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Αγαπητοί φίλοι,
Σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμα τεύχος του περιο-
δικού μας «ΠΛΕΙΑΔΕΣ» που αποτελεί έναν επιπλέον 
δίαυλο επικοινωνίας του Εργαστηρίου μας με την κοι-
νωνία. 
Το περιοδικό μας επιδιώκει, πέρα από την παρουσίαση 
των δράσεων του φορέα μας, να θίξει θέματα που πι-
στεύουμε ότι προκαλούν το ενδιαφέρον σας. Μας βοη-
θάει δε να πιστέψουμε ότι έχει δίκιο ο ποιητής μας Τά-
σος Λειβαδίτης όταν αποφαίνεται: 
«... Κάποιοι άνθρωποι είναι τόσο ξεχωριστοί, που αξί-
ζει να ζεις μόνο και μόνο για να τους συναντήσεις, κά-
ποτε». 
Μοναδική και ανεπανάληπτη η αξία της ζωής. Δεν 
μπορεί να μετρηθεί. Από την ώρα που γεννιόμαστε 
μέχρι την ώρα που θα φύγουμε, η ζωή είναι ένα ατέ-
λειωτο ταξίδι διαρκούς ανα-
ζήτησης με διαφορετικό προ-
ορισμό κάθε φορά. 
Μια ζωή σύντομη στη διάρ-
κειά της με άπειρες εικόνες και 
με πολλούς ανθρώπους που 
περνούν μπροστά μας. Άλλοι 
απλοί, διαφορετικοί, περαστι-
κοί. Άλλοι έρχονται στη ζωή 
μας και η παρουσία τους είναι 
τόσο καθοριστική!!! Άλλοι, 
που η παρουσία τους μοιάζει 
αινιγματική, λίγο παράδοξη ή 
προκαλεί φόβο και ύστερα, 
όταν τους δώσουμε τελικά το χέρι με ένα μαγικό και 
μοναδικό τρόπο δίνουν, αληθινά, νόημα στη ζωή μας. 
Αυτοί οι τελευταίοι είναι «οι ξεχωριστοί» άνθρωποι, 
είναι οι συνάνθρωποί μας με την «πληγωμένη νοημο-
σύνη». Επιθυμούν, εκλιπαρούν ή και αγωνίζονται να 
βρουν μια θέση στη κοινωνία. Τότε, αν τους συναντή-
σεις, ανακαλύπτεις ότι αλλάζουν τη ζωή σου και τη 
ζωή όλων εκείνων που πιστεύουν στην αναγκαία πα-
ρουσία τους ανάμεσά μας. 
Ο καθένας μας έχει να εκπληρώσει τη δική του απο-
στολή, τον δικό του προορισμό. 
Άγνωστη η διαδρομή, άλλοτε συναρπαστική και άλ-
λοτε μονότονη. 
Αγωνιζόμαστε, μαθαίνουμε να είμαστε δυνατοί, να αν-
τέχουμε, να επιβιώνουμε, να γινόμαστε καλύτεροι άν-
θρωποι. 
Όταν βρούμε τον αληθινό μας προορισμό, τον προ-
ορισμό της ψυχής μας μέσα από ατέλειωτες δοκιμασίες 
που καλούμαστε καθημερινά να αντιμετωπίσουμε, 
μέσα από την αποδοχή του άλλου και την αγάπη του 
για αυτόν, τότε δικαιώνουμε την επίγεια πορεία μας. 
Το να κατηγοριοποιούμε τις ανθρώπινες ζωές σε ση-
μαντικές και ασήμαντες, σε αυτές τις ζωές που αξίζουν 
και σε αυτές που είναι για κάποιον καιάδα,  καταλήγει 
σε επιλεκτικό ανθρωπισμό. Τότε ο  όρος της αξίας της 
ζωής αναιρείται. Πόσο τελικά απέχουμε από το να 
απορρίπτουμε εύκολα τη ζωή κάποιων ανθρώπων, 
επειδή στα μάτια μας φαίνεται να μην έχει νόημα! 
Ο καθένας μας χαράσσει το δικό του μονοπάτι βασι-
ζόμενος στην εμπειρία που του δίνει η ζωή του, στις 

προτεραιότητες που θέτει και στην ιεράρχηση των 
αξιών της ζωής που κάνει. 
Οι παράγοντες που διαμορφώνουν τη ζωή των αν-
θρώπων σε μια πορεία προς την ολοκλήρωσή τους, εί-
ναι η ελευθερία του κάθε ανθρώπου, ο σεβασμός στα 
δικαιώματά του, η κοινωνική δικαιοσύνη, η προσδοκία 
της ευτυχίας, ο αλληλοσεβασμός, η αξιοπρέπεια… 
Στην εποχή των κρίσεων, όπως αυτή που ζούμε, η 
αδιαφορία είναι έντονη για όλα τα παραπάνω. Αλλά αν 
θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι, όπως θα έλεγε ο 
ποιητής μας, άμεσο χρέος μας είναι η προστασία της 
ανθρώπινης ζωής έμπρακτα, στο μέτρο που μπορούμε, 
και η άγρυπνη αλληλεγγύη, στηρίζοντας με λόγο και 
έργο, με άδολη αγάπη όσους δοκιμάζονται και όσους 
πληγώνονται. 

Είναι καλύτερη και ποιοτικό-
τερη η ζωή μας, όταν ζούμε 
σε κοινωνίες που σέβονται 
τους πολίτες, τους παρέχουν 
ασφάλεια, σέβονται τα δι-
καιώματά τους, μεριμνούν για 
την υγεία τους και την ποι-
ότητα της ζωής τους αξιοποι-
ώντας τα επιστημονικά πορί-
σματα. 
Η μόνη επιταγή της ζωής είναι 
να τη ζεις και να τη ζεις σωστά 
αναλαμβάνοντας ηθικές ευ-
θύνες απέναντι στον εαυτό 

σου και απέναντι στους άλλους. 
Με αυτούς, τους ξεχωριστούς συνανθρώπους μας 
εμείς οι «άλλοι» σμίξαμε τις ζωές μας και καταλαγιά-
σαμε τους πόνους μας κι αλλάξαμε τις ζωές μας, γιατί 
αυτοί οι ξεχωριστοί άνθρωποι έχουν τη δύναμη να με-
τατρέπουν τον πόνο σε χαρά και τον φόβο σε θάρρος, 
έχουν τη δύναμη να γκρεμίζουν τα τείχη της διαφορε-
τικότητας και της απόρριψης. 
Κρατώντας αναλλοίωτο το χαμόγελο και την κουλτού-
ρα της συνεχούς βελτίωσης, που αποτελεί πεποίθησή 
μας, δεσμευόμαστε ότι η άριστη και με ανθρώπινο πρό-
σωπο εξυπηρέτηση του αδύναμου συνανθρώπου μας 
αποτελεί προτεραιότητά μας και θεμέλιο λίθο κάθε προ-
γράμματος, υπηρεσίας και δράσης μας. 
Αξιοποιώντας τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμμα-
τα και τα επιστημονικά πορίσματα για τη δημιουργία 
Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης προσφέρουμε ποι-
ότητα ζωής στους αδύναμους συνανθρώπους μας με 
τη λειτουργία άλλων δύο Στεγών στο Αγρίνιο. 
Ευχαριστίες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στους 
Δήμους Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και Αγρινίου και σε 
όλους εσάς που στηρίζετε το κοινωνικό έργο του τό-
που μας. 

