
Σελίδα 1

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ    ΕΝΩΣΗ    ΓΙΑ   ΤΗΝ   ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ   ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ     ΤΗΝ     ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ    ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ    ( Π .  Ε .  Ψ .  Α .  Ε .  Ε . ) 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ 8, ΑΘΗΝΑ  104 39, ΤΗΛ / FAX:2108257112-5 
e–Mail: pepsaee  @  otenet  .  gr   , info  @  pepsaee  .  gr  

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ    (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2010)
                                                                   Αρ. Φύλλου 7 - Διανέμεται Δωρεάν 

Δ

Ι

Α

Υ

Λ

Ο

Σ

Εκλογές του Σωματείου Ληπτών Υπηρεσιών 
Ψυχικής Υγείας «Αυτοεκπροσώπηση»…
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«Παίρνουμε τη ζωή στα χέρια μας». Αναφορά 
και εντυπώσεις από το Σεμινάριο των Σερρών 
17-20 Νοεμβρίου 2009…                 
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Μετά από καιρό… 

του Γιώργου Κεσίσογλου
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ΜΙΑ ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ. Ο υπάκουος Στρατιώτης 
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«ΣΚΕΨΕΙΣ» 

από τον Θανάση Κατσιγιάννη
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Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2010

Προς τα μέλη του σωματείου χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας «Αυτοεκπροσώπηση»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

          Με την παρούσα θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στην ετήσια Γενική Συνέλευση του σωματείου χρηστών 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας «Αυτοεκπροσώπηση», που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 
18:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Κέντρου Ημέρας της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. (Αλκαμένους 8 & Χαρίσσης). 
Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης του σωματείου «Αυτοεκπροσώπηση» περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

1. Απολογισμός δραστηριοτήτων του σωματείου για το έτος 2009.

2. Οικονομικός απολογισμός του σωματείου για το έτος 2009.

3. Έκτακτες εκλογές για την ανάδειξη  Δ.Σ.

4. Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας για το 2010. 
Όποιος θέλει να υποβάλει υποψηφιότητα για τις εκλογές του  Δ.Σ. να το ανακοινώσει στον Πρόεδρο του σωματείου 
Σκόρδο Λεονάρδο στο τηλ: 210 8257112-14-15 ή στο μέλος του Δ.Σ.  Τσαγκουρνό Γιώργο στο τηλ: 2105910842 μέχρι 
τις 10/02/2010.                                                                                                                                                                   Η 
παρουσία όλων των μελών της «Αυτοεκπροσώπησης» κρίνεται απαραίτητη.

                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                           ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΣΚΟΡΔΟΣ                    ΓΙΑΝΝΗΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Τριμηνιαία έκδοση της Ομάδας Αυτοβοήθειας-Ενδυνάμωσης, 7ο τεύχος 
Διεύθυνση επικοινωνίας:  Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου-Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.  Τράϊμπερ 4, Αθήνα 104 38 

Τηλ: 210 - 8818946, fax: 210 - 5245302, e-mail: kkd@pepsaee.gr

Μπορείτε να στείλετε άρθρα, σχέδια, ποιήματα ή οτιδήποτε άλλο προς δημοσίευση στην εφημερίδα μας. 
Συντονίστρια: Καλλέργη Μαρία. 
Συντακτική ομάδα: Καραχάλιου Ιωάννα, Κατσιγιάννης Θανάσης,, Σκόρδος Λεονάρδος, Φιλιππόπουλος Κώστας, 
Τετενές Όθωνας, Αγγέλης Γιώργος, Διακάκης Παναγιώτης. 
Μοντάζ & εκτύπωση: Διακάκης Παναγιώτης.
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Ανταποκρίσεις 

«ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ»

Την  Τρίτη  17  μέχρι  και  την  Παρασκευή  20 
Νοεμβρίου  2009,  αντιπροσωπεία  της  ομάδας 
Αυτοεκπροσώπησης,  Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής 
Υγείας, παραβρέθηκε στο τετραήμερο Πανελλήνιο 
Εκπαιδευτικό  Σεμινάριο  (24  ωρών)  για  την 
εκπαίδευση στελεχών ως συντονιστών για την κατά 
τόπους  ενδυνάμωση  και  εκπαίδευση  των  ατόμων 
που  αντιμετωπίζουν  προβλήματα  ψυχικής  υγείας 
και την περαιτέρω ανάπτυξη ομάδων αυτοβοήθειας 
και αυτό-εκπροσώπησης στον τόπο τους.

Το  Σεμινάριο  που  είχε  σαν  τίτλο  «Παίρνουμε  τη 
ζωή στα χέρια μας», πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες 
με  την  συνεργασία  εξειδικευμένων  εκπαιδευτών 
(Ψυχίατρο,  Ψυχολόγους  και  έμπειρα  μέλη 
οικογενειών και ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία.

Σκοπός  του Σεμιναρίου  ήταν η μετάδοση γνώσης 
για: 

1. Την  εφαρμογή  καλύτερων  πρακτικών 
στον έλεγχο των συμπτωμάτων της νόσου.

2. Την επιβολή προσωπικών ορίων.
3. Τον έλεγχο του άγχους στην αντιμετώπιση 

καθημερινών προβλημάτων.
4. Την αποφυγή του αισθήματος αναπηρίας.
5. Την  ανάπτυξη  και  οργάνωση  ομάδων 

αυτοβοήθειας και αυτοεκπροσώπησης στα 
θέματα που εμπίπτουν  στα ενδιαφέροντά 
τους.

6. Την  υιοθέτηση  διεκδικητικής 
συμπεριφοράς.

7. Την διατήρηση αυτονομίας.
8. Την οργάνωση ομάδων.

Το  Σεμινάριο  τέθηκε  υπό  την  αιγίδα  του 
Υπουργείου  Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης 
και  διοργανώθηκε  με  την  συνεργασία  της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Οικογενειών 
για  την  Ψυχική  Υγεία  (Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ.)  και  των 
Συλλόγων-  μελών  της,  με  τους  ήδη  υπάρχοντες 
Συλλόγους  των  Ληπτών  Υπηρεσιών  Ψυχικής 
Υγείας και τα Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής.

