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Ανταποκρίσεις
Συμμετοχή του σωματείου «Αυτοεκπροσώπηση» στις συναντήσεις που διοργάνωσε η Ε.Σ.Α.μεΑ.
στην Χίο και στην Άρτα.
Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεργασίας για ενδυνάμωση των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) διοργάνωσε στην Χίο συνάντηση
στις 16 Φεβρουαρίου 2013 το πρωί στο Κέντρο Παιδιού και Εφήβου. Επίσης διοργάνωσε παρόμοια
συνάντηση και στην Άρτα στις 2 Μαρτίου 2013 στο Εκθεσιακό Κέντρο του Δήμου Αρταίων. Και στις
δύο συναντήσεις αυτές συμμετείχε και το σωματείο «Αυτοεκπροσώπηση» με βασικό ρόλο την
αλληλεγγύη και την ενδυνάμωση των ληπτών στις δύο πόλεις. Τα μέλη του Δ.Σ. που εκπροσώπησαν το
σωματείο ήταν ο Πρόεδρος Λεονάρδος Σκόρδος και ο Ταμίας Παναγιώτης Διακάκης.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενίσχυση του δικαιώματος αυτοπροσδιορισμού, της συλλογικής
οργάνωσης, της αλληλοϋποστήριξης, της υπεράσπισης των δικαιωμάτων και της αντιμετώπισης του
κοινωνικού στίγματος. Στις συναντήσεις εκτός από επαγγελματίες και λήπτες ψυχ. υγείας συμμετείχαν
και σωματεία και σύλλογοι από το ευρύτερο αναπηρικό κίνημα της κάθε πόλης, προκειμένου να
καταθέσουν τις εμπειρίες τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκαν στις πόλεις τους. Στις
δύο συναντήσεις αρχικός εισηγητής ήταν ο κος Ευτύχης Φυτράκης νομικός σύμβουλος του Συνήγορου
του Πολίτη ο οποίος εκπροσωπούσε την Ε.Σ.Α.μεΑ.
Οι συζητήσεις περιστρεφόντουσαν γύρω από τα δικαιώματα των ληπτών όπως και την μόλις
πρόσφατα επικυρωμένη «Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες» από το
ελληνικό κοινοβούλιο. Στη συνέχεια έπαιρνε το λόγο ο Πρόεδρος του σωματείου Λ. Σκόρδος και ο
Ταμίας του σωματείου Π. Διακάκης και εξηγούσαν το ιστορικό, την φιλοσοφία, για το τι παλεύει το
σωματείο, για ποιους λόγους οδηγηθήκαμε στην δημιουργία του σωματείου «Αυτοεκπροσώπηση» και
πως θα ξεπεράσουμε το στίγμα και τα προβλήματα που δημιουργούνται στο να φτιαχτεί ένα σωματείο
των ληπτών στην κάθε πόλη ξεχωριστά. Μετά γίνονταν μια συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων των
ληπτών των επαγγελματιών και των υπόλοιπων εκπροσώπων του αναπηρικού κινήματος της περιοχής. Η
εντύπωση που αποκομίζαμε μετά το τέλος της κάθε συνάντησης ήταν πως υπάρχει διάθεση από κάποιους
λήπτες αλλά χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να ξεπεραστεί το στίγμα – μην ξεχνάμε εκεί είναι μικρές
και πιο κλειστές οι κοινωνίες – και χρειάζεται μεγάλη στήριξη από τους εκεί επαγγελματίες ψυχ. υγείας
για να μπορέσουν να κάνουν το πρώτο βήμα οι λήπτες να φτιάξουν τουλάχιστον μια ομάδα
αυτοβοήθειας, αλλά χρειάζονται και υλικοτεχνική υποδομή.
Ελπίζω η προσπάθεια αυτή που κάνει η Ε.Σ.Α.μεΑ. να βρει ανταπόκριση από τους λήπτες στην
περιφέρεια και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την δημιουργία σωματείων ληπτών υπηρεσιών
ψυχ. υγείας στην περιφέρεια, για να δημιουργηθεί μια όσο το δυνατόν ισχυρή ομοσπονδία που θα
δημιουργήσει νέα δεδομένα στον χώρο της ψυχ. υγείας.
Λεονάρδος Σκόρδος.
Τριμηνιαία έκδοση της Ομάδας Δημοσιογραφικού Εργαστηρίου του Σωματείου «Αυτοεκπροσώπηση», 18ο τεύχος.
Η τακτική χρηματοδότηση της εφημερίδας, αλλά και η φιλοξενία της παραπάνω ομάδας παρέχονται από την
Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.
Διεύθυνση επικοινωνίας: Τράιμπερ 4 & Σωνιέρου, Αθήνα 104 38.
Τηλ: 210 - 8818946, fax: 210 - 5245302, e-mail: pdiakakis@gmail.com
ιστοσελίδα: www.autoekprosopisi.gr , ιστολόγιο: autoekprosopisi.blogspot.com
Αν είστε Λήπτες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, μπορείτε να στέλνετε άρθρα, σχέδια, ποιήματα ή οτιδήποτε άλλο προς
δημοσίευση στην εφημερίδα μας, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μας.
Συντακτική ομάδα: Μοσχόπουλος Γεράσιμος, Κατσιγιάννης Θανάσης, Αγγέλης Γιώργος, Καπρή Μυρτώ, Τετενές Όθων,
Στρογγυλός Παντελής, Πετσαλάκης Γιάννης, Μαχαίρας Διονύσης, Μπάκνη Στέλλα, Χουγκάζ Φερνάντα, Ρηγοπούλου
Βάσω, Παπαγεωργακόπουλος Ευάγγελος, Φούντα Θωμαΐς, Κρασσά Κάλλη, Τούντας Νίκος, Διακάκης Παναγιώτης,
Κρητίδης Παύλος, Τσώνου Βάσω, Σκόρδος Λεονάρδος, Κουτσοπετροπούλου Ελένη.
Συντονισμός: Διακάκης Παναγιώτης.
Ηλεκτρονική επεξεργασία - Μοντάζ: Διακάκης Παναγιώτης.
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ΣΤΟΝ ΑΪ – ΔΗΜΗΤΡΗ
Να μη μου κοπούν τα θάρρη,
Να σηκώνω όλα τα βάρη,
Αϊ-Δημήτρη παραστάτη,
Βοήθαγέ με το σακάτη.
Να στέκομαι στο ποδάρι,
η νύχτα να μη με πάρει
αϊ-Δημήτρη αναβάτη,
φύλαγέ με το διαβάτη.
Να ‘ρχομαι στο προσκυνητάρι,
Να σου ψάλλω το τροπάρι,
Αϊ-Δημήτρη στρατηλάτη,
Φώτιζε με το χωριάτη.
Παντελής Στρογγυλός.
7/9/11

Όπως τα «βλέπω»…
ΤΑ ΖΩΔΙΑ…ΤΟ ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΑΣ….. ΤΑ
ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ.
Η έλλειψη ελπίδας δημιουργεί ανησυχία, ως
προς το μέλλον.
Τα ζώδια, έτσι όπως τα ξέρουμε από τα έντυπα
και όχι μόνο, δίνουν μια δυναμική
αντιμετώπισης των προβλημάτων, επίλυσης
αυτών
ή
προσμονής
ιδιαίτερα
των
«καθημερινών» μα και ελπίδα για ένα καλύτερο
αύριο.
Αποτέλεσμα αυτής της δυναμικής, μικρής ή
μεγάλης, είναι σχεδόν πάντα θετικό αφού η
έλλειψη ελπίδας δημιουργεί συν τοις άλλοις,
αδιαφορία ακόμα προς την ίδια την επιβίωση
του ατόμου.
Το παγκόσμιο αυτό γεγονός, το να διαβάζουν οι
άνθρωποι το τι γράφει γι’ αυτούς το ωροσκόπιό
τους, δεν είναι υποβαθμισμένη πρακτική, καθώς
βλέπουν να κρύβεται ελπίδα αλλαγής της μοίρας
τους, ακόμα και αν αυτό ακριβώς το «αύριο»
τους απογοητεύει προς στιγμή.
Για το κείμενο: Ευάγγελος Αναστ.
Παπαγεωργακόπουλος

ΑΝΕΚΔΟΤΑΚΙ

Πού 'σαι ρε Τάσο; Πόσα
χρόνια έχω να σε δω; Πως
άλλαξες έτσι; Τρόμαξα ρε να
σε γνωρίσω.
- Μα δεν είμαι ο Τάσος…
- Άλλαξες και όνομα ρε αλάνι;
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Απόψεις και σχόλια

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΕ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Αλήθεια
γνωρίζουμε
οι
περισσότεροι
άνθρωποι τι είναι εισαγγελική; Όταν δύο
άτομα έρθουν σε σύγκρουση, σίγουρα ο ένας
από τους δύο έχει παράπονο γιατί, για
παράδειγμα, τον ενοχλούν τα παιδιά στην
πολυκατοικία. Ο ένας λοιπόν επισκέπτεται τον
εισαγγελέα για να γίνουν οι συστάσεις στον
άλλο αντίδικο για τα παιδιά για να επικρατεί
απόλυτη ησυχία. Μετά πηγαίνει στην
αστυνομία. Όταν όμως αυτό γίνεται και
επαναλαμβάνεται άπειρες φορές, δημιουργεί
πρόβλημα και μπορεί να μην είναι έτσι τα
πράγματα. Να πρόκειται για θυμό, καπρίτσιο,
για γινάτι. Λέει μια παροιμία το γινάτι βγάζει
μάτι. Κι έτσι με αυτό το χυδαίο, απάνθρωπο,
εξευτελιστικό, θα έλεγα τρόπο, τσακίζεται,
προσβάλλεται και διαλύεται συγχρόνως, η
προσωπικότητα του ατόμου, με το που θα τον
πάρει το περιπολικό με τις σειρήνες, να τον
πάει στον εισαγγελέα κι από εκεί στο
ψυχιατρείο.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, κατά πόσον, σε
κάποιους ανθρώπους με τέτοιου είδους
θέματα, ξεριζώνεται το είναι τους, η εργασία
και η πορεία της ζωής τους. Κάποια στιγμή οι
εισαγγελείς και προϊστάμενοι εισαγγελέων, να
σταματήσουν αυτά τα αίσχη.
Τα προηγούμενα χρόνια δεν επικρατούσε αυτό
το χάος. Από το 1996, όμως στις επαρχίες της
Ελλάδας, ιδιαίτερα στη Λαμία, Λάρισα,
Καρδίτσα, κλπ, γίνεται σκόπιμα και να
καταδικάζεται κόσμος, που τελικά να έχει
δίκιο και να μην μπορεί να το βρει πουθενά,
γιατί, μη ξεχνάμε, το χρήμα είναι η κινητήριος
δύναμη.
Κι όμως πρέπει να σταματήσει, μια και καλή,
να διευθετείται, το θέμα παράπονα, στη
γραμματεία ή στον ίδιο τον εισαγγελέα.
Πρέπει να υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί,
ψυχολόγοι και να βοηθούνται αυτά τα άτομα,
μέσω του ΕΣΥ (Εθνικό Σύστημα Υγείας) και
των ΚΨΥ (Κέντρα Ψυχικής Υγείας), οπότε να
μην χρειάζεται να εισαχθούν στα ψυχιατρικά
νοσοκομεία.
Θέλω να σας δώσω να καταλάβετε ποιους
ονομάζουν ψυχικά πάσχοντες και τώρα
τελευταία εγκληματίες. Για φέρτε εσείς οι
πολίτες τον εαυτό σας να έχει περάσει την
εισαγγελική από συγγενή α’ βαθμού, γείτονα,
κτλ και να σας κατηγορούν για εγκληματία.
Είναι δυνατόν;

.
Στο χέρι των πολιτών αυτής της κοινωνίας είναι να
αγκαλιάσει αυτούς τους ανθρώπους, να τους βοηθήσει
για εργασία και να ενώσουμε, να δώσουμε όλοι μαζί
τα χέρια για ίση μεταχείριση, ίσα δικαιώματα και να
μην καταπατούνται και καταστρατηγούνται τα
ανθρώπινα δικαιώματα και όποια δικαιώματα είναι
αυτά: εργασία, ιδιωτική ζωή, της γυναίκας, του άνδρα,
του παιδιού, του ασθενούς, που σήμερα λέγεται
πελάτης στην υγεία.
Έτσι λοιπόν όλοι λεγόμαστε πελάτες στην υγεία και
σε όλους τους τομείς, εννοείται και στην ψυχική
υγεία. Αυτός που θα ασθενήσει μπορεί να είναι και
πρωθυπουργός της χώρας, όπως διπλωμάτης, γιατρός,
αστυνόμος, κλπ. Η αρώστεια δεν έχει λοιπόν
διακρίσεις. Αυτούς τους συνανθρώπους μας να τους
βοηθάμε και να μην τους τοποθετούμε στίγμα και
ταμπέλα γιατί γυρίζουν τα πράγματα και την πατάμε
εμείς οι ίδιοι.
Γι’ αυτό λοιπόν, όπως παλαιότερα η καρδιακή νόσος
ήταν δύσκολη και τώρα είναι μια ίωση και
αντιμετωπίζεται, έτσι να γίνει για την ψυχική νόσο,
από μελαγχολία μέχρι διπολική διαταραχή και
ψύχωση. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να εργασθούν και
να δίνεται η ευκαιρία στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,
για εργασία μερικής και πλήρους απασχόλησης. Το
ίδιο γίνεται και στην Ευρώπη χρόνια τώρα. Εδώ στην
Ελλάδα το επίδομα αναπηρίας είναι 626€/δίμηνο και
στην Αγγλία 1300€/μήνα.
Ίση μεταχείριση λοιπόν να διεκδικήσουμε όλοι,
γνωρίζοντας ότι θα έχουμε την υποστήριξη, όπως
γίνεται σε ένα κόμμα, το ίδιο και καλύτερα. Στο χέρι
μας και στο χέρι σας είναι, για ένα καλύτερο αύριο σε
όλους μας, με αγάπη, γεμάτο από τριαντάφυλλα που
θα ανθίζουν όπως και η ζωή.
Θωμαΐς Φούντα.

