της Σητείας. Για αναλυτική περιγραφή των συγκεκριμένων δράσεων ο αναγνώστης 
μπορεί να ανατρέξει στην ενότητα που αφορά το Ανοικτό Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 
του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης. 
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 Δράσεις ευαισθητοποίησης σε πολιτιστικά, κοινωνικά και οικολογικά ζητήματα 

 Υποστήριξη συγγενών, συντρόφων και φίλων χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών 

 Άλλα αιτήματα 

Η συμμετοχή των 20 διαφορετικών ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης που προσήλθαν 

στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας ήταν συστηματική στις παραπάνω 

δράσεις. Η συμμετοχή των ανθρώπων αυτών στις επιμέρους δράσεις καθοριζόταν από το 

εξατομικευμένο πλάνο παρέμβασης που συνδιαμορφώνεται από το προσωπικό του 

προγράμματος από κοινού με τους άμεσα ενδιαφερόμενους προκειμένου να καλύπτονται 

κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες των εξαρτημένων ανάλογα με τη φάση ζωής 

στην οποία βρίσκονται. Επιπλέον, η υποστήριξη μέσα από ατομικές συναντήσεις των 14 

συγγενών και φίλων ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης που προσήλθαν στο πρόγραμμα 

κατά το 2014 υπήρξε συστηματική ή περιστασιακή ανάλογα με το αίτημα των άμεσα 

ενδιαφερόμενων. 

Γράφημα 15. Πορεία μηνιαίων προσελεύσεων ατόμων με πρόβλημα εξάρτησης στο Ανοιχτό 
Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Χρηστών Ψυχοτρόπων Ουσιών του Προγράμματος 
Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας. 
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1.1.0. Περιγραφή δράσεων Ανοιχτού Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 
Χρηστών Ψυχοτρόπων Ουσιών και Μελών Οικογενειών Χρηστών 
  

Οι δράσεις του Ανοιχτού Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Χρηστών 

Ψυχοτρόπων Ουσιών και Μελών Οικογενειών Χρηστών είναι οι εξής: 

 

1.1.1. Ημερήσιο Κέντρο Υποστήριξης Εξαρτημένων Ατόμων 
 

Το Ημερήσιο Κέντρο Υποστήριξης Εξαρτημένων Ατόμων αποτελεί την κομβική δράση 

του Ανοιχτού Προγράμματος. Προϋπόθεση για συμμετοχή στο Ημερήσιο Κέντρο, όπως και 

στις υπόλοιπες δράσεις του προγράμματος, είναι η αποχή από τη χρήση ψυχοτρόπων 

ουσιών. Βασικό χαρακτηριστικό του κέντρου είναι η παροχή ενός ασφαλούς και 

υποστηρικτικού περιβάλλοντος για ανθρώπους σε αρχική φάση απεξάρτησης. Βασικοί 

άξονες της λειτουργίας του είναι η ευαισθητοποίηση στην αυτοβοήθεια, η κινητοποίηση 

και εμψύχωση των χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών για έναρξη ή συνέχιση της προσπάθειας 

απεξάρτησης σε συστηματική βάση καθώς και η κινητοποίηση τους για συμμετοχή στις 

υπόλοιπες δράσεις του Ανοιχτού Προγράμματος. 

Με τον όρο αυτοβοήθεια εννοείται η ενεργοποίηση πολιτών για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων τους με τη χρήση ιδίων πόρων, μέσα σε ένα πλαίσιο συλλογικότητας και 

αλληλεγγύης. Κύρια χαρακτηριστικά της αυτοβοήθειας είναι η αυτενέργεια και η ανάληψη 

προσωπικής ευθύνης και κατά συνέπεια η αναίρεση της παθητικότητας, η οποία φαίνεται 

να χαρακτηρίζει σήμερα τη στάση των πολιτών σε ζητήματα υγείας. 

Το Ημερήσιο Κέντρο λειτουργεί Δευτέρα- Παρασκευή 10.00-14.00 και 17.00-20.00. 

 

1.1.2. Ομάδες υποστήριξης – κινητοποίησης ανθρώπων που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα εξάρτησης 

 
Οι ομάδες υποστήριξης απευθύνονται σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν 

πρόβλημα εξάρτησης και επιθυμούν να ξεκινήσουν ή ήδη βρίσκονται σε διαδικασία 

απεξάρτησης.  Στόχοι των ομάδων είναι το μοίρασμα των προβλημάτων των μελών της 

ομάδας και η αλληλοϋποστήριξη καθώς και η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα 

στα μέλη της ομάδας. Επιπλέον σημαντικός στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και 

κινητοποίηση των μελών της ομάδας σε λογικές και πρακτικές αυτοβοήθειας και 

αλληλοβοήθειας και στις βασικές έννοιες που συγκροτούν μια ολοκληρωμένη απεξαρτητική 

διαδικασία. Τέλος, ουσιώδης στόχος είναι ο εντοπισμός και η επίλυση των επιμέρους 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα μέλη της ομάδας μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις 
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(ιεράρχηση των προβλημάτων, πλάνο δράσης, υιοθέτηση καθημερινού προγράμματος από 

το κάθε μέλος, τακτές συναντήσεις με τους συντονιστές της ομάδας).  

 
1.1.3. Ατομικές συναντήσεις 

 

Στα πλαίσια του Ανοιχτού Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 

πραγματοποιούνται ατομικές συναντήσεις με τους ανθρώπους που προσέρχονται σε αυτό 

με αίτημα βοήθειας με κάποιο από τα στελέχη του προγράμματος. Οι συναντήσεις 

αφορούν στην αρχική ενημέρωση για το πρόγραμμα και τον τρόπο λειτουργίας του καθώς 

και στην κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση ανθρώπων σε αρχική φάση απεξάρτησης. 

Επίσης, αφορούν στη διαμόρφωση εξατομικευμένου πλάνου παρέμβασης για καθένα που 

συμμετέχει στο πρόγραμμα και στη συμβουλευτική ανθρώπων που διατυπώνουν ανάλογο 

αίτημα. 

 

1.1.4. Υποστήριξη σε ιατρικά, νομικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά ζητήματα 
 

Μια από τις βασικότερες δράσεις του Ανοιχτού Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής 

Υποστήριξης, πέρα από την ευαισθητοποίηση των χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών στην 

έννοια και τις αρχές της αυτοβοήθειας, είναι η υποστήριξή τους σε διάφορα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν, λόγω της χρόνιας εμπλοκής τους με τις ουσίες. Πιο συγκεκριμένα, στο 

πλαίσιο αυτής της δράσης αναζητούνται τρόποι για την υποστήριξη των ανθρώπων γύρω 

από ιατρικά, νομικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά ζητήματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται 

στην κινητοποίηση και την ανάληψη προσωπικής ευθύνης των ανθρώπων που εκφράζουν 

ανάλογα αιτήματα. Η δράση αυτή είναι καθοριστικής σημασίας για την πορεία της 

απεξάρτησης και την επανένταξή τους. 

Υποστήριξη σε ιατρικά ζητήματα: 

Αναλυτικότερα, ως προς τα ζητήματα ιατρικής φύσης, επιδιώκεται η κινητοποίηση 

ανθρώπων που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της προσπάθειας απεξάρτησης για την 

φροντίδα της σωματικής τους υγείας. Πιο συγκεκριμένα δίνεται έμφαση στις εξετάσεις για 

μεταδιδόμενες ασθένειες, στη στοματική υγιεινή, στην παράπλευρη ψυχιατρική 

υποστήριξη για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα πέρα από τη χρήση 

ουσιών. 

Ειδικότερα κατά το 2014, και πέρα από τα παραπάνω, πραγματοποιήθηκε διασύνδεση 

ή/και συνεργασία με γιατρούς και εθελοντές του Κοινωνικού Ιατρείου - Φαρμακείου 

Σητείας (9 άτομα), με έναν νευρολόγο του Γενικού Νοσοκομείου Σητείας, με τον 
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Οδοντιατρικό Σύλλογο Λασιθίου, με 2 οδοντιάτρους και μία νοσηλεύτρια του 

Οδοντιατρείου του Γενικού Νοσοκομείου Σητείας και με έναν ιδιώτη παθολόγο της πόλης 

που προσφέρει τις υπηρεσίες του δωρεάν σε ανθρώπους του προγράμματος.  

Υποστήριξη σε νομικά ζητήματα: 

Στα πλαίσια αυτής της δράσης υπάρχει υποστήριξη των μελών του προγράμματος σε 

ζητήματα νομικά αλλά και σε άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια διοίκηση όπως 

για παράδειγμα εκδόσεις πιστοποιητικών και διευθέτηση εκκρεμοτήτων με τη δημόσια 

διοίκηση. Όπως είναι γνωστό, η μακροχρόνια εμπλοκή με τις ουσίες έχει ως πιθανή 

συνέπεια την εμπλοκή με το νόμο και τη δημιουργία εκκρεμοτήτων σε πολλά επίπεδα της 

καθημερινότητας.  

Ειδικότερα κατά το 2014, και πέρα από τα παραπάνω, πραγματοποιήθηκε διασύνδεση 

και συνεργασία με δικηγόρο που παρέχει στους ανθρώπους του προγράμματος δωρεάν 

συμβουλευτική υποστήριξη σε νομικά ζητήματα. 

Υποστήριξη σε εκπαιδευτικά ζητήματα: 

Βασικό στόχο της υποστήριξης σε εκπαιδευτικά ζητήματα αποτελεί η ολοκλήρωση των 

βασικών υποχρεωτικών σπουδών για τα άτομα που λόγω της εμπλοκής τους με τις ουσίες 

διέκοψαν την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και η συνεχιζόμενη κατάρτιση και εκπαίδευση 

ατόμων σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα με στόχο την ομαλότερη και 

ευκολότερη ένταξή τους και την εργασιακή τους αποκατάσταση. 

Για το σκοπό αυτό το πρόγραμμα έχει αναπτύξει ένα δίκτυο επαφών με εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς στη Σητεία όπως το Εσπερινό Λύκειο και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.  

Υποστήριξη σε επαγγελματικά ζητήματα: 

Η υποστήριξη εξαρτημένων ατόμων σε επαγγελματικά ζητήματα αποτελεί έναν από 

τους σημαντικότερους παράγοντες για τη σταθεροποίηση της πορείας απεξάρτησης και για 

την ομαλή ένταξη των ατόμων αυτών. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της δράσης δόθηκε 

ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατάλληλη προετοιμασία των ατόμων για την είσοδο τους στο 

χώρο της αγοράς εργασίας, μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αποχής λόγω της 

χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών. 

Η υποστήριξη σε επαγγελματικά ζητήματα αφορά τους παρακάτω τομείς: αξιολόγηση 

των μέχρι τώρα αποκτηθέντων εργασιακών εφοδίων κάθε ατόμου, υποστήριξη της 

συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, παροχή επαγγελματικού προσανατολισμού και 

συμβουλευτικής, υποστήριξη στη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, υποστήριξη στην 

αναζήτηση εργασίας, ενημέρωση για τα επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ για τα 

απεξαρτημένα άτομα. Στα πλαίσια αυτής της δράσης αναπτύχθηκε συνεργασία με τον 
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Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ/ Κ.Π.Α. Σητείας) και με τον 

Οργανισμό Ανάπτυξης Σητείας (Ο.Α.Σ.). 

 

1.1.5. Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 
 

Στα πλαίσια του Ανοιχτού Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 

πραγματοποιούνται μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια με στόχο αφενός τη 

δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και αφετέρου την απόκτηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων. Βασική φιλοσοφία της δόμησης και λειτουργίας όλων των δράσεων του 

προγράμματος είναι να αποτελούν «πρόσχημα» για την ενεργοποίηση, τη γνωριμία, την 

επικοινωνία και τη δημιουργία σχέσεων των ανθρώπων του προγράμματος με τους 

ανθρώπους που προσέρχονται σ’αυτό και όχι να είναι απλές διαδικασίες κατάρτισης και 

απόκτησης πληροφοριών και γνώσεων, χωρίς βέβαια να υποτιμάται η απόκτηση 

συγκεκριμένων δεξιοτήτων που αποκτώνται σε αυτά τα σεμινάρια. 

Ειδικότερα κατά το 2014 πραγματοποιήθηκαν μαθήματα Ελληνικών. 

 

1.1.6. Δράσεις ευαισθητοποίησης σε πολιτιστικά, κοινωνικά και οικολογικά ζητήματα 
 

Ένα από τα βασικά ζητούμενα του Ανοιχτού Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής 

Υποστήριξης είναι να προτείνει και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των ανθρώπων σε δράσεις 

που αφορούν πτυχές της καθημερινής ζωής, όπως η επαφή με την τέχνη και τη δημιουργία, 

ο κοινωνικός προβληματισμός καθώς και η οικολογία. Με βάση τη βασική θέση του 

προγράμματος ότι, εκτός των άλλων, η απεξάρτηση αποτελεί μια συνολική διαδικασία 

επαναδιαπαιδαγώγησης, μια πορεία νοηματοδότησης της ανθρώπινης ύπαρξης με αξίες 

και αρχές που να καλύπτουν τις πραγματικές ανθρώπινες ανάγκες, μια διαφορετική στάση 

ζωής, κρίνεται απαραίτητη η οργάνωση ή η συμμετοχή σε δράσεις τέτοιες που να παρέχουν 

στους χρήστες καινούρια ερεθίσματα και να προτείνουν έναν διαφορετικό τρόπο ζωής. 

Επίσης, στο πλαίσιο αυτό θεωρείται σημαντική η κινητοποίηση των ανθρώπων του 

προγράμματος σε διάφορα δρώμενα της πόλης (συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, κλπ) 

συλλογικά και από κοινού με τα στελέχη του προγράμματος. 

Ειδικότερα κατά το 2014 όσον αφορά στις δράσεις ευαισθητοποίησης σε πολιτιστικά, 

κοινωνικά και οικολογικά ζητήματα πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις: μαθήματα Α’ 

Βοηθειών, παρακολούθηση  συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών δρώμενων της πόλης, 

πραγματοποίηση προβολών ταινιών, συμμετοχή σε δράση τοπικής οικολογικής οργάνωσης 

για την προστασία της χελώνας caretta- caretta και διευκόλυνσης της ωοτοκίας της 
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εβδομαδιαίως, συζήτηση και αφισοκόλληση σχετικά με την οικολογική καταστροφή της 

ρίψης χημικών στη Μεσόγειο, εργασίες στο χώρο του προγράμματος όπως ανακαίνιση του 

εσωτερικού χώρου,  διαμόρφωση εξωτερικού χώρου και κήπου, φιλικοί αγώνες 

ποδοσφαίρου 5 επί 5 με πολίτες της Σητείας, φιλικοί αγώνες μπάσκετ 3x3, κατασκευή 

χειροποίητου ξύλινου τραπεζίου ping pong, τουρνουά επιτραπέζιων παιχνιδιών από τα 

«Παιχνίδια του Κόσμου» (βλ. παράγραφο για τα «Παιχνίδια του Κόσμου»), εξόρμηση για 

ψάρεμα.  

