
ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΟΦΩΝΙΑΣ
 Στα πλαίσια της Ημερίδας «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» που πραγματοποιήθηκε στις 

14/5 στη Στέγη με τη συνεργασία του Κοι.Σ.Π.Ε. «Δεσμός» υπογράφηκε από τους συμμετέχοντες φορείς ένα Κείμενο Ομο-
φωνίας για την Ψυχική Υγεία και τις ανάγκες του Νομού μας σε δομές και υπηρεσίες για την ψυχική υγεία.

  Δημοσιεύουμε στο φύλλο αυτό το Κείμενο αυτό και καλούμε όλους τους φορείς και πολίτες που επιθυμούν να το συνυ-
πογράψουν να επισκεφθούν για το σκοπό αυτό τα γραφεία του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας (Ανοίξεως 120) ή του Κοι.Σ.Π.Ε. «Δεσμός» 
(Μητροπόλεως 55).

  Η ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ !
  Το Δ.Σ. του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας

Σημείωμα σύνταξης
  Αισίως στο 3ο φύλλο μας.
  Ανάρπαστο το 2ο και είμαστε ευτυχισμένοι γιαυ-

τό.
  Το οφείλουμε σε σας, σε όλους όσους μας αγκά-

λιασαν και στήριξαν την προσπάθειά μας, με όλες τις 
αδυναμίες της έκδοσης μιας εφημερίδας.

  Εμείς προσπαθήσαμε και προσπαθούμε. Να την 
κάνουμε ακόμη καλύτερη, ακόμα πιο πλούσια σε ύλη 
και θεματολογία.

  Πλούσιο το δίμηνο που πέρασε. Πέρα από τις 
καθημερινές και τακτικές δραστηριότητες της Ομάδας 
μας αλλά και όλου του Συλλόγου είχαμε τρεις  πολύ 
σημαντικές  εκδηλώσεις σαν ΣΟΦΨΥ Ημαθίας.

  Την εκδήλωση για τις Διαταραχές πανικού και 
την Αγοραφοβία με τον Ψυχίατρο Γρηγόρη Σίμο στο 
Επιμελητήριο Ημαθίας με τη συνεργασία του Παραρ-
τήματος «ΒΕΡΓΙΝΑ» της ΑΧΕΠΑ, τη μεγάλη Ημερίδα 
σε συνεργασία με τον Κοι.Σ.Π.Ε. «Δεσμός» για την 
Ψυχική Υγεία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 
στη Στέγη και την παρουσίαση του βιβλίου της Τζίνας 
Ψάρρη «Μέχρι το πέμπτο σκαλοπάτι» στο Ζαχ/στείο 
«Σερεμέτα», για τις οποίες κάνουμε αναφορά στο 
φύλλο αυτό.

  Προγραμματίζονται κι άλλες. Δεν σταματάμε εδώ. 
Εχουμε και την ημερήσιά μας εκδρομή για την οποία 
θα ενημερωθείτε κι αν θέλετε να συμμετέχετε. Και 
πολλά άλλα.

  Σας ευχαριστούμε όλους.

Μάϊος 2016      Τεύχος 3ο             Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας Ανοίξεως 120, 59131 Βέροια, τηλ. 2331400426 - 6973738544 sofpsim@gmail.com, www.sofpsi-ima.gr

Με επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε

 η Hμερίδα “Ψυχική Υγεία 
και Κοινωνική 

Επιχειρηματικότητα”
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ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 
Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ, 
ΣΑΒΒΑΤΟ  18/6/2016

  Ο Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας διοργανώνει μο-
νοήμερη εκδρομή στα Γιάννενα, το Σάββατο 
18 Ιουνίου 2016.

  Τιμή συμμετοχής : 10 €
  Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 10/6 

στα γραφεία του Συλλόγου (Ανοίξεως 120) 
κάθε απόγευμα ή στα τηλ. 2331400426 &  
6973738544.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 

“ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ” 
ΤΗΣ ΤΖΙΝΑΣ ΨΑΡΡΗ

Με επιτυχία έγινε η παρουσίαση του βιβλίου της συγγραφέα Τζίνας 
Ψάρρη “Μέχρι το πέμπτο σκαλοπάτι” την Κυριακή το απόγευμα στο 
Ζαχ/στείο “Σερεμέτα” στη Βέροια.
  Την παρουσίαση οργάνωσαν ο ΣΟΦΨΥ Ημαθίας και ο Κοι.Σ.Π.Ε. “Δε-
σμός”.
  Η εκδήλωση ξεκίνησε με σύντομο χαιρετισμό του Προέδρου του ΣΟ-
ΦΨΥ Ημαθίας Γιώργου Σαλιάγκα ενώ την παρουσίαση του βιβλίου 
έκαναν ο Ηλίας Γραμματικόπουλος, Ψυχίατρος και Πρόεδρος του Κοι.
Σ.Π.Ε., η συγγραφέας - ποιήτρια Εύα Παυλίδου, η συγγραφέας Αγάπη 
Ντόκα και η ίδια η συγγραφέας Τζίνα Ψάρρη. Αποσπάσματα διάβασε 
η συγγραφέας - ποιήτρια Ελένη Βεζύρογλου, Γ.Γ. του Δ.Σ. της Ενωσης 
Λογοτεχνών Βόρειας Ελλάδας.
Το Δ.Σ. του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας ευχαριστεί τη συγγραφέα , τους ομιλητές 
– παρουσιαστές του βιβλίου και  όλους όσους συμμετείχαν.

ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΕΙΣΤΕ ΜΟΝΟ ΕΣΕΙΣ!

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΜΑΣ
Η ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ!

ΑΡ. ΛΟΓ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ    
6596128115538

ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ 
ΥΓΕΙΑ 

ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ 
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
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5 Τρόποι που μπορείτε 
να βοηθήσετε έναν 

άνθρωπο που παλεύει 
με την Κατάθλιψη
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ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ 
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΙΜΟΥ
Στην εκδήλωση – ομιλία 

για τις διαταραχές πανικού 
και την αγοραφοβία
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Το Ποίημα
Να αναθέσουμε την ελπίδα
Να σώσει τον κόσμο τούτον
Στην πλάτη των ψυχών να κρεμάσουμε το ένστικτο
Και να χλευάσουμε τις κουκέτες της αυτογνωσίας
Στα αλμύρα της πυγμής να σώσουμε την αλήθεια.

Α. Κ.

Μια πονεμένη αγάπη
Το μαχαίρι του έρωτα είναι κοφτερό
η λεπίδα του ξυραφιού πονάει 
καθώς στάζει το αίμα στο κορμί μου
αργά – αργά στη θύμηση σου υποφέρω.
Έτσι είναι ο έρωτας μια γλυκιά φυλακή
Μια δίνη, όπου στροβιλίζεται μυαλό και 
Κορμί και τυφλώνεσαι σ’ ό,τι τριγύρω 
σου υπάρχει. Άσπρα τριαντάφυλλα 
γίνονται κόκκινα από το αίμα που 
πέφτει στο κορμί μου και ‘γώ τραγουδώ 
μελωδικά πότε θα ‘ρθεις να σ’ αγκαλιάσω!
Γλυκέ μου τύραννε το ξέρω πόσο μ’ αγαπάς
κι ας με παιδεύεις. Με θέλεις το ξερώ!
Σε θέλω και ‘γω! Μα όλοι οι μεγάλοι 
και παθιασμένοι έρωτες έχουνε άδοξο
τέλος, αυτό δεν το είχες υπολογίσει;
Είμαστε δύο λευκά περιστέρια με
λαβωμένα τα φτερά τους που όσο 
κι αν το θέλουν να πετάξουν δε μπορούν,
αυτό έπρεπε να το ξέρεις. Το αίμα στάζει 
και  εμείς σ’ έναν αργό και ρυθμικό χορό
γέρνουμε ο ένας στον άλλον και αφήνουμε
τις τελευταίες μας πνοές.

Ε. Π.

Για τη μητέρα
Αχ! Πόσο σ’ αγαπώ γλυκιά μου μανούλα
Φως και ελπίδα με γεμίζεις με τη ζεστή σου αγκαλιά,
μοσχομύριστα τριαντάφυλλα και λευκά περιστεράκια 
Δίνουν τους παλμούς τους στα χεράκια μου 
καθώς με αγκαλιάζεις.
Αχ! Μητέρα και όταν πονώ εσύ με παίρνεις στην
αγκαλίτσα σου και με βάζεις στο προσκέφαλό σου
να με γιάνεις και γω αφήνομαι στα μυρωδάτα 
σου μαλλιά, στα κρινένια σου δάχτυλα, στην αγκάλη 
σου που μοιάζει μ’ αυτή της Παναγίας που κρατάει
το μικρό μας Χριστό.
Αχ! Μητέρα όταν πονάω, γίνεσαι θυσία για μένα,
ένα σου γλυκό φιλί, γιάνει τις πληγές μου, λυτρώνει 
τη λαβωμένη μου ψυχούλα.
Και ‘γω όμως δε σ’ αφήνω έτσι! Πάντα θα ‘μαι στο 
πλάι σου άγρυπνος φρουρός να μαζεύω της ψυχής 
σου τα κομμάτια και να σε βοηθάω στο καθετί που 
θα με χρειαστείς!
Αχ! Μητέρα είσαι μοναδική χωρίς τη στοργή
 και την αγάπη σου 
κανείς δε ζει!

Ε. Π.

Απόσταση
Γύρω μου άνθρωποι πολλοί 
Πρόσωπα με μάσκες λογής
Βλέπουν όλοι μια μου πληγή
Και τρέχουν με πλήθος αμφορείς

Μαζεύουν εκεί, ό,τι απ’ την πληγή τρέχει υγρό
Παίρνουν το αίμα μου, μου αφαιρούν τη ζωή
Το δάκρυ που απ’ τα μάτια μου χύνεται πικρό
Κι αφήνουν αφρόντιστη κι ανοιχτή την πληγή

Βλέμμα ανεξιχνίαστο υψώνω
Είναι ένα κατηγορώ ή ένα παράπονο
Δείγμα απελπισίας ή ικεσίας
Αισθάνομαι να χάνομαι, να λιώνω…

Στήριγμα δεν βρίσκω πουθενά
Μπροστά μου ορθώνονται βουνά
Και πίσω μου, πλατύ, ένα ρέμα
Στους αμφορείς ρίχνω τη ματιά μου
Το αίμα μου, τα δάκρυα μου 
Οίκτος έγιναν και ειρωνεία
Στις μάσκες τις χλευαστικές απλώνεται η αδιαφορία
Κ’ είναι όλος ο κόσμος τόσο πολύ μακριά μου..!

Ρ. Β.

ΠΟΙΗΜΑΤΑ• ΠΟΙΗΜΑΤΑ• ΠΟΙΗΜΑΤΑ• ΠΟΙΗΜΑΤΑ• ΠΟΙΗΜΑΤΑ• ΠΟΙΗΜΑΤΑ•

Ο Πανάγαθος Θεός
Ποιος μας φέρνει την ημέρα
με τον ήλιο και το φως 
και μας δίνει την ελπίδα;
Ο Πανάγαθος Θεός!

Ποιος για μας έχει φύτευσει 
ποικιλία των ανθών,
φυτά, δέντρα καρποφόρα;
ο Πανάγαθος Θεός!

Ποιος φροντίζει να μας τρέφει, 
δίνοντας μας για το βιός
και βρισκόμαστε στη ζήση;
ο Πανάγαθος Θεός!

Ποιος δε μας αφήνει μόνους,
είναι φίλος μας πιστός
και μεγάλος μας προστάτης;
Είναι ο Πλάστης μας Χριστός!

Ποιος μας φέρνει στη ζωή μας
κι απ’ το σκότος εις το φως
και το νου ποιος μας φωτίζει;
Μόνο ο καλός Θεός!

Ε. Π.

ΟΥΣΙΕΣ 
Όλα γύρω σκοτεινά
περπατώ στη μοναξιά
κάπου ζητώ παρηγοριά
να δώσει θάρρος στην καρδιά.

Στην απελπισία και στη μοναξιά
θυμήθηκα παρέα απ’ τα παλιά.
Ουσίες και ποτά μας ταξίδευαν μακριά.
Σε κόσμους ψεύτικους, φανταστικούς
ζάλη παραζάλη και μετά το κακό μας χάλι. 

Πόνεσα, χτυπήθηκα να απομακρυνθώ
να καθαρίσει σώμα και μυαλό
καθαρά να σκεφτώ.

Να που τώρα σε μια δύσκολη ώρα
ήρθαν στη μνήμη μου όλα
πρόχειρη, γρήγορη λύση
ένα γλυκό μεθύσι.

Να που τώρα σε μια δύσκολη ώρα
ήρθαν στη μνήμη μου όλα
πρόχειρο, γρήγορη λύση
ένα γλυκό μεθύσι.

Μετά όμως τι; Πόνος, απάτη, 
πόνος και χαρά για λίγο αγκαλιά
και μετά βάραθρο και καταχνιά.

Προχωρώ σταθερά, πρέπει να αντισταθώ σθεναρά.
Πέρασα διακριτικά απ’ το παλιό στέκι στο ίδιο τοπίο
σταθερά η παρέα απ’ τα παλιά πεσμένοι κατάχαμα 
στο δικό τους χαρακίρι.

Όχι δεν θα τους κάνω το χατίρι.
θα συνεχίσω μόνος με καθαρό μυαλό το μίτο 
της Αριάδνης μόνος μου θα λύσω,
ποτέ πάλι δεν θα λυγίσω.

Ε. Π.

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Νομίζεις πως ζεις στον παράδεισο, κι όμως δε 

ζεις!
Νομίζεις πως άγγελοι φτερωτοί έρχονται δίπλα 

σου κι όμως δεν υπάρχουν!
Νομίζεις πως ξωτικά χορεύουν γύρω σου και 

πας στο χορό τους να πιαστείς, κι όμως είναι 
ψέμα!

Γιατί ζεις στην κόλαση, κι αυτή είναι η αλή-
θεια! Μια μαύρη κόλαση όπου καυτά καζάνια  με 
διαβόλους σε περιμένουν στις φωτιές τους να σε 
κάψουν!

