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Αποτελέσματα εκλογών για νέο Δ.Σ. στο
Σύλλογο «Αυτοεκπροσώπηση»…
Σελ. 2

Θεραπεία – Πρόληψη –
Αποκατάσταση…
του Θανάση Κατσιγιάννη.
Σελ. 3
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ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο Σύλλογος «Αυτοεκπροσώπηση» προσκαλεί
όποιον Λήπτη Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας το
επιθυμεί, να συμμετέχει:
1. Στην ομάδα «Δημοσιογραφικό
Εργαστήρι» η οποία κάνει συναντήσεις
σε 15θήμερη βάση με σκοπό την
έκδοση της εφημερίδας «ΔΙΑΥΛΟΣ»
που είναι τριμηνιαία.
2. Στην ομάδα «Ενδυνάμωσης και
Εμψύχωσης» που πραγματοποιεί
συναντήσεις σε 15θήμερη βάση με
συντονίστρια τη Ψυχολόγο Μαρία
Πατριαρχέα. Σκοπός της ομάδας είναι
η αλληλοϋποστήριξη και επικοινωνία
των μελών της.
Η συμμετοχή και στις δύο ομάδες είναι
εντελώς δωρεάν. Για περισσότερες
πληροφορίες και για αιτήματα συμμετοχής
επικοινωνήστε καθημερινά 09:00-17:00 στο
τηλέφωνο:
210 8818946. Κος Διακάκης.

Ένα γέλιο σ’ ένα σπίτι…
του Γιώργου Αγγέλη.

Ποιήματα…
από τους: Διονύση Μαχαίρα και
Θανάση Κατσιγιάννη
Σελ.8

Συνέντευξη της Happiness Godwin
μετανάστριας μικροπωλήτριας από τη
Νιγηρία στο Λεονάρδο Σκόρδο…

Σελ. 11

Σελ. 10

Σελίδα 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΥΤΟΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ»
Την Τετάρτη 17-2-2010 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Κέντρου Ημέρας της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.
πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση του Συλλόγου «Αυτοεκπροσώπηση» με σκοπό την εκλογή νέου Δ.Σ. και
ελεγκτικής επιτροπής. Υποψήφιοι για το Δ.Σ. ήταν οι εξής:
1. Παναγιώτης Διακάκης
2. Γιώργος Κεσίσογλου
3. Λεονάρδος Σκόρδος
4. Ιωάννα Καραχάλιου
5. Γιώργος Τσαγκουρνός
6. Βασιλική Καλογιάννη
7. Ιωάννης Πρέκας
Υποψήφιοι για την ελεγκτική επιτροπή ήταν οι εξής:
1. Νίκος Ρεμαντάς
2. Νίκος Τσάκιρος
3. Νίκος Μπούτσικας
Προσήλθαν 25 από τα 60 μέλη και ψήφισαν τα 24. Από τα 24 ψηφοδέλτια έγκυρα ήταν τα 22, άκυρα τα 2.
αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το Δ.Σ. ήταν :

Τα

1. Λεονάρδος Σκόρδος
2. Γιώργος Κεσίσογλου
3. Ιωάννα Καραχάλιου
4. Παναγιώτης Διακάκης
5. Γιώργος Τσαγκουρνός
6. Ιωάννης Πρέκας
7. Βασιλική Καλογιάννη
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την ελεγκτική επιτροπή ήταν:
1. Νίκος Ρεμαντάς
2. Νίκος Τσάκιρος
3. Νίκος Μπούτσικας
Μετά από αρχαιρεσίες που έγιναν στις 23-2-2010 οι θέσεις του Δ.Σ. διαμορφώθηκαν ως εξής:
Πρόεδρος: Λεονάρδος Σκόρδος
Γενικός Γραμματέας: Γιώργος Κεσίσογλου
Ταμίας: Παναγιώτης Διακάκης
Τακτικό μέλος 1: Ιωάννα Καραχάλιου
Τακτικό μέλος 2: Γιώργος Τσαγκουρνός

Παναγιώτης Διακάκης

Τριμηνιαία έκδοση της Ομάδας Αυτοβοήθειας-Ενδυνάμωσης, 8ο 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.
Συντονιστής: Παυλής Μανώλης.
Συντακτική ομάδα: Καραχάλιου Ιωάννα, Κατσιγιάννης Θανάσης, Σκόρδος Λεονάρδος, Φιλιππόπουλος
Κώστας, Τετενές Όθωνας, Αγγέλης Γιώργος, Διακάκης Παναγιώτης, Κεσίσογλου Γιώργος, Μαχαίρας Διονύσης.
Μοντάζ & εκτύπωση: Διακάκης Παναγιώτης.
Σελίδα 2

Απόψεις και σχόλια

ΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΠΡΟΛΗΨΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Φίλοι-ΟΛΟΙ-φορείς, προς το κοινό. Ήταν μία δικιά του
σκοπιά. Έμοιαζε με όραμα, μία ελπίδα στο παράθυρο του
κόσμου. Γιατί; Οι ψυχικά ασθενείς που τους λέω λήπτες,
να είναι φόβος για κάτι που ούτε βλέπουμε (στα λόγια)
ούτε το αναγνωρίζουμε. Τι ιδεαλισμό περνά το μήνυμα
«συμπάσχω»;

Ποιος με ρωτά; Τι θέλω; Τι αισθάνομαι; Ποιος με
διαβεβαιώνει ότι στο πίσω πλάνο θα χάσω;
Ποιος
μου δίνει το δικαίωμα να είμαι πολίτης του τόπου μου,
αλλά και ποιος μου παίρνει όλα τα δικαιώματα να
εξασκήσω εδώ την (ακούστε) φυσιολογική μου
ταυτότητα στο χώρο την οικογένειά μου που ακόμα και
τρελό (για ζωή) με δέχεται; Όχι την εσωστρέφεια αλλά
την προσπάθεια.

