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Χριστουγέννων και το νόημα τους (σελίδες 2-5)

Γεια σας! Καλωσορίσατε!
Οδυσσέας Ελύτης
Η εφημερίδα μας, αφορά όλο τον κόσμο
Σημαντικές μορφές
ανεξαρτήτως κοινωνικής και οικονομικής
Της Αντιγόνης Γκίνη
Αναφορά σε σημαντικά άτομα που έχουν φύγει από
τάξης, φύλου και προελεύσεως, είναι
τη ζωή όπως ο David Bowie και η Έντιθ Πιάφ
αντικειμενική, δηλαδή δεν παίρνει καμμία
(σελίδες 4-5).
Πρώτη μέρα
κομματική θέση και είναι η ψυχή και η
Γιορτάσαμε κι εφέτος στην ΠΕ.Ψ.Α.Ε.Ε. τη
δυνατή κι ακατάπαυστη φωνή των
Γιορτή της αγάπης. Όλες οι ομάδες παρούσες
ανθρώπων που είναι λήπτες και η πρώτη που
παρουσίασαν ό,τι καλύτερο, πιο όμορφο, πιο
έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Στη
We, young researchers, often think about our future in a changing
where the linearity
professional
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και αγαπησιάρικο.
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or work in research and development.
άφθονο γέλιο (σελίδα 15).
Στη συνέχεια, η ομάδα μόδας παρέσυρε τον
κόσμο
στους
ξέφρενους
ρυθμούς
της
The First Summer School on Career Guidance and Counselling (CGC) hosted by the University of Padova (Italy) from September 15 th to 20th 2014, represents the first
δεκαετίας του 1980.

First Summer School

Phd Students Voice

effort developed by European scholars in career counselling to shape a profile of a "European researcher" who is anΠοίηση
expert in this specific field. Moreover, it is expected
Σύντομα αριστουργηματικά ποιήματα από τους
συντάκτες και τους συνεργάτες της εφημερίδας
Με τηνDesigning
Αναστασία
ΣαρρήCounseling
και τον (ESVDC)
Elton and
ECADOC is a joint venture of the European Society for Vocational
and Career
the(σελίδες
Network
for Innovation in Career Guidance and
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to facilitate the design of a European Doctoral Program in Career
Guidance
Δεύτερη
μέρα and Counselling (ECADOC).

Qorollari,
συντονιστές
της
ομάδας
«Πολιστικό
καφενείο»,
ένα
υπέροχο
Katsarov, R. Mulvey. L. Nota, J. Rossier, R. Thomsen, and
P. C. Weber.
Another international
experts and professors constitutes the advisory board of the
παραμύθι
του Ευγένιου
Τριβιζά «Τοgroup
παιδίofκαι
το
δέντρο».
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.
Στη συνέχεια χορός, χορός και πάλι χορός με
The primary aim of ECADOC is to promote career guidance and Counselling as a unique academic discipline and to support doctoral candidates to become top-notch
τη Νίκη Λουλαδάκη, συντονίστρια των
academics and leaders in this field.
ομάδων
«Χαρά
και
κίνηση»
και
«Γυμναστική».
Counselling in Europe (NICE). The scientific committee that organizes ECADOC is constituted by a group of international scholars and experts: V. Cohen-Scali, J.

Η φωτογραφία του μήνα (σελ.17)
Χρήσιμα Τηλέφωνα (σελ. 18)

27 PhD candidates from 18 European countries participated in the first summer school:

{Συνέχεια στη σελίδα 2}

Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, the Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, and
the United Kingdom.

NICE Newsletter
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Τριμηνιαία έκδοση της
Ομάδας
Δημοσιογραφικού
Εργαστηρίου του
Σωματείου
«Αυτοεκπροσώπηση»
29ο 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:
diavlosblog.wordpress.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.

«Πώς αλλιώς αφού
αγαπιούνται οι άνθρωποι…»
Οδυσσέας Ελύτης
[συνέχεια από σελ. 1]
Ακολούθησε η ομιλία του Προέδρου της
Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε., κου. Μενέλαου Θεοδωρουλάκη
συντονιστή της ομάδας «Recovery». Η ομιλία
του κου. Θεοδωρουλάκη επεκτάθηκε με
όλους
τους
παρευρισκομένους
στο
αμφιθέατρο και όλη η συζήτηση είχε πολύ
ενδιαφέρον.
Ακολούθησε
η
συζήτηση
με
εξυπηρετούμενους
του
γραφείου
Υποστήριξης της απασχόλησης, οι οποίοι
βρήκαν δουλειά και μας μίλησαν για την
εμπειρία τους από την εργασία.
Στη συνέχεια, η ομάδα «Παραμύθι» μας
παρουσίασε το θεατρικό που είχε γράψει η
ομάδα, αποκλειστικά τα μέλη της ομάδας
«Τα μέσα μου φτερά». Το έργο σκηνοθέτησε
εξ ολοκλήρου ο συντονιστής της ομάδας και
κοινωνικός λειτουργός στο Κ.Κ.Δ. και
συγγραφέας, Στέλιος Μοίρας.
Η δεύτερη μέρα της γιορτής τελείωσε με
ελληνικό
γλέντι
με
τη
Θάλεια
Γιαννακοπούλου και την ορχήστρα της.

Κέντρου Ημέρας έφτιαξαν όλοι μαζί το δικό
τους παραμύθι.
Το απόγευμα «Τα μέσα μου φτερά»
απογειώθηκαν ξανά! Ευχαριστούμε πολύ
όλον
τον
κόσμο
που
ήρθε
και
παρακολούθησε την παράσταση και τις δύο
μέρες.
Το γλέντι 3ημερών τελείωσε πανηγυρικά με
την Ομάδα θεάτρου που απογειωθήκαμε
όλοι μαζί τους. Μας παρουσίασαν επιτυχίες
από το ελληνικό κινηματογράφο.
Σας ευχαριστούμε όλους! Χρόνια πολλά και
ευτυχισμένο το 2016, να φέρει γούρι, αγάπη
και χαρά!

Τα Χριστούγεννα
Της Ρούλας Μπίσια

Συντακτική
ομάδα:
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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Τρίτη μέρα
Η τρίτη μέρα της γιορτής ξεκίνησε με τους
κυρίους Νίκο Παυλίτινα και Χρίστο
Βερβερούδη συντονιστές των ομάδων
«Ηρεμίας και χαλάρωσης». Θα έλεγα επίσης
ότι ο κ. Παυλίτινας και ο κ. Βερβερούδης
είναι η ψυχή του Κ.Κ.Δ.
Εν συνεχεία, ακούσαμε τα κάλαντα και
χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τη
μουσικό Θάλεια Γιαννακοπούλου και την
ομάδα μουσικής.
Αργότερα, η κα. Μαρία Ντεβέ από το Κέντρο
Ημέρας με τη δημιουργική ομάδα του

Η γέννηση του Θεανθρώπου μας θυμίζει
τώρα τα Χριστούγεννα, δηλαδή το μεγάλο
δώρο που μας έδωσε ο Θεός, ο οποίος τόσο
αγάπησε τον κόσμο, που μας έστειλε τον γιο
του κάτω στη γη, αφού πρώτα ενσαρκώθηκε
από την Θεοτόκο Μαρία, μέσω του Αγίου
Πνεύματος, για αυτό και γιορτάζουμε τα
Χριστούγεννα υπέρλαμπρα. Αυτό μας
βοηθάει να γίνουμε και εμείς παιδιά, γιατί
κάθε άνθρωπος έχει το παιδί μέσα του. Είναι
όμορφο να ανταλλάσσουμε ευχές μεταξύ
μας, όχι μόνο τα Χριστούγεννα, αλλά και τις
υπόλοιπες ημέρες του χρόνου. Εμείς που
είμαστε από τον Πόρο, γιορτάζουμε με
λαμπρότητα τα Χριστούγεννα. Έξω από το
Δημαρχείο στολίζουμε το χριστουγεννιάτικο
δέντρο, φτιάχνουμε μια ωραία φάτνη και
στολίζουμε με φώτα όλο τον Πόρο.
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I

Παραμονή Χριστουγέννων

Τα
Χριστούγεννα
Νοσοκομεία

στα

Της Αντιγόνης Γκίνη
Περπατώ στη μεγάλη πόλη που είναι
φωτισμένη και γεμάτη μυρωδιές από τα
γλυκά των ημερών και γεμάτη κόσμο και
στολισμένα έλατα. Θυμίζει μια όμορφη
γυναίκα γεμάτη πανάκριβα αρώματα. Ναι
αλλά πιο κάτω, άνθρωποι μικροί, μεγάλοι,
επαιτούν. Στις μεγάλες λεωφόρους είναι όλα
καθαρά, αλλά στα στενά, στις άκρες,
άνθρωποι
ψάχνουν
στους
κάδους
απορριμμάτων. Όλο αυτό το ζωγραφίζεις
στο μυαλό σου και βγάζεις ένα θλιβερό
αποτέλεσμα κι ευχαριστείς τη φύση που δεν
σε έκανε ζωγράφο. Ψάχνεις τις τσέπες σου
και βγάζεις ένα παχυλό πορτοφόλι που
μπορεί να σου ικανοποιήσει όλες τις
επιθυμίες σου, αλλά μετά τι; Μέσα στο
πορτοφόλι σου βρίσκεις μια κάρτα που σε
προσκαλούν σε μια γιορτή με άτομα
ιδιαιτέρων χαρισμάτων. Έτσι, αφού δεν είχα
που να περάσω καλά, προτίμησα να
φορτωθώ δώρα, γλυκά, παιχνίδια και να
επισκεφθώ το χώρο που γινόταν η γιορτή.
Αποφάσισα για μια φορά στ’ αλήθεια, να δω
την γέννηση του μικρού Χριστού. Όταν
μπήκα μέσα, άκουσα χαρές, γέλια,
τραγούδια
Χριστουγέννων,
όμορφους
ανθρώπους να χαίρονται τη γιορτινή βραδιά,
που με παρέσυραν στο ρυθμό τους και
πέρασα μια υπέροχη νύχτα Χριστουγέννων.
Στο χώρο που γινόταν η γιορτή, δεν είχαν
χριστουγεννιάτικο δέντρο, είχαν ένα μεγάλο
καράβι γεμάτο λαμπιόνια που έγραφε
Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. Ζήτησα ένα μαρκαδόρο κι
έγραψα κι εγώ δίπλα Κέντρο Κοινωνικού
Διαλόγου, η αγάπη, η ευτυχία και η ελπίδα.
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Του Αντρέα Καββαδία
Τα Χριστούγεννα είναι ημέρα χαράς και
ελπίδας για κάθε άνθρωπο. Έτσι και στα
νοσοκομεία οι άνθρωποι είναι γεμάτοι
ελπίδα ότι γρήγορα θα αναρρώσουν και θα
γυρίσουν στους δικούς τους ανθρώπους.
Προσεύχονται και ανταλλάσσουν μεταξύ
τους ευχές οι ασθενείς όπως επίσης και οι
συγγενείς που τους επισκέπτονται.

Τα νοσοκομεία είναι ντυμένα στα γιορτινά
του και το νοσηλευτικό προσωπικό
πλησιάζει περισσότερο τους ασθενείς.
Πολλοί νοσηλευτές αλλά και γιατροί θα
περάσουν τα Χριστούγεννα κοντά στους
ασθενείς και θα μοιραστούν με αυτούς τις
χαρές μα και τις λύπες τους.
Η ανάρρωση είναι ο κύριος στόχος όλων και
οι
νοσηλευτές
θα
φροντίσουν
με
περισσότερη αγάπη τους ασθενείς αυτήν την
Άγια μέρα. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο
είναι φωταγωγημένο σε κάθε νοσοκομείο
και ξενώνα όπου ζουν ασθενείς. Και ποια
καλύτερη ευχή μπορεί να υπάρξει από τα
Χρόνια Πολλά! και Καλή Ανάρρωση! Αλλά και
πολλοί συγγενείς επισκέπτονται τους
ασθενείς τα Χριστούγεννα, γεμάτοι δώρα για
αυτούς και τους νοσηλευτές, μαθαίνοντας τα
τελευταία νέα για τους δικούς τους. Άλλοι, σε
διάφορα νοσοκομεία, δίνουν μάχη με το
θάνατο και οι νοσηλευτές και οι γιατροί
προσπαθούν να βοηθήσουν όσο μπορούν.
Τελειώνοντας θέλω να ευχηθώ: η ελπίδα της
ημέρας των Χριστουγέννων να γίνει
πραγματικότητα για κάθε ασθενή!

