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«Ψυχική ασθένεια και λειτουργικότητα»…του Παναγιώτη Διακάκη, σελίδα3 

«Μια άποψη για το κλείσιμο της ΕΡΤ»…της Βάσως Τσώνου, σελίδα 5 

«Ζώντας με τον κίνδυνο της κατάρευσης»…του Λεονάρδου Σκόρδου, σελίδα 2 

«Γυναίκες ανατολές»…της Στέλλας Μπάκνη, σελίδα 10 

«Ανυπαρξίας 13»…του Γεράσιμου Μοσχόπουλου, σελίδα 6 

Ποιήματα της Κάλλης Κρασσά, σελίδα 13 

Κριτική βιβλίου…της Μυρτώς Καπρή, σελίδα 16 

Διαβάστε από τις επιλογές 

μας… 
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Απόψεις και σχόλια 

 

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ 

ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΕΥΣΗΣ 

 
 Θα ήθελα με αυτό το κείμενο να πω κάποια 

πράγματα που αφορούν τον κόσμο που εκπροσωπώ 

δηλαδή τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Εμείς 

ήμαστε και εργαζόμενοι και λήπτες των υπηρεσιών και 

πραγματικά ζούμε την κατάσταση που υπάρχει και είναι 

τραγική και τη ζούμε και από τις δύο πλευρές και από 

την πλευρά αυτουνού  που δουλεύει αλλά και από την 

πλευρά αυτουνού  που βοηθιέται ή στηρίζεται από τις 

υπηρεσίες.  

Πρώτον θα ήθελα να ξεκινήσω από την πολιτική του 

Υπουργείου. Είναι μια πολιτική που στην πράξη 

καταργεί όλα τα ωραία λόγια που λέει κατά καιρούς η 

πολιτική ηγεσία και στην πραγματικότητα μας 

κοροϊδεύει για να κάνει τη δουλειά του πιο εύκολα. Η 

δουλειά του είναι οι περικοπές και όχι να φροντίσουν 

εμάς. Ας αναρωτηθούμε όλοι πως όλος αυτός ο 

εμπαιγμός επηρεάζει ανθρώπους όπως είμαστε εμείς, 

που είμαστε τόσο λήπτες όσο και εργαζόμενοι σε 

αυτούς τους χώρους. Εμείς από την πλευρά μας σας 

καλούμε να μπείτε στην θέση μας γιατί καταλαβαίνουμε 

ότι λήπτες και εργαζόμενοι δεν είμαστε δύο 

διαφορετικές κατηγορίες αλλά ένα σύνολο μια ομάδα 

που έχουμε όλοι τα ίδια προβλήματα. Πόσοι είναι τελικά 

αυτοί που τώρα πια στις σημερινές συνθήκες είναι ή θα 

μπορούσανε άμεσα να είναι αυτό που λέμε ευάλωτες 

ομάδες; Οι ψυχικά πάσχοντες δεν είναι οι «άλλοι» αλλά 

είναι όλη η κοινωνία μέσα ακριβώς από αυτές τις 

συνθήκες που βιώνουμε όλοι μαζί. Για αυτό λέμε ότι 

έχουμε κοινά προβλήματα και ότι δε λύνεται κάτι με το 

να είναι ο καθένας μόνος του στην κρίση απέναντι στα 

προβλήματα που μπορεί να έχει στην δουλειά του και 

οπουδήποτε αλλού. Αυτό για μας είναι ξεκάθαρο.  

Δεύτερον, πως βιώνεται από τον πληθυσμό των ληπτών η 

απληρωσιά και η εξαθλίωση των εργαζομένων; 

 
Τριμηνιαία έκδοση της Ομάδας Δημοσιογραφικού Εργαστηρίου του Σωματείου «Αυτοεκπροσώπηση», 19

ο
 τεύχος. 

Η τακτική χρηματοδότηση της εφημερίδας, αλλά και η φιλοξενία της παραπάνω ομάδας παρέχονται από την 

Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. 

 

Διεύθυνση επικοινωνίας:  Τράιμπερ 4 & Σωνιέρου, Αθήνα 104 38. 

Τηλ: 210 - 8818946, fax: 210 - 5245302, e-mail: pdiakakis@gmail.com 

ιστοσελίδα: www.autoekprosopisi.gr , ιστολόγιο: autoekprosopisi.blogspot.com 

 

Αν είστε Λήπτες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, μπορείτε να στέλνετε άρθρα, σχέδια, ποιήματα ή οτιδήποτε άλλο προς 

δημοσίευση στην εφημερίδα μας, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μας. 

 

Συντακτική ομάδα: Μοσχόπουλος Γεράσιμος, Κατσιγιάννης Θανάσης, Αγγέλης Γιώργος, Καπρή Μυρτώ, Στρογγυλός 

Παντελής, Πετσαλάκης Γιάννης, Μαχαίρας Διονύσης, Μπάκνη Στέλλα, Χουγκάζ Φερνάντα, Φούντα Θωμαΐς, Κρασσά 

Κάλλη, Τούντας Νίκος, Διακάκης Παναγιώτης, Τσώνου Βάσω, Σκόρδος Λεονάρδος. 

Συντονισμός: Διακάκης Παναγιώτης, Βίκυ Γκουσδοβά. 

Ηλεκτρονική επεξεργασία - Μοντάζ: Διακάκης Παναγιώτης. 

 

 

 

 

Σελίδα 2 

 

Δηλαδή λέγεται πολλές φορές από τους 

εργαζόμενους ότι δεν μπορούν πια να προσφέρουν 

τις υπηρεσίες τους όντας και οι ίδιοι σε αυτήν την 

κατάσταση. Εμείς ως λήπτες αντιστρόφως είναι 

αλήθεια δεν μπορούμε πια να υποστηριχτούμε 

όπως υποστηριζόμασταν παλιότερα με την ίδια 

αποτελεσματικότητα. Εξαιτίας της πολιτικής, 

αυτής της κυβέρνησης και του υπουργείου με τις 

περικοπές και τα κλεισίματα κ.λ.π. βλέπουμε, 

βιώνουμε, και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό, 

ότι οι εργαζόμενοι όσο και να θέλουν δεν μπορούν 

να δουλέψουν πια, όση αυτοθυσία και να έχουν 

και η εξόντωση η σωματική και η ψυχική, δεν 

είναι λύση να παραμένει κανείς στην δουλειά 

μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό δεν βοηθάει κανένα 

όπως βλέπουμε και από τις καθημερινές 

καταστάσεις και όλα αυτά τα περιστατικά που 

έχουν βγει στη δημοσιότητα. Κλείνοντας αυτό το 

κομμάτι όλο αυτό που συμβαίνει πέρα από τα 

δικαιώματα των ληπτών και των εργαζομένων έχει 

τσακίσει και την ποιότητα της δουλειάς. Εκεί που 

είχαμε κάνει βήματα μπροστά στην Ψυχιατρική 

Μεταρρύθμιση και είχαμε φτάσει να βλέπουμε τον 

άνθρωπο ως ένα όλο δηλ. ψυχή, ανάγκες, 

δικαιώματα, ελευθερίες κ.λ.π. τώρα πια γίνονται 

τεράστια βήματα προς τα πίσω. Γιατί; Γιατί 

κοστίζει. 

Τρίτον, θα ήθελα να πω και δύο λόγια για το 

μνημόνιο που υπογράφτηκε πρόσφατα για την 

ψυχική υγεία. Έχουμε πολλές αμφιβολίες για το 

αν στόχος είναι να βοηθήσει όλους εμάς και την 

δουλειά που γίνεται. Για παράδειγμα θα ήθελα να 

σχολιάσω το θέμα του εξωτερικού αξιολογητή. 

Ποιος θα είναι αυτός; Πως θα ορίζεται; Και πως 

θα κρίνει την αποτελεσματικότητα  των δομών;  

 

…(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)  

mailto:pdiakakis@gmail.com
http://www.autoekprosopisi.gr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν σκεφτούμε όσα έχει κάνει το Υπουργείο μέχρι σήμερα το μόνο που το νοιάζει είναι να κόβει λεφτά 

άσχετα αλλά και ενάντια με τις πραγματικές ανάγκες. Όποιον και να βάλει πάνω από το κεφάλι μας, 

αποτελεσματικό για αυτόν θα είναι ότι πιο οικονομικό. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι δεν θα γίνονται 

ουσιαστικές συνεδρίες, δεν θα υπάρχει η φροντίδα για τους ανθρώπους που τόσο πολύ την χρειάζονται για 

λόγους κόστους και καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρή θα είναι η κατάσταση π.χ. μικρά άσυλα στην θέση των 

μεγάλων, θα ενταθεί η πολυφαρμακία και θα αυξηθούν οι μηχανικές καθηλώσεις πράγματα τα οποία ισχύουν 

και σήμερα. Εμείς δεν ερωτηθήκαμε ποτέ για όλα αυτά, οι εργαζόμενοι θα είναι αυτοί που απλά θα 

παρακολουθούν και θα χορηγούν χωρίς άλλη δυνατότητα να παρέμβουν. Οι λήπτες από την άλλη θα πάψουν 

να θεωρούνται άνθρωποι, αντί να είναι ελεύθεροι να συναποφασίζουν για τις δικές τους ανάγκες. 

