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Σήµερα, πάνω από 400.000.000 άνθρωποι σε όλον τον πλανήτη, πά-
σχουν από ψυχικές διαταραχές. Από αυτούς, 40.000.000 πάσχουν από σχι-
ζοφρένεια και άλλες ψυχώσεις, 40.000.000 από διπολική διαταραχή, ενώ
µεγαλύτεροι αριθµοί από κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, και άλλα ψυ-
χιατρικά προβλήµατα. Το 2020 υπολογίζεται πως η κατάθλιψη θα αποτελεί
το δεύτερο νόσηµα σε κοινωνική επιβάρυνση παγκοσµίως και το κύριο
πρόβληµα στο δυτικό κόσµο. Γενικά, τα προβλήµατα ψυχικής υγείας απο-
τελούν ένα µείζον παγκόσµιο πρόβληµα που επιβαρύνει τις κοινωνίες και
προκαλεί µεγάλη οδύνη στους πάσχοντες και τις οικογένειές τους. Η ανα-
πηρία που προκαλούν οι ψυχικές διαταραχές επιδεινώνεται από τις κοινω-
νικές στάσεις και το στίγµα που τις συνοδεύει, τις διακρίσεις απέναντι
στους πάσχοντες και γενικά την τάση αποµόνωσής και αποκοπής των
ασθενών από το σώµα της κοινωνίας. Έτσι, εκτός από το οικονοµικό κό-
στος και την ατοµική οδύνη, η κοινωνία επιβαρύνεται και µε το ηθικό
στίγµα της ανάλγητης στάσης απέναντι στα αδύναµα και «διαφορετικά»
της µέλη.

Σηµαντικό πρόβληµα αποτελεί το γεγονός πως πάνω από τους µισούς
ασθενείς µε ψυχικές διαταραχές, αποφεύγουν να ζητήσουν βοήθεια, είτε
διότι επικρατεί ο φόβος του κοινωνικού στίγµατος, είτε διότι θεωρούν
πως η ψυχική διαταραχή αποτελεί ένδειξη προσωπικής αδυναµίας και
αποτυχίας στη ζωή. Το πρόβληµα επιτείνεται σε αρκετές χώρες, ακόµα και
εκείνες που δαπανούν σηµαντικά ποσά για την ψυχική υγεία, από τις ανε-
πάρκειες των υπηρεσιών ψυχικής υγείας που πρέπει να συντονιστούν µε-
ταξύ τους, ώστε να βοηθήσουν τον ασθενή στις διάφορες ανάγκες του, που



περιλαµβάνουν εκτός από την ιατρικού τύπου θεραπεία, την ψυχοθεραπεία
και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση. Το πρόβληµα αυτό είναι ιδιαίτερα
µεγάλο στη χώρα µας. Για τους λόγους αυτούς, σήµερα είναι επιτακτική η
ανάγκη µία ευρείας κοινωνικής συµπαράταξης στην προσπάθεια ενηµέ-
ρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης σε παγκόσµιο επίπεδο
για την αποτελεσµατική και ανθρώπινη αντιµετώπιση των ψυχικών διατα-
ραχών. Εκούσια ή µη είµαστε όλοι υπεύθυνοι για την σηµερινή κατάσταση.
Η ευθύνη εκτός από ατοµική, είναι κύρια κοινωνική. Οι κοινωνικοί και δη-
µόσιοι, δήµοι, περιφέρειες, κυβέρνηση και δηµόσιες υπηρεσίες, εκκλησία,
αλλά και οι ιδιωτικοί φορείς, πρέπει όλοι να συµβάλλουν για να αντιµε-
τωπιστεί η σηµερινή κατάσταση.

Η ΕΠροΨΥΗ, εδώ και 20 χρόνια, προσπαθεί να συµβάλλει στις αναγκαίες
αλλαγές στο σύστηµα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ήπειρο και έχει να
επιδείξει σηµαντικό έργο. Ελπίζουµε πως οι µέχρι σήµερα παρεµβάσεις µας
έχουν βελτιώσει τα πράγµατα σε αυτόν τον τοµέα στην περιοχή µας. Η σειρά
των προγραµµατισµένων εκδηλώσεων για τα 20 χρόνια της Εταιρίας µας, έχει
ως στόχο να φέρει για µια ακόµη φορά το πρόβληµα στο δηµόσιο διάλογο,
ώστε να βελτιωθεί η συνειδητοποίηση της κοινωνίας για το µεγάλο αυτό θέµα
που αφορά όλους µας.

Βενετσάνος Μαυρέας

Πρόεδρος Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.
Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων



Η Ψυχιατρική Μεταρρύθµιση
στη χώρα µας

Από τις αρχές της δεκαετίας του '80 η υποβαθµισµένη πραγµατικότητα
της ιδρυµατικής ψυχιατρικής και οι συνθήκες των εγκλείστων στα ελλη-
νικά ψυχιατρεία, ανέδειξαν σταδιακά, τις απαιτούµενες συστηµατικές µε-
ταρρυθµιστικές ανάγκες της ψυχιατρικής περίθαλψης στη χώρα µας.

