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Θ Εταιρεία Προαγωγισ Ψυχικισ Τγείασ 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 «κυτάλθ» 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
Κοινωνικι Λζςχθ «τακμόσ», θ οποία ςτοχεφει να
αξιοποιιςουν τα μζλθ δθμιουργικά το χρόνο τουσ,
να αναπτφξουν ενδιαφζροντα και να αποκτιςουν
κοινωνικζσ δεξιότθτεσ.

ΞΕΝΩΝΑ 
«ΣΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ»
Π. ΜΕΛΑ 10

ΞΕΝΩΝΑ 
«ΑΜΠΕΛΟΚΘΠΟΙ»
Θ.ΡΑΣΧΙΔΗ 78

ΟΙΚΟΣΡΟΦΕΙΟ
«ΑΣΕΡΙΜΟ»
ΚΑΤΩ ΝΕΟΧΩΟΡΟΥΛΟ

ΚΕΝΣΡΟ ΘΜΕΡΑ
«ΚΤΣΑΛΘ»
Γ. ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ 38



Αγαπθτοί μασ αναγνώςτεσ/-ςτριεσ,

Το πζμπτο τεφχοσ τθσ «Περιπλάνθςθσ»
οργανϊκθκε και ςυντάχκθκε εν μζςω καλοκαιρινϊν
διακοπϊν –ςτισ περιςςότερεσ των περιπτϊςεων,
για πρϊτθ φορά μετά από δυο χρόνια- αλλά και
μιασ δφςκολθσ επικαιρότθτασ: των διαδθλϊςεων
και αντιπαρακζςεων γφρω από το εμβόλιο κατά του
COVID-19, αλλά και των καταςτρεπτικϊν πυρκαγιϊν
που εκδθλϊκθκαν ςε Αττικι και Εφβοια.

Ωσ εκ τοφτου, για τθ ςυντακτικι ομάδα του
περιοδικοφ, θ περίοδοσ αυτι ςυνοδεφονταν από
ανάμεικτα ςυναιςκιματα: από τθ μία αιςιοδοξία
για το μζλλον λόγω λιξθσ τθσ καραντίνασ και
καλοκαιρινϊν διακοπϊν, από τθν άλλθ
προβλθματιςμόσ και κλίψθ εξαιτίασ των γεγονότων
τθσ επικαιρότθτασ.

Δεδομζνων των παραπάνω, τα μζλθ τθσ
ςυντακτικισ ομάδασ αποφάςιςαν να αςχολθκοφν
και με τα δφο κυρίαρχα ηθτιματα τθσ
επικαιρότθτασ. Η επιλογι δεν ιταν εφκολθ, κακϊσ
και ςτισ δυο περιπτϊςεισ, τα κζματα κινθτοποιοφν
ζντονα ςυναιςκιματα και ενδεχομζνωσ
ςυγκροφςεισ., όχι μόνο ςτα μζλθ του Κζντρου
Ημζρασ, αλλά και ςυνολικά ςτθν Ελλθνικι κοινωνία.

Αλλά όποια άποψθ και να εξζφραηε το κάκε μζλοσ
του Κζντρου Ημζρασ, το ςθμαντικό ιταν ακριβϊσ το
να διατυπϊςει μια άποψθ και να τοποκετθκεί επί
των κοινϊν, κινθτοποιϊντασ κριτικι ςκζψθ και
επιχειρθματολογία. Το πζμπτο τεφχοσ τθσ
«Ρεριπλάνθςθσ» φιλοδοξεί με άλλα λόγια να
πραγματϊςει ςε ζνα βακμό το βαςικό διακφβευμα
των υπθρεςιϊν μασ: τθν προαγωγι τθσ ιδιότθτασ
του πολίτθ ςτουσ επωφελοφμενουσ.

Καλι ανάγνωςθ!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

ΕΛ. 3. Λίγα λόγια για το παρόν τεφχοσ.

ΕΛ. 4. «Σχόλιο για τθν επικαιρότθτα».

ΕΛ. 5. «Ζνα ταξίδι Ακινα-Θεςςαλονίκθ».

ΕΛ. 7. Στιγμιότυπα από τισ καλοκαιρινζσ περιπλανιςεισ μασ. 

ΕΛ. 8.  Εμβολιαςμόσ: ςυνζντευξθ μελϊν του Κζντρου 
Ημζρασ.

ΕΛ. 11. «Σχόλιο για τον εμβολιαςμό».

ΕΛ. 12. Δθμιουργίεσ του καλοκαιριοφ.

ΕΛ. 16. «Ρϊσ αντιμετωπίηουμε αποτελεςματικά τισ 
ςυνζπειεσ των δαςικϊν πυρκαγιϊν».  

ΕΛ. 17. «Για τουσ εμπρθςμοφσ». 

ΕΛ. 19. «Οι ςυνζπειεσ των φυτοφαρμάκων ςτον άνκρωπο». 

Εξώφυλλο: «Εμβολιασμός», Γιώργος Νικολάοσ.

Για άρθρα, ζτόλια ή διεσκρινήζεις, επικοινωνήζηε :

Αγγελική Νίνοσ,

2651071818

skytali2020@gmail.com
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ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΘ Ε.ΠΡΟ.Ψ.Τ.Θ.

Βαςιλικι Λάππα-Ρρόεδροσ

Βάιοσ Ρεριτογιάννθσ-Αντιπρόεδροσ

Θωμάσ Υφαντισ-Γενικόσ Γραμματζασ

Μαρίνα Μπάθ- Ταμίασ

Κων/νοσ Κϊτςθσ-Ειδικό Μζλοσ 



4ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΗ τεφχοσ 5 ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2021

« Σ χ ό λ ι ο  γ ι α  τ θ ν  ε π ι κ α ι ρ ό τ θ τ α »  

Κπξίεο κνπ θαη θύξηνη, θέηνο δελ έρνπκε απόθξηεο νύηε ζα αλάςνπκε ηδακάιεο, δηόηη

πξέπεη λα θπθινθνξνύκε κε κάζθεο.

