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European Doctoral Programme in Career Guidance and 
Counselling 

First Summer School 

Phd Students Voice 

 
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 
 
Σε κάθε νέο τεύχος μας ζητείται και 
σκεφτόμαστε να γράψουμε κάτι για αυτό. Να 
χρησιμοποιήσουμε λέξεις που κάνουν την 
διαφορά. Ξεκινάει ένα νέο τεύχος λοιπόν, το 
πρώτο χειμερινό, από εμάς για εσάς, 
συγκεντρώνοντας άρθρα και θέματα που θα 
σας ενδιαφέρουν και που επίσης θα θέλατε 
να διαβάσετε! 
 
Σε αυτό το 32ο τεύχος του ΔΙΑΥΛΟΥ 
προσπαθήσαμε να κάνουμε νέες αλλαγές, να 
εξελιχθούμε και να σας εκπλήξουμε, 
ξεφεύγοντας από μια συνηθισμένη γραμμή 
και θεματολογία, με περισσότερη ποικιλία, 
θέλοντας να καλύψουμε ένα ευρύτερο 
φάσμα ενδιαφερόντων. Η ομάδα μας 
ανανεώθηκε με νέα μέλη που θα δώσουν τη 
δική τους πινελιά έχοντας την υποστήριξη 
και την εμπειρία των παλαιότερων. 
Ταυτόχρονα συνεχίζουμε να δίνουμε χώρο 
στη φωνή των ληπτών, φιλοξενώντας 
κείμενα εξωτερικών αρθρογράφων.  
 
Διευρύνοντας λοιπόν τη θεματολογία μας, σε 
αυτό το τεύχος θα βρείτε σκέψεις και άρθρα 
κοινωνικού περιεχομένου, πολιτικής και 
ιστορίας, περιβάλλοντος, θέματα που 
αγγίζουν ένα σημαντικό ποσοστό της 
κοινωνίας μας. Θα βρείτε όμως και άρθρα 
πιο προσωπικά, με τη μορφή βιωμάτων, 
τέχνη προσωπική που προέρχεται από μέλη 
μας, ποίηση, διηγήματα και αφηγήματα, 
κείμενα με πολιτιστικές προτάσεις, 
παρουσιάσεις βιβλίων και χώρων.  
 
Ξεφυλλίστε το νέο τεύχος μας ή επισκεφτείτε 
τον επίσημο ιστότοπο της εφημερίδας μας        
diavlosblog.wordpress.com. 
 
Από εμάς, τη συντακτική ομάδα του 
ΔΙΑΥΛΟΥ, ευχόμαστε απόλαυση και με 
αφορμή το νέο τεύχος, αισιόδοξα και 
ελπιδοφόρα μηνύματα!!! 
 
Καλή Ανάγνωση! 

ΗΡΩΕΣ… 
Των Devil & Angel 
Είμαστε αφανείς ήρωες της 
καθημερινότητας (όπως άλλωστε και τόσος 
κόσμος ακόμη με την κρίση, άτομα με 
αναπηρίες αλλά και άτομα με οικονομικά 
προβλήματα…). 
Όχι μόνο οι λήπτες είναι επιβαρυμένοι από 
την φαρμακευτική αγωγή, αλλά όλοι μας, 
λόγω του bullying και του στίγματος που 
κουβαλάει ο καθένας από εμάς λόγω της 
κοινωνίας ή ακόμη από τον ίδιο μας τον 
εαυτό!!! 

 
Πρότυπα μου εκτός από τον συντονιστή 
ομάδων στο ΕΚΗ-ΚΚΔ της ΠΕΨΑΕΕ, κο 
Δρόσο, είναι και ο ηθοποιός Μόργκαν 
Φρίμαν που πέτυχε επαγγελματικά μετά τα 
40, όπως και αξιοζήλευτος, αξιολάτρευτος 
και αξιαγάπητος παππούς μου, στον οποίο 
οφείλω αιώνια ευγνωμοσύνη. Ο παππούς 
μου, ένας άνθρωπος που αντιμετώπισε 
πολλές δυσκολίες και αντιξοότητες αλλά με 
πολύ σκληρή δουλειά και πολύ μυαλό πέτυχε 
τρομερά, επαγγελματικά και τα κατάφερε 
στη ζωή του!!! 
Να μην τα παρατάς ποτέ!!! Να έχεις καλή 
καρδιά!!! Να μη ζηλεύεις τίποτα από τους 
άλλους και να μην είσαι παραδόπιστος!!! Να 
δημιουργείς και να χαμογελάς!!! Και να είσαι 
δημιουργικός!!! Έτσι δεν έγινε από την αρχή; 
Για να γίνουμε δημιουργοί δεν φτιαχτήκαμε; 

Απόψεις και σχόλια των συντακτών 
μας… 
Οι συντάκτες μας σχολιάζουν ιστορικά θέματα, 
θέματα της κοινωνικής ζωής, και θέματα της 
επικαιρότητας με τη δική τους προσωπική ματιά 
(σελίδες 2-12). 

 

Τα νέα της ΠΕΨΑΕΕ 
Στο τεύχος αυτό εγκαινιάζεται μια νέα στήλη με 
σύντομα νέα από την ΠΕΨΑΕΕ (σελίδα 13). 

Γράφουμε Λογοτεχνία 
Σύντομα λογοτεχνικά κείμενα από τους συντάκτες 
μας (σελίδες 14-17). 

Ποίηση 
Σύντομα αριστουργηματικά ποιήματα από τους 
συντάκτες και τους συνεργάτες της εφημερίδας 
μας (σελίδες 17-18) 

 

Βιβλιοπαρουσιάσεις 
Προτάσεις για εξαιρετικά αναγνώσματα ( σελίδα 19) 

Θέματα Υγείας 
Οι συντάκτες μας γράφουν για θέματα ψυχικής αλλά και 
σωματικής υγείας (σελίδα 20) 

Η φωτογραφία του μήνα (σελίδα 21) 

Χρήσιμα Τηλέφωνα (σελίδα 22) 
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Τριμηνιαία έκδοση της 
Ομάδας 

Δημοσιογραφικού 
Εργαστηρίου του 

Σωματείου 
«Αυτοεκπροσώπηση» 

 
32ο τεύχος  
Η τακτική χρηματοδότηση της 
εφημερίδας, αλλά και η φιλοξενία της 
παραπάνω ομάδας παρέχονται από την 
Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. 

 
Διεύθυνση επικοινωνίας:  Ηπείρου 
41, Αθήνα 104 39. 
Τηλ: 210 – 8818946 
Fax: 2105245302 
E-mail: pdiakakis@gmail.com 
Ιστοσελίδα: 
www.autoekprosopisi.gr  
Ιστολόγιο: 
diavlosblog.wordpress.com 
 
Αν είστε Λήπτες Υπηρεσιών Ψυχικής 
Υγείας μπορείτε να στέλνετε άρθρα, 
σχέδια, ποιήματα ή οτιδήποτε άλλο 
προς δημοσίευση στην εφημερίδα μας. 
Τα κείμενα που υπάρχουν εντός της 
εφημερίδας εκφράζουν τις προσωπικές 
απόψεις των αρθρογράφων – 
δημιουργών που αναφέρονται στην 
συντακτική ομάδα και που 
υπογράφουν τα κείμενα αυτά. 

 
Συντακτική ομάδα: 
 Γκίνη Αντιγόνη, Τ.Α., Μιχάλης 
Γιώργος, Γατίδου Ελένη, Συράκη 
Μαίρη, Χουγκάζ Φερνάντα, Λεγάκη 
Σοφία, Διακώνης Κώστας, 
Καββαδίας Ανδρέας, Πουρναράς 
Σωτήρης. 
 
Συντονισμός: Μοίρας Στέλιος – 
Διακάκης Παναγιώτης. 
 
Μοντάζ: Νίκος Δρόσος. 
 

 

 

 

«PROUD TO BE GREEK» 

(Περήφανος-η που είμαι 

Έλληνας/Ελληνίδα…) 
Της Α.Τ. 

«ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ» ΟΔΟΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 41 

WELCOME TO REALITY. Καλώς ήρθατε στην 

πραγματικότητα!!! «Η χώρα έχει μεταβληθεί 

σε ένα απέραντο φρενοκομείο». 

Κωνσταντίνος Καραμανλής. (Οι πιο τρελοί 

είναι έξω, παρά μέσα…)!!! «Δημοκρατία δεν 

σημαίνει πως η πλειοψηφία έχει το δίκιο… 

Σημαίνει πως έχει το δικαίωμα να 

κυβερνάει!!!»  Ουμπέρτο Έκο.   «Ήταν μια 

λαχτάρα του Θεού να μάθει Ελληνικά, όταν 

ευχήθηκε να γράψει βιβλίο. Και αυτό δεν το 

έμαθε καλύτερα…!!!» Friedrich Nietzche. 

«Κάθε λαός, είναι άξιος των ανθρώπων που 

τον κυβερνούν». «Κανείς δεν είναι πιο 

υποδουλωμένος από εκείνους που 

εσφαλμένα πιστεύουν πως είναι ελεύθεροι». 

«Όσοι αδιαφορούν για τα κοινά είναι 

καταδικασμένοι να εξουσιάζονται πάντα από 

ανθρώπους πολύ κατώτερούς τους».  

Πλάτων. Απευθείας μετά την χούντα ή ακόμα 

κατά τη διάρκεια και το τέλος αυτής (βασικά 

στο τέλος της) και ιδίως μετά τον α’ και β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο με όσα μας είχαν 

βουτήξει οι Γερμανοί και ο Καραμανλής είχε 

υπογράψει στη Χάγη (δεν ξέρω για ποιο 

λόγο), να μην λάβουμε τις Γερμανικές 

αποζημιώσεις, είχε αρχίσει η «ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

κοινώς επί πρωθυπουργίας Ανδρέα 

Παπανδρέου με Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

τον ίδιο τον Καραμανλή, δανειζόμενοι 

διαρκώς από τους Ευρωπαίους και ιδίως 

τους Γερμανούς!!! Από τότε φτάσαμε στο top 

της «ανάπτυξης» και αρχίσαν τα μνημόνια 

και τα μνημόσυνα!!! Ανεξαρτήτως με το 

ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο, όλοι τα ΙΔΙΑ 

είναι και κάνουν, αφού τον σημαντικότερο 

ρόλο στη ζωή, τον παίζει μόνο το συμφέρον, 

η δόξα κι η καρέκλα και σε τελική ανάλυση, 

ΟΛΟΙ ΚΟΛΛΗΤΑΡΙΑ ΕΙΝΑΙ και ΟΛΑ 

ουσιαστικά, ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 

ΤΡΑΠΕΖΙ!!! (Όλες οι συμφωνίες…) 

…Το δημόσιο χρέος της κάθε χώρας, είναι ο 

εθνικός της πλούτος, ο οποίος ανήκει στο λαό 

και ο οποίος έχει κλαπεί… κατά συνέπεια: «η 

αναξιοπιστία, η κουτοπονηριά και η 

εξαπάτηση δεν είναι απλά ΠΡΑΞΕΙΣ, αλλά εις 

το εξής τρόπος ζωής». Αρίστος 

Δίκαιος όμως και σώφρων άνθρωπος, δεν 

είναι αυτός που κάνει τις πράξεις αυτές, αλλά 

αυτός που τις κάνει και με τον τρόπο που τις 

κάνουν οι δίκαιοι και οι σώφρονες 

άνθρωποι… Σωστά λοιπόν λέμε, ότι ο 

άνθρωπος γίνεται δίκαιος, από τις 

επανειλημμένες πράξεις δικαιοσύνης ή ότι ο 

άνθρωπος γίνεται σώφρων από τις 

επανειλημμένες πράξεις σωφροσύνης!!! Ποια 

η θωράκιση ή έστω η ασφαλιστική δικλείδα 

της «Δημοκρατίας» μας, έναντι των 

δημαγωγών, σε Συνταγματικό ή Θεσμικό 

επίπεδο;;; Ιδού η απορία. «Κόμμα είναι ομάς 

ανθρώπων ειδότων να αναγιγνώσκωσι και 

να ορθογραφώσιν ενούμενοι υπό έναν 

αρχηγόν, οιονδήποτε ζητούσε να 

αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις 

την έδραν του Πρωθυπουργού ίνα παράσχη 

αυτοίς τα μέσα να ζώσιν χωρίς να 

σκάπτωσιν»!!! Εμμανουήλ Ροΐδης. ««Ένα 

ρητό λέει: «Αν με εξαπατήσεις μια φορά 

πρέπει να ντρέπεσαι, αν με εξαπατήσεις και 

δεύτερη, πρέπει να ντρέπομαι εγώ». Η 

ελληνική διασκευή του ρητού λέει: «ΓΙΑΤΙ ΟΙ 

ΑΛΛΟΙ ΗΤΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ;»». ΑΡΚΑΣ. 

 
«Τελικά, μερικοί άνθρωποι έρχονται στη ζωή 

σου μόνο και μόνο για να σου δείξουν πόσο 

έξω έπεσες μαζί τους…!!! Δεν υπάρχουν 

ηγέτες, ούτε λαοί για επαναστάσεις!!!»   

Μάνος Ελευθερίου. 

 «Ο άνθρωπος για να λέγεται άνθρωπος 

πρέπει να μπορεί να έρχεται και στη θέση 

του άλλου». Μάρκος Βαμβακάρης.  

ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΑ ΡΕ ΦΙΛΕ!!! «Μακάριοι οι 

πτωχοί τω πνεύματι». Ηλίθιοι… Οι πιο 

ευτυχισμένοι άνθρωποι!!! Από όλα τα 

ψέματα που έχω πει, το «πλάκα κάνω», είναι 

mailto:pdiakakis@gmail.com
http://www.autoekprosopisi.gr/
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το αγαπημένο μου… γιατί λοιπόν οι πολιτικοί 

μας να είναι ψεύτες;;; Όταν κάποιος είπε 

στον Πλάτωνα: «Μερικοί σε κατηγορούν», ο 

Πλάτωνας του είπε: «Ε, λοιπόν κι εγώ θα 

ζήσω, έτσι ώστε να τους βγάλω ψεύτες!!!»  

 
«Αν πεις την αλήθεια, δεν χρειάζεται να 

θυμάσαι τίποτα!!!» Mark Twain. Υπάρχουν 

πράγματα που δεν μπορείς να αγοράσεις, 

όπως η συμπεριφορά, το ήθος κι η 

ακεραιότητα. (ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΑΣ!!!) «Δεν έχεις Όλυμπε 

θεούς, μηδέ λεβέντες η Όσσα, ραγιάδες έχεις 

μάνα γη, σκυφτούς για το χαράτσι. Των 

Ευρωπαίων περίγελοι και των αρχαίων 

παλιάτσοι». Κωστής Παλαμάς. Για την 

πτώχευση του 1897! Πέθανε στα 43… Εδώ 

πληρώνετε αυτά που σας δανείσαμε. Εδώ 

πληρώνετε αυτά που σας κλέβουμε… και 

εδώ αποφεύγουμε να σας πούμε πόσο 

βλάκες είστε!!! (ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ, 

ΚΛΕΠΤΑΠΟΔΟΧΟΙ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΕΣ, ΧΑΝΣ & 

ΧΑΝΣ & ΣΙΑ…) Γιατί να μην είναι ΟΛΟΙ σαν 

τον Ιωάννη Καποδίστρια που έλεγε: «Εφόσον 

τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν διά να 

ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και του 

τελευταίου οβολού, τα δημόσια χρήματα, 

ενώ ευρισκόμεθα εις στο μέσον ερειπίων και 

ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην 

πενίαν…» Δεν έκλεβε, δεν διαπλεκόταν, δεν 

ήταν αχυράνθρωπος των ξένων 

τοκογλύφων, αγαπούσε την Ελλάδα και 

ήθελε να την κάνει σύγχρονη!!! Άρα ήταν 

εκτός συστήματος κι έπρεπε να πεθάνει!!! Ο 

«Εφιάλτης» κι ο «Ιούδας» πάλι βρέθηκαν 

εύκολα!!! Ήταν Κεντρώος και τον έφαγαν και 

οι αριστεροί και οι δεξιοί!!! 

Βασικά είμαστε χαζοί!!! Οι πολίτες δεν 

έχουμε χρήματα και δανειζόμαστε από τις 

τράπεζες. Οι τράπεζες δεν έχουν χρήματα 

για να μπορούν να δανείσουν τους πολίτες 

και τα παίρνουν δωρεάν από το κράτος. 

(Ανακεφαλαίωση: Το Κράτος φορολογεί τους 

πολίτες, για να πάρει τα χρήματα που θα 

χαρίζει στις τράπεζες, για να μπορούν οι 

τράπεζες να δανείζουν τους πολίτες, ώστε οι 

πολίτες να μπορούν να πληρώνουν τους 

φόρους που καταλήγουν χάρισμα στις 

τράπεζες…) Κι έτσι όλοι χρωστάμε στις 

τράπεζες!!! «Αλλοίμονο στους αγώνες που 

κρέμονται από τα χαρτιά. Το γένος δεν 

χρειάζεται τα χαρτιά κανενός για την 

λευτεριά του!!! Έχετε πίστη; Έχετε καρδιά; 

Αλλιώς καθίστε εκεί που κάθεστε! Ραγιάδες 

εσείς, ραγιάδες και τα παιδιά σας, ραγιάδες 

και τα παιδιά των παιδιών σας!!!» 

Παπαφλέσσας. «Όσοι απομείναμε πιστοί 

στην παράδοση, όσοι δεν αρνηθήκαμε το 

γάλα που βυζάξαμε, αγωνιζόμαστε άλλος 

εδώ, άλλος εκεί, καταπάνω στη ψευτιά. 

Καταπάνω σε αυτούς που θέλουνε την 

Ελλάδα ένα κουφάρι χωρίς ψυχή, ένα 

λουλούδι χωρίς μυρουδιά. Κουράγιο, ο 

καιρός θα δείξει ποιος έχει δίκιο, αν και δεν 

χρειάζεται ολότελα αυτή η απόδειξη».  

Τα πιστεύω σου δεν σε κάνουν καλύτερο 

άνθρωπο. Η συμπεριφορά σου σε κάνει!!! Να 

θυμάστε πάντοτε, ότι για να είμαστε 

ευτυχείς, πρέπει να έχουμε περισσότερη 

αρετή, παρά γνώσεις, περισσότερη αγάπη, 

παρά ευαισθησία! Περισσότερη σύνεση, 

παρά ευφυΐα, περισσότερη υγεία, παρά 

πλούτη! Περισσότερη άνεση, παρά κέρδη!!! 

Σοφία είναι να ξέρεις ποιο σωστό μονοπάτι 

να πάρεις, ακεραιότητα είναι να το παίρνεις!!!  

«Αν οι Έλληνες αποκτήσουν μόρφωση κι 

ενότητα, αλλοίμονό μας.» Winston Churchill. 

(Αφού τότε πια, δεν θα είμαστε μόνο 

ανώτεροι κι από τους Εβραίους, δεν θα 

κυβερνούμε μόνο ολόκληρο το σύμπαν, αλλά 

θα είμαστε κι ο Θεός ο ίδιος. Και τώρα 

βλασφημώ… Για αυτό και προτιμώ μιαν 

οικουμενική Κυβέρνηση!!!) «Η επιλογή της 

κυβέρνησης ενός κράτους, γίνεται με βάση 

το γονίδιο του λαού!!! Άρα οι Έλληνες πρέπει 

να ξεριζώσουν το γονίδιο τους!!!!!» 