ΑΝΕΚΔΟΤΑΚΙ

Από τι πέθανε;
-Έφαγε πολύ σπανάκι!
-Πω-πάει ο άνθρωπος!!!
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Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΥΤΗ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ
Όπως τα άτομα με άλλες αναπηρίες, τα άτομα με ψυχικές αναπηρίες βιώνουν τον υποβιβασμό, τον
στιγματισμό και τις διακρίσεις.
Αντίθετα όμως με τα άτομα με άλλες αναπηρίες, τα άτομα με μακροχρόνιες ψυχικές αναπηρίες πολύ συχνά
βιώνουν τον εγκλεισμό σε ιδρύματα παρά τη θέλησή τους και τη στέρηση της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας
και άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Άξιον απορίας μάλιστα είναι το ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα των
ατόμων με ψυχικές αναπηρίες αγνοούνταν συστηματικά μέχρι προ εικοσαετίας.
Μόλις το 1991 με αφορμή τη δημοσιότητα των επαίσχυντων συνθηκών στα ψυχιατρεία της Ρωσίας τα
Ηνωμένα Έθνη υιοθέτησαν τις Αρχές για την προστασία των ατόμων με ψυχικά νοσήματα, γνωστές ως MI
Principles που αποτελούν ήπιο ή ενδοτικό δίκαιο.
Οι Αρχές αυτές παρόλο που καθιέρωσαν κάποια ελάχιστα πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο χώρο της
ψυχικής υγείας και παρά του ότι στην εποχή τους ήταν πρωτοποριακές κατέληξαν να αποτελούν εργαλείο
κρατικής εξουσίας και οι διακρίσεις λόγω αναπηρίας εις βάρος των ατόμων με μακροχρόνιες ψυχικές
αναπηρίες συνέχισαν να έχουν ως επίπτωση την παρεμπόδιση απόλαυσης και άσκησης σε ίση βάση με τους
άλλους βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, περιλαμβανομένου και του
δικαιώματος στην προσωπική ελευθερία και την ασφάλεια του προσώπου.
Το 2003 ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην έκθεσή του προς τη ΓΣ σημείωσε ότι οι Αρχές αυτές ‘’σε
ορισμένες περιπτώσεις προσφέρουν μικρό βαθμό προστασίας’’ αναφέροντας ως παράδειγμα την 16 η Αρχή
που επιτρέπει την αναγκαστική νοσηλεία που στηρίζεται στον νόμο των πιθανοτήτων, στην περίφημη
πρόβλεψη της επικινδυνότητας που δεν μπορεί να αιτιολογηθεί με καμία κλινική ή στατιστική μέθοδο και στις
οιονεί ψυχιατρικές πραγματογνωμοσύνες και την 11η Αρχή που επιτρέπει τη χορήγηση θεραπείας σε ασθενή
χωρίς τη συναίνεσή του όταν αυτός κρατείται παρά τη θέλησή του.
Έκπληξη προκαλεί και το γεγονός ότι και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η γνωστή
ΕΣΔΑ που κυρώθηκε από τη χώρα μας με το Ν.Δ.53/1974, ερμηνεύτηκε υπό το πνεύμα των εν λόγω Αρχών
μη δεσμευτικού δικαίου. Το εδάφιο 1ε του άρθρου 5 που αφορά στο δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και
ασφάλεια του προσώπου απαγορεύει την στέρηση της ελευθερίας ατόμων εκτός αν πρόκειται περί voμίμoυ
κρατήσεως ατόμωv δυvαμέvωv vα μεταδώσωσι μεταδoτικήv ασθέvειαv, φρεvoβλαβoύς, αλκooλικoύ,
τoξικoμαvoύς ή αλήτoυ.
Το άρθρο 5(1)ε της ΕΣΔΑ λέει λοιπόν ότι η φρενοβλάβεια αποτελεί επιτρεπτό λόγο στέρησης της ελευθερίας,
χωρίς ωστόσο να παρέχει ορισμό της φρενοβλάβειας Άξιο απορίας είναι επίσης το ότι και γίνεται διάκριση και
η διάκριση αυτή γίνεται με όχι και πολύ διακριτικό τρόπο (δεν προτιμήθηκε ο όρος διανοητική δυσλειτουργία,
ούτε ψυχιατρικό νόσημα). Φρενοβλάβλεια είναι η λέξη που προτιμήθηκε. Και παρόλο που η μέχρι σήμερα
δικαστηριακή πρακτική του Ευρ.Δικαστ.Ανθρωπ.Δικαιωμ. καίτοι παρουσιάζει πάμπολλες περιπτώσεις
καταδίκης χωρών λόγω μη τήρησης της νομίμου διαδικασίας κρατήσεως δυνάμει του άρθρου 5,
αναμφισβήτητα συνηγορεί υπέρ της κράτησης φρενοβλαβών και αυτό συνιστά διάκριση.
Μεγαλύτερη έκπληξη δημιουργεί το γεγονός ότι οι μη δεσμευτικού δικαίου Αρχές για την προστασία των
ατόμων με ψυχικά νοσήματα χρησιμοποιήθηκαν ως αυθεντική ερμηνεία και του Διεθνούς Συμφώνου για τα
Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα του (γνωστό ως ICESCR) το οποίο κυρώθηκε με τον
Ν.1532/1985 και το οποίο όπως αναφέρεται στο βιβλίο του ΠΟΥ ‘’Ψυχική Υγεία, Ανθρώπινα Δικαιώματα και
Νομοθεσία’’ καίτοι απετέλεσε ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, αφήνει ελεύθερο το πεδίο για την
εφαρμογή της αναγκαστικής θεραπείας των ατόμων με ψυχικές αναπηρίες.
Ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη προκαλεί ότι και το άρθρο 7 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά
Δικαιώματα ICCPR που κυρώθηκε με τον Ν.2462/1997, αφήνει περιθώρια για την υποβολή ατόμων με
ψυχικές αναπηρίες σε ιατρικά και επιστημονικά πειράματα όταν αυτά θεωρούνται ‘’ανίκανα να συναινέσουν
ελεύθερα’’. Τι γίνεται εδώ ?
Δύο από τα νομοθετικά κείμενα του Διεθνούς Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (δηλαδή πλην της
Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τόσο το Διεθνές Σύμφωνο για Αστικά Πολιτικά
Δικαιώματα ICCPR όσο και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα
ICESCR), τα οποία ανήκουν στη σφαίρα του αναγκαστικού δικαίου και τυγχάνουν υποχρεωτικής εφαρμογής
και τα οποία δεν αναφέρουν καν την αναπηρία ως προστατευόμενη κατηγορία στους περί ισότητας κανόνες
τους, επιτρέπουν διακρίσεις και ανισότητες ?
Και οι Αρχές για την προστασία των ατόμων με ψυχικά νοσήματα που αναγνωρίστηκαν ως τα πλέον πλήρη
πρότυπα για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικά νοσήματα σε διεθνές επίπεδο και οι
οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την ερμηνεία κανόνων αναγκαστικού δικαίου όπως είναι το Διεθνές Σύμφωνο
για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα ICESCR, ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ στα άτομα με ψυχικές αναπηρίες ?

Σελίδα 5

Απόψεις και σχόλια
Παρά το ισχυρό πλαίσιο προτύπων και γενικά παραδεγμένων κανόνων διεθνούς δικαίου, η εξαναγκαστική
ψυχιατρική συνεχίζει να παραμένει σε μεγάλο βαθμό άναρχη και διεπόμενη από τάσεις υπερδιάγνωσης και
υπέρμετρης στήριξης στην ιδρυματική μέριμνα που παραπέμπει σε ψυχιατρικές πρακτικές που αποτελούν
ντροπή για την ανθρωπότητα ?
Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι. Δεν υπάρχει καμία ηθική δικαιολογία για τη στέρηση της ελευθερίας
προσώπων που δεν παραβίασαν το νόμο. Και η ακούσια νοσηλεία τοποθετείται αντιθετικά προς τα
ανθρώπινα δικαιώματα.
Οι πρακτικές αυτές θα έπρεπε να προκαλούν ντροπή σε όσους από εμάς διατεινόμαστε με πάθος ότι
ενδιαφερόμαστε για τα δικαιώματα των ατόμων με ψυχικές αναπηρίες Βέβαια, υπάρχει και η παγκόσμια
ελληνική πρωτοτυπία. Ο Νόμος 2071/92 που στηρίχθηκε στις Αρχές του 1991 και που συνδυασμό με τον
Ν.2446/96 θεωρητικά έθεσαν ένα πλαίσιο προστασίας των ατομικών ελευθεριών των ασθενών,
υπερασπίζοντας τον σεβασμό και την αξιοπρέπειά τους, πρακτικά όμως δεν απέτρεψαν τον κίνδυνο
αυθαιρεσίας που επιτρεπόταν δυνάμει διατάξεων που χρονολογούνται από το 1832 και συνεπάγονταν την
εγκατάλειψη των ασθενών στην κρίση και στις αποφάσεις των ειδικών της ψυχιατρικής και την αντιμετώπισή
τους όχι ως υποκειμένων δικαίου. Είκοσι χρόνια μετά και ούτε το γράμμα ούτε το πνεύμα των νόμων αυτών
έτυχαν εφαρμογής όπως την ίδια τύχη είχαν και οι δύο νόμοι που κύρωσαν τα Διεθνή Σύμφωνα ICCPR και
ICESCR. Τα άτομα με ψυχικές αναπηρίες και οι αντιπροσωπευτικές τους οργανώσεις περίμεναν πολύ καιρό
μέχρι οι αναγκαστικού δικαίου διεθνείς κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα να αποτελέσουν πραγματική
ασπίδα προστασίας.
Η έναρξη ισχύος της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
αποτέλεσε αφορμή για συζητήσεις σχετικά με το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει την ακούσια εισαγωγή και
την ακούσια θεραπευτική αγωγή.
Η προσέγγιση της αναπηρίας με άξονα τα δικαιώματα, την οποία υιοθετεί η προαναφερθείσα σύμβαση, έχει
σημαντικές επιπτώσεις τόσο για την ΕΕ όσο και για τα κράτη μέλη που την έχουν επικυρώσει.
Σημειωτέον ότι η Ελλάδα κύρωσε τη Σύμβαση και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο με τον Ν.4074/2012.
Πρόκειται για την πρώτη νομικά δεσμευτική Διεθνή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και την πρώτη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που επικυρώθηκε
από την ΕΕ.
Η Σύμβαση αυτή δεν καθιερώνει νέα δικαιώματα για τα άτομα με αναπηρίες αλλά καθορίζει τις συγκεκριμένες
δράσεις που πρέπει να λάβουν τα Συμβαλλόμενα Κράτη για την προστασία κατά των διακρίσεων λόγω
αναπηρίας. Η Σύμβαση υιοθετεί το μοντέλο της αναπηρίας από την σκοπιά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το οποίο τα άτομα με αναπηρίες δεν θεωρούνται πια αντικείμενα φιλανθρωπίας, κοινωνικής
προστασίας και ιατρικής φροντίδας αλλά υποκείμενα με ανθρώπινα δικαιώματα, ικανά με την παροχή της
κατάλληλης υποστήριξης να λάβουν αποφάσεις για τη ζωή και το μέλλον και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά
τους.
Πλέον, η ερμηνεία όλων των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των ατόμων με αναπηρίες θα
πρέπει να γίνονται υπό το πρίσμα της εν λόγω Σύμβασης.
Το άρθρο 14 συγκεκριμένα περιλαμβάνει τόσο τη διαβεβαίωση ότι η ύπαρξη μιας αναπηρίας δεν δικαιολογεί
σε καμία περίπτωση τη στέρηση της ελευθερίας όσο και την υποχρέωση των Συμβαλλόμενων Κρατών να
διασφαλίζουν ότι η στέρηση της ελευθερίας λόγω αναπηρίας και απαγορεύεται δια νόμου και δεν συμβαίνει
στην πρακτική. Η έννοια του άρθρου 14 είναι μια άμεση διάταξη μη διάκρισης που εγγυάται το θεμελιώδες
δικαίωμα στην ελευθερία και διασφαλίζει ότι στα άτομα με αναπηρίες που στερούνται την ελευθερία τους
μέσω οποιασδήποτε διαδικασίας θα παρέχονται εγγυήσεις σε ίση βάση με τους άλλους,
συμπεριλαμβανομένης και της παροχής εύλογων προσαρμογών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
Σύμφωνα με τη νέα Σύμβαση αντί να απαιτείται δικαστικός έλεγχος της ακούσιας νοσηλείας, η στέρηση της
ελευθερίας λόγω αναπηρίας πρέπει να θεωρείται παράνομη per se.
Όλα τα άτομα με αναπηρίες έχουν το δικαίωμα να ζουν στην κοινότητα και όχι σε ιδρύματα και να έχουν
επιλογές ίσες με τους άλλους ανθρώπους,
συμπεριλαμβανομένης και της προσωπικής βοήθειας που είναι απαραίτητη για την υποστήριξη της
διαβίωσης και της ένταξης στην κοινωνία καθώς και για την αποτροπή της απομόνωσης ή του διαχωρισμού
από την κοινωνία, χωρίς να πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν το δικαίωμα ή την ικανότητα ή ότι πληρούν
διάφορα κριτήρια επιλεξιμότητας. Αυτό σημαίνει επίσης ότι δεν είναι υποχρεωμένα να ζουν υπό ιδιαίτερες
διευθετήσεις διαβίωσης.
Και τα Συμβαλλόμενα Κράτη στην Σύμβαση έχουν θετική υποχρέωση να χτίσουν κοινωνίες χωρίς
αποκλεισμούς που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ατόμων με ψυχικές ή άλλες αναπηρίες.
(Συνέχεια στη σελ. 7)
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Ο Ύπατος Αρμοστής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ξεκάθαρα είπε ότι κανένας νόμος ψυχικής υγείας όσο στενά
κι αν ερμηνεύεται δεν μπορεί ποτέ να ανταποκριθεί στις επιταγές του Άρθρου 14 που αφορά στο δικαίωμα στην
ελευθερία, αν συνεχίζει να περιλαμβάνει διατάξεις που επιτρέπουν τον ακούσιο εγκλεισμό ατόμων με ψυχικές
αναπηρίες για λόγους θεραπείας, προληπτικής κράτησης ή άλλους λόγους που σχετίζονται με την ύπαρξη
αναπηρίας όπως αυτή διαγνώσθηκε ή αποδόθηκε ως χαρακτηριστικό, καθώς και διατάξεις που αφορούν στην
ακούσια ψυχιατρική θεραπεία.
Καλά τα λέει και ο Ύπατος Αρμοστής. Τι γίνεται στην πραγματικότητα όμως?
Χωρίς υπέρμαχους της συνηγορίας για την ψυχική υγεία και ηγέτες που επιθυμούν να φτάσουν στα
χαρακώματα και να πολεμήσουν για τα παραπάνω ιδανικά ώστε να γίνουν πραγματικότητα για τα άτομα με
ψυχικές αναπηρίες, οι Συμβάσεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα θα παραμείνουν απλά λόγια χωρίς πράξεις.
Αυτός είναι ο στόχος που πρέπει να κυνηγήσουμε όλοι εμείς που λέμε ότι παίρνουμε στα σοβαρά τα
ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και αναγνωρίζουμε την οικουμενικότητά τους καθώς και την
ανάγκη εγγύησης της πλήρους απόλαυσής τους χωρίς διακρίσεις.
Δυστυχώς, όσο η αναπηρία συνεχίζει να θεωρείται ως πρόβλημα για την κοινωνία και όχι σαν πρόβλημα που
δημιουργείται από την κοινωνία, τίποτα δεν θα αλλάξει.
Αλλαγή νοοτροπίας και άσκηση πίεσης για την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης και του Προαιρετικού
Πρωτοκόλλου που κυρώθηκαν και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος: Oι γενικά
παραδεγμένoι κανόνες τoυ διεθνoύς δικαίoυ, καθώς και oι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τoυς με
νόμo και τη θέση τoυς σε ισχύ σύμφωνα με τoυς όρoυς καθεμιάς, απoτελoύν αναπόσπαστo μέρoς τoυ
εσωτερικoύ ελληνικoύ δικαίoυ και υπερισχύoυν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμoυ.
Εφαρμογή του Ν.4074/2012 στο σύνολό του ως υπερισχύoντος κάθε άλλης αντίθετης διάταξης νόμoυ: αυτή
είναι η προϋπόθεση για την αποφυγή της αναγκαστικής νοσηλείας.
Κατερίνα Νομίδου.
Δικηγόρος
Μέλος οικογένειας και Αντιπρόεδρος του μικτού Συλλόγου ληπτών
υπηρεσιών ψυχικής υγείας και οικογενειών
ΣΟΦΨΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ
Διεθνές Δίπλωμα Δικαίου Ψυχικής Υγείας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
(ILS Law College, Pune, Ινδία σε συνεργασία με τον WHO, Γενεύη)
Κύκλος σπουδών Ηγεσίας για την ανάρρωση και την αποκατάσταση
(Κέντρο Ψυχιατρικής αποκατάστασης, Πανεπιστήμιο της Βοστόνης,
ΗΠΑ)

Ποιήματα
Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
Είναι στιγμές μοναχικές
Στου Παρισιού τα μέρη
Μέρες κυλούν λυπητερές
Κανένας δεν με ξέρει
Ταχυδρόμε, ταχυδρόμε
Είσαι όλη μου η ζωή
Ταχυδρόμε, ταχυδρόμε
Φέρε μία είδηση καλή
Ο ταχυδρόμος πέρασε
Ο ταχυδρόμος ήρθε
Κι από τους φίλους τους παλιούς
Ούτε άκουσε ούτε είδε
Ταχυδρόμε, ταχυδρόμε
Είσαι όλη μου η ζωή
Ταχυδρόμε, ταχυδρόμε
Φέρε μία είδηση καλή
Νίκος Τούντας.

