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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 
Το 2017 ήρθε και ο ΔΙΑΥΛΟΣ συνεχίζει την 
κυκλοφορία του για άλλη μια χρονιά! 
Τεύχος 33 λοιπόν και η ομάδα μας για άλλη 
μια φορά ετοίμασε ένα σύνολο άρθρων και 
θεμάτων που θα βρουν αρκετούς 
αναγνώστες μας ορεξάτους να διαβάσουν, να 
μάθουν, να ενημερωθούν. Συνεχίζοντας το 
στόχο μας για μια εφημερίδα πολυποίκιλη 
και ανοιχτή σε ιδέες απόψεις και 
καλλιτεχνικές ανησυχίες, την εμπλουτίσαμε 
για άλλη μια φορά με θέματα επικαιρότητας, 
πολιτισμού, ιστορίας, προτάσεων για 
διασκέδαση και φυσικά με τέχνη και 
πολιτισμό, προωθώντας το έργο και την 
φωνή των μελών μας! 
Το χειμωνιάτικο τεύχος του ΔΙΑΥΛΟΥ σας 
περιμένει να το ξεφυλλίσετε, να το 
χορτάσετε και να το επικοινωνήσετε και να 
το επισκεφτείτε διαδικτυακά στο 
diavlosblog.wordpress.com 
 
Όπως πάντα καλή ανάγνωση! 

 

  

 

Η δική μου ζωή μέσα στην 
ΠΕΨΑΕΕ 
Της Αντιγόνης Γκίνη 
 
Να σας πω με λίγα λόγια τη δική μου επαφή με την 
ΠΕΨΑΕΕ… Ήταν ένα πρωινό του Οκτώβρη που 
δειλά – δειλά πάτησα το κουδούνι της οδού 
Ηπείρου 41. Μου άνοιξαν, με πήγαν στο γραφείο 
του κοινωνικού λειτουργού κ. Μιχάλη 
Παπαδόπουλου και γράφτηκα τότε σε 4 ομάδες. 
Αυτό ήταν, η αρχή έγινε κι από τότε η ζωή μου έχει 
μπει σε ράγες και δεν έχω εκτροχιαστεί ούτε μια 
φορά, η ζωή μου άλλαξε κι έχω πάρει το δρόμο 
μου, βρήκα αυτό που ήθελα, που έψαχνα πάντα. 
Από τότε από τις αρχές Οκτωβρίου 2013, εγώ και 
το ΚΚΔ η ΠΕΨΑΕΕ, προχωράμε μαζί. Μαζί έχουμε 
πετύχει πολλούς στόχους και θα πετύχουμε κι 
άλλους, η πορεία μου με την ΠΕΨΑΕΕ είναι 
αλληλένδετη, προχωρούμε χέρι – χέρι όλοι μαζί, 
με σημαία το καραβάκι της ΠΕΨΑΕΕ. Το σήμα που 
συμβολίζει τα ολόλευκα και γαλάζια όνειρά μας.  

Να ζήσεις ΠΕΨΑΕΕ. Να συνεχίσεις να 
σηματοδοτείς την αγάπη, την χαρά, την ελπίδα και 
την ευτυχία. Όλοι μαζί στην βάρκα μας, ψηλά τα 
πανιά, η ΠΕΨΑΕΕ έχει φτιάξει το δικό της λιμάνι 
«RECOVERY» κι όλοι πορευόμαστε με αγάπη, αλλά 
έχουμε πάντα πυξίδα, γνώμονα, ότι το δικό μας 
καραβάκι θα πλέει πάντα σε γαλήνια νερά και θα 
φωλιάζει στο ζεστό της λιμάνι, που το 
απαρτίζουμε όλοι εμείς. Να ζήσεις ΠΕΨΑΕΕ τα 20 
χρόνια σου και να τα εκατοστίσεις εν ειρήνη και 
αγάπη. RECOVERY το πρώτο λιμάνι στην Ελλάδα, 
σας αγαπώ και σας ευχαριστώ… 

Ένα χαμόγελο η ζωή μας – 
Εορταστικές εκδηλώσεις του 
ΚΚΔ – Φεστιβάλ της ΠΕΨΑΕΕ 
(19-20/12/2016) 
Της Αντιγόνης Γκίνη 
 
Το φεστιβάλ της ΠΕΨΑΕΕ, με τα δρώμενα και τις 
ομάδες που εργάστηκαν για ένα καλό αποτέλεσμα, 
ήταν όλα πολύ όμορφα, τι άλλο να πω, όλα τέλεια. 
Ευχαριστώ πολύ όλους τους συντονιστές, τον 
Πρόεδρό μας κο Μενέλαο Θεοδωρουλάκη και του 
χρόνου με υγεία και εύχομαι το 2017, να φέρει σε 
όλο τον κόσμο αγάπη, ελπίδα, υγεία, ευτυχία και 
το χαμόγελο για πάντα στα χείλη, χρόνια πολλά 
σας αγαπώ μελένια 
 

Απόψεις και σχόλια των συντακτών 
μας… 
Οι συντάκτες μας σχολιάζουν θέματα της 
κοινωνικής ζωής με τη δική τους προσωπική ματιά 
(σελίδες 2-8). 
 

Ιστορικές προσωπικότητες 
Σύντομες σκέψεις και σύντομα αφιερώματα για 
σημαντικές ιστορικές προσωπικότητες (σελίδες 8-
11) 

 
 

Γράφουμε Λογοτεχνία 
Σύντομα λογοτεχνικά κείμενα από τους συντάκτες 
μας (σελίδες 11-14). 

 

Ποίηση 
Σύντομα αριστουργηματικά ποιήματα από τους 
συντάκτες και τους συνεργάτες της εφημερίδας 
μας (σελίδες 14-15) 

 

 

Συνταγές 

Ποιος θα ήθελε κόκορα γεμιστό; (σελίδα 15) 

 

Η φωτογραφία του μήνα (σελ.16) 

 

Χρήσιμα Τηλέφωνα (σελ. 17) 
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Τριμηνιαία έκδοση της 
Ομάδας 

Δημοσιογραφικού 
Εργαστηρίου του 

Σωματείου 
«Αυτοεκπροσώπηση» 

 
33ο 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.,  Γατίδου Ελένη, 
Συράκη Μαίρη, Λεγάκη Σοφία, 
Καββαδίας Ανδρέας, Πουρναράς 
Σωτήρης, Μιχάλης Γιώργος, 
Χουγκάζ Φερνάντα. 
 
Συντονισμός: Μοίρας Στέλιος – 
Διακάκης Παναγιώτης. 
Μοντάζ: Νίκος Δρόσος. 
 
 

 

 

 

 

Ο χώρος του Κέντρου 

Κοινωνικού Διαλόγου 
Της Σταυρούλας Κωνσταντακοπούλου 

Είμαι εδώ, μπροστά στην πόρτα. Χτυπάω το 

κουδούνι, λέω ένα συνθηματικό για να 

ανοίξουν. Δεν χρειάζεται το συνθηματικό. Το 

σκαρφίστηκα για να νιώθω ότι συμμετέχω 

σε μυστική συνομωσία. Είναι Κέντρο λένε. 

Ακόμα δεν έχω καταλάβει τι κάνω εδώ. 

Ψυχαγωγούμαι και στηρίζομαι, λένε. Έμαθα 

και κάτι νέο. Δεν είμαι ψυχικά ασθενής, είμαι 

λήπτρια υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Αυτό 

μου αρέσει. Σε λίγο έχω ομάδα. Δεν μπαίνω, 

αν δεν πιω λίγο καφέ και δεν κάνω ένα 

τσιγάρο στην αυλή. Ας αργήσω. Έχω το 

«ακαταλόγιστο» ακόμα. Αρχίζω τις σκέψεις. 

Τι κάνω εδώ; Μήπως ασυλοποιούμαι; 

Μήπως αντιγράφω αντικανονικές 

συμπεριφορές; Μήπως με πείθω ότι είμαι 

άρρωστη;  

 
Κάνει κρύο στην αυλή. Στην ομάδα έχουν 

αρχίσει κι είναι πιο ζεστά. Ο καθένας θα πει 

την γνώμη του, άλλος με αργή, σιγανή φωνή 

και άλλος με στεντόρεια – σχεδόν θεατρική – 

φωνή. Όλα τείνουν στο λογικό. Θες να 

γελάσεις μα δεν μπορείς. Όλοι 

χορηγούμαστε με φάρμακα. Είμαστε ήπιοι 

με μισά χαμόγελα. Κανένας φίλος με 

κανέναν. Όλοι γνωστοί. Όλοι «μονάδες» σε 

ομάδες. Χτυπάει κάποιο κινητό. Ο 

συντονιστής, κάθε φορά μας υπενθυμίζει να 

το έχουμε κλειστό. Είμαστε ανυπάκουοι. «- 

Είναι σοβαρό το τηλεφώνημα;» «- Δεν ξέρω, 

θα μάθω και θα σου πω», η απάντηση. Ώρες, 

ώρες παθιαζόμαστε σαν κύματα που 

φουσκώνουν κι ύστερα καταλαγιάζουμε 

στην γαλήνια σιωπή. Δεν υπάρχει 

ανταγωνισμός. «Καλύτερα μίλα εσύ, να μην 

μιλήσω εγώ». Το ίδιο είμαστε. Δεν υπάρχει 

κόντρα, ούτε θυμός. Είμαστε όλοι 

ρυθμισμένοι, ψυχοθεραπευτικά και 

φαρμακευτικά. Ο συντονιστής είναι 

αμερόληπτος και δίκαιος. Δεν θα επαινέσει 

κανέναν περισσότερο από τον άλλον, δεν θα 

μειώσει ποτέ κανέναν.  

Είναι η ομάδα που οι πιο αδύναμοι έχουν την 

πιο ισχυρή παρουσία. Κάνουμε όνειρα. Σε 

λίγο καιρό μπορεί να έχουμε ραδιοφωνική 

ομάδα και πως θα είναι… θα αποκαλύψουμε 

τα ονόματά μας; Θα είμαστε ενδιαφέροντες 

και ευχάριστοι; Μικρές αγωνίες και το 

κεφάλι, σκυμμένο στο χαρτί. 

Καταστρώνουμε το ραδιοφωνικό μας σχέδιο. 

Ήρθε η ώρα του διαλλείματος. Θα κάνω 

απαραιτήτως δυο τσιγάρα κι ας αργήσω 

πάλι… μιλάμε λίγο για την ομάδα, γιατί άλλο 

είναι το θέμα που με καίει. Σε λίγο καιρό, θα 

περάσω από την επιτροπή που κρίνει το 

ποσοστό αναπηρίας. Πως θα τους πείσω ότι 

δεν είμαι καλά, ότι χρειάζομαι το επίδομα; 

Πέφτουν οι προτάσεις σαν βροχή: «- Θα πας 

βρώμικη, με παλιά ρούχα», «- Θα 

μουγκρίζεις», «- Θα πεις, έρχονται οι 

εξωγήινοι». Γελάμε.  

Τελειώνει το διάλλειμα. Περνάμε, 

αναγκαστικά, μπροστά από την ομάδα 

μαγειρικής. Πάλι μυρίζει η πίτα που 

φτιάξανε. Κάθονται στο μεγάλο τραπέζι και 

περιμένουν – με ευλάβεια – το φαγητό. Εδώ 

δεν κερνούν τους περαστικούς. Πάλι γελάω. 

Πολλές φορές ήμουν χαρούμενη εδώ μέσα. 

Όμως φοβάμαι μη με διώξουν. Δεν θέλω να 

πίνω τα χάπια που με παχαίνουν. Σταματώ 

το αντιψυχωσικό και «πέφτει» η διάθεσή 

μου. Αρχίζω να σέρνομαι.  

Ο συντονιστής με στηρίζει, επιμένει να 

μιλήσω στον ψυχίατρο. Δεν διαχειρίζονται 

κρίσεις στο Κέντρο. Επιμένω ότι δεν θέλω να 

είμαι υπέρβαρη. Ψάχνω ένα φάρμακο που 

δεν παχαίνει. Βρίσκω. Δεν ταιριάζει με το 

αντικαταθλιπτικό. Είμαι σε κρίση. Ο 

ψυχίατρος διπλασιάζει την δόση του 

αντικαταθλιπτικού. Δεν πρέπει να καταλάβει 

mailto:pdiakakis@gmail.com
http://www.autoekprosopisi.gr/
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η ομάδα. Πρέπει να συνέλθω. Είμαι στη 

χορωδία, στο θεατρικό, στο ραδιόφωνο. 

Πρέπει να συνέλθω να μην φοβάμαι. Εδώ 

στηρίζομαι, στο μυστικό μου σπίτι. Δεν είμαι 

ασθενής. Είμαι λήπτρια υπηρεσιών ψυχικής 

υγείας. Πρέπει να στηρίξω τα βήματά μου, να 

είμαι δραστήρια, να μην ξεχάσω το σύνθημα 

στην πόρτα. Έχω ανάγκη να επανενταχτώ 

στο κοινωνικό σύνολο, να βρω τους φίλους 

μου, την οικογένειά μου, να ερωτευτώ πάλι 

από την αρχή κι ας είμαι πάντα ένας 

μάρτυρας μιας δεινής ψυχικής περιπέτειας, 

όμως με αρχή, μέση και τέλος, αίσιο τέλος , 

γιατί αποφάσισα η ΠΕΨΑΕΕ να είναι το 

τελευταίο λιμάνι μου. 

 

 

 

 Κέντρο Πολιτισμού-

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
Της Σοφίας Λεγάκη 

Πριν λίγο καιρό άνοιξε για το κοινό το 

Κ.Π.Ι.Σ.Ν.. Πρόκειται για ένα νέο τόπο για τον 

21ο αιώνα, έργο του αρχιτέκτονα Renzo 

Piono, το οποίο μας καλεί να απολαύσουμε 

τις τέχνες, τη γνώση, τον αθλητισμό και τη 

φύση. 

Το Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος 

παραδόθηκε στην πολιτεία το 2016. Μέσα 

υπάρχουν οι εγκαταστάσεις της Εθνικής 

Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, της Εθνικής 

Λυρικής Σκηνής καθώς και το Πάρκο 

Σταύρος Νιάρχος. Το συγκεκριμένο έργο 

ήταν μια δωρεά 566 εκατομμυρίων ευρώ. 

