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Θ Εταιρεία Ρροαγωγήσ Ψυχικήσ Υγείασ Θπείρου
(Ε.ΡΟ.Ψ.Υ.Η.) υλοποιεί προγράμματα
Ψυχοκοινωνικισ Αποκατάςταςθσ ψυχικά αςκενϊν
και Υπθρεςίεσ Κοινοτικισ Ψυχιατρικισ ςτθν περιοχι
τθσ Ηπείρου από το 1991. Βρίςκεται υπό τθν
εποπτεία και χρθματοδότθςθ του Υπουργείου
Υγείασ, και λειτουργεί τισ παρακάτω Μονάδεσ και
Υπθρεςίεσ :

 Ξενϊνασ «Στα Γιάννενα»
 Ξενϊνασ «Αμπελόκθποι»
 Οικοτροφείο «Αςτεριςμόσ»
 Ρροςτατευόμενο Διαμζριςμα Ι &ΙΙ
 Κζντρο Ημζρασ «Σκυτάλθ»
 Κινθτι Μονάδα Ψυχικισ Υγείασ Ιωαννίνων-
Θεςπρωτίασ

Tο Κζντρο Θμζρασ «Σκυτάλη» προςφζρει
υπθρεςίεσ Ψυχοκοινωνικισ Αποκατάςταςθσ ςε
ενιλικα άτομα με ψυχικζσ διαταραχζσ του Νομοφ
Ιωαννίνων. Οι δράςεισ και το πρόγραμμά του
οργανϊνονται με βάςθ τουσ εξισ ςτόχουσ:
• Τθν παραμονι ςτθν Κοινότθτα
• Τθν πρόλθψθ των υποτροπϊν
• Τθν αποτροπι τθσ κοινωνικισ απομόνωςθσ και
περικωριοποίθςθσ
• Τθν προάςπιςθ των δικαιωμάτων όςων
λαμβάνουν υπθρεςίεσ ψυχικισ υγείασ
• Τθν εργαςιακι επανζνταξθ
• Τθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινότθτασ για τθν
καταπολζμθςθ του ςτίγματοσ
• Τθν ενίςχυςθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ
• Τθν εμφφςθςθ τθσ ελπίδασ για το μζλλον ςτα
άτομα με ψυχικζσ διαταραχζσ.

Το Κζντρο Ημζρασ «Σκυτάλθ» απαρτίηεται από
Ρολυκλαδικι Θεραπευτικι Ομάδα διαφόρων
ειδικοτιτων, και θ λειτουργία του είναι κακθμερινι,
Δευτζρα ζωσ και Ραραςκευι, από τισ 08:00 ζωσ και
τισ 16:00.

Ραράλλθλα με το Κζντρο Ημζρασ λειτουργεί και θ
Κοινωνική Λζςχη «Σταθμόσ», θ οποία ςτοχεφει να
αξιοποιιςουν τα μζλθ δθμιουργικά το χρόνο τουσ,
να αναπτφξουν ενδιαφζροντα και να αποκτιςουν
κοινωνικζσ δεξιότθτεσ.

ΞΕΝΩΝΑΣ 
«ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ»
Π. ΜΕΛΑ 10

ΞΕΝΩΝΑΣ 
«ΑΜΡΕΛΟΚΘΡΟΙ»
Θ.ΡΑΣΧΙΔΗ 78

ΟΙΚΟΤΟΦΕΙΟ
«ΑΣΤΕΙΣΜΟΣ»
ΚΑΤΩ ΝΕΟΧΩΟΡΟΥΛΟ

ΚΕΝΤΟ ΘΜΕΑΣ
«ΣΚΥΤΑΛΘ»
Γ. ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ 38



Αγαπητοί μασ αναγνώςτεσ,

Το τζταρτο τεφχοσ τθσ «Ρεριπλάνηςησ» ζχει
ιδιαίτερθ βαρφτθτα για εμάσ: αποτελεί ζνα τεφχοσ
που οργανϊκθκε και ςυντάχκθκε εν μζςω
καραντίνασ για τον COVID-19.

Για τα μζλθ που ςυμμετείχαν ςτθ ςφνταξθ του
περιοδικοφ, πρακτικά αυτό ςιμαινε ότι κλικθκαν
να βρουν νζουσ τρόπουσ επικοινωνίασ μεταξφ τουσ:
τθν θλεκτρονικι αλλθλογραφία, τισ διαδικτυακζσ
ομάδεσ, τθν τθλεφωνικι ςυνεργαςία. Ακόμθ
ςιμαινε πωσ ο κακζνασ και θ κακεμιά χρειάςτθκε
να ςκεφτεί και να δθμιουργιςει, ςε μια περίοδο
που τόςο θ ςκζψθ όςο και θ δράςθ ζμοιαηαν να
βρίςκονται ςε αναμονι. Αλλά περιςςότερο από
όλα, το παρόν τεφχοσ τθσ «Ρεριπλάνθςθσ»
κακρεφτίηει τθν ανάγκθ που νιϊςαμε ςτθ διάρκεια
του ζτουσ που περάςαμε, να διατθριςουμε τουσ
δεςμοφσ μεταξφ μασ και με το «ζξω» όςο πιο
ηωντανοφσ γινόταν.

