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Counselling
ξεκινόςαμε
και οι τρεισ, να αποδρϊςουμε
Σο φθινϐπωρο μπορεύ να πληςιϊζει αλλϊ η
ςχμ ρσμςακςώμ μαπ…
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ςυντακτικό ομϊδα του ΔΙΑΤΛΟΤ θα επιμεύνει
καλοκαιρινϊ!

απϐ την ύδια καθημερινϐτητα. Μϋςα ςτο
αυτοκύνητο γϋλια, τραγοϑδια, μουςικϋσ,
φωνϋσ.

First Summer School

Οι ςυντϊκτεσ μασ ςχολιϊζουν θϋματα τησ
κοινωνικόσ ζωόσ με τη δικό τουσ προςωπικό ματιϊ
(ςελύδεσ 1-3).

Με την γνωςτό μασ αφοςύωςη και ςυνϋπεια,
ετοιμϊςαμε το νϋο μασ τεϑχοσ ελπύζοντασ να
ςασ κρατόςει παρϋα, με ϊρθρα καλοκαιρινϊ,
δροςερϊ, ταξιδιϊρικα αλλϊ και ςκϋψεισ,
απϐψεισ, τϋχνη, ϐλα απϐ τα υλικϊ των μελών
μασ, τη διϊθεςη και την φανταςύα τουσ.
We, young researchers, often think about our future in a changing world, where the linearity of professional trajectories can no longer be considered a convenient way to
ε αυτϐ το τεϑχοσ προςπαθόςαμε να
planςυλλϋξουμε
the future. According
there are various tough challenges, which scientists, researchers and career counsellors will face in the future, including
ϊρθρα to
μεseveral
αϑρα studies,
καλοκαιριοϑ,
αναμνόςεισ
διακοπϋσ
και γνώμεσ
urbanization,
theαπϐ
overall
aging ofαλλϊ
the population,
migratory phenomena, and technological development. In addition, the amount of change in our economies and
αναφορικϊ με την καθημερινϐτητα και την
Ιρςξοίεπ
ςξ καλξκαίοι
societies seems to have attained such a high level that the traditional methods used to adapt educational institutions
to theirαπό
environments
(focused on teaching and
επικαιρϐτητα.
Οι ςυντϊκτεσ μασ περιγρϊφουν ανϊλαφρεσ

Phd Students Voice

research contents, and inspired by developments in the disciplines) are no longer trusted to result in curricula that fitκαλοκαιρινϋσ
with current ιςτορύεσ
demands(ςελύδεσ
of society
4-6)and labor market.

Να ευχηθοϑμε καλό ανϊγνωςη και ραντεβοϑ
ςτο επϐμενο τεϑχοσ!

Σην επϐμενη μϋρα θα ϋδινα εξετϊςεισ ςτην
επιτροπό του Τπουργεύου Πολιτιςμοϑ ςτο θ.
If Europe wishes to find solutions to the challenges society will face in the future and stimulate growth and competitiveness at the same time, the development of
Ϋλιου ςτην Ακρϐπολη. Σην προηγοϑμενη τησ
an international
of excellent
researchers
is essential.
εκδρομόσ,network
μου εύχε
πει η δαςκϊλα
που
με
προετούμαζε ςτο μονϐλογο. Μακϊρι… θϋλω
να ς’ ακοϑςω, ςαν να το λεσ για πρώτη φορϊ.
To promote the development of an academic discipline around career guidance and counseling in Europe means filling this discipline with life: We need a vibrant
μ’ ϋτρωγε βαθειϊ μϋςα μου, αυτϐ το… ςαν
community of individuals and organizations involved in research
scientifically
basedςτην
training
related to career guidance and counseling – a community of career
πρώτη and
φορϊ.
φτϊςαμε
παραλύα…
εμεύσ…
ο
θεϐσ
και
οι
αχινού.
Αιςθϊνθηκα
δϋοσ
experts. To this end, our community needs to act as an organized movement for excellence, innovation and
quality in research and training related to career guidance and
με ϐλη αυτό την όςυχη μοναξιϊ. Εύμαςτε
counseling. Whatever professional roles career experts specialize in, they´ll have to demonstrate substantial authority, scholarly and professional integrity, autonomy and
τρεισ φύλεσ, μα κι οι τρεισ ϐταν θϋλαμε,
innovation. This will be the case, whether they act as managers
of large
career
whether
theyΗsupervise
εύμαςτε
μϐνεσ
μεservices,
τον εαυτϐ
μασ.
μια or train career guidance counselors and career advisors
ϋψαχνε
βϐτςαλα
και
κοχϑλια…
η
ϊλλη
or work in research and development.
Απόφειπ και ρυόλια
διϊβαζε… η ϊλλη ϋκανε υπνοθεραπεύα.
th
ςυντϊκτεσ
μασ15
ςχολιϊζουν
κοινωνικϊ
ζητόματα
The First Summer School on Career Guidance and Counselling (CGC) hosted by the University of Padova (Italy) Οι
from
September
to 20th 2014,
represents
the first
Εύμαςτε ελεϑθερεσ. Κϊποια ςτιγμό ϋνιωςα
και θϋματα τησ επικαιρϐτητασ με τη δικό τουσ
effort developed by European scholars in career counsellingτην
to shape
a
profile
of
a
"European
researcher"
who
is
an
expert
in
this
specific
field.
Moreover,
it
is
expected
ανϊγκη… Κορύτςια, εύπα… θα κϊνω κϊτι,
προςωπικό ματιϊ (ςελύδα 7)
μα μη
με διακϐψετε,
πριν
τελειώςω.
to facilitate the design of a European Doctoral Program in Career
Guidance
and Counselling
(ECADOC).
Ξαπλώνω ςτην αμμουδιϊ, απϐ την μϋςη και
Γοάτξσμε
ECADOC is a joint venture of the European Society for Vocational Designing and Career Counseling (ESVDC) and
the Network Λξγξςευμία
for Innovation in Career Guidance and
κϊτω με χϊιδευε απαλϊ το νερϐ τησ
ϑντομα λογοτεχνικϊ κεύμενα απϐ τουσ ςυντϊκτεσ
Counselling in Europe (NICE). The scientific committee that
organizes
ECADOC
is
constituted
by
a
group
of
international
scholars
and experts: V. Cohen-Scali, J.
θϊλαςςασ και… ξεκύνηςα να ερμηνεϑω το
μασ (ςελύδα 8).
μονϐλογο…
Απύςτευτη
εμπειρύα…
υπϋροχη
α να
φορϊ….
Katsarov,
R. όταν
Mulvey.ηL.πρώτη
Nota, J. Rossier,
R. Thomsen, and P. C. Weber. Another international group of experts and professors constitutes the advisory board of the
αύςθηςη.
Τησ Ελένησ Γατίδου
program, i.e. J.P. Dauwalder, M. E. Duarte, J. Guichard, A. Kargulowa, C. Schiersmann, S. Soresi., R. van Esbroeck,
and A. E. M. Van Vianen.
Πξίηρη

αριςτουργηματικϊ
ποιόματα
απϐtop-notch
τουσ
The primary aim of ECADOC is to promote career guidance and Counselling as a unique academic discipline andϑντομα
to support
doctoral candidates
to become

Καλοκαύρι 2010. Εγώ… η Μαρύα… η Γιώτα.
ήταν τελεύωςα… η Γιώτα απλϊ βοϑρκωςε, η
ςυντϊκτεσ και τουσ ςυνεργϊτεσ τησ εφημερύδασ
μασ (ςελύδεσ 9-10)
Νεροτριβιϊσ.
Μαρύα εύχε ανϊψει τςιγϊρο, μα κϊηκε μϐνο
Ξεκινόςαμε πρωύ – πρωύ για μια ημερόςια
του χωρύσ να τραβόξει τςοϑρα. Σο ϋκανα για
Η τχςξγοατία ςξσ μήμα (ρελ.11)
εκδρομό… εφοδιαςμϋνεσ με τρϐφιμα και
νιώςω,
πωσ εύναι
να το
λεσ ςαν inπρώτη
27 PhD candidatesνα
from
18 European
countries
participated
the first summer school:
Φοήριμα Σηλέτχμα (ρελ. 12)
νερϊ. ήλο το ςπρώξιμο μασ το ϋδωςε η
φορϊ… ΤΠΕΡΟΦΑ.
Belgium,
Finland,
France,
Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, the Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, and
Μαρύα.Denmark,
Α! ξϋχαςα
να ςασ
πωGermany,
η μϋρα όταν
15Αϑγουςτοσ. Εγώ όθελα να ζόςω ϋντονα…
the United Kingdom.

academics
leaders in this
field.
Βϐρεια andΕϑβοια,
παραλύα
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Σοιμημιαία έκδξρη ςηπ
Ομάδαπ
Δημξριξγοατικξύ
Δογαρςηοίξσ ςξσ
χμαςείξσ
«Ασςξεκποξρώπηρη»
35ο τεύχος
Η
ςακςική
υοημαςξδόςηρη
ςηπ
ετημεοίδαπ, αλλά και η τιλξνεμία ςηπ
παοαπάμχ ξμάδαπ παοέυξμςαι από ςημ
Π.Δ.Χ.Α.Δ.Δ.

Διεύθσμρη επικξιμχμίαπ: Ηπείοξσ
41, Αθήμα 104 39.
Σηλ: 210 – 8818946
Fax: 2105245302
E-mail: pdiakakis@gmail.com
Ιρςξρελίδα:
www.autoekprosopisi.gr
Ιρςξλόγιξ:
diavlosblog.wordpress.com
Αμ είρςε Λήπςεπ Τπηοεριώμ Χσυικήπ
Τγείαπ μπξοείςε μα ρςέλμεςε άοθοα,
ρυέδια, πξιήμαςα ή ξςιδήπξςε άλλξ
ποξπ δημξρίεσρη ρςημ ετημεοίδα μαπ.
Σα κείμεμα πξσ σπάουξσμ εμςόπ ςηπ
ετημεοίδαπ εκτοάζξσμ ςιπ ποξρχπικέπ
απόφειπ
ςχμ
αοθοξγοάτχμ
–
δημιξσογώμ πξσ αματέοξμςαι ρςημ
ρσμςακςική
ξμάδα
και
πξσ
σπξγοάτξσμ ςα κείμεμα ασςά.

Συμτακτική
ομάδα:
Γκίμη
Αμςιγόμη, Σ.Α., Γαςίδξσ Δλέμη,
σοάκη Μαίοη, Λεγάκη ξτία,
Καββαδίαπ Αμδοέαπ, Πξσομαοάπ
χςήοηπ,
Μιυάληπ
Γιώογξπ,
Φξσγκάζ
Υεομάμςα,
Γκόςρηπ
Ιχάμμηπ, Διακώμηπ Κώρςαπ.
Συμτομισμός: Μξίοαπ ςέλιξπ –
Διακάκηπ Παμαγιώςηπ.
Μομτάζ: Νίκξπ Δοόρξπ.

