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Μέρος 1ο Παρουσίαση του Προγράμματος Προαγωγής 
Αυτοβοήθειας και συνοπτικά απολογιστικά στοιχεία 

για το έτος 2018 
 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας είναι ένα πρόγραμμα του Τμήματος Ψυχολογίας 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), το οποίο χρηματοδοτείται από του 

Υπουργείο Υγείας και υλοποιείται με τη συνεργασία του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ). 

Το πρόγραμμα λειτουργεί από το 2001 στη Θεσσαλονίκη, από το 2008 στη Σητεία, από το τέλος του 

2012 στα  Χανιά και στη Λάρισα από το 2015. Τη διαχειριστική ευθύνη του προγράμματος έχει ο 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Π.Θ. Επιστημονικός υπεύθυνος του 

προγράμματος είναι ο Φοίβος Ζαφειρίδης, ψυχίατρος, τ. Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχολογίας των 

Εξαρτήσεων του τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

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. Πιο 

συγκεκριμένα, τα επιμέρους προγράμματα ανήκουν στο δίκτυο των «στεγνών» προγραμμάτων του 

ΟΚΑΝΑ συμπληρώνοντας το φάσμα των προτεινόμενων προτάσεων απεξάρτησης της χώρας. Οι 

ομάδες αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας και οι προτάσεις πλαισίωσης αυτών αποτελούν άλλωστε την 

τρίτη διεθνώς αποδεκτή προσέγγιση υποστήριξης ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης πέραν των 

κλασσικών «στεγνών» προγραμμάτων και των προγραμμάτων υποκατάστασης.  

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι: 

- Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη ανθρώπων με προβλήματα εξάρτησης από παράνομες (ναρκωτικά), 

νόμιμες (αλκοόλ) και συνταγογραφούμενες ψυχοτρόπες ουσίες, καθώς και από συμπεριφορικές 

εξαρτήσεις, με σκοπό την απεξάρτηση και κοινωνική τους ένταξη.  

- Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη συγγενών και συντρόφων ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης από 

ψυχοτρόπες ουσίες και με συμπεριφορικές εξαρτήσεις. 

- Η εκπαίδευση των πρώην εξαρτημένων –μελών των προγραμμάτων– σε μια σειρά τομέων με στόχο 

την ενίσχυση της προσπάθειας επανένταξής τους, με έμφαση τα τελευταία χρόνια τη φιλοσοφία της 

κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. 

- Η υποστήριξη και η εκπαίδευση ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης, συγγενών τους και ανθρώπων 

με άλλα ζητήματα υγείας στην έννοια και στις πρακτικές της αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας και στη 

μεθοδολογία δημιουργίας ομάδων αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας. 

- Η εκπαίδευση φοιτητών και λειτουργών υγείας στις κριτικές προσεγγίσεις του πεδίου των 

εξαρτήσεων, την έννοια και τις εφαρμογές της αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας, καθώς και σε νέους 

ρόλους εμψύχωσης και περιφερειακής υποστήριξης πρωτοβουλιών των πολιτών.  



 

- Η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών των τοπικών κοινωνιών στη φιλοσοφία και τις 

πρακτικές της αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας. 

- Η πρόληψη της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών και των άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων μέσα 

από τη δημιουργία κοινωνικών δικτύων και μέσα από δράσεις εκπαίδευσης και πολιτισμού στο γενικό 

πληθυσμό. 

- Η έρευνα για τις κριτικές προσεγγίσεις του πεδίου των εξαρτήσεων και για τις εφαρμογές της 

αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας στην αντιμετώπιση της εξάρτησης και άλλων ψυχοκοινωνικών 

προβλημάτων και προβλημάτων υγείας.  

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας βασίζει τον τρόπο λειτουργίας του στις κριτικές 

επιστημονικές προσεγγίσεις του πεδίου των εξαρτήσεων και ευρύτερα στα κριτικά ρεύματα των 

κοινωνικών επιστημών και επιστημών υγείας. Βάσει αυτών των προσεγγίσεων, στο πρόγραμμα δίνεται 

έμφαση στις κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές διαστάσεις της αιτιοπαθογένειας του 

προβλήματος της εξάρτησης και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Ταυτόχρονα, τίθενται στο 

επίκεντρο των υλοποιούμενων παρεμβάσεων οι άνθρωποι και οι ανάγκες τους, με κύρια προτάγματα 

τη χειραφέτησή τους και την ανάκτηση της αξιοπρέπειάς τους. 

Κεντρικοί άξονες των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται από το πρόγραμμα είναι η 

έννοια της αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας και ο πρωταγωνιστικός ρόλος των άμεσα 

ενδιαφερόμενων. Με τον όρο αυτοβοήθεια / αλληλοβοήθεια εννοείται η ενεργοποίηση των πολιτών 

ως προς την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους, μέσα σε ένα πλαίσιο συλλογικότητας και 

αλληλεγγύης. Βασικά χαρακτηριστικά της αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας είναι η αυτενέργεια, η 

ανάληψη της προσωπικής ευθύνης και κατά συνέπεια η αναίρεση της παθητικότητας που τείνει να 

χαρακτηρίζει σήμερα τη στάση των πολιτών σε ζητήματα υγείας1. 

Η επισκόπηση του παρόντος απολογισμού σε συνδυασμό με την ερευνητική τεκμηρίωση2 της 

μεθοδολογίας του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας, η οποία ολοκληρώθηκε στο τέλος του 

2012, οδηγεί στην ανάδειξη των βασικών πλεονεκτημάτων και καινοτομιών που χαρακτηρίζουν την 

πρόταση του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα: 

- Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας αποτελεί το μοναδικό πρόγραμμα στη χώρα με ανάλογη 

φιλοσοφία και μεθοδολογία παρέμβασης συμπληρώνοντας το φάσμα των προτεινόμενων προτάσεων 

απεξάρτησης της χώρας. Η ακολουθούμενη μεθοδολογία παρέμβασης στα Προγράμματα Προαγωγής 

Αυτοβοήθειας, βασίζεται σε σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις του πεδίου των εξαρτήσεων, οι 

οποίες αξιοποιούν τα προστιθέμενα οφέλη των πρακτικών αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας  των 

άμεσα ενδιαφερομένων πολιτών.  

                                                                   

1 Ζαφειρίδης, Φ., Λαϊνάς, Σ. (2009). Οι ελλοχεύοντες κίνδυνοι για τη ριζοσπαστικότητα των ΑΑ και ΝΑ. Στο: 
Ζαφειρίδης, Φ. (2009), Εξαρτήσεις και Κοινωνία. Θεραπευτικές κοινότητες, ομάδες αυτοβοήθειας (σελ. 263 -301). 
Αθήνα: Εκδόσεις Κέδρος.  
2Λαϊνάς, 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. 



 

Βασικά χαρακτηριστικά αυτής της μεθοδολογίας είναι η εξατομικευμένη παρέμβαση, στη βάση της 

οποίας οι δράσεις του προγράμματος προσαρμόζονται στις ανάγκες και στη φάση ζωή του κάθε 

ανθρώπου∙ η συνδιαμόρφωση του πλάνου δράσης από κοινού με τους άμεσα ενδιαφερόμενους∙ ο 

ενεργός ρόλος των άμεσα ενδιαφερομένων σε όλα τα στάδια της εμπλοκής τους∙ η αξιοποίηση των 

πρακτικών αλληλοβοήθειας ως βασικού συστατικού της απεξαρτητικής διαδικασίας.   

- Η ακολουθούμενη μεθοδολογία παρέμβασης οδηγεί στη δυνατότητα συγκρότησης προτάσεων 

απεξάρτησης με πλατιά απήχηση στον πληθυσμό των εξαρτημένων, οι οποίες παρουσιάζουν υψηλό 

επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ταυτόχρονα αισθητά χαμηλό 

προϋπολογισμό.  

- 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 κατεξοχήν 

αποδεκτών. 

- Η λειτουργία πιλοτικών δράσεων υποστήριξης ανθρώπων που συμμετέχουν στα προγράμματα 

υποκατάστασης με στόχο την επανένταξή τους. Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας διαθέτει 

εκτεταμένη εμπειρία υποστήριξης ανθρώπων από προγράμματα υποκατάστασης, ο αριθμός των 

οποίων έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια κάνοντας ιδιαίτερα εμφανή την ανάγκη 

επιπλέον στήριξής τους.  

 

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 

Στον παρόντα απολογισμό παρουσιάζεται η πορεία των δράσεων των Προγραμμάτων Προαγωγής 

Αυτοβοήθειας για το έτος 2018. Τα προγράμματα συνέχισαν να υποστηρίζουν μεγάλο αριθμό 

ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης και συγγενών τους σε όλη την Ελλάδα. Συνολικά τα προγράμματα 

παρείχαν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε περίπου 1000 διαφορετικά άτομα με πρόβλημα 

εξάρτησης και μέλη του συγγενικού τους περιβάλλοντος (971 διαφορετικά άτομα, εκ των οποίων τα 

651 ήταν άνθρωποι με πρόβλημα εξάρτησης και τα 320 μέλη του συγγενικού τους περιβάλλοντος). Ο 

αριθμός αυτός είναι ελάχιστα μειωμένος από την προηγούμενη χρονιά (2017) όπου ο συνολικός 

αριθμός ήταν 1039 άτομα (714 άνθρωποι με πρόβλημα εξάρτησης και 325 μέλη του συγγενικού τους 

περιβάλλοντος). Παραμένει παρόλα αυτά ένας πολύ υψηλός αριθμός που αναδεικνύει τη διαχρονική 

δυνατότητα προσέλκυσης ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης που έχουν τα Προγράμματα 

Προαγωγής Αυτοβοήθειας χάρη στην καινοτόμο μεθοδολογία παρέμβασης που ακολουθούν.  

Ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που έλαβαν υπηρεσίες από τα προγράμματα (υπηρεσίες 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, εκπαίδευσης, συμμετοχής σε δράσεις πρόληψης και προαγωγής 

αυτοβοήθειας) ήταν ιδιαίτερα αυξημένος σε σχέση με άλλες χρονιές και έφτασε τα 2675 διαφορετικά 

άτομα. Ο ανάλογος αριθμός κατά το 2017 ήταν 1943 διαφορετικά άτομα.  



 

Ταυτόχρονα τα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας συνέχισαν να ελκύουν μεγάλο αριθμό 

ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης, καθώς κατά το 2018 στα τέσσερα προγράμματα οι νέες 

προσελεύσεις (διαφορετικών ανθρώπων που προσέγγισαν κάποιο από τα τέσσερα προγράμματα για 

πρώτη φορά) ανήλθαν στα 310 άτομα. Από αυτά τα άτομα τα 159 είχαν πρόβλημα με τη χρήση 

παρανόμων ψυχοτρόπων ουσιών, τα 115 με το αλκοόλ, τα 36 με τα τυχερά παιχνίδια και άλλες 

εξαρτητικές συμπεριφορές (π.χ. φαγητό, νομίμως συνταγογραφούμενες ουσίες).  

 Σε σχέση με αυτά τα στοιχεία είναι αξιοσημείωτη η σημαντική αύξηση των αιτημάτων για 

προβληματική σχέση με το αλκοόλ, τα οποία παρουσιάζουν αξιοπρόσεκτη αυξητική τάση τα 

τελευταία χρόνια. Το 2017 το σύνολο των αιτημάτων για προβληματική σχέση με το αλκοόλ 

αποτελούσε το 21% των συνολικών αιτημάτων στα προγράμματα και το 2018 το ποσοστό αυτό είναι 

28%. Πρόκειται για μια τάση ανοδική τα τελευταία χρόνια. Σημαντική επίσης είναι η αύξηση των 

αιτημάτων για ζητήματα συμπεριφορικών εξαρτήσεων (π.χ. τυχερά παιχνίδια, εφαρμογές διαδικτύου, 

φαγητό) από 5% το 2017 σε 9% το 2018. Ταυτόχρονα υπήρξε μια μείωση της τάξης του 10% περίπου 

στα αιτήματα για προβληματική σχέση με παράνομες ψυχοτρόπες ουσίες.  

 Όπως είναι εμφανές και στα αναλυτικά στοιχεία που παρατίθενται στις επόμενες ενότητες 

στις νέες προσελεύσεις κατά το 2018 έχουμε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των αιτημάτων για 

προβληματική σχέση με το αλκοόλ (σε ποσοστό 30% των συνολικών αιτημάτων) και αυξημένα 

αιτήματα για την προβληματική σχέση με την ινδική κάνναβη (ποσοστό 30% στο σύνολο των 

αιτημάτων βοήθειας για τις παράνομες ψυχοτρόπες ουσίες).   

Πέρα από τους υψηλούς ποσοτικούς δείκτες για το έτος 2018, από την ανάγνωση των 

στοιχείων του παρόντος απολογισμού ανακύπτουν αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία τόσο για την 

πορεία των δράσεων των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας, όσο και για το φαινόμενο της 

εξάρτησης και την αντιμετώπισή του στη χώρα. Τα σημαντικότερα είναι τα εξής: 

- Η αυξημένη δυνατότητα προσαρμογής των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας στις 

αλλαγές του προφίλ και των αναγκών των ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης τα τελευταία χρόνια. 

Τα τελευταία χρόνια, όπως έχει αναφερθεί και στους απολογισμούς των προηγούμενων ετών των 

Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας, αλλά όπως μαρτυρούν και στοιχεία άλλων φορέων 

απεξάρτησης και έρευνας, έχει τροποποιηθεί σε σημαντικό βαθμό το φαινόμενο της εξάρτησης. Ενώ 

ο παραδοσιακός πληθυσμός των ανθρώπων που είχαν προβληματική σχέση με τα οπιούχα (κυρίως 

ενέσιμη χρήση) φαίνεται να σταθεροποιείται στον παρόντα χρόνο και να έχει έως και πτωτικές τάσεις, 

μια σειρά άλλων εξαρτητικών συμπεριφορών αυξάνεται συστηματικά. Η αυξημένη προσέλευση 

ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης πέρα από τα οπιούχα και η άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά 

τους αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ακολουθούμενης μεθοδολογίας υποστήριξης στα 

Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας. Η μεθοδολογία των προγραμμάτων που χαρακτηρίζεται 

από ευελιξία, έμφαση στην εξατομικευμένη παρέμβαση και ταυτόχρονα αξιοποίηση των πρακτικών 

αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας των άμεσα ενδιαφερομένων οδήγησε στη δημιουργία αρκετών νέων 



 

δράσεων, έτσι ώστε να ενσωματωθούν στα προγράμματα, άνθρωποι με διαφορετικά προφίλ και 

ανάγκες. 

- Οι σταθερά υψηλοί δείκτες προσελεύσεων ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης. Τα Προγράμματα 

Προαγωγής Αυτοβοήθειας έχουν όλα τα χρόνια λειτουργίας τους σταθερά υψηλούς δείκτες 

προσελεύσεων. Αυτό αφορά τόσο τους ανθρώπους με περισσότερο “παραδοσιακές” εξαρτητικές 

συμπεριφορές (όπως τα οπιούχα), αλλά και ανθρώπους με άλλες εξαρτήσεις από ουσίες  ή από 

συμπεριφορές. Ιδιαίτερα υψηλοί είναι και οι δείκτες των νέων προσελεύσεων, γεγονός που μαρτυρά 

την αποδοχή της πρότασης των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας στους πληθυσμούς των 

ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης και των μελών του συγγενικού τους περιβάλλοντος. Το γεγονός 

αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό ειδικά σε μια εποχή που τα λεγόμενα “στεγνά” προγράμματα δέχονται 

ισχυρές πιέσεις λόγω χαμηλών δεικτών προσελεύσεων ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης. Η αλλαγή 

του προφίλ και των αναγκών των ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης όπως μαρτυρά η διεθνής και 

εθνική εμπειρία και έρευνα, απαιτεί νέες προτάσεις απεξάρτησης στο πεδίο των στεγνών 

προγραμμάτων, οι οποίες να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις αναδυόμενες διαφορετικές 

ανάγκες. Η πρόταση των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας φαίνεται ότι συμβάλλει προς αυτή 

την κατεύθυνση.   

- Ο συνδυασμός της παροχής αξιόπιστων υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης με ιδιαίτερα 

χαμηλό ετήσιο κόστος των προγραμμάτων. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που διαχρονικά 

χαρακτηρίζει τα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας είναι η δυνατότητα να παρέχει αξιόπιστες 

υπηρεσίες σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων, με ιδιαίτερα χαμηλά ετήσιους προϋπολογισμούς ανά 

πρόγραμμα. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ειδικά σε εποχής δημοσιονομικής  

πίεσης για τα δημόσια συστήματα υγείας, αφού το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας συγκροτεί 

μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση απεξάρτησης, με δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ποιότητας και 

ταυτόχρονα ιδιαίτερα οικονομικούς προϋπολογισμούς. 

- Η εμβάθυνση και εγκαθίδρυση των ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών δράσεων των Προγραμμάτων 

Προαγωγής Αυτοβοήθειας. Η εκπαίδευση αποτελεί ένα από τους βασικούς στόχους των 

Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας. Η εκπαίδευση αφορά τόσο τους/τις άμεσα 

ενδιαφερόμενους/ες (ανθρώπους με πρόβλημα εξάρτησης και μέλη του συγγενικού τους 

περιβάλλοντος, ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τη συγκρότηση ομάδων αυτοβοήθειας/ 

αλληλοβοήθειας για ζητήματα υγείας), όσο και φοιτητές και αποφοίτους σχολών κοινωνικών, 

ανθρωπιστικών επιστημών και επιστημών υγείας και επαγγελματίες υγείας. Διενεργήθηκαν κύκλοι 

εκπαίδευσης/ ευαισθητοποίησης σε άμεσα ενδιαφερόμενους/ες για διάφορα ζητήματα εξάρτησης, 

σε ανθρώπους με προβλήματα σωματικής υγείας για τη συγκρότηση ομάδων αυτοβοήθειας/ 

αλληλοβοήθειας. Διενεργήθηκαν επίσης κύκλοι σεμιναρίων για τις κριτικές προσεγγίσεις του πεδίου 

των εξαρτήσεων σε πλήθος κοινωνικών και άλλων επιστημόνων.  

Ιδιαίτερη μνεία τέλος πρέπει να γίνει στο ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων 

που διενεργούν τα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας, το οποίο απευθύνεται σε επιστήμονες 



 

διαφόρων επιστημονικών πεδίων και το οποίο συνδυάζει πρακτική άσκηση και θεωρητική εμβάθυνση. 

Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο παρέχεται δωρεάν έχει εγκαθιδρυθεί ως ένα σημαντικό 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα του πεδίου των εξαρτήσεων και κάθε χρόνο δεκάδες επιστήμονες 

εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την παρακολούθησή του.  

- Η δημιουργία πολλαπλών δικτύων συνεργασίας και από κοινού υλοποίησης δράσεων σε κάθε 

περιοχή που δραστηριοποιούνται τα προγράμματα. Τα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας 

δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργία ουσιαστικών δικτυώσεων με κρατικούς φορείς και 

υπηρεσίες, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και κινήσεις πολιτών, ομάδες αυτοβοήθειας/ 

αλληλοβοήθειας και άτυπες ομάδες πολιτών για ζητήματα κοινωνικά, οικολογικά, πολιτιστικά. Οι 

δικτυώσεις αυτές έχουν πολλαπλά οφέλη για τα προγράμματα αλλά και για τους άλλους φορείς. Η 

διαρκής και ανοιχτή συνεργασία με ενεργούς πυρήνες πολιτών και άλλους φορείς δίνει στα 

προγράμματα τη δυνατότητα να συνδέουν τα μέλη τους με ενδιαφέροντα δρώμενα στις τοπικές 

κοινωνίες, να επικοινωνούν το έργο τους στις κοινωνίες αυτές και να συμβάλλουν στο σημαντικό έργο 

άλλων φορέων. Το 2018 ήταν μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά σε αυτό το επίπεδο καθώς υπήρξε 

έναρξη ή εμβάθυνση μια σειράς συνεργιών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο με πολλούς και σημαντικούς 

φορείς, όπως φαίνεται και στις παρακάτω ενότητες του παρόντος απολογισμού.  

- Η συνέχιση των υφιστάμενων δράσεων και η δημιουργία νέων δράσεων σε μια πολύ δύσκολη 

χρονιά για το μέλλον των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας, λόγω προβλημάτων στις 

διαδικασίες συνέχισης της λειτουργίας τους. Οι τελευταίες δύο χρονιές (2017 και 2018) ήταν 

ιδιαίτερα δύσκολες για τη συνέχιση των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας. Καθυστέρησαν οι 

διαδικασίες ανανέωσης των συμβάσεων λειτουργίας των προγραμμάτων με αποτέλεσμα να 

υπάρχουν μεγάλες περίοδοι (έως και 8 μήνες) όπου δεν υπήρχε ροή χρηματοδότησης και κυρίως δεν 

δινόταν απαντήσεις και δεσμεύσεις για τη συνέχιση λειτουργίας των προγραμμάτων. Όπως είναι 

φυσικό η κατάσταση ανασφάλειας και αβεβαιότητας επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την τρέχουσα 

λειτουργία των προγραμμάτων. Η συνέχιση κατέστη δυνατή χάρη στην ισχυρή δέσμευση που επέδειξε 

το προσωπικό των προγραμμάτων, που συνέχισε να εργάζεται, χωρίς να προβαίνει σε εκπτώσεις σε 

επίπεδο δουλειάς, μένοντας για μεγάλα διαστήματα χωρίς πληρωμή. Υπό αυτό το πρίσμα η συνέχιση 

των δράσεων των προγραμμάτων κατά το 2018 και η συνέχιση παροχής υπηρεσιών σε τόσο μεγάλο 

αριθμό ανθρώπων αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Στα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζονται 

συγκεντρωτικά ποσοτικά στοιχεία για τα τέσσερα προγράμματα: 

 

 

 

 

 

 



 

Γράφημα 1. Σχηματική απεικόνιση παρεχόμενων υπηρεσιών ανά πρόγραμμα και ανά αίτημα κατά το 

2018. 

 

Γράφημα 2. Σχηματική απεικόνιση παρεχόμενων υπηρεσιών ανά αίτημα στο σύνολο των 

προσερχομένων στα προγράμματα κατά το 2018. 
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Γράφημα 3. Αριθμός ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης ανά πρόγραμμα και ανά φύλο κατά το 2018. 

 

 

 

Γράφημα 4. Σχηματική απεικόνιση του φύλου στο σύνολο των προσερχομένων εξαρτημένων στα 

προγράμματα κατά το 2018. 
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Γράφημα 5. Αριθμός εξαρτημένων ανά πρόγραμμα και ανά πρόβλημα για το οποίο απευθύνονται κατά 

το 2018. 

 

 

 

 

Γράφημα 6. Σχηματική απεικόνιση του προβλήματος για το οποίο απευθύνονται στο σύνολο των 

προσερχομένων στα προγράμματα κατά το 2018. 
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Γράφημα 7. Αριθμός νέων προσελεύσεων εξαρτημένων ανά πρόγραμμα και ανά πρόβλημα για το 

οποίο απευθύνονται κατά το 2018. 

 

 

Γράφημα 8. Σχηματική απεικόνιση του προβλήματος για το οποίο απευθύνονται στις νέες 

προσελεύσεις στα προγράμματα κατά το 2018. 
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Γράφημα 9. Διαφορετικά άτομα (χρήστες και συγγενείς) που έλαβαν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης στα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας ανά έτος. 

 

 

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
 

Στο παρόν κεφάλαιο αναπτύσσεται συνοπτικά η διοικητική λειτουργία και η οργάνωση των 

Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας. Αρχικά, περιγράφονται η οργανωτική δομή, οι ρόλοι και 

τα επίπεδα λήψης αποφάσεων. Στη συνέχεια, αναφέρονται η οικονομική διαχείριση και ο 

προϋπολογισμός. Τέλος, αναφέρονται τα στοιχεία που αφορούν στη στελέχωση των προγραμμάτων 

και το ωράριο λειτουργίας. 

3.1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Επιστημονικά Υπεύθυνος των προγραμμάτων Προαγωγής 

Αυτοβοήθειας είναι ο τ. Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχολογίας Α.Π.Θ, Ψυχίατρος κ. Φοίβος 

Ζαφειρίδης. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος ευθύνεται για την ορθή υλοποίηση των δράσεων των 

Προγραμμάτων, τη σκοπιμότητα των δαπανών που συνδέονται με τις δράσεις και την παρακολούθηση 

του οικονομικού αντικειμένου των Προγραμμάτων, σύμφωνα με το Ν. 4485/2017, άρθρο 56. Ο 

Επιστημονικά Υπεύθυνος έχει την τελική ευθύνη για τη χάραξη των πολιτικών και των νέων δράσεων 

καθώς και τη συνολική επιστημονική εποπτεία των υλοποιούμενων δράσεων και του προσωπικού των 

προγραμμάτων. 