Από τα µέσα της ίδιας δεκαετίας, µε την εφαρµογή του πρώτου µε-
ταρρυθµιστικού προγράµµατος του ειδικού χρηµατοδοτικού κανονισµού
815/84 ΕΟΚ , δροµολογείται για την χώρα µας η νέα αντίληψη για την φρο-
ντίδα της ψυχικής υγείας µε την µετατόπιση του κέντρου βάρους από την
ιδρυµατική στην κοινοτική ψυχιατρική, που περνάει µέσα από την Ψυχια-
τρική Μεταρρύθµιση , της οποίας η εφαρµογή ξεκίνησε µε την ψήφιση του
νόµου για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και παγιώθηκε µε την ψήφιση του
νόµου 2716/99.

Η Ψυχιατρική Μεταρρύθµιση αποτελεί τη συλλογική προσπάθεια της
πολιτείας , των επαγγελµατιών ψυχικής υγείας και της κοινωνίας, για την
αντιµετώπιση των αναγκών του ανθρώπου µε προβλήµατα ψυχικής
υγείας, ώστε να µην αποκλείεται από το κοινωνικό γίγνεσθαι και αφορά
σε ένα σύνολο παρεµβάσεων, µέσα από την ανάπτυξη και λειτουργία ενός
πολύπλευρου δικτύου υπηρεσιών στην κοινότητα ανταποκρινόµενο στις
ανάγκες του πληθυσµού του κάθε Τοµέα Ψυχικής Υγείας , που του επιτρέ-
πουν να παραµένει ενεργός πολίτης , µέσα στο οικογενειακό του περιβάλ-
λον, µε αυτονοµία, οικονοµική δράση και κοινωνική ένταξη.

Είναι συνεπώς η Ψυχιατρική Μεταρρύθµιση µία διαδικασία σε συνεχή
εξέλιξη.



Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.
Λειτουργία 20 χρόνων

Η Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου, µε ιστορία 20 ετών, είναι
από τους παλιότερους µη κερδοσκοπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην
χώρα µας, στην διάρκεια των οποίων έχει επιδείξει αξιόλογη συµβολή στην
Ψυχιατρική Μεταρρύθµιση στην περιοχή της Ηπείρου. ∆ηµιουργήθηκε από την
ηγεσία της Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Ιωαν-
νίνων προκειµένου να αναλάβει δράσεις αποασυλοποίησης και ανάπτυξης υπη-
ρεσιών ψυχικής υγείας σε µια περιοχή µε σχεδόν πλήρη απουσία ψυχιατρικής
φροντίδας. Σήµερα η Εταιρεία αποτελεί τον βασικό κορµό των υπηρεσιών ψυ-
χοκοινωνικής αποκατάστασης στην περιοχή µας όπως και παροχής ψυχιατρικής
φροντίδας σε δυσπρόσιτες περιοχές, εντάσσεται στο δίκτυο υπηρεσιών του
Τοµέα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων – Θεσπρωτίας και εποπτεύεται από την ∆ιεύ-
θυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης .

Η λειτουργία και οι δραστηριότητές της αναπτύχθηκαν µε βάση τις αρχές
της Τοµεοποίησης και της Κοινοτικής Ψυχιατρικής και την αντίληψη της προ-
αγωγής, των πρωταρχικής αξίας δικαιωµάτων των ασθενών όπως η ισότητα
και η εξάλειψη διακρίσεων, το απαραβίαστο της προσωπικής ζωής, η αυτονο-
µία, η σωµατική ακεραιότητα, το δικαίωµα πληροφόρησης και συµµετοχής, η
ανεξιθρησκία, το δικαίωµα του συνέρχεσθαι και της ελεύθερης κίνησης.

Συµµετείχε µε θεραπευτικές παρεµβάσεις απευθυνόµενες στον ψυ-
χιατρικό πληθυσµό Ηπειρωτικής καταγωγής, στις δράσεις αποασυλοποί-
ησης και αποϊδρυµατισµού των:
Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου,
Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας,
ΨυχιατρικόΝοσοκοµείοΑττικής«∆ροµοκαϊτειο»,µέσωτουκαν.815/84τηςΕ.Ο.Κ
και των προγραµµάτων ΛΕΡΟΣ Ι, ΛΕΡΟΣ ΙΙ, Π.Α.Υ.∆. , «Ψυχαργώς Α ΄Φάση» και
«Ψυχαργώς Β ΄Φάση» .



Στο πλαίσιο αυτό υλοποίησε και πρόγραµµα εκπαίδευσης µε περιεχό-
µενο τις αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής και της θεραπευτικής κοινότη-
τας, σε νοσηλευτικό προσωπικό του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου, µε
την συνεργασία της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστηµιακού Γενικού
Νοσοκοµείου Ιωαννίνων και το σύστηµα υπηρεσιών ψυχικής υγείας του
νοµού Ιωαννίνων.

