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Δίαυλου, προσεγγίζει την καθημερινότητα,
τις συνθήκες, αλλά και την ατομική αντίληψη
του καθενός, με διαφορετικό τρόπο.

τεχνικό και τεχνοκρατικό επίπεδο οι δομές
του κράτους υστερούν απέναντι στις δομές
ανεπτυγμένων χωρών και για αυτόν τον
λόγο η αντιγραφή δικαιολογείται, αν όμως
γίνεται με προσεκτική μελέτη και μέτρο, στα
πλαίσια της οικονομικής αντοχής της
πολιτείας.

First Summer School

Οι συντάκτες μας σχολιάζουν θέματα της
κοινωνικής ζωής με τη δική τους προσωπική ματιά
(σελίδες 1-4).

Phd Students Voice

Προσπαθούμε να αποτυπώσουμε αυτές τις
σκέψεις, μέσα από τα άρθρα μας. Σε αυτό το
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Οι συντάκτες μας
τεύχος η ομάδα αφιέρωσε λέξεις και σκέψεις,
μιλούν με την Άννα Μπιθικώτση
σε ζητήματα κοινωνικά, πολιτικά και
Οι συντάκτες μας σχολιάζουν θέματα της
ιστορικά, ενώ και σε αυτό το τεύχος ο
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research contents, and inspired by developments in the disciplines) are no longer trusted to result in curricula that fit with current demands of society and labor market.
Καλή ανάγνωση, λοιπόν και καλό καλοκαίρι!
If Europe wishes to find solutions to the challenges society will face in the future and stimulate growth and competitiveness at the same time, the development of
an international network of excellent researchers is essential.

Στον κοινωνικό τομέα όμως η ελληνική
Καλλιτεχνικά Νέα
πολιτεία θα ήταν δυνατό να είχε αναλάβει
Νέα από τον καλλιτεχνικό κόσμο (σελίδες 7-9)
To promote the development of an academic discipline around
career guidance
and counseling
Europe
περισσότερες
πρωτοβουλίες
και inνα
μην means filling this discipline with life: We need a vibrant
περιμένει
ενέργειεςbased
των training
δυτικώνrelated
για να
community of individuals and organizations involved in research
and τις
scientifically
to career guidance and counseling – a community of career
υπερασπίσει τα συμφέροντα της και το
experts. To this end, our community needs to act as an organized movement for excellence, innovation and quality in research and training related to career guidance and
κεκτημένο. Η τεχνική θεμελιώνεται για να
counseling. Whatever professional roles career experts specialize
in, they´ll κοινωνικές
have to demonstrate
substantialκαι
authority, scholarly and professional integrity, autonomy and
ικανοποιεί
ανάγκες
αναγκαιότητες
καιservices,
μόνο τότε
μπορούμε
να or train career guidance counselors and career advisors
innovation. This will be the case, whether they act as managers
of large career
whether
they supervise
μιλάμε για ανθρωπιστική τεχνική. Τούτη δεν
or work in research and development.
πρέπει να συγχέεται με αυτή των
The First Summer School on Career Guidance and Counselling
(CGC) hosted
by theλειτουργεί
University με
of Padova
(Italy) from September 15 th to 20th 2014, represents the first
τεχνοκρατών
η οποία
έλλειψη
αφορμή
την Ιστορία
ανάμεσα
effort developed by European scholars in career counsellingαλληλοσυμπληρωματικότητας
to shape a profile of a "European researcher"
who is anΜε
expert
in this specific
field. Moreover, it is expected
Σύντομες
σκέψεις
και σύντομα αφιερώματα για
στην τεχνοκρατικά ένταση και την
to facilitate the design of a European Doctoral Program in Career Guidance and Counselling (ECADOC).
σημαντικά ιστορικά γεγονότα (σελίδες 9-10)
ανθρωπιστική πλευρά της δραστηριότητας,
ECADOC is a joint venture of the European Society for Vocational
Designing
and σύνολο
Career Counseling
(ESVDC) and the Network for Innovation in Career Guidance and
που αφορά
ένα
δικαιωμάτων,
Γράφουμεscholars
Λογοτεχνία
ενταγμένων
και ισορροπία
χρημάτων
και of international
Counselling in Europe (NICE). The scientific committee that
organizes σε
ECADOC
is constituted
by a group
and experts: V. Cohen-Scali, J.
Σύντομα λογοτεχνικά κείμενα από τους συντάκτες
ανάπτυξης.
Katsarov, R. Mulvey. L. Nota, J. Rossier, R. Thomsen, and P. C. Weber. Another international group of expertsμας
and(σελίδες
professors
constitutes the advisory board of the
11-12).
Το
νέο
ελληνικό
κράτος
επειδή
έχει
ιδρυθεί
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.

Ποίηση
μέσα στους πρόσφατους αιώνες, δεν έχει
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Τριμηνιαία έκδοση της
Ομάδας
Δημοσιογραφικού
Εργαστηρίου του
Σωματείου
«Αυτοεκπροσώπηση»

Αυτοεκπληρούμενη
Προφητεία
Της T. A.

Η
τακτική
χρηματοδότηση
της
εφημερίδας, αλλά και η φιλοξενία της
παραπάνω ομάδας παρέχονται από την
Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.

Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν, μένουν πάντα
ίδιοι. Προσωπικά δεν πιστεύω πώς ο
άνθρωπος υποσυνείδητα δεν αλλάζει.
Σίγουρα δεν υπάρχει άσπρο και μαύρο, παρά
μόνο γκρίζο. Κάθε άνθρωπος έχει τα καλά
του και τα άσχημα του στοιχεία. Για αυτό δεν
πρέπει να είμαστε απόλυτοι με κανέναν.
Όταν κάποιος προσπαθεί να ξεπεράσει τα
όρια του και να γίνει κάτι άλλο, τότε σίγουρα
μπορεί να το «χάσει»…

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

Βελτιωνόμαστε, χαλάμε, διαφθειρόμαστε,
αλλά δεν αλλάζουμε ριζικά και δραστικά
παρά μόνο στην εμφάνιση. Για αυτό
οφείλουμε να συμβιβαζόμεθα σε τελική
ανάλυση με τον εαυτό μας και να τον
αγαπάμε και όχι να προσπαθούμε να γίνουμε
κάτι που δεν μπορούμε μόνο για να
αρέσουμε στους άλλους.

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.

Πάντως η αναβολή επιθυμιών πολλές φορές
προκαλεί ένταση και θυμό αν δεν
ικανοποιηθούν. Δεν είναι θέμα σκέψης αλλά
αντικειμενικής πραγματικότητας. Μπορούμε
να τις αναβάλλουμε μέχρι να εκπληρωθούν
και αν τα καταφέρουμε σημαίνει πώς
προσαρμόζονται στην πραγματικότητα. Για
αυτό οφείλουμε να χαιρόμαστε τις στιγμές
και να κάνουμε αισιόδοξες και θετικές
σκέψεις για τον τρόπο θέασης της
πραγματικότητας, γιατί αλλιώς τελικά
«γκαντεμιάζουμε» εμείς οι ίδιοι τον εαυτό
μας! Θυμίζει την κατάσταση όπου
πιστεύουμε ότι κάτι κακό θα μας συμβεί και
το προκαλούμε με την αρνητική μας αύρα,
εμεί οι ίδιοι στον εαυτό μας.

34ο τεύχος

Συντακτική
ομάδα:
Γκίνη
Αντιγόνη, Τ.Α., Γατίδου Ελένη,
Συράκη Μαίρη, Λεγάκη Σοφία,
Καββαδίας Ανδρέας, Πουρναράς
Σωτήρης,
Μιχάλης
Γιώργος,
Χουγκάζ
Φερνάντα,
Γκότσης
Ιωάννης, Διακώνης Κώστας.
Συντονισμός: Μοίρας Στέλιος –
Διακάκης Παναγιώτης.
Μοντάζ: Νίκος Δρόσος.
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Πρέπει να μάθουμε να λέμε ένα ευχαριστώ,
μια απλή καλημέρα στον εαυτό μας και να
εκτιμούμε αυτό που νιώθουμε, να νιώθουμε
μαζί ευγνωμοσύνη γιατί δεν κρατάνε όλα για
πάντα και κάποτε μπορεί να μετανιώσουμε.
Υπάρχουν άνθρωποι με καλύτερη μοίρα από
εμάς αλλά υπάρχουν και με χειρότερη. Τα
άτομα που είναι λήπτες ψυχικής υγείας
μπορεί να είναι υπερευαίσθητοι και να
πληγώνονται με το παραμικρό αλλά δεν είναι
καλό να κάνουμε αυτοεκπληρούμενες
προφητείες και να είμαστε απόλυτοι όπως με

το να πιστεύουμε στο τίποτα, στο ποτέ, στο
πάντα και στο πρέπει.
Καλό είναι να θέτουμε σε προτεραιότητα τις
υποχρεώσεις μας για να μας αγαπάνε να μας
σέβονται οι άλλοι και να μην μας θεωρούν
δεδομένους, κάνοντας και καλές πράξεις, να
συγχωρούμε γιατί ίσως το καλό επιστρέφει
σε εμάς!

ΤΟ ΝΤΟΠΙΟ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
Τoυ Ιωάννη Γκότση
Ναι, δεν είμαι ρατσιστής, έχω τα δικά μου
χαρακτηριστικά, τα δικά μου φτερά, τα δικά
μου πούπουλα, με ή χωρίς πολλά λόγια,
φουρνιστό, στη σούβλα, με κοφτό
μακαρονάκι ή σάλτσα. Δες με όπως θες, με
κάρυ, αν και δεν το επιθυμώ, δεν μου αρέσει
να μιλώ για μένα, δοκίμασέ με όπως
επιθυμείς εσύ!!! Με το πλευρό μου και την
υπογραφή μου, ένεκα της συνθήκης της
Λωζάνης, ως ένα δημοκρατικό κοτόπουλο.
Εσύ; Με κάρυ ή αλλιώς, δικαίωμά σου, εμένα
με καλύπτει η συνθήκη της Λωζάνης, δηλαδή
με
αλάτι
και
πιπέρι,
αναλώσιμη
λαχανοσαλάτα, ίσως κατ’ άλλους, επιρροής
στα ανατολίτικα φαγητά που ως πικάντικη
κουζίνα ανατολής, ίσως της Σμύρνης,
καίγονται και φουρνίζονται ως άλλος
Δούρειος Ίππος να μας πάρουν το σημερινό
ανάθεμα, την Πόλη!!! Την Πόλη ε; Ναι, η
Πόλη με τα μοναστήρια ή τα κοτέτσια, ως
ρατσιστής αναθαρρώ. Ότι είμαι κι εγώ ένα
κοτόπουλο, αν όχι με τη δική μου γεύση, με
την δική μου σημαία!!! Ναι, ένα κοτόπουλο
ντόπιο, διαφορετικό από τα άλλα!!!
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Η θανατική ποινή
Του Ανδρέα Καββαδία
Η θανατική ποινή θεσπίστηκε για
εγκληματίες και είναι η μεγαλύτερη ποινή
που μπορεί να αποφασιστεί από ένα
δικαστήριο. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
δεν είναι εύκολο να στερούμε μια ζωή.
Καλύτερα είναι, ο εγκληματίας να
καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, έτσι ώστε
να του δοθεί η ευκαιρία να ανανεώσει τον
εαυτό του μέσα στα σωφρονιστικά
ιδρύματα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο η ζωή
του εγκληματία θα έχει σωθεί. Μόνο ο Θεός
μπορεί να αποφασίσει την στέρηση μιας
ζωής κι όχι εμείς οι άνθρωποι.