ΔΥΗΜΔΡΙΔΑ «ΔΙΑΤΛΟ»

Ϊνοιξα τα φτερϊ μου
Τησ Αντιγόνησ Γκίνη
Ϊνα απϐγευμα ςτο οϑνιο ανηφϐριζα τον
Ιερϐ Βρϊχο. ήχι, δεν όταν ο Παρθενών, όταν
ο δικϐσ μου Ιερϐσ Βρϊχοσ, που τον ϋγλυφε,
τον ϋτρωγε ςτα ριζϊ, η μεγϊλη μου αγϊπη η
θϊλαςςα. Καθώσ ανϋβαινα, αριςτερϊ, όταν
τα ερεύπια του Ναοϑ τησ αγαπημϋνησ μου
φύλησ των παιδικών μου χρϐνων, ψηλϊ οι
Καβοκολώνεσ και πιο πϋρα, δεξιϊ, πϊνω ςτην
ακροθαλαςςιϊ που εύχε κϊταςπρα βϐτςαλα,
η ατύθαςη ϊλλη φύλη μου. Πϐςα χρϐνια
ζοϑςα εδώ και ανηφϐριζα; Πϊνω απϐ 30.
Ανϋβηκα και δύπλα μου ο Ναϐσ. Ϊτςι τον λϋνε
ϐλοι. Που πασ; τον Ναϐ. Παρϐλο που οι Ναού
εύναι τρεισ, ϐλοι λϋνε για τον ϋνα. Ναι, όμουν
δύπλα του που δεν όταν ποτϋ φύλοσ μου. ήχι
ϐτι φοβϐμουν την Σρύαινα, εγώ εύχα τισ
προςτϊτιδϋσ μου, η μια εύχε Δϐρυ και η ϊλλη
εύχε φαρϋτρα και βϋλη. Εύχα ανϋβει, αριςτερϊ
υπόρχε το βραχονηςϊκι Ωγιοσ Γεώργιοσ και
απϋναντύ μου ο Ϋλιοσ ϋκανε βουτιϊ ςτο
Αιγαύο.

Σο καλϑτερο και πιο υπϋροχο ηλιοβαςύλεμα
εύναι ςτο οϑνιο. Απϐ κει, βϋβαια, δεν
μπορεύσ να κϊνεισ βουτιϊ, απλϊ κϊθεςαι
κλειςμϋνη ςτον εαυτϐ ςου και θαμπώνεςαι
απϐ το ϐμορφο ηλιοβαςύλεμα. Ακοϑω
φωνϋσ, κοιτϊζω γϑρω μου, όταν μερικϊ
ϊτομα, γϑριςα και τουσ χϊζευα και
προςπαθοϑςα να ςχηματύςω μια γνώμη για
τον καθϋνα. Ϋταν ϐλοι διαφορετικού μεταξϑ
τουσ. Ϊνασ απϐ ϐλουσ με ρώτηςε εϊν το
εκκληςϊκι ςτη παραλύα κϊτω όταν ανοιχτϐ κι
αν μποροϑςε να πϊει. Δεν του απϊντηςα,
γιατύ τα ξωκλόςια εκεύ εύναι ϐλα ιδιωτικϊ και
τα κλειδώνουν. Περύεργοσ ϊνθρωποσ. Ενώ
εύναι πϊνω ςε ϋνα Αρχαύο Ναϐ με την
καλϑτερη θϋα και το πιο ϐμορφο
ηλιοβαςύλεμα, αςχολεύται με ξωκλόςια, τι να
πω; Μια κοπϋλα απολϊμβανε το τοπύο, την
θϊλαςςα, τον όλιο που βοϑταγε ςιγϊ, ςιγϊ.

Ϊδειχνε ευτυχιςμϋνη, χαροϑμενη, αλλϊ και
ςκεπτικό. Κϊτι ϋγραφε ςε ϋνα χαρτύ,
ςηκώθηκε κι ϐπωσ καθϐταν ϐρθια, εύχε πϊρει
μια ςτϊςη ςαν Πρωθιϋρεια, πριν 3000 χρϐνια.
Μου ϊρεςε αυτϐ που εύδα αλλϊ εγώ δεν
ζωγραφύζω, όταν κϊτι αιθϋριο, ςαν να
κατϋβηκε απϐ τον ουρανϐ. Ξαφνικϊ ϋνα
κορύτςι πόγε κοντϊ τησ αρκετϊ θυμωμϋνο
και τησ εύπε ϐτι τησ πόρε την θϋςη, πω-πω
θυμϐσ. Αμϋςωσ ϋνα αγϐρι πόγε κοντϊ ςτο
κορύτςι που εύχε θυμώςει και τησ μύληςε, την
μαλϊκωςε και ϋτςι η κοπϋλα ηρϋμηςε και το
αγϐρι ςυνϋχιςε να τησ μιλϊ, τϐςο γρόγορα
και τϐςο ευχϊριςτα, λεσ και μπόκαν ανϊμεςα
τουσ πολϑχρωμα λουλοϑδια. Πιο εκεύ ϋνασ
ϊλλοσ ϊνδρασ, αυτϐσ όταν που όταν
διαφορετικϐσ, φοροϑςε ςκουλαρύκια και ςτα
δυο αυτιϊ, όταν νευρικϐσ και φαινϐταν
καθαρϊ, ϐτι εύχε για τη ζωό την δικό του
ϊποψη. Μια κοπϋλα εύχε ςτόςει ϋνα
καβαλϋτο και ζωγρϊφιζε το Ηλιοβαςύλεμα,
το Ναϐ, την θϊλαςςα. Να κι ϊλλεσ δυο
κοπϋλεσ που δεν μιλοϑςαν, φοροϑςαν μαγιϐ,
εύχαν κολλόςει τισ πλϊτεσ τουσ και όταν κι οι
δυο ςτον κϐςμο τουσ. Σϐςα ϊτομα
διαφορετικϊ μεταξϑ τουσ κι ανϊμεςϊ τουσ
εγώ που δεν όθελα με τύποτα, να μου
χαλϊςουν την ηρεμύα μου. Περπατοϑμε ςτο
δρϐμο, ςτην παραλύα, ακϐμα και ςε αυτϐν
τον ξερϐ βρϊχο και θα δοϑμε ϐτι πιο
περύεργο και διαφορετικϐ υπϊρχει. Οι γλϊροι
πετοϑςαν κι ϋνιωθα την επιθυμύα να βγϊλω
φτερϊ και να πετϊξω. Μετϊ κοιτώ τα ϊτομα
που κατηφϐριζαν τον βρϊχο και ςε λύγο όταν
ϐλοι ςτην παραλύα κι εγώ τουσ κοιτοϑςα απϐ
ψηλϊ. Ϋταν ϐλοι διαφορετικού. Αλόθεια, πωσ
βρϋθηκαν τϐςο πολϑ διαφορετικού ϊνθρωποι
ςτο ύδιο μϋροσ;

Σελικϊ δεν μύληςε ο ϋνασ ςτον ϊλλον
καθϐλου, ϊρα πρϋπει να όταν ϊγνωςτοι
μεταξϑ τουσ. Εγώ όθελα, αν μποροϑςα, να
ϋβγαζα φτερϊ και να πετοϑςα. Ναι, ϋπρεπε
να πετϊξω. Σα φτερϊ υπόρχαν μϋςα, αλλϊ
εγώ δύςταζα. Μετροϑςα αυτοϑσ τουσ
ανθρώπουσ τουσ κοιτοϑςα, αν εύχαν την
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διϊθεςη να πετϊξουν και τουσ εύχα κϊνει
ακτινογραφύα. Μϋςα τουσ εύχαν φτερϊ,
όθελαν ϐμωσ την ώθηςη για να πετϊξουν.
Εγώ ϐμωσ, ανϋβηκα ςτο βρϊχο, εκεύνο το
δειλινϐ, για να πετϊξω ψηλϊ και θα το εύχα
κϊνει, αλλϊ ςυνϊντηςα κι ϊλλουσ ανθρώπουσ
που ϋδειχναν να ϋχουν προβλόματα, να εύναι
διαφορετικού ϐλοι κι ϐμωσ κανεύσ τουσ δεν
ϋδειχνε την ϐρεξη να πετϊξει ψηλϊ, απϐ το
βρϊχο, αντύθετα κατϋβηκαν ςτην παραλύα,
καθεύσ ςτον κϐςμο του. Κούταξα το
βραχονηςϊκι αν Σζιϐρτζιο, τον όλιο που
εύχε δϑςει και εύπα πρϋπει να ϋχουμε φτερϊ,
η ζωό μασ το επιβϊλλει, αλλϊ ϐχι να πετϊμε
ψηλϊ απϐ τισ καβοκολώνεσ, αλλϊ να πετϊμε
ςτην καθημερινϐτητα, ςτη ζωό. Η ζωό μασ
δύνει φτερϊ, αρκεύ να τα χρηςιμοποιοϑμε,
την ςτιγμό που πρϋπει. ήλοι ϋχουμε μϋςα
μασ φτερϊ.

ςφαύρα!!!!! Γενικώσ, ακϐμα το εξερευνοϑμε
το θϋμα με δορυφϐρουσ και διαςτημικϊ
αεροςκϊφη τησ NASA (ϐπου αρχηγϐσ ςτον
τομϋα αυτϐν εύναι ο Κριμηζόσ, γϋννημα –
θρϋμα απϐ το Βροντϊδο τησ Φύου
(ςυντοπύτησ) και απϐ τουσ Ρώςουσ και τουσ
Ιϊπωνεσ και με τον SPOUTNIK 1 ςε λύγα
χρϐνια θα γνωρύζουμε ςύγουρα το
περιεχϐμενο ςε πολϑτιμα μϋταλλα και νερϐ
των αςτεροειδών και των κομητών!!!!! Αυτϊ
προσ το παρϐν…

Ψώνια ςτο Super Market

Εκεύνοσ με δϊκρυα ςτα μϊτια την
ευχαρύςτηςε, η μαμϊ πλόρωςε το καρϐτςι με
την πιςτωτικό τησ κϊρτα και γϋμιςε ϊλλο
καρϐτςι. Ϋταν πολϑ ευχαριςτημϋνη που
βοόθηςε ϋνα φτωχϐ ϊνθρωπο με 5 μικρϊ
παιδιϊ και του ϋδωςε και την κϊρτα τησ
ενορύασ, για να παύρνει κϊθε μϋρα τρϐφιμα,
αναλϐγωσ τα ϊτομα τησ οικογϋνειασ. Σϋλοσ,
ϋδωςε επύςησ, ςτον ϊνθρωπο αυτϐ το
τηλϋφωνο του ςπιτιοϑ μασ κι η μητϋρα θα
τον βοηθοϑςε με ϐποιο τρϐπο μποροϑςε.
Αυτϊ λϋγαμε ςτο τραπϋζι κι η μητϋρα κι ο
πατϋρασ μασ εξηγοϑςαν, ϐτι πρϋπει να
βοηθϊμε τον ςυνϊνθρωπο. Κϊναμε μια
μεγϊλη ςυζότηςη επϊνω ςε αυτϐ το θϋμα.
Ναι, ϋπρεπε να δύνουμε ϐτι μποροϑμε ςτον
ςυνϊνθρωπο, μϋςα απϐ την ψυχό μασ κι αν
ϋχουμε ακϐμα πιο καλϊ, αλλϊ ακϐμα κι απϐ
το υςτϋρημϊ μασ, ϐτι μποροϑμε. το ςπύτι
μασ όταν κανϐνασ αυτϐ. Ϊπρεπε να
κρατιϐμαςτε χϋρι – χϋρι, να κϊνουμε μια
αλυςύδα ανθρώπινη.

