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We, young researchers, often think about our future in a changing world, where the linearity of professional trajectories can no longer be considered a convenient way to 

plan the future. According to several studies, there are various tough challenges, which scientists, researchers and career counsellors will face in the future, including 

urbanization, the overall aging of the population, migratory phenomena, and technological development. In addition, the amount of change in our economies and 

societies seems to have attained such a high level that the traditional methods used to adapt educational institutions to their environments (focused on teaching and 

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. 

 

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. 

 

To promote the development of an academic discipline around career guidance and counseling in Europe means filling this discipline with life: We need a vibrant 

community of individuals and organizations involved in research and scientifically based training related to career guidance and counseling – a community of career 

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 

counseling. Whatever professional roles career experts specialize in, they´ll have to demonstrate substantial authority, scholarly and professional integrity, autonomy and 

innovation. This will be the case, whether they act as managers of large career services, whether they supervise or train career guidance counselors and career advisors 

or work in research and development.  

The First Summer School on Career Guidance and Counselling (CGC) hosted by the University of Padova (Italy) from September 15
th
 to 20

th
 2014, represents the first 

effort developed by European scholars in career counselling to shape a profile of a "European researcher" who is an expert in this specific field. Moreover, it is expected 

to facilitate the design of a European Doctoral Program in Career Guidance and Counselling (ECADOC).  

ECADOC is a joint venture of the European Society for Vocational Designing and Career Counseling (ESVDC) and the Network for Innovation in Career Guidance and 

Counselling in Europe (NICE). The scientific committee that organizes ECADOC is constituted by a group of international scholars and experts: V. Cohen-Scali, J. 

Katsarov, R. Mulvey. L. Nota, J. Rossier, R. Thomsen, and P. C. Weber. Another international group of experts and professors constitutes the advisory board of the 

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. 

The primary aim of ECADOC is to promote career guidance and Counselling as a unique academic discipline and to support doctoral candidates to become top-notch 

academics and leaders in this field.  

 

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

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

the United Kingdom. 
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Editorial 
 
Η Εφημερύδα μασ ςυνεχύςει την ϐμορφη 
πορεύα τησ και αυτϐ το τρύμηνο! Σο νϋο 
τεϑχοσ #30 εύναι ϋτοιμο και περιμϋνει να το 
διαβϊςετε online ό ςε φυςικό μορφό 
εκτυπώνοντασ το!  
Ξεφυλλύζοντασ το θα δεύτε αλλαγϋσ που 
ϋγιναν ςτο ςτόςιμο τησ ϑλησ αλλϊ και νϋεσ 
ςτόλεσ, ενώ εύχαμε τη χαρϊ να 
φιλοξενόςουμε τη ςυνϋντευξη μιασ 
καλλιτϋχνιδασ που εκτιμϊμε πολϑ! 
τισ ςελύδεσ του νϋου τεϑχουσ θα βρεύτε 
ϊρθρα που ακουμποϑν ςε θϋματα ςϑγχρονησ 
πραγματικϐτητασ και καθημερινών 
ςυνθηκών, ςκϋψεισ και γνώμεσ για ιςτορικϊ 
ζητόματα και επετεύουσ αλλϊ και κεύμενα με 
ϐμορφεσ βιωματικϋσ εμπειρύεσ των 
ςυντακτών μασ. 
Σϋλοσ, ςυνεχύζοντασ ςταθερϊ την 
δημοςύευςη καλλιτεχνικών πλευρών των 
μελών μασ, το τεϑχοσ εύναι πλοϑςιο ςε 
πούηςη και διηγόματα ενώ δε θα μποροϑςε 
να λεύπει το χιοϑμορ! 
Η ςυντακτικό Ομϊδα του ΔΙΑΤΛΟΤ ςασ 
εϑχεται Καλό Ανϊγνωςη! 

 

 

  

 
 
Ο αθϋατοσ κόςμοσ 
 
Σησ Αντιγόνησ Γκύνη 
 
Μια Παραςκευό, Απριλιϊτικη, απϐγευμα, ο 
καλϐσ μασ φϑλακασ ϊγγελοσ, ο πρϐεδρϐσ μασ 
ο κϑριοσ Μενϋλαοσ Θεοδωρουλϊκησ, η 
οφύα Παπαςπυροποϑλου, ψυχολϐγοσ και 
καλό ςυντοπύτιςςα, δηλαδό ϋχουμε κοινό 
καταγωγό απϐ την Αμαλιϊδα Ν. Ηλεύασ, 
δοϑλεψαν να πϊμε ςτο πλανητϊριο, να δοϑμε 
την παρϊςταςη «ο αθϋατοσ κϐςμοσ». Εύχαν 
ναυλώςει και ποϑλμαν για να μην 
κουραςτοϑμε. Μασ πρϐςεξαν με αγϊπη και 
καλοςϑνη, ϐλοι που εύχαν ϋρθει, η οφύα, η 
Αναςταςύα, η Μαρύα, ο Ϊλτον. Η οφύα ϋκανε 
ϐτι όταν δυνατϐν για το πλανητϊριο, ο 
Πρϐεδρϐσ μασ για το ποϑλμαν και οι 
υπϐλοιποι μασ πρϐςεχαν ϐλοι μαζύ. Ϋταν 
υπϋροχα, καταπληκτικϊ ςτο ψηφιακϐ 
πλανητϊριο, νομύζαμε ϐτι βριςκϐμαςταν ςτο 
αεροπλϊνο, ϐταν καθϐμαςταν ςτην μεγϊλη 
αύθουςα με το θϐλο και το αμφιθϋατρο. Εκεύ 
εύδαμε και θαυμϊςαμε τον αθϋατο κϐςμο. 
Ευχαριςτοϑμε πολϑ-πολϑ να μασ ξαναπϊτε, 
περϊςαμε πολϑ καλϊ. 
 

Επέςειξι - Γιξοςέπ 
ϑντομεσ ςκϋψεισ για ςημαντικϋσ επετεύουσ και 
γιορτϋσ και το νϐημα τουσ (ςελύδεσ 2-5) 

 

Ποξρτσγικό ζήςημα 
Οι ςυντϊκτεσ μασ ςχολιϊζουν το θϋμα του 
προςφυγικοϑ με τη δικό τουσ προςωπικό ματιϊ 
(ςελύδεσ 5-6). 

 

Οι ρσμςάκςεπ μαπ γοάτξσμ… 
κϋψεισ για ςημαντικϋσ μορφϋσ τησ νεϐτερησ 
ελληνικόσ ιςτορύασ, αλλϊ και για θϋματα τησ  
καθημερινϐτητασ και ςημαντικϊ ζητόματα που μασ 
απαςχολοϑν (ςελύδεσ 7-10). 
 

Με ςξ μικοότχμξ αμξιυςό… 
υνϋντευξη με τη γνωςτό ερμηνεϑτρια Ρύτα 
Αντωνοποϑλου ςελύδεσ 11-12). 

 
 

Γοάτξσμε Λξγξςευμία 
ϑντομα λογοτεχνικϊ κεύμενα απϐ τουσ ςυντϊκτεσ 
μασ (ςελύδεσ 12-15). 

 

Πξίηρη 
ϑντομα αριςτουργηματικϊ ποιόματα απϐ τουσ 
ςυντϊκτεσ και τουσ ςυνεργϊτεσ τησ εφημερύδασ 
μασ (ςελύδεσ 15-16) 

 

Η τχςξγοατία ςξσ μήμα (ρελ.17) 

Φοήριμα Σηλέτχμα (ρελ. 18) 
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Σοιμημιαία έκδξρη ςηπ 
Ομάδαπ 

Δημξριξγοατικξύ 
Εογαρςηοίξσ ςξσ 

χμαςείξσ 
«Ασςξεκποξρώπηρη» 

 
30ο τεύχος  
Η ςακςική υοημαςξδόςηρη ςηπ 
ετημεοίδαπ, αλλά και η τιλξνεμία ςηπ 
παοαπάμχ ξμάδαπ παοέυξμςαι από ςημ 
Π.Ε.Χ.Α.Ε.Ε. 

 
Διεύθσμρη επικξιμχμίαπ:  Ηπείοξσ 
41, Αθήμα 104 39. 
Σηλ: 210 – 8818946 
Fax: 2105245302 
E-mail: pdiakakis@gmail.com 
Ιρςξρελίδα: 
www.autoekprosopisi.gr , 
Ιρςξλόγια: 
autoekprosopisi.blogspot.com 
diavlosblog.wordpress.com 
 
Αμ είρςε Λήπςεπ Τπηοεριώμ Χσυικήπ 
Τγείαπ μπξοείςε μα ρςέλμεςε άοθοα, 
ρυέδια, πξιήμαςα ή ξςιδήπξςε άλλξ 
ποξπ δημξρίεσρη ρςημ ετημεοίδα μαπ. 
Σα κείμεμα πξσ σπάουξσμ εμςόπ ςηπ 
ετημεοίδαπ εκτοάζξσμ ςιπ ποξρχπικέπ 
απόφειπ ςχμ αοθοξγοάτχμ – 
δημιξσογώμ πξσ αματέοξμςαι ρςημ 
ρσμςακςική ξμάδα και πξσ 
σπξγοάτξσμ ςα κείμεμα ασςά. 

 
Συμτακτική ομάδα:  Γκίμη 
Αμςιγόμη,   Πεςραλάκηπ Γιάμμηπ, 
Καρράμδοαπ Γιώογξπ, Καββαδίαπ 
Αμδοέαπ,  Κξοαλία, Αθαμαρίξσ 
Δώοα,  ςαθόπξσλξπ Γιώογξπ, 
σοάκη Μαίοη, Σ.Α., Φξσγκάζ 
Υεομάμςα, Μπίρια Θεξδώοα, 
Μιυάληπ Γιώογξπ, Μαμεςάκη 
Δήμηςοα, Σρακσοίδξσ Καςεοίμα. 
 
Συμτομισμός: Μξίοαπ ςέλιξπ – 
Διακάκηπ Παμαγιώςηπ. 
Μομτάζ: Νίκξπ Δοόρξπ. 

 

 

 

Σςικνοπϋμπτη 
Σησ Αντιγόνησ Γκύνη 

Εφϋτοσ 2016 την τςικνοπϋμπτη ςτην 

ΠΕΧΑΕΕ εύχαμε πολϑ μεγϊλο ελληνικϐ 

αποκριϊτικο γλϋντι. Και τι δεν εύχε το 

γιορτινϐ τραπϋζι, ϐτι τϋρπει τον ουρανύςκο 

και ποιοι τα ϋφτιαξαν; Ο κϑριοσ Νύκοσ 

Παυλύτινασ ςτο μπϊρμπεκιου, μαζύ με τον 

κϑριο Παναγιώτη Διακϊκη. Ο πρϐεδρϐσ μασ, 

η ψυχό του ΚΚΔ, ο κϑριοσ Μενϋλαοσ 

Θεοδωρουλϊκησ, όταν και αυτϐσ εκεύ. Σο 

πϊρτυ όταν μαςκϋ για ϐςουσ το όθελαν, 

υπόρξαν αρκετού διαγωνιςμού, ϐπωσ 

διαγωνιςμϐσ χοροϑ κ.α. 

Περϊςαμε ϐλοι καταπληκτικϊ, υπϋροχα και 

ϐταν τελεύωςε το γλϋντι, φϑγαμε απϐ εκεύ 

ϐλοι χαροϑμενοι, γιατύ γλεντόςαμε την 

αποκριϊ. Ευχαριςτοϑμε ϐλουσ τουσ 

υπαλλόλουσ του ΚΚΔ, τον κϑριο Παυλύτινα, 

τον κϑριο Βερβεροϑδη, τον κϑριο Ϊλτον και 

ϐλουσ τουσ εθελοντϋσ μασ, ϐλουσ ϐςοι 

ςυνετϋλεςαν να πετϑχει αυτό η εκδόλωςη. 

Ευχαριςτοϑμε και του χρϐνου να εύμαςτε 

ϐλοι καλϊ, να το τςικνύςουμε πϊλι. 

 

 
 

ΦΟΕ ΓΟΤΑΔΑΛΟΤΠΕ 

ΠΟΑΔΑ 
Σου Αντρϋα Καββαδύα 

Σο 2013 γιορτϊςτηκε η εκατοςτό επϋτειοσ 

απϐ τον θϊνατο του Φοςϋ Γουαδαλοϑπε 

Ποςϊδα, του καλλιτϋχνη που ξεπϋραςε τϐςο 

την εποχό του, ϐςο και τα γεωγραφικϊ, 

ιδεολογικϊ και γλωςςικϊ ςϑνορα, για να 

μετατραπεύ ςε ςημεύο αναφορϊσ για τον 

παγκϐςμιο πολιτιςμϐ. Με την ευκαιρύα αυτό 

οργανώθηκε, με την υποςτόριξη τησ 

Μεξικανικόσ κυβϋρνηςησ και την πολϑτιμη 

αρωγό διαφϐρων χωρών, η περιοδεϑουςα 

ϋκθεςη «100 χρϐνια Φοςϋ Γουαδαλοϑπε 

Ποςϊδα» που ςυγκεντρώνει 

αντιπροςωπευτικϊ ϋργα τησ ευρεύασ και 

πολυπούκιλησ εικαςτικόσ παραγωγόσ του. Η 

ϋκθεςη αυτό, που παρουςιϊςτηκε ςε πολλϋσ 

χώρεσ διεθνώσ, όρθε ςτην Αθόνα τον Μϊρτιο 

του 2016 και όταν φϐροσ τιμόσ ςε ϋναν 

καλλιτϋχνη που θεωρεύται ο δημιουργϐσ τησ 

λαώκόσ Μεξικανικόσ εικονογραφύασ και κατϊ 

τον Κϊρλοσ Υουϋντεσ «ο καλϑτεροσ 

χαρϊκτησ τησ ιςπανϐφωνησ Αμερικόσ». 

Ο Φοςϋ Γουαδελοϑπε Ποςϊδα ξεκύνηςε την 

επαγγελματικό του ςταδιοδρομύα ωσ 

εικονογρϊφοσ ςε πολιτικϐ περιοδικϐ που 

εξϋδιδε το τυπογραφεύο του Φοςϋ Σρινιδϊδ 

Πεδρϐςα, ϐπου αυτϐσ δοϑλευε ωσ 

μαθητευϐμενοσ λιθογρϊφοσ, απϐ τα 18 του. 

Για το πρώτο τεϑχοσ του, δημιοϑργηςε την 

πρώτη του γνωςτό αναπαρϊςταςη του 

χϊρου που αργϐτερα αποτϋλεςε το ςϑμβολο 

τησ τϋχνησ του. Σο 1888, αποφϊςιςε να πϊει 

ςτην πϐλη του Μεξικοϑ, ϐπου απαςχολόθηκε 

ςτο τυπογραφεύο του Αντϐνιο Βανϋγασ 

Αρϐγιο. υγκεκριμϋνα εκεύνη την εποχό, 

ανϋπτυξε πλόρωσ αυτϐ που χαρακτηρύςτηκε 

ωσ η Μεξικϊνικη λαώκό εικονογραφύα. Σα 

ϋργα του όταν τϐςο ποικύλα που ο ύδιοσ 

ονομϊςτηκε ωσ «ο εικονογραφικϐσ 

χρονογρϊφοσ τησ εποχόσ του». Κατϊ την ύδια 

χρονικό περύοδο Ο Ποςϊδα δημιοϑργηςε 

τουσ περύφημουσ ςκελετοϑσ του, εικϐνεσ που 

του παρεύχαν την εθνικό και διεθνό προβολό 

που ϋχει μϋχρι ςόμερα. Κορυφαύοσ 

εικονογρϊφοσ, ακοϑραςτοσ εργϊτησ και 

δεξιοτϋχνησ χαρϊκτησ, ο Φοςϋ Γουαδελοϑπε 

Ποςϊδα πϋθανε ςτισ 20 Ιανουαρύου 1913, 

ςτην πϐλη του Μεξικοϑ. 

 

 

mailto:pdiakakis@gmail.com
http://www.autoekprosopisi.gr/
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8 Μαρτύου: Η μϋρα τησ 

Γυναύκασ 

Σησ Α.Σ. 

Μπορεύ να μην εύμαι εντελώσ αυτϐνομη, 

αλλϊ εύμαι πολϑ υπερόφανη που ϋχω τον 

τϑπο τησ ελεϑθερησ και ανεξϊρτητησ 

γυναύκασ που προςπαθεύ να ςτϋκεται ςτα 

δικϊ τησ πϐδια!!! Με το φεμινιςτικϐ κύνημα, 

φορτωθόκαμε πολλϋσ ευθϑνεσ ςτο κεφϊλι 

μασ αφοϑ ϐλα απϐ εμϊσ τισ γυναύκεσ περνϊνε 

(δουλειϊ, οικογϋνεια, νοικοκυριϐ, ςτα οπούα 

εγώ εύμαι και ςυνηθιςμϋνη, αφοϑ ϋχω 3 

αδελφοϑσ και μια μϊνα, ηρωύδα, ό κορϐιδο, 

ϐπωσ θϋλετε πεύτε το, μιασ και εύναι 

νοικοκυρϊ, δοϑλα και κυρϊ). Αλλϊ αν δεν 

εύςαι δυναμικό, κανϋνασ δεν ςε ςϋβεται, 

αφοϑ ϐπωσ ϋλεγε κι ο Νύκοσ Καζαντζϊκησ: 

«Ο ϊνθρωποσ εύναι κτόνοσ! Σου’ κανεσ κακϐ; 

(ςε φοβϊται, ϊρα ςε ςϋβεται και ςε τρϋμει!!! 

Σου’ κανεσ καλϐ; ου βγϊζει τα μϊτια!!!» 

ύγουρα, βϋβαια, με την λογικό αυτό, 

υπϊρχει και πολλό κακοπούηςη ςτισ γυναύκεσ 

ςόμερα!!! Αλλϊ οϑτωσ ό ϊλλωσ, δεν υπόρχε 

και ςτισ παραδοςιακϋσ αγρϐτιςςεσ και 

νοικοκυρϋσ που όταν ϊβουλα ϐντα; Κοινώσ, 

επειδό εύμαςτε ο αδϑναμοσ, μυικϊ, κρύκοσ 

τησ οικογϋνειασ, δεν υπόρχε πϊντα;;; 

Ωρα οι γυναύκεσ κανονικϊ, δεν θα’ πρεπε να 

παρακολουθοϑν μαθόματα μπαλϋτου και 

χοροϑ ςτα νιϊτα τουσ, ςτισ φαλλοκρατικϋσ, 

ςοβινιςτικϋσ οικογϋνειεσ, αλλϊ μαθόματα 

πολεμικών τεχνών, τουλϊχιςτον για 

αυτοϊμυνα, αφοϑ δυςτυχώσ, ςόμερα, οι 

λύγοι, αληθινού, καραstraight, ϊντρεσ που 

ϋχουν απομεύνει, το παύζουν βαρβατύλεσ και 

δεν ςηκώνουν μϑγα ςτο ςπαθύ τουσ!!! 

Κοινώσ, εύναι αλότεσ και ρεμϊλια, ό για να 

μην κακοποιοϑν, γυναικϊδεσ, ό και τα δϑο!!! 

Και ςυνόθωσ γουςτϊρουν να υποτιμοϑν και 

να ξεφτιλύζουν τισ μοναχικϋσ, 

ευπαρουςύαςτεσ γυναύκεσ (οι οπούεσ 

επιλϋγουν να εύναι ϋτςι) που ϋχουν κϊποια 

γοητεύα, γιατύ κατϊ βϊθοσ φοβοϑνται ϐτι θα 

τουσ εγκαταλεύψουν, ό θα τουσ 

κερατώςουν… 

Για αυτϐ «πρϋπει να κϊνουμε ςωςτϋσ 

επιλογϋσ ςυντρϐφων και γενικϊ ανθρώπων 

που μασ περιβϊλλουν, βαςικϊ ποιοτικών 

ατϐμων, αφοϑ αυτού μασ καθορύζουν την 

πορεύα μασ ςτη ζωό», ϐπωσ χαρακτηριςτικϊ 

εύπε, νομύζω, ο Δαλϊι Λϊμα!!! 

