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Διάβαζα κάπου πως όταν προσφέρεις χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς να περιμένεις 

ανταμοιβή, απαλλάσσεσαι από τα δεσμά των κοινωνικών συμβάσεων, είσαι 

ελεύθερος, καθώς βοηθώντας τους άλλους, βοηθάς τον εαυτό σου.    

 Εάν έτσι αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος την έννοια της προσφοράς, στον χώρο 

της Εκκλησίας η προσφορά αυτή μεταμορφώνεται σε καθαγιασμό, καθώς έχει ως 

κριτήριο την αγάπη και την ταύτιση στο πρόσωπο του εμπερίστατου και αναγκεμένου 

αδελφού-συνανθρώπου, με το πρόσωπο του Χριστού, σύμφωνα με τον αδιάψευστο 

λόγο Του: «Ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ 

ἐποιήσατε». (Ματθ. 25,40). Κριτήριο λοιπόν της προσφοράς η αγάπη, η οποία είναι 

ταυτισμένη με την θυσία, την διακονία, την ανιδιοτέλεια, το άνευ όρων και ορίων 

δόσιμο: «Μακάριόν ἐστί μᾶλλον δινόναι, ἤ λαμβάνειν». (Πραξ. 20, 35). «Δίνε ψωμί 

και αγόραζε παράδεισο», παραγγέλλει ο Αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο δε  άγιος 

Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης λέει: «Όποιος αγαπάει λίγο, δίνει λίγο, όποιος αγαπάει 

περισσότερο δίνει περισσότερο κι όποιος αγαπάει πάρα πολύ, τί έχει αντάξιο να 

δώσει; Δίνει τον εαυτό του…».   

 Το Αννουσάκειο Ίδρυμα της Ι. Μητροπόλεως μας ταγμένο στην διακονία και 

ανακούφιση του πάσχοντος αδελφού, 50 και πλέον έτη σφουγγίζει τα δάκρυα και 

απαλύνει τον πόνο των δεκάδων – εκατοντάδων αναγκεμένων συνανθρώπων μας, οι 

οποίοι καθημερινά κτυπούν την πόρτα του ζητώντας «έλαιον και οίνον». Κοινωνικό 

Ιατρείο, Κοινωνικό Οδοντιατρείο, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνική Κουζίνα, 

Κινητή Ιατρική Μονάδα, 2 Προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι», 4 

Φυσικοθεραπευτήρια, μαζί με τους 90 και πλέον εμπερίστατους και τρίτης ηλικίας 

συνανθρώπους μας που με στοργή, αγάπη και επαγγελματική φροντίδα φιλοξενούνται 

εις τους ζεστούς χώρους του Ιδρύματος. Δομές και δράσεις του Αννουσάκειου, μια 

μεγάλη και ανοιχτή ζεστή αγκαλιά που μέσα της κουρνιάζουν άνθρωποι που οι 

συνθήκες της ζωής, η κοινωνία σε κάποιες περιπτώσεις, οδήγησαν τα βήματα τους σε 

αδιέξοδο.  

 1995-2019. 24 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς του Προγράμματος  

«Βοήθεια στο σπίτι». Ανεκτίμητη και πολύτιμη προσφορά όλα αυτά τα χρόνια σε 

εκατοντάδες, χιλιάδες ανθρώπους των Επαρχιών μας, την Κίσαμο και το Σέλινο, 



καθώς λειτουργούν 2 Προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι», ένα σε κάθε Επαρχία. 

«Κάθε φορά που ανοίγει η πόρτα και μπαίνετε μέσα, φωτίζεται το φτωχικό μου. 

Εσείς είστε η οικογένεια μου», καταθέτει πρόσωπο ευεργετούμενο από το 

Πρόγραμμα. Με περισσή αγάπη, σεβασμό και διάκριση οι εργαζόμενοι των δύο 

αυτών δομών, «τα δικά μας παιδιά του Προγράμματος», όπως τους έχουν… βαπτίσει 

πολλοί από τους ευεργετούμενους, καθημερινά επισκέπτονται στον φυσικό τους χώρο 

τους ευεργετούμενους (μεμονωμένα πρόσωπα, ανδρόγυνα, κλπ), παρέχοντας τους 

στήριξη, φροντίδα, ανακούφιση και καλύπτοντας τους ανάγκες της καθημερινότητας, 

κάνοντας την ζωή τους πιο ανθρώπινη. Κοινωνική Λειτουργός, 

Νοσηλεύτρια/Νοσηλευτής, Οικιακή βοηθός, Οδηγός. «Τα δικά τους παιδιά». Θα τους 

πουν ένα λόγο αγάπης και στήριξης, θα τους μετρήσουν την πίεση, θα τους 

μεταφέρουν στον γιατρό, αιμοληψία (όταν χρειαστεί), θα φροντίσουν για την 

προσωπική τους υγιεινή, θα φροντίσουν-καθαρίσουν το σπίτι, θα τους αγοράσουν τα 

φάρμακα ως και ότι άλλο αναγκαίο, θα… θα…..   «Σας ευχαριστώ Σεβασμιώτατε 

γιατί μας στέλνετε τα παιδιά αυτά και νιώθουμε πως κάποιος μας σκέφτεται και μας 

αγαπά», γράφει ηλικιωμένη γιαγιά σε σημείωμα που έστειλε πρόσφατα. Τι 

μεγαλύτερη χαρά και ευλογία-αμοιβή από την ευχή της γερόντισσας αυτής, τα 

ροζιασμένα και κουρασμένα χέρια της οποίας δεν καλλιέργησαν μόνον την γη, αλλά 

και ανέθρεψαν γενιές. Κάθε κόπος, θυσία και προσφορά μοιάζει να είναι ελάχιστη 

μπροστά στο μεγαλείο της ψυχής και την προσφορά της ζωής των ανθρώπων αυτών.  

 Δόξα τω Θεώ μας αξιώνει να συνεχίζουμε την πολύτιμη προσφορά διακονίας 

της αγάπης, όπως την παραλάβαμε από τον μακαριστό προκάτοχο μας Μητροπολίτη 

κυρό Ειρηναίο και σαρκώνεται 50 και πλέον έτη μέσα από τις πολλαπλές και ποικίλες 

δράσεις του Αννουσάκειου Ιδρύματος της Μητροπόλεως μας, τρανή απόδειξη τα 2 

Προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» που 24 χρόνια αδιάλειπτα και καθημερινά 

λειτουργεί το Ίδρυμα.         

           Πολλές οι ευχαριστίες και η ευγνωμοσύνη μας στα πρόσωπα που όλα αυτά τα 

χρόνια εργάστηκαν, διακόνησαν τα 2 αυτά Προγράμματα, ως επίσης και εις τους 

σημερινούς εργαζομένους, «παιδιά του Προγράμματος», κατά την προσφιλή έκφραση 

πολλών ευεργετούμενων. Πολύτιμοι συνεργάτες και συνεργάτιδες της Ι. 

Μητροπόλεως μας και του Αννουσάκειου. Ευχαριστίες, επίσης, εις τον Διοικητικό 

Διευθυντή του Ιδρύματος, Αιδ. Πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Θρόνου                   

π. Αντώνιο Αρετάκη, ο οποίος από το 1983, 15 και πλέον χρόνια πρίν από την έναρξη 

λειτουργίας των 2 αυτών Προγραμμάτων, με ανιδιοτέλεια και θυσιαστική αγάπη 



διακονεί το Ίδρυμα, ως και σε όλο το Προσωπικό του Ιδρύματος (Επιστημονικό, 

Ιατρικό, Νοσηλευτικό, Διοικητικό, Βοηθητικό, κ.α.), 48 πρόσωπα που καθημερινά 

προσφέρουν την αγάπη τους εις την ανακούφιση του πόνου και την διακονία του 

αναγκεμένου αδελφού.       

 Ευγνώμονα μνημονεύουμε, τέλος, και όλους τους κατά καιρούς ευεργέτες του 

Ιδρύματος. Μεγάλους ευεργέτες, ευεργέτες, τους επώνυμους και ανώνυμους 

αδελφούς μας, ως και τους φίλους του Αννουσάκειου. Όλους εκείνους που, 

συγκυρηναίοι του Σταυρού, συνοδοιπορούν μαζί μας, μοιράζονται τις αγωνίες μας 

και ενισχύουν την προσφορά διακονίας και αγάπης. Μέσα από τα χέρια τέτοιων 

ανθρώπων μιλά ο Θεός και πίσω από τα μάτια τους χαμογελά πάνω στη γη.  

«Τα Σα εκ των Σων….».  
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Σύντομο Ιστορικό 

 

Στον Τομέα της Ανοιχτής Περίθαλψης το Αννουσάκειο Θεραπευτήριο έχει αναπτύξει 

ένα πολυεπίπεδο δίκτυο υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης 

μέσα από την λειτουργία πληθώρας δράσεων και προγραμμάτων.  

Από τις πρώτες δομές ανοιχτής περίθαλψης που δημιούργησε είναι τα προγράμματα 

«Βοήθεια στο σπίτι», το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι Κισάμου» και το 

πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι Σελίνου». 