Από την τελευταία πρόταση θέλω να βάλω ένα τελευταίο πράγμα πολύ σημαντικό. Όταν η κυβέρνηση 

εφαρμόζει όλα αυτά που εφαρμόζει ουσιαστικά βγάζοντας εκτός κοινωνίας τις ευάλωτες ομάδες. Δηλαδή 

τους λήπτες των υπηρεσιών ψυχ. υγείας σαν άβουλα πλάσματα που θα υπόκεινται σε μια θεραπεία με άπειρα 

φάρμακα για καταστολή, καθηλώσεις και με εισαγγελικές εντολές ή τους τοξικομανείς που τους μαζεύουν 

νύχτα στην Αμυγδαλέζα, υποτίθεται για εξετάσεις και για παρακολούθηση και τους αφήνουν την άλλη μέρα 

να γυρίσουν με τα πόδια στην Αθήνα αβοήθητοι. Η κυβέρνηση εφαρμόζει στην πράξη απάνω μας τη λογική 

των στρατοπέδων και του κοινωνικού αποκλεισμού. Όταν ας πούμε υπολογίζεις το κόστος λειτουργίας ανά 

κεφάλι ασθενή είναι σαν να λες στον κόσμο ότι αυτοί οι άνθρωποι, εγώ τους έχω απομονώσει και τους έχω 

παρουσιάσει ως άχρηστους και αντιπαραγωγικούς και από πάνω σε συνθήκες κρίσης και αγώνα για 

επιβίωση σου κοστίζουν. Άρα γιατί να ενδιαφερθεί κάποιος για αυτούς. Αυτό ακριβώς που κάνει πράξη η 

κυβέρνηση είναι αυτό που λέει στα λόγια η Χρυσή Αυγή. Προετοιμάζει μια κοινωνία που να δέχεται την 

αποβολή οποιουδήποτε εμφανίζεται περιττός και διαφορετικός. Οι Ναζί στην Γερμανία είχαν αφίσες στους 

δρόμους που το γράφανε ξεκάθαρα. Λέγανε «60.000 μάρκα είναι το ποσό που κοστίζει στην λαϊκή 

κοινότητα, στη διάρκεια της ζωής του, αυτό το άτομο που πάσχει από κληρονομική μειονεξία. Αγαπητέ 

συμπολίτη αυτά είναι και δικά σου χρήματα.» και δίπλα είχαν μια φωτογραφία ενός ψυχικά ασθενή. Αυτό 

πάει να σχηματιστεί στη συνείδηση ενός κομματιού της κοινωνίας. Τόσο αντισυστημική είναι η Χρυσή 

Αυγή που λέει ξεκάθαρα στα λόγια ότι εφαρμόζει η κυβέρνηση στην πράξη. Λοιπόν εμείς όταν λέμε ότι 

παλεύουμε για μια ψυχική υγεία όπως τη χρειάζεται η κοινωνία, παλεύουμε για να έχουμε δουλειά, μισθό 

αλλά και τις υπηρεσίες που χρειαζόμαστε ως λήπτες, αλλά παλεύουμε και ενάντια σε αυτό το έκτρωμα που 

πάει να δημιουργηθεί και που μπορεί να οδηγήσει μέχρι και στη φυσική μας εξόντωση. 

        Λεονάρδος Σκόρδος. 

 

Σελίδα 3 

 

ΨΥΧΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Ο  κάθε άνθρωπος, είτε γιατί υπάρχει 

κληρονομικότητα, είτε γιατί είναι 

εκτεθειμένος σε στρεσογόνους παράγοντες, 

δυνητικά είναι υποψήφιος να ασθενήσει 

ψυχικά, κάποια στιγμή στη ζωή του. Οι εν 

λόγω ασθένειες μπορούν να προκαλέσουν 

εκπτώσεις, τόσο στη λειτουργία του 

εγκεφάλου (μνήμη, σκέψη, λόγος, αντίληψη, 

κρίση), όσο και στην διάθεση, έτσι που να 

χρειαστεί είτε ψυχιατρική νοσηλεία, είτε απλά 

φαρμακευτική αγωγή. 

Και στις δύο περιπτώσεις ο χρόνος που θα 

χρειαστεί να διαθέσει ο λήπτης είναι αρκετός,  

προκειμένου να επανέλθει σε επιθυμητά 

επίπεδα η λειτουργικότητά του. Δεδομένης 

αυτής της μεγάλης χρονικής διάρκειας που ο 

εγκέφαλος και η διάθεση υπολειτουργούν, θα 

ήθελα να αναφέρω μερικά από τα 

συμπτώματα που δείχνουν το πρόβλημα. 

 

Είναι αλήθεια ότι η μνήμη του 

ασθενούς είναι αδύναμη και 

κουρασμένη, παρουσιάζοντας 

αρνητισμό στην καταγραφή γεγονότων, 

ακόμα και σημαντικών. Συνήθως η 

σκέψη είναι αποδιοργανωμένη χωρίς 

σταθερό υπόβαθρο, ο λόγος κι αυτός το 

ίδιο, εξαιτίας της συγγένειας που 

υπάρχει μεταξύ σκέψης και λόγου 

(λέμε ό,τι σκεφτόμαστε). Επίσης ο 

ασθενής αντιλαμβάνεται, σε μειωμένο 

ποσοστό, τα όσα λέγονται και ακούει ο 

ίδιος.  

Όλα αυτά, που αποτελούν και τις 

βασικότερες εγκεφαλικές λειτουργίες 

και τα οποία αποτελούν τα πρώτα 

στάδια για την εξαγωγή κρίσης, για 

αυτό που ζει ο ασθενής και του 

συμβαίνει, μας κάνουν να καταλάβουμε 

ότι και η λειτουργία της κρίσης είναι σε 

χαμηλά επίπεδα. 

…(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
 

Όλα τα παραπάνω προετοιμάζουν το έδαφος για την φθορά της διάθεσης, με αποτέλεσμα να μην θέλει ο 

συγκεκριμένος να κάνει πράγματα που πριν ήθελε και τα έκανε με ευχαρίστηση και επίσης να απομονώνεται 

και να μην επιδιώκει κοινωνικές επαφές και εργασία,  μπαίνοντας έτσι σιγά σιγά στο περιθώριο και να 

προκαλείται έτσι, η επιθυμία για δικαίωση και έξοδο από αυτό τον κύκλο. 

Εκτός από τη φαρμακευτική αγωγή παίζει ρόλο και η προσπάθεια από τον πάσχοντα στο να βγει από αυτό τον 

κύκλο και να πετύχει την δικαίωση για μία ακέραια αξιοπρέπεια. Δηλαδή να τρέφεται από τον λήπτη η 

πεποίθηση ότι η ζωή προχωράει με δύο όψεις, μία καλή και μία κακή. Αν καταφέρουμε να αποφεύγουμε την 

κακή πλευρά, αντιπαλεύοντάς την και να προσμένουμε την καλή πλευρά, εκτιμώντας την, τότε αφενός η 

λειτουργικότητα αποκτά μόνιμη ποιότητα, αφετέρου η αυτονομία, μας καθιστά τόσο ικανούς ώστε να 

μπορούμε να βοηθάμε κι άλλους.  

Παναγιώτης Διακάκης.  

 

 

.   

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ… 
 

Πάει ο επιθεωρητής σ' ένα σχολείο, μπαίνει στην αίθουσα 

και ρωτάει: 

- Ποιός σκότωσε την Λερναία Ύδρα; 

Πες μου εσύ Ελενίτσα. 

- Πάντως εγώ ... κύριε, όχι! 

- Για πες μου εσύ, Γιαννάκη. 

- Σας το ορκίζομαι κύριε, ούτε εγώ την σκότωσα! 

Γεμάτος απορία για την άγνοια, ρίχνει μια άγρια ματιά 

στον δάσκαλο κι αυτός του λέει: 

- Δεν πιστεύω κύριε επιθεωρητά να υποψιάζεστε εμένα!!! 

 

Απόψεις και σχόλια 

 

Σελίδα 4 

 

 ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
 

Η τόλμη ενός παιδιού που παρουσιάζει τον δικό του κόσμο είναι και η δύναμή του για να τον αλλάξει. 

Σήμερα σαν γενιά και αφήνοντας τα σημάδια της πάνω στα θρανία, στεκόμαστε άναυδοι μπροστά σε 

κοινωνία και πίστη, όπως ορίζει η εποχή. Παράδοση και νόημα παρακάτω από την προσφορά με χειρισμούς 

σύγχρονης απόλυτης κουλτούρας. Προσπαθούν, ίσως για την παιδεία μας, να ακουστούν με δυνατότητα 

θάρρους λέξεων και απαριθμώντας μείζονα θέματα, λέξη προς λέξη. Καταφέρνουμε αν όχι τι άλλο να μην 

ακουγόμαστε σοβαρά. 

Ο νέος κόσμος των μοντέρνων εκπαιδευτικών, τόσο στην τέχνη όσο και στη φιλοσοφία, ενστερνίζεται 

παραγωγή, έργο και μάθηση στους νεώτερους μαθητές, με στόχους, όραμα και μέλλον στη γενιά τους. Με 

λίγο προβληματισμό και ενδιαφέροντα, γύρω από την οξεία συμπερασματική λογική, τον τρόπο και την 

κατάκτηση, που έστω και λίγοι από τους περισσότερους μπορούν να πουν ότι ατενίζουν το μέλλον με θετική 

σκέψη.  