«Είναι δίκαιο;»
Ύψιστε, όπου τα βάζεις
Με αυτούς που σ’ ενοχλούνε
Και στην αμαρτία της σάρκας τους
Και των παθών τους ζούνε
Όταν σκέφτομαι λιγάκι
Ότι είμαι ανάμεσά τους
Κι ότι φωτιά θα βάλεις
Σ’ όλους και στα γονικά τους
Χάνω κουράγιο, λογική
Και φρίττω:
Δεν το χωράει το κεφάλι μου
Και σκέφτομαι πως ίσως τη γλυτώσω
Με έργα θεάρεστα κι ελεημοσύνες
Λέγοντας ευχές και προσευχούλες
Κατακρίνοντας τους άλλους
Κι επιρρίπτοντας ευθύνες.
Όσους έφταιξαν, λοιπόν, ρίξε
Εις την γέεναν του πυρός
Μα νομίζω ότι για πάντα
είναι πολύς καιρός.
Κάλλη Κρασσά.
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«Τα σπάρτα»

ΤΟ ΡΕΓΓΑΤΟ

Κάθομαι έξω μία ολόκληρη μέρα.
Βρέχει, στεγνώνει, τρελός ο καιρός.
Βράχηκα κι ύστερα βγήκε ο ήλιος.
Τώρα νυχτώνει και πάει κι αυτός.

Θα’ θελα να’ μουν ωραίος
Και στιλάτος και ψηλός
Μα εγώ είμαι αρουραίος
Και φαλάκρας και χοντρός.

Κάτι ψιλά πρέπει να’ χω στην τσέπη
Για burger, πατάτες και έναν χυμό.
Τσιγάρα μου μείναν ακόμα δυο-τρία.
Είσαι στο σπίτι; Θα ‘ρθώ να σε βρω.
Θ’ ανθίσουν τα σπάρτα σε λίγο μου
λένε
Πήρα κατήφορο απ’ το βουνό.
Νωρίς την άνοιξη είναι ένα γύρω
Τούτο το σούρουπο πολύ δροσερό.
Μόνος μου έζησα μια ολόκληρη μέρα.
Σε ψάχνω στη σκέψη μου μανιωδώς.
Χάθηκε ο ήλιος και στο λεωφορείο
Θυμάμαι πως είναι των ματιών σου το
φώς.

Να’ μουνα ο Μάρλον Μπράντο
Να το παίζω και νονός
Μα με λένε μόνο Βάγγο
Και είμαι του κυρ Μπάμπη γιος.
Νάχα λέει μία Λαμποργκίνι
Και να γίνομαι καπνός
Μα εγώ ούτε πατίνι
Δεν απόκτησα ο φτωχός.
Να γινόμουνα αστέρι
Στο τραγούδι στο χορό
Μα μου πήρανε το ταίρι
Κι έγινα ρεγγάτο εγώ.
Είσαι ρεγγάτο, μέσα στο πιάτο
Είσαι ρεγγάτο και ριγανάτο.
Νίκος Τούντας.

Αχ, να μου άνοιγες, ξέρω σου λέω
Τα σπάρτα θ’ ανθίσουν και όλα καλά.
Φεύγει ο χειμώνας, μεγάλωσε η μέρα
Πες μου μονάχα πως μ’ αγαπάς.
Κάλλη Κρασσά.

ΑΝΕΚΔΟΤΑΚΙ
Με πονούσε το κεφάλι. Πήρα
ένα Depon και τώρα Depοnάει
πια.
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Δραπέτες των ονείρων

Χ

ωρίς πυξίδα βγήκε από το φράχτη ο αµετανόητος,
αναρχικός, ο ταραξίας της κοινής τάξης. Με τον αναδευτήρα της αναζήτησης και το µυαλό του οδηγό, περπάτησε µονοπάτια µε ακακίες κι έφθασε ένα αποµεσήµερο σ'
ένα ερηµικό ντοκ.
Εκεί ένα πανέµορφο, ζηλευτό, ξύλινο σκαρί έµεινε παροπλισµένο στην αξιοπρεπή µιζέρια του. Σκαρί γερό, όµορφο,
µα όχι ταξιδιάρικο, αφού από χρόνια είχε κατεβάσει τα πανιά
του και κοιτούσε το πέλαγος, χωρίς ποτέ να ξεκινά. Ένιωθε
το δροσερό χάδι της αύρας, να του χαϊδεύει τα πλευρά, να
περνά από τους κάβους µέσα του, ως τα κοτάβαθά του, αλλά
τί κρίµα, δεν ήξερε αν έπρεπε να φύγει, να ριχτεί σε θάλασσες
αγριεµένες, να τις γνωρίσει, να πάρει απ' αυτές και να δώσει
συγκινήσεις και εµπειρίες, που στιγµατίζουν ολάκερη τη ζωή.
Κοιτούσε την αιωνιότητα, που αλίµονο ήταν σύντοµη όσο
ένα φτερούγισµα γλάρου, ως να βουτήξει και να πιάσει το ψάρι στον αφρό και µετά ... τίποτα.
Οι φύλακές του -άνθρωποι- αγνώστων λοιπών στοιχείων,
το χάιδευαν, του είχαν υποταχτεί, µα δεν το άφηναν να φύγει
στ' ανοιχτά.
Ήταν επιλογή ζωής. Δεµένο για πάντα στο ντοκ, έως
θανάτου.
Την ώρα του δειλινού όµως, τούτο το σκαρί, που τα είχε όλα του και ήταν για τούτο ζηλευτό, ήθελε να ανοίξει
κάποιος τα πανιά να φωνάξει: «βίρα τις άγκυρες» και να
γεµίσουν όλα άνεµο και ζωή και δηµιουργία και φως και
έρωτα και αλήθεια ...
Όµως ο κάβος δεµένος, στο ντοκ. Οι φύλακες φρόντιζαν
για την πολυτελή συντήρηση του κι όλα έµοιαζαν τέλεια, σαν
µια εικόνα ευτυχίας χωρίς χρώµα. Από το παζλ έλειπε ένα
κοµµάτι, ίσως το πιο σηµαντικό .
... Και καθώς ο δραπέτης κατέβηκε στο ντοκ κι είδε το σκαρί, αίφνης, του ήρθε η επιθυµία να ταξιδέψει µαζί του σε µέρη, που κανείς δεν γνώρισε ποτέ.
Μεµιάς ανέβηκε πάνω. Με χτυποκάρδι ο δραπέτης και το
σκαρί άρχισαν να νιώθουν ζωή, όνειρο, ρίγος µοναδικό, που
δεν είχαν ξανανιώσει ποτέ πριν.
«Να λύσουµε τους κάβους, ακούστηκε σαν θρήνος ένα γύρο.
Τους κάβους έλυναν το βράδυ και το πρωί οι φύλακες τους
έδεναν, το επόµενο βράδυ τους κάβους έλυναν και το πρωί
πιο γερά δεµένοι στο ντοκ.
Δεν µπορούσαν να παραβλέψουν τους φύλακες, µα ήθελαν να φύγουν για ένα και µοναδικό ταξίδι κι ας ήταν σύντοµο κι ας ήταν ένα.
Ο στεναγµός του δραπέτη έσκιζε του σούρουπου την ησυχία κι οι γλάροι πετούσαν χαµηλά, κουρασµένοι από τα ταξίδια παν' απ' το κύµα.
.
Άλλη µια νύχτα, που το φεγγάρι θα συνωµοτούσε µαζί τους
και δεν θα έβγαινε για σεργιάνι, άλλη µια νύχτα, για να πλάσουν τ' όνειρο, την προσδοκία, το πάθος για φυγή. Ο δραπέτης σήκωσε τούτη τη σκοτεινή νύχτα την άγκυρα. Γύρω ησυχία
µεγάλη, η φύση σιωπούσε µε κοµµένη την ανάσα κι ένας ψίθυ-

ρος ακουγόταν µόνο: «έλα να φύγουµε, έλα να φύγουµε».
Το σκαρί γυαλισµένο, όπως πάντα, ήταν έτοιµο να ξεκινήσει.
Το βλέµµα του ήταν τ' ουρανού, µα η ψυχή του µώλου. Αγωνία
και πάθος, έρωτας και αναστολή για το σκαρί. Αγωνία και πόθος, έρωτας και πάθος για τον δραπέτη, που έκανε υποµονή µεγάλη και περίµενε το σκαρί τούτο, που λάτρεψε κι αγάπησε
βαθιά.
Ήταν ένας έρωτας χωρίς αρχή, απροσδιόριστος, φωτεινός, τρυφερός, ζεστός, χωρίς λογική.
Ένας έρωτας απ' εκείνους που πετροβολούν οι άνθρωποι
τις νύχτες και κλείνουν σε φυλακές τις µέρες, αφού δεν συγχωρούν ποτέ τον έρωτα της φυγής και της αλαφροσύνης.
Όταν καιρός πέρασε αρκετός κι ήρθε η νύχτα, που ο δραπέτης σήκωσε την άγκυρα, το σκαρί κινήθηκε αργά προς την
έξοδο του κολπίσκου, που ως τώρα ήταν ένα καταφύγιο και
µια φυλακή πολυτελείας.
Ένα τρελό χτυποκάρδι τους συνεπήρε. Φοβόταν, αλλά
ήξεραν την αξία και τη µοναδικότητα του ταξιδιού. Ανοίχτηκαν για λίγο και τότε κενό κι αερικό µεγάλο έγινε. Άνοιξε ο
ουρανός και κρύφτηκαν µέσα του τ' αστέρια. Η θάλασσα
αγρίεψε κι ο βοριάς φυσούσε µε µανία. Ο δραπέτης ήξερε ότι
µπορούσαν να φύγουν, µα το σκαρί, µικρό σκαρί κι αγαπηµένο, φοβήθηκε και στάθηκε στη µέση της θαλάσσης.
Αρχίζει θρήνος µιας κιθάρας τ' ουρανού που στάζει κλεµµένη ευτυχία. Ο φόβος παντού σαν παγωµένη σκιά. Οι καρδιές τους αδύνατο να σωπάσουν. Ποιος θα µπορούσε άραγε,
φόβος ή κάτι άλλο να σβήσει το συναίσθηµα; Και ήρθε η αυγή και τότε ο δραπέτης είδε την πραγµατικότητα να σκίζει τον
αέρα σαν το µαστίγιο, ένιωσε όλο τ' όνειρο να πετά σαν πουλί, που κανείς δεν φτάνει. Είδε ότι το σκαρί έφευγε µαζί του
µε τον κάβο δεµένο στο µώλο ...
Γονάτισε µε δάκρυα, αγκάλιασε το σκαρί, έβγαλε µια κραυγή, σαν παράπονο και σαν τραγούδι, ξεκόλλησε την ψυχή του
και την άφησε ν' ανεµίσει µαζί µε τα µισάνοιχτα πανιά µες στου
κολπίσκου τα ήρεµα νερά κι ορκίστηκε αγάπη και αγάπη.
Το πρωί οι φύλακες τα βρήκαν όλα καλά, σαν τίποτα να
µην είχε γίνει, σαν όλα να ήταν ένα νυχτερινό όνειρο ανάκατο µ' αλήθεια και µε ψέµα. Ο κάβος δεµένος στο ντοκ και τα
πανιά κλεισµένα. Παροπλισµένο το σκαρί, που όµως έκρυβε
µέσα του ένα δραπέτη και ο δραπέτης, απλός δραπέτης των
ονείρων του, δέσµιος µιας αγάπης, µιας ιδέας, που άνθισε
σαν ανεµώνη, σαν κυκλάµινο.
Έκσταση κι όνειρο αυτός ο έρωτας, που έγινε σύµβολο
και τραγούδι, σαν εκείνα που λένε στα βάθη της Ασίας,
όταν βαθιά αγαπάνε, σαν τις ιστορίες, που διαβάζουµε στα
βιβλία κι ονειρευόµαστε ταξίδια, έρωτες, που ποτέ δε ζήσα-

µε κι ας ήταν αλίµονο µια ανάσα δίπλα από το δικό µας σκαρί. Κι εµείς αξιοπρεπείς µες στην ψυχική µιζέρια µας και την
πνευµατική µας φτώχεια, κλείσαµε την πόρτα της ζωής από
φόβο, κλείσαµε την πόρτα στο τρυφερό όνειρο κι αλίµονο
στην τραγική πραγµατικότητα.
Στέλλα Μπάκνη.
Εφηµερίδα Δηµοκρατική, 1994, lδιοτροπίες
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Ο ΠΟΝΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΩΠΟ
Ενότητα σηµαίνει ενοποίηση
ταυτίζει και ταυτίζεται µε όχι
µόνο τα
συµπεράσµατα περί συναισθήµατος
µιας κάποιας στιγµής.
Αλλά ολοκληρωτικά καθορίζει συµβιβάζεται
και δηµιουργεί µοντέλο σκέψης
και µνήµης όπως στο σώµα έτσι και στην
ψυχή καθορίζει ολοκληρωτικά τον
άνθρωπο από µια έως µυριάδες στιγµές στο
µοτίβο της ζωής του.
Ξένος είναι ο φόβος που προέρχεται από
τον πόνο
Επίσης η αντίδραση απέναντι στον εχθρό
που προκαλεί τον φόβο και κατά
συνέπεια τον πόνο [που προέρχεται από το
συναίσθηµα της αυτό-συντήρησης]
Και επεµβαίνει στην ψυχολογία µε
τραγικές και ίσως υστερικές αντιδράσεις
για
την αρµονία και την ζωή του ατόµου στο
σύνολό του
Παρέµβαση µπορεί και δηµιουργεί η
εκπαίδευση στην ακεραιότητα την συνοχή
και κατά επέκταση στην σκέψη και
καθολικά από εκεί στην ψυχολογία.
Για αυτό η ακεραιότητα εκπαιδεύεται κατά
κανόνα µε διάφορες µορφές.
Δεν εξαρτάται από τον τρόπο ζωής την
σκέψη και την στάση του ατόµου.
Η ατοµική θεωρία των σηµερινών και
παλαιότερων ψυχιάτρων και τόσο στους
γνωστούς και άγνωστους κύκλους
απορρίπτει στο σύνολο την αιτία του
πόνου.
Περί ταύτισης αλλαγή ταυτότητας και
ρόλων απαντά δυναµικά η ψυχιατρική.
Ο ψυχικός πόνος και η θεραπεία καταλύει
και διαλύει το άτοµο.
Ο πόνος της απόρριψης και κατά συνέπεια
ψυχικός και ατοµικός συνδυασµός
πόνου και συναισθήµατος δηµιουργεί την
ανάγκη και την δέσµευση του
ατόµου να προχωρήσει στην επιβίωση αλλά
και να θεωρεί υπέρβαση την
ψυχική του κατάσταση η οποία γίνεται
και νοοτροπία και κουλτούρα.
Έχουµε ζωντανά µνήµη για τους
επιζήσαντες της ψυχιατρικής που δεν
αποτελεί θεωρία αλλά µια στάση ζωής
και πραγµατικότητα για την σχέση
θεραπείας και επιβίωσης ανικανότητα
εργασιακής και κοινωνικής στάσης του
ατόµου όπως και στιγµατισµού από την
στάση των άλλων.

Έτσι η αναγκαιότητα για
κοινωνικό πρόσωπο εκπαίδευσης
δεν έχει ρίζες. Και
ούτε παίζει ρόλο και σηµασία
για τους εγκέφαλους της
ψυχικής µας υγείας.
Νοµίζω ότι προσφορά και
µεγάλη σηµασία στον κύκλο µας
θα προσφέρει η
κατανόηση της ακεραιότητας
της ψυχικής ισορροπίας του
των ατόµων µε
ψυχιατρικό και όχι µόνο
ιστορικό.
Τόσο βαθιές είναι οι
τοµές στην κατεύθυνση
κατανόησης του
κοινωνικού
συνόλου που λειτουργεί
κατά αποκλειστικότητα
έξω από το δικό µας
περιβάλλον που
φαντάζονται τις
αυτοκτονίες και τον
ψυχικό πόνο κατά
συνέπεια ως αναπάντητο
ερώτηµα για το
αποτέλεσµα του. Η αξία
της ζωής στην τελική της
µορφή συνάµα η ρίζα της
φτώχιας και της
αυτοσυντήρησης όπως και
τα κοινωνικά προβλήµατα
των οικογενειών µε
ψυχιατρικό ιστορικό
δηµιουργούν κατά
συνέπεια µεγάλες τάσεις
και τέτοια
κοινωνικά χάσµατα και
ανισότητα στην ζωή του
ατόµου. Όπως το
ψυχόδραµα
που για να το διδαχθείς
πέρα από την ελαφριά
µορφή του χρειάζεσαι και
οικονοµική δραστηριότητα
και βάση στον τρόπο ζωής
και διδασκαλίας του.