Οι περισσότερες δημοκρατίες έχουν
καταργήσει την θανατική ποινή και την
έχουν μετατρέψει σε ισόβια κάθειρξη. Ένα
δημοκρατικό καθεστώς σέβεται την ζωή
οποιουδήποτε ανθρώπου και του δίνει την
ευκαιρία, μέσα από τα ισόβια, να βελτιώσει
τον χαρακτήρα του. Στην Ελλάδα η θανατική
ποινή καταργήθηκε το 1994, δηλαδή αργά,
αλλά ήταν μια πολύ δημοκρατική απόφαση.
Ο άνθρωπος χρειάζεται ευκαιρίες στο να
βελτιωθεί
και
να
αναπτύξει
την
προσωπικότητά του, μέσα σε σωφρονιστικά
ιδρύματα, αν και αυτά στην Ελλάδα δίνουν
λίγες ευκαιρίες σε έναν εγκληματία να
συνετιστεί. Σε άλλες χώρες έχει καταργηθεί
νωρίτερα η θανατική ποινή, ενώ πολλές
άλλες χώρες έχουν καλύτερο σωφρονιστικό
σύστημα από το ελληνικό. Μην ξεχνάμε
όμως ότι αυτό συμβαίνει μόνο στην Ευρώπη
και σε ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ. Αλλού
το σωφρονιστικό σύστημα είναι χειρότερο
από το ελληνικό ή και αλλού η θανατική
ποινή δεν έχει καταργηθεί ακόμη. Όμως η
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΥΛΟΣ»

ζωή του ανθρώπου αξίζει πάρα πολύ και
είναι έγκλημα να του την στερήσουμε, ακόμα
κι αν έχει σκοτώσει. Οι εγκληματίες πρέπει
να ζουν μέσα στις φυλακές για όλη τους την
ζωή και να στερούνται την ελευθερία τους.
Τελειώνοντας θέλω να υπογραμμίσω ότι
όλες οι χώρες πρέπει να καταργήσουν τη
θανατική ποινή και να βελτιώσουν το
σωφρονιστικό τους σύστημα.

Τα δάνεια του Ελληνικού
Κράτους
Του Σωτήρη Πουρνάρα
Είναι γνωστό ότι η Κυβέρνηση έχει
υπογράψει συμβόλαιο με το ΔΝΤ που
καθορίζει το δανεισμό της χώρας, σύμφωνα
με όρους και κριτήρια του ΔΝΤ. Εκείνο που
δεν είναι ευρέως γνωστό, είναι το γεγονός
ότι το συμβόλαιο διαρκεί ως το 2060! Αν
συνεχίσει το ΔΝΤ να επιβάλλει μειώσεις
συντάξεων και μισθών και αυξήσεις φόρων,
τις επόμενες δεκαετίες πριν το 2060, η χώρα
θα διαλυθεί. Ενώ ταυτόχρονα δεν θα
μπορέσει η κυβέρνηση να πραγματοποιήσει
στο σύνολο αποπληρωμή του υπέρογκου
χρέους. Εκείνο που θα πρέπει να ερευνήσει ο
Ελληνικός παράγοντας είναι το ποιες χώρες
αρνήθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν να
καταβάλλουν ποσά που είχαν δανειστεί και
σύμφωνα με ποια κριτήρια κατάφεραν να
μην πληρώσουν ορισμένα από τα γενικά
χρέη τους.
Είναι άξιο απορίας, πως σε ορισμένα κράτη
χαρίζονται τα χρέη και καταργούνται και
ακυρώνονται υπερβολικά ποσά, ενώ για
άλλα κράτη υπάρχουν άλλα μέτρα και
σταθμά. Οπωσδήποτε υπάρχουν νομικοί
τρόποι (διεθνείς), που βοηθούν ορισμένα
κράτη και νεοσύστατα κρατίδια, να
αποφύγουν την αποπληρωμή μεγάλων
δανείων. Υπάρχουν κράτη μεγάλα και
μικρότερα – επιτήδεια που κατορθώνουν να
γλυτώσουν
από
οικονομικά
βάρη
δυσβάσταχτα και να απαλλαγούν από χρέη
καθόλου ευκαταφρόνητα. Αυτά τα κράτη
είναι ευέλικτα γιατί κατορθώνουν να
διακρίνουν τα χρέη σε διάφορες κατηγορίες.
Ταξινομούν τα χρέη τους σε διάφορα είδη και
αποδίδουν ευθύνες στις προηγούμενες

κυβερνήσεις που τα έχουν συνάψει και στη
συνέχεια απαιτούν την διαγραφή τους. Στην
Ελλάδα δεν υπάρχει κάποιος τομέας ο οποίος
να επιφορτίζεται και να αναλαμβάνει την
διεξαγωγή κατάταξης και έρευνας των
δανείων, ώστε να γίνει αντιληπτό αν το
δάνειο είναι παράνομο ή αν έχει
χρησιμοποιηθεί για αγορά ακατάλληλων
προϊόντων, που δεν ωφέλησαν τους
δημόσιους κλάδους και τους κατέστησαν
αντιλειτουργικούς. Είναι γεγονός ότι το
Ελληνικό κράτος, με τα δάνεια που έχει λάβει
στο
παρελθόν,
έχει
κάνει
αγορές
απαράδεκτες με ασυμφωνία στα κοινά
πρότυπα και τις διεθνείς προδιαγραφές,
αγορές που βλάπτουν την Ελλάδα και την
καθιστούν ανεύθυνη… Η αδράνεια στην
οποία έχουν περιέλθει οι Έλληνες πολιτικοί
δεν δίνει ελπίδες για αλλαγή της κατάστασης
η οποία οδηγεί με ακρίβεια στην απαξίωση
του Ελληνικού πολιτικού συστήματος και
στην αποκλειστική συμμετοχή του ΔΝΤ στο
οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάδας.

Υπερπληθυσμός
Της Τ.Α.
Λένε πολλά για αυτό το ζήτημα, τα οποία
μπορούν να θεωρηθούν και σενάρια
επιστημονικής φαντασίας!!!!! Λένε για
παράδειγμα, ότι στην Κίνα, επειδή γενικώς
στον πλανήτη αντιστοιχεί ένας άντρας σε 3
γυναίκες, πνίγουν λόγω του υπερπληθυσμού
που επικρατεί εκεί τα νεογέννητα
κοριτσάκια, στον κίτρινο ποταμό για να μην
έρχονται στον κόσμο περισσότερα μωρά!!!
Επίσης λένε ότι οι μυστικές υπηρεσίες των
ΗΠΑ έκαναν εμβόλια σε μαϊμούδες στην
Αφρική με αφροδίσια νοσήματα, με τις
οποίες «πήγαιναν» οι Αφρικανοί και μετά
μεταξύ τους και μεταδόθηκαν οι ιοί για να
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μειωθεί ο πληθυσμός στην Αφρική λόγω της
πείνας, όπως στην Αιθιοπία, αφού δεν
χαλούσαν λεφτά για να ταΐσουν τα
κακόμοιρα παιδάκια και στην συνέχεια
μεταδόθηκαν οι ιοί και στην υπόλοιπη
υφήλιο και ξεπαστρεύουν τον κοσμάκη!!!

Επίσης λένε ότι ένας Ελληνοαμερικανός
επιστήμονας, ανακάλυψε στην Αμερική, το
εμβόλιο κατά του καρκίνου (αν κι η
προσωρινή σωτηρία από τον καρκίνο του
μαστού και του προστάτη, ήδη υπάρχουν
εδώ και χρόνια) αλλά προφανώς είναι
πανάκριβο και δεν διατίθεται ακόμα στην
αγορά, ενώ αφού διανεμηθεί σε πολλές
φαρμακευτικές εταιρείες, με την κατάλληλη
διαφήμιση και βγουν και γενόσημα φάρμακα
θα μειωθεί η τιμή του ξεφτιλιστικά, όπως
συμβαίνει άλλωστε με όλα τα εμβόλια και
φάρμακα και κάποτε θα εξαλειφθεί κι ο
καρκίνος που δημιουργείται είτε από
κληρονομικότητα, είτε από στενοχώρια και
πόνο είτε από το τσιγάρο που κι αυτό
δυστυχώς είναι δημιούργημα του ανθρώπου
για οικονομικό όφελος, ίσως και για μείωση
του υπερπληθυσμού, αλλιώς γιατί βάλανε
μέσα και την πίσσα και τις υπόλοιπες
δηλητηριώδεις ουσίες και δεν άφησε μόνο
την νικοτίνη που εθίζει τον οργανισμό;;;;; Ας
ανακαλύπτανε και ένα φάρμακο υπέρ του
υπερπληθυσμού για την Ελλάδα με την
κρίση, με τόση υπογεννητικότητα που
έχουμε!!!!!

Χειριστική συμπεριφορά!!!
Της Τ.Α.
Είναι μερικά πανέξυπνα και παμπόνηρα
μούτρα, που μπορεί να σε κάνουν να τους
καψουρευτείς με τα τερτίπια τους, γιατί το
ξέρεις ότι κατά βάθος δεν έχουν κακή ψυχή!!!
Έκαναν βλακείες στον εαυτό τους και θα
μπορούσαν να πάρουν στο λαιμό τους κι
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΥΛΟΣ»

άλλα άτομα γιατί είναι πονεμένες ψυχές,
αλλά αυτό δεν συγχωρείται και είναι
συναισθηματικός εκβιασμός και σε φέρνει
(αν έχεις ψυχή και φιλότιμο) σε πολύ
δύσκολη θέση!!! Λένε πως είναι τελείως
μόνοι τους στον κόσμο, αφού από τις
βλακείες τους έμειναν μόνοι τους (και δεν
είναι ουσιαστικά) και ότι δεν μπορούν να
ζήσουν χωρίς εσένα και τους βλέπεις πόσο
υποφέρουν και πονάς και συ και όλο
σκέφτεσαι λύσεις για το πρόβλημά τους,
αλλά μπορεί να έχουν πολλά θέματα και να
νοιώθουν καμένα χαρτιά και να προσπαθείς
να τους ανεβάσεις την αυτοεκτίμηση και το
ηθικό τους, να τους σώσεις επειδή τους έχεις
αγαπήσει, αλλά φοβάσαι μην κάνουν και
κανένα κακό σε σένα, γιατί δεν τους έχεις
απόλυτη εμπιστοσύνη!!!
Κοινώς είναι τρελαμένοι κι άλλοι θέλουν να
τους χωρίσεις και άλλοι (ακόμα και ειδικοί),
βλέπουν πόσο καλό τους κάνεις (τουλάχιστον
σε θέμα ουσιών) και θέλουν να είστε μαζί!!!
Το θέμα είναι ότι δεν προσέχουν πάντα και
επειδή είναι εγωιστές και παρτάκηδες
(κοινώς κακομαθημένοι) και μπορούν να σου
κάνουν κακό τελικά, όχι ίσως ηθελημένα,
αλλά από καψούρα και βλακεία ή
εκμετάλλευση και επειδή δεν κάθονται να
ακούσουν ή δεν μπορούν διαφορετικά κι ας
θέλουν μια γυναίκα καθώς πρέπει και
καθαρή από ουσίες κατά βάθος!!! Οπότε
υπάρχουν οι «θύτες» και τα «θύματα»!!! π.χ.
υπάρχουν
εργοδότες
που
εκβιάζουν
ψυχολογικά υπαλλήλους, ότι αν δεν κάνουν
σωστά τη δουλειά τους θα απολυθούν, ή ότι
άμα κάνουν πιο πολλά από ότι πρέπει, π.χ.
υπερωρίες, θα έχουν κάποιο όφελος, όπως
το να ανέβουν πιο ψηλά στη καριέρα τους,
χωρίς όμως αυτό πάντα να συμβαίνει!!! Και
με την κρίση το εκμεταλλεύονται και οι
υπάλληλοι
πιέζονται
ψυχολογικά,
στρεσάρονται και μπορεί να παθαίνουν
κρίσεις πανικού!!!!!
Αυτό συμβαίνει και στις οικογένειες (η
ψυχολογική πίεση είναι συναισθηματικός
εκβιασμός) και στις ερωτικές σχέσεις και στις
φιλίες!!!!! Οπότε πρέπει να επιλέγουμε πολύ
καλά τις φιλίες μας, τους ανθρώπους που μας
περιβάλλουν, να είναι όσο πιο ποιοτικοί
γίνεται και να αποφεύγουμε ότι είναι
στρεσογόνο και να προτιμούμε ότι μας
βοηθάει να εκτονωθούμε και μας κάνει

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΥΣ!!!!! Και στην χειρότερη
περίπτωση, να φεύγουμε τελείως από μια
αρρωστημένη κατάσταση ή σχέση!!! Γιατί αν
είσαι συνηθισμένος/η στην κακοποίηση,
μπλέκεις συνήθως με άτομα που φοβάσαι…

