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Θ Εταιρεία Προαγωγισ Ψυχικισ Τγείασ
Θπείρου (Ε.ΡΟ.Ψ.Υ.Θ.) υλοποιεί προγράμματα
Ψυχοκοινωνικισ Αποκατάςταςθσ ψυχικά
αςκενϊν και Υπθρεςίεσ Κοινοτικισ
Ψυχιατρικισ ςτθν περιοχι τθσ Θπείρου 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 Λ &ΛΛ
 Κζντρο Θμζρασ «Σκυτάλθ»
 Κινθτι Μονάδα Ψυχικισ Υγείασ Λωαννίνων-
Κεςπρωτίασ

Tο Κζντρο Θμζρασ «κυτάλθ» προςφζρει
υπθρεςίεσ Ψυχοκοινωνικισ Αποκατάςταςθσ ςε
ενιλικα άτομα με ψυχικζσ διαταραχζσ του
Νομοφ Λωαννίνων. 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 Θμζρασ «Σκυτάλθ» απαρτίηεται από
Ρολυκλαδικι Κεραπευτικι 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 Θμζρασ 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.
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Αγαπθτοί μασ αναγνϊςτεσ/-ςτριεσ,

Θ επιλογι του πολζμου ωσ κεματικό
αφιζρωμα του όγδοου τεφχουσ τθσ
«Περιπλάνθςθσ» υπιρξε αναπόφευκτθ,
δεδομζνθσ τθσ επικαιρότθτασ του πολζμου
ςτθν Ουκρανία. Οι ςχετικζσ εικόνεσ και τα νζα
γζννθςαν ςτα μζλθ τθσ ςυντακτικισ ομάδασ
ποικίλα ςυναιςκιματα: ςοκ, φόβο, ανθςυχία
για το μζλλον.

Ο ςυνακόλουκοσ προβλθματιςμόσ γφρω από
τισ αιτίεσ, τισ αφορμζσ και τισ πικανζσ
επιπτϊςεισ, οδιγθςε ςτθν απόφαςθ να
μοιραςτοφμε τισ ςκζψεισ μασ, όχι μόνο για
τον ςυγκεκριμζνο πόλεμο, αλλά γενικότερα
για τθν ζννοια του πολζμου.

Σε αυτό το πλαίςιο, μζλθ από το Κζντρο
Θμζρασ «Σκυτάλθ», από το Κζντρο Θμζρασ
«…ςτο κζντρο τθσ πόλθσ» τθσ ΡΕΨΑΕΕ, και
από το Κζντρο Θμζρασ «Ρολυδεφκθσ» τθσ
ΕΨΥΚΑ τοποκετικθκαν ςε ςχζςθ με τθν
επικαιρότθτα, φωτογράφθςαν τα ίχνθ ενόσ
πολεμικοφ παρελκόντοσ, αναηιτθςαν
πρακτικζσ και μθχανιςμοφσ που ςυνιςτοφν τον
ςφχγρονο πόλεμο, αναρρωτικθκαν για τισ
προχποκζςεισ τθσ ειρινθσ.

Καλι ανάγνωςθ!

ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ

ΕΛ.2 Θ Ε.ΡΟ.Ψ.Υ.Θ. και το Κζντρο Θμζρασ     
«Σκυτάλθ».

ΕΛ. 3  Λίγα λόγια για το παρόν τεφχοσ.
ΕΛ. 4. «Φωτογραφίεσ του δρόμου».
ΕΛ. 5. Ράςχα 2022.
ΕΛ. 6. Φωτογραφίεσ από τισ περιπλανιςεισ μασ.
ΕΛ. 7. «Οπαδικι βία».
ΕΛ. 9. Συνζντευξθ: Μζλθ του Κζντρου Θμζρασ 
«Σκυτάλθ» τοποκετοφνται ςε μια ανοιχτι 
ςυηιτθςθ γφρω από τον πόλεμο ςτθν Ουκρανία. 
ΕΛ. 10. Κείμενο από τθν ομάδα λθπτϊν, 
επαγγελματιϊν, εκελοντϊν του Κζντρου Θμζρασ  
«…ςτο κζντρο τθσ πόλθσ», ΡΕΨΑΕΕ.
ΕΛ.11. «Ειρινθ-Ρόλεμοσ».
ΕΛ.12. «Μιλϊντασ για τθν ειρινθ»
ΕΛ.13. «Κανόνια».
ΕΛ.14. «Ρόλεμοσ: όλοι χαμζνοι»
ΕΛ.15. «Δίκαιοσ Ρόλεμοσ-άδικοσ πόλεμοσ».
ΕΛ.16. «Σκζψεισ για τον Ρόλεμο Λ».
ΕΛ.17. «Ρολεμικι προπαγάνδα: Μζροσ Α’».
ΕΛ.19. «Σκζψεισ για τον Ρόλεμο ΛΛ».
ΕΛ.20. Ρροτάςεισ ταινιϊν.
ΕΛ. 21. «Εμπειρία»
ΕΛ. 21. Ρροτάςεισ μουςικισ. 
ΕΛ. 22. Δίκτυο Υπθρεςιϊν Ψυχικισ Υγείασ    

Θπείρου.

Εξώφυλλο: «Stop»,

Παναγιώτης Ζώτος

Για άρκρα, ςχόλια ι διευκρινίςεισ,
επικοινωνιςτε :
Αγγελικι Νίνου,
2651071818
skytali2020@gmail.com

ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΘ 
Ε.ΠΡΟ.Ψ.Τ.Θ.

Βαςιλικι Λάππα-Ρρόεδροσ

Βάιοσ Ρεριτογιάννθσ-Αντιπρόεδροσ

Κωμάσ Υφαντισ-Γενικόσ
Γραμματζασ

Κατερίνα Γραμμενιάτθ-Ταμίασ

Μαρίνα Μπάθ-Ειδικό Μζλοσ 
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«ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ ΣΟΤ ΔΡΟΜΟΤ»

Φ Ω Σ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
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1,2,3,4: ΔΘΜΘΣΡΘ ΜΠΑΜΠΑΙΚΑ
5: ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΗΩΣΟ
6: Α.Ν.
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ΠΑΧΑ 2022
υμμετοχι μελϊν του Κζντρου Θμζρασ «κυτάλθ» ςτθ Λειτουργία του Επιταφίου

Άγιοσ Νικόλαοσ τθσ Αγοράσ, Ιωάννινα
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Φ Ω Σ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ ΑΠΟ ΣΙ ΠΕΡΙΠΛΑΝΘΕΙ ΜΑ

1-2-3-4-5: Λαογραφικό μουςείο Λφγγου
6-7:  Δθμοτικι Πινακοκικθ Ιωαννίνων
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Α Π Ο Ψ Ε Ι 

«ΟΠΑΔΙΚΘ ΒΙΑ»

Πταν ακοφω οπαδικι βία, ςκζφτομαι ζνα πάρα πολφ αρρωςτθμζνο πράγμα που κυκλοφορεί ςε πολλζσ
πόλεισ και αφορά τθν αντιπαλότθτα των ακλθτικϊν ομάδων. Θ πρόςφατθ δολοφονία του 19χρονου
φιλάκλου μαφριςε τθν εικόνα που προςφζρουν οι ςφλλογοι και τισ ψυχζσ των οικογενειϊν των
παιδιϊν.

Θ εκδιλωςθ οποιαςδιποτε βίασ είναι κατακριτζα. Θ οπαδικι βία βζβαια υπιρχε από παλιά, αλλά δεν
εκδθλωνόταν τόςο, όςο εκδθλϊνεται πλζον. Τϊρα εκδθλϊνεται πιο ζντονα, και θ Ρολιτεία δεν ξζρει
πϊσ να το αντιμετωπίςει και κλείνει ςυνδζςμουσ –όπωσ εδϊ ςτα Γιάννενα- και αυτό δθμιουργεί
περιςςότερεσ ζριδεσ.

Νομίηω ότι θ οπαδικι βία οφείλεται, ςε ζνα βακμό, ςτθ δεκαετι οικονομικι κρίςθ και ςτθν καραντίνα
λόγω covid-19. Θ βίαιθ φτωχοποίθςθ του κόςμου λόγω τθσ κρίςθσ και θ καραντίνα, ζχουν κάνει ϊςτε
άνκρωποι που πιγαιναν κάκε Κυριακι ςτο γιπεδο, να ζχουν εξαφανιςτεί, να υπάρχει ανεξζλεγκτοσ
κυμόσ, και θ ςυμπεριφορά του κόςμου να ζχει αλλάξει: να είναι πολφ πιο επικετικοί. Οι άνκρωποι είναι
ζτοιμοι για καβγά.

