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Σ’ αυτό το άρθρο θα ασχοληθούμε με το
φαινόμενο των μεταναστών και των
προσφύγων που καταφεύγουν στην Ελλάδα.
Ειδικότερα τα τελευταία πέντε χρόνια ένα
μεγάλο κύμα μεταναστών και προσφύγων
προσπαθούν με κάθε μέσο να φτάσουν σε
κάποια ανεπτυγμένη χώρα. Έτσι και στην
Ελλάδα βλέπουμε με διάφορα σαπιοκάραβα
αλλά και στα σύνορα μέσα από δύσβατα
βουνά, να προσπαθούν να φτάσουν εκεί που
θα αισθάνονται ασφαλείς για να μπορέσουν
να επιβιώσουν για ένα καλύτερο αύριο.
Η μετανάστευση και η προσφυγιά είναι
ένα κοινωνικό φαινόμενο που δημιουργείται
από πολλούς λόγους. Τέτοιοι λόγοι είναι η
φτώχεια, η ανεργία, οι πόλεμοι, οι
δικτατορίες και οι καταπατήσεις των
ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων στις
χώρες των μεταναστών και των προσφύγων.
Η συντριπτική πλειοψηφία απ’ όπου
προέρχονται οι μετανάστες και οι
πρόσφυγες στην Ελλάδα είναι από χώρες
της Ανατολικής Ευρώπης, τα Βαλκάνια, την
πρώην Σοβιετική Ένωση, την Αφρική και
την Ασία.
Όσοι από τους μετανάστες και τους
πρόσφυγες βρίσκουν δουλειά στην χώρα
μας είναι στην πλειοψηφία
τους
κακοπληρωμένες, βαριές ανθυγιεινές και
επικίνδυνες δουλειές στις οποίες δεν
υπάρχει ζήτηση από το ημεδαπό εργατικό
δυναμικό (π.χ. οικοδομές, συγκομιδή,
υπηρεσίες καθαριότητας) ή ασχολούνται με
το πλανόδιο εμπόριο. Ακόμα τα 2/3 των
μεταναστών και η πλειοψηφία των
προσφύγων στην χώρα μας είναι παράνομοι.

Γι’ αυτό όπως καταλαβαίνετε τα
οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα
που αντιμετωπίζουν είναι πολλά. Τα
σημαντικότερα από αυτά είναι 1) η
παράνομη και ημιπαράνομη διαμονή στη
χώρα μας 2) η ανεύρεση εργασίας 3) η
πρόσβαση σε υγεία και πρόνοια και 4) η
πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλα τα
παιδιά των μεταναστών και προσφύγων.
Νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχουν
διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στους
μετανάστες και στους Έλληνες έτσι ώστε
να μην δημιουργούνται γκέτο μέσα στις
πόλεις. Η περιθωριοποίηση και
η
απομόνωση τους από την ελληνική
κοινωνία
αλλά και η κοινωνική
ανισότητα είναι οι αιτίες που οδηγούν
τους μετανάστες στην εγκληματικότητα.
Σ’ αντίθεση με αυτή την προοπτική, η
κατανόηση, η φιλία, η αλληλεγγύη και η
συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτήτων
έχει να συνεισφέρει πολλά στην
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του
τόπου μας. Οι Έλληνες ξέρουμε από
προσφυγιά και μετανάστευση αφού
εκατομμύρια συμπατριώτες μας ζουν
και δουλεύουν στη Βόρειο Αμερική, στη
Γερμανία στην Αυστραλία και αλλού.
Πιστεύω ότι οι μετανάστες και οι
πρόσφυγες δεν αποτελούν πρόβλημα
αντίθετα οι ίδιοι αντιμετωπίζουν πολλά
προβλήματα. Κάποια μέτρα που θα
μπορούσαν
να βελτιώσουν την
κατάσταση των μεταναστών και των
προσφύγων είναι:
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1) Η έκδοση πράσινης κάρτας για όλο το
χρονικό διάστημα που βρίσκονται στη χώρα
μας, 2) Η νόμιμη απασχόληση με πλήρεις
αποδοχές και ένσημα, 3) Η χορήγηση
βιβλιαρίου ασθενείας για πρόσβαση στις
υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας και 4) Η
δημιουργία στα σχολεία όπου φοιτούν
παιδιά μεταναστών και προσφύγων,