«Προφανώς δεν ψηφίζω, αφού πιστεύω ότι η 

δημοκρατία είναι ένα ασήμαντο θέαμα 

(αλλιώς, αντικείμενο κι όχι ιδέα), όπου 

διαλέγουμε ανάμεσα σε δύο πολιτικά 

κόμματα που δεν μπορούν να διαχωριστούν 

και κανένα από αυτά δεν αντιπροσωπεύει 

και εκπροσωπεί τον λαό, αλλά τα 

συμφέροντα δυνατών επιχειρηματιών της 

ελίτ, που κυβερνάει τον κόσμο!!!» Russel 

Brand. Αν είναι να είσαι πρόβατο, καλύτερα 

να είσαι το μαύρο!!! ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΑ 

ΓΡΑΨΕΙ:  Ήταν κάποτε 10 εκατομμύρια 

Έλληνες, που πολέμησαν με 300 και 

ηττήθηκαν!!! 

 

 
ΑΓΧΟΣ 
Των Devil & Angel 

Πολλές φορές κάνουμε επιπόλαιες και 

βεβιασμένες κινήσεις από το άγχος ή από 

κρίση πανικού και λόγω της κρίσης, ακόμη 

και από ανασφάλεια. Καλό είναι να μη 

βιαζόμαστε γιατί «όποιος βιάζεται 

σκοντάφτει» κι ας ισχύει και η παροιμία 

κάποιες φορές: «το γοργόν και χάριν έχει» ή 

ότι «το πρωινό πουλί βρίσκει την τροφή». 

Και αυτό γιατί αρκετοί από εμάς είμαστε 

κυρίως βραδινή τύποι και ο,τι κι αν κάνουμε 

ίσως έχει τραγικές συνέπειες στην ζωή μας!!! 

Αλλά και για τους πρωινούς τύπους ισχύει ότι 

«το άγχος σκοτώνει» και μπορεί να είναι για 

παράδειγμα με ένα τσιγάρο στο χέρι 

συνεχώς… 

Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αν και οι καιροί 

οι ανελέητοι αυτοί που ζούμε δυστυχώς, δε 

μας επιτρέπουν να μην το κάνουμε, ΚΑΛΟ 

ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ  ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΥΠΟΜΟΝΟΙ 

ΓΙΑΤΙ: «ΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ ΣΚΟΤΩΝΕΙ!!!» 

(Άλλωστε όπως προείπα, είναι και πολύ 

επιπόλαιο!!!) 
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STAR…  
Της Α.Τ. 

Αν είσαι παιδί ενός δημόσιου προσώπου, 

επειδή κουβαλάς το όνομα και την περιουσία 

αυτού στους ώμους σου, νομίζεις ότι 

κουβαλάς όλα τα βάρη της υφηλίου σε 

αυτούς!!!!! Ζεις συνέχεια «φυλακισμένος», σε 

ένα χρυσό κλουβί και είσαι συνέχεια στη 

καχυποψία, αν Σ’ ΑΓΑΠΑΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ο 

ένας κι ο άλλος και δεν έχεις στην 

πραγματικότητα εμπιστοσύνη σε κανέναν, 

ιδίως αν η οικογένειά σου είναι καβαλημένο 

καλάμι και ζεις μια πολύ ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΗ 

ΚΑΙ ΜΙΖΕΡΗ ζωή!!!!! Είσαι κατά βάθος 

συνέχεια ΜΟΝΟΣ σου και πολλά από αυτά τα 

παιδιά, πέφτουν στις καταχρήσεις και τις 

ουσίες και έχουν ΜΑΝΙΑ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗΣ, αφού 

νιώθουν κυνηγημένα από την κοινωνία και 

γενικά την ΖΗΛΕΙΑ και την ΚΑΚΙΑ του 

κόσμου και τελικά μπορεί οι άλλοι να μην 

τους κάνουν το τελειωτικό «χτύπημα» ΑΛΛΑ 

ΝΑ ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ 

ΠΕΘΑΝΟΥΝ!!! (Έτσι συμβαίνει συνήθως με 

τα παιδιά των star, του Hollywood, ή γενικά 

των πλουσίων!!!) Για αυτό οι γονείς τους 

οφείλουν να μην είναι ψώνια και να 

μεγαλώσουν τα παιδιά τους ΑΠΛΑ κι ΟΧΙ 

κακομαθημένα, σε ακριβά σχολεία και 

κολλέγια, (κοινώς σε πολύ καλά δημόσια ή 

ιδιωτικά δημοσίου δικαίου) με 

καραψωνάρες, γιατί αν τα παιδιά αυτά δεν 

μεγαλοπιάνονται και δεν αναγκάζονται να 

κάνουν επίδειξη χρημάτων, που η ρίζα του 

κακού σε αυτόν τον κόσμο είναι αυτή, από 

αρχαιοτάτων χρόνων, για να επιβιώσουν σε 

αυτά και να μην έχουν bullying, τότε θα 

νιώθουν ισότιμα με τα άλλα παιδιά, δεν θα τα 

βλέπουν αφ’ υψηλού, αφού θα είναι 

προσγειωμένα και θα έχουν πολλούς, καλούς 

κι αδελφικούς φίλους, θα νιώθουν 

εμπιστοσύνη και ίσως να είναι 

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ και να μην χρειάζεται να 

κάνουν καταχρήσεις και ουσίες. Γιαυτό και 

να βλαστημάνε και να καταριούνται την ώρα 

και τη στιγμή που γεννήθηκαν και να 

παρακαλάνε να πεθάνουνε σε ένα παγκάκι, 

ζητιανεύοντας και το τσιγάρο!!!!!  

ΑΝ ΔΕΝ ΑΓΑΠΑΣ ΚΑΙ ΣΕΒΕΣΑΙ ΕΣΥ Ο ΙΔΙΟΣ 

ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ, ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ 

Σ’ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΤΕΙ, ΚΑΝΕΝΑΣ 

ΑΠΟΛΥΤΩΣ!!!!!!!!! ΟΠΟΤΕ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ 

ΑΠΟΤΙΝΑΞΟΥΜΕ ΌΛΑ ΤΑ «ΚΑΚΑ ΣΠΥΡΙΑ» 

ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΜΑΣ!!!!! Κοινώς 

να κάνουμε «ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ» γιατί  θα 

ζούμε μονίμως στην ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ, στην 

ΓΚΡΙΝΙΑ και θα είμαστε ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΙ 

ΚΑΙ ΣΑΝ ΔΙΧΑΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ… 

ΒΑΣΙΚΑ, ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ!!!!! 

 

 
Η ανεξαρτησία της 

Δικαιοσύνης 
Του Αντρέα Καββαδία 

 

Η δικαιοσύνη είναι μία από τις τρεις εξουσίες 

του πολιτεύματός μας. Οι άλλες δύο είναι η 

νομοθετική και η εκτελεστική. Έτσι, η 

δικαιοσύνη εάν λειτουργεί αποτελεσματικά, 

εδραιώνει κι ενισχύει την Δημοκρατία. Όμως 

έχει να διαχειριστεί ένα πλήθος από 

ανταγωνιστικά συμφέροντα που την 

βάλλουν και μερικές φορές την επηρεάζουν. 

Γύρω από την δικαιοσύνη υπάρχουν, 

πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά 

συμφέροντα και πολλές φορές οι δικαστές 

δεν μπορούν να αντιδράσουν γιατί είναι 

άνθρωποι κι αυτοί. Η Δημοκρατία μας είναι 

ανώριμη και σε μεγάλο βαθμό 

προβληματική, να δεχτεί ανεξάρτητη 

δικαιοσύνη. Πρέπει σιγά – σιγά να 

αποβληθούν προβλήματα ως προς την 

λειτουργία αυτής. Άλλοι λαοί, κυρίως 

δυτικοευρωπαϊκοί, έχουν καταφέρει στην 

πραγματικότητα ανεξάρτητη  δικαιοσύνη και 

το παράδειγμά τους πρέπει να 

ακολουθήσουμε κι εμείς. Είναι καιρός να 

ωριμάσουμε σαν δημοκρατία και να 

σταματήσει η δικαιοσύνη να παίρνει 

αποφάσεις υπέρ συγκεκριμένων 

συμφερόντων. Πρέπει να ακολουθήσουμε το 

παράδειγμα άλλων λαών που κι αυτοί είχαν 

το ίδιο πρόβλημα και το ξεπέρασαν. Η 

δικαιοσύνη πρέπει να γίνει αμερόληπτη και 

να μην εξυπηρετεί συμφέροντα, κάτι που 

γίνεται μερικές φορές. Μόνο τότε θα πούμε 

πως έχουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Σήμερα 

όμως, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι 

ένα όνειρο θερινής νυκτός. Είναι τόσο 

τεράστια τα συμφέροντα στην ανατολική 

άκρη της Μεσογείου που ήδη η οικονομική 

κρίση έχει συνθλίψει τα θεμέλια της Ελλάδος 

και πως είναι δυνατόν να έχει μείνει 

αλώβητη η δικαιοσύνη; Ακόμα και τις μέρες 

που μιλάμε, ανώτεροι δικαστές του 

Συμβουλίου της Επικρατείας της Ελλάδος 

έχουν τις αδυναμίες τους όπως όλοι οι 

άνθρωποι. Πολύ αμφίβολη είναι και η 

ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την ώρα που 

γίνονται χιλιάδες πλειστηριασμοί ακινήτων 

για χρέη στο δημόσιο και τις τράπεζες και 

πολλές οικογένειες βγαίνουν στο δρόμο. 

Ποια ανεξαρτησία της δικαιοσύνης υπάρχει, 

όταν ο μισός μηνιαίος μισθός των δικαστών 

έχει κοπεί; Άρα οι άνθρωποι είναι ευάλωτοι 

σε οικονομικά συμφέροντα και δωροδοκίες. 

Τέλος ένα βήμα που μπορεί να κάνει η 

δικαιοσύνη, έτσι ώστε να προστατέψει το 

κύρος της, είναι να βγάλει αντισυνταγματικά 

όλα τα μνημόνια. 

 

Αγωνία 

Της Φερνάντα Χουγκάζ 

Τώρα που γράφω βρίσκομαι σε μια στιγμή 

απογοήτευσης, (όπως είμαστε όλοι μας) δεν 

ξέρω τι θα ξημερώσει αύριο. Εγώ ευτυχώς, 

μένω σε ξενώνα, «είμαι από τους τυχερούς». 

Μέχρι στιγμής, έχω στέγη και τροφή και 

συντηρούμαι από την Πρόνοια. Κάθε φορά 

που έχει ειδήσεις, διαβάζω τα μικρά 

γράμματα που βάζουν όση ώρα τσακώνονται 

στην τηλεόραση, για να δω αν μας έβαλαν οι 

ξένοι τα λεφτά. Φυσικά εγώ ξέρω ότι θα 

είμαι η τελευταία από τα άτομα που δεν θα 

πληρωθούνε, γιατί εγώ παίρνω μόνο τα 626 

ευρώ από την Πρόνοια. Σκέφτομαι ότι το 

90% της χώρας είναι άνεργοι, όσοι 

δουλεύουν μπορεί να εργάζονται 4ωρο και 

να πληρώνονται για 2ωρο. Εγώ δούλευα 

στον ιδιωτικό τομέα, υπέγραψα άλλη 

σύμβαση και άλλη σύμβαση μου έδωσαν 

εμένα. Ξαφνικά, βρέθηκα να δουλεύω μόνη 
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μου και να έχω να βγάζω δουλειά 2 

εργαζομένων, μέσα σε 3 ώρες. Και 

δυστυχώς, ξέρω ότι αυτό συμβαίνει σε όλους 

τους εργαζόμενους, όσοι δουλεύουν 

παρακαλάνε να πληρωθούν και να έχουν και 

την επόμενη μέρα δουλειά.  

 

Ο ΕΡΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΥΦΛΟΣ 

Της Α.Τ. 

«Έρως ανίκατε μάχαν που έκανες την 

Αγγελικούλα μας, χα χα!!!» Ο Τάσος με την 

Γκόλφω… Ο κεραυνοβόλος έρωτας 

συμβαίνει σε πολλούς/ές, αλλά είναι ο πιο 

επιπόλαιος, αν και ξεκινάει συνήθως από το 

υποσυνείδητο που είναι το σύνδρομο της 

Ηλέκτρας, ή το Οιδιπόδειο σύμπλεγμα, 

δηλαδή ο ομφάλιος λώρος που μας συνδέει 

με τον πατέρα μας ή με την μητέρα μας. 

Κοινώς οι ερωτικές μας επιλογές, 

υποσυνείδητα γίνονται με πρότυπο τον 

πατέρα μας, ή την μητέρα μας, αν κι αυτό 

πολλές φορές μπορεί να αποβεί επικίνδυνο 

και μοιραίο, αν ο πατέρας μας ή η μαμά μας 

είναι ιδιόρρυθμος χαρακτήρας!!! (Αν είναι 

όμως καλός άνθρωπος τότε όλα καλά!!!) 

Αλλά αν είναι ιδιότροπος/η, τότε ίσως θα 

έπρεπε να επιλέγουμε τους συντρόφους μας 

με βάση τον συμβιβασμό, την σύνεση, την 

σοφία και την λογική, αλλά τότε θα είμαστε, 

άραγε πραγματικά, ευτυχισμένοι;;; Όμως κι 

όταν επιλέγουμε τον ή την σύντροφο με 

βάση το συναίσθημα, άραγε είμαστε πάντα 

ευτυχισμένοι…;;; 

Ο ρόλος της πολιτικής στην 

καθημερινή μας ζωή 

Του Αντρέα Καββαδία 

Ο ρόλος της πολιτικής στην καθημερινή μας 

ζωή, για πολλούς δεν έχει καμία επιρροή, 

νομίζοντας πώς η πολιτική δεν παίζει πια 

μεγάλο ρόλο. Αυτό το ισχυρίζονται κυρίως οι 

νέοι που έχουν τον ενθουσιασμό της 

εφηβείας. Όλα εξαρτώνται από τον 

χαρακτήρα κάθε ανθρώπου, στις δημόσιες 

σχέσεις και το κοινωνικό περιβάλλον 

ισχυρίζονται οι μεγαλύτεροι αλλά και πολλοί 

νέοι. Ότι όντως τελικά η πολιτική παίζει 

μεγάλο ρόλο στην καθημερινότητα. 

Όταν ένας υπάλληλος παίρνει προαγωγή 

αλλά ζει τελείως η ζωή του. Μπορεί να 

παίρνει περισσότερα χρήματα, αλλάζει το 

κοινωνικό του περιβάλλον και οι συνθήκες 

εργασίας. Γίνεται πιο ευχάριστος στην 

οικογένεια του και τα παιδιά του μπορεί να 

έχουν μεγαλύτερη ελευθερία.  Επίσης όταν ο 

πατέρας ή η μητέρα έχει στο περιβάλλον 

τους πολιτικά πρόσωπα βοηθάει πολύ. 

Περισσότερες ευκαιρίες ενώ πάλι τα παιδιά 

έχουν μεγαλύτερες επιλογές. Οι γονείς που 

βρίσκονται στον ιδιωτικό χώρο τομέα 

εργασίας ενισχύονται πάρα πολύ από την 

γνωριμία με πολιτικά πρόσωπα.  

Τα νομοσχέδια, οι συζητήσεις στην βουλή, 

παίζουν  σπουδαίο ρόλο στην 

καθημερινότητα και προδιαθέτουν τους 

ανθρώπους στην οικογένεια και την 

κοινωνική ζωή. Οι νόμοι σχετικά με την 

υγεία, την παιδεία, την κοινωνική ασφάλιση, 

παίζουν σπουδαίο ρόλο και φαίνονται 

καθημερινά μπροστά μας. Ο κάθε άνθρωπος 

είναι αναγκασμένος να έρχεται σε αδιέξοδο 

από την έλλειψη των παραπάνω. 

 

Οι επιχειρηματίες από την δεκαετία του 1970 

και μετά κυρίως, έχοντας γνωριμίες με 

πολιτικά πρόσωπα κατάφεραν να 

πλουτίσουν αλλάζοντας έτσι την καθημερινή 

τους ζωή.  

Αυτές οι γνωριμίες είχαν αντίκτυπο 

οικονομικό και κατ’ επέκταση κοινωνικό 

αφού κατάφεραν να βρεθούν σε ένα 

καλύτερο περιβάλλον. 

Τέλος θέλω να υπογραμμίσω ότι η πολιτική 

κατά την γνώμη μου παίζει σπουδαίο ρόλο 

στην καθημερινή μας ζωή.  

Είμαστε ένα Δίκαιο Κράτος; 

Της Φερνάντα Χουγκάζ 

Σήμερα που γράφω αυτό το κείμενο είμαι 

αγανακτισμένη, κυρίως με την οικονομική 

μου κατάσταση. Παίρνω επίδομα πρόνοιας 

το δίμηνο και από αυτό το ποσό πληρώνω τα 

ψυχιατρικά και τα παθολογικά μου 

φάρμακα. Ακούω στις ειδήσεις για μειώσεις 

μισθών, κούρεμα στις συντάξεις και 

αγανακτώ! Γιατί πουθενά δε βλέπω να 

φορολογείται η Εκκλησία που έχει τόση 

περιουσία.  

 

Το Πάσχα βρέθηκα σε ένα νησί του Αιγαίου 

που έχει 90% ανεργία λόγω των συνθηκών 

που έχει δημιουργήσει η κατάσταση του 

προσφυγικού ζητήματος στον τουρισμό. Όλο 

το Πάσχα ο παπάς του χωριού ζητούσε 

λεφτά από τους κατοίκους. Κάποια στιγμή 

έμαθα πώς ο συγκεκριμένος παπάς είχε βγει 

στη σύνταξη και λειτουργούσε κανονικά, 

παίρνοντας λεφτά δηλαδή και από τις ώρες 

που λειτουργούσε. 

Υπάρχουν τόσοι άστεγοι, τόσοι άνεργοι, 

ορισμένοι ψάχνουν στα σκουπίδια για να 

φάνε! Όλοι ξέρουμε ότι η εκκλησία έχει τόσα 

σπίτια. Γιατί δεν στεγάζει λίγους ανθρώπους, 

γιατί δεν δίνει δουλειά σε λίγους ανέργους; 

Όταν πάω εκκλησία την Κυριακή κοιτάνε αν 

εγώ θα ρίξω λεφτά για να πάρω κερί και μου 

ζητάει εμένα να αγοράσω τρόφιμα και να τα 

βάλω σε καλάθια του σούπερ μάρκετ και ότι 

όλοι μαζί μπορούμε… εμείς ναι. Αυτοί; 

Είναι αυτό δίκαιο; 
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Κοινωνικός Ρατσισμός 

Της Αντιγόνης Γκίνη 

Τι εννοούμε όταν λέμε κοινωνικό ρατσισμό. 

Βέβαια δεν το συζητώ, μέσα στο πλαίσιο του 

κοινωνικού ρατσισμού, είναι κι ο 

σωβινισμός, δηλαδή δεν αποδέχομαι καμιά 

άλλη φυλή, ράτσα, έθνος, από αυτό που 

κατάγομαι εγώ. Κοινωνικός ρατσισμός είναι 

δεν δέχομαι, δεν θέλω, αγνοώ, απεχθάνομαι 

και όλα τα συναφή, στιγματίζω τα άτομα, 

τους ανθρώπους που ανήκουν στο ίδιο έθνος 

με εμένα, που είμαστε από την ίδια φυλή. 