Από τθν άλλθ υπάρχει μζςα ςτουσ ςυνδζςμουσ ζνα εγκλθματικό και παραβατικό κομμάτι, και πρζπει
πρϊτα να εκκακαριςτεί αυτό και μετά να ξαναδοφμε λίγο τι ςθμαίνει ςφνδεςμοσ. Να δοφμε για
παράδειγμα αν οι ιδρυτζσ και τα μζλθ του ςυνδζςμου ζχουν ποινικό μθτρϊο. Επίςθσ τίκεται το κζμα
τθσ οργάνωςθσ τθσ φφλαξθσ των γθπζδων. Πταν ο κάκε πρόεδροσ ζχει για φφλαξθ μπράβουσ,
αυξάνονται τα λάκθ. Κανονικά κα ζπρεπε τα γιπεδα να φυλάςςονται αποτελεςματικά από τθν
αςτυνομία και τα παραβατικά ςτοιχεία να αποβάλλονται αυτόματα, να πζφτουν πρόςτιμα, να
αποβάλλεται όλθ θ κφρα.

Ιωάννινα 19.05.2022
Ζνασ φίλακλοσ

Χωρίσ τίτλο, 
Γιϊργοσ Νικολάου
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“ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ COVID-19”

Το Κζντρο Θμζρασ «Σκυτάλθ» τθσ Εταιρείασ Ρροαγωγισ Ψυχικισ Υγείασ Θπείρου (Ε.ΡΟ.Ψ.Υ.Θ.) υπό τθν
αιγίδα του Υπουργείου Υγείασ και ςυντονιςμό τθσ Ομοςπονδίασ Φορζων Ψυχοκοινωνικισ
Αποκατάςταςθσ και Ψυχικισ Υγείασ «ΑΓΩ» προςφζρει δωρεάν, ανϊνυμα και εμπιςτευτικά υπθρεςίεσ
για τισ ψυχοκοινωνικζσ ςυνζπειεσ του COVID-19.

Το πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν παροχι ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ
και τθν ενίςχυςθ τθσ ψυχικισ ανκεκτικότθτασ του πλθκυςμοφ, ϊςτε τα
άτομα να διαχειριςτοφν καλφτερα τισ επιβαρφνςεισ που επιφζρει θ
πανδθμία ςτθν κακθμερινότθτασ τουσ. Ταυτόχρονα, αποβλζπει ςτθ
διαχείριςθ τθσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ και ςτθν ψυχοεκπαίδευςθ
ςε Ρρϊτεσ Βοικειεσ Ψυχικισ Υγείασ του υγειονομικοφ προςωπικοφ.

Ρότε αναηθτεί κάποιοσ βοικεια; Πταν αιςκάνεται κλίψθ, πίεςθ και άγχοσ
που δεν μπορεί να τα διαχειριςτεί μόνοσ. Πταν ζχει διαταραγμζνο φπνο ι
εμφανίηει αυξθμζνθ/μειωμζνθ όρεξθ. Πταν αιςκάνεται μοναξιά. φόβο ι
αναςφάλεια. Πταν δεν μπορεί να μοιραςτεί με φίλουσ και ςυγγενείσ ότι
νοςεί, επειδι φοβάται μιπωσ τον απορρίψουν.

Θ υποςτιριξθ παρζχεται από ψυχολόγουσ και κοινωνικοφσ λειτουργοφσ
μζςω ψθφιακϊν εφαρμογϊν, με βιντεοκλιςθ ι μζςω τθλεφϊνου.

Επιτυγχάνεται με βραχείεσ παρεμβάςεισ από απόςταςθ ςε άτομα που δεν ζχουν πρόςβαςθ ςε
ψυχοκεραπευτικζσ υπθρεςίεσ
είτε λόγω τθν πανδθμίασ (νοςθλεία ι απομόνωςθ)
είτε λόγω γεωγραφικϊν ι κοινωνικϊν περιοριςμϊν.

Διαδικαςία:
Καλείτε κακθμερινά Δευτζρα ζωσ Παραςκευι 08:00 – 22:00 ι ςτζλνετε μινυμα/e-mail.
Επικοινωνοφμε μαηί ςασ για τα ςτοιχεία ςασ και κανονίηουμε μια ςυνάντθςθ (ραντεβοφ) εξ
αποςτάςεωσ για περαιτζρω υποςτιριξθ.
Σε περίπτωςθ που βρίςκεςτε ςε μονάδα νοςθλείασ, επικοινωνείτε με το υγειονομικό προςωπικό,
ώςτε να ςασ φζρει ςε επαφι με τθν υπθρεςία.
Το αίτθμα για υποςτιριξθ υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με τουσ εξισ τρόπουσ:
Τθλεφωνικι κλιςθ ςτο τθλζφωνο 26510-71818 ι 6980939054 (Viber, Whatsapp)
Ε-mail ςτο skitali.covid19@gmail.com και ςτο info@skitali.gr
Μινυμα ςε Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ: Facebook/Messenger: Κζντρο Ημζρασ Σκυτάλθ ι Skype:
Skitali Covid-19.

Ο Σφλλογοσ Οικογενειών και Φίλων για τθν Ψυχικι Υγεία Ιωαννίνων (Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.) είναι ζνα μθ
κερδοςκοπικό ςωματείο. Ιδρφκθκε το 2016 ςτα Ιωάννινα με ςτόχο τθν παροχι υποςτιριξθσ και
ενθμζρωςθσ ςτισ οικογζνειεσ ατόμων που πάςχουν από χρόνιεσ ψυχικζσ αςκζνειεσ. Ο φλλογοσ
προςφζρει ενθμζρωςθ και πλθροφόρθςθ γφρω από κζματα ψυχικισ υγείασ και δικαιωμάτων,
ψυχοκεραπευτικζσ ςυνεδρίεσ και αλλθλοχποςτιριξθ.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, επικοινωνιςτε ςτο 6932731872 ι ςτείλτε μινυμα ςτο
sofpsyioanninon@gmail.com. Διεφκυνςθ Συλλόγου: Μακαρίου 11, ΚΕΡΑΒΛ, Λωάννινα.

ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΗ τεφχοσ 8    ΛΟΥΛΛΟΣ 20228

mailto:sofpsyioanninon@gmail.com
mailto:sofpsyioanninon@gmail.com
mailto:sofpsyioanninon@gmail.com


Π Ο Λ Ε Μ Ο 

υνζντευξθ: Με αφορμι τον πόλεμο ςτθν Ουκρανία, μζλθ του Κζντρου Θμζρασ «κυτάλθ» 
τοποκετοφνται ςε μια ανοιχτι ςυηιτθςθ γφρω από τον πόλεμο.

Αυτζσ τισ θμζρεσ παρακολουκοφμε τισ εξελίξεισ ςχετικά με τον πόλεμο ςτθν Ουκρανία. Σί
ςκζψεισ και ςυναιςκιματα ςασ δθμιουργοφν;

Δθμιτρθσ: Βλζποντασ αυτζσ τισ εικόνεσ, νοιϊκω ότι όλοι μασ κάπου κάναμε ζνα λάκοσ. Αναρωτιζςαι αν
ο πλανιτθσ είναι εχκρικόσ ι όχι. Διακυβεφονται μεγάλα οικονομικά ςυμφζροντα και ςυγκροφονται –
π.χ. για τισ τιμζσ του πετρελαίου, το αζριο κτλ.- και ίςωσ αυτό να είναι θ αιτία του πολζμου.
Λουκία: Άγχοσ, γενικευμζνοσ φόβοσ για το ςιμερα, αφριο γενικότερθ ταραχι…δεν το περίμενα,
τουλάχιςτον το 2022.
Γιϊργοσ: Ζγιναν όλα απόλυτα ξαφνικά. Μασ φοβίηει, ακοφμε και για τθν Τουρκία…Μασ φοβίηουν οι
ςυνζπειεσ, τα τοξικά αζρια, οι οικονομικζσ ςυνζπειεσ.
Παναγιϊτθσ: Σκζφτομαι ότι αυτόσ ο πόλεμοσ βρίςκεται πολφ κοντά μασ…

Παρατθροφμε πωσ οι ςυηθτιςεισ γφρω από τον πόλεμο ςτθν Ουκρανία δεν είναι εφκολεσ και
υπάρχει μια ζντονθ φόρτιςθ….

