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Τύπου 
Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η   Δ Ο Μ Η Σ 

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΑΚΡΟΒΙΑΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 

(Ψ.Ε.Μ.Α.) 

Το νόημα της ζωής στις μέρες μας είναι δυσεύρετο, και εάν 

λιγοστοί στη ζωή το έχουν συνειδητοποιημένα βρει, θα 

μπορούσε κανείς να πει πως ανήκουν στους εκλεκτούς. 

Αυτούς τους εκλεκτούς, που κατά τον Πλάτωνα, δεν ζουν 

απλά για να υπάρχουν,  αλλά αξιοποιούν αυτό που ο ίδιος 

ονόμασε «ευ ζην».  

Η ανεύρεση του χαμένου νοήματος των εξαρτημένων 

ατόμων, αποτελεί για τη δομή μας  θεραπευτική 

προτεραιότητα. Ιδιαίτερα για τους χρόνιους χρήστες, των 

οποίων αρκετά χρόνια ζωής αναλώθηκαν στις κίβδηλες 

υποσχέσεις των ουσιών, η ενασχόληση με δραστηριότητες οι 

οποίες προάγουν αξίες όπως ο εθελοντισμός, η επαφή με τη 

φύση και η προστασία της, καθώς και η καλλιτεχνική 

έκφραση αποτελούν πυξίδα μιας αληθινής ζωής, 

απαλλαγμένης από ουσίες. Στηριζόμενοι λοιπόν σε αυτή τη 

φιλοσοφία θελήσαμε εξ’ αρχής να εντάξουμε τα εξαρτημένα 

άτομα σε εργαστήρια με στόχο όχι μόνο την ανάπτυξη 

συνθηκών κοινωνικοποίησης και παραγωγικότητας,  αλλά 

και την καλλιέργεια προσωπικών αξιών ζωής. Στη δομή μας 

λειτουργούν τα εξής εργαστήρια: εργαστήρι τέχνης, 

εργαστήρι γραμμάτων, εργαστήρι φύσης, εργαστήρι 

κοινωνικού εθελοντισμού, εργαστήρι αξιοποίησης 

ανακυκλώσιμων υλικών και εργαστήρι μαγειρικής.  

Για την ένταξη στα εν λόγω εργαστήρια πρέπει να 

πληρούνται τα εξής: 

α) Ο θεραπευόμενος εντάσσεται στα εργαστήρια όταν 

βρίσκεται στο στάδιο της αλλαγής (Στάδιο Δ). 

 

 

β) Αρχικά, συμμετέχει σε δραστηριότητες κινητοποίησης (π.χ. 

εκτέλεση εργασιών που στοχεύουν στην πληροφόρηση και 

στη βελτίωση της θετικής στάσης απέναντι στα αντικείμενα 

απασχόλησης των εργαστηρίων). 

γ) Σταδιακά εντάσσεται στα εργαστήρια που προωθούν 

ενασχολήσεις που του προσελκύουν το ενδιαφέρον και για α 

οποία έχει ανεπτυγμένες τις αναγκαίες δεξιότητες. 

δ) Με το πέρασμα του χρόνου οι δεξιότητες του 

θεραπευόμενου εξελίσσονται και το ενδιαφέρον και η γνώση 

του βαθαίνουν γύρω από το αντικείμενο απασχόλησης του 

εργαστηρίου που εντάχθηκε 

ε) Σε προχωρημένο στάδιο την γνώση και την εμπειρία που 

απέκτησε στο εργαστήρι τη διοχετεύει και την αξιοποιεί σε 

καθημερινές καταστάσεις της ζωής του ακόμη και για σκοπούς 

αμειβόμενης εργασίας. 