Καλή και ευλογημένη χρονιά 
με υγεία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο! 

Η Πρόεδρος του Εργαστηρίου «ΠANAΓIA EΛEOYΣA» 
Διονυσία Σαμαντά

ΠΛΕΙΑΔΕΣ 3

...Κάποιοι άνθρωποι είναι τόσο πολύ ξεχωριστοί, 
που αξίζει να ζεις μόνο και μόνο για να τους συναντήσεις, κάποτε. 

Τάσος Λειβαδίτης 



4 ΠΛΕΙΑΔΕΣ

Χριστούγεννα! Τα εικοστά τρίτα Χριστούγεννα της ζωής 
μου. Αν τα βάλω σε σειρά, τα δυο – τρία πρώτα τα ξα-
ναφέρνω μπροστά μου από τις φωτογραφίες. Τα υπό-
λοιπα τα θυμάμαι καθαρά. η μητέρα και ο πατέρας, 
τόσο νέοι, σχεδόν παιδιά, εγώ στη μέση με το σκουφάκι 
άσπρο, γούνινο. Πάλι εγώ με μια τεράστια κούκλα. Εγώ 
εκστατική, μπροστά στη πελώρια Φάτνη της πλατείας. 
Εγώ σε κάποια σχολική γιορτή. Mετά στο Πανεπιστήμιο 
σε χριστουγεννιάτικη εξόρμηση. Eγώ στο σπίτι, εδώ, 
μπροστά στο τζάκι, μυρίζουν θαρρείς τα μελομακάρονα 
και οι δίπλες, το ολόλαμπρο χριστουγεννιάτικο δέντρο 
φεγγίζει, νομίζω ότι ακούω τις μουσικές και τα χαρού-
μενα γέλια. Ωραία χρόνια… Όλα αυτά πριν. 
Τώρα; Μια κατήφεια απλώνεται γύρο και μέσα μας. Η 
οικονομική κρίση είναι στο απόγειό της. Ο πατέρας έχει 
χάσει το κέφι του, δύσκολα να του πάρεις κουβέντα. 
Μηχανικός στην ακμή του, κάθεται και αναπολεί τις 
εποχές που έχτιζε, ανακαίνιζε, δούλευε και το χαιρόταν. 
Και η μητέρα από κοντά. Βοηθός του σε όλα, ακούρα-
στη. Σήμερα βγήκε πρωί – πρωί, γύρισε σκεπτική. Πα-
ραμονή ξημερώνει αύριο, μονολόγησε, … η αγορά άδεια, 
οι άστεγοι και οι ζητιάνοι πλήθος. Δόξα τω θεώ…, γύ-
ρισε στον πατέρα. Δόξα τω θεώ, δούλεψες, Φαίδωνα, 
τόσα χρόνια και τώρα τα καταφέρνουμε καλά. Τον κοί-
ταξε λίγο. Περίμενε κάποια αντίδραση. ο πατέρας μου 

αποτραβηγμένος στη σιωπή του. Η μάνα μου αναστέ-
ναξε. Απευθύνθηκε σ’ εμένα. 
– Εσύ, πώς τα πάς, αστέρι μου; 
– Πώς να τα πάω, ρε μάνα. «Κηδεύω» το μεταπτυχιακό, 
που… δεν θα κάνω στο Λονδίνο. Αλλά υπάρχουν και 
χειρότερα. Τους ξέρεις τους νοικάρηδες στο τριάρι, στον 
δεύτερο; Εννιά μήνες τώρα, μηδέν εισόδημα και τρία 
μωρά. Και ο γιος της κ. Χάιδως, στον τέταρτο, άνεργος 
πτυχιούχος και αυτός με γυναίκα ετοιμόγεννη. Συγχω-
ρέθηκε και η μάνα του, πάνε και τα πεντακόσια εξήντα 
το μήνα της σύνταξής της, Χριστούγεννα σου λένε. Τι 
κόρακα Χριστούγεννα είναι αυτά; Μόνο διαφημίσεις με 
δώρα, στολίδια, φαγητά… μια κοροϊδία για τον κόσμο 
που πεινάει. 
Η μητέρα κοίταξε λοξά τον πατέρα, χαμένο στη σιωπή 
του. Μοὔκανε νόημα. 
(Στάματα, παιδί μου, δεν τον βλέπεις;) Έλα, μου είπε, 
φέρε μου την «καμπερδίνα» του πατέρα σου να την πε-
ράσω λίγο με ξύδι. Στα καθαριστήρια δεν τα προσέχουν. 
Αυτή η «καμπερδίνα», μοὔκανε από παλιά τα νεύρα 
σερπαντίνες… Είναι μια τρὲϊνσκότ απ’ την εποχή των ευ-
τραφών αγελάδων. – Πώς να πω στη γενική το «παχιές»; 
– Την είχε χαρίσει στον πατέρα μου ένας συνεργάτης του 
Σκωτσέζος, μαζί μ’ ένα κιβώτιο ουίσκι Johnnie, δωδεκάρι 
μαύρο… ένα «ευχαριστώ», για τη λύση στο πολύπλοκο 
μηχανικό πρόβλημα που εκείνος αντιμετώπιζε, και ο πα-
τέρας μου δεν δέχθηκε τότε αμοιβή. 
– O φίλος του Φαίδωνα, ο Σκωντζέζος… Χίλιες φορές 
την διέκοπτα. Σκωτσέζος, μάνα, χωρίς νι … Καλά Σκω-
τσέζος, βγάλε συ το νι. Λοιπόν αυτός, πολύ τον εκτι-
μάει τον Φαίδωνα, του χάρισε την «καμπερδίνα», καρώ 
από μέσα, αδιάβροχη, κοιτάξτε και το χρώμα. – Καμ-
παρντίνα, ρε μάνα. Κα–μπα–ρντί–να. Μάθε το, επιτέ-
λους σωστά. Ντρέπομαι κάθε φορά, που το λες στον 
κόσμο. Σε γιορτές, σε τραπέζια… αμάν πια, ντρέπομαι… 
– Καλά, παιδί μου, δεν είναι για θάνατο. Εντάξει, καμ-
παρτίνα. 
Δεν κράταγε πολύ αυτό. Μετά από λίγο, πάλι τα ίδια. 
Έχει ο πατέρας σου τόσα παλτά, αλλά σαν την Σκω-
ντσέζικη την καμπερδίνα… 
– Δώσ’ την, ρε μάνα, πέταξέ την να γλυτώσουμε από 
την «καμπερδίνα» σου. Δέκα χρόνια τη λιβανίζεις, δεν 
αντέχω, πέταξέ την να ησυχάσουμε. Νισάφι πια… Δεν 
συνεννοούμαστε εδώ μέσα. 
– Δεν μου λες, κορίτσι μου. Αν σου ζητήσω να μου φέ-
ρεις την «καμπερδίνα» του πατέρα σου, εσύ θα μου φέ-
ρεις τη γραβάτα; 
– Όχι, ρε μανούλα, όχι, μην κάνεις πλάκα. Την καμ-
παρντίνα θα σου φέρω. 
– Τότε προς τι η συζήτησις; Η «καμπερδίνα» θα μείνει 
εδώ, είναι αρχοντικό πράμα, εδώ στο πορτ–μαντώ. Μου 
θυμίζει ημέρες δόξης. 
Παρέδωσα τα όπλα. Κοίταξα απ’ την μπαλκονόπορτα. 
Αύριο, Χριστούγεννα… Η πόλη από ψηλά, προσπαθεί 
να φανεί γιορτινή. Μπαλόνια, στολίδια στις βιτρίνες, ένα 
δέντρο στην πλατεία. Όμως τα μαγαζιά έρημα. Σκοτει-
νιά και σιωπή στα πρόσωπα και στους σκυφτούς βη-
ματισμούς. Πού και πού, ένα παιδικό γελάκι σαν ανορ-