τμημάτων διδασκαλίας της δικής τους
γλώσσας.
Τέτοιου είδους μέτρα βοηθούν στην
ομαλή ένταξη των μεταναστών και των
προσφύγων στην κοινωνία μας και θα
βοηθήσουν τους Έλληνες
να τους
αποδεχτούν ευκολότερα.
Λεονάρδος Σκόρδος

Φώτο: Ιωάννα Καραχάλιου

Τριμηνιαία έκδοση της Ομάδας Αυτοβοήθειας-Ενδυνάμωσης, 3ο τεύχος
Διεύθυνση επικοινωνίας: Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου-Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.
Τράϊμπερ 4, Αθήνα 104 38 ,Τηλ: 210 8818946, Fax: 210 5245302, 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: Καραχάλιου Ιωάννα, Κατσιγιάννης Θανάσης, Παπαγιαννόπουλος Νίκος, Σκόρδος
Λεονάρδος, Φιλιππόπουλος Κώστας, Τετενές Όθωνας, Αγγέλης Γιώργος, Διακάκης Παναγιώτης.
Μοντάζ-εκτύπωση: Διακάκης Παναγιώτης.
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Με μελάνι και χαρτί

ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΗΪΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΘΩΝΑ…
Φθινόπωρο χαρακτηρίζεται η 3η εποχή του χρόνου.
Φθίνουσα στη μετάλλαξη της φύσης. Πέρασμα του χρόνου και περιόδου με
πρωτοβρόχια, γυμνά κλαδιά και κίτρινα φύλλα γυμνά να σκορπίζουν ολούθε.
Οι άνθρωποι δοκιμάζουν, γεύονται το κρύο μαζί, ομπρέλλες.
Οι μαθητές στο σχολείο. Περιεργάζονται το φαινόμενο «η εποχή».
Εφοδιασμένοι, αγορές στις βιτρίνες, σάκες, τετράδια με καρτέλα: όνομα, τάξη,
μάθημα αυξάνει τα κρυολογήματα, τις ασπιρίνες, τα μαντηλάκια, ντύσου καλά
λένε οι γυναίκες, οι μάνες, οι μεγάλοι.
Το χώμα υγρό. Τα σύννεφα είναι άσπρα και γκρι λίγο, σαν μπαμπάκι. Τα κύματα
είναι άγρια, σπάνε στα βράχια και χύνονται στην αμμουδιά, τελειώνουν.
Η βροχή πιο επίμονη, οι καραμέλες για το βήχα πιο απαιτητές. Η βορά του
χρόνου έντονη, εμφανής.
Η μυρωδιά, η εμφάνιση αυτής της εποχής συνάγεται στο βρεγμένο χώμα, στα
κυκλάμινα, στις ρίζες των πεύκων, η οσμή του πεύκου.
Αλληλοεπίδραση η σχέση της φύσης με τους ανθρώπους. Οι καθαριστήρες των
αυτοκινήτων μαλώνουν ρυθμικά μουγκρίζοντας, αφήνοντας ένα ανατριχιαστικό
θόρυβο, στα τζάμια φτάνει το νερό από τα άλλα αυτοκίνητα, το αμάξι οι ρόδες
του σαν βάρκα διασχίζουν, περνάνε τις λακκούβες πετώντας νερά στο πέρασμά
τους.
Όθωνας Τετενές.

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΙΚΟ ΧΑΜΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ
Αυτές τις μέρες μετά την εν ψυχρώ δολοφονία του 15χρονου μαθητή Αλέξη
Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό, δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν την
οργή, την οδύνη και την θλίψη όλων των μαθητών των σχολείων της χώρας αλλά και
όλων των εργαζομένων και των απλών ανθρώπων για τον άδικο χαμό του. Τα
συνθήματα : «το αίμα κυλάει εκδίκηση ζητάει» και «ένας στο χώμα χιλιάδες στον
αγώνα» εκφράζουν απόλυτα όλους εμάς που αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματα των
ψυχικά ασθενών, είτε μέσα στη ψυχική υγεία είτε έξω απ’ αυτήν.
Αλέξη, έφυγες νωρίς πριν καλά καλά προλάβεις να ζήσεις…
Λεονάρδος Σκόρδος
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¨Όλα στη φόρα

