
OI ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ  
ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ

Καβάλα
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

• ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

• ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αθηνάς & Τσολάκη (γωνία) 
Τηλ. 2510 223131, Fax. 2510 223135 
cckavala@kethea-kivotos.gr

Κομοτηνή
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

• ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

• Συμβουλευτική κρατουμένων στο Γενικό  
Κατάστημα Κράτησης Κομοτηνής

• ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Πολυλειτουργικό Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών 
Δήμου Κομοτηνής

Γ. Μαρασλή 1, 1ος όροφος 
Τηλ. 25310 37842, Fax. 25310 37798 
cckomotini@kethea-kivotos.gr

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

• ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

• ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

• ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γαληνού 27 
Τηλ. 2510 245835, Fax. 2510 245047

Αλεξανδρούπολη
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

• ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΗΣ

• ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ηροδότου 1

Τηλ. 25510 89595, Fax. 25510 89596 
ccthraki@kethea-kivotos.gr

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

• ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

• ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

• ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ηροδότου 1

Τηλ. 25510 89595, Fax. 25510 89596 
ccthraki@kethea-kivotos.gr

H ουσία είναι  
να μην κρύβεσαι  
μέσα της!

Για χρήστες 
εξαρτησιογόνων 
ουσιών και τις 
οικογένειές τους

1145
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KΕΘΕΑ  ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ
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Αν τραγουδούσα τη ζωή μου μέσα στη χρήση 
θα ήταν ένα τραγούδι δίχως στίχους 
Θα ήταν μια κραυγή

Αν τραγουδούσα τη ζωή μου μέσα στη χρήση 
δε θα ακουγόταν η δική μου μουσική.

Αν ζωγράφιζα τη ζωή μου στη χρήση 
θα ήμουν μόνο η σκιά. 
Θα είχε χρώματα μουντά

Αν η ζωή μου στη χρήση ήταν βιβλίο 
θα ήταν ένα μεγάλο παραμύθι.

Αν η ζωή μου στη χρήση ήταν βιβλίο 
το πώς θα τελείωνε σίγουρα 
δε θα το όριζα εγώ

Γύρισε σελίδα, 
βάλε χρώμα στη σκιά,  
και το τραγούδι 
θα ακουστεί πιο δυνατά!

Oι μονάδες του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στεγάζονται  
σε κτίρια παραχωρημένα από τους Δήμους  
Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνής



Το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ  
έχει δημιουργηθεί για χρήστες ουσιών  
πάνω από 18 ετών και τις οικογένειές τους. 

Είναι δωρεάν, χωρίς φάρμακα, εθελοντικό. 

Για σένα 
• που ζητάς να μάθεις πώς να ξεφύγεις

• που νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε αδιέξοδο

• που θέλεις να βρεθείς σε ένα περιβάλλον χωρίς ουσίες

το Συμβουλευτικό Κέντρο του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ προσφέρει:

• συμβουλευτική και ενημέρωση για τα προγράμματα απεξάρτησης

• ένα χώρο ασφαλή, “καθαρό” από ουσίες

• ομαδικές ή ατομικές θεραπευτικές διαδικασίες

• εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες

• δυνατότητα για δωρεάν ιατρικές εξετάσεις

• συμβουλευτική για νομικά θέματα

• προετοιμασία για ένταξη σε πρόγραμμα απεξάρτησης  
  (Κύρια Φάση Θεραπείας)

Μετά το Συμβουλευτικό Κέντρο,  η Κύρια Φάση 
Θεραπείας του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ σου προσφέρει 

• ψυχική και σωματική απεξάρτηση χωρίς φάρμακα ή υποκατάστατα

• εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες

• φροντίδα υγείας σε συνεργασία με δημόσια νοσοκομεία

• συμβουλευτική για εκπαιδευτικά και επαγγελματικά θέματα

• υπηρεσίες νομικής στήριξης

• μεταθεραπευτική φροντίδα για την ομαλή επανένταξη  
  στο κοινωνικό σύνολο

Για σας
που θέλετε να βοηθήσετε κάποιο πρόσωπο του συγγενικού, φιλικού ή 
επαγγελματικού σας περιβάλλοντος το οποίο έχει εμπλακεί στη χρήση 
ουσιών

έχει δημιουργηθεί η Μονάδα Οικογενειακής Υποστήριξης του ΚΕΘΕΑ 
ΚΙΒΩΤΟΣ, όπου μπορείτε:

• να ενημερωθείτε συστηματικά για τις συνέπειες της χρήσης ουσιών 
  και τις δυνατότητες θεραπείας

• να υποστηριχθείτε, ώστε να συμβάλετε  
  αποτελεσματικότερα στην κινητοποίηση για θεραπεία  
  του δικού σας ανθρώπου 

• να ακολουθήσετε το πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής στήριξης  
  που απευθύνεται σε γονείς, συζύγους-συντρόφους, αδέρφια κ.λπ.,  
  όσο διάστημα ο εξαρτημένος είναι ενταγμένος στο πρόγραμμα  
  απεξάρτησης 

Για σένα 
που βρίσκεσαι στη φυλακή και αντιμετωπίζεις πρόβλημα χρήσης ουσιών 

το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ μπορεί να σου προσφέρει, μέσα από το πρόγραμμα 
που πραγματοποιεί στη φυλακή:

• συμβουλευτική υποστήριξη στο χώρο που του έχει παραχωρηθεί  
   από το σωφρονιστικό κατάστημα για αυτό το σκοπό

• δυνατότητα ένταξης σε θεραπευτικά προγράμματα μέσα ή/και  
  έξω από τη φυλακή

• δυνατότητα νομικής στήριξης

H ουσία είναι  
να μην κρύβεσαι  
μέσα της!