 

Η μϋρα τησ Γυναύκασ 

Σησ Αντιγόνησ Γκύνη 

8 Μαρτύου ημϋρα τησ γυναύκασ. Οι γυναύκεσ 

γιορτϊζουν την πρϐοδϐ τουσ ςτο κοινωνικϐ 

ςϑνολο και ϋχουν πιϊςει ϐλα τα κοινωνικϊ 

ςτρώματα, ϋχουν βϊλει ποδιϊ ςτον ϊντρα και 

του ϋχουν δώςει να κρατϊ και 

ςφουγγαρύςτρα. Και τα διαζϑγια πϊνε κι 

ϋρχονται. Αυτϊ για τισ γυναύκεσ που ζουν 

ςτην πϐλη. Η γυναύκα που ζει ςτο χωριϐ, η 

αγρϐτιςςα, αυτό πϊντα δοϑλευε με κρϑο και 

βροχό και χιϐνι, ϋκοβε ξϑλα, τα ζαλωνϐταν 

ςτη πλϊτη, πολλϋσ φορϋσ την ϋπιαναν οι 

πϐνοι τησ γϋννασ ςτο δρϐμο και γϑριζε ςτο 

ςπύτι με το βρϋφοσ, που το εύχε μαζύ τησ ςε 

ϐλεσ τισ δουλειϋσ, γιατύ δεν εύχε που να το 

αφόςει. την πλϊτη τα ξϑλα, ςτην αγκαλιϊ το 

μωρϐ, ϐλη μϋρα δουλειϊ και το απϐβραδο 

ςτο ςπύτι να μαγειρϋψει, να φϊει ϐλη η 

οικογϋνεια. Εγώ αυτό την γυναύκα ςϋβομαι 

και κλύνω το γϐνυ ςτην γυναύκα τησ 

υπαύθρου, που δεν απϋκτηςε κϊποια 

δικαιώματα απϐ το 1985 και μετϊ και δεν 

γνωρύζει βϋβαια καμιϊ γραμματεύα ιςϐτητασ. 

Αυτό η γυναύκα η αγρϐτιςςα, απϐ καταβολόσ 

κϐςμου δουλεϑει, αγωνύζεται για την 

οικογϋνειϊ τησ, ϋξω ςτο χωρϊφι, ςτισ ελιϋσ, 

ςτον τρϑγο. Για μϋνα η γιορτό τησ γυναύκασ, 

ανόκει ςε εκεύνεσ τισ γυναύκεσ. Σισ ηρωύδεσ 

γυναύκεσ τησ υπαύθρου. 

 

Ο Ρόγασ Υεραύοσ 

25η Μαρτύου 

Σησ Αντιγόνησ Γκύνη 

25
η
 Μαρτύου, ημϋρα εθνικόσ παλιγγενεςύασ. 

Η πατρύδα ςκλαβωμϋνη ϐχι 400 χρϐνια, αλλϊ 

απϐ το 140 π.χ., η Ελλϊδα υπϐ Ρωμαώκό 

κατοχό, ϐλα μαζύ περύπου 2.100 χρϐνια. Και 

ϐμωσ οι Ϊλληνεσ δεν ϋχαςαν την ταυτϐτητα 

τουσ. ήλα ξεκύνηςαν το 1790 απϐ τον Ρόγα. 

Εύχε ϐμωσ ϊδοξο τϋλοσ, του ϋριξαν οι 

Αυςτριακού ςτον Δοϑναβη, ο Μϋτερνιχ. Ϋταν 

δυνατϐν με τϋτοια Ευρώπη να περιμϋνει ο 

Ϊλληνασ λευτεριϊ;  

Και ϐμωσ ςιγϊ ςιγϊ μετϊ τον θϊνατο του 

Ρόγα, ο Θοϑριοσ φοϑςκωνε ςτα ςτόθια.  

Καλϑτερα μιασ ώρασ ελεϑθερη ζωό… 

Σο 1814 ο Ξϊνθοσ, κουφϊσ και Σςακϊλωφ 

ϋγραψαν τον ϐρκο των φιλικών και ύδρυςαν 

τη φιλικό εταιρεύα. Αρχηγϐσ ςτην αρχό 

κανϋνασ. Αργϐτερα με την επιμονό των 

μελών εύπαν να εύναι ο Αλϋξανδροσ 

Τψηλϊντησ. Ϋρθε το 1821, ςόκωςαν το 

λϊβαρο, Ελευθερύα ό Θϊνατοσ! 

Περϊςαμε πολλϊ αλλϊ όρθε η πολυπϐθητοσ 

λευτεριϊ. Ηχοϑςε παντοϑ ο Θοϑριοσ. 

Καλϑτερα μιασ ώρασ ελεϑθερη ζωό παρϊ 

40χρϐνια ςκλαβιϊ και φυλακό. Να αγαπϊτε 

την πατρύδα αδϋρφια. Αυτόν ϋχουμε και 

χωρύσ πατρύδα δεν εύμαςτε τύποτα. ήςο 

πολλϊ χρόματα και αν ϋχουμε δεν εύμαςτε 

τύποτα. ήλοι οι ευεργϋτεσ ϋγιναν πολϑ 

πλοϑςιοι ςτισ παραδουνϊβιεσ χώρεσ, αλλϊ 

αυτϐ δεν τουσ ϋφτανε, ϋδωςαν ϐλα τουσ τα 

χρόματα μετϊ την απελευθϋρωςη για ϋχουνε 

πατρύδα. 

Ψσ πϐτε παλικϊρια να ζοϑμε ςτα ςτενϊ 

Μονϊχοι ςαν λιοντϊρια ςτισ ρϊχεσ ςτα βουνϊ 

πηλιϋσ να κατοικοϑμε να βλϋπουμε κλαδιϊ 

Να φεϑγομεν απϐ τον κϐςμο για την πικρό 

ςκλαβιϊ 

Να χϊνομεν αδϋρφια πατρύδα και γονεύσ 

Σουσ φύλουσ τα παιδιϊ μασ και ϐλουσ τουσ 

ςυγγενεύσ 
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Εργατικό Πρωτομαγιϊ/Ο 

Μϊησ των λουλουδιών/Μια 

πρωτομαγιϊ ο Παναγούλησ 

Σησ Αντιγόνησ Γκύνη 

Η Εργατικό Πρωτομαγιϊ δεν εύναι αργύα. 

Εύναι απεργύα. Κϊποτε ςτο ικϊγο 

ξεςηκώθηκαν οι εργϊτεσ και εργϊτριεσ, 

χϑθηκε αύμα για το ωρϊριο και εν γϋνει για 

ϐλα τα δικαιώματα των εργαζομϋνων. 

Ακολοϑθηςαν και ϊλλεσ πολλϋσ χώρεσ και 

ςιγϊ ςιγϊ τα δικαιώματα των εργατών, 

κυρύωσ ςτισ μεγϊλεσ πϐλεισ και παντοϑ, 

δικαιώθηκαν με πολλοϑσ αγώνεσ. Αλλϊ τώρα 

εν ϋτι 2016 νομύζω γυρνϊμε πϊλι πύςω, ϐχι 

μϐνο χϊνοντασ τα δικαιώματα του 

εργαζομϋνου αλλϊ δεν υπϊρχει και εργαςύα 

και αν τη βρεισ, τα χρόματα θα εύναι μαϑρα, 

δε θα υπϊρχει ιατροφαρμακευτικό 

περύθαλψη, θα χϊνονται οι ςυντϊξεισ. 

Πληρώνουν μια ζωό οι εργαζϐμενοι για να 

ςυνταξιοδοτηθοϑν ςτα 67 τουσ χρϐνια αλλϊ 

ςχεδϐν ςτα 70 ποιοσ θα πϊρει ςϑνταξη ςε 

αυτόν την ηλικύα. Ωςε… το μϋλλον εύναι 

ςκοτεινϐ. Ϊχουν καθιερώςει μια μϋρα το 

χρϐνο για τον εργαζϐμενο δηλαδό. Σι θϋλουν 

να του ποϑνε;  

Ωντε να μη το πώ… 

την Ελλϊδα ο τομϋασ εργαςύασ για αρκετϊ 

χρϐνια απϐ τώρα και πριν βϋβαια, ϋχει 

τελειώςει. Τπομονό και ύδωμεν. 

Μαζύ ϋχουμε και την Πρωτομαγιϊ των 

λουλουδιών, την καρδιϊ τησ ϊνοιξησ. Ναι, 

αυτϐ υπϊρχει ϐςο υπϊρχει η ζωό ςτη φϑςη, 

η ελπύδα τουλϊχιςτον, να δουλεϑουν τα 

καταςτόματα λουλουδιών, να κινεύται η 

αγορϊ. Ο κϐςμοσ τρϋχει ςτουσ αγροϑσ, ςτισ 

εξοχϋσ. Να γύνει κϊτι και απϐ δω να δουν 

κϊποιοι λουλοϑδια, που υπϊρχουν εκθϋςεισ 

λουλουδιών ςτη Βϊρη, ςτην Κηφιςιϊ και ςε 

ϊλλεσ περιοχϋσ, να εργαςθουν οι ϊνθρωποι, 

να κυλόςει το χρόμα, να γύνει κϊτι επιτϋλουσ, 

κϊτι μικρϐ προςωρινϐ αλλϊ κϊτι. Καλό 

Πρωτομαγιϊ! 

Σην Πρωτομαγιϊ ϋχουμε και μια θλιβερό 

επϋτειο. κϐτωςαν τον Αλϋξανδρο 

Παναγοϑλη, ϋναν πραγματικϐ αγωνιςτό τησ 

εποχόσ μασ. 1
η
 ΜαϏου του 1976. αρϊντα 

χρϐνια πϋραςαν. Αλόθεια, πϐςοι θυμοϑνται 

το γελαςτϐ παιδύ που γλϑτωςε απϐ τη 

χοϑντα και ςκοτώθηκε ϐταν ςτη χώρα μασ 

εύχε εγκαταςταθεύ η Δημοκρατύα; Σον 

ςκϐτωςαν γιατύ εύχε ϐλα τα ςτοιχεύα να 

ανούξει το φϊκελο για την προδοςύα και ϊλλα 

πιο παλιϊ. Ϋθελε να ανούξει το φϊκελο τησ 

Κϑπρου και του ϋκλειςαν το ςτϐμα. Ποιοι 

εύναι ϐλοι αυτού που όταν υπεϑθυνοι; ήλοι 

ϐςοι εκεύνη την εποχό όταν ςτην ςτο 

κοινοβοϑλιο. Κυβϋρνηςη και αντιπολύτευςη. 

Μακϊρια η μνόμη ςου Αδερφϋ. 

 

Η μϋρα του Αγύου 

Βαλεντύνου… 

Σησ Α.Σ. 

Τπϊρχουν ακϐμα μερικού ςυναιςθηματικού, 

ευαύςθητοι και ρομαντικού ϊνθρωποι που 

ϋχουμε ξεμεύνει ς’ αυτϋσ τισ κτηνώδεισ και 

ϊγριεσ εποχϋσ που ζοϑμε, ϐπωσ αυτόν τησ 

κρύςησ, που πιςτεϑουμε ςτον αληθινϐ ϋρωτα 

και προςδοκοϑμε την αληθινό αγϊπη, ςε 

ςημεύο που θα μποροϑςαμε να 

χαρακτηριςτοϑμε γραφικού και αγαθιϊρηδεσ, 

κοινώσ χαζού!!! (Γιαυτϐ, ϊλλωςτε και 

αρρωςτόςαμε…) Πϋραν, πϊντωσ απϐ το 

αγαθϐ ύςωσ, τησ υπϐθεςησ, αφοϑ θα μασ 

αρκοϑςε, ύςωσ, για δώρο ς’ αυτόν την 

γιορτό, μϐνο ϋνα κϐκκινο τριαντϊφυλλο και 

ϋνα φιλύ, υπϊρχει πϊντοτε και η ϊλλη 

πλευρϊ, η ρεαλιςτικό και ςκληρό των 

πραγμϊτων, που εύναι η εκμετϊλλευςη των 

ερωτευμϋνων που θϋλουν με αφορμό αυτόν 

την ημϋρα, να κϊνουν κϊτι το διαφορετικϐ 

και πωλοϑν ερωτικϊ προώϐντα, ϐπωσ ϋξαλλα 

εςώρουχα και sex toys που τα βρύςκεισ ςτα 

sex shops, πϋρα απϐ τισ ανθοδϋςμεσ, τα 

ςοκολατϊκια, τα αρώματα και τα bijoux που 

δωρύζονται με βϊςη το marketing που ιςχϑει 

για αυτό τη μϋρα!!! Οπϐτε και πϊλι φτϊνουμε 

ςτο ςυμπϋραςμα, ϐτι ϐλα γύνονται με βϊςη 

το ςυμφϋρον!!!  

Αν μποροϑςαμε να μην τα ιςοπεδώνουμε 

ϐλα, ύςωσ κι ο κϐςμοσ μασ να όταν 

διαφορετικϐσ!!! Εγώ, πϊντωσ, ύςωσ να ζω ςε 

ϋνα ροζ ςυννεφϊκι… Ωλλωςτε οι 

περιςςϐτεροι ςτισ μϋρεσ μασ, ό παντρεϑονται 

δυο φορϋσ, ό κϊνουν ϋναν γϊμο γϑρω ςτα 40, 

ό δεν παντρεϑονται καθϐλου πια!!! (Μϐνο οι 

πουριτανικϋσ οικογϋνειεσ, λϐγω κοινωνικοϑ 

status ό ςυμφϋροντοσ, παραμϋνουν 

υποτύθεται δεμϋνεσ κι ενωμϋνεσ, αν κι εκεύ 

μϋςα, ςυνόθωσ, γύνεται χαμϐσ!!! Δεν ξϋρεισ 

ποτϋ τι ςυμβαύνει, πύςω απϐ την κλειςτό 

πϐρτα ενϐσ ςπιτιοϑ!!! Υυςικϊ υπϊρχουν και 

μερικού καμϋνοι και τελειωμϋνοι 

«αναπτόρεσ» που επιδιώκουν να ϋχουν ϋνα 

ςϑντροφο με βϊςη κϊποιο αντύτιμο πϊντα ό 

να μην ϋχουν κανϋναν!!! Σο τερπνϐν μετϊ του 

ωφελύμου, κοινώσ!!!  

Πϊντωσ: «Καλϐ εύναι να παντρευτεύσ!!! Αν 

πϊρεισ καλό γυναύκα θα περϊςεισ καλϊ!!! Αν 

ϐχι, θα γύνεισ φιλϐςοφοσ!!! ΨΚΡΑΣΗ. Και 

το δισ εξαμαρτεύν ουκ ανδρϐσ ςοφοϑ, αλλϊ 

και ου γυναικϐσ ςοφόσ!!! Κοινώσ, δεν 

επαναλαμβϊνεισ ποτϋ τα ύδια λϊθη!!! 

Παθαύνεισ και μαθαύνεισ ς’ αυτό τη ζωό!!! 

So, always keep walking… 

…μϋχρι να βρεισ το καλϑτερο που ςου 

αξύζει!!! 

 

 



ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΗ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤ 
ΨΜΑΣΕΙΟΤ «ΑΤΣΟΕΚΠΡΟΨΠΗΗ» ΕΥΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΤΛΟ» #30/2016       

 

 

 

ΕΥΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΤΛΟ» Page 5 

 

21η Απριλύου 1967:  

Σο πραξικόπημα των 

υνταγματαρχών 

Σησ Αντιγόνησ Γκύνη 

Η Ελλϊδα ξϑπνηςε εκεύνο το πρωινϐ με την 

πλϊτη ςτον τούχο. Σα τανκσ ϐργωναν την 

Αθόνα και ςτο ραδιϐφωνο μια φωνό που 

μιλοϑςε ϊπταιςτα αρχαϏζουςα 

καθαρεϑουςα, ακατϊπαυςτα, με τισ ώρεσ, 

ϋλεγε, ϋλεγε, ϋλεγε, τι ϋλεγε, τύποτα 

ουςιώδεσ, ϋτςι για να εκνευρύζει τον κϐςμο 

και να κλεύνει το ραδιϐφωνο. ήςοι εύχαν 

τηλεϐραςη, τον ϋβλεπαν ανφασ αυτϐν το 

πραξικοπηματύα και ςτα δυο κανϊλια, 

παρακαλώ. Ϊτςι ξεκύνηςε η χοϑντα των 

ςυνταγματαρχών, η ξενοκύνητη, τον Απρύλιο 

του 1967 και ϋπεςε απϐ την εξουςύα ςτισ 20 

Ιουλύου του 1974 με την προδοςύα και την 

ειςβολό ςτην Κϑπρο, των Σοϑρκων. Πωσ 

ζόςαμε εκεύνα τα επτϊ πϋτρινα χρϐνια με 

δοςύλογουσ και με μυςτικοϑσ πρϊκτορεσ και 

με την ΕΛ.Α. να ςυλλαμβϊνει κϐςμο (ϐποιον 

όθελαν) δεν λϋω κϊτι υπερβολικϐ, λϋω 

αλόθεια, ϐτι θυμϊμαι κι ϋχω γερό μνόμη. 

υλλϊμβαναν ϐποιον όθελαν ςτην κεντρικό 

αςφϊλεια, ςτην Ε..Α. κι απϐ εκεύ και πϋρα, 

εϊν εύχε τϑχη, ϋβγαινε απϐ εκεύ, αλλιώσ 

Κϑριοσ ούδε… Εύθε η χώρα μασ να μην ζόςει 

ξανϊ τϋτοιεσ μαϑρεσ μϋρεσ και χρϐνια. Ποτϋ 

ξανϊ τϋτοιο κακϐ. 

 

 

Σα ςυναιςθόματα που 

γεννιούνται βλϋποντασ τουσ 

πρόςφυγεσ 

Σου Αντρϋα Καββαδύα 

«Υαντϊςου πωσ ϐλοι οι ϊνθρωποι ζουν 

ενωμϋνοι εν ειρόνη. Μπορεύσ να πεισ πωσ 

εύμαι ονειροπϐλοσ, αλλϊ δεν εύμαι ο 

μοναδικϐσ. Ελπύζω μια μϋρα να ενωθεύσ μαζύ 

μασ κι ο κϐςμοσ θα ζόςει ςαν ϋνασ…»  John 

Lennon. 

Αυτϊ τα λϐγια εύναι διαφορετικϊ απϐ ϐςα 

εύδα. άςωσ και πολϑ διαφορετικϊ απϐ την 

πραγματικϐτητα που εύδα ϐταν πϋραςα 

τυχαύα απϐ την πλατεύα Βικτωρύασ, γϑρω ςτισ 

8 το βρϊδυ. ϑριοι πρϐςφυγεσ-μετανϊςτεσ, 

Αφγανού πρϐςφυγεσ-μετανϊςτεσ, εύχαν 

απλωθεύ ςε ϐλη την πλατεύα, ςτισ καφετϋριεσ 

και ςτουσ δρϐμουσ. Ϋταν ςαν μια κατϊςταςη 

πολϋμου. Γεμϊτη η πλατεύα με κουβϋρτεσ, 

ξαπλωμϋνεσ γυναύκεσ με παιδιϊ, μωρϊ να 

κλαύνε, μανϊδεσ απελπιςμϋνεσ. Οι ϊντρεσ 

όταν ςυγκεντρωμϋνοι ςτα παγκϊκια. Μια 

πλατεύα γεμϊτη ςκουπύδια απϐ φαγητϊ που 

ϋφερνε η εκκληςύα και οι ανθρωπιςτϋσ 

ιδιώτεσ με αμϊξια δικϊ τουσ. Επύςησ φαγητϊ 

ϋφερναν και οι εςτιϊτορεσ. Η αςτυνομύα 

υπόρχε διακριτικϊ ςε ϐλεσ τισ γωνύεσ τησ 

πλατεύασ. Οι καφετϋριεσ όταν ϊδειεσ, οι 

Ϊλληνεσ δεν κυκλοφοροϑςαν, μια 

κατϊςταςη δϑςκολη και πρωτϐγνωρη για 

ϋναν ϊνθρωπο που εύχε την τϑχη να περϊςει 

και να δεύ την κατϊςταςη αυτό που 

δημιουργεύ πρωτϐγνωρα ςυναιςθόματα. 