Μαθάξη λα ήηαλ θάξζα θαη ν Θεόο λα καο έθαλε πιάθα. Αιιά ν θαεκέλνο ν ζενύιεο

έρεη ηόζα ζην κπαιό ηνπ. Θα ήηαλ όκνξθν λα ππήξρε όιεο ηηο επνρέο Ατ Βαζίιεο θαη

λα έθεξλε ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο πγεία, ρξήκαηα θαη κηα θαιή ρξνληά.

Οη εηδήζεηο είλαη θνιιεκέλεο ζηα άζρεκα, ζην όηη πξέπεη λα θάλνπκε εκβόιην θαη ζην

όηη αλάβνπκε θσηηέο. Γηα λα δεηο ραξνύκελε εθπνκπή πξέπεη λα πηάζεηο ην ηδόθεξ.

Απ’ όηη έρσ παξαηεξήζεη, εκείο νη άλζξσπνη είκαζηε καδόρεο, θάλνπκε ηόζα άζρεκα

ζηε θύζε θαη απηή καο εθδηθείηαη.

Καιά βξε άλζξσπε, βάδεηο θσηηέο, θαηαζηξέθεηο ηε θύζε θαη ην παίδεηο θηλέδνο;

Εθηόο απηνύ, θαηαζηξέθεηο ησλ άιισλ αλζξώπσλ πεξηνύζηεο, θπξίσο ζπίηηα. Θα

ήζειεο λα ζνπ θάλνπλ απηό πνπ θάλεηο; Λίγε απηνθξηηηθή θαη απηνγλσζία, ή

αλζξσπηά δελ ππάξρεη;

Σα λνζνθνκεία είλαη γεκάηα ή γίλεηαη ηεο ηξειήο, θαιά κπαίλνπλ, άξξσζηνη βγαίλνπλ.

Όζν γηα ηνπο πνιηηηθνύο, θνξνλντόο δελ ππάξρεη θαη ελ κέζσ παλδεκίαο, απηνί

θάλνπλ δηαθνπέο.

Κξίκα, πεξλάλε ηόζν άζρεκα!

Γιάννθσ Χουλιαράσ

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, 
ώρεσ 08:00-16:00. 
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ΦΩ ΣΟ Γ ΡΑΦΙ Α

«Ζνα ταξίδι Ακινα-Θεςςαλονίκθ»
Σου Δθμιτρθ Μπαμπαςίκα
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ΦΩ ΣΟ Γ ΡΑΦΙ Α

«Ζνα ταξίδι Ακινα-Θεςςαλονίκθ»
Σου Δθμιτρθ Μπαμπαςίκα
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ΦΩ ΣΟ Γ ΡΑΦΙ Α

Στιγμιότυπα από τισ καλοκαιρινζσ περιπλανιςεισ μασ 

1

2

3

4

1. Πζρδικα Θεςπρωτίασ 3,4. Καςτροςυκιά Πρζβεηασ 
2. Θζατρο Ε.Θ.Μ.
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Δ Μ Β ΟΛ Ι Α  Μ Ο 

Τουσ τελευταίουσ μινεσ βλζπουμε ςτισ ειδιςεισ και διαβάηουμε για πορείεσ,
διαμαρτυρίεσ και ζντονεσ διαμάχεσ ςχετικά με τον εμβολιαςμό κατά του
COVID-19. Μζλθ του Κζντρου Ημζρασ «Σκυτάλθ» κάκιςαν μαηί και
τοποκετικθκαν ανοιχτά ωσ προσ τθν επικαιρότθτα.

Γιατί πιςτεφετε ότι υπάρχουν τόςεσ αντιδράςεισ ωσ προσ τα εμβόλια κατά του COVID-19;

Γιάννθσ: Νομίηω επειδι ο κόςμοσ ζχει άγνοια, αλλά είναι και κζμα
εμπιςτοςφνθσ ςτουσ «αποπάνω». Και όλεσ αυτζσ οι μεταλλάξεισ
δθμιουργοφν αμφιβολία, καχυποψία και φόβο.
Θανάςθσ: Ριςτεφω ότι ο κόςμοσ φοβάται τισ παρενζργειεσ, ειδικά με
αυτά που ακοφγονταν τον πρϊτο καιρό. Είναι και το ηιτθμα με τουσ
επιςτιμονεσ που αντιφάςκουν. Ειδικά με τουσ επιςτιμονεσ, που ζχουν
αντιφατικζσ απόψεισ, γίνεται θ μεγαλφτερθ ηθμιά. Είναι όμωσ και κζμα
αντίδραςθσ: ο κόςμοσ δεν κάνει το εμβόλιο γιατί ακριβϊσ του το
επιβάλλουν. Επίςθσ παίηει ρόλο το από ποφ πλθροφορείται ο κακζνασ,
αν διαβάηει διαδικτυακζσ ςελίδεσ ςυνομωςίασ για παράδειγμα.
Βλζπεισ ότι υπάρχουν και άτομα που δεν πιςτεφουν καν ότι υπάρχει
κορονοϊόσ. Τζλοσ, παίηουν ρόλο και τα ςυμφζροντα –οικονομικά και
πολιτικά: κεωρίεσ ςυνωμοςίασ που ζχουν λόγουσ να κατευκφνουν τον
κόςμο, φαρμακευτικζσ που δεν τισ εμπιςτεφεςαι.
Δθμιτρθσ: Εγϊ νομίηω ότι το ηιτθμα είναι πολφ ςοβαρό. Ρθγαίνοντασ
πρόςφατα ςτθ Θεςςαλονίκθ, πζτυχα μια πορεία αντιεμβολιαςτϊν. Η
άποψθ που ςχθμάτιςα είναι ότι οι άνκρωποι είναι λίγο
«πυροβολθμζνοι» –ςυγνϊμθ κιόλασ. Είναι κόςμοσ από διαφορετικζσ
πολιτικζσ κατευκφνςεισ, με διαφορετικζσ απόψεισ. Και πιςτεφω ότι ςε
κάποιο βακμό, παίηει ρόλο και ζνα ακραίο κομμάτι τθσ Εκκλθςίασ.
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Δ Μ Β ΟΛ Ι Α  Μ Ο 

