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Αλκαμένους 8 - Αθήνα 104 39
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
«ΔΙΑΥΛΟΣ» (Σεπτέμβριος
– Οκτώβριος – Νοέμβριος
2010).
Έτος 3ο - Αρ. Φύλλου 10 Διανέμεται Δωρεάν.

Ανταπόκριση από το «Ευρωπαϊκό Συνέδριο κατά
των διακρίσεων και του στιγματισμού», του
Λεονάρδου Σκόρδου…
Σελ. 2

«Η ψυχική διαταραχή σήμερα», από τον
Παναγιώτη Διακάκη…
Σελ. 4

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο Σύλλογος «Αυτοεκπροσώπηση»
προσκαλεί όποιον Λήπτη Υπηρεσιών
Ψυχικής Υγείας το επιθυμεί, να συμμετέχει:
1. Στην ομάδα «Δημοσιογραφικό
Εργαστήρι» η οποία κάνει
συναντήσεις σε 15θήμερη βάση με
σκοπό την έκδοση της εφημερίδας
«ΔΙΑΥΛΟΣ» που είναι τριμηνιαία.
2. Στην ομάδα «Ενδυνάμωσης και
Εμψύχωσης» που πραγματοποιεί
συναντήσεις σε 15θήμερη βάση με
συντονίστρια τη Ψυχολόγο Μαρία
Πατριαρχέα. Σκοπός της ομάδας
είναι η αλληλοϋποστήριξη και
επικοινωνία των μελών της.

Εναλλακτική Ιατρική, απόψεις του
Θανάση Κατσιγιάννη…

Η συμμετοχή και στις δύο ομάδες είναι
εντελώς δωρεάν. Για περισσότερες
πληροφορίες και για αιτήματα συμμετοχής
επικοινωνήστε καθημερινά 09:00-17:00 στο
τηλέφωνο: 210 8818946.
Κος
Διακάκης.

Σελ. 5

Τα οικονομικά του Μνημονίου και οι
επιπτώσεις του στο τομέα της υγείας,
απόψεις από την Μυρτώ Καπρή…
Σελ. 6
«Η γνωριμία με τον χάρο», μυθιστόρημα
από τον Γεράσιμο Μοσχόπουλο…
Σελ. 8

Ποιήματα από τους: Γιώργο Αγγέλη,
Διονύση Μαχαίρα, Όθωνα Τετενέ…
Σελ. 10

«Από έναν με καλή ζωή», μυθιστόρημα
από τον Γιώργο Αγγέλη…
Σελ. 11

«Δημιουργία Περιφερειακών Πυρήνων Δικτύωσης Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας»
Το παρόν έργο αναφέρεται σε πρόγραμμα επιδοτούμενο που έχει αναθέσει προς εκτέλεση το Υπουργείο Υγείας στο Σύλλογο
«Αυτοεκπροσώπηση» και αφορά την δημιουργία περιφερειακών πυρήνων αυτοεκπροσώπησης των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής
Υγείας με στόχο την ενδυνάμωσή τους και την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας με παράλληλο σκοπό
την καταπολέμηση του αποκλεισμού και του στίγματος. Η ενδυνάμωση της αυτοεκπροσώπησης των Ληπτών και η ενίσχυση της
ενεργούς συμμετοχής τους θα επιτευχθεί μέσω πέντε συναντήσεων τριημέρων ανά την Ελλάδα εκ των οποίων οι τέσσερις θα γίνουν
στην Περιφέρεια και μία τελικά, στην Αθήνα.

Ανταποκρίσεις

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ
Το
τμήμα
Ψυχολογίας
του
Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), σε συνεργασία με το
European Network of (ex-)Users and Survivors of Psychiatry
(ENUSP) και το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας,
διοργάνωσαν στη Θεσσαλονίκη από τις 28 Σεπτεμβρίου έως την
1 Οκτωβρίου 2010, το «Ευρωπαϊκό Συνέδριο κατά των
διακρίσεων και του στιγματισμού. Για μια ψυχιατρική
μεταρρύθμιση προσανατολισμένη στον χρήστη και για το
δικαίωμα για εναλλακτικές λύσεις».
Στο συνέδριο συμμετείχαν άτομα με ψυχιατρική εμπειρία
από την Ελλάδα, διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και τα Βαλκάνια. Η
ευρωπαϊκή αυτή συνάντηση εντάχθηκε στην προσπάθεια της
υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των (πρώην)χρηστών
και επιζώντων της Ψυχιατρικής καθώς και της αναζήτησης
εναλλακτικών μορφών υποστήριξης και βοήθειας. Επιπρόσθετα,
αποσκοπούσε στην ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσα στο European
Network of (ex-) Users and Survivors of Psychiatry(ENUSP) και
σε άτομα – ομάδες αυτοβοήθειας ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία
από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Κύριοι στόχοι του ήταν η
προαγωγή της αυτο-οργάνωσης των άμεσα ενδιαφερομένων, η
ενδυνάμωση του ελληνικού κινήματος και η διασύνδεση των
ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία με αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις, ομιλίες πραγματοποιήθηκαν
στο Παλαιό Κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, περιλάμβαναν ανοιχτές δημόσιες
συζητήσεις και κλειστά εργαστήρια ατόμων με ψυχιατρική
εμπειρία. Ορισμένα από τα πιο σημαντικά εργαστήρια που
πραγματοποιήθηκαν κατά τη γνώμη μου ήταν τα εξής:
1)Το ξαναχτίσιμο του E.N.U.S.P., 2)Δικαιώματα και ψυχιατρική,
3)Ψυχοφάρμακα και καταστολή, 4)Φωνές και Παραισθήσεις,
5)Υποστήριξη
Ομοτίμων
στην
Ολλανδία/Εκπαιδευτικά
Προγράμματα για (πρώην)χρήστες και επιζώντες της ψυχιατρικής
προκειμένου να γίνουν εργαζόμενοι χρήστες/επιζώντες, 6)Η
εργασιοθεραπεία καταργεί την τέχνη και 7)Για τη Φιλοσοφία της
Ψυχιατρικής.

Την Πέμπτη πραγματοποιήθηκε
συναυλία
στην
Πλατεία
Αριστοτέλους, στις 9:00 μ.μ. με ροκ
συγκροτήματα με πολύ κέφι και
ακολούθησε δρώμενο με τους
φοιτητές του Πανεπιστημίου.
Την τελευταία ημέρα του
συνεδρίου την 1η Οκτωβρίου
πραγματοποιήθηκε ημερίδα για τους
Κοινωνικούς
Συνεταιρισμούς
Περιορισμένης Ευθύνης με θέμα:
«Κοι.Σ.Π.Ε.:
Κοινωνικοί
Συνεταιρισμοί ή Επιστροφή στην
Εργασιοθεραπεία» με συμμετέχοντες
άτομα με ψυχιατρική εμπειρία –
εργαζόμενους των Κοι.Σ.Π.Ε. από
διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
Θα ήταν άξιο λόγου να
αναφέρω ότι την πρώτη ημέρα του
συνεδρίου την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου
έγινε αναγόρευση από τον Πρύτανη
του Α.Π.Θ. Καθηγητή Ιωάννη Α.
Μυλόπουλο σε Επίτιμο Διδάκτορα
του Κοινωνικού Παιδαγωγού Peter
Lehmann για το επιστημονικό και
ανθρωπιστικό του έργο υπέρ των
δικαιωμάτων ατόμων με ψυχιατρική
εμπειρία.
Ο
Peter
Lehmann
γεννήθηκε στη Γερμανία το 1950 και
σπούδασε
στο
Παιδαγωγικό
Πανεπιστήμιο
του
Βερολίνου.
Διετέλεσε κατά καιρούς μέλος
επιτροπών
και
Διοικητικών
Συμβουλίων σε οργανώσεις στη
Γερμανία και στην Ευρώπη που
παλεύουν για τα δικαιώματα των
ψυχικά ασθενών όπως το E.N.U.S.P.
Από το 2008 είναι ιδρυτικό μέλος του
Ευρωπαϊκού
Δημοκρατικού
Κινήματος για την Ψυχική Υγεία.
Συνέχεια στη σελ. 3