 

1.1.7. Υποστήριξη συγγενών, συντρόφων και φίλων χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών 
 

Στα πλαίσια του Ανοιχτού Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης μια από τις 

βασικότερες δράσεις είναι η υποστήριξη ατόμων του περιβάλλοντος του εξαρτημένου που 

διατυπώνουν ανάλογο αίτημα. Δυο είναι οι βασικοί άξονες υποστήριξης. 

Ο πρώτος αφορά στην υποστήριξη των ατόμων του περιβάλλοντος του χρήστη μέσα 

από ατομικές συναντήσεις  και ο δεύτερος αφορά στην ενθάρρυνση και κινητοποίησή τους 

για συμμετοχή στις άλλες δράσεις του Ανοιχτού Προγράμματος καθώς συχνά οι ανάγκες 

τους, τα αιτήματά τους και η επίλυση των προβλημάτων τους ακολουθούν κοινή πορεία με 

αυτή των χρηστών.  

 

1.1.8. Άλλα αιτήματα 
 

Συχνά απευθύνονται στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας άτομα που 

αντιμετωπίζουν άλλα ψυχοκοινωνικά προβλήματα, τα οποία αφενός λαμβάνουν 

υποστήριξη και συμβουλευτική σε ατομικές συναντήσεις στα πλαίσια του προγράμματος 

και αφετέρου παραπέμπονται σε και διασυνδέονται με άλλους δημόσιους φορείς ανάλογα 

με το εκάστοτε αίτημα. 

 
  



 

48 
 

1.2.0. Δημογραφικά στοιχεία προσερχομένων στο Ανοικτό Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής 
Υποστήριξης Σητείας 

 

Παρακάτω παρατίθενται στοιχεία των χαρακτηριστικών των προσελθόντων στο 

πρόγραμμα κατά το 2014.  

 
Γράφημα16. Συνολικός αριθμός προσερχομένων ανά αίτημα και ανά φύλο στο Πρόγραμμα 
Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας.  

 

 

Γράφημα 17. Ηλικιακή κατανομή των προσερχομένων ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης στο 
Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας.  

 

Γράφημα 18.  Εργασιακή κατάσταση προσερχομένων στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας 
Σητείας.  
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Γράφημα 19. Σχηματική απεικόνιση του είδους συγγένειας ή σχέσης των προσερχομένων οικείων 
ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας.  

 

  

Γράφημα 20. Σχηματική απεικόνιση προσερχομένων οικείων ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης ανά 
φύλο.  

 

Γράφημα 21. Σχηματική απεικόνιση της κατανομής των οικείων ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης, 
ανάλογα με το πρόβλημα του οικείου τους προσώπου 
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2.0.0. Δράσεις στην τοπική κοινότητα με κύριο στόχο την πρόληψη της χρήσης 
ψυχοτρόπων ουσιών και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων 

 

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας αναπτύσσει στην τοπική 

κοινωνία δράσεις με κύριο στόχο την πρόληψη της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών και άλλων 

ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Οι δράσεις πρόληψης του Προγράμματος Προαγωγής 

Αυτοβοήθειας Σητείας ανήκουν στις τρίτης γενιάς παρεμβάσεις πρόληψης, που έχουν δείξει 

πιο συνεπή αποτελέσματα39. Οι παρεμβάσεις αυτές στόχο έχουν την προαγωγή της υγείας 

του ατόμου συνολικά μέσα από συλλογικές δράσεις που εμπλέκουν το σύνολο της σχολικής 

κοινότητας (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς), καθώς και τις τοπικής κοινότητας 

(οικογένεια, σχολείο, συλλογικότητες, φορείς και υπηρεσίες, ΜΜΕ). 

Με βάση τη φιλοσοφία του προγράμματος, κάποιες από τις γενεσιουργές αιτίες της 

χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, όπως η βία στα 

σχολεία, η σχολική διαρροή, ο νεανικός αλκοολισμός, η εφηβική κατάθλιψη κα, είναι η 

αποξένωση και η απομόνωση του ατόμου στη σύγχρονη κοινωνία, οι επιφανειακές σχέσεις 

των ανθρώπων, ο έντονος ανταγωνισμός, τα καταναλωτικά πρότυπα και η απομάκρυνση 

του ατόμου από τις πραγματικές του ανάγκες. Συνεπώς, η πρόληψη οφείλει να έχει στόχο 

την άμβλυνση των αιτιών αυτών μέσα από συλλογικές δράσεις που στοχεύουν άμεσα στη 

δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων, την επικοινωνία, τη συλλογικότητα, την αλληλεγγύη, τη 

συνεργατικότητα, την ανάληψη ευθυνών, τη φιλία, την αγάπη και την υποχώρηση του 

ατομικιστικού προτύπου ζωής. Αυτοί είναι και οι στόχοι των δράσεων που αναπτύσσει το 

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας στην κοινότητα, δράσεις στις οποίες είναι ουσιώδης 

η εμπλοκή γονέων και εκπαιδευτικών που αποτελούν τα βασικά υποστηρικτικά δίκτυα 

παιδιών και εφήβων. 

 
2.1.0. Περιγραφή δράσεων στην τοπική κοινότητα με κύριο στόχο την πρόληψη της 
χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων 
 

 Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, οι δράσεις του προγράμματος στην τοπική 

κοινότητα κατά το 2014 διαμορφώθηκαν ως εξής: 

2.1.1.«Παιχνίδια του Κόσμου» 

 
Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας στις δράσεις στην κοινότητα και 

κυρίως σε αυτές με στόχο την πρόληψη χρησιμοποιεί ως μέσο τα «Παιχνίδια του Κόσμου», 

                                                 
39

 Ζαφειρίδης, Φ. (1998). Πρόληψη των ναρκωτικών: Οι αθέατες όψεις του προβλήματος, Ιατρικά 
Θέματα, τ.10.   
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τα οποία είναι ξύλινα παιχνίδια από διάφορους πολιτισμούς και κατασκευάζονται από 

ανακυκλώσιμα υλικά. Τη συγκέντρωση πληροφοριών για αυτά τα παιχνίδια και για τον 

τρόπο κατασκευής τους έχει πραγματοποιήσει μια γαλλική οργάνωση, η Kaloumba, η οποία 

εκπαιδεύει φορείς και συλλογικότητες ανά τον κόσμο στην κατασκευή των παιχνιδιών και 

με την οποία συνεργάζεται το πρόγραμμα. 

Η επιλογή των «Παιχνιδιών του Κόσμου» για τις δράσεις του προγράμματος σχετίζεται 

με το γεγονός ότι η Kaloumba έχει ως στόχους την προώθηση της ανθρώπινης επικοινωνίας, 

τη διάδοση του παιχνιδιού ως εργαλείο εκπαίδευσης, κοινωνικής και πολιτισμικής εξέλιξης 

και την ευαισθητοποίηση στις πρακτικές ανακύκλωσης, στόχοι οι οποίοι συνάδουν με όσα 

αναφέρθηκαν παραπάνω για την πρόληψη. Επιπλέον, η Kaloumba για την επίτευξη των 

στόχων της πραγματοποιεί συλλογικές δράσεις (π.χ. εργαστήρια κατασκευής παιχνιδιών, 

παιχνίδι σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους κα). Τέλος, οι αξίες που προάγει η ενασχόληση με 

τα «Παιχνίδια του Κόσμου» όπως επικοινωνία, η δημιουργικότητα, η ενεργοποίηση, η 

συνεργατικότητα κα συμφωνούν με τις αξίες της πρόληψης. 

Κατά το 2014 το πρόγραμμα πραγματοποίησε παραστάσεις με τα «Παιχνίδια του 

Κόσμου» που περιλαμβάνουν την παρουσίαση των παιχνιδιών σε κάποιο δημόσιο χώρο και 

παιχνίδι με αυτά ομαδικά. Αποτελούν μια σημαντική αφορμή για τη γνωριμία του 

προγράμματος με ένα καινούριο πλαίσιο ή την κοινότητα μέσα σε ένα κλίμα ομαδικότητας 

και συνεργασίας. Κατά τη διάρκεια του 2014 πραγματοποιήθηκαν 11 παραστάσεις με τα 

«Παιχνίδια του Κόσμου» σε συνεργασία με πολίτες και εκπαιδευτικούς, στα οποία υπήρξε 

μεγάλη προσέλευση και συμμετοχή γονέων, παιδιών, εκπαιδευτικών και γενικότερα 

πολιτών. Αναλυτικότερα, παραστάσεις πραγματοποιήθηκαν:  

α) Μία στο Γυμνάσιο Παλαικάστρου (56 μαθητές και 5 εκπαιδευτικοί), 

β) μία στο Δημοτικό Σχολείο Μαρωνιάς σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο 

Μαρωνιάς (περίπου 30 παιδιά),  

γ) μία στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Δημοτικό Σχολείο Αρμένων, τον 

Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρμένων 

(περίπου 70 άτομα, παιδιά και ενήλικες) 

δ) μία σε συνεργασία με τοπική ενορία (περίπου 60 άτομα, παιδιά και ενήλικες) 

ε) δύο παραστάσεις στα πλαίσια του 5ου Παιδικού Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου (περίπου 

150 άτομα), 

στ) μία στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Νοσοκομείο Ημέρας Σητείας «Ψυχαργώς» 

και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγίου Νικολάου για την ευαισθητοποίηση σε θέματα ψυχικής 

υγείας στην κεντρική πλατεία Σητείας (περίπου 30 άτομα), 
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ζ) δύο παραστάσεις στα πλαίσια του 3ου Φεστιβάλ «Διαλέγουμε τη δράση, βρίσκουμε 

έναν άλλο τρόπο ζωής» που διοργάνωσε το πρόγραμμα, 

η) μία στα πλαίσια των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων για παιδιά που διοργάνωσε η 

Δημοτική Κοινότητα Σητείας και ο  Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης 

Σητείας (ΔΟΚΑΣ) για την ενίσχυση του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Σητείας 

(περίπου 30 άτομα), 

θ) μία στο Δημοτικό Σχολείο Κουτσουρά στα πλαίσια των χριστουγεννιάτικων 

εκδηλώσεων για παιδιά που διοργάνωσε ο Δήμος Ιεράπετρας (περίπου 60 άτομα). 

 
2.1.2. Δράση στο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Σητείας 

 
Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας συνεργάζεται από το σχολικό έτος 

2011-2012 με το Επαγγελματικό Λύκειο Σητείας και τους εκπαιδευτικούς σε αυτό. Η 

συνεργασία αυτή συνεχίστηκε και για τα σχολικά έτη 2012-2013 και 2013-2014, με την 

έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η συνεργασία αυτή αφορούσε: 

Α) Δημιουργία μιας «παιχνιδοθήκης» στο χώρο του σχολείου  

Σε συνέχεια της δράσης από τα προηγούμενα σχολικά έτη καθιερώθηκε μέσα στο 

σχολείο ένας χώρος για τα «Παιχνίδια του Κόσμου» που κατασκευάστηκαν από 

εκπαιδευτικούς και μαθητές. Ο χώρος αυτός αποτέλεσε έναν χώρο συνάντησης 

εκπαιδευτικών και μαθητών, καθώς και ένα χώρο μέσα από τον οποίο προέκυψαν ιδέες για 

δράσεις μέσα στο σχολείο. Η δράση αυτή αφορά το σύνολο των μαθητών και των 

εκπαιδευτικών του εν λόγω σχολείου (250 άτομα) και υλοποιείται με την ενεργή εμπλοκή 7 

εκπαιδευτικών.  

Στόχος της δράσης είναι η δημιουργική αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών και μαθητών 

αλλά και των μαθητών μεταξύ τους, η ανάπτυξη της συνεργατικότητας, καθώς και η 

ενδυνάμωση  της σχέσης εκπαιδευτικού-μαθητή, η οποία είναι δυνατό να αποτελέσει 

προστατευτικό παράγοντα για την εμπλοκή με τις ψυχοτρόπες ουσίες. 

Β) Διαμόρφωση του προαύλιου χώρου του σχολείου  

Η εν λόγω δράση προέκυψε μέσα από συζητήσεις με τους μαθητές του σχολείου και 

αφορά σε εικαστικές παρεμβάσεις σε τοίχους του προαύλιου χώρου από μια ομάδα 

μαθητών και εκπαιδευτικών σε συνεργασία με τα στελέχη του προγράμματος. Συμμετείχαν 

σε αυτή 39 μαθητές και 4 εκπαιδευτικοί του σχολείου. 

Γ) Κύκλος συναντήσεων με τον Διευθυντή του σχολείου 
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Ξεκινώντας το σχολικό έτος 2014-2015 πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον 

Διευθυντή του σχολείου για σχεδιασμό δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν μέσα σε 

αυτό. 

Επιπρόσθετα, η παρουσία των στελεχών του προγράμματος στο σχολείο, πέρα από τις 

παραπάνω δράσεις, συμβάλλει και στον εντοπισμό εφήβων που τυχόν έχουν αρχίσει να 

πειραματίζονται με τις ουσίες, γεγονός που πιθανώς να επιτρέψει μια πιο άμεση 

παρέμβαση σε σχέση με το ζήτημα. 

 

2.1.3. Δράση στο Γυμνάσιο Παλαικάστρου 

 
Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας συνεργάστηκε το 2014 με το 

Γυμνάσιο Παλαικάστρου. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει τις εξής δράσεις: 

Α) Συμμετοχή στην παράσταση Θεάτρου Σκιών – «Καραγκιόζης» 

 Τον Φεβρουάριο του 2014 το πρόγραμμα συμμετείχε στην παράσταση «Καραγκιόζη» 

που διοργανώθηκε στο Γυμνάσιο Παλαικάστρου από την ΑμΚΕ «Κόντρα» και μία 

εκπαιδευτικό του σχολείου στα πλαίσια του μαθήματος της  Ιστορίας. Η συμμετοχή του 

προγράμματος στην εν λόγω παράσταση στάθηκε ως αφορμή γνωριμίας του με το πλαίσιο 

του σχολείου και τη συνέχεια της συνεργασίας με αυτό. Η παράσταση διενεργήθηκε με την 

ενεργή εμπλοκή 6 μαθητών και την παρακολούθησαν όλοι οι μαθητές και κάποιοι 

εκπαιδευτικοί του σχολείου. 