Βίκυ: Ραρόλο που επίςθμα θ Εκκλθςία ζχει τοποκετθκεί υπζρ των
εμβολίων, υπάρχουν κάποια λίγα ακραία ςτοιχεία. Και να πω επίςθσ
πωσ όλθ αυτι θ ανεργία, θ μείωςθ ςυντάξεων και αυτόσ ο γενικόσ
εκφοβιςμόσ από τουσ πολιτικοφσ, δθμιουργεί αναςφάλεια και
αντίδραςθ.
Μάνοσ: Εκτιμϊ ότι παίηει μεγάλο ρόλο θ κινδυνολογία των
τθλεοπτικϊν εκπομπϊν και γενικά των Μ.Μ.Ε. Και ίςωσ να παίηει ρόλο
και αυτι θ γενικότερθ αίςκθςθ που μπορεί να ζχει θ νεολαία ότι είναι
άτρωτθ και άρα δεν τθν αφοροφν τα εμβόλια.
πφροσ: Κςωσ βζβαια τα δεδομζνα με τουσ αντιεμβολιαςτζσ να
«φουςκϊνονται» από τα ίδια τα μζςα πλθροφόρθςθσ, και να υπάρχει
παραπλθροφόρθςθ ακριβϊσ για να πάει ο κόςμοσ να εμβολιαςτεί. Πχι
με τθν κακι ζννοια, αλλά για καλό.
Γιώργοσ: Εγϊ πιςτεφω ότι μεγάλθ μερίδα του πλθκυςμοφ νοιϊκει ότι
δεν φταίει για όλα αυτά που γίνονται, οπότε ςου λζει γιατί να τρζχω
εγϊ με εμβόλια;

Θυμάμαι πωσ τον πρώτο καιρό κάποιοι από εςάσ είχατε αμφιβολίεσ για τα εμβόλια κατά
του COVID-19. Σι ςασ ζκανε τελικά να εμβολιαςτείτε;

Θανάςθσ/Γιώργοσ: Βλζπεισ αυτό που ζχεισ μπροςτά ςου: κροφςματα,
κανάτουσ, διαςωλθνϊςεισ. Και τα ηυγίηεισ. Και διαλζγεισ το εμβόλιο.
Βίκυ/πφροσ: Ήταν θ ανάγκθ να κάνουμε καλό ςτον άλλο.
Γιώργοσ: Δεν ιταν και τόςεσ οι παρενζργειεσ, για να μθν εμβολιαςτϊ!
Γιάννθσ: Δεν πρζπει να μεγαλοποιοφμε τα πράγματα. Ζνα
τςιμπθματάκι ιταν. Κι ζπειτα πρζπει να ζχουμε εμπιςτοςφνθ ςτθν
Ιατρικι.
Βίκυ/πφροσ: Ραρόλο που τόςο ςτθν Ιατρικι, ςτισ φαρμακευτικζσ για
παράδειγμα, όςο και ςτθν πολιτικι υπάρχουν ςυμφζροντα βζβαια…
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Δ Μ Β ΟΛ Ι Α  Μ Ο 

Θζτετε ακριβώσ ζνα κζμα που τίκεται γενικότερα και αφορά το ηιτθμα τθσ εμπιςτοςφνθσ
ςτθν Ιατρικι. ε αυτό το πλαίςιο, πώσ κα μποροφςε κανείσ να πείςει κάποιον να
εμβολιαςτεί;

Μάνοσ: Εγϊ κα του ζλεγα ότι είμαςτε ςε κατάςταςθ πολζμου και το
όπλο μασ είναι το εμβόλιο. Είναι το όπλο μου μασ ζδωςε θ ιατρικι για
να βγοφμε από όλο αυτό. Υπάρχουν ςυνωμοςιολόγοι και βρίςκουν
πάτθμα ςε όλο αυτό και αποπροςανατολίηουν τον κόςμο. Αλλά όταν
κζλω να κουρευτϊ, πάω ςτον κουρζα. Πταν κζλω να εμβολιαςτϊ, πάω
ςτον γιατρό. Και όταν ζχω απορίεσ για το εμβόλιο, ρωτάω τον γιατρό,
όχι το παραϊατρικό προςωπικό ι όποιον άλλο. Το εμβόλιο –όπωσ όλα
τα φάρμακα- ζχουν παρενζργειεσ. Είναι όμωσ διαφορετικά να ζχουμε
ςοβαρζσ παρενζργειεσ ςε χιλιάδεσ, και διαφορετικά ςε 10 άτομα ι ςε
100. Και δεν ξζρω ποιά είναι τα νοφμερα, αλλά ζχουν εμβολιαςτεί
εκατομμφρια και είχαν ςοβαρζσ παρενζργειεσ πολφ λίγοι άνκρωποι
αναλογικά.
Γιάννθσ: Η Ιατρικι ζχει και κετικά. Και μασ βοικθςε ςτισ ψυχϊςεισ,
μασ βοικθςε ςτθν πανοφκλα, μασ βοικθςε να ξεπεράςουμε τα
θλεκτροςόκ!
Βίκυ: Κοίτα, δεν ζχουμε και εναλλακτικι. Εγϊ αν είχα επιλογι, δεν κα
το ζκανα, αλλά δεν ζχω επιλογι γιατί είναι μεγάλο το ρίςκο να μθν το
κάνεισ.
Θανάςθσ: Εγϊ κα του ζλεγα να το κάνει το εμβόλιο για να ζχουμε όλοι
λιγότερεσ ςυνζπειεσ.