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι Κισάμου», συστάθηκε με την υπ’ 

αριθμ. Π4Β/1685/4-10-95 απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και 

λειτουργεί αδιάλειπτα από τις 7 Δεκεμβρίου 1995, παρέχοντας υπηρεσίες στους 

Καλλικρατικούς Δήμους Κισάμου και Πλατανιά, (πρώην Δημοτικά Διαμερίσματα 

Κισάμου, Μήθυμνας, Κολυμπαρίου και Βουκολιών), και το πρόγραμμα «Βοήθεια στο 

σπίτι Σελίνου», συστάθηκε με την υπ’ αριθμόν Π48/55/5799/7-10-1997 Υπουργική 

Απόφαση, το οποίο ξεκίνησε την λειτουργία του το Φεβρουάριο του 1999, και 

παρέχει υπηρεσίες στους Καλλικρατικούς Δήμους Καντάνου - Σελίνου και Πλατανιά, 

(Δημοτικά Διαμερίσματα Καντάνου, Ανατολικού Σελίνου και Βουκολιών). 

Το 2009 οι δομές «Βοήθεια στο σπίτι» εντάχθηκαν στην πράξη «Ενέργειες ενίσχυσης 

της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων 

που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθεια που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμόν 

2503/15.04.2009 Προκήρυξη της Γεν. Γραμματείας της Περιφέρειας Κρήτης, (ΠΕΠ 

Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013). 

Στη συνέχεια το 2011 η Ιερά Μητρόπολη υπέγραψε Σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ στα 

πλαίσια της πράξης: «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω 

παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών 

ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που 

ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» από όπου εποπτεύεται και 

χρηματοδοτείται μέχρι και σήμερα η λειτουργία των εν λόγω προγραμμάτων. 

 

 



Ομάδα - Στόχος 

Τα προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» απευθύνονται κυρίως σε ηλικιωμένους και 

άτομα με αναπηρίες, δηλαδή άτομα με αισθησιοκινητικές αναπηρίες, ψυχική νόσο, 

νοητική υστέρηση. 

Με προτεραιότητα σ’ αυτούς που: 

 Δεν εξυπηρετούνται πλήρως 

 Χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα 

 Διαβιούν μοναχικά ή είναι εγκαταλελειμμένοι 

 Δεν έχουν επαρκείς πόρους 

 Καθώς και σε οικογένειες ή άτομα που αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα. 

 

Οι υπηρεσίες παρέχονται με επισκέψεις του προσωπικού στο σπίτι των 

εξυπηρετούμενων, των οποίων η συχνότητα προσδιορίζεται κατόπιν αξιολόγησης των 

αναγκών τους. 

Στόχος είναι:  

Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ηλικιωμένων και των Α.Μ.Ε.Α, η προαγωγή 

της παραμονής τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, η διατήρηση 

της συνοχής της οικογένειας, η αποφυγή της χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή 

καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού και η εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς 

διαβίωσης. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εξυπηρετούμενη προγράμματος 

«Βοήθεια στο σπίτι Κισάμου» 

 



Προσωπικό που εργάζεται στις δομές «Βοήθεια στο σπίτι»  

Το Πρόγραμμα απασχολεί: 

Κοινωνικούς Λειτουργούς.  Υπεύθυνοι για την εύρυθμη λειτουργία των 

προγραμμάτων. Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί αξιολογούν τις σωματικές, λειτουργικές, 

συναισθηματικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανάγκες των ωφελουμένων με 

σκοπό την παροχή στρατηγικών και πόρων στήριξης και συμπαράστασης. Παράλληλα 

μεριμνούν για την λήψη του κοινωνικού ιστορικού, ανιχνεύουν, διερευνούν, 

καταγράφουν, μελετούν και αξιολογούν τις ανάγκες που σχετίζονται με την κοινωνική 

φροντίδα των ωφελουμένων και γενικά παρέχουν: 

 Συμβουλευτική και υποστηρικτική κοινωνική εργασία, στήριξη και ανακούφιση των 

ωφελουμένων και των φροντιστών τους, μέσω έκφρασης και διαχείρισης των 

συναισθημάτων τους. Εκπαίδευση των μελών της οικογένειας ή και του φροντιστή 

(όπου υπάρχουν) για την συμμετοχή τους στην αντιμετώπιση των εξειδικευμένων 

αναγκών φροντίδας. 

 Διαμεσολάβηση σε δημόσιες υπηρεσίες, ασφαλιστικούς οργανισμούς, υγειονομικές 

επιτροπές, υπηρεσίες υγείας, ιατρούς, ιατρικά κέντρα, νοσοκομεία με σκοπό την 

διεκπεραίωση υποθέσεων των ωφελουμένων. 

 Ενημερώνουν τους ωφελούμενους, αξιολογούν και ιεραρχούν τις ανάγκες τους 

παρέχοντας κοινωνική υποστήριξη. 

 

Νοσηλευτές:  Παρέχουν πρωτοβάθμια νοσηλευτική φροντίδα σε συνεργασία με 

Ιατρικές – Νοσοκομειακές μονάδες της περιοχής και άλλες Υπηρεσίες Υγείας του 

Νομού. 

Οι Υπηρεσίες που παρέχουν είναι:  

 Λήψη ζωτικών σημείων όπως αιμοληψία, ενεσοθεραπεία, μέτρηση αρτηριακής 

πίεσης, μέτρηση σακχάρου, κορεσμού οξυγόνου, ηλεκτροκαρδιογράφημα. 

 Ετήσιος εμβολιασμός, (αντιγριπικά εμβόλια) των ευπαθών ομάδων του 

προγράμματος, ως μέσον πρόληψης και προάσπισης της υγείας τους. 

 Παρακολούθηση τήρησης φαρμακευτικής αγωγής, συνταγογράφηση, προμήθεια 

και χορήγηση φαρμάκων. 



 Παροχή πρώτων βοηθειών, πρόληψη και περιποίηση τραυμάτων και 

κατακλίσεων. 

 Νοσηλευτική εκπαίδευση του φροντιστή ή του οικογενειακού περιβάλλοντος. 

 Μετακίνηση/μεταφορά από την οικία των ωφελουμένων στο θεράποντα ιατρό, 

νοσοκομείο, κέντρο υγείας κ.α. υπηρεσίες. 

 

Οικογενειακοί Βοηθοί:  Μεριμνούν για την ατομική φροντίδα των 

εξυπηρετουμένων, αναλυτικότερα παρέχουν:  

 Καθαριότητα της οικίας των ωφελουμένων. 

 Φροντίδα της ατομικής τους υγιεινής η οποία περιλαμβάνει λουτρό ατομικής 

υγιεινής. 

 Αγορά ειδών πρώτης ανάγκης, τροφίμων και ατομικής υγιεινής. 

 Διεκπεραίωση υποθέσεων προς ΔΕΚΟ, τράπεζες κλπ. 

 Συνταγογράφηση και προμήθεια φαρμάκων. 

 Συνοδεία στο γιατρό, εξωτερικές εργασίες. 

 Πλύσιμο ειδών ρουχισμού στο πλυντήριο που υπάρχει στην έδρα του 

προγράμματος. 

 

Οδηγοί: Φροντίζουν για την μεταφορά του προσωπικού με ασφάλεια από την έδρα 

της δομής στον τόπο κατοικίας των εξυπηρετούμενων, συμβάλλοντας στην εύρυθμη 

λειτουργία του προγράμματος. 

Κάθε προσπάθεια του προσωπικού των Δομών «Βοήθεια στο σπίτι» γίνεται με 

σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και στις ανάγκες έκαστου ωφελούμενου, αποβλέποντας 

στην αυτόνομη και αξιοπρεπή διαβίωση τους. 

 

 

 

 

 



Συνεργασίες: 

Για την άρτια παροχή υπηρεσιών τα προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» αναπτύσσουν 

συνεργασίες με: 

 Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος» 

 Κέντρα Υγείας των περιοχών που αναπτύσσουν δράση 

 Τοπική Αυτοδιοίκηση 

 Ασφαλιστικούς Οργανισμούς 

 Άτυπα δίκτυα κοινωνικής φροντίδας, (εκκλησία, τοπικοί σύλλογοι, γειτονιά, 

δίκτυα εθελοντών) 

 Κέντρα Ψυχικής Υγείας 

 Ενδιάμεσες δομές αποκατάστασης 

 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Συνοδευτικές Δράσεις Προγραμμάτων 

«Βοήθεια στο σπίτι Κισσάμου» & «Βοήθεια στο σπίτι Σελίνου» 

2008-2018 

 

2008 

 Συνεργασία με Σύλλογο γυναικών Καλουδιανών, Δήμου Κισάμου για την 

πραγματοποίηση επιμορφωτικής ομιλίας - συζήτησης, «Η Επικοινωνία στις 

Ανθρώπινες Σχέσεις». 

 Δημιουργία ομάδας εθελοντών προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι Κισάμου» 

για την υποστήριξη ηλικιωμένων που δεν διαθέτουν οικογενειακό περιβάλλον. 

 Συμμετοχή μαθητών νοσηλευτικής που πραγματοποιούν την πρακτική του 

άσκηση στο Αννουσάκειο Ίδρυμα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκου προγράμματος 

εκπαίδευσης Erasmus στις επισκέψεις του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι 

Κισάμου». 