Οι θεραπευτικές παρεµβάσεις στον ψυχιατρικό πληθυσµό µε κατα-
γωγή την Ήπειρο αποσκοπούσαν στην εξωνοσοκοµειακή του περίθαλψη
, στην διαβίωση σε στεγαστικές δοµές, που ταυτόχρονα αναπτυσσόταν στην
κοινότητα, στην υποστήριξη του στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο µε την
εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών καθηµερινής ζωής , στην θεραπεία
των φαινοµένων ιδρυµατισµού και τη συνέχεια της ψυχιατρικής του φρο-
ντίδας , στην ψυχοκοινωνική αποκατάστασή του και στην κοινωνική του
επανένταξη.

Αποτελέσµατα των δράσεων αυτών, ήταν η δηµιουργία και λειτουργία
στην πόλη των Ιωαννίνων των παρακάτω Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Απο-
κατάστασης:
Ξενώνας «Στα Γιάννενα» µε δυναµικότητα δέκα ενοίκων, στην οδό Π. Μελά.
Ξενώνας «Αµπελόκηποι» µεδυναµικότηταδέκαενοίκων,στηνοδόΘ.Πασχίδη.
Οικοτροφείο «Αστερισµός» µε δυναµικότητα δεκαπέντε ενοίκων, στο
Κάτω Νεοχωρόπουλο .
Α’ Προστετευµένο ∆ιαµέρισµα µε δυναµικότητα σήµερα δύο ενοίκων.
Β’ Προστετευµένο ∆ιαµέρισµα µε δυναµικότητα ενός ενοίκου.
Γ’ Προστετευµένο ∆ιαµέρισµα µε δυναµικότητα δύο ενοίκων.
Ακόµη συνέβαλε στην δηµιουργία και λειτουργία του «Α΄ Ξενώνα Ψυχαρ-
γώς Α΄ Φάση» του Γ.Ν.Ιωαννίνων«Γ. Χατζηκώστα» , αναλαµβάνοντας τις
Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Ενέργειες



Η λειτουργία των στεγαστικών Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατά-
στασης βασίζεται σε µια σύνθετη πολυκλαδική θεραπευτική οµάδα επαγ-
γελµατιών ψυχικής υγείας, µε ανθρωποκεντρική φιλοσοφία προσέγγισης
των ασθενών, µε έµφαση στην εξατοµικευµένη αντιµετώπιση, το σεβασµό
στη διαφορετικότητα και την κατοχύρωση της ουσιαστικής κοινωνικής
τους ένταξης, µέσα από την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και την κατα-
πολέµηση των προκαταλήψεων και του κοινωνικού στίγµατος.
Στο Προστατευµένο ∆ιαµέρισµα υποστηρίζεται η αυτόνοµη διαβίωση
χωρίς την παρουσία επαγγελµατιών ψυχικής υγείας και µε εποπτική συν-
δροµή µέσω οµάδων ψυχοκοινωνικής στήριξης των ενοίκων του.

∆ιευρύνοντας την διαδικασία ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των
ατόµων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα ψυχικής υγείας, µε την ενίσχυση
των ευκαιριών για βελτίωση των ικανοτήτων τους, την ανάπτυξη του κα-
λύτερου δυνατού επιπέδου λειτουργικότητάς τους και τη διαδικασία κοι-
νωνικής επανένταξης µε την παροχή ευκαιριών που προωθούν την
αυτονοµία τους, ανέπτυξε:
Προγράµµατα προεπαγγελµατικής και επαγγελµατικής αποκατάστασης για
άτοµα διαφορετικής προέλευσης όπως του ξενώνα, του προστατευµένου
διαµερίσµατος και της κοινότητας, µε την κατάρτισή τους στην “Ασηµουρ-
γία -Μεταλλοτεχνική” και “Κηροπλαστική “. Η κατάρτιση πραγµατοποιή-
θηκε µέσω των προγραµµάτων HORIZOΝ, Ε.Π. «Καταπολέµηση του
Αποκλεισµού από την Αγορά Εργασίας» του Υπουργείου Υγείας και
των Π.Ε.Π Ηπείρου, στους χώρους των εργαστηρίων του Κέντρου Αποκα-
τάστασης του Γ.Ν.Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» και του Κηροπλαστικού Ερ-
γαστηρίου της Εταιρείας, που δηµιουργήθηκε µέσα από τις επιλέξιµες
δαπάνες του προγράµµατος ΛΕΡΟΣ ΙΙ.

Αποτελέσµατα των δράσεων αυτών ήταν η ανάδειξη της πρώτης επαγ-
γελµατικής οµάδας του κηροπλαστικού εργαστηρίου για παραγωγή προϊ-
όντων εκκλησιαστικού και διακοσµητικού κεριού.



Το Κηροπλαστείο - Κηροπωλείο «∆ΑΙ∆ΑΛΟΣ» που σήµερα στεγάζεται
στην οδό Σταδίου 11 στα Ιωάννινα, λειτουργεί ως Προστατευµένο Εργαστήριο και
παρέχει παράλληλα εκπαίδευση σε άτοµα µε προβλήµατα ψυχικής υγείας που εν-
διαφέρονται για την Κηροπλαστική.