Χριστούγεννα 
Διήγημα

Η Γέννηση του Χριστού, 
Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά, 7ος αι. μ.Χ.
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θογραφία. Και οι άστεγοι και οι ζητιάνοι παντού. 
Ανάψαμε στο καθιστικό το μαρμάρινη τζάκι, απο-
μεινάρι από τις καλές μέρες. – Με το καλό η αυ-
ριανή, είπε η μάνα, με γέλιο που αντήχησε ψεύτικο. 
Ο πατέρας στον κόσμο του. 
– Φαίδωνα… τον ακούμπησε στον ώμο. 
– Θα γεννηθεί άραγε ο Χριστός αύριο; Είπε αυτός 
μ’ ένα πικρό σαρκασμό. 
– Τι είν’ αυτά που λες; Η μητέρα με κοίταξε με 
φόβο, γύρισε πάλι στον πατέρα. Η φωνή της 
έκρυβε τρυφερή επιτίμηση. 
– Εσύ, τα Χριστούγεννα γέμιζες το σπίτι με χαρά. 
Μας ξύπναγες νωρίς – νωρίς για την λειτουργία, 
λες και οι καμπάνες αντηχούσαν στο μυαλό σου… 
Τι έχεις τώρα; 
– Αναρωτιέμαι, είπε εκείνος, κουρασμένα, αν έχουν 
νόημα όλες αυτές οι φανφάρες… –μας κοίταξε και 
τις δυο–, αν έχει, τελικά, νόημα να πιστεύει κανείς 
ότι γεννιέται η Αγάπη, η Δικαιοσύνη, η Ειρήνη, όλα 
αυτά, όταν ο κόσμος μας είναι μια κόλαση. 
– Αλλά το καλό βρίσκεται μέσα μας, είπε σιγά η 
μητέρα. Εγώ γράμματα πολλά δεν ξέρω, όμως είμαι 
σίγουρη πως η χαρά είναι εδώ – έδειξε την καρδιά 
της –. Κι ο Χριστός δεν γεννήθηκε μάταια. 
Εγώ δεν μιλούσα. Αυτό το ξαφνικό «σπάσιμο» του 
πατέρα μου με ξεπερνούσε. Τον είχα συνηθίσει αλ-
λιώς. Θαύμασα τη μάνα μου, την κοίταξα με και-
νούρια ματιά. 
Χτύπησε το κουδούνι της πόρτας. Του σπιτιού, όχι 
της εξωτερικής εισόδου. Ποιος νάναι; Άνοιξα. Στο 
κατώφλι εμφανίσθηκε ο γιος της κυρίας Χάιδως, 
απ’ τον τέταρτο, αυτός με την ετοιμόγεννη. Παλιά 
λέγαμε δυο λόγια στο ασανσέρ, τελευταία τίποτε. 
Στάθηκε διστακτικός, στο κατώφλι. Φορούσε ένα 
καλοκαιρινό μπουφάν, από μέσα μπλουζάκι. Κρα-
τούσε ένα τρίγωνο χριστουγεννιάτικο. 
– Να τα πούμε; είπε βραχνά. Τα μάτια του γυάλι-
ζαν σαν νάχε πυρετό. Ένα ερυθρό κύμα έβαψε για 
λίγο τη χλομάδα του. 
Πάσχιζα να εντάξω στις εμπειρίες μου το νέο δε-
δομένο. Τα κάλαντα, ίσον παιδιά. Μικρά, παρά-
φωνα, φασαριόζικα και ωραία. Αυτά ήξερα, αυτά 
ξέραμε όλοι. Άντε και καμιά μπάντα, ο Ερυθρός 
Σταυρός, ή κάποιοι πρόσκοποι, τέλος πάντων, 
αλλά ένας τριανταπεντάρης, σαραντάρης ίσως, 
τρέμοντας στην καλοκαιρινή του αμφίεση, μόνος μ’ 
ένα τρίγωνο; Σοκ… 
– Πέρασε, κύριε Νίκο, πέρασε. Η μάνα μου τον 
πήρε απ’ τον αγκώνα, πρόσχαρη. Κοίταξε επίμονα 
τον πατέρα μου, την κοίταξε και εκείνος. Αυτοί οι 
δύο αγαπημένοι μου τόσο διαφορετικοί άνθρωποι, 
«Ανατολή και Δύση» τους έλεγα συχνά, πώς      
συνεννοούνταν με τα μάτια για ορισμένα πράγ-
ματα…είχαν ένα κώδικα δικό τους μοναδικό, που 
τον σμίλεψε μια ζωή, τριάντα τόσα χρόνια στοργής 
και κοινής πορείας. 
Ο πατέρας μου σηκώθηκε. – Έλα, κάθισε, Νίκο. 
Μας κάνεις ποδαρικό. Γύρισε σ’ εμένα. – Τσάι – και 
μπισκότα πολλά, πρόσθεσε ψιθυριστά. Με τους 
πρώτους που έρχονται, πίνομε μαζί το τσάι  με πυ-
ρωμένο ψωμί, ξέρεις, Νίκο, φρυγανισμένο. Εμείς 
πάνω στη Μακεδονία τα γλεντούσαμε τα κάλαντα. 
Το κρατάμε το έθιμο κι εδώ, όσο μπορούμε. Εσύ, 
Νίκο, από πού κατάγεσαι; 