Ιδιότητες. Μία μερίδα κόσμου (π.χ. χώρου) σήμερα
πολεμά με ιδέες. Μία άλλη και εντελώς αυθαίρετα χτυπά
έναν πολίτη κάπου στον κόσμο. Οι μεν αξιολογούν ποιοι
έχουν δίκιο στα τηλεοπτικά παράθυρα. Εγώ όμως θέλω
να γυρίσω στην εποχή της ασφάλειας. Σε αυτό που μου
εξασφαλίζει εμπιστοσύνη……..Και την πατώ. Διότι δεν με
δέχονται να σκέφτομαι με τον δικό μου τρόπο.

Μαζί με τους φορείς, μαζί με τους γονείς. Θέλω να
προσθέσω ερωτήσεις με απάντηση. Τι θα μου πεις και
τι όχι, το γνωρίζω από τα δικαιώματά μου. Τι μου
εξασφαλίζεις
Κε Κράτος, Πολιτεία, Κοινωνία,
Δικαιοσύνη, πως με ορίζεις, μαζί με όλα τα νόμιμα (στο
βαθμό που τα ελέγχεις) μα και τα παράλογα, εκείνα
που συντηρούν χρόνια το στίγμα,

Σελίδα 3

Απόψεις και σχόλια
τον αποτροπιασμό, τον εξευτελισμό και την κρυφή μου
που δεν μπορώ να διατηρώ ταυτότητα. Και μου το λες!
ΝΟΣΟΣ ψυχικά ασθενή. Ναι και αν είμαι ψυχικά
ασθενής είναι γιατί σε αυτό το παιχνίδι και δεν εννοώ
την οργανωμένη κοινωνία, είναι γιατί σκέφτομαι
ιδιαίτερα, διαφορετικά, σε σχέσεις, απόψεις,
αλτρουισμό στην κοινωνία, τις κάστες, τον άντρα ή την
γυναίκα που καταξιώθηκαν και στον ρόλο του
οικονομικά, όχι μόνο εκείνου που χάνει μα και που
στέκεται πολεμά και επιβιώνει. Εγώ όμως; Σήμερα!
Και είμαι εδώ στο άσυλο. Τι; Ναι, θέλω να ζήσω. Και
προσπαθώ να συμπάσχω μαζί με την ωραία ζωή που
μου έμαθε ότι χωρίς οι άλλοι να γνωρίζουν μπορώ να
πονάω και αυτό μας έκανε να είμαστε διαφορετικοί. .
Έξω στη ζωή που δεν μου χαρίστηκε, αλλά πίστεψα ότι
το μόνο που αποφασιστικά επέλεξα, ήταν ότι και οι
άλλοι θα με δεχθούν χωρίς κανόνες, χωρίς κριτήριο,
χωρίς την αίσθηση του «ξέρεις πιο καλά» και μπλα
μπλα και μαζί μία ωραία ζωή. Εάν θα μου την
εξασφαλίσεις, τότε και εγώ θα φροντίζω για σένα. Και
σπάει ο διάολος το ένα πόδι που έχει και θα
ανακαλύψεις τον ορισμό του πόνου και όχι της
ευεργεσίας που ήθελες. Τι; Ψυχικός πόνος; Πρώτα πρώτα γιατί; Τι είναι; Μα συμπάσχω. Και αφού είναι
όλα ήρεμα, γιατί τέτοια υπερβολή στο όριο του να
πάθεις κάτι; Συμπάσχω γιατί ξέρω, γιατί δεν θα
αναλάβω ευθύνη;
Ή γιατί είμαι επιρρεπής στο ψεγάδι. Όχι μόνο, αλλά
εγώ και εσύ; Ψυχόδραμα, παρατήρηση, εγκλωβισμός.
Χειρότερα; Χωρίς εκπαίδευση, εξασφάλιση, κέρδος
ηθικό, κανόνες κοινωνικής παιδείας, εργοπαιδεία,
καθημερινότητα με αξιώσεις. Όλα τα πολύ μικρά
δημιούργησαν ένα πολύτιμο με στόχο. Σχόλιο!
ΤΙΠΟΤΑ….Σήμερα ζητώ βοήθεια.

Μα σε ετούτο τον κόσμο κάποιοι που μας ακούνε,
μας βλέπουν και παρατηρούν μόνο και εφ’ όσον
ανήκουν στο χώρο, ξέρουν την «αναπηρία» για
τους άλλους όμως που την ερμηνεύουν ως
ευαισθησία και στη σειρά των γεγονότων κάνουν
έκκληση κοινωνικού διαλόγου για τις μερίδες
εκείνων που θέλουν να ακουστούν. ΑΚΟΥΣΤΕ…Το
πρόγραμμα της αυτοεκπροσώπησης, η εφημερίδα,
η - ομάδα - που αλλάζει στόχους, για να είναι πιο
ευέλικτη ως ομάδα δράσης, έχει ισχύ μόνο όταν
ακούγεται. Τότε η δράση του ενός και θα τονίσω
γιατί, η θεωρία του κινήματος ΔΡΑΣΗ, θα
εφαρμοστεί κατά κόρον και μεθοδικά στους,
επιτέλους , ισχύοντες στόχους.
Πρώτα πρώτα. Τι είναι η θεραπεία; Γιατί
φάρμακα; Και πλέον, καιρός και ενέργειες για το
μοντέλο του πολίτη στα αυριανά δικαιώματά του.
Εμείς! Θέλουμε να του τα εξασφαλίσουμε. ΈΤΣΙ
γνώση και όχι γνώμες στην πρόληψη και την
αποκατάσταση. Κλινική θεραπευτική όταν και εάν
μπορεί λόγω ηλικίας κάποιος να προσφέρει
εθελοντικά από τον χρόνο του. Όχι μόνο ένας όμως.
Θα πρέπει και εννοείται πως ο χρόνος νοσηλείας
και εάν είναι βραχύς να στοχεύει στην ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ. Με τρόπο και κατεύθυνση
που το ίδιο το άτομο θα αναγνωρίζει την
προσωπικότητά του, αφού πριν μπει στο
νοσοκομείο θα την έχει εξ ολοκλήρου
προστατεύσει με δικαιώματα ως αναγνώριση του
εαυτού και έτσι θα μάθει να την εξελίξει. Να ο
δραματουργός φόβος. Και επιτυγχάνεται με το
ψυχόδραμα. Μία άλλη εξέλιξη στη γνώση. Γιατί ότι
έχεις βιώσει εάν το δεις ουδέτερα θα το
ξεπεράσεις.
Θανάσης Κατσιγιάννης