Τριμηνιαία έκδοση της Ομάδας Αυτοβοήθειας-Ενδυνάμωσης, 10ο τεύχος.
Διεύθυνση επικοινωνίας: Εξειδικευμένο Κέντρο Ημέρας - Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου - Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.
Τράιμπερ 4 & Σωνιέρου, Αθήνα 104 38.
Τηλ: 210 - 8818946, fax: 210 - 5245302, e-mail: pdiakakis@gmail.com, ιστολόγιο: autoekprosopisi.blogspot.com
Μπορείτε να στείλετε άρθρα, σχέδια, ποιήματα ή οτιδήποτε άλλο προς δημοσίευση στην εφημερίδα μας.
Συντονίστρια: Μπιμπίκα Ίριδα.
Συντακτική ομάδα: Μοσχόπουλος Γεράσιμος, Κατσιγιάννης Θανάσης, Σκόρδος Λεονάρδος, Φιλιππόπουλος
Κώστας, Τετενές Όθωνας, Αγγέλης Γιώργος, Διακάκης Παναγιώτης, Ρηγοπούλου Βάσω, Μαχαίρας Διονύσης,
Καπρή Μυρτώ.
Μοντάζ & εκτύπωση: Διακάκης Παναγιώτης.
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Συνέχεια από τη σελ. 2
Επίσης θα ήθελα να προσθέσω ότι αν γινόντουσαν συχνότερα τέτοια συνέδρια στην Ελλάδα, που σκοπό
έχουν να ενδυναμώσουν και να προβάλουν τις ικανότητες και τα δικαιώματα των χρηστών και επιζώντων
της ψυχιατρικής σίγουρα η κοινωνία θα είχε να κερδίσει πολλά από τη γνώση και την εμπειρία που έχουν
αποκομίσει οι χρήστες από όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Τέλος η εμπειρία που απέκτησα με αυτό το
συνέδριο όπως και το προηγούμενο του E.N.U.S.P., που είχα παρακολουθήσει στη Δανία το 2004, μου
έδειξε πόσο μοιάζουμε όλοι οι λαοί και πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι κοινά και στην ουσία
είναι πολύ λίγα αυτά που μας χωρίζουν.
Λεονάρδος Σκόρδος.
¨Όλα στη φόρα…

Η επιστολή που έλαβα από έναν τρελό
όταν ήμουν αρθογράφος στον Δίαυλο
Αγαπητέ Γιώργο Αγγέλη. Ξέρω καλά τι
μυαλά κουβαλάς, πόσο καλή πένα έχεις και ότι
υπερασπίζεσαι με αυτήν τα ανθρώπινα δικαιώματα,
κυρίως αυτά των μειονοτήτων. Αυτοί είναι και οι
λόγοι που σου στέλνω το γράμμα ετούτο.
Είμαι ένας από αυτούς που ο κόσμος
ονομάζει
ψυχοπαθείς,
ψυχασθενείς,
ψυχικά
νοσούντες, ή απλά τρελούς. Στα σίγουρα εγώ δεν
επέλεξα ένα από τα παραπάνω ονόματα, αφού απλά,
με λένε Μάρκο. Από μικρό παιδί μαζεύω, μαζεύω,
μαζεύω και τώρα πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να
ξεσπάσω.
Καταρχήν, υπάρχει για μένα ο μύθος ότι
είμαι επικίνδυνος, φονιάς, αγρίμι, κτήνος. Ζούσα
συνήθως μόνος, πριν μπω στις δομές της ψυχικής
υγείας, δίχως παρέες, συναισθηματικά αποκομμένος
από την οικογένεια, ένα κανονικός απόκληρος, ένα
κοινωνικό απόβλητο.
Αναρωτιέμαι, ποιος από τους άλλους, που
θεωρούνται κανονικοί, θα μπορούσε να ζήσει υπό
αυτές τις συνθήκες, αντιμέτωπος με τα πυρά της
κοινωνικής απόρριψης και αποκλεισμού και να μην
αγριέψει. Ακόμα κι αν δεν ήταν ψυχικά νοσών, θα
γινόταν. Αν όμως ήταν ψυχικά νοσών, σε καμία
περίπτωση δεν θα μπορούσε να επανέλθει σε μία
κατάσταση ισορροπίας. Ποιο από τα άγρια ζώα
γίνεται ήμερο και ήρεμο, όταν νοιώθει να το
κυνηγούν τόσο τα άλλα και το φυσικό περιβάλλον
όσο και τα όμοια με αυτό; Ρητορική η ερώτηση.
Το ξέρεις, Αγγέλη, ότι χωρίς τα χάπια που
παίρνω, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να υποτροπιάσω.
Τι κάνει το κράτος για αυτό; Ακριβαίνει τα
φάρμακα. Το γνωρίζεις, Γιώργο, ότι χωρίς την
επίβλεψη από κάποιον ψυχίατρο ή θεραπευτή,
νοιώθω μόνος κι αβοήθητος και δύσκολα μπορώ να
τα βγάλω πέρα. Και πάλι, κάτω από τέτοιες
συνθήκες, μπορεί και να υποτροπιάσω.

