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Φώτο: Ιωάννα Καραχάλιου

Τώρα όσο αφορά την κατάσταση της 
ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, οι συνθήκες στις 
οποίες      λειτουργούν     σήμερα    τα 
οικοτροφεία και οι ξενώνες των ιδιωτικών 
δομών αλλά και των δημοσίων είναι πολύ πέρα 
από αυτό που θα μπορούσαμε να 
χαρακτηρίσουμε  ότι είναι ιδανικές.Τα 
προβλήματα πολλά και μεγάλα. Η 
υποχρηματοδότηση των δομών αυτών είναι 
διαρκής τα τελευταία τέσσερα  χρόνια. Οι 
υπηρεσίες που παρέχονται είναι πλέον χαμηλής 
ποιότητας και τα λειτουργικά έξοδα των δομών 
πολλές φορές κάνουν μήνες για να εξοφληθούν. 
Εκτός από το οικονομικό δηλαδή την μη 
καταβολή των δεδουλευμένων των 
εργαζομένων των δομών στην ώρα τους υπάρχει 
και το ζήτημα της διαβίωσης των ενοίκων των 
δομών αυτών στην καθημερινότητα τους. Που 
σημαίνει ότι υπάρχει ο άμεσος κίνδυνος να 
επιστρέψουν οι λήπτες υπηρ. ψυχ. υγ. πίσω στα 
άσυλα που έχουν κλείσει με ανυπολόγιστες 
συνέπειες για την ψυχική τους υγεία και για την 
κοινωνία γενικότερα. Ακόμα υπάρχει το 
πρόβλημα ότι δεν γίνονται εκδηλώσεις μέσα σε 
αυτές τις δομές αλλά καταργούνται και οι 
έξοδοι για ένα απλό καφέ ή μια εκδρομή ή 
ολιγοήμερες διακοπές στην εξοχή  το 
καλοκαίρι. Η κατάσταση αυτή επηρεάζει άμεσα 
την ψυχολογική υγεία του ενοίκου ο οποίος 
πιστεύει πως αυτός ευθύνεται για αυτήν την 
κατάσταση και μπορεί να του προκαλέσει 
εύκολα κάποια υποτροπή. Όπως καταλάβατε η 
κατάσταση είναι πολύ δύσκολη τόσο για τους 
εργαζόμενους όσο και για τους λήπτες υπηρ. 
ψυχ. υγ. των δομών αυτών. 

Ομιλία για την ημερίδα του Δικτύου «ΑΡΓΩΣ» 
στο ξενοδοχείο    CLASICAL     ACROPOL  .   

Φεβρουάριος 2009

Αγαπητοί  φίλες  και  φίλοι,  ονομάζομαι  Σκόρδος 
Λεονάρδος,   είμαι  πρόεδρος  του  σωματείου 
χρηστών  υπηρεσιών  ψυχ.  υγ.  η 
«Αυτοεκπροσώπηση» και θα ήθελα πριν πω δύο 
λόγια  για  την  κατάσταση  της  Ψυχιατρικής 
μεταρρύθμισης σήμερα, να κάνω μια παρένθεση 
και να πω δυο λόγια για το σωματείο που είμαι 
πρόεδρος. Το  σωματείο  χρ.  υπηρ.  ψυχ.  υγ. 
«Αυτοεκπροσώπηση»  είναι  ένα  σωματείο  που 
αποτελείται αποκλειστικά από λήπτες υπηρ. ψυχ. 
υγ. λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο περίπου και έχει 
ως σκοπό την ψυχοκοινωνική επανένταξη καθώς 
και την ισότιμη επαγγελματική αποκατάσταση με 
όρους  κοινωνικής  ισότητας.  Το  σωματείο  δεν 
στηρίζεται σε συγγενικά πρόσωπα ληπτών  υπηρ. 
ψυχ. υγ. ή επαγγελματίες του χώρου της ψυχ. υγ. 
αλλά  χαρακτηρίζεται  από  την  ανεξάρτητη  και 
αυτόνομη δράση του σε θέματα που αφορούν τα 
άτομα με ψυχικές δυσκολίες.  

mailto:info@pepsaee.gr
mailto:pepsaee@otenet.gr


Σελίδα 2

Ελπίζω με τη σημερινή συνάντηση τόσων πολλών φορέων από όλες τις  οργανώσεις  των επαγγελματιών,  των 
γονέων, των ληπτών  υπηρ. ψυχ. υγ. ,των   υπουργείων, των συνδικαλιστικών   φορέων και των εκπροσώπων της 
τοπικής  αυτοδιοίκησης  να  βγει  κάτι  θετικό  από  αυτήν  την  ημερίδα  και  να  συμβάλουν  στην  λύση  των 
προβλημάτων που ταλανίζουν τα τελευταία χρόνια την ψυχική υγεία. Τέλος θα ήθελα να κάνω μια έκκληση προς 
το υπουργείο Υγείας να αφήσει στην άκρη την πολιτική που ασκεί τώρα όσο αφορά την ψυχ. υγ. και να σκύψει 
στα  τεράστια  προβλήματα  που  έχουν  προκύψει  από  την  οικονομική  πολιτική  του    και  η  οποία  θέτει  σε 
σοβαρότατο κίνδυνο την ψυχιατρική μεταρρύθμιση και  την αποασυλοποίηση-ψυχοκοινωνική επανένταξη  των 
ψυχικά ασθενών.               

                                                                                                                      Λεονάρδος Σκόρδος.   

ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 
«ΑΥΤΟΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ»

Κατ’  αρχήν  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  την  ομάδα 
«Αυτοεκπροσώπησης  ευπαθών  κοινωνικών  ομάδων»  εκ 
μέρους του «Αντιστίγμα»,  για  την φιλοξενία  στο περιοδικό 
σας και για τη δυνατότητα να εκφράσω τις απόψεις μας σε 
σχέση  με  το  σύστημα ψυχικής  υγείας  που  έχουμε  σήμερα 
στην Ελλάδα.

