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«Μα επιτέλους, τι είναι αυτό 

που µεταµορφώνεται σε σωµατικό πόνο; 

Με προσοχή θα απαντήσουµε: 

κάτι που θα µπορούσε και θα έπρεπε 

να γεννήσει έναν ψυχικό πόνο» 

Freud 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Αντικείµενο της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας είναι να αναδείξει τον σηµαντικό 

ρόλο του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ στον νοµό των Χανίων, καθώς και τον µεγάλο αριθµό 

ατόµων που έχει βοηθήσει και συνεχίζει να βοηθάει. 

Η οικονοµική κρίση, η ανεργία, η αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων είναι το 

έδαφος όπου ευδοκιµούν τα προβλήµατα ψυχικής υγείας, οι εξαρτήσεις και ο 

κοινωνικός αποκλεισµός. Την ίδια λοιπόν στιγµή συρρικνώνονται οι υπηρεσίες 

κοινωνικής φροντίδας και εκτείνονται τα προβλήµατα των οργανισµών. 

Κάτω από αυτές λοιπόν τις δύσκολες συνθήκες το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ παρέχει 

υπηρεσίες για την πρόληψη, θεραπεία, κοινωνική επανένταξη, εκπαίδευση και έρευνα 

στον τοµέα των εξαρτήσεων, µέσα από ένα δίκτυο 100 µονάδων, οι οποίες 

προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες σε 21 πόλεις και τα περισσότερα σωφρονιστικά 

καταστήµατα της χώρας µας. 

Παράλληλα το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ προσπαθεί να παρακολουθεί στενά τις νέες 

κοινωνικές ανάγκες που γεννά η οικονοµική κρίση και να προσαρµόζει τη 

στρατηγική του στα καινούργια δεδοµένα. ∆ιατηρώντας ένα υψηλό επίπεδο 

υπηρεσιών και προσωπικού βοηθώντας µε αυτό τον τρόπο όσους το έχουν ανάγκη. 

Επίσης στην συγκεκριµένη εργασία θεωρήθηκε απαραίτητο η παρουσίαση κάποιων 

στατιστικών στοιχείων για να δείξουµε το µέγεθος των ανθρώπων που συµµετείχαν 

είτε στα προγράµµατα του ΚΕΘΕΑ είτε ζήτησαν βοήθεια ανά έτος και συγκεκριµένα 

για ποιο θέµα. 

Αναµφισβήτητα λοιπόν το ΚΕΘΕΑ αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα κέντρα 

θεραπείας εξαρτηµένων ατόµων που διαθέτει η χώρα µας και πρέπει να είµαστε 

υπερήφανοι για αυτή την προσπάθεια που καταβάλλουν κάθε µέρα οι εργαζόµενοι 

του στον κάθε ‘εξαρτηµένο’. 
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Κατά την διάρκεια της ενασχόλησης µε την πτυχιακή εργασία, είχαµε µια πιο άµεση 

επικοινωνία και µε τους υπευθύνους του ΚΕΘΕΑ αλλά και µε τους ίδιους τους 

εξαρτηµένους, καθώς πέρα από την διαδικτυακή έρευνα και την ανεύρεση 

πληροφοριών µέσα από προσωπικές σηµειώσεις καθηγητών µας, πραγµατοποιήθηκαν 

επισκέψεις στα ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ αλλά και στις Αγροτικές φυλακές της Αγυιάς. 

Στα ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ, οπού στεγάζονται στο κέντρο της πόλης των Χανίων, 

συνοµιλήσαµε µε τον υπεύθυνο και τους εθελοντές και παράλληλα µας έγινε 

ξενάγηση στους χώρους όπου πραγµατοποιούνται οι δραστηριότητες του 

προγράµµατος. Τέλος, µας δόθηκε µεγάλος όγκος πληροφοριών σε µορφή 

ενηµερωτικών εντύπων απο όπου και αντλήσαµε υλικό που καλύπτει το µεγαλύτερο 

µέρος της πτυχιακής εργασίας. Στις Αγροτικές Φυλακές της Αγυιάς, ήρθαµε σε 

επαφή µε τις εργαζόµενες της κοινωνικής υπηρεσίας του σωφρονιστικού 

καταστήµατος, οι οποίες µας ανέφεραν προσωπικές τους εµπειρίες από την 

συναναστροφή τους µε τους κρατούµενους-εξαρτηµένους , ενώ παράλληλα µας 

εξέφρασαν και την άποψή τους για την ορθή η µη λειτουργία του προγράµµατος, 

εντος των φυλακών. Έπειτα συνοµιλήσαµε µε δύο κρατουµένους που συµµετέχουν 

στις καθηµερινές δραστηριότητες του ΚΕΘΕΑ και η συζήτησή µας, εστίασε στο 

µέλλον και στο αν υπάρχει πιθανότητα να συνεχίσουν να συµµετέχουν στις 

δραστηριότητες του προγράµµατος και µετά την αποφυλάκισή τους. 

Παρακολουθήσαµε επίσης, µία ηµερίδα, µε θέµα τις εξαρτήσεις και τους έφηβους. 

∆ιοργανωτής ήταν το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ και η συγκεκριµένη ηµερίδα έλαβε χώρα 

στο ΜΑΙΧ ( Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων ). Τέλος, επιχειρήσαµε να 

έρθουµε σε επαφή µε τις ∆ικαστικές Φυλακές Χανίων, στις οποίες βρίσκεται µεγάλη 

µάζα κρατουµένων που απασχολούνται σε καθηµερινή βάση στο πρόγραµµα του 

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ. Έγιναν οι απαραίτητες διαδικασίες, αλλά δυστυχώς κάτι τέτοιο 

δεν ήταν εφικτό, καθώς τα µέτρα ασφαλείας εκεί είναι πιο αυστηρά. 

   Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε για αυτή την άψογη συνεργασία τους :την 

εθελόντρια κ. Νεκταρία, τον υπεύθυνο κ. Γιώργο, την ψυχολόγο κ. Ελένη Τσόντου 

αλλά και την κοινωνική λειτουργός κ. Ζωή Χατζή. 

Όσον αφορά τις συνεντεύξεις που πήραµε ήταν ιδιαίτερη τιµή που µιλήσαµε µε τους 

κρατούµενους Γ.Σ και τον Θ.Π, για ευνόητους λόγους δεν µπορούµε να πούµε τα 

ονόµατα τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

1.1 Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
 

Η έννοια της κοινωνίας των πολιτών «εκτείνεται σε έναν ευρύ δηµόσιο χώρο από το 

κατώφλι του σπιτιού κάθε νοικοκυριού  µέχρι τα κράσπεδα της εισόδου των 

κυβερνητικών κτιρίων». Είναι δηλαδή µια έννοια µε αρκετά ευρύ περιεχόµενο και 

χωρίς έναν καθολικής αποδοχής ορισµό που συµπεριλαµβάνεται διαφορετικές και 

συχνά αντιµαχόµενες οργανώσεις και φορείς που κινητοποιούνται σε τοπικό ή 

διεθνές επίπεδο για την προώθηση κοινωνικών και πολιτικών δικαιωµάτων.
1
   

∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι το ζήτηµα της κοινωνίας πολιτών και η δράση των 

ΜΚΟ αποτελεί ένα από τα περισσότερα συζητηµένα θέµατα της τελευταίας 

δεκαετίας στο χώρο των κοινωνικών επιστηµών
2
.  

Στον σύγχρονο κόσµο το θέµα της κοινωνίας των πολιτών αποτελεί ένα από τα 

κυρίαρχα ζητήµατα των αρχών του 21αιώνα. Στο δυτικό κόσµο, η συσχέτιση 

απονοµιµοποίηση της παραδοσιακής πολιτικής που εκφράζεται µέσα από τα κόµµατ, 

επανάφερε το θέµα της κοινωνίας των πολιτών ως έναν τρόπο ανανέωσης της 

δηµόσιας ζωής. 

Ο Ερνεστ Γκέλνερ
3
 µας πληροφορεί ότι «η Κοινωνία Πολιτών είναι ένα σύνολο 

ποικίλων µη κυβερνητικών θεσµών αρκετά ισχυρών ώστε να αντισταθµίζουν το 

κράτος και που ενώ δεν το εµποδίζουν να εκπληρώσει το ρόλο του ως εγγυητή της 

ειρήνης και διαιτητή µεταξύ µεγάλων συµφερόντων, µπορούν ωστόσο να το 

εµποδίσουν να κυριαρχήσει και να εκµηδενίσει το υπόλοιπο της κοινωνίας»
4
. 

Όπως διαφαίνεται από τα ανώτερα η Κοινωνία των Πολιτών στην χώρα µας είναι 

ακόµη σε αναπτυσσόµενη φάση, ανεπαρκώς οργανωµένη και σε ρόλο πολύ 

υποδεέστερο σε σχέση µε την κρατική εξουσία. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η δράση 

                                                           
1
 Κ. Συρακούλης, Α.Αφουξενίδης , 2008,Η δυναµική και τα όρια της κοινωνίας των πολιτών, 

Αθήνα, Εκδόσεις Προποµπός 
2
 Κ. Συρακούλης, Α.Αφουξενίδης , 2008,Η δυναµική και τα όρια της κοινωνίας των πολιτών, 

Αθήνα, Εκδόσεις Προποµπός. 
3
 Ε. Γκέλνερ: «Η κοινωνία των πολιτών και οι αντίπαλοί της», σελ. 48. Ο Ερνεστ Γκέλνερ 

ήταν  Βρετανικά-Τσεχικής φιλόσοφος και κοινωνικός ανθρωπολόγος. 
4
 Κοινοτισµός –Κοινωνία των πολιτών-Κοινωνική Οικονοµία. Τεύχος 1, Τελευταία 

πρόσβαση στις 2012, ∆ιαθέσιµο στο URL: http://www.komep.gr 
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της να έχει περιορισµένο αντίκτυπο, αν και αναπτύσσει συχνά διάλογο µε το κράτος 

αλλά και τον ιδιωτικό τοµέα.
5
 

Οι οργανώσεις του τρίτου τοµέα
6
 οι οποίες δεν προσβλέπουν σε οποιοδήποτε κέρδος, 

στοχεύουν στην ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Η κοινωνική οικονοµία
7
 

κινητοποιείται και ενισχύεται σηµαντικά από αυτή τη δράση, ενώ το κοινωνικό 

κεφάλαιο που απορρέει ανατροφοδοτεί την κοινωνία πολιτών που γίνεται όλο και πιο 

αποτελεσµατική στην επιδίωξη ενός συγκριτικού πλεονεκτήµατος στα πλαίσια της 

ανάπτυξης των κοινωνικών δικτύων
8
.  

 

Η οργανωµένη κοινωνία των πολιτών περιλαµβάνει: 

• τους κοινωνικούς εταίρους, 

• τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των κοινωνικό-οικονοµικών κύκλων που 

δεν είναι κοινωνικοί εταίροι µε τη στενή έννοια του όρου, 

• τις µη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες ενώνουν τους πολίτες για έναν 

κοινό στόχο όπως π.χ. οι οργανισµοί προστασίας του περιβάλλοντος και 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων, οι ενώσεις καταναλωτών, οι φιλανθρωπικές 

οργανώσεις, οι οργανώσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης κ.λπ. Στην κοινωνία 

των πολιτών συγκαταλέγονται επίσης εθνικές πλατφόρµες Μ.Κ.Ο., όπως η 

Ελληνική Πλατφόρµα ΜΚΟ για την Ανάπτυξη και η Οµοσπονδία 

Εθελοντικών Μ.Κ.Ο. Ελλάδας . 

• τις οργανώσεις της βάσης (δηλαδή τις οργανώσεις των οποίων τα µέλη 

προέρχονται από το κέντρο και από τη βάση της κοινωνίας και των οποίων οι 

στόχοι εξαρτώνται από αυτά τα µέλη), π.χ. τα κινήµατα νέων, τις ενώσεις 

υπέρ της οικογένειας και όλες τις οργανώσεις συµµετοχής των πολιτών στον 

τοπικό και δηµοτικό βίο, 

                                                           
5
  Sotiropoulos D, and Karamagioli E, Greek civil society:the long way to maturity (2005) –

CIVICUS civil society index shortened assessment tool report for the case of Greece,2006, 

σελ.55. ∆ιαθέσιµο στο URL: 

http://gr.boell.org/sites/default/files/uploads/2014/11/arthro_koinonia_ton_politon.pdf 
6
 Η κοινωνική πολιτική και το κράτος πρόνοιας συνδέθηκαν άµεσα µε το <φαινόµενο> τρίτος 

τοµέας κατά το δεύτερο µισό του 20 αιώνα και ιδιαίτερα τις τελευταίες δυο δεκαετίες. Η 

αντίστροφη µέτρηση για την αποτυχία του κρατικού παρεµβατισµού και η ολοκληρωτική 

νίκη των καπιταλιστικών προνοµιακών συστηµάτων ανά τον κόσµο, µέσω της 

επονοµαζόµενης <κρίσης του κράτους πρόνοιας>, έδωσαν νέες κατευθύνσεις στον τρίτο 

τοµέα. Μεταξύ του κράτους και της οικονοµίας, ένας τρίτος τοµέας εξελίχθηκε κατά την 

διάρκεια της δεκαετίας του ’80 ως ένα νέο θέµα της κοινωνικής πολιτικής.  
7
 Η κοινωνική οικονοµία αναφέρεται κυρίως στις κοινωνικές επιχειρήσεις που είναι µέρη του 

τρίτου τοµέα και δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο και βασίζεται σε αρχές που αφορούν 

κυρίως τια ανάγκες των ατόµων. Ουσιαστικό στοιχείο είναι η συνεργασία, η αλληλεξάρτηση 

και η ενεργή συµµετοχή των πολιτών στην κοινωνική ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων( 

συνεταιρισµοί, εταιρείες αλληλοβοήθειας, εθελοντικές ενώσεις, µη κυβερνητικά-µη 

κερδοσκοπικά ιδρύµατα). 
8
 Α,Στραβοσκούφης, 2010, Μη κυβερνητικές οργανώσεις ΜΚΟ, Φάκελος σηµειώσεων 

µαθήµατος . 
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• τις θρησκευτικές κοινότητες
9
. 

Οι οργανώσεις του τρίτου τοµέα στοχέυουν στην ικανοποίηση των κοινωνικών 

αναγκών. Οι πιο συνηθισµένες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια της 

κοινωνίας πολιτών και τις συναντάς σε πολλές χώρες είναι µεταξύ άλλων
10

: 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις  

Εθελοντικές Οργανώσεις 

Μη κυβερνητικές Οργανώσεις 

∆ιεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις  

Οργανώσεις της Κοινωνίας  Πολιτών 

Άτυπες Οργανώσεις  

Ανεξάρτητες Οργανώσεις  

Οµάδες Αυτοβοήθειας  

Περιβαλλοντικές Οργανώσεις  

Οργανώσεις Λαϊκής Βάσης  

Συνδικάτα 

Συνεταιριστικές Οργανώσεις  

Οργανώσεις  Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 

Καταναλωτικές Οργανώσεις 

Γυναικείες Οργανώσεις  

Νεανικές Οργανώσεις  

Γειτονικές ή Κοινοτικές Οργανώσεις  

Θρησκευτικές Οργανώσεις  

Ακαδηµαϊκές Οργανώσεις 

Οργανώσεις Ερευνητικού Χαρακτήρα 

Οργανώσεις Βάσεις  

Οργανώσεις Αυτοχθόνων 
 

Η ερευνητική κοινότητα προκειµένου να αποφύγει τα σφάλµατα της ταξινόµησης 

αλλά και τους εννοιολογικούς περιορισµούς, τις περισσότερες από αυτές τις 

οργανώσεις τις αποκαλεί Μη Κυβερνητικές. Ωστόσο και εκεί υπάρχουν ταξινοµικά 

                                                           
9
 Η έννοια της κοινωνίας των πολιτών , Υπουργείο Εξωτερικών. Τελευταία πρόσβαση στις 

10-12-2012, ∆ιαθέσιµο στο: http://www.hellenicaid.gr 
10

 Α,Στραβοσκούφης, 2010, Μη κυβερνητικές οργανώσεις ΜΚΟ, Φάκελος σηµειώσεων 

µαθήµατος. 
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προβλήµατα που κυρίως έχουν να κάνουν µε την ταυτότητα των υπηρεσιών των 

ΜΚΟ αλλά και µε τον ουσιώδη προσανατολισµό
11

. 

 

1.2 ΟΡΙΣΜΟΣ Μ.Κ.Ο 
 

Οι MΚΟ ορίζονται από την Παγκόσµια Τράπεζα ως «ιδιωτικοί οργανισµοί που 

ασκούν δραστηριότητα για να απαλύνουν τον πόνο, να προωθήσουν τα συµφέροντα 

των φτωχών, την προστασία του περιβάλλοντος, την παροχή βασικών κοινωνικών 

υπηρεσιών, ή αναλαµβάνουν την ανάπτυξη της κοινότητας». Η χρήση του όρου 

ΜΚΟ ποικίλλει από χώρα σε χώρα, για παράδειγµα ο όρος ΜΚΟ χρησιµοποιείται 

συνήθως για τις εγχώριες οργανώσεις της Αυστραλίας που αναφέρονται στις 

Ηνωµένες Πολιτείες ως Μη κερδοσκοπικός οργανισµός
12

 ο όρος  «µη κυβερνητική 

οργάνωση» δεν έχει γενικά αποδεκτό νοµικό ορισµό. Σε πολλές δικαιοδοσίες, αυτοί 

οι τύποι οργάνωσης ονοµάζονται «οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών» ή 

αναφέρονται µε άλλα ονόµατα. 

Πρώτη φορά ο όρος αναφέρθηκε στο άρθρο 71
13

 του Καταστατικού Χάρτη του 

Ο.Η.Ε. Ωστόσο, ακριβής ορισµός του όρου ΜΚΟ δεν προβλέπεται από τον 

Καταστατικό Χάρτη του Ο.Η.Ε. Στις µέρες µας, ο όρος ΜΚΟ αναφέρεται σε µη 

κερδοσκοπικές οργανώσεις, που στηρίζονται κυρίως στην ιδιωτική πρωτοβουλία και 

είναι ανεξάρτητες από τα κράτη
14

. Τα τελευταία χρόνια ο όρος χρησιµοποιείται για 

κάθε κοινωφελή οργάνωση η οποία δεν ανήκει στο κράτος. 

Ο όρος <µη κυβερνητική οργάνωση
15

> καλύπτει µια τεράστια ποικιλία φορέων, από 

ενώσεις εθελοντών, φιλανθρωπικά σωµατεία και αναπτυξιακούς οργανισµούς, µέχρι 

κινήµατα για την προάσπιση της ειρήνης, την παγκόσµια ασφάλεια και τον 

αφοπλισµό, την προστασία του περιβάλλοντος και των ανθρώπινων δικαιωµάτων. 

Μια  µη κυβερνητική οργάνωση µπορεί να είναι µια µη κερδοσκοπική, εθελοντική 

οργάνωση που παρέχει ανθρωπιστικές ή αναπτυξιακές υπηρεσίες είτε στα µέλη είτε 

                                                           
11

 Χ. Φραγκονικολόπουλος, 2007, Ο παγκόσµιος ρόλος των µη κυβερνητικών οργανώσεων, 

Αθήνα, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης 
12

 Βικιπαίδεια, , Ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια, Λήµµα Ορισµός ΜΚΟ, Τελευταία πρόσβαση στις 

17-8-2014, ∆ιαθέσιµο στο: http://el.wikipedia.org/  
13
Άρθρο 71:Το Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο µπορεί να αποφασίζει να 

συµβουλεύεται µη κυβερνητικούς οργανισµούς που ασχολούνται µε θέµατα της 

αρµοδιότητάς του. Τέτοιες αποφάσεις µπορούν να αναφέρονται σε διεθνείς οργανισµούς και, 

όταν το απαιτούν οι περιστάσεις, σε εθνικούς οργανισµούς, ύστερα από συνεννόηση µε το 

ενδιαφερόµενο Μέλος των Ηνωµένων Εθνών. 
14

 ΜΚΟ: Μη κυβερνητικές ή Μη Κυβερνούµενες Οργανώσεις, Τελευταία πρόσβαση τις 13-3-

2012, ∆ιαθέσιµο στο: http://maga.gr 
15

 Για να κριθεί µια οργάνωση µη κερδοσκοπική πρέπει α)να είναι επίσηµη, β)να προέρχεται 

από την ιδιωτική πρωτοβουλία και να λειτουργεί αυτόνοµα, γ)να µην προβλέπει το 

καταστατικό της στην διανοµή κερδών στα µέλη και δ)να µπορεί να είναι και εθελοντική στο 

επίπεδο των επιδιωκόµενων στόχων και στο επίπεδο της διοικητικής λειτουργίας. 
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σε άλλους ανθρώπους σε διεθνές η εθνικό επίπεδο. Μια οργάνωση που ασχολείται µε 

την ριζική αντιµετώπιση των προβληµάτων, προσπαθώντας να βελτιώσει την 

ποιότητα ζωής
16

. Θα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε τις ΜΚΟ ως οµάδες, η ενώσεις 

η κίνηµα οι οποίες όµως έχουν κερδοσκοπικό σκοπό, ιδρύονται από ιδιώτες και 

επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν σε διεθνές, και εθνικό επίπεδο.
17

 

Ο όρος ΜΚΟ στα ελληνικά αποτελεί µετάφραση του αντίστοιχου όρου στα αγγλικά 

Non Governmental Organization/NGO, ο οποίος χρησιµοποιήθηκε το 1945 στον 

Καταστατικό Χάρτη του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, µε σκοπό τη διαφοροποίηση 

στα δικαιώµατα συµµετοχής ανάµεσα στα Εξειδικευµένα ∆ιακρατικά Ινστιτούτα και 

∆ιεθνείς Ιδιωτικούς Οργανισµούς.
18

 

Οι µη κυβερνητικές οργανώσεις προσφέρουν τη δυνατότητα οικουµενικής 

συλλογικής ταύτισης και συνείδησης, σε µια εποχή που τα προβλήµατα έχουν ήδη 

αποκτήσει οικουµενικές διαστάσεις
19

. 