Παναγιϊτθσ: Είναι που όλοι προςπακοφν να δϊςουν μια εξιγθςθ ι λφςθ, αλλά εκφράηονται με μίςοσ
και φωνζσ. Οι μιςοί είναι με τουσ μιςοφσ και οι άλλοι με τουσ άλλουσ μιςοφσ και υπάρχει και το
αντιαμερικάνικο αίςκθμα…
Δθμιτρθσ: Δεν νομίηω ότι το κζμα είναι θ Αμερικι, το πόςο ιςχυρι είναι ι δεν είναι. Νομίηω ότι θ
ωςία επαναδιαπραγματεφεται τισ τιμζσ του φυςικοφ αερίου. Υπάρχει επίςθσ μεγάλο κοίταςμα
πετρελαίου ςτθν Αηοφικι κάλαςςα. Και οι χϊρεσ τθσ μεςογείου –όπωσ εμείσ- κατζχουν γεωπολιτικι
κζςθ.
Λουκία: Είναι και που βριςκόμαςτε πολφ κοντά ςτον πόλεμο.
Γιϊργοσ: …και που ιταν απροειδοποίθτοσ….Αυτά ξαναφζρνουν ςτθν επιφάνεια το ηιτθμα των ηωνϊν
επιρροισ….
Παναγιϊτθσ: Θ ωςία ζχει μια μανία με τα όπλα, ζχει τεράςτιο ςτρατό, ολόκλθρουσ ναηί νίκθςε. Ο
Ηελζνςκι δεν ξζρω αν είχε προετοιμαςτεί.

Πϊσ πιςτεφετε ότι κα μποροφςε να ςταματιςει αυτόσ ο πόλεμοσ;

Παναγιϊτθσ: Ρρζπει να επζμβει κάποια υπερδφναμθ για να καταλαγιάςει ο πόλεμοσ. Ρρζπει όμωσ να
το κάνει με ςωςτό τρόπο…
Γιϊργοσ: ….για να μθν τα κάνει χειρότερα.
Παναγιϊτθσ: Ναι. Το να επιβάλουμε κυρϊςεισ, δεν δουλεφει γιατί περνάει το μινυμα ότι «δε ςασ
κζλουμε», ενϊ κζλουμε να περάςει το αντίκετο μινυμα.
Γιϊργοσ: Εγϊ νομίηω ότι για να ςταματιςει ο πόλεμοσ, χρειάηεται να κακίςουν οι δυο πλευρζσ ςτο
τραπζηι των διαπραγματεφςεων. Αλλά αυτό είναι δφςκολο, δεν κα ςταματιςει εφκολα ο πόλεμοσ, γιατί
κανείσ δεν κζλει να υποχωριςει.
Παναγιϊτθσ: Νομίηω ότι δφςκολα κα ςταματιςει πάντωσ. Οι Ουκρανοί δεν είχαν καν προετοιμαςτεί.
Αυτοί προειδοποίθςαν ποτζ τον λαό τουσ ότι κα γίνει πόλεμοσ; Αυτοί που δεν είχαν τα λεφτά να
φφγουν, εγκλωβίςτθκαν. Το ουκρανικό κράτοσ κα ζπρεπε να προετοιμάςει τον λαό του, να μθν
εγκλωβιςτοφν.
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Παναγιϊτθσ και Λουκία: Κα μποροφςαν να γίνονται και αντιπολεμικζσ πορείεσ.
Γιϊργοσ: Ναι, αλλά οι πορείεσ κα πρζπει να είναι μαηικζσ, ςε όλεσ τισ πόλεισ και χϊρεσ, όπωσ τθ
δεκαετία του ‘60. Και κα πρζπει να μιλάνε για ειρινθ, όχι με αρνθτικζσ λζξεισ. Αγάπθ, ειρινθ κτλ.

Σι ςυνκιματα κα μποροφςε να ζχει μια τζτοια πορεία;

«Δεσ τα κετικά τθσ ηωισ»
«Κάντε αγκαλιζσ, όχι πόλεμο»

«Κάνε καλό, χωρίσ ςκοπό»
«Ζωι με τθν Ειρινθ, όχι με τον Πόλεμο»

«Να μετράμε τα λάκθ μασ»

*Πραγματοποίθςθ ςυνζντευξθσ: Αγγελικι Νίνου
Συμμετζχοντεσ: Δθμιτρθσ, Γιώργοσ, Παναγιώτθσ, Γιώργοσ, Λουκία, Πζτροσ, Βανζςα 

Κείμενο από τθν ομάδα λθπτϊν, επαγγελματιϊν, εκελοντϊν που ςυναντικθκε ςτον κιπο τθσ 
Αλκαμζνουσ – «Κζντρο Θμζρασ …ςτο κζντρο τθσ πόλθσ», ΠΕΨΑΕΕ.
Ιοφνιοσ – Ιοφλιοσ 2022 

Κακίςαμε ςε ζνα τραπζηι και ο Μθνάσ ρϊτθςε για τθ ςυναυλία του Λουλίου με τα ζργα του Χατηθδάκθ
ςτο Θρϊδειο. Σε λίγο καιρό ςτα μζςα του Λοφλθ, το Κζντρο Θμζρασ κα παρακολουκιςει τισ υπζροχεσ
μουςικζσ τθσ Κρατικισ Ορχιςτρασ Ακθνϊν ςτο αρχαίο κζατρο κάτω από τθν Ακρόπολθ. Θ κουβζντα
ςυνεχίςτθκε, με μία πολιτιςμικι περιπλάνθςθ και προςωπικζσ αφθγιςεισ από μουςεία που ζχουμε
επιςκεφκεί. Είναι καλοκαίρι, είμαςτε μετά από ζνα ςυνεχζσ κλείςιμο και ςτο τραπζηι πζφτουν διάφορεσ
προτάςεισ για εξορμιςεισ και εξόδουσ. Κερινό ςινεμά, ςυναυλίεσ, βόλτεσ ςε πάρκα και άλςθ τθσ
Ακινασ. Μιλάμε για ςυνεφρεςθ, για επικυμίεσ, για ό,τι μασ κάνει να αιςκανόμαςτε δθμιουργικοί και
ελεφκεροι.

Ωραία όλα αυτά, αλλά θ Μαρία μασ επαναφζρει ςτο κζμα
για το οποίο ςυναποφαςίςαμε ότι κα ςυνεργαςτοφμε για
το περιοδικό «ΡΕΛΡΛΑΝΘΣΘ». Το κζμα ςκλθρό όςο και οι
επιπτϊςεισ του ςτον άνκρωπο. Ρρόκειται για τον ΡΟΛΕΜΟ.

Ακοφγονται πολφ ωραία και εφςτοχα πράγματα όπωσ:

«Κανζνασ πόλεμοσ δεν ζγινε ποτζ για τουσ λαοφσ».

«Ακόμθ κι αν οδθγθκοφν ςε ςφγκρουςθ οι 2 χϊρεσ για το
κίτςο: Μ. Κουντοφρθσ, 26.02.2022, φυςικό αζριο, το πετρζλαιο, ο λογαριαςμόσ του ρεφματοσ
Εφθμερίδα των υντακτϊν. για τον πολίτθ δεν κα αλλάξει οφτε 1 ευρϊ προσ τα κάτω».

«Πλθ αυτι θ ςτζρθςθ τθσ ελευκερίασ μασ επί 2,5 χρόνια, θ παραβίαςθ των δικαιωμάτων, κυμίηει
πόλεμο», όςον αφορά ςτθν περίοδο τθσ πανδθμίασ και τθσ διαχείριςθσ των ηθτθμάτων δθμόςιασ
υγείασ. «Ζνασ διαφορετικόσ πόλεμοσ, ψυχολογικόσ».

Π Ο Λ Ε Μ Ο 
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«Ζμοιαηε με χοφντα, με κατοχι. Στζρθςθ εξόδου, όχι ςυγχρωτιςμόσ, όχι πάνω από 2 άτομα, υπεφκυνθ
διλωςθ για το ποφ πθγαίνουμε…»

«Για να ξεκινιςει ζνασ πόλεμοσ, για να νομιμοποιθκεί, επικαλοφνται τθν προςταςία. Πτι προςτατεφουν
τα δικαιϊματα, τον πλθκυςμό, τα εδάφθ, τα αγακά κτλ. Δθλαδι χρθςιμοποιοφμε τθ βία ςτο όνομα τθσ
προςταςίασ».

«Κάποιοι πλουτίηουν εν μζςω πολζμου. Θ κατοχι αποτελεί ςτζρθςθ για κάποιουσ ενϊ είναι επωφελισ
για άλλουσ».

