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επίδραση της μόδας στην 
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 Το άθλημα της 

ιστιοπλοΐας και οι δυνατότητες για τα άτομα 
με ειδικές ανάγκες. 
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ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ 

 

 

Παπαδανιήλ Κατερίνα: 

Ζωή, ένας καινούριος 

δρόμος που μου έδειξαν οι 

άνθρωποι που με 

περιέθαλψαν. Το χαμόγελο 

των εργαζόμενων και το 

κουράγιο που μου έδωσαν. 

Πριν έρθω εδώ η λέξη 

Άσυλο με τρόμαζε.  

 

Κωτσάκης Παναγιώτης: 

Δεν μου αρέσει η λέξη 

Άσυλο. Όταν ήμουν μικρός 

άκουγα Άσυλο και 

σκεφτόμουν το ψυχιατρείο. 

Για μένα η καλύτερη 

ονομασία είναι ΙΠΧΠ. Το 

βρίσκω άριστο το ίδρυμα 

παρόλο που το όνομά του 

με τρομάζει. 

 

Κασάπογλου Μάγδα: 

Νιώθω άσχημα. Νιώθω 

εγκλεισμό ακούγοντας τη 

λέξη. Σου δημιουργεί την 

εντύπωση της απομόνωσης. 

Νιώθεις πως δεν μπορείς να 

επανέλθεις.  

 

 

 

 

Καραγιάννη Μαρία: 

Το Άσυλο για μένα είναι η 

σωτηρία μου. Με 

βοήθησαν, βρήκα τον 

δρόμο μου. Η καλή 

συμπεριφορά, τα λόγια, η 

κοινωνική υπηρεσία, οι 

γιατροί. 

 

Ματαράγκα Βλασία: 

Στο άκουσμα της λέξης 

ένιωσα φυλακή, είχα 

άρνηση. Δεν είναι τόσο 

άσχημα όσο περίμενα. 

Γνώρισα ανθρώπους και 

προσωπικότητες που μου 

έφτιαξαν τη διάθεση και 

περνάω ωραία. 

 

Πατέλης Δημήτρης: 

Ένιωσα παρκάρισμα. Εδώ 

όμως δεν νιώθω μοναξιά 

γιατί έχω τις παρέες μου. 

Αν δεν είχα τις παρέες μου 

θα ένιωθα άσχημα. 

 

 



Παπαδανιήλ Κατερίνα 

 

Λέξη διφορούμενη, έχει δύο έννοιες και καλή και κακή. Την κακή την έννοια την γνώρισα ένα 

απόγευμα σε ένα καφέ. Καθόντουσαν δύο κυρίες στο διπλανό τραπεζάκι και είχαν μία συζήτηση περί ασύλου. 

Η μία κατηγορούσε την άλλη γιατί πήγε την μητέρα της σε άσυλο. Κάπου μέσα στο μυαλό μου συμφωνούσα 

μαζί της.  

Μετά την πάροδο αρκετών ετών και εγώ βρέθηκα στην ανάγκη που μου πρότειναν όλοι οι φίλοι και 

γνωστοί, να μπω σε άσυλο. Μέσα μου αντέδρασα, δεν το ήθελα αυτό, αλλά δεν γινόταν διαφορετικά, δεν είχα 

πλέον κανέναν στη ζωή μου. Έτσι, αποφάσισα μόνη μου και μπήκα στο Άσυλο. 

  Πιστέψτε με δεν είναι όπως τα παρουσίασε η κυρία στην καφετέρια. Το Άσυλο είναι ένα μεγάλο σπίτι 

για εμάς που έχουμε μικρά ή μεγάλα προβλήματα στη ζωή. Οι υπεύθυνοι του Ασύλου είναι για εμάς οι 

μεγάλοι μας αδερφοί που μας συμπαραστέκονται σε δύσκολες ψυχολογικές καταστάσεις. Οι γιατροί του 

ιδρύματος είναι κοντά μας σε κάθε πόνο μας και σε κάθε πρόβλημά μας με αγάπη και κατανόηση. Υπάρχει 

στο ίδρυμα ψυχολόγος που μας στηρίζει και μας δίνει λύσεις σε προβλήματα δικά μας. Όσο για το 

νοσηλευτικό προσωπικό μας συμπαραστέκεται και μας φροντίζει σαν να είναι δικοί μας άνθρωποι. Οι 

τραπεζοκόμοι είναι τα παιδιά που μας δίνουν χαρά με τα αστεία τους και τα πειράγματά τους. 