Αιςθϊνθηκα ϊςχημα γιατύ εύδα ϐλα αυτϊ και 

επύςησ ϋνιωςα λϑπη, πϐνο, ςυγκύνηςη, ούκτο, 

θλύψη και κατϊθλιψη και πόγαν να με 

πιϊςουν τα δϊκρυα για ϐλουσ αυτοϑσ που 

όταν κϊποτε μακριϊ μασ και τουσ βλϋπαμε 

ςτην τηλεϐραςη. Επύςησ ϋνιωςα οργό και 

θυμϐ για τον πολιτιςμϋνο κϐςμο που δεν 

μπορεύ να ανταπεξϋλθει ϊμεςα ςε μια κρύςη 

ανϊγκησ. Βϋβαια οφεύλουμε να 

παραδεχτοϑμε πωσ με τϐςεσ χιλιϊδεσ 

πρϐςφυγεσ-μετανϊςτεσ, αδυνατεύ 

οποιοδόποτε κρϊτοσ τϐςο ϊμεςα, ςε μικρϐ 

χρονικϐ διϊςτημα, να βϊλει τϊξη, πϐςο 

μϊλλον το ελληνικϐ κρϊτοσ, το οπούο 

βρύςκεται ςε οικονομικό κρύςη. Αλλϊ ςτα 

νηςιϊ του Αιγαύου, απ’ ϐτι βλϋπουμε ςτην 

τηλεϐραςη, βρύςκουν μια πιο ϊμεςη βοόθεια.  

Ϊτςι ϋνιωςα την ανϊγκη να προςφϋρω ςε 

ϐλα αυτϊ τα μικρϊ παιδιϊ, ϋνα δώρο μια 

μικρό προςφορϊ ςτον ςυνϊνθρωπο, λύγα 

ροϑχα, μια ςοκολϊτα, ϋνα παιχνύδι, για τα 

μωρϊ μια προςφορϊ ϐςο φτϊνουν οι 

δυνϊμεισ μου. Μου ϋκανε εντϑπωςη η 

αντύθεςη ςυναιςθημϊτων με τα 

ανθρωποφϊγα μϋςα ενημϋρωςησ, που ςε μια 

τϐςο δϑςκολη ςτιγμό δεν ϋδειχναν την 

πρϋπουςα ευαύςθητη ςυμπεριφορϊ. ήλα 

αυτϊ εύναι αποτελϋςματα των τερϊςτιων 

ςυμφερϐντων των μεγϊλων δυνϊμεων που 

δρουν ςτην περιοχό τουσ και ϊνθρωποι με 

περιουςύεσ, κοινωνικό θϋςη, κουλτοϑρα, 

βρϋθηκαν ςτο πουθενϊ, χωρύσ να τουσ 

υπολογύζει κανϋνασ. ήμωσ οι Ϊλληνεσ δεν 

εύναι ρατςιςτϋσ και παρϐλη την οικονομικό 

κρύςη, η πολιτεύα, η εκκληςύα κι οι ιδιώτεσ, 

δύνουν το υςτϋρημϊ τουσ ςτουσ πρϐςφυγεσ-

μετανϊςτεσ οι οπούοι τώρα πια εύναι 

ακατϐρθωτο να γυρύςουν ςτην πατρύδα τουσ 

και ςτα ερειπωμϋνα ςπύτια τουσ και πρϋπει 

να ςυνεχύςουν τη ζωό τουσ, ςε ϊλλο τϐπο και 

ςε μια ξϋνη πατρύδα, με εντελώσ διαφορετικό 

κουλτοϑρα. 

 

 

 

 

Εντόσ και Εκτόσ ςυνόρων 

Σησ Αντιγόνησ Γκύνη 

Προςφυγικϐ, ϋνα θϋμα που καύει και εύναι 

καυτό πατϊτα που την πετϊνε τα κρϊτη τησ 

Ευρώπησ το ϋνα ςτο ϊλλο, γιατύ καύγονται! 

Και ϐμωσ, ϐλοι αυτού το δημιοϑργηςαν το 

θϋμα. Απϐ τη υρύα και μετϊ ϐλα τα αραβικϊ 

κρϊτη, ακϐμη και απϐ την Βϐρεια Αφρικό το 

ϋνα κρϊτοσ μετϊ το ϊλλο μασ ςτϋλνουν 

μετανϊςτεσ, με τον μανδϑα του πρϐςφυγα. 

Και απϐ την ϊλλη ϋχουμε και τη γεύτονα που 

ςυνεργϊζεται με τα δουλεμπορικϊ και εκεύ 

πϋφτει πολϑ χρόμα. Σουσ βϊζουν ςε ςϊπιεσ 

βϊρκεσ, τρϑπια ςωςύβια και κϑριοσ εύδε 

πϐςοι ϊνθρωποι πνύγονται κϊθε μϋρα. Ϊχει 

γύνει το δελτύο τησ ημϋρασ πϐςα παιδιϊ 

πνύγονται, πϐςοι ενόλικεσ. Που θα πϊει αυτϐ;  

Πριν δϑο μόνεσ εύχαν πϊει ςτη γεύτονα  απϐ 

τισ Βρυξϋλλεσ και εύχαν ςυζητόςει με τον 

ουλτϊνο. Σουσ απειλοϑςε, τουσ εκβύαζε πώσ 

αν δεν του δώςουν  ϐχι 3 δισ αλλϊ 8 δισ ευρώ, 

θα ϋβριςκαν παιδιϊ πνιγμϋνα και θα ϋςτελνε 

με ποϑλμαν κϐςμο ςτην Ελλϊδα.  

Σην ημϋρα τησ υπογραφόσ του 3
ου

 μνημονύου 

οι τοϑρκοι λιμενικού εύχαν ανϋβει ςτη Νόςο 

άμια και εύχαν αψιμαχύα με ϋλληνεσ 

λιμενικοϑσ. Δεν ϊνοιξε μϑτη γιατύ οι ϋλληνεσ 

δεν όθελαν να ανούξει. Γιατύ η γεύτονα 
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δημιουργεύ θϋματα εκ του μη ϐντοσ. Αλλϊ δε 

τουσ κϊναμε τη χϊρη.  

Εν τω μεταξϑ  ϐλη η Ευρώπη  ϋχει γεμύςει 

ςϑνορα, αλλϊ δϋχεται κϊποιουσ επιλεκτικϊ. 

Η Δανύα, Νορβηγύα, ουηδύα, και ϊλλα κρϊτη 

τουσ αδειϊζουν τισ τςϋπεσ, τισ τςϊντεσ, 

τιμαλφό, αν ϋχουν ακϐμη και χρυςϊ δϐντια. 

Να μην ερχόςαςταν ςτη χώρα μασ. Θα 

πληρώςετε. Και ενώ ςτην Ελλϊδα παρϋχουμε 

δωρεϊν ιατρικό περύθαλψη με ϋξοδα του 

ελληνικοϑ κρϊτουσ. Εκεύ τουσ πετοϑν ςτο 

δρϐμο ζωντανοϑσ με μωρϊ παιδιϊ. Ναι, 

αυτού οι Ευρωπαώςτϋσ που πηγαύνουν ςτη 

γεύτονα και εκβιϊζονται για πολλϊκισ ευρώ 

και ςτην Ελλϊδα που εύναι υποχρεωμϋνοι την 

εκβιϊζουν και την απειλοϑν με την ϋξοδο απϐ 

τη ςυνθόκη ϋνγκεν και το πιπιλϊν ςυνϋχεια. 

Ϋρθαν εδώ και ϋκαναν ϋλεγχο και εύδαν το 

ναυτικϐ μασ και εύπαν γιατύ δε διώχνετε τουσ 

πρϐςφυγεσ; Δηλαδό τι να κϊνουμε; Να 

βυθύςουμε τισ βϊρκεσ με τορπύλεσ απϐ 

υποβρϑχια; Η γεύτονα του ςουλτϊνου ϋθεςε 

ϊλλο ϋνα θϋμα, αυτϐ τησ κοινόσ φϑλαξησ των 

ςυνϐρων του Αιγαύου. 40 χρϐνια ϋχουμε τη 

γεύτονα να μασ απειλεύ με τα θαλϊςςια και 

εναϋρια ϑδατα. Σώρα ϋβαλε το ΝΑΣΟ για 

κοινό φϑλαξη. Πρϋπει η γεύτονα να μπει 

επύςημα ςτα ελληνικϊ χωρικϊ ϑδατα πϊςη 

θυςύα μϊλλον! Και ϋχουμε και τον ϊλλο 

μεγϊλο πολιτικϐ παρϊγοντα, να πηγαύνει ςτο 

Ιρϊν με τη ςυμβύα του η οπούα λϐγω 

θρηςκεϑματοσ τησ χώρασ, φϐρεςε μαντόλα. 

την Ελλϊδα, ςτην ορκωμοςύα τησ βουλόσ 

οϑτε ςταυρϐ δεν ϋκανε και πόγαν ςτην 

Περςύα να το παύξουν ςουνύτεσ. 

Με τϋτοιο αρχηγϐ να περιμϋνεισ ϐτι 

χειρϐτερο.. 

 

 

Πλατεύα των Δακρύων 

Σησ Αντιγόνησ Γκύνη 

Η πλατεύα των δακρϑων, η Ελλϊδα των 

δακρϑων (αν και εύχαμε) ϋχουμε δηλαδό μια 

πλατεύα κλαυθμών και οδυρμών, τώρα 

αποκτόςαμε και ϊλλη πλατεύα κλαυθμών, 

οδυρμών, θλύψησ, πεύνασ. Ωνθρωποι ζουν 

κϊτω απϐ την βροχό, ϋχουμε και πϋλαγα 

δακρϑων και που δεν εύναι μπλε. ήχι, το δικϐ 

μασ εύναι κϐκκινο απϐ το αύμα των 

ανθρώπων που εύναι μϋςα, Ελλόνων και 

ξϋνων.  

Ϊωσ πϐτε αυτϐ; 

Θα το κανονύςει η γεύτονα και οι μεγϊλεσ 

δυνϊμεισ. Που φϋρνουν τουσ λαοϑσ ςε τϋτοια 

κατϊςταςη, που δημιουργοϑν εμφυλύουσ. 

Ϊχουν αποδεκατύςει τουσ περιςςϐτερουσ 

αραβικοϑσ λαοϑσ με την βοόθεια τησ 

γεύτονασ και των ϊλλων λύγο παρακϊτω. 

Γεύτονεσ και αυτού. Και τώρα το αύμα τρϋχει 

ποτϊμι, το ϋριξαν εδώ ςτη φτωχό πονεμϋνη 

μϊνα που ϐλουσ τουσ αγκαλιϊζει ςτα 

πονεμϋνα ςτόθια τησ.  

Μϋχρι πϐτε θα υποφϋρουν ϐλοι οι ϊνθρωποι 

που φιλοξενεύ η ϋρημη πατρύδα; ήλη η 

Ελλϊδα υποφϋρει μαζύ με τουσ πρϐςφυγεσ, 

υποφϋρουν και οι Ϊλληνεσ. Ναι, τουσ 

θϋλουμε αλλϊ πεσ το ςε ϋναν πατϋρα ϊνεργο, 

με τα παιδιϊ του να τρώνε ςτην ενορύα και 

ςτα ςυςςύτια.  Δικαύωσ; Σι θα ςου απαντόςει; 

Να μεύνουν αλλϊ ποϑ και πώσ και αφοϑ το 

κρϊτοσ και οι Βρυξϋλλεσ ϋχουν λεφτϊ για 

τουσ ξϋνουσ γιατύ δε δύνουν και ςε εμϋνα που 

πεινοϑν τα παιδιϊ μου και γω και η γυναύκα 

μου; Εύμαςτε ϊνεργοι και περιμϋνουμε την 

πενιχρό ςϑνταξη του παπποϑ. Γιατύ ςε εμϊσ 

δε δύνουν; Αλλϊ μασ φϋρνουν και ϊλλουσ τα 

ταϏςουμε και να ςτεγϊςουμε. Ϊτςι θα ςου 

απαντόςει ο ϊνεργοσ και δυςτυχώσ ϋχουμε 

χιλιϊδεσ. Βοϑλιαξε η χώρα μασ. Σι κϊνουν οι 

Βρυξϋλλεσ, χτύζουν τεύχη. Και ετοιμϊζονται 

και ϊλλα ςτο Καλαύ ςτην Γαλλύα. Περιμϋνουν 

να περϊςουν απϋναντι ςτην Μ. Βρετανύα. 

Έξω! Έξω! Κανεύσ δε τουσ θϋλει. Σουσ ϋχουν 

ςτοιβϊξει ςτην Ελλϊδα, αποθόκη ψυχών. Και 

απϋναντι η γεύτονα με τον ςουλτϊνο κϊνουν 

δουλεμπϐριο. Εκεύ να δεισ δολϊριο, χρόμα 

που οϑτε το φαντϊζεςαι! Σουσ βϊζουν ςε 

τρϑπιεσ βϊρκεσ και πϊνε καλιϊ τουσ. Δε τουσ 

θϋλουν οι μεγϊλεσ δυνϊμεισ τουσ γεύτονεσ, 

αλλϊ τουσ πληρώνουν, κϊνουν τα ςτραβϊ 

μϊτια για το δουλεμπϐριο που ρϋει το 

δολϊριο, γιατύ δε χωνεϑουν την Ελλϊδα που 

τουσ ϋςωςε ςε δυο παγκϐςμιουσ πολϋμουσ 

και εύναι αλόθεια.  

Κϊποτε θα μασ καθύςουν ςτο ςκαμνύ γιατύ 

νικόςαμε 

Δε τον θϋλουν το ταραξύα, το ταραχοποιϐ 

Κεμϊλ. Κανεύσ. Σον πληρώνουν για να κϊνε 

τη ζωό των ελλόνων δϑςκολη. Σώρα κϊνει 

παρϋλαςη η αρμϊδα του ΝΑΣΟςτο Αιγαύο 

μασ και ο ουλτϊνοσ απϐ κοντϊ. Αλλϊ ϐταν 

καταλϊβουν οι Βρυξϋλλεσ ϐτι κινδυνεϑουν θα 

τουσ κϊνουν ςτην ϊκρη. ήποτε τουσ 

χρειϊζονται, τουσ γεμύζουν ευρώ και δολϊριο 

και μϐλισ πϊνε τα πρϊγματα εκεύ που θϋλουν, 

ςτην ϊκρη ο Μουςταφϊ ο ουλτϊνοσ. Και 

τϐτε θυμοϑνται ϐτι ϋχουν εταύρο και 

ςϑμμαχο που λϋγεται Ελλϊσ. Σώρα, θα μου 

πεύτε, με τϋτοιο χαμϐ προςφυγιϊσ που εύναι ο 

ΟΗΕ, που εύναι η ίπατη Αρμοςτεύα, η 

Διεθνόσ Αμνηςτύα; ήλοι αυτού που οι λαού 

τουσ ϋβαλαν ςε αυτό τη θϋςη για να λϑνουν 

τα προβλόματα των λαθρομεταναςτών και 

των προςφϑγων. Γιατύ δε ςυνεδριϊζουν τα 

υμβοϑλια Αςφαλεύασ; 

ήχι, κανεύσ! Η Ελλϊδα θα το λϑςει το 

πρϐβλημα. Ναι, δεν ϋχουμε αντύρρηςη αλλϊ 

δεν ϋχουμε χώρο και δεν ϋχουμε και λεφτϊ. 

Θα κλεύςω με μια παροιμύα απϐ το χωριϐ 

μου: 

Σι το θϋλει ο φτωχϐσ το γϋννημα αφοϑ δεν 

ϋχει που να το βϊλει; 
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Ιωϊννησ Καποδύςτριασ 

Σησ Αντιγόνησ Γκύνη 

Υανταζϐμαςτε τον Καποδύςτρια ςχεδϐν 

μϐνο μϋςα ςτον κϐςμο τον δικϐ του, λεπτϐ, 

φιλϊςθενο, αμύλητο, με το «μελαγχολικϐ 

βλϋμμα των μεγϊλων μελανών οφθαλμών» 

του, ςτημϋνο ςε ϋνα μακρινϐ ιδανικϐ να 

πορευτεύ προσ τη θυςύα. 

Απϐ το ϋργο του ξεκινϊει η Ιςτορύα του νϋου 

Ελληνικοϑ Κρϊτουσ.  

Αυτοβιογραφύαν του Ιωϊννη Καποδύςτρια: 

«ονομϊςαμεν το υπόμνημα όπερ ο κυβερνότησ 

υπϋβαλε τελευτώντασ του ϋτουσ 1826 εισ τον 

τςϊρον Νικόλαον τον Α΄, ζητών να γύνη δεκτό η 

παραύτηςησ του εκ τησ Ρωςικόσ Τπηρεςύασ».  

Ο Ιωϊννησ Καποδύςτριασ όταν γιοσ του 

Αντώνη Καποδύςτρια και εύχε ϋναν αδερφϐ, 

τον Γεώργιο. Μετϊ τον θϊνατο του 

κυβερνότη, ϊφηςε ϐλο του το αρχεύο ςτην 

Κϋρκυρα που όταν η ιδιαύτερη πατρύδα του. 

Προςϋφερε τισ υπηρεςύεσ του ςτο Ρωςικϐ 

ϋθνοσ και ϐταν τον χρειϊςτηκε η Ελλϊδα, 

όρθε αμϋςωσ, με τα αποτελϋςματα που εύχε 

δυςτυχώσ, την δολοφονύα του δηλαδό απϐ 

ξϋνο δϊκτυλο αλλϊ με ϋλληνεσ εκτελεςτϋσ, 

που ϋχαςαν κι αυτού τη ζωό τουσ.  

Αυτϊ τα γρϊφω για ϋναν ϊνθρωπο πολϑ 

μεγϊλο που η Μϊνα Ελλϊσ τϐτε ςτϊθηκε μια 

ϊςτοργη μητϋρα για ϋνα μεγϊλο τϋκνο τησ. 

 

 

Ο ΠατροΚοςμϊσ 1714-1779: 

Κοςμϊσ ο Αιτωλόσ 

Σησ Αντιγόνησ Γκύνη 

«Υτιϊξτε ςχολεύα… δεν βλϋπετε πώσ αγρύεψε 

το γϋνοσ μασ από την αμϊθεια και εγινόκαμεν 

ωσ τα θηρύα; Σα πϊντα από το ςχολεύον τα 

μανθϊνομεν διότι χωρύσ το ςχολεύον 

περιπατούμενεισ το ςκότοσ. Καλύτερα να ϋχεισ 

εισ την χώραν ςου ςχολεύον ελληνικόν παρϊ να 

ϋχεισ βρύςεσ και ποταμούσ, διατύ η βρύςισ 

ποτύζει το ςώμα, το ςχολεύον ποτύζει την ψυχόν. 

Γι αυτό αδερφού μου να ςπουδϊζετε, να 

μανθϊνετε γρϊμματα ελληνικϊ όςον ημπορεύτε 

περιςςότερο, διότι διαβϊζοντασ τα ελληνικϊ 

όςον ημπορεύτε, τα ηύρα όπου λαμπρύνουν και 

φωτύζουν τον νουν καθώσ φωτύζει ο όλιοσ την 

γην όταν εύναι ξαςτεριϊ και βλϋπουν τα μϊτια 

μακριϊ. Έτςι βλϋπει και νουσ τα μελλοντικϊ» 

[…] «Αγαπητού μου αδερφού και τϋκναν μου 

αγαπητϊ, Χυχό και Φριςτόσ ςασ χρειϊζονται. 