       Β) Κύκλος συναντήσεων με εκπαιδευτικούς  

       Σε συνέχεια της γνωριμίας του προγράμματος με το Γυμνάσιο Παλαικάστρου 

πραγματοποιήθηκε ένας κύκλος συναντήσεων με εκπαιδευτικούς που έδειξαν ενδιαφέρον 

για περαιτέρω συνεργασία με το πρόγραμμα και διάθεση για συνδιαμόρφωση δράσεων 

στο σχολείο. Στις συναντήσεις συζητήθηκε εκτενώς ο τρόπος λειτουργίας του 

προγράμματος και η φιλοσοφία του για την πρόληψη της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών και 

άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Συμμετείχαν 3 εκπαιδευτικοί.  

      Γ) Παράσταση με τα Παιχνίδια του Κόσμου 

      Τον Απρίλιο του 2014 πραγματοποιήθηκε δίωρη παράσταση με τα «Παιχνίδια του 

Κόσμου» (βλ. παράγραφο για «Παιχνίδια του Κόσμου»). Συμμετείχαν 56 μαθητές και 5 

εκπαιδευτικοί. 

      Δ) Σεμινάριο σε γονείς σχετικά με την εξάρτηση, την αντιμετώπιση και την πρόληψη 

του προβλήματος 

      Τον Απρίλιο του 2014 το πρόγραμμα πραγματοποίησε στο χώρο του Γυμνασίου 

Παλαικάστρου ένα τρίωρο σεμινάριο για την εξάρτηση, την αντιμετώπιση και την πρόληψη 
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του προβλήματος. Τα σεμινάρια απευθύνονταν σε γονείς μαθητών του σχολείου, 

προσήλθαν όμως και  εκπαιδευτικοί. Ιδιαίτερη έμφαση κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων 

δόθηκε στη συζήτηση για τον ρόλο του γονέα στην πρόληψη της χρήσης ψυχοτρόπων 

ουσιών και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Συμμετείχαν 70 άτομα, γονείς και 

εκπαιδευτικοί του σχολείου. 

  

2.1.4. Δράση στο 3ο Νηπιαγωγείο Σητείας 

 
Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2013                 

σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Νηπιαγωγείου Σητείας και με 

εκπαιδευτικούς του σχολείου να σχεδιάζει μια δράση με στόχο την αναμόρφωση του 

προαύλιου χώρου του σχολείου. Η δράση υλοποιήθηκε κατά το 2014. Συμμετείχαν 48 

άτομα, εκ των οποίων 22 γονείς, 21 παιδιά και 5 εκπαιδευτικοί του σχολείου. 

 
2.1.5. Δράση στο 2ο Δημοτικό Σητείας 

 
Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας ξεκίνησε να συνδιαμορφώνει με 

εκπαιδευτικούς και γονείς του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σητείας δράση που αφορά στην 

κατασκευή επιδαπέδιων παιχνιδιών στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Στο σχεδιασμό της 

δράσης συμμετέχουν 11 εκπαιδευτικοί και 35 γονείς. Η δράση θα ολοκληρωθεί το 2015. 

 
2.1.6. Δράση στο 4ο Δημοτικό Σητείας 

 
Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας πραγματοποίησε συνάντηση με 

εκπαιδευτικούς του 4ου Δημοτικού Σχολείου Σητείας τον Νοέμβριο του 2014, με στόχο την 

έναρξη συνδιαμόρφωσης δράσης στο σχολείο που αφορά στην αναδιαμόρφωση του 

προαύλιου χώρου και πιο συγκεκριμένα την εικαστική παρέμβαση σε τοίχους της αυλής. 

Στην εν λόγω συνάντηση συμμετείχαν 8 εκπαιδευτικοί. Η συνέχεια της δράσης ορίστηκε για 

το 2015. 

 

2.1.7. Δράση με μήνυμα την αλληλεγγύη με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των 
Ναρκωτικών 

 
Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014, την 

Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών, συνδιοργάνωσε με την Περιφερειακή Ενότητα 

Λασιθίου, το Δημοτικό Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Σητείας, το Κοινωνικό Παντοπωλείο 

Σητείας, το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο Σητείας και την ΑμΚΕ «Κόντρα» δράση με 

μήνυμα την αλληλεγγύη. Στη δράση αυτή επιχειρήθηκε να τονιστεί η σημασία των 
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προταγμάτων αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας για μία άλλη θεώρηση συνολικά των 

προβλημάτων υγείας και κατ’ επέκταση και του προβλήματος της εξάρτησης. Πιο 

συγκεκριμένα, στην κεντρική πλατεία της Σητείας πραγματοποιήθηκαν: 

Α) Συζήτηση για την αλληλεγγύη 

Η συζήτηση περιλάμβανε τους εξής άξονες: τις επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων της 

Ελλάδας από τις πολιτικές αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης, την παρουσίαση των 

εγχειρημάτων αλληλεγγύης της πόλης, τον ρόλο της αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας και 

της αλληλεγγύης στο πεδίο των εξαρτήσεων. 

Β) Συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τα Κοινωνικά Παντοπωλεία 

της πόλης 

Γ) Ανταλλακτικό παζάρι 

Η δράση πραγματοποιήθηκε με την ενεργή εμπλοκή 36 ατόμων και η προσέλευση σε 

αυτήν υπολογίζεται περίπου στα 70 άτομα. 

 

2.1.8. 3ο Φεστιβάλ: «Διαλέγουμε τη δράση, βρίσκουμε έναν άλλο τρόπο ζωής» 

 
Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας πραγματοποίησε το Σεπτέμβριο του 

2014 για 3η χρονιά ένα 2ήμερο Φεστιβάλ για την πρόληψη της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών 

και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. 

Το 2ήμερο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο και την Κυριακή 27 και 28 Σεπτεμβρίου στο 

χώρο των Γυμνασίων Σητείας με τη συνεργασία διαφόρων συλλογικοτήτων της πόλης και 

περιλάμβανε δράσεις, ομιλίες και μουσικές εκδηλώσεις. 

Η φιλοσοφία του Φεστιβάλ στηρίχθηκε στη φιλοσοφία του προγράμματος για την 

πρόληψη καθώς και στη λογική δημιουργίας ενός τόπου συνάντησης ανθρώπων, φορέων 

και συλλογικοτήτων της πόλης που έχουν να δώσουν ερεθίσματα σε παιδιά και νέους και 

μπορούν να μεταφέρουν τις αξίες της πρόληψης μέσα στην τοπική κοινωνία. 

Βασικοί άξονες του Φεστιβάλ τέθηκαν οι εξής: 

α) Η συνεργασία της τοπικής κοινωνίας (πολίτες, φορείς, συλλογικότητες) μέσα από 

τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση του Φεστιβάλ. 

β) Η γνωριμία παιδιών και νέων με ανθρώπους και συλλογικότητες που έχουν να 

τους δώσουν ερεθίσματα που τους κινητοποιούν προς ένα διαφορετικό παράδειγμα ζωής. 

γ) Η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας στη σημασία και τις αξίες της 

πρόληψης. 

δ) Η κινητοποίηση γονέων και εκπαιδευτικών αλλά και όλων των πολιτών για τη 

συμμετοχή τους σε δράσεις πρόληψης. 
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ε) Η ανάδειξη παραδειγμάτων δράσεων σε σχολεία της ευρύτερης περιοχής που 

ουσιαστικά αποτελούν δράσεις πρόληψης. 

Η διεξαγωγή του Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή μικρών και 

μεγάλων αλλά και με την ενεργή εμπλοκή πολλών ατόμων. Συνολικά συμμετείχαν στη 

διοργάνωση των δράσεων στα πλαίσια του Φεστιβάλ 12 συλλογικότητες, 4 φορείς και 3 

σχολεία. Ειδικότερα, 150 άνθρωποι είχαν ενεργή εμπλοκή στη διοργάνωση και τη 

διεξαγωγή των δράσεων, εκ των οποίων οι 49 ήταν έφηβοι, μαθητές Γυμνασίου και 

Λυκείου. Υπολογίζεται ότι κατά τη διάρκεια του 2ημέρου επισκέφτηκαν το χώρο του 

Φεστιβάλ και συμμετείχαν σε δράσεις ή παρακολούθησαν τις ομιλίες και τις συναυλίες 

περισσότερα από 400 άτομα.  

 

2.1.9. Συνεργασία με συλλογικότητες και φορείς της πόλης για πραγματοποίηση δράσεων 
 

Βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας 

είναι η πλαισίωση ή ενίσχυση συλλογικοτήτων της κοινότητας στις δράσεις τους, αλλά και η 

συνεργασία μαζί τους για την υλοποίηση δράσεων από κοινού. Πέρα από δράσεις που 

έχουν αναφερθεί ήδη, το πρόγραμμα κατά το 2014 συμμετείχε στις παρακάτω δράσεις: 

Α) Συνεργασία με τον Σύλλογο Ασφαλισμένων - Ανασφάλιστων Ο.Α.Ε.Ε. Σητείας για τη 

συνδιοργάνωση προβολής του ντοκιμαντέρ «Κρίση και Εθνική Κατάθλιψη» του Γιώργου 

Κεραμιδιώτη. Βασικό αντικείμενο της συζήτησης του ντοκιμαντέρ αποτελεί η αποδόμηση 

του όρου Εθνική Κατάθλιψη που κυριαρχεί στο δημόσιο λόγο τα τελευταία χρόνια. Η 

συνεργασία με τον εν λόγω Σύλλογο συνίστατο σε μία σειρά συναντήσεων με 6 μέλη του. Οι 

συναντήσεις περιλάμβαναν την παρακολούθηση του ντοκιμαντέρ, τη συζήτηση σχετικά με 

το περιεχόμενό του και το σχεδιασμό διοργάνωσης προβολής για όλα τα μέλη του 

Συλλόγου, ώστε να ξεκινήσει μία συζήτηση για το παραπάνω θέμα. 

  Β) Συνεργασία με την ΑμΚΕ «Κόντρα» στα πλαίσια των χριστουγεννιάτικων 

εκδηλώσεων που διοργάνωσε η Δημοτική Κοινότητα Σητείας και ο  Δημοτικός Οργανισμός 

Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (ΔΟΚΑΣ) για την ενίσχυση του Δημοτικού 

Κοινωνικού Παντοπωλείου Σητείας. Η συνεργασία αυτή αφορούσε στην πραγματοποίηση 

τρίωρου εργαστηρίου κατασκευής χειροποίητων παιχνιδιών, στο οποίο συμμετείχαν 15 

άτομα, γονείς και παιδιά. Τα παιχνίδια που κατασκευάστηκαν συλλογικά κατά τη διάρκεια 

του εργαστηρίου διατέθηκαν στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο Σητείας. 
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2.2.0. Δικτύωση με άλλους φορείς και ενημέρωση των λειτουργών υγείας για ένα 
διαφορετικό παράδειγμα παροχής βοήθειας 

 

Η εν λόγω δράση στοχεύει στη γνωριμία και τη διασύνδεση του προγράμματος με 

άλλους φορείς που πιθανόν έρχονται σε επαφή με εξαρτημένα άτομα ή πιθανόν μπορούν 

να βοηθήσουν στη διαδικασία της απεξάρτησης. Επιπλέον στόχο της δράσης αποτελεί η 

γνωριμία και η διασύνδεση με άλλους επαγγελματίες υγείας και η ενημέρωσή τους για τη 

λειτουργία του προγράμματος και το παράδειγμα παροχής βοήθειας που αυτό ακολουθεί. 

Κατά τη διάρκεια του 2014 στα πλαίσια της δικτύωσης ενημερώθηκαν για τις δράσεις του 

προγράμματος, για τη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας του 25 άτομα, κατά κύριο λόγο 

λειτουργοί υγείας, καθώς και άλλοι δημόσιοι λειτουργοί ή πολίτες άλλων ειδικοτήτων (π.χ. 

ιερείς, Δικηγορικός Σύλλογος Λασιθίου κ.α.). 

3.0.0.  Συνέδρια  και Σεμινάρια στην κοινότητα 

 
3.1.0. Συμμετοχή σε συνέδριο 

 
 Συμμετοχή στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Επ’ αρωγή» των Μονάδων Κοινωνικής 

Πρόνοιας με θέμα: «Πρόνοια: Νέο Πρόσωπο και Προοπτικές». Το πρόγραμμα συμμετείχε 

στο εν λόγω συνέδριο με θέμα εισήγησης: «Η Δράση από κοινού με την Τοπική Κοινωνία: 

Μια διαφορετική προσέγγιση στη δόμηση Ψυχοκοινωνικών Παρεμβάσεων στο Πεδίο των 

Εξαρτήσεων».  

3.2.0. Σεμινάρια στην κοινότητα  
 
3.2.1. Σεμινάρια σε γονείς σχετικά με την εξάρτηση, την αντιμετώπιση και την πρόληψη 
του προβλήματος  

 
Το πρόγραμμα κατά το 2014 πραγματοποίησε σεμινάρια σχετικά με την εξάρτηση, την 

αντιμετώπιση και την πρόληψη του προβλήματος. Μεγάλο μέρος της συζήτησης των 

σεμιναρίων επικεντρώθηκε στο ρόλο του γονέα στην πρόληψη της χρήσης ψυχοτρόπων 

ουσιών και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Τα σεμινάρια απευθύνονταν σε γονείς, 

αλλά τα παρακολούθησαν και πολλοί εκπαιδευτικοί. 

 Το πρώτο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2014, στο Γυμνάσιο 

Παλαικάστρου Σητείας σε συνεργασία με το διευθυντή και εκπαιδευτικούς του σχολείου. 

Το τρίωρο σεμινάριο παρακολούθησαν 70 άτομα, γονείς και εκπαιδευτικοί του σχολείου. 