(Συνέχεια στη σελ. 11)
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Έχω ανακαλύψει εν τέλει µε κατανόηση έναν τρόπο [µέθοδο] µε ευθύνη και
κουλτούρα στην οροθέτηση και στάση ζωής του ανθρώπου που έχει να
προσφέρει ουσία και δεν είναι µονόδροµος για την εκπαίδευση στην
ακεραιότητα µε ακρογωνιαίο λίθο το σώµα και την τέχνη της έκφρασης.
Θα µοιραζόµουν ευχάριστα της γνώσεις µου για ψυχική και
εναρµονισµένη
ζωή σύµφωνα µε την στάση ζωής των ατόµων εκείνων που µπορούν και
κάνουν προσπάθειες στης οµάδες για στήριξη και αποτέλεσµα πιο
ικανοποιητικό από αυτό που έχουν γιατί θεωρώ υπέρβαση να εκφράζονται
κάποιοι µε επιστηµονικό καθαρά τρόπο και διδασκαλία στην ατοµική
προσπάθεια και να µένουν εκεί και κατά συνέπεια να ωφελούνται µόνο οι
ίδιοι από την διάδοση για κάτι τέτοιο.
Ευθύνη κατά κυριολεξία δεν έχουν µόνο οι επιστήµη αλλά και όσοι την
αποτελούν στο σύνολό τους.
Δηλαδή όλοι µας. Είτε είµαστε ή ΟΧΙ ΑΜΕΑ δηλαδή όσοι έχουµε
εναρµονιστεί στο δικαίωµα στην ψυχική ισορροπία.
Έτσι για να εκφραστούµε πρέπει και ιδιαίτερα και συλλογικά να δώσουµε
λύση µε απαντήσεις παντού και ιδιαίτερα στην άποψη για δικαίωµα στην
έκφραση µε λειτουργικό προνόµιο και χαρακτήρα στον ψυχικό µας κόσµο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΚΡΙΣΗ
Ευ ζην σπουδάζεις µε µανία, αιτία; ανεπαίσθητη η παραφιλολογία;
Ζω σαν τον Διογένη κάτω από τον ήλιο, κατέχω το ανέκδοτο και το αστείο.
Εχθροί και φίλοι µε τροµάζουν,- µε εκφράζουν και µε παρηγορούν.Ευ ζην κατέχω και µε κατηγορούν.
Φίλοι µου εχθροί σας λέω τα όνειρα σας να χαρείτε, σήµερα αφού µπορείτε.
ΕΥΤΥΧΙΑ και ΚΟΜΜΑ µα µακριά του χρόνου η µέθη και η χαρά.
Αφού µπορείτε να ενταχθείτε στο ΚΟΜΜΑ ταχθείτε και µορφωθείτε.
Και όταν τελειώσουν τα αστεία, ταχθείτε στην παραφιλολογία.
Το χρώµα του χρήµατος µας κυβερνά άρα, ταχθείτε µε την χαρά.
Τον Γιώργο, τον Κώστα και την χαρά, µαζί θα δούµε µες τα βουνά.
Και αφού ο Διογένης σας απαντά, στο τίποτα η φύση δεν µας ξεχνά.
Άντε και εάν πάρω και τα βουνά, θα µείνεις µόνο µε την χαρά.
Θέλω δεν θέλω σας απαντώ. Ευ ζην και στάση ως τον Χριστό.
Βασανισµένοι και φτωχοί ταχθείτε όλοι στην τοµή. Θαρρείτε όλοι να
διδαχθεί,
Το τέλος µοιάζει µε την αρχή.
Νόµοι και τάξη δεν µας πτοεί

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ.
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Γράμμα στον Κίρκεγκωρντ
(εδώ υποδύομαι έναν άνθρωπο που διάβασε για τον βίο και τις ιδέες του φιλοσόφου, έστω και
αποσπασματικά, και ο οποίος του αποστέλλει γράμμα με τις απόψεις του και την κριτική του για τις ιδέες
αυτές)
Αγαπητέ Σερέν
Είχα την ευκαιρία να διαβάσω λίγα πράγματα για την ζωή και τις ιδέες σου σε ένα φιλοσοφικό βιβλίο, το
οποίο ίσως εσύ θα έκρινες ανάξιο του πνευματικού και ηθικού σου αναστήματος. Μπόρεσα όμως και, παρά
το ότι αυτά που διάβασα ήταν σχετικά λίγα, σχημάτισα μία κάποια, πρόχειρη έστω γνώμη για εσένα και τα
πνευματικά σου αχνάρια.
Να σου πω ότι καταρχήν συμφωνώ με την ιδέα ότι η ύπαρξη προηγείται σε σημασία της ουσίας και ότι η
ουσία του ανθρώπου σύμφωνα με τους γενικούς φιλοσοφικούς-εννοιολογικούς ορισμούς δεν μπορεί παρά να
είναι ελλειμματική σε σχέση με την υπόστασή της (που είναι συνεχώς μεταβαλλόμενη και χρήζει ενός
συνεχόμενου επαναπροσδιορισμού). Έτσι, κάποιος που χωλαίνει από το ένα πόδι και ο οποίος βιώνει την
αδυναμία του αυτή σαν κάτι που εμποτίζει την ύπαρξή του, δεν μπορεί να καλύπτεται από έναν γενικό
ορισμό του ανθρώπινου είδους. Το ίδιο συμβαίνει και με έναν άνθρωπο με μία άλλη αναπηρία, όπως και για
οποιονδήποτε άνθρωπο διαθέτει ένα χαρακτηριστικό που δεν διαθέτει ένας άλλος. Κατά τον ίδιο τρόπο και
στον βαθμό που οι άνθρωποι ως άτομα χαρακτηρίζονται από «συστατικά» τα οποία εναλλάσσονται με μία
απέραντη ποικιλομορφία, καθώς και στον βαθμό που τα συστατικά αυτά χρωματίζουν την ζωή τους, όντως
δεν μπορούμε παρά να αντιμετωπίζουμε την ανθρώπινη ύπαρξη ως κάτι που, έτσι απλά, μπορεί να δοθεί από
έναν ή και πολλούς ορισμούς.
Σε ένα δεύτερο επίπεδο πρέπει να σου πω εδώ ότι υποστηρίζω επίσης την επιλογή και την προσπάθειά σου
να μην ενταχθείς ή προσκολληθείς σε κάποιο φιλοσοφικό σύστημα. Το σκεπτικό μου ως προς αυτό-αν και
δεν γνωρίζω αν όντως κατόρθωσες να αποφύγεις αυτό που φοβόσουν- στηρίζεται στο επιχείρημα ότι
κανένας νους, μέχρι τώρα τουλάχιστον και με τον μέχρι τώρα βαθμό πνευματικής ανάπτυξης του ανθρώπου
δεν δύναται να αντιληφθεί την ουσία του σύμπαντος, ανθρώπινου και μη, κατά έναν τρόπο ολοκληρωμένο κι
οριστικό. Είμαστε λοιπόν αναγκασμένοι, ή καλύτερα να πω έχουμε το περιθώριο της επιλογής ώστε να
καλύπτουμε με τον στοχασμό μας αλήθειες αποσπασματικές, έχοντας έτσι την επίγνωση ότι υπάρχουν όρια
στην νόησή μας και ασχολούμενοι με όσα μας αγγίζουν άμεσα. Δεν κλεινόμαστε στην αλήθεια το ενός ή του
άλλου στοχαστή και έτσι δημιουργούμε με φρεσκάδα και ωριμότητα-ίσως και αντικειμενικά.
Καλά ως εδώ και με βρίσκεις σύμφωνο σε αυτά που στοχάστηκες και διατύπωσες. Εδώ όμως αρχίζουν οι
αντιρρήσεις μου. Πιο συγκεκριμένα: έχεις κάνει λόγο για την αποκλειστική ευθύνη του ανθρώπου
αναφορικά με την ύπαρξή του. Εδώ διαφωνώ. Ισχυρίζεσαι δηλαδή ότι ο ρόλος του πολιτισμού όπως αυτός
μεταγγίζεται σε εμάς μέσα από την παράδοση και από την εκπαίδευση είναι αμελητέος; Ή μήπως ότι δεν
είμαστε σε θέση να δώσουμε κάποιες κατά το δυνατόν σταθερές βάσεις ή εφόδια στα παιδιά μας, έτσι ώστε
να έχουν ένα πλεονέκτημα απέναντι στις δυσκολίες εκλογής που παρουσιάζει ο ανθρώπινος βίος και σε
τελική ανάλυση να μην είναι ολομόναχα αύριο μεθαύριο στις εκλογές αυτές; Αν είναι αυτό που πιστεύεις, θα
έρθεις εδώ αντιμέτωπος με την πεποίθησή μου τόσο ότι σε κάποιο βαθμό, μεγάλο, ετεροκαθοριζόμαστε,
πεποίθηση απαισιόδοξη ίσως και τρομακτική, όπως και στην πίστη μου, αισιόδοξη αυτή, ότι μπορεί να
υπάρξει, βάσει της ανθρώπινης πείρας, εξέλιξη και πρόοδος προς την κατεύθυνση της ευημερίας στο
ανθρώπινο είδος. Αν όμως πιστεύεις σε μία τόσο μεγάλη ελευθερία της βούλησης, οφείλω να σου πω ότι σε
ζηλεύω, αφού εγώ είμαι μάλλον, όπως προείπα, ντετερμινιστής και θλιμμένος από αυτήν μου την στάση.
Συνέχεια στη σελ. 13
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Ας περάσουμε τώρα στην θεωρία σου για τα τρία στάδια της ανθρώπινης ύπαρξης. Και εδώ διατηρώ
αμφιβολίες και έχω να προβάλλω αντιρρήσεις. Θα σου πω μόνο ότι τα στάδια της ανθρώπινης ύπαρξης
κατά την γνώμη μου είναι όσα και οι ατομικοί δρόμοι και τρόποι όλης της ανθρωπότητας, όλων των
ανθρώπων ξεχωριστά. Πιστεύω ότι περιορίζεις τα στάδια σε τρία κατά αφοριστικό τρόπο και ότι
παραγνωρίζεις ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο θέτεις στεγανά ως μη όφειλες. Κάποιος ας πούμε, μπορεί να
δουλεύει το πρωί, να είναι οικογενειάρχης και το βράδυ να διασκεδάζει με πόρνες. Εδώ έχουμε άραγε να
κάνουμε με το αισθητικό ή με το ηθικό στάδιο; Να σου πω επίσης ότι ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να
πιστεύει ταυτόχρονα και στον Χριστό. Ίσως βέβαια ο άνθρωπος αυτός δεν θα έχει κάνει το άλμα προς το
παράδοξο που έκανε και ο Αβραάμ….
Μπορώ επίσης να σου πω ότι τα θρησκευτικά στάδια είναι όσα και οι θρησκείες ή όσα και τα ατομικά
θρησκευτικά βιώματα του καθενός: πάλι άπειρα και όχι μόνο ένα: το Χριστιανικό.
Λυπούμαι επίσης που στα στάδια από τα οποία πιστεύεις ότι περνάει η ανθρώπινη ζωή δεν κάνεις λόγο
για την πνευματικότητα στην εξωθρησκευτική της ζωή. Ειλικρινά αυτό με θλίβει, γιατί πιστεύω στον
στοχασμό ως αυταξία, έστω και αν μερικοί σπεύσουν εδώ να μιλήσουν για ναρκισσισμό, και στα
γεννήματά του ως επιθυμητά για κάθε ανθρώπινο ον αποτελέσματα. Εξάλλου και εσύ, για να φτάσεις
στις απόψεις σου, στοχάστηκες.
Τέλος, να σου αναφέρω επιγραμματικά την αντίρρηση μου ως προς την μοναχικότητα της εκλογής: όλοι
μαζί ζούμε, έστω κι αν ζούμε όλοι μόνοι. Να σου πω επίσης ότι, αν δεχτούμε την υπόθεση των τριών
σταδίων, καθένα από τα στάδια αυτά έχει τις ηδονές του και την ικανοποίησή του και τελικά να σου
εκθέσω την άποψή μου ότι στην υπαρξιακή αγωνία θεμελιώνεται ο πνευματικός μας πολιτισμός.
Εν κατακλείδι, θα σου μιλήσω έξω από τα δόντια, λέγοντας σου ότι οι ιδέες σου με κλόνισαν, κλόνισαν
την πίστη μου στην χαρά της ζωής, μου στένεψαν τους πνευματικούς ορίζοντες και με άφησαν, στον
βαθμό που με επηρέασαν-κάτι που ήταν μόνο προσωρινό-μετέωρο και λειψό. Το μόνο που μπορώ να
κάνω είναι να απαρνηθώ εσένα και την φιλοσοφία σου και να στραφώ σε έναν άλλο πιο ανθρώπινο
σοφό, ίσως στον Χάιντεγκερ. Η άλλη όψη του νομίσματος θα ήταν βέβαια να παραγκωνίσω την
ημιμάθεια μου διαβάζοντας ένα-ένα τα έργα σου και κρίνοντας σε από το σύνολο των ιδεών και του βίου
σου. Η ζωή όμως, δυστυχώς για την μεταξύ μας επικοινωνία, είναι μικρή και η προσωπική μου εκλογή
είναι να μην ξαναασχοληθώ μαζί σου.
Γιώργος Αγγέλης.
Ιστολόγιο: georgeaggelis.blogspot.com

ΑΝΕΚΔΟΤΟ*…
Μια φορά και έναν καιρό ένας θεότρελος έκλαιγε την ψόφια του γάτα στις
όχθες του ποταμού. Τον είδαν οι συγχωριανοί του τον πλησίασαν και του
είπαν:
Βρε τρελέ, μπας και έπλυνες την γάτα σου και ψόφησε; Ξέρεις…. Δεν
πλένεται η γάτα. Μόνη της γλύφεται και έτσι καθαρίζεται. Όχι, λέει ο μουρλός,
δεν πέθανε από το πλύσιμο αλλά… από το στύψιμο!!!