                          Έλεγχος αρτηριακής πίεσης εξυπηρετουμένης «Βοήθεια στο σπίτι Κισάμου» 

 Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι Σελίνου» υλοποίησε δύο επισκέψεις στη 

Γαύδο. Το ακριτικό νησί της Γαύδου υπάγεται στην μητροπολιτική περιφέρεια 

της Ιεράς Μητρόπολης Κισσάμου και Σέλινου. Το πρόγραμμα επισκέπτεται 

την Γαύδο από το έτος 2004. Τον Ιανουάριο 2008 πραγματοποιήθηκε 

αιμοληψία στους 39 μόνιμους κατοίκους του και παράλληλα συζητήθηκε το 

αίτημα τους, για τη διενέργεια επίσκεψης ιατρικής ομάδας στο νησί. Στα 

πλαίσια του ανωτέρω αιτήματος, συστάθηκε διεπιστημονική ιατρική ομάδα 

που αποτελούνταν από ορθοπεδικό, οφθαλμίατρο και οδοντίατρο και το ίδιο 



έτος υλοποιήθηκε 2η επίσκεψη για την διενέργεια ιατρικής εξέτασης. Στα 

πλαίσια της ανωτέρω επίσκεψης υλοποιήθηκε μέτρηση οστικής πυκνότητας με 

τον μετρητή laser του Αννουσάκειου Ιδρύματος. Ενώ εξετάστηκαν 30 μόνιμοι 

κάτοικοι. Της ανωτέρω δράσης προΐσταντο ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης 

Κισάμου και Σελίνου, πρόεδρος του Δ.Σ. του Αννουσακείου Ιδρύματος κ. 

Αμφιλόχιος.  

 Παράλληλα το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι Σελίνου» κατά την διάρκεια 

του 2008 παρείχε υπηρεσίες σε 2 μόνιμους κατοίκους της Γαύδου, 

συγκεκριμένα σε ασφαλισμένο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας Χανίων 

συνταγογραφούνταν και παραλαμβάνονταν η φαρμακευτική αγωγή από το 

φαρμακείο του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και αποστέλλονταν με την 

ακτοπλοϊκή γραμμή στην Γαύδο. Ταυτόχρονα διενεργούνταν συναισθηματική 

στήριξη, συμβουλευτική αγωγή και οικονομική στήριξη σε συνεργασία με 

τους τοπικούς φιλανθρωπικούς συλλόγους της επαρχίας, σε μόνιμο κάτοικο 

του νησιού που αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και χρειάστηκε να 

νοσηλευτεί 4 μήνες στο Γ.Ν. Χανίων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Αιματολογικός Έλεγχος στο Π Ι. Γαύδου 

 

 

 



 Το ίδιο έτος η Διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου Καντάνου ζήτησε την 

συνεργασία του προγράμματος, προκειμένου να ψάλλουν  τα 

χριστουγεννιάτικα κάλαντα οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης σε ηλικιωμένους και 

ΑΜΕΑ που ζουν σε απομακρυσμένους οικισμούς του Δήμου Καντάνου 

Σελίνου. 

 Σε ετήσια βάση από την έναρξη της λειτουργίας των προγραμμάτων «Βοήθεια  

στο σπίτι» διανέμονται την περίοδο των εορτών ( Χριστούγεννα, Πάσχα ) σε 

όλους τους ωφελούμενους Ευχητήριο Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου 

Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου, προέδρου Δ.Σ. του 

Αννουσακείου Ιδρύματος, συνοδευόμενο από γλυκίσματα των Ημερών, τα 

οποία έχουν παρασκευαστεί με την βοήθεια εθελοντών καθώς και δέματα 

αγάπης που περιέχουν τρόφιμα κ.α. αγαθά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξυπηρετούμενη προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι Κισάμου» 

με σπουδαστές Νοσηλευτικής από την Νορβηγία 

 

 

 

 

 

 

 



Παρεχόμενες Υπηρεσίες Αριθμός 

Ωφελουμένων 

«Βοήθεια στο σπίτι 

Κισσάμου» 

Αριθμός 

Ωφελουμένων 

«Βοήθεια στο σπίτι 

Σελίνου» 

Αιμοληψίες  576 555 

Μετρήσεις Αρτηριακής 

Υπέρτασης 

1987 1899 

Μετρήσεις Σακχάρου 234 287 

Χορήγηση Ενέσεων 223 253 

Χορήγηση Αντιγριπικού 

Εμβολιασμού  

81 78 

Καθετηριασμοί 25 - 

Συνταγογράφηση 

Φαρμάκων/εξετάσεων 

246 322 

Μεταφορές/Συνοδείες σε 

Ιατρούς κ.α 

12 95 

Οικογενειακή Βοήθεια    

Καθαριότητες 199 193 

Λουτρό Ατομικής Υγιεινής  62 58 

Προετοιμασία Φαγητού  9 64 

Εξωτερικές Εργασίες 67 119 

Καθαριότητα Ρουχισμού 42 11 

Δωρεά Γεύματος 5  

Το έτος 2008 παρασχέθηκαν υπηρεσίες σε 400 εξυπηρετούμενους 

 

 

 

 

 



2009 

Το 2009 τα προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» εντάχθηκαν στην πράξη «Ενέργειες 

ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων 

και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθεια» που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμόν 

2503/15.04.2009, Προκήρυξη της Γεν. Γραμματείας της Περιφέρειας Κρήτης, (ΠΕΠ 

Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013). 

 

 Τον ίδιο χρόνο οι πολιτιστικοί σύλλογοι Αττικής οργάνωσαν εκδήλωση 

προβολής της κοινωνικής προσφοράς του Αννουσάκειου Ιδρύματος και των 

δομών «Βοήθεια στο σπίτι Κισσάμου» και «Βοήθεια στο σπίτι Σελίνου» στην 

Αθήνα. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 

Κισσάμου & Σελίνου κ. Αμφιλόχιος, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Αννουσάκειου 

Ιδρύματος, ο Διοικητικός Διευθυντής του Αννουσάκειου Ιδρύματος Αιδ. 

Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου π. Αντώνιος Αρετάκης καθώς 

και οι πρόεδροι των συλλόγων Κισσαμιτών και Σελινιωτών Αττικής, κ. 

Ελευθέριος Λουπάσης και κ. Θεόδωρος Ηλιάκης αντίστοιχα. 

 Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι Κισσάμου» διοργάνωσε ενημερωτική 

συνάντηση, ομιλία – συζήτηση στο Δημοτικό διαμέρισμα Βουκολιών του 

Δήμου Πλατανιά για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την κοινωνική προσφορά 

του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι». 



 Δημιουργία ομάδων συντροφιάς και αλληλεγγύης από το πρόγραμμα «Βοήθεια 

στο σπίτι Κισάμου» στα χωριά Νοχία του Δήμου Πλατανιά και Πλατάνου του 

Δήμου Κισσάμου από γυναίκες των ανωτέρω περιοχών για την υποστήριξη 

μοναχικών ηλικιωμένων.  

 Συμμετοχή μαθητών νοσηλευτικής από την Νορβηγία που πραγματοποιούν 

την πρακτική του άσκηση στο Αννουσάκειο Ίδρυμα στα πλαίσια του 

Ευρωπαϊκου προγράμματος εκπαίδευσης Erasmus, στις επισκέψεις που 

διενεργούνται από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι Κισάμου». 

 Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι Σελίνου», με την υποστήριξη του 

Αννουσακείου Ιδρύματος, διοργανώνει στις 30 Αυγούστου 2009 στο προαύλιο 

χώρο του Γυμνασίου - Λυκείου Παλαιοχώρας στην Παλαιόχωρα του Δήμου 

Πελεκάνου Μουσική - Λαϊκή Βραδιά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξυπηρετούμενη προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι Κισάμου» 

με σπουδαστές Νοσηλευτικής από την Νορβηγία 

 

 

 

 

 

 



Παρεχόμενες Υπηρεσίες Αριθμός 

Ωφελουμένων 

«Βοήθεια στο σπίτι 

Κισσάμου» 

Αριθμός 

Ωφελουμένων 

«Βοήθεια στο σπίτι  

Σελίνου» 

Αιμοληψίες  267 471 

Μετρήσεις Αρτηριακής 

Υπέρτασης 

1065 1989 

Μετρήσεις Σακχάρου 198 347 

Χορήγηση Ενέσεων 200 220 

Χορήγηση Αντιγριπικού 

Εμβολιασμού  

76 67 

Καθετηριασμοί 1  

Συνταγογράφηση 

Φαρμάκων/εξετάσεων 

156 337 

Μεταφορές/Συνοδείες σε 

Ιατρούς κ.α 

30 69 

Οικογενειακή Βοήθεια    

Καθαριότητες 302 227 

Λουτρό Ατομικής Υγιεινής  78 64 

Προετοιμασία Φαγητού  32  

Εξωτερικές Εργασίες 145 120 

Καθαριότητα Ρουχισμού 50 8 

Δωρεά Γεύματος 5  

Το έτος 2009 παρασχέθηκαν υπηρεσίες σε 399 εξυπηρετούμενους 

 

 

 

 

 



2010 

 Ιούνιος 2010, συμμετοχή των εργαζομένων των προγραμμάτων «Βοήθεια στο 

σπίτι» όπως και των οικογενειών και συγγενών των ωφελουμένων των εν λόγω 

προγραμμάτων σε ημερίδα προβολής του έργου και των δομών του 

Αννουσάκειου Ιδρύματος στην Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης στο 

Κολυμπάρι, του Δήμου Πλατανιά.  

 Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι Κισσάμου» πραγματοποίησε συνεργασία 

με τοπικές επιχειρήσεις για την υλοποίηση δωρεάν εργασιών επισκευής δύο 

κατοικιών ωφελουμένων, στα δημοτικά διαμερίσματα Πλατανιά και Κισσάμου 

οι οποίες δεν πληρούσαν τις συνθήκες διαβίωσης. Για την υλοποίηση των 

ανωτέρω καθοριστική ήταν και η ανώνυμη συνεισφορά δωρητών. 

