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Η
το πιο ισχυρό καταφύγιο
της ανθρώπινης ψυχής
που πολιορκείται από τη
φυσική βία

Οικοτροφείο «Κεραμεικός»

ης

ης

Οκτωβρίου και της 17 Νοεμβρίου (σελίδες 2-3)

First
School
Του ΑνδρέαSummer
Καββαδία

Phd Students Voice

Εδώ και πολλά χρόνια με πρωτοβουλία ενός
υπαλλήλου του οικοτροφείου «Κεραμεικός»
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27 PhD candidates from 18 European countries participated in the first summer school:
Αμερικανό ζωγράφο.
Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, the Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, and
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the United Kingdom.
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Τριμηνιαία έκδοση της
Ομάδας
Δημοσιογραφικού
Εργαστηρίου του
Σωματείου
«Αυτοεκπροσώπηση»
28ο τεύχος
Η
τακτική
χρηματοδότηση
της
εφημερίδας, αλλά και η φιλοξενία της
παραπάνω ομάδας παρέχονται από την
Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.

Διεύθυνση επικοινωνίας: Ηπείρου
41, Αθήνα 104 39.
Τηλ: 210 – 8818946
Fax: 2105245302
E-mail: pdiakakis@gmail.com
Ιστοσελίδα:
www.autoekprosopisi.gr
,
ιστολόγιο:
autoekprosopisi.blogspot.com
Αν είστε Λήπτες Υπηρεσιών Ψυχικής
Υγείας μπορείτε να στέλνετε άρθρα,
σχέδια, ποιήματα ή οτιδήποτε άλλο
προς δημοσίευση στην εφημερίδα μας.
Τα κείμενα που υπάρχουν εντός της
εφημερίδας εκφράζουν τις προσωπικές
απόψεις
των
αρθρογράφων
–
δημιουργών που αναφέρονται στην
συντακτική
ομάδα
και
που
υπογράφουν τα κείμενα αυτά.

Συντακτική ομάδα: Στρογγυλός
Παντελής, Μπάκνη Στέλλα, Γκίνη
Αντιγόνη,
Πετσαλάκης Γιάννης,
Κασσάνδρας Γιώργος, Καββαδίας
Ανδρέας, Κρασσά Κάλλη, Κοραλία,
Αθανασίου Δώρα, Κοκκόλη Στέλλα,
Πετράκης Βασίλης, Σταθόπουλος
Γιώργος, Συράκη Μαίρη, Τ.Α.,
Χουγκάζ
Φερνάντα,
Μπίσια
Θεοδώρα, Μιχάλης Γιώργος.
Συντονισμός: Μοίρας Στέλιος –
Διακάκης Παναγιώτης.
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28η Οκτωβρίου 1940

12η Οκτωβρίου 1944

Της Αντιγόνης Γκίνη

Της Αντιγόνης Γκίνη

Ήταν 15 Αυγούστου 1940, γιορτή της
Παναγίας, η φρεγάτα του Π.Ν. Έλλη με όλους
τους επίσημους, την πολιτική και πολιτειακή
ηγεσία πλησίαζαν στο νησί της Τήνου, για τη
γιορτή της Μεγαλόχαρης. Ξαφνικά μια
τορπίλη έπληξε τη φρεγάτα! Οι Ιταλοί το
είχαν κάνει. Μετά απ’ αυτό όλοι επερίμεναν
τα χειρότερα, αφού ο πόλεμος είχε αρχίσει
η
στην Ευρώπη. Στην 28 στις 3.00 το πρωί, ο
Γκράτσι, πρέσβης της Ιταλίας στην Ελλάδα
πήγε στο σπίτι του Μεταξά και του είπε ότι
θέλουν οι Ιταλοί να περάσουν τα
στρατεύματα τους στο ελληνικό έδαφος. Ο
Μεταξάς ήταν δικτάτωρ, η Ελλάδα ζούσε
χούντα από τον Αύγουστο του 1936, δηλαδή
4χρόνια. Φυσικά δεν είχε σημασία τι ήταν ο
Μεταξάς, πάνω απ’ όλα ήταν Έλλην. Ο
Γκράτσι, λοιπόν, του είπε ότι θέλουν να
περάσουν. Ο Μεταξάς, όμως, του απάντησε
ότι ΟΧΙ, δεν θα περάσουν!

Ξημέρωσε 12 Οκτωβρίου 1944, ημέρα της
αποχώρησης των γερμανικών δυνάμεων.
Κόσμος, πολίτες συρρέουν στην Πλατεία
Συντάγματος για να γευθούν τις πρώτες
ώρες της ελευθερίας. Η απελευθέρωση της
πρωτεύουσας από τον γερμανικό ζυγό μετά
από τέσσερα περίπου έτη κατοχής συμβόλιζε
την απαλλαγή όλης της Ελλάδας από τα
δεσμά και γεννούσε ελπίδες για την
κατοχύρωση
ενός
πολύ
καλύτερου
μέλλοντος στον αναδυόμενο μεταπολεμικό
κόσμο. Ωστόσο η ένταση των ενδοελληνικών
διενέξεων που ελλόχευαν ήδη την ώρα της
απελευθέρωσης και η κορύφωση τους με τη
σύγκρουση
του Δεκεμβρίου 1944, θα
υποθηκεύσει την πορεία της χώρας και θα
οδηγήσει σε ένα αιματηρό Εμφύλιο Πόλεμο
που έμελλε να σημαδέψει την ιστορία του
Έθνους για δεκαετίες.

Το ΟΧΙ, βέβαια, δε το είπε ο Μεταξάς, αλλά ο
ελληνικός λαός. Από την άλλη μέρα, ξεκίνησε
ένα πανηγύρι. Οι Έλληνες δεν πήγαιναν σε
πόλεμο, πήγαιναν σε γιορτή. Και πέταξαν στη
θάλασσα τους Ιταλούς. Νίκησαν οι Έλληνες
και με αυτή τους τη νίκη βοήθησαν κι άλλους
λαούς στην Ευρώπη, όπως τη Ρωσία. Μετά
ήρθαν οι Γερμανοί, Απρίλιος 1941. Ο στρατός
μας είχε εξουθενωθεί, δεν άντεχε, αλλά δεν
είχε και βοήθεια. Αυτοί που είπαν μετά ότι η
Ελλάς βοήθησε την Ευρώπη και Ρωσία με τη
νίκη της κατά των Ιταλών, όταν ήρθαν οι
Γερμανοί, η πολεμική μηχανή της Ευρώπης,
τη Μικρή Ελλάδα δε την βοήθησε κανείς,
όπως πάντα άλλωστε.
Η νίκη των Ελλήνων κατά των Ιταλών έπαιξε
σημαντικό ρόλο στην Παγκόσμια ιστορία,
αλλά πέρασε από την πλάτη του Έλληνα.
Μετά το τέλος ακούσαμε πολλά καλά
ηρωικά. Η συμβολή της Ελλάδας στον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν καταλυτική και
χωρίς τη συμβολή των Ελλήνων σήμερα όλα
θα ήταν διαφορετικά. Ελπίζουμε να μη ζήσει
ο λαός μας ξανά τον πόλεμο. Χρόνια καλά και
λεύτερα, να είμαστε όλοι καλά. Ευχαριστώ.

η

Να επανέλθω στην ιστορική ημέρα της
Απελευθέρωσης. Άπειρος κόσμος, Λαός
βγήκε, ξεχύθηκε στους δρόμους με σημαίες
που ήταν διπλωμένες και κρυμμένες για
τέσσερα έτη. Όλη η Αθήνα ήταν στο Λευκό
και το Γαλάζιο, γιόρταζαν την ελευθερία.
Αυτά που έρχονταν δεν τα περίμεναν.
Δυστυχώς για τους Έλληνες ο πόλεμος δεν
είχε τελειώσει. Οι σφαγείς των λαών
ετοίμαζαν στην Ελλάδα το πιο πικρό ποτήρι
που ήπιε στη χιλιόχρονη Ιστορία της.

I
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Τα οχυρά στην
Ελληνοβουλγαρική
μεθόριο
Της Αντιγόνης Γκίνη
Αρκετό καιρό πριν αρχίσει στην Ελλάδα η
τότε κυβέρνηση, πολύ κρυφά με εργατικό
προσωπικό από την Νότια Ελλάδα, έχτισε
οχυρά σε όλη την Ελληνοβουλγαρική
μεθόριο, με ακουστό για την ανδρεία των
αξιωματικών και των στρατιωτών το οχυρό
Ρούπελ.
Σε όλα τα οχυρά, όλοι οι μαχητές και
αξιωματικοί ήταν καθ’όλα ανδρείοι. Οι
γερμανοί εκεί βρήκαν την μεγαλύτερη
αντίσταση και τους καλύτερους πολεμιστές
που δεν είχαν αντιμετωπίσει πουθενά αλλού.
Αλλά τότε ο πόλεμος ήταν σε δύο μέτωπα:
στην Αλβανία και στην Ελληνοβουλγαρική
μεθόριο και το κυριότερο, ο ελληνικός
στρατός καταπονημένος που πολεμούσε από
τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο. Πολεμούσαν
σαν ήρωες αντάξιοι έλληνες, απόγονοι
αρχαίων ελλήνων και νεότερων.
Τελικά μέχρι τέλους δεν παρέδιδαν τα όπλα
και οχυρά μέχρι που έγινε η συνθηκολόγηση
στην Θεσσαλονίκη. Και πάλι ούτε τότε
πετούσαν τα όπλα τα ιερά στον ποταμό
Στρυμόνα, να μην πέσουν στα χέρια του
εχθρού. Αλλά δεν παρέδιδαν ούτε τα οχυρά.
Τα οχυρά έλεγαν δεν παραδίδονται.
Καταλαμβάνονται.

Ένα δέμα στο μέτωπο
Της Αντιγόνης Γκίνη
Όταν οι Ιταλοί κήρυξαν τον πόλεμο στην
Ελλάδα, μετά από λίγες μέρες η τότε
κυβέρνηση είχε τοιχοκολλήσει να πλέκουν οι
γυναίκες κάλτσες και φανέλες για τους
στρατιώτες. Και η κάθε μία κοπέλα έκανε ένα
δέμα και έβαζε μέσα φανέλες, κάλτσες, λίγα
τσιγάρα, κάποιο γράμμα.
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Τέλος πάντων, ποτέ δε πήγε δέμα μόνο με
κάλτσες και φανέλες. Έφθαναν εκεί και τα
μοίραζαν στο στρατό. Ο κάθε ένας
στρατιώτης έπαιρνε και από ένα δέμα.
Ένας στρατιώτης από την Κρήτη έλαβε και
αυτός το δέμα του και το άνοιξε και μόλις
άνοιξε το γράμμα κοκάλωσε. Το δέμα είχε
μέσα κάλτσες, φανέλες, δύο τσιγάρα και το
μικρό και ένα μικρό γράμμα. Το διάβαζε και
έτρεχαν δάκρυα από τα μάτια του. Απάντησε
αμέσως στο γράμμα που του έστειλαν και
είπε στην αποστολέα: τα τσιγάρα θα τα
φυλάξω να τα καπνίσουμε μαζί.
Το δέμα εν τέλει στην τύχη βέβαια το είχε
στείλει η αδερφή του από την Κρήτη. Μέσα
σε χιλιάδες στρατό και χιλιάδες δέματα, αυτό
το δέμα πήγε στον προορισμό του. Η αδερφή
του από την Κρήτη του στρατιώτη έστειλε
δέμα και το έλαβε ο αδερφός της.

η

Την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 12 νυχτερινή,
το τανκς έσπασε την πόρτα και μπήκαν οι
στρατιώτες μέσα. Εν τω μεταξύ από
Παρασκευή έως Κυριακή, δηλαδή Δευτέρα
πρωί, απαγόρευση κυκλοφορίας. Όλοι οι
δρόμοι θαρρείς και ήταν φτιαγμένοι για να
κυκλοφορούν τανκς τέλος πάντων. Βροχή
από αδέσποτες σφαίρες, κάποιοι μπήκαν
φυλακή, κάποιοι όχι. Ξέχασα να πω πως στον
Ρ.Σ. του Πολυτεχνείου μιλούσε όλες τις μέρες
η Μ. Δαμανάκη.
Οι αστυνομικοί όπου έβλεπαν κορίτσι ή
αγόρι με σχολικό φάκελο στο κέντρο, το
έσπαγαν στο ξύλο και μετά το έστελναν στο
Ρυθμιστικό
Κέντρο-σημερινό
Γ.Ν.Α.
Γεννηματά- στον Χολαργό.
Δε ξέρω αν υπήρξαν νεκροί, ούτε δικαστήρια
έγιναν, ούτε τίποτα ακούστηκε. Κάποιοι
είπαν ότι είχε νεκρούς. Γύρω από αυτό το
θέμα υπάρχει απόλυτο σκοτάδι. Αυτό
γνωρίζω εγώ με τα μάτια και τα αυτιά μου.
Ευχαριστώ.