*το πρώτο ανέκδοτο που μου είπαν στη ζωή μου σε ηλικία 7 από τα χείλη του
πατέρα μου και …. Πόνεσε η κοιλιά μου από τα γέλια.
Για την θύμηση μέχρι τώρα:
Βαγγέλης Αναστ. Παπαγεωργακόπουλος.
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Συμβουλές

Η ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ
Ο κάθε λήπτης αρχίζει να λαμβάνει υπηρεσίες ψυχικής υγείας, από την αρχή που χρειάζεται να νοσηλευτεί.
Και είναι ευνόητο ότι πριν την νοσηλεία είχε κάποιο επίπεδο η ποιότητα της ζωής του. Λόγω της
φαρμακευτικής αγωγής όμως, η ποιότητα της ζωής του λήπτη δεν είναι στα προηγούμενά της επίπεδα. Κι
αυτό γιατί, είναι προφανές ότι, η νοσηλεία και ιδιαίτερα όταν αυτή είναι αναγκαστική, προσδίδει ένα ισχυρό
και απότομο ταρακούνημα στο σώμα του λήπτη. Αυτό το ταρακούνημα του αλλάζει το βιολογικό ρολόι και
τις συνήθειες του, βέβαια. Όλα τα παραπάνω τον καθιστούν προσωρινά ανήμπορο να αναλάβει υποχρεώσεις
όπως πριν, αλλά και να επικοινωνήσει με τους γύρω του, πάλι όπως πριν και βέβαια να δημιουργήσει κάτι,
με αποκλειστικά δική του προσπάθεια εκ του μηδενός. Βλέπουμε έτσι, ότι απορρυθμίζεται ολόκληρη η
οντότητά του, με συνέπεια αυτό να γίνεται αντιληπτό από τους άλλους, αλλά και από τον ίδιο, έτσι που να
χάνουν οι άλλοι, αλλά και ο ίδιος την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, με αποτέλεσμα, συν όλα τα άλλα, να
φορτώνεται και το στίγμα της κοινωνίας, που τις περισσότερες φορές το απορροφά και το δέχεται και ο
ίδιος, οπότε το μετατρέπει σε αυτοστίγμα. Κατά συνέπεια ο λήπτης υπεισέρχεται σε μία κατάσταση κατά
την οποία δεν είναι αυτόνομος και δεν αυτοεκπροσωπείται.
Έτσι, σιγά σιγά ο λήπτης αρχίζει να νοιώθει μέσα του να αναπτύσσεται, ένα συναίσθημα αδικίας που
συμβαίνει στη ζωή του, με αποτέλεσμα να αρχίζει να ψάχνει την δικαίωσή του. Όμως, «ελάχιστη
δικαιοσύνη-μέγιστη δικαίωση». Με αυτά τα λόγια μπορούμε να απεικονίσουμε το μηχανισμό των ελάχιστων
υποχρεώσεων που έχει ο Λήπτης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, η τήρηση των οποίων οδηγεί στην ανάρρωση
και σύντομα στην κοινωνική του επανένταξη.
Οι υποχρεώσεις αυτές είναι:
 Η απρόσκοπτη λήψη των συνταγογραφούμενων φαρμάκων.
 Οι περιοδικές συναντήσεις με το θεράποντα ιατρό.
 Η καθολική αποχή από το αλκοόλ.
 Η καθημερινή διατήρηση φυσιολογικού 8ωρου ύπνου.
Εκτός όμως από τα παραπάνω υπάρχουν και ορισμένοι άλλοι παράγοντες που συντελούν στην ομαλή
κοινωνική επανένταξη του Λήπτη. Αυτοί είναι:
 Να αποδέχεται ποιος είναι.
 Να παραμένει ενεργός και αν είναι δυνατόν με καθημερινή επ’ αμοιβή εργασία.
 Να είναι δημιουργικός κάνοντας κάποιο χόμπι που τον εκφράζει και του βγάζει συναίσθημα.
 Να μαθαίνει νέες δραστηριότητες.
 Να κάνει νέες γνωριμίες.
 Να ξεκουράζεται όταν πρέπει.
 Να τρέφεται καλά και υγιεινά.
 Να ζητάει βοήθεια όταν τη χρειάζεται.
 Να συζητάει τα προβλήματά του.
 Να κρατάει επαφές με τους φίλους του.
Όλα τα παραπάνω μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, αν αναλογιστούμε ότι όπως όλοι οι άνθρωποι επί
γης, έτσι και οι Λήπτες έχουν ανάγκη αλλά και δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, στις κοινωνικές σχέσεις, και στη
δημιουργία. Και μην ξεχνάμε, η ψυχική ασθένεια, είναι κι αυτή μία ασθένεια, όπως όλες οι άλλες, που
ευτυχώς γίνεται καλά, με τον καιρό. Έτσι, μπορούμε να πούμε πως κι αν κάποιος χτυπηθεί από ψυχολογική
κρίση και χάσει προσωρινά την λειτουργικότητα και την αυτονομία του, αυτές επανέρχονται με λίγη πίστη
και προσπάθεια. Όσο για την διατήρησή τους, αυτή επιτυγχάνεται με το να τρέφεται από τον λήπτη η
πεποίθηση ότι η ζωή προχωράει με δύο όψεις, μία καλή και μία κακή. Αν καταφέρουμε να αποφεύγουμε την
κακή πλευρά, αντιπαλεύοντάς την και να προσμένουμε την καλή πλευρά, εκτιμώντας την, τότε αφενός η
λειτουργικότητα αποκτά μόνιμη ποιότητα, αφετέρου η αυτονομία, μας καθιστά τόσο ικανούς ώστε να
μπορούμε να βοηθάμε κι άλλους.
Παναγιώτης Διακάκης.
Σελίδα 14

Ποιήματα

ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ.
Πώς έγινε έτσι ο κόσμος μας;
Πώς κατάντησαν έτσι οι άνθρωποι στη γη;
Θηρία ανήμερα, αξημέρωτα, που στα τυφλά ζητούν
Ψεύτικους, πλαστούς παράδεισους να βρουν.
Θέλω Χριστέ μου, να με ακούσεις
Θέλω να νοιώσεις αυτά που θα σου πω
Εκείνα τα άμοιρα τα αδέρφια μου να σώσεις
Που εξαρτώνται απ’ τα ναρκωτικά, τόσο καιρό.
Θέλω, Χριστέ μου, να τους δίνεις κουράγιο
Να τα φωτίζεις, Εσύ η πηγή της Ζωής
Κοντά σου στ’ απάνεμο μουράγιο
Να βρούνε την ειρήνη, την Χαρά της ζωής.
Ξέρω, πόσο δύσκολα είναι
Η επανένταξη κι η επιστροφή
Γι αυτό εσένα τον Ζωοδότη
Η δέησή μου ας ακουστεί.
Εσύ’ σαι στον κόσμο η πιο μεγάλη
Η δύναμη, η πιο αληθινή
Σ’ αυτά τα αδέρφια μου δίνε Χριστέ μου
Λίγες αχτίδες απ’ τη δική σου τη ζωή.
Γιατί μπορεί να είναι μεσημέρι
Ο ήλιος ψηλά να έχει ανεβεί
Όμως σε κείνες τις άμοιρες ψυχές τους
Πυκνό σκοτάδι κυριαρχεί.
Κι όλο βουλιάζουν μες στο βούρκο
Χασίς, μαριχουάνα, ηρωίνη, LSD.
Πόσο πονώ για κείνους, που πλανώνται
Να βρουν τον δρόμο, για την επιστροφή.
Κι αν τούτο ακατόρθωτο δεν είναι
Για σένα τον Πλάστη, τον δυνατό
Ζήτησε από μένα ό,τι θέλεις
Μόνο να λυτρωθούν απ’ το ναρκωτικό.
Ιησού, γλυκύτατε, γίνε οδηγός μας
Το δρόμο φώτισε που περπατούν
Δώσε τους δύναμη, θέληση, τόλμη
Να αγγίξουν εσένα, την αλήθεια να βρουν.
Είναι μακρύς ο δρόμος για την Ιθάκη
Γεμάτος Κίρκες, Λαιστρυγόνες, Κύκλωπες αρκετούς
Κι εκείνοι πλανιόνται στης Σκύλας και της
Χάρυβδης
Τους δρόμους, δείξ’ τους το λιμάνι του λυτρωμού.

Βοήθησέ τους μην τους αφήσεις
Στα ίδια μονοπάτια να γυρνούν!
Δώσε τους θέληση, κουράγιο
Κοντά σου μια μέρα να βρεθούν.
Είναι και κείνα πλάσματα δικά σου
Τον δρόμο τους χάσανε σε μια στροφή
Μην αρνηθείς τη θεία βοήθειά σου
Σ’ εκείνα τα αδέρφια μου ούτε στιγμή.
Κλαίω μονάχος μου και χύνω μαύρο δάκρυ
Για κείνα τα αδέρφια μου πόσο πονώ.
Μπροστά σου κάθε μέρα γονατίζω
Άκου τα λόγια μου, που ανέρχονται στον ουρανό.
Είναι δύσκολο πολύ, μα σε Σένα ελπίζω
Άκου τη δέηση ενός αμαρτωλού
Όλους που έμπλεξαν στο θάνατο νομίζω
Απεξάρτηση φωνάζουν κι όλοι την επιθυμούν.
Γιατί είναι η μάστιγα που σκοτώνει
Βήμα με βήμα αφανίζει νέους πολλούς.
Σώσε τους Θεέ μου, η ψυχή μου μαραζώνει
Το δράμα να τελειώσει και γι αυτούς.
Είναι τα αδέρφια μου τα πλανεμένα
Που δίχως κουράγιο, ματαιοπονούν
Είναι παιδιά σου κι αυτά τα καημένα
Δώσ’ τους τη χαρά, που τόσο λαχταρούν.
Δώσε τους αγάπη, δύναμη, ελπίδα
Να’ χουν από κάπου να πιαστούν
Την ψυχή τους φώτισε με μια σου αχτίδα
Κουράγιο να πάρουν, κοντά σου για να’ ρθουν.
Ω! τότε αν τα καταφέρουν
Πόση αγαλλίαση, χαρά μες τη ζωή
Θα’ ναι για όλους ο κόσμος γεμάτος
Λουλούδι η ζωή τους, μια συνεχή γιορτή.
Τότε ο ήλιος γλυκά θα ζεσταίνει
Τις ψυχορραγημένες ψυχές
Τραγούδια στη γη η Άνοιξη θα φέρνει
Θα φυτρώσουν οι πρώτες αρετές.
Ας ήτανε να γίνει μια τέτοια κατάληξη
Στων ναρκωτικών το πρόβλημα το μεγάλο.
Ο Παντοδύναμος Κύριος να φέρει την Άνοιξη
Κι αιώνια αγαθά δίχως άλλο.Γιάννης Πετσαλάκης.
Δημοσιευμένο στο
http://giannispetsalakis.blogspot.gr/
Σελ. 15

Βιωματικές Εμπειρίες

Αθήνα: 08.01.2013
ΘΕΜΑ: Δράση προσωπικής αντιμετώπισης
και ματιάς σε πραγματικό γεγονός.
Καλοκαίρι 2011. Ήταν 8:10 το βράδυ. Σχεδόν
μέρα ακόμη. Παρασκευή. Κόσμος πολύς στο
πλατύ πεζοδρόμιο της Αχαρνών στο ύψος του
Αγ. Νικολάου.
Είχα βγει για την απογευματινή μου βόλτα.
Μόνος. Μανάδες με τα παιδιά τους, συζητητές
περπατούσαν, διάφορες γλώσσες ακούγονταν,
νεαρής ηλικίας άτομα, ως γνωστόν,
γρηγορότερα, σχεδόν έτρεχαν.
Και τι βλέπω ξάφνου!;!; Μεσ΄ αυτή την
κίνηση. Έναν «δικό μας» Έλληνα καλέ, από
αυτούς όμως τους παραμελημένους, τους
ρακένδυτους, «τους βρωμιάρηδες», «τα
θύματα», «του συστήματος» κατ’ άλλους και
της (εδώ που τα λέμε) αμορφωσιάς για
διαφόρους
λόγους,
σωριασμένο
στο
πεζοδρόμιο προς τη μεριά του τοίχου. Ίσα που
κρατιότανε απ΄το χέρι του, να μην
ακουμπήσει και το κεφάλι του στο
πεζοδρόμιο. Από το μπανταρισμένο πόδι του
έτρεχε αίμα. Αμέσως έτρεξα, τον ανασήκωσα
και με τα πόδια ακουμπισμένα στο
πεζοδρόμιο και το ισχίο του μπόρεσε να μου
πει: ευχαριστώ.
Το τι έγινε στο διάστημα μεταξύ 8:10 και
11:00 περίπου το βράδυ δεν θα ήθελα να
γράψω. Με τη βοήθειά μου και προπάντων
της Αστυνομίας, το ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο
νοσοκομείο.
Για το αληθές: Ευάγγελος Αναστ.
Παπαγεωργακόπουλος.

Με μελάνι και χαρτί

ΜΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ
ΔΙΗΓΗΜΑ «ΚΑΙ Ο ΧΑΡΟΣ ΕΧΕΙ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ…