Βλέποντας το αρχικά πρόκειται για ένα 

μοντέρνο οικοδόμημα  που δεν έχει καμιά 

σχέση με τον πολιτισμό και την νοοτροπία  

του ελληνικού πολιτισμού. Κοιτώντας το 

όμως πιο προσεκτικά βλέπουμε ότι κατανοεί 

την ιστορία, την γεωγραφία, τον ρυθμό και 

την ατμόσφαιρα του τόπου. Μιλάει 

περισσότερο για την Ελλάδα που βρίσκεται 

δίπλα στην θάλασσα και το φως αναδύεται 

από παντού, αφού είναι διαμπερές. Αυτά τα 

δύο στοιχεία αποτελούν χαρακτηριστικά του 

ελληνικού πολιτισμού. 

Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας πω πώς δεν 

πρόκειται να απογοητευτείτε από την 

επίσκεψη σας στο Ίδρυμα. 

 

Εθνικό θέμα προς λύση; 

Εσείς τι λέτε; 
Της Αντιγόνης Γκίνη 

Έχουν αρχίσει οι διεργασίες για τη λύση του 

Κυπριακού μετά από 43 χρόνια εισβολής των 

κατοχικών δυνάμεων της γείτονος, στην 

Γενεύη, με Ελλάδα – Τουρκία – Κύπρο, πλάνο 

1, γιατί δεν τελείωσαν ακόμη και δεν το 

γνωρίζουμε αν θα τελειώσουν.  

Οι κατοχικές δυνάμεις κρατούν επί 43 χρόνια 

το 38% του Κυπριακού εδάφους. Τώρα τι λέει 

το πλάνο που σχεδιάζουν κομισιόν – Ρωσία – 

ΗΠΑ, που πάντα τον πρώτο λόγο θα έχει 

όπως ξέρετε, η γείτονα, αλλά ότι υπογραφές 

και να δώσει η γείτονα δεν θα κρατήσει 

καμιά. Τι προτείνουν οι μεγάλες δυνάμεις, 

που πάντα στα σχέδια υπερέχει η γείτονα, η 

Ελληνική Κύπρος να έχει το 72% και η 

γείτονα το 28%, να είναι κάτι σαν 

συνομοσπονδιακό κράτος, κάθε 5 έτη θα 

ψηφίζουν και θα βγάζουν Τουρκοκύπριο 

Πρόεδρο. Θα έχουν 2 επίσημες γλώσσες, την 

Ελληνική και την Τουρκική.  

Η ένταξη της ελεύθερης Κύπρου στην Ε.Ε. θα 

είναι το διαβατήριο για να μπει κι η γείτονα. 

Την γείτονα αυτό την ενδιαφέρει. Εάν 

προχωρήσουν σε αυτή την λύση η γείτονα 

έχει μπει με τα τσαρούχια στην Ε.Ε. Σε αυτή 

τη φάση οι συνομιλίες γίνονται σε επίπεδο 

υπουργών εξωτερικών Ελλάδος – Τουρκίας 

και φυσικά ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, 

πιέζουν τη γείτονα να αποσύρει τις κατοχικές 

δυνάμεις, αλλά δεν το βλέπει αυτό κανείς και 

ούτε το ελπίζουν. Πιέζουν ΗΠΑ – Ρωσία – 

Ε.Ε. για τους υδρογονάνθρακες που έχει 

εξορύξει η Κύπρος, υπάρχει και δόλωμα. 

Ακόμα είναι στις συζητήσεις, θα δούμε τι θα 

γίνει, αλλά εγώ το λέω κι είμαι σίγουρη, ότι 

στην συμφωνία, εάν τελικά επιτευχθεί, η 

γείτονα θα θέλει να έχει και το πεπόνι και το 

μαχαίρι. Όπως και να έχει το θέμα είναι πως 

το καθεστώς της Άγκυρας δεν πρέπει να το 

εμπιστεύεται κανείς, ό,τι και να υπογράψουν 

θα σου την φέρουν και δεν είναι μόνο η 

Κύπρος, υπάρχει κι η Ελλάδα ως εγγυήτρια 

Δύναμη. Άμα στριμώξουν την γείτονα για να 

μην μπορεί μετά να καταπατά την 

συμφωνία, σε αυτή την περίπτωση η γείτονα 

δεν θα δεχτεί και θα συνεχίσει να υφίσταται 

το υπάρχον καθεστώς. Σήμερα άκουσα στο 

ρεπορτάζ, ότι ο σουλτάνος δεν παίρνει από 

την Κύπρο με τίποτα τον κατοχικό στρατό, 

ναυάγησαν οι συνομιλίες, αλλά θα υπάρξει κι 

άλλος γύρος συνομιλιών.  

 
Εν τω μεταξύ ο στόλος της γείτονος, παίζει 

κρυφτό με τον Ελληνικό Στόλο, διεκδικεί 28 

μικρά νησιά κι απαγορεύει στην Ελλάδα να 

βάλει κατοίκους σε βραχονησίδες και 

ακατοίκητα νησιά.. 

 

 

Επιστροφή στη δραχμή 
Του Ανδρέα Καββαδία 

 

Εδώ και πολύ καιρό τα ΜΜΕ μιλάνε για 

επιστροφή στην δραχμή, στο εθνικό μας 

νόμισμα. Είναι πολύ σωστό διότι με τη 

δραχμή θα ανακτήσουμε τη δική μας 

νομισματική πολιτική και θα επανέλθουμε  

στην ανάπτυξη, θα καθοδηγήσουμε μόνοι 

μας την ανάπτυξη του κράτους διότι τώρα τα 

πάντα ελέγχονται από τις δυνάμεις που 

ελέγχουν το ευρώ και κατά κύριο λόγο από 

του Γερμανούς. 

Τα προϊόντα μας θα γίνουν περισσότερο 

ανταγωνιστικά και θα μπούμε με 

περισσότερες δυνάμεις στη διεθνή αγορά . 

Με τα Μνημόνια τα πάντα ελέγχονται από 

του δανειστές και η πολιτική μας από τις 

δυνάμεις αντίστοιχα του ευρώ. Το να έχεις 

εθνικό νόμισμα σου δίνει την δυνατότητα να 
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ορίζεις μόνος τη τύχη της οικονομίας σου και 

σταματούν οι παρεμβάσεις τρίτων σε αυτήν, 

ιδιαίτερα στην Ελλάδα, οι παρεμβάσεις των 

μεγάλων έχουν εντείνει τις αλλαγές στο 

εσωτερικό, χτυπώντας κυρίως τις  χαμηλές 

εισοδηματικές τάξεις, τις οποίες κατάντησαν 

να μαστίζονται από μεγάλη κρίση.  

Θα είμαστε κυρίαρχοι της τύχης μας και θα 

κατευθύνουμε μόνοι μας τα εσωτερικά της 

χώρας. Οι μεγάλες δυνάμεις ενδέχεται να 

κάνουν πίσω, παύοντας να μας ελέγχουν και 

θα έχουμε τη θέση που πρέπει στη διεθνή 

αγορά. Αντίθετα με το ευρώ θα συνεχίσει η 

ύπαρξη μνημονίων, αντιμετωπίζοντας 

προβλήματα με τους δανειστές. 

Απαραίτητη προϋπόθεση να επιστρέψουμε 

στο εθνικό μας νόμισμα είναι να 

καταγελούμε το χρέος ως παράνομο και 

προϊόν εκβιασμού και να πάψουμε ως χώρα 

να αποπληρώνουμε με το αίμα τον 

συνανθρώπων μας 

 

 

Από τον Άννα στον Καϊάφα: 

Η κατάσταση στα 

νοσοκομεία του σήμερα… 

Της Ελένης Γατίδου 

Αύγουστος 2016 

Ασθενής εσπευσμένα μεταφέρθηκε με το 

ΕΚΑΒ μετά από πολύωρη αναμονή στο 

νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Το 

βασικότερο σύμπτωμα της ασθενούς ήταν 

έντονος πόνος στο κεφάλι. 

Αφού περίμενε αρκετή ώρα στα επείγοντα, 

μετά από εξετάσεις διαγνώστηκε έμφραγμα. 

Έγινε εισαγωγή. Τις επόμενες ώρες ο γιατρός 

που την ανέλαβε όρισε επείγον μεταφορά 

στο Ιπποκράτειο γιατί στο εκεί νοσοκομείο 

δεν υπήρχε καρδιολογική μονάδα 

Η αναμονή του ΕΚΑΒ πολύωρη 

Η ασθενής φτάνει στο Ιπποκράτειο. Εκεί μετά 

από εξετάσεις δεν διαγνώστηκε έμφραγμα 

μα εγκεφαλική αιμορραγία. Ξανά πίσω στον 

Ερυθρό Σταυρό με εντολή και συνοδεία 

γιατρού. Αφού λοιπόν είδαν οι 

νευροχειρούργοι το cd της αξονικής, 

σύστησαν την μεταφορά της στο Γεννηματά 

για άμεση επέμβαση. Η ασθενής έπρεπε μετά 

το χειρουργείο, αφού τελικά διαγνώστηκε 

ότι είχε έξι ανευρύσματα στο κεφάλι, με το 

ένα να είναι αιμορραγικό, να μπει σε 

εντατική μονάδα θεραπείας. Δόθηκε σήμα 

στο ΕΚΑΒ να μεταφερθεί σε άλλο 

νοσοκομείο γιατί η εκεί εντατική μονάδα 

ήταν κλειστή λόγω απολύμανσης. 

Νοσοκομείο δεν βρέθηκε και η ασθενής 

κατέληξε στις 31-8-2016. 

Από τον Άννα στον Καϊάφα η κατάσταση στα 

ελληνικά νοσοκομεία του σήμερα. 

Τι; Και Γιατί; 

Υπάρχουν τόσοι άνεργοι γιατροί και 

νοσηλευτικό προσωπικό και το κράτος δεν 

κάνει προσλήψεις με συνέπεια να είναι 

μονοβάρδια  ένας γιατρός και δύο 

νοσηλευτές. Σε όλο τον όροφο. Υπάρχουν 

γιατροί ασυνείδητοι ή μήπως όταν κάποιος 

είναι φτωχός είναι και καταδικασμένος; 

ARMANI… 
Της Τ.Α. 

Πολλές φορές, είμαστε ΑΧΑΡΙΣΤΟΙ!!!!! Λέμε 

γιατί δεν έχουμε τα ARMANI τα παπούτσια, 

κοινώς βλέπουμε μόνο τα ΚΑΛΥΤΕΡΑ, ενώ 

υπάρχουν άνθρωποι που φοράνε HARMANI 

ή ακόμη χειρότερα δεν έχουν καθόλου 

πόδια!!!!! Να λέμε και δόξα τω θεώ κοινώς, 

που εν μέσω κρίσης έχουμε να φάμε, να 

πιούμε και νηστικοί να κοιμηθούμε, όπως 

έλεγε ο Καραγκιόζης και μια στέγη πάνω από 

το κεφάλι μας, ενώ άλλοι άνθρωποι 

κοιμούνται στα παγκάκια και ζητιανεύουν 

ακόμα και το τσιγάρο και βλέπεις και 

ρακοσυλλέκτες ντυμένους ακόμα και με 

VERSACE στο Κολωνάκι (γιατί μόνο αυτό 

τους έχει απομείνει, να ψάχνουν τα 

σκουπίδια για να βρουν κάτι να φάνε!!!!! Κι 

εμείς είμαστε μέσα στα ψητοπωλεία με τα 

τζατζίκια να μας τρέχουν από τα μουστάκια 

και να μην κάνουμε τίποτα για αυτούς, παρά 

μόνο να χαιρόμαστε ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΑ που 

δεν βρισκόμαστε και να μην τους παίρνουμε 

ούτε ένα καλαμάκι να φάνε, γιατί δεν έχουμε 

συνειδητοποιήσει ότι η ΖΩΗ ΡΟΔΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ 

ΓΥΡΙΖΕΙ και δεν ξέρουμε ότι ο τροχός 

γυρνάει, κοινώς πως θα μας τα φέρει ποτέ 

και εμάς η ζωή, γιατί ΘΕΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ 

ΒΛΕΠΕΙ ΑΦ’ΥΨΗΛΟΥ… ΘΕΙΑ ΔΙΚΗ… 

 

 

ΔΙΑΣΚΕΔΑ…ΖΟΥΜΕ; 
Της Ελένης Γατίδου 

Σάββατο βράδυ. Έξοδος, σίγουρα έκπληξη. 

Κάπου στην Πειραιώς… ονόματα… 

«καλλιτέχνες φτασμένοι» κι έχουν και το 

κοινό τους. Κι εγώ κάπου εκεί, με παρέα μα 

στην ουσία, μόνη μου. Ο ήχος καλύπτει τις 

φωνές, σου τρυπάει τα σωθικά. Οι… 

«καλλιτέχνες» δεν τραγουδούν μα 

φωνάζουν, από αδυναμία, γιατί κατά την 

γνώμη μου δεν έχουν την ικανότητα να 

ερμηνεύσουν. Το μαγαζί κατάμεστο από 

κόσμο. Παρέες… παρέες; Πως είναι δυνατόν 

να είσαι στην ίδια παρέα με κάποιον και για 

να ακούσει τι του λες πρέπει να ουρλιάξεις 

στο αυτί του; Ο καθένας απολαμβάνει… 

απολαμβάνει;  

Πως είναι δυνατόν να απολαύσεις ένα 

πρόγραμμα όταν τα λόγια που βγαίνουν από 



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΑΥΤΟΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ» ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΥΛΟΣ» #33/2017       

 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΥΛΟΣ» Page 5 

 

τα στόματα των τραγουδιστών δεν φτάνουν 

στα αυτιά σου ξεκάθαρα, πόσο μάλλον στην 

ψυχή σου; Αλήθεια… αναρωτιέμαι. Ποια 

ανάγκη οδηγεί όλον αυτόν τον κόσμο να 

επιλέξει που θα πάει να διασκεδάσει; Πόση 

δύναμη μπορεί να έχει ο κάθε ένας από 

αυτούς; Πως ξεχωρίζει; Πως γίνεται ίνδαλμα; 

Πως γίνεται έφηβοι μα και ενήλικες να 

ξεσηκώνονται στην πίστα, να κλαίνε, να 

ουρλιάζουν, να λιποθυμούν; Πόσο θράσος 

έχουν οι «καλλιτέχνες», να βγαίνουν σε 

κάμερες, να προσφέρουν όνειρα, να δίνουν 

συμβουλές, όταν δεν τις έχουν καρπωθεί οι 

ίδιοι, για τον εαυτό τους; Την ικανότητα και 

την ερμηνεία, οι οποίες είναι ανύπαρκτες, τις 

καλύπτει το show. Μπαλέτα, σώματα 

προκλητικά, ανοργάνωτα.  