Τησ Αντιγόνησ Γκίνη

Πλανητϊριο
Τησ Αγγελικήσ Τριπολίτου
Πόγαμε με την ΠΕΧΑΕΕ ςτο Πλανητϊριο και
εύδαμε μια προςομούωςη ςτο θϐλο εκεύ,
αφιερωμϋνη ςτουσ αςτεροειδεύσ και τουσ
κομότεσ!!! Σο Ηλιακϐ μασ ςϑςτημα
δημιουργόθηκε απϐ ϋκρηξη υδρογϐνου με
όλιο και ςτη ςυνϋχεια εκατομμϑρια κομότεσ
ϋπεςαν ςτη γη, αφοϑ δημιουργόθηκαν οι
πλανότεσ και γεννόθηκαν μετϊ οι
δεινϐςαυροι και γενικϊ, η ζωό ςτη γη!!! ήλοι
αναρωτιοϑνται απϐ ποϑ προόλθε αυτό η
ζωό, γενικϊ το νερϐ ςτα ϋγκατα τησ γησ και
μϊλλον εύναι απϐ τα μεταλλεϑματα και το
νερϐ, που περικλεύουν ςτο εςωτερικϐ τουσ οι
κομότεσ!!! Οι πιο γνωςτού αςτεροειδεύσ εύναι
η Θϋμιδα και η Εςτύα που εμπεριϋχουν
ςυςτατικϊ ϐπωσ το μεθϊνιο και την
αμμωνύα!!! Ϊνασ πολϑ γνωςτϐσ παρατηρητόσ
με τηλεςκϐπιο εύπε ϐτι οι μετεωρύτεσ
προόλθαν απϐ το ηλιακϐ μασ ςϑςτημα και
αναύρεςε την ϊποψη του Αριςτοτϋλη που
ϋλεγε ϐτι ειςϋβαλλαν μϋςα απϐ την γόινη
ΔΥΗΜΔΡΙΔΑ «ΔΙΑΤΛΟ»

Η μαμϊ ςηκώθηκε πρωύ – πρωύ, μασ ϋφτιαξε
πρωινϐ, ζότηςε απϐ τον πατϋρα χρόματα,
μασ πόγε ςτο ςχολεύο και ξεκύνηςε με το
αυτοκύνητϐ τησ. Σο μεςημϋρι, ϐταν γυρύςαμε
απϐ το ςχολεύο, η μαμϊ όταν εκεύ. Εύχε
μαγειρϋψει κοτϐπουλο ςτο φοϑρνο με
πατϊτεσ και μασ εξηγοϑςε τι εύχε ςυμβεύ ςτο
super market. Η μαμϊ εύχε ψωνύςει και ςτο
ταμεύο που περύμενε ςτην ουρϊ να
πληρώςει,
όταν
εκεύ
ϋνασ
κϑριοσ
καλοντυμϋνοσ, με 5 μικρϊ παιδιϊ και
παρακαλοϑςε, ικϋτευε να του δώςουν λύγα
τρϐφιμα, να ταϏςει τα παιδιϊ του, γιατύ δεν
ϊντεχαν απϐ την πεύνα. Η ταμύασ του super
market όταν ανϋνδοτη. Σϐτε η μητϋρα ϊφηςε
την ουρϊ κι ϋδωςε το δικϐ τησ καρϐτςι ςτον
κϑριο.

Ο θεριςτόσ κι ο αλωνϊρησ
Τησ Αντιγόνησ Γκίνη
Ϊκανα ϋναν περύπατο ςτο χωριϐ που πόγα με
τη θεύα μου και μπόκαμε ςε ϋνα μεγϊλο
χωρϊφι με ςιτϊρι, ϋτοιμο να το θερύςουν,
κϐψαμε μερικϊ ςτϊχια και γϋμιςε η παλϊμη
μασ χρυςϊφι. Ξαφνικϊ ακοϑςαμε θϐρυβο
απϐ
μηχϊνημα
και
εύδαμε
μια
θεριζοαλωνιςτικό μηχανό, να θερύζει το
ςιτϊρι και να το ϋχει ϋτοιμο, να μπει ςτην
αποθόκη, να ςτεγνώςει και να πουληθεύ και
να πϊει ςτο μϑλο, να γύνει αλεϑρι, το χρυςϐ
ςιτϊρι, η μϊνα γη, που ϋλεγαν και οι αρχαύοι
μασ πρϐγονοι. Σο πιϊναμε με τα χϋρια μασ και
ϋμοιαζε με χρυςϊφι, το ευλογημϋνο ςταρϊκι.
Σον Ιοϑνιο το θερύζουμε και τον Ιοϑλιο το
αλωνύζουμε και τουσ μόνεσ αυτοϑσ τουσ λϋμε
αντύςτοιχα θεριςτό και αλωνϊρη.
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γυρνϊγαμε ςτο χωριουδϊκι που εύχαμε το
κατϊλυμα και κλεύναμε ραντεβοϑ με τουσ
ψαρϊδεσ να τουσ ςυνοδεϑςουμε ςτο πρωινϐ
ψϊρεμα τησ επϐμενησ μϋρασ. Οι ημϋρεσ ϐμωσ
περνοϑςαν και οι διακοπϋσ τελεύωναν κι
ϋπρεπε να γυρύςουμε ςτην Αθόνα, πρϊγμα
που ςτεναχωροϑςε ϐλουσ μασ. Σελικϊ την
ημϋρα τησ επιςτροφόσ αποχαιρετοϑςαμε το
πανϋμορφο νηςύ και παύρναμε το καρϊβι τησ
επιςτροφόσ.

Καλοκαιρινϋσ διακοπϋσ
Του Ανδρέα Καββαδία
ε αυτϐ το ϊρθρο θα όθελα να ςασ μιλόςω
για τισ αναμνόςεισ μου απϐ τισ καλοκαιρινϋσ
διακοπϋσ που ϋκανα παιδύ. Κϊθε χρϐνο ϐταν
ερχϐταν η ϊνοιξη, εγώ κι ο αδελφϐσ μου
ανυπομονοϑςαμε να τελειώςει το ςχολεύο
και να ϋρθει το καλοκαιρϊκι που θα
ςυνδυαζϐταν με διακοπϋσ ςε ϋνα ϐμορφο
νηςύ τησ Ελλϊδοσ την Κεφαλονιϊ. Ο χρϐνοσ
περνοϑςε, ερχϐταν το καλοκαύρι κι ο
πατϋρασ μου μασ ανακούνωνε ϐτι θα
φϑγουμε για διακοπϋσ. Πρϊγμα που ςόμαινε
πολϑ μπϊνιο ςτην θϊλαςςα, πολϑ φαγητϐ,
εκδρομϋσ ςτο πανϋμορφο νηςύ τησ
Κεφαλονιϊσ, ψϊρεμα με το ψαροντοϑφεκο,
ψϊρεμα με βαρκοϑλεσ των ψαρϊδων του
νηςιοϑ και γενικϊ μια ξϋγνοιαςτη ζωό. Να
επιςκεφτοϑμε νυχτερινϊ κϋντρα δεν το
κϊναμε, διϐτι εύμαςταν πολϑ μικρού και
αρκοϑμαςταν ςτην ζωό που πρϐςφερε η
μϋρα. Μϐλισ φτϊναμε ςτο νηςύ πηγαύναμε
ςτο κοντινϐτερο χωριουδϊκι απϐ το λιμϊνι,
για να εξαςφαλύςουμε κατϊλυμα και να
κϊνουμε το πρώτο μασ μπϊνιο. Αφοϑ
εξαςφαλύζαμε κατϊλυμα, κϊναμε το πρώτο
μασ μπϊνιο κι αμϋςωσ πηγαύναμε ςτα
παραδοςιακϊ ταβερνϊκια του νηςιοϑ, για να
ϋχουμε ϋνα καλϐ γεϑμα. Σην επϐμενη μϋρα
αρχύζανε οι εκδρομϋσ, με ανϊπαυλα ςτισ
θαυμϊςιεσ ακρογιαλιϋσ του νηςιοϑ. Εκεύ
κϊναμε μπϊνιο και με τα ψαροντοϑφεκϊ μασ
εγώ κι ο αδελφϐσ μου, ανοιγϐμαςταν ςτα
βαθιϊ για ϋνα γρόγορο ψϊρεμα, γιατύ ςτην
ακτό μασ περύμεναν ο πατϋρασ μασ και η
μητϋρα μασ. Ο αδελφϐσ μου, ςε αντύθεςη με
εμϋνα,
ϋβγαζε
πολλϊ
ψϊρια
και
φωτογραφιζϐταν με αυτϊ. Εγώ δεν εύχα τισ
επιτυχύεσ του, αλλϊ δεν τον ζόλευα και
προςπαθοϑςα κι εγώ να βγϊζω ψϊρια,
πρϊγμα που δεν κατϊφερνα. Μετϊ το μπϊνιο
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πολϑ να πασ Φύο απϐ ϐτι Ελβετύα ό Βϋλγιο,
πηγαύνω εκεύ (ςαν να πρϐκειται για τον
ομφαλϐ τησ γησ, για τον μπαμπϊ μου) μια
ζωό, εκτϐσ απϐ ςπϊνιεσ περιπτώςεισ που
πόγα ςε ϊλλα νηςιϊ ϐπωσ: Μϑκονο,
αντορύνη, Πϊρο, Σόνο, ϑρο, κ.λ.π.

Άρωμα καλοκαιριοφ
Τησ Αντιγόνησ Γκίνη
Ωρωμα καλοκαιριοϑ, χρώμα καλοκαιριοϑ,
εικϐνεσ καλοκαιρινϋσ, με ςυνεπαύρνουν ϐλα
αυτϊ μαζύ κι ϊλλα τϐςα. Σο γαλϊζιο κϑμα, τα
θαλαςςινϊ μπϊνια, η καυτό ϊμμοσ, που
τυλύγεςαι και μπαύνεισ αμϋςωσ ςτη θϊλαςςα
και ξανούγεςαι και πασ και δεν θϋλεισ να
γυρύςεισ ςε τραβϊ ο ορύζοντασ επϊνω ςτη
θϊλαςςα, κεντύδια βαρκοϑλεσ, ςανύδεσ του
ςερφ και πιο βαθιϊ, μικρϊ κρουύζερ. Και
πϊνω απϐ ϐλα, ψηλϊ ο τερϊςτιοσ όλιοσ και το
δειλινϐ το γλυκϐ ηλιοβαςύλεμα, ϐλα μαζύ
ςυνθϋτουν ϋνα πύνακα τερϊςτιο. Υορώ το
μαγιϐ και βουτώ κι ϐπου θϋλει ασ με βγϊλει.
Αλόθεια το καλοκαύρι γεννιϋται, φουντώνει
κι η αγϊπη που την νιώθεισ μϋςα ςου ξανϊ
και ξανϊ. Ϊλα ς’ αγαπώ, ναι ϋλα μην αργεύσ,
εύμαι εδώ και ςε περιμϋνω. Ναι, το ξϋρω πωσ
θα ‘ρθεισ, μια γλυκιϊ ζεςτό μϋρα του
καλοκαιριοϑ, γεμϊτοσ αρώματα και γλυκϊ
καλοκαιρινϊ. Ϊλα ςε περιμϋνω, πϐςο ακϐμα;
Η ζωό μου εύναι ϋνα καλοκαύρι γεμϊτο
χρώματα, γλυκϊ, φροϑτα και την αγϊπη να
μου χτυπϊ την πϐρτα.