Το  κόστος  του  Σεμιναρίου  καλύφθηκε  εξ’ 
ολοκλήρου από τη Χορηγό Εταιρεία JANSSEN 
CILAG με  την  υποστήριξη  του  ομίλου 
Εταιρειών της  JOHNSON & JOHNSON (όπως 
έξοδα μετακίνησης, διαμονής, διατροφής) ενώ η 
συμμετοχή σε αυτό ήταν εντελώς δωρεάν.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. 

Από τη στιγμή που ξεκίνησα για Θεσσαλονίκη 
μέσα στο αεροπλάνο μέχρι που ξαναμπήκα σε 
αυτό για να επιστρέψω στην Αθήνα, κάτι μέσα 
μου κινητοποιήθηκε και ένοιωσα πιο ελεύθερος 
και  πιο  σίγουρος,  τόσο  για  μένα  όσο  και  για 
τους άλλους γύρω μου.

Η  όλη  δικτύωση  που  έλαβε  χώρα  στο 
ξενοδοχείο  "ΕΛΠΙΔΑ",  που  μας  φιλοξένησε 
αλλά  και  έξω  από  αυτό,  μεταξύ  των 
συμμετεχόντων  στο  Σεμινάριο,  μα  και  οι 
αλήθειες  που  ειπώθηκαν  στο  πλαίσιο  της 
Θεωρίας που διδάχθηκε σε μας απελευθέρωσαν 
μία αύρα θετική και ελπίδα για το μέλλον των 
Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Εύχομαι  να  συνεχίσουν  να  εκδηλώνονται 
τέτοιες  προσπάθειες  ενημέρωσης και  στήριξης 
των  ανά  την  Ελλάδα  Ληπτών  αλλά  και  να 
πρωτοστατούν  επιχειρήσεις  σαν  την 
JAHNSSEN  &  CILAG  για  να  στηρίζουν 
οικονομικά τις προσπάθειες αυτές.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλα τα φυσικά και 
νομικά πρόσωπα που ενεπλάκησαν σε αυτό το 
σεμινάριο  και  να  δηλώσω  έτοιμος  να 
ανταποκριθώ και πάλι σε επόμενη έκκληση για 
μία παρόμοια συνάντηση που δεν είναι τίποτα 
άλλο  παρά  μία  αξιοπρεπής  και  δημιουργική 
κοινωνική  επαφή  η  οποία  οδηγεί  σίγουρα  σε 
ατομική και ομαδική ευημερία.

Παναγιώτης Διακάκης
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Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2009 ώρα 06:00 μμ

Να μην ξεχάσω: Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο 
Κέντρο Ημέρας  Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.

Περίπου 6:30  η ώρα και οι καλεσμένοι έφτασαν, 
σε  λίγο  οι  χώροι  του  Κέντρου  Ημέρας  έχουν 
γεμίσει  με πρόσωπα που σε αυτά διακρίνεται  η 
επιθυμία για παρέα και διασκέδαση. Είμαστε όλοι 
έτοιμοι  λοιπόν  να  γιορτάσουμε  με  κέφι  τα 
Χριστούγεννα που σε λίγες μέρες φτάνουν. 

     Στην  αίθουσα   πολλαπλών  χρήσεων  που 
βρίσκεται  μέσα στο  χώρο του Κέντρου Ημέρας 
στήνεται  ένα  μεγάλο  εργαστήρι  μετά  από  την 
καταπληκτική ιδέα να μπορούν όλοι να φτιάχνουν 
με  διάφορα  υλικά  το  δικό  τους  δωράκι  ως 
αναμνηστικό από την γιορτή. Αρωγοί σε αυτό, το 
προσωπικό που με την καθοδήγηση  και τις ιδέες 
που  πρότεινε,  έφερε  ένα  πολύ  όμορφο 
αποτέλεσμα που μας έκανε πολύ χαρούμενους και 
δημιουργικούς. Μπράβο για την ιδέα σας!

Ενώ γίνεται η δράση , παράλληλα το προσωπικό 
ξεκινάει να κερνάει όλο τον κόσμο, τα εδέσματα 
που είναι φτιαγμένα από τα παιδιά στο  catering 
του  Κοι.Σ.Π.Ε.  «Ευ  Ζην»,  αλλά  και  τα 
χριστουγεννιάτικα γλυκά που είναι 

δημιουργίες των παιδιών που αποτελούν τις ομάδες 
ζαχαροπλαστικής  του  πρωινού  προγράμματος  και 
της  απογευματινής  λέσχης  που  δούλεψαν  με 
μεράκι και αγάπη για το αποτέλεσμα.

Σας  ευχαριστούμε  όλους  και  γεια  στα  χέρια  σας! 
Ταυτόχρονα  με  τα  κεράσματα  το  νεανικό 
συγκρότημα «Υπεραστικοί» στήνει τα μηχανήματα 
του και κουρδίζει τα όργανα. Η μουσική ξεκίνησε 
και σιγά- σιγά με την  ποιότητα, το ρεπερτόριο και 
τη διάθεσή τους ανεβάζουν το κέφι, μας κάνουν να 
σηκωθούμε από τις καρέκλες,  να χορέψουμε όλοι 
μαζί, να γίνει ένας χαμός στην κυριολεξία.

      Το γλέντι κράτησε για πολλή ώρα και όλοι ήταν 
χαρούμενοι,  ευτυχείς,  ολόγυρα  έβλεπες  πρόσωπα 
χαμογελαστά. Στο τέλος μια γλυκόπικρη γεύση που 
η βραδιά τέλειωσε, όμως έτσι συμβαίνει με όλα τα 
πράγματα,  όμορφα  και  άσχημα,  όλα   τελειώνουν 
κάποτε αλλά με την πίστη ότι θα ξεκινήσουν άλλα 
ομορφότερα.

            ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με υγεία και  πάντα 
χαμογελαστά πρόσωπα!!!

ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!!!