Αναπληρωτής Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Επιστημονικά Υπεύθυνος 

(Ν.4485/2017, άρθρο 56, παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4559/2018, άρθρο 33, παρ. 2) των 

Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας είναι ο Ψυχολόγος, Δρ. Ψυχολογίας κ. Σωτήρης Λαϊνάς. Ο 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Θεσσαλονίκη 64 353 517 728 972 761 632 656 666 661 741 638 528 501 551 523 544 545

Λάρισα 143 262 283 267

Χανιά 137 169 165 178 186 114

Σητεία 38 34 57 51 34 37 34 36 29 26 45

Σύνολο 64 353 517 728 972 761 632 694 700 718 792 672 702 704 895 992 1039 971
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Αναπληρωτής Επιστημονικά Υπεύθυνος, συνεργάζεται στενά με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο, 

επικουρεί το έργο του και συντονίζει το έργο των Προγραμμάτων σε επιστημονικό, διοικητικό και 

διαχειριστικό επίπεδο. 

Συμβούλιο Υπευθύνων: Το Συμβούλιο Υπεύθυνων συνέρχεται σε διμηνιαία βάση και ο ρόλος 

του είναι α) να συνδιαλέγεται για τρέχοντα ζητήματα των προγραμμάτων, β) να προσδιορίζει ανάγκες, 

γ) να καθορίζει πολιτικές υλοποίησης δράσεων και δ) να ασκεί εποπτεία και υποστήριξη στους 

υπεύθυνους των Προγραμμάτων. Το Συμβούλιο Υπευθύνων απαρτίζεται από τον Επιστημονικά 

Υπεύθυνο, τον Αναπληρωτή Επιστημονικά Υπεύθυνο, του/τις Υπεύθυνους/ες των κατά τόπους 

Προγραμμάτων, το/την Διοικητικά Υπεύθυνο/η, τον/την Υπεύθυνο/η Δράσεων Προαγωγής της 

Αυτοβοήθειας στην εξάρτηση και σε άλλα ψυχοκοινωνικά προβλήματα / ζητήματα υγείας, τον/την 

Υπεύθυνο/η Εκτελιστικής Γραμματείας Συντονισμού και τον/την Υπεύθυνο/η Δράσεων του 

Προγράμματος Ενταξιακών, Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων.  

Συμβούλιο Οργανωτικών και Διοικητικών Θεμάτων: Το Συμβούλιο καταγράφει και συζητά 

οργανωτικά, διοικητικά και οικονομικά θέματα των Προγραμμάτων και παραπέμπει τα σημαντικά 

ζητήματα στο Συμβούλιο Υπεύθυνων. Αποτελείται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο, τον Αναπληρωτή 

Επιστημονικά Υπεύθυνο, το Διοικητικά Υπεύθυνο και τη Γραμματεία Συντονισμού.  

Γενική Συνάντηση Προσωπικού: Στη συνάντηση συμμετέχει το σύνολο του προσωπικού. Σε 

αυτή λαμβάνει χώρα η αλληλοενημέρωση για την πορεία και τη λειτουργία των Προγραμμάτων, 

ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός νέων δράσεων και πραγματοποιείται ανταλλαγή τεχνογνωσίας. 

  



 

Σχήμα 1. Οργανωτική δομή Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας. 

 

 

 

3.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Την ευθύνη διάθεσης και διαχείρισης των κονδυλίων του προγράμματος έχει ο Ειδικός 

Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Α.Π.Θ. Ο ΕΛΚΕ Α.Π.Θ λειτουργεί, σύμφωνα με την ΥΑ ΚΑ 



 

679/96 περί σύστασης "Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας" (ΕΛΚΕ) στα ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας και 

σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Είναι το θεσμοθετημένο όργανο του Α.Π.Θ. για τη 

διαχείριση της έρευνας και των συναφών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος. 

 Η Γραμματεία του ΕΛΚΕ, το διοικητικό - οργανωτικό όργανο του ΕΛΚΕ, εκτελεί την οικονομική 

διαχείριση των χρηματοδοτούμενων έργων, οργανώνει, χρηματοδοτεί και προβάλλει τις ερευνητικές 

δραστηριότητες. Ο ΕΛΚΕ Α.Π.Θ έχει πιστοποιηθεί από το 2002 με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2000. 

Τέλος, ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας ανέρχεται 

σε 637.350,00€. Το ποσό αυτό κατανέμεται σε 203.675,00 για τη Θεσσαλονίκη, 60.000,00 για τη 

Σητεία, 170.000,00 για τα Χανιά και 203.675,00 για τη Λάρισα.  

 

3.3. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 

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 και άλλων κοινωνικών επιστημόνων για τη στελέχωση του προγράμματος με 

εκπαίδευση στις κριτικές προσεγγίσεις του πεδίου των εξαρτήσεων και στις εφαρμογές της 

αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας και ενδιαφέρον να συμμετέχουν σε μια καινοτόμο προσπάθεια 

παρέμβασης στο πεδίο των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Κατά συνέπεια, οι άνθρωποι που 

στελεχώνουν το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα καταρτισμένοι για τα πεδία ευθύνης που αναλαμβάνουν. 

Επίσης, στα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας εργάζονται και απόφοιτοι αυτών, πρώην 

εξαρτημένοι. Η στελέχωση του προγράμματος από εργαζόμενους με την προαναφερθείσα 

εκπαίδευση και εμπειρία συνιστά αφ’εαυτή καινοτόμο χαρακτηριστικό, καθώς χάρη στη λογική της 

πλαισίωσης πρωτοβουλιών αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας παρέχονται υπηρεσίες σε μεγάλο 

αριθμό ανθρώπων σε μηνιαία βάση από μικρό αριθμό στελεχών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Πίνακας 1. Στελέχωση των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας για το 2018 ανά ειδικότητα. 

Ειδικότητα Στελέχη πλήρους απασχόλησης3 

Ψυχίατρος, τ. Αναπλ. Καθηγητής Ψυχολογίας, σε θέση 
Επιστημονικά Υπεύθυνου 

1 

Ψυχολόγος, Δρ. Ψυχολογίας, σε θέση Αναπλ. 
Επιστημονικού Υπευθύνου 

1 

Ψυχολόγος, Msc Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας των 
Εξαρτήσεων σε θέση Υπευθύνου/ης προγράμματος 

4 

Ψυχολόγος, Msc Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας των 
Εξαρτήσεων σε θέση Υπευθύνου/ης δράσεων 

Σωματικής Υγείας 

1 

Ψυχολόγος, Msc Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας των 
Εξαρτήσεων, Msc (cand.) Διοίκησης Μονάδων Υγείας, 

Υπ. Διδάκτωρ, σε θέση Διοικητικά Υπευθύνου 

1 

Εκπαιδευτικός, Msc Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας 
των Εξαρτήσεων, Yποψηφ. Διδάκτορας  Ψυχολογίας σε 

θέση στελέχους Διοίκησης 

1 

Ψυχολόγος, Msc Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας των 
Εξαρτήσεων σε θέση στελέχους έρευνας και 

τεκμηρίωσης 

1 

Ψυχολόγος, Msc Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας των 
Εξαρτήσεων σε θέση στελέχους 

3 

Κοινωνικός Λειτουργός, Msc Κοινωνικής Κλινικής 
Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων σε θέση στελέχους 

1 

Ψυχολόγος σε θέση στελέχους 2 

Κοινωνιολόγος σε θέση στελέχους 1 

Εκπαιδευτικός σε θέση στελέχους 2 

Κοινωνικός επιστήμονας σε θέση στελέχους 1 

Απόφοιτη θεραπευτικού προγράμματος, MSc. 
Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων σε 

θέση στελέχους 

1 

Απόφοιτος θεραπευτικού προγράμματος σε θέση 
στελέχους 

2 

ΣΥΝΟΛΟ 23 
 

3.5. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Τα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας έχουν διευρυμένο ωράριο λειτουργίας, 

ούτως ώστε αφενός μεν, να αποτελούν ένα χώρο που είναι σημείο αναφοράς για τους 

ανθρώπους, άμεσα προσβάσιμο και ασφαλή, αφετέρου δε, να μπορούν να ανταποκριθούν 

στις ανάγκες ανθρώπων με πολλαπλά προφίλ (π.χ. εργαζόμενους ή φοιτητές). Το ωράριο στα 

επιμέρους προγράμματα διαμορφώνεται με βάση τις ανάγκες που αναδεικνύονται σε κάθε 

περιοχή. Πιο συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα λειτουργεί από τις 9.00 έως τις 

20.00 καθημερινά και τα Σάββατα 11.00- 18.00, στη Λάρισα καθημερινά 9.00 – 20.00, στα 

                                                                   

3 Κατά τη διάρκεια του 2018 απασχολήθηκαν ως στελέχη μερικής απασχόλησης 12 άνθρωποι για συνολικά 42,25 
μήνες απασχόλησης. Το αντίστοιχο των Ισοδύναμων Πλήρους Απασχόλησης με βάση των ελάχιστο ετήσιο 
παραγωγικό χρόνο (Ε.Ε.Π.Χ) των 1720 ωρών είναι 2,56. Οι ειδικότητες τους ήταν: Ψυχολόγοι (5), Ψυχολόγος MSc 
Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων (1), Ψυχολόγος MSc Κοινοτικής Ψυχολογίας (1), Κοινωνιολόγος 
(1), Απόφοιτη Σχολής Καλών Τεχνών (1), Απόφοιτοι θεραπευτικού Προγράμματος (2), Απόφοιτη Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (1). 



 

Χανιά καθημερινά 9.00-16.00 και στη Σητεία 9.00- 14.00 και 17.00 έως 20.00. Το Πρόγραμμα 

Ενταξιακών, Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων λειτουργεί επίσης σε 

καθημερινή βάση, καθώς εκεί στεγάζεται η ομάδα έρευνας και βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης των 

Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας και πολλά Σαββατοκύριακα μέσα στο χρόνο. Επίσης 

σε όλα τα προγράμματα πολλές είναι οι δράσεις που οργανώνονται τα Σαββατοκύριακα.  

 

4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 

ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2018 

4.1. Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης 
 

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης ξεκίνησε τη λειτουργία του 

το 2001. Αποτέλεσε την πρώτη στην Ελλάδα συγκροτημένη προσπάθεια 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 μια τομή προσφέροντας ένα σημαντικό παράδειγμα σύνδεσης 

του Πανεπιστημίου με τις ανάγκες της κοινωνίας.  

Στα δεκαοχτώ χρόνια λειτουργίας του, το πρόγραμμα υποστήριξε και συνεχίζει να 

υποστηρίζει ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης και μέλη του 

περιβάλλοντος τους. Επιπλέον, 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.  

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του 2018 το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας 

Θεσσαλονίκης ανέπτυξε μια σειρά δράσεων με στόχο την υποστήριξη προσφύγων που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης και συγκεκριμένα: 

- Υποδοχή προσφύγων με προβλήματα εξάρτησης στο Πρόγραμμα και αναζήτηση από 

κοινού πλάνου στήριξης 

- Ατομική στήριξη εξαρτημένων προσφύγων και προσπάθεια ένταξής τους σε δράσεις του 

Προγράμματος. 
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Κατά το 2018 το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης παρείχε υπηρεσίες 

συνολικά 690 ανθρώπους με διαφορετικού τύπου αιτήματα. Οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν 

σε: 

Α. 419 ανθρώπους με πρόβλημα εξάρτησης από παράνομες και νόμιμες ψυχοτρόπες ουσίες 

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

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης εκ των οποίων οι 188 ήταν νέες προσελεύσεις. 

Β. 126 μέλη οικογενειών – φίλοι ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης εκ των οποίων οι 97 

ήταν νέες προσελεύσεις.   

Γ. 21 ανθρώπους με αίτημα βοήθειας για ζητήματα πέρα από τη χρήση ουσιών.  

Δ. 78  άτομα με αίτημα εκπαίδευσης (λειτουργοί υγείας, μεταπτυχιακοί φοιτητές, 

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

Ε. 37 ανθρώπους που είχαν ενεργή εμπλοκή στις δράσεις που πραγματοποίησε το 

πρόγραμμα στην τοπική κοινότητα. 

ΣΤ. 9 ανθρώπους που συμμετείχαν σε δράσεις προαγωγής της αυτοβοήθειας/ 

αλληλοβοήθειας. 

Τέλος, στις δράσεις που πραγματοποίησε το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας 

Θεσσαλονίκης στην τοπική κοινότητα κατά το 2018 συμμετείχαν ή προσήλθαν σε αυτές 

συνολικά περίπου 1100 διαφορετικοί άνθρωποι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Γράφημα 10. Σχηματική απεικόνιση ανθρώπων που έλαβαν υπηρεσίες κατά το 2018 στο 

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης. 

 

 

Γράφημα 11. Πορεία μηνιαίων προσελεύσεων στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας 

Θεσσαλονίκης κατά το 2018. 

 

 

Άνθρωποι με πρόβλημα 
εξάρτησης, 419 (61%)

Συγγενείς και φίλοι 
χρηστών ψυχοτρόπων 

ουσιών, 126 (18%)

Άνθρωποι με αίτημα 
άλλο από την εξάρτηση, 

21 (3%)

Συμμετέχοντες σε δράσεις 
κοινοτικής 

ανάπτυξης/πρόληψης, 37
(6%)

Συμμετέχοντες σε 
δράσεις εκπαίδευσης, 78

(11%)

Συμμετέχοντες σε 
δράσεις προαγωγής της 

αυτοβοήθειας/ 
αλληλοβοήθειας, 9 (1%)
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Άνθρωποι με πρόβλημα εξάρτησης Συγγενείς

Άνθρωποι με αίτημα άλλο από την εξάρτηση Συνολικός αριθμός επισκέψεων στο χώρο



 

Γράφημα 12. Προσελεύσεις (διαφορετικών ατόμων) ανά έτος και ανά αίτημα αναφορικά με 

την ψυχοκοινωνική υποστήριξη στο Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας 

Θεσσαλονίκης. 

 

 

4.2. Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας 
 
 

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας ξεκίνησε τη λειτουργία του τον 

Αύγουστο του 2015 παρέχοντας υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ανθρώπους που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης από ναρκωτικά, αλκοόλ και άλλες εξαρτήσεις, 

καθώς και στο συγγενικό τους περιβάλλον. Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας 

Λάρισας έχει εξυπηρετήσει κατά τα τέσσερα χρόνια λειτουργίας του σημαντικό αριθμό 

εξαρτημένων και των συγγενών τους από ολόκληρη την Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία 

αποτελεί την περιοχή εμβέλειάς του.  

Ο μεγάλος αριθμός εξαρτημένων και συγγενών τους, που προσέγγισαν και 

συνεχίζουν να προσέρχονται στο πρόγραμμα της Λάρισας, ανέδειξε το σημαντικό κενό σε 

επίπεδο λειτουργίας ανοικτού «στεγνού» προγράμματος στην περιφέρεια Θεσσαλίας, που 

καλύφθηκε με τη λειτουργία του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας.  

 

 

 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Χρήστες παράνομων ψυχοτρόπων ουσιών 44 285 406 482 476 461 422 411 408 438 492 386 331 302 341 292 322 279

Χρήστες Αλκοόλ 1 26 41 42 41 58 46 49 73 47 73 55 66 54 58 75 78 105

Εξαρτημένοι από τυχερά παιχνίδια 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 22 5 4 5 15 27 25 35

Συγγενείς και φίλοι χρηστών 14 43 53 88 126 104 103 134 185 167 154 129 127 140 137 129 119 126

Σύνολο 59 354 500 611 643 623 571 594 666 661 741 575 525 501 551 523 544 545
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Κατά τη διάρκεια του 2018 το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας 

παρείχε υπηρεσίες υποστήριξης  και εκπαίδευσης συνολικά σε 365 διαφορετικούς 

ανθρώπους. Αναλυτικότερα, οι άνθρωποι που απευθύνθηκαν στο πρόγραμμα μπορούν να 

ταξινομηθούν ως εξής: 

A.147 άνθρωποι με πρόβλημα εξάρτησης από παράνομες και νόμιμες ψυχοτρόπες ουσίες ή 

με πρόβλημα μη φαρμακευτικής εξάρτησης, στους οποίους παρασχέθηκαν συστηματικές 

υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης εκ των οποίων οι 79 ήταν νέες προσελεύσεις.   

B.120 μέλη οικογενειών, σύντροφοι ή φίλοι ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης, εκ των 

οποίων οι 75 ήταν νέες προσελεύσεις.   

Γ.1 άνθρωπος με αίτημα βοήθειας για ζητήματα πέρα από τη χρήση ουσιών. 

Δ. 41 λειτουργοί υγείας, εκπαιδευτικοί, και πολίτες άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι/ες 

παρακολούθησαν κάποιο ολοκληρωμένο σεμιναριακό κύκλο για τις κριτικές προσεγγίσεις 

του πεδίου των εξαρτήσεων και για την έννοια και τις εφαρμογές της 

αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας. 

Ε.6 άτομα με αίτημα εκπαίδευσης (λειτουργοί υγείας, μεταπτυχιακοί φοιτητές, 

προπτυχιακοί φοιτητές και απόφοιτοι του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. ή άλλων 

πανεπιστημίων). 

ΣΤ.50 ανθρώπους που είχαν ενεργή εμπλοκή στις δράσεις που πραγματοποίησε το 

πρόγραμμα στην τοπική κοινότητα με κύριο στόχο την πρόληψη. 

Τέλος, στις δράσεις που πραγματοποίησε το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας 

στην τοπική κοινότητα κατά το 2018 συμμετείχαν ή προσήλθαν σε αυτές συνολικά περίπου 

670 διαφορετικοί άνθρωποι. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Γράφημα 13. Σχηματική απεικόνιση των ανθρώπων που έλαβαν υπηρεσίες κατά το 2018. 

 

 

Γράφημα 14. Σχηματική απεικόνιση ανθρώπων που έλαβαν υπηρεσίες κατά το 2018 στο 

πλαίσιο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. 
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Γράφημα 15. Πορεία μηνιαίων προσελεύσεων στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας 

Λάρισας κατά το 2018. 

 

 

4.3. Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων 
 

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων ξεκίνησε τη λειτουργία του 

το 2013 έχοντας ως βασικό στόχο του την προσέγγιση και υποστήριξη τόσο των 

ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης είτε από ναρκωτικά, είτε από το αλκοόλ, είτε από 

συμπεριφορικές εξαρτήσεις που παραδοσιακά προσεγγίζουν τις δομές απεξάρτησης, όσο 

και ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης που για διάφορους λόγους δεν προσεγγίζουν 

τις δομές απεξάρτησης. Κατά τη διάρκεια του 2018 το Πρόγραμμα Προαγωγής 

Αυτοβοήθειας Χανίων μεταφέρθηκε σε νέα διεύθυνση, στην Τσουδερών 73. 
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Κατά τη διάρκεια του 2018 το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων  παρείχε 

υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης συνολικά σε 280 διαφορετικούς ανθρώπους.  

Αναλυτικότερα, οι άνθρωποι που απευθύνθηκαν στο πρόγραμμα μπορούν να ταξινομηθούν 

ως εξής:  
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A. 68 άνθρωποι με πρόβλημα εξάρτησης από παράνομες και νόμιμες ψυχοτρόπες ουσίες ή 

με πρόβλημα μη φαρμακευτικής εξάρτησης, στους οποίους παρασχέθηκαν συστηματικές 

υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, εκ των οποίων οι 32 ήταν νέες προσελεύσεις.   

B. 46 μέλη οικογενειών, σύντροφοι ή φίλοι ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης, εκ των 

οποίων οι 36 ήταν νέες προσελεύσεις. 

Γ. 2 άνθρωποι με αίτημα βοήθειας για ζητήματα πέρα από τη χρήση ουσιών. 

Δ. 149 άνθρωποι που συμμετείχαν σε δράσεις εκπαίδευσης, εκ  των οποίων: 

- 1 φοιτήτρια  του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία 

πραγματοποίησε την πρακτική της άσκηση 

- 48 λειτουργοί υγείας που παρακολούθησαν ολοκληρωμένους κύκλους σεμιναρίων για 

τις κριτικές προσεγγίσεις στο πεδίο των εξαρτήσεων, καθώς και για την αντιμετώπιση και 

την πρόληψη του φαινομένου της εξάρτησης  

- 100 φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι οποίοι 

παρακολούθησαν στο πλαίσιο του μαθήματος Ψυχολογία των Εξαρτήσεων  εισήγηση για 

την αξιοποίηση των πρακτικών αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας στην αντιμετώπιση και 

την πρόληψη της εξάρτησης από το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας. 

Ε. 15 άνθρωποι που συμμετείχαν σε δράσεις πρόληψης των εξαρτήσεων και άλλων 

ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. 

Τέλος, στις δράσεις που πραγματοποίησε το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων 

στην τοπική κοινότητα κατά το 2018 συμμετείχαν ή προσήλθαν σε αυτές συνολικά περίπου 

260 διαφορετικοί άνθρωποι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Γράφημα 16. Σχηματική απεικόνιση των ανθρώπων που έλαβαν υπηρεσίες κατά το 2018. 

 

 

Γράφημα 17. Σχηματική απεικόνιση ανθρώπων που έλαβαν υπηρεσίες κατά το 2018 στο 

πλαίσιο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. 
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Γράφημα 18. Πορεία μηνιαίων προσελεύσεων στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας 

Χανίων κατά το 2018. 

 

4.4. Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας 

 

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. 

Σήμερα λειτουργεί όπως και τα υπόλοιπα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας με τη 

χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ.   

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 συνεργασία με υποσυστήματα της 
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τοπικής κοινωνίας (οικογένεια, σχολείο, φορείς και συλλογικότητες, ΜΜΕ) συστηματικά στη 

Σητεία και στοχευμένα στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου. Οι παρεμβάσεις πρόληψης του 

Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας απευθύνονται 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.  

Στα εννιά χρόνια λειτουργίας του το πρόγραμμα έχει αναπτύξει πολυδιάστατη δράση 

στην τοπική κοινότητα, παρέχοντας 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.  
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Κατά το 2018 το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας παρείχε υπηρεσίες συνολικά 

σε 1080 ανθρώπους με διαφορετικού τύπου αιτήματα. Οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν σε: 

Α. 53 ανθρώπους στο πλαίσιο της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ανθρώπων με προβλήματα 

εξάρτησης και του περιβάλλοντός τους. Πιο συγκεκριμένα σε: 

– 17 ανθρώπους με πρόβλημα εξάρτησης οι οποίοι προσήλθαν στο πρόγραμμα και 

έλαβαν συστηματικές υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, εκ των οποίων οι 11 ήταν 

νέες προσελεύσεις. 

– 28 συγγενείς και φίλους χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών, εκ των οποίων οι 19 ήταν 

καινούριες προσελεύσεις. 

– 8 ανθρώπους με αίτημα βοήθειας, πέρα από τη χρήση ουσιών.  

Β. 1012 ανθρώπους που συμμετείχαν με ενεργό ρόλο στις δράσεις του προγράμματος στην 

τοπική κοινότητα ή εκπαιδεύτηκαν από αυτές.  

Ειδικότερα σε:  

– 150  ανθρώπους που συμμετέχουν σε συλλογικότητες της πόλης με τις οποίες 

συνεργάζεται το πρόγραμμα ή μεμονωμένοι πολίτες. 

– 121 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

– 149 γονείς παιδιών και εφήβων. 

– 435 εφήβους. 

– 140 παιδιά  

– 17 λειτουργούς υγείας  



 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω είναι ενεργά εμπλεκόμενοι στις δράσεις 

πρόληψης και κοινοτικής ανάπτυξης του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας. 

Ο εκτιμώμενος αριθμός των συμμετεχόντων (εμμέσως ωφελούμενων), δηλαδή ανθρώπων 

που συμμετείχαν στις διάφορες δράσεις πρόληψης στην τοπική κοινότητα υπολογίζεται σε 

περίπου 1800-2000  άτομα. 

Γ. 15 κοινωνικούς επιστήμονες και λειτουργούς υγείας οι οποίοι/ες συμμετείχαν στις δράσεις 

εκπαίδευσης του προγράμματος. 

 

Γράφημα 19. Σχηματική απεικόνιση ανθρώπων που έλαβαν υπηρεσίες κατά το 2018 από το 
Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας. 
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Γράφημα 20. Σχηματική απεικόνιση ανθρώπων που έλαβαν υπηρεσίες κατά το 2018 στο 

πλαίσιο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. 

 

 

Γράφημα 21. Σχηματική απεικόνιση ανθρώπων που έλαβαν υπηρεσίες κατά το 2018, 

συμμετέχοντας με ενεργό ρόλο στις δράσεις του προγράμματος στην τοπική κοινότητα ή 

όντας άμεσα ωφελούμενοι από αυτές. 
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Γράφημα 22. Πορεία μηνιαίων προσελεύσεων στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας 

Σητείας κατά το 2018. 

 

4.5. Πρόγραμμα Ενταξιακών, Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών 
Δραστηριοτήτων- Ξενώνας Ραψάνης 

 

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

άνοιξη του 2016 τη λειτουργία του Προγράμματος Ενταξιακών, Εκπαιδευτικών και 

Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων (ΠΕΕΠΔ) στη Ραψάνη του Δήμου Τεμπών, μισθώνοντας τον 

τοπικό δημοτικό ξενώνα.  