– Ανδραβίδα, στην Πάτρα κοντά. 
– Ξέρω, έχτισα μια πολυκατοικία εκεί, το ’94. 
Σηκώθηκε, μ’ αλαφράδα, πήρε απ’ το ντουλάπι της 
βιβλιοθήκης το μαντολίνο. 
Πρόσφερε μ’ επισημότητα το τσάι, ρούφηξε και 
αυτός με απόλαυση. 
– Ζάχαρη; μέλι; Είπε η μάνα. 
– Μέλι, ευχαριστώ. Καθόταν άκρη – άκρη στην κα-
ρέκλα, σαν να μετάνιωσε που χτύπησε την πόρτα. 
– Έλα κάθισε λίγο να μας κάνεις παρέα, είπε ο 
πατέρας. Βιάζεσαι; 
– Όχι, δεν… 
– Έλα, κάτσε, θα σου πω το ανέκδοτο για έναν 
βιαστικό…… 
Κοίταζα κατάπληκτη. Τόσα λόγια μαζεμένα, είχε ν’ 
αρθρώσει ο πατέρας κάτι μήνες. 
Σε λίγο γελούσαν και οι τρεις, τραγάνιζαν τα μπι-
σκότα. Οι φέτες ψωμί ψήνονταν στο τζάκι και μο-
σχοβολούσαν. 
Τέλος ο πατέρας κούρδισε το μαντολίνο. 
– Έλα, είπε, ας πούμε τώρα τα κάλαντα. Πώς να 
σε ευχαριστήσω, που μας άνοιξες το σπίτι, χρο-
νιάρα μέρα. 
«Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλει…». 
Η μπάσα φωνή του πατέρα, η διστακτική όμορφη 
φωνή του γείτονα και της μάνας μου η κελαριστή, 
λίγο παράφωνη συνοδεία. Έκρυψα ένα λυγμό, που 
μούκαιγε το λαιμό. 
Ο πατέρας έβγαλε ένα χαρτονόμισμα. Αυτός μά-
ζεψε το χέρι, με ντροπή. 
– Όχι δεν κάνει… 
– Τι λες; Είναι έθιμο. Μην με προσβάλλεις, σε πα-
ρακαλώ, είπε ο πατέρας. 
Στην έξοδο η μάνα μου κοντοστάθηκε. Στάσου, κύ-
ριε Νίκο. Αυτή η καμπερδίνα είναι απ’ τη Σκωντία. 
Εξαιρετική. Του Φαίδωνα δεν του κάνει πια, πά-
χυνε. Τη θέλεις; Θα με υποχρεώσεις. Εκείνος την 
κοίταξε. 
– Δεν είναι ανάγκη, κυρία…, είπε κοκκινίζοντας. 
– Σε παρακαλώ, κάν’ το για χατίρι μου. Πω, πω! 
Πώς σου πάει! Να σε ιδεί μ’ αυτήν η μπέμπα… 
Μπέμπα δεν περιμένετε; 
– Μάλιστα…, γεννάμε σε δέκα μέρες. 
– Έλα, γεια σου. Να μας ειδοποιήσετε, νάρθουμε 
για τις ευχές… Τον προβόδισε βιαστικά. 
– Άντε, στο καλό. Χαιρετισμούς στη σύζυγο… Καλά 
Χριστούγεννα! 
Έκλεισε μαλακά την πόρτα και γύρισε σε μας. Ο 
πατέρας μου την πλησίασε. Το πρόσωπό του ήταν 
φωτεινό. Τα μάτια του έλαμπαν. 
– Εσύ; Αποχωρίστηκες την «καμπερδίνα» – τόνισε 
επίτηδες το» μπε» –. Πήγε κοντά και της έπιασε το 
χέρι. Της χαμογέλασε. 
– Προχθές, τον είδα με μια ντάνα βαριά ρούχα να 
τα δίνει στον παλιατζή, για ένα εικοσάρικο. Κοι-
τάχτηκαν με το γνωστό βλέμμα. 
Τους πλησίασα… Μ’ αγκάλιασαν σφιχτά. 
– Καλά Χριστούγεννα! Στο βάθος της καρδιάς μας 
λαμπύριζε μια ταπεινή φάτνη. Ο κόσμος στάθηκε 
πάλι στα πόδια του… 
 

Φρίντα Κολοβού – Μήτσιου
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Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ε Σ
10 Δεκεμβρίου 2021: Παρουσίαση του Εργαστηρίου ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ με θέμα «Η Γήρανση των ΑμεΑ» σε δια-
δικτυακή εκδήλωση της EPR  
 
10 Ιανουαρίου 2022: Συνάντηση διαδικτυακή με τον οργανισμό AFID από την Πορτογαλία για την ανταλλαγή δει-
κτών απόδοσης στα πλαίσια της συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) μεταξύ μελών του δικτύου της EPR. 
  
19 Ιανουαρίου 2022: Συμμετοχή του Εργαστηρίου ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ στη διαδικτυακή διοργάνωση της EPR 
“Project Development Working Group” με σκοπό τη συμμετοχή μας σε Ευρωπαϊκά προγράμματα. 
 
27 Ιανουαρίου 2022 έως 16 Μαρτίου 2022: Συνεργασία μέσω τηλεδιασκέψεων ανά εβδομάδα με την EPR         
(Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για θέματα Αποκατάστασης) για την προετοιμασία αίτησης για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα  
Erasmus+ Particip.AGE, με θέμα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στα άτομα με νοητική υστέρηση που γερνούν.  
 
Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», έχοντας πάντα και Ευρωπαϊκό προσανατολισμό, συμμετείχε μέσω των εκ-
προσώπων του, κας Μίνας Κυζιρίδη, Υπεύθυνης Διακρα-
τικών Συνεργασιών και κας Φωτεινής Τασολάμπρου, Ερ-
γοθεραπεύτριας, στο ετήσιο συνέδριο του EASPD 
(Εuropean Association of Service Providers for Per-
sons with Disabilities) με θέμα «Το Μέλλον του Δι-
καιώματος στην Εργασία: Ποιος ο ρόλος της Κοινωνι-
κής Οικονομίας;», στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας στις 
5–6 Μαΐου 2022. Επίσης, παρακολούθησε τη Γενική Συ-
νέλευσή του, στις 7 Μαΐου 2022, όπου παρουσιάστηκε και 
ζητήθηκε ανατροφοδότηση για τη Στρατηγική του EASPD 
2022–2025. Στο συνέδριο, όπου συζητήθηκαν οι τελευ-
ταίες εξελίξεις στον τομέα της υποστηριζόμενης εργασίας 
ατόμων με αναπηρία και παρουσιάστηκαν παραδείγματα 
καλών πρακτικών ανά την Ευρώπη αλλά και το Ισραήλ, 
συμμετείχαν πάνω από 300 σύνεδροι από Ευρωπαϊκές και 
όχι μόνο χώρες. Σημαντικό στοιχείο είναι ακόμη ότι συζητήθηκε το θέμα  των ποιοτικών θέσεων εργασίας για τα 
άτομα με αναπηρία.  
 
17 Ιουνίου 2022: Το «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση της EPR (Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για 
θέματα Αποκατάστασης), η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και κατά τη διάρκεια της εκλέχθηκε το νέο Διοι-
κητικό Συμβούλιο της EPR. 
 
30 Ιουνίου 2022: Συμμετείχαμε στο EPR Project Development Working Group (Ομάδα Εργασίας της Ευρωπαϊκής 
Πλατφόρμας για θέματα αποκατάστασης σχετικά με την ανάπτυξη προγραμμάτων/έργων) με σκοπό να ενημερωθούμε 
για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και να γίνει διάχυση των αποτελεσμάτων των προ-
γραμμάτων που έχουν ολοκληρωθεί. Παράλληλα, μας δόθηκε η ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και ιδέες για την 
υλοποίηση μελλοντικών προγραμμάτων με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες φορείς που είναι μέλη της EPR.  
 
22–23 Σεπτεμβρίου 2022: Εκπρόσωποι του Εργαστη-
ρίου ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ παρακολούθησαν διαδικτυακά 
το Eτήσιο Συνέδριο της EPR (Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα 
για θέματα Αποκατάστασης) με θέμα: «Υπηρεσίες που 
εφαρμόζουν τη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία». 
 

Οι εκπρόσωποι του Εργαστηρίου Μίνα Κυζιρίδη, και Φωτεινή Τα-
σολάμπρου με τη νέα Γενική Γραμματέα του EASPD, Maya 
Doneva.

Διαδικτυακή παρακολούθηση του ετήσιου συνεδρίου της EPR.



Στόχοι του συνεδρίου ήταν η υπο-
στήριξη της εφαρμογής της στρατη-
γικής και της Σύμβασης των Ηνω-
μένων Εθνών για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρία που την πλαι-
σιώνει. Επίσης και η ευαισθητοποί-
ηση σχετικά με τη στρατηγική και τις 
επιπτώσεις για τους φορείς που πα-
ρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες. 
 