ΤΟ «ΠΝΕΥΜΑ» ΤΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ!
Η γιορτή της αγάπης και της
γέννησης του Θεανθρώπου!!!
Της Α. Τ.
Έχουμε συνδυάσει τα Χριστούγεννα με τις
νιφάδες του χιονιού, αφού το τοπίο
μετατρέπεται σε κατάλευκο, ιδίως στα
βόρεια κράτη της Ευρώπης και τις
περισσότερες πολιτείες των ΗΠΑ!!! Επίσης τα
έχουμε συνδέσει με την καλοσύνη, την
δοτικότητα, κοινώς την αγάπη και βασικά, με
την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο!!! Τα
παιδάκια κάνουν τις ζαβολιές τους πετώντας
χιονόμπαλες το ένα στο άλλο και
πειράζοντας με αυτόν τον τρόπο τους
μεγαλύτερους, αφού κι αυτοί συμμετέχουν
σε αυτό, κάνουν χιονάνθρωπους, ο κόσμος
στολίζει το Χριστουγεννιάτικο δέντρο και
γενικά
διακοσμούμε
ευχάριστα
και
εορταστικά τα σπίτια μας με λαμπιόνια κι
άλλου είδους πολύχρωμα και φωτεινά
αντικείμενα! Το χρώμα που υπερτερεί είναι
το κόκκινο, το λευκό, όπως και το χρυσό που
δηλώνει και τονίζει την λάμψη των
Χριστουγέννων! Πολλοί από εμάς, την ημέρα
της γέννησης του Ιησού (δηλαδή την ημέρα
των
Χριστουγέννων),
ως
Χριστιανοί
Ορθόδοξοι πάμε στην εκκλησία, να λάβουμε
την
Θεία
Κοινωνία,
αφού
πρώτα
νηστέψουμε για κάθαρση από τις αμαρτίες
μας, αφού είναι Άγιες μέρες, ενώ οι
Καθολικοί λαμβάνουν την Όστια, που είναι
ένα στρογγυλό, λευκό ψωμάκι, πολύ λεπτό
σαν καραμελίτσα ή κουφέτο! Επίσης πολλά
παιδάκια εισρέουν στα σπίτια μας, να μας
πουν τα αγαπημένα μας κάλαντα, γιατί όπως
είπε ο Γουίλιαμ Σαίξπηρ: «Αν η μουσική είναι
η τροφή της αγάπης, παίξε κι άλλο» κι αυτές
οι γιορτές, είναι γιορτές αγάπης!!! Γενικά τις
μέρες αυτές νιώθουμε μια αγαλλίαση και
θέλουμε να προσφέρουμε δώρα, ιδίως στα
πιο αγαπημένα μας πρόσωπα, αφού είναι
κάποια άτομα που θα τα αγαπάμε ό,τι και να
γίνει, αλλά και να γίνουμε πιο δοτικοί εις τον
πλησίον μας και να κάνουμε αγαθοεργίες και
φιλανθρωπίες, όσοι μπορούμε, αφού όπως
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είπε και ο John Burrughs: «Και η μικρότερη
πράξη, είναι καλύτερη από την μεγαλύτερη
πρόθεση!!!»
Την πρωτοχρονιά, εκτός από την βασιλόπιτα
που κόβουμε για το καθιερωμένο γούρικο
φλουρί, προσευχόμαστε κάθε καινούργια
χρονιά που μπαίνει, να είναι ευνοϊκότερη και
πιο τυχερή από την προηγούμενη κι από
μέσα μας ευχόμαστε για το καλύτερο!!!
Προσευχήσου… θα σε κάνει να νιώσεις
γαλήνη και δύναμη, αφού και οι άθεοι
ακόμα, όταν σκοντάφτουν, ζητάνε την
βοήθεια της Παναγίας!!! Αγάπησε… θα σε
κάνει να απολαύσεις την ζωή!!! «Η αγάπη δεν
έχει κουλτούρα, δηλαδή καταγωγή, όρια και
θρησκεία!!! Είναι αγνή και όμορφη, σαν
αντανάκλαση του φεγγαριού σε μια ήρεμη
λίμνη», όπως είπε ο David Wolfe!!!
Γενικά η καρδιά έχει το δικό της μυαλό…
Μόνο με την καρδιά μπορείς να δεις
πραγματικά!!! «Σχέσεις κάνουν οι καρδιές! Οι
νόες κάνουν συμμαχίες και συνδυασμούς για
την εξέλιξή τους…», όπως ισχυρίζεται ο
Γιώργος Βουκουλίδης! Υπάρχει όμως
αληθινή αγάπη;;; Αγάπα και μην ρωτάς!!!
Πάντα υπάρχει ανταπόδοση, τελικά!!! Η
αγάπη είναι σπάνια, άρπαξέ την !!! Ο θυμός
είναι άσχημος, πέτα τον!!! Ο φόβος είναι
απαίσιος, αντιμετώπισέ τον!!! Οι αναμνήσεις
είναι γλυκές, φύλαξέ τις!!! Η ζωή είναι μικρή,
ζήσε την!!! Και να θυμάστε: Όποια μάσκα και
να φορέσεις στην ζωή, το βλέμμα θα
παραμείνει ακάλυπτο!!! Ο Jim Morisson είπε:
«Αγαπώ τους ανθρώπους που φοράνε την
ψυχή τους στο πρόσωπό τους»!!! Γιατί, όπως
είπε και ο Βίκτωρ Ουγκώ: «Η πιο μεγάλη
ευτυχία στη ζωή είναι η πεποίθηση ότι μας
αγαπούν!!!» Και όπως λέει και η Αλκυόνη
Παπαδάκη: «Ύστερα, με το πέρασμα του
καιρού, απομακρυνθήκαμε… μας πήρε
παραμάζωμα η ζωή! Ποτέ δεν μπόρεσα να
καταλάβω, πως γίνεται να χάνεσαι από
εκείνους που πολύ αγάπησες…!!!»
ΚΙ ΑΝ ΑΓΑΠΩ
ΘΕΛΩ
Ν’ ΑΚΟΥΩ
ΠΩΣ Μ’ ΑΓΑΠΑΝΕ!!!
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΥΛΟΣ»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ!

David Bowie 1947-2016
Της Φερνάντα Χουγκάζ
Ο David Bowie γεννήθηκε ως David Robert
Jones στις 8 Ιανουαρίου το 1947 και έφυγε
από την ζωή στις 11 Ιανουαρίου, το 2016,
ύστερα από μάχη με τον καρκίνο στο συκώτι
η οποία κράτησε 18 μήνες.
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Brixton του
Λονδίνου. Το 1970 παντρεύτηκε την Angie
Bowie με την οποία απέκτησε το πρώτο του
παιδί, Duncan Jones, αλλά αυτός ο πρώτος
γάμος δεν κράτησε πολύ. Το 1992
παντρεύτηκε
το supermodel Iman
Abdulmagid με την οποία έζησαν έναν
ευτυχισμένο γάμο και απέκτησε το δέυτερο
του παιδί, την Alexandria.
Ο Bowie πειραματίστηκε με πολλά είδη
μουσικής,
είχε
χαρακτηριστεί
ως
χαμαιλέοντας, περνώντας από το glamrock,
τη soul, στο punk, pop και την ηλεκτρονική
μουσική. Το τραγούδι που εκτόξευσε την
καριέρα του, σηματοδοτώντας μια νέα δόξα
και φήμη, ήταν το Space Oddity που
απεικονίζει
έναν
αστροναύτη
που
προδόθηκε από τον υπεύθυνο στον πύργο
ελέγχου και τελικά έμεινε στο διάστημα.

τραγούδι εμένα με γεμίζει δύναμη, ότι
μπορώ να τα καταφέρω στις δυσκολίες, όσο
μεγάλες κι αν είναι.
Η ακμάζουσα για εκείνον δεκαετία, το 1980,
έφερε στο προσκήνιο δεκάδες ακόμη νέες
επιτυχίες όπως το Ashes to Ashes μέσω του
οποίοι εξομολογείται στους θαυμαστές του
τη σκοτεινή περίοδο της ζωής του η οποία
τον στιγμάτισε. Ο νεαρός τότε σταρ είχε
εμπλακεί στα ναρκωτικά κατά τα έτη 19741977. Η επόμενη δεκαετία
υπήρξε
ενεργητική
για εκείνον μιας και
δημιούργησε ένα συγκρότημα το οποίο
διαλύθηκε το 1992. Επηρεασμένος από τον
φόνο ενός 14χρονου κοριτσιού δημιουργεί το
άλμπουμ Outside, το 1995. Το 2013
κυκλοφόρησε το δίσκο The Next Day. Το
2016 δωρίζει στους θαυμαστές του το
τελευταίο άλμπουμ του, που κυκλοφόρησε
την ημέρα των γενεθλίων του στις 8
Ιανουαρίου, με τίτλο Blackstar, το οποίο
σύμφωνα με πολλούς, ο ίδιος προφητεύει
τον μελλοντικό του θάνατο. Τα γεγονότα
επαλήθευσαν τα λεγόμενα του. 2 μέρες
αργότερα από την κυκλοφορία, έπεσε η
αυλαία για αυτόν τον καλλιτέχνη, βυθίζοντας
σε θλίψη την οικογένεια του και τους
εκατομμύρια θαυμαστές του.
Ο David Bowie είχε συνεργαστεί με εξέχοντες
προσωπικότητες της διεθνής σκηνής όπως οι
Pink Floyd, Mick Jagger, Tina Turner, Queen,
Marc Bolan, o Moby, o Iggy Pop που ήταν από
τους καλύτερους του φίλους, και άλλοι. Το
2003 του είχε προταθεί ο τίτλος του Ιππότη
αλλά τον αρνήθηκε για πολιτικούς λόγους.
Ο Bowie πέρασε στην αιωνιότητα αφήνοντας
χιλιάδες αναμνήσεις στους θαυμαστές του
και ένα ασυναγώνιστο, κολοσσιαίο έργο,
γράφοντας με ανεξίτηλο μελάνι τη δική του
σελίδα στην ιστορία της μουσικής.

Όταν ακούω αυτό το τραγούδι δακρύζω
γιατί ο αστροναύτης φώναζε να πουν στη
γυναίκα του ότι την αγαπάει και ο άνθρωπος
που τον άκουσε του είπε ότι το ξέρει η και
εκείνη. Το 1972 κυκλοφόρησε το τραγούδι
Life on Mars, ένα τραγούδι που όταν το
ακούω χαλαρώνω γιατί μου αρέσει. Κάποια
στιγμή πήρε την απόφαση να αγοράσει ένα
διαμέρισμα στο Βερολίνο, σύνθεσε αν ακόμη
σπουδαίο τραγούδι, το Heroes. Αυτό το
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Η Ζωή της Έντιθ Πιάφ
Του Γ.Μ. (3/6/2015)
Πάει μια βδομάδα από την απολαυστική
βραδιά που είχαμε στο θέατρο Rex. Θέμα της
παράστασης που παρακολουθήσαμε ήταν η
ζωή μιας διάσημης τραγουδίστριας. Γαλλίδα
στην καταγωγή, η Έντιθ Πιάφ- Σπουργιτάκι
το καλλιτεχνικό της ψευδώνυμο- έλαμψε στη
σκηνή την δεκαετία του 1920, στο Παρίσι και
αλλού.
Από οικογένεια καλλιτεχνών (ο πατέρας
ισορροπιστής και η μάνα χορεύτρια), βίωσε
την φτώχεια και την απομόνωση από μικρή
ηλικία. Η μάνα της την παράτησε στα χέρια
του
πατέρα
και
πήγε
στην
Κωνσταντινούπολη για καριέρα. Ο πατέρας
της την έστειλε σε έναν οίκο ανοχής όπου
μεγάλωσε κοντά σε «κορίτσια πολυτελείας».
Η παιδική της ηλικία σημαδεύτηκε από αυτό
το γεγονός. Σε όλη της τη ζωή έψαχνε «το
αρσενικό» για να καλύψει τις ανάγκες της.
Η υπέροχη φωνή της, από μικρό παιδί την
έσωζε από κάθε αρνητική συγκυρία. Η
Ελεονώρα Ζουγανέλη την ερμήνευσε με
πολύ πειστικό τρόπο και τραγούδησε τα
υπέροχα τραγούδια της στα Ελληνικά και
Γαλλικά.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΥΛΟΣ»

Σαν παιδί οι παρέες της ήταν τα χαμίνια της
εποχής, όλο του λούμπεν προλεταριάτο.
Στην εφηβεία της και αφού είχε εξαφανιστεί
ο πατέρας της από το προσκήνιο, βρήκε
προστασία κοντά σε έναν ιδιοκτήτη
καμπαρέ, τον Πεμπλέ, που την έβγαλε στη
σκηνή και της χάρισε και το ψευδώνυμο της
«Πιάφ»-Σπουργιτάκι. Κέρδιζε το ψωμί της
επιτέλους τραγουδώντας και χτίζοντας μια
καριέρα από τις πιο λαμπρές.
Δυστυχώς στην πορεία της ζωής της ήρθε σε
επαφή με τον υπόκοσμο και το όνομα της
παραλίγο να συνδεθεί με την δολοφονία του
Πεμπλέ. Ευτυχώς δεν αποδείχθηκε τίποτα
και απαλλάχτηκε. Μετά ήρθε ο πόλεμος και
ενώ η φήμη της εξαπλωνόταν άρχισε να
τραγουδάει σε θέατρα και έγινε πολύ καλή
φίλη με την Μαρλέν Ντίτριχ.
Ερωτεύτηκε τον Ρεϋμόντ, που της έγραφε τα
κομμάτια της. Εν τω μεταξύ, με τη βοήθεια
του, άλλαξε τη στάση της στο σανίδι και έγινε
πιο εκφραστική. Προσπάθησε πολύ το
Σπουργιτάκι να γίνει καθώς πρέπει. Εν τω
μεταξύ απέκτησε Ιμπρεσάριο που της
έκλεινε παραστάσεις στα θέατρα. Έβγαζε
καλύτερα χρήματα και άρχισε να ζει τη ζωή
της. Όλη η Γαλλία μιλούσε για το φαινόμενο
Πιάφ.
Η Έντιθ όμως δε μπορούσε τη μοναξιά. Μετά
τον Ρεϋμόντ ερωτεύεται έναν Μποξέρ που
της σύστησε η Ντίτριχ. Ήταν η καλύτερη της
εποχή παρόλο που αυτός ήταν παντρεμένος.
Τα τραγούδια της μιλούσαν για τον έρωτα

και τη ζωή. Δυστυχώς ο μποξέρ χάθηκε σε
αεροπορικό δυστύχημα και η Πιάφ έπεσε σε
κατάθλιψη.
Πολλοί άντρες πέρασαν από την ζωή της
αλλά κανένας δεν την γέμισε όπως ο μποξέρ.
Μετά το θάνατο του αυξήθηκαν οι
αυτοκαταστροφικές της τάσεις και έπεφτε σε
ατυχήματα με αυτοκίνητα όπου έσπασε τρία
πλευρά. Εκεί ήρθε σε επαφή και με την
μορφίνη προκειμένου να απαλύνονται οι
πόνοι της. Αλκοόλ και ναρκωτικά τη
συνόδεψαν για μεγάλο διάστημα στη ζωή
της. Προσπάθησε να διώξει τον πόνο και την
μοναξιά και η καριέρα της μαζί και η φωνή
της κινδύνευσαν να χαθούν από τα
αλλεπάλληλα ατυχήματα και την εισαγωγή
της στα νοσοκομεία.
Εν τω μεταξύ όσο μεσουρανούσε έκανε μια
τουρνέ στην Αμερική όπου όμως δεν την
αποδέχτηκαν. Θυμωμένη γύρισε πίσω και
συνέχισε να τραγουδάει για τους Γάλλους.
Στο τελείωμα της ζωής της και ενώ είχε
νοσηλευτεί σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα-είχε
περάσει για αποτοξίνωση- βρήκε μια ζεστή
αγκαλιά στο πρόσωπο ενός Έλληνα που τον
έλεγαν Σαγαπώ.
Τελικά είχε τόσο μεγάλη ανάγκη την αγάπη
που στερήθηκε σαν παιδί. Πέθανε μόλις 48
χρονών μετά από ταραχώδη ζωή.
Θα σε θυμόμαστε για πάντα σπουργιτάκι.
Η παράσταση τέλεια και όλοι οι συντελεστές
άψογοι.