Ειδικότερα, οι ΜΚΟ: 

• Στηρίζονται κυρίως στην εθελοντική εργασία ατόµων µε ιδιαίτερες 

ευαισθησίες προς την κοινωνία και το περιβάλλον 

• Στηρίζονται στην εκτεταµένη συµµετοχή της νεολαίας  

• Τα έσοδα τους βασίζονται σε µεγάλο βαθµό σε χορηγίες  

• Οι ανθρώπινοι πόροι τους είναι περιορισµένη και συχνά χρησιµοποιούνται 

εξωτερικοί πόροι 

• Λειτουργούν/προσφέρουν υπηρεσίες κυρίως µε projects-project oriented 

Organizations
20

 

Οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν διεθνή υπόσταση, 

στηρίζονται στη νοµιµοποίηση που τους παρέχει η οικουµενική διάσταση της δράσης 

τους. Οι µη κυβερνητικές οργανώσεις συµµετέχουν σε διεθνείς διακυβερνητικές 

διασκέψεις, και σε ορισµένες περιπτώσεις έχουν συµβάλει καθοριστικά στη διάδοση 

και στην εφαρµογή παγκόσµιων κανόνων για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την 

                                                           
16

 Χ. Φραγκονικολόπουλος, 2007, Ο παγκόσµιος ρόλος των µη κυβερνητικών οργανώσεων, 

Αθήνα, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης  
17

 ∆ιάλεξη Παναγιώτη Ζάννη (καθηγητή και ιδρυτή µη κερδοσκοπικής οργάνωσης «Αθηνά») 

σχετικά µε τα ζητήµατα management και διαχείρισης έργων από τις µη κυβερνητικές 

οργανώσεις. 
18

 Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Ν.Φιλαδέλφειας, Τελευταία πρόσβαση στις 22-12-2009, 

∆ιαθέσιµο στο: http://ethelontesnf.blogspot.gr 
19

 Χ. Φραγκονικολόπουλος, 2007, Ο παγκόσµιος ρόλος των µη κυβερνητικών οργανώσεων, 

Αθήνα, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης  
20

 ΜΚΟ: Μη κυβερνητικές ή Μη κυβερνούµενες οργανώσεις; Τελευταία πρόσβαση στις 13-

3-2012, ∆ιαθέσιµο στο: http://maga.gr 
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προστασία του περιβάλλοντος, τη βιώσιµη ανάπτυξη, την καταπολέµηση της 

φτώχειας και την εξάλειψη της βίας.
21

   

 

1.3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
Ο όρος µη-κυβερνητική οργάνωση δεν ήταν σε γενική χρήση πριν την ίδρυση του 

ΟΗΕ. Όταν 132 διεθνείς ΜΚΟ αποφάσισαν να συνεργασθούν µεταξύ τους το 1919, 

το έπραξαν υπό την αιγίδα της Ένωσης ∆ιεθνών Συνεταιρισµών. Η Κοινωνία των 

Εθνών αναφερόταν επισήµως στους δεσµούς της µε «ιδιωτικές οργανώσεις», ενώ 

πολλές από αυτές τις ΜΚΟ αυτοαποκαλούνταν διεθνή ινστιτούτα, διεθνείς ενώσεις ή 

απλά διεθνείς οργανισµοί
22

. 

Οι πρώτες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ιδρύθηκαν τον 18ο αιώνα και 

αποσκοπούσαν, στην κατάργηση του δουλεµπορίου και της δουλείας (Quakers, 1788, 

στην Πενσυλβανία των ΗΠΑ, Sierra Leone Company,1787, στο Λονδίνο, Société des 

Amis des Noirs, 1788, στο Παρίσι). Το 1881, ιδρύθηκε το ∆ιεθνές Συµβούλιο 

Γυναικών και η ∆ιεθνής Κοινοβουλευτική Ένωση
23

. 

Οι διεθνείς µη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν ιστορία που χρονολογείται 

τουλάχιστον από το 1839. Εκτιµάται ότι µέχρι το 1914 υπήρχαν 1083 ΜΚΟ. Οι 

διεθνείς ΜΚΟ ήταν σηµαντικές για το κίνηµα κατά της δουλείας και το κίνηµα για 

την ψήφο των γυναικών και κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια της Παγκόσµιας 

∆ιάσκεψης Αφοπλισµού. Ωστόσο, η φράση «µη κυβερνητική οργάνωση" τέθηκε σε 

λαϊκή χρήση µε την ίδρυση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών το 1945 µε τις 

διατάξεις του άρθρου 71 του Κεφαλαίου 10 του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών για 

έναν συµβουλευτικό ρόλο για τις οργανώσεις που δεν είναι ούτε οι κυβερνήσεις ούτε 

τα κράτη µέλη. Ο ορισµός των διεθνών ΜΚΟ "(INGO) είναι η πρώτη που 

αναφέρονται στο ψήφισµα 288 (Χ) του Οικονοµικού και Κοινωνικού Συµβουλίου 

στις 27 Φεβρουαρίου, 1950: αυτή που ορίζεται ως «κάθε διεθνής οργανισµός που δεν 

στηρίζεται από διεθνή συνθήκη». Ο ζωτικός ρόλος των ΜΚΟ και άλλων "µεγάλων 

οµάδων" στην αειφόρο ανάπτυξη αναγνώρισε επίσης στο κεφάλαιο 27 της Ατζέντας 

                                                           
21

 Χ. Φραγκονικολόπουλος, 2007, Ο παγκόσµιος ρόλος των µη κυβερνητικών οργανώσεων, 

Αθήνα, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης 
22

 Υπήρχαν οργανισµοί τέτοιου είδους, όπως: το Ινστιτούτο ∆ιεθνούς ∆ικαίου (1873), η 

∆ιακοινοβουλευτική Ένωση (1889), Η ∆ιεθνής Επιτροπή Γεωργίας (1891), το ∆ιεθνές 

Γραφείο Ειρήνης (1892), η ∆ιεθνής Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων (1894) και η ∆ιεθνής 

Ένωση για την Εργατική Νοµοθεσία (1900), Αξίζει να σηµειωθεί ότι από την πρώτη κόλας 

περίοδο (1910), οι ∆ιεθνείς ΜΚΟ, είχαν συστήσει το απαραίτητο όργανο συντονισµού των 

δραστηριοτήτων τους, που ονοµάζονταν Association of International Unions, ο οποίος είχε 

καθαρά συντονιστικό και µόνο ρόλο. 
23

 ΜΚΟ:η ιστορία ενός ακρωνύµιου, Τελευταία πρόσβαση στις 28-7-2011, ∆ιαθέσιµο στο: 

http://tvxs.gr/news 
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21, που οδηγεί σε έντονες ρυθµίσεις για µια συµβουλευτική σχέση µεταξύ των 

Ηνωµένων Εθνών και των µη κυβερνητικών οργανώσεων
24

. 

Το 1881, ιδρύθηκε το ∆ιεθνές Συµβούλιο Γυναικών και η ∆ιεθνής Κοινοβουλευτική 

Ένωση. Ο πασίγνωστος Ερυθρός Σταυρός, στον οποίο οι Μ.Κ.Ο., µε ανθρωπιστική 

δράση, χρωστούν τη φήµη τους, ιδρύεται, από τον Ερρίκο Ντυνάν
25

, ο οποίος 

σοκαρισµένος, από τις σφαγές, στις µάχες του Σολφερίνο (1859)
26

, ήθελε να 

προστατεύσει την τύχη των αιχµαλώτων του πολέµου και γενικότερα, να 

ενδυναµώσει την εφαρµογή του ανθρωπιστικού δικαίου, εν καιρώ πολέµου. Έκτοτε, ο 

Ερυθρός Σταυρός αναλαµβάνει αληθινή αποστολή, ως µια διεθνής δηµόσια υπηρεσία, 

ειδικότερα χάρη στις συµβάσεις, που υπογράφηκαν υπό την αιγίδα του, από το 1949 

έως το 1977 (Συµβάσεις της Γενεύης). Στον τοµέα του ανθρωπιστικού δικαίου, 

άνθισαν, στη συνέχεια, πολυάριθµες οργανώσεις. Κατά την διάρκεια του 

Μεσοπολέµου, οι Μ.Κ.Ο., ανέπτυξαν δραστηριότητες, στην Κοινωνία των Εθνών και 

τη ∆ιεθνή Οργάνωση Εργασίας. Το 1922, ιδρύεται η ∆ιεθνής Οµοσπονδία 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Μετά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο, ο αριθµός των Μ.Κ.Ο. 

αυξάνεται, µε γεωµετρική πρόοδο. Μεγάλη έξαρση παρατηρήθηκε, µετά το 1970, 

ιδίως στην Λατινική Αµερική και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Στην 

Ευρώπη, η ίδρυση της ∆ΑΣΕ (∆ιάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 

Ευρώπη) υπήρξε καταλυτική, για την αναγνώριση της νοµιµότητας της δράσης των 

Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Η Χάρτα 69 της Πράγας, που συντάχθηκε, µε 

πρωτοβουλία πολιτών και συνδέθηκε, µε την ίδρυση Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης, 

αποτέλεσε σηµαντικό βήµα, για την εµπέδωση των ατοµικών ελευθεριών. Σε 

αντίθεση µε την Ευρώπη, στην Αφρική οι Μ.Κ.Ο. είναι, κατά κανόνα, οργανώσεις, µε 

έδρα άλλες ηπείρους, που δραστηριοποιούνται, στην Αφρική. Στην Ασία, µόλις 

πρόσφατα, άρχισαν να αναπτύσσονται και µάλιστα κάτω από πολύ δυσµενείς 

                                                           
24

 Βικιπαίδεια, Μη κυβερνητική οργάνωση, Τελευταία πρόσβαση στις 16-06-2012, ∆ιαθέσιµο 

στο: http://el.wikipedia.org/  
25

 Ο Ερρίκος Ντυνάν (Jean-Henri Dunant, 8 Μαΐου 1828 - 30 Οκτωβρίου 1910) ήταν Ελβετός 

επιχειρηµατίας και κοινωνικός ακτιβιστής. Ήταν επίσης συγγραφέας. Μεταξύ των έργων του 

περιλαµβάνονται «Η ανασυσταθείσα Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία», «Η δουλεία παρά των 

Μουσουλµάνων και στις Η.Π.Α.» κ.ά. Έγινε όµως γνωστότερος από τη φιλανθρωπική του 

δράση. 

26
 Σηµαντική µάχη, στο πλαίσιο του ∆εύτερου Πολέµου της Ιταλικής Ανεξαρτησίας. Έλαβε 

χώρα στις 24 Ιουνίου 1859 κοντά στην κωµόπολη Σολφερίνο της Λοµβαρδίας, µεταξύ του 

αυστριακού στρατού υπό τον κάιζερ Φραγκίσκο - Ιωσήφ Α' και των συνασπισµένων 

δυνάµεων Γαλλίας και Πεδεµοντίου, υπό τους βασιλείς των δύο χωρών Ναπολέοντα Γ' και 

Βίκτωρα - Εµµανουήλ Β', αντίστοιχα. Οι δύο στρατοί, που αριθµούσαν από 120.000 χιλιάδες 

άνδρες περίπου, συναντήθηκαν τυχαία και δεν είχαν προπαρασκευάσει τη µάχη. Οι Γάλλοι 

πίστευαν ότι θα συναντούσαν την οπισθοφυλακή των Αυστριακών και οι Αυστριακοί την 

εµπροσθοφυλακή των Γαλλο-Πεδεµοντίων. Η σύγκρουση άρχισε το πρωί και συνεχίστηκε 

µέχρι το µεσηµέρι, µέσα σε κλίµα σύγχυσης και αταξίας. Ήταν, όµως, ιδιαίτερα σκληρή, µε 

αποτέλεσµα ο αριθµός των θυµάτων να αυξάνει µε γεωµετρική πρόοδο. ∆ιαθέσιµο 

στο:http://www.sansimera.gr 
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συνθήκες. Σήµερα, εκτιµάται ότι ο αριθµός των Μ.Κ.Ο. ανέρχεται από 5.000 έως 

25.000. Ακόµα και ο µικρότερος αριθµός φανερώνει τον εντυπωσιακό αριθµό των 

οργανώσεων, που δραστηριοποιούνται, σε όλες τις γωνιές του πλανήτη.
27

 

 

1.4 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΚΟ ΣΗΜΕΡΑ 
 

Η άυξηση των ΜΚΟ τα τελευταία κυρίως χρόνια έχει πυροδοτήσει την συζήτηση για 

την λεγόµενη <κοινωνία των πολιτών>, τις οργανώσεις της και το ρόλο τους στη ζωή 

µας. Με τον όρο <κοινωνία των πολιτών> εννοούµε την δράση των πολιτών ως 

οµάδες οι οποίες δραστηριοποιούνται για την επίτευξη ενός κοινωφελούς σκοπού. 

Οι ΜΚΟ έχουν σήµερα έναν διπλό ρόλο θα λέγαµε, αφενός παρεµβαίνουν εκεί που η 

πολιτική και οι θεσµοί δεν δίνουν ιδιαίτερο βάρος ή λειτουργούν ενάντια στα 

συµφέροντα της κοινωνίας
28

. 

Οι ΜΚΟ ως φορείς δράσης σε διαφορετικά επίπεδα της ανθρώπινης ύπαρξης και 

δραστηριότητας στις σφαίρες της οικονοµίας και της πολιτικής: 

• Έχουν ισχυρές αλληλεπιδράσεις και ισχυρές διόδους επικοινωνίας µε 

κυβερνητικούς φορείς, όπως οι κυβερνήσεις, οι κρατικές γραφειοκρατίες 

καθώς και µε τους διεθνείς οργανισµούς, 

• Έχουν αναπτύξη νοµιµοποιητική βάση για την ανάπτυξη της δραδτηριότητας 

και του ρόλου τους, 

• Έχουν εγκαθιδρύσει ένα πλαίσιο δηµόσιας, σε επίπεδο βάσης, συµµετοχης 

µέσα σε µια πλειάδα συµπεριλαµβανόµενης της διάχυσης της πληροφόρησης, 

της ευαισθητοποίησης καθως και των σχεδίων για την ανάπτυξη νέων 

θεσµών, 

• Η δικτύωση ανάµεσα στους ΜΚΟ είναι ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς ο 

αριθµός των πληροφοριών που διαχέονται έχουν αυξηθεί και επεκταθεί σε 

τόσο µεγάλο βαθµό που η αντιγραφή των ενεργειών και των δράσεων που 

υλοποιούνται από τους ΜΚΟ είναι σχεδόν αναπόφευκτη.
29

  

 

                                                           
27
Οι µη κυβερνητικές οργανώσεις και ο ρόλος τους, Καταναλωτικά Βήµατα-Τεύχος 

Οκτωβρίου-∆εκεµβρίου 2006,Τελευταία πρόσβαση στις 2006, ∆ιαθέσιµο στο: http://edo-

mko.gr 
28
Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Ο ρόλος των ΜΚΟ στον τοµέα του περιβάλλοντος και της 

οικολογίας, ∆ιαθέσιµο στο URL:http://estia.hua.gr 
29

 Σκλιάς Π., «Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις & ∆ιεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία», 

Πρακτικά ανακοινώσεων διηµερίδας στο πλαίσιο προγράµµατος επιχειρηµατικότητας του 

Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου, Μάρτιος 2005, ∆ιαθέσιµο στο URL: http://kallithea.hua.gr 
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Οι 5 πιο πλούσιοι Μη Κερδοσκοπικοί 

Οργανισµοί Παγκοσµίως 

 

1.YMCA 

2.Goodwill Industries International 

3.Catholic Charities  

4.United Way 

5.American Red Cross 

 

1. Η Young Men’s Christian Association παρέχει υπηρεσίες σε όλον τον κόσµο πάνω 

από 170 χρόνια. Αρχικά προοριζόταν για χριστιανική οργάνωση, σταδιακά όµως 

παρασύρθηκε σε ένα πιο κοσµικό µοντέλο. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται 

διαφέρουν από τόπο σε τόπο και επικεντρώνονται σε αθλήµατα, στράτευση των νέων, 

υπηρεσίες εκπαίδευσης, υπηρεσίες µεταναστών, και πολλές άλλες,  

2.Έχει ιδρυθεί στη Βοστώνη το 1902 και λειτουργεί κυρίως ως χριστιανική ιεραποστολή. 

Επικεντρώνεται κυρίως στην παροχή υπηρεσιών σε άτοµα µε αναπηρίες και στις οικογένειες 

τους.  

3.Το σύνθηµα της εν λόγω οργάνωσης είναι «∆ουλεύοντας για την µείωση της φτώχειας στην 

Αµερική». Απασχολεί 65.227 εργαζόµενους και 239.165 εθελοντές που εργάζονται για να 

εξυπηρετήσουν πάνω από 9 εκατοµµύρια άπορους κάθε χρόνο. 

4.Η συγκεκριµένη οργάνωση δεν έχει έναν στόχο επικεντρώνεται στην λύση θεµάτων που 

αφορούν πολίτες και δίνει έµφαση στην υγειονοµική περίθαλψη. Λειτουργεί χιλιάδες 

καταστήµατα σε όλον τον κόσµο σε διάφορες κοινότητες.  

5.Ο Αµερικανικός Ερυθρός Σταυρός είναι µια γνωστή στο ευρύ κοινό φιλανθρωπική 

οργάνωση. Έχει ιδρυθεί το 1881 µε κύριο αντικείµενο απασχόλησης τη συλλογή και 

τη διανοµή αίµατος που παρέχεται από δότες και προσφέρει κοινοτικές υπηρεσίες σε 

άτοµα µε χαµηλό εισόδηµα.
30

 

 

1.5 Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΜΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

Στην Ελλάδα η νοοτροπία του κρατισµού, των παρωχηµένων πελατειακών-

κοµµατικών σχέσεων αλλά και της υψηλής σχέσης µεταξύ του ατόµου και της 

οικογένειας, περιόρισαν σε µεγάλο βαθµό την ανάπτυξη των ΜΚΟ αλλά και 

γενικότερα της κοινωνία πολιτών
31

. 

                                                           
30

 Οι πέντε πιο πλούσιοι Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισµοί παγκοσµίως, Τελευταία πρόσβαση 

στις 4-9-2014, ∆ιαθέσιµο στο URL: http://www.candianews.gr 
31

 Κ. Συρακούλης, Α.Αφουξενίδης , 2008,Η δυναµική και τα όρια της κοινωνίας των πολιτών, 

Αθήνα, Εκδόσεις Προποµπός. 
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Η δεκαετία του ’80 και η δεκαετία του ’90  διακρίθηκαν από µία έκρηξη του αριθµού 

των ενεργών ΜΚΟ στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και την ανάπτυξη, ο 

αριθµός ανάπτυξης των ΜΚΟ που καταχωρήθηκε στις χώρες του ΟΟΣΑ του 

βιοµηχανοποιηµένου Βορρά αυξήθηκε από 1.600 το 1980 σε 2.970 το 1993.
32

 Κατά 

τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, τα συνολικά άξοδα αυτών των ΜΚΟ ανήλθαν από 2.8 

δισεκατοµµύρια δολάρια σε 5.7 δισεκατοµµύρια. Οι 176 διεθνείς ΜΚΟ του 1909 

είχαν ανθίσει σε 28.900 µέχρι το 1993.
33

  

Η Ελλάδα την περίοδο 1998-1999 αποτελούσε µέλος της οικογένειας δωρητών του 

ΟΟΣΑ αυτό σηµαίνει αυτοµάτως την ανάληψη συγκεγκριµένων διεθνών συµβατικών 

υποχρεώσεων
34

.  

Οι ΜΚΟ εµφανίστηκαν για πρώτη φορά στην χώρα µας στις αρχές της δεκαετίας του 

1990 ενώ άνθισαν από το 2000
35

 και ύστερα. Σηµαντικός  και σε κάποιες περιπτώσεις 

ο κατεξοχήν χρηµατοδότης αυτών των οργανώσεων υπήρξε το Κράτος. Για να 

αποκτήσουµε µια πρώτη εικόνα και να καταλάβουµε το µέγεθος της σχέσης ανάµεσα 

στο Κράτος και τις ΜΚΟ αξίζει να αναφέρουµε το εξής στοιχείο:600 Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι οποίες διατηρούσαν στενή συνεργασία µόνο µε το 

Υπουργείο Εξωτερικών, διαχειρίστηκαν την δεκαετία 2000-2010 περίπου 135 

εκατοµµύρια ευρώ κρατικού χρήµατος σε καθεστώς σχεδόν ανύπαρκτου θεσµικού 

και ελεγκτικού πλαισίου. Αποτελεί δε κοινό τόπο ότι οι πλειοψηφία των ΜΚΟ στην 

Ελλάδα λειτούργησε σαν προέκταση του πελατειακού κράτους και του βολέµατος 

των ηµετέρων
36

. 

Οι ΜΚΟ, όπως τις ξέρουµε, άρχισαν να εµφανίζονται στην Ελλάδα το 2000
37

, όταν ο 

Γιώργος Παπανδρέου ήταν υπουργός Εξωτερικών. Είχαν χρησιµοποιηθεί ήδη ευρέως 

στο εξωτερικό -κυρίως από τις ΗΠΑ- ως εργαλεία πολιτικής, ειδικά για την άσκηση 

επιρροής σε άλλες χώρες. Είδαµε το ρόλο που έπαιξαν στο Κοσσυφοπέδιο, όταν 

ΜΚΟ ήταν αυτές που υποτίθεται για ανθρωπιστικούς λόγους ζητούσαν την επέµβαση 

του ΝΑΤΟ. Ο Αλεξ Ρόντος, ο Ελληνοαµερικανός σύµβουλος του Γ. Παπανδρέου, 

ήταν διευθυντής µιας ΜΚΟ στις ΗΠΑ, της IOCC, η οποία φέρεται να ασχολείται µε 

θέµατα Ορθοδοξίας και έπαιξε πάρα πολύ κρίσιµο ρόλο στην υπόθεση της Σερβίας. 

                                                           
32

 Βλ. περισσότερα για τα στοιχεία περί αριθµού των ΜΚΟ στη µελέτη των L.Smillie, και H. 

Helmich, Non Governmental Organizations and Governments for Development. 
33
Α, Στραβοσκούφης, 2010, Μη κυβερνητικές οργανώσεις ΜΚΟ, Φάκελος σηµειώσεων 

µαθήµατος  
34

 Ο ρόλος και η θέση των ΜΚΟ, ∆ιαθέσιµο στο URL: http://law.duth.gr 
35

 Ο ελληνικός νόµος 2731/99 µε το άρθρο 11, κατοχυρώνει πλέον ως επίσηµες ΜΚΟ τις 

οργανώσεις που είναι νοµίµως συστηµένα µη κερδοσκοπικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που 

έχουν ως κύριο αντικείµενο την παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής 

βοήθειας προς τους πληθυσµούς των αναπτυσσόµενων ή υπό µετάβαση χωρών, προκειµένου 

να συντελέσουν στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη τους, καθώς και στην µείωση της 

φτώχειας. 
36
Άρθρο Γνώµης , το κράτος, οι ΜΚΟ και οι άλλοι, Άκης Σακελλαρίου, Πολιτικός 

Επιστήµονας, Μάρτιος 2014, ∆ιαθέσιµο στο URL:http://crisisobs.gr 
37

 Στην Ελλάδα υπάρχουν 3000 ή 31,585! Περίπου καταγεγραµµένες οργανώσεις. Βλ. 