Τι κάνει το κράτος για αυτό; Μειώνει τις δωρεάν
παροχές
αυτών των υπηρεσιών και εγώ
αναγκάζομαι ή να καταφεύγω σε ιδιώτες και να
πληρώνω εκεί τα μαλλιά της κεφαλής μου ή να
προσπαθώ να αντεπεξέλθω μόνος μου.
Να περάσω όμως στον κύριο λόγο για
τον οποίο κατηγορώ εσένα και τους ομοίους
σου:
τον
κοινωνικό
αποκλεισμό
και
στιγματισμό. Εμποτίζετε τα παιδιά σας με
λαθεμένες αντιλήψεις για την ψυχική νόσο.
Μπράβο σας! Τα παιδιά αυτά , αν νοσήσουν
ποτέ, θα σιχαίνονται τον εαυτό τους. Αν πάλι
δεν
νοσήσουν,
θα
σιχαίνονται
τους
συνανθρώπους τους.
Έχετε
κάτι
κινηματογραφικές
εμπνεύσεις!! Ο ψυχοπαθής δίνει απλόχερα
θάνατο, κουβαλάει πριόνι ή εκδικείται με όποιο
τρόπο μπορεί το ανθρώπινο είδος. Δεν είναι έτσι
άνθρωποί μου, σας παραμυθιάζουν. Πετάξτε τα
επιτέλους όλα αυτά στον υπόνομο. Πετάξτε τα.
Κινδυνεύουμε από το κτήνος που λέγεται κοινή
γνώμη πολύ περισσότερο από ο, τι από την ίδια
την ψυχική ασθένεια. Βάλτε ένα λουκέτο στα
άσυλα και κοινωνικοποιήστε μας. Επανεντάξτε
μας επαγγελματικά. Μη μας περιφρονείτε. Μην
κάνετε αυτό το λάθος. Είμαστε κάποιοι από
εσάς, λίγο πιο άτυχοι από εσάς. Αγκαλιάστε μας,
υποδεχτείτε μας, δεχτείτε μας. Δεν ζητάμε
πολλά.
Αυτά είχα να σου πω Αγγέλη και ελπίζω
να μη με λογοκρίνεις και να παρουσιάσεις την
επιστολή μου ευρέως στο κοινό σου. Και όσο
για σένα, καλή πρόοδο στις φιλοδοξίες σου και ,
κατά το καλή πολιτεία, καλή δημιουργία. Γιατί,
από όσα ξέρω, αυτό μόνο σε λυτρώνει.
Σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου.
Ένας από εσάς.
Γιώργος Αγγέλης.
Ιστολόγιο: georgeaggelis.blogspot.com
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Απόψεις και σχόλια

Η ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
ΣΗΜΕΡΑ
Ψυχική
διαταραχή
είναι
η
αποσταθεροποίηση και η απορρύθμιση του
καθημερινού τρόπου ζωής ενός προσώπου.
Από τη στιγμή, δηλαδή που αλλάζει το
πρόγραμμα και οι συνήθειες του, έτσι που να
μπορούμε να πούμε ότι «κάτι δεν πάει καλά»
με το πρόσωπο αυτό, πρέπει να περιμένουμε
και την ψυχική διαταραχή αυτού. Πιο
συγκεκριμένα πρέπει να εκλαμβάνουμε ως
πρώτα συμπτώματα της επερχόμενης ψυχικής
διαταραχής, όταν «κάτι αλλάζει» στις σκέψεις
και στα συναισθήματα ή στη διάθεση απέναντι
στη ζωή ή τέλος, στη συμπεριφορά και στις
σχέσεις απέναντι στους άλλους. Εννοείται
βεβαίως ως αλλαγή, η παγίωση μιας αρνητικής
και σκοτεινής υφής στο ψυχολογικό έδαφος
αυτού που εξετάζεται.
Είναι γνωστό πως η ψυχική διαταραχή
προκαλεί την απομόνωση του ψυχικώς
πάσχοντα, κάνοντας έτσι τις σχέσεις του με
την
κοινωνική
ομάδα
πιο
δύσκολα
πραγματοποιήσιμες. Έτσι θα πρέπει τα άτομα
– Λήπτες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας που
έχουν ξεπεράσει το στάδιο της απομόνωσης
επιτυχώς,
να
τον
προσεγγίσουν
με
οργανωμένο, αλλά και προσεκτικό τρόπο
κάνοντάς τον να βιώσει εκ νέου την κοινωνική
επαφή σαν πρώτο βήμα της ανάρρωσής του,
ως ψυχοκοινωνική αποκατάσταση πλέον.

Σε αυτό, βέβαια, πρωταρχικό ρόλο παίζει και η
οικογένεια του πάσχοντα η οποία πρέπει να
εκπαιδευτεί και αυτή για το πώς να χειριστεί τη
ψυχική διαταραχή του. Εκείνο, όμως που θα πρέπει να
προσέξει η οικογένεια είναι να στηρίξει το μέλος που
πάσχει , αρχικά μεν, αλλά να σταματήσει η
παρέμβασή της, όταν αυτό ενδυναμωθεί, γιατί η
εμμονή στη παροχή βοήθειας και η ανάμειξη της
οικογένειας στη προσωπική ζωή του, εγκυμονεί τα
αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.
Ένα επόμενο βήμα
είναι
η παγίωση
περιβάλλοντος, που να παρέχει στο εμψυχούμενο
άτομο ασφάλεια και εμπιστοσύνη προκειμένου να
προληφθούν οι υποτροπές και να συνεχισθεί η
αυτονόμησή του. Όσον αφορά το στίγμα που
ακολουθεί την ψυχική ασθένεια και την προκατάληψη
των ανθρώπων γύρω από αυτήν, ένας λόγος που ο
κόσμος δεν «δέχεται» τον ψυχικά πάσχοντα είναι ότι
δεν πληροφορείται γύρω από την ψυχική ασθένεια, το
ότι δηλαδή είναι και αυτή μία ασθένεια που
θεραπεύεται με τη κατάλληλη περίθαλψη και ότι οι
ψυχικά πάσχοντες μπορούν να ενσωματωθούν από το
κοινωνικό σύνολο με αξιοπρεπή και δημιουργικό
τρόπο. Ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση της
αποασυλοποίησης, του αποστιγματισμού και της
κοινωνικοοικονομικής αποκατάστασης των ψυχικά
ασθενών, έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αρχικά
και τώρα και η Ελληνική Πολιτεία με το πρόγραμμα
της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, κλείνοντας τα άσυλα
και
ανοίγοντας
πιο
ανθρώπινες
Δομές
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, που συνεχίζεται
μέχρι σήμερα.
Παναγιώτης Διακάκης.
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Αγαπητό εργαστήρι,
Για πρώτη φορά διεκδικώ σήμερα εν έτει 2010 την πρωτοβουλία, για το δημοσιογραφικό μας
κεκτημένο, την απορία και το συμπέρασμα, σε ό,τι μας κάνει φιλικούς και ατόφιους, φυσικά, και πιο
ενεργητικούς.
Θέλω να ξέρετε ότι η αγωνία σε στιγμές που ακολουθούν μια πορεία και πρόγραμμα σύμφωνα με
τα κεκτημένα σταθερά, αυτή δεν είναι δυνατόν να είναι από μόνη της φωνή. Ή θα έχουμε πολυφωνία και
όραμα στην εφημερίδα μας ή, παίρνοντας το θάρρος να σας ρωτήσω εάν περιμένοντας να ξεφύγετε από
εκείνο το κομμάτι της ευθύνης που θέλει να ακούγεται, και στην ουσία έχει πολλή ή λίγη φωνή προς τα
έξω. Το ότι δεν υπάρχει ευθύνη όλων τουλάχιστον σαν δικό μας ενδιαφέρον δεν αυξάνει ή μειώνει το
αποτέλεσμα. Γράφοντάς σας: θέλω να μείνω στην εναλλακτική λύση, αυτή της μη πολυφαρμακίας
τονίζοντας το απλό αποτέλεσμά της.
Επιπρόσθετα, θέλω και εάν μπορώ να σας ενημερώνω στην κάθε μία κίνηση στην εναλλακτική
θεραπεία, από ποιους και πώς εφαρμόζεται υπεύθυνα, η δράση υπέρ η κατά των δυνατοτήτων αυτής της
άγνωστης εξέλιξης, πολύ πιο ανώδυνης και ακίνδυνης πρόσβασης στην καθαρή μεριά της θεραπείας μας.
Σας ζητώ να μας ενισχύεται με αυτή την καινούρια μέθοδο στην πλευρά της εξέλιξης με επιστολές σας,
απορίες ή απαντήσεις. Σημειωτέον ότι διεκδικεί σχεδόν όλη την ιατρική στην εξέλιξη και χρησιμοποιεί
βιταμίνες, που φυσικά σέβονται το άτομο που κάνει προσπάθεια και νηστεία ή είναι άτομο χορτοφαγικό.
Ελπίζω και πιστεύω ότι στην ιατρική πλευρά πρέπει να ακούγονται και οι δύο απόψεις σε
αντίθεση με τις τριτοκοσμικές αντιλήψεις κάποιων που ούτε καν τολμάνε να κάνουν διαφήμιση στα
προϊόντα τους. Αντίθετα, η ενημέρωση είναι και πρόληψη και σεβασμός και μας βγάζει από το
δυσάρεστο αποτέλεσμα του στίγματος. Κάνω λοιπόν πρόταση από την εναλλακτική ιατρική να
συντονιστεί στις δικές μας ανάγκες με ενημέρωση και διαφήμιση.
Αθανάσιος Κατσιγιάννης.
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ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπισθεί η κερδοσκοπία υπογράψαμε το μνημόνιο για να δανειζόμαστε
χωρίς να πληρώνουμε τεράστια επιτόκια. Στον καπιταλισμό η διεθνής χρηματοοικονομική κρίση
επηρεάζει τις χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο επίπεδο της υποδομής και της
ιδεολογίας, οι πολιτικές της λιτότητας οδηγούν στην αποδόμηση του Κράτους – Πρόνοια. Με την κρίση
η ανεργία, η ύφεση, ο φόβος της ανέχειας, αναδεικνύονται σε βασικά προβλήματα. Οι πολιτικές της
μείωσης των μισθών, το κόψιμο των επιδομάτων και η συρρίκνωση των κοινωνικών παροχών, είναι
επακόλουθα του μνημονίου.
Στο χώρο της Υγείας λαμβάνονται μέτρα που οδηγούν στη μείωση των επιχορηγήσεων. Οι Ξενώνες στο
Ψυχιατρικό τομέα οδηγούν στην Αποκέντρωση και επηρεάζονται έμμεσα από τα μέτρα του μνημονίου.
Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει δεσμευτεί ότι θα διαφυλάξει το
χώρο της Υγείας που αποτελεί ένα πολύτιμο Δημόσιο αγαθό. Η Τρόικα ευνοεί τα μέτρα περιστολής των
δαπανών. Άραγε θα αποδομηθεί το Κράτος – Πρόνοια;
Ο Κος Όλι Ρεν, κοινοτικός επίτροπος υποστηρίζει ότι χρειάζονται νέα μέτρα στα οικονομικά των
Νοσοκομείων. Ελπίζουμε να μην καταρρεύσει το θεσμικό πλαίσιο του Ε.Σ.Υ. και να παράγεται δωρεάν
Υγεία.
Μυρτώ Καπρή
Παραδοσιακά…
Τις παρακάτω παροιμίες συνέλλεξε και κατέγραψε η Βάσω Ρηγοπούλου:
