Παραδείγματος χάριν, βλέπω κάποιον 

άνθρωπο με σωματική αναπηρία και αντί να 

πάω κοντά του να τον βοηθήσω, όσο κι όπως 

μπορώ, του κάνω κριτική, σχολιάζω αυτόν 

τον ανήμπορο άνθρωπο δεν έχει σημασία τι 

έχει, είναι ανήμπορος, δεν τον βοηθώ στο 

πρόβλημά του και δεν αισχύνομαι δεν πάω 

να φτύσω μπροστά σε ένα καθρέπτη.  

Αλλά όλο αυτό, ο κοινωνικός ρατσισμός, 

είναι οργανωμένο. Και η πολιτεία, το 

οργανωμένο κράτος, που αγωνιζόμαστε να 

έχει οργάνωση κυρίως για αυτά τα άτομα 

που έχουν ανάγκη τη ράμπα, να ανέβουν στο 

σπίτι τους, στη δουλειά τους, ξέρετε τα 

άτομα με τα ιδιαίτερα χαρίσματα, εργάζονται 

με κανονικό ωράριο, φουλ τάιμ που λένε κι οι 

αγγλομαθείς για να κάνουν εντύπωση, δεν 

τους βοηθά σε τίποτα η οργανωμένη, τύποις, 

πολιτεία. Έχω προσωπικές εμπειρίες πάρα 

πολλές, αλλά τι να πω, με βοηθούν άνθρωποι 

που έταξαν την ζωή τους να βοηθούν, να 

προστατεύουν να σιτίζουν, να στεγάζουν, να 

ντύνουν, να ικανοποιούν κάθε επιθυμία, 

ανάγκη, θα έλεγα τα πάντα, αλλά ότι και να 

γίνει το στίγμα υπάρχει, ο κοινωνικός 

ρατσισμός είναι σαν δαμόκλειος σπάθη, 

πάνω από τα κεφάλια μας. 

ΜΜΕ & Διαπλοκή 

Του Σωτήρη Πουρνάρα 

Η εξάρτηση των Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης από το κράτος και τις τράπεζες 

δημιούργησε διατυπώσεις των όρων 

δανεισμών. Το κράτος και οι τράπεζες 

δηλαδή επιβάλλουν στα ΜΜΕ τα θέματα τα 

οποία περιλαμβάνουν ζητήματα τα οποία 

ενισχύουν το ρόλο του κράτους και 

διευρύνουν τις κρατικές διαδικασίες. 

Το κράτος επιτρέπει την συνέχιση της 

λειτουργίας των χρεοκοπημένων καναλιών 

υπό την προϋπόθεση πώς αυτά θα 

διαφημίζουν τις ενέργειες των πολιτικών 

που κυβερνούν την χώρα. Τα κανάλια αν και 

δεν πλήρωναν, ανανέωναν τις συμβάσεις 

τους με τη βοήθεια και την υποστήριξη των 

κυβερνήσεων. 

Οι τράπεζες δεν εμπόδιζαν την λειτουργία 

των χρεοκοπημένων καναλιών, ώστε να 

μπορέσουν αυτά να καταστήσουν εφικτή την 

αποπληρωμή των δανείων του μέλλοντος. 

Βασιζόμενοι στα δημοσιεύματα, ορισμένα 

πρόσωπα πολιτεύονταν. Τα σημαντικότερα 

θέματα δεν θίγονται επειδή η τηλεοπτική 

πληροφόρηση είναι αυστηρά 

κατευθυνόμενη άνωθεν και ταυτόχρονα τα 

κανάλια της διαπλοκής ενοχοποίησαν τους 

έλληνες πολίτες, αναφέροντας πώς είναι 

ένοχοι για την κρίση. Η διαπλοκή έχει 

καθιερωθεί λόγω κρίσης και έχει εξελιχθεί, 

αναστέλλοντας την ομαλότητα και 

παρέχοντας ανεπαρκή πληροφόρηση, σε 

πλαίσια στενά.  

Δύσκολα θα εξαλειφτεί η διαπλοκή από την 

χώρα, διότι εξαρτάται από την κρίση η οποία 

δεν είναι δυνατόν να απομακρυνθεί για την 

ώρα, από τη στιγμή κιόλας που το κράτος 

εγκρίνει και επικυρώνει μακροπρόθεσμα 

συμβόλαια με το ΔΝΤ. 

Η διαπλοκή έχει ιεραρχία, όμως στο μέλλον 

μπορεί να επεκταθούν τα όρια της και οι 

σχέσεις της οι οικονομικές, ανάλογα με τα 

παρακλάδια των κεφαλαίων και τον 

καθορισμό των μεριδίων των συντελεστών, 

και ιδρυμάτων. Η διαπλοκή στα ΜΜΕ είναι 

ένα αρκετά μεγάλο θέμα που εκφράζει τις 

σύγχρονες τάσεις της πολιτικής, η οποία 

αρνείται: α) να συνεργαστεί ισότιμα με τα 

ΜΜΕ και β) να ανταγωνιστεί τις 

δημοσιογραφικές απόψεις και τάσεις. 

Οι εκλογές στην Αμερική 

Έγιναν πολλά αυτές τις μέρες που πέρασαν. 

Οι Αμερικανικές εκλογές που τις κέρδισε ο 

Τραμπ και η Κλίντον ως δια μαγείας 

εξηφανίσθη. Μου έκανε πολύ μεγάλη 

εντύπωση πως είναι δυνατόν να ήταν δυο 

θητείες Πρόεδρος των ΗΠΑ ο σύζυγος της 

Κλίντον, μετά εκείνη υπουργός εξωτερικών 

και τελικά έθεσε υποψηφιότητα για 

Πρόεδρος των ΗΠΑ. Εντάξει υποκλίνομαι στο 

μεγαλείο της Δημοκρατίας και όπως λένε οι 

Αμερικανοί το μοντέλο της Δημοκρατίας των 

ΗΠΑ το έχουν πάρει από την Ελλάδα. Δεν 

νομίζω να αλλάξει τίποτα με την εκλογή 

Τραμπ ή ακόμη κι αν εκλεγόταν η Κλίντον. Οι 

Αμερικανοί έχουν μια πολιτική μέσα κι έξω 

από την χώρα τους. Ότι θα γίνει με τον 

Τραμπ, θα γινόταν και με την Κλίντον.  

Ήρθε στην Ελλάδα και ο απερχόμενος 

πρόεδρος Ομπάμα. Μας αποχαιρέτησε, μας 

ευχαρίστησε, τον περιποιηθήκαμε στο 

έπακρον, σύσσωμο το πολιτικό, πολιτειακό 

και κυβερνητικό κράτος και πάει στο καλό. 

Όσο για τους Έλληνες, στήριξαν τις ελπίδες 

τους στον ερχομό του απερχόμενου 

Προέδρου Ομπάμα. Ας ελπίσουμε ότι όλα 

που θα γίνουν για μας, θα είναι με εμάς και 

θα είναι για καλό, ας το ελπίσουμε. 

 

Πολυτεχνείο 

Της Αντιγόνης Γκίνη 

Πότε; Ήταν μια Δευτέρα 13 του Νοέμβρη του 

1973 που άνοιξα το ραδιόφωνο και άκουσα: 

«Εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά η φωνή των 

ελευθέρων φοιτητών». Δεν ήταν απλά μια 

φωνή, ακουγόταν μια κραυγή απόγνωσης 

για την ελευθερία. Τι; Με τράβηξε κοντά 

τους η συνείδησή μου. Προφανώς γιατί 

ήθελα να προσφέρω όπως όλος ο ελληνικός 

λαός, ένα ελάχιστο από αυτό που μπορούσα. 

Εκλιπαρούσαν για φαρμακευτικό υλικό, 

τρόφιμα, ιατρική και νοσοκομειακή 

περίθαλψη. Από τη δική μου την πλευρά 

πήγα φαρμακευτικό υλικό, ότι μπορούσα, 

από όσα ζητούσαν. Που; Επί της Πατησίων, 

παρόλο που κυκλοφορούσαν στους 

Αθηναϊκούς δρόμους τα τανκ, πλήρως 

επανδρωμένα, σε θέση μάχης, όπως ακριβώς 

και τα γκλοπς των αστυνομικών δυνάμεων. 

Ο κόσμος συνέρεε και συμπαραστεκόταν 

στον αγώνα των παιδιών. Πόσο; Πέντε 
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βασανιστικές ημέρες, μετά από επτά πέτρινα 

χρόνια μαύρης σκλαβιάς. Ο εγκλεισμός των 

φοιτητών ήταν αυτούσιος στο 

πανεπιστημιακό άσυλο, για να εκφράσουν 

την διαμαρτυρία τους στο τυραννικό 

καθεστώς. Πως; Τώρα θα εντοπίσουμε την 

αιτία του κακού. Πως άντεξε ο ελληνικός 

λαός τα βασανιστήρια; Απανωτές προδοσίες 

και «7 χρόνια στο γύψο». Λογοκρισία, 

παρακολουθήσεις κατ’ οίκον και τι δεν 

γινόταν σε αυτό το ιστορικό ΕΑΤ-ΕΣΑ. Γιατί; 

Χαίρεται ο κόσμος και χαμογελάει πατέρα; 

Μην είναι η άκριτη ελευθερία, μην είναι ο 

άκρατος φιλελευθερισμός, η Δημοκρατία 

σκέψεων και λόγου… και τελικά τις πταίει; 

Μα φυσικά ο κακός μας ο καιρός και το 

μυστρί που δόμησε μια ιδεατή κοινωνία, 

βασισμένη σε στρατονομικά πρότυπα και 

καθεστώτα.  

Εδώ Πολυτεχνείο – εδώ Πολυτεχνείο. Σας 

μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των 

ελευθέρων Ελλήνων φοιτητών και που 

εκπροσωπεί όλους τους Έλληνες. Το 

Πολυτεχνείο ζει και όλοι εμείς δεν το 

χαρίζουμε σε κανένα πολιτικό αποστάτη που 

πάντα αυτοί το καπηλεύονται, πολιτικοί, 

πολιτειακοί και κυβερνητικοί. Όχι, αυτοί δεν 

έχουν καμιά σχέση με το Πολυτεχνείο. Ξέρω 

πολλά, αλλά τώρα γράφω αυτά που και εσείς 

θέλετε να ακούσετε. Οι άνθρωποι ακούν 

πάντα αυτά που θέλουν τα αυτιά τους να 

ακούν κι όχι αυτά που πρέπει. 

 

 

 

Όσα σας εξιστορώ, είναι βγαλμένα από την 

δική μου εμπειρία, αληθινά και αμερόληπτα. 

Όλα τα ανωτέρω πέρασαν. Ετελείωσαν 

όμως; Εύχομαι ο Ελληνικός λαός να μην μπει 

ξανά δια της βίας στο «γύψο». 

 

 

 

ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ: 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ 

ΦΑΒΕΛΕΣ 

Της Αντιγόνης Γκίνη 

Ρίο. Βίαιη απομάκρυνση των αστέγων από 

την Κόπα Καμπάνα, ακόμα και μέσα στη 

νύχτα, καταγγέλλει ΜΚΟ. «Δημιουργείται η 

αίσθηση πως ο Δήμος προσπαθεί να 

καθαρίσει τους δρόμους, για να μη φαίνεται 

ότι υπάρχει τόσο μεγάλη φτώχεια στο Ρίο», 

αναφέρει εκπρόσωπος της ΜΚΟ «PROJECT 

RUAS» στις 17/8/2016.  

 

Οι αρχές της χώρας, στελέχη των υπηρεσιών 

ασφαλείας, εν μέσω των Ολυμπιακών 

αγώνων που φιλοξενεί η πόλη, κατά τη 

διάρκεια της ημέρας, μεταφέρουν άστεγους, 

που ο αριθμός τους υπολογίζεται στους 5500, 

σε κέντρα φιλοξενίας. Αργά την νύχτα όμως, 

η αστυνομία αναγκάζει βίαια τους άστεγους, 

να εγκαταλείψουν τμήμα της πόλης, όπου 

βρίσκονται η παραλία Κόπα Καμπάνα και οι 

περισσότερες Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. 

Έχουν γίνει καταγγελίες για ξυλοδαρμούς. Το 

ότι προσφέρεται καταφύγιο στους αστέγους 

είναι κοινή πρακτική για να μην φαίνονται. 

Πάνω από 75000 άνθρωποι έχουν 

εγκαταλείψει τις περιοχές που ζούσαν. Αυτοί 

τρέφονται με σκουπίδια και η παραοικονομία 

ανθεί. Πάνω από το 60% των αστέγων στο 

Ρίο, έχουν γεννηθεί στη πολιτεία. Οι 

περισσότεροι προέρχονται από φαβέλες 

(φτωχογειτονιές-παραγκουπόλεις).  

 

Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ζουν με χρήση 

και εμπόριο ναρκωτικών, τώρα έχασαν τα 

σπίτια τους για τη βιτρίνα του Ρίο που θα 

φιλοξενήσει 500000 επισκέπτες. Υπάρχουν 

και γίνονται πολλά. Η Βραζιλιάνικη 

κυβέρνηση έχει αναπτύξει 85000 

αστυνομικούς και στρατιώτες για να 

εγγυηθεί την ασφάλεια των Ολυμπιακών 

αγώνων. Τα συμπεράσματα δικά σας. 

Ευχαριστώ.  

 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ  

ΡΙΟ 2016 

Ναι ρε φίλε, για την Ελλάδα 

Της Αντιγόνης Γκίνη 

Τελείωσαν και οι Ολυμπιακοί αγώνες 2016 

και η Ελλάδα, η χώρα που γεννήθηκαν αυτοί, 

πήρε 6 μετάλλια. Η Άννα Κορακάκη στη 

σκοποβολή πήρε 2 μετάλλια, 1 χάλκινο και 1 

χρυσό, ο Στεφανίδης χρυσό, ο Γιαννιώτης 

αργυρό, ο Πετούνιας χρυσό, οι Μάντης και 

Καγιάλης χάλκινο. Από τις 80 χώρες που 

πήραν μέρος στην Ολυμπιάδα Ρίο 2016, 

έλαβαν: 

1. ΗΠΑ 121 

2. ΚΙΝΑ 70 

3. ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ 67 

4. ΡΩΣΙΑ 56 

5. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 42 

6. ΓΑΛΛΙΑ 42 

7. ΙΑΠΩΝΙΑ 41 

8. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 29 

9. ΙΤΑΛΙΑ 28 

10. ΚΑΝΑΔΑΣ 22 

11. Ν. ΚΟΡΕΑ 21 

12. ΟΛΛΑΝΔΙΑ 19 
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13. ΒΡΑΖΙΛΙΑ 19 

14. ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 18 

15. ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ 18 

16. ΙΣΠΑΝΙΑ 17 

17. ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 17 

18. ΟΥΓΓΑΡΙΑ 15 

19. ΔΑΝΙΑ 15 

20. ΚΕΝΥΑ 13 

21. ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 13 

22. ΣΟΥΗΔΙΑ 11 

23. ΟΥΚΡΑΝΙΑ 11 

24. ΤΖΑΜΑΪΚΑ 11 

25. ΚΟΥΒΑ 11 

26. ΚΡΟΑΤΙΑ 10 

27. ΤΣΕΧΙΑ 10 

28. Ν. ΑΦΡΙΚΗ 10 

29. ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 9 

30. ΣΕΡΒΙΑ 8 

31. ΚΟΛΟΜΒΙΑ 8 

32. ΙΡΑΝ 8 

33. ΤΟΥΡΚΙΑ 8 

34. ΑΙΘΙΟΠΙΑ 8 

35. ΕΛΒΕΤΙΑ 7 

36. ΓΕΩΡΓΙΑ 7 

37. Β. ΚΟΡΕΑ 7 

38. ΕΛΛΑΔΑ 6 

39. ΒΕΛΓΙΟ 6 

40. ΤΑΫΛΑΝΔΗ 6 

41. ΜΑΛΑΙΣΙΑ 5 

42. ΜΕΞΙΚΟ 5 

43. ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 4 

44. ΣΛΟΒΕΝΙΑ 4 

45. ΣΛΟΒΑΚΙΑ 4 

46. ΑΡΜΕΝΙΑ 4 

47. ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 4 

48. ΚΑΤΑΡ 4 

49. ΡΟΥΜΑΝΙΑ 3 

50. ΝΟΡΒΗΓΙΑ 3 

51. ΑΙΓΥΠΤΟΣ 3 

52. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 3  

53. ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΛΑ 3 

54. ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΤΑΫΠΕΗ 3 

55. ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 3 

56. ΤΥΝΗΣΙΑ 2 

57. ΙΡΛΑΝΔΙΑ 2 

58. ΑΛΓΕΡΙΑ 2 

59. ΜΟΓΓΟΛΙΑ 2 

60. ΙΣΡΑΗΛ 2 

61. ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 2 

62. ΚΟΥΒΕΪΤ 2 

63. ΜΠΑΧΑΜΕΣ 2 

64. ΒΙΕΤΝΑΜ 2 

65. ΜΠΑΧΡΕΪΝ 2 

66. ΚΟΣΟΒΟ 1 

67. ΑΥΣΤΡΙΑ 1 

68. ΕΣΘΟΝΙΑ 1 

69. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1 

70. ΜΟΛΔΑΒΙΑ 1 

71. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1 

72. ΦΙΤΖΙ 1 

73. ΙΟΡΔΑΝΙΑ 1 

74. ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ 1 

75. ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 

76. ΜΑΡΟΚΟ 1 

77. ΝΙΓΗΡΙΑ 1 

78. ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ 1 

79. ΓΡΕΝΑΔΑ 1 

80. ΣΙΓΓΑΠΟΥΡΗ 1 

81. ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ 1 

82. ΦΙΛΙΠΙΝΝΕΣ 1 

83. ΤΡΙΝΙΤΑ ΤΟΜΠΑΚΟ 1 

84. ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ 1 

Πολλά-πολλά συγχαρητήρια στους 

Ολυμπιονίκες μας η Ελλάς τους ευγνωμονεί 

που ανέβασαν την γαλανόλευκη στο 

υψηλότερο βάθρο στο κόσμο. Ναι, ρε φίλε 

Πετούνια, η Ελλάδα σε ευχαριστεί και σένα 

και όλους τους Έλληνες Ολυμπιονίκες. 

Μπράβο παιδιά και στο Τόκυο να φέρετε 

ακόμα περισσότερα. Είμαστε υπερήφανοι 

που είστε Έλληνες και μεγάλοι πρωταθλητές, 

Ολυμπιονίκες. 

 

 

Με 54 αθλητές η Ελλάδα 

στους Παραολυμπιακούς 

του Ρίο 

Της Αντιγόνης Γκίνη 

Με μια μεγάλη αποστολή εκπροσωπήθηκε η 

Ελλάδα στους φετινούς παραολυμπιακούς 

αγώνες του Ρίο, αφού παρά τις δυσκολίες και 

αντιξοότητες 54 αθλητές, ταξίδεψαν τον 

Σεπτέμβριο στη Βραζιλία. Αρωγός σε αυτήν 

την προσπάθεια ο νέος μέγας χορηγός 

SAMSUNG ELECTRONICS HELLAS. 