Γι’ αυτό κόφτα! Σταμάτα τα! Δεν θα βρεις εκεί 
τη λύση!

Η λύση είναι η ίδια σου η ζωή! Όπου θέλει τόλ-
μη, κουράγιο, επιμονή και υπομονή!

Κι αν αδυνατείς να τα κόψεις μόνος/η σου 
ζήτα βοήθεια στις αντίστοιχες υπηρεσίες. Είναι 
κρίμα να καταστρέψεις τα εγκεφαλικά και τα σω-
ματικά σου κύτταρα! Κόψτα και πάλι κόψτα ! Ο 
αληθινός παράδεισος είναι γύρω σου! Αυτό που 
πατάς επάνω, και δε χρειάζεσαι δεκανίκια για να 
στηριχτείς, αρκεί να νιώσεις πως μέσα σου έχεις 
δύναμη πολύ να κάνεις πολλά θετικά πράγματα 
μόνος/η σου! Η ζωή είναι ωραία και χωρίς αυτά!

Ε.Π.

Γυναίκα και μοναξιά
   Είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Θετικός και κοινωνικός. Μπορεί να οφείλεται εν μέρει σε βιολογικούς παράγοντες, αλλά κυρίως στα βιώματά μου. Είχα 

πολλά βιώματα και αρνητικά και θετικά , αλλά σε υπέρτατο βαθμό τα αρνητικά. Χθες όλο το βράδυ και το ξημέρωμα σήμερα με βρήκε συντετριμμένη. Κι αυτό 
οφείλεται πάλι σε βιώματα.

   Το βασικότερο; Η μοναξιά. Πως μπορούν οι άνθρωποι και ζουν μοναχοί; Και λέγοντας μοναχοί, όχι μόνο κυριολεκτικά αλλά κυρίως μεταφορικά. Κυρίως 
οι γυναίκες οι οποίες επικοινωνούν περισσότερο διαδικτυακά στον ευρύτερο χώρο και τρομάζω. Γιατί τόση μοναξιά; Γιατί τόση ανέχεια, τόση δυστυχία, τόση 
υποκρισία στις ανθρώπινες σχέσεις; Με κάνει να νιώθω σαν μια ευχάριστη έκπληξη, μια όαση ευτυχίας στο χώρο της συμβίωσης με το άλλο φύλο. Όσο 
ήμουν σε σχέση ήμουν καλά. Τώρα μοναξιά. Χωρίς κρέας, χωρίς σώμα. Μου λείπει η μισή μου φύση. Δεν έχω σώμα. Όσο ήμουν σε σχέση ήξερα ότι υπάρ-
χει και συμπλήρωνε τον ψυχισμό μου, το πνεύμα μου. Τώρα το μόνο που έμεινε είναι ο εγκέφαλος κι αυτός βαραίνει το σώμα, αντί να το ελαφρύνει.

   Τώρα μόνο σκέφτεται πολύ και το μόνο που κάνει είναι να βαραίνει ένα σώμα που δεν υπάρχει. Οι γυναίκες είναι δυστυχισμένες και το ρίχνουν άλλες 
στο ποτό, άλλες στο διαδίκτυο και ακόμα πολλές που συμβιώνουν δυστυχούν.

   Γι’ αυτό και οι τρόποι υπέρβασης της μοναξιάς-δυστυχίας είναι οι προσωρινές, οι επιφανειακές σχέσεις, το γράψιμο, τα ταξίδια, οι περίπατοι, τρόποι 
διαλογισμού και ολοκλήρωσης.

   Σήμερα βγήκα έναν περίπατο, να δω τους αγαπημένους μου αετούς στη φύση και ο ήλιος με αποζημίωσε!  Μου έδειξε όμως παράλληλα πόσο τρομερή 
και αβάσταχτη είναι η μοναξιά ακόμη και γι’ αυτούς. Ακριβώς δίπλα του, είχε κι έναν ακόμη ήλιο κοντά στα σύννεφα για παρέα. Ανυπόφορη η μοναξιά! Ακόμη 
και για τ’ αστέρια!

Ε. Π.

Πώς με βοηθούν οι γονείς μου αρνητικά και θετικά.
   Οι γονείς μου για μένα είναι ήρωες. Από τη στιγμή που γεννήθηκα μέχρι τώρα είναι υπέροχοι. 

Από την πρώτη φορά που με πήρανε από το ορφανοτροφείο  με προσέχουν και φροντίζουν με όλη 
τους την αγάπη. Οι γονείς μου είναι ότι πιο σημαντικό έχω στην ζωή μου. Μου απαντάνε σε κάθε 
ερώτηση που κάνω και είναι υπερήφανοι για μένα. Έχουν κάνει ολόκληρο ταξίδι για να με πάρουν 
στην αγκαλιά τους και στα ζεστά τους χέρια. Με αυτούς δεν έχω λόγια να φοβηθώ και είμαι ευγνώ-
μων για αυτό. Παρόλα αυτά είμαστε μια οικογένεια και υπάρχουν και τα θετικά τους στοιχεία αλλά 
και τα αρνητικά, όπως σε κάθε οικογένεια.

   Τα θετικά τους στοιχεία είναι:
1. Ότι με βοηθούν με την αρρώστια μου με όποιο τρόπο μπορούν.
2. Είναι πάντα εκεί για μένα.
3. Όταν έχω πρόβλημα με παίρνουν αγκαλιά και αισθάνομαι ευτυχία.
4. Οι γονείς μου λένε ότι όλα θα πάνε καλά και με ανεβάζουν ψυχολογικά. και μου  κρατούνε το 

χέρι όταν συμβεί κάτι.
   Όμως όπως κάθε οικογένεια έχουμε και τις άσχημες μέρες. Η μαμά μου λέει ότι στο ΣΟΦΨΥ 

είμαστε όλοι μια οικογένεια και πρέπει να είμαστε όλοι μια γροθιά. 
Εγώ πιστεύω ότι από τα αρνητικά μπορεί να βγουν και τα θετικά και αντίστροφα.
   Τα αρνητικά είναι:
   Ότι  μερικές φορές η θα φωνάξω ή θα κλάψω και αυτό στεναχορεί και μένα και τους γύρω μου 

και ειδικά τους γονείς μου.
   Οι γονείς μου μπορεί να με φωνάζουν καμιά φορά για να μου πουν ποιο είναι το σωστό και το 

δίκαιο.
   Παλιότερα είχα πρόβλημα να λέω τα πράγματα με το όνομα τους• π.χ. τα φάρμακα που παίρ-

νω τα έλεγα καραμέλες αλλά οι γονείς μου έδωσαν να καταλάβω ότι δεν πρέπει να φοβάμαι τίποτα. 
Δεν έχω λόγια να τους ευχαριστήσω γιατί αυτοί μου προσέφεραν τα πάντα και ποιο πολύ γιατί με 
έβγαλαν ένα σωστό άνθρωπο στην κοινωνία.

Μ. Σ. 
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Μέχρι  και τις αρχές της δεκαετίας του 1980 οι ψυχικές 
ασθένειες θεωρούνταν σχετικά σπάνια νοσήματα που 
αφορούσαν ειδικές ομάδες του πληθυσμού με ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά. 
  Η εικόνα ωστόσο αυτή άλλαξε με τη συμβολή σημαντικών 

επιστημονικών μελετών της περιόδου που ακολούθησε. Μεγά-
λες έρευνες που έγιναν σε Αμερική και Ευρώπη, διαπίστωσαν 
μια τεράστια «κρυμμένη» ψυχιατρική νοσηρότητα στον γενικό 
πληθυσμό, με την κατάθλιψη και τις αγχώδεις διαταραχές να προ-
σεγγίζουν το 10% σε συχνότητα. Οι περισσότερες από αυτές τις 
ασθένειες ήταν άγνωστες , αφού η πλειονότητα των ατόμων που 
έπασχαν δεν είχαν επαφή με κάποια υπηρεσία υγείας, είτε γιατί 
δεν αναγνώριζαν τα συμπτώματα είτε λόγω του φόβου του στίγ-
ματος που περιβάλλει ακόμη και σήμερα πολλές από τις ασθένειες 
αυτές. 

  Τα αποτελέσματα μελετών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεί-
ας εξέπληξαν όταν έδειξαν ότι μαζί με τα γνωστά χρόνια νοσήματα, 
όπως το AIDS, ο καρκίνος, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τα χρόνια 
αναπνευστικά νοσήματα ή ο διαβήτης, στις πρώτες πλέον θέσεις  
εμφανίστηκαν η κατάθλιψη, οι αγχώδεις διαταραχές, η σχιζοφρέ-
νεια, η διπολική διαταραχή, οι διαταραχές από χρήση αλκοόλ, οι 
άνοιες και οι αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Μόνο η κατάθλιψη 
θεωρείται ότι  ως το 2030 θα είναι η σημαντικότερη αιτία ανικανό-
τητας στις αναπτυγμένες χώρες και η δεύτερη σημαντικότερη αιτία 
ανικανότητας (μετά το AIDS) σε όλον τον πλανήτη!

  Οι ψυχικές ασθένειες λοιπόν είναι συχνές και συχνά επιβαρύ-
νουν τον πάσχοντα και την οικογένειά του δυσανάλογα. Υπάρχουν 
όμως και κάποιες άλλες πτυχές που τις κάνουν σημαντικά προβλή-

ματα δημόσιας υγείας. 
  Πρώτον, οι περισσότερες  εκδηλώνονται νωρίς στη ζωή του 

ανθρώπου δείχνοντας τα πρώτα σημάδια ήδη από την εφηβεία. 
Ως την ηλικία των 24 ετών σχεδόν το 75% των ασθενειών αυτών 
έχει εκδηλωθεί. Σε αντίθεση λοιπόν με όλα τα άλλα σημαντικά νο-
σήματα που εκδηλώνονται αργότερα στη ζωή, οι ψυχικές ασθένειες 
πλήττουν τον άνθρωπο σε μια καίρια φάση της ζωής του, τότε που 
θέτει τα θεμέλια της αυτόνομης ύπαρξής του, της κοινωνικοποί-
ησής του  και επαγγελματικής του εξέλιξης. Αυτό δημιουργεί την 
ανάγκη της πρόωρης και έγκαιρης παρέμβασης ώστε να μειωθούν 
οι πιθανότητες της χρονιότητας και να προβλεφθούν οι ψυχοκοι-
νωνικές επιπλοκές. 

  Δεύτερον,  αφορούν όλους και όχι κάποια ιδιαίτερη ομάδα του 
πληθυσμού. Δεν υπάρχει «ανοσία» σε αυτές γιατί  κανείς δεν ελέγ-
χει το εξωτερικό περιβάλλον του και άρα δεν γνωρίζει ποιους ακρι-
βώς στρεσογόνους παράγοντες θα κληθεί να αντιμετωπίσει στη 
ζωή του (απώλειες αγαπημένων προσώπων, ασθένειες, ατυχήμα-
τα, στέρηση της προσωπικής ελευθερίας, κακοποίηση, οικονομικές 
δυσκολίες, ανεργία, φυσικές καταστροφές, πολέμους).

  Οι περισσότερες ψυχικές ασθένειες εκδηλώνονται όταν οι εξω-
τερικοί στρεσογόνοι παράγοντες δεν μπορούν πλέον να αντισταθ-
μιστούν από την εγγενή δυνατότητά μας να τους αντιμετωπίζουμε. 
Ο κάθε άνθρωπος είναι φυσικό να «αντέχει» διαφορετικό επίπεδο 
στρες, ανάλογα με την προσωπική του ευαλωτότητα και τις εμπει-
ρίες του. 

  Το ερώτημα που εύλογα θα θέσει κανείς είναι το εξής: Εχουν 
γίνει  βήματα για την επιτυχή θεραπευτική αντιμετώπιση ή απλώς 
διαπιστώνεται το πρόβλημα χωρίς να μπορεί να βοηθηθεί ο ασθε-

νής; Η απάντηση είναι ανεπιφύλακτα «Ναι». Η μεγάλη εξέλιξη 
των επιστημών έχει οδηγήσει στον σχεδιασμό φαρμακευτικών 
θεραπειών για τις σημαντικότερες ψυχικές ασθένειες, την απο-
τελεσματικότητα των οποίων παλαιότερα θα ονειρευόμασταν. Η 
αποτελεσματικότητα των θεραπειών είναι συγκρίσιμη με αυτή των  
άλλων ιατρικών ειδικοτήτων. Παράλληλα η εξέλιξη των υπολοίπων 
κλάδων που σχετίζονται με την ψυχική υγεία έχει οδηγήσει στην 
ανάπτυξη σύγχρονων και αποτελεσματικών ψυχοκοινωνικών πα-
ρεμβάσεων .

  Για να αντιμετωπιστούν με επιτυχία οι ψυχικές  ασθένειες θα 
χρειαστούν φυσικά αλλαγές. Πρώτα μέσα μας, ώστε να αντιμετω-
πίσουμε το στίγμα και τις προσωπικές προκαταλήψεις και να ζη-
τήσουμε βοήθεια όταν τη χρειαστούμε.   Στη συνέχεια στο υγειονο-
μικό μας σύστημα, το οποίο θα πρέπει να κατανείμει τους πόρους 
για την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση των ασθενειών ανά-
λογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητά τους. Οι ψυχικά ασθενείς  
δεν θα πρέπει να είναι πάντα οι χαμένοι σε αυτή την κατανομή. 

  Σήμερα μάλιστα που το υγειονομικό μας σύστημα βρίσκεται σε 
κρίση και πλήττεται από την οικονομική δυσπραγία της χώρας, η 
ανάγκη αυτή γίνεται ακόμη πιο επιτακτική. Το σύνθημα του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας ότι «δεν νοείται υγεία χωρίς την ψυχική 
υγεία»  δείχνει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε για τη 
βελτίωση του επιπέδου υγείας των πολιτών της χώρας μας.  