Αυτϊ τα δύο όλοσ ο κόςμοσ να πϋςη επϊνω ςασ 

δεν μπορεύ να ςασ τα πϊρη εκτόσ και τα δώςετε 

με το θϋλημα ςασ»- Εκ της διδαχής του Αγίου 

«Ημϋρα Σρύτη όλθεν εισ αςκητόσ καλούμενοσ 

Κοςμϊσ. Ιερομόναχοσ και εδύδαξεν ημϋρασ 

τρεύσ εν βερατύω. Ση διδαχό δε ϋβγαινε 

αναβαύνων επύ ςκαμνύου και εδύδαξεν όλον τον 

κόςμον και ϋκαψαν αι γυναύκεσ τα αςόμια και 

τα μεταξωτϊ φορϋματα. Και μετϊ δεύτερο 

χρόνο πϊλι όλθε εισ Μουζακιϊ και ϋφθαςεν εισ 

το χωρύον Καλικούδηςι και τον ϋπνιξαν με 

ςχοινύ και τον ϋρριξαν εισ τον ποταμόν και τον 

ϋβγαλαν και τον ενταφύαςαν εισ το ρηθϋν 

χωρύον. Και γρϊφω την ημϋρα όπου τον 

εςκότωςαν-1779 Αυγούςτου 24 ημϋρα 

ϊββατο»- Από το Συναξάρι της 

Σκλαβωμένης Φυλής 

Πληςιϊζει η ημϋρα η 24
η
 Αυγοϑςτου κατϊ 

την οπούαν ςυμπληροϑνται 170 ϋτη αφϐτου 

εισ ϋνα μικρϐ χωρύον παρϊ τον Αψϐν ποταμϐ 

Αλβανύασ παρϋδωκε το πνεϑμαεισ τον 

ουρϊνιον πατϋρα ϋνασ απϐ τουσ 

φλογερϐτερουσ ιεροκϑρηκασ του Φριςτοϑ, ο 

Πϊτερ Κοςμϊσ ο Αιτωλϐσ. Ψ, πϐςα οφεύλει η 

Ελλϊσ εισ τον ϊγιον τοϑτο ϊνδραν. Εϊν οι 

κυβερνώντεσ το ϋθνοσ τοϑτο εύχον γνώςιν 

και ςυναύςθηςιν του μεγϊλου ϋργου ϐπερ 

επετϋλεςεν εν τω ελληνιςμώ, ο ιερομϊρτυσ 

και ιςαπϐςτολοσ Κοςμϊσ, αςφαλώσ η 24
η
 

Αυγοϑςτου, η ημϋρα του μαρτυρύου του θα 

εύχεν οριςθό να εορτϊζετι, ϐχι μϐνο εν 

Ιωαννύνοισ αλλϊ καθ’ ϊπαςαν την Ελλϊδα. Ο 

Κοςμϊσ ο θηςαυρϐσ, αυτόσ τησ ορθοδοξύασ, 

ότο κεκρυμμϋνοσ εισ την Ιερϊ Μονό Αγύου 

Υιλϐθεου του Αγύου ήρουσ. Επι δϑο περύπου 

δεκαετύασ υπϐ ςοφοϑσ καθηγητϊσ τησ 

αςκητικόσ ζωόσ, εςποϑδαζεν, εμελϋτα, 

προςηϑχετο. Εισ ηλικύαν 45 ετών, ϐτε το 

πνεϑμα του εύχε μεςτώςει απϐ την χϊριν του 

Θεοϑ, ο Κοςμϊσ αφόνει το Ωγιο ήροσ, 

μεταβαύνει εισ το Πατριαρχεύον και εκφρϊζει 

εισ τον Πατριϊρχη εραφειμ Β’, το 

εςωτερικϐν του πϐθον. Διορύζεται ιεροκϑρηξ 

του Γϋνουσ. Με τασ ευχϊσ τησ Μεγϊλησ του 

Φριςτοϑ εκκληςύασ, επύ 20 ϋτη περιϐδευε την 

ελληνικόν γην απϐ των Δωδεκανόςων μϋχρι 

του Βερατύου και τησ Αυλώνοσ.  

«Αυτό μια μϋρα θα γύνει ρωμϋικο και 

καλότυχοσ όποιοσ ζόςει ςε εκεύνο το βαςύλειο. 

Ναι, ναι, ϋτςι το θϋλει ο Θεόσ. Γεννόθηκα το 

1714 μϊλιςτα. Μεγϊλο δϋντρο Αποκούρου 

Σριχωνύδασ. Αχχχ αγαπημϋνη μου Αιτωλύα. 

Κώνςτασ του Δημητρύου ό Ανυφαντόσ, από του 

πατϋρα μου το επϊγγελμα. Εύχα και ϋναν 

αδερφό, τον Φρύςανθο. Δεν ϋχω ϊλλο ρϊςο 

από αυτό που φορώ, ϋνα μου εύναι αρκετό. 

Όταν φθαρεύ ετούτο εδώ θα βρω να το 

αλλϊξω. Ο ϋχων δύο χιτώνεσ δύνει τον ϋναν 

προςτϊζει ο κύριοσ μου. Υθϊνει η ψυχό μου να 

εύναι καθαρό και τον Φριςτό να υπηρετώ. 

Υτιϊξτε ςχολεύα. Υτιϊξτε ςχολεύα» 

Τ.Γ. Ευχαριςτώ πολϑ τον ςκηνοθϋτη, ηθοποιϐ και 

ςτϋλεχοσ του Κ.Κ.Δ. κο Φρόςτο Βερβεροϑδη, για το 

υλικϐ που μου ϋδωςε ςχετικϊ με τον Κοςμϊ τον 

Αιτωλϐ, και εύχε ανεβϊςει ο ύδιοσ ςτο θϋατρο τησ 

Π.ΕΧ.Α.Ε.Ε. την πρώτη χρονιϊ λειτουργύασ του, το 

2013. Σο θεατρικϐ όταν ϋνασ μονϐλογοσ. Σο ϋργο 

εύχε μεγϊλη επιτυχύα και παύχτηκε τρεισ φορϋσ, 

ςπϊζοντασ ταμεύα. Κϑριε Φρύςτο ςασ ευχαριςτώ 

πολϑ. 
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ιου 

Σου Γιώργου ταθόπουλου 

ήταν λϋμε Ινδιϊνουσ αποκαλοϑμε τουσ 

ιθαγενεύσ που προϒπόρχαν ςτην Αμερικό 

πριν ακϐμη ανακαλυφθεύ απϐ τουσ 

Ευρωπαύουσ. Μια απϐ τισ πολλϋσ φυλϋσ 

ιθαγενών όταν και οι ιου. 

Ϋταν γενναύοι πολεμιςτϋσ και ϊριςτοι 

ιππευτϋσ. Ο τελευταύοσ αρχηγϐσ τουσ 

επονομαζϐταν και ωσ Τρελό Άλογο. 

Ατρϐμητοσ και με μεγϊλη ανδρεύα, ϋδειχνε 

απϐμακροσ και μοναχικϐσ. Οδόγηςε τη φυλό 

του ςε μεγϊλεσ νύκεσ απϋναντι ςτο Λευκϐ 

εχθρϐ και κατακτητό, που κατεδύωκε τουσ 

Ινδιϊνουσ για τη γη τουσ. Ο Μεγϊλοσ αρχηγϐσ 

των ιου, κϊποιεσ φορϋσ ςυμμϊχηςε με τη 

φυλό των εγιεν και των Λακϐτα για να 

πολεμόςει τουσ λευκοϑσ.  

τισ 25 Ιουνύου του 1876 νύκηςε το 

χιλιοτραγουδιςμϋνο ϋβδομο ςώμα του 

Καςιϋφ. Μετϊ απϐ αυτό τη νύκη οι λευκού 

διϋταξαν ολομϋτωπη επύθεςη. Οι πιο πολλού 

πολεμιςτϋσ βλϋποντασ τον κύνδυνο 

εγκατϋλειψαν το Σρελϐ Ωλογο που ςτο τϋλοσ 

ϋφθαςε να μϊχεται με μια χοϑφτα 

πολεμιςτών μϋχρι να μεύνει μϐνοσ του. 

Ϊτςι, αφοϑ προδομϋνοσ απϐ ϐλουσ, 

αναγκϊςτηκε να παραδοθεύ και οδηγόθηκε 

ςε καταυλιςμϐ ςτρατϐπεδο. Σο 1877 το 

ϋςκαςε απϐ εκεύ, θϋλοντασ να βοηθόςει την 

ϊρρωςτη γυναύκα του. Οι λευκού νϐμιςαν 

πωσ το ϋςκαςε για να ετοιμϊςει ινδιϊνικη 

επύθεςη και τον ςυλλϊβανε. Μϐλισ το Σρελϐ 

Ωλογο κατϊλαβε ϐτι τον πηγαύνουν ςε 

ςτρατιωτικό φυλακό και ϐχι ςτον 

καταυλιςμϐ ϊρχιςε να παλεϑει και δϋχθηκε 

θανατηφϐρο χτϑπημα απϐ λϐγχη ςτρατιώτη. 

Ϋταν 37 ετών. Η ςορϐσ του θϊφτηκε ςε 

ϊγνωςτο ςημεύο για να μην ενοχληθεύ απϐ 

την παρουςύα των λευκών. 

 

ΑΝΕΚΔΟΣΑ 

http://www.asteiatoras.gr  

 

Η παραγγελύα…. 

-Γειϊ ςασ κϑριε, τι θϋλετε να παραγγεύλετε; 

-Ϊνα φιλϋτο παρακαλώ. 

-Σι φιλϋτο θα θϋλατε να παραγγεύλετε; 

-ήτι να ναι, δεν κϊνω εγώ φιλετικϋσ 

διακρύςεισ… 

 

Σο όνειρο… 

Μια φορϊ ονειρεϑτηκα πωσ οδηγοϑςα 

ανϊποδα. 

Ξϑπνηςα απϐ την τρομϊρα μου καυ ευτυχώσ 

εύδα πωσ οδηγοϑςα κανονικϊ! 

 

Σο καθϊριςμα του ψαριού… 

– Μπορεύσ να καθαρύςεισ το ψϊρι; 

– Πωσ να το καθαρiςω; 

– Κϊντο να φανεύ ςαν ατϑχημα…. 

 

Υοιτητικό ϋκπτωςη… 

– Πωσ μπορώ να ϋχω ϋκπτωςη ωσ φοιτητόσ; 

– Με το πϊςο ςου.  

– Οκ δεν βιϊζομαι. 

 

Κϊνει πολύ κρύο ϋξω… 

Μπαύνει ςτο εςτιατϐριο ο κϑριοσ και 

ξεχνϊει να κλεύςει την πϐρτα. 

Πηγαύνοντασ ςε ϋνα τραπϋζι για να 

κϊτςει του λϋει ϋνασ πελϊτησ : 

υγνώμη κϑριε. Μπορεύτε να κλεύςετε την 

πϐρτα γιατύ κϊνει πολϑ κρϑο ϋξω; 

Γυρύζει ο κϑριοσ, κλεύνει την πϐρτα 

και  καθώσ περνϊ πϊλι μπροςτϊ απϐ τον 

πελϊτη του λϋει :  

– Και τώρα που ϋκλειςα την πϐρτα νομύζεισ 

ϐτι κϊνει λιγϐτερο κρϑο ϋξω; 

 

Ξενώνασ «ΣΑΫΓΕΣΗ» 

Σησ Α.Σ. 

Μ’ ϋχει εντυπωςιϊςει πραγματικϊ η 

καθαρϐτητα αυτοϑ του ξενώνα κι ϐταν λϋμε 

καθαρϐτητα δεν εννοοϑμε μϐνο την 

καθαριϐτητα του χώρου και τησ ςωματικόσ 

υγιεινόσ (καθαριϐτητα ύςον μιςό αρχοντιϊ), 

αλλϊ και την λϊμψη και την ομορφιϊ τησ 

ψυχόσ αυτών των ατϐμων που τον 

περικλεύουν και των γυναικών που εύναι 

λόπτριεσ και των υπευθϑνων!!! Εύναι τϐςο 

ϋντιμεσ, τύμιεσ και εξαιρετικϊ κορύτςια, που 

εύναι ςαν μια ϐαςη ο ξενώνασ αυτϐσ, μεσ ςτην 

κϐλαςη τησ περιοχόσ και τησ εποχόσ που 

ζοϑμε!!! Εύναι ϐλεσ τουσ πραγματικϊ πρϐτυπα 

τησ κοινωνύασ!!! Ακϐμα κι ο πατϋρασ μου που 

εύναι πουριτανϐσ κι αυςτηρϐσ, ϋχει 

εντυπωςιαςτεύ με την αγνϐτητα αυτών των 

γυναικών, αν και εύναι εδώ που τα λϋμε 

κϊπωσ αυςτηρϊ εδώ μϋςα, αλλϊ εγώ εύμαι 

ςυνηθιςμϋνη ςτα δϑςκολα και ςτην 

τελειϐτητα, αφοϑ την επιδιώκω κιϐλασ, ωσ 

τελειομανϋσ παρθενϊκι ςτο ζώδιο που 

εύμαι!!! 

Εδώ μϋςα ϋχω βρει και την ηρεμύα τησ ψυχόσ 

μου, αλλϊ και του μυαλοϑ μου και νιώθω 

αςφϊλεια και για την ςωματικό μου 

ακεραιϐτητα, αφοϑ εύναι προςτατευϐμενοσ 

χώροσ. Πϊντωσ, αν και εύμαςτε γυναύκεσ ϐλεσ 

εδώ μϋςα, ϐμωσ εύμαςτε πραγματικϊ, πολϑ 

ςκληρϊ καρϑδια!!! Πολϑ ςκληρϋσ για να 

πϊθουμε κϊτι, ϋτςι ενωμϋνεσ, δυνατϋσ και 

ϋξυπνεσ που εύμαςτε ϐλεσ!!! (Die Hard!!!) 

Εύμαςτε ϐλεσ κρύκοι μιασ πολϑ δυνατόσ 

αλυςύδασ, ενωμϋνεσ ςαν γροθιϊ!!! Ωλλωςτε 

δεν εύναι τυχαύο που ο ξενώνασ αυτϐσ, ϋχει 

βραβευθεύ κι ωσ ο καλϑτεροσ!!! Να ‘ναι καλϊ 

ϐλεσ οι κοπϋλεσ, τισ ευχαριςτώ πϊρα πολϑ!!! 

http://www.asteiatoras.gr/


ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΗ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤ 
ΨΜΑΣΕΙΟΤ «ΑΤΣΟΕΚΠΡΟΨΠΗΗ» ΕΥΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΤΛΟ» #30/2016       

 

 

 

ΕΥΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΤΛΟ» Page 9 

 

Καφϋ ςτην Πλατεύα 

Βικτωρύασ 

Σησ Αντιγόνησ Γκύνησ 

Ϋταν Σρύτη πρωύ και η ομϊδα recovery όθελε 

βϐλτα, ϊνοιξη εύναι, να βγοϑμε ϋξω, που να 

πϊμε; Ο Πρϐεδροσ ο κϑριοσ Μενϋλαοσ 

Θεοδωρουλϊκησ όθελε να πϊμε κϊπου πιο 

μακριϊ αλλϊ η ομϊδα τον ϋπειςε να πϊμε 

ςτην πλατεύα Βικτωρύασ που εύναι κοντϊ ςτο 

Κ.Κ.Δ. Να πω την αλόθεια κϊποιο μϋλοσ τησ 

ομϊδασ δεν όθελε να πϊει, δεν εύχε τύποτα, 

ε… βαριϐταν, αλλϊ ο Πρϐεδροσ την πόρε 

ςηκωτό. Ϋταν κι ο Προώςτϊμενοσ κϑριοσ 

Νύκοσ Παυλύτινασ και ϐλη η ομϊδα ςτρώθηκε 

ςε μια καφετϋρια ςτη Βικτώρια. Περϊςαμε 

πολϑ ϐμορφα. Ευχαριςτοϑμε απϐ καρδιϊσ 

τον Πρϐεδρο του Κ.Κ.Δ. κϑριο Μενϋλαο 

Θεοδωρουλϊκη και τον κϑριο Νύκο 

Παυλύτινα. Σην ϊνοιξη πρϋπει να την ζεισ, να 

την πύνεισ ςαν ϋνα ποτόρι χυμϐ ρϐδι. 

 

 

 

Ο τϊθησ 

Σησ Μαύρησ υρϊκη- Ξενώνασ «Εςτύα» 

Ϊτςι πρϋπει. Να ςβόνουμε την φωτιϊ. ήλοι 

Ο τϊθησ όταν ςυμμαθητόσ του αδελφοϑ 

μου ςτο Γυμνϊςιο. Κϊνανε καλό παρϋα οι 

δυο τουσ. Ο τϊθησ ερχϐταν και ςτο ςπύτι. Ο 

πατϋρασ του όταν αξιωματικϐσ ςτον 

ελληνικϐ ςτρατϐ. Εκπαύδευε φαντϊρουσ και 

ϐλουσ ςτο ςπύτι, τουσ εύχε πολϑ αυςτηρϊ. 

Μϐνο ςε εμϊσ ϊφηνε τον τϊθη να ϋρχεται 

ςτο ςπύτι. ιγϊ – ςιγϊ όρθε και η δύδυμη 

αδερφό του τϊθη, η μαμϊ του και τελικϊ ο 

ύδιοσ. Μϋναμε ςτην αρχό ςτο Παγκρϊτι. 

ήπωσ ςασ εύπα ο πατϋρασ του τϊθη τουσ 

εύχε ϐλουσ πολϑ αυςτηρϊ. Με την ώρα 

γινϐντουςαν οι δουλειϋσ κι εύχε και μια ώρα 

κατςϊδα. Φειρϐτερα απϐ τον ςτρατϐ δηλαδό. 

Για αυτϐ του ϊρεςε του τϊθη να ϋρχεται ςε 

μασ. Ο μπαμπϊσ όταν αυςτηρϐσ, αλλϊ ϐχι 

τϐςο ϐςο ο δικϐσ του. Ξϋφευγε λιγϊκι. Α 

πϐ την 2
α
 Γυμναςύου ϋφθαςαν κι οι δυο ςτην 

6
η
. ςτο μεταξϑ εμεύσ μεταφερθόκαμε ςτην 

Λεωφϐρο Αλεξϊνδρασ, ϐπου ο τϊθησ 

ςυνϋχιςε να ϋρχεται απϐ το Παγκρϊτι, ακϐμα 

και με τα πϐδια ϐταν δεν εύχε λεφτϊ. Για αυτϐ 

και η μαμϊ του ϋδινε τα μεταφορικϊ του. Σο 

θϋμα όταν τώρα τι θα ςυνϋχιζαν και οι δυο. Ο 

αδελφϐσ μου τελικϊ αποφϊςιςε 

οδοντογιατρϐσ. Ο τϊθησ θα γινϐταν 

αξιωματικϐσ ςαν τον πατϋρα του. Ϋταν 

αξιωματικού απϐ πϊπου προσ πϊπου. Κι ϋτςι 

θα ϋδινε ςτην ςχολό Ευελπύδων. Σην πρώτη 

φορϊ απϋτυχε κι ο πατϋρασ του αποφϊςιςε 

να τον διώξει απϐ το ςπύτι.  

Ϋλθε μια μϋρα ςτο ςπύτι και τον 

παρακϊλεςα, εγώ προςωπικϊ, να του δώςει 

ακϐμα μια ευκαιρύα. Σελικϊ δϋχθηκε και ο 

τϊθησ ξανϊδωςε και πϋραςε. υνϋχιςε να 

ϋρχεται ςτο ςπύτι μια χαρϊ με την ςτολό τησ 

χολόσ ξεχνώντασ και την περιπϋτειϊ του 

που ϋφυγε απϐ το ςπύτι του και τον βρόκε ο 

μπαμπϊσ ςε ϋνα ποδηλατϊδικο ςτην 

Ομϐνοια.  