Εργαστήρι Τέχνης: Το εργαστήρι τέχνης είναι το πρώτο που 

λειτούργησε στη δομή μας μετά από την ανάγκη που 

εξέφρασε θεραπευόμενος της δομής να ασχοληθεί με την 

ανακατασκευή παλιών αντικειμένων, τα οποία συνέλεγε μέσα 

από κάδους απορριμάτων. Η προσπάθεια του αυτή 

ενισχύθηκε και προωθήθηκε μέσα από τη δομή μας, 

προσπάθεια η οποία έφερε ως αποτέλεσμα την διοργάνωση 

στις αρχές Ιανουαρίου της έκθεσης με τίτλο « Μεταμόρφωση» 

του Χριστοφή Χριστοφή. Σήμερα, το εργαστήρι λειτουργεί σε 

χώρο ο οποίος βρίσκεται στο κτήριο όπου στεγάζεται η δομή, 

ωστόσο αναζητείται η παραχώρηση μεγαλύτερου 

υποστατικού ώστε να διευκολυνθούν περισσότερο οι εργασίες 

των θεραπευομένων που έχουν ενταχθεί στο εν λόγω 

εργαστήρι.  

Κλείνοντας, παρατίθενται αυτούσια τα λόγια του 

θεραπευόμενου της δομής Χριστοφή Χριστοφή, ο οποίος είναι 

ο στυλοβάτης του εργαστηρίου τέχνης. «Μέσα από αυτή τη 

δραστηριότητα παίρνω μεγάλη ανακούφιση και χαρά. Δεν 

θέλω να αποδείξω κάτι, αλλά να δώσω το μήνυμα ότι 

οτιδήποτε είναι κατεστραμμένο, μπορεί να αποκτήσει ξανά 

ζωή και αξία». 

    Μάρθα Σάββα - Επιστημονική Επιμελήτρια Ψ.Ε.Μ.Α. 

http://www.ask.org.cy/el/page/home
http://www.asknow.org.cy/


 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Ανακοινώσεις 

(Επικοινωνία στο τηλ. 22 44 29 67 ή 

στην ηλ. διεύθυνση 

n.fotsiou@ask.org.cy 

Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS 

Η 1
η
 Δεκεμβρίου έχει οριστεί ως η 

Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS. 

Οι χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών 

παραμένουν ομάδα υψηλού 

κινδύνου, ενώ το EMCDDA 

αναφέρει ότι παρατηρούνται κενά 

στον τομέα της πρόληψης του HIV. 

Για περισσότερες πληροφορίες 

ακολουθείστε το σύνδεσμο >> 

Μετακόμιση Σταθμού Πρόληψης 

και Συμβουλευτικής «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» 

Το ΚΕΝΘΕΑ ενημερώνει ότι ο ΣΠΣ 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ έχει μετακομίσει σε νέα 

γραφεία. Τα νέα στοιχεία του 

Σταθμού είναι:  

Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 43, 

Γραφείο αρ.3, 3106 Λεμεσός,  

Τηλ. Επικοινωνίας: 25332244/ 

99403606 

email: odysseas@kenthea.org.cy  

 

 

Νους υγιής εν σώματι υγιεί 

O Σταθμός Συμβουλευτικής 

ΑποφασίΖΩ σε συνεργασία με το 

γυμναστήριο Crossfit Factory 

Έγκωμη διοργάνωσαν στις 22 

Νοεμβρίου, στο Mall of Cyprus, 

εκδήλωση με θέμα "νους υγιής εν 

σώματι υγιεί". Περισσότερα >> 

 

Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο 

Κύπρου δέχεται προτάσεις με στόχο 

την εφαρμογή προληπτικού 

προγράμματος για παροχή 

υπηρεσιών πολύ-επίπεδης στήριξης 

σε κοινότητες της ελεύθερης 

επαρχίας Αμμοχώστου. 