Υπάρχουν  ψυχίατροι  που  πιστεύουν  ότι  αποκλειστικά  η 
φαρμακοθεραπεία  φέρνει  αποτέλεσμα.  Η άποψή μας είναι 
ότι  εκτός της φαρμακοθεραπείας (όπου και όσο χρειάζεται 
αυτή)  σημαντικό  ρόλο  παίζει  και  η  ψυχοθεραπεία,  καθώς 
μέσα από την ανθρώπινη επικοινωνία και κουβέντα ο ίδιος ο 
ασθενής θα πιστέψει στις δυνάμεις του και έτσι η θεραπεία 
θα είναι πιο γρήγορη και αποτελεσματικότερη.

Πολλοί  εργαζόμενοι  στο  χώρο  της  ψυχικής  υγείας 
αναπτύσσουν  σχέση  εξουσιαστή-εξουσιαζόμενου  με  τους 
ασθενείς τους. Αυτό είναι μεγάλο λάθος κατά την άποψή μας 
αφού η σχέση αυτή πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ισότιμη, 
δηλαδή   να   μη   βάζει   ο   ίδιος   ο

θεραπευτής  μία  ταμπέλα  και  απλώς  να  δίνει 
κάποια φάρμακα, ούτε ο θεραπευόμενος να είναι 
παθητικός στη θεραπεία του.

Για να πετύχει μία θεραπεία χρειάζεται κυρίως να 
προσπαθήσει ο ίδιος που την κάνει.

Χρειάζεται,  σε  μία  σχέση  θεραπευτή-
θεραπευόμενου  να  υπάρχει  κλίμα  εμπιστοσύνης. 
Αυτό είναι πολύ δύσκολο και δεν είναι κάτι που θα 
υπάρξει  εξ’  αρχής.  Προϋποθέτει  χρόνο,  χώρο και 
καλή διάθεση κι από τους δύο. Όταν ο θεραπευτής 
ή  ο  θεραπευόμενος  κρίνει  πως  δεν  είναι 
παραγωγική  αυτή η σχέση,  καλό  θα  ήταν  να την 
σταματάει.

Αυτές είναι μερικές θέσεις του «Αντιστίγμα».

 Πάνος  Κασσελάκης: Αντιπρόεδρος  του 
«Αντιστίγμα,  Δίκτυο  για  τα  δικαιώματα  και  τις 
παραβιάσεις στο χώρο της ψυχικής υγείας».

Τριμηνιαία έκδοση της Ομάδας Αυτοβοήθειας-Ενδυνάμωσης, 4ο τεύχος 
Διεύθυνση επικοινωνίας:  Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου-Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.  Τράϊμπερ 4, Αθήνα 104 38 
Τηλ: 210 - 8818946, fax: 210 - 5245302, e-mail: pepsaee@otenet.gr 
Μπορείτε να στείλετε άρθρα, σχέδια, ποιήματα ή οτιδήποτε άλλο προς δημοσίευση στην εφημερίδα μας. 
Συντονίστρια: Καλλέργη Μαρία. 
Συντακτική ομάδα: Καραχάλιου Ιωάννα, Κατσιγιάννης Θανάσης,, Σκόρδος Λεονάρδος, Φιλιππόπουλος Κώστας, 
Τετενές Όθωνας, Αγγέλης Γιώργος, Διακάκης Παναγιώτης, Κασελάκης Παναγιώτης. 
Μοντάζ-εκτύπωση: Διακάκης Παναγιώτης.
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Με μελάνι και χαρτί

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΜΝΩΝ

Αγαπητοί κυνηγοί, 
Επιψυ 
Φίλοι  εθελοντές,  αγαπητό  κοινό 
Σε όλους αξίζει μία άποψη μακριά ή κοντά από το κριτικό 
βλέμμα  τόσο μίας  μικρής  σειράς  με γεγονότα και  μίας 
ατέλειωτης  γνώμης  τόσο  του  κοινού  και  παράλογου 
τρόπου επίθεσης σε ανθρώπους, μνήμες, συμπεριφορές 
τόσο από μας αλλά και  από εσάς [μιλάω κοινά και  με 
κίνητρο επιθετικό]  ψυχολογία  που δεν  αφορά κανέναν 
στο κάτω κάτω τόσο στα φραστικά αλλά ουσιαστικά στην 
προτροπή  και  όχι  την  εγωϊστική  ενημέρωση  Τόνο  και 
ανάγκη  για  εξέλιξη  της  προσπάθειας  μίας  ουσιώδους 
συζήτησης στα τόσο παρεξηγημένης και ρολο συζήτηση 
που εάν αρχίσω θα τελειώσουν [τα ΜΑΝΤΗΛΙΑ] από την 
συγκίνηση  και  την  ατελείωτη  από  επιχειρήματα 
φιλοσοφική  και  πραγματική  ΑΛΗΘΕΙΑ  ΓΙΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
στίγματα  που  παρεξηγούν  κάθε  λίγο  [θέλω να  ελπίζω] 
όλο και λιγότερο τον άνθρωπο και συνάνθρωπο πολίτη 
σήμερα.  Θέλουμε  άρα  να  ακουστεί  η  φωνή  [ΤΩΝ 
ΑΜΝΩΝ] ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΣΙΩΠΗ ΤΩΝ ΑΜΝΩΝ.