Συµβάλλοντας στην διαδικασία θεµελίωσης και ολοκλήρωσης της
Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης µε την ανάπτυξη ενός πληρέστερου δικτύου
υπηρεσιών στον Τοµέα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας, ανέπτυξε
και λειτούργησε , µέσω του προγράµµατος «Ψυχαργώς Β ΄Φάση» τις πα-
ρακάτω κοινοτικές υπηρεσίες:
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων - Θεσπρωτίας
Κέντρο Ηµέρας «Σκυτάλη»

Η λειτουργία της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων -Θεσπρωτίας
αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών πολύπλευρης υποστήριξης των ατόµων µε
ψυχικέςδιαταραχέςπουδιαβιούνστιςαποµακρυσµένεςπεριοχέςτωνδύονοµών
και για γεωγραφικούς λόγους δυσκολεύονται στην παρακολούθηση των ψυχια-
τρικών τους προβληµάτων, στη δηµιουργία µηχανισµού φροντίδας της Ψυχικής
Υγείας σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας για την
παρακολούθηση των ψυχικά ασθενών, στην έγκαιρηανίχνευση ασθενώνµε ψυ-
χικές διαταραχές , στην ανάπτυξη θεραπευτικών παρεµβάσεων για τον περιορι-
σµόανάπτυξης άλλουβαθµού ανικανοτήτων καιπροβληµάτων λειτουργικότητας
στην καθηµερινή τους ζωή και στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και ψυχο-
λογικής υποστήριξης σε κατοίκους που διαβιούν µακριά από τα αστικά κέντρα.

ΗλειτουργίατουΚ.Η.«Σκυτάλη»στηνπόλητωνΙωαννίνωναποσκοπείστηνπα-
ραµονή στην κοινότητα του ατόµου που ωφελείται των υπηρεσιών του, στην απο-
τροπή της κοινωνικής αποµόνωσης και περιθωριοποίησής του, στην βελτίωση
εκείνων των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που επιτρέπουν την κοινωνική ενσωµά-



τωσηκαιστηναύξησητηςδιαπραγµατευτικής/διεκδικητικήςτουικανότητας,ώστε
να ασκεί τα δικαιώµατά του ως πολίτης.
ΤοΚέντροΗµέρας«Σκυτάλη»επιδιώκειτηνεπίτευξητουσκοπούτουµέσααπότην
ενεργοποίηση κατάλληλων παρεµβάσεων σε ατοµικό, οµαδικό και συλλογικό –
κοινωνικό επίπεδο, σε συνεργασία µε τις υπόλοιπες µονάδες ψυχικής υγείας που
συγκροτούντονΤοµέαΨυχικήςΥγείαςΙωαννίνων–Θεσπρωτίαςµετιςοποίεςλει-
τουργεί σε δίκτυο και πραγµατοποιεί παρεµβάσεις ευαισθητοποίησης του πληθυ-
σµού σε θέµατα ψυχικής υγείας και καταπολέµησης των προκαταλήψεων και του
στίγµατος της ψυχικής ασθένειας.

Εκτιµώντας γενικότερα την συµβολή της Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η. στην Ψυχική
Υγεία στην κοινότητα, θεωρούµε ότι οι προσπάθειές της σήµερα επικε-
ντρώνονται στην διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών της, στην προ-
σπάθεια µείωσης του στίγµατος και του κοινωνικού αποκλεισµού των
ανθρώπων µε προβλήµατα ψυχικής υγείας, στην προσπάθεια αγωγής του
πληθυσµού της κοινότητας και στην καλύτερη δικτύωση του συνόλου των
υπηρεσιών του Τοµέα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων – Θεσπρωτίας.



Μύθοι
για τις Ψυχικές ∆ιαταραχές

Τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις που συνοδεύουν τις ψυχικές διατα-
ραχές και η έλλειψη ενηµέρωσης έχουν σοβαρές επιπτώσεις σε εκατοµ-
µύρια ανθρώπους που αντιµετωπίζουν προβλήµατα ψυχικής υγείας.
∆ιαµορφώνουν ένα κοινωνικό στίγµα για τις ψυχικές διαταραχές που
συχνά εµποδίζει τους ασθενείς από το να ζητήσουν βοήθεια. Η κατάρριψη
των µύθων που συνοδεύουν τις ψυχικές διαταραχές είναι ένα σηµαντικό βήµα
για την εξάλειψη των προκαταλήψεων και των διακρίσεων.

ΜΥΘΟΣ:
Οι ψυχικές διαταραχές δεν είναι
στην πραγµατικότητα ασθένειες,
όπως είναι ο διαβήτης ή τα καρ-
διακά νοσήµατα.

ΑΛΗΘΕΙΑ:
Οι ψυχικές διαταραχές είναι ασθέ-
νειες που χρειάζονται ιατρική
αντιµετώπιση, όπως είναι ο διαβή-
της ή τα καρδιακά νοσήµατα. Η
έρευνα έχει δείξει ότι για την εκ-
δήλωση των ψυχικών διαταραχών
ενέχονται γενετικοί, βιολογικοί
και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες οι
οποίοι, συνήθως, µπορούν να αντι-
µετωπιστούν.



ΜΥΘΟΣ:
Η σχιζοφρένεια είναι το αποτέλε-
σµα κακής διαπαιδαγώγησης από
την οικογένεια.