Δεδομζνων των παραπάνω, θ επιλογι τθσ
κεματικισ φαινόταν αυτονόθτθ: να ςκεφτοφμε, να
κρίνουμε και να δθμιουργιςουμε αυτά που λζξεισ
όπωσ καραντίνα και COVID-19 μασ εμπνζουν. Για
άλλουσ αυτό ςιμαινε φωτογραφίεσ με άδεια τοπία
και για άλλουσ θ ηωγραφιά ενόσ λουλουδιοφ. Άλλοι
προβλθματίςτθκαν γφρω από τθν κοινωνικι
πραγματικότθτα όπωσ τθ βίωναν, και άλλοι
τοποκετικθκαν απζναντι ςτα μζτρα που
εφαρμόςτθκαν ςτο χϊρο τθσ ψυχικισ υγείασ. Ο
COVID-19 δεν λείπει από τθν ιςτορία που γράψαμε
όλοι μαηί, και επθρεάηει τον τρόπο που βιϊνουμε
το ςϊμα μασ. Και μασ ενζπνευςε να δοφμε ταινίεσ
που μασ κρατοφν ςε εγριγορςθ….

Αλλά ό,τι αντίκτυπο και να είχε για τον κακζνα και
τθν κακεμία θ τρζχουςα ςυγκυρία, το ςίγουρο ιταν
ότι καταφζραμε, με τον ζνα ι τον άλλο τρόπο, να
τθν περάςουμε μαηί. Και το τζταρτο τεφχοσ τθσ
«Ρεριπλάνθςθσ» φιλοδοξεί τελικά να δϊςει μια
ιδζα αυτισ τθσ εμπειρίασ.

Καλι ανάγνωςθ!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ. 2. Η Ε.ΡΟ.Ψ.Υ.Η. και το Κζντρο Ημζρασ «Σκυτάλθ».

ΣΕΛ. 3. Λίγα λόγια το παρόν τεφχοσ.

ΣΕΛ. 4. Η καραντίνα μζςα από τον φακό μασ.

ΣΕΛ. 9. «Σϊμα, οριοκετθμζνοσ χϊροσ και Αυτοφροντίδα».

ΣΕΛ. 12. Δθμιουργίεσ τθσ καραντίνασ.

ΣΕΛ. 13. «Κορονοϊόσ».

ΣΕΛ. 14. «Σχόλιο με ςχζδιο».

ΣΕΛ. 15. Συνζντευξθ: Δφο ζνοικοι Ξενϊνα μασ μιλοφν για τα 
μζτρα αποτροπισ τθσ ζκκεςθσ ςτον κορονοϊό.

ΣΕΛ. 16. «Η ιςτορία του Μπάμπθ» 

ΣΕΛ. 19. Ρροτάςεισ ταινιϊν. 
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ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΘΣ Ε.ΡΟ.Ψ.Υ.Θ.

Βαςιλικι Λάππα-Ρρόεδροσ

Βάιοσ Ρεριτογιάννθσ-Αντιπρόεδροσ

Θωμάσ Υφαντισ-Γενικόσ Γραμματζασ

Μαρίνα Μπάθ- Ταμίασ

Κων/νοσ Κϊτςθσ-Ειδικό Μζλοσ 
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Τον τελευταίο χρόνο θ ηωι μασ περιςτρζφεται γφρω από μια ςυνεχι ανθςυχία και
αβεβαιότθτα που επθρεάηει τθν κακθμερινότθτα μασ ςε πολλαπλά επίπεδα. Για τουσ
περιςςότερουσ από εμάσ ζχουν αλλάξει πολφ τα "δεδομζνα" ςτουσ ςθμαντικότερουσ
τομείσ τθσ ηωισ όπωσ θ ςωματικι και ψυχικι υγεία, θ οικονομικι και θ κοινωνικι ηωι.
Υπάρχουν ιδθ πολλά άρκρα ςχετικά με τισ επιπτϊςεισ τθσ πανδθμίασ ςτουσ διάφορουσ
τομείσ τθσ ηωισ, παρόλα αυτά δεν υπάρχουν αρκετζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ
επιπτϊςεισ τθσ πανδθμίασ ςτο ανκρϊπινο ςϊμα. Σφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ
Χοροκεραπείασ, το ςϊμα κακρεφτίηει τθν προςωπικι ιςτορία, τθν προςωπικότθτα και τθ
ςυναιςκθματικι κατάςταςθ του ατόμου. Συνεπϊσ, κάκε κίνθςθ μασ εκφράηει όχι μόνο τισ
εγγεγραμμζνεσ ατομικζσ και ςυλλογικζσ μνιμεσ και εμπειρίεσ, αλλά και τον τρόπο με τον
οποίο αντιδροφμε ςε αυτζσ (https://gadt.gr/dance-therapy/).

Ρϊσ αντιδροφν τα ςϊματα μασ ςε περιόδουσ ζντονθσ ανθςυχίασ και άγχουσ;

Η ανθςυχία και το άγχοσ δεν είναι κάτι που απλά υπάρχει ςτο μυαλό μασ. Τα ςυμπτϊματα
τουσ εκφράηονται και με φυςικό τρόπο ςτα ςϊματα μασ με μια ι και περιςςότερεσ από τισ
παρακάτω μορφζσ:
• μυϊκι ζνταςθ ι μυϊκοφσ πόνουσ και πόνουσ,
• ανθςυχία και αδυναμία χαλάρωςθσ,
• δυςκολία ςυγκζντρωςθσ,
• δυςκολία ςτον φπνο,
• αίςκθμα εφκολθσ κόπωςθσ (Whalley & Kaur, 2020).