Γνήσια αλλαγή κουλτούρας και ξεπερνώντας τα εμπόδια, μαθαίνουμε πρώτα τον κόσμο και λίγο-λίγο τον 

ξεπερνάμε, στην θέση ενός νεώτερου στα δικά μας μάτια κόσμου. Έτσι τα όνειρα σε αυτό το χάος που ζούμε 

παραβιάζονται και αποσιωπούνται. Χωρίς σκυτάλη και μόνοι υποστηρικτές είναι οι καθηγητές μας σε όλα τα 

επίπεδα γνώσης, μαθητείας και πειθαρχίας, ώστε τα διδάγματα να γίνονται παραδειγματικά για νέους στόχους 

αλλά και αφύπνιση. 

Αθανάσιος Κατσιγιάννης. 

   

 



 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόψεις και σχόλια 

 

ΜΙΑ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΡΤ 
 

Ξύπνησα σήμερα το πρωί και η 

αγαπημένη μου ΕΡΤ δεν υπήρχε. Μάταια 

έψαχνα τα κανάλια. Έμαθα μετά ότι η 

κυβέρνηση είχε πάρει απόφαση να την 

κλείσει. Καλά, γιατί δεν μας είχε 

ειδοποιήσει τόσο καιρό; Εμείς οι 

ψηφοφόροι τι ρόλο παίζουμε; 

Ήταν σημαντικό ζήτημα γιατί εμείς 

βλέπαμε και εμείς ψυχαγωγούμαστε από 

τον κρατικό ραδιοσταθμό. Έμαθα ότι 

υπήρχαν πολλές αντιδράσεις, αλλά μάταια
.
 

η απόφαση εξακολουθούσε να ισχύει. 

Ειλικρινά ένιωσα προδομένη και τελείως 

στο περιθώριο των εξελίξεων αυτής της 

χώρας. Σε μια δημοκρατική χώρα δεν 

πρέπει να γίνονται τέτοια πράγματα. 

Ελπίζω στο μέλλον να μη δούμε ακόμα 

χειρότερες αυθαιρεσίες. 

Βάσω Τσώνου. 

 

Σελίδα 5 

 

ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΧΑΙΡΑ ΜΕΣΑ 

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ «ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ 

ΤΩΝ ΘΕΩΝ» 

 
 

 

Η φλόγα της φωτιάς 

καλπάζει πάνω στη ράχη του ανεκπλήρωτου έρωτά μας. 

Φωνές από τα δάση μας καλούν 

να σώσουμε την αφημένη αθωότητά μας 

μέσα από τις φωτιές του έρωτα και της αγάπης. 

 

Ο βασιλιάς προστάζει κι η βασίλισσα κυβερνά. 

Το βασίλειο φλέγεται. 

Οι άνθρωποι τρέχουν να σωθούν. 

Μα το θεό, η σύγκρουση μεταξύ άνδρα και γυναίκας  

είναι πραγματικά θεϊκή! 

Λουλούδια του φεγγαριού 

και μάγισσες της Σελήνης 

ενωθείτε! 

 

Οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη σας
. 
 

βοηθήστε να σωθεί ο έρωτας, η αγάπη, η αθωότητα! 

 

Η γη συνεχίζει να φλέγεται 

κι ο ανεκπλήρωτος έρωτάς μας, ολοκληρώνεται…. 

 
Η ΠΡΩΤΗ ΝΥΚΤΑ 

 

Το φως του ρόδου στο ξημέρωμα έσταζε 

Ράδιο, ξύπνημα, κλοπή 

Δρασκέλισμα 

Κάποιους τους έδεναν με λουριά άλλοι 

μπορούσαν. 

Τι να κάνουν μόνο ακούγοντας; 

Θέλω ΔΕΝ ΘΕΛΩ 

Μόνοι με τα τσιγάρα (μανία) και τους 

καφέδες 

Ίσως σήμερα (και έχω δρόμο μπροστά 

μου) 

Να είναι η τελευταία νύκτα. 

Η πρώτη πέρασε. 

 

 

Αθανάσιος Κατσιγιάννης. 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με μελάνι και χαρτί 

 

ΜΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ «ΚΑΙ Ο ΧΑΡΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» 

ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ… 

 

 «Ανυπαρξίας 13» 

 
Ο Δικέρατος περπατούσε μαζί με τον Μονοκέρατο στην οδό ανυπαρξίας και ψάχνανε το νούμερο 13. Τα 

νούμερα ήταν κωδικοποιημένα και δεν μπορούσαν να βγάλουν άκρη, οπότε ρώτησαν δύο ξανθές 

νεράιδες, τις οποίες συνάντησαν στο δρόμο τους: 

-«Καλησπέρα, μήπως ξέρετε πού είναι το νούμερο 13; Ψάχνουμε ένα φίλο μας.» και οι νεράιδες, που 

γνωρίζανε ποιος μένει εκεί, αμέσως είπανε: 

-«Μακριά από μας! Δεν θέλουμε να τον γνωρίζουμε!» κι απομακρύνθηκαν κακήν κακώς! Οι δύο φίλοι 

μας δεν το βάλανε κάτω και συνεχίσανε την πορεία τους, στην οποία βρήκανε μια κακιά μάγισσα. 

Βεβαίως μια εύλογη απορία μπορεί να δημιουργηθεί στους αναγνώστες, η οποία είναι-πως ξέρω ότι είναι 

κακιά; Μα η απάντηση είναι απλή: 

Όσο πιο άσχημη είναι μια μάγισσα, τόσο πιο κακιά είναι και αυτή η μάγισσα ήταν κακάσχημη. Οι δυο 

μας φίλοι, κάνανε το ίδιο ερώτημα στην κακάσχημη μάγισσα, η οποία τους απάντησε σωστά, γιατί 

νόμιζε πως είναι για το κακό τους, με τον παρακάτω τρόπο: 

-«Μα φυσικά και ξέρω όμορφα διαβολάκια μου! Θα δείτε ένα σπίτι κατάμαυρο στο αριστερό σας χέρι, 

όπως περπατάτε ήδη, με κίτρινα παράθυρα!» και ο δικέρατος απάντησε: 

-«Ευχαριστούμε δεσποινίς!» και αφού απομακρύνονται ρωτάει τον Μονοκέρατο: 

-«Δεν ήταν πανέμορφη;» και ο Μονοκέρατος απαντά: 

-«Ναι, πάρα πολύ. Αν βρισκότανε στα μέρη μας, θα μας κόλαζε όλους!». Το μόνο σχόλιο του συγγραφέα 

είναι-περί ορέξεως κολοκυθόπιτα! 

Οι δυο μας φίλοι φτάσανε έξω από το σπίτι του αφεντικού των νεκρών και χτυπήσανε το κουδούνι. Η 

πόρτα άνοιξε αυτόματα και καθώς την έσπρωξε ο Δικέρατος, έτριξε, πράγμα το οποίο ήταν απολύτως 

δικαιολογημένο, αφού πρέπει να σπέρνει τον τρόμο ως πόρτα του Χάρου. Μόλις μπήκανε μέσα η πόρτα 

έκλεισε μόνη της και ακούσανε την χαρακτηριστική φωνή του Χάρου να λέει: 

-«Ελάτε μέσα φίλοι μου!» και τα δύο διαβολάκια αυτό κάνανε, αλλά αντικρίσανε κάποιον, που μόνο τον 

Χάρο δεν θύμιζε. Ήταν ένας κοντούλης, μεσήλικας με μικρή κοιλίτσα και με λίγα μαλλιά. Εκείνη την 

ώρα έτρωγε φακές, καθώς έκανε δίαιτα. Ο Δικέρατος είχε χάσει την μιλιά του, αλλά κατάφερε να 

μιλήσει μετά από το πρώτο σοκ: 

-«Ποιος είσαι εσύ;» και ο κύριος, που θύμιζε τον κοντορεβιθούλη σε ώριμη ηλικία, απάντησε 

χαμογελαστά: 

-«Δεν αναγνωρίζεις τον φίλο σου, τον Χάρο;», μα ο Δικέρατος ακόμη αναρωτιέται, οπότε εκφράζει το 

ερώτημά του: 

-«Μα εσύ είσαι ψηλός κι αγέρωχος! Πως είσαι έτσι;». Ο υπεύθυνος θανάτων απάντησε, χωρίς να 

δυσανασχετεί ούτε στο ελάχιστο: 

-«Μα καταρχήν είμαι πιο ψηλός, γιατί φοράω εσωτερικούς πάτους και φαίνομαι τρομακτικός και πολύ 

ανδροπρεπής, γιατί η στολή είναι πολύ φιγουρατζίδικη! Δεν θα μπορούσα να εμπνέω σεβασμό και φόβο 

με αυτήν την εμφάνιση!». Μετά από αυτήν την εξήγηση, η αμηχανία χάθηκε και τα δύο διαβολάκια 

καθίσανε στο σαλόνι του Χάρου, το οποίο είχε κέρινα ομοιώματα από διάσημους ανθρώπους, που 

μείνανε στην ιστορία και φυσικά ο Χάρος τους είχε παραλάβει. Ο Δικέρατος έκανε μια τυπική ερώτηση, 

που άρεσε στον Χάρο: 

 

…(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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-«Πως τα περνάς Χάρε μου;» και φυσικά ο Χάρος δεν ήθελε δεύτερη παρότρυνση για να πει τα νέα του και 

τα παράπονά του, για όλες τις περιπέτειες που είχε μέχρι τώρα, από την λιχούδα γιαγιά μέχρι και τον 

μπάτσο με τον κλέφτη. Ο Δικέρατος έκανε εύστοχα σχόλια αφενός για να συμπαρασταθεί κι αφετέρου για 

