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ένα σύντομο αφιέρωμα στον καθηγητή Λιαντίνη
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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.
Η παράσταση ήταν πολύ καλή και την χαρήκαμε.

Συνταγές

The primary aim of ECADOC is to promote career guidance
and Counselling
as a τους
uniqueσυντελεστές
academic discipline
Ευχαριστούμε
όλους
που and to support doctoral candidates to become top-notch
academics and leaders in this field.

βοήθησαν να βγει αυτή η σπουδαία παράσταση και
φυσικά τον Πρόεδρο μας τον κύριο Μ.
Θεοδωρουλάκη.

Ποιος θα ήθελε μια δροσιστική τούρτα ζελέ με φρούτα εποχής;
(σελίδα8)

Η φωτογραφία του μήνα (σελ.9)
Χρήσιμα Τηλέφωνα (σελ. 10)

27 PhD candidates from 18 European countries participated in the first summer school:
Ευχαριστούμε πολύ για το γλέντι, τα άπειρα

Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary,
φαγητά,Iceland,
τα νοστιμότατα.
Italy, Latvia,
Ευχαριστούμε
Lithuania, όλους
Malta,από
the Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, and
καρδιάς με πολύ αγάπη!

the United Kingdom.
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Τριμηνιαία έκδοση της
Ομάδας
Δημοσιογραφικού
Εργαστηρίου του
Σωματείου
«Αυτοεκπροσώπηση»
31ο 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.

Συντακτική
ομάδα:
Γκίνη
Αντιγόνη, Πετσαλάκης Γιάννης,
Κοραλία, Σταθόπουλος Γιώργος,
Τ.Α.,
Μουχτούρη
Χρύσα,
Αθανασίου Δώρα, Αποστολόπουλος
Σωτήρης, Κοντός Πάνος, Κοκκόλη
Στέλλα,
Μιχάλης
Γιώργος,
Τσακυρίδου Κατερίνα, Κλείτσας
Στάθης.
Συντονισμός: Μοίρας Στέλιος –
Διακάκης Παναγιώτης.
Μοντάζ: Νίκος Δρόσος.

Η Γιορτή της Μητέρας
Της Αντιγόνης Γκίνη
Ήταν Κυριακή πρωί, Μάιος και η Δανάη
ντυνόταν για να πάει για καφέ με τις φίλες
της. Τελείωσε, έδωσε ένα φιλί στη μητέρα
της και βγήκε, μπαίνοντας στο μικρό
σαραβαλάκι της. Όταν έφθασε στο καφέ
δίπλα στη θάλασσα. Είχε πολύ κόσμο, άνθη
έδιναν και έπαιρναν χωρίς να την ενδιαφέρει.
Ρώτησε τη φίλη της γιατί τόση φασαρία, η
άλλη κοπέλα σήκωσε τους ώμους αδιάφορα.
Τελείωσε με αυτό και παρήγγειλαν. Ξαφνικά
βλέπει ένα μπαλόνι που έγραφε ΜΑΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ! Σκέφτηκε πως θα είχαν
καμιά γιορτή ή γενέθλια και το είπε στη φίλη
της. Της απάντησε η κολλητή της, αφού της
τόνισε ότι επέμενε τόσην ώρα, απαντώντας
της πώς σήμερα εορτάζεται η γιορτή της
μητέρας.
«Ορίστε! Έμαθες!»
Η Δάφνη έσκυψε το κεφάλι με συστολή αλλά
δε μίλησε. Στον γυρισμό μέτρησε τα
χρήματα της, αλλά δεν έβγαινε. Έτσι έκανε
βόλτες ώσπου βρήκε έναν μικρό κήπο. Είχε
μικρές γλάστρες με βιολέτες. Αδιαφορώντας
για τις συνέπειες, τέντωσε το χέρι της και
έκοψε τις βιολέτες. Μετά πήγε σπίτι. Η
μητέρα της την περίμενε για φαγητό. Η
Δάφνη της έδωσε το μπουκέτο, ένα φιλί
και… «Χρόνια Πολλά Μανούλα! Τι θα φάμε;»

Καθηγητής Λιαντίνης
Της Αντιγόνης Γκίνη
Ο καθηγητής Λιαντίνης-το πραγματικό του
επώνυμο ήταν Νικολακάκος -καταγόταν από
την Λιαντίνα Λακωνίας. Ένας μεγάλος
καθηγητής στην Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών,
ένας Έλληνας που στο αίμα του κυλούσε
Ελλάδα. Ένας μεγάλος φιλόσοφος. Ήταν
παντρεμένος, είχε μια κόρη. Κατέβαινε
συχνά στην Λακωνία και πήγαινε τακτικά
στον Ταΰγετο με φοιτητές του ή με την
οικογένεια του.
Κάτι τον έτρωγε πάντα. Αγαπούσε πολύ την
αρχαία Ελλάδα. Στα 56 του χρόνια
εξαφανίσθηκε ξαφνικά. Κανείς δεν ήξερε
τίποτα αλλά και όλο το οικογενειακό του
περιβάλλον σα κάτι να γνώριζαν ή να
κατάλαβαν ταυτόχρονα.
Η εξαφάνιση έγινε το 1998. Τότε είπαν
πολλά, χτένισαν το βουνό αλλά τίποτα. Μετά
από 7 χρόνια ένας ξάδερφος του έμπιστος
μίλησε και πήγε τους ερευνητές στην
κορυφή του Ταΰγετου, στην περιοχή που
ήταν το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία. Τον
βρήκαν εκεί σαν να κοιμόταν.
Ιατροδικαστικές εξετάσεις δεν έδειξαν
τίποτα. Ο θάνατος του καθηγητή ήταν είναι
και θα παραμείνει ένα άλυτο μυστήριο.
Χάθηκε εκείνη τη χρονιά, το 1998.
Ένας μεγάλος άνθρωπος που ήθελε να παίξει
μια παρτίδα με τον θάνατο και να τον
νικήσει. Ναι, ο καθηγητής νίκησε το θάνατο
και πήρε το μυστικό μαζί του.
Σαν αρχαίος Έλληνας ήξερε τον τρόπο. Δε θα
πω πιο πολλά. Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία
είναι και θα είναι αέναη. Ο Λιαντίνης ήταν
ένας μύστης.
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YOGA:
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΙΣ
ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ
Της Στέλλας Κοκκόλη
Η yoga βοηθάει πολύ να έχεις καλή
συγκέντρωση , να γυμνάζεσαι και να έχεις
πολύ καλή ισορροπία. Δεν έχει σημασία αν
είσαι κοντός, ψηλός, χοντρός. Δεν πιέζεις
ποτέ τον εαυτό σου να κάνει κάτι που δεν
μπορείς. Άλλος έχει ευλυγισία στα χέρια ,
άλλος στα πόδια, όλοι κάπου είμαστε καλοί.
Δεν κοροϊδεύουμε κανέναν, αλλά τον
ενθαρρύνουμε.
Στις μέρες μας βεβαία κάποιοι πιστεύουν
ότι αυτές οι ασκήσεις είναι άσχημες, γιατί
διώχνουν από κοντά μας τον Θεό. Όχι! ο
Θεός υπάρχει σε όλες τις Θρησκείες. Με
άλλα λόγια, η κάθε θρησκεία προσεύχεται
στον Θεό απλά με άλλες κινήσεις και άλλα
λόγια.
Yoga κάνουν ακόμα οι ηλικιωμένοι, τα
παιδιά και οι εγκυμονούσες. Η yoga βοηθά
να γυμνάζεσαι, να χαλαρώνεις και σιγά σιγά
θα σου φύγει το άγχος, που συσσωρεύεται
στην πλάτη και στον αυχένα. Η yoga είναι
φιλοσοφικό σύστημα που επικεντρώνεται
στην αναζήτηση της ισορροπίας και την
ολοκλήρωση όλων εκείνων των τομέων
που κάνουν τον άνθρωπο μοναδικό.