Τα παραπάνω είναι κάποια από τα φυςικά ςυμπτϊματα που ίςωσ ζχουμε νιϊςει οι
περιςςότεροι από εμάσ ςε περιόδουσ μεγάλων αλλαγϊν που ςυνδζονται με υψθλά
επίπεδα ανθςυχίασ και άγχουσ.
Ρϊσ αντζδραςαν και ςυνεχίηουν να αντιδροφν τα ςϊματα μασ ςε ζνα πικανό ςυλλογικό
τραφμα που ζχει προκλθκεί λόγω του Covid-19;
Ερχόμενθ ςε κάποιου είδουσ επαφι με διάφορουσ ανκρϊπουσ ζχω ξεχωρίςει δυο
ερωτιςεισ που απαςχολοφν πολφ ςυχνά τουσ περιςςότερουσ από εμάσ από τθν αρχι τθσ
πανδθμίασ ζωσ ςιμερα:
• Ρόςα πράγματα μπορϊ να κάνω μζςα ςε ζναν οριοκετθμζνο κλειςτό χϊρο;
• Ρότε κα τελειϊςει όλο αυτό που ηοφμε;

https://gadt.gr/dance-therapy/
https://gadt.gr/dance-therapy/
https://gadt.gr/dance-therapy/
https://gadt.gr/dance-therapy/
https://gadt.gr/dance-therapy/
https://gadt.gr/dance-therapy/
https://gadt.gr/dance-therapy/
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Ο χϊροσ και ο χρόνοσ ζχουν επθρεαςτεί ςε μεγάλο βακμό το ςϊμα μασ, κακϊσ είμαςτε
υποχρεωμζνοι να βριςκόμαςτε ι να κακόμαςτε ςε περιοριςμζνο χϊρο για πολφ χρόνο. Τα
"απομονωμζνα" μασ ςϊματα ζρχονται ςυνεχϊσ ςε επαφι με τοξικά μθνφματα και εικόνεσ
και πικανότατα βιϊνουν ζνα ςυλλογικό τραφμα, που ζχει προκλθκεί λόγω του Covid-19,
χωρίσ να υπάρχει κάποια προοπτικι για το πότε κα ολοκλθρωκεί αυτόσ ο κφκλοσ.

Η Monica Re μζςα από το άρκρο τθσ αποτυπϊνει πολφ κακαρά τισ επιπτϊςεισ που ζχει
προκαλζςει το lockdown ςτο ςϊμα μασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, υποςτθρίηει ότι «Τα όρια χϊρου
ερμθνεφονται ωσ μικροί ορίηοντεσ με περιοριςμζνθ προοπτικι και μειωμζνθ ικανότθτα
αντίλθψθσ τθσ απόςταςθσ, κάτι που επθρεάηει ςε μεγάλο βακμό τθν ποιότθτα ηωισ μασ
κακϊσ και τθν λειτουργία τθσ όραςθσ μασ. Το ςϊμα μασ προςαρμόηεται ςε
ακινθτοποιθμζνθ κζςθ και πλιξθ, πζφτοντασ ςε κατάςταςθ υποκινθςίασ. Αυτό ζχει ςαν
αποτζλεςμα ςταδιακά να εμφανίηονται ψυχοφυςικζσ διαταραχζσ, που επθρεάηουν όλεσ τισ
αιςκιςεισ, να αυξάνονται οι βλάβεσ ςτα καρδιαγγειακά και πνευμονικά ςυςτιματα, να
προκαλοφνται αλλαγζσ που ςχετίηονται με τον διαβιτθ, τθν παχυςαρκία και τον ίλιγγο. Σε
ζνα "φυςιολογικό ςϊμα" ενιςχφονται οι διαταραχζσ τθσ διάκεςθσ: το άγχοσ, θ κατάκλιψθ,
θ μοναξιά, θ υπερ-διζγερςθ, θ απόλυτθ πακθτικότθτα και οι κρίςεισ πανικοφ. Η ζλλειψθ
ελεφκερθσ κυκλοφορίασ, οι μειωμζνεσ κοινωνικζσ ςχζςεισ και οι ανυπαρξία οποιαςδιποτε
μελλοντικισ προοπτικισ γίνονται τα ςυμπτϊματα μιασ ατζλειωτθσ "αλυςίδασ πόνου".» (Re,
2021).

Ρζρα από τισ ψυχοφυςικζσ επιπτϊςεισ που ζχουν προκλθκεί λόγω του Covid-19, κεωρϊ
πωσ οι περιςςότεροι από εμάσ δοκιμάηουμε τον τελευταίο χρόνο τθν ανκεκτικότθτα μασ
και τθν ευκολία ι τθ δυςκολία με τθν οποία προςαρμοηόμαςτε ςτισ μεγάλεσ αλλαγζσ.
Ρωσ μποροφμε όμωσ να ενιςχφςουμε τθν ανκεκτικότθτα μασ;

Η ψυχολογικι βοικεια ι εξειδικευμζνθ κεραπευτικι παρζμβαςθ από ειδικοφσ του χϊρου
τθσ ψυχικισ υγείασ είναι αδιαμφιςβιτθτα κακοριςτικισ ςθμαςίασ ςε τζτοιεσ περιόδουσ και
είναι κετικό το γεγονόσ ότι ςτθ χϊρα μασ αυτι τθν περίοδο υπάρχουν αρκετοί δθμόςιοι και
ιδιωτικοί φορείσ που παρζχουν δωρεάν ι με χαμθλό αντίτιμο τισ υπθρεςίεσ τουσ ςε όςουσ
τισ χρειάηονται. Ταυτόχρονα όμωσ, κα ιταν πολφ βοθκθτικό αν και εμείσ οι ίδιοι/εσ
κάνουμε κάποιεσ ενζργειεσ για να ενιςχφςουμε τθν ανκεκτικότθτα μασ και τθν
προςαρμοςτικότθτα μασ.