Στίγμα πρώτα από όλα στην εγωκεντρική σκηνή με πρώτο 
από όλους τι σημαίνει φωνή άποψη, αλήθεια. Και μιλώ 
κοινά χωρίς πρόκληση, ένταση, για μία πραγματικότητα 
του  ΟΝΕΙΡΟΥ  που  είδε  ο  ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ  και  φυσικά  η 
ομώνυμη  έκφραση  ατυχώς  για  αυτούς  που  την 
επέβαλλαν ας μας πουν μόνο το αυτονόητο: [ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η 
ΤΑΙΝΙΑ  ΣΕ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ  ΣΥΜΒΑΝΤΑ  ΛΙΓΟ  ΕΝ  ΜΕΡΕΙ  Η 
ΚΑΘ’  ΟΛΑ  ΓΥΡΙΣΤΗΚΕ  ΜΕ  ΒΑΣΗ  ΤΗΝ  ΦΟΥΝΤΩΜΕΝΗ 
ΦΑΝΤΑΣΙΑ  ΜΙΑΣ  ΜΕΡΙΔΑΣ  ΚΟΣΜΟΥ  ΠΟΥ  ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ 
ΤΟΣΟ  ΑΒΑΣΙΜΑ  ΤΟ  ΚΛΑΣΙΚΟ  ΤΟ  ΚΟΙΝΟ  ΚΑΙ  ΤΗΝ 
ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΜΙΑΣ ΤΣΕΠΗΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΙ ΕΞΩ 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ  ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΣΤΙΣ ΟΧΙ 
ΜΙΑ  ΦΟΡΑ  ΚΑΙ  ΣΥΧΝΟΤΑΤΑ  ΘΑ  ΤΟΝΙΣΩ  ΒΛΕΠΟΥΝ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΑΑ ΦΦ ΟΟ ΡΡ ΜΜ 
ΕΕ  ΣΣ  αφορμές  στραβισμού.  Αλλά  η  αφορμή 
καταγγέλλεται. Αν ναι τότε ακούστε μας. Θέλουμε δειλά, 
με πυγμή όμως, ΝΑ απαντάμε μία μικρή φωνή θα έλεγα 
ξεσπάθωσε  στην  ασάφεια,  το  δόλο  και  τις  ΤΡΥΚ 
εμφανίσεις μίας ακτίνας θέλησης και όχι το δούλεμα που 
θέλουν 

και να προβάλλουν και ΑΛΛΑ να θυσιάσουμε και να 
θυσιαστούμε μετά από όλους αφού μόνοι  το λεν 
και  σε  όλους  ΚΑΙ  ΤΟ ΤΟΝΙΖΩ  ΕΤΟΥΤΟ ΤΟ  ΚΟΙΝΟ 
ΔΕΝ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ  ΑΠΟ  ΨΕΥΤΕΣ  ΚΑΙ 
ΚΑΛΟΣΤΗΜΕΝΟΥΣ  ΡΟΛΟΥΣ  ΜΕ  ΑΣΑΦΕΙΑ  ΚΑΙ 
ΚΑΚΟΤΡΟΠΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΟΥ  ΔΥΣΤΥΧΩΣ  ΠΟΥΛΑΕΙ. 
Και  πουλάει  στο σκοτεινό  ρόλο μίας  ψυχιατρικής 
τριτοκοσμικής  που  χεράκι  χεράκι  θέλουμε  να  τη 
σπρώξουμε με ΜΕΛΛΟΝ, ΟΡΑΜΑ, ΙΔΑΝΙΚΑ ΚΑΙ όχι 
ΝΑ ΤΗΝ ΘΑΨΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΝΑ ΞΕΚΟΛΛΗΣΕΙ. Αμάν

Όμως στο όνομα μίας γενιάς θα θυσιάζαμε ζωές και 
ρόλους  και  πιστεύω  αφού  όπως  πιστεύω  θα 
μπορούσε το μέλλον των νέων και θα έπρεπε να 
υιοθετεί τον αέρα του σήμερα. Σήμερα ψυχιατρική 
θα  σήμαινε  ελευθερία,  χαρά,  χαμόγελο.  Το 
ένστικτο  των  ψυχικά  ασθενέστερων  μιλά  στα 
ιδανικά  μας.  Μία  ταυτότητα  δύσκολη  για  όλους. 
Ξέρετε, οι ψυχολογικά ευπαθείς σκέφτονται, έχουν 
όνειρα,  παιδιά  και  οικογένειες.  Προβλέπουν  το 
καλύτερο  χωρίς  να  ενοχλούν  άλλους.  Και  οι 
αποφάσεις  είναι  ώριμες  με  πρώτα  από  όλους  η 
ευαισθησία  μίας  αποτυχίας  να  διδάσκει,  όχι 
κακότροπα ουσιαστικά όλους μας.

Δεν και κυριολεκτώ, θα δράσουμε με τρόπους που 
η επιστημονική  φαντασία  πουλάει.  Πουλάει  γιατί 
πατάει εκεί που πονάμε όλοι. Εκεί που έχει θέση η 
φαντασία  ενός  φονιά  να  μπερδεύει  και  να 
αποπλανεί λέγοντας προς όλους ότι έχει βρεθεί σε 
απροσδιόριστο,  ανεξέλεγκτο  [ΝΤΕΛΙΡΙΟΥΜ]  ΚΑΙ 
ΑΥΤΟ ΤΟΥ ΔΙΝΕΙ  ΤΗΝ ΑΦΟΡΜΗ [1ον]  ΝΑ ΘΥΣΙΑΣΕΙ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ  ΣΤΟ  ΒΩΜΟ  ΤΟΥ  ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ.  Τι  θα 
έλεγες  σε  κάποιον  ΝΑΙ  ΕΤΣΙ  ΕΙΝΑΙ.  ΘΥΣΙΑΣΕΣ  ΜΙΑ 
ΟΜΟΡΦΗ  ΖΩΝΤΑΝΗ  ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΖΩΗ  ΓΙΑΤΙ  ΤΑ 
ΕΝΣΤΙΚΤΑ ΣΟΥ ΔΕΝ ΣΕ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΕΙΣ 
ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ.
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Συγγνώμη, Δεν συμμερίζομαι καθόλου την στερημένη σκέψη, την παράνοια, την έλλειψη λογικής σου. Θέλω να 
προτρέχω  της  ψυχιατρικής  μόνο  και  μόνο  γιατί  με  αφορά  η  ψυχολογία  που  είναι  και  ένα  κομμάτι  ΤΗΣ 
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΟΧΗ. Από πού βγαίνει μήπως από την ψυχολογία μου ΕΝΟΧΟΣ ΝΑΙ ΑΘΩΟΣ 
ΟΜΩΣ. Ποιος δεν σκέφτεται σήμερα αν, γιατί, πως, αύριο τι. Θέλω να πω πως επιρροή σαν σύμβολο ψάχνω και 
βρίσκω  ένοχες  ημέρες,  φαντασία  και  πραγματικότητα  να  με  προσδιορίζουν  και  το  λέω  στον  καθένα  μας. 
Ναι στην ζωή. Όμως η ενοχή είναι παντού. 
Ναι δεν νοιώθω ένοχος, μα στις μικρές χαρές είμαι ένοχος αγάπης που πήρα από μικρός και δεν ανταπέδωσα 
όπως θα έπρεπε… ΠΑΙΔΙΚΑ τραύματα το μέλλον της οικογενειακής ταυτότητας είναι το δικό μου. Και δράματα 
ΕΝΟΧΟΣ τόσοι σκοτώθηκαν στο αεροπλάνο και κανείς δεν μιλάει  για ενοχές [ΕΝΟΧΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΜΙΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΑ ΜΑΖΕΥΕΙ]  ΕΙΝΑΙ  τρελός κλπ,  κλπ.  Εμείς  λοιπόν θα συλλέξουμε ιδέες  και ταυτότητες  και  μικρά 
δράματα και ενοχή και θα κλείσουμε αυτές τις φωνούλες στα έγκατα μίας ανάμνησης. Και το φοβάσαι αυτό 
όπως φοβάσαι το μέλλον ΕΝΟΧΟΣ αλλά ΑΘΩΟΣ και ενοχή ίσον ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ο ένοχος,  έχει  σύνδρομο και εγώ φαντάστηκα ότι  έχει  φαντασία αρρωστημένη.  ΚΑΙ υγιής και 
ψυχοπαθής  το  δέχεσαι  [θα  μας  κολλήσεις  λοιπόν  γιατί  το  κουβαλάμε]  ΕΝΟΧΕΣ  γιατί  ;  διότι  δεν  το 
προσδιορίζουμε με το μάτι… 
Κουβαλάμε όμως όλοι μας το παρελθόν μας και εάν κολλάει κάτι αυτό δεν προέρχεται από τον συνάνθρωπο 
ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ φαντάσου λοιπόν να σε λένε κτήνος, ψυχοπαθή, κάθαρμα, μόνο και μόνο επειδή: 1ον 