Γ. Σ. 
Από άρθρο του  Πέτρου Σκαπινάκη, Αν/τή  Καθηγητή Ψυχιατρι-

κής  Ιατρικής Σχολής  Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
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Η κατάθλιψη είναι η κύρια αιτία ψυχικής ασθέ-
νειας στον κόσμο. Eιδικότερα, στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες, ένα ποσοστό κοντά στο 10% των ενηλίκων 
παλεύουν με την κατάθλιψη. Αλλά επειδή είναι μια 
ψυχική ασθένεια, μπορεί να είναι πολύ πιο δύσκολο 
να την καταλάβει και να την αποδεχθεί κανείς όπως 
ας πούμε, η υψηλή χοληστερόλη.

Μια σημαντική πηγή σύγχυσης, είναι η διαφορά 
μεταξύ του να έχει κανείς κατάθλιψη και να έχει 
απλά ένα καταθλιπτικό συναίσθημα. Σχεδόν όλοι 
οι άνθρωποι, μπορεί να βιώσουν συναισθηματικές 
διακυμάνσεις από καιρό σε καιρό, αλλά η κλινική 
κατάθλιψη είναι διαφορετική. Είναι μια ψυχιατρική 
διαταραχή και δεν πρόκειται να φύγει μόνο και μόνο 
επειδή το θέλετε. Παραμένει για τουλάχιστον δύο 
συνεχόμενες εβδομάδες και επηρεάζει σημαντικά 
την ικανότητα ενός ατόμου να εργαστεί, να ασκηθεί 
ή να σχετιστεί.

Είναι πολλές οι πιθανότητες να γνωρίζετε κάποι-
ον που πάσχει από κατάθλιψη. Εδώ είναι μερικοί 
τρόποι που μπορείτε να τον βοηθήσετε:

 1. Βοηθήστε τον να βρεί βοήθεια
Αν γνωρίζετε κάποιον που παλεύει με την κατά-

θλιψη, ενθαρρύνετέ τον με ήπιο τρόπο να αναζητή-
σει βοήθεια. Μπορείτε να προσφερθείτε ακόμη και 
να τον βοηθήσετε με συγκεκριμένες εργασίες, όπως 
είναι να ανατρέξετε σε ψυχολόγους και ψυχιάτρους 
στην περιοχή σας ή κάνοντας μια λίστα με ερωτή-
σεις για να ρωτήσετε ένα γιατρό. Για τον άνθρωπο 
με κατάθλιψη, αυτά τα πρώτα βήματα μπορεί να 
φαίνονται ανυπέρβλητα.

2. Να είστε ενημερωμένοι
Αν αισθάνονται ενοχή ή ντροπή που έχουν κα-

τάθλιψη, χρειάζεται να τους υπενθυμίζετε ότι η κα-
τάθλιψη είναι μια ιατρική διαταραχή ακριβώς όπως 
το άσθμα ή ο διαβήτης. Δεν είναι μια αδυναμία ή 
ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας και δεν 
θα πρέπει να περιμένουν από τον εαυτό τους απλά 
να το «ξεπεράσουν», όσο δεν θα μπορούσαν να 
ξεπεράσουν ένα σπασμένο χέρι. Όσα περισσότερα 
γνωρίζετε για την ψυχική ασθένεια, τόσο βρίσκεστε 
σε καλύτερη θέση να καταλάβετε τι περνούν και να 

τους υποστηρίξετε.
3. Μην υποβαθμίζετε την ασθένεια
Αν δεν έχετε βιώσει κατάθλιψη εσείς οι ίδιοι, 

αποφύγετε να τη συγκρίνετε με τις φορές που είχατε 
βρεθεί στα «κάτω» σας. Αν προσπαθείτε να συγκρί-
νετε αυτό που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με κατά-
θλιψη, με τα φυσιολογικά, προσωρινά συναισθήμα-

τα της θλίψης, ενδέχεται να νιώσουν περισσότερο 
ένοχοι που παλεύουν να την υπερβούν.

4. Εξαλείψτε το στίγμα
Μπορούμε να βοηθήσουμε, ακόμα και όταν μι-

λάμε ανοιχτά για την κατάθλιψη. Για παράδειγμα, 
έρευνες δείχνουν ότι όταν κάποιος ρωτήσει κάποιον 
αν έχει αυτοκτονικές σκέψεις, μειώνει πραγματικά 
τον κίνδυνο αυτοκτονίας τους. Οι ανοιχτές συνομι-
λίες σχετικά με την ψυχική ασθένεια βοηθούν να 
διαβρωθεί το στίγμα και να καταστήσει την αναζή-
τηση βοήθειας ευκολότερη. Και, όσο περισσότεροι 
ασθενείς αναζητούν θεραπεία, τόσο περισσότεροι 
επιστήμονες θα μάθουν για την κατάθλιψη και οι 
θεραπείες θα γίνουν καλύτερες.

5. Συνεχίστε τη συνομιλία
Επειδή τα συμπτώματα της κατάθλιψης είναι 

άυλα, είναι δύσκολο να γνωρίζουμε ποιος μπορεί να 
δείχνει ότι είναι εντάξει, αλλά πραγματικά να παλεύ-
ει. Ακριβώς επειδή ο φίλος σας μπορεί να φαίνεται 
μια χαρά μια μέρα, μην υποθέσετε ότι έγινε «καλύτε-
ρα». Παραμείνετε υποστηρικτικοί.

5 Τρόποι που μπορείτε να βοηθήσετε έναν άνθρωπο που παλεύει με την Κατάθλιψη

Όταν διαγνωσθείς με κά-
ποια ψυχική νόσο, όπως 
το βλέπω εγώ από τη δι-
κή μου πλευρά, το πρώ-
το που σου συμβαίνει 

είναι να τρομάξεις.
   Όπως κάθε άνθρωπος που διαγιγνώσκεται με μια ασθένεια, είτε 

ψυχική, είτε σωματική τρομάζει, φοβάται.
   Μετά έρχεται η άρνηση. Η αμφισβήτηση. Όχι, αποκλείεται να 

συμβαίνει σ’ εσένα αυτό. Αυτά συνήθως συμβαίνουν στους άλλους. 
Φτάνουν στ’ αυτιά σου σαν ιστορίες άλλων. Ξύπνα. Κανείς δεν μένει 
στο απυρόβλητο.

    Ακολουθεί ο θυμός. Αφού έχεις πάρει και δεύτερη και τρίτη γνώ-
μη, θα πρέπει να δεχτείς τα δεδομένα. Σ’ έναν κόσμο που βασίζεται 
στη λογική και στο χειροπιαστό, είσαι υποχρεωμένος να τα αποδεχτείς. 
Κι αυτό σε κάνει έξαλλο.

   Γυρνάς πίσω και σκέφτεσαι όλες τις φορές που δεν ήσουν καλά. 
Σιγά – σιγά καταλαβαίνεις ότι όλες αυτές οι φορές δεν ήταν τυχαίες. 

   Ψάχνεις να βρεις την πηγή της ασθένειας σου. Τι είναι αυτό που 
την προκάλεσε. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι ξεκάθαρη. Σε άλλες όχι. 
Το ίδιο και η θεραπεία της.

   Ακόμα κι αν η φιλοσοφία σου, η κοσμοθεωρία σου θα χαρακτήρι-
ζε και θα θεράπευε την υπαρκτή ή «επινοημένη»  και λάθος ή σωστά 
«τοποθετημένη» ασθένεια σου, με διαφορετικούς τρόπους, εσύ είσαι 
διατεθειμένος να το ρισκάρεις;

   Κι αν είσαι εσύ αυτός που κάνει λάθος; Τότε είναι που ή αφήνεσαι 
σε όλο αυτό, ή ξεκινάς να δοκιμάζεις τα πάντα.

   Κλασσική ψυχιατρική θεραπεία με φάρμακα, ομοιοπαθητική, ψυ-
χοθεραπεία, ξεκινάς να δουλεύεις με τον εαυτό σου, στις περιπτώσεις 
που είσαι τυχερός και η ασθένεια σου, το επιτρέπει.

    Αν προσπαθείς και καταφέρνεις όλα αυτά, όσο μπορείς, έρχεται 
και η συνειδητοποίηση. Η ευγνωμοσύνη. Αν και είναι δύσκολο πάντα 
να τη νιώθουμε στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια. Αφού είμαστε 
αχάριστα πλάσματα. Για να φτάσεις στην ευγνωμοσύνη περνάς πρώτα 
από τη μεταμόρφωση. Κι αυτή σε κάθε άνθρωπο έρχεται σε διαφορετι-

κούς χρόνους και με διαφορετικούς τρόπους. Μπορεί και να μην έρθει. 
Ανάλογα τη βαρύτητα της ασθένειας και του ανθρώπου που τη βιώνει. 
Είσαι μικρός για να μιλήσεις γι’ αυτό, δεν έχεις φτάσει ακόμα εκεί.

   
    Όλα τα παραπάνω συμβαίνουν και σε κάποιον που έχει διαγνω-

σθεί και με μια σωματική ασθένεια. Αυτό όμως που δεν συμβαίνει σ’ 
αυτήν την περίπτωση είναι  η διαφορετική αντιμετώπιση από το κοινω-
νικό περιβάλλον του ασθενούς.

   Η σωματική ασθένεια είναι ευκολότερα ανιχνεύσιμη και προσδιο-
ρίσιμη και αυτό την κάνει αποδεκτή στους γύρω ασυζητητί.

    Η ψυχική ασθένεια όμως δεν είναι πάντα άμεσα αναγνωρίσιμη 
ούτε από τον ασθενή, ούτε από το στενό του περιβάλλον, έτσι ώστε να 
φτάσει άμεσα στο σημείο ν’ αναζητήσει βοήθεια από κάποιον ειδικό. 
Ακόμα κι αν πολλές φορές υποψιάζεται κάτι τέτοιο, συχνά διστάζει. 

   Ακόμα κι όταν όμως επισκεφτεί ειδικό και το τοπίο σταδιακά ξεκα-
θαρίζει και το άτομο πληροφορείται και πληροφορεί τους γύρο του τι 
του συμβαίνει, τότε συχνά δεν γίνεται πιστευτός.

   Ο ψυχικά ασθενής αντιμετωπίζεται σαν αόρατος. Αφού η πληγή 
του δεν φαίνεται. Η αρρώστια του δεν χρήζει επιδέσμου και νυστεριού. 
Άρα, αυτό τον καθιστά υγιή.

   Απλά είναι παράξενος. Ιδιόρρυθμος. Κυκλοθυμικός. Επιθετικός. 
Βίαιος. Ειρωνικός. Εγωιστής. Κακός. Αδύναμος. Τεμπέλης. Αδιάφορος. 
Απαθής. Και πολλά άλλα.

   Ακόμα και ο ίδιος συχνά αμφιβάλλει για το ποιο είναι το είναι του 
και ποια τα συμπτώματα του. Δεν είναι σίγουρος αν ο εαυτός του δημι-
ουργήθηκε από τον χαρακτήρα ή την ασθένεια. Κι αυτό τον δυσκολεύει 
στις διαπροσωπικές του σχέσεις, αλλά και το ν’ αντιμετωπίσει μια κοι-
νωνία που οι απαιτήσεις της συχνά υπερβαίνουν τις δυνατότητες του. 
Χωρίς να του αναγνωρίζουν την ιδιαιτερότητα του. 

    Η χειρότερη τιμωρία κάποιου που ήδη «τιμωρείται» είναι να μην 

του αναγνωρίζεις την τιμωρία του. Να τους στε-
ρείς την ευκαιρία και την πρόσβαση στην ίαση, 
στην ορατότητα, στην αποδοχή. Να αμφισβητείς 
τις ανάγκες του, τα κίνητρα του, τις ικανότητες 
του.

   Εκτός από το πρόβλημα της αορατότητας υπάρχει και το αντί-
θετο: όταν κάποιος παρουσιάζεται στον περίγυρο του, διαπιστωμένα 
ψυχικά ασθενής και βρίσκεται αντιμέτωπος με το στίγμα της ψυχικής 
του ασθένειας.

   Εκεί συμβαίνουν διάφορα. Ο φόβος προς το αυτό, ο κοινωνικός 
αποκλεισμός, οι ρατσιστικοί χαρακτηρισμοί στο πρόσωπο και γενικό-
τερα η ρατσιστική συμπεριφορά εις βάρος του, η απώλεια και η απο-
μάκρυνση φιλικών προσώπων, η επαγγελματική αστάθεια και πολλά 
αλλά • και όλα αυτά είναι παιδιά της άγνοιας.

   Αυτά που έχω καταλάβει προς το παρόν είναι ότι: 
• Καμία ασθένεια δεν είναι καθαρά σωματική ή ψυχική. Το ένα 

συνδέεται με το άλλο, το ένα επηρεάζει το άλλο και πως χρειάζεται ολι-
στική προσέγγιση για να ισορροπήσουν και να θεραπευτούν.

• Οι άνθρωποι βλέπουν μόνο αυτό που θέλουν. Αν δεν θέλουν 
δεν θα μπορούν.

• Αυτό δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα σε ενδιαφέρει η γνώ-
μη τους ή η αποδοχή τους, αλλά σίγουρα οφείλεις στον εαυτό σου ν’ 
αγωνίζεσαι για τα δικαιώματα σου, χωρίς να θέτεις την υγεία σου σε 
κίνδυνο. Υπάρχουν μέρες που δεν θα θέλεις ή δεν θα μπορείς, αλλά 
δεν ξέρεις που μπορεί να σε οδηγήσει μια προσπάθεια.

• Ο κόσμος δεν θα πάψει να ζει μέσα στην άγνοια, να κλείνει 
τα μάτια του στην ασθένεια, ακόμα κι αν ο ίδιος νοσεί. Θέλω να πι-
στεύω όμως ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι έτσι.

• Οι περισσότεροι όταν ρωτούνται ποια μαγική ιδιότητα θα 
επιθυμούσαν να έχουν απαντούν: να πετάνε, να διαβάζουν τη σκέψη 
των άλλων, να είναι αόρατοι. Την ίδια στιγμή που κάποιοι άνθρωποι 
προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους, να κατανοήσουν τη σκέψη 
τους, να είναι ορατοί.

Ρ. Κ.

Ψυχική ασθένεια και ορατότητα
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Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

ΣΚΕΨΕΙΣ...

ΑΓΓΙΓΜΑ ΨΥΧΗΣ
Στης ζωής τα μονοπάτια
πορευόμασταν με δόξα.
Βλέπουμε ουράνια τόξα
στον δικό μας ουρανό.