Σα παιδικϊ μου χρϐνια όταν υπϋροχα και
εύχα πολλοϑσ φύλουσ, με τουσ οπούουσ ϋπαιζα
κυρύωσ μόλα και κουτςϐ ςτο λιμανϊκι του
Βροντϊδου και ϐχι Βροντϊδεσ ϐπωσ το
αποκαλοϑν χαρακτηριςτικϊ ςτισ ειδόςεισ,
ϐπου
γύνεται
κι
ο
πολεμοχαρόσ
ρουκετοπϐλεμοσ,
παραδοςιακϐσ
και
παρϊνομοσ
που
κρατϊει
απϐ
την
Σουρκοκρατύα, ανϊμεςα ςτισ δυο εκκληςύεσ,
τον Ωγιο Μϊρκο και την Παναγύα την
Ερυθιανό το Πϊςχα και εύναι κωμϐπολη με
η
10000 κατούκουσ, δηλαδό η 2 μεγαλϑτερη
πϐλη μετϊ τη χώρα!!! Η Φύοσ ϋχει πολλϊ
γραφικϊ και χαρακτηριςτικϊ χωριϊ ϐπωσ
ϊλλωςτε κι η Μϑκονοσ με τα ϊςπρα ςπιτϊκια
και τα μπλε παρϊθυρα, ϐπωσ το Πυργύ που
εύναι χτιςμϋνα τα ςπύτια με ειδικϋσ
αςπρϐμαυρεσ πλϊκεσ με γραφικϊ, τα
θυμιανϊ, που φημύζονται για τα πολϑ καλϊ
πλακϊκια που βϊζουμε και ςτα ςπύτια μασ.

Καλοκαιρινέσ διακοπέσ ςτο
μυροβόλο νηςί τησ μαςτίχασ,
την Χίο!!!
Τησ Αγγελικήσ Τριπολίτου
Εύμαι γϋννημα θρϋμμα Αθηναύα, αλλϊ ϋχω
ο
καταγωγό απϐ την Φύο που εύναι το 5
μεγαλϑτερο νηςύ ςτην Ελλϊδα και
ςειςμογενϋσ. Με καρϊβια χιώτικα, ϐπωσ λϋει
ο Παντελόσ Θαλαςςινϐσ ό με αεροπλϊνο τησ
Ολυμπιακόσ, παλιϊ και ςτην ςυνϋχεια τησ
Aegean που εύναι μονοπώλιο και κοςτύζει πιο

Επύςησ την Ανϊβατο που εύναι καςτροχώρι
και λοφύςκοσ που καταλόγει ςε εκκληςϊκι, η
Αγύα Μονό με τα ψηφιδωτϊ, που εύναι
ποτιςμϋνη ςτο αύμα, γιατύ εκεύ ϋγινε η
αιματοχυςύα των γυναικϐπαιδων ςτη ςφαγό
τησ Φύου απϐ τουσ Σοϑρκουσ, την Αγύα
Μαρκϋλλα που αποκεφαλύςτηκε απϐ τον
πατϋρα τησ, επειδό ερωτεϑθηκε ϋναν κοινϐ
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θνητϐ και προσ τιμόν τησ ϋγινε εκεύ μια
μεγϊλη εκκληςύα. Επύςησ την Αγιϊ φωτιϊ με
φοβερό παραλύα που όταν η πιο in ςτην
εφηβεύα μου και εκεύ πόγαιναν εφοπλιςτϋσ, ό
ςτα Καρδϊμυλα, ό πιο πλοϑςιοι, ενώ τώρα
πλϋον πϊνε ςτα μαϑρα βϐλια, ό αλλιώσ
εμπορειϐ, ϐπου η μύα παραλύα μετϊ την ϊλλη
ϋχει ϐλο και μεγαλϑτερα βϐτςαλα μαϑρα απϐ
το υποθαλϊςςιο ηφαύςτειο, ϐπωσ εύναι και η
κϐκκινη παραλύα τησ αντορύνησ και
διαφημύζεται πολϑ για να ελκϑει τουριςμϐ,
αφοϑ τώρα πλϋον με την κρύςη και οι Φιώτεσ,
παρϐτι τοπικιςτϋσ ϋχουν ανϊγκη απϐ
ποιοτικϐ τουριςμϐ και ϋρχονται charter απϐ
Ελβετύα και Γερμανύα!!!!! Προςωπικϊ
ςυνηθύζω να πηγαύνω ςτον ϐρμο του Λω που
εύναι κοντϊ ςτο ςπύτι μου. Εκεύ ϋχει και
κολυμβητόριο ϐπου εύχα πϊρει μετϊλλια ςτα
100, 200 ϑπτιο. Ϊχει και ςκυταλοδρομύα,
μπαςκϋτεσ και γόπεδο του volley!!! Επύςησ
ϋχει ξαπλώςτρεσ με ομπρϋλεσ, τραπεζϊκια,
μια ςχεδύα ςτα βαθειϊ ϐπου ρύχνουμε τισ
βουτιϋσ μασ και παλιϊ ςτο κολυμβητόριο εύχε
ϋνα βατόρα 2 μϋτρων απϐςταςη απϐ την
επιφϊνεια τησ θϊλαςςασ, ϐπου βουτοϑςαμε
με το κεφϊλι, ενώ απϐ κϊτω εύναι ρηχϊ και
προφανώσ για αυτϐ τον βγϊλανε.

Επύςησ μια πολϑ καλό και όςυχη παραλύα
εύναι η Δςκαλϐπετρα με την βρϑςη του
Παςϊ, απϐ την Σουρκοκρατύα και την Πϋτρα
του Ομόρου, απϐ την Αρχαιϐτητα που
τςακωνϐμαςτε με τουσ Μυτηληνιοϑσ και ςτο
ςϑνολο 7 μϋρη απϐ ϐπου όταν ο ήμηροσ. Η
βρϑςη του Παςϊ εύναι κϊτω απϐ το λϐφο που
μϋνω,
ϐπου
αποβιβϊζονται
λαθρομετανϊςτεσ και πρϐςφυγεσ και εκεύ
πηγαύνουν κυρύωσ οικογϋνειεσ κι ϋχει
απϋναντι ϋνα πολϑ καλϐ ξενοδοχεύο το Blue
Bay (ενώ τα καλϑτερα βρύςκονται ςτον
Καρφϊ, ϐπωσ το Golden Sun και το Eritha
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ϐπου εκεύ η παραλύα εύναι καθαρϊ τουριςτικό
και μϋςα ςτη θϊλαςςα πατώνεισ ςυνϋχεια και
κοντϊ ςτη Δαςκαλϐπετρα βρύςκεται μια
βρϑςη, ο Ρϊκτησ, απϐ ϐπου παύρνουμε
πϐςιμο νερϐ, αφοϑ αυτϐ που διοχετεϑεται
απϐ τουσ αγωγοϑσ εύναι μολυςμϋνο και εύναι
μϐνο για μπϊνιο. Πϐςιμο νερϐ μποροϑμε να
βροϑμε και ςτην Κλειδοϑ, ϐπου εκεύ ϋχει
ςτρατιωτικϊ φυλϊκια!!! (Και ςτο ςπύτι μασ
ςτο λϐφο εύχε κι ϋχει το πιο πολϑ ςτρατϐ ςτη
Φύο και γενικϊ οι φαντϊροι περνϊνε μαϑρη
ζωό ςε αυτϊ τα ακριτικϊ νηςιϊ, που
κινδυνεϑουν απϐ τουσ Σοϑρκουσ και πολλού,
με τα καψϐνια που τουσ κϊνουν, αρχύζουν
ακϐμη και το τςιγαριλύκι!!!!!

Ακϐμη εύναι οι Γλϊροι που εύναι κολπύςκοσ
και εκεύ τα νερϊ εύναι παγωμϋνα και καθαρϊ,
παρϊ τον πολϑ κϐςμο που μαζεϑεται, γιατύ
απϐ εκεύ περνϊνε υπϐγεια ρεϑματα και εύναι
μια παραλύα τουριςτικό με βϐτςαλο και ϊμμο
μϋςα, ξαπλώςτρεσ και τρομερϊ cocktails,
ιδύωσ με λικϋρ μαςτύχα, ϐπωσ το
MASTICHITO (ονομαςύα απϐ το MOCHITO)
ςε πολϑ μοντϋρνεσ και ιδιϐρρυθμεσ κοϑπεσ
και BEACH BAR με RAVE, HOUSE και REGGE
μουςικό και ενδεύκνυται κυρύωσ για εφόβουσ
και ϋξαλλη νεολαύα, αν και τισ απογευματινϋσ
ώρεσ κατϊ τισ 18:00 και μετϊ, πϊνε και
ζευγαρϊκια που θϋλουν την ηςυχύα τουσ,
αφοϑ δεν παύζει πλϋον η μουςικό, αλλϊ και
οικογϋνειεσ!!!!! Ωλλη μια που γνωρύζω εύναι
ςτην Αγύα Μαρκϋλλα με κρυςτϊλλινα
παγωμϋνα νερϊ (αφοϑ ϐςο πιο καθαρϐ, τϐςο
πιο κρϑο εύναι το νερϐ) ενώ ϋχει και πολλϋσ
για ψαγμϋνα ϊτομα, ϐπωσ τα Βουρλύδια και
την Αγύα Δϑναμη, αλλϊ ςε ϐλεσ χρειϊζεται
οπωςδόποτε μεταφορικϐ μϋςο. Ακϐμη μια
απϐμερη για ζευγαρϊκια εύναι ο Μιλιγγϊσ,
ενώ κϊτω απϐ το ςπύτι μου, ςτην ιδιωτικό
παραλύα που ϋχουμε, γύνεται γυμνιςμϐσ που
πϊνε ςυνόθωσ ηλικιωμϋνοι. Υυςικϊ ϋχει και
πολϑ καλϊ μπαρϊκια, κυρύωσ ςτην