Κάποιεσ μικρζσ ςυμβουλζσ ςε ςχζςθ με το πωσ μποροφμε να πετφχουμε μικρζσ αλλαγζσ
ςτθν κακθμερινότθτασ μασ μποροφν να είναι:
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• Η διαμόρφωςθ μιασ ρουτίνασ, θ οποία κα μασ βοθκιςει να οργανϊςουμε καλφτερα το
χρόνο μασ. Η οριοκζτθςθ του ωραρίου εργαςίασ μασ, ο κακοριςμόσ ςυγκεκριμζνου
ωραρίου για τα γεφματα μασ, για τθν ϊρα επικοινωνίασ με φίλουσ, για τθν ϊρα που κα
κάνουμε κάποια φυςικι δραςτθριότθτα, για τθν ϊρα που κα παίξουμε τα παιδιά μασ, για
τθν ϊρα που κα διαβάςουμε κ.α.

• Τα ςυχνά διαλείμματα μακριά από οκόνεσ -κινθτό, υπολογιςτι, τθλεόραςθ- όπου
μποροφμε να κάνουμε τισ δραςτθριότθτεσ που μασ ευχαριςτοφν. Να διαβάςουμε κάποιο
βιβλίο, να ακοφςουμε μουςικι, να χορζψουμε, να μαγειρζψουμε το αγαπθμζνο μασ
φαγθτό, να κακίςουμε χωρίσ να κάνουμε τίποτα κ.α.

• Η διατιρθςθ τθσ επικοινωνίασ με ςθμαντικά πρόςωπα και με ανκρϊπουσ που νιϊκουμε
ότι μασ καταλαβαίνουν.

• Η φροντίδα του φαγθτοφ μασ. Να τρϊμε όςο πιο υγιεινά μποροφμε, να πίνουμε αρκετά
ροφιματα, να τρϊμε περιςςότερα φροφτα, λαχανικά, όςπρια, ξθροφσ καρποφσ κ.α. (Calala,
2020).

• Η ζνταξθ τθσ φυςικισ άςκθςθσ -περπάτθμα, τρζξιμο, χορόσ, yoga ι οτιδιποτε άλλο μασ
ευχαριςτεί- ςτθν κακθμερινότθτα μασ. Η φυςικι άςκθςθ μπορεί να προςφζρει πολλαπλά
οφζλθ τόςο ςτθ ςωματικι όςο και ςτθν ψυχικι μασ υγεία κακϊσ μασ βοθκά να
ενεργοποιθκοφμε, να μειϊςουμε τα επίπεδα του άγχουσ, να εκτονωκοφμε, να
χαλαρϊςουμε, να βροφμε μια ιςορροπία και να ςυνδεκοφμε με τον εαυτό μασ.

Εφαρμόηοντασ κάποια ι και όλα τα παραπάνω μποροφμε να κάνουμε ζνα ςπουδαίο δϊρο
ςτον εαυτό μασ, δίνοντασ του ζνα μερίδιο τθσ φροντίδασ που χρειάηεται. Η αυτοφροντίδα
είναι πολφ ςθμαντικι κακϊσ ζχουμε τθν ευκαιρία να δϊςουμε τον απαραίτθτο χρόνο και
χϊρο ςτον εαυτό μασ, να είμαςτε λιγότερο αυςτθροί με τον εαυτό μασ, να τον
επιβραβεφουμε ακόμα και για απλά πράγματα και να του υπενκυμίηουμε ότι κάκε μζρα
είναι διαφορετικι. Η παραπάνω ςτάςθ μπορεί να παίξει κακοριςτικό ρόλο και να ζχει ζνα
κετικό αντίκτυπο ςτθν κακθμερινότθτα μασ και να μασ δϊςει μια αίςκθςθ ικανοποίθςθσ,
ευχαρίςτθςθσ και ςφνδεςθσ με τον εαυτό μασ αλλά και με τουσ άλλουσ, χωρίσ φυςικά αυτό
από μόνο του να μπορεί να αντικαταςτιςει τθν βοικεια κάποιου ειδικοφ ςτθν περίπτωςθ
που νιϊκουμε ότι αυτό είναι απαραίτθτο
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Τι εποχι αυτι
Να είςαι κλειςμζνοσ ςπίτι
Να βλζπεισ από το παράκυρο
Ρϊσ οργιάηει θ φφςθ

Χωρίςτθκαν οι άνκρωποι
Σε δυο κατθγορίεσ
Σ’αυτοφσ που αρρωςτιςανε
Και ς’ αυτοφσ που ηουν με φόβο

Τρζχουνε οι άνκρωποι
Σαν να’ναι ρομποτάκια
Κι εγϊ κοιτάω ζκπλθκτοσ
Με γουρλωμζνα μάτια