Η μουσική υποτίθεται πως ενώνει, μα πως 

είναι δυνατόν να ενώνει, όταν ο κάθε θαμών 

από το κοινό, ή θα λικνίζεται μόνος, ή θα 

τραβάει βίντεο από το κινητό, ανεβάζοντας 

ταυτόχρονα στιγμιότυπα στα πολυμέσα; Ας 

αναρωτηθούμε λοιπόν πριν πάρουμε την 

απόφαση να επιλέξουμε το που και το γιατί. 

Υπάρχουν σχήματα άγνωστα σε σοκάκια της 

Αθήνας μα και σε άλλες περιοχές. Σχήματα 

που οι φωνές, οι ερμηνείες, έχουν την 

δυνατότητα και την ικανότητα να σε πάρουν 

μαζί τους και να σε ταξιδέψουν. Σχήματα και 

φωνές που δυστυχώς δεν γίνονται γνωστά… 

δεν διαφημίζονται… τυχαίο; 

 Υπάρχουν ζεστά μαγαζάκια, κρυμμένα σε 

σοκάκια που σε γαργαλούν και σου ξυπνούν 

όλες τις αισθήσεις. Υπάρχουν τέτοιοι χώροι, 

που μόλις μπεις, νιώθεις πως γίνεσαι ο 

κρίκος της αλυσίδας, που εκεί μπορείς ακόμα 

και μόνος να βρίσκεις παρέα, να γίνεσαι ένα, 

να χορεύεις , να γλεντάς, να διασκεδά…ζεις! 

Να γίνεσαι ένα με το χώρο, με το προσωπικό 

του, με τους ερμηνευτές του, με την 

μουσική. Ναι, εκεί η μουσική, όντως ενώνει! 

Γεύεσαι τις λιχουδιές που σου γαργαλούν τον 

ουρανίσκο. Επίσης κάτι σημαντικό… γεύεσαι, 

βλέπεις, ακούς, ταξιδεύεις και το ταξίδι αυτό 

δεν σου τρυπάει την τσέπη. Ευτυχώς, έτυχε 

και βρέθηκα σε ένα τέτοιο χώρο κι αν θέλετε 

να το ανακαλύψετε, είναι το ταβερνάκι του 

Σαμψών στην Παλλήνη. Σίγουρα θα 

ταξιδέψετε και θα βγείτε αλώβητοι, από τη 

διαδρομή στο τώρα και στο χθες. 

 

Η σημασία της βιομηχανίας 

στην Ελλάδα 
Του Σωτήρη Πουρνάρα 

Η κυριότερη πράξη επανεκτίμησης της 

οικονομικής κατάστασης εξαρτάται από τους 

σκοπούς για τους οποίους γίνεται. Το 

ποσοστό του δανεισμού σε σχέση με το ΑΕΠ 

(Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν) της Ελλάδας, αν 

υπερβαίνει το 60%, η αποπληρωμή του 

δανείου καθίσταται μακροπρόθεσμη. Το ΑΕΠ 

όμως, είναι ένας αριθμός γενικός που δεν μας 

δίνει στοιχεία για την αγροτική οικονομία, 

για την οικονομία της Βιομηχανίας και για 

την οικονομία των διαφόρων 

γραφειοκρατικών εργασιών.  

Η Ελλάδα δεν είναι και δεν θεωρείται 

βιομηχανική χώρα. Έχει τεράστιο 

γραφειοκρατικό τομέα, υπερτροφικό και 

μέτρια αγροτική και κτηνοτροφική 

οικονομία. Αν η Ελλάδα διέθετε ενισχυμένη 

Βιομηχανία, δεν θα είχε πλησιάσει την 

καταστροφή της οικονομίας της και θα 

μπορούσε να δανείζεται από τις αγορές, 

όπως άλλωστε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες, 

δανείζονται από τις αγορές.  

Οι ξένοι βιομήχανοι διστάζουν να 

επενδύσουν στη χώρα και να εγκατασταθούν 

δυτικές Βιομηχανίες στην Ελλάδα. Οι αιτίες 

είναι πολλές, οι οποίες προκαλούν ελλείψεις 

βιομηχανικών μονάδων και υποδομών. Ο 

σκληρός ανταγωνισμός, οι μισθοί, η ιεραρχία 

προτεραιοτήτων της Βιομηχανίας που 

παραμερίζει την κρατική πολιτική, η 

απουσία κινήτρων, το Χρηματιστήριο, η 

οικολογική πολιτική, ο φορολογικός τομέας 

κι ο συνδικαλισμός, αποτελούν τις 

κυριότερες αιτίες που προξενούν την 

αδιαφορία των ξένων βιομηχάνων, απέναντι 

στις προτάσεις των Ελλήνων παραγόντων. 

Ίσως η λύση να βρίσκεται στις εναλλακτικές, 

φυσικές πηγές ενέργειας και στην απουσία 

δυσφήμισης της Ελλάδας.  

Η Ελλάδα δεν είναι βιομηχανική χώρα. Αν 

ήταν βιομηχανική χώρα και κρίση 

οικονομική να την είχε πλήξει, θα είχε 

επανέλθει σύντομα σε μια κατάσταση 

οικονομικής ακμής. Το μέλλον της Ελλάδας 

είναι αβέβαιο, επειδή η βελτίωση της η 

οικονομική εξαρτάται από την βιομηχανική 

ανάπτυξη, ένα ζήτημα πολυδιάστατο και 

δύσκολο να επιτευχθεί, καθώς οι ελληνικές 

κυβερνήσεις έχουν φανεί απρόθυμες να το 

εξετάσουν προσεκτικά. 

 

 

ΛΑΜΟΓΙΟ!!!! 
Της Devil&Angel 

Στην Ελλάδα, υπάρχει η νοοτροπία του 

βουτήγματος από εδώ κι από εκεί, όσο 

μπορώ κι όσο γίνεται, όχι μόνο με εξυπνάδα, 

αλλά βασικά με πονηριά!!! Ιδίως αυτοί οι 

άνθρωποι, όπως οι πολιτικοί μας για 

παράδειγμα, που βουτάνε κυρίως από τους 

φτωχούς και μικρομεσαίους, είναι αυτό που 

αποκαλούμε ΚΛΑΣΙΚΑ ΛΑΜΟΓΙΑ!!!!! ΤΑ 

ΧΑΖΑ (ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ) πιάνονται και 

βρίσκονται εντός φυλακής, γιατί βασικά 

έχουν κουτοπονηριά κι όχι πραγματική 

πονηριά, όπως οι έξυπνοι!!! (π.χ. λίστα 

Laguard). Οι έξυπνοι πονηροί βρίσκονται 

εκτός…!!! (το βλέπουμε κι από τους 

πολιτικούς μας). Εμείς οι ίδιοι οι Έλληνες 

φταίμε άρα για την κατάντια μας, κοινώς την 

κρίση, με την νοοτροπία μας!!!!! (Ίσως να μας 

χρειάζεται τελικά να πουληθούμε, δηλαδή να 

ιδιωτικοποιηθούν όλα και να πάψει πλέον να 

υπάρχει ουσιαστικά Ελλάδα, μετά το 2019, 

που ακολουθεί, μετά τις εκλογές, κοινώς 

μετά τον Τσίπρα το «Λιοντάρι», το ΧΑΟΣ!!!!! 

Ίσως, τελικά να μας χρειάζεται μια Ν.Δ. ή η 

συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ για να γίνουμε 

Ευρώπη, να μας απομένουν μόνο ουσιαστικά 

τα σύνορα (η γραμμή) που θα μας 

διαχωρίζουν από τα υπόλοιπα έθνη και θα 

έχουμε πρωτεύουσα την Γερμανία και 

κυβερνήτη τον Σόιμπλε. Αυτή λοιπόν η 

νοοτροπία του κλέψας του κλέψαντος του 

λαμόγιου κοινώς, πρέπει να πάψει να 
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υπάρχει και να μην ισχύει συνέχεια το: καλός 

καλό δεν βλέπει και σωστός, σωστό δεν έχει 

και να υπάρχει φιλότιμο και ανταπόδοση 

επιτέλους και προπαντός τιμιότητα και 

βασικά αξιοπρέπεια, τελικά, κοινώς, ότι 

δίνεις, να παίρνεις πίσω, σε αυτήν την ριμάδα 

ζωή…!!! Με λίγα λόγια, να μην είμαστε 

αχάριστοι!!!!! 

Μόδα Άνοιξη 2017 
Της Σοφίας Λεγάκη 

Ο χειμώνας σιγά σιγά φεύγει και η 

θερμοκρασία ανεβαίνει περισσότερο. Η 

διάθεση μας είναι καλύτερη βλέποντας σε  

περισσότερο χρόνο της ημέρας τον ήλιο. 

Επιτέλους έρχεται η άνοιξη και παρόλα αυτά 

τα προβλήματα που μας ταλανίζουν εδώ και 

καιρό δε φαίνονται να απομακρύνονται. 

Όμως, η διάθεση και η χαρά πρέπει να 

συντηρούνται. Οπότε; Τι θα φορέσουμε τις 

ηλιόλουστές μέρες που μας περιμένουν; 

 

Ένα από τα must της σεζόν είναι ρούχα 

τολμηρά, φωτεινά, γεμάτα ενέργεια. Ρούχα 

με ρίγες σε αποχρώσεις του ουράνιου τόξου 

από γυαλιστερά υφάσματα. Κάτι επίσης που 

δεν πρέπει να λείπει από την γκαρνταρόμπα 

μας είναι τα florals ρούχα που υπάρχουν σε 

μακριές φούστες και μπλούζες με φαρδιά 

μανίκια. Άλλο ένα «πρέπει» είναι τα bra-tops 

συνδυασμένα με μακριές midi φούστες που 

κάνουν ορατούς τους υπέροχους καλά 

γυμνασμένους κοιλιακούς (σε όσες έχουν…). 

Το μπλε χρώμα κυριαρχεί για όλες όσες δε 

θέλουν να περάσουν από τα ασπρόμαυρα 

στα πιο έντονα χρώματα. Μια άλλη τάση για 

την φετινή άνοιξη είναι το glam rock n’ roll 

κουλτούρα που θα φορέσουν όλα τα νέα 

κορίτσια. Πολύ στη μόδα είναι επίσης και η 

κλασσική λεπτή ρίγα, τα ρούχα με βολάν σε 

όλα τα μήκη και τα ρούχα με 

ποντουκορδόνια.  

Τέλος ένα χρώμα που θα κάνει θραύση και 

προτείνεται από όλους τους σχεδιαστές είναι 

το παρεξηγημένο μπεζ.  

Αυτές λοιπόν είναι οι τάσεις της φετινής 

άνοιξης. Δεν ταιριάζουν όμως όλα τα ρούχα 

σε όλους τους σωματότυπους. Αυτό που έχει 

σημασία είναι να φοράμε τα ρούχα και όχι να 

μας φοράνε, ώστε να αισθανόμαστε όμορφα 

μέσα σε αυτά! 

 

Νυφικό (21/11/2016) 
Της Α.Τ. 

Είναι γεγονός (όσο και να θέλω κατά βάθος 

να παντρευτώ), ότι ο γάμος πολλές φορές, 

σκοτώνει τον έρωτα… Πολλοί άνθρωποι 

προσποιούνται πριν το γάμο, πολύ 

πετυχημένα μέχρι να σε τυλίξουν και μετά τη 

χαζομάρα την παντρειά, το χάος!!! Άντε μετά 

(ιδίως αν δεν μπορείς για τον Α ή Β λόγο), να 

βγάλεις διαζύγιο!!! Γιαυτό είναι καλό, να 

έχουμε σχέση τουλάχιστον 7 χρόνια 

«φαγούρας» για να είμαστε σίγουροι για την 

επιλογή μας και να μην πιαστούμε 

κορόιδα!!!!! Σίγουρα μετά ποιος ζει ποιος 

πεθαίνει, ιδίως άμα είσαι πια μεγάλος… Αλλά 

και αν δεν παντρευτούμε τελικά τι έγινε;;; 

(είναι μόνο το σαράκι που τρώει κάθε 

πουριτανή παραδοσιακή κυρία, 

υποσυνείδητα ή κάποια που θέλει να 

παντρευτεί από συμφέρον για να βολευτεί 

απλά ή για να θεωρείται πλέον ΚΥΡΙΑ κοινώς 

ΑΞΙΑ ΣΕΒΑΣΜΟΥ!!!!! Βασικά πολλές βγάζουν 

τα μάτια τους πριν από το γάμο, από την 

εφηβεία τώρα πια και μετά στον γάμο, μου 

φοράνε και άσπρο νυφικό που είναι δείγμα 

παρθενίας, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι 

κόκκινο!!!!! Όλες κυρίες καταντήσαμε… Πω – 

πω, μούρλααααα!!!!!!!!! 

 

Ο ρόλος της Ιστορίας σε 

σχέση με το Κράτος 
Του Σωτήρη Πουρνάρα 

Η Ιστορία και οι ιστορικές γνώσεις, βοηθούν 

το κράτος να κατανοήσει την ταυτότητά του, 

ώστε να καταλάβει αν το ελληνικό κράτος 

ανήκει στην Δύση ή στην Ανατολή. Η Ελλάδα 

είναι η πρώτη χώρα, η οποία μπόρεσε να 

ξεχωρίσει το μύθο από την λογική. Αντίθετα 

στην Ανατολή ο μύθος είχε θεωρηθεί ιστορία 

και λογική της ιστορίας. Στην Ανατολή, στην 

αρχαιότητα, οι βασιλιάδες διατελούσαν και 

Αρχιερείς, ειδωλολάτρες. Βέβαια και στην 

Αρχαία Ελλάδα υπήρχε ειδωλολατρία, αλλά 

την είχαν διαχωρίσει από την πολιτική και 

την οργάνωση του πολιτεύματος, κυρίως 

στην Αθήνα. Η μυθοπλασία είναι 

περισσότερο έργο της Ανατολής και λιγότερο 

έργο της Ελλάδας. Η υποταγή στην Ανατολή 

ήταν πολυδιάστατη, εξαιτίας της 

μυθοπλασίας, σχετικά με το ρόλο της 

εξουσίας. Από την πλευρά της ιστορίας το 

Ελληνικό κράτος έχει δυτική λογική, ενώ τα 

συναισθήματα τα ελληνικά, διαθέτουν και 

ανατολικές επιδράσεις, έντονες και δεν είναι 

δυνατόν να παραμερίζονται τα 

συναισθήματα από την λογική, όπως έχει 

αποδείξει η ιστορία. Επηρεασμένο από 

ανατολίτικα συναισθήματα, το Ελληνικό 

κράτος γινόταν ασυγκράτητο και ευάλωτο 

ταυτόχρονα. Το έργο της ιστορίας είναι να 

υποδείξει στο κράτος το Ελληνικό, τις 

επιτακτικότερες λογικές αναγκαιότητες οι 

οποίες είναι σημαντικότερες από τις 

συναισθηματικές εξάρσεις, από τις οποίες αν 

διαπνέεται και εμφορείται, επικρατεί η 

σύγχυση, το συγκεχυμένο, το θολό, η θολή 

σωτηρία από έναν από μηχανής θεό. 