Θ κουβζντα μασ λοιπόν ξεκίνθςε με αναφορζσ ςε όλα αυτά που μπορεί να κάνει ο άνκρωποσ ςε καιρό
ειρινθσ, που δεν περιορίηονται οι ελευκερίεσ του και οι επικυμίεσ του. Και μζςα από τθ ςυηιτθςθ
προζκυψε ότι ςε καιρό πολζμου τα κζλω μασ, τα όνειρα μασ, τα δικαιϊματα μασ και οι ελευκερίεσ μασ
ςυνκλίβονται. Ρϊσ είναι να επιβιϊνεισ μζςα ςε αυτό το περιβάλλον το περιοριςτικό;

ΕΙΡΘΝΘ

Πταν λζμε ότι οι άνκρωποι και οι λαοί ηουν ειρθνικά, εννοοφμε να υπάρχουν ςε κατάςταςθ φιλίασ και
κατανόθςθσ με ςτόχο τθν πρόοδο και τθν ευθμερία με βάςθ το διάλογο, τισ αξίεσ και τα ιδανικά του
ανκρϊπου.
Θ ειρινθ είναι ςθμαντικι για τθν αςφάλεια και τθν αιςιοδοξία των πολιτϊν.
Τα αγακά του πολιτιςμοφ, θ οικονομικι ανάπτυξθ, θ προϊκθςθ των γραμμάτων, των τεχνϊν και των
επιςτθμϊν επιτυγχάνονται ςε περίοδο ειρθνικισ ςυνφπαρξθσ των λαϊν που μζςω του διαλόγου λφνουν
τισ διαφορζσ τουσ.
Θ ειρινθ δθμιουργεί το κλίμα αγάπθσ που είναι απαραίτθτο ϊςτε οι άνκρωποι να δθμιουργοφν και να
εργάηονται για να προκόψουν, χωρίσ το φόβο του βίαιου κανάτου.
Θ παγκόςμια ενεργειακι και οικονομικι κρίςθ, οι ανταγωνιςμοί, τα ςυμφζροντα οδθγοφν ςε άρςθ τθσ
διεκνοφσ ςυνεργαςίασ και τθσ παγκόςμιασ ιςορροπίασ.
Θ αφφπνιςθ των νζων και θ παιδεία με τα αγακά τθσ ειρινθσ κα δίνουν ευκαιρίεσ υπεράςπιςθσ και
καλλιζργειασ τθσ ατομικισ και κοινωνικισ θκικισ.

ΠΟΛΕΜΟ

Ο πόλεμοσ είναι βίαιοσ τρόποσ επίλυςθσ διαφορϊν με τθ χριςθ όπλων. Τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και
θ πρόοδοσ ςταματάνε. Ο πόλεμοσ είναι ό,τι πιο φρικτό μπορεί να ςυμβεί.
Κφματα πολλά, καταςτροφζσ, παράλυςθ τθσ οικονομίασ, πλθγζσ που δεν γιατρεφονται, απανκρωπιά,
ςκλθρότθτα, εκμετάλλευςθ, μίςοσ, τρόμοσ.
Εγκλιματα κατά τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ, τθσ θκικισ υπόςταςθσ και τθσ αξιοπρζπειασ του ατόμου. Μαηικά
χάνονται ανκρϊπινεσ ηωζσ και κυριαρχεί ο ψυχικόσ ςπαραγμόσ.
Ζνα μζςο προάςπιςθσ τθσ παγκόςμιασ ειρινθσ είναι θ παιδεία.
Ρρζπει να ςεβόμαςτε τθ ηωι.
Θ ηωι είναι ιερι.
Ο κάκε άνκρωποσ ζχει το δικαίωμα να προοδεφει και να γεφεται τουσ καρποφσ τθσ ειρινθσ.

ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ

Π Ο Λ Ε Μ Ο 
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«ΜΙΛΩΝΣΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΙΡΘΝΘ….»

Εδϊ που τα λζμε…

Φαίνεται να τελείωςε θ πανδθμία ι να είναι ςε φφεςθ…

Και μόλισ είπαμε πάει και αυτό, βρεκικαμε αντιμζτωποι με το ενδθμικό φαινόμενο του πολζμου.

Γιατί… «από τα παλιά χρόνια υπιρχε πόλεμοσ, όπωσ και ςιμερα γίνεται πόλεμοσ ςτθν Ουκρανία» Σ.Β.

Και…. «οι ανάγκεσ μετά από μια πολεμικι ςφγκρουςθ είναι πολλζσ, εκτόσ από υλικζσ είναι και θ
ψυχολογικι ςτιριξθ» Δ.Α.

Εξαιτίασ του πολζμου… «υπάρχει τόςθ δυςτυχία που πρζπει να υπάρχει αλλθλεγγφθ, αγάπθ, πίςτθ»
Χ.Ρ.

Επίςθσ… «οι υλικζσ ανάγκεσ είναι παροχι ειδϊν πρϊτθσ ανάγκθσ όπωσ τρόφιμα, υποδομζσ, καταςκευι
δρόμων» Δ.Α.

Και φυςικά… «κακαρό νερό, ροφχα, φαγθτό, φάρμακα, γιατροί» Σ.Χ.

Πμωσ υπάρχουν και οι ψυχικζσ και πνευματικζσ ανάγκεσ που περνοφν τα ςφνορα και ξεκινοφν από τον
πολιτιςμό μασ. Και ςίγουρα πρζπει να δϊςουμε όχι μόνο το παράδειγμα αλλά και να μεταδϊςουμε τθν
αιςιοδοξία και τθν ανάγκθ για επανάκτθςθ τθσ ηωισ και τθσ ελευκερίασ.

Ζτςι… «πρζπει να τουσ δϊςουμε αγάπθ και ςτζγθ» Μ.Δ.

Και … «Ψυχολογικι υποςτιριξθ» Α.Τ.

Και… «να ζχουμε επαφζσ με τουσ ανκρϊπουσ αυτοφσ για να μποροφμε και να μποροφν να μιλάνε…»
Β.Κ.

Σθμαντικό είναι… «να τουσ προςφζρουμε ςχολεία, δαςκάλουσ, βιβλία» Χ.Σ.

Να… «τουσ φιλοξενιςουμε για φαγθτό. Να είμαςτε αγαπθμζνοι και ενωμζνοι δίπλα τουσ» Μ.Κ.

Επίςθσ… «να βοθκιςουν ψυχολογικά τα παιδιά…» Ε.Ε.

Και επειδι τα παιδιά είναι το μζλλον να… 

«βοθκιςουμε να φιλοξενοφνται ορφανά, 

αςυνόδευτα παιδιά από τθν Ουκρανία 

ανοίγοντασ τισ αγκαλιζσ μασ και τα ςπίτια μασ» Ε.Μ.

Τελικά… «να ενςωματϊςουμε τουσ Ουκρανοφσ πρόςφυγεσ 

ςτθν ελλθνικι κοινωνία δίνοντάσ τουσ τθ δυνατότθτα 

να εργαςτοφν όπωσ οι Έλλθνεσ» Ε.Μ. 

Αυτό είναι για εμάσ όλουσ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘ και ΑΓΑΡΘ!

Και αυτό είναι που δθμιουργεί τθν ΕΛΘΝΘ!

Ομάδα Εφθμερίδασ του Κζντρου Θμζρασ «ΠΟΛΤΔΕΤΚΘ» και  του Προςτατευόμενου Διαμερίςματοσ 
Φωτολίβουσ τθσ Ε.Ψ.Τ.Κ.Α.

Π Ο Λ Ε Μ Ο 
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Π Ο Λ Ε Μ Ο 

«Κανόνια»: από τθν Ομάδα Φωτογραφίασ 
του Κζντρου Θμζρασ «κυτάλθ» 

Ίτς Καλέ, Ιωάννινα

Απρίλιος 2022
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«ΠΟΛΕΜΟ:ΟΛΟΙ ΧΑΜΕΝΟΙ»

Αυτό το άρκρο αναφζρεται όχι γενικά ςτο τι είναι πόλεμοσ, αλλά ςυγκεκριμζνα ςτα πράγματα που
εμπεριζχει μια παφςθ ειρινθσ και ςτουσ τρεισ πυλϊνεσ τθσ, όπωσ τα αίτια, τα μζςα και οι ςυνζπειεσ. Ο
πόλεμοσ ςαν λζξθ από μόνθ τθσ προκαλεί φρίκθ. Είναι θ αρχι του τζλουσ μιασ βραχφχρονθσ ειρινθσ και
περιλαμβάνει τουσ τρεισ πυλϊνεσ που προαναφζρκθκαν.

Καταρχάσ τα αίτια μπορεί να είναι ςυμφζροντα, όπωσ οικονομικά οφζλθ, όχι όμωσ για τθν ανάπτυξθ
και τθν ευθμερία τθσ ποιότθτασ, γενικά τθσ κοινωνίασ, όπωσ επζνδυςθ ςε υποδομζσ, ςτθν εκπαίδευςθ,
τθν υγεία και ςτο περιβάλλον, αλλά ςτο κζρδοσ. Επιπροςκζτωσ, τα μζςα είναι κυρίωσ τθσ βίασ, δθλαδι
πολεμικοί εξοπλιςμοί προθγμζνθσ τεχνολογίασ, οι οποίοι ζχουν ωσ μόνο ςκοπό να ςκοτϊςουν. Γενικϊσ
είναι εργαλεία επεκτατιςμοφ και ςυμφζροντοσ.