Ουσίες και Οινοπνεύματα
Του Devil n’ Angel

Για αυτό μην αφήνετε τους δαίμονες σας να
σας ματώνουν και να σας σπάνε τις
φτερούγες σας!!!
Να γράφετε!!!

Πολλοί άνθρωποι εξαιτίας της εφηβείας,
συναισθηματικής φόρτισης και πίεσης (π.χ.
καταθλιπτικών σκέψεων ή μιας στενοχώριας
από πάσης φύσεως προβλήματα) ή ακόμη
και από άγχος και χαζομάρα σε μια
προσπάθεια να το παίξουν in, μοδάτοι και
γκόμενοι –κυρίως σε νεότερες ηλικίες- ή
ακόμη κι αν τους έχουν πασάρει ρίχνοντας
τους μέσα σε κάποιο ποτό ένα χάπι,
καταφεύγουν σε ουσίες όπως το αλκοόλ και
τα ναρκωτικά, που έχουν μέσα τους την
ουσία της βενζοδιαζεπίνης, την οποία
μπορούν να χορηγούν και υπό την μορφή
ηρεμιστικών ή υπναγωγών ψυχοφαρμάκων
όπως stedon, hypnostedon, Xanax, ακόμη και
τα lexotanil, ώστε να μην υποτροπιάσουν
στην απεξάρτηση τους από αυτά ή όταν δεν
μπορούν να πάρουν τη δόση τους. Ακόμη και
το τσιγάρο έχει μέσα του ουσία που εθίζει,
όπως η νικοτίνη που προκαλεί την εξάρτηση,
και η πίσσα που προκαλεί τον καρκίνο.
Πρόσφατα εξαρθρώθηκε ολόκληρη σπείρακαρτελ, εμπόρων ναρκωτικών εδώ στην
Ελλάδα, με κέρδος από τις πωλήσεις όσο το
χρέος μας στους δανειστές! (Αν ισχύει αυτό
τότε τα λεφτά που περισυλλέχθηκαν ποιος
τα τρώει;)
Για τους αλκοολικούς και τους ναρκομανείς…
«Διάφανο είναι το χρώμα των ελεύθερων
ονείρων και ΦΩΣ είναι το συστατικό κάθε
πολύχρωμης υποκείμενης εικόνας, που
ΔΙΑΧΕΕΤΑΙ, πνοών γειτόνεμα στο πέρασμα
της, κάπου κοντά στο απόλυτο ‘είναι’ κάθε
επιστητού
όντος…
σημαίνοντας:
ΑΜΦΙΣΗΜΙΑ
ροής
προς
πλεύση»!!!
(Γραμμένο από την Μαρία Περρή στο δοκίμιο
«Πλέυσις»-17/5/2016)

Να ελευθερώνεστε!!!!

Τρελός…
Της Αγγελικής Τριπολίτου
Είμαστε οι ιερείς της δύναμης… αληθινή
δύναμη δεν είναι η δύναμη πάνω στα
πράγματα, αλλά πάνω στους ανθρώπους…
Δύναμη δεν είναι να κομματιάζεις το
ανθρώπινο μυαλό και να το ξανασυναρμολογείς δίνοντας του το σχήμα που
επιθυμείς…
Όχι μόνο για να ομολογήσεις, ούτε για να σε
τιμωρήσουμε. Θέλεις να μάθεις γιατί σε
φέραμε εδώ; Για να σε θεραπεύσουμε, να σε
κάνουμε λογικό. Κανένας από αυτούς που
φέρνουμε εδώ δεν φεύγει από τα χέρια μας
αθεράπευτος… Δεν αφανίζουμε τους
αιρετικούς, όσο μας αντιστέκονται.
Όσο μας αντιστέκονται δε, τους αφανίζουμε.
Τους
αλλάζουμε,
μπαίνουμε
στο
υποσυνείδητο τους και τους ξαναφτιάξουμε.
Τους κάνουμε σαν κι εμάς πριν τους
σκοτώσουμε!!!
G. Orwell 1984

Για αυτό πρέπει να καταπολεμούμε τις
αδυναμίες μας (ποιος μιλάει;! Αφού κι εγώ
καπνίζω!), αφού κάποιοι άνθρωποι πετούν
πέτρες στον δρόμο σου… από σένα
εξαρτάται τι θα φτιάξεις με αυτές
Τοίχο ή Γέφυρα;
Εσύ είσαι ο αρχιτέκτονας της ζωής σου όπως
έχει πει και ο Σπύρος Σούλης!!!
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΥΛΟΣ»