Ο αριθμός των Ελλήνων
αστέγων
Της Σοφίας Λεγάκη
Ο αριθμός των αστέγων της Ελλάδας δεν
είναι ξεκάθαρος, μιας και δεν έχει γίνει μέχρι
σήμερα επίσημη καταμέτρηση από την
πολιτεία ή από άλλους αρμόδιους φορείς.
Ωστόσο κάποιοι μιλούν για περίπου 40000 σε
όλη την χώρα, με τους περισσότερους να
ζουν στους δρόμους της Αθήνας. Άστεγοι
όμως δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που ζουν
στα παγκάκια, στις στοές, στα πεζοδρόμια.
Όπως σημειώνει η κοινωνική λειτουργός της
PRAKSIS
Ιωάννα
Περτσινίλου,
στην
κατηγορία των αστέγων ανήκουν κι εκείνοι
οι οποίοι ζουν σε δομές προσωρινής
φιλοξενίας, αλλά και όσοι μένουν σε
ανεπαρκή καταλύματα και ζουν κάτω από
δύσκολες συνθήκες. Άνθρωποι δηλαδή που
ναι μεν έχουν ένα σπίτι, αλλά δεν έχουν
θέρμανση, νερό ή ρεύμα. Αυτοί είναι οι
λεγόμενοι «αόρατοι άστεγοι». Ο αριθμός των
αστέγων σε μια έρευνα που έγινε είναι
απίστευτος, 413 απόφοιτοι λυκείου, 210
πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ, 6 με μεταπτυχιακό.
Άραγε, πότε θα τελειώσει αυτή η κρίση και οι
άνθρωποι αυτοί θα ξαναβρούν το σπίτι τους
και
την
οικογένειά
τους

;
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ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ
ΑΝΟΙΧΤΟ….
Συνέντευξη με την

Άννα Μπιθικώτση

3. Λογοτέχνης και συνθέτης. Ποιες είναι
οι επιρροές σας όσον αφορά και τα δύο
αντικείμενα;
Λογοτέχνης. Συνθέτης δεν είμαι. Με επηρεάζει
στη γραφή μου ο έρωτας που είναι για μένα η
πύλη όλων των θαυμάτων και η ζωή με όλα της
τα χρώματα!
4.
Από ποια ηλικία ξεκινήσατε να
ασχολείστε με την τέχνη;
Από την εφηβεία μου.
5.
Είστε αυτοδίδακτη
αντικείμενα;

σε

αυτά

τα

Κώστας Καράλης, Νένα Βενετσάνου, Καλλιόπη
Βέττα, Βίκυ Μοσχολιού, Πόλυ Πάνου,
Μανώλης Μητσιάς, Γλυκερία, Βασίλης
Σκουλάς, Σωτήρης Δογάνης κ.α.,
8.
Ποιες
συνεργασίες
θυμάστε
περισσότερο, που σας επηρέασαν;
Αν διαλέξω είναι σαν να διαλέγω ανάμεσα στα
παιδιά μου. Σίγουρα με το πάτερα μου όταν
ερμήνευσε στίχο μου στο τραγούδι ΣΤΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ σε μουσική Κώστα Νικολόπουλου
που αποδείχτηκε το κύκνειο του άσμα.
9. Αυτό το διάστημα δουλεύετε πάνω σε
κάτι σχετικά με τη μουσική ή τη
λογοτεχνία;

Ναι είμαι βαφτισμένη με νότες και ποιήματα.
6.
Τι συναισθήματα σας προκαλεί η
ενασχόληση σας με την τέχνη;
1.
Κυρία Μπιθικώτση… Αννούλα του
χιονιά… σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας,
την εμπιστοσύνη και τη διάθεσή σας.
2.
Πείτε μας λίγα λόγια για εσάς. Πώς
ξεκινήσατε να ασχολείστε με την τέχνη;
Είμαι
σαv
χαρακτήρας
παρορμητική,
πονόψυχη, δίκαια, παραπονιάρα, ευαίσθητη,
αισιόδοξη, αγωνίστρια… Δε θυμάμαι από πότε
ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη Τέχνη. Όσο κι
αν γυρίζω πίσω δε βρίσκω το στίγμα της
εσωτερικής ανάγκης να μεταλαμπαδεύω και
από το δικό μου μετερίζι τα μαλάματά της. Δεν
ξέρω αν αυτή η «μυστική μας συνεννόηση» με
τη πένα μου ως συγγραφέας και ποιήτρια έχει
συμβεί δέκα μέρες πριν, δέκα χρόνια , δέκα
αιώνες. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι από τα
χρόνια της εφηβείας γεμίζω τα χαρτιά μου με
βιογράμματα, «φωνές» άλλοτε ελπίδας,
ονείρων, «χρώματα» του έρωτα και άλλοτε με
«φωνές» απόγνωσης για τους μαύρους
καιρούς, τα χαλασμένα μυαλά, τα ματωμένα
χέρια, τις φιμωμένες ιδεολογίες. Γράφοντας,
ακούω τις σιωπές να μου απαντούν με φωνές
εκκωφαντικές για όλα όσα οφείλουμε να
παραδώσουμε στα παιδιά μας, για να ‘χουμε
ορθό το βλέμμα αύριο να τα κοιτάξουμε στα
μάτια.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΥΛΟΣ»

Ανάταση ψυχής! Ελευθερία!
Όταν γράφω βλέπω τα καθρεφτίσματα της
ψυχής μου στα λευκά χαρτιά μου. Σκέπτομαι,
εκπλήσσομαι,
εντυπωσιάζομαι,
προσγειώνομαι
πιστοποιώ,
ψυχολογώ,
«σπουδάζω» την ευλογία της σιωπής σε μια
απόλυτη ελευθερία επιλογής που υπαγορεύει ,
η αλήθεια, η κραυγή της ψυχής για να σωθεί ότι
σώζεται.
7.
Μιλήστε μας για τα τραγούδια σας
αλλά και τα βιβλία που έχετε γράψει. Πείτε
δυο λόγια πάνω σε αυτές τις εμπειρίες…
Το βιβλίο δεν έχει ηλικία, δεν έχει χώρο και
χρόνο, είναι ΖΩΗ! Απευθύνεται και αγκαλιάζει
τους πάντες, παντού, πάντα για το λόγο αυτό
λατρεύω τη συγγραφή..
Ως συγγραφέας, συνέγραψα τα βιβλία, «Αντί
σιωπής»( Εκδόσεις Καστανιώτη),«Από το
ημερολόγιό μου… Γρηγόρης Μπιθικώτσης 1922
– 2005»(Ελληνικά Γράμματα),«Ηχηρές σιωπές
του
έρωτα»(
Εμπειρία
Εκδοτική),
«Ψηλαφίζοντας τις λέξεις»(ΒΕΓΑΣ Εκδοτική).
Ως
στιχουργός,
συνεργάστηκα
με
καταξιωμένους
Έλληνες
συνθέτες
και
ερμηνευτές, όπως είναι οι: Γρηγόρης
Μπιθικώτσης, Αντώνης Καλογιάννης, Ελένη
Δήμου, Χριστιάνα, Yanni, Πέτρος Γαϊτάνος,

Ναι παρουσιάζω το νέο βιβλίο μου
«ψηλαφίζοντας τις λέξεις», σε μορφή
μουσικοθεατρικής παράστασης.
Συνυπάρχω επί σκηνής μέσα από τις αφηγήσεις
μου που βασίζονται στη θεματολογία του με
διακεκριμένους ερμηνευτές τον Σωτήρη
Δογάνη και την Κατερίνα Μεγάλου αλλά και
εξαίρετους μουσικούς, όπου όλοι μαζί
ενώνουμε τις δυνάμεις τους συνδέοντας γλυκά
εποχές, ήχους και συναισθήματα , μέσα από
τραγούδια που ερμήνευσε η φωνή της
ρωμιοσύνης ο ακριβός μου πατέρας Γρηγόρης
Μπιθικώτσης, καθώς και άλλοι μεγάλοι
έλληνες ερμηνευτές, ενώ περίτεχνα και
ευρηματικά προβάλλοντα βίντεο άρρηκτα
συνδεδεμένα με το όλο έργο.
Πρόκειται για ένα βιβλίο αυτογνωσίας για
όσους αναζητούν: Τη γαλήνη του Πνεύματος,
το σκάφανδρο της Αισιοδοξίας, το βάθος της
Σκέψης. Μια ζωή Απλή, Σοφή και Ουσιώδη.
Στηρίζει δε με τις πωλήσεις του τους σκοπούς
και τις δράσεις του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΥΦΛΩΝ, χαίρει της αιγίδας
του ΟΜΙΛΟΥ για την UNESCO Τεχνών, Λόγου
και Επιστημών Ελλάδος, είναι αφιερωμένο
στον πατέρα μου Γρηγόρη Μπιθικώτση και
στον «πνευματικό» μου πατέρα Μίκη
Θεοδωράκη.
Η
επίσημη
πρώτη
παρουσίαση
του
πραγματοποιήθηκε σε μορφή μουσικής
παράστασης στις 11 Δεκεμβρίου 2016 στο
Ζάππειο Μέγαρο, εν συνεχεία στις 15
Δεκεμβρίου 2016 στην Αίθουσα Τέχνης Ιανού
Θεσσαλονίκης, και στις 27 και 28 Δεκεμβρίου
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2016 στη Σόφια και Φιλιππούπολη Βουλγαρίας,
στις 6 Μαρτίου στον Ιανό Αθήνας, στις 22
Μαρτίου στο Δήμο Θήβας, στις 29 Μαρτίου στο
Δήμο Δομοκού, 30 Απριλίου στο Δήμο Λαμιέων
στις 5 Απριλίου στο Αργος Ορεστικό, στις 24
Απριλίου στη Μητρόπολη Ρεθύμνου, στις 25
Απριλίου στην Αρχιεπισκοπή Ηρακλείου
Κρήτης, στις 3 Μαΐου στα Χανιά, και στις 7
Μαΐου στο Δήμο Περιστερίου. Σε συνέχεια των
πρώτων αυτών επίσημων παρουσιάσεων, θα
ακολουθήσουν κι άλλες όμορες εκδηλώσεις για
τη διακτίνισή του και τον ιερό σκοπό του ανά
την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Και φέτος συνεχίζω για 17 συνεχόμενη χρονιά
απρόσκοπτα τις μουσικές μου παραστάσεις και
διευκρινίζω με αφορμή την επιστολή που
περιήλθε σε γνώση μου τη οποία υπογράφουν ο
Γρηγόριος και η Μεταξία Μπιθικώτση, με την
οποία
προσπαθούν
αμφότεροι
να
απαγορεύσουν
σε
κάθε
τρίτο
να
πραγματοποιούν οποιαδήποτε εκδήλωση χωρίς
την έγκριση τους, με θέμα το έργο και τη ζωή
του Γρηγόριου Μπιθικώτση, τα κάτωθι:.
Φαντάζομαι
ότι
στους
τρίτους
δεν
περιλαμβάνεται και το όνομά μου.
Εάν δεν το λένε, αλλά παρ’ ελπίδα το εννοούν,
θα πρέπει να πληροφορήσω ότι είμαι γνήσιο
τέκνο του πατέρα μου, Γρηγορίου Μπιθικώτση
και ως τέτοιο συμμετέχω, ως εκ του νόμου
δικαιούχος μαζί με τα άλλα παιδιά του στην
πολιτιστική του ταυτότητα και κληρονομιά,
αλλά και στην ιστορία του γενικότερα, στοιχεία
τα οποία είναι πάνω και πέραν από τα
καλλιτεχνικά δικαιώματα, στα οποία και τους
έχει περιορίσει ως περιουσιακό στοιχείο, στο
συνθετικό του έργο και μόνο.