Αυτό είναι το Άσυλο! Το καινούριο μας σπίτι και οι συγκάτοικοί μας τα καινούρια μας αδέρφια εξ 

αγχιστείας. Μην ακούτε τι λένε έξω. Όποιος δεν το έχει ζήσει δεν μπορεί να καταλάβει πόσο όμορφα 

αισθανόμαστε και πόσο ευγνωμοσύνη νιώθουμε για τους ανθρώπους που μας συμπαραστέκονται. Αυτό είναι 

το Άσυλο για εμάς. Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για αυτά που νιώθουμε και ζούμε εδώ μέσα! 

 

ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ 



 

Κλωσσίδης Κώστας 

 

- Ήταν μια μέρα που ο χρόνος δεν είχε χαράξει επάνω του  

- Είχε ξεφύγει λαθραία και θρασύτατα 

- Ήρθε μία σφίγγα με δηλητήριο να μας τσιμπήσει  

- Έκανε επίσκεψη σε όλη τη Γη  

- «Τρέξανε όλοι οι επιστήμονες να βρουν το αντίδοτο» 

- Από σύμπτωση ή από ανάγκη βρισκόμουν σε ένα Άσυλο έχοντας σπάσει τη λεκάνη μου. 

- Άμεσα δόθηκε εντολή .. Κλείστε πύλες-παράθυρα- φεγγίτες .. Όλοι μέσα .. 

- Ένας χαμός, ένα αναπάντεχο γεγονός, μεγάλη θλίψη 

- Έφευγαν άνθρωποι με εισιτήριο χωρίς επιστροφή  

- Βρέθηκε το αντίδοτο.. 

- Τρεις δόσεις σε τακτά διαστήματα – ταυτόχρονα τεστ 

- Έγιναν άμεσα (υπήρχε αποτέλεσμα θετικό) 

- Μετά από λίγο διάστημα νοσήσαμε όλοι και ασθενείς και προσωπικό 

- Απάντηση Ιατρών: 

- Μη φοβάστε, δεν πρόκειται να πάθετε τίποτα 

- Είσαστε εμβολιασμένοι !!! 

- Μας έσωσαν τα εμβόλια 

- Μας έσωσαν οι αρμόδιοι που μας πρόσεξαν 

- Πέρασαν 50 μήνες με απαγορεύσεις εξόδου 

- Ήρθε η λύτρωση  

- -Άνοιξαν οι πύλες-  

- Βγάλτε μάσκες και βγείτε(Ανάσταση) 

 

 

 

 
 

ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ 



 

 

 

Κωτσάκης Παναγιώτης 

 

Ένα πρωινό ο ψυχολόγος με ενημέρωσε ότι θα λάβουμε μέρος σε μία διοργάνωση. Αυτό ακριβώς 

ήταν που μου έδωσε μεγάλη χαρά, διότι ήταν κάτι το αναπάντεχο και το ανέλπιστο. Αμέσως 

ετοιμαστήκαμε, μπήκαμε στο βαν και πήγαμε στο στάδιο. Ακουγόταν αναπτερωτική μουσική σε όλο 

το στάδιο και κάποια στιγμή ξεκίνησε ο διαγωνισμός. 

 

Ο καθένας μας είχε και από ένα συνοδό για να τρέξει. Στην 

αρχή πανικοβλήθηκα για το πώς θα τα καταφέρω. Μετά 

ξεκίνησε και τρέχαμε κυκλικά. Κάναμε δύο κύκλους. 

Όταν τερματίσαμε μας κρέμασαν στεφάνια και 

μετάλλια. Τα συναισθήματα ήταν έντονα. Δεν με ένοιαζε η 

σειρά που θα τερμάτιζα˙ αν θα ήμουν πρώτος, δεύτερος ή 

τρίτος. Στη συνέχεια ήρθε και η διευθύνουσα και έκατσε 

μαζί μας.  

 

Τα συναισθήματα που είχα ήταν καταπληκτικά. Στο τέλος 

της διαδικασίας ένιωσα μια τρομερή αίσθηση ελευθερίας. 

Ήταν πραγματικά μια σπάνια στιγμή. Αντίκρισα απέναντί 

μου ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Δεν ήθελα να φύγω και 

μείναμε εκεί μέχρι να βραδιάσει. Η κούραση είχε 

εξαφανιστεί. Παρόλο που δεν θέλαμε, στο τέλος μπήκαμε 

στο βαν και επιστρέψαμε. Όλα κάποια στιγμή τελειώνουν, 

η ανάμνηση, όμως, θα μείνει! 

 

 

 

ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ 



 

Πατέλης Δημήτρης 

 

 

Η ιστιοπλοΐα είναι το μοναδικό αρχέγονο 

αγώνισμα - σπορ στο πλανήτη μας. Ένα άθλημα 

που συνδυάζει κάθε στιγμή που περνά, επάνω στο 

σκάφος, άριστα την ψυχαγωγία, την ανάγκη για 

μετακίνηση και ταυτόχρονα τον αθλητισμό. 