περισσότερα <Αφιέρωµα-Μη κυβερνητικές οργανώσεις >, Ελευθεροτυπία, τευχ.89 , 2 

∆εκεµβρίου 2000, σελ. 1-15. 
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Μετά το 2000, µάλιστα, η συγκεκριµένη ΜΚΟ εµφανίστηκε στην Ελλάδα και στις 

λίστες χρηµατοδότησης του ΥΠΕΞ, µε το όνοµα «∆ιεθνής Ανθρωπιστικός 

Οργανισµός Ορθοδόξων Χριστιανών», λαµβάνοντας εντυπωσιακά ποσά για την 

άγνωστη (στους Έλληνες φορολογουµένους, που πλήρωναν) δράση της.38
 

Μπορεί ακόµα ο διεθνής αναπτυξιακός τους ρόλους να µην είναι τόσος καθοριστικός, 

όπως συµβαίνει µε τις ΜΚΟ του εξωτερικού, ωστόσο όµως οι οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών και ιδιαίτερα οι ΜΚΟ, κάνουν αισθητή την παρουσία τους µε 

το έργο τους.
39

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

 

2.1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΚΟ ΣΗΜΕΡΑ 
 

Η παγκοσµιοποίηση κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα προκάλεσε το ενδιαφέρον των 

ΜΚΟ. Πολλά προβλήµατα δεν µπορούν να επιλυθούν µέσα σε ένα έθνος. Στις 

διεθνείς συνθήκες και τους διεθνείς οργανισµούς όπως ο Παγκόσµιος Οργανισµός 

Εµπορίου θεωρήθηκαν πάρα πολύ ότι επικεντρώνονται στα συµφέροντα των 

καπιταλιστικών επιχειρήσεων. Κάποιοι υποστήριξαν ότι σε µια προσπάθεια να 

αντισταθµίσουν αυτή την τάση, οι ΜΚΟ έχουν αναπτυχθεί για να τονίσουν τα 

ανθρωπιστικά ζητήµατα, την αναπτυξιακή βοήθεια και την αειφόρο ανάπτυξη. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτού είναι το Παγκόσµιο Κοινωνικό Φόρουµ, το οποίο 

είναι µία αντίπαλη σύµβαση µε το Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ που 

πραγµατοποιείται κάθε χρόνο τον Ιανουάριο στο Νταβός της Ελβετίας. Στο πέµπτο 

Παγκόσµιο Κοινωνικό Φόρουµ στο Πόρτο Αλέγκρε της Βραζιλίας, τον Ιανουάριο 

του 2005 συµµετείχαν αντιπρόσωποι από περισσότερες από 1.000 ΜΚΟ. Κάποιοι 

ισχυρίζονται ότι σε φόρουµ όπως αυτά, οι ΜΚΟ πρέπει να πάρουν θέση στο τι πρέπει 

να ανήκουν σε λαϊκά κινήµατα των φτωχών. Άλλοι υποστηρίζουν ότι οι ΜΚΟ είναι 

                                                           
38

 Γιάννης Παπαϊωάννου, Μεγάλα Κόλπα µε δηµόσιο χρήµα, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 

Τελευταία πρόσβαση στις 23-2-2014, ∆ιαθέσιµο στο URL: http://www.enet.gr 
39

 Α, Στραβοσκούφης, 2010, Μη κυβερνητικές οργανώσεις ΜΚΟ, Φάκελος σηµειώσεων 

µαθήµατος. 
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συχνά ιµπεριαλιστικές στη φύση τους, που µερικές φορές λειτουργούν µε ρατσιστικό 

τρόπο σε κυρίαρχες χώρες, καθώς και ότι πληρούν µια παρόµοια λειτουργία µε εκείνη 

του κλήρου κατά τη διάρκεια της υψηλής αποικιακής εποχής. Ο φιλόσοφος Peter 

Hallward ισχυρίζεται ότι είναι ένας αριστοκρατικός τύπος πολιτικής. Σε κάθε 

περίπτωση, η διεθνική δικτύωση των ΜΚΟ είναι πλέον εκτενής.
40

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΚΟ 
 

Όσον αφορά την εσωτερική µορφολογία των ΜΚΟ υπάρχουν τρία βασικά σηµεία 

αναφοράς: Οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ διαφέρουν κατά πολύ από τις ανθρωπιστικές σε 

επίπεδο οργάνωσης, δράσεων και διαθέσιµου προϋπολογισµού. Σε γενικές γραµµές 

είναι αρκετά καλύτερα οργανωµένες, µε σαφέστερη πολιτική και κοινωνική ατζέντα 

και συγκεκριµένο τύπο δράσεων που επιφέρουν µετρήσιµα αποτελέσµατα. Αντίθετα, 

µε εξαίρεση ελάχιστες οργανώσεις, οι ανθρωπιστικές ΜΚΟ αντιµετωπίζουν 

σοβαρότερα προβλήµατα επιβίωσης που έχουν ως αφετηρία την έλλειψη και την 

δυσκολία ανεύρεσης ανθρώπινων και οικονοµικών πόρων. Όλες όµως οι οργανώσεις 

πιέζονται ασφυκτικά στο επίπεδο της χρηµατοδότησης, γεγονός που δηµιουργεί 

ασυµβατότητες, αντιπαραθέσεις και ανταγωνισµούς µεταξύ τους. Οι λιγότερο 

µεγάλες ΜΚΟ που απορροφούν το σηµαντικότερο τµήµα των διαθέσιµων κονδυλίων, 

λειτουργούν εντελώς διαφορετικά από τις υπόλοιπες και βασίζονται σε κλασικότερα 

εταιρικά οργανωτικά σχήµατα. Οι µικρότερες βασίζονται περισσότερο σε 

εξειδικευµένους εθελοντές που αφιερώνουν ένα αρκετά µεγάλο µέρος του ελεύθερου 

χρόνου τους για να αντιµετωπίσουν συσσωρευµένα ζητήµατα, συχνά, µε µειωµένη 

αποτελεσµατικότητα.
41

  

Ίσως σηµαντικότερη να είναι η εξέταση των ΜΚΟ από πλευράς ανθρώπινου 

δυναµικού. Ο άµεσος διαχωρισµός που γίνεται από τις ίδιες τις οργανώσεις είναι 

µεταξύ «φίλων, µελών, συνδροµητών» και εθελοντών-εργαζοµένων. Ελάχιστες ΜΚΟ 

έχουν ακριβή στοιχεία για αυτές τις κατηγοριοποιήσεις, µε εξαίρεση τις µεγαλύτερες 

                                                           
40

 Βικιπαίδεια, Ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια, Λήµµα ΜΚΟ. Τελευταία πρόσβαση στις 17-8-

2014, ∆ιαθέσιµο στο URL: http://el.wikipedia.org/ 
41

 Χ. Φραγκονικολόπουλος, 2007, Ο παγκόσµιος ρόλος των µη κυβερνητικών οργανώσεων, 

Αθήνα, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης 
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που συνήθως είναι οι οργανώσεις διεθνούς εµβέλειας. Ορισµένες ΜΚΟ 

παρουσιάζουν µία σχετικά µεγάλη βάση µελών, περιορισµένο αριθµό εθελοντών-

εργαζοµένων και ακόµη µικρότερο αριθµό συµβατικών εργαζοµένων. Η συνηθισµένη 

εικόνα είναι ότι οι περισσότερες ΜΚΟ χρησιµοποιούν ορισµένους σταθερούς 

ειδικευµένους επαγγελµατίες και ταυτόχρονα, ανάλογα µε την περίσταση και τις 

ανάγκες, δραστηριοποιούν απλήρωτους εθελοντές. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να 

παρατηρήσουµε ότι τα στελέχη αρκετών οργανώσεων διαχωρίζουν µε σαφήνεια τον 

εθελοντικό τοµέα από την εργασιακή λειτουργία των φορέων. Επικρατεί δηλαδή η 

άποψη ότι αυτό που είναι απολύτως απαραίτητο για την καλύτερη λειτουργία και 

ανάπτυξη των ΜΚΟ είναι η εξεύρεση εξειδικευµένου αµειβόµενου προσωπικού. Η 

εθελοντική απλήρωτη εργασία κρίνεται µερικώς απαραίτητη, αλλά δεν αποτελεί το 

κυρίαρχο συστατικό στοιχείο της αντίληψης πολλών στελεχών ΜΚΟ αναφορικά µε 

το θέµα της ευρύτερης οργάνωσης και δράσης των οργανισµών. Επίσης, ανάλογες 

απόψεις υπάρχουν και σχετικά µε το θέµα της διεύρυνσης ή όχι του αριθµού των 

µελών. Για πολλές ΜΚΟ µία µεγαλύτερη βάση µελών δεν αποτελεί αυτοσκοπό. 

Όπως, χαρακτηριστικά, µας είπε στέλεχος µιας αρκετά µεγάλης ΜΚΟ, «δεν θέλουµε 

5,000 µέλη διότι τότε η οργάνωση θα αλλάξει χαρακτήρα. Το τίµηµα για την εύρυθµη 

λειτουργικότητα µας είναι η, κατά κάποιο τρόπο, σεχταριστική αντίληψη». Η 

διαστρωµάτωση των εθελοντών αποτελεί ένα εξίσου ενδιαφέρον σηµείο 

αναφοράς.
4243

 

Οργάνωση 

Για να χαρακτηριστεί µια οργάνωση µη κυβερνητική πρέπει να πληροί τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

• Οργανωµένη (ως νοµικό πρόσωπο) 

• Ιδιωτική (να είναι θεσµικά διαχωρισµένη από την κυβέρνηση) 

• Μη κερδοσκοπική (να µην επιστρέφονται τα κέρδη που παράγονται στους 

ιδιοκτήτες) 

• Αυτό-κυβερνούµενη( να µην επικαλύπτεται από την κυβέρνηση που δεν 

ξεπερνιέται από την κυβέρνηση) 

• Εθελοντική (πρέπει τουλάχιστον να έχει κάποιο εθελοντικό τµήµα) 

• Συµβατή µε τους κανόνες του διαχειριστικού ελέγχου (υπευθυνότητα). 

Σηµασία της δράσης των ΜΚΟ 

• Υπηρετούν ένα κοινό στόχο 

• Έχουν στην πλειοψηφία τους, κοσµοπολίτικο χαρακτήρα, αλλά µπορεί να 

δρουν και σε τοπικό επίπεδο. 
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 Α, Στραβοσκούφης, 2010, Μη κυβερνητικές οργανώσεις ΜΚΟ, Φάκελος σηµειώσεων 

µαθήµατος 
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 Αλέξανδρος Αφουξενίδης , Μ.Κ.Ο. Στην Ελλάδα, ∆ιαθέσιµο στο URL: http://edo-mko.gr 
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• Ενισχύουν την ανάπτυξη του εθελοντισµού 

• Υλοποιούν προγράµµατα ανάπτυξης και βελτίωση στης ποιότητας ζωής. 

• Έχουν ανθρωπιστικό  χαρακτήρα. 

• Ενεργοποιούν τους πολίτες για την λήψη πρωτοβουλιών και δράσεων.
44

 

 

 

 

 

2.3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΚΟ 

Στην Ελλάδα το οικονοµικό περιβάλλον για την πλειοψηφία των ΜΚΟ δυστυχώς και 

προ οικονοµικής κρίσης, ήταν πολύ δύσκολο. Οι εξαιρέσεις αυτού του κανόνα ήταν  

οι γνωστές-άγνωστες, αλλά «επώνυµες» ΜΚΟ, που είχαν πιο προνοµιακή  

µεταχείριση από πλευράς κράτους & χορηγών εταιρειών, ανεξαρτήτου έργου που 

παρήγαγαν. ∆υστυχώς η µαταιοδοξία της δηµοσιότητας και των φλας, έκαναν την 

παρουσία τους και σε αυτό το χώρο, εξυπηρετώντας πολλές φορές κάποια 

συµφέροντα ανθρώπων, που θα ήθελαν να ονοµάζονται φιλάνθρωποι
45

. 

Αµέτρητα είναι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν καθηµερινά οι ΜΚΟ στη σχέση 

τους µε το κράτος, κατά την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Παρατηρούνται µεγάλες καθυστερήσεις στην αποπληρωµή έργων που φθάνει µέχρι 

και τα δύο έτη! Το αποτέλεσµα είναι οι εµπλεκόµενες οργανώσεις να αντιµετωπίζουν 

σοβαρά προβλήµατα από τη στιγµή που προσλαµβάνουν εργαζόµενους, 

αναλαµβάνουν υποχρεώσεις στα ασφαλιστικά ταµεία και την εφορία, περιµένοντας 

για µήνες ή και χρόνια την αποπληρωµή τους.  

Παρουσιάζεται έτσι το φαινόµενο οι διαχειριστικές αρχές να επιβάλλουν την τήρηση 

της γραφειοκρατίας στα χρονοδιαγράµµατα που προβλέπονται σε διάφορες οδηγίες, 

ενώ από την πλευρά τους έχουν υπονοµεύσει την όλη τη διαδικασία φέρνοντας σε 

δύσκολη θέση τις οργανώσεις.
46
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 Diktυώνω, ∆ίκτυο Νέων για την κοινωνία του µέλλοντος, Μη κυβερνητικές οργανώσεις, 

Τελευταία πρόσβαση στις 15-6-2009, ∆ιαθέσιµο στο URL: http://www.ctp.gr/ 
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 Οικονοµική κρίση και ΜΚΟ, Panagiotis Blog, ∆ιαθέσιµο στο URL: 

http://www.bestrong.org.gr 
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 Οι ΜΚΟ και ο κρατικός παραλογισµός της γραφειοκρατίας, Επισηµάνσεις προς αναζήτηση 

λύσεων, ∆ιαθέσιµο στο URL: http://edo-mko.gr 
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Εκεί που τα πράγµατα περιπλέκουν ακόµη περισσότερο είναι σε σχέση µε την 

υπόθεση της διαχειριστικής επάρκειας, την οποία υποχρεούνται οι ΜΚΟ να 

αποκτήσουν ώστε να έχουν πρόσβαση σε µελλοντικά κοινοτικά προγράµµατα. Οι 

διαχειριστικές αρχές κάνοντας αυθαίρετη ερµηνεία της οδηγίας της Ε.Ε. ότι οι φορείς 

πρέπει να είναι πιστοποιηµένοι, απαιτούν από τις ΜΚΟ να έχουν συστήµατα 

δηµόσιας διαχείρισης και ανάθεσης διαγωνισµών για έργα, τη στιγµή που εκ των 

πραγµάτων ως ιδιωτικοί φορείς δεν υποχρεούνται να τηρήσουν µια τέτοια 

διαδικασία.
47

 

 

2.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Σηµαντική παράµετρο στην λειτουργία µιας ΜΚΟ αποτελεί το ζήτηµα της 

χρηµατοδότησης τους. Η πηγή της χρηµατοδότησης µιας ΜΚΟ συνδέεται µε το 

επίπεδο οργάνωσης της, εφ’ όσον οι οργανώσεις µε ευρύτερη εµβέλεια 

εξασφαλίζουν πόρους για τη λειτουργία τους και αναπτύσσουν νέες 

δραστηριότητες υιοθετώντας µια µορφή επαγγελµατισµού. Από την άλλη πλευρά 

οι οργανώσεις µε χαλαρή σύνδεση και ασυνεχή λειτουργία αντιµετωπίζουν 

δυσεπίλυτα προβλήµατα χρηµατοδότησης. Ενδεικτικά αναφέρουµε κάποιες πηγές 

χρηµατοδότησης µιας οργάνωσης. 

• Εισφορές µελών: αποτελεί αν µη τι άλλο την συνηθέστερη πηγή 

χρηµατοδότησης. 

• Χορηγίες: γίνεται συστηµατική προσπάθεια εύρεσης χορηγών, είτε στο 

χώρο των ιδιωτικών επιχειρήσεων, είτε στο χώρο των διεθνών η 

ελληνικών ιδρυµάτων
48

. 

• Εισπράξεις από εκδηλώσεις: µια άλλη πηγή εσόδων που συνήθως είναι 

συναυλίες, εκθέσεις έντυπου και οπτικού υλικού, εκδροµές ξεναγήσεις, 

που λειτουργούν ως κίνητρο για τις επιχειρήσεις που προτίθενται να 

ενισχύσουν τέτοιου είδους δραστηριότητες. 

• Εισφορές από Ε.Ε: η χρηµατοδότηση από την Ε.Ε είναι µια πολύ 

σηµαντική πηγή εσόδων για τις οργανώσεις
49

. 

• To cause related marketing είναι ένας τρόπος έµµεσης χρηµατοδότησης 

µέσω της οικονοµικής δραστηριότητας εταιριών. Για παράδειγµα από 

κάθε πώλησης προϊόντος γαλακτοκοµικής εταιρείας που έχει στη 
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 Συγκεκριµένα το 1991 υπήρχαν 24 οργανώσεις µε έσοδα από χορηγίες, ενώ αντιστοίχως το 

1995 υπήρχαν 38.Αντίστοιχα το 2012 µόλις 9 οργανώσεις είχαν χορηγίες οι οποίες 

βρίσκονταν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.  
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 Ανάλυση Στατιστικών Αποτελεσµάτων της αρχικής έρευνας για τις ΜΚΟ, Τελευταία 

πρόσβαση το 2013, ∆ιαθέσιµο στο URL: http://www.ekke.gr 
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συσκευασία το Πάντα, το WWF λαµβάνει από την πλευρά των 

χρηµατοδοτών, όσο και απ’ την πλευρά των ΜΚΟ.
50

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 93 του Αστικού Κώδικα, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά 

από το καταστατικό του σωµατείου, µεταξύ των αρµοδιοτήτων της Γενικής 

Συνέλευσης του σωµατείου είναι και η έγκριση του ισολογισµού. Στην πράξη, κάθε 

έτος, σε τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση του σωµατείου λαµβάνει χώρα και 

συζήτηση επί του οικονοµικού προϋπολογισµού για την επόµενη χρονιά.
51

 

 Η εξάρτηση των ΜΚΟ από τα κοινοτικά και χρηµατοδοτικά προγράµµατα ∆ιεθνών 

Οργανισµών αποδυναµώνει και δυσχεραίνει πολλές φορές την περαιτέρω ανάπτυξη 

του ρόλου τους. Η άµεση ανάγκη για παροχή οικονοµικής ενίσχυσης και 

αντιµετώπισης των τοπικών προβληµάτων, εµποδίζει τις ΜΚΟ να λύσουν τα 

κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα
52

. 

Σε ετήσια βάση, η Global Sustain συνεισφέρει στη χρηµατοδότηση έργων και  

προγραµµάτων ΜΚΟ-µελών της, ως ένδειξη της δικής της εταιρικής υπευθυνότητας.  

Μέχρι σήµερα έχουν χρηµατοδοτηθεί συνολικά 14 προγράµµατα που αναδείχθηκαν  

από την ηλεκτρονική ψηφοφορία του κοινού και από τη γνωµοδότηση ειδικής  

επιτροπής. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα της Global Sustain αποσκοπεί στο να 

προάγει το έργο των ΜΚΟ-µελών της, τόσο µέσω της οικονοµικής ενίσχυσής τους, 

όσο και µέσω της προβολής των δράσεων και των προγραµµάτων τους.
53
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2.5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΚΟ 

Ο τρόπος λειτουργίας των ΜΚΟ κατέστησε αναγκαία την κατηγοριοποίηση τους. 

Έτσι ανάλογα µε τον σκοπό ίδρυσης τους, τους στόχους τους, τον τρόπο λειτουργίας 

τους αλλά και τις πηγές χρηµατοδότησης τους υπάρχει µια µεγάλη γκάµα 

κατηγοριοποίησης. 

Με αυτό τον τρόπο γίνεται σαφές το ακριβές αντικείµενο της κάθε ΜΚΟ, καθώς και 

οι κανόνες δεοντολογίας και η σχέση µε την κοινωνία. Εποµένως ο όρος ΜΚΟ είναι 

ευρύς και γενικός και εµπεριέχει πολλούς διαφορετικούς τύπους οργανώσεων. Τα 

κριτήρια λοιπόν για την διαφοροποίηση των ΜΚΟ ποικίλλουν ως προς: 

• Το αντικείµενο τους, 

• Τον τρόπο λειτουργίας τους, 

• Το µέγεθος τους, 

• Το πεδίο δράσης τους, 

• Το γενικό προσανατολισµό και τους στόχους τους.
54

 

Λέγοντας µε το αντικείµενο τους, υπάρχει µια µεγάλη ποικιλία Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων όπως οι ακόλουθες κατηγορίες: 

• Υγεία 

• Πρόνοια 

• Παιδιά 

• Πρόσφυγες-Μετανάστες  

• Περιβάλλον-Οικολογία 

• Ανθρώπινα δικαιώµατα 

• Αθλητισµός 

• Τέχνες-Πολιτισµός 
55
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και Οικολογίας, Αθήνα 2008. 
55

 Παπακωνσταντίνου Σµαρώ, Ο ρόλος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στον Τοµέα του 

Περιβάλλοντος και της Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Οικιακής Οικονοµίας 

και Οικολογίας, Αθήνα 2008. 
 



 
24 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

3.1 ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) 
 

Τα ΚΕΘΕΑ είναι το µεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτησης και κοινωνικής 

επανένταξης στη χώρα µας. Βρίσκεται δίπλα στους χρήστες ουσιών και τις 

οικογένειές τους από την ίδρυση της Ιθάκης, της πρώτης ελληνικής Θεραπευτικής 

Κοινότητας, το 1983. Όλες οι υπηρεσίες του παρέχονται δωρεάν και χωρίς λίστες 

αναµονής: στο δρόµο, στα σωφρονιστικά καταστήµατα, σε µονάδες σε όλη την 

Ελλάδα. To KEΘΕΑ απευθύνεται επίσης σε όσους αντιµετωπίζουν πρόβληµα µε 

άλλες µορφές εξάρτησης, όπως το αλκοόλ, ο τζόγος και το διαδίκτυο.
56

 

Τα προγράµµατα του ΚΕΘΕΑ αντιµετωπίζουν ολοκληρωµένα την εξάρτηση και τα 

προβλήµατα που τη συνοδεύουν, παρέχοντας συµβουλευτική και θεραπεία 

απεξάρτησης, υποστήριξη της οικογένειας, φροντίδα για θέµατα υγείας και νοµικές 

εκκρεµότητες, εκπαίδευση και κατάρτιση, επανένταξη στην κοινωνία και τον κόσµο 

της εργασίας. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας δεν χορηγούνται υποκατάστατα ή 

φάρµακα. Στόχος είναι η πλήρης και σταθερή αποχή από τις ουσίες και η ισότιµη 

επανένταξη του ατόµου στη κοινωνία. 

 

Το ΚΕΘΕΑ εφαρµόζει εκτός των άλλων και προγράµµατα πρόληψης και αγωγής 

υγείας σε εκπαιδευτικές κοινότητες όλων των βαθµίδων, οµάδες υψηλού κινδύνου για 

χρήση ουσιών και τις τοπικές κοινωνίες. Αποτελεί δραστήριο οργανισµό εκπαίδευσης 

και έρευνας στον τοµέα των εξαρτήσεων µε προγράµµατα και δραστηριότητες που 

αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση του φαινοµένου, στην προώθηση της 

επιστηµονικής γνώσης και στη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στα 

εξαρτηµένα άτοµα και τις οικογένειές τους.
57
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3.2 ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ (ΜΚΟ στο Νομό Χανίων) 
 

Το θεραπευτικό πρόγραµµα ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ
58

, µε έδρα το Ηράκλειο, ανήκει στο 

πανελλαδικό δίκτυο του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων και είναι το 

πρώτο πρόγραµµα απεξάρτησης για χρήστες ουσιών και τις οικογένειες τους που 

λειτουργούσε στην Κρήτη. Το δίκτυο υπηρεσιών του ολοκληρώθηκε το 2000 µε την 

ίδρυση της Θεραπευτικής Κοινότητας (35 θέσεων), του τµήµατος Εκπαίδευσης και 

του Τµήµατος Έρευνας. 

Το Συµβουλευτικό Κέντρο λειτουργούσε ήδη από το 1993 ενώ τα Κέντρα 

Οικογενειακής Υποστήριξης και Κοινωνικής Επανένταξης από το 1997. ∆ιαθέτει 

ξενώνα φιλοξενίας για τα µέλη του που προέρχονται από άλλες περιοχές της Κρήτης 

αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας. 

Σηµαντικό είναι ότι το ΚΕΘΕΑ παρέχει εκπαιδευτικές δυνατότητες στα µέλη του, 

µέσα από διάφορες δραστηριότητες επαγγελµατικής κατάρτισης, προσωπικής 

ανάπτυξης, καλλιτεχνικής έκφρασης και αθλητισµού. Ακόµα διαθέτει εκπαιδευτικά 

προγράµµατα για την απόκτηση τυπικών προσόντων, όπως τα απολυτήρια λυκείου, 

γυµνασίου, πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας και των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Το Τµήµα Εκπαίδευσης  έχει αναλάβει την υλοποίηση αυτού του 

προγράµµατος. 

Ήδη από το 2003 λειτουργεί η Συµβουλευτική Μονάδα Εφήβων, προκειµένου να 

ανταποκριθεί στα αιτήµατα εφήβων για τη συµβουλευτική στήριξη και θεραπεία. 