κουβαλάς τον εαυτό σου, 2ον μελέτη, φαρμακευτική πρόληψη, απομόνωση και ό,τι άλλο. Θέλω να γράψω πάρα 
πολλά, αφαιρώ όμως τον λόγο γιατί ζητάω πρώτα τις απαντήσεις σας.

                                                                                                                 ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ

                                                                                                                  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 

ΠΟΙΗΜΑ

Βραδιά

                 Βράδια

ΓΟΡΓΑ

              Βαριά

,  .Βήματα φωνές

                                        ΚΥΡΙΟΙ

                                           Και

                        Ένοικοι Γρήγορα φεύγει η ημέρα

                                        πΌταν όμως το σκοτάδι έφτει

                                                      Ξαναγυρίζω

    .Στον εαυτό μου

      .Γύρω μέσα έξω αντιλήψεις

                                                 Κρυφά φανερά δεν έχει σημασία

”  ”   ”Πως τι γιατί

                                                                                            ΝΥΚΤΑ

                                                                       .ΘανάσηςΚατσιγιάννης
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ΘΕΜΑ: «ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ Ή 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Η  ψυχική  δύναμη  χρειάζεται  γιατί  προτείνει 
λύσεις οι οποίες αξιοποιούν τον στόχο την αιτία και τα 
υπόλοιπα (απάλειψη παρανομαστών).

Υπάρχει μία αόριστη σχέση φλου, που εμποδίζει 
την αντιμετώπιση των ζητημάτων όπως και  αναπηδά – 
σκόρπια.

Η δύναμη πια έμφυτη ή και αποδειγμένη εκτός 
ότι  μας  την  έχουν  μάθει  οι  άλλοι  –  τοποθέτηση 
κατασταλάζει, μέσα στη καθημερινή ζωή. Αποκομίζεις και 
αυτό  που  θέλεις  από  το  περιβάλλον.  Την  καθημερινή 
στασιμότητα ακόμη και σε μορφή κίνησης (τα κοινωνικά 
standars).

Αλληλεπίδραση  με  το  περιβάλλον  από  το 
χαρακτήρα μας (ενεργητικότητα ή παθητικότητα) που ο 
καθένας χειρίζεται και αναγκάζεται να χειρίζεται όταν τα 
πράγματα βαίνουν  normal όπως είναι ή θέλουμε καθώς 
και  από  τις  διάφορες  εκδηλώσεις  «φτύνω  τον  άλλο» 
συγκριτικό  πλεονέκτημα  αυτών των άκρων  μεταξύ  του 
πλάτους της έννοιας.

Η  εμφάνιση  δύναμης  σ’  όλα  τα  επίπεδα  και 
ανάλογη σαν φόρος στην ψυχική δύναμη (σύνδεσμος).

Το ζητούμενο είναι να υπάρχει βελτίωση άσχετα 
αν  είσαι  στα  μέσα  έξω  απογύμνωση  ταλαιπωρίας  – 
λάθος. Τα πράγματα βαίνουν καλά μέσα από μία υγιή και 
ευθυτενή σκέψη.

Αυτοί  που  με  ξέρουν  γνωρίζουν  ότι  αυτά  που 
καταθέτω  έχουν  μία  βάση  όχι  αποκλειστικά  παράνοια 
δηλαδή ότι είμαι ειλικρινής αποκαλύπτω.

Μου  αρέσει  η  αλήθεια  για  να  βγαίνει 
πραγματικό νόημα. Η δύναμη η υπότροπη, φόβο, έστω 
και για πλάκα είναι κατασκεύασμα προσωπικό ατομικό. 
Η καλή εικόνα είναι το δίκιο της ζωής.

Η βία είναι και δείγμα του συνόλου.

Διαλέγεις  και  πράττεις  την  ορίζουσα  χωρίς 
λάθη αλλά κοντά σ’ ένα ορθολογισμό σημαδιακό του 
«είναι»  κόλλημα δηλαδή στην ατέρμονη αλήθεια  της 
ανάγκης  να  εκτονωθείς  αν  νοιώθεις  ότι  έτσι  πρέπει. 
Επιλέγεις την ατέρμονη αλήθεια.

