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Η οικονομική κρίση στο χώρο της Ψυχικής
Υγείας και το πρόγραμμα «Ψυχαργώς»…από τον
Λεονάρδο Σκόρδο.
Σελ. 5

«Επιστολή σε έναν νορμάλ»…από τον
Γιώργο Αγγέλη.
Σελ. 9
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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.

Κατάθλιψη (αυτοβιογραφικό)…από την Ιωάννα
Καραχάλιου.

25 & 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010,
ΑΛΣΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΜΠΑΡΟΥΤΑΔΙΚΟ)
(Σελ. 2,3,4)

Μήνυμα προς τους εργοδότες…από
τον Παναγιώτη Διακάκη.

Σελ. 11

Σελ. 15

Σελίδα 1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. συνεχίζοντας την επιτυχημένη και θεσμοθετημένη εναλλακτική δράση του Φεστιβάλ
Ψυχικής Υγείας, διοργανώνει το «3ο Φεστιβάλ Ψ» στις 25 & 26 Σεπτεμβρίου 2010, στο Άλσος Αιγάλεω «Μπαρουτάδικο». Συνδιοργανωτής και αυτή την χρονιά θα είναι ο Δήμος Αιγάλεω. Το θέμα του «3ου Φεστιβάλ
Ψ» είναι αφιερωμένο στην οικολογική και περιβαλλοντική συνείδηση. Το δικαίωμα όλων μας για ένα καθαρό
περιβάλλον, που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες για βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής,
επιβάλλει σε όλους μας να συμμετέχουμε ενεργά και να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις που έχουμε ως
ενεργοί πολίτες για την προστασία του. Ο χώρος της Ψυχικής Υγείας, ως ένας χώρος ενεργών πολιτών
(επαγγελματιών ψυχικής υγείας, χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των οικογενειών αυτών), παρεμβαίνει
ενεργά και αναλαμβάνει δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, επιδιώκοντας την περαιτέρω
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και την ενδυνάμωση της οικολογικής και της περιβαλλοντικής συνείδησης.
Το Φεστιβάλ Ψ είναι μία διοργάνωση, που ενθαρρύνει τη συνεύρεση και συνύπαρξη δυνάμεων όλων
των χώρων, των οποίων οι δράσεις συνάδουν με τις αρχές της ψυχοκοινωνικής επανένταξης και
αποκατάστασης. Η συγκεκριμένη διοργάνωση θέτει ως άμεσο στόχο την αλλαγή των στάσεων και των
προκαταλήψεων, που αφορούν στην ψυχική νόσο μέσα από την συνδημιουργία και την αναζήτηση επικοινωνίας
έξω από τα στιγματιστικά πλαίσια και τους περιοριστικούς κανόνες, που περιθωριοποιούν τον ψυχικά πάσχοντα
και χωρίζουν την κοινωνία σε ομάδες «υγιών» και «μη υγιών» πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, στο «3 ο Φεστιβάλ Ψ» θα
πραγματοποιηθούν: α) εργαστήρια οικολογίας, τέχνης, αθλητισμού, πολιτισμού, β) έκθεση προϊόντων και έργων
φορέων ψυχικής υγείας και περιβαλλοντικών οργανώσεων και γ) καλλιτεχνικά και πολιτιστικά δρώμενα, θέτοντας
ως στόχο την διεύρυνση της κοινωνικής συνδιαλλαγής.
Το «3ο Φεστιβάλ Ψ» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της
Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Υποστηρίζεται από το Δίκτυο Μεσόγειος SOS και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Χορηγοί είναι η JANSSEN – CILAG, η ΝΩΣΙΣ Ε.Π.Ε., ο εκπαιδευτικός
οργανισμός THACE, η TARGET SECURITY και το S/M ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ. Χορηγοί επικοινωνίας είναι η ΝΕΤ
105,8 και το περιοδικό «ΟΙΚΟ» της Καθημερινής. Τέλος, συνεργαζόμενοι φορείς είναι το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Αττικής (Δαφνί), το Σωματείο Χρηστών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας «Αυτοεκπροσώπηση», οι Κ.Σ.Δ.Ε.Ο.
«ΕΔΡΑ» και η Ε.Π.Α.Ψ.Υ.

Σας περιμένουμε με χαρά!

Τριμηνιαία έκδοση της Ομάδας Αυτοβοήθειας-Ενδυνάμωσης, 9ο τεύχος.
Διεύθυνση επικοινωνίας: Κέντρο Ημέρας - Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου (Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.)
Τράιμπερ 4 & Σωνιέρου, Αθήνα 104 38.
Τηλ: 210 - 8818946, fax: 210 - 5245302, e-mail: kkd@pepsaee.gr, ιστολόγιο: autoekprosopisi.blogspot.com
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, Ρηγοπούλου Βάσω, Μαχαίρας Διονύσης.
Μοντάζ & εκτύπωση: Διακάκης Παναγιώτης.

Σελίδα 2

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΩΡΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

9:00 – 11:00

Εγγραφές
Εργαστήρια

11:00 – 14:00

•
•
•
•
•
•
•
•

Μάσκες
Πινγκ – Πονγκ
Γλυκά Κουταλιού
Κουκλοθέατρο
Δημοσιογραφικό Ατελιέ
Κεραμική
Φωτογραφία
Δίνοντας λόγο στο σώμα μέσα στο χώρο
Ανοιχτή συζήτηση με θέμα: «Εργασία και Θεραπεία»

11.00 – 13.00

Συντονισμός: Πόλα Νικολάου, Κοινωνική Λειτουργός, Πρόεδρος Δ.Σ.
Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.

14:00 – 17:00

Διάλειμμα
Εργαστήρια

17:00 – 19.30

19:30 – 20:30

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ψυχόδραμα
Επεξεργασία Ονείρου
Οικολογικό Εργαστήρι
Θεατρικό Παιχνίδι
Παραδοσιακοί Χοροί
Δημοσιογραφικό Ατελιέ
Ζωγραφική
Face Painting
Τοξοβολία
Θέαμα από το Θέατρο Δρόμου «HELIX»

20:30 – 21:30

Συναυλία από το φοιτητικό συγκρότημα «ΣΥΝΝΟΙΑ»

21:30 – …!

Ρεμπέτικη – Λαϊκή ορχήστρα «ΜΑΚΑΜ»

10.00 – 22.00

Καφενείο Ψ, Έκθεση Προϊόντων και Έργων

25 & 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010, ΑΛΣΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΜΠΑΡΟΥΤΑΔΙΚΟ).