Συνεπώς, μαζί με το δικό μου πνευματικό έργο
μπορεί να συμπλέει σε κάθε εκδήλωση
(πολιτιστική, καλλιτεχνική κλπ.) αρμονικά και η
ζωή και το πολιτιστικό έργο του πατέρα μου και
ουδείς μπορεί να παρεμποδίσει τέτοιες
εκδηλώσεις με οποιοδήποτε τρόπο.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΥΛΟΣ»

Είναι αυτονόητο ότι σε μια ευνομούμενη
πολιτεία , η οποία οφείλει να προάγει τον
πολιτισμό, ενέργειες περιορισμού ή/και
αποκλεισμού της πνευματικής δραστηριότητας
των δημιουργών και καλλιτεχνών , από όπου
και αν προέρχεται, είναι αντίθετη με την
πνευματική κληρονομιά της χώρας και
προσκρούει στις παραδόσεις της και στις αρχές
του δικαίου.
Προς αποφυγή άστοχων ερμηνειών, θέλω να
καταστήσω σαφές, κάτι που είναι γνωστό
εξάλλου, ότι εγώ , ήδη από το έτος 2001,
παρουσιάζω στο κοινό μουσικές παραστάσεις
με ακριβή αποσπάσματα από το βιβλίο μου με
τίτλο : «ΑΝΤΙ ΣΙΩΠΗΣ» και από το έτος 2006
ακριβή αποσπάσματα από το βιβλίο μου με
τίτλο «ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΠΙΘΚΩΤΣΗΣ 1922-2005 », που
αναφέρονται στον αείμνηστο πατέρα μου,
Γρηγόριο
Μπιθικώτση,
ως
άνθρωπο,
καλλιτέχνη και δημιουργό, που ως γνωστόν το
έργο του σημάδεψε την ιστορία αυτού του
τόπου. Ταυτόχρονα παρουσιάζω στο κοινό
παραστάσεις, με τη Λαϊκή Ορχήστρα «ΑΝΝΑ
ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗ», αφιερωμένες και σε άλλους
σπουδαίους
Έλληνες
δημιουργούς
και
ερμηνευτές, πάντα βασισμένες σε λογοτεχνικά
κείμενά μου. Όλες οι παραστάσεις δε και τα
αφιερώματά μου έχουν τύχει πλήρους
αποδοχής τόσο από τον ίδιο τον πατέρα μου
όσο και από το κοινό καθώς και τους
καλλιτέχνες.
Έχοντας πλήρη επίγνωση της ιστορίας του
ονόματος «που κουβαλάω ως κληρονομιά», της
προσφοράς μου στα πολιτιστικά δρώμενα της
Ελλάδος και έχοντας σκοπό να συνεχίσω να
παρουσιάζω απρόσκοπτα τα πνευματικά
δημιουργήματα μου, δηλώνω προς κάθε
Αρμόδια Αρχή και σε κάθε άλλο Πρόσωπο,
γνωστό ή/και άγνωστο ότι θα υπερασπιστώ με
κάθε νόμιμο τρόπο το δικαίωμα παρουσίασης
της πνευματικής μου δημιουργίας σε
οποιονδήποτε πολιτιστικό και καλλιτεχνικό
χώρο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό , όπως
έκανα απρόσκοπτα μέχρι σήμερα, θα
αποκρούω δε οποιαδήποτε προσπάθεια
περιορισμού ή/και αποκλεισμού, τόσο εμού,
όσο και του έργου μου από τα καλλιτεχνικά
δρώμενα της Ελλάδας.
Κάθε ενέργεια ή/και παράλειψη, ηθελημένη ή
μη, που σκοπεύει να αγνοηθεί ή/και να
παραμερισθεί και τελικά να απαξιωθεί το έργο

μου, προσκρούει στο ηθικό μου πλεονέκτημα,
και είναι παράνομη, και ως τέτοια θα
αντιμετωπίζεταιπροσεχώς.
10. Έχετε αντιμετωπίσει δυσκολίες μέχρι
σήμερα;
Πολλές!!!!! αλλά πιστεύω ότι πολλές φορές ότι
δεν είναι ευχάριστο είναι χρήσιμο και κάθε
διαδρομή στη ζωή μας απαραίτητη.
11. Κατά τη γνώμη σας, η προσπάθεια να ζήσει
κάποιος από την τέχνη ή ακόμη και να κάνει
τέχνη είναι πιο δύσκολο στην εποχή μας ή
παλαιότερα;
Κάθε εποχή έχει και είχε τις δυσκολίες της ,
αυτή που ζούμε σήμερα έχει τρομερές
δυσκολίες γιατί μας εκτέλεσαν την ΕΛΠΙΔΑ.
12. Η σημερινή οικονομική και πολιτιστική
κατάσταση θεωρείτε πώς εμποδίζει ή
δυσκολεύει το έργο των καλλιτεχνών;
Δυσκολεύει και μάλιστα πολύ. ‘Όλοι οι
καλλιτέχνες όμως μαζί έχουμε χρέος να
πλάσουμε τον κόσμο του Πνεύματος και της
Τέχνης από την αρχή για να τον παραδώσουμε
καλλίτερο στα παιδιά μας.

13. Τι θα συμβουλεύατε έναν νέο
καλλιτέχνη να προσέξει στα πρώτα του
βήματα;
Να σημαδεύει το όνειρο του και την ελπίδα, να
πολεμά για τη λύτρωση του από σειρήνες των
καιρών και των κυκλωμάτων.
Να ανεβαίνει τα “όρος’’ της αντοχής με τη
ψυχή στο στόμα, με δύο στάλες κρασί από
νότες και στίχους αγιασμένους.
14. Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια;
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Το μεγαλύτερο μελλοντικό μου σχέδιο είναι να
δημιουργήσω το ΙΔΡΥΜΑ «ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗ», για
να σώσω μέσα εκεί το αμύθητο αρχείο του που
μου εμπιστεύτηκε, αλλά και για να
σπουδάζουν μουσική, παιδιά που δεν έχουν
οικονομική δυνατότητα.

15. Κλείνοντας θα θέλαμε να χαρίσετε μια
σκέψη, μιαν ευχή στους αναγνώστες μας…
Αν στη θέση του ΕΓΩ βάλουμε το ΕΜΕΙΣ ως
Έλληνες, τότε όλα θα αντιμετωπιστούν .Η
σιωπή δεν έχει τους ήχους της μελωδίας της
ζωής, της ελπίδας και της πίστης! Της
καμπάνας το σκοινί δε το κρατούν μόνο οι
νεκροί αλλά κι εμείς οι ζωντανοί, Ο ΛΑΟΣ ΤΩΝ
ΑΙΩΝΩΝ! Καιρός μας να φέρουμε την
ευλογημένη ώρα που θα σημάνουμε Ανάσταση
πριν είναι αργά..

μια πολύ ψαγμένη ταινία του Κεν Λύουτς,
που βραβεύτηκε στο φεστιβάλ Καννών το
2016. Η ταινία είχε σαν θέμα την ζωή ενός 50
χρονου ξυλουργού που πάσχει από καρδιά κι
αναγκάζεται να φύγει από την δουλειά του
για να περάσει το αντίστοιχο ΚΕΠΑ για να
μπορεί να πάρει επίδομα. Αντιμετωπίζει
όμως
ένα
γραφειοκρατικό
σύστημα
απάνθρωπο που κάθε άλλο παρά σαν στόχο
έχει την κοινωνική ευαισθησία. Αν δεν
μπορείτε να πάτε να την δείτε, πάρτε την σε
DVD. Ο τίτλος είναι το όνομα του
πρωταγωνιστή
Ντανιέλ
Μπλέικ
και
πραγματικά θα σας προβληματίσει.
Η άλλη ταινία είναι ο δρόμος προς την αγάπη,
ένα έργο ασπρόμαυρο που εκτυλίσσεται
στην επαναστατική Ρωσία. Παιδιά που είχαν
μείνει στο δρόμο και είχαν μεγάλη
παραβατικότητα, τελικά με την βοήθεια ενός
κοινωνικού επιτρόπου, μπαίνουν σε μια
δομή εργασιακή και αποκτάνε όχι μόνο
κοινωνικές δεξιότητες, αλλά βρίσκουν και το
νόημα της ζωής τους μέσα από την δουλειά
στη δομή αυτή.
Τελευταία ταινία που προτείνω είναι η Όλγα,
μια
ιστορία
μιας
αγωνίστριας
και
αντιφασίστριας στην Γερμανία, την περίοδο
που ανέβαινε ο φασισμός. Δραματική ταινία
η οποία σε καθηλώνει και βλέπουμε ότι
τελικά, τίποτα δεν είναι ανίκητο, ακόμα κι ο
φασισμός, παρόλο που εκείνη την εποχή
θεωρούταν αδύνατο να νικηθεί.

Κυρία Μπιθικώτση σας ευχαριστούμε πολύ
για το χρόνο σας και καλή συνέχεια!
Η Συντακτική Ομάδα του ΔΙΑΥΛΟΥ
Σας ευχαριστώ,
Άννα Μπιθικώτση

Κινηματογράφος στην
πόλη
Του Κώστα Διακώνη
Κατηφορίζοντας στο Κέντρο της Αθήνας μου
ήρθε η όρεξη για σινεμά και βρέθηκα στην
Ιουλιανού στο κινηματογράφο Αλκυονίς
γνωστό για την ποιότητα των ταινιών του
ακόμα και από τα εφηβικά μου χρόνια. Είδα
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΥΛΟΣ»

Οι κόρες της ντροπής
Της Ελένης Γατίδου
Με ευχές να είστε καλά… Μια βαθιά, από τα
μύχια της ψυχής μου, ανάγκη, με κάνει να
μοιραστώ μαζί σας, όσα θα διαβάσετε
παρακάτω. Αγαπώ την τέχνη, όποια της
μορφή, με όποιο τρόπο κι αν αυτή
εκφράζεται. Μουσική, ζωγραφική, θέατρο,
κινηματογράφος…
Όσα
χρόνια

παρακολουθώ κομμάτια από αυτά τα
δρώμενα, μου έχει δημιουργηθεί ακόμα ένα
αναπάντητο ερώτημα. Η τέχνη μιμείται την
ζωή ή η ζωή την τέχνη; Μόλις πριν από λίγες
μέρες έπεσε στα χέρια μου η ταινία «οι κόρες
της ντροπής». Magdalene Sisters. Είναι
δραματική βρεττανική – ιρλανδική ταινία σε
σενάριο και σκηνοθεσία Πήτερ Μιούλακ. Η
ταινία περιγράφει τη ζωή τριών γυναικών,
της Μάργκαρετ, της Ρόουζ και της
Μπέρναντετ, που στάλθηκαν στα άσυλα της
Μαγδαληνής, γνωστά ως πλυντήρια της
Μαγδαληνής, στην Ιρλανδία, διότι διέπραξαν
αμαρτίες σεξουαλικής φύσης. Είτε έχουν
πέσει θύματα βιασμού, είτε φλερτάρουν, είτε
αποκτούσαν εξώγαμα παιδιά. Η ταινία
αποτελεί μια δραματοποιημένη ιστορία, η
οποία βασίζεται σε πραγματικές αφηγήσεις
κοριτσιών που στάλθηκαν σε αυτά τα άσυλα.
Ένα έγκλημα διαρκείας από το 1926 έως και
τα μέσα της δεκαετίας του ’90, στην
καθολική Ιρλανδία. Μια τραγωδία που
χώρισε μητέρες από τα παιδιά για πάντα και
που άφησε ανεξίτηλα σημάδια σε χιλιάδες
ανθρώπινες ζωές. Η υπόθεση επανήλθε στο
προσκήνιο από τις αποκαλύψεις της
ιστορικού Κάθριν Κόρλις. Τα οστά που είχαν
εντοπιστεί στο σηπτικό βάθρο ενός πρώην
μοναστηρίου στο Τουάμ της Ιρλανδίας,
ανήκουν σε περίπου οκτακόσια μωρά.
Πείτε μου λοιπόν… Η τέχνη μιμείται την ζωή
ή η ζωή την τέχνη; Η τέχνη όταν την
χειρίζεσαι και την διαχειρίζεσαι σωστά, σου
δίνει την δυνατότητα να γίνεις προφήτης,
που ανοίγεις μια πόρτα στο μέλλον. Μη
χάσετε αυτήν την ταινία… Το σενάριο και η
σκηνοθεσία του Πήτερ Μιούλακ, είναι άκρως
ευρηματικά. Κάνει κοντινά πλάνα και
περιορίζεται η απόδοση του κάθε χαρακτήρα
στο βλέμμα. Ψυχρός φωτισμός που σε πάει
στο χθές, μα και στο μέλλον ταυτόχρονα. Η
μουσική της ταινίας… η ένταση του ήχου
τόσο, όσο να σε παραπέμπει να αφοσιώνεσαι
και να μη θες ούτε το ανοιγόκλειμα των
βλεφάρων. Η ερμηνεία των ηθοποιών
καθηλωτική. Τα σώματά τους εύπλαστα
όταν έπρεπε, μα και άκαμπτα όταν πάλι
έπρεπε. Η χροιά της φωνής ανάλογα τον
χαρακτήρα και το χτίσιμο του κρεσέντου
μονάχα στον ψίθυρο, σε παραπέμπει σε
οργή. Ο σκηνοθέτης παίζει με τις σιωπές…
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τις γεμάτες σιωπές, που φτάνουν να γίνουν ο
πιο εκκωφαντικός θόρυβος. Οι κόρες της
ντροπής του σήμερα… Μπορεί να μην
υπάρχουν αντίστοιχα άσυλα… υπάρχουν
όμως πεζοδρόμια, παγκάκια, ναρκωτικά…
φυλακές. Έχει σκεφτεί κάποιος από εμάς… Τι
οδηγεί στην ντροπή;

ΣΑΝ (ALIKE)

αυτός και το παιδί να είναι πραγματικά
ευτυχισμένοι. Αν πραγματικά το παιδί είναι
καλλιτέχνης πρέπει ο γονιός να του δώσει
αυτή την ευκαιρία. Αν είναι διανοούμενος
πρέπει να το βοηθήσει.
Εξαρτάται πάντα από τα όνειρα που κάνει το
παιδί. Και εν τέλει όλοι είμαστε διαφορετικοί,
οπότε και ο πατέρας με το παιδί είναι
διαφορετικοί. Τους συνδέει όμως μια
μοναδική αγάπη.