Απευθύνεται σε άτοµα ηλικίας 14 - 21 ετών, τα οποία είτε βρίσκονται στο πρώιµο 

στάδιο του πειραµατισµού είτε έχουν προχωρήσει στην κατάχρηση και εξάρτηση 

ψυχοτρόπων ουσιών. Η Σ.Μ.Ε (Συµβουλευτική Μονάδα Εφήβων) πραγµατοποιεί 

βραχύχρονες και µακρόχρονες παρεµβάσεις - ανάλογα µε τον βαθµό εµπλοκής στη 

χρήση – µε στόχο την ενίσχυση αυτογνωσίας και αυτοελέγχου του εφήβου, την 

αναγνώριση των παραγόντων και συµπεριφορών που µπορούν να οδηγήσουν στην 

εξάρτηση, καθώς και την επανασύνδεσή του µε την εκπαιδευτική διαδικασία. Με 

αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η έγκαιρη παρέµβαση.
59

 

Το ίδιο έτος όµως ξεκίνησε και η λειτουργία προγραµµάτων Αυτοβοήθειας στις 

∆ικαστικές Φυλακές Νεάπολης και στην Κλειστή Φυλακή Αλικαρνασσού µε κύριο 
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 Το ΚΕΘΕΑ είναι αυτοδιοικούµενο νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.  Ανώτατο θεσµικό 

του όργανο είναι η Γενική του Συνέλευση, όπου συµµετέχουν περισσότερα από 900 άτοµα 

από όλη τη χώρα: οι εργαζόµενοι, τα µέλη των θεραπευτικών προγραµµάτων στη φάση της 

κοινωνικής επανένταξης, οι Σύλλογοι Οικογένειας (∆.Σ.) των προγραµµάτων του ΚΕΘΕΑ 

και τα  επίτιµα (τέως µέλη) του αιρετού ∆.Σ. του ΚΕΘΕΑ. 
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στόχο και σκοπό την άµεση ενηµέρωση των κρατούµενων γύρω από την εξάρτηση 

και τη θεραπευτική αντιµετώπιση της, καθώς και για την προετοιµασία και την  

ένταξη στη θεραπευτική κοινότητα ή στην ανοιχτή δοµή υποστήριξης. 

Σήµερα το ΚΕΘΕΑ διαθέτει περισσότερες από 100 µονάδες σε όλη την Ελλάδα και 

την δυνατότητα να εξυπηρετεί άτοµα µε διαφορετικά χαρακτηριστικά και ανάγκες, 

ενηλίκους, εφήβους, φοιτητές, εργαζόµενους, γονείς ανήλικων παιδιών, µετανάστες, 

φυλακισµένους καθώς και εξαρτηµένους από το αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια και το 

∆ιαδίκτυο.
60

 

Η συµµετοχή των ενδιαφεροµένων σε όλες τις φάσεις του Προγράµµατος είναι 

εθελοντική και όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.  

Ο βασικός στόχος του ΚΕΘΕΑ θα λέγαµε ότι είναι να παρέχει στα εξαρτηµένα άτοµα 

την δυνατότητα η και την ευκαιρία ώστε να µπορούν να ενταχθούν εθελοντικά σε µια 

µακροχρόνια και σταδιακή θεραπευτική διαδικασία. Αυτού του είδους η θεραπευτική 

διαδικασία στοχεύει στην αντιµετώπιση των αιτιών της εξάρτησης και στην πλήρη 

κοινωνική επανένταξη των εξαρτηµένων ατόµων. 

Η θεραπευτική προσέγγιση βασίζεται σε δυο έννοιες: 

• Της κοινότητας και 

• Της αυτοβοήθειας  

Με την έννοια κοινότητα είναι το περιβάλλον όπου οι άνθρωποι συµβιώνουν έχοντας 

κοινά προβλήµατα να αντιµετωπίσουν, αλλά και στόχους να οραµατιστούν. Η 

Θεραπευτική Κοινότητα αποτελεί την κύρια θεραπευτική φάση του Προγράµµατος, 

όπου τα µέλη για 9 περίπου µήνες βρίσκονται σε µια εντατική και πολυεπίπεδη 

θεραπευτική διαδικασία. Μέσα σ’ ένα ασφαλές περιβάλλον κοινοβιακού χαρακτήρα, 

τα άτοµα συνυπάρχουν, συνδέονται µεταξύ τους και ενισχύονται για αλλαγή µέσα 

από τον κοινό τους σκοπό: την ψυχική απεξάρτηση από ψυχοτρόπες ουσίες και την 

επανένταξη στην κοινωνία µε ρόλο ενεργό και ισότιµο υιοθετώντας καινούρια 

κατεύθυνση. Η Θεραπευτική Κοινότητα, ως αναπόσπαστο κοµµάτι της ευρύτερης 

κοινωνίας, προσπαθεί να µην αποµονώνεται απ’ αυτήν αλλά να παίρνει ενεργή θέση 

αναλαµβάνοντας δράσεις που εκφράζουν τους ανθρώπους που την αποτελούν, 

στέλνοντας ένα µήνυµα προσπάθειας και ελπίδας. Οι βασικοί της στόχοι είναι: 

• Πλήρης αποχή από εξαρτητικές ουσίες και παραβατικές συµπεριφορές. 

• Ψυχική απεξάρτηση. 

• Στήριξη των µελών για την αντιµετώπιση των προβληµάτων υγείας και των νοµικών  

τους εκκρεµοτήτων. 

• Επαγγελµατικός προσανατολισµός.  

• Απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων και δηµιουργία προσωπικού οράµατος.
61
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Η αυτοβοήθεια αναφέρεται στη διαδικασία που επιτρέπει σε κάθε µέλος της 

Κοινότητας να βοηθήσει τον εαυτό του µε τη στήριξη των άλλων. 

 

Στόχοι του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ: 

• Μείωση της βλάβης που προέρχεται από τη χρήση ουσιών µέσα από υπεύθυνη 

ενηµέρωση, καθώς και µέσα από τη φροντίδα για θέµατα αγωγής και 

προαγωγής υγείας. 

• Η δικτύωση µε άλλους τοπικούς φορείς, η διασύνδεση µε κοινωνικές οµάδες 

που εµπλέκονται άµεσα ή έµµεσα µε το πρόβληµα της εξάρτησης και η 

συνεργασία µε ευαισθητοποιηµένα άτοµα
62

. 

 

 

 

Ανθρώπινο δυναµικό  

Οι εργαζόµενοι του ΚΕΘΕΑ ανήκουν στο προσωπικό "πρώτης γραµµής", που 

προσφέρει τις υπηρεσίες του στα εξαρτηµένα άτοµα και στις οικογένειές τους. 

Προέρχονται συνήθως από το χώρο της ψυχικής υγείας και των κοινωνικών 

επιστήµων ή είναι απόφοιτοι αναγνωρισµένων θεραπευτικών προγραµµάτων µε 

κατάλληλη εκπαίδευση για να εργασθούν στο χώρο της θεραπείας και της πρόληψης. 

Εξειδικευµένοι επαγγελµατίες στελεχώνουν επίσης τις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ στους 

τοµείς της έρευνας, της εκπαίδευσης επαγγελµατιών, της διαχείρισης κ.λπ. Το 

ΚΕΘΕΑ δεν απασχολεί βοηθητικό προσωπικό. Στα θεραπευτικά του προγράµµατα οι 

καθηµερινές εργασίες γίνονται από οµάδες µελών και αποτελούν αναπόσπαστο 

κοµµάτι της θεραπευτικής διαδικασίας. Στις 31.12.08 το προσωπικό πλήρους 

απασχόλησης του ΚΕΘΕΑ αριθµούσε 497 άτοµα. 

 

Ευαισθητοποιηµένοι πολίτες που θέλουν να συνεισφέρουν στον έργο του ΚΕΘΕΑ 

µπορούν να προσφέρουν εθελοντική εργασία, µετά από εκπαίδευση και κάτω από τη 

συνεχή εποπτεία και στήριξη του προσωπικού. Πολύπλευρα συµβάλλουν στο έργο 

του ΚΕΘΕΑ και οι εθελοντικοί σύλλογοι οικογένειας των θεραπευτικών του 

προγραµµάτων µε δραστηριότητες όπως η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση της 
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κοινής γνώµης, η προσέλκυση δωρεών, η προσφορά προσωπικής εργασίας (πχ στη 

διαµόρφωση κτηρίων για νέες µονάδες, την οργάνωση εκδηλώσεων κ.ά.).
63

 

 

3.3 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 
 

 

Το ΚΕΘΕΑ έχει δηµιουργήσει προγράµµατα ειδικά προσαρµοσµένα στις ανάγκες 

ατόµων που διαφέρουν ως προς την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, το βαθµό 

εµπλοκής µε τις ουσίες, το είδος της εξάρτησης κ.λπ. Σήµερα, το ΚΕΘΕΑ 

απευθύνεται:
64

 

• σε εργαζόµενους χρήστες, µε προγράµµατα που λειτουργούν τις 

απογευµατινές ώρες, 

• σε εφήβους, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα θεραπείας λιγότερο ή 

περισσότερο εντατικής µορφής, ανάλογα µε το βαθµό εµπλοκής τους µε τη 

χρήση, 

• σε ενήλικες, µε προγράµµατα διαµονής και εξωτερικής παρακολούθησης, 

• σε όσους αντιµετωπίζουν πρόβληµα µε τις νέες ή τις «νόµιµες» εξαρτήσεις, 

όπως το διαδίκτυο και τα video games, το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια,  

• σε διαφορετικές εθνικές και θρησκευτικές οµάδες, µετανάστες και πρόσφυγες, 

µε προγράµµατα διαπολιτισµικής προσέγγισης που σέβονται τα γλωσσικά και 

πολιτισµικά χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων,  

•  σε χρήστες που κρατούνται στα σωφρονιστικά καταστήµατα ή έχουν 

αποφυλακιστεί,  

• σε χρήστες που βρίσκονται στο δρόµο, µε προγράµµατα street-work
65

 και 

µονάδες άµεσης πρόσβασης. 
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 Παρέµβαση δρόµου (street-work), προσέγγιση χρηστών στο δρόµο οι οποίες 

πραγµατοποιούνται περιοδικά σε διάφορες περιοχές (εντός και εκτός Κρήτης) και αποτελούν 

ένα ευρύ πλέγµα δραστηριοτήτων του ΚΕΘΕΑ. Το πρόγραµµα αυτό λειτουργεί από το 1995 

στην Αθήνα µε κυρίως στόχο την παροχή υπηρεσιών σε χρήστες που δεν επιθυµούν να 

ενταχθούν σε διαδικασία απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης ή είναι 

περιθωριοποιηµένοι και αποκοµµένοι από τις κοινωνικές υπηρεσίες. Έχει δηµιουργήσει ένα 

πολύπλευρο δίκτυο  υπηρεσιών µέσω του οποίου έρχεται σε επαφή µε εξαρτηµένα άτοµα που 

παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες (όπως είναι οι εκδιδόµενες 

γυναίκες, οι µετανάστες, οι άστεγοι). Οι συγκεκριµένες µονάδες του ΚΕΘΕΑ βρίσκονται στις 

περιοχές της Οµόνοιας και των Εξαρχείων, µε κύριο στόχο την διευκόλυνση του πληθυσµού 

στον οποίο απευθύνεται στις υπηρεσίες του. 
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Σηµαντικό όµως είναι ότι όλα τα προγράµµατα προσφέρουν υποστήριξη και στις 

οικογένειες των εξαρτηµένων.  

 

Νέες Κινητές Μονάδες  

Οι νέες κινητές µονάδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχουν στόχο την παροχή 

υπηρεσιών πρωτογενούς φροντίδας στους εξαρτηµένους που βρίσκονται στο δρόµο 

και τον περιορισµό των αρνητικών επιπτώσεων από την αύξηση της αστεγίας, την 

εξάπλωση των λοιµωδών νοσηµάτων και την όξυνση του κοινωνικού αποκλεισµού.  

Οι κινητές µονάδες στελεχώνονται από γενικούς ιατρούς/παθολόγους , νοσηλευτές, 

ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και αποφοίτους θεραπευτικών προγραµµάτων. 

Η δράση τους ξεκίνησε το Σεπτέµβριο του 2013 µε περιπατητικές και ποδηλατικές 

εξορµήσεις στις δυο πόλεις και θα αναπτυχθεί πλήρως µε την ολοκλήρωση και 

έναρξη λειτουργίας δυο ειδικά διαµορφωµένων και εξοπλισµένων οχηµάτων εντός 

του πρώτου εξαµήνου του 2014. Κατά την διάρκεια των εξορµήσεων προσφέρονται 

υπηρεσίες: 

• ιατρικής φροντίδας, όπως ιατρικές εξετάσεις, περιποίηση τραυµάτων, 

χορήγηση φαρµακευτικής αγωγής, παραποµπές σε τριτοβάθµια περίθαλψη, 

καθώς και αντιµετώπιση επειγόντων περιστατικών. 

• Προαγωγής υγείας για ασφαλέστερη χρήση των ουσιών και πρόληψη της 

µόλυνσης και διάδοσης νοσηµάτων 

• Ανταλλαγής συριγγών και ενέσιµου υλικού, διανοµής προφυλακτικών 

• Ψυχολογικής υποστήριξης 

• ∆ιασύνδεσης των εξαρτηµένων µε τις µονάδες άµεσης πρόσβασης του 

ΚΕΘΕΑ στις δυο πόλεις, όπου δίνεται η δυνατότητα ηµερήσιας φιλοξενίας, 

κάλυψης των άµεσων αναγκών τους και περαιτέρω φροντίδας και 

υποστήριξης τους. 

Η κατασκευή των δυο κινητών µονάδων και η µισθοδοσία του προσωπικού τους 

χρηµατοδοτείται από το Ίδρυµα  «Σταύρος Νιάρχος» για µία τριετία, στο πλαίσιο της 

δηµιουργίας των ∆ικτύων Φροντίδας Εξαρτηµένων στο ∆ρόµο σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη. 
66

   

Το 2013 τα προγράµµατα άµεσης πρόσβασης και προσέγγισης χρηστών στο δρόµο σε 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη: 
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� Πραγματοποίησαν 740 εξορμήσεις στις «πιάτσες» για την υποστήριξη των 

εξαρτημένων και την ανταλλαγή συριγγών 

� Δέχτηκαν στις εγκαταστάσεις τους 13.044 επισκέψεις  

� Διένεμαν 34.721 καθαρές σύριγγες και συνέλεξαν μέσω ανταλλαγής, 34.778 

χρησιμοποιημένες 

 

� Πραγματοποίησαν 3.644 ιατρικές πράξεις, είτε στις εγκαταστάσεις τους είτε στο 

δρόμο 

� Μοίρασαν 7.807 μερίδες φαγητού.  

 

 

3.4 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΟΥΣΙΩΝ 
 

Το 2010 σηµαδεύτηκε από την οικονοµική κρίση και τις πολύπλευρες επιπτώσεις της 

στην ελληνική κοινωνία. Ο περιορισµός των κοινωνικών δαπανών και τα µέτρα 

δηµοσιονοµικής λιτότητας είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία του ΚΕΘΕΑ, 

καθώς µεταφράστηκαν σε µείωση της επιχορήγησης και ελλείψεις προσωπικού. Την 

ίδια στιγµή η κρίση ευνοεί τους παράγοντες κινδύνου για εξάπλωση διαφόρων 

µορφών εθισµού και αναµένεται να επηρεάσει µακροπρόθεσµα τη ζήτηση για 

θεραπεία. Για τους ήδη εξαρτηµένους, που είναι πολλαπλώς επιβαρυµένοι, η κρίση 

συνεπάγεται επιδείνωση των προβληµάτων ψυχικής και σωµατικής υγείας, µείωση 

του κινήτρου για ένταξη και παραµονή σε θεραπεία και αύξηση των δυσκολιών κατά 

την κοινωνική επανένταξη.
67

 

Οι εξαρτηµένοι  από ψυχοτρόπες ουσίες αντιµετωπίζουν ευρύ φάσµα προβληµάτων 

και είναι πολύ πιο επιβαρυµένοι από το γενικό πληθυσµό. Στο σύνολό τους, τα 

προβλήµατα αυτά αναµένεται να ενταθούν λόγω κρίσης.
68

   

Οι 6 στους 10 χρήστες που απευθύνθηκαν στο ΚΕΘΕΑ το 2010 ήταν άνεργοι, ενώ οι 

2 στους 10 είχαν περιστασιακή, και συνήθως επισφαλή, εργασιακή απασχόληση ή 

εκπαιδευτική δραστηριότητα, η ένταξη στον κόσµο της εργασίας είναι βασικός 

στόχος της απεξάρτησης και τεκµηριωµένα καθοριστικός παράγοντας πρόληψης της 

υποτροπής, αλλά δυσχεραίνεται σοβαρά από την κρίση. Η κρίση καθιστά δύσκολη 

την εξερεύνηση και διατήρηση εργασιακής θέσης, όπως και τη διασφάλιση 

αξιοπρεπών συνθηκών και απολαβών εργασίας. Το πιεστικό περιβάλλον αυξάνει τον 

κίνδυνο υποτροπής σε προβληµατικές συµπεριφορές και µηχανισµούς επιβίωσης του 

παρελθόντος, όπως η χρήση ουσιών και η παραβατικότητα. Η καταφυγή σε νόµιµες 
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εξαρτήσεις, όπως το αλκοόλ, τα ψυχοφάρµακα και τα τυχερά παιχνίδια, µπορεί τότε 

να προβάλλει ως «αδιέξοδο».
69

 

 

 

 

 

 

 

3.5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

Το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ (Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών 

4139/2013),  διασφαλίζει τη διοικητική του αυτονοµία, τη δυνατότητα να επιτελεί το 

έργο του χωρίς πολιτικές εξαρτήσεις και τη συµµετοχικότητα στον τρόπο λήψης των 

αποφάσεων.  

 

Το ΚΕΘΕΑ είναι αυτοδιοικούµενο νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και τελεί υπό 

την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ανώτατο 

θεσµικό του όργανο είναι η Γενική του Συνέλευση, όπου συµµετέχουν περισσότερα 

από 900 άτοµα από όλη τη χώρα: οι εργαζόµενοι, τα µέλη των θεραπευτικών 

προγραµµάτων στη φάση της κοινωνικής επανένταξης, οι Σύλλογοι Οικογένειας 
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(∆.Σ.) των προγραµµάτων του ΚΕΘΕΑ και τα  επίτιµα (τέως µέλη) του αιρετού ∆.Σ. 

του ΚΕΘΕΑ.
70

  

 

Τα µέλη της Γενικής Συνέλευσης προτείνουν τις υποψηφιότητες για τα 9 από τα 11 

τακτικά µέλη και τα για τα 3 αναπληρωµατικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

ΚΕΘΕΑ και αποφασίζουν για τη σύνθεσή του µε ψηφοφορία. Τα δύο µη αιρετά µέλη 

του ∆.Σ. προέρχονται από το Εθνικό Συµβούλιο ∆ηµόσιας Υγείας και το το ∆.Σ. του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Το Συµβούλιο έχει διετή και άµισθη θητεία 

και είναι επιφορτισµένο µε τη γενική εποπτεία  της λειτουργίας του οργανισµού. 

Ορίζει επίσης το ∆ιευθυντή ΚΕΘΕΑ, ο οποίος φέρει τη διοικητική και θεραπευτική 

ευθύνη για το ΚΕΘΕΑ.  

 

Το Συµβούλιο Πολιτικής ΚΕΘΕΑ (ΣΠΟΚ) απαρτίζεται από την ολοµέλεια των 

εργαζοµένων σε θέσεις ευθύνης σε όλη την Ελλάδα (πάνω από 100 άτοµα). Ρόλος 

του είναι η χάραξη των κατευθυντήριων γραµµών πολιτικής του οργανισµού. 

Η χάραξη της µακροπρόθεσµης πολιτικής του οργανισµού σε θέµατα θεραπείας, 

δεοντολογίας, έρευνας, εκπαίδευσης, ανάπτυξης κ.α γίνεται από το Συµβούλιο 

Πολιτικής ΚΕΘΕΑ, την ολοµέλεια δηλαδή των υπευθύνων των αυτοτελών 

διοικητικών µονάδων του ΚΕΘΕΑ σε όλη την Ελλάδα.
71

 

Στα βασικά χαρακτηριστικά του τρόπου εσωτερικής λειτουργίας και διοίκησης του 

ΚΕΘΕΑ συγκαταλέγεται η δηµοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων και η 

διοικητική αυτοτέλεια των προγραµµάτων του σε όλη την Ελλάδα. Στοχεύοντας στη 

θεραπευτική, διοικητική και οικονοµική αποκέντρωση, το ΚΕΘΕΑ προσπαθεί να 

ανταποκρίνεται έγκαιρα και χωρίς γραφειοκρατικές εµπλοκές στις ανάγκες των 

εξαρτηµένων ατόµων και των οικογενειών τους.
72

  

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΘΕΑ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Γεράσιµος Νοταράς, κοινωνιολόγος, επικεφαλής του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής 

Τράπεζας.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Νίκος Παρασκευόπουλος, καθηγητής Ποινικού ∆ικαίου στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, πρόεδρος του Τµήµατος Νοµικής. 
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Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
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3.6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 
 

Η µέθοδος θεραπείας που εφαρµόζει το ΚΕΘΕΑ είναι ψυχοκοινωνική και βασίζεται 

στο µοντέλο των Θεραπευτικών Κοινοτήτων, µία από τις πιο αποτελεσµατικές 

προσεγγίσεις διεθνώς για την αντιµετώπιση της εξάρτησης. Το ΚΕΘΕΑ έχει εξελίξει 

το µοντέλο αυτό προσαρµόζοντάς το στις ανάγκες ελλήνων εξαρτηµένων µε ποικίλα 

χαρακτηριστικά. Η αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων απεξάρτησης του 

ΚΕΘΕΑ και η κοινωνική και οικονοµική τους ανταποδοτικότητα είναι ερευνητικά 

τεκµηριωµένες.
74

 

H αποτελεσµατικότητα του ΚΕΘΕΑ συνδέεται µε την ολοκληρωµένη αντιµετώπιση 

της εξάρτησης, η οποία περιλαµβάνει, παράλληλα µε τις ψυχοθεραπευτικές 

διαδικασίες, υπηρεσίες εκπαίδευσης–κατάρτισης και νοµικής στήριξης, συµµετοχή 

της οικογένειας στη θεραπεία και αποκατάσταση των οικογενειακών σχέσεων, 

αποκατάσταση κοινωνικών σχέσεων και δηµιουργία δικτύων κοινωνικής στήριξης 

κ.λπ. Σηµαντικό ρόλο παίζει επίσης η συνεχής εκπαίδευση και το υψηλό αίσθηµα 

αφοσίωσης του προσωπικού του ΚΕΘΕΑ στο έργο του. 

Κοινωνικό όφελος  

Έρευνα του 2011 για τη συγκριτική αποτίµηση του κόστους της εξάρτησης και του 

κόστους συµµετοχής σε πρόγραµµα απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ έδειξε ότι για κάθε 

                                                           
73

 ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ, Θεραπευτικό πρόγραµµα του κέντρου θεραπείας εξαρτηµένων 

ατόµων, ∆ιαθέσιµο στο URL: http://www.kethea.gr 
74

 ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ, Θεραπευτικό πρόγραµµα του κέντρου θεραπείας εξαρτηµένων 

ατόµων, ∆ιαθέσιµο στο URL: http://www.kethea.gr 



 
34 

ένα (1) ευρώ που διατίθεται στη θεραπεία εξοικονοµούνται από 4,6 µέχρι 6,5 ευρώ, 

ανάλογα µε το είδος του προγράµµατος. Η εξοικονόµηση προκύπτει από τη µείωση 

του κόστους των υπηρεσιών υγείας, δίωξης, απονοµής της ποινικής δικαιοσύνης, 

σωφρονισµού καθώς και των άλλων δαπανών που συνδέονται µε τη ζωή στη χρήση 

και τις σχετιζόµενες µε την εξάρτηση δραστηριότητες. Το όφελος αυτό, που αφορά 

απλώς τη συµµετοχή θεραπευτική κοινότητα, ανεξάρτητα από την τελική έκβαση της 

θεραπείας, αυξάνεται σε βάθος χρόνου, καθώς, η συµµετοχή αυτή συνοδεύεται από 

σηµαντικές πιθανότητες πλήρους αποθεραπείας. Αντίθετα, όσο µεγαλώνει η διάρκεια 

παραµονής στη χρήσης ενισχύεται ο κοινωνικός αποκλεισµός και το κοινωνικό 

κόστος που συνδέεται µε την εξάρτηση. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας, το 

κόστος συµµετοχής σε µια θεραπευτική κοινότητα δεν είναι µόνο µικρότερο από 

αυτό της παραµονής στη χρήση αλλά και από αυτό του εγκλεισµού.
75

 

 

76
 

 

Το ΚΕΘΕΑ αξιολογεί συνεχώς τα προγράµµατα του για να τα βελτιώνει και να 

παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών του. 