ΑΛΗΘΕΙΑ:
∆εν υπάρχουν δεδοµένα που να
αποδεικνύουν ότι το οικογενειακό
περιβάλλον, η ελλιπής διαπαιδα-
γώγηση ή η κακή ανατροφή προκα-
λούν σχιζοφρένεια. Ενώ αντίθετα
υπάρχουν ερευνητικά στοιχεία που
πιστοποιούν επαρκώς τα βιολογικά
αίτια της νόσου

ΜΥΘΟΣ:
Η χρήση ψυχοδραστικών ουσιών

(ναρκωτικά) είναι µια προσωπική
επιλογή και δείχνει έλλειψη αυτο-
κυριαρχίας. Συνήθως τα άτοµα που
κάνουν χρήση ουσιών έχουν αδύ-
ναµο χαρακτήρα.

ΑΛΗΘΕΙΑ:
Η χρήση ψυχοδραστικών ουσιών
(ναρκωτικά) είναι µια κατάσταση
που συνδέεται µε βιολογικούς, ψυ-
χολογικούς και κοινωνικούς παρά-
γοντες, ενώ δεν έχει σχέση µε το αν
κάποιος είναι «καλός» ή «κακός».

ΜΥΘΟΣ:
Η χρήση ψυχοδραστικών ουσιών

(ναρκωτικά) είναι µια προσωπική
επιλογή και δείχνει έλλειψη αυτο-
κυριαρχίας. Συνήθως τα άτοµα που
κάνουν χρήση ουσιών έχουν αδύ-
ναµο χαρακτήρα.

ΑΛΗΘΕΙΑ:
Η χρήση ψυχοδραστικών ουσιών
(ναρκωτικά) είναι µια κατάσταση
που συνδέεται µε βιολογικούς, ψυ-
χολογικούς και κοινωνικούς παρά-
γοντες, ενώ δεν έχει σχέση µε το αν
κάποιος είναι «καλός» ή «κακός».



ΜΥΘΟΣ:
Η κατάθλιψη είναι µια φυσιολογική

κατάσταση στους ηλικιωµένους.

ΑΛΗΘΕΙΑ:
Η κατάθλιψη δεν αποτελεί µια φυ-

σιολογική κατάσταση για τους ηλι-
κιωµένους. Τα συµπτώµατα κατά-
θλιψης στους ηλικιωµένους περι-
λαµβάνουν την έλλειψη ενδιαφέ-
ροντος για καθηµερινές δραστη-
ριότητες, διαταραχές ύπνου, όρεξης
και µνήµης. Πολλές φορές στους
ηλικιωµένους δε δίνεται η διά-
γνωση της κατάθλιψης. Για το λόγο
αυτό είναι σηµαντικό οι συγγενείς
να αναγνωρίζουν το πρόβληµα και
να ζητούν βοήθεια.

ΜΥΘΟΣ:
Εάν κάποιος έχει µια ψυχική διατα-

ραχή µπορεί να την αντιµετωπίσει
µόνος του. Η επίσκεψη σε ειδικό ψυ-
χικής υγείας µε σκοπό την αναζήτηση
βοήθειας είναι δείγµα προσωπικής
αποτυχίας και αδυναµίας.

ΑΛΗΘΕΙΑ:
Η σοβαρή ψυχική διαταραχή δεν
είναι κάτι που µπορεί κανείς να
αντιµετωπίσει µόνος του. Το να
αγνοεί κανείς το πρόβληµα επίσης
δεν βοηθάει. Χρειάζεται θάρρος για
να ζητήσει κανείς βοήθεια



* Από την έκδοση της Μονάδας Υποστήριξης και Παρακολούθησης «Ψυχαργώς Β’
Φάση» : «Μύθοι και Πραγµατικότητα γύρω από τις Ψυχικές ∆ιαταραχές

ΜΥΘΟΣ:
Η κατάθλιψη οφείλεται σε αδυνα-
µία του χαρακτήρα. Τα άτοµα που
έχουν κατάθλιψη θα µπορούσαν να
απαλλαγούν από τα συµπτώµατά
τους αν το ήθελαν πραγµατικά.

ΑΛΗΘΕΙΑ:
Η κατάθλιψη δεν σχετίζεται µε την
τεµπελιά ή την αδυναµία του χαρα-
κτήρα, αλλά σχετίζεται µε αλλαγές
στη δραστηριότητα του εγκεφάλου.
Η φαρµακοθεραπεία και η ψυχοθε-
ραπεία µπορούν να βοηθήσουν το
άτοµο να αναρρώσει.

ΜΥΘΟΣ:
Η κατάθλιψη και οι αγχώδεις δια-

ταραχές δεν επηρεάζουν τα παιδιά
και τους εφήβους.

ΑΛΗΘΕΙΑ:
Τα παιδιά και οι έφηβοι µπορούν να
εκδηλώσουν σοβαρές ψυχικές δια-
ταραχές. Τα προβλήµατα ψυχικής
υγείας µπορούν να οδηγήσουν ακό-
µα και στην αυτοκτονία όταν δεν
αντιµετωπίζονται έγκαιρα. Οποια-
δήποτε κουβέντα γύρω από την αυ-
τοκτονία πρέπει πάντα να λαµβά-
νεται σοβαρά.