Εδώ Πολυτεχνείο
Της Αντιγόνης Γκίνη
Ήταν Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 1973.
Ακουγόταν
ότι
σπουδαστές
του
Πολυτεχνείου και άλλων Ανωτάτων σχολών
είχαν κλειστεί στο Πολυτεχνείο, είχαν
οργανωθεί και είχαν και έβγαιναν στον αέρα
και ένα ραδιοφωνικό σταθμό-εκ του
προχείρου βέβαια. Όλη την εβδομάδα έως
την Παρασκευή το βράδυ 17 Νοεμβρίου, οι
σπουδαστές μιλούσαν στον ιδιόχειρο σταθμό
τους. Είχαν βοήθεια απέξω, από οικογένειες
που έμεναν στην περιοχή γύρω από το
πολυτεχνείο. Ήταν οικοδόμοι, δεν ξέρω
ποιοι, αλλά είχαν βάλει οδοφράγματα
λεωφορεία. Ο κόσμος που έμενε στην οδό
Πατησίων, από την Ομόνοια μέχρι την Πλ.
Αμερικής, άλλοι κλεισμένοι στα σπίτια τους,
άλλοι
έβγαιναν
και
πήγαιναν
στο
πολυτεχνείο απέξω με τρόφιμα και
πρόσφεραν βοήθεια τα παιδιά.
Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός εξέπεμπε συνεχώς
εδώ πολυτεχνείο, εδώ πολυτεχνείο. Έλεγαν
πολλά μεταξύ άλλων. Ζητούσαν ΨωμίΠαιδεία-Ελευθερία. Όλη η Αθήνα ήταν με το
μέρος τους. Για την υπόλοιπη Ελλάδα δεν
ξέρω. Εγώ Αθήνα έμενα, γι αυτό μιλώ.

Ενδοοικογενειακή βία και
καταπίεση
Της Α.Τ.
Σε παλαιότερες εποχές οι άνθρωποι
παντρεύονταν με προξενειό (ιδίως στις
κλειστές κοινωνίες), με αποτέλεσμα να μην
έχουν μακροχρόνιες σχέσεις και το δικαίωμα
επιλογής του ιδανικού συντρόφου και οι
παραδοσιακοί άνδρες (παλαιάς κοπής –
κουβαλητές, όχι όλοι) να μην σέβονται και να
κάνουν ότι ήθελαν τις καταπιεσμένες και από
τους γονείς τους συντρόφους τους (τις
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νοικοκυρές που ήταν δούλες και κυρές) και
τα παιδιά τους, πράγμα που συνεχίζεται
μέχρι και σήμερα, σε πολλές πουριτανικές,
φαλλοκρατικές, σωβινιστικές, άρα και
παραδοσιακές οικογένειες και όχι μόνο
(ιδίως με την κρίση και την ανεργία αφού το
χρήμα είναι ο βασικός υπαίτιος όλων των
δεινών!!!)
Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος, είναι η
κακοποίηση και η καταπίεση αυτών των
γυναικών (αφού δεν είναι ανεξάρτητες) και
των παιδιών τους και η γένεση πολλών
ψυχολογικών προβλημάτων σε αυτά τα
άτομα, όπως πολλά νεύρα, κυκλοθυμία
(δηλαδή από την μια αγάπη κι από την άλλη
μίσος), φόβος και τρόμος (κρίσεις πανικού),
άρα
και
αντικοινωνικότητα
και
περιθωριοποίηση
κι
εκτόνωση
σε
καταχρήσεις και ουσίες, όπως τσιγάρο,
αλκοόλ και ναρκωτικά!!! (Να ξέρετε ότι το
μυαλό των παιδιών είναι εύθραυστο και τα
συναισθήματά τους αγγίζουν το μέλλον
τους!!!). Τα λόγια μας διαμορφώνουν την
μοίρα τους, όπως λέει κι ο David Wolfe!!!)
Αυτή
η
αρρωστημένη
κατάσταση
αναπαράγεται και στις επόμενες γενιές
(φαύλος κύκλος), ίσως και από χρόνια χρήση
αλκοόλ ή ναρκωτικών ή μέσω γονιδίων!!!
Κοινώς το ίδιο σου το αίμα σου ρουφάει το
αίμα!!! Φυσικά κανείς δεν τολμάει να μιλήσει
από τα μέλη της οικογένειας (ιδίως τα
κακοποιημένα) για αυτό το φαινόμενο, γιατί
θεωρείται taboo και μπορεί να υπάρξει
ψυχολογικός πόλεμος και συνέχεια της
κακοποίησης κι εκτός σπιτιού, γιαυτό και
συνήθως οι κακοποιημένες γυναίκες και να
απεμπλακούν από αυτήν τη κατάσταση,
έχουν την τάση και μετά να σχετίζονται με
άτομα που θα τις κακοποιούν (κι εδώ φαύλος
κύκλος, γιαυτό και πολλές επιλέγουν τη
μοναξιά και τις καταχρήσεις, ή τα
ψυχοφάρμακα, κ.α.), ενώ τα παιδάκια θα
έχουν bullying στο σχολείο και άρα η ζωή
τους θα έχει ήδη πλέον καταστραφεί, αφού
τελικά (όχι όλα, αν του παρασχεθεί η
απαραίτητη
φροντίδα)
θα
γίνουν
ανεξέλεγκτα!!! Αν είναι να φέρεις στον κόσμο
ένα παιδί, καλύτερα να το κάνεις
ευτυχισμένο, αλλιώς μην το φέρεις
καθόλου!!!
Στην Αμερική, όπως και στα περισσότερα
κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΥΛΟΣ»

κακοποίηση διώκεται ποινικά, όπως στην
Αγγλία, πολύ αυστηρά, αφού αν μαθευτεί
κακοποίηση παιδιών από τους γονείς, αυτοί
μπαίνουν φυλακή!!! Όπως ξέρετε υπάρχουν
πολλά είδη κακοποίησης εκτός από τη
σωματική, όπως η λεκτική, η σεξουαλική, η
ψυχολογική βία!!! Και να ξέρετε ότι κάθε
λεπτό στον κόσμο, ένας άνθρωπος
καταστρέφει την ζωή ενός μικρού παιδιού,
με την παιδεραστία!!! Ο σεβασμός είναι ο
θεμέλιος λίθος για κάθε ανθρώπινη σχέση,
αλλά πολλοί και ιδίως οι πατεράδες που
θέλουν να είναι οι αρχηγοί της οικογένειας
(ενώ, βασικά οι ελληνικές και οι ιταλικές
οικογένειες είναι μητριαρχικές) νομίζουν ότι
θα έπρεπε να απορρέει από φόβο ενώ θα
πρεπε να εκπέμπεται από εκτίμηση και
αγάπη!!!
Γενικά υπάρχει αυτή η αρρωστημένη
νοοτροπία: «καλύτερα να σε φοβούνται και
να σε ζηλεύουν, από το να σε λυπούνται!!!».
Σίγουρα δεν είναι κι ότι καλύτερο ο οίκτος,
αφού προκαλεί έλλειψη αυτοσεβασμού κι
αυτοεκτίμησης, αλλά δεν πρέπει να
υποτιμούμε, να ξεφτιλίζουμε και να
κακοποιούμε αυτούς που δεν φοβόμαστε και
ζηλεύουμε για τον Α ή Β λόγο, άρα και
σεβόμαστε, που είναι συνήθως οι πλούσιοι
και δυνατοί!!!
Ο Θεός είπε: «Να φοβάσαι τα δάκρυα του
ανθρώπου που πλήγωσες και κλαίει, γιατί
από μένα θα ζητήσει βοήθεια και θα του τη
δώσω!!!»
Υ.Γ. «Το πρόβλημα με τον κόσμο, είναι ότι οι
έξυπνοι άνθρωποι είναι γεμάτοι αμφιβολίες,
ενώ
οι
ηλίθιοι
είναι
γεμάτοι
αυτοπεποίθηση…», Charles Bukovoski.

Στίγμα
Όλοι
έχουμε
παρατηρήσει
ότι
οι
περισσότεροι, τουλάχιστον από εμάς, κάτι
έχουμε αρχίσει να παίρνουμε λόγω της
κρίσης (κάποιο χαπάκι)! Απλά ενώ στην
Αμερική και στις περισσότερες εξελιγμένες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό δεν
θεωρείται taboo (αφού αυτό που μπορεί να
έχουμε είναι μια καταθλιψούλα) στην
Ελλάδα, που ακόμα οι περισσότεροι από
εμάς είμαστε λίγο παραδοσιακοί, αυτό
ακόμα είναι κατακριτέο, ιδίως στις κλειστές

κοινωνίες (και θέλουμε να θεωρούμαστε κι
Ευρώπη). Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι
οποιοσδήποτε είναι επιρρεπής σε μια ψυχική
νόσο κι ότι αυτός που θα μας κατακρίνει,
είναι κυρίως κάποιος κακοπροαίρετος,
ζηλόφθονος άνθρωπος, που μπορεί να έχει
πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από εμάς και να
το κρύβει, γιατί κομπλάρει και δεν έχει τα
κότσια τα δικά μας, να το αποδεχθεί και να το
καταπολεμήσει για να γίνει καλά! Άλλωστε
λένε ότι από μικρό και από τρελό μαθαίνεις
την αλήθεια! Είναι γνώρισμα του ελεύθερου
ανθρώπου να λέει την αλήθεια! Μήπως,
όμως ο άνθρωπος ενώ γεννιέται ελεύθερος,
είναι
παντού
αλυσοδεμένος
και
φυλακισμένος; Άλλωστε το σκοτάδι έχει
πολλά χρώματα, αρκεί να μπορείς να τα δεις!
Και τους ήδη πληγωμένους, μια φορά, να
τους φοβάσαι! Ξέρουν να επιβιώνουν. Μην
ξεχνάμε τον τέως Πρωθυπουργό μας που
ήταν σχιζοφρενής και είχε παντρευτεί την
ψυχίατρό του. Ακόμη, ένας από τους
κορυφαίους
καλλιτέχνες
μας,
έκανε
απόπειρα αυτοκτονίας, για να πάρει γιώτα 5
από το στρατό και νοσηλεύτηκε στο Δαφνί,
όπως έκαναν γενικώς και πολλοί άλλοι, ιδίως
gay. Ο καλλιτέχνης αυτός έκανε την
απόπειρα κιόλας, γιατί τότε βρισκόταν στο
απόγειο της δόξας του και για να εκτοξευθεί
ακόμα παραπάνω και περισσότερο η καριέρα
του, αφού κάθε αρνητική διαφήμιση, όπως
και κάθε θετική (αφού τότε είχε βγάλει ένα
από τα πιο γνωστά του τραγούδια) δεν παύει
να είναι δημοσιότητα!!! (Γενικά όλες οι
ιδιοφυίες έχουν μια δόση τρέλας, όπως είχε ο
Αϊνστάιν!). Χαρακτηριστικό παράδειγμα,
είναι η εγκληματικότητα που αυξάνεται,
λόγω της κρίσης, δηλαδή οι επικίνδυνοι
άνθρωποι
που
κυκλοφορούν
έξω,
ανεξαρτήτως εθνικότητας, φυλής και
θρησκείας, που δεν λαμβάνουν κάποια
φαρμακευτική αγωγή, ενώ αυτοί που
νοσηλεύονται είναι εντελώς ακίνδυνοι, γιατί
και κάποιος να υπήρξε επικίνδυνος, με την
απαραίτητη
φαρμακευτική
αγωγή,
κατευνάστηκε ή είναι σε καταστολή. Αφήστε
που πολλοί που νοσηλεύονται, είναι θύματα
του κατεστημένου, αφού τους έβαλαν με
εισαγγελική εντολή μέσα, για πολιτικούς
λόγους, ή για κληρονομικά κι άλλου είδους
οικονομικά ζητήματα και είναι δίπλα σε
πρώην φυλακισμένους, οι οποίοι έξυσαν λίγο
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το χεράκι τους (τις φλεβούλες τους), δηλαδή
έκαναν μια αποπειρούλα αυτοκτονίας, οι
οποίοι μπαινοβγαίνουν στα ψυχιατρεία (σε
πτέρυγες, στα τμήματα και τα δωμάτιά τους
είναι δίπλα στα δωμάτια ατόμων που μπορεί
να έχουν μια απλή κατάθλιψη) και να
εκτίσουν πιο γρήγορα την ποινή τους!
(Κοινώς, κοροϊδεύουν τον κοσμάκη!)

