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Αγαπητοί φίλοι
Έχουμε το προνόμιο να ζούμε σε μια Χώρα που 
κάθε σπιθαμή της μαρτυρεί πολιτισμό. Μια Χώρα 
με πλούσια ιστορία, με αγώνες, τους οποίους τι-
μάμε μέσα στο 2021 προβάλλοντας τη μνήμη της 
μοναδικής στα παγκόσμια χρονικά επανάστασης 
του 1821. Μια Χώρα που ο λαός της μιλά με την 
ψυχή του, αποζητά δικαιοσύνη και δείχνει την αλ-
ληλεγγύη του κάθε φορά που η κοινωνία είναι σε 
ανάγκη, κάθε φορά που κλονίζεται η αξιοπρέπεια 
του συνανθρώπου μας. Την αλληλεγγύη, που φτά-
νει στην κορύφωσή της, όταν οι λαοί αντιμετωπί-
ζουν σοβαρά προβλήματα, όπως είναι οι μεγάλες 
καταστροφές. Τη διαπίστωση αυτή κάνει ο Ι. Μ. 
Παναγιωτόπουλος: «Δεν λείπουν μερικές κορυ-
φαίες στιγμές, που η ανθρώπινη αλληλεγγύη ξα-
ναβρίσκει την τίμια έκ-
φρασή της. Αυτές οι στιγμές 
είναι η μοναδική παρηγο-
ριά». 
Τα γεγονότα στη Χώρα μας 
υπό το πρίσμα της οικονο-
μικής κρίσης και την απειλή 
της νέας πανδημίας, μας κα-
λούν να αναζητήσουμε συ-
νολικές λύσεις, να γκρεμί-
σουμε τα τείχη ανάμεσά 
μας και στη θέση τους να 
χτίσουμε γέφυρες επικοινωνίας κα προσέγγισης 
με τους συνανθρώπους μας. 
Η υγειονομική περιπέτεια συνεχίζεται για δεύτερη 
χρονιά, δοκιμάζει τις αντοχές μας και μας αναγκά-
ζει να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα. 
Στην παρούσα συγκυρία καθήκον όλων μας, όσοι 
υπηρετούμε την Κοινωνική Αλληλεγγύη, είναι να 
λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστα-
σία της δημόσιας υγείας. 
Έτσι, στο Εργαστήρι μας, κρίναμε επιβεβλημένη 
και εντατικοποιήσαμε, την τήρηση των προληπτι-
κών  υγειονομικών μέτρων για την προστασία των 
εργαζομένων μας κυρίως, όμως, των εκπαιδευό-
μενων νέων μας. 
Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 206 του ν. 
4820/2021 βάσει του οποίου θεσπίστηκε ο υπο-
χρεωτικός εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού 
covid–19, για τους εργαζόμενους που υπηρετούν 
σε κλειστές και ανοιχτές δομές και παρέχουν υπη-
ρεσία σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, 
λάβαμε όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εν-
θαρρύνουμε τον εμβολιασμό του συνόλου των 
εργαζομένων μας. 
Στη συνέχεια, συμμορφούμενοι πάντα με το 

ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο και τις εγκυκλίους 
του αρμοδίου Υπουργείου, ενθαρρύναμε τον εμ-
βολιασμό του συνόλου των εκπαιδευομένων στις 
δομές μας, καθώς και στις Στέγες μας. 
Μέσα σ’ αυτές τις δυσκολίες, με ζήλο και υπευθυ-
νότητα, συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε την αξία 
της ζωής, της αξιοπρέπειας των συνανθρώπων 
μας, κυρίως εκείνων που δεν έχουν την ικανότητα 
να υπερασπιστούν από μόνοι τους τον εαυτό τους. 
Εντατικοποιήσαμε την προσπάθεια ώστε να εξα-
σφαλίσουμε Στέγες για ασφαλή και αξιοπρεπή δια-
βίωση των ατόμων με αναπηρία. Έτσι ιδρύθηκαν 
ακόμα δύο Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, 
με τη βοήθεια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

και του Δήμου Αγρινίου, 
όπου θα φιλοξενηθούν άλ-
λοι είκοσι συνάνθρωποί 
μας που δεν έχουν γονεϊκή 
στήριξη. Η δωρεά του οικο-
πέδου έχει γίνει από την αεί-
μνηστη Ασπασία Καρα-
παπά και την κυρία Ναντίνα 
Φίλου, τις οποίες ευχαρι-
στούμε θερμά για μια 
ακόμη φορά. Σ’ αυτούς τους 
χώρους δημιουργήσαμε 
ένα κτιριακό συγκρότημα 

τριών κατοικιών, όπου οι ένοικοι–τρόφιμοι απο-
λαμβάνουν μια άνετη και ευτυχισμένη ζωή. Οι Στέ-
γες μας αποτελούν ένα σύγχρονο πλαίσιο ψυχο-
σωματικής αποκατάστασης και παρέχουν 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες επιστημονικής, θερα-
πευτικής υποστήριξης. Αποσκοπούν στην υπερά-
σπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων 
των φιλοξενούμενων με την ενεργό συμμετοχή 
τους στο κοινωνικό περιβάλλον. Είναι σπίτια αγά-
πης, θαλπωρής και ζεστής αγκαλιάς, σπίτια–γέφυ-
ρες–με την κοινωνία, κόντρα στα στερεότυπα για 
τη διαφορετικότητα. 
Εδώ και χρόνια το Εργαστήρι μας απλώνει γέφυρες 
επικοινωνίας για την ομαλή εξάλειψη των διαφο-
ρών και την αρμονική συνύπαρξη όλων των αν-
θρώπων. 
Δημιούργησε και σύ τη δική σου γέφυρα και έλα 
κοντά μας για έναν καλύτερο κόσμο, μια ζωή με 
ποιότητα, με αλληλεγγύη, με αγάπη για τον αδύ-
ναμο συνάνθρωπο, με ανθρωπιά, όπως μας αξίζει. 

Καλή και ευλογημένη νέα χρονιά 

Η Πρόεδρος του Εργαστηρίου «ΠANAΓIA EΛEOYΣA» 
Διονυσία Σαμαντά
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Μακέτα των Σ.Υ.Δ. Αγρινίου.
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Η Γέννηση του Χριστού, ψηφιδωτό, περ. 1143, Σικελία, Παλέρμο, Capella Palatina.

Κάθε χρόνο ο Άγιος Βασίλης τις παραμονές της Πρωτοχρονιάς γυρίζει από χώρα σε χώρα κι από χωριό σε χωριό, και χτυπά 
τις πόρτες για να δει ποιος θα τον δεχτεί με καθαρή καρδιά. Μια χρονιά λοιπόν, πήρε το ραβδί του και τράβηξε. Ήτανε 
σαν καλόγερος ασκητής, ντυμένος με κάτι μπαλωμένα παλιόρασα, με χοντροπάπουτσα στα ποδάρια του και μ’ ένα ταγάρι 
περασμένο στον ώμο του. Γι’ αυτό τον παίρνανε για διακονιάρη και δεν τ’ ανοίγανε την πόρτα. Ο Άγιος Βασίλης έφευγε 
λυπημένος, γιατί έβλεπε την απονιά των ανθρώπων και συλλογιζότανε τους φτωχούς που διακονεύουνε, επειδής έχουνε 
ανάγκη, μ’ όλο που αυτός ο ίδιος δεν είχε ανάγκη από κανέναν, κι ούτε πεινούσε, ούτε κρύωνε. 
Αφού περπάτηξε κάμποσο, βρέθηκε σ’ ένα απάγκιο που έκοβε ο αγέρας από ’να μικρό βουνό, κι είδε ένα μαντρί κολλη-
μένο στα βράχια. Άνοιξε την αυλόπορτα που ήτανε κανωμένη από άγρια ρουπάκια και μπήκε στη μάντρα. Τα σκυλιά ξυ-
πνήσανε και πιάσανε και γαβγίζανε. Πέσανε απάνω του να τον σκίσουνε. μα, σαν πήγανε κοντά του, σκύψανε τα κεφάλια 
τους και σερνόντανε στα ποδάρια του, γλείφανε τα χοντροπάπουτσά του, γρούζανε φοβισμένα και κουνούσανε παρακα-
λεστικά τις ουρές τους. 
Ο Άγιος σίμωσε στο καλύβι του τσομπάνου και χτύπησε την πόρτα με το ραβδί του και φώναξε: 
«Ελεήστε με, χριστιανοί, για τις ψυχές των αποθαμένων σας! Κι ο Χριστός μας διακόνεψε σαν ήρθε σε τούτον τον κόσμο!». 
Η πόρτα άνοιξε και βγήκε ένας τσομπάνης, παλικάρι ως εικοσιπέντε χρονώ, με μαύρα γένια. και δίχως να δει καλά καλά 
ποιος χτυπούσε την πόρτα, είπε στο γέροντα: 
«Πέρασε μέσα στ’ αρχοντικό μας να ζεσταθείς! Καλή μέρα και καλή χρονιά!». 

ΤΟ ΒΛΟΓΗΜΕΝΟ ΜΑΝΤΡΙ 
Φώτης Κόντογλου
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Αυτός ο τσομπάνης ήτανε ο Γιάννης ο Μπάικας, που τον λέγανε Γιάννη Βλογημένον, άνθρωπος αθώος σαν τα 
πρόβατα που βόσκαγε, αγράμματος ολότελα. 
Μέσα στην καλύβα έφεγγε με λιγοστό φως ένα λυχνάρι. Ο Γιάννης, σαν είδε στο φως πως ο μουσαφίρης ήτανε 
γέροντας καλόγερος, πήρε το χέρι του και τ’ ανασπάστηκε και τό ’βαλε απάνω στο κεφάλι του. Ύστερα φώναξε 
και τη γυναίκα του, ως είκοσι χρονώ κοπελούδα, που κουνούσε το μωρό τους μέσα στην κούνια. Κι εκείνη πήγε 
ταπεινά και φίλησε το χέρι του γέροντα, κι είπε: 
«Κόπιασε, παππού, να ξεκουραστείς». 
Ο Άγιος Βασίλης στάθηκε στην πόρτα και βλόγησε το καλύβι κι είπε: 
«Βλογημένοι νά ’σαστε, τέκνα μου, κι όλο το σπιτικό σας! Τα πρόβατά σας να πληθαίνουν ως του Ιώβ μετά την 
πληγήν και ως του Αβραάμ και ως του Λάβαν! Η ειρήνη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας!». 
Ο Γιάννης έβαλε ξύλα στο τζάκι και ξελόχισε η φωτιά. Ο Άγιος απίθωσε σε μια γωνιά το ταγάρι του, ύστερα 
έβγαλε το μπαλωμένο το ράσο του κι απόμεινε με το ζωστικό του. Τον βάλανε κι έκατσε κοντά στη φωτιά, κι η 
γυναίκα τού ’βαλε και μια μαξιλάρα ν’ ακουμπήσει. 
Ο Γιάννης ήτανε καλός άνθρωπος, όπως τον έφτιαξε ο Θεός. 
Φτωχός ήτανε, είχε λιγοστά πρόβατα, μα πλούσια καρδιά: «Τη πτωχεία τα πλούσια!». Ήτανε αυτός καλός, μα 
είχε και καλή γυναίκα. Κι όποιος τύχαινε να χτυπήσει την πόρτα τους, έτρωγε κι έπινε και κοιμότανε. Κι αν ήτανε 
και πικραμένος, έβρισκε παρηγοριά. Γι αυτό κι ο Άγιος Βασίλης κόνεψε στο καλύβι τους, ξημερώνοντας Πρω-
τοχρονιά, παραμονή της χάρης του, κι έδωσε την ευλογία του. 
Κείνη τη νύχτα τον περιμένανε όλες οι πολιτείες και τα χωριά της οικουμένης, αρχόντοι, δεσποτάδες κι επίσημοι 
ανθρώποι, πλην εκείνος δεν πήγε σε κανέναν τέτοιον άνθρωπο, παρά πήγε στο μαντρί του Γιάννη του Βλογημένου. 
Ήτανε μεσάνυχτα. Ο αγέρας βογγούσε. Ο Άγιος Βασίλης σηκώθηκε απάνου και στάθηκε γυρισμένος κατά την 
ανατολή κι έκανε το σταυρό του τρεις φορές. Ύστερα έσκυψε και πήρε από το ταγάρι του μια φυλλάδα κι είπε: 
«Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων!». 
Ο Γιάννης πήγε και στάθηκε από πίσω του και σταύρωσε τα χέρια του. Η γυναίκα του βύζαξε το μωρό και πήγε 
κι εκείνη και στάθηκε κοντά στον άντρα της. 
Κι ο γέροντας είπε το «Θεός Κύριος» και τ’ απολυτίκιο της Περιτομής «Μορφήν αναλλοιώτως ανθρωπίνην     
προσέλαβες», χωρίς να πει και το δικό του τ’ απολυτίκιο, που λέγει: «Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγγος σου». 
Καθίσανε στο τραπέζι και φάγανε, ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας, ο Γιάννης ο Βλογημένος, η γυναίκα του κι ο 
μπάρμπα–Μάρκος ο Βουβός, που τον είχε συμμαζέψει ο Γιάννης και τον βοηθούσε. 
Και, σαν αποφάγανε, έφερε η γυναίκα τη βασιλόπιτα και την έβαλε απάνω στο σοφρά. Κι ο Άγιος Βασίλης πήρε 
το μαχαίρι και σταύρωσε τη βασιλόπιτα κι είπε: 
«Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος!». 
Κι έκοψε το πρώτο το κομμάτι κι είπε: «του Χριστού», έκοψε το δεύτερο κι είπε: «της Παναγίας», κι ύστερα 
έκοψε το τρίτο και δεν είπε: «του Αγίου Βασιλείου», αλλά είπε: «του νοικοκύρη του Γιάννη του Βλογημένου!». 
Πετάγεται ο Γιάννης και του λέγει: 
«Γέροντα, ξέχασες τον Αι–Βασίλη!». 
Του λέγει ο Άγιος: 
«Αλήθεια, τον ξέχασα!». 
Κι έκοψε ένα κομμάτι κι είπε: 
«Του δούλου του Θεού Βασιλείου!». 
Λέγει πάλι ο Γιάννης στον Άγιο: 
«Γέροντα, γιατί δεν έκοψες για την αγιοσύνη σου;». 
Του λέγει ο Άγιος: 
«Έκοψα, ευλογημένε!». 
Μα ο Γιάννης δεν κατάλαβε τίποτα, ο καλότυχος! 
Έστρωσε η γυναίκα, για να κοιμηθούνε. Σηκωθήκανε να κάνουνε την προσευχή τους. Ο Άγιος Βασίλης άνοιξε 
τις απαλάμες του κι είπε την δική του την ευχή, που τη λέγει ο παπάς στη λειτουργία: 
«Κύριος ο Θεός μου, οίδα ότι ουκ ειμι άξιος, ουδέ ικανός, ίνα υπό την στέγην εισέλθης του οίκου της ψυχής 
μου…». 
Σαν τελείωσε την ευχή κι ετοιμαζόντανε να πλαγιάσουνε, του λέγει ο Γιάννης: 
«Εσύ, γέροντα, που ξέρεις τα γράμματα, πες μας σε ποιά παλάτια άραγες πήγε απόψε ο Αι–Βασίλης; Οι αρχόντοι 
κι οι βασιλιάδες τί αμαρτίες μπορεί νά ’χουνε; Εμείς οι φτωχοί είμαστεν αμαρτωλοί και κακορίζικοι, επειδής η 
φτώχεια μας κάνει να κολαζόμαστε!». 
Ο Άγιος Βασίλης δάκρυσε. Σηκώθηκε πάλι απάνω, άπλωσε τις απαλάμες του και ξαναείπε την ευχή αλλιώτικα: 
«Κύριε ο Θεός μου, οίδας ότι ο δούλος Ιωάννης ο απλούς εστιν άξιος και ικανός, ίνα υπό την στέγην αυτού ει-
σέλθης, ότι νήπιος υπάρχει, και των τοιούτων εστίν η βασιλεία των ουρανών…». 
Και πάλι δεν κατάλαβε τίποτα ο Γιάννης ο καλότυχος, ο Γιάννης ο Βλογημένος. 

Eπιμέλεια: Ελένη Μούρτη – Μάλαινου
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Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ε Σ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ EQUASS Excellence 

Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» απέκτησε μετά από αξιολόγηση που διενερ-
γήθηκε διαδικτυακά στις 30 Σεπτεμβρίου, 1 και 2 Οκτωβρίου για πέμπτη συνεχό-
μενη φορά από το 2008, την πιστοποίηση άριστης πρακτικής EQUASS Excellence 
της E.P.R. (Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για θέματα Αποκατάστασης). Τα αποτελέσματα 
ανακοινώθηκαν στις 9 Νοεμβρίου 2020. Η πιστοποίηση αυτή απονέμεται σε Ευρωπαϊκά 
κέντρα που παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες κοινωνικής αποκατάστασης και 
στοχεύει στη δέσμευση των κέντρων αυτών για συνεχή βελτίωση και εκσυγχρονισμό 
τους σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» εξακολουθεί να είναι το μοναδικό κέντρο στην 
Ελλάδα που έχει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση. 
Ευχαριστούμε θερμότατα όλους, όσοι με μεγάλο ενδιαφέρον και ευαισθησία στηρίζουν 
το έργο μας και συμμετείχαν στη διαδικασία της αξιολόγησής μας, συμβάλλοντας έτσι στη συνεχή βελτίωση των πα-
ρεχόμενων ποιοτικών υπηρεσιών που αφορούν στα άτομα με νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ EPR 
Στις 15 Απριλίου 2021, το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση της EPR, όπου με-
ταξύ άλλων εγκρίθηκε και η αίτηση νέων οργανισμών ως μελών της EPR, με σκοπό να διευρυνθεί το δίκτυο αυτό 
των φορέων στην Ευρώπη.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ EPR 
Στις 11 Ιουνίου 2021 το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» συμμετείχε στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της EPR, 
όπου παρουσιάστηκε προς έγκριση η στρατηγική της EPR για το 2022.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ EPR 
Την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της EPR, όπου εκτός από την έγκριση του 
προϋπολογισμού και των νέων στρατηγικών στόχων της EPR ζητήθηκε και η έγκριση για την αποδοχή ενός νέου μέ-
λους στο δίκτυο, του ελληνικού φορέα ΕΓΝΥΑ, που εδρεύει στο Λαγονήσι.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ PROJECT CISCOS ΣΤΙΣ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 
Την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020, το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο CIS-
COS, παρουσίασε τη συμβολή του στο πρόγραμμα ως φορέας που παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες σε άτομα με νοητική 
υστέρηση και συνοδές αναπηρίες. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και σηματοδότησε τη λήξη του τριε-
τούς Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ SIEGEN 

Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», την Τετάρτη 12 
Μαΐου 2021, μετά από πρόσκληση του καθηγητή Johan-
nes Schädler, παρουσίασε το έργο και τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες του φορέα κατά τη διάρκεια πανεπιστημιακής 
διάλεξης στο τμήμα των Κοινωνικών Επιστημών του Πα-
νεπιστήμιο του Siegen της Γερμανίας. Η διάλεξη έγινε 
διαδικτυακά και απευθυνόταν στους μεταπτυχιακούς φοι-
τητές του Κέντρου Προγραμματισμού και Αξιολόγησης 
Κοινωνικών Υπηρεσιών (ZPE).



ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ στο Κ.Δ.Η.Φ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ–ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ) του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» στο 
πλαίσιο του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Έν-
ταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων» υλοποιεί στη Β΄ Εκπαιδευτική του Μονάδα στο Αγρίνιο, προγράμματα 
παροχής υπηρεσιών, για 24 ωφελούμενους. 
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα με νοητική υστέρηση του νομού Αιτωλ/νίας, άνεργα, ηλικίας άνω των 16 ετών και υλοποιεί-
ται από 1/4/2017 έως 31/3/2020. 
Στόχος του προγράμματος είναι: 
• η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, 
• η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού και 
• η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών 
Ειδικότερα παρέχονται υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής και υλοποιούνται υποστηρικτικά προγράμματα, με τρεις κυ-
ρίως βασικούς άξονες: 
α) την παροχή κατάρτισης στα τμήματα ραπτικής, παλαίωσης εικόνων και κεραμικής 
β) την εφαρμογή προγραμμάτων Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.) 
γ) την παροχή προγραμμάτων κοινωνικοποίησης και εμπλουτιστικών προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης. 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014–2020»

ΠΛΕΙΑΔΕΣ 7

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ EPR 

Στις 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε από διακεκριμένους ομιλητές διαδικτυακά το Ετή-
σιο Συνέδριο της EPR με θέμα: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός – Μαθαίνοντας από τον COVID19, κοιτάζοντας το μέλ-
λον».