Του φτωχού το αρνί κριάρι δεν γίνεται.
Αν κάθεσαι καλά κανείς δεν σε πειράζει.
Ο καλύτερος θησαυρός είναι ο καλός φίλος.
Η ελπίδα είναι στήριγμα του απελπισμένου.
Η μεγαλύτερη δύναμη είναι η θέληση.
Όποιος γνωρίζει και υπομένει πάντα κερδισμένος βγαίνει.
Όταν χτυπιούνται δυο σταμνιά το ένα θα σπάσει.
Μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα λησμονιούνται.
Κατά το πουλί και η φωλιά του.
Για να φας καρύδια πρέπει να τα σπάσεις.
Μικρή βοήθεια μεγάλη σωτηρία.
Δυο ποδάρια δεν μπαίνουνε σε ένα παπούτσι.
Λόγο και πέτρα έριξες, δεν θα τα ξαναπιάσεις.
Κάλλιο αργά παρά ποτέ.
Αν δεν αστράψει δεν βροντά κι αν δεν βροντά δεν βρέχει.
Καλύτερα άδεια τσέπη παρά άδειο κεφάλι.
Φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι.
Το ποτάμι πίσω δεν γυρίζει.
Στερνή μου γνώση να σ’ είχα πρώτα.
Αν χάσαμε τα δαχτυλίδια, μας έμειναν τα δάχτυλα.
Άβουλος ο νους, διπλός ο κόπος.
Η τέχνη θέλει μάστορα και η φάβα θέλει λάδι.
Όποιος αγαπάει τα τριαντάφυλλα θα υπομείνει τα αγκάθια.
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ΑΛΑΣΚΑ-ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΑ
Λάθη εν εγρηγόρσεις στο τεστ της αλήθειας
γνωμοθετημένα και καταχωρημένα πλείστα με
εμπόδια. Μπορεί να είναι λάθος;
Αραχτός σε μία σεζ – λόνγκ με κυκλώματα
συνδέσμους στο γραμμικό σχέδιο του μυαλού με
πιέσεις και μη. Αυτόβουλες, αυτεξούσιες,
επιδερμικές στο βάθος εκεί που το άπειρο τέμνει
το σημείο.
Καλός Χριστιανός, νοερά ερωτηματικά χωρίς
επαλήθευση κανονικά με τη συνείδηση φερέγγυο
μοντέλο.
Πάντα εν σοφία εποίησε. Αναλογίες, κλίμακες,
τιμάριθμος για επαλήθευση, δύσβατα. Κίνηση,
μορφολογία, γριμάτσες, σωματική παντομίμα,
αλλά φωνές και χώρο για τρίποντο με ταμπλώ.
Από όλα έχει ο μπαξές σε αυτή την μητρόπολη
του νότου – προσφορά υπηρεσιών παντός τύπου,
άρση βαρών.
Σφετεριστής του κακού, παρακαμπτήρια οδός.
Εξηγώ τα παράλογα, εσωτερικός και εξωτερικός
παράγων. Προσωπικές βουλήσεις με βουλές.
Ολοκλήρωση στα σκέλια (το’ χω δει), απόσταγμα
του υποζυγίου, κατακέφαλα ομορφιά.
Υπόστεγο parking με κυριότητα και παρεμβολές
θα ήθελα να με πάνε βόλτα όταν έχω χρόνο στο
αυτόφορο να μάθω.
Βάζεις στη θέση σου τον άλλον/σχόλιο, κρίση
βίας σαν φρυγανιά χωρίς μασέλα.
Μεταπράττεις στο αδιέξοδο με κάτι ζεστό, δεν
έχει σημασία. Στάδιο του εν κινήσει σώματος,
ανησυχίες, βουλή, διάρκεια στο ίδιο μοτίβο
παρουσίας, εντεταγμένα. Αν φωνάξεις κάτι, π.χ.
λογομαχία, ομοιοπαθητική, δεν αλλάζεις έδρα.
Κάθεσαι εκεί…

Ποιήματα

Το παρακάτω ποίημα αποτελεί δημιουργία
του Όθωνα Τετενέ όταν του ζητήθηκε να το
φτιάξει συμπεριλαμβάνοντας μέσα σε αυτό
τις υπογραμμισμένες λέξεις.