Στην επαρχία, όπως και σε οποιαδήποτε
κλειστή κοινωνία ή ομάδα που υπάρχει
bullying, όπως ο γείτονας θα σε βοηθήσει
στην δύσκολη στιγμή, άλλο τόσο θα κοιτάξει
να σου βγάλει το μάτι (όπως και σε μια
οικογένεια, το ίδιο σου το αίμα), εάν είσαι
ανώτερος άνθρωπος από αυτόν και θέλει να
σε ρίξει πιο χαμηλά από το επίπεδό του
(γι’αυτό και οι θρησκόληπτοι άνθρωποι
πιστεύουν πολύ στη βασκανία και το κακό το
μάτι! Οπότε μην παίρνετε σοβαρά την γνώμη
του κόσμου, αφού κι ο Πάολο Κοέλιο (ένας
από
τους
καλύτερους
σύγχρονους
φιλοσόφους μας), λέει πως το πρώτο βήμα
για την επιτυχία, είναι να μην σε νοιάζει η
γνώμη της κοινωνίας. Κι όπως λέει κι ο
Αριστοτέλης: «Μόνο ένας τρόπος υπάρχει να
αποφύγεις την κριτική: να μην κάνεις τίποτα,
να μην λες τίποτα, κοινώς να είσαι ένα
τίποτα». Και ο Καρλ Γιουνκ είπε: «Είναι
δύσκολο να σκέφτεσαι, για αυτό οι
περισσότεροι άνθρωποι κρίνουν». Βασικά,
αυτό που δεν είναι σε θέση, ή δεν μπαίνει
στην διαδικασία να κατανοήσει το φτωχό
μυαλουδάκι των περισσοτέρων ανθρώπων,
το κατακρίνουν! Μόνο αυτός που έχει
αισθανθεί πόνο, είναι σε θέση να καταλάβει.
Όμως: «Ο πόνος είναι μεγάλος δάσκαλος,
μας χαρίζει την σοφία της ψυχής!». Αλκυόνη
Παπαδάκη. Αλλά οι περισσότεροι το παίζουν
και λογικοί, γιατί το ισχυρότερο δηλητήριο
που χρησιμοποιούν σήμερα οι άνθρωποι,
είναι οι λέξεις, με αποτέλεσμα οι ψυχικά
νοσούντες να έχουν έλλειψη αυτογνωσίας
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΥΛΟΣ»

και αυτοεκτίμησης, άρα να μην μπορούν να
είναι λειτουργικοί και δημιουργικοί, γιατί,
όπως λέει και η Sylvia Plath: «Ο χειρότερος
εχθρός της δημιουργικότητας είναι να
έχουμε αμφιβολία στα προσόντα μας».
Άλλωστε και η καμήλα στο καραβάνι, βλέπει
την καμπούρα της μπροστινής της κι όχι την
δική της. Άρα, πρέπει να απομυθοποιήσουμε
την λέξη «τρελός», που προκαλεί φόβο και
αποστασιοποίηση, με αποτέλεσμα αυτοί οι
άνθρωποι να μπαίνουν στο περιθώριο, ή να
προκαλούν οίκτο στους άλλους, άρα και στον
ίδιο τους τον εαυτό, δηλαδή έλλειψη
αυτοσεβασμού κι αυτοεκτίμησης. Επίσης,
«σαν δε φτάσει ο άνθρωπος στο χείλος του
γκρεμού, δεν βγάζει στην πλάτη του
φτερούγες να πετάξει.» Νίκος Καζαντζάκης.
Άραγε μια γνώμη αλλάζει μια προκατάληψη
ποτέ; Να ξέρεις πως τα πάντα γίνονται για
έναν λόγο, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα,
ότι κι αν συμβεί!!! Στην ζωή μας μένουν
τελικά, μόνο όσοι αξίζουν, νοιάζονται και το
δείχνουν! Όχι με λόγια, αλλά με πράξεις!!!
Και σιγά-σιγά συνηθίζεις κάποια γεγονότα
και δεν λυπάσαι πλέον, ούτε τα αναλύεις!!!
Αφήνεις τον χρόνο να σε λυτρώσει σωστά!!!
Τέλος, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα, από
το να φτιάχνεις την διάθεση του άλλου με
λίγες απλές κουβέντες. Για να συνοψίσω, τα 3
θεμέλια της ευτυχίας, σ’ αυτή την ζωή είναι:
«κάτι να κάνεις, κάτι να αγαπάς και κάτι να
ελπίζεις…», όπως λέει κι ο Τζόζεφ Άντισον.
Οπότε να βρείτε δραστηριότητες, να
αγαπάτε, κάτι, ή κάποιον πολύ και να
ελπίζετε πάντα για κάτι καλύτερο στο
μέλλον! Γιατί όπως λέει κι η φιλοσοφία του
Βούδα: «γινόμαστε αυτό που σκεφτόμαστε».
Με πολλά χαμόγελα, αισιοδοξία κι αγάπη,

με την τέχνη του άρπαξε την ζωή από τα
μεγάλα κύματα και το βαθύ σκοτάδι και την
απίθωσε σε ατάραχο λιμάνι και ξάστερο
φως». ΛΟΥΚΡΗΤΙΟΣ. Και επίσης: «Επίκουρέ
μας, μάλλον από χοιροστάσιο βγήκες, παρά
από σχολή». ΚΙΚΕΡΩΝ. Και προσοχή: «όταν
μιλάς, απλώς επαναλαμβάνεις αυτό που ήδη
γνωρίζεις. Άμα ακούς, όμως μπορεί να
μάθεις κάτι καινούργιο». DALAI LAMA. Για
τους άπιστους Θωμάδες.

Αγάπη
Της Α.Τ.
Κάθε πρόσωπο που έρχεται στη ζωή μας
είναι ΜΟΝΑΔΙΚΟ!!! Πάντα αφήνει κάτι από
τον εαυτό του και παίρνει ένα κομμάτι από
εμάς! Θα υπάρξουν κι εκείνοι που μας πήραν
πολλά, αλλά δεν θα υπάρξουν αυτοί που δεν
μας άφησαν τίποτα!!! Αυτή είναι η
μεγαλύτερη ευθύνη της ζωής μας και η πιο
προφανής απόδειξη, πως δυο ψυχές δεν
συναντήθηκαν ποτέ τυχαία!!!!!!!

28/10/2015
Η κα Άννα Παπανικόλα

Α.Τ.
Υ.Γ. Και μην ξεχνάτε: «Να είστε πάντα ο
εαυτός σας και να εκφράζεστε όπως νιώθετε!
Αυτοί που θα ενοχληθούν είναι αυτοί που δεν
σας ενδιαφέρουν και αυτοί που σας
ενδιαφέρουν δεν θα ενοχληθούν»: Dr Seuss.
Κι ο Θεός βοηθάει πάντα, εκείνους που
βοηθούν τον εαυτό τους! Καλό θα ήταν να
διαβάσετε για τον επίκουρο και το βιβλίο
«ΗΘΙΚΗ: Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ» και τις
παρερμηνείες γι αυτόν, των διαφόρων
φιλοσόφων που είναι απόψεις που
διΐστανται, όπως: «Ήταν θεός, ναι θεός, που

Της Μαίρης Συράκη
Η κυρία Άννα Παπανικόλα είναι σε όλους
γνωστή από την δίκη της Χούντας. Εγώ την
γνώρισα σε μια καφετέρια, τις ώρες που είχα
σφιχτεί οικονομικώς κι έψαχνα για δουλειά.
Είχα ακούσει πολλά καλά λόγια γι αυτήν,
αλλά στην πορεία διαπίστωσα ότι ήταν πολύ
καλύτερη. Μια μέρα με κάλεσε σπίτι της.
Περάσαμε ένα ευχάριστο απόγευμα,
μιλώντας
για
λογοτεχνία,
ποίηση,
ζωγραφική. Σε κάποιο σημείο την ρώτησα
αν ήξερε κάποια κυρία που θα επιθυμούσε
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συνοδό. Προσφέρθηκε η ίδια. Αρχίσαμε να
πηγαίνουμε σε διαλέξεις και εκθέσεις
ζωγραφικής, που της άρεσαν πάρα πολύ.
Ομολογώ ότι και σε μένα άρεσαν ιδιαιτέρως.
Ανάμεσα στα άλλα έκανε και μερικά
πράγματα που επιβεβαίωσαν τα καλά λόγια
που είχα ακούσει για αυτήν και με το
παραπάνω. Μια μέρα όταν πρωτοβγήκε το
ευρώ, μου έβαλε ένα 5ευρω στη θέση που
καθόμουν. Μια άλλη φορά μου έδωσε 20
ευρώ την μέρα που είπα στο θείο μου, ότι
δεν είχα να αγοράσω ψωμί κι έκανε τον
κουτό. Σιγά-σιγά μου αύξησε και τις
απολαβές μου. Έφθασαν τα 80 ευρώ την
ημέρα, τις μέρες που ήμουν στο ΨΝΑ. Δεν
της είπα που ήμουν, για να μην
στεναχωρηθεί, αλλά ότι είχα κάτι δουλειές
και μπορούσα μια φορά την εβδομάδα. Έτσι,
κύλησαν μερικά χρόνια. Ήταν 96 ετών και
στεκόταν καλά στην υγεία της. Ξαφνικά,
όμως αρρώστησε και την πήγε η εγγονή της
στο νοσοκομείο. Της είχε κοστίσει κι ο
θάνατος της κόρης της, πολύ. Μετά από λίγες
εβδομάδες κρύωσε. Την υποχρεώνανε σε
κρύο μπάνιο και της έδιναν αντιβίωση, αλλά
ο οργανισμός της δεν άντεξε και πέθανε.
Έτσι, έχασα μια καλή φίλη και εργοδότη.
Αλλά τι να κάνουμε; Αυτά είναι μέσα στη ζωή
και οι μεγάλοι σε ηλικία πεθαίνουν.

Το χαμόγελο
Της Ρούλας Μπίσια
Ένα χαμόγελο δε στοιχίζει τίποτα όμως είναι
πολύτιμο.
Πλουτίζει εκείνον που το δέχεται χωρίς να
φτωχαίνει που το δίνει.
Δεν διαρκεί παρά μονάχα μια στιγμή αλλά η
ανάμνηση του είναι καμιά φορά αιώνια
Ένα χαμόγελο αναπαύει τον κουρασμένο,
δίνει
θάρρος
στον
απογοητευμένο,
παρηγορεί τον λυπημένο, αναπτερώνει την
αισιοδοξία και φέρνει ευτυχία στο σπίτι.
Κι όμως δε δανείζεται, δεν κλέβεται, δεν
αγοράζεται, δεν παίρνεται εκβιαστικά, γιατί
είναι κάτι που έχει αξία όταν δίνεται. Και αν
καμιά φορά συναντήσετε κανέναν άνθρωπο
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΥΛΟΣ»

που δεν χαρίζει το χαμόγελο που αξίζετε,
φανείτε
γενναιόδωροι
και
ανώτεροι
άνθρωποι και δώστε του εσείς το δικό σας,
γιατί κανένας δεν το έχει τόσο ανάγκη όσο
εκείνος που δεν μπορεί να το δώσει.

Μια άλλη προσέγγιση της
Εκκλησίας
Της Α.Τ.
Επιτέλους η εκκλησία που είναι ανεξάρτητη
από το κράτος και δεν πληρώνει εφορία (που
αν πλήρωνε αυτή και οι εφοπλιστές- που
έχουν τα καράβια τους με ξένες σημαίες
επειδή εκβιάζουν τους πολιτικούς, ότι αν
τους αναγκάσουν να βάλουν ελληνικές
σημαίες για να πληρώσουν θα πάνε τις
εταιρίες τους να εδρεύσουν σε άλλα κράτηθα είχαμε ξεχρεώσει!) έκανε και κάτι καλό
για το ποίμνιο της, όπως το να φιλοξενήσει
μετανάστες(γυναικόπαιδα)
στον
Άγιο
Νικόλαο Λέσβου.
Τόσα χρόνια που οι παπάδες μισθώνονται
από το κράτος και παρακαλούν εκτός από
ένα γάμο και μια κηδεία να γίνει για να
βγάλουν λεφτά και οι σταυροί που φοράνε οι
Πατριάρχες και οι Δεσπότες, ο καθένας
κοστίζει όσο ένα εμπορικό κέντρο που λέει ο
λόγος!-αποφάσισαν να ταΐσουν και να
κοιμίσουν προσφυγόπουλα, γυναικόπαιδα ,
που έχουν ουσιαστικά ναυαγήσει στην
Μυτιλήνη και το ίδιο παράδειγμα θα πρέπει
να ακολουθήσουν και εκκλησίες και άλλων
νησιών που κατακλύζουν μετανάστες και
λαθρομετανάστες, όπως η Κως (παρόλο που
φωνάζουν αυτοί «Τζιχάντ! Τζιχάντ!», δηλαδή
μέσα σε αυτούς που έρχονται είναι και
Τζιχαντιστές που εισρέουν μέσω της
Ελλάδας που έχει θέση κλειδί και στα
ενδότερα της Ευρώπης) και η Χίος και γενικά
στα νησιά του Αιγαίου! Το Αιγαίο πλέον έχει
γίνει ένα νεκροταφείο ψυχών…
Πάντως πρέπει να παραδεχτούμε ότι μερικοί
παπάδες, δηλαδή εκκλησίες, κάνουν
συσσίτια και για τους πεινασμένους και
πάμπτωχους Έλληνες (που θα έπρεπε να

είναι
σε
προτεραιότητα)
και
δεν
εκμεταλλεύονται μόνο τον κοσμάκη για το
χρήμα!!! Αν και εμείς πληρώνουμε πάλι για
τα ταϊστούν οι λαθρομετανάστες, ενώ εμάς
μας κόβονται και μειώνονται οι συντάξεις και
ίσως και τα επιδόματα!
Είναι επιλογή μας λοιπόν να πιστεύουμε σε
κάτι ανώτερο, στην προκειμένη περίπτωση
στον Θεό και όχι να μας επιβάλλεται καμιά
φορά και με την βία από την οικογένεια ή το
σχολείο και γενικά το κράτος!
Κι αν μας έγραψε τη μοίρα ο Θεός μας… η
Αγάπη κι Αλήθεια οδηγός μας… Αφού 3
πράγματα δεν μπορούν να κρυφτούν: ο
Ήλιος, το Φεγγάρι και η ΑΛΗΘΕΙΑ!!!