Οι Ομάδες μου
Της Ρούλας
Η Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. κάνει κάθε χρόνο κάποιες
ομάδες χειμώνα καλοκαίρι.
Το καλοκαίρι παρακολούθησα τρεις ομάδες.
Αυτές ήταν τα «Φανταστικά Ταξίδια» όπου
μιλούσαμε για διάφορα μέρη της Ελλάδας,
την «Κοινωνική Λέσχη» όπου παίζαμε
κάποια παιχνίδια και επίσης μια άλλη ομάδα
ήταν «οι Σχέσεις των δύο Φύλων»
Το χειμώνα παρακολουθώ κάθε Δευτέρα την
ομάδα «Εμψύχωση και Ενδυνάμωση». Σε
αυτήν την ομάδα συζητάμε για όλα τα
προβλήματα μας και με τον διάλογο
προσπαθούμε να γινόμαστε πιο κοινωνικοί.
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Μια άλλη ομάδα που παρακολουθώ κάθε
Πέμπτη λέγεται «Διαδικτυακή Εφημερίδα».
Εκεί γράφουμε κάποια άρθρα για την
εφημερίδα ΔΙΑΥΛΟΣ.

ρόλο παίζει και ο παράγων τύχη. Όχι, δεν
πρέπει να πιστεύουμε στην τύχη στη ζωή
μας. Εμείς την φτιάχνουμε και αντιστρόφως.

Κάθε Παρασκευή παρακολουθώ την ομάδα
«Διατροφή και Υγεία». Εκεί μαθαίνουμε για
τις τροφές που είναι πλούσιες σε σίδερο και
βιταμίνες. Επίσης μαθαίνουμε ποιες τροφές
έχουν
λιγότερες
θερμίδες.
Ακόμη
μαθαίνουμε να τρώμε υγιεινά όπως φρούτα
και λαχανικά.
Ελάτε κι εσείς στην Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. να πάρετε
μέρος στις Ομάδες!

Ο χαρταετός
Της Αντιγόνης Γκίνη

Τα Ολίγα Γράμματα
Της Αντιγόνης Γκίνη
Κάποτε ήταν ένας άνθρωπος που έκανε μια
ταπεινή εργασία. Και αυτήν την εργασία την
είχε από τον πατέρα του και τον παππού του.
Κάποια φορά στη δουλειά του έφυγε ο
παλιός ιδιοκτήτης και ήρθε καινούργιος και
ζητούσε από αυτόν πάρα πολλά, στα οποία
όμως δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει και τον
απέλυσε τότε. Τι να κάνει;
Ξεκίνησε μια νέα δουλειά, να πουλά εργαλεία
και σίδερα και τα κατάφερε. Σε 10 χρόνια
ήταν πάμπλουτος και τότε έκανε στο χωριό
του μια δωρεά. Του είπαν να διαβάσει ένα
πρόλογο για την δωρεά του και του είπε ότι
απλά δεν γνωρίζει γραφή και ανάγνωση. Και
του είπαν τότε, στην μικρή πόλη που ζούσε
και πλούτισε: Φαντάσου να γνώριζες
γράμματα τι θα είχες κάνει!.

Ήταν παραμονή Πρωτοχρονιάς, έξω το χιόνι
έπεφτε πυκνό. Όλος ο κόσμος φορτωμένος
ψώνια, έτρεχε να πάει στο σπίτι του. Ένας
κύριος καλοντυμένος χωρίς ψώνια και δώρα,
περπατούσε βιαστικός. Στο χέρι του
κρατούσε μια ογκώδη συσκευασία. Μπήκε
στο λεωφορείο, τα άκουσε από τους άλλους
επιβάτες για το μεγάλο πακέτο που
κρατούσε. Ενοχλούσε αλλά έπρεπε να κάνει
υπομονή. Κατέβηκε σε μια στάση και όλοι οι
επιβάτες αναστέναξαν από ανακούφιση.
Επιτέλους είχε φύγει ο ενοχλητικός. Μα τι
ήταν αυτό που κρατούσε; Τόσο πολύ όγκο
είχε; Μα τι ήταν είχαν αρχίσει να
αναρωτιούνται οι επιβάτες.
Ο κύριος με το μεγάλο πακέτο χτύπησε μια
πόρτα. Του άνοιξε μια νέα κοπέλα και από το
βάθος του δωματίου ακούστηκαν φωνές
χαράς!
«Ήρθε! Ήρθε! Που είναι να το δω…»

Ο άνθρωπος δεν απάντησε. Αλλά μετά από
λίγο τους είπε ότι αν γνώριζε γραφή και
ανάγνωση θα ήταν θυρωρός σε πορνείο!
Αποτέλεσμα: Εάν ο άνθρωπος έχει κέφι και
θέλει να εργαστεί θα κάνει πολλά. Αν δεν
έχει, όσα πτυχία και αν έχει, θα μείνει μια
μετριότητα. Βέβαια, θα πουν κάποιοι, ότι
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΥΛΟΣ»

Στη μέση του φτωχικού δωματίου ήταν ένα
παιδί περίπου 10 ετών και το προσωπάκι του
έλαμπε όλο χαρά. Ο κύριος το αγκάλιασε, το
φίλησε και άρχισε να ξετυλίγει σιγά σιγά το

πακέτο. Σε λίγο φάνηκε το μεγάλο σε όγκο
δώρο. Το παιδί ήταν πολύ χαρούμενο.
Ο κύριος ακούμπησε το μεγάλο δώρο που
ήταν στολισμένο με μικρές, πολύ μικρές
μπάλες Χριστουγέννων. Το παιδί το
καμάρωνε και έλεγε πολλά μέσα στη χαρά
του. Και ο κύριος που του έφερε το δώρο
είπε ότι όταν ο καιρός θα γίνει καλός, και βγει
ο ήλιος, θα μπορέσει να χαρεί το δώρο του.
Ναι! Ναι! Φώναζε το παιδί. «Έτσι θα μπορώ
να πετάξω κι εγώ και τώρα έχω φτερά!». Το
παιδί καθόταν σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο
και το μεγάλο δώρο ήταν ένα χαρταετός.
Μέσα στο καταχείμωνο, στο μυαλουδάκι του
παιδιού, πετούσε ο χαρταετός και ας ήταν
στη γωνιά του δωματίου στολισμένος σαν
Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Το παιδάκι είπε
«Ευχαριστώ πολύ! Θα περιμένω την άνοιξη
να πετάξω μαζί του ψηλά. Τώρα έχω και εγώ
ένα χαρταετό!»

Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΤΩΝ
ΠΟΥΛΙΩΝ
Της Κοραλίας
…συνέχεια
εφημερίδα…

από

την

προηγούμενη

Ο Γιάννης πνίγοντας το άδικο μπήκε στο
κρατητήριο. Εκεί συνάντησε τα σκοτεινά
πρόσωπα των άλλων κρατουμένων,
απατεώνων και κλεπτών και η καρδιά του
σφίχτηκε για το πώς θα περάσει μαζί τους
τρεις ολόκληρες ημέρες. Ήταν ένας αθώος
ήρωας, φυλακισμένος για την αγάπη, μικρό
παιδί αυτός και άπειρο ανάμεσα σε
κακούργους. Όμως η αθώα παρουσία του, το
πρόωρα σοβαρό βλέμμα του και η μικρή
σκληραγωγημένη
κορμοστασιά
του,
εμπόδισε τους συγκρατούμενούς του να τον
πειράξουν και τον κοίταξαν με σεβασμό. Ο
Γιάννης σκέφτηκε, δεν είναι τόσο άσχημα
όσο περίμενα. Κούρνιασε σε μια γωνιά κι ο
νους του τον ταξίδεψε στην γενναία πράξη
του, την αντρίκια, που θα γέμιζε κρυφό
καμάρι την Ταϊσία που τώρα πια θα ένιωθε
ότι υπάρχει στη ζωή της κάποιο στήριγμα,
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ότι δεν παλεύει με τα άγρια κύματα
ολομόναχη. Νύχτωσε και η Ταϊσία μάταια
περίμενε να επιστρέψει από τα ψώνια ο
Γιάννης. Η καρδιά της γέμισε ανησυχία κι
αγωνία. Ποτέ δεν αργούσε ο Γιάννης από τα
θελήματα. Κάτι κακό, σκεφτόταν, του
συνέβη, του κακόμοιρου του παιδιού. Να τον
αναζητήσει στην αστυνομία αυτή η πόρνη
που πάντα της φέρονταν εχθρικά και
προκατειλημμένα;
Ήταν
παράτολμο.
Καθόταν σε αναμμένα κάρβουνα και δεν της
έκλειναν τα μάτια, όταν μέσα στην νύχτα
άκουσε χτυπήματα στην πόρτα. Νόμιζε ότι
την ειδοποιούν για τον Γιάννη που κάτι
έπαθε κι έτρεξε να ανοίξει με αδημονία.
Όταν άνοιξε την πόρτα, βρέθηκε πρόσωπο
με πρόσωπο με μια γυναίκα γύρω στα
τριάντα πέντε, που φαινόταν ότι είχε
ταξιδέψει από μακριά κι ήταν κατάκοπη. Σας
παρακαλώ, ψέλλισε η γυναίκα, εδώ μένει η
κυρία Ταϊσία; Η Ταϊσία, που πάντα ήταν
προστάτιδα των ξένων κι εγκαταλειμμένων
ανθρώπων, της απάντησε: Εγώ είμαι η
Ταϊσία, περάστε σας παρακαλώ μέσα.
Φαίνεστε κατάκοπη, μην στέκεστε στην
πόρτα. Η γυναίκα δρασκέλισε το κατώφλι
καθησυχασμένη, μετά την υποδοχή που της
έγινε και η Ταϊσία την έβαλε να καθίσει
κάπου αναπαυτικά, βάζοντας παράμερα την
βαλίτσα της. Η φιλόξενη Ταϊσία πρόσφερε
στην ξένη ένα ποτήρι δροσερό νερό κι η
γυναίκα συνήλθε περισσότερο κι έκατσε
αναπαυτικότερα στο κάθισμα. Τώρα πείτε
ποια είστε κι από πού με γνωρίζετε; Καλή
μου κυρία είμαι ξένη, σας χρωστώ πολλά και
γνωρίζω πόσο καλή είστε. Τώρα όμως μένω
θαμπωμένη από την ομορφιά σας και η
περιγραφή σας δεν μπορεί να συγκριθεί με
την πραγματικότητα. Η φτωχή Ταϊσία είχε
πολλά χρόνια να ακούσει ένα καλό λόγο και
συγκινήθηκε η ευαίσθητη ψυχή της που
καθόλου δεν είχε σκληρύνει από τις
κακουχίες της ζωής της. Αναρωτήθηκε αν η
γυναίκα ήξερε τον τρόπο της ζωής της ή αν
ήταν κάποια φτωχή από τις πολλές που
μυστικά είχε ελεήσει.
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Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια,
απάντησε, αλλά σε τι χρωστώ την επίσκεψή
σας; Γιατί εμένα δεν με επισκέπτονται
γυναίκες και προπαντός την νύχτα. Της
ξέφυγαν αυτά τα λόγια και δεν είπε
περισσότερα, αφού η γυναίκα φαινόταν να
μην γνωρίζει την ντροπιασμένη ζωή της. Η
γυναίκα πήρε περισσότερο θάρρος και της
είπε: Καλή μου Ταϊσία, εγώ το μόνο που ξέρω
από τον Γιάννη μου, είναι η χρυσή καρδιά
σου, δεν ξέρω τίποτε άλλο, ούτε με
ενδιαφέρει. Ξέρω ότι κοντά σου βρήκε μάνα
στα ξένα ο Γιάννης μου και μου το έγραψε
στο γράμμα. Είσαι η καλύτερη γυναίκα στον
κόσμο και βοηθάς όλους τους φτωχούς, αυτό
μου έγραψε ο Γιάννης μου. Εσύ κρυφά
ταΐζεις όλους τους φτωχούς, αγοράζεις
φάρμακα για τους αρρώστους, ντύνεις τα
ορφανά. Τι να με νοιάζει οτιδήποτε άλλο, αν
είσαι η καλύτερη γυναίκα στην Αλεξάνδρεια
και η πιο αρχόντισσα. Βούρκωσαν τα γαλάζια
μάτια της Ταϊσίας. Και τόσο πολύ δάκρυσε η
καρδιά της, που αυθόρμητα πήρε το χέρι της
ξένης και το φίλησε. Προς Θεού, όχι κυρία
Ταϊσία. Εμένα μου φιλάτε το χέρι; Εγώ
πρέπει να φιλήσω τα πόδια σας, είπε η
γυναίκα και συνέχισε. Ονομάζομαι Μαρισώ
και είμαι η μάνα του Γιάννη. Μου έγραψε στο
γράμμα την διεύθυνσή σου ο Γιάννης και
έφτασα πριν από λίγο στην Αλεξάνδρεια με
το καράβι από την Αθήνα. Είναι βράδυ, δεν
ήταν πολλοί άνθρωποι στο δρόμο να
ρωτήσω, μα ένας ζητιάνος. Όταν τον
ρώτησα ποιο είναι το σπίτι της Ταϊσίας, με
έφερε μέχρι την πόρτα σου. Καλή μου Ταϊσία
συνέχισε. Που είναι το αγοράκι μου να το
σφιχταγκαλιάσω, δυο χρόνια λείπει στην
ξενιτιά κι εγώ το ξέρω, είμαι η αιτία που
ξενιτεύτηκε το μωρό μου. Πέθανε από νωρίς
ο πατέρας του κι ο Γιάννης δεν πήγε σχολείο.
Κι είναι τόσο φιλότιμος, που συντηρούσε

εμένα και τις τέσσερις αδελφές του. Το
παιδάκι μου το βγάλαμε άρον – άρον από το
σχολείο κι ήταν ο πρώτος μαθητής. Κι άρχισε
να δουλεύει μέρα νύχτα κάνοντας διάφορα
θελήματα. Πώς να μάθει τέχνη; Οι τεχνίτες
δεν πληρώνουν. Πρέπει να πληρώσεις για να
σε μάθουν την τέχνη τους. Δεν ξέρω ποιο θα
είναι το μέλλον του. Εγώ, η μάνα του, το
έστειλα στην ξενιτιά. Ανάθεμά την που μου
πήρε το σπλάχνο μου και το έκανε δικό της.
Όμως, κυρία Ταϊσία, ο Θεός δεν αφήνει τα
ορφανά. Δεν ταλαιπωρήθηκε το παιδάκι μου
στην ξενιτιά. Αμέσως βρέθηκες εσύ και το
αγκάλιασες και το πλήρωσες, με το
παραπάνω, για τις λίγες δουλίτσες που σου
έκανε. Αυτά τα λεφτά μας τα έστελνε ο
Γιάννης, το μωράκι μου το πονεμένο, ο
ήρωάς μου, το παλικαράκι μου και ζούσαμε.
Όμως, τόσο πολύ μου έλειψε, τόσο πολύ το
πεθύμησα το παιδάκι μου, που μια μέρα το
αποφάσισα, πήρα το πλοίο και ήλθα. Το
ξέρω, είμαι τυχερή που έβγαλα τόσο καλό
παιδί, μα κι οι κόρες μου είναι σεμνές και
φιλότιμες. Στην Αθήνα δεν πάνε τα κορίτσια
να δουλέψουν έξω από το σπίτι. Τα κορίτσια
μου είναι άβγαλτα κι έχουν καλό όνομα στην
γειτονιά. Αλλιώς, εμείς είμαστε φτωχοί
άνθρωποι, προίκα δεν έχουμε, πως θα
παντρευτούνε να πάρουν ένα τίμιο, εργατικό
παιδί, αν βγει το όνομά τους στη γειτονιά;
Ξέρουν λίγη μοδιστρική και διορθώνουν τα
φορέματα της γειτονιάς, κεντούν και με
δυσκολία πουλάνε τα κεντήματά τους κι όλη
μέρα κλαίνε για το ξενιτεμένο αδελφάκι
τους.