υνεχύζουμε να κϊνουμε παρϋα και οι τρεισ ό 

και τϋςςερισ με την αδερφό του. Κϊποτε επύ 

χοϑντασ – τϐτε πόγαινε ςτη ςχολό – τον 

τιμώρηςαν και δεν ϋβγαινε ϋξω. Η μητϋρα 

του όλθε αλλϐφρων ςτο ςπύτι. Σην πόρα και 

πόγαμε ςτη ςχολό και τον ζητόςαμε. Σον 

ϊφηςαν να βγει. Ϊτςι κϑληςαν τα χρϐνια και 

ο τϊθησ τελεύωςε την ςχολό Ευελπύδων και 

τον ϋςτειλαν ςτη Κϑπρο ςτο Σρϐοδοσ. Σο 

παιδύ επϋςτρεψε απϐ εκεύ με γκρύζα μαλλιϊ. 

Αυτϊ αφοϑ πϋραςε απϐ Πελοπϐννηςο για 

κϊτι νηςιϊ. Μετϊ πόγε Θεςςαλονύκη, απϐ 

ϐπου ϐμωσ χαθόκαμε. Ελπύζω να εύναι καλϊ 

και ο τϊθησ και να ϋχει κϊνει καριϋρα ςτο 

ςτρατϐ, γιατύ κι αυτϐσ εύναι καλϐ παιδύ και 

παιδικϐσ φύλοσ. 

 

Οι απόκριεσ ςτον Πόρο 

Σησ Ρούλασ 

Εμεύσ που καταγϐμαςτε απϐ τον Πϐρο 

θυμϐμαςτε τι ωραύα περνοϑςαμε τισ 

απϐκριεσ. Καταρχόν ντυνϐμαςταν με 

αποκριϊτικεσ ςτολϋσ και πηγαύναμε απϐ 

γειτονιϊ ςε γειτονιϊ, χορεϑαμε και 

τραγουδοϑςαμε διϊφορα λαώκϊ ϊςματα, 

ϐπωσ το «Λεμονϊκι το Μυρωδϊτο»! 

Εγώ ντυνϐμουν μεξικϊνοσ, φοροϑςα ψηλϐ 

καπϋλο και ϋνα χαλύ ςτην πλϊτη μου! Σα 

ςπύτια όταν ϐλα ςτολιςμϋνα με μϊςκεσ και 

κορδϋλεσ. Ο δόμοσ μασ παραχωροϑςε μια 

μεγϊλη αύθουςα που χορεϑαμε χοροϑσ 

λατινοαμερικϊνικουσ. Επύςησ χορεϑαμε 

νηςιώτικα και δημοτικϊ τραγοϑδια.  

 

την πλατεύα Ηρώων γινϐταν ο αποκριϊτικοσ 

γϊμοσ. Ϊνασ ϊνδρασ ντυνϐταν γαμπρϐσ και 

μια κοπϋλα νϑφη, ανϋβαιναν πϊνω ςε ϋναν 

γϊιδαρο και γυρύζανε γϑρω γϑρω απϐ την 

πλατεύα. 

Ελπύζω να πϊτε και εςεύσ ςτον Πϐρο και να 

διαςκεδϊςετε ωραύα! 
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Recovery 
Σου Γιώργου Καςςϊνδρα 

Με τον ϐρο  “Recovery”, ο οπούοσ ςτα 

ελληνικϊ μπορεύ να αποδοθεύ ωσ 

“ανϊκαμψη”, ό “αναβϊθμιςη”, 

“αποκατϊςταςη” ό “επανϋνταξη”, θϋλουμε 

να εκφρϊςουμε το κύνημα, το ψυχολογικϐ 

και ϐχι μϐνον,  ςϑςτημα το οπούο ϋχει την 

κϊτωθι ςυγκεκριμϋνη θεωρύα και δρϊςη, την 

οπούα θα προςπαθόςω να περιγρϊψω εν 

ςυντομύα.     

       Η περιγραφό βϋβαια θα γύνει με βϊςη ϐςα 

ϋχουν λεχθεύ και προβληθεύ οπτικϊ και 

ακουςτικϊ ςτο μϊθημα Recovery του 

Κϋντρου Ημϋρασ τησ ΠΕΧΑΕΕ, ότοι τησ 

Πανελλαδικόσ Ϊνωςησ Χυχοκοινωνικόσ 

Αποκατϊςταςησ και Επαγγελματικόσ 

Επανϋνταξησ ό Ϊνταξησ των ατϐμων με 

ψυχικό αναπηρύα. Να πω, επ’ ευκαιρύα, ϐτι η 

ΠΕΧΑΕΕ ςτεγϊζεται ςε ϋνα θϋατρο κοντϊ 

ςτο  Μετςϐβιο Πολυτεχνεύο, ςτο κϋντρο 

περύπου τησ Αθόνασ, και λειτουργεύ με 

μεγϊλη επιτυχύα χϊρισ ςτον μϐχθο και την 

μεγϊλη δεξιϐτητα των Επαγγελματιών τησ 

Χυχικόσ Τγεύασ και των ςυντονιςτών, καθώσ 

και χϊρη ςτην θετικό ανταπϐκριςη αυτών 

που λαμβϊνουν τισ υπηρεςύεσ των ωσ ϊνω 

λειτουργών.  

     Να ποϑμε λοιπϐν, ϐτι για να γύνει καλϊ 

ϋνασ ψυχικϊ ανϊπηροσ ϊνθρωποσ δεν μπορεύ 

να γύνει αυτϐ ωσ δια μαγεύασ με την λόψη 

ενϐσ χαπιοϑ που θα του δώςει ο θερϊπων 

ιατρϐσ του. Δεν λϑνεται το 

πολϑπλευρο  πρϐβλημα του με την λόψη 

φαρμϊκων παρϊ μϐνο η βιολογικό πλευρϊ 

τησ νϐςου και μϊλιςτα θα πρϋπει να λεχθεύ 

ϐτι δεν εύναι εϑκολη υπϐθεςη η ορμονικό 

ρϑθμιςη του οργανιςμοϑ του ψυχικϊ 

αςθενοϑσ. ήμωσ εμεύσ, ςτο Recovery, 

εςτιϊζουμε ςτισ ψυχικϋσ λειτουργύεσ  του 

αςθενοϑσ και ϐχι μϐνον. Δηλαδό, 

επικεντρωνϐμαςτε ςτην απϐκτηςη –εκ 

μϋρουσ του ψυχικϊ πϊςχοντοσ - καλοϑ 

γνωςιολογικοϑ υποβϊθρου, ςτην ανϊπτυξη 

κρύςεωσ, ςτο υγιϋσ περιεχϐμενο των 

ςκϋψεων του, ςτην κοινωνικό 

αποκατϊςταςό του και, εν ολύγοισ, ςτην 

θετικό πνευματικό ανϊπτυξό του. 

      Παρϊλληλα, ςτο Recovery, με τον 

Χυχύατρο, του οπούου το ϋργο ςεβϐμαςτε και 

αξιοποιοϑμε απολϑτωσ, εςτιϊζουμε ςτην 

καλλιϋργεια την οπούα πρϋπει να αποκτόςει ο 

ψυχικϊ αςθενόσ ώςτε με τισ γνώςεισ και την 

κριτικό ικανϐτητα που θα κατορθώςει να 

ϋχει, να μπορεύ να επιλϑει τα διϊφορα 

προβλόματα που ανακϑπτουν ςτην πορεύα 

τησ ζωόσ του, ςε ςυνεργαςύα πϊντα με τουσ 

επαγγελματύεσ υγεύασ, μαθαύνοντασ να εύναι 

διακριτικϐσ και επιλεκτικϐσ ώςτε να διαλϋγει 

πϊντα το καλϑτερο για την περύπτωςό του, 

με ςκοπϐ την προςωπικό του αναβϊθμιςη-

ανϊκαμψη και την απϐκτηςη ποιϐτητασ ςτη 

ζωό του. Αυτό η ϐλη διεργαςύα αυτομϊτωσ 

θα επηρεϊςει θετικϊ και την ψυχικό του 

υγεύα. Αυτό την πορεύα θα πρϋπει να 

ακολουθοϑν γενικϊ ϐλοι οι ϊνθρωποι ακϐμη 

και για προληπτικοϑσ λϐγουσ, πολλώ δε 

μϊλλον ο ψυχικϊ πϊςχων. υνεπώσ, το 

Recovery, εύναι το ςχολεύο που μασ διδϊςκει 

το πώσ  θα αποκτόςουμε τα απαραύτητα 

εφϐδια ώςτε η ςυμπεριφορϊ μασ και οι 

επιλογϋσ μασ ςτην ζωό να εύναι 

ιςορροπημϋνεσ.  

        Αφοϑ λοιπϐν πρώτα εκπαιδευτοϑμε και, 

μϋςω των διαφϐρων ομϊδων που διαθϋτει το 

κϋντρο ημϋρασ, αποκτόςουμε ωφϋλιμεσ 

δεξιϐτητεσ  και ενδυναμωθοϑμε ςε 

ικανοποιητικϐ βαθμϐ, ςτοχεϑουμε ςτην 

επαγγελματικό ϋνταξη ό επανϋνταξη, ςτην 

οπούα μασ βοηθοϑν και μασ ςυντρϋχουν ανϊ 

πϊςα ςτιγμό οι επαγγελματύεσ υγεύασ. 

        Θα ϋλεγα ϐτι η αγϊπη, η απαςχϐληςη και 

η ϋνταξη ςτην κοινωνύα αποτελοϑν το 

τρύπτυχο που αναδεικνϑει το ϊτομο ςε 

πρϐςωπο και δύδει νϐημα ςτη ζωό του. ήταν 

τα επιτϑχει αυτϊ ο ϊνθρωποσ παϑει να εύναι 

ανϊπηροσ  γιατύ ϋχει πετϑχει τον ςτϐχο και 

ςκοπϐ τησ ζωόσ, ο οπούοσ δεν εύναι τύποτα 

ϊλλο παρϊ η απϐκτηςη υγεύασ τουσ ςτισ 

ςημαντικϐτερεσ αυτϋσ πτυχϋσ τησ ζωόσ.  

         Με αυτόν την ευκαιρύα, θα όθελα θερμϊ 

να ευχαριςτόςω την ΠΕΧΑΕΕ, η οπούα 

ςυνιςτϊ ϋναν απϐ τουσ καθοριςτικοϑσ 

παρϊγοντεσ τησ προςωπικόσ μου 

ανϊκαμψησ. Υρονώ ϐτι δεν εύμαι ο μϐνοσ 

που αξιοποιεύ τισ πολϑτιμεσ υπηρεςύεσ αυτοϑ 

του φορϋα με επιτυχύα. Πιςτεϑω ϐτι πολλού 

απϐ εμϊσ εύναι ςε θϋςη να αιςθανθοϑν αυτόν 

την ευεργεςύα που λϋγεται Recovery μαζύ με 

ϐλεσ τισ ομϊδεσ και υπηρεςύεσ του κϋντρου 

ημϋρασ που λϋγεται ΠΕΧΑΕΕ. Ευχαριςτώ 

απϐ τα βϊθη τησ καρδιϊσ μου ϐλουσ εςϊσ που 

απαρτύζετε αυτϐ το κϋντρο και εϑχομαι εκ 

βϊθουσ καρδύασ να ςυνεχύςετε να μασ 

παρϋχετε τισ πολϑτιμεσ υπηρεςύεσ ςασ. 

 

Η βιοθεραπεύα ςτην Αρχαύα 

Ελλϊδα 
Σησ Δόμητρασ Μανετϊκη 

Η βιοθεραπεύα προϒπόρχε ςτην Αρχαύα 

Ελλϊδα και πολλού Ιατρού, ανϊμεςϊ τουσ ο 

Ιπποκρϊτησ, ο Γαληνϐσ και ϊλλοι ϐπωσ ο 

Ροϑφοσ που όταν μεγϊλοσ Ιατρϐσ τον 2
ο
 μ.Φ. 

αιώνα και ϊςκηςε την Ιατρικό ςτην Ρώμη, 

την εποχό του Σραώανοϑ. Δεν αποκλεύεται, 

ϐλοι αυτού να όξεραν την βιοθεραπεύα και να 

την ϊςκηςαν ςτουσ αςθενεύσ. Γιατύ η 

βιοθεραπεύα προϒπόρχε ςτην Αρχαύα Ελλϊδα 

και θα δοϑμε κϊνοντασ μια αναδρομό ςτο 

παρελθϐν, ϐτι οι Αρχαύοι πρϐγονού μασ, 

όξεραν για την ενϋργεια. Γιατύ οι Ναού όταν 

πϊνω ςε ενεργειακϊ μϋρη, ϐπωσ ςτην 

Επύδαυρο (επιδρώ πϊνω ςτην αϑρα) δηλαδό 

όξεραν για την αϑρα που εύναι το αϐρατο 

ςτρώμα, που περιβϊλλει την ψυχό του κϊθε 

ανθρώπου. Γιατύ ωσ γνωςτϐ πρώτα 

θεραπεϑεται η ψυχό και ςτην ςυνϋχεια 

επιδρϊ η θεραπεύα ςτο ςώμα. Γιαυτϐ κι αν 

ςκϊψουμε κϊτω απϐ την Επύδαυρο, θα 

δοϑμε τα παλιϊ βιοθεραπευτόρια. Μην 

ξεχνϊμε ϐτι οι Αρχαύοι Ϊλληνεσ Ιατρού εύχαν 

γνώςη για τα βϐτανα και τα περιςςϐτερα 

φϊρμακα, όταν βαςιςμϋνα ςτην βοτανολογύα 

και τα φυςικϊ προώϐντα, ϐπωσ τα προώϐντα 

ομορφιϊσ που ξεκύνηςαν απϐ την Αρχαύα 

Ελλϊδα. Οι διϊφορεσ παθόςεισ των αςθενών, 

αφοροϑςαν το ουροποιητικϐ ςϑςτημα που 

εύναι το πρώτο και κυριϐτερο κϋντρο γιατύ 

ϋχει να κϊνει με την κϊθαρςη του 

οργανιςμοϑ μασ και την αποβολό τοξινών και 

βλαβερών ουςιών απϐ τον οργανιςμϐ, π.χ. 

ουρόθρα, νεφρϊ, ουροδϐχοσ κϑςτη, κ.λ.π. 

Επύςησ τα νεφρϊ ϋχουν να κϊνουν με την 

πύεςη και τη ρϑθμιςη τησ θερμοκραςύασ του 

αύματοσ. Οι Αρχαύοι Ϊλληνεσ Ιατρού 

ςποϑδαςαν την Ιατρικό και θερϊπευαν με 

αγϊπη πολλοϑσ αςθενεύσ που ϋπαςχαν απϐ 

διϊφορεσ αςθϋνειεσ (ϐπωσ κυςτύτιδεσ, 

λοιμώξεισ, ςτραγγουρύα, ουρολοιμώξεισ, 

νεφρύτιδεσ, κ.λ.π.) Γιαυτϐ εύναι ςημαντικϐ να 

ϋχουμε πϊνω απϐ ϐλα αγϊπη για τον 

ϊνθρωπο. Ειδικϊ ο θερϊποντασ Ιατρϐσ. 
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Με το μικρόφωνο ανοιχτό! 

Η ςυντακτικό ομϊδα του Δύαυλου ςυναντϊ 

ανθρώπουσ τησ Σϋχνησ! 

Αυτό τη φορϊ επικοινωνόςαμε με την 

ερμηνεύτρια κυρύα  

Ρίτα Αντωνοπούλου 

 και εκεύνη με τη ςειρϊ τησ μασ χϊριςε όμορφεσ 

απαντόςεισ για τη ζωό τησ, τη καριϋρα τησ  

αλλϊ και χρόςιμεσ ςκϋψεισ 

Απολαύςτε την! 

ΔΙΑΤΛΟ: Που μεγαλώςατε; Απϐ ποϑ 

κατϊγεςτε; 

Μεγϊλωςα ςτην Αθόνα και ςυγκεκριμϋνα ςτο 

Μαρούςι. Δεν ϋχω κϊποιο χωριό αν αυτό 

εννοεύτε… ο πατϋρασ μου ϋχει γεννηθεύ ςτον 

Πύργο Ηλεύασ αλλϊ δεν ϋχουμε κρατόςει 

ςτενϋσ επαφϋσ με το μϋροσ. Γενικϊ νιώθω 

γϋννημα θρϋμμα τησ πόλησ. 

Δ: Θα θϋλατε να μασ πεύτε λύγα λϐγια για τα 

παιδικϊ ςασ χρϐνια; Ϊχετε κϊποιεσ ιδιαύτερεσ 

αναμνόςεισ; 

Νομύζω μεγϊλωςα ςε μια αρκετϊ 

«φυςιολογικό» οικογϋνεια, αν μπορώ να 

χρηςιμοποιόςω αναύμακτα αυτόν τον όρο γιατύ 

χωρϊει και πολύ ςυζότηςη τι εύναι φυςιολογικό 

και τι όχι. Σα παιδικϊ μου χρόνια εύναι πολύ 

εςωςτρεφό αλλϊ με ϋντονη παρουςύα του 

τραγουδιού από τότε. Θυμϊμαι πολύ ϋντονα να 

κλεύνομαι κϊθε μϋρα ςτο δωμϊτιο των γονιών 

μου και να τραγουδϊω με τισ ώρεσ… οι γεύτονεσ 

μου χτυπούςαν τον τούχο… όχι γιατύ τουσ 

ενοχλούςα ευτυχώσ, αλλϊ για να μου δεύξουν 

ότι με ακούν. (απϊντηςα και ςτην επόμενη) 

Δ:Θυμϊςτε αν το τραγοϑδι, η μουςικό ςασ 

απαςχολοϑςε απϐ εκεύνεσ τισ μικρϐτερεσ 

ηλικύεσ; Τπόρχε κϊποιοσ ςτο οικογενειακϐ 

περιβϊλλον που αςχολεύτο με την μουςικό 

και αποτϋλεςε για ςασ ϋμπνευςη ό ςασ 

βοόθηςε; 

Όχι κι αυτό εύναι το αξιοπερύεργο. Δεν υπϊρχει 

καμύα μουςικό φλϋβα ςτην οικογϋνεια…το 

ακριβώσ ανϊποδο θα ϋλεγα! Οπότε πιςτεύω ότι 

εύναι κϊτι το οπούο κουβϊληςα εγώ ςε αυτόν 

τον κόςμο και ςε αυτόν τη ζωό. 

 

 

Δ Σι μουςικό ακοϑγατε απϐ μικρό; Σι 

επιρροϋσ εύχατε; 

Αρχικϊ ό,τι ϊκουγαν οι γονεύσ μου…θυμϊμαι 

πολύ ϋντονα τη φωνό του Γιώργου Νταλϊρα 

ςτα αυτιϊ μου, τη φωνό τησ Φαρούλασ Αλεξύου, 

τησ Γλυκερύασ, του Πϊριου…αργότερα η 

αλόθεια εύναι πωσ ςτρϊφηκα ςε ξϋνο 

ρεπερτόριο ςτην εφηβεύα μου, εύχα πιο ροκ 

ακούςματα. 

Δ Θυμϊςτε ποιοσ όταν ο 1
οσ

 δύςκοσ που 

αγορϊςατε και η 1
η
 ςυναυλύα που 

παρακολουθόςατε; 

Θυμϊμαι τον πρώτο δύςκο που μου ϋφερε ο 

πατϋρασ μου όταν όμουν 6 ετών…όταν τησ 

Γλυκερύασ! Και θυμϊμαι και την πρώτη 

ςυναυλύα που πόγα με τη μητϋρα μου για να 

παρακολουθόςω τον Γιώργο Νταλϊρα με τον 

Βαςύλη Παπακωνςταντύνου…εκεύνη μου 

περιγρϊφει ότι κϊποια ςτιγμό γύριςα και την 

κούταξα και τησ εύπα πολύ φυςικϊ: Μαμϊ εγώ 

εκεύ πϊνω ϋπρεπε να εύμαι. 