Πώσ βλζπετε να μποροφμε να βγοφμε από αυτι τθν κατάςταςθ τθσ αντιπαράκεςθσ γφρω
από το εμβόλιο;

Γιάννθσ/Βίκυ: χρειάηεται ζνασ υγιισ διάλογοσ μεταξφ των δυο
πλευρϊν, με επιχειριματα.
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Δ Μ Β ΟΛ Ι Α  Μ Ο 

Βίκυ: Επιπλζον νομίηω χρειαηόμαςτε πνευματικοφσ πολιτικοφσ, να
εμπνζουν εμπιςτοςφνθ. Να οργανϊςουμε κάποιεσ ενζργειεσ για να
βελτιϊςουμε τθ ηωι των ανκρϊπων και να μθν υπάρχει τόςθ
καχυποψία.
Γιάννθσ: Τθν ζχουμε βάψει! Γιατί δεν βάηουμε τθ λογικι μασ κάτω, να
ποφμε «ςυγνϊμθ ρε παιδιά, υπάρχει ο φόβοσ, αλλά υπάρχει και το
καλό!». Ροιό είναι το καλό; Μα εμείσ είμαςτε ςαν να αρνοφμαςτε τθν
προςπάκεια τθσ ιατρικισ!
Θανάςθσ: Να προςπακιςουμε με λογικά επιχειριματα να πείςουμε
τουσ ανκρϊπουσ που δεν ζχουν κάνει το εμβόλιο, να το κάνουν. Δεν
μπορείσ όμωσ να το κάνεισ με όλουσ αυτό. Ειδικά ςτισ μεγάλεσ θλικίεσ.
Δεν μπορείσ να τουσ πείςεισ όλουσ.

 Πραγματοποίθςθ ςυνζντευξθσ: Αγγελικι Νίνου

Ρρζπει να αντιμετωπίηουμε με τόςθ μεγάλθ καχυποψία τον μαηικό
εμβολιαςμό κατά του κορονοϊοφ που γίνεται παγκοςμίωσ;
Και ςτο παρελκόν ςε οριςμζνεσ θλικίεσ κάναμε εκνικϊσ κάποιο
εμβόλιο χωρίσ δεφτερθ ςκζψθ.
Κλιματικζσ αλλαγζσ ςυνζβαλλαν ςτθν επιδείνωςθ του φαινομζνου
και ςτθν εξάπλωςθ του ιοφ.
Τα μζτρα που λαμβάνονται ι πρζπει να λθφκοφν, είναι πολφ
αυςτθρά.
Το να φοράμε μάςκεσ ζχει γίνει κακθμερινότθτά μασ , κακϊσ και τα
αντιςθπτικά.

Βικτωρία ταυροποφλου

« Σ χ ό λ ι ο  γ ι α  τ ο ν  ε μ β ο λ ι α ς μ ό »
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« Ο  Τ ε ρ μ ί τ θ σ »

1.
Ήταν ζνα γιγάντιο μυρμιγκι, λζγονταν 
Τερμίτθσ και πάλευε για τα μικρά μυρμιγκια 
ςαν υπεραςπιςτισ τουσ που χάνονταν γιατί 
τα πατοφςαν οι διαβάτεσ ενϊ κουβαλοφςαν 
τθν τροφι τουσ. 

2. 
Ρροςευχικθκε ςτο Θεό τι απζγιναν τόςα 
ςκοτωμζνα μυρμιγκια και του απάντθςε ο 
Θεόσ ότι ςτθν άλλθ ηωι φτιάχνουν 
πυραμίδεσ, ζχουν ζναν αρχθγό ςαν τον 
Φαραϊ και ζτςι μζνουν ςτθν Ιςτορία. 

3. 
Θεωροφν ακόμθ πωσ ζτςι κα ζρκει Ειρινθ 
ςτον Ράνω Κόςμο. Βρίςκουν κι ζναν αρχθγό 
ςαν εςζνα που απαντάει πωσ ζρχεται θ 
Ειρινθ. Αν απαντιςεισ, του’πε, ςϊηεισ κι 
Εμζνα.  

4.
Στον Τερμίτθ τότε ςυνζβθ να ςκεφτεί ζνα 
τραγοφδι: 
ζι-ζι-μάι-μάι
Το ροκ εν ρολ
Ποτζ δεν θα πεθάνει
Επειδή γεννήθηκα  
Μάη και μου πάει 
η αρχή

Επειδι το ροκ  είναι ςκλθρό και αμφιςβθτεί 
πολφ, αυτό το τραγοφδι κα φζρει λιγότερθ 
Αμφιςβιτθςθ και περιςςότερθ Ειρινθ.

Γιώργοσ Νικολάου

« Έ ν α  π α ρ α μ φ κ ι :  
Η  μ ι κ ρ ι  γ ο ρ γ ό ν α »

Ήταν, λζει, μια φορά κι ζναν καιρό, μια μικρι 
γοργόνα που κολυμποφςε ανζμελα με τισ 

άλλεσ αδερφζσ τθσ, τισ γοργόνεσ.
Ϊςπου μια μζρα θ μικρι γοργόνα ανζβθκε 

ςτον αφρό τθσ κάλαςςασ, και είδε ζνα 
μεγάλο καράβι, ζνα πριγκιπόπουλο ςτθν 

πλϊρθ που τθν αγάπθςε με τθν πρϊτθ μάτια 
και κζλθςε να γίνει γυναίκα του. Ρϊσ όμωσ 

να γίνει γυναίκα του, αφοφ δεν είχε 
ανκρϊπινα πόδια;

Ραρακάλεςε τότε τθ μάγιςςα τθσ κάλαςςασ 
να τθσ δϊςει ανκρϊπινα πόδια. Η μάγιςςα 

τθσ ζδωςε τότε ανκρϊπινα πόδια, λζγοντάσ 
τθσ ότι ςε κάκε βιμα τθσ κα πονοφςε ςαν να 

πατοφςε ςε ςπαςμζνα γυαλιά. Η μικρι 
γοργόνα δζχτθκε. Τόςο μεγάλθ ιταν θ αγάπθ 

τθσ για το πριγκιπόπουλο. 
Η μοίρα όμωσ τα ζφερε αλλιϊσ. Το 

πριγκιπόπουλο παντρεφτθκε μια άλλθ 
πριγκίπιςςα και θ μικρι γοργόνα μαράηωςε. 