 Το δεύτερο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2014 στο χώρο του 4ου 

Δημοτικού Σχολείου Σητείας, σε συνεργασία με τα Διοικητικά Συμβούλια Γονέων και 

Κηδεμόνων Δημοτικών Σχολείων Σητείας και τη Σχολική Σύμβουλο Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Στο τρίωρο σεμινάριο συμμετείχαν 60 άτομα γονείς και εκπαιδευτικοί. 
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Παρουσίαση απολογισμού έργου Προγράμματος 
Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων έτους 2014 
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Μέρος Τέταρτο: Παρουσίαση δράσεων Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας 

Χανίων 

 
Α. Εισαγωγικά Στοιχεία – Φιλοσοφία Λειτουργίας  

 
Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων ξεκίνησε τη λειτουργία του το 

Νοέμβριο του 2012 και λειτουργεί με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας και του 

Δήμου Χανίων. Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων βασίζεται στην πολυετή 

εμπειρία λειτουργίας του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης και στο 

συγκεκριμένο αξιακό και επιστημολογικό υπόβαθρο αυτού. Βασικές συνιστώσες του 

πλαισίου αυτού μεταξύ των άλλων είναι το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού των άμεσα 

ενδιαφερομένων πολιτών και ο σεβασμός στη βιωματική γνώση που κατέχουν, η αξία της 

συλλογικής δράσης, η σημασία της αξιοποίησης των εμπειριών που παράγονται στο τοπικό 

πλαίσιο που διενεργούνται οι παρεμβάσεις, η αποδόμηση των θετικιστικών επιστημονικών 

αντιλήψεων, που οδηγούν στην αντικειμενοποίηση των πασχόντων υποκειμένων (βλέπε 

νοσολογικοποίηση του προβλήματος της εξάρτησης) και στη συσσώρευση εξουσιών στους 

λειτουργούς ψυχικής υγείας.  

Βασικό ζητούμενο των υλοποιούμενων παρεμβάσεων με βάση αυτό το πλαίσιο, 

είναι η χειραφέτηση, η ανάκτηση και διατήρηση της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας όλων 

των συμμετεχόντων σε αυτές. Βασικές έννοιες που υποστηρίζουν την παραπάνω φιλοσοφία 

και επιχειρείται να είναι παρούσες στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των παρεμβάσεων 

του προγράμματος, αφορούν στο ζητούμενο της κοινωνικής συμμετοχής, του συμμετοχικού 

σχεδιασμού των παρεμβάσεων με τους άμεσα ενδιαφερόμενους πολίτες και της σύνδεσης 

τους με το τοπικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσονται, η ανάληψη πρωταγωνιστικού ρόλου 

από τους άμεσα ενδιαφερόμενους και η υιοθέτηση εκ μέρους των λειτουργών υγείας 

περισσότερο περιφερειακών και συνεργατικών ρόλων. 

Ο στόχος της δημιουργίας του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων 

είναι η δημιουργική αξιοποίηση της παραχθείσας εμπειρίας του Προγράμματος Προαγωγής 

Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης με στόχο τη δημιουργία παρεμβάσεων, που να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες της τοπικής κοινότητας και να απευθύνονται σε όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό εξαρτημένων40. Σε αυτό το πλαίσιο βασικός στόχος του 

                                                 
40

 Η εμπειρία λειτουργίας του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια έχει 
δείξει ότι η συγκεκριμένη μεθοδολογία παρέμβασης που ακολουθείται στο Ανοικτό Πρόγραμμα 
Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Χρηστών Ψυχοτρόπων Ουσιών και Μελών Οικογενειών Χρηστών, που αφορά στην 
εξατομικευμένη παρέμβαση ανάλογα με τη φάση ζωής και τις ανάγκες του εξαρτημένου και την έμφαση στη 
λειτουργικότητα του σε όλα τα επίπεδα, έχει οδηγήσει σε διεύρυνση του πληθυσμού που απευθύνεται στο 
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προγράμματος είναι η προσέγγιση και υποστήριξη τόσο των ανθρώπων με πρόβλημα 

εξάρτησης είτε από ναρκωτικά, είτε από το αλκοόλ, που παραδοσιακά προσεγγίζουν τις 

δομές απεξάρτησης, όσο και ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης που για διάφορους 

λόγους δεν προσεγγίζουν τις δομές απεξάρτησης. Επίσης, βασικός στόχος του 

προγράμματος είναι η ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ανθρώπων που παρακολουθούν 

προγράμματα υποκατάστασης με στόχο την πλαισίωση της διαδικασίας επανένταξης 

τους41.  

 

Β. Συνοπτικά στοιχεία πορείας των δράσεων  
 

Κατά το 2014 το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων παρείχε υπηρεσίες 

εκπαίδευσης και υποστήριξης συνολικά σε 285 διαφορετικούς ανθρώπους. Αναλυτικότερα, 

όπως φαίνεται και στο παρακάτω γράφημα τα αιτήματα από ανθρώπους που 

απευθύνθηκαν στο πρόγραμμα μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής: 

1. 128 άνθρωποι42 με πρόβλημα εξάρτησης από παράνομες και νόμιμες ψυχοτρόπες 

ουσίες ή με πρόβλημα μη φαρμακευτικής εξάρτησης εκ των οποίων οι 77 προσήλθαν στο 

πρόγραμμα και έλαβαν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και οι 57 προσεγγίστηκαν 

στο πλαίσιο των δράσεων προσέγγισης και ευαισθητοποίησης χρηστών ψυχοτρόπων 

ουσιών στο δρόμο και έλαβαν ανάλογες υπηρεσίες.  

2. 41 μέλη οικογενειών – φίλοι ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης.   

3. 5 άνθρωποι με αίτημα βοήθειας για ζητήματα πέρα από τη χρήση ουσιών 

4. 8 άνθρωποι  έλαβαν υποστήριξη για τη δημιουργία ομάδας / πρωτοβουλίας 

αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας γονέων και φίλων νέων με αυτισμό και νοητική υστέρηση. 

5. 20 άνθρωποι συμμετείχαν σε στοχευμένες δράσεις εκπαίδευσης / πρόληψης της 

εξάρτησης και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. 

6. 81 λειτουργοί υγείας, εκπαιδευτικοί και πολίτες άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι/ες 

παρακολούθησαν ολοκληρωμένο σεμιναριακό κύκλο για τις κριτικές προσεγγίσεις του 

                                                                                                                                            
πρόγραμμα. Αυτές οι ιδέες που έχουν προκύψει από την επιτυχή λειτουργία του προγράμματος της 
Θεσσαλονίκης τίθενται σε εφαρμογή και στο πρόγραμμα των Χανίων.  
41

 Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων είναι το μοναδικό «στεγνό» 
πρόγραμμα στη χώρα που αναπτύσσει ολοκληρωμένες και με συστηματικό τρόπο δράσεις υποστήριξης μελών 
προγραμμάτων υποκατάστασης. Απώτερος στόχος είναι όχι μόνο η ουσιαστική πλαισίωση αυτών των 
ανθρώπων, αλλά και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την αποτελεσματικότερη πλαισίωση των 
ανθρώπων αυτών από τα λεγόμενα «στεγνά» προγράμματα απεξάρτησης. Η μεγάλη ανάπτυξη των 
προγραμμάτων υποκατάστασης άλλωστε στη χώρα τα τελευταία χρόνια, έχει οδηγήσει στην αναζήτηση νέων 
μεθοδολογιών ουσιαστικής διασύνδεσης των προγραμμάτων αυτών με τα στεγνά προγράμματα, χωρίς όμως να 
υπάρχουν μέχρι στιγμής συγκεκριμένα παραδείγματα. Σε αυτό το πλαίσιο η εμπειρία που συγκεντρώνεται από 
το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων μπορεί να είναι ιδιαίτερα βοηθητική.  
42

 Ο αριθμός αυτός αφορά το σύνολο των διαφορετικών ανθρώπων, καθώς μεταξύ του αριθμού των 
προσελθόντων στο Ανοικτό Πρόγραμμα και των προσεγγισθέντων στη δράση του streetwork υπάρχει 
αλληλοεπικάλυψη 6 ανθρώπων.  
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πεδίου των εξαρτήσεων και για την έννοια και τις εφαρμογές της αυτοβοήθειας / 

αλληλοβοήθειας.  

7. 2 λειτουργοί υγείας παρακολούθησαν ολοκληρωμένο κύκλο εκπαίδευσης 

(θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο) στο πλαίσιο των δράσεων εκπαίδευσης του 

προγράμματος. 

Γράφημα 22. Σχηματική απεικόνιση των ανθρώπων που έλαβαν υπηρεσίες κατά το 2014. 

 

Κατά τη διετία 2013 – 2014 το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων 

παρείχε υπηρεσίες σε 445 διαφορετικούς ανθρώπους. Αναλυτικότερα, όπως φαίνεται και 

στο παρακάτω γράφημα τα αιτήματα από ανθρώπους που απευθύνθηκαν στο πρόγραμμα 

μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής: 

1. 160 άνθρωποι43 με πρόβλημα εξάρτησης από παράνομες και νόμιμες ψυχοτρόπες 

ουσίες ή με πρόβλημα μη φαρμακευτικής εξάρτησης εκ των οποίων οι 92 προσήλθαν στο 

πρόγραμμα και έλαβαν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και οι 78 προσεγγίστηκαν 

στο πλαίσιο των δράσεων προσέγγισης και ευαισθητοποίησης χρηστών ψυχοτρόπων 

ουσιών στο δρόμο και έλαβαν ανάλογες υπηρεσίες.  

2. 69 μέλη οικογενειών – φίλοι ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης.   

3. 7 άνθρωποι με αίτημα βοήθειας για ζητήματα πέρα από τη χρήση ουσιών  

4. 8 άνθρωποι έλαβαν υποστήριξη για τη δημιουργία ομάδας / πρωτοβουλίας 

αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας γονέων και φίλων νέων με αυτισμό και νοητική υστέρηση. 

5. 20 άνθρωποι συμμετείχαν σε στοχευμένες δράσεις εκπαίδευσης / πρόληψης της 

εξάρτησης και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. 

                                                 
43

 Ο αριθμός αυτός αφορά το σύνολο των διαφορετικών ανθρώπων, καθώς μεταξύ του αριθμού των 
προσελθόντων στο Ανοικτό Πρόγραμμα και των προσεγγισθέντων στη δράση του streetwork υπάρχει 
αλληλοεπικάλυψη 10 ανθρώπων.  
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6. 167 λειτουργοί υγείας, εκπαιδευτικοί και πολίτες άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι/ες 

παρακολούθησαν ολοκληρωμένο σεμιναριακό κύκλο για τις κριτικές προσεγγίσεις του 

πεδίου των εξαρτήσεων και για την έννοια και τις εφαρμογές της αυτοβοήθειας / 

αλληλοβοήθειας.  

7. 9 εργαζόμενοι σε δομές πρόληψης ή θεραπείας των εξαρτήσεων, συμμετείχαν σε 

ολοκληρωμένο κύκλο συζητήσεων για την έννοια και τις εφαρμογές της αυτοβοήθειας / 

αλληλοβοήθειας στην αντιμετώπιση του προβλήματος της εξάρτησης.   

8. 5 λειτουργοί υγείας και φοιτητές κοινωνικών επιστημών παρακολούθησαν 

ολοκληρωμένο κύκλο εκπαίδευσης (θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο) στο πλαίσιο των 

δράσεων εκπαίδευσης του προγράμματος. 

Γράφημα 23. Σχηματική Απεικόνιση Ανθρώπων που έλαβαν υπηρεσίες ανά έτος και ανά κατηγορία 
αιτήματος. 

 

 
Γράφημα 24. Συνολική απεικόνιση κατανομής παρεχομένων υπηρεσιών ανά αίτημα κατά τη διετία 
2013-2014 

 
 

2013 2014 

Άνθρωποι με πρόβλημα Εξάρτησης 103 128 

Συγγενείς/Σημαντικοί Άλλοι Εξαρτημένων 34 41 

Άλλα αιτήματα βοήθειας 2 5 

Συμμετέχοντες σε δράσεις εκπαίδευσης 98 83 
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Γ. Αναλυτική παρουσίαση των δράσεων του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας 
Χανίων 
 

1.0.0. Ανοικτό Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Χρηστών Ψυχοτρόπων 
Ουσιών και Μελών Οικογενειών Χρηστών.  
 

Βασική δράση του προγράμματος είναι το Ανοικτό Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής 

Υποστήριξης Χρηστών Ψυχοτρόπων Ουσιών και Μελών Οικογενειών Χρηστών. Το Ανοικτό 

Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Χρηστών Ψυχοτρόπων Ουσιών και Μελών 

Οικογενειών Χρηστών του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων βασίζεται στην 

εμπειρία της λειτουργίας του προγράμματος της Θεσσαλονίκης, χωρίς όμως να αποτελεί 

μια μηχανιστική μεταφορά του μοντέλου της Θεσσαλονίκης. Αντίθετα επιχειρείται να 

αξιοποιηθούν τα βοηθητικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν από την εμπειρία του 

προγράμματος της Θεσσαλονίκης και να συνδυαστούν με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας 

των Χανίων και των ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης από ναρκωτικά ή αλκοόλ που 

προσέρχονται σε αυτό.  

Βασικός στόχος του προγράμματος των Χανίων είναι η ανάπτυξη δράσεων που να 

απευθύνονται πέρα από τον πληθυσμό των εξαρτημένων που παραδοσιακά απευθύνεται 

σε ένα πρόγραμμα απεξάρτησης και σε ανθρώπους με πρόβλημα εξάρτησης που διατηρούν 

ένα επίπεδο λειτουργικότητας και δεν έχουν προσεγγίσει ποτέ ανάλογα προγράμματα 

καθώς και σε μέλη του προγράμματος χορήγησης υποκαταστάτων του ΟΚΑΝΑ. Το 

πρόγραμμα είναι ανοικτό, δεν υπάρχουν λίστες αναμονής, δεν παρέχει οποιεσδήποτε 

ουσίες ως υποκατάστατα και παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν. Βασικά χαρακτηριστικά 

της ακολουθούμενης μεθοδολογίας υποστήριξης στο Ανοικτό Πρόγραμμα είναι: 

- Η εξατομικευμένη παρέμβαση, ανάλογα με τις ανάγκες και τη φάση ζωής κάθε μέλους. 

- Η συνδιαμόρφωση του πλάνου δράσης και εμπλοκής στις δράσεις του προγράμματος από 

το προσωπικό του προγράμματος από κοινού με κάθε ενδιαφερόμενο. 

- Η ελαχιστοποίηση των διαδικασιών ελέγχου του κινήτρου στην αρχική φάση της 

προσπάθειας. 