Μπορούν δηλαδή όλα αυτά, να συνδυαστούν 

άκοπα, μέσα πάντα στην αγκαλιά της θάλασσας. 

‘Έτσι γεννήθηκε, σιγά – σιγά αναπτύχθηκε και 

τελειοποιήθηκε μέσα στον ανοικτίρμονα χρόνο η 

ιστιοπλοΐα. Στο τέλος, με το πέρασμα των αιώνων, 

έγινε κατάλληλη για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας,  

προβλημάτων υγείας ή οποιασδήποτε αναπηρίας. 

Έτσι η ιστιοπλοΐα έγινε διάσημη τόσο πολύ που οι 

πάντες τη ζηλεύουν. Το άθλημα αυτό πρώτα 

δημιουργήθηκε για τα μικρά σκάφη. Αμέσως 

αργότερα εισήχθη και στα μεγάλα, πολλών ποδών 

κότερα, για τις καλοκαιρινές ανέμελες διακοπές 

κάποιων επιφανών και αρκετά πλουσίων ατόμων. 

 

Ας ξεκινήσουμε όμως από την αρχή, τα 

πολύ παλαιά δηλαδή χρόνια. Τότε η μόνη 

κινητήριος δύναμη για την μετακίνηση των 

ανθρώπων ήταν ο άνεμος, που εν «αφθονία» κάθε 

ημέρα, παντού ήταν στην διάθεση των ανθρώπων. 

Επειδή δεν υπήρχαν εκείνα τα χρόνια, φυσικά 

καθόλου οι μηχανές, όπως σήμερα, έψαχναν να 

βρουν οπωσδήποτε έναν πολύ εύκολο, διαθέσιμο, 

φθηνό τρόπο, έτσι ώστε να κάνουν ευκολότερη την 

καθημερινότητά τους.  

 

 

ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ 



Αυτό που αμέσως σκέφτηκαν, ήταν με 

ποιον τρόπο θα τοποθετήσουν τα πανιά για να 

εκμεταλλευτούν τον άνεμο στο έπακρο, επάνω σε 

ένα οποιοδήποτε πλεούμενο. Έπρεπε δηλαδή να 

βρουν πώς θα τοποθετήσουν, με την καλύτερη 

γωνία τα πανιά επάνω στο σκάφος έτσι ώστε να 

κινηθεί το δυνατόν γρηγορότερα. Προσπάθησαν 

έτσι να το κάνουν αυτό με εύκολο τρόπο, ή με 

οποιοδήποτε μέσο εκτός από την ανθρώπινη 

δύναμη, ώστε να κινηθεί άκοπα και κατέληξαν ότι 

ο μόνος τρόπος ήταν τα πανιά. Έτσι γεννήθηκε και 

σιγά – σιγά εξελίχθηκε η ιστιοπλοΐα. 

 

Ιστιοπλοΐα και Άτομα με ειδικές ανάγκες 

 

Παρόλα αυτά, η ιστιοπλοΐα απευθύνεται σε 

όλους, είτε σε άτομα με αναπηρία, είτε σε 

αρτιμελείς. Όσοι ήρθαν σε επαφή με την 

ιστιοπλοΐα έγιναν ένθερμοι οπαδοί και δεν το 

ανταλλάσσουν με τίποτα άλλο, γιατί συνδυάζει 

ατελείωτο παιχνίδι και χαλάρωση με το αεράκι και 

το κυματάκι που ανεβάζει την ψυχολογία και την 

καλή διάθεση, αφού αποπνέει μοναδική ελευθερία. 

Η επαφή με τη θάλασσα άλλωστε έχει ευεργετικά 

επακόλουθα, όπως η γρήγορη βελτίωση των 

αντανακλαστικών και η εξάσκηση του μυαλού και 

των δεξιοτήτων του ατόμου. 

 

Υπάρχουν εισαγωγικά σκάφη για να μάθει 

κάποιος ιστιοπλοΐα με 100% ασφάλεια διότι είναι 

αβύθιστα (δεν τουμπάρουν λόγω ειδικής 

κατασκευής τους) και είναι πάρα πολύ εύκολα στη 

χρήση τους. Ακόμα και κάποιος που μπαίνει πρώτη 

φορά σε σκάφος για να μάθει ιστιοπλοΐα 

αισθάνεται απόλυτη σιγουριά και μαθαίνει να 

χειρίζεται το πανί και το σκάφος μέσα σε λίγες 

ώρες προπόνησης. Στα σκάφη αυτά, μπορούν να 

μπουν ένα ή δύο άτομα για προπόνηση ή ένα άτομο 

μαζί με προπονητή. 