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ EASPD 
Στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2021, το Εργαστήρι ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ συμ-
μετείχε στο Ετήσιο Συνέδριο της EASPD στις Βρυξέλλες, όπου παράλ-
ληλα εορτάστηκαν τα 25 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας του δικτύου. 
Το Εργαστήρι εκπροσώπησαν η Πρόεδρος Διονυσία Σαμαντά και η Υπεύ-
θυνη Διακρατικών Συνεργασιών Μίνα Κυζιρίδη. Το θέμα του συνεδρίου 
ήταν: «Το μέλλον είναι τώρα: Τεχνολογία με επίκεντρο το άτομο για την 
ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία και των παρεχομένων υπηρε-
σιών».

 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
«10 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΔ- 10 ΒΗΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» 

Η «ΕΣΤΙΑ» με παρακαταθήκη την 10ετή λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με νοητική ανα-
πηρία, διοργάνωσε ένα Διεθνές Συνέδριο με τίτλο « 10 Χρόνια ΣΥΔ – 10 Βήματα Μπροστά» στις 19 και 20 Νοεμ-
βρίου 2021 στο Divani Caravel Hotel.  
Το Διεθνές Συνέδριο εστιάζει σε σημαντικά ζητήματα του θεσμού της υποστηριζόμενης διαβίωσης, όπως η ποιότητα 
ζωής στις ΣΥΔ,  η ενδυνάμωση των εργαζομένων σε ΣΥΔ, η διασύνδεση με την κοινότητα, ο ρόλος της πολιτείας, 
το μέλλον της υποστηριζόμενης διαβίωσης, η βιωσιμότητα και η εταιρική κοινωνική ευθύνη στην Ελλάδα καθώς και 
σε άλλες χώρες της Ευρώπης.  
Εκ μέρους του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» συμμετείχαν η Πρόεδρος Διονυσία Σαμαντά με εισήγηση την 
πρώτη ημέρα και θέμα: «Οι ΣΥΔ της Περιφέρειας αντιμέτωπες με τον COVID-19– Προκλήσεις και Ευκαιρίες», ο Δι-
ευθυντής Δημήτριος Χειμαριώτης και ο Υποδιευθυντής Θανάσης Σαπλαούρας. 



ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» ΣΤΟ 1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΦΟΡΕΩΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Hκατάσταση στη χώρα μας υπό το κράτος της  παν-
δημίας, μας έφερε αντιμέτωπους με το πρό-

βλημα της κοινωνικής απομόνωσης, ενώ οι φορείς 
της κοινωνίας των πολιτών καλούνται να λειτουρ-
γήσουν σήμερα αναζητώντας συλλογικές λύσεις, 
που θα βοηθήσουν ώστε να μην αντιμετωπίζεται ο 
άλλος άνθρωπος ως απειλή. 

Σε μια κοινωνική συμμαχία, με στόχο να φέρει στο 
προσκήνιο θέματα κοινωνικού χαρακτήρα, όπως η 
υγεία και αναπηρία στον καιρό της πανδημίας, η 
Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με αναπηρία 
Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων, η Πε-
ριφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος Πατρέων και 
η Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας συνδιοργάνωσαν 
το 1ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, 
το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Ιουνίου, στο 
πάρκο εκπαιδευτικών δράσεων στην πλαζ Αγυιάς 
Πάτρας. Στο φεστιβάλ συμμετείχαν 60 φορείς κοι-
νωνικής φροντίδας της περιοχής μας, οι οποίοι πα-
ρουσίασαν το έργο, τις δράσεις και τις επιλογές 
που προσφέρουν στα άτομα με αναπηρία, αλλά 
ανέδειξαν και τα προβλήματά τους, κυρίως όσα 
προέκυψαν από τον απομονωτισμό που δημιούρ-
γησε η πανδημία στα άτομα αυτά. Επιπλέον, το φε-
στιβάλ έδωσε βάρος στην ενημέρωση και στην 
ευαισθητοποίηση για ασθένειες που η πανδημία 
έβαλε στο περιθώριο, όπως οι καρδιαγγειακές πα-
θήσεις, ο καρκίνος, τα αυτοάνοσα νοσήματα στέλ-

νοντας κι ένα μήνυμα στην Πολιτεία για την ανάγκη 
ενίσχυσης του Δημοσίου Συστήματος Υγείας. Ανά-
μεσα στους άλλους στόχους του φεστιβάλ ήταν η 
διενέργεια δωρεάν προληπτικών εξετάσεων, η 
συγκέντρωση αίματος και εγγραφή στο μητρώο 
του ΚΕΔΜΟΠ εθελοντών δοτών μυελού των 
οστών. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν διαδραστικές, 
εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις. 

Σημαντική ήταν και η συμμετοχή του Εργαστηρίου 
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» στο φεστιβάλ συμβάλλο-
ντας στη δημιουργία ατμόσφαιρας αγάπης, αγαστής 
συνεργασίας, αλληλεγγύης και στην τόνωση του  
εθελοντικού  πνεύματος.  Συγκεκριμένα, η χορωδία 
των εκπαιδευομένων νέων του Εργαστηρίου, υπό 
τη διεύθυνση της Μουσικού και Κοινωνικής Λει-
τουργού Ευσταθίας Γρέντζελου και με την Αγγελι-
κής Δαλιάνη στο πιάνο, άνοιξε τις εκδηλώσεις του 
φεστιβάλ με έργα μεγάλων Ελλήνων συνθετών. 
Το Εργαστήρι συμμετείχε στην έκθεση – bazaar με 
τα υπέροχα εργοτεχνήματα των εκπαιδευομένων 
νέων μας από όλα τα επί μέρους εργαστήρια. 

Μια ενδιαφέρουσα διοργάνωση, σε μια δύσκολη 
περίοδο για τη χώρα μας εξ αιτίας της πανδημίας, 
που ανέδειξε για μια ακόμη φορά, το άσβεστο 
πάθος, την υπομονή των φορέων κοινωνικής 
φροντίδας, με τα οποία διεκδικούν την ισότιμη έν-
ταξη στην κοινωνία των ατόμων με αναπηρία. 

Eπιμέλεια: Ελένη Μούρτη – Μάλαινου

Οι εκπρόσωποι των φορέων Κοινωνικής Φροντίδας 
στο 1ο Φεστιβάλ τους

Η χορωδία του Εργαστηρίου 
στο 1ο Φεστιβάλ φορέων Κοινωνικής Φροντίδας
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ΓΙΑ ΤΑ 110 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ 
ΤΟΥ AΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ (1851-1911)

Συγγραφέας που αγαπήθηκε όσο κανείς άλλος. Ελάχιστοι 
γνώρισαν τη δική του δόξα, καθώς το έργο του ξεπέρασε τη 
λήθη, νίκησε το χρόνο και κατά τον Τέλλο Άγρα “το όνομά 

του έχει βυθιστεί στη σφαίρα του θρύλου”. 
Συμπληρώθηκαν 110 χρόνια από το θάνατό του (Ιαν.1911) και οι 
δεκαετίες που κύλησαν, αντί να ξεθωριάσουν, αντίθετα έκαναν 
το έργο του πιο φωτεινό, χάρη στον κλασικό και έξοχα μορφω-
τικό χαρακτήρα του. 
Γεννήθηκε στην ευλογημένη και πολύ όμορφη νήσο των Βο-
ρείων Σποράδων, τη Σκιάθο στα 1851. Γονείς του, ο ευλαβέ-
στατος ιερέας Αδαμάντιος Εμμανουήλ και η Αγγελική 
Μωραϊτίδη, η οποία γέννησε οχτώ παιδιά. 
Στη Σκιάθο παρακολούθησε το αλληλοδιδακτικό σχολείο, τέσ-
σερα έτη, δύο έτη στο σχολαρχείο και τα υπόλοιπα στη Σκόπελο. 
Φύση καλλιτεχνική και υπερβολικά ευαίσθητη, βυθίζεται με 
όλες τις αισθήσεις του στην ωραιότητα της κτίσεως και θησαυ-
ρίζει μέσα του εντυπώσεις που θα τον συνοδεύουν σε όλη του τη 
ζωή. 
Στα 1874 εγγράφεται στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, αλλά οι 
δύσκολες του βίου περιστάσεις και η σκληρή  βιοπάλη δεν θα 
τον αφήσουν να λάβει το πολυπόθητο για την οικογένειά του 
πτυχίο. 
Αυτοδίδακτος στα Αγγλικά και στα Γαλλικά εργάζεται ως μετα-
φραστής στις εφημερίδες των Αθηνών “Εφημερίς” του Κορο-
μηλά και “Ακρόπολις” του Γαβριηλίδη. Το 1878 γράφει το πρώτο 
του μυθιστόρημα, “Η Μετανάστις”. Μετέπειτα, εγκαταλείποντας 
τον κόσμο του μυθιστορήματος, τρέπεται προς το διήγημα, το νε-
οελληνικό διήγημα, στο οποίο αποδεικνύεται απαράμιλλος. 
Φυγόκοσμος, τραβηγμένος στις παρυφές της κοσμικής ζωής, 
φτωχοντυμένος, μάλλον ατημέλητος, με τη συνείδηση ενός ανα-
χωρητή, στέκει ολότελα αδιάφορος στο θέμα της περιβολής και 
της προβολής του. “Μοιάζει με κάτι σκιαθίτικα βουνίσια ξωκ-
κλήσια και μοναστηράκια που σαν περνάς δίπλα τους, σ’ αφή-
νουν πέρα για πέρα ασυγκίνητο με την απλότητα, με τη φτώχεια 
του όγκου και του ρυθμού τους, μα σα διαβείς το χορταριασμένο 
κατώφλι τους, μένεις κατάπληχτος από την παλιά, γραφική ανι-
στόρησή τους, την απέριττη χάρη της διακόσμησης, το μυστήριο 
του ιριδένιου σκιοφωτισμού τους” (Βαγγέλης Σκουβαράς). 
Το έργο του είναι κυριολεκτικά κατακλυσμένο από τη Σκιάθο, τα 
τοπία της αλλά και τους ανθρώπους της. Ζει ολόκληρη μέσα του, 
με “τας χλοεράς και ευανθείς κοιλάδας της”. Μέσα από την ελά-
χιστη Σκιάθο με τους δύο-τρεις όρμους έχεις την εντύπωση ότι 
όλος ο κόσμος και η γη συμπυκνώθηκε σ’ ένα θαλασσόβραχο 
και η ανθρωπότητα συμμαζεύτηκε στα σοκάκια και τους γλαφυ-
ρούς κόλπους της. 
Το γεμάτο ελληνισμό έργο του, το κάλλος της τέχνης του, το 
απόλυτα προσωπικό του ύφος και η δύναμή του να πλάθει έξο-
χες ανθρώπινες φυσιογνωμίες και τύπους, όπως δε θα μπο-
ρούσε να τις συλλάβει η ακονισμένη και μεθοδική σκέψη του 
καλύτερου αναλυτή και ψυχογράφου, τον αναδεικνύουν εθνικό 
συγγραφέα και μάλιστα ως τον πρώτο. 
Εκείνο που θέλγει στο έργο του είναι ο παράδοξος κόσμος που 
εισήγαγε στην Τέχνη. Πολλή θάλασσα, ναυτικούς θαλασσοδαρ-
μένους, χήρες χαροκαμένες και απορφανισμένες από γονείς, συ-
ζύγους και τέκνα, ακριβώς λόγω των τρικυμιών και της 
αγριότητας της θάλασσας ή και των ασθενειών, απλούς ψαρά-

δες, γεωργούς, απόμαχους της ξηράς και της θάλασσας, τύπους 
της καθημερινής ζωής, πλύστρες, σιδερώστρες, νοικάρισσες και 
φοβερές σπιτονοικοκυρές αρμαθιασμένες στις αυλές των αθη-
ναϊκών πτωχοσυνοικιών, χαμόκοσμος, χαμοζωή, χαμοκαϋμός 
μιας καθημερινότητας κι ενός κόσμου που παρέρχονταν. 
Αλλά και το ηθογραφικό στοιχείο, “που γνωρίζει στον αναγνώ-
στη τα γαλανά νερά του Αιγαίου, τα περίρρυτα εξοχικά κτήματα 
των δροσερών νήσων, την άλμη της θάλασσας, τη μυρουδιά του 
σχοίνου ανάμικτον με τον λιβανωτό που έκαιγαν ευσεβείς γραίες 
μπροστά στο παλιό εικονοστάσι. Επιπλέον, ο νατουραλισμός με 
τον οποίο δινόταν η εικόνα της ευτυχίας από τα μικρά, της ευχα-
ρίστησης από την παρθένα ακόμα φύση, της διαρκούς δυστυχίας 
από την πενία, τον θάνατο, τις αρρώστιες, την ξενιτιά, τα ναυά-
για, τους τοκιστές, τις προίκες, τα  χρέη, τους καημούς και τον 
έρωτα, το έγκλημα, τον φθόνο, την καταλαλιά, τα θηλυκά, βάρος 
για τα αρσενικά μέχρι να τα ξεφορτωθούν”. 
Στην κορυφή των αξιών του βρίσκεται η χριστιανική πίστη. Για 
τον Παπαδιαμάντη δεν υπάρχει τίποτε άλλο εκτός από τον Θεό. 
Απόλυτος Κύριος του σύμπαντος, χορηγός της ζωής, μεταθανά-
τια προσδοκία, όπου υποτάσσονται όλα μέσα στο έργο του. Ακέ-
ραιος Έλληνας και ακέραιος ορθόδοξος, “όπως αυτά ενώνονται 
μέσα στην ελληνορθοδοξία. Ζει την Ελλάδα ορθοδόξως και την 
ορθοδοξία με ελληνική ευπρέπεια και ελληνικό μέτρο. Συνδέει 
την ωραία Ελλάδα με την πάντοτε νέα και αμάραντη Ορθοδοξία.” 
Είναι ένα κλαδί αμάραντο από το πολύκλωνο δέντρο της ορθο-
δοξίας, που το φύτεψε ο Χριστός για να είναι χλωρό και ανθι-
σμένο στον αιώνα”, είπε ο Φ. Κόντογλου. Αυτήν υπηρετεί στο 
έργο του ο Παπαδιαμάντης χωρίς να ενδιαφέρεται για την πρό-
σκαιρη δόξα ούτε για τα λογοτεχνικά ρεύματα, που σήμερα γεν-
νιούνται κι αύριο πεθαίνουν. Γι’ αυτό και αποκλήθηκε ο άγιος 
των Γραμμάτων. 

Ελένη Μούρτη–Μάλαινου
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Μουσικοθεραπεία: 
η καινούρια Επιστήμη της πιο παλιάς Τέχνης

HΜουσικοθεραπεία ειναι μια επιστημονική πρα-
κτική του εικοστού αιώνα. Ωστόσο η πεποίθη-
ση ότι η μουσική μπορεί να γιατρέψει την 

ψυχή και το σώμα είναι τόσο παλιά όσο και ο ίδιος ο 
πολιτισμός μας. Από τους Σαμάνους της Αφρικανικής 
και Αμερικανικής ηπείρου ως τις εσωτερικές θρησκείες 
της Ανατολής αλλά και αυτές της Δύσης, η μουσική 
πάντα μας συνέδεε τόσο με το Θείο, όσο και με τα κρυ-
φά και ξεχασμένα κομμάτια του εαυτού μας. Οι πάμ-
πολλες ιστορικές αναφορές στη δύναμη της μουσι-
κής βεβαιώνουν ότι είναι η αρχαιότερη μορφή τέχνης 
που συνδυάστηκε με τη θεραπεία. Αυτό υποστηρί-
ζεται από αιγυπτιακούς παπύρους του 1500 π.Χ., από 
αρχαιοελληνικά κείμενα, μέχρι και από μεσαιωνικές 
και αναγεννησιακές αναφορές στη χρήση της μου-
σικής για τη θεραπεία ποικίλων ασθενειών του αν-
θρώπου. 

Γιατί μας γοητεύει η μουσική; Η σχέση του αν-
θρώπου με τη μουσική έχει πολλές μορφές: την 
απλή ακρόαση, την ξαφνική επιθυμία να χορέ-
ψουμε, όταν ακούμε κάτι που μας αρέσει, τη δια-
νοητική αγαλλίαση που εμπεριέχεται στη μουσική 
εκπαίδευση, τη συμμετοχή στη δημιουργία της. Ως 
Τέχνη έχει χρονικό χαρακτήρα∙ με άλλα λόγια, εξε-
λίσσεται μέσα στον χρόνο, αντίθετα από έναν πί-
νακα ή ένα γλυπτό, που μένουν πάντα ίδια και 
απευθύνονται στατικά στους αισθητικούς υποδοχείς 
του ανθρώπου Αυτή η σύντομη, εφήμερη ποιότητα 
της μουσικής ειναι αυτό που τη διακρίνει ως πολιτι-
σμικό προϊόν, διότι διέπεται από κίνηση και πρό-
θεση, πάντα στηριζόμενη σε αυτό που πέρασε, 
ταυτόχρονα προετοιμάζοντάς μας για αυτό που 
επακολουθεί. Έτσι η επίδρασή της στον άνθρωπο 
είναι συνεχής και διαρκώς ανανεούμενη, φέρνοντάς 
την στην πρώτη θέση των ειδικοτήτων της art ther-
apy. Με αυτόν τον διαδραστικό και όχι στατικό 
τρόπο η μουσική μάς φέρνει σε επαφή με μύθους, 
γεγονότα και ανθρώπους αλλά και με τον προσω-
πικό μας διανοητικό, συναισθηματικό και πνευμα-
τικό κόσμο. Ξεπερνώντας το εμπόδιο της γλώσσας 
κάνει τον άνθρωπο, ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, 
κοινωνικής τάξης ή πολιτισμικής καταβολής, να επι-
κοινωνεί εξωλεκτικά με το έμψυχο και άψυχο περι-
βάλλον, να νιώθει ον κοινωνικό, να βιώνει δηλαδή 
την ανθρώπινη ουσία του. Όλα αυτά συνθέτουν τη 
γοητεία και τη μαγεία της. 

Τι ακριβώς είναι η Μουσικοθεραπεία; 
Σύμφωνα με την Βρετανική Ένωση Μουσικοθερα-

πείας (ΒΑΜΤ – British Association for Music Therapy), 
«…η Μουσικοθεραπεία είναι μια ψυχολογική, κλι-
νική παρέμβαση, που παρέχεται από πιστοποιημέ-
νους μουσικοθεραπευτές με στόχο να βοηθήσει 
άτομα των οποίων η ζωή έχει επηρεαστεί από τραυ-
ματισμούς, ασθένειες ή αναπηρίες, υποστηρίζοντας 
τις ψυχολογικές, συναισθηματικές, γνωστικές, σω-
ματικές, επικοινωνιακές και κοινωνικές τους ανάγ-
κες… Κεντρικό ρόλο στο πώς λειτουργεί η 
Μουσικοθεραπεία, έχει η θεραπευτική σχέση που 
γεννιέται και αναπτύσσεται, μέσω της συμμετοχής 
σε ζωντανή μουσική αλληλεπίδραση και παιχνίδι με-
ταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ένα ευρύ φάσμα μουσικών στυλ και 
οργάνων, συμπεριλαμβανομένης της φωνής. Η μου-
σική είναι συχνά αυτοσχέδια. Η χρήση της μουσικής 
με αυτόν τον τρόπο επιτρέπει στους θεραπευόμε-
νους να δημιουργήσουν τη δική τους μοναδική μου-
σική γλώσσα με την οποία να εξερευνούν και να 
συνδέονται με τον κόσμο.» Να προσθέσω ότι η Μου-
σική θεραπεία, καθώς δεν περιορίζεται από το εμ-
πόδιο της γλώσσας, επεμβαίνει άμεσα και, 
βασιζόμενη στις πολύπλοκες αυτόματες συνδέσεις, 
που χαρακτηρίζουν την εγκεφαλική λειτουργία, δρα 
ως πολύτιμο εργαλείο για την εξερεύνηση της σω-
ματικής, διανοητικής και ψυχικής υγείας. 