41 γυναίκες και 13 άνδρες συνθέτουν την 

Ελληνική αποστολή που θα λάβει μέρος σε 11 

παραολυμπιακά αθλήματα, τα περισσότερα 

μετά την Αθήνα το 2004 όταν η Ελλάδα ήταν 

οικοδέσποινα των αγώνων. Τα αθλήματα 

που θα έχουν ελληνική εκπροσώπηση, είναι 

αντισφαίριση με αμαξίδιο, άρση βαρών σε 

πάγκο,ιστιοπλοΐα, κολύμβηση, μπότσια, 

ξιφασκία με αμαξίδιο, ποδηλασία, 

σκοποβολή, στίβος, τζούντο και τοξοβολία. 

 

Ελληνική αποστολή: Αντισφαίριση με 

αμαξίδιο (Στέφανος Διαμαντής), άρση βαρών 

σε πάγκο (Δημήτρης Μπακοχρήστος και 

άλλοι), ιστιοπλοΐα (Βασίλης Χριστοφόρου), 

κολύμβηση (Χρυσούλα Αντωνιάδου), 

μπότσια (αθλητής συνοδός Αικατερίνη 

Πατρώνη, Νίκος Πανανός), ξιφασκία με 

αμαξίδιο (Γεράσιμος Πυλαρινός), ποδηλασία 

(Αδαμαντία Χαλκιαδάκη), στίβος (Δήμητρα 

Κοροκίδα), τζούντο (Θεόκλητος Κλήμης 

Παπαχρήστος), σκοποβολή (Βαγγέλης 
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Κακοσαίος), τοξοβολία (Δωροθέα 

Ποιμενίδου).  

Η Εθνική Ομάδα θα συγκεντρωθεί στα τέλη 

Αυγούστου, θα γίνει η επίσημη παρουσίασή 

της στις 30/8 και την επόμενη θα αναχωρήσει 

για το Ρίο. Αρχηγός της αποστολής θα είναι ο 

πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής 

Επιτροπής και της Εθνικής Αθλητικής 

Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες, 

Γιώργος Φουντουλάκης και υπαρχηγός το 

μέλος της ΕΠΕ Αναστασία Γκούφα. 

Δεν έγραψα όλα τα ονόματα των αθλητών 

γιατί είναι πολλοί. Αυτοί οι αγώνες είναι οι 

πιο σημαντικοί της 4ετίας και οι αθλητές 

είναι κάθε μέρα στα γήπεδα για να 

καταφέρουν καλύτερες επιτυχίες και να 

εμπνεύσουν παιδιά που είναι στο σπίτι τους 

να βγουν έξω, να γίνουν ενεργά μέλη της 

κοινωνίας. Παραολυμπιονίκης σημαίνει να 

είσαι μαχητής, να μην εγκαταλείπεις ποτέ και 

μην ξεχνάτε ότι είστε ήδη νικητές. 

Παραολυμπιακοί Αγώνες 

2016 

Της Αντιγόνης Γκίνη 

Τελείωσαν και οι Παραολυμπιακοί του 2016 

με την Ελλάδα να μπαίνει στην 24
η
 θέση με 13 

μετάλλια. Μπράβο σε όλα τα παιδιά, μας 

έκαναν περήφανους και όσοι πήραν 

μετάλλιο, αλλά και όσοι δεν πήραν, δεν 

υστερούν σε τίποτα από τους Δήμα, 

Πατουλίδου, Κακλαμανάκη και όλους. Σας 

ευχαριστούμε από καρδιάς κι ελπίζουμε το 

2020, να φέρετε ακόμα πιο πολλά. 

Θα σας διηγηθώ μια προσωπική μου 

γνωριμία με μια οικογένεια ενός 

παραολυμπιονίκη στους Ολυμπιακούς του 

Πεκίνου. Ένας αθλητής κωφάλαλος, ο 

Δημήτρης Πασπαλάρης, κέρδισε το χρυσό 

στο ακόντιο και το θεωρώ τιμή μου που τον 

γνώρισα. Η μητέρα του ήταν ένοικος στον 

ξενώνα Σεμέλη, το ίδιο κι ο αδελφός του ο 

οποίος έρχεται και στην ΠΕΨΑΕΕ. Ο χρυσός 

μας Ολυμπιονίκης ζει σε ίδρυμα που ζουν 

άτομα με ιδιαίτερα χαρίσματα. Μια 

οικογένεια χωρισμένη, η μαμά σε ξενώνα, το 

ένα παιδί σε ίδρυμα και το άλλο σε 

προστατευόμενο διαμέρισμα κι ο Δημήτρης 

μας έδωσε αυτή την μεγάλη χαρά, ανέβασε 

την Ελλάδα στο πιο ψηλό βάθρο του κόσμου, 

Δημήτρη σε ευχαριστούμε έστω και 

ετεροχρονισμένα, δεν έχει σημασία είσαι 

ένας διπλά χρυσός ολυμπιονίκης. Σου 

εύχομαι να είσαι καλά να μας φέρνεις χρυσά 

μετάλλια. 

 

Η Εκκλησία στην Εθνική 

Αντίσταση 

Του Ανδρέα Καββαδία 

Με την κήρυξη του πολέμου στις 28 

Οκτωβρίου 1940 και αφού είχε προηγηθεί η 

έκδοση της διαταγής περί επιστρατεύσεως, η 

Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, 

εκδίδει διάγγελμα προς τον λαό. Είναι η 

πρώτη ενέργεια μετά την κήρυξη της 

επιστράτευσης που συμβάλλει στον αγώνα 

των απλών στρατιωτών κατά των Ιταλών. 

Μόλις εκδηλώθηκε η Ιταλική επίθεση, ο 

Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος καλεί με εγκύκλιό 

του, το λαό σε αντίσταση. Μετά την 

συνθηκολόγηση έρχεται η ώρα της 

αντίστασης. Οι κατακτητές και η διορισθείσα 

από αυτούς κυβέρνηση, καλεί τον 

Αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο να πάρει μέρος 

στην επιτροπή παράδοσης της πόλης, με 

Δοξολογία. Ο Αρχιεπίσκοπος για την 

επιτροπή παράδοσης απαντά «…Οι Έλληνες 

Ιεράρχες δεν παραδίδουν τας πόλεις εις τον 

εχθρόν, αλλά το καθήκον των είναι να 

εργαστούν δια την απελευθέρωσιν αυτών». 

Για την συμμετοχή στην Δοξολογία, επίσης 

είναι αρνητικός, «…Δοξολογία δεν έχει θέση 

επί τη υποδουλώσει της Πατρίδος μας. Η 

ώρα της Δοξολογίας θα είναι άλλη». Δέχεται 

επίσης, ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος, τον 

Στρατιωτικό Διοικητή, στον οποίο λέει: «Σας 

συμβουλεύω και σας παρακαλώ, να μην 

θίξετε την φιλοτιμίαν του Ελληνικού λαού». 

Η άρνηση του τότε Αρχιεπισκόπου, είναι και 

επισήμως, η πρώτη ενέργεια αντίστασης. 

Όταν του ζητείται να ορκίσει την Κυβέρνηση 

Τσολάκογλου, η απάντηση είναι μια από τις 

κορυφαίες αντιστασιακές πράξεις: «Δεν 

μπορώ να ορκίσω Κυβέρνησιν προβληθείσαν 

υπό του εχθρού. Ημείς γνωρίζομεν, ότι τας 

Κυβερνήσεις τας ορίζει ο λαός και ο 

Βασιλεύς. Εδώ, τώρα, ούτε ο λαός εψήφισεν 

την Κυβέρνησιν, ούτε ο Βασιλεύς την ώρισεν. 

Πως μου ζητείτε να ορκίσω Κυβέρνησιν, 

υποταχθείσαν εις τον εχθρόν, δια να είναι 

άβουλον όργανόν του;… Εν γνώσει των 

συνεπειών που με αναμένουν, δεν δέχομαι 

την προτεινόμενην παραχώρησιν, εμμένω 

εις τας αρχάς μου». Τελικά την ορκωμοσία 

τελεί ο ιερέας του ιερού ναού του Αγίου 

Γεωργίου Καρύκη στον οποίο υπαγόταν η 

Βουλή. Ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος επαύθη 

στις 2 Ιουλίου 1941 και ανέλαβε 

Αρχιεπίσκοπος ο Δαμασκηνός, που σε μια 

προσπάθεια να προστατεύσει από την πείνα 

τον λαό στηρίζει την λειτουργία του 

νεοσύστατου εθνικού οργανισμού 

χριστιανικής αλληλεγγύης (ΕΟΧΑ) τον οποίον 

στελεχώνουν κυρίως κληρικοί, αλλά και 

πολλοί λαϊκοί εθελοντές σε 3000 

παραρτήματα σε όλη τη χώρα. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι εκατοντάδες ιερείς 

σκοτώθηκαν από τους κατακτητές στην 

αρχή, στη μέση και στο τέλος της γερμανικής 

κατοχής, σε όλη την Ελλάδα, γιατί αυτοί 

έβαλαν πλάτη τον εαυτό τους, για να 

προστατεύσουν αντάρτες χωρικούς, 

γυναικόπαιδα και να προστατεύσουν γενικά 

την εκκλησία και τη χώρα μας. 

Οκτώβριος: Ο μήνας των 

επετείων & των αναμνήσεων 

Της Αντιγόνης Γκίνη 

Οκτώβριος, ο μήνας του Άη Δημήτρη με την 

απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης με την 28
η
 

Οκτωβρίου 1940, το έπος του 40 με την 

αποχώρηση των Γερμανών από την Αθήνα 

την 12
η
 Οκτωβρίου 1944. Όλα αυτά πέρασαν 

αφήνοντας πίσω τους ανεξίτηλα σημάδια, 

την Ελλάδα με ένα εκατομμύριο πληθυσμό 

λιγότερο, η οποία είναι η μοναδική χώρα στο 

2
ο
 παγκόσμιο πόλεμο που βγήκε από αυτόν 

με λιγότερο πληθυσμό. Ακόμα και η Ιαπωνία 

με τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι είχε πολύ 

περισσότερο. Και φυσικά όλες οι χώρες που 

είχαν εμπλακεί στο πόλεμο, αποζημιώθηκαν 
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από τη Γερμανία. Μέχρι το Ισραήλ για τους 

Εβραίους. Όχι αποζημίωση, αιώνια σύνταξη, 

παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα και το πιο 

ουσιαστικό, η Ελλάδα και η Γερμανία είναι οι 

μόνες χώρες που δεν έχουν υπογράψει 

συνθήκη ειρήνης. Γιατί μετά ακολουθεί 

αποζημίωση και φυσικά από λόγια 

χορτάσαμε, το γνωστό του Τσώρτσιλ οι 

ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες. Οι πάντες 

αποζημιώθηκαν από την Γερμανία εκτός της 

Ελλάδος. 

Ο Νίκος Καζαντζάκης 

Της Μαίρης Συράκη (Ξενώνας «Εστία») 

Έπρεπε να φτάσω τα 21, να ενηλικιωθώ 

δηλαδή, να τελειώσω το σχολείο και να 

δουλέψω για να διαβάσω Καζαντζάκη, 

καθώς μου απαγορευόταν και από το 

μπαμπά και από το σχολείο, να τον διαβάσω. 

Άρχισα από τον καπετάν Μιχάλη, που 

αγόρασα από ένα πλανόδιο πωλητή βιβλίων. 

Σιγά – σιγά είδα πως μόνο άθεος δεν ήταν, 

όπως τον κατηγορούσαν. Όσο για το 

αριστερός, δεν είδα καμιά προπαγάνδα του 

σε όσα, τουλάχιστον, βιβλία του διάβασα. 

Στην Αίγινα μια θεία μου, έχει ένα σπίτι στα 

Πλακάκια. Δίπλα ακριβώς είναι το σπίτι του 

Καζαντζάκη, που είχα την τιμή να 

επισκεφθώ.  

Αλλά ας τα πάρουμε από την αρχή. Ο Νίκος 

Καζαντζάκης γεννήθηκε το 1883 στο 

Ηράκλειο της Κρήτης. Το 1897-98 ο Νίκος 

στέλνεται στη Νάξο, στη σχολή Γάλλων 

Μοναχών. Το 1902 τελειώνει το γυμνάσιο 

στην Κρήτη και πηγαίνει στην Αθήνα να 

σπουδάσει Νομικά. Το 1906 γράφει το δράμα 

«ξημερώνει» και το 1907 βραβεύεται στην 

Αθήνα και γίνεται διάσημος μέσα σε μια 

νύχτα. Ξεκινά την δημοσιογραφική του 

καριέρα και μυείται στον τεκτονισμό, 

αρχίζοντας μεταπτυχιακές σπουδές στο 

Παρίσι και συνεχίζει να γράφει εως το 1910 

και συζεί στην Αθήνα με την Γαλάτεια 

Αλεξίου, την οποία παντρεύεται το 1911. Το 

1912 κατατάσσεται στο στρατό ως εθελοντής 

για τον βαλκανικό πόλεμο. Το 1914 

επισκέπτεται με τον Άγγελο Σικελιανό το 

Άγιο Όρος και γράφει παιδικά βιβλία με την 

Γαλάτεια για να ζήσει. Το 1915 περιηγείται 

την Ελλάδα με τον Σικελιανό. Το 1918 

περιηγείται την Ελβετία και αποκτά έναν 

αισθηματικό δεσμό με την Έλλη Λαμπρίδη. 

Το 1919 διορίζεται από τον Βενιζέλο, γενικός 

διευθυντής του Υπουργείου Περιθάλψεως. 

Το 1920 αποχωρεί από το Υπουργείο και 

φεύγει για το Παρίσι. Το 1922 πηγαίνει στην 

Βιέννη και στο Βερολίνο. Το 1923 

αλληλογραφεί με την Γαλάτεια που είναι 

στην Αθήνα. Το 1924 πηγαίνει στην Ιταλία. 

Λίγο μετά την επιστροφή του στην Αθήνα, 

γνωρίζει την Ελένη Σαμίου. Το 1925 η σχέση 

του με την Ελένη γίνεται βαθύτερη. Πηγαίνει 

στη Ρωσία, ως ανταποκριτής της εφημερίδας 

«Ελεύθερος Λόγος». Το 1926 παίρνει 

διαζύγιο από την Γαλάτεια.  

 

Πηγαίνει στην Παλαιστίνη και την Κύπρο ως 

ανταποκριτής. Κατόπιν στην Ισπανία και την 

Ρώμη, για μια συνέντευξη με τον 

Μουσσολίνι. Το 1927 επισκέπτεται την 

Αίγυπτο και το Σινά. Κατόπιν απομονώνεται 

στην Αίγινα, μετά ξαναταξιδεύει στη Ρωσία, 

περιηγείται τον Καύκασο και επιστρέφει 

στην Αθήνα. Το 1928 γράφει ένα 

κινηματογραφικό σενάριο, για την Ρωσική 

Επανάσταση. Πηγαίνει στη Μόσχα, όπου 

γνωρίζεται με τον Γκόργκι. Γράφει ένα 

ακόμη σενάριο για την ζωή του Λένιν. Με την 

Ελένη Σαμίου και φίλους, ταξιδεύει στην 

Νότια Ρωσία. Το 1929 μόνος του συνεχίζει τα 

ταξίδια στη Ρωσία. Κατόπιν πηγαίνει στο 

Βερολίνο. Εγκαθίσταται σε ένα αγρόκτημα 

της Τσεχοσλοβακίας. Το 1930 παραμένει στο 

εξωτερικό, πρώτα στο Παρίσι κι έπειτα στη 

Νίκαια. Το 1931 επιστρέφει στην Ελλάδα και 

εγκαθίσταται στην Αίγινα.  

Το 1932, μαζί με τον Πρεβελάκη σχεδιάζουν 

μια συνεργασία με αντικείμενο 

κινηματογραφικά σενάρια και μεταφράσεις 

για λύση στο οικονομικό τους πρόβλημα. Σε 

γενικές γραμμές το σχέδιο αποτυγχάνει. Εν 

συνεχεία φεύγει για την Ισπανία. Το 1933 

συγγράφει τις εντυπώσεις του για την 

Ισπανία. Για οικονομικούς λόγους επιστρέφει 

στην Αίγινα. Το 1934, για να ζήσει, συγγράφει 

3 σχολικά βιβλία και λύνει το οικονομικό του 

πρόβλημα για ένα διάστημα. Το 1935 

πηγαίνει στην Ιαπωνία και την Κίνα. 

Επιστρέφει κι αγοράζει γη στην Αίγινα. Το 

1936 βρίσκεται στην εμπόλεμη Ισπανία, ως 

ανταποκριτής της Καθημερινής και παίρνει 

συνέντευξη από τον Φράνκο. Το σπίτι στην 

Αίγινα αποπερατώνεται και είναι η πρώτη 

του μόνιμη κατοικία. Το 1937 βρίσκεται στην 

Αίγινα. Περιηγείται την Πελοπόννησο. Το 

1939 πηγαίνει στην Αγγλία φιλοξενούμενος 

του Βρετανικού Συμβουλίου. 

 Το 1940, 41, 42, απομονωμένος στην Αίγινα, 

καθ’ όλη την διάρκεια του πολέμου, οι 

Γερμανοί του επιτρέπουν να πάει λίγες ώρες 

στην Αθήνα. Το 1943 γράφει τον «Ζορμπά» 

στην Αίγινα. Το 1944 αμέσως μετά την 

αποχώρηση των Γερμανών, μετοικεί στην 

Αθήνα και γίνεται μάρτυρας των 

Δεκεμβριανών.  

 

Το 1945 μπαίνει στην πολιτική. Ηγείται ενός 

μικρού σοσιαλιστικού κόμματος, με σκοπό 
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την ένωση των ομάδων των αποσχισθέντων 

της μη κομμουνιστικής αριστεράς. Για δύο 

ψήφους δεν καταφέρνει να εκλεγεί στην 

Ακαδημία Αθηνών. Παντρεύεται την Ελένη κι 

ορκίζεται Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου. Το 

1946 παραιτείται από το αξίωμα του 

Υπουργού. Η εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών 

προτείνει τον Καζαντζάκη και τον Σικελιανό 

για το Νόμπελ. Πηγαίνει στην Αγγλία και στο 

Παρίσι. Αναγκάζεται να παραμείνει στο 

εξωτερικό, λόγω της πολιτικής κατάστασης 

στην Ελλάδα. Το 1947 ο Καζαντζάκης 

διορίζεται σε μια θέση στην UNESCO. Το 

1948 παραιτείται από την UNESCO για να 

αφιερωθεί στο συγγραφικό του έργο.  

Μαζί με την Ελένη μετακομίζουν στην 

Antibes. Το 1949 πηγαίνει στο VICHY για 

λουτροθεραπεία εξαιτίας ενός εκζέματος 

που είχε στο πρόσωπο. Το 1950, 51 

συγγράφει. Το 1952 η αρρώστια στο 

πρόσωπό του τον ταλαιπωρεί ολοένα και 

περισσότερο. Μαζί με την Ελένη πηγαίνει 

στην Ιταλία. Μια σοβαρή μόλυνση στο μάτι, 

τον στέλνει στο νοσοκομείο στην Ολλανδία. 

Τα μυθιστορήματά του εκδίδονται και 

μεταφράζονται σε πολλές χώρες, όχι στην 

Ελλάδα όμως. Το 1953 νοσηλεύεται για το 

μάτι του. Χάνει την όραση από το δεξί μάτι. 

Επιστρέφει στην Antibes .  