• το Τµήµα Πλαστικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
τον κ. ΧΡΗΣΤΟ ΧΑΡΙΣΗ για την επιµέλεια της έκθεσης,
την κ. ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΤΟΥ και τον κ. ΜΙΧΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙ∆Η
για την συνεπιµέλεια της έκθεσης
τους καλλιτέχνες ΜΙΧΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙ∆Η, ΕΛΕΑΝΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΙΩΤΗ, ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΡΑΒΕΛΑ, ΜΑΡΚΟ ΚΑΡΕΛΛΑ,
ΠΕΝΝΥ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΩΤΣΗ, ΤΑΚΗ ΜΑΝ∆ΕΛΗ,
ΕΛΕΝΗ ΜΟΛΥΒΑ, ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΥΡΙΩΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
ΝΑΝΑ ΣΕΦΕΡΛΗ
• Τον Ερασιτέχνη ΠΑΣ Γιάννενα, για την ευθύνη διοργάνωσης
του Τουρνουά Ποδοσφαίρου Τζούνιορ
και για την συµµετοχή τους, τις Ακαδηµίες Ποδοσφαίρου
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ, ΕΛΠΙ∆ΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
ΠΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΠΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 95,
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑ, ΠΗΓΑΣΟΣ, ΑΝΑΤΟΛΗ, ΑΙΑΣ

• Το Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων, τον ∆ιευθυντή κ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΩΣΑ,
την κ. ΓΩΓΩ ΚΑΡΒΟΥΝΗ, για την επιµέλεια του προγράµµατος
της συναυλίας και τους µαθητές του Μουσικού Σχολείου
• Τον κ. ΝΙΚΟ ΤΖΙΑΚΗ, Παιδοψυχίατρο & Επιστηµονικά Υπεύθυνο
του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου Ιωαννίνων του Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
• Την κ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΤΣΗ, Επιµελήτρια Α’ της Ψυχιατρικής κλινικής
του Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων & ∆ρ. Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
• Τη Θεατρική Συντροφιά Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Η Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η. ευχαριστεί θερµά για την συνεργασία και
την συµβολή τους στην πραγµατοποιήση των εκδηλώσεων

«άνοιξη 2716» :



‘’2716/99‘’ 

“Άνοιξε τη ζωή σου... µπες στην 
οµάδα”

 “ΝΟΤΕΣ ΨΥΧΗΣ”

 

Έκθεση έργων φοιτητών & αποφοίτων του 
τµήµατος Πλαστικών Τεχνών & Επιστηµών της 

Τέχνης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Συναυλία µαθητών Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΤΖΟΥΝΙΟΡ

“

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Απονοµή Τίτλου Επιτίµου Προέδρου στον κ. Άρη Λιάκο, πρώην Πρόεδρο της 
Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η και Οµότιµο Καθηγητή Ψυχιατρικής  του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 

∆ιάρκεια  Έκθεσης: 2-11 Μαϊου 2011
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ, Κοραή 1, Ιωάννινα
Λειτουργία: Τρίτη & Πέµπτη 8π.µ - 3µ.µ, Τετάρτη & Παρασκεύη 8π.µ-9µ.µ, Σάββατο & Κυριακή 
10 π.µ -1.µ.µ και 6 µ.µ - 9 µ.µ    
> Σε συνεργασία µε το Τµήµα Πλαστικών Τεχνών & Επιστηµών της Τέχνης  του Πανεπιστηµίου 
Ιωαννίνων
Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του ∆ήµου Ιωαννιτών 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ  ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ,  Σταυράκι Ιωαννίνων
Υπεύθυνος διοργάνωσης τουρνουά: ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Συµµετέχουν οι Ακαδηµίες Ποδοσφαίρου:
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ, ΕΛΠΙ∆ΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΠΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΠΑΣ 
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 95, ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑ, ΠΗΓΑΣΟΣ, ΑΝΑΤΟΛΗ, ΑΙΑΣ  

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, ΑΙΘΟΥΣΑ “Β. ΠΥΡΣΙΝΕΛΑ”,  
Αγίας Μαρίνας  55 

Ο

Εγκαίνια: ∆ευτέρα 2 Μαϊου 2011, ώρα 8.µµ

Σάββατο 7 Μαϊου 2011, ώρα 10π.µ-13µ.µ &  5µ.µ.– 8µ.µ.

