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Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η ΠΕΨΑΕΕ στο πλαίσιο
των δραστηριοτήτων της στο χώρο της ψυχοκοινωνικής
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Ένας νέος σύλλογος
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Σελίδα 1

Όλα άρχισαν εδώ και λίγο καιρό όταν συλλάβαμε την
ιδέα να ξεκινήσουμε μία δημοσιογραφική ομάδα στο
χώρου του Κέντρου Κοινωνικού Διαλόγου της ΠΕΨΑΕΕ.
Έχοντας μια σχετικά μικρή εμπειρία από την έκδοση μια
προηγούμενης εφημερίδας, τολμήσαμε να ξεκινήσουμε
μια δεύτερη προσπάθεια μαζί με τη βοήθεια φοιτητών
ψυχολογίας.
Εδώ θα ήθελα να αναφέρω την αμέριστη βοήθεια των
φοιτητριών μου μας πρόσφεραν απλόχερα. Πολύ
σύντομα γίναμε μια δεμένη ομάδα που δούλευε με
μεράκι και αγάπη για το αντικείμενο αυτό.
Τώρα ελπίζουμε να έρχονται και τα καλύτερα..

Λίγα λόγια για την πρώτη μας επαφή με την ομάδα…
…Εδώ και περίπου ενάμιση μήνα αναλάβαμε τον
συντονισμό της δημοσιογραφικής ομάδας των χρηστών
διαφόρων δομών ψυχικής υγείας και του σωματείου
«Αυτοεκπροσώπηση» με έδρα την Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.
Αρχικά τη δυνατή θέληση για τη επίτευξη του στόχου
μας-τη δημιουργία της εφημερίδας-επισκίασε το
άγχος. Κατά τη διάρκεια όμως της πρώτης συνάντησης
με την ομάδα χρηστών ήρθε ο ενθουσιασμός με τη
σειρά του να επισκιάσει το άγχος!
Το κοινό όνειρο, το πάθος τους για δημιουργία, η
αρμονική συνεργασία, η αστείρευτη έμπνευσή τους
και η μεγάλη όρεξη για δουλειά μας γέμισαν
αισιοδοξία.
Όλα αυτά μαζί με το δικό μας μεράκι είχαν ως
αποτέλεσμα την εφημερίδα που αυτή τη στιγμή
διαβάζετε. Ελπίζουμε στην συνεχή βελτίωση της στα
επόμενα τεύχη.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην συντακτική ομάδα των
χρηστών που μας έδωσαν την ευκαιρία για αυτή την
πολύ όμορφη εμπειρία.
Καλλέργη Μαρία

Σταθερές στήλες:
Με
μελάνι και χαρτί Αφιερώματα
Με το μικρόφωνο ανοιχτό
¨Όλα στη φόρα
Ανέκδοτα
-Γελοιογραφίες

Κουβάτσου Μαριάννα (Συντονιστική
Ομάδα-Φοιτήτριες Ψυχολογίας)

Τριμηνιαία έκδοση της Ομάδας Αυτοβοήθειας-Ενδυνάμωσης,
1ο τεύχος
Διεύθυνση επικοινωνίας: Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου-Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. Χαρίσσης, 6 Αθήνα 104 39
Τηλ/Fax: 210 8818946 E-mail: pepsaee@otenet.gr
Μπορείτε να στείλετε άρθρα, σχέδια, ποιήματα ή οτιδήποτε άλλο προς δημοσίευση στην
εφημερίδα μας.
Συντονιστική ομάδα: Ζορμπά Ροδούλα, Καλλέργη Μαρία, Κουβάτσου Μαριάννα
Συντακτική ομάδα: Διακάκης Παναγιώτης, Καραχάλιου Ιωάννα, Κατσιγιάννης Θανάσης,
Παπαγιαννόπουλος Νίκος, Σκόρδος Λεονάρδος.
Σελίδα 2

…Ψ όπως ψυχή…αλλά και
…Ψ όπως ψάχνω…δύο έννοιες ταυτόσημες με την ανθρώπινη φύση που προσβλέπει στην ανατροπή, στην εξέλιξη
της ποιότητας ζωής.
…Πάθος και αναζήτηση για δημιουργία σχέσεων ουσίας με τους γύρω και με το περιβάλλον.

Το 2ο Φεστιβάλ Ψ έρχεται για δεύτερη συνεχή χρονιά να θεσμοθετήσει στο Άλσος Αιγάλεω (Μπαρουτάδικο) μια
τριήμερη γιορτή αναζήτησης των δεξιοτήτων μας για επικοινωνία και συνύπαρξη, έξω από τα στιγματιστικά
πλαίσια και τους περιοριστικούς κανόνες, που περιθωριοποιούν τον ψυχικά πάσχοντα και χωρίζουν την κοινωνία
σε ομάδες «υγιών» και μη πολιτών.

Φετινός στόχος να χτυπήσει ο παλμός του Φεστιβάλ και εκτός των «Αθηναϊκών τειχών». Η Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. συνεπής με
την φιλοσοφία της για πανελλαδικές δράσεις στο χώρο της ψυχικής υγείας, μετέφερε το μήνυμα του Φεστιβάλ
διοργανώνοντας προφεστιβαλικές δράσεις στη Χίο, την Κεφαλλονιά και την Θεσσαλονίκη.