Οι εχθροί και οι φίλοι της 

Ελλάδας – Μέρος Α’  
Του Σωτήρη Πουρνάρα 

Όταν η Ελλάδα είχε ιμπεριαλιστικές βλέψεις 

και συγκέντρωνε το ενδιαφέρον των ξένων, 

αυτόματα σχεδόν, ξεφύτρωναν οι εχθροί της 

και οι φίλοι της. Ενώ όταν δεν διεκδικούσε, οι 

εχθροί της ως ένα βαθμό, εμφανίζονταν σαν 

συνεργάτες της Ελλάδας, πρόθυμοι και 

σχεδόν συγκαταβατικοί. Όταν δεν απαιτούσε 
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η Ελλάδα, οι κυρίαρχοι που βοηθούσαν την 

χώρα όταν είχε βλέψεις ιμπεριαλιστικές, 

έδιναν την εντύπωση και την αίσθηση του 

ηγέτη της Ελλάδας, καθορίζοντας τις 

κινήσεις της Ελλάδας, με σχετικά αργούς 

ρυθμούς και παρατεταμένους. Η διακρατική 

φιλία υπάγεται περισσότερο στο 

διπλωματικό επίπεδο, παρά στο πρακτικό 

και δεν εντοπίζεται σε όλους τους τομείς, 

διότι ενδιαφέρουν τα ανταλλάγματα, τα 

στοχευμένα και τα πιο αναγκαία. Τη 

διακρατική φιλία και την εχθρότητα, 

διαμόρφωναν και τα διάφορα είδη των 

πολιτευμάτων της Ελλάδας. Αν άλλαζε το 

Ελληνικό Πολίτευμα, ανάλογη ήταν και η 

αλλαγή των διαθέσεων των ξένων. 

Οι εχθροί και οι φίλοι της 

Ελλάδας – Μέρος Β’  
Του Σωτήρη Πουρνάρα 

Αν κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή 

στο παρελθόν της Ελλάδας, θα 

αντιληφθούμε ότι υπήρξαν εναλλαγές και 

καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν ήταν μόνιμος 

εχθρός ή παντοτινός φίλος της χώρας. Οι 

Φράγκοι για παράδειγμα ενώ είχαν 

υποσχεθεί ότι θα πήγαιναν ως σύμμαχοι 

στην Κωνσταντινούπολη, όταν έφτασαν το 

Βυζάντιο συμπεριφέρθηκαν σαν κατακτητές, 

λεηλατώντας το. Ήταν οι ίδιοι που τρείς 

αιώνες αργότερα πούλησαν στους Τούρκους 

ισχυρά κανόνια με σκοπό οι δεύτεροι να 

γκρεμίσουν τα τείχη της Κωνσταντινούπολης 

και να εισβάλλουν σε αυτή το 1453. 

Ας επισημανθεί ότι και στις αρχές του 20
ου

 

αιώνα ο ρόλος της Γαλλίας ήταν 

αμφιλεγόμενος απέναντι στην Ελλάδα. Όταν 

ηττήθηκε η Βενιζελική παράταξη και 

επανήλθε ο βασιλιάς στα πολιτικά του 

καθήκοντα, η Γαλλία απέσυρε την 

υποστήριξη της και αποχώρησε μαζί με την 

Αγγλία από την επικράτεια της Μ. Ασίας, με 

αποτέλεσμα να επέλθει η Μικρασιατική 

Καταστροφή το 1922.  

Λίγο αργότερα οι διπλωματικές σχέσεις 

μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας με τους Έλληνες 

βελτιώθηκαν, όταν βέβαια είχε ήδη επέλθει 

το τέλος της Μεγάλης Ιδέας για την Ελλάδα. 

Αναμφίβολα οι ξένοι όταν καταλαβαίνουν 

πώς η Ελλάδα προσπαθεί να διευρύνει τα 

σύνορά της και ότι έχει μεγάλες πιθανότητες 

να πετύχει, αλλάζουν διαθέσεις πολιτικές και 

είτε παραμένουν φίλοι είτε εμποδίζουν την 

Ελλάδα να μεγαλώσει. 

Οι κόρες  
Της Devil n’Angel 

Οι κόρες των «καλών οικογενειών» 

(τουλάχιστον από το νησί από όπου 

κατάγομαι) είναι πολλές φορές 

«μουντζωμένες» και «καταραμένες» πριν 

ακόμη μεγαλώσουν καλά. Είναι 

υποχρεωμένες να πάρουν το πριγκιπόπουλο 

του παραμυθιού ή τουλάχιστον τον 

εφοπλιστή (ιδίως αν έχουν το πουριτανικό, 

παραδοσιακό μικρόβιο του γάμου), αλλιώς 

μπορεί να καταλήξουν σε ένα παγκάκι σε 

ψυχιατρείο ή στο ράφι στην καλύτερη 

περίπτωση ή σε μοναστήρι αν περάσουν μια 

απογοήτευση. Ειδικά αν είναι αγαθές. 

Πάνε στα καλύτερα και ακριβότερα σχολεία 

και κολλέγια αλλά όσες δεν 

καλοπαντρεύτηκαν από μικρές με προξενιό ή 

είχαν τυχερό αστέρι βρίσκοντας κάνα 

κελεπούρι, ίσως να ένιωσαν βολεμένες πριν 

έρθει όμως κρίση στις σχέση τους.  

Έτσι μπορεί να μην είχαν πιάσει εγκαίρως 

δουλειά και τώρα υποχρεωτικά προσπαθούν 

να τα βγάλουν πέρα και να είναι 

απελπισμένες σε ότι αφορά το μέλλον τους.  

Η δουλειά όμως δεν είναι ντροπή. Ότι 

δουλειά κι αν είναι αυτή! Αν έχεις κάνει καλές 

σπουδές θα πάνε χαμένες; Οπότε… ψάχνεις 

κάτι ισάξιο και κάνεις τα πάντα αν δεν έχεις 

κιόλας μέσον! Ψάχνεις οποιαδήποτε πόρτα 

ανοιχτή, ακόμη και μέσω ενός επιδόματος, 

της πρόνοιας π.χ. 

Καλά να είμαστε όλες όσο μπορούμε και όλα 

γίνονται θεός βοηθός! 

Παράδεισος 
Της Devil n’Angel 

Δεν χρειάζεται να καταπολεμούμε όλοι το 

πόνο μας και το άγχος και να νιώθουμε ότι 

είμαστε στον παράδεισο, με ουσίες και 

καταχρήσεις όπως το τσιγάρο, το αλκοόλ ή 

άλλες επικίνδυνες ουσίες. Πρέπει να 

προσπαθούμε να λύνουμε τις υποθέσεις μας 

και τα προβλήματα μας με υγιείς, όσο γίνεται 

τρόπους και φυσικούς όπως το νεράκι, το 

περπάτημα στο φως, με αλλαγή 

παραστάσεων και εικόνων μέσα στην ημέρα 

ή όσο πιο πολύ γίνεται με υγιεινή διατροφή. 

(δεν πειράζει βέβαια καμιά φορά να 

ξεστρατίζουμε κάνοντας και καμιά 

γαστρονομική αμαρτία!). Ή μπορούμε να 

χαλαρώνουμε και με άλλους τρόπους όπως 

το shopping therapy, με τη μουσική που μας 

αρέσει, το διάβασμα, την επαφή με το 

σύντροφό μας.  

 

Όλα ξεκινάνε από τη σωστή υποδομή και 

υπόβαθρο στην οικογένεια. Κοινώς, αν 

υπάρχει αγάπη, επικοινωνία, διάλογος και 

κατανόηση όλα λύνονται!!! Βασικά όλοι 

πρέπει να βρίσκουμε καιρό και να έχουμε τις 

αντοχές και την ηρεμία, να καθόμαστε να 

ακούμε τους άλλους και να μην τρέχουμε και 

ασχολούμαστε μόνο με τους εαυτούς μας, 

γιατί αν αγαπάμε τους άλλους και τους 

παραμελήσουμε, μπορεί και να είναι τόσο 

απελπισμένοι, που να κάνουν κακό στον 

εαυτό τους.  

Πρέπει να παίρνεις χάπια μόνο αν είναι 

απολύτως απαραίτητο και μόνο μετά από 

εντολή γιατρού και μάλιστα του καλύτερου!!! 

Ένας φίλος μου, είπε ότι: πρέπει να είμαστε 

Je m’en fous, δηλαδή που και που να τα 

έχουμε όλα γραμμένα… 
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Φυλακή 
Της Τ.Α. 

Ο κόσμος κρίνει πολύ συχνά κάποιον, μόνο 

από την εμφάνισή του!!! Υπάρχουν 

άνθρωποι, που έχουν κάνει κάποια τρέλα 

στη ζωή τους, σε κάποια φάση απελπισίας, 

ερωτικής απογοήτευσης, ή εξαιτίας της 

κοινωνίας (κοινώς υπερευαίσθητα άτομα) κι 

ενώ πήγαν να κάνουν κακό στον εαυτό τους, 

ο κόσμος να πιστεύει ότι θα τους πάρουν στο 

λαιμό τους και βρέθηκαν με το άρθρο 69 από 

την φυλακή στο ψυχιατρείο!!! Αυτά τα άτομα 

αν τα πιάσεις με το καλό, δεν τα περιφρονείς 

συνέχεια και με αυτόν τον τρόπο δεν τους 

καταστρέφεις την αυτοεκτίμησή τους, 

κοινώς άμα βρεις το κουμπί τους, αφού ο 

κάθε άνθρωπος το έχει αυτό, ακόμα και οι 

τρελοί, δεν πρόκειται ποτέ να σου κάνουν 

κακό, ίσα – ίσα που δεν θα ξεχάσουν ποτέ το 

καλό που τους έκανες και θα στο 

ανταποδώσουν!!!!! Η κατακραυγή της 

κοινωνίας κι ο εξευτελισμός που κάνει, μόνο 

από την εικόνα που δίνει ο καθένας και το 

θάψιμο αυτό, που δεν δίνει ευκαιρία σε 

κανέναν να σταθεί στα πόδια του, επειδή 

έκανε ένα λάθος σε φάση απελπισίας, είναι 

που οδηγεί τους φυλακισμένους, συνήθως 

στις ουσίες, γιατί ενώ μπορεί να έχουν 

σωφρονιστεί, κοινώς να έχουν βάλει μυαλό, 

ο κόσμος έχει παρωπίδες και δεν γουστάρει 

να δίνει δεύτερες ευκαιρίες και να τους 

συμπεριφέρεται ισότιμα και αυτό οδηγεί 

τους φυλακισμένους και όχι μόνο, στο 

σίγουρο θάνατο!!! Είναι πολύ απλό: μην 

είμαστε απόλυτοι με κανέναν, μην έχουμε 

παρωπίδες, να είμαστε ανοιχτόμυαλοι και 

μορφωμένοι, αν γίνεται, να βρίσκουμε το 

κουμπί του άλλου και όλα είναι κατορθώσιμα 

σε αυτόν τον κόσμο… 

 

Ίμια 31/1/1996 
Της Αντιγόνης Γκίνη 

Στην συνθήκη της Λωζάννης γράφονται 

Λίμνια και  παραδίδονται στην Ελλάδα το 

1947. 

Φρεγάτα Ναυαρίνο… 

Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς πάντως μέρος 

του Ελληνικού Ναυτικού είχε αποπλεύσει 

από τον ναύσταθμο στην Σαλαμίνα και έπλεε 

παραμεθόρια  στην περιοχή των Ιμίων. 

Απέναντι έπλεαν και κάποια πλοία της 

Γείτονος χώρας. 

Μεσάνυχτα 30-1-1996 προς 31, από τη 

φρεγάτα σηκώθηκε το ελικόπτερο Augusta 

Bell  επανδρωμένο με τον υποπλοίαρχο 

Καραθανάση, υποπλοίαρχο Βλαχάκο και τον 

αρχικελευστή Έκτορα Γιαλοψό.  

Αυτό ήταν το ελικόπτερο. Έπεσε περίπου τη 

νύχτα, μεσάνυχτα και είναι γνωστό πώς το 

κατέρριψαν η γείτονα χώρα ή το ΝΑΤΟ  που 

έπλεε επίσης στην περιοχή. Όλη η Ελλάδα 

και ο ελληνισμός εκτός, θρήνησαν τα 3 

παλικάρια, τους τρείς ήρωες. Γιατί; 

Έπρεπε κατά τη γνώμη ορισμένων να 

θυσιαστούν κάποιοι για να μην επεκταθεί το 

βαρύ κλίμα που υπήρχε ανάμεσα στις δύο 

χώρες. Απόφαση άνωθεν. 

Να το ξέρετε έλληνες, πάντα θα θυσιάζονται 

αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, φαντάροι, για 

το καλό της χώρας και της πατρίδας. 

Αν είναι να θυσιασθείς για την Ελλάδα, Θεία 

είναι η Δάφνη 

Υποπλοίαρχε Καραθανάση 

υποπλοίαρχε Βλαχάκο  

αρχικελευστή Έκτορα Γιαλοψέ 

είσαστε πολύ μεγάλοι για να σας χωρέσει το 

ελικόπτερο. Εσείς είτε αετοί και πετάξατε 

ψηλά. Αιωνία σας η μνήμη, θα ζείτε για 

πάντα στις καρδιές μας 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ 

Θάνατος του Κομαντάτε 
Της Αντιγόνης Γκίνη 

Έφυγε κι ο Φιντέλ Κάστρο σε ηλικία 90 ετών. 