 Συμμετοχή μαθητών νοσηλευτικής από την Νορβηγία που πραγματοποιούν 

την πρακτική του άσκηση στο Αννουσάκειο Ίδρυμα στα πλαίσια του 

Ευρωπαϊκου προγράμματος εκπαίδευσης Erasmus, στις επισκέψεις που 

ενεργούνται από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι Κισάμου». 

 Από τις 30 Αυγούστου έως την 1 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, 

πραγματοποιήθηκε επίσκεψη ιατρικού κλιμακίου και ομάδας εργαζομένων του 

Αννουσάκειου Ιδρύματος και του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι Σελίνου», 

με την συνοδεία του Διοικητικού Διευθυντή του Αννουσάκειου Ιδρύματος του 

Αιδ. Πρωτοπρεσβύτερου του Οικουμενικού Θρόνου π. Αντώνιου Αρετάκη 

στην Γαύδο. Η εξέταση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με ιατρούς της ιδιωτικής 

κλινικής IASIS και του αγροτικού ιατρού της Γαύδο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Ο Αιδ. Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου 

                      π. Αντώνιος Αρετάκης σε οικία ηλικιωμένης  στην Γαύδο 

 



Συγκεκριμένα διενεργήθηκε: 

 Οδοντιατρική εξέταση των κατοίκων από ιδιώτη οδοντίατρο. 

 Πνευμονολογική εξέταση η οποία περιελάμβανε σπειρομέτρηση και μέτρηση 

του κορεσμού οξυγόνου. 

 Αιματολογικός έλεγχος των 40 κατοίκων του νησιού. Η επεξεργασία των 

δειγμάτων αίματος έγινε στο μικροβιολογικό εργαστήριο της ιδιωτικής 

κλινικής IASIS Χανίων.  

 Μέτρηση οστικής πυκνότητας και ορθοπεδική εκτίμηση. 

 Δωρεά σχολικών ειδών στους μαθητές της Γαύδου. 

 

 

 Παραμονή των Χριστουγέννων μαθητές της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού 

Σχολείου Καντάνου έψαλαν τα κάλαντα σε εξυπηρετούμενους 

απομακρυσμένων οικισμών του Δήμου Καντάνου. Ο Δήμος διέθεσε mini-bus 

προκειμένου να μεταφερθούν οι μαθητές με ασφάλεια. 

 

 

 

 

 

 

 



Παρεχόμενες Υπηρεσίες Αριθμός 

Ωφελουμένων 

«Βοήθεια στο σπίτι 

Κισσάμου» 

Αριθμός 

Ωφελουμένων 

«Βοήθεια στο σπίτι 

Σελίνου» 

Αιμοληψίες  504 460 

Μετρήσεις Αρτηριακής 

Υπέρτασης 

2568 2517 

Μετρήσεις Σακχάρου 504 401 

Χορήγηση Ενέσεων 298 196 

Χορήγηση Αντιγριπικού 

Εμβολιασμού  

80 76 

Καθετηριασμοί 58  

Συνταγογράφηση 

Φαρμάκων/εξετάσεων 

208 421 

Μεταφορές/Συνοδείες σε 

Ιατρούς κ.α 

30 69 

Οικογενειακή Βοήθεια    

Καθαριότητες 308 218 

Λουτρό Ατομικής Υγιεινής  60 50 

Προετοιμασία Φαγητού  26 47 

Εξωτερικές Εργασίες 109 294 

Καθαριότητα Ρουχισμού 70 10 

Δωρεά Γεύματος 4  

Το έτος 2010 παρασχέθηκαν υπηρεσίες σε 415 εξυπηρετούμενους 

 

 

 

 

 



2011 

Το 2011 η Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελίνου υπέγραψε Σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ 

στα πλαίσια της πράξης: «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω 

παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών 

ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που 

ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» από όπου εποπτεύεται και 

χρηματοδοτείται μέχρι και σήμερα η λειτουργία των εν λόγω προγραμμάτων. 

 Ιούλιος 2011, εξέταση ωφελουμένων του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι 

Κισσάμου» στα πλαίσια της εκστρατείας πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού 

που διενεργήθηκε από το Αννουσάκειο Ίδρυμα σε συνεργασία με την 

Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας.  

 

 

 

 

 

 

 

Ομιλία για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού 

στο Φαλδάμειο Οίκημα της Ι.Μ.Κ.Σ 

 

 Συνεργασία δομής «Βοήθεια στο σπίτι Κισσάμου» με τον σύλλογο Κυριών και 

Δεσποινίδων Βουβών για φιλοξενία Α.Μ.Ε.Α από ίδρυμα της Κύπρου.  

 Συμμετοχή μαθητών νοσηλευτικής από την Νορβηγία που πραγματοποιούν 

την πρακτική του άσκηση στο Αννουσάκειο Ίδρυμα στα πλαίσια του 

Ευρωπαϊκου προγράμματος εκπαίδευσης Erasmus στις επισκέψεις του 

προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι Κισάμου». 

 

 

 



Παρεχόμενες 

Υπηρεσίες 

Αριθμός Ωφελουμένων 

«Βοήθεια στο σπίτι 

Κισσάμου» 

Αριθμός Ωφελουμένων 

«Βοήθεια στο σπίτι  

Σελίνου» 

Αιμοληψίες  534 509 

Μετρήσεις Αρτηριακής 

Υπέρτασης 

2260 2291 

Μετρήσεις Σακχάρου 304 356 

Χορήγηση Ενέσεων 260 226 

Χορήγηση Αντιγριπικού 

Εμβολιασμού  

87 90 

Καθετηριασμοί 48  

Συνταγογράφηση 

Φαρμάκων/εξετάσεων 

254 385 

Μεταφορές/Συνοδείες 

σε Ιατρούς κ.α 

38 69 

Οικογενειακή Βοήθεια    

Καθαριότητες 302 207 

Λουτρό Ατομικής 

Υγιεινής  

98 52 

Προετοιμασία Φαγητού  19 42 

Εξωτερικές Εργασίες 231 351 

Καθαριότητα Ρουχισμού 96 7 

Δωρεά Γεύματος -  

Το έτος 2011 παρασχέθηκαν υπηρεσίες σε 410 εξυπηρετούμενους 

 

 

 

 



2012 

 Οι εργαζόμενοι της δομής «Βοήθεια στο σπίτι  Κισσάμου» αναλαμβάνουν την 

λειτουργία της δομής «Κοινωνικό Παντοπωλείο», μεριμνούν για την ετοιμασία 

των δεμάτων τροφίμων και την παράδοση - παραλαβή τους από τους 

ωφελούμενους της συγκεκριμένης δομής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Διανομή Τροφίμων κ.α. αγαθών από το Κοινωνικό Παντοπωλείο 

 Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι Κισάμου» συντονίζει τις εργασίες 

εκστρατείας συγκέντρωση και διανομής τροφίμων, η οποία καθιερώνεται σε 

ετήσια βάση. 

 Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι Σελίνου» θα υλοποιήσει εξέταση στην 

Γαύδο γα την παράδοση δεμάτων με τρόφιμα και είδη ρουχισμού. 

 Συμμετοχή μαθητών νοσηλευτικής από την Νορβηγία που πραγματοποιούν 

την πρακτική του άσκηση στο Αννουσάκειο Ίδρυμα στα πλαίσια του 

Ευρωπαϊκου προγράμματος εκπαίδευσης Erasmus στις επισκέψεις του 

προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι Κισάμου». 

 Το καλοκαίρι του ίδιου έτους οι εργαζόμενοι των προγραμμάτων «Βοήθεια 

στο σπίτι Σελίνου» φιλοξενούν Γάλλους σπουδαστές Νοσηλευτικής, οι οποίοι 

κάνουν την πρακτική τους άσκηση στους χώρους του Αννουσάκειου 

Ιδρύματος. 

 

 



Παρεχόμενες Υπηρεσίες Αριθμός Ωφελουμένων 

«Βοήθεια στο σπίτι 

Κισσάμου» 

Αριθμός Ωφελουμένων 

«Βοήθεια στο σπίτι 

Σελίνου» 

Αιμοληψίες  499 344 

Μετρήσεις Αρτηριακής 

Υπέρτασης 

2356 2378 

Μετρήσεις Σακχάρου 245 311 

Χορήγηση Ενέσεων 365 298 

Χορήγηση Αντιγριπικού 

Εμβολιασμού  

86 90 

Καθετηριασμοί 52  

Συνταγογράφηση 

Φαρμάκων/εξετάσεων 

167 381 

Μεταφορές/Συνοδείες σε 

Ιατρούς κ.α 

29 103 

Οικογενειακή Βοήθεια    

Καθαριότητες 209 201 

Λουτρό Ατομικής Υγιεινής  62 56 

Προετοιμασία Φαγητού  19 30 

Εξωτερικές Εργασίες 231 317 

Καθαριότητα Ρουχισμού 69 8 

Δωρεά Γεύματος 4  

Το έτος 2012 παρασχέθηκαν υπηρεσίες σε 403 εξυπηρετούμενους 

 

 

 

 

 



2013 

 Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι Κισάμου» πραγματοποίησε ιατρικές 

επισκέψεις σε σπίτια μη περιπατητικών εξυπηρετουμένων σε συνεργασία με 

αγροτικούς ιατρούς στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

Ο Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος, πρόεδρος Δ.Σ. του 

Αννουσακείου Ιδρύματος, ο Αιδ. Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου 

π. Αντώνιος Αρετάκης, ο Κων/νος Δήμτσας, Γενικός Διευθυντής της Μ.Κ.Ο Αποστολή, με 

διεπιστημονικό κλιμάκιο κατά την υλοποίηση εκστρατείας για την νόσο Alzheimer 

 

 Συμμετοχή μαθητών νοσηλευτικής από την Νορβηγία που πραγματοποιούν 

την πρακτική του άσκηση στο Αννουσάκειο Ίδρυμα στα πλαίσια του 

Ευρωπαϊκου προγράμματος εκπαίδευσης Erasmus στις επισκέψεις του 

προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι Κισάμου». 