 
 
Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», ως ενεργό μέλος 
του EASPD από το 2015, συμμετείχε στις εργασίες του 
Ετήσιου Συνεδρίου του στις 13–14 Οκτωβρίου 2022, 
στη Μάλτα. Θέμα του συνεδρίου ήταν «Η Ποιότητα Ζωής 
και οι Υπηρεσίες Υποστήριξης» και συμμετείχαν πάνω 
από 300 σύνεδροι από 25 διαφορετικές χώρες. Το «ΠΑ-
ΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» εκπροσώπησαν η Πρόεδρος κα Διονυ-
σία Σαμαντά και η Υπεύθυνη Διακρατικών Συνεργασιών κα 
Μίνα Κυζιρίδη ώστε να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις 
στον τομέα της εφαρμογής σύγχρονων μοντέλων μέτρη-
σης ποιότητας με επίκεντρο τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των ανθρώπων στους οποίους παρέχουμε υπηρε-
σίες. Παράλληλα, είχαμε την ευκαιρία συμμετέχοντας σε 
ποικίλης θεματολογίας εργαστήρια να ανταλλάξουμε από-
ψεις σε σχέση με την ποιότητα ζωής  με αντίστοιχους Ευ-
ρωπαϊκούς φορείς. Σημαντική ήταν και η δυνατότητα δι-
κτύωσης που μας δόθηκε με φορείς παροχής κοινωνικών 
υπηρεσιών από όλη την Ευρώπη αλλά και από την Αμερική 
με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας αλλά και τη διε-
ρεύνηση μελλοντικών συνεργασιών για την υλοποίηση 
καινοτόμων προγραμμάτων.

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

Η Γενική Γραμματέας του EASPD Maya Doneva με εκπροσώπους 
του «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» και του φορέα «Το Εργαστήρι».



Τ  Το Εργαστήρι, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγ-
κόσμιας Ημέρας των Ατόμων με Αναπηρία, πραγ-
ματοποίησε τριήμερη έκθεση θεατρικών κοστου-

μιών και σκηνικών από παραστάσεις του φορέα, την 
Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 7:00 μ.μ., στην 
αίθουσα της Παλαιάς Δημοτικής Αγοράς Αγρίνιου 
(πρώην Λαχαναγορά). 

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Δήμαρχος Αγρινίου Γεώρ-
γιος Παπαναστασίου και η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αι-
τωλ/νίας Μαρία Σαλμά. Εκ μέρους του Εργαστηρίου 
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» χαιρέτησε η Πρόεδρος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου Διονυσία Σαμαντά. 

Επίσης, μας τίμησαν με την παρουσία τους η Αντιδή-
μαρχος Αγρινίου Μαρία Παπαγεωργίου, ο Αντιπρόεδρος 
της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου Κωνσταντίνος Κιτσοπάνος, η Ιδρύ-
τρια και Επίτιμη Προέδρος του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΕΛΕΟΥΣΑ» Μαρία Τσούτσου, η Πρόεδρος του Συλλόγου 
«Φίλων, Γονέων και Εθελοντών» του Εργαστηρίου 
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» Βασιλική Μαραγιάννη και εξαί-
ρετοι πολίτες. 

Η ίδια έκθεση πραγματοποιήθηκε στο Μεσολόγγι το 
Σάββατο και την Κυριακή 18 και 19 Δεκεμβρίου 
2021, στο Πολιτιστικό Κέντρο «ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΥ».  

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντώνης Σωτηρόπουλος ως 
εκπρόσωπος της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλ/νίας 
Μαρίας Σαλμά και ο Αντιδήμαρχος Ι. Π. Μεσολογγίου Νι-
κόλαος Καραπάνος. Εκ μέρους του Εργαστηρίου «ΠΑ-
ΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» χαιρέτησε η Πρόεδρος του Διοικητι-
κού Συμβουλίου Διονυσία Σαμαντά. Επίσης, μας τίμησαν 
με την παρουσία τους μέλη και φίλοι του Εργαστηρίου 
μας. 

 

 
Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 

Αιτωλ/νίας Μαρία Σαλμά καθώς και την Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας για τη συνεχή στήριξη που προσφέ-
ρουν στο έργο μας. 

 
Ευχαριστούμε θερμά τους Χορηγούς Επικοινωνίας: 

την τηλεόραση του ΑΧΕΛΩΟΥ, τον έντυπο και ηλεκτρο-
νικό τύπο, τον κ. Βασίλη Ραμμόπουλο καθώς και όλους 
όσοι συνέβαλλαν στην άρτια διεξαγωγή της έκθεσης.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2021
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Special Olympics στο Λουτράκι

Aπό 3 έως 8 Οκτωβρίου 2022 η αθλητική 
ομάδα των εκπαιδευόμενων νέων μας συμμε-
τείχε στους Πανελλήνιους Αγώνες Special 

Olympics “Λουτράκι 2022”, που διεξήχθησαν υπό 
την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού. Στη μεγάλη αυτή αθλητική γιορτή αλλά και 
σπουδαία αγωνιστική ευκαιρία για 900 αθλητές με 
νοητική αναπηρία από Ελλάδα και Κύπρο, συνόδε-
ψαν τους νέους οι εργαζόμενοι του Εργαστηρίου κ. 
Μανώλης Καραβίας (αρχηγός αποστολής–γυμνα-
στής), κ. Κατερίνα Ζαφειροπούλου (φυσικοθεραπεύ-
τρια), κ. Μαρία Βαργιαμίδου (λογοθεραπεύτρια) και 
κ. Αλεξάνδρα Αθανασίου (γυμνάστρια). Οι αθλητές 
μας έδωσαν για μια ακόμη φορά τον καλύτερό τους 
εαυτό, στέλνοντας ταυτόχρονα το πιο ισχυρό μήνυμα 
αισιοδοξίας και ομαδικότητας. 

 Η ομάδα που συμμετείχε και διακρίθηκε αποτε-
λούνταν από τους: 
 
Χριστίνα Ζαχαράκη, Χρυσό μετάλλιο στην Ποδηλα-
σία (1.000 μέτρα) 
Κοσμά Μπαούρδα, Χρυσό μετάλλιο στην Ποδηλα-
σία (1.000 μέτρα) 
Παρασκευή Γίδα, Ασημένιο μετάλλιο στην Ποδηλα-
σία (1.000 μέτρα) 
Χριστόφορο Γιαννιτσέλη, Ασημένιο μετάλλιο στην 
Ποδηλασία (1.000 μέτρα) 
Γιάννη Νικάκη, Ασημένιο μετάλλιο στην Ποδηλασία 
(5.000 μέτρα) 
Νίκο Γκόλια, Ασημένιο μετάλλιο στο Bocce (ομαδικό) 
Δέσποινα Αυγέρη, Ασημένιο μετάλλιο στο Bocce 
(ομαδικό) 
Παναγιώτα Σελεβίστα, Ασημένιο μετάλλιο στο Bocce 
(ομαδικό) 
Θεόδωρο Σελεβίστα, Ασημένιο μετάλλιο στο Bocce 
(ομαδικό) 

Δόμνα Βάρφη, Ασημένιο μετάλλιο στην Κολύμβηση 
(ελεύθερο, 25 μέτρα) 
Μαρία Δελαπόρτα, Χάλκινο μετάλλιο στον Στίβο 
(Σφαίρα 3 kg) 
Σπυριδούλα Τσιαμάκη, Χάλκινο μετάλλιο στον Στίβο 
(Δρόμος 50m) 
Σπύρο Τσιαμάκη, Χάλκινο μετάλλιο στον Στίβο (Δρό-
μος 50m) 

Η παρουσία και οι επιδόσεις τους επιβεβαίωσαν για 
άλλη μία φορά τη δύναμη της θέλησης και της επι-
μονής τους. Τους συγχαίρουμε για τη συμμετοχή 
αλλά και για τις διακρίσεις τους, οι οποίες είναι απο-
τέλεσμα σκληρής δουλειάς και προσπάθειας τόσο 
των ίδιων όσο και των γυμναστών των δυο Κέντρων 
Διημέρευσης–Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) Μεσο-
λογγίου και Αγρινίου, που τους στηρίζουν και τους 
ενθαρρύνουν στην προσπάθειά τους, προσφέροντας 
αγάπη και φροντίδα, αναγκαία εφόδια για την επιτυ-
χία τους. 
 