Επίςθσ οι ςυνζπειεσ είναι θ δίχωσ ευαιςκθτοποίθςθ απϊλειεσ ανκρϊπινων ηωϊν, άμαχοι ςτο βωμό τθσ
νίκθσ φρικαλεότθτασ των αντιμαχόμενων πλευρϊν. Ακόμθ ςθμαντικζσ είναι και οι επιπτϊςεισ ςτθν
οικονομία και ςτο βιοτικό επίπεδο των πολιτϊν. Ζτςι, ξεκινά ζνασ αγϊνασ επιβίωςθσ εμπρόσ ςτον πόνο
και ςτθ κλίψθ, αφοφ ζνασ πόλεμοσ πάει πίςω μια κοινωνία χρονικά, κακϊσ και ςτθν κακθμερινότθτα.

Ανζκακεν ίςχυαν τα ίδια, ςαν ζνα κζατρο, απλϊσ αλλάηουν τα ςκθνικά, δθλαδι θ τοποκεςία του
πολζμου, οι θκοποιοί, οι αντιμαχόμενεσ πλευρζσ, ο ςκθνοκζτθσ, δθλαδι οι αρχθγοί και το κοινό, οι
άνκρωποι που παρακολουκοφν τθν παράςταςθ. Τα παραπάνω κρατοφν από τισ πολεμικζσ ςυγκροφςεισ
τθσ αρχαιότθτασ ωσ και ςιμερα.

Θ αφορμι που ξεκίνθςε να γράφεται αυτό το κείμενο είναι θ πρόςφατθ ειςβολι τθσ ωςίασ ςτθν
Ουκρανία και θ αρχι ενόσ ακόμθ πολζμου. Αυτόσ ο πόλεμοσ ωσ αιτία ξεκίνθςε με τθν επίκεςθ τθσ
ωςίασ ςτισ 21/2/2022 ςτα ανατολικά εδάφθ τθσ Ουκρανίασ για τθν προςταςία ωςόφωνων του
Ντονζτςκ και του Λουχάνςκ. Επίςθσ, ςτθν ιδθ υπάρχουςα κόντρα, ιρκε να προςτεκεί και θ
προςπάκεια του ΝΑΤΟ να εντάξει τθν Ουκρανία ςε αυτό, με αποτζλεςμα τθν άμεςθ αντίδραςθ τθσ
ωςίασ ωσ δικαιολογία τθν υπεράςπιςθ των αυτόνομων περιοχϊν που είχαν διεκδικιςει τθν
ανεξαρτθςία από το 2019 και τθν προςταςία ϊςων τθσ Ουκρανίασ. Ζτςι ξεκίνθςαν ειςβολι ςε
ουκρανικά εδάφθ, με καίρια τθν κίνθςθ ςτθν περιοχι του Κιζβου ςτισ 25/2. Οι ρωςικζσ δυνάμεισ
κατάκτθςαν το εργοςτάςιο του Τςερνομπίλ. Ακόμθ, απετράπθ ατφχθμα ςτον πυρθνικό ςτακμό τθσ
Ηαπορίηια.

Ωσ ςυνζπεια, υπιρξαν χιλιάδεσ κάνατοι ςτρατιωτϊν και αμάχων, αλλά και πρόςφυγεσ. Στθν ειςβολι
τθσ ωςικισ Ομοςπονδίασ τάχκθκαν εναντίον χϊρεσ τθσ Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ. επίςθσ υπιρξαν κυρϊςεισ,
όπωσ αποκλειςμόσ τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ τθσ ωςίασ και ςυναλλαγϊν. Ανάλογεσ ιταν και οι
κυρϊςεισ ςτο εμπόριο και ςτο πάγωμα περιουςιακϊν ςτοιχείων ϊςων πολιτικϊν και ευκατάςτατων
πολιτϊν. Επίςθσ, αποχϊρθςαν από τθ χϊρα εταιρικοί κολοςςοί, όπωσ πολυεκνικζσ, υπιρξε ενεργειακι
κρίςθ, ωςικά ραδιοτθλεοπτικά κανάλια και μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ. Ακόμθ, επιβλικθκαν
απαγορεφςεισ ςε ακλθτιςμό, πολιτιςμό και επιςτιμθ. Επιπροςκζτωσ, οι αντιδράςεισ για τθν ειςβολι
είχαν ποικίλο αντίκτυπο και πολλζσ εκφάνςεισ ςε διάφορεσ πόλεισ ανά τον κόςμο.

Ο πόλεμοσ δεν είναι λφςθ, αλλά μία αντίδραςθ και τζλοσ μιασ ειρινθσ. Το πιο ςθμαντικό είναι να
επικρατεί πάντα το δίκαιο για να χτίςουν όλοι οι άνκρωποι μαηί ζναν καλφτερο κόςμο. Ραρόλα αυτά, οι
ςυγκροφςεισ ςυνεχίηονται και αναμζνουμε εξελίξεισ.

ΑΡΙΣΕΙΔΘ ΘΛ. ΙΛΛΘ

Π Ο Λ Ε Μ Ο 
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«Δίκαιοσ πόλεμοσ
Άδικοσ πόλεμοσ»

Ζνα χειρόγραφο για τον πόλεμο. 

κίτςο: John Antono, 24.03.22
Εφθμερίδα των υντακτϊν.
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«ΚΕΨΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Ι»

Ζκτακτθ περίςταςθ, επικρατοφν τα ςυμφζροντα από τα ςυναιςκιματα. Καταςτρζφεται ο κόςμοσ για να
γίνουν πιο πλοφςιοι οι θγζτεσ των κρατϊν. Γιατί να πάει να αφαιρζςει κάποιοσ τθ ηωι του άλλου
υπακοφοντασ εντολζσ ανωτάτων; Ρϊσ αυτό το άτομο να μθν ζχει τφψεισ; Γιατί να επικρατεί το εγϊ και
όχι το εμείσ; Αφοφ υπάρχει λφςθ, όπωσ ο διάλογοσ. Καλό είναι να μθν αποφαςίηει ζνα άτομο, αλλά το
ςφνολο. Μπορεί να διαφζρουμε ςε κρθςκεία, γλϊςςα, πολιτιςμικά ςτοιχεία, ικθ και ζκιμα, αλλά παρ’
όλα αυτά είμαςτε όλοι ιςότιμοι και είμαςτε άνκρωποι.

Στουσ λαοφσ πρζπει να επικρατιςει αλλθλεγγφθ και θ ευγενισ άμυλα και κυρίωσ τα ςυναιςκιματα.
Υπάρχουν χϊρεσ με ανεπτυγμζνθ τεχνολογία και άλλεσ με χαμθλό βιοτικό επίπεδο. Αντί να βοθκιςουν
τισ χϊρεσ αυτζσ να επιβιϊςουν, κάνουν επεκτατικι πολιτικι και καταλιγουν ςτον πόλεμο.

Γεγονόσ ςτθ ςθμερινι εποχι είναι αυτό που γίνεται ςτθν Ουκρανία. Χιλιάδεσ κάνατοι και κυρίωσ
άμαχοι. Τι κάνεισ ςε αυτιν τθν περίπτωςθ; Ρολεμάσ για τθν πατρίδα ι εγκαταλείπεισ τθ χϊρα κζλοντασ
να ηιςεισ μακριά από τον πόλεμο; Υπάρχει τεράςτια διαφορά ανάμεςα ςτον εκνικιςτι και τον
πατριϊτθ. Ο εκνικιςτισ κζλει να επιβλθκεί ςτισ χϊρεσ με οποιονδιποτε τρόπο, είτε με οικονομικό
ανταγωνιςμό είτε με πόλεμο. Ενϊ ο πατριϊτθσ κάνει μάχθ για τα ιερά και όςια, για τθ γλϊςςα και τθ
κρθςκεία του.