Σελίδα 3

ΩΡΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

9:00 – 10:00

Εγγραφές

10:00 – 14:00

Εργαστήρια
•
•
•
•
•
•
•

•

10.00 – 12.00

Μάσκες
Κηπουρική – Ανθοκομία
Ο κύκλος του νερού
Κουκλοθέατρο
Δημοσιογραφικό Ατελιέ
Ζωγραφική
Κεραμική
Όταν το tango θεραπεύει (10:00 – 12:00)

Ανοιχτή συζήτηση σε θέματα που αφορούν στην αυτοβοήθεια ληπτών υπηρεσιών
ψυχικής υγείας
Συντονισμός: Μαρία Πατριαρχέα, Ψυχολόγος

10.00 - 13.00

Ανοιχτό Εργαστήριο «Όλοι διαφορετικοί όλοι πολίτες»

11 .00 - 13.00

Ανοιχτό Εργαστήριο «Το Ταξίδι της Αλθαίας»

12:00 – 12:20

Θεατρικό σκετσάκι από τον Πολιτιστικό Θεατρικό Σύλλογο «Ερωτέχνες» με τίτλο:
«Δύο Γαμπροί και μία νύφη»

12:30- 14:00

Η ομάδα ΕΚΑΤΟΓΧΕΙΡΕΣ που αποτελείται από 3 μουσικούς, 2 εικαστικούς και 1
video-maker, παρουσιάζουν ένα διάλογο μουσικής, εικαστικού έργου και
performing, κάτω από το πρίσμα της οικολογίας.

14:00 – 17:00

Διάλειμμα

17.30 – 18.00

Χορωδία του «Ευ ζην»

18:00 - 20:00

Αποχαιρετισμός του «3ου Φεστιβάλ Ψ»

•
•

♦ Παρουσίαση εργαστηρίων
♦ Χαιρετισμοί

Καλωσόρισμα του «4ου φεστιβάλ Ψ»
20:00 – 20:45

Συναυλία από το rock συγκρότημα «Σκούρα τα πράγματα»

20:45 – 21:30

Συναυλία από την ομάδα κρουστών «Quilombo»

21:30

Πάρτι με τους μουσικούς παραγωγούς Κώστα Πετάση και τον Τάσο Στεργίου

10.00 – 22.00

Καφενείο Ψ, Έκθεση Προϊόντων και Έργων

Σελίδα 4

Απόψεις και σχόλια

Η οικονομική κρίση στο χώρο της
ψυχικής υγείας και το πρόγραμμα
«ΨΥΧΑΡΓΩΣ»
Είκοσι χρόνια πέρασαν από την έναρξη της
ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα και έγιναν
πολλά και σημαντικά βήματα για την αποασυλοποίηση
των ψυχικά πασχόντων ειδικά μετά την κατακραυγή από
τις άθλιες συνθήκες που κυριαρχούσαν στη Λέρο όπως
και στα υπόλοιπα ψυχιατρεία της χώρας. Τέσσερα
δημόσια ψυχιατρεία έκλεισαν και ένας μεγάλος αριθμός
στεγαστικών δομών και υπηρεσιών δημιουργήθηκαν με
χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και του κράτους.
Βέβαια το ζητούμενο από την ψυχιατρική μεταρρύθμιση
είναι να ολοκληρωθούν οι υπηρεσίες αυτές με την
τομεοποίηση σε κάθε νομό των ψυχιατρικών δομών έτσι
ώστε οι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας να έχουν
ολοκληρωμένη
φροντίδα
σε
πρωτοβάθμια,
δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη.
Όσο αφορά
όμως την ως τώρα πορεία της
ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, οι συνθήκες στις οποίες
λειτουργούν σήμερα τα οικοτροφεία και οι ξενώνες των
δομών Ν.Π.Ι.Δ. (Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού
Δικαίου) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αλλά και των
δημοσίων δεν είναι καθόλου καλές . Τα προβλήματα
είναι πολλά και μεγάλα. Η υποχρηματοδότηση των
δομών αυτών όσο αφορά τα λειτουργικά έξοδα
παραμένει. Λόγω της υποχρηματοδότησης οι υπηρεσίες
που παρέχονται δεν είναι υψηλής ποιότητας και τα
λειτουργικά έξοδα των δομών πολλές φορές κάνουν
μήνες για να εξοφληθούν. Επίσης υπάρχει και το ζήτημα
της διαβίωσης των ενοίκων των δομών αυτών στην
καθημερινότητα τους. Τέσσερα σωματεία εργαζομένων
σε φορείς ψυχικής υγείας (ΣΕΨΑΕΚΟ, ΠΕΨΑΕΕ,
Περιβολάκι, ΕΨΥΠΕ) περιγράφουν μια «τραγική
κατάσταση» στον χώρο μέσα στην οποία διακυβεύεται
«η σταθερότητα, η ασφάλεια, η θεραπευτική συνέχεια
και ο σεβασμός των ανθρώπων που πάσχουν από ψυχική
διαταραχή».
Σε πολλές δομές (οικοτροφεία, ξενώνες κλπ)
υπάρχουν αγωγές εξώσεων από τους ιδιοκτήτες οι
λογαριασμοί ΔΕΗ – ΟΤΕ – ΕΥΔΑΠ μένουν απλήρωτοι,
και ακόμα δεν υπάρχουν χρήματα για πετρέλαιο
θέρμανσης. Που σημαίνει ότι υπάρχει ο άμεσος κίνδυνος
να επιστρέψουν οι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας
πίσω στα άσυλα που έχουν κλείσει με ανυπολόγιστες
συνέπειες για την ψυχική τους υγεία και για την κοινωνία
γενικότερα.

Η αποασυλοποίηση των ασθενών και η
επανένταξη τους έχει γίνει μετά από δουλειά
πολλών ετών, αλλά κινδυνεύει να τιναχτεί στον
αέρα αν διαλυθούν οι ξενώνες ή αν αλλάξουν
στέγη και προσωπικό και κινδυνεύουν με κλείσιμο.
Η κατάσταση αυτή επηρεάζει άμεσα την
ψυχολογική υγεία των ενοίκων. Σύμφωνα με τον
πρόεδρο του Δικτύου φορέων ψυχικής υγείας
«ΑΡΓΩΣ» Κο Θεοδωρουλάκη Μενέλαο η
υποχρηματοδότηση των δομών ψυχικής υγείας
συνεχίζεται. Πιο συγκεκριμένα μας εξηγεί:
«Ένα χρόνο και 3 μήνες μετά την υπογραφή
του συμφώνου Spidla για την εδραίωση της
ψυχιατρικής μεταρρύθμισης αρκετά πράγματα
έχουν βελτιωθεί, αρκετά όμως επίσης έχουν μείνει
στάσιμα και δυστυχώς κάποια έχουν χειροτερέψει.
Η κατάσταση στα οικοτροφεία και τους ξενώνες
που λειτουργούν με ευθύνη των Ν.Π.Ι.Δ. έχει
βελτιωθεί χωρίς όμως να έχουν επιλυθεί τα
ουσιαστικά ζητήματα γύρω από την οργάνωση και
τη λειτουργία τους. Σε ότι αφορά τις μισθοδοσίες
των
εργαζομένων
παρατηρούνται
ακόμα
καθυστερήσεις της τάξης του ενός ή των δύο
μηνών που συνεχίζει να είναι ανεπίτρεπτο και σε
ότι αφορά τα λειτουργικά έξοδα οι καθυστερήσεις
αγγίζουν το τετράμηνο, κάτι που συνεπάγεται
προβλήματα στην τροφοδοσία βασικών αγαθών,
αλλά και στην αδυναμία υλοποίησης βασικών
δράσεων όπως καλοκαιρινές διακοπές, συμμετοχή
σε εκδηλώσεις και αμοιβές εξωτερικών
συνεργατών.
Δυστυχώς η κατάσταση φαίνεται ανησυχητικά
να χειροτερεύει λόγω περικοπών προσωπικού και
ελλείψεις πόρων στις δομές των ψυχιατρείων. Με
πιο ενδεικτική την κατάσταση στο Δρομοκαΐτειο.
Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την οξύτατη
οικονομική κρίση μας δημιουργούνε μεγάλες
αμφιβολίες για την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής
μεταρρύθμισης όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί. Η
αδυναμία πρόσληψης προσωπικού στα ψυχιατρεία,
οι περικοπές δαπανών και η συνεχώς μειούμενη
χρηματοδότηση των Ν.Π.Ι.Δ. αποτελούν τα βασικά
εμπόδια για το κλείσιμο όλων των ψυχιατρείων και
για την δημιουργία πραγματικού δικτύου
υπηρεσιών ψυχικής υγείας που θα καλύπτει το
σύνολο των αναγκών (ποιοτικά και ποσοτικά) των
ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Σελίδα 5