Ένας ήλιος φωτεινός
ήταν ο δικός μας οδηγός.
Μας ζέστανε από ψηλά
και μας έδινε φτερά
ψηλά να πετούμε ιδανικά
να αναζητούμε.

Γυάλινη σφαίρα η ζωή μας
εντυπωσιακό πακέτο
με μπλε περιτύλιγμα, διάφανο σελοφάν
και κόκκινη κορδέλα..

Ώσπου άρχισαν δύσκολα παιχνίδια
στης ψυχής μας τα συντρίμμια.
Κρύσταλλα που έγιναν κομμάτια,
θραύσματα κοφτερά
έφεραν δάκρυα στα μάτια.

Μ. Π.

ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΟΥ
Σήμερα που γιορτάζεις
με πεταλούδα μοιάζεις.
Είσαι ανάλαφρη, γελαστή
με μια λάμψη μοναδική.
Τα γαλαζοπράσινα σου μάτια
λάμπουν από χαρά, λευκό σαν κρίνο
διάφανο προσωπάκι που το στολίζουν
τα μεταξένια μαύρα σου μαλλιά.
Είσαι εξαίρετη, μοναδική
ο Θεός να σου δίνει κάθε αρετή.
Πάντα στο εξής να χαμογελάς
και ποτέ πλέον να μην πονάς.

Μ. Π.

ΈΡΩΤΑΣ
   Ότι είναι τέλειο είναι και εύ-

θραυστο. Αγάπη μεγάλη, ζηλευ-
τή• έρωτας δυνατός.

Φλόγα που καίει γίνεται κα-
πνός. Μένει μόνο η στάχτη, δεν 
γίνεται αλλιώς. Τέλειος και αιώνι-
ος είναι μόνο ο Θεός.

Το τίμημα της 
μοναξιάς

Είναι η απόλυτη 
ελευθερία•

   Σου δίνει την δυνατότητα να 
σκέφτεσαι και να εκφράζεσαι 
όπως θέλεις και όπως νοιώθεις, 
χωρίς φραγμούς και ενδοιασμούς. 
Ζεις κάποιες στιγμές απόλυτες 
μόνο για σένα δίνοντας χρόνο 
στο να ανακαλύψεις τον κρυμμέ-
νο εαυτό, τις θαμμένες σου δυ-
νάμεις που κάποιοι φοβόταν. Σε 
ήθελαν δικιά τους, μια φοβισμένη 
και εύθραυστη κούκλα στην αγκα-
λιά τους με υπερπροστασία και 
έλεγχο δικό τους. Καμιά φορά μας 
αρέσει και αυτό αλλά ίσως κου-
ράζει. Το ιδανικό είναι να υπάρχει 
μια ισορροπία αταλάντευτη στην 
αλήθεια και στο ψέμα. Να μας 
αγαπά κάποιος μέχρι εκεί που 
του επιτρέπουμε εμείς. Να ανή-
κουμε πρώτα στον εαυτό μας και 
μετά να δινόμαστε όσο θέλουμε 
εμείς στους γύρω.

   Αυτοσεβασμός, αγάπη στον 
εαυτό μας. Μόνο τότε θα μάθου-
με ν’ αγαπάμε αληθινά και να ει-
σπράττουμε αυτό που πραγματι-
κά μας αξίζει. 

Μ. Π.

ΙΣΗΜΕΡΙΑ
Λευκά μυρωδάτα άνθη, μελωδίες του ψάλτη
το ημερολόγιο δείχνει 21η του Μάρτη.
Γλυκιά απέραντη ηρεμία.
Νικάς τη νύχτα, το σκοτάδι
φέρνεις φως ιλαρό σαν γλυκό χάδι.
Αρχή του χρόνου ξανά
όνειρα, ελπίδες ξαναγεννά.
Πρόδρομος της καλοκαιριάς
και της ατέλειωτης αστροφεγγιάς.
Ρυάκια, λιμνούλες, γαλάζια ποταμάκια
στη μπλε θάλασσα αρμενίζουν καραβάκια.
Ζουζούνια, χελιδόνια, πετούνε στον ουρανό.
Γλυκιά μου Άνοιξη πόσο σε ποθώ.
Ανέμελο αεράκι ανεμίζει τα μαλλιά
τον έρωτα ποθεί κόρη ξανθιά.
Άνθρωποι κουρασμένοι, ζώα και φυτά
Σε μια γλυκιά ισορροπία όλα ξανά.
Ο πάνσοφος δημιουργός ποτέ δεν μας ξεχνά.

Μ. Π.

Στης ζωής τα μονοπάτια 
πορευόμασταν με δόξα 
βλέπαμε ουράνια τόξα
στον δικό μας ουρανό.

Ένας ήλιος φωτεινός
Ήταν ο δικός μας οδηγός
μας ζέσταινε από ψηλά
και μας έδινε χαρά.

Γυάλινη σφαίρα η ζωή μας
εντυπωσιακό περιτύλιγμα
μπλε σελοφάν και κόκκινες 
κορδέλες.

Ώσπου άρχισαν δύσκολα 
παιχνίδια

στης ψυχής μας τα συντρίμμια .
Κρύσταλλα που έγιναν κομμάτια
και κόψανε όνειρα και στόχους.

Παλεύουμε τη μοναξιά
του μυαλού μας την ερημιά.
Καινούργιους δρόμους 
προσπαθούμε να βρούμε 
στη ζωή μας να διαβούμε.

Θάλασσα αγριεμένη
με κύματα αφρισμένη.
Δως μας τη γαλήνη
να παλέψουμε τη δίνη. 

 Μ. Π.

Η εκκλησία του Χριστού στην ΒΕΡΟΙΑ.-1ο μέρος
   Στο κέντρο της Βέροιας στην αρχή της οδού Μητροπόλεως βρίσκεται ο ναός της Αναστάσεως του Χριστού ή ο 

Χριστός όπως επικράτησε να λέγεται σήμερα. Μικρό και απέριττο μνημείο είναι γνωστό κυρίως για τον επιβλητικό 
εσωτερικό διάκοσμο του, που υπογράφεται από ένα μεγάλο καλλιτέχνη της πρώτης εικοσαετίας του 14ου.

   Ο ναός χτίστηκε από τον Ξένο Ψαλλιδά προ συγχωρέσεως των αμαρτιών του και αφιερώθηκε στην Ανάσταση 
του Χριστού. Ο Ψαλλιδάς δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το έργο, το οποίο αποπεράτωσε η σύζυγος του Ευφροσύνη. 
Ο Αγιογράφος ονομάζεται Καλλιέργης. 

   Το ναό εγκαινίασε ο Πατριάρχης Νήφων που καταγόταν από την Βέροια το 1315. Η Ψαλλιδά Ευφροσύνη παρα-
χώρησε το 1314 με πατριαρχικό γράμμα και Χρυσόβουλλο Λόγο στον Χιώτη Ιερομόναχο Ιγνάτιο Καλόθετο που εικο-
νίζεται στο νότιο τοίχο γονυπετής. Ο Ιγνάτιος μένει όμως στον Άθω, ο ναός που κατέστη καθολικό σταυροπηγιακής 
μονής διευθύνει ο πατέρας του Ιγνάτιου, Ανδρέας.

Από το βιβλίο 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Του  Γεωργίου Γούναρη

Φ.Γ.

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Φωτεινή Πατρίδα

Παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχολογία
  
   Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την ψυχολογία. 

Είναι η αδυναμία να σταθείς ηρωικά  και αληθινά 
στην ψυχή σου. Είναι πολλές φορές που η διάθεση 
μας αλλάζει με το που μας δέχονται οι άλλοι και τη 
γνώμη σχηματίζουν απέναντι μας. Μπορεί να είναι η 
κρίση τους (έως ένα σημείο) που αλλάζει τη ψυχική 
διάθεση του ατόμου που φέρει πρόβλημα ψυχικής 
υγείας. Το να αισθανθεί κάποιος καλά και να εναρ-
μονιστεί με την παραδοχή της σκέψης του δεν είναι 
πάντα τελείως εφικτό. Είναι ανάλογα με το πώς και 
το που βάζεις τη σκέψη απέναντι στον εαυτό σου. Η 
οικογενειακή κατάσταση υποστηρίζει και καθησυχά-
ζει σε έναν μεγάλο βαθμό το πρόβλημα. Η οικογένεια 
παίζει ρόλο στον εφησυχασμό της  ψυχικής ασθένειας. Είναι κάτι αποδεδειγμένο μέσα στην ιστορία.

   Ξέρεις πως έχει κάποιον να ακουμπήσεις. Ξέρεις πως οι άνθρωποι αυτοί δεν θα σε προδώσουν ποτέ. 
Ξέρεις επίσης πως το να σε αγαπάνε οι δικοί σου άνθρωποι είναι στήριγμα και μια ανάσα για να προχωρήσεις 
στο μέλλον. Είναι κίνητρο για να προσπεράσεις σε ένα μεγάλο βαθμό την ασθένεια• και πάτημα για καλύτερη 
ψυχολογία μέσα στο χρόνο. Άνθρωποι υπάρχουν για να μας στεναχωρούν. Άνθρωποι υπάρχουν για να μας 
βοηθούν. Πρέπει σε όλους να σώσουμε την ανάλογη σημασία. Και εννοώ ότι δεν πρέπει να υπολογίζουμε σε 
μεγάλο βαθμό τη γνώμη των άλλων, πρέπει να αμυνθούμε, πρέπει να σηκώσουμε την καλούμπα της «επανά-
στασης». Είμαστε όλοι άξιοι για να ζήσουμε με αξιοπρέπεια. Είμαι όλοι οι άνθρωποι γεννημένοι με χαρίσματα.

Α. Κ.

Η βία στην ανθρωπότητα

   Η βία στις μέρες μας έλαβε τεράστιες διαστάσεις και πρέπει να μας απασχολεί ιδιαίτερα.
   Αποτελεί έντονο κοινωνικό φαινόμενο με δυσάρεστες και ολέθριες  συνέπειες.
   Ας ξεκινήσουμε από την οικογένεια που είναι και το κύτταρο της κοινωνίας.
Δυστυχώς εμφανίζεται η βία με ψυχολογική ή σωματική μορφή μεταξύ συζύγων και το χειρό-

τερο προς τα ίδια τα παιδιά. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν κακοποιημένα παιδιά που χρή-
ζουν προστασίας.

  Δυστυχώς η βία υπάρχει και στα σχολεία είτε από ομάδες παιδιών ή και μεμονωμένα που 
ασκούν καταπίεση και κακές συμπεριφορές σε συνομηλίκους τους. Ακόμη παρατηρούνται και 
βίαιες κινήσεις και από ακατάλληλους εκπαιδευτικούς που θα ‘πρεπε να απολύονται.

Η βία ακόμη εκδηλώνεται στα γήπεδα από φανατισμένους οπαδούς ομάδων ή και για πολιτι-
κούς ή θρησκευτικούς λόγους.

Κάποιοι προσπαθούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους χρησιμοποιώντας βία και τρομοκρατι-
κές ενέργειες.

Η χειρότερη μορφή φτάνει στον πόλεμο όπου καταστρέφονται αθώοι πολίτες, γυναίκες-παιδία 
και ολόκληρα κράτη.

Ας αποφύγουμε με κάθε τρόπο βίαιες συμπεριφορές και ας υποστηρίξουμε σωστές ανθρώπι-
νες σχέσεις. 

Σχέσεις αγάπης – φιλίας – ειρήνης.
Ε. Π. 

Η μοναξιά. Η αιχμαλωσία της 
ψυχής. Η επιδιωκόμενη μοναξιά θα έλεγα 
πως δεν έχει αρνητικό αντίκτυπο. Η έλλειψη 
της κοινωνικότητας, η δειλία, η πρόληψη, ο 
φόβος ή ακόμα και η αρνητική ενέργεια που 
πιστεύει κάποιος ότι εκπέμπει είναι λόγοι για 
τους οποίους το άτομο δεν επιλέγει την μονα-
ξιά, αλλά αναγκάζεται να υποκύπτει στην μο-
ναχικότητα και την αποξένωση. Η κοινωνικό-
τητα είναι πλεονέκτημα, το να ανοίγεσαι, το να 
συμμετέχεις, το να εκδηλώνεσαι είναι θετικό 
στην ανάπτυξη του χαρακτήρα και στο κτίσιμο 
της προσωπικότητας κάποιου. Πολλές φορές 
η κοινωνία αδικεί. Είναι θα έλεγα σκληρό το 
κριτήριο της εναρμόνισης και της ένταξης στο κοινωνικό σύνολο. Αυτό δεν αφήνει περιθώρια σε κάποιο άτομο 
που τρέφει ευαισθησίες και είναι κάπως διαφορετικό και ιδιαίτερο να ενταχτεί στην κοινωνία. Το δέσιμο με τους 
ανθρώπους απαιτεί εξωτερίκευση των συναισθημάτων απαιτεί καμιά φορά θάρρος και προσπάθεια.

Α. Κ.
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Είναι γεγονός ότι:
1. Οι ψυχικές διαταραχές αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα δημόσιας 

υγείας στην εποχή μας, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα της οικονομικο-κοινωνικής κρίσης, καθώς 
όπως δείχνουν και επιστημονικές έρευνες το 10-20% του πληθυσμού ανά πάσα στιγμή 
υποφέρει από ψυχικές διαταραχές, τόσο ελαφριές όσο και βαριές.. 

2. Οι «κοινές» ή «συνήθεις» ψυχικές διαταραχές που είναι και οι συχνότερες, με βασικά 
συμπτώματα το άγχος, τη διαταραχή συναισθήματος (κατάθλιψη, κ.λπ.) και τα σωματικά 
ενοχλήματα, είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό θεραπεύσιμες, δεν παύουν όμως να προκα-
λούν σημαντική πτώση του επιπέδου λειτουργικότητας των πασχόντων. 