να δείξει στον Χάρο ότι τον ακούει. Σε κάποιο σημείο του διαλόγου, ο Δικέρατος χασμουριέται και αυτό 

δίνει αφορμή στον Χάρο να του κάνει την παρακάτω ερώτηση; 

-«Βαρέθηκες φίλε μου; Σε κούρασα;» κι ο Δικέρατος επειδή μπερδεύτηκε δεν απαντά αρχικά αυτό που 

ήθελε να πει: 

-«Όχι Χάρε μου, αφού τα ήξερα… δηλαδή τα φαντάστηκα.. ας μιλήσουμε όμως για κάτι άλλο. Για 

παράδειγμα αυτά τα κέρινο ομοιώματα τι είναι;». Ο Χάρος χάρηκε από αυτήν την ερώτηση, καθώς του 

άρεσε να αναλύει τα ενδιαφέροντά του:  

-«Μα αυτά είναι το χόμπι μου! Όταν έχω ελεύθερο χρόνο, φτιάχνω κέρινα ομοιώματα από ανθρώπους, που 

παρέλαβα κι έμειναν στην ιστορία κατά την διάρκεια της ζωής τους!». Ο Δικέρατος είναι γεμάτος 

περιέργεια και γι’ αυτό ρωτάει: 

-«Αυτός εκεί ποιος είναι;»  

-«Όπως θα είδες, κρατά μια λάμπα! Αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς είναι ο Τόμας Έντισον!» και ο Δικέρατος 

κάνει μια φαινομενικά εύστοχη παρατήρηση: 

-«Α! Τον ξέρω, ο διάσημος εφευρέτης, που ανάμεσα στα άλλα, εξηύρε το ηλεκτρικό ρεύμα! Αυτός ο 

άνθρωπος θα πρέπει να πήγε στον παράδεισο, καθώς βοήθησε την ανθρωπότητα σε μεγάλο βαθμό! Έτσι 

δεν είναι;». Μα ο Χάρος είχε άλλη άποψη: 

-«Καθόλου, φίλε μου, δεν είναι έτσι!  Δεν είσαι τόσο παλιός, ώστε να γνωρίζεις την αλήθεια! Ο Τόμας είχε 

γραφείο ευρεσιτεχνίας και πλήρωνε αδρά όσους του πουλάγανε τις εφευρέσεις τους! Το παραδέχτηκε ο 

ίδιος, καθώς δήλωνε μάταια μετάνοια, ελπίζοντας πως θα γλιτώσει την τιμωρία!». Ο Δικέρατος θέλοντας 

να δείξει ενδιαφέρον, ρωτάει για ένα άλλο κέρινο ομοίωμα, το οποίο ήταν γυναικείο: 

-«Χμ… μάλιστα. Εκείνο το αγαλματίδιο ποιανής είναι;». Ο Χάρος έβαλε τα γέλια, όταν θυμήθηκε εκείνη 

την ιστορία κι όταν κατάφερε να σταματήσει τα γέλια, μίλησε χαμογελώντας: 

-«Αυτή είναι η διάσημη Ιωάννα της Λωραίνης! Όταν κατάλαβε ότι είχε πεθάνει, μου είπε-«Που είναι ο 

Κολλητός μου, που μου μιλούσε όση ώρα ζούσα;» κι ο Δικέρατος έκανε ένα εύστοχο σχόλιο: 

-«Οπότε πήγε στο τμήμα της ψυχιατρικής κόλασης!» και ο Χάρος χαριτολογώντας απαντά: 

-«Μπίνγκο! Άντε να της εξηγήσεις της κοπέλας, πως αυτή ευθυνότανε για τους σκοτωμούς των 

εκστρατειών, που έκανε!» και στη συνέχεια προσθέτει: 

-«Αυτά φίλοι μου! Όμως είμαι πολυάσχολος και πρέπει να φύγω! Η ώρα έχει περάσει και…», όμως ο 

Δικέρατος σηκώνεται κοιτώντας το ρολόι του και λέει κάτι αναπάντεχο για τους αναγνώστες; 

-«Κι όμως η ώρα είναι ακριβώς αυτή, που θα έπρεπε να είναι!» και κάνει νόημα στον Μονοκέρατο να 

σηκωθεί. Και οι δύο τον πλησιάζουν, οπότε ο Χάρος νιώθει δικαίως πως απειλείται: 

-«Τι συμβαίνει; Τι κάνετε;» και στη συνέχεια ο Δικέρατος κρατά αιχμαλωτισμένο τον Χάρο κι ο 

Μονοκέρατος σκύβει, έτσι ώστε το μοναδικό του κέρατο να έλθει στην ίδια ευθεία με την καρδιά του. Την 

αμέσως επόμενη στιγμή, Ο Μονοκέρατος καρφώνει το κέρατό του στην καρδιά του Χάρου και ο 

τελευταίος ριγεί για μερικά δευτερόλεπτα κι έπειτα ξεψυχάει. Τα δύο διαβολάκια αφήνουν το άψυχο κορμί 

του Χάρου και στη συνέχεια δίνουν τα χέρια τους. Πρώτος μιλάει ο Δικέρατος επεξηγηματικά προς τους 

αναγνώστες: 

-«Που να ήξερε ο κακομοίρης, ο Χάρος ότι υπάρχει ειδική εγκύκλιος στην κόλαση, η οποία αναφέρει πως 

αφενός ο Χάρος μπορεί να σκοτωθεί μόνο από ένα μονοκέρατο 

…(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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διαβολάκι μεσημεριανή ώρα, κι αφετέρου ότι τα διαβολάκια βαθμού δύο κεράτων και άνω μπορούν να τον 

αντικαταστήσουν! Την φάρσα την κάναμε για να μάθουμε που μένει. Επιπλέον τον τελευταίο καιρό τον 

παρακολουθούσαμε στενά, ώστε να έχουμε άποψη για το τι πρέπει να κάνουμε. Γιατί άλλωστε να κρατώ 

φιλίες με τον Χάρο; Μου άρεσε η παρέα του; Επιτέλους δεν θα έχω κανέναν πάνω από το κεφάλι μου να 

μου λέει-Βασάνισε τον έναν ή τον άλλο!» κι εκείνη τη στιγμή διακόπηκε από το κινητό του Χάρου, το 

οποίο είχε ένα καινούργιο μήνυμα, που έλεγε για ένα άτομο που είχε πεθάνει από τη νέα γρίπη. Ο 

Δικέρατος πάλι μίλησε αυτή τη φορά προς τον ολιγομίλητο Μονοκέρατο: 

-«Λοιπόν, είσαι έτοιμος για την πρώτη αποστολή μας;» κι Μονοκέρατος απάντησε μονολεκτικά, αλλά με 

αυτοπεποίθηση: 

-«Πανέτοιμος!». Πολλά ερωτήματα προκύπτουν, από αυτή τη στροφή, στην πλοκή. Καταρχήν, ο Χάρος 

που πέθανε, ποιος τον παρέλαβε; Επιπλέον, θα καταφέρουν τα δύο διαβολάκια να φέρουν εις πέρας τις 

αποστολές, που μέχρι τώρα εκπλήρωνε ο Χάρος; 

ΤΕΛΟΣ. 

Ή τουλάχιστον, εφιάλτης κατά την διάρκεια ενός 

σύντομου, αναζωογονητικού ύπνου  κατά την 

διάρκεια μίας τεράστιας και ηλιοφώτιστης 

ημέρας. 

Αφήστε τους φιλοσόφους να μιλάνε, οι 

περισσότεροι, για το κακό στον κόσμο και 

εμπιστευθείτε τα μάτια σας, τα αυτιά σας, την 

λογική σας, την εμπειρία σας, περισσότερο από 

όλα όμως τις καρδιές σας και την ψυχή σας, την 

επικοινωνία με τους άλλους και την Πίστη σας. 

Αυτά είναι  υπεραρκετά για να μπορέσετε να 

χαρείτε την ζωή σας και ακόμα και το τέλος της. 

Η ζωή μπορεί να οπλιστεί με νόημα και ο 

θάνατος να απολέσει την οδύνη του. Αυτό το 

γνωρίζουν καλά όσοι συνάντησαν το άλλο τους 

μισό, όσοι ελεούν και βοηθάνε χωρίς 

υστεροβουλία και όσοι βλέπουν, με την βοήθεια 

της Πίστης τους, τον θάνατο ως ένα πάσχα, ως 

ένα πέρασμα σε μία ζωή ανώτερη, πιο ηθική και 

πιο άξια να την ζήσεις ακόμα και από την πιο 

ευτυχισμένη επίγεια. Όσο για τους ήρωες, είτε 

αυτοί είναι οι διάφοροι δοκησίσοφοι ή οι 

πολιτικοί ή οι στρατηγοί ή τα ανδρείκελα που 

προβάλλουν τα ΜΜΕ, ένα μπορώ να πω: ας 

ζήσουμε και ας αξιοποιήσουμε τον χρόνο και 

την ζωή που χαρίστηκε σε εμάς τους  ίδιους. Και 

ας αφήσουμε όλους αυτούς στο ψυχικό και 

διανοητικό τους χάος και στην κατρακύλα τους 

προς την ήττα και την καταστροφή. 

 

Γιώργος Αγγέλης. 