- Η έμφαση στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης ως βάση της απεξαρτητικής 

διαδικασίας.  

- Η ενεργός συμμετοχή και η ανάληψη ευθύνης των άμεσα ενδιαφερομένων όχι μόνο στη 

διαδικασία υποστήριξης, αλλά και στο σχεδιασμό αυτής.   
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1.1.0 Συνολικά στοιχεία προσελεύσεων στο Ανοικτό Πρόγραμμα 

 
Στο πλαίσιο των δράσεων του Ανοικτού Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής 

Υποστήριξης του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων κατά το 2014 έλαβαν 

υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 169 διαφορετικά άτομα44. Πιο συγκεκριμένα 77 

άνθρωποι με πρόβλημα εξάρτησης από νόμιμες και παράνομες ψυχοτρόπες ουσίες και μη 

φαρμακευτικές εξαρτήσεις προσήλθαν στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας και 

συμμετείχαν σε διάφορες δράσεις. Από το 77 αυτά άτομα τα 49 προσήλθαν στο πρόγραμμα 

για πρώτη φορά κατά το 2014. Στο πλαίσιο της δράσης προσέγγισης και ευαισθητοποίησης 

χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών στο δρόμο προσεγγίστηκαν συνολικά 57 διαφορετικοί 

άνθρωποι με πρόβλημα εξάρτησης, εκ των οποίων τα 20 προσεγγίστηκαν για πρώτη φορά 

το 2014. Από τα 57 άτομα, 6 προσέγγισαν στη συνέχεια το Πρόγραμμα Προαγωγής 

Αυτοβοήθειας. Επίσης 41 γονείς ή συγγενείς ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης 

προσήλθαν στο πρόγραμμα και έλαβαν υπηρεσίες. Από τα 41 άτομα τα 35 προσήλθαν για 

πρώτη φορά στο πρόγραμμα κατά το 2014. Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζονται: η 

μηνιαία προσέλευση διαφορετικών ατόμων στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας, η 

σύγκριση νέων προσελεύσεων ανά αίτημα, ανά έτος και οι προσελεύσεις κατά το 2014 ανά 

είδος αιτήματος.  

Γράφημα 25. Πορεία μηνιαίων προσελεύσεων (Διαφορετικών ατόμων) στο Ανοικτό Πρόγραμμα κατά 
το 2014. 
 

 
 

 

 

                                                 
44

 Ισχύει και σε αυτά τα στοιχεία η προαναφερθείσα αλληλοεπικάλυψη μεταξύ 6 ίδιων ανθρώπων που 
προσήλθαν στο Ανοικτό Πρόγραμμα και προσεγγίστηκαν και στο streetwork.  
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Γράφημα 26. Σχηματική Απεικόνιση πορείας νέων προσελεύσεων ανά έτος λειτουργίας. 

 

 

1.2.0. Περιγραφή δράσεων Ανοικτού Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 
Χρηστών Ψυχοτρόπων Ουσιών και Μελών Οικογενειών Χρηστών 

 
Οι δράσεις του Ανοικτού Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Χρηστών 

Ψυχοτρόπων Ουσιών και Μελών Οικογενειών Χρηστών είναι οι εξής: 

 

1.2.1. Ημερήσιο Κέντρο Υποστήριξης Εξαρτημένων Ατόμων.  

 
Το Ημερήσιο Κέντρο Υποστήριξης Εξαρτημένων Ατόμων αποτελεί την κομβική 

δράση του Ανοικτού Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης. Το ημερήσιο κέντρο 

αποτελεί ένα χώρος συνάντησης και δημιουργικής απασχόλησης ανθρώπων που 

παρακολουθούν συστηματικά το πρόγραμμα. Βασικά χαρακτηριστικά του κέντρου είναι ότι 

είναι άμεσα και εύκολα προσβάσιμο, ότι λειτουργεί πολλές ώρες σε καθημερινή βάση 

καθώς και ότι ενεργό ρόλο στη διαχείριση και τη λειτουργία του αναλαμβάνουν τα ίδια τα 

μέλη του προγράμματος. Το κέντρο λειτουργεί καθημερινά από  τις 9.00 ως τις 20.00 και το 

Σάββατο 13.00 – 20.00.  

Βασικοί άξονες λειτουργίας του Κέντρου είναι: 

- Η ευαισθητοποίηση στην αυτοβοήθεια και την αλληλοβοήθεια. 

- Η παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για ανθρώπους σε αρχική φάση απεξάρτησης. 

- Η κινητοποίηση και εμψύχωση ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης για έναρξη ή 

συνέχιση της προσπάθειας απεξάρτησης σε συστηματική βάση. 

- Η κινητοποίηση εξαρτημένων που προσεγγίζουν το Ημερήσιο Κέντρο για συμμετοχή 

στις υπόλοιπες δράσεις του Ανοικτού Προγράμματος.  
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1.2.2. Ομάδες υποστήριξης – κινητοποίησης ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
εξάρτησης και μελών του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.  

 

Οι ομάδες υποστήριξης απευθύνονται σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν 

πρόβλημα εξάρτησης και επιθυμούν να ξεκινήσουν ή ήδη βρίσκονται σε διαδικασία 

απεξάρτησης.  Στο πλαίσιο του Ανοικτού Προγράμματος πραγματοποιούνται επίσης ομάδες 

υποστήριξης συγγενών και οικείων προσώπων ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης. Στόχοι 

των ομάδων είναι: 

- Το μοίρασμα των προβλημάτων των μελών της ομάδας και η αλληλοϋποστήριξη. 

- Η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. 

- Η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των μελών της ομάδας σε λογικές και πρακτικές 

αυτοβοήθειας και αλληλοβοήθειας και στις βασικές έννοιες που συγκροτούν μια 

ολοκληρωμένη απεξαρτητική διαδικασία.  

- Ο εντοπισμός και η επίλυση των επιμέρους προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα μέλη 

της ομάδας μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις (ιεράρχηση των προβλημάτων, πλάνο 

δράσης, υιοθέτηση καθημερινού προγράμματος από το κάθε μέλος, τακτές συναντήσεις με 

τους συντονιστές της ομάδας).  

-  

1.2.3. Ατομικές συναντήσεις υποστήριξης   

 
Οι ατομικές συναντήσεις υποστήριξης απευθύνονται σε ανθρώπους με πρόβλημα 

εξάρτησης καθώς  και τους γονείς και συγγενείς των ανθρώπων αυτών. 

Οι συναντήσεις αφορούν: 

- Στην αρχική ενημέρωση για το πρόγραμμα και τον τρόπο λειτουργίας του. 

- Στην κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση ανθρώπων σε αρχική φάση.  

- Στη διασύνδεση όσων ενδιαφέρονται με παλιότερα μέλη των ομάδων   

αυτοβοήθειας.  

- Στη διαμόρφωση εξατομικευμένου πλάνου δράσης για καθένα που  

συμμετέχει στο πρόγραμμα  

- Στη συμβουλευτική ανθρώπων που διατυπώνουν ανάλογο αίτημα.   

-   

1.2.4. Σεμινάρια για το φαινόμενο της εξάρτησης και τους τρόπους αντιμετώπισης του  

 
Βασική θέση του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων είναι ότι η 

επιτυχής αντιμετώπιση του ζητήματος της εξάρτησης οφείλει να συμπεριλαμβάνει όχι μόνο 

την ενεργό συμμετοχή των εξαρτημένων στην προσπάθεια απεξάρτησης, αλλά και να 
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αναδεικνύει το λόγο τους και τη βιωματική τους γνώση γύρω από το πρόβλημα. Σε αυτό το 

πλαίσιο το πρόγραμμα διοργανώνει κύκλους εκπαιδευτικών σεμιναρίων τα οποία 

απευθύνονται αποκλειστικά στα μέλη του προγράμματος (εξαρτημένους και συγγενείς). Τα 

σεμινάρια είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει ενεργή συμμετοχή των 

μελών του προγράμματος στην υλοποίηση τους, μέσα από την κατάθεση εμπειριών, 

γνώσεων και τον εμπλουτισμό των υπό συζήτηση θεματικών. Η μεθοδολογία υλοποίησης 

των σεμιναρίων αντλείται από τις αρχές της Κριτικής Παιδαγωγικής και των κριτικών 

προσεγγίσεων της Κοινοτικής Ψυχολογίας. Η εμπειρία από την υλοποίηση των σεμιναρίων 

είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική και τα σεμινάρια αποτελούν βασικό συστατικό της πρότασης 

που διατυπώνει το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων.  

 

1.2.5. Υποστήριξη σε ιατρικά, νομικά, εκπαιδευτικά ζητήματα.  

 
 Μια από τις βασικότερες δράσεις του Ανοικτού Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής 

Υποστήριξης είναι η υποστήριξή τους σε σημαντικούς τομείς της ζωής τους, στους οποίους 

αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα, λόγω της χρόνιας εμπλοκής τους με τις ουσίες. Πιο 

συγκεκριμένα, στα πλαίσια αυτής της δράσης αναζητούνται τρόποι για την υποστήριξη των 

ανθρώπων γύρω από νομικά, ιατρικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά ζητήματα.  

 Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κινητοποίηση και την ανάληψη προσωπικής 

ευθύνης των ανθρώπων, που εκφράζουν ανάλογα αιτήματα. Η δράση αυτή είναι ιδιαίτερα 

σημαντική καθώς η υποστήριξη των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα σε αυτούς 

τους τομείς της ζωής τους είναι καθοριστικής σημασίας για την πορεία της απεξάρτησης και 

την επανένταξή τους. 

 Στο πλαίσιο αυτής της δράσης έχει δημιουργηθεί ένα σημαντικό δίκτυο με 

υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, με φορείς επαγγελματικής 

κατάρτισης, με μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους τυπικούς και άτυπους φορείς στην 

κοινότητα με βασικό στόχο την πληρέστερη κάλυψη των πολλαπλών αναγκών των μελών 

του προγράμματος. Κατά το 2014 συνεχίστηκε η υλοποίηση της δράσης αυτής με 

ικανοποιητικά αποτελέσματα.  

 

1.2.6. Δράσεις ευαισθητοποίησης σε πολιτιστικά, κοινωνικά, οικολογικά ζητήματα. 
 

Ένα από τα βασικά ζητούμενα του Ανοικτού Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής 

Υποστήριξης είναι να προτείνει και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των ανθρώπων σε δράσεις 

που αφορούν πτυχές της καθημερινής ζωής, όπως η επαφή με την τέχνη και τη δημιουργία, 

ο κοινωνικός προβληματισμός καθώς και η οικολογία. Βασική θέση που διέπει τη 
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λειτουργία του προγράμματος, άρα και των δράσεων αυτών, είναι ότι η απεξάρτηση είναι 

μια συνολική διαδικασία επαναδιαπαιδαγώγησης, μια πορεία νοηματοδότησης της 

ανθρώπινης ύπαρξης με αξίες και αρχές που να καλύπτουν τις πραγματικές ανθρώπινες 

ανάγκες, μια διαφορετική στάση ζωής. Όλες οι δράσεις που λαμβάνουν χώρα υλοποιούνται 

από επιμέρους ομάδες στις οποίες συμμετέχουν ενεργά τα μέλη του προγράμματος τόσο 

στη διαμόρφωση τους όσο και στην υλοποίηση τους. Στην παρούσα φάση λειτουργούν οι 

εξής δράσεις: 

- Εργαστήρι σχεδίου 

- Εργαστήρι κατασκευών παιχνιδιών από ανακυκλωμένα υλικά (κυρίως ξύλο). Τα παιχνίδια 

που κατασκευάζονται στο εργαστήρι χρησιμοποιούνται από την ομάδα σε διάφορα 

φεστιβάλ, όπως το αντιρατσιστικό φεστιβάλ Χανίων.  

- Δανειστική βιβλιοθήκη με λογοτεχνικά, φιλοσοφικά και κοινωνιολογικά βιβλία. 

- Εβδομαδιαίες προβολές επιλεγμένων κινηματογραφικών ταινιών και ντοκιμαντέρ. 

- Μαθήματα εκμάθησης σκάκι. 

- Συμμετοχή σε δράσεις οικολογικού χαρακτήρα.  

- Παρακολούθηση επιλεγμένων θεατρικών, κινηματογραφικών και μουσικών δρώμενων (με 

τη συνεργασία και την υποστήριξη της ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ του δήμου Χανίων).  

- Διοργάνωση προβολών ντοκιμαντέρ και συζητήσεων ανοικτών σε όλη την τοπική 

κοινότητα.  

- Εκδρομές και εξορμήσεις οικολογικού χαρακτήρα.  

 
1.2.7. Εκπαιδευτικά σεμινάρια εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ξένων 
Γλωσσών.  

 
Η διαδικασία υποστήριξης προς την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη σύμφωνα 

με τη φιλοσοφία του προγράμματος είναι σύμφυτη με την ενίσχυση των μελών σε τομείς 

της ζωής τους που τυχόν υπάρχουν ελλείμματα. Πέρα από τις συγκροτημένες δράσεις 

υποστήριξης σε εκπαιδευτικά ζητήματα που αφορούν τομείς δράσης εκτός του 

προγράμματος (π.χ. εγγραφή των μελών σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ή νυχτερινά 

γυμνάσια / λύκεια) έχουν αναπτυχθεί εντός του προγράμματος δράσεις προεπαγγελματικής 

κατάρτισης, όπως σεμινάρια Η/Υ και ξένων γλωσσών. Τα σεμινάρια αυτά μπορούν να τα 

παρακολουθήσουν όσοι/ες από τους προσερχόμενους στο πρόγραμμα διατυπώνουν 

ανάλογο αίτημα.   
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1.2.8. Υποστήριξη συγγενών και φίλων χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών.  
 

Στα πλαίσια του Ανοικτού Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης μία από τις 

βασικές δράσεις είναι η υποστήριξη συγγενών και φίλων ανθρώπων με πρόβλημα 

εξάρτησης που διατυπώνουν ανάλογο αίτημα. Η υποστήριξη των συγγενών και οικείων 

ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης πραγματοποιείται μέσα: α) από ατομικές συναντήσεις 

υποστήριξης, β) μέσα από τις διενεργούμενες ομάδες υποστήριξης γονέων και συγγενών 

εξαρτημένων που πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση στο πρόγραμμα, καθώς και γ) 

από τη συμμετοχή συγγενών και σημαντικών άλλων στα διενεργούμενα σεμινάρια του 

προγράμματος. Η ευελιξία και η εξατομίκευση της παρέμβασης, που αποτελούν βασική 

συνιστώσα της λειτουργίας του προγράμματος, χαρακτηρίζουν και τη συγκεκριμένη δράση, 

έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι συγγενείς να μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, 

ανάλογα με τη φάση ζωής και τις ανάγκες τους. Ο τρόπος αυτός λειτουργίας είναι ιδιαίτερα 

λειτουργικός όπως αποδεικνύει η εμπειρία της διετούς λειτουργίας του προγράμματος.  