ΑΡΑΓΕ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΕΝΝΟΙΑ «ΤΡΕΛΟΣ»;;;
Αν τα βάλουμε όλα κάτω, σαν κομμάτια παζλ
από την παιδική μας ηλικία και τα ενώσουμε,
θα δούμε ότι δεν υπάρχει γιατί τελικά όλα
(ακόμη κι η πραγματική μας πράξη κοινώς)
εκλογικεύονται… δικαιολογούνται…
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ΜΕ ΜΕΛΑΝΙ & ΧΑΡΤΙ
Ένα πρωινό κολύμπι
Της Αντιγόνης Γκίνη
Ήταν γλυκοχάραμα και η Ίρις ξύπνησε. Δεν
μπορούσε να καθίσει στο σπίτι παρόλο που
είχε αρχίσει να ξημερώνει. Το πρωινό φως
έμπαινε από τα παράθυρα. Εκείνη ένιωθε τα
πάντα σκοτεινά. Άνοιξε γρήγορα την πόρτα
και έτσι όπως ήταν ξυπόλυτη άρχισε να
τρέχει προς την θάλασσα, αναπνέοντας
ταυτόχρονα την καθαρή ατμόσφαιρα.
Σε λίγα λεπτά ήταν εκεί. Δεν είχε λαχανιάσει.
Κάθισε στην ακρογιαλιά. Η θάλασσα τόσο
πρωί ήταν λάδι. Συμβαίνει αυτό στο Ιόνιο
πέλαγο, και τι καλύτερο από το να κάνεις
πρωινό μπάνιο; Έδωσε μια βουτιά. Το νερό
ήταν λίγο κρύο αλλά βγήκε αμέσως, έτσι για
το πρωινό φρεσκάρισμα. Μετά κάθισε σε ένα
βραχάκι για να μην κολλήσει στο δέρμα της
η ψιλή άμμος και σκεπτόταν την μαυρίλα της
ψυχής της.
Ήταν άνεργη ένα μήνα περίπου, έπαιρνε εδώ
και λίγες μέρες το ταμείο ανεργίας αλλά
μέχρι πότε; Ένα χρόνο, κι αν δε βρει δουλειά;
Άσε που και το ταμείο δεν έφθανε, αλλά
έμπαιναν κάποια χρήματα στο σπίτι. Τι θα
έκανε; Έψαχνε για δουλειά αλλά ακόμη
τίποτα. Σκεπτόταν πώς έχασε τη δουλειά της
για το τίποτα. Δεν ήταν βέβαια ακριβώς
τίποτα αλλά αφού δεν είχε καμία σχέση στη
ζωή της, γιατί δεν υποχωρούσε να πει
επιτέλους το Ναι στον εργοδότη της. Και νέος
ήταν και όμορφος και πλούσιος και σοβαρό
σκοπό έδειχνε πώς είχε. Τι θα πάθαινε
δηλαδή; Και τη δουλειά της θα είχε και
προαγωγή μπορεί να έπαιρνε και που ξέρεις
τι θα γινόταν στο μέλλον. Αλλά αυτή τίποτα,
εκεί… μα αφού δεν τον αγαπούσε, δεν
αισθανόταν τίποτα, πώς έτσι; Άσε που τώρα
μπορούσε να τον πάει και στα δικαστήρια για
σεξουαλική παρενόχληση αν ήθελε. Βέβαια ο
χώρος ήταν κλειστός, όλα μαθαίνονται και
μετά άντε να βρει δουλειά. Αυτοί οι
καρχαρίες γνωρίζονται.
Ήταν απορροφημένη και δε πρόσεξε ότι
στην παραλία είχε πάει ένα ζευγάρι αλλά
ήταν στο δικό τους κόσμο. Η Ίρις κατέβηκε
από το βραχάκι και άρχισε να τρέχει προς το
σπίτι. Δεν μπορούσε να βλέπει άλλα άτομα
στην παραλία, ήθελε να είναι μόνη με τον
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΥΛΟΣ»

εαυτό της. Σε λίγο μπήκε στο σπίτι.
Χτυπούσε το τηλέφωνο. Το σήκωσε, ήταν
ένας φίλος της και της είχε κλείσει ραντεβού
για το απόγευμα. Του είπε εντάξει αλλά δεν
είχε ελπίδα. Ήταν εκεί και έφυγε από το
«Νταχάου» και θα πήγαινε στην κόλαση.
Μπά! Πάλι άνεργη θα έμενε. Έκρυψε το
κεφάλι στα χέρια και άρχισε να κλαίει βουβά.

Αυτά τα δύο αποφθέγματα, που τα
διατύπωσε η αδερφική μου φίλη Μαρία
Περρή, μας τονίζουν ότι: «Συναντάμε τους
εαυτούς μας ξανά και ξανά μέσα στον χρόνο,
σε χιλιάδες μεταμφιέσεις στη ρότα της ζωής»
όπως είπε και ο Καρλ Γιουνγκ (κοινώς ότι τα
υποσυνείδητα είναι πολύ δύσκολο να
αλλάξουμε αλλά όχι ακατόρθωτο).

Η
ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ
ΠΟΥΛΙΩΝ

ΤΩΝ

Της Κοραλίας
…συνέχεια
από
εφημερίδα…

Έρωτας…
Του Devil n’ Angel
Δυστυχώς ή ευτυχώς στη ζωή μας μπορεί να
τύχει να ερωτευτούμε ένα άτομο που κάνει
καταχρήσεις, ουσίες και να προσπαθήσουμε
να το βοηθήσουμε να απεξαρτηθεί από
αυτές.
«Ο μεγάλος έρωτας δεν έχει ηθική! Αθώος και
τυφλός, δεν μπορεί να δει όρια ανάμεσα στην
αμαρτία και την εξιλέωση! Στον παράδεισο και
στην κόλαση, στην ζωή και τον θάνατο. Δε τα
θυμάται αυτά, ούτε που τον ενδιαφέρουν. Ζητά
και δεν ακούει συμβουλές. Άλλωστε είναι
αγράμματος! Δεν ξέρει παρά 2 λέξεις: ΣΕ
ΘΕΛΩ!», όπως έγραψε και η Μάρω
Βαμβουνάκη.
Καμιά φορά ξυπνάει μέσα σου η φωνή της
συνείδησης σου και σου λέει για αυτό το
άτομο!
«ΕΙΜΑΙ Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΣΟΥ ΚΑΙ
ΘΕΛΩ ΤΟ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΜΟΥ!! ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΕ ΡΩΤΑΩ ΣΥΝΕΧΕΙΑ,
ΕΝΩ ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ! ΟΤΑΝ ΜΕ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ, ΣΕ
ΒΛΕΠΩ.
ΕΙΜΑΣΤΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ
ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΣ! ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ
ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ
ΚΑΙ
ΣΤΟ
ΦΩΣ
ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ! ΚΟΙΝΩΣ ΕΝΑ ΟΛΟΝ…
ΘΥΜΑΣΑΙ;»