Ιστολόγιο: georgeaggelis.blogspot.com 
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ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΑΝΩ 

ΣΕ ΠΑΛΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
 

 

Επαναπαυτήκαμε και αφήσαμε την σκέψη μας 

στα χέρια των φιλοσόφων και την ζωή μας να την 

ζουν οι κάθε λογής ήρωες. Αυτό όμως που 

παραβλέψαμε ήταν ότι οι περισσότεροι από τους 

φιλόσοφους ήταν πεσιμιστές και οι πιο πολλοί 

ήρωες ήταν ψεύτικοι και άδειοι. Οι πεσιμιστές 

μπορεί να στάθηκαν άτυχοι  στην πορεία του βίου 

τους ή να ήταν καταθλιπτικοί ή μικρόνοες που 

κατέφευγαν και καταφεύγουν στις γενικεύσεις. 

Πόσες φορές δεν διαβάσαμε στα βιβλία τους την 

παρακάτω φράση με τα παρακάτω ή και με άλλα 

λόγια: «η ευτυχία είναι μία χίμαιρα»; Πόσες και 

πόσες φορές δεν δηλητηριάστηκαν οι ψυχές μας 

από τον μηδενισμό τους, τον άκρατο σχετικισμό 

και σκεπτικισμό τους και από την αχαλίνωτη 

απαισιοδοξία τους; Είναι βέβαια εύκολο να ζήσεις 

μία ζωή μέσα στον πόνο –είναι το πιο κοινότοπο 

πράγμα- και πιο εύκολο ακόμα να αποκτήσεις 

οπαδούς στην αντίστοιχη προς την ζωή σου 

κοσμοθεωρία σου… Να σας πω όμως τι πιστεύω 

και εγώ. Για όσο υπάρχει το τρίπτυχο έρωτας, 

αγάπη για τους άλλους και πίστη σε κάτι Ανώτερο 

–ή καλύτερα για όποιον υπάρχει αυτό το τρίπτυχο, 

ολοζώντανο μέσα στην ζωή του- χίμαιρα θα είναι 

η δυστυχία και το ανόητο της ύπαρξης.  

Συμβουλές 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ. 
 

Πόσο καλό και δίκαιο ο Θεός να συγχωρά 

Σπουδαίο για την ψυχή πραγματικά σωτήριο 

Για κάθε θνητό που έντονα τη λύτρωση ζητά 

Γιατί η ζωή η αμαρτωλή είναι σωστό μαρτύριο. 

 

Γι αυτό ας προσευχόμαστε και να παρακαλούμε 

Από τον Πλάστη όλοι μας, πως θα συγχωρεθούμε 

Συγγνώμη ας ζητήσουμε, να μην απελπιστούμε 

Και είναι σίγουρο, ότι θα παρηγορηθούμε. 

 

Κι όπως είμαστε σίγουροι πως ο Θεός θα ελεήσει 

Πρέπει και μεις αδίσταχτα να συγχωρούμε 

Εκείνον που μας έβλαψε ποτέ να μη μισούμε 

Και τότε βέβαια ο Θεός εμάς θα ευλογήσει. 

 

Γιατί από τη φύση μας τα σφάλματα 

Δύσκολο να τα αποφύγουμε 

Όμως στη θέλησή μας είναι η συγχώρεση 

Και πρέπει όλοι μας να δίνουμε. 

 

Ο Θεός μας συγχωρά όταν και μεις συγχωρούμε 

Γιατί ως δίκαιος αποδίδει δικαιοσύνη προς όφελός σου. 

Μόνο ποτέ μη σταματάς με θέρμη στο Θεό να λες 

«Συχώρα με, όχι κατά τα έργα μου, μα κατά το έλεός σου».- 

 

Γιάννης Πετσαλάκης 

 

Αδημοσίευτο 
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ΕΥΔΟΚΙΑ 

 
Μη σας νοιάζει γω τι έχω  
τη ζωή µου αν αντέχω  
άστε τάχα το ενδιαφέρον  
τις σκληρές καρδιές σας ξέρω.  
 
Να µη σας χαλάσω το κέφι  
να χορέψω µε το ντέφι  
µου τα σκάτε απ' την τσέπη  
κι ύστερα λέτε δεν πρέπει.  
 
Μη ρωτάτε τι µε βρήκε  
και τ' όνοµά µου πια βγήκε  
βλέπω το δικό σας οίκτο  
που µε στήνετε στον τοίχο.  
 
Να το πείτε του µυαλού σας  
πως δεν είµαι του χεριού σας  
δε θα γίνω του σιναφιού σας  

     ας µου φωνάζετε "είπα φτου σας!"  
 

Παντελής Στρογγυλός 

 
14.06.2006  

 

ΓIΑΤI ΕΙΜΑI  

ΦΟΥΚΑΡΑΔΑΚΙ 

 
Ξηµερώνει σε λιγάκι  
για όλο τον καλό κοσµάκη  
στο φτωχό µου παραγκάκι  
δε ζυγώνει ανθρωπάκι.  

 
Γιατί είµαι φουκαραδάκι  
και φορώ τρύπιο σακάκι  
σ' όλους γίνοµαι σκλαβάκι  
για να φάω λίγο ψωµάκι.  

 
Καπνίζω γόπες στο παγκάκι  
και το στόµα µου φαρµάκι  
αχ! καηµένο μου κορµάκι  
θα σε βρούνε σε σοκάκι.  

 
Γιατί είµαι φουκαραδάκι  
τυραvνιέµαι σα σκυλάκι  
κάνω και το ζητιανάκι  
για κανένα διφραγκάκι.  
 

Παντελής Στρογγυλός 
 

16.06.2006  

 
 

Ποιήματα 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με μελάνι και χαρτί 
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΑΤΟΛΕΣ 

... όχι δεν είναι σεις οπού για μένα/  

όσο σεις το θελήσετε / είναι αυτοί που εγώ  

πασχίζω  πάντοτε γα το καλό τους που μου κάνουν ίσια,  

ίσια το χειρότερο κακό /  

και το 'χω βάλει αυτό βαθιά μέσα στο νου  

μου και το ξέρω / άσε λοιπόν τα βότσαλα  

και μην τ' ανασκαλεύεις / σωστό δεν είναι  

σε σπίτι ποιητών θρήνοι ν' ακούγονται  

δεν μας αρμόζουν τέτοια.  

ΣΑΠΦΩ  

Μια γυναίκα µε ξέπλεκα µαλλιά στέκει στην άκρη του  

γκρεµού κι αγναντεύει τον Κάµπο πέρα. Ο αγέρας φυ-  

σά µε λύσσα και την ταρακουνά σύγκορµη. Κινδυνεύ-  

ει να πέσει στο κενό, µα στ' αλήθεια σκοπό δεν το 'χει.  

Χέρια ανθρώπων µε εµφάνιση «κυρίων» την έφεραν εδώ  

στα ύψη να τραγουδά τον άνεµο. Τα µέλη της παγωµένα και  

πληγωµένη από τις αστιφίδες. Δε νοιάζεται αυτή για τέτοια.  

Κρατά συντροφιά οληµερίς την πολύτιµη µοναξιά της. Αφου-  

γκράζεται τον άνεµο και µαζεύει µε υποµονή τους ήχους του,  

για να γράψει καινούριο αλφαβητάρι. Απ' αυτό θα ξεπηδή-  

σουν λέξεις ανθρώπινες, που θα τις ακούνε όσοι έχουν ανοι-  

χτή την ψυχή και τ' αυτιά τους.  

Τα βράδια γίνεται το θαύµα. Γυναίκες µικρές, µεγάλες έρ-  

χονταν από την πόλη σαν τα ξωτικά, σαν τις νεράιδες να ξαπο-  

στάσουν και να σιγοτραγουδήσουν τα όσα γίνονται σε βάρος  

τους στην πόλη. Γυναίκες βασανισµένες, πληγωµένες και διωγ-  

µένες από το σύστηµα του παράλογου. Ξεγλιστρούν αργά, 

αρ-  

γά τα βράδια και κάνουν σχέδια για µια καινούρια ανατολή,  

που θα φωτίσει την πόλη, που όσιο και ιερό δεν έχουν οι άν-  

θρωποί της, µήτε φραγµό κανένα. Όλες εξιστορούν τις ανά-  

γκες, τα προβλήµατά τους, τα όνειρα, που οι «εντιµότατοι»  

προύχοντες της κοινωνίας τους ρουφούν, χωρίς αιδώ. Τους πή-  

ραν ό, τι είχαν, ακόµα και το µεδούλι της ύπαρξής τους και πίσω  

δεν τους έδωσαν τίποτα άλλο από προκαταλήψεις, διακρίσεις  

και εµπόδια θεόρατα σαν βράχια άγρια. Τις κριτικάρουν, τις  

χλευάζouν, τις υποτιµούν, αλλά όµως τις θυµούνται κάποτε για  

µια στιγµή. Τη στιγµή εκείνη, που ως εκ θαύµατος αποκτούν την  

αληθινή υπόσταση του πολίτη, µόνο και µόνο για να ψηφίσουν.  

Κι είναι, τι κρίµα, σικέ η αναγνώριση, αφού πίσω από το παρα-  

βάν ψηφίζουν όχι για τους εαυτούς τους, αλλά για ό, τι οι ηγε-  

τίσκοι κάθε πόλης τους φύτεψαν στο κεφάλι, για το κόµµα που  

πρέπει να νικήσει, για να µη βγουν οι κακοί ...  