Θεωρώντας ότι η ψυχική υγεία είναι υπόθεση όλων μας, προτείνουμε εναλλακτικούς τρόπους εμπλοκής της
τοπικής κοινότητας, ενθαρρύνοντας από κοινού δράσεις, που επιτρέπουν στη φαντασία και στη δημιουργικότητα
να εκφραστούν. Πολύτιμος αρωγός και συνδιοργανωτής σε αυτή την προσπάθεια είναι και πάλι ο Δήμος του
Αιγάλεω, ενώ το Φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της
Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Παράλληλά η διοργάνωση υποστηρίζεται από Φορείς Ψυχικής Υγείας.

Και φέτος θα λειτουργήσουν 25 ανανεωμένα εργαστήρια, που αφορούν στον πολιτισμό, την τέχνη, τον αθλητισμό,
την οικολογία και την παράδοση. Η Έκθεση προϊόντων και έργων είναι εμπλουτισμένη με νέες συμμετοχές, ενώ
σημαντική είναι και η εκπροσώπηση των ΚΟΙΣΠΕ όλης της Ελλάδας. Παράλληλα, η παρουσία των εθελοντώνεμψυχωτών, της Ελληνικής Εταιρίας Παιγνιοθήκης, οι ομάδες προσκόπων, το πλούσιο πρόγραμμα ελεύθερων
καλλιτεχνικών δρώμενων (χοροθέατρο, θεατρικές παραστάσεις, μουσικά σχήματα), οι κλόουν, οι ξυλοπόδαροι,
ευελπιστούμε να μετατρέψουν το άλσος σε ένα πανηγύρι δημιουργικότητας.

Σας περιμένουμε
για να φτιάξουμε το νέο μήνυμα
για μια κοινωνία ισότιμη και συμμετοχική

Σελίδα 3

Περιμένοντας το 2ο Φεστιβάλ ψυχικής υγείας!
Αν σας είπε κανείς ότι οι χρήστες ψυχικής υγείας δεν γιορτάζουν κάνετε μεγάλο λάθος! Το 2 ο Φεστιβάλ ψυχικής
υγείας είναι πολύ κοντά! Γέλιο, χαρά, διασκέδαση και πολλές δραστηριότητες!
Στις 23,24,25
Μαΐου 2008 θα είμαστε όλοι στο Άλσος Αιγάλεω γεμάτοι κέφι και όρεξη να γνωρίσουμε νέες δραστηριότητες,
να παίξουμε, να συναντήσουμε νέους ανθρώπους σε μια μεγάλη γιορτή.
Με βάση την περσινή
μας εμπειρία το Φεστιβάλ μας άφησε θετική αίσθηση. Αναδεικνύει τα προσόντα μας ενώ ταυτόχρονα μας δίνει
αφορμή για νέες γνωριμίες. Ανακαλύπτουμε τα κρυμμένα ταλέντα μας μέσω της ψυχαγωγίας. Τα
συναισθήματά μας απελευθερώνονται αποκτώντας νέες εμπειρίες.
Κι αν μας λέγατε,
εμάς, τους νέους που ανήκουμε σε μια ευπαθή ομάδα και όχι τους ψυχοπαθείς όπως μας χαρακτηρίζουν να
δώσουμε ένα επίθετο για το Φεστιβάλ αυτό θα ήταν:
Διασκεδαστικό, χρήσιμο,
εποικοδομητικό, ψυχαγωγικό, θετικό, παρεϊστικο, χαρούμενο.
Τα μέλη της Κοινωνικής Λέσχης «Ευ Ζην»
Του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών.

«Κοινωνικότητα, κοινωνικοποίηση,
συντροφικότητα, ελπίδα!» Δ.
«Όλοι ενωμένοι όπως τα φύλλα του
δέντρου.» Μ.

«Το δέντρο ανθίζει, όπως είναι σημαντικό
να ανθίζουν και οι προσπάθειες για την
καταπολέμηση του στίγματος.» Β.
«Άνοιγμα στην κοινότητα, επαφή με τον
κόσμο.» Σ.

«Το πράσινο δηλώνει ελπίδα και
ελευθερία και για τις ανθρώπινες
σχέσεις.» Σ.
«Το δέντρο δίνει οξυγόνο όπως και
το φεστιβάλ…» Τ.

«Όπως το δέντρο δημιουργεί τους καρπούς
του έτσι και όλοι οι άνθρωποι μπορούν να
είναι δημιουργικοί ανεξάρτητα από τις
ψυχικές δυσκολίες τους.» Ε.
Ομάδα Δημιουργικής Απασχόλησης
Κ.Η. « Άνοδος »