 
1.2.9. Δράση προσέγγισης και ευαισθητοποίησης χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών σε 
κεντρικά σημεία της πόλης των Χανίων (Streetwork).  

 
Μια από τις πρώτες δράσεις του Ανοικτού Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής 

Υποστήριξης στα Χανιά ήταν η οργάνωση και πραγματοποίηση εξορμήσεων σε κεντρικά 

σημεία της πόλης τα οποία αποτελούν χώρους συνάντησης ανθρώπων με πρόβλημα 

εξάρτησης. Η δράση αυτή υλοποιήθηκε αρχικά σε συνεργασία με τη μονάδα 

υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ Χανίων, ενώ μετά τα μέσα του 2013 υλοποιείται μόνο από το 

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων45. Σε εβδομαδιαία βάση μια ομάδα 

στελεχών του προγράμματος πραγματοποιεί εξορμήσεις σε χώρους που κινούνται 

άνθρωποι με πρόβλημα εξάρτησης. Στόχος της δράσης είναι η διερεύνηση των αναγκών 

των ανθρώπων αυτών, η υποστήριξη τους σε σχέση με τις εκφραζόμενες ανάγκες και η 

                                                 
45

 Από τον Οκτώβριο του 2013 το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων υλοποιεί την παρέμβαση χωρίς 
την υποστήριξη της μονάδας υποκατάστασης και πραγματοποιεί εξορμήσεις σε κεντρικά σημεία της πόλης των 
Χανίων. Η πραγματοποίηση της παρέμβασης μόνο από στελέχη του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας 
Χανίων είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τους εξής λόγους: 
1. Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων λειτουργεί καθημερινά από τις 9.00 ως τις 20.00, με 
αυξανόμενο αριθμό προσερχομένων σε αυτό και διογκούμενες ανάγκες. Η αποκλειστική ανάληψη της ευθύνης  
της συγκεκριμένης δράσης της δουλειάς στο δρόμο, σε συνδυασμό με την επέκταση των υπολοίπων δράσεων 
του προγράμματος δυσχεραίνει τη συνολική λειτουργία αυτού. 
2.Η μεγάλη πλειοψηφία των εξαρτημένων που προσεγγίζονται στο δρόμο είναι ήδη μέλη του προγράμματος 
υποκατάστασης (σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας για τη διετία 2013-2014 σε ποσοστό μεγαλύτερο του 
70%). Όπως γίνεται αντιληπτό η παρουσία στελεχών του ΟΚΑΝΑ στη δουλειά στο δρόμο είναι άκρως 
απαραίτητη για την ευκολότερη προσέγγιση των ανθρώπων αυτών και κυρίως για την επαρκέστερη υποστήριξη 
τους, καθώς οι άνθρωποι αυτοί είναι ήδη μέλη του προγράμματος υποκατάστασης.  
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διασύνδεση των ανθρώπων αυτών με προγράμματα απεξάρτησης της πόλης (για όσους 

ανθρώπους δε συμμετέχουν ήδη σε κάποιο πρόγραμμα).  

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης γίνεται προσπάθεια στάθμισης της 

κατάστασης και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κάθε εξαρτημένος και εν συνεχεία 

επιχειρείται η συνέχιση της συνεργασίας από το δρόμο στο πλαίσιο ενός προγράμματος, με 

πρώτη επιλογή το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων το οποίο είναι άμεσα 

προσβάσιμο και ο εξαρτημένος έχει ήδη γνωρίσει στο δρόμο τα μέλη του προσωπικού. Η 

δεύτερη φάση της παρέμβασης αφορά στην προσπάθεια αναίρεσης των βασικών εμποδίων 

που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος με πρόβλημα εξάρτησης που κινείται για πολλές ώρες 

της ημέρας του ή και στο σύνολο αυτής στο δρόμο. Πέρα δηλαδή από την ανάγκη 

διαχείρισης του προβλήματος της εξάρτησης συνήθως προκύπτει πληθώρα προβλημάτων 

ιατρικών, νομικών, οικονομικών και κοινωνικών τα οποία είναι άμεσα συνδεόμενα και με 

το ζήτημα της εξάρτησης. Σε αυτό το πλαίσιο η δουλειά της προσέγγισης στο δρόμο 

ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης αποτελεί απλώς την κορυφή του παγόβουνου, ενώ για 

την κάλυψη των αναγκών πολλών από τους ανθρώπους που προσεγγίζονται στο δρόμο 

απαιτείται μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που να εμπλέκει ένα σύνολο υπηρεσιών και 

άλλων τυπικών και άτυπων φορέων κοινωνικής υποστήριξης.  

Για την περαιτέρω ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της συγκεκριμένης 

δράσης  απαιτείται η ενίσχυση της από στελέχη του προγράμματος υποκατάστασης Χανίων, 

καθώς ο βασικός πληθυσμός ο οποίος κινείται σε κεντρικά σημεία της πόλης είναι στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία μέλη του εν λόγω προγράμματος. Για το σκοπό αυτό έχουν 

σταλθεί αιτήματα από το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων προς τις κεντρικές 

υπηρεσίες του ΟΚΑΝΑ, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή στη δράση και των 

εργαζομένων του τοπικού προγράμματος υποκατάστασης.  

Κατά το 2014 πραγματοποιήθηκαν 384 επαφές με 57 διαφορετικά άτομα. Από τα 

57 διαφορετικά άτομα τα 38 παρακολουθούσαν πρόγραμμα υποστήριξης εξαρτημένων ενώ 

19 άτομα δεν παρακολουθούσαν πρόγραμμα υποστήριξης. Από τα 19 άτομα που δεν 

παρακολουθούσαν οποιοδήποτε πρόγραμμα τα 6 προσήλθαν στο Πρόγραμμα Προαγωγής 

Αυτοβοήθειας και έλαβαν υπηρεσίες. Κατά τη διετία 2013 – 2014, στο πλαίσιο της 

συγκεκριμένης δράσης, πραγματοποιήθηκαν 754 επαφές και προσεγγίστηκαν 78 

διαφορετικά άτομα.Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται σχηματικά η ποσόστωση 

ανάμεσα σε όσους παρακολουθούσανε πρόγραμμα απεξάρτησης / υποκατάστασης και σε 

όσους δεν παρακολουθούσανε κανένα πρόγραμμα κατά το 2014. 
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Γράφημα 27. Σχηματική απεικόνιση της ποσόστωσης ανάμεσα σε όσους παρακολουθούσανε 
πρόγραμμα απεξάρτησης / υποκατάστασης και σε όσους δεν παρακολουθούσανε κανένα πρόγραμμα 
κατά το 2014.  
 

 
 
 
1.3.0. Δημογραφικά στοιχεία προσερχομένων στο Ανοικτό Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής 
Υποστήριξης Χανίων  
 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά βασικά δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των προσερχομένων στο πρόγραμμα κατά διετία 2013 – 2014 και διακριτά 

κάποια επιμέρους στοιχεία για το έτος αναφοράς (2014). Τα στοιχεία της διετίας αφορούν 

σε 92 διαφορετικά άτομα με πρόβλημα εξάρτησης που προσήλθαν στο πρόγραμμα και σε 

68 συγγενείς και σημαντικούς άλλους ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης που επίσης 

προσήλθαν στο πρόγραμμα46.  Τα στοιχεία του 2014 αφορούν σε 76 διαφορετικά άτομα με 

πρόβλημα εξάρτησης και 41 συγγενείς και σημαντικούς άλλους ανθρώπων με πρόβλημα 

εξάρτησης που προσήλθαν στο πρόγραμμα και έλαβαν υπηρεσίες.  

Από τα 92 άτομα με πρόβλημα εξάρτησης που προσήλθαν στο πρόγραμμα και 

έλαβαν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης κατά τη διετία 2013 – 2014, τα 70 είχαν 

πρόβλημα εξάρτησης από παράνομες και νομίμως συνταγογραφούμενες ψυχοτρόπες 

ουσίες, τα 20 από το αλκοόλ47, ένα άτομο είχε πρόβλημα εξάρτησης από τα τυχερά 

παιχνίδια και ένα από το φαγητό. Από τα 92 άτομα οι 20 ήταν γυναίκες και οι 72 άνδρες. Ο 

μέσος όρος ηλικίας των προσερχομένων με πρόβλημα εξάρτησης από παράνομες ουσίες 

ήταν τα 34 χρόνια, ενώ ο μέσος όρος των εξαρτημένων από το αλκοόλ τα 44 χρόνια.  

Από τα 76 διαφορετικά άτομα που προσέγγισαν το πρόγραμμα κατά το 2014 τα 63 

είχαν πρόβλημα εξάρτησης από παράνομες ουσίες, τα 11 από αλκοόλ, ένα άτομο από τα 

τυχερά παιχνίδια και ένα άτομο από το φαγητό. Ο μέσος όρος ηλικίας των προσερχομένων 

με πρόβλημα εξάρτησης από παράνομες ουσίες ήταν τα 35 χρόνια, ενώ ο μέσος όρος των 

εξαρτημένων από το αλκοόλ τα 43 χρόνια.  

                                                 
46

 Τα στοιχεία αφορούν στην ημερομηνία πρώτης επαφής των ανθρώπων με το Πρόγραμμα Προαγωγής 
Αυτοβοήθειας.  
47

 Εννοείται η κύρια ουσία προτίμησης που δήλωσαν οι προσερχόμενοι, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο 
χρήσης και άλλων νόμιμων ή παράνομων ψυχοτρόπων ουσιών.  

19 
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πρόγραμμα 
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Κατά τη διετία 2013 – 2014 έλαβαν υπηρεσίες από το πρόγραμμα 68 συγγενείς και 

σημαντικοί άλλοι εξαρτημένων (διαφορετικά άτομα). Από τα 68 άτομα 17 ήταν άνδρες και 

51 γυναίκες. Κατά το 2014 προσήλθαν στο πρόγραμμα 41 συγγενείς και σημαντικοί άλλοι 

εξαρτημένων (διαφορετικά άτομα). Από τα 41 άτομα 10 ήταν άνδρες και 31 γυναίκες.  Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται γραφήματα που αφορούν στην κατανομή των προσερχόμενων 

ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης ανάλογα με το φύλο τους, την ηλικία τους, την ουσία 

προτίμησης, την εργασιακή τους κατάσταση, την πηγή παραπομπής τους και όσον αφορά 

τους οικείους των ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης το είδος της συγγένειας, το φύλο και 

την πηγή παραπομπής τους.  

 

Γράφημα 28. Συνολικός αριθμός προσερχομένων ανά αίτημα και ανά φύλο κατά τη διετία 2013 – 
2014. 

 

 
Γράφημα.2 9. Συνολικός αριθμός προσερχομένων ανά αίτημα και ανά φύλο κατά το 2014. 
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Γράφημα 30. Ηλικιακή κατανομή των προσερχομένων ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης από 
παράνομες ουσίες κατά τη διετία 2013-2014. 

 

 
 

 
Γράφημα 31. Ηλικιακή κατανομή των προσερχομένων ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης από 
αλκοόλ κατά τη διετία 2013-2014. 

 
 

Γράφημα 32. Σχηματική απεικόνιση των επιμέρους ποσοστών (ανά ουσία προτίμησης) των 
προσερχόμενων στο πρόγραμμα με πρόβλημα εξάρτησης από παράνομες ουσίες και νομίμως 
συνταγογραφούμενα κατά τη διετία 2013-2014. 
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Γράφημα 33. Σχηματική Απεικόνιση Εκπαιδευτικού επιπέδου προσερχόμενων στο πρόγραμμα με 
πρόβλημα εξάρτησης από παράνομες ουσίες κατά τη διετία 2013-2014.  
 

 
 

 
 
Γράφημα 34. Σχηματική Απεικόνιση Εκπαιδευτικού επιπέδου προσερχόμενων στο πρόγραμμα με 
πρόβλημα εξάρτησης από το αλκοόλ  κατά τη διετία 2013-2014.  

 
 
Γράφημα 35. Εργασιακή κατάσταση προσερχομένων στο πρόγραμμα με πρόβλημα εξάρτησης από 
παράνομες ουσίες κατά τη διετία 2013 – 2014.  
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Γράφημα 36.  Εργασιακή κατάσταση προσερχομένων στο πρόγραμμα με πρόβλημα εξάρτησης από το 
αλκοόλ κατά τη διετία 2013 – 2014.  
 

 
 
 
 
Γράφημα 37. Πηγές παραπομπής των προσερχομένων στο πρόγραμμα ανθρώπων με πρόβλημα 
εξάρτησης κατά τη διετία 2013-2014. 
 

 
 
 
Γράφημα 38.  Σχηματική απεικόνιση προσερχομένων οικείων ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης ανά 
φύλο κατά τη διετία 2013 – 2014.  
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Γράφημα 39.  Σχηματική απεικόνιση προσερχομένων οικείων ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης ανά 
φύλο κατά το 2014.  

 

 
 
 
Γράφημα 40. Σχηματική απεικόνιση του είδους συγγένειας των προσερχομένων οικείων ανθρώπων 
με πρόβλημα εξάρτησης κατά τη διετία 2013 -2014.  

 

 
 
 
Γράφημα 41.Σχηματική απεικόνιση του είδους συγγένειας των προσερχομένων οικείων ανθρώπων με 
πρόβλημα εξάρτησης κατά το 2014. 
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Γράφημα 42.  Σχηματική απεικόνιση της κατανομής των οικείων ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης, 
ανάλογα με το πρόβλημα του οικείου τους προσώπου κατά τη διετία 2013 – 2014. 

 

 
 

 
 
 
Γράφημα 43.  Σχηματική απεικόνιση της κατανομής των οικείων ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης, 
ανάλογα με το πρόβλημα του οικείου τους προσώπου κατά το 2014. 
 