ΕΥ ΖΗΝ
Αγαπητοί φίλοι της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.
Παρουσιάζω ιδέες, σκέψη και συνειρμό, σε ένα τοπίο που μόνο η αδιαφάνεια το ορίζει.
Εξιστορώ τοποθεσία, που μόνο στην Ελλάδα γίνεται.
Και κίνητρο ίσως; Και σε βαθιά σκέψη. Ίσως και να υπάρχει η ελπίδα για μια άκρη, τέτοια να μας κάνει πιο
φιλικούς απέναντι στις ιδιαιτερότητες αλλά και στην φωνή μας, που το ξέρω ΜΠΟΡΟΥΜΕ να ακουστούμε
και μαζί να ξεφύγουμε από τα εμπόδια.
Εσείς κι εγώ μαζί.
Με πρόσωπο ευθύνης !
Και όχι άμεσα αλλά δοκιμασμένοι από τον φόβο μας ή τους φόβους μας.
Θέλω και θα το κάνω, να υπάρχω κάπου…Πού όμως; Φιλικά μπορώ να εμπιστεύομαι; Ποιους; Μα όλους
εσάς που με κίνητρο τον φόβο, πράγμα που δεν είναι δικό μας αποτέλεσμα, και κατανοώ το βάθος του.
Αλλά και την προτεραιότητα στην δικιά μας ζωή…
Μάθαμε να μιλάμε. Γιατί;
Τι ενοχλεί να γίνεται θεραπεία χωρίς αποτέλεσμα;
Κατανοώ ναι, άμεσο το πρόβλημα
Αλλά θα ήθελα να το δούμε και από την δικιά μας πλευρά.
Ζητώ απλά και άμεσα την προσοχή σας. Είμαι συνειδητός , έχω ταυτότητα αυτή του πολίτη. Επίσης
ΝΟΙΩΘΩ ότι ζω ανάμεσά σας. Αλλά με πόνο το λέω είμαι ΑΜΕΑ. Η διάγνωση και η νοοτροπία αυτή που
θα δείτε πιο κάτω, με στέρησε από κύριους παράγοντες στην ζωή μου…!!
Πρώτα- πρώτα η ψυχική νόσος.
Ασθένεια που καλούμαι να αντιμετωπίσω και μια τρομακτικά απαίσια νοοτροπία , εκείνου που δεν ζει στον
φυσιολογικό ρυθμό της ζωής του, και ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ μια πραγματικά δύσκολη πορεία τόσο στο παρελθόν
όσο και στο άμεσο μέλλον του!!
ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ και η διάγνωση των γιατρών να βγει από τον κοινωνικό ιστό και να ακολουθεί
συμβατικά ΤΗΝ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ. Το βάφτισαν και όλο το θέμα εξελίχθηκε με όρους κοινωνικής ευθύνης.
Ψεύτες και ειλικρινείς σε αυτή την πραγματικότητα, βρίσκουμε τα όρια ευθύνης ανύπαρκτα. Ίσως, μπορεί,
θέλω να προχωρήσω … δεν υπάρχει…ερώτηση.
Ναός του σώματος η ψυχή; Ή αντίθετα ΜΙΑ Η ΕΛΠΙΔΑ;
Τώρα θέμα κοινωνικού διαλόγου και πίσω πληγές…
Ίσως και αργά το καταλάβαμε ˙ υπάρχουν μόνο άνθρωποι πίσω…
Νέες και παλιές γενιές, που χαρακτηριστικά και προνόμια και ιστορικές κοινωνίες θα μπορούσαν να μας
δεχθείτε όπως είμαστε. Ταγμένοι στην αντίθεση στην νοοτροπία και όχι στον εξευτελισμό. Μιλάω για…
όλα…τα υπέρ τα κατά…Το θάρρος στην ζωή να κάνεις το πρώτο βήμα και όχι μόνο.
ΜΑΘΗΜΑ θάρρους και παράδειγμά μας και όχι φόβο για το μέλλον μας αφού το βιώνουμε, μέσα από την
δική σας προσπάθεια, τις δικές σας επιλογές για ευθύνη, αλλά και τις νοοτροπίες που κάποιοι θα κουβαλάνε
πεθαίνοντας…
Και
μιλάω καθαρά στους αμετάκλητους. Βαριά η ευθύνη των φαρμάκων.
Μικρή η συνείδηση των αδιάφορων;
Μπαίνεις , μπήκες στο ψυχιατρείο, όμως δεν σταματάς!!
Τα σκέφτεσαι ΟΛΑ.
Μονόδρομος ο διάλογος με το εγώ.
Ίσως κάποια στιγμή να μιλάς μόνος σου. Ίσως σε ακούν και τους ακούς όλους.
Τι αλλάζει;
Νοοτροπία το ουδέτερο;
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Ούτε καν να σκεφτείς ότι έχεις και εσύ λίγο χρόνο να μιλήσεις…Θέλεις;
Μπορείς;
Και τα δικαιώματα; Και αυτά όλα μαζί; ΚΑΙ;
ΚΑΙ πας μπροστά. Όμως το αποτέλεσμα όλων είναι ο συνειρμός.
Αποφασίζεις,!
Για τον εαυτό σου…Σώας τας φρένας ; όχι. Τότε; ΤΟΤΕ δώστε μας εμπιστοσύνη!
Εκπαίδευση και διάλογο μαζί σας.
Τότε εάν κάποιου δεν αρέσει [ και μιλάω για το στίγμα]…Θέλουμε κοινωνικό Πρότζεκτ, όχι για να
αποφύγουμε αλλά ακόμα και ΝΑ δημιουργήσουμε.
Θέλουμε για εμάς θεμέλιο…Λόγο για εμάς και τα παιδιά μας…
ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ.. ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΤΟΝ ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟ ΤΗΝ ΞΕΧΑΣΜΈΝΗ ζωή
από όλους που κάνουμε.. Θέλω να θέσω το ερώτημα :
Το ότι είμαι ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. ΕΙΝΑΙ Ο, ΤΙ ΕΧΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΩ ΚΑΤΙ ΤΟΤΕ
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ…ΠΟΙΟΣ ΤΑ ΣΕΒΕΤΑΙ ΑΥΤΑ;
Ζητήματα λοιπόν στην υγεία έχουν μία ή περισσότερες διαφορές επάνω μας.
ΙΣΩΣ φοβάσαι τον κόσμο αλλά εάν αλλάξεις εσύ τότε θα αλλάξει και ο κόσμος σου ΚΑΙ ΑΥΤΟ δεν το θες!
Κάντε όχι στερημένα βήματα αλλά ουσιαστικά, με στόχο.
Όχι οικονομική ενίσχυση στα καλά καθούμενα, αλλά γκάλοπ στο προσωπικό των ξενώνων… Βρείτε κίνητρο
για να ενισχύσετε τις οικογένειες Α.Μ.Ε.Α. Δώστε το μερίδιο της τέχνης, κυρίως της ποίησης και του θεάτρου
στα άτομα που κάτω από την αγωγή τους τρομοκρατούνται.
Κάντε με τον κορμό της ζωής επαγγελματίες λήπτες, ψυχικά ασθενείς που ΘΕΛΟΥΝ να αναβιώσουν ψυχικά τα
προβλήματα και να τα ξεπεράσουν.
Μπορείτε να συζητάτε μαζί μας τι θέλετε και τι θέλουμε…;
Στα ζητήματα που πάντοτε μαζί βρίσκουμε λύση.
Οικονομικό, ψυχοσυναισθηματικό, (όπως ισορροπία, τέχνη και διάλογος) για ΑΠΟΨΗ που θέλουμε να έχουμε,
[ ΖΩΝΤΑΝΙΑ], για να ζήσω εκείνα που στερήθηκα, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ στην ενημέρωση και ό,τι μπορεί να μου
κάνει η ΖΩΗ, το μεγαλύτερο ίσως από τα μικρά της δώρα. Έτσι αρχίζω. ΝΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΝΑΙ ΥΓΕΙΑ
ΝΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΑΙ ΣΤΟ ΦΩΣ, μακρινός ο δρόμος για να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη μιλώντας έξω από
τους τίτλους.
Για μας που ζήσαμε και
βιώσαμε την πραγματικότητα του ψυχιατρείου, άποψή μας: ΟΧΙ και ΜΑΚΡΙΑ στη σκοταδιστική νοοτροπία.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!
Θανάσης Κατσιγιάννης.
Σας χαιρετώ!
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Αφιερώματα

Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
Ήταν καλοκαίρι πρωϊνό της Παρασκευής 18 Ιουλίου 2008 που ξεκίνησα για κρουαζιέρα με ένα
μεγάλο κρουαζιερόπλοιο «SEA MONACH».
Το πρώτο νησί που μας έβγαλε ήταν η Μύκονος. Εκεί είδαμε τους Ανεμόμυλους, και τη Μικρή
Βενετία του νησιού. Ο επόμενος προορισμός ήταν το Κουσάντασι της Τουρκίας. Εκεί είδαμε την
αγορά και από εκεί με το πούλμαν πήγαμε στη Σμύρνη. Επίσης επισκεφθήκαμε την αγορά των
δερμάτινων ειδών κλπ. Το βράδυ της ίδιας μέρας μας έβγαλε στη Πάτμο. Εκεί μας μετέφεραν με
πούλμαν στο μοναστήρι του Αϊ-Γιάννη και μας έκαναν ξενάγηση σε αυτό.
Την άλλη μέρα το πρωΐ μας έβγαλε στο Ηράκλειο της Κρήτης μόνο για 2-3 ώρες. Μερικοί από
την παρέα μας αξιοποίησαν τις ώρες αυτές και πήγαν στα σπίτια τους και άλλοι πήγαν στη Κνωσσό
στις Αρχαιότητες. Και το απόγευμα της ίδιας ημέρας μας έβγαλε στη Σαντορίνη. Εκεί μας μετέφεραν
με πούλμαν στα Φειρά και στη Θήρα, όπου μας έκαναν ξενάγηση για το νησί και για το Ηφαίστειο.
Τελικά κατεβήκαμε στο πούλμαν με το τελεφερίκ.
Μέσα στο πλοίο περνάγαμε ωραίες βραδιές με μουσική και χορούς (Ελληνικούς και
Ξένους).Την τελευταία μέρα μετά από τη μουσική είχε παράσταση με ταχυδακτυλουργό.
Δυστυχώς, όμως όλα τα πράγματα έχουν ένα τέλος έτσι και η κρουαζιέρα έφτασε στο τέλος της.
Την άλλη μέρα το πρωΐ το πλοίο έφτασε στο Λιμάνι του Πειραιά.
Η κρουαζιέρα τελείωσε και σίγουρα θα μου μείνει αξέχαστη.