«Ο μεθυσμένος οδηγός»
Ο Τσάρλι βρίσκεται στο μπαρ, ενώ είναι 4 τα
ξημερώματα, κι ακόμη πίνει το μισοάδειο μπουκάλι
ουίσκι του. Ο μπάρμαν, που βλέπει τα χάλια του
Τσάρλι, του λέει δείχνοντας πως νοιάζεται, αλλά
ταυτόχρονα είναι και ειρωνικός:
-«Τι θα γίνει Τσάρλι; Θα αδειάσεις όλο το μαγαζί
μου σήμερα; Πήγαινε σπίτι σου, στην γυναίκα σου
και στα παιδιά σου!», ο Τσάρλι αν δεν είχε κατεβάσει
μισό μπουκάλι ουίσκι και μερικά σφηνάκια τεκίλα θα
νευρίαζε, αλλά τώρα απαντά ψυχρά κι απορημένα:
-«Αφού δεν έχω πια παιδιά και γυναίκα, Τζόρνταν!
Γιατί μου το θυμίζεις αυτό;» κι ο μπάρμαν αμείλικτα
απαντάει:
-«Έχουμε εμείς όμως και θέλουμε να τους δούμε
κάποια στιγμή σε αυτόν τον αιώνα! Πότε θα στρίψεις
από εδώ πέρα Τσάρλι;» και ο τελευταίος απαντά με
μια φυσικότητα:
-«Όταν μου δώσεις τα κλειδιά του αυτοκινήτου μου.
Τότε… χικ θα φύγω!», ο Τζόρνταν όμως, είναι
ανένδοτος και του απαντά με νταηλίκι:
-«Κοίταξε να δεις, τα κλειδιά δεν πρόκειται να τα
πάρεις πίσω. Θυμάσαι τι έγινε την τελευταία φορά,
που οδήγησες μεθυσμένος; Το καλό που σου θέλω
Τσάρλι, πάρε ένα ταξί και γύρνα σπίτι σου!». Ο
Τσάρλι, που έχει βρεγμένη την φωλιά του, κάνει πως
συμφωνεί και λέει σαν μικρό παιδί:
-«Εντάξει Τζόρνταν, μια τελευταία γουλίτσα μόνο!»
κι ο μπάρμαν απαντά απηυδισμένος:
-«Αυτήν την τελευταία γουλίτσα την πίνεις εδώ και
τρεις ώρες! Φύγε, γιατί αλλιώς θα σε μπαγλαρώσω με
τα ίδια μου τα χέρια!» και ο μεθυσμένος έκανε ένα
θετικό νεύμα και κατευθύνθηκε προς την τουαλέτα.
Εν τω μεταξύ, το κινητό του μπάρμαν κτύπησε και
φυσικά ήταν η γυναίκα του, η οποία ήταν έξαλλη,
όπως κάθε βράδυ, αφού πίστευε κι όχι
αδικαιολόγητα, πως ήταν άπιστος. Όπλισε τον εαυτό
του με γλυκύτητα και διπλωματία, και σήκωσε το
τηλέφωνο, αφού σκέφτηκε πως την βραδινή
παντόφλα δεν την γλιτώνει ούτε σήμερα:
-«Έλα αγάπη μου! Τι κάνεις;» και η αλαφιασμένη
αγάπη τον ρωτά:
Συνέχεια στη σελ. 17
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-«Με ποια γυρνάς πάλι; Όποια κι αν είναι θα έρθω εκεί και θα την ξεμαλλιάσω!», μα ο μπάρμαν δεν
παρασύρεται από τις αγριοφωνάρες της γυναίκας του και απαντά με ήρεμο τόνο, αλλά και συνάμα
παραπονιάρικο:
-«Όχι λατρεία μου, δεν είναι κάτι τέτοιο, στο ορκίζομαι! Πάλι ο μεθύστακας είναι εδώ και… Τι ποιος
μεθύστακας; Υπάρχει κάποιος άλλος μόνιμα μεθυσμένος, εκτός από τον Τσάρλι; Έλα μωρέ που δεν θυμάσαι,
αυτός που σκότωσε την γυναίκα και τα παιδιά του, αφού έπεσε στο χαντάκι με το αυτοκίνητο! Ναι μην
ανησυχείς, εγώ δεν το αγγίζω, όταν πρόκειται να οδηγήσω! Κι εγώ σε αγαπώ! Θα τα πούμε σύντομα!».
Μόλις τελείωσε το τηλεφώνημά του, παρατήρησε πως λείπανε και το μπουκάλι ουίσκι, αλλά και τα κλειδιά
του αυτοκινήτου του Τσάρλι, καθώς και ο ίδιος ο Τσάρλι. Ο Τζόρνταν είπε νευριασμένα:
-«Ανάθεμά τον! Πρέπει να πήρε τα κλειδιά, όταν μιλούσα με την γυναίκα μου. Δεν πάει στον αγύριστο!
Τουλάχιστον θα πάω επιτέλους σπίτι μου!». Τα λόγια του μπάρμαν ήταν αληθέστατα, καθώς ο Τσάρλι έπεσε
στο ίδιο χαντάκι, όπου είχε πέσει με την γυναίκα του και τα παιδιά του, αλλά αυτή τη φορά δεν ήταν τόσο
τυχερός.
Ο μεθυσμένος τριγυρνά ως φάντασμα στους δρόμους τριγύρω από το δυστύχημα, ενώ ταυτόχρονα
πίνει από το ουίσκι του, καθώς τα αντικείμενα, που κρατάμε την στιγμή του θανάτου μας, τα παίρνουμε μαζί
στον άλλο κόσμο. Ξαφνικά-τι πιο πρωτότυπο- όλα σκοτεινιάζουν και η γνωστή σε όλους μας φιγούρα
ξεπροβάλλει, πλησιάζει τον μεθύστακα και ο τελευταίος του λέει, δείχνοντάς του το μπουκάλι με το ουίσκι:
-«Θες λίγο;», μα ο Χάρος γνέφει αρνητικά και ο Τσάρλι επιμένει:
-«Λίγο ουίσκι κάνει καλό!», μα ο Χάρος δεν δείχνει έλεος ούτε στην περίπτωση του μεθυσμένου φίλου μας,
οπότε λέει ειρωνικά:
-«Στην περίπτωση σου το «λίγο» ουίσκι σημαίνει πάνω από μισό μπουκάλι και μία στις δύο φορές σε
στέλνει στον τάφο!». Ο Τσάρλι ξαφνιάζεται και γι’ αυτό ρωτά απορημένος:
-«Ποιος είσαι εσύ; Μην μου πεις, άσε με να μαντέψω! Κάνας μασκοφόρος υπερήρωας, που έρχεται να με
σώσει από την μιζέρια μου;» κι ο Χάρος απαντά χαμογελαστά, που φαίνεται να το διασκεδάζει:
-«Δεν θα μπορούσες να το πεις καλύτερα!» και ύστερα παίρνει ύφος επτά καρδιναλίων και λέει:
-«Χάρος! Στις υπηρεσίες σας!». Σαν πει αυτά τα λόγια, τείνει το δρεπάνι του για να «σφίξουν» τα χέρια τους.
Ο Τσάρλι τα χάνει και το μπουκάλι με το ουίσκι του πέφτει από τα χέρια του κι εξαϋλώνεται. Ο Τσάρλι,
προσπαθώντας να συνέλθει από το σοκ της συνειδητοποίησης του θανάτου, λέει κιόλας για να καλοπιάσει το
αφεντικό των θανάτων:
-«Σου υπόσχομαι τα χείλη μου δεν θα ξαναγγίξουν αλκοόλ!», μα ο Χάρος, που δεν φαίνεται να συγκινείται,
απαντά ήρεμα:
-«Είναι αργά πλέον για μετάνοιες! Σου δόθηκε μια ευκαιρία να αλλάξεις τακτική, αλλά την πέταξες! Όταν
σκοτωθήκανε τα παιδιά σου και η γυναίκα σου στο δυστύχημα, αντί να βάλεις μυαλό, εσύ συνέχισες να
βαδίζεις στον ίδιο, ποτισμένο με αλκοόλ, δρόμο! Και ιδού τα αποτελέσματα!». Ο Τσάρλι, που δεν φαινότανε
να λαμβάνει το μήνυμα, μιλά γεμάτος ελπίδα:
-«Δηλαδή η γυναίκα μου και τα παιδιά μου με περιμένουν στον παράδεισο;». Μόλις άκουσε τα τελευταία
λόγια του Τσάρλι, ο Χάρος έβαλε τα γέλια κι απάντησε, χωρίς να τον λυπηθεί καθόλου:
-«Είναι δυνατόν να πας στον παράδεισο μετά από την ζωή που έκανες; Βρισκόσουνα σε μια κατάσταση
μέθης συνέχεια! Τα παιδιά σου και η γυναίκα σου όντως βρίσκονται στον παράδεισο, αλλά δεν σε
περιμένουν, καθώς εσύ θα πας στην κόλαση!». Ο Τσάρλι ένιωθε ήδη την θερμοκρασία του χώρου να
αυξάνεται, παρόλο που δεν είχε σάρκα και οστά. Αυτό συνέβαινε εξαιτίας των τύψεων του. Μίλησε αυτή τη
φορά ο Τσάρλι, δειλά-δειλά:
-«Τι βασανιστήρια με περιμένουν;» κι ο Χάρος, που δεν χάνει τέτοια ευκαιρία για καλαμπούρι, απαντά
περιπαικτικά;
-«Βασικά ψυχολογικού τύπου δοκιμασίες, όπως το να πίνουν τα διαβολάκια αλκοόλ κι εσύ να τους
παρακαλάς για μια γουλιά! Ουσιαστικά η κόλαση είναι μια κλινική αποτοξίνωσης! Η θρησκεία της έχει
δώσει μεγαλύτερες διαστάσεις και γι’ αυτό πολλές φορές λέω στους τοξικομανείς…», εκείνη την στιγμή
όμως, κάτι εντελώς αναπάντεχο συνέβη όσο για τους δυο μας φίλους, τόσο και για τους αναγνώστες! Μα θα
αναρωτηθούν οι αναγνώστες:
-«Τι θα μπορούσε να συμβεί, που θα τρομάξει τον Χάρο τόσο πολύ, ώστε να λερώσει τα βρακάκια του;». Κι εγώ
θα σας απαντήσω απλώς και χαμογελαστά:
-«Μείνετε κοντά μας, για να δείτε!»
Είχαμε μείνει στο σημείο, όπου ο Χάρος διακόπηκε από ένα αναπάντεχο γεγονός. Διέκρινε στο βάθος
να έρχεται μια μαυροντυμένη φιγούρα, η οποία ήταν στις ίδιες διαστάσεις με τον ίδιο. Όταν πλησίασε αρκετά
Συνέχεια στη σελ. 18
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για να τον αναγνωρίσουν, δεν υπήρχε πλέον καμιά αμφιβολία για τον ποιόν του νεοεισερχόμενου. Υπήρχε
διάχυτη αμηχανία κι αυτός που έσπασε τον πάγο, ήταν ο Τσάρλι, ο οποίος είπε νιώθοντας χαμένος:
-«Είστε… είστε δυο! Αυτή τη φορά το υπόσχομαι στη ζωή μου, δεν θα ξαναβάλω γουλιά στο στόμα μου!». Τα
λόγια αυτά τα διαδέχτηκε ο νεοεισερχόμενος, ο οποίος ειρωνεύτηκε τον Τσάρλι:
-«Δεν είναι λίγο αργά να ορκίζεσαι στη ζωή σου Τσάρλι;». Ο Τσάρλι πήγε να μιλήσει, αλλά δεν τον άφησε ο
Χάρος, καθώς έτεινε το χέρι του, κάνοντάς του νόημα να σωπάσει. Έτσι μίλησε ο Χάρος, για πρώτη φορά με
φόβο κι αγωνία:
-«Ποιος είσαι εσύ; Γιατί είσαι ντυμένος όπως κι εγώ;». Κι ο σωσίας του Χάρου απάντησε με δυνατή, μα
συνάμα με ήρεμη φωνή:
-«Δεν είμαι ντυμένος όπως κι εσύ ανόητε! Δεν κατάλαβες ακόμη ποιος είμαι;» και ο Χάρος απαντά σχεδόν
συλλαβιστά:
-«Ο δια… διάδοχός μου;» κι ο διάδοχος του Χάρου, έχοντας πολύ κέφι, μιλά διασκεδαστικά:
-«Τι κερδίζεις τώρα που το βρήκες; Μια ατελείωτη σύνταξη σε όποιο παράδεισο θέλεις! Του Χριστού, του
Αλλάχ ή του Βούδα;». Ο Τσάρλι δεν αντέχει να ακούει αυτά τα πράγματα, καθώς νιώθει πως αδικείται κι έτσι
κάνει την ένστασή του:
-«Μα καλά αυτός πάει στον παράδεισο, ενώ έχει σκοτώσει άπειρους ανθρώπους, ενώ εγώ ο κακομοίρης, που
κατά λάθος μου σκότωσα τρεις, θα ψηθώ στην κόλαση;». Λες και ήταν συγχρονισμένοι οι δύο Χάροι απαντάνε:
-«Σιωπή εσύ!». Ο γηραιός Χάρος παίρνει τον λόγο:
-«Δεν το πιστεύω! Τον τελευταίο καιρό ένιωθα κουρασμένος, αλλά ποτέ δεν το περίμενα, να απαλλαχτώ από
αυτήν την κατάρα, να υποδέχομαι τους νεκρούς ξανά και ξανά, χωρίς σχεδόν ούτε ένα διάλλειμα! Ωραία, πότε
αρχίζουν οι διακοπές μου;» και ο Τσάρλι αρπάζοντας αυτήν την ευκαιρία μιλά γεμάτος ελπίδα:
-«Τώρα που τα βρήκατε, άντε να το γιορτάσετε κι αφήστε εμένα, ας πούμε σπίτι μου και φυσικά ούτε κουβέντα
για αλκοόλ! Τι λέτε;». Τότε και οι δύο Χάροι συγχρονισμένα απαντάνε:
-«Θα έρθει και η σειρά σου!». Έπειτα μιλά ο διάδοχος:
-«Φυσικά, πρέπει να σε τρυπήσω με το δρεπάνι μου, ώστε κι εσύ να γίνεις επίσημα νεκρός!». Ο ώριμος Χάρος,
απαντά με χαρά:
-«Εννοείται αυτό! Μα δεν θέλεις πρώτα να σου πω κάποια συμβουλή; Έχω χιλιάδες χρόνια πείρας! Μην πάνε
χαμένα!» κι ο διάδοχος θέλοντας να συντομεύσει τις διαδικασίες, απαντά απότομα:
-«Μην ανησυχείς! Είμαι φυσικό ταλέντο! Έλα τώρα κάνε ένα κόπο κι έλα κοντά στο δρεπάνι μου!». Μα σαν ο
Χάρος πλησιάζει, ο διάδοχος παραπατά κι έτσι αποκαλύπτεται μια πλεκτάνη. Ο Χάρος αναγνωρίζει δυο
διαβολάκια, ανάμεσά τους κι ο δικέρατος, ο φιλαράκος του! Ο Δικέρατος ήταν πάνω στο Μονοκέρατο κι έτσι
φτάνανε στο ύψος του Χάρου. Επιπλέον φοράγανε μια στολή πανομοιότυπη με αυτή του Χάρου. Έπειτα,
γεμάτος ενθουσιασμό λέει:
-«Ρε μπαγασάκο, φάρσα μου σκάρωσες;», κι ο δικέρατος απαντά χαμογελαστά:
-«Εμ τι νομίζεις; Όλο εσύ θα την φέρνεις στους νεκρούς; Είχαμε ρεπό σήμερα και σκαρφιστήκαμε αυτό το
αστείο! Να έβλεπες την φάτσα σου όταν σου λέγαμε ότι θα σε αντικαταστήσουμε! Δεν στο έχω πει ποτέ, αλλά
ένα από τα ταλέντα μου είναι ότι είμαι και μίμος! Από δω ο φίλος μου ο Μονοκέρατος, είναι χαμηλότερα στην
ιεραρχία!» και έπειτα ο Μονοκέρατος τείνει το χέρι προς τον Χάρο και ο δεύτερος δίνει το δρεπάνι του για
χειραψία, με αποτέλεσμα ο πρώτος να τραβήξει το χέρι του πίσω, οπότε ο Χάρος, για να διορθώσει αυτό το
μπέρδεμα, λέει χαριτωμένα:
-«Όλο το ίδιο λάθος κάνω!» και τελικώς κάνουν πραγματική χειραψία. Την σκυτάλη του λόγου παίρνει ο
Δικέρατος, ο οποίος λέει γεμάτος χαρά:
-«Χάρε μου θα σε απαλλάξουμε από αυτόν εδώ! Θα τον πάμε εμείς στα λημέρια μας! Δεν σε έχω δει τον
τελευταίο καιρό!» κι ο Χάρος, που καιρό έχει να παραπονεθεί σε φιλικό του πρόσωπο, απαντά παραπονιάρικα:
-«Που να με δεις! Τρέχω συνέχεια! Οι ζωντανοί δεν μου κάνουν την χάρη να παραμείνουν μονίμως έτσι και γι’
αυτό δεν έχω καθόλου χρόνο! Αύριο το μεσημέρι έχω ένα κενό, αν θες έλα να με δεις στο διαμέρισμά μου!» κι
ο Δικέρατος, που άλλο δεν ήθελε, απαντά γεμάτος έκπληξη:
-«Έχεις και διαμέρισμα; Που μένει μια εξελιγμένη οντότητα σαν κι εσένα;». Ο Χάρος απαντά διασκεδαστικά:
-«Με κάνεις και κοκκινίζω… Η οδός λέγεται ανυπαρξίας και το νούμερο είναι 13, πρόσεχε μην κτυπήσεις το
12, γιατί εκεί βρίσκονται οι ερινύες και αν αρχίσουν να σου μιλάνε, ξεχνούν να σταματήσουνε!». Ο Τσάρλι
παίρνει τον λόγο, με την ελπίδα έτοιμη να σβήσει:
-«Δηλαδή εγώ δεν θα την γλιτώσω;». Τα διαβολάκια και ο Χάρος απαντάνε απότομα:
-«Σιωπή εσύ!». Κι έτσι τελειώνει κι αυτή η ιστορία με τον Χάρο την άλλη μέρα το μεσημέρι να περιμένει τον
φιλαράκο του, τον Δικέρατο.
(συνεχίζεται…)
***
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Σάτιρα
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΤΥΡΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ
Ε
Εγκέφαλος: Μιλώντας για το ανθρώπινο είδος, μπορούμε να πούμε πως περιέχεται στο κεφάλι, αλλά
κρίνοντας από τις πράξεις του, μάλλον δεν λειτουργεί.
Εγκληματώ: Κάνω κάτι παράνομο, καθώς δεν έχω την εξουσιοδότηση του κράτους. Αν, όμως, πληρώσω