Ζπεςε να πεκάνει.
Τότε θ μάγιςςα τθσ κάλαςςασ τθ λυπικθκε 

και τθσ ξανάδωςε τθν ουρά τθσ. Ζτςι θ μικρι 
γοργόνα κολυμποφςε πάλι μαηί με τισ άλλεσ 

αδελφζσ τθσ.
Το παραμφκι μασ όμωσ δεν τελειϊνει εδϊ. Ο 

μφκοσ λζει ότι θ μικρι γοργόνα κάκε εκατό 
χρόνια ανεβαίνει ςτον αφρό τθσ κάλαςςασ 

για να ξαναβρεί το πριγκιπόπουλο και να 
γίνει γυναίκα του.

ΤΟΤΕ ΜΕ ΧΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΙΟΥΣ ΡΑΛΙ ΔΙΚΑ 
ΜΑΣ ΘΑϋΝΑΙ 

 Κρίνοσ

Γ Η Μ Ι ΟΤ Ρ Γ Ι Δ   ΣΟΤ  Κ Α ΛΟ Κ Α Ι Ρ Ι ΟΤ
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Έ ρ γ ο  χ ε ι ρ ο τ ε χ ν ί α σ :  « Η  π ο ρ τ ο κ α λ ι ά »

Αυτι είναι μια δθμιουργία που μπορείσ να φτιάξεισ με υλικά που βρίςκεισ ςτθ φφςθ και
δεν κοςτίηουν. Ρροςφζρει ευχάριςτθ απαςχόλθςθ για μικροφσ και μεγάλουσ για να
γεμίηουν τον ελεφκερό τουσ χρόνο. Ομορφαίνει τον χϊρο ι ενδείκνυται και για ζνα πολφ
ωραίο δϊρο για τα αγαπθμζνα μασ πρόςωπα.
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1. Συλλζγω τα υλικά από τθ φφςθ.
Βότςαλα ςε διάφορα ςχιματα που
μαηεφω ςτθν παραλία. Επίςθσ ζνα
κομμάτι ξφλο για τον κορμό τθσ
«Ρορτοκαλιάσ».

2. Φτιάχνουμε με τα βότςαλα που κα επιλζξουμε 
και το ξφλο, το ςχζδιο που κζλουμε. 

3. Θα χρειαςτοφμε τζμπερεσ, 
πιςτόλι ςιλικόνθσ,  μια παλζτα και πινζλα 

4. Με το χρϊμα τθσ 
επιλογισ μασ 
χρωματίηουμε τθ βάςθ 
όπου κα τοποκετιςουμε 
το ζργο. 

5. Χρωματίηουμε τα 
βότςαλα
και τα αφινουμε να 
ςτεγνϊςουν.
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6. Με τθ ςιλικόνθ κολλάμε τα βότςαλα και το 
ξφλο για να ςχθματιςκεί το δζντρο.

7. Αφινουμε να ςτεγνϊςει 
και περνάμε με βερνίκι 
γυαλιςτικό (λοφςτρο) τα 
βότςαλα.

8. Ζτοιμο!
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Ραρακάτω είναι άλλα ζργα χειροτεχνίασ που γίνονται με τον ίδιο περίπου τρόπο. 
Ενκαρρφνουν για πρωτοβουλίεσ εφόςον επιλζγουμε τα χρϊματα ςφμφωνα με το τι μασ 
αρζςει. 

Καταςκευζσ:
Πελαγία, Βικτωρία, Χάιδω, Μαρία, πφροσ, Φίλιπποσ, Ηιςθσ, Γρθγόρθσ

Ξ ε ν ώ ν α σ  « Α μ π ε λ ό κ θ π ο ι »

Κείμενο-
φωτογραφίεσ : 
Πελαγία & 
Βικτωρία
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Π Τ Ρ Κ Α Γ Ι Δ    Δ  ΑΣ Σ Ι Κ Η  Κ Α Ι  Δ Τ Β Ο Ι Α

« Π ώ σ  α ν τ ι μ ε τ ω π ί η ο υ μ ε  α π ο τ ε λ ε ς μ α τ ι κ ά  τ ι σ  ς υ ν ζ π ε ι ε σ  
τ ω ν  δ α ς ι κ ώ ν  π υ ρ κ α γ ι ώ ν »

Το πρϊτο πράγμα που χρειάηεται να δει κανείσ αμζςωσ μετά από μια πυρκαγιά είναι να
μελετιςει το πϊσ κα αντιδράςει το δάςοσ: να μελετιςουμε δθλαδι το χϊμα, πόςθ μεγάλθ
καταςτροφι ζχει επζλκει ςε αυτό και πϊσ το δάςοσ κα αναπτφξει τουσ δικοφσ του
μθχανιςμοφσ αναδάςωςθσ μζχρι τθν επόμενθ άνοιξθ. Διότι τα καμζνα από κάτω
«ξαναδίνουν», μπορεί δθλαδι το δζντρο να ζχει καεί, αλλά οι ρίηεσ να ζχουν μείνει. Και ςε
αυτό, ςτο πόςο δθλαδι μεγάλο τμιμα του δζντρου ζχει μείνει ηωντανό, μεγάλο ρόλο παίηει
ο βακμόσ τθσ κερμοκραςίασ που είχε αναπτυχκεί.