προκυμαύα ςτο λιμϊνι, με τα κϐτερα και τα
ςκϊφη των εφοπλιςτών, ϐπωσ το Μποϑρτζι,
ςτην ϊλλη ϊκρη απϐ το Υϊρο του λιμανιοϑ,
το REMEZZO, το SUENO, το REINA, παλιϊ
τον κϊβο (ϐπου εύχα γνωρύςει τον πρώτο μου
ϋρωτα, που με κατϋςτρεψε λϐγω βλακεύασ),
το καρνϊγιο, το καταδυτικϐ, η Μυροβϐλοσ με
τον Παντελό Θαλαςςινϐ που μϋνει ςτη Πϊρο,
τα μπουζοϑκια «Η ΝΕΡΑέΔΑ», τα club ROXY
και GTS που όταν το μεγαλϑτερο των
Βαλκανύων με τερϊςτια πύςτα και ϋξω και
μϋςα και μετϊ, απϐ ϐτι εύχα ακοϑςει εύχε ςτη
θϋςη τησ τερϊςτιασ εξωτερικόσ πύςτασ, μια
τερϊςτια πιςύνα!!! Σώρα ϋχει και ςτην
Απλωταριϊ πολλϊ ψαγμϋνα μπαρϊκια, ϐπωσ
το OZ που ϋχει πϊρει και βραβεύα για τα
Φιώτικα COCKTAILS, ϐπωσ το MASTICHITO.
Επύςησ ςτο Βροντϊδο μια πολϑ καλό
καφετϋρια, με θϋα ϐλη την Φύο και τα
παρϊλια τησ Σουρκύασ, το καφεκοϑτι, που
ϋχει και παιδικό χαρϊ για οικογϋνειεσ και δεν
εύναι μϐνο για παρϋεσ ό ζευγαρϊκια και ϋχει
και ϋνα ςυντριβϊνι, ςτη μϋςη δύπλα ςτην
παραλύα. τη Δαςκαλϐπετρα ϋχει την ΙΨ
(ονομαςύα απϐ μια μοϑςα του δωδεκαθϋου),
ϐπου εύναι πολϑ όςυχα και γύνεται μπαρϊκι
το βρϊδυ!!!!! Πηγαύναμε και για ψϊρεμα με
την βαρκοϑλα την «ΟΛΤΜΠΙΑΚΑΡΑ» και το
ςκϊφοσ την «ΝΟΣΑΛΓΙΑ» και πιϊναμε
χϊνουσ, ςαργοϑσ και πολλϊ ϊλλα μικρϊ
ψαρϊκια, ϐπωσ και χταπϐδια, ενώ δύπλα
βουτοϑςαν δελφύνια και τα βγϊζαμε
φωτογραφύα. Ο πατϋρασ μου μϊλιςτα εύχε
ναυαγόςει με την βαρκοϑλα ςε ϋνα βρϊχο
και του ξεβρϊςτηκε απϐ το νερϐ μϐνο η μια
του παντϐφλα, ενώ ϋκανε νεϑματα, ςε μια
βραχονηςύδα που ςκαρφϊλωςε, ςτουσ
ψαρϊδεσ να τον ςώςουν, μα εκεύνοι νϐμιζαν
ϐτι τουσ χαιρετοϑςε και τον χαιρετοϑςαν
πύςω και κανεύσ δεν πόγαινε να τον ςώςει!!!
Πολϑ γελούο περιςτατικϐ.

Ενώ μια ϊλλη φορϊ πϊλι, χϊλαςε η μηχανό
του ςκϊφουσ και ναυϊγηςε με τον πατϋρα
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μου, την μϊνα μου και τον αδερφϐ με την
κοπϋλα του, που μϋνουν ςτην Ελβετύα, ενώ
τησ ϋκανε πρϐταςη γϊμου!!! ου λϋει,
τουλϊχιςτον ασ εύμαςτε μαζύ και ςτην ζωό
και ςτον θϊνατο, χα,χα,χα!!!!! κϋτη
γρουςουζιϊ. Εγώ το όξερα ϐτι όταν
χαλαςμϋνη η μηχανό και τουσ εύχα
προειδοποιόςει και δεν εύχα πϊει μαζύ, μϐνο
ϋβλεπα το ςκηνικϐ απϐ τουσ Γλϊρουσ (την
παραλύα) και εύδα την μϊνα μου να τησ
πϋφτει το κινητϐ του πατϋρα μου ςτο νερϐ,
ενώ προςπαθοϑςε να ζητόςει βοόθεια. Εγώ
εύχα πεθϊνει ςτα γϋλια και τουσ
βιντεοςκϐπηςα με το κινητϐ μου και το
ανϋβαςα ςτο YOUTUBE. Ϊγινε χαμϐσ απϐ
LIKES!!!!! Επύςησ πολϑ παλιϊ, πηγαύναμε με
το γριγρύ, ϋνα μεγϊλο ψαρϊδικο για μεγϊλα
ψϊρια και ϋμπαιναν ςμϋρνεσ και όθελαν να
φϊνε τα πϐδια των ψαρϊδων και ϋτρωγαν τισ
μπϐτεσ τουσ, ενώ ανϊμεςα ςε Φύο και
Σουρκύα εύχαν θεαθεύ και ςκυλϐψαρα!!!!! Και
τϋλοσ, πηγαύναμε για ψαροντοϑφεκο, με τον
μπαμπϊ μου ντυμϋνο με ςτολό δϑτη,
αναπνευςτόρα, ςαμπρϋλα με φακϐ και ϐλα
τα κομφϐρ για μεγϊλα ψϊρια και χταπϐδια.
Γραπώθηκε και ϋνα χταπϐδι ςτη δεξιϊ μου
γϊμπα και πετϊγαμε ςκυρτοϑσ με τουσ
ψαρϊδεσ για να πιϊςουμε χταπϐδια και μικρϊ
ψαρϊκια. Και μικρό ψϊρευα ςτο λιμανϊκι του
Βροντϊδου, κοκοβιοϑσ, που εύναι τα πιο χαζϊ
ψϊρια.

Αλλϊ ασ αλλϊξουμε θϋμα… το κϋντρο τησ
χώρασ, εύναι το Κϊςτρο, κοντϊ ςτο λιμϊνι
πριν την κεντρικό πλατεύα, με τα περύπτερα,
τα καφενεδϊκια, τα super market και την
αγορϊ ϐπου βρύςκεται η οϑδα με τουσ
λαθρομετανϊςτεσ, ϐπου η Φύοσ εύναι φύςκα
αφοϑ οι Σοϑρκοι ςε ϐλα τα νηςιϊ του Αιγαύου
τουσ ςτϋλνουν επύτηδεσ, για να ειςχωρόςουν
ςε Ελλϊδα και Ευρώπη και γύνονται
αιματοχυςύεσ, ανϊμεςα ςε αυτοϑσ και τουσ
Φιώτεσ. Πιο πϊνω, πριν την πλατεύα εύναι ϋνα
μνημεύο απϐ την Σουρκοκρατύα, η
ΔΥΗΜΔΡΙΔΑ «ΔΙΑΤΛΟ»

μαρμαρϋνια βρϑςη και το τζαμύ!!!!! Σο
καλϑτερο και παλιϐτερο ζαχαροπλαςτεύο
που φτιϊχνει τα γνωςτϊ ςκαλτςοϑνια και
αμυγδαλωτϊ, εύναι του Αυγουςτϊκη, ενώ
νεϐτερο αλλϊ επύςησ πολϑ καλϐ το A LA
CREME, ϐμωσ το καλϑτερο παγωτϐ για το
οπούο φημύζεται η Φύοσ (που πολϑ φοβϊμαι
ϐτι ϋκλειςε λϐγω κρύςησ) εύναι ο Κρϐνοσ που
το φτιϊχνουν εκεύ με κροκϐ αυγοϑ. Επύςησ
υπϊρχουν και πολλϊ μαγαζιϊ ιδύωσ ςτην
προκυμαύα, τουριςτικϊ (με πιο φημιςμϋνα
του αραντό που ϋχει αλυςύδα απϐ
καφετϋριεσ, τα MASTICHA SHOPS και
MASTIC SPA που ςε ςυνεργαςύα με τουσ
Ιϊπωνεσ, ϊνοιξαν και ςτην Νϋα Τϐρκη, που
πουλϊνε Φιώτικα προώϐντα, ϐπωσ γλυκϊ απϐ
μαςτύχα και το παςύγνωςτο υποβρϑχιο και
απϐ την προκυμαύα και την πλατεύα, μπαύνεισ
ςτην απλωταριϊ που ϋχει τα πϊντα για να
ψωνύςεισ!!!!! Και οι ταβϋρνεσ και τα
εςτιατϐρια ϋχουν τα πϊντα, ϐπωσ την
Φιώτικη μπϑρα!!!

Σον 15Αϑγουςτο τησ Παναγύασ, το πρωύ,
κοινωνοϑμε (αφοϑ ϋχουμε νηςτϋψει
κανονικϊ) ςτην Παναγιϊ την Ερυθιανό, ενώ
γνωςτϐσ και χρυςοπούκιλτοσ εύναι κι ο Ωγιοσ
Γιώργησ και το βρϊδυ ςτα πανηγϑρια, με πιο
γνωςτϐ και in (με πλοϑςιουσ), αυτϐ ςτο
Πυργύ!!! Σο πιο πλοϑςιο χωριϐ εύναι τα
Καρδϊμυλα, αφοϑ εκεύ και ςτισ Οινοϑςεσ
μϋνουν οι περιςςϐτεροι εφοπλιςτϋσ, ϐπωσ
και ςτην Ωνδρο και θεωρεύται ανεξϊρτητο
κρϊτοσ με το μεγαλϑτερο ειςϐδημα ςτον
κϐςμο κι εκεύ ϋχει το ςπύτι του (ύςωσ πατρικϐ)
ο κοσ Σςϊκοσ που πηγαύναμε ςτα πϊρτυ τησ
κϐρησ του Μαρύασ Σςϊκου για την γιορτό τησ
το 15Αϑγουςτο, πριν πεθϊνει απϐ θρϐμβωςη
κι ο γιοσ του Νύκοσ ϋχει πϊρει τη ϑλλια
Κριθαριώτη κι ϋχει κϊνει δϑο παιδιϊ!!!
Μϊλιςτα μασ εύχε δανεύςει το κϐτερϐ του ο
Σςϊκοσ, ςτο γϊμο του αδερφοϑ μου που
ϋγινε η Σελετό ςτον Ωγιο Γιώργη και η

Δεξύωςη ςτο Αργϋντικο (την πιο ακριβό
βύλλα), ϐπου εκεύ εύχε κϊνει τη δεξύωςό τησ
μϐνο η κϐρη του εφοπλιςτό Λαιμοϑ. Εκεύ ϐλα
εύναι πολϑ γραφικϊ και ϐλα περιςτοιχιςμϋνα
απϐ τερϊςτιουσ τούχουσ πλύθινουσ και τα
εςωτερικϊ, ϐπωσ οι κόποι που εύναι
πλακϐςτρωτοι κι ϋχουν πηγϊδια και μεσ ςτο
πρϊςινο ενώ τα ςπύτια εύναι ςαν βύλλεσ,
πλακϐςτρωτα, με πανϊκριβο εςωτερικϐ (εύχε
γυριςτεύ και μια ςειρϊ ςτο Αργϋντικο) κι ϐλα
μαζύ εύναι ςαν ϋνα κϊςτρο και ανόκουν μϐνο
ςε πλοϑςιουσ εφοπλιςτϋσ) και ϋγινε και ϋνα
BEACH PARTY
ςε μια ακϐμη κυρύωσ
τουριςτικό παραλύα, με πολλϋσ καφετϋριεσ,
BEACH BAR, πιτςαρύεσ, εςτιατϐρια και
ταβϋρνεσ, την Κϑμη που εύναι κι αυτό μεσ την
ϊμμο κι ϋγινε χαμϐσ με την ϋξαλλη μουςικό
του BEACH BAR, αφοϑ ϐλοι, εκτϐσ απϐ
λύγουσ, ςαν κι εμϋνα (ϐλοι μαζύ κι ο ψωριϊρησ
χώρια) χϐρευαν τισ ύδιεσ χορογραφύεσ μεσ
ςτο νερϐ!!!!!