Η Ελληνική Εκκλησία, αποφασίζει την δίωξη 

του Καζαντζάκη, λόγω ορισμένων σελίδων 

του έργου του. Το 1954 ο Πάπας απαγορεύει 

τον τελευταίο πειρασμό. Εισάγεται σε 

νοσοκομείο στην Γερμανία και οι γιατροί 

βρίσκουν ότι πάσχει από κακοήθη λεμφοειδή 

λευχαιμία. Το 1955 με την Ελένη πηγαίνουν 

στο LUGANO της Ελβετίας. Επιστρέφει στην 

ANTIBES. Το 1956 τον Ιούνιο ο Καζαντζάκης 

παίρνει το βραβείο ειρήνης στην Βιέννη. Την 

τελευταία στιγμή χάνει το NOBEL. 

Ολοκληρώνεται η κινηματογραφική 

παραγωγή του «Ο Χριστός ξανα-

σταυρώνεται».  

Το 1957 παρευρίσκεται στην προβολή της 

ταινίας στις Κάνες. Με την Ελένη αναχωρούν 

για την Κίνα. Για να επιστρέψει αεροπορικώς 

μέσω Ιαπωνίας, αναγκάζεται να εμβολιασθεί 

στην Καντόνα. Το εββόλιο παρουσιάζει 

οίδημα και το χέρι του παθαίνει γάγγραινα. 

Τον πηγαίνουν για θεραπεία στο FREIBURG. 

Η κρίση περνάει. Παθαίνει ασιατική γρίπη 

που τον εξαντλεί. Πεθαίνει στις 26 

Οκτωβρίου σε ηλικία 74 ετών. Η σωρός του 

μεταφέρεται στην Κρήτη.  

Πάνω στο τάφο του χαράσσεται η επιγραφή 

που επέλεξε ο ίδιος: «Δεν ελπίζω τίποτα, δεν 

φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος». Όλα αυτά 

τα έτη έγραψε τον ΖΟΡΜΠΑ, τον ΚΑΠΕΤΑΝ 

ΜΙΧΑΛΗ, τον ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΕΙΡΑΣΜΟ, την 

ΟΔΥΣΣΕΙΑ, το ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΑΝΑ-

ΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ και άλλα πολλά, εξίσου καλά 

και επιτυχή βιβλία. Αυτά για τον 

Καζαντζάκη, που δεν χρειάζονται σχόλια, 

αλλά από την πορεία των ετών φαίνονται 

όλα. 

 

Ο Τσε Γκεβάρα 

Της Μαίρης Συράκη 

Όλοι έχουμε ένα ίνδαλμα. Εγώ έχω δύο, τον 

ΤΣΕ ΓΚΕΒΑΡΑ και τον ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ. 

Σήμερα, 50 χρόνια από τον θάνατο του 

ΓΚΕΒΑΡΑ του αξίζει ένα αφιέρωμα.  

Ο ΤΣΕ ΓΚΕΒΑΡΑ γεννήθηκε το 1928 και είχε 

τρία αδέλφια. Το 1947 γράφεται στην Ιατρική 

Σχολή του Μπουένος Άιρες. Το 1948 περνά 

τις διακοπές του δουλεύοντας στο 

λεπροκομείο του Σαν Φραντζίσκο ντε Ζανάρ 

στα ορεινά της Κόρδοβα. Το 1953 παίρνει το 

πτυχίο της Ιατρικής. Το 1954 πηγαίνει στο 

Μεξικό, όπου το 1955 κάνει διάφορες 

δουλειές, όπως πλανόδιος φωτογράφος, 

νυχτοφύλακας, φωτορεπόρτερ και βοηθός 

σε νοσοκομείο. Γνωρίζει τον εξόριστο Φιντέλ 

Κάστρο και τους συντρόφους του και του 

δίνουν το προσωνύμιο ΤΣΕ και παντρεύεται 

για πρώτη φορά. Το 1956 αποκτά μια κόρη 

και λαμβάνει μέρος στον ανταρτοπόλεμο της 

Κούβας. Το 1957 πρώτες νίκες των ανταρτών.  

Ο ΤΣΕ προβιβάζεται σε κομαντάντε και 

αναλαμβάνει τη διοίκηση της δευτέρας 

επαναστατικής φάλαγγας. Το 1958 οι 

αντάρτες περνούν στην επίθεση. Η φάλαγγα 

του ΤΣΕ διασχίζει την ανατολική Κούβα και 

καταφεύγει στα βουνά στο κέντρο του 

νησιού. Τελική νίκη των επαναστατών η 

μάχη της Σάντα Κλάρα. Το 1959 φυγή του 

Μπατίστα και είσοδος της φάλαγγας του ΤΣΕ 

στην Αβάνα.  

Ο ΓΚΕΒΑΡΑ αναλαμβάνει διοικητής της 

στρατιωτικής ακαδημίας και αποκτά την 

Κουβανική υπηκοότητα. Παίρνει διαζύγιο και 

παντρεύεται για δεύτερη φορά. Κάνει την 

πρώτη διεθνή περιοδεία του στην Αίγυπτο, 

Σουδάν, Ινδία, Ινδονησία, Γιουγκοσλαβία και 

Κεϋλάνη. Γίνεται διευθυντής του εθνικού 

ινστιτούτου αγροτικής μεταρρύθμισης και 

παράλληλα πρόεδρος της εθνικής τράπεζας.  

Το 1960 έκδοση του βιβλίου του «Ο 

Ανταρτοπόλεμος», δεύτερη περιοδεία του 

ΤΣΕ σε Τσεχοσλοβακία, ΕΣΣΔ, Κίνα, Β. Κορέα 

και Ανατολική Γερμανία. Γέννηση του 

δεύτερου παιδιού του. Το 1961, αναλαμβάνει 

υπουργός βιομηχανίας της Κούβας. 

Επισκέψεις αστραπή στην Αργεντινή και την 

Βραζιλία. Το 1962 γέννηση του τρίτου του 

παιδιού. Νέα επίσκεψη του ΤΣΕ στην ΕΣΣΔ. 

Το 1963 γέννηση του τέταρτου παιδιού του 

ΤΣΕ. Ταξίδι στην Τσεχοσλοβακία και 

Αλγερία. Το 1964, Τρίτη και τελευταία 

επίσκεψη του ΤΣΕ στην Μόσχα. Επίσκεψη 

στην Ν. Υόρκη και ομιλία του στον ΟΗΕ. 

Αμέσως μετά περιοδεία του στην Αφρική, 

Αλγερία, Κονγκό, Γουϊνέα, Γκάνα, Αίγυπτο, 

Τανζανία και Κίνα. Το 1965 γέννηση του 

πέμπτου παιδιού του. Ομιλία στο Αλγέρι, 

επιστροφή στην Κούβα, τελευταία εμφάνισή 

του στο αεροδρόμιο της Αβάνας, παραίτησή 

του από όλα τα επίσημα αξιώματα και την 

Κουβανική υπηκοότητα.  

 

Μυστική αναχώρησή του για την Αφρική στο 

Ντάρ Ελ Σαλάμ της Τανζανίας. Το 1966 

παραμονή ινκόγνιτο στο Νταρ Ελ Σαλάμ. 

Ταξίδι στην Πράγα. Επιστροφή στην Κούβα. 
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Ταξίδι στην Βολιβία, τραυματισμός και 

σύλληψη του ΓΚΕΒΑΡΑ σε συμπλοκή με το 

Στρατό και εκτέλεσή του την επόμενη με 

διαταγή της Βολιβιανής Χούντας. Έτσι άδοξα 

τελείωσε η ζωή του ΤΣΕ ΓΚΕΒΑΡΑ που έγινε 

όμως το σύμβολο της ισότητας και της 

ελευθερίας των λαών. 

Ο Ρόλος της Ιστορίας σε 

σχέση με το Κράτος- Μέρος 1ο 

Του Σωτήρη Πουρνάρα 

Ο ρόλος της ιστορίας στην ανάπτυξη της 

χώρας θεωρείται σημαντικός αν και η 

αλήθεια είναι πώς δεν διδάσκει η ιστορία. 

Πολλές φορές η Ελληνική πολιτική 

επαναλαμβάνει σχεδόν τα ίδια σφάλματα, 

δηλαδή ενώ βρίσκεται σε σωστό δρόμο, 

προκύπτουν ανατροπές εξαιτίας των 

υπέρμετρων βλέψεων που δεν της 

επιτρέπουν να παραμείνει η πολιτική στον 

κανόνα του μέτρου. 

Αρκετές φορές η πορεία της πολιτικής στην 

Ελλάδα αν και είχε πλησιάσει τους στόχους 

της, τελικά κλονιζόταν επειδή ξεπερνούσε τις 

υπαρκτές δυνατότητες, τα όρια και τις 

αντοχές της. Τις επιτυχίες της πολιτικής 

ακολούθησαν η κόπωση, η διάσπαση και η 

έλλειψη αυτοσυγκράτησης. Επάνω στην 

προσπάθεια της να γίνει το έθνος σπουδαίο 

εξαντλούσε τις δυνάμεις της και διέσπειρε 

στους τέσσερεις ανέμους την αποδοτικότητα 

της. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 

επεμβαίνουν ξένες δυνάμεις καθώς το 

ελληνικό κράτος δεν είχε την τάση να 

επιβάλλει εσωτερικούς κανόνες 

περιορισμούς στη δράση του. Ευθύνεται και 

η κοινωνία η οποία παραχώρησε στο 

παρελθόν απεριόριστη ελευθερία κινήσεων 

και τακτικής στα μέλη μιας κυβέρνησης. 

Η ελληνική πολιτική μπορεί να ευνοήσει 

σχέδια μακράς πνοής αλλά ως ένα σημείο, 

διότι οι παρεκκλίσεις έπειτα από την 

αναδιανομή της εξουσίας είναι 

αναπόφευκτες. 

Η αναμέτρηση η οποία δεν οδηγεί στην 

απομόνωση της πολιτείας έπειτα από τις 

τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει, 

πρέπει να είναι δεσμευτική, δηλαδή 

μετριοπαθής και ήπια.  

Η περίπτωση του Μ. Αλεξάνδρου ο οποίος 

επέκτεινε πάρα πολύ τις δυνάμεις των 

Ελλήνων, είναι χαρακτηριστική και τονίζει το 

γεγονός της τεράστιας διασποράς των 

Ελληνικών δυνατοτήτων. Ο Μ. Αλέξανδρος 

ήταν αρκετά φιλόδοξος όταν κατέκτησε την 

Περσία. Προσπαθώντας να εκπολιτίσει άλλες 

απόμακρες χώρες, απομάκρυνε από την 

Ελλάδα την ισχύ της και την αποδυνάμωσε 

σταδιακά, με αποτέλεσμα να νικηθεί από 

τους Ρωμαίους του 146 π.Χ. Αν δεν 

δημιουργούσαν την Κοσμοκρατορία, η 

Ελλάδα θα ήταν πιο συσπειρωμένη και ικανή 

να αντιμετωπίζει εξωτερικούς κινδύνους. 

Και με το Βυζάντιο το ίδιο πρόβλημα 

προέκυψε, καθώς οι έλληνες ήταν 

αναγκασμένοι εκ των πραγμάτων να 

πολεμούν εναντίον της Ανατολής και να 

μετακινούν τα στρατεύματα τους στα βάθη 

της Ασίας. Τελικά ηττήθηκαν  από τους 

Τούρκους σε μια εποχή που το Βυζάντιο είχε 

εξαντληθεί λόγω των αμέτρητων 

συγκρούσεων.  

Η ιστορία όμως δεν διδάσκει το ελληνικό 

κράτος. Και στα χρόνια του πολέμου στην Μ. 

Ασία το 1920, ο ελληνικός στρατός 

απομακρύνθηκε από τα παράλια και 

προέλασε βαθύτερα ώστε να απολέσει την 

ισχύ του και να επέλθει η Μικρασιατική 

καταστροφή. Πραγματικά το ελληνικό 

κράτος όταν παρουσιάζονται ευκαιρίες να 

διευρυνθεί, επιδίδεται σε υπερβολές και 

υπέρμετρες προσπάθειες οι οποίες το 

οδηγούν στην απαξίωση και τον όλεθρο. Το 

ελληνικό κράτος παρά το σχετικά μικρό του 

μέγεθος έχει τολμήσει την πραγμάτωση 

ηρωισμών που μόνο αρκετά μεγάλα κράτη 

θα μπορούσαν να τολμήσουν και μάλιστα με 

δυσκολία. Λέξεις όπως υπόληψη, τιμή, 

αξιοπρέπεια, αυταπάρνηση, ηρωισμός είναι 

οι ιστορικές αρχές του ελληνικοί κράτους 

από τις οποίες αντλεί τη δύναμη του, αλλά 

χρειάζεται και μια σχετική ισορροπία ώστε 

να γίνουν αυτές οι αρχές πιο λειτουργικές και 

οι καταστάσεις προβλέψιμες και σταθερές. 

Είναι γεγονός ότι πρέπει να υπολογίζει και να 

αξιολογεί τις δυνατότητες των ξένων 

δυνάμεων ώστε να αποφεύγει με 

διπλωματία ανάλογες μάχες και προκλήσεις. 

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής 

Ιστορίας 

Του Γ.Μ. 

Μια όμορφη Τρίτη του Οκτώβρη με 

πρωτοβουλία της κυρίας Σταθά, κοινωνικού 

λειτουργού και τη βοήθεια του ξενώνα 

«Εστία», επισκεφτήκαμε εντελώς δωρεάν 

(κάτι που ισχύει για όλα τα ΑμεΑ) το μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή στην Κηφισιά. 

Σε ένα πανέμορφο νεοκλασικό κτίριο του 

1875, στεγάζεται ένα από τα πιο σύγχρονα, 

κυριολεκτικά, Μουσεία του κόσμου. Το 

Μουσείο είναι ιδιωτικό αλλά έχει 

χαρακτηριστεί κοινωφελές. Ιδρύθηκε το 

1964 και έβαλε τις βάσεις της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Με τα χρόνια 

αναπτύσσεται, στοχεύοντας σε ένα διπλό 

στόχο. Αφενός μεν να σταματήσει την 

καταστροφή του περιβάλλοντος και 

αφετέρου να εμφυτεύσει στις συνειδήσεις 

των νέων ανθρώπων, νέες αξίες που 

αφορούν την ειρηνική και ισορροπημένη 

ανάπτυξη, σε αγαστή επικοινωνία με την 

φύση.  

Τέλος με την ίδρυση του Γαία το 1999, 

χαρακτηρίζεται ως μουσείο του μέλλοντος. Η 

Ελλάδα είναι ξεχωριστή για το περιβάλλον 

της, γιατί βρίσκεται στη συμβολή των τριών 

Ηπείρων (Αφρικής, Ασίας και Ευρώπης) και 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω 

της γεωμορφολογίας και του κλίματός της. 

Αυτή τη στιγμή και με το Μουσείο και με την 

Γαία, αλλά και με το Κέντρο Βιοτόπων – 

Υγροτόπων και με το Παλαιοντολογικό 

Μουσείο στην Κρήτη, χαρακτηρίζεται 

πρωτοποριακό.  

 

Οι συλλογές ζώων, φυτών, ορυκτών, στις 

προθήκες του Μουσείου, αλλά και ο 

διαδραστικός τρόπος γνωριμίας με τη φύση, 
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στο Μουσείο Γαία, με τη μοναδική στο κόσμο 

«Γαιόσφαιρα», ένα ημισφαιρικό θόλο – 

οθόνη με διάμετρο 5 μέτρα και εμβαδόν 

περίπου 40 τ.μ. που προβάλλει τον 

περιστρεφόμενο πλανήτη από 225000 

εικόνες υψηλής ανάλυσης, περικλείουν την 

ιστορία 4,6 δις. ετών εως σήμερα. Αυτή τη 

στιγμή το Μουσείο συνεργάζεται με τα 

τελειότερα ερευνητικά και επιστημονικά 

ιδρύματα. Τέλος διαθέτει μια πολύ πλούσια 

δανειστική βιβλιοθήκη, cafe και restaurant. 

Μετά από αυτή την πολύ όμορφη περιήγηση 

και με μοναδικές εικόνες στο μυαλό μας, 

επιστρέψαμε στη βάση μας. Εύχομαι οι 

άνθρωποι του Μουσείου να συνεχίσουν την 

προσπάθειά τους, γιατί ο αγώνας για την 

διάσωση του πλανήτη, έχει ακόμα δρόμο 

μακρύ. Και πάντα με διακρίσεις, όπως αυτές 

του παρελθόντος. (πηγή: www.gnhm.gr). 

 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΕΨΑΕΕ 

Το Συνέδριο της ΠΕΨΑΕΕ 
Το 2016 η ΠΕΨΑΕΕ συμπληρώνει 20 χρόνια 

από την υπογραφή του καταστατικού και την 

ίδρυσή της. Mετρώντας δύο δεκαετίες 

πορείας στο χώρο της ψυχοκοινωνικής 

αποκατάστασης και τιμώντας συν-

οδοιπόρους και συν-ταξιδιώτες, 

διοργανώθηκε Επιστημονικό Συνέδριο με 

τίτλο: "ΠΕΨΑΕΕ - 20 Χρόνια Ψυχοκοινωνική 

Αποκατάσταση ΚΑΙ Επαγγελματική 

Επανένταξη: Διαδρομές και Προοπτικές". 

Το Συνέδριο έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο 

Νέου Δημαρχείου Περιστερίου την 

Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 

Νοεμβρίου. 

 

Το νόημα της επιστημονικής αυτής 

εκδήλωσης ήταν να συνδυάσει εμπειρίες 

ετών και σύγχρονες απόψεις στο χώρο της 

ψυχικής υγείας και της κοινοτικής 

φροντίδας. Σκιαγραφώντας την εικόνα της 

ψυχοκοινωνικής επανένταξης σήμερα, η 

Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. θέλησε παράλληλα να 

ενδυναμώσει τους δεσμούς ανάμεσα σε 

υπηρεσίες που λειτουργούν και 

συνεργάζονται αποτελεσματικά, αλλά και να 

αναδειχτούν μέσα από το μοίρασμα κοινών 

εμπειριών,  τις ασυνέχειες στην φροντίδα 

ψυχικής υγείας. 

Η πολυσυλλεκτικότητα των συμμετεχόντων 

από ΚΨΥ, Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, Κέντρα 

Ημέρας, Οικοτροφεία, Ξενώνες, Γενικά 

Νοσοκομεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΚοιΣΠΕ 

κ.α  συνέβαλλαν στην ανάδειξη των 

διαφορετικών κρίκων της αλυσίδας 

φροντίδας. 

 
Πάνω από 30 ομιλητές, πάνω από 210 

επαγγελματίες ψυχικής υγείας, συνεργάτες, 

εκπρόσωποι φορέων, γονείς και λήπτες 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας... αμέτρητα 

θέματα για σκέψη και προβληματισμό... 

αυτός ήταν μόνο ένας μικρός απολογισμός 

όλων όσων συνέβησαν στο Επιστημονικό 

Συνέδριο για τα 20 χρόνια λειτουργίας μας.  

Ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή και 

την ενέργεια που μας δίνετε να συνεχίσουμε 

και να φτάσουμε μέχρι τα 100!!!  

 

Το Κέντρο μας όπως και η 

Εφημερίδα μας είναι Έργο! 
Της Δώρας Αθανασίου 

Εδώ στο Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου, όλα 

τα παιδιά… μικρά και μεγάλα έχουμε 

μεγαλώσει με διαφορετικά προβλήματα 

υγείας!!! Και το κουβαλάμε αυτό, όπως ο 

κάθε άνθρωπος σαν το δικό του το Σταυρό!!! 