Στθν περίπτωςθ ενόσ καλοφ ςεναρίου, να μθν ζχει δθλαδι καταςτραφεί ολοςχερϊσ το
δάςοσ, θ επζμβαςθ που μποροφμε να κάνουμε είναι «πυροςβεςτικι»: κόβοντασ τα δζντρα
που δεν ζχουν ανκίςει και κάνοντασ μια μερικι αναδάςωςθ. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ,
προτιμοφμε πιο μεγάλα δζντρα (ζλατα, πεφκα κτλ.) για να κρατιςουμε τθ ςκιά, και όταν
βρζχει, να μθν φεφγει το χϊμα. Ραράλλθλα μποροφμε να δθμιουργιςουμε αντιπυρικζσ
ηϊνεσ. Θυμίηω πωσ όταν λζμε αντιπυρικζσ ηϊνεσ, εννοοφμε τθ δθμιουργία δρόμων
πρόςβαςθσ ςε δφςβατα ςθμεία, και άλλεσ παρεμβάςεισ κακυςτζρθςθσ τθσ φωτιάσ, όπωσ
το να υπάρχουν πυροςβεςτικοί κρουνοί από τουσ οποίουσ κα μποροφν να προμθκευτοφν
νερό οι υδροφόρεσ, ακόμθ και μζςα ςτο δάςοσ. Φυςικά, κα πρζπει ο εξοπλιςμόσ να είναι
επικαιροποιθμζνοσ.

Στθν περίπτωςθ ενόσ κακοφ ςεναρίου, να ζχει δθλαδι καεί ολοςχερϊσ το χϊμα λόγω των
υψθλϊν κερμοκραςιϊν και τθσ εξάτμιςθσ τουσ νεροφ, κοιτάμε να περιορίςουμε τον
κίνδυνο του να «κατζβει» όλο το χϊμα. Αυτό το κάνουμε φτιάχνοντασ αναβακμίδεσ,
δθλαδι πεηοφλεσ, και παρεμβαίνουμε ϊςτε να ςυγκρατιςουμε όςο γίνεται το χϊμα και να
μθν ζχουμε απϊλεια γθσ, όπωσ είχαμε για παράδειγμα μετά τισ φωτιζσ του 2017 ςτα
Μζγαρα και τθν Κινζττα, όπου είχαμε πλθμμφρεσ με λάςπθ.

Σε κάκε περίπτωςθ, πρζπει να περιμζνουμε πρϊτα να δοφμε πϊσ κα αντιδράςει το ίδιο το
δάςοσ, και μετά να δοφμε πϊσ κα αντιδράςουμε εμείσ: μελετϊντασ το χϊμα, και
προςτατεφοντάσ το από καταπατιςεισ για τουριςτικι ανάπτυξθ, ανεμογεννιτριεσ και κάκε
προςπάκεια αλλαγισ των δαςικϊν χαρτϊν.

Δθμιτρθσ Μπαμπαςίκασ
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« Γ ι α  τ ο υ σ  ε μ π ρ θ ς μ ο φ σ »  

Ρρζπει να γίνει το φαινόμενο ςε τόςθ μεγάλθ ζκταςθ για να αντιλθφκοφμε πόςα λίγα
μζτρα ζχουν λθφκεί από τθν πολιτεία για τυχόν ανεξζλεγκτεσ πυρκαγιζσ;
Φζτοσ είναι άλλο ζνα καλοκαίρι όπου κάθκε ο τόποσ. Η Αττικι, θ Εφβοια και άλλεσ περιοχζσ
λαμπαδιάςτθκαν και εκατοντάδεσ περιουςίεσ ζγιναν ςτάχτθ μθ μπορϊντασ κάποιο μζςο να
δαμάςει τα φλεγόμενα δάςθ και ςπίτια.
Τι περιμζνουν; Ρεριουςίεσ που ζκαναν χρόνια να γίνουν και ζκλειναν τα όνειρα των
ιδιοκτθτϊν, ξαφνικά καταςτράφθκαν. Άνκρωποι απεγνωςμζνοι προςπακοφςαν να ςϊςουν
ό,τι ςωηότανε. Εκελοντισ πυροςβζςτθσ βρικε φρικτό κάνατο. Η πυρκαγιά απλωνόταν μθ
μπορϊντασ κάποιοσ να τθν ςταματιςει.
Οι εμπρθςμοί είναι εγκλθματικζσ ενζργειεσ. Το φυτικό και ηωικό βαςίλειο των δαςϊν
καταςτράφθκε. Τυχόν πλθμμφρεσ ςτισ περιοχζσ των πυρκαγιϊν είναι ο επόμενοσ κίνδυνοσ
και κροφουν τον κϊδωνα οι ειδικοί.
Αναμνιςεισ που ζκρυβαν τα ςπίτια, ςε μια ςτιγμι ζςβθςαν. Ρόςθ δφναμθ να ζχει μια Ψυχι
για να αντλιςει τθ δφναμθ να χτίςει ςτα ςυντρίμμια. Ο κόςμοσ βρζκθκε ξαφνικά ςτο δρόμο
με ςχεδόν τίποτα από τα υπάρχοντά του. Η ςυγκίνθςθ είναι μεγάλθ, ο πόνοσ αβάςταχτοσ.
Οι πυρομανείσ ξαναχτφπθςαν.
Ξυπνιςτε επιτζλουσ και επιτζλουσ να γίνει το πάκθμα, μάκθμα.
Πλοσ ο κόςμοσ παρακολουκοφςε τα γεγονότα και ςυνζπαςχε με τουσ πλθγζντεσ.

Βικτωρία ταυροποφλου

Εφβοια,  
Αφγουςτοσ 2021
Γεωργία 
Μαροφλθ

Εφβοια,  Αφγουςτοσ 2021
Ιωάννα Μπότςαρθ
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“ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ COVID-19”

Σν Κέληξν Ηκέξαο «θπηάιε» ηεο Εηαηξείαο Πξναγσγήο Ψπρηθήο Τγείαο Ηπείξνπ (Ε.ΠΡΟ.Ψ.Τ.Η.)