 

Το άθλημα με αυτά τα σκάφη γίνεται πολύ 

διασκεδαστικό αλλά ταυτόχρονα αποκτώνται 

άμεσα γνώσεις και εμπειρία ενός ιστιοπλόου. Αυτά 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από όλες τις 

σχολές ιστιοπλοΐας για ΑμεΑ στον κόσμο. 

 

  



 

Μάγδα Κασάπογλου 

    

Το πρωί που ξυπνάμε θέλουμε να αφήσουμε πίσω τον ύπνο για να ξεκινά η καινούρια μέρα. Η σημασία 

της ψυχολογίας σε ένα πλαίσιο σαν το δικό μας είναι πολύ σημαντική και η μόδα, η περιποίηση και ο 

καλλωπισμός αποτελούν παράγοντες που την προάγουν.  

Το ντύσιμο, το κούρεμα και το μακιγιάζ συμβάλλουν στην βελτίωση της αυτοπεποίθησής μας, μας 

γεμίζουν αισιοδοξία, χαρά και στοχεύουν στην ψυχική μας ανάταση. Είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο να 

βλέπεις τον εαυτό σου περιποιημένο αλλά και το περιβάλλον σου.  

                                            

Η ενδυμασία μας, αντικατοπτρίζει την διάθεσή μας, την προσωπικότητά μας και το προσωπικό μας 

στυλ. Μέσα από την μόδα εκφράζεται ένας βαθύτερος ψυχικός κόσμος και γίνεται φανερή η ψυχολογική μας 

κατάσταση. Παράλληλα, η επιλογή του ντυσίματος μπορεί να επηρεάσει τόσο την διάθεση όσο και την 

συμπεριφορά. Η φροντίδα του εαυτού μας (ντύσιμο, μακιγιάζ, κόμμωση) πολλές φορές παραμελείται και έτσι 

η ψυχολογία μας πέφτει. Τα χρώματα των ρούχων μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα και μας προκαλούν 

θετικά συναισθήματα. Εκτός από αυτό, σημαντική είναι και η επιλογή των υφασμάτων. Τα άνετα και απαλά 

ρούχα είναι πιο κατάλληλα για την διάθεσή μας.  

Η μόδα μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητά μας, τον τρόπο που βλέπουμε τους γύρω μας και 

τον τρόπο που μας βλέπουν οι άλλοι. Όταν φοράμε ένα ρούχο που μας αρέσει και νιώθουμε όμορφα μέσα σε 

αυτό, αισθανόμαστε λιγότερο άγχος και μεγαλύτερη αισιοδοξία.  

ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ 



 

 

Συνέντευξη στην Διευθύνουσα, κ. Αρτέμη Σοφία 

Κλωσσίδης Κώστας 

 

1. Πώς βλέπετε τους ωφελούμενους του Ασύλου; 

 

-Σαν μια μεγάλη οικογένεια με τα θετικά της και τα αρνητικά της. Ο στόχος, όμως, όλων είναι να 

βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους και μέσα από αυτούς βελτιωνόμαστε και εμείς, και ως άνθρωποι και 

ως επαγγελματίες υγείας. 

-Συγχαρητήρια! 

-Ευχαριστώ. 

 

2. Πώς μπορεί να προωθηθεί το έργο του Ασύλου; 

 

Με πολλούς τρόπους: Πρώτον, μέσω μιας εξωστρέφειας που να εστιάζει, όμως, στους 

περιθαλπόμενους. Όταν καταφέρουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής τους και να τους 

βοηθήσουμε να αρχίσουν να κοινωνικοποιούνται, έστω και μέσω της δομής, το ίδρυμα έχει αρχίσει 

ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ 



να εκπληρώνει το στόχο του. Ο στόχος δεν είναι να είμαστε μέσα σε έναν χώρο τεσσάρων τοίχων, 

αλλά βάσει των δυνατοτήτων του καθενός να κάνει και τις ανάλογες ενέργειες. Για παράδειγμα 

έχουμε έναν περιθαλπόμενο που είναι μαζί μας εδώ και δύο χρόνια, ο οποίος ήρθε όχι με τις 

καλύτερες δυνατές συνθήκες και σίγουρα όχι γιατί το ήθελε˙ ήρθε στον χώρο μας γιατί 

δημιουργήθηκαν έτσι οι καταστάσεις της ζωής. Ακόμα και σήμερα, μετά από δυόμισι χρόνια που 

είναι μαζί μας, δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι είναι σε ένα ίδρυμα. Αν και συμφωνώ σε αυτό τον τρόπο 

σκέψης του, παρόλα αυτά, το δικό μου μότο για όλους εδώ είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής 