Σελίδα 4

Αφιερώματα

Για τους νοσηλευτές…
Αρχή: Νοσηλεία, πειθαρχία, υπομονή, αγάπη.
Νοσηλευτές: Βάση και ισορροπία, ανθρώπινο
πρόσωπο, διαμόρφωση του ωραίου και του υγιούς.
Πραγματική δύναμη το θάρρος τους, γνώση και
εμπειρία η ζωή τους, στόχος τους ; Η προσφορά!
Σκοπός η προσαρμογή από την ύπουλη αρρώστια…
στη υγιή απελευθέρωση. Όσους γνώρισα,
αποτέλεσμα η χαρά να δημιουργείς και βάση και
ορισμός και χαρά και χαμόγελο, ευαισθησία.
Η αγάπη στο αγαθό της ζωής.
Νοσηλευτές: Δημιουργοί της πραγματικότητας.
Κανόνες…κοινωνία….ζωή…θάρρος…
Όλοι θέλουμε τα δικά σας παραδείγματα!
Νοσηλευτές. Όλοι!
Αφιερώνουν λιθαράκι στον κοινωνικό ιστό
«Διάλογο» στην τέχνη σας με ένα ευχαριστώ χωρίς
λόγια.
Στους νοσηλευτές του Οικοτροφείου Κεραμεικού
Κατσιγιάννης Αθανάσιος

….όπως λέγαν οι Αρχαίοι Έλληνες για το «
περί ψυχής» και μετά από δύο χιλιάδες και
περισσότερα χρόνια, στην εποχή των
ηλεκτρονικών εγκεφάλων, στο σύγχρονο
τρόπο σκέψης των μηχανών, συλλογίζουμε
την εκπληκτική πορεία του Ανθρώπου από
τον πίθηκο μέχρι σήμερα, όπου όλα τα
δάμασε με το χέρι του και έφτασε μέχρι το
απόγειο της έρευνας της ψυχικής του
σφαίρας, για να βρει τρόπο, συλλογικά στο
να ερευνήσει την ίδια του ψυχή, τον ίδιο
του τον εαυτό.
…
φιλοξενούμαστε σε προστατευμένο
διαμέρισμα του Δρομοκαϊτείου εδώ και
τέσσερα χρόνια. Εργαζόμαστε στο
Δρομοκαΐτειο. Εγώ προσωπικά εργάζομαι
στο γραφείο. Εργάζομαι οχτώ χρόνια
ακολουθώ τη θεραπεία και πιστεύω ότι
μελλοντικά δε θα έχω κανένα απολύτως
πρόβλημα ψυχολογικό και με τη βοήθεια
του γιατρού θα πάνε όλα καλά.
…Ζήσε κάθε στιγμή της ζωής σου λες και
είναι μοναδική, άσε τον εαυτό σου
ελεύθερο και νιώσε τον άλλον, αν
μετανιώσεις κάπου υποκρίθηκες….
Τα μέλη του Ξενώνα «Νίκη» και του
προστατευμένου διαμερίσματος του
ξενώνα Νίκη

Σελίδα 5

Αρθρογραφία….

…Με Μελάνι και Χαρτί

Ομιλία για τις ιδέες τις εμπειρίες και τα αποτελέσματα της ομάδας
Αυτοβοήθειας και Ενδυνάμωσης της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες
Όπως ξέρετε από το 2002 λειτουργεί η ομάδα Αυτοβοήθειας
και Ενδυνάμωσης ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην
Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. (στο Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου). Ο υπεύθυνος της
ομάδας είναι άτομο με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και δεν
συμμετέχουν επαγγελματίες ψυχικής υγ. Ο αρχικός πυρήνας της ομάδας
ήταν τα τέσσερα μέλη και εργαζόμενοι της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. Την ιδέα της
δημιουργίας αυτής της ομάδας μας την έδωσε ένας πρώην χρήστης
υπηρεσιών ψυχ. υγ. από την Ολλανδία ο Clemens Huiting μέλος του
Ευρωπαϊκού Δικτύου Χρηστών και Επιζησάντων από την Ψυχιατρική
(ENUSP). Στη δημιουργία της ομάδας μας βοήθησε το βιβλίο οδηγός του
HAMLET TRUST στο οποίο περιγράφονται με απλά και κατανοητά λόγια
τα βήματα για την δημιουργία μιας ομάδας αυτοβοήθειας και πως τα
άτομα με ψυχ. προβλήματα μπορούν να διεκδικήσουν τα αιτήματα τους.
Μετά από λίγο καιρό και μετά από κάλεσμα που έγινε και σε άλλες
δομές ψυχικής υγείας η ομάδα εμπλουτίστηκε και με άλλα άτομα με
ψυχοκοινωνικά προβλήματα .Οι δομές αυτές είναι κυρίως κοινωνικές
επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί ξενώνες και διαμερίσματα.
Οι κυριότεροι στόχοι της ομάδας είναι :
η αλληλεγγύη και η ενδυνάμωση των μελών της
η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με τα
άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα
- η έκδοση μιας τριμηνιαίας εφημερίδας ποικίλης ύλης με τις
απόψεις των μελών της
- η δημιουργία σωματείου αποκλειστικά ατόμων με ψυχοκοινωνικά
προβλήματα.
Η ομάδα Αυτοβοήθειας και Ενδυν. μέχρι πριν 3 χρόνια εξέδιδε μια
τριμηνιαία εφημερίδα που είχε τον τίτλο Χαρίσσης 6 και διανέμοταν
δωρεάν. Στην εφημερίδα αυτή τα μέλη της ομάδας εξέφραζαν τις
απόψεις και τους προβληματισμούς τους σε θέματα που τους
αφορούσαν. Επίσης γράφονταν απόψεις και σχόλια χρηστών που ήταν
εκτός της ομάδας αυτής. Η εφημερίδα με αφορμή τη δημιουργία του
σωματείου θα αρχίσει να επανεκδίδεται. Θα ήθελα επίσης να
αναφερθώ στη σχέση που έχει αναπτύξει η ομάδα με ευρωπαϊκές και
παγκόσμιες οργανώσεις που ασχολούνται και παλεύουν για τα
δικαιώματα των ατόμων με ψυχοκ. προβλ. Δυο από αυτές είναι η
ENUSP και η WNUSP. Η ENUSP είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Χρηστών και η
WNUSP είναι το Παγκόσμιο Δίκτυο Χρηστών. Ο ίδιος ο γραμματέας του
Ευρ. Δικτύου έχει έρθει στην Ελλάδα επανειλημμένες φορές για να μας
βοηθήσει με την ομάδα και το σωματείο. Μέσα στα πλαίσια αυτή της
συνεργασίας μας κάλεσαν τον Ιούλη του 2004 στο συνέδριο τους που
έγινε στο Βάιλε της Δανίας. Πήγαμε δύο από άτομα από την ομάδα. Εκεί
κάναμε γνωριμίες και ανταλλάξαμε απόψεις με ανθρώπους από όλη την
Ευρώπη και ακόμα από την Αμερική, την Ασία την Αφρική και την
Αυστραλία τους οποίους τους απασχολούσαν τα ίδια προβλήματα με
μας σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό.
-