Η Μουσική θεραπεία μπορεί να βοηθήσει σε ένα 
ευρύτερο φάσμα προβλημάτων. Λόγου χάρη, ένα 
παιδί με σημαντική δυσκολία στην ομιλία ή έναν 
ενήλικο με κατάθλιψη. Κατά την διάρκεια της Μου-
σικοθεραπευτικής συνεδρίας υπάρχει η δυνατότητα 
αυτοί οι άνθρωποι να νιώσουν οι ίδιοι ως μέρος της 
μουσικής, να μεταφερθούν σε μια διάσταση πέρα 
από την υλική ή και την λεκτική ακόμα. Με αυτόν 
τον τρόπο ξεπερνιούνται οι σωματικές, διανοητικές, 
συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες που βα-
ραίνουν την καθημερινότητα τόσων συνανθρώπων 
μας. Στην αρχή βέβαια, αυτό το αποτέλεσμα δεν 
είναι μόνιμο, σταθεροποιείται σιγά – σιγά με την 
επανάληψη των συνεδριών, γι’ αυτό λέμε ότι η Μου-
σικοθεραπεία δρα σε βάθος χρόνου, όπως άλλωστε, 
κάθε είδους παιδεία. 
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Η αρχή της Μουσικοθεραπευτικής πρακτικής 
ανήκει ιστορικά στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις 
Η.Π.Α.. Οι πρώτοι μουσικοθεραπευτές τη δεκαετία 
το ’60 δούλεψαν σε μεγάλα ιδρύματα με ανθρώπους 
που παρουσίαζαν σωματικές, μαθησιακές και ανα-
πτυξιακές δυσκολίες (για παράδειγμα άτομα με σύν-
δρομο Down), όπως και με ανθρώπους που 
αντιμετώπιζαν χρόνια ζητήματα ψυχικής υγείας, 
όπως η σχιζοφρένεια. Αρχικά η προοπτική των ιδρυ-
μάτων ήταν ότι η μουσική, και να μην θεραπεύει, σί-
γουρα δεν βλάπτει. Αργότερα όμως άρχισαν να 
αναπτύσσονται πιο συστηματικές και συγκεκριμέ-
νες διαγνωστικές και θεραπευτικές μέθοδοι και δια-
δικασίες, οι οποίες απέδειξαν, κυρίως, την 
θεραπευτική λειτουργία της μουσικοθεραπείας. 

Στον κόσμο των μαθησιακών δυσκολιών έχει γίνει 
πια ξεκάθαρο ότι η μουσικοθεραπεία μπορεί να 
βοηθήσει: 

• στην ανάπτυξη των σωματικών δεξιοτήτων και  
   των γνωστικών ικανοτήτων,  
• στην καλλιέργεια των κινήτρων  
• στην γλωσσική ικανότητα  
• στην μη λεκτική επικοινωνία  
• στις κοινωνικές δεξιότητες  
• στην ανάπτυξη της ικανότητας για προσωπικές 

επιλογές και ανεξαρτησία.  
Στον χώρο της ψυχικής υγείας έχει επιτευχθεί 

πλέον μεγάλη πρόοδος:  
• στην βελτίωση της διάθεσης  
• στον κατευνασμό των καταδιωκτικών συναισθη-

μάτων  
• στην συναισθηματική εκφραστικότητα  
• στην κοινωνικοποίηση και στην ανάπτυξη της 

αυτοεκτίμησης 
Βεβαίως, σπουδαία είναι η προσφορά της Μουσι-

κοθεραπείας στο πολύ ενδιαφέρον και εν πολλοίς 
ανεξερεύνητο φάσμα του αυτισμού. 

Σήμερα, σ’ όλο τον κόσμο, η Μουσικοθεραπεία αν-
τιμετωπίζεται ως μια επιστημονική πρακτική που 
χρησιμοποιεί τη μουσική για την επίτευξη συγκε-
κριμένων κλινικών στόχων και όχι απλά ως μια δρα-
στηριότητα που «δεν βλάπτει». 

Σύντομα, αυτή η πρακτική ανοίχτηκε και σε άλ-
λους χώρους της ανθρώπινης υγείας. Στις μέρες μας, 
οι ανά τον κόσμο μουσικοθεραπευτές δουλεύουν 
είτε συνδυαστικά με άλλους ειδικούς είτε μόνοι, 
στους εξής χώρους: 

• Στον χώρο της Εγκεφαλικών βλαβών από ατυχή-
ματα ή άλλες αιτίες, όπου σημειώνονται αξιόλογα 
αποτελέσματα στην αποκατάσταση σωματικών και 
διανοητικών δεξιοτήτων. 

• Η Μουσική θεραπεία επίσης μπορεί να καθυστε-
ρήσει τα συμπτώματα που χαρακτηρίζουν πολλές 
μορφές άνοιας σε ηλικιωμένους αλλά και νεότερους. 

• Σημαντικές επίσης παρεμβάσεις έχουν αναπτυ-
χτεί στην ψυχολογική φροντίδα των ανθρώπων με 
διάφορες μορφές καρκίνου, καθώς και στους πά-
σχοντες από AIDS και HIV. 

• Τις τελευταίες δεκαετίες τεράστιες υπηρεσίες 
προσφέρει η Μουσικοθεραπεία στις εκδηλώσεις του 
μετατραυματικού σοκ των προσφύγων. 

• Τέλος, εξαιρετική είναι η προσφορά της Μουσι-
κοθεραπείας στη θεραπευτική προσέγγιση των ψυ-
χικών τραυμάτων που οφείλονται στην οικιακή και 
σεξουαλική κακοποίηση, φαινόμενο, δυστυχώς, 
πολύ διαδεδομένο, στην εποχή μας. 

Σήμερα στα περισσότερα Πανεπιστήμια του κό-
σμου διδάσκεται η Μουσική θεραπεία ως αυτόνομη 
επιστήμη. Μεγάλη άνοδος σημειώνεται στην Αμε-
ρική και στην Αυστραλία. Στην Ευρώπη η Αγγλία, η 
Γερμανία και η Νορβηγία είναι οι χώρες όπου διδά-
σκεται και εφαρμόζεται η Μουσική θεραπεία ευρύ-
τατα. 

Πολύ πρόσφατα (2020) ιδρύθηκε και στην Ελλάδα 
σχετικό πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (master of Arts music 
and society). 

Η ευχή και η ελπίδα όλων όσοι είχαν την τύχη να 
ασχοληθούν επαγγελματικά, να ωφελήσουν και να 
ωφεληθούν από την Μουσική θεραπεία, είναι να 
απλωθεί με τη μέριμνα της Πολιτείας η ευεργετική 
της επίδραση σ’ αυτούς που έχουν την ανάγκη της 
σε σχολεία, ιδρύματα και νοσοκομεία. 

 
Αλέξης Ι. Μήτσιου 

Ψυχολόγος – MA of music therapy 
University of the West of England Bristol − U.K.



Λεβέντικη, γοργή κι αγέρωχη η περπατησιά στη 
ζωή της Αγγελικής Παναγιωτάτου, της πρώτης γυ-
ναίκας αποφοίτου της Ιατρικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Αθηνών και λογίας, που γεννήθηκε το 
1878 στη Θηνιά Κεφαλλονιάς. Της ξεχωριστής 
Επτανήσιας που σμιλεύτηκε, αναδείχθηκε και κα-
ταξιώθηκε σε εποχή έντονων κοινωνικοπολιτικών 
εξελίξεων. Ασπίδα και τόξο της οι γονείς της Γαβριήλ 
Παναγιωτάτος, προύχοντας της Κεφαλλονιάς και  
έμπορος, και η κόμισσα Φιλένη Λοβέρδου. 

Από πολύ νωρίς «ἔνιωθε γερὴ τὴν ἁρματωσιὰ, / 
μιᾶς ἀγάπης, ἁπλωμένη μέσα στὸ κορμί τ[ης]». Της 
αγάπης για τα γράμματα και τις καλές τέχνες. Αρ-
ματωσιά που την ώθησε να βαδίσει τον δύσκολο 
δρόμο της προόδου και της αριστείας ως αρετής. 
Το πρώτο μεγάλο βήμα της το έκανε το 1895 περ-
νώντας το κατώφλι της Ιατρικής, ύστερα από έναν 
επίμονο αγώνα εναντίον της γραφειοκρατίας τής 
εποχής, δίνοντας έτσι ζωή στο τολμηρό για την επο-
χή όνειρο που είχε φωλιάσει στην ψυχή της μετά 
την αποφοίτησή της απ’ το Αρσάκειο και τη Σχολή 
των Γαλλίδων Καλογραιών. 

Άθλο αποτέλεσε η αποφοίτησή της απ’ την Ια-
τρική. Οι αντιδράσεις που αντιμετώπιζε στα χρόνια 
των σπουδών της, έφταναν στο σημείο η παρου-
σία της στα αμφιθέατρα να συνοδεύεται από πο-
δοκροτήματα και θορυβώδη ρυθμικά επιφωνήματα 
«Στην κουζίνα! Στην κουζίνα!», όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει στη Διάπλαση των Παίδων ο Γρηγόριος Ξε-
νόπουλος. Αυτές οι ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες 
φοίτησης περιγράφονται στο έντυπο Εφημερίς των 

Κυριών κι απ’ τον Ζαχαρία Παπαντωνίου: «Με την 
δεσποινίδα Παναγιωτάτου ήμουν συμφοιτητής. Εν-
θυμούμαι ότι προς αποφυγήν ταραχών έμπαινεν εις 
το μάθημα ταυτοχρόνως με τον καθηγητήν. […] Η 
κόρη αυτή εν τούτοις είχε την ανδρείαν να σπουδά-
ση ποδοκροτουμένη επί τέσσερα χρόνια.[…] Κάθε 
ἄνδρας εἰς τήν θέσιν της θά εἶχε λιποθυμήσει ἐνω-
ρίς». 

Η τολμηρή Κεφαλονίτισσα όχι μόνο δεν εγκατέ-
λειψε τις σπουδές της, αλλά με μόνιμους «συνο-
δοιπόρους» την επιμονή και αφοσίωση στην επι-
στήμη, αφού αποφοίτησε με Άριστα απ’ την Ιατρι-
κή και ειδικεύτηκε στη Μικροβιολογία, αναδείχθηκε 
σε όλα τα σκαλιά της ιεραρχίας και έγινε αποδέκτης 
αισθημάτων αναγνώρισης απ’ την ελληνική αλλά 
και τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Μετά το πέ-
ρας των σπουδών της η αναζήτηση επαγγελματι-
κής και ερευνητικής δραστηριότητας σε συνδυασμό 
με τις οικονομικές δυσχέρειες που αντιμετώπιζε η 
άλλοτε εύπορη οικογένειά της λειτούργησαν κα-
ταλυτικά στην απόφασή της να εργαστεί στη χώρα 
του Νείλου. Εκεί, αφού μεσολάβησε ένας σύντο-
μος γάμος, αναδείχθηκε η πολυσχιδής προσωπι-
κότητά της και ο μεγάλος εσωτερικός της πλούτος. 

Στα 1900 προσελήφθη, ύστερα από εξετάσεις, στο 
Κυβερνητικό Νοσοκομείο της Αλεξάνδρειας και στο 
Υγειονομείο της Καραντίνας. Ένα χρόνο αργότερα, 
η λαχτάρα της να μελετήσει τις επιδημίες της χο-
λέρας και της πανώλης την οδήγησε στο λοιμο-
καθαρτήριο του Ελ-Τορ. Γι’ αυτήν τη βαρυσήμαν-
τη μελέτη της τιμήθηκε το 1902 με το παράσημο του 
Τάγματος του Νείλου, παράσημο που πρώτη φορά 
απένειμε η αιγυ-
πτιακή κυβέρνηση 
σε γυναίκα. Με 
θαυμασμό ο ευ-
ρωπαϊκός τύπος 
πρόβαλε το 1908 
την ανακήρυξή της 
σε υφηγήτρια του 
Πανεπ ιστημ ίου  
Αθηνών. Τον θαυ-
μασμό τους για το 
γεγονός αλλά και 
για την ψυχραιμία 
με την οποία αντι-
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Αγγελική Παναγιωτάτου 
(1878 – 1954)

Το εξώφυλλο του βιβλίου της



μετώπισε στο εναρκτήριο μάθημα αποδοκιμασίες 
φοιτητών για παραβίαση του άγραφου πανεπι-
στημιακού “άβατου” από μία γυναίκα, εξέφρασαν 
και παρευρισκόμενοι καθηγητές. Η Παρρέν, μάλι-
στα, χαιρέτισε το γεγονός ως «νίκη σθένους, ηρωι-
σμού και ηθικής υπεροχής».1 Αργότερα, έγινε η 
πρώτη διορισμένη γυναίκα διευθύντρια του Εργα-
στηρίου Μικροβιολογίας του Ελληνικού Νοσοκο-
μείου Αλεξανδρείας, όπου πιστοποίησε για πρώτη 
φορά μικροβιολογικώς νέα 
είδη μικροβίων και μυκήτων. 
Εξάλλου, για τις σπάνιες εργα-
σίες της στα τροπικά νοσήματα 
κατά τη διάρκεια της μετεκπαί-
δευσή της στο Ινστιτούτο Πα-
στέρ του Παρισιού, βραβεύτη-
κε απ’ την Ακαδημία Επιστημών 
της Γαλλίας και την Ιατρική 
Ακαδημία των Παρισίων. 

Έντονη δραστηριότητα ση-
μείωσε με διαλέξεις και ανα-
κοινώσεις σε ευρωπαϊκά πανε-
πιστήμια και επιστημονικά συ-
νέδρια. «Σοφή διδασκαλία» 
χαρακτήρισε το 1909 διάλεξή 
της στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 
ο τότε πρωθυπουργός Ελ. Βε-
νιζέλος. Η ίδια θεωρούσε μια 
απ’ τις ευτυχέστερες μέρες της 
ζωής της τη μέρα που σοφός καθηγητής τη συνε-
χάρη για διάλεξη που έδωσε ως υφηγήτρια του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών στο Πανεπιστήμιο της Σορ-
βόννης με τη φράση: «Και καθηγηταί θα σας εζή-
λευαν!». Το 1938 αναγορεύτηκε πρώτη έκτακτη κα-
θηγήτρια της Υγιεινής και Τροπικής Παθολογίας απ’ 
το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 1947 πρώτη και 
μόνη καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής «τιμής ένε-
κεν» και το 1950 εκλέχθηκε αντεπιστέλλον μέλος 
της Ακαδημίας Αθηνών. 

Εμπνευσμένη Ελληνίδα η ίδια ανέπτυξε πλούσια 
κοινωνική, εκπαιδευτική, πολιτιστική και κοινωφελή 
δράση στην ελληνική κοινότητα της Αλεξάνδρειας. 
Με δική της πρωτοβουλία λειτούργησε ο Εθνικός 
Σύνδεσμος Ελληνίδων Αιγύπτου, με κύριο στόχο την 
ίδρυση και υποστήριξη σχολείων και παρθεναγω-
γείων. Ίδρυσε σωματεία με εκπαιδευτική και φι-
λανθρωπική δράση, όπως τα: Κυριακάτικο Σχολείο 
Νεανίδων, Ημερήσιες Σχολές και Παιδικές Εξοχές. 
Διατέλεσε σύμβουλος του Μπενακείου Ορφανο-
τροφείου, στα 120 ορφανά του οποίου προσέφε-
ρε 35 χρόνια δωρεάν ιατρική περίθαλψη. Πρωτο-
στάτησε  στην ίδρυση της Ενώσεως Ελληνίδων Αλε-
ξανδρείας, με σκοπό τη στήριξη των μαχόμενων Ελ-

λήνων στους Βαλκανικούς πολέμους. Μετείχε 
ενεργά στις δραστηριότητες του Ελληνικού Επι-
στημονικού Συλλόγου Πτολεμαίος Α΄, ιστορικού σω-
ματείου με αξιόλογη δράση μέχρι τις μέρες μας, του 
οποίου διατέλεσε πρόεδρος και στο οποίο κλη-
ροδότησε την έπαυλή της. Λάτρης της μουσικής και 
δεινή πιανίστρια αξιοποίησε κατά τη διάρκεια των 
Βαλκανικών πολέμων το τάλαντό της, συμμετέ-
χοντας σε συναυλίες με στόχο τόσο την ενίσχυση 

των δεινοπαθούντων όσο και 
την προβολή ελληνικής μου-
σικής στο διεθνές κοινό της 
Αλεξάνδρειας. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι, πα-
ράλληλα με την επιστημονική 
της ενασχόληση, δημιούργησε 
ένα απ’ τα πρώτα φιλολογικά 
σαλόνια, επονομαζόμενο Φι-
λολογική Συντροφιά Ελληνί-
δων Κυριών Αλεξανδρείας, δη-
μοσίευσε άρθρα, λογοτεχνικές 
κριτικές και χρονογραφήματα, 
ταξιδιωτικές εντυπώσεις και ποι-
ητικές συλλογές. Για το πλούσιο 
πνευματικό της έργο ο Φιλο-
λογικός Σύλλογος Παρνασσός 
της απένειμε τον τίτλο του Επί-
τιμου μέλους, ενώ για τις πο-
λύτιμες υπηρεσίες της στην Επι-

στήμη, τα Γράμματα και τη Φιλανθρωπία ο Πα-
τριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. Χρι-
στόφορος ο Β΄ τής ενεχείρισε τον Σταυρό του Αγί-
ου Μάρκου. Άλλωστε, η Γερμανίδα συγγραφέας 
Έλγκα Κερν στο βιβλίο της Γυναίκες ηγέτιδες της Ευ-
ρώπης την κατατάσσει ανάμεσα στις εικοσιπέντε 
αξιολογότερες γυναίκες της πρώτης τριαντακοντα-
ετίας του 20ού αιώνα. 

Κατάφορτη από τίτλους και δόξα η διακεκριμέ-
νη επιστήμονας και σεμνή εργάτρια του πνεύματος 
έκλεισε τα μάτια της κάτω απ’ τον αλεξανδρινό ου-
ρανό στις 24 Ιανουαρίου 1954, αφήνοντας ένα ξε-
χωριστό αποτύπωμα πρωτοπορίας, αξιοπρέπειας, 
μαχητικότητας, τόλμης και προσφοράς στον άν-
θρωπο. Κι ο θάνατός της όπως «[…] Κάθε μεγάλου 
ιδεολόγου… / Μοιάζει σαν φλόγα μεγάλης ψυχής 
[…]»2. 

 
Σοφία Παπακωνσταντίνου–Τσιχριτζή 

 
Θερμές ευχαριστίες στην δρ. Λ. Π. Θλιβίτου, πρόεδρο του Συλλό-

γου Πτολεμαίος Α΄, για την παραχώρηση πληροφοριακού και φωτο-
γραφικού υλικού.

1  Κ. Παρρέν, «Μια γυναικεία νίκη», Εφημερίς των Κυριών, 15/30–11–1908, αρ. 956
2  Α. Ναγιώ (Αγγελική Παναγιωτάτου), Σκέψη και ζωή, εκδ. Γράμματα
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Η Αγγελική Παναγιωτάτου επί το έργον



Δράσεις στον καιρό της πανδημίας 

Στον καιρό της πανδημίας του κορονοϊού το Εργαστήρι 
προσπάθησε να προσαρμοστεί ανάμεσα στην ανάγκη 
να συνεχίζονται οι δράσεις κινητοποίησης των εκπαι-
δευόμενων νέων μας, που τόσο τις χρειάζονταν, και 
στην ανάγκη της ασφάλειας και των μέτρων υγιεινής, 
πέρα από την καθημερινή κατάρτιση στα εργαστήρια. 
Έτσι όλες οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε ευρύχω-
ρες αίθουσες με ολιγομελείς ομάδες σε αποστάσεις, 
καθώς τους στερήθηκε η δυνατότητα επισκέψεων πε-
ριβαλλοντικών ή πολιτιστικών, παρακολουθώντας  στο 
διαδίκτυο, εκπαιδευτικά ντοκιμαντέρ σχετικά με το πε-
ριβάλλον, βασισμένα στις επιθυμίες τους. Οι ομάδες 
χορωδίας, θεατρικού παιχνιδιού, και χορού προσαρ-
μόστηκαν στις ειδικές συνθήκες και χρησιμοποιήθηκαν 
πέρα από τις μάσκες, τα μαντίλια για το χορό ώστε να 
αποφευχθεί η επαφή με τα χέρια.  
Το σπάσιμο των μεγάλων ομάδων σε υποομάδες έθεσε 
ζητήματα γενικού συντονισμού, αλλά έδωσε το περι-
θώριο, ώστε να ακουστεί περισσότερο η φωνή παιδιών 
που υπήρξαν άλλοτε δειλά και φοβισμένα σε μεγάλες 
ομάδες.

Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι
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Στη σκιά του Covid 19 

Το Εργαστήρι και στον μακρύ καιρό της πανδημίας κατορθώνει να αν-
τεπεξέλθει στις σοβαρές απαιτήσεις των δύσκολων περιστάσεων και 
να φθάσει μέχρι σήμερα να έχει συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία, 
παρά τα lockdown που εφαρμόστηκαν στη διάρκεια του έτους 2021. 
Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» θέλοντας να διασφαλίσει την 
υγεία των ωφελούμενων και εργαζομένων του και ευρύτερα τη δη-
μόσια υγεία, προέβη σε ενέργειες προκειμένου να πραγματοποι-
ηθεί ο εμβολιασμός για τον covid–19 εντός του Φορέα, 
διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο τους εκπαιδευόμενους και τις 
οικογένειές τους. 
Έτσι, στη Β΄ Εκπαιδευτική Μονάδα, στο Αγρίνιο, πραγματοποιήθηκε 
από τον ΕΟΔΥ Αγρινίου η α΄ δόση του εμβολιασμού (στις 23/4) και 
η β΄ δόση (στις 17/5) στους εκπαιδευόμενους και εργαζόμενους, 
κατά ομάδες. Η διαδικασία εμβολιασμού υποστηρίχθηκε, όπως 
απαιτούνταν, από τον ιατρό Γεώργιο Αγραφιώτη, ο οποίος προτά-
θηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου και δέχθηκε με προθυμία 
να παραστεί ανιδιοτελώς. Τον ευχαριστούμε θερμά. Ειδοποιήθηκαν οι γονείς, οι οποίοι ήταν παρόντες στον εμβο-
λιασμό των παιδιών τους και τηρήθηκαν στη διάρκεια της διαδικασίας κατά γράμμα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. 
Για τον υγειονομικό εξοπλισμό φρόντισε το Διοικητικό Συμβούλιο με έξοδα του Εργαστηρίου, όντας σε συνεχή επαφή 
και συνεργασία με τον ΕΟΔΥ Αγρινίου. 
Η ευαίσθητη ψυχική και σωματική κατάσταση των νέων μας χρειάσθηκε τη στοργική και ακούραστη φροντίδα των 
εργαζομένων μας, οι οποίοι, για άλλη μια φορά, επέδειξαν ζήλο και αφοσίωση, στηρίζοντας τα παιδιά και κρατών-
τας τις ισορροπίες που είναι τόσο εύθραυστες σε δομές υποστήριξης των αδύναμων συνανθρώπων μας. 
Συνεχίζουμε να τηρούμε τα μέτρα (διοίκηση, εργαζόμενοι, εκπαιδευόμενοι και επισκέπτες), σύμφωνα με τις εγκυκλί-
ους του Υπουργείου. Γενικά δεν εφησυχάζουμε και προστατεύουμε τους νέους μας χωρίς να τους στερούμε τις ευ-
καιρίες του καθημερινού προγράμματός τους, στο μέτρο που επιτρέπουν οι υπάρχουσες συνθήκες. 

*** 
Ευχαριστούμε θερμά τον ΕΟΔΥ Μεσολογγίου και Αγρινίου, καθώς και το διαγνωστικό κέντρο «ΕΥΗΝΩΡ» για την κατά 
καιρούς στήριξή τους στην εβδομαδιαία διενέργεια rapid–tests εντός των Εκπαιδευτικών μας Μονάδων Μεσολογγίου 
και Αγρινίου.

Εμβολιασμός στη Β’ εκπαιδευτική μονάδα στο Αγρίνιο. 
Διακρίνεται ο γιατρός κ. Γ. Αγραφιώτης.

H χορωδία του Εργαστηρίου σε πρόβα.

Οι εκπαιδευόμενοι χορεύουν κρατώντας μαντίλια λόγω covid-19.



Επίσης, πραγματοποιήθηκε εκδρομή στο ΕΜΙΛΕΟΝ για 
τους νέους της Μονάδας του Αγρινίου. Χρειάστηκε διά-
στημα μιας εβδομάδας περίπου, για να πραγματοποι-
ηθεί η δράση κατά τμήματα. Ήταν ωστόσο όμορφα 
καθώς και πάλι το εμπόδιο της πανδημίας συνετέλεσε 
ώστε μέλη των ομάδων που υπήρξαν άτολμα να λει-
τουργήσουν ανάμεσα στους πολλούς. Οι παραπάνω 
δράσεις, όσο ποτέ άλλοτε, έκαναν κατανοητό πως η 
ανάγκη για ανθρώπινη επαφή και δημιουργία δεν πρέ-
πει να σταματήσει από τα εμπόδια που θέτουν οι και-
ροί.
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Στις αρχές Ιουνίου μικρές ομάδες εκπαιδευομένων του 
Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», στο Μεσολόγγι, 
επισκέφθηκαν την Εικαστική ΄Εκθεση που διοργάνωσε 
ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου, στο Τρικούπειο Πολιτιστικό 
Κέντρο, με τίτλο «1821–2021: Μεσολόγγι Ιερά Πόλις 
200 Χρόνια Πνεύμα Γαλάζιο & Λευκό».

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2021 και 6 Οκτωβρίου 2021 με αυ-
στηρή τήρηση των μέτρων προστασίας πραγματοποι-
ήθηκε επίσκεψη από τους νέους της Β’ Εκπαιδευτικής 
Μονάδας Αγρινίου στο μουσείο Άλατος στην Τουρλίδα 
Μεσολογγίου. Ακολούθησε επίσκεψη κατά ομάδες 
όλων  των νέων μας. Στο μουσείο εκτός από την ιστο-
ρία της δημιουργίας του βρώσιμου αλατιού πληροφο-
ρήθηκαν οι νέοι μας και για τα χιλιάδες είδη πουλιών 
που ενδημούν στις αλυκές και στη Λιμνοθάλασσα Με-
σολογγίου.

Στις 25 Ιουνίου 2021, στο πλαίσιο των εορτασμών για 
τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, έγινε επί-
σκεψη στην «Έκθεση πινάκων με θέματα εμπνευσμένα 
από την Επανάσταση του 1821» του ζωγράφου Νώντα 
Ρεντζή, στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο στο Μεσο-

λόγγι. 
Ήταν μια έκθεση που ταξίδεψε εργαζόμενους και νέους 
στην περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης, υπό το πρί-
σμα και την αισθητική έκφραση του γνωστού ζωγρά-
φου.

Στις 11, 16, 18 & 23 Ιουνίου οι εκπαιδευόμενοι του Ερ-
γαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» στο Μεσολόγγι είχαν 
την ευκαιρία να ξεναγηθούν, κατά τμήμα, στον Βοτα-
νικό Κήπο «ΖΕΛΙΟΣ ΓΗ», στην περιοχή Αηδόνι, σε από-
σταση πέντε λεπτών από την εμβληματική γέφυρα Ρίου 
– Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης». 
Σε μια έκταση 100 στρεμμάτων και σε 6 θεματικούς κή-
πους, είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν έναν επίγειο 
παράδεισο, αποτελούμενο από 3.500 είδη φυτών. 
Επίσης, γνώρισαν σπάνιες ποικιλίες λουλουδιών και 
φαρμακευτικών βοτάνων, ενώ κατά τη διάρκεια της τε-
λευταίας μας επίσκεψης οι εκπαιδευόμενοι του τμήμα-
τος της Ανθοκηπουρικής είχαν την ευκαιρία να 
φυτέψουν κηπευτικά εποχής σε τμήμα του Λαχανόκη-
που, που ευγενικά τους παραχωρήθηκε.



ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΡΥΖΑΚΗΣ 
(1817 - 1878)

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΡΥΖΑΚΗΣ

Αναμφισβήτητα η Ελληνική Επανάσταση 
του 1821 υπήρξε πηγή έμπνευσης για 
Έλληνες και ξένους ζωγράφους, που 

αποτύπωσαν στα έργα τους το μεγάλο αυτό 
γεγονός της ελληνικής ιστορίας με τον δικό 
τους ανεπανάληπτο τρόπο. Ανάμεσά τους ξε-
χωριστή θέση κατέχει ο Θεόδωρος Βρυζά-
κης, που θεωρείται ο κυριότερος εκπρόσω-
πος της ελληνικής ιστορικής ζωγραφικής και 
ο ζωγράφος της Ελληνικής Επανάστασης, 
όπως τον αποκαλούν. 

Ο Θεόδωρος Βρυζάκης ήταν ένας από τους 
σπουδαιότερους Έλληνες ζωγράφους του 
19ου αιώνα.  

Ο Θεόδωρος Βρυζάκης είναι ο πρώτος καλ-
λιτέχνης της ελεύθερης Ελλάδας που πραγ-
ματοποίησε επιτυχημένη καριέρα εκτός συ-
νόρων. Θεωρείται ο εισηγητής της «Σχολής 
του Μονάχου» και ασχολήθηκε συστηματικά 
με την απεικόνιση σκηνών του αγώνα και των 
πρωταγωνιστών του σύμφωνα με τις αρχές 
της Ακαδημίας. 

Στο έργο του διακρίνει κανείς τη συγκίνηση 
από τα γεγονότα που σημάδεψαν την Επα-
νάσταση και κατ’ επέκταση τη ζωή του, αλλά 
και την έντονη διάθεση και πρόθεση του να 
μεταφέρει στα έργα του όσο πιο πιστά τα γε-
γονότα που καταγράφει.Γεννήθηκε στη Θήβα 
το 1817 και έζησε στα χρόνια του Απελευ-
θερωτικού Αγώνα μέχρι την ίδρυση του ελ-
ληνικού κράτους. Μετά τον απαγχονισμό 
του πατέρα του από τους Τούρκους βρήκε κα-
ταφύγιο στο ορφανοτροφείο που είχε ιδρύ-
σει ο Ι. Καποδίστριας στην Αίγινα για τα ορ-
φανά τέκνα των πολεμιστών του 1821. Αρ-
γότερα, σε πολύ νεαρή ηλικία με τη βοήθεια 
του ελληνιστή Φρήντεριχ Τηρς (Θείρσιου) 
πήγε στο Μόναχο για να φοιτήσει στην «Ελ-
ληνική Παιδαγωγική Ακαδημία», που ίδρυ-
σε για τα ορφανά των Ελλήνων αγωνιστών 
ο Λουδοβίκος ο Α΄, πατέρας του βασιλιά 
Όθωνα. Το 1844, με υποτροφία της ελληνι-
κής παροικίας του Μονάχου σπούδασε ζω-
γραφική στην «Ακαδημία Καλών Τεχνών» 
της πόλης, ξεχωρίζοντας για το ταλέντο 
του. 
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Φίλοι και δάσκαλοί του ήταν οι φιλέλληνες 
ζωγράφοι: Πέτερ φον Ες, Καρλ Βίλχελμ 
φον Χάιντεκ, Κρατσάιζεν, Γιόζεφ Πετσλ κ.ά. 
Χάρις σ’ αυτούς ο νεαρός ζωγράφος ακο-
λούθησε τον δρόμο προς τη μνημειακή απει-
κόνιση των μεγάλων στιγμών του απελευ-
θερωτικού αγώνα του 1821 και ολοκλήρω-
σε το ύφος της ζωγραφικής του που συν-
δυάζει τον ρομαντισμό με κάποια στοιχεία του 
ρεαλισμού. 

Από το 1815–1855 έζησε σε διάφορες ευ-
ρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Αυστρία, Αγγλία) για 
καλλιτεχνική ενημέρωση. Την ίδια περίοδο 
επισκέφτηκε για λίγο και διάφορους ιστο-
ρικούς χώρους της Ελλάδος, ανάμεσά τους 
και το Μεσολόγγι από το οποίο εμπνεύστη-
κε τους πίνακες: «Η Έξοδος του Μεσολογ-
γίου», «Ο λόρδος Βύρων στο Μεσολόγγι» και 
«Η ανατίναξη του Χρήστου Καψάλη». Επι-
στρέφοντας στο Μόναχο ίδρυσε το «Εργα-
στήριό» του, όπου φιλοτέχνησε πολλά έργα 
με θέματα αποκλειστικά από την Επανάστα-
ση, τα οποία έγιναν γρήγορα ευρέως γνωστά. 
Πρόκειται για έργα, δουλεμένα με ιδιαίτερη 
επιμέλεια που έχουν το χαρακτήρα του ρο-
μαντικού ρεαλισμού με μια έντονη τάση εξι-
δανίκευσης και που εκτός από την καλλιτε-
χνική τους αξία αποτελούν ιστορικά τεκμή-
ρια και οπτικές μαρτυρίες, χρήσιμες για 
κάθε ερευνητή. 

Έργα του βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη, 
το Μουσείο Όπλων του Μονάχου και ιδιω-
τικές συλλογές. 

Πέθανε το 1878 στο Μόναχο. Με τη διαθήκη 
του άφησε όλους τους πίνακες που ζωγρά-
φισε στο «Εργαστήριό» του στο Πανεπιστή-
μιο Αθηνών, μη ξεχνώντας ποτέ την ελληνική 
καταγωγή του και τη γη που τον γέννησε. 

Πρόκειται για εμβληματικά έργα που αποτε-
λούν διαχρονικά τεκμήρια της Εθνικής μας 

ταυτότητας και έχουν εγγραφεί βαθιά στο 
συλλογικό μας υποσυνείδητο, καθώς απο-
τυπώνουν στιγμές της Επανάστασης, το ήθος 
και το πάθος των αγωνιστών του ’21. 

Βαρβάρα Μικέλλη
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Η ανατίναξη του Χρήστου Καψάλη

Η Έξοδος του Μεσολογγίου



Ιχνηλατώντας 
τις προσωπικές μου διαδρομές 
Η θυσία υπέρ των άλλων και η αλληλεγγύη απο-

τελούν ακλόνητες διαχρονικές αξίες και σταθερές 
της κοινωνικής Δικαιοσύνης. 

Δώδεκα μήνες ύφαινα στον αργαλειό του χρόνου 
με χρυσό νήμα και έκανα όνειρα χτίζοντας μεγαλο-
πρεπή παλάτια πάνω στην άμμο για τη μόρφωση του 
πολυαγαπημένου μας αείμνηστου γιου Γιώργου, τα 
οποία σκορπίστηκαν στον αέρα με την πρώτη ριπή 
του ανέμου, όταν μας ανακοινώθηκε από την Ιατρική 
Επιστήμη ένα χρόνο μετά από τη γέννησή του, ότι ο 
γιος μας Γιώργος γεννήθηκε με νοητική υστέρηση. 

Όταν τα όνειρα στάθηκαν στην πραγματικότητα, τα 
δάκρυα στέρεψαν και τα μάτια στέγνωσαν, άρχισα 
να αναζητώ σημάδια με επιμέλεια, υπομονή και καρ-
τερικότητα. Ζητούσα να προχωρήσω. Ήταν δύ-
σκολο, μα έπρεπε να φύγω από το πεπερασμένο 
άτομο, να εργαστώ πάνω από τα γήινα όρια και 
οπτικά πεδία με αγάπη, θυσία, καλοσύνη, ηρωισμό, 
δικαιοσύνη για το σύνολο. Χρειαζόταν να αναζη-
τήσω και να συναντήσω μέσα μου το πρόσωπο και 
την υπόστασή μου. Προσευχήθηκα να διαθέτω αν-
τοχή και να προχωρήσω στο «εμείς και όχι στο εγώ» 
για έναν καλύτερο κόσμο. Ερευνούσα τα αθέατα, 
το επέκεινα, προσπαθούσα να αποκωδικοποιήσω 
τα μηνύματα που μας ήρθαν με τον ερχομό στη ζωή 
του πολυαγαπημένου μας γιου Γιώργου. 

Το ταξίδι σ’ αυτό το δύσβατο μονοπάτι της μνήμης 
μού κρύβει δάκρυα, πόνο, ελπίδα, πολλή αγάπη, με-
γάλο αγώνα και το όραμα που νοηματοδότησε τη 
ζωή μου. 

Κάποια στιγμή, ο χρόνος έλαβε άλλη διάσταση και 
έκανα την υπέρβαση. Αποφάσισα τη μεγάλη δέ-
σμευση. Μια ουράνια δύναμη με ενίσχυε και με προ-
ετοίμαζε ότι προορισμός και αποστολή της ζωής 
μου ήταν να δημιουργήσω «κάτι»: Ένα σχολείο με 
ποιοτική διδασκαλία, με σεβασμό προς τα ξεχωριστά 
παιδιά μας και τις οικογένειές τους, που μέχρι τότε 
ήταν περιορισμένα, κλεισμένα στα σπίτια τους, στο 
περιθώριο, όπου κυριαρχούσε το στίγμα, η προ-
κατάληψη και βρισκόταν μέσα στην απομόνωση 
και απόρριψη. Ο προορισμός και η αποστολή μου 
ήταν με την πρωτολαλιά, τη φωνή μιας μάνας, να 
εξηγήσω στην τοπική κοινωνία τί μας συνέβαινε και 

να φέρω στο φως της δημοσιότητας τις μεγάλες δυ-
σκολίες που αντιμετωπίζαμε τότε. Ομολογώ ότι φο-
βόμουν, είχα χίλιες επιφυλάξεις πώς να αντιμετω-
πίσω την κοινωνία που ζούσα και άφηνα τα σύννεφα 
να μαζεύονται και να μένω αμέτοχη. Όμως, Καθήκον 
και δέσμευση είχα να αγωνιστώ για την Κοινω-
νική Δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια των ξεχωριστών 
παιδιών μας προς όφελος της κοινωνικής συνοχής 
και για να περιοριστούν οι κοινωνικές ανισότητες. 
Χρειαζόταν να παραμερίσω τους δισταγμούς, τους 
φόβους και τις φοβίες μου, να ευαισθητοποιήσω την 
κοινή γνώμη με σύνεση και ευπρέπεια. Να ζητήσω 
ενθάρρυνση για τα ανθρώπινα δικαιώματα των παι-
διών με την πληγωμένη νοημοσύνη στην παιδεία, 
την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη, την εφ’ 
όρου ζωής φροντίδα αυτών (στα Οικοτρο-
φεία−Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, την 
κατασκήνωση, αθλητισμό κ.ά.). Έπρεπε η «μετά-
βασή» μου αυτή να αφορά όλα τα αδύναμα παιδιά, 
σαν το δικό μου, για να ανθίσει το χαμόγελο και να 
φωτίσει τα πρόσωπά τους, καθώς και των γονιών 
τους και έτσι να πορευτώ με βαθιά συναίσθηση συμ-
πόνιας, ταπείνωσης και αγάπης. Με τη βοήθεια του 
Θεού, ήθελα να μεταβάλω το στίγμα σε αλληλεγ-
γύη, την απόρριψη σε αποδοχή και την προκα-
τάληψη σε στήριξη. Ζητούσα να μπω στην αλη-
θινή ζωή και δράση. Έτσι ανυποχώρητα, μετά από 
χρόνια προετοιμασίας και ταλαιπωρίας, με πυξίδα 
το όραμα για την κιβωτό των ξεχωριστών παι-
διών, εμπνεύστηκα τον πλήρη σχεδιασμό για τη 
διάρθρωση των υπηρεσιών και χαρτογράφησα τη 
δημιουργία του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» 
«υπέρ των αδελφών μας αυτών των ελαχίστων». 
Απηύθυνα πρώτα τις εκκλήσεις μου, πόρτα–πόρτα, 
στους πιο στενούς μου φίλους. Ακολούθως όλοι 
μαζί απευθυνθήκαμε στην Εκκλησία, την Πολι-
τεία, τους τοπικούς Άρχοντες, τις τοπικές υπηρε-
σίες, στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου «Χατζηκώ-
στα», τους πολίτες Μεσολογγίου και Αγρινίου, τα 
Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως, που με δημοκρα-
τική ευαισθησία άνοιξαν την ευρύχωρη και γενναι-
όδωρη αγκαλιά τους, μας έδωσαν καταφύγιο, ασφά-
λεια και μας συμπαραστάθηκαν μαζί με όλους τους 
Αιτωλοακαρνάνες. 