Τρίτη 10 Μαϊου 2011, ώρα 8µ.µ

 



Οµιλία – Συζήτηση 

Παράσταση  Χοροθέατρου

Κ

“ Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΤΗ ΛΟΧΕΙΑ “ 

“ 4 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ”

3

Οµιλήτρια:  κ. Κατερίνα  Κώτση,  Ψυχίατρος
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ,  ∆ωδώνης 6,  
Ιωάννινα
> Σε συνεργασία µε την Ψυχιατρική Κλινική του  Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων

ΚΑΜΠΕΡΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ, Παπαδοπούλου  9-11, Ιωάννινα  
> Σε συνεργασία µε τη Θεατρική Συντροφιά Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 

Τ

Οµιλία – Συζήτηση 
“ΕΝ∆ΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ    

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (BULLYING)”

Οµιλητής: κ. Νίκος  Τζιάκης, Παιδοψυχίατρος
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ ∆ωδώνης 6, 
Ιωάννινα

∆ευτέρα 16 Μαϊου 2011, ώρα 7.30 µµ 

Τετάρτη 18 Μαϊου 2011, ώρα  7.30 µµ

∆ευτέρα 23 Μαϊου 2011, ώρα  9 µ.µ    

Μία χοροθεατρική παράσταση που έχει σαν θέµα τον κοινω-
νικό αποκλεισµό στιγµατισµένων οµάδων που παρουσιάζεται
µέσα από την ιστορία ενός µετανάστη ,ενός χρήστη ουσιών
,ενός φυλακισµένου και ενός ατόµου µε ψυχοκοινωνικές δια-
ταραχές, που βασίζεται σε αληθινές οµολογίες. Σκοπός της πα-
ράστασης είναι να ευαισθητοποιηθεί το κοινό απέναντι σε
αυτές τις ευάλωτες οµάδες και να συµβάλει στην κοινωνική
τους ενσωµάτωση. Με την παράσταση αυτή επίσης θέλουµε
να συγκινήσουµε και να διεγείρουµε τις ευαίσθητες χορδές
της νεολαίας και παράλληλα να τιµήσουµε το έργο όλων
αυτών που αγωνίζονται και υποστηρίζουν την κοινωνική εν-
σωµάτωση αυτών των ευάλωτων πληθυσµών. Η εµπειρία
µας σε αυτά τα θέµατα είναι περιορισµένη και τυχόν παραλεί-
ψεις και λάθη σας παρακαλούµε να τα αντιµετωπίσετε µε κα-
τανόηση και ως ευκαιρία βελτίωσης µας.

Ενηµερωτικό σηµείωµα
της Θ.Ε.Σ.Π.Ι



Angel Baby

Σκηνοθεσία: Michael Rymer
Παραγωγή: 1995 (Εγχρ.)
∆ιάρκεια: 105’
Ηθοποιοί: John Lynch, Jacqueline McKenzie,

Colin Friels, Debona-Lee Furness

Ο Χάρυ γνωρίζει την Κέιτ σε µια οµάδα ψυχοθεραπείας για ψυχικά ασθενείς. Οι δυο τους ερωτεύονται,
κάνουν σχέδια για το µέλλον, αγωνίζονται για µια φυσιολογική ζωή σε πείσµα των αρνητικών στάσεων
του περίγυρου και της κοινωνίας. Η ανάγκη για συντροφικότητα, η σηµασία των υποστηρικτικών
δικτύων και της φαρµακευτικής αγωγής, αλλά και ο αντίκτυπος του στίγµατος είναι µερικά από τα
θέµατα που θίγονται, σε µια ταινία που µε ρεαλιστική µατιά αποδίδει τον τρόπο που βιώνουν οι ψυχικά
ασθενείς και ο περίγυρός τους την πραγµατικότητά τους.

Το όνοµά µου είναι Σαµ (I am Sam)

Σκηνοθεσία: Jessie Nelson
Παραγωγή: 2001 (Εγχρ.)
∆ιάρκεια: 132’
Ηθοποιοί: Sean Penn, Michelle Pfeiffer,

Dakota Fanning, Dianne Wiest
Ο Sean Penn ενσαρκώνει έναν πατέρα µε νοητική υστέρηση που µεγαλώνει µε στοργή και τρυφερότητα
την κόρη του, έχοντας πάντα στο πλευρό του µερικούς φίλους. Όταν η Λούσυ πηγαίνει στο σχολείο και
αρχίζει να τον υπερβαίνει διανοητικά, η Κοινωνική Πρόνοια αποφασίζει να την αποµακρύνει από τον
πατέρα της, θέτοντάς την υπό την προστασία θετών γονιών. Μπερδεµένος, χωρίς κανείς αρχικά να του

“Angel Baby” 
“Το ονοµά  µου είναι Σαµ” 

“Ο Σολίστας”

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ  ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τ

3 ταινίες µε ελεύθερη είσοδο  

Π

Τρίτη 17 Μαίου 2011
Πέµπτη 19 Μαίου 2011    

Πέµπτη 12 Μαίου 2011   

ODEN ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ , Paralimnio Ioannina Fun Park,  Βοτανικός
> Σε συνεργασία µε το ODEON Παραλίµνιο   
(πληροφορίες για τις ακριβείς ώρες προβολών στο http://www.odeon.gr/movieportal/
GR/theatres/home.do)

Ε



εξηγεί τι συµβαίνει, ο Σαµ αποφασίζει τελικά να αγωνιστεί για την κηδεµονία της κόρης του, έχοντας στο
πλευρό του την καταξιωµένη δικηγόρο Ρίτα Χάρισον. Θέτοντας σε πρώτο πλάνο το θεµελιώδες ερώτηµα
των δικαιωµάτων των ατόµων µε ψυχικές διαταραχές -όπως το δικαίωµα να είναι γονείς- η ταινία τονίζει
την προτεραιότητα της ποιότητας των ανθρωπίνων σχέσεων ως προς τις νόρµες, αλλά και τη σηµασία της
ύπαρξης ισχυρών δικτύων κοινωνικής στήριξης των ψυχικά ασθενών και των οικογενειών τους.

