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Αφιερωμένο σε όλους αυτούς που ζήσαν
και φύγανε από το Θεραπευτήριο
Ψυχικών Παθήσεων Χανίων.
Ξεχνώντας την επικοινωνία αναγνωρίζω την
αξία της μέσα στο άσυλο. Φωνές υστερίας.
Νεύρο ο νοσηλευτής. Ξέρεις! Εγώ και εσύ
δεν πρέπει να κοιμηθούμε και αυτό είναι
προνόμιο. Γιατί; Πότε στα όνειρά μου, πότε
στην πραγματικότητα. Η ιστορία για το
μέλλον δεν είναι μία περιγραφή. Η ιστορία
η δικιά σου θα είναι η ίδια για πάντα και
εμείς λέμε. Αν υπάρχεις για πάντα όπως
υπάρχεις μέσα στο ψυχιατρείο, πράγματι
και αυτός είναι ο φόβος, θα σου έφταιγαν
όλοι οι άνθρωποι; Λίγο πολύ έως κανένας.
Κανόνας και περιπέτεια. Δεν κοιμάμαι γιατί
δεν έχω ποιότητα ύπνου, πότε δεν θέλω να
ονειρεύομαι και γιατί τα όνειρά μου με
τρομάζουν εδώ μέσα.

Ωραία. Ζωή απομόνωση χάπια και
παρακολούθηση. Αλλά έχει και πιο
κάτω. Ξεγύμνωμα (και ας κρυώνεις),
στα παλιά ψυχιατρεία δεν υπάρχουν
μαρτυρίες ζωντανές δεν βγαίνεις να
καταγγείλεις τίποτα. Μία ματιά κλεφτή
και αυτό είναι αρκετό για να σε δουν.
Να καταλάβουν πως υπάρχεις, που ζεις
και γιατί. Γιατί; Γιατί η παράνοια δεν
είναι γνώση. Κλείσε στη ζωή σου αυτή
την πλευρά και έλα στο ψυχιατρείο να
την βιώσεις να την δείξεις. Εμείς! Εγώ!
Τίποτα παραπέρα. Και δεν κοιμάμαι
γιατί δεν βλέπω όνειρα και εάν τα δω
θυμάμαι την απομόνωση. Παραμύθια
θα σου πω ότι τι; Τα όνειρα τα βλέπεις.
Όχι! Τα όνειρά σου είναι καλοκλεισμένα
εδώ μέσα. Ποτέ δεν θα τα κάνεις θα
σου πουν, πως θα έρθει και η σειρά
σου. Γιατί οι άλλοι έφυγαν, άνθρωποι
και εκείνοι. Μα εκείνοι τότε δεν
ανεχόντουσαν την ελευθερία μου.
ΥΓ
Ο φόβος σαν άπνοια απειλεί την
ελευθερία μου. Τι να πω στα
παραμύθια που άκουσα…στην μικρή
μου ηλικία. Μα τώρα όλοι έφυγαν…
Αθανάσιος Κατσιγιάννης
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16ο Αντιρατσιστικό Κάμπινγκ της Νεολαίας Ενάντια στον Ρατσισμό στην Ευρώπη (Y.R.E.)
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος τα τελευταία 16 χρόνια έγινε το αντιρατσιστικό κάμπινγκ της Νεολαίας ενάντια στον Ρατσισμό στην Ευρώπη
(Y.R.E.). Η Νεολαία ενάντια στον Ρατσισμό στην Ευρώπη (Y.R.E.) αποτελεί το ελληνικό τμήμα της ομώνυμης πανευρωπαϊκής οργάνωσης που
ιδρύθηκε το 1992 στην Ευρώπη και το 1994 στην Ελλάδα. Αγωνίζεται ενάντια στην ξενοφοβία, το νεοφασισμό και κάθε μορφή ρατσισμού. Το
φετινό κάμπινγκ έγινε στη πανέμορφη και καταπράσινη βόρεια Κέρκυρα κοντά στο χωριό Καρουσάδες και συγκεκριμένα από τις 31 Ιουλίου εως τις
9 Αυγούστου. Συμμετείχαν εκατοντάδες νέες και νέοι μαθητές, φοιτητές και νέοι εργαζόμενοι. Επίσης παραβρέθηκε κόσμος έκτος από την Ελλάδα
και από άλλες χώρες όπως Κύπρο, Τσεχία, Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Αλβανία, Μολδαβία καθώς και από χώρες της Αφρικής και της Ασίας.
Ακόμα το πρόγραμμα του κάμπινγκ περιείχε 16 συζητήσεις συνολικά, θεατρικό δρώμενο από τους ίδιους συμμετέχοντες στην πόλη της Κέρκυρας,
εκδρομές, προβολές ταινιών, όπως το Ice Age, Milk, το Κύμα και προβολές ντοκιμαντέρ. Επίσης διοργανώθηκαν πάρτυ όπως στο Σιδάρι, στην πόλη
της Κέρκυρας αλλά και στον χώρο του κάμπινγκ και μουσικές βραδιές με κιθάρες και άλλα μουσικά όργανα.
Τα θέματα των συζητήσεων ήταν ποικίλα. Όπως τα μέτρα της κυβέρνησης για τα θέματα των μεταναστών στην Ελλάδα, για τα οποία
μίλησε ο Τίμοθι Αμπντούλ, θύμα του ρατσιστή Καζάκου το 1999. Η Y.R.E. μπήκε μπροστά για την αποκατάσταση των θυμάτων του Καζάκου όλα
τα προηγούμενα χρόνια μέχρι σήμερα. Ακόμα έγιναν συζητήσεις για το περιβάλλον, τα τοπικά κινήματα για τους ελεύθερους χώρους, για το κραχ
του 1929 σε σύγκριση με την οικονομική κρίση του σήμερα, την κατάρρευση του σταλινισμού πριν από 20 χρόνια και τα συμπεράσματα που
βγήκαν μετά.
Μια από τις συζητήσεις που συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή ήταν αυτή της συνδικαλίστριας, μετανάστριας, Κωνσταντίνας
Κούνεβα που δέχθηκε μαφιόζικη επίθεση, λόγω του αγώνα της για τα εργασιακά δικαιώματα στο χώρο της δουλειά της. Άλλη ενδιαφέρουσα
συζήτηση ήταν εκείνη για τους νέους εργαζόμενους που προσπαθούν να δημιουργήσουν σωματεία ενεργά και δυναμικά. Σ’ αυτήν την κουβέντα
συμμετείχαν συνδικαλιστές από τον χώρο της ψυχικής υγείας, των ωρομισθίων εκπαιδευτικών και από τον χώρο της Vodafone. Υπήρξαν συζητήσεις
όπως το κίνημα “Alert” στην Κύπρο ενάντια στην αστυνομική βία, το θέμα της εξάρτησης που παρουσιάστηκε από φοιτητές του ψυχολογικού
τμήματος του Α.Π.Θ. και την θεωρία του Δαρβίνου για την καταγωγή των ειδών, που φέτος συμπληρώνει 150 χρόνια ζωής.
Τέλος σαν ένας από τους συμμετέχοντες του κάμπινγκ πιστεύω ότι αυτή η εμπειρία του εναλλακτικού κάμπινγκ που κάνει η Y.R.E. τόσα
χρόνια το καλοκαίρι, σε συνδυασμό με τις διακοπές δίνει σε πολύ κόσμο και ιδιαίτερα στην νεολαία την ευκαιρία να προβληματιστεί και να πιάσει
κοινωνικά, πολιτικά και ιστορικά θέματα που απασχολούν τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο, την κοινωνία και να βγάλει τα απαραίτητα
συμπεράσματα για το μέλλον. Εν αναμονή του επόμενου λοιπόν.