Με το δικό του Σταυρό και το δικό του 

τρόπο! Έχουμε όμως και υγιή κομμάτια!! Τα 

όνειρά μας!! Όπως επίσης και την λογική 

μας!!! Με βάση αυτήν, μαθαίνουμε και 

αποδεχόμαστε τον εαυτό μας!! Και 

οφείλουμε να τον σεβόμαστε και να τον 

αγαπάμε και με τα καλά και με τα κακά του!! 

Όλοι οι άνθρωποι κάνουνε λάθη, για να 

μαθαίνουνε, να μαθαίνουμε και να 

συνεχίζουμε το δρόμο μας!!! Δεν είμαστε 

ούτε τέλειοι, ούτε και θεοί! Κανείς δεν θα σε 

βοηθήσει, εάν πρώτος εσύ, δεν θα θελήσεις 

να βοηθήσεις τον εαυτό σου!! Γιατί είσαι 

πολύ σημαντικός!! Κανένας άλλος δεν είναι 

ίδιος με σένα, με μας. Ο καθένας είναι 

ξεχωριστός!! Βρες το νήμα του προβλήματός 

σου, για να γίνεις καλά, εάν δεν είσαι καλά. 

Εγώ είμαι με τους καιρούς μου. Λένε κι εγώ 

πιστεύω, ότι όλα ξεκινάνε από τον εαυτό 

μας. Η κληρονομικότητα, τα γονίδια, οι 

εκατοστές φορές στα ψυχιατρεία… Το να 

χάνεις τον πατέρα σου, να μεγαλώνεις με 

παραμάνες, αλλά και μανούλες που 

βρίσκονται σε άγνοια; Σε χωριό μεγάλωσα 

και ευτυχώς τα παιδικά μου χρόνια, λίγο πριν 

την εφηβεία, ήταν ηλιοστάλακτα. Όχι και να 

μου ζητήσει η μάνα μου συγνώμη, δεν ήταν 

δική της επιλογή. Περάσαμε δύσκολα χρόνια 

και η μητέρα μου και τα αδέλφια μου. Δόξα 

σοι ο Θεός, είναι καλά!! Εργάζονται, έχουν τις 

δικές τους επιλογές!! Και λέω μπράβο σε 

όλους μας!! Γιατί κανένας δεν μας βοήθησε κι 

αυτή είναι η αλήθεια!! Ο καθένας μόνος του 

και μαζί!! Ο καθένας είναι αφεντικό του 

εαυτού του πρώτα. Παρόλα αυτά, για τη ζωή 

αξίζει να κοπιάζεις και να βάζεις στόχους, 

μέχρι εκεί που σε παίρνει!! Π.χ. μοίραζε 

φυλλάδια, ή μην φας όλο το κοτόπουλο, φάε 

την φτερούγα!! Με όσα λίγα αρκείσαι, τόσα 

περισσότερα, πιστεύω θα αποκτήσεις!!! 

Υ.Γ. Και θέλω να πω ένα ευχαριστώ, σε αυτά 

τα παιδιά, στο Κέντρο και να τους ευχηθώ το 

καλύτερο!! Υγεία κι ευτυχία!! Γιατί μέσα από 

αυτά τα παιδιά, μαθαίνω!! Είναι 

πρωτότυπα!!! Τους αξίζει ΜΠΡΑΒΟ! 

Αθάνατοι εύχομαι όλοι! 

http://www.gnhm.gr/
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ΜΕ ΜΕΛΑΝΙ & ΧΑΡΤΙ 

Αδάμ ή Εύα 
Της Ελένης Γατίδου 

Και κάπου εκεί… στη χώρα του… τότε, ένα 

παιδί με έναν ολόλευκο μανδύα, όπως 

εκείνος του Χριστού. Δεν ξεχώριζες… Αγόρι; 

Κορίτσι; Καθισμένο στη μέση του πουθενά. 

Σαν να βρισκόταν σε έρημο. Το μόνο που 

φαινόταν στο βάθος, από μακριά, ήταν δυο 

τεράστια βουνά, στείρα από βλάστηση. Και 

ξαφνικά το παιδί άρχισε να κουνιέται, 

καθισμένο, με μια κίνηση που είχε μέσα της 

ρυθμό και ακουγόταν ένα ατελείωτο 

μουγκρητό. Η γη άρχισε να ακούγεται κι 

εκείνη και ξαφνικά τη θέση του μουγκρητού, 

πήρε μια εκκωφαντική στριγκλιά. Τα βουνά 

έτρεμαν, ώσπου οι κορυφές τους έγιναν 

κομμάτια. Ξεχύθηκαν από μέσα τους 

κομμάτια από γυαλιά, σίδερα, κοφτερά σαν 

λεπίδες. Το παιδί σκεπάστηκε. Μονάχα το 

κεφάλι του φαινόταν στην επιφάνεια. Κάποια 

στιγμή μετά από… τόσο… το ίδιο μουγκρητό. 

Η γη και πάλι έτρεμε… το παιδί δεν 

μπορούσε να ανοίξει τα μάτια… ήταν γεμάτα 

από γυαλιά και χώμα. Τη θέση του 

μουγκρητού πάλι πήρε η κραυγή και ξαφνικά 

βροχή. Η βροχή βοήθησε έτσι ώστε να 

ξεπλυθεί το χώμα, να ξεπλυθούν τα μάτια. 

Το παιδί έφηβος πια, ακαθόριστης μορφής, 

λίγο πιο μακριά μαλλιά με μανδύα ολόλευκο 

όπως… τότε. Έκανε προσπάθειες να βγει από 

το χωματένιο τάφο μα στην πλάτη του 

κομμάτια από μυτερές λάμες, προσπάθησε 

να ανοίξει τα μάτια, μα μέσα από τα βλέφαρα 

ήταν γεμάτα από γυαλιά. Απόλυτη ηρεμία… 

και η φύση και από τη μορφή εκείνη. Σιγά – 

σιγά άρχισε η μορφή να κουνιέται. Σιγά – 

σιγά, τόσο… όσο μπόρεσε και ξεκόλλησε 

τους ώμους… την πλάτη. Κάθησε όπως… 

τότε… και η ίδια κίνηση… ο ίδιος ρυθμός. Η 

γη άρχισε να τρέμει… Το ίδιο δυνατό 

ουρλιαχτό. Και ξαφνικά νερό… η θάλασσα 

άρχισε να το ακουμπάει… Σηκώθηκε και 

στηρίχτηκε στα πόδια του. Τα μάτια όμως, 

δεν μπόρεσε να τα ανοίξει ακόμα. Μια 

εσωτερική ανάγκη το έκανε να θέλει να 

ακολουθήσει το κύμα. Έτσι κι έγινε. Άρχισε 

να κολυμπά. Το αλάτι της θάλασσας του 

έτσουζε τις πληγές, του έκαιγε τα μάτια. 

Καθώς κολυμπούσε, δίπλα του λικνιζόταν 

χορευτικά ένα δελφίνι… Άκουγε το τραγούδι 

του μα δεν μπορούσε να το δει. Πιο πέρα, 

ένας καρχαρίας… μα ο καρχαρίας δεν 

πλησίασε. Η μορφή κουράστηκε. Ξάπλωσε κι 

αφέθηκε στην αγκαλιά της θάλασσας. Τα 

μάτια κλειστά… μέχρι που… τότε ο ήλιος 

ένιωσε τις αχτίδες του να του ζεσταίνουν τα 

μάτια. Άρχισαν να τρεμοπαίζουν τα 

βλέφαρα… όπως όταν ταξιδεύει η ψυχή κι 

απλώνεται στο σύμπαν. Μετά από λίγο… 

συνέχισε να κολυμπάει. Το δελφίνι χόρευε 

κυκλικά γύρω του, κάποια μέτρα κάτω από 

την επιφάνεια της θάλασσας, κάτι χρύσιζε. 

Ένιωσε το φως όπως την αχτίδα του ήλιου, 

βούτηξε να το πιάσει. Ένας αστερίας. Με τον 

αστερία στο χέρι ξαναβγήκε στην επιφάνεια 

της θάλασσας και συνέχισε να κολυμπάει. 

Και κάπου εκεί… η αμμουδιά… και μια 

γυναικεία μορφή καθιστή σε ένα 

σκαλοπάτι… Οι εικόνες θολές… μα η μορφή 

άρχισε να κολυμπά πιο γρήγορα. Έφτανε… 

και η καρδιά του άρχισε να χτυπάει τόσο 

δυνατά. Τότε η γυναίκα που στεκόταν εκεί, 

σήκωσε το κεφάλι. Η μορφή εξαντλημένη 

και κάπου εκεί κοντά στο… τότε ουρλιαχτό 

και αέρας. Κύματα ψηλά. Η μορφή πατούσε 

στην άμμο. Και αφού κόπασε ο αέρας… τα 

μάτια άνοιξαν. Έβλεπε καθαρά πια. Η 

γυναίκα που στεκόταν εκεί στο σκαλοπάτι 

σηκώθηκε. Η μορφή σκέφτηκε. Μην έρθεις 

να με βγάλεις. Άσε με να έρθω εγώ σε σένα. 

Η γυναίκα… απλά άνοιξε τα χέρια της και το 

δελφίνι πήρε το δρόμο του γυρισμού, 

χορεύοντας μελωδικά. 

 

 

Ο Γιώργος και το Δελφίνι 
Της Αντιγόνης Γκίνη 

Ο μικρός Γιωργάκης καθόταν σε ένα βράχο 

στην θάλασσα με ένα καλάμι και ψάρευε 

αλλά δεν έπιανε τίποτα, ώσπου μια μέρα εκεί 

που καθόταν του φεύγει το καλάμι και 

παρασέρνοντας και αυτόν μαζί μέσα στο 

νερό. Ξαφνικά εκεί που δεν το περίμενε, 

χωρίς να το καταλάβει βρέθηκε καβάλα σε 

ένα μεγάλο ψάρι, κήτος. Ένα δελφίνι. Τι θα 

έκανε; Και ξαφνικά ακούει το δελφίνι να 

μιλά! 

«Έ! Γιωργάκη έριχνες δόλωμα αλλά 

πιάστηκες εσύ σε αυτό. Πες μου που θέλεις 

να σε πάω;" 

Ο Γιωργάκης απάντησε με θάρρος: 

«Θέλω να γυρίσω όλον τον κόσμο καβάλα σε 

ένα δελφίνι!» 

«Αφού το θες θα γίνει και μη φοβάσαι. Μαζί 

μου θα είσαι ασφαλής» 

Πήγαιναν πήγαιναν και που δεν πήγαν. 

Γύρισαν όλους τους ωκεανούς και τις 

θάλασσες, τις ηπείρους πολύ γρήγορα 

ώσπου γύρισαν εκεί που ξεκίνησαν με τον 

Μικρό Γιωργάκη να ναι ευχαριστημένος. 

Αυτό που του έκανε εντύπωση ήταν το 

Άγαλμα της Ελευθερίας στην Νέα Υόρκη, η 

Δήλος το ιερό νησί. Τα πάντα! Πήγαν παντού! 

«Έλα Γιωργάκη! Ξύπνα να πας σχολείο. Είναι 

8.00!» 

Όλα αυτά ήταν όνειρο είπε με το μυαλό του. 

Σα να ήταν αλήθεια ο γύρος του κόσμου 

καβάλα στη ράχη του δελφινιού. Το 

απόγευμα που πήρε το καλάμι του για να 

πάει πάλι για ψάρεμα είδε πέρα στα βαθειά 

ένα τεράστιο δελφίνι να βουτά, να 

σηκώνεται, να κάνει πιρουέτες πάνω από τη 

θάλασσα ξανά και ξανά. 

Ο Γιωργάκης σήκωσε το χέρι και χαιρετούσε 

όσο το δελφίνι πάλι βούταγε κάνοντας 
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χορευτικές φιγούρες. Τι όμορφη που ήταν η 

θάλασσα και ο κόσμος της! 

Μα τι όμορφα! 

 

Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΤΩΝ 

ΠΟΥΛΙΩΝ 
Της Κοραλίας 

 

…συνέχεια από την προηγούμενη 

εφημερίδα… 

Ξαφνικά, το κορίτσι βράδυνε το βήμα της, 

σταμάτησε μπροστά σε μια υπέροχη βίλα κι 

άνοιξε την πόρτα του κήπου. Εκεί, με χαρές 

την υποδέχτηκε ένας μαυρόασπρος, 

μεγαλόσωμος σκύλος, τον χάϊδεψε λίγο στο 

κεφάλι, τον προσπέρασε και μπήκε μέσα στο 

σπίτι. Ο Γιάννης απόμεινε να κοιτάζει 

έκθαμβος το αρχοντικό. Απ’ την μέρα εκείνη, 

ο Γιάννης κάθε απόγευμα, μετά την 

υπηρεσία του, στηνόταν έξω από το 

αρχοντικό της οδού Γκιουλ Μπαξέ, 

περιμένοντας να ξεμυτίσει το γλυκό κορίτσι 

που είχε συναντήσει εκείνο τον εσπερινό, 

στην Αγία Φωτεινή.  

Τρεις μέρες είχαν περάσει και το κορίτσι 

ήταν άφαντο. Την Τετάρτη όμως, το 

απόγευμα, κάρπισαν οι ελπίδες του Γιάννη. 

Το κορίτσι έκανε την εμφάνισή του στην 

πόρτα, διάσχισε τον κήπο και βγήκε στον 

δρόμο. Η καρδιά του Γιάννη χτύπησε 

δυνατά. Δεσποινίς, της είπε δειλά, 

συγχωρήστε με για την προηγούμενη 

συμπεριφορά μου. Θέλω να γνωριστούμε. Η 

ομορφιά και η σεμνότητά σας, με έχουν 

συγκινήσει. Πιστέψτε με, ξέρω να εκτιμώ την 

αγνότητα και την τιμιότητα. Μετά από αυτά 

τα λόγια, η κοπέλα τον κοίταξε κατάματα, 

κοκκινίζοντας και του είπε: θα πάω στην 

παραλία, αν θέλετε ακολουθήστε με. Η χαρά 

του Γιάννη ήταν απερίγραπτη. Το κορίτσι 

που ήταν τόσο σεμνό και ντροπαλό, είχε 

συγκινηθεί από τα λόγια του και την 

παρουσία του.  

Με λένε Γιάννη κι είμαι Αθηναίος. Εσάς πως 

σας λένε δεσποινίς; Ονομάζομαι Μαρίτσα και 

είμαι Σμυρνιά, είπε το κορίτσι. Είμαι 

υπηρέτρια στο αρχοντικό του Ταρλατζή, του 

πιο πλούσιου στη Σμύρνη. Είμαι ορφανή κι 

αναγκάστηκα να εργάζομαι από πολύ μικρή. 

Στην οικογένεια του Ταρλατζή, με έχουν σαν 

δικό τους παιδί. Κι εγώ, είπε ο Γιάννης, είμαι 

ορφανός κι εγώ βγήκα στη βιοπάλη και 

ξενιτεύτηκα από τα οκτώ μου χρόνια. Πόση 

παρηγοριά σταλάζει στην ψυχή των 

ανθρώπων, η κοινή μοίρα, η φτώχεια και τα 

βάσανα. Μετά τις πρώτες αυτές συστάσεις, 

έσπασε ο πάγος ανάμεσα στους δυο νέους 

και άρχισαν ο ένας μετά τον άλλον, να 

αφηγούνται την ζωή τους και τα βάσανά 

τους. Έτσι, γεννήθηκε στην καρδιά των δυο 

παιδιών, μια αληθινή και πονεμένη αγάπη. 

Απελπισμένη, γιατί άνθισε μέσα στην 

λαίλαπα του πολέμου που σαν χείμαρρος 

ορμητικός, παρασύρει στο διάβα του τα αγνά 

αγριολούλουδα της αγάπης.  

Οι νίκες του ελληνικού στρατού, δυστυχώς, 

δεν θα κρατούσαν για πολύ. Ο Κεμάλ που 

εμφανίστηκε στο προσκήνιο των γεγονότων, 

ήταν άγριος σαν λύκος και πονηρός σαν 

αλεπού. Πήρε στα χέρια του τα ηνία της 

διοίκησης του τουρκικού στρατού  και 

γνωρίζοντας πολύ καλά την ελληνική 

ιστορία, από την οποία δεν διδάχτηκαν ποτέ 

οι δύσμοιροι Έλληνες, συνέστησε υπομονή. 

Έχοντας ζήσει ο Κεμάλ στην Θεσσαλονίκη, 

γνώριζε την εκλεκτή ψυχή του Έλληνα, αλλά 

και τις αδυναμίες του. Ο εθνικός μας ποιητής 

Σολωμός, είχε γράψει για την διχόνοια που 

κρατάει ένα σκήπτρο η δολερή. Ο Έλληνας εν 

τη ενώσει, είναι απολέμητος, κάστρο 

άπαρτο, μα εκεί που πλησιάζει η ώρα να τον 

στεφανώσει η δόξα, έρχεται η εμφύλια 

διαμάχη να τον καταλάβει, να τον συντρίψει.  

Ο Κεμάλ βλέποντας τις συνεχείς νίκες του 

Ελληνικού Στρατού, συμβούλεψε τους 

Τούρκους Στρατηγούς. Εμείς δεν θα 

πολεμήσουμε, οι Έλληνες τώρα θα 

φαγωθούν μεταξύ τους.  

Κι ενώ ο Ελληνικός Στρατός προήλαυνε στην 

κόκκινη μηλιά, ο Βενιζέλος στην Ελλάδα 

προκήρυξε πάνω στις δύσκολες αυτές ώρες, 

εκλογές. Ο λαός διχάστηκε κι ο Βενιζέλος 

έχασε την εκλογή από τους φιλοβασιλικούς 

που τους προστάτευε η Γερμανία. Οι 

σύμμαχοι, οργισμένοι από την τροπή των 

πραγμάτων, εγκατέλειψαν στην τύχη τους, 

τους Έλληνες. Ο Ελληνικός Στρατός άρχισε 

την υποχώρηση. Γεμάτα αγωνία τα δυο 

παιδιά, ο Γιάννης κι η Μαρίτσα, προτού να 

γνωριστούν καλά-καλά, αντιμετώπιζαν το 

χωρισμό. Έντρομος ο Ελληνικός Στρατός, 

έφευγε από την Μικρά Ασία με τα πολεμικά 

καράβια. Η οργή των Τούρκων θα ξεσπούσε 

πάνω στους Μικρασιάτες Έλληνες. Οι 

μητέρες παρακαλούσαν τους στρατιώτες, να 

πάρουν μαζί τους στην Ελλάδα τις κόρες τους 

για να σωθούν από τους Τούρκους. Οι 

Τούρκοι σκότωναν τους άνδρες κι ατίμαζαν 

τα γυναικόπαιδα. Ο φανατικός αυτός λαός, 

ξεπερνά όλους τους άλλους, πάνω στην 

εκδίκησή του. Βίαζαν τις Ελληνοπούλες 

πάνω στις Άγιες Τράπεζες των Ναών, 

έσφαζαν, έκαιγαν, ατίμαζαν. Μερικούς που 

επιχειρούσαν να επιβιβαστούν στα πλοία των 

συμμάχων, τους εμπόδιζαν Γάλλοι και Ιταλοί, 

καίγοντάς τους με πετρέλαιο. Η Σμύρνη είχε 

παραδοθεί στη φωτιά. Οι πατεράδες έπνιγαν 

τις κόρες τους στα πηγάδια κι έπειτα 

αυτοκτονούσαν.  