 Λειτουργία της δομής «Κοινωνικό Παντοπωλείο» από τους εργαζομένους της 

δομής «Βοήθεια στο σπίτι Κισάμου». 

 Το πρόγραμμα ««Βοήθεια στο σπίτι Κισάμου», πραγματοποιεί εκστρατεία 

συγκέντρωσης τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

 Συνεργασία της δομής «Βοήθεια στο σπίτι Κισάμου» με οδοντιάτρους της 

κοινότητας για την πραγματοποίηση δωρεάν οδοντιατρικών εργασιών σε 4 

άπορους, εξυπηρετουμένους. 

 

 



Παρεχόμενες Υπηρεσίες Αριθμός Ωφελουμένων 

«Βοήθεια στο σπίτι 

Κισσάμου» 

Αριθμός Ωφελουμένων 

«Βοήθεια στο σπίτι  

Σελίνου» 

Αιμοληψίες  502 434 

Μετρήσεις Αρτηριακής 

Υπέρτασης 

2116 2200 

Μετρήσεις Σακχάρου 201 262 

Χορήγηση Ενέσεων 353 270 

Χορήγηση Αντιγριπικού 

Εμβολιασμού  

91 105 

Καθετηριασμοί 29  

Συνταγογράφηση 

Φαρμάκων/εξετάσεων 

158 370 

Μεταφορές/Συνοδείες σε 

Ιατρούς κ.α 

21 76 

Οικογενειακή Βοήθεια    

Καθαριότητες 203 248 

Λουτρό Ατομικής Υγιεινής  102 145 

Προετοιμασία Φαγητού  27 74 

Εξωτερικές Εργασίες 202 359 

Καθαριότητα Ρουχισμού 86 4 

Δωρεά Γεύματος 4  

Το έτος 2013 παρασχέθηκαν υπηρεσίες σε 397 εξυπηρετούμενους 

 

 

 

 

 



2014 

 Παρουσίαση των προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι Κισσάμου» και «Βοήθεια 

στο σπίτι Σελίνου», με τηλεοπτική κάλυψη επισκέψεως στις οικίες των 

εξυπηρετουμένων στα πλαίσια του Τηλεμαραθώνιου που διενεργήθηκε από το 

τηλεοπτικό κανάλι της ΝΕΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ για την οικονομική στήριξη του 

Αννουσακείου Ιδρύματος της Ιεράς Μητρόπολης Κισσάμου και Σέλινου.  

 Δωρεάν ιατρική εξέταση, καρδιολογική εκτίμηση από καρδιολόγο 

ωφελουμένων της δομής «Βοήθεια στο σπίτι Κισσάμου» στους χώρους του 

Αννουσάκειου Ιδρύματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 Στις 28 Μαρτίου 2014, στην επαρχία Σελίνου υλοποιήθηκε η κοινωνική δράση 

«Οδοιπορικό Υγείας στο Σέλινο», κατόπιν συνεργασίας του Αννουσάκειου 

Ιδρύματος με την Μ.Κ.Ο. «Αποστολή» της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 

Συγκεκριμένα η Κινητή Ιατρική Μονάδα της Μ.Κ.Ο «Αποστολή» με 

διεπιστημονική ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από παθολόγο, καρδιολόγο και 

παιδίατρο πραγματοποίησαν εξέταση στο Κέντρο Υγείας Καντάνου. Επίσης 

παιδίατρος και καρδιολόγος επισκέφτηκαν τα σχολεία πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στην Κάντανο. Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι Σελίνου» 

συμμετείχε ενεργά στην δράση για την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας.  

 Συμμετοχή μαθητών νοσηλευτικής από την Νορβηγία που πραγματοποιούν 

την πρακτική του άσκηση στο Αννουσάκειο Ίδρυμα στα πλαίσια του 

Ευρωπαϊκου προγράμματος εκπαίδευσης Erasmus στις επισκέψεις του 

προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι Κισάμου». 

 Λειτουργία της δομής Κοινωνικό Παντοπωλείο από τους εργαζομένους του 

προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι Κισάμου». 



 Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι Κισάμου» συντονίζει τις εργασίες 

εκστρατείας συγκέντρωση τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου. 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες Αριθμός Ωφελουμένων 

«Βοήθεια στο σπίτι  

Κισσάμου» 

Αριθμός Ωφελουμένων 

«Βοήθεια στο σπίτι  

Σελίνου» 

Αιμοληψίες  453 375 

Μετρήσεις Αρτηριακής 

Υπέρτασης 

1874 1744 

Μετρήσεις Σακχάρου 205 244 

Χορήγηση Ενέσεων 301 265 

Περιποίηση Τραυμάτων  26 

Χορήγηση Αντιγριπικού 

Εμβολιασμού  

69 94 

Καθετηριασμοί 44 1 

Συνταγογράφηση 

Φαρμάκων/εξετάσεων 

209 420 

Μεταφορές/Συνοδείες σε 

Ιατρούς κ.α 

21 68 

Οικογενειακή Βοήθεια    

Καθαριότητες 233 293 

Λουτρό Ατομικής 

Υγιεινής  

110 129 

Προετοιμασία Φαγητού  42 192 

Εξωτερικές Εργασίες 169 189 

Καθαριότητα Ρουχισμού 67 5 

Δωρεά Γεύματος 3  

Για το έτος 2014 εξυπηρετήθηκαν 410 ωφελούμενοι. 

 



2015 

Το 2015 ξεκίνησε η υλοποίηση επισκέψεων των προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι»  

με την Κινητή Ιατρική Μονάδα, χορηγία της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, 

Αγίου Όρους σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Χανίων. 

Η Κινητή  Μονάδα του Αννουσάκειου Θεραπευτηρίου της Ιεράς Μητρόπολης 

Κισάμου & Σελίνου απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, τόσο στον υγιή 

πληθυσμό όσο και σε αυτούς που αντιμετωπίσουν παθολογικά ή άλλα ψυχοκοινωνικά 

προβλήματα υγείας. 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος, πρόεδρος Δ.Σ. του 

Αννουσακείου Ιδρύματος, ο Αιδ. Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου 

π. Αντώνιος Αρετάκης κατά την παραλαβή δωρεάς υγειονομικού υλικού από τον I.O.C.C  

και την Παγκρητική Ένωση Αμερικής 
 

Σκοπός, αλλά και στόχος της λειτουργίας της είναι: 

 Η παροχή δωρεάν υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης σε 

κοινωνικά και οικονομικά αποκλεισμένους συμπολίτες μας, οι οποίοι για 

διάφορους λόγους δεν μπορούν να μεταβούν σε οργανωμένες μονάδες υγείας. 

 Η λειτουργία της σαν πόλος πρωτογενούς πρόληψης, κοινωνικής φροντίδας, 

συμβουλευτικής μέριμνας με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής και την 

καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης. 

 Η καταγραφή δεδομένων, αναγκών και δεικτών υγείας - νοσημάτων. 

Τα ανωτέρω υλοποιούνται μέσα από τη λήψη οικογενειακού, ατομικού και κλινικού 

ιστορικού από κάθε εξεταζόμενο, την εκτίμηση των αναγκών υγείας τους, την 

αποκατάσταση και υποστήριξη τους αλλά και τον προσανατολισμό του σε υπηρεσίες 

του συστήματος υγείας και κοινωνικής φροντίδας. 



Για την επιτέλεση των σκοπών της, η Κινητή Ιατρική Μονάδα διαθέτει τα ακόλουθα 

μηχανήματα: Υπέρηχο, (άνω – κάτω κοιλίας, θυρεοειδή αδένα, μαστού, ωοθηκών), 

Καρδιογράφο, Υπέρηχο καρδιάς, Διαφανοσκόπιο, Αγγειολογικό Doppler, Ωτοσκόπιο, 

Οφθαλμοσκόπιο, Λαρυγγοσκόπιο, Μόνιτορ ασθενή, Σπιρόμετρο κ.α. 

Όλες οι  υπηρεσίες της Κινητής Ιατρικής Μονάδας παρέχονται δωρεάν. 

Επισκέψεις που οργανώθηκαν και διενεργήθηκαν με την Κινητή Ιατρική Μονάδα 

από τους εργαζόμενους των προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι».  

 Φεβρουάριος 2015: Διενέργεια ιατρικής εξέτασης στο χωριό Φωτακάδο του 

Δήμου Πλατανιά με δύο Παθολόγους. 

 Μάρτιος 2015: Διενέργεια ιατρικής εξέτασης στο χωριό Σπηλιά του Δήμου 

Πλατανιά σε συνεργασία με την επιμελήτρια Γενική Ιατρό του Π.Ι. Σπηλιάς, 

του Κ.Υ.Κισάμου. 

 Μάρτιος 2015: Διενέργεια ιατρικής εξέτασης στην επαρχία Σέλινου, στο χωριό 

Κουστογέρακο του πρώην Δήμου Ανατολικού Σέλινου.  