Εκτόνωση  έχω  φτάσει  στην  straight στην 
αντιμετώπιση  χωρίς  πισωγυρίσματα  γενικά  εννοώ  τη 
βία  ή  ψώνιο  ή  και  λύσσα  αόριστα  εναντίον  όλων  – 
λάθος τρελού.

Πέρασα από το τούνελ της σχιζοφρένειας (και 
περνάω).  Είμαι  πεπεισμένος  ότι  βρήκα  λύση  γιατί 
έκανα  αυτά  που  μου  ζητούσε  η  ψυχούλα  μου 
μεταφορικά.

Η αλήθεια είναι όπως βλέπεις τα πράγματα.

Ειρωνεύομαι και παίζω με την τρέλα.

Υπήρξαν  αντιστάσεις  και  άρχισε  να 
διαστέλλεται  χωρίς  να  χάνει  τον  ειρμό  της  η  σκέψη 
μου.  Εξέλιξη  η  παγίωση  μάλλον  μία  από τα ίδια  για 
μένα.  Μηχανισμοί  εξεύρεσης  λύσεων  απόρριψη  των 
συσχετίσεων  (σύμπτωμα  της  νόσου  μου)  και 
τακτοποίηση της ικανότητας μεταφορά σε έλεγχο ώστε 
να υπάρχουν άνετα και συγκροτημένα.

                               

                        Όθων Τετενές.

                                              

Το «άτομο» Όθων Τετενές εξέδωσε το 2ο βιβλίο του (με καλές κριτικές) που λέγεται Match ball. Το 3ο βιβλίο με 
τίτλο Maitre<Merde αναφέρεται σε θέματα ψυχικής υγείας και όχι μόνο, ποίηση, ιδεολογία, ο γλόμπος μας καλεί, 
τα πράγματα έχουν ως έχουν, διαρθρωτικές αλλαγές αναγκαίες, πωλήσεις σε συνεννόηση με το συγγραφέα.

                                                                                             Όθων Τετενές.

                                                         Διεύθυνση: Λ. Ηρακλείου 519 ,  Παναγία Γρηγορούσα

                                                                                Τ.Κ. 14122 , Τηλ: 2102813724.        
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Διηγήματα

Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΙΑ

(ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ ΜΙΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΜΕΡΑΣ)

Φτάνει  ρε καριόληδες! Άμετε στο διάολο πια. 
Προσπαθώ  μισή  ώρα να  περάσω  απέναντι  και  δεν 
υπάρχει άνθρωπος να με βοηθήσει. Αυτά ξεστόμισε 
στον  αέρα ο Α.  μισή  ώρα αφότου  είχε  φτάσει  στη 
μέση  της  προδιαγεγραμμένης  περιπλάνησης  του 
στους  δρόμους της  πόλης.  Οι  άνθρωποι  γύρω του, 
όρθιοι  στα  δυο  τους  πόδια,  δεν  έδειχναν  και 
ιδιαίτερη επιμέλεια στο καθήκον τους απέναντι στον 
πλησίον  και  είχε  κουραστεί  να  περιμένει  κάτι  να 
αλλάξει στην συμπεριφορά τους. Ήταν άλλωστε μισή 
ώρα στην  αναμονή  ή,  από άλλη οπτική  γωνία,  μία 
ολόκληρη  ζωή.  Οι  άλλοι  τον  προσπερνούσαν  και 
αυτός αγωνιζόταν με όλες του τις δυνάμεις να βγεί 
από  το  κολαστήριό  του,  μία  τρύπα  με  λασπόνερα 
στην άκρη της λεωφόρου. Και τι που έβαζε τις φωνές 
– η αδιαφορία του πλήθους ήταν αδιαπέραστη από 
κάτι τέτοια.

Ακολουθούσε  αυτή  την  διαδρομή  μία  φορά 
κάθε τρεις μήνες, όταν δηλαδή ερχόταν η ώρα του να 
πάρει  τα  ψίχουλα  της  πρόνοιας.  Τόσο  τοις  εκατό 
αναπηρία συν τόσο τοις εκατό η ψήφος του, έβγαζαν 
ένα ποσό που ίσα – ίσα του έφτανε για να ζήσει. Στο 
παράπηγμα  όπου  έμενε,  σε  έναν  δρόμο  αδιέξοδο, 
του έκαναν παρέα οι αρουραίοι που αναδύονταν από 
τους  υπονόμους  για  τροφή  και  ένας  γέρικος, 
ψωριάρης  σκύλος.  Ήξερε  τη  μοίρα  του  καλά.  Τον 
χειμώνα που πλησίαζε, δεν θα άντεχε το κρύο και θα 
πέθαινε. Ήτανε τότε τα μισά του φθινοπώρου.

Όταν κατάλαβε  ότι  το τέλος του πλησίαζε,  το 
πρώτο πράγμα που έκανε  ήταν  να ξεφορτωθεί  μία 
παλιά βίβλο  που του είχε  αφήσει  η  μακαρίτισσα η 
μητέρα  του.  Δεν  πετυχαίνει,  βέβαια,  κανείς  πολλά 
πουλώντας  ένα βιβλίο.  Το  αντίτιμο  όμως του  ήταν 
αρκετό για τα γεύματα τριών ημερών. Δεν έφαγε και 
σαν  πλούσιος  με  τα  λεφτά  αυτά  και  κάποτε,  του 
τελείωσαν.  Η  πρόνοια,  στο  μεταξύ,  δεν  προνοούσε 
αρκετά  και  όταν  ο  δήμαρχος  άλλαξε,  έκοψε  τα 
περισσότερα επιδόματα.  Μετά από ένα οικονομικό 
σκάνδαλο, ο δήμαρχος άλλαξε ξανά.

Η παραμονή των Χριστουγέννων και ενώ το κρύο 
όσο  πήγαινε  και  χειροτέρευε,  τον  βρήκε  δίπλα  σε  ένα 
παγκάκι στην κεντρική πλατεία της πόλης να λιμοκτονεί. 
Πιο κάτω έβλεπε τα γούνινα κασκόλ και τα βαριά παλτά 
να  σκεπάζουν  τις  πλάτες  των  εορταζόντων  που 
καταβρόχθιζαν  κάθε  καλούδια.  Δεν  άντεξε.  Αδύναμος 
από  την  πείνα  και  τον  αέρα  που  λυσσομανούσε, 
λιποθύμησε.  Ανάμεσα στον ύπνο του αυτό και το χιόνι 
που είχε αρχίσει να σκεπάζει την πόλη, είδε ένα όνειρο.