Όθωνας
Μαύρο φόντο μετάξι
Μανδύας άσπρος
Αμφιθυμία
Δύναμη φορέας εύρους
Σμίκρυνση ποιότητας του εγώ
Ασφυξία υπερθέρμανση ανάτασης
Επιμονή σε ότι με προκαλεί
Κυρίως η ζώσα ψυχή πνοή
Παρακαμπτήριος το εκείνο
Κολλάω πλασάρισμα
Μεταφορά ψυχωσικού υλικού
Βία εκτόνωση πως φαίνεται; Έτσι είναι
Θάλασσα μία απέραντη μπανιέρα νερού
Επιστήμη καθοδηγεί εστιάζει την εξέλιξη
Υπομονή ελπίδα η καθ’ έδρα ανάγκη χωρίς
ειρωνεία
Για προσδοκία αγωγός του βάστα στάση με
φόντο στο μέλλον
Μοντέλο ευαλωτότητας σωματείο που παίρνει
ζωή άτομο ρόλος τύπος
Κάλας σοπράνο μάγεψε
Ερμηνευτική λειτουργικότητα
Δεοντολογία δομημένη στις φωνητικές χορδές
Ενδιάμεσα το οράω-ορώ
Μουσικός διθύραμβος
Καπέλο-όνωμαι νικηφόρα η σβούρα κατά
μπάσκετ
Προσέγγιση παιχνίδι γίνεται λες σου λένε
Κτήμα ολούθε ευκαιρία τύχη η ικανότητα
Χαρά

Όθωνας Τετενές
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«Η γνωριμία με τον… Χάρο»
Ο Χάρος είχε πάει στην κόλαση.
Επισκεπτότανε τον φίλο του τον Δικέρατο, ο
οποίος ήτανε διαβολάκι στην υπηρεσία του
Σατανά. Ο Δικέρατος είπε στον Χάρο:
-«Γεια σου Χάροντα! Χρόνια και ζαμάνια! Δε
σε βλέπω και συχνά στα μέρη μας!»
Ο Χάρος, που έψαχνε αφορμή για να κάνει
παράπονο, απάντησε:
-«Εμ βέβαια! Πώς να έρθω; Αφού τρέχω μέρα,
νύχτα! Ούτε βλέφαρο δεν κλείνω!»
Ο Δικέρατος, που θεωρούσε, πως κουραζότανε
κι αυτός πολύ, αποκρίθηκε:
-«Τι να λέμε τώρα; Όλοι τρέχουμε στις μέρες
μας….»
Ο Χάρος, όμως δεν αφήνει καρφίτσα να πέσει
κάτω, οπότε λέει:
-«Κάτσε καλά βρε Δικέρατε! Όλα κι όλα! Εσύ
δουλεύεις οχτάωρο! Σα δημόσιος υπάλληλος
είσαι! Τσουρουφλίζεις τον ένα, σιγοβράζεις
τον άλλο! Σπουδαία πράγματα!»
Μα ο Δικέρατος είχε διαφορετική άποψη και
την εξέφρασε ως εξής:
-«Δε λέω, εγώ δουλεύω με ωράριο! Σε αυτό
έχεις δίκιο! Αλλά λίγο το έχεις να βλέπεις
σάρκες να καίγονται; Έχω συναισθήματα κι
εγώ! Αφού το σωματείο του επιπέδου μου έχει
ζητήσει από τον Σατανά να μας φέρει
ψυχολόγο!»
Ο Χάρος δεν γνώριζε τίποτα για την ιεραρχία
των διαβολάκων και γι’ αυτό διατύπωσε την
παρακάτω ερώτηση:
-«Επίπεδο; Τι εννοείς;»
Ο Δικέρατος πήρε ύφος καθηγητή με τέσσερα
διδακτορικά κι άρχισε να εξηγεί:
-«Τι νομίζεις Χάροντα μου; Τυχαία τα έχω τα
δύο κέρατα; Αν με γνώριζες πριν δέκα χρόνια
θα έβλεπες ότι είχα μόνο ένα κέρατο! Όσα
περισσότερα τα χρόνια προϋπηρεσίας, τόσο
περισσότερα και τα κέρατα! Λένε πως αν ο
Εωσφόρος πάρει την επίσημη μορφή του, δεν
θα τον αναγνωρίσει κανείς από την πληθώρα
κεράτων!»
Ο Χάροντας εντυπωσιασμένος απ’ αυτά που
ακούει, θέλει να μάθει περισσότερα, οπότε
ρωτάει:
-«Τι λες βρε Δικέρατε; Ώστε έτσι; Και πότε με
το καλό θα ανέβεις στο τρίτο κέρατ… εχμ
συγνώμη επίπεδο;»
Επειδή το παράπονο δεν λείπει από κανένα
πλάσμα, γι’ αυτό το λόγο ο Δικέρατος
απάντησε τα εξής:

-«Άστα βρε Χάροντα! Τι να σου λέω! Ότι μου
κλέβουνε χρόνια; Ότι δεν μου κολλάνε όλα τα
ένσημα: Παίζει πολύ ρόλο να έχεις δημόσιες
σχέσεις κι εγώ δεν είμαι καλός σε αυτά! Όμως
δεν θα τηγανίζω αμαρτωλούς σε όλη μου τη
θητεία! Άσε μόνο που το σκέφτομαι με πιάνει
η καρδιά μου! Αλήθεια, εσύ με τόσους που
σκοτώνεις δεν σε κυνηγούν οι ερινύες;»
Κι ο Χάρος με σοβαρό ύφος απαντά:
-«Όχι βέβαια! Είναι φίλες μου!»
Ο Δικέρατος ενθουσιάζεται και γι’ αυτό του
λέει:
-«Σοβαρά; Έχεις τέτοιες γνωριμίες; Είσαι στα
μεγάλα κλιμάκια εσύ!»
Πλέον ο Χάρος γελάει, καθώς απολαμβάνει το
θαυμασμό, που τρέφει ο διαβολάκος για το
πρόσωπό του και συνεπώς λέει:
-«Πλάκα έκανα! Δεν έχω τύψεις, γιατί δεν τους
σκοτώνω εγώ! Απλώς είναι η ώρα τους! Εγώ
είμαι εκεί για να τους παραλάβω!
Διαδικαστική είναι η δουλειά μου, αλλά πρέπει
να είμαι παντού όλη την ώρα. Αν υπήρχαν
πολλοί Χάροι θα με εξυπηρετούσε, γιατί τότε
θα προλάβαινα να…»
Εκείνη τη στιγμή διακόπτεται από το κινητό
του κι αρχίζει να μιλάει:
-«Ναι; Έλα Πετράκο! Τι κάνει η παλιοπαρέα;
Νοσταλγείτε τα παλιά ε; Θα ξαναδείτε δράση
στην Δευτέρα παρουσία μωρέ…. τέλος
πάντων! Πρέπει να παραλάβω μια γριούλα;
Αυτή τη στιγμή; Καλά, εντάξει, σε κλείνω!»
Ο Δικέρατος απορημένος ρώτησε:
-«Σε ποιον Πετράκο μιλούσες;»
Κι ο Χάροντας με περήφανο ύφος απαντά:
-«Στον Άγιο Πέτρο φυσικά! Μιλάω σε πολλές
οντότητες, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία!
Βιάζομαι, μια γιαγιά έφαγε πολύ κανταΐφι και
δεν το άντεξε! Ποιος θα τρέξει όμως; Εγώ! Δεν
υπάρχει άλλος!»
Ο υπεύθυνος θανάτων χαιρέτησε τον Δικέρατο
κι έφυγε, για να «παραλάβει» τη γιαγιάκα.
Γεράσιμος Μοσχόπουλος.
***
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ΕΧΩ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ
Ειδικά για την αρρώστια μου. Τι μπορώ να κάνω;
Είναι βαρύς ο ρόλος και δύσβατος, έτσι όπως
σκέφτονται οι άλλοι. Έτσι φίλοι μου που
εμπιστευόμαστε; Θέλουμε στη λογοκρισία του υπάρχω
και του μπορώ να είμαστε φίλοι. Καλούμαι να ιαθώ και
θα το κάνω. Θα το κάνω επειδή μιλούν τα πουλιά για
μένα με αγάπη, τα ζώα του δάσους και ο αέρας. Αυτοί
είναι οι φίλοι μου που μπορώ και εμπιστεύομαι.
Το πώς σκέφτονται οι άνθρωποι με τα πολλά τα
λόγια, για να εμπιστευθώ μιλήστε χωρίς λογοκρισία και
στιγματισμό, έτσι θα υπάρχω, θα ακούγομαι και θα ζω.
Με μία λογοκρισία που δεν μπορώ να ακουστώ, που θα
με σέβεται η κοινωνία, ειδικά για την αρρώστια μου που
δεν φταίω και που στο κάτω – κάτω σε μία κοινωνία με
αντιθέσεις ζούμε, γιατί να μην είμαι αποδεκτός; Όταν
περνώ στο δρόμο οι άλλοι με λένε τρελό με μία επιρροή
του περιθωρίου.
Ζεις όμως, μαζί στη ζωή και στο στίγμα. Θα
καταλάβουν ότι πρέπει να ευαισθητοποιηθούν;
Δύσβατος ο δρόμος και πολλά σκέφτονται οι άνθρωποι.
Εγώ μιλώ χωρίς λογοκρισία. Και τον στιγματισμό τον
πήρε ο άνεμος και έτσι στη ζωή είμαστε νοεροί φίλοι με
τη φιλία της σιωπής, γιατί τους ανθρώπους θέλω να
τους προσπεράσω και δεν τους εμπιστεύομαι. Τους
αγνοώ όπως με αγνοούν. Ίσως γιατί περνώ
απαρατήρητος, ίσως ακόμα – ακόμα δεν νιώθω
απαραίτητος.

Έχω όμως το δικαίωμα στη κρίση.
Πρώτα – πρώτα δεν είμαι το παράσιτο και
το βλέπω εκεί που υπάρχει τοίχος. Ο
τοίχος στο περιθώριο σε σχέση με τη
σχιζοειδή μορφή της αρρώστιας που είναι
και δικιά μου και το περιθωριακό
ξετίναγμα μπορώ να ακούγομαι σαν
ασθενής, μα στην πραγματικότητα είμαι
υπεύθυνος
στην
αγωγή,
στην
συμπεριφορά, στις ανάγκες μου. Με
κρίνουν περιθωριακό ακόμα και στο σπίτι
μου, έτσι; Ποια είναι η δικιά μου
πραγματικότητα; Μία καταδίκη λες και
φταίω, υπάρχω όμως στη νοοτροπία της
υπομονής στην ξεφτίλα και τις φωνές. Μην
πας να μου πεις πως δεν είμαι άνθρωπος
γιατί εκ των προτέρων με έχεις
καταδικάσει.
ΕΧΩ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ στου μυαλού την
λογική να ξέρεις ότι ζεις. Στον αγώνα του
νου βγες από τα στεγανά, έχω το δικαίωμα.
Μείνε μαζί μου είμαι υγιής ασθενής, με
λόγο και δικαίωμα να αγωνισθώ στον
αγώνα του νου και των αντιλήψεων. ΕΧΩ
ΕΝΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ.
ΟΝΟΜΑΖΟΜΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Ένα κομμάτι αυτού του
κόσμου με αξιοπρέπεια και αυτοσεβασμό.
Αθανάσιος Κατσιγιάννης.
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Ποιήματα

Παρανοϊκά τετράστιχα

ΠΟΤΗΡΙ

Δεν ξέρουμε εμείς τι πα να πουν οι λύπες κι οι
χαρές
και κάθε σκίρτημα του Άδη είναι ένα χάδι
αγάπη δεν επήραμε, μα πήραμε πληγές
στα άχρηστα μας ρίξανε σαν του καφέ το
κατακάθι

Σε έπιπλο γραφείο γιατρού
Και χριστιανοί ασθενείς
Βρίσκονται πολλά αντικείμενα
Άλλα γραφείου, άλλα όχι
Μέσα σ’ αυτά υπάρχει κι ένα ποτήρι
Φθηνό, πλαστικό για νερό αλλά δοκιμή πορτοκαλάδα
Το ποτήρι είναι μισοάδειο και λιγότερο
Αλλά εγώ το βλέπω μισογεμάτο
Καθοδήγηση αισθημάτων
Είναι και το θέλω γεμάτο
Έστω και με αλχημείες
Γιατί έτσι θέλω
Χωρίς να έχω ανεξέλεγκτους λόγους.

δεν είδαμε εμείς ποτέ καλούς προορισμούς
σε χάρτες που ονειρεύονταν θαλασσοπόροι
αδειούχοι
είδαμε κι αποείδαμε μονάχα με γκρεμούς
των αποξηραμένων των ψυχών η θλίψη που
χει
απόκληρους μας ονομάσατε, του βίου
ναυαγούς
άχρηστους επικίνδυνους φονιάδες
μες στο μυαλό σας όμως δεν κοιτάξατε
πώς τρέμει η λογική μπροστά στου
παραλογισμού τις συμπληγάδες

Όθωνας Τετενές.

Γιώργος Αγγέλης.
Ιστολόγιο: georgeaggelis.blogspot.com

ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΧΑΙΡΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ «ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ»
Η απόσταση μεταξύ ζωής και θανάτου
είναι τόση
όση και η απόσταση μεταξύ του ενός
ανθρώπου προς τον άλλο.
Η φλόγα της καρδιάς μου καίει τα σπαρτά του έρωτά σου,
καθώς οι θεοί σε προικίζουν με τα πιο όμορφα στολίδια
τους.
Οι θεοί του έρωτα και του πολέμου
μου έμαθαν να μάχομαι
για τα πάντα ολόγυρά μου,
για τη γυναίκα που αγαπώ
και κυρίως για την ψυχή μου!