Άπιαστα Όνειρα
Της Στέλλας Κοκκόλης
Πρέπει άραγε να κυνηγάμε τα όνειρα
μας; Άραγε πρέπει τη καρδιά ή το μυαλό
μας να ακούμε; Από παιδιά είχαμε όνειρα,
πόσο μάλιστα τώρα .
Όμως διάφορες σκέψεις, μικρές, μεγάλες,
είναι μέσα στο μυαλό μας και διάφορα
όνειρα . Τι είναι όμως αυτό που θέλουμε
από τη ζωή μας, τι ψάχνουμε; ο στόχος που
θέτουμε
σε αυτούς που πραγματικά
χρειαζόμαστε; Είμαστε λοιπόν
τόσο
σίγουροι
για τις
ανάγκες μας; Όταν
νιώθουμε ότι τα δίνουμε όλα μα εμείς δεν
παίρνουμε τίποτα. Είναι πολύ απλό. Άλλα
κάνεις και άλλα όνειρα έχεις.
Ψάξε μέσα σου καλά και σκέψου ποιοι είναι
οι λόγοι οι οποίοι σε κρατάνε στη σκιά του
ατόμου που θέλεις. Γιατί κυνηγώντας ένα
όνειρο κυνηγάμε τον εαυτό μας και να
θυμάσαι να γνωρίζεις τον εαυτό σου χωρίς
να τρομάζεις γιατί ο εαυτός σου κάποτε θα
αλλάξει θα γίνει πιο μίζερος στριμμένος
ακόμη και κακός δεν έχει σημασία αν
ήσουν καλός, ρομαντικός, απλόχερος ή
ακόμα και πιο κλειστός. Αν μεγαλώσεις θα
προσπαθήσεις να κυνηγήσεις άπιαστα
όνειρα, είτε πραγματοποιηθούν είτε όχι, θα
τα κυνηγήσεις. Ζήσε τη ζωή σου όπως θες
εσύ όχι όπως σου λένε οι άλλοι, γιατί η
ζωή είναι στιγμές.
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Ανεπιθύμητη και δύσκολη
εγκυμοσύνη

μετανάστες
για τα δικαιώματα τον
κακοποιημένων γυναικών την ελευθερία
από διακρίσεις,
υπερασπίζεται τους
κρατουμένους και τη κατάργηση της
θανατικής ποινής, των βασανιστηρίων στο
όνομα του πολέμου και είναι κατά της
τρομοκρατίας.

δυσάρεστα και ανθρώπους αντιπαθείς,
καλοπροαίρετα 5) και ακόμη αυτούς που
ελέγχουν τις απολαύσεις τους 6) και που δεν
νικήθηκαν από τις ατυχίες και τις αποτυχίες
τους. 7) τελικά, αυτούς που δεν έχουν φθαρεί
από τις επιτυχίες και την δόξα τους!»
Σωκράτης.

Η διεθνής αμνηστία υποστηρίζεται σε 150
χώρες έχει πάρει επίσης
το βραβείο
νόμπελ το 1977 για την δικαιοσύνη και την
ειρήνη στο κόσμο.

Πάντως, «στα θέματα της πίστεως και στα
θέματα της πατρίδος, δεν χωράνε
υποχωρήσεις. Πρέπει να είναι κανείς
αμετακίνητος, σταθερός.» Όσιος Παΐσιος.
Δεν ξέρω αν συμφωνείτε… Και να ξέρετε: «ο
μέσος δάσκαλος μιλάει, ο καλός δάσκαλος
εξηγεί, ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει, ο
μέγιστος δάσκαλος εμπνέει!» William Arthur
Ward. Και τέλος, «όλα ξεκινούν και
τελειώνουν στο μυαλό σου! Σε ότι δίνεις
δύναμη, αυτό σε εξουσιάζει». Leon Broun.

Της Στέλλας Κοκκόλη
Μια γυναίκα πάντα ονειρεύεται να γίνει
μάνα, αλλά όλα στην ώρα τους. Μια
ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη για μια γυναίκα
δεν είναι και το καλύτερο. Όπως και μια
έκτρωση που μπορεί να φέρει τη γυναίκα
σε άσχημη ψυχολογία. Στο καιρό μας η
κρίση μας φέρνει σε δύσκολες καταστάσεις,
όπως και να καταλήξουν παιδιά σε
ιδρύματα.
Χειρότερο βέβαια για μια γυναίκα είναι να
θέλει να κάνει παιδί και να μην το επιτρέπει
μια αγωγή που ακολουθεί είτε η ίδια, είτε ο
άνδρας. Αυτό είναι άσχημο για το ζευγάρι.
Καλό είναι λοιπόν, όσοι παίρνουν αγωγή
και θέλουν παιδί να συμβουλευτούν τον
γιατρό τους. Και εύχομαι όλοι μας να
αγγίξουμε αυτό το παιδικό χάδι, γιατί τα
παιδιά είναι ευτυχία.

Διεθνής Αμνηστία
Της Στέλλας Κοκκόλη
H διεθνής αμνηστία είναι ένα παγκόσμιο
κίνημα με περισσότερα από 3 εκατομμύρια
υποστηρικτών μελών και ακτιβιστών που
αγωνίζονται για τη προστασία των
διεθνώς αναγνωρισμένων
ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
Όραμα μας
είναι ένας
κόσμος που όλοι οι άνθρωποι θα
απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που
αναγνωρίζονται
από την Οικουμένη.
Βασικές αξίες μας η αλληλεγγύη σε όλο τον
κόσμο και δημοκρατία και αμοιβαίος
σεβασμός. Κάνει διάφορες δράσεις για τους
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΥΛΟΣ»

Υπαρξιακά Ζητήματα
Της Α.Τ.
Θα ‘πρεπε να γνωρίζουν όλοι οι γονείς, ότι
είναι επιλογή κάθε παιδιού να πιστεύει σε
όποιο ανώτερο όν θέλει, είτε αυτό λέγεται
Θεός, είτε Αλλάχ, είτε Βούδας, αλλά ακόμα
αν θελήσει να παραμείνει άθεο, αν και οι
άθεοι πιστεύουν σε κάτι, στην λογική και την
επιστήμη, φτάνει να μην κάνει αργότερα
(όταν μεγαλώσει ή ακόμα και στην παιδική
του ηλικία), κακό σε κανέναν!!! Σ’ αυτό,
φυσικά, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η
αγωγή του από το σπίτι, η ελευθερία
επιλογής (κι όχι καταπίεση) και το
βασικότερο, η μόρφωση από το σχολείο και
τις μετέπειτα σπουδές και όχι μόνο!!! Μερικοί
κατέχουν την μόρφωση κι από μόνοι τους,
ίσως κι από γονίδιο!!!
«Ποιους
ανθρώπους
λοιπόν
θεωρώ
μορφωμένους; 1) πρώτα από όλα αυτούς που
ελέγχουν δυσάρεστες καταστάσεις, αντί να
ελέγχονται από αυτές, 2) αυτούς που
αντιμετωπίζουν όλα τα γεγονότα με
γενναιότητα και λογική, 3) αυτούς που είναι
έντιμοι σε όλες τους τις συνδιαλλαγές, 4)
αυτούς που αντιμετωπίζουν γεγονότα

20 Νοεμβρίου – Ημέρα
Δικαιωμάτων του Παιδιού
Της Αντιγόνης Γκίνη
Ήμουν στο μετρό και σε κάποια στάση μπήκε
ένα κοριτσάκι περίπου 10 ετών και μοίραζε
στους επιβάτες ένα χαρτί που έγραφε το
πρόβλημά της. Σε άλλη στάση μπήκαν δύο
αγοράκια περίπου 10-11 ετών και κρατούσαν
ένα όργανο έγχορδο και τραγουδούσαν.
Βλέποντας όλα αυτά, σκέφτομαι πότε θα
σταματήσουν όλα αυτά; Που είναι η διεθνής
σύμβαση του ΟΗΕ που έχει υπογραφεί από
191 χώρες για τα δικαιώματα του παιδιού,
την ελευθερία σκέψης, ελευθερία έκφρασης;
Η πολιτεία τι μέτρα λαμβάνει για τα
συμφέροντα του παιδιού; Που είναι ο ρόλος
των γονέων; Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη
ζωή, την επιβίωση και την ανάπτυξη. Κάθε
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παιδί που γεννιέται έχει το δικαίωμα να
γράφεται στο ληξιαρχείο και να έχει όνομα,
επώνυμο, ιθαγένεια, δηλαδή να ανήκει σε
μια χώρα. Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει
με τους γονείς του. Τα παιδιά πρέπει να
προστατεύονται από κάθε μορφή βίας.
Πρέπει όλοι μας να κάνουμε ότι μπορούμε
για τα παιδιά ανεξαρτήτου ιθαγένειας. Τα
παιδιά είναι το μέλλον μας, είναι η ζωή. Ας
βοηθήσουμε να τους την κάνουμε καλύτερη.

Πολιτικό πρόβλημα
Της Αντιγόνης Γκίνη
Ξυπνήσαμε ένα πρωί και οι τράπεζες
κλειστές, ο κόσμος ουρές χιλιομέτρων στα
αυτόματα μηχανήματα που δίνουν χρήματα.
Και αυτά με πλαφόν 60 ευρώ την ημέρα. Οι
τράπεζες κράτησαν 3 εβδομάδες κλειστές
αλλά ο έλεγχος κεφαλαίων θα συνεχιστεί για
ένα χρόνο και βάλε…
Εν τω μεταξύ έγινε η δανειακή σύμβαση με
τους εταίρους μας στην Ευρώπη, αλλά οι
τράπεζες έμειναν στο ίδιο καθεστώς. Πρέπει
και οι πολίτες να εμπιστευθούν το τραπεζικό
σύστημα και να καταθέτουν τα χρήματα
τους. Ξαφνικά μας αναγγέλθησαν εκλογές
στις 20 Σεπτεμβρίου του 2015. Καλά οι
εκλογές είναι η γιορτή της Δημοκρατίας,
αλλά κάθε 4 έτη όπως λέει το Σύνταγμα, όχι
κάθε 4 μήνες εκλογές, δημοψήφισμα και
ξανά εκλογές.
Τι άλλο να πω…. Ο θεός ή ότι υπάρχει στο
σύμπαν να λυπηθούν το Ελληνικό Έθνος και
να βγάλουν οι εκλογές μια κυβέρνηση
σωστή, να μπορέσει να βγάλει την Ελλάδα
από τον βούρκο που έχει πέσει η οικονομία.
Της χώρας. Ευχαριστώ.

Η Ευρώπη των Τειχών
Της Αντιγόνης Γκίνη
Ο πόλεμος στη Συρία και η πείνα και η
φτώχεια σε όμορες χώρες και όχι μόνοακόμη και από την Σομαλία- με τη βοήθεια
τούρκων δουλεμπόρων, έχει γεμίσει τα
νησιά μας στην μεθόριο με πρόσφυγες,
μετανάστες και λαθρομετανάστες. Κάθε
μέρα μεταφέρουν τούρκοι δουλέμποροι, αντί
αδρού ποσού, χιλιάδες και κάθε μέρα
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΥΛΟΣ»

εκατοντάδες πνίγονται και όλοι νίπτουν τας
χείρας τους ως νέοι Πόντιοι Πιλάτοι. Είναι
τραγικό να πνίγονται τόσοι άνθρωποι και οι
μεγάλες δυνάμεις βάζουν τα μικρά κράτη της
Ευρώπης να χτίζουν τείχη, συνήθως με
σύρμα, και έχουν εναποθέσει το πρόβλημα
στην μικρή πτωχευμένη Ελλάδα. Οι τούρκοι
βέβαια τους στέλνουν εδώ και λίγο πριν
φθάσουν-γιατί το δουλεμπόριο φυσικά δεν
επιτρέπεται, υπάρχουν διεθνείς νόμοι- τους
αφήνουν με τρύπιες βάρκες και πνίγονται.
Κάποιος έλληνας πολιτικός παράγων είπε: μα
πώς να φυλάξωμεν τη θάλασσα, έχει σύνορα η
θάλασσα; Το άκουσα και τρόμαξα. Και η
θάλασσα έχει σύνορα που μετριούνται με
ναυτικά μίλια και υπάρχει και εθνικός
εναέριος χώρος. Αποτέλεσμα, η Τουρκία που
εγκληματεί κατά αυτών των άμοιρων
ανθρώπων θα πάρει 2 δισεκατομμύρια ευρώ
χωρίς να κάνει τίποτα, να συνεχίσει το
δουλεμπόριο και να τους πετούν ζωντανούς
ή πνιγμένους στο Αιγαίο, στα νησιά τα
Ελληνικά, και να έχουμε εμείς όλη την
ευθύνη για αυτούς του ανθρώπους που είπαν
ότι θα είναι 50.000 αλλά θα είναι
δεκαπλάσιοι. Να έρχονται εδώ και μετά από
μερικούς μήνες κύριος οίδε τι θα γίνεται
τόσοι πολλοί που είναι.
Πάλι Ευρώπη, Αμερική και Ρωσία που
εκείνοι κάνουν τους πολέμους στις χώρες
των
προσφύγων,
χτίζουν
τείχη,
θωρακίζονται. Και λένε, μεταξύ των, ότι
διαδοχικά θα δέχονται κάποιους (πόσους δε
διευκρινίζουν) αλλά η Ελλάδα θα φορτωθεί
όλο το βάρος. Έχουν πει και το άλλο: να
γίνουν στο Αιγαίο κοινές περιπολίες Ελλήνων
με τους Τούρκους, κάτι που η Ελληνική
πλευρά απέρριψε κατηγορηματικά Είναι
γνωστό, βάζουν πολλά στο τραπέζι για να
πετύχουν αυτό που είχαν για στόχο και το
κατάφεραν. Η Ευρώπη των τειχών και των
δουλεμπόρων που θέλει να λέγεται η
Ευρώπη των Λαών…