Δ Η εναςχϐληςη με το τραγοϑδι όταν ϋνα 

ϐνειρο που εύχατε απϐ μικρό; 

Εύχα ανϊγκη το τραγούδι. Δε με ενδιϋφερε να 

αςχοληθώ επαγγελματικϊ. Ήταν για μϋνα ο 

μοναδικόσ τρόποσ ϋκφραςησ. 

Δ Πϐτε αποφαςύςατε ϐτι θϋλετε να 

αςχοληθεύτε επαγγελματικϊ με το τραγοϑδι 

και ποιοσ ςασ βοόθηςε ςτα πρώτα ςασ 

βόματα; Πωσ ϊρχιςε η πορεύα ςασ ςτο 

τραγοϑδι; 

Ρ.Α.:Νομύζω ότι το τραγούδι με διϊλεξε χωρύσ 

να ϋχω απόλυτη επύγνωςη του τι ςυμβαύνει. 

Σην πρώτη μου δουλειϊ την ϋπιαςα τυχαύα 

όταν ϋνα βρϊδυ ανϋβηκα ςε ϋνα μαγαζύ και 

τραγούδηςα επειδό ϋνασ φύλοσ εύχε γενϋθλια 

και του κϊναμε ϋκπληξη…ςτο τϋλοσ όρθε η 

υπεύθυνη του χώρου και μου πρότεινε να πϊω 

και την επόμενη μϋρα δύνοντϊσ μου ϋνα φϊκελο 

με κϊποια χρόματα…τα πρώτα που ϋβγαλα ςτη 

ζωό μου. ϋκτοτε δε ςταμϊτηςα να δουλεύω ωσ 

τραγουδύςτρια μϋχρι ςόμερα. Όποιοσ βρϋθηκε 

ςτο δρόμο μου με βοόθηςε, με επικεφαλόσ τον 

Θϊνο Μικρούτςικο φυςικϊ. 

Δ Ποιουσ τραγουδιςτϋσ απϐ το παρελθϐν και 

το παρϐν θαυμϊζετε; 

Αγαπώ την Αλεξύου, τη Βιτϊλη, την 

Σςανακλύδου, τη Δημητριϊδη, το Θηβαύο, τον 

Αλκύνοο…αγαπώ κι εκτιμώ πολλούσ… 

Δ Ποια όταν η πιο ςημαντικό ςτιγμό ςασ 

ςτην μϋχρι τώρα πορεύα ςασ; 

Νομύζω η εμφϊνιςό μου ςτο Ηρώδειο το 2009 

ωσ ςολύςτ για πρώτη φορϊ με την Καμερϊτα. 

Δ Με ποιουσ ϋχετε ςυνεργαςτεύ μϋχρι 

ςόμερα και με ποιουσ θα θϋλατε να 

ςυνεργαςτεύτε; 

Έχω ςυνεργαςτεύ με πϊρα πολλούσ και 

ςπουδαύουσ ανθρώπουσ του χώρου και φυςικϊ 

δε γύνεται να αρχύςω να τουσ απαριθμώ ϋναν 

ϋναν…ϋνασ με τον οπούο θα όθελα να 

ςυνεργαςτώ κϊποια ςτιγμό εύναι ο Αλκύνοοσ 

Ιωαννύδησ. 

Δ Νομύζετε ϐτι το ελληνικϐ τραγοϑδι ϋχει 

φθαρεύ ςτην εποχό μασ, ό ϋχει χϊςει την 

αύγλη του, ςε ςϑγκριςη με παλαιϐτερεσ 

δεκαετύεσ; 

Έχει φθαρεύ ο κόςμοσ, οι κοινωνικϋσ ςυνθόκεσ 

και οι ςυνειδόςεισ…κι ϋπειτα παύρνουν ςβϊρνα 

τα πϊντα. 

Δ Προτιμϊτε να ερμηνεϑετε τραγοϑδια που 

αγγύζουν βαθιϊ ςυναιςθόματα ό πιο 

δυναμικϊ; 

Και τα δύο…ό,τι ακουμπϊ την ψυχό μου. 

Δ Ϊχει επηρεϊςει η κρύςη την ελληνικό 

μουςικό ό και εςϊσ ςτον τρϐπο που 

ερμηνεϑετε; 
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Έχει επηρεϊςει τη μουςικό όπωσ ϋχει 

επηρεϊςει όλουσ τουσ τομεύσ. Εγώ πϊντα 

ερμηνεύω με αγϊπη και πϊθοσ ό,τι τραγουδώ, 

αυτό δεν το ακουμπϊει η κρύςη…ύςωσ απλϊ 

κϊποιουσ ςτύχουσ τουσ νιώθω περιςςότερο 

τώρα ςτο πετςύ μου όπωσ κι όλοσ ο υπόλοιποσ 

κόςμοσ που τραγουδϊει μαζύ μου. 

Δ Πωσ βλϋπετε το μϋλλον του ελληνικοϑ 

τραγουδιοϑ; 

Δε μπορώ να κϊνω καμιϊ αςφαλό πρόβλεψη 

δυςτυχώσ. 

Δ Λύγα λϐγια και μια ευχό για τουσ 

αναγνώςτεσ του «ΔΙΑΤΛΟΤ»… 

Αυτό που θα όθελα να ευχηθώ ό μϊλλον να 

παροτρύνω τουσ αναγνώςτεσ να κϊνουν, εύναι 

να ςυγκεντρωθούν ςτο τώρα και ςτο μϋςα 

τουσ. Μεύνετε ςε αυτό που υπϊρχει αυτό τη 

ςτιγμό κι αφόςτε το μϋλλον και το παρελθόν 

ςτην ηςυχύα τουσ για να ςασ αφόςουν κι αυτϊ 

ςτην ηςυχύα ςασ. Κι ανούξτε τα αυτιϊ ςασ ςτη 

μουςικό…γαληνεύει η ψυχό. 

 

 

Η Φρυςαφϋνια 

Σησ Αντιγόνησ Γκύνη 

ε ϋνα μικρϐ χωριϐ, ςε κϊποιο ορεινϐ νομϐ 

τησ χώρασ, ζοϑςε ϋνα ανδρϐγυνο. Ο ϊντρασ 

όταν δϊςκαλοσ του χωριοϑ και η γυναύκα του 

δαςκϊλα. Εύχαν ϋνα μικρϐ κοριτςϊκι που την 

αγαποϑςαν τϐςο πολϑ και την ϋλεγαν 

Φρυςαφϋνια. Η Φρυςαφϋνια τουσ, το 

κοριτςϊκι, τα εύχε ϐλα, αλλϊ… υπόρχε και το 

αλλϊ. Σο μικρϐ κορύτςι δεν μποροϑςε να 

μιλόςει. Ωκουγε, αλλϊ δεν μιλοϑςε. Δεν όταν 

εντελώσ κωφϊλαλο και όταν ο καημϐσ των 

γονιών τησ, το χρυςϊφι τησ ζωόσ τουσ να μην 

μπορεύ να μιλόςει. Εύχαν κατϋβει ςτην 

Αθόνα, αλλϊ τύποτα. Εύχαν κϊνει τα πϊντα, 

χωρύσ αποτϋλεςμα.  

Μια μϋρα η μικρό Φρυςϊφω περπατοϑςε ςτο 

δϊςοσ του χωριοϑ, εκεύ που ϋμεναν και 

μϊζευε μανιτϊρια. Μϊζευε χωρύσ τελειωμϐ, 

εύχε γεμύςει το μεγϊλο καλϊθι που κρατοϑςε 

και κατηφϐριζε για το χωριϐ. Η μητϋρα τησ 

μϐλισ την εύδε να ϋρχεται, ϋτρεξε, τησ πόρε το 

καλϊθι και ϊρχιςε να ξεχωρύζει τα μανιτϊρια, 

αλλϊ όταν ϐλα καλϊ. Σα μαγεύρεψε και 

ϋςτρωςε το τραπϋζι για βραδινϐ, εκϊθηςαν 

για φαγητϐ, μετϊ ϋπεςαν για ϑπνο. Σην νϑχτα 

η μικρό Φρυςϊφω, εύδε μια πεντϊμορφη 

γυναύκα να την παύρνει απϐ το χϋρι και να 

ανηφορύζουν το βουνϐ, βαθιϊ μϋςα ςτο 

δϊςοσ και η μικρό κοπϋλα μιλοϑςε με την 

πεντϊμορφη γυναύκα. Σο πρωύ η μανοϑλα 

πόγε να ξυπνόςει την Φρυςϊφω τησ αλλϊ 

εκεύνη κοιμϐταν τον αιώνιο ϑπνο. Οι γονεύσ 

δεν κατϊλαβαν πωσ ϋγινε αυτϐ, αφοϑ απϐ τα 

ύδια μανιτϊρια εύχαν φϊει κι οι τρεισ. Σο 

χρυςϐ λουλοϑδι του δαςκϊλου και τησ 

δαςκϊλασ εύχε πετϊξει. Παρ’ ϐλο που τησ 

ϋκαναν εξετϊςεισ για να δουν απϐ τι πϋθανε, 

δεν βρόκαν την αιτύα. Ϊτςι ο χρυςϐσ Ωγγελοσ 

πϋταξε για τα ουρϊνια. 

Αλλϊ πολϑ ςυχνϊ ςτο δϊςοσ του χωριοϑ, 

ϋβλεπαν διϊφοροι ϊνθρωποι ϋνα κοριτςϊκι 

να λϊμπει και να κρατϊ ϋνα καλϊθι ςτο χϋρι, 

γεμϊτο μανιτϊρια. Ϋταν πολϑ καλό η 

Φρυςαφϋνια για να μπορϋςει να ζόςει 

ανϊμεςα ςτουσ ανθρώπουσ. Οι Ωγγελοι την 

ζόλεψαν και την πόραν ανϊμεςϊ τουσ. Οι 

ουρανού την όθελαν κοντϊ τουσ και την 

πόραν. 

 

Ίςωσ… 

τησ Δώρασ Αθαναςύου 

άςωσ μια νϑχτα να νιώςω ελεϑθερη και να 

βγω να κοιτϊξω εκεύ ψηλϊ, ςτον ουρανϐ τ’ 

αςτϋρια. άςωσ πϋςει και ϋνα και να προλϊβω 

να κϊνω και μια ευχό! άςωσ βρϋχει και νιώςω 

τισ ςτϊλεσ επϊνω ςτο κορμύ μου. άςωσ να’ μαι 

μϐνη…, ό με παρϋα. άςωσ νιώςω… 

ελευθερύα. άςωσ να πόγαινα και ςτο βρϊχο 

τησ Ακρϐπολησ και να ϋβλεπα ϐλη την 

Αθόνα… απϐ εκεύ ψηλϊ. (Σι ωραύα, 

φαντϊζομαι πωσ θα ότανε;)!!!  

Θα νιώθω ξϋγνοιαςτη, ςαν ϋνα μικρϐ 

παιδϊκι. Υώτα, θϋα, μουςικό, ςκϋτη πούηςη. 

Δεν ξϋρω εϊν, ό ποιον, ό ποια θα όθελα να 

ϋχω παρϋα. Αλλϊ ύςωσ…, ύςωσ το δω ςτα 

ϐνειρϊ μου 

Τ.Γ  

Μϊτια μου η Ελλϊδα την πϊει την 

φεγγαρϊδα. 

 

 

την ακροθαλαςςιϊ 

Σησ Αντιγόνησ Γκύνη 

Κατϋβηκα κϊτω ςτο λιμϊνι. Ϋταν γεμϊτο 

ψαρϐβαρκεσ. Μια απϐ ϐλεσ ϋγραφε ο άκαροσ. 

Αυτό όταν η δικό μασ. ήλη η οικογϋνεια 

ετοιμαζϐταν να μπεύ ςτο νιοϑτςικο ςκαρύ να 

πϊμε για ψϊρεμα. όμερα ϋκανε το 

ντεμποϑτο του ςτη θϊλαςςα, ςτην ψαριϊ, 

και ο ηφαλιϐσ, ο μεγϊλοσ του Καπετϊν 

Μανοϑςου. Ωντε Καπετϊν Μανοϑςακα, ϊντε 

με το καλϐ ο ηφαλιϐσ! Ο Καπετϊνιοσ 

καμϊρωνε, γελοϑςαν και τα μουςτϊκια του. 

ϐι ψαρϊδων μεγϊλο. Κρατοϑςαν πριν την 

Ωλωςη και βϊλε… τϐςα χρϐνια ϊντε να τα 

μετρόςεισ. Αλλϊ ψϊρευαν ϐλοι ςτην 

οικογϋνεια. τη βϊρκα ϋτρωγαν, 

κοιμϐντουςαν, εκεύ γεννοϑςαν οι γυναύκεσ. 

Σα παιδιϊ δεν ϋβγαιναν απϐ κει. ήχι πώσ δεν 

εύχαν ςπύτια αλλϊ όταν ϋθιμο ϐλοι, η μϊνα και 

τα παιδιϊ, νϑφεσ και εγγϐνια, ϐλη η τςοϑρμα, 

να ναι μϋςα ςτο καϏκι. Και ϐταν τελεύωναν 

την ψαριϊ κϊθονταν ϐλοι ξεψϊριζαν. Οι 

ϊνδρεσ κϊθονταν και ϋραβαν τα δύχτυα και οι 

γυναύκεσ, τα μικρϊ μαζύ, πόγαιναν τα ψϊρια. 

Ϊδιναν για ποϑλημα. Μετϊ πόγαιναν ςτο 

ςπύτι για καθαριϐτητα, να φϊνε ϋνα φαύ ϐλοι 

μαζύ, ςπιτικϐ. Σην ϊλλη μϋρα ξϊνα ςτον 

άκαρο, ϐλοι μαζύ, ποϑ ϊπλωνε τα φτερϊ του 

και απϐ κοντϊ και οι γλϊροι, τα γλαροποϑλια 

και «ϊντε και την φϊγαμε τη λεβεντοπνύχτρα, 

πϐτε καλό, πϐτε χρυςό, πϐτε μαϑρη και 

ςκοτεινό. Ωντε χιλιοτραγουδιςμϋνη, αντϋ 

μωρό χιλιαντροϑ!» 
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Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΣΩΝ 

ΠΟΤΛΙΩΝ 

Σησ Κοραλύασ 

( υνϋχεια από το προηγούμενο τεύχοσ τησ 

εφημερύδασ) 

Και πωσ ϊνοιγε διϊπλατα την αγκαλιϊ τησ, 

για να βϊλει ςε απϊνεμο λιμϊνι τον κλαμϋνο 

Ιςαϊκ, που τα κακϊ παιδιϊ τον φώναζαν νϐθο 

και μοϑλο. Σϐτε η μανοϑλα δεν μιλοϑςε οϑτε 

ϋκλαιγε, για να μην λιποψυχόςει το 

παλληκϊρι τησ, μα τον ϋκλεινε 

προςτατευτικϊ ςτην γλυκιϊ αγκαλιϊ τησ και 

του χϊιδευε και του φιλοϑςε τα δακρυςμϋνα 

ματϊκια. Παιδύ μου, του ψιθϑριζε γλυκϊ ςτο 

αυτύ, εςϑ εύςαι πριγκιπϐπουλο. Και καμιϊ 

μϊνα δεν αγαπϊ το παιδύ τησ, ϐςο εγώ εςϋνα, 

καμϊρι μου, εςϑ εύςαι η ζωό μου. Και χύλιεσ 

ζωϋσ να εύχα, θα ςου τισ ϋδινα. Κι ο Ιςαϊκ, 

τϐτε, ϋβγαινε απϐ την γλυκιϊ φωλιϊ, την 

αγκαλιϊ τησ μϊνασ και φανταζϐταν πωσ εύχε 

μεγαλώςει κι ϊνοιγε την μικρό αγκαλιϊ του 

κι ϋβαζε μϋςα την μϊνα, για να τησ δεύξει ϐτι 

θα μεγαλώςει κι ϐτι θα την προςτατϋψει μια 

μϋρα κι αυτϐσ. Κι ο Ιςαϊκ αγαποϑςε, πιο πολϑ 

απϐ τα ϊλλα παιδιϊ, την μανοϑλα που πϋθανε 

πρϐωρα, αφόνοντϊσ τον απαρηγϐρητο για 

τον χαμϐ τησ. Η ϊδολη Βηθλεϋμ όταν δεκϊξι 

χρονών κοπελοϑδα και ζοϑςε ςε ϋνα χωριϐ 

με την μανοϑλα τησ, γιατύ όταν ορφανό απϐ 

πατϋρα. Η μϊνα ξενοδοϑλευε κι η Βηθλεϋμ 

ϋμεινε μϐνη ςτο ςπύτι. Απϐ το χωριϐ τησ 

περνοϑςαν τα καραβϊνια κι επειδό όταν, ςαν 

ϐαςη, εϑφορο και με νερϊ, τα καραβϊνια 

αναπαϑονταν για να ανεφοδιαςτοϑν και να 

ςυνεχύςουν το ταξύδι. Κι ϋνασ καμηλιϋρησ 

που πλϊνευε, με τα μαϑρα του μϊτια, τα 

κορύτςια, ςε ϐποιο χωριϐ ςτϊθμευε το 

καραβϊνι, πλϊνεψε και την Βηθλεϋμ, την 

ϊδολη κι αθώα, την καταχρϊςτηκε, τησ ϋταξε 

ϐτι θα την πϊρει μαζύ του, ϐτι θα τησ χαρύςει 

ϐλα τα πλοϑτη του κϐςμου. Κι η ϊπειρη 

Βηθλεϋμ που δεν όξερε ακϐμα να ξεχωρύζει 

το ψϋμα απϐ την αλόθεια, πύςτεψε τον 

ψεϑτη, τον πλϊνο, τον κλϋφτη τησ αγϊπησ. 

 Σον εμπιςτεϑτηκε και κρυφϊ απϐ την μϊνα 

τησ, ϋςμιξε μαζύ του. Σον αγϊπηςε. Κανϋναν 

ϊλλο δεν αγϊπηςε μετϊ απϐ αυτϐν. Σου 

χϊριςε ϐτι εύχε και δεν εύχε, η φτωχό. Σην 

καρδιϊ τησ και το ςώμα τησ. Δϋκα βρϊδια 

ϋςμιγε καθημερινϊ μαζύ του. Σην κρϊταγε 

κρυφό απϐ ϐλουσ την αγϊπη τησ, για να την 

χαρεύ χωρύσ κανεύσ να την εμποδύςει. Κι ϋνα 

καταραμϋνο πρωινϐ που ξϑπνηςε, ϊκουςε να 

λεν ϐτι το καραβϊνι, τα χαρϊματα, ϋφυγε απϐ 

το χωριϐ. Η εύδηςη όταν απύςτευτη για την 

αθώα Βηθλεϋμ. ήχι, δεν όταν αλόθεια, ο 

καμηλιϋρησ τησ την αγαποϑςε.  

 

Ϊτρεξε ωσ τον καταυλιςμϐ και τϐτε η 

δεκαεξϊχρονη Βηθλεϋμ, διαπύςτωςε ϐτι ο 

καμηλιϋρησ την φϐρτωςε ψϋματα κι ϋφυγε. 

Μα μαζύ με τα ψϋματα εύχε φορτώςει την 

φτωχό Βηθλεϋμ και με τον καρπϐ τησ αγϊπησ 

τουσ. Σην εύχε αφόςει ϋγκυο. ήταν το 

κατϊλαβε η μϊνα τησ και τησ εξομολογόθηκε 

η Βηθλεϋμ τον πϐνο τησ, η φιλϐςτοργη μϊνα 

ϋκλαψε πολϑ, δεν εύπε ςε κανϋναν τύποτα. 