Κώστας Φιλιππόπουλος
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Ποιήματα

ΚΛΑΜα
Το ανάποδο γράμμα
χάθηκε
Σκοτάδι
Αλλά ήλιου ακτίδα εσύ.

ΕΡΩΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

Κλάμα στου τυφλού εγωϊσμού το παραπέτασμα
Κλάμα της φυλής που δε ζεί
Εσύ όμως όμορφη βγήκες
Αντάμωσες την αυγούλα και γέλασες
Αυτοπεποίθηση γεμάτη
Χρώμα της ημέρας το γέλιο σου
Χαρά μου
Ν’ ανταμώσω σου χαρίζω να θυμάσαι
Πότε νερό και πότε ιδρώτα πότε αμέριμνα

Μου άρεσε από την αρχή
όταν μου έδωσες δουλειά, έσπασες
χρόνια σιωπής. Στα δίνω όλα
εαυτό μου, προφίλ, οικογένεια,
παρελθόν, παρόν να δώσεις νέο
μέλλον φτάνει να μ’αγαπήσεις. Σε
ποθώ σαν να ήσουνα το πρώτο μου
κορίτσι ή η δικιά μου Γκρέτα
Γκάρμπο, το σ’αγαπώ μόλις τοπείς
και συ κι αν θέλεις πρώτος. Δώσε
μου τώρα ένα φιλί για την αξία της
στιγμής, για μια νέα ζωή.
Όθωνας Τετενές.

Του πόθου τα όνειρα
Κάνω προσευχές να με προσέξεις
Κάνω ευχές τον δύστυχο φόβο μου
Και
ΚΛΑΜα το γέλιο μου.