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ: Όθων Τετενές
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Από έναν με καλή ζωή
Τις νύχτες άκουγα να ωριμάζω. Ξάπλωνα να κοιμηθώ και το κεφάλι μου ακουμπούσε στο μαξιλάρι.
Ξεκινούσε από την καρδιά μου ή από το σώμα μου; Από το μυαλό μου ή από το μαξιλάρι; Μάλλον
ξεκινούσε από την καρδιά και το σώμα, από εκεί περνούσε στο μαξιλάρι και τελικά κατέληγε στο μυαλό
μου. Ήταν ένας ήχος σαν παράσιτα ραδιοφώνου. Ή σαν τον θόρυβο που κάνουν τα μικρά βότσαλα όταν
βρίσκεσαι κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και έχεις στήσει αυτί από πάνω τους. Ίσως τότε να πρέπει
να τα αναδεύσεις και λιγάκι για να έχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα. Έτσι γινόταν και με την ωριμότητα μου.
Όλη την ημέρα την ανακάτωνα με την κουτάλα των πράξεων μου. Και ήταν αυτές δράσεις κάθε λογής. Το
βράδυ, την ώρα που η κάμαρα άδειαζε από ήχους, αυτή ξεχείλιζε και από το μαξιλάρι περνούσε στο μυαλό
μου. Ένοιωθα χαρούμενος και περήφανος.
Την ημέρα πάλι, πάσχιζα να μην πεθάνω. Δεν είχα κάποια νόσο να με απειλεί, δεν οδηγούσα
παράτολμα, τουλάχιστον όχι πολύ και ζούσα σε μία ήρεμη χώρα και μία εξίσου ήρεμη γειτονιά της. Ήμουνα
νέος και με εξαίρεση τα τσιγάρα, γερός σαν ταύρος. Δεν χρειαζόταν λοιπόν κάποιος ιδιαίτερος αγώνας για
να επιβιώσω. Αλλά εγώ πάλευα με όλες μου τις δυνάμεις να μην πεθάνω. Γιατί το όραμά μου ήταν να μην
πεθάνω καθόλου-ποτέ. Διψούσα για αθανασία και το ίδιο έκαναν και κάνουν όλοι οι περισσότεροι από τους
ομοίους μου, οι «συνάνθρωποί» μου όπως τους λένε χαϊδευτικά. Το πιστεύω αυτό που λέω, καθώς άλλωστε,
δεν έχω γνωρίσει και πολλούς από αυτούς που να μην έχουν μία φυσική απέχθεια προς τον θάνατο.
Το λοιπόν, για να επιτύχω στο εγχείρημα μου αυτό έκανα ότι περνούσε από το χέρι μου, αυτά δηλαδή
ακριβώς τα πράγματα που, ταυτόχρονα, με ωρίμαζαν. Κυρίως όμως, στον αγώνα μου για αθανασία,
επιστράτευα την γραφή. Έγραφα. Ποιήματα, διηγήματα, επιστολές που εξομολογούνταν. Παραμύθια, μικρά
θεατρικά και καμιά φορά, κανένα δοκίμιο. Έτσι, αποτύπωνα την ζωή μου και την ζωή των άλλων, έτσι ώστε
όσοι διαβάζουν τα γραπτά μου να ζουν κι άλλες ζωές, που ήταν παράλληλες ή έτεμναν την δική τους. Όσο
για μένα, έκανα συλλογή από συγκίνηση, χαμόγελα και πολλαπλή συνειδητότητα. Ήταν σαν να κερδίζω
κανονάκια σε κάποιο ηλεκτρονικό παιχνίδι και να περνάω στην επόμενη πίστα. Παρέτεινα δηλαδή την
ύπαρξη μου και άγγιζα σχεδόν το όνειρό μου.
Γιώργος Αγγέλης
Ιστολόγιο: georgeaggelis.blogspot.com
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Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΛΗΣΜΟΝΙΑΣ
Νέα φύγανε μαυρισμένα; Θαμπό το τοπίο αδιαφάνεια, τρόμος ο τόπος τους
θερμό το παιγνίδι τους και
αντιπαλότητες και άγνωστα τα παιδιά
της
νέας φυλακής τους.
Ίσως πότε με νέα κτίρια ή μισητές (για μερικούς) σάουνες και πότε με ενέργειες
εκλογής που σε βγάζουν από το αποτέλεσμα της ευαρεστίας που νιώθουν.
Τέλεια.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Α.Μ.Ε.Α.
ΦΩΝΗ ξακουστή – ρητορική – αυθόρμητη.
Ακούγεται παντού χωρίς σχόλια. Η φωνή η φωνή σου η διαπεραστικότητά της
σε ακουμπά μιλώντας ως Α.Μ.Ε.Α. ΘΑ ΑΚΟΥΣΤΩ; Εγώ την
αντιλαμβάνομαι. Και μετρώ κάθε μέρα την πραγματικότητα με ελπίδα ΤΟ
ΔΙΚΙΟ ΜΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ
ΗΤΤΑ………………..
Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ μέσα στον πόνο η ελπίδα. Τελειώνοντας απορώ στην
μονότονη αυτή την αφήγηση μιας ζωής ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΙΣΩΣ γιατί ποτέ
αυτός ο κόσμος και ο κόσμος μου που με θρέφει δεν θα με ακούσει ή οι
μεγάλοι χαμένοι θα βγούνε νικητές.
Απορώ για την φωνή της μάνας μου ζηλεύω το βραβείο που με θρέφει
ζωντανό αλλά κοντά στο θάνατο…………………………………..όσο και
να υποφέρω κανείς δεν θα ακουστεί γιατί η προστασία στη ζωή ή γίνεται
εργαλείο ή βραβείο
Αφιερωμένο στους μεταρρυθμιστές
και τους ΝΕΟΥΣ ΜΑΖΙ ΣΑΣ.
Αθανάσιος Κατσιγιάννης
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Περιγραφές-ημερολόγια

Η ΡΩΜΗ
Πέρασαν κιόλας 7 χρόνια από τότε που πήγα στη Ρώμη, αξίζει να πάει κανείς να δεί το Κολοσσαίο, το
Καπιτώλιο, την Βίλλα Μποργκέζ, τον Τίβερη και το νησάκι Τιβερόνε, το Βατικανό, το Ναό του Αγίου
Πέτρου, κ.α.
Επίσης μπορεί κανείς να δει και την Ρωμαϊκή Αγορά καθώς και την Φοντάνα Ντι Τρέβι και διάφορα
άλλα αξιοθέατα. Από εκεί μπορούμε να πάρουμε τραίνο και να πάμε στη Φλωρεντία στο Τίβολι και στη
Βενετία.
Η Ρώμη είναι όπως ξέρουμε η Πρωτεύουσα της Ιταλίας και μπορεί να πάει κανείς να αγοράσει ότι θέλει
από ένδυση ή ότι άλλο θέλει, επίσης μπορεί να αγοράσει οποιαδήποτε μάρκα από τα μαγαζιά της.
Κώστας Φιλιππόπουλος.