Βασικοί στόχοι του Προγράμματος Ενταξιακών, Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών 

Δραστηριοτήτων είναι: 

– Η ενίσχυση του ατομικού και κοινωνικού κεφαλαίου των ανθρώπων που 

παρακολουθούν τα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας, ώστε να αντιμετωπίσουν 

και να ανταποκριθούν με επάρκεια στις απαιτήσεις της κοινωνίας και της αγοράς 

εργασίας.  

– Η διενέργεια δράσεων εκπαίδευσης που απευθύνονται σε λειτουργούς υγείας διαφόρων 

ειδικοτήτων και στα στελέχη των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας.  

– Η συμβολή στην τοπική ανάπτυξη μέσω της διενέργειας πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

και εκπαιδευτικών σεμιναρίων, τα οποία απευθύνονται τόσο στο γενικό πληθυσμό, όσο 

και στα μέλη των προγραμμάτων.  
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– Η ανάπτυξη σε πιλοτικό επίπεδο συμμετοχικών δράσεων πρόληψης και προαγωγής της 

υγείας σε μικρές κοινότητες και η ολοκληρωμένη αποτύπωσή τους. 

Πιο συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Ενταξιακών, Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών 

Δραστηριοτήτων υλοποιεί τις εξής δράσεις:  

– Προγράμματα εκπαίδευσης/ κατάρτισης σε παραγωγικούς τομείς 

– Προγράμματα ανάπτυξης, ενίσχυσης ή βελτίωσης επαγγελματικών δεξιοτήτων 

– Επιχειρηματική καθοδήγηση, ιδιαίτερα σε σχέση με την κοινωνική επιχειρηματικότητα 

– Σεμινάρια για τον πρωτογενή τομέα παραγωγής και εκμάθηση παραδοσιακών τεχνών 

– Πολιτιστικές/ ψυχαγωγικές/ δημιουργικές δράσεις και δραστηριότητες που να 

απευθύνονται και στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής 

– Δράσεις ιστορικού, λαογραφικού, εικαστικού περιεχομένου για τους μόνιμους 

κατοίκους, τους επισκέπτες και τα παιδιά της κοινότητας 

– Δράσεις εθελοντικής εργασίας στην τοπική κοινότητα 

– Δράσεις εκπαίδευσης και εποπτείας για τα στελέχη των τεσσάρων Προγραμμάτων 

Προαγωγής Αυτοβοήθειας 

– Δράσεις εκπαίδευσης για κοινωνικούς επιστήμονες και λειτουργούς υγείας 

– Δράσεις ενεργοποίησης και ενδυνάμωσης της κοινοτικής συμμετοχής στην περιοχή όπου 

δραστηριοποιείται το ΠΕΕΠΔ.  

Κατά το 2018 στις δράσεις του Προγράμματος Ενταξιακών, Εκπαιδευτικών και 

Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας συμμετείχαν 

30 μέλη των προγραμμάτων Θεσσαλονίκης και Λάρισας, 25 μέλη του προσωπικού των 

προγραμμάτων, 70 εκπαιδευόμενοι λειτουργοί υγείας και περισσότερα από 1.500 

διαφορετικά άτομα της τοπικής κοινωνίας και των γύρω περιοχών. 

 

  



 

Μέρος 2ο Αναλυτική Παρουσίαση απολογισμού έργου 
του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας για το 

έτος 2018 
 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι δράσεις των Προγραμμάτων Προαγωγής 

Αυτοβοήθειας με βάση τους εξής άξονες λειτουργίας: 

– Ψυχοκοινωνική υποστήριξη ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης 

και του περιβάλλοντός τους. 

– Δράσεις κοινοτικής ανάπτυξης και πρόληψης. 

– Δράσεις προαγωγής της ιδέας της αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας. 

– Δράσεις εκπαίδευσης. 

 

1. ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥΣ 

 

1.0.0. ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ  

Η κεντρική δράση των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας είναι η παροχή 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης 

από νόμιμες (αλκοόλ) ή παράνομες (ναρκωτικά) ψυχοτρόπες ουσίες και συμπεριφορικές 

εξαρτήσεις. Βασικός άξονας της λειτουργίας της δράσης αυτής είναι η προαγωγή της 

αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας στην αντιμετώπιση της εξάρτησης. 

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη δράσεων που να απευθύνονται:  

Α. στον πληθυσμό των εξαρτημένων που παραδοσιακά απευθύνεται σε ένα πρόγραμμα 

απεξάρτησης  

Β. σε ανθρώπους με πρόβλημα εξάρτησης που διατηρούν ένα επίπεδο λειτουργικότητας και 

δεν έχουν προσεγγίσει ποτέ ανάλογα προγράμματα 

Γ. σε ανθρώπους με πρόβλημα εξάρτησης και παράλληλα ψυχικά προβλήματα σε στενή 

συνεργασία με αρμόδιους φορείς (ΚΨΥ ή Ψυχιατρικές Κλινικές Δημόσιων Νοσοκομείων) 

Δ. σε μέλη ομάδων αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας  

Ε. καθώς και σε μέλη των προγραμμάτων χορήγησης υποκαταστάτων του ΟΚΑΝΑ.  



 

Τα προγράμματα είναι ανοικτά, δεν έχουν λίστες αναμονής, δεν παρέχουν οποιεσδήποτε 

ουσίες ως υποκατάστατα και οι υπηρεσίες τους παρέχονται δωρεάν. 

Βασικά χαρακτηριστικά της ακολουθούμενης μεθοδολογίας υποστήριξης είναι: 

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

– Η συνδιαμόρφωση του πλάνου δράσης και εμπλοκής στις δράσεις του προ-γράμματος 

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.   

Οι δράσεις που αναπτύσσονται στο κάθε Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας με στόχο 

την υποστήριξη ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης  είναι οι εξής: 

– Ημερήσιο Κέντρο Υποστήριξης Εξαρτημένων Ατόμων. 

– Ομάδες υποστήριξης–κινητοποίησης ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

εξάρτησης.  

– Ατομικές συναντήσεις υποστήριξης που αφορούν: στην κινητοποίηση των χρηστών 

ψυχοτρόπων ουσιών, ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα καθώς και στη διαρκή 

πλαισίωση της απεξαρτητικής διαδικασίας.    

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

– Δράσεις κινητοποίησης σε πολιτιστικά, κοινωνικά, οικολογικά ζητήματα. 

– Εκπαιδευτικά σεμινάρια εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών και ξένων γλωσσών. 

– Δράσεις σύνδεσης με τις τοπικές κοινωνίες  

– Δράσεις ευαισθητοποίησης ατόμων στην αυτοβοήθεια/αλληλοβοήθεια. 

– Υποστήριξη στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη, με έμφαση στην εκπαίδευση στη 

φιλοσοφία της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. 

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται το οργανόγραμμα των δράσεων που 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ανθρώπων που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης.   

 

 



 

Σχήμα 2. Οργανόγραμμα δράσεων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 

 

 

Κατά τη διάρκεια του 2018 τα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας σε Θεσσαλονίκη, 

Λάρισα, Χανιά και Σητεία παρείχαν υπηρεσίες σε 651 ανθρώπους με προβλήματα 

εξάρτησης. Από αυτούς οι 310 που προσήλθαν ήταν νέες προσελεύσεις4.  

1.1.0. Ημερήσιο Κέντρο Υποστήριξης Ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης 
 

Όπως αποτυπώνεται και στο παραπάνω οργανόγραμμα των δράσεων ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης στο κέντρο της λειτουργίας των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας 

βρίσκεται το Ημερήσιο Κέντρο Υποστήριξης Ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης. Σε κάθε 

πρόγραμμα λειτουργεί ένας ανάλογος χώρος που παρέχει σε όλη τη διάρκεια της ημέρας ένα 

σταθερό και υποστηρικτικό περιβάλλον για ανθρώπους που έχουν ξεκινήσει συστηματικά 

την προσπάθεια τους στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας. Κυρίως σε αυτό 

συμμετέχουν άνθρωποι με προβληματική σχέση με οπιούχα (ενδοφλέβια χρήση), αλλά και 

άλλες ουσίες με βασικό χαρακτηριστικό το διαρρηγμένο το πλαίσιο των σχέσεων 

(οικογενειακών/ κοινωνικών) και την έλλειψη εναλλακτικών επιλογών στην καθημερινότητά 

                                                                   

4  Αναλυτικά στοιχεία παρέχονται παρακάτω στο υποκεφάλαιο με τίτλο: Δημογραφικά και αναλυτικά 
απολογιστικά στοιχεία ανά πρόγραμμα. 



 

τους. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργοποίηση των μελών και την αλληλοβοήθεια 

μεταξύ τους, στο πλαίσιο λειτουργίας του κέντρου.  

Το Ημερήσιο Κέντρο Υποστήριξης, οι δράσεις υποστήριξης σε ιατρικά, νομικά και 

εκπαιδευτικά ζητήματα, οι ομάδες υποστήριξης και οι ατομικές συναντήσεις υποστήριξης 

αποτελούν σημαντικό κομμάτι της συνολικής πρότασης υποστήριξης των προγραμμάτων για 

ανθρώπους με πρόβλημα εξάρτησης. Πέρα από αυτές τις δράσεις κάθε πρόγραμμα ανάλογα 

με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των περιοχών στις οποίες λειτουργεί, αναπτύσσει μια 

σειρά από δράσεις για την πλαισίωση της απεξαρτητικής διαδικασίας. Στα επόμενα 

υποκεφάλαια παρουσιάζονται συνοπτικά διάφορες δράσεις που αναπτύχθηκαν στα 

επιμέρους προγράμματα στο πλαίσιο της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ανθρώπων με 

πρόβλημα εξάρτησης κατά το 2018. 

 

1.2.0. Δράσεις δράσεων κινητοποίησης σε πολιτιστικά, κοινωνικά, οικολογικά 
ζητήματα.  

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οι δράσεις κινητοποίησης σε 

πολιτιστικά, οικολογικά και κοινωνικά ζητήματα που έλαβαν χώρα σε κάθε πρόγραμμα κατά 

το 2018.  

Πίνακας 2. Συνοπτική παρουσίαση δράσεων κινητοποίησης σε πολιτιστικά, κοινωνικά, 

οικολογικά ζητήματα στα τέσσερα προγράμματα 

Θεσσαλονίκη - ομάδα κατασκευών, με παλέτες και διάφορα άλλα υλικά  

- ομάδα κατασκευής -συντήρησης παιχνιδιών του κόσμου  

- ομάδα beachvolley 

- ομάδα εκμάθησης  Salsa 

- μαθήματα γιόγκα 

- ομάδα πλεξίματος 

- ομάδα ιστορίας της  μουσικής 

- θεατρικό εργαστήριο, Εργαστήριο προετοιμασίας θεατρικών παραστάσεων, Ομάδα 

Υποστήριξης και Εκτέλεσης Τελικής Θεατρικής Παράστασης με τη συνεργασία του 

ηθοποιού του ΚΘΒΕ, Νίκου Καπέλιου 

- Δράση αγροκτήματος στις περιαστικές καλλιέργειες στο  πρώην στρατόπεδο 

"Καρατάσου"  

- εκδρομές, πεζοπορίες, δράσεις πολιτιστικού, οικολογικού, περιβαλλοντικού 

περιεχομένου 

- ομάδα προβολών στο χώρο του Προγράμματος  

- Ομάδα Κινηματογράφου και Πολιτιστικών Δράσεων/-Παρακολούθηση Φεστιβάλ  

- Παρουσίαση-φιλοξενία της παραγωγής  "Στη Θεσσαλονίκη του Γιώργου Ιωάννου" 

στο χώρο του προγράμματος  



 

- Ομάδα γειτονιάς Βαρδάρη-έρευνα για την περιοχή του Βαρδάρη, εκδήλωση με τον 

Θωμά Κοροβίνη, οργάνωση και πραγματοποίηση ξεναγήσεων στην περιοχή  

- Παράσταση-δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά των μελών του προγράμματος, 

από την ψυχοπαιδαγωγό Ελένη Γιαννούση στον παιδότοπο του Προγράμματος 

Προαγωγής Αυτοβοήθειας  

- Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης-παρακολούθηση προβολών ταινιών  

- Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος-παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων 

καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς  

- Κύκλος συναντήσεων με ανθρώπους της τέχνης και του πολιτισμού στο Πρόγραμμα 

Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης  

Λάρισα - Εβδομαδιαίο εργαστήρι κατασκευών χρηστικών αντικειμένων για τον χώρο του 

προγράμματος, όπως γλάστρες, πέργκολες, ξύλινα τραπέζια, καναπέδες από 

παλέτες κ.ά. 

- Πραγματοποίηση ραδιοφωνικής εκπομπής στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Λάρισας 

- Μπάσκετ σε εβδομαδιαία βάση 

- Εβδομαδιαία Δράση Πεζοπορίας/Άθλησης στις όχθες του Πηνειού  

- Ομάδα Πολιτιστικών για την επίσκεψη και παρακολούθηση πλήθους δρώμενων της 

πόλης, όπως θεατρικών και μουσικών παραστάσεων, κινηματογραφικών  

προβολών, εικαστικών και φωτογραφικών εκθέσεων, που επιλέγονται από μεικτή 

ομάδα εργαζομένων και μελών του προγράμματος 

- Ομάδα παραδοσιακών χορών 

- Σεμινάριο Α' Βοηθειών 

- Εργαστήρι παρασκευής φυσικών προϊόντων 

- Ομάδα εκμάθησης κιθάρας 

Χανιά - Ομάδα Προβολών στο Ημερήσιο Κέντρο Υποστήριξης Εξαρτημένων Ατόμων 

- Ομάδα Διαμόρφωσης Εξωτερικών Χώρων και Καλλιέργειας, Καλλωπισμού και 

Επισκευών  

Σητεία - Ομάδα Επισκευών και Ανάπλασης Εσωτερικών/Εξωτερικών Χώρων 

- Εργαστήρι κατασκευής "Παιχνιδιών του Κόσμου" και συντήρησης της υπάρχουσας 

παιχνιδοθήκης του προγράμματος.  

- Εργαστήρι μαγειρικής 

- Καλλιτεχνικό εργαστήρι 

- Εργαστήρι κατασκευών 

1.2.1. Παρουσίαση νέων δράσεων κινητοποίησης σε πολιτιστικά, κοινωνικά, 
οικολογικά ζητήματα κατά το 2018  

 

Θεατρικό Εργαστήρι του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης και 
Παρουσίαση της Θεατρικής Παράστασης «Θέλω μια Χώρα» 

Με βάση τη βασική θέση του προγράμματος ότι, εκτός των άλλων, η απεξάρτηση 

αποτελεί μια συνολική διαδικασία επαναδιαπαιδαγώγησης το πρόγραμμα αναπτύσσει 

δράσεις με πολιτισμικό προσανατολισμό που διαμορφώνουν χώρους κοινής συνάντησης, 

διαλόγου και δράσης μεταξύ των μελών, των εκπαιδευόμενων, του γενικού πληθυσμού.  



 

Στα πλαίσια των δράσεων πολιτισμού και της συνεργασίας του Προγράμματος 

Προαγωγής Αυτοβοήθειας με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, δημιουργήθηκε το 

Θεατρικό Εργαστήρι του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης που 

ξεκίνησε να λειτουργεί την άνοιξη του 2017 με την υποστήριξη του Κρατικού Θεάτρου 

Βορείου Ελλάδος. Το εργαστήρι βασίζεται στην πεποίθηση ότι η θεατρική αγωγή και η τέχνη 

ως βιωματική διαδικασία, είναι ένα αποτελεσματικό μέσο προς την προσωπική και την 

ομαδική ανάπτυξη. Μέσω αυτοσχεδιασμών και θεατρικών ασκήσεων οι συμμετέχοντες του 

εργαστηρίου είχαν τη δυνατότητα να γνωριστούν μεταξύ τους και με την τέχνη του θεάτρου 

καθόλη την διάρκεια λειτουργίας του εργαστηρίου. Στη θεατρική ομάδα που δημιουργήθηκε 

συμμετείχαν 9 μέλη του προγράμματος και ειδικός συνεργάτης από το προσωπικό, ενώ 

εμψυχωτής της δράσης ήταν ο ηθοποιός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, κ. Νίκος 

Καπέλιος. 

Αποτέλεσμα της λειτουργίας του Θεατρικού Εργαστηρίου αποτέλεσε η παράσταση 

«Θέλω μια Χώρα» του Ανδρέα Φλουράκη με την ευγενική υποστήριξη του Κρατικού Θεάτρου 

Βορείου Ελλάδος και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 25 Μαΐου 2018 στο Βασιλικό 

Θέατρο Θεσσαλονίκης σε περισσότερους από 400 πολίτες της πόλης. Την παράσταση 

σκηνοθέτησε ο Νίκος Καπέλιος με την ειδική συνεργάτιδα του προγράμματος, ενώ ηθοποιοί 

της παράστασης ήταν μέλη του θεατρικού εργαστηρίου του προγράμματος. 

         



 

                                                                        

Ομάδα Γειτονιάς του Βαρδάρη 

Το πρόγραμμα δίνοντας έμφαση σε δράσεις που αφορούν τον πολιτισμό, την ιστορία 

και την σύνδεσή του με την κοινωνία σχημάτισε στις αρχές του 2018 την Ομάδα Γειτονιάς του 

Βαρδάρη. Η ομάδα αποτελείται από μέλη, εργαζόμενους και εκπαιδευόμενους του 

προγράμματος και αρχικός της στόχος ήταν η αναζήτηση της ιστορίας της περιοχής του 

Βαρδάρη, όπου βρίσκεται το πρόγραμμα. 

Στην πορεία της βιβλιογραφικής αναζήτησης η ομάδα συνεργάστηκε με ανθρώπους 

της διανόησης που έχουν ασχοληθεί με τα χαρακτηριστικά και την ιστορία του Βαρδάρη 

προσπαθώντας, παράλληλα, να αναδείξει την ιδιαιτερότητα, τα προβλήματα και τις ανάγκες 

μιας κατά βάση υποβαθμισμένης περιοχής. 

Στα πλαίσια των δράσεων της, η ομάδα της γειτονιάς του προγράμματος γνωρίστηκε 

με τους κατοίκους της γειτονιάς και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε αυτήν 

και πραγματοποίησε επαφές με ομάδες, πρωτοβουλίες και φορείς που είχαν συναφή δράση. 

Στόχος ήταν η υλοποίηση μικρών παρεμβάσεων σε επίπεδο γειτονιάς και την ανάδειξη της 

«κρυμμένης» ιστορίας της περιοχής. 

Κατά το 2018 οι δράσεις που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της Ομάδας Γειτονιάς του Βαρδάρη 

ήταν: 

- Αναζήτηση ιστορικών πληροφοριών για την περιοχή. Επισκέψεις σε βιβλιοθήκες, 

ιστορικούς και πολιτιστικούς χώρους της περιοχής, περίπατοι στους δρόμους της 

γειτονιάς. 

- Ομάδες ανάγνωσης λογοτεχνικών, ιστορικών και ποιητικών έργων σχετικά με το 

Βαρδάρη. 

- Σεμινάριο σχετικά με την καταγραφή προφορικής ιστορίας. Συνεντεύξεις σε κατοίκους 

της περιοχής, ώστε να καταγραφεί η δική τους εμπειρία από την περιοχή. 



 

- Δικτύωση των μελών για ανταλλαγή πληροφοριών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

- Εκδήλωση στο ημερήσιο κέντρο του προγράμματος με καλεσμένο το συγγραφέα Θωμά 

Κοροβίνη, ο οποίος πλαισίωσε την ιστορική έρευνα των μελών του Προγράμματος και 

παρουσίασε το βιβλίο του «Καναλ ντ’ αμούρ». 

     

- Συνεργασία με την πολιτιστική εταιρεία dot2dot, που σχεδιάζει και υλοποιεί 

εναλλακτικές θεματικές ξεναγήσεις. Με την εν λόγω εταιρία συνδιοργανώθηκαν 4 

αφηγηματικές περιπατητικές ξεναγήσεις με τίτλο «Φύσηξε Βαρδάρης», τόσο για μέλη 

του προγράμματος, όσο και για γενικό πληθυσμό. 

    

-  Συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας, που συνέβαλλε στις ξεναγήσεις 

δανείζοντας κοστούμια εποχής. 

Ραδιοφωνική εκπομπή Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας 

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας πραγματοποίησε σειρά 

ραδιοφωνικών εκπομπών στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Λάρισας με τον τίτλο «Εκτός 

Προγράμματος». Η εκπομπή αφορούσε δρώμενα της πόλης με κοινωνικό και πολιτιστικό 

ενδιαφέρον καθώς επίσης ιστορικά ή/και οικολογικά θέματα. Η δράση πραγματοποιούνταν 



 

ανά δεκαπενθήμερο με τη συμμετοχή μελών και προσωπικού του Προγράμματος και σε 

συνεργασία με δημοσιογράφο του Δημοτικού Ραδιοφώνου Λάρισας. 

 

1.3.0. Δράσεις αλληλεγγύης/ σύνδεσης με την τοπική κοινότητα  
 

Στόχος των δράσεων αυτών 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. 

Για να επιτευχθεί η διάχυση της ιδέας της αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας και της 

αυτενέργειας του πολίτη πρέπει να βασιστεί καταρχήν στη συνάντηση ανθρώπων και 

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

συλλογικοτήτων με κοινούς προβληματισμούς και από την άλλη πλευρά στην πλαισίωση των 

ενεργειών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του προγράμματος μέσα από την ανάληψη 

πρωτοβουλιών και συνεργατικών δράσεων. Βασικό ζητούμενό των δράσεων αυτών είναι η 

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

του προγράμματος με την κοινωνία μέσω συγκεκριμένων δράσεων. Εξίσου σημαντική είναι 

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

του μοιράσματος, πέρα από προκαταλήψεις. Κατά το 2018, τα Προγράμματα Προαγωγής 

Αυτοβοήθειας πραγματοποίησαν τις εξής δράσεις αλληλεγγύης/ σύνδεσης με την τοπική 

κοινότητα: 

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης 

- Παράσταση με τα «Παιχνίδια του  Κόσμου» σε συνεργασία με την οργάνωση «Αλκυόνη» 

οποία αφορούσε νεαρό προσφυγικό πληθυσμό.  

- Παράσταση με τα «Παιχνίδια του  Κόσμου» σε συνεργασία με την οργάνωση "Αλκυόνη" 

στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας Προσφύγων, στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας.  



 

    

- Συνεργατικό σκάκι και συλλογική κουζίνα με πρόσφυγες από τον καταυλισμό των 

Διαβατών στο χώρο του προγράμματος.  

 

- Συμμετοχή στο 21ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. 

- Εκπαιδευτική εκδήλωση προγράμματος SUCRE: εργαστήρι ψυχοκοινωνικής στήριξης 

προσφύγων. 

 

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας 

- Πραγματοποίηση παράστασης στις 29/06/2018 με τα «Παιχνίδια του Κόσμου» στην 

Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στο Κουτσόχερο Λάρισας. Η παράσταση 

πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση της Κινητής Μονάδας της μη κυβερνητικής 

οργάνωσης «Άρσις». Εργαζόμενοι, μέλη και εκπαιδευόμενοι του Προγράμματος 

Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας ήρθαν σε επαφή, έπαιξαν και επικοινώνησαν για 

τέσσερις ώρες με περίπου 100 παιδιά, εφήβους και ενήλικες, οι οποίοι φιλοξενούνται 

στην Ανοιχτή Δομή.  

    



 

 

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων 

- Συμμετοχή στη δράση της Κοινωνικής Κουζίνας Χανίων. Η Κοινωνική Κουζίνα Χανίων 

αφορά σε μια πρωτοβουλία πολιτών της πόλης των Χανίων η οποία ετοιμάζει συσσίτιο 

σε καθημερινή βάση και απευθύνεται σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρά 

ζητήματα σίτισης (άστεγοι, μετανάστες, άνθρωποι με πρόβλημα εξάρτησης, άνεργοι 

κτλ).Στο πρόγραμμα έχει δημιουργηθεί μια ομάδα μελών που κάθε εβδομάδα 

μαγειρεύει και κάθε δεύτερη Παρασκευή συμμετέχει στο σερβίρισμα του συσσιτίου της 

Κοινωνικής Κουζίνας. Κατά τη διάρκεια του 2018 το Πρόγραμμα Προαγωγής 

Αυτοβοήθειας Χανίων  συμμετείχε στην Κοινωνική Κουζίνα από τον Ιανουάριο του 2018 

μέχρι και τον Ιούνιο του 2018. Στη δράση αυτή συμμετείχαν 11 άνθρωποι με πρόβλημα 

εξάρτησης που παρακολουθούν το πρόγραμμα.  

