
«Τι θα κάνω άμα καούν τα παιχνίδια μου;» 
 είναι η αγωνία του μικρού Μ, 8 χρονών. 

      
  
 
 
 
ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΥΟΡΕΨΝ ΧΤΦΟΚΟΙΝΨΝΙΚΗ                    
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΤΦΙΚΗ ΤΓΕΙΑ              
 «ΑΡΓΨ» 

                              Το Ελληνικό Κϋντρο για την Ψυχικό Υγεύα και             
 Θεραπεύα του Παιδιού και τησ Οικογϋνειασ 
 «Σο Περιβολάκι» ανταποκρύθηκε ςτο 
 κϊλεςμα τησ Ομοςπονδύασ Φορϋων Ψυχικόσ 
 Υγεύασ  «ΑΡΓΩ» ςτην οπούα απευθύνθηκε η 
Υφυπουργόσ, κ. Ζ. Ρϊπτη για ςυγκρότηςη κλιμακύων για τη 
δια ζώςησ παροχό ψυχοκοινωνικόσ υποςτόριξησ ςτουσ 
πληγϋντεσ των πυρκαγιών ςτη Βόρεια Εύβοια.  

Σα αποκαΐδια τθσ φωτιάσ  ςε χωριά και ςε δάςθ ραγίηουν 
καρδιζσ και περνάνε ςτισ ψυχζσ.   
ε αυτι τθν ςυγκυρία οι ςυμπολίτεσ μασ, παιδιά και γονείσ, 
ζπρεπε να νιϊςουν ότι δεν είναι μόνοι τουσ.  Ήμαςταν και 
παραμζνουμε κοντά τουσ βακιά αλλθλζγγυοι για να 
ξαναβροφν τθ δφναμθ να προχωριςουν το δρόμο τθσ ηωισ 
και μζςα από τα καμζνα να  αναδυκεί ελπίδα για το αφριο. 
Τα παιδιά  με τουσ φόβουσ, με το πφρινο τησ 
καταςτροφήσ, με το μαφρο του τοπίου, με τα αγωνιώδη 
ερωτήματα αντζταξαν το χρώμα, την ελπίδα, την 
δημιουργία  κι ζνιωςαν την αςφάλεια  από τουσ  «νζουσ 
φίλουσ» των κλιμακίων που ςυντόνιςε η Ομοςπονδία 
«ΑΡΓΩ» και που  βρίςκονται κοντά τουσ.   



Από τισ 8 Αυγοφςτου εκεί ςτην 
λαβωμζνη Βόρεια Εφβοια….. 
κοντα ςτα πληγωμζνα παιδιά 
τησ….. εκεί προςπαθώντασ να 
χαμογελάςουν και να 
δυναμώςουν!  



Ο μικρόσ Φ, εύναι ϋνα αγορϊκι 
5 χρονών που ςυμμετϋχει ςτισ 
δρϊςεισ εμψύχωςησ και 
αποφόρτιςησ για παιδιϊ ςτο 
δημοτικό ςχολείο.  
Παύρνει κατευθεύαν το πινϋλο 
και το βουτϊει ςτο κόκκινο 
χρώμα.  
Ζωγραφύζει αυθόρμητα. 
Πληςιϊζω και τον ρωτϊω:  
Τι ζωγραφίζεισ εδώ;  
 «Ζωγραφίζω το ςπίτι μασ που 
καίγεται».  
Φαύνεται ςκυθρωπόσ, το 
κορμϊκι του γεμϊτο ϋνταςη, 
το βλϋμμα του ϊγριο. Κϊθομαι 
δύπλα του και τον παρατηρώ 
καθώσ ζωγραφύζει. Τον 
ρωτϊω: Με ποιόν ήςουν την 
ημέρα τησ φωτιάσ;  και μου 
απαντϊει πωσ όταν με τουσ 
γονεύσ του και με τον παππού 
του. 
 Εκεύνη την ςτιγμό παύρνει το 
μπλϋ χρώμα με το οπούο 
αρχύζει να χρωματύζει.   
Αρχύζει να εξιςτορεύ, πωσ ο 
παππούσ νύκηςε την φωτιϊ 
και πωσ την ϋςβηςε με το 
νερό.  Με κοιτϊει ϋντονα και 
του απαντϊω «Ο παππούσ ςου 
είναι πολύ γενναίοσ» Το παιδύ 
δεύχνει πολύ θαυμαςμό για 
τον παππού του.   
Αλλϊζει η όψη του και 
χαμογελϊει.  