Όταν η Ελλάδα αιμορραγεί

ήταν και εκείνοι. Μα που να πάνε στην Μάνα
τους που ήταν και είναι εν προκειμένω η
Ελλάδα. Όπως έλεγαν και οι Κρητικοί πριν
ελευθερωθούν, όταν τους έστελναν από εδώ
τρόφιμα, πολεμοφόδια, ζωοτροφές: «Μαύρη
Μάννα και εσύ πεινάς μα βγάζεις τη μπουκιά
σου και τη δίνεις στα παιδιά σου που πεινούν».
Το τι έγινε στη Μικρασιατική Καταστροφή το
έχω γράψει και άλλες φορές, μια μαύρη
ματωμένη σελίδα στην ιστορία της Ελλάδας.
Μετά, 33 χρόνιά στην ΚωνσταντινούποληΣεπτέμβρης- πάλι είχαμε ξανά διωγμούς, όχι
όπως στη Σμύρνη, αλλά έδιωχναν τον κόσμο
από τις εστίες τους. Πώς εξεκίνησε δήθεν
τώρα στη Θεσσαλονίκη, υπήρχε και υπάρχει
το σπίτι του Μουσταφά Κεμάλ, γιατί βλέπεις
πάνω από 400 χρόνια σκλάβοι, γεννήθηκε το
αγαρινό σκυλί. Εκεί μιλάω για τον
καταραμένο Κεμάλ Αττατούρκ. Κάποιοι
Τούρκοι έκαναν κρυφά σαμποτάζ στο σπίτι
αυτό. Το γεγονός μιλούσε από μόνο του αλλά
που να βρεις δίκιο. Έτσι οι Τούρκοι έδιωξαν
ξανά τους Έλληνες αυτή τη φορά εντελώς
από την Κωνσταντινούπολη. Έμεινε και μένει
ακόμη εκεί μόνο ο Πατριάρχης και πολύ
λιγοστοί Έλληνες, δεν ξέρω πόσοι αλλά πολύ
λίγοι. Τους έδιωχναν χωρίς να μπορούν να
πάρουν
τα
χρήματα
τους,
να
ρευστοποιήσουν, τα ακίνητα που είχαν στο
δρόμο τους πέταξαν.
Έχουμε λοιπόν κι αυτή τη θλιβερή επέτειο
που την κρύβουν κάποιοι, δεν ξέρω για ποιόν
λόγο, αλλά η Ιστορία μιλάει από μόνη της.
Δεν μπορούν να κρύψουν τίποτα. Το
Ελληνικόν Έθνος, το γένος των Ελλήνων
είναι πολύπαθον από την γείτονα. Ας μην
ξεχνούμε αδέρφια ότι είμαστε όλοι Έλληνες,
περνούμε δύσκολες εποχές και πρέπει να
είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι. Έτσι ήρθε
κάποτε η ελευθερία. Η Ελλάδα ήταν μια
γροθιά. Και προπάντων να έχουμε μνήμη, να
μην ξεχνούμε. Θα το πώ πάλι: «Ο Λαός που
ξεχνάει την ιστορία του είναι καταδικασμένος
να την ξαναζήσει»

Της Αντιγόνης Γκίνη
22 Σεπτεμβρίου είχαμε την Μαύρη επέτειο,
την καταστροφή της Σμύρνης. Πολλοί
νεκροί, περίπου ενάμισι εκατομμύριο
πρόσφυγες. Εγώ δεν τους λέω έτσι. Έλληνες
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Εις Εκλογεύς
Παλαμάς

-

Κωστής

Τα εκλογικά ήθη πριν 120 χρόνια
(1895) και η «Λερναία Ύδρα» της
διαπλοκής και της συναλλαγής
της Αντιγόνης Γκίνη
Τα φαινόμενα των ρουσφετιών, της
συναλλαγής και της των πάσης φύσεως
μορφών διαπλοκής, οπωσδήποτε δεν είναι
σημερινά. Όπως και όλα τα μεγάλα
προβλήματα της κοινωνίας, της οικονομίας
και της πολιτικής ζωής του τόπου, τα οποία
συνοδεύουν το Ελληνικό κράτος από την
σύσταση του. Επιλέγουμε μέσα από τις
σελίδες της εφημερίδας «ΕΣΤΙΑ»
ένα
λησμονημένο διήγημα του νεωτέρου
Εθνικού μας ποιητή Κωστή Παλαμά.
Για να τους συναντήσουμε μεταφερόμαστε
στον Απρίλιο του 1895 όταν η Ελλάδα και η
πρωτεύουσα της βίωναν εξαιρετικά έντονη
προεκλογική περίοδο. Σκιάζονταν από
δυσμενέστατες οικονομικές συνθήκες, οι
οποίες
ακολούθησαν
το
«Δυστυχώς
Επτωχεύσαμεν» του Χαρίλαου Τρικούπη. Η
πίεση την οποία ασκούσαν οι ομολογιούχοι
στον Χαρίλαο Τρικούπη μετά την στάση
πληρωμών, μετατράπηκε σε αμείλικτο
πόλεμο. Ακολούθησε η διαφωνία του με το
παλάτι
αλλά
και
οι
πιέσεις
της
δυσαρεστημένης και απογοητευμένης κοινής
γνώμης. Οπότε ο Χ. Τρικούπης παραιτήθηκε
τον Ιανουάριο του 1895. Ακολούθησε
σχηματισμός υπηρεσιακής κυβερνήσεως από
τον διπλωμάτη Νικόλαο Δηλιγιάννη(18411910)ο οποίος και προκήρυξε εκλογές για την
η
16 Απριλίου 1895.
Αυτά και άλλα πολλά δεν υπάρχει χώρος να
τα γράψω. Συμπερασματικά από συστάσεως
του Ελληνικού Κράτους υπήρχαν διαπλοκή
και όλα όσα σέρνονται σήμερα, που μας
κάνει να λέμε ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Όχι.
Υπάρχει. Πάντα θα υπάρχει το καλό και το
κακό, αλλά το καλό την ύστατη στιγμή πάντα
θα βγαίνει μπροστά και έτσι ο Ελληνικός
Λαός θα σώζεται. Αλλά με τις κατάλληλες
πολιτικές συνθήκες.
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Ο Πόρος
Της Ρούλας Μπίσιου
Ο Πόρος είναι από τα ωραιότερα νησιά του
αργοσαρωνικού. Έχει πεύκα και καθαρές
παραλίες, όπου απολαμβάνουν τη θάλασσα
ντόπιοι και τουρίστες. Στην περιοχή του
Ασκελιού υπάρχει ένα μοναστήρι, το
μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής. Επίσης,
υπάρχει και η ναυτική βάση, που κάνουν τη
θητεία τους οι ναύτες.
Τον χειμώνα γιορτάζονται με λαμπρότητα τα
Χριστούγεννα και οι αποκριές, στις οποίες οι
ντόπιοι ντύνονται με αποκριάτικες στολές
και γλεντούν μέχρι πρωίας.
Το Πάσχα έξω από το δημαρχείο σουβλίζουν
αρνιά οι υπάλληλοι του δήμου και οι κάτοικοι
του νησιού.
Το καλοκαίρι γίνεται η Ναυτική εβδομάδα,
που παίρνουν μέρος πλοία και βάρκες, που
πηγαίνουν από τον Πόρο στην απέναντι ακτή
του Γαλατά. Στον Γαλατά υπάρχει το γνωστό
λεμονοδάσος με πολλά λεμόνια και ελιές,
που ανήκει στον Πόρο.
Ελπίζω να πάτε, να επισκεφτείτε τον Πόρο
και τα αξιοθέατά του.

ας πούμε. Το όνειρό του, μου έλεγε, ήτανε
ότι ήθελε να γίνει αληθινός μου φίλος κι όχι
ψεύτικος όπως τον αποκαλούσα. Εκεί ήτανε
που τα χαλάγαμε λίγο γιατί εγώ δεν πίστευα
στην αληθινή φιλία για το λόγο ότι ήμουνα
πολύ καχύποπτη και είχα πληγωθεί από
παλαιότερες, αληθινές, δήθεν, φιλίες. Το
δεχότανε, όμως παρόλα αυτά. Μου έλεγε ότι
με αγαπούσε κι έτσι. Βγαίναμε έξω, τα
λέγαμε, κοιτάζαμε τ’ άστρα στον ουρανό, τις
νυχτιές και τους βγάζαμε ονόματα, όπως
Αρθούρος, Αλίκη, κ.α. Τις μέρες πηγαίναμε
στη θάλασσα, κοιτάζαμε τους γλάρους και
τρώγαμε όλο γλυκά. Παγωτά, πάστες,
οτιδήποτε γλυκό ήτανε αρεστό σε εμάς και
πολύ νόστιμο. Ο TRUE-MAN αρρώστησε από
μια πολύ σπάνια αρρώστια κι ένιωσα ότι
έχασα τον κόσμο. Λύπη, στεναχώρια, ενοχές
γιατί θα πέθαινε κι ενώ τον αγαπούσα δεν
του είχα πει ποτέ ότι ήθελα να γίνει αληθινός
μου φίλος. Τι να κάνω τώρα; Όλα ήταν
μάταια. Τι άλλαξε; Τι χάλασε; Μου
φαινόντουσαν όλα ένα κακό όνειρο!! Ποιος
έφταιξε; Ποιον να αθωώσω; Πήγα και βρήκα
το κουράγιο και του έσφιξα τα χέρια. Αυτό
που του είπα ήτανε…, ότι δεν ξέρω αν η φιλία
μας ήτανε αληθινή, αλλά αυτά που ζήσαμε
μαζί ήτανε σίγουρα αληθινά.
Σ’ ΑΓΑΠΗΣΑ;

Το πρόβλημα
Της Δώρας Αθανασίου

TRUE-MAN

Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει
πρόβλημα, μας το δημιουργούν και από
ζήλεια μας κακολογούν. Ας τα αφήσουμε
τώρα αυτά, φτάνει Δώρα που εσύ είσαι
καλά!!!
Δόξα σοι ο Θεός Παναγία μου!!