Ήταν,  λέει,  το  ηλιοβασίλεμα  μίας  καλοκαιρινής 
μέρας. Αυτός, σαν από θαύμα, στεκόταν όρθιος, στα δυο 
του  πόδια,  και  με  τα  δυνατά  χέρια  του  πετούσε  έναν 
χαρταετό.  Ο ουρανός έσταζε  κόκκινα δάκρυα,  την ώρα 
που  του  χαμογέλασε  από  ψηλά  ένα  εικόνισμα  της 
Παναγίας.  Αυτό  του  έδωσε  περισσότερη  δύναμη  στα 
μπράτσα  και  από  μία  απροσεξία,  ο  χαρταετός  χάθηκε 
στον  ορίζοντα.  Τότε,  είδε  τον  βασιλιά  της  χώρας  να 
μοιρολογάει, σε αναπηρικό καροτσάκι όμοιο με το δικό 
του, πλάϊ σε ένα αναμμένο τζάκι. Πήρε φόρα και με τα 
δυο  του  πόδια  κλώτσησε  το  σακατεμένο  βασιλιά,  ο 
οποίος έπεσε μέσα στη φωτιά. Την ώρα που ο άρχοντας 
καιγόταν  ζωντανός,  εμφανίστηκαν  στο  όνειρο  δυο 
παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, που ζέσταιναν τα χέρια 
τους στο  τζάκι.  Μία φωνή ακούστηκε  μέσα στο μυαλό 
του – «λύτρωσηη!».

Ξύπνησε και ξεψύχησε.

ΤΕΛΟΣ

Γιώργος Αγγέλης
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Αφιερώματα

ΚΝΩΣΣΟΣ

(ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΞ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ)

Το 2005 γράφτηκα στο Σύλλογο ΚΝΩΣΣΟ λόγω της μητέρας μου που κατάγεται από το Ηράκλειο. 
Από τότε έχω συμμετάσχει σε πολλές εκδηλώσεις, όπως το κόψιμο της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας που γίνεται στα 
γραφεία του Συλλόγου στην οδό Σόλωνος 80.  Παράλληλα γίνονται  βραβεύσεις  σημαντικών ανθρώπων που 
κατάγονται από το Ηράκλειο όπως της Κας ΛΑΜΠΡΑΚΗ – ΠΛΑΚΑ Διευθύντριας της Εθνικής Πινακοθήκης το 
2005, της Κας ΡΕΑΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗ Συγγραφέως το 2006, του Κου Λ. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ Ιατρού – Χειρουργού το 2007, του 
Κου  Γ.  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ  Καθηγητού  ΠΑΝ/ΜΙΟΥ  ΚΡΗΤΗΣ  το  2008  και  τέλος,  το  2009  του  Κου  Κ.  ΠΕΤΡΑΚΗ 
Αγιογράφου. 
Κάθε χρόνο γιορτάζεται και η μνήμη του Πολιούχου του Ηρακλείου Αγίου Μηνά στον Άϊ Γιώργη τον Καρύτση. 
Όπως επίσης γίνεται και Αποκριάτικος χορός. 
Το 2005 στον Αποκριάτικο χορό γιορτάστηκαν τα 75 χρόνια της «ΚΝΩΣΣΟΥ» στην Αίγλη στο Ζάππειο.   Το 2006 
στις εκλογές συμμετείχα κι εγώ στην ψηφοφορία ως μέλος.  Το 2007 έγιναν πολλές εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια 
από το θάνατο του Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, καθώς και μία διήμερη εκδρομή στο Καρπενήσι που συμμετείχα.  Στην 
ΚΝΩΣΣΟ γίνονται ομιλίες,  διαλέξεις,  μουσικά βράδια,  εκδρομές στις οποίες δεν μπορώ να συμμετέχω λόγω 
εργασίας.

                                                                 Κώστας Φιλιππόπουλος.
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Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
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ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΔΥΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΕΣ – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

Η συνέντευξη ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. αφορά 
εμπειρία και κατάθεση, χρόνια και κοινωνική γνώση και έργο 
από την επισκέπτρια υγείας Κα Βικτώρια Τσάτση και την Κα 
Νικολέτα Ταμπαθάνη. Ρωτήσαμε λίγο πολύ την Βικτώρια για 
το αν οργανώνεται εύκολα μία ομάδα με ευπαθή άτομα και 
να μας μιλήσει με την πείρα που έχει τα τελευταία χρόνια 
στην επαφή της με αυτά τα άτομα. Το περίεργο είναι ότι όχι 
μόνο ενθουσιάστηκε αλλά και οι εντυπώσεις της είχαν βάση 
για κάτι πρωτόγνωρο. Μας λέει:

 ΕΡ: Βικτώρια πόσο καιρό είσαι αθλήτρια;

ΑΠ: Ξεκίνησα με το μπάσκετ, που σημαίνει πολλή προπόνηση 
και επιλογή στις διάφορες ασκητικές δραστηριότητες, από 
μικρή ηλικία κοντά στα δέκα. ΞΕΚΙΝΗΣΑ ερασιτεχνικά για 
οκτώ χρόνια, παράλληλα όμως με σπουδές. Πότε σε 
γυμναστήρια και πότε σε ερασιτεχνικούς χώρους. Όμως 
σήμερα δουλεύω στην πλευρά της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. σαν 
επισκέπτρια υγείας κοντά σας και θέλω να πω ότι με 
ενθουσιασμό βρίσκομαι εδώ να αφιερώσω χρόνο στην 
άθληση και την ενημέρωση με την τέχνη μου στην παράδοση, 
τόσο στο χορό, όσο στην ενημέρωση, στην υγεία, ευεξία και 
διατροφή, τον ύπνο, τα φάρμακα και την ξεκούραση. Σαν 
ρόλο την άμυλα και την φυσική υγεία του σώματος.  