            

Φώτο: Γιώργος Κεσίσογλου
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ΜΙΑ ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ

Ο υπάκουος Στρατιώτης Τζώρτζ

Ο Τζωρτζ ήταν ο πιο υπάκουος στρατιώτης του καιρού 
του και του κράτους του. Κανονικά δεν ήτανε να πάει 
στο στρατό αλλά κάτι που η ζωή του ήταν ένα μαύρο 
χάλι,  κάτι  τα όμορφα λόγια των ανωτέρων,  πείστηκε 
τελικά και κατατάχθηκε. Η θητεία του θα τελείωνε, από 
ότι  του  υποσχέθηκαν  οι  καραβανάδες,  μόλις  θα 
έφτιαχνε η ζωή του και η ζωή του θα έφτιαχνε μόλις θα 
τελείωνε η θητεία του. Σόφισμα από τα λίγα αλλά δεν 
μπορούσε να κάνει  αλλιώς -  έτσι  τον είχαν κάνει  να 
νοιώθει  η  ζωή  του  και  ο  περίγυρός  του.  Τον  πρώτο 
καιρό στον στρατό χρειαζόταν να κάνει  ό,τι  ακριβώς 
του έλεγαν, όπως επίσης και τον δεύτερο και τον τρίτο 
και όλους τους καιρούς. Και αυτός το έκανε. Παρέμενε 
όμως στρατιώτης και αυτό τον γέμιζε ενοχές. Γιατί να 
μην  γίνω  και  εγώ  στρατιωτικός,  σκεφτόταν,  και  να 
είμαι  μία  ζωή  στην  τελευταία  θέση  και  στην  πρώτη 
γραμμή;  Έτσι  ένοιωθε  ανίκανος.  Μία  μέρα  ήρθαν  οι 
κεφαλές  και  του  πρότειναν  να  πάρει  μέρος  σε  ένα 
στρατιωτικό πείραμα. Θα έπρεπε να δοκιμάζει πρώτος 
τα  φάρμακα  που  προορίζονταν  για  κάποια  άρρωστα 
οικόσιτα ζώα. Και, αν ζούσε, αυτό θα συνεπαγόταν και 
την επαγγελματική του άνοδο, μιας και ο στρατός του 
είχε γίνει πλέον επάγγελμα. 

Ο  στρατιώτης  είπε  ναι,  τα  φάρμακα 
δοκιμάστηκαν στον οργανισμό του,  αλλά ούτε 
τα  ζώα  γιατρεύονταν,  ούτε  ο  ίδιος  έπαιρνε 
προαγωγή.  Άλλωστε,  για  να  προαχθεί,  έπρεπε 
επιπλέον  να  θρέφει  και  δύο  τάγματα  του 
πυροβολικού  και  αυτός  ήταν  ένας  άμισθος 
πεζικάριος.  Ο  στρατιώτης,  μέρα  με  την  μέρα 
μάθαινε όλο και καλύτερα να λέει ναι. Το όχι 
πια το είχε ξεγράψει από το λεξιλόγιό του. 

Μα δεν θέλεις επιτέλους να αποστρατευθείς και 
να ξεχάσεις  το χακί;  Τον ρωτούσαν οι 
φίλοι του. Ναι, απαντούσε. Και τι κάνεις 
για  αυτό;  Πάλι,  ναι  απαντούσε.  Θα 
πεθάνεις  καραβανάς;  Τον  ρωτούσε  το 
κορίτσι του. Ναι, απαντούσε. Μα γιατί; 
Τον  ξαναρωτούσε.  Ναι,  ήταν  η 
απάντηση του σε όλα όσα τον ρωτούσαν 
μα και σε αυτά που δεν τον ρωτούσαν. Ο 
στρατιώτης Τζωρτζ πέθανε στα 85 του. 
Μέχρι τότε είχε πει γύρω στα 999. 999 
ναι. Και πάνω στον τάφο του είχε πει να 
του γράψουν ένα ναι σβησμένο και ένα 
τεράστιο όχι δίπλα του - και κανείς δεν 
το  θυμήθηκε,  και  κανείς  δεν  τον 
θυμήθηκε.  Ο  στρατιώτης 
μετονομάστηκε  μετά  θάνατον  από 
στρατιώτης  Τζωρτζ  σε  πολίτη  Ναι. 
Πάνω στο μνήμα του γράφτηκε από τους 
καραβανάδες  :  « Εδώ κείται  ο  πολίτης 
Ναι  -  μακάρι  όλοι  μας  οι  πολίτες  να 
ήταν σαν  κι  αυτόν  ».  Ο τάφος  με  τον 
καιρό θάφτηκε από την λάσπη και στην 
θέση  του  φύτρωσαν  δύο  ολόχρυσες 
αλυσίδες.

Γιώργος Αγγέλης

Ιστολόγιο: georgeaggelis.blogspot.com

http://georgeaggelis.blogspot.com/2009/07/blog-post_704.html
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Μετά από καιρό……

Μετά από καιρό……

«πέταξα» ψηλά με σιδερένιο πουλί κι ένιωσα να αιωρούμαι μαγικά και ελεύθερα χωρίς να 
τρέμω το ύψος, χωρίς δέος για τα τόσα μεγάλα που όμως φαίνονται τόσο μικρά!

Είδα μια ολάκερη πόλη σαν οχυρό φτιαγμένη πάνω στα σύννεφα, είδα ένα απέραντο 
κατάλευκο στρώμα να σχηματίζεται που’ δινε την αίσθηση ότι με χώριζε απ’ τα γήινα τόσο 
άμεσα και τόσο απλά. Εικόνες καινούργιες και απαράλλαχτες, εικόνες που κρατούσαν για 
μια στιγμή μόνο, γιατί την επόμενη στιγμή όλα είχαν αλλάξει, οι μορφές, οι αισθήσεις, οι 
σκέψεις. 

Το συναίσθημα ; ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ !!

Μετά από καιρό……

κοιμήθηκα,έφαγα,ήπια,μίλησα,κουβέντιασα,επικοινώνησα,έμαθα,προβληματίστηκα, έκανα 
φιλίες, διασκέδασα ότι δηλαδή κάνει ένας άνθρωπος στην καθημερινότητα του, λειτουργίες 
που δηλώνουν την ανθρώπινη υπόσταση, την ποιότητα της ζωής μας, πράγματα καθημερινά 
που τελικά δεν τα εκτιμάμε όταν τα έχουμε, δεν τους δίνουμε την ανάλογη αξία, δεν τα 
βιώνουμε με ένταση, απλά τα εκτελούμε ως επαναληπτικές και μονότονες διαδικασίες χωρίς 
νόημα για μας και τη ζωή μας.

Εγώ όμως βίωσα αυτές τις ίδιες καθημερινές καταστάσεις και τις ένιωσα να μπαίνουν στις 
φλέβες μου και σαν το αίμα, διαπότισαν όλο μου το κορμί, μπήκαν και στην ψυχή 
αγγίζοντας απαλά και γλυκά τις ευαίσθητες χορδές της.