Περισσότερα >> 

Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης 

υποβολής πρότασης για το 2014 

 

 

 

 

 

 

     

 

Γενικός στόχος του προγράμματος «Διαθέτω Υπεύθυνα – 

17 – Ζητώ Ταυτότητα» είναι η διερεύνηση επιπέδου 

συμμόρφωσης πωλητών αλκοολούχων ποτών και 

εκπαίδευσης τους σχετικά με την αγορά και χρήση αλκοόλ 

από ανηλίκους. Το πρόγραμμα θα  έχει διάρκεια εννέα 

μηνών,  και θα εφαρμοστεί στις επαρχίες Λευκωσίας και 

Λεμεσού, με στόχο την πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας.   

Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι η απόκτηση 

στοιχείων σχετικά με: 

• Την έκταση συμμόρφωσης των πωλητών στο όριο ηλικίας 

(<17 χρόνων) για πώληση αλκοολούχων ποτών στις 

επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού 

• Τους λόγους για τους οποίους οι πρακτικές ελέγχου δεν 

εφαρμόζονται από τους πωλητές 

• Την αντίληψη των επιχειρηματιών/πωλητών για το 

νομικό υπόβαθρο και τη σημασία συμμόρφωσης τους με 

την υφιστάμενη νομοθεσία πριν και μετά την εκπαίδευση 

υπεύθυνης πώλησης/σερβιρίσματος αλκοολούχων ποτών. 

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο 

Κύπρου μέσα από διαδικασία 

προκήρυξης για υποβολή 

προτάσεων για την 

πραγματοποίηση του πιλοτικού 

προγράμματος «Δοκιμαστικών 

Αγορών», κατόπιν αξιολόγησης 

των προτάσεων αποφάσισε 

όπως αποδεχθεί την πρόταση 

του Πανεπιστημιακού Κέντρου 

Έρευνας Πεδίου (ΠΑ.Κ.Ε.ΠΕ) του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2015 

Το ΑΣΚ ενισχύει οικονομικά σε ετήσια βάση προγράμματα πρόληψης, 

θεραπείας, κοινωνικής επανένταξης και μείωσης της βλάβης που συνάδουν με 

την Εθνική Στρατηγική. Σε ότι αφορά τη διαδικασία επιχορήγησης για το 2015  

για τα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ενημερώνεστε ότι μπορείτε να 

υποβάλετε την αίτηση σας μέχρι και τις 27 Φεβρουαρίου 2015 στις 12.00μ.μ. 

και για τα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015 στις 

12.00μ.μ. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε το σύνδεσμο >> 

Σημειώνεται ότι τα Προγράμματα, των οποίων λήγει η έγκριση λειτουργίας 

τους πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, πρέπει να υποβάλουν εκ 

νέου τα  Έντυπα Υποβολής Προγραμμάτων προς Έγκριση, ώστε να μπορέσει 

να αξιολογηθεί η αίτηση τους.  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛ (2014) 

Το ΑΣΚ έχει προχωρήσει στην έκδοση νέου εντύπου  για το 

αλκοόλ, το οποίο προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για όλους τους 

εμπλεκόμενους, Υπουργεία, οργανώσεις, μη  κυβερνητικούς 

φορείς και άλλους που καλούνται μέσα από την Εθνική 

Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες 

Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση Αλκοόλ 2013-2020 να 

αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό. Το Έντυπο αυτό στοχεύει στην 

παροχή παρεμβάσεων που αφορούν τόσο στις παράνομες, όσο 

και στις νόμιμες εξαρτησιογόνες ουσίες. Για να δείτε το έντυπο 

πατήστε εδώ >> 
 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΧΗ Ο ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΥΓΓΥΗ 

http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/2NXBHmRs9n7GpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/3ufjk1X9+azGpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/el/news/prokiriksi-diadikasion-epichoriiisis-proirammaton-prolipsis-kai-tierapeias-iia-to-2015-gia-ta-scheti
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/6_iEejdzdqbGpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/el/page/subscribe
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/LB4XoJNhiIzGpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/NhiSgAU9+uXGpdeP_+CepQ==/
http://www.emcdda.europa.eu/news/2014/hiv-infections