Αθανάσιος

Κατσιγιάννης.
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…Με Μελάνι και Χαρτί
Ο ελέφαντας με τους τρεις χαυλιόδοντες
(μία αλληγορική ιστορία)
Δεν ήταν σαν όλους τους άλλους ελέφαντες ο ελέφαντας με τους τρεις χαυλιόδοντες. Ναι, ήταν τεράστιος στο μέγεθος, με
δέρμα πράσινο όπως του βάλτου, μακριά προβοσκίδα και ανυπέρβλητη δύναμη. Είχε επίσης δυο μάτια, ένα στόμα και μια
ουρά. Πού ακούστηκε όμως- να έχει τρεις χαυλιόδοντες; Πράγματι, ανάμεσα στους δύο που έχουν όλοι οι κανονικοί
ελέφαντες και λίγο πιο κάτω από το στόμα, ξεπρόβαλλε, ύπουλος άσχημος και απειλητικός, ένας χαυλιόδοντας που
περίσσευε, ένα έκτρωμα, όπως θα έλεγαν οι άνθρωποι.
Το κουσούρι του αυτό τον ακολουθούσε, ή, μάλλον, του ήταν έμφυτο, εκ γενετής. Πόσες και πόσες δυσκολίες δεν είχε
αντιμετωπίσει το ζώο αυτό, λόγω του ελαττώματός του. Οι γονείς- ελέφαντες τον είχαν παρατήσει, όταν ήταν μωρό, για
να τον φάνε οι λύκοι. Οι λύκοι όμως δεν μπορούσαν να τον φάνε, γιατί το πέμπτο αυτό πόδι του ήταν ένα εξαίρετο
αμυντικό όπλο. Έστω και αν, όταν το χρησιμοποιούσε, αυτό μάτωνε και τον έκανε να πονάει φρικτά. Αργότερα, όταν
έγινε και αυτός μέλος της φυλής, οι άντρες ελέφαντες τον άφηναν νηστικό και οι ελεφαντίνες τον περιφρονούσαν.
«Φαντάσου τι τέρας μπορεί να βγει από την ένωσή μας με αυτόν», έλεγαν οι μεγαλύτερες, ενώ οι μικρές τον έβρισκαν
ιδιαίτερα απωθητικό στην όψη και τον απέφευγαν επιδεικτικά.
Αυτά ως προς την δυστυχία του. Και, όσο για την ησυχία του, δεν μπορούσε να την βρει παρά μόνο όταν έπεφτε η νύχτα
και τα άλλα ζώα κοιμούνταν. Τότε, κατά περίεργο τρόπο, συνέβαινε κάτι αλλόκοτο. Ο ελέφαντας με τους τρεις
χαυλιόδοντες μιλούσε με την σελήνη. Παλιά θεωρούσαν τρελό όποιον το ισχυριζόταν αυτό, μαζί και μένα, ύστερα όμως
έγινε λόγος για τις νυχτερινές αυτές συζητήσεις από τις κουκουβάγιες, που αγρυπνούσαν και παρακολουθούσαν τα
τεκταινόμενα με την αλάθητη όραση τους και, τότε πια, όλοι πείστηκαν. Το τι έλεγε ο ελέφαντας στην σελήνη, κανείς δεν
ξέρει. Όταν όμως τελείωνε η νυχτιά και αυτός πήγαινε για ύπνο, εκείνη έπαιρνε ένα χρώμα θαλασσί, φωτιζόταν
ολόκληρη και, αφότου ακουγόταν ένα κοριτσίστικο γελάκι που αντηχούσε σε ολάκερη την πλάση, έφευγε ήρεμη στα
άδυτα του ουρανού.
Ένα γέρικο και σοφό λιοντάρι μου είπε κάποτε τι συνέβαινε. Ο ελέφαντας με τους τρεις χαυλιόδοντες και η σελήνη
ζευγάρωναν κατά την διάρκεια της νύχτας και, όταν ερχόταν το πρωί, από την ένωση αυτή γεννιόταν ένα ουράνιο τόξο.
Αυτό είχε τόσα χρώματα, όσα ήταν και τα όνειρα του ζευγαριού.
Έτυχε κάποτε και εγώ ο ταπεινός να συναντήσω τον ελέφαντα με τους τρεις χαυλιόδοντες, όταν αυτός ήταν στα γεράματά
του και εγώ στα νιάτα μου, και να συνομιλήσουμε. Είχε ζευγαρώσει άπειρες φορές με την σελήνη και οι δυο τους είχαν
γεμίσει τον κόσμο με ουράνια τόξα. Οδεύοντας πια προς το τέλος της πορείας του, μου είπε με δυο λόγια τα πιο κάτω:
«Λέτε «οι ελέφαντες» και τους διαχωρίζετε από εσάς, «τους ανθρώπους». Και οι δύο ράτσες όμως είμαστε πλάσματα του