Σελίδα 4

Ανταποκρίσεις

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
«ΤΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ»
Το Σάββατο 6 Μαρτίου 2010 στο ξενοδοχείο «ΑΣΤΗΡ»
στην Πάτρα πραγματοποιήθηκε η επιστημονική ημερίδα
με θέμα: «Τα δικαιώματα στο χώρο της ψυχικής
υγείας». Η ημερίδα άρχισε 10:00 το πρωί και τελείωσε
στις 19:00.
Την συνδιοργάνωσε ο Σύλλογος Οικογενειών για την
ψυχική υγεία Πάτρας (Σ.Ο.Ψ.Υ. Πάτρας) και ο Δήμος
Πατρέων υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών.
Στην ημερίδα προσήλθαν και χαιρέτησαν αξιωματούχοι
της κυβέρνησης, ο νομάρχης Αχαϊας Κατσικόπουλος
Δημήτρης, ο Δήμαρχος Πατρέων Φούρας Ανδρέας, ο
Πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ. και Ευρωπαϊκού FORUM
πολιτών με αναπηρία Βαρδακαστάνης Ιωάννης, ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Κουμπιάς Σταύρος,
ο Διευθυντής Ψυχικής Υγείας του Υ.Υ.Κ.Α. Γιαννουλάτος
Πέτρος κ.αλ.
Το πρώτο τραπέζι είχε θέμα: « Η πραγματικότητα της
Ελληνικής Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης και τα
δικαιώματα». Ομιλητές ήταν ο κος Τομαράς Βλάσσης
Αναπλ. Καθηγητής ψυχιατρικής στο Καποδιστριακό
Παν/μιο Αθηνών με θέμα: «Εμπειρίες από τη λειτουργία
της Επιτροπής Παρακολούθησης και Ελέγχου
Δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές του
Υ.Υ.Κ.Α.» Ο επόμενος ομιλήτής στο ίδιο τραπέζι ήταν ο
κος Αγγελίδης Γεώργιος Διευθ. Ψυχίατρος στο Ε.Σ.Υ. με
θέμα: «Μετασχηματισμός του Ασύλου – Ψυχιατρείου σε
Δίκτυο Κοινοτικών Ψυχιατρικών Υπηρεσιών. Εμπειρίες
από την Πιερία».
Ακολούθησε
συζήτηση ερωτήσεις και τοποθετήσεις όπου τον
συντονισμό τον έκανε ο κος Τομαράς Βλάσσης.
Το δεύτερο τραπέζι είχε θέμα: « Τα Δικαιώματα των
Χρηστών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και των
Οικογενειών τους στα πλαίσια της Ψυχιατρικής
Μεταρρύθμισης».
Ομιλητές ήταν ο κος Στυλιανίδης Στέλιος, αναπλ.
Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχιατρικής στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο με θέμα : «Τα δικαιώματα και ο ρόλος
των επαγγελματιών ψυχικής υγείας», η κα Νομίδου
Λένα, Πρόεδρος της ΠΟΣΟΨΥ με θέμα :