ππό ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ζπληνληζκό ηεο Οκνζπνλδίαο Φνξέσλ Ψπρνθνηλσληθήο

Απνθαηάζηαζεο θαη Ψπρηθήο Τγείαο «ΑΡΓΩ» πξνζθέξεη δωρεάν, ανώνυμα θαη εμπιζηευηικά

ππεξεζίεο γηα ηηο ςπρνθνηλσληθέο ζπλέπεηεο ηνπ COVID-19.

Σν πξόγξακκα ζηνρεύεη ζηελ παξνρή

ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο

ςπρηθήο αλζεθηηθόηεηαο ηνπ πιεζπζκνύ, ώζηε ηα άηνκα

λα δηαρεηξηζηνύλ θαιύηεξα ηηο επηβαξύλζεηο πνπ επηθέξεη

ε παλδεκία ζηελ θαζεκεξηλόηεηαο ηνπο. Σαπηόρξνλα,

απνβιέπεη ζηε δηαρείξηζε ηεο επαγγεικαηηθήο

εμνπζέλσζεο θαη ζηελ ςπρνεθπαίδεπζε ζε Πξώηεο

Βνήζεηεο Ψπρηθήο Τγείαο ηνπ πγεηνλνκηθνύ πξνζσπηθνύ.

Πόηε αλαδεηεί θάπνηνο βνήζεηα;

Όηαλ αηζζάλεηαη ζιίςε, πίεζε θαη άγρνο πνπ δελ κπνξεί

λα ηα δηαρεηξηζηεί κόλνο.

Όηαλ έρεη δηαηαξαγκέλν ύπλν ή εκθαλίδεη

απμεκέλε/κεησκέλε όξεμε.

Όηαλ αηζζάλεηαη κνλαμηά. θόβν ή αλαζθάιεηα.

Όηαλ δελ κπνξεί λα κνηξαζηεί κε θίινπο θαη ζπγγελείο όηη

λνζεί, επεηδή θνβάηαη κήπσο ηνλ απνξξίςνπλ.

Η ππνζηήξημε παξέρεηαη από ςπρνιόγνπο θαη θνηλσληθνύο ιεηηνπξγνύο κέζσ ςεθηαθώλ

εθαξκνγώλ, κε βηληενθιήζε ή κέζσ ηειεθώλνπ. Επηηπγράλεηαη κε βξαρείεο παξεκβάζεηο από

απόζηαζε ζε άηνκα πνπ δελ έρνπλ πξόζβαζε ζε ςπρνζεξαπεπηηθέο ππεξεζίεο

είηε ιόγσ ηελ παλδεκίαο (λνζειεία ή απνκόλσζε)

είηε ιόγσ γεσγξαθηθώλ ή θνηλσληθώλ πεξηνξηζκώλ.

Δηαδηθαζία:

Καιείηε θαζεκεξηλά Δεπηέξα έωο Παξαζθεπή 08:00 – 22:00 ή ζηέιλεηε κήλπκα/e-mail.

Επηθνηλωλνύκε καδί ζαο γηα ηα ζηνηρεία ζαο θαη θαλνλίδνπκε κηα ζπλάληεζε (ξαληεβνύ) εμ

απνζηάζεωο γηα πεξαηηέξω ππνζηήξημε.

Σε πεξίπηωζε πνπ βξίζθεζηε ζε κνλάδα λνζειείαο, επηθνηλωλείηε κε ην πγεηνλνκηθό

πξνζωπηθό, ώζηε λα ζαο θέξεη ζε επαθή κε ηελ ππεξεζία.

Τν αίηεκα γηα ππνζηήξημε ππνβάιιεηαη από ηνλ ίδην ηνλ ελδηαθεξόκελν κε ηνπο εμήο

ηξόπνπο:

Τειεθωληθή θιήζε ζην ηειέθωλν 26510-71818 ή 6980939054 (Viber, Whatsapp)

Ε-mail ζην skitali.covid19@gmail.com θαη ζην info@skitali.gr

Μήλπκα ζε Μέζα Κνηλωληθήο Δηθηύωζεο: Facebook/Messenger: Κέληξν Ηκέξαο Σθπηάιε ή

Skype: Skitali Covid-19.
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Ο Ι ΚΟΛΟ Γ Ι Α

« Ο ι  ς υ ν ζ π ε ι ε σ  τ ω ν  φ υ τ ο φ α ρ μ ά κ ω ν  ς τ ο ν  ά ν κ ρ ω π ο »  

Η ςτροφι προσ τθν υγιεινι διατροφι ςθμαίνει τθν αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ οςπρίων,
λαχανικϊν και φροφτων. Πμωσ μαηί με αυτά, καταναλϊνουμε και «φυτοπροςτατευτικζσ
ουςίεσ» ι φυτοφάρμακα, δθλαδι δραςτικζσ ουςίεσ που προορίηονται να προςτατεφουν
φυτά ι/και καλλιζργειεσ από ζντομα, ηιηάνια, τρωκτικά και μφκθτεσ.

Ιςτορικά, το πρϊτο φυτοφάρμακο ιταν το χθμικό DDT, το οποίο άνοιξε το δρόμο από τθ
δεκαετία του 1930, για τθν ευρεία χριςθ φυτοφαρμάκων με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ
αγροτικισ παραγωγισ και τθν προςταςία τθσ καλλιζργειασ. Από το 1990 ωςτόςο άρχιςαν
να διαπιςτϊνονται προβλιματα με τθ χριςθ των φυτοφαρμάκων τα οποία αφοροφςαν
βλάβεσ ςτθν υγεία των ανκρϊπων και οικολογικζσ ανιςορροπίεσ.

Ζκκεςθ τθσ Greenpeace του 2015 επιςθμαίνει πωσ ςυςτατικά γνωςτϊν φυτοφαρμάκων,
όπωσ το Glyphosate του Roundup τθσ Monsanto, είναι πικανά καρκινογόνα και ςίγουρα ςε
μεγάλο βακμό τοξικά, επιβαρφνοντασ τθν υγεία κυρίωσ των αγροτϊν και των οικογενειϊν
τουσ.