Θεού και της φύσης και οι ομοιότητες μας είναι πολλές. Υπάρχουν ανάμεσά σας άνθρωποι που μοιάζουν σε μένα. Δεν
έχουν βέβαια τρεις χαυλιόδοντες, αλλά για κάποιους λόγους διαφέρουν και αυτοί από τους υπόλοιπους του είδους τους.
Οι συνάνθρωποί τους τούς φυλακίζουν σε πελώρια άσπρα κελιά, τους στιγματίζουν, τους αποφεύγουν και τους
προπηλακίζουν. Αυτοί όμως είναι συνήθως πιο έξυπνοι και πιο ευαίσθητοι από τους άλλους ανθρώπους και ξέρουν να
υπομένουν. Όταν δεν τους προσπερνά η ζωή και οι υπόλοιποι άνθρωποι μπορούν να πετύχουν πολλά. Η φυλή σας,
ωστόσο έχει παράδοση στον ρατσισμό και την διάκριση, όπως και στην ελλιπή όραση και αντίληψη». Και, ο ελέφαντας,
αφού κοίταξε θλιμμένα προς το χώμα, πήρε μία ανάσα και, γυρίζοντας προς το μέρος μου συνέχισε. «Με την σιγουριά
που έχουν τα γηρατειά μου, σου λέω ότι και εσύ είσαι ένας από αυτούς. Απλά συνειδητοποίησέ το και συνέχισε την
πορεία σου».
Τώρα πια , που βρίσκομαι και εγώ προς το τέλος της πορείας, νοιώθω ευτυχισμένος που δεν άργησα να καταλάβω τι
εννοούσε ο ελέφαντας. Γνώρισα την τρέλα και με γνώρισε και αυτή. Δοκίμασα την δυστυχία και τον φόβο και
συνειδητοποιήθηκα απέναντι σε όλους τους άλλους με προβλήματα, ψυχολογικά- σαν τα δικά μου Πέρασα από τα
ψυχιατρεία των ανθρώπων και από την κακία τους, από τους γιατρούς τους και από τα φάρμακά τους και έχω μία
πλούσια σοδειά από ευχάριστες και άσχημες στιγμές να διηγηθώ στους κατοπινούς. Αυτά όμως δεν είναι του παρόντος.
Γιώργος Αγγέλης
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Αφιερώματα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΗΣ
Όταν έφερνα στο μυαλό μου τη φωτογραφία, πάντα φανταζόμουν ένα τοπίο ή έναν άνθρωπο
στημένο να ποζάρει μπροστά στο φακό. Αυτή είναι η γνώση μου για τη φωτογραφία και ποτέ
δε πίστευα ότι θα μπορούσε να ήταν κάτι άλλο πέρα απ’ αυτό. Όλα άλλαξαν όταν γνώρισα
από κοντά μία φωτογράφο που μου έδειξε έναν ολόκληρο κόσμο και τότε άφησα κι εγώ την
φαντασία μου να ταξιδέψει μέσα σ’ αυτόν. Δημιουργήθηκε το εργαστήρι φωτογραφίας όπου
κι εγώ μαζί με άλλα παιδιά μαθαίναμε για το αντικείμενο αυτό με πολλή αγάπη και
ενδιαφέρον πραγματικό. Κάναμε πολλές επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους στο κέντρο
της Αθήνας αλλά κι έξω απ’ αυτήν. Κι έτσι έχω να σας παραθέσω τα εξής: Επίσκεψη στο Ναό
του Ποσειδώνα στο Σούνιο, στο Μουσείο του Κεραμεικού και σε πολλά άλλα μέρη.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ=ΟΝΕΙΡΟ. Έτσι, άρχισα να βλέπω πράγματα κι ανθρώπους γύρω μου με ένα
άλλο τρόπο, μοναδικό και να τους τραβάω με την κάμερα σε διάφορες στιγμές της ζωής τους.
Ακόμα και στον ελεύθερο χρόνο μου, τραβάω με την κάμερα οτιδήποτε μου αρέσει. Ελπίζω
να συνεχίσω και στο μέλλον να μαθαίνω για αυτό το αντικείμενο που με κάνει να γνωρίζω
από κοντά τη φύση, τους ανθρώπους ακόμα και τα άψυχα πράγματα και με κάνει να
ονειρεύομαι.
Υ.Γ. Για όλα αυτά που μου έμαθες Αθηνά σ’ ευχαριστώ!
Ιωάννα Καραχάλιου
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Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