μας, ακόμα και με τις υπάρχουσες συνθήκες. Ναι, αγωνιζόμαστε για το αύριο. Παρ όλα αυτά ζούμε 

το σήμερα όσο το δυνατόν καλύτερα, γιατί αλλιώς η κατάθλιψη είναι αυτή που θα αποτελέσει 

ανασταλτικό παράγοντα για την αυριανή μας εξέλιξη. Αν δηλαδή έχουμε ως μοναδικό στόχο το να 

φύγει κάποιος από δω, σε ατομικό επίπεδο δεν θα καταφέρει να ζήσει όσο είναι εδώ, άρα ούτε να 

δημιουργήσει τις συνθήκες για να φύγει. Άρα η δουλειά του Ασύλου, ο ρόλος του και ο σκοπός του 

είναι να κάνει τους ανθρώπους του να ζήσουν το σήμερα και να οραματιστούν το αύριο. 

-Ναι, αλλά. Πολύ σωστό. 

 

3. Ποιο είναι το όραμά σας για το Άσυλο; 

 

Να τους βλέπω όλους χαρούμενους, τον καθένα βάσει των δυνατοτήτων του. Θαύματα δεν κάνουμε, 

όπως λέμε και σε κάποιον όταν έρχεται, αλλά σίγουρα μπορούμε να βελτιωθούμε˙ και αυτοί μέσα 

από μας, αλλά και εμείς ως επαγγελματίες υγείας μέσω αυτού. Κάθε οικογένεια έχει τα θετικά της 

και τα αρνητικά της. Το όραμά μου λοιπόν, είναι ένα καλύτερο αύριο για όλους. 

 

4. Τι περιμένετε από τους ωφελούμενους προκειμένου να σας βοηθήσουν να υλοποιήσετε το 

όραμά σας; 

Ένα χαμόγελο! Όταν τον άλλον τον βλέπεις και πονάει… Θα ήθελα να αναφέρω μια πρόσφατη 

εισαγωγή που πήραμε πριν πέντε μέρες από άτομο που ήταν για δύο μήνες σε ένα νοσοκομείο. Χθες 

για πρώτη φορά σηκώθηκε και κάθισε για μισή ώρα σε ένα αμαξίδιο. Μετά γύρισε και μου είπε: « 

Μα πόναγα!» και του απάντησα: «Ναι, αλλά είχες 2.5 μήνες να σηκωθείς!». Όταν, λοιπόν, αυτό 

αρχίζει και γίνεται σκοπός και οι στόχοι μας είναι μικροί και εφικτοί, αυτή ακριβώς είναι η βοήθεια 

και η δύναμη που παίρνω από τους περιθαλπόμενους. Για να βελτιωθούμε, για να πετύχουμε τους 

μικρούς μας στόχους, δεν θα πω σε κανέναν όταν έρθει ότι θα τον βγάλω να περπατάει σφαίρα ή να 

τρέχει. Αλλά θα του πω ότι θα προσπαθήσω μαζί του για να βγει στην πλατεία να πιει έναν καφέ. 

 

5. Ποιος είναι ο αρμόδιος για την έξοδο των ωφελούμενων αναφερόμενος στις εξόδους εν μέσω 

covid.  



Για την έξοδό τους έξω η περιφέρεια. Αυτοί είναι κανόνες που οφείλουμε εμείς να οικειοποιηθούμε, 

να εφαρμόσουμε, είναι έτσι θέλουμε - δεν θέλουμε. Θέλουμε υποχρεωτικά, γιατί όλοι βασίζονται σε 

κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που μας δίνει η πολιτεία, η περιφέρεια. Και για μας ήταν κάτι 

καινούριο και πολύ δύσκολο. Και αυτό γιατί; Διότι, οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των συγγενών των 

κηδεμόνων, των ωφελουμένων και των εργαζομένων ήταν πολλές. Για παράδειγμα ένας συγγενής 

μου έλεγε: «Μα εσείς βγαίνετε έξω, εσείς δεν μπορείτε να τους κολλάτε;» Και βέβαια εμείς τους 

κολλάμε γιατί βγαίνουμε έξω. Παρόλα αυτά, όμως, δεν είναι κάτι που μπορώ να μην το κάνω, 

δηλαδή να απαγορεύσω στον εργαζόμενο να το κάνει. Αλλά ο νόμος μου λέει ότι στον ωφελούμενο 

για να μπει μέσα σε μια δομή πρέπει να έχει κάνει pcr, για να βγει έξω, έστω και για λίγες ώρες 

πρέπει να ακολουθούν μια διαδικασία και κάποιες οδηγίες. Παρόλα αυτά πάντα κλείνουμε λιγάκι τα 

μάτια μας για το βέλτιστο καλό, κυρίως της ψυχολογικής υποστήριξης, όχι της σωματικής. 