Απόψεις και σχόλια

Για την αποφυγή των παραπάνω χρειάζεται
άμεσα η χάραξη και υλοποίηση ουσιαστικών
δράσεων για την εδραίωση της ψυχιατρικής
μεταρρύθμισης, με την συμμετοχή τόσο των ίδιων
των επαγγελματιών όσο και των ληπτών.»
Η υποχρηματοδότηση των δομών ψυχικής
υγείας, κυρίως στο δημόσιο τομέα και εν μέρει στα
Ν.Π.Ι.Δ. λοιπόν συνεχίζεται σε μια περίοδο που οι
ανάγκες υποστήριξης των ευάλωτων κοινωνικά
ομάδων και φροντίδας της ψυχικής υγείας
αυξάνονται.
Το
χειρότερο
όμως
όπως
επισημαίνουν οι εργαζόμενοι είναι πως αν
συρρικνωθούν εν μέσω κρίσης οι υπάρχουσες
δομές, δεν πρόκειται να αντικατασταθούν από κάτι
άλλο. Και αυτό θα είναι τεράστια πλήγμα για μια
κοινωνία που μέσα στην οικονομική κρίση θα δει
να πλήττεται και η ψυχική της υγεία.
Η σημερινή κατάσταση εν έτει 2010 του
εγκλεισμού,
του
αποκλεισμού
και
του
στιγματισμού της πλειοψηφίας των ληπτών πρέπει
να προβληματίσει όλους τους αρμόδιους φορείς. Η
κατάσταση δεν πάει άλλο οι πολιτικές και οι
συνθήκες που υπάρχουν δεν αγγίζουν μόνο όσους
βρίσκονται στο χώρο της ψυχικής υγείας αλλά και
ολόκληρη την κοινωνία.
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που
δημιουργούνται σε περιόδους οικονομικής κρίσης,
αφορά βέβαια την ψυχική υγεία των ευαίσθητων
κοινωνικά ομάδων και την αποτελεσματικότητα
των υπηρεσιών ψυχικής υγείας που προσφέρονται
σε κάθε χώρα και ειδικά στην Ελλάδα. Οι ομάδες
αυτές είναι κυρίως οι άνεργοι, οι μετανάστες και οι
εργαζόμενοι κάθε χώρας όπως και οι ψυχικά
ασθενείς.
*Πολλές μελέτες και έρευνες δείχνουν ότι, η
έλλειψη οικονομικής ασφάλειας, η ανεργία, η
επαγγελματική αβεβαιότητα και η αδυναμία
εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων
αποτελούν σοβαρή απειλή για την ψυχική υγεία.
Ορισμένες από τις
ψυχικές διαταραχές που
προκαλούνται από τα παραπάνω είναι η
Γενικευμένη
Αγχώδης
Διαταραχή,
οι
Ψυχοσωματικές διαταραχές, η κατάθλιψη και
τέλος οι αυτοκτονίες.

Επίσης παρατηρείται αύξηση χρήσης των
τοξικών ουσιών όπως και αυξημένη
κατανάλωση καπνού και ποτού(αλκοόλ).
Ο Π.Ο.Υ. (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας)
προειδοποιεί ότι η παγκόσμια οικονομική
κρίση οδηγεί σε έξαρση του αριθμού των
αυτοκτονιών, ενώ τα κρούσματα έχουν κάνει
ήδη την εμφάνιση τους και στη χώρα μας.
Είναι γνωστό σύμφωνα με αμερικανικές
μελέτες, ότι κάθε αύξηση της ανεργίας κατά
3% φέρνει αύξηση των αυτοκτονιών κατά 5%
και των θανάτων από αλκοόλ κατά 30%.
Οι χαμηλού και μέσου εισοδήματος χώρες
σε μια οικονομική ύφεση και κρίση δεν
καταφέρνουν να μειώσουν τις αρνητικές
επιπτώσεις των ψυχικών διαταραχών, ενώ
ορισμένες εύπορες χώρες προσφέρουν τις
δικλείδες που βοηθούν τους ανέργους να
ξεφύγουν από τις δυσμενείς συνέπειες. Βέβαια
η χώρα μας δεν ανήκει σε αυτές τις εύπορες
χώρες! Η εμφάνιση μείζονος κατάθλιψης σε
περίοδο οικονομικής κρίσης, τυπικά αυξάνει
κατά 50% στον γενικό πληθυσμό, και το
ποσοστό των ανθρώπων που εμφανίζει
κατάθλιψη μετά από μεγάλη οικονομική
απώλεια ξεπερνά το 70%. Από αυτούς
κάποιοι θα αυτοκτονήσουν αλλά το ποσοστό
ποικίλει από χώρα σε χώρα.
Για
παράδειγμα
στην
οικονομική
κατάρρευση της Ρωσίας του 1992 -1998, οι
αυτοκτονίες και οι βίαιοι θάνατοι αυξήθηκαν
τόσο πολύ, που μιλούσαμε για μια «μαύρη
ζώνη θανάτου» στις χώρες της Βαλτικής και
στην ίδια τη Ρωσία. Τα οικονομικά πειράματα
της ρωσικής κυβέρνησης που είναι γνωστά
επίσης ως «θεραπεία σοκ», ξεκίνησαν στη
Ρωσία στις αρχές του 1992 και συνοδεύονταν
από την κατάργηση των ελέγχων των τιμών
και γρήγορη μείωση των πραγματικών μισθών,
των συντάξεων και της σχεδόν πλήρους
απώλειας των προσωπικών αποταμιεύσεων.
Λίγο μετά το 1992, η Ρωσία παρουσίασε
σημαντική και απότομη αύξηση της συνολικής
θνησιμότητας μεταξύ 1990 και 1994.
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Η θνησιμότητα από αυτοκτονία αυξήθηκε
δραματικά μετά το 1994 και συνέχισε να είναι η
κύρια αιτία του βίαιου θανάτου για τους άνδρες στη
Ρωσία.(Ellman, 1994;Gavrilova et al. 1997; Notzon
et al., 1998; Leon et al., 1997;Leon, Shkolnikov,
1998; Mesle, Vallin, 1998; Shkolnikov et al., 1995a;
1995b; Walberg et al., 1998).
Επίσης έχει βρεθεί ότι περίπου 50% των
ασθενών