 Μάιος 2015: Διενέργεια ιατρικής εξέτασης στην Κάντανο, Δήμου Καντάνου 

Σελίνου με ιατρό ακτινοδιαγνώστη, για την διενέργεια υπερήχων. 

 Ιούνιος 2015: Διενέργεια ιατρικής εξέτασης στο χωριό Κερά του Δήμου 

Κισάμου με διεπιστημονική ιατρική ομάδα που αποτελούνταν από Ω.Ρ.Λ και 

ουρολόγο. 

 Ιούλιος 2015: Διενέργεια ιατρικής εξέτασης στο χωριό Βουτάς, του Δήμου 

Καντάνου-Σέλινου, με γενικό γιατρό, επιμελητή του Κέντρου Υγείας 

Καντάνου. 

 Σεπτέμβριος 2015: Διενέργεια ιατρικής εξέτασης στο χωριό Σφηνάρι του 

Δήμου Κισσάμου, σε συνεργασία με την γενική ιατρό του Αγροτικού Ιατρείου 

Σφηναρίου. 

 Οκτώβριος 2015: Διενέργεια ιατρικής εξέτασης στο χωριό Κάμπος του Δήμου 

Κισσάμου σε συνεργασία με ιατρό ακτινολόγο ακτινοδιαγνώστη και μαία για 

την διενέργεια τεστ Π.Α.Π. 

 Οκτώβριος 2015: Διενέργεια ιατρικής εξέτασης στο Δημοτικό Σχολείο 

Καντάνου με ιατρούς Ω.Ρ.Λ και οδοντίατρο 

 Δεκέμβριος 2015: Διενέργεια ιατρικής εξέτασης στο Δημοτικό Σχολείο 

Ροδοβανίου του Δήμου Καντάνου - Σελίνου με ιατρό ΩΡΛ. 



 Ιανουάριος 2015, επίσκεψη της δομής «Βοήθεια στο σπίτι Σελίνου» στη Γαύδο 

για την παροχή υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας, συμβουλευτικής και 

συναισθηματικής στήριξης. Επίσης υλοποιήθηκε διανομή δεμάτων τροφίμων. 

 Νοέμβριος 2015, οι εργαζόμενοι των προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι» 

συμμετείχαν στο συνέδριο «Παρηγορητικής Φροντίδας» που 

συνδιοργανώθηκε από το Αννουσάκειο Ίδρυμα και την Ορθόδοξη Ακαδημία 

Κρήτης. 

 Δεκέμβριος, παραμονές της εορτής των Χριστουγέννων, το πρόγραμμα 

«Βοήθεια στο σπίτι Σελίνου» διοργάνωσε μουσική βραδιά με 

χριστουγεννιάτικους ύμνους από την χορωδία του Ωδείου της Μητρόπολης 

Κισσάμου και Σέλινου, στο Ροδοβάνι του Δήμου Καντάνου-Σελίνου. 

 Στο τέλος της χρονιάς, η Ιερά Μητρόπολη Κισσάμου και Σέλινου εξασφάλισε 

κατόπιν δωρεάς δεύτερο αυτοκίνητο για τις ανάγκες του προγράμματος 

«Βοήθεια στο σπίτι Σέλινου», γεγονός που διευκολύνει τους εργαζομένους της 

δομής  προς όφελος των εξυπηρετουμένων.  

 Συμμετοχή μαθητών νοσηλευτικής από την Νορβηγία που πραγματοποιούν 

την πρακτική του άσκηση στο Αννουσάκειο Ίδρυμα στα πλαίσια του 

Ευρωπαϊκου προγράμματος εκπαίδευσης Erasmus στις επισκέψεις του 

προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι Κισάμου». 

 Λειτουργία της δομής Κοινωνικό Παντοπωλείο από τους εργαζομένους της 

δομής «Βοήθεια στο σπίτι Κισάμου». 

 Το πρόγραμμα ««Βοήθεια στο σπίτι Κισάμου» συντονίζει τις εργασίες 

εκστρατείας συγκέντρωση τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου.  

 

 

 

 

 

 

 

Διανομή Τροφίμων από το Κοινωνικό Παντοπωλείο 

 



Παρεχόμενες Υπηρεσίες Αριθμός Ωφελουμένων 

«Βοήθεια στο σπίτι  

Κισσάμου» 

Αριθμός Ωφελουμένων 

«Βοήθεια στο σπίτι  

Σελίνου» 

Αιμοληψίες  432 385 

Μετρήσεις Αρτηριακής 

Υπέρτασης 

1986 1817 

Μετρήσεις Σακχάρου 234 248 

Χορήγηση Ενέσεων 310 281 

Περιποίηση Τραυμάτων  95 

Χορήγηση Αντιγριπικού 

Εμβολιασμού  

79 104 

Καθετηριασμοί 53  

Συνταγογράφηση 

Φαρμάκων/εξετάσεων 

167 326 

Μεταφορές/Συνοδείες σε 

Ιατρούς κ.α 

28 77 

Οικογενειακή Βοήθεια    

Καθαριότητες 256 292 

Λουτρό Ατομικής Υγιεινής  175 169 

Προετοιμασία Φαγητού  25 257 

Εξωτερικές Εργασίες 201 263 

Καθαριότητα Ρουχισμού 79 5 

Δωρεά Γεύματος 3  

Το έτος 2015 παρασχέθηκαν υπηρεσίες σε 350 εξυπηρετουμένους 

 

 

 

 



2016 

Τα προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» συνεχίζουν την διοργάνωση κοινωνικών 

δράσεων με την Κινητή Ιατρική Μονάδα του Αννουσακείου Ιδρύματος: 

 

 

 

 

 

               

Αναμένοντας την Ιατρική Εξέταση στην Κινητή Ιατρική Μονάδα 

 Απρίλιος 2016: Διενέργεια ιατρικής εξέτασης στο χωριό Καλάθενες του Δήμου 

Κισάμου με διεπιστημονική ιατρική ομάδα που αποτελούνταν από δύο Ιατρούς 

Παθολόγους και έναν ιατρό ακτινοδιαγνώστη. 

 Μάιος 2016: Διενέργεια ιατρικής εξέτασης στο Δημοτικό Σχολείο 

Παλαιόχωρας με το επιστημονικό προσωπικό του Ιατρείο Παχυσαρκίας του 

Γ.Ν.Ν. Χανίων στελεχωμένη από παιδίατρο και διαιτολόγο  

 Μάιος 2016: Διενέργεια ιατρικής εξέταση στα Παλαιά Ρούματα του Δήμου 

Πλατανιά με πνευμονολόγο. 

 Ιούλιος 2016: Διενέργεια ιατρικής εξέταση στο Βλάτος, του Δήμου Κισάμου 

με ορθοπεδικό και φυσικοθεραπεύτρια, οι οποίοι πραγματοποίησαν 

ορθοπεδική εκτίμηση και μέτρηση οστικής πυκνότητας. 

 Σεπτέμβριος 2016: Διενέργεια ιατρικής εξέτασης στο χωριό Νοχιά του Δήμου 

Πλατανιά με τον αγροτικό ιατρό του χωριού, ορθοπεδικό και 

φυσικοθεραπεύτρια, οι οποίοι πραγματοποίησαν ορθοπεδική εκτίμηση και 

μέτρηση οστικής πυκνότητας. 

 Οκτώβριος 2016: Διενέργεια ιατρικής εξέτασης στο Δημοτικό Σχολείο 

Σφακοπηγαδίου με δύο παιδιάτρους. 



 Οκτώβριος 2016: Διενέργεια ιατρικής εξέτασης στο Δημοτικό Σχολείο Έλους 

με διεπιστημονική ιατρική ομάδα που αποτελούνταν από παιδίατρο και 

ορθοπεδικό. 

 Οκτώβριος 2016: Διενέργεια ιατρικής εξέτασης στο Δημοτικό Σχολείο 

Γραμβούσας με διεπιστημονική ιατρική που αποτελούνταν από παιδίατρο και 

ορθοπεδικό. 

 Νοέμβριος 2016: Διενέργεια ιατρικής εξέτασης στο χωριό Ροδωπού, 

Κολυμπαρίου, του Δήμου Πλατανιά, με πνευμονολόγο για την υλοποίηση 

πνευμονολογικής εκτίμησης. 

 Νοέμβριος 2016: Διενέργεια ιατρικής εξέτασης στο Δημοτικό Σχολείο & 

Νηπιαγωγείο Έλους με διεπιστημονική ιατρική που αποτελούνταν από 

παιδίατρο και ορθοπεδικό. 

 Νοέμβριος 2016: Διενέργεια ιατρικής εξέτασης στο Δημοτικό Σχολείο 

Πλατάνου με διεπιστημονική ιατρική ομάδα που αποτελούνταν από παιδίατρο 

και ορθοπεδικό. 

 Νοέμβριος 2016: Διενέργεια ιατρικής εξέτασης στον Βουτά του Δήμου 

Καντάνου - Σέλινου με ορθοπεδικό και φυσικοθεραπεύτρια για την 

πραγματοποίηση ορθοπεδικής εκτίμησης και μέτρησης οστικής πυκνότητας. 

 Νοέμβριος 2016: Διενέργεια ιατρικής εξέτασης στο Δημοτικό Σχολείο 

Πλατάνου με διεπιστημονική ιατρική που αποτελούνταν από παιδίατρο και 

ορθοπεδικό. 