Τι είναι αυτι θ κατάςταςθ
Μασ ζχει ςτιγματίςει
Μιπωσ φταίμε εμείσ 
Και μασ εκδικείται θ φφςθ;

Το 2020 ιταν μαφρα χάλια
Μασ ζκανε τθ ηωι χίλια δυο κομμάτια

Βαρζκθκα τουσ πολιτικοφσ
Ρου λεν ςυχνά τα ίδια
Θα κελα να μπω μεσ ςτθ βουλι
Να ρίξω μια κροτίδα

«Δυο πορτρζτα για τον COVID-19»
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Φόβοσ ι πραγματικότθτα; Θα ζλεγα και τα δυο. Ο άνκρωποσ είναι υπαίτιοσ γι’ αυτόν. Πταν
καταςτρζφεισ τθ φφςθ, τότε κι αυτι εκδικείται.

Ο κορονοϊόσ είναι ςε ζξαρςθ. Ραγκόςμιο φαινόμενο που ζχει διαλφςει τθ ηωι του
ανκρϊπου. Οι ανκρϊπινεσ ςχζςεισ, όπωσ μια αγκαλιά, οι χαιρετιςμοί με τα χζρια, ζχουν
καταργθκεί. Ο άνκρωποσ πλζον ηει με το φόβο. Υπάρχουν οι αςυμπτωματικοί και οι
ευπακείσ ομάδεσ. Ο κάκε άνκρωποσ νομίηει ότι ευκφνεται γι’αυτό και κλείνεται ςπίτι.
Ρλζον βγαίνει από αυτό για να πάρει λίγο αζρα. Το ςθμαντικότερο είναι ότι πρζπει να
φοράει μάςκα και να χρθςιμοποιεί αντιςθπτικά. Κυκλοφοροφμε ςτουσ δρόμουσ υπό το
φόβο τθσ Αςτυνομίασ.

Αλλά όλα αυτά πρζπει να γίνουν για το γενικότερο καλό, ϊςτε να εξαλειφκεί το φαινόμενο
και ο άνκρωποσ να ζρκει κοντά ςτουσ φίλουσ του.

Το οικονομικό χαράτςι ζχει γίνει τρόποσ ηωισ. Οι άνκρωποι πρζπει να ζχουν πάντα μαηί
τουσ ταυτότθτα ι χαρτιά που αποδεικνφουν ότι δεν είναι εξωγιινοι.

Ραρόλ’αυτά, το κζμα είναι ότι πρζπει να ςυνειδθτοποιιςουμε ότι θ υγεία είναι πάνω
απ’όλα. Οι νεκροί είναι πάρα πολλοί και χιλιάδεσ νοςθλεφονται βαριά ςε νοςοκομεία. Οι
νοςοκόμοι και γενικότερα οι επιςτιμονεσ παλεφουν για τθ ηωι τουσ, για να ςϊςουν
ανκρϊπουσ. Ρρζπει να βρεκοφν τα εμβόλια ϊςτε να εξαλείφει το φαινόμενο.

Το μόνο κετικό είναι ότι ο άνκρωποσ κοιτάει τθν οικογζνειά του κι αυτό κάπωσ ελαφρφνει
τθν κατάςταςθ. Επίςθσ επικοινωνοφν μζςω υπολογιςτϊν και ανταλλάςουν απόψεισ. Η
τεχνολογία είναι ζνα κομμάτι το οποίο ενϊνει τουσ ανκρϊπουσ. Βζβαια θ από κοντά επαφι
είναι καλφτερθ, αλλά πλζον ο άνκρωποσ φοβάται τον εαυτό του και τουσ άλλουσ.

Το οικονομικό ςφςτθμα καταρρζει. Τα μαγαηιά ζχουν κλείςει και οι μαγαηάτορεσ βλζπουν
τισ επιχειριςεισ τουσ να κλείνουν. Ο κορονοϊόσ είναι μια από τισ μεγαλφτερεσ πανδθμίεσ
που ζχει ηιςει ο άνκρωποσ. Σιγά-ςιγά κα πλθρϊνουμε και τον αζρα, αφοφ ο κορονοϊόσ
μεταδίδεται με φτζρνιςμα και γενικότερα όταν βριςκόμαςτε κοντά. Ο άνκρωποσ πρζπει να
αντιλθφκεί ότι με τισ μάςκεσ προφυλάςςουμε εμάσ αλλά και τουσ άλλουσ



ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΗ τεφχοσ 4 ΜΑΪΟΣ 2021 14

Ήρκε ο Απρίλθσ του 2021, πλθςιάηει 
Ράςχα και το καλοκαίρι. 
Ελπίηουμε να εμβολιαςτοφμε όλοι 
κι αυτόσ ο κορονοϊόσ
-ο αόρατοσ εχκρόσ-
να εξαλειφκεί. 
Να’ ρκουμε όλοι ςτα κανονικά μασ 
και να βροφμε τθν ίδια ιςορροπία. 
Ππωσ παλιότερα. 

Λόγω των μζτρων για τθν προςταςία από τον COVID-19, και 
ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ κατευκφνςεισ του Υπουργείου Υγείασ, Το 
Κζντρο Ημζρασ "Σκυτάλθ" προςφζρει τθ δυνατότθτα διεξαγωγισ 

διαδικτυακϊν ομάδων και ςυνεδριϊν, δια ηϊςθσ ολιγομελϊν 
ομάδων, κακϊσ και δια ηϊςθσ ατομικϊν ςυνεδριϊν.