« Η αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού πολιτικών και
νομοθεσίας στο χώρο της Ψυχικής Υγείας», ο κος
Σκόρδος Λεονάρδος Πρόεδρος του σωματείου Χρηστών
Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας «Αυτοεκπροσώπηση», με
θέμα: «Παράγοντες αυτονόμησης και χειραφέτησης»,
ο κος Χειλάκος Ιωάννης Πρόεδρος του Σωματείου
Χρηστών Υπ/σιών Ψυχικής Υγείας «Αναγένηση» με
θέμα: « Ζητήματα στην άσκηση των δικαιωμάτων των
χρηστών υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας», η κα Δριβάλου
Σωτηρία, εκπρόσωπος του σωματείου «ΚΙΝΑΨΥ» με
θέμα: «Απόψεις του Κινήματος των Αδελφών ατόμων
με προβλήματα Ψυχικής Υγείας για τα δικαιώματα
τους», και ο κος Χαραμίδης Ιωάννης εκπρόσωπος της
Κοινωνικής Λέσχης ΣΟΨΥ Πάτρας « Η Εκκίνηση», με
θέμα: «Πλαίσιο άσκησης δικαιωμάτων χρηστών
υπηρεσιών ψυχικής υγείας στον Ν. Αχαϊας».
Ακολούθησε συζήτηση, ερωτήσεις και τοποθετήσεις
από το κοινό με συντονιστή τον κο Στυλιανίδη.
Το τρίτο και τελευταίο τραπέζι είχε θέμα: «Στίγμα
και ΜΜΕ». Ομιλητής θα ήταν ο δημοσιογράφος κος
Κούλογλου Στέλιος, ο οποίος δεν μπόρεσε να
παρευρεθεί λόγω ανειλημμένης υποχρέωσης, με θέμα:
«ΜΜΕ, Ψυχική Υγεία και διαφορετικότητα». Άλλοι
ομιλητές ήταν : Ο κος Χονδρός Παναγιώτης, Ψυχολόγος
Msc, Πρόεδρος της Ε.Π.Α.Ψ.Υ. – Γραμματέας του
Δικτύου «ΑΡΓΩΣ», με θέμα: «Εικόνες της τρέλας: Η
σχέση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας με τα
ΜΜΕ», η κα Αθανασοπούλου Βασιλική, Ψυχολόγος,
Δημοτικός Οργανισμός Υγείας – Πρόνοιας Δήμου
Πάτρας, με θέμα: «Αναπαράσταση της ψυχικής νόσου
στα ΜΜΕ και στίγμα» και η Ριζογιάννη Μαρίνα
δημοσιογράφος με θέμα : «Τα ΜΜΕ και ο κοινωνικός
στιγματισμός των ψυχικά πασχόντων».
Επακολούθησε
συζήτηση,
ερωτήσεις
και
τοποθετήσεις με συντονιστή τον κο Βουλδή Απόστολο,
Πρόεδρο της ΕΣΗΕΠΗΝ. Τέλος η ημερίδα έκλεισε με τα
συμπεράσματα που αναπτύχθηκαν από τον κο Στέλιο
Στυλιανίδη και την κα Αγγέλα Τριανταφύλλου,
Γραμματέα της Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ.
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Απόψεις και σχόλια
Η ημερίδα ήταν πολύ επιτυχής. Συμμετείχαν γύρω στα 100 άτομα τα οποία αποτελούνταν από Λήπτες, Οικογένειες
Ληπτών, από την πόλη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας , φοιτητές και βέβαια επαγγελματίες υπηρεσιών
ψυχικής υγείας. Την εκδήλωση κάλυψαν δύο τοπικά κανάλια και βέβαια συμμετείχαν και δημοσιογράφοι όπως
προανέφερα παραπάνω. Θα ήθελα να προσθέσω πως αυτές οι ημερίδες που γίνονται στην περιφέρεια είναι πολύ
σημαντικές γιατί δείχνει πως υπάρχει κινητικότητα και στην περιφέρεια και γιατί ενημερώνεται και ο κόσμος που ζει
εκεί, ενώ σχηματίζει άλλη άποψη και θέλει να ακούσει και να δει κάτι διαφορετικό εκτός από αυτά που του δείχνει η
τηλεόραση σε σχέση με τους ψυχικά ασθενείς. Πιστεύω ότι τέτοιες προσπάθειες αξίζουν να στηρίζονται από το
εκάστοτε Υπουργείο Υγείας.
Λεονάρδος Σκόρδος.
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΑ
Στάση ζωής μπερδεμένη. Προβλήματα που βρίσκονται σε έξαρση. Ολιγωρία στην πραγματικότητα. Άνθρωποι που
χρήζουν βοήθειας και παίζουν στα ψυχιατρεία το τελευταίο τους χαρτί. Δεν έχω γνώσεις για το πότε πρωτοέρχονται τα
ψυχικά προβλήματα. Τα δικά μου στα 21 και χωρίζονται σε δύο τομείς: Ο πρώτος αφορά στην οικογενειακή μου
κατάσταση και παράλληλα, χωρίς κοινά σημεία, στην εφηβεία. Αξιοπρέπεια, απωθημένα συσχετίσεις.
Από αυτή την αρρώστια έρχεται κανείς τετ α τετ πιο εύκολα, λόγω των μεγάλων δοκιμασιών, με το υπαρξιακό
πρόβλημα.
Η προσωπικότητά μου περνάει μέσα από την τρέλα. Έχω κάνει και εγώ λάθη. Δε θα ήθελα να σας στεναχωρήσω, αλλά
δικαίως βρίσκομαι στο ψυχιατρείο. Έχω βελτιωθεί σημαντικά. Βελτίωση που στωικά μου υπενθυμίζει ότι η τιμωρία
ήταν πολύ γλυκιά και θεωρώ ότι τώρα πλέον βρήκα τον εαυτό μου.
Η ασθένεια αυτή προκαλείται από την ανισορροπία ουσιών στον εγκέφαλο. Ανακαλύπτεις τον κόσμο ζώντας με τη
σχιζοφρένεια και προσπαθείς να την καταστείλεις συμβιώνοντας με αυτήν.
«Ρόλος γιατρών, ψυχολόγων και λοιπού προσωπικού».
Βασικός ο ρόλος τους, λόγω θέσεως και καθηκόντων. Υπάρχουν ανίκανοι και ικανοί γιατροί. Επιβλέπουν τη
θεραπεία με χρονοδιάγραμμα, καθορίζουν τις δοσολογίες των φαρμάκων και δημιουργούν μία σχέση φαρμάκωνψυχιάτρων και ασθενών, κάτι που κάποιες φορές είναι υπερβολικό. Έχουμε την ανάγκη τους και πληρώνουμε ανάλογα.
Οι Ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι εργασιοθεραπευτές αποτελούν τη χαρούμενη πλευρά. Ξεδιαλύνουν
το ψυχολογικό μέρος. Χρησιμοποιούν την κοινή γλώσσα περισσότερο για ενδογενείς και ατομικές σκέψεις του κάθε
ασθενούς.
«Ψυχιατρεία»
Κοινώς αποθήκες. Έτσι είπε μία φίλη μου κομμουνίστρια. Δημιουργούν πρωτογενείς μορφές φοβίας για να
ταρακουνήσουν τους ασθενείς. Όποτε έμπαινα μέσα η αδρεναλίνη μου κόντευε να με σκοτώσει. Το αίσθημα της
επιθετικότητας ήταν κυρίαρχο και παγιωμένο. Άρχιζαν οι υπολογισμοί.
Εγώ τώρα πια κατά ένα μέρος έχω εγκλιματιστεί και πράγματα που πριν με ενοχλούσαν τώρα δεν με ενοχλούν.
Ενηλικιώθηκα.
Σας ευχαριστώ και εύχομαι σε όλους σας υγεία, αγάπη, γαλήνη και πολλές ευτυχισμένες στιγμές.
Όθωνας Τετενές.
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Απόψεις και σχόλια

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

•
•

«Ελάχιστη δικαιοσύνη-μέγιστη δικαίωση». Με αυτά τα
λόγια μπορούμε να απεικονίσουμε το μηχανισμό των
ελάχιστων υποχρεώσεων που έχουν οι Λήπτες
Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, η τήρηση των οποίων
οδηγεί στην ανάρρωση και σύντομα στην κοινωνική
τους 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 των Ληπτών. Αυτοί είναι:

•
•
•
•
•
•
•

Να αποδέχονται ποιοι είναι.
Να παραμένουν ενεργοί και αν είναι δυνατόν
με καθημερινή, επ’ αμοιβή, εργασία.
Να είναι δημιουργικοί κάνοντας κάποιο χόμπι
που τους εκφράζει και τους βγάζει
συναίσθημα.
Να μαθαίνουν νέες δραστηριότητες.
Να κάνουν νέες γνωριμίες.
Να ξεκουράζονται όταν πρέπει.
Να τρέφονται καλά και υγιεινά.
Να ζητούν βοήθεια όταν τη χρειάζονται.
Να συζητούν τα προβλήματά τους.
Να κρατούν επαφές με τους φίλους τους.