- Συμμετοχή στο 13ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Κοινωνικής Αλληλεγγύης που 

πραγματοποιήθηκε 6 και 7 Οκτωβρίου 2018 στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας Χανίων. Το 

πρόγραμμα οργάνωσε και τις 2 ημέρες του φεστιβάλ παραστάσεις με τα «Παιχνίδια του 

κόσμου». Η δράση απευθύνθηκε τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες επισκέπτες του 

φεστιβάλ, και είχε στόχο την  προαγωγή της  ανθρώπινης επικοινωνίας και  τη γνωριμίας 

με άλλους πολιτισμούς μέσα από το παιχνίδι. Κατά τη διάρκεια του διημέρου προσήλθαν 

περίπου 200 άτομα, ενώ παράλληλα συμμετείχαν ενεργά άνθρωποι που 

παρακολουθούν το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων.  

 

 

1.4.0.  Υποστήριξη στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη 
 

Με βάση τη φιλοσοφία του προγράμματος η υποστήριξη των ανθρώπων στην κοινωνική 

και επαγγελματική τους ένταξη είναι μια διαδικασία που ξεκινάει από την αρχή της 

προσπάθειας ενός ανθρώπου, αμέσως μόλις σταθεροποιήσει την αποχή του από τις ουσίες. 



 

Με βάση αυτό το σκεπτικό, κεντρικής σημασίας σε αυτή τη διαδικασία είναι οι δράσεις 

υποστήριξης σε ιατρικά, νομικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά ζητήματα. Παράλληλα, 

προσανατολισμένες στην ένταξη των ανθρώπων στην κοινωνία είναι και όσες δράσεις του 

προγράμματος πραγματοποιούνται μέσα στην κάθε τοπική κοινωνία, καθώς και οι δράσεις 

κινητοποίησης σε πολιτιστικά, κοινωνικά και οικολογικά ζητήματα. 

Κομβικό ρόλο στις προσπάθειες υποστήριξης των μελών των προγραμμάτων στην 

κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη παίζει στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας 

η φιλοσοφία και οι πρακτικές της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας. Για το λόγο αυτό 

αφιερώνεται διακριτό υποκεφάλαιο για τα πεπραγμένα των προγραμμάτων σε αυτό το πεδίο 

στη συνέχεια.    

Καθώς, όμως, τα τελευταία χρόνια η ένταξη των ανθρώπων στην αγορά εργασίας γίνεται 

όλο και δυσκολότερη λόγω της οικονομικής κρίσης το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας 

έχει ξεκινήσει, στις αρχές του 2016, τη λειτουργία του Προγράμματος Ενταξιακών, 

Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων στο οποίο λαμβάνουν μια σειρά δράσεων 

εκπαίδευσης και προεπαγγελματικής κατάρτισης των μελών των προγραμμάτων καθώς και  

ευαισθητοποίησης τους σε διάφορα ζητήματα, προκειμένου να διευκολυνθεί η 

επαγγελματική και κοινωνική τους ένταξη. Αναλυτικότερη παρουσίαση των δράσεων του 

ΠΕΕΠΔ για την εργασιακή και κοινωνική ένταξη των μελών των προγραμμάτων κατά το 2018 

γίνεται σε επόμενο υποκεφάλαιο. 

 Επιπλέον, στην πόλη της Θεσσαλονίκης όπου η ανεργία είναι σε υψηλότερα ποσοστά 

το πρόγραμμα συμμετέχει στο δίκτυο «ΣΥΝ+ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» (Δίκτυο φορέων για 

την ένταξη των απεξαρτημένων ατόμων στην αγορά εργασίας). Το Δίκτυο Φορέων για την 

Ένταξη των Απεξαρτημένων Ατόμων στην Αγορά Εργασίας  συγκροτήθηκε το 2014 με 

πρωτοβουλία των φορέων απεξάρτησης Ιανός, ΚΕΘΕΑ, ΠΕΘΕΑ Αργώ, Πρόγραμμα Προαγωγής 

Αυτοβοήθειας (Α.Π.Θ.- Ο.ΚΑ.ΝΑ), καθώς και του ΙΝΕ ΓΣΕΕ και του ΟΑΕΔ. Οι δράσεις του 

Δικτύου κατά το 2018 επικεντρώθηκαν στην εκπαίδευση των μελών των προγραμμάτων, με 

στόχο την ενίσχυση δεξιοτήτων (προσωπικών- κοινωνικών) που σχετίζονται με την εύρεση 

εργασίας και τον εμπλουτισμό των επαγγελματικών τους  γνώσεων.  

Πιο συγκεκριμένα συμπεριέλαβαν τα ακόλουθα: 

- Σεμινάριο Μελισσοκομίας- Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ.  



 

   

- Σεμινάριο 'Πωλήσεις -Εξυπηρέτηση Πελατών"- Cross Business Training 

- Σεμινάριο/ Κατάρτιση Πιστοποίηση  Barista -Σχολή BARE.S.C.   

- Ενημέρωση- Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων "Σπουδάζοντας Τουριστικά 

Επαγγέλματα- Προοπτικές  

Στο Δίκτυο σήμερα συμμετέχουν: Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων 

Ατόμων ΑΡΓΩ, ΚΕΘΕΑ- ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ- ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,  Ινστιτούτο Εργασίας ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε.,  ΟΑΕΔ 

Γραφείο Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων Θεσσαλονίκης, Τμήμα Αποκατάστασης 

Τοξικοεξαρτημένων «ΙΑΝΟΣ», Ανοιχτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο ΜΕΘΕΞΙΣ- ΨΝΘ, 

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης. 

 

1.4.1. Δράσεις αξιοποίησης της φιλοσοφίας και των πρακτικών της Κοινωνικής 
Αλληλέγγυας Οικονομίας  
 

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας ξεκίνησε από το 2016 αναπτύσσει δράσεις 

και συνεργασίες με σκοπό την αξιοποίηση των αρχών και των πρακτικών της Κοινωνικής 

Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑλΟ) στην εργασιακή ένταξη των μελών του. Οι πρωτοβουλίες 

αλληλοβοήθειας και τα εγχειρήματα ΚΑλΟ μοιράζονται κοινές αρχές και αξίες, όπως η 

δημοκρατική και ανθρωποκεντρική λειτουργία, η καλλιέργεια δεσμών και σχέσεων, ο 

σεβασμός στη διαφορετικότητα, η αυτενέργεια, η συμμετοχή και η συλλογική δράση. Οι 

αρχές αυτές συνοδεύουν τα μέλη σε όλη την πορεία απεξάρτησής τους και μέσα από τα 

εγχειρήματα ΚΑλΟ μεταφέρονται στο επαγγελματικό και κοινωνικό πεδίο. Κατά συνέπεια, η 

ανάπτυξη δράσεων στο πλαίσιο της ΚΑλΟ αποτελεί φυσική συνέχεια της φιλοσοφίας του 

προγράμματος και των πρακτικών υποστήριξης των μελών του στην κοινωνική και 

επαγγελματική ένταξη. Οι δράσεις του προγράμματος αναπτύσσονται σε τέσσερα επίπεδα: 

- Ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και πλαισίωση των μελών ώστε να εμπλακούν σε ή 

να δημιουργήσουν κοινωνικές επιχειρήσεις, 

- Διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού, 



 

- Αλληλεπίδραση με την επιστημονική κοινότητα μέσα από την ανάδειξη της σχέσης 

αυτοβοήθειας / αμοιβαίας βοήθειας και ΚΑλΟ, καθώς και της σημασίας των Κοινωνικών 

Επιχειρήσεων στην εργασιακή και κοινωνική ένταξη απεξαρτημένων ατόμων και 

- Δικτύωση και συνεργασία με εγχειρήματα του πεδίου και άλλους υποστηρικτικούς 

φορείς. 

Για το 2017  το πρόγραμμα πραγματοποίησε τις παρακάτω δράσεις:   

 

- Συμμετοχή στο 1ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για τα Κοινά και την 

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (4-7 Μαΐου 2017, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης).  

 

- Συμμετοχή στο 4ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (9-

11 Ιουνίου 2017, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Το Πρόγραμμα διοργάνωσε τραπέζι με 

τίτλο «Διερευνώντας την αξιοποίηση των πρακτικών ΚΑΛΟ στην κοινωνική ένταξη 

απεξαρτημένων: ορίζοντας το πλαίσιο, συζητώντας για τις δυσκολίες, αναδεικνύοντας τις 

προοπτικές» στο οποίο συμμετείχαν εκτός του προγράμματος η Μονάδα Απεξάρτησης 

18ΑΝΩ, το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), ο Οργανισμός Κατά των 

Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) και το Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων 

(Π.Ε.Θ.Ε.Α) Αργώ. Το σχετικό βίντεο είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://www.youtube.com/watch?v=EYbu19crbDQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EYbu19crbDQ


 

- Συνδιοργάνωση, φιλοξενία και παροχή εκπαίδευσης στο εκπαιδευτικό σεμινάριο 

«για τους Συνεταιρισμούς, την Κ.ΑΛ.Ο. και την Κοινοτική Οικονομική Ανάπτυξη». Το 

σεμινάριο, διάρκειας 36 ωρών, πραγματοποιήθηκε μεταξύ 5 και 22 Οκτωβρίου 2017. Φορείς 

υλοποίησης του ήταν ο Κόμβος για την Κοινωνική Οικονομία, Ενδυνάμωση και Καινοτομία, 

το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας και το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας 

Θεσσαλονίκης. Μέσα από το σεμινάριο 25 άτομα, μέλη κοινωνικών επιχειρήσεων, μέλη 

εγχειρημάτων και κοινωνικών φορέων και υπηρεσιών, καθώς και ενδιαφερόμενοι πολίτες 

εκπαιδεύτηκαν σε ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών προσεγγίσεων και πρακτικών εργαλείων με 

απώτερο σκοπό την ενίσχυση των φορέων και των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται στο 

πεδίο της ΚΑλΟ.  

    

- Συνεργασία με τον ΚοιΣΠΕ του Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Λάρισας «Μυρμιδόνες». 

Κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, ο ΚοιΣΠΕ «Μυρμιδόνες» απασχόλησε 

τέσσερα μέλη του προγράμματος για τη φροντίδα του «Πάρκου των Ευχών» του Δήμου 

Λάρισας. 

- Σεμινάρια Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας διάρκειας ενός μήνα για τα μέλη του 

Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας. Μετά το εισαγωγικό σεμινάριο, 

ξεκίνησαν εβδομαδιαίες συναντήσεις εμβάθυνσης με μέλη που ενδιαφέρονταν για τη 

σύσταση ΚΟΙΝΣΕΠ μέχρι και το Δεκέμβριο του 2018.Τα σεμινάρια πραγματοποίησε 

εργαζόμενη του Προγράμματος με ειδίκευση στην ΚΑλΟ.  

- Συμμετοχή στις προπαρασκευαστικές συναντήσεις με πρωτοβουλία του Ιδρύματος 

Χάινριχ Μπελ Ελλάδας για τη δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας εκπαίδευσης (Μαζικά 

Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα ή MOOC) στην Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία, η οποία  

ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2018. 

 

Για το 2018 το πρόγραμμα πραγματοποίησε τις παρακάτω δράσεις: 

- Συνδιοργάνωση και φιλοξενία και παροχή εκπαίδευσης  στο σεμινάριο με τίτλο 

«Κοινωνική ένταξη ευάλωτων και ειδικών κοινωνικών ομάδων στην ΚΑλΟ». Το σεμινάριο, 

διάρκειας 44 ωρών, πραγματοποιήθηκε μεταξύ 19 Απριλίου και 12 Μαΐου 2018. Φορείς 

υλοποίησης του ήταν το Κέντρο ΕΡΓΑΝΗ, το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, το Πρόγραμμα 



 

Προαγωγής Αυτοβοήθειας, το Δίκτυο ΚΟΙΝΣΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, το Φόρουμ 

Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και το Δίκτυο SelectRespect. Το σεμινάριο επεδίωξε τη 

σύνδεση της ΚΑλΟ με την ένταξη ευάλωτων και ειδικών ομάδων, σε μια προσπάθεια να 

ενισχυθεί το δυναμικό των φορέων στήριξης αυτών των ομάδων και να ευαισθητοποιηθούν 

υφιστάμενοι φορείς ΚΑλΟ για τη δυνατότητα ένταξης και απασχόλησης ατόμων από αυτές 

τις ομάδες. Στο σεμινάριο συμμετείχαν 25 άτομα, εργαζόμενοι σε φορείς απεξάρτησης.  

- Συνδιοργάνωση της συνάντησης διαλόγου «Η αξία της αυτοδιαχείρισης: ιδέες και 

πρακτικές». Η συνάντηση στόχευε στην ανάδειξη της σημασίας της αυτοδιαχείρισης ως 

μέσου απάντησης σε κοινωνικές ανάγκες και προβλήματα. Το ζήτημα προσεγγίστηκε μέσα 

από το διάλογο μεταξύ εγχειρημάτων διαφορετικών πεδίων, όπως αυτών της υγείας, της 

παιδείας, της εργασίας, της τοπικής ανάπτυξης, του αλληλέγγυου εμπορίου, της σχέσης 

παραγωγού-καταναλωτή και της κοινωνικής ένταξης. Η συνάντηση συνδιοργανώθηκε με το 

Ίδρυμα Χάινριχ Μπελλ Ελλάδας. 

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος μέλη και εκπρόσωποι 15 εγχειρημάτων και φορέων, 

ενώ την παρακολούθησαν συνολικά περίπου 100 άτομα. Αναλυτικότερη περιγραφή του 

διημέρου υπάρχει παρακάτω. Τα σχετικά βίντεο είναι διαθέσιμα στο κανάλι του 

προγράμματος στο YouTube:  

https://www.youtube.com/channel/UC0CVATLf8a_PV2mS9smlEEg 

 

       

 

https://www.youtube.com/channel/UC0CVATLf8a_PV2mS9smlEEg


 

- Πραγματοποίηση σεμιναρίου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας σε μέλη του 

Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης. Το σεμινάριο ξεκίνησε το 

Νοέμβριο του 2018 και βρίσκεται σε εξέλιξη. Στόχος του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση 

μελών του προγράμματος σε φάση κοινωνικής ένταξης στις αρχές και πρακτικές της ΚΑλΟ και 

η υποστήριξή τους σε μελλοντική φάση ώστε να δημιουργήσουν κοινωνική επιχείρηση. Τη 

χρονιά αυτή παρακολούθησαν το σεμινάριο 19 διαφορετικά άτομα.  

- Συνέχιση των σεμιναρίων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας στο Πρόγραμμα 

Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας, τα οποία είχαν ξεκινήσει κατά το προηγούμενο έτος. Η 

εκπαίδευση μελών του προγράμματος συστηματοποιήθηκε και επικεντρώθηκε στην παροχή 

τεχνογνωσίας και υποστήριξης με στόχο τη δημιουργία ΚΟΙΝΣΕΠ Ένταξης. Ο κύκλος των 

σεμιναρίων ολοκληρώθηκε με την υποβολή του καταστατικού στο Γενικό Μητρώο Φορέων 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

& Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο τέλος του 2018. 

- Συμμετοχή στην ανάπτυξη και υλοποίηση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας 

www.kalomathe.gr. Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Χάινριχ 

Μπελ Ελλάδας και τη συνέργεια του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας, της 

Αναπτυξιακής Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ ΑΕ), του Dock-Συνεργατικός Χώρος για την ΚΑΛΟ, του 

Κόμβου για την Κοινωνική Οικονομία, Ενδυνάμωση και Καινοτομία, της ΚΟΙΝΣΕΠ κονS2επτ 

και του OpenLabAthens. Η πλατφόρμα αποτελεί ένα δημόσιο χώρο, με τη μορφή ψηφιακού 

εργαλείου, που αποσκοπεί στη διεύρυνση της ΚΑλΟ και την ισχυροποίηση των υφιστάμενων 

κυττάρων μέσα από την προώθηση της εκπαίδευσης, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, καθώς και 

την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών. 

 

1.4.2. Δράσεις στο Πρόγραμμα Ενταξιακών, Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών 
Δραστηριοτήτων- Ξενώνας Ραψάνης  
 

Το Πρόγραμμα Ενταξιακών, Εκπαιδευτικών & Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων (Π.Ε.Ε.Π.Δ.)  

αναπτύσσει δράσεις για την ομαλή ένταξη των μελών στην αγορά εργασίας προκειμένου να 

ενισχύσουν το ατομικό και κοινωνικό τους κεφάλαιο και να ανταποκριθούν με επάρκεια στις 

απαιτήσεις της. Επιπλέον, υλοποιούνται σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους και φορείς 

δράσεις πολιτιστικού, οικολογικού και κοινωνικού χαρακτήρα που εστιάζουν στην γνωριμία 

και την σύνδεση των μελών των προγραμμάτων με την τοπική κοινότητα της Ραψάνης. Κατά 

τη διάρκεια του 2018 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις: 

 

http://www.kalomathe.gr/


 

Εβδομαδιαία δράση Καλλιέργειας αγροτικών προϊόντων και συντήρηση των χώρων του 

«Ξενώνα Ραψάνης»:  

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018 το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας 

πραγματοποιούσε μια εβδομαδιαία δράση καλλιέργειας λαχανόκηπου στον εξωτερικό χώρο 

«Ξενώνα Ραψάνης». Πιο συγκεκριμένα, άνθρωποι που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα 

Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας συμμετείχαν ενεργά στην καλλιέργεια αγροτικών 

προϊόντων και οπωροκηπευτικών. Κύριοι στόχοι της δράσης, που συνεχίζεται έως σήμερα, 

είναι: α) Η εκπαίδευση των ανθρώπων που παρακολουθούν το πρόγραμμα στις πρακτικές 

της καλλιέργειας οπωροκηπευτικών, β) Η παραγωγή ποιοτικών βρώσιμων προϊόντων, γ) Η 

φροντίδα και η συντήρηση του εξοπλισμού και των χώρων του ξενώνα. 

 

Εργαστήρι κατασκευής «παιχνιδιών του κόσμου» 

Στο πλαίσιο του 3ου Ιστορικού συνεδρίου Ραψάνης, η Δημοτική βιβλιοθήκη Ραψάνης 

σε συνεργασία με το Μορφωτικό σύλλογο Ραψάνης και το Πρόγραμμα Ενταξιακών, 

Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, διοργάνωσε ένα τετραήμερο εργαστήρι 

κατασκευής «παιχνιδιών του κόσμου». Στο εργαστήρι συμμετείχαν και μέλη του 

Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας που με την βοήθεια τους στο 

κατασκευαστικό κομμάτι κατάφεραν οι μικροί συμμετέχοντες να δημιουργήσουν παιχνίδια 

από όλο τον κόσμο. 

 

 

Συνάντηση Διαλόγου «Η αξία της αυτοδιαχείρισης- ιδέες και πρακτικές» 

Μέλη και εργαζόμενοι/ες των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτoβοήθειας 

Θεσσαλονίκης και Λάρισας, μέλη εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης σε τομείς όπως γεωργία, 

χειροτεχνία, μεταποίηση, υγεία, εκπαίδευση, κοινωνική ένταξη μεταναστών/ριών-

προσφύγων, αποφυλακισμένων και απεξαρτημένων καθώς και στελέχη υποστηρικτικών 

φορέων για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και άτομα με δέσμευση στο πρόταγμα 



 

της αποανάπτυξης συναντήθηκαν στην Ραψάνη για να γνωριστούν και να ανταλλάξουν 

γνώμες, εμπειρίες και ιδέες για μελλοντική συνεργασία. Η διοργάνωση συγκέντρωσε το 

ενδιαφέρον της τοπικής κοινότητας καθώς και επισκέπτες/ριες από άλλες πόλεις.  

Η τριήμερη συνάντηση ξεκίνησε στις 31 Αυγούστου 2018 με ένα φιλικό 

ποδοσφαιρικό αγώνα ανάμεσα στο αθλητικό σωματείο Μαρίνος Αντύπας και στην ομάδα 

μελών και εργαζομένων των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης και 

Λάρισας. Το Κοινωνικό Ιατρείο Λάρισας κάλυψε ιατρικά τον αγώνα. 

Οι συζητήσεις ξεκίνησαν την δεύτερη μέρα με εισηγήσεις που είχαν σαν κύρια 

θεματική τις έννοιες της κοινοτικής οικονομικής ανάπτυξης και των ποικίλων οικονομιών, της 

αποανάπτυξης και τοπικοποίησης. Παρουσιάστηκε επίσης το οικοσύστημα συνεταιρισμών 

και κοινωνικών επιχειρήσεων της Καρδίτσας. Το δεύτερο μέρος περιελάβανε τις 

παρουσιάσεις όλων των παρευρισκόμενων εγχειρημάτων (ΒΙΟΜΕ, εργατικό ιατρείο στη 

ΒΙΟΜΕ, κοινωνικός καταναλωτικός συνεταιρισμός BIOSCOOP, το αλλιώτικο σχολείο Μικρό 

Δέντρο, οι γιορτές οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας, η υπό σύσταση κοινωνική 

επιχείρηση ένταξης του Συλλόγου Εθελοντών/ριών Κιλκίς OMNES, η ΚΟΙΝΣΕΠ ένταξης 

αποφυλακισμένων Νέοι Ορίζοντες και η υπό σύσταση Κοινωνική Επιχείρηση Ένταξης 

απεξαρτημένων μελών του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας) καθώς και 

την ανάγνωση ενός κειμένου παρέμβασης από την Ανεξάρτητη Πηλιορείτικη Ομάδα 

Δράσης στις Σταγιάτες. 

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2018, την τελευταία μέρα της τριήμερης συνάντησης 

πραγματοποιήθηκε μια εισήγηση για τις πρώτες προσπάθειες αυτοδιαχείρισης στο πεδίο της 

απεξάρτησης από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο των Προγραμμάτων Προαγωγής 

Αυτοβοήθειας. Η τριήμερη συνάντηση διαλόγου έκλεισε με 3 θεματικά εργαστήρια. Οι 

συμμετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να ασχοληθούν με τις εξής θεματικές: α) επίλυση 

συγκρούσεων σε αυτοδιαχειριζόμενα εγχειρήματα, β) οικονομική βιωσιμότητα και 

διατήρηση του αξιακού πλαισίου, γ) δικτύωση εγχειρημάτων και συνεργασία με την 

ευρύτερη κοινότητα. 



 

   

 

 

1.5.0. Σεμινάρια για το φαινόμενο της εξάρτησης και τους τρόπους αντιμετώπισης 
του  απευθυνόμενα σε άμεσα ενδιαφερόμενους 
 

Βασική θέση του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας 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 

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 στους ανθρώπους με προβλήματα εξάρτησης που συμμετέχουν 

στο πρόγραμμα, καθώς και σε μέλη του συγγενικού περιβάλλοντος εξαρτημένων ατόμων.  

Τα σεμινάρια είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει ενεργή 

συμμετοχή των ανθρώπων που τα παρακολουθούν στην υλοποίηση τους, μέσα από την 

κατάθεση εμπειριών, γνώσεων και τον εμπλουτισμό των υπό συζήτηση θεματικών. 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 και το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας της Λάρισας. 

Κατά τη διάρκεια του 2018 πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα σεμινάρια:  

 

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας 

- Μάιος 2018 - Σεμινάριο σε άμεσα ενδιαφερόμενους: Συζητώντας για την προβληματική 

σχέση με τα τυχερά παιχνίδια και τους τρόπους αντιμετώπισης της. 

- Σεπτέμβριος 2018 - Σεμινάριο σε άμεσα ενδιαφερόμενους: Κύκλος σεμιναρίων για τις 

αιτίες και την αντιμετώπιση της προβληματικής σχέσης με το αλκοόλ. 

- Σεπτέμβριος 2018 - Σεμινάριο σε γονείς/συγγενείς: Κύκλος σεμιναρίων για τη φύση του 

προβλήματος της εξάρτησης. 

- Οκτώβριος 2018 - Σεμινάριο σε άμεσα ενδιαφερόμενους: Κύκλος σεμιναρίων 

αποκλειστικά για ανθρώπους με προβληματική σχέση με τα τυχερά παιχνίδια. 

 

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων 

- Ιούνιος 2018: Σεμινάριο σε γονείς/συγγενείς: Κύκλος σεμιναρίων για το φαινόμενο της 

εξάρτησης και τους τρόπους αντιμετώπισής του.  

- Δεκέμβριος 2018: Σεμινάριο σε άμεσα ενδιαφερόμενους: Συζητώντας για την 

προβληματική σχέση με τα τυχερά παιχνίδια και τους τρόπους αντιμετώπισης της. 

- Δεκέμβριος 2018: Σεμινάριο σε άμεσα ενδιαφερόμενους: Κύκλος σεμιναρίων για τις 

αιτίες και την αντιμετώπιση της προβληματικής σχέσης με το αλκοόλ. 

 

1.6.0. Πιλοτική συνεργασία του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας 
με τη Μονάδα Υποκατάστασης Λάρισας 

 

Το γεγονός ότι στη χώρα το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού των εξαρτημένων 

από οπιούχα  συμμετέχει σε προγράμματα υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ (περίπου 8500 

άνθρωποι, αριθμός πολλαπλάσιος των ανθρώπων που συμμετέχουν σε “στεγνά” 

προγράμματα) αναδεικνύει την υψηλή αναγκαιότητα συγκρότησης δράσεων υποστήριξης 

μελών προγραμμάτων υποκατάστασης με στόχο την κοινωνική και επαγγελματική τους 

ένταξη.  