Kαι το όραμα πήρε σάρκα και οστά από την αγάπη 
του Θεού προς τον άνθρωπο «Ότι αυτός πρώτος 
ηγάπησεν ημάς». Έτρεξαν στενοί φίλοι, πολίτες, Άγιοι 
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και Άγγελοι και εγένετο θαύμα ΜΕΓΑΛΟ. Το Εργα-
στήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» για νέους με νοητική 
υστέρηση, νομού Αιτωλ/νίας (Μεσολόγγι−Αγρίνιο) 
έγινε πραγματικότητα το 1990. 

Καθημερινά συνεργαζόμουν με εξαιρετικές προ-
σωπικότητες του τόπου, ιδιαίτερα όμως με εμψύ-
χωναν και με συνόδευαν οι φίλοι: Ευρυδίκη Δα-
τσέρη, Πόπη Δατσέρη, οι αείμνηστοι Εριφύλη και 
Δημήτρης Παπαθέου, η Ποπούλα Ρόμπολα, η Χρι-
στίνα Φίλου, η Παυλίνα Σουμέλη, η Μαρία Χρονο-
πούλου, ο Ντίνος Φαρμάκης, ο Νίκος Κορδόσης, η 
Δώρα Ρουπάκη, οι οποίοι αποτέλεσαν και το πρώτο 
επίσημο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική 
Επιτροπή του Εργαστηρίου. 

Το Εργαστήρι είναι καρπός εργασίας πολλών 
ανθρώπων, αποτελεί επιπρόσθετη αξία στο κοι-
νωνικό κράτος πρόνοιας της Ελλάδος και αφήνει 
το αποτύπωμά του σε όλο τον νομό μας. 

Με τη βοήθεια πάντα του Θεού διανύουμε τα 
τριάντα δύο χρόνια λειτουργίας του Εργαστηρίου. 
Συμπαραστάτες και δυνατό πυλώνα στήριξης απο-
τελούν ο Σύλλογος «Φίλων, Γονέων και Εθελον-
τών», η επιτροπή του περιοδικού «ΠΛΕΙΑΔΕΣ» με 
το μεγάλο ενδιαφέρον της, τα μέλη του Σωματείου 
με τη στήριξή τους, καθώς και ολόκληρη η τοπική 
και ευρύτερη κοινωνία. Θέλω να ευχαριστήσω εκ 
βάθους καρδιάς τους Ευεργέτες καθώς και τους 
μεγάλους και μικρούς Δωρητές του Εργαστηρίου, 
οι οποίοι με τις δωρεές τους εξασφάλισαν την απρό-
σκοπτη πρόοδο του Φορέα. Ευχαριστώ την Πρό-
εδρο κα Διονυσία Σαμαντά, όλα τα εκλεκτά μέλη 
του Δ.Σ. που κατά καιρούς διακόνησαν σε αυτό το 
αξίωμα και την Εξελεγκτική Επιτροπή. 

Το Εργαστήρι προχωρεί πάντα με τη βοήθεια της 
Υπεραγίας Θεοτόκου, με εξαιρετική οργάνωση υπη-
ρεσιών, με εργαζόμενους που με πλήρη ενσυναί-
σθηση θεωρούν το επάγγελμά τους λειτούργημα. 
Τους συγχαίρω και τους ευχαριστώ όλους, διότι 
οποιαδήποτε στιγμή τους ζήτησα εθελοντική ερ-
γασία όλοι έτρεξαν και τρέχουν με προθυμία να 
την προσφέρουν. Επίσης, ευχαριστώ εκ βαθέων τη 
Διοικητική ομάδα Ηθικής και Δεοντολογίας για την 
αφοσίωσή της στο Ιερό έργο. 

Στο Εργαστήρι έχει δημιουργηθεί μία σχολή κα-
λής πρακτικής για τις ειδικές ανάγκες με εθνικά και 
ευρωπαϊκά βραβεία, διακρίσεις και διακρατικές συ-
νεργασίες με Φορείς και Πανεπιστήμια της Ελλάδος 

και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ο χώρος μας είναι γε-
μάτος με θετική και ιαματική ενέργεια, γεμάτος 
χρώματα, μουσική, φως και χαμόγελα στα τρυφερά 
πρόσωπα των ξεχωριστών παιδιών μας. Το Εργα-
στήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» απέδωσε με καινοτό-
μες δράσεις χρήσιμους καρπούς για την κοινωνία. 
Με την Αλληλεγγύη, την Ευγένεια, τον Αλτρουι-
σμό αναδεικνύει καθημερινά τον Εθελοντισμό 
σε μεγάλο άξονα ευαισθητοποίησης, ευθύνης και 
συμμετοχής των πολιτών στις δράσεις μας. 

Το Εργαστήρι προσφέρει απέραντη αγάπη, φως 
και δίνει νόημα και ενδιαφέρον στη ζωή όλων μας. 
Αναβάθμισε τη ζωή των εκπαιδευομένων νέων μας. 
Η πρόοδός τους κατά τη διάρκεια των ετών είναι εμ-
φανής, λόγω της εκπαίδευσής τους, των πολλα-
πλών δράσεών τους, που αφορούν ακόμα και την 
προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, το Εργα-
στήρι έγινε η «διπλανή αγαπητική πόρτα» για 
τους γονείς, που θα ανοίξει πάντα με αγάπη, 
στοργή, πλήρη κατανόηση και ανιδιοτέλεια για να 
προσφέρει ασφάλεια στην οικογένεια. 

Προσωπικά, αγάπησα τους ανθρώπους της νέας 
πατρίδας μου, αγάπησα τον τόπο, τα ήθη και τα 
έθιμα, την πανέμορφη Αιτωλοακαρνανία. Η γενέ-
τειρά μου, η Μυτιλήνη, με τις ξεχωριστές παλαιές εκ-
κλησιές της, τα πανέμορφα μοναστήρια της, με τα 
αρχοντικά και τα υπέροχα θαλασσοχώρια της, με το 
γαλάζιο Αιγαίο Πέλαγος, με το μεγαλοπρεπές 
άγαλμα της Ελευθερίας που δεσπόζει στην είσοδο 
του λιμανιού, με τις πελαγίσιες νότες κυμάτων, θύ-
μισες μακρινές, ξεθωριάζουν σιγά−σιγά μέσα 
στο γλαυκό φως της αιωνιότητας. Η ζωή μου ψη-
φιδωτό βυζαντινό, με ψηφίδες όλους εσάς, το Ερ-
γαστήρι, τα ξεχωριστά παιδιά μας, την οικογένειά 
μου και τον πολυαγαπημένο αείμνηστο γιο μου 
Γιώργο. Στο σύντομο πέρασμά του από τη ζωή 
άφησε προς όλους πολύτιμα πνευματικά πετράδια: 
αγάπη, ευγένεια, καλοσύνη, φως, μουσική, χαμό-
γελα και ολάνθιστα, πολύχρωμα εύωδιαστά λου-
λούδια. 

Σας ευχαριστώ όλους εκ βαθέων για το συνεχές 
ενδιαφέρον σας, την αγάπη και την υποστήριξή 
σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας είμαι ευγνώμων. 

 
Μαρία Τσούτσου 

Ιδρύτρια, Επίτιμη και 1η επί 25 χρόνια Πρόεδρος  
του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»

Μαρίας Α. 
Τσούτσου

της ύλης



Στο Μεσολόγγι, την εμβληματική πρωτεύουσα 
του νομού μας και στον χώρο του κτιρίου «Χρυσό-
γελου» πραγματοποιήθηκε εκδήλωση του Εργα-
στηρίου, βασισμένη στο βιβλίο της κυρίας Μαρίας 
Τσούτσου, Ιδρύτριας και Επίτιμης Προέδρου του 
Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ». 

Ήταν την Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου, ένα ήρεμο 
νοτισμένο απόγευμα, όταν ο υπαίθριος χώρος του 
κτιρίου «Χρυσόγελου» γέμισε από μέλη και φίλους 
του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ». Την εκδή-
λωση άνοιξε η Πρόεδρος Διονυσία Σαμαντά με λό-
για απλά και συγκινητικά, που εισήγαγαν όλους στο 
κλίμα της εκδήλωσης. 

Η επίτιμη Πρόεδρος Μαρία Τσούτσου συνέχισε με 
την «de profundis» μαρτυρία της με τίτλο «Ιχνηλα-
τώντας τις προσωπικές μου διαδρομές». 

Η Πρόεδρος του Συλλόγου «Φίλων, Γονέων και 
Εθελοντών» του Εργαστηρίου Βασιλική Μαρα-
γιάννη παρουσίασε το βιβλίο της κυρίας Τσούτσου. 
Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό παραμύθι με τίτλο: 

«ΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ. ΤΟ ΟΜΟΡΦΟ 
ΑΣΤΕΡΙ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ, Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ. ΜΙΑ 
ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ». 

Το εκπαιδευτικό παραμύθι διάβασαν εργαζόμενοι 
του Εργαστηρίου (η παρουσίαση περιελάμβανε vi-
deo wall με μουσική). 

Το ευχαριστήριο, με το οποίο έκλεισε η κυρία Μα-
ρία Α. Τσούτσου το βιβλίο της, ανέγνωσε η Γενική 
Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου Ασπασία 
Καρατζογιάννη. 

Η βραδιά έκλεισε μουσικά με τη χορωδία των εκ-
παιδευομένων νέων του Εργαστηρίου, αποδίδοντας 
τραγούδια Ελλήνων συνθετών. 

Το βιβλίο ως έκδοση είναι εξαιρετικό. Η εκτύ-
πωση είναι άρτια, το χαρτί πρώτης ποιότητας και η 
αναπαραγωγή των εικόνων που το κοσμούν πιστή 
και ζωντανή. Ευχαριστούμε την Περιφέρεια της Δ. 
Ελλάδος για την ευγενική χορηγία. Το περιεχόμενο 
εκφράζει την πρόθεση της συγγραφέως να μιλήσει 
απλά και κατανοητά στους νέους του Εργαστηρίου 
για πράγματα σπουδαία και μεγάλα. Η πρόθεση 
αυτή εικονίζει την θέση και την άποψη όλων των 
ανθρώπων του Εργαστηρίου ότι τα άτομα με μει-
ωμένη νόηση δεν είναι υποχρεωτικά αποκομμένα 
από την Τέχνη, από την Ιστορία και τη Ζωή. Γι’ αυτό 
στην τριαντάχρονη διαδρομή του Εργαστηρίου 
διοργανώνονται εξαιρετικές εκδηλώσεις Τέχνης και 
κοινωνικής συμμετοχής, στις οποίες πράγματι οι 

νέοι μας μετέχουν με ενθουσιασμό. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο 

Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρ-
νανίας Κοσμάς, η Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλ/νίας 
Μαρία Σαλμά, ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου Κώ-
στας Λύρος, ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κων-
σταντάρας, οι οποίοι απεύθυναν χαιρετισμό, η εκ-
πρόσωπος Δ/νσης Δημόσιας Υγείας κα Αλέκα 
Κοσσόβα, Προϊσταμένη τμήματος Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης, ο Πρόεδρος του ΕΨΥΠΕΑ Πάνος Ζαβι-
τσανάκης, Πρόεδροι Συλλόγων και Φορέων και 
εξαίρετοι πολίτες. 

 
Επιμέλεια: Φρίντα Κολοβού−Μήτσιου 

«ΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ. ΤΟ ΟΜΟΡΦΟ ΑΣΤΕΡΙ 
ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ, Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ. ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» 

ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ «ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΥ» 

H χορωδία του Εργαστηρίου.
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ  
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σ το πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς και 
αλληλεγγύης προς τον αδύναμο συνάν-
θρωπο, την Τρίτη 20 Απριλίου και την Πέμ-

πτη 22 Απριλίου 2021, η Πρόεδρος του Εργα-
στηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», κα Διονυσία 
Σαμαντά και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
επισκέφθηκαν το Σελίβειο Γηροκομείο Μεσο-
λογγίου και το Γηροκομείο Χριστιανικής Ενώ-
σεως Αγρινίου αντίστοιχα. 

Εκεί συναντήθηκαν με τη Διοίκηση και το προ-
σωπικό των Γηροκομείων, συνομίλησαν με 
τους ηλικιωμένους φιλοξενούμενους και τους 
πρόσφεραν πασχαλινές λαμπάδες, εργοτεχνή-
ματα των εκπαιδευομένων νέων μας του τμή-
ματος Κηροπλαστικής. 

Ήταν μεγάλη χαρά, τιμή και συγκίνηση για 
εμάς που βρεθήκαμε σε έναν όμορφο, ζεστό 
χώρο που φιλοξενεί τους αδύναμους συναν-
θρώπους μας και προσφέρει θαλπωρή και 
φροντίδα.

Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» στο 
πλαίσιο των παρεχόμενων Συνοδευτικών 
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του έχει ως 

στόχο του την ενδυνάμωση της οικολογικής συ-
νείδησης των εκπαιδευομένων του. Για το λόγο 
αυτό εκπρόσωποι της ομάδας Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης του Εργαστηρίου, τη Δευτέρα 1 
Μαρτίου 2021, ευαισθητοποιημένοι στο θέμα της 
ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών και τη-
ρώντας τα μέτρα προστασίας για τη δημόσια 
υγεία, επισκέφθηκαν κατάστημα ηλεκτρικών ει-
δών της πόλης μας, το οποίο διαθέτει ειδικό κάδο ανακύκλωσης συσκευών και απέσυραν για ανα-
κύκλωση παλιές – κατεστραμμένες, μη χρησιμοποιούμενες πλέον συσκευές. 

Η ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» έχει λάβει την απαραίτητη 
εκπαίδευση, ώστε να γνωρίζει το πόσο σημαντική είναι η ανακύκλωση τόσο για την προστασία του 
περιβάλλοντος, την προστασία της υγείας μας, την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας, όσο και 
για την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων.
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Aπό 5 έως 15 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε το κα-
τασκηνωτικό πρόγραμμα του Εργαστηρίου «ΠΑ-

ΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» στο Ναυταθλητικό–Περιβαλλον-
τικό του κέντρο στο Μεσολόγγι, μετά την αναστολή 
λειτουργίας του το καλοκαίρι του 2020 λόγω της 
πανδημίας covid–19. 

Το γεγονός χαροποίησε ιδιαίτερα τους νέους μας, οι 
οποίοι διακατέχονταν από αγωνία και προσμονή για 
το ομορφότερο κομμάτι της εκπαιδευτικής τους χρο-
νιάς. 

Η κατασκήνωση λειτούργησε με όλα τα απαραίτητα 
μέτρα εξ’ αιτίας του Covid–19, με μειωμένο αριθμό 
συμμετεχόντων και τακτικότατο έλεγχο με rapid tests. Η κατασκηνωτική περίοδος δεν περιλάμβανε 
εφέτος την γιορτή λήξης της κατασκήνωσης με τις δεκάδες των προσκεκλημένων, αλλά την ποίκιλ-
λαν τα παιχνίδια, ο χορός, το τραγούδι, το κολύμπι και οι κινηματογραφικές προβολές. 

Έτσι κύλησαν δέκα ημέρες γεμάτες από εναλλαγές και ποικιλία βιωμάτων.

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ  2021

Δράση με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου 
«Είμαι ο κόσμος μου»

Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» με χαρά αν-
ταποκρίθηκε στην πρόταση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρι-
νίου και της ομάδας «εν δυνάμει» που αποτε-

λείται από καλλιτέχνες με και χωρίς αναπηρία. Η 
ομάδα αυτή προτείνει ένα νέο μοντέλο τέχνης  και 
ζωής  όπου το «ανοίκειο», το «περίεργο» και το «δια-
φορετικό» ενσωματώνονται στο σύνολο ενδυνάμω-
σης. Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» συμφωνεί 
απόλυτα και μάλιστα υλοποιεί αυτή την οπτική με 
διάφορες δράσεις του. 
Η δράση «Είμαι ο κόσμος μου» πραγματοποιήθηκε 
από 13 έως και 16 Οκτωβρίου από τις 5-9 το από-
γευμα στο ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου.  
Η ομάδα των εκπαιδευομένων νέων μας ενθουσιά-
στηκε και απόλαυσε τη συμμετοχή της στην ομάδα, 
γιατί συναντήθηκε με άλλους νέους με αναπηρίες 
από διάφορους αντίστοιχους φορείς του Αγρινίου, 
αλλά και με τα μέλη της ομάδας εν-δυνάμει. 
Τα παιδιά χόρεψαν, τραγούδησαν, συμμετείχαν σε 
αυτοσχεδιασμούς, εξέφρασαν τα συναισθήματά τους. 
Η μεγάλη ευαισθητοποίηση που έχουν λάβει οι νέοι 
μας από την πολύχρονη και αδιάκοπη συμμετοχή 
τους σε αντίστοιχες ομάδες δημιουργικότητας (τρα-

γούδι, θέατρο, χορός, θεατρικό παιχνίδι) συνετέλεσε 
ώστε να μπορέσουν αυτή τη φορά να ανοίξουν τα 
φτερά τους «κολυμπώντας στα βαθιά», συμμετέχον-
τας σε ευρύτερες μεικτές ομάδες. 
Η αίσθηση ότι ξεπέρασαν το αρχικό τους άγχος και 
τα κατάφεραν τους ενδυνάμωσε, βελτίωσε τη διά-
θεσή τους, ενίσχυσε την αυτοεκτίμησή τους και τους 
έδωσε μεγάλη χαρά. 

Eπιμέλεια: Φρίντα Κολοβού – Μήτσιου
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Σύλλογος «Φίλων, Γονέων, Κηδεμόνων και Εθελοντών» 
του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»

Ο Σύλλογος Φίλων, Γονέων και Εθελοντών του 
Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» ιδρύθηκε το 
2004 με σκοπούς 1) τη στήριξη του Φιλανθρωπι-
κού Σωματείου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» προς όφε-
λος των εκπαιδευόμενων νέων με αναπηρίες      
2) την δια βίου βοήθεια και προστασία τους 3) την 
ενίσχυση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και 
την πραγματοποίηση διαφόρων προγραμμάτων 
για την ψυχαγωγία και εκπαίδευσή τους 4) την 
ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών του 
νομού Αιτωλοακαρνανίας 5) την φιλία μεταξύ 
των μελών του Συλλόγου και των νέων με ανα-
πηρία. 

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως με την 
έναρξη της λειτουργίας του Συλλόγου πραγματο-
ποίησε μία σειρά εκδηλώσεων, όπως διοργά-
νωση εορταστικών bazaar, ομιλίες, εκδρομές, 
πολιτιστικές εκδηλώσεις με σκοπό την ευαισθη-
τοποίηση της κοινής γνώμης σε συνεργασία με 
διάφορους φορείς, γεύματα αγάπης και διανομή 
αγαθών στις οικογένειες των εκπαιδευομένων, 
που συνεχίσθηκαν στα 17 χρόνια της δράσης του 
με επιτυχία. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 
από πολύ νωρίς κατόρθωσε να συμπεριλάβει 
στους κόλπους του πολλά μέλη από το Μεσο-
λόγγι και το Αγρίνιο, που στηρίζουν το έργο του 
και προσφέρουν εθελοντικά ηθική και υλική βοή-
θεια. Επιπλέον, τα εκάστοτε Διοικητικά Συμβού-
λια εργάσθηκαν με συνέπεια και ευθύνη κατορ-
θώνοντας να εμπνεύσουν στα μέλη και τους 
φίλους του το πνεύμα του εθελοντισμού και της 
κοινωνικής προσφοράς, της ομοθυμίας και συ-
νεργασίας προς όφελος των εκπαιδευομένων. 
Όλα τα χρόνια είχαν τη θερμή συμπαράσταση των 
Διοικητικών Συμβουλίων του Εργαστηρίου, κα-
θώς και την αμέριστη βοήθεια των εργαζομένων 
στις διάφορες εκδηλώσεις. 