αλλά πήρε 6 μηνη αναβολή για λόγους
υγείας, έλαβε άδεια δικηγόρου και
διορίσθηκε υπουργικός γραμματέας Α’ στη
Θεσσαλονίκη.

Της Μαίρης Συράκη
Ωραία ταινία μικρού μήκους, που δείχνει πως
από την καθημερινότητα της ζωής, την
ρουτίνα της και τις συνήθειές της, δεν
ξεφεύγει ούτε το κινούμενο σχέδιο. Πατήρ
και υιός άγονται και φέρονται από τους
κανόνες της καθημερινής ζωής, που είναι το
ίδιο αυστηροί με αυτούς του ανθρώπου,
καταλήγοντας συναισθηματικά, με τον ίδιο
σχεδόν τρόπο. Το δίδαγμα είναι πολύ καλό,
ειδικά για παιδιά, αλλά φέρνει και μια μικρή,
ανθρώπινη στενοχώρια που δείχνει επίσης,
ότι κανείς δεν ξεφεύγει από ορισμένα
πράγματα στη ζωή αυτή.

Σκέψεις πάνω στην μικρού
μήκους ταινία «Alike»
Του Γ.Μ.
Η αγάπη του πατέρα προς τον γιο.
Τελικά το να είσαι πατέρας τι αξίζει; Να
υποχρεώνεις
το
παιδί
σου
να
συμμορφώνεται ως προς τους κανόνες ή να
αφήνεις τον αυθορμητισμό του να μιλήσει;
Θες ή δε θες το παιδί σου να είναι
ευτυχισμένο; Και ποιος εν τέλει πρέπει να
είναι ο στόχος του κάθε γονέα;
Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Νομίζω
πώς η καλύτερη προσέγγιση στο θέμα είναι
να αφήνει ο γονιός να μιλήσει το παιδί με τον
αυθορμητισμό του. Έτσι καταφέρνει και
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Κώστας Καρυωτάκης
Της Μαίρης Συράκη, Ξενώνας Εστία
Για να είμαι ειλικρινής, Καρυωτάκη δεν είχα
διαβάσει μέχρι τώρα. Μόνη γνωριμία είχα
κάνει με αυτόν με ένα σήριαλ της
τηλεόρασης. Το σήριαλ ήταν πολύ καλό και η
βιογραφία του Κ. Καρυωτάκη που
περιέγραφε, περίφημη. Αποφάσισα να
διαβάσω Καρυωτάκη αλλά δεν τα κατάφερα
παρά μέχρι πρότινος, που βρήκα ένα βιβλίο
του στη βιβλιοθήκη της ΠΕΨΑΕΕ. Ο τρόπος
της γραφής του είναι μοναδικός και
μεγαλοφυής, αλλά για να είμαι ειλικρινής και
πάλι, δεν με ενθουσίασε, καθ’ όσον στα
ποιήματα και στα πεζά του, μιλά συνέχεια
για το θάνατο. Δεν παύει βέβαια να
παραμένει ένας μεγάλος ποιητής και
συγγραφέας. Αλλά ας πούμε λίγα πράγματα
για αυτόν. Ο Κ. Καρυωτάκης γεννήθηκε στην
Τρίπολη Αρκαδίας, στις 11 Νοεμβρίου του
1896, παιδί του νομομηχανικού Γεωργίου
Καρυωτάκη και της Αικατερίνης Σκάγιαννη.
Είχε και μια αδελφή, ένα χρόνο μεγαλύτερή
του τη Νίτσα και έναν αδελφό μικρότερο τον
ο
Θάνο. Το 1913 αποφοίτησε από το 1
Γυμνάσιο Χανίων με βαθμό «λίαν καλώς».
Από 16 ετών δημοσίευσε ποιήματά του σε
παιδικά περιοδικά, ενώ το όνομά του
αναφέρεται και σε διαγωνισμό διηγήματος
της αναπλάσεως των παίδων. Το 1914 ο Κ.
Καρυωτάκης, μετέβη στην Αθήνα για
σπουδές στην Νομική Σχολή και στα τέλη
του 1917 απέκτησε το πτυχίο του με βαθμό
«λίαν καλώς». Το 1916, φοιτητής στο Β’ έτος
της Νομικής, άρχισε να δημοσιεύει ποιήματα
σε λαϊκά περιοδικά αλλά και σε εφημερίδες
όπως η ακρόπολη. Το 1917 ο πατέρας του
απολύθηκε
από
το
Δημόσιο
ως
αντιβενιζελικός. Το 1919 επιστρατεύθηκε

Το 1923 διορίσθηκε στο Υπουργείο Υγιεινής,
Πρόνοιας και Κοινωνικής Αντιλήψεως. Το
1926 ταξίδεψε στη Ρουμανία. Το 1927
εξέδωσε την ποιητική συλλογή ελεγία και
σάτιρες. Το 1928 αποσπάσθηκε στην Πάτρα,
πήγε στο Παρίσι και μετατέθηκε στην
Νομαρχία Πρέβεζας. Για ένα διάστημα
επιχείρησε να ασκήσει το επάγγελμα του
δικηγόρου, η έλλειψη όμως, πελατείας τον
ώθησε σε αναζήτηση θέσης δημοσίου
υπαλλήλου.
Διορίστηκε
υπουργικός
γραμματέας Α’ στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης
και μετά την οριστική του απαλλαγή από το
Στρατό,
τοποθετήθηκε
σε
διάφορες
δημόσιες υπηρεσίες, όπως την Νομαρχία
Σύρου, Άρτας και Αθήνας. Στο τέλος για να
αποφύγει τις μεταθέσεις, μεταπήδησε στο
Υπουργείο Πρόνοιας στην Αθήνα. Το 1921
συνδέθηκε με την ποιήτρια Μαρία
Πολυδούρη (1902-1930). Ο Καρυωτάκης
γνώρισε την Πολυδούρη στην Νομαρχία
Αττικής, όπου αμφότεροι εργάζονταν
προσωρινά και την ερωτεύθηκε. Η
Πολυδούρη του πρότεινε γάμο αλλά ο
Καρυωτάκης το απέρριψε. Η Πολυδούρη
απολύθηκε το 1924, ήρθε σε ρήξη με τον
Καρυωτάκη και αρραβωνιάσθηκε με το
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δικηγόρο Γεωργίου. Το 1926 στο Παρίσι η
Πολυδούρη, προσβλήθηκε από φυματίωση
και νοσηλεύτηκε στην Ελλάδα στο Σωτηρία.
Το 1928 την επισκέφθηκε ο Καρυωτάκης.
Στις 18 Ιουνίου 1928 ο Καρυωτάκης φτάνει
στην Πρέβεζα μετά από δυσμενή μετάθεση
στη Νομαρχία της. Στις 21 Ιουλίου 1928, το
απόγευμα, σε ηλικία μόλις 32 ετών, ο Κ.
Καρυωτάκης περπάτησε από το καφενείο
ουράνιος κήπος, μια απόσταση 400 μέτρων,
ξάπλωσε κάτω από έναν ευκάλυπτο και
αυτοκτόνησε με πιστόλι στην καρδιά. Ένας
λόγος που φαίνεται να ώθησε τον
Καρυωτάκη στην αυτοκτονία είναι η σύφιλη
από την οποία πιθανολογείται ότι έπασχε,
φοβούμενος να νοσηλευτεί σε ψυχιατρική
κλινική, όπως συνέβαινε με όλους τους
συφιλιδικούς στο τελικό στάδιο της νόσου,
την περίοδο εκείνη. Και τελειώνω λέγοντας,
όπως είπα και αλλού, ότι και η επιτυχία και η
αποτυχία δεν έχουν πάντοτε ανάλογο τέλος.

Υ.Γ. Να με συγχωρέσει ο Βαγγέλης Γερμανός
που δεν έγραψα πολλά. Το έκανα από
σεβασμό στο χαρακτήρα του και γιατί θέλω
να είμαι διακριτική και να μπορεί να βρίσκει
την ηρεμία του όπου και όποτε θέλει. Κύριε
Βαγγέλη Γερμανέ σας ευχαριστώ για την
χειραψία και για την απλότητα του
χαρακτήρα σας, παρά την δόξα που έχετε
σαν τραγουδιστής, μείνατε άνθρωπος απλός.
Με εκτίμηση,
Η θαυμάστριά σας,
Φερνάντα Χουγκάζ

Επανάστασης που έγραφε ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή
ΘΑΝΑΤΟΣ κι έτσι ξεκίνησε ο ξεσηκωμός.
Έγιναν πολλά και πολύ περισσότερα, αλλά
δεν δικαιούμαι εγώ να κρίνω τους
οπλαρχηγούς. Όχι, η Ελλάς και τα παιδιά της,
βαθιά ευγνωμονούν όλους όσους πολέμησαν
για την ελευθερία της Πατρίδας. Η Πατρίς
βαθιά ευγνωμονούσα και γονυπετής,
ευχαριστεί τα παιδιά της που την
ελευθέρωσαν από 400 χρόνια Τούρκικο
ζυγό.

Με αφορμή την Ιστορία…
Οι συντάκτες μας σχολιάζουν
ιστορικά γεγονότα
25 Μαρτίου 1821
Της Αντιγόνης Γκίνη

Μια απρόσμενη συνάντηση
Της Φερνάντα Χουγκάζ
Δεν θα το πιστέψετε, όμως ο κόσμος είναι
πολύ
μικρός.
Γυρνώντας
από
την
οδοντίατρο, που κάνω μια θεραπεία, πήγα
στο διπλανό καφενεδάκι, να πιω τον καφέ
μου. Στον εξωτερικό χώρο της καφετέριας,
βλέπω έναν τύπο να παίζει κιθάρα. Τον
παρατηρώ για λίγο, τον πλησιάζω και τον
ρωτάω: Είστε ο Βαγγέλης Γερμανός; Μου
λέει ναι. Κάνουμε χειραψία λέγοντας ότι
είμαι θαυμάστριά του. Μετά πήγα στον
εσωτερικό χώρο της καφετέριας, γιατί δεν
ήθελα να τον ενοχλήσω, ήπιε το καφεδάκι
του κι όταν έφυγε, χαιρετηθήκαμε με ένα
ζεστό γειά… Να είναι καλά σε ότι κι αν κάνει,
γιατί είναι απλός άνθρωπος!!!