Καπιτώλιο - Ρώμη

Ρώμη - Κολοσσαίο
Σελίδα 13
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Ανέκδοτα -Γελοιογραφίες

(http://www.krassanakis.gr/gelio.htm)

ΓΑΛΛΙΚΟ ΧΙΟΥΜΟΡ
Δύο φαντάσματα κουβεντιάζουν:
Το ένα λέει στο άλλο:
- Σου έπεσε το μαντήλι σου.
Το άλλο απαντά:
- Όχι, αυτό είναι…ο γιος μου.
Το ανέκδοτο μας είπε ο Albera Fayçal, φίλος από το Παρίσι.

Μια παρέα ήταν εκδρομή στο Βόλο... Το πρώτο βράδυ, ένας από τη παρέα προτείνει:
- "Πάμε σε κανένα τσιπουράδικο;"
Απάντηση κοπέλας:
- "Ααα. .! Δεν τρώω τσιπούρες!!!!"

(http://www.jokes.gr/view_content.html?c=214&a=31957&page=27)

Ένας σπουδαστής τηλεγραφεί στον αδερφό του: Απέτυχα και για δεύτερη φορά στις εξετάσεις.
Προετοίμασε τον μπαμπά.
Την άλλη μέρα ο αδερφός του του απαντά: Ο μπαμπάς είναι έτοιμος. Ετοιμάσου κι εσύ.
(http://www.krassanakis.gr/gelio.htm)
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ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Γραμμές Άμεσης Βοήθειας ( SOS ) Πληροφόρησης - Υποστήριξης
Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας
(ΕΚΑΚΒ)
τηλ. 197 ή 210-197, όλο το 24ωρο, όλες τις
ημέρες της εβδομάδας
Γιατροί χωρίς σύνορα
τηλ. 210 5200500

Κέντρα Ψυχικής Υγείας
ΑΘΗΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας
Βύρωνα-Καισαριανής
Δήλου 14, Καισαριανή, τηλ. 210 7640111,
210 7644705, 210 7662247
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου
Πλούτωνος 19 και Ηφαίστου, Περιστέρι, τηλ.
210 5756226, 210 5756401, 210 5756664
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χαλανδρίου
Μεσογείων και Ζαλόγγου 6, Αγ. Παρασκευή,
τηλ. 210 6015079, 210 6016030

Εφημερεύοντα νοσοκομεία,
διανυκτερεύοντα φαρμακεία, ιατροί
τηλ. 1434
ΟΚΑΝΑ, Οργανισμός Κατά των
Ναρκωτικών
τηλ. 1031
Ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή του
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής
(Ψ.Ν.Α.) για Αλκοολικούς
τηλ. 210 3617089
Ανοιχτή γραμμή απεξάρτησης τοξικομανών
τηλ. 210 5323780
Ανοιχτή γραμμή απεξάρτησης ΙΑΣΩΝ
τηλ. 210 8656600

Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Παγκρατίου Τμήμα Ενηλίκων
Φερεκύδου 5, Παγκράτι, τηλ. 210 7016611

Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης της
ΙΘΑΚΗΣ
τηλ. 2310 515150

Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αθηνών
Υπηρεσία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Ενηλίκων
Ιουλιανού 18 και Μαυροματαίων, Aθήνα,
τηλ. 210 8210222

Γραμμή για εξάρτηση από τυχερά παιχνίδια
τηλ. 800111-0401

Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αιγάλεω
Σούτσου 4 - Πλατεία Δαβάκη, Αιγάλεω, τηλ.
210 5449898
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Πειραιά
Μπουμπουλίνας 15, Πειραιάς, τηλ. 210
4170546
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δραπετσώνας Κερατσινίου
Ελ. Βενιζέλου και Ανδριανού 1, Δραπετσώνα,
τηλ. 210 4630100, 210 4630134
Τμήμα Ψυχιατρικής Εφήβων και Νέων
Μεσογείων 154, τηλ. 210 7480901
Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
Βοτανικού
Ελασιδών 30 και Κωνσταντινουπόλεως,
Βοτανικός, τηλ. 210 3424024
Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
Ζεφυρίου
Εθν. Μακαρίου 2, Ζεφύρι, τηλ. 210
2682685, 210 2684194
Γραμμή «Μαζί για το παιδί».
Συμβουλευτική για κλήσεις που αφορούν τη
ψυχική υγεία παιδιού-εφήβου, την άσκηση
βίας μέσα στην οικογένεια, τα παιδιά με
ειδικές ανάγκες και τα παιδιά που βρίσκονται
σε κίνδυνο. Τηλ: 11525

Χαμόγελο του Παιδιού
http://www.hamogelo.gr
SOS: 1056 Γραμμή Υποστήριξης
Παιδιών
Στο τηλέφωνο απαντούν
παιδοψυχολόγοι, κοινωνικοί
λειτουργοί και εθελοντές. Ακούν
τους προβληματισμούς των
παιδιών όλο το 24ωρο και
δέχονται καταγγελίες για παιδική
κακοποίηση ή εκμετάλλευση.

Γραμμή SOS Αιγινητείου
τηλ. 210 7222333
"Γραμμή Ελπίδας" της Αντικαρκινικής
Εταιρείας
τηλ. 210 3802800
Γραμμή Βοήθειας για θέματα AIDS (Νοσοκ.
Συγγρού)
τηλ. 210 7222222
Κέντρο Άμεσης Ψυχολογικής Υποστήριξης
τηλ. 210 8840712
Ανοιχτή γραμμή οικογενειακής
συμβουλευτικής & θεραπείας
τηλ. 210 5234737
Ανοιχτή γραμμή εφήβων και νέων
τηλ. 210 3638833
Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης
Στρατού
τηλ. 8001145551, 210 8105068
Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης
Αεροπορίας
τηλ. 8001145552
Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης
Ναυτικού
τηλ. 210 5574121
Γραμμή SOS της Γενικής Γραμματείας
Ισότητας
τηλ. 210 3220900

Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.
Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας
του Παιδιού & του Εφήβου
http://www.epsype.gr
SOS: 801 801 11 77 Γραμμή
Υποστήριξης Παιδιών & Εφήβων
Η γραμμή απευθύνεται σε γονείς,
παιδιά, εφήβους, εκπαιδευτικούς,
επαγγελματίες ψυχικής υγείας και
γενικά σε οποιονδήποτε έχει
ανάγκη συμβουλής, υποστήριξης,
βοήθειας, σχετικά με θέματα για
την ψυχική υγεία της οικογένειας.
Ώρες λειτουργίας γραμμής:
Καθημερινά, 9:30 π.μ. έως 8:30
μ.μ., Σάββατο: 9:30 π.μ. έως
2:30 μ.μ.

Μονάδα Επείγουσας Τηλεφωνικής
Βοήθειας
SOS: 210 72 22 333 Αιγινήτειο
Νοσοκομείο, Πανεπιστημιακή
Ψυχιατρική Κλινική
Τηλεφωνική βοήθεια για
ψυχολογικά προβλήματα.
Ώρες λειτουργίας γραμμής:
Καθημερινά, 3:00 μ.μ. έως 11:00
μ.μ.

"ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ" (Ε.Ε.Σ.)
3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 21
ΑΘΗΝΑ
104 32
Τηλ. 210 5248132

Γραμμή "Δίπλα σου" για κακοποίηση στην
οικογένεια
τηλ. 80011888881
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