Επιπλζον μεγάλο ρόλο παίηουν τα πυρθνικά. Αυτά ζχουν καταςτρζψει τον κόςμο. Μπορεί να είναι
πλοφςια μορφι ενζργειασ, αλλά χρθςιμοποιοφνται για κακό. Δεν είναι τυχαία τα γεγονότα όπωσ το
Τςζρνομπιλ ι οι βόμβεσ που ζπεςαν ςτθ Χιροςίμα και ςτο Ναγκαςάκι. Γιατί να μθν χρθςιμοποιοφνται
μορφζσ ενζργειασ όπωσ θ αιολικι, θλιακι, μθχανικι, για το καλό τθσ ανκρωπότθτασ; Γιατί να γίνονται
εξορφξεισ ςε άλλεσ χϊρεσ, να υπάρχει το «εντάξει» από αυτοφσ που τισ δζχονται; Γιατί να υπάρχει
απλθςτία, δθλαδι ι επεκτατικι πολιτικι και πόλεμοσ κατά των ανίςχυρων ι θ εκμετάλλευςι τουσ;

Πταν ο άνκρωποσ ςυνειδθτοποιιςει ότι δεν πρζπει να κοιτάει μόνο το ςυμφζρον του αλλά να βοθκάει
και τουσ άλλουσ, τότε ο κόςμοσ μασ κα γίνει καλφτεροσ. Εάν θ ςφγχρονθ επζμβαςθ των δυνάμεων είχε
κάποια ανιδιοτζλεια, τότε ο χαρακτιρασ τθσ κα ιταν φιλιςυχοσ και φιλειρθνικόσ.

ΓΙΑΝΝΘ ΧΟΤΛΙΑΡΑ 

«Η φρίκθ του 
πολζμου. 
Μια εικόνα 
χίλιεσ λζξεισ»
Φωτογραφία 
και ςχόλιο 
τθσ I.K., 
Αιγάλεω. 

«Πόλεμοσ» του Γιϊργου Νικολάου.
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ΠΟΛΕΜΙΚΘ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ: μζροσ Α’ 

ΕΝΝΟΙΑ- ΟΡΙΜΟ- ΔΙΑΦΟΡΕ

«Κόλαςθ είναι οι άλλοι»
Η.Ρ. Σάρτρ

Θ διεκνοποίθςθ τθσ ιταλικισ λζξθσ Ρροπαγάνδα οφείλεται ςτθν Κακολικι εκκλθςία και ςυγκεκριμζνα
ςτον πάπα Γρθγόριο τον ΛΕ, ο οποίοσ το 1622 ίδρυςε τθν Congregatio de Propaganda Fide (Επιτροπι
για τθν Ρροϊκθςθ τθσ Ρίςτθσ), με κφριο ςτόχο τθν καταπολζμθςθ του Ρροτεςταντιςμοφ.

Ρροπαγάνδα είναι θ μεκοδευμζνθ προωκθτικι ενζργεια πλθροφόρθςθσ, με μετάδοςθ μονόπλευρων
μθνυμάτων, κυρίωσ για τθν εξυπθρζτθςθ πολιτικϊν ςκοπϊν. Ωσ ζννοια ανικει ςτθν κατθγορία των
λζξεων με ζντονθ ςθμαςιολογικι φόρτιςθ. Ζχει ταυτιςτεί με τθν μονοδιάςτατθ δθμοςιοποίθςθ
πλθροφοριϊν, ιδεϊν, ειδιςεων (Fake News) κ.λπ. που με τθν κατάλλθλθ αξιοποίθςθ των ποριςμάτων
των ψυχικϊν επιςτθμϊν και κυρίωσ τθ χριςθ των μζςων επικοινωνίασ ςτοχεφει ςτθν χειραγϊγθςθ τθσ
κοινισ γνϊμθσ. Οι γνωρίηοντεσ καλά τισ μεκόδουσ τθσ προπαγάνδασ κα ςυμφωνιςουν με τθν εκτίμθςθ
του γράφοντοσ ότι θ παραπάνω φράςθ του Γάλλου φιλοςόφου Η.Ρ. Σαρτρ περιγράφει με ςαφινεια ζνα
από τα κφρια χαρακτθριςτικά τθσ. Ραρόλο που ο όροσ προπαγάνδα είναι ταυτόςθμοσ με οτιδιποτε
αρνθτικό, εντοφτοισ διάφορεσ πολιτικζσ ομάδεσ, ακόμα και κόμματα τον χρθςιμοποιοφν για να
δθμοςιοποιιςουν τισ κζςεισ τουσ. Αυτό γίνεται επειδι θ προπαγάνδα ωσ μζκοδοσ είναι μονομερισ.
Είναι χριςιμο να κυμόμαςτε ότι ο Ζντουαρντ Μπερνζη, ειδικόσ ςτθν επικοινωνία, δθμιοφργθςε ζναν
μθχανιςμό προβολισ ςτθν υπθρεςία των ελίτ τον οποίο ονόμαςε Public Relations (Δθμόςιεσ Σχζςεισ),
για να αποφφγει το αρνθτικό κλίμα που υπιρχε για τθν προπαγάνδα. Επειδι όμωσ ο ςκοπόσ ιταν θ
κακεςτθκυία τάξθ να παρουςιάηεται αρεςτι ςτο κοινωνικό ςφνολο, με τθ ςειρά τουσ και οι Δθμόςιεσ
ςχζςεισ απζκτθςαν τθν ίδια κακι φιμθ. Άλλωςτε είναι χαρακτθριςτικι θ φράςθ του κυμόςοφου λαοφ
μασ, ο οποίοσ αποκαλεί ειρωνικά Δθμοςιοςχεςίτεσ όςουσ εμπλζκονται ςε παρόμοιεσ ςυμπεριφορζσ.
Για να ξεπεραςτεί και αυτό το πρόβλθμα τα πράγματα ωραιοποιικθκαν και το όλο ςφςτθμα απζκτθςε
νζα ονομαςία. Ρολιτικι Επικοινωνία.

Θ προπαγάνδα, ωσ λζξθ, ενϊ ζχει αρνθτικι χροιά, προςελκφει πλικοσ ανκρϊπων που ζχουν τθν
περιζργεια να πλθροφορθκοφν περιςςότερα για τισ δυνατότθτεσ και τισ μεκόδουσ τθσ. Θ αίςκθςθ ότι
όποιοσ μυθκεί ςτθ γνϊςθ και τα μυςτικά τθσ αποκτά τθ μαγικι δφναμθ να ελζγχει τουσ άλλουσ, αςκεί
μια γοθτεία ςτουσ υποψιφιουσ κακοδθγθτζσ.

Ζνα λάκοσ που γίνεται είναι να ςυγχζεται θ προπαγάνδα με τθν απάνκρωπθ μζκοδο τθσ πλφςθσ
εγκεφάλου (brainwashing) που είναι μορφι μεταςτροφισ τθσ ςυνειδιςεωσ και εφαρμόηεται κυρίωσ ςε
αντιφρονοφντεσ διδακτορικϊν κακεςτϊτων και αιχμαλϊτουσ πολζμου.

Θ εφαρμογι τθσ προπαγανδιςτικισ μεκοδολογίασ ςτισ ζνοπλεσ ςυρράξεισ αποτελεί τθν πρϊτθ και
κφρια δραςτθριότθτα πριν τθν ζναρξθ, κατά τθν διάρκεια και μετά τθ λιξθ του πολζμου. Θ Άννα Μορζλι
ζχει εντρυφιςει ςτθν πολεμικι προπαγάνδα δίνοντασ 10 βαςικζσ αρχζσ πάνω ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται
και είναι:

1. Εμείσ δεν επιδιϊκουμε τον πόλεμο, αλλά υπεραςπιηόμαςτε τα δίκαιά μασ
2. Ο εχκρόσ είναι ο αποκλειςτικόσ υπεφκυνοσ για τον πόλεμο
3. Ο αρχθγόσ του εχκροφ είναι επικίνδυνοσ και απάνκρωποσ

κίτςο: Β. 
Παπαβαςιλείου, 
17.03.22
Εφθμερίδα των 
υντακτϊν.
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4. Αγωνιηόμαςτε υπζρ ενόσ ευγενοφσ ςκοποφ και όχι για γεωπολιτικά ςυμφζροντα
5. Ο εχκρόσ προβαίνει ςε φρικαλεότθτεσ, ενϊ τυχόν παρόμοιεσ δικζσ μασ ενζργειεσ είναι ατυχείσ
6. Ο εχκρόσ χρθςιμοποιεί όπλα που απαγορεφονται
7. Ο εχκρόσ ζχει τεράςτιεσ απϊλειεσ ενϊ οι δικζσ μασ δυνάμεισ ζχουν ελάχιςτεσ 8. Διανοοφμενοι και
καλλιτζχνεσ βρίςκονται ςτο πλευρό μασ
8. Διανοοφμενοι και καλλιτζχνεσ βρίςκονται ςτο πλευρό μασ
9. Ο αγϊνασ μασ είναι ιερόσ
10. Ραρζχουμε αντικειμενικι ενθμζρωςθ και όποιοσ τθν αμφιςβθτεί υποςκάπτει τον αγϊνα μασ

Αυτζσ οι αρχζσ κα μποροφςαν να ςυμπλθρωκοφν με μία ακόμα. Σεβόμαςτε το δίκαιο των ενόπλων
ςυγκροφςεων και το εφαρμόηουμε κατά γράμμα, ενϊ ο εχκρόσ το καταπατά.