 

 

 

 

 

                                                           
75

 Τµήµα Ενηµέρωσης ΚΕΘΕΑ, Κέντρο Εξαρτηµένων Ατόµων, Προγράµµατα και υπηρεσίες 
76

 ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ, Θεραπευτικό πρόγραµµα του κέντρου θεραπείας εξαρτηµένων 

ατόµων, ∆ιαθέσιµο στο URL: http://www.kethea.gr 



 
35 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ 

 

4.1 ΤΡΟΠΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  
 

Τα θεραπευτικά προγράµµατα του ΚΕΘΕΑ ακολουθούν ψυχοκοινωνική κατεύθυνση 

και δεν χορηγούν (είναι κατά) φαρµακευτικές ή υποκατάστατες ουσίες για την 

αντιµετώπιση της εξάρτησης. Σαν βασικό στόχο της θεραπείας είναι να εντοπίσει και 

να αντιµετωπίσει το σύνολο των ψυχοκοινωνικών παραγόντων που συµβάλλουν στη 

δηµιουργία και διατήρηση της εξάρτησης, αποκόπτοντας οριστικά το άτοµο από το 

φαύλο κύκλο της. Για το σκοπό αυτό η θεραπευτική διαδικασία λαµβάνει υπόψη και 

εµπλέκει το άτοµο, το διαπροσωπικό του δίκτυο αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό 

πλαίσιο. 

Ο εξαρτηµένος δεν αντιµετωπίζεται ως «ασθενής» που υποβάλλεται παθητικά σε 

θεραπεία, αλλά συµµετέχει ενεργά σε αυτήν. Η συµµετοχή στο πρόγραµµα είναι 

εθελούσια, δεν πραγµατοποιούνται αναγκαστικές εισαγωγές και ο θεραπευόµενος 

διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει την παρακολούθηση ανά πάσα στιγµή.  Από τη 

στιγµή που το άτοµο αποφασίζει να ενταχθεί στο θεραπευτικό πρόγραµµα, απαιτείται 

η ενεργητική συµµετοχή του στις καθηµερινές θεραπευτικές, εκπαιδευτικές και άλλες 

δραστηριότητες. 

Η µακροχρόνια  πολύπλευρη θεραπευτική παρέµβαση του ΚΕΘΕΑ περιλαµβάνει 

υπηρεσίες ενηµέρωσης, συµβουλευτικής υποστήριξης, φροντίδας της υγείας, ψυχικής 

απεξάρτησης, οικογενειακής θεραπείας εκπαίδευση και κατάρτισης, νοµικής 

στήριξης, επανένταξης στην κοινωνία και στον κόσµο της εργασίας.
77

 

Όπως είπαµε και πιο πάνω οι υπηρεσίες που προσφέρει το ΚΕΘΕΑ στους χρήστες 

είναι δωρεάν και γι αυτούς αλλά και για τις οικογένειες τους. 
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4.2 ΜΕΙΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
 

Το Συµβουλευτικά Κέντρα είναι οι χώροι πρώτης επαφής µε τις υπηρεσίες του 

ΚΕΘΕΑ σε όλη την Ελλάδα. Αποτελούν ασφαλείς και ελεύθερους από ουσίες χώρους 

όπου προσφέρονται οι ακόλουθες υπηρεσίες: 

• Αξιολόγηση της κατάστασης του χρήστη ναρκωτικών και της δριµύτητας 

των προβληµάτων του σε σωµατικό, ψυχολογικό, οικογενειακό και κοινωνικό 

επίπεδο. 

• Σχεδιασµός της θεραπευτικής παρέµβασης. 

• Μείωση της χρήσης και των συνδεόµενων µε αυτή βλαβών. 

• Φροντίδα της υγείας. 

• Ενηµέρωση για θέµατα σωµατικής αποτοξίνωσης και ψυχικής απεξάρτησης. 

• Ατοµική και οµαδική συµβουλευτική υποστήριξη. 

• Εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 

• Πρόχειρα γεύµατα και δυνατότητα φροντίδας της ατοµικής υγιεινής. 

• Κινητοποίηση και προετοιµασία για απεξάρτηση. 

• Συµβουλευτική υποστήριξη οικογενειών. 

• Συλλογή, καταχώρηση και επεξεργασία των κοινωνικό-δηµογραφικών και άλλων 

ατοµικών στοιχείων, των προσερχόµενων στο πλαίσιο των περιορισµών που θέτει η 

σχετική µε την προστασία προσωπικών δεδοµένων νοµοθεσία.
78

 

Με προγράµµατα άµεσης πρόσβασης και προσέγγισης χρηστών στο δρόµο το 

ΚΕΘΕΑ απευθύνεται σε χρήστες ναρκωτικών που είναι αποκοµµένοι από τις 

υπηρεσίες ή δεν έχουν αίτηµα ένταξη σε θεραπεία. Τα προγράµµατα αυτά 

προσφέρουν χώρους όπου οι χρήστες ναρκωτικών µπορούν κατά τη διάρκεια της 

ηµέρας να παραµείνουν µακριά από τη χρήση, να λάβουν ψυχολογική υποστήριξη, 

πρωτοβάθµια περίθαλψη για προβλήµατα σωµατικής και ψυχικής υγείας, φροντίδα 

για τις άµεσες ανάγκες τους (σίτιση, ένδυση, ατοµική υγιεινή) και ενηµέρωση-

εκπαίδευση για να περιορίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης ουσιών. 

Τα δυο νέα Συµβουλευτικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ, που εγκαινιάστηκαν το 2012 στο 

Ίλιον και την Ηγουµενίτσα, µπόρεσαν να λειτουργήσουν χάρη στην υποστήριξη της 

τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε εκκρεµότητα παραµένουν αιτήµατα προς το ΚΕΘΕΑ για 

δηµιουργία νέων Συµβουλευτικών Κέντρων σε περισσότερες από 15 ακόµα περιοχές 

της χώρας, λόγω των περιορισµένων στη χρηµατοδότηση και τη στελέχωση που 

αντιµετωπίζει ο οργανισµός.
79
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4.3 ΨΥΧΙΚΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ 
 

Οι µονάδες ψυχικής απεξάρτησης αποτελούν την κύρια και πιο εντατική φάση 

θεραπείας των προγραµµάτων του ΚΕΘΕΑ, όπου παραπέµπεται ο χρήστης 

ναρκωτικών µετά τη σύντοµη προετοιµασία του στο Συµβουλευτικό Κέντρο. Η 

προσέγγιση είναι ψυχοκοινωνική και δεν χρησιµοποιούνται υποκατάστατα ή άλλες 

ουσίες.  Οι Θεραπευτικές Κοινότητες παρέχουν ένα δοµηµένο, ασφαλές και 

υποστηρικτικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την ενεργητική συµµετοχή και 

την ισότιµη αλληλεπίδραση όλων των µελών του. Στόχοι τους είναι: 

• Σωµατική αποτοξίνωση και πλήρης αποχή από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. 

• Ψυχική απεξάρτηση. 

• Εγκατάλειψη της παραβατικής συµπεριφοράς. 

• Απόκτηση νέων δεξιοτήτων και στρατηγικών αντιµετώπισης προβληµάτων. 

• Επαγγελµατικός προσανατολισµός, εκπαίδευση και κατάρτιση. 

• Υποστήριξη για επίλυση νοµικών εκκρεµοτήτων. 

• Βελτίωση οικογενειακών σχέσεων. 

Ο χρόνος παραµονής στις µονάδες απεξάρτησης κυµαίνεται από 9 έως 12 µήνες 

συµµετοχής, ενώ οι 7 στους 10 από αυτούς που ολοκληρώνουν Θεραπευτική 

Κοινότητα, πέντε χρόνια µετά, απέχουν από τη χρήση οποιασδήποτε παράνοµης 

ουσίας, δεν έχουν καµία νοµική εµπλοκή και εργάζονται.
80

 

Θεραπεία διαµονής για ενήλικες  

Η θεραπεία διαµονής για ενήλικες απευθύνεται σε χρήστες ουσιών οι οποίοι είτε 

αντιµετωπίζουν δυσκολίες στέγασης και κοινωνικής υποστήριξης είτε επιθυµούν ή 

χρειάζεται να αποµακρυνθούν από τον τόπο διαµονής τους κατά τη διάρκεια της 

θεραπείας. Το 2012 το ΚΕΘΕΑ διέθετε πέντε προγράµµατα που προσέφεραν 

θεραπεία σε Κοινότητα διαµονής: 

• ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ στη Θεσσαλονίκη 

• ΚΕΘΕΑ ΕΞΟ∆ΟΣ στη Λάρισα 

• ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στη Ραφήνα  

• ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΛΑΝΤΑΣ στον Πειραιά 

• ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ στην Καλαµάτα
81
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Για κάθε 1€ που επενδύεται σε µια θεραπευτική κοινότητα η κοινωνία εξοικονοµεί από 

4,6€ έως 6,5€ ανάλογα µε τον τύπο του προγράµµατος. 

 

 

4.4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ 
 

 

Τα Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης σε όλη την Ελλάδα υποδέχονται τα άτοµα που 

ολοκληρώνουν την κυρίως φάση θεραπείας στα προγράµµατα του ΚΕΘΕΑ, 

παρέχοντας συµβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη για τη σταδιακή και οµαλή 

επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο. Στο στάδιο αυτό στόχος είναι η οργάνωση της 

προσωπικής και κοινωνικής ζωής σε νέες βάσεις, µε οικονοµική ανεξαρτησία, υγιείς, 

υποστηρικτικές σχέσεις και δηµιουργικούς στόχους. Οι υπηρεσίες που παρέχουν τα 

Κέντρα περιλαµβάνουν: 

 

• ∆υνατότητα φιλοξενίας σε ξενώνες αυτόνοµης διαβίωσης για το αρχικό µεταβατικό 

διάστηµα. 

• Ατοµική και οµαδική συµβουλευτική σε τακτική εξωτερική βάση. 

• Εκπαίδευση και κατάρτιση σε συνεργασία µε εξειδικευµένους φορείς. 

• Επαγγελµατικό προσανατολισµό και συµβουλευτική για την υποστήριξη της 

ένταξης στον κόσµο της εργασίας. 

• Ενηµέρωση για τα πολιτικά, κοινωνικά και εργασιακά δικαιώµατα και υποχρεώσεις. 

• Νοµική υποστήριξη. 

• Μέριµνα για προβλήµατα υγείας. 

• Εκπαίδευση για την πρόληψη της υποτροπής. 

• Συµβουλευτική οικογένειας και ζευγαριών.
82
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Οι διαρκώς επιδεινούµενες συνθήκες στην αγορά εργασίας θέτουν σε κίνδυνο την 

προσπάθεια των απεξαρτηµένων για ένταξη και ενεργό συµµετοχή στην κοινωνία. Η 

προσπάθεια του ΚΕΘΕΑ αυτή την περίοδο εστιάζεται στη δηµιουργία προγραµµάτων 

και δικτύων κατάρτισης, επαγγελµατικού προσανατολισµού και προώθησης στην 

απασχόληση. 

Η ισότιµη και ενεργός συµµετοχή στην κοινωνία και την αγορά εργασίας είναι ο 

τελικός στόχος της απεξάρτησης. ∆εκατέσσερα κέντρα κοινωνικής επανένταξης σε 

όλη την Ελλάδα υποστηρίζουν αυτή την προσπάθεια κάτω από όλο και πιο δύσκολες 

συνθήκες λόγω της οικονοµικής κρίσης. Το 2013 τα κέντρα προσέφεραν υπηρεσίες 

σε 437 άτοµα.
83
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

5.1 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΡΗΡΙΞΗ 
 

Η συµµετοχή των οικείων συµβάλλει σηµαντικά σε όλες τις φάσεις και την 

αποτελεσµατικότητα της θεραπείας. Στο πλαίσιο των θεραπευτικών προγραµµάτων 

του ΚΕΘΕΑ λειτουργούν  27 κέντρα οικογενειακής υποστήριξης σε όλη την Ελλάδα. 

Το 2013 στα Κέντρα συµµετείχαν 6.541 µέλη οικογενειών.
84

  

Τα Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης απευθύνονται στα µέλη της οικογένειας και 

άλλα άτοµα του στενού περιβάλλοντος των χρηστών ναρκωτικών, προσφέροντας 

ενηµέρωση, συµβουλευτική και θεραπευτική υποστήριξη. Η συµµετοχή της 

οικογένειας αυξάνει την αποτελεσµατικότητα της θεραπείας και είναι αναπόσπαστο 

κοµµάτι των προγραµµάτων του ΚΕΘΕΑ. Στη χώρα µας ιδίως, όπου 7 στους 10 

χρήστες ναρκωτικών µένουν µε την οικογένειά τους, οι στενοί συγγενείς µπορούν να 

συµβάλουν σηµαντικά στην έναρξη και ολοκλήρωση της θεραπείας. Αρκετές φορές η 

οικογένεια του χρήστη ναρκωτικών έρχεται σε επαφή µε το θεραπευτικό πρόγραµµα 

πριν από τον ίδιο και αποτελεί βασική πηγή παραποµπής του στη θεραπεία. Τα 

Κέντρα προσφέρουν: 

• Ενηµέρωση για τη χρήση, την εξάρτηση και τις δυνατότητες θεραπείας.  

Συναισθηµατική στήριξη και ενίσχυση  

• Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των οικείων για ενεργή συµµετοχή τους 

στις θεραπευτικές διαδικασίες.  

• Εκπαίδευση και υποστήριξή τους, ώστε να κινητοποιήσουν τους 

εξαρτηµένους για θεραπεία.  

• Εκπαίδευση στη δηµιουργία υποστηρικτικού προς την αποχή περιβάλλοντος 

και την πρόληψη της υποτροπής.  

• Βελτίωση της επικοινωνίας και της λειτουργικότητας της οικογένειας.  

• Προσωπική ανάπτυξη των µελών της οικογένειας µέσα από οµάδες 

αυτοβοήθειας και δηµιουργικές δραστηριότητες.  

• Προσωπική ανάπτυξη µέσα από οµάδες αυτοβοήθειας και δηµιουργικές 

δραστηριότητες
85

 

Τα ερευνητικά δεδοµένα και η κλινική εµπειρία δείχνουν ότι, όταν η θεραπεία για την 

αντιµετώπιση της εξάρτησης συµπεριλαµβάνει συµβουλευτική και θεραπεία της 

οικογένειας, είναι πιο αποτελεσµατική. Η συµµετοχή της οικογένειας ενισχύει την 

κινητικότητα και παραµονή στο θεραπευτικό πρόγραµµα, συµβάλλει στην επίτευξη 
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της αποχής, βελτιώνει την οικογενειακή και κοινωνική λειτουργικότητα και αποτελεί 

παράγοντα πρόληψης της υποτροπής. 

 Ένας σηµαντικός στόχος της οικογενειακής θεραπείας είναι και η πρόληψη, καθώς, 

όταν ένα µέλος της οικογένειας κάνει κατάχρηση ουσιών ή είναι εξαρτηµένο από 

αυτές, τα υπόλοιπα της µέλη διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο να εκδηλώσουν παρόµοιο 

πρόβληµα. Πρόβληµα χρήσης ουσιών από τους γονείς αποτελεί τον πιο ισχυρό 

προγνωστικό παράγοντα  για χρήση ουσιών και άλλες δυσπροσαρµοστικές µορφές 

συµπεριφοράς από τα παιδιά. Η χρήση ουσιών από ένα παιδί της οικογένειας αυξάνει 

σηµαντικά τις πιθανότητες εµπλοκής και για τα υπόλοιπα. Η συµβουλευτική και 

θεραπεία της οικογένειας είναι βασικό συστατικό της λειτουργίας και της 

αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ.
86

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕΧΤΗΚΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

 

 2010 2011 2012 2013 

Εφήβων και Νεαρών Ενήλικων Βόλου 250 181 175 187 

Αθήνας Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ) 317 354 304 293 

Αθήνας Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗΣ) 283 283 383 441 

Πειραιά Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΕΞΑΝΤΑΣ) 168 164 190 205 

Θεσσαλονίκης  Εφήβων (ΚΕΘΕΑ 

ΑΝΑΠΑΥΣΗ) 

159 177 170 225 

Πάτρας  Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ) 245 165 211 223 

Ηράκλειο Κρήτης  Εφήβων (ΚΕΘΕΑ 

ΑΡΙΑΔΝΗ) 

- 64 66 73 

ΣΥΝΟΛΟ 1422 1388 1499 1647 

Πίνακας 1 Άτοµα που δέχτηκαν υπηρεσίες
87

 

Στον παραπάνω πίνακα φαίνονται οι επισκέψεις που δέχτηκαν τα κέντρα 

οικογενειακής υποστήριξης κατά την περίοδο 2010-2013. 

 

 

5.2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ- ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ 
 

 

Ακόµα ένα εξίσου σηµαντικό πρόγραµµα είναι αυτό της υποστήριξης φυλακισµένων 

και αποφυλακισµένων µέσω της Συµβουλευτικής Κρατουµένων το οποίο έχει στόχο:  
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• τη διάγνωση και αξιολόγηση των προβληµάτων των εξαρτηµένων 

• την κινητοποίησή τους, ώστε να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα υγείας τους 

• τη µείωση της εµπλοκής τους µε τη χρήση ουσιών 

• την ενηµέρωση, κινητοποίηση και προετοιµασία για ένταξη σε υποστηρικτική 

ή θεραπευτική δοµή εντός φυλακής ή εκτός, βάσει της πρόβλεψης του νόµου 

για «υφ’ όρων απόλυση» 

• τη συµβουλευτική υποστήριξη των οικογενειών τους, µέσω των µονάδων του 

ΚΕΘΕΑ που λειτουργούν στην κοινωνία. 

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράµµατος Συµβουλευτικής, οι κρατούµενοι 

παραπέµπονται για την κύρια φάση θεραπείας είτε σε Θεραπευτική Κοινότητα εκτός 

φυλακής (µε βούλευµα του συµβουλίου πληµµελειοδικών, εφόσον συγκεντρώνουν 

τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος) είτε σε Θεραπευτική Κοινότητα σωφρονιστικού 

καταστήµατος. Οι Θεραπευτικές Κοινότητες στη φυλακή έχουν στόχο:  

•    την αποχή από τη χρήση και την παραβατική συµπεριφορά 

•    τη διερεύνηση των αιτιών και προβληµάτων που οδήγησαν στην εξάρτηση 

•    την αλλαγή της συµπεριφοράς 

•    την απόκτηση νέων δεξιοτήτων αντιµετώπισης προβληµάτων 

•    την επανασύνδεση µε την εκπαίδευση και την οικογένεια 

•    την παραποµπή σε προγράµµατα επανένταξης. 

 

Στα Κέντρα Υποδοχής και Επανένταξης αποφυλακισµένων παρέχονται υπηρεσίες 

τόσο σε αποφυλακισµένους που έχουν ολοκληρώσει θεραπεία απεξάρτησης µέσα στη 

φυλακή όσο και σε αποφυλακισµένους που είναι χρήστες ή έχουν πραγµατοποιήσει 

µέρος µόνο της θεραπείας τους κατά τη διάρκεια του εγκλεισµού τους. Έτσι, ανάλογα 

µε τις ανάγκες, παρέχονται υπηρεσίες προετοιµασίας και κινητοποίησης για θεραπεία, 

θεραπείας απεξάρτησης, κοινωνικής επανένταξης και µεταθεραπευτικής 

παρακολούθησης.
88

 

5.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  
 

Το χαµηλό επίπεδο τυπικής εκπαίδευσης, η περιορισµένη εργασιακή πείρα και 

ειδίκευση, η έλλειψη δεξιοτήτων απαραίτητων για την αναζήτηση, εύρεση και 

διατήρηση της εργασίας, η απουσία δικτύων και πηγών πληροφόρησης και 

υποστήριξης για την εργασιακή αποκατάσταση είναι συχνό φαινόµενο µεταξύ των 

εξαρτηµένων. Στοχεύοντας στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη το ΚΕΘΕΑ σε όλα 

τα στάδια θεραπείας παρέχει στα µέλη του τη δυνατότητα να συµµετέχουν σε 

οργανωµένες δραστηριότητες εκπαίδευσης, µε στόχους: 

• Την επανασύνδεση µε την εκπαιδευτική διαδικασία και την αντιµετώπιση των 

εκπαιδευτικών ελλείψεων 
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• Την αναβάθµιση των τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων 

• Τη συµβουλευτική και τον εκπαιδευτικό και επαγγελµατικό προσανατολισµό 

• Την καλλιέργεια νέων προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και νέων 

ενδιαφερόντων 

• Τη δηµιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου 

• Την επαγγελµατική κατάρτιση 

• Τη δικτύωση µε επιχειρήσεις, εργοδότες, κοινωνικούς φορείς και συλλόγους 

για την προώθηση της ένταξης στην αγορά εργασίας 

• Την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση για άρση του κοινωνικού στιγµατισµού 

που δυσχεραίνει την ένταξη των απεξαρτηµένων στην αγορά εργασίας  

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το ΚΕΘΕΑ έχει δηµιουργήσει δοµές 

εκπαίδευσης- κατάρτισης, στελεχωµένες µε εξειδικευµένο προσωπικό, αξιοποιεί ως 

εθελοντές εκπαιδευτικούς και επαγγελµατίες διαφόρων ειδικοτήτων, συνεργάζεται µε 

δηµόσιες εκπαιδευτικές µονάδες αλλά και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς φορείς, οι 

οποίοι προσφέρουν υποτροφίες στα µέλη του.
89

   

 

� Σχολική  εκπαίδευση 

 

Τα µέλη του ΚΕΘΕΑ έχουν την ευκαιρία να συµπληρώσουν τη σχολική τους 

εκπαίδευση και να προετοιµαστούν για την εισαγωγή τους σε ανώτερες και ανώτατες 

σχολές, συµµετέχοντας στα µεταβατικά σχολεία του οργανισµού σε Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη, Λάρισα, και Ηράκλειο σε σχολικές τάξεις που πραγµατοποιούνται, 

ανάλογα µε τις ανάγκες στα κατά τόπους θεραπευτικά προγράµµατα, σε ιδιαίτερα 

µαθήµατα που παραδίνονται από εθελοντές ή φοιτώντας σε δηµόσιες εκπαιδευτικές 

µονάδες µε την υποστήριξη του θεραπευτικού προγράµµατος.
90

 

 

  

Σχολική εκπαίδευση εντός ΚΕΘΕΑ  Εκπαιδευόµενοι Επιτυχόντες 

Παρακολούθηση 262 - 

Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις  139 138 

Πανελλαδικές εξετάσεις  20 14 

Πίνακας 2 Εκπαιδευόµενοι και επιτυχόντες
91

 

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει τα αποτελέσµατα των ατόµων που συµµετείχαν στην 

σχολική εκπαίδευση και έδωσαν εξετάσεις. 
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� Συµβουλευτική και επαγγελµατικός προσανατολισµός  

 

Τα προγράµµατα του ΚΕΘΕΑ προσφέρουν ένα δοµηµένο πρόγραµµα ατοµικών και 

οµαδικών συναντήσεων µε στόχο τη διερεύνηση των ατοµικών χαρακτηριστικών, 

αναγκών και δυνατοτήτων και τη διαµόρφωση ενός εξατοµικευµένου πλάνου για την 

συνέχιση της εκπαίδευσης και την ανεύρεση εργασίας ή την επαγγελµατική 

σταθεροποίηση και εξέλιξη. Ανάλογες υπηρεσίες προσφέρονται σε µέλη του ΚΕΘΕΑ 

και από άλλους, συνεργαζόµενους φορείς. 