3. Η τομεοποίηση των  υπηρεσιών ψυχικής υγείας δεν συμβαδίζει με αντίστοιχη τομεο-
ποίηση των  υπηρεσιών υγείας γενικότερα. Το γεγονός αυτό είναι αρνητικό για την λειτουρ-
γική ένταξη των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο γενικότερο σύστημα παροχής υπηρεσιών 
υγείας και δεν ευοδώνει τη συνεργασία με άλλους τομείς της υγείας. 

4. Δεν υπάρχει ακόμη ικανοποιητική ανάπτυξη του συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντί-
δας Υγείας (ΠΦΥ), γεγονός  που δημιουργεί σημαντικό κενό στην παροχή υπηρεσιών ψυ-
χικής υγείας, καθώς η εμπειρία άλλων χωρών έδειξε ότι η ΠΦΥ αποτελεί προνομιακό χώρο 
συνεργασίας με τις δευτεροβάθμιες ψυχιατρικές υπηρεσίες. 

5. Στην καλύτερη των περιπτώσεων οι  υπηρεσίες ψυχικής υγείας μπορούν να καλύψουν 
το 2-3% του πληθυσμού που πάσχει από ψυχικές διαταραχές μέτριας ή μεγάλης βαρύτη-
τας, ενώ οι πραγματικές ανάγκες είναι πολλαπλάσιες, αν υπολογίσει κανείς ότι το 10-20% 
του πληθυσμού θα παρουσιάσει στη ζωή του σημαντικά ψυχικά προβλήματα, το 50-60% εκ 
των οποίων έχουν ανάγκη παρεμβάσεων για την θεραπεία ή την βελτίωσή τους. Στις χώρες 
με καλά αναπτυγμένη ΠΦΥ, οι ασθενείς αυτοί θεραπεύονται στην ΠΦΥ, ενώ αναπτύσσεται 
σύστημα παραπομπών και συνεργασίας της ΠΦΥ με τις ψυχιατρικές υπηρεσίες. 

6. Το προσωπικό και τα αρμόδια όργανα πολλών νοσοκομείων δεν έχουν προσαρμοσθεί 
στις νέες απαιτήσεις και προβάλλουν σημαντικές αντιστάσεις στις αλλαγές του συστήματος. 
Αν υπολογίσει κανείς και την ασυνέχεια στο σύστημα διοίκησης των νοσοκομείων, κατανοεί 
κανείς την σοβαρότητα του προβλήματος διαχείρισης και διασύνδεσης των ψυχιατρικών 
υπηρεσιών. Η κατάσταση αυτή ενισχύσει την διάσπαση και αποσύνδεση των ψυχιατρικών 
υπηρεσιών (fragmentation), ως παρεμπόδιση της λειτουργίας ενός ευρύτερου συνόλου 
υπηρεσιών εντός των πλαισίων της ΠΦΥ.

7. Οι Τομείς Ψυχικής Υγείας (ΤοΨΥ) που έχουν θεσπιστεί με υπουργικές αποφάσεις, δεν 
έχουν λειτουργήσει σχεδόν καθόλου έως τώρα. Οι Τομεακές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας 
(ΤΕΨΥ),  έχουν έως σήμερα μόνον γνωμοδοτικές αρμοδιότητες, αυξάνοντας την γραφει-
οκρατία του συστήματος διαχείρισης των ψυχιατρικών υπηρεσιών, χωρίς να μπορούν να 
επιτελέσουν ουσιαστικό λειτουργικό ρόλο στα πλαίσια της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και 
της μετάβασης σε ένα κοινοτικό δίκτυο υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 

8. Η φροντίδα για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας υψηλής ποιότητας για την 
κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού μιας περιοχής ευθύνης, απαιτεί και την ισότιμη πρό-
σβαση, όπως επίσης και την διασφάλιση  των δικαιωμάτων των ασθενών. 

9. Η δημιουργία, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση προγραμμάτων πρόληψης των 
ψυχικών διαταραχών και προαγωγής της ψυχικής υγείας σε τοπικό επίπεδο, οφείλει να 
ακολουθεί ένα στρατηγικό σχεδιασμό επιστημονικά τεκμηριωμένο, όπου η συλλογή στοιχεί-
ων για επιδημιολογικές μελέτες θα παρέχει δεδομένα επανατροφοδότησης και σχεδιασμού 
δράσεων σύμφωνα με τις ανάγκες του πληθυσμού ευθύνης. 

10. Η προαγωγή και η επάνοδος των ασθενών στους κοινωνικούς τους ρόλους και η 
κοινωνική τους ενσωμάτωση και επανένταξη, οφείλει να υλοποιείται με την συστηματική και 
αποτελεσματική συμβουλευτική παρακολούθηση. 

11. Ο συντονισμός, η εποπτεία, η αξιολόγηση και ο έλεγχος της ποιότητας των παρεχο-
μένων υπηρεσιών από τον Ιδιωτικό Τομέα και από Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς που 
παρέχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας, θα πρέπει να ακολουθεί ένα κανονισμό λειτουργί-
ας και ελάχιστων προαπαιτούμενων, όπως επίσης να ακολουθεί ένα διοικητικό μοντέλο 
διασύνδεσης στο δίκτυο υπηρεσιών, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια της φροντίδας 
(continuity of care).

12. Το δικαίωμα στην αποτελεσματική θεραπεία, την ολοκληρωμένη ψυχιατρική φροντίδα 
και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, το δικαίωμα στην καθημερινή ζωή στην κοινότητα 
και το δικαίωμα στην εργασία, αποτελούν αναφαίρετα δικαιώματα των ατόμων με ψυχικές 
ασθένειες και πρέπει να διασφαλίζονται. 

13. Η προώθηση της δυναμικής διαδικασίας αποκατάστασης και ενίσχυσης του ρόλου 
και της βιωσιμότητας των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.), 
αποτελεί υψηλή προτεραιότητα, ώστε να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας για άτομα με ψυχικές 
διαταραχές και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. 

Στον Τομέα Ψυχικής Υγείας Ημαθίας λειτουργεί μία ΜΟΝΟ δημόσια υπηρεσία ψυχι-
κής υγείας:

• Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο Ψυχιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας με ένα ψυχία-
τρο και μια ψυχολόγο χωρίς καμιά διασύνδεση 

Στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν:
•Μεμονωμένοι ιδιώτες ψυχίατροι
•Μεμονωμένοι ιδιώτες ψυχολόγοι
•Μία Ιδιωτική Ψυχιατρική Κλινική
Περαιτέρω υπάρχει και το ΝΠΙΔ κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός 

Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) Ημαθίας «Δεσμός», ο οποίος δημιουργεί θέσεις εργα-
σίας για άτομα με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα. 

Επίσης λειτουργεί ένα Κέντρο ημερήσιας απασχόλησης (Στέγη Δημιουργίας) με εθελο-
ντές από τον Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας. 

Τέλος δεν υπάρχει καμία υπηρεσία ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους. 
Διεκδικούμε:
Την ανάπτυξη ενός Κοινοτικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, το οποίο θα παρέχει 

ισότιμα και χωρίς διακρίσεις ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε όσουν έχουν ανάγκη 
και θα μεριμνά για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας.

Αναλυτικότερα υποστηρίζουμε και διεκδικούμε την ανάπτυξη και δημιουργία των κάτωθι 
δομών και υπηρεσιών:

1. Τη δημιουργία ενός Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου που θα παρέχει υπηρεσίες ψυχικής 
υγείας σε παιδιά και εφήβους ως πρώτη και απόλυτη προτεραιότητα.

2. Τη δημιουργία ενός Κέντρου Ψυχικής Υγείας (σύμφωνα και με την πρόταση της Επι-
τροπής Αναθεώρησης Ψυχαργώς Γ’), ή εναλλακτικά την ενσωμάτωση των υπηρεσιών πρω-
τοβάθμιας ψυχικής υγείας στο ΠΕΔΥ Βέροιας.

3. Την δημιουργία ενός Ξενώνα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, για την βραχεία φιλο-
ξενία ατόμων που έχουν ανάγκη προσωρινής διαβίωσης.

4. Την δημιουργία μιας Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας, η οποία θα παρέχει υπηρε-
σίες στις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της Ημαθίας.

5. Την δημιουργία ενός Ξενώνα Βραχείας Παραμονής Παιδιών και Εφήβων με προβλή-
ματα ψυχικής υγείας.

6. Την αξιοποίηση και διασύνδεση των ιδιωτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας προς όφε-
λος των πολιτών και των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο πλαίσιο των αναγκών και 
των προτεραιοτήτων του ΤοΨΥ.

7. Την ενίσχυση του προγράμματος υποκατάστασης της Μονάδας του ΟΚΑΝΑ, με σκοπό 
την αντιμετώπιση των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών στο πεδίο των εξαρτήσεων.

8. Την ενίσχυση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας «Δε-
σμός», τόσο από τους δημόσιους όσο και απο τους ιδιωτικούς φορείς της περιοχής, μέσω 
της αγοράς υπηρεσιών και προιόντων.

Ζητάμε την στήριξη της τοπικής κοινότητας, των Μ.Μ.Ε., όλων των ευαισθητοποιημένων 
ομάδων του πληθυσμού και των εθελοντών, με σκοπό την άμεση ανάπτυξη ενός Κοινοτικού 
Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, που θα καλύπτει 
τις ανάγκες των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και θα προαγάγει την ψυχική υγεία 
του πληθυσμού. 

Δεσμευόμαστε να κινηθούμε συντονισμένα προς την κατεύθυνση αυτή στο μέλλον

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΟΦΩΝΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ 

ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

Ευχαριστώ όλους εκείνους που γελούν με τα όνειρά μου.
Εμπνέουν τη φαντασία μου.

Ευχαριστώ όλους όσους με γεμίζουν ψέματα.  
Μου δίνουν τη δύναμη της αλήθειας.

Ευχαριστώ όλους εκείνους που δεν έχουν πιστέψει σε μένα..
Μου έμαθαν πως μετακινούνται τα βουνά.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με πολεμούν..
Προκαλούν το θάρρος μου.
Ευχαριστώ όλους εκείνους που ήθελαν να μου επιβάλουν περιορισμούς..
Μου δίδαξαν την αξία της ελευθερίας .
 
Ευχαριστώ όλους όσους μου έχουν προκαλέσει σύγχυση..
Έχει γίνει σαφής η θέση μου.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με έχουν εγκαταλείψει..
Μου έδωσαν χώρο για να δημιουργήσω.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με έχουν προδώσει, όσους καταχράστηκαν τα αισθήματα μου..
Μου επέτρεψαν να είμαι προσεκτικός.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με έχουν βλάψει..
Με έμαθαν να αναπτύσσομαι μέσα από τον πόνο.
Ευχαριστώ όλους εκείνους που διαταράσσουν την ηρεμία μου δημιουργώντας μου προβλήματα..
Μου έδωσαν δύναμη να τα αντιμετωπίζω.
Ευχαριστώ όλους εκείνους που με έριξαν στο έδαφος..
Μου έδωσαν την ευκαιρία και τη δύναμη να μάθω να σηκώνομαι.
Ευχαριστώ όλους εκείνους που έχουν κερδίσει εις βάρος μου..
Μου έδειξαν ότι όλοι είναι σε θέση να χάσουν.
Το πιο σημαντικό…
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους με αγαπούν όπως κι εγώ.
Σας ευχαριστώ.
_________

~ PauloCoelho – Εγχειρίδιο του Πολεμιστή του Φωτός

Μαθήματα ζωής από τον Paulo Coelho
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ΣΚΕΨΕΙΣ...

Λίγο... απ’ όλα
• Ελληνικές παροιμίες.
Κάθε αγώνας έχει και τα 
φλάμπουρα του.

Ο πηλός αν δεν θ’ έρθει 
κεραμίδι δεν γίνεται.

Ένας αρμέγει τράγο κι άλλος
κρατά το κόσκινο από κάτω.

Όταν ασπρίσει ο κόρακας και 
γίνει περιστέρι, τότε θα σε απο-
χωριστώ κι εγώ μικρό γλυκό μου 
ταίρι.

• Αμέλεια
Ο ίδιος είναι μαραγκός 
και η πόρτα του κουνιέται.

Άφρακτος ο κήπος, έρημα
 τα λάχανα.

Μικρής αμέλεια γεννά 
μεγάλη ζημιά.

• Αναβολή
Αναβολή, στην αναβολή, 
μείναμε χωρίς ψωμί.

Ζήσε, Μάη μου, να φας 
τριφύλλι και τον 
Αύγουστο σταφύλι.

• Διοίκηση
Το καλό κουμάντο σε βγάζει 

στην κορυφή και το κακό σε πάει 
στον πάτο.

• Δυσκολία
Δεν μας χώραγε το σπίτι, 
γέννησε και η γιαγιά. 

X.M.

ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ…..
 Το ξέρεις ότι δεν είναι εύκολο για ανθρώπους με διατάραξη ψυχικής υγείας είναι δύσκολο να μπει κάποιος στη θέση τους. Είναι δύσκολο κοινωνικά, ιδεολογικά, καθώς επίσης και στην ένταξη στο κοινωνικό σύνολο. Είναι 

δύσκολο επίσης το να εξοικειωθεί  το άτομο αυτό με τις πολλές πτυχές λογικής που έχουν οι άλλοι, (ας πούμε  νορμάλ σε εισαγωγικά). Το να παλεύεις να βάλεις τις ιδέες σου σε τάξη, είναι πολύ δύσκολο και δεν είναι εύκολα 
εφικτό. Είναι δύσκολο επίσης να «καθαρίσει» το μυαλό και το σώμα από τις αρνητικές επιπτώσεις που έχουν τα ψυχικά νοσήματα.