Εκεί ακούστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες
και απόψεις. Έγιναν εργαστήρια και ομάδες με
θέματα τα οικονομικά προβλήματα των χρηστών
στις διάφορες χώρες τις μεθόδους θεραπείας, τη
συμμετοχή και την εκπροσώπηση στα κέντρα
λήψης αποφάσεων, τον ρόλο των Μ.Μ.Ε., ιδέες
για την δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων με
καινοτόμο αντικείμενο απασχόλησης κ.α.λ. Ακόμα
έγιναν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου
Δ.Σ. της οργάνωσης σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο
επίπεδο.
Φέτος κάποια παλιά μέλη της ομάδας
πήραμε ξανά την πρωτοβουλία για την δημιουργία
σωματείου χρ. υπ. Ψυχ. υγ. με την συμμετοχή
χρηστών από διάφορες δομές ψυχοκοινωνικής
αποκατάστασης.
Εκλέχτηκε
η
προσωρινή
διοικούσα αρχή, υπογράφτηκε το καταστατικό από
25 ιδρυτικά μέλη και τον Ιούλιο εγκρίθηκε το
καταστατικό από το Πρωτοδικείο. Το επόμενο
βήμα είναι η διενέργεια αρχαιρεσιών για την
ανάδειξη
πενταμελούς
Δ.Σ.
Οι
σκοποί
του
σωματείου
είναι
κοινωνικοί,ενημερωτικοί,
επαγγελματικής
επανένταξης των μελών και παρέμβασης στα
αρμόδια όργανα της πολιτείας για βελτίωση του
ιατρικού και νομοθετικού πλαισίου, ειδικότερα
δε : Μέσα για την επίτευξη αυτών των σκοπών
είναι η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, η
οργάνωση ημερίδων και συνεδρίων, η συμμετοχή
μελών σε εκδηλώσεις άλλων φορέων, η αποστολή
υπομνημάτων προς κρατικές υπηρεσίες, η
συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, η
αποστολή δελτίων τύπου. Ακόμα η εκπόνηση
μελετών,
ερευνών
και
προγραμμάτων,
υπουργείων και της Ε.Ε.
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Όσο αφορά την πρώτη μου εμπειρία που συμμετείχα στην λειτουργία της ομάδας ήταν ότι ένιωσα ένα
πραγματικό αίσθημα αλληλεγγύης, συντροφικότητας και χαράς με αυτά τα παιδιά που μοιραστήκαμε κοινές
ανησυχίες και σκέψεις που μας προβλημάτιζαν.
Κατά την διάρκεια του επόμενου χρόνου λειτουργίας της ομάδας έβλεπα πως τα παιδιά που συμμετείχαν στην
ομάδα τους απασχολούσε όλο και πιο πολύ το οικονομικό ζήτημα που για πολλούς από μας είναι το βασικότερο γιατί
είναι ζήτημα επιβίωσης.
Το
ζήτημα αυτό βέβαια είναι δύσκολο να λυθεί μια και δεν υπήρχαν οι κατάλληλες υποδομές για επαγγελματική
αποκατάσταση και αυτές που υπήρχαν είχαν λίγες θέσεις εργασίας για χρήστες. Βέβαια το στεγαστικό έχει λυθεί με
την δημιουργία από πλευράς του κράτους υποδομών όπως οικοτροφεία, ξενώνες και διαμερίσματα.
Υπό αυτήν την έννοια είναι αναγκαίο να υπάρξει κάτι πιο συλλογικό ώστε να παλέψει για τα δικαιώματα των χρηστών
υπηρ. ψυχ. υγ. και να δώσει λύσεις σε όσο το δυνατόν περισσότερα προβλήματα οικονομικά και μη, που
ταλαιπωρούν τους χρήστες. Αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα σωματείο που θα αποτελείται αποκλειστικά από
χρήστες και θα δραστηριοποιείται για τα αιτήματά τους με δημοκρατικό και συλλογικό τρόπο.
Με την τελευταία προσπάθεια δημιουργίας του σωματείου θέλω να είμαι αισιόδοξος ότι πολλά από αυτά τα οποία
προτείναμε στην ομάδα Αυτοβοήθειας και Ενδυνάμωσης θα πραγματοποιηθούν και θα δώσουμε στους χρήστες
καλύτερες προοπτικές και ελπίδες για το μέλλον. Βέβαια άλλη μια επιθυμία μου είναι να δημιουργηθούν ομάδες
Αυτοβοήθειας και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ώστε να υπάρξει μια μεταφορά της γνώσης και των εμπειριών και
σε άλλους χρήστες που το έχουν ανάγκη.
Τέλος με την ευκαιρία αυτής
της συνάντησης καλώ και σήμερα όσους θέλουν και μπορούν να ενισχύσουν την προσπάθεια για τη δημιουργία του
σωματείου για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν και που τόσα χρόνια δεν μπορούμε να τα
αποκτήσουμε.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Αντλώντας τη ζωή μας από τη φύση, επιλέγουμε ταυτόχρονα και την ποιότητα. Όμως όπως η τεχνολογία, έτσι και
η φύση σκεπάζεται από μία αδήριτη νομοτέλεια. Έτσι καθίσταται σαφές ότι υπάρχει μία «γραμμή» συνοριακή, «μέσα»
από την οποία μπορούμε και πρέπει να ζούμε. Για να γίνουμε πιο σαφείς, ναι μεν μπορούμε και πρέπει να τρεφόμαστε,
πνευματικά και βιολογικά, από οτιδήποτε είναι διαθέσιμο γύρω μας, όμως δε θα πρέπει αυτό που δίνει ικανοποίηση σε
μας να προσβάλλει κάποιον άλλον ή ακόμα και εμάς τους ίδιους. Για παράδειγμα αναφέρουμε την ικανοποίηση που
προσφέρει η άδικη μαρτυρία για κάποιον. Όταν δηλαδή κατηγορούμε κάποιον για κάτι, που ούτε και εμείς είμαστε
σίγουροι. Ή ακόμη, περνώντας στη βιολογική πλευρά του θέματος, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ προσφέρει κι αυτή
μία ικανοποίηση. όμως προσβάλλει σοβαρά την υγεία.
Για να περιβάλουμε όλα τα παραπάνω από μία σκέψη, λέμε ότι πρέπει να προσλάβουμε έναν φρουρό μέσα στο
μυαλό μας, που να διώχνει κάθε πονηρή ή ψεύτικη σκέψη που εισβάλλει σε αυτό. Κατόπιν, πρέπει να προσέχουμε το
κάθε θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του κόσμου. Πάνω σε αυτό φέρνουμε ένα παράδειγμα: Ένας
άνθρωπος με όχι πολλά χρήματα βλέπει στη τηλεόραση ένα «κάλεσμα» να εκταμιεύσει δάνειο από την τάδε τράπεζα. Αν
δεχθεί την εκταμίευση, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να μην μπορεί να αποπληρώσει το δάνειο, με αποτέλεσμα η τράπεζα
να του κάνει κατακράτηση κυριότητας της περιουσίας του. Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε το ανικανοποίητο του σαρκικού
φρονήματος, που ούτως ή άλλως, ενοικεί στο σώμα κάθε ανθρώπου. Και σαν παράδειγμα για αυτό, αναφέρουμε την
επανειλημμένη «επίσκεψη» στο ψυγείο, κάθε φορά που νοιώθουμε ένα «κενό» μέσα μας, με αποτέλεσμα την
παχυσαρκία.
Κλείνοντας, θα μπορούσαμε να δώσουμε το κεντρικό νόημα όλων των παραπάνω στην εξής σκέψη: Η ζωή μας
πάνω στη γη γίνεται απολαυστική ή βασανιστική, αναλόγως με το κατά πόσο είμαστε «εύστοχοι» χρησιμοποιώντας το
«όπλο» της ελεύθερης βούλησης, που έτσι κι αλλιώς το κουβαλάμε πάνω μας μέχρι το θάνατό μας.
Διακάκης Παναγιώτης
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Αρθρογραφία….
Αφιέρωμα στη Μάνη
« Μάνη (τα) για ζωή»
Ο ήλιος στη Μάνη είναι εκτυφλωτικά
κυρίαρχος. Αυτή η φωτοχυσία σε
εξαναγκάζει να θωρείς λακωνικά. Πάει
να πει: εδώ δε χωρούν ραχατλίδικα
τηράγματα. Οι εικόνες πιάνουνται στα
βρόχια των ματιών, με γοργούς
βλεφαρισμούς. Πέτρα και χώμα. Γκρι
και καφέ. Εικόνες που αποδίδουν
σχεδόν όλες τις αποχρώσεις του καφέ.
Απ’ το πιο ανοιχτό, που κοντεύει στο
χρυσό, μέχρι το σκοτεινότερο που σε
ξεγελάει για μαύρο. Από το χρώμα
που’ χει τ’άχυρο, το στάρι, το ήλεχτρο,
μέχρι εκείνο της τερακότας και του
κεραμιδιού, της κανέλας, του καφέ και
του ταμπάκου, που απολαμβάνουν οι
Μανιάτες στο μαγαζί της πλατείας, τ’
απόγιομα, την ίδια ώρα που οι
γυναίκες και οι θυγατέρες τους
κάνουνε ρούγα στο στενό του σπιτιού
τους. Πέτρα και χώμα. Τους δόθηκε
τόσο πολύ, σ’ αντίθεση με το νερό.
Ένας παλιός σατιρολόγος έγραψε
χαρακτηριστικά: «Νερό δε βγαίνει
πούπετα σ’ όλη τη Μάνη ,δένδρον ή
φύλλον ή κλαδί δεν είναι ούτε ένα. Δεν
βρίσκουν ίσκιο να σταθούν Θεούρια τα
καημένα.» Η ανυδρία ειν’ η κατάρα
του τόπου. Την ξορκίζουν τα νερά της
βροχής, που άλλα τα μαζεύουν σε
στέρνες και άλλα γίνουνται ρέματα,
αυτά
που
οι
ντόπιοι
λένε
«χαμαμπούς». Όσα νερά δεν πέφτουν
απευθείας στη θάλασσα βγαίνουν σαν
υπόγειοι ποταμοί στα διάφορα
σπήλαια της περιοχής, κυρίως του
Δυρού. Σαν η τύχη λοιπόν σε ρίξει σε
τούτη την άγονη κόχη να ζήσεις, το
μόνο που’ χεις ν’ ανατινάξεις είναι το