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΥΛΟΣ»

Ο Έλληνας βογγούσε κάτω από τον τουρκικό
ζυγό. Έπρεπε να το πάρουν απόφαση να
ξεσηκωθούν. Το πρώτο βήμα το είχε κάνει ο
Ρήγας, αλλά απέτυχε, τον πρόδωσαν και
βρήκε φρικτό θάνατο στην Αυστρία, στα
νερά του Δουνάβεως. Αργότερα, το 1814, ο
Ξάνθος, ο Σκουφάς και ο Τσακάλωφ ίδρυσαν
την Φιλική Εταιρεία που ήταν ένας
οργανισμός, τώρα τον λέμε οργανισμό, τότε
ήταν κάτι διαφορετικό, κάτι πολύ μεγάλο
που συμβόλιζε την ελευθερία της Πατρίδας
και όποιοι έμπαιναν στην Φιλική Εταιρεία,
λέγονταν Φιλικοί, έπαιρναν όρκο μεγάλο, οι
πιο πολλοί μπροστά στον Πατριάρχη. Ποιος
ήταν αρχηγός; Όχι, αρχηγός δεν υπήρχε,
αλλά έλεγαν ότι υπήρχε, αλλά όνομα δεν
έλεγαν. Γιατί άμα έλεγαν στον Έλληνα ότι δεν
υπήρχε αρχηγός, δεν θα υπάκουε. Κάποιοι
που επέμεναν, είπαν ότι αρχηγός ήταν ο
Πατριάρχης. Ήταν αρκετοί που ήθελαν
αρχηγό, αλλά αρχηγός δεν υπήρχε, αρχηγός
ήταν η μητέρα Ελλάς. Πέρασαν 7 χρόνια και
τον Μάρτιο του 1821, αποφάσισαν να
ξεσηκωθούν. Το Λάβαρο της Επανάστασης
το σήκωσαν πρώτα στην Καλαμάτα 23
Μαρτίου 1821 και δύο μέρες μετά στην Αγία
Λαύρα, στα Καλάβρυτα, ο Παλαιών Πατρών
Γερμανός σήκωσε το Λάβαρο της

Η Μάνα
Της Αντιγόνης Γκίνη
Μάνα μητέρα μαμά… τι γλυκιά λέξη, τι γλυκό
να μπορείς να προφέρεις «σε αγαπώ μαμά» ή
«χρόνια πολλά μανούλα». Άμα δεν είναι
δυνατόν αυτό, γίνεσαι εσύ μητέρα να το
ακούς. Και πάλι, και τότε όμως ούτε εσύ το
ακούς από τα δικά σου παιδιά. Και τότε τι
κάνεις; Τι μπορείς να κάνεις; Κάθεσαι στην
κρυφή γωνίτσα
της καρδιάς σου και
περιμένεις την αγάπη την ευτυχία την ελπίδα
να σου πουν την πολυπόθητη λέξη.
Ναι, αλλά αυτή η στιγμή δεν έρχεται ποτέ και
εσύ προσπαθείς, σκάβεις, οργώνει χωράφι
συνεχώς, ρίχνεις σπόρους, ρίχνεις αλλά δεν
βλέπεις αποτέλεσμα. Οι σπόροι φυτρώνουν
στο καλά οργωμένο χώμα, περήφανοι και
όμορφοι αλλά δεν γυρίζουν να σε κοιτάξουν.
Δεν με πονεί που δεν μου λένε σε αγαπώ
αλλά που δεν μπορώ εγώ να πω «χρόνια
πολλά μάνα σε αγαπώ». Σε ψάχνω, σε
αναζητώ, για να σε βρω, που είσαι, δε σε
βρίσκω. Μια τόσο όμορφη, ιερή λέξη που δεν
την είπα, δεν την ένιωσα. Το κενό είναι τόσο
μεγάλο που δεν κλείνει όσο και να το κρύβω
βαθειά μέσα μου. Θεριεύει και με πνίγει,
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κύμα μεγάλο της μοναξιάς μου συντροφιά
και του μυαλού μου αντάμα.

Η μέρα της Γυναίκας
Της Αντιγόνης Γκίνη
Έχουν περάσει πολλά χρόνια που η γυναίκα
χειραφετήθηκε, οι φεμινίστριες πάνε κι
έρχονται, δεν στέκονται σε σημαντικά
γεγονότα όπως ότι το 1951 οι γυναίκες
απέκτησαν δικαίωμα, δεν έχουν περάσει
πολλά χρόνια και οι γυναίκες έχουν
κατακτήσει ανδρικά κάστρα, όπως ψηλά
στην ιεραρχία στον στρατό, στην αστυνομία
και όλα τα σώματα ασφαλείας. Βέβαια δεν
σκεπτόμαστε και δεν τιμούμε και τις
γυναίκες που ζουν στην περιφέρεια που
δουλεύουν από καταβολής κόσμου, εκείνες
δεν περίμεναν το φεμινιστικό κίνημα που
ξεκίνησε το 1983 με επικεφαλής κάποια
αμερικάνα σύζυγο τότε πρωθυπουργού. Οι
γυναίκες της επαρχίας, οι αγρότισσες,
δούλευαν πάντα κι από μικρά κορίτσια και
στα δικά τους κτήματα, αλλά και σε ξένα με
χαμηλό ημερομίσθιο. Πάντα η γυναίκα ήταν
και δούλα και κυρά στην αγροτική
παραγωγή. Ήταν η πρώτη, πρώτα η γυναίκα
και μετά ο άνδρας, ο άνδρας επάνω στον
γάιδαρο και η γυναίκα δίπλα, περπατούσε,
έσερνε τον γάιδαρο και ήταν και φορτωμένη
στην πλάτη ξύλα για το σπίτι, το τζάκι, τον
ξυλόφουρνο, γιατί μετά την δουλειά της
ημέρας, στο σπίτι την περίμενε το ζύμωμα,
το μαγείρεμα, ποτέ δεν έτρωγαν φαγητό
προηγούμενης ημέρας, οι δουλειές του
σπιτιού, τα παιδιά.

σπουδάσει και εργάζονται πια παντού. Εγώ
όμως κλείνω το γόνυ στις γυναίκες της
υπαίθρου που κρατούσαν και κρατούν τα
γκέμια της αγροτικής ζωής και της
οικογένειας και δεν ασχολούνται με το
φεμινισμό, αλλά μόνο με την οικογένεια και
την δουλειά τους.

δυνάμεις εναντίον των επαναστατημένων
Ελλήνων. Η καταστροφή του Τουρκοαιγυπτιακού στόλου, έδωσε θάρρος στους
Έλληνες και τους τόνωσε το ηθικό, τους
έκανε να μάχονται εναντίον των Τούρκων με
περισσότερο σθένος και ηρωισμό…

Η ναυμαχία του Ναυαρίνου

Πρωτομαγιά
Day

Του Σωτήρη Πουρνάρα

Της T.A.

Λίγες ιστορικές μάχες ήταν καθοριστικές για
την απελευθέρωση της Ελλάδας. Μία από
αυτές ήταν η Ναυμαχία του Ναβαρίνου. Τα
πολεμικά πλοία των μεγάλων δυνάμεων της
Ρωσίας, της Αγγλίας και της Γαλλίας,
πλησίασαν σε απόσταση βολής τον Τουρκοαιγυπτιακό στόλο.

Η Πρωτομαγιά είναι ΑΠΕΡΓΙΑ και όχι ΑΡΓΙΑ!!!
Προς τους «φιλελέδες» και τους περήφανους
«δημοκράτες» της «αριστερής» τάξης και της
προόδου, έχω να δηλώσω ότι το 1937, ο
Ιωάννης Μεταξάς, καθιέρωσε την εργατική
πρωτομαγιά ως γιορτή της εργασίας, του
οκταώρου και του ΙΚΑ…!!! Στην Αμερική την
η
1 Μαΐου γιορτάζουν το Loyalty Day, δηλαδή
μέρα της πίστεως (στην Πατρίδα!!!). Ξεκίνησε
το 1921 με πρόεδρο τον Γούντροου Ουίλσον,
ως
americanization,
δηλαδή
αμερικανοποίηση και ήταν ουσιαστικά
αντίβαρο της εργατικής πρωτομαγιάς που
θέσπισε η ΕΣΣΔ!!! Επί Αικατερίνης
ονομάστηκε Loyalty Day!!!!! Η φάση είναι ότι
αυτήν την ημέρα έχει δύο εορτασμούς:
παρέλαση
στην
constitution
avenue
(επίσημος εορτασμός) και οι αριστεροί που
γιορτάζουν την εργατική πρωτομαγιά,
κάνουν πορεία από το malcom Park
(ανεπίσημος εορτασμός)!!!!!

Ένας Δυτικός Αξιωματικός ζήτησε από τον
Τουρκο-αιγυπτιακό στόλο, να αποχωρήσει
και να απομακρυνθεί από τα Ελληνικά
Παράλια και να επιστρέψει στις βάσεις του,
οριστικά. Τότε οι Τουρκο-αιγύπτιοι δεν
αποδέχτηκαν την απαίτησή του και τον
πυροβόλησαν. Μετά από αυτό το συμβάν οι
Δυτικοί Ναύαρχοι, διέταξαν να ανοίξει πυρ
εναντίον του Τουρκο-αιγυπτιακού στόλου με
τα κανόνια των πολεμικών πλοίων της
Ρωσίας, της Αγγλίας και της Γαλλίας. Οι
Ρώσοι, οι Άγγλοι και οι Γάλλοι βύθισαν τα
πλοία του Τουρκο-αιγυπτιακού στόλου,
κοντά στην Πύλο. Ο Σουλτάνος όταν
πληροφορήθηκε
την
καταστροφή,
εξοργίστηκε και ζήτησε εξηγήσεις.

VS

Loyalty

η

Τώρα οι γυναίκες εργάζονται στα αστικά
κέντρα,
παντού
έχουν
διπλώματα
πανεπιστημιακά. Εγώ αυτό δεν το λέω
κατάκτηση, απλά ο κόσμος άλλαξε,
μεγάλωσε, υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας
και οι γυναίκες όπως προείπα έχουν
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΥΛΟΣ»

Η Αγγλική Κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι δεν
είχε δώσει εντολή καταστροφής του Τουρκοαιγυπτιακού στόλου και ότι ήταν ένα ατυχές
γεγονός, το οποίο όμως σήμαινε για τους
Έλληνες, ότι οι Ευρωπαίοι είχαν αποφασίσει
να πιέσουν την Τουρκία και να την
εμποδίσουν
να
στείλει
στρατιωτικές

Υ.Γ. Την 1 Δευτέρα του Σεπτεμβρίου οι
Αμερικανοί γιορτάζουν την labor day,
δηλαδή την ημέρα του τοκετού!!!!!
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ΜΕ ΜΕΛΑΝΙ ΚΑΙ
ΧΑΡΤΙ
Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΤΩΝ
ΠΟΥΛΙΩΝ
Της Κοραλίας
…συνέχεια
από
εφημερίδα…

την

προηγούμενη

Η καρδιά του Γιάννη μάτωσε από αυτή την
άδικη κι απρόβλεπτη υποδοχή. Ο Γιάννης,
χωρίς να του το ζητήσουν ξενιτεύτηκε γι
αυτό και τώρα με αξιοπρέπεια, χωρίς να
ζητήσει το λόγο, ετοιμαζόταν να φύγει από
το σπίτι του. Αγνωμοσύνη, πόσο σκληρά
πληγώνεις τους ευαίσθητους ανθρώπους;
Δεν περίμενε να ακούσει περισσότερα. Ήταν
τόσο πληγωμένος, ώστε δεν ήθελε να
παραμείνει ούτε λεπτό σε αυτό το σπίτι. Δεν
σκέφτηκε που θα πήγαινε φεύγοντας, χωρίς
δουλειά, χωρίς γνωστούς, πεινασμένος και
ρακένδυτος. Με σκυφτό κεφάλι βγήκε έξω.
Κι ενώ άνοιγε την πόρτα της αυλής για να
χαθεί μέσα στους δρόμους της εξαθλιωμένης
Αθήνας, άκουσε μια φωνή. Που πας παιδί
μου; Που φεύγεις; Ήταν η κυρά – Κατίνα, η
ιδιοκτήτρια του σπιτιού. Γύρισε και την
κοίταξε με απέραντη απελπισία. Δεν έχω
θέση σε αυτό το σπίτι, κυρά – Κατίνα, είπε
συντετριμμένος. Είμαι ανεπιθύμητος.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΥΛΟΣ»