Λεονάρδος Σκόρδος

Τριμηνιαία έκδοση της Ομάδας Αυτοβοήθειας-Ενδυνάμωσης, 6ο 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: kkd@pepsaee.gr
Μπορείτε να στείλετε άρθρα, σχέδια, ποιήματα ή οτιδήποτε άλλο προς δημοσίευση στην εφημερίδα μας.
Συντονίστρια: Καλλέργη Μαρία.
Συντακτική ομάδα: Καραχάλιου Ιωάννα, Κατσιγιάννης Θανάσης,, Σκόρδος Λεονάρδος, Φιλιππόπουλος
Κώστας, Τετενές Όθωνας, Αγγέλης Γιώργος, Διακάκης Παναγιώτης, Καλογιάννη Βάσω, Φαφαλιού Μαρία,
Καραχάλιου Μαρία, Ζορμπά Ροδούλα.
Μοντάζ-εκτύπωση: Διακάκης Παναγιώτης.
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10 Οκτωβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας
Εκδήλωση στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 12:00 στο
Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας» του Εθνικού Ιδρύματος
Ερευνών πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο πλαίσιο της
Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας, με θέμα: «Η
πολλαπλότητα προσεγγίσεων στην προαγωγή της
Ψυχικής Υγείας».
Την εκδήλωση διοργάνωσαν: Ο Σύλλογος ασθενών:
«Σωματείο ενάντια στην προκατάληψη για τις ψυχικές
διαταραχές Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», η Ειδική Μονάδα
Αποκατάστασης & Επαγγελματικής Επανένταξης του
Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής
Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) και το Ινστιτούτο Βιολογικών
Ερευνών και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος
Ερευνών.
Στην αρχή έδωσαν έναν χαιρετισμό στο κοινό: Ο Φ.Ν.
Κολλίσης, Καθηγητής Ε.Μ.Π., Δ/ντής στο Ινστιτούτο
Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού
Ιδρύματος Ερευνών, ο Ι. Χειλάκος, Πρόεδρος του
Σωματείου Αναγέννηση και τέλος ο αντιπρόσωπος της
Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.
Την έναρξη της εκδήλωσης κήρυξε με σύντομη ομιλία του
γύρω από το τρίπτυχο: Διάγνωση – Θεραπεία – Κοινωνική
και
Επαγγελματική
Επανένταξη,
ο
Καθηγητής
Ψυχιατρικής
και
Δ/ντής
του
Ερευνητικού
Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής Κ.Ν.
Στεφανής.
Ο Α. Ραμπαβίλας Ομότιμος Καθηγητής, Αναπληρωτής
Δ/ντής Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. ήταν ο συντονιστής της ροής των
ομιλιών του στρογγυλού τραπεζιού οι οποίες είχαν την
εξής σειρά: Πρώτη μίλησε η Κα Α. Κοκκέβη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Μέλος Δ.Σ. Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.
σχετικά με τις επιδημιολογικές έρευνες στο γενικό και
μαθητικό πληθυσμό για πρώιμη επισήμανση της
νοσηρότητας.

Δεύτερη μίλησε η Κα Μ. Οικονόμου, Επίκουρη
Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, Επιστημονικά Υπεύθυνη
του Προγράμματος Αντιστίγμα, σχετικά με τον
Αποστιγματισμό και την Ευαισθητοποίηση του
κοινωνικού συνόλου και το Πρόγραμμα Αντιστίγμα.
Τρίτη μίλησε η Κα Μ. Τερζίδου Ψυχολόγος,
Επιστημονικά Υπεύθυνη του ΕΚΤΕΠΝ, σχετικά με τους
λόγους που αυτό λογίζεται ως : Το Εθνικό Κέντρο της
Ελλάδας. Τέταρτος μίλησε ο Κος Ι. Μαντωνάκης,
Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, Επιστημονικά
Υπεύθυνος του Κέντρου Ημέρας Ε.Π.Ι.Ψ.Υ., σχετικά με
τις Κλινικές Μονάδες του Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. και την
εκπαίδευση στην προαγωγή της ψυχικής υγείας.
Τελευταία ομιλήτρια ήταν η Κα Μ.Β. Καρύδη,
Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, Επιστημονικά
Υπεύθυνη της ΕΜΑΕΕ ΕΠΙΨΥ, σχετικά με την πορεία
της
Ειδικής Μονάδας
Αποκατάστασης
και
Επαγγελματικής Επανένταξης και την συμβολή της
στη δημιουργία και υποστήριξη του Συλλόγου και της
Κοινωνικής Επιχείρησης.
Έπειτα ακολούθησαν οι ομιλίες των μελων των
Συλλόγων με πρώτη αυτή του Λεονάρδου Σκόρδου
από τον Σύλλογο Αυτοεκπροσώπηση, δεύτερη του
Θανάση Κατσιγιάννη από το σύλλογο Αλκυονίδες και
τελευταία του Μανώλη Μεγαλοοικονόμου από το
σύλλογο Αναγέννηση, οι οποίες προσέγγισαν το θέμα
της εκδήλωσης από τη σκοπιά των ίδιων των Ληπτών
Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.
Η εκδήλωση έκλεισε με την παρουσίαση της
ποιητικής συλλογής «Ανάσα», Ε. Καββαδία, Μέλους
του Συλλόγου Αναγέννηση η οποία έγινε με
συνδυασμό ποιητικής απαγγελίας από ένα μέλος και
κινητικής ερμηνείας της από τα υπόλοιπα μέλη με
ταυτόχρονη προβολή Βίντεο-φωτογραφιών από
εκδηλώσεις Συλλόγου και Κοινωνικής Επιχείρησης.
Παναγιώτης Διακάκης
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Απόψεις και σχόλια
ΕΚΛΟΓΕΣ 2009
Κι έτσι μία μέρα εντελώς ξαφνικά προκηρύχθηκαν ξανά εκλογές. Άλλοι το περίμεναν, άλλοι το προσδοκούσαν. Εμένα
πάλι δεν μου καιγόταν καρφί που λένε. Δεν ξέρω τελικά τι είναι αυτό που περιμένει ο δύστυχος λαός και
αναστατώνεται τόσο πολύ. Μήπως είναι η εκλογική διαδικασία, αυτό το λαϊκό πανηγύρι που ενθουσιάζει τόσους
ανθρώπους; Μήπως αυτή η περίφημη αλλαγή που υπόσχονται οι πολιτικοί από καταβολής κόσμου; Βγαίνουν στους
δρόμους με τα σημαιάκια, περνάνε με τα αυτοκίνητά τους και κορνάρουν για να ενοχλήσουν τους άλλους οδηγούς που
ανήκουν πολιτικά σε άλλα κόμματα και γενικά γίνεται ένα σούσουρο μία αναμπουμπούλα. Πάνε στους βουλευτές και
ζητάνε να διοριστούν στο δημόσιο οι δικοί τους, ενώ μερικοί άλλοι να πιάσουν δουλειά οι δικοί τους άνθρωποι.
Υπάρχει μία μερίδα που διαφέρει. Οι ιδεολόγοι. Ψηφίζουν και νομίζουν πως αν βγει το κόμμα τους θα αλλάξει ο
κόσμος. Και όλοι μαζί ελπίζουν. Και ύστερα έρχεται η επόμενη μέρα. Ποιος φοβάται τις εκλογές; Ίσως εγώ…..
Ιωάννα Καραχάλιου