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, λόγω της πανδη-
μίας οι δραστηριότητες του Συλλόγου έχουν ανα-

σταλεί για ένα χρονικό διάστημα. Ευελπιστούμε, 
όμως, πως στο μέλλον θα έρθουν καλύτερες ημέ-
ρες! 

Ήδη, με τη μερική άρση των περιορισμών ο Σύλ-
λογος πραγματοποίησε πρόσφατα μονοήμερη εκ-
δρομή με τη συμμετοχή μελών από το Αγρίνιο και 
το Μεσολόγγι, μελών των δύο Διοικητικών Συμ-
βουλίων, καθώς και εργαζομένων. Η εκδρομή 
περιλάμβανε προσκύνημα στην Ιερά Μονή     
Προυσού και παράκληση και στη συνέχεια μετά-
βαση σε όμορφα χωριά της Ευρυτανίας. 

Καλά Χριστούγεννα 

Καλή και ευλογημένη χρονιά 

Επιμέλεια: Βαρβάρα Μικέλλη
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Για τον Μίκη Θεοδωράκη 
«Μακρύς ο λάκκος που άνοιξε και κλεί το Γίγαντά μου» 

Δ. Σολωμός

Έχουν ήδη γραφεί, και είναι βέβαιο ότι θα γράφονται επί πολ-
λά ακόμα χρόνια, βιβλία ολόκληρα για τον Μίκη Θεοδω-
ράκη. Η πληθωρική προσωπικότητά του σημάδεψε την Ιστο-

ρία για ένα σχεδόν αιώνα, ζωοδότησε το βίο των Ελλήνων με 
ιδανικά χιλιοτραγουδημένα μεν, αλλά στην πραγματικότητα σπά-
νια στον κόσμο μας και στην εποχή μας. Και όλα αυτά μέσα στην 
πανδαισία μιας μουσικής εξαίσιας, που άλλοτε χειμαρρώδης, επι-
κή και δραματική (Κάντο Χενεράλ, Άξιον εστί, Μάουτχαουζεν, 
Του νεκρού αδελφού) και άλλοτε χαριτωμένη, παιγνιώδης και 
χορευτική (Η Μυρτιά, Η Μαργαρίτα η Μαργαρώ, Είχε την τέν-
τα ξομπλιαστή), έχει γραφεί ανεξίτηλα στην καρδιά και στη ζωή 
του διανοούμενου και του καλλιτέχνη, του φοιτητή, του εργά-
τη και του αγρότη, του ευνοημένου από τη ζωή και του κατα-
τρεγμένου. Έτσι όπως μόνο η Μουσική μπορεί, ως παγκόσμια 
γλώσσα, να ξυπνάει τις αισθήσεις, να κινητοποιεί τα συναισθή-
ματα, να ζωντανεύει τις μνήμες, να γεννάει βιώματα, να δίνει 
αφορμή για στοχασμό και να οδηγεί σε δράσεις, που δίνουν αξία 
στη ζωή, έξω και μέσα μας. 
Γαλβανισμένος ο ίδιος μέσα στους αγώνες και τις προσωπικές θυ-
σίες για τη Δικαιοσύνη, την Ισότητα, τον Σεβασμό του Ανθρώ-
που, την Δημοκρατία (για την Ελευθερία δηλαδή σ’ όλο της το 
βάθος), συνέθεσε μουσική, που έγινε ένα με τον κόσμο, μίλη-
σε προσωπικά στην ψυχή του καθενός μας και σε όλους μαζί και 
δημιούργησε μια όχι μόνο ελληνική, αλλά παγκόσμια «μουσι-
κή κοινότητα». Έξω και ανεξάρτητα από ηλικία, μόρφωση, πο-
λιτικά φρονήματα, ιδεολογικές τοποθετήσεις και όσα άλλα χω-
ρίζουν ανέκαθεν τους ανθρώπους, «των Ελλήνων οι κοινότη-
τες» ταξίδεψαν μαζί του σε άλλους Γαλαξίες, αιθεροβατώντας 
πάνω σε εξαίσιες μελωδίες μιας μουσικής πρωτάκουστης, τόσο 
οικείας όμως, που «ξεπήδαγε από τους αιώνες» του Ελύτη. 
Πέρασαν τρεις μήνες σχεδόν αφότου η Κρητική γη τον έκρυψε 
στην αγκαλιά της. Όλοι οι Έλληνες θυμούνται, τραγουδούν, θρη-
νούν και αντρειεύονται «… και πόσο παράξενα αντρειεύεσαι μι-
λώντας με τους πεθαμένους, όταν δεν φτάνουν πια οι ζωντανοί, 
που σου απομένουν». Οι στίχοι ετούτοι του Γ. Σεφέρη, γραμμένοι 
χρόνια πριν, δείχνουν, νομίζω, την επίδραση που έχει η μουσική 
του Μίκη Θεοδωράκη στις ψυχές των ανθρώπων. Τώρα που εκεί-
νος έφυγε, η στρατιά των ζωντανών που απομένουν στο χώρο 
του πνεύματος έγινε πιο φτωχή, έχασε ένα τεράστιο ζωτικό κομ-
μάτι της. Αλλά «η αρετή, κἄν θάνῃ τίς, οὐκ απόλλυται». Τίπο-
τα στην ουσία δεν έχει χαθεί. Στις καρδιές των Ελλήνων και στη 
συλλογική μνήμη της Ρωμιοσύνης είναι ανεξίτηλα εγγεγραμμένη 
η μουσική του, ζωντανή και σφύζουσα, για να θυμίζει με τον μο-
ναδικό της τρόπο όλα τα ωραία και τα μεγάλα που μας γαλού-
χησαν. 
Αυτή η αναφορά στον Μίκη Θεοδωράκη –φτωχό επιτάφιο κτέ-
ρισμα θα την ονόμαζα– είναι λειψή, αν δεν τονισθεί και η μεγάλη 

προσφορά του στη συμφωνική μουσική. Τα ορχηστικά, οι καν-
τάτες του, οι σουίτες, αλλά και η μουσική του σε κλασσικές ται-
νίες (Ζορμπάς, Serpiko) ανταγωνίζονται σε ομορφιά τις μουσι-
κές του για όπερα, για παραστάσεις του Αρχαίου Θεάτρου (Φοί-
νισες, Τρωάδες) για σαιξπηρικές παραστάσεις (Μάκβεθ) και βέ-
βαια τη μουσική του δικού του θεατρικού (του Νεκρού Αδελ-
φού). Αυτά, που είναι ελάχιστη ενδεικτική ανθολόγηση από τη 
μνημειώδη και πληθωρική μουσική του παρουσία, τον κατα-
τάσσουν στους μεγάλους μουσικούς του αιώνα μας. 
Τον αποχαιρετούμε σήμερα και δε ξεχνούμε ότι αυτός πρόσφερε 
στο Έθνος μας δυο ακόμα σπουδαίες «φερνές», δώρα ακριβά 
στον λαό που αγάπησε και απ’ τον οποίο αγαπήθηκε τόσο πολύ. 
Το ένα είναι ότι αντιστάθηκε σθεναρά στο κύμα και στο κλίμα που 
επικράτησε μετά την Δικτατορία όταν, αν κάποιος μιλούσε για 
πατρίδα και ελληνισμό, για θεό και παράδοση κατατασσόταν αυ-
τόματα «στους νοσταλγούς της επταετίας, τους θρησκόλη-
πτους χουντοφασίστες». Ένας τυφώνας ανεπεξέργαστου διε-
θνισμού παρέσυρε τότε την πλειονότητα. Κάθε φωνή, που μι-
λούσε για Έθνος για Παράδοση για Εθνική ταυτότητα, θεω-
ρούνταν αυτόματα αντιδραστική και ύποπτη. Ο Μίκης Θεοδω-
ράκης δεν παρασύρθηκε απ’ αυτήν την τόσο επιπόλαιη απεμ-
πόληση των Ιδανικών που έχτισαν την ζωή της ρωμιοσύνης. Το 
αισθητήριο του πιο βαθύ και πιο γνήσιο απ’ τις όποιες επικαι-
ρικές εξάρσεις τον οδήγησε σε μια σθεναρή στάση. Με τα τρα-
γούδια του, με τις θέσεις του, με τις δηλώσεις του, με τη ζωή του 
ολόκληρη στάθηκε ακλόνητος στα πιστεύω του, αψηφώντας τις 
επικρίσεις, που συνήθως δεν είχαν σχέση με κριτική της τέχνης 
του. 
Και ένα δεύτερο. Έκανε κτήμα του λαού τη σπουδαία ποίηση του 
Γ. Ρίτσου. Εκείνο το «κυκλάμινο στου βράχου τη σχισμάδα…» αν-
θεί και φέγγει, γιατί «μάζεψε το αίμα στάλα, στάλα». Και ποιος δεν 
το τραγούδησε! Στα σχολεία, στις οικογενειακές γιορτές, στα για-
πιά, εκεί όπου οι παρέες «γράφουν ιστορία». Και δυο ποιητές 
δύσκολους κατόρθωσε να τους κάνει προσιτούς και κοσμαγά-
πητους: τον σουρεαλιστή Οδ. Ελύτη και τον ερμητικό και κρυ-
πτικό Γ. Σεφέρη. Το «ένα το χελιδόνι» του Ελύτη κι η «ακριβή 
του Άνοιξη» έμαθαν στους Έλληνες ότι «για να γυρίσει ο ήλιος 
θέλει δουλειά πολλή». Και το «περιγιάλι το κρυφό» του Σεφέ-
ρη μας θυμίζει πάντα ότι η ζωή είναι μία και πρέπει να διαλέξουμε 
σωστά… Οι Έλληνες γεύτηκαν μέσα από τη μουσική του Θεο-
δωράκη αποστάγματα μιας ποίησης ανώτερης, ένιωσαν και βίω-
σαν αξίες και ιδέες, που άλλαξαν τις ψυχές τους, γιατί αναβάθ-
μισαν την αισθητική και την αξιακή τους κλίμακα. Ο Μίκης Θε-
οδωράκης έγινε με την μουσική του ο Δάσκαλος του λαού του. 
Αθάνατος! 

Φρίντα Κολοβού–Μήτσιου



O ι στέγες για τους νέους μας που στερήθηκαν γονεϊκής φροντίδας είναι μία άλλη επίτευξη του Ερ-
γαστηρίου, ίσως η πλέον σημαντική μέσα στις πολλές προσφορές του. Το αφοσιωμένο προσω-
πικό των Σ.Υ.Δ. φροντίζει για την καθημερινή διαβίωση των νέων μας και η διοίκηση, εκτός από 

την ημερήσια εκπαίδευση  που προσφέρεται σε όλους τους νέους, μεριμνά και για την ψυχαγωγία τους, 
έναν παράγοντα που θεωρείται απαραίτητος για την ισορροπημένη εξέλιξη της προσωπικότητας των 
ανθρώπων. 
Κάτι που πρέπει να γνωρίζουν οι φίλοι και τα μέλη του «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» είναι ότι οι Στέγες Υπο-
στηριζόμενης Διαβίωσης προσομοιάζουν με το οικογενειακό περιβάλλον και είναι ανοιχτές στην κοι-
νωνία. Οι εκδρομές είναι μέρος της οικογενειακής ζωής, γι’ αυτό και οι νέοι μας ωφελούνται πρώτα 
απ’ όλους τους εκπαιδευόμενους από τις Υποστηρικτικές αυτές Υπηρεσίες.

Έτσι, στις 15 Ιουνίου του 2021, οι εκπαιδευόμενοι 
των Σ.Υ.Δ. (Στέγες, Υποστηριζόμενης, Διαβίωσης) 
Μεσολογγίου και Αγρινίου επισκέφθηκαν την πε-
ριοχή Δογρή στη γραφική μας λίμνη, την Τριχω-
νίδα. Φυσικά  τηρήθηκαν όλα τα μέτρα προστασίας 
της δημόσιας υγείας κατά του COVID–19. 

Οι νέοι μας απόλαυσαν ένα υπέροχο γεύμα σε 
ωραίο κατάστημα της περιοχής και αργότερα γεύ-
τηκαν το απογευματινό τους γλυκό, πριν πάρουν 
το δρόμο της επιστροφής. Τους εκπαιδευομένους 
συνόδεψαν η Πρόεδρος Διονυσία Σαμαντά, μέλη 
του Δ.Σ., η διοίκηση των εργαζομένων, καθώς 
και εργαζόμενοι–συνοδοί. 

 

 

 

Στις 23 Οκτωβρίου επίσης πραγματοποιήθηκε εκ-
δρομή των ΣΥΔ Μεσολογγίου και Αγρινίου στην 
Αθήνα και επίσκεψη στο μουσείο της Ακρόπολης 
με ειδικούς ξεναγούς. 

Μετά την ξενάγηση οι νέοι μας γευμάτισαν σε 
ωραίο εστιατόριο πλησίον του μουσείου και αρ-
γότερα πήραν ανψυκτικό και γλυκό στο δρόμο 
της επιστροφής. 

Οι εκπαιδευόμενοι νέοι μας έφυγαν μαγεμένοι 
από την ομορφιά των εκθεμάτων. Η ομορφιά αγ-
γίζει όλες τις ψυχές και κατορθώνει να σπάζει 
τους φραγμούς της περιορισμένης νόησης. 

«Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο» 
(Φ. Ντοστογιέφσκι) 

 

Επιμέλεια: Φρίντα Κολοβού–Μήτσιου

Σ.Υ.Δ : Ένα μοναδικό επίτευγμα του Εργαστηρίου
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«Ο  Ύμνος εις την Ελευθερίαν» 
Το Ιδανικό της Ελευθερίας με Ποίηση και Μουσική

26 ΠΛΕΙΑΔΕΣ

Ο Διονύσιος Σολωμός (Ζάκυνθος 1798 – Κέρκυρα 
1857), ο Εθνικός Ποιητής της Ελλάδας και κεντρική 
μορφή της ποίησης στην Επτανησιακή Σχολή, το 
1823 γράφει μέσα σε ένα μήνα (Ιάκωβος Πολυλάς) 
σε μία από τις νήσους του Ιονίου, στη γενέτειρά του 
Ζάκυνθο το εκτενές και εμβληματικό του ποίημα με 
τίτλο: «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» (ένα χαρακτηρι-
στικό του έργου του είναι ότι δεν ολοκληρώθηκε 
σχεδόν τίποτα και τίποτε δεν δημοσιεύθηκε κατά 
την διάρκεια της ζωής του εκτός από τον Ύμνο· ο Πα-
λαμάς έγραψε σχετικά: «Δεν ξέρω αν βρίσκεται σ’ 
άλλη λογοτεχνία ποιητής μ’ έργα έτσι λιγοστά και 
έτσι μισοκαμωμένα όμοια γερός και πλούσιος και 
σημαντικός σαν τον Σολωμό»). 

Σ’ αυτό το ποίημα εκφράζει την αγάπη του γι’ αυτό 
το σπουδαίο και υπέρτατο αγαθό την Ελευθερία, 
την επείγουσα συλλογική ανάγκη για την κατάκτησή 
του, τον ενθουσιασμό του για την πορεία και την 
προοπτική της Επανάστασης του 1821, την ανάγκη 
του ελληνικού λαού για εθνική αυτοδιάθεση και για 
την διαμόρφωση ενός κράτους στο οποίο το πα-
νανθρώπινο ιδανικό της ελευθερίας θα συνδεόταν 
με την ελληνική ταυτότητα. 

Ο Ύμνος επίσης εξέφρασε με ενάργεια και αποτε-
λεσματικότητα ότι η Ελευθερία είναι κορυφαία και 
αδιαπραγμάτευτη αξία για τον Έλληνα και πως ο 
αγώνας για την κατάκτησή της, αποτελεί θεμελιώδη 
ανάγκη για τη ζωή και την εξέλιξή του. 

Τα ιδανικά της ελευθερίας, της εθνικής συνείδη-
σης, του πατριωτισμού, αυτά που τελικά σφράγισαν 
το ελληνικό θαύμα της ανεξαρτησίας από τον οθω-
μανικό ζυγό, διαπνέουν τον Ύμνο και είναι αυτά που 
αναδεικνύουν την Ελληνική Επανάσταση του 1821 
ως την λαμπρότερη στιγμή της ενιαίας μακράς ιστο-
ρίας του Έθνους μας, που κάνουν την Ελλάδα να 
αναγεννάται από το σκοτάδι της δουλείας της οθω-
μανικής κατοχής, που διήρκησε τέσσερις αιώνες 
(1453 – 1821). 

Ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν τυπώθηκε το 1825 
αρχικά στο Παρίσι, μετά στο Λονδίνο και πρώτη 
φορά σε ελληνικά και ιταλικά στο πολιορκού-
μενο Μεσολόγγι από τον Δημήτριο Μεσθενέα, 
από το τυπογραφείο των Ελληνικών Χρονικών. 
Αντίτυπο αυτής της έκδοσης εκτίθεται στη Δη-
μοτική Πινακοθήκη Ιερής Πόλης Μεσολογγίου. 

Ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν αποτελείται από 158 
τετράστιχες στροφές με συνολικούς 632 στίχους. 
Συνδυάζει στοιχεία από τον ρομαντισμό αλλά και 

από τον κλασικισμό. Συγκλονισμένος ο Δ. Σολωμός 
από τους κανονιοβολισμούς που άκουγε από το Με-
σολόγγι κατά την Α΄ Πολιορκία (1822), εμπνεύστηκε 
και έγραψε τον Ύμνο (λόφος Στράνη, Ζάκυνθος), το 
«άσμα ασμάτων της εποχής» του, όπως δικαιολογη-
μένα το χαρακτήρισε ο Ζακυνθινός ποιητής και φί-
λος του, Ι. Τυπάλδος. Στις στροφές 88 έως 122 περι-
γράφεται ποιητικά η Χριστουγεννιάτικη νίκη των 
Ελλήνων εναντίον των Τούρκων (1822), καθώς και η 
εικόνα του πνιγμού στον Αχελώο των ατάκτως υπο-
χωρησάντων Τουρκαλβανών. 

Ο Φωριέλ επιβεβαιώνοντας την αληθινή αξία του 
Ύμνου και τον θρίαμβο του Σολωμού, τον δημοσι-
εύει μέσα στα γνωστά του Δημοτικά τραγούδια των 
Ελλήνων καθώς και ο Σπυρίδων Τρικούπης στο 
γράμμα του προς τον φίλο του βάρδου της Λευτε-
ριάς Ι. Πολυλά, αναφέρει: «Εις κανέναν καιρόν και εις 
κανέναν Έθνος η Ελευθερία δεν εύρε ψάλτην αξιώτε-
ρον». 

Ο Διονύσιος Σολωμός το 1828 εγκαθίσταται στην 
Κέρκυρα, σημαντικό πνευματικό κέντρο των Επτα-
νήσων, όπου γνωρίζει και συνδέεται με στενούς δε-
σμούς φιλίας με τον Νικόλαο Χαλκιόπουλο Μάν-
τζαρο, ιδρυτή και σημαντικότερο εκπρόσωπο της 
λεγόμενης Ιωνικής Μουσικής Σχολής. Ο Ιάκωβος 
Πολυλάς έγραφε σχετικά: «Εγνώρισε τον έξοχο Κερ-
κυραίον Μουσικοδιδάσκαλον, Νικόλαον Μάντζαρον. 
Της ποιητικής και της μουσικής η στενή συγγένεια, της 
οποίας λαμπρό παράδειγμα, και ίσως το άκρον, ήταν το 
ιδιαίτερο ποιητικό πνεύμα του Σολωμού, ο προς την Τέ-
χνην υψηλός ζήλος, όπου διακρίνει τον Μάντζαρο, 
εμόρφωσαν μεταξύ τους εκείνη τη θερμή φιλία. 