την

προηγούμενη

Έτσι ένα ηλιόλουστο πρωινό αποχαιρέτησαν
ο Ισαάκ κι η Μαρισώ την Αλεξάνδρεια. Δεν
αποτόλμησαν ούτε να εκδηλώσουν την
επιθυμία να πάρουν και το Γιάννη μαζί τους.
Αυτό θα σήμαινε τελειωτικό πλήγμα για την
Ταϊσία. Άφησαν να φανεί σαν αυτονόητο ότι
ο Γιάννης θα παρέμενε ο μικρός προστάτης
και η συντροφιά για την Ταϊσία. Ήταν πολύ
θλιβερή η στιγμή του χωρισμού. Ήταν κάτι
οριστικό και αμετάκλητο. Με δάκρυα πικρά
αποχωρίστηκε η τόσο δεμένη συντροφιά.
Πιο πολύ έκλαιγε η Ταϊσία που ήταν το
ευάλωτο μέλος της παρέας. Και οι τέσσερις
έσμιξαν σε μια τρυφερή αγκαλιά που έλεγες
ότι καμιά δύναμη δεν θα μπορούσε να την
διασπάσει. Όμως το σφύριγμα του καραβιού
ήταν αδυσώπητο. Ο Ισαάκ και η Μαρισώ
ήταν οι τελευταίοι επιβάτες κι ανέβηκαν στο
πλοίο λίγο πριν σηκωθεί η σκάλα. Ο
τελευταίος αποχαιρετισμός που ακούστηκε
ήταν «αντίο μανούλα», «αντίο παιδί μου».
Και το καράβι έγινε μια κουκίδα στο γαλάζιο
ορίζοντα.
Ο Γιάννης μεγάλωνε κι ωρίμαζε στην
Αλεξάνδρεια κι όσο ανδρωνόταν τόσο
περισσότερο προστάτευε την ταλαίπωρη
Ταϊσία. Τώρα που έκλεινε τα δεκάξι είχε
αποφασίσει να βγάλει την Ταϊσία από τον
δρόμο της αμαρτίας και της ντροπής.
Εξακολουθούσε με βαριά καρδιά να είναι ο
ευνούχος της και (τι ντροπή) να συνοδεύει
τους πελάτες στην κάμαρά της. Δεν το
ανεχόταν πια αυτό, άλλωστε της το δήλωσε.
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Ταϊσία, ας πάρει τέλος πια αυτή η ζωή σου.
Θα δουλεύω εγώ και θα συντηρώ εγώ και
τους δυο μας. Το αποφάσισα, θα γίνω
αχθοφόρος στο λιμάνι, αφού είναι αργά πια
για να γίνω τεχνίτης. Όταν άκουγε αυτά τα
λόγια, ξεχείλιζε από ευγνωμοσύνη η καρδιά
της Ταϊσίας και βούρκωναν από την
συγκίνηση τα γαλάζια μάτια της. Ωστόσο,
δεχόταν επισκέψεις από την πελατεία της και
πληγωνόταν η ψυχή του έφηβου Γιάννη.
Τότε ήταν που οι μοναχοί που άλλοτε,
γενναιόδωρα, φρόντιζε η Ταϊσία, άρχισαν να
νιώθουν τύψεις για το κατάντημά της, αυτής
που ήταν κάποτε αρχοντοπούλα και ξόδεψε
την περιουσία της στις ελεημοσύνες. Ο Θεός
μεριμνά και φροντίζει τους ελεήμονες, να μη
στερεύουν τα υπάρχοντά τους, αλλά ένα να
δίνουν και δέκα να παίρνουν.

ο Γιάννης ετοιμάστηκε να του χιμήξει, όμως
η Ταϊσία άκουσε τις φωνές και βγήκε στο
κεφαλόσκαλο. Άφησέ τον Γιάννη, είπε, να
ανέβει επάνω. Για να έλθει ως εδώ θα έχει
πολλά χρήματα, ή κανένα μαργαριτάρι από
αυτά που βρίσκουν στην θάλασσα οι
μοναχοί.
Ο
μοναχός
αγέρωχος
κι
ανέκφραστος, ανέβηκε την σκάλα και μπήκε
στο δωμάτιο της Ταϊσίας. Η καρδιά του
ράγισε όταν είδε την Ταϊσία προκλητικά
ξαπλωμένη στο ντιβάνι, έτοιμη να τον
υποδεχτεί. Τότε μέσ’ τη σιωπή ακούστηκε
σαν βροντή η φωνή του. Ταϊσία, ντροπή σου.
Δεν ήταν ανθρώπινη αυτή η φωνή, ήταν η
φωνή του Θεού που μέσα στο δωμάτιο της
διαφθοράς, έφερε τα πάνω κάτω στην ψυχή
της Ταϊσίας. Το βλέμμα του μοναχού ήταν
αυστηρό, τρυπούσε την καρδιά της Ταϊσίας,
σαν να είχε έρθει η μέρα της κρίσης. Η
βροντή αυτή που έπεσε μεσ’ το δωμάτιο
κεραυνοβόλησε την καρδιά της Ταϊσίας, που
σε ανύποπτο χρόνο τη μετέστρεψε. Είδε το
βούρκο που κυλιόταν ως τώρα και τα μάτια
της γέμισαν δάκρυα μετανοίας. Ο μοναχός
που ήταν διακριτικός, κατάλαβε την μεγάλη
της μετάνοια και πιο μαλακά της είπε:
ακολούθησέ με παιδί μου, βγες από την
αμαρτία.