 

  

Συµβουλευτική & επαγγελµατικός προσανατολισµός  Συμμετέχοντες  

Ατοµικές συναντήσεις εκπαιδευτικής συµβουλευτικής και 

επαγγελµατικού προσανατολισµού εντός ΚΕΘΕΑ  

828 

Οµαδικές συναντήσεις εκπαιδευτικής συµβουλευτικής και 

επαγγελµατικού προσανατολισµού εντός ΚΕΘΕΑ 

819 

Πίνακας 3 Οι συµµετέχοντες του επαγγελµατικού προσανατολισµού 

 

 

Τα στατιστικά στοιχεία του πίνακα είναι το χρονικό διάστηµα του 2013 σύµφωνα µε 

τον ∆ιευθυντή του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ κ. Γκιτάκο Βασίλειο.
92

  

 

� Επαγγελµατική κατάρτιση 

 

Στις δοµές επαγγελµατικής κατάρτισης του ΚΕΘΕΑ ανήκουν: 

• 4 παραγωγικές µονάδες στη Θεσσαλονίκη: το τυπογραφείο ΚΕΘΕΑ 

ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, εργαστήρι κεραµικής, ξυλουργείο και αγρόκτηµα, 

όπου υπάρχει η δυνατότητα πεντάµηνης, αµειβόµενης µαθητείας µε 

ασφάλιση. 

• 5 τµήµατα ΙΕΚ, που λειτουργούν στις εγκαταστάσεις θεραπευτικών 

προγραµµάτων στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, ως παραρτήµατα 

συνεργαζόµενων δηµόσιων ΙΕΚ, προσφέροντας πιστοποιηµένη 

κατάρτιση στους τοµείς της ξυλουργικής, της κεραµικής, της 

µαγειρικής, και των εφαρµογών πληροφορικής µε πολυµέσα 

• 2 Εξειδικευµένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελµατικής Ένταξης 

(ΕΚΚΕΕ) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, µε παραρτήµατα δε διάφορες 

πόλεις, τα οποία πραγµατοποιούν προγράµµατα προκατάρτισης, 

κατάρτισης και επαγγελµατικού προσανατολισµού για µέλη και 

αποφοίτους θεραπευτικών προγραµµάτων 
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Κατάρτιση σε µέλη του ΚΕΘΕΑ προσφέρεται επίσης από µέλη των δικτύων 

συνεργαζόµενων φορέων εκπαίδευσης που έχει δηµιουργήσει το ΚΕΘΕΑ σε 

διάφορες πόλεις. 

 

 

 

 

Επαγγελµατική κατάρτιση  Εκπαιδευόµενοι 

Πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης εντός ΚΕΘΕΑ 118 

Θεσµός µαθητείας στις παραγωγικές µονάδες του ΚΕΘΕΑ 11 

Υποτροφίες σε συνεργαζόµενους φορείς  76 

Πίνακας 4 Εκπαιδευόµενοι της επαγγελµατικής κατάρτισης το 2013 

 

 

Το 2013 συνεχίστηκε η υλοποίηση προγραµµάτων στα ΙΕΚ του ΚΕΘΕΑ και το έργο 

της Αναπτυξιακής Σύµπραξης ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
93

, ενώ ολοκληρώθηκε η διενέργεια 

επιδοτούµενων προγραµµάτων µε ευρωπαϊκούς πόρους στην κατασκευή 

παραδοσιακών µουσικών οργάνων, την ηλεκτρονική σχεδίαση εντύπων, τις γραφικές 

τέχνες, την κεραµική, τις παραδοσιακές καλλιέργειες και την τηλεοπτική παραγωγή. 

Επίσης, πιστοποιήθηκαν στο ΕΚΚΕΕ Αθήνας οι χώροι τριών νέων εργαστηρίων, 

µαγειρικής, ηλεκτρονικών υπολογιστών και κατασκευών, καθώς και νέα 

παραρτήµατα του στην Πάτρα και την Καλαµάτα. Ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη µέσα 

στη χρονιά αποτέλεσε η διακοπή της διαδικασίας ένταξης µελών του οργανισµού ως 

µαθητευοµένων στις παραγωγικές του µονάδες, λόγω κωλύµατος σχετιζόµενου µε 

νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις. Η εξέλιξη αυτή έχει δυσµενείς επιπτώσεις στην πορεία 

επανένταξης των µελών και στην εύρυθµη λειτουργία των παραγωγικών µονάδων.
94

 

 

� Άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες  

Σεµινάρια, δηµιουργικές, αθλητικές και εθελοντικές οµάδες προσφέρουν στα µέλη 

των προγραµµάτων τη δυνατότητα να διερευνούν τους ορίζοντες τους και να 
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αναπτύξουν νέες δεξιότητες, ενδιαφέροντα και τρόπους διαχείρισης του ελεύθερου 

χρόνου. Η συµµετοχή στις οµάδες στοχεύει συγχρόνως στη συνεχή επαφή µε την 

κοινωνία µέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων που σχετίζονται µε το 

αντικείµενο των οµάδων. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα παρακολούθησης 

µαθηµάτων ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών µε στόχο την 

πιστοποίηση, καθώς και ελληνικών ως ξένης γλώσσας. 

 

Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης-επιµόρφωσης  Συµµετέχοντες 

Καλλιτεχνικές, αθλητικές, περιβαλλοντικές κ εθελοντικές 

οµάδες 

2,032 

Ξένες γλώσσες 158 

Ελληνικά ως ξένη γλώσσα 75 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 228 

Πίνακας 5 Τα ποσοστά συµµετεχόντων στις άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης
95

 

 

 

5.4   ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 

H εξάρτηση από ουσίες επιβαρύνει σοβαρά τόσο τη σωµατική όσο και την ψυχική 

υγεία. Η φροντίδα της υγείας αποτελεί βασικό µέληµα του ΚΕΘΕΑ από την πρώτη 

στιγµή που οι χρήστες ναρκωτικών θα προσεγγίσουν τα προγράµµατά του. Για το 

λόγο αυτό έχει δηµιουργήσει στην Αθήνα το Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο µε στόχο την 

έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προβληµάτων υγείας των 

µελών του.
96

 

Για την φροντίδα της σωµατικής και ψυχικής υγείας των χρηστών το ΚΕΘΕΑ έχει 

δηµιουργήσει στην Αθήνα το Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο, αποτελούµενο από τη 

Μονάδα Ψυχικής και τη Μονάδα Σωµατικής Υγείας, όπου παρέχονται υπηρεσίες 

πρωτοβάθµιας περίθαλψης, γενικής ιατρικής, παιδοψυχιατρικής, ψυχιατρικής και 

οδοντιατρικής. Προσφέρονται επίσης υπηρεσίες πρόληψης όλων των βαθµίδων στους 

παραπάνω τοµείς, ενώ το Κέντρο συνεργάζεται µε δηµόσιες υπηρεσίες υγείας για 

παραποµπές των µελών του. Οι δυο µονάδες στελεχώνονται από εξειδικευµένο 
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προσωπικό στους τοµείς ψυχιατρικής, παιδοψυχιατρικής, παθολογίας, νοσηλευτικής 

και οδοντιατρικής. Το 2013 οι µονάδες δέχτηκαν 3,554 επισκέψεις.
97

 

 

 

5.5 ΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ  
 

Η λήξη των νοµικών εκκρεµοτήτων αποτελεί προϋπόθεση για την απεξάρτηση και 

την επανένταξη στην κοινωνία. Για να βοηθήσει τα µέλη των θεραπευτικών του 

προγραµµάτων στη διαδικασία επίλυσης των νοµικών τους εκκρεµοτήτων από τη 

συνδεόµενη µε τη χρήση παραβατική συµπεριφορά, το ΚΕΘΕΑ έχει δηµιουργήσει 

την Υπηρεσία Νοµικής Στήριξης. Η Υπηρεσία παρέχει δωρεάν ενηµέρωση και 

συµβουλευτική, καθώς και νοµική στήριξη στα άπορα µέλη. ∆ραστηριοποιείται µε 

δύο γραφεία, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, µε τη συνεργασία των ∆ικηγορικών 

Συλλόγων των δύο πόλεων.
98

 

Για να βοηθήσει τα µέλη των προγραµµάτων του στη διαδικασία επίλυσης των 

νοµικών τους εκκρεµοτήτων από τη συνδεόµενη µε τη χρήση παραβατική 

συµπεριφορά, το ΚΕΘΕΑ έχει δηµιουργήσει την Υπηρεσία Νοµικής Στήριξης. Η 

υπηρεσία παρέχει δωρεάν  ενηµέρωση και συµβουλευτική για τη νοµοθεσία περί 

ναρκωτικών, νοµική στήριξη στα άπορα µέλη του που βρίσκονται στη φάση της 

επανένταξης, νοµική βοήθεια σε κρατούµενους ή αποφυλακισµένους και απάλειψη 

από το ποινικό µητρώο των απεξαρτηµένων χρηστών καταδικαστικών αποφάσεων ή 

εκκρεµών διώξεων.
99
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

6.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 
 

Η προαγωγή της επιστηµονικής γνώσης και η εκπαίδευση επαγγελµατιών γύρω από 

το φαινόµενο των εξαρτήσεων αποτελούν βασικούς στόχους του ΚΕΘΕΑ.  

 

Για την επίτευξή τους το ΚΕΘΕΑ: 

 

• Πραγµατοποιεί εκπαιδευτικά προγράµµατα στον τοµέα των εξαρτήσεων για 

επαγγελµατίες και φοιτητές στο χώρο της ψυχικής υγείας, της κοινωνικής φροντίδας, 

των παιδαγωγικών, της κοινωνιολογίας, της ψυχιατρικής, της απονοµής της 

δικαιοσύνης κ.ά., σε συνεργασία µε αναγνωρισµένους φορείς της Ελλάδας και του 

εξωτερικού. 

 

• Συλλέγει, αναλύει και επεξεργάζεται συστηµατικά τα στοιχεία για τα κοινωνικο-

δηµογραφικά χαρακτηριστικά και τους τρόπους χρήσης όσων συµµετέχουν στα 

προγράµµατά του, αξιολογεί τις υπηρεσίες του και παίρνει µέρος σε ειδικά 

ερευνητικά προγράµµατα για τις εξαρτήσεις, σε συνεργασία µε ελληνικούς και 

ξένους φορείς. 

 

• Συντονίζει ή συµµετέχει σε ευρωπαϊκά προγράµµατα που στοχεύουν στην 

εκπαίδευση επαγγελµατιών, την έρευνα, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, αλλά και στην 

ανάπτυξη καινοτόµων υπηρεσιών υποστήριξης, εκπαίδευσης-κατάρτισης και 

επαγγελµατικής ένταξης των εξαρτηµένων. 

 

• Παρέχει τη δυνατότητα διεθνούς επαγγελµατικής πιστοποίησης στην αντιµετώπιση 

των εξαρτήσεων, σε συνεργασία µε το IC&RC (International Certification & 

Reciprocity Consortium). 

 

• ∆ιαθέτει επιστηµονική βιβλιοθήκη µε έδρα την Αθήνα, εκδίδει το επιστηµονικό 

περιοδικό «Εξαρτήσεις» και συνεργάζεται µε εκδοτικό οίκο για την έκδοση 

πρωτότυπων ή µεταφρασµένων επιστηµονικών εκδόσεων για θέµατα εξαρτήσεων, 

ψυχοθεραπείας, ψυχολογίας και κοινωνικών επιστηµών. 
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• ∆ίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές και σπουδαστές να πραγµατοποιήσουν πρακτική 

άσκηση στις υπηρεσίες του ή να εκπονήσουν µεταπτυχιακή εργασία αξιοποιώντας 

κλινικά του δεδοµένα.
100

 

 

6.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ                     

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

 

Τα επιµορφωτικά προγράµµατα στην αγωγή υγείας και την πρόληψη απευθύνονται 

σε επαγγελµατίες ψυχικής υγείας, στελέχη κοινωνικών υπηρεσιών, επιµελητές 

ανηλίκων, εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης, καθώς και άλλες 

επαγγελµατικές οµάδες που έρχονται σε επαφή µε το πρόβληµα της εξάρτησης ή που 

επιθυµούν να συµβάλουν στην αντιµετώπιση του. Τα προγράµµατα στοχεύουν στην 

ενηµέρωση-ευαισθητοποίηση αλλά και στη µεταφορά τεχνογνωσίας γύρω από το 

σχεδιασµό, την εφαρµογή και την αξιολόγηση παρεµβάσεων πρόληψης. Για την 

εφαρµογή προγραµµάτων πρόληψης στα σχολεία, το ΚΕΘΕΑ έχει δηµιουργήσει 

εκπαιδευτικό υλικό, εγκεκριµένο από το Υπουργείο Παιδείας, που χρησιµοποιείται 

στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Μέσα στο 2013 ενισχύθηκε η 

συνεργασία µε τους Επιµελητές Ανηλίκων οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν σε θέµατα 

χρήσης ουσιών στην εφηβεία.
101

       

Εκπαιδευτικά προγράµµατα ΚΕΘΕΑ 

Eπίσης το KEΘEA δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε φοιτητές ψυχολογίας 

και κοινωνικών επιστηµών από πανεπιστήµια της Ελλάδας και του εξωτερικού και 

προσφέρει προγράµµατα έρευνας σε µεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους 

διδάκτορες. Ακόµη χορηγούνται βεβαίωσης  παρακολούθησης καθώς και βεβαιώσεις 

συµµετοχής σε εκπαιδευτικά προγράµµατα
102

.  

Ηµερίδες και διαλέξεις 

Σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο, την 

Παιδοψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και το 
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Deree college, πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα ανοιχτή ηµερίδα µε θέµα: 

«Γονεικότητα, τραύµα και κατάχρηση ουσιών». Στην Αθήνα διοργανώθηκαν επίσης 

δυο ανοιχτές διαλέξεις γύρω από τη συµβουλευτική ενηλίκων, καθώς και τις 

πρακτικές και την εµπειρία από τη θεραπεία των εξαρτηµένων στην Αυστραλία. Οι 

εκπαιδευτές προέρχονταν από το Saint Mairy’s College της Καλιφόρνιας και το 

Πανεπιστήµιο της Νέας Νότιας Ουαλία της Αυστραλίας κσι προσέφεραν τις 

υπηρεσίες τους αµισθί
103

.  

6.2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  IC&RC –ΣΚΟΠΟΙ 
 

Tο ∆ιεθνές Συµβούλιο Ενιαίας Πιστοποίησης IC&RC (International Certification & 

Reciprocity Consortium) που ιδρύθηκε το 1981 είναι ένας µη κερδοσκοπικός 

οργανισµός µέλη του οποίου είναι οργανισµοί που πιστοποιούν συµβούλους 

τοξικοεξάρτησης, κλινικούς επόπτες, ειδικούς στην πρόληψη, επαγγελµατίες που 

ασχολούνται µε τις συν-υπάρχουσες διαταραχές και επαγγελµατίες που εργάζονται 

στο χώρο της Ποινικής ∆ικαιοσύνης.  

Το IC&RC αποτελείται από 76 οργανισµούς που αντιπροσωπεύουν περισσότερους 

από 45.000 πιστοποιηµένους συµβούλους διεθνώς. Έργο του IC&RC είναι η 

προστασία του κοινού µε την προώθηση κοινών προτύπων και τη διευκόλυνση της 

µεταφοράς των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των πιστοποιηµένων επαγγελµατιών 

στο χώρο των εξαρτήσεων στις χώρες όπου είναι δραστηριοποιείται το Συµβούλιο 

(Γερµανία, Ελλάδα, Ηνωµένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Καναδάς, Κύπρος, Μάλτα, Σουηδία, 

Bουλγαρία κ.ά.).   

 

Οι σκοποί του IC&RC είναι: 

 

• Να προωθεί τα διεθνή πρότυπα για την πιστοποίηση στο χώρο της θεραπείας, της 

πρόληψης και της κλινικής εποπτείας για το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. 

• Να παρέχει πιστοποίηση, βάσει δεξιοτήτων, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία 

του κοινού. 

• Να δηµιουργεί συνεργασίες µε άλλους οργανισµούς, κυβερνητικές οργανώσεις και 

οµάδες που ασχολούνται µε την ποιότητα των υπηρεσιών φροντίδας και των 

επαγγελµατιών στο χώρο της εξάρτησης από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά.  

• Να αναπτυχθεί σε διεθνή οργανισµό µε συµµετοχική διοίκηση.  

 

Με πρωτοβουλία του ΚΕΘΕΑ έχει συσταθεί η Επιστηµονική Επιτροπή Πιστοποίησης 

Συµβούλων Τοξικοεξάρτησης (Alcohol & Drug Counselors) και Συµβούλων 

Πρόληψης (Prevention Specialists) για την  Ελλάδα, την Κύπρο, τη Mάλτα και τη 
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Bουλγαρία, σε συνεργασία µε το IC&RC. Η Επιστηµονική Επιτροπή για την Ελλάδα, 

την Κύπρο, τη Μάλτα και τη Βουλγαρία εξετάζει αιτήσεις και παρέχει πιστοποίηση 

σε επαγγελµατίες που µένουν µόνιµα και εργάζονται στα κράτη αυτά, σύµφωνα µε τις 

διεθνείς προδιαγραφές αλλά και τις ιδιαίτερες πολιτισµικές συνθήκες κάθε χώρας.
104

 

 

6.3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

Η έρευνα αξιολόγησης στα θεραπευτικά προγράµµατα αποτελεί εργαλείο 

τεκµηρίωσης και επιβεβαίωσης της κοινωνικής επένδυσης αλλά και σηµαντικό πεδίο 

για καινοτοµίες: στην έρευνα, στην παροχή υπηρεσιών, στην κοινωνική πολιτική και 

στις εθνικές στρατηγικές.  Οι ερευνητικές µέθοδοι αξιολόγησης που 

χρησιµοποιούνται στο ΚΕΘΕΑ περιλαµβάνουν ποιοτικές και ποσοτικές µεθόδους 

ανάλυσης και σχεδιασµού, οι οποίες  ακολουθούν τις προδιαγραφές που έχει 

εκπονήσει η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας σε συνεργασία µε το EMCDDA και το 

Συµβούλιο της Ευρώπης.  

Το σύστηµα αξιολόγησης του ΚΕΘΕΑ προβλέπει τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική 

αξιολόγηση.  

Η εσωτερική αξιολόγηση περιλαµβάνει το Κεντρικό Σύστηµα Ελέγχου Κλινικών 

∆ιοικητικών και Οικονοµικών Στοιχείων (CMIS), τη διερεύνηση του βαθµού  

ικανοποίησης των αποδεκτών των υπηρεσιών και της ευρύτερης κοινότητας, την 

αξιολόγηση των ανθρώπινων πόρων, την αξιολόγηση της διαδικασίας και της 

αποτελεσµατικότητας, τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων 

υπηρεσιών, την ανάλυση κόστους, τον κοινωνικό σχεδιασµό, καθώς και την 

ικανοποίηση προσωπικού.  

Η εξωτερική αξιολόγηση περιλαµβάνει τη ∆ιεθνή Επιτροπή Εξωτερικής 

Αξιολόγησης του ΚΕΘΕΑ, αποτελούµενη από τους Dr. George De Leon, Dr. David 

Deitch, Dr. Mertien Kooyman και Dr. Giles Amado, επισκέψεις σε θεραπευτικά 

πλαίσια, προγράµµατα έρευνας ad hoc, οικονοµική αξιολόγηση, µελέτες 

αποτελεσµατικότητας, καθώς και ικανοποίησης προσωπικού και ευρύτερης 

κοινότητας.
105
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Ευρωπαϊκά προγράµµατα 

• Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα ΚΕΘΕΑ 

Το έργο «Ανάπτυξη και Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ σε 

ειδικές κατηγορίες πληθυσµού» είναι ενταγµένο και χρηµατοδοτείται από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο ΕΣΠΑ, από το 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους. 

Στόχος του είναι να  αναβαθµίσει τις λειτουργίες του οργανισµού σε κλινικό 

και διοικητικό επίπεδο και να συµβάλει στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών 

αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. To 2013 επιλέχτηκε ο ανάδοχος του έργου 

και η υλοποίησή του θα αρχίσει το 2014. 

• Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 

Το ΚΕΘΕΑ είναι συντονιστής φορέας της Αναπτυξιακής Σύµπραξης 

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, στην οποία µετέχουν το 18 ΑΝΩ, ο ΟΚΑΝΑ, η ΓΣΕΕ (Κέντρο 

Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής), η ΓΣΕΒΕΕ (Κέντρο Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης) και η ΕΣΕΕ (Ινστιτούτο Εµπορίου και Υπηρεσιών) µε στόχο την 

εκπαίδευση-κατάρτιση και επαγγελµατική υποστήριξη 150 απεξαρτηµένων 

ατόµων, προκειµένου να δηµιουργήσουν κοινωνικές επιχειρήσεις ή να 

απορροφηθούν σε επιχειρήσεις τρίτων. Η σύµπραξη έχει συσταθεί στο 

πλαίσιο του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωµάτωση του 

συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-

2013» και συγχρηµατοδοτήθηκε από την ΕΕ. 

• Ανάπτυξη πολιτικών και µέτρων για τη  βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των ανηλίκων 

Εγκρίθηκε το 2013 η πρόταση του ΚΕΘΕΑ για την υλοποίηση του 

προγράµµατος «Ανάπτυξη πολιτικών και µέτρων για τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των ανηλίκων» της Πράξης: «Βελτίωση των πολιτικών 

πρόληψης και αντιµετώπισης της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας 

των ανηλίκων - ΚΕΣΑΘΕΑ»  το οποίο προκηρύχθηκε από το Υπουργείο 

∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 

• Building together a basic course for prevention of drug addictions-ΤΟΙ 

Αφορά τη δηµιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρµας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

επαγγελµατιών για την πρόληψη της χρήσης ουσιών. Το πρόγραµµα 

διακρατικής συνεργασίας εντάσσεται στο  Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα «∆ια Βίου 

Μάθηση» (Lifelong Learning Programme — LLP, 2007-2013), τοµεακό 

πρόγραµµα Leonardo DaVinci, Μεταφορά Καινοτοµίας. 

• CARE  

Έχει κεντρικό στόχο την αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται 

σε χρήστες παράνοµων ναρκωτικών ουσιών κατά την περίοδο φυλάκισής τους 

καθώς και κατά την περίοδο αποφυλάκισής τους. Κεντρικό ερευνητικό 

ερώτηµα συνιστά η διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο θα βελτιωθεί η 

παρέµβαση για την πρόληψη της υποτροπής καθώς και η επανένταξη των 
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αποφυλακισµένων χρηστών στην κοινωνία. Στο πρόγραµµα συµµετέχουν 

συνολικά έξι χώρες και προβλέπεται να ολοκληρωθεί µέσα στο 2014. 