Από επαναστάτης μαζί με τον Τσε Γκεβάρα 

που απελευθέρωσαν την Κούβα, ο Κάστρο 

έγινε Πρόεδρος, βασιλιάς, μονάρχης, ενός 

πτωχού λαού και με τον τρόπο του 

ξεφορτώθηκε τον πραγματικό επαναστάτη 

και απελευθερωτή της Κούβας τον 

Κομαντάτε Τσε Γκεβάρα, ότι δήθεν 

σκοτώθηκε στη ζούγκλα στην Λατινική 

Αμερική. Τέλος, λίγα χρόνια πριν, είχε 

παραιτηθεί και στη θέση του είχε βάλει τον 

αδελφό του Ραούλ Κάστρο. Η Κούβα δεν 

ανήκει, όπως νομίζετε, ή ακούτε στους 

Κουβανούς. Όχι! Ανήκει στην οικογένεια 

Κάστρο. Ο λαός πεινά, ζει σε φαβέλες με 

μισθό το πολύ 20$ το μήνα, υπάρχει πολλή 

αστυνομία που φρουρεί όλες τις τουριστικές 

ζώνες, για να μην επαιτούν οι πεινασμένοι 

Κουβανοί. Δηλαδή απαγορεύουν και στους 

τουρίστες αν το θέλουν, να δώσουν έστω και 

1$ στους φτωχούς ανθρώπους. Η περιουσία 

του Κάστρο είναι αμύθητη, με ιδιόκτητο 

νησί, άρτια διαμορφωμένο ιδιωτικό ιατρικό 

κέντρο, για αυτόν και την οικογένειά του και 

τα 9 του παιδιά και τις αναρίθμητες γυναίκες 

του. Ένα πολυτελέστατο σπίτι στην Κούβα 

και άλλα πολλά. Ο κατ’ άλλους Κομαντάτε 

που ήταν πολλά χρόνια Πρόεδρος, ποτέ δεν 

έκανε εκλογές και η Κούβα ήταν πάντα 

Ρώσικος Δορυφόρος. Αυτή την Δημοκρατία 

οραματίζονται οι ομοϊδεάτες του Κάστρο σε 

όλο τον κόσμο, αφού κι η Β. Κορέα κήρυξε 3 

μέρες πένθος. Τώρα, ποιοι πήγαν στην 

κηδεία από το Δυτικό κόσμο, από ότι ξέρω 

κάποιος πολιτικός ηγέτης δυτικής χώρας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ασπάζεται τις 

ιδέες του εκλιπόντος Κάστρο κι έχει βγάλει 

το ένα από τα δύο αγόρια που έχει «Ερνέστο» 

το όνομα του Τσε Γκεβάρα. Εγώ ξέρω όσοι 

αγαπούν τον Τσε Γκεβάρα μισούν τον 

Κάστρο, για ποιο λόγο όλα αυτά… ας μη πω 

και πολλά, όποιος κατάλαβε – κατάλαβε. 

Επίσης πήγαν στην κηδεία ο Μαδούρο, 

Πρόεδρος της Βενεζουέλας, ο Ορτέγκα, 

Πρόεδρος της Νικαράγουας. Ο Πρόεδρος της 



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΑΥΤΟΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ» ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΥΛΟΣ» #33/2017       

 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΥΛΟΣ» Page 9 

 

Β. Κορέας παρόλο που κήρυξε 3 μέρες 

πένθος, στην κηδεία δεν πήγε, ούτε 

εκπροσωπήθηκε. Όλος ο καλός ο κόσμος του 

Πλανήτη ήταν στην κηδεία του Δικτάτορα 

της Κούβας. Τώρα πότε θα γίνουν εκλογές 

στην Κούβα, πότε θα μυρίσει άρωμα 

Δημοκρατίας κι εκεί, θα μας το πει ο 

Ευρωπαίος πολιτικός που έχει βαφτίσει το 

παιδί του Ερνέστο και περιμένουμε το 

μέλλον της Κούβας, εμείς που είμαστε 

Δημοκράτες και πιστεύουμε σε αυτό το 

Πολίτευμα. Περιμένουμε. Θα δούμε. 

 

 

Η Μέριλυν Μονρόε 
Της Μαίρης Συράκη (Ξενώνας ΕΣΤΙΑ) 

Ο κινηματογράφος μου άρεσε πολύ από 

πολύ μικρή. Από 3 ετών με πήγαινε σινεμά η 

γιαγιά μου. Επίσης μου άρεσαν πολύ και οι 

ηθοποιοί. Είχα ολόκληρη συλλογή από 

φωτογραφίες και περιοδικά 

κινηματογραφικά, όπως το PHOTOPLAY. 

Ανάμεσα στους ηθοποιούς που μου άρεσαν 

πολύ ήταν και η Μέριλυν Μονρόε. Η Μέριλυν 

Μονρόε γεννημένη ως Νόρμα Τζην Μόρτεν 

Σον την 1η Ιουνίου 1926, νόθο παιδί της 

Γκιάντυς Περς Μπαίηκερ, πέρασε άσχημη 

παιδική ηλικία. Η μητέρα της νοσηλεύτηκε 

αρκετές φορές σε ψυχιατρικά ιδρύματα, ενώ 

η ίδια φιλοξενήθηκε ως ψυχοπαίδι σε 

διάφορες οικογένειες. 9 ετών μπήκε σε 

ορφανοτροφείο, στα 11 της έμεινε σε μια 

φίλη της μητέρας της και σε ηλικία 16 ετών 

εγκατέλειψε το σχολείο, για να παντρευτεί 

ένα νεαρό εργάτη. Σε περίοδο πολέμου 

εργάσθηκε σε εργοστάσιο κατασκευής 

αλεξιπτώτων. Σε ηλικία 20 ετών ήταν ήδη 

παντρεμένη και διαζευγμένη. Αλλά ήτα μια 

πολύ όμορφη γυναίκα και πρώτος ο 

φωτογράφος του στρατού Ντ. Κόνσβερ 

ανακάλυψε αυτή την σχεδόν μυστικιστική 

σαγηνευτική σχέση της με τον φακό, την 

έκανε από καστανή, ξανθιά και της άνοιξε το 

δρόμο για την 20th century fox. Αλλά ας 

πούμε μερικά σχετικά με την Μέριλυν. Τα 

πρώτα χρόνια δεν ήταν εύκολα καθώς 

ξεκίνησε ως μοντέλο, ως κομπάρσος. Οι 

πρώτες επιτυχίες ως ηθοποιός ήρθαν το 

1960, με τις ταινίες «η ζούγκλα της 

ασφάλτου» και «όλα για την Εύα». 

Παράλληλα τότε προκλήθηκε σκάνδαλο, 

όταν γνωστοποιήθηκε ότι είχε ποζάρει 

γυμνή για το περιοδικό Playboy. Ο δεύτερος 

σύζυγός της ήταν ο παίκτης του μπέιζμπολ, 

Τζο Ντι Μάτζιο με τον οποίο και χώρισε μετά 

από 9 μήνες. Ήθελε να παίξει σε σοβαρούς 

ρόλους, γιαυτό και φοίτησε στο Actors Studio 

της Νέας Υόρκης. Το 1956 έπαιξε στην ταινία 

«στάση του λεωφορείου» για την οποία 

προτάθηκε για χρυσή σφαίρα. Την ίδια 

χρονιά παντρεύτηκε τον συγγραφέα Άρθουρ 

Μύλλερ. Το 1959 συμπρωταγωνίστησε με 

τον Τζακ Λέμον και Τόνι Κέρτις στην ταινία 

«μερικοί το προτιμούν καυτό», όπου και 

εθριάμβευσε. Το 1961 χώρισε με τον Άρθουρ 

Μύλλερ. Αργότερα εισήχθη σε ψυχιατρική 

κλινική. Το 1962 απολύθηκε από την 20th 

century fox κατά τη διάρκεια των 

γυρισμάτων της ταινίας «κάτι πρέπει να 

δώσεις» που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, λόγω 

της ασυνέπειας, των αργοποριών και των 

ιδιοτροπιών της. Η αποζημίωσή της ήταν 

200000$. Η Μέριλυν Μονρόε βρέθηκε νεκρή 

από την οικονόμο της στις 03:45 ξημερώματα 

της Κυριακής 5 Αυγούστου 1962 στο σπίτι της 

στο προάστιο Μπρέντγουντ του Λος 

Άντζελες. Ο θάνατός της αποδόθηκε σε 

υπερβολική δόση υπνωτικών χαπιών. Οι 

συνθήκες του θανάτου της παραμένουν 

ανεξήγητες. Το μυστήριο δεν έχει ακόμη 

λυθεί. Εκδοχές και σενάρια διατυπώνονται 

από τότε αδιαλλείπτως. Ποιο ρόλο έπαιξε η 

σχέση της με τους αδερφούς Κέννεντυ και σε 

ποιο βαθμό είναι αναμεμιγμένη η CIA; Ο 

δεύτερος σύζυγός της Τζο Ντι Μάτζιο, 

κατηγόρησε ευθέως το Χόλλυγουντ και τους 

Κέννεντυ, ενώ ο τρίτος Άρθουρ Μύλλερ, 

απέκλεισε το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας. 

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου 

την κατέταξε 6η στην λίστα με τις 25 

μεγαλύτερες σταρ όλων των εποχών. 

 

Κωνσταντίνος Καβάφης 
Της Μαίρης Συράκη  

Έπρεπε να ενηλικιωθώ για να διαβάσω και 

ΚΑΒΑΦΗ, γιατί και αυτός απαγορευόταν να 

διαβάζεται στο Αβερώφειο. Μια φορά μόνο 

ένας πολύ καλός καθηγητής, ο κ. 

Αργυρούδης, Μας έβαλε σαν θέμα έκθεσης 

μια φράση από ένα ποίημα του Καβάφη:  

Έρχεται στη ζωή του καθ’ ενός να πη το 

μεγάλο ΝΑΙ ή το μεγάλο ΌΧΙ 

Μια και ήταν συμπατριώτης, αποφάσισα να 

ασχοληθώ με αυτόν σε αυτό το άρθρο, 

σήμερα. 

Ο Κωνσταντίνος Καβάφης γεννήθηκε στην 

Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στις 19 Απριλίου 

του 1863 και είναι μέχρι σήμερα ένας από 

τους σημαντικότερους έλληνες ποιητές της 

σύγχρονης λογοτεχνίας. Ήταν το ένατο παιδί 

του Πέτρου-Ιωάννη Καβάφη, μεγαλέμπορού 

βαμβακιού και της Χαρίκλειας Φωτιάδη, που 

άνηκε σε παλιά Φαναριώτικη οικογένεια 

μεγαλέμπορων της Κωνσταντινούπολης. 

Διέμεναν αρχικά στον Ανατολικό λιμένα και 

πάνω στην Πλατεία των Πρόξενων, κατοπινή 

Μωχάμετ Άλι.  

Το 1860 μετακομίζουν στον αριστοκρατικό 

δρόμο των βαμβακάδων, την οδό Τερίφ. Στις 

10 Αυγούστου πεθαίνει ο πατέρας του ποιητή 
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και η οικογένεια εγκαθίσταται στην Αγγλία, 

όπου και έμεινε μέχρι το 1876 για να 

ξαναγυρίσει στην Αίγυπτο και στην οδό 

Ραμλίου. Ο Καβάφης φοιτά στην εμπορική 

σχολή ΕΡΜΗΣ. Το 1897 ταξιδεέι στο Παρίσι 

και το 1903 στην Αθήνα χωρίς να μετακινηθεί 

έπειτα από αυτό, από την Αλεξάνδρεια για 30 

ολόκληρα χρόνια.  

Αρχίζει να εργάζεται ως δημοσιογράφος 

στον ΤΗΛΕΓΡΑΦΟ το 1886, ως μεσίτης στο 

χρηματιστήριο βάμβακος το 1888, ως 

γραμματέας στο Γραφείο Αρδεύσεων, 

άμισθος, την περίοδο 1889-1892, ως 

έκτακτος υπάλληλος το 1893 και επί 30 

χρόνια μέχρι το 1922, φτάνοντας στο βαθμό 

του υποτμηματάρχη. Το 1932 ο Καβάφης 

άρρωστος από καρκίνο του λάρυγγα 

πηγαίνει για θεραπεία στην Αθήνα και 

επιστρέφει στην Αλεξάνδρεια όπου η 

κατάσταση του χειροτερεύει. Εισάγεται στο 

Νοσοκομείο της Ελληνικής Κοινότητας όπου 

και πεθαίνει στις 29 Απριλίου, την ημέρα που 

συμπλήρωνε τα 70 χρόνια ζωής.  

Το έργο του μεταφράστηκε σε πάρα πολλές 

ξένες γλώσσες. Ποιήματά του όπως οι 

ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ, ΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ, και Η ΙΘΑΚΗ 

θεωρούνται αριστουργήματα στο είδος τους. 

Κατηγορήθηκε για ομοφυλοφιλία που 

επιβεβαιώνεται από ποιήματα όπως ΤΟ 

ΑΓΟΡΙ και άλλα.  

Κατατάσσεται ως 3ος στη σειρά των 

μεγάλων ποιητών της Ελλάδας μετά τον 

Βάρναλη και τον Σολωμό.  

Και τώρα είναι στο χέρι σας να πείτε το 

μεγάλο ΝΑΙ ή το μεγάλο ΌΧΙ στον Καβάφη. 

 

 

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΡΡΙΚΟΣ 
Της Μαίρης Συράκη (Ξενώνας ΕΣΤΙΑ) 

Στο σχολείο γενικά και στο Αβερώφειο 

Γυμνάσιο, στην Αίγυπτο, επειδή είμασταν 

μακριά από την πατρίδα, μας φανάτιζαν 

λιγάκι. Μας έλεγαν λοιπόν για την Γερμανική 

κατοχή στην Ελλάδα και για τον Κώστα 

Περρίκο που τίναξε την Κομαντατούρ, 

μεταμφιεσμένος σε γριά που κράταγε κάτι 

αυγά. Και για μένα, ο Περρίκος έγινε ο ήρωας 

της κατοχής. Που να φανταστώ αυτό που 

μου είπε ο πατέρας μου αργότερα; Πέρασαν 

τα χρόνια, τελείωσα το σχολείο, ήρθαμε στην 

Ελλάδα, σπούδασα και δούλεψα. Ήμουν 

γραμματεύς στην Σκούρας Φιλμ, όταν μια 

μέρα η Όλγα, η Γραμματέας του κ. Σκούρα, 

μου έδωσε μια γραφομηχανή κι ένα κείμενο 

για τον Κώστα Περρίκο, να το γράψω στο 

σπίτι και να μην πω τίποτε σε κανέναν. 