Ενώ μιλούσε ακόμα η Μαρισώ, κόπηκε ο
λόγος της από χτυπήματα στην πόρτα. Οι
δυο γυναίκες ταράχτηκαν μες στη νύχτα κι
έριξαν η μία στην άλλη ένα βλέμμα
ανησυχίας. Τελικά η Ταϊσία πήγε να ανοίξει.
Μέσα στο σκοτάδι δεν έβλεπε ποιος
στεκόταν στην πόρτα. Έλα μέσα καλέ μου
άνθρωπε, είπε στην σιλουέτα που στεκόταν
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έξω και που δεν ξεχώριζε αν ήταν άντρας ή
γυναίκα. Τελικά, ο άνθρωπος μπήκε μέσα και
στο φως η Ταϊσία αντίκρισε μπροστά της τον
Ισαάκ τον ράφτη. Ο Ισαάκ ήταν καλός
άνθρωπος. Ποτέ δεν είχε επισκεφθεί την
Ταϊσία την νύχτα και πάντα στο δρόμο την
χαιρετούσε με σεβασμό, ενθυμούμενος την
αρχοντική καταγωγή της και λυπούμενος για
τον ξεπεσμό της. Κύριε Ισαάκ, είπε η Ταϊσία,
καλώς ήλθατε στο φτωχικό μου. Είμαι
ευτυχής που ήλθατε. Για πρώτη φορά με
επισκέπτεσθε, καθίστε σας παρακαλώ. Ο
Ισαάκ έριξε μια εξερευνητική ματιά γύρω και
το βλέμμα του έπεσε στην ξένη που του
έκανε φοβερή εντύπωση, καθώς κατάλαβε
από το ανοιχτόχρωμο δέρμα της και τα
ξανθά μαλλιά της, ότι δεν ήταν από τα μέρη
τους κι ότι ήταν Ευρωπαία. Κάποτε πήρε τα
μάτια του από την ξένη και θυμήθηκε το
σοβαρό λόγο της επίσκεψής του. Ταϊσία, είπε
ο Ισαάκ, ήλθα να σου πω για τον Γιαννάκη.
Πάνω σε αυτά τα λόγια, γλίστρησε το ποτήρι
από τα χέρια της Ταϊσίας και έσπασε. Τι
έπαθε κύριε Ισαάκ ο Γιάννης, ρώτησε με
λυγμό η Ταϊσία κι έπιασε από τον ώμο τον
Ισαάκ κι άρχισε να τον ταρακουνάει.
Ησύχασε Ταϊσία, κόρη μου, της είπε ο Ισαάκ.
Δεν έπαθε τίποτα στην υγεία του ο Γιάννης,
αλλά είναι στο κρατητήριο. Η Μαρισώ που
ως εκείνη την στιγμή είχε γίνει κάτωχρη και
δεν μιλούσε, στη λέξη κρατητήριο, έβγαλε
μια σπαραχτική κραυγή. Παιδάκι μου,
φώναξε. Οι δυο γυναίκες άρχισαν να κλαίνε
γοερά, γιατί πήγε ο νους τους σε πολύ
χειρότερα πράγματα από όσα συνέβησαν. Κι
ο Ισαάκ μάταια προσπαθούσε να τους
εξηγήσει. Σταματήστε, φώναξε, να σας
εξηγήσω. Τότε οι γυναίκες συγκράτησαν το
θρήνο τους κι ο Ισαάκ τους εξήγησε για το
πρωινό μικροσυμβάν κι ότι ο Γιάννης θα
καθίσει μόνο τρεις μέρες στο κρατητήριο.

Ανακουφίστηκε η Μαρισώ και η Ταϊσία. Τότε
μίλησε γλυκά η Μαρισώ: αγαπητέ κύριε,
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βλέπω ότι ενδιαφέρεσθε για το ορφανό μου,
το ξενιτεμένο μου, είμαι η μάνα του Γιάννη.
Είστε καλός άνθρωπος. Πείτε μου, ρώτησε
παρακλητικά, μπορώ να τον επισκεφθώ και
που είναι το τμήμα; Ο Ισαάκ, στο άκουσμα
της φωνής της Μαρισώ, άκουσε μια γλυκιά
μητρική μελωδία, σαν αυτή που άκουγε όταν
τον νανούριζε η συγχωρεμένη η μανούλα
του. Γύρισε και την κοίταξε με δέος, σαν κάτι
το πολύτιμο που μόνο στον ύπνο μας το
ονειρευόμαστε, ότι θα το αποκτήσουμε κι
όταν το δούμε στον ξύπνιο μας γινόμαστε για
πάντα σκλάβοι του. Κυρία μου, τα σέβη μου,
είπε, δεν συστηθήκαμε. Ονομάζομαι Ισαάκ κι
είμαι ο ράπτης της γειτονιάς. Εσείς είστε, από
ότι κατάλαβα, η μητέρα του Γιαννάκη.
Ηρεμήστε εγώ αγαπώ τον Γιαννάκη και τον
αγαπώ περισσότερο, τώρα που γνωρίζω κι
εσάς. Θα τα αναλάβω όλα εγώ, γνωρίζω το
φύλακα του κρατητηρίου. Εγώ θα σας
οδηγήσω και μαζί θα τον επισκεφτούμε, μην
ανησυχείτε. Φαίνεται ότι έχετε ταξιδέψει από
μακριά. Πέσετε να κοιμηθείτε τώρα.
Ξεκουραστείτε και πρωί – πρωί θα έλθω εγώ
για να σας συνοδεύσω στο κρατητήριο. Μην
στενοχωρείστε καθόλου. Από εκεί έρχομαι,
πήγα να δω τι κάνει ο Γιάννης. Είναι μια
χαρά. Αυτό το παιδί, όπου κι αν πάει, το
προστατεύει ο Θεός. Η Ταϊσία που ως τώρα
στεκόταν αμίλητη, πήρε το λόγο κι είπε:
Ευχαριστούμε
κύριε
Ισαάκ
που
ενδιαφερθήκατε
για
μας
τους
ανυπεράσπιστους. Ο Θεός να σας ανταμείψει
για την καλοσύνη σας. Δεν συναντάς στην
Αλεξάνδρεια, συχνά, ανθρώπους σαν κι εσάς
που φροντίζουν για τις χήρες και τα ορφανά.
Πράγματι θα τακτοποιήσω την κυρία
Μαρισώ σε ένα καμαράκι, εδώ στο ισόγειο,
για να κοιμηθεί αναπαυτικά και να
ξεκουραστεί από το ταξίδι και τη σύγχυση
που πήρε και πρωί – πρωί, όπως είπατε, θα
πάμε κι οι τρεις να επισκεφτούμε τον
αγαπημένο
παλληκαρά
μας.
Αποχαιρετίστηκαν και βγήκε στο δρόμο ο
κύριος Ισαάκ ο ράπτης. Μα δεν ήθελε, μετά
τα τελευταία συμβάντα, να κοιμηθεί από
νωρίς. Κάτι μέσα του σπινθήρισε. Ένα
καινούργιο συναίσθημα που ποτέ άλλοτε δεν
είχε νιώσει, ούτε καν στην εφηβεία του.
Θυμήθηκε με πόνο τα παιδικά του χρόνια και
την εφηβεία του. Δεν είχε σκοπό να κοιμηθεί
αυτό το βράδυ ο Ισαάκ ο ράπτης. Τα βήματά

του τον οδήγησαν σε ένα καπηλειό που δεν
έκλεινε ως το πρωί. Πόσο γλυκά πετούσε η
καρδιά του, δεν ήθελε να κοιμηθεί. Ήθελε να
νιώσει την αγάπη που γεννιόταν στην καρδιά
του. Γλυκιά αγάπη, βέλος του έρωτα,
στοχεύεις και χτυπάς, μια καρδιά αμάθητη,
καθησυχασμένη, αναπαυμένη και την κάνεις
να φλογίζεται, να καίγεται και να υπάρχει
μόνο για το αγαπημένο πρόσωπο, να
ξεβολεύεται, να ξεπερνάει διαφορές
χρώματος, φυλής, γλώσσας. Η αγάπη δεν
έχει λογική, είναι τρελή, παράφορη. Να τώρα
ο κύριος Ισαάκ, ο ράφτης, να βρίσκεται στο
καπηλειό με τους λίγους πελάτες και με την
καράφα, το κρασί, στο τραπεζάκι του,
μεθυσμένος πιο πολύ από τον έρωτα, παρά
από το κρασί. Δεν σύχναζε στα καπηλειά ο
κύριος Ισαάκ, ζούσε την ήρεμη, συντηρητική
ζωή του εργένη, μα τώρα άλλαξε η ζωή του.

Ήταν ερωτοχτυπημένος με την ξένη που του
συστήθηκε ως Μαρισώ και που μπήκε τόσο
αναπάντεχα στη ζωή του. Και με το γλυκό
πιοτό και την γλυκιά μέθη της αγάπης,
άρχισε να τραγουδάει
σιγανά ένα
νοσταλγικό, Αιγυπτιακό τραγούδι που τα
λόγια του θα ράγιζαν την καρδιά της πιο
σκληρής κι αδιάφορης αγαπημένης. Έλεγε το
τραγούδι: «Σε περίμενα και δεν ήλθες. Πες
μου, καθόλου δεν με αγάπησες; Δώς μου ένα
γλυκό φιλί. Σφίξε με στην αγκαλιά σου. Πες
μου, καθόλου δεν με αγάπησες; Η αγάπη μου
είναι απέραντη σαν την άμμο της θάλασσας,
σαν τα αυγά των ψαριών. Άνοιξε την πόρτα
σου αγάπη μου, είμαι κι εγώ ένα πουλάκι του
θεού». Ο καταστηματάρχης λοξοκοιτούσε
τον
κύριο
Ισαάκ
που
σηκώθηκε
τρεκλίζοντας, πλήρωσε τον λογαριασμό,
βγήκε από το μαγαζί κι ανηφόρισε για το
σπίτι του. Ήταν χαράματα όταν έφτασε. Δεν
είχε κοιμηθεί όλη την νύχτα. Όμως, ήταν
νωρίς ακόμη για να συνοδέψει, όπως είχε
υποσχεθεί, τις δυο γυναίκες στο κρατητήριο
που βρισκόταν ο Γιάννης.
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Ο Ισαάκ έφτιαξε ένα πικρό καφέ, να
ξεδιαλύνει το μυαλό του και κατάκοπος
έπεσε στο κρεβάτι. Δεν θα κοιμόταν γιατί οι
δυο γυναίκες τον περίμεναν πρωί – πρωί.
Άλλωστε, ήταν τόσο μεγάλη η γλυκιά ταραχή
που ένιωθε, που δεν του έκλειναν τα μάτια.
Με τη καρδιά πληγωμένη από τον έρωτα,
άρχισε να αναπολεί τα περασμένα. Στη
σκέψη του σχηματίστηκε η μορφή της
πονεμένης μανούλας του, της Βηθλεέμ. Πόσο
αγαπούσε ο Ισαάκ την μάνα που στάθηκε για
αυτόν κι ως πατέρας κι ως αδελφός, αφού
δεν είχε ο Ισαάκ κανέναν άλλον στον κόσμο.
Η μάνα ήταν όλοι οι συγγενείς, όλοι οι φίλοι,
ο κόσμος όλος, ο παράδεισος. Πόσες
ταπεινωτικές δουλειές έκανε η τίμια μάνα για
να τον αναθρέψει; Έγινε πλύστρα, καθάριζε
σκάλες και παράθυρα, έκανε θελήματα.
Θυσιαζόταν για να μη λείψει τίποτα στο
μικρό Ισαάκ.
Συνεχίζεται στην επόμενη εφημερίδα……

Λευκό και γαλάζιο
Της Αντιγόνης Γκίνης
Γλάροι ζωγράφιζαν το απέραντο γαλάζιο του
ουρανού κι εγώ στο απέραντο γαλάζιο της
θάλασσας. Λευκά και γαλάζια τα όνειρά μου.
Λευκά και γαλάζια τα φτερά μου, που τ’
άνοιξα και πετούσα. Είχα αποδράσει από το
λαβύρινθο της ψυχής και περίμενα ότι η ζωή
θα μου χάριζε απλόχερα την μεγάλη στράτα,
που θα πετούσαν τα ολόλευκα περιστέρια.
Και τις νύχτες μου, θα στόλιζαν ασημένιες
νεράιδες, τα άστρα του ουρανού. Κι όταν θα
συνέλθω, θα διαπιστώσω ότι βρίσκομαι
ακόμη στο λαβύρινθο, στην φυλακή της
ψυχής και τα όνειρα από λευκό σε γαλάζιο
φόντο, έμειναν μόνο όνειρα και τα
γαλανόλευκα φτερά μου κι αυτά αποκύημα
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της φαντασίας μου. Πότε θα βγω από την
φυλακή που έχτισα μόνη, χωρίς την βοήθεια
κανενός; Εγώ έπρεπε να σπάσω τα δεσμά
μου, για να λάμψει στην ψυχή μου ο ήλιος
της ζωής, να ζεστάνει, να κάψει, να λιώσει,
τα σίδερα της φυλακής μου. Αλήθεια είναι
ουτοπία τα όνειρα για μένα, ενώ ακόμα
περπατώ στο λαβύρινθο και βρίσκομαι στο
ίδιο μέρος. Το ξέρω από εκεί δεν θα φύγω
ποτέ και τα φτερά, για να πετάξω, δεν θα
έχουν λευκό και γαλάζιο, θα είναι μαύρα.