• Χαρτογραφώντας την ένταξη: ποδηλατικές διαδροµές απέναντι στον 

κοινωνικό αποκλεισµό 

Πρόγραµµα που υλοποιείται από  το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ µε χρηµατοδότηση 

της Νέας Γενιάς σε ∆ράση και αφορούσε  την άρση των κοινωνικών 

προκαταλήψεων απέναντι σε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, όπως οι χρήστες 

ουσιών.
106
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6.4 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
 

«Χρέος µας…η ζωή». Η ανάγκη  στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων που 

πλήττονται περισσότερο από την κρίση ήταν το µήνυµα της καµπάνιας του ΚΕΘΕΑ 

για την Παγκόσµια Ηµέρα κατά των Ναρκωτικών του 2010. Φιλοξενήθηκε δωρεάν 

από 50 εφηµερίδες πανελλαδικής και τοπικής κυκλοφορίας, 16 ιστοτόπους, 

πολυκινηµατογράφους και µέσα µαζικής µεταφοράς. 

«Μαύρο; Μη µασάς».    Ενηµερωτική καµπάνια του Τοµέα Πρόληψης ΚΕΘΕΑ στα 

γήπεδα για τις συνέπειες της χρήσης κάνναβης. Εγκαινιάστηκε το 2010 µε την 

συνεργασία της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ και συνεχίζεται το 2011 σε συνεργασία µε 

άλλους αθλητικούς φορείς.
108
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∆ιαδικτυακή ενηµέρωση 

Με την οικονοµική ενίσχυση της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς στο πλαίσιο του 

προγράµµατος <Υποστήριξη πρωτοβουλιών για νέους 2010> ολοκληρώθηκε το 

διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ. Τα επίσηµα εγκαίνια του 

πραγµατοποιήθηκαν µε την αφιλοκερδή συµµετοχή 23 γνωστών ραδιοφώνων 

παραγωγών, οι οποίοι για ένα 24ωρο εξέπεµπαν αφιλοκερδώς από τη συχνότητα του. 

Το ΚΕΘΕΑ δίνει το παρών στο ∆ιαδίκτυο µε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης , 

ιστοσελίδες και το µηνιαίο ενηµερωτικό δελτίο του.
109

 

Έντυπες ενηµερωτικές εκδόσεις  

Στις ενηµερωτικές εκδόσεις του ΚΕΘΕΑ περιλαµβάνονται ο ετήσιος Απολογισµός 

Έργου του και η Έκθεση του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά, το περιεχόµενο των οποίων 

δόθηκε στη δηµοσιότητα µε τις καθιερωµένες συνεντεύξεις Τύπου. Συνεχίστηκε η 

έκδοση του περιοδικού ποικίλης ύλης EXIT του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟ∆ΟΣ στη Λάρισα και 

του περιοδικού ΣΠΕΙΡΑ του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ στη Κρήτη µε ειδικά αφιερώµατα 

στο περιβάλλον και τη µετανάστευση. Εκδόθηκαν επίσης έντυπα για νέες υπηρεσίες 

του οργανισµού και στοχευµένα έντυπα για ειδικές οµάδες πληθυσµού , όπως έφηβοι 

και ενήλικες χρήστες , γονείς κ.α. Όλες οι ενηµερωτικές εκδόσεις του ΚΕΘΕΑ 

τυπώνονται στο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ και διατίθενται στους 

ενδιαφερόµενους δωρεάν.
110

  

«Η ∆ΥΝΑΜΗ Ν ΑΛΛΑΖΕΙΣ» Ήταν  το κεντρικό σύνθηµα των ενηµερωτικών 

ενεργειών του ΚΕΘΕΑ το 2013 µε στόχο να διαδώσει το µήνυµα ότι για την 

εξάρτηση υπάρχει θεραπεία και να δηµιουργήσει κλίµα αλληλεγγύης απέναντι στους 
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ανθρώπους που δίνουν τη µάχη για µια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Για τις 

ενηµερωτικές του δράσεις το ΚΕΘΕΑ στηρίζεται στην αφιλοκερδή συµβολή 

επαγγελµατιών και ΜΜΕ, ενώ όλο το έντυπο υλικό του παράγεται στο ΚΕΘΕΑ 

ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ. 
111

 

Εκπαιδευτικές Κοινότητες  

Σε εκπαιδευτικές κοινότητες όλων των βαθµίδων το ΚΕΘΕΑ εφαρµόζει µακροχρόνια 

προγράµµατα και βραχύχρονες παρεµβάσεις που απευθύνονται:  

• Σε δασκάλους και καθηγητές, σε συνεργασία µε τους Υπεύθυνους Αγωγής 

Υγείας και τους Συµβουλευτικούς Σταθµούς Νέων του Υπουργείου Παιδείας.  

• Σε µαθητές δηµοτικών, γυµνασίων και λυκείων, σε συνεργασία µε τους 

Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας και διευθυντές σχολικών µονάδων. 

• Στο σύνολο µιας εκπαιδευτικής κοινότητας, µέσω ολοκληρωµένων 

µακροχρόνιων προγραµµάτων, που απευθύνονται εξίσου σε µαθητές, 

εκπαιδευτικούς και γονείς, ενώ συχνά επεκτείνονται και στην τοπική 

κοινωνία. Για την εφαρµογή ανάλογου προγράµµατος στη σχολική κοινότητα 

του 132ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αθηνών, το ΚΕΘΕΑ απέσπασε το 2003 το  

πρώτο βραβείο αποτελεσµατικότητας του διεθνούς ιδρύµατος πρόληψης 

ΜΕΝΤΟR.   

• Στις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕ∆, βάσει µιας πολύχρονης συνεργασίας 

µεταξύ των δύο φορέων, που περιλαµβάνει ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση  

καθηγητών και µαθητών, καθώς και τη λειτουργία 3 Συµβουλευτικών 

Σταθµών του ΚΕΘΕΑ στις σχολές του Ηρακλείου Αττικής, του Μοσχάτου και 

του Αιγάλεω. 

• Στην τριτοβάθµια εκπαίδευση για την ενηµέρωση σπουδαστών και φοιτητών 

αλλά και τη βιωµατική τους εκπαίδευση, ώστε να λειτουργούν οι ίδιοι ως 

φορείς πρόληψης και υποστήριξης των συνοµηλίκων τους στους χώρους όπου 

ζουν και κοινωνικοποιούνται (peer education). 
112
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  

  

7.1 ΤΡΟΠΟΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ-ΑΡΙΑΔΝΗ 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ; 
 

Τα προγράµµατα απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ δίνουν διέξοδο στους χρήστες ουσιών 

και τις οικογένειες τους και βοηθούν τις τοπικές κοινωνίες να αντιµετωπίσουν πιο 

αποτελεσµατικά το πρόβληµα των ναρκωτικών. Στη προσπάθεια αυτή κάθε 

συνεισφορά, ηθική ή υλική είναι σηµαντική , ιδίως στη δύσκολη περίοδο της 

οικονοµικής κρίσης, η οποία εντείνει το πρόβληµα της εξάρτησης και του κοινωνικού 

αποκλεισµού. 

Γνωρίζετε ότι: 

• Η εξάρτηση αποδεδειγµένα θεραπεύεται; 

• Οι 7 στους 10 που ολοκλήρωσαν τις θεραπευτικές κοινότητες απέχουν από τις 

ουσίες, εργάζονται και δεν έχουν καµία νοµική εµπλοκή; 

• Για την κοινωνία η απεξάρτηση κοστίζει λιγότερο από την παραµονή των 

εξαρτηµένων στη χρήση ή τον εγκλεισµό τους στη φυλακή; 

 

Υποστηρίζοντας το ΚΕΘΕΑ 

• Βοηθάτε 15.000 άτοµα ετησίως, χρήστες ουσιών και οικογένειες, που 

λαµβάνουν τις υπηρεσίες θεραπείας του ΚΕΘΕΑ, 

• Ενισχύετε τα <στεγνά> θεραπευτικά προγράµµατα που λειτουργούν δωρεάν, 

αποτελεσµατικά και χωρίς λίστες αναµονής,  

• Υποστηρίζετε το δικαίωµα των εξαρτηµένων για <καθαρή> ζωή και 

αξιοπρέπεια, µέσα από θεραπεία εκπαίδευση και ισότιµη επανένταξη στην 

κοινωνία. 

• Στηρίζετε έναν κοινωνικό οργανισµό µε χρηστή διαχείριση και διαφάνεια, που 

εφαρµόζει διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού οικονοµικού ελέγχου και 
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λογοδοτεί κάθε χρόνο προς την κοινωνία δηµοσιοποιώντας τα κλινικά και 

διοικητικο-οικονοµικά του στοιχεία . 

Μπορείτε να βοηθήσετε το έργο της απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης µε 

τους ακόλουθους τρόπους: 

• Πραγµατοποιήστε δωρεές στα προγράµµατα του ΚΕΘΕΑ ή στηρίξτε ως 

χορηγοί τις πρωτοβουλίες του για την ενηµέρωση του κοινού, καθώς και τις 

παρεµβάσεις των µελών του για τον πολιτισµό, την κοινωνία και το 

περιβάλλον. 

• Προσφέρετε εκπαιδευτικές υποτροφίες ή θέσεις εργασίας σε µέλη και 

αποφοίτους του ΚΕΘΕΑ, διευκολύνοντας την προσπάθεια τους για µια νέα 

ζωή, κοινωνική και εργασιακή ένταξη. 

• Τυπώστε στη σύγχρονη µονάδα τεχνικών γραφικών τεχνών ΚΕΘΕΑ 

ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, βοηθώντας την προσπάθεια της να καταρτίσει 

επαγγελµατικά µέλη των θεραπευτικών προγραµµάτων  και να ενισχύσει 

τον προϋπολογισµό του ΚΕΘΕΑ. 

• Αγοράστε προϊόντα των δηµιουργικών εργαστηρίων και των παραγωγικών 

µονάδων του ΚΕΘΕΑ. 

• Βοηθήστε τους συλλόγους οικογένειας των θεραπευτικών προγραµµάτων, οι 

οποίοι αποτελούν τη βασικότερη πηγή εθελοντικής υποστήριξης του έργου 

του ΚΕΘΕΑ.
113

 

 

 

7.2 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 
 

Το ΚΕΘΕΑ απασχολεί πάνω από 350
114

 εθελοντές το χρόνο     

• σε υπηρεσίες «πρώτης γραµµής» προς τα εξαρτηµένα άτοµα και τις 

οικογένειές τους,   

• για την εκπαίδευση-επιµόρφωση όσων συµµετέχουν στα προγράµµατα 

απεξάρτησης,  

• σε δραστηριότητες και προγράµµατα πρόληψης στις εκπαιδευτικές κοινότητες 

και τις τοπικές κοινωνίες,  

• σε προγράµµατα εκπαίδευσης επαγγελµατιών και έρευνας,  

                                                           
113

 Τµήµα Ενηµέρωσης ΚΕΘΕΑ, Κέντρο Εξαρτηµένων Ατόµων, Προγράµµατα και υπηρεσίες 
114

  Συγκεκριµένα οι εθελοντές το 2013 ήταν γυναίκες (77,3%), ενώ η µέση ηλικία του 

συνόλου ήταν τα 32 έτη. Το 38,1% ήταν φοιτητές, το 25,9% άνεργοι , το 17,1% υπάλληλοι, 

το 10,2% συνταξιούχοι και το 8,5% ελεύθεροι επαγγελµατίες. Ως προς το εκπαιδευτικό τους 

επίπεδο οι περισσότεροι (76%) ήταν απόφοιτοι ανώτερων και ανώτατων εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων. Η µέση διάρκεια εθελοντικής εργασίας στο ΚΕΘΕΑ το 2013 ήταν 23,4 ώρες 

µηνιαίως. Το 36,9% των εθελοντών είχε ξαναπροσφέρει εθελοντική εργασία στον οργανισµό.  
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• για τη διοικητική υποστήριξη µονάδων και τµηµάτων του.  

Ο τοµέας απασχόλησης των εθελοντών εξαρτάται από τις γνώσεις, τις δεξιότητες και 

τα ενδιαφέροντα του εθελοντή αλλά και τις εξελισσόµενες ανάγκες των 

προγραµµάτων του ΚΕΘΕΑ. Στους εθελοντές προσφέρεται αναλυτική ενηµέρωση για 

τους στόχους, τον τρόπο λειτουργίας και τον κώδικά δεοντολογίας του οργανισµού, 

καθώς και συνεχής εκπαίδευση, υποστήριξη και εποπτεία σχετικά µε τις 

αρµοδιότητες που αναλαµβάνουν.  

∆ιαδικασία επιλογής εθελοντών 

Σε πρώτη φάση, οι ενδιαφερόµενοι εθελοντές χρειάζεται να συµπληρώσουν τη 

σχετική αίτηση που ακολουθεί και να επισυνάψουν το βιογραφικό τους. Τα 

βιογραφικά συλλέγονται στις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ και στη συνέχεια 

προωθούνται στα επιµέρους θεραπευτικά προγράµµατα του οργανισµού. Όταν 

υπάρξει ανάγκη για την κάλυψη θέσης εθελοντή, τότε τα θεραπευτικά προγράµµατα 

επικοινωνούν απευθείας µε τον εθελοντή προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πρώτη 

συνέντευξη.
115

  

Σύλλογοι Οικογένειας 

Οι 14 Σύλλογοι Οικογένειας των θεραπευτικών προγραµµάτων, αποτελούν τη 

βασικότερη πηγή εθελοντικής υποστήριξης του έργου του ΚΕΘΕΑ. Οι Σύλλογοι 

Οικογένειας είναι µη κερδοσκοπικά σωµατεία µε οικονοµική και λειτουργική 

αυτοτέλεια, οι οποίοι απαρτίζονται κυρίως από άτοµα που έχουν αντιµετωπίσει 

πρόβληµα χρήσης στο στενό περιβάλλον τους.  

Με εκατοντάδες µέλη σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και σε στενή συνεργασία µε 

τα θεραπευτικά προγράµµατα, προσφέρουν εθελοντική εργασία, προβάλλουν το έργο 

του ΚΕΘΕΑ, το υποστηρίζουν µε την εξεύρεση πόρων, ενηµερώνουν, 

ευαισθητοποιούν και κινητοποιούν τους γονείς και την κοινή γνώµη. 
116
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 ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ, Θεραπευτικό πρόγραµµα του κέντρου θεραπείας εξαρτηµένων 
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7.3 ΔΩΡΕΕΣ –ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 

Οι ιδιώτες, οι φορείς ή οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να ενισχύσουν το έργο του 

ΚΕΘΕΑ µπορούν να πραγµατοποιήσουν χρηµατικές ή εµπράγµατες δωρεές υπέρ του 

οργανισµού ή των επιµέρους θεραπευτικών του προγραµµάτων.
117

 

Ανταποδοτικές ενέργειες 

 

Το ΚΕΘΕΑ συµπεριλαµβάνει τους σηµαντικότερους δωρητές και χορηγούς κάθε 

έτους στον ετήσιο απολογισµό του, που ανακοινώνεται µε συνέντευξη Τύπου και 

διανέµεται σε δηµόσιους, ιδιωτικούς φορείς και φυσικά πρόσωπα σε όλη την Ελλάδα. 

Το ΚΕΘΕΑ δηµοσιοποιεί επίσης δωρεές και χορηγίες που λαµβάνει µέσω του 

ιστοτόπου του, των σελίδων του στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο µηνιαίο 

ηλεκτρονικό ενηµερωτικό δελτίο του. Ανάλογα µε το ύψος της δωρεάς, προβλέπεται 

σχετικός µηχανισµός ανταπόδοσης, που εφαρµόζεται από όλα τα θεραπευτικά 

προγράµµατα που ειναι αποδέκτες της δωρεάς. 
118
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7.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 

2015 

Γιώτα Νέγκα και Θέµης Καραµουρατίδης για το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟ∆ΟΣ 

Η Γιώτα Νέγκα και ο Θέµης Καραµουρατίδης τραγουδούν για το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟ∆ΟΣ 

τη ∆ευτέρα 14 Σεπτεµβρίου 2015 στις 09.00 µ.µ. στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Σας πε... 

[...]  

29.7.2015 

Προκήρυξη για την πρόσληψη 42 ατόµων θεραπευτικού προσωπικού για τα 

Πολυδύναµα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα, για χρονικό διάστηµα έως 8 µήνες 

Το ΚΕΘΕΑ για την αντιµετώπιση των λειτουργικών αναγκών των Πολυδύναµων 

Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, 

Κρήτη,... [...]  

22.7.2015 

Πάνος Κατσιµίχας, Κίτρινα Ποδήλατα και Μπάµπης Στόκας τραγουδούν για το 

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ 

Συναυλία µε τους Πάνο Κατσιµίχα, Κίτρινα Ποδήλατα και Μπάµπη Στόκα 

διοργανώνει ο Σύλλογος Οικογένειας του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ τη ∆ευτέρα 

27 Ιουλίου 2... [...]  

10.7.2015 

Το Τρένο της Ζωής του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ κάνει στάση στο Κέντρο 

Μελέτης Νεότερης Κεραµικής 

Στο Κέντρο Μελέτης Νεότερης Κεραµικής, Μελιδώνη 4-6, Κεραµεικός θα βρίσκεται 

το Τρένο της Ζωής του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ από τις 14 έως τις 30 

Ιουλίου.... [...]  

25.6.2015 

∆ιαβάσεις ζωής στην Αθήνα 

26 Ιουνίου 2015, Παγκόσµια Ηµέρα Κατά των Ναρκωτικών ΚΕΘΕΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ – 

∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  Σας περιµένουµε να διασχίσουµε µαζί διαβάσεις ζωή... [...]  

19.6.2015 
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Αναβολή της συναυλίας του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟ∆ΟΣ 

Οι άσχηµες καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την πραγµατοποίηση της 

προγραµµατισµένης συναυλίας του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟ∆ΟΣ µε τους Γιώτα Νέγκα και 

Θέµη Καραµουρατ... [...]  

19.6.2015 

2o No Drugs Rock Festival από το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟ∆ΟΣ στη Λάρισα 

26 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Το στίγµα µας 

είναι η ένταξη Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟ∆ΟΣ πραγµατοποιεί το “2ο No Drugs Rock Festival” 

την Παρασ... [...]  

19.6.2015 

Παρουσίαση του λευκώµατος SOUL TATTOO: Βιογραφικές Σωµατογραφίες 

από το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ  

Το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ σας προσκαλεί στην παρουσίαση του λευκώµατος SOUL 

TATTOO: Βιογραφικές Σωµατογραφίες την Τετάρτη 24.6.2015 στις 19.30 στο Apo 

Dec (Στρ. ... [...]  

19.6.2015 

Ο Μανώλης Χάρος στο webradio του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 

∆ευτέρα 22 Ιουνίου 2015, στις 7µµ κλικ στο: www.kethea-strofi.gr/webradio.php,  

Κάπου ανάµεσα σε Αθήνα-Κύθηρα-Παρίσι, κάπου ανάµεσα σε µουσαµά... [...]  

17.6.2015 

Ανάπλαση του ΚΕΠΑΒΙ από το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ  

Παρέµβαση-ανάπλαση πραγµατοποιεί το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ στους χώρους του 

ΚΕΠΑΒΙ στο πλαίσιο της Παγκόσµιας Ηµέρας Κατά των Ναρκωτικών. Την 

Τετάρτη... [...] 
119
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7.5 ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ 
 

Παραγωγική µονάδα γραφικών τεχνών  

 

 

Η µονάδα γραφικών τεχνών ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+XΡΩΜΑ 

είναι η µεγαλύτερη παραγωγική µονάδα του Kέντρου 

Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων. Οι βασικοί σκοποί της 

λειτουργίας της είναι: 

 

• Η δηµιουργία εσόδων για την ενίσχυση της 

αυτοχρηµατοδότησης του ΚΕΘΕΑ. 

• Η επαγγελµατική εκπαίδευση και εξειδίκευση των απεξαρτηµένων ατόµων που 

βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης. 

 

Η µονάδα δραστηριοποιείται στο χώρο της ελεύθερης αγοράς µε αντικείµενο το 

σχεδιασµό και την παραγωγή (εκτύπωση-βιβλιοδεσία) εντύπων κάθε είδους, σε 

συνθήκες πλήρους ανταγωνισµού µε επαγγελµατικά κριτήρια και προδιαγραφές. 

Είναι πλήρως καθετοποιηµένη και πιστοποιηµένη για διασφάλιση ποιότητας στο 

σύνολο των εργασιών της µε ISO 9001:2008 από τον TUV HELLAS. 

 

Απασχολεί 27 εργαζοµένους, πολλοί από τους οποίους είναι απόφοιτοι θεραπευτικών 

προγραµµάτων του ΚΕΘΕΑ και έχουν ειδικευτεί σε εργασίες οι οποίες απαιτούν 

ακρίβεια και υπευθυνότητα. 

Οι εκπαιδευόµενοι, µέλη των προγραµµάτων του ΚΕΘΕΑ στο στάδιο της κοινωνικής 

επανένταξης, φτάνουν τους 10 ανά έτος. Σε αυτούς παρέχεται επαγγελµατική 

κατάρτιση σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας αλλά και υποστηρικτικό περιβάλλον, 

µέσω πεντάµηνων ή δεκάµηνων συµβάσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων 

αµείβονται και ασφαλίζονται. 

Πελάτες του ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ είναι διαφηµιστικές εταιρίες, δηµιουργικά 

γραφεία, εκδότες, οργανισµοί, εµπορικές και βιοµηχανικές εταιρίες, οι οποίες µε την 

παραγωγή των εντύπων τους συµβάλλουν στο έργο της απεξάρτησης. 
120
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 1114 

ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 1145 

ΚΕΘΕΑ MOSAIC 

ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ 

ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ 

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 

ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ 

ΚΕΘΕΑ Ειδικό Πρόγραμμα Εξαρτημένων Γονέων 
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ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 

ΚΕΘΕΑ ΕΞΑΝΤΑΣ 

ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ 

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ 

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ Ανοιχτό Πρόγραμμα  

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ 

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ 

ΚΕΘΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ - ΕΞΑΝΤΑΣ 

ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ 

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ 

ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ 

ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 

ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 

ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ 

Πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
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8.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

  Κατά την διάρκεια της διαδικτυακής έρευνας στα πλαίσια της 

διαµόρφωσης της πτυχιακής µας εργασίας, αποφασίσαµε πως µία άµεση επαφή 

µε τους πρωταγωνιστές και µε τους φορείς θα έκανε πιο ενδιαφέρον την 

ενασχόληση µας µε το αντικείµενο.               

    Αρχικά πρώτη µας σκέψη ήταν να επικοινωνήσουµε µε τα ΚΕΘΕΑ 

ΑΡΙΑ∆ΝΗ ώστε να αντλήσουµε περισσότερες πληροφορίες. Τηλεφωνικά µας 

δόθηκε ηµεροµηνία και ώρα πρός επίσκεψη. Φτάνοντας στο ΚΕΘΕΑ 

ΑΡΙΑ∆ΝΗ, το οποίο βρίσκεται σε ένα παλαιό διώροφο κτήριο στο κέντρο της 

πόλης των Χανίων, επί της οδού Κ.Σφακιανάκη µας υποδέχτηκε η εθελόντρια 

κ. Νεκταρία. Μας οδήγησε σε µία βεράντα, µας προσέφερε καφέ και µας 

ενηµέρωσε πως σε λίγα λεπτά θα πραγµατοποιηθεί το ραντεβού µας µε τον 

υπεύθυνο κ. Γιώργο. Πραγµατικά µετά από λίγα λεπτά ο υπεύθυνος κατέφθασε 

στο χώρο. Μας συστήθηκε και έκατσε κοντά µας για να ξεκινήσει η συζήτηση.   