Όμως η οικονομία του Θεού για την Ταϊσία,
ήταν να ταπεινωθεί και να ατιμασθεί για να
της στείλει μεγαλύτερα στεφάνια δόξας. Οι
μοναχοί , ένα βράδυ, σκέφτηκαν την Ταϊσία
που τόσο, άλλοτε, τους ευεργέτησε.
Έκλαψαν για το αθώο πλάσμα του Θεού που
έπεσε τόσο χαμηλά. Κι ένας μεγάλος ασκητής
αποφάσισε να την επισκεφθεί στο αρχοντικό
που είχε μετατραπεί σε καταγώγιο. Ένα
πρωινό κίνησε για την πόλη. Φόρεσε το
ζωστικό του, πήρε και το κομποσκοίνι του
και ξεκίνησε για το δύσκολο αυτό έργο της
μεταστροφής της πόρνης. Μετά από δυο
μέρες πορείας μέσα στην έρημο, έφτασε έξω
από το σπίτι της Ταϊσίας. Έκανε προσευχή
και χτύπησε την πόρτα. Ο Γιάννης που την
άνοιξε, αγρίεψε όταν είδε τον καλόγερο. Δεν
ντρέπεσαι, του είπε. Δεν φτάνει που την
ξεκληρίσατε, θέλετε και τα ρέστα. Φύγε από
εδώ, βρωμοκαλόγερε, δεν δέχεται πια
κανένα η Ταϊσία. Δεν δέχεται να της
βρωμίζουν την ψυχή και το σώμα της. Δεν
ντρέπεσαι το ράσο που φοράς; Ο μοναχός
στεκόταν ακίνητος και αποφασισμένος. Τότε

Και η Ταϊσία, χωρίς να φορέσει άλλη
ενδυμασία, με ξυπόλητα τα πόδια, ψιθύρισε:
Σ’ ακολουθώ, πάτερ. Εμβρόντητος ο Γιάννης,
είδε την κυρά του, που χωρίς να πει λέξη,
βγήκε από το σπίτι ακολουθώντας το
μοναχό, ανυπόδητη και με την φορεσιά του
σπιτιού, κλαίγοντας πικρά και οι πέτρες
έσκιζαν τα τρυφερά πέλματά της. Έτσι,
βγήκαν στην έρημο που ποτιζόταν από τα
δάκρυα μετανοίας της Ταϊσίας. Τους έφτασε
το βράδυ στην έρημο. Τόσην ώρα
προχωρούσαν
αμίλητοι.
Ο
μοναχός
αισθανόταν το σεισμό που έγινε στην ψυχή
της Ταϊσίας. Έλα, παιδί μου, της είπε να
ξεκουραστείς πίσω από αυτό τον βράχο. Το
πρωί έχουμε πορεία μέσα στην έρημο.
Ξάπλωσε πάνω στην άμμο η Ταϊσία και ο
καλόγερος έπεσε να κοιμηθεί παράμερα. Τα
μεσάνυχτα ξύπνησε ο μοναχός για να κάνει
το μεσονυχτικό και Θεέ μου, τι ήταν αυτό
που είδε; Μια φωτεινή στήλη κατέβαινε από
τον ουρανό κι έφτανε εκεί που ήταν η Ταϊσία,
πίσω απ’ το βράχο. Τρόμαξε ο μοναχός και
περίμενε να ξημερώσει. Τότε πήγε να
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ξυπνήσει την Ταϊσία, μα η Ταϊσία δεν ήταν
πια στη γη, η ψυχή της συγκλονίστηκε από
την μετάνοια και τώρα πιο καθαρή κι
αμόλυντη, την δέχτηκε ο Χριστός στην
αγκαλιά του. Απαρηγόρητος ο Γιάννης, μετά
από αυτήν τη τροπή της κατάστασης, δεν
ήθελε πια να μείνει σε αυτήν τη πόλη, αφού η
Ταϊσία ήταν γι αυτόν το παν. Στην ελληνική
παροικία της Αλεξάνδρειας, η μία μετά την
άλλη έφταναν οι ειδήσεις για τον μεγάλο
πόλεμο, για την ανάκτηση της Μικρασίας.
Συγκίνηση επικρατούσε σε όποιο μέρος της
γης υπήρχαν Έλληνες. Οι ειδήσεις ήταν
χαρούμενες κι ο ενθουσιασμός έκανε να
αναρριγήσουν οι ψυχές των Ελλήνων. Ο
στρατός με επικεφαλής τον Πλαστήρα και
πρωθυπουργό στην Ελλάδα τον Βενιζέλο,
μπήκε νικητής στην Σμύρνη και προήλαυνε
στο εσωτερικό της Μικρασίας. Ο Γιάννης,
θερμός φιλόπατρις, στην πληγωμένη από το
προσωπικό του δράμα καρδιά του, δέχτηκε
σαν βάλσαμο τις νίκες του ελληνικού
στρατού.
Η
Πατρίδα
συγκλονιζόταν
ολόκληρη από τον ενθουσιασμό κι ο Γιάννης
παρασύρθηκε από το πατριωτικό κύμα.
Παρουσιάστηκε στην στρατολογία της
Αλεξάνδρειας μαζί με πολλούς απόδημους
Έλληνες. Η Πατρίδα καλούσε από ανάγκη
ακόμα και τους έφηβους εθελοντές. Μετά
από πέντε ημέρες ταξίδι με το πλοίο,
έφτασαν στην Σμύρνη. Εκεί χτυπούσε η
καρδιά της Ελλάδας. Παντού κυμάτιζε η
γαλανόλευκη. Παρελάσεις θριαμβικές του
ελληνικού στρατού σε όλους τους δρόμους.
Παρουσιάστηκε κι ο λόχος του Γιάννη στο
Φρουραρχείο κι ο Λοχαγός συμπόνεσε τον
μικρό Γιάννη και δεν τον έστειλε στο
μέτωπο, αλλά τον κράτησε στην φρουρά του
στην Σμύρνη.