ΕΡ: Εσύ κάνεις παραδοσιακό χορό, όταν κάνεις χορευτικές 
κινήσεις ξέρεις ότι η ευεξία στην γυμναστική έχει πολύ 
μεγάλη σημασία. Πως όμως καταφέρνεις να κάνεις 
ταυτόχρονα άσκηση και αποτέλεσμα τις κινήσεις του χορού;

ΑΠ: Σίγουρα αυτό που έχει ο άνθρωπος μέσα του 
καθρεφτίζεται και στους άλλους. Όμως τόσο τα βήματα όσο 
και ο τρόπος που χορεύεται ο κάθε χορός, είναι ανάλογα με 
το ύφος, την μουσική και τον ρυθμό. Όμως κάθε αρχή και 
δύσκολη, αλλά με τον τρόπο της εμψύχωσης όσο και να 
δυσκολεύεται θα τα καταφέρει. Τέλος σημασία έχει η 
προσπάθεια ή όπως λέμε σημασία έχει το ταξίδι. Τα αγαθά 
με κόπο αποκτούνται. Επίσης το σώμα ανήκει σε μας και 
μπορούμε να το διαχειριζόμαστε, να το κάνουμε να 
εκφράζεται, να το προστατεύουμε και κυρίως να 
κινητοποιείται.

ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΧΗ  ΣΤΗΝ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΝΙΚΟΛΕΤΑ  – 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ         Η 
Νικολέτα  κάνει  ειδική  αγωγή  σε  άτομα  με 
ιδιαιτερότητα.  Θέλησε  να  μας  μιλήσει  και  την 
ευχαριστούμε  για  τον  χρόνο  της  αφού  έχει 
αφιερώσει  ακριβώς  δύο  ώρες  σε  αυτές  τις 
συναντήσεις από τον λίγο χρόνο που έχει. Μας λέει 
πόσο  σημαντικό  είναι  να  επιλέγουμε  για  τον 
ΔΙΑΥΛΟ  θέματα  τόσο  σοβαρά  και  κατόπιν 
πρωτοβουλίας  μας  να βγάζουμε  αυτά τα  θέματα 
προς τα έξω.                                                             ΕΡ:  
Νικολέτα θέλουμε να σε ρωτήσουμε ΕΙΝΑΙ ΜΥΘΟΣ 
τα πρωταθλήματα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, 
πιο πολύ όσον αφορά τον αθλητισμό αλλά και τις 
υποδομές στη ΧΩΡΑ  ΜΑΣ; 
ΑΠ:  Όσον  αφορά  τον  αθλητισμό  αυτός  είναι  για 
όλους.  Είμαστε  όλοι  διαφορετικοί  και  όλοι  ίσοι. 
Μπορούμε  να  λέμε  ναι  στην  συμμετοχή  και  όχι 
στον  αποκλεισμό.  Αλλά  πρέπει  να  ξέρουμε  τι 
σημαίνει  αθλητισμός  και  τι  σημαίνει  γυμναστική. 
Πρώτα από όλα τα δύο αυτά πράγματα τα έχουμε 
συνδέσει με την υγεία και την ευεξία, δηλαδή νους 
υγιής εν σώματι υγιεί. Από την αρχαιότητα τα φώτα 
του πολιτισμού και του αθλητισμού τα έδωσαν οι 
αρχαίοι  ΕΛΛΗΝΕΣ. Απόδειξη ότι το σημαντικότερο 
γεγονός  στην  αρχαιότητα  ήταν  οι  Ολυμπιακοί 
αγώνες.  Επίσης  στο  ευ  αγωνίζεσθαι  έπαιρναν 
μέρος  και  άτομα  με  ιδιαιτερότητα.  Στον 
πρωταθλητισμό  έπαιρναν  μέρος  (αφού 
καθιερώθηκε  επίσημα  στην  δεκαετία  1960  η 
Παραολυμπιάδα)  και  συμμετέχουν  όχι  μόνο  σε 
πανελλήνια αλλά και σε παγκόσμια πρωταθλήματα 
ενεργά  και  ισότιμα. 
ΕΡ:  Για  ποιο  λόγο  το  περιβάλλον  των  ατόμων 
απορρίπτει τον αθλητισμό για όποιους λόγους, είτε 
αυτοί  είναι  οργανικοί  λόγοι  είτε  ψυχολογικοί; 
ΑΠ:  Ο  κάθε  οργανισμός  είναι  μοναδικός  είτε  και 
οπωσδήποτε στην αρχή υπάρχει ευαισθησία, αυτό 
όμως  δεν  είναι  αιτία  να  μην  αθλείται  κάποιος. 
Ακόμα  και  με  σοβαρότερα  προβλήματα  (είτε 
έχοντας άσθμα ή κάποιο μηνίσκο στο πόδι), μπορεί 
ο  ασκούμενος  και  να  συμμετέχει  με  προσαρμογή 
του στις ασκήσεις. Αυτό είναι συχνό φαινόμενο στο 
πρωταθλητισμό,  μόνο  και  μόνο  επειδή υπάρχουν 
εκατοντάδες ασκήσεις που μπορούν να κάνουν οι 
αθλητές.
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Επίσης στην ομάδα χρειάζεται και ο προπονητής και ο ψυχολόγος σαν στήριγμα αλλά και σαν εμψύχωση του αθλητή.

Σήμερα οργάνωση και ανοικοδόμηση στα σχολεία αλλά και τα ταλέντα στο σχολείο πρέπει να ξεχωρίζουν.

ΕΡ: Αν και η υποδομή στις μέρες μας είναι τουλάχιστον στην Παραολυμπιάδα οπισθοδρομική και ανύπαρκτη, μικρά 
βήματα όπως αυτή η συνέντευξη θέλουμε να ΓΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΒΗΜΑΤΑ.

ΑΠ: Το πώς μπορεί σήμερα να συνταχθεί μία ομάδα για τους Παραολυμπιακούς θα αναφέρουμε μετά την Νικολέτα 
αφού η ίδια μας εξηγήσει πως λειτουργεί μία ομάδα από (προνομιούχα) άτομα.