Ο μουσικός εμέτρησε δια μιας το ύψος του ποιητή, εν-

Αντίτυπο της πρώτης ελληνικής έκδοσης του «Ύμνου εις την 
Ελευθερίαν» του Διονυσίου Σολωμού, που εξέδωσε ο Δημήτριος 
Μεσθενεύς στο Μεσολόγγι το 1825.
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νόησε τα πλάσματά του, και δεν άργησε να χαρίσει εις 
το έθνος του το πρώτο ελληνικό μουσικό καλλιτέχνημα, 
τον Ύμνον εις την Ελευθερίαν. Ο πλούτος της ποιητικής 
ύλης έδωσε αφορμή εις τον Μάντζαρο, να δείξει και αυ-
τός την μουσική του δύναμη, εις τα εικοσιτέσσερα κομ-
μάτια, όπου συνθέτουν το πόνημά του. Είπα ελληνικό το 
σύνθεμα, διότι ο Μάντζαρος, μ’ όλον ότι μορφωμένος 
εις την Ιταλία, όμως στα περισσότερά του πονήματα και 
εξόχως εις τον Ύμνον, έπλασε εμπνεόμενος από την 
δημοτική μουσική, ένα νέο είδος του οποίου τα χαρα-
κτηριστικά είναι η καθαρή απλότης και η θερμότης 
ίδια της Ανατολής». 

Το 1828 μελοποιήθηκε ο Ύμνος από τον Ν. Μάν-
τζαρο, πάνω σε λαϊκά μοτίβα για τετράφωνη αν-
δρική χορωδία. Από τότε ακουγόταν τακτικά σε εθνι-
κές εορτές, αλλά και στις κατοικίες των Κερκυραίων 
αστών και αναγνωρίστηκε στη συνείδηση των Ιο-
νίων ως άτυπος Ύμνος της Επτανήσου. Παραδίδεται 
μάλιστα ότι στη μελοποίηση του Ύμνου ο ποιητής 
έδιδε με το βήμα του, μέσα στο γραφείο του μουσι-
κού, το εκάστοτε τέμπο και τις πρόσφορες ρυθμικές 
αγωγές. Ακολούθησαν και άλλες μελοποιήσεις του 
Ύμνου από τον Μάντζαρο (1837, 1840) και τέλος 
υπέβαλε το έργο του στον Όθωνα το 1844, σε 4η 
«αντιστικτική» μελοποίηση. 

Παρά την τιμητική επιβράβευση του Δ. Σολωμού με 
το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Σωτήρα (1849) 
και του μουσικοσυνθέτη Μάντζαρου με τον Αργυρό 
Σταυρό του ίδιου Τάγματος (1845), το έργο διαδό-
θηκε μεν ως «θούριος», αλλά δεν υιοθετήθηκε σαν 
ύμνος από τον Όθωνα. 

Ο Μάντζαρος το 1861 επανεξέτασε για 5η φορά το 
έργο, αυτή τη φορά σε ρυθμό εμβατηρίου κατά πα-
ραγγελία του Υπουργού Στρατιωτικών Δημητρίου 
Μπότσαρη. Όταν ο Βασιλιάς Γεώργιος Α΄ επισκέ-
φθηκε την Κέρκυρα το 1865 μετά την ενσωμάτωση 
των Επτανήσων με την Ελλάδα (1864), άκουσε την 

μπάντα της Φιλαρμονικής εταιρείας Κέρκυρας, του 
έκανε εντύπωση και ακολούθησε Βασιλικό Διάταγμα 
του Υπουργείου Ναυτικών, που χαρακτήρισε «επί-
σημον εθνικόν άσμα», τις 24 πρώτες στροφές του 
Ύμνου. Από το 1966 δε, έγινε ο Εθνικός Ύμνος και 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι δύο πρώτες δε 
στροφές δίνουν το χαρακτηριστικό πνεύμα του συ-
νολικού έργου και ανακρούονται πάντα κατά την 
διάρκεια της έπαρσης και υποστολής της σημαίας 
και σε επίσημες τελετές. Το πιο σημαντικό χειρό-
γραφο μελοποίησης του Ύμνου είναι το λεγόμενο 
Χειρόγραφο του «Δημαρχείου», το οποίο φυλάσσε-
ται στο Δημαρχείο Κέρκυρας και αποτελεί την μόνη 
σωζόμενη έκδοση της τρίτης μελοποίησής του. 

Ο Δ. Σολωμός και ο Ν. Μάντζαρος βάζουν τα βαθιά 
θεμέλια της νεοελληνικής ποίησης και μουσικής αν-
τίστοιχα. Ο μεν ποιητής εισηγήθηκε ως εθνική 
γλώσσα τη δημοτική, ο δε μουσουργός εισηγήθηκε 
ως εθνική μουσική το δυτικό μέλος δυναμωμένο με 
τα μπόλια της δημοτικής μουσικής. 

Ήταν εύνοια της τύχης για την Ελλάδα και τον πο-
λιτισμό μας λοιπόν, το γεγονός ότι συναπαντήθηκαν 
στην Κέρκυρα και συνδημιούργησαν τον Εθνικό 
Ύμνο, πρώτοι μεταξύ ίσων, ο Εθνικός ποιητής Διο-
νύσιος Σολωμός και ο Εθνικός μουσουργός Νικό-
λαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος. Από διαφορετι-
κούς δρόμους ερχόμενοι σφράγισαν με το έργο τους 
– και χωριστά και μαζί – και τη λογοτεχνία και τη 
μουσική της αναγεννημένης πατρίδας ύστερα από 
τέσσερις αιώνες δουλείας. Και μπορεί να ήσαν και οι 
δύο ιταλόφωνοι Βρετανοί υπήκοοι, αλλά η ελληνική 
εθνική συνείδησή τους είναι το διακριτό και βαρύνον 
στοιχείο ακέραιης της προσωπικότητάς τους. Ο κα-
θένας τους ήταν αποδεδειγμένα «φιλόπατρις» με 
τον δικό του ξεχωριστό τρόπο (με την ιδιαίτερη μά-
λιστα σημασία που έχει δώσει στη λέξη ο Ανδρέας 
Κάλβος). Ο Παλαμάς έχει γράψει χαρακτηριστικά ότι 
ο Σολωμός αν δεν κράτησε όπλο, με τη λύρα πλή-
ρωσε το μεγάλο φόρο προς την πατρίδα. 

Και θα τελειώσουμε το αφιέρωμά μας στον «Ύμνο 
εις την Ελευθερία» με την Εθνική υποθήκη του εκ-
φραστή της Επανάστασης του 1821, Διονυσίου Σο-
λωμού: 

«Κλείσε στην ψυχή σου την Ελλάδα 
και θα αισθανθείς να λαχταρίζει μέσα σου κάθε εί-

δος μεγαλείου» 
  
 

Επιμέλεια: Έλενα Σπίνουλα – Ζαβιτσανάκη 
Φιλόλογος

Χειρόγραφο «Δημαρχείου» Κέρκυρας. Η 3η μελοποίηση του 
Εθνικού Ύμνου από τον Ν. Χαλκιόπουλο Μάντζαρο.  



� ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΕΛΙΔΑ � 
των Εκπαιδευομένων Νέων μας

Πριν λίγους μήνες πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του εκ-
παιδευτικού παραμυθιού της Επίτιμης Προέδρου Mαρίας 
Τσούτσου στην Β΄ Εκπαιδευτική Μονάδα στο Αγρίνιο. Την 
παρουσίαση του βιβλίου παρακολούθησαν όλοι οι εκπαι-
δευόμενοι νέοι μας και το γεγονός αυτό έδωσε το ερέθισμα 
να γίνουν άφθονες συζητήσεις και δράσεις με τους εκπαι-
δευομένους μας τόσο στα τμήματα με τους εκπαιδευτές 
τους όσο και με τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας (κοι-
νωνικούς λειτουργούς ψυχολόγο, λογοπαιδικό, εργοθε-
ραπευτή κ.λπ.). O καθένας άγγιξε το θέμα από τη δική του 
πλευρά. Στο πλαίσιο της ομάδας χορωδίας για παράδειγμα 
με αφορμή το παραμύθι τραγουδήθηκαν τραγούδια μελο-
ποιημένης ποίησης και έγιναν συζητήσεις για τους αγώνες 
του λαού μας για την ελευθερία και τους ήρωες της ελλη-
νικής επανάστασης. Στο θεατρικό παιχνίδι δραματοποι-
ήθηκαν σκηνές από την Έξοδο του Μεσολογγίου βασισμέ-
νες στο εκπαιδευτικό παραμύθι αλλά και στο έργο 
Ελεύθεροι Πολιορκημένοι του Δ. Σολωμού ενώ έγιναν συ-
ζητήσεις για το νόημα της θυσίας και τις αξίες της ελευθε-
ρίας. Στο πλαίσιο της ομάδας ανακύκλωσης επίσης έγιναν 
άφθονες συζητήσεις που αφορούν το περιβάλλον και πρό-
σφατες δράσεις, όπως ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών 
ενώ η ομάδα των εκπροσώπων των εκπαιδευόμενων νέων 
μας εκδήλωσε την επιθυμία για συμμετοχή σε από κοινού 
εκδηλώσεις που αφορούν το περιβάλλον με φορείς του Δή-
μου η άλλες οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τέλος στα τμήματα τους ξεχωριστά οι εκπαιδευόμενοι με 
τους εκπαιδευτές τους είχαν την ευκαιρία να ζωγραφίσουν 
πάνω στο παραμύθι και να κάνει ο καθένας τα δικά του σχό-
λια. 
«Το βιβλίο με προβλημάτισε για το φαινόμενο του θερμο-
κηπίου και τους κινδύνους του»... Μαρία 
«Θα ήθελα να αγαπάμε πιο πολύ τον πλανήτη να τον φρον-
τίζουμε να περιποιούμαστε, τα δέντρα, τη γη να μην πετάμε 
σκουπίδια, στο περιβάλλον, τα τσιγάρα στο δάσος, να υπάρ-
χει περισσότερη αγάπη, συμφιλίωση, γαλήνη, αγάπη»... 
Ευτυχία 
«Το παραμύθι μου άρεσε, θα ήθελα να υπάρχει στη γη, 
ομορφιά»... Αγγελική, πρόεδρος του τμήματος Ραπτικής. 
«Μου άρεσε το video wall που έδειχνε τη γη μας να περι-

στρέφεται, σκέφτηκα για τον πλανήτη μας ότι χρειάζεται τη 
φροντίδα μας»... Ασπασία 
Ακόμα και εκπαιδευόμενοι με σοβαρές δυσκολίες ωφελή-
θηκαν από την παρουσίαση, γιατί το θέμα του αιχμαλώτισε 
ακόμα και εκείνους που φαινομενικά δεν μπορούσαν να το 
καταλάβουν. Το διαισθάνθηκαν και το συνέλαβαν με το δικό 
τους τρόπο. Για παράδειγμα ο εκπαιδευόμενος Ν.Κ. παρου-
σιάζει σοβαρή νοητική υστέρηση, δυσκολίες στο λόγο και 
την επικοινωνία, επιθετικότητα και υπερκινητικότητα. Αυτός, 
ενώ φάνηκε αρχικά ότι θα τορπιλίσει την παρουσίαση με την 
αυξανόμενη ανησυχία του και το στριφογύρισμα στην κα-
ρέκλα του ξαφνικά ζήτησε χαρτί και μολύβι εκδηλώνοντας 
την παρόρμηση να φτιάξει την παρακάτω εικόνα. 

Η περιστροφική κίνηση της γης όπως παρουσιαζόταν στο 
βίντεο που παιζόταν παράλληλα, στάθηκε ως ερέθισμα για 
να αποτυπώσει στο χαρτί τη σχέση του με τον κόσμο και τον 
εαυτό του. Με τη ζωγραφιά του και την προσπάθεια ανα-
παράστασης της σπείρας, αρχικά μας βοήθησε να καταλά-
βουμε το αρχικό στάδιο στο οποίο και ο ίδιος βρίσκεται και 
την προσπάθεια που κάνει να κατακτήσει τα όρια του εσω-
τερικού και εξωτερικού του κόσμου. Μετά την παρουσίαση 
ήταν χαρούμενος και ευτυχισμένος, αφού κατάφερε να εκ-
φραστεί με τον δικό του τρόπο. 
 

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Εργαστηρίου
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Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ 
Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» πραγματοποίησε 
τον ετήσιο εκκλησιασμό του με την έναρξη της νέας εκ-
παιδευτικής χρονιάς, το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021 
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Αιτωλικό. 
Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες στον εκκλησιασμό από-
λαυσαν ένα πρωινό καφέ σε καφετέρια του γραφικού Αι-
τωλικού με γλυκίσματα – προσφορά των ευγενών 
εθελοντριών του Αιτωλικού.

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» 
Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» πραγματοποίησε την Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021 την Ετήσια Γενική 
Συνέλευση των μελών του λόγω αναβολής εξ αιτίας της Covid–19, στην Α΄ Εκπαιδευτική Μονάδα του Ερ-
γαστηρίου στο Μεσολόγγι. Η συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία την επικαιροποίηση άρθρων του Κανο-
νισμού Λειτουργίας του Εργαστηρίου.
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ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ... 
Στις 13 και 14 Ιανουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκαν αν-
τίστοιχα στο Μεσολόγγι και το Αγρίνιο αγιασμοί για την 
καινούργια χρονιά. 
 
Επίσης, στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου 2021 πραγματοποι-
ήθηκαν αντίστοιχα στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο αγια-
σμοί έναρξης της εκπαιδευτικής χρονιάς 2021–2022.



Στη λιμνοθάλασσα
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Οι Ερωδιοί είναι απ’ τα πιο όμορφα πουλιά της Ελ-
λάδας. Σε γοητεύει το φτερούγισμά τους, η κομψό-
τητά τους και τα χρώματά τους. Σε ανατολή και δύση 
είναι σύμβολα ομορφιάς και γνώσης. Οι Έλληνες τα 
θεωρούσαν Ιερά πουλιά της Αθηνάς, για την γνώση, 
την τέχνη και την επιστήμη. Ο Όμηρος ήταν ο πρώ-
τος που περιέγραψε τους Ερωδιούς στην Ιλιάδα. Ο 
Αριστοτέλης τους περιγράφει με λεπτομέρεια στο 
Περί των Ζώων Ιστορίες. Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος 
πίστευε ότι είναι αγγελιοφόροι καλής τύχης. Ανα-
φέρονται επίσης στις Μεταμορφώσεις του Οβίδιου. 
Αυτά τα όμορφα πουλιά με το όμορφο πέταγμά 
τους, ενέπνευσαν πολλούς συγγραφείς και καλλι-
τέχνες. 

Οι Ερωδιοί ανήκουν στην Οικογένεια Ardeidae. 
Ο βιότοπός τους βρίσκεται σε υγροτόπους, λιμνο-
θάλασσες, όχθες λιμνών και ποτάμια, σε περιοχές 
όπου τα νερά δεν έχουν μεγάλο βάθος. Έχουν μακρύ 
λαιμό με είκοσι αυχενικούς σπονδύλους, ράμφος με-
γάλο και μυτερό. Τα πόδια τους είναι μακριά. Το μή-
κος τους φτάνει τα 120 εκατοστά και το άνοιγμα των 
φτερούγων τους φτάνει τα 180 εκατοστά. Είναι 
σαρκοφάγα πουλιά και η διατροφή τους αλλάζει ανά-
λογα με την περιοχή που ζουν και κυνηγούν. Τρέ-
φονται με ψάρια, αμφίβια, καρκινοειδή, υδρόβια      

έντομα, μικρά θηλαστικά και νεοσσούς μικρών που-
λιών. Οι αποδημίες των Ερωδιών είναι περίπλοκες 
και δεν έχουν μελετηθεί ακόμη συστηματικά. Άλλοι 
πληθυσμοί μεταναστεύουν στην Αφρική, άλλοι πα-
ραμένουν μόνιμα και άλλοι έρχονται από τον βορρά 
για να ξεχειμωνιάσουν στην Ελλάδα. 

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου, 
τα αρσενικά επιδεικνύουν στις θηλυκές τα όμορφα 
φτερά τους, για να τις προσελκύσουν για το ζευγά-
ρωμα. Εκθέτουν τα επιμήκη φτερά που έχουν στο κε-
φάλι τους, επιδεικνύουν την πλάτη τους ή το στήθος 
τους. Ζευγαρώνουν και φωλιάζουν σε μεγάλες 
ομάδες. Σχεδόν όλα τα είδη των Ερωδιών χτίζουν 
μια μεγάλη φωλιά στα ψηλά κλαδιά των θάμνων, 
κοντά στις βαλτώδεις περιοχές. Τα θηλυκά γεννούν 
από 2 έως 6 γαλάζια αυγά. Τα μικρά είναι ικανά να 
πετάξουν μετά από 50 ημέρες. 

Η μαγευτική λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου εί-
ναι ο πιο σημαντικός υγροβιότοπος της ανατολικής 
Μεσογείου. Φιλοξενεί πάνω από 280 είδη πουλιών. 
Μοναδικό οικοσύστημα για τους Αργυροπελεκάνους, 
τα Φοινικόπτερα και τους Ερωδιούς. Στη λιμνοθά-
λασσα του Μεσολογγίου αλλά και στην ευρύτερη πε-
ριοχή, έχουν καταγραφεί 11 είδη Ερωδιών. Αυτά εί-
ναι: ο Λευκοτσικινιάς (Egretta garzetta), ο Σταχτο-
τσικνιάς (Ardea cinerea), ο Πορφυροτσικνιάς (Ardea 
purpurea), ο Αργυροτσικνιάς (Ardea alba), ο Κρυ-
πτοτσικνιάς (Ardeola ralloides), ο Νυχτοκόρακας 
(Nycticorax nycticorax), ο Ήταυρος (Botaurus stel-
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των Ερωδιών
laris), ο Γελαδάρης (Bubulcus ibis), ο Μικροτσικνιάς 
(Ixobrychus minutus), ο Θαλασσοτσικνιάς (Egretta 
gularis) και ο Μαυροτσικνιάς (Egretta ardesiana). 

Ο Θαλασσοτσικνιάς είναι ένα σπάνιο είδος για την 
Ευρώπη. Παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στην Ελ-
λάδα το 1984, στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου 
(Vagliano, C., Tsunis, G., Pergantis, F., 1984. Hellenic 
Ornithological Society Bulletin. Vol. 14, 121–128.). 
Είναι ένα πουλί διαδεδομένο στην Αφρική και την 
Ασία. Εμφανίζεται περιστασιακά στην Ευρώπη. 

Ο Μαυροτσικνιάς, είναι είδος Ερωδιού που ζει 
αποκλειστικά στην υποσαχάρια Αφρική. Παρατηρή-
θηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στη περιοχή Βαλ-

τί στις 3 Ιουνίου του 2012, από τα μέλη της Ορνιθο-
λογικής Εταιρείας Νίκο Μπούκα και Θεόδωρο Κο-
μηνό. 

Η μαγική λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου με τις 
πτήσεις των Ερωδιών, των Αργυροπελεκάνων, 
των Φοινικόπτερων και των άλλων πουλιών, γεμίζει 
με χρώματα και ελπίδα τη ζωή μας! 

 

Λάμπρος Τσούνης 
Περιβαλλοντολόγος–Ωκεανογράφος, MSc 

Υποψήφιος Διδάκτορας 
Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος 

Πανεπιστημίου Πατρών



Με μια σεμνή τελετή την Κυριακή 23 Αυγούστου 2021 ο 
Δήμος Θέρμου τίμησε τον ιστορικό, λαογράφο, συγ-
γραφέα και έγκριτο συμβολαιογράφο Αγρινίου Κώστα 

Δήμου Μαραγιάννη. Ο Κ. Μαραγιάννης ήταν πατέρας της 
Προέδρου του Συλλόγου «Φίλων, Γονέων και Εθελοντών» 
του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» Κικής Μαραγιάννη 
και της ιατρού Μιμίκας Μαραγιάννη, ο ίδιος δε ήταν ένθερμος 
φίλος του Εργαστηρίου. 

Τα αποκαλυπτήρια της προτομής του, που φιλοτέχνησε ο 
γλύπτης Βασίλειος Παπασάικας, έγιναν στην κεντρική πλατεία 
του Θέρμου, όπου έχει στηθεί κοντά σε άλλες προτομές προ-
σωπικοτήτων από την ευρύτερη περιοχή του Αποκούρου. 

Τα αποκαλυπτήρια έκαναν ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και 
Ακαρνανίας κ. Κοσμάς με το Δήμαρχο Θέρμου Σπυρίδωνα 
Κωνσταντάρα. Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης και τίμησαν 
με την παρουσία τους πολλοί επίσημοι, οι 2 κόρες του τιμώ-
μενου και πολίτες από το Θέρμο και το Αγρίνιο. 