Είναι η άβυσσος και η ευαισθησία της ψυχής. Είναι η ελπίδα που απορρέει μέρα τη μέρα μέσα από την καθημερινή προσπάθεια που κάνουν τα άτομα αυτά. Δύσκολο για εμάς. Δύσκολο για τους άλλους• και εννοώ ότι 
είναι δύσκολο να αποδεχτεί η «επιφάνεια» της κοινωνίας ένα άτομο με βαθύτερες ευαισθησίες και αλλόκοτη συμπεριφορά. Η ζωή είναι δοκιμασία. Η ζωή πρέπει να αντικατοπτρίζεται από την προσπάθεια, η ζωή πρέπει να 
δοκιμάζεται. Οι αρετές, οι καινοτομίες, οι φυσικές αντιδράσεις του ανθρώπου ή και οι συμπεριφορά του απέναντι στις δοκιμάσεις που μας επιφυλάσσει  η ζωή είναι στα πλαίσια αυτού ακριβώς του κατεστημένου που «ισοπε-
δώνει» τις ευκαιρίες. Για την εναρμόνιση στην κοινωνία πρέπει (και ήδη άργησε πολύ) να εναρμονιστούμε με αυτούς ανθρώπους που έχουν ιδιαίτερη συμπεριφορά. Πρέπει να εναρμονιστούμε  και να βοηθήσουμε με όποιο 
τρόπο μπορεί ο καθένας αυτό τον «βαρύ σταυρό που έχει να αντιμετωπίσουν τα άτομα αυτά. Ο χαρακτήρας πλάθεται με το χρόνο και η εκδήλωση της προσαρμοστικότητας αλλάζει. Και είναι ότι κανένας από μας δεν ξέρει 
και δεν ήξερε ότι μεγαλώνοντας θα παρουσιάσει πρόβλημα ψυχικής υγείας μετά, είναι και θα είναι δύσκολο το να ξεπεράσει κανείς αυτό το πρόβλημα και κατά δεύτερον είναι δύσκολο να σπάσουν τα δεσμά ενάντια στην 
προκατάληψη μας τα «taboo» που απορρέον από αυτές τις καταστάσεις. Είναι δύσκολο να είσαι μόνος. Όταν δεν επιλέγεις τη μοναξιά, αυτή σου γίνεται γνωστή με αρνητικές συνέπειες. Οι συναναστροφές με τον κόσμο 
παίζουν ρόλο στην ομαλοποίηση του προβλήματος και στην εξωτερίκευση των συναισθημάτων του ατόμου. Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Με οποιοδήποτε κόστος απέναντι στην ιδεολογία που προκύπτει από τις εποχές. Το 
ξέρεις ότι είναι δύσκολο. Και πρέπει να ξέρεις ότι είναι δύσκολο για εμάς. Με πίστη, επιμονή, να βρούμε και θετικό σκέψη. Είναι δύσκολο.

Α. Κ. 

Ένα ποίημα δια-
χρονικό από τον σατι-
ρικό ποιητή της νεότε-
ρης Ελλάδας 

Γεώργιος  Σουρής
(1853-1919).

Ποιος είδε κράτος λιγοστό  
σ’ όλη τη γη μοναδικό,
εκατό να εξοδεύει 
και πενήντα να μαζεύει;

Να τρέφει όλους τους αργούς,
να ‘χει επτά Πρωθυπουργούς, 
ταμείο δίχως χρήματα
και δόξης τόσα μνήματα;

Να ‘χει κλητήρες για φρουρά
και να σε κλέβουν φανερά,
κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε
τον κλέφτη να γυρεύουνε;

Όλα σ’ αυτή τη γη μασκαρεύτηκαν
ονείρατα, ελπίδες και σκοποί,
οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν
δεν ξέρουμε τι λέγεται ντροπή.

Σπαθί αντίληψη, μυαλό, ξεφτέρι,
κάτι μισόμαθε κι όλα τα ξέρει.

Κι  από προσπάπου κι από παππού
συγχρόνως μπούφος και αλεπού.

Θέλει ακόμα – κι αυτό είναι ωραίο – να  παρι-

στάνει τον ευρωπαίο.
Στα δυο φορώντας τα πόδια που ‘χει 
στο ‘να λουστρίνι, στ’ άλλο τσαρούχι.

Σουλούπι, μπόι, μικρομεσαίο,
Ύφος του γόη, ψευτομοιραίο.
Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης,
λίγο μαγκούφης, λίγο μουρντάρης.

Και ψωμοτύρι και για καφέ
το «δε βαριέσαι» κι «ωχ αδερφέ».
Ωσάν πολίτης σκυφτός ραγιάς
σαν πιάσει πόστο: δερβέναγας.

Δυστυχία σου Ελλάς,
με τα τέκνα που γεννάς!
Ώ Ελλάς, ηρώων χώρα,
τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα;

X.M.

  Ο μακαριστός Γέροντας, Αρχ. π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, 
διέγραψε μια σύντομη φωτεινή πορεία στο στερέωμα της Ορθοδόξου 
εκκλησίας.

   Ρωτήθηκε κάποτε αν επιτρέπεται να παίρνουν φάρμακα οι Χριστι-
ανοί; Διότι πολλοί ισχυρίζονται ότι το άγχος, η κατάθλιψη, η μελαγχολία 
και γενικότερα οι ψυχοπάθειες.

Θεραπεύονται μόνο με πνευματική ζωή, δηλ. με προσευχή, εκκλησι-
ασμό, εξομολόγηση, Θεία κοινωνία κλπ.

   - Όταν χρειάζεται και το κρίνουν οι γιατροί ως απαραίτητα, πρέπει 
να τα παίρνουν και οι Χριστιανοί.

   - Μα τι μπορούν να κάνουν τα φάρμακα στην ψυχή του ανθρώπου;
   - Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι τα λεγόμενα ψυχοφάρμακα δεν 

μπορούν να δώσουν στην ψυχή του πονεμένου ανθρώπου παρηγοριά, 
ελπίδα και να απαλλάξουν την συνείδηση ενός ανθρώπου από τις τύ-
ψεις των αμαρτιών που διέπραξε. Αυτά  τα δωρήματα μόνον «άνωθεν 
καταβαίνουσι, εκ του Πατρός των φώτων».

   - Τότε γιατί είπατε ότι χρειάζονται τα ψυχοφάρμακα;
   -Ακούστε: Άγχος ή κατάθλιψη δεν εμφανίζουν οι άνθρωποι μόνον 

από παράγοντες όπως από θάνατο συγγενούς ή ακόμη από μια οικο-
νομική καταστροφή ή καταπίεση και εξουθένωση της προσωπικότητας 
τους κ.τ.λ. Αλλά από παράγοντες που ξεκινούν από το νευρικό σύστημα 
(εγκέφαλο) του ανθρώπου. Δηλ. από διαταραχή των ανώτερων λειτουρ-
γιών του εγκεφάλου, όπως της σκέψης, του συναισθήματος, της βούλη-
σης κ.τ.λ. Αυτού του τύπου το άγχος, ή η κατάθλιψη κ.τ.λ. Βελτιώνονται 

ή και θεραπεύονται με τα ψυχοφάρμακα, φάρμακα  δηλ. τα οποία δρουν 
στις λειτουργίες του εγκεφάλου με σκοπό να τις επαναφέρουν στον κα-
νονικό τους ρυθμό.

   Για να το πω με απλά λόγια: Πολλοί από τους Χριστιανούς εστι-
άζουν την προσοχή τους στο άυλο συστατικό του ανθρώπου δηλ. την 
ψυχή •  αποδίδοντας μόνο σ’ αυτή τις ψυχικές ασθένειες και έτσι έχουν 
την εντύπωση ότι τα φάρμακα δεν μπορούν να επιδράσουν στο άυλο. 
Λησμονούν όμως, ότι ο άνθρωπος έχει και σώμα. Και επειδή  ο εγκέφα-
λος μέσω του οποίου εκδηλώνεται η ψυχή, είναι όργανο του σώματος, 
με υλικά μέσα (δηλ. με φάρμακο) πρέπει να αντιμετωπιστούν οι διατα-
ραχές του.

- Τι εννοείται όταν λέτε ότι η ψυχή εκδηλώνεται μέσω του εγκε-
φάλου;

- Μια εικόνα που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για 
να περιγράψουμε τη σχέση ψυχής και εγκεφάλου είναι του βιολιού με 
τον βιολιτζή. Όπως δεν μπορεί να βγάλει καλή μουσική και ο καλλίτερος 
βιολιστής, αν το βιολί είναι σπασμένο ή ξεκούρδιστο, κατά τον ίδιο τρό-
πο και η συμπεριφορά του ανθρώπου δεν θα είναι άρτια αν ο εγκέφαλο 
του παρουσιάζει κάποια διαταραχή, οπότε δεν θα μπορεί να εκδηλωθεί 
σωστά η ψυχή. Τη διαταραχή ακριβώς αυτή του εγκεφάλου προσπαθεί 
η ιατρική να τη διορθώσει με τα φάρμακα και να υποβοηθήσει την ψυχή 
να εκδηλώνεται σωστά.

- Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν μπορεί η έντονη μυστηριακή 
ζωή ή η θερμή προσευχή να θεραπεύσουν τις διαταραχές αυτές του 
εγκεφάλου;

- Βεβαίως ο Θεός μπορεί να κάνει θαύμα και σ’ αυτές τις πα-
θήσεις. Το ερώτημα όμως το οποίο ετέθη στην αρχή ήταν άλλο το αν 
δηλαδή επιτρέπεται η χρήση ψυχοφαρμάκων από τους Χριστιανούς. 
Και σ’ αυτό απαντώ αναμφίβολα ΝΑΙ. Παράλληλα όμως σας ερωτώ και 
γω. Γιατί δεν υποβάλλετε το ίδιο ερώτημα και για το βρογχικό άσθμα 
π.χ. ή το έκζεμα  ή την ημικρανία κ.τ.λ. Ας το καταλάβουμε επιτέλους ότι 
το άγχος ή μελαγχολία κ.τ.λ. δεν προέρχονται μόνο από διαταραχή της 
ψυχής, αλλά και από διαταραχή του εγκεφάλου ή από συνδυασμό των 
δύο. Στην τελευταία περίπτωση χρειάζεται και ψυχολογική υποστήριξη 
(επίλυσης προβλημάτων, συμπαράσταση ανιδιοτελής διακριτική για να 
μην αισθάνονται οι ασθενείς δύσκολα  από τις εκδηλώσεις της αγάπης 
μας, εξέταση από καταρτισμένο ευσεβή ψυχίατρο, ο οποίος και θα τους 
διαφωτίσει για τη φύση των ενοχλημάτων, επίκληση της Θείας  Βοήθει-
ας και παράλληλα θεραπευτική αγωγή.

(Από τη ζωή και διδασκαλία του πατρός Επιφανίου «Υποθήκες Ζω-
ής» 

ΚΥΡΙΑ Μ. Π.

Γεώργιος Σουρής 
Ποιος είδε κράτος λιγοστό…

Άγρυπνο Βλέμμα
Η Κέιτλιν ήταν μωρό όταν οι γονείς της εξαφανίστηκαν και 

εκείνη υιοθετήθηκε από μια πλούσια οικογένεια. Μεγάλωσε 
έκτοτε με το όνομα Κέιτ Μαντγκόμερι. Σήμερα η Κέιτ είναι μια 
νέα τηλεοπτική ρεπόρτερ που κυνηγάει τα γεγονότα. Εκεί λοι-
πόν γνωρίζεται με έναν σωματοφύλακα, ένας άνδρας με σκο-
τεινή γοητεία. Με μόνο σύμμαχο τον σωματοφύλακα, η Κέιτ θα 
ξεκινήσει ένα κυνήγι αλήθειας. Μπορεί να την οδηγήσει στην 
οικογένεια της που ποτέ δεν γνώρισε ή στην παγίδα ενός αδί-
στακτου δολοφόνου.

Κ. Τ.

Ποτέ δεν είναι αργά
Σε αυτό το μυθιστόρημα ένας άνεμος αισιοδοξίας και προ-

τροπής να συνεχίσουμε για ένα καλύτερο αύριο. Τρεις φίλες, η 
Ιβ, η Ολίβια  και η Κάρα γίνονται πρότυπα για κάθε σύγχρονη 
γυναίκα. Αφηγείται τη ζωή τους, την ιστορία τους και το πως 
περνάνε τα καθημερινά τους προβλήματα. Άλλωστε ποτέ μα 
ποτέ δεν είναι αργά να αντιμετωπίσουν και να λύσουν τα προ-
βλήματα τους.

Κ. Τ.

Σμύρνη συγγνώμη
Από τα αρώματα της Ανατολής έως τους προσφυγικούς καταυλισμούς 

και από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τη Μικρασιατική καταστροφή: ένα 
ταξίδι σε χρόνους και τόπους μεγάλων ανατροπών. Μια ιστορία μέσα στην 
Ιστορία. Μια διαδρομή στο άγνωστο που ξεκινά όταν δύο αδέλφια από 
Κορδελιό παίρνουν τη ζωή στα χέρια τους. Ο Πέτρος κυνηγά το όνειρο στη 
θάλασσα, ενώ η αδελφή του Ευτέρπη, το αναζητά στη Σμύρνη : στην πόλη 
του πλούτου και του έρωτα, του πολιτισμού και της υψηλής αισθητικής. 
Στον ίδιο τόπο, όμως, όπου η μοίρα οργανώνει το δικό της σχέδιο, που 
θα κλονίσει για πάντα τη ζωή τους, αλλά και τη ζωή χιλιάδων Ελλήνων της 
Μικρασίας.

Κ. Τ.

Νευροψυχικές διαταραχές και ψυχοφάρμακα
Ποια είναι η θέση της εκκλησίας

Βιβλιοπαρουσίαση
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Παρότι πρόκειται για μία εξαι-
ρετικά σοβαρή και συχνή 
ασθένεια, η κατάθλιψη περι-

βάλλεται από πολλούς μύθους και παρανοήσεις τόσο σε σχέση 
με τα αίτια της, όσο και την θεραπεία της. Τέτοιοι μύθοι είναι 
ενδεχομένως καλοπροαίρετοι, στην πραγματικότητα όμως απο-
δεικνύονται εξαιρετικά επιβλαβείς, καθώς πολύ συχνά στέκονται 
εμπόδιο στην αναζήτηση έγκαιρης θεραπείας και αντιμετώπισης 
της ψυχικής νόσου.

