
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, κυρίας 
Κουλούρη, και του Δημάρχου του Δήμου 
Πεύκης-Λυκόβρυσης, κύριου Μαυρίδη, 
οι οποίοι υποστήριξαν θερμά το έργο 
του «Θάλπος Αττικής» τονίζοντας την 
αναγκαιότητα για τέτοιου είδους δράσεις 
που στόχο έχουν την ευαισθητοποίηση της 
κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας.
Ιδιαίτερη αίσθηση στο κοινό έκανε η 
προβολή του βραβευμένου ντοκιμαντέρ 

του Σταύρου Ψυλλάκη «Ο άνθρωπος που 
ενόχλησε το σύμπαν», παραγωγής του 
1998. Ένα ντοκιμαντέρ με επίκεντρο 
δύο ομάδες ψυχικά ασθενών. Η πρώτη 
βρίσκεται στο Ψυχιατρείο Χανίων στο 
οποίο παρουσιάζεται η καθημερινότητα 
των ασθενών, οι σχέσεις τους, αλλά και η 
επαφή τους με την πραγματικότητα, ενώ 
η δεύτερη ομάδα, που αποτελείται από 
πρώην ασθενείς, ταξιδεύει στη Δανία σε 
ένα ταξίδι επανένταξης.
Στη διοργάνωση της εκδήλωσης 
συμμετείχαν ενεργά η Πρόεδρος της 
Κινηματογραφικής Λέσχης, κυρία Μήτση, 
και ο Πρόεδρος του ΠΕΑΠ, κύριος Φωτίδης, 
ενώ την εκδήλωση παρακολούθησαν μέλη 
της Κινηματογραφικής Λέσχης Πεύκης, 
καθώς και το ευρύτερο κοινό που θέλησε 
να προσέλθει σε μια βραδιά αφιερωμένη 
στην ψυχική υγεία.

Στην έναρξη της εκδήλωσης, η 
Πρόεδρος του Φορέα «Θάλπος-
Ψυχική Υγεία», κυρία Πάσσιου, 

θέλησε στον χαιρετισμό της να 
τονίσει τη σημασία της ψυχικής 
υγείας για μια ισορροπημένη ζωή, 
μεταφέροντας το ηχηρό μήνυμα ότι 
«δεν υπάρχει υγεία, χωρίς ψυχική 
υγεία».
Στη συνέχεια, η Ψυχολόγος του 
«Θάλπος Αττικής» κυρία Μακριδάκη, 
παρουσίασε μια ενδιαφέρουσα 
ομιλία για την Παγκόσμια Ημέρα 
Ψυχικής Υγείας και το κοινωνικό 
στίγμα, προκειμένου να ενημερώσει 
και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για 
την ψυχική υγεία και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό που προκύπτει από 
το στίγμα της ψυχικής ασθένειας. 
Ταυτόχρονα, έγινε παρουσίαση 
του δεκαετές έργου της Μονάδας 
«Θάλπος Αττικής» που στεγάζεται 
σε ένα όμορφο χώρο στο Δήμο 
Κηφισιάς και πλαισιώνεται από 
επαγγελματίες υγείας που παρέχουν 

καθημερινά φροντίδα, περίθαλψη και 
θαλπωρή στους 15 φιλοξενούμενους 
της που πάσχουν από ψυχικές 
διαταραχές.
Πολύ σημαντικές ήταν οι 
τοποθετήσεις της Διευθύντριας 
της Οικονομικής Διαχείρισης και 

Το Θάλπος-Ψυχική Υγεία  
γιόρτασε την Παγκόσμια 
Ημέρα Ψυχικής Υγείας  
στο Δημοτικό  
Θέατρο Πεύκης
Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας,  
η Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Θάλπος Αττικής» 
πραγματοποίησε το απόγευμα της Τετάρτης 11 Οκτωβρίου 
2017 εκδήλωση για την Ψυχική Υγεία με την προβολή 
βραβευμένου ντοκιμαντέρ στο Δημοτικό Θέατρο Πεύκης.
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Ο Φορέας «Θάλπος-Ψυχική Υγεία» 
είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργα-
νισμός ο οποίος δραστηριοποιείται 
στο χώρο της ψυχικής υγείας και της 
κοινωνικής μέριμνας από το 2005.

Η προσφορά του παρουσιάζεται 
κυρίως μέσα από τις δύο Μονάδες 
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, το 
«Θάλπος Αττικής» και το «Θάλπος 
Καλαμάτας», οι οποίες έχουν ανα-
πτυχθεί και λειτουργούν σύμφωνα 
με το μεταρρυθμιστικό πλαίσιο 
ψυχικής υγείας, του Προγράμματος 
«Ψυχαργώς» υπό την εποπτεία του 
Υπουργείου Υγείας. Παράλληλα, ο 
Φορέας «Θάλπος-Ψυχική Υγεία» έχει 
υλοποιήσει έξι εθνικά και ευρωπαϊκά 
προγράμματα.

Οι Μονάδες «Θάλπος» πλαισιώνο-
νται από επαγγελματίες υγείας οι 
οποίοι παρέχουν εξειδικευμένες και 
πιστοποιημένες από το Υπουργείο 
Υγείας υπηρεσίες για την υποστήριξη 
ασθενών με βαριά ψυχικά νοσήματα, 
ενώ στα πλαίσια των υπηρεσιών 
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, 
διοργανώνουν προγράμματα και σε-
μινάρια ενημέρωσης για το ευρύτερο 
κοινό σχετικά με τη ψυχική υγεία και 
την καταπολέμηση του στίγματος.

Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσε-
λίδα www.thalpos.org.gr, τη σελίδα 
στο Facebook www.facebook.com/
ThalposMentalHealth, να καλέσετε 
το Τμήμα Επικοινωνίας στο 210 86 
68 365 ή μέσω email pressoffice@
thalpos.org.gr.

Ο Δήμαρχος του Δήμου Πεύκης -Λυκόβρυσης, 
κύριος Μαυρίδης