Βαςικό ςτοιχείο τθσ προπαγάνδασ είναι θ διακίνθςθ φθμϊν, ψευδϊν ειδιςεων και θ ανάμειξθ τθσ
αλικειασ με το ψζμα για να επιτευχκεί το επικυμθτό αποτζλεςμα. Για παράδειγμα θ χριςθ των μζςων
επικοινωνίασ και των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ είναι βαςικόσ άξονασ ςτιριξθσ τθσ προςπάκειασ
αυτισ. Με καταςκευαςμζνεσ φωτογραφίεσ, ψευδείσ μαρτυρίεσ, «υποκλαπζντα» e-mail κλπ, ο εχκρόσ
αποκαλφπτεται και ζτςι εκτίκενται για όςα ζχει ιδθ πράξει ι προτίκεται να διαπράξει. Κλαςικά
παραδείγματα ςτθν ςφγχρονθ εποχι είναι όςα προθγικθκαν τθσ Αμερικανικισ ειςβολισ ςτο Λράκ ςτο
2003, όπου το κακεςτϊσ του Σαντάμ Χουςεΐν κατθγορικθκε για τθν κατοχι όπλων
μαηικισ καταςτροφισ. Ππωσ αποδείχκθκε αργότερα, επρόκειτο για χαλκευμζνθ κατθγορία, αλλά ποιόσ
τολμοφςε να ηθτιςει τα επίδικα από τισ ΘΡΑ; Σθμαςία είχε ότι υπιρξε μια τεράςτια προπαγανδιςτικι
εκςτρατεία ςτθν οποία κυρίαρχο ρόλο διαδραμάτιςαν τα μζςα μαηικισ επικοινωνίασ, τα μζςα
κοινωνικισ δικτφωςθσ, εκδοτικοί οίκοι, ςυγγραφείσ, αρκρογράφοι, δθμοςιογράφοι, κάκε είδουσ
αναλυτζσ και κακθγθτζσ πανεπιςτθμίων. Ραρόμοια περίπτωςθ είναι και αυτι των Αμερικανικϊν
βομβαρδιςμϊν ςτθν Σερβία το 1999, για τθν οποία ωσ προπαγανδιςτικι δικαιολογία παρουςιάςτθκε θ
λεγόμενθ Σερβικι φρικαλεότθτα με χιλιάδεσ κφματα αμάχων, ςφαγζσ, βιαςμοφσ, κ.λπ. Κατά περίεργο
τρόπο από τθν απζναντι πλευρά δεν αναφζρκθκε οφτε ζνα περιςτατικό παραβίαςθσ των κανόνων
του πολζμου. Τα ίδια επαναλαμβάνονται με τθν ςθμερινι ζνοπλθ ςφγκρουςθ ωςίασ και Ουκρανίασ.
Ράντα κολαςμζνοι είναι οι άλλοι, ενϊ οι υποςτθριηόμενοι από εμάσ είναι ιεραπόςτολοι. Αναφζρω
αποςπάςματα από τθν ομιλία του Α. Χίτλερ πριν τθν ειςβολι τθσ Γερμανίασ ςτθν Ρολωνία το 1939:
«Ρροςπάκθςα να λφςω το πρόβλθμα….Οι προτάςεισ μου απορρίφκθκαν. Θ απάντθςθ ιταν θ
κινθτοποίθςθ και οι πιζςεισ και θ τρομοκρατία ςτουσ ςυμπατριϊτεσ μασ. Ζκανα μια τελευταία
προςπάκεια να δεχκϊ μια πρόταςθ μζςω μεςολαβθτϊν….. Αλλά, εάν άδικα κρίνομαι, εάν θ αγάπθ μου
για τθν ειρινθ και θ υπομονι μου εκλαμβάνονται ςαν αδυναμία ι ακόμα και δειλία….Οι μεςολαβιςεισ
ζχουν αποτφχει». Με το ίδιο νόθμα είναι τα παρακάτω αποςπάςματα. Αφοροφν τον Β. Ροφτιν και
ζχουν λεχκεί πριν τθν ειςβολι ςτθν Ουκρανία: «Ρροςπακοφν να μασ εκβιάςουν. Μασ απειλοφν για
μια ακόμα φορά με κυρϊςεισ….Κα τισ πάρουν οφτωσ ι άλλωσ, αφοφ βλζπουν τθν ανεξαρτθςία και τθ
δυναμικι των Ενόπλων Δυνάμεϊν μασ αυξάνεται. Τα αιτιματά μασ για ζνα διάλογο ςε ίςθ βάςθ
παραμζνουν χωρίσ απάντθςθ. Θ ωςία ζχει κάκε δικαίωμα να πάρει μζτρα αντιποίνων για να
διαςφαλίςει τθν αςφάλειά τθσ. Αυτό κα κάνουμε». Ζχουμε δφο διαφορετικζσ περιπτϊςεισ με τθν ίδια
επιχειρθματολογία αν και απζχουν μεταξφ τουσ 83 χρόνια.

(ΜΕΡΟ Β’ ςτο επόμενο τεφχοσ)

ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΜΑΡΓΩΝΘ
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«ΚΕΨΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΙΙ»

Γιατί να υπάρχει πόλεμοσ;
Γιατί οι διαφορζσ των χωρϊν να λφνονται με τζτοιο τρόπο; 
Τα ςυμφζροντα, οικονομικά, επεκτατικά, πολιτικά, και γενικότερα θ εξουςία, επιβάλλουν τρόπο ηωισ 
που δεν είναι κακόλου ειρθνικόσ.    

Ρϊσ μπορεί να αποφευχκεί ο πόλεμοσ;
Είναι απαραίτθτο να υπάρχουν πνευματικοί θγζτεσ. Αυτοί είναι άνκρωποι μορφωμζνοι με παιδεία που
κοιτάνε το καλό μιασ χϊρασ και επιδιϊκουν τθν ειρινθ.
Επίςθσ ςθμαντικό είναι τα κράτθ να βοθκοφν το ζνα το άλλο. Βοικεια ςθμαίνει προςταςία των χωρϊν
που ζχουν χαμθλό βιοτικό επίπεδο.

Να κάνεισ πόλεμο ςε μια χϊρα που δεν ζχει νερό, είναι ςωςτό;
Ρρζπει να καταλάβουμε πόςο ςθμαντικό είναι να προςφζρουμε ηωι ςτον πλανιτθ και όχι να τον
καταςτρζφουμε.
Φαντάςου ότι ζχεισ ζνα φυτό, πϊσ νοιϊκεισ όταν το περιποιθκείσ και το βλζπεισ πωσ ανκίηει, και πϊσ
είναι να το αφιςεισ ςτθ μοίρα του μαραμζνο και με ξθραςία.
Για να ςτεριϊςει ζνα φυτό πρζπει να ζχει γερζσ ρίηεσ. Γερζσ ρίηεσ ζχει μια χϊρα που ζχει ιςτορία,
πολιτιςμό και εκφράηει τθν ειρινθ. Αλλά και γενικότερα ςυνιςτά υπόδειγμα και παράδειγμα προσ
μίμθςθ για τισ άλλεσ χϊρεσ.

Θ καταςτροφι είναι το αντίκετο τθσ ειρινθσ. Ειρινθ ςθμαίνει φιλία, ενϊνονται οι λαοί και λφνουν τα
προβλιματά τουσ με τον υγιι διάλογο. Αντικζτωσ, καταςτροφι ςθμαίνει δεν ςζβεςαι τον εαυτό ςου
οδθγϊντασ ςαν τυφλόσ και προκαλείσ προβλιματα και ςτισ άλλεσ χϊρεσ. Δεν μιλάμε για μια απλι
καταςτροφι, αλλά για εξόντωςθ όπωσ είναι θ πυρθνικι, τθν οποία ο άνκρωποσ χρθςιμοποιεί όχι ωσ
μορφι εκμετάλλευςθσ ενζργειασ αλλά ωσ όπλο εξόντωςθσ ηωισ.