Περήφανος για την πατρίδα του ο Γιάννης,
άκουγε τις ειδήσεις από το μέτωπο και
μεθούσε απ’ την χαρά και λίγο-λίγο
παρηγοριόταν που δεν ήταν πια με την
Ταϊσία. Η Σμύρνη πια, ήταν Ελληνική κι ο
Page 5

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΑΥΤΟΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ» ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΥΛΟΣ» #31/2016
Πλαστήρας, ο μαύρος καβαλάρης, ο καραπιπέρ (μαύρο πιπέρι), όπως τον ονόμαζαν οι
Τούρκοι, είχε γίνει για αυτούς φόβος και
τρόμος. Εσκί –Σεχήρ, Αφιόν Καραχισάρ κι ο
στρατός θα έφτανε στην Κόκκινη Μηλιά. Ο
Ελληνικός πληθυσμός της Μικρασίας, έδειξε
κατάφορα τον πατριωτισμό του κι ενώθηκε
με τον Ελληνικό στρατό. Πάντα ήταν όμορφη
η Σμύρνη, εφόσον υπήρχε εκεί ελληνικό
στοιχείο, μα τώρα που καταδιώχθηκαν οι
Τούρκοι κι απελευθερώθηκε η Σμύρνη,
έλαμπε σαν νυφούλα. Οι Σμυρνιοί κι οι
Σμυρνιές ζητωκραύγαζαν για τον ελληνικό
στρατό και τα παλληκάρια άφηναν τα
σπιτικά τους κι ενώνονταν μαζί του. Ο
Γιάννης περιδιάβαινε στις γειτονιές και ήταν
χαριτωμένος μέσα στη χακί στολή του.
Καλώς τον νικητή, καλώς τον φαντάρο μας,
τον ελευθερωτή, άκουγε ζητωκραυγές από
τα σπίτια. Ένα απόγευμα επισκέφθηκε την
πιο αριστοκρατική συνοικία το Κορντόν
Μπογαζί.
Ολόλαμπρη,
στολισμένη
πανηγυρικά, με σημαιάκια, ορθωνόταν η
εκκλησί της Αγίας Φωτεινής. Εκείνη την ώρα
ο ιερέας, διάβαζε τον εσπερινό. Προχώρησε
με ευλάβεια στο εσωτερικό κι αναπάντεχα
ανταλλάχτηκε η ματιά του με ένα κορίτσι.
Είπαν πολλά λόγια οι δυο νέοι μέσα σε μια
ματιά. Οι καρδιές είχαν επικοινωνήσει και
χτυπούσαν δυνατά. Όταν τελείωσε ο
εσπερινός ο Γιάννης ακολούθησε το κορίτσι
που έκανε την καρδιά του να φτερουγίσει.
Μπροστά πήγαινε η κοπέλα κι ακολουθούσε
ο Γιάννης, που επινόησε χίλια δυο
πειράγματα και ερωτόλογα. Μα το κορίτσι
ήταν σοβαρό και το ντύσιμο του ήταν σεμνό
κι ο Γιάννης κατάλαβε ότι με την τακτική του
δεν θα την κατακτούσε. Καθώς την
ακολουθούσε με περισσότερο πείσμα, τώρα
ο δρόμος ομόρφαινε, το πράσινο πλήθαινε
και τα σπίτια από την μια κι απ’ την άλλη
πλευρά του δρόμου γίνονταν αρχοντικά. Η
κοπέλα είχε ανοίξει τώρα το βήμα της κι
έδειχνε φανερά την αμηχανία και την
στενοχώρια της για τον απρόσκλητο συνοδό
της. Ήταν μια κοπέλα γύρω στα δεκάξι,
παχουλή, μέτρια στο ανάστημα, με μαύρα
μαλλιά, με γλυκά, καστανά μάτια, με μια ελιά
στο ένα της βλέφαρο. Ο Γιάννης από αυτή τη
χαρακτηριστική ελιά στο μάτι, δεν θα
ξεχνούσε ποτέ το πρόσωπό της.
…Συνεχίζεται στην επόμενη εφημερίδα……
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΥΛΟΣ»

Η Βεντέτα
Της Αντιγόνης Γκίνη
Ο Μανούσος και η Λεγκώ γνωρίζονταν από
μικρά παιδιά. Μόλις εκείνη έφτασε τα 16 και
ο Μανούσος γύρισε από τον στρατό, τους
πάντρεψαν. Έγινε ένας γάμος, σηκώθηκε όλο
το χωριό. Έστρωσαν τραπέζι, όλο το χωριό
γιόρταζε γλένταγε 3 μέρες. Την τέταρτη μέρα
ανάστατη η νύφη είχε εξαφανιστεί. Με έναν
πλούσιο από το Ηράκλειο. Ο Μανούσος πήρε
όρκο βαρύ, αυτή η ντροπή μόνο με αίμα
ξεπλενόταν. Έφεραν άνω κάτω όλη την
Κρήτη, πουθενά, ούτε τους είδαν, τίποτα
άφαντοι. Μα πώς; Ούτε αεροπλάνο ούτε
καράβι, πώς;
Το παράνομο ζευγάρι είχε σκάφος μεγάλο.
Πήγαν στην Ρόδο και από κει για Αθήνα. Εκεί
που ζούσαν σε ένα αριστοκρατικό προάστιο,
5 χρόνια μετά η Λέγκω, ο σύζυγος της και το
πεντάχρονο παιδί τους, ενώ εκείνη περίμενε
και
δεύτερο,
πιασμένοι
χέρι
χέρι
προσπαθούσαν να περάσουν μια λεωφόρο,
όταν ξαφνικά πέρασε με πολύ μεγάλη
ταχύτητα ένα φορτηγό και τους παρέσυρε,
ενώ εξαφανίστηκε γρήγορα. Βρέθηκε μετά
από μέρες. Ήταν κλεμμένο και την ημέρα
εκείνη όλη η πατρική οικογένεια της Λεγκώς
και του Μανούσου ήταν στην Κρήτη. Δεν
έκλαψε κανείς. Κι όμως, ένα μυστικό
παρέμενε σφραγισμένο. Το πεντάχρονο
παιδί δεν ήταν του Σίφη, του αριστοκράτη
που την έκλεψε, αλλά ήταν του Μανούσου.
Ζήλια μίσος εκδίκηση
Πόσο πολύ αρνητικά αισθήματα
δυστυχώς τα πληρώνουνε αθώοι.

Ποίηση
REBEL
Της Κατερίνας Τσακυρίδου
Ξύπνησα από ένα λήθαργο.
Βεβήλωσα την προηγούμενη ζωή μου.
Γκρέμισα ό,τι έμεινε και αναπολώ την
τωρινή ζωή μου.
Πες μου σε τι έφταιξα και δεν ταιριάζεις με το
μοιραίο πρόσωπό μου
και ποια αχνάρια να ακολουθώ χωρίς τον
Bowie και την ρέμπελη ζωή μου.
Τι να σου κάνω, κούκλε μου, αφού δεν με
πιστεύεις…
Εγώ σ’ αγάπησα πολύ και εσύ δεν με
λατρεύεις.
Αφιερώνω άσκοπα ώρες απ’ την ζωή μου,
αλλάζω ρούχα, πρόσωπα, βάφομαι, σχίζομαι
στα δύο.
Το rebel, rebel, τραγουδώ, χορεύω…
Να σε μαγέψω προσπαθώ, με χίλια
πρόσωπα…
Να σε τυλίξω όπως η Μήδεια που τον Ιάσωνα
μάγεψε
και έσφαξε τα παιδιά της…
Εγώ μια ρέμπελη ζωή, συνήθισα να κάνω
κι αν σου αρέσει, κούκλε μου και με το
παραπάνω.