Πληροφορίεσ ςτο 2651071818, από Δευτζρα ζωσ και Παραςκευή, 
ϊρεσ 08:00-16:00. 
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Τον Νοζμβριο του 2020, Η Διεφθυνςη Ψυχικήσ Υγείασ του Υπουργείου Υγείασ επικαιροποίηςε τα μζτρα
πρόληψησ για την προςταςία τησ υγείασ και την αντιμετϊπιςη των κρουςμάτων αςθενϊν με κορονοϊό ςτισ
Μονάδεσ Ψυχοκοινωνικήσ Αποκατάςταςησ, προτείνοντασ η όποια ζξοδοσ των ενοίκων από τουσ Ξενϊνεσ να
γίνεται με ςυνοδεία προςωπικοφ.
Δυο ζνοικοι Ξενϊνα δζχτηκαν να μασ μιλήςουν διαδικτυακά για το πϊσ νιϊθουν ςε ςχζςη με αυτήν την
πρακτική.

Όταν θζλετε να βγείτε ζξω, πϊσ γίνεται;

Βάςω:
Για να βγοφμε ζξω, ςτζλνουν τα κορίτςια μινυμα. Δεν τθν ζχουμε ςτερθκεί τθν ζξοδο,
πθγαίνουμε όπου κζλουμε. Τα κορίτςια κάνουν ό,τι μποροφν, μασ πθγαίνουν ζξω όποτε
μποροφν, δεν ζχουμε παράπονο.
Γιώργοσ:
Βγαίνουμε, ναι, ςτζλνουν μινυμα και μασ πθγαίνουν ζξω με ςυνοδεία.

Το Υπουργείο Υγείασ προτείνει τη ςυνοδεία με το ςκεπτικό τησ αποτροπήσ ζκθεςησ ςτον κορονοϊό λόγω
πλημμελοφσ τήρηςησ των κανόνων υγιεινήσ, ειδικά από ζνοικουσ χαμηλήσ λειτουργικότητασ. Τί άποψη
ζχετε γι’ αυτό;

Βάςω:
Εμζνα δεν μου αρζςει….ςαν να είμαςτε μικρά παιδιά…Νίωκω πείςμα, ςαν να μθν είμαι
ελεφκερθ. Αιςκάνομαι ςαν μικρό παιδί, είναι ςαν προςβολι, ότι κάτι ςου ςυμβαίνει, ςαν
να μθν είςαι ςε κζςθ να κάνεισ μερικά πράγματα.
Γιώργοσ:
Η κατάςταςθ ζχει φζρει τθν κυβζρνθςθ ςε ζνα μίνι αδιζξοδο. Είναι καταπιεςτικό, αλλά και
αναγκαιότθτα γιατί είναι νόμοσ του κράτουσ. Δεν μποροφμε να κάνουμε αλλιϊσ, ο νόμοσ
είναι νόμοσ. Νιϊκεισ ςαν υποδεζςτεροσ άνκρωποσ…Δεν ξζρω αν ζχουμε δικαίωμα γνϊμθσ.

Πλοι μασ βριςκόμαςτε ςε καραντίνα και για να βγοφμε ζξω, ςτζλνουμε μήνυμα. Εςείσ ωσ ζνοικοι
Ξενώνα, βγαίνετε ζξω με ςυνοδεία προςωπικοφ. Ρώσ ςασ φαίνεται αυτόσ ο διαχωριςμόσ;

Βάςω:
Σαν *να είναι+ άλλοσ ο ρόλοσ ςου, κι εγϊ να είμαι άλλο…Εγϊ είμαι ζνοικοσ, ενϊ εςφ, ο
κόςμοσ ζξω, δεν είναι. Αλλά κζλω να μάκω να κυκλοφορϊ μόνθ μου. Δεν το κεωρϊ δίκαιο,
αλλά και τί μποροφμε να κάνουμε, είναι νόμοσ. Στθν αρχι δεν μου άρεςε κακόλου, αλλά
μετά ςκζφτθκα ότι θ ςυνοδεία είναι κάτι αντίςτοιχο του μθνφματοσ κι ζτςι δεν μου
κακοφαινόταν.
Γιώργοσ:
Συμφωνϊ ότι δεν μπορϊ να βγω ζξω μόνοσ μου. Είναι ςτζρθςθ ελευκερίασ, αλλά είναι για
τθν προςταςία όλων
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Τον Μάρτιο του 2020 γεννικθκε ο Μπάμπθσ.

Γεννικθκε ςε μια βάρκα και ιταν πρόςφυγασ
από τθ Συρία.
Μεγάλωςε ςε ζνα κζντρο υποδοχισ προςφφγων
ςτθν Ακινα.

Ήταν ζνα εφκυμοσ και υγιζςτατοσ μπζμπθσ, πολφ παιχνιδιάρθσ, που ζπινε όλο το γάλα του.
Και κουνοφςε τισ πατουςίτςεσ και τα χεράκια του. Το προςωπάκι του ιταν ςαν λουκουμάκι.
Ραίηανε μαηί του οι γονείσ του και του τραγουδοφςαν το «μια ωραία πεταλοφδα». Αλλά
αυτό από αντίδραςθ, πετοφςε το μπουκάλι το γάλα.