Πηγαύνω επύςησ ςε δεξιώςεισ, ϐπωσ το
CHIOS MARINE CLUB, που εύναι για τισ
Ναυτιλιακϋσ Εταιρεύεσ και φορϊμε τισ
τουαλϋτεσ μασ και εύμαςτε περιποιημϋνεσ
ςτην τρύχα και γύνονται και το χειμώνα ςτο
METROPOLITAN που εύναι το πρώην
ΦΑΝΔΡΗ και τώρα λϐγω κρύςησ το ϋχει μιςϐ
– μιςϐ με ϋναν Αμερικανϐ!!! Ϊτςι λοιπϐν
περνϊω ςυνόθωσ τισ καλοκαιρινϋσ μου
διακοπϋσ, με τα ςϐγια, με ξαδϋλφια και 2-3
κολλητϋσ, μετρημϋνεσ πλϋον ςτα δϊκτυλα
του ενϐσ χεριοϑ, αφοϑ ϐςο μεγαλώνω και
λϐγω τησ κατϊςταςόσ μου, γύνομαι πιο
ποιοτικό, εκλεκτικό και φυςικϊ, ιδιϐρρυθμη
και ιδιϐτροπη!!!!!
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Γύνεται η αγϊπη να γύνει
ςτόχοσ κϊποιου;
Τησ Μαρίασ Τςατςαρωνάκη
Σι θα όθελα ? Πρϋπει να ϋχουμε ςτϐχουσ ςτην
ζωό μασ .Μικροϑσ ςτϐχουσ επιτεϑξιμουσ
χρονικϊ προςδιοριςμϋνουσ ϋτςι?….
Θα όθελα να με αγαπόςουν για αυτϐ που
εύμαι για ϐτι ϊςχημο εύμαι, ϐτι καλϐ κα ϐτι
κακϐ
Για να το καταφϋρεισ αυτϐ μου λϋνε οι
ψυχολϐγοι τησ ζωόσ μου …χρειϊζεςαι να
περιορύςεισ την ανϊγκη ςου να διεκδικεύσ με
λϊθοσ
τρϐπουσ,
τϐςο
πολλοϑσ λϊθουσ τρϐπουσ.Kαι να μην
ςπρώχνεισ τον εαυτϐ ςου και τουσ ϊλλουσ
ςτα ϐρια των αντοχών τουσ. Και εγώ?
Πϐςεσ φορϋσ ϋχω περϊςει τα ϐρια αυτοϑσ
τουσ τελευταύουσ 2 μόνεσ? Γιατύ για μϋνα τα
ϐρια εύναι για να καταρρύπτονται ςαν την
κορδϋλα του τερματιςμοϑ.
Εύδατε τουσ τελευταύουσ 2 μόνεσ ; 2 μόνεσ,
χρονικώσ προςδιοριςμϋνοσ ςτϐχοσ .
Αλλϊ κανϋνα ϐριο δεν υφύςταται ,δεν ιςχϑει
για μϋνα… ϐταν γύνομαι Νϋμεςισ και δεν με
αγαπώ και δεν υπϊρχει κανϋνασ να αγαπόςει
τον πϐνο μου ,να με αγαπόςει ςτον πϐνο μου
. γιατύ μονϐ τϐτε μπορεύ να ζεςτϊνει το
ουρλιαχτϐ
μοϑ
και
μϐνο
τϐτε αποκαλϑπτεται η ανθρωπιϊ μου
Και πωσ το επιτυχαύνεισ αυτϐ? Πωσ
αποκαλϑπτεισ τον εαυτϐ ςου ςτον ϊλλον
Και Πϐςο περιθώριο αφόνεισ να τον
τεςτϊρεισ τον ϊλλο Να δεισ αν ςε αγϊπηςε
και μπορεύ να ςε πονϋςει ? Πϐςο του
δύνεισ ϋναν μόνα 2, μόνεσ και τι ποιοτικϐ
κριτόριο επιλϋγεισ¨?
…….άςωσ βεβαύα το πρώτο βόμα προσ την
αγϊπη εύναι ,να τησ δώςεισ χώρο, να μην τησ
φοβηθεισ. Να πασ για ϋναν καφϋ με κϊποιον
και να αποκαλϑψεισ κϊποιεσ μικρϋσ δϐςεισ
αληθεύασ για ςϋνα χωρύσ να φοβϊςαι …ΝΑ
ΔΥΗΜΔΡΙΔΑ «ΔΙΑΤΛΟ»

μπορεύσ να πεισ ςε ϋναν γνωςτϐ ποια εύςαι
,τι θϋλεισ να κϊνεισ ςτην ζωό ςου, τι κϊνεισ,
πωσ την παλεϑεισ( αν την παλεϑεισ) . Δεν
ξϋρω αν θα πιϊςει αλλϊ εύναι μετρόςιμοι
ςτϐχοι, ϋτςι δεν εύναι .?
ήμωσ ….που να βρεισ κϊποιον να γύνει κϊτι
για ςϋνα, αυτϐ το κϊτι να γύνει να γύνει
γνωςτϐσ ,ο γνωςτϐσ να γύνει παρεακι ,το
παρεϊκι να γύνει το φιλαρϊκι και το φιλαρϊκι
φύλοσ.
Πολλού ςτϐχοι διαδοχικού . Και τα πρϊγματα
δεν κινοϑνται πϊντα τϐςο ςυςτηματικϊ.
Μεγϊλη προςπαθεια,μεγαλη απϐςταςη και
επιτεϑξιμοι ςτϐχοι ό ανϋφικτοι ςτϐχοι
ΓΙΝΕΣΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΟΦΟ
ΚΑΠΟΙΟΤ?

Αυτϊ τα λεφτϊ θα πϊνε ςε δομϋσ, ϐπωσ τουσ
ξενώνεσ και τα διαμερύςματα και ςε κϋντρα
κοινωνικόσ επανϋνταξησ, αν και μερικού
υπεϑθυνοι/εσ ιςχυρύζονται ϐτι ϐλα αυτϊ εύναι
υπερβολϋσ, ϋμαθα απϐ τον κο Διακϊκη ϐτι
ύςωσ να μην εύναι και τϐςο μοϑφεσ και
παραμϑθια!!!

Πληροφοριακϊ τελεύωσ ςασ το λϋω…

Μεταρρυθμύςεισ ςτο χώρο
τησ ψυχικόσ υγεύασ
Τησ Αγγελικήσ Τριπολίτου
Ο κοσ Ξανθϐσ (Τπουργϐσ Τγεύασ) ςε
μαγνητοςκοπημϋνη ομιλύα ςτη βουλό,
μύληςε για την μεταρρϑθμιςη ςτο χώρο τησ
ψυχικόσ υγεύασ και των ςπανύων αςθενειών
με εκπρϐςωπϐ μασ τον κο Διακϊκη και εύπε
ϐτι επιτϋλουσ ϋχουν αρχύςει να δύνονται
κονδϑλια απϐ το κρϊτοσ που φτϊνουν και το
ϑψοσ των 3000000 €!!!
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ΜΕ ΜΕΛΑΝΙ ΚΑΙ
ΧΑΡΤΙ
Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΣΩΝ
ΠΟΤΛΙΩΝ
Τησ Κοραλίασ
…ςυνέχεια
από
εφημερίδα…

την

προηγούμενη

Μεγϊλωςε γρόγορα η Πηνελϐπη κι ϋγινε
αμϋςωσ ο γϊμοσ. Σο ζευγϊρι όταν
τριςευτυχιςμϋνο.
Η
Πηνελϐπη
όταν
μοδιςτροϑλα και βοηθοϑςε το Γιϊννη. Η
Πηνελϐπη ςυνϋλαβε μετϊ απϐ λύγο καιρϐ. Μα
η ευτυχύα του ζευγαριοϑ τραυματύςτηκε,
γιατύ η Πηνελϐπη απϋβαλλε το ϋμβρυο.
Εύκοςι χρϐνια προςπαθοϑςε να τεκνοποιόςει
η Πηνελϐπη. Σα νεογϋννητα πϋθαιναν το ϋνα
μετϊ το ϊλλο. Ώςπου μεγϊλη πια η Πηνελϐπη
ςυνϋλαβε ϋνα κοριτςϊκι που επϋζηςε, την
Μαρύα. Η Μαρύα όρθε ςτον κϐςμο ςαν φωσ
ςτα γερϊματα των γονιών τησ. Δεν
περιγραφϐταν η χαρϊ τουσ κι η αγϊπη τουσ.
Παρϊ την φτώχεια τουσ την ϋντυναν ςαν
βαςιλοποϑλα. Σησ ϋκαναν ϐλα τα χατύρια.
ήμωσ απϐ τα πολλϊ χϊδια, ϋγινε το παιδύ των
γονιών τησ. Δεν ϋφευγε απϐ την αγκαλιϊ
τουσ. Αυτϐ όταν κι η αιτύα τησ καταςτροφόσ
τησ.

Εν τω μεταξϑ η οικογϋνεια εύχε μετακομύςει
απϐ το Θηςεύο ςτα επϐλια. υχνϊ η
Πηνελϐπη ϋπαιρνε την Μαρύα και την
πόγαινε ςτο Θηςεύο ςτισ κοϑνιεσ, ϐπου
αγαπόθηκαν με τον ϊντρα τησ. ήταν ϋγινε
δεκϊξι χρονών η Μαρύα, τουσ ςυνϋςτηςαν να
βγει λύγο απϐ το ςπύτι και να δουλϋψει. Η
δουλειϊ όταν ςτο Γουδύ. Σην πρώτη μϋρα
που ϋπιαςε δουλειϊ η Μαρύα, εύδε τουσ γονεύσ
ΔΥΗΜΔΡΙΔΑ «ΔΙΑΤΛΟ»

τησ να την περιμϋνουν ςτη ςτϊςη του
λεωφορεύου κλαμϋνοι κι απελπιςμϋνοι. Απϐ
τϐτε δεν ξαναβγόκε για δουλειϊ. Βοηθοϑςε
την μητϋρα τησ ςτην μοδιςτρικό. Ο πατϋρασ
κι η μϊνα τησ όθελαν να την παντρϋψουν. Μα
τα πρϊγματα με τουσ γαμπροϑσ όταν πολϑ
δϑςκολα. Κανεύσ γαμπρϐσ δεν βριςκϐταν για
την Μαρύα, που όταν παιδύ τησ μϊνασ τησ.
Ϊλεγε ο κυρ-Γιϊννησ: Δεν θα πιϊςω λεφτϊ;
Θα ςε πϊω ςτην Αύγυπτο Μαρύα μου, να δεισ
εκεύ ϊντρεσ ςαν τον Ιςαϊκ. Πρώτη πϋθανε η
Πηνελϐπη. Σην ακολοϑθηςε με πϐνο ο
Γιϊννησ. Ϊμεινε η Μαρύα ςαν την καλαμιϊ.
Σησ ϊφηςαν ςτη τρϊπεζα δϋκα χιλιϊδεσ.
Οϑτε ςπύτι οϑτε ειςϐδημα. ϑντομα
εξανεμύςτηκαν οι δϋκα χιλιϊδεσ. Σο νούκι
ϋμεινε απλόρωτο. Σησ ϋκαναν ϋξωςη. Μετϊ
απϐ τϐςα χϊδια, τϐςη αγϊπη ϋμεινε μϐνη ςτο
κϐςμο, χωρύσ κανϋνα ςτόριγμα, χωρύσ να
ξϋρει να παλεϑει ςτη ζωό. Κοιμϐταν ςτο
πϊρκο ςε ϋνα παγκϊκι. Ση μϋρα ζητιϊνευε.
Κϊτι γεύτονεσ την κατόγγειλαν για αλητεύα
ςτην αςτυνομύα. Εδώ και τρεισ ημϋρεσ
ϊκουγε το περιπολικϐ και δεν πληςύαζε το
παγκϊκι. Ϋταν ϊυπνη και νηςτικό τρεισ
μϋρεσ. Ϊκανε κρϑο όταν φλεβϊρησ. Ϋταν
νϑχτα, πεινοϑςε και κρϑωνε. Ωκουγε πύςω
τησ το περιπολικϐ. Μϋςα απϐ την ψυχό τησ
προςευχϐταν ςτο Θεϐ να την λυπηθεύ.
Περνοϑςε μϋςα απϐ το πϊρκο περπατώντασ.
Κρϑωνε και πεινοϑςε. Πϊτηςε κϊτι μαλακϐ
ςαν ψωμύ. Ϊςκυψε με βουλιμύα να το πϊρει.
Ϊνοιωςε φρύκη. Ϋταν ϋνα ψϐφιο ποντύκι.
Σϐτε αγανϊκτηςε . Θεϋ μου εύπε, εγώ θϋλω
ψωμύ κι εςϑ μου δύνεισ ποντύκια; Ξαφνικϊ
μϋςα απϐ το θϊμνο, ακοϑςτηκε μια φωνό
υποβλητικό. Μαρύα, τησ φώναξε, μα δεν εύδε
κανϋνα. Μαρύα, ξαναεύπε η φωνό, θϋλεισ
αυτϐ το ποντύκι να γύνει ϋνα λαχταριςτϐ
κοτϐπουλο; Παραξενεϑτηκε η Μαρύα. Μαρύα,
πεσ ςτο διϊβολο Φριςτϋ, ςτο διϊβολο
Παναγύα και θα φασ το αχνιςτϐ κοτϐπουλο. Η
Μαρύα υπϊκουςε κι ϋςκυψε με λαχτϊρα να
πϊρει το κοτϐπουλο.