ΜΥΘΟΣ 1: Η κατάθλιψη δεν είναι μια συχνή πάθηση και 
δεν θα συμβεί σε μένα

ΑΛΗΘΕΙΑ: Η κατάθλιψη είναι μια πολύ συχνή νόσος που 
μπορεί να εκδηλωθεί σε ανθρώπους όλων των ηλικιών, όλων 
των κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων, σε όλες τις περιοχές του 
κόσμου. Επηρεάζει σήμερα περισσότερα από 350 εκατομμύρια 
ανθρώπους παγκοσμίως. Υπολογίζεται ότι ένας στους 10 αν-
θρώπους πάσχει από κατάθλιψη και ένας στους 5 έχει νοσήσει 
από κατάθλιψη στη διάρκεια της ζωής του.

ΜΥΘΟΣ 2: Η κατάθλιψη δεν είναι μια πραγματική ασθέ-
νεια

ΑΛΗΘΕΙΑ: Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Υγείας, η κατάθλιψη αποτελεί την 2η συχνότερη αιτία 
αναπηρίας παγκοσμίως και μια από τις κύριες αιτίες απώλειας 
ετών ζωής λόγω δυσλειτουργίας ή πρόωρου θανάτου, ενώ νέα 
στοιχεία δείχνουν ότι συμβάλλει σημαντικά στην αυτοκτονικότη-
τα και την ισχαιμική καρδιοπάθεια.

 ΜΥΘΟΣ 3: Κατάθλιψη σημαίνει να είναι κανείς λυπημέ-
νος

ΑΛΗΘΕΙΑ: Η λύπη είναι συναίσθημα, η κατάθλιψη είναι μια 
ασθένεια. Η κατάθλιψη συχνά χαρακτηρίζεται από ένα επίμονο 
και διαρκές συναίσθημα θλίψης (για τουλάχιστον 2 εβδομάδες), 
ωστόσο όχι πάντα. Μπορεί, δηλαδή, κανείς να πάσχει από κα-
τάθλιψη χωρίς να είναι απαραίτητα λυπημένος. Αντίθετα, μπορεί 
να βιώνει αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν ανηδονία, δηλαδή μια 
έντονη απώλεια ενδιαφέροντος και ευχαρίστησης ακόμη και για 
δραστηριότητες που προηγουμένως ήταν πηγή ευχαρίστησης 
για το άτομο (π.χ., χόμπι, οικογένεια, φίλοι). Επιπλέον, τα παι-
διά, οι έφηβοι, και οι ηλικιωμένοι συνήθως εκδηλώνουν ευερεθι-
στότητα αντί θλίψης.

ΜΥΘΟΣ 4: «Είναι όλα στο κεφάλι σου»

ΑΛΗΘΕΙΑ: Η κατάθλιψη είναι μια διαταραχή της διάθεσης, 
ωστόσο περιλαμβάνει ένα πλήθος σωματικών συμπτωμάτων, 
όπως διαταραχές στην όρεξη και την ποιότητα του ύπνου, 
έντονη κόπωση και ψυχοκινητική επιβράδυνση, νευρικότητα και 
διέγερση, καθώς και δυσκολία συγκέντρωσης και λήψης απο-
φάσεων ακόμα και για τα πιο απλά καθημερινά πράγματα. Άλλα 
σωματικά συμπτώματα περιλαμβάνουν ανησυχία, δυσπεψία, 
ναυτία, πονοκεφάλους, και μυϊκή κόπωση.

ΜΥΘΟΣ 5: Κατάθλιψη παθαίνει κανείς όταν έχει να αντι-
μετωπίσει δυσκολίες της ζωής

ΑΛΗΘΕΙΑ: Ο καθένας βιώνει σκαμπανεβάσματα στη ζωή, και 
συχνά αισθάνεται λυπημένος για κάποιο χρονικό διάστημα, ιδιαί-
τερα μετά από μια σοβαρή απώλεια ή απογοήτευση. Η κατάθλι-
ψη είναι κάτι περισσότερο από περιστασιακές αρνητικές σκέψεις 
ή συναισθήματα που προκύπτουν από τις καθημερινές δυσκολί-
ες. Τα επεισόδια της κατάθλιψης διαρκούν για μεγάλες χρονικές 
περιόδους, και συχνά μπορεί να προκύψουν ξαφνικά, ακόμη και 
όταν τα πράγματα στη ζωή φαίνεται να πηγαίνουν καλά.

ΜΥΘΟΣ 6: Η κατάθλιψη είναι ένα σημάδι ψυχικής αδυνα-
μίας

ΑΛΗΘΕΙΑ: Μια από τις πολύ συχνές παρανοήσεις σχετικά 
με την κατάθλιψη είναι η λανθασμένη εντύπωση ότι η κατάθλι-
ψη οφείλεται σε ψυχική αδυναμία ή ελάττωμα του χαρακτήρα. 
Η κατάθλιψη είναι μια σοβαρή ψυχική διαταραχή που, όπως οι 
περισσότερες ασθένειες, έχει βιολογικές, ψυχολογικές και κοι-
νωνικές διαστάσεις. Όπως δε θα κατηγορούσαμε ποτέ κάποιον 
που υποφέρει από καρδιακή νόσο ή διαβήτη ότι η ασθένεια 
του οφείλεται σε «αδυναμία χαρακτήρα», έτσι και η κατάθλιψη 
δεν είναι σημάδι αδυναμίας, τεμπελιά, ή αυτολύπηση. Είναι μια 
σοβαρή κλινική διαταραχή, που απαιτεί άμεση διάγνωση και 
έγκαιρη θεραπεία.

ΜΥΘΟΣ 7: Η κατάθλιψη επηρεάζει μόνο τις γυναίκες
ΑΛΗΘΕΙΑ: Είναι αλήθεια ότι οι γυναίκες διατρέχουν διπλάσιο 

κίνδυνο να εκδηλώσουν κατάθλιψη σε σχέση με τους άντρες, 
μια ευαλωτότητα που κορυφώνεται στα αναπαραγωγικά χρόνια 
και εκδηλώνεται ως προεμμηνορροϊκό σύνδρομο, κατάθλιψη 
στην εγκυμοσύνη και λοχεία, και εμμηνοπαυσιακή κατάθλιψη. 
Ωστόσο, τα ποσοστά κατάθλιψης στους άνδρες δεν είναι κα-
θόλου αμελητέα: 1 στους 8 άνδρες αναμένεται να αναπτύξει 

κατάθλιψη κάποια στιγμή στη ζωή του, ποσο-
στό που είναι ακόμη μεγαλύτερο αν συμπερι-
λάβουμε την χρήση αλκοόλ και ουσιών που 

συνδέονται συχνά με κατάθλιψη. Επιπλέον, η κατάθλιψη στους 
άνδρες τείνει να είναι πιο καταστροφική, καθώς οι άνδρες έχουν 
πολύ αυξημένο κίνδυνο θανάτου λόγω αυτοκτονιών σε σχέση με 
τις γυναίκες.

ΜΥΘΟΣ 8: «Απλά πρέπει να προσπαθήσεις να το ξεπε-
ράσεις»

ΑΛΗΘΕΙΑ: Η κατάθλιψη δεν θα φύγει από μόνη της - απαι-
τεί θεραπεία και υποστήριξη, όποιες και αν είναι οι αιτίες που 
συνέβαλαν στην ανάπτυξη της. Στην πραγματικότητα, τα συ-
μπτώματα της κατάθλιψης είναι πιθανό να επιδεινωθούν και να 
χρονίσουν αν αφεθούν χωρίς θεραπεία. Δυστυχώς, μόνο το 1/3 
των ανθρώπων που υποφέρουν από κατάθλιψη υποβάλλονται 
σε θεραπεία.

ΜΥΘΟΣ 9: Η κατάθλιψη δε θεραπεύεται
ΑΛΗΘΕΙΑ: Η κατάθλιψη είναι μια ψυχική διαταραχή που θε-

ραπεύεται. Με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή για να ρυθ-
μιστούν αποτελεσματικά οι βιοχημικές αλλαγές στον εγκέφαλο, 
σε συνδυασμό με μια αποτελεσματική ψυχοθεραπεία, το άτομο 
που πάσχει από κατάθλιψη μπορεί να θεραπευτεί πλήρως. Είναι 
ζωτικής σημασίας για τους ανθρώπους που υποπτεύονται ότι οι 
ίδιοι ή κάποιο μέλος της οικογένειας τους μπορεί να πάσχει από 
κατάθλιψη να αναζητήσουν φροντίδα από έναν επαγγελματία 
ψυχικής υγείας που διαθέτει κατάρτιση και εμπειρία στην θερα-
πεία της κατάθλιψης.

ΜΥΘΟΣ 10: Η κατάθλιψη μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο 
με φαρμακευτική αγωγή

ΑΛΗΘΕΙΑ: Η φαρμακευτική αγωγή είναι μόνο μία από τις 
διαθέσιμες αποτελεσματικές θεραπείες για την κατάθλιψη. Η κα-
τάθλιψη μπορεί επίσης να αντιμετωπιστεί με επιστημονικά τεκ-
μηριωμένες ψυχοθεραπείες, μη-φαρμακευτικές βιολογικές θερα-
πείες και αλλαγές στον τρόπο ζωής. Μερικοί άνθρωποι μπορούν 
να βοηθηθούν περισσότερο από μια ψυχολογική παρέμβαση, 
άλλοι μπορεί να θεωρήσουν χρησιμότερο ένα συνδυασμός θε-
ραπευτικών προσεγγίσεων. Το καλύτερο είναι να προσεγγίσει 
κανείς ένα επαγγελματία ψυχικής υγείας για να μάθει περισσότε-
ρα για τα διάφορα είδη θεραπείας και να αναπτύξει το δικό του, 
εξατομικευμένο πρόγραμμα στήριξης και θεραπείας.

Καταρρίπτοντας τους 10 μύθους της Κατάθλιψης
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ΑΖΑΛΕΑ
Ντελικάτη ομορφιά

(Για όσους ασχολούνται 
με την κηπουρική)

   Τα αέρινα άνθη 
και τα πράσινα δερ-
ματώδη φύλλα της, 
της προσδίδουν μια 
φινέτσα την οποία 
υπό προϋποθέσεις, 
θα απολαμβάνουμε 
για χρόνια στην γλά-
στρα αλλά και στον 
κήπο.

   Οι Αζαλέες είναι 
α)πολύ όμορφες και 
β) πολύ απαιτητικές.

Η αζαλέα όπως η 
γαρδένια, η ορταν-
σία, και η καμέλια, ανήκει στα οξύφιλα φυτά.

   Για να ευδοκιμάσουν οι αζαλέες θέλουν όξινα εδάφη και σκιερές 
θέσεις είτε είναι στον κήπο είτε στην γλάστρα.

   Στις ανθισμένες αζαλέες που αγοράζουμε ή μας προσφέρουν 
στις γιορτές, θα πρέπει να αφαιρέσουμε το αλουμινόχαρτο ή το πε-
ριτύλιγμα γιατί συγκρατεί το νερό το οποίο πρέπει να στραγγίζει.

   Σε αντίθεση με τα περισσότερα φυτά οι αζαλέες χρειάζονται τα-
κτικά πότισμα ώστε το χώμα τους να παραμένει ελαφρώς υγρό.

   Το κλάδεμα δεν είναι απαραίτητο στις αζαλέες. Κλαδεύουμε ελα-
φρώς μετά την ανθοφορία.

   Οι βοτανικοί εδώ και χρόνια έχουν συμπεριλάβει τις αζελέες στο 
γένος Ροδόδενδρου.

Από το περιοδικό
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ

Κείμενο: Διονύσης Μέρμυγκας
Φ.Γ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΩΝΑΣΗΣ

Ένα χειμωνιάτικο βραδι-
νό σε παραμεθόριο αερο-
δρόμιο της πατρίδας μας, 
ο πύργος ελέγχου δέχτηκε 
ένα τηλεφώνημα, αν υπήρ-
χε διαθέσιμο αεροπλάνο για 
να μεταφέρει ένα αγοράκι 
σοβαρά ασθενές από νή-
σο στην ηπειρωτική χώρα. 
Αμέσως ο πύργος διαβίβα-
σε το μήνυμα σ’ ένα μόνο 
αεροπλάνο που υπήρχε 
στο αεροδρόμιο. Ο πιλότος 
με μεγάλη προθυμία δέχτη-
κε. Πέταξε και παρέλαβε το 
αγοράκι με τον πατέρα του. 
Φθάνοντας στο αεροδρόμιο 
ο πατέρας αγκάλιασε τον 
πιλότο και τον ευχαρίστησε. 
Του έδωσε και χίλιες δραχ-
μές. Ο πιλότος πήρε το χι-
λιάρικο και ξαναγύρισε στο 
αεροπλάνο του. Από τότε 
κουβαλούσε μέσα στο πα-
νάκριβο πορτοφόλι του μα-
ζί με τα δολάρια  και τις επι-
ταγές ,το χιλιάρικο. Όπως 
έλεγε χαρακτηριστικά ήταν 
τα μόνα χρήματα του έβγα-
λε με τον ιδρώτα του προ-
σώπου του. 

   Ήταν ο γιος του ΩΝΑ-
ΣΗ, ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΩΝΑ-
ΣΗΣ.

Φ.Γ.

Από το χώρο του Θεάτρου
ΤΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ

Ο ΓΑΜΟΣ
Έργο του Αλέξανδρου Ρίζου 

Ραγκαβή (1809-1822)
   Με ευρηματικό και ευφυή τρόπο ο συγγραφέας εικονίζει τα πολιτικά 

πράγματα της χώρας μας στην εποχή του, μια κωμικοτραγική κατάσταση 
που με θλίψη διαπιστώνουμε δεν διαφέρει από τις μέρες μας.

   Ο αγράμματος ράφτης Μανώλης Κουτρούλης από την Σύρο εγκα-
ταστημένος στην Αθήνα, ερωτεύεται την κόρη του ξενοδόχου Σπύρου 
Ανθούσα που συνδέεται αισθηματικά με τον αστυνομικό γραφέα Λεωνίδα 
Ξανθούλη. Ο Κουτρούλης, ζητά το χέρι της εκλεκτής της καρδιάς του από 
τον πατέρα της που χωρίς να την ερωτήσει δέχεται. Η Ανθούσα δεν δέχε-
ται και προσπαθεί να μεταπείσει τον πατέρα της.