 
 
 
 
Γράφημα 44. Σχηματική απεικόνιση των πηγών παραπομπής των οικείων ανθρώπων με πρόβλημα 
εξάρτησης κατά τη διετία 2013 – 2014.  
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2.0.0.Δράσεις προαγωγής της αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας σε θεωρητικό 
επίπεδο και σε άλλα ψυχοκοινωνικά προβλήματα και ζητήματα υγείας  
 

Πέρα από το βασικό στόχο του προγράμματος που αφορά στην υποστήριξη 

ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης, αναπτύσσεται και μια σειρά άλλων δράσεων, οι οποίες 

ως στόχο έχουν την προαγωγή της φιλοσοφίας και των πρακτικών αυτοβοήθειας / 

αλληλοβοήθειας και σε άλλα ζητήματα υγείας, καθώς και στην εκπαίδευση λειτουργών 

υγείας και πολιτών διαφόρων ειδικοτήτων σε αυτές τις λογικές. Στην παρούσα ενότητα 

παρατίθενται συνοπτικές πληροφορίες για τις δράσεις αυτές.    

2.1.0. Εκπαίδευση και παροχή τεχνογνωσίας σε λειτουργούς υγείας και πολίτες άλλων 
ειδικοτήτων για την έννοια και τις εφαρμογές της αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας 

 
Από την έναρξη της λειτουργίας του το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων 

έθεσε ως έναν από τους βασικούς του στόχους την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση 

λειτουργών υγείας και πολιτών άλλων ειδικοτήτων στην έννοια και τις εφαρμογές της 

αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας. Ο στόχος της εκπαίδευσης είναι διπλός. Καταρχήν η 

εκπαίδευση πραγματοποιείται προκειμένου όσοι ενδιαφέρονται να αναπτύξουν με τη 

συνεργασία του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων ανάλογες παρεμβάσεις 

στους χώρους ευθύνης τους και δεύτερον μέσα από αυτές τις δράσεις ενισχύεται επί της 

ουσίας το δίκτυο του προγράμματος με ανάλογες δομές, υπηρεσίες και πρόσωπα κλειδιά 

στην κοινότητα. 

 Σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν ολοκληρωμένοι κύκλοι 

εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τις εφαρμογές της αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας στην 

αντιμετώπιση της εξάρτησης και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Τα σεμινάρια αυτά 

απευθύνονταν: α) σε λειτουργούς υγείας οι οποίοι εργάζονται σε δομές πρόληψης και 

θεραπείας της εξάρτησης, β) σε λειτουργούς υγείας που εργάζονται σε δομές ψυχικής 

υγείας καθώς και σε πολίτες άλλων ειδικοτήτων (εκπαιδευτικούς, νομικούς, κοινωνικούς 

επιστήμονες), οι οποίοι εργάζονταν σε διάφορες δομές και υπηρεσίες της πόλης των 

Χανίων. Για κάθε κύκλο σεμιναρίων δημιουργήθηκε ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό, 

προσαρμοσμένο στους στόχους των σεμιναρίων και στις ανάγκες των εκπαιδευομένων.  

Κατά το 2014 στα σεμινάρια συμμετείχαν 81 διαφορετικά άτομα.  

Μια άλλη βασική δράση στο πλαίσιο του στόχου της παροχής εκπαίδευσης και 

τεχνογνωσίας είναι το γεγονός ότι το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας υλοποιεί 

ετήσιο εκπαιδευτικό στις Κριτικές Προσεγγίσεις του πεδίου των Εξαρτήσεων το οποίο 

απευθύνεται σε κοινωνικούς επιστήμονες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική 

κατάρτιση και πρακτική άσκηση 1000 ωρών στα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας 
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ανά τη χώρα. Ταυτόχρονα τα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας αποτελούν χώρους 

πρακτικής άσκησης για φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) τμημάτων 

Κοινωνικών Επιστημών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ.   Κατά το 2014 στο πλαίσιο αυτών των δράσεων στο 

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων έλαβαν ολοκληρωμένες υπηρεσίες 

εκπαίδευσης (θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση και εποπτεία) δύο κοινωνικοί 

επιστήμονες.  

 
2.1.1. Συμμετοχές και παρουσιάσεις σε συνέδρια / ημερίδες.  

 

Στο πλαίσιο των δράσεων διάχυσης των κριτικών προσεγγίσεων του πεδίου των 

εξαρτήσεων και των λογικών και πρακτικών της αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος της εξάρτησης τα στελέχη του προγράμματος συμμετέχουν 

σε συνέδρια και ημερίδες με ανάλογες θεματικές. Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά τα 

στοιχεία των παρουσιάσεων των στελεχών του προγράμματος σε συνέδρια, ημερίδες και 

άλλες εκδηλώσεις: 

 
1. Λαϊνάς Σ. (2014). Φιλοσοφία και μεθοδολογίες υποστήριξης των ομάδων 
αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας: το ζητούμενο της ακηδεμόνευτης πρακτικής των άμεσα 
ενδιαφερομένων. Εισήγηση στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κινητών Μονάδων Ψυχικής 
Υγείας. Ρέθυμνο: 3-5 Οκτωβρίου 2014. 
2. Χουλιάρας, Ηλ. & Δημητριάδου, Κ. (2014). Αξιοποιώντας την ιδέα της αυτοβοήθειας 
στο πεδίο της εξάρτησης: Οι δράσεις και η λειτουργία του Προγράμματος Προαγωγής 
Αυτοβοήθειας Χανίων. Εισήγηση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής 
Πρόνοιας. Άγιος Νικόλαος 3-4 Ιουλίου 2014. 
3. Λαϊνάς, Σ. (2014). Δίνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο και την ευθύνη στους άμεσα 
ενδιαφερόμενους: η πρόταση των ομάδων αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας στην 
αντιμετώπιση των ανθρωπίνων προβλημάτων. Εισήγηση στο Σεμινάριο Πρόληψης και 
Προαγωγής Ψυχικής Υγείας, Κέντρο Πρόληψης  Εξαρτησιογόνων Ουσιών  Νομού  Χανίων, 
22 Ιανουαρίου 2014. 
4.  Δημητριάδου, Κ. (2013). Προλαμβάνοντας τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα στο 
χώρο του σχολείου: διεκδικώντας και ανακτώντας το συλλογικό. Εισήγηση στην 
επιμορφωτική εκδήλωση της Δ.Δ.Ε Χανίων "Εκπαιδευτικοί και Μαθητές - Ενεργοί Πολίτες 
και Συνεργάτες για την Πρόληψη των Εξαρτήσεων", Πνευματικό Κέντρο Χανίων, 12 
Δεκεμβρίου 2013.  
5. Λαϊνάς, Σ. (2013). Συζητώντας για την απεξάρτηση: το διαρκές ζητούμενο της 
αξιοπρέπειας και της ελευθερίας. Εισήγηση στην ημερίδα με τίτλο "10 Χρόνια ΟKANA 
Χανίων: Από την εξάρτηση στη θεραπεία", 1 Ιουλίου 2013, Πνευματικό Κέντρο Χανίων. 
Διοργάνωση: ΟΚΑΝΑ - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης. 

2.2.0. Δράσεις προαγωγής αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας σε άλλα ψυχοκοινωνικά 
προβλήματα και ζητήματα υγείας και στην πρόληψη των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.  
 

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας πέρα από το βασικό στόχο της 

προαγωγής των πρακτικών αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας στο πεδίο των εξαρτήσεων 
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αναπτύσσει και δράσεις υποστήριξης και πλαισίωσης πρωτοβουλιών αυτοβοήθειας / 

αλληλοβοήθειας σε άλλα ζητήματα. Επίσης αναπτύσσει δράσεις διάχυσης της φιλοσοφίας 

της αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας  και των κριτικών προσεγγίσεων του πεδίου των 

εξαρτήσεων και των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων με στόχο τη συμβολή στην πρόληψη 

αυτών των ζητημάτων στις τοπικές κοινωνίες και στις κατά τόπους σχολικές κοινότητες.  

 
2.2.1. Δράσεις υποστήριξης δημιουργίας και πλαισίωσης ομάδων και πρωτοβουλιών 
αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας.  

 

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας παρέχει τεχνογνωσία και υποστήριξη για 

τη δημιουργία και τη λειτουργία ομάδων και πρωτοβουλιών αυτοβοήθειας / 

αλληλοβοήθειας για διάφορα ζητήματα υγείας και ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Η 

υποστήριξη αυτή αφορά είτε στην παροχή τεχνογνωσίας για το στήσιμο ομάδων, είτε στην 

υποστήριξη ομάδων που ήδη λειτουργούν για ζητήματα που αφορούν τον τρόπο 

λειτουργίας τους. Επίσης παρέχει υποστήριξη σε πρακτικά ζητήματα που ανακύπτουν όπως 

η παροχή χώρου συναντήσεων ή ζητήματα που αφορούν στην επικοινωνία της εκάστοτε 

ομάδας με την τοπική κοινωνία. Στην περίοδο η οποία αφορά στον συγκεκριμένο 

απολογισμό το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων συνεργάστηκε με 

ανθρώπους που ξεκίνησαν μια ομάδα αυτοβοήθειας Ανωνύμων Υπερφάγων στα Χανιά και 

η οποία φιλοξενείται για τις εβδομαδιαίες συναντήσεις της στους χώρους του 

προγράμματος. Επίσης το πρόγραμμα συνεργάζεται με μια πρωτοβουλία αλληλοβοήθειας 

γονέων και φίλων νέων με αυτισμό και νοητική υστέρηση, απώτερος στόχος της οποίας 

είναι η δημιουργία δράσεων υποστήριξης της αυτονομίας των παιδιών τους (όπως για 

παράδειγμα ένα στέκι συνάντησης, δράσεις επαφής με την τοπική κοινότητα κλπ). 

Όλες οι συνεργασίες του προγράμματος με τις ανάλογες πρωτοβουλίες / ομάδες 

γίνονται με απόλυτο σεβασμό στην αυτονομία των ομάδων, σύμφωνα με τις αρχές που 

διέπουν το πεδίο της υποστήριξης των ομάδων / πρωτοβουλιών αυτοβοήθειας / 

αλληλοβοήθειας διεθνώς.  

 

2.2.2. Δράσεις διάχυσης της φιλοσοφίας της αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας στην 
πρόληψη και αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.  

 
Η φιλοσοφία και οι πρακτικές της αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας και οι κριτικές 

προσεγγίσεις της επιστήμης της Ψυχολογίας και άλλων κοινωνικών επιστημών, που 

αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο της δουλειάς των Προγραμμάτων Προαγωγής 

Αυτοβοήθειας αξιοποιούνται και σε μια σειρά δράσεων σε συνεργασία με φορείς και τις 
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τοπικές κοινωνίες με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση διαφόρων ψυχοκοινωνικών 

προβλημάτων48.  

Με βάση τα παραπάνω το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων σχεδίασε 

και υλοποίησε κατά το σχολικό έτος 2013-2014 σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε μαθητές 

του Εσπερινού Γυμνασίου Χανίων. Τα σεμινάρια απευθύνονταν στον ενήλικο πληθυσμό του 

σχολείου και είχε ως τίτλο: «Μύθοι και πραγματικότητες που συνοδεύουν το φαινόμενο της 

εξάρτησης». Επίσης το πρόγραμμα συμμετείχε με εισήγηση σε επιμορφωτική εκδήλωση 

που διοργάνωσε η  Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων με τίτλο: 

Προλαμβάνοντας τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα στο χώρο του σχολείου: Διεκδικώντας και 

ανακτώντας το συλλογικό».  

Κατά το σχολικό έτος 2014-2015 η συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Νομού Χανίων και με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης 

διευρύνθηκε, καθώς σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται δράσεις σε διάφορα σχολεία του 

νομού στο πλαίσιο: α) των δράσεων του θεσμού του Κοινωνικού Σχολείου και β) των 

υλοποιούμενων προγραμμάτων αγωγής υγείας49.  

 

  

                                                 
48

 Σε αυτό τον τομέα το μεγαλύτερο όγκο δράσεων έχει το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας 
Σητείας αφού ένας από τους βασικούς του σκοπούς είναι η δημιουργία δράσεων πρόληψης στην 
τοπική κοινωνία και σε όλο το νομό Λασιθίου, καθώς αποτελεί τη μοναδική δομή στο νομό Λασιθίου 
με ανάλογους στόχους. Τα υπόλοιπα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας υλοποιούν μόνο 
στοχευμένες δράσεις – πάντα με άξονα την προαγωγή της αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας - στο 
πλαίσιο των ανεπτυγμένων δικτύων τους στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες απευθύνονται. 
49

 Στις δράσεις του εκπαιδευτικού έτους 2013-2014 συμμετείχαν συστηματικά 20 διαφορετικά άτομα 
(και όχι απλά παρακολούθηση κάποιας ομιλίας), τα οποία υπολογίζονται και στον τελικό αριθμό των 
ανθρώπων που έλαβαν υπηρεσίες κατά το 2014. Καθώς οι δράσεις του εκπαιδευτικού έτους 2014 – 
2015 ξεκίνησαν στα τέλη του 2014, δεν υπολογίζονται τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτές στον 
παρόντα απολογισμό και θα συμπεριληφθούν στον απολογισμό του 2015.  
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Μέρος Πέμπτο: Παράρτημα 
 
1. Παρουσιάσεις σε Διεθνή/Εθνικά Συνέδρια και Ημερίδες και ερευνητική εργασία στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων κατά το 2014.  
 

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας ως το μοναδικό κρατικό πρόγραμμα που 

θέτει στο επίκεντρο της λειτουργίας του, τις πρακτικές της αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας 

στην αντιμετώπιση της εξάρτησης και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, συμμετέχει σε 

επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες και υποστηρίζει τη διενέργεια ερευνών, προκειμένου 

να συμβάλλει στον αναπτυσσόμενο επιστημονικό διάλογο γύρω από την αντιμετώπιση 

αυτών των προβλημάτων. Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι παρουσιάσεις σε 

συνέδρια και ημερίδες που πραγματοποιήθηκαν από τα στελέχη των προγραμμάτων καθώς 

και έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Προαγωγής 

Αυτοβοήθειας κατά το 2014.     

 

Α. Παρουσιάσεις σε συνέδρια και ημερίδες: 

1. Ζαφειρίδης, Φ. (2014). Η κατασκευή της εξάρτησης ως νοσολογικής οντότητας. 

Εισήγηση στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας. Ρέθυμνο: 3-5 

Οκτωβρίου 2014. 