Ο οικολογικός τρόπος ζωής είναι πιο κοντά μας και πρέπει να τον αφομοιώσουμε αν θέλουμε να
συνυπάρχουμε αρμονικά εμείς και το περιβάλλον, τώρα και στο μέλλον…
(Φώτο και σχόλιο: Παναγιώτης Διακάκης)
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¨Όλα στη φόρα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
Μου είναι αδιάφορο πως θα ονομαστεί το περιθώριο
επιστημονικά. Εκείνο που θα θίξω είναι αυτό που
υπάρχει στο σήμερα ως σύγχρονη κοινωνία. Υπάρχει η
ένδεια που εμπεριέχει την φτώχεια, την ανισότητα και τις
διακρίσεις τόσο ως φαινόμενο ρατσισμού, ως το τι
ποιότητας ασθένεια φοράς. Αυτό αφορά την ψυχή και
υπάρχει ως ψυχικό έλλειμμα και οδύνη.
Οι υπηρεσίες της ψυχικής υγείας, όπου υπάρχουν,
ασχολούνται με τον κοινωνικό αποκλεισμό από την δική
τους σκοπιά. Δυστυχώς εμείναμε στην χειραγώγηση των
ψυχικά πασχόντων και όχι στη διαδικασία επανένταξης
με τη δημιουργία αλυσίδας υπηρεσιών που θα βοηθούσε
σε κάτι τέτοιο. Αυτό βέβαια δεν αφαιρεί την καλή
διάθεση κάποιων από τους φορείς οι οποίοι είναι
αγκυλωμένοι στο σάπιο κατεστημένο Βέβαια δεν θα
μπορούσαμε να μην φοράμε το προσωπείο της
κοινωνικής ψυχιατρικής. Και βγήκαμε «ευρωπαίοι στο
κλαρί» παίρνοντας κονδύλια για να συντελέσουν την
ψυχιατρική μεταρρύθμιση που στοχεύει την εξάλειψη
του
ιδρυματισμού,
του
στίγματος
και
των
προκαταλήψεων για την ψυχική νόσο και την
αντιμετώπιση των ψυχικά πασχόντων όχι με φασιστική
άσκηση της ψυχιατρικής αλλά με συνεργασία με την
οικογένεια, αν υπάρχει και το ευρύτερο κοινωνικό
περιβάλλον. Και εδώ θέτω το ερώτημα. Αν πιστεύουν,
πράγματι, αυτοί που παίρνουν τα χρήματα ότι μπορούν
πραγματικά να αποκατασταθούν οι ψυχικά ασθενείς ή
ανοίγουν μασέλες πριν φτάσουν εκεί που υπάρχει η
οδύνη και το ψυχικό έλλειμμα. Και στο τέλος, σήμερα,
έχουμε εργαζόμενους απλήρωτους στις Δομές και στα
Οικοτροφεία ή ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. που λειτουργούν.
Βέβαια υπάρχει παράδειγμα ότι όπου χρησιμοποιήθηκαν
σωστά βλέπουμε ότι μπορεί να λειτουργήσει και η
κοινωνία, χωρίς ψυχιατρεία όπως είναι το παράδειγμα
της Κρήτης.

Το να ζήσει κάποιος μόνος του δεν το συζητώ με το
πενιχρότατο επίδομα της Πρόνοιας. Και το ποσό
που πληρώνεται από κάποιες Δομές είναι ανάλογο
με το ποσό που εισπράττει ανά τέταρτο ένας
έμπορος επαγγελματίας της ψυχικής υγείας.
Αγγίζω τα χωράφια του εμπορίου της ψυχικής
υγείας αλλά αυτό αγγίζει την συνείδησή μου και
δεν θα μπορούσα να μην το εκφράσω.
Το σήμερα κύριοι είναι πιο πίσω από το χθες.
Σύμφωνα με τον παγκόσμιο ορισμό υγείας:
«Ψυχική υγεία είναι η κατάσταση της
συναισθηματικής ευεξίας κατά την οποία το άτομο
μπορεί να ζει και να εργάζεται μέσα στην κοινότητα
και να ικανοποιείται από τα προσωπικά του
επιτεύγματα και την αμοιβή του». Αν αναλύσουμε
τον ορισμό δεν θα βρούμε στο σήμερα κατάσταση
ψυχικής υγείας. Πιστεύω και εγώ όπως ο Μπαζάλια
ότι μία από τις κυριότερες μορφές πρόληψης της
ψυχικής νόσου είναι ο αγώνας κατά της φτώχειας.
Το θέμα της ψυχικής νόσου στα ανώτερα κοινωνικά
στρώματα δεν με αφορά γιατί εκεί η οδύνη
εκφράζεται και αντιμετωπίζεται με βάση το χρήμα
και δεν χάνεις την ατομικότητά σου. Όποιος δεν
έχει τα οικονομικά μέσα κινδυνεύει να βιώνει την
οδύνη, τον εγκλεισμό, την καθήλωση, την
ισοπέδωση του εγώ και την προσωπική εξαφάνιση
κάθε του θέλω.
Πόσο το κοινωνικό πολιτικό status, τα πολιτιστικά
χαρακτηριστικά και άλλες κοινωνικές παράμετροι
επηρεάζουν την ψυχική υγεία; Μελέτες έδειξαν την
υψηλή συχνότητα εμφάνισης προβλημάτων
ψυχικής υγείας σε κοινωνικά αποκλεισμένες
ομάδες, όπως: άστεγοι, αποφυλακισμένοι, άνεργοι,
μετανάστες, κοινωνικοοικονομική μειονεξία, βία
στην οικογένεια, το να είναι κανείς μόνος γονέας ή
ανύπαντρη μητέρα.

Νοιώθω αλληλέγγυα στους ανθρώπους που πάσχουν και
η αγωνία τους δεν είναι πλέον πως θα αποκατασταθούν
ξεφεύγοντας από τους Ξενώνες, αλλά μην κλείσουν και
ξαναβρεθούν στη «φωλιά του κούκου» όπου το άτομο
καταρρέει και η μηχανική καθήλωση είναι φόβος στην
υποτροπή.
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Και εδώ είναι ο φαύλος κύκλος: Φτώχεια→ψυχική ασθένεια→αποκλεισμός και το αντίστροφο καταστροφικό:
Ψυχική ασθένεια→αποκλεισμός→φτώχεια. Θα αμφισβητήσω την επαρκή παρέμβαση της υπάρχουσας, στην
ελληνική πραγματικότητα, ψυχιατρικής:
1. Στις επιπτώσεις των ψυχικών διαταραχών.
2. Στην κοινωνική ζωή του ατόμου.
Ίσως θα πρέπει να δούμε την βασική συνιστώσα στη διάγνωση: Το αίτιο και το αιτιατό και εάν είναι θέμα
βιοχημείας, κληρονομικότητας, κλπ.
Οφείλει η επιστημονική κοινότητα εν τέλει να μας ενημερώσει ως πολίτες με αξιοπρέπεια σύμφωνα με τη σύμβαση
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και απέναντι στην ιατρική και βιολογία.
1. Όλοι έχουν το δικαίωμα σεβασμού της προσωπικής τους ζωής σε σχέση με την πληροφόρηση για την
κατάσταση της υγείας τους.
2. Όλοι δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση κάθε πληροφορίας σχετικής με την κατάσταση της υγείας τους.
Ο νόμος αυτός, βέβαια, είναι αντίθετος με αυτά που συμβαίνουν στα ψυχιατρεία:
1. Μηχανικές καθηλώσεις.
2. Εγκλεισμός με βάση εισαγγελική παραγγελία και εμπλοκή της Αστυνομίας.
3. Ηλεκτροσόκ.
4. Χορήγηση φαρμάκων χωρίς να ξέρει ο ασθενής το είδος του φαρμάκου που πίνει.
Το διεκδικητικό πλαίσιο σήμερα στο χώρο της ψυχικής υγείας πρέπει να βάλει και να συμπεριλάβει τα άτομα με
ψυχιατρική εμπειρία και να τους εκλάβει ως ίσους πολίτες. Ίσως πρέπει, όπως λέει ο Μπαζάλια, να ψάξουν να
βρουν τον κώδικα της φωνής τους γιατί και οι καταπιεσμένοι έχουν φωνή και να συμμαχήσουμε όλοι οι φορείς για
να βρούμε την καινούργια φωνή να κρατήσουμε τα κεκτημένα και να πάμε ένα βήμα πιο κάτω.
Βάσω Καλογιάννη