Ϊνα βρϊδυ, ϋκανε ϋνα μπογαλϊκι ςτη 

Βηθλεϋμ με ροϑχα και προςφϊγια. Σην πόγε 

ωσ την ϊκρη του χωριοϑ, τησ ϋδειξε τον 

δρϐμο για την Αλεξϊνδρεια και την 

χαιρϋτηςε για πϊντα. Γιατύ αν ϋμενε η 

Βηθλεϋμ ςτο χωριϐ, οι ςυγχωριανού τησ δεν 

θα ςυγκινοϑνταν απϐ την αδικύα, αλλϊ θα την 

λιθοβολοϑςαν. Ο κϑριοσ Ιςαϊκ εύχε πονεμϋνο 

παρελθϐν, γιαυτϐ όταν ευαύςθητοσ με ϐλουσ 

τουσ κατατρεγμϋνουσ ανθρώπουσ. τα 

νεανικϊ του χρϐνια, ϋμαθε πολϑ καλϊ την 

ραπτικό κι ϋτςι εξελύχτηκε ςε ϋνα 

ευυπϐληπτο ϊτομο, ξεχϊςτηκαν τα παλιϊ κι ο 

λϐγοσ του εύχε κϑροσ. Ενώ όταν ξαπλωμϋνοσ 

ςτο κρεβϊτι και η φανταςύα του γϑριςε 

χρϐνια πύςω, αντιλόφθηκε ξαφνικϊ ϐτι η ώρα 

πϋραςε και ϋπρεπε να πϊει ςτο ςπύτι τησ 

Σαώςύασ. Πλϑθηκε, ξυρύςτηκε και φϐρεςε ϋνα 

ωραύο κοςτοϑμι, για να κϊνει καλό 

εντϑπωςη, με το φωσ τησ ημϋρασ, ςτην 

αγαπημϋνη του Μαριςώ. Κατηφϐριςε και 

βγόκε ςτην παλιϊ ςυνοικύα, ϐπου όταν το 

ςπύτι τησ Σαώςύασ. Οι δυο γυναύκεσ, 

πανϋτοιμεσ, τον περύμεναν. Σισ καλημϋριςε 

ευγενικϊ και τουσ εύπε να τον ακολουθόςουν. 

Οι φυλακϋσ δεν όταν πολϑ μακριϊ. Ο Ιςαϊκ 

γνώριζε τον διευθυντό που εύπε ςτισ 

γυναύκεσ να καθύςουν και να περιμϋνουν 

λύγο. Και ξαφνικϊ, ςυνοδευϐμενοσ απϐ ϋνα 

αςτυνομικϐ, εμφανύζεται ο Γιαννϊκησ που 

βλϋποντασ την μητϋρα του ξαφνιϊςτηκε και 

δεν μποροϑςε να μιλόςει. Αυτϐ το 

ξϊφνιαςμα, ϐμωσ, κρϊτηςε πολϑ λύγο. 

Φύμηξε αμϋςωσ ςτην μανοϑλα που εύχε να 

την δει δυο χρϐνια, την αγκϊλιαςε και εκεύνη, 

χωρύσ λϐγια, τον ϋςφιξε ςτην αγκαλιϊ τησ κι 

ϋκλαιγε. Κανεύσ δεν μιλοϑςε, ακοϑγονταν 

μϐνο οι λυγμού μϊνασ και γιου που 

εξϋφραζαν λϑπη και χαρϊ. το διϊςτημα 

αυτϐ ο Ιςαϊκ που εύχε ςυγκινηθεύ και δεν 

όθελε να τον δουν να κλαύει, πόρε παρϊμερα 

τον διευθυντό του κρατητηρύου και κϊτι του 

ϋλεγε, κουνώντασ ϋντονα τα χϋρια. Κι η 

Σαώςύα δεν ϋμεινε αςυγκύνητη, αλλϊ ϋκλαιγε 

πιο πϋρα ςιγανϊ. ε μια ςτιγμό μπόκε ο 

διευθυντόσ ςτο γραφεύο του και πόρε ϋνα 

τηλϋφωνο, ςυνεννοόθηκε με κϊποιον και 

ϐταν βγόκε αποφϊνθηκε προσ μεγϊλη 

ϋκπληξη και χαρϊ ϐλων ϐτι ο Γιϊννησ εύναι 

ελεϑθεροσ. Η χαροϑμενη ςυντροφιϊ πόρε, 

πετώντασ τώρα, το δρϐμο για το ςπύτι τησ 

Σαώςύασ. Ο Γιϊννησ δεν ϋβγαινε απϐ την 

αγκαλιϊ τησ μϊνασ του και η Σαώςύα 

προςκϊλεςε ϐλουσ ςε γεϑμα. Εύχε μερικϊ 

ψϊρια απϐ την προηγοϑμενη ημϋρα, τα 

τηγϊνιςε κι ο Θεϐσ τα ευλϐγηςε και 

αυγϊτιςαν, ϋκοψε και μια ςαλϊτα και 

κϊθιςαν χαροϑμενοι ςτο τραπϋζι. Εύχανε 

χρϐνια να φϊνε οικογενειακϊ, ο 

δυςτυχιςμϋνοσ Ιςαϊκ και η Σαώςύα.  

 

το τραπϋζι ο Ιςαϊκ δεν ϋπαυε να κϊνει 

φιλοφρονόςεισ ςτη Μαριςώ που με τη ςειρϊ 

τησ ευχαριςτοϑςε τον Ιςαϊκ, για τη 
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μεςολϊβηςό του ςτο κρατητόριο και την 

απελευθϋρωςη του Γιϊννη. ήλοι 

αντιλόφθηκαν τον ϋρωτα του Ιςαϊκ, γιατύ ο 

ϋρωτασ και ο βόχασ δεν κρϑβονται. Σο 

απομεςόμερο ϋφυγε ο ερωτοχτυπημϋνοσ 

Ιςαϊκ κι ϋμειναν οι τρεισ, η Σαώςύα, ο Γιϊννησ 

κι η Μαριςώ, να ςυζητοϑν ατελεύωτα. Ο 

Γιϊννησ ϋνιωθε ςτοργό ανϊμεςα ςε δυο 

μϊνεσ που τον αγαποϑςαν, ϐχι διεκδικητικϊ 

αλλϊ η κϊθε μια με το δικϐ τησ τρϐπο. Κι 

ακϐμα θα μιλοϑςαν μα όλθε το βρϊδυ κι 

ϋπεςαν κατϊκοποι, καθϋνασ ςτο κρεβϊτι του, 

για να κοιμηθοϑν. Η Σαώςύα κι ο Γιϊννησ ςτο 

ανώι κι η Μαριςώ ςτο ιςϐγειο. Ξαφνικϊ, ϋξω 

απϐ το παραθϑρι τησ Μαριςώσ, ακοϑςτηκε 

μια μελωδικό φωνό κι ϋνα μαντολύνο. 

Κϊποιοσ τησ ϋκανε καντϊδα. Η Μαριςώ όταν 

ςοβαρό και τύμια γυναύκα, όταν τϐςα χρϐνια 

χόρα κι ϐχι μϐνο δεν ϊνοιξε το παρϊθυρο, μα 

το μαντϊλωςε, για να καταλϊβει ο Ιςαϊκ ϐτι 

ϋχει αυςτηρϋσ αρχϋσ κι ϐτι δεν πρϐκειται να 

αρχύςει μαζύ τησ κανϋνα ειδϑλλιο. Μα και το 

ϊλλο βρϊδυ ςυνεχύςτηκε η καντϊδα και η 

Μαριςώ ντροπιϊςτηκε και δεν ϋβγαινε ϋξω 

απϐ το ςπύτι. Ο πληγωμϋνοσ Ιςαϊκ, απϐ την 

ϊρνηςη τησ αγαπημϋνησ του, φλογύςτηκε πιο 

πολϑ κι ϊρχιςε να τραγουδϊ τα βρϊδια πιο 

παθητικϊ, ενώ την μϋρα παρακολουθοϑςε το 

ςπύτι τησ Σαώςύασ, για να δει ϋςτω και λύγο την 

αγαπημϋνη του. Μα η Μαριςώ εύχε θυμώςει 

πολϑ κι ϋδειχνε καθαρϊ ϐτι την ενοχλοϑςε 

αυτϐ το αταύριαςτο ςυναύςθημα. Πϋραςαν 

δυο, τρεισ βραδιϋσ και δεν φϊνηκε ο Ιςαϊκ κι 

επαναπαϑτηκε η Μαριςώ. Ώςπου ϋνα βρϊδυ 

που ςτο ςπύτι εύχαν ϐλοι βυθιςτεύ ςτον ϑπνο, 

ο ξετρελαμϋνοσ Ιςαϊκ ϊνοιξε το παρϊθυρο, 

μεσ ςτο ςκοτϊδι αθϐρυβα και ρωμαλϋοσ 

καθώσ όταν, με το ϋνα χϋρι ϋκλειςε το ςτϐμα 

τησ Μαριςώσ και με το ϊλλο τη φϐρτωςε ςτη 

πλϊτη του και την ϋκλεψε. Ο Γιϊννησ και η 

Σαώςύα, το πρωύ μϐνο, ανακϊλυψαν ϐτι λεύπει 

η Μαριςώ. Πωσ ϋνιωςε τώρα απϐ την 

απαγωγό τησ η Μαριςώ; Κατ’ αρχόν 

κολακεϑτηκε η γυναικεύα φιλαρϋςκειϊ τησ κι 

απϐ την ϊλλη δεν ϋμεινε αςυγκύνητη η 

καρδιϊ τησ απϐ την τρυφερό αγϊπη του 

Ιςαϊκ. Πρώτη φορϊ την αγαποϑςαν με 

τϋτοιο πϊθοσ και την ανϋβαζαν ςτο βϊθρο 

τησ θεϊσ. Ο Θϐδωροσ όταν η αγϊπη τησ, μα 

δεν εύχε ζόςει μαζύ του τϋτοιεσ ςτιγμϋσ. Ο 

Ιςαϊκ την γλυκοφύληςε το πρωύ, τησ ϋδωςε 

μια πανϋμορφη φορεςιϊ που εύχε μϐνοσ του 

ρϊψει και την ϊφηςε να ντϑνεται ενώ αυτϐσ 

τησ τραγουδοϑςε με το μαντολύνο. Ωρχιςε, 

λοιπϐν, μια τρυφερό και πιςτό αγϊπη που θα 

αντιςτεκϐταν ςτισ ςτερόςεισ και ςε ϐλεσ τισ 

αντιξοϐτητεσ και τισ εναντιώςεισ που θα 

δημιουργοϑςαν οι κοινωνικϋσ διαφορϋσ του 

ζευγαριοϑ. Καλό μου, απευθϑνθηκε ο Ιςαϊκ 

ςτη Μαριςώ, δεν εύχα ςκοπϐ να ςε εκθϋςω, 

αλλϊ με πλόγωςε ο ϋρωτϊσ μου για ςϋνα κι η 

δικό ςου αδιαφορύα.  

 

Δοϑλοσ ςου θα γύνω για να κερδύςω την 

αγϊπη ςου, θα δεισ με τον καιρϐ θα μ’ 

αγαπόςεισ κι εςϑ. Σώρα, αγαπημϋνη μου, θα 

πϊμε ςτο ςπύτι τησ Σαώςύασ, για να μην 

ανηςυχεύ μαζύ με το γιο ςου. Εκεύ θα 

εξηγόςω την απελπιςμϋνη μου ενϋργεια κι 

ελπύζω οι δικού ςου να καταλϊβουν την 

παραφορϊ ενϐσ τρελϊ ερωτευμϋνου. 

ϑντομα θα γύνει ο γϊμοσ, που θα 

αποκαταςτόςει αυτϐ που ςου ϋκανα. Ϊλα, 

γλυκιϊ μου, μην αργεύσ γιατύ οι ϊνθρωπού μασ 

θα ϋχουν ξυπνόςει και θα ανηςυχοϑν. Με 

ανϊμεικτα ςυναιςθόματα χαρϊσ και 

ςυςτολόσ, η Μαριςώ ακολοϑθηςε τον Ιςαϊκ 

ωσ το ςπύτι τησ Σαώςύασ. Ο Γιαννϊκησ ϐταν 

εύδε την μητϋρα του να ςυνοδεϑεται απϐ τον 

Ιςαϊκ πρωύ – πρωύ, μετϊ το πρώτο 

ξϊφνιαςμα, δϋχτηκε με χαρϊ τισ εξηγόςεισ 

του καλοϑ Ιςαϊκ. Σο μυαλϐ του εύχε ςκεφτεύ 

κϊτι κακϐ με την εξαφϊνιςη τησ μητϋρασ του, 

μα κι ο ύδιοσ κι η Σαώςύα χϊρηκαν για το 

αναπϊντεχο ζευγϊρωμα. Ο Ιςαϊκ, ςτο 

θρόςκευμα όταν κϐπτησ Φριςτιανϐσ κι ο 

γϊμοσ τουσ θα γινϐταν ορθϐδοξα και 

κοπτικϊ. τη ςυνεύδηςη του Γιϊννη, ο κϑριοσ 

Ιςαϊκ πόρε τη θϋςη του πρϐωρα χαμϋνου 

πατϋρα του. Ϊνιωςε, το δϑςτυχο παιδύ, τουσ 

ώμουσ του να ξαλαφρώνουν λύγο απϐ τισ 

ευθϑνεσ τησ ορφανεμϋνησ φαμύλιασ του. 

Αυτϐσ που ποτϋ δεν ϋπαιξε ςαν παιδύ, που 

ςτερόθηκε ακϐμα και τα πρώτα γρϊμματα, 

μετϊ το ευτυχϋσ ςυναπϊντημϊ του με την 

Σαώςύα, για ϊλλη μια φορϊ ςτο διϊβα τησ 

ζωόσ του ςυναντόθηκε με ϋνα καλϐ 

ϊνθρωπο, που θα υποκαθιςτοϑςε τον 

πατϋρα του. Σο μυςτόριο του γϊμου ϋγινε 

αθϐρυβα και λιτϊ. Ϊνασ καλϐσ φύλοσ 

ςυνϐδεψε τον Ιςαϊκ κι ο Γιϊννησ με την 

Σαώςύα όςαν ςτο πλευρϐ τησ Μαριςώσ, που 

ϋλαμπε απϐ ομορφιϊ ςαν να όταν για πρώτη 

φορϊ νϑφη, νεαρό και ςυνεςταλμϋνη. Δεν 

όταν ο γϊμοσ τουσ ανοιχτϐσ ό κοςμικϐ 

γεγονϐσ, μα η ϋνωςη δυο βαςανιςμϋνων 

ψυχών, χτυπημϋνων απϐ την ζωό που απϐ 

δω και πϋρα θα μοιρϊζονταν λϑπεσ και 

χαρϋσ. Η ςτϋψη ϋγινε ςτο μικρϐ εκκληςϊκι 

του Αγύου Δημητρύου, κοντϊ ςτο ςπύτι του 

Ιςαϊκ, που όταν ορθϐδοξο. Επαναλόφθηκε 

ςτο εκκληςϊκι του Αγύου Μηνϊ. Μετϊ το 

γϊμο η χαροϑμενη ςυντροφιϊ ευχόθηκε ςτο 

νιϐπαντρο ζευγϊρι ςτο μεγϊλο δεύπνο που 

ϋγινε ςε ϋνα όςυχο ταβερνϊκι τησ 

Αλεξϊνδρειασ. Η ταβϋρνα διϋθετε μια 

ορχόςτρα ευρωπαώκό που τραγουδοϑςε 

τραγοϑδια του Αττύκ, του ουγιοϑλ κι ϊλλων 

Ελλόνων ςυνθετών τησ εποχόσ. Ο 

Ελληνιςμϐσ ςτην Αλεξϊνδρεια κυριαρχοϑςε 

και η πϐλη δεν εύχε μϐνο ελληνικϐ ϐνομα 

αλλϊ και κυρύαρχο ελληνικϐ ςτοιχεύο. Η 

παρϋα ευχόθηκε και ςτην Σαώςύα και ςτα δικϊ 

τησ, δεν πρϐςεξαν ϐμωσ ϋνα παραπονεμϋνο 

δϊκρυ που κϑλιςε απϐ τα γαλϊζια μϊτια τησ. 

Αργϊ την νϑχτα ςτισ μικρϋσ ώρεσ, χώριςε η 

παρϋα. Σο νιϐπαντρο ζευγϊρι θα αναπαυϐταν 

ςτο ςπύτι του Ιςαϊκ. Ο Ιςαϊκ ϋκανε ϐλα τα 

χατύρια τησ Μαριςώσ και την λϊτρευε ςαν 

θεϊ. Εύχε περϊςει αρκετϐσ καιρϐσ απϐ το 

γϊμο και η Μαριςώ δεν ϋδειχνε διατεθειμϋνη 

να περϊςει ϐλη την ζωό τησ ςτην 

Αλεξϊνδρεια. Νοςταλγοϑςε την Ελλϊδα κι 

ανηςυχοϑςε για τισ τϋςςερισ κϐρεσ τησ. 

Αλληλογραφοϑςε μαζύ τουσ και μϊθαινε τα 

νϋα τουσ που όταν χαροϑμενα. Οι δυο 

μεγαλϑτερεσ εύχαν αρραβωνιαςτεύ με 

εργατικϊ παιδιϊ τησ γειτονιϊσ και περύμεναν 

την μητϋρα τουσ την Μαριςώ, να ευλογόςει 

τουσ γϊμουσ. Οι ηθικϋσ αρχϋσ τουσ, που όταν 

πρωταρχικϐ για την εποχό και η 

νοικοκυροςϑνη τουσ, εύχαν προςελκϑςει δυο 

καλοϑσ νϋουσ, που τισ ςϋβονταν και τισ 

αγαποϑςαν. Ο φτωχϐσ Ιςαϊκ, για την αγϊπη 

τησ γυναύκασ του, θα εκπατριζϐταν. Ϋταν 

ϐμωσ πιο εϑκολο για αυτϐν , που δεν εύχε 
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ςυγγενεύσ ςτην Αλεξϊνδρεια. Εύχε ϐμωσ 

ςτρωμϋνη εργαςύα και ςεβαςμϐ απϐ το 

περιβϊλλον. Αλλϊ δεν ϊντεχε να βλϋπει 

ςυννεφιαςμϋνα τα μϊτια τησ Μαριςώσ και 

πρώτοσ εκεύνοσ τησ πρϐτεινε να φϑγουν απϐ 

την Αλεξϊνδρεια και να ζόςουν ςτην Αθόνα. 

Η Μαριςώ ςυγκινόθηκε απϐ την αγϊπη του 

ϊντρα τησ, που διϊβαζε την καρδιϊ τησ και 

τισ επιθυμύεσ τησ. ε ευχαριςτώ καλϋ μου 

ςϑζυγε, του εύπε, αλλϊ βλϋπεισ εγώ ϋχω κι 

ϊλλεσ οικογενειακϋσ υποχρεώςεισ, που 

δυςτυχώσ πρϋπει να μοιραςτεύσ μαζύ μου. 

Δυο χρϐνια ϋμεινε η Μαριςώ ςτην 

Αλεξϊνδρεια, παντρεμϋνη με τον Ιςαϊκ. Εύχε 

ςυμπληρώςει τα 12 του χρϐνια ο Γιϊννησ, 

ϐταν το ζευγϊρι Ιςαϊκ και Μαριςώ 

αποφϊςιςαν να ταξιδϋψουν ςτην Αθόνα και 

να περϊςουν εκεύ την υπϐλοιπη ζωό τουσ. 

το μεταξϑ εύχαν παντρευτεύ οι δυο μεγϊλεσ 

θυγατϋρεσ τησ Μαριςώσ και εύχαν πϊρει 

ςειρϊ οι δυο μικρϐτερεσ. Και τα τϋςςερα 

κορύτςια ανυπομονοϑςαν να γνωρύςουν τον 

Ιςαϊκ τον πατριϐ τουσ και να παρουςιϊςουν 

ςτη μϊνα τουσ και τα δικϊ τουσ ταύρια. Αυτϊ 

τα δυο χρϐνια που ϋζηςε, μετϊ το γϊμο τησ, η 

Μαριςώ ςτην Αλεξϊνδρεια, τησ φϊνηκαν ςαν 

ϐνειρο, ςαν δυο μϋρεσ. Ο Ιςαϊκ και η Μαριςώ 

προςτϊτευςαν τον Γιϊννη και την Σαώςύα. 

Σουσ χϊριςαν θϊρροσ ςτην ζωό και δϑναμη. 