πείσμα. Τουλάχιστο έτσι το’ δαν οι
Μανιάτες και αρχίνησαν να μάχουνται,
σκυμμένοι ολημερίς πάνω απ’ την
κακοτράχαλη γη τους. Και έτσι με τον
ιδρό τους, πλάι στο τόσο καφετί βάλαν τ’
ασημοπράσινο της ελιάς. Και γίνηκε το
ιερό τους δέντρο. Γι’ αυτό σαν έρθει ο
καιρός να την τρυγήσουν, δεν την
ραβδίζουν όπως σε άλλα μέρη, για να
μην την πληγώσουν. Από την πέτρα πάλε,
υλικό δοκιμασμένο από Φράγκους και
Βυζαντινούς στ’ απόρθητα κάστρα,
πήραν και φτιάσανε σπίτια-πύργους για
να ζουν. Με μικρά παράθυρα, για να μην
περνούν τα βόλια των εχθρών, και
περιτριγυρισμένα από μαντρότοιχους. Κι
απ’ όση τους περίσσεψε έφτιασαν τ’
αυστηρά κι άκαμπτα ήθη τους. Για ν’
αντιμάχουνται όσους επιβουλεύονταν
την τιμή και την περηφάνια τους. Έννοιες
βαρυσήμαντες γι’ αυτούς, που εξαιτίας
τους
ξεκληρίστηκαν
ολάκερες
οικογένειες. Αυτό το συνήθειο άλλωστε
ήταν ένας σοβαρός λόγος που κάθε
Μανιάτης περίμενε το σερνικό παιδί, για
να συνεχίσει την έχθρα και το γδικιομό
σε
ζητήματα
και
οικογενειακών
διαφορών. Μ’ αφορμή αυτά τα θανατικά
γεννήθηκε
ένα
μοναδικό
είδος
τραγουδιού, το μοιρολόι, για να
ξεπροβοδίζουν τις ψυχές των νεκρών
τους που, όπως πίστευαν οι αρχαιότεροι,
έπαιρναν το δρόμο για το Ταίναρο, όπου
και οι πύλες του Άδη. Ευτυχώς το τούτο
το κακό συνήθειο πήρε τέλος, όταν
δυστυχώς κι αυτοί οι επαρχιώτες πήραν
το δρόμο της ξενιτιάς μέσα κι έξω απ’ τη
χώρα. Άσκοπο όμως θα’ ταν να μιλώ για