που

Εκείνο το βράδυ ψηλά στον Ψηλορείτη
χιόνισε και ήταν μάτια μου, όταν το έβλεπες
από μακριά, σαν να έκλαιγε το βουνό για τον
άδικο χαμό και το άδικο αίμα που χύθηκε.

«ΑΚΙΝΗΣΙΑ»
Της Χρύσας Μουχτούρη
Αφιερωμένο στην ομάδα της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.
(Ηρεμία – Χαλάρωση – Στόχος, 2015 – 2016)
Ενότητα 1η
Των αγαλμάτων ο θυμός
Για την ακινησία τους
Μοιάζει με τον δικό μου
Για το αντίθετο
Το κορμί παραμένει
Άσχετο και σχετιζόμενο
με την οχλοβοή
σκεφτόμενη εκείνον
που δεν θα έρθει ποτέ
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γιατί ήρθε
Σαν άγαλμα τώρα κι εγώ
Κείμαι στα δύο άκρα
Τι κάνει μια ποιήτρια ίσως
Μες στην οχλοβοή σίγουρα
Εμπνέεται ίσως…
Ρεζιλεύεται ίσως…
Σαν άγαλμα τώρα κι εγώ
Κείμαι στα δύο άκρα.
Ενότητα 2η
Θέλω να σπάσω
Την αγαλμάτινη μορφή μου
Και να χυθώ στον κήπο
Της ψυχής μου
Να λουστώ με χρώματα
Ουράνια κι επίγεια
Μα τι μπορώ να κάνω από όλα αυτά
Μετά από όλα τα άλλα
Μα πως χρειάζεται
Να πορευτώ
Χωρίς θυμό
Κι ακίνητο φορτίο
Φόρτωσα και
Βάρυνα συνάμα…
Τα πόδια μου
Κουράστηκαν
Ας είναι…
Μα κάπως χρειάζεται
Να πορευτώ
Το πόδι μου ξεκόλλησε
Και ψάχνω να το βρω.
Ενότητα 3η
Η βοή του όχλου σταματά
Και το νέο ταξίδι ξεκινά…
Μα τι είν’ η ζωή;
Να εφευρίσκεις κίνηση
Μες στην ακινησία
Είν’ η αρχή
Αν είναι καλή
Το καθορίζει η σκέψη
Αυτή που σ’ οδηγεί
Στην ευτυχία
Ή δυστυχία
Σαν άγαλμα τώρα κι εγώ
Στέκω στη μέση.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΥΛΟΣ»

Από τότε που βγήκε η ύλη

Η Φυλακή (α)

Της Δώρας Αθανασίου

Του Σωτήριου Αποστολόπουλου

Από τότε που βγήκε η ύλη
Χάσαμε την πύλη!
Το χρήμα μας αλλοίωσε και μας κακοποίησε
Τι σωστή διαχείριση;
Εδώ χρεοκοπήσαμε, αρρωστήσαμε!
Απορώ, σε λίγα χρόνια πώς θα
ξαναμασκαρωθούμε
Και αν…
Πώς;
Και αν…
Λεφτά από δω λεφτά από κει
Μήπως μας ματιάξανε;
Την Ελλάδα,
γιατί η αλήθεια είναι ότι την πάει η
φεγγαράδα!
Αλλά αράδα αράδα
Μαζευτήκαμε όλοι εδώ
Και δε μας λένε ούτε ένα ευχαριστώ

Ποιος θα το περίμενε ότι θα
Ερχόταν η ώρα που θα βρισκόμουν
Στο κελί τώρα
Για μια κουβέντα ειρωνική
Κλείστηκα την Κυριακή στην φυλακή
Στο κελί το δικό μου φέρανε
Έναν διπλανό μου
Με βάσανα φορτωμένο
Σαν καράβι ναυαγισμένο
Η ίδια αφορμή τον έστειλε εκεί
Έτσι βρέθηκα εκεί
Στην μαύρη φυλακή

Η Φυλακή (β)
Του Σωτήριου Αποστολόπουλου
Ξημέρωμα Παρασκευής στις
01.30 και κάτι βρέθηκα στην
Φυλακή για ένα γινάτι
Μες το κελί συνάντησα
5 παλικάρια που ‘χαν καλή
Καρδιά κ΄ ήταν αστέρια
Αν βρέθηκαν μέσα ήταν
Λάθος η στιγμή μα έχουν
Μπέσα

Διαμαρτυρία χρειάζεται
Γιατί εμείς βοηθάμε
Κι αυτοί κοιτάνε να μας φάνε
Όλοι κοιτάνε να κάτσουνε σε μια καρέκλα
Και έχουνε την εξουσία στα χέρια τους
Για όλους μας λανθασμένοι άνθρωποιΑνθρωπάκια
Εδώ σε αυτήν την πολιτεία
Μικρά μεγάλα τα παιδάκια
Διαμαρτυρία!
Στοπ!
Στην αλαζονεία
Και στην αυτοκριτική
Έχουμε οικογένειες και ψυχή! (έχουμε να
ασχοληθούμε και μ’ αυτήν!)
Δεν ξέρω να παίζω θέατρο
Δεν είμαι ηθοποιός
Είμαι ο εαυτός
Μου

Η φυλακή έχει ανθρώπους
Που παραστράτησαν οι πόνοι
Κ΄ οι καημοί τους τσάκισαν
Άνθρωποι είναι κ΄ αυτοί
Κ’ μην τους κατακρίνετε
Μόνο αν τους ζήσετε από
Κοντά θα καταλάβετε
Τι γίνεται

ΙΟΣ
Του Γιώργου Σταθόπουλου
Ήταν ελεύθερα και γλυκά
Τα χρόνια τα εφηβικά
17 χρονών παιδί
Έκανα διακοπές σε ένα όμορφο νησί
7 φορές πήγα κι ήρθα
Μέχρι που με βαρεθήκαν
Και μου κόψανε το βήχα
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Θυμάμαι τον ουρανό, τα αστέρια, ένα άπλετο
φως
Σ’ όλα τα καλοκαίρια
ΙΟΣ αθάνατη μητέρα των νησιών
Για σένα παρά λίγο να βάλω και κραγιόν
Θεϊκά τα καλοκαίρια
Χαρούμενοι οι χειμώνες
Αχ, εφηβεία απάλευτη
Θα ζεις μες στους αιώνες!