 

6. Πώς τα καταφέρνετε και διαχειρίζεστε τόσες αρμοδιότητες; 

Έχω πολύ καλή ομάδα: από τον πιο χαμηλό, που είναι ο καθαριστής στο χώρο του ιδρύματος, μέχρι 

τον πιο υψηλό, που είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Πρόεδρος. Κανένας δεν κάνει τίποτα μόνος 

του και όποιος πει ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αλυσίδας, η αλυσίδα από μόνο του τον 

περιθωριοποιεί. Είμαστε ομάδα. Εργαζόμενοι - περιθαλπόμενοι - διοίκηση. Η σειρά είναι τυχαία, 

όπως στην Ελλάδα, γιατί μπορούσα να πω ότι οι περιθαλπόμενοι είναι πρώτοι και ακολουθούν οι 

εργαζόμενοι και η διοίκηση. Αλλά κάτι τέτοιο δεν ισχύει, δεν υπάρχει, σειρά είναι μία ομάδα. 

 

7. Θα θέλαμε περισσότερο χρόνο για τις δραστηριότητές μας. Θα σκεφτόσασταν να μας 

βοηθήσετε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα; 

 

Ναι, είναι μια συζήτηση που θέλουμε να κάνουμε με 10 - 12 περιθαλπόμενους. Εγώ και αυτοί. 

Χωρίς όλες τις υποομάδες. Έχω κάποιες σκέψεις, αλλά πρώτα θα πρέπει να τις συζητήσω με τους 

περιθαλπόμενους και μετά με τις υποομάδες των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι είναι εδώ για να 

ικανοποιούν εν μέρει, όταν αυτά είναι αιτιολογημένα, τα θέλω και τις ανάγκες των περιθαλπομένων. 

Άρα, νομίζω ότι και λόγω της θέσης μου, θα πρέπει πρώτα να συζητήσω τις σκέψεις μου με τους 

περιθαλπομένους, να πάρω το feedback, την ουσία και αυτό που θα εκφράσει ο καθένας και στην 

συνέχεια θα το συζητήσω με τους εργαζόμενους πώς αυτό μπορεί να υλοποιηθεί. Έχω κάποιες 

σκέψεις! 

-Χίλια ευχαριστώ, να ‘σαι καλά! 



Ερωτήσεις προς ασθενή: 

1. Όταν σας είπαν ότι θα έρθετε στο ΑΣΥΛΟ πώς αισθανθήκατε; 

2. Και τώρα που είστε μέσα στο άσυλο πώς αισθάνεστε; 

3. Από την περιποίηση του ασύλου μήπως λείπει κάτι; Θα θέλατε κάτι άλλο; 

 

 

Ασθενής 1: 

1. ΕΓΚΑΤΑΛΗΨΗ. Ότι δεν με αγαπάει κανένας. 

2. Τώρα ……… 

3. Περισσότερες εκδρομές, περιπάτους και δραστηριότητες. 

 

Ασθενής 2: 

1. Τρόμος για το άγνωστο. Δεν ήξερα πού θα πάω και τι θα κάνω εκεί μέσα.  

2. Φυσικά κατάλαβα ότι ο τρόμος έφυγε σε 15 μέρες. Η μοναξιά είναι που με τρόμαζε. Τώρα νιώθω 

σαν να είμαι σε ένα καινούριο σπίτι που πρέπει να εξερευνήσω, αλλά πάω καλύτερα. 

3. Λίγη περισσότερη ελευθερία κινήσεως. Επειδή λόγω ακρωτηριασμού δεν μπορώ να σηκωθώ 

εύκολα, θέλω να σηκώνομαι περισσότερο στο καρότσι ή να επιταχύνουμε με τους 

φυσικοθεραπευτές το σήκωμα από το κρεβάτι στο καρότσι. 

 

Ερωτήσεις προς φυσικοθεραπευτές: 

1. Γνωρίζω ότι είστε φυσικοθεραπευτής. Γιατί δεν έχετε δικό σας ιατρείο; 

2. Έχουν περάσει δύσκολες περιπτώσεις. Θεωρείτε ότι έχετε από τον εαυτό σας ικανοποίηση, ότι έχετε 

θεραπεύσει αρκετούς ασθενείς; 

3. Οι ασθενείς είναι συνεργάσιμοι; 

4. Τι κάνετε για να τους δώσετε το θάρρος να συνεργαστούν μαζί σας; 

5. Σας επαρκούν τα μηχανήματα που έχετε; Θα θέλατε κάτι παραπάνω ίσως πιο σύγχρονο; 

 

Φυσικοθεραπευτής 1 (7 χρόνια εργασίας): 

1. Δεν θέλω δικό μου φυσικοθεραπευτήριο, διότι ο πληθυσμός που με ενδιέφερε να ασχοληθώ 

ήταν οι άνθρωποι με νευρολογικές παθήσεις και εγκατεστημένη αναπηρία. Είναι αδύνατο 

αυτοί οι άνθρωποι να μεταβαίνουν σε φυσικοθεραπευτήριο αντί αυτού που έχουμε εδώ στην 

οργανωμένη δομή του ΙΠΧΠ. 