Ύστερα κλείνουν οι κάλπες και οι γυναίκες γίνονται πάλι τα 
υποζύγια των αφεντάδων στο σπίτι, στη δουλειά, στην κοινωνία 
ολάκερη. Οι πρώτες ακτίνες του 2000 µ.Χ. φαίνονται κι οι 
γυναίκες  σκυµµένες και σχεδόν ανήµπορες έχουν την 
ψευδαίσθηση ότι υπάρχει ισοτιµία κι απελευθέρωση. Όµως τί 
κρίµα είναι γυναίκες στα παρασκήνια, κρυµµένες, φοβισµένες. 

Κοιτάζουν τη σκηνή και τα δρώµενα, χωρίς ν' 

αντιδρούν. Δεν τολµούν να γίνουν πρωταγωνίστριες κι 

όχι θεατές. Φυσικά δεν µπαίνουν όλες σ' ένα τσουβάλι, 

τόλµησαν κάποιες κι όταν κάθισαν στην καρεκλίτσα, 

«αγρόν ηγόρασαν» για τις υπόλοιπες.Φτιάξανε τάχα 

σωµατεία και συλλόγους, µα ούτε ένα τόσο δα, 

µικρούτσικο δεν ακούστηκε φωνήεν αντίστασης απ' την  

πλευρά τους, όταν µπροστά στα µάτια τους η βία, η 

αδικία, χτυπούσε αλύπητα τις γυναίκες της πόλης τους. 

Οι σύλλογοι και οι ενώσεις κρύφτηκαν, σαν τη 

στρουθοκάµηλο, µόλις άκουσαν για ένα ψυχικά βιασµό 

γυναίκας, για την προπηλάκιση άλλης και ποιος ξέρει 

πόσα άλλα. Φωνή καµιά διαµαρτυρίας, ούτε µια 

ανακοίνωση στα ΜΜΕ.  

Στις 8 του Μάρτη όµως δεν ξέχασαν να γράψουν ένα 

,κείµενο για την Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας, όπου 

τόνισαν ότι: «η κοινωνία µε υποκρισία γι' αυτή την 

επέτειο θέλει τη γυναίκα επίκεντρο προσοχής για µια 

µόνο µέρα, ενώ τις άλλες τις αγνοεί.».  

... Η γυναίκα µε τα ξέµπλεκα µαλλιά χαµογελά 

γεµάτη πίκρα, γιατί γυναίκες την κάρφωααν, γυναίκες 

την σταύρωσαν και την κυνήγησαν ως την άκρη του 

γκρεµού.  

ΟΙ σύλλογοι και οι ενώσεις εσιώπησαν περίεργα, 

σαν να µη γνώριζαν, σαν να µην έµαθαν. Δεν ήταν να 

λάβουν οβολό από κανένα σεµινάριο της εκάστοτε 

κυβέρνησης, γι' αυτά δεν έτρεξαν να δώσουν το παρόν, 

να φωνάξουν, να διαµαρτυρηθούν, να υπερασπιστούν. 

Εσιώπησαν διότι η κάρτα µέλους του τάδε και του δείνα 

κόµµατος έδινε γραµµή σιωπής.  

Μόνο λίγες ακολούθησαν κι οι πιότερες στο δρόµο  

ξέκαµαν κι απόµειναν πίσω. Μια, δυο ακολούθησαν, 

ίσως και παραπάνω, αλλά κι αυτές δεν τόλµησαν στο 

φως της ηµέρας, µοναχά σαν το απόβραδο έρθει, 

γίνονται ξωτικά και νεράιδες και τραγουδούν τον καηµό 

της µέρας, την αγωνία του µεροκάµατου, την αδικία της 

αλαζονείας και του εγωισµού των ηγετίσκων.  

Νά λοιπόν, που µια µικρή σπίθα κρατά και σαν, 

κατά πως έλεγαν οι γιαγιάδες µας: «έχει ο καιρός 

γυρίσµατα», θα φουντώσει και θα κάψει τα λάθη .  

... Η γυναίκα στην άκρη του γκρεµού συνήθισε τον 

κίνδυνο και χαµογελούσε, χλεύαζε στις βολές, που 

έρχονταν από την πόλη των «εντιµότατων». Εκδίκηση 

δε γύρευε, αλλά περίµενε την ηώ ν' αναγγείλει την 

ανατολή µιας άλλης µέρας, που το φως της µαζί µ' ένα 

υπέροχο άρωµα θα φύγει για 'κεί, που οι ανθρωποι 

σέβονται τις αξίες και τις ανταµείβουν µε τρόπο τίµιο, 

ηθικό, γαληνεµένο.  

Οι άλλοι, γυναίκες κι άνδρες, δηλαδή «οι εντιµότατοι», 

στο βαθύ τους σκοτάδι, δε θα δουν ποτέ το τοπίο να 

φωτίζει. Η γυναίκα στην άκρη του γκρεµού δε θα πέσει. 

Σωστό δεν είναι στην ψυχή της θρήνοι ν' ακούγονται, 

δεν αρµόζουν τέτοια σε µια αληθινή γυναίκα. 

Αντίσταση, αγώνας και δικαίωση της πρέπουν ...  

Εφημερίδα Χιακός Λόγος, 1995, 
Ιδιοτροπίες  

Στέλλα Μπάκνη. 
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1.ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ 
 

 

Σε γραμματόσημο express 

Το δάκρυ θα στεγνώσω 

Θα δω ταινίες ελληνικές 

Και δεν θα σε προδώσω 

 

Θα γράψω γράμμα μαγικό 

Με λόγια που αγγίζουν 

Θα σ’ αγοράσω νυφικό 

Και δεν θα σε γνωρίζουν 

 

Ειδικά για σένα μήνυμα ερωτικό 

Θα γράψω με την πένα την λέξη μυστικό 

Το μυστικό θα είναι λέξη γνωστή παλιά 

Αυτό που λέν «ti amo» οι σταρ του σινεμά 

 

Μετά θα πάω Λυκαβητό 

Με το ραδιοφωνάκι 

Θα ‘χω για φόντο το σταθμό 

Θα σε σκεφτώ λιγάκι 

 

Κι ύστερα όταν βαρεθώ 

Στο σπίτι θα γυρίσω 

Και σαν κοιτώ το νυφικό 

Θα πιω και θα μεθύσω. 

 

2.ΗΡΘΕΣ ΞΑΦΝΙΚΑ 
 

 

Είσαι κάτι που δεν μου συμβαίνει συχνά 

Κι αυτό το κάτι με ανεβάζει ψηλά 

Απ’ το λήθαργο βγαίνω ξανά 

Και το μέσα μου τώρα ξυπνά 

Σ’ αγαπώ να σου πω είναι ακόμα νωρίς 

Μα νομίζω μπορείς να το δεις 

Στην καρδιά μου βαθιά εισχωρείς 

Μα φοβάμαι όπως ήρθες θα χαθείς 

Και ίσως αύριο φύγεις μακριά 

Μα είσαι κάτι που δεν το’ χω συχνά. 

 

 

Νίκος Τούντας. 

 

 

ΣΤΗΝ ΡΟΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ. 
 

 

Αποτελέσματα, τρέχουν γρήγορα τα νέα.  

Ο πόνος του Χριστού αποτύπωμα μιας 

σινδόνας 

Αγωνία, άγχος και πόνος. 

Τα νέα καλά. Ήρθες. 

Μοιράστηκες μαζί μας κρασί και δάκρυ 

Αιωνιότητα σου φαίνεται άγια 

Και τα λείψανά σου χάθηκαν. 

 

Μορφή αγίου φωνή εντόμου. 

Τραγωδία η φωνή σου. 

Σκεπάσματα μοναξιάς τα δάκρυά σου 

ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ και έρωτας 

Βράδια στο παραπέτασμα μιας βαρκούλας 

Που προχωράει αμέριμνα ο θεατής. 

 

Πηγαίνω πάνω, βουλιάζω 

Τρέμω στη σκέψη της νιότης σου. 

Παιδί μου γιατί όλα αυτά;  

Με ακολουθείς με συμπεράσματα μιας 

τραγωδίας η ζωή σου. 

Έρανες τον εαυτό σου και χάθηκες. 

Πήρες και μαζί σου την νιότη μας 

Την δικιά μου και την δικιά σου 

ΠΡΟΣΤΑΓΗ ΝΕΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ 

Η ρότα της καρδιάς σε άκουσε 

Ζεις και πεθαίνεις μια φορά 

ΠΡΟΣΤΑΓΗ, αστέρια θα γίνουν τα όνειρά σου 

Και κάπου εκεί τελειώνει ο χτύπος της καρδιάς. 

 

 

Αθανάσιος Κατσιγιάννης 

 

Ποιήματα 
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ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΊΑΣ 

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 
 

Η ζωή μπορεί να γίνει σκληρή. Η πρόκληση όμως 

είναι να μην την αφήσουμε να μας τρίψει και να 

γίνουμε σκόνη, αλλά να μας γυαλίσει και να 

γίνουμε ένα λαμπρό πετράδι. Η πρόκληση αποτελεί 

τον καταλύτη για την επιτυχία. Το να ζείτε με 

πάθος είναι μια πρόκληση. Σας προκαλώ να 

επιτύχετε στη ζωή σας, αλλά όσα μπορείτε και 

ακόμα περισσότερα. Και επιπλέον σας προκαλώ να 

το διασκεδάζετε με όλη σας την ψυχή. Γιατί σας 

προκαλώ με τόσο παράξενο τρόπο; Διότι θέλω να 

καταλάβετε ότι το να αντιμετωπίζετε τις 

προκλήσεις κατά μέτωπο αποτελεί ευχαρίστηση. 