Της Θεοδώρας Αθανασίου
Κάποτε είχα έναν ψεύτικο φίλο, τον ονόμαζα
true-man. Σ’ αυτόν έλεγα όλα τα μυστικά
μου, όπως την στενοχώρια μου, την χαρά
μου, το παράπονό μου, ακόμη και τους
κρυφούς έρωτές μου. Πάντα του
παραχωρούσα χώρο στη ζωή μου, είχαμε
ισότιμη σχέση και τον αγαπούσα, γιατί κι
αυτός μου έλεγε τα δικά του, τα όνειρά του
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Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΤΩΝ
ΠΟΥΛΙΩΝ
…συνέχεια από το προηγούμενη
εφημερίδα…
Εκείνο το καλοκαιριάτικο πρωινό που ο
Γιάννης αποβιβάστηκε στην Αλεξάνδρεια, η
πόλη ξυπνούσε νωχελικά, βγαίνοντας από τη
μέθη της γλυκιάς βραδιάς. Οι ακτίνες του
ήλιου ελεγκτικά ξεσκέπασαν τα μυστικά
πάθη που ευνοεί το σκοτάδι της νύχτας. Το
πρωινό
βρήκε
ξενυχτισμένους
τους
Αλεξανδρινούς χαροκόπους που τώρα με τον
αέρα και την άνεση του πλούσιου, έπιναν τον
καφέ τους ή ρουφούσαν το κονσομέ τους. Κι
ο Γιάννης ξαφνικά από την επαρχία που ήταν
τότε, η Αθήνα και το Θησείο, βρέθηκε στην
κοσμοπολίτικη Αλεξάνδρεια, την Βαβέλ των
γλωσσών και των εθνών! Η παρουσία του
οχτάχρονου φτωχού παιδιού μέσα στην
πολύβουη και πολύχρωμη Αλεξάνδρεια,
εκμηδενίστηκε. Τριγύριζε σαν χαμένος μέσα
στην πόλη, έκθαμβος έβλεπε, μα τα μάτια
δεν χορταίνουν το άδειο στομάχι. Ήταν
μεσημέρι κι από τα αριστοκρατικά
εστιατόρια έρχονταν λαχταριστές μυρωδιές.
Τις λίγες προμήθειες για το ταξίδι, τις είχε
φάει ο Γιάννης στο καράβι και τώρα ένιωθε
απελπιστικά πεινασμένος. Κατάκοπος και
πεινασμένος έφθασε στην αγορά που εκείνη
την ώρα ξεπουλούσαν την πραμάτεια τους οι
έμποροι κι όλα τα έδιναν όσο-όσο. Ξαφνικά ο
Γιάννης είδε τον κόσμο να παραμερίζει κι
άκουσε σαν σάλο μια φωνή: «Η ωραία
Ταϊσία, η πόρνη!» Έστρεψε τότε ο φτωχός
Γιάννης το βλέμμα στο δρόμο που
παραμέριζαν άντρες και γυναίκες κι είδε κάτι
που θα του έμενε στην μνήμη σ’ όλη την ζωή
του. Ήταν μια γυναίκα που θάμπωσε τα
αθώα κι άπειρα μάτια του Γιάννη, που ενώ
όλοι παραμέριζαν, αυτός στάθηκε στη μέση
του δρόμου, να την κοιτάει αποσβολωμένος.
Η γυναίκα φορούσε ένα αραχνοΰφαντο
λευκό φόρεμα που υπογράμμιζε τις τέλειες
αναλογίες της, τα μαλλιά εβένινα έπεφταν
ξέπλεκα κάτω από την μέση, μα ο Γιάννης
αυτό που είδε μόνο ήταν τα μάτια της. Ο
γαλάζιος ανέφελος ουρανός, είχε χαρίσει στα
μάτια της το χρώμα του.
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Η Ταϊσία κρατούσε στα δύο αλαβάστρινα
χέρια της δυο ζεμπίλια γεμάτα εκλεκτά
φρούτα. Καθώς περπατούσε βιαστική κι
αέρινη στο πλήθος που παραμέριζε στο
διάβα της, έπεσε πάνω στον κεραυνόπληκτο
Γιάννη και με την φόρα που είχε έπεσαν τα
φρούτα απ’ το ζεμπίλι. Ο Γιάννης
κατακόκκινος από ντροπή συνήλθε κι άρχισε
να μαζεύει τα φρούτα. Όταν τελείωσε, η
Ταϊσία του έριξε ένα παιχνιδιάρικο βλέμμα,
τον ευχαρίστησε κι ο Γιάννης παίρνοντας
θάρρος την παρακάλεσε να κουβαλήσει ο
ίδιος τα ζεμπίλια, όπου ήθελε η Ταϊσία.
Εκείνη με αυταρέσκεια για την εντύπωση
που προκάλεσε στο μικρό, δέχτηκε κι έτσι ο
Γιάννης τη συνόδεψε φορτωμένος τα
ζεμπίλια, ως το σπίτι της. Όταν έφτασαν
σπίτι, η Ταϊσία τον ρώτησε πως τον λένε και
τον κέρασε, για να ξεκουραστεί, ένα χυμό
από χουρμάδες. Έπειτα τον ρώτησε που
μένει και που θα πάει μετά. Κι ο Γιάννης της
εξήγησε ότι μόλις έφτασε στην Αλεξάνδρεια
κι ότι δεν έχει που να πάει. Η πονετική Ταϊσία
τότε, του είπε ότι τον συμπάθησε και δεν θα
τον αφήσει μόνο του, ένα μικρό παιδάκι
απροστάτευτο, στους κινδύνους της πόλης.
Φαίνεσαι πρόθυμο παιδί, του είπε, θα
πηγαίνεις όπου θα σε στέλνω και θα είσαι
πορτιέρης στο σπίτι μου. Του εξήγησε
καυχησιάρικα πως δέχεται τους πελάτες με
ραντεβού κι ο Γιάννης θα στεκόταν στην
πόρτα και θα συνόδευε τους πελάτες πάνω
στην κάμαρά της. Η συμφωνία έκλεισε κι ο
πανευτυχής Γιάννης δέχτηκε να γίνει
πορτιέρης στο πορνείο της ωραίας Ταϊσίας,
με αμοιβή χρηματική και με φαγητό, ρούχα
και ύπνο. Αυτή ήταν η πρώτη μέρα του
Γιάννη στην αμαρτωλή κοσμοπολίτικη
Αλεξάνδρεια
που
τον
υποδέχτηκε
προσφέροντάς του κατάλυμα στο πορνείο
της ωραίας Ταϊσίας. Τι άρωμα απέπνεε το

πλουμιστό κορμί της Ταϊσίας που μεθούσε με
την παρουσία της το μικρό αχνούδωτο αγόρι
και πόση συγκίνηση και μάγεμα ένιωθε όταν
τον κοίταζε στα μάτια, με τη γαλάζια, πλάνα
ματιά της; Σκλάβος ήταν ο μικρός Γιάννης,
όχι πορτιέρης. Και χίλιες ζωές να είχε, θα τις
έδινε και τις χίλιες για να υπερασπιστεί το
πανέμορφο αυτό πλάσμα, που η μοίρα του
έγραψε να υπηρετεί. Κι όταν η Ταϊσία
στοργικά σαν μάνα, άπλωνε το χέρι
θωπευτικά στο κεφαλάκι του Γιάννη, λίγο
ακόμα και θα έσπαγε η καρδιά του.
Καλότυχος και τρισευτυχισμένος ήταν ο
φτωχός Γιάννης, που ζούσε πλάι στην
απόλυτη ομορφιά, πλάι στην πιο αγαθή και
πονετική καρδιά του κόσμου. Γιατί η Ταϊσία η
πόρνη που πουλούσε με αμοιβή τον έρωτά
της, είχε μια αθώα και σπλαχνική ψυχή.
Κέρδιζε πολλά χρήματα από το επάγγελμά
της, το αρχαιότερο του κόσμου, μα όπως τα
έπαιρνε
έτσι
τα
σκορπούσε
στις
ελεημοσύνες. Λίγα χρήματα για τα φορέματα
και τα μυρωδικά της κρατούσε για τον εαυτό
της, τα υπόλοιπα γιάτρευαν αρρώστους,
φρόντιζαν γέρους, ετάιζαν πεινασμένους,
έντυναν γυμνούς, αγκάλιαζαν ορφανά.
Ό,που πόνος και δυστυχία, πλάι σαν γλυκιά
παρουσία η Ταϊσία. Όμως η αρχοντική
απλοχεριά της Ταϊσίας δεν ήταν τυχαία. Δεν
είναι όλες οι πόρνες ανώτερες και
αφιλοχρήματες. Η Ταϊσία προερχόταν από
την πιο πλούσια και αρχοντική φαμίλια της
Αλεξάνδρειας. Η Ταϊσία ήταν αρχοντοπούλα.
Ήταν μοναχοκόρη ενός ζάμπλουτου κι
αγαπημένου ζευγαριού. Ήταν περίπου δέκα
χρονών όταν έχασε την μανούλα της από
ανίατη αρρώστια. Ο πατέρας δεν άντεξε τον
πόνο του χαμού της γυναίκας του και σε ένα
χρόνο πέθανε από τον καημό του. Έμεινε
πεντάρφανη με μια γριά βάγια η Ταϊσία. Όσο
ζούσε η βάγια υπήρχε προστασία κι έλεγχος
στην περιουσία της Ταϊσίας. Μα όταν η
Ταϊσία ήταν δεκαέξι χρονών η γριά βάγια
πήγε να συναντήσει, πεθαίνοντας την κυρά
και τον κύριό της. Έμεινε πεντάρφανη κι
έρημη η Ταϊσία. Το αρχοντικό της ήταν σε
σταυροδρόμι και η Ταϊσία καθημερινά
έστρωνε τραπέζι σε όλους τους φτωχούς
περαστικούς. Μα πιο πολύ αγαπούσε τους
αγίους μοναχούς που περνούσαν για να πάνε
στην έρημο. Η Ταϊσία τους έστρωνε
αρχοντικό τραπέζι και τους κατευόδωνε
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ζητώντας την ευλογία τους. Μα τα χρήματα
όταν τα σπαταλάς σώνονται. Σώθηκαν
κάποτε και τα χρήματά της αρχοντοπούλας
Ταϊσίας. Έτσι μια σκοτεινή βραδιά πήρε το
μονοπάτι που δεν έχει γυρισμό κι όλοι το
θεωρούν πονηρό κι άτιμο. Δεν είχε καμιά
παρηγοριά στην ζωή της η Ταϊσία. Όλοι την
περιφρονούσαν, ήταν αναγκασμένη να ζει
ολομόναχη και δεν έκανε πια όνειρα όπως
όλες οι κοπέλες, να αποκτήσει οικογένεια.
Ζούσε μόνη μες στην ντροπή και την
ορφάνια. Τι κι αν ήταν η ωραιότερη γυναίκα
της Αλεξάνδρειας; Οι άντρες μόνο τα βράδια
στα κρυφά την επισκέπτονταν. Την μέρα
ούτε καν γύριζαν να την δουν κι όταν την
συναντούσαν γύριζαν αλλού το πρόσωπο. Η
αγνή πόρνη δεν είχε γνωρίσει ποτέ παρά
μόνο τον αγοραίο έρωτα. Κανείς δεν την
αγαπούσε αληθινά, δεν είχε κανέναν στο
κόσμο. Σε τυχόν διενέξεις κανείς δεν της
έδινε δίκιο κι έτσι απόφευγε να κυκλοφορεί
στους δρόμους. Ώσπου αυτός ο μικρός
Γιάννης, ο πιστός ευνούχος ήρθε στην ζωή
της, σαν το παιδί που δεν γέννησε, σαν το
αδελφάκι που δεν είχε. Τα δυο δυστυχισμένα
πλάσματα ένωσαν την μοναξιά και την
κατακραυγή του κόσμου κι έγιναν αχώριστα
μέσα στον πόνο τους. Ο Γιάννης από το
Θησείο της Αθήνας και η Αλεξανδρινή
Ταϊσία. Ο μικρός Γιάννης έγινε η αντρική
παρουσία στο ρημαγμένο σπίτι της Ταϊσίας.
Αυτός πήγαινε σε όλες τις εξωτερικές
δουλειές και δεν άφηνε την Ταϊσία να βγαίνει
στον δρόμο. Η Ταϊσία τον έστελνε στις
διάφορες αγαθοεργίες που αθόρυβα και
μυστικά έκανε για όλους τους φτωχούς. Ο
Γιάννης πήγαινε για όλα τα ψώνια του
σπιτιού. Όσο για τα φανταχτερά και ακριβά
ρούχα της Ταϊσίας, όλοι οι έμποροι την
γνώριζαν για την πιο καλή πελάτισσα κι
αυτήν επισκέπτονταν πρώτη, όταν έφταναν
στην Αλεξάνδρεια. Πόσο πονούσε όταν
πρόσβαλαν την κυρά του ο αδύναμος να
εκδικηθεί Γιάννης; Φούσκωνε και κοκκίνιζε
γεμάτος θυμό κι ήταν έτοιμος να επιτεθεί και
να δείξει την γροθιά του. Μα πόση δύναμη
είχε αυτή η παιδική κι ανίσχυρη γροθιά; Μια
μέρα θύμωσε πολύ. Ήταν τότε που πήγε να
αγοράσει καφέ από το καφεκοπτείο του
Χασάν. Μέσα στο μαγαζί του ήταν ο Χασάν ο
καφεπώλης, ο Γιουσούφ ο μανάβης κι ο
Ισαάκ ο ράπτης και συζητούσαν. Ευκαιρία
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΥΛΟΣ»

γύρευε ο Χασάν και μόλις είδε να μπαίνει στο
μαγαζί του ο φτωχός Γιαννάκης για να
αγοράσει καφέ, άρχισε να πειράζει τον ίδιο
και την Ταϊσία. Ο καλόκαρδος όμως ράπτης ο
Ισαάκ,
που
συμπαθούσε
τα
δύο
ανυπεράσπιστα πλάσματα, τον Γιάννη και
την Ταϊσία, παρατήρησε τον Χασάν και του
είπε να αφήσει ήσυχο το μικρό παιδί που δεν
του έφταιξε σε τίποτα. Ο Χασάν όμως δεν
έδωσε σημασία στην παρατήρηση του ράπτη
και συνέχισε να πειράζει προκλητικότερα τον
Γιάννη.
Τα
νέφη
των
ύβρεων
συγκεντρώθηκαν στην ψυχή του Γιάννη, όχι
αυτά που αφορούσαν τον ίδιο, αλλά οι
προσβολές που ποδοπατούσαν την Ταϊσία. Η
οργή σαν χείμαρρος ξεπήδησε από την
καρδιά του και τον έκανε να μην μετρήσει
την αδυναμία του και να ξεπεράσει την
δειλία του. Σα σίφουνας άρχισε να κλωτσάει
και να σκορπάει καταγής τα τσουβάλια με
τον καφέ, να σπάει τις ζυγαριές κι ότι
εύθραυστο υπήρχε στο μαγαζί. Του κάκου οι
τρεις άντρες προσπάθησαν να τον
συγκρατήσουν. Το κακό έγινε, ακούστηκαν
έξαλλες φωνές και δεν άργησε να γίνει
αντιληπτή η φασαρία από τον αστυνόμο που
περιπολούσε στο δρόμο. Ο αστυνόμος έκανε
απειλητικά την είσοδό του στο μαγαζί και το
πρώτο πράγμα που είδε ήταν ο
ασυγκράτητος Γιάννης και οι ζημιές που
προκαλούσε. Χωρίς να χάσει χρόνο ο
αστυνόμος, συνέλαβε τον ένοχο της
καταστροφής, του έδεσε πισώπλατα τα χέρια
και τον οδήγησε στο τμήμα μετά από
σύντομες εξηγήσεις που έδωσε τραυλίζοντας
για τον χαλασμό που του έγινε, ο Χασάν. Ο
Χασάν έκλεισε το μαγαζί του κι ακολούθησε
τον αστυνόμο και τον δεμένο με χειροπέδες
Γιάννη, στο τμήμα. Εκεί ο Χασάν έδωσε
επιβαρυντική
για
τον
Γιάννη
και
συμφέρουσα για τον εαυτό του κατάθεση για
το συμβάν στον αστυνόμο. Ενώ τελείωνε την
κατάθεσή του ο Χασάν, κατέφθασε κάπως
αργοπορημένα κι ο Ισαάκ ο ράπτης. Ο
Γιάννης μετά την καταιγίδα που ξέσπασε από
την ψυχή του, στεκόταν δεμένος και
σιωπηλός περιμένοντας την άδικη τιμωρία,
χωρίς να υπερασπίσει τον εαυτό του,
ξέροντας ότι αυτό θα ήταν μάταιο.
Βλέποντας να μπαίνει στο γραφείο ο αγαθός
Ισαάκ, ο Γιάννης αναθάρρησε κάπως. Ο
Ισαάκ υπεράσπισε με θάρρος τον Γιάννη