Συγκεκριμζνα, τα δεδομζνα των τελευταίων 30 ετϊν ςχετικά με τισ ςυνζπειεσ των
φυτοφαρμάκων ςτον άνκρωπο δείχνουν πωσ αυτά ςυνδζονται με τθν εμφάνιςθ οριςμζνων
μορφϊν καρκίνου (πχ. του προςτάτθ και του πνεφμονα) και νευροεκφυλιςτικϊν αςκενειϊν,
όπωσ θ νόςοσ Ράρκινςον και Αλτςχάιμερ. Ραράλλθλα υπάρχουν ςτοιχεία που δείχνουν ότι
τα φυτοφάρμακα επθρεάηουν τθν ενδοκρινικι λειτουργία αλλά και το ανοςοποιθτικό
ςφςτθμα. Δεν είναι λίγεσ και οι μελζτεσ που υποδεικνφουν επιδράςεισ των φυτοφαρμάκων
ςτο επίπεδο των γονιδίων.

Αν και ςταδιακά ζχουν κακιερωκεί από τθ δεκαετία του ‘90 επίςθμοι ζλεγχοι ςε εκνικό και
διεκνζσ επίπεδο ωσ προσ τα επιτρεπόμενα όρια ποςότθτασ φυτοφαρμάκων ςτα φροφτα και
λαχανικά, ωςτόςο εξακολουκοφν να τίκενται ηθτιματα όπωσ θ ζλλειψθ ελζγχων ςτισ λαϊκζσ
αγορζσ, τα υπολείμματα ςτισ βιολογικζσ καλλιζργειεσ και θ γενικότερθ μόλυνςθ του αζρα,
του νεροφ και τθσ γθσ από τα φυτοφάρμακα.

Πθγζσ:
Μαρία Χατηθδάκθ, Φυτοφάρμακα: φίλοι ή εχθροί του ανθρώπου; http://www.beconscious.gr
Greenpeace Ελλάδα, Παιδιά και αγρότεσ πιο ευάλωτοι ςτα φυτοφάρμακα, http://www.greenpeace.org

Γιώργοσ Παπαδθμθτρίου

http://www.greenpeace.org/
http://www.greenpeace.org/
http://www.greenpeace.org/
http://www.greenpeace.org/
http://www.greenpeace.org/
http://www.greenpeace.org/
http://www.greenpeace.org/
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Δ ί κ τ υ ο  Τ π θ ρ ε ς ι ώ ν  Ψ υ χ ι κ ι σ  Τ γ ε ί α σ
Θ π ε ί ρ ο υ

ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΟ ΣΟΜΕΑ
Ψυχιατρικό Σμιμα

- 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

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

Ρροςτατευόμενα Διαμερίςματα A’  B’ www.gni_hatzikosta.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
«Γ. ΧΑΣΗΘΚΩΣΑ» ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΟ ΣΟΜΕΑ

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

- Διαςυνδετικι Ψυχιατρικι
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Δ ί κ τ υ ο  Τ π θ ρ ε ς ι ώ ν  Ψ υ χ ι κ ι σ  Τ γ ε ί α σ  
Θ π ε ί ρ ο υ

ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΘ ΨΤΧΙΚΘ ΤΓΕΙΑ ΘΠΕΙΡΟΤ

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)
-Ραιδοψυχιατρικι Υπθρεςία 

www.epropsi.gr

6936 539501

6936 53 9502
6977 97 1340

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 Ψυχοκοινωνικισ Ζρευνασ και Παρζμβαςθσ (Ε.Ψ.Ε.Π.)

Οικοτροφείο «Νόςτοσ» 26550 29320
www.epsep.gr

Οικοτροφείο «ΑΙΟΛΟΣ» 26830 23950
www.epsep.gr

Κζντρο Ημζρασ Άνοιασ Ιωαννίνων 26510 39820
www.epsep.gr

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΤΣΙΣΙΚΩΝ ΑΣΟΜΩΝ / Ε.Ε.Π.Α.Α.

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

ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΛΘΨΘ ΣΩΝ ΕΞΑΡΣΘΕΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΑΓΩΓΘ ΣΘ ΨΤΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΤΓΕΙΑ «ΧΕΔΙΑ»

26510 25595
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΛΙΑΣΩΝ 

Ξενϊνασ «ΕΝ ΟΙΚΩ» 26640 23761

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΓΟΤΜΕΝΙΣΑ

Κζντρο Ψυχικισ Υγείασ Ηγουμενίτςασ 26650 28874

ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΗΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΗΑ

Εξωτερικά Ιατρεία 26823 61378

Ξενϊνασ «ΕΣΤΙΑ» 26820 60251

22

Δ ί κ τ υ ο  Τ π θ ρ ε ς ι ώ ν  Ψ υ χ ι κ ι σ  Τ γ ε ί α σ  
Θ π ε ί ρ ο υ

ΚΕΔΔΤ- ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΘ 
ΔΙΑΓΝΩΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

26510 75387

ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (.Κ.Ε.Π.Ι)

26510  06600

ΚΕΝΣΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΞΑΡΣΘΜΕΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ 
(ΚΕ.ΘΕ.Α.)
Συμβουλευτικό Κζντρο

26510 64077 / 26510 64059

www.kethea-exodos.gr

ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΤΝΑΙΚΩΝ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

26510 77449
www.womensos.gr

ΤΛΛΟΓΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ 
ΨΤΧΙΚΘ ΤΓΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΘΕΠΡΩΣΙΑ

6932 731872

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΘ 
ΕΤΘΤΝΘ

6932 731872

ΝΟΜΟ ΑΡΣΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΣΑ
ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΟ ΣΟΜΕΑ

Ψυχιατρικό Εξωτερικό Ιατρείο, Γ.Ν. ΑΤΑΣ 26810 24814

Ξενϊνασ Ψυχοκοινωνικισ Αποκατάςταςθσ 
«ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΙΑ»

26810 24566

ΝΟΜΟ ΘΕΠΡΩΣΙΑ
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