 

Ο Γιάννης μικρός κι ανήμπορος, μετά βίας 

μπορούσε να σώσει τον εαυτό του, όχι και 

την Μαρίτσα. Μέσα στο χαλασμό,   πριν 

επιβιβαστεί στο καράβι, μέσα στην σφαγή 

του πλήθους, έτρεξε με αγωνία στην 

συνοικία που βρισκόταν το σπίτι των 

Ταρλατζή. Μέσα στους καπνούς και στην 

τρομάρα, κάποιος του συνέστησε να μην 

προχωρήσει ενδότερα, γιατί όλα έχουν καεί 

κι ότι δεν έμεινε κανείς ζωντανός. Ο Γιάννης 

δεν άκουγε κανένα εκείνη την ώρα και 

σπρώχνοντας μέσα στο αλαλιασμένο 

πλήθος, βρέθηκε μπροστά σε ένα θέαμα που 

σκότωσε στην ψυχή του το ένστικτο της 

αυτοσυντήρησής του, όταν είδε την άλλοτε 

πολυτελή βίλα των Ταρλατζή, αποκαΐδια και 

στάχτη. Δεν στάθηκε, δεν άντεξε να βλέπει 

το κακό. Τα μάτια του έτρεχαν ποτάμι. 

Μαρίτσα, αγαπημένη μου, ψέλλιζε μέσα στα 

αναφιλητά του.  
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Μηχανικά σα χαμένος, έφτασε στο λιμάνι κι 

ανέβηκε στο πλοίο που σήκωνε άγκυρα. Κι 

ενώ από το φουγάρο του πλοίου έβγαινε, με 

σπαραχτικό σφύριγμα, ο καπνός, έτσι 

ανέβαινε σπαραχτικά στον ουρανό κι ο 

καπνός από το καμένο αρχοντικό των 

Ταρλατζή. Αντίο Μικρασία, ψιθύρισε ο 

Γιάννης από το πλοίο, σωσμένος από τη 

φωτιά και κλαίγοντας για την καταστροφή 

της Σμύρνης και την μικρή του αγάπη, την 

Μαρίτσα. Θα σε θυμάμαι για πάντα 

αλύτρωτη πατρίδα, είπε και σένα, μαρτυρική 

μου αγάπη, Μαρίτσα.  

Η Ελλάδα που αντίκρισε ο Γιάννης, 

φτάνοντας με το πολεμικό καράβι στον 

Πειραιά, τον ξάφνιασε και τον πλήγωσε. Τρία 

εκατομμύρια πρόσφυγες κατέφυγαν, 

εγκαταλείποντας την προγονική πατρίδα της 

Μικρασίας, στην επίσημη Ελλάδα. Τσαντίρια, 

τσίγκινοι μαχαλάδες, φτώχεια κι επιδημίες, 

μάστιζαν την Μητροπολιτική Ελλάδα που 

δεν ήταν επαρκής, για να δεχτεί το 

κατεστραμμένο πλήθος των προσφύγων. Η 

ήττα του πολέμου, η φωτιά, η αρπαγή, η 

καταστροφή, μεταφέρθηκαν με τους 

πρόσφυγες στην Ελλάδα. Στα μάτια των 

προσφύγων διάβαζες τον φόβο, την 

πανικόβλητη φυγή και συγχρόνως, την 

ανακούφιση που γλύτωσαν αυτοί 

τουλάχιστον, από την σφαγή. Με βαριά 

καρδιά από την φρίκη του πολέμου, μέσα 

από τους πληγωμένους προσφυγικούς 

συνοικισμούς, έφτασε ο Γιάννης στο Θησείο, 

που ήταν η γειτονιά με τις αθλιότερες 

συνθήκες επιβίωσης για τους 

δυστυχισμένους πρόσφυγες. Γιατί να 

κλάψουν; Για την χαμένη πατρίδα και τις 

περιουσίες; Για την ατίμωση των κοριτσιών 

και την βεβήλωση των Ναών; Για το 

παιδομάζωμα και την γενοκτονία των 

ανδρών; Ή να κλάψουν για το μέλλον τους 

στην αφιλόξενη νέα πατρίδα που τους 

θεωρούσε Τούρκους γιατί δεν μιλούσαν την 

Ελληνική γλώσσα;  

Οι πρόσφυγες από ηττοπάθεια και 

αποκαρδίωση, θεωρούσαν τους γηγενείς 

Έλληνες, καινούργιους δυνάστες και αφέντες 

όπως είχαν τους Τούρκους. Μάλιστα κάπου-

κάπου νοσταλγούσαν τους Τούρκους, οι 

οποίοι τους σέβονταν στον καιρό της ειρήνης 

και τους θεωρούσαν ανώτερη φυλή από την 

δικιά τους. 

…Συνεχίζεται στην επόμενη εφημερίδα…… 

Άλκης 
Της Ελένης Γατίδου 

Η ώρα έχει πλησιάσει να χαϊδέψει το πέπλο 

της νύχτας. Αλήθεια πώς τρέχουν οι στιγμές 

όταν όλα σου πάνε καλά, όταν όλα αυτά που 

βλέπεις και όλα αυτά που σε βλέπουν 

χαμογελούν μεταξύ τους. Πόσο ωραία 

νιώθεις όταν εσύ, οι άλλοι, ο χώρος, ο χρόνος 

γινόσαστε ένα. 

Ήταν μια κουραστική μέρα η χθεσινή. Άγχος, 

στρες, φωνές. Ευτυχώς όμως όλα ηρέμησαν. 

Απόγευμα τώρα κι εγώ σ’ ένα καφέ στο 

Χαλάνδρι. Η Μαρία μαζί μου. Πόσο καιρό 

έχουμε να πάμε κάπου παρέα, πόσο καιρό 

είχα έστω και μόνη μου να περπατήσω χωρίς 

να κοιτάω το ρολόι μου. Γελούσαμε, 

συζητούσαμε, ήμασταν μια χαρά μέχρι… 

«ο Άλκης»… 

Ήταν ένα αγοράκι μόλις οχτώ χρονών. Ένα 

παιδί δηλαδή, ένα παιδί που έπρεπε να 

παίζει, να γελάει, να σκαρώνει τις ζαβολιές 

του, να χαίρεται τα τόσο ωραία χρόνια της 

ηλικίας του, να διαβάζει. Κι όμως… ο Άλκης 

δεν έμοιαζε με παιδί. Έμοιαζε… 

μεγαλωμένος, πολλά τα χρόνια πάνω του. 

Ήταν μόνος μέσα στα χρόνια του, μόνος στις 

σκέψεις του, δεν είχε βλέμμα, ούτε καν ήταν 

θλιμμένος. Έβλεπες τα μάτια του και το φως 

ήταν χλωμό. Δεν υπήρχε ζωή μέσα τους, 

υπήρχε κενό, τίποτα δηλαδή. 

Πόσο σκληρά είναι να κοιτάς στα μάτια ένα 

παιδί και να μη καίγεσαι από τη φλόγα τους; 

Πόσο σκληρό είναι να τα κοιτάς κι αυτό αντί 

να σου χαμογελάσει απλά να έρχεται δίπλα 

σου και να ζητά λεφτά για ένα σουβλάκι; 

 

Δε σε κοιτάει στα μάτια, δε σε κοιτάει στα 

μάτια κι αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Δεν έχει 

χάσει ακόμη τη ψυχή του δηλαδή, δεν έχει 

αλλοιωθεί ακόμη. Ακόμη έχω την εικόνα του 

Άλκη στα δικά μου μάτια. Έπρεπε να 

ήσασταν μαζί μου εκείνο το απόγευμα. Όταν 

ήρθε κοντά μου και δειλά δειλά μου ζήτησε 

χρήματα. Αισθάνθηκα την ανάγκη να το 

πάρω αγκαλιά, να το ρωτήσω «γιατί;». Τι 

έπρεπε να κάνω; Λεφτά δεν του έδωσα γιατί 

ήμουν σίγουρη πώς λίγο πιο κάτω υπήρξε 

ένα πα-Τέρας που μάζευε τα λεφτά 

καταπατώντας κάθε ίχνος ψυχής και ζωής. 

Επιτέλους, τι θα γίνει με αυτό το παιδί; Θα 

συναντηθεί ποτέ με το βλέμμα του; Κι εμείς; 

Τι κάνουμε εμείς για τον Άλκη; Απλά θεατές 

του εγκλήματος και ηθικοί αυτουργοί του 

βιασμού της ψυχής κάθε παιδιού σε αυτήν 

την κατάσταση; 

Γιορτές, χειροκροτήματα και χρυσά μετάλλια 

στη αδιαφορία. Οι γονείς σου Άλκη, τι 

κάνουν για εσένα; Κι οι γονείς του κάθε Άλκη, 

ποιοι; Που είναι; Γιατί υπάρχουν και ποιος ο 

λόγος ύπαρξης τους; Τι έχουν να δώσουν στα 

παιδιά τους εκτός από ένα ανύπαρκτο 

βλέμμα; 

Όσο σκέφτομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που 

κλαίνε μέρα νύχτα επειδή στερούνται τη 

χαρά ενός παιδιού, όσο σκέφτομαι ότι 

υπάρχουν γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά 

τους, γίνομαι έξαλλη με αυτούς οι οποίοι 

αντίστοιχα έχουν και τα παρατάνε σε κάποιο 

πεζόδρομο για το μεροκάματο. Γίνομαι 

έξαλλη με αυτούς που αντί να δίνουν 

ζεστασιά στα παιδιά τα παρατάνε στο κρύο. 

Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να 

κολλάμε αφίσες στους τοίχους, να βάζουμε 

την υπογραφή μας μόνο πλέον για 

πιστωτικές κάρτες. Πρέπει να βάλουμε 

κάποια στιγμή της υπογραφή μας την 

ευθύνη!!! 

Η περιστέρα και ο 

καναρίνος 
Της Αντιγόνης Γκίνη 

Ήταν κάποτε σε ένα μεγάλο κήπο ενός 

σπιτιού, που είχε και περιστερώνα μια 

περιστέρα. Ο κήπος είχε δέντρα λογής λογής 
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φυτά, ό,τι περνά από τον νου σου, είχε και 

πουλιά πολλά διάφορων ειδών. Μια μέρα 

εκεί που καθόταν η περιστέρα μόνη και 

τσιμπολογούσε ψωμάκι που της είχε ρίξει το 

αφεντικό του κήπου, ακούει από το δέντρο 

να της μιλά τραγουδιστά ένας πολύ 

γλυκούλης καναρίνος 

Ε! Εσυ εκεί κάτω, πώς σε λένε; 

Η περιστέρα τον κοίταξε και του απάντησε 

Δε με λένε, εγώ είμαι μία περιστέρα. 

Και δεν τραγουδάς; 

Εγώ; Όχι! Δεν ακούς τι άσχημη φωνή που 

έχω; Βραχνή, χοντρή, πολύ περίεργη. Δεν 

αρέσω σε κανέναν 

Εγώ όμως, είπε ο καναρίνος, σε θέλω για 

μούσα μου. Όταν σε κοιτώ θέλω να 

τραγουδώ συνέχεια, και άρχισε να 

γλυκολαλεί και όλη η φύση και η πλάση 

ομόρφυνε και ημέρωνε, γαλήνευε το σύμπαν 

από τη λαλιά του γλυκούλη καναρίνου και η 

περιστέρα καμαρωτή τον άκουγε ολημερίς 

γιατί αυτή ήταν η μούσα του. 

 

Ένα μεσημέρι, εκεί που είχε αρχίσει το 

τραγούδι ο καναρίνος, ο κηπουρός με ένα 

λάστιχο νερού τον έβρεξε και αυτός έπεσε 

κάτω και ο άνδρας τότε τον έβαλε σε ένα 

μεγάλο πολυτελές κλουβί. Είχε φαγητό, 

νερό, τα πάντα, ο,τι χρειαζόταν. Η περιστέρα 

παρακολουθούσε τον κηπουρό και είδε που 

άνοιγε το κλουβί αλλά σκεφτόταν πώς είχε 

ευθύνη. Αυτό το χρυσό καναρίνι δεν θα 

μπορούσε να ζήσει μόνο του. Θα κατέληγε 

στο στομάχι κάποιου γάτου ή τρωκτικού. Για 

αυτό όσο και αν την παρακαλούσε να του 

ανοίξει το κλουβί η μούσα του εκείνη δεν το 

αποφάσιζε. Ο καναρίνος λοιπόν απέκτησε 

και όνομα που το είχε μάθει και στο άκουσμα 

του Έλα Κίτσο! Γύριζε αυτός και κελαηδούσε 

συνεχώς, αλλά το κελάηδημα του είχε πια 

μια πίκρα και η περιστέρα το διέκρινε αλλά τι 

να έκανε κι εκείνη. Ήταν σε ένα χρυσό 

κλουβί, μια φυλακή χρυσή που τα είχε όλα. 

Όλα εκτός από την ελευθερία του. 

Αλήθεια άξιζε να σπάσει τα δεσμά του και να 

πετάξει ελεύθερο; 

Θα τα κατάφερνε μόνο του; Να ζήσει; 

Έπρεπε να μείνει στη χρυσή του φυλακή και 

να βλέπει τη ζωή από μέσα; 

Η περιστέρα τι έπρεπε να κάνει; 

Εσείς τι λέτε; 

 

Οι δύο αδελφές 
Της Αντιγόνης Γκίνη 

Η άνοιξη όταν έρχεται είναι πολύ όμορφη. 

Είναι μια όμορφη κορασιά στολισμένη άνθη, 

όμορφη, γεμάτη άνθη και γλυκούς καρπούς. 

Ζουμερά φρούτα, κεράσια, φράουλες, ο,τι 

ομορφιά υπάρχει στην φύση είναι πάνω στην 

όμορφη λουλουδιασμένη κορασιά που ναι η 

άνοιξη. Μετά, δίπλα στην άνοιξη είναι η 

αδερφή της, μια κόρη ντυμένη στα μαύρα, 

αποστεωμένη, αγέλαστη. Κρατούσε στο χέρι 

ένα καλάθι  με ελιές και ψωμί. Περπατούσαν 

ταυτόχρονα και οι δύο. Η μία άνοιξη 

τραγουδούσε χαρούμενους ψαλμούς και η 

άλλη που την έλεγαν Σαρακοστή. 

Περπατούσαν μαζί για καιρό ώσπου η 

μαυροντυμένη αδερφή φεύγει και επάνω 

στη γη μένει η άνοιξη, η χαρά, η αγάπη, η 

ευτυχία. Τα άνθη μοσχομυρίζουν, τα 

χωράφια βγάζουν όλους τους καρπούς, 

λουλουδιάζει και πρασινίζει όλη η γη. Έφυγε 

ο θάνατος και ήρθε η Ζωή. 

 

 

Ποίηση 

Η τρέλα 
Του Γιώργου Σταθόπουλου 
 

Η τρέλα που μέσα μου σιγοβράζει  
είναι αυτό το συναίσθημα που με αηδιάζει  

και από τους ανθρώπους με αδειάζει  
είναι αυτό που με πειράζει  
έτσι ο δαίμονας με κοιτάζει  

χαίρεται που δεν τα καταφέρνω  
με κάνει χάζι  

έτσι τη ζωή μου ρημάζει  
και το ελεύθερο το πνεύμα μου δαμάζει,  

μια φωνή με κράζει,  
μου λέει πως θα με φάει το χαλάζι,  
η τρέλα που μέσα μου σιγοβράζει  

και στην τελική τίποτα δεν με νοιάζει,  
έτσι φαίνεται πως κρέμομαι από το πρεβάζι,  

αυτό το νόημα που πουθενά δεν βγάζει,  
έχασα και τα διάφανα στο Γκάζι. 

Ο φόβος με νικάει, αλλά η μοναξιά με 
εξαναγκάζει,  

είναι αυτή η τρέλα που μέσα μου με ταράζει  
και το νου μου σμπαραλιάζει. 

Είναι η ζωή μου που με τίποτα δεν σιάζει  
και το σύμπαν μου ανατινάζει 

 

Ο Άνθρωπος 
Του Γιώργου Σταθόπουλου 
 

Ο άνθρωπος που πάντα περπατούσε  
και που τον λόγο του ποτέ δεν αθετούσε. 

Ο άνθρωπος που επέμβαινε όταν το δίκιο τον 
καλούσε  

και που ποτέ δεν παρακαλούσε. 
Ο άνθρωπος που το ψέμα μισούσε  
και για το καλό πάντα πολεμούσε. 

Ο άνθρωπος που την κακία αψηφούσε  
και δυνατά στα πόδια του πατούσε,  

την μοίρα των ανθρώπων υπηρετούσε  
και με πολύ συμπόνια τους μιλούσε. 

Ο άνθρωπος που την χαρά λαχταρούσε  
και στη ζωή της πάλευε, όταν με τα παιδιά 

της ναυαγούσε. 
Ο άνθρωπος που ποτέ δεν εκλιπαρούσε  
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και κανένα εμπόδιο δεν τον σταματούσε  
είναι ο άνθρωπος που την ζωή αγαπούσε. 

Για την μάνα. 
 
 

 
 

Το Φθινόπωρο που 
διαδέχεται το Καλοκαίρι 

Της Βάσως Τσώνου 
 

Είναι η άνοιξη καλή, 
άσπρο το καλοκαίρι  

κι έρχονται αγέρηδες πολλοί,  
βροχή μα και χαλάζι,  

μα εμένα δεν με νοιάζει,  
γιατί θα ‘ρθει πάλι η άνοιξη  

και πάλι θα μας λιάζει. 
 

 
 

Ποίημα 
Της Χρύσας Μουχτούρη 

 
Θυμώνω.  

Κι ύστερα, το ξεχνάω πάλι…  
Είναι ο χώρος που αφήνω  

να μ’ εκμεταλλευτούν. 
Κι έτσι συνέβη. 

Και τι κατάλαβα; 
Και τι κατάλαβαν; 
Δεν θέλω να έρθω  

στη θέση τους ποτέ… 
Η θέση του καλού  

του πραγματικά καλού  
είναι συμπαντικά η πιο δυνατή. 

Εκεί θέλω να μείνω. 
Στην πιο αδύναμη δυνατή θέση. 

Μα για στάσου. 
Συνέχεια χάνω. 

Όχι, όχι αυτό δεν είναι καλοσύνη,  

αρρώστια είναι ή βλακεία; 
Μου είπανε αρρώστια. 

Δεν έχω πειστεί για τίποτα ακόμη. 
Τι συμβαίνει όταν στην πραγματικότητα  

δεν χάνεις  
κι απλά το νομίζεις; 

Αρρώστια είναι  
ή βλακεία;  

Αυτή η κούρσα  
δεν υπήρξε ποτέ,  

γιατί μάλλον δεν είναι κούρσα. 
Τι να ‘ναι άραγε  

απ’ τα δυο; 
Και ποιος είναι ο κακός τελικά,  

ο πραγματικά κακός… 
υπάρχει αλήθεια σας λέω 

υπάρχει 
και σ’ αυτό το συναπάντεμα 

εκδηλώθηκε η αρρώστια. 
Μα αρρώστια είναι  

ή βλακεία; 
 

Ποίημα (2) 
Της Χρύσας Μουχτούρη 

 
Πώς να πιστέψεις 
Κάτι τόσο μακρινό 

Κάποιον τόσο μακριά 
Μα κι όταν αυτός γίνει κοντά 

Κι όταν αυτό έρθει εδώ 
Και το πιστέψεις 

Κι όλα σαν λάθος βγουν 
Πώς να πιστέψεις 

Θα διδαχτείς για το εδώ 
Θα διδαχτείς για το εκεί 
Και τότε θα ‘σαι δυνατός 

Για να πιστέψεις. 
 