Πράγμα που έκανα. Θυμάμαι, καθόμουν στο 

σαλόνι κι έγραφα, όταν μπήκε ο μπαμπάς και 

μου είπε: «τι δακτυλογραφείς εκεί Μαίρη; 

Τίποτε, μπαμπά απάντησα. Το ξέρεις ότι ο 

Κώστας Περρίκος ήταν αδελφός του παπού; 

Έμεινα άναυδη. Και ακόμα είμαι. Δεν το 

περίμενα κάτι τέτοιο και σήμερα αποφάσισα 

να γράψω για τον Κώστα Περρίκο, να μάθετε 

κι εσείς, που διαβάζετε τον Δίαυλο, ποιος 

ήταν. Ο Κώστας Περρίκος γεννήθηκε στην 

Καλλεμασιά Χίου, στις 23 Απριλίου του 1905 

κι ήταν Έλληνας Αξιωματικός της πολεμικής 

Αεροπορίας και αρχηγός της αντιστασιακής 

οργάνωσης ΠΕΑΝ κατάτην διάρκεια της 

Γερμανικής κατοχής. Τελείωσε το Δημοτικό 

σχολείο και εγκαταστάθηκε στην 

Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπου 

αποφοίτησε από το Γυμνάσιο. Το 1925 

επέστρεψε στην Ελλάδα για να εκπληρώσει 

την στρατιωτική του θητεία. Τον επόμενο 

χρόνο εγγράφηκε στη στρατιωτική σχολή 

Αεροπορίας στο Σέδες Θεσσαλονίκης, όπου 

και αποφοίτησε με το βαθμό του 

Ανθυποσμηναγού. Ήταν παντρεμένος με την 

Μαρία Δελληγιώργη και είχε αποκτήσει τρία 

παιδιά. Αποτάχθηκε από την πολεμική 

Αεροπορία, επειδή μια σειρά άρθρων του 

στην εφημερίδα ΕΣΤΙΑ είχε ασκήσει κριτική 

στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, αν και 

είχε αθωωθεί δικαστικά. Αρχικώς, ίδρυσε 

την Στρατιά Σκλαβομένων Νικητών, ενώ την 

1η Οκτωβρίου 1941, μετονομάσθηκε σε 

ΠΕΑΝ. Μία από τις σπουδαιότερες 

αντιστασιακές ενέργειες, που έγιναν στην 

Αθήνα, ήταν η ανατίναξη της 

εθνικοσοσιαλιστικής οργάνωσης ΕΣΠΟ, στις 

20 Σεπτεμβρίου 1942, που στρατολογούσε 

Έλληνες για λογαριασμό του πολυεθνικού 

τμήματος των Waffen SS. Στις 11 Νοεμβρίου 

1942, ο Περρίκος με 12 συναγωνιστές του 

συλλαμβάνονται, κατόπιν προδοσίας σε ένα 

από τα κρησφύγετα της οργάνωσης, στην 

Καλλιθέα. Ένα μήνα αργότερα, ο Κ. Περρίκος 

καταδικάζεται από Γερμανικό Στρατοδικείο 

της Αθήνας, τρις εις θάνατον και 15ετή 

κάθειρξη και μεταφέρεται στις φυλακές 

Αβέρωφ. Το πρωί της 4ης Φεβρουαρίου 

1943, οδηγήθηκε στο Σκοπευτήριο 

Καισαριανής, όπου και εκτελέσθηκε. Μετά το 

θάνατό του το υπουργείο Αεροπορίας, τον 

προήγαγε σε Αντισμήναρχο επ’ ανδραγαθία. 

Υπάρχει όμως, μια διάδοση, ότι δεν ήταν 

παντρεμένος κι ότι διέφυγε στο εξωτερικό. 

Στις 2 Σεπτεμβρίου του 1987, έγιναν τα 

αποκαλυπτήρια της προτομής του Κ. 

Περρίκου στην οδό Γλάδστωνος, όπου και το 

κτίριο της ΕΣΠΔ. Ο γιος του Δημήτρης, ως 

επιθεωρητής όπλων του ΟΗΕ, συμμετείχε 

στις έρευνες, για πυρηνικά όπλα στο Ιράκ. 

Αυτά για τον Κώστα Περρίκο, που θα 

μπορούσα να τον πω, «Έλληνα Γκουεβάρα» 

 

 

 

Ο Μενέλαος Λουντέμης 
Της Μαίρης Συράκη (Ξενώνας ΕΣΤΙΑ) 

Λίγα χρόνια μετά που διάβασα Καζαντζάκη, 

γνώρισα από τον πωλητή βιβλίων μου και 

τον Μ. Λουντέμη. Μου πρότεινε το «ΕΝΑ 

ΠΑΙΔΙ ΜΕΤΡΑΕΙ ΤΑ ΑΣΤΡΑ» και το «ΟΙ 

ΚΕΡΑΣΙΕΣ ΘΑ ΑΝΘΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ». Μου 

άρεσαν πολύ και τα δύο και οι κερασιές μου 

θύμισαν λιγάκι τον εαυτό μου. Επίσης δεν 

ξέρω γιατί, μου θύμισαν και τον Καζαντζάκη. 

Μια συμμαθήτριά μου από το Αβερώφειο 

Γυμνάσιο, η Βέτη, σπούδαζε στη Ρουμανία 

και μου είπε πως γνώρισε τον Λουντέμη 

προσωπικά. Είχε πάει και σε ένα πάρτι μαζί 

του. Αλλά ας δούμε τον Λουντέμη πιο 

λεπτομερειακά. Ο Μενέλαος Λουντέμης 

γεννήθηκε στην Αγία Κυριακή του Αιγιαλού 

της Μικράς Ασίας στις 22 Ιανουαρίου 1912. Το 

πραγματικό του όνομα ήταν Τάκης 

Βαλασιάδης, ενώ το λογοτεχνικό του 

ψευδώνυμο το εμπνεύστηκε από τον ποταμό 
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Λουδία, της μετέπειτα Πατρίδας του. Ήταν το 

μοναδικό αγόρι από τα πέντε παιδιά του 

Αργύρη Μπαλάσογλου που αργότερα στην 

Ελλάδα έγινε Βαλασιάδης και της Δόμνας 

Τσουφλίδη. Πρωτοεμφανίσθηκε στα 

Ελληνικά Γράμματα σε πολύ νεαρά ηλικία, 

δημοσιεύοντας ποιητικές συλλογές στην 

Έδεσσα. Το 1930 δημοσιεύει ποιήματα και 

διηγήματα στο περιοδικό «Νέα Εστία». Για 

πρώτη φορά χρησιμοποιεί το ψευδώνυμό 

του το 1934 στο διήγημα «ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΕ 

ΠΟΛΛΑ ΦΩΤΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΜΕ 

ΠΟΛΛΑ ΑΣΤΕΡΙΑ».  

 
Τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο 

Πεζογραφίας το 1938 και με τη Χρυσή Δάφνη 

Πανευρώπης στο Παρίσι το 1951. Επίσης 

τιμήθηκε και με το βραβείο «ΜΕΝΕΛΑΟΥ 

ΛΟΥΝΤΕΜΗ» που καθιέρωσε προς τιμήν του 

η Ελληνική Εταιρεία Λογοτεχνών και 

απονέμεται κάθε χρόνο στο καλύτερο 

πεζογράφημα του προηγούμενου έτους. 

Προς τιμήν του, στο Βουκουρέστι, δόθηκε το 

όνομά του σε Δημόσιο Κτίριο (Λουντέμειο 

Μέγαρο) και θεωρείται ο πιο 

πολυδιαβασμένος Έλληνας, μετά τον Ν. 

Καζαντζάκη. Πρόσφυγας από τη Μ. Ασία 

εγκαθίσταται με την οικογένειά του πρώτα 

στην Αίγινα και μετά στην Έδεσσα, όπου 

έζησε από το 1923 έως το 1932, οπότε και 

έφυγε για την Κοζάνη. Έζησε για λίγο καιρό 

στο Κρατικό Οικοτροφείο της Έδεσσας. Η 

οικογένειά του ήταν εύπορη, αλλά 

χρεοκόπησε κατά την Μικρασιατική 

Καταστροφή και ο Λουντέμης αναγκάσθηκε 

να εργασθεί ως λαντζέρης, λούστρος, 

Ψάλτης, δάσκαλος σε χωριά της Αλμωπίας 

και ως επιστάτης στα υπό κατασκευή έργα 

του Γαλλικού ποταμού. Στη Δ’ τάξη του 

Γυμνασίου, απεβλήθη από όλα τα Γυμνάσια 

της χώρας, για πολιτικούς λόγους. Μετά από 

μια Οδύσσεια συνεχών μετακινήσεων, 

φθάνει στην Αθήνα. Ο Μαλακάσης Μιλτιάδης 

τον βοηθά να διορισθεί βιβλιοθηκάριος της 

Αθηναϊκής Λέσχης το 1938 και να ανασάνει 

κάπως οικονομικά. Μετά από διάφορες 

συγγραφικές επιτυχίες του γίνεται μέλος της 

Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών με Πρόεδρο 

το Ν. Καζαντζάκη. Στην Κατοχή παίρνει 

ενεργό μέρος στην Εθνική Αντίσταση, στο 

πλευρό του ΕΑΜ. Κατά τον εμφύλιο 

συλλαμβάνεται για τα αριστερά του 

φρονήματα, δικάζεται για εσχάτη προδοσία 

και καταδικάζεται σε θάνατο, ποινή που δεν 

εκτελέσθηκε ποτέ. Εξορίζεται στη 

Μακρόνησο και στον Αϊ Στράτη, μαζί με τους 

Θεοδωράκη, Ρίτσο, Κατράκη, Κορνάρο και 

πολλούς άλλους. Το 1958 δικάζεται για το 

βιβλίο του «ΒΟΥΡΚΩΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ», όπου 

απαγορεύεται η κυκλοφορία του βιβλίου 

του. Μετά τη δίκη εκπατρίζεται στο 

Βουκουρέστι και το 1967 χάνει την Ελληνική 

Ιθαγένεια από τη Δικτατορία του 

Παπαδόπουλου. Στη Ρουμανία συνεχίζει το 

συγγραφικό του έργο και ταξιδεύει αρκετά 

μέχρι την Κίνα και το Βιετνάμ. Το 1976 

επανακτά την Ελληνική Ιθαγένεια και 

επιστρέφει στην Ελλάδα. Ένα χρόνο 

αργότερα το 1977 πεθαίνει από καρδιακή 

προσβολή. Τα βιβλία του μεταφράσθηκαν σε 

πολλές γλώσσες. Άφησε μια πνευματική 

κληρονομιά 45 βιβλίων και μια κόρη, τη 

Μυρτώ. Είναι περιττό να σχολιάσω. Από την 

πορεία της ζωής του, φαίνεται ο αγώνας του 

για τη δυστυχία του κόσμου. 

 

 

ΜΕ ΜΕΛΑΝΙ ΚΑΙ 

ΧΑΡΤΙ 

Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΤΩΝ 

ΠΟΥΛΙΩΝ 
Της Κοραλίας 

 

…συνέχεια από την προηγούμενη 

εφημερίδα… 

Οι Τούρκοι τους Έλληνες της Μικρασίας τους 

ονόμαζαν Ρουμ, δηλαδή Ρωμαίους και 

θεωρούσαν ότι οι Ρουμ φέρνουν μπερεκέτι, 

δηλαδή αφθονία και ευλογία. Τους γηγενείς 

τους ονόμαζαν Γιονάν, δηλαδή Ίωνες και δεν 

τους εκτιμούσαν ιδιαίτερα. Με την 

ανταλλαγή των πληθυσμών, μια ομάδα 

Τούρκων της Ελλάδας που μετανάστευαν 

στη Τουρκία και μια ομάδα Ελλήνων 

προσφύγων διασταυρώθηκαν. Οι Τούρκοι 

προειδοποίησαν τους Έλληνες πρόσφυγες 

για την δυσκολία επικοινωνίας που θα έχουν 

στη νέα πατρίδα και για τα βαρβαρικά έθιμα 

των ντόπιων Ελλήνων. Οι πρόσφυγες με τον 

πρώτο καιρό της εγκατάστασης στη νέα 

πατρίδα, επιβεβαιώθηκαν για την 

προειδοποίηση. Στη νέα πατρίδα άκουσαν να 

βλασφημούν κατά κόρον τα θεία, να 

ατιμάζουν κοπέλες, να ξεκληρίζονται 

οικογένειες από την βεντέτα, να σκοτώνουν 

ο ένας τον άλλον για ψύλλου πήδημα, να 

θεωρούν την γυναίκα που τόσο λάτρευαν οι 

ίδιοι, σκλάβα και κατώτερο όν. Να   πηγαίνει 

ο άντρας καβάλα στο άλογο και να το σέρνει 

η γυναίκα του.  

Στη Σμύρνη, την γυναίκα την είχαν 

θεοποιήσει και ποτέ δεν έβγαιναν οι γυναίκες 

στην εργασία. Οι Σμυρνιοί έχαναν τον 

αντρισμό και την τιμή τους, αν αναγκαζόταν 

να εργαστεί η γυναίκα τους. Τι περίμενε 

άραγε τον πολύπαθο και πολυταξιδεμένο 

Γιάννη στην επιστροφή του στο Θησείο; 

Ήταν μόλις δεκαοκτώ χρονών κι όμως τον 

είχε ωριμάσει σα γέρο η βιοπάλη κι ο 

πόλεμος. Πόσα πράματα κι ανθρώπους είχε 

γνωρίσει ο Γιάννης στο δεκαετή εκπατρισμό 

του; Έφυγε από το Θησείο μικρό παιδί στα 

οκτώ του χρόνια και πόσα συγκλονιστικά 

γεγονότα έζησε σε αυτό το διάστημα; Από το 

μυαλό του σαν αστραπή διάβηκαν η Ταϊσία, ο 
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Ισαάκ, η Μαρίτσα. Κατάκοπος και νηστικός 

περπατώντας, έφτασε από τον Πειραιά στο 

Θησείο. Πόσα πράγματα είχαν αλλάξει στον 

τόπο του; Η άλλοτε φτωχική αλλά γραφική 

και ρομαντική γειτονιά είχε γεμίσει από 

άθλια τσίγκινα παραπήγματα. Με δυσκολία, 

μπερδεμένος, έφτασε στο σπίτι του. Ένιωθε 

τόση συγκίνηση που θα έβλεπε ξανά τους 

γείτονες, τις αδελφές του και προπάντων τη 

μητέρα του τη Μαρισσώ.  