Φώτο: Ροδούλα Ζορμπά
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Παρασκευή: 25/9/2009
Ώρα:21:00
LATO

Πλοίο:
Προς: Χανιά
Δώμα: Καλαμάκι

Επίσκεψη στο χώρο μιας μίζερης ψυχιατρικής που έκλεισε
και πίσω στο χρόνο άφησε μόνο ανθρώπους. Δύο ημέρες
ήταν αρκετές να γνωρίσω νοσηλευτές προσωπικό με υγιείς
απόψεις για έναν χώρο που εδώ και τέσσερα χρόνια
αποκτά τα πλέον απαραίτητα αφού η μεταρρύθμιση τους
αγκάλιασε με τα κοινωνικά κριτήρια μιας ανθρώπινης ζωής
για τους κλειστούς και έρημους αυτούς (και ΕΜΑΣ γιατί
είμαι Α.ΜΕ.Α.) ανθρώπινους λόγους να ζουν και αυτό
ζητούν οι εντός.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΙΝΑΚΗ. Επισκέπτρια υγείας στον χώρο του
ψυχιατρείου, μα και ένθερμη η περιπέτεια να ζει κοντά και
στα βαθειά. Γιατί; Θεμέλια της δικιάς της πινελιάς. Μας
παρουσίασε έργα που δεν τολμάς να χειροκροτάς και να
θαυμάζεις. Γιατί ο χώρος επιβάλλεται μέσα και έξω σήμερα
αλλά όχι και χθες. Θα ήθελα να της πω ότι το χθες άργησε.
Ήρθε όμως. Βάσανο που ήταν το κλείδωμα, το δέσιμο, οι
μεταγωγές και το θηρίο του ψυχιατρείου δεν συγκινούσε
κανέναν. Σήμερα, μοιάζει νέο το παλιό και δεν λέει να θέλει
μία ξαφνική θεραπευτική ένεση στο πετσί. Λέει όχι, ΟΧΙ στο
κοινωνικό της θέλγητρο να γράψει να πει την αλήθεια και
αυτό το ζητά η ανθρωπιά και το γενναίο της χαμόγελο.
ΓΝΩΡΙΣΑ ΤΟΝ Κο ΓΙΩΡΓΟ ΚΟΚΚΙΝΑΚΟ και ένα επιτελείο
που ξανά και ξανά ζητά τα όχι στο παρελθόν. Γιατί ξέρουν
το «ζητείται άνθρωπος», το νοιώθουν και το διαβάζουν σαν
το ερώτημα στα μικρά παιδιά. Απαντήσεις λίγες, καυτές και
το πρώτο βράδυ του Σαββάτου μπαίνουμε με πρόσκληση
στον αυστηρό ετούτο χώρο.
ΟΙ ΤΡΕΙΣ
του Τάσου Λειβαδίτη. Τρεις και τέσσερεις και ούτε εφέ,
ούτε μουσική ούτε καν το ερώτημα τι θα δούμε. Μόνο ΣΟΚ
και κυριολεκτικά γράφω την αντίδραση γιατί το ΣΟΚ είναι η
κάθε ημέρα ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΑΠΟ ΕΚΕΙ. Θέλω και θα το κάνω
όχι πιο δύσκολο αφού είναι από μόνο του. Είναι και το ΣΟΚ
του θανάτου που δεν το είδαμε παρά μόνο στο
νεκροκρέβατο του ασύλου και το νόημά του.
Ξαφνικά είδα το γυμνό της μάτι έτσι άγριο και έτοιμο να
διαβάσει τις σκέψεις μου η απομόνωση. Οι τρείς και οι
τέσσερις

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ. Τιμή 2€ η είσοδος στο Λαογραφικό
Μουσείο. Σπάνια, παλιά εργαλεία και μια αίθουσα
τόσο μα τόσο φιλική.
Εμείς την ακούμε την τέχνη και την υφαίνουμε,
πότε παλιά και πότε μοντέρνα τα έργα του
ψυχιατρείου. Ποιοι πέρασαν και τα ζωγράφισαν;
Καρδούλες που η ψυχική τους σφαίρα τους
εμπόδιζε να γίνουν νικητές μόνοι. Το παράπονο
αφήνει μηνύματα στα κάδρα για μας. Έτσι, μουγκά,
μουντά, τα έργα έχουν από τον καθένα τους μία
πινελιά. Να μας θυμάστε. Γιατί εμείς επιλέξαμε
μόνο να γεννηθούμε.
ΒΡΑΔΙΑ ΠΟΙΗΣΗΣ. Ούτε καν τους ξέρουμε ήταν
όμως ευαίσθητη η παρουσία, η θλίψη, η άποψη ότι
τους ξέχασαν. Και άφησαν πίσω ότι πιο πολύτιμο
στο χώρο ετούτο που έκλαψαν ποτέ δεν χάρηκαν.
Ένα γέλιο μια ανθρωπιά και το σύνθημά τους.
ΕΔΩ!! ΕΝΤΟΣ.
Φυλακισμένοι ποιητές και ποιήτριες αφήνουν
δάκρυα και αρχίζουν να χτυπούν τους τοίχους με
μηνύματα. ΚΑΤΩ-ΠΑΝΩ παντού.
Και το δώρο η ζωή; Πάει ξεχαρβαλώθηκε.
Αθανάσιος Κατσιγιάννης
Για την εκδήλωση τρεις μέρες στην Κρήτη.