γρυλλύςματα που θα ςου φανερώνουν ϐτι ςε
κατϋχω. Για ςου Μαρύα δεν θα με ξαναδεύσ,
θα ςου μιλώ ϐμωσ μϋςα απϐ τα πουλιϊ, για
να ςου δεύχνω ϐτι εύςαι πϊντα δικιϊ μου.

Κι ο νεαρϐσ εξαφανύςτηκε. Γεια ςου Μαρύα,
τησ εύπε τϐτε ϋνα νυχτοποϑλι. Εγώ ςου μιλώ,
θϋλεισ να ςου ψϊλλω τον εξϊψαλμο; Εύςαι
δικιϊ μου Μαρύα. Μαρύα όρθε το περιπολικϐ,
παραδώςου. Οι αςτυνομικού την ϋπιαςαν
μαλακϊ και την πόγαν ςτο τμόμα. Ο
Αςτυνομικϐσ Τπηρεςύασ την ανϋκρινε. Πϐςο
καιρϐ επαιτοϑςε, πϐςο ϋμεινε ςτο παγκϊκι;
Σϐτε η Μαρύα κλαύγοντασ εύπε για το ποντύκι,
για τον νεαρϐ, για τα πουλιϊ. Εύναι για το
Δαφνύ εύπε ο Αςτυνομικϐσ. Ξημϋρωνε, ϐταν η
Μαρύα με την λερωμϋνη καμπαρντύνα και το
καπελϊκι τησ, απομεινϊρια τησ καλόσ
εποχόσ, ϋμπαινε για πϊντα ςτο Δαφνύ. Ϋταν
μια αξιοπρεπόσ, ευγενικό φιγοϑρα, κανεύσ
δεν όξερε το μυςτικϐ τησ με τα πουλιϊ. Μϐνο
ςτη νεοφερμϋνη το εκμυςτηρεϑτηκε κι
εκεύνη εκμαύευςε ϐλη την ιςτορύα τησ ζωόσ
τησ και την κατϋγραψε ςε αυτϐ εδώ το
μυθιςτϐρημα. Γιατύ για τουσ ϊλλουσ η Μαρύα
όταν ϋνα αύνιγμα, που η ςυγγραφϋασ
αποκρυπτογρϊφηςε. Η Μαρύα δοκιμϊςτηκε
πιο πολϑ απϐ ϐςο ϊντεχε, ϐπωσ ϐμωσ λϋει ο
Ωγιοσ Ιςαϊκ ο ϑριοσ, ο Θεϐσ επιτρϋπει να
δοκιμαςτεύ ο καθϋνασ με διϊφορεσ θλύψεισ,
τϐςο ώςτε να φανερωθοϑν αυτού που τον
αγαποϑν. Και η Μαρύα δεν αγαποϑςε πολϑ
τον Θεϐ.
ΤΕΛΟΣ

Σϐτε ϊκουςε γϋλια πύςω απϐ το θϊμνο κι εύδε
ϋνα μαυριδερϐ νεαρϐ. Σησ εύπε: Μαρύα ςε
ϋκανα δικό μου. Απϐ τώρα θα κατοικώ ςτην
ψυχό ςου και θα ςε ορύζω. Κανεύσ δεν θα με
βλϋπει μϋςα ςου. ήλοι θα βλϋπουν μια
όςυχη, αξιοπρεπό κυρύα. Κϊπου κϊπου μϐνο
ϐταν θα τρωσ, θα αφόνω εγώ μερικϊ
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Πούηςη
Αντρϋα…
Τησ Κατερίνασ Τςακυρίδου
Καλημϋρα να πω;
Αντρϋα μου, Αντρϋα μου, μου λεύπεισ.
Πεσ μου πώσ να πω τον πϐνο μου ςε ϋνα
χαρτύ;
Μου λεύπεισ.
ε θϋλω πύςω απελπιςμϋνα, Αντρϋα μου.
Θϋλω να κλϊψω και δεν μπορώ.
Θϋλω να βγϊλω ϋνα ουρλιαχτϐ.
Να αφόςω τον εαυτϐ μου ελεϑθερο,
να εκφραςτώ ελεϑθερα ςτη γη τώρα που
περπατώ.
Μϐνη ςτον κϐςμο, χωρύσ εςϋνα πλϊι μου,
μϐνη μου Αντρϋα.
Απϐ εδώ και πϋρα μϐνη μου, χωρύσ εςϋνα.
Αχ! Να όξερεσ πϐςο ςε αγαπώ!
Πϐςα γλυκϊ φιλιϊ ςου ςτϋλνω αγϊπη μου,
Αντρϋα.
Θα τα ςπϊω ϐλα και θα φϑγω ςαν κϑριοσ,
ϋλεγεσ…
Ϊτςι κι ϋγινε.
αν κϑριοσ ϋφυγεσ, Αντρϋα…
Ϋςουν τϐςο γοητευτικϐσ, τϐςο αυθεντικϐσ,
ευαύςθητοσ μαζύ και ςκληρϐσ.
Μου ϊρεςεσ Αντρϋα, πολϑ.
Σϐςο ςκληρϊ ταλαιπωρημϋνοσ.
Μια μορφό γεμϊτη περιπϋτειεσ, δυςκολύεσ,
δρϊςη.
Σϐςα πϋραςεσ Αντρϋα και μϋχρι τϋλουσ
ςτϊθηκεσ ϐρθιοσ.
αν κϑριοσ ϋφυγεσ για πϊντα, Αντρϋα.
Για ςου Αντρύκο μου, γιαβρύ μου και καμϊρι
μου, Αντρϋα.
Γλυκϊ φιλιϊ ςου ςτϋλνω, απϐ την γη ωσ τον
ουρανϐ, καλϋ μου, φύλε μου,
Αντρϋα.
.

Ειρμόσ
Τησ Κατερίνασ Τςακυρίδου
Καταραμϋνη, τριςϊθλια
Με ϋχεισ κϊνει να αιςθϊνομαι ϊςχημα,
Για να μη μπορώ ποτϋ να ξαναγρϊψω.
Πανϊςχημη, τριςϊθλια
Δεν με αφόνεισ ελεϑθερη
Σισ ςκϋψεισ μου να καταγρϊψω.
Με βομβαρδύζεισ, με καταδιώκεισ
Εύςαι ο ύδιοσ μου ο εαυτϐσ
Που δεν μου δύνει την ελευθερύα τησ ςκϋψησ
μου,
Σην παλύρροια ϋκφραςησ,
Σο μυαλϐ μου ςωςτϊ να λειτουργεύ.
Ϊτςι όρεμη να μπορώ να γρϊφω…
Και ςε ξαναρωτώ:
«Γιατύ δεν αφόνεισ τον ειρμϐ των ςκϋψεών
μου;
Ϋρεμα, ελεϑθερα να κυλϊ,
Σην ϋμπνευςη, το παν…»
Εύςαι καταραμϋνη,
Εύςαι υπεροπτικό
Εύςαι ο ύδιοσ μου ο εαυτϐσ
Που δεν μου αφόνεισ περιθώρια ελεϑθερα
Να γρϊφω…

Η γυναύκα καύγεται
Τησ Κατερίνασ Τςακυρίδου
Καύγομαι ςου λϋω
Υλϋγομαι…
Και ςυ δεν καταλαβαύνεισ
χύζω τα ροϑχα μου
Σα πϊντα καύω
Υλϋγομαι…
Και ςυ αναύςθητοσ, μπορώ να πω
Αναρωτιϋμαι
Μϐνο αςτεύα επιχειρόματα και
ψευδαιςθόςεισ
Σα βρϊδια μϐνη μου ουρλιϊζω,
Οδϑρομαι.
ε θϋλω απελπιςμϋνα
ΔΥΗΜΔΡΙΔΑ «ΔΙΑΤΛΟ»

κϋψεισ, τηλεπϊθειεσ
Σι να πω;
Και κϊνω ςχϋςη με τον εαυτϐ μου, stand by.
Μακριϊ απϐ εςϋνα, δυςτυχώσ ό ευτυχώσ,
Δεν ξϋρω…

Σο παιδύ
Του Πάνου Κοντού
Ξϋρω ϋνα παιδύ μονϊχο
Ξϋρω ϋνα αδρϊχτι
Βϋλο ξϋνο ςτα μαλλιϊ του
Ρϐδι, μϋλι μυρωδϊτο
Ξϋρω ϋνα παιδύ μονϊχο
Μελωμϋνα τα πανιϊ του
Ωμα πιϊςω το κοχϑλι
Θα βγει αϑρα ςτο μαντόλι
Ρϐδο μου εςϑ, λουλοϑδι
ΜαϏςτρε μου απϊγγειλϋ μου
Θα ςου τϊξω μια καλοϑδα
Μια θϊλαςςα απαλοϑδα
Σϊξε μου εςϑ, ανθϋμι
Λοϑζε ϐλη την πλϊςη
Ρϋνε μενεξϋ το παιδύ
Ρύξε ϐνειρα ςτη ςτρϊτα
Κϊνε με να γύνω ρϐδο
Κϊνε με να γύνω αςτϋρι
Ϊνα καλϐτυχο περιςτϋρι
Κϊνε με να γύνω βϋλο
Ϊνα μοναχικϐ αςτϋρι
Ϊπεςε μϋσ ςτη νυχτιϊ
Ϊπεςε ςτην αγκαλιϊ μου
Και επϋςτρεψε η μιλιϊ.
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Σα μϊτια ςου τα γαλανϊ
Του Πάνου Κοντού
Σα μϊτια ςου τα γαλανϊ
Που εύναι πουλύ ςτα ξϋνα
Σα μύςεψαν οι ουρανού
Και γϑριςαν ςε ςϋνα.
Σα μϊτια ςου τα γαλανϊ
Που ‘ναι γαλϊζιεσ χϊντρεσ
Σα αγϊπηςε το πϋλαγοσ
Σα γϋμιςε γιρλϊντεσ.
Σα μϊτια ςου τα γαλανϊ
Σα αγαπϊει η ζόςη
Σα κϋντηςε ςτην αμμουδιϊ
Και τα ‘κανε φιλντύςι
Σα μϊτια ςου τα γαλανϊ
Σησ ομορφιϊσ το χτϋνι
Μια γοργϐνα τα ζόλεψε
Και ςτϐλιςε μελτϋμι