εκθέτοντας ολόκληρο το συμβάν, χωρίς να
φοβηθεί καθόλου την αντεκδίκηση του
Χασάν. Τα λόγια του Ισαάκ δεν ήταν όμως
αρκετά για να αθωώσουν τον Γιάννη.
Καταδικάστηκε να φυλακιστεί τρεις μέρες
στο κρατητήριο για το έγκλημά του.
Μοιρολατρικά δέχτηκε την απόφαση του
αστυνόμου ο Γιάννης αλλά βαθιά μέσα του
ένιωσε ικανοποίηση και περηφάνια για την
πράξη του και την τιμωρία, γιατί ότι έκανε το
έκανε για να υπερασπιστεί την ευεργέτιδά
του την Ταϊσία. Ενώ ήδη η βιοπάλη τον είχε
ωριμάσει πρόωρα, τώρα το να υπερασπιστεί
την αφέντρα του τον έκανε να νιώσει
αληθινός άντρας.
Κοραλία.
Συνεχίζεται στην επόμενη εφημερίδα……

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ
Της Δώρας Αθανασίου
Εμένα η εργασία μου είναι να δουλεύω στην
Ομόνοια και να πουλάω κουλούρια. Ξυπνάω
5 η ώρα το πρωί, πηγαίνω, παίρνω το
εμπόρευμα και κατευθείαν στο καρεκλάκι
μου για να τα πουλήσω. 1 ευρώ πουλάω το
ένα. Είμαι και λίγο φιλότιμος και άμα βλέπω
ανθρώπους
που
«παραμελούνε»
τα
παιδάκια, στεναχωριέμαι πάρα πολύ και τους
τα δίνω τζάμπα. Από μικρό παιδί είμαι στο
μεροκάματο. Έχασα την οικογένειά μου σε
τροχαίο και η ανάγκη της επιβίωσης με
έκανε, από νωρίς να βγω, να βγάλω το ψωμί
μου. Μοναδική μου παρηγοριά, η γιαγιά μου
Ανδρομάχη που μου στέκεται σαν μάνα και
πατέρας. Δεν το βάζω εύκολα κάτω. Οι
δυσκολίες με κάνανε πιο σκληρό και το καλό
είναι ότι παρ’ όλες τις δυσκολίες, αυτές με
κάνανε και σπούδασα κι έγινα δικηγόρος.
Πήγα στο Πανεπιστήμιο, αλλά δυστυχώς που
θα το πω και θα κλείσω εδώ την ιστορία μου,
φταίει και το κράτος γιατί δεν αγκαλιάζει τα
παιδιά του, παρά τα διώχνει στην ξενιτιά, ή
δεν ξέρω που αλλού και το μέλλον τους είναι
αβέβαιο. Στα 33, τελικά, παντρεύτηκα κιόλας
την Ελευθερία, κάναμε ένα κοριτσάκι που
του αρέσει να πηγαίνουμε στον εθνικό κήπο
και να ταΐζουμε τις πάπιες!!
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Σύνταξη; Εδώ γελάμε….

«ΦΥΓΗ»

-Ηλικία;

Της Δώρας Αθανασίου
Κάποτε, κάπου εκεί μέσα στο βυθό της
θάλασσας, κρυβότανε ένα κοριτσάκι, η
Υψηλοτάτη από το πριγκιπικό της βασίλειο,
έναν ψηλό πύργο. Γιατί κρυβότανε;
Θεωρούσε ότι όλα εκεί μέσα, ήτανε ανιαρά –
βαρετά. Οι κυρίες των τιμών, η μητέρα της, η
βασίλισσα, ο βασιλιάς πατέρας της και η
αυστηρή γιαγιά της που την ήθελε πάντα
ευγενική, με κάτι χαζά φορέματα, όπως
έλεγε και η Αυγή. Στη θάλασσα έπαιζε με τα
ψαράκια, τα φιλικά δελφίνια, έφτιαχνε το
κέφι της εκεί, αισθανότανε ελεύθερη. Έκανε
βουτιές, έπαιζε με την άμμο, έγραφε πάνω
της κι όταν ήθελε να ξεκουραστεί πήγαινε με
τον φίλο της, το δελφίνι, Μπέιντζαμιν, κάτω
στα βράχια της θάλασσας και λέγοντάς της
παραμύθια για την θάλασσα, αποκοιμιότανε.
Ζούσε το όνειρό της, ταξίδευε χαρωπή, μέχρι
που ο βασιλιάς έβγαλε ανακοίνωση: «Όποιος
βρει την Υψηλοτάτη κόρη μου – Αυγή, θα
πάρει 3 σακούλες γεμάτες χρυσάφι και 3
σακούλες γεμάτες ασήμι. Οι χωρικοί τά
‘χασαν. Πω – πω, μ’ αυτά τα χρυσά κι ασήμια
περνάμε 3 ολάκερες ζωές. Όλοι άρχισαν να
ψάχνουν, μόνοι, με παρέα… Ένας ψαράς, λες
κι είχε του κάτω κόσμου το τυχερό, είδε την
Αυγή με το δελφίνι, να κάνουνε βουτιές,
ανέμελοι στην ακροθαλασσιά. Αμέσως,
χωρίς να χάσει ευκαιρία, έριξε τα δίχτυα του
και την έπιασε, χωρίς δεύτερη κουβέντα.
Έτσι, η Αυγή γύρισε στο παλάτι. Ήτανε της
μοίρας της γραφτό, να είναι βασίλισσα –
υψηλοτάτη,
όπως
την
φωνάζανε.
Αναπολούσε τον Μπέντζαμιν, τις βουτιές, τα
ψαράκια, τα βράχια, την άμμο, τα κοχύλια,
τα παραμύθια. Όμως, τα παραμύθια δεν
έχουνε πάντα ευτυχισμένο τέλος.

Υ.Γ. Ο Μπέντζαμιν εξακολουθούσε και της
έλεγε τα δικά του παραμύθια κι ήτανε σαν να
τά ‘κουγε και μ’ αυτά κοιμότανε η Αυγούλα.

-25.
-Επάγγελμα;
-Συνταξιούχος.

ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ

-Τόσο μικρός; Τι σύνταξη παίρνετε;

Της Δώρας Αθανασίου

-Της γιαγιάς μου.

Μια φορά κι ένα καιρό ήτανε ένα μικρό παιδί
που αγαπούσε πολύ το Θεό. Στόχος του
ήτανε να βρει κι άλλους ανθρώπους που θα
κάνανε το ίδιο. Πίστευε ότι με αυτόν τον
τρόπο θα σωζότανε από το κακό η ψυχή μας.
Εάν κάναμε το καλό, έλεγε αυτό το παιδί, ο
κόσμος θα ήτανε διαφορετικός. Δεν θα
υπήρχανε πόλεμοι, πείνα, δυστυχία και
πόνος, ούτε στους «μικρούς» αλλά ούτε και
στους «μεγάλους». Η ζωή μας θα ήτανε σαν
τα παραμύθια που θα είχανε ευτυχισμένο
τέλος. Το καλό, όμως στο δρόμο του
συναντούσε το κακό. Δεν θέλανε όλοι το ίδιο,
γιατί υπήρχε το συμφέρον , με απλά λόγια το
χρήμα. Το παιδί, όμως, δεν έχανε την πίστη
του. Είχε δύναμη, υπομονή, πείσμα και
θέληση. Μάλιστα, κάνανε και διαμαρτυρίες
όλοι οι πιστοί, ενάντια στον εχθρό!!
Υ.Γ. Γινότανε πάντα ο πόλεμος με το καλό και
το κακό, αλλά εμείς είχαμε φροντίσει να
βρούμε έξυπνο κυνηγό.
Για τον Γάκη μου….

Τρεις πρωθυπουργοί και ο Θεός…
Είναι 3 Πρωθυπουργοί, ένας Αμερικανός,
ένας Κουβανός κι ένας Έλληνας. Μια μέρα
τους επισκέφτηκε ο Θεός και τους είπε: Εγώ,
ο Θεός, σας λέω ότι δεν είμαι ικανοποιημένος
από το ανθρώπινο γένος. Κάθισα 7 ημέρες
και σας έπλασα… Ε, λάθος μου! Έπρεπε να
κάτσω περισσότερες! Για αυτό θα έρθω σε
ένα μήνα να σας καταστρέψω!
Έτσι, πάει ο Αμερικανός στο λαό του και λέει:
Έχω ένα καλό κι ένα κακό νέο:
1) Υπάρχει Θεός.
2) Θα έρθει σε ένα μήνα να μας καταστρέψει.
Πάει, μετά ο Κουβανός στο λαό του και λέει:
Έχω δύο κακά νέα:
1) Δυστυχώς, υπάρχει Θεός.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

2) Θα έρθει σε ένα μήνα να μας καταστρέψει.
Τέλος, πάει κι ο Έλληνας στο λαό του,
γεμάτος χαρά και λέει: Έχω δύο καλά νέα:
1) Υπάρχει Θεός.
2) Σε ένα μήνα θα έρθει να συνεχίσει το έργο
μου.

Και η δική μου Αυγούλα…

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΥΛΟΣ»
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ΤΟ ΑΝΑΠΗΡΟ ΜΥΡΜΗΓΚΙ
Της Κοραλίας
Μια φορά κι ένα καιρό ήταν ένα χωράφι. Το
χωράφι είχε πολλές μυρμηγκοφωλιές. Σε μια
από αυτές ζούσε ένα πανέξυπνο μυρμηγκάκι,
ο Γιωργάκης με την αδελφούλα του την
Ελενίτσα και τους δυο γονείς τους. Στο
διπλανό σπιτάκι ζούσε ο κυρ – Σπύρος με την
γυναίκα του την Χαρίκλεια, που δεν είχαν
παιδιά. Πιο κάτω όμως ζούσε ο κυρ –
Παντελής που ήταν πολύτεκνος κι είχε εννιά
παιδάκια. Το χειμώνα ο κυρ – Παντελής
δούλευε ως κτίστης για να ζήσει την
οικογένειά του. Το καλοκαίρι όμως μαζί με
τα παιδιά του μάζευαν σταράκια και τροφές
από το χωράφι. Λίγο πιο κάτω ήταν το
μνημείο του αγνώστου μυρμηγκιού. Και πιο
πέρα ήταν το σχολείο με τον πιο καλό
δάσκαλο που τον αγαπούσαν όλα τα παιδιά,
τον κύριο Περίανδρο. Ένα βράδυ τον
Γιωργάκη δεν τον έπαιρνε ύπνος. Κάπου
μακριά τραγουδούσε ένα μεθυσμένο
μυρμήγκι. Ο Γιωργάκης δεν κοιμόταν και
σκεφτόταν. Το πρωί δεν θα πήγαινε όπως
πάντα στο σχολείο. Θα ετοιμαζόταν ψεύτικα
και θα έπαιρνε την εθνική λεωφόρο που
έβγαζε έξω από την μυρμηγκοφωλιά. Ήθελε
να ταξιδέψει έξω στο χωράφι να γνωρίσει κι
άλλα μυρμήγκια κι άλλες μυρμηγκοφωλιές.
Με αυτόν τον τρόπο θα δοξαζόταν η
οικογένειά του και θα τους σέβονταν όλοι. Το
πρωί αποχαιρέτησε τους γονείς και την
αδελφούλα του κι έκανε ότι τάχα πάει στο
σχολείο, όμως ο Γιωργάκης πήρε τον
ανηφορικό δρόμο της εθνικής λεωφόρου.
Ήλθε το μεσημέρι, ήλθε το απόγευμα και η
οικογένεια ανησύχησε. Ρώτησαν τα άλλα
παιδιά, ρώτησαν το δάσκαλο, κανείς δεν τον
είχε δει εκείνη την ημέρα. Η τηλεόραση
έδειχνε
την
φωτογραφία
του
ως
εξαφανισθέντα. Η αδελφούλα του έκλαιγε.
Εν τω μεταξύ ο Γιωργάκης μέχρι να ανεβεί
τον ανηφορικό δρόμο είχε νυχτώσει. Ο ήλιος
είχε δύσει κι είχε πέσει σκοτάδι. Ο
Γιωργάκης ντράπηκε να γυρίσει πίσω,
άλλωστε είχε χάσει και τον δρόμο.
Αποφάσισε να διανυκτερεύσει στο χωράφι
και το πρωί θα γύριζε στην μυρμηγκοφωλιά
του. Έπεσε να κοιμηθεί κάτω από ένα
χαμομήλι. Ξημέρωσε, όταν άκουσε παιδικές
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φωνές. Ήταν ένα αγόρι κι ένα κορίτσι που
μάζευαν χαμομήλια. Το αγόρι πήρε στην
παλάμη του και τον Γιωργάκη. Τότε φώναξε:
«ένα παλιομυρμήγκι» και τον πέταξε κάτω.
Τότε από το πέσιμο έσπασε το πόδι του
Γιωργάκη. Θα πέθαινε εκεί γιατί έχασε τις
αισθήσεις του. Για καλή του τύχη όμως από
εκεί περνούσε κουβαλώντας στην πλάτη του
ένα σταράκι ο κυρ – Παντελής ο κτίστης.
Άφησε το στάρι και φορτώθηκε τον
Γιωργάκη. Ο Γιωργάκης συνήλθε στο
νοσοκομείο. Κατάλαβε ότι δεν είχε το ένα
ποδαράκι του, όμως το πάθημα του έγινε
μάθημα. Ο Γιωργάκης είχε γίνει σοφός,
σοφότερος από τα μυρμήγκια της ηλικίας
του. Δεν έχασε το θάρρος του. Η
μυρμηγκοφωλιά δεν είχε ανάγκη μόνο από
τις χειρωνακτικές εργασίες. Θα μορφωνόταν
θα γινόταν δάσκαλος σαν τον κύριο
Περίανδρο.