Σε αυτό το πλαίσιο το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας από τα πρώτα χρόνια 

λειτουργίας του επιχειρούσε να υποστηρίξει σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο και μέλη των 

προγραμμάτων υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ. Με βάση τη συσσωρευμένη εμπειρία από τη 

δουλειά στα επιμέρους προγράμματα, και εξαιτίας της μεγάλης αύξησης του αριθμού των 

μελών του ΟΚΑΝΑ μετά το 2012-13, στο Π.Π.Α. Λάρισας από το 2016 έχει συγκροτηθεί μια 



 

δράση, βασισμένη στη λογική της έρευνας δράσης, υπό την έγκριση του Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ. Η 

δράση αυτή αφορά στην πιλοτική εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης / 

υποστήριξης μελών προγραμμάτων υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ, με στόχο τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των μελών και την διευκόλυνση προς την κοινωνική και επαγγελματική 

ένταξη. Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με τη μονάδα ΟΚΑΝΑ της Λάρισας.  

 Οι βασικές παραδοχές που οδήγησαν στη δημιουργία της δράσης ήταν οι εξής: 

    • Αλλαγές στον αριθμό, αλλά και στο προφίλ των προσερχομένων στα προγράμματα 

υποκατάστασης.   

    • Απόσταση των αντιλήψεων των εργαζομένων στα προγραμμάτων υποκατάστασης και 

«στεγνών» προγραμμάτων 

    • Αναγκαιότητα επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης των μελών 

    •Κίνδυνος δημιουργίας νέας λίστας στα προγράμματα υποκατάστασης, αν δεν 

προβλεφθούν διαδικασίες κοινωνικής ένταξης των υπαρχόντων μελών 

Η συνέργεια του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας με τα προγράμματα 

υποκατάστασης όπως έχει διαμορφωθεί έχει τους εξής στόχους:  

    • Την ενίσχυση της απεξαρτητικής διαδικασίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μελών 

ενός προγράμματος υποκατάστασης 

    • Την ολοκλήρωση του προγράμματος υποκατάστασης και την υποστήριξη προς την 

κοινωνική και επαγγελματική ένταξη 

    • Τη διαμόρφωση ενός προτύπου/ παραδείγματος συνεργασίας ενός προγράμματος 

υποκατάστασης και ενός στεγνού προγράμματος 

    • την ενίσχυση της συνεργασίας των δύο προγραμμάτων 

    • Την εκπαίδευση του προσωπικού των δύο προγραμμάτων 

Βασικά χαρακτηριστικά της ακολουθούμενης μεθοδολογίας 

Με βάση τη μέχρι τώρα αποτύπωση της δράσης ως βασικά χαρακτηριστικά της μεθοδολογίας 

παρέμβασης αναδεικνύονται τα εξής: 

    • Η αναγκαιότητα ευελιξίας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης και στα κριτήρια 

συμμετοχής που τίθενται κάθε φορά, προκειμένου η δράση να ανταποκρίνεται στις 

διευρυμένες και διαφοροποιούμενες από τόπο σε τόπο ανάγκες των μελών των 

προγραμμάτων υποκατάστασης.  

    • Η ανάγκη στενής συνεργασίας των εργαζομένων των δύο φορέων (Π.Π.Α. και Ο.ΚΑ.ΝΑ.), 

προκειμένου να υπερβαίνονται οι όποιες δυσκολίες οφείλονται σε διαφορετικές αντιλήψεις 

και οπτικές και να είναι σε θέση άμεσα να επανασχεδιάζουν την παρέμβαση ανάλογα με τις 

προκύπτουσες ανάγκες. 



 

    • Ο ενεργός ρόλος των άμεσα ενδιαφερομένων (μελών των προγραμμάτων 

υποκατάστασης) στο σχεδιασμό (ανάδειξη των αναγκών τους) και στην υλοποίηση της 

δράσης.  

    • Η συστηματική εμπλοκή των μελών του οικογενειακού και συγγενικού τους 

περιβάλλοντος 

    • Η διασύνδεση με τις υφιστάμενες ομάδες αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας και η 

διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης ομάδων αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας 

προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μελών των προγραμμάτων υποκατάστασης, αν αυτό 

κρίνεται αναγκαίο.  

Με βάση τη μέχρι τώρα αποτύπωση της δράσης οι συμμετέχοντες/ούσες αναφέρουν ως 

βασικά οφέλη που έχουν αποκομίσει τα εξής: 

    • Ενεργοποίηση/Κοινωνικοποίηση. 

    • Αύξηση της λειτουργικότητας και βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

    • Βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας. 

    • Μείωση και διακοπή παράλληλης χρήσης. 

    • Επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος υποκατάστασης. 

    • Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. 

    • Αποκατάσταση των κοινωνικών δικτύων και των οικογενειακών σχέσεων. 

    • Εύρεση εργασίας. 

Η δράση έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί ως έρευνα δράσης, αποτυπώνεται σε όλα τα 

στάδια εξέλιξης της και τα πρώτα ευρήματα παρουσιάστηκαν το Νοέμβριο του 2018 στο 7ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας. Το βίντεο από την παρουσίαση στο 

συνέδριο υπάρχει στον παρακάτω σύνδεσμο:  

https://www.youtube.com/watch?v=Va2ewWfwhBk&t=4s  

1.7.0. Δημογραφικά και αναλυτικά απολογιστικά στοιχεία ανά πρόγραμμα 
Στη συγκεκριμένη ενότητα, παρουσιάζονται για τα προγράμματα δημογραφικά και 

απολογιστικά στοιχεία που αφορούν τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτά, κυρίως 

μέσα από γραφήματα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν το αίτημα, το φύλο, την ηλικία, την 

εργασιακή κατάσταση, το εκπαιδευτικό επίπεδο, την κύρια ουσία προτίμησης και τη 

συμμετοχή ή μη σε άλλο πρόγραμμα απεξάρτησης των εξαρτημένων που λαμβάνουν 

υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στα προγράμματα.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Va2ewWfwhBk&t=4s


 

 

Γράφημα 23. Απεικόνιση προσερχομένων ανά πρόβλημα για το οποίο απευθύνονται και ανά 
φύλο κατά το 2018. 

 

Παράνομες ουσίες Αλκοόλ Τυχερά παιχνίδια Άλλες εξαρτήσεις Σύνολο 

Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

Θεσ/νίκη 228 51 76 29 32 3 0 0 336 83 

Λάρισα 79 8 34 14 9 0 0 3 122 25 

Χανιά 30 5 21 4 6 1 1 0 58 10 

Σητεία 9 1 5 2 0 0 0 0 14 3 

Σύνολο 346 65 136 49 47 4 1 3 530 121 

 

Γράφημα 24. Σχηματική απεικόνιση της ηλικίας των προσερχομένων ανθρώπων με πρόβλημα 

εξάρτησης από παράνομες ουσίες ανά πρόγραμμα κατά το 2018. 
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18-24 25-35 36-50 51 και άνω Άγνωστο/Άλ
λο

Σύνολο

Θεσσαλονίκη 14 86 154 15 10 279

Λάρισα 10 31 39 6 1 87

Χανιά 2 10 16 2 5 35

Σητεία 2 1 6 1 0 10

Σύνολο 28 128 215 24 16 411



 

Γράφημα 25. Ηλικιακή κατανομή των προσερχομένων ανθρώπων στα προγράμματα με 

πρόβλημα εξάρτησης από παράνομες ουσίες κατά το 2018. 

 

 

Γράφημα 26. Σχηματική απεικόνιση της ηλικίας των προσερχομένων ανθρώπων με πρόβλημα 

εξάρτησης από αλκοόλ ανά πρόγραμμα κατά το 2018. 
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Λάρισα 2 6 24 16 0 48

Χανιά 1 7 10 7 0 25

Σητεία 0 2 3 2 0 7

Σύνολο 5 28 90 61 1 185



 

Γράφημα 27. Ηλικιακή κατανομή των προσερχομένων ανθρώπων στα προγράμματα με 

πρόβλημα εξάρτησης από αλκοόλ κατά το 2018. 

 

 

 

Γράφημα 28. Σχηματική απεικόνιση της ηλικίας των προσερχομένων ανθρώπων με πρόβλημα 

εξάρτησης από τυχερά παιχνίδια και άλλες εξαρτήσεις ανά πρόγραμμα κατά το 2018. 
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Θεσσαλονίκη 1 8 16 5 5 35
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Χανιά 1 2 4 1 0 8

Σητεία 0 0 0 0 0 0

Σύνολο 2 11 31 6 5 55



 

Γράφημα 29. Ηλικιακή κατανομή των προσερχομένων ανθρώπων στα προγράμματα με 

πρόβλημα εξάρτησης από τυχερά παιχνίδια και άλλες εξαρτήσεις κατά το 2018. 

 

 

Γράφημα 30. Σχηματική απεικόνιση της εργασιακής κατάστασης των προσερχομένων 

ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης από παράνομες ουσίες ανά πρόγραμμα κατά το 2018. 
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Θεσσαλονίκη 77 38 133 8 3 20 279

Λάρισα 27 10 47 1 1 1 87

Χανιά 8 5 18 0 0 4 35

Σητεία 2 4 4 0 0 0 10

Σύνολο 114 57 202 9 4 25 411



 

Γράφημα 31. Εργασιακή κατάσταση των προσερχομένων ανθρώπων στα προγράμματα με 

πρόβλημα εξάρτησης από παράνομες ουσίες κατά το 2018. 

 

 

 

Γράφημα 32. Σχηματική απεικόνιση της εργασιακής κατάστασης των προσερχομένων 

ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης από αλκοόλ ανά πρόγραμμα κατά το 2018. 
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Θεσσαλονίκη 42 14 34 2 12 1 105

Λάρισα 20 5 18 0 5 0 48

Χανιά 11 2 11 0 0 1 25

Σητεία 3 1 1 0 2 0 7

Σύνολο 76 22 64 2 19 2 185



 

Γράφημα 33. Εργασιακή κατάσταση των προσερχομένων ανθρώπων στα προγράμματα με 

πρόβλημα εξάρτησης από αλκοόλ κατά το 2018. 

 

 

Γράφημα 34. Σχηματική απεικόνιση της εργασιακής κατάστασης των προσερχομένων 

ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης από τυχερά παιχνίδια και άλλες εξαρτήσεις ανά 

πρόγραμμα κατά το 2018. 
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Σητεία 0 0 0 0 0 0 0
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Γράφημα 35. Εργασιακή κατάσταση των προσερχομένων ανθρώπων στα προγράμματα με 

πρόβλημα εξάρτησης από τυχερά παιχνίδια και άλλες εξαρτήσεις κατά το 2018. 

 

 

 

Γράφημα 36. Σχηματική απεικόνιση του εκπαιδευτικού επιπέδου των προσερχομένων 

ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης από παράνομες ουσίες ανά πρόγραμμα κατά το 2018. 
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Θεσσαλονίκη 35 53 98 17 7 27 42 279

Λάρισα 1 11 16 1 1 8 49 87

Χανιά 1 5 5 3 0 4 17 35

Σητεία 1 1 4 1 1 0 2 10

Σύνολο 38 70 123 22 9 39 110 411



 

Γράφημα 37. Εκπαιδευτικό επίπεδο των προσερχομένων ανθρώπων στα προγράμματα με 

πρόβλημα εξάρτησης από παράνομες ουσίες κατά το 2018. 

 

 

 

Γράφημα 38. Σχηματική απεικόνιση του εκπαιδευτικού επιπέδου των προσερχομένων 

ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης από αλκοόλ ανά πρόγραμμα κατά το 2018. 
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Θεσσαλονίκη 15 12 22 12 2 25 17 105

Λάρισα 5 2 10 1 11 19 48

Χανιά 0 2 8 2 0 1 12 25

Σητεία 0 0 1 1 0 0 5 7

Σύνολο 20 16 41 16 2 37 53 185



 

Γράφημα 39. Εκπαιδευτικό επίπεδο των προσερχομένων ανθρώπων στα προγράμματα με 

πρόβλημα εξάρτησης από αλκοόλ κατά το 2018. 

 

Γράφημα 40. Σχηματική απεικόνιση του εκπαιδευτικού επιπέδου των προσερχομένων 

ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης από τυχερά παιχνίδια και άλλες εξαρτήσεις ανά 

πρόγραμμα κατά το 2018. 
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Γράφημα 41. Εκπαιδευτικό επίπεδο των προσερχομένων ανθρώπων στα προγράμματα με 

πρόβλημα εξάρτησης από τυχερά παιχνίδια και άλλες εξαρτήσεις κατά το 2018. 

 

 

 

 

 

Γράφημα 42. Σχηματική απεικόνιση κύριας ουσίας προτίμησης του συνόλου των 

προσερχομένων ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης από παράνομες ουσίες ανά πρόγραμμα 

κατά το 2018. 
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Θεσσαλονίκη 197 52 16 14 0 279

Λάρισα 50 25 12 0 0 87

Χανιά 19 7 0 2 7 35

Σητεία 5 5 0 0 0 10

Σύνολο 271 89 28 16 7 411



 

 

Γράφημα 43. Κύρια ουσία προτίμησης του συνόλου των προσερχομένων ανθρώπων στα 

προγράμματα με πρόβλημα εξάρτησης από παράνομες ουσίες κατά το 2018. 

 

Γράφημα 44. Σχηματική απεικόνιση κύριας ουσίας προτίμησης των νέων προσελεύσεων με 

πρόβλημα εξάρτησης από παράνομες ουσίες ανά πρόγραμμα κατά το 2018. 
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Γράφημα 45. Κύρια ουσία προτίμησης των νέων προσελεύσεων στα προγράμματα με 

πρόβλημα εξάρτησης από παράνομες ουσίες κατά το 2018. 
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2. ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 
 

 Μια από τις βασικές δράσεις του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας είναι η 

υποστήριξη συγγενών και φίλων ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης που διατυπώνουν 

ανάλογο αίτημα. Η μεθοδολογία υποστήριξης και κινητοποίησης των συγγενών και 

σημαντικών άλλων των ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης βασίζεται στις σύγχρονες 

ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις του πεδίου των εξαρτήσεων. Η υποστήριξη των συγγενών 

και οικείων ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης πραγματοποιείται μέσα: α) από ατομικές 

συναντήσεις υποστήριξης, β) από τις διενεργούμενες ομάδες υποστήριξης γονέων και 

συγγενών εξαρτημένων, γ) από τη συμμετοχή συγγενών και σημαντικών άλλων στα 

διενεργούμενα σεμινάρια του προγράμματος και δ) από τη διασύνδεση με ανάλογες ομάδες 

αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας. 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.  Στον παρακάτω πίνακα 

φαίνεται η συνολική προσέλευση συγγενών και φίλων ανά πρόγραμμα. 

 

 Αριθμός συγγενικών 

προσώπων που έλαβαν 

υπηρεσίες 

ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης 

Αριθμός ατομικών 

συναντήσεων 

Αριθμός επισκέψεων 

στο χώρο 

Θεσ/νίκη 126 128 182 

Λάρισα 120 255 650 

Χανιά 45 95 143 

Σητεία 28 110 124 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Γράφημα 46. Αριθμός νέων προσελεύσεων συγγενών ανά πρόγραμμα και ανά πρόβλημα για 

το οποίο απευθύνονται κατά το 2018. 

 

 

Γράφημα 47. Σχηματική απεικόνιση του προβλήματος για το οποίο απευθύνονται στις νέες 

προσελεύσεις συγγενών στα προγράμματα κατά το 2018. 
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3. ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΟ ΑΠΟ 
ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 
 

Τα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας λόγω της αναγνώρισής τους σε τοπικό 

επίπεδο και ως άμεσα προσβάσιμα πλαίσια στην κοινότητα δέχονται συχνά αιτήματα 

βοήθειας από ανθρώπους που δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα εξάρτησης οι ίδιοι ή 

συγγενείς τους. Σε αυτό το πλαίσιο άνθρωποι που απευθύνονται στο Πρόγραμμα Προαγωγής 

Αυτοβοήθειας και οι οποίοι αντιμετωπίζουν άλλα ψυχοκοινωνικά προβλήματα, είτε 

λαμβάνουν υποστήριξη και συμβουλευτική σε ατομικές συναντήσεις για σύντομο χρονικό 

διάστημα, είτε διασυνδέονται άμεσα σε άλλους δημόσιους φορείς ανάλογα με το εκάστοτε 

αίτημα.  

Στη συγκεκριμένη κατηγορία πρέπει να συμπεριληφθούν και άνθρωποι με άλλα 

προβλήματα πέρα από το πρόβλημα της εξάρτησης (κυρίως σοβαρά ψυχικά προβλήματα). 

Οι άνθρωποι αυτοί λόγω της γνωριμίας τους με μέλη του προγράμματος, προσέρχονται και 

οι ίδιοι με αίτημα βοήθειας5 . Για τους ανθρώπους αυτούς ακολουθείται εξατομικευμένο 

πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο συνήθως περιλαμβάνει στοχευμένη συμμετοχή σε 

επιμέρους δράσεις του προγράμματος και στενή συνεργασία με δομές που αφορούν στα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν (π.χ. Κ.Ψ.Υ., Κέντρα Ημέρας, και ψυχιατρικές κλινικές 

δημόσιων νοσοκομείων) με στόχο την πλαισίωση της προσπάθειας τους. Στον παρακάτω 

πίνακα παρουσιάζεται η συνολική προσέλευση ανθρώπων με αίτημα πέρα από τα 

προβλήματα εξάρτησης, στα επιμέρους προγράμματα. 

 

 

  

                                                                   

5 Η κατηγορία αυτή αφορά ανθρώπους που συνήθως κινούνται στις «πιάτσες» των εξαρτημένων, έχουν όμως 
άλλου τύπου προβλήματα. Συνήθως, η σχέση τους με τις ψυχοτρόπες ουσίες είναι περιστασιακή και δεν 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξάρτησης. Κινούνται, όμως, στους ίδιους χώρους με τους εξαρτημένους εξαιτίας της 
απομόνωσης που αντιμετωπίζουν λόγω των προβλημάτων τους. 

 

Αριθμός διαφορετικών 

ανθρώπων με άλλο 

αίτημα 

Αριθμός ατομικών 

συναντήσεων στις 

οποίες συμμετείχαν 

Αριθμός επισκέψεων 

στο χώρο 

Θεσ/νίκη 21 27 715 

Λάρισα 1 1 2 

Χανιά 2 3 3 

Σητεία 8 8 28 



 

4. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  

  

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 τους φορείς και 

τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες απευθύνονται. Οι δράσεις αυτές πραγματοποιούνται, 

δηλαδή, σε συνεργασία με πολίτες, συλλογικότητες, σχολεία, φορείς κ.α. της εκάστοτε 

τοπικής κοινότητας. 

 Βασική αρχή των δράσεων αυτών είναι η συνδιαμόρφωσή τους από την αρχή μέχρι 

το τέλος με τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτές. Με αυτό τον τρόπο 

πραγματοποιείται από κοινού με τους συμμετέχοντες ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η 

αξιολόγηση των δράσεων. Οι δράσεις προκύπτουν κατά κύριο λόγο από αιτήματα, ανάγκες 

ή προβλήματα που η ίδια η τοπική κοινότητα εκφράζει, αλλά και από προτάσεις του 

προγράμματος με βάση τις ανάγκες που αφουγκράζεται στη επαφή του με την τοπική 

κοινωνία. Ως αποτέλεσμα σχεδιάζονται και υλοποιούνται μέσα στην τοπική κοινωνία, μαζί 

με την τοπική κοινωνία, με αποδέκτη του οφέλους που προκύπτει απ’ αυτές, την ίδια την 

τοπική κοινωνία. Οι δράσεις ως εκ τούτου λαμβάνουν υπόψιν τα συγκεκριμένα τοπικά και 

πολιτιστικά χαρακτηριστικά της κοινότητας, όπως τη νοοτροπία, τα έθιμα και τις συνήθειες, 

τις δραστηριότητες των ανθρώπων κ.ά. 

 Οι δράσεις στην κοινότητα μπορεί να σχετίζονται με την τέχνη, τον πολιτισμό, την 

οικολογία, τον αθλητισμό, τον προβληματισμό για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της 

εποχής μας κ.ά. και αποτελούν αφορμή για την έναρξη ενός δημιουργικού διαλόγου σχετικά 

με αυτά τα θέματα. 

 Σε αυτό τον τομέα το μεγαλύτερο όγκο δράσεων έχει το Πρόγραμμα Προαγωγής 

Αυτοβοήθειας Σητείας. Το γεγονός αυτό απορρέει από τον ειδικό προσανατολισμό του 

προγράμματος στη δημιουργία δράσεων πρόληψης στην τοπική κοινωνία και σε όλο το νομό 

Λασιθίου —μοναδικό πρόγραμμα ως προς αυτό στην εν λόγω περιφερειακή ενότητα. 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. 

Βασικοί στόχοι των δράσεων αυτών είναι:  

- Η πρόληψη της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. 



 

- Η προαγωγή της ιδέας της αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας και η εκπαίδευση στην 

πρακτική εφαρμογή της.  

- Η συνάντηση του εξαρτημένου με την τοπική κοινωνία εκ νέου και με άλλους όρους: 

Μέσα από το κοινό βίωμα και την κοινή δράση αναιρούνται οι προκαταλήψεις και τα 

στερεότυπα που τον συνοδεύουν, καθώς ο ίδιος γίνεται μέρος ευρύτερων κοινωνικών 

ομάδων και συμμετέχει σε αυτά που συμβαίνουν στην πόλη του, αντί να είναι στο 

περιθώριο.  

- Η δημιουργία χώρων έκφρασης των αναγκών των πολιτών και δικτύων επικοινωνίας 

ανθρώπων ή/και φορέων με κοινούς προβληματισμούς και κοινούς στόχους. 

- Η κινητοποίηση των πολιτών, ώστε να αναλάβουν την ευθύνη για ζητήματα που τους 

αφορούν και να συμμετέχουν ενεργά στην αντιμετώπισή τους μέσα σε ένα πλαίσιο 

συλλογικότητας και αλληλεγγύης. 

- Η ενδυνάμωση των πολιτών και των κοινοτήτων τους, ώστε να ενισχυθεί η κριτική σκέψη 

των ανθρώπων για το υπάρχον κοινωνικοπολιτικό σύστημα, να διεκδικήσουν τα 

δικαιώματά τους και να κερδίσουν μεγαλύτερο έλεγχο στις ζωές τους. 

- Η προαγωγή αξιών όπως η δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων, η συλλογικότητα, η 

αλληλεγγύη, η δημιουργικότητα, ο σεβασμός της διαφορετικότητας και των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου, αξίες που αποτελούν αντίβαρο στη ζωή του σύγχρονου 

ανθρώπου και συμβάλλουν στην κάλυψη των πραγματικών του αναγκών. 

4.1.0. Δράσεις Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας 
 

Με βάση το σκεπτικό που περιεγράφηκε παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι δράσεις 

του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας στο πεδίο πρόληψης. Σημειώνεται ότι 

οι δράσεις που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την σχολική κοινότητα καθώς και τα 

ποσοτικά απολογιστικά τους παρουσιάζονται ανά σχολικό έτος έτσι ώστε να διαμορφώνεται 

μια πληρέστερη εικόνα. Τα στοιχεία που αφορούν αποκλειστικά το 2018 μπορούν να 

αναζητηθούν στα ποσοτικά στοιχεία που παρουσιάζονται στον παρόντα απολογισμό. 

Κατά το σχολικό έτος 2017-2018 πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις σε συνεργασία με 

σχολεία: 

4.1.1. Δράσεις σε συνεργασία με σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

α) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νοιάζομαι για τον άλλο» που αφορούσε τα σχολεία 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σητείας «Ο Μύσων»: Υλοποιήθηκε στο 3ο Νηπιαγωγείο Σητείας 

και στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας. 



 

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν η προαγωγή των αξιών της συνεργασίας, της 

συλλογικότητας και της αλληλεγγύης, καθώς και η εξοικείωση των μαθητών με τη 

διαφορετικότητα. 

3ο Νηπιαγωγείο Σητείας: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε όλα τα τμήματα του 

3ου Νηπιαγωγείου σε 2 φάσεις.  

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το σχολείο πραγματοποιήθηκε επιπλέον μια συζήτηση με 

τους γονείς των μαθητών που αφορούσε αφενός την ενημέρωσή τους για την υλοποίηση του 

προγράμματος και αφετέρου τη σχέση γονέα-παιδιού. 

 

Σύνολο ενεργά εμπλεκόμενων: 87 άτομα (5 εκπαιδευτικοί, 59 μαθητές, 23 γονείς). 

 
4ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας (Ε’ Τάξη): Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε ένα 

τμήμα της Ε’ τάξης του σχολείου σε συνεργασία με τον δάσκαλο της τάξης, με τον οποίο 

συνδιαμορφώθηκε το πλάνο δράσης, το οποίο περιλάμβανε: 

- Προβολή της ταινίας «Το καναρινί ποδήλατο» και συζήτηση με τους μαθητές για τη 

διαφορετικότητα, τον αποκλεισμό, την αποδοχή, κλπ. 