με

επισκέπτονται

ψυχικά

προβλήματα

υπηρεσίες

που

πρωτοβάθμιας

φροντίδας υγείας παραμένουν αδιάγνωστοι. Αυτό
οφείλεται ασφαλώς στην ανεπαρκή εκπαίδευση των
γενικών γιατρών, αλλά και σε άλλους παράγοντες,
όπως είναι η ανυπαρξία «προσωπικού» γιατρού που
να γνωρίζει τα προβλήματα του ασθενούς, η απουσία
συστήματος συνεντεύξεων, το γεγονός ότι ο γιατρός
του Ι.Κ.Α. πρέπει να δει 50 άτομα σε ένα πρωινό
κλπ.
Και όλα αυτά, την στιγμή που τα στοιχεία
δείχνουν ότι το 2010 μόνο μία από τις παθήσεις του
ψυχοπαθολογικού φάσματος, η κατάθλιψη, θα
αποτελέσει πιθανά τη δεύτερη αιτία αναπηρίας σε
παγκόσμιο

επίπεδο,

ειδικά

στο

φάσμα

παραγωγικών ηλικιών. Υπό το πρίσμα

των

αυτό, η

αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών
ανισοτήτων στην ψυχική υγεία σε συνθήκες
οικονομικής κρίσης, θα έπρεπε να αποτελεί
κορυφαία

προτεραιότητα

της

εθνικής

υγειονομικής πολιτικής και ειδικότερα η κάλυψη
των ανθρώπων που υφίστανται καταστροφικές
συνέπειες για την υγεία τους. Αλλά μάλλον το
αντίθετο παρατηρούμε.

*http://psigr.tripod.com/universal_economic_crisis_
and_mental_health.html
Λεονάρδος Σκόρδος.

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ»
Το 2ο Πανελλήνιο ψυχιατρικό συνέδριο
«ΤΕΧΝΗ & ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ» πραγματοποιήθηκε
στην Κρήτη, στα Χανιά και συγκεκριμένα στο
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΧΑΝΙΩΝ (Μ.Α.Ι.Χ.) σε ένα ιδιαίτερο και πολύ
φιλόξενο χώρο. Το συνέδριο κράτησε τέσσερις
μέρες από τις 20 – 23 Μαΐου.
Μέσα στις δραστηριότητες του συνεδρίου
περιλαμβάνονταν θέατρο, έκθεση ζωγραφικής,
φωτογραφίας, χορός, ποίηση, λογοτεχνία, βιβλίο,
προβολές ταινιών και video – ψ. Συμμετείχαν
εκατοντάδες επαγγελματίες ψυχικής υγείας από
όλη την Ελλάδα.
Επίσης κάποιες δομές όπως η Πανελλαδική
Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση
και
την
Επαγγελματική
Επανένταξη,
(Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.) εκτός από επαγγελματίες
ψυχικής υγείας έστειλε να συμμετέχουν και
λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Έτσι
συμμετείχα και εγώ μαζί με άλλους 7 λήπτες από
το Κέντρο Ημέρας και το οικοτροφείο
«ΑΘΗΝΑ» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. Μπορώ να πω ότι
όλοι οι λήπτες συμμετείχαμε σε αρκετά
εργαστήρια και ικανοποιηθήκαμε από την
ποικιλία σε θέματα και δραστηριότητες των
εργαστηρίων.
Ακόμα
πραγματοποιήθηκαν
διαλέξεις και στρογγυλά τραπέζια. Μεγάλη
εντύπωση μου έκανε η γκάμα των θεμάτων της
έκθεσης ζωγραφικής και φωτογραφίας με έργα
από λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, από
αλκοολικούς αλλά και επαγγελματίες ψυχικής
υγείας. Μεγάλη επιτυχία στο συνέδριο είχε και η
θεατρική παράσταση «Ο χορός των επίπλων». Η
οποία είναι ένας μονόλογος του Ρώμου Φιλύρα,
από το αυτοβιογραφικό του κείμενο «Η ζωή μου
εις το Δρομοκαΐτειον», ίδρυμα στο οποίο ο
ποιητής έζησε αυτοεγκλεισμένος από το 1927
μέχρι το θάνατό του το 1942. Τον ποιητή
ερμήνευσε εξαιρετικά ο ηθοποιός Πέτρος
Ξεκούκης. Ο αριθμός των θεατών ήταν τόσο
μεγάλος και ο χώρος μικρός που δεν έφταναν οι
θέσεις και πολλοί σύνεδροι παρακολούθησαν
όρθιοι την παράσταση.
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Άλλη μια ομιλία που παρακολούθησα ήταν το οι
«Ομάδες τέχνης σε ψυχιατρικές δομές και
αποκατάσταση». Σε αυτό το τραπέζι αναφέρθηκαν οι
επαγγελματίες ψυχικής υγείας από διάφορες δομές
της χώρας (ιδιωτικές κλινικές, κέντρα ημέρας,
ξενώνες,
οικοτροφεία,
δημόσια
νοσοκομεία,
στρατιωτικά νοσοκομεία) στο πως βοηθάει και δίνει
κουράγιο, έμπνευση και ψυχική δύναμη στους λήπτες
υπηρεσιών ψυχικής υγείας οι δραστηριότητες της
τέχνης, που μπορεί να είναι από ένα απλό έργο
ζωγραφικής ως μία συγγραφή ενός σεναρίου.
Η τελευταία συνεδρία που παρακολούθησα ήταν
αυτής της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. με τίτλο «Η Τέχνη και
Πολιτισμός στην Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση».
Εκεί μίλησαν η πρόεδρος της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. κα
Νικολάου όπως και άλλα στελέχη της εταιρείας
καθώς και λήπτες από το Κέντρο Ημέρας της
Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. Αναδείχτηκε το έργο της εταιρείας
καθώς και αυτό των διαφόρων δομών της, όπως του
Κέντρου Κοινωνικού Διαλόγου με το Φεστιβάλ
Ψυχικής Υγείας που διοργανώνει κάθε χρόνο όπως και
τις διάφορες ομάδες που φιλοξενεί στο χώρο του
καθώς επίσης και το Κέντρο Ημέρας όπου και εκεί
προωθείται ένα από τα σημαντικότερα έργα της
Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. μέσα από τις καλλιτεχνικές και
πολιτιστικές
δράσεις και ομάδες
που
πραγματοποιούνται στο χώρο του αλλά και έξω από
αυτόν.