ΜΠΟΡΕΙΣ;
Κάνε το καλό όταν μπορείς

Με όποιο τρόπο μπορείς

Σε όσες ψυχές μπορείς

Σε όποιο μέρος μπορείς

Με όσο ζήλο μπορείς

Κάθε φορά που μπορείς

Κι όσο πιο διακριτικά μπορείς!

ΜΑΥΡΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
Της Φερνάντα Χουγκάζ
Μαύρα μεσάνυχτα έχει η καρδιά μου
Και ούτε φως στα όνειρά μου
Σε λίγο όμως το φεγγάρι θα δύσει
Και πάλι ο ήλιος θα ανατείλει!!!

Ποίηση
Νύχτα γιατί…
Της Στέλας Κοκκόλης
Νύχτα γιατί είναι μόνος δεν έχεις λόγια
κανείς δε σε βλέπει
και η νύχτα σε σκεπάζει με το πέπλο της
και συ ρίχνεις το δάκρυ σου

ΕΝΑ ΛΑΘΟΣ
Της Φερνάντα Χουγκάζ
Χάνομαι, λιώνω, σβήνω και θλίβομαι
Εσένα σκέφτομαι και απελπίζομαι
Να φύγεις θέλω πολύ μακριά
Μαζί μου μην είσαι ποτέ ξανά
Οι γύρω σου κάνουνε λάθη πολλά

μέσα στη λίμνη του πόνου και της
μοναξιάς η μοναξιά φέρνει φόβο

Και με βοηθάνε μια χαρά.

μα όχι δε θα φοβηθώ. Θα πονέσω και θα
φτάσω εκεί στα όνειρα μου , στα όνειρα
που ποτέ δεν έκανα αλλά κάποτε θα κάνω
και θα πραγματοποιήσω
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σου στέλνω χαιρετίσματα

ΓΕΝΝΗΣΗ

Του Γιάννη Πετσαλάκη

μ’ένα κομμάτι ουρανό

Ο ΑΝΑΒΑΤΗΣ

http://giannispetsalakis.blogspot.gr

κι ένα σύννεφο πυκνό

Μια διαδρομή χωρίς ανασασμό

-καρδούλας φτερουγίσματα.

Οι τοίχοι των πολυκατοικιών,

Μέρη ονομαστά, κακοτοπιές

Κάποτε έλα να με βρεις

και οι τσιμεντένιες ταράτσες,

Βουβός και αυστηρός στις ερημιές

από τα πέρατα της Γης

οι θλιμμένοι μονότονοι άνθρωποι,

Πορεύεται μόνος του λες.

ή απ’ τη γειτονία μου,

τα ακαθόριστα γκρι σύννεφα,

Περιπολεί για ομορφιά, χαρές

φίλε μου άγνωστε καλέ,

τα λησμονημένα ουσιώδη ποιήματα,

Της μοίρας δαμαστής και οδηγός

κι από την καρδιά μου

το για σένα δε βαριέσαι,

Ο πόνος της ζωής για να γλυκάνει

πάρε τις αναμνήσεις μου

οι πόλεις ξενιτεμένες από κόσμο,

Την αγωνία του να κάνει φως.-

και πες μου πώς περνούσες

(Αδημοσίευτο)

κάτω απ’ τον ίδιο ουρανό
που εδώ κι εκεί γυρνούσες.

είναι όλα για προειδοποιημένες αλλοιώσεις
καθώς η υπόσταση ξαποσταίνει και ο
άνθρωπος γίνεται ολοκληρωτικός.

Μόνη μου θα’ μια αν δε με βρεις,

Μόνο του ήλιου το φώς ξεκλειδώνει

τις αναμνήσεις μιας ζωής θα κουβαλάω

τις κόκκινες καρδιές

κι ένα κομμάτι ουρανό

σαν σε φωτογραφία έγχρωμη,

χωρίς να πάψω να καλώ,

που επισκιάζει τη στασιμότητα του όλου
τοπίου της αντιπαλότητας.

ΑΣΧΟΛΙΑ
Του Γιάννη Πετσαλάκη
Τοποθετώ
Συγκεντρώνω
Ταχτοποιώ
Τα κομμάτια του χτες
Κι ενώ φαίνονται μαζεμένα

κρυφοκοιτάω.

Φουσκώνουν τα πανιά ώρα είναι

Χ.Η.

Σκορπίζουν, χάνονται

Της Καλλής Κρασσά

Και μόνος νιώθω

Στο σκοτάδι ένα αστέρι

Τόσο κενό.-

με κοιτάει μισογελώντας

(Δημοσιευμένο)

και μου λέει «τέτοια ώρα,
πού πηγαίνεις περπατώντας;»

ΕΣΥ
Του Γιάννη Πετσαλάκη
Όλα είναι ρευστά, περαστικά
Μέσα του χρόνου τη τρελή πορεία
Μα γνώρισα εσένα κι η καρδιά
Ένιωσε άλλη μια φορά μαγεία.
Τώρα έχω εσένα
Κι η ζωή μου φτάνει, περισσεύει
Και δεν φοβάμαι το χρόνο
Που περνά και μ’ αγριεύει.(Αδημοσίευτο)

Του Βασίλη Πετράκη

«Τώρα μόνη μου μ’ αφήσαν
το δρομάκι αυτό να πάρω
κι όπως βλάπτει η περιέργεια,
μήπως θέλεις τίποτ’ άλλο;»
Μου’ πε «όχι», πάει το γέλιο,
πάει το φως και η χαρά
και εχάθηκε κι εκείνο
μέσα εκεί στη συννεφιά.
Έφτασα, λοιπόν στο σπίτι

της αφοβίας, του μη εφησυχασμού.
Εκεί που έχανε ύψος η παντοτινή
ιδέα της ανατροπής των πραγμάτων
βρίσκουμε συντρόφους φίλους
αγαπητά ονειροπόλα πλάσματα,
που καθώς ο χρόνος έτσι
απλά κυλά και ξεπερνά
τα νομότυπα όρια των αφηγήσεων
μια μυρωδιά από χώμα ζυμωτό
πλανιέται πάνω από τις
δήθεν άδεις και άθεες παρουσίες μας.
Έχει η ατμόσφαιρα κάτι περίσσιο
ναι δεν με πιάνει το μάτι
της ευκολίας της χθεσινής,
σίγουρα κάτι καινούριο γεννιέται!

και την τσάντα μου πετώ
κουρασμένη κι είμαι μόνη
και δε θέλω φαγητό.
Αύριο μια άλλη μέρα

2006

ξημερώνει το πρωί

Της Κάλλης Κρασσά

κι εύχομαι όλη η νύχτα

Περαστική από τη Γη

να περάσει με βροχή.

και από την ίδια τη ζωή
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΥΛΟΣ»

Page 14

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΑΥΤΟΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ» ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΥΛΟΣ» #28/2015

ΣΚΕΨΕΙΣ…ΡΟΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ
ΦΑΝΤΑΣΙΑ

λαλητούς
τοίχους,
ζωγραφιά
ενός
παγωμένου λόγου, ζωή από γεννοφάσκια
καμωμένη από τη λάβα, το ξύλο και τον
πηλό…

Της Ελίνα Καββαδία
Aχ, λυτρωτικό πηγάδι του Έρωτα..
Της Αριάδνης ο μίτος αρχικά αντανακλάται
στο πλέριο βάθος μιας αγάπης που έφυγε..
Αποζήτησα τις πληγές της κι έφτασα στην
αρχή του ορίζοντα.
Τώρα..
Θραύσματα διαχέουν τη μορφή …Σε λίγο…
Τόσο ..ώστε να μπορέσω να αντικρύσω πίσω
από τα κοιμισμένα βλέφαρα…
Του ονείρου τον άτιτλο βίο τσαλακώνω .
΄Οπως λιοπύρι μιαν αχλή φωτός .Σα να΄ρθε
από της Αραβίας την Ερημιά, με το
κουκουλωμένο πρόσωπο, και τα μάτια τα
ντροπαλά , κοιτώντας τ΄ ακροπατήματα ,και
την μορφή που άφηναν τα πόδια στην άμμο..

Μετά..
Φρένιαζε ο Μπάτης το κάθε βράδυ
..κύκλωπες και μινώταυροι σε ανύπαρκτους
κύκλους, με τ ΄ απλωμένα δάχτυλα να
καταδεικνύουν διαδρομές στον αέρα της
ανάσας που φεύγει τρυφερά ,σ ΄ ανείπωτα
ύψη ,σαν αλυσίδας παρακμή, στον Μίτικα ,
στον Παρθενώνα, γύρω από τα παραμύθια
που έλεγε κάθε δειλινό η προγιαγιά μέσα από
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Σιωπή..Κεραυνοβολημένη
φωταψία,
σημαδεύει τον αφρό .. Ο πάτος της θάλασσας
γιομάτος
κοχύλια
και
φύκια
που
αναδιπλώνονται..Τυλίγονται
για
να
ξεδιπλωθούν με σαγήνη ..μένοντας εκεί,
ριζωμένα στα βράχια αφημένα με τόλμη στο
ρεύμα της θαλάσσιας συνδιαλλαγής..
Ελευθερία..Η πρώτη και η τελευταία λέξη
ενός αλφάβητου αγέννητου στο χρώμα των
σκέψεων..Άκουσμα φανερό τις ώρες των
μορφών που επιλέγεις για να κοιταχτείς στον
καθρέφτη στα μάτια της νιογέννητης
ανάμνησης.. Γλυκόπικρα βρέθηκε
μια
φωτογραφία
στην παλιά αντικερί του
Βοτανικού,
Τότε..
άνοιξα τα μάτια , πήρε φως, έκαψε τις πιο
σκληρές
αναμνήσεις.
Και σαν από μυστικό φυλαγμένο από τρείς
γενεές, τέσσερις..ήρθες απαλά , έκλεψες τις
λέξεις από τ΄ όνειρο. Σχημάτισες με το Νου
στο διάφανο την πύρινη πλέον μέρα, με
μάτια διάπλατα, κοίταξες όλους τους
ουρανούς και τις οπτασίες του μυαλού τις
υπέροχες ,άκουσες τις αντηχήσεις του
παρόντος κι ενός αβέβαιου μέλλοντος, τα
χνώτα των οδοιπόρων και της σιγής το λάλο,
έμεινες με την ανάσα κομμένη μπροστά από
την
ομορφιά
και μου ΄ κλεισες δίχως φόβο τα μάτια.

μήνυμα ενός κόσμου που έρχεται μές΄την
γλυκόπικρη ανάμνηση εκείνου που φεύγει
γοργά ,σάμπως τα φτεροπόδαρα να έχουν
κολλήσει στη γη και τα βήματα να αποζητούν
τη στάση για μια στάλα νερό ,αχ, μια στάλα
νερό, μια στάλα, μια στάλα από τη στάλα..
Της γέννας βογγητά ,να διαχέουν τότε την
υγρασία της μήτρας στα παιδικά δάχτυλα, κι
ο λιλιπούτειος λυγμός ας ξεφεύγει σαν το
τελευταίο υπόμνημα μιας μαρτυρίας
σκληρής, που είναι να γεράσει σε κάποιες
άλλες πεδιάδες. Σε κάποιες άλλες κορυφές.
Μνήμη λειασμένη..
Την έχω αφήσει να φύγει ..όπως άνοιξα τ΄
ακροδάχτυλά μου , σάρισες ανάκατες
πετάχτηκαν προς την σπηλιά .. και πάλι η
σπηλιά, σχημάτισαν το βουβάλι και ένα τόξο
να δείχνει τον ουρανό. Κοίταξα προς τα πάνω
,κι έκπληκτη είδα πως ουρανός δεν
υπάρχει..θόλος η σκιά , μα το βλέμμα
υψωμένο στο πλέριο βάθος του δρόμου, ως
την κακοτράχαλη μοίρα έξω από του
ανθρώπου την αφή.. Μα ανθρώπου πλάνη η
σιωπή, κι αγώνας δρόμου η μαρτυρία κι η
αντοχή..

Με είδα ανάμεσα σε καθρέφτες, την ώρα που
η όψη της Νύχτας κουβαλούσε τις άτυπες
πλέον χειραψίες .Η καλημέρα της να΄ρχεται
αργά στο αλώνι της σποράς..κι οι προτροπές
για την επόμενη λέξη ,να σπαρταρούν μέσα
στη σιωπή, που ΄ναι να γεννήσει λόγο παλιό
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