Φώτο: Κώστας Φιλιππόπουλος
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ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΗ ΠΟΙΗΣΗ
(Εισήγηση της Μαρίας Φαφαλιού για την ποιητική
βραδιά, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το κλείσιμο
του Ψυχιατρείου, Χανιά 26-28 Σεπτεμβρίου 2009).
Έγραφε κάπου ο Μάνος Χατζηδάκης: «Κάθε απουσία μας
πληγώνει. Κι εδώ, η μία απουσία προστίθεται στην άλλη κι
όλες μαζί φτιάχνουν έναν όγκο αβάσταχτο που μας οδηγάει
σ’ έναν ολότελα προσωπικό θάνατο». Και είναι αυτή,
πιστεύω, η ουσία της αποψινής Ποιητικής Βραδιάς. Μιας
βραδιάς με ποιήματα ανθρώπων που βίωσαν την Απουσία.
Ανθρώπων που έζησαν την μοναξιά, τον πόνο, την οδύνη
της τρέλας. Ανθρώπων που ένοιωσαν την «ελευθερία τους
να στριμώχνεται πίσω από τα κάγκελα» - μεταφορικά ή και,
πολύ συχνά, κυριολεκτικά.
«Η ζωή μου στο άσυλο ήταν συνεχές σκοτάδι», έλεγε μία
νέα κοπέλα που έζησε έντεκα χρόνια μέσα στο ψυχιατρείο.
«Δηλαδή, πώς να σας το πω, είναι φρικτό να ξυπνάς το
πρωί και να θέλεις να δεις τον ήλιο και να βλέπεις ότι σ’
εμποδίζουν κάποια κάγκελα. Καταλαβαίνετε;»
«Εδώ μας έχουν όπως κάποιον που πάει φυλακή», έλεγε
ένας άλλος χρόνια νοσηλευόμενος ο Χρήστος. «Μόνο που
εδώ είναι η υγεία σου. Εκεί είναι η τιμωρία σου, εδώ είναι η
υγεία σου.»
Αλλά η αποψινή βραδιά, η βραδιά της Φυλακισμένης
Ποίησης, είναι και μία βραδιά ποίησης που ανοίγει τα
φτερά προς την ελευθερία, στην ελπίδα. Είναι ένα κάλεσμα
για συνεύρεση, όνειρα για ένα πιο όμορφο αύριο. Είναι μία
ευκαιρία να γνωριστούμε μεταξύ μας, να ενώσουμε τις δύο
όχθες οι ψυχικά α-σθενείς (οι δίχως σθένος) με τους ψυχικά
δυνατούς (τους «υγιείς»). «Ακούστε με. Γιατί είμαι αυτός
που είμαι. Προπαντός μη με συγχέετε με ό,τι δεν είμαι!»
ήταν η έκκληση του ψυχικά πάσχοντα Φρειδερίκου Νίτσε,
μαζί και η έκκληση των σημερινών μας ποιητών.
Η σημερινή Ποιητική Βραδιά είναι ένα ταξίδι χωρίς πυξίδα.
Ένα ταξίδι προς τα έξω – αλλά και προς τα μέσα. Ας
γίνουμε συνταξιδιώτες. Ας αφουγκραστούμε: τα λόγια και
τις σιωπές. Τις σιωπές. Όπως μου είπε μία μέρα ο Τάκης,
ένας ακόμα άνθρωπος που πέρασε μεγάλο κομμάτι από τα
νιάτα του κλεισμένος στο ψυχιατρείο: «Εκείνο που πιο
βαθειά από κάθε τι άλλο μας συγκλονίζει, το εκφράζουμε
καλύτερα με τη σιωπή». Έμεινε σκεφτικός ο Τάκης κι
έπειτα από λίγο μου είπε, σαν να μιλούσε στον εαυτό του:
«Συνήθως σιωπηλός είμαι».

Κάποιοι ξεπέρασαν την σιωπή, μπορέσανε και κάναν
τον πόνο τραγούδι, σάλπισμα ειρήνης και ελευθερίας.
Πρώτοι εκείνοι, οι ψυχικά α-σθενείς, βρήκαν το
σθένος να κάνουν το πρώτο βήμα, να σπάσουν το
φράγμα και να ανοίξουν το δίαυλο επικοινωνίας μ’
έναν τρόπο ανθρώπινο, πέρα από στερεότυπες
γνωματεύσεις – ιατρικές και όχι μόνο. Ψάχνοντας το
φως μέσα από έναν ηλιοτροπισμό ιδιότυπο, δίνοντας
συγχώρεση σ’ όλους εκείνους που τους στέρησαν τον
ήλιο. Σ’ όλους εμάς. Συγ-χώρεση=χωράμε, όλοι μαζί.
Γιατί συχνά καταφεύγουμε στα στερεότυπα. Έτσι
μάθαμε, ίσως μας βολεύει κιόλας να έχουμε
εξόριστους, αποδιοπομπαίους τράγους, ώστε να
ταμπουρώνουμε πίσω από αυτούς τις δικές μας
ανασφάλειες: Οι «επικίνδυνοι ψυχασθενείς»…παρόλο
που οι διεθνείς στατιστικές διαψεύδουν το μύθο περί
επικινδυνότητας. Οι «ανίκανοι για εργασία»…παρόλο
που κι εδώ η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι με την
κατάλληλη υποδομή και ο μύθος αυτός
καταρρίπτεται. Οι ψυχικά ασθενείς, τάχα «άνθρωποι
χωρίς συναισθήματα»…Ή, μήπως, άνθρωποι που
μέσα από τον πόνο, το στίγμα, την απόρριψη – αλλά
και την αγάπη – μπόρεσαν και είδαν; «Η μεγάλη
οδύνη μας εξαναγκάζει να κατέβουμε μέχρι το
βαθύτατο πυθμένα της ψυχής μας».
Το ταξίδι αυτό της ψυχής είναι συνάμα και ένα ταξίδι
από το Άσυλο στην Κοινότητα, αφού οι περισσότεροι
από τους αποψινούς μας ποιητές έχουν βιώσει την
εμπειρία του Ασύλου. Εκεί όπου οι άνθρωποι
μαραζώνουν βλέποντας τις μέρες τους να διαδέχονται
η μία την άλλη ίδιες κι απαράλλαχτες, δίχως στόχους,
δίχως ζεστασιά. «Καταδικασμένοι, χωρίς αδίκημα».
Ντοπαρισμένοι με φάρμακα και ενέσεις. Σε
καταστολή συχνά πυκνά, για λόγους τάχα
«προστασίας». Στο Άσυλο. Εκεί που τους εναποθέτει
η οικογένεια, ανοχύρωτη κι αυτή, δίχως στήριξη από
την πολιτεία. Ας ελπίσουμε ότι η μαρτυρία των
ανθρώπων αυτών θα ακουστεί και σαν δ ι α – μ α ρ τ
υ ρ ί α ώστε να κλείσουν οριστικά όλα τα ψυχιατρεία
της χώρας, ακολουθώντας το παράδειγμα της Σούδας.
Ας ανοίξει η Πολιτεία κι άλλα Οικοτροφεία, κι
άλλους
Ξενώνες,
κι
άλλα
Προστατευμένα
Διαμερίσματα, αντί να διακινδυνεύει να κλείσουν τα
ήδη υπάρχοντα. Η ζωή, τέλος-τέλος, είναι δικαίωμα.
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ΟΧΙ ΠΙΑ ΣΤΙΓΜΑ ΣΤΟΥΣ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
(Μία συνέντευξη του Θανάση Κατσιγιάννη στη Πηνελόπη
Καράμπελα-Κούρτη)
Ο Τζακ Κέρουακ έπασχε από σχιζοφρένεια. Το ίδιο και ο
νομπελίστας μαθηματικός Τζον Νας και ο κιθαρίστας των
Pink Floyd Σιντ Μπάρετ. Το ίδιο και ο κύριος Θανάσης
Κατσιγιάννης, μέλος Ομάδας Αυτοεκπροσώπησης.
Ακούστε τον.
Κύριε Κατσιγιάννη, ποια ήταν η πρώτη σας επαφή με
το σύστημα υπηρεσιών ψυχικής υγείας;
Τα παιδικά μου χρόνια ήταν ήσυχα, ευτυχισμένα, αλλά οι
επιλογές μου και τα πρότυπά μου δεν άρεσαν στους γονείς
μου. Εγώ αγαπούσα τον χώρο του Κουνγκ Φου και ήθελα
να γίνω εκπαιδευτής ή στο στρατό ή στην αστυνομία.
Αποφάσισα λοιπόν να κάνω τρόπο ζωής ορισμένα
πράγματα, τα οποία οι γύρω μου τα παρεξήγησαν – στην
Ελλάδα είμαστε, δεν είμαστε στην Αμερική που υπάρχει
ελευθερία, και μιλάω για την σκέψη. Επίσης στα δύο
χρόνια του στρατού άλλαξαν πολλά πράγματα και στη δική
μου ψυχολογία και στο σπίτι μου. Οι γιατροί που με
πέρασαν από συνέντευξη για να δουν πως σκέφτομαι, στα
10 λεπτά συνομιλίας με έβγαλαν με 67% αναπηρία και με
έστειλαν για απομόνωση στον Ισίδωρο στο Δρομοκαΐτειο
(σ.σ. πτέρυγα του νοσοκομείου).
Οι γιατροί αυτοί πως μπαίνουν στη ζωή σας;
Η μητέρα μου ζήτησε εισαγγελική εντολή ώστε να
εξεταστώ από ψυχιάτρους. Δεν την κατηγορώ όμως ότι μου
έκανε κακό, γιατί πλέον είμαι σε θέση να μιλάω γι’ αυτά τα
θέματα.
Πόσες φορές νοσηλευτήκατε;
Το 1987, το 1991 και τελευταία φορά το 2007.
Γιατί πιστεύετε ότι υπάρχει τόσο έντονα στίγμα όσον
αφορά κάποιες ψυχικές νόσους, όπως η σχιζοφρένεια;
Γιατί δεν υπάρχει νουμερολογία, να πει δηλαδή κανείς ότι
ακολουθεί μία θεραπεία που θα τον οδηγήσει μετά από 5 ή
10 χρόνια σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Όμως, αν οι
ψυχικά πάσχοντες βοηθηθούν από το κράτος ώστε να
μπουν στον επαγγελματικό στίβο, θα αποκτήσουν τελικά
το δικαίωμα στην ευθύνη, στην οικογένεια, το δικαίωμα να
δηλώνουν «παρών».