 Δεκέμβριος 2016: Διενέργεια ιατρικής εξέτασης στην Παλαιόχωρα του Δήμου 

Καντάνου - Σελίνου με πνευμονολόγο. 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Η Κινητή Ιατρική Μονάδα στο Δημοτικό Σχολείο Έλους  



 Σεπτέμβριος 2016: Διενέργεια επίσκεψης στη Γαύδο για την πραγματοποίηση 

αιματολογικών εξετάσεων στους κατοίκους του ακριτικού νησιού. 

 Συμμετοχή μαθητών νοσηλευτικής από την Νορβηγία που πραγματοποιούν 

την πρακτική τους άσκηση στο Αννουσάκειο Ίδρυμα στα πλαίσια του 

Ευρωπαϊκου προγράμματος εκπαίδευσης Erasmus στις επισκέψεις του 

προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι Κισάμου». 

 Λειτουργία της δομής Κοινωνικό Παντοπωλείο από τους εργαζομένους της 

δομής «Βοήθεια στο σπίτι Κισάμου». 

 Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι Κισάμου» συντονίζει τις εργασίες 

εκστρατείας συγκέντρωση τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου. 

Μετά από κινητοποίηση της δομής «Βοήθεια στο σπίτι Κισάμου» άστεγος 

συνάνθρωπος μας βρήκε καταφύγιο αγάπης στο Αννουσάκειο Ίδρυμα. Κατόπιν 

ενημέρωσης της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου 

Χανίων. Ο 52χρονος  εντοπίστηκε από τους εργαζόμενους της δομής «Βοήθεια 

στο σπίτι Κισάμου» να διαμένει σε σπίτι χωρίς ρεύμα και νερό, και εν αγνοία του 

ιδιοκτήτη. 

 

Ο 52χρονος άστεγος ήταν ξαπλωμένος σε ένα βρεγμένο και ακάθαρτο στρώμα, 

σκεπασμένος με μία βρεγμένη κουβέρτα, ανήμπορος και εξασθενημένος. Οι 

εργαζόμενοι του προγράμματος, φρόντισαν για την μεταφορά του στο Αννουσάκειο 

ίδρυμα όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ένα ασφαλές περιβάλλον για 

την διαμονή του μέχρι την επανένταξη του στον κοινωνικό ιστό.  



Παρεχόμενες Υπηρεσίες Αριθμός Ωφελουμένων 

«Βοήθεια στο σπίτι  

Κισσάμου» 

Αριθμός Ωφελουμένων 

«Βοήθεια στο σπίτι  

Σελίνου» 

Αιμοληψίες  487 450 

Μετρήσεις Αρτηριακής 

Υπέρτασης 

2100 2112 

Μετρήσεις Σακχάρου 167 203 

Χορήγηση Ενέσεων 314 290 

Περιποίηση Τραυμάτων 45 52 

Χορήγηση Αντιγριπικού 

Εμβολιασμού  

65 86 

Καθετηριασμοί 49  

Συνταγογράφηση 

Φαρμάκων/εξετάσεων 

199 261 

Μεταφορές/Συνοδείες σε 

Ιατρούς κ.α 

26 76 

Οικογενειακή Βοήθεια    

Καθαριότητες 201 181 

Λουτρό Ατομικής Υγιεινής  58 94 

Προετοιμασία Φαγητού  54 257 

Εξωτερικές Εργασίες 107 163 

Καθαριότητα Ρουχισμού 69 6 

Δωρεά Γεύματος 3 6 ωφελουμένους 2 φορές 

εβδομαδιαίως 

Το έτος 2016 παρασχέθηκαν υπηρεσίες σε 333 εξυπηρετούμενους 

 

 

 



2017 

Το 2017 υπoγράφει Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου 

Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος» και του Αννουσάκειου Θεραπευτηρίου Κισάμου, 

Κέντρου Αποθεραπείας – Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας, «Ο Άγιος 

Σπυρίδων». Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας συνυπέγραψαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του 

Αννουσάκειου Θεραπευτηρίου, Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου & Σελίνου, κ. 

Αμφιλόχιος και ο Διοικητής, του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, κ. Μηνάς 

Βουλγαρίδης. 

 

 

 

 

 

 

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου & Σελίνου, κ. Αμφιλόχιος, Πρόεδρος Δ.Σ. του Αννουσάκειου 

Θεραπευτηρίου και ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων κ. Μηνάς Βουλγαρίδης  

κατά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 

 

Το Πρωτόκολλο αποτελεί επιστέγασμα της άριστης συνεργασίας των δυο Φορέων, 

που στοχεύει στην περαιτέρω αναβάθμιση, ενίσχυση και υποστήριξη των υπηρεσιών 

υγείας των δύο φορέων μέσα από σειρά κοινών δράσεων. 

Ενδεικτικά, το πρωτόκολλο προβλέπει: 

 Τη θεσμοθετημένη συνεργασία του Αννουσάκειου Ιδρύματος και του Γενικού 

Νοσοκομείου Χανίων ‘Ο Άγιος Γεώργιος’ για την υλοποίηση ιατρικών 

επισκέψεων, ειδικευμένων Ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων σε 

συνεργασία με τη Μ.Υ Π.Ε.Δ.Υ Χανίων στα Κέντρα Υγείας του Νομού 

Χανίων με την Κινητή Ιατρική Μονάδα του Αννουσάκειου Ιδρύματος της 

Ι.Μ.Κ.Σ.  

 Αξιοποίηση του Ιατρικού εξοπλισμού της Κινητής Ιατρικής Μονάδας στα 

πλαίσια των ανωτέρω επισκέψεων. 

 Συμμετοχή ειδικευμένων ιατρών του Γ.Ν. Χανίων στην υλοποίηση 

επισκέψεων της Κινητής Ιατρικής Μονάδας σε ορεινές δυσπρόσιτες περιοχές 



του Νομού Χανίων καθώς και σε Σχολικές Μονάδες της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων πέραν το επισκέψεων στα Κέντρα 

Υγείας του Νομού Χανίων. 

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι  Κισάμου» συμβάλλει στην διοργάνωση γεύματος 

στους Ιατρούς του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων και σε άλλους επιστήμονες και 

τοπικούς άρχοντες που στηρίζουν στην εύρυθμη λειτουργία της Κινητής Ιατρικής 

Μονάδας. 

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι Σέλινου» προέβει στη διοργάνωση εκδήλωσης 

κοπής Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας στο ενοριακό κέντρο Καντάνου, παρουσία του 

Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Κισσάμου και Σέλινου, Προέδρου Δ.Σ. του 

Αννουσακείου Ιδρύματος κ. Αμφιλοχίου, άλλα και όλων των τοπικών αρχών. 

 

 

 

 

 

 

                      Η Κινητή Ιατρική Μονάδα στο Δημοτικό Σχολείο Σφακοπηγαδίου 

Επισκέψεις Κινητής Ιατρικής Μονάδας 

 Φεβρουάριος 2017: Διενέργεια ιατρικής εξέτασης στο Κ.Υ. Καντάνου, από 

Καρδιολόγο και Πνευμονολόγο. 

 Μάρτιος 2017: Διενέργεια ιατρικής εξέτασης Κ.Υ. Κισάμου από Καρδιολόγο 

και Πνευμονολόγο. 

 Απρίλιος 2017: Διενέργεια ιατρικής εξέτασης Κ.Υ. Βάμου από Καρδιολόγο 

και Πνευμονολόγο. 

 Μάιος 2017: Διενέργεια ιατρικής εξέτασης στο Φουρφουρά, Νομού Ρεθύμνου 

από Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Πνευμονολόγο. 

 Μάιος 2017: Διενέργεια ιατρικής εξέτασης στο Δραπανιά, Δήμου Κισάμου 

από Ω.Ρ.Λ. 



 Ιούλιος 2017: Διενέργεια ιατρικής εξέτασης στην Ποταμίδα, Δήμου Κισάμου, 

από Παθολόγο και ΩΡΛ. 

 Νοέμβριος 2017: Διενέργεια ιατρικής εξέτασης στο Δημοτικό Σχολείου Έλους 

από Παιδίατρο και Οδοντίατρο.  

 Ιούνιος 2017: Διενέργεια ιατρικής εξέτασης στον Βουτά του Δήμου Καντάνου-

Σέλινου με καρδιολόγο. 

 Ιούνιος 2017: Διενέργεια ιατρικής εξέτασης στην Κουντούρα του Δήμου 

Καντάνου - Σέλινου με ορθοπεδικό και φυσικοθεραπεύτρια. 

 Δεκέμβριος 2017: Διενέργεια ιατρικής εξέτασης στον Βουτά του Δήμου 

Καντάνου-Σέλινου με Γενικό Ιατρό, Ορθοπεδικό, Καρδιολόγο, Πνευμονολόγο.  

 Αύγουστος 2017: Μετάβαση στο νησί της Γαύδου ο Διοικητικός Διευθυντής 

του Αννουσακείου Ιδρύματος, Αιδ. Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού 

Θρόνου π. Αντώνιος Αρετάκης με τις κοινωνικούς λειτουργούς της Δ.νσης 

Πρόνοιας Χανίων και του προγράμματος  «Βοήθεια στο σπίτι Σελίνου» 

προκειμένου εξεταστεί και να επιλυθεί περίπτωση μοναχικής ηλικιωμένης. 