Την Τρίτη 18/10/22 ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος 
Παπαναστασίου βράβευσε τους αθλητές του Εργα-
στηρίου που αγωνίστηκαν και διακρίθηκαν στους 
αγώνες των Special Olympics.
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ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ κυρός ΚΟΣΜΑΣ

Στις 3 Ιανουρίου 2022, πέταξε από την επίγεια ζωή, ο Μη-
τροπολίτης μας μακαριστός Κοσμάς, για να καταταγεί μετά 
των Αγίων Αποστόλων, των Θεοφόρων Πατέρων, των καλ-
λινίκων Μαρτύρων, των απ’ αιώνος Αγίων της πίστεώς μας 
και να ψάλλει τον Τρισάγιο ύμνο της μεγαλοπρεπούς δόξης του 
Θεού. 

Ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κυρός Κοσμάς 
κατά κόσμον Κωνσταντίνος Παπαχρήστος, γεννήθηκε στη 
Σκουτεσιάδα Αγρινίου το έτος 1945. Ο πατέρας του π. Ευ-
στράτιος Παπαχρήστος και η μητέρα του, πρεσβυτέρα Θεοδο-
σία, μετέδωσαν στον μικρό Κωνσταντίνο και τα υπόλοιπα παι-
διά τους την αγάπη στον Τριαδικό Θεό και στην Ελλάδα. 

Αποφοιτώντας από το εξατάξιο Παπαστράτειο, Γυμνάσιο  Αρ-
ρένων  Αγρινίου, εισήλθε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών 
και μετά το πέρας των σπουδών  σ’ αυτό εισήλθε στη  Θεολο-
γική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
της οποίας κατέστη επίσης πτυχιούχος. Το 1974 χειροτονήθη-
κε Διάκονος λαμβάνοντας το όνομα Κοσμάς και στη συνέχεια 
Πρεσβύτερος από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αιτωλίας και 
Ακαρνανίας κυρό Θεόκλητο. Υπηρέτησε ως Ιεροκήρυκας της 
Ιεράς Μητροπόλεώς μας για περισσότερα από τριάντα χρόνια 
με έντονη ιεραποστολική δράση. Μητροπολίτης Αιτωλίας και 
Ακαρνανίας χειροτονήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2005. 

Διακρινόταν από υψηλό και σπάνιο επισκοπικό ήθος, πλη-
θώρα αρετών ανάμεσα στις οποίες η βαθιά  πίστη στον Χριστό, 
η θυσιαστική του αγάπη, η παροιμιώδης απλότητά του, η με-
γάλη του ταπείνωση, η απόλυτη αφιλοχρηματία του, η έμπρα-
κτη φιλανθρωπία του, κυρίως δε η ανύστακτη ποιμαντική 
αγωνία του πάντοτε υπό το πρίσμα της ορθοδόξου εσχατολο-
γίας και σωτηριολογίας. Με έναν λόγο ο Μητροπολίτης μας κυ-
ρός Κοσμάς «και τρόπων μέτοχος και θρόνων διάδοχος των 
Αποστόλων γενόμενος» υπήρξε υπόδειγμα επισκόπου και 
πνευματικού πατέρα. Για όλα αυτά, ο λαός της Αιτωλοακαρ-

νανίας τον αγάπησε, τον τίμησε ως άγιο και θα είναι ευγνώμων 
για την προσφορά του. Αυτό απέδειξε το βουβό πλήθος των πι-
στών που γέμισε την πλατεία του Αγίου Σπυρίδωνος Μεσο-
λογγίου και τους γύρω δρόμους κατά την ώρα της εξοδίου 
ακολουθίας, εκείνη την ηλιόλουστη κρύα ημέρα του Ιανουα-
ρίου. Αυτό απέδειξαν η ιαχή «άξιος» και«άγιος» στην έξοδο 
του ιερού σκηνώματος από τον ιερό ναό, ο θρήνος και τα δά-
κρυα πολλών από τους παρευρισκόμενους. 

Δείγμα  ευγνωμοσύνης ήταν και τα ροδοπέταλα με τα οποία 
οι πιστοί έραναν τον Μητροπολίτη τους καθώς τον αποχαιρε-
τούσαν στα χωριά τους απ’ όπου περνούσε η ιερά πομπή προς 
το Μοναστήρι της Μυρτιάς, τον τόπο της ταφής. Και το αποκο-
ρύφωμα της αγάπης και αναγνωρίσεως του μακαριστού Μη-
τροπολίτη μας ήταν στο προαναφερθέν Μοναστήρι, όπου ακρο-
βολισμένοι στην πλαγιά του κοιμητηρίου με δακρυσμένα μάτια, 
κάτω από το φως των αστεριών ένα πλήθος από μικρά παιδιά, 
εφήβους, νέους, μεσήλικες και γέρους έψαλλαν το «αιωνία η 
μνήμη» και βροντοφώναξαν για μια ακόμη φορά «άγιος». 

Ο αλησμόνητος Ποιμενάρχης μας, με σεβασμό στον ανθρώ-
πινο πόνο ήταν παρών όπου υπήρχε ανάγκη μην υπολογίζον-
τας κόπους προκειμένου να παράσχει παραμυθία στον πά-
σχοντα άνθρωπο με ειλικρινή συμπόνοια και αγάπη. Έτσι, 
κατανοώντας τα κοινωνικά προβλήματα, ιδιαίτερα αυτό της 
φτώχειας, ενίσχυσε τα κοινωνικά παντοπωλεία και τα συσσί-
τια σε Μεσολόγγι και Αγρίνιο, ενώ μέλημά του ήταν οι αδύνα-
μες οικογένειες και οι άποροι φοιτητές. Ποιος είχε ανάγκη και 
δεν θα έβρισκε κατανόηση και στήριξη κοντά του! 

Η λειτουργία των Σχολών Γονέων με μεγάλη επιτυχία στο 
Αγρίνιο, Μεσολόγγι και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Μητρο-
πόλεώς μας, ήταν αποτέλεσμα της ποιμαντικής του αγωνίας να 
καταστούν οι οικογένειες φυτώρια χριστιανικής αγωγής των 
παιδιών και των νέων, τους οποίους ιδιαίτερα αγαπούσε. 