Το Σκοτάδι 
Των ΘωμαΐδοςΦούντα & Βάσως Τσώνου  

 
Όταν πέφτει το σκοτάδι  

σαν αδράχτι μες στο βράδυ  
τα όνειρά μου τα ωραία  

μου κάνουνε παρέα.  
Όταν πάλι θα νυχτώσει  

ο ύπνος θα με μαλακώσει  
κι όλα αυτά  

είναι όμορφα ξανά.  
 

Ψυχής Κομμάτι 
Του Εμμανουήλ Δελαβίνια  

 
Φόβος μην μείνεις μόνος σου φέρνει την 

μοναξιά! 

Και ένα φόβο σου γεννούν της μοναξιάς τα 
κάλλη, 

πως σαν τα χρόνια σου περνούν γίνει ψυχής 
κομμάτι. 

  
Κι όπως ξεχνάς σιγά σιγά γενέθλια γιορτές,  
κάποτε τα περίμενες και μέτραγες τις ώρες,  

μαθαίνεις το αύριο να ζεις,  
το χθες κάπου το ξέχασες  

και άφησες το τώρα! 
 

Ξέχασες πώς να ξεγελάσεις την ζωή  
κι αλήθεια τι παράδοξο  

και λογικό μαζί, σταμάτησε κι εκείνη  
αστεία να σου κάνει. 

 
Στόχος σου τώρα πια δεν είναι τα παιδιά, 

Που κλαίνε και γελάνε,  
μήτε το χάδι είναι αυτό,  
αν δώσεις ή αν πάρεις  

ή να δεχτείς μια αγκαλιά σ’ ανύποπτη στιγμή,  
την ίδια εκείνη τη στιγμή που ακόμα  

κι ο ίδιος ο θεός  
ξαφνιάζεται και ίσως απορεί. 

 
Όχι δεν είναι αυτός ο στόχος σου,  

δεν ήταν πάντα έτσι,  
όμως τον ξέχασες κι αυτόν  
κι ο μόνος που σ’ απόμεινε  

είναι να τρέξεις γρήγορα τη μέρα να 
βραδιάσει  

και στη φωλιά του ονείρου σου  
να μπεις και να κουρνιάσεις. 

 
Μα μην ξεχνάς τον φόβο σου 

Τα κάλλη της γεννούνε,  
κάν’ του λοιπόν γενέθλια είναι  

ψυχής κομμάτι!  
 

…………………………………………………………. 

Αγαπημένοι μου φίλοι, 

Το Ψυχιατρείο κλείνει 
 

Μέσα στη δίνη της οικονομικής κρίσης, οι 

ζωές των Ελλήνων υποβαθμίζονται, το 

παράλογο αποκτά οντότητα και η λογική, 

όση έχει απομείνει, μοιάζει να χάνεται μαζί 

με τις ελπίδες των Ελλήνων, για μια 

αξιοπρεπή και ασφαλή ζωή.  

Η υγεία δεν είναι εμπόρευμα, παραχωρείται 

από το κράτος δωρεάν. Τελειώνοντας, σας 

θέτω ένα ερώτημα: «Η τεχνολογία αυξάνει, ο 

πλούτος αυξάνει, γιατί η ζωή μας 

χειροτερεύει; Εξηγείστε μου γιατί; 
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Τέλος, σας αφιερώνω ένα ποίημα. 

Στάζει το αίμα της καρδιάς μου  
και της ψυχής μου το δάκρυ,  
βάζω εγώ τη θέληση  
και εσύ το βότσαλο  
προς την ελευθερία μου. 

Κατερίνα Καραμηνά 

 

Του Ονείρου Διαδρομές 
Της Ελένης Γατίδου  

 
Φτερά στους ώμους σου φοράς 
Για κόσμους άλλους να πετάξεις 

Δεν ξέρεις τι θα βρεις 
Όμως πετάς, πετάς τρελά. 

Δεν ξέρεις… ψάχνεις 
Τα φτερά σου αδούλευτο χαρτί 

Κίτρινα από το χρόνο 
Κι όμως πετάς, πετάς τρελά. 

Στην απαγόρευση στάση δεν κάνεις 
Ψάχνεις στο άγνωστο να βρεις 

Μπορεί ένα ακρογιάλι 
Κάνεις προσπάθεια πολλή 

Ταξίδια στα όνειρά σου, τρέχεις… 
Κάτι στον ουρανό θα βρεις 

Ίσως ένα σύννεφο ν’ αράξεις. 

ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Ο Γλάρος Ιωνάθαν 
Της Ελένης Γατίδου 

Ένας γλάρος τόσο ίδιος, μα και τόσο 

διαφορετικός. Ένας γλάρος όπου το όνειρό 

του είναι να μάθει, να καταφέρει να πετάξει 

πέρα από τα όρια τα τοιχομένα του σμήνους. 

Δεν αρκείται να πετάει απλά, έτσι ώστε να 

βρει την τροφή. Δεν αρκείται απλά και μόνο 

στην επιβίωση. Θέλει να αγγίξει το τέλειο. 

Θέλει να μάθει τις λούπες και τα λούπινγκ. 

Προσπαθεί… δοκιμάζει, ταχύτητες και 

υψόμετρα. Δοκιμάζει συνδυασμούς κλίσης 

των φτερών του. Δοκιμάζει και δοκιμάζεται. 

Προσπαθεί. Άλλες φορές τα καταφέρνει κι 

άλλες απογοητεύεται. Σπάει το ρεκόρ του 

σμήνους. Ξεχωρίζει. Είναι τόσο διαφορετικός 

με αποτέλεσμα να εξοριστεί. Μένει μόνος μα 

δεν το βάζει κάτω. Διασχίζει τους αιθέρες, 

ώσπου πιο πέρα από το ορατό, συναντά 

γλάρους με ολοφώτιστα φτερά. Νιώθει… 

νεκρός; Φοβάται πως αντιμετωπίζει το 

θάνατο. Αλήθεια είναι στον παράδεισο; Και τι 

είναι παράδεισος; Μήπως απλά έχει μάθει 

τόσα πολλά στη γη, όπου έχει περάσει σε 

άλλο επίπεδο; Εκεί βρίσκει όμοιούς του. 

Συναντά τον δάσκαλο, όπου από αυτόν 

μαθαίνει κι άλλα τεχνάσματα, άλλες 

ταχύτητες. Μα πάνω από όλα μαθαίνει πώς 

να ζει. Τι σημαίνει το εδώ και το τώρα; Τι 

είναι χρόνος, στιγμή; Τι σημαίνει αγάπη, 

φιλία; Τι σημαίνει να ξεχωρίζεις και να 

αποδέχεσαι τη διαφορετικότητά σου, να την 

υπερασπίζεσαι με όποιο κόστος; Εμείς 

αλήθεια, μήπως όλοι μας κρύβουμε ένα 

γλάρο Ιωνάθαν; Πόσοι από εμάς στην 

προσπάθεια να εκφράσουμε αυτό που 

πραγματικά νιώθουμε, στην προσπάθεια να 

υποστηρίξουμε αυτό που πραγματικά 

είμαστε, δεν βρεθήκαμε στο περιθώριο; Και 

μετά τι; Οι στόχοι μας, τα όνειρά μας;  

Η ζωή είναι ένας συνεχής αγώνας. Καλό είναι 

να ζούμε ζωντανά, την κάθε μας στιγμή εδώ 

στη γη. Να έχουμε τις αισθήσεις μας όλες σε 

εγρήγορση. Τι σημαίνει ζωή; Θάνατος; Κάθε 

μέρα που περνάμε αντιμετωπίζουμε στιγμές 

θανάτου. Αρκετές φορές κλεινόμαστε να 

αντιμετωπίσουμε… να βιώσουμε ένα πένθος. 

Ο θάνατος δεν σημαίνει ντε και καλά το 

τέλος. Ίσως είναι σταθμός και αφετηρία για 

κάτι νέο, για κάτι καινούργιο. Ο χρόνος δεν 

αποτελεί όριο για τον πραγματικό Ιωνάθαν, 

όπως δεν αποτελεί όριο και για το δικό μας 

πραγματικό εαυτό κι όποτε κι αν το 

θελήσουμε, μπορούμε να ανυψωθούμε στον 

άνεμο με τις δικές μας φτερούγες και να 

πετάξουμε Richard Bach, Γλάρος Ιωνάθαν 

Λίβινγκστον. 

 Αλήθεια… πόσοι από εμάς έχουμε νιώσει την 

ανάγκη να πετάξουμε; Πόσοι από εμας 

νιώθουμε… διαφορετικά; Πόσοι από εμάς 

νιώθουμε την απομόνωση, τον 

εξωστρακισμό, την περιθωριοποίηση; Πόσοι 

από εμάς έχουμε όνειρα, ελπίδες, αλλά 

εξαιτίας των αντιδράσεων των… άλλων, μας 

πιάνει ο φόβος του απραγματοποίητου; Αυτά 

κι άλλα πολλά πραγματεύεται ο Richard Bach 

στο έργο αυτό. Αν θέλετε να πετάξετε 

άφοβα, κάντε μια στάση σε ένα 

βιβλιοπωλείο. Αυτό το βιβλίο θα γίνει 

κομμάτι κληρονομιάς για εσάς τους ίδιους μα 

και για τις επόμενες γενιές. Θα το βρείτε από 

τις εκδόσεις Διόπτρα. 

 

Ποίηση 
Της Φερνάντα Χουγκάζ 

Έχω να σας προτείνω να διαβάσετε και να 

γνωρίσετε μια καινούργια ποιήτρια, την 

Κάλλη Κρασσά. Τα ποιήματα της διαβάζονται 

εύκολα, σε ταξιδεύουν χωρίς να κουράζουν. 

Έχει γράψει τρία βιβλία: 

Το πρώτο της έργο ήταν το «Μικρό Βιβλίο 

Ποιημάτων», το δεύτερο ήταν το «Ζήσε κι 

άλλο» ενώ το τελευταίο της έργο για το οποίο 

γράφω σε αυτό το άρθρο ονομάζεται 

«Στιγμές» 

Σε όποιον θέλει να διαβάσει ποιήματα της 

Κάλλης Κρασσά μπορεί να τα παραγγείλει 

στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Μιχάλη 

Σιδέρη στην τιμή των 7 ευρώ. 
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ΧΙΟΥΜΟΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΚΙΤΣΑ 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 

Ενέργεια και Διατροφή 
Της Δήμητρας Μανετάκη 

Η ενέργεια βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια 

σαν πρώτη ύλη, όπως επίσης η ηλιακή 

ενέργεια σαν πρώτη ύλη έχει να κάνει με την 

διατροφή, που παίζει μεγάλο ρόλο στην 

ζωτική ενέργεια του ανθρώπινου 

οργανισμού. Όταν τρεφόμαστε σωστά, 

παίρνουμε τα απαραίτητα στοιχεία που 

έχουν να κάνουν με τον οργανισμό μας, ώστε 

αυτός να είναι υγιής. Επίσης η ενέργεια 

μπορεί να μεταβολισθεί και να διασπασθεί σε 

χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία. Όταν 

τρώμε σωστά παίρνουμε τα απαραίτητα 

στοιχεία που χρειάζεται ο οργανισμός μας 

για να τα μεταβολίσει μέσω του ήπατος.  

 

Η σωστή διατροφή μας παίζει ρόλο και στο 

ορμονικό μας σύστημα. Το ορμονικό μας 

σύστημα αποτελείται από διάφορες ορμόνες 

και χημικά στοιχεία για τη σωστή ισορροπία 

του οργανισμού μας και παράγονται από την 

υπόφυση, επίφυση, υποθάλαμο, όπως 

επίσης κι άλλες ορμόνες που παράγονται από 

το πάγκρεας, που είναι ενδοκρινής αδένας 

και εξωκρινής αδένας, κ.λ.π.  

Επίσης υπάρχουν πολλές μορφές ενέργειας, 

εκτός από την ζωτική και ηλιακή ενέργεια 

που αυτές βρίσκονται στο σύμπαν και την 

ατμόσφαιρα και μας βοηθάνε να έχουμε 

σωστή αναπνοή και ισορροπία στο σώμα και 

στις υπόλοιπες λειτουργίες μας, καθώς 

επίσης μας βοηθάνε να έχουμε 

ψυχοσωματική και πνευματική διαύγεια, 

καθαρό μυαλό, να μην παίρνουμε εύκολα 

βάρος και να έχουμε σθένος, δύναμη κι έναν 

ισορροπημένο οργανισμό. Επίσης καλό είναι 

να πίνουμε πολύ νερό, γιατί το νερό 

αποβάλλει πολλές τοξίνες και δημιουργεί 

κάθαρση και γιατί το 70% του οργανισμού 

μας αποτελείται από νερό! 

Ρεφλεξολογία: 

Θεραπευτική μέθοδος 

για το άγχος 
Της Δήμητρας Μανετάκη 

Η ρεφλεξολογία είναι μια από τις πιο 

αποτελεσματικές φυσικές θεραπείες, όσον 

αφορά την αντιμετώπιση του άγχους και των 

εντάσεων της σύγχρονης ζωής. Είναι εύκολη 

στη χρήση της, απολύτως χαλαρωτική κι 

επαναφέρει τις θεραπευτικές δυνάμεις του 

σώματος. Το άγχος της σύγχρονης ζωής είναι 

μεγάλο πρόβλημα. Όμως, η ρεφλεξολογία 

μπορεί να βοηθήσει στους πυρετώδεις 

ρυθμούς της ζωής και μας βοηθάει να 

χαλαρώσουμε.  

Έχουμε συνηθίσει να κινούμαστε σε μια 

συνεχή κατάσταση νευρικής έντασης και 

νομίζουμε πως χρειαζόμαστε υψηλά επίπεδα 

άγχους στην καθημερινή μας ζωή, για να 

λειτουργούμε «φυσιολογικά». Η Αρχαία 

πρακτική της ρεφλεξολογίας, είναι μια 

θεραπεία για την πρόληψη προβλημάτων 

που σχετίζονται με το άγχος, γιατί δεν 

θεραπεύει μόνο την άμεση σωματική 

κατάσταση, αλλά βοηθάει και τον ασθενή να 

χαλαρώσει, θεραπεύοντας έτσι την βασική 

αιτία, δηλαδή το άγχος. Με αυτόν τον τρόπο 

η ρεφλεξολογία, θεραπεύει το άτομο κι όχι 

μόνο ένα τοπικό σύμπτωμα.  

Η ρεφλεξολογία είναι μια απολύτως 

ακίνδυνη και μη επιθετική θεραπεία κατά 

την οποία ασκείται πίεση σε συγκεκριμένα 

αντανακλαστικά σημεία του ποδιού και του 

χεριού. Κάθε τέτοιο σημείο, αντιστοιχεί σε 

κάποιο μέρος του σώματος. Αν πιέσουμε 

αυτά τα αντανακλαστικά σημεία, 

διεγείρουμε τις νευρικές απολήξεις και την 

κυκλοφορία του αίματος, απομακρύνουμε 

στην συνέχεια το άγχος και την ένταση που 

βρίσκεται μέσα στο σώμα του ασθενούς. 
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Κάποιες Σκέψεις για την 

Ψυχική Υγεία 
Του Κώστα Διακώνη 

Κάποια στιγμή θα κατατεθεί το νομοσχέδιο 

για την ψυχική υγεία και περιλαμβάνει 

διοικητικές λειτουργίες, κυρίως. Τι συμβαίνει 

από τότε που άρχισε η ψυχιατρική 

μεταρρύθμιση; Δημιουργήθηκαν 

οικοτροφεία, ξενώνες, προστατευόμενα 

διαμερίσματα, για να μπορέσουν οι λήπτες 

να ενταχθούν στην κοινότητα. Τι έγινε όμως; 

Αυτές οι δομές ήταν κατακερματισμένες και 

οι επιδοτήσεις για να μπορέσουν να 

λειτουργήσουν, χρόνο με το χρόνο, ήταν 

αναιμικές. Καλή η ψυχιατρική 

μεταρρύθμιση, αλλά πρέπει τα κονδύλια να 

μπορέσουν να ικανοποιήσουν την ποιοτική 

ζωή με ψυχική υποστήριξη. Αυτό σημαίνει 

ότι θα πρέπει να προσληφθούν αρκετοί 

επαγγελματίες υγείας, γιατί κάθε λήπτης δεν 

είναι το ίδιο και θέλει εξατομικευμένη 

φροντίδα. Θα πρέπει επίσης, η ψυχιατρική 

κοινότητα να βοηθήσει, ώστε οι 

περισσότερες υπηρεσίες να ανταποκρίνονται 

δωρεάν στο λήπτη. Όχι ότι δεν γίνεται αυτό, 

αλλά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε μια 

προσπάθεια να ιδιωτικοποιηθούν και σε 

τελευταία ανάλυση να πληρώνει ο λήπτης, 

με ότι τελικά να σημαίνει αυτό. Οι κοινότητες 

των ληπτών πρέπει να είναι σε ετοιμότητα, 

ώστε να έχουν τον πρώτο λόγο με 

κινητοποιήσεις, να απαντήσουν σε κάθε 

προσπάθεια να παρθούν δικαιώματα των 

ψυχικά ασθενών. Πιστεύω ότι τα χρόνια 

προβλήματα, πρέπει να μας ατσαλώσουν, να 

συνεχίσουμε μέσα από το φιλόξενο χώρο της 

ΠΕΨΑΕΕ όπου μπλέκεται η Τέχνη και η 

Ψυχική Υγεία και όχι μόνο να συνεχίσουμε να 

δίνουμε την καθημερινή μάχη, ώστε να 

βλέπουμε λύσεις στα αδιέξοδα που 

δημιουργεί η ψυχική ασθένεια.

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ (Γιώργος Μιχάλης) 
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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 

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

 

 

Χαμόγελο του Παιδιού  
 http://www.hamogelo.gr  
SOS: 1056 Γραμμή Υποστήριξης 
Παιδιών  
Στο τηλέφωνο απαντούν 

παιδοψυχολόγοι, κοινωνικοί 
λειτουργοί και εθελοντές. Ακούν 
τους προβληματισμούς των 
παιδιών όλο το 24ωρο και 
δέχονται καταγγελίες για παιδική 
κακοποίηση ή εκμετάλλευση. 
 

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

 

Μονάδα Επείγουσας Τηλεφωνικής 
Βοήθειας 
SOS: 210 72 22 333 Αιγινήτειο 
Νοσοκομείο, Πανεπιστημιακή 
Ψυχιατρική Κλινική 
Τηλεφωνική βοήθεια για ψυχολογικά 
προβλήματα. 
Ώρες λειτουργίας γραμμής: 
Καθημερινά, 3:00 μμ  έως 11:00 μμ. 

 

 

 

 

 

 

"ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ" (Ε.Ε.Σ.) 

3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 21 

ΑΘΗΝΑ 

104 32 

Τηλ. 210 5248132 
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