Κοντά ςτα παιδιά τθσ Βόρειασ Εφβοιασ….. 
ακοφγοντασ τθ διιγθςθ τθσ εμπειρίασ τουσ και 
κατανοϊντασ τα ςυναιςκιματά τουσ… 



Όλοι όςοι ςυμμετζχουμε ςτα κλιμάκια διαπιςτϊςαμε  με ςυγκίνθςθ ότι παράλλθλα με τισ επιπτϊςεισ τθσ καταςτροφισ και τισ απϊλειεσ  
αναδυόταν θ ςυλλογικότθτα, θ αλλθλεγγφθ, θ αλλθλοχποςτιριξθ μεταξφ των επαγγελματιϊν, θ δικτφωςθ μεταξφ των φορζων, θ ςυνεργαςία 
και θ κοινι μεκοδολογία. Αυτά αποτελοφν τα ςτοιχεία που τροφοδοτοφν με δφναμθ για τθ ςυνζχεια και που οδθγοφν ςτον ςτόχο. Για τουσ 
επαγγελματίεσ του Κζντρου Ημζρασ «ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ»  θ εςτίαςθ ιταν ςτο να ενδυναμϊςει τα παιδιά και να απαλφνει το τραφμα των παιδικϊν 
ψυχϊν τουσ. 





ημείχρη:  

Η τχςξγοατία ρςημ ποώςη διατάμεια αμςλήθηκε από ςξ αμαοςημέμξ video  “VORIA EVIA  the next day” (facebook Ομξρπξμδίαπ 

«ΑΡΓΩ»).  

 

Οι τχςξγοατίεπ  με ςιπ δοαρςηοιόςηςεπ και ςιπ παιδικέπ ζχγοατιέπ  ποξέουξμςαι από ςξ αουείξ ςχμ φσυξλόγχμ πξσ ρσμμεςέυξσμ 

με ςα κλιμάκια ρςξ πεδίξ για ςημ παοξυή σπηοεριώμ φσυξκξιμχμικήπ σπξρςήοινηπ ςχμ πσοόπληκςχμ ρςημ Β. Δϋβξια. 

 

Η ρσμξλική παοξσρίαρη ρςημ ιρςξρελίδα  για ςη δοάρη δημιξσογήθηκε από εογαζόμεμη ρςξ ΠΔΡΙΒΟΛΑΚΙ 

 

Η  Ομοςπονδία Φορζων Ψυχικισ Τγείασ «ΑΡΓΩ»  δθμιοφργθςε ζνα πλαίςιο  εντόσ του οποίου διαςυνδζκθκαν  οι 
ςυμμετζχοντεσ  φορείσ  για τθ ςυγκρότθςθ κλιμακίων, οργάνωςε τθν εκπαίδευςθ και ςυνζδραμε ςτθν κουλτοφρα τθσ 
κοινισ μεκοδολογίασ των επαγγελματιϊν.    
Σα κλιμάκια που παρζχουν υπθρεςίεσ ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ ςτουσ ςυμπολίτεσ που πλθγικαν από τισ πυρκαγιζσ  
ςτθ Β. Εφβοια αποτελοφνται από ψυχολόγουσ, κοινωνικοφσ λειτουργοφσ, επιςκζπτεσ υγείασ, νοςθλευτζσ, κοινωνιολόγουσ, 
επαγγελματίεσ με εμπειρία ςε κινθςιολογία, μουςικι και χορό, διοικθτικοφσ και ίςωσ  άλλεσ ειδικότθτεσ που δεν είναι 
δυνατόν να καταγραφοφν. 
 Όλοι διαμόρφωςαν μια υπζροχθ ςυλλογικότθτα που άμεςα ζδραςε και ςυνεχίηει να δρα ςτο πεδίο για τουσ πλθγζντεσ, 
ενιλικεσ και παιδιά.  
Η διαςφνδεςθ και θ γνωριμία επαγγελματιϊν από διαφορετικοφσ φορείσ αποτελεί ςπουδαία εμπειρία και χαρίηει οφζλθ 
και κυρίωσ  αναδεικνφει τθν αξία του χϊρου τθσ ψυχικισ υγείασ. 
 