Το συναίσθημα ; ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ !!

Μετά από καιρό……

Αφήνοντας πίσω αλλά όχι αποχωριζόμενος από τις εικόνες, τα πράγματα, τους ανθρώπους 
που συνάντησα, έφτασα να φεύγω, μα μέσα στις αποσκευές μου να κουβαλάω επιπλέον ένα 
καινούργιο εαυτό γεμάτο θετική διάθεση κι ενέργεια για ζωή, γεμάτος εμπειρίες και εικόνες 
που με «στιγμάτισαν» για πάντα.

Το συναίσθημα ; ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ !!
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Μετά από καιρό…… 

Αναγνωρίζω τον εαυτό μου! 
Αποδέχομαι εμένα! 
Συμφιλιώνομαι με την ζωή και τον θάνατο! 
Παραδέχομαι τους άλλους ανθρώπους! 
Αγαπάω τον εαυτό μου και τους συνανθρώπους μου! 
Βοηθάω και προσφέρω τον εαυτό μου εκεί που χρειάζεται, σε όποιον μου το ζητήσει! 
Στοχεύω στην εξέλιξη, στην αλλαγή προς το καλύτερο, στο πάντα πιο ψηλά, αλλά πάντα μέσα μου! 
Αναγνωρίζω τελικά ότι τη μεγαλύτερη αξία έχει το ταξίδι(ζωή) και όχι τόσο ο προορισμός. Κάθε 
στιγμή(καλή ή κακή) είναι σημαντική, δε πετάω τίποτα, παρά μόνο αυτά που μου κάνουν κακό. 
Το συναίσθημα ; ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ !!                                                  

Μετά από καιρό…… 
Θέλω να πάρω τη ζωή μου στα χέρια μου. 
Θέλω να διατηρώ το δικαίωμα της επιλογής. 
Θέλω να κάνω τα δικά μου λάθη και να παίρνω τις ευθύνες μου. 
Θέλω να ζήσω ελεύθερα , με τις σκέψεις μου τα συναισθήματα τις εμπειρίες, με αγάπη για όλους αλλά 
και με λογική ,σύνεση και δύναμη. 
Θέλω να βάλω στόχους μικρούς και εφικτούς και θέλω να  βρίσκω τον τρόπο να τους πετυχαίνω. 
Θέλω να παραμένω «ζωντανός» και να ζω την ομορφιά του θαύματος που λέγεται ζωή. 
Το συναίσθημα ; ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ!!

Μετά από καιρό…… τελικά

νιώθω ικανοποίηση και αυτό είναι

                                       ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ!!

Γιώργος Κεσίσογλου

Φώτο: Γιώργος Κεσίσογλου
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Απόψεις και σχόλια

ΣΚΕΨΕΙΣ

Αγώνας;  Αγωνιά  ο  μικρός  τίγρης  της  απέναντι 
Πόρτας.  Της  πρώτης  ματιάς  άνθρωπος  Κενό,  και 
χάος οι σκέψεις  των ατόμων με πρωτοβουλία και 
ευθύνη, στο σήμερα.

ΚΕΝΗ  και  η  ζωή  τους.  Ποιος  θα  βάλει  άρα  το 
κλειδί  επιτέλους  των απαντήσεων στη σωστή του 
πλευρά;  ΤΙ  ρωτά ένας  άνθρωπος  που νοιώθει  ότι 
έχει  μέρος  του λόγου;  Είναι  μέλος  της  κοινωνίας 
και των διακρίσεων;

ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΩ ΜΕΡΙΚΑ ΛΑΘΗ

Θα μπορούσα μόνος να βρω τις ερωτήσεις. Μα από 
κανέναν  δεν  πήρα  απαντήσεις…Αιτία;  Και  αιτίες 
πιο  πολλές  από  τις  απορίες.  Θέλω  ΟΜΩΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ δεν την έχω. Γιατί;

Εσείς  με  στήσατε  απέναντι  για  δικό  σας 
λογαριασμό και όφελος και ρωτάτε, θέλετε;  Εμείς 
μπορούμε και εάν εδώ δεν σκοτωθούμε, πάλι καλά.

Αγώνας  στην  ελεύθερη  νοοτροπία  την  σκέψη  το 
δικαίωμα που μου αφαιρείτε. Να ζω. ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΩ 
αιτία  για  αυτό  το  λόγο  να  είμαι  ικανός,  να 
αποδέχεσθε  την  ύπαρξή  μου  την  ζωή  και  την 
σημασία να ζω κοντά στα κοινωνικά γεγονότα. Να 
μοιράζω τον εαυτό μου σύμφωνα με τα δικά μου 
ιδανικά με τις προτεραιότητες και τις πεποιθήσεις 
μου για τους άλλους.

Και κάτι τέτοιο δεν το θέλει κανένας.

Αντιμετώπιση;  Πολιτεία  και  παιδεία 
ξεχωριστά……

Ένα όμως καλό; Κακό; Δεν ξέρω. Ωρίμασα κοντά 
σας  αλλά  δεν  κουράστηκα  να  το  συζητώ. 
Σκέφτομαι, αλλά για σας ούτε αυτό υπάρχει.

Και  θέλω  να  ξέρω.  Το  πιστεύετε  ότι  όταν 
σκέφτομαι  υπάρχω;  Θέλω επίσης  να  πιστεύω  ότι 
κάποιος  μπορεί  να  ακούει.  Κλάμα  θέλετε;  Γέλιο, 
ιστορία  ψυχής,  το  νου  μου  να  δοκιμάσετε;  Την 
αντοχή του; Τα νεύρα του;

Μα  ποιος  δίνει  δικαιώματα  σε  μία  ζωούλα  με 
ελευθερίες;  Και  δικαιώματα  κοινωνικά, 
πολιτισμού και ανθρωπιάς; Να μας πατάτε έτσι; 
Μόνο; Και άλλα.