   Η Ανθούσα για να αποφύγει τον ανεπιθύμητο γαμπρό χωρίς να ενα-
ντιωθεί στον πατέρα της δέχεται το προξενιό υπό τον όρο ότι ο Κουτρού-
λης θα γίνει υπουργός. Τόσο σφοδρή η επιθυμία του Κουτρούλη να πάρει 
την Ανθούσα ώστε δεν βλέπει την αξίωση της απραγματοποίητη. Ικετεύει 
τον μαθητευόμενο του Στροβίλη να φροντίσει να τον κάνει υπουργό. Αυτός 
τον πληροφορεί ότι για να γίνει υπουργός χρειάζεται υποκρισία, δόλος, 
πονηριά, τέχνη, σοφίσματα, υπουλότητα, σκοτεινές υποσχέσεις, διγλωσ-
σία, λέξεις διφορούμενες, όρκοι, και εγωϊσμός.

   Στη συνέχεια βλέπουμε πως τα οικονομικά συμφέροντα υπουργο-
ποιούν ακατάλληλους για την χώρα ανθρώπους, κατάλληλους για την 
επίτευξη των δικών τους στόχων. Ο τύπος υποστηρίζει ή αντιμάχεται τους 
ανθρώπους της εξουσίας ανάλογα με τα συμφέροντα του. Ακόμα και δια-
νοούμενοι τους υπηρετούν. Και ο λαός δεν κρίνει υπερατομικά με εθνικά 
κριτήρια αλλά συμφεροντολογικά διχάζεται από φανατισμό.

   Πλούσιο το κωμικό στοιχείο αναβλύζει από διαλόγους και ενέργειες 
και εκπέμπει σημαντικά μηνύματα.

Από το περιοδικό 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

Φ.Γ.
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 Στη Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών της Βέροιας πραγματο-
ποιήθηκε το Σάββατο 14/5/16, 
η Ημερίδα που διοργάνωσαν ο 
ΚΟΙ.Σ.Π.Ε Ημαθίας και ο ΣΟ-
ΦΨΥ Ημαθίας υπό την αιγίδα 
της Περιφερειακής Ενότητας 
Ημαθίας, των  Δήμων Βέροιας,  
Αλεξάνδρειας,  Νάουσας και του 
Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας, με 
θέμα «Ψυχική Υγεία και Κοινωνι-
κή Επιχειρηματικότητα». 

Την Ημερίδα άνοιξε η  Πρό-
εδρος της Οργανωτικής Επι-
τροπής Μαρία Παπαϊωάννου, η 
οποία αφού χαιρέτησε τους εκ-
προσώπους της Πολιτείας είπε:

 «Δυστυχώς  στην πατρίδα 
μας, ιδιαίτερα στα χρόνια της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, σχε-
τικές μελέτες Οργανισμών Ψυχικής Υγείας αλλά και Πανεπιστημίων 
δείχνουν ότι το 20% του πληθυσμού θα παρουσιάσει στη ζωή του 
σημαντικά ψυχικά προβλήματα, από το οποίο ένα μεγάλο μέρος θα 
χρειαστεί  ιατρική παρέμβαση.

Επίσης ζούμε σε μια περιοχή, έναν Νομό, όπου υπάρχει παντελής 
έλλειψη τόσο υποδομών, όσο και δομών παροχής υπηρεσιών Ψυχικής 
Υγείας, που θα αντιμετώπιζαν το πρόβλημα των ληπτών υπηρεσιών 
Ψυχικής Υγείας και των οικογενειών τους. Έτσι, αναγκάζονται να μετα-
κινούνται στη Θεσ/νίκη για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

 Τα προβλήματα που αυτό το κενό δημιουργεί και οι ανάγκες οδή-
γησαν στη δημιουργία εδώ και ένα χρόνο περίπου του Κοινωνικού 
Συνεταιρισμού  Περιορισμένης Ευθύνης «Δεσμός» και του ΣΟΦΨΥ 
Ημαθίας, με σκοπούς την προώθηση των θεμάτων Ψυχικής Υγείας, 
τον αποστιγματισμό της ψυχικής νόσου, την υποστήριξη των ληπτών 
και των οικογενειών τους, την κοινωνική επανένταξη των ληπτών και 
την επαγγελματική τους ενσωμάτωση στην τοπική μας κοινωνία.

Στο διάστημα αυτό οι φορείς αυτοί έχουν αναπτύξει ένα πλέγμα 
δραστηριοτήτων, που βασίζεται στον εθελοντισμό επιστημόνων και 
πολιτών, κάνοντας έναν μεγάλο αγώνα με επιμονή και υπομονή.

Ευχαριστούμε επίσης τους χορηγούς ανώνυμους και επώνυμους. 
Την ΚΕΠΑ του Δήμου Βέροιας για την παραχώρηση της αίθουσας της 
Στέγης, τον Ιατρικό Σύλλογο Ημαθίας, τη NOVACERT, το Συνεταιρισμό 
«Νέος Αλιάκμων», τα Φροντιστήρια «Λέξις», τις «Γραφικές Τέχνες Κε-
λεσίδη» και  τον  Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Πατρίδας «Ευ-
στάθιος Χωραφάς», κ. Καγκελίδη Αντώνη και όλους τους υπόλοιπους 
όσους βοήθησαν και θα βοηθήσουν τις προσπάθειές μας. Ευχαριστού-
με όλους εσάς, που είστε εδώ και είμαστε βέβαιοι ότι τα αποτελέσματα 
και συμπεράσματα αυτής της ημερίδας θα είναι σε όφελος πάντα της 
τοπικής μας κοινωνίας, γιατί η ψυχική υγεία μας αφορά όλους.»

Στη συνέχεια η Βουλευτής Ημαθίας κ. Φρόσω Καρασαρλίδου, τόνι-
σε πως η Πολιτεία πρέπει να βοηθήσει ενεργά στον τομέα της Ψυχικής 

Υγείας και εκδήλωσε την αμέριστη προσωπική της συμπαράσταση.
Ο Δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης μίλησε για το μεγάλο 

κενό στον τομέα της Ψυχικής Υγείας, το οποίο ήρθε να καλύψει ο 
ΣΟΦΨΥ  Ημαθίας με εντυπωσιακό τρόπο, υποβοηθούμενος στη συ-
γκεκριμένη φάση και από τον ΚΟΙ.Σ.Π.Ε, προσυπογράφοντας ανεπι-
φύλακτα το «Κείμενο Ομοφωνίας».

Η εκπρ. του Δήμου Νάουσας μετέφερε το χαιρετισμό και τη συ-
μπαράσταση του Δημάρχου Νάουσας , καλώντας σε υποστήριξη των 
πρωτοβουλιών του ΣΟΦΨΥ και του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε και δήλωσε ότι ο Δήμος  
Νάουσας προσυπογράφει το κείμενο.

Ο κ. Β. Διαμαντόπουλος, Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας 
ανέδειξε σύντομα το ρόλο του ΣΟΦΨΥ και του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε στο τεράστιο 
έλλειμμα πληροφόρησης της κοινωνίας και ευχήθηκε επιτυχία στο 
έργο τους.

Η κ. Κουλούρη Φωτεινή, εκπροσωπώντας το Υπουργείο Υγείας, 
είπε πως η Πολιτεία έχει ως στόχο της την εργασιακή ένταξη των ατό-
μων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας και υποσχέθηκε 
συμπαράσταση.

  Παρόντες ήταν εκπρ. της Ιεράς Μητρόπολης, η εκπρ. της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Ημαθίας και Περιφ/κή Σύμβουλος κ. Νίκη Καρατζιού-
λα και πολλοί εκπρ. φορέων της Ημαθίας. Αργότερα ήρθε και παρέμει-
νε μέχρι το τέλος και ο Βουλευτής κ. Γιώργος Ουρσουζίδης.

  Ξεκινώντας το πρώτο «στρογγυλό τραπέζι» της Ημερίδας, ο Πρό-
εδρος του ΣΟΦΨΥ Γιώργος Σαλιάγκας μίλησε για το ζοφερό τοπίο που 
έχουν να αντιμετωπίσουν οι οικογένειες των ατόμων με προβλήματα 
ψυχικής υγείας, με ανύπαρκτες δομές υποστήριξης και   τόνισε την 
ανάγκη της άμεσης αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών, των λη-
πτών και των οικογενειών τους καθώς και την ψυχολογική υποστήριξη 
που παρέχεται μέσα από τη Στέγη Δημιουργίας του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας.

Στη συνέχεια παρουσίασε τις εισηγήτριες του Α’ Τραπεζιού.
Πρώτη η κ. Φωτεινή Ανδρικοπούλου, εκπρ. της Πανελλήνιας Ομο-

σπονδίας Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία (Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ.) μίλησε 
για την προσφορά του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας, που μέσα σε ενάμιση χρόνο 

έκανε θαύματα, μεταφέροντας και τα συγχαρητήρια της 
Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ., αλλά τονίζοντας και το ρόλο που μπορεί να παίξουν οι 
Δήμοι , η Εκκλησία και άλλοι φορείς στον αγώνα των Συλλόγων.

Η κλινική Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια Μαρία Νάτσιου μίλησε 
για το ρόλο της οικογένειας στην πορεία της ασθένειας των ψυχικά 
ασθενών, αλλά και για τα προβλήματα που δημιουργούνται στην  ίδια  
την οικογένεια στην αντιμετώπιση του δυσβάστακτου ρόλου της.

Η Ψυχολόγος – Ψυχοδραματίστρια   Έφη Τσαπαροπούλου μίλησε 
για το ψυχόδραμα και τη σημασία του παγκόσμια, αλλά και για την 
εντυπωσιακή εφαρμογή του  στις οικογένειές του ΣΟΦΨΥ.

Η Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια Κυβέλη Καλαϊτζή μίλησε κι αυτή 
από την πλευρά της  για το ρόλο της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας στους 
λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, καταθέτοντας την προσωπική της 
εμπειρία από τον ΣΟΦΨΥ Ημαθίας.

Εκείνο όμως που πραγματικά εντυπωσίασε και συγκίνησε το 
κοινό της ημερίδας ήταν η προβολή του ντοκιμαντέρ που ετοίμασε ο 
ΣΟΦΨΥ, το οποίο χαρακτήριζε η επιστημονικότητα, η υπευθυνότητα 
και η ευαισθησία. Ένα ντοκιμαντέρ που κατέγραψε την τεράστια προ-
σπάθεια που καταβάλλεται από τον ΣΟΦΨΥ, με πρωταγωνιστές τους 
εθελοντές επιστήμονές του, ( τον Ψυχίατρο Ηλία Γραμματικόπουλο 
,  τις Ψυχολόγους Έφη Τσαπαροπούλου , Κυβέλη Καλαϊτζή, Γλυκερία 
Βαϊνά, Νάτσιου Μαρία κ.ά. ), αλλά κύρια τους λήπτες και τις οικογένει-
ές τους, που δε δίστασαν να εκθέσουν γυμνά  και λυτρωτικά τα συναι-
σθήματά τους.

Το Α’ μέρος της Ημερίδας τελείωσε αφήνοντας τις καλύτερες εντυ-
πώσεις, οι οποίες ενισχύθηκαν από την έκθεση προϊόντων και έργων 
των Ομάδων του ψυχοδράματος και των  ληπτών του ΣΟΦΨΥ Ημαθί-
ας αλλά και προϊόντων των  ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Κέρκυρας και Δυτ. Θεσσαλονί-
κης , στο φουαγιέ της Στέγης.

Η Ημερίδα συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε με τα άλλα δύο Στρογγυ-
λά Τραπέζια, που ακολούθησαν, και τα οποία οδήγησαν συνολικά στο 
συμπέρασμα «όχι στην άγνοια», «κοινωνική και επαγγελματική επανέ-
νταξη των ψυχικά ασθενών» και «η ψυχική υγεία μας αφορά όλους».

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Hμερίδα 
“Ψυχική Υγεία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα”

Σε μια κατάμεστη αίθουσα του Επιμελητηρίου Ημαθίας, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20/4 η εκδήλω-
ση – ομιλία που συνδιοργάνωσαν ο Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας και το Τοπικό Παράρτημα «ΒΕΡΓΙΝΑ» της ΑΧΕΠΑ.

  Ομιλητής ήταν ο Γρηγόρης Σίμος, Ψυχίατρος –Ψυχοθεραπευτής, Αν/τής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας, με Βεροιώτικη καταγωγή.

  Ο Πρόεδρος του ΣΟΦΨΥ Γιώργος Σαλιάγκας αναφέρθηκε στην τεράστια αύξηση των ψυχικών ασθε-
νειών, τον αποστιγματισμό της ψυχικής νόσου και την ανάγκη στήριξης των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας και των οικογενειών – φροντιστών τους.

  Ο Πρόεδρος του Τ.Π. «ΒΕΡΓΙΝΑ» της ΑΧΕΠΑ Παύλος Σκούταρης μίλησε για τους σκοπούς και τις δρά-
σεις της ΑΧΕΠΑ, τον κοινωνικό της και εθελοντικό ρόλο στα κοινωνικά προβλήματα  του τόπου μας.

  Ο ομιλητής Γρηγόρης Σίμος με μια πραγματικά εντυπωσιακή παρουσίαση, μίλησε για τις σύγχρονες 
ψυχικές ασθένειες και ιδιαίτερα τις διαταραχές πανικού και την αγοραφοβία, τονίζοντας το θέμα της έγκαιρης 
διάγνωσης, κατανόησης και αντιμετώπισής τους.

  Η εκδήλωση έκλεισε με πολλές ερωτήσεις του κοινού και απαντήσεις του ομιλητή, ο οποίος έθεσε στη 
διάθεση των συνδιοργανωτών τη θέληση και παρουσία  του και για άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις και ομι-
λίες γύρω από το σημαντικό θέμα της ψυχικής υγείας.

  Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωπος της Ιεράς Μητρόπολης, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλό-
γου Ημαθίας κ. Β. Διαμαντόπουλος, ο Πρόεδρος της «Πρωτοβουλία για το παιδί» Α. Σιδηρόπουλος, εκπρ. 
φορέων και πλήθος κόσμου.

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΙΜΟΥ
Στην εκδήλωση – ομιλία για τις διαταραχές πανικού και την αγοραφοβία