Μπορείτε να αντιληφθείτε τι σας λέω. Ορισμένοι 

δεν μπορούν. Κάποιοι θεωρούν ότι οι προκλήσεις 

είναι ανεπιθύμητες ενοχλήσεις που θα πρέπει να 

αποφεύγονται με κάθε τρόπο και με οποιοδήποτε 

κόστος. Κι αυτό είναι κρίμα, επειδή οι προκλήσεις, 

όχι μόνο μπορούν να μας κάνουν πραγματικά 

δυνατότερους, αλλά διότι επίσης κρύβουν ένα 

μυστικό. Και από την στιγμή που ξέρεις αυτό το 

μυστικό, το να ανταπεξέλθεις σε όλες τις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζεις στη ζωή και την 

εργασία, γίνεται σκέτη ευχαρίστηση.  

Έτοιμοι, να το λοιπόν! Η πρόκληση ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η 

ΑΛΗΘΕΙΑ. Πρόκληση (στην αγγλική challenge) 

κυριολεκτικά σημαίνει ψευδής κατηγορία. 

Ακολουθώντας την ετυμολογία της λέξης στη 

μεσαιωνική αγγλική λέξη calenge και την 

μεσαιωνική γαλλική chalenge μέχρι και την 

λατινική λέξη calunniari όλες τους σημαίνουν 

ψευδής κατηγορία. Αυτό σημαίνει ότι η πρόκληση 

απλούστατα δεν είναι η αλήθεια, είναι κάτι που έχει 

επινοηθεί.  

Η αλήθεια είναι ότι εσείς και εγώ μπορούμε να 

επινοούμε προκλήσεις για να εξυπηρετούμε τις 

ανάγκες μας, τις επιθυμίες μας και τους σκοπούς 

μας. Αυτό διαφωτίζει κάπως τα πράγματα σχετικά 

με τις προκλήσεις, έτσι δεν είναι; 

Θυμάστε την Τζούλι, ήταν άρρωστη και δεν ήθελε 

να την δεχτεί ως αληθινή. Επομένως όταν 

χρησιμοποιώ την λέξη «πρόκληση» εννοώ 

ξεκάθαρα ότι την επινοώ, την κατασκευάζω, για να 

βοηθήσω τους ανθρώπους να ζήσουν με ΠΑΘΟΣ. 

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που μπορείτε να 

δημιουργήσετε, είναι προκλήσεις που σας 

ενδυναμώνουν. Μην ασχολείστε με προκλήσεις 

που το μόνο που κάνουν είναι να σας αποσπούν ή 

να σας καταβάλλουν. 

Να θυμάστε ότι οι προκλήσεις δεν είναι η 

αλήθεια. Επομένως εσείς αποφασίζετε, εάν θα 

τις ενστερνιστείτε ή όχι. Απορίψτε όλες τις 

προκλήσεις στη ζωή σας που δεν σας 

ενδυναμώνουν την επιτυχία σας και την 

ικανότητά σας να ζείτε με πάθος. Συνήθιζα να 

αποφεύγω τις προκλήσεις, ή τουλάχιστον 

προσπαθούσα. Όχι πια, πλέον στην ζωή μου, 

επιδιώκω ενεργά τις προκλήσεις, τις εντοπίζω, 

τις δημιουργώ όποτε μπορώ, διότι έχω 

αντιληφθεί την ικανότητά τους να με 

ενδυναμώνουν. Είμαι ένας ειδικός στις 

εξαιρετικές προκλήσεις, μία θιασώτρια των 

προκλήσεων, είμαι προκλησιομανής και σας 

συνιστώ να γίνετε και εσείς το ίδιο. 

Μάλλον κανείς άλλος από τους προπονητές 

στην ιστορία του αμερικανικού ποδοσφαίρου 

δεν ήταν τόσο πετυχημένος, όσο ο θρυλικός 

Βανς Λομπάρντι της ομάδας Γκριν Μπες 

Πάρκερ, που είχε μία καριέρα γεμάτη επιτυχίες, 

μετά αποσύρθηκε και μετά επανήλθε στην 

ενεργό δράση. Ένας από τους αναρίθμητους 

θαυμαστές του, ο Τόμι Πρόδρο είπε ότι «κι εγώ 

επίσης, θα ήθελα να κερδίζω σε κάθε παιχνίδι, 

αλλά όμως δεν είμαι σίγουρος αν η νίκη θα 

σήμαινε τόσα πολλά όταν θα νικούσα συνέχεια». 

Πιστεύω ότι αυτός ήταν και ο λόγος που ο Βανς 

σταμάτησε να προπονεί. Είχε κερδίσει σε 

υπερβολικά μεγάλο βαθμό. Επέστρεψε γιατί 

ένιωσε να του λείπει η προπονητική, αλλά ήδη 

τότε αντιμετώπιζε μία νέα πρόκληση, να 

επανέλθει στην ενεργό δράση επιτυχώς. 

Μία ρουτίνα συνεχών προκλήσεων χτίζει 

ισχυρές προσωπικότητες με τον ίδιο τρόπο που 

μία καλή εκγύμναση, χτίζει ισχυρά σώματα. Οι 

προκλήσεις σας κάνουν δυνατότερους με το να 

γυμνάζουν τους δημιουργικούς και 

συναισθηματικούς μύες σας. Οι προκλήσεις 

τονώνουν την διαίσθηση και την φαντασία σας, 

εξασκούν την επιθυμία σας, ισχυροποιούν την 

θετική στάση σας αφαιρούν τους περιτούς 

φόβους σας και προσθέτουν διαύγεια και 

σαφήνεια στην νοοτροπία σας.  

Οι προκλήσεις είναι τα βαράκια με τα οποία 

χτίζετε ένα δυνατό σώμα επιτυχίας. Έχετε 

φτάσει ποτέ σε κάποιο σημείο της ζωής σας ή 

της εργασίας σας, όπου να διαπιστώσετε πως δεν 

βρίσκεστε στο σημείο που θα θέλατε 

πραγματικά να είστε; 

…(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 

Συμβουλές 
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Έχετε ποτέ σταματήσει για να αναλογιστείτε ότι θα μπορούσατε να κάνετε περισσότερα και να βιώνετε 

μεγαλύτερη πληρότητα; Έχετε ποτέ αναρωτηθεί πως θα ήταν αν προχωρούσατε πολύ πέρα από σταδιακές 

βελτιώσεις στις επιδόσεις σας, ή στην ποιότητα ζωής και εργασίας σας εάν εκτοξευόσασταν πέρα από τους 

όποιους περιορισμούς σας και κάνατε μία επαναστατική πρόοδο; 

Αυτή λοιπόν είναι η δυνατότητα που σας δίνει το να ζείτε ΜΕ ΠΑΘΟΣ, είναι όλη δική σας. Το μόνο που 

έχετε να κάνετε είναι να δημιουργήσετε την πρόκληση και να παίξετε μαζί της. Αν είστε έτοιμοι, φύγαμε…  

 

Θωμαΐς Φούντα. 

 

1.«ΦΟΒΑΜΑΙ ΑΛΛΑ…» 
 

Μ’ αφήνουν οι άμυνές μου. 

Θα ξημερώσει, τι θα κάνει; 

Ο χρόνος προσπαθεί να με πεθάνει. 

Αλλά νομίζω πως θα ζήσω το επόμενο πρωί 

Για να καλημερίσω τον ήλιο που θα βγει. 

 

 

 

2.«ΘΥΜΗΣΟΥ ΜΕ» 
 

Φίλε μου, 

Βρίσκομαι κι εγώ σε μια γωνιά του κόσμου 

Θυμήσου με στη θλίψη μου και μια ελπίδα δώσ’ μου 

Όπως κι εγώ θυμήθηκα τη θλίψη σου μια μέρα 

Και πέρασα απ’ το σπίτι σου να πω μια καλησπέρα. 

 

 

Κάλλη Κρασσά. 
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Σάτιρα 

 

   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΤΥΡΙΚΟ 

ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ 

 

Ζ 
Ζάπινγκ: Η άθληση του σύγχρονου έλληνα. 

Είναι πολύ κουραστικό να ξαπλώνεις στον 

καναπέ σου και να ψάχνεις ένα πρόγραμμα για 

να σε ψυχαγωγήσει. 

Ζαχαροπλάστης: Ο άνθρωπος, που 

κατασκευάζει γλυκά, αλλά και όμορφες κόρες. 

Ζέβρα: Ένα φυλακισμένο άλογο. 

Ζορρό: Κάποιες φορές, ακόμη και οι νομάρχες 

μπορούν να γίνουν υπερήρωες. Φυσικά, το 

κάνουν για να σώσουν τον τόπο κι όχι για 

κινήσεις εντυπωσιασμού. 

Η 
Ηθικοδιδάσκαλος: Ο άνθρωπος, που σου λέει 

ποιο είναι το ηθικό, αλλά δεν το εφαρμόζει στην 

δική του ζωή. 

Ημίχρονο: Αν κι εφόσον βρίσκεσαι στο γήπεδο, 

είναι ο χρόνος κατά τον οποίο απολαμβάνεις τον 

χορό από τις μαζορέτες και φυσικά είναι ο 

πραγματικός λόγος που γίνεται ο αγώνας. 

Η.Π.Α.: Η χώρα εκείνη, που βομβαρδίζει τους 

πάντες κι έχει διεισδύσει οικονομικά σχεδόν σε 

όλες τις χώρες, αλλά οι κάτοικοί της πάσχουν 

από υπερτροφία. Το θετικό είναι πως τα 

ινστιτούτα αδυνατίσματος πλουτίζουνε. Επίσης, 

έχει αποκτήσει «στενούς φίλους» από το ισλάμ, 

οι οποίοι εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους με 

βόμβες κι άλλα πολύτιμα δωράκια. 