Οι γονείσ του τον πιγαιναν βόλτα, αλλά επειδι ιταν εν μζςω
τθσ πανδθμίασ του κορονοϊοφ, τον ζβγαηαν ςε ζνα πάρκο για να
μθν ζχει ςυνωςτιςμό.

Τον Μάρτιο του 2021, ο Μπάμπθσ ζγινε ενόσ ζτουσ.
Ρερπατοφςε, ζπαιηε μπάλα κτλ.
Μεγαλϊνοντασ όμωσ αντιδροφςε και δάγκωνε.
Η αντίδραςθ αυτι προκλικθκε από το γεγονόσ ότι
όταν ζγινε ενόσ ζτουσ, το κλωτςοφςαν τα άλλα παιδιά,
ςαν να ιταν μπάλα.

Αργότερα ζγινε το εξισ ςτο ςχολείο: Ο Μπάμπθσ ζβθχε και
τα υπόλοιπα παιδιά κεωροφςαν ότι είχε κορονοϊό. Εκείνοσ
ζκανε τεςτ που βγικε αρνθτικό, αλλά επειδι ςυνζχιςε να
βιχει, κανείσ δεν τον πίςτευε.
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Τελικά ζκανε και δεφτερο τεςτ, βγικε κι αυτό
αρνθτικό, εμβολιάςτθκε, ςταμάτθςε να βιχει κιόλασ,
κι ζτςι όλοι τον πίςτεψαν.

Ο Μπάμπθσ ξεπζραςε το bulling που ζηθςε μικρόσ και ςτο ςχολείο, με τθ
βοικεια των αδερφϊν του. Είχε πζντε αδζρφια.

Μεγάλωςε κι άλλο, πζραςαν τα χρόνια. Ήταν πολφ καλόσ ςτο ςχολείο, τα
ζπαιρνε τα γράμματα και προόδευε παντοφ. Αργότερα ζδωςε εξετάςεισ για το
Ρανεπιςτιμιο. Στο Ρανεπιςτιμιο, ςποφδαςε γιατρόσ μικροβιολόγοσ, γιατί
ικελε να βοθκάει. Ο Μπάμπθσ είχε περάςει πολλά επειδι ιταν πρόςφυγασ, κι
ζτςι προςπακοφςε πάντα να προςφζρει.

Ζκανε μια ςχζςθ και αργότερα, διορίςτθκε ςε Νοςοκομείο.

Πμωσ αυτό που δεν ιξερε ο κόςμοσ
ιταν ότι είχε ψυχολογικά προβλιματα και κυρίωσ
κατάκλιψθ.
Και ότι το είχε ρίξει ςτο ποτό.
Ο Μπάμπθσ παντρεφτθκε κι ζκανε δυο παιδιά.

Αλλά ζγινε αλκοολικόσ.
Κάποιεσ φορζσ δεν μποροφςε να περπατιςει από το
πολφ αλκοόλ.



Φαίνεται πωσ ο Μπάμπθσ είχε κάποια ςτενοχϊρια που τον ζκανε να ζχει
κατάκλιψθ και να πίνει. Άλλοι λζγανε πωσ είχε κάποιο ατφχθμα παλιότερα ι ότι
ζχαςε κάποιο από τα παιδιά του. Και άλλοι λζγανε πωσ ο Μπάμπθσ δεν πίςτευε
πια ςτον εαυτό του.

Ο Μπάμπθσ τελικά πιγε ςε ψυχίατρο. Κι εκείνοσ
μια μζρα του είπε: «Μπάμπθ δεν ςε παίρνει πια!
Ρρζπει να το κόψεισ!». Τελικά ο Μπάμπθσ το
ζκοψε, γιατί ικελε να ςυνεχίςει να αςκεί το
επάγγελμά του. Βζβαια, το ότι πιγε ςε ψυχίατρο
δεν ςιμαινε ότι δεν εργαηόταν. Αντίκετα τον
βοικθςε να ςυνεχίςει.

Ζτςι ο Μπάμπθσ, με τθ βοικεια του γιατροφ του, και χάρθ ςτθν πίςτθ που
ζδειχνε ςτον εαυτό του, ςτθν αγάπθ του για το επάγγελμά του και ςτθν
υποςτιριξθ που ζλαβε από τα εγγόνια του –γιατί ςτο μεταξφ απζκτθςε κι
εγγόνια-, κατάφερε να ξεπεράςει τον αλκοολιςμό του και τθν κατάκλιψθ.

Κι ζηθςαν ο Μπάμπθσ, θ οικογζνειά του και τα εγγόνια του καλά!
-και ο ψυχίατροσ καλφτερα!-
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Η καραντίνα είναι μια καλι ευκαιρία για ταινίεσ και ποπ-κορν!
Ο Θ. μασ προτείνει τισ εξισ ταινίεσ: 

Equilibrium (2002)

Escape from New York (1981)

Godzilla King of the Monsters (2019)

Hardcore Henry (2015)

Altered states (1980)

An American werewolf in London (1981)

Death Machine (1994)

Event Horizon (1997)

Leviathan (1989)

Night of the Creeps (1986)

The Relic (1997)

The Thing (1982)

V for Vendetta (2006)

L'ora legale (2016)

Ninja Assassin (2009)
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ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΨΥΧΙΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ψυχιατρικό Τμήμα