Τέλος το απόγευμα του Σαββάτου στον υπαίθριο χώρο του
Μ.Α.Ι.Χ. - που λόγω ψιλοβροχιού πήγαμε σε ένα σκεπασμένο
τελικά χώρο - έλαβε χώρα το δρώμενο της τελευταίας
προφεστιβαλικής
εκδήλωσης της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. για το
Φεστιβάλ Ψ που θα γίνει στο Αιγάλεω στο άλσος
Μπαρουτάδικο, τον Σεπτέμβρη. Τίτλος του «Το Τοτέμ που
ταξιδεύει». Εκεί συμμετείχαν
εκτός από λήπτες και
επαγγελματίες από το συνέδριο. Ήταν μια ευχάριστη νότα στα
πλαίσια του συνεδρίου και όλοι χαρήκαμε και διασκεδάσαμε
με αυτό το παιχνίδι που κράτησε περίπου μιάμιση ώρα. Οι
συμμετέχοντες ήταν χωρισμένοι σε τέσσερις ομάδες ανάλογα
με τα στοιχεία της φύσης (γη, νερό, αέρας και φωτιά). Η κάθε
ομάδα έπρεπε να βρει ένα αντικείμενο που να αντιπροσωπεύει
το στοιχείο της φύσης που είχε διαλέξει και στο τέλος οι
ομάδες θα έπρεπε να το κολλήσουν πάνω σε μια ξύλινη
κατασκευή ώστε να δημιουργηθεί το τοτέμ. Το τοτέμ αυτό
μετά το συνέδριο μεταφέρθηκε στην Αθήνα όπου θα
παρουσιαστεί για το φεστιβάλ.
Μπορώ να πω ότι η εντύπωση που αποκόμισα από το
συνέδριο γενικά ήταν θετική. Γίνανε πολύ ωραία πράγματα
ομιλίες, δρώμενα, εργαστήρια, εκθέσεις αλλά ήταν κυρίως για
επαγγελματίες. Πιστεύω πως πρέπει να γίνονται τέτοια
συνέδρια που έχουν ως αντικείμενο την τέχνη και τον
πολιτισμό για την ψυχική υγεία στην Ελλάδα, αλλά θα πρέπει
να συμμετέχουν και οι λήπτες. Βέβαια το συνέδριο αυτό
απευθυνόταν κυρίως στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας γι’
αυτό θα πρέπει οι λήπτες να κάνουν προτάσεις για το πώς
μπορούμε να συμμετέχουμε
σε τέτοια συνέδρια χωρίς
μεγάλο κόστος. Ελπίζω να έχει συνέχεια και προοπτική αυτός
ο θεσμός.
Λεονάρδος Σκόρδος.

Ο χώρος του Μ.Α.Ι.Χ. στα Χανιά
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ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΣΕ ΈΝΑΝ ΝΟΡΜΆΛ
Πήρα το θάρρος να σου γράψω μερικές γραμμές,
έτσι, επειδή στην ίδια κοινωνία ζούμε, σε διπλανές
πόρτες, τις ίδιες προσδοκίες έχουμε από την ζωή, οι
ανάγκες μας μοιάζουν. Πρέπει να σου ξεκαθαρίσω
κάτι πρώτα : την ώρα που γράφω αυτό το γράμμα,
δεν έχω κανένα πριόνι παραμάσχαλα, ούτε με
συντροφεύουν πλάσματα της φαντασίας μου. Γιατί,
αυτές οι ρημάδες οι ταινίες έχουν κάνει πολύ κακό
στο μυαλό σου και σε έχουν απομακρύνει από αυτό
που είσαι και που θα όφειλες να είσαι: συν-άνθρωπος.
Την ώρα λοιπόν αυτή που γράφω, κάτι ακτινίδια
βλέπω στα δεξιά μου, το σημειωματάριο μου βλέπεις
είναι πάνω στο τραπέζι της κουζίνας, και τι
περίεργο ,δεν μου μιλάνε. Να, όπως κι εσύ.
Με συναντάς στον δρόμο και κάνεις πως δεν με
βλέπεις, αν κάνω ή πάθω κάτι κακό, λες «αφού ήταν
τρελός, τι περίμενες;». Σσσσστ! Σε ακούνε. Σε
ακούνε πολλοί, ανάμεσα σε αυτούς και μικρά παιδιά.
Δεν φταίνε σε τίποτα για να τα φοβίζεις και να τα
φανατίζεις με τις απόψεις σου περί λογικής και τον
ρατσισμό σου. Αυτήν που τόσο συχνά εγκαταλείπεις
στην είσοδο του γηπέδου και απέξω από την κάλπη,
όταν πηγαίνεις για να ψηφίσεις. Κι αυτόν που τον
έχεις μάθει καλά, αφού σε κάποια μειονότητα θα
ανήκεις και εσύ. Όλοι άλλωστε σε κάποια μειονότητα
ανήκουμε.

Τι όμορφο εκ μέρους σου να με αποκαλείς άτομο
με ειδικές ανάγκες και να με λυπάσαι! Καλά το
κατάλαβες, ειρωνεύομαι. Αν αυτό που χρειάζονται
τα ΑμεΑ είναι στοργή και αγάπη είσαι κι εσύ
ΑμεΑ. Αν αυτό που χρειάζονται είναι χρήματα για
να ζούνε και να περνάνε καλά (ή καλύτερα), είσαι
και εσύ ΑμεΑ. Αν αυτό που χρειάζονται είναι ένα
πρόσωπο στην κοινωνία, είμαστε, το βλέπεις
ξεκάθαρα, όλοι μας ΑμεΑ.
Ευερέθιστος είσαι. Μήπως πρέπει να δεις
κανένα ψυχίατρο, κανένα ψυχολόγο; Θα το έχεις
αναρωτηθεί αυτό συχνά με την ζωή που ζούμε όλοι
μας. Μόνο που εμείς, ξέρεις, οι ψυχικά ασθενείς,
μόνο ευερέθιστοι και επιθετικοί δεν είμαστε. Αυτά
είναι δικά σου πλεονεκτήματα - και του πολιτισμού
μας βέβαια.
Σου θυμίζω κάτι με αυτό το γράμμα; Α, να μην
ξεχάσω να σου πω ότι όλοι μας, κατά την επιστήμη,
κρύβουμε ένα ψυχωτικό κομμάτι μέσα μας . Κι εσύ.
Ναι, και εσύ. Την επόμενη φορά που θα πεις
«τρελός είναι αυτός», θυμήσου: η απόστασή σου
από την λογική σου ως την τρέλα μου καμιά φορά
είναι μόνο θέμα χρόνου.
Γιώργος Αγγέλης.
Ιστολόγιο: georgeaggelis.blogspot.com
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Αναλύοντας την ψυχική ισορροπία ανάμεσα στην