τούτον τον τόπο, σαν δε μονολογούσα
τον πιο πιστό σύντροφο κάθε ντόπιου
μα και κάθε περαματάρη. Είναι
επιβλητικός. Τον βλέπεις όπου κι αν
σταθείς στη Μάνη. Τραχύς κι άνυδρος
μεριές-μεριές. Στέκεται παράδειγμα
προς μίμηση και βιγλίζει κατά το
πέλαγος. Ο Ταϋγετος είναι το σημείο
αναφοράς του κάθε Μανιάτη. Είναι η
περηφάνια κι ο δάσκαλός του. Αυτόν
παρακολουθεί από μικρό παιδί για να
μάθει πώς να σταθεί σε τούτη τη ζήση.
Έτσι, υψώνεται είναι πάντα έτοιμος,
αντέχει στα ριπίδια του καιρού, και
κοντολογεί για να μην ξοδιάζεται
αναίτια. Και άμα λιποψυχήσει, πάλι το
βουνό θα γενεί συντρέχτης κι
εμπνευστής του. Γι’ αυτό απ’ τους
αρχαίους χρόνους, στην πιο ψηλή
κορφή του, τον Προφήτη Ηλία, πήγε κι
έστησε βωμό για να θυσιάζει στο θεό
του φωτός, τον Απόλλωνα και όχι στον
Άρη, όπως θα περίμεναν όσοι στρεβλά
μάθαν την ιστορία Γιατί οι Λάκωνες
δεν
ήταν
πολεμοχαρείς
μα
ετοιμοπόλεμοι, ενάντιοι σ’ αυτούς που
επιβουλεύουνταν τον τόπο τους. Το
δωδεκάθεο έδωσε τη σκυτάλη στους
αγίους της χριστιανοσύνης κι έτσι το
έθιμο συνεχίζεται, στο ίδιο σημείο του
βουνού, ως τις μέρες μας. Μόνο που
αντί για τον Απόλλωνα προστρέχει
στον Αϊ-Λιά, και παραμονή της γιορτής
του, κάνει τάματα, ρίχνοντας λιβάνια
σε δυο μεγάλες φωτιές που καίνε
ίσαμε το πρωί. Φεύγοντας πάρε μαζί
σου ένα ματσάκι τσάι. Να συντροφεύει
η μυρουδιά του βουνού του γυρισμού
σου το ταξίδι.
Καλήν αντάμωση