Θ 
Θάνατος: Ο άγγελος εκείνος, ο οποίος μας 

διακόπτει από ό,τι κι αν κάνουμε, λέγοντάς μας: 

-«Ε! Εσύ έλα δώ! Κάπου έχουμε να πάμε εμείς 

οι δυο!» 

Φυσικά, έχει προηγηθεί συνεννόηση με τον 

φύλακα άγγελό μας, για να μην υπάρχει 

παρεξήγηση μεταξύ τους. Δηλαδή, συμβαίνει ο 

παρακάτω διάλογος: -«Φύλακα, ήρθε η ώρα του. 

Μπορείς να πας να ξεκουραστείς». Ο φύλακας 

άγγελος απαντά αγανακτισμένος κι 

ανακουφισμένος ταυτόχρονα: 

-«Κι εγώ προσπαθούσα να τον αποτρέψω από το 

να τρώει παϊδάκια όλη την ώρα! Τώρα πια είναι 

αργά για να κάνω οτιδήποτε. Δεν βαριέσαι, θα 

μετατεθώ σε κάποιον άλλον. Πάω, όμως, πρώτα 

να απολαύσω τις διακοπές μου! Φιλάκια 

Θάνατε!». Κάπως έτσι έρχεται το τέλος του 

καθένα από εμάς, καθώς τα πνεύματα μας 

προστατεύουνε, αλλά και μας ρίχνουν στα 

τάρταρα. 

 

 

Θαύμα: Κάτι, που δεν μπορεί ακόμη να εξηγηθεί από 

την επιστήμη κι έτσι προκύπτει το συμπέρασμα πως 

είναι μια θεϊκή πράξη. Ο συλλογισμός είναι απλός: 

Δεν μπορώ να το εξηγήσω, άρα είναι θαύμα. 

Παλιότερα, θεοποιούσαν τα φυσικά φαινόμενα, αν και 

υπάρχουν ακόμα οπαδοί αυτής της θεωρίας. 

Συμπεραίνουμε πως ό,τι δεν μπορούμε να το 

εξηγήσουμε με την κοινή λογική, είναι πράξη Θεού. 

Θεατής: Ο πολίτης της σημερινής κοινωνίας.  

Θεός: Ένας γεράκος με μακριά, άσπρα μαλλιά και 

γένια, ο οποίος όταν δημιούργησε το σύμπαν, τότε 

ήταν μάλλον νέος. Επιπλέον, αφότου το δημιούργησε 

δεν ξαναενεπλάκη ποτέ, αλλά αντιθέτως το άφησε να 

εξελίσσεται μόνο του. Ίσως, για αυτόν τον λόγο 

φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Οι λίγες εξαιρέσεις είναι 

ο κατακλυσμός, οι δέκα εντολές και η γέννηση του 

Χριστού. Σε σχέση με τις δέκα εντολές, στις 

περισσότερες μας έλεγε περισσότερο τι να μην 

κάνουμε, οπότε θα μπορούσαν να αναφέρονται και ως 

οι δέκα απαγορεύσεις. Βέβαια, κάνει κάποιες 

παρασπονδίες με τα θαύματα, τα οποία όσο τα 

ερμηνεύουμε, τόσο περισσότερο βλέπουμε πως δεν 

κρύβεται Αυτός πίσω από τα εκάστοτε φαινόμενα. Θα 

παραθέσω και λίγα λόγια για τον χαρακτήρα Του. 

Είναι καλοκάγαθος, παντοδύναμος και πανταχού 

παρών. Εκτός όλων αυτών, είναι και χιουμορίστας και 

ίσως και λίγο είρωνας. Πχ τα μικρά παιδάκια που 

πεθαίνουν από καρκίνο, μάλλον είναι ένδειξη της 

τελευταίας του ιδιότητας. Όπως, όμως, και να το 

κάνουμε, θα μας απασχολεί μέχρι και το τέλος της 

ανθρωπότητας, όπου θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. 

Θρησκεία: Μια θεωρία, η οποία θέτει την ύπαρξη 

ενός υπέρτατου Δημιουργού ως αυτονόητη και δίνει 

συμβουλές περί διατροφής και έρωτα. 

Θύμα: Ο άνθρωπος, που οικιοθελώς υποφέρει και δεν 

βλέπει την διέξοδο, που ενδεχομένως του προσφέρει 

κάποιος. 
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ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΥΡΤΩΣ 

ΚΑΠΡΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ 

ΟΡΧΑΝ ΠΑΜΟΥΚ «Ο 

ΤΖΕΒΝΤΕΤ ΜΠΕΗ ΚΑΙ ΟΙ ΓΙΟΙ 

ΤΟΥ 
 

Ο Ορχάν Παμούκ γεννήθηκε το 1952 στην 

Κωνσταντινούπολη. Πήρε το βραβείο «Νόμπελ» 

Λογοτεχνίας το 2006. Τελείωσε το ινστιτούτο 

Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου της Πόλης. 

Έχει γράψει το «Ο Τζεβντέτ μπέη και οι γιοι του», 

«το σπίτι της σιωπής», «το λευκό κάστρο» (1985), 

«το μαύρο βιβλίο», «η καινούργια ζωή», «με λένε 

κόκκινο» (βραβείο IMPAC 2003), «ινσταμπούλ 

πόλη και αναμνήσεις» και «το μουσείο της 

αθωότητας». Στο πρώτο του βιβλίο με αφορμή τη 

ζωή του Τζεβντέτ μπέη ο Παμούκ περιγράφει και 

αναλύει τη ζωή της ανερχόμενης τάξης. Ο 

Τζεβντέτ μπέη ήταν ευκατάστατος έμπορος 

μουσουλμάνος και ήταν φαινόμενο μια και οι 

περισσότεροι έμποροι ήτανε Αρμένιοι, Ρωμιοί και 

Εβραίοι. Ήθελε να παντρευτεί και να κάνει 

οικογένεια. Ήτανε συντηρητικός και δεν τον 

ενδιέφερε η πολιτική. Η τάση του Κεμαλισμού 

είχε βαθιές ρίζες στην Τουρκική κοινωνία και ο 

Παμούκ αναφέρεται στο ευρύτερο κοινωνικό 

πλαίσιο στο γίγνεσθαι. 

Ο πεθερός του Τζεβντέτ μπέη μιλάει για την ζωή 

του, το υπουργιλίκι, το πασαλίκι, την θητεία του 

στην νομαρχία, την θέση του στην γαλλική 

πρεσβεία. Η νύφη η Νιγκιάν δημιουργεί 

αισθήματα ευφορίας στον Τζεβντέτ μπέη. 

Μετά ο Παμούκ γράφει για τις ατέλειες της 

τουρκικής κοινωνίας, που στηρίζεται στον 

συγκεντρωτισμό, στην θρησκεία, στην 

παλαιομοδίτικη αντίληψη για την ζωή. Ο Παμούκ 

περιγράφει την οικογένεια του Τζεβντέτ μπέη που 

αποτελείται από τους δύο γιους, τις δύο νύφες, την 

κόρη και τα δύο εγγόνια του. 

Η αφήγηση είναι ζωντανή και το βιβλίο 

διαβάζεται άνετα. Στο πολιτικό πεδίο από την 

συνταγματική μοναρχία πέρασαν στην εποχή της 

Δημοκρατίας. Το ένα κεφάλαιο ακολουθεί το άλλο 

γοργά και γλαφυρά. 

Σαν θέλετε να περάσετε λίγες ώρες 

διασκεδάζοντας τότε διαβάστε τον Τζεβντέτ μπέη 

και τους γιους του. 

 

Μυρτώ Καπρή. 

 

Είδα…άκουσα…διάβασα… 
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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 

Παιδικό χωριό SOS.               Ερμού 6 

Αθήνα, Τ.Κ. 105 63, τηλ. 210 3238048,  210 
3313661-3 

 

 

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. 

 
 

Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.  
Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας του Παιδιού & του 

Εφήβου 
 http://www.epsype.gr  

SOS: 801 801 11 77 Γραμμή 
Υποστήριξης Παιδιών & 
Εφήβων 

Η γραμμή απευθύνεται σε 
γονείς, παιδιά, εφήβους, 

εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες 
ψυχικής υγείας και γενικά σε 

οποιονδήποτε έχει ανάγκη 
συμβουλής, υποστήριξης, 
βοήθειας, σχετικά με θέματα 

για την ψυχική υγεία της 
οικογένειας. 

Ώρες λειτουργίας γραμμής: 
Καθημερινά, 9:30 π.μ. έως 
8:30 μ.μ., Σάββατο: 9:30 π.μ. 

έως 2:30 μ.μ. 
 

 
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 μ.μ. έως 

11:00 μ.μ. 
 

"ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ" (Ε.Ε.Σ.) 

3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 21 
ΑΘΗΝΑ 

104 32 
Τηλ. 210 5248132 

 
 

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, 
διανυκτερεύοντα 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 
 
Χαμόγελο του παιδιού  
τηλ. 1056 
 
Γραμμή SOS της Γενικής Γραμματείας 
Ισότητας  
τηλ. 210 3220900 
 
Γραμμή "Δίπλα σου" για κακοποίηση 
στην οικογένεια  
τηλ. 80011888881 

 

http://www.hamogelo.gr/
http://www.epsype.gr/