Πούημα Πατρύδασ: τουσ
δρόμουσ

Πούημα ςτο Διαδύκτυο:
Υθινόπωρο

Του Γιάννη Πετςαλάκη

Του Γιάννη Πετςαλάκη

Βαδύζω ςτουσ δρϐμουσ
Σουσ πολυςϑχναςτουσ
Σουσ βλϋπω μα δε με κοιτοϑν
Ωνθρωποι βιαςτικού
Οι πιο πολλού μιλοϑν ςτο κινητϐ
Περπατοϑν βιαςτικού
Πολυϊςχολοι δεύχνουν
Μαμϊδεσ με παιδιϊ
Κοιτϊζουν τισ βιτρύνεσ
Σο ςκϋφτονται ϐμωσ
Να αγορϊςουν
Βρύςκονται πλϊι μου
Πϊνε κι ϋρχονται
Κανεύσ δε με κοιτοϑςε
Με εύδε ϊραγε ποτϋ κανεύσ;-

Ξαφνικό μπϐρα μεσ τη ζεςταςιϊ
Ϋρθε η βροχό κι η κοςμοχαλαςιϊ.
Και να το χώμα ϊκου μυρύζει
βρεγμϋνο εύναι ςπϐρουσ ανθύζει.-

Πούημα ςτο Facebook: Ο
Γιατρόσ
Του Γιάννη Πετςαλάκη

Σα μϊτια ςου τα γαλανϊ
Που ‘ναι ανεμοζϊλη
Σα πλϊνεψε ο ουρανϐσ
Και κϋντηςε τη χϊρη

Εύχεσ τον θερϊποντα ιατρϐ ςου
Σα φϊρμακα ςου ϋγραφε ςτο βιβλιϊριϐ ςου
Για θεραπεύα τησ αρρώςτιασ
Σα ϋπαιρνεσ για το καλϐ ςου.

Σα μϊτια ςου τα γαλανϊ
Σα πλϊνεψε η αγϊπη
Ση μϊτιαςε να τη θωρώ
Ο όλιοσ και ο μπϊτησ

Μην ϋχεισ τουσ γιατροϑσ για ϊγια λϑςη
ήπου πρϋπει να αναπαϑεται κανεύσ
Ποτϋ ςου την υγειϊ ςου δεν θα βρεισ
Αν απϐ μϐνη τησ η καρδιϊ δεν προςπαθόςει.-

Σα μϊτια ςου τα γαλανϊ
Θϊλαςςα, κοχϑλια
Ωςτραψαν ςτην ακρογιαλιϊ
Και μου ‘ταξαν ταξύδια

Πούημα Πατρύδασ:
κοτεινιϊζει
Του Γιάννη Πετςαλάκη

Σα μϊτια ςου τα γαλανϊ
Επύγεια αςτϋρια
Λϊμποντασ απϐ δϊκρυα
Και ‘ γιναν πεφταςτϋρια.
.

‘Ϊνα φαινϐμενο καθημερινϐ
ςυμβαύνει πριν ϋρθει το βρϊδυ
γϋρνει ο όλιοσ και βραδιϊζει
κι η ςκοτεινιϊ πληςιϊζει.
Ανϊβουν λυχνϊρια ςτον ουρανϐ
Σώρα το φεγγϊρι θ’ ανατεύλει
Φρυςϋσ ακτύνεσ ςτη γη να ςτεύλει
Αςημϋνια η νϑχτα να φθϊςει.-

ΔΥΗΜΔΡΙΔΑ «ΔΙΑΤΛΟ»

Page 10

Η ΥΩΣΟΓΡΑΥΙΑ ΣΟΤ ΜΗΝΑ

ΔΙΑΤΛΟ

Page 11

ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΗ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤ
ΨΜΑΣΕΙΟΤ «ΑΤΣΟΕΚΠΡΟΨΠΗΗ» ΕΥΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΤΛΟ» #35/2017

ΦΡΗΙΜΑ
ΣΗΛΕΥΨΝΑ ΚΑΙ
ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ
Θέληξα Ψπρηθήο Υγείαο
ΑΘΖΝΑ – ΠΔΗΡΑΗΑ
Θένηπο Θοινοηικήρ Φςσικήρ Τγείαρ
Βύπυνα-Θαιζαπιανήρ, Γήινπ 14,
Θαηζαξηαλή, ηει. 210 7640111,
210 7644705, 210 7662247
Θένηπο Φςσικήρ Τγείαρ Πεπιζηεπίος
Πινύησλνο 19 θαη Ζθαίζηνπ,
Πεξηζηέξη, ηει. 210 5756226,
210 5756401, 210 5756664
Θένηπο Φςσικήρ Τγείαρ Υαλανδπίος
Μεζνγείσλ θαη Εαιόγγνπ 6, Αγ.
Παξαζθεπή, ηει. 210 6015079,
210 6016030
Θοινοηικό Θένηπο Φςσικήρ Τγείαρ
Παγκπαηίος Σμήμα Δμηλίκχμ
Φεξεθύδνπ 5, Παγθξάηη, ηει.
210 7016611
Θένηπο Φςσικήρ Τγείαρ Αθηνών
Υπηρεσία Κοιμωμικής Ψυχιατρικής
Εμηλίκωμ, Ηνπιηαλνύ 18 θαη
Μαπξνκαηαίσλ, Aζήλα, ηει. 210
8210222
Θένηπο Φςσικήρ Τγείαρ Αιγάλευ
νύηζνπ 4 - Πιαηεία Γαβάθε,
Αηγάιεσ, ηει. 210 5449898
Θένηπο Φςσικήρ Τγείαρ Πειπαιά
Μπνπκπνπιίλαο 15, Πεηξαηάο,
ηει. 210 4170546
Θένηπο Φςσικήρ Τγείαρ
Γπαπεηζώναρ - Θεπαηζινίος
Δι. Βεληδέινπ θαη Αλδξηαλνύ 1,
Γξαπεηζώλα, ηει. 210 4630100,
210 4630134
Σμήμα Φςσιαηπικήρ Δθήβυν και
Νέυν, Μεζνγείσλ 154, ηει. 210
7480901
Θένηπο Φςσοκοινυνικήρ
Τποζηήπιξηρ Βοηανικού
Διαζηδώλ 30 θαη
Θσλζηαληηλνππόιεσο,
Βνηαληθόο, ηει. 210 3424024
Θένηπο Φςσοκοινυνικήρ
Τποζηήπιξηρ Εεθςπίος
Δζλ. Μαθαξίνπ 2, Εεθύξη, ηει.
210 2682685, 210 2684194

ΔΥΗΜΔΡΙΔΑ «ΔΙΑΤΛΟ»

Γξακκέο Άκεζεο Βνήζεηαο ( SOS ) Πιεξνθόξεζεο - Υπνζηήξημεο
Θέληξν Άκεζεο Θνηλσληθήο Βνήζεηαο
(ΔΘΑΘΒ), ηηλ. 197 ή 210-197, όλο ηο 24υπο,
όλερ ηιρ ημέπερ ηηρ εβδομάδαρ
Γηαηξνί ρσξίο ζύλνξα, ηηλ. 210 5200500
Δθεκεξεύνληα λνζνθνκεία, θαξκαθεία,
ηαηξνί, ηηλ. 1434
ΟΘΑΝΑ, Οξγαληζκόο Θαηά ησλ Ναξθσηηθώλ
ηηλ. 1031

Αλνηρηή ηειεθσληθή γξακκή ηνπ
Ψπρηαηξηθνύ Ννζνθνκείνπ Αηηηθήο (Ψ.Ν.Α.)
γηα Αιθννιηθνύο, ηηλ. 210 3617089
Αλνηρηή γξακκή απεμάξηεζεο ηνμηθνκαλώλ
ηηλ. 210 5323780
Αλνηρηή γξακκή απεμάξηεζεο ΗΑΩΝ
ηηλ. 210 8656600
Γξακκή ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ηεο
ΗΘΑΘΖ
ηηλ. 2310 515150
Γξακκή γηα εμάξηεζε από ηπρεξά παηρλίδηα
ηηλ. 800111-0401

Υαμόγελο ηος Παιδιού
http://www.hamogelo.gr
SOS: 1056 Γπαμμή Τποζηήπιξηρ
Παιδιών
ηο ηηλέθυνο απανηούν
παιδοτςσολόγοι, κοινυνικοί
λειηοςπγοί και εθελονηέρ. Ακούν
ηοςρ πποβλημαηιζμούρ ηυν
παιδιών όλο ηο 24υπο και
δέσονηαι καηαγγελίερ για παιδική
κακοποίηζη ή εκμεηάλλεςζη.
Παιδικϐ χωριϐ SOS.
Ερμοϑ 6, Αθόνα, Σ.Κ. 105 63, τηλ. 210
3238048, 210 3313661-3
Μονάδα Δπείγοςζαρ Σηλεθυνικήρ
Βοήθειαρ
SOS: 210 72 22 333 Αιγινήηειο
Νοζοκομείο, Πανεπιζηημιακή
Φςσιαηπική Θλινική
Σηλεθυνική βοήθεια για τςσολογικά
πποβλήμαηα.
Ώπερ λειηοςπγίαρ γπαμμήρ:
Θαθημεπινά, 3:00 μμ έυρ 11:00 μμ.

Γξακκή SOS Αηγηλεηείνπ, ηηλ. 210 7222333
"Γξακκή Διπίδαο" ηεο Αληηθαξθηληθήο
Δηαηξείαο, ηηλ. 210 3802800
Γξακκή Βνήζεηαο γηα ζέκαηα AIDS (Ννζνθ.
πγγξνύ), ηηλ. 210 7222222
Θέληξν Άκεζεο Ψπρνινγηθήο Υπνζηήξημεο
ηηλ. 210 8840712
Αλνηρηή γξακκή νηθνγελεηαθήο
ζπκβνπιεπηηθήο & ζεξαπείαο
ηηλ. 210 5234737

"ΑΜΑΡΔΗΣΖ" (Δ.Δ..)
3ηρ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 21
ΑΘΖΝΑ
104 32
Σηλ. 210 5248132

Αλνηρηή γξακκή εθήβσλ θαη λέσλ
ηηλ. 210 3638833
Γξακκή ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ηξαηνύ
ηηλ. 8001145551, 210 8105068
Γξακκή ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο
Αεξνπνξίαο
ηηλ. 8001145552
Γξακκή ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο
Ναπηηθνύ
ηηλ. 210 5574121
Γξακκή SOS ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Ηζόηεηαο
ηηλ. 210 3220900
Γξακκή "Γίπια ζνπ" γηα θαθνπνίεζε ζηελ
νηθνγέλεηα
ηηλ. 80011888881
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