2. Αισθάνομαι ότι η φυσικοθεραπεία συμβάλλει σημαντικά στην πρόληψη, συντήρηση και 

αποθεραπεία ασθενών.  

3. Η πλειονότητα των ασθενών είναι συνεργάσιμοι, όταν τους εξηγείς τι θα βελτιώσουν με το 

ασκησιολόγιο που κάνουν. 

4. Τους εξηγούμε, τους παροτρύνουμε, τους χαμογελάμε και τους επιβραβεύουμε σε κάθε τι 

που διεκπεραιώνουν. 

5. Η Διοίκηση του Α.Α. πάντα φροντίζει και καλύπτει τις ανάγκες εξοπλισμού. Όπως ήδη έχετε 

διαπιστώσει οι παλαιότεροι περιθαλπόμενοι, τα τελευταία 7 χρόνια το τμήμα 

Φυσικοθεραπείας έχει γίνει πιο σύγχρονο, αναπτύχθηκε σε προσωπικό, χώρους και 

εξοπλισμό. 

 

Ερωτήσεις προς νοσηλευτές: 

1. Πόσο καιρό εργάζεστε στο Άσυλο; 

2. Τη δουλειά αυτή την επιλέξατε ή σας την πρόσφεραν; 

3. Σας γεμίζει ψυχικά και συναισθηματικά ή την κάνετε για βιοποριστικούς λόγους; 

4. Τι βαθμό έχετε μέσα στο Άσυλο; 

5. Τα άτομα που φροντίζετε τα βλέπετε σαν ασθενείς ή δικούς σας ανθρώπους; 

 

Νοσηλευτής 1: 

 

1. Σχεδόν 7 χρόνια 

2. Και τα δύο 

3. Ναι σε όλα 

4. Τραπεζοκόμος και μοντέλο 

Νοσηλευτής 2: 

1. 3 χρόνια 

2. Την επέλεξα και με επέλεξε. Έκανα αίτηση και με δέχτηκαν λόγω πτυχίων. 

3. Για βιοποριστικούς ξεκίνησα. Συναισθηματικά, όμως, πολλές φορές με αδειάζει και πάω σπίτι μου 

και κλαίω. 

4. Νοσηλεύτρια ΔΕ 

5. Τις νέες εισαγωγές σαν ασθενείς. Τους άλλους, όμως, σαν δικούς μου ανθρώπους. Είμαστε μια 

οικογένεια, όπως όλες, που έχουμε τις αγωνίες μας. 

6. Για εμάς καλύτερους μισθούς και για εσάς περισσότερες εκδρομές. 

Νοσηλευτής 3: 



1. 23 χρόνια 

2. Έτυχε 

3. Δεν μου χρωστάει κανένας τίποτα από τους αρρώστους. Κάνω καλύτερα την δουλειά μου. 

4. Υπεύθυνη Νοσηλεύτρια  

5. Δεν μπορείς να πονάς με όλους. Κρατάς μια άμυνα για τον εαυτό σου. Υπάρχουν άτομα που με 

έχουν αγγίξει ιδιαίτερα, αλλά… 

6. Η οργάνωση και η τάξη που είχαμε πριν μερικά χρόνια. 

Η μπατζίνα της Θεσσαλίας 

Καραγιάννη Μαρία 

 

Υλικά: 

− Καλαμποκάλευρο → 20 γραμμάρια 

− Χόρτα → 250 γραμμάρια 

− Πράσα → 1 

− Σπανάκι → 250 γραμμάρια 

− Αλεύρι→ 300 γραμμάρια 

− Αλάτι 

− Λίπος 

− Φέτα 

− Λάδι 

Εκτέλεση: 

  Η μπατζίνα παραδοσιακά φτιάχνεται με 

καλαμποκάλευρο και παρασκευάζεται στο ταψί. 