Πως πιστεύετε ότι θα μπορούσε να περιοριστεί
το στίγμα σε πρακτικό επίπεδο;
Χρειάζεται ενημέρωση. Πρέπει να αναδειχθεί η
ιδιαιτερότητα που χαρακτηρίζει τους ψυχικά
ασθενείς, ή, αν προτιμάτε, ψυχασθενείς, έτσι κι
αλλιώς μία σύνθετη λέξη είναι, δεν φέρει κάποιο
επιπλέον νόημα ή μήνυμα. Το Καραβάνι της
Αλήθειας, που είναι μία πρωτοβουλία του
Ερευνητικού
Πανεπιστημιακού
Ινστιτούτου
Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) οργάνωσε μία
εκστρατεία σε συνεργασία με δήμους, για να δείξει
τι είναι ψυχική νόσος, πως νοιώθει ένας ψυχικά
ασθενής, γιατί τον έχουν περιορίσει «εντός των
τειχών». Χτύπησε πόρτες, εξέθεσε ιδέες, μίλησε για
μία άλλη φιλοσοφία της ζωής. Θα μπορούσε κάθε
δήμαρχος στη χώρα να οργανώσει σεμινάρια
ενημέρωσης για τους δημότες του, γιατί δεν πρέπει
να κινδυνεύουν τα παιδιά μας από καταστροφικές
αντιλήψεις του τύπου «αυτός είναι τρελός και
πρέπει να μείνει πίσω». Φυσικά, δεν πρέπει να
ξεχνάμε και τον αυτοστιγματισμό, που πηγάζει από
τη βαθιά ενοχή που νοιώθουν οι ψυχικά ασθενείς.
Είστε μέλος Ομάδας Αυτό-εκπροσώπησης. Πως
λειτουργούν αυτού του είδους οι ομάδες;
Είναι προγράμματα που λειτουργούν υπό την
εποπτεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, με
την αρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε ομάδα
αυτό-εκπροσώπησης έχει ως πρόσωπο-αναφορά
έναν ψυχολόγο, ο οποίος αναλαμβάνει την
ενδυνάμωση της ομάδας του, μέσα από διάφορες
μεθόδους, όπως το ψυχόδραμα, μία πρακτική που
βάζει σε δυνατή δοκιμασία τον ασθενή.
Και τα Κέντρα Ημέρας; Ποιο ρόλο μπορούν να
παίξουν στην κοινωνική επανένταξη;
Γίνεται πολύ καλή δουλειά όσον αφορά την
ψυχολογία. Ο ψυχολόγος έχει κι εδώ κυρίαρχο
ρόλο, όσον αφορά την ψυχολογική στήριξη.
Δυστυχώς, όμως δεν υπάρχουν οι πόροι για να
προωθήσουμε τις δραστηριότητες των Κέντρων στα
media.
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Πως μπορεί κανείς να βοηθήσει εθελοντικά;
Η Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. (Πανελλήνια Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική
Επανένταξη) οργανώνει ημερίδες και σεμινάρια ενημέρωσης. Γιατί θα πρέπει να έχουμε υπόψη πως όσοι
έχουν την διάθεση να βοηθήσουν ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας χρειάζονται
πάνω από όλα ενημέρωση. Ένα καλό ξεκίνημα είναι να γίνει κάποιος Κυνηγός Στίγματος. Να εντοπίσει,
δηλαδή, στοιχεία που προωθούν τον στιγματισμό σε Μ.Μ.Ε., βιβλία, ταινίες, βοηθώντας έτσι στην άρση
των προκαταλήψεων (σ.σ. δείτε περισσότερα στο http://www.epipsi.gr/openthedoors/basters.htm).
Πιστεύετε ότι ένα άτομο με ψυχική νόσο μπορεί να ζήσει ισορροπημένα;
Η ψυχασθένεια δεν θεραπεύεται εντελώς, όμως αν τηρείς κάποιες αρχές, μπορείς να είσαι πάντα καλά: Να
παίρνεις τα φάρμακά σου, να επωφελείσαι από την ενδυνάμωση που σου προσφέρει ο ψυχολόγος σου καιτο πιο σημαντικό-να έχεις απόλυτη συνείδηση του ποιος είσαι και τι σου συμβαίνει. Φυσικά και η ομάδα
αυτό-εκπροσώπησης βοηθά τοποθετώντας σε μέσα σε ένα σύνολο, χωρίς όμως να αποτελεί προθάλαμο της
κοινωνίας, αυτό θα ήταν πολύ ωραίο και πολύ εύκολο.
Τι απαντάτε σε εκείνους που πιστεύουν ότι κινδυνεύουν από τους ψυχικά νοσούντες;
Ο ίδιος ο ψυχασθενής κινδυνεύει να απελπιστεί από την εχθρότητα των άλλων. Και, γενικά, η ευθυκρισία
και η λογική όλων κινδυνεύει από προκαταλήψεις και από αντιλήψεις που αναπαράγονται ακόμα και από
την Τέχνη ή για να το πω πιο ωμά, από κάθε αδίστακτο παραγωγό. Από αυτούς που εμπορεύονται τρόμο
στους ανθρώπους και θησαυρίζουν. Να σας θυμίσω τη Σιωπή των Αμνών; Όσοι θέλουν να μάθουν για μας,
ας σταθούν δίπλα μας για να μάθουν από μας.
(Όλο το κείμενο της συνέντευξης το πήραμε από το περιοδικό Glamour.)