ΚΙΒΩΤΟΣ
Του Γιάννη Πετσαλάκη (δημοσιευμένο)
Κιβωτός του Νώε, φέρνεις λευτεριά
Μπόρεσες και ξέφυγες απ’ τη συμφορά
Κουβαλάς της φύσης τη συνέχεια
Πλέεις σε απύθμενα και πολλά νερά.
Εσύ φέρνεις την ελπίδα, τον καημό
Στέλνεις σωτηρία μέσα απ’ το νερό
Χωρίς εσένα ζωή δεν συνεχίζεται
Μ’ αφετηρία εσένα η ζωή ξαναχτίζεται.

Να γελάς, να χαμογελάς, να κλαις
Και να μιζεύεις τον ήλιο.
Μόνος καταμόναχος, γλυκιά γοργόνα,
Γελαστός κάνω όνειρα στο μόλο.

ΤΙ ΦΤΑΙΝΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ;
Του Γιώργου Σταθόπουλου
Τι φταίνε τα παιδιά;
Όταν οι πατεράδες φέρονται σα θεριά;
Τι φταίνε τα παιδιά;
Όταν οι μανάδες δεν θέλουν να κάνουν άλλο
την νταντά
Τι φταίνε τα παιδιά;
Όταν τους δίνεις φώτιση
Κι αυτά κάνουν την ζαβολιά
Τι φταίνε τα παιδιά;
Όταν οι γιαγιάδες βαριούνται να τους πουν
τα παραμύθια τα χαζά
Τι φταίνε τα παιδιά;
Που μόλις μεγαλώσουν τα παίρνουν τα
στρατά
Τι φταίνε τα παιδιά;
Που θέλουνε χαρά;
Τι φταίνε τα παιδιά!!!

ΧΙΟΥΜΟΡΙΣΤΙΚΑ
ΣΚΙΤΣΑ

ΠΟΙΗΜΑ
Του Πάνου Κοντού
Ένα όνειρο δεμένο στο μόλο…
Τραγούδια, πουλιά συνεπαρμένα στο
κάλεσμα των σειρήνων.
Κελαηδώ ένα κοχύλι άκουσμα γλυκό στην
κόψη του παραδείσου.
Γέλα γοργόνα, χελιδονού κάψε, το όνειρο
γλυκό, γέλα και κάψε.
Πώς να γράψω τραγούδια της θάλασσας, που
είσαι παραμύθι,
Όνειρο αλαργινό, μάνα, αδέλφια και
γυναίκα.
Λούζε, μελιστάλαχτη, την κόμη σου
Στεφάνι στον ήλιο, κελαήδα τίποτε
Καλοκαίρια, μιζέρια, γειτονιές και λιοτρίβια.
Γλαύκε, γλυκέ ονειροκρίτη, βέλαξε την
αγάπη μου,
Την πρώτη, την τελευταία…
Και γέλα, κλάψε στο κόρφο της γοργόνας.
Πώς να σου πω τον καημό μου
Τον πρώτο, τον τελευταίο;
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΥΛΟΣ»

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
ΤΟΥΡΤΑ ΖΕΛΕ ΜΕ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
Της Αντιγόνης Γκίνη

ΦΡΟΥΤΑ

ΤΟΥ

Υλικά: 2 κουτιά ζελέ κεράσι, 250 γρ.
ροδάκινο, 250 γρ. βερίκοκο, 250 γρ. κεράσια,
250 γρ. φράουλες, 250 γρ. ανανά σε ροδέλες,
500 γρ. μπισκότα σαβαγιάρ, 1 κιλό γάλα, 1
κουτί κορν φλάουερ, 2 βανίλιες, λικέρ
φράουλα, 250 γρ. αμύγδαλα καθαρισμένα,
μια φόρμα ζαχαροπλαστικής μεγάλη, μια
κατσαρόλα, ένα μπωλ μεγάλο και μια
πιατέλα μεγάλη.
Εκτέλεση: Ετοιμάζουμε το ζελέ, βάζουμε στο
πάτο της φόρμας τις ροδέλες ανανά,
κόβουμε σε κύβους τα φρούτα, τα ρίχνουμε
κι αυτά και μετά ρίχνουμε το ζελέ. Βάζουμε
την φόρμα όπως είναι στο ψυγείο να
παγώσει για 3 περίπου ώρες. Βάζουμε στην
κατσαρόλα το γάλα, κρατάμε λίγο γάλα για
να διαλύσουμε το κορν φλάουερ μέσα στο
μπωλ, μετά ρίχνουμε τις βανίλιες μέσα στο
γάλα της κατσαρόλας και μόλις πάρει
ελαφριά βράση το γάλα, ρίχνουμε και το
διαλυμένο κορν φλάουερ, ανακατεύουμε
γρήγορα να πήξει η κρέμα, βγάζουμε την
κατσαρόλα
από
την
φωτιά
και
ανακατεύουμε να κρυώσει. Όταν είναι
έτοιμο κι έχει παγώσει το ζελέ, ραντίζουμε
τα μπισκότα με το λικέρ. Καθαρίζουμε και
καβουρδίζουμε τα αμύγδαλα και κάνουμε 3
στρώσεις μπισκότα εναλλάξ με κρέμα επάνω
στο ζελέ της φόρμας που έχει παγώσει και
ανάμεσα τα αμύγδαλα. Τώρα το γλυκό έχει
τελειώσει. Το βάζουμε στο ψυγείο για 5-6
ώρες και όταν παγώσει πολύ καλά, το
βγάζουμε από το ψυγείο, έχουμε έτοιμη τη
μεγάλη πιατέλα, γυρίζουμε ανάποδα τη
φόρμα και το δροσερό γλυκό μας, είναι
έτοιμο. Καλή επιτυχία.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΥΛΟΣ»
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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
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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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