- Προβολή του ντοκιμαντέρ «Μια τάξη φυλετικά διαχωρισμένη» και συζήτηση με τους 

μαθητές για το ρατσισμό και άλλες μορφές διακρίσεων, καθώς και τα στερεότυπα. 

- Παράσταση με τα «Παιχνίδια του Κόσμου» απευθυνόμενη στο σύνολο του σχολείου, στην 

πραγματοποίηση της οποίας βοήθησαν ενεργά οι μαθητές της Ε’ τάξης.  

Σύνολο ενεργά εμπλεκόμενων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 25 άτομα (24 μαθητές και 1 

εκπαιδευτικός). Επιπλέον συμμετέχοντες στην παράσταση με τα «Παιχνίδια του Κόσμου»: 78 

άτομα (75 μαθητές και 3 εκπαιδευτικοί). 



 

 

β)  2ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας- Συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για την 

υλοποίηση δράσεων με τα «Παιχνίδια του Κόσμου». Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν 

ήταν οι εξής: 

- Συμμετοχή στις Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων με 

τα «Παιχνίδια του Κόσμου». 

- Εργαστήρι κατασκευής παιχνιδιών με στόχο τη δημιουργία «παιχνιδοθήκης» στο 

σχολείο: Υλοποίηση του εργαστηρίου κατασκευής παιχνιδιών το Σαββατοκύριακο 17-18 

Μαρτίου. Κατασκευή 18 παιχνιδιών. 

- Συμμετοχή στο 5ο Φεστιβάλ «Τα παιδία παίζει» με τα «Παιχνίδια του Κόσμου»: 

Παρουσίαση των παιχνιδιών που κατασκευάστηκαν στο εργαστήρι του σχολείου και 

συλλογικό παιχνίδι. 

Σύνολο ενεργά εμπλεκόμενων στις δράσεις: 90 άτομα (18 εκπαιδευτικοί, 34 γονείς, 36 

μαθητές, 2 πολίτες). Επιπλέον συμμετέχοντες στις παραστάσεις με τα «Παιχνίδια του 

Κόσμου»: 400 μαθητές και 200 γονείς. 

 

γ) Παραστάσεις (συλλογικό, συνεργατικό παιχνίδι) με τα «Παιχνίδια του Κόσμου»: Δημοτικό 

Σχολείο Σφάκας (Συμμετέχοντες: 40 μαθητές και 3 εκπαιδευτικοί)  και 1ο Δημοτικό Σχολείο 

Σητείας (Συμμετέχοντες: 127 μαθητές και 9 εκπαιδευτικοί).  



 

 

 

4.1.2. Δράσεις σε συνεργασία με σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

α) Γυμνάσιο Χανδρά: 

- Κύκλος σεμιναρίων στους εκπαιδευτικούς του σχολείου που αφορούσε τις εξαρτήσεις και 

την πρόληψη των εξαρτήσεων και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. 

- Κοινές Δράσεις με το Δημοτικό Σχολείο Αρμένων- δράσεις κυρίως απευθυνόμενες στους 

γονείς: α) συζήτηση με τους γονείς των μαθητών των δύο σχολείων για τη σχέση γονέα –

παιδιού και το ρόλο του γονέα στην πρόληψη, β) συζήτηση με τους γονείς των μαθητών των 

δύο σχολείων για την ενδοσχολική βία και τη συλλογική δράση ως απάντηση στα 

ψυχοκοινωνικά προβλήματα στο χώρο του σχολείου, Παράλληλη δράση: Προβολή ταινίας 

για τους μαθητές και των δύο σχολείων, γ) Συμμετοχή στη Θεματική Εβδομάδα, η οποία  

περιλάμβανε συζήτηση με τους μαθητές για τις εξαρτήσεις και την πρόληψη και παράσταση  

με τα «Παιχνίδια του Κόσμου». 

Σύνολο ενεργά εμπλεκόμενων στις δράσεις: 11 μαθητές και 7 εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο 

Χανδρά, 6 μαθητές και 1 εκπαιδευτικός από το Δημοτικό Σχολείο Αρμένων και 23 γονείς 

μαθητών και από τα δυο σχολεία. 

 

 



 

 

β) Συμμετοχή στη Θεματική Εβδομάδα- Γυμνάσιο Χανδρά, Γυμνάσιο Τουρλωτής, 2ο 

Γυμνάσιο Σητείας, 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας: συζήτηση με τους μαθητές για τις εξαρτήσεις και 

την πρόληψη και παράσταση  με τα «Παιχνίδια του Κόσμου». Σύνολο ενεργά εμπλεκόμενων: 

11 μαθητές και 8 εκπαιδευτικοί στο Γυμνάσιο Χανδρά, 29 μαθητές και 8 εκπαιδευτικοί στο 

Γυμνάσιο Τουρλωτής, 40 μαθητές και 3 εκπαιδευτικοί στο 2ο Γυμνάσιο και 95 μαθητές και 4 

εκπαιδευτικοί στο 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας.  

 

 

 

 

γ) ΕΠΑ.Λ. Σητείας: Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός διημέρου  δράσεων, παιχνιδιού, 

γνωριμίας, συνύπαρξης και αλληλεγγύης με τίτλο: Σχολείο Ανοιχτό στην Κοινότητα, Σχολείο 

Ανοιχτό σε Όλους.  

1η ημέρα: Δράσεις στο Λιμάνι της Σητείας με τη συμμετοχή των προσφύγων που ζουν στην 

πόλη (συνεργασία με το Πρόγραμμα Στέγασης Προσφύγων και την Αναπτυξιακή Ηρακλείου): 

διαδραστικά παιχνίδια, σκάκι, Παιχνίδια του Κόσμου, συλλογική κουζίνα, έκθεση 

φωτογραφίας, συλλογή τροφίμων για τα κοινωνικά παντοπωλεία, κα.  



 

 

 

2η ημέρα: Δράσεις στο Πολύκεντρο Σητείας: Προβολή ταινίας και συζήτηση, με τη συμμετοχή 

πρόσφυγα που ζει στην πόλη. 

 

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της πραγματοποίησης του διημέρου, κατά τη διάρκεια της 

χρονιάς πραγματοποιήθηκαν: α) 21 συναντήσεις της ομάδας δράσης: συναντήσεις 

σχεδιασμού, προετοιμασίας δράσεων αλλά και συζήτησης πάνω στα ζητήματα που έθιγε το 

διήμερο, β) 7 προβολές ταινιών για τα κοινωνικά ζητήματα που αφορούσε το διήμερο, μέσα 

από τις οποίες επιλέχθηκε και η ταινία που προβλήθηκε τελικά στο φεστιβάλ, γ) Δράσεις 

γνωριμίας και συνύπαρξης με τους μαθητές του ΕΕΕΕΚ Σητείας. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι σε όλα τα στάδια της δράσης αξιοποιήθηκε η 

μεθοδολογία του συμμετοχικού σχεδιασμού: από την αρχική επιλογή του αντικειμένου 

δράσης της ομάδας τη φετινή χρονιά, την ίδια τη διαδικασία των συναντήσεων, την επιλογή 

των ταινιών που θα προβληθούν, την επιλογή των δράσεων του διημέρου, μέχρι και την 

συγκέντρωση και επιλογή των φωτογραφιών της έκθεσης και τη δημιουργία του υλικού 

προώθησης του διημέρου. 

Σύνολο ενεργά εμπλεκόμενων στο διήμερο: 234 άτομα (εκπαιδευτικοί, μαθητές, 

γονείς, μέλη συλλογικοτήτων, λειτουργοί υγείας, πρόσφυγες). Επιπλέον συμμετέχοντες στο 

διήμερο: 434 άτομα. 



 

Σύνολο ενεργά εμπλεκομένων στις δράσεις από το ΕΠΑΛ Σητείας: 90 άτομα (26 εκπ/κοι, 56 

μαθητές, 8 γονείς). 

δ) Γενικό Λύκειο Σητείας: Συγκρότηση ομάδων δράσης βάσει των ιδεών των μαθητών για την 

υλοποίηση συλλογικών δράσεων και συγκεκριμένα: 

- Παράσταση με τα «Παιχνίδια του Κόσμου» στην αρχή της σχολικής χρονιάς ως αφορμή 

για γνωριμία με το σχολείο και τους μαθητές. 

- Δημιουργία 4 ομάδων δράσης: Λειτουργία των ομάδων δράσης παράλληλα. Συμμετοχή 

των μαθητών και των εκπαιδευτικών ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους. Βασικοί στόχοι 

που τέθηκαν: βελτίωση της καθημερινότητας στο σχολείο, βελτίωση του σχολικού 

κλίματος, κινητοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών. Συνάντηση κάθε ομάδας είτε για 

σχεδιασμό είτε για δράση σε εβδομαδιαία βάση. 

 

 

Ομάδα βιβλιοθήκης:  Λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης, αξιοποίηση του 

αναγνωστηρίου στα διαλείμματα τόσο ως χώρου μελέτης όσο και ως χώρου συνάντησης και 

παιχνιδιού, διαμόρφωση του αναγνωστηρίου. 

 

Ομάδα «Μουσικά Διαλείμματα»: Επιλογή μουσικής για τη διάρκεια των διαλειμμάτων. 



 

Ομάδα διαμόρφωσης προαύλιου χώρου: Διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου του σχολικού 

κτιρίου (καθαρισμοί, δενδροφύτευση, εικαστικές παρεμβάσεις).  

Κινηματογραφική Λέσχη: Επιλογή ταινιών και διοργάνωση προβολών στο χώρο του 

σχολείου, εκτός ωραρίου, απευθυνόμενων σε όλη τη σχολική κοινότητα (μαθητές, γονείς, 

εκπαιδευτικούς). 

 

- Δράσεις για τους γονείς σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων: α) Συζήτηση 

για τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα στο χώρο του σχολείου και β) Συζήτηση για την εφηβεία 

και τη σχέση γονέα-παιδιού. 

Στις δράσεις  στο ΓΕΛ Σητείας ενεπλάκησαν ενεργά  147 άτομα (24 εκπαιδευτικοί, 65 μαθητές, 

46 γονείς, 5 παιδιά, 7 πολίτες). Επιπλέον συμμετείχαν στις δράσεις 170 μαθητές. 

 



 

ε) Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σητείας: Παράσταση με τα «Παιχνίδια του Κόσμου» και δράσεις συνύπαρξης με 

μαθητές του ΕΠΑ.Λ. Σητείας. 

Σύνολο ενεργά εμπλεκόμενων: 24 άτομα (12 μαθητές, 7 εκπαιδευτικοί και 5 λειτουργοί 

υγείας). 

 

4.1.3. Δίκτυο Συνεργασίας Εκπαιδευτικών για Θέματα Πρόληψης της 

Εξάρτησης και άλλων Ψυχοκοινωνικών προβλημάτων 

Το Δίκτυο Συνεργασίας Εκπαιδευτικών για Θέματα Πρόληψης της Εξάρτησης και 

άλλων Ψυχοκοινωνικών προβλημάτων είναι μια προσπάθεια εκπαιδευτικών που έχει βασικό 

στόχο την αλληλοϋποστήριξη και την αλληλοβοήθεια μεταξύ τους σε θέματα που αφορούν 

τη σχολική κοινότητα και το ρόλο του εκπαιδευτικού μέσα σε αυτήν, με κοινό όραμα μια πιο 

ουσιαστική εκπαίδευση. Επιπλέον, στόχος του δικτύου είναι ο σχεδιασμός εκδηλώσεων και 

δράσεων ανάδειξης εναλλακτικών παραδειγμάτων εκπαίδευσης, οι οποίες μπορούν να 

συμβάλουν στην πρόληψη των εξαρτήσεων και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. 

Σύνολο ενεργά εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών: 14 άτομα. 

Κατά το σχολικό έτος 2018-2019 πραγματοποιήθηκαν και συνεχίζουν έως και σήμερα οι εξής 

δράσεις: 

 

 Δράσεις σε συνεργασία με σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Δράση «Παίζοντας όλοι μαζί στην ίδια αυλή»: Συνδιοργάνωση με  το Πρόγραμμα Στέγασης 

Αιτούντων Άσυλο,  το 1ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας, το 3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας, τους 

Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των δυο σχολείων και με πρόσφυγες γονείς μαθητών. 

 

Πραγματοποίηση μιας ημέρας δράσεων με στόχο την γνωριμία και την αλληλεπίδραση 

ντόπιων και προσφύγων που ζουν στην πόλη. Οι δράσεις περιλάμβαναν: τα «Παιχνίδια του 

Κόσμου», παραδοσιακά παιχνίδια της αυλής και από τις δυο χώρες, μουσικοκινητικά 

παιχνίδια, συλλογική κουζίνα. 



 

Σύνολο ενεργά εμπλεκόμενων: 24 άτομα (15 γονείς, 5 εκπαιδευτικοί, 3 λειτουργοί υγείας, 4 

πολίτες).  

Επιπλέον συμμετέχοντες στην ημέρα δράσεων: 230 άτομα (13 εκπαιδευτικούς, 80 γονείς, 15 

έφηβοι, 120 παιδιά). 

 

 Δράσεις σε συνεργασία με σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

α) Συζήτηση για τα κοινωνικά προβλήματα και τη συλλογική δράση στο πλαίσιο του 

μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής με πρωτοβουλία των διδασκουσών 

εκπαιδευτικών: Η δράση υλοποιήθηκε σε όλα τα τμήματα της Γ’ Γυμνασίου του 1ου Γυμνασίου 

Σητείας, του 2ου Γυμνασίου Σητείας και του Γυμνασίου Παλαικάστρου. 

Σύνολο ενεργά εμπλεκόμενων: 60 μαθητές και 3 εκπαιδευτικοί στο 1ο Γυμνάσιο, 64 μαθητές 

και 3 εκπαιδευτικοί στο 2ο Γυμνάσιο και 16 μαθητές και 2 εκπαιδευτικοί στο Γυμνάσιο 

Παλαικάστρου. 

β) 1ο Γυμνάσιο Σητείας: δημιουργία ομάδας δράσης μαθητών με στόχο την υλοποίηση 

συλλογικών δράσεων στο σχολείο βάσει των προτάσεων των μαθητών.  

γ) Γυμνάσιο Χανδρά: Κοινές Δράσεις με το Δημοτικό Σχολείο Αρμένων- δράσεις 

απευθυνόμενες στους γονείς: Συζήτηση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των 

εξαρτήσεων, με έμφαση στο αλκοόλ και το Διαδίκτυο.Παράλληλη δράση: Προβολή ταινίας 

για τους μαθητές των σχολείων. 

Σύνολο ενεργά εμπλεκόμενων: 31 άτομα (4 εκπαιδευτικοί, 12 γονείς, 15 μαθητές). 

δ) ΕΠΑ.Λ. Σητείας: δημιουργία ομάδας δράσης μαθητών με στόχο την υλοποίηση συλλογικών 

δράσεων στο σχολείο βάσει των προτάσεων των μαθητών: 

- Εβδομαδιαίες συναντήσεις σχεδιασμού με στόχο την υλοποίηση στο τέλος της χρονιάς 

ενός διημέρου δράσεων σύνδεσης του σχολείου με την κοινότητα, βάσει των προτάσεων 

των μαθητών. 

- Προβολές ταινιών πάνω σε κοινωνικά ζητήματα που προβληματίζουν τους μαθητές, οι 

οποίες απευθύνονται στο σύνολο των μαθητών του σχολείου. 

Σύνολο ενεργά εμπλεκόμενων: 44 άτομα (23 εκπαιδευτικοί, 1 λειτουργός υγείας, 20 μαθητές) 

ε) Γενικό Λύκειο Σητείας: Συγκρότηση ομάδων δράσης βάσει των ιδεών των μαθητών για την 

υλοποίηση συλλογικών δράσεων και συγκεκριμένα: 

- Λέσχη Ανάγνωσης. 

- Ομάδα παρεμβάσεων στο σχολείο και στην πόλη: Διαμόρφωση του σχολικού χώρου και 

πραγματοποίηση εθελοντικών δράσεων στην πόλη.  

- Κινηματογραφική Λέσχη. 



 

- Ομάδα διοργάνωσης φεστιβάλ καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας: Στόχος της 

ομάδας είναι η υλοποίηση ενός φεστιβάλ εκδηλώσεων στο οποίο οι μαθητές θα έχουν 

τη δυνατότητα να εκφραστούν καλλιτεχνικά και να προβάλουν τη δουλειά τους. Το 

διήμερο θα περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στο θέατρο, τη μουσική, τη 

φωτογραφία, τη ζωγραφική, την ποίηση, κα. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν δημιουργηθεί και 

αντίστοιχες υποομάδες. 

Σύνολο ενεργά εμπλεκόμενων: 45 άτομα (12 εκπαιδευτικοί, 29 μαθητές,  2 γονείς, 2 πολίτες) 

 Δίκτυο Συνεργασίας Εκπαιδευτικών 

Υλοποίηση διημέρου για το φαινόμενο της  εξάρτησης στο πλαίσιο του οποίου 

πραγματοποιήθηκαν:  

- Ομιλίες ανοικτές στην κοινότητα σχετικά με το φαινόμενο της εξάρτησης και τους μύθους 

που το συνοδεύουν, 

- Εργαστήρια με τίτλο «Συζητώντας για το ρόλο του σχολείου στην πρόληψη και την 

αντιμετώπιση του φαινομένου της εξάρτησης», απευθυνόμενα σε εκπαιδευτικούς 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε κοινωνικούς 

επιστήμονες και λειτουργούς υγείας που εργάζονται σε ανάλογους φορείς και υπηρεσίες 

της πόλης. Σύνολο ενεργά εμπλεκόμενων: 35 άτομα, εκπαιδευτικοί και λειτουργοί 

υγείας. 

 

 

 

 Δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης 

- Συμμετοχή στην εκδήλωση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Σητείας για την 

αλληλεγγύη, με ομιλία με τίτλο: Οι έννοιες της αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας και της 

αλληλεγγύης στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.  

 Δράσεις/Παρεμβάσεις στην κοινότητα 

- Συμμετοχή σε δράσεις και διοργανώσεις συλλογικοτήτων της πόλης με τα «Παιχνίδια του 

Κόσμου»: 1ο Παιδικό Φεστιβάλ Σητείας, 6ο Μεσογειακό Φεστιβάλ Σητείας, 



 

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις Δήμου Σητείας (Πρωτοχρονιά 2018, Χριστούγεννα 2018), 

Δράσεις για παιδιά σε συνεργασία με γονείς στη Μυρσίνη, Δράση «Παίξε Γέλασε», Δράση 

αλληλεγγύης της ΟΓΕ Σητείας για το προσφυγικό. 

- Συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Ο Μύσων» 

δράσης εκμάθησης ελληνικών από τους πρόσφυγες: δημιουργική απασχόληση των 

παιδιών των ενηλίκων μαθητών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. 

4.2.0. Δράσεις Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης 
 

4.2.1. Δράσεις/Παρεμβάσεις στην σχολική κοινότητα 

- Στις 27/3 πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τις αιτίες, την αντιμετώπιση και την πρόληψη 

της εξάρτησης σε μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Βεροίας (25 άτομα) 

 

4.2.2. Δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης 

- Στις 27/10 πραγματοποιήθηκε Ομιλία στην Αρναία Χαλκιδικής σε ημερίδα για την 

αντιμετώπιση και πρόληψη του αλκοόλ,, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γυναικών Αρναίας 

(100 άτομα) 

- στις 20/03 πραγματοποιήθηκε ομιλία στην ΜΕΡΥΠ σε ημερίδα για την αντιμετώπιση της 

ουσιεξάρτησης με τίτλο "η κοινωνικοπολιτική διάσταση της εξάρτησης και τρόποι 

αντιμετώπισης του προβλήματος" (100 άτομα) 

 
 
 

4.3.0. Δράσεις Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας 
 

4.3.1. Δράσεις/Παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα 

- Συμμετοχή στη Θεματική Εβδομάδα με δράσεις στο θεματικό άξονα «Πρόληψη του 

Εθισμού και των Εξαρτήσεων» στο 4ο Γυμνάσιο Λάρισας. Πιο συγκεκριμένα 

πραγματοποίησε συζήτηση με 70 μαθητές της Γ’ Γυμνασίου για το φαινόμενο της 

εξάρτησης και με περίπου 120 μαθητές της Β’ Γυμνασίου, προσθέτοντας στην κουβέντα 

και το θέμα της εξάρτησης από το διαδίκτυο, καθώς και τις αρνητικές όψεις της χρήσης 

του διαδικτύου.  

- Πραγματοποίηση εργαστηρίου κατασκευής «Παιχνιδιών του Κόσμου» στο 4ο Γυμνάσιο 

Λάρισας από τις αρχές Ιανουαρίου 2018. Στο εργαστήρι συμμετέχουν 5 εκπαιδευτικοί και 

30 μαθητές. 



 

- Πραγματοποίηση Παράστασης με τα "Παιχνίδια του Κόσμου" στο 36ο Δημοτικό Σχολείο 

με συμμετοχή 200 μαθητών.  

- Πραγματοποίηση διήμερου εργαστηρίου κατασκευής παιχνιδιών από τις  19 έως τις 22 

Ιουλίου 2018 στο Πρόγραμμα Ενταξιακών, Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών 

Δρασττηριοτήτων στη Ραψάνη. Συμμετείχαν 10 παιδιά και 5 ενήλικες.  

- Συμμετοχή με τα Παιχνίδια του Κόσμου στο πρόγραμμα «Κατασκήνωση στην Πόλη» του 

Δήμου Λαρισαίων. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για ένα πρόγραμμα δημιουργικής 

απασχόλησης των παιδιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιο και Αύγουστο) ηλικίας 

από 6 έως12 χρονών. Η δράση πραγματοποιήθηκε στο 14ο Δημοτικό Σχολείο, το 33ο 

Νηπιαγωγείου, το Πνευματικό Κέντρο Ζιαζια και στο 4ο Δημοτικό Σχολείο και 

συμμετείχαν συνολικά 231 παιδιά.  

 

4.3.2. Δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης.  

- Συμμετοχή σε εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας και του Συλλόγου για τον 

σωφρονισμό και την επανένταξη, με θέμα «Καινοτόμες προτάσεις επανένταξης».  

- Ομιλία σε 25 εργαζόμενους στην Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στο Κουτσόχερο 

σε συνεργασία με άλλους φορείς της πόλης. 

 

 4.3.3. Δράσεις/Παρεμβάσεις στην κοινότητα 

- Συμμετοχή στο Δίκτυο Η "Πόλη που Μαθαίνει" 6 : Το Πρόγραμμα Προαγωγής 

Αυτοβοήθειας Λάρισας συμμετέχει στο Δίκτυο Φορέων  της «Πόλης που Μαθαίνει»*. Η 

«Πόλη που μαθαίνει» είναι ένα σχέδιο που υλοποιεί ο Δήμος Λαρισαίων με σκοπό να 

παρέμβει στο επίπεδο της Διά Βίου Μάθησης. Πρόκειται για ένα θεσμό,  ο οποίος 

προκύπτει από τη συνεργασία της πόλης με το δίκτυο των «Πόλεων που μαθαίνουν» της 

Unesco και ο οποίος στοχεύει στη δικτύωση φορέων της πόλης με στόχο τη διαρκή 

συνέργεια σε επίπεδο δράσεων ανάπτυξης και εκπαίδευσης.  Το Πρόγραμμα Προαγωγής 

Αυτοβοήθειας Λάρισας, σε συνέχεια της συμμετοχής του στο Δίκτυο Φορέων 

πραγματοποιεί Σχολές Γονέων, σε μια προσπάθεια στήριξης της σύγχρονης οικογένειας 

και των γονέων να ανταποκριθούν στο δύσκολο ρόλο τους. Στο πλαίσιο αυτό τα στελέχη 

του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας συμμετείχαν σε έξι 

προπαρασκευαστικές συναντήσεις εκπαίδευσης στη μεθοδολογία λειτουργίας Σχολών 

                                                                   

6 Η «Πόλη που μαθαίνει» είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιεί η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου 
Λαρισαίων στον τομέα της «Διά Βίου Μάθησης» για τη διαρκή ανάπτυξη και εκπαίδευση της τοπικής κοινωνίας 
της Λάρισας. 



 

Γονέων, διαμέσου των οποίων διαμορφώθηκε μια κοινή βάση παρέμβασης όλων των 

σχετικών φορέων σε καίρια ζητήματα, τα οποία απασχολούν τους γονείς σήμερα. 

Ακολούθως, στις 27/3/2018, το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας ξεκίνησε 

τη διεξαγωγή εβδομαδιαίας Σχολής Γονέων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Γιάννουλης. 

- Συμμετοχή για πρώτη χρονιά στην 3η Οικογιορτή Λάρισας με τα «Παιχνίδια του Κόσμου». 
 