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.
Παναγιώτης Διακάκης
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Ποιήματα

ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΧΑΙΡΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ «ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ»
Κραταιά αισθήματα παιδεύουν τις ψυχές μας
σε τόπους μαγικούς και χρόνους ανυπόστατους.
Νιώσε την αναγκαιότητα του έρωτα και της αγάπης,
τις σκέψεις και τις ρήξεις
μέχρι τον τελικό εναγκαλισμό των
αγγέλων.
Λυτρώσου από τις περιχαρακωμένες σου σκέψεις,
νιώσε τις πραγματικές σου αισθήσεις.
Τρέξε ελεύθερη στους αγρούς
ερωτεύσου τα άνθη της ψυχής σου,
τα κύματα του ουρανού και τη φωτιά της
θάλασσας.
Η απεραντοσύνη της αγάπης
ξεπροβάλλει μπροστά μας μέσα στα πλοία των τρελλών
όπου επάνω τους
θα εναποθέσουμε όλες μας
τις αγωνίες
κι αυτοί
θα τις μεταφέρουν σε τόπους
μακριά απ’ τις ανθρώπινες
ψυχές…
Αλήθεια, τι μεγάλη θυσία! Μη φοβάσαι πια!

ΥΑΙΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΘΟΣ
Λεξικό αινιγμάτων, παρουσία, μοναξιά, κήτος,
Αλήθεια.
Προσπάθεια και όλα είναι εδώ;
Σαν να λείπει η αρχή το τέλος και η αποδοχή.
Καθαρός λόγος το αίνιγμα του κήτους, τι με
ετούτο εκείνο και το άλλο.
Πόσο πρέπει να αντέχει κανείς;
Πόρτα σημείο προστασία ΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΑΜΕ ΣΤΟΝ
χώρο του (ΞΕΧΑΣΤΗΚΑΜΕ) Πολιτισμού. Εδώ η
φύση μας δίδαξε λάθος; Η επινόηση;
Σήμερα σας μιλούν μόνο οι αθεράπευτοι
ρομαντικοί, με «στόχο» και τον σκοπό να μας
αφυπνίσουν. Ο τάδε εκείνο το παλιόπαιδο και
λένε-λένε τα εσώψυχά του.
Μοντέρνα μαλακά όμως χωρίς παρόντες
χωρίς να συμμετέχουν μιλούν οι λίγοι στους
πολλούς για να ακούσουν οι ίδιοι τις δικιές τους
φωνές το
σίγισμά της. Την φωνή της
ελευθερίας, την γραφή στους τοίχους, στην
ειρωνεία του θανάτου το θάρρος και την
απελπισία. Την μονοκόμματη εποχή τις
Λαιστρυγόνες και τους Κύκλωπες θα συναντήσεις.
Καρδιά. Και το χάδι της απελπισμένης (ζωής μας).
Λογομαχούμε στο θάνατο και δεν μας
επιτρέπεται. Ιερό στάδιο ο ένας να πεθαίνει και οι
άλλοι να δηλώνουν πένθος. Μα και πένθος είναι
να ζεις ζωή μισή μα μην τοποθετείς την περίοδο
στις λέξεις που εάν δεν αγκαλιάσεις τότε έχεις
χάσει την βροχή, τον άνεμο, το χιόνι, την στοργή,
την καρτερικότητα τα ανέμου ύψη στο βουνό, την
αφθαρσία, το βήμα το αγαπημένο που θα σε
πάει «μπροστά». Ναι.
Θανάσης Κατσιγιάννης

Τα παιδιά είναι μια χαρά
αλλά κι αν ακόμα σε φοβίσουν
αυτό θα είναι
γιατί ξέχασες
να εναποθέσεις τις αγωνίες σου στο πλοίο των
τρελών.
Διονύσης Μαχαίρας
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Ανταποκρίσεις
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Το Σαββατοκύριακο 13 & 14 Μαρτίου 2010 πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο στην αίθουσα της Περιηγητικής Λέσχης στην
Παλιά Πόλη Διημερίδα με θέμα: «Κοινωνικό Στίγμα και Ψυχική Υγεία». Την Διημερίδα οργάνωσε η Αντιρατσιστική Ομάδα
Φοιτητών Ρεθύμνου. Το πρόγραμμα των ομιλιών είχε ως εξής:
Σάββατο 13 Μαρτίου:
•
•

Κλεονίκη Γιαννακοπούλου, Ροδάνθη Μποντόζη (ΑΝΙΜΑ Α.Μ.Κ.Ε.-Μ.Κ.Ο.). Θέμα: Η τρέλα δεν πάει στα βουνά.
Παναγιώτης Διακάκης (Σύλλογος Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας «Αυτοεκπροσώπηση»). Θέμα:
Αποστιγματισμός και κοινωνικοοικονομική επανένταξη Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας ως παράγοντες
αυτονόμησης και χειραφέτησής τους.
• Θανάσης Κατσιγιάννης (Σύλλογος Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας «Αλκυονίδες».
• Σπύρος Ζορμπάς (ΚΙΝ.Α.Ψ.Υ. – Αδέλφια και φίλοι ατόμων με Ψυχοκοινωνικές δυσκολίες.
• Προβολή ντοκιμαντέρ: Οι αζήτητοι (1982 – Σκηνοθεσία: Κωστής Ζώης)
Κυριακή 14 Μαρτίου:
•
•
•
•
•

Γιώργος Κοκκινάκος (Ψυχίατρος, Διευθυντής Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων). Θέμα: Η υπέρβαση του
Ψυχιατρείου Χανίων.
Μανώλης Τζανάκης (Λέκτορας – Τμήμα Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης). Θέμα: Η ψυχική οδύνη ως πηγή
κριτικού λόγου. Αναγνώσεις ποιητικού έργου του Γιώργου Φαλελάκη.
Προβολή ντοκυμαντέρ: Λέρος: Η ελευθερία είναι θεραπευτική. (2004 – Σκηνοθεσία: Αντρέας Λουκάκος).
Προβολή ντοκυμαντέρ: Πάμε να φύγουμε από εδώ.(2009 – Σκηνοθετική Επιμέλεια: Σταύρος Ψυλλάκης.
Επιστημονική Επιμέλεια: Γιώργος Κοκκινάκος.)
Προβολή της ταινίας: Ο Βιρτουόζος (2009 – Σκηνοθεσία: Joe Wright)
Παναγιώτης Διακάκης.
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Με το μικρόφωνο ανοιχτό