Ο Σολίστας (Shine)

Σκηνοθεσία: Scott Hicks
Παραγωγή: 1996 (Εγχρ.)
∆ιάρκεια: 105’
Ηθοποιοί: Geoffrey Rush, Justine Braine, Sonia Todd,

Chris Haywood

Η πολυβραβευµένη ταινία του Scott Hicks σκιαγραφεί την ζωή του ταλαντούχου αυστραλού πιανίστα
David Helfgott. Μεγαλώνοντας υπό το βλέµµα ενός αυταρχικού πατέρα, ο νεαρός David δείχνει από
πολύ νωρίς το ιδιαίτερο ταλέντο του στο κλασικό πιάνο, κερδίζοντας το θαυµασµό καθηγητών και
κοινού. Η καριέρα του ωστόσο θα διακοπεί από διάφορα ψυχωσικά επεισόδια, και ο David θα βυθιστεί
στο περιθώριο της ψυχικής ασθένειας. Αν και βασισµένη σε µια µονόπλευρη θεώρηση της
σχιζοφρένειας που θέτει την συµπεριφορά των γονιών ως γενεσιουργό αιτία της, η ταινία µεταφέρει
ωστόσο ένα κεντρικό αντιστιγµατιστικό µήνυµα: τη σηµασία της ένταξης των ανθρώπων που πάσχουν
από σχιζοφρένεια στον κοινωνικό ιστό. Η εργασία, οι θετικές στάσεις του κοινού, η ζωή µέσα στην
κοινότητα και η στήριξη της οικογένειας των ψυχικά ασθενών αποτελούν απαραίτητους παράγοντες
για την θετική έκβαση της ψυχικής νόσου.

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
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Τοµέας Ψυχικής Υγείας
Ιωαννίνων - Θεσπρωτίας

∆ΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝA

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας
Μονάδα Οξέων Περιστατικών
Μονάδα Συµβουλευτικής – ∆ιασυνδετικής Ψυχιατρικής
Μονάδα Έγκαιρης Παρέµβασης στην Κρίση
Τακτικά και Επείγοντα Εξωτερικά Ιατρεία
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ψυχιατρικό Τµήµα
Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Κέντρο Προεπαγγελµατικής Κατάρτισης & Ξενώνας
Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
Α’ Ξενώνας Ιωαννίνων «Ψυχαργώς»
Β’ Ξενώνας Ιωαννίνων «Χαραυγή»
Α’ Προστατευµένο ∆ιαµέρισµα
Β’ Προστατευµένο ∆ιαµέρισµα



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ / Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.
Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
Ξενώνας «Στα Γιάννενα»
Ξενώνας «Αµπελόκηποι»
Οικοτροφείο «Αστερισµός»
Κηροπλαστείο-Κηροπωλείο “ ∆αίδαλος”
Α’ Προστατευµένο ∆ιαµέρισµα
Β’ Προστατευµένο ∆ιαµέρισµα
Γ’ Προστατευµένο ∆ιαµέρισµα
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων - Θεσπρωτίας
Κέντρο Ηµέρας “Σκυτάλη”

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ / Ε.Ψ.Ε.Π.
Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
Οικοτροφείο “Νόστος” - Κόνιτσα

TACT HELLAS
Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
Οικοτροφείο “Νέα Αρχή”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ε.Ε.Π.Α.Α.
Στέγη Αυτιστικών Ατόµων “Ελένη Γύρα” - Ζίτσα

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
Ξενώνας “ Εν Οίκω” & Εργαστήριο Μελισσοκοµίας - Φιλιάτες
1ο Προστατευµένο ∆ιαµέρισµα -Φιλιάτες
2ο Προστατευµένο ∆ιαµέρισµα -Ηγουµενίτσα
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ηγουµενίτσας



Η Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η. ευχαριστεί

για την υποστήριξη:

Τον ∆ήµο Ιωαννιτών
Το Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Ιωαννιτών
Το ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων
Τα Αγαθοεργά Καταστήµατα Ιωαννίνων
Το Οdeon Paralimnio & τον κ. ∆ηµήτρη Μήτταρη
Την Ιατρό κ. Βασιλική Μούκα
Τον Γενικό Ιατρό κ. Θεοδόση ∆όση

Επίσης ευχαριστεί για την ευγενική χορηγια, τους:

Α.Ε.∆Ι.Π. ΕΜΠΟΡΙΟ-ΑΝΤ/ΠΕΙΕΣ Ι.ΚΩΤΣΙΑΣ-∆.ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ Ο.Ε
ΚΤΗΜΑ ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ ΑΕ
SUPER MARKET ΠΑΜΒΩΤΙΣ YIOI ∆.ΚΡΑΝΑ AEE
WATERMAC ΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΧΗΤΟΣ ΑΕΒΕ (ΝΕΡΟ ΖΑΓΟΡΙ)
ΤΑ VILLAGE CINEMAS
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