 
 

4.4.0. Δράσεις Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων 
 

4.4.1. Δράσεις/Παρεμβάσεις στην σχολική κοινότητα 

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων  υποδέχτηκε στον χώρο του στις 

25/1/2018 12 μαθητές και 3 εκπαιδευτικούς του 1ου ΕΠΑΛ  Χανίων. Κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψης  αυτής  εργαζόμενοι του προγράμματος συζήτησαν με τους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς για τη φύση του φαινομένου της εξάρτησης, τις αιτίες και ποιοι είναι οι 

σημαντικοί παράγοντες για την πρόληψή του.  

 

4.4.2. Δράσεις/Παρεμβάσεις στην κοινότητα 

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων συμμετείχε μαζί με άλλους φορείς  

πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων στις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα 

Κατά των Ναρκωτικών, οι οποίες υλοποιήθηκαν από τον Δήμο Χανίων.  Το Πρόγραμμα 

πραγματοποίησε  παράσταση με τα «Παιχνίδια του Κόσμου». Η δράση έλαβε χώρα στο παλιό 

ενετικό λιμάνι. Προσήλθαν περίπου 60 άτομα, μικρά παιδιά αλλά και ενήλικες.  

4.5.0. Δράσεις Προγράμματος Ενταξιακών, Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών 
Δραστηριοτήτων - Ξενώνας Ραψάνης 
 

Ένας βασικός στόχος του Προγράμματος Ενταξιακών, Εκπαιδευτικών και 

Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας, είναι η 

συμβολή στην τοπική ανάπτυξη της περιοχής. Για το σκοπό αυτό σχεδιάζονται και 



 

υλοποιούνται δράσεις πολιτιστικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα, οι οποίες απευθύνονται 

τόσο σε ανθρώπους που παρακολουθούν τα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας, όσο 

και σε κατοίκους της περιοχής. Η συνάντηση ανθρώπων με αφορμή τον πολιτισμό, την 

ιστορία, την λαογραφία και την παράδοση συνιστά ένα ιδιαίτερα σημαντικό πεδίο γνωριμίας 

και συνεργασίας με πολλαπλά οφέλη για όλους τους συμμετέχοντες. Μια σειρά δράσεων 

πραγματοποιήθηκαν στους καλοκαιρινούς μήνες στο χωριό της Ραψάνης με την 

πρωτοβουλία του «Ξενώνα Ραψάνης» και την συνεργασία φορέων και συλλόγων του χωριού. 

Κάποιες από τις δράσεις συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και απευθύνονται 

στους μόνιμους κατοίκους του χωριού. Σημειώνεται ότι τα οφέλη των δράσεων ήταν 

πολλαπλά ενώ το κόστος ήταν μηδαμινό και τις περισσότερες φορές καλυμμένο από 

χορηγίες. Κατά το 2018 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις: 
 

4.5.1. Δράσεις Καλοκαιρινής Περιόδου 2018 

 

1. «Μήγαρις είναι Άνοιξις, μήγαρις καλοκαίρι;»  

Οι δράσεις για το καλοκαίρι του 2018 ξεκίνησαν με μια εβδομάδα αφιερωμένη στη 

λαογραφία της Ραψάνη. Για πρώτη φορά οργανώθηκε η συγκεκριμένη εβδομάδα δράσεων, 

στα πλαίσια του 3ου Ιστορικού συνεδρίου Ραψάνης, από τη Δημοτική βιβλιοθήκη Ραψάνης 

σε συνεργασία με το Μορφωτικό σύλλογο Ραψάνης και το Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών, 

Ενταξιακών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων-«Ξενώνας Ραψάνης». Οι συμμετέχοντες, 

μικροί και μεγάλοι, είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την πλούσια παράδοση της 

Ραψάνης, μέσα από αφηγήσεις, παραμύθια, παραδοσιακά τραγούδια, μοτίβα και 

περιπάτους στα γραφικά μέρη του χωριού. Πιο συγκεκριμένα:  

Ο «Ξενώνας Ραψάνης» μαζί με το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας 

πραγματοποίησε τετραήμερο εργαστήρι κατασκευής «Παιχνιδιών του Κόσμου». Το 

εργαστήρι πραγματοποιήθηκε στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο της Δημοτικής 



 

Βιβλιοθήκης Ραψάνης από τις 19 έως και τις 22 Ιουλίου 2018. Στο εργαστήρι συμμετείχαν 

μέλη και εργαζόμενοι του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας, παιδιά και 

ενήλικες που ζουν ή επισκέπτονται την Ραψάνη και η βιβλιοθηκονόμος κ. Χάιδω Πανταζή.  

Οι συμμετέχοντες κατασκεύασαν παιχνίδια από όλο τον κόσμο με απλές τεχνικές 

δουλεύοντας ομαδικά και συμμετέχοντας  ενεργά  στην επεξεργασία του ξύλου, στην 

διακόσμηση και τελειοποίηση των παιχνιδιών. Τα πέντε παιχνίδια κοσμήθηκαν με μοτίβα 

παραδοσιακά της Ραψάνης,  υπό την καλλιτεχνική ματιά  της εικαστικού  Αλεξάνδρας 

Αμπάτη. 

Επιπλέον, στις 13 Αυγούστου 2018 πραγματοποιήθηκε παράσταση με τα «Παιχνίδια 

του Κόσμου», τα οποία κατασκευάστηκαν στο παραπάνω εργαστήρι. Μικροί και μεγάλοι 

είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να παίξουν με τα «Παιχνίδια του Κόσμου» στον 

εξωτερικό χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, πάνω από την κεντρική πλατεία της Ραψάνης. 

 

Η λαογραφική εβδομάδα συνεχίστηκε με ένα μουσικό εργαστήρι αφιερωμένο στα 

δημοτικά τραγούδια της Ραψάνης. Στις 23 Ιουλίου 2018 τα παιδιά του χωριού 

συγκεντρώθηκαν στην πλατεία της Ραψάνης και με την συνοδεία της κιθάρας του Κ. 

Γκαϊφύλλια τραγούδησαν και χόρεψαν παραδοσιακά τραγούδια της Ραψάνης. 

 

 



 

2. Συμμετοχή στο 3ο Ιστορικό Συνέδριο Ραψάνης, «Ο τόπος και οι άνθρωποι» 

Το 3ο ιστορικό συνέδριο για τη διερεύνηση της ιστορίας, του πολιτισμού και των 

εθίμων της Ραψάνης διοργάνωσε ο Μορφωτικός Σύλλογος σε συνεργασία με τη Δημοτική 

Βιβλιοθήκη και υπό την αιγίδα του Δήμου Τεμπών στις 28 και 29 Ιουλίου 2018 με κεντρικό 

θέμα «ο τόπος και οι άνθρωποι». 

Στο διήμερο συνέδριο συμμετείχε το Πρόγραμμα Ενταξιακών, Εκπαιδευτικών και 

Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων με δυο εισηγήσεις με τις παρακάτω θεματικές:  

- «Όταν η Εναλλακτική Κοινότητα ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ συνάντησε τους ανθρώπους της Ραψάνης» 

- Το Πρόγραμμα Ενταξιακών, Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων- «Ξενώνας 

Ραψάνης» του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας του Α.Π.Θ. και η σύνδεση του 

με την τοπική κοινότητα της Ραψάνης 

 

3. «Διαχρονικές Συναντήσεις» 

Ο Σύλλογος Φίλων του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας σε συνεργασία με το  

Πρόγραμμα Ενταξιακών, Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων διοργάνωσε για 

πρώτη χρονιά μια εκδήλωση διασύνδεσης του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας με το 

Μουσείο Οίνου και Αμπέλου Ραψάνης. Στις 3 Αυγούστου 2018, στο πλαίσιο αυτής της 

εκδήλωσης, η Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών 

Αρχαιοτήτων και Μουσείων του Διαχρονικού Μουσείου, Αρχοντούλα Αναστασιάδου 

παρουσίασε διάλεξη με θέμα: «Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας: ένα μοντέρνο, ενδιαφέρον, 

φιλόξενο μουσείο-εκεί που ξεδιπλώνεται η ιστορία της Θεσσαλίας. 



 

 

4. Γλέντι με παραδοσιακά και λαϊκά τραγούδια 

Το Πρόγραμμα Ενταξιακών, Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων 

«Ξενώνας Ραψάνης» του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας πραγματοποίησε ένα 

ξεχωριστό γλέντι λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής με τους ερμηνευτές Δημήτρη 

Κοντογιάννη και Θεοδοσία Στίγκα στις 4 Αυγούστου 2018. Το γλέντι  πραγματοποιήθηκε στην 

κεντρική πλατεία της Ραψάνης. Ακούστηκαν αγαπημένα λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια 

που ενθουσίασαν τον κόσμο που είχε την ευκαιρία να τραγουδήσει και να χορέψει με την 

συνοδεία παραδοσιακών οργάνων. 

 

5. Παρουσίαση βιβλίου του Τζεμίλ Τουράν 

Μια εκδήλωση αφιερωμένη στο συγγραφικό έργο του Τζεμίλ Τουράν Μπαζιντί 

διοργάνωσε στις 9 Αυγούστου 2018 η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ραψάνης σε συνεργασία με το 

Πρόγραμμα Ενταξιακών, Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων. Η εκδήλωση 

πραγματοποιήθηκε παρουσία του συγγραφέα και για το έργο του μίλησαν ο δημοσιογράφος 

Γιάννης Σιούλας και η βιβλιοθηκονόμος, MSc, Υπεύθυνη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ραψάνης 

Χάιδω Πανταζή. 

6. «Της Γερακίνας Γιοι»  

Στις 10 Αυγούστου 2018, στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου Ραψάνης, 

παρουσιάστηκε η παράσταση του Πολιτιστικού Συλλόγου «Χορίαμβος», με τίτλο «της 

Γερακίνας Γιοι» που είχε σαν κεντρικό της θέμα την μεταπολεμική Ελλάδα. Η παράσταση 

εντάχθηκε στο καλοκαιρινό πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Προγράμματος Ενταξιακών, 



 

Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων και πραγματοποιήθηκε με την στήριξη του 

Δήμου Τεμπών- Δ.Ο.Π.Α.Π.Ε.Π. 

7. «Ταξίδι στον έναστρο ουρανό» 

Ο «Ξενώνας Ραψάνης» πραγματοποίησε στις 18 Αυγούστου 2018σε συνεργασία με 

το Δημοτικό Αστεροσκοπείο Λάρισας ΑΡΙΣΤΕΥΣ μια συνάντηση αφιερωμένη στους πλανήτες 

και τα ουράνια σώματα. Με την βοήθεια και την καθοδήγηση του υπεύθυνου λειτουργίας 

του Δημοτικού Αστεροσκοπείου Λάρισας, φυσικού κ. Ιωάννη Χουινάβαοι 

συμμετέχοντες/ουσες (μικροί και μεγάλοι) είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το πώς 

λειτουργεί ένας αστρικός χάρτης και να παρατηρήσουν με τηλεσκόπιο τον Άρη, τον Κρόνο 

και τη Σελήνη.  

 

8. Εργαστήρι Κατασκευής Κοσμήματος  

Στις 21 Αυγούστου 2018 πραγματοποιήθηκε εργαστήρι κατασκευής χειροποίητου 

κοσμήματος υπό την καθοδήγηση της δημιουργού κοσμήματος, κα. Γεωργίας Κούτρα. Το 

εργαστήρι στήθηκε στον κήπο του «Ξενώνα Ραψάνης» και οι συμμετέχουσες ήρθαν σε 

επαφή με τα υλικά και τις τεχνικές καταλήγοντας να δημιουργήσουν τα δικά τους πρωτότυπα 

κοσμήματα. 



 

 

 

9. Καλοκαιρινές Δράσεις για παιδιά 

 

Ο «Ξενώνας Ραψάνης» σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ραψάνης 

πραγματοποίησε για ακόμη μια χρονιά καλοκαιρινές δράσεις για παιδιά. Οι μικροί 

συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν και να συμμετέχουν σε  δράσεις όπως: 

εικαστικά, χειροτεχνίες, δημιουργικές αφηγήσεις, ψυχοκινητικά παιχνίδια και παραμύθι. Οι 

δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικά σημεία του χωριού και έτσι τα παιδιά είχαν την 

ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τον τόπο τους μέσα από δημιουργικές συναντήσεις. 

Αναλυτικότερα πραγματοποιήθηκαν τα εξής: «Ψυχοκινητικά παιχνίδια με αλεξίπτωτο» 

(02/08/2018), «Μυστικές αποστολές στο χωριό της Ραψάνης» (06/08/2018), «Λέξεις και 

χέρια» με την αναπληρώτρια καθηγήτρια ψυχολογίας κα. Αναστασία Ζήση και την εικαστικό 

κα. Μαρία Λαγού (10/08/2018), «Νυχτερινές αφηγήσεις για παιδιά» (12/08/2018), «Κίνηση 

και παιχνίδι στην Ραψάνη» (16/08/2018) και «Διαδραστική παρουσίαση παραμυθιού για 

παιδιά» με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Θοδωρή Παπαϊωάννου. 



 

 

10. Εκπαιδευτικές Προβολές 

Από τον Αύγουστο 2017 μέχρι σήμερα ο «Ξενώνας Ραψάνης» πραγματοποιεί εκπαιδευτικές 

προβολές για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του χωριού. Τους καλοκαιρινούς μήνες οι 

προβολές λαμβάνουν χώρα στον προαύλιο χώρο του σχολείου της Ραψάνης, ενώ από το 

φθινόπωρο και μετά μεταφέρονται στο χώρο του ΚΑΠΗ Ραψάνης.  

 

11. Εισαγωγικά μαθήματα στις νέες τεχνολογίες 

Τον Δεκέμβριο του 2018, το Πρόγραμμα Ενταξιακών, Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών 

Δραστηριοτήτων σε συνεργασία με την Δημοτική Βιβλιοθήκη Ραψάνης ξεκίνησε εισαγωγικά 

μαθήματα στις νέες τεχνολογίες για τους μόνιμους κατοίκους της Ραψάνης. Οι 

συμμετέχοντες/ουσες έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τους ηλεκτρονικoύς 

υπολογιστές, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την χρήση email. 

 

5. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ/ 

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 
 

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. 

  



 

5.1. Υποστήριξη δημιουργίας και λειτουργίας ομάδων 
αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας 
 

Τα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας έχουν αναπτύξει τεχνογνωσία υποστήριξης 

δημιουργίας και λειτουργίας ομάδων αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας. Η ακολουθούμενη 

μεθοδολογία που περιλαμβάνει σεμινάρια στους ενδιαφερόμενους, παροχή επικουρικού 

υλικού, διαρκή συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και μετά τη δημιουργία της ομάδας, η 

οποία βασίζεται στις σύγχρονες μεθοδολογίες που ακολουθούνται διεθνώς7. Όλα αυτά τα 

χρόνια λειτουργίας τα προγράμματα υποστήριξαν τη δημιουργία και στη συνέχεια τη 

λειτουργία ομάδων και πρωτοβουλιών αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας στα εξής πεδία: 

Μεσογειακή Αναιμία, Νεανικό Διαβήτη, Σκλήρυνση κατά πλάκας, Καρκίνο, Νοητική 

Αναπηρία, Κινητική Αναπηρία, Συγγενείς ανθρώπων με νοητικές αναπηρίες, Συγγενείς 

παιδιών με καρκίνο, Γονείς παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, Γονείς παιδιών με 

νεοπλασματικές ασθένειες, Ζητήματα Κακοποίησης, Χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών, 

Άνθρωποι με προβλήματα εξάρτησης πέρα από ψυχοτρόπες ουσίες, Συγγενείς χρηστών 

ψυχοτρόπων ουσιών και μη φαρμακευτικά εξαρτημένων, Συγγενείς ανθρώπων με 

ψυχιατρική εμπειρία, Προβλήματα ψυχικής υγείας, Άτομα με ψυχιατρική εμπειρία. 

Κατά το 2018, το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε 

σειρά συναντήσεων με μέλη της ομάδας αυτοβοήθειας για διαταραχές διάθεσης "Μαζί", με 

στόχο την επαναλειτουργία της ομάδας. Επιπλέον, παρείχε εκπαίδευση σε εργαζομένους του 

Συλλόγου οροθετικών Ελλάδος "Θετική Φωνή" για τις αρχές και τον τρόπο λειτουργίας των 

ομάδων αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας με στόχο την πλαισίωση  επικείμενης ομάδας 

οροθετικών του συλλόγου  

 

5.2. Διασύνδεση, συνεργασία και πλαισίωση ομάδων και 

πρωτοβουλιών αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας 

Όλα αυτά τα χρόνια, τα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας ανέπτυξαν στις 

πόλεις στις οποίες δραστηριοποιούνται, ένα σημαντικό δίκτυο με ομάδες και πρωτοβουλίες 

αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας για ζητήματα υγείας και για διάφορα ψυχοκοινωνικά 

προβλήματα. Χάρη σε αυτή τη συνεργασία τα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας ήταν 

σε θέση να διασυνδέουν ανθρώπους με ανάλογα προβλήματα με αυτές τις ομάδες καθώς 

και να συνεργάζονται με τις ομάδες αυτές, όταν υπήρχε ανάλογο αίτημα. Τα σημαντικότερα 

                                                                   

7 Η ακολουθούμενη μεθοδολογία υποστήριξης δημιουργίας ομάδων αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας βασίζεται 
στη διεθνή βιβλιογραφία και εμπειρία. Στο πλαίσιο αυτό έχει αξιοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό η συμμετοχή (από το 
2005 ως τακτικό μέλος) του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ειδικών για την 
υποστήριξη ομάδων αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας. Χάρη στις συνεργασίες που έχουν δημιουργηθεί 
αξιοποιούνται οι βέλτιστες πρακτικές σε διεθνές επίπεδο. 



 

επίπεδα της συνεργασίας αφορούσαν: α)  στη διάχυση της φιλοσοφίας των ομάδων 

αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας στην κοινότητα μέσω δια-φόρων δράσεων (εκπαιδευτικά 

σεμινάρια σε γενικό πληθυσμό, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις για συμμετοχές σε 

ημερίδες/συνέδρια και των ίδιων των ομάδων, συνδιοργάνωση συνεδρίων με τις ίδιες τις 

ομάδες για το έργο τους), β) στην υποστήριξη σε πρακτικό επίπεδο και σε επίπεδο 

συνηγορίας του έργου των επιμέρους ομάδων και αδιαμεσολάβητης ανάδειξης του λόγου 

των άμεσα ενδιαφερομένων (μέσω κοινών δράσεων διεκδίκησης, δημοσιοποίησης κ.λπ.), γ) 

στην ευαισθητοποίηση των επιστημόνων που ασχολούνται στο πεδίο για τη σημασία και τον 

τρόπο λειτουργίας των ομάδων αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας. Συνοπτικά οι 

σημαντικότερες δράσεις σε αυτό το πλαίσιο είναι οι εξής: 

- Συστηματική υποστήριξη των ομάδων και πρωτοβουλιών των άμεσα ενδιαφερομένων 

πολιτών τόσο σε πρακτικά ζητήματα όσο και σε επίπεδο συνηγορίας και υποστήριξης των 

δράσεων τους.  

- Συμβολή του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης στη δημιουργία 

του Δικτύου Συλλόγων και Εταιρειών για τη Σωματική Υγεία σε συνεργασία με το 

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας του Α.Π.Θ. 

- Διευκόλυνση της συμμετοχής σε επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια μελών των ίδιων 

των ομάδων και πρωτοβουλιών αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας.  

- Διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων από κοινού με τους άμεσα 

ενδιαφερόμενους και συμμετέχοντες/ούσες σε ομάδες και πρωτοβουλίες αυτοβοήθειας 

/ αλληλοβοήθειας.  

- Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού με βάση τον αδιαμεσολάβητο λόγο των 

συμμετεχόντων σε ομάδες και πρωτοβουλίες αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας. 

Τέλος, η αναζήτηση στέγης, χώρου για την πραγματοποίηση των συναντήσεων των 

ομάδων αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας 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 2018, το Πρόγραμμα 

Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης προσέφερε χώρο σε 5 διαφορετικές ομάδες 

αυτοβοήθειας γονέων και συγγενών εξαρτημένων ατόμων, οι οποίες χρησιμοποιούσαν το 

χώρο σε εβδομαδιαία βάση, σε 1 ομάδα αυτοβοήθειας ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης 

από τα τυχερά παιχνίδια και σε 1 ομάδα αυτοβοήθειας ανθρώπων με ψυχικά προβλήματα. 

Οι ομάδες αυτοβοήθειας  που φιλοξενούνται στο πρόγραμμα είναι απόλυτα αυτόνομες. Το 

πρόγραμμα συνεργάζεται με κάποια από τις ομάδες, ύστερα από πρόσκληση, στο βαθμό που 

η ίδια η ομάδα ζητά και έχει την ανάγκη από την επιστημονική προσέγγιση του 



 

προγράμματος σε ζητήματα που απασχολούν τα μέλη της. Παρόλα αυτά, το πρόγραμμα 

παρέχει επιπλέον στήριξη σε μέλη των ομάδων όταν αυτά το ζητήσουν. Κατά προσέγγιση, 

στις ομάδες αυτοβοήθειας που φιλοξενούνται στο χώρο συμμετείχαν 95 άτομα σε 

εβδομαδιαία βάση.8   

6. ΔΡΑΣΕΙΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

Ένας από τους βασικούς στόχους του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας είναι η 

εκπαίδευση λειτουργών υγείας, κοινωνικών επιστημόνων, φοιτητών ανάλογων τμημάτων 

και ανθρώπων που αντιμετώπιζαν στο παρελθόν πρόβλημα εξάρτησης στη φιλοσοφία και τις 

πρακτικές της αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας και γενικότερα στις κριτικές προσεγγίσεις του 

πεδίου των εξαρτήσεων. Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα στοχεύει στην ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών στις οποίες απευθύνεται για το ζήτημα της 

εξάρτησης και των τρόπων αντιμετώπισης του.  

Το σύνολο των εκπαιδευτικών δράσεων στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας 

βασίζεται στις σύγχρονες κριτικές αντιλήψεις του πεδίου των εξαρτήσεων και γενικότερα των 

κοινωνικών επιστημών και επιστημών υγείας, οι οποίες δίνουν έμφαση στη σύνδεση του 

κοινωνικοπολιτικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος με την εμφάνιση και διόγκωση των 

σύγχρονων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, ενώ ταυτόχρονα στέκονται κριτικά στις 

κυρίαρχες ατομοκεντρικές / ιατροκεντρικές προσεγγίσεις.  

 

Οι δράσεις εκπαίδευσης του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας πραγματοποιούνται 

στα εξής επίπεδα: 

                                                                   

8 Οι άνθρωποι αυτοί δεν υπολογίζονται στους συνολικούς αριθμούς ατόμων που λαμβάνουν υπηρεσίες 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης από το πρόγραμμα, εκτός και εάν συμμετέχουν παράλληλα με συστηματικό τρόπο 
στις δράσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του προγράμματος. 

Ομάδες Αυτοβοήθειας που 
φιλοξενούνται στο πρόγραμμα 

Συναντήσεις 
Αριθμός ατόμων 
ανά ομάδα (κατά 

προσέγγιση) 

Εβδομαδιαία 
προσέλευση ατόμων 

που συμμετέχουν στις 
ομάδες (κατά 
προσέγγιση) 

3 ομάδες Ανωνύμων Οικογενειών 1 φορά την εβδομάδα 25 60 

Ομάδα Τζογαδόρων Ανωνύμων 2 φορές τη βδομάδα 20 10 

Ομάδα Συνεξαρτημένων Ανωνύμων 1 φορά την εβδομάδα 8 8 

Μαζί-Ομάδα για διαταραχές 
διάθεσης 

1 φορά την εβδομάδα 15 
6 
 
 



 

- Ετήσιο πρόγραμμα ειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων, το οποίο απευθύνεται σε 

λειτουργούς υγείας και το οποίο συνδυάζει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση 

συνολικής διάρκειας 500 ωρών σε κάποιο από τα Προγράμματα Προαγωγής 

Αυτοβοήθειας. 

- Εισαγωγικοί κύκλοι σεμιναρίων για το πρόβλημα της εξάρτησης απευθυνόμενοι σε 

λειτουργούς υγείας, εκπαιδευτικούς και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων καθώς και σε 

πολίτες των τοπικών κοινωνιών στις οποίες τα προγράμματα λειτουργούν.  

- Εστιασμένα σεμινάρια για το πρόβλημα της εξάρτησης και τους τρόπους υποστήριξης 

εξαρτημένων σε εργαζόμενους σε δομές υγείας και πρόνοιας. 

- -Πρακτική άσκηση ανά πρόγραμμα για φοιτητές σχολών κοινωνικών επιστημών και 

επιστημών υγείας σε συνεργασία με τα κατά τόπους ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα. 

- Δράσεις των επιμέρους προγραμμάτων. 

- Δράσεις του Προγράμματος Ενταξιακών, Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών 

Δραστηριοτήτων- Ξενώνας Ραψάνης. 

Αναλυτικά ανά πρόγραμμα πραγματοποιήθηκαν τα εξής: 

 

6.1. Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης 

 

- Σεμινάριο με τίτλο «Εξαρτήσεις-Μύθοι και Πραγματικότητα» που απευθυνόταν στους 

φοιτητές/τριες του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ.  (14 άτομα). 