Η Σαώςύα τολμοϑςε να κυκλοφορεύ ςτην πϐλη 

περιςςϐτερο και να απολαμβϊνει πιο 

ελεϑθερα τισ καθημερινϋσ χαρϋσ. Ο Γιϊννησ 

αγϊπηςε πολϑ τον Ιςαϊκ και για πρώτη φορϊ 

ϋνιωςε οικογενειακό θαλπωρό και τι 

ςημαύνει πατρικό ςτοργό.  

 

Κανϋνασ τώρα δεν ξεθϊρρευε να προςβϊλλει 

τον Γιϊννη και την Σαώςύα. ήμωσ οι ϐμορφεσ 

ςτιγμϋσ ςτην ζωό εύναι μϐνο ανϊπαυλα και 

γρόγορα τελειώνουν ςαν ϐνειρο. Η Μαριςώ 

κι ο Ιςαϊκ αποφϊςιςαν να αποδημόςουν απϐ 

την Αλεξϊνδρεια. Ο Ιςαϊκ για χϊρη τησ 

αγαπημϋνησ του θα εκπατριζϐταν και όταν 

ϋτοιμοσ να κϊνει οποιαδόποτε θυςύα για να 

την κϊνει ευτυχιςμϋνη. Ϋταν ο μεγϊλοσ του 

ϋρωτασ η Μαριςώ, αντιπροςώπευε για αυτϐν 

την ςϑζυγο – μϊνα. Ϋταν ο Ιςαϊκ νεώτεροσ 

απϐ την Μαριςώ. Αυτϐ ϐμωσ, δεν όταν λϐγοσ 

για να μη την αγαπϊ ζηλϐτυπα και με πϊθοσ. 

 

Σα μϊτια τησ ψυχόσ 

Σησ Αντιγόνησ Γκύνη 

Ο πατϋρασ ϊνοιξε την πϐρτα, το δωμϊτιο 

μϑριζε φρϋςκο ψωμύ και ςτο τραπϋζι αχνιςτό 

φαςολϊδα. Ο πατϋρασ ακοϑμπηςε ςτο 

τραπϋζι την μποτύλια με το κϐκκινο κραςύ. 

Ναι, αυτό όταν η γλϑκα τησ ζωόσ, η αγϊπη, 

το γλυκϐ κραςύ, το ζεςτϐ φρεςκοζυμωμϋνο 

ψωμύ και το αχνιςτϐ φαγητϐ ςτο τραπϋζι. 

Περιμϋναμε 11 ςτϐματα την κεφαλό του 

ςπιτιοϑ, να καθύςει ςτο τραπϋζι να φϊμε, τα 

παιδιϊ κι η μϊνα κι ο πατϋρασ, ϐλοι μαζύ 12. 

αν αποφϊγαμε ο πατϋρασ κϊθιςε ςτο τζϊκι, 

ϊναψε ϋνα τςιγϊρο κι ϊρχιςε τα παιχνύδια με 

τα μικρϊ παιδιϊ. Η μϊνα αποτελεύωςε το 

τραπϋζι και κϊθιςε ςτην ϊλλη ϊκρη, ςτο 

τζϊκι, απϋναντι απϐ τον κϑρη τησ, με τισ 

βελϐνεσ να πλϋκει ϋνα μεγϊλο πουλϐβερ του 

πατϋρα. Ξαφνικϊ ακοϑςτηκε ϋνασ θϐρυβοσ 

απϐ μπαςτοϑνι, ςτο δωμϊτιο περπατοϑςε με 

το λευκϐ μπαςτοϑνι, η αδερφοϑλα μου 13 

χρονών, η Ροδοϑλα. 

Ο πατϋρασ δοϑλευε ςε 3 δουλειϋσ, για να 

πηγαύνει η Ροδοϑλα ςε ειδικϐ ςχολεύο, να 

μϊθει τη μϋθοδο γραμμϊτων, για να μην 

εύναι τυφλό και ςτο μυαλϐ. Η Ροδοϑλα εύχε 

μϊθει και ςυνϋχιζε την μϋθοδο Μπρϊιτ κι 

ϋκανε μεγϊλη πρϐοδο, ϐπου θα τελεύωνε το 

λϑκειο και μετϊ πανεπιςτόμιο.  

ήχι, δεν θα εύχαμε ϋνα μϋλοσ ςτην οικογϋνεια 

μιςϐ, ϐχι θα κϊναμε τα πϊντα, με ϐτι μϋςα 

μασ ϋδινε η επιςτόμη να ςπουδϊςει. ήταν 

ϋβγαινε ϋξω, την ςυνϐδευε κι ο Ρεξ, το 

εκπαιδευμϋνο ςκυλύ. Μια μϋρα η Ροδοϑλα 

όθελε να μπει ςε μια δημϐςια υπηρεςύα, απϐ 

εκεύ που μπαύνουν τα ϊτομα με ειδικϋσ 

ανϊγκεσ, αλλϊ εύχε παρκαριςμϋνα 

αυτοκύνητα κι ϋτςι η Ροδοϑλα δεν μπόκε, ϐχι 

γιατύ δεν μποροϑςε αλλϊ γιατύ κϊποιοι ϋτςι 

το θϋληςαν – εδώ γουςτϊρω, εδώ θα 

παρκϊρω – κι ασ υπόρχε ςόμα, τύποτα! Σα 

δικαιώματα των ατϐμων με ιδιαιτερϐτητεσ, 

εύναι ανϑπαρκτα και πϐςο μϊλλον ϐταν 

πρϐκειται για ϊτομα χωρύσ ϐραςη. 

Φρϐνια μιλϊμε να μϋνουν κενϋσ οι θϋςεισ για 

ϊτομα με ειδικϋσ ανϊγκεσ, ςε ϐλουσ τουσ 

χώρουσ. Σύποτα, φωνό βοώντοσ εν τη 

ερόμω. Τπομονό, μπορεύ ςιγϊ – ςιγϊ να 

αλλϊξουν οι Ϊλληνεσ. το εξωτερικϐ 

ςϋβονται ϐλουσ τουσ νϐμουσ, αλλϊ ςτην 

Ελλϊδα… «δικϐ μασ το χωριϐ, δικού μασ και οι 

δρϐμοι». 

 

Πούηςη 

 
ΑΝΑΜΕΑ Ε ΓΗ ΚΑΙ 

ΟΤΡΑΝΟ 
Σησ Κατερύνασ Σςακυρύδου 
 

Θϋλω ϋνα λεπτϐ απϐ τον χρϐνο μου να 
γρϊψω. 

Κϊτι ςκϋψεισ μου βυθύζονται μεσ ςτο κενϐ… 
τα δϊκτυλϊ μου γλιςτρϊει το ςτυλϐ. 

Με Λαιςτρυγϐνεσ και Κϑκλωπεσ ϋχω να 
παλαύψω. 

Μα οι ςκϋψεισ μου γλιςτρϊνε ςτο κενϐ… 
Μου λϋνε ο γιοσ ςου ϋχει πεθϊνει…! 

Δεν ζει πια…! 
Και περιφϋρεται ανϊμεςα ςε γη και ουρανϐ… 

Ξϊφνου η φανταςύα μου οργιϊζει. 
Και μοϑ ‘ρχεται να γρϊψω. 

Σισ ςκϋψεισ μου θϋλω να γρϊψω. 
Σον γιο μου να πληςιϊςω ϐςο μπορώ. 

Ϊτςι ϐπωσ τον φανταζϐμουν… 
Ϊτςι θα ‘ναι… 

Σα ποιόματϊ μου θα του αφιερώςω. 
Θα γρϊφω ϐςο ζω. 

Κι ϐταν κϊποτε ςυναντηθοϑμε, 
θα αγαπϊει ο ϋνασ τον ϊλλον. 
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Θα απαγγϋλουμε ϐτι ϋχω γρϊψει. 
Κι ασ περιφϋρονται ϐλα,  

ανϊμεςα ςε γη και ουρανϐ… 
 
 

ΕΤΣΤΦΙΑ 
Σου Devil n’ Angel 
 

Εϑκολα που ξεγλιςτρϊ η ευτυχύα!!! 
ϐπωσ η ϊμμοσ μϋςα απϐ τα δϊχτυλα μασ… 

η ζωό μασ θϊλαςςα…  
βυθϐσ… 

απϋραντοσ και απϊτητοσ… 
μεθυςμϋνεσ ςτιγμϋσ και ϐνειρα 

ζωγραφιςμϋνα ςτην ϊμμο… 
ϋδωςα μϊχεσ πολλϋσ… με εςϋνα… με εμϋνα…  
με τον χρϐνο που κυλϊει βιαςτικϊ χωρύσ οϑτε 

μια ςτιγμό 
να κοιτϊξει πύςω του… ςα μια κλεψϑδρα… 

οϑτε μύα… 
ο,τι αφόνει… 

ο,τι ςκοτώνει… 
κι ο,τι ξεθωριϊζει… 
δε θα μϊθεισ ποτϋ… 

εχει πια καμύα ςημαςύα; 
Κι ϐμωσ ϋχει… 

κϊθε χαμϋνη ςτιγμό και ϋνα καρϊβι που 
ϋφυγε… 

χωρύσ λευκϊ πανιϊ… 
χωρύσ πυξύδα… 
δύχωσ Ιθϊκη… 

παρϊ μϐνο ςβόνει ςιγϊ ςιγϊ… 
 

Για αυτϐ πρϋπει να ζοϑμε την κϊθε μασ 
ςτιγμό 

Πολϑ ϋντονα 
α να εύναι η τελευταύα!!! 

 

 
ΖΗΣΕΙΣΑΙ ΕΛΠΙ 
Σου Γιώργου ταθόπουλου 

 
Ζητεύται ελπύσ 

Ϊτςι για να ζόςουμε λύγο ευτυχεύσ 
Ϊτςι για να εύμαςτε λύγο περιχαρεύσ 

Και ϐχι ϊλλο δυςτυχεύσ 
Ζητεύται ελπύσ 

Και ϐτι λϋμε να το τηρεύσ 
Ϊτςι για να μην ενοχληθεύσ 

Πρϐςεχε ςτο ςταυρϐ μην καρφωθεύσ 
Μα και αυτϐ αν γύνει εςϑ μην φοβηθεύσ 

Εύμαςτε ϐλοι υγιεύσ 
Και το μύςοσ περιςςεϑει ςε αυτό τη γησ 

Σα ϐνειρϊ μου εύναι κϊπωσ ατελόσ 
άςωσ να θϋλεισ να φιληθεύσ 
Κι ϐμωσ ϋνα φιλύ κοςτύζει 

άςωσ ςου το δώςω αν μου το πεισ 
Ζητεύται ελπύσ 

Σο δηλητόριο μην πιεύσ 
Ωςτο να κυλόςει κϊτω, να πϋςει κατϊ γησ 

Νιώςε λύγο την ζωό ςου 
Μϊθε απϐ τουσ ϊλλουσ να ζεισ 

Κϊνε δυο βόματα τησ προκοπόσ 
Βϊλε φωτιϊ ςε αυτϐ που θεσ να απαρνηθεύσ 

Υτιϊξε ϋνα δρϐμο αεροςτεγόσ 
Ζητεύται ελπύσ 

Και το ϋργο θα το ξαναδεύσ 
αν ταινύα η ζωό ςου ςου ζητϊ να αφεθεύσ 

Ϊτςι κι εςϑ λύγο πιο πολϑ να ονειρευτεύσ 
Μϋςα απϐ το πλόθοσ να μαθευτεύσ 

Και ςτο τϋλοσ να λυτρωθεύσ 
άςωσ ϋτςι μες’ ςτον κϐςμο να εξυψωθεύσ. 

 
 
 

ΣΟ ΠΕΡΙΕΜΑ 
Σησ Υερνϊντασ Φουγκϊζ 

 
Σα φρϑδια εύναι δωρεϊν 
Και απϐψε κϊνω πϊρτι 

Μϋςα ςτο πορτοφϐλι μου 
Μου ϋμειναν δεκϊξι 

 
Σα φρϑδια εύναι δωρεϊν 
Λεφτϊ μου περιςςεϑουν 
ε αυτϐ το κομμωτόριο 

Εμϋνα με προςϋχουν 
 
 

 

 

 
 

ΣΟ ΦΡΗΜΑ… 
Σου Γιϊννη Πετςαλϊκη 

 
Θεοποιημϋνη ϑλη 
Σο χρόμα κυβερνϊ 

Γρϊφει ιςτορύα 
Μα τϐτε 

Που οφεύλεται 
Η ςημερινό κρύςη 

ήταν οι οικονομύεσ 
Σων χωρών 
Καταρρϋουν 

Η μια μετϊ την ϊλλη; 
Εύδωλο 

Που θεοποιόςαμε 
Μα τα εύδωλα πϋφτουν 

Φϊνονται 
Ϊτςι θα χαθοϑμε 
Ωραγε και εμεύσ;- 
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ΦΡΗΙΜΑ 
ΣΗΛΕΥΨΝΑ ΚΑΙ 
ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ 

Θέληξα Ψπρηθήο Υγείαο 
 

ΑΘΖΝΑ – ΠΔΗΡΑΗΑ 
Θένηπο Θοινοηικήρ Φςσικήρ Τγείαρ 
Βύπυνα-Θαιζαπιανήρ, Γήινπ 14, 
Θαηζαξηαλή, ηει. 210 7640111, 
210 7644705, 210 7662247 
 

Θένηπο Φςσικήρ Τγείαρ Πεπιζηεπίος 
Πινύησλνο 19 θαη Ζθαίζηνπ, 
Πεξηζηέξη, ηει. 210 5756226, 
210 5756401, 210 5756664 
 
Θένηπο Φςσικήρ Τγείαρ Υαλανδπίος 
Μεζνγείσλ θαη Εαιόγγνπ 6, Αγ. 
Παξαζθεπή, ηει. 210 6015079, 
210 6016030 
 
Θοινοηικό Θένηπο Φςσικήρ Τγείαρ 
Παγκπαηίος Σμήμα Εμηλίκχμ 

Φεξεθύδνπ 5, Παγθξάηη, ηει. 
210 7016611 
 
Θένηπο Φςσικήρ Τγείαρ Αθηνών 
Υπηρεσία Κοιμωμικής Ψυχιατρικής 

Εμηλίκωμ, Ηνπιηαλνύ 18 θαη 

Μαπξνκαηαίσλ, Aζήλα, ηει. 210 
8210222 
 
Θένηπο Φςσικήρ Τγείαρ Αιγάλευ 
νύηζνπ 4 - Πιαηεία Γαβάθε, 
Αηγάιεσ, ηει. 210 5449898 
 
Θένηπο Φςσικήρ Τγείαρ Πειπαιά 
Μπνπκπνπιίλαο 15, Πεηξαηάο, 
ηει. 210 4170546 
 
Θένηπο Φςσικήρ Τγείαρ 
Γπαπεηζώναρ - Θεπαηζινίος 
Δι. Βεληδέινπ θαη Αλδξηαλνύ 1, 
Γξαπεηζώλα, ηει. 210 4630100, 
210 4630134 
 
Σμήμα Φςσιαηπικήρ Δθήβυν και 
Νέυν, Μεζνγείσλ 154, ηει. 210 
7480901 
 
Θένηπο Φςσοκοινυνικήρ 
Τποζηήπιξηρ Βοηανικού 
Διαζηδώλ 30 θαη 
Θσλζηαληηλνππόιεσο, 
Βνηαληθόο, ηει. 210 3424024 
 

Θένηπο Φςσοκοινυνικήρ 
Τποζηήπιξηρ Εεθςπίος 
Δζλ. Μαθαξίνπ 2, Εεθύξη, ηει. 
210 2682685, 210 2684194 

Γξακκέο Άκεζεο Βνήζεηαο ( SOS ) - 
Πιεξνθόξεζεο - Υπνζηήξημεο  
 
Θέληξν Άκεζεο Θνηλσληθήο Βνήζεηαο 
(ΔΘΑΘΒ), ηηλ. 197 ή 210-197, όλο ηο 24υπο, 
όλερ ηιρ ημέπερ ηηρ εβδομάδαρ  
 
Γηαηξνί ρσξίο ζύλνξα, ηηλ. 210 5200500 
 
Δθεκεξεύνληα λνζνθνκεία, θαξκαθεία, 
ηαηξνί, ηηλ. 1434  
 
ΟΘΑΝΑ, Οξγαληζκόο Θαηά ησλ Ναξθσηηθώλ 
ηηλ. 1031  
 
Αλνηρηή ηειεθσληθή γξακκή ηνπ 
Ψπρηαηξηθνύ Ννζνθνκείνπ Αηηηθήο (Ψ.Ν.Α.) 
γηα Αιθννιηθνύο, ηηλ. 210 3617089 
 
Αλνηρηή γξακκή απεμάξηεζεο ηνμηθνκαλώλ  
ηηλ. 210 5323780 
 
Αλνηρηή γξακκή απεμάξηεζεο ΗΑΩΝ  
ηηλ. 210 8656600 
 
Γξακκή ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ηεο 
ΗΘΑΘΖ  
ηηλ. 2310 515150 
 
Γξακκή γηα εμάξηεζε από ηπρεξά παηρλίδηα  
ηηλ. 800111-0401 
 
Γξακκή SOS Αηγηλεηείνπ, ηηλ. 210 7222333 
 
"Γξακκή Διπίδαο" ηεο Αληηθαξθηληθήο 
Δηαηξείαο, ηηλ. 210 3802800 
 
Γξακκή Βνήζεηαο γηα ζέκαηα AIDS (Ννζνθ. 
πγγξνύ), ηηλ. 210 7222222 
 
Θέληξν Άκεζεο Ψπρνινγηθήο Υπνζηήξημεο  
ηηλ. 210 8840712 
 
Αλνηρηή γξακκή νηθνγελεηαθήο 
ζπκβνπιεπηηθήο & ζεξαπείαο  
ηηλ. 210 5234737 
 
Αλνηρηή γξακκή εθήβσλ θαη λέσλ  
ηηλ. 210 3638833 
 
Γξακκή ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ηξαηνύ 
ηηλ. 8001145551, 210 8105068 
 
Γξακκή ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο 
Αεξνπνξίαο 
ηηλ. 8001145552 
 
Γξακκή ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο 
Ναπηηθνύ 
ηηλ. 210 5574121 
 
Γξακκή SOS ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Ηζόηεηαο  
ηηλ. 210 3220900 
 
Γξακκή "Γίπια ζνπ" γηα θαθνπνίεζε ζηελ 
νηθνγέλεηα  
ηηλ. 80011888881 

 

 

Υαμόγελο ηος Παιδιού  
 http://www.hamogelo.gr  
SOS: 1056 Γπαμμή Τποζηήπιξηρ 

Παιδιών  
ηο ηηλέθυνο απανηούν 
παιδοτςσολόγοι, κοινυνικοί 
λειηοςπγοί και εθελονηέρ. Ακούν 
ηοςρ πποβλημαηιζμούρ ηυν 
παιδιών όλο ηο 24υπο και 

δέσονηαι καηαγγελίερ για παιδική 
κακοποίηζη ή εκμεηάλλεςζη. 
 

Παιδικϐ χωριϐ SOS.  
Ερμοϑ 6, Αθόνα, Σ.Κ. 105 63, τηλ. 210 
3238048,  210 3313661-3 

 

Μονάδα Δπείγοςζαρ Σηλεθυνικήρ 
Βοήθειαρ 
SOS: 210 72 22 333 Αιγινήηειο 
Νοζοκομείο, Πανεπιζηημιακή 
Φςσιαηπική Θλινική 
Σηλεθυνική βοήθεια για τςσολογικά 
πποβλήμαηα. 
Ώπερ λειηοςπγίαρ γπαμμήρ: 
Θαθημεπινά, 3:00 μμ  έυρ 11:00 μμ. 

 

"ΑΜΑΡΔΗΣΖ" (Δ.Δ..) 

3ηρ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 21 

ΑΘΖΝΑ 

104 32 

Σηλ. 210 5248132 

 

 

http://www.hamogelo.gr/