ΚΙΝΑΨΥ (Κίνηση Αδελφών ατόμων με προβλήματα Ψυχικής Υγείας)


Όποιος από τους φίλους μας επιθυμεί να βοηθήσει οικονομικά το σύλλογο ΚΙΝΑΨΥ μπορεί να καταθέσει το
ποσό που δύναται στον λογαριασμό που ανοίξαμε για αυτόν ακριβώς τον λόγο στην Τράπεζα Alpha Bank:
0.2320.0060.49 (ΙΒΑΝ μορφή: GR94.01.40.1120 1120 0232 0006 049)



Σας καλούμε να επισκέπτεσθε συχνά τις ιστοσελίδες www.athenssiblings.com και www.posopsi.org για να
ενημερώνεστε με τα τελευταία νέα του χώρου της ψυχικής υγείας. Συχνά έρχονται στη γνώση μας
ενδιαφέρουσες ειδήσεις ή προσκλήσεις για ενημερωτικές εκδηλώσεις και τις δημοσιεύουμε άμεσα. Η
ηλεκτρονική ενημέρωση είναι πολύ πιο γρήγορη. Κάποια αντίστοιχη σελίδα μπορούμε να σχεδιάσουμε και
στο σωματείο «Αυτοεκπροσώπηση».
Ξέρετε πως μπορείτε να λαμβάνετε δωρεάν την έντυπη αγγλόφωνη έκδοση της εφημερίδας της Gamian
Europe; Στείλτε απλά αίτημα με την διεύθυνση σας γραμμένη στα αγγλικά στην Μαριάννα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: Marianna.bogdan@gmail.com . Θα την βρείτε διαθέσιμη και στο internet σε
μορφή pdf στην διεύθυνση: http://www.gamian.eu/newsletter_archive.htm
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Περιγραφές-ημερολόγια

Μικρό απόσπασμα από
τα απομνημονεύματα ενός ζώου των πόλεων
Την έβδομη ημέρα και λίγο πριν από την ενδέκατη της ώρα πήρα την απόφαση ότι έπρεπε, μαζί με τους
ομοίους μου, να χτίσω κάτι μεγαλύτερο από ο, τι μέχρι τότε υπήρχε και να ζήσω μέσα σε αυτό. Πήρα λοιπόν
πέτρες και τσιμέντο, άσφαλτο και εργάτες και οικοδόμησα έναν καινούργιο οργανισμό, που τον ονόμασα
«πόλη». Το καινούργιο μου αυτό οικοδόμημα με γοήτευσε και πολλοί από το είδος μου άρχισαν να συρρέουν
εκεί. Έφτιαξα δρόμους, προμήθευσα την «πόλη» με νερό και έβαλα φρουρούς να φυλάνε το μέσα της, την
είσοδο και την έξοδό της. Πολλά και θαυμαστά τα έργα μου, αλλά δεν προνόησα μέσα στην «πόλη», στα
θεμέλιά της, να χτίσω και λίγη ανθρωπιά. Και, έτσι, γέννησα τον φθόνο, τον φόβο, τον πόνο, τον φόνο και άλλα
πολλά δεινά, για να με μαστίζουν και να μην προλαβαίνω να νοιώθω την χαρά αλλά και το ανούσιο της
ύπαρξής μου. Το είδος μου αρρώστησε, το αρρώστησε η «πόλη» μου και το κακό της σπέρμα. Αυτό ήταν που
αύξησε και τους δαιμονισμένους. Αυτοί βέβαια υπήρχαν και από παλιά, τώρα όμως τους στέγασα σε λευκά
κελιά, έτσι ώστε να θεραπεύσω τους ίδιους και να προστατεύσω από αυτούς την κοινωνία μου. Τους έβαλα και
φύλακες αγγέλους να ταράσσω τα λιμνάζοντα νερά τους και να τους επαναφέρω στην πραγματικότητα. Και
καθώς δεν τους ρώτησα ποτέ αν αυτό ήταν που ήθελαν πραγματικά, ή μήπως τους έλειπε λίγη αγάπη, δεν είμαι
σε θέση να γνωρίζω αν οι άνθρωποι αυτοί, οι δαιμονισμένοι, πληθύνουν μία μέρα τόσο πολύ ώστε να με
ραπίσουν στο ένα μάγουλο και μου ξεριζώσουν το άλλο.
Γιώργος Αγγέλης
Ιστολόγιο: georgeaggelis.blogspot.com

ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
Ήταν πρωινό του Σαββάτου 27 Ιουνίου που πήγα στα
Σπάτα στο ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ. Εκεί είδα διάφορα ζώα
όπως
καμηλοπαρδάλεις,
καμήλες,
πουλιά,
κοκκινόψαρα, χελωνίτσες του γλυκού νερού, κ.λ.π.
Επίσης στο ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ μου έκανε εντύπωση η
καθαριότητα του χώρου. Είναι πολύ καθαρό και έχει
άριστο προσωπικό, σε σχέση με τον Ζωολογικό Κήπο
της Νέας Φιλαδέλφειας, και από άλλους Ζωολογικούς
Κήπους.

Φώτο: Κώστας Φιλιππόπουλος

Το ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ έχει και δύο Αναψυκτήρια και
πρέπει να πληρώσεις εισιτήριο για να μπεις μέσα.
Επίσης έχει στην είσοδο και ένα μαγαζί που πουλάει
διάφορα ζώα σε καρτποστάλ, σε μπρελόκ και σε
φλυτζάνες σχεδιασμένα, και άλλα σε τετράδια και σε
σημειωματάρια (μικρά) για τα παιδιά. Έχει και
διάφορα ψεύτικα ζώα για τα μικρά παιδιά τα οποία
είναι σε πλαστική μορφή.

Κώστας Φιλιππόπουλος
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Ποιήματα
ΠΟΊΗΜΑ ΑΡΙΘΜΌΣ 2
ΗΛΙΟΚΑΜΜΈΝΗ ΠΕΡΙΟΧΉ
Βάλσαμο αγάπη μου πόσο σε λαχταρώ
Εκεί σε θέλω στην ακροθαλασσιά
2 μέτρα στο βυθό
Βαθύ μπλε μεταξένιο
Αραχνοΰφαντο
Τρεμουλιαστό κύμα
Με άσπρες φουσκάλες
Διπλωμένο μέσα σε μία βάρκα
Με τα εντός συμπράγκαλα
Καμάκι δίχτυα άγκυρα
Θυμός διαπληκτισμός
Άγριες μορφές
Λιμενεργάτες γυναίκες και άντρες
Τρίχες ρόζους στα χέρια
Σκιάζουν την πραγματικότητα
Τα πίνουν λένε χωρατά
Φορμαρισμένοι στον χώρο
Μακριά ο ορίζοντας
Απομεσήμερο
Στην άχνα (της όλης υπόθεσης)
Βγαίνουν βάρκες;
Όταν ξημερώσει πάνε στην ευχή
Καλό κατευόδιο
Με συνεφέρνουν
Η τρέλα σοκ η ένδειξη διάγνωση ουκ έρχεται μόνη
Πάω στην Αθήνα για θεραπεία
Να με συνεφέρουν εξάλλου
Ήταν το πρώτο λάθος της ζωής μου
Λογικοφανής ενέργεια
Σαν εκφωνητής απαγγέλω τον εαυτό μου
Μου είναι εύκολο να πω ότι δεν έχω προβλήματα ή
ότι έχω
Εκτιμητής της σκέψης μου.
Όθωνας Τετενές