Τι;  Τι  θέλετε  να  καταφέρετε;  Μα  ξέρω.  Την 
υπεροχή  σας  απέναντι  στις  προκλήσεις  της 
φυσικής  ζωής.  Ποιος  σήμερα  μιλά;  Για  την 
επιστήμη, την τέχνη, κλπ;

Μα το γόητρο αυτό που η φαντασία σας και όχι 
ευτυχώς  η  δικιά  μου  με  κατατάσσουν  στην 
κατηγορία  σας  ως  ψυχικά  και  πολιτιστικά 
ακατάλληλο. ΠΟΥ; Μα όχι στην συμμετοχή μου 
στα  κοινά  ούτε  στους  πολιτικούς 
προβληματισμούς σας. Όμως στην κοινωνία των 
δικαιωμάτων μένω έξω. Τι μου προσφέρετε άρα; 
Ούτε  καν  το  δικαίωμα  να  είμαι  προστάτης 
οικογένειας και όχι μόνο αλλά μου αφαιρείτε το 
δικαίωμα να έχω δικιά μου ψυχολογία.

Ναι  δικιά  μου.  Σας  φαίνεται  μακρινό  το 
[πρόβλημα]  της  ψυχικής  μεταρρύθμισης;  Ή 
καλύτερα  να  γράψω  ψυχικής  συντονιστικής 
[αξιοπρέπειας]. Που; Γιατί;

Μα  ίσως  την  χάσατε  εσείς.  Εμείς  την  έχουμε 
όμως.

Απαντήστε  σε  ένα  πατέρα,  ένα  σύντροφο,  ένα 
αδελφό. Και πέστε του τι πόνο μπορεί να βιώνει ο 
καθένας μας. Α Α Α Α Α αυτό είναι δουλειά της 
εκκλησίας.

Μη μας μπερδεύετε.

Τότε  τι  μένει;  Νομίζω  ότι  το  ψυχιατρείο  έχει 
σύγχρονες εγκαταστάσεις και χαίρω πολύ…

Όμως  ποιος  φρόντισε  η  εκπαίδευση  να  γίνεται 
από πρόσωπα; Που η σκέψη για άμιλλα;
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Που η παραολυμπιάδα παρούσα; Το γόητρο το δικό 
μας  πληγώνεται  κάθε  στιγμή  που  πρέπει  να 
αποδεχθούμε  όχι  τη  μεταρρύθμιση  της  πολιτείας 
[και  τα  κοινωνικά  καθήκοντά  μας]  κοντά  στην 
[[εξασφάλιση]]  που  σας  τη  χαρίζουμε  έτσι  όπως 
είναι.  Όχι  όμως  και  την  ωριμότητά  μας.  Την 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ  σας  χαρίζουμε.  Και  γιατί; 
Ρωτήστε εάν ένα αυτιστικό μικρό [[που μικρό δεν 
θα  ήταν]]  αν  είχε  αντιμετώπιση  ενός  ώριμου 
οργάνου της κοινωνίας και της ζωής δηλαδή. Μία 
θέση  προπονητή  ή  αθλητή  ή  και  μία  εργασία  σε 
υπεύθυνο  πόστο.  Εγκαταστάτης  ηλεκτρολόγος  ας 
πούμε  ή  μία  κοινωνική  με  σκέψη  και  αποφάσεις 
ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ τι θα 
του  λέγατε;  Μπράβο  ευχαριστηθήκαμε  γιατί  η 
κοινωνική  μεταρρύθμιση  εξελίχθηκε  τόσο 
σπουδαία; Και σας ευχαριστούμε που μας ανοίξατε 
τα μάτια; Άντε πέστε τό τους.

Θέλω επίσης μετά από τις ομάδες που μας κάνετε 
να τονίσω παραλείψεις βασικότατες απέναντί μας.

Πρώτα να συντονίζουμε ένα πρόγραμμα για το 
θέμα [με στόχους  την επιτυχία της συζήτησης 
που  θα  έχουμε]…ΕΠΕΙΤΑ  να  είστε  πιο 
συντονισμένοι  και  σαφείς  για  το  λόγο  της 
ομάδας  που  θέλετε  να  κάνετε…Και  μία 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ.  Προσέξτε  διότι  η  διαχείριση 
ενός ή πολλών πραγμάτων έχουν να κάνουν με 
την συνέπεια.  Και συνεπώς με κύριο κριτήριο 
την  απλή  καθημερινή  ταυτότητα,  εκείνη  που 
λέγεται  «εμπιστοσύνη».  Τάξη  και  ζητούμενο 
στην καθημερινή χρήση της.

              Αυτή τη φορά θα ήθελα να γράψω 
καλή επιτυχία και σε μας και σε εσάς. 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΛΟΥΣ         

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

                                                                                                        Φώτο: Γιώργος Κεσίσογλου
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Η ιστορία του Άλλα-  μου-  λες- άλλα- 
καταλαβαίνω

Η πόλη στην οποία μεγάλωσα και που τώρα πια, μετά 
από τον Μεγάλο Σεισμό, έχει σβηστεί από τον χάρτη, 
είχε να αναδείξει πολλά  ωραία κτίρια. Ο πύργος με 
το  Ρολόι  ήταν  ένα  από  αυτά.  Μαζευόμασταν  εκεί 
οικογενειακώς  και  χαζεύαμε  τους  χρυσούς  του 
δείκτες.  Το Παλαιό Δημαρχείο ήταν ένα άλλο.  Στο 
πλάι του,  δίπλα από τις  φοινικιές,  συναντιόμουν με 
την  πρώτη  μου  κοπέλα.  Το  ομορφότερο  όμως  από 
όλα  ήταν  το  Κόκκινο  Σχολείο  ή  Σχολείο  της 
Κόκκινης  Πεταλούδας,  διώροφο  και  εντυπωσιακό. 
Εκεί  έμαθα τα πρώτα μου γράμματα-  εκεί  γνώρισα 
και τον Άλλα- μου- λες- άλλα- καταλαβαίνω. Αυτό 
βέβαια  ήταν  το  παρατσούκλι  του.  Κι  εμείς,  για 
συντομία, τον είχαμε βαφτίσει Αλάλ. 
Ο  Αλάλ  δεν  ήταν  σαν  και  εμάς  τους  υπόλοιπους. 
Ήταν κοντύτερος ,λιγότερο όμορφος, πιο χοντρός και 
μαύρος. Φορούσε επίσης πράσινα γυαλιά και μιλούσε 
πολύ μα πολύ αργά. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του 
Αλάλ , όμως, ήταν η αδυναμία του να συνεννοηθεί με 
άνθρωπο.  Η  αδυναμία  αυτή  δεν  ήταν 
ολοκληρωτική  ,έκανε  όμως  την  ζημιά  της  στον 
συμμαθητή μας και, εμάς, μας κούραζε όσο και μας 
διασκέδαζε. 
Από πού είχε έρθει ο Αλάλ ,κανείς δεν το ήξερε. Είχε 
εμφανιστεί  μία  μέρα  με  βροχή  στις  πύλες  του 
σχολείου με ένα τετράδιο στο ένα χέρι και το βιβλίο 
της δευτέρας δημοτικού στο άλλο. Οι δάσκαλοι τον 
λυπήθηκαν  φαίνεται,  του  έδωσαν  στολή  και  στέγη 
στην αποθήκη του σχολείου και  τον έγραψαν στην 
ίδια τάξη με μας. Αυτός ,αντί για ευχαριστώ ,είπε την 
λέξη «σαρδανάπαλος» και δέχτηκε στην πράξη όλες 
τους τις προσφορές. 
«Κλώτσα  την  μπάλα,  Αλάλ!»,  του  λέγαμε  όταν 
παίζαμε  ποδόσφαιρο  στα  διαλείμματα  των 
μαθημάτων.  «Γιατί  να  ταΐσω  το  σκυλί;  Δεν  έχει 
φάει;», μας απαντούσε. Ο δάσκαλος τον σήκωνε για 
μάθημα και τον ρωτούσε. «Ποια είναι η πρωτεύουσα 
της Ελλάδας, Αλάλ;». «Εσύ δεν ξέρεις , γι αυτό με 
ρωτάς, ε;», απαντούσε. «Δεν έχεις διαβάσει Αλάλ;», 
τον ρωτούσαμε στο αυτί. « Παρίσι- τυρί» απαντούσε.