Ο Κώστας Δ. Μαραγιάννης υπήρξε λαμπρός νομικός επι-
στήμων, ακούραστος ερευνητής της ιστορίας και λαογραφίας 
της πατρίδας του και συγγραφέας πολλών βιβλίων. Έλαβε μέρος ως εισηγητής σε πολλά συνέδρια, έγραψε πλήθος 
άρθρων σε περιοδικά και εφημερίδες, ζωντανεύοντας το ιστορικό παρελθόν. 

Για το σημαντικό έργο του έλαβε πολλές διακρίσεις, καθώς και το Μετάλλιο της Αντίστασης για το αντιστασιακό του 
έργο κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Πάνω όμως από όλα αυτά ο Κώστας Μαραγιάννης υπήρξε ένας γνήσιος Άνθρω-
πος με αταλάντευτο ήθος και μεγάλη κοινωνική και πολιτιστική προσφορά. Ένα φωτεινό παράδειγμα. 

Βαρβάρα Μικέλη

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΟΜΗΣ 
ΚΩΣΤΑ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟ ΘΕΡΜΟ

Ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας και ο Μητροπολί-
της Αιτωλίας & Ακαρνανίας Κοσμάς.
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Μνήμη Θωμά Ράμμου 
Στις 16 Μαρτίου 2021 «αναχώρησε» ο συμπατριώτης μας Θωμάς Ράμμος, από την Ανάληψη Θέρμου κα-

ταγόμενος, ο πολυσχιδής επιχειρηματίας, ο καλός Σαμαρείτης. Παρά τα 200 καταστήματα του Ομίλου επι-
χειρήσεών του MARKET IN και τους 4000 εργαζομένους σε αυτά, ζούσε και ενεργούσε αθόρυβα και χω-
ρίς πρόκληση. Βοηθούσε τους πάντες χωρίς τυμπανοκρουσίες. Με τον θάνατό του το Εργαστήρι έγινε απο-
δέκτης της αγάπης της οικογένειάς του για την μνήμη του, ίδιας με την αγάπη που περιέβαλε εκείνος τους 
αναξιοπαθούντες. Μια γενναία οικονομική ενίσχυση ήρθε να καλύψει λειτουργικές ανάγκες του Φορέα. Το 
Εργαστήρι με βαθύ αίσθημα ευγνωμοσύνης, εύχεται την «εν σκηναίς δικαίων» ανάπαυσή του και την εξ ύψους 
παρηγορία στους οικείους του. 
 

Μνήμη Ελένης (Λένας) Παπαλέξη-Μπαμπάτσικου 
Στις 11 Ιανουαρίου έφυγε από τη ζωή η Ελένη Παπαλέξη–Μπαμπάτσικου, σύζυγος του αείμνηστου ιατρού 

Παύλου Μπαμπάτσικου, από τα πρώτα μέλη του Εργαστηρίου και μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί σει-
ρά ετών.  
Η εκλιπούσα υπήρξε ξεχωριστή προσωπικότητα, με διακριτική παρουσία στην κοινωνία της πόλης μας και 
διαρκή προσφορά στο Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ». Τη διέκρινε η ευγένεια, η απλότητα, η σεμνότητα, 
η καλοσύνη, η ευαισθησία και η διάθεση για άσβεστη εθελοντική προσφορά. Αγάπησε και υπηρέτησε το 
έργο του Φορέα, για να κάνει καλύτερο τον κόσμο των εκπαιδευομένων μας και των οικογενειών τους. Το 
παράδειγμά της θα παραμείνει ζωντανό σε όλους όσοι τη γνώριζαν και συνεργάστηκαν μαζί της. Τα θερμά 
μας συλλυπητήρια στους οικείους της.  



Μαργαρίτα Αλετρά 
Στις 13 Ιανουαρίου 2021 πέρασε στην αιωνιότητα η 

Μαργαρίτα Αλετρά, από τα πρώτα μέλη του Εργαστηρί-
ου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» και πάντοτε στο πλευρό του 
στηρίζοντας τις εκδηλώσεις και τις δράσεις του. Ευλα-
βής περί την πίστη, ευγενής και αρχοντική με περίσσευμα 
καρδιάς και για το Εργαστήρι αλλά και για τον άνθρω-
πο γενικώς. Έτσι σκόρπιζε αφειδώλευτα το καλό με έργα 
και με λόγια. Ας είναι αιωνία η μνήμη της! 

� 
Αγγελική Μπαταριά 

Στις αρχές του Φεβρουαρίου 2021, εγκατέλειψε τον επί-
γειο κόσμο μας η Αγγελική Μπαταριά, μητέρα δύο εξαι-
ρετικών μελών του Εργαστηρίου μας, της Μαίρης Λι-
νάρδου–Μπαταριά και Σάσας Μπαταριά. Φίλη καλή και 

πιστή του Εργαστηρίου μας έδινε το παρόν σε όλες του 
τις δράσεις και εκδηλώσεις. Θα θυμόμαστε την καλοσύνη 
της και τη διακριτική της παρουσία. Ας είναι αιωνία η μνή-
μη της! 

� 
Ελένη Κουρκουμέλη 

«Έφυγε» από τη ζωή η Αιτωλικιώτισσα Ελένη Κουρ-
κουμέλη, τον Φεβρουάριο του 2021. Φίλη και μεγάλη 
δωρήτρια στο Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», πριν 
την αναχώρησή της για την αιωνιότητα. Οι ευχαριστίες 
όλου του Εργαστηρίου ας γίνουν ευχές που θα συνο-
δεύουν την ψυχή της στο θρόνο του Θεού. Ας είναι ελα-
φρύ το χώμα της Μεσολογγίτικης γης που τη σκεπάζει. 
Ολόψυχα συλλυπούμαστε τους οικείους της. 
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Γι’ αυτούς που έφυγαν από κοντά μαςΓι’ αυτούς που έφυγαν από κοντά μας
Άγγελοι του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» 

Μαρία-Χριστίνα Μαργούτα 
Πέταξε για τους ουρανούς στις 29 Μαρτίου 2021 η Μαρία Χριστίνα Μαργούτα, εκπαιδευόμενη του Εργαστηρίου μας. 

Η Χριστίνα με τα ιδιαίτερα γαλάζια μάτια, τον άτυπο αυτισμό, την ιδιαίτερη ευφυΐα και πάνω απ’ όλα την αγγελική ψυχή. 
Ο χορός και η μουσική την απελευθέρωναν από τα εκ γενετής της εμπόδιά της και γίνονταν γέφυρες αποδοχής και 
ένταξής της στην οικογένεια του Εργαστηρίου μας. Τώρα πήρε τη θέση της στη γειτονιά των Αγγέλων! Στους οικείους 
της ευχόμαστε την εξ ύψους παρηγορία. 

Νίκος Καραντινός 
Ο πολυαγαπημένος μας Νίκος Καραντινός πέταξε για τον ουρανό τον περασμένο Ιούλιο. Εκπαιδευόμενος νέος του 

Εργαστηρίου για τριάντα χρόνια στα τμήματα Κηροπλαστικής και Κεραμικής, με συμμετοχή στις εκδρομές και στις κα-
τασκηνωτικές περιόδους. 
Η χαρούμενη διάθεσή του και το γέλιο του έδιναν τον τόνο σε εκπαιδευομένους και εργαζομένους παρά τους σω-
ματικούς του πόνους. Η απουσία του άφησε κενό στη μεγάλη μας οικογένεια αλλά μας παρηγορεί το ότι είναι πρε-
σβευτής μας εκεί, στο θρόνο του αιώνιου Θεού. Θερμά συλλυπούμαστε τα μέλη της οικογένειάς του. 

Γεώργιος Καπνιάς 
Στις 10 Οκτωβρίου 2021, έφυγε αιφνίδια από κοντά μας ο αγαπημένος μας Γεώργιος Καπνιάς, εκπαιδευόμενός μας 

στη Β΄ Εκπαιδευτική Μονάδα, στο Αγρίνιο. Ο Γιώργος είχε καθημερινή παρουσία στο Εργαστήρι κατά τρόπο υποδειγματικό, 
φέρνοντας μαζί του και μία πλούσια ενημέρωση για θέματα κοινωνικά, ποδοσφαιρικά, εκκλησιαστικά και πολιτικά. 
Πάνω απ’ όλα διακρινόταν για το ενδιαφέρον του ώστε όλα να λειτουργούν με τάξη. Η αγγελική του όμως ψυχή πέ-
ταξε νωρίς για τον τόπο, όπου η ζωή χωρίς πόνο, λύπη και στεναγμό είναι ατελεύτητη. 
Καλό Παράδεισο, αγαπημένε μας Γιώργο. Ο Θεός να παρηγορήσει τη μητέρα σου και τον αδελφό σου. 

❀  ❀  ❀



Γι’ αυτούς που έφυγαν από κοντά μαςΓι’ αυτούς που έφυγαν από κοντά μας
Ιωάννα Καρατζογιάννη 

Στις 26 Ιουνίου 2021, μια διακριτική, ευγενής και αγ-
γελική ψυχή, πέταξε στο Δημιουργό της για να τον συ-
ναντήσει για πάντα. Πρόκειται για την Ιωάννα Καρατζο-
γιάννη, μητέρα της Άσπας Καρατζογιάννη, Γραμματέως 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑ-
ΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»  και της Κικής Σταράμου. «Στη μνήμη της 
αγαπημένης μας μαμάς, που έφυγε πλήρης ημερών για 
την Ουράνια Βασιλεία. Μας δίδαξε αξιοπρέπεια, σεβα-
σμό, αλληλεγγύη, μα πάνω από όλα αγάπη άνευ όρων 
για τον αδύναμο άνθρωπο» είναι τα λόγια αγάπης της κό-
ρης της, Ασπασίας Καρατζογιάννη. Εμείς ευχόμαστε κα-
λόν Παράδεισο στη μητέρα της και συλλυπούμαστε 
θερμώς. 

� 
Κλεάνθη Τρικαλινού 

Το καλοκαίρι του 2021 «έφυγε» η Κλεάνθη Τρικαλι-
νού, ενεργό μέλος του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕ-
ΟΥΣΑ» που πάντα έδινε το παρών στις εκδηλώσεις του 
με τις γλυκές της δημιουργίες. Θερμά συλλυπητήρια 
στους οικείους του. Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή της. 

� 
Μιχάλης Καραγέωργος 

Στις 26 Ιουλίου 2021 «έφυγε» για την όντως ζωή ο 
εκλεκτός αγρινιώτης Μιχάλης Καραγέωργος, σύζυγος της 
κυρίας Αριστούλας Καραγεώργου, Προέδρου του Φι-
λανθρωπικού Κοινωνικού Συλλόγου κυριών νομού Αι-
τωλ/νίας, μεγάλης ευεργέτιδας του Εργαστηρίου. Ο 
εκλιπών, ευθυτενής, αρχοντικός, ευγενής και μειλίχιος 
είχε πάντα ένα καλό λόγο για τον καθένα, κάτι που απέρ-
ρεε από την αγάπη που είχε για τον άνθρωπο. Είχε αίσθηση 
του χιούμορ. Οι συνάδελφοί του τον θυμούνται σαν εμ-
ψυχωτή στις συντροφιές και τις εκδηλώσεις του Ο.Τ.Ε., 
που ήταν ο χώρος εργασίας του. Άριστος οικογενειάρ-
χης, πολύτιμος σύζυγος και ιδεώδης παππούς. Ας ανα-
παύεται η ψυχή του «εν σκηναίς δικαίων», κι εμείς ευ-
χόμαστε την εξ ύψους παρηγοριά στους οικείους του. 

� 

Θηρεσία Ρούσση 
Στις 4 Αυγούστου 2021 αναχώρησε από τη γη η Θηρεσία 

Ρούσση, μητέρα του εκπαιδευόμενού μας Γιώργου 
Ρούσση. Η μητέρα Θηρεσία ήταν από εκείνες τις φωτι-
σμένες, μάλλον δε και αγιασμένες περιπτώσεις μητέρων 
που βρίσκονται ανάμεσά μας κι ωσάν άγγελοι υπηρετούν 
μέσα από τη οικογένειά τους τη ζωή. Και τι να πούμε, όταν 
η μάνα αυτή έχει να μεγαλώσει και να υπομείνει τον σταυ-
ρό άρρωστων παιδιών και μάλιστα με χαμόγελο και κα-
λοσύνη. Χωρίς ίχνος ζηλοφθονίας προς τους υγιώς  
έχοντες. Σκορπούσε παντού το καλό και τη βοήθειά της 
και πέραν της οικογενείας της. Νοιαζόταν για τις ανάγ-
κες του κόσμου, ακόμη κι από το κρεβάτι της, όπου βρι-
σκόταν κατάκοιτη. Καλό παράδεισο, καλή μας Θηρεσία! 
Κι ας αναπληρώνει ο Κύριος της ζωής την απουσία σου 
στα παιδιά σου. 

� 
Δημήτριος Σκαπινάκης 

«Έφυγε» στις 7 Οκτωβρίου 2021 ο Δημήτριος Σκαπι-
νάκης, υιός της Ιωάννας Σκαπινάκη, εκλεκτού μέλους 
του Εργαστηρίου. Ο εκλιπών σπούδασε Τοπογράφος 
Μηχανικός στο Ε.Μ.Π. Μετεκπαιδεύτηκε στην Αγγλία 
όπου έλαβε τον τίτλο Μ.Β.Α. απ’ το Πανεπιστήμιο του 
Warwick και δραστηριοποιούνταν στον χρηματοπιστω-
τικό τομέα. Άνθρωπος ιδιαίτερα διακριτικός, φιλικός, 
πράος και εξαιρετικός οικογενειάρχης. Ολόθερμα εκ-
φράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους αγαπημέ-
νους του και την ευχή ο Θεός να αναπαύει την ψυχή του. 

� 
Παρασκευή Κόρου-Καρβέλη 

«Έφυγε» από κοντά μας, τον Οκτώβριο του 2021, η Πα-
ρασκευή Κόρου–Καρβέλη, σύζυγος του ιατρού Διονύση 
Καρβέλη. Η εκλιπούσα ήταν φίλη του Εργαστηρίου, το 
οποίο ενίσχυε με αρκετές προσφορές. Ο Θεός ας ανα-
παύσει την ψυχή της. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλ-
λυπητήρια στους οικείους της. 

� 
34 ΠΛΕΙΑΔΕΣ



ΠΛΕΙΑΔΕΣ 35

Ευχαριστήρια
❀ Στον κ. Κωνσταντίνο Λεϊμονή για το ποσό των 5.000 € που 

πρόσφερε. 

❀ Στον Δήμο Μεσολογγίου για την προσφορά τροφίμων στο 
πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης ευπαθών κοινωνι-
κά ομάδων που επλήγησαν από τις οικονομικές συνέπει-
ες λόγω covid-19. 

❀ Στη 211η Ε.Μ.Α. (Επιλαρχία Μέσων Αρμάτων) Κομοτηνής 
για την προσφορά τροφίμων, απορρυπαντικών και χαρτι-
κών. 

❀ Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας για την προσφο-
ρά τροφίμων και παιχνιδιών. 

❀ Στην Εθελοντική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης Μεσολογγί-
ου για την προσφορά γλυκών. 

❀ Στον Σύλλογο Αιτωλικιωτών Αττικής «Ο ΛΙΑΚΑΤΑΣ» για 
το ποσό των 700 € που πρόσφερε. 

❀ Στο Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Πατρών Ατόμων με 
Νοητική Υστέρηση «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» για την προσφορά κα-
λουπιών κεραμικής. 

❀ Στον κ. Σπύρο Ταμπάκη για την προσφορά μανταρινιών. 

❀ Στον κ. Παναγιώτη Μπαρμπέρη για την προσφορά τροφί-
μων και οικονομικής ενίσχυσης. 

❀ Στον ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ «ΤΟ ΔΙΒΑΡΙ» για την προ-
σφορά ψαριών. 

❀ Στην ΕΜΠΛΕΟΣ ΑΤΕ για την οικονομική ενίσχυση. 

❀ Στον Όμιλο ΣΕΦΑΡ Σ.Π.Ε. για το ποσό των 1.700 € που πρό-
σφερε. 

❀ Στην SUPER MARKET «ΠΡΙΤΣΟΥΛΗΣ» για την προσφορά 
σοκολατών. 

❀ Στο κατάστημα «ΕΠΙΛΕΚΤΟΝ» Αφών ΣΤΟΥΜΠΟΥ για την 
τακτική προσφορά τους σε μέλι και ζάχαρη. 

❀ Στην κα Χριστίνα Καρέλλου για τις 40 μπλούζες που πρό-
σφερε στα μέλη της χορωδίας. 

❀ Στην ΣΕΛΙΜΑΣ-ΚΟΣΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε «ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ» για 
την δωρεάν ετήσια συντήρηση των ανελκυστήρων της Β΄ 
Εκπαιδευτικής Μονάδας και της Σ.Υ.Δ. Αγρινίου. 

❀ Στον Αγροτικό Σύλλογο Ελαιοπαραγωγών Αιτωλικού για 
την προσφορά λαδιού και ελαιών. 

❀ Στον ιατρό κ. Χρήστο Πουρνάρα για τη διαρκή στήριξη. 

❀ Στον κ. Χρήστο Πιστιόλη για την προσφορά λουλουδιών στις 
εκδηλώσεις μας. 

❀ Στον φωτογράφο κ. Σπύρο Μπερερή για τη διαρκή στήρι-
ξη. 

❀ Στην οικογένεια και τους συγγενείς του Ιωάννη Σταύρου 
Ζώτου για τη δωρεά που προσέφεραν εις μνήμην του. 

❀ Στις κυρίες Αναστασία Παπαϊωάννου και Ειρήνη Κυριακί-
δη για τη δωρεά που πρόσφεραν για τη συμπλήρωση 10 
χρόνων από το θάνατο του αγαπημένου τους παππού 
Αθανασίου Τσίρκα και 20 χρόνων από το θάνατο της αγα-
πημένης τους γιαγιάς Λούλας Σαλάκου-Τσίρκα. 

 

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι επώνυμα ή ανώνυμα 
στηρίζουν με οποιοδήποτε τρόπο το έργο του Εργαστηρίου 
όλα αυτά τα χρόνια.

Δεχόμαστε παραγγελίες για μπομπονιέρες γάμων και βαπτίσεων.

Aνακοίνωση Aνακοίνωση 
Ανακοινώνουμε σε όλους τους φίλους του Εργαστηρίου μας ότι δεχόμαστε προσφορά τροφίμων (λάδι, 

τυρί, ζυμαρικά, γάλατα εβαπορέ, κρέας, κιμά κ.α.) για το καθημερινό γεύμα που προσφέρεται στα παιδιά. 
Επίσης, δεχόμαστε κιλίμια, κουβέρτες, σεντόνια, καινούργια εσώρουχα για τους νέους μας και τρόφιμα 

για τις ανάγκες των δύο οικοτροφείων μας Σ.Υ.Δ. που λειτουργούν στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο. 
Στις πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες του τόπου μας η προσφορά σας είναι εξαιρετικά ευπρόσδεκτη.



ευχόμαστε στους φίλους του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» και του περιοδικού μας

Σας υπενθυμίζουμε ότι σας περιμένουμε και φέτος να μας στηρίξετε 
με την παρουσία σας, την αγάπη και τις αγορές σας στα εκθετήρια:

Μεσολόγγι Κ. Πετροπούλου 3,  
τηλ. 26310 25155

Site: www.ergpanel.gr

Καλά 
Χριστούγεννα

Ειρηνικό 
το νέο έτος 

2022

Παρακαλούμε τα γράμματά σας να απευθύνονται στο Εργαστήρι “ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ”  
Κύπρου & Αρχ. Δαμασκηνού – Μεσολόγγι, τηλ. 26310 25130 & fax: 26310 26321 (υπόψη της Συντακτικής    Επιτροπής).

Για τις μικρές ή μεγαλύτερες δωρεές υπέρ του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» καταθέτετε: 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 412/29612373 - IBAN: GR5701104120000041229612373 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6268-010118-161 - IBAN: GR2801712680006268010118161

Εκθετήριο “ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ” 
στο Αγρίνιο 

έναντι του Δημαρχείου Aγρινίου

Εκθετήριο “ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ” 
στο Μεσολόγγι 
Κ. Πετροπούλου 3

Αγρίνιο Χαρ. Τρικούπη 9,  
έναντι Δημαρχείου, τηλ. 26410 57601