2. Λαϊνάς Σ. (2014). Φιλοσοφία και μεθοδολογίες υποστήριξης των ομάδων 

αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας: το ζητούμενο της ακηδεμόνευτης πρακτικής των άμεσα 

ενδιαφερομένων. Εισήγηση στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κινητών Μονάδων Ψυχικής 

Υγείας. Ρέθυμνο: 3-5 Οκτωβρίου 2014. 

3. Αδαμοπούλου, Ευγ. & Γαβριηλίδου, Δ. (2014). Η δράση από κοινού με την τοπική 

κοινωνία: Μια διαφορετική προσέγγιση στη δόμηση ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων στο 

πεδίο των εξαρτήσεων. Εισήγηση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής 

Πρόνοιας. Άγιος Νικόλαος 3-4 Ιουλίου 2014. 

4. Χουλιάρας, Ηλ. & Δημητριάδου, Κ. (2014). Αξιοποιώντας την ιδέα της αυτοβοήθειας 

στο πεδίο της εξάρτησης: Οι δράσεις και η λειτουργία του Προγράμματος Προαγωγής 

Αυτοβοήθειας Χανίων. Εισήγηση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής 

Πρόνοιας. Άγιος Νικόλαος 3-4 Ιουλίου 2014. 

5. Lainas, S. (2014). Planning adequate methodologies for the utilization of self-

help/mutual aid groups’ benefits in alcohol and substance abuse treatment. Examples from 

Greece. 40th Annual Symposium of the Kettil Bruun Society, 9 - 13 June 2014, Torino, Italy. 

6. Λαϊνάς, Σ. (2014). Οι ομάδες αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας για εξαρτημένους ως 

ένα βασικό παράδειγμα της δυναμικής των δράσεων ομοτίμων. Βασικές βοηθητικές 
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διαστάσεις, μεθοδολογίες διευκόλυνσης / υποστήριξης, τα όρια και τα πλεονεκτήματα της 

προσέγγισης. Εργαστήριο στο πλαίσιο της διημερίδας με τίτλο: Συμβουλευτική Στήριξη 

Ομηλίκων: Στηρίζοντας ο ένας τον άλλο. Διοργάνωση: ΣΥΚΕΟΜ & ΕΣΥΟΜ, Αθήνα, 2-

3/5/2014. 

7. Λαϊνάς, Σ. (2014). Δίνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο και την ευθύνη στους άμεσα 

ενδιαφερόμενους: η πρόταση των ομάδων αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας στην 

αντιμετώπιση των ανθρωπίνων προβλημάτων. Εισήγηση στο Σεμινάριο Πρόληψης και 

Προαγωγής Ψυχικής Υγείας, Κέντρο Πρόληψης  Εξαρτησιογόνων Ουσιών  Νομού  Χανίων, 

22 Ιανουαρίου 2014.  

 

Β. Διενεργηθείσες έρευνες/Μελέτες:  

1. Αδαμοπούλου, Ευγ. & Γαβριηλίδου, Δ. (2014). Οι διαστάσεις μιας ψυχοκοινωνικής 

παρέμβασης για το πρόβλημα της εξάρτησης σε μια τοπική κοινωνία: Το παράδειγμα του 

Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας. Μεταπτυχιακή Διατριβή. Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τμήμα Ψυχολογίας. 

2.Δημητριάδου, Β. & Χουλιάρας Ηλ. (2014). Μελέτη, αποτύπωση και εξερεύνηση των 

διαφοροποιητικών χαρακτηριστικών των ομάδων αυτοβοήθειας στο πεδίο των 

εξαρτήσεων. Μεταπτυχιακή Διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τμήμα 

Ψυχολογίας.  

3. Ιωακειμίδου, Αν. (2014). Ναρκομανείς Ανώνυμοι: Ο τρόπος διακοπής της χρήσης ουσιών 

στους κόλπους της αδελφότητας, μέσα από την εμπειρία και οπτική μελών των ΝΑ. 

Μεταπτυχιακή Διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τμήμα Ψυχολογίας. 

   



 

85 
 

2. Συνεργασίες προγραμμάτων 

 
Η υλοποίηση των δράσεων των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας απαιτεί ένα 

δίκτυο συνεργασιών με τυπικούς και άτυπους φορείς στις τοπικές κοινότητες στις οποίες 

απευθύνονται τα προγράμματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο στην παρούσα ενότητα 

παρουσιάζονται μόνο οι εγκατεστημένες συνεργασίες με φορείς που έχει αναπτύξει κάθε 

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας.  

Συνεργασίες Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης 

 
Κρατικοί Φορείς 
ACTA, Aristotle Certification Training & Assessment  
Εθνικό Κέντρο Αναφοράς AIDS Βορείου  Ελλάδος- Εργαστήριο Μικροβιολογίας – Ιατρικό 
Τμήμα-Σχολή Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ. 
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
Εξωτερικά Ιατρεία- Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων (Λοιμωδών) 
Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Λευκού Πύργου (ΚΕ.ΣΥ.Π.) 
Κοινωνική Υπηρεσία Ιπποκράτειου Γ.Ν. Θεσσαλονίκης 
Κοινωνική Υπηρεσία Παπανικολάου Γ.Ν. Θεσσαλονίκης 
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ) –Υπηρεσία Ε.Κ.Ο. 
Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ 
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
 
Θεραπευτικά Προγράμματα Εξαρτημένων 
Εναλλακτικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα «Αργώ», Ψ.Ν.Θ. 
Τμήμα Αποκατάστασης Τοξικοεξαρτημένων, Ψ.Ν.Θ. 
Συμβουλευτικός Σταθμός Θεραπευτικού Προγράμματος «Ιθάκη» 
Συμβουλευτικός Σταθμός Εξαρτημένων Ατόμων από Αλκοόλ, Ψ.Ν.Θ.  
Ανοιχτό Πρόγραμμα Εφήβων Θεσσαλονίκης, ΚΕΘΕΑ, «Ανάδυση» 
Α΄,  Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ Μονάδες Υποκαταστάτων, ΟΚΑΝΑ Θεσσαλονίκης 
Μονάδα Σχολικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης Εξαρτημένων Ατόμων Ψ.Ν.Θ. 
ΕΚΚΕΕ ΟΚΑΝΑ Θεσσαλονίκης 
ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ- ΙΘΑΚΗ 
Τμήμα Εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ 
 
Κέντρα Πρόληψης 
Κέντρο Πρόληψης «Δίκτυο Άλφα». 
Κέντρο Πρόληψης «Ελπίδα». 
Κέντρο Πρόληψης «Πνοή» Νομού Χαλκιδικής 
Κέντρο Πρόληψης «Πυξίδα». 
Κέντρο Πρόληψης «Σείριος». 
 
Πολιτιστικοί Φορείς 
Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Θεσσαλονίκης 
Θεατρική Ομάδα ‘Τα Γκαργκάνια’ του Πολιτιστικού Συλλόγου Ιερισσού 
Θέατρο ‘Αμαλία’  
Θέατρο ‘Αριστοτέλειον’ 
Θέατρο ‘Κολοσσαίον’  
Θέατρο ‘Όρα’ 
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Θέατρο Τέχνης ‘Ακτίς Αελίου’ 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρναίας 
Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Δ. Νεάπολης –Συκεών 
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος 
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 
Μονή Λαζαριστών – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 
Νόησις, Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας 
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 
Χώρος Τέχνης Sourliboom 
 
Σύλλογοι για ζητήματα σωματικής υγείας 
Ελληνική Εταιρεία για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας 
Ένωση Γονέων Διαβητικών Παιδιών και Εφήβων Βορείου Ελλάδος 
Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας, Α.Π.Θ.  
Σύλλογος  Βορείου Ελλάδος για  Άτομα με Συγγενείς  Καρδιοπάθειες, «ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΡΔΙΕΣ»  
Σύλλογος Γονέων Παιδιών  Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία Θεσσαλονίκης 
Σύλλογος Γονέων Παιδιών Πασχόντων από Κακοήθη Νοσήματα Βόρειας Ελλάδας, 
«ΛΑΜΨΗ» 
Σύλλογος Καρκινοπαθών Μακεδονίας-Θράκης 
Σύλλογος Νεφροπαθών Βορείου Ελλάδος 

 
Άλλοι Φορείς 
Praksis, Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης/ Κοινωνική Κατοικία 
Αδερφές της Μητέρας Τερέζας 
Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης  
Άρσις – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων 
Γιατροί του Κόσμου 
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. 
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Θεσσαλονίκης 
Κοινωνικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης 
Κοινωνικό Ιατρείο του Ο.Λ.Θ.  
Κοινωνικό Κέντρο –Στέκι Μεταναστών 
Μ.Α.Ζ.Ι. Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης 
Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη Α.Π.Θ. 
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Συνεργασίες Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας 

 
Κρατικοί Φορείς 
Γενικό Νοσοκομείο Σητείας  
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου –Ηπατολογικό Τμήμα 
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγίου Νικολάου 
Νοσοκομείο Ημέρας Σητείας 
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Λασιθίου 
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ)- Κέντρο Προώθησης 
Απασχόλησης (Κ.Π.Α.) Σητείας 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Σητείας 
Λιμενικό Ταμείο και Λιμεναρχείο Σητείας 
Αστυνομικό Τμήμα Σητείας 
Εισαγγελία Πρωτοδικών Λασιθίου  
Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου- Γ’ Ανακριτικό Ηρακλείου 
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου 
ΚΠΕ Ιεράπετρας- Νεάπολης  
 
Θεραπευτικά Προγράμματα Εξαρτημένων - Κέντρα Πρόληψης 
Κέντρο Πρόληψης Ηρακλείου «ΚΕΣΑΝ» 
 
Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Δήμος Σητείας 
Περιφέρεια Κρήτης 
Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.) 
Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας 
Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Σητείας 
Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο Σητείας 
Δήμος Ιεράπετρας  
 
Σχολεία 
Επαγγελματικό Λύκειο Σητείας 
Γενικό Λύκειο Σητείας 
Γυμνάσιο Χανδρά 
Γυμνάσιο Παλαικάστρου 
2ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας 
4ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας 
Δημοτικό Σχολείο Αρμένων 
3ο Νηπιαγωγείο Σητείας 
Ειδικό σχολείο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σητείας 
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Σητείας 
 
Πολιτιστικοί Φορείς 
Θέατρο της Σητείας 
Σύλλογος Φίλων Μουσικής Σητείας 
Σκακιστικός Όμιλος Σητείας 
Σητειακός Αθλητικός Όμιλος 
Φυσιολατρικός Ορειβατικός Σύλλογος Σητείας 
Ναυτικός Όμιλος Σητείας 
Λέσχη Φίλων Ποδηλάτου Σητείας  
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Ποδηλάτρες 
Πολιτιστικός  Σύλλογος Μαρωνιάς 
Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων 
 
Άλλοι φορείς 
ΑμΚΕ Κόντρα 
Association Kaloumba 
Εθελοντές Διασώστες Εκτάκτων Αναγκών Κρήτης (Ε.Δ.Ε.Α.Κ.) 
Οργανωτική επιτροπή Παιδικού Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου 
Σύλλογος Δασκάλων Μεραμβέλλου- Οροπεδίου 

Φυσική Δόμηση Κρήτης 
Μ.Κ.Α.Ε.Περιήγησις 
Κοινωνικό Ιατρείο- Φαρμάκειο Σητείας 
Κοινωνικό Παντοπωλείο Σητείας 
Οδοντιατρικός Σύλλογος Λασιθίου 
Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου 
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Συνεργασίες Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων 

 

 
Κρατικοί Φορείς 
Γενικό Νοσοκομείο Χανίων: 
-Κοινωνική Υπηρεσία Γενικού Νοσοκομείου Χανίων 
-Ηπατολογικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Χανίων 
-Ψυχιατρική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Χανίων 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων  
Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης 
Δικαστικές Φυλακές Χανίων 
ΕΚΑΒ (Τομέας Χανίων) 
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χανίων 
ΟΑΕΔ Χανίων 
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης 
 
Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης Απασχόλησης Δήμου Χανίων  
ΚΕΠΠΕΔΗΧ- ΚΑΜ Χανίων 
Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Χανίων 
Πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι” Δήμου Χανίων 
 
Θεραπευτικά Προγράμματα Εξαρτημένων – Κέντρα Πρόληψης – Δομές Ψυχικής Υγείας 
Πρόγραμμα Υποκατάστασης ΟΚΑΝΑ Χανίων 
Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων ουσιών Χανίων  
ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων ουσιών Ηρακλείου  
 
Άλλοι φορείς 
Αστικό ΚΤΕΛ Χανίων 
Γιατροί του Κόσμου 
Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων 
Ερυθρός Σταυρός Χανίων 
Ιατρικός Σύλλογος Χανίων 
Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου  
Ιερά Μονή Χρυσοπηγής Χανίων 
Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Χανίων 
Κοινωνικό Στέκι- Στέκι Μεταναστών Χανίων  
Φαρμακευτικός Σύλλογος Χανίων  
ΙΝΚΑ Σούπερ Μάρκετ (Χορηγίες σε είδη για τις ανάγκες του προγράμματος).  
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3. Διευθύνσεις και στοιχεία επικοινωνίας Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας  

 
Στη συγκεκριμένη ενότητα παρατίθενται οι διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας 

των τριών προγραμμάτων στη χώρα. Αναλυτικές επίσης πληροφορίες για το Πρόγραμμα 

Προαγωγής Αυτοβοήθειας μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αντλήσουν και από την 

ιστοσελίδα του προγράμματος στην εξής διεύθυνση: www.selfhelp.gr  

 

- Στοιχεία επικοινωνίας Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης 

 

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης 

Μητροπόλεως 10, Τ.Κ .54625, Θεσσαλονίκη 

Τηλέφωνο: 2310500477 – 8, Φαξ: 2310500478 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Email): thessaloniki@selfhelp.gr 

 

- Στοιχεία επικοινωνίας Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων  

 

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων 

Γιαμπουδάκη 39 & Ρενιέρη, Τ.Κ. 73100, Χανιά 

Τηλέφωνο - Φαξ: 2821023432 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Email): chania@selfhelp.gr   

 

- Στοιχεία επικοινωνίας Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας 

 

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας 

Μ. Καταπότη 57, ΤΚ. 72300, Σητεία 

Τηλέφωνο: 2843029620 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Email): sitia@selfhelp.gr 

 

 

 

 

 

 

http://www.selfhelp.gr/
mailto:thessaloniki@selfhelp.gr
mailto:chania@selfhelp.gr
mailto:sitia@selfhelp.gr