 

Τα μάτια του δάκρυσαν όταν έφτασε στη 

πόρτα του σπιτιού. Ήταν άπλυτος, 

πεινασμένος, μαύρος από τους καπνούς και 

με ξεσχισμένα ρούχα. Πόση συγκίνηση 

ένιωθε που θα τον καλωσόριζαν η μάνα του 

και οι αδελφές του; Πόσα είχε να τους 

διηγηθεί; Με τι θαυμασμό θα άκουγαν τις 

περιπέτειές του και τους αγώνες του; Να, σε 

λίγο θα άνοιγε η πόρτα και θα τον αγκάλιαζε 

η οικογένειά του, που για χάρη της 

ξενιτεύτηκε και δούλεψε σκληρά. Γιατί δεν 

τολμά να χτυπήσει την πόρτα; Τι τον βαστάει 

ακόμα από την αγκαλιά των δικών του; Πόσο 

θα μεγάλωσαν οι αδελφές του; Πόσο θα 

άλλαξαν οι ίδιες και η ζωή τους; Πως περνά η 

μητέρα του με τον νέο σύζυγό της τον Ισαάκ; 

Από το χείμαρρο των σκέψεών του τον 

διέκοψε μια φωνή. Τι θέλετε κύριε; Ποιον 

ζητάτε; Η φωνή του ήταν γνώριμη και τον 

έφερνε πίσω στα παιδικά του χρόνια. Την 

είχε νοσταλγήσει αυτή την φωνή, όπως κι 

όλα τα άλλα ακούσματα της παιδικής του 

ηλικίας. Τη στιγμή που αναγνώρισε την 

φωνή, έστρεψε και είδε το πρόσωπο που του 

μιλούσε. Χαρά ένιωσε όταν αντίκρισε από 

την απέναντι πόρτα να βγαίνει η γειτόνισσά 

του η κυρά – Κατίνα. 

 Κυρά – Κατίνα, φώναξε και τα μάτια του 

πλημμύρισαν, δεν με γνώρισες; Είμαι ο 

ξενιτεμένος, ο Γιάννης της Μαρισώς. Μετά 

από την πρώτη έκπληξη, η γυναίκα τον 

πλησίασε, τον αγκάλιασε, τον φίλησε στα 

καπνισμένα του μάγουλα και για να 

δικαιολογηθεί για την πρώτη υποδοχή, του 

είπε: Καλώς όρισες γιε μου, μα οι μικροί 

αλλάζουνε, ενώ οι ενήλικες μένουν οι ίδιοι, γι 

αυτό δεν σε γνώρισα. Πω – πω Γιαννάκη, για 

να σε ξαναδώ, τι χαρά είναι αυτή που 

παίρνω, πόσο μεγάλωσες; Σε περιμέναμε 

παιδάκι μου και να που γύρισες γιε μου. Καλέ 

τι κάνει αυτή η Μαρισσώ, δεν άκουσε ακόμα; 

Μαρισσώ, φώναξε, Γιώτα, Ελένη, γύρισε ο 

αδελφός σας, βγείτε να τον καλωσορίσετε. 

 Η κυρά – Κατίνα δεν αρκέστηκε στην κραυγή 

που έβγαλε και χτύπησε δυνατά την πόρτα. 

Τι χτυπάτε, ακούστηκε από μέσα μια φωνή, 

έρχομαι να ανοίξω. Αμέσως παρουσιάστηκε 

στην πόρτα η μικρότερη αδελφή του Γιάννη, 

η Γιώτα. Κοίταξε πρώτα τη κυρά – Κατίνα 

που στεκόταν πιο κοντά της κι έπειτα το 

βλέμμα της έπεσε στον Γιάννη. Με πολύ 

δυσκολία, πίσω από το βασανισμένο 

πρόσωπο, το πρόωρα μεγαλωμένο, 

αναγνώρισε το Γιάννη. Δεν έπεσε στην 

αγκαλιά του, αλλά με ανυπομονησία 

φώναξε, μαμά, Ελένη, Δήμητρα, ελάτε έξω 

να δείτε. Σε στιγμές δευτερολέπτου, 

εμφανίστηκαν στην πόρτα οι μορφές της 

μητέρας του και των άλλων αδελφών του. 

Κοίταξαν για μια στιγμή, περίεργα τον ξένο κι 

αμέσως τον αναγνώρισαν.  

 

Καλωσόρισες Γιάννη, του είπαν 

μουδιασμένα. Δεν σε περιμέναμε. Μα εσύ 

δεν πήγες στο πόλεμο; Είχαμε χάσει τα ίχνη 

σου. Πόση απογοήτευση ένιωσε ο Γιάννης 

από αυτή την ψυχρή υποδοχή; Γιατί; 

Γεννήθηκε στη ψυχή του το ερώτημα. Τι 

αγνωμοσύνη είναι αυτή; Εγώ δεν 

ξενιτεύτηκα για χατίρι τους; Μετά το πρώτο 

ξάφνιασμα, η Μαρισσώ ακούστηκε να λέει, 

πέρασε μέσα Γιάννη. Εκείνη τη στιγμή, 

φάνηκε στην απέναντι πόρτα, το κεφαλάκι 

μιας χαριτωμένης δεκάχρονης μικρής. Αυτή, 

δίχως άλλο, θα είναι η Πηνελόπη, σκέφτηκε ο 

Γιάννης και η καρδιά του σκίρτησε. Η μικρή 

του έριξε ένα χαριτωμένο βλέμμα κι έπειτα 

μπήκε μέσα. 

 Ο Γιάννης πέρασε στο καθιστικό του σπιτιού 

κι αντίκρισε τα γνώριμά του έπιπλα. Αυτά 

δεν είχαν αλλάξει, αλλά οι άνθρωποι του 

σπιτιού, αυτοί ναι, είχαν αλλάξει. Κάθισε στη 

μέση του καναπέ και οι αδελφές του με την 

μητέρα τους τον περικύκλωσαν. Όμως, δεν 

είχαν  τη διάθεση και το σκοπό να ακούσουν 

τα νέα του ξενιτεμένου, χωρίς περιστροφές 

φάνηκε ότι δεν τους ικανοποίησε και τόσο η 

επιστροφή του. Γιάννη, πήρε το λόγο η 

μεγαλύτερη αδελφή η Δήμητρα, για να μη 

του αφήσει περιθώριο να χαρεί. Γιάννη, 

ξαναείπε, ο γυρισμός ήταν αναπάντεχος. Δεν 

σε περιμέναμε αδελφέ μου. Μα και συ 

άλλαξες τόσο. Ήσουν τρυφερό παιδάκι όταν 

έφυγες και τώρα γύρισες σαν αγριάνθρωπος. 

Το σπίτι μας δεν σε χωράει. Ίσα – ίσα χωράει 

από ένα δωμάτιο εμάς και τους άντρες μας. 

Είμαστε όλες με τους συντρόφους μας κι αν 

γύρισες για να εγκατασταθείς εδώ, λάθος 

λογάριασες.   

…Συνεχίζεται στην επόμενη εφημερίδα…… 

 

Πω-Πω η πάπια που το 

έσκασε και τώρα; 

Της Αντιγόνης Γκίνη 

Ήταν μια μεγάλη λίμνη, γεμάτη μεγάλες και 

τροφαντές πάπιες που πλατσούριζαν όλη 

μέρα στα πράσινα νερά της λίμνης και ήταν, 

έδειχναν χαρούμενες πα, πα, πα, πα και 

ευτυχισμένες με τα μικρά τους παπάκια πι, 

πι, πι , πι, πλατς, πλουτς, πλιτς, μέσα στα 

νερά της λίμνης. Ήταν όμως και μια πάπια 

που ήταν μελαγχολική. Ζωή ήταν αυτή; Τι 

δηλαδή «τουτέστιν» που λένε και κάποιοι, θα 

ζω όλο εδώ μέσα στο νερό; Όχι δεν μ’ αρέσει, 

κανείς δεν με προσέχει όπως όταν ήμουν 

μικρό παπάκι. Τώρα τίποτα, ούτε το φαΐ στο 

στόμα η μαμοπάπια μου όπως πρώτα, τώρα 

πρέπει να ψάξω μόνη μου για το φαγητό 
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μου, αλλιώς θα μείνω νηστική, πείτε μου τι 

να κάνω; Να φύγω; Δε μου λέτε, καλά εγώ 

θα φύγω και να δω εσείς τι θα κάνετε, αμέ 

πα, πα, πα, πα. Έτσι νόμιζε η αφελής 

παπίτσα, θα έφευγε από την λίμνη, τουτέστιν 

το μαντρί της πάπιας και όλα καλά. Οι άλλες 

πάπιες θα έκλαιγαν, σιγά μην έβαζαν όλες 

μαζί τα παπιοκλάματα. Κι έτσι η χαζή πάπια, 

άφησε το σπίτι της κι άρχισε πλαφ από εδώ, 

πλουφ από εκεί, να πηγαίνει στο βάλτο της 

λίμνης, για να φύγει από εκεί που το νόμιζε 

ότι ήταν η λιμνοφυλακή της. Κι έτσι πλαφ, 

πλουφ, έφτασε σε ένα αγροτόσπιτο που είχε 

λογιών – λογιών ζώα και πτηνά. Κατσίκες 

μεγάλες, μικρές, πρόβατα επίσης μεγάλα, 

μικρά, αγελάδες, βόδια, μοσχαράκια, πολλές 

κότες, ένας τεράστιος κόκκορας, παγώνια, 

φραγκόκοτες, χήνες και πολλές πάπιες, ένας 

σκύλος, τεράστιος, τσομπανόσκυλος, 

καθόταν έρημος, βαρύς και μόνος στη σκιά, 

κάτι γάτες και γερή περίφραξη. Τώρα, πως 

θα έμπαινε σε αυτήν την κοινωνία ζώων και 

πουλιών κι από πού; Κάποια στιγμή η 

νοικοκυρά του μεγάλου αυτού χώρου για 

ζώα και πουλιά, άνοιξε την πόρτα και δίνει 

μια και χραπ, έπιασε την πάπια και την έβαλε 

εκεί που ήταν και οι άλλες πάπιες και χήνες οι 

οποίες μόλις την είδαν και την μύρισαν, 

κατάλαβαν ότι ήταν ξένη και άρχισαν τις 

στριγγλιές.  

 

Καλά – καλά μην ξεφωνίζετε έτσι, είναι μικρή 

και καινούργια στο χώρο, θα την συνηθίσετε, 

είπε η νοικοκυρά. Η πάπια μας που είχε μάθει 

να κολυμπά στα καθαρά νερά της λίμνης και 

να τρώει φρέσκο φαγητό από αυτήν, τώρα 

θέλοντας και μη, γιατί οι πάπιες δεν μπορούν 

χωρίς νερό, πλατσούριζε στα βρομόνερα του 

κοτετσιού και προσπαθούσε να φάει ό,τι 

έριχνε η νοικοκυρά, αλλά δεν προλάβαινε, 

ήταν πολλά τα πουλιά και τα ζώα, 

χορταράκια δεν φύτρωναν, γιατί με τις 

πατημασιές και το τσίμπα – τσίμπα, τόσα 

πολλά ζώα και πουλιά, κάτω ήταν λάσπη. 

Έτσι η παπίτσα έκατσε σε μια άκρη και 

κοιτούσε θλιμμένα. Η νοικοκυρά έριχνε πολύ 

φαγητό, αλλά όποιος πρόλαβε τον Κύριο 

είδε. Το βράδυ πήρε η νοικοκυρά ένα μεγάλο 

ξύλο και πουλ, πουλ, πουλ, έκλεισε όλα τα 

πουλιά στο κοτέτσι και τα ζώα στο μαντρί. 

Τώρα τι να κάνει το παπί μας, άρχισε να 

κλαίει και το χάραμα που άνοιξε η πόρτα, 

εκεί που πήγαινε να βγει να φάει κάτι, χραπ 

την αρπάζει ο νοικοκύρης και λέει στην 

νοικοκυρά: Εεεε, γυναίκα μέτρησα τις πάπιες 

και τις βρήκα πιο πολλές, μια παραπάνω. 

Ναι, ναι, εχθές την βρήκα έξω, ποιος ξέρει 

από πού ήρθε, πάντως είναι θρεμμένη. 

Σήμερα που θα έρθει ο γαμπρός να ζητήσει 

την Κρουστάλλω μας, θα την μαγειρέψω με 

πορτοκάλι. Κάνε ό,τι θέλεις, εγώ θα την 

καθαρίσω κι εσύ νοικοκυρά είσαι ξέρεις. Κι 

έτσι εκείνο το βράδυ η ανήσυχη πάπια, με τις 

μελαγχολίες που δεν ήθελε να καθίσει στο 

σπίτι της, στην μεγάλη λίμνη που δεν την 

πείραζε κανείς, αλλά εκεί λόγω του φυσικού 

περιβάλλοντος της λίμνης είχε και 

αυτοπροστασία, στέριωσε το προξενιό της 

Κρουστάλλως και του Γιάννου. Βέβαια αν δεν 

ήταν αυτή η άμυαλη πάπια, κάποιο άλλο 

πουλί θα θυσιαζόταν για το τραπέζι. Αυτά 

δεν τα ήξερε η άμυαλη πάπια. Κι έτσι ποιο το 

συμπέρασμα; Ε; Ποιο; Όποιο πρόβατο φεύγει 

από το μαντρί, τι παθαίνει; Το τρώει ο λύκος. 

Αυτό το λέμε όχι μόνο για τα ζώα, αλλά και 

για μας που πιστεύω πληρούμε τις 

προϋποθέσεις του «άνω θρώσκω», να 

λεγόμαστε άνθρωποι, δηλαδή. Ο μεγάλος 

Έλληνας, ο μεγαλύτερος σε όλον τον κόσμο ο 

Αριστοτέλης του Νικομάχου, ο Σταγειρίτης, 

έλεγε όλα τα ζώα και τους ανθρώπους, 

ζωντανά όντα. 

 Πιστεύω, ότι όλοι καταλάβατε το νόημα και 

το συμπέρασμα του διηγήματος. Λοιπόν κι η 

ΠΕΨΑΕΕ είναι το μαντρί μας κι αλλοίμονό 

μας εάν φύγουμε από εκεί κι από τη δομή 

που μας φιλοξενούν. Ακόμα κι από το σπίτι 

μας. Παντού, όπου μας αγαπούν και ζούμε 

είναι η φωλιά μας και δεν φεύγουμε ποτέ 

από εκεί. Είδατε τι έπαθε η πάπια μας; 

Το νυφικό του γάμου 

Της Αντιγόνης Γκίνη 

Ήταν μια Κυριακή του Ιουνίου, αρχές θα 

έλεγα, ένα μικρό κορίτσι 17 ετών, μπήκε 

δειλά – δειλά στην εκκλησιά. Είχε περάσει 

άσχημο βράδυ, γιατί η πεθερά της είχε πει: 

δεν θα σου πάρουμε ανθοδέσμη, να την 

πάρεις εσύ. Και είχε σπάσει το κεφάλι της, 

αλλά που να το πει; Σκεφτόταν πως θα την 

αγοράσει μόνη της, αλλά δεν μίλησε και 

βασάνιζε την σκέψη της, αλλά το άφησε κι 

ότι γίνει. Τελικά, σιγά – σιγά ήρθε η 

κομμώτρια, της έφτιαξε τα μαλλιά, φόρεσε 

το νυφικό και το μυαλό της στην ανθοδέσμη. 