Στην ομοσπονδία Σ.Ο.Ψ.Υ. και συνεργατών

ισότητα εργασίας σε γενικότερο πλάνο, όχι από τώρα,

δεν θα προσγειωθούμε αλλά θα εκπαιδεύουν τόσο

αλλά και αργότερα στο μέλλον, προτεραιότητα έχει ο

για την περίθαλψη όσο και το νομικό κομμάτι. Η

ΨΥΧΙΚΟΣ εθελοντισμός. Κίνητρα; Εργασία, ομάδα,

συμμετοχή σας φίλοι μας φτιάχνει κομμάτι-

ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ με το Σ.Ο.Ψ.Υ. τέτοιες που να έχουν

κομμάτι με τον εθελοντισμό την κατοικία του

διαφορά από την εκπαίδευση του Σ.Ο.Ψ.Υ. όπως

πολιτισμού,

κίνητρο και υπευθυνότητα. Δεν αρχίζουμε από τα

ξεφύγουμε από τη βία των άλλων που δεν τους

φάρμακα την εκπαίδευση, ούτε προς το παρόν τη

ξέρουμε και δυστυχώς εμείς φταίμε. Φταίμε

φυσική και ψυχική ισορροπία των ψυχικά ασθενών.

επειδή στην έρευνα δεν έχει βγει ένα καλό

δηλαδή

μία

δυνατότητα

να

φάρμακο και να γίνουν όλοι καλά.
Φροντίζουμε πάνω από όλα το γενικό πληθυσμό
των Α.ΜΕ.Α. με εύκολη προσέγγιση και όχι
ενημέρωση, αλλά με την συναίνεση των γονέων, να
γίνουν θεατρικά και συγκεκριμένα από τα πλέον
γνωστά

ζητήματα

π.χ.

περιουσίας,

τρόπου

διασκέδασης, πεμπτουσία της φιλοσοφίας και λέω
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ γιατί η πεμπτουσία της ζωής είναι στο
τι πιστεύουμε κυριότερα, όπως οι διαφορετικές
θρησκείες και ο αυτοσεβασμός. Αλλά και υλιστικά να
δούμε την προσέγγιση, ερωτώ: Ποιοι φορείς σήμερα
υποστηρίζουν

την

προσέγγιση

της

αυτοεκπροσώπησης, με ποια ευθύνη και με ποια
εμπιστοσύνη;
Έχουμε φτιάξει στόχο για την ψυχοεκπαίδευση

ΚΑΛΑ;

ΤΗΝ

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ

ΤΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ τότε την έχει
καθ’ ολοκληρίαν η επιστήμη και ο τεχνικός
τρόπος ισορροπίας. Για να το αποφύγουμε αυτό
οργανώνουμε την ομοσπονδία «δύναμη στα θέλω
και στα μπορώ». Στο να με αποδέχονται οι άλλοι
όπως είμαι. Και εάν γίνω καλός, η ψυχική
ισορροπία μας να κοινωνικοποιήσει και όχι να
κυνηγήσει το στίγμα. Θέλουμε τα μπορώ και
συμμετέχω αλλά και τα μπράβο που τα κατάφερα.
Και πιο κάτω τι πρέπει να γίνει; Στην δημιουργία
συλλόγων θα πρότεινα, τόσο στην ΕΠΑΡΧΙΑ
αλλά

και στα

αυτοδιαχείριση

κέντρα
χρόνου

ημέρας,
καθώς

και

ομάδα

επικοινωνίας

μετά

προσεγγίσουμε την εικόνα μας. Και γιατί; Τι θέλουμε

επαγγελματική

ευθύνη.

και τι όχι το λέει η TV και δεν την προασπίζομαι,

σημαντικό οι φορείς οικογενειών να λειτουργούν

αλλά να συμπληρώσω θέλω, το κομμάτι της

με την ευθύνη και τη διαχείριση, ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ

οικογένειας που κρύβεται, είτε, όχι πάντα λόγω

όπως το «καραβάνι της αλήθειας» που εμάς δεν

ηλικία δεν εκπαιδεύτηκε.

σεμινάρια,

με

των πολιτών γενικότερα και σημαντικό θα ήταν να

κοινωνικής στους ψυχικά ασθενείς, είτε γιατί η μικρή

τα

ομάδα

Επίσης

το

για
θεωρώ

μας τρομάζει να το επιδοτούν, εμάς μας τρομάζει
η μη αποδοχή του κοινού και της κοινωνίας μας.
ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ λοιπόν στην κοινωνία μας.
Αθανάσιος Κατσιγιάννης.
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Με μελάνι και χαρτί
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ (Αυτοβιογραφικό)
Θα ήθελα να σας διηγηθώ ένα κομμάτι από την ιστορία μου σχετικά με την ψυχική ασθένεια. Η κατάθλιψη μου
χτύπησε την πόρτα μία σχετικά νεαρή ηλικία τολμώ να ομολογήσω. Ήμουνα ένα χαρούμενο κορίτσι που δούλευε,
διασκέδαζε, όπως όλοι οι νέοι της ηλικίας της. Κι ενώ όλα πήγαιναν καλά, ο θάνατος παραμόνευε στην γωνία και
τότε όλα άλλαξαν. Από την μία μέρα ως την άλλη έχασα τον πατέρα μου και αυτό μου στοίχισε πολύ.
Ήμασταν δεμένοι και είχαμε μία καλή σχέση. Ο κόσμος γκρεμίστηκε κάτω από τα πόδια μου. Δεν μπόρεσα να
το αντέξω. Η ζωή μου άλλαξε. Κλείστηκα στο σπίτι. Τα εγκατέλειψα όλα. Τίποτα δεν με ενδιέφερε πια. Μοναξιά,
απελπισία, πόνος και κλάματα πολλά κλάματα. Το εσωτερικό πένθος δεν μ’ άφηνε πια να δω καθαρά. Μέρα με την
ημέρα άρχισα να ζω σε έναν άλλο κόσμο φανταστικό.
Είναι θλιβερό να γίνεται κανείς μία σκιά του εαυτού του και να μη θέλει πια να ζει. Δεν έπινα δεν έτρωγα απλά
υπήρχα. Πέρασε ένα μεγάλο διάστημα που ζούσα στη θλίψη. Φωνές φανταστικές με καλούσαν να κάνω κακό στον
εαυτό μου. Μέσα μου θρηνούσα, φώναζα δυνατά για βοήθεια, μα δεν μ’ άκουγε κανείς.
Οι δικοί μου απορούσαν, ανησυχούσαν, δεν ήξεραν τι να κάνουν. Δεν με γνώριζαν πια όπως δεν γνώριζα κι
εγώ εμένα. Με τη βοήθειά τους συνειδητοποίησα τι είχα γίνει.
Κάποια στιγμή απευθύνθηκα σε υπηρεσία ψυχικής υγείας. Σιγά-σιγά άρχισα να γίνομαι καλύτερα όσο
περνούσε ο καιρός, άλλαζα, επανερχόμουν στα ίσια μου, που λένε. Όμως δεν ήμουν πια η ίδια. Μεγάλωσα,
ωρίμασα, έζησα μέσα στη δυστυχία. Ποτέ πια δεν θα ήμουν ξανά νέα, ανέμελη. Το μάθημα που πήρα είναι πως
όταν πολεμάς την ψυχική ασθένεια και θέλεις να την νικήσεις, νικάς πάντα. Να ξέρετε ο πόλεμος συνεχίζεται…
Ιωάννα Καραχάλιου.