Συνέντευξη της Happiness Godwin μετανάστριας,
μικροπωλήτριας, από τη Νιγηρία στον Λεονάρδο
Σκόρδο Πρόεδρο του σωματείου χρηστών υπηρεσιών
ψυχικής υγείας «Αυτοεκπροσώπηση».
Λ.Σ.: Happiness, πόσα χρόνια είσαι στην Ελλάδα;
H.G.: Είμαι 14 χρόνια.
Λ.Σ.: Τι σε ώθησε να έρθεις στην Ελλάδα;
Η.G.:
Ήρθα στην Ελλάδα επειδή ο άντρας μου ήταν
ποδοσφαιριστής. Τον πήραν από την ομάδα στη
Νιγηρία και έπαιξε στη Β’ Εθνική εδώ. Έτσι ήρθα εδώ
στην Ελλάδα.
Λ.Σ.: Ποιο ήταν το όνειρο σου ερχόμενη εδώ;
Η.G.: Όνειρα! Ήταν τα όνειρα πολλά, για κάτι καλύτερο,
τουλάχιστον για κάτι καλύτερο από κει που έφυγα.
Επειδή κάποια που φεύγει από τη χώρα της, με τον
άντρα της για να παίξει αυτός μπάλα περιμένει να έχει
πολλά, μια ήρεμη και πιο ήσυχη ζωή. Γι’ αυτό ήρθαμε
εδώ.
Λ.Σ.: Αντιμετωπίζεσαι ρατσιστικά από τους Έλληνες;
Η.G.: Ναι κάποιοι Έλληνες με βλέπουν ρατσιστικά. Το
βλέπω στο σούπερ μάρκετ όταν πάω για ψώνια αλλά
πιστεύω πως ο ρατσισμός είναι ανάλογος με τη φύση
του ατόμου, δηλαδή τον χαρακτήρα του. Διαφέρει από
άνθρωπο σε άνθρωπο ο ρατσισμός. Δεν μπορούμε να
πούμε ότι όλοι είναι ρατσιστές. Είναι στη φύση των
ανθρώπων να κάνουν διακρίσεις. Δεν είναι όλοι.
Μερικές φορές το αντιμετωπίσαμε στο σχολείο των
παιδιών, στο σπίτι που μένουμε, αλλά ο μεγαλύτερος
ρατσισμός είναι από την κυβέρνηση. Δηλαδή οι νόμοι
που βγάζουν, περιμένουμε από χρόνο σε χρόνο να
καλυτερέψουν αλλά μπορώ να πω ότι από χρόνο σε
χρόνο γίνονται χειρότεροι.

Λ.Σ.: Τώρα, μετά από 14 χρόνια στην Ελλάδα
σκέφτεσαι να γυρίσεις πάλι πίσω στην πατρίδα σου;
Η.G.: Τα προβλήματα υπάρχουν, αντιμετωπίζουν και τα
παιδιά μου πολλά προβλήματα που έχουν να κάνουν
με τα χαρτιά. Η κόρη μου θα τελειώσει ιατρική φέτος
και βάση του νόμου δεν μπορεί να κάνει αγροτικό εδώ.
Επειδή δεν έχει υπηκοότητα. Σκεφτόμαστε όλη η
οικογένεια τι να κάνουμε. Δεν μπορεί να σπουδάζει
τόσα χρόνια στη σχολή και να κολλάει σε κάτι
γραφειοκρατικά επειδή δεν έχει υπηκοότητα ελληνική.
Αυτό μας κάνει να σκεφτόμαστε αν θα φύγουμε από
την Ελλάδα ή να παραμείνουμε. Είμαστε σ’ αυτή την
φάση.
Λ.Σ.: Έχεις επισκεφτεί άλλη χώρα για βιοποριστικούς
λόγους;
Η.G.: Δεν έχω επισκεφτεί καμιά άλλη χώρα γιατί εδώ
τα χαρτιά νόμιμης διαμονής σου τα δίνουν δύο μέρες
πριν λήξουν και δεν μπορείς να ταξιδέψεις χωρίς αυτά,
άρα δεν μπορείς να πας πουθενά.
Λ.Σ.: Έχεις κάτι να προτείνεις για την καλυτέρευση των
συνθηκών διαμονής σου εδώ;
Η.G.: Θα έλεγα ότι μετά από τόσα χρόνια που μένουμε
εδώ προτείνω στην κυβέρνηση να πάψει να
χρησιμοποιεί το θέμα του μεταναστευτικού στην
πολιτική της. Τέρμα πια τα παιχνίδια πρέπει να μπούμε
στην ουσία. Επειδή εδώ παίζεται η ζωή των ανθρώπων.
Λ.Σ.: Happiness ευχαριστώ πολύ για την συνέντευξη.
Η.G.: Και εγώ ευχαριστώ.