φόρους, τότε αυτόματα γίνομαι νόμιμος.
Εκδίδω: 1) Δημοσιεύω πληροφορίες, που στόχο έχουν να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο και να τον
καθησυχάσουν ώστε να μην επαναστατήσει.
2) Βοηθάω μια κοπέλα, που είναι στα πρόθυρα να εκδοθεί κι έπειτα απομυζώ το βιός της, με αποτέλεσμα να
γίνομαι παράσιτο.
Εκδικούμαι: Παίρνω κυριολεκτικά τον θρησκευτικό νόμο «Οφθαλμός αντί οφθαλμού και δόντι αντί
οδόντος». Βέβαια, ο Χριστός βελτίωσε τα πράγματα, λέγοντας «Αγαπάτε αλλήλους». Αν, όμως, έλεγε
«Ερωτευτείτε αλλήλους», οφείλω να ομολογήσω πως θα γινότανε πιο απολαυστικό.
Έκθεση: Το να προσπαθείς να εκφράσεις τις ιδέες σου μέσα σε ένα ασφυκτικό καλούπι.
Εκκλησία: Οι νόμιμοι εκπρόσωποι του Θεού, οι οποίοι τις περισσότερες φορές μιλάνε για κοινωνικά και
πολιτικά θέματα, παρά για τα μεταφυσικά.
Εκπαίδευση: Η συστηματική αναπαραγωγή παπαγάλων.
Έκφυλος: Αυτός, που κάνει πράγματα, τα οποία θα θέλαμε κι εμείς να κάνουμε, αλλά δεν έχουμε την τόλμη
να τα πραγματοποιήσουμε.
Ελιξίριο: Ένα ρόφημα, που αν το πιεις, έχεις υψηλές προσδοκίες. Συνήθως πωλείται σε υπέρογκα ποσά,
αλλά παρόλα αυτά βρίσκονται ευκολόπιστοι και συνάμα πλούσιοι, οι οποίοι αναλόγως με την εξυπνάδα τους
απογοητεύονται γρήγορα ή ακόμη και μετά θάνατον.
Εμβόλιο: Ένα ιατρικό κατασκεύασμα, που χρησιμοποιείται για θεραπεία, αλλά σε εξαιρετικές περιπτώσεις
επιδημίας βάζουν ό,τι τους κατέβει μέσα σε αυτό, όπως πχ υδράργυρο, με την ελπίδα πως θα γλιτώσουμε.
Επίσης, όλα αυτά είναι νόμιμα.
Εμπόριο: Η φιλοσοφία, που μπορεί να σε πείσει πως είναι σωστό να πουλήσεις ακόμα και την μάνα σου, με
το ανάλογο αντίτιμο, βέβαια.
Ενήλικας: Κάποιος, ο οποίος μπορεί, πλέον, να παίρνει τις λάθος αποφάσεις για την ζωή του, χωρίς να ζητά
την άδεια του κηδεμόνα του. Φυσικά, ο εκάστοτε κηδεμόνας επιμένει θερμά να δίνει συμβουλές, καθώς η
μεγαλύτερη επιθυμία του είναι να επαναλάβει τα λάθη του, μέσω των παιδιών του.
Ενυδρείο: Ένα κλουβί για τα ψάρια και κάθε είδους πλάσματος που ζει στο νερό. Το «τυχερό» πλάσμα
λειτουργεί σαν δημόσιος υπάλληλος, αφού εξασφαλίζει την τροφή του κι έχει ως μοναδική υποχρέωση να
χαμογελά στους επισκέπτες.
Επαναστάτης: Η εξέγερση του καταπιεσμένου, που όταν ο τελευταίος καταλάβει την εξουσία, τότε
καταπιέζει τους επόμενους χειρότερα από τον προηγούμενο δικτάτορα.
Επέτειος: Κάτι, που οι γυναίκες δεν ξεχνάνε ποτέ και έχουν την απαίτηση το ίδιο να συμβαίνει κι από την
πλευρά των αντρών τους. Όταν δεν συμβαίνει, τότε οι γυναίκες ξεκινούν απεργία στον έρωτα. Επίσης,
προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες, όταν το θυμούνται μεν οι άντρες, αλλά το δωράκι δεν είναι ανάλογο της
περίστασης.
Επόπτης: Αυτός, που πληρώνεται για να εξασφαλίζει πως οι κατώτεροι υπάλληλοι εργάζονται, αλλά ο ίδιος
δεν πραγματοποιεί καμία εργασία, παρά μόνο το να αναφέρει όλους τους αργόσχολους, εκτός από τον εαυτό
του.
Έρανος: Η συγκέντρωση χρημάτων για φιλανθρωπικό σκοπό, τα οποία αποθηκεύονται στην τράπεζα και
καταλήγουν σε αυτήν.
Εραστής: Ο άνθρωπος εκείνος, που στις μέρες μας συνήθως θα έχει σπάσει πολλές φορές τα πόδια του,
καθώς θα έχει πηδήξει από μπαλκόνια παντρεμένων γυναικών.
Ευφράδεια: Στην αρχαία εποχή θεωρούνταν απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει κανείς πολιτικός.
Αντιθέτως, στη σημερινή εποχή όσα περισσότερα σαρδάμ κάνεις, τόσο πιο ικανός πολιτικός θεωρείσαι.
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Βιωματικές Εμπειρίες
ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΛΗΠΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΤΟΥ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Είμαι ένας άνεργος 42 χρόνων, και όπως αρκετοί άλλοι συνάνθρωποί μου, αντιμετωπίζω ψυχολογικό πρόβλημα.
Αυτή τη στιγμή είμαι στο στάδιο της αποθεραπείας, πηγαίνω πάρα πολύ καλά, έχω σχεδόν ξεπεράσει το πρόβλημα.
Αντιμετωπίζω, όμως, τον εργασιακό και κοινωνικό αποκλεισμό, και αυτό κυρίως λόγω του γεγονότος ότι επί πολλά
χρόνια ήμουν σε άσχημη κατάσταση, και αυτά τα χρόνια ήταν ακριβώς εκείνα τα χρόνια στα οποία ένας υγιής άνθρωπος
τελειώνει το σχολείο, δηλ. το λύκειο, ερωτεύεται, μπαίνει στο πανεπιστήμιο ή σε κάποια άλλη σχολή, ξεκινάει μια
δουλειά, εξελίσσεται σ’ αυτή, τη μαθαίνει καλά και αποκτάει εργασιακή εμπειρία. Και αυτό, επειδή αρρώστησα στη
χειρότερη ηλικία – στα 16 μου, δηλαδή στο τέλος της εφηβείας.
Επειδή πιστεύω ότι δεν είμαι ο μοναδικός στον οποίο έχει συμβεί αυτό, δίνω τον εαυτό μου σαν παράδειγμα, γι αυτό
όταν μηλάω για μένα, θα εννοώ όλους εκείνους στους οποίους έχει συμβεί κάτι παρόμοιο, οι οποίοι έχουν παρόμοια τύχη
με μένα.
Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι πλήρως ικανός και έτοιμος να αρχίσω μια δουλειά που να ανταποκρίνεται στα
ενδιαφέροντά μου, αλλά ακόμα και τέτοια που να μην ανταποκρίνεται σ’ αυτά, και να εξελιχθώ σ’ αυτήν. Όμως, δεν έχω
αποκτήσει την κατάλληλη εργασιακή εμπειρία, λόγω του γεγονότος ότι στα πιο παραγωγικά χρόνια του ανθρώπου ήταν
στο φουλ το ψυχολογικό μου πρόβλημα. Σχεδόν παντού ζητάνε εργασιακή εμπειρία, από τότε που άρχισα να αναζητώ
δουλειά, στα 26 μου, όταν τελείωσα το ΙΕΚ, και οι ελάχιστες θέσεις που υπήρχαν για αρχάριους, καταλαμβάνονταν
αμέσως, ή καταλαμβάνονταν εκ των υστέρων, αφότου μου είχαν υποσχεθεί πρόσληψη, προφανώς από κάποιον γνωστό
του εργοδότη. Σήμερα δεν θέλουν να με προσλάβουν πουθενά σαν αρχάριο, που να εξελιχθεί, ή καλύτερα, να τον
«εξελίξουν», να τον ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΟΥΝ ως έναν καλό επαγγελματία, γιατί θεωρούν ότι η ηλικία των 40 χρονών είναι
πολύ μεγάλη για κάτι τέτοιο, παρόλο που εγώ νοιώθω ακμαίος και νεότατος, και έχω όλη την όρεξη και την άσβεστη
επιθυμία, εδώ και 20 σχεδόν χρόνια, να κάνω εργασιακή καριέρα! ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΤΟ ΓΕΡΙΚΟ ΑΛΟΓΟ,
ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ!
Αλλά ας έρθω στο τι κάνει η Πολιτεία. Η Πολιτεία έχει πάρει, υποτίθεται, κάποια μέτρα σχετικά με τα προβλήματα
της επαγγελματικής αποκατάστασης των ατόμων με ψυχολογικά προβλήματα, και κυρίως έχει φτιάξει τους ΚοιΣΠΕ. Εκ
πρώτης όψεως φαίνεται καλή πρωτοβουλία και οπωσδήποτε είναι καλύτερη από το τίποτα. Θέλω, όμως, να κάνω κάποιες
παρατηρήσεις. Οι ΚοιΣΠΕ, έχοντας τη δικαιολογία της θεραπευτικής εργασίας, και το ότι οι ψυχικά ασθενείς δεν
μπορούν να εργάζονται πολλές ώρες, προσφέρουν ημιαπασχόληση, με αντιστοίχως μειωμένες αποδοχές. Θέλω να σας
διαβεβαιώσω, αγαπητοί κύριοι αρμόδιοι, ότι υπάρχουν αρκετοί ψυχικά ασθενείς που μπορούν άνετα να εργαστούν 8ωρο, και ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΑΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ
ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ
ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ!Άρα, αυτό που ζητάω και απαιτώ (για λογαριασμό όλων που είναι σαν κι εμένα,
γιατί, επαναλαμβάνω, πιστεύω ότι δεν είμαι ο μοναδικός) είναι να δημιουργηθούν από τους ΚοιΣΠΕ θέσεις πλήρους 8ωρης απασχόλησης, με σταθερό μισθό, που να είναι τουλάχιστον ο βασικός μισθός για το 8-ωρο που ορίζεται από τη
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, με ασφάλιση, και με ταυτόχρονη διατήρηση όλων των δικαιωμάτων (επίδομα της
Πρόνοιας, συντάξεις κλπ.). Αυτά θα πρέπει να διατηρούνται και όταν το άτομο βρει κανονική δουλειά, στην ελεύθερη
αγορά εργασίας! (Αν η κατάσταση της υγείας του ατόμου είναι πιο σοβαρή και δεν μπορεί να εργάζεται 8-ωρο, τότε,
βεβαίως, να εργάζεται λιγότερες ώρες.) Αν υπάρχει κάποιος νόμος που ορίζει ανώτατο εισόδημα, προκειμένου να
χορηγείται το επίδομα, πρέπει να καταργηθεί ως άδικος! Επίσης, να ιδρυθούν νέοι ΚοιΣΠΕ, ώστε να αυξηθούν οι θέσεις
εργασίας, οι οποίες θα προορίζονται αποκλειστικά για άτομα με ψυχολογικά προβλήματα. Είναι πολύ λίγοι αυτοί που
λειτουργούν αυτή τη στιγμή. Το λεκανοπέδιο Αττικής, για παράδειγμα, έχει 10 Τομείς Ψυχικής Υγείας, αλλά μόνο 6
ΚοιΣΠΕ! Θα μπορούσαν να είναι τουλάχιστον 10, ένας για κάθε Τομέα Ψυχικής Υγείας, ή και ακόμα περισσότεροι! Με
έκπληξη έμαθα ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μόνο ένας ΚοιΣΠΕ, ενώ άλλες μεγάλες πόλεις, όπως τα Γιάννενα, δεν
έχουν κανένα! Επίσης, να μπουν περισσότερο οι νέες τεχνολογίες ως θέσεις εργασίας στους ΚοιΣΠΕ, αλλά και να μην
τίθεται όριο ηλικίας για τους υποψήφιους απασχολούμενους σ’ αυτές. Είναι κι αυτό άδικο γιατί υπάρχουν άνθρωποι σαν
κι εμένα, που από τα 20 τους χρόνια προσπαθούν να βρουν μια τέτοια δουλειά. Δεν θα πρέπει να τους κλείνεται η
πόρτα!…Θέλω ενδεικτικά να αναφέρω τι κάνει ένα άλλο ίδρυμα, που τυχαίνει να γνωρίζω, και είναι το ίδρυμα
«Θεοτόκος», που προσφέρει βοήθεια σε άτομα που έχουν νοητική υστέρηση. Συνεργαζόμενο με τον ΟΑΕΔ, τα βοηθάει
να βρουν δουλειά με κανονικό μισθό και ασφάλιση! Επίσης συχνά ακούω για ειδικά προγράμματα για παραπληγικούς,
για τετραπληγικούς, για άτομα με σύνδρομο Ντάουν, με σπάνιες παθήσεις κλπ., καθώς και διαφημίσεις στην Τηλεόραση,
ενώ δεν έχω δει κάτι ανάλογο για τους ψυχικά πάσχοντες! Και σαν να μην έφτανε αυτό, από ότι έμαθα οι παιδόφιλοι
άρχισαν να θεωρούνται ΑμεΑ (!) και να παίρνουν ποσοστό αναπηρίας! Άκουσον άκουσον! Ενώ, η παιδοφιλία δεν είναι
ψυχική νόσος, είναι διαστροφή, θεωρείται έγκλημα, και δεν έχουν δικαίωμα άνθρωποι που δεν έχουν καμιά σχέση με
τους ψυχικά ασθενείς, να καταλαμβάνουν θέσεις που θα μπορούσαν να τις καταλάβουν άτομα με ψυχολογικά
προβλήματα! Να σταματήσει πια αυτή η υποτίμηση και υποβάθμιση των ψυχικά ασθενών! Να σταματήσει το θέμα της
ψυχικής ασθένειας να είναι ταμπού στην Ελλάδα! Πολλές φορές οι εργαζόμενοι ψυχικά ασθενείς είναι καλύτεροι από
εργαζόμενους με άλλες παθήσεις, χωρίς βεβαίως να θέλω να υποτιμήσω τους άλλους! Είμαστε κι εμείς άνθρωποι, έχουμε
κι εμείς δικαιώματα στην εργασία, στην κοινωνία, στον έρωτα, στη δημιουργία οικογένειας!
Παύλος Κρητίδης.
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ΣΧΟΛΙΑ ΓΕΝΙΚΑ
Ο Τετενές ρεμάλι ξεμόνιασε το χάρο μέσ’ τα’
αλώνια. Μόλις μετά το θέρισμα των κεφαλιών κατά
που το πέρασμα της Κασσάνδρας και των έννομων
εκεί στη διαφορική εξίσωση του δορυφορικού
μπάτη.
Η τρύπα στη σαμπρέλα φαίνεται στο νερό
μπαλώνεται. Ο Τετενές και ο χάρος μετά από
χαριστική παύλα τράβηξαν μαχαίρι από το ζώστημα
κρανία και αστέρια.
Καρδιοχτύπι στην ένταση του καβγά. Κίτρινος ο
χάρος γενικά χτικιάρης μαύρα να φοράει σαν
κελεμπία αλήτης του ουρανού και βασιλιάς του άδη.
Είχε βάρκα και τώρα με την τεχνολογία εξωλέμβια
χωρίς νταλαβέρι με άλλους όλα γραμμένα στο
κατάλογο – menu. Το στοίχημα πρότεινε το Τετενέ
κι έτσι έγινε. Τον έστειλε στο χειρουργείο ορός της
αλήθειας έδειξε εκδίκηση σε άλλη ζωή που είναι η
έδρα του εκεί κάτω που φαίνονται νεκροί φυτό
παράλυτοι. Η κηδεία δεν έγινε γιατί οι φίλοι και
πελάτες βρίσκονται στον Άδη στη μεριά του
ποταμιού. Ψεγάδι τάση εντάξει που; Αλληλουχία
επαφή με τους θυρωρούς της νύχτας. Τι παιχνίδι
παίζεται αγκάθια και ροδοσταλίδες τα τριαντάφυλλα.
Εγώ αισθάνομαι θαυμάσια.
Μου λένε φίλοι μου και εμμέσως οι γιατροί λόγια
ευθυνοφοβία κρίσεις υπεράνω. Στη τρέλα κατά
διάστημα αυτοαποκαλώ τον εαυτό μου θεότρελο.
Ιδιότυπα και παρέχω υπηρεσίες διά μέσω άλλου και
αντίστοιχα.
Αυτό το χριστιανικό δόγμα μη κρίνεις για να μη
κριθείς μεν ευτράπελα στην ονομασία των
πραγμάτων. Εγώ έκανα τα δικά μου απευθύνθηκα
στην επιστήμη τώρα είμαι πολύ καλά έχω μία
υπνηλία ένα πέσιμο.
Γενικά για την εξέλιξή μου δεν μπορώ να βασιστώ σ’
εμένα. Προτιμώ τη βάση της λειτουργίας η δομή μου
είναι να παράγεται ορόσημο την ευθύνη αυτών κι όχι
στον υποκειμενισμό μου.
Όθων Τετενές.