Για την προετοιμασία της, μαζεύουμε χόρτα, 

πράσα και σπανάκια. Πρώτα βάζουμε λίπος στο 

ταψί. Μετά ρίχνουμε αλεύρι και αλάτι στο 

καλαμποκάλευρο. Στη συνέχεια, στρώνουμε το 

ταψί με λίπος και πασπαλίζουμε από πάνω με 

αλεύρι. Αφού πλύνουμε τα χόρτα πολύ καλά, 

τρίβουμε μέσα τυρί φέτα. Πασπαλίζουμε τα χόρτα 

και τα πράσα καλά σε όλη την επιφάνεια του 

ταψιού και προσθέτουμε τη φέτα, ώσπου να 

κρυφτούν όλα τα χόρτα. Ρίχνουμε από πάνω λίγο 

λάδι και ψήνουμε την πίτα στον φούρνο για μία 

ώρα. Η μπατζίνα είναι έτοιμη για φαγητό! 

 

ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ 



 

Δύο άντρες συναντιούνται στον παράδεισο και ρωτάει ο ένας:

-Πώς πέθανες εσύ ρε φίλε; 

- Άσε, μεγάλη ιστορία. Γύρισα μια μέρα σπίτι, έπειτα από μία κοπιαστική μέρα στη 

δουλειά και είδα την γυναίκα μου ολόγυμνη στο κρεβάτι μας. Αμέσως κατάλαβα ότι ο εραστής της κρυβόταν 

κάπου μέσα στο σπίτι και άρχισα να ψάχνω παντού σαν τρελός. Στην ντουλάπα, στην αποθήκη, στην κουζίνα, 

κάτω από τις σκάλες, παντού. Τελικά, από την χαρά μου που δεν με απατούσε η γυναίκα μου, έπαθα ανακοπή 

και έμεινα στον τόπο. Εσύ, πώς πέθανες; 

- Εγώ πήγα από πνευμονία. Γιατί, αν την ώρα που έψαχνες στην κουζίνα, άνοιγες και το ψυγείο, θα την είχαμε 

γλυτώσει και οι δυο μας.  

 

 

 

ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ 



 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

Γεννήθηκα στο Κεραμίδι Τρικάλων το 1949. Είμαστε τέσσερα αδέρφια. Πήγα στο σχολείο και παντρεύτηκα 

μικρή. Ο άντρας μου δούλευε στην οικοδομή. Έχω πέντε παιδιά. Το πάθος μου ήταν τα παιδιά, ήθελα να 

γίνω νηπιαγωγός.   

 

ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΓΔΑ 

Γεννήθηκα στην Αθήνα και συγκεκριμένα στη Γλυφάδα. Σπούδασα μαθηματικός στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών. Μιλάω δύο ξένες γλώσσες. Στο παρελθόν είχα ατελιέ μόδας. Δημιούργησα την εταιρεία KAPO 

D’ OPERA. Έκανα επιδείξεις μόδας με διάσημες προσωπικότητες.  

 

ΚΛΩΣΣΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ του Ευστάθιου 

Γεννήθηκα στο Κερατσίνι στις 22/1/1952. Δούλευα ως ηλεκτρολόγος. Μου άρεσε η μαγειρική και 

δραστηριοποιήθηκα στον χώρο της εστίασης. Ήθελα να γίνω δημοσιογράφος. 

 

ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

Γεννήθηκα στην Κυψέλη Αθηνών. ‘Έχω μεγαλώσει σε μία υπέροχη οικογένεια. Τελείωσα το Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανα το μεταπτυχιακό μου στην Αμβέρσα.  

 

ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΒΛΑΣΙΑ 

Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1976 και μεγάλωσα στην Κόρινθο. Έφτιαχνα επαγγελματικά λουκουμάδες. Έχω 

τρία παιδιά. 

 

ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

Γεννήθηκα στον Βόλο όπου και μεγάλωσα. Έπειτα πήγα στην Αθήνα. Είχα την δική μου εταιρεία 

εξυπηρέτησης πελατών. Στο παρελθόν είχα βιοτεχνία ρούχων. Το πάθος μου ήταν τα ρούχα.  

 

ΠΑΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 28 Αύγουστου του 1972. Σπούδασα Ηλεκτρολόγος Μηχανικός(1ος επιτυχών) 

ΤΕ στην ΑΣΕΤΕΜ ΣΕΛΕΤΕ στο Μαρούσι Αττικής. Σύναψα γάμο κι απέκτησα ένα παιδί, την Αναστασία. 

Διαγνώσθηκα με σκλήρυνση κατά πλάκας μετά από επανειλημμένες μαγνητικές. Από τον Ιούλιο του 2017 

ζω στο Ίδρυμα Περίθαλψης Χρονίως Πασχόντων (Ι.Π.Χ.Π.) στην Κυψέλη Αττικής και ασχολούμαι  

καθημερινά με το γράψιμο. 

 

 Το πρώτο τεύχος της εφημερίδας μας είναι αφιερωμένο στον αγαπημένο φίλο μας και συνεργάτη της 

εφημερίδας μας κ. Παναγιώτη Κωτσάκη.  