Τι είναι αυτά τα λόγια, του είπε αμέσως η
γυναίκα. Τι αχαριστία είναι αυτή; Εγώ σε
ξέρω Γιάννη και σε πονώ. Κι αν δε σε πονά η
μάνα που σε γέννησε, κάνε με εμένα τώρα
μάνα σου. Έλα μέσα γιε μου. Έλα να πλυθείς,
να αλλάξεις ρούχα, να φας και βλέπουμε. Ο
Γιάννης ήξερε ότι η κυρά – Κατίνα είναι
μεγαλόκαρδη. Μα η στάση της, τώρα στη
δυστυχία του ήταν βάλσαμο, ήταν μεγάλη
παρηγοριά. Μπες μέσα παιδί μου, από δω και
μπρος έχεις εμένα μάνα. Αφού δέχτηκε την
απαραίτητη φιλοξενία ο Γιάννης, εκείνο το
βράδυ κοιμήθηκε σε ένα δωματιάκι
ξενοίκιαστο που του διέθεσε η κυρά –
Κατίνα. Εδώ θα κοιμάσαι στο εξής γιε μου,
του είπε. Η επιστροφή του Γιάννη στην
πατρίδα δεν ήταν αυτή που ονειρεύτηκε. Η
δεκαετής απουσία του κι ο ξενιτεμός του δεν
έφερε κανένα αποτέλεσμα για την βελτίωση
των οικονομικών του. Αλλά ο Γιάννης αυτά
τα χρόνια σφυρηλατήθηκε από την ζωή και
οι δυσκολίες και η φτώχεια δεν θα τον
λύγιζαν τώρα πια. Ένιωθε σαν να είχε
περάσει μια μεγάλη θάλασσα κολυμπώντας.
Ένιωθε ότι αυτά τα χρόνια που πέρασαν,
κολυμπούσε
για
να
φτάσει
στην
Αλεξάνδρεια, κολυμπούσε για να φτάσει
στην Σμύρνη κι ότι επέστρεψε κολυμπώντας
στην πατρίδα. Ένιωθε στο ταλαιπωρημένο
κορμί του, την άρμη της Μεσογείου, την
αγκαλιά της και τις φουρτούνες της. Σε αυτά
τα χρόνια έμαθε, αγάπησε, πόνεσε. Τόλμησε
να ξενιτευτεί από την ανάγκη στα πιο
τρυφερά παιδιάστικα χρόνια του, για να
αλλάξει την μοίρα του, να τα παίξει όλα
κορώνα – γράμματα. Γύρισε στην πατρίδα
πάμπτωχος, πιο φτωχός από πρώτα, μα ήταν
μόλις δεκαοκτώ χρονών, ήξερε ότι δεν είχε
παίξει όλα τα χαρτιά του. Η ζωή τον είχε
προσγειώσει, δεν έκανε πια όνειρα για
αμύθητα πλούτη, για χρυσά παλάτια. Έβλεπε
ότι η μοίρα του είχε γραμμένη την φτώχεια
και την μιζέρια. Μα ποιος υποτάσσεται στη
μοίρα του, όταν είναι δεκαοχτώ χρονών; Σ’
αυτήν την ηλικία ακόμα κι αν σου πουν πως
οπωσδήποτε θα πεθάνεις, δεν το πιστεύεις
με κανέναν τρόπο. Σ’ αυτήν την ηλικία
παλεύεις με τη φτώχεια, ακόμα και με το
χάρο. Σε βάζουνε ζωντανό στο μνήμα και συ
πετάς από πάνω σου το χώμα, λευτερώνεσαι
κι ανασταίνεσαι. Σ’ αυτήν την ηλικία βράζει
το αίμα γεμάτο δύναμη. Κοιμάσαι το βράδυ

ξεψυχισμένος από τις κακουχίες και την
κούραση. Το ξημέρωμα σε βρίσκει γεμάτο
δύναμη,
ξαναστημένο,
έτοιμο
για
μεγαλύτερους άθλους. Περνάς από πρόσωπα
χλωμά, γερασμένα, απελπισμένα. Με ένα
σου καλημέρα αλλάζεις τους γύρω σου,
φωτίζεις τον ουρανό, κάνεις τα πουλιά να
κελαηδούνε. Η μάνα σου σε είχε ξεγράψει
από τη ζωή, το είχε πάρει απόφαση ότι
πέθανες και συ σηκώνεσαι από το
νεκροκρέβατο και της λες να ετοιμάσει
φαγητό, γιατί το βράδυ θα γλεντήσεις με
τους φίλους σου. Σ’ αυτήν την ηλικία
ερωτεύεσαι τρελά, πεθαίνεις για την αγάπη.
Κι η Πηνελόπη ήταν η πρώτη αληθινή αγάπη
του Γιάννη. Η αγάπη ήλθε ξαφνικά με ένα της
βλέμμα, ένα τσάκισμα της μέσης. Ο Γιάννης
κατάλαβε αμέσως ότι δεν μπορούσε να ζήσει
χωρίς την Πηνελόπη. Ότι από δω και μπρος
πρέπει να κάνει τα πάντα για να την
κατακτήσει και να την κάνει γυναίκα του. Η
κυρά Κατίνα ήταν έξυπνη και καλή γυναίκα,
κατάλαβε γρήγορα τον έρωτα του Γιάννη για
την δεκάχρονη κόρη της.

Ο Γιάννης δούλευε στην λαχαναγορά, ποτέ
δεν φοβήθηκε την σκληρή δουλειά. Τη μέρα
δούλευε στην καθαριότητα του Δήμου. Στο
Θησείο υπήρχε πλατεία με κούνιες και πάρκο
για τα παιδιά. Την Πηνελόπη την κουνούσε
τραγουδώντας με την μελωδική φωνή του ο
Γιάννης. Της τραγουδούσε γλυκά, «βγαίνει η
βαρκούλα, η βαρκούλα του ψαρά…» Η
Πηνελόπη αιωρούνταν στην κούνια, άκουγε
τη γλυκιά φωνή του Γιάννη και νόμιζε ότι
πετούσε. Νόμιζε ότι ο Γιάννης και αυτή, είναι
δυο πουλιά που ψάχνουν να χτίσουν τη
φωλιά τους. Η αγάπη τους ήταν αγνή, γιατί
και οι ψυχές τους ήταν αγνές. Η κυρά Κατίνα
είπε μια μέρα στο Γιάννη: «Ξέρω ότι αγαπάς
την κόρη μου. Σου την δίνω. Όχι όμως από
τώρα. Θα περιμένεις να γίνει δεκάξι χρονών.
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Περνούν γρήγορα τα έξι χρόνια. Ως τότε δεν
θα την αγγίζεις, αλλά θα την προστατεύεις.»
Γεμάτος ευγνωμοσύνη ο Γιάννης της φίλησε
το χέρι κι έκλεισε ο αρραβώνας. Στο μεταξύ
ο Γιάννης έβλεπε τις αδελφές του και την
μάνα που του φέρονταν ψυχρά. Ο Γιάννης
δεν επενέβαινε στα οικογενειακά τους γιατί
τον είχαν σαν ξένο. Όμως η ευαίσθητη
καρδιά του Γιάννη υπέφερε για την κακή
μεταχείριση του κακόμοιρου Ισαάκ. Οι
αδελφές του τον περιέπαιζαν και τον
περιφρονούσαν. Ο Ισαάκ ήταν πιστός και
ερωτευμένος με τη Μαρισώ. Όμως η
Μαρισώ δεν έβαζε στη θέση τους τις κόρες
της κι ανεχόταν τα πειράγματα που έκαναν
στο σύζυγό της. Ο Ισαάκ δεν ήταν πια ράπτης
αλλά δούλευε στις οικοδομές. Σηκωνόταν
από τα χαράματα, έκανε όλες τις δουλειές
του σπιτιού, φιλούσε τη Μαρισώ και της
έλεγε να μην κάνει τίποτε, γιατί θα έρθει από
την δουλειά και θα συνεχίσει. Ο Ισαάκ
φερόταν σαν σκλάβος. Ο μόνος που τον
συμπαθούσε και τον υποστήριζε, ήταν ο
Γιάννης
…Συνεχίζεται στην επόμενη εφημερίδα……

Το όνειρο
Της Αντιγόνης Γκίνη

Η μικρή κάμαρα φωτιζόταν με μια μικρή
λάμπα. Ο μικρός Λουκάς διάβαζε αλλά το
μυαλό του ήταν έξω στην αλάνα που έπαιζαν
όλα τα παιδιά. Διάβαζε τα μαθήματα του
η
σχολείου, ήταν 16 χρονών, πήγαινε 1
Λυκείου κι ο πατέρας δεν είχε χρήματα για
φροντιστήρια κι έπρεπε να διαβάζει πολύ
αλλά το μυαλό του ήταν στην αλάνα με τα
παιδιά που έπαιζαν. Ήταν καλός μαθητής, το
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΥΛΟΣ»

όνειρό του ήταν να περάσει Ιατρική, αλλά
ήταν δύσκολα χωρίς φροντιστήριο, πολύ
δύσκολα, αλλά θα έκανε ότι μπορούσε. Και
έπρεπε να περάσει και Αθήνα, εκεί που
έμεναν, για άλλο μέρος δεν μπορούσε ο
πατέρας να πληρώνει τα έξοδα, δούλευε κι η
μάνα του, αλλά τα χρήματα δεν έφταναν κι
έτσι διάβαζε διακαώς μέρα νύχτα, σχολείο,
σπίτι, διάβασμα, αλλά μέσα του τον έτρωγε
το σαράκι για το μπάσκετ που ήταν πολύ
καλός. Ο προπονητής είχε πει στον πατέρα
του να τον αφήσει γιατί ήταν αστέρι, αλλά
ούτε να το ακούσει ο πατέρας κι η μάνα. Θα
άφηναν το γάμο να πάνε για πουρνάρια. Έτσι
και σήμερα, τα παιδιά έξω είχαν φτιάξει μια
αυτοσχέδια μπασκέτα και να και δοσ’ του τα
καλάθια, τα μάτια του δάκρυζαν, αλλά τι να
έκανε το καταλάβαινε και μόνος του δεν
μπορούσε να αθλείται στο χώρο του
σχολείου στο μπάσκετ και στη γειτονιά και
μετά να ‘χε και απαίτηση να περάσει Ιατρική.
Και τα δύο δεν γινόταν. Ήταν πολύ καλός και
στα γράμματα και στον αθλητισμό. Ήταν και
αρκετά ψηλός, αλλά είχαν δίκιο οι γονείς του
και τα δύο δεν τα μπορούσε. Εκείνος βαθιά
μέσα του, προτιμούσε το μπάσκετ. Ο
προπονητής του τον είχε διαβεβαιώσει, ότι
ήταν αστέρι και θα έφθανε ψηλά κι αν τον
έβλεπαν οι σωστοί άνθρωποι, μέχρι το ΝΒΑ.
Αλλά και οι καθηγητές του, επίσης του
έλεγαν ότι αν συνεχίσει το διάβασμα, με το
ρυθμό που διάβαζε, θα περνούσε Ιατρική και
μάλιστα Αθήνα. Έπρεπε να αποφασίσει τι
ήθελε περισσότερο από τα δυο να κάνει στη
ζωή του. Την άλλη μέρα πήγε στον
προπονητή του και του είπε ότι ήθελε να
ασχοληθεί με το μπάσκετ. Εκείνος χωρίς
άλλη λέξη τον έβαλε στην ομάδα και το παιδί
πετούσε… Έβαζε τα καλάθια με πολύ μεγάλη
άνεση, ήταν ο πρώτος. Συμφώνησαν να
τελειώσει το σχολείο και μετά να συνεχίσει
επαγγελματικά. Το έμαθαν οι γονείς,
πικράθηκαν, περίμεναν το παιδί τους γιατρό
κι όχι καλαθοσφαιριστή. Ναι, αλλά ο Λουκάς
έπρεπε να ακολουθήσει το δικό του μεγάλο
όνειρο. Του άρεσε κι η Ιατρική, αλλά το
μπάσκετ ήταν η ζωή του. Έτσι τον ανέλαβε ο
προπονητής του και στο σπίτι διάβαζε, αλλά
τώρα όχι για να μπει στην Ιατρική, μα για να
τελειώσει το σχολείο. Πέρασε 1 χρόνος και
τον ζήτησαν από μια μεγάλη ομάδα του
εξωτερικού, που αλλού στο ΝΒΑ.

Ο Λουκάς ήταν γεννημένος για τα ψηλά. Έτσι
ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου, έφυγε για
την Αμερική κι έγινε πολύ μεγάλος, το όνειρό
του πραγματοποιήθηκε και που; Στο ΝΒΑ.
Τώρα τα είχε όλα, είχε πετύχει, γιατί
ακολούθησε την καρδιά του.