Γεμίσαμε λίρες, γεμίσαμε καρπούς και το πιο
σημαντικό ήτανε ότι η αγάπη μας μεγάλωνε
και γινότανε πιο ουσιαστική.
Σ’ αγαπώ Μποτρίνι!
Αφιερωμένο στην μητέρα μου!

Το σκιουράκι
Της Δώρας Αθανασίου
Καθώς βάδιζα συνάντησα ένα σκιουράκι…
(τρελάθηκα από την χαρά μου) βάζω στην
τσέπη μου το χέρι μου και κατά τύχη βρήκα
ένα φιστίκι. Το σκιουράκι με κοίταζε δειλάδειλά και του έγνεψα με το χέρι μου, χωρίς
να το τρομάξω, να έρθει κοντά.
-Έλα, έλα μη φοβάσαι.
Αυτό… (το
σκιουράκι), ήρθε δίπλα μου με μια περήφανη
ουρά και του έδωσα τον καρπό της αγάπης
μας. (Έτσι ονομαζότανε και αυτή την αξία
είχε το φιστίκι)!!! Μετά αυτό με ακολούθησε
στα μονοπάτια της Αγγλίας, δίπλα στο
ποταμό Τάμεση και έγινε κάτι σαν το σπίρτο
που ανάβει το τσιγάρο. Σπίτι, μαζί μου τώρα,
έτρωγε από όλους τους καρπούς, φιστίκια,
καρύδια, βελανίδια, στραγάλια, σταφίδες,
κάστανα και έγινε διπλό!!! Το φώναζα
Μποτρίνι. Σαν τον μάγειρα Έκτορα Μποτρίνι
που είχε κι αυτός όλους τους καρπούς. Το
έμαθα να πίνει και πορτοκαλάδα… να
χορεύει και να ακούει rock μουσική ( και που
και που ακούγαμε και κλασσική μουσική).
Σκέφτηκα… Αυτό γιατί να μην το κάνουμε
σαν δουλειά; Και λεφτά θα βγάζαμε, γιατί
αυτό που κάναμε και πλάκα είχε και γέλιο…
Θα ήτανε κάτι σαν να ανεβάζαμε
παράσταση. Πάμε, του λέω. Το εκπαίδευσα,
με την καλή έννοια, γιατί το αγαπούσα και
δεν θα ήθελα να το εκμεταλλευτώ και θα
είχαμε κι οι δύο κέρδος κι αναγνώριση. Κι
έτσι έγινε. Το show άρχισε, στο Λονδίνο. Η
σκηνή γέμισε με φώτα. Μέχρι κι ο Όλιβερ
Στόουν μας είδε και γίναμε πρωταγωνιστές
διάσημοι!!!

Διαβαίνοντας τα Όνειρα
Του Δημητρίου Βερνίκου
Έτσι πρέπει. Να σβήνουμε την φωτιά. Όλοι
μαζί. Σαν να ζούμε από μια καρδιά. Όχι σαν
τα παιδιά, που χτίζουν πύργους στην
αμμουδιά και σαν έρθει το κύμα, τα πάει
μακριά.
Σαν το φως φεύγει κι η νύχτα γελά. Έρχεται
η σειρά των ονείρων, ψάχνοντας, μάτια
νοσταλγικά, με θολά μυαλά. Χαμένα μες στις
αναθεωρήσεις και τις ζωντανές παραστάσεις
φαντασμάτων.
Ακούγοντας το φάλτσο πιάνο του ποιητή που
ακόμα ψάχνει μες στις λέξεις κάτι που ούτε ο
ίδιος ξέρει τι. Δηλώνοντας ότι δεν
κουράστηκε να αγαπά, αλλά ότι χάθηκε μες
στα όνειρα και τις ψευδαισθήσεις.
Γιατί η νύχτα φεύγει κι έρχεται η αυγή. Με
καινούργια μονοπάτια, μες στου μυαλού τα
τερτίπια. Κι ίσως ο ποιητής βρει την άκρη…
Κοντά στης θάλασσας την αγκαλιά.

Ελεύθεροι Πολιορκημένοι
Της Αντιγόνης Γκίνη
Αισθανόμουν δεμένη ενώ ήμουν ελεύθερη.
Τι έφταιγε; Γιατί δεν μπορούσα να φύγω, να
σπάσω τα δεσμά μου, να τρέξω, να φύγω
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μακριά; Τι έφταιγε με μένα; Ήταν απλό. Από
μικρό παιδί ήμουν αλυσοδεμένη και νόμιζα
ότι δεν μπορούσα να περάσω τον κύκλο μου.
Έπρεπε να κάνω κάτι να σπάσω την αλυσίδα
που έδενε το παλούκι. Είχα την δύναμη, όλα
ήταν στο μυαλό. Ναι, τα κατάφερα κι άρχισα
να τρέχω μακριά και σκεπτόμουν δεν
υπάρχει δεν μπορώ, αλλά δεν θέλω. Νόμιζα
ότι ήμουν σε πολιορκία από παιδί. Δεν
ήμουν, απλώς νόμιζα. Τώρα είχα βρει την
ελευθερία και κατάλαβα ότι δεν με εμπόδιζε
κανείς, εγώ έπρεπε να βρω το θάρρος, να
ανακτήσω την γη της ελευθερίας.

περιόδευσε σε πολλά μέρη. Πέθανε στη
Θεσσαλία σε βαθύ γήρας, περίπου 90 ετών.
Ο Ιπποκράτης αποτελεί τομή στην ιστορία
της ιατρικής. Με αυτόν ανοίγει η εποχή της
επιστημονικής ιατρικής, όπως νοείται ο όρος
επιστήμη σήμερα. Συνδυάζει τις δυο πηγές
της γνώσης (την αίσθησιν και την διανόησιν),
αξιοποιεί την εμπειρία με τον ορθόν λόγον
και προσαρμόζει την θεραπευτική του στον
συγκεκριμένο
ασθενή
τον
οποίο
αντιμετωπίζει σαν ψυχοσωματική ολότητα.
Η διδασκαλία και το έργο του διακρίνονται
από τον ηθικό χαρακτήρα του στην ιατρική
πράξη.

Κι αυτό θα περάσει

διεθνώς αναγνωρισμένη και καταξιωμένη
επιστημονικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η πρώτη συζήτηση με τον ασθενή είναι πολύ
σημαντική. Πρέπει να έχουμε ευγένεια,
αγάπη, εμπιστοσύνη για τον άνθρωπο, γιατί
έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που
πάσχουν κι αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Επίσης είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε
ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αμοιβαίου
σεβασμού. Ήδη έχουμε ικανοποιητικά
επιστημονικά αποτελέσματα, τα οποία
τεκμηριώνονται από την πρώτη φορά, με την
εφαρμογή και για αυτό το λόγο η
βιοθεραπεία συγκαταλέγεται πλέον σταθερά
στις
συμπληρωματικές
επιστημονικές
μεθόδους της ακαδημαϊκής ιατρικής.

Της Αντιγόνης Γκίνη

Smart Shopping στην Ψυχή
της Αθήνας

Κάθε μέρα προβλήματα, στενοχώριες, μετά
άλλαζε το σκηνικό, όλα καλά, χωρίς το
μαύρο, όλα λαμπερά, όμορφα. Η ζωή όλο
χαρά, ένα διάστημα όλα καλά και μια εποχή
όλα άσχημα. Τι θα μπορούσα να κάνω, να
ισορροπήσει η κατάσταση; Τι, όμως; Αλλά
κάτι έπρεπε να κάνω για μένα, για την ζωή
μου. Πως, όμως; Άρχισα να διαβάζω βιβλία,
να πάρω ιδέες, να βρω μια λύση. Μετά από
καιρό, πέρασε από τα μάτια μου, σαν εικόνα,
ο πλανήτης γαία, σαν σφαίρα και γύριζε σαν
να μου έλεγε: κάνε υπομονή, όλα γυρίζουν κι
επανέρχονται, πρέπει να ξέρεις ότι κι αυτό θα
περάσει…

Η θεραπευτική δύναμη της
βιοενέργειας στην εποχή
του Ιπποκράτη
Της Δήμητρας Μανετάκη
Ιπποκράτους αληθώς εσμέν ζηλωταί!
Γαληνός
Ο Ιπποκράτης γεννήθηκε στη Κω το 460 π.Χ.
κατά την παράδοση οι ρίζες της γενιάς του
έφταναν ως τον Ασκληπιό και τον Ηρακλή.
Οι πρόγονοι του ήταν Βασιλείς, άρχοντες και
ιερείς-ιατροί. Άσκησε την ιατρική αρχικά
στην γενέτειρά του και στην συνέχεια
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΥΛΟΣ»

Του «Devil & Angel»
Όλους μας έχει χτυπήσει η κρίση, όχι μόνο
ψυχολογικά αλλά και στο αδύνατο σημείο
μας, που είναι η τσέπη μας, με αποτέλεσμα
αυτό να μας καταβάλλει περισσότερο και να
μας ρίχνει, αφού το shopping therapy μας
φτιάχνει τη διάθεση έστω και προσωρινά,
ιδίως τις γυναίκες!

Ο ακραιφνής, επιστημονικός χαρακτήρας
του έργου του, επιβεβαιώνεται απόλυτα και
από την ακαδημαϊκή ιατρική. Η βιοθεραπεία
είναι ένα χάρισμα από το Θεό, αλλά δεν
φθάνει μόνο αυτό, πρέπει ο βιοθεραπευτής,
η βιοθεραπεύτρια να ξέρει ποιο χέρι είναι
δότης και ποιο είναι λήπτης. Η βιοθεραπεία
είναι η μετάγγιση ζωτικής ενέργειας, από ένα
ζωντανό οργανισμό σε ένα άλλο. Επίσης το
άτομο πρέπει να έχει πιστοποίηση και να έχει
σπουδάσει στο Ελληνο-Ιταλικό επιστημονικό
ινστιτούτο
έρευνας
και
εφαρμογής
«BRILLAKIS K/Z SYSTEM» και ιδιαίτερα να
έχει γνώση ανατομίας, φυσιολογίας,
παθολογίας,
γενικής
ιατρικής,
φυσιοπαθολογίας,
ψυχολογίας,
ρεφλεξολογίας, σιάτσου, φυσικής ιατρικής. Η
μέθοδος «BRILLAKIS K/Z SYSTEM» είναι

Αυτό αφορά, όχι μόνο αυτούς που παίρνουν
το επίδομα της Πρόνοιας, αλλά και όλους
τους Έλληνες που θέλουν να ψωνίσουν όχι
μόνο οικονομικά αλλά και ποιοτικά
ταυτόχρονα!

Ένας δρόμος που μπορεί να επιτευχθεί αυτό
και να ενισχύσουμε ιδίως την Ελληνική
αγορά εμείς σαν Έλληνες καταναλωτές-όχι
Page 10

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΑΥΤΟΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ» ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΥΛΟΣ» #29/2016

μόνο τα μεγάλα ονόματα αλλά και τους
μικροπωλητές- είναι η γνωστή σε όλους μας
Ερμού, ιδίως τώρα με τις εκπτώσεις, όπου
κορυφαίοι Έλληνες σχεδιαστές μόδας με
πολύ ποιοτικά bijoux, ρούχα και παπούτσια
έχουν πολύ οικονομικά κομμάτια! Για
παράδειγμα: περνώντας απέναντι από το
Σύνταγμα, στα McDonalds, μπορείς να βρεις
καφέ καπουτσίνο με 1 ευρώ, freddo το πολύ
με 1,5 και cheeseburger με 1 ευρώ επίσης.
Στην γωνία, δυο βήματα πιο κάτω, έχει
μαγαζί με bijoux, όλα τα κομμάτια με 5 ευρώ
το καθένα και πολύ εντυπωσιακές τσάντες
με 10 ευρώ η κάθε μια!
Κατεβαίνοντας τον δρόμο αυτό, συνέχεια στο
δεξί μας χέρι, βρίσκουμε ακριβώς δίπλα
τρομερά δαχτυλίδια με 5 ευρώ το ένα, και
τώρα με τις εκπτώσεις, πολύ οικονομικά και
καλά παπούτσια και τσάντες, ρούχα από
επώνυμους έλληνες σχεδιαστές το πολύ με
40, 50, 60 ευρώ, που μπορούν να φορεθούν
όχι μόνο στην καθημερινή μας ζωή αλλά και
σε κάποια ιδιαίτερη περίσταση! Βρίσκουμε
επίσης και αρώματα από αρωματοποιεία,
όπου τα 100ml κοστίζουν το πολύ 12 ευρώ
και κρατάνε πολύ, και από επώνυμες μάρκες,
ενώ τα 30ml κάνουν το πολύ 6 ευρώ!(έχω μια
φίλη που τα δίνει με 5!)
Γενικά επειδή όλους, μας πλήττει η κρίση,
προσπαθούμε κι εμείς αλλά και οι
καταστηματάρχες να κάνουμε όσο γίνεται
πιο οικονομική την ζωή μας, για να
επιβιώσουμε! Τώρα αν θέλουμε και αγορές
σε εξευτελιστικές τιμές(αλλά να γνωρίζουμε
ότι cheap is “cheap”!) δηλαδή ότι κάτι πολύ
φθηνό μπορεί να χαλάσει και πολύ γρήγορα
(αυτό όμως συμβαίνει και στις «καλύτερες
οικογένειες», δηλαδή και στα ακριβά καμιά
φορά προϊόντα), πάμε να ψωνίσουμε από
την Αχαρνών, όχι μόνο από Ελληνικά αλλά
και από Κινέζικα και Πακιστανικά μαγαζιά,
αλλά μέσα σε κάτι «τρύπες», βρίσκεις
πραγματικούς θησαυρούς! Δηλαδή για
παράδειγμα, επίχρυσα ινδικά παραδοσιακά
κομμάτια το πολύ με 15 ευρώ το κολιέ,
δαχτυλίδια πολύ ωραία, 10 ευρώ τα
σκουλαρίκια και ανθεκτικά παπούτσια και
όμορφες δερμάτινες τσάντες το πολύ με 20
ευρώ, που θα μπορούσαν να ξεγελάσουν και
το πιο έμπειρο και έξυπνο μάτι όσον αφορά
την τιμή τους και την ποιότητα τους. Μην
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΥΛΟΣ»

ξεχνάμε ότι όταν παίρνεις μια φίρμα,
πληρώνεις μόνο το όνομα και είναι και
δερμάτινη! Επίσης καλύτερα να πάρεις κάτι
δερμάτινο που θα αντέξει παρά κάτι που θα
χαλάσει απευθείας και θα κάνει και ζημιά στο
πόδι μας!