Πρώτα από όλα τα φάρμακα και κατά τρόπο τινά η άποψη και η εμπειρία της.

Για ενημέρωση πρώτα από όλα οδηγίες άσχετα με το πρόβλημα αλλά και την ευθύνη που στον ασκούμενο, τόσο η 
καθοδήγηση, όσο και η πρωτοβουλία του εκπαιδευτή στις ασκήσεις.

Επίσης, κίνδυνος για όλους είναι το ντόπινγκ, πόσο μάλλον στην Παραολυμπιάδα που έχουμε ευπαθείς ομάδες. 
Χρησιμοποιώντας αναβολικά, τα αποτελέσματα θα είναι ολέθρια. Μιλάμε για τις κυριότερες παρενέργειες, στεφανιαία 
νόσο, κύρωση στο ήπαρ, ανδρογενείς ορμόνες, στις γυναίκες φαλάκρα.

ΕΡ: Προσωπικά θα ήθελα να σου κάνω την εξής ερώτηση: Γιατί διάλεξες τον τομέα των ατόμων με ιδιαιτερότητα;

ΑΠ: Θανάση στη ζωή, ο όρος «φυσιολογικό» όπως τον ορίζουν κάποιοι δεν με εκφράζει. Οι άνθρωποι ορίζουν (ΚΑΠΩΣ).

Στην ζωή μου είμαι στο χώρο της φυσικής αγωγής ΔΩΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ. ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΚΑΤΙ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ. Ίσως δεν αποκλείω να υπάρχουν κάποιες διαφορετικές ανάγκες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βλέπω 
ανθρώπους γύρω μου, αλλά για μένα η προσπάθειά τους με κάνει να νοιώθω ότι μπορώ να γίνω και εγώ πολύ 
καλύτερη από ότι είμαι γιατί η εμπειρία μου ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ μόνο θετικά μου άφησε να θυμάμαι.

ΜΥΘΟΣ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΑΥΤΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΥΣΤΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ. Και δεν θα πω από 
εμάς.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΙΕΡΩΣΑΝ ΜΕ ΤΟΣΗ ΧΑΡΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΤΟΥΣ.

ΓΡΑΦΕΙ

Ο ΘΑΝΑΣΗΣ Ο ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΑΡΑ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

Για την αυτοεκπροσώπηση και το κέντρο ημέρας ένα μεγάλο ευχαριστώ.
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Ανέκδοτα -Γελοιογραφίες

...να πάρει....!
Δύο φίλοι παίζουν γκολφ. Ο ένας από τους δύο 
αστοχεί και αρχίζει να βρίζει..
- (.....) να πάρει, αστόχησα! 
- Μη βρίζεις γιατί ο Θεός σε βλέπει, σε ακούει και 
θα σε τιμωρήσει. 
Μετά από λίγο ξανααστοχεί και βρίζει πάλι..
- (.....) να πάρει, αστόχησα! 
- Μη φέρεσαι έτσι γιατί ο Θεός θα σου στείλει 
κακό σημάδι..
Ο νευρικός τύπος αστοχεί και πάλι και συνεχίζει..
- (...) να πάρει αστόχησα! 
Ξαφνικά πέφτει ένας κεραυνός αλλά χτυπάει τον 
άλλο παίχτη και ακούγεται μια φωνή από τα 
σύννεφα: 
- Να πάρει, αστόχησα..

Συναντιούνται στο δάσος ένας τυφλός λαγός και ένα τυφλό 
φίδι…
Συναντιούνται στο δάσος ένας τυφλός λαγός και ένα τυφλό 
φίδι.. 
Πέφτοντας ο ένας πάνω στον άλλο αρχίζουν τις συγνώμες: 
Λαγός: Με συγχωρείτε πολύ, δεν σας είδα, ξέρετε είμαι 
τυφλός και είναι τόσο δύσκολη η κυκλοφορία στο δάσος... 
Φίδι: Εμένα με συγχωρείτε. Μα είστε κι εσείς τυφλός; Τι λέτε; 
Κι εγώ. Μα τι ζώο είστε; 
Λαγός: Είμαι... 
Φίδι: Όχι, όχι μη μου πείτε θα το βρω μόνος μου. Για να σας 
αγγίξω. Δεν βλέπω αλλά έχω την αφή για μάτια. Λοιπόν, για 
να δω... Έχετε μεγάλα αυτιά, πολύ μεγάλα αυτιά! Και έχετε 
και μικρό κεφάλι, πολύ μικρό κεφάλι! Και μεγάλα πίσω 
πόδια... Μήπως είστε λαγός; 
Λαγός: Ναι, ναι! το βρήκατε! Σειρά μου τώρα...λοιπόν... μα 
πού είστε; Τόσο χαμηλά... Σέρνεστε στο χώμα και τις λάσπες 
και στα σκατά; Και το δέρμα σας; Είστε γλοιώδης! Πολύ 
γλοιώδης...Και έχετε μεγάλη γλώσσα! Πολύ μεγάλη γλώσσα! 
Μήπως είστε δημοσιογράφος;

Υπόμνημα για τα Ανέκδοτα:

Τα  ανέκδοτα  είναι  από  την 
ιστοσελίδα:  www  .  anekdota  .  gr   του 
διαδικτύου.

Υπόμνημα για τις γελοιογραφίες:

Οι   γελοιογραφίες  είναι  από  τον  
ιστότοπο:  www  .  kazani  .  gr   του 
διαδικτύου.

http://www.kazani.gr/
http://www.anekdota.gr/
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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

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

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

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 Aμεσης 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

Γραμμή "Δίπλα σου" για κακοποίηση στην 
οικογένεια 
τηλ. 80011888881

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

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

Μονάδα Επείγουσας 
Τηλεφωνικής Βοήθειας
SOS: 210 72 22 333 
Αιγινήτειο Νοσοκομείο, 
Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική 
Κλινική
Τηλεφωνική βοήθεια για 
ψυχολογικά προβλήματα.
Ώρες λειτουργίας γραμμής: 
Καθημερινά, 3:00 μμ. έως 
11:00 μμ.

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

http://www.epsype.gr/
http://www.hamogelo.gr/
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