Εν τέλει πήγε στην εκκλησία, την ανθοδέσμη 

την κρατούσε ο γαμπρός, έγινε ο γάμος, η 

νύφη με δανεικά παπούτσια της αδελφής του 

γαμπρού. Μετά πήγε η νύφη, τα 

παρανυφάκια κι ο γαμπρός φυσικά στο φωτό 

που ήταν απέναντι από την εκκλησία και 

έβγαλαν τις φωτό του γάμου. Μετά από αυτό 

η νύφη έδωσε το νυφικό στον οίκο νυφικών 

αμέσως, λες κι αν το πήγαιναν από βδομάδα, 

κάτι θα γινόταν , τα χρήματα ήταν τα ίδια. Ο 

γάμος συνεχίστηκε, έγινε γλέντι σε κοσμικό 

κέντρο, αλλά η νύφη είχε φορέσει άλλο 

φόρεμα, όχι καινούργιο, το είχε φορέσει 

κάποιες φορές. Ο γαμπρός είχε πολλά 

χρήματα, ήταν φιγουρατζής. Τέλος πάντων, 

στην κοπέλα είχε μείνει απωθημένο το 

νυφικό που δεν το χάρηκε και στο τραπέζι, τι 

άλλο να πω, αυτά… 
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Χαρισμένο με άπειρη 

αγάπη ως εμπόδιο 

λησμονιάς 

Της Ελένης Γατίδου 

Κυριακή σήμερα κι ο ήλιος μου χαϊδεύει τα 

βλέφαρα, από μια χαραμάδα στο πατζούρι. Η 

μέρα με φωνάζει να βγω έξω, μα πριν να 

πάρω μια φίλη στο τηλέφωνο, χωρίς 

δεύτερη σκέψη, σηκώνω το ακουστικό και… 

Λενιώ πάω Μοναστηράκι… έρχεσαι; Αμέσως, 

χωρίς δεύτερη σκέψη, ντύνομαι στα 

γρήγορα. Όντως η μέρα με φώναζε να την 

ζήσω ζωντανά με όλες τις αισθήσεις μου σε 

εγρήγορση. Φτάσαμε στο προορισμό μας και 

με βήμα αργό, απολαμβάναμε το περπάτημα 

στα σοκάκια της περιοχής.  

Κόσμος, φωνές, χαμόγελα, θλίψη, άγχος. 

Διαφορετικές φιγούρες, περπατούσαν πλάι 

μας, μέσα στο δικό τους χωροχρόνο. 

Στρίβουμε σ’ ένα στενό, στο οποίο τόσα 

χρόνια, δεν είχα δώσει την πρέπουσα 

σημασία. Παλαιοπωλεία, στημένα στους 

δρόμους, τα οποία παρακαλούσαν κάποιο 

χέρι να τα αγγίξει… να βρουν το δικό τους 

προορισμό και να ρίξουν άγκυρα εκεί. 

Ουπς… ο δικός μου χώρος… βιβλιοπωλεία τα 

οποία πωλούσαν μεταχειρισμένα βιβλία. 

Αλήθεια, έχετε σκεφτεί ποτέ πόσες ιστορίες 

μπορεί να κρύβει ένα βιβλίο; Ας 

προσπαθήσουμε μαζί. Τι είναι αυτό που 

μπορεί να ωθήσει έναν άνθρωπο να 

αγοράσει ένα βιβλίο από ένα τέτοιο χώρο; Τι 

είναι αυτό που μπορεί να ωθήσει έναν 

άνθρωπο να χαρίσει ένα βιβλίο;  

Έψαχνα πολύ καιρό να βρω τον Αλέξη 

Ζορμπά του Ν. Καζαντζάκη. Ήθελα να 

αποστηθίσω ακόμα και τις ανάσες του 

συγγραφέα. Αυτή τη στιγμή το έχω στα χέρια 

μου, παλιό μεν αλλά σε πολύ καλή 

κατάσταση. Καθώς ανοίγω το εξώφυλλο, 

διαβάζω την αφιέρωση: «χαρισμένο με 

άπειρη αγάπη ως εμπόδιο λησμονιάς». Μια 

ιστορία λοιπόν του κάθε βιβλίου, είναι το 

αυτούσιο περιεχόμενό του. Τα μηνύματα 

που θέλει να περάσει. Μια άλλη ιστορία, είναι 

τα ταξίδια που κάνει αυτό το βιβλίο, πόσα 

μάτια έχουν διαβάσει τις σελίδες του, πόσα 

χέρια το έχουν αγγίξει; Άλλη μια ιστορία, 

είναι ο λόγος για τον οποίο αποφασίζουμε να 

κρατήσουμε ή να διώξουμε, να χαρίσουμε ή 

να πουλήσουμε ένα βιβλίο. Άλλη μια ιστορία 

είναι η σχέση που έχουμε και πόσο δυνατή 

είναι, με τον άνθρωπο που μας έκανε αυτό το 

δώρο. Ξέρετε κάτι; Αποφάσισα όλες οι 

ιστορίες που κρύβονται πίσω από τον 

Ζορμπά, να κλειδώσουν στα χέρια μου, γιατί 

αυτό το βιβλίο θέλω να γίνει, ουσιαστικά, 

εμπόδιο, έτσι ώστε να μην λησμονήσω ποτέ 

την φίλη που μου το χάρισε. 

 

 

Ποίηση 

Χριστιανική ποίηση:  
Στον Έρανο 
Του Γιάννη Πετσαλάκη (δημοσιευμένο) 
 
Διακονευόμαστε τα σπλάχνα της καρδιάς σας 

Για την αγάπη του Θεού και τη λατρεία. 
Απευθυνόμαστε στην καλοσύνη σας 

Δώστε σε μας, που χτίζουμε εκκλησία. 
 

Η εκκλησία θα χτισθεί από τον οβολό σου 
Δώσε στον άγιο, θα είναι για καλό σου. 

«Υπέρ δωρητών κι αφιερωτών»  στη θεία 
λειτουργία 

εύχεται πάντα ο πάτερ σε κάθε εκκλησία. 
 

Και ο Χριστός καθότανε κι έβλεπε 
Όλους όσους έδιναν στον ιερό ναό 

Κι η χήρα μόνο ένα δίλεπτο εκρατούσε 
Κι απ’ όλους πιο πολύ, δίνει εκείνη στο Θεό. 

 
Γιατί όλοι έδιναν απ’ το περίσσευμα τους 

Ήταν ο μισθός τους μικρός στους ουρανούς 
Η χήρα με το δίλεπτον απ’ το υστέρημά της 

Τα’ δωσε όλα, περνώντας τους πολλούς. 
 

Με τις προσφορές των πιστών κι από τον 
οβολό τους 

Χτίζονται οι εκκλησιές, οι υπέρλαμπροι ναοί 
Και με τη χάρη του Θεού το έργο τελειώνει 
Κι όλους τους ανθρώπους μαζί, η εκκλησιά 

ενώνει.- 
 

Η ΑΝΑΤΟΛΗ 
Του Γιάννη Πετσαλάκη (παρμένο από το βιβλίο 
του «Το όνειρο της νιότης») 
 

Γλυκά ξύπνησα σήμερα το πρωί,  
Ο ήλιος δεν είχε βγει ακόμη 

Στο δέντρο της αυλής μας κελαηδούσε ένα 
πουλί 

Κι ήταν μου φάνηκε αηδόνι. 
 

Αφού σηκώθηκα και βγήκα να το ακούσω 
Εκείνο σώπασε για λίγο και μετά 

Ξανάρχισε να κελαηδά για μένα μόνο 
Κι όλο τούτο με γέμισε χαρά. 

 
Το αηδόνι πέταξε, πουλί ήταν πάει 

Κι εγώ στενοχωρήθηκα για μια στιγμή 
Γιατί δεν είχα προσέξει πως σε λίγο 

Θα γινόταν μια ακόμη ανατολή. 
 

Χρυσές αχτίνες τον ορίζοντα φωτίζουν 
Πορτοκαλιά τα σύννεφα βαμμένα 

Κόκκινες λάμψεις το απεναντινό βουνό 
αγγίζουν 

Και ήρθε η χαρά πάλι σε μένα. 
 

Τώρα ο ήλιος σιγά – σιγά προβάλλει 
Κόκκινος δίσκος, σαν της φωτιάς τα κάλλη 

Μεγάλος ξεπροβάλλει απ’ το βουνό 
Με μιας για ν’ ανεβεί στον ουρανό. 
Γλυκά και όμορφα η μέρα αρχίζει 

Γλυκά και όμορφα κυλά σιγά 
Κι ο ήλιος τώρα φαίνεται να τρίζει 

Καθώς στα κόκκινα τα σύννεφα ακουμπά. 

 
 

Ανέβηκε ο ήλιος μας βαμμένος μ’ αίμα 
Κόκκινο αίμα, κατακόκκινο σωστό 

Μ’ αγάλι αγάλι πήρε ένα χρώμα 
Σαν ολοπόρφυρο χρυσό. 

 
Τώρα και τα σύννεφα ξανθίναν 

Πήραν το κίτρινο στο φόντο του ουρανού 
Με το γαλάζιο μαζί ανακατευτήκαν 

Μα καλυφθήκαν όλα απ’ τη λάμψη του 
ηλιού. 
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Και να ο ήλιος μας ψηλά ανεβαίνει 
Διαφεντευτής και βασιλιάς 

Και τίποτα άλλο από τούτο δεν συμβαίνει 
Ό,τι είναι ώρα για να πάμε στη δουλειά._ 

 
ΒΟΥΛΗΣΗ 

Της Κατερίνας Τσακυρίδου 
 

Στέρεψε η γνώση μου 
Στέρεψε η έμπνευση μου 

Τα αστεία σου, κι αυτά στέρεψαν 
Και λούστηκε με δάκρυα το κορμί μου. 

Τι  να σου πω; 
Ανένδοτη μένω 

Ζητάω το φως και τη μορφή σου 
Σε βρίζω μέσα μου… βογγώ 
Σε βρίζω και πάλι εξασθενώ 

Νιώθω τη βούληση σου, 
Σε αρπάζω γύρω από τον λαιμό 

Ζητάω το κορμί σου 
Τι ευκαιρίες έχασες και έχασα… 
Μαράζι πήγε αυτός ο έρωτας… 

Χωρίς τη βούληση μου. 
 

 
 

Άτιτλο Νο 2 
Του Παναγιώτη Κοντού 

 
Ένα λουλούδι τραγούδι ένα τραγούδι 

λουλούδι σε ένα παραμύθι γλυκό 
Έλεγε λόγια του Μάγου 

Ένα ρόδο μια μυρτιά  ένα λιογέρι στον κύρη 
της παραμυθιάς 

Έναν σοφό παραμυθά που έπαιζε με 
νούφαρα γέλια όνειρα και τραγούδια 

«Αγιορίτικα πώς να γράψεις παραμύθια  
Στα παιδιά σε ένα κόσμο από μεγάλους;» 

Έλεγε ο κύρης της παραμυθιάς 
Ο σοφός Καράκας της αγάπης έλεγε  

«Παίξτε παιδοπούλια και χλευάστε τους 
μεγάλους» 

Ήταν ένα παιδί ο Στέργιος που μίλαγε στα 
άστρα και όλο έκλαιγε για ευχή που δεν 

έπιανε. 

Να γίνω μεγάλος και τρανός 
Όχι δε σε κάνω και θα μείνεις για πάντα παιδί 

και θα κοιτάς τα άστρα. 
Πέρασαν χρόνια και καιροί και ύστερα έμεινα 

πάντα παιδί δεν μεγάλωνε ποτέ 
«Άστρο μου κάνε με να μην μείνω παιδί, να 

γίνω λουλούδι κάνε με» και έγινε. 
Πέρασαν χρόνια και καιροί και το άστρο 

πέθανε 
Όμως το παιδί λουλούδι έγινε άστρο και 

χλεύαζε τους μεγάλους 
«έγινα λουλούδι και δεν με μύρισε κανείς. 
Έγινε άστρο και έγινα παιδί αλλά μεγάλος 
δεν έγινα ποτέ αλλά είμαι τρανός. Μυρίζω 
λουλούδια και κάνω ευχές να γίνουν όλοι 

παιδιά και να γράψουν παραμύθια» 
Έλεγε τα λόγια ο κύρης ο παραμυθάς ο 

σοφός. 
 Ένα λουλούδι τραγούδι ένα τραγούδι 

λουλούδι 
Σε έναν κόσμο που δεν γράφει παραμύθια 

Και δεν υπάρχουν παιδιά. 
 

 

 

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

Κόκκορας γεμιστός 

πρωτοχρονιάτικός (και γιατί όχι 

και χριστουγεννιάτικος;) 
Της Αντιγόνης Γκίνη 

 

 Υλικά: ένας κόκορας περίπου 4 κιλά. Υλικά 

για την γέμιση: 500γρ. κιμάς χοιρινός, 500γρ. 

συκωτάκια πουλιών, ελαιόλαδο αρκετό, 1 

ποτηράκι κονιάκ, 250γρ. καρύδια, 250γρ. 

αμύγδαλα ανάλατα, 250γρ. φουντούκια, 

250γρ. στραγάλια ανάλατα, 250γρ. 

κουκουνάρι, 250γρ. σταφίδες, 250γρ. 

δαμάσκηνα αποξηραμένα, 500γρ. κάστανα, 3 

κιλά πατάτες, 10 πορτοκάλια, 10 λεμόνια, 

αλάτι, πιπέρι, ρίγανη. 

 

Εκτέλεση: καθαρίζουμε το πουλερικό και το 

τοποθετούμε σε ένα ταψί. Σε μια κατσαρόλα 

σοτάρουμε το κιμά και τα συκωτάκια, τα 

κάστανα, τους ξηρούς καρπούς, τις σταφίδες 

και τα δαμάσκηνα, το κονιάκ, ένα ποτήρι 

νερό και τα αφήνουμε να βράσουν 15 λεπτά, 

ενώ τα ανακατεύουμε ταυτόχρονα. Όταν 

τελειώσει το μαγείρεμα της γέμισης, με ένα 

κουτάλι γεμίζουμε το πουλερικό και με μια 

βελόνα καπλαντίσματος με χοντρή κλωστή, 

το ράβουμε και την υπόλοιπη γέμιση την 

ρίχνουμε στο ταψί. Μετά καθαρίζουμε τις 

πατάτες, τις κόβουμε λεπτές φέτες και τις 

ρίχνουμε σε άλλο ταψί. Βάζουμε και στα δυο 

ταψιά χυμό από τα πορτοκάλια και τα 

λεμόνια, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη και αρκετό 

ελαιόλαδο. Αυτά και καλή σας όρεξη. 

Ευχαριστώ. 
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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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