Της Α.Τ.

Σίγουρα οικονομικά και εντυπωσιακά ρούχα,
bijoux, πορτοφόλια και τσάντες, θα
μπορούσαμε να βρούμε και στη Ομόνοια,
βγαίνοντας από το μετρό, όπου εκεί σε κάτι
μικρά μαγαζάκια ελληνικά πουλάνε τα
δαχτυλίδια το πολύ με 5 ευρώ, μπορείς να
πάρεις 2 βραχιόλια στην τιμή του ενός με 2,53 ευρώ, πορτοφόλια το πολύ με 10 ευρώ και
άλλα αξεσουάρ, φανταστικές μπλούζες και
πασμίνες το πολύ με 20 ευρώ.

«Θέλουν να τις αγαπούν χωρίς να υπάρχει
κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Όχι επειδή είναι
όμορφες, καλοσυνάτες, με ωραίους τρόπους,
χαριτωμένες, έξυπνες, αλλά επειδή απλά,
είναι αυτές που είναι»!!! – Henri Frederic
Amiel. Τα

Βασικά άμα μπορείς να τα πετύχεις όλα,
ακόμα και να κάνεις μια πολύ εντυπωσιακή
εμφάνιση χαλώντας λίγα λεφτά, φτάνει να
κόβει το μάτι σου! Άμα ψάχνεις, βρίσκεις!
Μην ξεχνάμε: ρωτώντας πας στην πόλη!
Κοινώς κάνοντας έρευνα αγοράς!
Όλα τα παραπάνω σε περίπτωση που δεν θες
να το κάνεις αυτό στο internet(όπου βρίσκεις
τα πάντα και πολύ φθηνά), γιατί μπορεί να
μην έχεις για οικονομικούς λόγους τα
απαραίτητα μέσα!

Οι γυναίκες περιποιούνται τον εαυτό τους για
να αρέσουν στις ίδιες κι όχι απαραίτητα σε
κάποιον (ιδίως σε έναν «αλήτη» στην χώρα
των θαυμάτων)!!!

ο λουλούδι είπε: «Ανόητε! Φαντάζεσαι πως
ανθίζω για να με δουν; Ανθίζω για δικό μου
λογαριασμό, επειδή έτσι μ’ αρέσει κι όχι για
τους άλλους. Η δική μου χαρά πηγάζει από το
γεγονός ότι υπάρχω κι ανθίζω!» - Ο μικρός
πρίγκηπας.
«Σε συμβουλεύω να παντρευτείς! Αν βρεις
καλή γυναίκα, θα γίνεις ευτυχισμένος, αν όχι,
θα γίνεις φιλόσοφος!!!» - Σωκράτης.
«Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα
μάτια σας για να βλέπετε, τότε θα τα
χρειαστείτε για να κλάψετε!!!» - Jean Paul
Sartre.

Και πρέπει να προσέχουμε να μην
καταχωρούμε τα στοιχεία της πιστωτικής
μας κάρτας εκεί πέρα! Υπάρχουν και hackers
που μπορεί να μας τα σηκώσουν όλα από την
τράπεζα, αν κατοχυρώσουν τον κωδικό σου!
Τέλος, επιστρέφοντας στις αγορές μας, σε
πολλές αποθήκες μπορείς να βρεις τα πάντα
ακόμη και αντρικά ρούχα για όσους
ενδιαφέρονται, και στο εκπτωτικό χωριό
φίρμες σε πανέρια, σε εξευτελιστικές τιμές,
με αποτέλεσμα να κάνεις το κομμάτι σου και
την φιγούρα σου άμα θες! Ακόμη και στα
ακριβά εμπορικά κέντρα βρίσκεις σε μερικές
εταιρείες οικονομικά πολύ και ποιοτικά
ρούχα!
Καλές και
Εύχομαι!!!

έξυπνες

αγορές

λοιπόν

Όταν
ερωτεύεσαι
γυναίκα!!!

σας

μια

Κοινώς, το πρώτο ερέθισμα, για να γνωρίσεις
μια γυναίκα είναι η εξωτερική της εμφάνιση!
Στην συνέχεια, ανακαλύπτεις και τον
ενδότερό της εαυτό!!! Και ο μόνος
αλχημιστής που μπορεί να τα μετατρέψει
όλα σε χρυσάφι, είναι ο ΕΡΩΤΑΣ!!!
«Το μόνο ξόρκι εναντίον του θανάτου, των
γηρατειών, της ρουτίνας, είναι ο έρωτας!!!»
- Anais Nin.
Δεν αξίζει μόνο να υπάρχουμε… είναι καλό
να ζούμε κιόλας!!!
Δεν θέλουμε μόνο να
γεννιόμαστε…
ΘΕΛΟΥΜΕ
ΚΑΙ
ΝΑ
ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ!!!
Δεν θέλουμε μόνο να
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πονάμε… ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΝΙΩΘΟΥΜΕ!!! Η
ζωή είναι μικρή… οι στιγμές είναι μεγάλες!!!
Και μην ξεχνάμε: «Αν η ευκαιρία δεν μας
χτυπήσει την πόρτα, μπορούμε τότε να
χτίσουμε εμείς μια!!!» - Milton Berle.
Άλλωστε, τα μεγαλύτερα «λάθη» μας (σε
περίπτωση που κάνουμε κάποιο), μπορούμε
να τα μετατρέψουμε μετά σε σωστά!!! Είναι
πολλές γυναίκες που στενοχωριούνται που
μεγαλώνουν και καταφεύγουν σε πλαστικές
επεμβάσεις! Θα ‘πρεπε όμως να εκτιμούν
κάθε ρυτίδα στο πρόσωπο τους, αφού αυτό
καταδεικνύει και κάποιον πόνο που πέρασαν
στην ζωή τους κι αυτό αποτυπώθηκε στα
χαρακτηριστικά τους, άρα εκφράζει και
κάποιο βίωμά τους κι αυτές οι εμπειρίες είναι
που διαμορφώνουν τον χαρακτήρα μας,
αφού χαράζουν την ψυχή μας!!! Όπως
επίσης, κάθε φθορά που προκύπτει στο
σώμα μας με το πέρασμα του χρόνου, ακόμα
και το παραμικρό ελάττωμα, προσδίδει μια
γοητεία!!! Χαρακτηριστικά παραδείγματα
είναι η Barbara Streizand που δεν έφτιαξε
ποτέ την μύτη της, επίτηδες, αφού όπως
παραδέχεται, εκτός από την φοβερή φωνάρα
που είχε, η καριέρα της βασίστηκε και στην
πολλή δύναμη και προσωπικότητά της που
τονιζόταν από αυτό το ελάττωμα (την μύτη)
που όμως την έκανε πρωτότυπη!!! Άλλο ένα
είναι η Lisa Minelli που κι αυτή έγινε διάσημη
από την εκρηκτική της εμφάνιση και την
φωνή της και που παρά την παχυσαρκία της,
σε μεγάλη ηλικία, δεν παρενέβη στο σώμα
της κι αυτό την έκανε ξεχωριστή!!! Άλλωστε
μην ξεχνάμε ότι όπως λέει και μια σεξολόγος:
«μια 40άρα, ίσον με δύο 20άρες και μια
60άρα, ίσον με τρεις 20άρες!!! Δηλαδή, μια
γυναίκα περνάει την δεύτερή της εφηβεία
και είναι στο top της σεξουαλικότητάς της
στα 40, ενώ στο ζενίθ της είναι στα 60!!!
«Δεν λυπούμαι που γερνώ… είναι ένα
προνόμιο που πολλοί δεν το είχαν!!!» -Meryl
Streep.
Τέλος, τις γυναίκες δεν τις δέρνουν ποτέ,
ούτε με ένα τριαντάφυλλο!!! Αλλά τι να
κάνουμε, που δεν μπορούμε να ζήσουμε και
χωρίς τους άνδρες;
Ίσως, όταν θέλεις κάτι πολύ, το σύμπαν να
συνωμοτεί να συμβεί ακριβώς το αντίθετο…
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΥΛΟΣ»

κι όχι το αντίστροφο που λέει ο Paulo
Coehlo!!!

στις αλλαγές!!!» Man in the mirror… Michael
Jackson

Σωστός…

«Μην σπαταλάς αναπνοές για να εξηγείς πως
νιώθεις, σε ανθρώπους που δεν σε αφήνουν
να αναπνεύσεις…» Δημήτρης Μπαλοδήμος.
Βασικά αν περιμένεις την στιγμή όπου όλα
απολύτως είναι στρωμένα, δεν θα ξεκινήσεις
ποτέ!!!

Της Α.Τ.
Είναι μερικοί άνθρωποι που προσπαθούν να
είναι τόσο σωστοί και τέλειοι, που καταντάνε
ψυχαναγκαστικοί…
Άσε
που
στην
προσπάθειά τους αυτή, πολλοί μπορούν να
τους θαυμάζουν, αλλά κι άλλοι πάλι πολλοί,
υποσυνείδητα, να τους ζηλεύουν, με
αποτέλεσμα να γίνονται αντιπαθείς! (Φυσικά,
δεν γίνεται να μας αγαπάνε και να μας
συμπαθούνε όλοι!!!)

Και να θυμάσαι… αν άξιζε κάτι, την νύχτα να
φοβάσαι… τότε είναι που πονάς, γιατί
θυμάσαι!!! Το να κάνεις 100 φίλους δεν είναι
θαύμα… το θαύμα είναι να κάνεις ένα φίλο
που θα σταθεί δίπλα σου ακόμα κι αν 100
άτομα θα είναι εναντίον σου!!!

Είναι καλό να συνειδητοποιήσουμε ότι
ΟΥΔΕΙΣ ΤΕΛΕΙΟΣ και ότι οφείλουμε να
αγαπάμε τον εαυτό μας, με τα ελαττώματα
και τα προτερήματά του! Επίσης, ΜΗΝ
ΚΡΙΝΕΙΣ ΙΝΑ ΜΗΝ ΚΡΙΘΕΙΣ και ΟΥΔΕΙΣ
ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ, (γιαυτό καλό είναι να
μην θεωρούμε τίποτα δεδομένο, όσο και να
μας πληγώνει αυτό) και να γνωρίζουμε ότι
δεν υπάρχει ΠΡΕΠΕΙ, αλλά μόνο ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ
ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΥΤΟ , ΓΙΑΤΙ…
Δηλαδή ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΟ και
καλό είναι να έχουμε επιχειρήματα κι
αποδείξεις για ότι ισχυριζόμαστε, γιατί ΟΛΟΙ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΚΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!!! «Ο
καθένας μπορεί να θυμώσει είναι εύκολο.
Αλλά να θυμώσεις με το σωστό άνθρωπο,
στο σωστό βαθμό, για το σωστό λόγο, τη
σωστή στιγμή και με το πιο σωστό τρόπο,
αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο!!!»
Αριστοτέλης. Άλλωστε τα μεγαλύτερα λάθη
σου, μπορείς να τα μετατρέψεις σε σωστά!!!
Με το χρόνο αποκαλύπτεται ο χαρακτήρας
όλων!!! Δεν μπορεί κανείς να κρυφτεί από
την ΑΛΗΘΕΙΑ! Η αλήθεια που ενοχλεί, αξίζει
περισσότερο από ένα ψέμα που βολεύει…
Κάνε το κακό μια κι έξω, αλλά το καλό δίνε
το σιγά-σιγά!!!

Η φιλία, το
συναίσθημα

πιο

αγνό

Της Στέλλας Κοκκόλη
Η φιλία είναι ένα συναίσθημα που
νιώθουμε όλοι μας, μικροί μεγάλοι.

το

Συνήθως
το νιώθουμε στα παιδικά μας
χρόνια στο
σχολείο, εκεί κάναμε τις
πρώτες μας φιλίες, εκεί που είχαμε
κολλητές και ακόμη έχουμε. Η κολλητή σου
ή ο κολλητός σου θα σε βοηθάει, θα σου
συμπαραστέκεται,
αλλά πρόσεχε
μην
κουραστεί η κολλητή σου.

Στην Ελλάδα μιλούν οι σοφοί και
αποφασίζουν οι ηλίθιοι!!! (Αυτό ισχύει και για
τους πολιτικούς μας, αλλά θα το αναλύσουμε
άλλη φορά…) δεν υπάρχει πιο ξεκάθαρο
μήνυμα: «Αν θες να κάνεις τον κόσμο
καλύτερο, κοίτα τον εαυτό σου και προχώρα
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Αληθινές Αξίες
Της Αντιγόνης Γκίνη

Και πάνω από όλα πρέπει να καταλάβεις
ότι ο κολλητός σου σε αγαπάει. Δεν έχει
σημασία η ηλικία μπορεί να γίνει κολλητός
ένας 23αρης με έναν 50αρη. Σημασία έχει
να υπάρχει
συμπαράσταση
και
αλληλοβοήθεια, για μια φιλία αυτά τα δυο
είναι πολλά.
Η φιλία είναι το πιο αγνό συναίσθημα. Στη
φιλία πρέπει να μοιράζεσαι,
να
συνεργάζεσαι να υπάρχει
ειλικρίνεια,
ενδιαφέρον, και να υπάρχει εμπιστοσύνη.
Η φιλία είναι ένα τετράφυλλο τριφύλλι.
Σπάνια να βρεις αληθινούς φίλους.
Εγώ τους βρήκα. Οι φίλοι που έχω μου
φτάνουν. Έχω τα πιο καλά φιλαράκια στο
κόσμο . Όμως μπορείς και με τα ζωάκια να
κάνεις φιλίες. Ένα κατοικίδιο είναι φίλος με
τον άνθρωπο, τα ζώα έχουν ένστικτο γι
αυτό καταλαβαίνουν αν τα θέλει ή τα
αγαπάει κάποιος.

Η ζωή και ο θυμός
της Στέλλας Κοκκόλη
Ο Θυμός είναι ένα σκληρό συναίσθημα
που φέρνει λύπη πόνο και καίει τα
σωθικά αυτού που το νιώθει. Η ζωή είναι
μικρή μη χαλάς με άσχημες στιγμές ζήσε
τη ζωή σου κάνε αυτό που θες αυτό που
επιθυμείς πες αυτά που νιώθεις σε αυτόν
που αγαπάς. Η ζωή είναι δικιά σου και όχι
αλλουνού όπως λέει ο λαός μια ζωή την
έχουμε αλλά πρέπει να τη ζήσουμε ζησ’
την όπως θες λοιπόν.