Φ.Κόντογλου
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Σ’ ένα παλιό φίλο….
Το τριζόνι βουβάθηκε απότομα όταν η γάτα ρίχτηκε προς το ρυάκι.
Γύρισε πλευρό, αυτή η εικόνα, μέσα στο σκληρό όνειρο του ήταν εφιάλτης.
Κι όμως, το άκουγε να’ χει περάσει μέσα στο αυτί του,
όσο κι αν η γάτα έκοβε βόλτες γύρω από το ρυάκι.
Ακούω
φωνές;
Ναι ακούω φωνές. Τις δικές μου φωνές
1 Aloperidin ακόμη με Akineton
Ένιωθε να του φεύγει η ψυχή και όλο να τη κυνηγάει στο μονόδρομο
Χωρίς να έχει μαζί του την σκιά του
Είχε χάσει το μοναδικό αναπόσπαστο και αναντίρρητα δικό του πράγμα. Τη σκιά του.
Μεταλλαγμένη, φωσφορίζουσα. Όλα τα άλλα είχαν αφαιρεθεί χωρίς ψυχή, σκιά και θάνατο
Αέναα νοσταλγικός, γιατί οι δικές του ενοχές ήταν οριακές.
Το πρωινό, τα χάπια, η απραξία και πάλι μια μέρα θα ξημέρωνε.
Μέρα με πανομοιότυπο τόνο στυλ, ερμηνεία
Μοναχικός άνθρωπος, μονίμως αμυνόμενος προσπαθώντας να μην αφήσει κανένα να μπει στη δική του ψύχωση.
Μπορεί να ακούει τα τριζόνια του αμετάκλητα άγιος.
Καληνύχτα
Γιώργος Φαλελάκης
Χανιά
*ο Γιώργος Φαλελάκης ήταν ένας παλιός μας φίλος ο οποίος δεν είναι πια κοντά μας. Ήταν ένας εξαίρετος
άνθρωπος. Γιώργο θα σε θυμόμαστε για πάντα.
Επιμέλεια Καραχάλιου Ιωάννα

Τι να’ ναι αυτό που λεν αγάπη
Όταν από τα μάτια τρέχει ένα δάκρυ
Το φιλότιμο το ανδρίκιο
Δεν είναι ψεύτικο, είναι δίκαιο.
Μια αγάπη, μια ζωή, δεν είναι λίγα,
είναι πολύ
Όταν είμαστε μαζί.
Μου λες τίποτα δεν μας χωρίζει
πάνω στη γη.
Γιάννης Αρχιμανδρίτης
Ξενώνας Πατησίων

Λίγη βουβή κι ανήμπορη στη νιότη
από ένα κομμάτι πλεξίδα η χαίτη
Πάρε
παλιάτσο
τη
φωτιά
σύρε στ’ αγρίμια στα βουνά
Πήρες πολλά σου μείναν λιγοστά
Δεν
πειράζει
που
τάχτηκες
μ’ αυτό το μαχαίρι που σφάχτηκες
Μην ντραπείς τον ήλιο κατάματα να
κοιτάξεις
κατάματα μην ντραπείς να τον τάξεις
δε μετανιώνω για σένα παλιάτσε
τα δικά μου όνειρα, το δικό μου
παλιάτσο
Ιωάννα Καργιώτου
Οικοτροφείο Ιπποκράτης Ⅱ
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….Με ανοιχτό μικρόφωνο….