ΠΟΙΗΜΑ ΤΗΣ ΒΑΣΩΣ
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
Ποιος ελπίζει, ποια ελπίζει
Όλα έχουν σταματήσει,
Τι να σκεφτώ, τι να φανταστώ,
Τι να κάνω, ότι είχα χάνω
Μονάκριβη, πολύτιμη, τελευταία ελπίδα,
Προσπαθώ χρόνια, δεκαετίες να βρω.
Ποιος ελπίζει, ποια ελπίζει
Και αν όλα είχαν σταματήσει,
Οι πίκρες, οι καημοί, τα βάσανα,
Αρχίζουν, σταματούν
Αρχίζουν δεν τελειώνουν
Αλλά βρίσκω στο παρελθόν
Χρόνια, δεκαετίες
Μία στιγμή, μία τελευταία ελπίδα
Και όταν όλα έχουν σταματήσει,
Κάποιος ελπίζει, κάποια ελπίζει

Ο πρόγονος των
«hands free»
(http://www.misterfun.gr/eikones/199)
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Τουρισμός

ΒΛΑΧΟΧΩΡΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΒΟΥΝΟΚΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ
Η Σαμαρίνα είναι χτισμένη στις ανατολικές πλαγιές του Σμόλικα σε υψόμετρο 1450μ. Την στολίζουν πέτρινα
δίπατα αρχοντικά και ιστορικές εκκλησίες, με πρώτη εκείνη της Κοίμησης της Θεοτόκου με το δέντρο που
φύτρωσε στο νερό και εξέχει πάνω από τη στέγη.
Στα 1250μ. στην κοιλάδα του Βενέτικου βρίσκεται η σμίξη που έγινε από το σμίξιμο των οικισμών Μπίγκα
και Πινακάδων που καταστράφηκαν γύρω στα 1500-1550. Το κοντινότερο χωριό στο χιονοδρομικό κέντρο
της Βασιλίτσας φημίζεται για τα αρχοντικά και τις πάγιες πέτρινες βρύσες του.
Πίσω από τη ράχη της Βασιλίτσας, η Αβδέλλα είναι και ο τόπος καταγωγής των αδελφών Μανάκσι των
πρώτων κινηματογραφιστών των Βαλκανίων. Χωριό κτηνοτρόφων που ερημώνει όταν τα κοπάδια φεύγουν
το χειμώνα, για να τα δεχτεί ξανά την άνοιξη.
Το Περιβόλι είναι ο τόπος καταγωγής του Ρήγα Φεραίου. Όμορφο χωριό με την παλιά εκκλησία του Αγίου
Γεωργίου στην κεντρική πλατεία, αποτελεί και το ορμητήριο των επισκεπτών στον Εθνικό Δρυμό της Πίνδου
τη Βάλτα Κάλντα.
Η Κρανιά, το τελευταίο από τα Βλαχοχώρια, βρίσκεται στις ανατολικές πλαγιές του Ζυγού στα 960μ. και η
δημιουργία του ανάγεται στον Γάλλο ιστοριογράφο Πουκεβίλ στα 1507μ.χ.
Λίγο έξω από το χωριό θα συναντήσετε τα παλιά πέτρινα γεφύρια του Ματσαγκάκη και του Σταμπέκη
Που να μείνετε: Στο Περιβόλι στο ξενοδοχείο Βάλτα Κάλντα, με πανοραμική θέση και στη Σαμαρίνα στον
παραδοσιακό ξενώνα παλό.
Μια ματιά στις γεύσεις: Απολαύστε ντόπια κρέατα, ψητά, παϊδάκια, γίδα βραστή, σουτζούκια, πρασοτηγανιά
λουκάνικο, κοκορέτσι, γαλοτύρι, ξυνόγαλο, τηγανίτες με αυγά, ριτσέλα. Γλυκαθείτε με σουφλέ με καρύδια,
γλυκό του κουταλιού και μη ξεχάσετε το ντόπιο τσίπουρο.
ΚΑΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗ!
Θωμαΐς Φούντα.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Ουφ, σχολείο....
-Γιε μου σήκω πρέπει να πας σχολείο.
-Ασε με ρε μάνα, βαριέμαι.
-Σήκω γιε μου , είναι ντροπή να μην πας.
-Ουφ, αφού οι δάσκαλοι με μισούν, τα παιδιά με κοροϊδεύουν, γιατί να πάω
σχολείο.
-Γιατί γιε μου 1ον είσαι 52 χρονών γάιδαρος και 2ον είσαι ο διευθυντής του
σχολείου!!
(http://www.2search.gr/jokes/view.asp?ID=14537&nav=0)

Ο cool μαθητής..
Η μαμά λέει στον Κωστάκη μόλις γυρνάει από το σχολείο:
-Κωστάκη πως τα πήγες σήμερα στο σχολείο;
-Μαμά σήμερα πήρα 10!!!
-Μπράβο, σε ποιο μάθημα παιδί μου;
-5 στη Φυσική, 3 στη Γεωγραφία και 2 στη Γλώσσα!!!
(http://www.2search.gr/jokes/view.asp?ID=13896&nav=0)
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Ποιήματα

Μέσα από την φυλακή

ΦΕΥΓΕΙ Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΧΑΝΕΤΑΙ

Τετραλογία
Μέσα από την φυλακή
Φυλακή
Σβήνω και χάνομαι
Και είμαι εδώ και γράφω
Στο πείσμα του προδότη χρόνου
Σαν το παιδί του γέρου μου του Κρόνου
Σβήνω και έχω πυρετό
Σαν τον τρελό σ’ αναζητώ
Ρόδα το στέρνο μου χαράζουν
Ακέφαλοι θεοί στα μάτια μου αράζουν
Με φτύνουν δίχως ένα πρόχειρο γιατί
Χάνομαι και εσένα αγαπάω
Τον μαύρο μου τον πόνο τον ξεχνάω
Και σαν φονιάς ανατέλλω μέσα από την φυλακή

1.Φονιάς
Σκότωσες μια και καλή το καλό σου
Και τον καλό σου εαυτό
Γιατί δεν ήθελες να προδοθεί το ευαίσθητο παιδί
Που μέσα σου από παιδί το κρύβεις
Κατόπιν πήρες δύο πέτρες
Μία για την δύση σου και μία άλλη
Για την γνώμη των ανθρώπων
Τις αφιέρωσες σ’ εκείνη, την παρθενογεννημένη
Που με μεγάλη ευχαρίστηση σου έτρωγε το σωθικό
Και έχοντας πετάξει τον παλιό σου άνθρωπο
Στην σκιά του τωρινού σου κτήνους
Χάθηκες στα υπόγεια της γης.

Ζωή μου φεύγεις
Με χάπια και ενέσεις
Γιατροί ρημάξανε τα νιάτα μας
Μανάδες βγήκανε στη στράτα μας
Κρατάνε τα παιδιά τους
Να μείνουνε κοντά τους
Να τα βυζάξουνε με το γάλα τους
Να δώσουνε δύναμη και το κουράγιο τους
Και συ με κοιτάς κι απορείς
Δεν ξέρεις γιατί να ντραπείς
Πλήρωσες φάρμακα και γιατρικά
Και νιώθεις ότι έκανες καλά
Δώσε μου το χέρι σου
Και βάλτο στη καρδιά μου
Να νιώσεις πως κτυπά δυνατά
Και χάνω τα μυαλά μου
Γιατρέ σαν έρθεις αύριο να με δεις
Μην ανοίξεις την πόρτα
Γιατί το πτώμα μου θα βρεις
Κάτω από τα μεγάλα φώτα
Τα μάτια μου θα σε κοιτούν
Όμως δεν θα σε βλέπουν
Τα χείλη μου θα τρεμοπαίζουν
Μα λέξεις δεν θα βγαίνουν
Τα χέρια μου κάνω σταυρό
Να ‘ρθεις να τα φιλήσεις
Να στα κρεμάσω στο λαιμό
Συγγνώμη να ζητήσεις

2.Ελαφοκυνηγός
Χάθηκες κι απόψε μέσα στα μπαρ
Όπου ο καθένας έχει για να πει από μια μικρή ιστορία
Πήρες μία ανάσα ανθρώπινη
Και μία προβάτου πληγωμένου
Και θάμνου από κακό αναμμένου ιστορία αρχίνισες να πεις
Πως δεν αγάπησες άλλη από εκείνη
Μα δίχως μάτια την παράτησες σαν ήρθε η αυγή.
Τότε, το ελαφάκι που είχες κρυμμένο στην τσέπη της καρδιάς
Έγρουξε, έκλαψε και, πονεμένο
Σου εξασφάλισε κατόπιν
Τον ύπνο τον χειμερινό.
(Συνέχεια στη σελίδα 24)

Ελένη Κουτσοπετροπούλου.
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3.Αθάνατος
«Δεν χάθηκα άδικα εντελώς, το δίχως άλλο»
σκέφτηκες καθώς πληγωνόσουν μία και καλή
από τα βέλη έρωτα αοράτου
που σε κυνήγησε μέχρις εσχάτου
και σ’ άφησε ζαβό να ανατέλλεις μιαν αυγή.
Γιατί ο καθένας ξέρει, μα εσύ περισσότερο από τον καθένα
Ότι η θανάσιμη πληγή σου έδωσε μια θέση διακριτή,
Σαν την ξεπέρασες
Πλάι σε όσους επιβίωσαν- νεκροί κι ας ήτανΑπό την λαίλαπα την κόκκινη του μαύρου
Του καρδιοκατακτητή
Και που από το πολύ τους αίμα το μπόρεσαν
Να γράφουν για τον άπονο αυτόν θεό
Χωρίς πια να κλαίνε
4.Κατακλείδα- ο ναύτης του κάστρου
Τα παλιά τα χρόνια, όταν δεν το μπορούσα νερό να βρω
Έπαιρνα τον δρόμο τον κρυφό για το κάστρο του ναύτη.
Εκεί, έδινα στο φύλακα ένα πιστοποιητικό της παραφροσύνης μου
Και στον γιο του ένα γλειφιτζούρι από αμίαντο
Τρεις γινόμαστε τον αριθμό, λοιπόν και από κοινού
Σαν θύτες καλών αμνών και πιστοί λάτρες της απώλειας
Θέταμε στον ναύτη το άλογο αίτημα να μας ξεδιψάσει.
Αυτός κατέβαινε από την βίγλα
Όπου ζούσε την απόσυρσή του από το γαλάζιο θεριό
Και με μεγαλοθυμία μας φίλευε την αδιαφορία του, νερό ούτε για δείγμα.
Έτσι τελείωνε η αναζήτηση της πρώτης μου δίψας.
Και, καθώς τα χρόνια εκείνα το νερό ήταν απαραίτητο
Για την επιβίωση, όπως αργότερα οι βόμβες και η διπλωματία,
Πέθαινα δύο φορές κάθε ηλιοβασίλεμα
Και το σώμα μου αφυδάτωνε την δόλια μου ψυχή.
Αργότερα, στην προσπάθεια μου να ζήσω κι εγώ σαν άνθρωπος
Επιστράτευσα το λιοντάρι του μυαλού
Και το υπέροχο αυτό όπλο που το λέγανε αυτοσυγκράτησηΑς τρεφόμουνα με ξερές φέτες παξιμάδι, κι ας βογκούσα να βρέξω το λαρύγγι μου
Με κάτι άλλο από το πλαγκτόν που άφηναν πίσω τους οι μεγάλοι
Των γραμμάτων και τα γράμματά μου προς τις σκιώδεις ερωμένες μουΚατ’ αυτόν τον αυτοσχέδιο τρόπο
Τα κατάφερα και είμαι εδώ σήμερα, αν και ανάπηρος ζωντανός.
Βρίσκομαι πλέον κουρασμένος και γεμάτος πλάι στους μαχητές και νικητές
Του επί της γης αυτού παραδείσου.
Γιώργος Αγγέλης.
Ιστολόγιο: georgeaggelis.blogspot.com
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ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΧΑΙΡΑ ΜΕΣΑ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ «ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ
ΘΕΩΝ»
Στις πύλες των πληγωμένων αισθήσεων
στέκεις σαν χρυσοκέντητη σταγόνα
το άγγιγμα των μαλλιών σου
φαντάζει σαν την αύρα του ηλίου
κι η μορφή σου
ανοίγει διάπλατα
τις πύλες του παραδείσου!
Χορεύοντας στο σεληνόφως
προσεύχομαι στωικά
κι η ανυποψίαστη αίσθηση της πλάνης
αγωνιά για ένα σου άγγιγμα….
Τα μάτια σου, φωτίζουν τις απόκρυφες πτυχές του εαυτού μου
και το χαμόγελό σου
χαϊδεύει στοργικά
τη ματωμένη μου ψυχή

ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Θα αναλύσω το βιβλίο του Τζέφρυ Ευγενίδη το «Σενάρια
γάμου» που περιγράφει την ζωή σε ένα Πανεπιστήμιο και είναι
ένα καλογραμμένο μυθιστόρημα.
Οι δύο βασικοί ήρωες είναι η Μάντλιν και ο Λενάρντ που
σπουδάζουν αγγλική φιλολογία και βιολογία, αντίστοιχα. Ο
Λενάρντ αρρωσταίνει και νοσηλεύεται για μανιοκατάθλιψη
παίρνοντας ισχυρές δόσεις λιθίου. Η Μάντλιν τον φροντίζει
όταν βγαίνει από το νοσοκομείο και αποφασίζουν να πάνε στο
Πίλγεριμ Λέικ για να κάνει ο Λενάρντ το μεταπτυχιακό του.
Ο Ευγενίδης παρουσιάζει τους δύο νέους με ένα συμπαθητικό
τρόπο και ιδιαίτερα πως αντιμετωπίζουν ανθρώπινα και με
αγάπη την αρώστεια. Η Μάντλιν ενδιαφέρεται για την θέση της
γυναίκας στην βικτωριανή λογοτεχνία, αναλύει και ερευνά τα
δικαιώματα των γυναικών στα έργα της Τζέιν Όστεν των
Μπραντέ και άλλων. Φροντίζει τον άρρωστο φίλο της όταν
κάνει το μεταπτυχιακό του. Δύο νέοι φίλοι ο Μίτσελ και ο Λάρι
παρουσιάζονται από τον Ευγενίδη να ταξιδεύουν στην Ευρώπη.
Ο Μίτσελ ήταν ερωτευμένος με την Μάντλιν. Έδειχνε
ενδιαφέρον για την Θεολογία και γνωρίστηκε με την Τζάνις
όταν επισκέφθηκαν την Αθήνα. Μίλησαν για την αρχαία
Ελληνική θρησκεία και για την Βίβλο. Μετά την επίσκεψη στην
Ακρόπολη και το Μοναστηράκι πήραν κατεύθυνση προς την
Ινδία αεροπορικώς.
Ο Ευγενίδης περιγράφει την αρώστεια του Λενάρντ με σφικτή
αφήγηση που κρατά το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Σαν
ερευνητής ασχολιόταν με τους ζυμομύκητες και είχε σχετικά
απλά καθήκοντα. Προσπαθούσε να κρύψει την αρώστεια.
Ο Ευγενίδης παρουσιάζει την μανιοκατάθλιψη σαν μία
κατάσταση που έχει ίαση. Θα σας το σύστηνα να το διαβάσετε.
Μυρτώ Καπρή.

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΦΕΡΝΑΝΤΑΣ ΧΟΥΓΚΑΖ
1.
Θέλω να γίνω ντίρλα
Θέλω να γίνω ντίρλα
Τι άλλο εγώ σας ζήτησα;
Μονάχα μια μπύρα.
Εσείς το αρνηθήκατε
Κι εγώ έμεινα έτσι
Την μπύρα να ονειρεύομαι
Κι εκείνη να μου φεύγει!

2.
Δίπλα στο τζάκι κάθομαι
Και συζητώ με σένα
Για τα όνειρα που κάναμε
Σε χρόνια περασμένα
Άλλα πράξη έγιναν
Άλλα τα προσπαθούμε
Κι άλλα να βγουν αληθινά
Ποτέ δεν θα τα δούμε.

Η ΑΥΓΗ
Είναι ωραία η αυγή
Σαν έρχεται το βράδυ
Κοιμάμαι ύπνο βαθύ
Μες το βαθύ σκοτάδι
Βάσω Τσώνου.
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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

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
Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Παγκρατίου Τμήμα Ενηλίκων
Φερεκύδου 5, Παγκράτι, τηλ. 210 7016611
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αθηνών
Υπηρεσία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Ενηλίκων
Ιουλιανού 18 και Μαυροματαίων, Aθήνα, τηλ.
210 8210222
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

Παιδικό χωριό SOS.
Ερμού 6 Αθήνα, Τ.Κ. 105 63, τηλ.
210 3238048, 210 3313661-3

Γιατροί χωρίς σύνορα
τηλ. 210 5200500
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
Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης της
ΙΘΑΚΗΣ
τηλ. 2310 515150
Γραμμή για εξάρτηση από τυχερά παιχνίδια
τηλ. 800111-0401
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

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.
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

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
Χαμόγελο του παιδιού
τηλ. 1056
Γραμμή SOS της Γενικής Γραμματείας
Ισότητας
τηλ. 210 3220900
Γραμμή "Δίπλα σου" για κακοποίηση στην
οικογένεια
τηλ. 80011888881
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