ΑΦΗΣΤΕ ΒΡΕ ΑΡΚΑΝΤΑΣΗΔΕΣ
ΗΣΥΧΑ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΣΑΣ. Η
ΖΩΗ ΘΕΛΕΙ ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ
ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ. ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΚΑΝΤΑΡΙΑ
ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟΣΥΝΗ, ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ
ΑΣΚΙΑ, ΠΟΛΛΑ ΑΣΚΙΑ ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ
ΓΕΛΙΟ!
Του Γιώργου Κασσάνδρα
Έτσι είναι! Και ποιος θα μπορούσε να
αμφισβητήσει αυτά τα υπέροχα λόγια χαράς
και ευτυχίας, όπου η εσωτερική ομορφιά
συνευρίσκεται με την εσωτερική ευδαιμονία.
Και τι είναι άραγε η ζωή αν εκληφθεί μόνον
με τη λογική χωρίς χαρά και ευτυχία;
Άρα όπως είπε και ένας νομπελίστας, ο Τζον
Νας, μόνον όταν η λογική περνάει μέσα από
την καρδιά μπορεί να γονιμοποιήσει την
ευτυχία. Αυτό το θέμα μας μου θυμίζει την
ευχή: Να ζήσεις!
Μήπως είμαστε άραγε ζωντανοί νεκροί; Ας
καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια, λοιπόν, να
ζήσουμε. Η ζωή είναι θείο δώρο για να το
απολαύσουμε. Εμπρός, λοιπόν, να ζήσουμε!
Μέθη, χαρά, απλότητα και ευτυχία! Όλα τα
παιδάκια αυτό το μυστικό το ξέρουν. Ας μην
το στερήσουμε ούτε από αυτά ούτε από τον
εαυτόν μας. Ας ξεχάσουμε τα παλιά και ας
χτίσουμε ένα γλυκό και όμορφο παρόν.
Έρωτας, λοιπόν! Τι ωραίο πράγμα και ας
φαίνεται σε πολλούς ουτοπία. Όπως λέει και
το τραγούδι: άστους να πουν, άστους, αυτοί
δεν ξέρουν ν’ αγαπούν.

Περπατούσα στο δρόμο σαν χαμένος, δεν
έβρισκα εργασία όπου κι αν πήγαινα.
Ζητούσα εργασία και όλοι με κοιτούσαν με
ύφος υποτιμητικό, ρωτούσαν για τα
προσόντα μου και μου έκλειναν την πόρτα
στο πρόσωπο, «περάστε μια άλλη φορά» ή
«δεν
έχουμε
ανάγκη
προσωπικού».
Σκεφτόμουν ότι ήμουν άχρηστος, παρόλο
που είχα πολλά προσόντα, τι ήταν αυτό που
συνέβαινε; Μα όλοι; Πότε επιτέλους θα
αναγνώριζαν την αξία μου; Ακόμη και οι
γονείς μου, οι φίλοι μου, όλοι με θεωρούσαν
ανάξιο για οτιδήποτε, η ζωή μου κυλούσε κι
εγώ ήμουν θεατής, θαμών της ίδιας της ζωής
μου.
Ώσπου μια μέρα την ώρα που διέσχιζα τον
δρόμο, περνούσε με μεγάλη ταχύτητα ένα
όχημα και ξαφνικά αισθάνομαι να αρπάζω
μια κυρία. Παρά τρίχα δεν θα ζούσε.
Μαζεύτηκε κόσμος και όλοι με κοιτούσαν με
θαυμασμό και η κυρία ήταν όλο ευχές που
της έσωσα την ζωή. Δηλαδή δεν ήμουν
άχρηστος, έπρεπε εγώ να αρπάξω τη ζωή
μου, γιατί ήμουν δυνατός και άξιζα πολλά.
Γιατί έπρεπε να το ζητάω από άλλους να το
επιβεβαιώσουν. Έπρεπε εγώ να πιστέψω ότι
είμαι δυνατός κι ότι άξιζα πολλά
περισσότερα και όχι να το ζητώ να μου το
πουν οι άλλοι. Τώρα το ήξερα, η πίστη στον
εαυτό μου θα άλλαζε την ζωή μου. Ήμουν
δυνατός, μεγάλος και μπορούσα να αντέξω
τα πάντα. Έπρεπε εγώ να το πιστέψω ποιος
πραγματικά είμαι για να πιστέψουν και οι
άλλοι σε μένα. Τώρα ήμουν σίγουρος ότι η
ζωή μου θα άλλαζε, όλα θα ήταν πολύ
καλύτερα από εδώ και πέρα. Για να κερδίσεις
το σεβασμό των άλλων πρέπει να παλέψεις.
Τίποτα δεν σου χαρίζεται σε αυτή τη ζωή.
Όλα τα κερδίζεις με πολύ κόπο και μεγάλες
θυσίες.

Ας μπει, λοιπόν, στη θέση του μίσους και του
φθόνου, η αγάπη και η χαρά. Αγαπάτε
αλλήλους!

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΥΛΟΣ»
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ολοκληρώνονται όλα τα υπόλοιπα . Και είναι
η κρίσιμη καμπή όπου τελικά πρέπει να
ισορροπήσουν όλα μαζί .

να μου έλεγε: κάνε υπομονή, όλα γυρίζουν κι
επανέρχονται, πρέπει να ξέρεις ότι κι αυτό θα
περάσει…

Πολλές φορές αυτές οι έννοιες που στα
ευπαθή άτομα, πρόκειται όχι μόνο για
κανόνες επιβίωσης , όπως εξάλλου στο κάθε
άτομο αλλά και για βασικές αξίες, χωρίς τις
οποίες δεν μπορεί να υπάρξει αυτοβούλως
και αυθύπαρκτα, καθένα από αυτά.

Κακοποίηση γυναικών

Πολλές φορές το θυμικό όπως εννοούσαν
εξάλλου και οι αρχαίοι Έλληνες και η λογική,
είναι δύσκολο να συμβαδίσουν .Το θέλω
δηλαδή και το πρέπει .

Η ομάδα «Θέλω-ΜπορώΠρέπει»
Της Ιωάννας Σίτουι
Η ομάδα θέλω μπορώ πρέπει μας έδωσε
συνολικά την δυνατότητα να συλλογιστούμε
για την ικανότητα που έχουμε καταρχάς να
γνωρίσουμε τον εαυτό μας
Μας έδωσε έναυσμα να προχωρήσουμε από
την αυτό αντίληψη στην ανακάλυψη της
αυτογνωσίας . Να αναγνωρίσουμε τα λάθη
που κάνουμε σαν οντότητες
να
προσπαθήσουμε να δούμε τον εαυτό μας
μέσα από τους άλλους .
Και μέσα από αυτόν τον αέναο αγώνα να
κατορθώσουμε μέσα από τις έννοιες θέλω,
μπορώ, πρέπει να καταστίσουμε δυνατόν
τον αυτοπροσδιορισμό, τον ετεροκαθορισμό
την συνδιαλλαγή και την αλληλεξάρτηση
Έτσι
λοιπόν αυτές τις ενέργειες θα
μπορούσαμε απλά να τις ορίσουμε ως εξής:
(πρέπει) να κατανοήσουμε τα καθήκοντα μας
και τι πρέπει να κάνουμε σαν άτομα και σαν
μέλη της κοινωνίας .
( θέλω) να οριοθετήσουμε τα δικαιώματα
μας και να χαράξουμε έναν δρόμο μέσα από
τον οποίο θα βελτιωθούμε.
Και (μπορώ) που είναι η επιστέγασμα όλων
αυτών των
ενεργειών και
είναι μια
διαδικασία
μέσα
από
την
οποία
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Και εδώ έρχεται και το μπορώ όπου
κατορθώνει να συμβαδίσει και να τα
συνταιριάξει έτσι ώστε να επέλθει αυτή η
πολυπόθητη ικανότητα πράξης ,όχι μόνο
προσπάθειας ,αλλά και επίτευξης της
ευτυχίας.

Το πιο φρικτό σε έναν άνδρα είναι να
κακοποιεί μια γυναίκα. Πολλές γυναίκες
πέφτουν θύματα βίας, είναι σκληρό αλλά
χρόνο με το χρόνο αντιμετωπίζεται, βέβαια
όμως, είναι ανεξίτηλο στη μνήμη, γι αυτό
είναι δω οι γραμμές υποστήριξης, όπως το
Μωβ που είναι για
τα δικαιώματα
γυναικών και έχει ηλεκτρονική εφημερίδα
δικαιωμάτων γυναικών info@tomov.gr . Για
να ξεπεράσεις βέβαια κάτι που σε πονά
μέσα σου, πρέπει να βοηθήσεις και εσύ.
Ξεπέρνα το και βοήθα τον εαυτό σου.

Και όταν λέμε ευτυχία εννοούμε την
κατάκτηση της εσωτερικής γαλήνης και
ισορροπίας. Έτσι μπορούμε να έχουμε την
δυνατότητα όταν έχουμε αποκτήσει μια
συγκροτημένη
προσωπικότητα,
να
κατακτήσουμε ότι άλλο θέλει ο καθένας .
Με δύναμη,
σύνεση και καλοσύνη,
μπορούμε .Έτσι παιδιά. Καλά Χριστούγεννα
και ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος και
εν τέλει ότι ποθεί ο καθένας, στην αγκαλιά
του να το βρει.

Κι αυτό θα περάσει
Της Αντιγόνης Γκίνη
Κάθε μέρα προβλήματα, στενοχώριες, μετά
άλλαζε το σκηνικό, όλα καλά, χωρίς το
μαύρο, όλα λαμπερά, όμορφα. Η ζωή όλο
χαρά, ένα διάστημα όλα καλά και μια εποχή
όλα άσχημα. Τι θα μπορούσα να κάνω, να
ισορροπήσει η κατάσταση; Τι, όμως; Αλλά
κάτι έπρεπε να κάνω για μένα, για την ζωή
μου. Πως, όμως; Άρχισα να διαβάζω βιβλία,
να πάρω ιδέες, να βρω μια λύση. Μετά από
καιρό, πέρασε από τα μάτια μου, σαν εικόνα,
ο πλανήτης γαία, σαν σφαίρα και γύριζε σαν

Μπούμερανγκ
Της Αντιγόνης Γκίνη
Πολλές φορές έχουμε μέσα μας μια
εκδικητικότητα, κακία να εκδικηθούμε το
φίλο μας, τον γνωστό μας, ακόμη και ένα
στενό συγγενικό μας πρόσωπο, και κάνουμε
ότι μπορούμε για να κάνουμε κακό με κάθε
τρόπο. Τελικά αυτό που νιώθουμε μέσα μας,
μας δηλητηριάζει σιγά σιγά ή και απότομα, ή
ακόμη το ακόντιο-τρόπος του λέγειν- που
πετάμε στον φίλο μας, γυρίζει πίσω και μας
χτυπά στο κεφάλι. Εμείς το επιχειρούμε
ξανά, και ξανά το δηλητήριο μας σκοτώνει
και το δολοφονικό εργαλείο. Επίσης αυτό
λέγεται και Μπούμερανγκ και γυρίζει πίσω
ξανά σε αυτόν που το έριξε. Αυτό είναι και
για διάφορες συζητήσεις, ότι κακό θες να
πεις για τον άλλον γυρίζει μπούμερανγκ σε
εσένα. Προσοχή το κακό γυρίζει πάντα σε
αυτόν που το ρίχνει.
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Για αυτό να πετάτε πάντα αγάπη για να
γυρίζει πίσω σε εσάς στο δεκαπλάσιο.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Της Α.Τ.

Νέλσον Μαντέλα
Της Αντιγόνης Γκίνη
Ο Νέλσον Μαντέλα, ο πρώτος πρόεδρος της
Νότιας Αφρικής, ο άνθρωπος που
αγωνίστηκε για τα ανθρώπινα δικαιώματα,
υπέστη διώξεις, βασανιστήρια και έμεινε 47
χρόνια στη φυλακή για να γίνει τελικά το
σύμβολο του αντιρατσιστικού αγώνα, το
σύμβολο του Ανθρώπου που αγωνίζεται
παραμένοντας πιστός στις αρχές του.
Ο Μαντέλα σφράγισε την ιστορία, όχι μόνο
της Νοτίου Αφρικής, αλλά και ολόκληρου
του πλανήτη. Ανέτρεψε το μισητό και
αδιανόητο καθεστώς του Απαρτχάιντ που
στοίχειωσε
τη
ζωή
εκατομμυρίων
Αφρικανών αλλά και λευκών.
Ευγενέστατος άνθρωπος, συμπονετικός με
χιούμορ, ενέπνεε σεβασμό και αγάπη όχι
μόνο στους φίλους του αλλά και στους
εχθρούς και δεσμώτες του. Ένας δάσκαλος
στο σχολείο του έδωσε το όνομα Νέλσον
προς τιμήν του πιο διάσημου ναύαρχου της
Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Το αφρικάνικο
όνομα του σημαίνει Αναδευτής των δέντρων ή
ταραχοποιός!
Ο Μαντέλα είχε παντρευτεί 3 συζύγους και
είχε 6 παιδιά. Υπήρξε από τις σημαντικότερες
προσωπικότητες του αιώνα.
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Το άκρον άωτον της απελπισίας….
- Ποιο είναι το άκρον άωτον της απελπισίας;
Να τρέχεις μόνος σου σε έναν αγώνα δρόμου
και να βγαίνεις δεύτερος!!!

Ο Τιτανικός…
Ο Καπετάνιος του κρουαζιερόπλοιου
Τιτανικού στους επιβάτες και στο πλήρωμα:
«Αγαπητοί μου, έχω ένα καλό και ένα κακό
νέο. Ποιο θέλετε να ακούσετε πρώτα;». «Το
καλό…». «Πάμε για 14 βραβεία OSCAR!»