Τον ενηµερώσαµε για τον λόγο της επισκέψεως µας και του προτείναµε αν ήταν 

εφικτό κάποια ηµέρα να επισκεφθόµασταν ξανά τον χώρο ώστε να 

παρακολουθήσουµε κάποιες δραστηριότητες. Αµέσως έδειξε διστακτικός 

λέγοντας µας πως κάτι τέτοιο δεν τον θεωρεί απαραίτητο, γιατί δεν θα ήθελε να 

φέρει σε δύσκολη θέση τους συµµετέχοντες. Μας είπε πως το απαραίτητο κατά 

την άποψη του θα ήταν να µας ξεναγήσει στους χώρους του ΚΕΘΕΑ και 

επιπλέον να µας δώσει ένα µεγάλο αριθµό ένθετων και ενηµερωτικών 

φυλλαδίων που αφορούν τα ΚΕΘΕΑ. 

Λίγο πριν ξεκινήσει να µας µιλά για τα ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ, έφτασε στο 

χώρο ακόµη µία εθελόντρια-ψυχολόγος η κ. ∆ανάη. Μας συστήθηκε και κάθισε 

και εκείνη συµµετέχοντας εν µέρη στη συζήτηση. Μεταξύ άλλων ο κ. Γιώργος 

µας ανέφερε πως τα ΚΕΘΕΑ στηρίζονται κατά βάση από δωρεές και 

εξασφαλίζουν σχεδόν όλα όσα χρειάζονται από ιδίους πόρους. Μέχρι και πριν 

λίγα χρόνια ένα µέρος του ενοικίου του οργανισµού το κάλυπτε το κράτος. Η 

συζήτηση ως προς τα έξοδα για τη λειτουργία του ΚΕΘΕΑ ήταν ολιγόλεπτη. 

Λίγο αργότερα ρωτήσαµε αν οι εγκαταστάσεις διαθέτουν σύγχρονα 

τεχνολογικά µέσα. Η απάντηση ήταν πως στον χώρο διατίθενται φαξ, λάπτοπ, 

προτζέκτορας και εκτυπωτής. Παρεκκλίνοντας από το ύφος και το περιεχόµενο 

των προηγούµενων ερωτήσεων, η συζήτηση πήρε άλλη µορφή. Η επόµενη µας 

λοιπόν ερώτηση, αφορούσε τον τρόπο µε τον οποίο οι ενδιαφερόµενοι 

επισκέπτονται το ΚΕΘΕΑ. Σύµφωνα µε λεγόµενα των εθελοντών οι 
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ενδιαφερόµενοι συνήθως παρακινούντο από την ίδια τους την οικογένεια. Ενώ 

σπάνια η οικογένεια δεν έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Τέλος ο κ. Γιώργος µας 

τόνισε πως τα ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ µέσα από τις λειτουργίες τους φροντίζουν 

για την απεξάρτηση, την επανένταξη αλλά κυρίως για την πρόληψη, κατά βάση 

µέσα από ενηµερωτικές ηµερίδες.                                                                         

Μετά το τέλος της ολιγόλεπτης συνοµιλίας µας η εθελόντρια,  κ. 

Νεκταρία µας µοίρασε τα ενηµερωτικά ένθετα και έπειτα ο κ. Γιώργος µας 

έκανε µία γρήγορη ξενάγηση στους χώρους του οργανισµού. Αρχικά µας έδειξε 

την αίθουσα στην οποία διδάσκονται ξένες γλώσσες, που δεν διέφερε και δεν 

στερούσε σε τίποτα, από µία κοινή αίθουσα διδασκαλίας. Έπειτα µας οδήγησε 

στο χώρο στον οποίο πραγµατοποιεί η θεατρική οµάδα τις πρόβες της και τέλος 

στο γραφείο της ψυχολόγου, στο οποίο γίνετε η πρώτη επαφή, µε τους 

ενδιαφερόµενους. 

Φεύγοντας συναντήσαµε έναν κύριο, ο οποίος συνοδευόµενος από µία 

κυρία κατέφθασε στο χώρο, πιθανότατα για µία πρώτη επαφή. Ενώ το ραντεβού 

τους ήταν προγραµµατισµένο, δεν µας επετράπη να ρωτήσουµε το οτιδήποτε. 

Παρά την απαγορευτική συµπεριφορά των εθελοντών, ευχαριστήσαµε δια 

χειραψίας τον υπεύθυνο και εκείνος µε τη σειρά του µας πρότεινε να προβούµε 

σε µία επίσκεψη στις φυλακές της Αγυιάς, δίνοντας µας τα τηλέφωνα της 

κοινωνικής υπηρεσίας.                                    

 

Αποστέλλοντας την αίτηση µας, πρός το σωφρονιστικό κατάστηµα 

Αγυιάς Χανίων και πιο συγκεκριµένα προς την κοινωνική υπηρεσία των εν 

λόγω φυλακών ξεκίνησε η έρευνα για την υλοποίηση της πτυχιακής µας 

εργασίας µε θέµα τα ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ Χανίων και τις λειτουργίες τους. 

Σε διάστηµα περίπου είκοσι ηµερών, λάβαµε θετική απάντηση από την 

αρµόδια υπηρεσία, όπου µας δόθηκε διαθέσιµη ηµεροµηνία και ώρα προς 

επίσκεψη. Συγκεκριµένα στις 26/4/2015 και ώρα 10:00π.µ ξεκίνησε η διαδροµή 

προς τις φυλακές, οι οποίες απέχουν περίπου 6 χιλιόµετρα από το κέντρο της 

πόλης των Χανίων. Κατά την άφιξη µας στον περιβάλλοντα χώρο του 

σωφρονιστικού καταστήµατος, τον οποίο στολίζουν διάφορα άνθη και φυτά 

όπως τριανταφυλλιές, θάµνοι και διάφορα οπωροφόρα(π .χ λεµονιές, 

πορτοκαλιές, µανταρινιές και µηλιές.) Στα αριστερό τµήµα του περιβάλλοντα 

χώρου των φυλακών βρίσκεται το κτίσµα όπου πωλούνται τα διάφορα 

κεραµικά, κοµπολόγια κτλ. Στο δεξιό τµήµα υπάρχει το πάρκιν των 

εργαζοµένων και επισκεπτών, ενώ στο πίσω µέρος τέλος υπάρχουν 

κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, όπου οι κρατούµενοι απασχολούνται 

καθηµερινά. Με αυτό τον τρόπο και σε συνδυασµό µε καλή συµπεριφορά 

υπάρχουν φορές που η ποινή µειώνεται ως και κατά το ήµισυ.                                                                          

 Στην είσοδο η αρµόδια υπάλληλος-φύλακας, µας έκανε τον σχετικό 
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έλεγχο ζητώντας µας την ταυτοποίηση των στοιχείων µας µέσω του 

αστυνοµικού µας δελτίου καθώς και τις φοιτητικές µας ταυτότητες. Αφού έγινε 

ο σχετικός έλεγχος µας δόθηκαν ειδικές καρτέλες-ταυτότητες επισκεπτηρίου. 

Τέλος η υπάλληλος µας ζήτησε ευγενικά τις κινητές τηλεφωνικές µας συσκευές 

όπως απαιτούν τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας.                                                                                         

Φτάνοντας στον προθάλαµο της κοινωνικής υπηρεσίας των φυλακών ένας 

σωφρονιστικός υπάλληλος, µας υπέδειξε την είσοδο του γραφείου των 

κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων. Μπαίνοντας η ψυχολόγος κ. Ελένη 

Τσόντου αλλά και η κοινωνική λειτουργός κ. Ζωή Χατζή µας καλωσόρισαν µε 

ιδιαίτερη θερµότητα και µας προέτρεψαν να καθίσουµε. Αµέσως νιώσαµε 

άνετα, λόγω της οικείας συµπεριφοράς των εργαζοµένων. Ιδιαίτερη εντύπωση 

µας έκανε η προθυµία τους να µας προσφέρουν καφέ ώστε ο διάλογος µας να 

πραγµατοποιηθεί σε πιο ανθρώπινα πλαίσια.                                                                                  

 Ο διάλογος µας δεν περιορίστηκε στη λίστα ερωτηµάτων, την οποία 

είχαµε προετοιµάσει, αλλά από τα πρώτα κιόλας λεπτά εξελίχθηκε σε µία 

φιλική συζήτηση. Αρχικά ενηµερωθήκαµε για την προϋπηρεσία τους σε σχέση 

µε το πρόγραµµα του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ, η οποία µετρά ήδη πέντε έτη. Μας 

εξήγησαν για τον αγώνα που έκαναν ώστε να εφαρµοστούν οι λειτουργίες του 

προγράµµατος του ΚΕΘΕΑ εντός φυλακών. Ανεξάρτητα από την 

επαγγελµατική τους ιδιότητα µας διευκρίνισαν πως δεν έχουν εξειδικευτεί σαν 

θεραπευτές, αλλά η εκπαίδευση τους περιορίστηκε στην παρακολούθηση 

ηµερίδων. Σε ερώτηση µας για το αν επηρεάζονται συναισθηµατικά σε 

διαλόγους τους µε τους κρατούµενους η απάντηση που λάβαµε ήταν εν µέρη 

θετική. Η κ. Τσόντου συγκεκριµένα µας έφερε ένα παράδειγµα που την 

επηρέασε σε µεγάλο βαθµό. Σε συνοµιλία της µε σωφρονιστικό κρατούµενο, ο 

ίδιος της εκµυστηρεύτηκε επιθετική συµπεριφορά απέναντι στο πρόσωπο της 

οικογενείας του λόγω µεγάλης και συστηµατικής χρήσης ναρκωτικών ουσιών. 

Ο εν λόγω κρατούµενος εκτίει ποινή για κλοπή υπό την επήρεια ουσιών. 

Μετανιωµένος µετά της φυλάκιση του αποφάσισε πως µονόδροµος για την 

επανένταξη του στην κοινωνία ήταν και είναι η συµµετοχή του στο πρόγραµµα 

του ΚΕΘΕΑ. Το γεγονός που συγκίνησε ιδιαίτερα την ψυχολόγο την κ. 

Τσόντου ήταν µεταξύ άλλων πως ο κρατούµενος είχε πλήρη συναίσθηση των 

πράξεων του, µετάνιωσε και απευθύνθηκε αυτοβούλως στα ΚΕΘΕΑ 

ΑΡΙΑ∆ΝΗ, πράγµα πρωτοφανές για νεαρής ηλικίας άτοµο το οποίο µέχρι 

πρωτίστως αγνοούσε παντελώς τις επιπτώσεις της µακροχρόνιας χρήσης  

απαγορευµένων ναρκωτικών ουσιών.                                                                                       

Εν αντιθέσει µε την κ. Τσόντου η κοινωνική λειτουργός κ. Χατζή µας 

κατέστησε σαφές πως η ενασχόληση της µε το πρόγραµµα και η συναναστροφή 

της µε τους κρατουµένους δεν την επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό 

συναισθηµατικά, καθώς για εκείνη η συναναστροφή αυτή αποτελεί ξεκάθαρα 

µία επαγγελµατική ενασχόληση.                                           

Έπειτα αναφέρθηκαν στην ευεργετική λειτουργία του προγράµµατος του 
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ΚΕΘΕΑ. Συγκεκριµένα τόνισαν πως πολλοί από τους κρατούµενους 

στρέφονται στα ΚΕΘΕΑ λόγω του ότι µε αυτόν τον τρόπο αξιοποιούν 

δηµιουργικά τον χρόνο της φυλάκισης τους. Στα πλαίσια της συµµετοχής τους 

σε δραστηριότητες του ΚΕΘΕΑ µαθαίνουν ξένες γλώσσες, συµµετέχουν σε 

θεατρικές οµάδες, ασχολούνται µε εικαστικά κτλ. Σε αντίθεση άλλοι 

κρατούµενοι οι οποίοι συµµετέχουν και εκείνοι περιστασιακά στις διάφορες 

δραστηριότητες µετά το πέρας της ποινής τους, αποµακρύνονται και σταδιακά 

αποκόπτουν οποιονδήποτε θεσµό από το πρόγραµµα προτιµώντας να 

επιστρέφουν σε παλιές κακές συνήθειες και παραβατικές συµπεριφορές.                                                                                

Η κ. Χατζή επισήµανε πως κατά την διάρκεια της κράτησης πολλοί 

κρατούµενοι προτιµούν να µην εκµυστηρευτούν εµπειρίες τους και ο λόγος 

είναι πως για εκείνους η κ. Τσόντου και η κ. Χαντζή αποτελούν εξουσία, ενώ 

αυτό ουσιαστικά δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Τέλος πρόσθεσαν  

πως οι φυλακισµένοι επισκέπτονται µε δική τους βούληση το γραφείο της 

κοινωνικής υπηρεσίας των φυλακών. Σε σπάνιες και ακραίες περιπτώσεις 

χρειάζεται να παρέµβουν οι ίδιες.                                                                   

 Με το τέλος της συζήτησης µας και οι δύο κυρίες µας οδήγησαν στην 

σωφρονιστική υπάλληλο, η οποία θα µας οδηγούσε στην αίθουσα του 

επισκεπτηρίου. Τις ευχαριστήσαµε για τον χρόνο που µας αφιέρωσαν και 

µπήκαµε στην αίθουσα. Εκεί µας περίµεναν δύο κρατούµενοι νεαρής ηλικίας.  

Ο Γ.Σ και ο Θ.Π. Άνθρωποι που πέρα από την συµµετοχή τους στις 

δραστηριότητες των ΚΕΘΕΑ, βρήκαν το θάρρος και µας µίλησαν ανοιχτά, για 

το πως βρέθηκαν εκεί και για το πως σκέφτονται το µέλλον.  

 Στο χώρο βρίσκονταν δύο φύλακες όπως απαιτούν οι κανόνες ασφαλείας, 

οι οποίοι µας διευκρίνισαν πως ο χρόνος που έχουµε στη διάθεση µας είναι 

µόλις δέκα λεπτά (10΄) και µας διασαφήνισαν πως οι ερωτήσεις δεν θα έχουν 

άκρως προσωπικό χαρακτήρα.                                     

Ο κρατούµενος Γ.Σ εκτίει ποινή φυλάκισης λόγω κατοχής και 

εµπορευµατοποίησης µεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών καθώς και 

οπλοκατοχής-οπλοχρησίας. Ενώ ο Θ.Π εκτίει ποινή λόγω τοκογλυφίας.  Στο 

σύντοµο διάλογο που είχαµε µας εξήγησαν την σχέση των ποινών τους µε τις 

εξαρτήσεις τους. Ο Γ.Σ από πολύ µικρή ηλικία ήταν χρήστης ουσιών και στην 

πορεία σκέφθηκε να εκµεταλλευτεί τα κέρδη που µπορεί να αποφέρει η πώληση 

των ουσιών αυτών. Έτσι συνελήφθει σε χωριό της επαρχίας του Ρεθύµνου µε 

µεγάλη ποσότητα. Ο Θ.Π από περίπου ένα χρόνο εθισµένος σε τυχερά παιχνίδια 

τα οποία συχνά του επιφέρουν κέρδη και αναζητώντας νέους πόρους ώστε να 

ικανοποιήσει το πάθος του, ξεκίνησε να δανείζει µικροποσά σε ανθρώπους που 

τα είχαν ανάγκη ζητώντας εκβιαστικά πίσω τα διπλάσια. Μετά από επώνυµη 

καταγγελία, συνελήφθη στην οικεία του και έκτοτε εκτίει την ποινή του.  

 



 
70 

Μετά την ολιγόλεπτη αναφορά τους στα αδικήµατα τα οποία έχουν 

διαπράξει, η επόµενη µας ερώτηση είχε σχέση µε το πώς στράφηκαν για 

στήριξη στα ΚΕΘΕΑ και γιατί. Αρχικά ο Γ.Σ µας εξοµολογήθηκε πως σε 

διάλογο µε υπάλληλο της κοινωνικής υπηρεσίας των φυλακών κατάλαβε πως ο 

µόνος δρόµος για να εξασφαλίσει ένα πιο βέβαιο µέλλον µε τα το πέρας της 

ποινής, ήταν το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ. Η αρµόδια υπάλληλος τον ενηµέρωσε για 

τις λειτουργίες και τις δραστηριότητες του ΚΕΘΕΑ. Εκ µέρους της υπαλλήλου 

διασαφηνίστηκε οι δραστηριότητες εντός των φυλακών είναι περιορισµένες, 

αλλά πως η ενασχόληση του µε αυτές θα τον ωφελήσουν στο µέλλον. Μετά από 

κάποιες µέρες ο Γ.Σ άρχισε δειλά να συνεργάζεται µε άλλους κρατούµενους σε 

οµάδες δηµιουργίας. Συγκεκριµένα µας εξήγησε πως πλέον ανήκει σε µία 

οµάδα, η οποία ασχολείται µε εικαστικά όπως ζωγραφική, αγγειοπλαστική και 

κατασκευή κοµπολογιών. Με αυτό τον τρόπο παίρνουν την κάθε τους µέρα 

δηµιουργικά αλλά εξασφαλίζουν και µικροποσά τα οποία βοηθούν στις 

καθηµερινές τους ανάγκες. Κλείνοντας ο Γ.Σ µας είπε πως και µετά την 

αποφυλάκιση του θα συνεχίσει να παρακολουθεί τα προγράµµατα του ΚΕΘΕΑ, 

τα οποία λαµβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις του οργανισµού, γιατί πιστεύει 

πως είναι µονόδροµος για την επανένταξη του. Από την συνοµιλία µας, 

κρατήσαµε µία φράση, που µας επηρέασε συναισθηµατικά. Μεταξύ άλλων είπε 

ο Γ.Σ  «∆εν θα γυρίσω να τιµωρήσω αυτούς που µε έσπρωξαν. Θα γυρίσω για 

να δουν πως δεν έπεσα ποτέ». Αµέσως καταλάβαµε ότι θέλει να συνεχίσει και 

εκτός φυλακών να συµµετέχει στις δραστηριότητες του ΚΕΘΕΑ, βάζοντας 

πείσµα για µία καλύτερη ζωή. Η θέλησή του ήταν εκείνο, που µας φόρτισε 

συναισθηµατικά, καθώς έδειξε πως δεν πρέπει να εγκαταλείπουµε ποτέ την 

προσπάθεια, για ένα υγειές µέλλον, ακόµη και κάτω από τόσο δύσκολες 

συνθήκες. Τέλος, µε αυτή του την φράση, φανέρωσε την ευεργετική επίπτωση 

των ΚΕΘΕΑ, όσο αφορά τον εαυτό του. 

                                                                                                               Ο 

Θ.Π µε τη σειρά του συµµετέχοντας και αυτός στην ίδια δηµιουργική οµάδα 

µας ανέφερε πως ξεκίνησε να ασχολείται µε αυτό γιατί επηρεάστηκε θετικά από 

άλλους συγκρατούµενους. Από την ηµέρα που έγινε µέλος της οµάδας 

διαπίστωσε πως η ενασχόληση του µε αυτές τις δραστηριότητες γεµίζουν 

ευχάριστα την ηµέρα του αλλά µεταξύ άλλων νιώθει πιο γαλήνιος. Παρόλα 

αυτά δεν είναι απόλυτα σίγουρος για το αν θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί 

τις διάφορες δραστηριότητες και στο µέλλον. Το ρωτήσαµε γιατί. Η απάντηση 

που λάβαµε ήταν πως δεν έχει εµπιστοσύνη στον εαυτό του και πιστεύει πως 

υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να υποκύψει ξανά στα πάθη του. Για αυτό το λόγο 

θεωρεί πως είναι χάσιµο χρόνου και άδικος κόπος. Ο Θ.Π µεταξύ άλλων  

ανέφερε πως « Η φυλακή είναι µόνο στο µυαλό». Ο συγκεκριµένος 

κρατούµενος, δεν δείχνει καθόλου εµπιστοσύνη στον εαυτό του. ∆εν έχει 

αποφασίσει ακόµη, αν στο µέλλον θα συνεχίσει και εκτός φυλακών, την 

"συνεργασία" του µε το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ. Η φράση αυτή, φανέρωσε πως 

στο πίσω µέρος του µυαλού του υπάρχει ακόµη η "άσχηµη" πλευρά του εαυτού 
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του, αλλά ταυτόχρονα, πως αν καταφέρει να νικήσει τους δαίµονες που τον 

φυλακίζουν, θα ελευθερωθεί πραγµατικά. Ποιος ξέρει; Ίσως τότε να πειστεί για 

την ευεργετική επίπτωση που θα µπορούσε να έχει το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ, όσο 

αφορά το µέλλον του! Την φράση αυτή, θα τη  κρατήσουµε σαν µότο ζωής. 

                                                      

Ολοκληρώνοντας την συζήτηση µας τους ευχαριστήσαµε γνωρίζοντας 

πως είναι αρκετά δύσκολο για αυτούς να προβούν µε δύο άγνωστους 

ανθρώπους σε µία τέτοια συζήτηση. Τους ευχηθήκαµε καλή τύχη και εξήλθαµε 

από την αίθουσα. Ο ένας από τους δύο φρουρούς µας συνόδευσε στην έξοδο, 

όπου εκεί µας επέστρεψαν τα προσωπικά µας αντικείµενα. Φτάνοντας στην 

κύρια είσοδο του προαύλιου χώρου τραβήξαµε µία φωτογραφία την πρόσοψη 

των φυλακών. 

                         

 

Εικόνα 1 Είσοδος στις φυλακές 

 

Μετά από µία περίπου εβδοµάδα επικοινωνήσαµε µε τον υπεύθυνο του 

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ κ. Γιώργο για µία δεύτερη επίσκεψη στον οργανισµό για 

επιπλέον πληροφορίες. Μας πρότεινε να παρακολουθήσουµε µία ηµερίδα, της 

οποίας την οργάνωση είχε αναλάβει το ΚΕΘΕΑ και είχε τίτλο ''Εφηβεία και 

Εξαρτήσεις-Πρόληψη και Παρεµβάσεις''. Πραγµατικά µετά από δύο ηµέρες 

παρακολουθήσαµε την συγκεκριµένη ηµερίδα µε πολύ ενδιαφέρον. Εκεί 

παραβρέθηκαν ως οµιλητές γιατροί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και 

άνθρωποι οι οποίοι εξοµολογήθηκαν µπροστά στο κοινό τις εµπειρίες τους σε 

σχέση µε τις εξαρτήσεις. Στο τέλος της ηµερίδας µας δόθηκε σχετική βεβαίωση.        
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Μέσα από την ενασχόληση µας µε το αντικείµενο της πτυχιακής εργασίας 

µας αλλά και µετά από την επαφή µας µε το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ και τους 

ανθρώπους που µας εκµυστηρεύτηκαν τις εµπειρίες τους είτε άµεσα είτε 

έµµεσα ενδιαφερόµενους, αντλήσαµε πλήθος πληροφοριών και διευρύναµε 

τους συναισθηµατικούς µας ορίζοντες. Τέλος καταλήξαµε και οι δύο στο 

συµπέρασµα, πως ίσως στο µέλλον θα θέλαµε να δραστηριοποιηθούµε και να 

συνεργαστούµε µε οποιονδήποτε τρόπο µε τα ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ, έστω και ως 

εθελοντές.  

Όλους αυτούς τους µήνες, µάθαµε να συνεργαζόµαστε, να ακούµε, να 

µαθαίνουµε σωστά. Η συναναστροφή µας µε όλους αυτούς τους ανθρώπους, 

µας έκαναν να αντιµετωπίσουµε καθετί µε περισσότερη ψυχραιµία και 

υπευθυνότητα. Είµαστε ενθουσιασµένες που ασχοληθήκαµε µε το 

συγκεκριµένο αντικείµενο έρευνας. Θα µπορούσαµε σίγουρα στο µέλλον να 

αποτελέσουµε µέλος του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ, µε µεγάλη χαρά. 
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