
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

CENTER FOR PSYCHOLOGICAL AND COUNSELING SUPPORT 

 

 
 

Φοιτητική Λέσχη, Α.Π.Θ.  Τ.Κ. 541 24  Θεσσαλονίκη, Τηλ./Fax: +30 31 992621, Τηλ.: 2310 992643 

University Student Club - 541 24 Thessaloniki, Greece, Tel./Fax: +30 31 992621, Tel.: 2310 992643 
http://kesypsy.web.auth.gr     e-mail: kesypsy@auth.gr 

Το ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ. του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Προαγωγής 
Αυτοβοήθειας του Α.Π.Θ. και την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής του Α.Π.Θ. 
διοργανώνουν βιωματικό σεμινάριο με τίτλο: 

 Ομάδες Αυτοβοήθειας/Αλληλοβοήθειας για ανθρώπους με χρόνιες 
παθήσεις: Τρόπος Λειτουργίας – Βασικά Βοηθητικά Χαρακτηριστικά 
 

Οι ομάδες αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας δημιουργούνται από ανθρώπους που 
αντιμετωπίζουν ζητήματα υγείας. Η συνάντηση ανθρώπων με κοινό βίωμα και το 
μοίρασμα των κοινών εμπειριών τους μέσα σε ένα πλαίσιο συλλογικό και 
αλληλέγγυο έχουν αποδειχθεί πολύ βοηθητικά για ανθρώπους που 
αντιμετωπίζουν ζητήματα σωματικής φύσης καθώς συμβάλουν στην 
αποτελεσματικότερη διαχείριση ζητημάτων που προκύπτουν από τη διάγνωση 
μιας πάθησης όπως το άγχος, η αλλαγή της καθημερινότητας των πασχόντων, η 
πιθανή ψυχική ή/και κοινωνική απομόνωση κτλ. 

 
Στο συγκεκριμένο σεμινάριο θα παρουσιάσουμε: 

 Τι είναι και πώς λειτουργούν οι ομάδες αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας 
 Με ποιον τρόπο μπορούν να βοηθήσουν ανθρώπους με χρόνιες παθήσεις 
 Πώς μπορούν οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν ζητήματα υγείας να 

αξιοποιήσουν την ιδέα της αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας προκειμένου να 
καλύψουν τις ανάγκες τους 

 Πώς οι άνθρωποι με κοινό βίωμα και παρόμοια ζητήματα υγείας μπορούν 
να δώσουν και να πάρουν βοήθεια από άλλους ανθρώπους που έχουν τα ίδια 
προβλήματα 
 

Εισηγήτρια:   Κική Δημητριάδου, Ψυχολόγος Προγράμματος Προαγωγής 
Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνη Προαγωγής της 
Αυτοβοήθειας/Αλληλοβοήθειας στη Σωματική Υγεία. 
Ημερομηνία: .Τρίτη 19 Μαρτίου 11πμ-1μμ 
Τόπος διεξαγωγής:   Φουαγιέ κτιρίου ΚΕΔΕΑ 
Το σεμινάριο απευθύνεται αποκλειστικά σε φοιτητές και φοιτήτριες του Α.Π.Θ. με 

χρόνιες παθήσεις και υπάρχει δυνατότητα μετέπειτα υποστήριξης όσων 
ενδιαφέρονται να συγκροτήσουν μια ανάλογη ομάδα.  
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Φουαγιέ του κτιρίου ΚΕΔΕΑ και η 
συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν. 
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο http://kesypsy.web.auth.gr/el/node/77 
Τα στοιχεία συμμετοχής σας είναι απόρρητα και δεν θα δημοσιευτούν. 
Πρόσωπα επικοινωνίας: 
 ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ. - Άλτα Πανέρα, 2310 992621 
 Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας – Κική Δημητριάδου, 2310 500477 
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