- Τακτικό-Εξωτερικό Ιατρείο 26510 99215

- Μονάδα Βραχείασ Νοςθλείασ 26510 99666

- Μονάδα Οξζων Ρεριςτατικϊν 26510 99309

- Μονάδα Ζγκαιρθσ Ραρζμβαςθσ ςτθν Ψφχωςθ 26510 99844/711

- Μονάδα Συμβουλευτικισ – Διαςυνδετικισ 
Ψυχιατρικισ 

26510 99669

-Ζκτακτο Ιατρείο Εφθμερίασ
(Τμιμα Επειγόντων Ρεριςτατικϊν)

26510 99669

Κζντρο Ψυχικισ Υγείασ Ιωαννίνων 26510 74227/26510 38919
26510 66477

Κζντρο Ρροεπαγγελματικισ Κατάρτιςθσ & 
Ξενϊνασ

26510 72291/ 26510 28483
26510 66477

Κοινοτικό Κζντρο Ψυχικισ Υγείασ Ραιδιϊν και 
Εφιβων

26510 67388
www.uhi.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
«Γ. ΧΑΤΗΘΚΩΣΤΑ» ΨΥΧΙΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

- Τακτικό-Εξωτερικό Ιατρείο 26510 66477
www.gni_hatzikosta.gr

- Διαςυνδετικι Ψυχιατρικι

Ξενϊνασ Ψυχαργϊσ Βϋ Ιωαννίνων «Χαραυγι» 26510 35261
26510 66477
www.gni_hatzikosta.gr

Ρροςτατευόμενα Διαμερίςματα A’  B’ www.gni_hatzikosta.gr



ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΗ τεφχοσ 4 ΜΑΪΟΣ 2021 21

ΕΤΑΙΕΙΑ ΡΟΑΓΩΓΘΣ ΨΥΧΙΚΘΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΡΕΙΟΥ

Ξενϊνασ «Στα Γιάννενα» 26510 30545
www.epropsi.gr

Ξενϊνασ «Αμπελόκθποι» 26510 73677
www.epropsi.gr

Οικοτροφείο «Αςτεριςμόσ» 26510 85866
www.epropsi.gr

Ρροςτατευόμενα Διαμερίςματα Α’  Β’ 26510 33532
www.epropsi.gr

Κζντρο Ημζρασ «Σκυτάλθ» 26510 71818
www.epropsi.gr

Κινθτι Μονάδα Ιωαννίνων-Θεςπρωτίασ
-Κλιμάκιο Αϋ(ΚΥ Κόνιτςασ Βουτςαρά, Ρραμάντων, 
Ραραμυκιάσ) 
-Κλιμάκιο Βϋ(ΚΥ Δελβινακίου, Δερβίηιανων, 
Μετςόβου, Μαργαριτίου)

www.epropsi.gr

6936 539501

6936 53 9502

Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Κοινοτικισ Φροντίδασ 26510 33532
6983234240
www.epropsi.gr

TACT HELLAS (Training And Consultation Today in Hellas)

Οικοτροφείο «Νζα Αρχι» 26510 68977
www.tacthellas.org

Εταιρεία Ψυχοκοινωνικήσ Ζρευνασ και Ραρζμβαςησ (Ε.Ψ.Ε.Ρ.)

Οικοτροφείο «Νόςτοσ» 26550 29320
www.epsep.gr

Οικοτροφείο «ΑΙΟΛΟΣ» 26830 23950
www.epsep.gr

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ / Ε.Ε.Ρ.Α.Α.

Στζγθ Αυτιςτικϊν Ατόμων «ΕΛΕΝΗ ΓΥΑ» 26580 23497/ 26580 23598

ΚΕΝΤΟ ΡΟΛΘΨΘΣ ΤΩΝ ΕΞΑΤΘΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΡΟΑΓΩΓΘΣ ΤΘΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΥΓΕΙΑΣ 
«ΣΧΕΔΙΑ»

26510 25595
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ΚΕΔΔΥ- ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΦΟΟΔΙΑΓΝΩΣΘΣ 
ΔΙΑΓΝΩΣΘΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

26510 75387

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Σ.Κ.Ε.Ρ.Ι)

26510  06600

ΚΕΝΤΟ ΘΕΑΡΕΙΑΣ ΕΞΑΤΘΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 
(ΚΕ.ΘΕ.Α.)
Συμβουλευτικό Κζντρο

26510 64077 / 26510 64059

www.kethea-exodos.gr

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

26510 77449
www.womensos.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ 
ΨΥΧΙΚΘ ΥΓΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ

6932 731872

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΙΣΜΟΣ ΡΕΙΟΙΣΜΕΝΘΣ 
ΕΥΘΥΝΘΣ

6932 731872

ΝΟΜΟΣ ΑΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΑΣ
ΨΥΧΙΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ψυχιατρικό Εξωτερικό Ιατρείο, Γ.Ν. ΑΤΑΣ 26810 24814

Ξενϊνασ Ψυχοκοινωνικισ Αποκατάςταςθσ 
«ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΙΑ»

26810 24566

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

Ξενϊνασ «ΕΝ ΟΙΚΩ» 26640 23761

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Κζντρο Ψυχικισ Υγείασ Ηγουμενίτςασ 26650 28874

ΝΟΜΟΣ ΡΕΒΕΗΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΒΕΗΑΣ

Εξωτερικά Ιατρεία 26823 61378

Ξενϊνασ «ΕΣΤΙΑ» 26820 60251