ΦΩΤΟ: Ροδούλα Ζορμπά
Σκέψεις που γεννιούνται από την τέχνη:
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Ανέκδοτα -Γελοιογραφίες

 Τι έκανε ο Αδάμ όταν συνάντησε τον Πλάστη; Έφτιαξε φί(ύ)λο. Τη γυναίκα.
Την έστρωσε κανονικά.
 Πως λέγεται ο μπεκρής με χάρη; Χάρη Πότερ!
 Τι είναι μικρό, κακομούτσουνο και από γειτονική χώρα; Βουλγαράκη!
 Γιατί ένας μαύρος πλάκωσε στο ξύλο έναν Πόντιο; Γιατί τον ρώτησε τι
αντιλιακό φοράει.
 Ποια μόνο μπορεί να ξεμυαλίσει έναν σχιζοφρενή; Η καραμπίνα!
 Ποια είναι η διαφορά που έχει το πεπόνι απ’ το παγώνι; Το πεπόνι
παγών(ι)ει, το παγώνι δεν πεπόνι.

Υπόμνημα για τα Ανέκδοτα και τις
γελοιογραφίες:
Προφανώς οι συγγραφείς αυτού του
εντύπου δεν έχουν καμιά προδιάθεση
(ρατσιστική ή άλλη) ούτε προς τον Κο
Βουλγαράκη, ούτε προς τους
Αφρικανούς, ούτε προς τους Πόντιους.

Τις γελοιογραφίες έφτιαξε ο Νίκος
Παπαγιαννόπουλος.
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ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Γραμμές Άμεσης Βοήθειας ( SOS ) Πληροφόρησης - Υποστήριξης
Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας
(ΕΚΑΚΒ)
τηλ. 197 ή 210-197, όλο το 24ωρο, όλες τις
ημέρες της εβδομάδας
Γιατροί χωρίς σύνορα
τηλ. 210 5200500
Εφημερεύοντα νοσοκομεία,
διανυκτερεύοντα φαρμακεία, ιατροί
τηλ. 1434

Κέντρα Ψυχικής Υγείας
ΑΘΗΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας
Βύρωνα-Καισαριανής
Δήλου 14, Καισαριανή, τηλ. 210 7640111,
210 7644705, 210 7662247

ΟΚΑΝΑ, Οργανισμός Κατά των
Ναρκωτικών
τηλ. 1031

Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου
Πλούτωνος 19 και Ηφαίστου, Περιστέρι, τηλ.
210 5756226, 210 5756401, 210 5756664

Ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή του
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής
(Ψ.Ν.Α.) για Αλκοολικούς
τηλ. 210 3617089

Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χαλανδρίου
Μεσογείων και Ζαλόγγου 6, Αγ. Παρασκευή,
τηλ. 210 6015079, 210 6016030

Ανοιχτή γραμμή απεξάρτησης
τοξικομανών
τηλ. 210 5323780

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

Ανοιχτή γραμμή απεξάρτησης ΙΑΣΩΝ
τηλ. 210 8656600

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

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

Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δραπετσώνας Κερατσινίου
Ελ. Βενιζέλου και Ανδριανού 1, Δραπετσώνα,
τηλ. 210 4630100, 210 4630134

Γραμμή Βοήθειας για θέματα AIDS
(Νοσοκ. Συγγρού)
τηλ. 210 7222222

Τμήμα Ψυχιατρικής Εφήβων και Νέων
Μεσογείων 154, τηλ. 210 7480901

Κέντρο Aμεσης Ψυχολογικής
Υποστήριξης
τηλ. 210 8840712

Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
Βοτανικού
Ελασιδών 30 και Κωνσταντινουπόλεως,
Βοτανικός, τηλ. 210 3424024

Ανοιχτή γραμμή οικογενειακής
συμβουλευτικής & θεραπείας
τηλ. 210 5234737

Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
Ζεφυρίου
Εθν. Μακαρίου 2, Ζεφύρι, τηλ. 210
2682685, 210 2684194

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

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 πμ. έως
8:30 μμ., Σάββατο: 9:30 πμ.
έως 2:30 μμ.

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 μμ. έως
11:00 μμ.

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

Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.
Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου: Τράϊμπερ 4, Αθήνα ,Τηλ: 210 8818946
Οικοτροφείο «Αθηνά»: Κιλκίς 8,Κορυδαλλός, Τηλ/fax: 210 4968988
Κέντρο Ημέρας: Αλκαμένους 8 & Χαρίσσης, Αθήνα, Τηλ/fax: 210 8257112-15
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