Σελίδα 11

Περιγραφές-ημερολόγια

ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΝΗΣΙΑ
ΣΤΟΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Όπως λέει το τραγούδι, είναι πράγματι αλήθεια αυτό για τα νησιά, για όσους δεν τα ξέρουνε λέγονται
Επτάνησα και είναι ωραία κανείς να τα επισκέπτεται. Η Κέρκυρα είναι γνωστή για τα καντούνια δηλαδή τα
σοκάκια που εκεί κάθε Πάσχα πετάνε στάμνες. Εκτός αυτού έχει τους καντάδες και αξίζει να επισκεφθεί το
γνωστό ΑΧΙΛΛΕΙΟ το παλάτι της Σίσσυ και διάφορα άλλα μέρη της, όπως τους Παξούς και Αντίπαξους.
Η Κεφαλονιά είναι γνωστή εκτός από τους καντάδες της, τόσο για το Φισκάρδο, τον Άσσο και τον
Μύρτο, όσο και για την Πρωτεύουσά της το Αργοστόλι και την γνωστή κωμόπολη, το Ληξούρι από όπου
μπορεί κανείς να πάει και στην Ιθάκη μέσω Σάμης ή Αγίας Ευθυμίας. Η Ζάκυνθος είναι γνωστή για το
καρναβάλι που γίνεται κάθε χρόνο τις Απόκριες και αξίζει να την επισκεφθεί κανείς ακόμα και για να δει το
Μπόχαλη και το Λόφο του Στράνη από όπου ο Εθνικός μας Ποιητής Διονύσιος Σολωμός έγραψε τον Ύμνο
της Ελλάδας. Τέλος στην Λευκάδα μπορεί να δει κανείς εκτός από τα μέρη της, αλλά και τα τρία μικρά
νησάκια, όπως το Μαδούρι, το νησί του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, το νησάκι του Άγγελου Σικελιανού και το
Σκορπιό του Αριστοτέλη Ωνάση.
Κώστας Φιλιππόπουλος

Η παραλία «Άσσος» στην Κεφαλονιά
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Ποιήματα

ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΧΑΙΡΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ «ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ»
Χορεύοντας στους τάφους των γκρεμισμένων ονείρων
και πιστεύοντας ότι όλα έχουν χαθεί,
ξάφνου φωτίζονται οι σκιές
και λάμπει η ψυχή!
Κατρακυλώντας οι φόβοι μας
στο ατελείωτο κενό
κι εμείς συνεχίζουμε να χορεύουμε…
αυτή τη φορά κάτω απ’ το φως του σύμπαντος.
Η καρδιά μας μεγαλώνει

Είχα φίλους αντιήρωες βολευόντουσαν με
το ΠΟΝΤΙΚΙ και το Λαζόπουλο είδον το
άστρον. Συναισθηματική φόρτιση κατά
πλάκα και βούληση. Ανταλλαγές διαλόγων
με τους θυρωρούς των
μεγάλων ξενοδοχείων δοκιμές σε όλα στις
αντιστάσεις και η εκπομπή των εικόνων
που μεταφράζεται μέσα από τον εαυτό μου
περνάει η τρέλα. Διεξοδική παράμετρος
άντληση κουφών. Φορτώνω καύσιμα
υλικά. Μιλούσα με παραληρήματα. Άλλοι
με δούλευαν, με εργάστηκαν. Αγάπη
σήμερα μερικά. Απόρροια
καλλιεργημένων καρότων λεκτικού
λογισμού σχήμα εν καιρώ
ΗΤΑΝ

κι αγγίζει τα πάντα ολόγυρά της!
Γεια σου γλυκό κορίτσι
που ξέρεις να τρυπώνεις μέσα στη καρδιά μου…
Χόρεψε κι εσύ μαζί μου στον ατελείωτο ήχο
της μελωδίας της αγάπης,

επαναλαμβανόμενη γύρα κουβαλώντας τα
ξερά και τα χοντρά ευτράπελα το οικείο
περιβάλλον που δεν αφαίμαξα στους γύρω
δρόμους του κλεινού άστεως ξερνάω το
γιασεμί και τις γαρδένιες σα φορτισμένες
με άρωμα.
Όθωνας Τετενές.

πέταξε μακριά από τη θλίψη.
ήρθε ο καιρός για τη ζωή!
Όρμησε κατά πάνω της κι άγγιξέ την με ευλάβεια!
Κανείς στην πραγματικότητα δεν είναι μόνος του.
είμαστε όλοι μικρά αυτόνομα κομμάτια

Μελαγχόλησα. Δεν κλαίω. Τον
εαυτό μου δεν τον λυπάμαι.

που όλα μαζί
τραγουδούν τη πιο απίστευτη μουσική του Θεού.
Ο Θεός μαγεύτηκε απ’ αυτόν τον ήχο
τόσο που έχασε τα λογικά του
κι αποφάσισε ότι δεν μπορεί να αντέξει τέτοια τελειότητα,
μα δεν κατάλαβε πως είμαστε απλά άνθρωποι
κι εξηγούμε τα πράγματα με το δικό μας τρόπο
με το λόγο του Θεού στο βασίλειο των ανθρώπων.

Δεν έπαθα πολλά βάσανα, πολλούς
καημούς.
Εκείνους κι εκείνες όμως που τους
στεναχώρησα, που τους ανησύχησα, που
τους έκανα και έκλαψαν, που ντράπηκαν,
γιατί; Γιατί είμαι ψυχασθενής. Αυτούς και
αυτές λυπάμαι.
Βάσω Ρηγοπούλου.

Διονύσης Μαχαίρας.

