
Η εξάρτηση σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εναλλακτικής 
Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ»

Η εξάρτηση είναι η απώλεια της ελευθερίας 
του προσώπου, που δεν χαρακτηρίζει έναν 
άνθρωπο ατομικά, αλλά συνολικά ως προς τις 
σχέσεις του με τον εαυτό του και με τους άλ-
λους, σε έναν κοινωνικό χώρο.

Η εξάρτηση δεν μπορεί να θεωρηθεί ασθένεια 
με την κλασσική έννοια του όρου, άρα δεν εί-
ναι δυνατόν η απεξάρτηση να αντιμετωπίζεται 
ως παραδοσιακή θεραπεία.
Απεξάρτηση είναι το σύνολο των αλλαγών 
στις σχέσεις και στις ικανότητες του προσώ-
που, σε μια κατεύθυνση αρμονικής ανάπτυξης 
προσωπικών ικανοτήτων και κοινωνικών δυ-
νατοτήτων, που θα το οδηγήσει στην ελευθε-
ρία που είχε χάσει.

Η μετάβαση από την εξάρτηση στην απε-
ξάρτηση, διαγράφει ένα οδοιπορικό διαρκώς 
μεταβαλλόμενου πλαισίου σχέσεων, με τον 
εαυτό του, την οικογένεια και τον ευρύτερο 
κοινωνικό χώρο, πριν και κατά τη χρήση, κατά 
και μετά την απεξάρτηση.

Το Ανοικτό Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» είναι μια 
αυτοκαθοριζόμενη κοινότητα. Την χαρακτη-
ρίζουν η αυτοτέλεια και η αυτονομία. Η αμοι-
βαία ελευθερία των μελών και του προσωπι-
κού να ενταχθούν σε αυτή ή να αποχωρήσουν, 
συνιστούν την αυτοτέλεια της.

Οι τρείς βασικές αρχές του προγράμματος

Η κοινότητα λειτουργεί στη βάση τριών θεμε-
λιωδών αρχών: την ελευθερία του προσώπου, 
τη συλλογικότητα και τη δημιουργικότητα.

Η ελευθερία του προσώπου είναι η ελεύθερη 
και χωρίς καταναγκασμό συνάντηση με τον 
άλλο. Αυτή δεν είναι ένα ατομικό χαρακτηρι-
στικό. Έχει ως αναγκαία συνθήκη τη συλλογι-
κότητα.

Η συλλογικότητα προσφέρει τις κοινωνικές 
προϋποθέσεις, άσκησης της ελευθερίας του 
προσώπου.

Η δημιουργικότητα υπάρχει και ως προς την 
ελευθερία του προσώπου και ως προς τη συλ-
λογικότητα, σε όλους τους τομείς της ζωής, με 
έμφαση κυρίως στην προσωπική ζωή και στην 
εργασία.
Με αυτήν την έννοια:
Η ελευθερία του προσώπου είναι ο σκοπός,
Η συλλογικότητα είναι η προϋπόθεση,
Η δημιουργικότητα είναι το μέσο,
Για την επίτευξη της απεξάρτησης.

Η λειτουργία της κοινότητας σύμφωνα με τις 
αρχές της διέπεται από το πνεύμα που ορίζουν:
οι ισότιμες σχέσεις (ελευθερία του προσώπου), 
η συνεργασία (συλλογικότητα),
η αυτενέργεια (δημιουργικότητα),
η ανάληψη προσωπικής ευθύνης.

Το Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας 

Εξαρτημένων Ατόμων ΑΡΓΩ 

είναι μέλος των:

• Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Θεραπευτικών Κοινοτήτων – 
European Federation of Therapeutic Communities 

• Εκπαιδευτικό δίκτυο Ecett -  European 
Companionship in Education, training by travel

Είναι ενταγμένο:  

• Στην ευρωπαϊκή βάση καλών πρακτικών του Ευρωπα-
ϊκού Παρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά .

Υποστηρίζεται από το:

• ΙΣΝ –Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Το Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων 
Ατόμων ΑΡΓΩ έχει αδελφοποιηθεί με:

• Herzogsägmühle της Βαυαρίας 

• Haus Röhling της Βαυαρίας



Λαγκαδά 196, 56430 Σταυρούπολη
• Θεραπευτική Κοινότητα

Tel: 2313 324 651,2310 668 616, fax: 2313 324 651
argo@psychothes.gr 

• Μονάδα Κοινωνικής Επαναδραστηριοποίησης
Tel 2313 324 202

• Μονάδα Εκπαίδευσης
Tel -Fax 2313 324 339

• Τομέας Υποστήριξης Γονέων και 
Σημαντικών Προσώπων

Tel -Fax 2313 324 651
• Πολυχώρος Απασχόλησης

Tel: 2313 324 202
• Ξυλουργική Μονάδα

Tel: 2313 324 614
• Τομέας Προώθησης στην Αγορά Εργασίας

Tel: 2313 324 649
• Ομάδα Πρόληψης και Ενημέρωσης 

κατά των Εξαρτήσεων
Tel: 2313 324 648-9

Γιαννιτσών 52, 54627  Θεσ/νίκη
• Σταθμός Συμβουλευτικής Στήριξης και Ενημέρωσης

Tel-Fax: 2310 540 353
argo_stathmos@psychothes.gr 
• Μονάδα Διπλής Διάγνωσης

Tel-Fax: 2310 540 353
• Ομάδα Αντιμετώπισης Υποτροπής

Tel-Fax: 2310 540 353
• Ανοικτή Ομάδα Εργαζομένων

Tel-Fax: 2310 540 353

http://www.argothes.gr 
argo@psychothes.gr
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