Αυτό το βιολί συνεχίστηκε επί τέσσερα χρόνια. 
Όταν πια φτάσαμε στην έκτη του δημοτικού, είχε 
έρθει ο καιρός να διαβάσουμε- ήταν αυτό σύμφωνο 
με την ύλη του μαθήματος- τους Μακαρισμούς.

Θα  εξεταζόμασταν  στο  κεφάλαιο  αυτό  και,  την 
ημέρα της παράδοσης, είχαμε όλοι γουρλωμένα τα 
μάτια και τεντωμένα τα αυτιά. Το ίδιο έκανε και ο 
Αλάλ. 
Ο  δάσκαλος  πήρε  στα  χέρια  του  ένα  παλιό 
ευαγγέλιο  και  άρχισε  να  διαβάζει  τις  θείες 
εξαγγελίες  και  επαγγελίες.  Παράλληλα,  συνόδευε 
την  ανάγνωση  αυτή  με  όσο  το  δυνατόν 
περισσότερες  λεπτομέρειες.  Οι  περισσότεροι  από 
εμάς δεν καλοκαταλάβαιναν βέβαια.  Φτάσαμε και 
στον Μακαρισμό που έλεγε  για  τους  πτωχούς  τω 
πνεύματι.  Την  ώρα  που  είχαμε  αρχίσει  να 
δυσανασχετούμε,  μία  καθαρή  και  σταθερή  φωνή 
ακούστηκε από το πίσω μέρος της αίθουσας. Ήταν 
ο Αλάλ. «Μπορώ να πάρω τον λόγο;», είπε και όλοι 
τον κοιτάξαμε έκπληκτοι. Ο δάσκαλος περισσότερο 
από όλους. Έδειχνε να μιλάει επιτέλους με νόημα. 
Ο  δάσκαλος  έγνεψε  διστακτικά.  «Δεν  θα  σας 
κουράσω», συνέχισε ο Αλάλ. Ανατριχιάσαμε όλοι. 
Τα λόγια του ήταν πάνω- κάτω αυτά:
«  Έχουν  κατά  καιρούς  λεχθεί  πολλά  για  τους 
πτωχούς  τω  πνεύματι  και  η  επικρατέστερη  ίσως 
θεωρία  είναι  αυτή που τους  παρουσιάζει  ως  τους 
ανθρώπους του λαού, εκείνους που δεν στολίζουν 
την  σκέψη τους  με  φτιασίδια  και  στολίδια.  Αυτά 
τουλάχιστον μου υπαγορεύουν τα διαβάσματά μου. 
Εδώ όμως βρίσκομαι  για να σας κάνω κοινωνούς 
μίας άλλης εκδοχής. Τι θα συνέβαινε στο νου σας 
αν σας έλεγα ότι οι πτωχοί τω πνεύματι είναι αυτοί 
που, για κάποιο λόγο όπως εγώ, που δεν είναι του 
παρόντος να αναφέρω,  δεν έχουν την δυνατότητα 
να μιλήσουν , να επικοινωνήσουν τις σκέψεις  και 
τα  συναισθήματα  τους  όπως  όλοι  εσείς;  Δώστε 
απλά μίαν ευκαιρία στην εκδοχή αυτή».

Με μελάνι και χαρτί
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Με μελάνι και χαρτί

Με  το  που  τελείωσε  τον  λόγο  του,  έριξα  μία 
τρομαγμένη ματιά στην τάξη γύρω μου. Όλοι είχανε 
μείνει  με  ανοιχτό  το  στόμα.  Κάποιοι  κλαίγανε  από 
τον φόβο τους και κάποιοι άλλοι από συγκίνηση. Ο 
δάσκαλος είχε μείνει εμβρόντητος και κάτι ψέλλιζε. 
Ο  κακομοίρης  Αλάλ  είχε  βάλει  σε  όλους  μας  τα 
γυαλιά.  Ωστόσο,  από εκείνη  την ημέρα και  μετά ο 
Αλάλ  ξαναβυθίστηκε  στην  γνώριμη  ασυνεννοησία 
του και,  από όσο ξέρω, δεν ξαναμίλησε ποτέ όπως 
είχε  μιλήσει  στην  παρουσίαση  των  Μακαρισμών. 
Πάλι  «σαρδανάπαλος»,  «Παρίσι-  τυρί»  και  ούτω 
καθεξής. 
Τα  χρόνια  πέρασαν,  ήρθε  ο  σεισμός,  γκρέμισε  τον 
πύργο,  το  δημαρχείο  και  το  σχολείο.  Μετά,  εμείς 
φύγαμε  από  την  ερειπωμένη  πόλη  και  μία  μέρα  , 
ενήλικες  πια  μάθαμε  για  τον  περίεργο  Άλλα-  μου- 
λες-  άλλα-  καταλαβαίνω ότι  είχε  σκοτωθεί  σε έναν 
κεντρικό δρόμο της πρωτεύουσας. Σκεπτικός καθώς 
περπατούσε και μονολογώντας, έπεσε στις ρόδες ενός 
περαστικού  αυτοκινήτου.  Οι  περαστικοί  είχαν 
προσπαθήσει  να  τον  ειδοποιήσουν  αλλά  αυτός  δεν 
κατάλαβε  τα  λόγια  τους-  ή  δεν  άκουσε  τις  φωνές 
τους.