Η ενδυνάμωση του ρόλου της γυναίκας στο έργο της Εκ-
κλησίας, οι κατασκηνώσεις, η εκκλησιαστική τέχνη, η λει-
τουργία ραδιοφωνικού σταθμού και βιβλιοπωλείων, η χειρο-
τονία πλήθους κληρικών, η ανάδειξη και προβολή των 
Αιτωλοακαρνάνων Αγίων αποτελούν μια ενδεικτική αναφορά 
του πολύπλευρου έργου του. 

Ειδικότερα, για το Εργαστήρι ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ συνέχισε 
την υποστήριξη, που είχε εκδηλώσει αρχικά ο μακαριστός Μη-
τροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κυρός Θεόκλητος, ο 
οποίος παρεχώρησε δωρεάν εφ’ όρου ζωής προς χρήση το 
κτήριο που στεγάζονται σήμερα οι υπηρεσίες του Κέντρου 
Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, καθώς και η Στέγη 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)–Οικοτροφείο για τα άτομα 
με την πληγωμένη νοημοσύνη. Ο Σεβασμιώτατος Κοσμάς, Επί-
τιμος Πρόεδρος του Εργαστηρίου, τη μέριμνα και αγάπη του για 
το Εργαστήρι μας επέδειξε πολλές φορές με άμεση ανταπό-
κριση σε αιτήματά μας και με την επί σειρά ετών κάλυψη των 
τροφείων της κατασκήνωσής μας. 

Ένας αυθεντικός Επίσκοπος, αυθεντικός χριστιανός που 
τρεφόταν από το ασκητικό φρόνημα της Εκκλησίας μας. Πι-
στεύουμε ότι μπορεί δικαίως να επαναλάβει το του Αποστόλου 
Παύλου: «Τον αγώνα τον καλόν ηγώνισμαι, τον δρόμον τετέ-
λεκα, την πίστιν τετήρηκα. λοιπόν απόκειταί μοι ο της δικαιο-
σύνης στέφανος, ον αποδώσει μοι ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα, 
ο δίκαιος κριτής». 

Ελένη Μούρτη–Μάλαινου



Ο ΝΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Με χαρμόσυνους ήχους κωδωνοκρουσιών και 
αισθήματα χαράς πληροφορηθήκαμε όλοι οι 
κάτοικοι της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας 
και Ακαρνανίας  την εκλογή του νέου Μητρο-
πολίτη, πνευματικού πατέρα και ποιμενάρχη 
μας, κ. Δαμασκηνού από  την Ιερά  Σύνοδο της 
Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, στις 6 
Οκτωβρίου 2022. 
  Ο νέος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνα-
νίας κ. Δαμασκηνός Κιαμέτης γεννήθηκε το 
1975 στον Πειραιά, μεγάλωσε και πραγματο-
ποίησε τις εγκύκλιες σπουδές του στον τόπο κα-
ταγωγής του, τη Σάμο. Έλαβε πτυχίο Ποιμαν-
τικής και Κοινωνικής Θεολογίας από τη Θεο-
λογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 
1997, ενώ το ίδιο έτος εκάρη μοναχός και χει-
ροτονήθηκε διάκονος από τον Μακαριστό 
Μητροπολίτη Πειραιώς κυρό Καλλίνικο. Τον β΄ 
βαθμό ιερωσύνης έλαβε τον Ιούνιο 2002 υπό 
του γέροντός του, Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτη Δημητριάδος κ. Ιγνατίου. Από το 2006 
υπηρέτησε ως πρωτοσύγκελλος στην Ιερά 
Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού       
συντονίζοντας από τη θέση αυτή το ιεραπο-
στολικό, το κοινωνικό, το ποιμαντικό και το νε-
ανικό έργο της. 
Ταλαντούχος κληρικός, έχει να επιδείξει έργο 
θαυμαστό στη Μητρόπολη που υπηρέτησε άο-
κνα και με ζήλο αδιάλειπτο. Διετέλεσε προ-
εδρεύων του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, 
διοργανωτής πολλών σεμιναρίων, πολυάριθ-
μων συνεδρίων και εκδηλώσεων της Ι.Μ. Δη-
μητριάδος, Διευθυντής του περιοδικού «Πλη-
ροφόρηση» (2002–2012), Υπεύθυνος του βι-
βλιοπωλείου της Ιεράς Μητροπόλεως και του 
Βρεφονηπιακού της σταθμού. Διηύθυνε το νε-
ανικό έργο της Ι.Μ. Δημητριάδος, ως υπεύ-
θυνος κατασκηνώσεων, ιδρυτής παιδικής και 
νεανικής χορωδίας της Μητροπόλεως. Διακό-
νησε ως προϊστάμενος του μεγαλοπρεπούς ιε-
ρού ναού Αναλήψεως Χριστού Βόλου με έν-
τονο ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο και 
ανάδειξη του εν λόγω ιερού ναού σε κόσμη-
μα. Ως Πρόεδρος του Σουρλιγκείου Γηροκο-
μείου Καναλίων συνέβαλε στην εκ βάθρων 
ανακαίνιση και εύρυθμη λειτουργία του. 

Ανακαίνισε ναούς και παρεκκλήσια στον Βόλο 
και τη Μακρυνίτσα. Υπήρξε ο εμπνευστής, δη-
μιουργός και διευθυντής του Μουσείου Βυ-
ζαντινής Τέχνης και Πολιτισμού στη Μακρυνί-
τσα Πηλίου, το οποίο απέσπασε και παγκόσμια 
διάκριση για την υψηλού επιπέδου προσφορά 
στους επισκέπτες του. Εμπνευστής και δημι-
ουργός, επίσης, του πρωτοτύπου χώρου δη-
μιουργικής απασχόλησης παιδιών «Ο μικρός 
Παράδεισος» και «Η Γωνιά του Θεού» στον Ιερό 
Ναό Αναλήψεως του Χριστού Βόλου. Εξέδω-
σε δύο συλλογές ομιλιών και κηρυγμάτων. 
   Σεβασμιώτατε, 
Σας συγχαίρομε για την εκλογή σας και σας κα-
λωσορίζουμε στον τόπο μας. Ευχόμαστε ο μέ-
γας Αρχιερέας Ιησούς Χριστός να σας στηρίζει, 
ενδυναμώνει και κατευθύνει στη διακυβέρνη-
ση του σκάφους της τοπικής Εκκλησίας μας. 
   Άξιος! 