Λ.Σ.: Πως αισθάνεσαι μπροστά στα κύματα των
νεοεισελθόντων λαθρομεταναστών;
H.G.: Δεν με ενοχλούν, δε βλέπω καμιά απειλή γιατί
πιστεύω πως και αυτοί είναι άνθρωποι που φύγανε
από τις χώρες τους κυνηγημένοι από πείνα, πόλεμο,
φτώχεια και τραγικές ανθρώπινες ιστορίες και όταν
έρχονται εδώ τους κυνηγάει το κράτος και η
αστυνομία.
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Με μελάνι και χαρτί
Ένα γέλιο σε ένα σπίτι
Πριν πάει στον παράδεισο, ο κύριος Α. είχε ζήσει μία ζωή
γεμάτη δυστυχία και δάκρυα. Είχε χάσει την οικογένεια του
νωρίς, την γυναίκα του την επομένη του γάμου τους και ήταν
και ευαίσθητος. Επιπλέον, πέθανε σε βαθιά γεράματα. Τώρα,
ήταν η ώρα να πάρει το αίμα του πίσω.
Ο Άγιος Πέτρος, ανάμεσα ουρανού και γης, γης και
ουρανού, καθόταν στον χρυσό του θρόνο και τρίβοντας με
ικανοποίηση τα ροζ μάγουλά του, διαλαλούσε την πραμάτεια
του.
«Ζωές για όλα τα γούστα!», φώναζε και, αφήνοντας πότε
- πότε το πρόσωπό του, έκρουε μία τεράστια καμπάνα με όλη
τη δύναμη των χεριών του. «Ζωές με ενδιαφέρον, ζωές
ανιαρές, ζωές μοναχικές, ζωές κοινωνικές, ζωές πολιτικών,
ζωές ψηφοφόρων, ζωές μεροκαματιάρηδων και ζωές
πλουσίων!! Περάστε να διαλέξετε», έλεγε και έδειχνε στις
νεοαφιχθείσες ψυχές, με βλέμμα διφορούμενο, μία τεράστια
μπρούτζινη λοταρία γεμάτη από κίτρινα σκονισμένα χαρτιά.
Κατά το πώς τα είχαν κανονίσει εκεί πάνω οι ισχυροί, όποιος
ερχόταν κάποτε στην γη και πέθαινε εκεί, έπρεπε να
επιστρέψει σε αυτή και ξαναγεννημένος να ζήσει πάλι, χωρίς
τα προηγούμενα απωθημένα του.
Ήταν κι αυτό μία μορφή δικαιοσύνης, καθώς και κανόνας
απαράβατος για όλους. Υπήρχε ωστόσο ένας όρος στην
συμφωνία για την επιλογή της νέας ζωής. Απλά - κανένας δεν
μπορούσε να τα έχει όλα. Σε κανέναν δεν μπορούσε να
αντιστοιχίσει μία ζωή χωρίς ψεγάδι. Υπήρχε όμως και ένας
δεύτερος όρος. Κάθε καινούργια ζωή που ζούσε κάποιος, θα
έπρεπε να είναι διαφορετική από την προηγούμενη.

Η Αφροδίτη ήταν από μικρή ένα χαμογελαστό
παιδί, αν και πολύ παράξενο. Ήταν επίσης πολύ
όμορφη και έξυπνη. Το χωριό όπου ζούσε δεν είχε να
αναδείξει κορίτσι σπανιότερο σε προσόντα. Τι ήταν
όμως αυτό που την έκανε ιδιόρρυθμη; Έτσι απλά, η
Αφροδίτη ποτέ δεν γελούσε, τουλάχιστο κανείς ποτέ
δεν την είχε δει να γελά.
Τα χρόνια περνούσαν και εκείνη μεγάλωνε, έβγαλε
το σχολείο, με το χαμόγελο πάντοτε σχεδόν ραμμένο
στα χείλη της και έκανε τον πρώτο της δεσμό.
Επρόκειτο για ένα αγόρι πέντε χρόνια μεγαλύτερο της,
έναν χωρατατζή χωρίς προηγούμενο. Την αγαπούσε και
έδειχνε κι εκείνη να τον αγαπά.
Κάτι πολύ περίεργο συνέβαινε ωστόσο, όταν το
ταίρι της έλεγε αστεία στην παρέα, ή και όταν
βρίσκονταν μόνοι τους: εκείνη έφευγε και γυρνούσε
πότε δέκα λεπτά, πότε μισή ώρα και κάποτε, που είχαν
πάει εκδρομή στην πόλη, μία ημέρα μετά. Ποια ήταν η
λύση του μυστηρίου αυτού;
Την απάντηση την ήξερε μόνο η Αφροδίτη. Να τι
γινόταν όταν τα πράγματα αποκτούσαν μία εύθυμη
διάσταση. Η κοπέλα γυρνούσε στο σπίτι της και εκεί,
ολομόναχη πια, ξεσπούσε σε γέλια. Χα-χα-χα, χι-χι-χιχι-χι, χου-χου-χου-χου-χου, χο-χο-χο. Του έδινε και
καταλάβαινε. Αν όμως τύχαινε να περνά κάποιος έξω
από το σπίτι της ή να μπει μέσα, εκείνη κοκάλωνε.
Επιτόπου. Ούτε γέλιο, ούτε τίποτα. Απλά το παλιό της
γνωστό χαμόγελο.

Ο κύριος Α. πλησίασε τον Άγιο αφού πρώτα είχε σκεφτεί
πολύ μα πολύ καλά αυτό που θα ζητούσε. Τέλος είπε,
σκουπίζοντας τα μάτια του που έκλαιγαν ακόμα από όσα του
είχαν συμβεί παλιότερα: «Θέλω μία ζωή με γέλιο. Με πολύ
γέλιο. Με γέλιο πολύ περισσότερο από κάθε άλλον άνθρωπο
που έχω γνωρίσει ή που θα γνωρίσω ποτέ». Ήταν και αυτό
μέσα στην συμφωνία, μία ζωή δηλαδή που να μην υπάρχει
στα κίτρινα χαρτιά, μα που να είναι σύμφωνη με την
επιθυμία του υποκειμένου της. Ο Άγιος Πέτρος έγνεψε «ναι»
και όλα αυτά έσβησαν σαν όνειρο.
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Με μελάνι και χαρτί
Ένα βράδυ χαρούμενο και αρκετά φωτεινό, το
αγόρι της την ρώτησε τι της συνέβαινε. Εκείνη,
αφού έχασε για κάμποση ώρα το διάσημο
χαμόγελό της, γύρισε και του απάντησε: «Μπορώ
να γελάω μόνο όταν είμαι μόνη μου, στο σπίτι μου.
Εκεί, ξεκαρδίζομαι. Πουθενά αλλού όμως.
Η Αφροδίτη και ο χωρατατζής της έκαναν τα
πάντα. Ρώτησαν γιατρούς, πήγαν σε παπάδες. Οι
γιατροί σήκωναν τα χέρια τους ψηλά. Ακόμη και οι
ψυχίατροι. Οι παπάδες, μία και μόνο συμβουλή
τους έδωσαν, προσευχή και νηστεία. Και τα δύο
παιδιά ακολούθησαν την συμβουλή αυτή. Ποτέ
όμως δεν έγινε τίποτα.
Πέρασαν τα χρόνια και η Αφροδίτη μεγάλωσε,
ύστερα μεγάλωσε κι άλλο, στο τέλος
παραμεγάλωσε και ύστερα πέθανε. Ο χωρατατζής
της έμεινε στην γη να αναρωτιέται πότε πέρασε η
ζωή του και η Αφροδίτη πήγε να συναντήσει τον
Άγιο Πέτρο. «Ζωές για όλα τα γούστα, περάστε να
διαλέξετε!!», φώναζε ο Άγιος πότε χαϊδεύοντας τα
ροζ τα μάγουλά του και πότε κρούοντας μία
καμπάνα. Σε ένα διάλειμμα της ιεροτελεστίας
αυτής, της τα εξήγησε όλα.