Η εποχή αυτή έσβησε καιρό πριν αφήνοντας με 
ορφανό.  Θυμάμαι πια όλα αυτά και αναρωτιέμαι 
για  το  νόημά  τους.  Το  νόημα  της  πόλης,  των 
παιδικών  χρόνων μου και  της  φυγής.  Αλλά και 
όλης  μου  της  ζωής.  Κάθε  μέρα  και  καθώς 
πλησιάζω στα στερνά μου,  οι  ερωτήσεις  και  τα 
κενά  πληθαίνουν.  Ίσως,  αν  ο  περίεργος  Αλάλ 
ήταν  εδώ,  να  μου  εξηγούσε  όλα  χαρτί  και 
καλαμάρι. Κάτι μου λέει ότι ο πτωχός αυτός τω 
πνεύματι  θα  είχε  και  είχε,  ανέκαθεν,  τις 
απαντήσεις. Κάτι άλλο όμως μου λέει ότι ο Άλλα- 
μου-  λες-άλλα-  καταλαβαίνω  με  κοιτάει  με 
κατανόηση από ψηλά, παρέα με τον Θεό. 
  

Γιώργος Αγγέλης

Ιστολόγιο: georgeaggelis.blogspot.com

                                                                                                          Φώτο: Γιώργος Κεσίσογλου
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Ποιήματα

ΤΙ ΧΡΩΜΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΟΥ;

Τα όνειρα μου πορτοκαλιά 
σαν τ’ ουρανού τα χρώματα 
που βάφεται σα δύει.

Ο ήλιος σαν ξημερώσει 
μέχρι το γέρμα του…. 
έτσι κι εμείς τις ζωούλες μας, 
ταξιδεύουμε, 
έχοντας στα χέρια μας, 
το δείλι.

Έτσι και γω ονειρεύομαι 
τη στιγμή του αποχωρισμού. 
Κοιτάζοντας πίσω, 
τα όμορφα, τα άσχημα 
και ζώντας τα πορτοκαλιά, 
μέχρι το τέλος.

Γιώργος Κεσίσογλου

ΤΟ ΑΤΙΤΛΟ

Εμπιστοσύνη. 
Ευσεβής πόθος. 
Κυρίαρχο συναίσθημα. 
Δωμάτια στο ψυχιατρείο; Που εμπιστεύεσαι; Νιότη, δυνατά συναισθήματα, ζωή γλυκιά. Μία ανεμώνη. 
Ένα δάκρυ με αντίο παρόν. 
Έ! Χέρια πόδια και ένα αντίο παρόν. ΤΩΡΑ θέλεις να μου λες ότι δεν πρόλαβες. 
Σαν τα χρόνια να μην σου έφτασαν. 
Έμεινες παιδί. 
Χορός. Τραγούδι το λαγούμι και εδώ μέσα γερνάς την πρώτη μέρα. 
Στείρος ο κόσμος. ΕΣΥ. Εγώ και ο άλλος εαυτός μου. Εάν σε ακούω μοιάζεις δίδυμος σαν να ακούω 
δύο φωνές. 
Αφιέρωμα. 
Σε σένα που δεν με είδες ποτέ. 
Κι εγώ ακολουθώ μα τι; 
Όταν βρήκα την πόρτα και λες ψυχή μου 
Σαν την πόρνη 
Που μαζεύει – μαζεύει μα δεν ξεφεύγει από το κρεβάτι της.

Θανάσης Κατσιγιάννης

                       Φώτο: Γιώργος Κεσίσογλου
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Περιγραφές-ημερολόγια

Ήταν πρωινό της Τετάρτης 8 Ιουλίου 2009 που πήγα 
κρουαζιέρα μονοήμερη (αλλιώτικη από την περσινή) στον 
Αργοσαρωνικό στην Ύδρα, τον Πόρο και την Αίγινα, με 
το mini κρουαζιερόπλοιο «PLATYTERA ΟΥΡΑΝΟΣ», με 
προορισμό τα τρία αυτά νησιά. 
Το πρώτο νησί ήταν η Ύδρα και έκανε στάση για μισή 
ώρα. Εκεί κάναμε βόλτα και μερικοί είδαν το Λαογραφικό 
Μουσείο και άλλες εκκλησίες. Εμένα μου έκανε εντύπωση 
μία εκκλησία που είχα δει τον τάφο του Λ. Κουντουριώτη. 
Το δεύτερο νησί που σταματήσαμε ήταν ο Πόρος και 
μείναμε πάλι για μισή ώρα αλλά δεν είδαμε τίποτα λόγω 
ζέστης.

Ήταν  Σάββατο  ημέρα  10η Οκτωβρίου  που  πήγα  στο 
Φεστιβάλ της Ψυχικής Υγείας. Ήταν στο Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών.  Εκεί  μίλησαν  διάφοροι  από  τους  φορείς  της 
Ψυχικής Υγείας π.χ. γιατροί κ.α. Εντύπωση μου έκανε που 
έλεγαν  για  τις  Ψυχικές  Διαταραχές,  την  Νοητική 
Καθυστέρηση,  κ.α.  Στην  ομιλία  παρέστησαν  δύο  φίλοι 
μου από το Φορέα μου την Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. και μίλησαν για 
τα Α.Μ.Ε.Α. και για διάφορα άλλα πράγματα.