Απόσπασμα από την συνέντευξη της κας Νικολάου Πελαγίας - Πρόεδρος ΠΕΨΑΕΕ.
Ερ. Ποιο είναι το όραμα σας και τι γνώμη έχετε για τον αποστιγματισμό;
Απ. Όλες οι δραστηριότητες μου τα 25 χρόνια που εργάζομαι έχουν να κάνουν με δράσεις οι
οποίες αναπτύσσονται εκτός του ασύλου και έχουν μια φιλοσοφία αντίθετη με τον εγκλεισμό
και το άσυλο. Το όραμά μου λοιπόν είναι να συμβάλλω στο να πείσουμε την κοινωνία μαζί με
τους λήπτες, να αποκτήσει μια άλλη εικόνα για τους ψυχικά πάσχοντες. Η εικόνα που έχει ο
μέσος πολίτης για τον ψυχικά ασθενή είναι αρκετά άσχημη και μη συμβατή με την
πραγματικότητα (άτομο χωρίς ικανότητες, χωρίς δεξιότητες, με αδυναμία να κάνει
διαπροσωπικές σχέσεις).
Το
όραμά μου είναι ότι μέσα από τις κοινωνικές δραστηριότητες και με εργαλείο την τέχνη, την
επιστήμη και τον πολιτισμό, μαζί με άλλους κοινωνικούς φορείς, να καταφέρουμε σιγά σιγά να
κάνουμε βήματα για την αλλαγή αυτής της εικόνας, δουλεύοντας πάντα με σεβασμό στις
δυνατότητες του λήπτη.
Ένα δεύτερο όραμά μου είναι το να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης για
τους λήπτες. Μην ξεχνάμε ότι οι λήπτες είναι η ομάδα η οποία έχει τις μεγαλύτερες δυσκολίες
αποδεδειγμένα αυτή τη στιγμή για την πρόσβασή τους στους χώρους εργασίας.
Ερ. Ποια είναι η άποψή σας για τους συνεταιρισμούς;
Απ. Είμαι γραμματέας του Κοι.Σ.Π.Ε. «Ευ Ζην». Η ανάπτυξη του Κοι.Σ.Π.Ε. έχει μεγάλες
δυσκολίες. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε στάδιο εξέλιξης. Η άποψη μου είναι ότι χρειάζεται
υποστήριξη διότι υπάρχουν ελλείψεις σε τεχνογνωσία και σε στελέχη.
Η κοινωνία μας δεν ευνοεί την ανάπτυξη συνεταιριστικών δραστηριοτήτων και για όλα αυτά
πιστεύω ότι η δημιουργία ενός μηχανισμού υποστήριξης για τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς
είναι ένα βήμα το οποίο θα συμβάλει πάρα πολύ στην επιτυχία αυτής της προσπάθειας.
Εδώ θα ήθελα να προσθέσω ότι η ΠΕΨΑΕΕ έχει πάρει την πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός
χώρου για την κοινωνική οικονομία, ο οποίος θα λειτουργήσει καθ’ όλη τη διάρκεια του 2008
με δράσεις ότι είναι ένα πρώτο βήμα να στηριχθεί όλη αυτή η προσπάθεια.
Επιμέλεια: Νίκος Παπαγιαννόπουλος
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…Όλα στη φόρα….. τα μάθατε?

Φούστα-Μπλούζα, Θέατρο Πειραιώς 131
Πρόκειται για την θεατρική παράσταση των
Ρέππα-Παπαθανασίου.
Είναι
μία
κωμωδία
καταστάσεων πολύ σημερινή. Προσφέρει άφθονο
γέλιο στους θεατές και διακωμωδεί με εύστοχο
τρόπο το πώς οι άνθρωποι κρύβουν τα πραγματικά
τους συναισθήματα και επιθυμίες. Μήπως μας
αφορά όλους;
Φιλιά
Ιωάννα
Η ομάδα «ΑΝΕΜΟΣ» ξεκίνησε τη λειτουργία της το Γενάρη του 2008, στο Κέντρο Κοινωνικού
Διαλόγου της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε., μέσα από το «εργαστήριο χορού και κίνησης».
Τέσσερις μήνες μετά, βρίσκεται λίγο πριν την παρουσίαση της συλλογικής δουλειάς της και τα ίδια τα μέλη
της λένε με μία- δύο λέξεις γι’ αυτή:
«παραμύθι», «χαρά», «αυτοπεποίθηση»,«αγάπη»,«επιθυμία»,«παλμός με όνειρα»,
«ρομαντισμός»,«ευχάριστη»,«γαλήνη»,«ευτυχία».
Στους μήνες αυτούς επαγγελματίες και χρήστες από το χώρο της ψυχικής υγείας, μετανάστες, μουσικοί,
web designers, ερασιτέχνες και επαγγελματίες χορευτές, αποπειράθηκαν να συνεργαστούν, να
γνωριστούν, να εκφραστούν και να ταιριάξουν, μέσα από το λόγο του σώματος!
Το έργο με τίτλο: «Ταιριάζουμε;», που αποτελεί μία χορευτική παράσταση με στοιχεία μουσικής και video
art βασισμένα στην κίνηση των συμμετεχόντων, θα παρουσιαστεί στο θέατρο «Παραμυθίας» την Τετάρτη,
11/6/08 στις 20:00.

Προγραμματισμένες Δράσεις
Τουρνουά Bowling
Πέμπτη 12 Ιουνίου 2008-Super Bowl Ρέντη
Έκθεση Φωτογραφίας
Πέμπτη 19 Ιουνίου 2008
Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου-Χαρίσσης 6, Αθήνα
Forum Κοινωνική Οικονομίας στην Ψυχική Υγεία
2-6 Ιούνιου 2008
Αθήνα-Χίος-Κεφαλλονιά-Χανιά
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