 

 

 

 

 

 

Συζήτηση, Συμβουλευτική με την Κοιν. Λειτουργό προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι Σελίνου»  

με ζευγάρι ηλικιωμένων στην Γαύδο 

 

 Δεκέμβριος 2017: Μετά από πρόσκληση του συντονιστή εκπαίδευσης Γενικής 

Ιατρικής Περιφέρειας Κρήτης κ. Ευτύχιο  Αλυγιζάκη, προς το πρόγραμμα 

«Βοήθεια στο σπίτι Σέλινου», η κοινωνική λειτουργός παρουσιάζει την 

λειτουργία του προγράμματος σε ειδικευόμενους ιατρούς της Γενικής Ιατρικής.     

 Συμμετοχή μαθητών νοσηλευτικής από την Νορβηγία που πραγματοποιούν 

την πρακτική του άσκηση στο Αννουσάκειο Ίδρυμα στα πλαίσια του 

Ευρωπαϊκου προγράμματος εκπαίδευσης Erasmus στις επισκέψεις του 

προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι Κισάμου». 



 Λειτουργία της δομής Κοινωνικό Παντοπωλείο από τους εργαζομένους της 

δομής «Βοήθεια στο σπίτι Κισάμου».   

 Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι Κισάμου» συντονίζει τις εργασίες 

εκστρατείας συγκέντρωση τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου. 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες Αριθμός Ωφελουμένων 

«Βοήθεια στο σπίτι 

Κισσάμου» 

Αριθμός Ωφελουμένων 

«Βοήθεια στο σπίτι  

Σελίνου» 

Αιμοληψίες  453 384 

Μετρήσεις Αρτηριακής 

Υπέρτασης 

1998 1923 

Μετρήσεις Σακχάρου 145 210 

Χορήγηση Ενέσεων 269 243 

Περιποίηση Τραυμάτων 45 125 

Χορήγηση Αντιγριπικού 

Εμβολιασμού  

76 80 

Καθετηριασμοί 51  

Συνταγογράφηση 

Φαρμάκων/εξετάσεων 

159 329 

Μεταφορές/Συνοδείες σε 

Ιατρούς κ.α 

67 97 

Οικογενειακή Βοήθεια    

Καθαριότητες 179 125 

Λουτρό Ατομικής Υγιεινής  69 92 

Προετοιμασία Φαγητού  24 84 

Εξωτερικές Εργασίες 88 227 

Καθαριότητα Ρουχισμού 60 6 

Δωρεά Γεύματος 3  

Το έτος 2017 παρασχέθηκαν υπηρεσίες σε 322 εξυπηρετουμένους 



2018 

Συμμετοχή εργαζομένων του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι Κισάμου» στις 

συνεδρίες του 7ου Πανελλήνιου Συνέδριου «Επ’ Αρωγή». 

 

 

 

 

 

 

 

Επισκέψεις Κινητής Ιατρικής Μονάδας:  

 Ιανουάριος 2018: Διενέργεια ιατρικής εξέτασης στο Δημοτικό Σχολείο 

Δραπανιά του Δήμου Κισάμου με διεπιστημονική ιατρική ομάδα που 

αποτελούνταν από παιδίατρο και οδοντίατρο. 

 Ιανουάριος 2018: Διενέργεια ιατρικής εξέτασης στο Δημοτικό Σχολείου Έλους 

του Δήμου Κισάμου, με διεπιστημονική ιατρική ομάδα που αποτελούνταν από 

παιδίατρο και οδοντίατρο. 

 Μάιος 2018: Διενέργεια ιατρικής εξέτασης Ω.Ρ.Λ. στο Ροδοβάνι του πρώην 

Δήμου Ανατολικού Σελίνου, (Ροδοβάνι - Καμπανό) του Δήμου Καντάνου-

Σελίνου. 

 Ιούλιος 2018: Διενέργεια ιατρικής εξέτασης πνευμονολόγου στα Παλαιά 

Ρούματα του Δήμου Πλατανιά  

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Κινητή Ιατρική Μονάδα στο Δημοτικό Σχολείο Έλους 



 Οκτώβριος 2018: Διενέργεια ιατρικής εξέτασης πνευμονολόγου στην 

Κουντούρα του Δήμου Καντάνου-Σελίνου. 

 Νοέμβριος 2018: Διενέργεια ιατρικής εξέτασης καρδιολόγου στο 

Κουστογέρακο του Δήμου Καντάνου-Σελίνου.  

 Συμμετοχή μαθητών νοσηλευτικής από την Νορβηγία που πραγματοποιούν 

την πρακτική τους άσκηση στο Αννουσάκειο Ίδρυμα στα πλαίσια του 

Ευρωπαϊκου προγράμματος εκπαίδευσης Erasmus στις επισκέψεις του 

προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι Κισάμου». 

 Λειτουργία της δομής Κοινωνικό Παντοπωλείο από τους εργαζομένους της 

δομής «Βοήθεια στο σπίτι Κισάμου». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Η Κινητή Ιατρική Μονάδα στο Κουστογέρακο 

 

 

 

 

 

 

 



Παρεχόμενες Υπηρεσίες Αριθμός Ωφελουμένων 

«Βοήθεια στο σπίτι  

Κισσάμου» 

Αριθμός Ωφελουμένων 

«Βοήθεια στο σπίτι  

Σελίνου» 

Αιμοληψίες  487 431 

Μετρήσεις Αρτηριακής 

Υπέρτασης 

1365 1680 

Μετρήσεις Σακχάρου 112 234 

Χορήγηση Ενέσεων 199 192 

Περιποίηση Τραυμάτων 98 64 

Χορήγηση Αντιγριπικού 

Εμβολιασμού  

67 68 

Καθετηριασμοί 56 11 

Συνταγογράφηση 

Φαρμάκων/εξετάσεων 

187 269 

Μεταφορές/Συνοδείες σε 

Ιατρούς κ.α 

24 101 

Οικογενειακή Βοήθεια    

Καθαριότητες 102 184 

Λουτρό Ατομικής 

Υγιεινής  

71 156 

Προετοιμασία Φαγητού  24 84 

Εξωτερικές Εργασίες 101 161 

Καθαριότητα Ρουχισμού 54  

Δωρεά Γεύματος 5  

Το έτος 2018 παρασχέθηκαν υπηρεσίες σε 309 εξυπηρετούμενους 

 

 

 



Επίλογος 

 

 Έχοντας συμπληρωθεί 24 έτη προσφοράς των προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι», 

μια δράση που ξεκίνησε με όραμα, κανένας άνθρωπος να μην βιώνει μόνος του το 

βάρος του γήρατος, της ασθένειας, της εγκατάλειψης και της απομόνωσης. Στο παρόν 

ένθετο προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε ένα μικρό μέρος της διακονίας των 

τελευταίων δέκα ετών για να αποτελέσει φάρο ευαισθητοποίησης, στον αγώνα για 

κοινωνική προσφορά. 

Με γνώμονα την στήριξη των ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων και με το βλέμμα 

στραμμένο στον άνθρωπο, το Αννουσάκειο Ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως μας 

αποβλέπει καθημερινά στην προαγωγή της ευημερίας των πασχόντων και 

δοκιμαζομένων συνανθρώπων μας. 

Μέσα από τις κοινωνικές δράσεις που υλοποιεί και τις δομές που διαθέτει, το 

Αννουσάκειο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων, Κέντρο Αποθεραπείας – 

Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας « Ο Άγιος Σπυρίδων », τις Μονάδες 

Φυσικοθεραπείας, την Κινητή Ιατρική Μονάδα, τα προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» , 

το Συσσίτιο, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Ιατρείο, το Κοινωνικό 

Οδοντιατρείο συμβάλλει στην εγκαθίδρυση ενός οργανωμένου δικτύου παροχής 

υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας  και κοινωνικής φροντίδας. 

Αποτελώντας καταφύγιο θυσιαστικής αγάπης και  ανιδιοτελής προσφοράς, μέσα από 

την σφαιρική κάλυψη των αναγκών των κατοίκων των περιοχών που αναπτύσσει 

δράση, προάγει την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης αλλά 

και την ισότιμη πρόσβαση των ευάλωτων πληθυσμών σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 

ιατρικής περίθαλψης, κοινωνικής φροντίδας και αποκατάστασης. 

Σκοπός μας είναι η διαρκής εξέλιξη και ενεργοποίηση όλων των δομών και 

δυνατοτήτων μέσα από πρωτοποριακές πρωτοβουλίες για μια κοινωνία ισόρροπης 

ανάπτυξης ψυχής, σώματος και πνεύματος. Ενώ απώτερος στόχος μας η διακονία που 

επιτελούμε να αγγίζει όλο και περισσότερους συνανθρώπους μας ανοίγοντας 

«ορίζοντες» για το μέλλον. 



Συνεχίζοντας το θυσιαστικό έργο προσφοράς, απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους όσους 

μπορούν να συμβάλλουν στην προσφοράς ελπίδας για όσους το έχουν ανάγκη σε μια 

τόσο κρίσιμη περίοδο για την χώρα μας.   

Κλείνοντας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς όλους εκείνους που επώνυμα 

ή ανώνυμα στηρίζουν την ταπεινή διακονία μας και με των οποίων την αρωγή και 

συμπόρευση καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα δίχτυο  προστασίας και φροντίδας  

για τους αναγκεμένους συνανθρώπους μας. 

 

 

Διοικητικός Διευθυντής Αννουσάκειου Ιδρύματος 

Αιδ. Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου 

π. Αντώνιος Αρετάκης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Είσοδος Αννουσάκειου Θεραπευτηρίου 

Η Α.Θ.Π. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ.Βαρθολομαίος                        Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

                                                                                                                            κ. Προκόπης Παυλόπουλος 