Το ποδήλατο
Της Αντιγόνης Γκίνη
Μεγάλη Παρασκευή, όλη η Χριστιανοσύνη
πενθούσε τα Πάθη και την Ταφή του Κυρίου.
Σε ένα μικρό σπιτάκι, στην μεγάλη πόλη,
μικρό και φτωχικό, ζούσαν εκεί ο Μιχαλιός
με την μάνα του. Ο Μιχαλιός ήταν 15 χρονών
και δούλευε εδώ κι εκεί σε ταβέρνες και η
μάνα έπλενε σκάλες. Μ. Παρασκευή, η μάνα
έφτιαξε φακές χωρίς λάδι, με ξύδι. Αυτή η
χρονιά ήταν δύσκολη, παρόλο που δούλευαν
σκληρά κι η μάνα κι ο γιος, αυτό το Πάσχα
ήταν δύσκολο. Το Πασχαλινό τραπέζι το
είχαν εξασφαλίσει, άλλος ήταν ο καημός του
Μιχαλιού. Του είχαν χαρίσει πριν ένα χρόνο
ένα καινούργιο ποδήλατο και τι χαρά έκανε
που πήγαινε στη δουλειά του, για ψώνια,
έκανε βόλτες και τώρα πάει. Το είχε έξω από
την ταβέρνα που δούλευε, το είχε ασφαλίσει
με γερό λουκέτο, αλυσίδα και ήταν ήσυχος
αλλά βγαίνει το βράδυ να φύγει και το
ποδήλατο άφαντο. Έψαξε, πήγε στην
αστυνομία, αλλά του κάκου. Τίποτα. Τώρα
πως θα πήγαινε στο σπίτι του, πως θα έδινε
στην μάνα του τέτοια πίκρα; Ήταν φτωχοί
άνθρωποι, δεν μπορούσε να αγοράσει άλλο.
Μια φορά του έκαναν δώρο ένα πολύ καλό
ποδήλατο, του το έκλεψαν και τώρα θα
ζούσε με τις αναμνήσεις από το ποδήλατό
του, την ημέρα που πήγε τη Λενιώ μια βόλτα,
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όταν είχε πέσει κι είχε χτυπήσει κι ήταν μια
εβδομάδα στο κρεβάτι, όταν το αγκάλιαζε
και του έλεγε τις χαρές του και τις λύπες του.
Αυτό το ποδήλατο ήταν η ζωή του.
Αποφάσισε να κρύβει χρήματα από την
δουλειά του, γιατί είχε και φιλοδωρήματα,
για να αγοράσει άλλο, με την υπόσχεση στον
εαυτό του ότι αυτή τη φορά θα το πρόσεχε
πιο πολύ κι από τα μάτια του. Γλυκό μου
ποδήλατο που πετούσαμε μαζί, τώρα σε
έχασα, αλλά δίνω υπόσχεση ότι θα πάρω
άλλο και καλύτερο και θα το προσέχω πιο
πολύ. Αυτό το Πάσχα για τον Μιχαλιό ήταν
θλιβερό, αλλά έκανε υπομονή, του χρόνου,
το επόμενο Πάσχα θα είχε πάρει πάλι το δικό
του ποδήλατο και θα το πρόσεχε τόσο καλά
που θα το έβαζε μέσα στο σπίτι. έτσι το Μ.
Σάββατο η μητέρα του του φόρεσε τις
πασχαλινές φορεσιές και πήγαν στην
Ανάσταση, ευχήθηκαν Χριστός Ανέστη, άλλοι
τους είπαν Αληθώς ο Κύριος και γύρισαν στο
σπίτι να φάνε την μαγειρίτσα μαζί με την
μητέρα του, στο κατώφλι του σπιτιού
σταύρωσαν με το Άγιο Φως τρεις φορές και
μπήκαν στο σπίτι. Και τότε, μα τι ήταν αυτό;
Ένα ολοκαίνουργιο ποδήλατο τον περίμενε.

Το είχε αγοράσει η μητέρα του με τις
οικονομίες της, δεν μπορούσε η καρδιά της
μάνας να βλέπει το παιδί της θλιμμένο αυτές
τις Άγιες Ημέρες. Μάνα και παιδί
αγκαλιάστηκαν, με την υπόσχεση στο εξής
να μοιράζονται τα πάντα και να βοηθούν ο
ένας τον άλλο. Γιατί η λύπη που μοιράζεται,
μετριάζεται και η χαρά, επίσης που
μοιράζεται, γίνεται απέραντη και σε
σκεπάζει. Καλή Ανάσταση και να προσέχετε
όλοι ότι σας ανήκει, γιατί άμα το χάσετε η
πίκρα δεν λογίζεται.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΥΛΟΣ»

Το ρόδο της αυγής
Της Αντγόνης Γκίνη
Κυριακή σήμερα κι ο ήλιος μου χαϊδεύει τα
Μ’ ακούς, σ’ αγαπάω, ναι μ’ ακούς στο
φωνάζω, μ’ ακούς κι η αγάπη μου είναι
μεγάλη, σ’ αγκαλιάζει και σου ψιθυρίζω στ’
αυτί, σ’ αγαπάω μη φύγεις, σ’ αγαπάω μην
κλαις, σ’ αγαπάω, ο δυνατός βοριάς ακούς
στο φωνάζει, σ’ αγαπάω καρδιά μου σ’
αγαπάω. Η ζωή μου χωρίς εσένα είναι
ανούσια, τ’ ακούς, πες μου μ’ ακούς, πόσα
χρόνια πέρασαν, εγώ εδώ, εσύ εκεί και στην
μέση μια πανσέληνος που γράφει σ’ αγαπάω
μ’ ακούς, έλα σε περιμένω χρόνια πολλά,
περιμένω έλα αγάπη μου, το φωνάζω
δυνατά, το παίρνουν οι άνεμοι στους
ορίζοντες, ναι το φωνάζουν ο ουρανός, η
θάλασσα, καρδιά μου σ’ αγαπάω μ’ ακούς, η
αγάπη μου έγινε ένα μεταξωτό, χρυσό,
αέρινο σεντόνι και σε σήκωσε ψηλά, για να
σε φέρει κοντά μου, στην γαλάζια χώρα της
αγάπης. Όλες οι ευλογίες των θεών είναι για
μας. Έλα αγάπη μου μ’ ακούς η ζωή είναι για
μας, μην την αφήνεις, έλα κοντά μου, η ζωή
μου σου ανήκει. Έλα, τρέξε να προφτάσεις το
άγιο νερό, απ’ το χρυσό ποτήρι των θεών,
που δεν αδειάζει ποτέ. Έλα να πιούμε μαζί
από το χρυσό ποτήρι, να μείνει η αγάπη μας
αθάνατη. Αγάπη χρυσή κι αθάνατη, με δυό
καρδιές που στάζουν αίμα, μ’ ακούς σ’
αγαπάω, μια αγάπη που την πότισε το αίμα
από τις καρδιές μας. Μην το ξεχνάς, να το
θυμάσαι, σ’ αγαπάω μ’ ακούς, γλυκό μου
ρόδο
της
αυγής.

Ποίηση
Αίσθηση… όνειρο…στόχος
Της Ελένης Γατίδου
Καλημέρα να πω;
Καλησπέρα να πω;
Δεν ξέρω ποια ώρα… ποια στιγμή της ημέρας
θα πέσει το βλέμμα σας σε αυτά τα λόγια
Όποια στιγμή… όποτε… εύχομαι να σας
κρατήσουν συντροφιά για… πολύ!
Μέσα από το αμνιακό σάκο κάθε ύπαρξη
αρχίζει και αναπτύσσει τις αισθήσεις
Αυτές τι πέντε αισθήσεις
Γεύση, όσφρηση, ακοή, όραση, αφή
Γεννιόμαστε με αυτές… πορευόμαστε με
αυτές μα… μεγαλώνοντας έχοντας τες
δεδομένες δεν τους δίνουμε την πρέπουσα
σημασία
Γίνονται απλή καθημερινότητα
Μεγαλώνοντας… ξεχνάμε το μεγαλύτερο
δώρο της ζωής. Την ίδια τη ζωή
Αλήθεια πόσες φορές έτυχε να πάρουμε τα
μέσα μεταφοράς;
Παρατηρώ τον κόσμο, τους ανθρώπους…
Δεν έχουν τη φλόγα που έχουν τα παιδικά
μάτια
Ζούμε όλοι σε μια καθημερινή φούσκα.
Καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε σε
οικονομικά προβλήματα, σε οικογενειακά,
σε… προβλήματα
Όχι άλλο!
Καλό θα ήταν να αρχίσουμε να
ονειρευόμαστε
Να κάνουμε ένα εντός μας ταξίδι και να
αρχίσουμε να συναρμολογούμε το παζλ της
ψυχής μας, της καρδιάς μας, της ζωής μας
Να κοιμόμαστε με ένα όνειρο και να ξυπνάμε
με ένα στόχο, να ζούμε ζωντανά την κάθε
μας στιγμή.
Να έχουμε σε εγρήγορση και τις πέντε
αισθήσεις μας
Να γινόμαστε τα μικρά καθημερινά δώρα της
ζωής
Είναι όμορφη η ζωή ακόμη και με τις
δυσκολίες της, με τους πόνους, με τη θλίψη
της
Είναι καιρός να αρχίσουμε… να θέλουμε
την… καλημέρα, την καληνύχτα
Το χαμόγελο, το άγγιγμα, την αγάπη
Είναι καιρός να αρχίσουμε να προσφέρουμε
τη θέληση για ζωή… για όνειρα… για στόχους
Πρώτα από όλα στους ίδιους μας τους
εαυτούς
Είμαστε ζωντανοί… είναι δώρο η ζωή μας
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Ας το αγκαλιάσουμε
Ας το απολαύσουμε
Κι αν το κάνουμε θα μας πουν ρομαντικούς
ονειροπόλους
Θα φτιάξουμε ένα δικό μας ουρανό που
πολλοί θα ζήλευαν να δουν
Ίσως έτσι… όλοι μαζί ενωμένοι να φτιάξουμε
έναν καλύτερο κόσμο
Ας γίνουμε εμείς η αλλαγή που θέλουμε να
δούμε
Μπορούμε
Θέλουμε
Έχουμε.

Ο Πυροσβέστης
Της Φερνάντα Χουγκάζ
Καρδιά μου είσαι μοναχή
Κι ακόμα περιμένεις
Ξέρεις αυτός που αγαπάς
Κάποια στιγμή θα έρθει
Θα έρθει μέσα σε φωτιά
Αμέσως να σε βγάλει
Τον εμπρηστή που την έβαλε
Στη φυλακή να βάλει.

Κάτι
Του Γιάννη Πετσαλάκη

Αγάπη

Κάτι απόψε μου ψιθυρίζεις
Κάτι στ’ αυτί μου λες γλυκά
Είμαι ο άντρας που δεν γνωρίζεις
Κι ας μου ‘δωσες πολλά φιλιά.

Της Φερνάντα Χουγκάζ
Μέσα στη μαύρη νύχτα μου
Ήρθες γλυκιά μου αγάπη
Και φώτισες τον ουρανό
Με αστέρια και φεγγάρι

Μόλις απόψε σ’ έχω γνωρίσει
Μα υποσχόσουνα πολλά
Κάτι απόψε που λείπει γεμίζεις
Κάτι που έλειπε από παλιά._

Του Γιάννη Πετσαλάκη
Όλα έχουν ένα τέλος
Μακρινό ή κοντινό
Όλα έχουν ένα τέλος
Αναπόφευκτο κι αυτό.

Λουλούδια
Του Γιάννη Πετσαλάκη
Τον φρόντιζες τον κήπο σου
Τα τριαντάφυλλά σου
Τις όμορφες γαρουφαλλιές
Που έβαζες στ’ αυτιά σου.
Τα μυρωδάτα γιασεμιά
Τα κρίνα και τα γιούλια
Τις μπουκαμβίλιες κόκκινες
Και τα σγουρά ζουμπούλια.
Καθημερινά τα φρόντιζες
Τα λουλούδια αγαπούσες
Συνέχεια στον κήπο σου
Την ζωή σου επερνούσες
Σαν μέσα σε παράδεισο
Να βρισκόσουν όλη μέρα
Σαν άγγελος χωρίς φτερά
Δεν πήγες παραπέρα._
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΥΛΟΣ»

Το τέλος

Το χτύπημα της καρδιάς

Έτσι τελειώσαμε εδώ
Με το ποίημα αυτό
Τα πονήματα που μ’ απασχόλησαν
Όλο τούτο τον καιρό._

Της Φερνάντα Χουγκάζ
Μέσα στης νύχτας τη σιωπή
Σε είδα στο όνειρό μου
Και η καρδιά μου χτύπησε
Για σένανε μωρό μου.
Ο ήλιος σαν ανέτειλε
Και φάνηκε η μέρα
Η καρδιά μου χτύπησε
Χωρίς καμμία σφαίρα.
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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

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.

Ανοιχτή γραμμή απεξάρτησης τοξικομανών
τηλ. 210 5323780
Ανοιχτή γραμμή απεξάρτησης ΙΑΣΩΝ
τηλ. 210 8656600
Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης της
ΙΘΑΚΗΣ
τηλ. 2310 515150

Παιδικό χωριό SOS.
Ερμού 6, Αθήνα, Τ.Κ. 105 63, τηλ. 210
3238048, 210 3313661-3

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

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.

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

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