Ότι δηλαδή, στην προηγούμενη ζωή της ήταν ο
δυστυχισμένος κύριος Α., ότι ο κύριος αυτός είχε διαλέξει
για επόμενη μία ζωή όλο γέλιο και ότι κανείς μα κανείς δεν
μπορούσε να έχει μίαν αψεγάδιαστη και σε όλα της
ευτυχισμένη ζωή.
Η Αφροδίτη έδειξε κατανόηση απέναντι στις θεϊκές
βουλές και αποδέχτηκε την παράξενη αυτή δικαιοσύνη.
Αναγκασμένη όμως να επιστρέψει στην γη, με άλλη πια
μορφή, εντελώς διαφορετική, ζήτησε από τον Άγιο Πέτρο,
με κάποια γυναικεία πονηριά: «Θέλω στην επόμενη ζωή
μου να είμαι ο βρικόλακας του χωριού μου, αυτού όπου
έζησα ως Αφροδίτη». Η ευχή της έγινε πραγματικότητα και
το χωριό της απέκτησε βρικόλακα.
Ακόμα και στις μέρες μας, ή καλύτερα, στις νύχτες μας,
κάποιος προσεχτικός διαβατάρης μπορεί να ακούσει από
το σπίτι της Αφροδίτης ένα απόκοσμο γέλιο, ασταμάτητο
και χλευαστικό. Είναι ο βρικόλακας Αφροδίτη, το άκακο
κατά τα άλλα στοιχειό που γελά ικανοποιημένο για την
δικαιοσύνη των ουρανών. Γιατί, ακόμη και αυτός ο νόμος,
μπροστά στον οποίο είμαστε όλοι ίσοι πολίτες, έχει τα
παραθυράκια του.
Γιώργος Αγγέλης.
Ιστολόγιο: georgeaggelis.blogspot.com

Σελίδα 12

Περιγραφές-ημερολόγια
Η ΧΙΟΣ
«Τούρκοι διαβήκαν χαλασμός θάνατος πέρα ως πέρα η Χίος το όμορφο νησί μαύρη απομένει ξέρα».
Ήταν καλοκαίρι του 2009 που πήγα στη Χίο. Το μέρος που έμενα ήταν ο Καρφάς, σ’ ένα ωραίο ξενοδοχείο το
GOLDEN SUN κάνοντας και διάφορες εκδρομές στην Βολισός και το Πυργί, την Αγία Μονή και την Αγία Μαρκέλλα.
Επίσης είδα τους Βροντάδες, τις εκκλησίες Άγιο Μάρκο και Παναγία Ερυφιανή στις οποίες κάθε Πάσχα γίνεται
ρουκετοπόλεμος. Επίσης πήγα και στο κτήμα CITRUS στο εργαστήριο που παράγονται τα Χιώτικα γλυκά και οι
μαστίχες. Εκεί είδα σε ντοκυμαντέρ πως ήταν η Χίος τα παλαιά χρόνια με τους Τούρκους και την καταστροφή της
Χίου από το σεισμό. Ακόμα, πήγα ένα βράδυ και στην Αγία Ερμιόνη σε μία ψαροταβέρνα. Τέλος, πήγα και σε
διάφορα Μοναστήρια.
Κώστας Φιλιππόπουλος

ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ - ΧΙΟΣ
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Ανέκδοτα -Γελοιογραφίες

ΜΗΤΕΡΑ: Ποιος θα φάει καρπούζι;
ΤΟΤΟΣ: Εγώ.
ΜΗΤΕΡΑ: Ποιος θα πιει χυμό;
ΤΟΤΟΣ: Εγώ.
ΜΗΤΕΡΑ: Ποιος θα πλύνει τα πιάτα;
ΤΟΤΟΣ: Ε, όλα εγώ θα τα κάνω;

Υπόμνημα για το Ανέκδοτο:

Υπόμνημα για τη γελοιογραφία:

Το ανέκδοτο είναι από την
ιστοσελίδα: http://dimvrach.kor.sch.gr/xioumor.htm

Η γελοιογραφία είναι από τον ιστότοπο:
http://images.google.gr/imgres?
imgurl=http://diagoras.files.wordpress.com/2007/09/dogs
_on_the_internet_gr.jpg&imgrefurl=http://diagoras.word
press.com/2007/09/&usg=__krMxMw8Tt4zDG7VM57Rbp
BCI6zU=&h=459&w=411&sz=47&hl=el&start=42&sig2=MC
Dfpgwqi4Up_Nsf4eOAuA&um=1&itbs=1&tbnid=qDcSqgkfi
0M5wM:&tbnh=128&tbnw=115&prev=/

του διαδικτύου.

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

Εφημερεύοντα νοσοκομεία,
διανυκτερεύοντα φαρμακεία, ιατροί
τηλ. 1434

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

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

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.

Κέντρο Άμεσης Ψυχολογικής Υποστήριξης
τηλ. 210 8840712
Ανοιχτή γραμμή οικογενειακής
συμβουλευτικής & θεραπείας
τηλ. 210 5234737
Ανοιχτή γραμμή εφήβων και νέων
τηλ. 210 3638833
Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης
Στρατού
τηλ. 8001145551, 210 8105068
Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης
Αεροπορίας
τηλ. 8001145552
Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης
Ναυτικού
τηλ. 210 5574121

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.

Χαμόγελο του παιδιού
τηλ. 1056
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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