ΑΡΓΚΟ Αργοναύτες και κύκλωπες
Στεφάνι τιμής
Μαυσωλεία και όνειρα τιμή; Αξία μηδέν. Ο άσχημος
χοντράνθρωπος την υπολογίζει στον καταρράκτη των ιδεών.
Τη θυσιάζεις κύκλωπα;
Την ωραία τρυφερή κοσμοσυρροούσα τιμή.
Ποια; Την σκιά, την αφάνεια την δακτυλοδεικτούμενη
ανήμπορη γριά που τόσα πέρασε και δεν έμεινε για κανέναν.
Θυσία την λίγη συμπόνια της λησμονιάς την λύσσα. Μα
τόσα θέλω να σας πω. Την απαρηγόρητη εκείνη ΞΕΝΗ
ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΣΠΡΗ ΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΣΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΤΑΘΗΚΕ ΠΟΥΘΕΝΑ ΚΑΙ
ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΚΕ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΠΟΛΥ
ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΜΕ ΜΙΑΣ ΣΤΑΛΑΣ ΤΟΣΟ
ΔΥΣΚΟΛΟ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ.
Πουλάω επίσης δάκρυ, βαριά κουβέντα θυμό και ΑΚΟΜΑ –
ΑΚΟΜΑ, το δικαίωμα να ανήκεις στο τόπο σου. Με βαριά
κληρονομιά σε όλες τις προηγούμενες αλλά και τις επόμενες
γενιές σου. Και εάν είσαι, είσαι μέσα ντροπή.
Για σένα μόνο εκείνοι που σου στάθηκαν αλλά εδώ δεν
γίνεται να εξιλεωθείς, βάσανα με μια καρδιά που έχεις
γεμάτη, και εάν αδειάσεις το γεμάτο μυαλό σου θα στο
αδειάσουμε…Εδώ έχουμε πολλές συνταγές. Μην κοιτάς θα
καταλάβεις από το ύφος που θα πάρεις. Μόνο δικαιώματα;
Κάνε και κάτι χρήσιμο. Ασθενείς;
ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ. ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΑΝ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΗΣ
ΨΥΧΗΣ ΤΟΥΣ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΙ; ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ
ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΑΠΕΙΡΟ. ΚΑΙ Ο ΗΡΩΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ
ΠΙΑΝΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΠΟΥΘΕΝΑ.
ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΟΥ ΑΦΑΝΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΤΙ ΚΡΥΒΕΙ
ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΑΦΑΝΕΙΑΣ.
ΚΑΠΟΙΑ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ
ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ ΣΕ ΡΟΛΟΥΣ ΛΙΓΟ ΚΑΠΩΣ ΓΙΑ
ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ.
ΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΗΤΕΙΑ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΟΥ.
ΕΙΝΑΙ ΦΤΙΑΓΜΕΝΗ ΝΑ ΜΗ ΣΕ ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΕ ΞΑΝΑΖΩ
ΜΙΑ ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΑΝ ΣΟΥ ΠΩ ΣΕ ΑΓΑΠΩ
ΘΑ ΓΕΛΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΤΡΕΣ. «ΘΕΛΩ». ΘΕΛΩ; ΤΙ
ΛΕΕΙ ΤΟ ΑΤΟΜΟ; ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ; ΝΑΙ ΓΙΑ
ΜΕΝΑ ΙΣΩΣ ΟΜΩΣ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ.
Θανάσης Κατσιγιάννης

Φωτογραφία και
ζωγραφική: Μαρία
Καραχάλιου
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1η ΠΡΟΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.
Καθαρισμός Ακτής Αλίμου
Την Τετάρτη 16-9-2009 και ώρα 10:00 το Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. διοργάνωσε την 1η
Προφεστιβαλική Εκδήλωση στην Ακτή του Αλίμου. Η εκδήλωση αυτή προηγείται του «3ου Φεστιβάλ Ψ» που θα
πραγματοποιηθεί το Μάιο του 2010.
Ο καθαρισμός της Ακτής του Αλίμου είχε την στήριξη του Δήμου Αλίμου καθώς και του «Δικτύου Μεσόγειος
SOS».
Στην έναρξη της εκδήλωσης μίλησαν για λίγο, ο Αντιδήμαρχος Αλίμου Κος Τσαπάρας και η εκπρόσωπος του
«Δικτύου Μεσόγειος SOS» Κα Καλαϊτζή. Η εκδήλωση είχε διάρκεια 2 ώρες περίπου και συμμετείχαν στο κάλεσμα
για τον καθαρισμό της Ακτής, τόσο οι Λήπτες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, όσο και οι Επαγγελματίες Ψυχικής
Υγείας των Δομών που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση.
Το σημαντικό ήταν η θερμή υποδοχή της όλης προσπάθειας από τους λουόμενους της συγκεκριμένης χρονικής
στιγμής και μάλιστα το ότι μερικοί από αυτούς κατέληξαν να συμμετέχουν έστω και συμβολικά.
Τέλος, πρέπει να πούμε ότι η σημασία της δράσης αυτής είναι μεγάλη αν αναλογιστούμε τα μηνύματα που πήρε
η κοινότητα από τη μία για το ρόλο της Ψυχικής Υγείας στο χώρο, από την άλλη για την αξία της οικολογικής
συνείδησης που πρέπει να είναι ζωντανή και τελικά, για την διατήρηση της ιδέας του Εθελοντισμού στις καρδιές
των Πολιτών.
Παναγιώτης Διακάκης

Φώτο: Κώστας Φιλιππόπουλος
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Ανέκδοτα -Γελοιογραφίες

Ο μαθηματικός...
Δύο φίλοι κάνουν ένα ταξίδι με αερόστατο. Κάποια στιγμή αρχίζει να βρέχει. Σε πολύ λίγο η βροχή γίνεται καταιγίδα και το
αερόστατο κομμάτια. Πυξίδες και χάρτες χάνονται. Οι δύο φίλοι κρατιούνται από κάτι σκοινιά και καταφέρνουν να προσγειωθούν
σώοι και αβλαβείς σε ένα λιβάδι. Η καταιγίδα έχει πια σταματήσει και περίπου στο κέντρο του λιβαδιού μπορούν να διακρίνουν
έναν άντρα να διαβάζει. Πάνε λοιπόν προς το μέρος του και τον ρωτάνε:
- "Συγνώμη, μήπως ξέρετε που βρισκόμαστε;"
Ο άντρας κοιτάει για λίγο γύρω του, σκέφτεται και λέει:
- "Βρίσκεστε στη μέση ενός λιβαδιού."
Οι φίλοι τον ευχαριστούν και φεύγουν. Όταν απομακρύνονται κάπως λέει ο ένας στον άλλο:
- "Αυτός ήταν μαθηματικός!".
- "Πού το κατάλαβες;" ρωτάει ο άλλος.
- "Πρώτον σκέφτηκε πριν απαντήσει και δεύτερον έδωσε μια σωστή απάντηση με ακρίβεια, που όμως δε μας χρησιμεύει σε
τίποτα!"

Υπόμνημα για το Ανέκδοτο:Το ανέκδοτο
είναι από την ιστοσελίδα:
www.anekdota.gr του διαδικτύου.

Υπόμνημα για τη γελοιογραφία: Η
γελοιογραφία είναι από τον ιστότοπο:
www.kazani.gr του διαδικτύου.
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ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

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

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

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.

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

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.

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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