Σελίδα 13

Σελίδα 14

Με αφορμή την έναρξη της νέας εργασιακής περιόδου, η συντακτική ομάδα του «ΔΙΑΥΛΟΥ»
αποφάσισε εκτάκτως αντί για τη σελίδα «Ανέκδοτα-Γελοιογραφίες» να στείλει ένα…

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Η ΠΕΨΑΕΕ είναι ένα Επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που «με επίκεντρο την
ποιότητα ζωής του Λήπτη Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας δουλεύει για τον αποστιγματισμό και την κοινωνική
επανένταξη». Το Γραφείο Υποστήριξης της Απασχόλησης του Κέντρου Κοινωνικού Διαλόγου της ΠΕΨΑΕΕ
είναι μία από τις υπηρεσίες της, αρμοδιότητα του οποίου είναι η εξυπηρέτηση τόσο της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας όσο και της υποστηριζόμενης απασχόλησης. Όσον αφορά την δεύτερη, ο όρος και μόνο
«υποστηριζόμενη απασχόληση» είναι από μόνος του ένα επιχείρημα που μπορεί να πείσει κάποιον εργοδότη να
εντάξει στην επιχείρησή του έναν ή περισσότερους Λήπτες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, αφού αυτοί θα
υποστηρίζονται καθ’ όλη την διάρκεια του εργασιακού τους βίου.
Πρέπει εδώ να αναφέρουμε ούτως ή άλλως ότι όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις Ιδιωτικές και Δημόσιες είναι
υποχρεωμένες από το νόμο να προσλαμβάνουν μεταξύ άλλων κοινωνικών ομάδων και Λήπτες σε ποσοστό 8%
και 5% αντίστοιχα. Εκτός αυτού οι επιχειρήσεις που προσφέρουν εργασία μπορούν να επιδοτηθούν από το
κράτος για 3 χρόνια με 25€ την ημέρα και 26,5€ αν πρόκειται για γυναίκα ή άτομο άνω των 50 ετών.
Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι εν πάση περιπτώσει τα προτεινόμενα άτομα από το Γραφείο Υποστήριξης
της Απασχόλησης έχουν περάσει τη διαδικασία σειράς συνεντεύξεων, συνεπώς δεν θα είναι εντελώς άγνωστα
πρόσωπα στον εργοδότη, αλλά αντιθέτως συστημένα από αυτό. Ακόμη το Γραφείο αναλαμβάνει σύντομη
ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση του ευρύτερου προσωπικού της επιχείρησης σε θέματα που αφορούν κομβικές και
κοινωνικές δεξιότητες (ηγεσίας, συνεργασίας, επικοινωνίας, λήψης απόφασης, διαχείρισης χρόνου, επίλυσης
προβλήματος κ.α.). Τέλος, εκείνο που έχει επίσης σημασία για την επιχείρηση που απασχολεί Λήπτες
προτεινόμενους από το Γραφείο μας, είναι ότι αυτή θα προβληθεί με κάθε τρόπο και σε κάθε μέσο που έχει
πρόσβαση η ΠΕΨΑΕΕ.
Η εφημερίδα «ΔΙΑΥΛΟΣ» είναι το αποτέλεσμα μίας μόνο επιτυχημένης οργανωμένης δραστηριότητας από
τις πολλές που πραγματοποιούνται στο χώρο των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. Η όλη αρθρογραφία
καθώς και το «στήσιμο» της εφημερίδας (ηλεκτρονική επεξεργασία), αλλά και η εκτύπωση σε πολλά φύλλα (500
το λιγότερο) και η διανομή (ταχυδρομικές αποστολές) γίνεται αποκλειστικά από Λήπτες.
Αυτό όλο σαν ένα μικρό δείγμα του τι μπορούν να κάνουν τα άτομα με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, αν τους
δοθεί η απαραίτητη σημασία, αλλά και η ευκαιρία να εργασθούν πάνω σε ένα αντικείμενο, αρκεί ο εκάστοτε
εργοδότης να λάβει υπόψη του ότι δεν μειώνεται η κερδοφορία της επιχείρησής του από την πρόσληψη ενός
Λήπτη Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. Αντιθέτως μάλιστα, αυξάνεται χάριν του κοινωνικού προσώπου που
παρουσιάζει η επιχείρηση, λειτουργώντας έτσι αυτό σαν διαφημιστικό μήνυμα προς την κοινότητα.
Και μην ξεχνάμε. Η εργασία είναι απαραίτητη και λειτουργεί σαν βάλσαμο, αλλά και σα μέσο οικονομικής
ανεξαρτησίας για κάθε άνθρωπο. Γιατί όχι και για τους ψυχικά πάσχοντες;
Παναγιώτης Διακάκης.
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
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

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
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

Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αιγάλεω
Σούτσου 4 - Πλατεία Δαβάκη, Αιγάλεω, τηλ.
210 5449898

Γραμμή SOS Αιγινητείου
τηλ. 210 7222333

Κέντρο Ψυχικής Υγείας Πειραιά
Μπουμπουλίνας 15, Πειραιάς, τηλ. 210
4170546

"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 Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
Βοτανικού
Ελασιδών 30 και Κωνσταντινουπόλεως,
Βοτανικός, τηλ. 210 3424024
Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
Ζεφυρίου
Εθν. Μακαρίου 2, Ζεφύρι, τηλ. 210
2682685, 210 2684194

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
Χαμόγελο του παιδιού
τηλ. 1056
Γραμμή SOS της Γενικής Γραμματείας
Ισότητας
τηλ. 210 3220900

Χαμόγελο του Παιδιού
http://www.hamogelo.gr
SOS: 1056 Γραμμή
Υποστήριξης Παιδιών
Στο τηλέφωνο απαντούν
παιδοψυχολόγοι, κοινωνικοί
λειτουργοί και εθελοντές.
Ακούν τους προβληματισμούς
των παιδιών όλο το 24ωρο και
δέχονται καταγγελίες για
παιδική κακοποίηση ή
εκμετάλλευση.

Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.
Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής
Υγείας του Παιδιού & του
Εφήβου
http://www.epsype.gr
SOS: 801 801 11 77 Γραμμή
Υποστήριξης Παιδιών &
Εφήβων
Η γραμμή απευθύνεται σε
γονείς, παιδιά, εφήβους,
εκπαιδευτικούς,
επαγγελματίες ψυχικής υγείας
και γενικά σε οποιονδήποτε
έχει ανάγκη συμβουλής,
υποστήριξης, βοήθειας,
σχετικά με θέματα για την
ψυχική υγεία της οικογένειας.
Ώρες λειτουργίας γραμμής:
Καθημερινά, 9:30 π.μ. έως
8:30 μ.μ., Σάββατο: 9:30 π.μ.
έως 2:30 μ.μ.

Μονάδα Επείγουσας
Τηλεφωνικής Βοήθειας
SOS: 210 72 22 333
Αιγινήτειο Νοσοκομείο,
Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική
Κλινική
Τηλεφωνική βοήθεια για
ψυχολογικά προβλήματα.
Ώρες λειτουργίας γραμμής:
Καθημερινά, 3:00 μ.μ. έως

Γραμμή "Δίπλα σου" για κακοποίηση στην
οικογένεια

•
•
•

Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.
Κέντρο Ημέρας-Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου: Τράιμπερ 4 & Σωνιέρου , Αθήνα,
τηλ: 210 8818946, fax: 210 5245302
Κέντρο Ημέρας…Στο κέντρο της πόλης: Αλκαμένους 8 & Χαρίσσης, Αθήνα,
τηλ/fax: 210 8257112-15
Οικοτροφείο «Αθηνά»: Κιλκίς 8, Κορυδαλλός, τηλ/fax: 210 4968988

Σελίδα 16