- Σεμινάριο  για τον τρόπο λειτουργίας του Προγράμματος σε φοιτητές/τριες του Τμήματος 

Ψυχολογίας του Α.Π.Θ.  στα πλαίσια του μαθήματος "Ψυχολογία των Εξαρτήσεων" (45 

άτομα). 

Επιπλέον, στο πρόγραμμα πραγματοποιήσαν την πρακτική τους άσκηση 19 άτομα είτε στο 

πλαίσιο των προπτυχιακών τους σπουδών, είτε στο πλαίσιο του ετήσιου εκπαιδευτικού του 

προγράμματος, είτε εθελοντικά. 

 

6.2. Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας  
 

- Κύκλος σεμιναρίων, συνολικά δέκα ωρών, με τίτλο «Συζητώντας για τις εξαρτήσεις: 

κριτικές προσεγγίσεις των αιτιών και των τρόπων αντιμετώπισης του φαινομένου», όπου 

συμμετείχαν συνολικά 16 άτομα –λειτουργοί υγείας, εκπαιδευτικοί και πολίτες άλλων 

ειδικοτήτων.. 



 

Επιπλέον, στο πρόγραμμα πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση 6 άτομα είτε στο 

πλαίσιο των προπτυχιακών τους σπουδών, είτε στο πλαίσιο του ετήσιου εκπαιδευτικού του 

προγράμματος, είτε εθελοντικά. 

 

6.3. Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων 

 

- Κύκλος σεμιναρίων, συνολικά 6 έξι ωρών, για τους εργαζόμενους του Δήμου Χανίων με 

τίτλο «Κριτικές προσεγγίσεις στο πεδίο των εξαρτήσεων και η πρόταση της 

αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας στην αντιμετώπιση του φαινομένου», τον οποίο 

παρακολούθησαν 12 άτομα. 

- Κύκλος σεμιναρίων, συνολικά 6 έξι ωρών, για τους εργαζόμενους της ΤΟΜΥ Χανίων με 

τίτλο «Κριτικές προσεγγίσεις στο πεδίο των εξαρτήσεων και η πρόταση της 

αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας στην αντιμετώπιση του φαινομένου», τον οποίο 

παρακολούθησαν 19 άτομα. 

- Παρουσίαση στο πλαίσιο του μαθήματος «Ψυχολογία των Εξαρτήσεων» του Τμήματος 

Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα: Η έννοια της 

αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας στην αντιμετώπιση και την πρόληψη των εξαρτήσεων. 

Στο μάθημα συμμετείχαν 150 φοιτητές. 

Την πρακτική τους άσκηση στο πρόγραμμα των Χανίων πραγματοποίησε 1 άτομο, στο 

πλαίσιο των προπτυχιακών τους σπουδών σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας στο 

Ρέθυμνο. 

Τα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων και Σητείας συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα αγωγής υγείας «Αλκοόλ και Νέοι» που υλοποιείται υπό την ευθύνη της 7ης ΥΠΕ 

Κρήτης και συνδιοργανώνεται από όλους τους δημόσιους φορείς πρόληψης και 

αντιμετώπισης της εξάρτησης στην Περιφέρεια Κρήτης. Τα δυο προγράμματα συμμετείχαν 

ως συνδιοργανωτές φορείς στην εκπαίδευση λειτουργών υγείας στο πλαίσιο του 

προγράμματος αγωγής υγείας «Αλκοόλ και Νέοι». 

Στόχος του προγράμματος ήταν η εκπαίδευση εργαζόμενων στον τομέα της υγείας, ώστε να 

υλοποιήσουν, σε συνεργασία με τους κατά τόπους συνδιοργανωτές φορείς, παρεμβάσεις 

πρόληψης σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που στοχεύουν στην ενημέρωση των 

μαθητών για το αλκοόλ και τις συνέπειες της χρήσης του.  

Σε αυτό το πλαίσιο τα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων και Σητείας 

πραγματοποίησαν εισήγηση με τίτλο: «Η κοινωνικοπολιτισμική διάσταση της χρήσης αλκοόλ 



 

στην εφηβεία». Στο πρόγραμμα συνολικά εκπαιδεύτηκαν 65 λειτουργοί υγείας σε όλη την 

Κρήτη. 

Το δεύτερο μέρος της εκπαίδευσης, το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά τόπους,  στο Λασίθι 

υλοποιήθηκε από το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας και τον Συμβουλευτικό 

Σταθμό Αγίου Νικολάου του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ. Στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου 

εκπαιδεύτηκαν 15 άτομα, λειτουργοί υγείας. Στα Χανιά υλοποιήθηκε από το Πρόγραμμα 

Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων, το Κέντρο Πρόληψης Χανίων και το Συμβουλευτικό 

Σταθμό του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ. Στην περιφερειακή ενότητα Χανίων εκπαιδεύτηκαν 15 άτομα, 

λειτουργοί υγείας.  

6.4 Πρόγραμμα Ενταξιακών, Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών 

Δραστηριοτήτων- Ξενώνας Ραψάνης 

 

Βασικός σκοπός του Προγράμματος Ενταξιακών, Εκπαιδευτικών & Πολιτιστικών 

Δραστηριοτήτων είναι η εκπαίδευση στις κριτικές προσεγγίσεις του πεδίου των εξαρτήσεων 

και στη φιλοσοφία και τις εφαρμογές της αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας στην αντιμετώπιση 

των ζητημάτων υγείας. Στο πλαίσιο αυτό το πρόγραμμα υλοποιεί εκπαιδευτικά 

σεμινάρια(διάρκειας μίας ή περισσότερων ημερών) απευθυνόμενα σε επιστήμονες, 

φοιτητές, επαγγελματίες υγείας, σε στελέχη των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας 

καθώς και σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. 

Το πρόγραμμα φιλοξενεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου τα εισαγωγικά σεμινάρια και τα 

σεμινάρια εμβάθυνσης που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του Ετήσιου Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος στο Πεδίο των Εξαρτήσεων. Φιλοξενεί, επιπλέον, όλες τις συναντήσεις 

εκπαίδευσης και εποπτείας των στελεχών όλων των Προγραμμάτων Προαγωγής 

Αυτοβοήθειας, τις συναντήσεις της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος καθώς και 

στοχευμένα σεμινάρια σε εργαζόμενους θεραπείας και πρόληψης των εξαρτήσεων, δομών 

υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. 

Στόχος των εν λόγω εκπαιδευτικών δράσεων είναι η σύνδεση του κοινωνικού και 

πολιτισμικού περιβάλλοντος με την αιτιοπαθογένεια των σύγχρονων ψυχοκοινωνικών 

προβλημάτων όπως επίσης και η εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε διαφορετικά 

παραδείγματα παροχής βοήθειας βασισμένα στις αρχές της αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας. 

Κατά το 2018 σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκαν τα εξής: 

1. Θεωρητικά Σεμινάρια του Ετήσιου Εκπαιδευτικού Προγράμματος σε Λειτουργούς Υγείας 

- Έξι διήμερα εισαγωγικά σεμινάρια εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων 



 

- Τέσσερα διήμερα εργαστήρια εμβάθυνσης στο πεδίο των εξαρτήσεων 

 

2. Δράσεις Εποπτείας και Εκπαίδευσης των στελεχών των Προγραμμάτων Προαγωγής 

Αυτοβοήθειας 

- Μία διήμερη συνάντηση ολομέλειας του προσωπικού όλων των Προγραμμάτων 

Προαγωγής Αυτοβοήθειας  

- Τέσσερις διήμερες συναντήσεις του συμβουλίου υπευθύνων, στις οποίες συμμετείχαν ο 

Επιστημονικά Υπεύθυνος, ο Συντονιστής, ο Διοικητικά Υπεύθυνος και οι Υπεύθυνοι των 

Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας  

- Τρεις οργανωτικές συναντήσεις, στις οποίες συμμετείχαν ο Επιστημονικά Υπεύθυνος, ο 

Συντονιστής, ο Διοικητικά Υπεύθυνος  

- Πολλαπλές συναντήσεις της ερευνητικής ομάδας των προγραμμάτων 

 

7. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

7.1. Δικτύωση με άλλους φορείς και συνεργασίες στην κοινότητα
  

Η  δικτύωση με άλλους φορείς και η ανάπτυξη συνεργασιών στην κοινότητα στοχεύει στη 

γνωριμία και τη διασύνδεση του προγράμματος με άλλους φορείς που πιθανόν έρχονται σε 

επαφή με εξαρτημένα άτομα ή 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.  

Με βάση τη φιλοσοφία του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας η δικτύωση με άλλους 

φορείς και η ανάπτυξη συνεργασιών στην κοινότητα δεν αποτελεί μια τεχνική και τυπική 

διαδικασία. Αντίθετα, η εν λόγω δράση διέπεται από μια λογική ουσιαστικής και στενής 

συνεργασίας, αφενός γιατί οι άνθρωποι στους οποίους το πρόγραμμα απευθύνεται έχουν 

πολλαπλές ανάγκες, για την ικανοποίηση των οποίων είναι απαραίτητη η συνεργασία και η 

διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες και αφετέρου, γιατί η πραγματοποίηση δράσεων στην 

εκάστοτε τοπική κοινότητα είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την εμβάθυνση των σχέσεων με 

άλλους φορείς και υπηρεσίες μέσα από την πραγματοποίηση κοινών δράσεων και τη 

δημιουργία ευρύτερων δικτύων. Τέλος, η δράση αυτή, στο ξεκίνημα ενός προγράμματος, 

όπως σε αυτή τη φάση του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας, στοχεύει στη 

γνωριμία με την τοπική κοινότητα και την ενημέρωση φορέων, υπηρεσιών και 

συλλογικοτήτων για τον τρόπο λειτουργίας του. 



 

 

 

7.2.  Συμμετοχή του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας στο 

Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης  
 

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας συμμετέχει από το Μάιο του 2017 ως μέλος στο 

Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης  της Εξάρτησης, το οποίο συνιστά μία μορφή 

σύνδεσης φορέων που αναπτύσσουν προγράμματα πρόληψης των εξαρτήσεων και 

προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας στην Ελλάδα και Κύπρο9. 

Σε αυτό το πλαίσιο του πρόγραμμα συμμετείχε στις ολομέλειες του Δικτύου για το 2018, οι 

οποίες πραγματοποιήθηκαν στη Ζάκυνθο το Μάιο και στην Αθήνα τον Οκτώβριο.  

7.3. Συμμετοχή σε Συνέδρια-Ημερίδες (2017-8) 

 

Βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας αποτελεί 

αφενός η διαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων σε αυτό και αφετέρου η 

συμμετοχή τους στον επιστημονικό διάλογο ανάλογα με το συγκεκριμένο πεδίο της 

επαγγελματικής ή ερευνητικής τους δραστηριότητας. Οι εργαζόμενοι του προγράμματος, 

λοιπόν, παρακολουθούν διαρκώς τα επιστημονικά δρώμενα που αφορούν τα πεδία ευθύνης 

τους και συμμετέχουν με ανακοινώσεις/ εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες. 

Κατά τα έτη 2017 και 2018 οι συμμετοχές του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας με 

ανακοινώσεις/ εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια ήταν οι εξής: 

Γεωργίου, Αλ. &Λαϊνάς, Σ. (2018). Ανθρωποκεντρικές ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις στο 

πεδίο των εξαρτήσεων: Μεθοδολογίες υποστήριξης στο Πρόγραμμα Προαγωγής 

Αυτοβοήθειας. Εισήγηση στο πλαίσιο συμποσίου με τίτλο: «Υποστηρίζοντας ανθρώπους 

με πρόβλημα εξάρτησης με άξονα τις αρχές της αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας σε ένα 

διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον», 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής 

Ψυχολογίας (με διεθνή συμμετοχή). Βόλος, 8-11 Νοεμβρίου 2018. 

Καραμπίλια, Ισ. & Φιλίππου Ε. (2018). Η εμπειρία των ατόμων με «συνυπάρχουσες 

δυσκολίες» στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης. Εισήγηση στο 

πλαίσιο συμποσίου με τίτλο: «Υποστηρίζοντας ανθρώπους με πρόβλημα εξάρτησης με 

άξονα τις αρχές της αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον», 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας (με διεθνή 

συμμετοχή). Βόλος, 8-11 Νοεμβρίου 2018. 

                                                                   

9 Περισσότερες πληροφορίες για το Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης: 
https://diktyoorg.wordpress.com/ 

https://diktyoorg.wordpress.com/
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8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

8.1. Βασικοί Προβληματισμοί που οδήγησαν στη δημιουργία του 
Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας10 
 

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 θέση11,12. 

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 

ψυχώσεων13,14. 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 

                                                                   

10 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).    

11Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, (2001). Ψυχική Υγεία: Νέα Αντίληψη, Νέα Ελπίδα.   

12Orford, J., (2001). Excessive Appetites: A Psychological View of Addictions. NewYork: JohnWileyandSonsLtd. 

13 Ζαφειρίδης, Φ., (υπόδημοσίευση). Προκατασκευασμένα Ψέματα και Κατασκευαστικές Ατέλειες του 

Νοσολογικού Μοντέλου της Εξάρτησης.  

14Mosher, 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.  



 

για την ορθότητά τους.15 Το παράδοξο να αναγορεύονται σε κυρίαρχες, μη 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 θεωριών16,17,18,19.  

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 20. Την 

τελευταία δεκαετία παρουσιάζονται και νέα υποκατάστατα των οπιούχων ή ανταγωνιστές 

                                                                   

15 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. 

16Ζαφειρίδης, Φ., (1992). Ναρκωτικά: Απαγόρευση, Αντιαπαγόρευση και .. Μαθητευόμενοι Μάγοι. Περιοδικό 

Προσέγγιση.  

17Ζαφειρίδης, Φ., ο.π.π. 

18Albee, G. W. (1998) Fiftyyearsofclinicalpsychology, Sellingoursoultothedevil. Applied and Preventive Psychology, 

7, 189-194. 

19Sarason, S. B. (1981). An asocial psychology and a misdirected clinical psychology.AmericanPsychologist, 36(8), 

827 - 836.  

20 Ζαφειρίδης, Φ., (1983). Τοξικομανία: Προς ένα Ελεύθερο Άτομο ή προς μία Νέα Χειραγώγηση; 

ΤοΠρόβληματηςΜεθαδόνης. ΠεριοδικόΑντί.   



 

αυτών, που βασίζονται στη λογική της φαρμακευτικής αντιμετώπισης της εξάρτησης. Το 

πρόβλημα παραμένει και αυξάνεται.  

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 προβλήματος21,22. Αυτό που παρατηρείται είναι ότι ακόμη και 

τα πλέον επιτυχημένα από τα επαγγελματικά θεραπευτικά προγράμματα, δεν παρουσιάζουν 

διαχρονικά ικανοποιητικά αποτελέσματα23.  

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/ αλληλοβοήθειας 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 

CharlesDederich, 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 

του24.  

Η διερεύνηση των παράλληλων θεραπευτικών εγχειρημάτων αφενός, της επιστημονικής 

κοινότητας και αφετέρου, των άμεσα ενδιαφερομένων πολιτών που συσπειρώθηκαν σε 

                                                                   

21 Kooyman, M. (1993) The therapeutic community for addicts: intimacy, parent involvement and treatment 

success. Amsterdam/Lisse: Swets&Zeitlinger.  

22Yablonsky, L. (1994). The Therapeutic Community.New York: Gardner Press.    

23 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.  

24 Ζαφειρίδης, Φ. (2007). Οργάνωση Αυτοβοήθειας Synanon: Η Επιτομή της Θεραπείας της Εξάρτησης. 

ΚοινωνίακαιψυχικήΥγεία, τ.5.  



 

ομάδες αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας, αναδεικνύει μία σαφέστατη υπεροχή της 

αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας 25 , 26 . Αυτή η υπεροχή ερμηνεύεται πιθανότατα από το 

γεγονός ότι η αυτοβοήθεια/ αλληλοβοήθεια 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/ αλληλοβοήθειας, αναιρεί την παθητικότητα που χαρακτηρίζει σήμερα τη 

στάση των πολιτών σε ζητήματα Υγείας. Εξάλλου το γεγονός ότι οι ομάδες αυτοβοήθειας/ 

αλληλοβοήθειας 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/ αλληλοβοήθειας. 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/ 

αλληλοβοήθειας. 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/ αλληλοβοήθειας.  

Μία άλλη θετική επίπτωση της αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας 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/ αλληλοβοήθειας αναίρεσε στην πράξη το παραδοσιακό μοντέλο παροχής 

                                                                   

25 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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βοήθειας και ως εκ τούτου μας υποχρεώνει να επαναπροσδιορίσουμε το ρόλο μας ως 

ειδικούς.  

Σε κάθε περίπτωση η αυτοβοήθεια/ αλληλοβοήθεια δεν αποτελεί πανάκεια. Αποτελεί μία 

αυτόνομη πρακτική27,28, με δική της κοσμοθεωρία, που παρεμπιπτόντως θεραπεύει29 και όχι 

ένα 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.   

 

8.2. Βασικοί Άξονες της Φιλοσοφίας και του  τρόπου λειτουργίας του 
προγράμματος προαγωγής αυτοβοήθειας 
 

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας βασίζει την λειτουργία του στις κριτικές 

προσεγγίσεις των κοινωνικών επιστημών και σε αυτό το πλαίσιο, 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/ αλληλοβοήθειας και της αυτενέργειας των πολιτών που επιχειρεί να 

προάγει. Ξεκινά από την αντίληψη ότι η προαγωγή της αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας και 

ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου του λειτουργού της υγείας, δεν μπορούν να λαμβάνουν 

χώρα στο πλαίσιο της παραδοσιακής οργάνωσης και λειτουργίας ενός χώρου ψυχικής 

υγείας 30 . 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 
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σχέσης 31 . 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 ατόμου32,33,34.  

Κεντρικοί στόχοι των υλοποιούμενων παρεμβάσεων στο Πρόγραμμα Προαγωγής 

Αυτοβοήθειας  είναι η χειραφέτηση, η ανάκτηση και διατήρηση της αξιοπρέπειας και της 

ελευθερίας όλων των συμμετεχόντων σε αυτές. Οι βασικές έννοιες που υποστηρίζουν την 

παραπάνω φιλοσοφία και επιχειρείται να είναι παρούσες στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση 

των παρεμβάσεων του προγράμματος, αφορούν στα ζητούμενα της κοινωνικής συμμετοχής, 

του συμμετοχικού σχεδιασμού των παρεμβάσεων με τους άμεσα ενδιαφερόμενους 

πολίτες και της σύνδεσης τους με το τοπικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσονται, στην 

ανάληψη πρωταγωνιστικού ρόλου από τους άμεσα ενδιαφερόμενους και στην υιοθέτηση 

εκ μέρους των λειτουργών υγείας περισσότερο περιφερειακών και συνεργατικών ρόλων. 

Οι παραπάνω έννοιες προσδιορίζουν και εμπεριέχονται στη μεθοδολογία της έρευνας 

δράσης, η οποία αποτελεί την κεντρική μεθοδολογία δημιουργίας και λειτουργίας των 

Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας.  

Χάρη σε αυτή τη μεθοδολογία το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας έχει τη 

δυνατότητα να σχεδιάζει και να υλοποιεί τις παρεμβάσεις του, με βάση τα τοπικά 

χαρακτηριστικά κάθε περιοχής στην οποία δραστηριοποιείται και ταυτόχρονα να 

ενσωματώνει άμεσα τις παρατηρούμενες αλλαγές στο προφίλ και τις ανάγκες των 

εξαρτημένων και των οικογενειών τους. Επίσης η έρευνα δράσης υποστηρίζει ένα 

σημαντικό στόχο του προγράμματος, ο οποίος είναι η υλοποίηση δράσεων που 

υποστηρίζουν περιφερειακά ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν σε ομάδες αυτοβοήθειας/ 

αλληλοβοήθειας, χωρίς να αναιρείται η φιλοσοφία της αυτενέργειας και της ανάληψης 

της προσωπικής ευθύνης των πολιτών που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα35. Ο στόχος 
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αυτός είναι συμβατός και με τη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία για το ρόλο του λειτουργού 

ψυχικής υγείας στην υποστήριξη που μπορεί να παρέχει στις ομάδες αυτοβοήθειας/ 

αλληλοβοήθειας36,37,38,39,40.  

Η αξιοποίηση της έρευνας δράσης όλα αυτά τα χρόνια και η συνεργασία με μέλη  ομάδων 

αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας για εξαρτημένους και τους συγγενείς τους, επηρέασαν σε 

μεγάλο βαθμό τη διαμόρφωση της ακολουθούμενης μεθοδολογίας υποστήριξης. Βασικό 

χαρακτηριστικό αυτής είναι εξατομικευμένη παρέμβαση ανάλογα με τη φάση ζωής και τις 

ανάγκες του εξαρτημένου και την έμφαση στη λειτουργικότητα του σε όλα τα επίπεδα. Η 

αξιοποίηση αυτής της μεθοδολογίας υποστήριξης έχει οδηγήσει σε διεύρυνση του 

πληθυσμού που απευθύνεται στο πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα, τα  τελευταία χρόνια 

έχουν προσεγγίσει το πρόγραμμα μεταξύ των άλλων και άνθρωποι με συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιούν από το μεγαλύτερο ποσοστό των 

προσερχομένων σε αυτό41, όπως για παράδειγμα, πολλά χρόνια χρήσης (περισσότερα από 

δεκαπέντε), με βασική ουσία προτίμησης είτε τα οπιούχα (ενδοφλέβια χρήση στις 

περισσότερες περιπτώσεις), είτε την κοκαΐνη, ηλικίας άνω των τριανταπέντε 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 απεξάρτησης42.  

                                                                   

36Chapel, J. (1997), ο.π.π. 

37Ζαφειρίδης, Φ., (2001) Ψυχική υγεία και αυτοβοήθεια: Το παράδειγμα των  Ν.Α. και Α.Α. Τετράδια Ψυχιατρικής, 
73, 22-29. 
38Kurtz, L., (1997) Self Help and Support Groups: A handbook for practitioners. London: Sage Publications. 
39Makela, K., Arminen, I., Bloomfield, K., et al. (1996) Alcoholics Anonymous as a mutual – help movement. 
Wisconsin: The University of Wisconsin Press. 
40Wilson, J. (1995) How to work with self help groups: Guidelines for professionals. Aldershot:ArenaPublications. 
41  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 το μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει στο ηλικιακό εύρος 36-50 έτη. 

42  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). 



 

 Τα χαρακτηριστικά αυτών των ανθρώπων και τα κίνητρα συμμετοχής τους και 

συστηματικής παρακολούθησης του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας μελετήθηκαν 

διεξοδικά στο πλαίσιο μιας πραγματοποιθείσας μακρόχρονης έρευνας για το συνολικό τρόπο 

λειτουργίας αυτού 43 . 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 

ψυχοκοινωνική 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 σε θέση –υπό 

προϋποθέσεις- να υποστηρίξει και ανθρώπους που παρακολουθούν προγράμματα 

υποκατάστατων.  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 Αυτοβοήθειας44. 

                                                                   

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.  

Ζαφειρίδης, Φ.  (υπόέκδοση), ο.π.π. 

43Λαϊνάς, Σ. (2013), ο.π.π. 

44 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 τριετία. 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» προγράμματα 



 

Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας ξεκίνησε από το τέλος του 

2015 να υλοποιεί μια πιλοτική συνεργασία με τη Μονάδα Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ στη 

Λάρισα, με στόχο την επανένταξη ανθρώπων που έχουν μια καλή πορεία και την ολοκλήρωσή 

του προγράμματος υποκατάστασης. 

 

 

  

                                                                   

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. 



 

Διευθύνσεις και Στοιχεία επικοινωνίας Προγραμμάτων Προαγωγής 
Αυτοβοήθειας 

 

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρατίθενται οι διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας των 

τεσσάρων 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 

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης 

Οδυσσέως 17-19, Τ.Κ .54629, Θεσσαλονίκη 

Τηλέφωνο: 2310500477 – 8, Φαξ: 2310500478 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Email): thessaloniki@selfhelp.gr 

 

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας 

Ηρώων Πολυτεχνείου 169 &Κουτσούμπα, ΤΚ. 41223, Λάρισα 

Τηλέφωνο: 2410233332, Φαξ: 2410555540 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Email): larisa@selfhelp.gr 

 

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων 

Τσουδερ, Τ.Κ. 73100, Χανιά 

Τηλέφωνο - Φαξ: 2821023432 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Email): chania@selfhelp.gr 

 

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας 

Μ. Καταπότη 57, ΤΚ. 72300, Σητεία 

Τηλέφωνο- Φαξ: 2843029620 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Email): sitia@selfhelp.gr 

 

Πρόγραμμα Ενταξιακών, Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων 

«Ξενώνας Ραψάνης» 

Ραψάνη Λάρισας 

Τηλέφωνο- Φαξ: 2495061191 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Email): rapsani@selfhelp.gr 

Ιστοσελίδα: www.xenonasrapsanis.gr 
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