    

Σήμερα εορτάζει ο Άγιος Στυλιανός. Ένας μήνας πριν τα 
Χριστούγεννα.  Οι  ατέλειωτες  αναμνήσεις  από  τους 
παλιούς  μεταφορείς  του  εθίμου  για  αυτή  την 
μεταμεσονύκτια  γιορτή.  Με  τα  διακοσμητικά  δέντρα, 
φώτα,  δώρα,  κουκουνάρια,  γαλοπούλα,  σ’  αυτή  την 
μεγάλη υποδοχή για τον Υιό του Θεού τον Σωτήρα μας ν’ 
αγαλλιάσει  τη  γη  και  όλους  τους  ανθρώπους  με  πίστη, 
αγάπη,  συγχώρεση  και  υπακοή  με  μεταμέλεια.  Να 
μεγιστοποιήσει  τα  αισθήματά  μας  στις  μεταξύ  μας 
διαφορές.  Φυσικά,  υπάρχουν  και  οι  ανισότητες  φυσικές 
και  μη.  Υπάρχουν  άνθρωποι  στερημένοι,  πειναλέοι, 
αδικημένοι.  Γιατί  να μην έχουν βορά σε τούτη τη ζωή; 
Παρηγοριά  η  λύτρωση,  καλά  και  τα  επίγεια.  Το αστέρι 
λάμπει όχι όπως τότε πριν 2000 χρόνια αλλά η παρουσία-
περιουσία του Χριστού το δέος 

Το τρίτο νησί που πήγαμε και καθήσαμε δύο ώρες 
ήταν η Αίγινα. Εκεί μου έκανε εντύπωση ο 
Μαραθώνας που πήγαμε. Άλλοι από το γκρουπ 
επισκέφθηκαν το Ναό της Αφαίας και τον Άγιο 
Νεκτάριο. 
Δυστυχώς όλα τα πράγματα έχουν μία αρχή και ένα 
τέλος. Το απόγευμα της ίδιας μέρας το 
κρουαζιερόπλοιο έφτασε στο Λιμάνι του Πειραιά 
και όλοι από εμάς, το γκρουπ, τραβήξαμε τους 
δρόμους για τα σπίτια μας. Εύχομαι και του χρόνου 
να πάω άλλη κρουαζιέρα.

Κώστας Φιλιππόπουλος

Την  Κυριακή  11η Οκτωβρίου  πήγα  σε  ένα  άλλο 
Φεστιβάλ  πάλι  για  την  Ψυχική  Υγεία  στο  Γκάζι, 
πήγα και είδα κάτι Ντοκυμαντέρ για τα Α.Μ.Ε.Α. το 
πώς πρέπει να συμβουλεύονται τους ειδικούς για το 
αν θα μπορούνε να βρούνε μία δουλειά για το πώς 
θα  βγούνε  στην  Αγορά  Εργασίας.  Και  μου  έκανε 
εντύπωση ότι πρέπει να δουλεύουν και όλα αυτά τα 
άτομα.

Κώστας Φιλιππόπουλος

από  το  παρελθόν  ζεσταίνει  τους  ανθρώπους  και 
θυμίζει τα χνώτα των ζώων να είναι θαλπωρή σ’ αυτό 
το  εγχείρημα  το  πρόσθετο  σύνδρομο  του  Θεού  να 
στείλει το μονάκριβο Γιο του τον Κύριο Ημών Ιησού 
Χριστό να καθησυχάζει τους ανθρώπους. Όλα σ’ αυτή 
τη φάτνη-σπηλιά. Η συνάντηση του Χριστού με τους 
ειδήμονες  της  αμαρτίας,  να  διαχωρίσει  αλλά  και  να 
συγχωρήσει.  Σε  λίγο  ο  κόσμος  γυρίζει  πρόωρα, 
προχωρά  στην  αντίστροφη  μέτρηση  κι  έρχεται  ο 
καινούργιος. Τι θα γίνει με το υπόλοιπο διάστημα δύο 
πρόσημα όμοια, θετικά: Πίστη, Αγάπη.

Όθωνας Τετενές

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 2009

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕΡΕΣ ΕΟΡΤΩΝ
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Ανέκδοτα -Γελοιογραφίες

ΨΥΧΑΣΘΕΝΉΣ

Η γυναίκα στον ψυχίατρο.
-Γιατρέ μου είμαι δυστυχισμένη. Δεν ξέρω τι να κάνω. Ο άντρας μου νομίζει ότι είναι ψυγείο. 
-Χμμμμ... νομίζω δεν είναι κάτι σοβαρό. Θα του περάσει σύντομα.
-Μπορεί να του περάσει γιατρέ, αλλά μέχρι τότε τι θα κάνω; Κοιμάται με το στόμα ανοιχτό και 
με ενοχλεί το φωτάκι…

Υπόμνημα για το Ανέκδοτο:

Το  ανέκδοτο  είναι  από  την  ιστοσελίδα:  
www  .  anekdota  .  gr   του διαδικτύου.

Υπόμνημα για τη γελοιογραφία:  Η 
γελοιογραφία είναι από τον ιστότοπο:  
www  .  krassanakis  .  gr   του διαδικτύου.

http://www.anekdota.gr/
http://www.krassanakis.gr/
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ΧΡΗΣΙΜΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Γραμμές Άμεσης Βοήθειας ( SOS ) - 
Πληροφόρησης - Υποστήριξης 

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

Εφημερεύοντα νοσοκομεία, 
διανυκτερεύοντα φαρμακεία, ιατροί 
τηλ. 1434 
ΟΚΑΝΑ, Οργανισμός Κατά των 
Ναρκωτικών
τηλ. 1031 
Ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή του 
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής 
(Ψ.Ν.Α.) για Αλκοολικούς    
τηλ. 210 3617089

Ανοιχτή γραμμή απεξάρτησης 
τοξικομανών 
τηλ. 210 5323780

Ανοιχτή γραμμή απεξάρτησης ΙΑΣΩΝ 
τηλ. 210 8656600

Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης της 
ΙΘΑΚΗΣ 
τηλ. 2310 515150

Γραμμή για εξάρτηση από τυχερά 
παιχνίδια 
τηλ. 800111-0401

Γραμμή SOS Αιγινητείου 
τηλ. 210 7222333

"Γραμμή Ελπίδας" της Αντικαρκινικής 
Εταιρείας
τηλ. 210 3802800

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

Κέντρο Άμεσης Ψυχολογικής 
Υποστήριξης 
τηλ. 210 8840712

Ανοιχτή γραμμή οικογενειακής 
συμβουλευτικής & θεραπείας 
τηλ. 210 5234737

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 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 
11:00 μ.μ.

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

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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