Ο Αντώνης
Της Μαίρη Συράκη, Ξενώνας «Εστία»
Μετά τον Σωτήρη γνώρισα και τον Αντώνη.
Οι ιστορίες μοιάζουν αρκετά. Τον Αντώνη
τον συνάντησα για πρώτη φορά σε ένα
καφενείο που είχαμε απέναντι από τον
ξενώνα. Καθόταν σφιγμένος ένα απόγευμα
που πήγα εκεί. Το ίδιο όπως και ο Σωτήρης.
Το παιδί ήταν 9 ετών τότε, δεν είχε χρήματα
και κανείς δεν τον κέρναγε κάτι, παρ’ ότι
αρκετοί γνωστοί καθόντουσαν γύρω και
ήταν και γνωστός του ιδιοκτήτη. Πέρασε λίγη
ώρα, κανείς δεν έκανε τίποτα. Αποφάσισα να
τον κεράσω εγώ και τον ρώτησα τι ήθελε
γιατί γιόρταζα και κέρναγα. Έτσι όπως του
είπα δέχτηκε να πιεί μια coca cola. Στην
συνέχεια μου είπε πως ήταν αθίγγανος
Αλβανικής καταγωγής, πως ήταν 9 ετών και
πως τα έφερνε δύσκολα χρηματικώς μιας και
ο πατέρας του μάζευε σίδερα και τα πούλαγε
γιατί δεν έβρισκε άλλη δουλειά. Είχε και
αρκετά αδέλφια. Ο ίδιος πήγαινε, δεν
πήγαινε στο σχολείο, γιατί έκανε δουλειές
του ποδαριού. Συνέχισα να τον κερνώ όποτε
τον συναντούσα. Έτρωγε και καμιά
ζαμπονοτυρόπιτα
που
και
που.
Εξακολουθούσε όμως να είναι στριμωγμένος
οικονομικά. Γίναμε καλοί φίλοι. Πέρασαν
μερικά χρόνια. Στα 14 του παντρεύτηκε και
έκανε 5 παιδιά, όλα κορίτσια. Με την
οικονομική του κατάσταση φαντάζεστε τι
γινόταν. Τον βοηθούσε ο πατέρας του κι ο
ίδιος έβρισκε καμιά δουλειά για λίγο καιρό.
Κάποτε το καφενείο έκλεισε. Παρόλα αυτά ο
Αντώνης έρχεται και με βλέπει στον ξενώνα.
Του δίνω και λίγα χρήματα να κεραστεί κάτι.
Ο κόσμος όμως είναι κακός. Μια
νοσηλεύτρια, δεν λέω ονόματα, μου έκανε
κήρυγμα γιατί δεν πρέπει να τον βοηθώ. Της
εξήγησα αλλά τίποτα. Έτσι τον βλέπω για
λίγα λεπτά στη ζούλα. Έρχεται όμως, δεν με
ξεχνά, τον βλέπω. Βλέπω πως θα ‘ρχόταν
ακόμα κι αν δεν του έδινα τα λίγα χρήματα
που του δίνω. Αυτά με τον Αντώνη, που
εύχομαι να είναι καλά το παιδί, γιατί κι αυτός
είναι καλό παιδί. Δεν θα ήταν και σε αυτή την
κατάσταση αν δεν ήταν καλό παιδί.
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Ζούμε για να ζούμε
Και με πολύπλευρες απώλειες
Στο δρόμο μας περπατούμε
Έτσι να φύγει ο φόβος
Άλλο να μη φοβούμαι
Έτσι να έρθει η χαρά
Συνέχεια να γελούμε
Και μέσα από ένα αστείο χαμόγελο
Την ζωή να ξαναδούμε
Ίσως έτσι να κρυφτεί το άδικο που ζούμε
Και από όλα αυτά
Στο τέλος να σωθούμε

Ποίηση
ΜΙΚΡΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Της Στέλας Κοκκόλης
1
έξω φυσά ο άνεμος σορό είναι το χιόνι
κρύο πολύ και τσουχτερό τη γη την
επαγώνει
2
έλα Χριστούλη μου γλυκέ και χαμογέλασε
μου
έλα Θεούλη μου καλέ γλυκοκοίταξε μου
γιατί έρχονται Χριστούγεννα μεγάλη εορτή
χαρά σ' όλο
τον κόσμο χαρά σ' όλη τη γη.

ΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΖΟΥΜΕ
Του Γιώργου Σταθόπουλου
Ζούμε για να ζούμε
Και από τον πόνο μας χαρά αντλούμε
Έτσι νομίζουμε το μέλλον θα γευθούμε
Ζούμε για να ζούμε
Και το χρόνο μας μετρούμε
Τις ωραίες στιγμές εγώ θυμούμαι
Και τα όμορφα κορίτσια τα κοιτούμε
Μες της πόλης τα στενά τις ώρες μας
Περνούμε
Ζούμε για να ζούμε
Και το θεό παρακαλούμε
Έτσι λίγο κι εμείς να αναστηθούμε
Και σε όμορφα τοπία
Με το πνεύμα μας να διαβούμε
Ίσως έτσι πια σταματήσουμε να λυγούμε
Και οι ελπίδες μας από το παράθυρο του
ουρανού να υψωθούνε
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ΝΥΧΤΑ
Της Στέλλας Κοκκόλη
Νύχτα, γιατί είναι μόνος, δεν έχει λόγια,
κανείς δεν σε βλέπει και η νύχτα σε σκεπάζει
με το πέπλο της. Και σύ ρίχνεις το δάκρυ σου
μέσα στη λίμνη του πόνου και της μοναξιάς.
Η μοναξιά φέρνει φόβο, μα όχι, δεν θα
φοβηθώ, θα πονέσω και θα φτάσω εκεί στα
όνειρά μου, στα όνειρα που ποτέ δεν έφτασα
και δεν έκανα.

ΕΦΥΓΑ ΕΤΣΙ…
Του Δημήτριου Βερνίκου
Έφυγα έτσι…
Ξυπόλητος από μια πατρίδα προδομένη.
Χωρίς όνειρα, χωρίς αυταπάτες.
Και βρέθηκα σε μια ξένη πατρίδα
Που μού ‘μαθε την μοναξιά
Κι έτσι συνήθισα.
Άλλαξα δρόμους, άλλαξα σπίτια
Άλλαξα.
Έφυγα έτσι…
Χωρίς ποτέ να ξέρω
Τι θέλω και τι έχω ανάγκη.
Και κυρίως, έφυγα…
Αφήνοντας πίσω το μυαλό και την καρδιά
μου
Πήρα, όμως μαζί μου,
Το παιδί που πήγαινε στο σινεμά, μονάχο
του.

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΓΥΡΩ ΜΟΥ…
Της Δώρας Αθανασίου

ΠΟΙΗΜΑ
Της Αικατερίνης Μπαρτζώκα
Κάθισα στο τζάκι
Ήπια λίγο κρασάκι
Μετά έπαιξα σκάκι
Χόρεψα κι ένα συρτάκι

Άνθρωποι γύρω μου
Ανάβω ένα τσιγάρο
Με τον αναπτήρα μου
Όλα όμορφα, μελένια, γλυκά
Αχ, βρε ζωή
Σ’ αγαπάω πραγματικά!!
Θα τα πούμε αργότερα…
Αλλά μου είπες ψέματα
Εγώ σε πίστεψα
Και καράβι στην πλώρη γλίστρησα!!
Λουλούδια και μπαξές
Είσαι σκέτος αφρός, βασιλικός
Την μυρωδιά σου άλλη να μην έχει
Γιατί ανάθεμάτηνε τι της μέλλει!!
Καφές, στριφτό τσιγάρο
Τι κι αν δεν σε φορώ, ρούχο μου απάνω
Σου εύχομαι να έχεις παναγιά μαζί σου
Και χαίρομαι για την υπομονή σου!!

ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ
Του Γιώργου Σταθόπουλου
Μη φοβάσαι, δε θα αργήσει
Η χαρά να σε κερδίσει
Μες στα στήθια κρύα βρύση
Η χαρά θα αναπηδήσει
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Και ύστερα θα σε γνωρίσει
Και θα σε καλοκαρδίσει
Η χαρά θα σε νικήσει
Και θα σε φιλοξενήσει
Ύστερα θα σου μιλήσει
Η χαρά μέσα στη φύση
Μη φοβάσαι, θα φωτίσει
Η χαρά θα σε ακουμπήσει
Λίγο θα σε ενοχλήσει
Το όνομα σου θα το συλλαβίσει
Και στο τέλος θα μυρίσει
Άνοιξη η ψυχή μας θα γεμίσει
Ζωή καινούργια η χαρά θα κτίσει
Και κει θα φωλιάσει
Για να γεννηθεί

διεκδικεί τη γύμνια σου ,γυμνός αν θες θα
δεις το φεγγάρι ,κι αν ίσως σκεφτείς..με
δύναμη η πρόκληση θα γαλουχεί την
πρόκληση μακριά..ταξίδια μ ΄ αστραποβόλα
αστέρια θα ονειρευτείς, της μέρας, της
Νύχτας, με τους συνοδούς της ερήμου στην
άκρη του βλέμματος, του κάθε σου
βλέμματος..Ευφάνταστα θα ξεγελάσεις τον
άνυδρο τόπο ,τον άνυδρο τρόπο ,η μέρα θα ΄
ναι δική σου, το βλέμμα σου, κερδισμένη
αρωγή ,στον πιο προσωπικό σου πόνο..

ΚΟΨΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Της Ελίνας Καββαδία
Περαστική από τη Γη
Γύρνα.. Μπροστά!! Αφουγκράσου την έρημο
με βλέμμα..Μετά, θα ζεις την κάψα της
άμμου σε κάθε σου βήμα, και στα 5 βήματα,
ίσως αποφασίσεις να δώσεις περισσότερο
χρόνο στη ζεστασιά, περισσότερο χρόνο για
ζεστασιά..Τότε, θα νιώσεις τ ΄ αγέρι να
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ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Κέντρα Ψυχικής Υγείας
ΑΘΗΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας
Βύρωνα-Καισαριανής, Δήλου 14,
Καισαριανή, τηλ. 210 7640111,
210 7644705, 210 7662247
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου
Πλούτωνος 19 και Ηφαίστου,
Περιστέρι, τηλ. 210 5756226,
210 5756401, 210 5756664
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χαλανδρίου
Μεσογείων και Ζαλόγγου 6, Αγ.
Παρασκευή, τηλ. 210 6015079,
210 6016030
Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Παγκρατίου Τμήμα Ενηλίκων
Φερεκύδου 5, Παγκράτι, τηλ.
210 7016611
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αθηνών
Υπηρεσία Κοινωνικής Ψυχιατρικής
Ενηλίκων, Ιουλιανού 18 και
Μαυροματαίων, Aθήνα, τηλ. 210
8210222
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αιγάλεω
Σούτσου 4 - Πλατεία Δαβάκη,
Αιγάλεω, τηλ. 210 5449898
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Πειραιά
Μπουμπουλίνας 15, Πειραιάς,
τηλ. 210 4170546
Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Δραπετσώνας - Κερατσινίου
Ελ. Βενιζέλου και Ανδριανού 1,
Δραπετσώνα, τηλ. 210 4630100,
210 4630134
Τμήμα Ψυχιατρικής Εφήβων και
Νέων, Μεσογείων 154, τηλ. 210
7480901
Κέντρο Ψυχοκοινωνικής
Υποστήριξης Βοτανικού
Ελασιδών 30 και
Κωνσταντινουπόλεως,
Βοτανικός, τηλ. 210 3424024
Κέντρο Ψυχοκοινωνικής
Υποστήριξης Ζεφυρίου
Εθν. Μακαρίου 2, Ζεφύρι, τηλ.
210 2682685, 210 2684194

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΥΛΟΣ»

Γραμμές Άμεσης Βοήθειας ( SOS ) Πληροφόρησης - Υποστήριξης
Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας
(ΕΚΑΚΒ), τηλ. 197 ή 210-197, όλο το 24ωρο,
όλες τις ημέρες της εβδομάδας
Γιατροί χωρίς σύνορα, τηλ. 210 5200500
Εφημερεύοντα νοσοκομεία, φαρμακεία,
ιατροί, τηλ. 1434
ΟΚΑΝΑ, Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών
τηλ. 1031
Ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή του
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (Ψ.Ν.Α.)
για Αλκοολικούς, τηλ. 210 3617089
Ανοιχτή γραμμή απεξάρτησης τοξικομανών
τηλ. 210 5323780
Ανοιχτή γραμμή απεξάρτησης ΙΑΣΩΝ
τηλ. 210 8656600
Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης της
ΙΘΑΚΗΣ
τηλ. 2310 515150
Γραμμή για εξάρτηση από τυχερά παιχνίδια
τηλ. 800111-0401
Γραμμή SOS Αιγινητείου, τηλ. 210 7222333
"Γραμμή Ελπίδας" της Αντικαρκινικής
Εταιρείας, τηλ. 210 3802800
Γραμμή Βοήθειας για θέματα AIDS (Νοσοκ.
Συγγρού), τηλ. 210 7222222
Κέντρο Άμεσης Ψυχολογικής Υποστήριξης
τηλ. 210 8840712
Ανοιχτή γραμμή οικογενειακής
συμβουλευτικής & θεραπείας
τηλ. 210 5234737
Ανοιχτή γραμμή εφήβων και νέων
τηλ. 210 3638833
Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης Στρατού
τηλ. 8001145551, 210 8105068
Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης
Αεροπορίας
τηλ. 8001145552
Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης
Ναυτικού
τηλ. 210 5574121
Γραμμή SOS της Γενικής Γραμματείας
Ισότητας
τηλ. 210 3220900
Γραμμή "Δίπλα σου" για κακοποίηση στην
οικογένεια
τηλ. 80011888881

Χαμόγελο του Παιδιού
http://www.hamogelo.gr
SOS: 1056 Γραμμή Υποστήριξης
Παιδιών
Στο τηλέφωνο απαντούν
παιδοψυχολόγοι, κοινωνικοί
λειτουργοί και εθελοντές. Ακούν
τους προβληματισμούς των
παιδιών όλο το 24ωρο και
δέχονται καταγγελίες για παιδική
κακοποίηση ή εκμετάλλευση.
Παιδικό χωριό SOS.
Ερμού 6, Αθήνα, Τ.Κ. 105 63, τηλ. 210
3238048, 210 3313661-3
Μονάδα Επείγουσας Τηλεφωνικής
Βοήθειας
SOS: 210 72 22 333 Αιγινήτειο
Νοσοκομείο, Πανεπιστημιακή
Ψυχιατρική Κλινική
Τηλεφωνική βοήθεια για ψυχολογικά
προβλήματα.
Ώρες λειτουργίας γραμμής:
Καθημερινά, 3:00 μμ έως 11:00 μμ.

"ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ" (Ε.Ε.Σ.)
3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 21
ΑΘΗΝΑ
104 32
Τηλ. 210 5248132
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