Στον πόλεμο ξεφεφγεισ από τα όπλα και δεν βλζπεισ ποφ υπάρχει δίκαιο ι άδικο και κοιτάσ μόνο το
προςωπικό ςυμφζρον. Με ςκοπό να γίνεισ παντοδφναμοσ και να δείξεισ ότι υπάρχει μόνο θ χϊρα ςου.
Αυτό είναι λάκοσ αντίλθψθ γιατί κάκε χϊρα ζχει πολιτιςμό πράγμα που ςθμαίνει ότι ζχει ιςτορία,
γλϊςςα, κρθςκεία, εκνικι ταυτότθτα. Είναι ςεβαςτά και είναι αδιανόθτο να καταπατϊνται από
οποιονδιποτε. Είναι κρίμα να καταςτρζφεισ χϊρεσ για εκμετάλλευςθ, όπωσ είναι το πετρζλαιο, το
πλουτϊνιο και άλλα ορυκτά. Τότε δεν είναι υπόδειγμα αξιϊν αλλά υπόδειγμα κατϊτερου επιπζδου.

Τι πάει να πει δείχνω αςυδοςία; Κάνω ό,τι κζλω; Πχι βζβαια, ζχω τα όριά μου.
Ρόλεμοσ ςθμαίνει καταςτροφι θ οποία προκαλείται από αυτοφσ που κυβερνοφν. Δυςτυχϊσ αυτοί
υποκινοφν τουσ λαοφσ αςκϊντασ μια προπαγάνδα, ότι πρζπει τάχα να πολεμιςουν για τθ χϊρα τουσ
και ότι οι άλλοι λαοί αποτελοφν φόβθτρο, κάτι που δεν ιςχφει. Δυνατι κεωρείται μια χϊρα που μπορεί
να βοθκιςει ςτθν παγκόςμια ειρινθ του χάρτθ. Τζτοιεσ χϊρεσ είναι θ ωςία, θ Αμερικι, θ Κίνα, θ
Λαπωνία. Αν κελιςουν αυτοί μποροφν να ςυνεννοθκοφν και να δθμιουργιςουν μια ςωςτι ελίτ.

Ελίτ είναι θ ανϊτατθ πράξθ πραγμάτων θ οποία κα αποςκοπιςει ςτο να βοθκιςει χϊρεσ και κα
επιδιϊξει ειρινθ ςτα κράτθ. Γι’ αυτό αν αποφαςίςει κάποια από τισ μεγάλεσ δυνάμεισ να κάνει πόλεμο,
κα ζχουμε μια άςχθμθ τάξθ πραγμάτων. Οι χϊρεσ κα χωριςτοφν ςε μζτωπα, θ κάκε μία κα κοιτάει ςε
ποια ςυμμαχία κα ειςχωριςει ϊςτε να μθν γίνει υποχείριο των άλλων δυνάμεων που ζχουν
διαφορετικζσ απόψεισ.

ΓΙΑΝΝΘ ΧΟΤΛΙΑΡΑ
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ΠΡΟΣΑΕΙ ΣΑΙΝΙΩΝ

Ο Κ. μασ προτρζπει να ξεχαςτοφμε λίγο από τθν επικαιρότθτα του πολζμου, βλζποντασ Ελλθνικζσ
κωμωδίεσ τθσ δεκαετίασ του 80!
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1. Κλαςικι περίπτωςθ
Βλάβθσ (1987) 

8. Ο Παπα-ςοφηασ
Φαντομάσ (1983)

9. Ο ςεξοκυνθγόσ (1981)

10. Αυτόσ, αυτι και το βιολί τουσ (1986)

2. Η μεγάλη απόυπαξη 

- Το σκατόμουτπο (1988) 3. Λαλάκθσ ο 
ειςαγόμενοσ (1984) 4. Ο αγκαλίτςασ : Ένα εξαγόμενο

κορόιδο (1985)

6. Γφφτοσ και γοθτεία (1989)

5. Ο ερωτόγυφτοσ
με το Ντάτςουν 
(1988)

7. Ο Ραπα-ςοφηασ (1983)

Καλι διαςκζδαςθ!
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5

«ΕΜΠΕΙΡΙΑ»

Δεν ιταν παρά ζνα τετράδιο που είχε ςτο εξϊφυλλό του ζναν πίνακα του Κωνςταντίνου Ραρκζνθ που 
είχε τίτλο «θ ακαναςία του Ακαναςίου Διάκου». Ιταν τότε ςχεδόν ςτθν εφθβεία. 

Ρζραςαν πολλά χρόνια, βρικε ζναν φίλο με τον οποίο ζκαναν παρζα.
Τον ρϊτθςε αν είχε γκόμενα. 

-Είχα αλλά με άφθςε.
-Και γιατί;

-Ζκανα ςκλθρι ηωι και με άφθςε.
-Ρότε ςε άφθςε; 

-Ρριν πζντε χρόνια, αλλά μου είπε πωσ κα ξανάρκει κι ακόμα περιμζνω. 
-Τι επαγγζλλεςαι, τον ρϊτθςε, δθλαδι τί χόμπι ζχεισ;  

-Ηωγραφίηω και καμιά φορά γράφω. Ικελα να πεκάνω αλικεια με τθ ηωι που κάνω. 
-Ανάλογα με τα χόμπι ςου κα ηιςεισ και κα πεκάνεισ, διάλεξε και κα βρεκεί κι αυτι.

Ιταν αλικεια ο φίλοσ του ωραίοσ με μακριά μαλλιά και ζμοιαηε με τον Ακανάςιο Διάκο. 
Από αυτά που πζραςε, του ιρκε αυτό που λζνε κοροϊδευτικά «άει κουρζψου» και ηωγράφιςε τον 

εαυτό του να τον κουρεφει ζνασ κουρζασ.

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟΤ

ΠΡΟΣΑΕΙ ΜΟΤΙΚΘ

Ο Ραναγιϊτθσ μασ προτείνει να βάλουμε τα ακουςτικά και να απολαφςουμε τα παρακάτω:

Stoto - Still Can't Sleep

Kevin Karlson, Maxim Kurtys - Scared Of The Light (Original Mix) 

Beatmount - All I Want

Alican Sandık & Oguzhan - Hold On 

Frederic Chopin - Mysterious Forest

Blinded (Original Mix)
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ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΟ ΣΟΜΕΑ
Ψυχιατρικό Σμιμα

- Τακτικό-Εξωτερικό Λατρείο 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 Λατρείο Εφθμερίασ
(Τμιμα Επειγόντων Ρεριςτατικϊν)

26510 99669

Κζντρο Ψυχικισ Υγείασ Λωαννίνων 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 Λωαννίνων 
«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 Λατρείο 26510 66477
www.gni_hatzikosta.gr

- Διαςυνδετικι Ψυχιατρικι

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 Θμζρασ «Σκυτάλθ» 26510 71818 / www.epropsi.gr

Κινθτι Μονάδα Λωαννίνων-Κεςπρωτίασ
-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
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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 «ΑΛΟΛΟΣ» 26830 23950 / www.epsep.gr

Κζντρο Θμζρασ Άνοιασ Λωαννίνων 26510 39820 / www.epsep.gr
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΤΣΙΣΙΚΩΝ ΑΣΟΜΩΝ / Ε.Ε.Π.Α.Α.

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

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

26510 25595

ΚΕΔΔΤ- ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΘ ΔΙΑΓΝΩΘ 
ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

26510 75387

ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 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 Λατρείο, Γ.Ν. ΑΤΑΣ 26810 24814

Ξενϊνασ Ψυχοκοινωνικισ Αποκατάςταςθσ 
«ΜΕΛΛΣΣΑΝΚΛΑ»

26810 24566

ΝΟΜΟ ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΛΙΑΣΩΝ 

Ξενϊνασ «ΕΝ ΟΛΚΩ» 26640 23761

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΓΟΤΜΕΝΙΣΑ

Κζντρο Ψυχικισ Υγείασ Θγουμενίτςασ 26650 28874

ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΗΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΗΑ

Εξωτερικά Λατρεία 26823 61378

Ξενϊνασ «ΕΣΤΛΑ» 26820 60251
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ΤΠΟΣΗΡΙΞΕ ΚΑΙ ΕΤ ΣΟ ΕΡΓΟ

ΣΗ Ε.ΠΡΟ.Φ.Τ.Η.

Βοήθηζε και εζύ ηο ζκοπός μας, γίνε εθελονηής με ηη δική ζου 

υμμεηοχή.

Προζθέρονηας ο ένας ζηον άλλο, δημιοσργούμε έναν καλύηερο κόζμο.

«Το κοινωνικό ζηίγμα είναι μια κοινωνική καηαζκευή, είναι η ανηανάκλαζη ηου ίδιου ηου 

πολιηιζμού μιας κοινωνίας κι όχι ιδιόηηηα ηων αηόμων»
Goffman, 1963

www.epropsi.gr  ● τηλ. επικοινωνίας: 26510 33532, 26510 71818
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