 

Ελένη Μούρτη–Μάλαινου
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«Τὴν ἱεράν ταύτην δι΄ἐμέ στιγμήν, ἣτις ἀποτελεῖ τὸν 
ὡραιότερον σταθμόν τῆς ζωῆς μου, λησμονῶ πλέον 
ὃλας τὰς θυσίας εἰς ἅς ὑπεβλήθην, λησμονῶ ὃλας τὰς 
πικρίας ἅς ἒχω δοκιμάσει ἀπό τὴν παρεξήγησιν τῆς κοι-
νωνίας, παρεξήγησιν ἂλλοτε ἀθέλητον, ἂλλοτε ἀτυχῶς 
ἠθελημένην. Καὶ προσέρχομαι εὐλαβῶς καὶ μετά βα-
θυτάτης συγκινήσεως ἐν τῷ Ἱερῷ τούτῳ Τεμένει, ὃπου 
διακονοῦσιν ἀνώτατοι τῆς Ἑλληνικῆς Δικαιοσύνης 
μῦσται καὶ πρόμαχοι […] καὶ ὑπόσχομαι νὰ συνεχίσω 
μὲ ὃλας τὰς πνευματικὰς καὶ ἠθικὰς δυνάμεις μου τὸν 
τραχύν δρόμον μου, μὲ πεποίθησιν ὃτι προσφέρω καὶ 
ἐγώ κάτι εἰς τὸ κοινωνικόν σύνολον καὶ εἰς τὴν Δι-
καιοσύνην τῆς Πατρίδος μου»1. Μ’ αυτά τα λόγια χαι-
ρετίζει την εμφάνισή της στον Άρειο Πάγο η Μαρία 
Χρυσογέλου, η πρώτη Ελληνίδα δικηγόρος παρ’ 
Αρείω Πάγω, η οποία γεννήθηκε το 1896 ή το 1900 
σύμφωνα με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους σ΄ έναν 
εμβληματικό τόπο, το Μεσολόγγι. Ρίζες της άνθρω-

ποι με παιδεία. Ο Σίφνιος παππούς απ’ την πλευρά 
του πατέρα της, δικαστικός, και ο αδελφός του Νι-
κόλαος, Μέγας διδάσκαλος του γένους, πρώτος 
γραμματέας (υπουργός) «Ἐπί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν 
πραγμάτων καί τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως Γραμ-
ματείαν» του σύγχρονου ελληνικού κράτους και γε-
ρουσιαστής, που υπέγραψε την ίδρυση και ανέγερση 
του Ελληνικού Σχολείου στο Μεσολόγγι, τη δημι-
ουργία του Κήπου των Ηρώων και την ανέγερση 
του παλαιού ναού του Αγίου Παντελεήμονα. Πατέ-
ρας της, ο Νικόλαος Γ. Χρυσόγελος, δικηγόρος με με-
ταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Σορβόν-
νης στο Παρίσι, νομάρχης Λακωνίας, κατ’ επανάληψη 
βουλευτής Αιτωλίας και Ακαρνανίας, καθώς και Με-
σολογγίου. Μητέρα της, η Ελένη Β. Πετροπούλου, 
γαλλομαθής με καλή για την εποχή μόρφωση και 
ανατροφή, κόρη μεγαλέμπορου με καταγωγή από το 
Άνω Κεράσοβο. 

Η Μαρία μεγαλώνει με περισσή αγάπη με τα αδέρ-
φια της, Γεώργιο, Αθανάσιο, Αρσινόη και Βασίλειο, σ’ 
ένα περιβάλλον που συνδύαζε αρχοντιά και πνευ-
ματική καλλιέργεια στο πατρικό σπίτι της μητέρας της, 
ένα τριώροφο νεοκλασικό, δείγμα αστικής αρχιτε-
κτονικής του τέλους του 19ου αιώνα της πόλης, χα-
ρακτηρισμένο σήμερα από το Υπουργείο Πολιτισμού 
διατηρητέο μνημείο. Μάλιστα, πολιτικοί και μέλη 
της βασιλικής οικογένειας φιλοξενούνται σ’ αυτό, 
όταν επισκέπτονται το Μεσολόγγι, κυρίως στις γιορ-
τές Εξόδου. 

1 Γ.Δ.Κ., Ἡ πρώτη Ἑλληνίς δικηγόρος ποὺ ὡμίλησεν ἐνώπιον τοῦ Ἀρείου Πάγου Η ΕΘΝΙΚΗ 22/03/1939, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων  
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Μαρία Χρυσογέλου 
(1896 – 1973)

Άποψη του αναπαλαιωμένου κτιρίου 
της οικογένειας Χρυσογέλου στο Μεσολόγγι

Νικά η περήφανη καρδιά τα μαύρη σκότη – και τον γόρδιο κόβει 
δεσμό των πραγμάτων καθώς ξίφος η περήφανη καρδιά. 

Οδυσσέας Ελύτης, Τα ετεροθαλή



Από τα πρώτα τρυφερά παιδικά της χρόνια οι γο-
νείς της φροντίζουν για την εκπαίδευση και μόρ-
φωσή της. Διδάσκεται από Γαλλίδα και Γερμανό παι-
δαγωγό πιάνο, ζωγραφική και ξένες γλώσσες. 
Ιδιαίτερα ευφυής, καθώς ήταν, έδειξε κλίση από 
πολύ νωρίς στα γράμματα. Μετά τις γυμνασιακές 
σπουδές, που ξεκίνησε στο Γυμνάσιο αρρένων Με-
σολογγίου, μόνη ανάμεσα σε δεκάδες αγόρια, και 
ολοκλήρωσε στην Αθήνα με κατ’ οίκον διδασκαλία, 
εισάγεται στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθη-
νών από την οποία αποφοιτά το 1924 με Άριστα. Επι-
σφραγίζει τους αγώνες της τον Ιανουάριο του 1926, 
συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία στις 
εξετάσεις άδειας άσκησης επαγγέλματος, στις οποίες 
για πρώτη φορά συμμετείχαν 
γυναίκες.2  Η ιδιαίτερη αναστά-
τωση που προκάλεσε η είσοδος 
των γυναικών στο δικηγορικό 
σώμα καταγράφεται τόσο σε επι-
θεωρήσεις, όπως στο τραγούδι 
Η Δικηγορίνα της ετήσιας επιθε-
ώρησης Παπαγάλος του 1926 
των Αντώνη Βώττη και Γιάννη 
Κυπαρίσση, όσο και στον Τύπο 
της εποχής: «Αυτές τις ημέρες 
επήραν την άδειαν του δικηγο-
ρείν τέσσαρες γυναίκες. Είνε οι 
πρώτες στην Ελλάδα και το διακηρύττουν με υπερη-
φάνειαν. Είνε και αυτές όπως όλες οι άλλες με κομμένα 
μαλλιά, κοντά φορέματα και νύχια στιλβωμένα»3 . 

Η Μ.Χ. ορκιζόμενη δικηγόρος στο Πρωτοδικείο 
Μεσολογγίου στις 27 Φεβρουαρίου 1926, μπαίνει σε 
ένα παραδοσιακά ανδροκρατούμενο επάγγελμα, 
ανοίγοντας τον δρόμο και για άλλες Ελληνίδες. Ασκεί 
στο πλευρό του πατέρα της τη δικηγορία, διακρινό-
μενη για τις εξαιρετικά τεκμηριωμένες προτάσεις της, 
ιδιαίτερα σε ποινικές υποθέσεις. Στις 13 Ιανουαρίου 
1936 εγγράφεται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου 
συνεχίζει την επιτυχή άσκηση της δικηγορίας. Στις 2 
Απριλίου 1936 προάγεται σε δικηγόρο Παρ’ Εφέ-
ταις και στις 16 Μαρτίου 1938 σε δικηγόρο Παρ’ 
Αρείω Πάγω. Είναι η πρώτη γυναίκα δικηγόρος της 
οποίας η φωνή αντηχεί στο Ανώτατο δικαστήριο. Ο 
Τύπος της εποχής σχολιάζει το γεγονός επαινετικά και 
τη χαρακτηρίζει ως πρωτοπόρο της γυναικείας χει-
ραφέτησης στις δικηγορικές τάξεις. Οι τοποθετήσεις 
της στον Άρειο Πάγο για ποινικά εγκλήματα, κυρίως 
γυναικών, προκαλούν θαυμασμό. Παλεύει με όλες 
τις δυνάμεις της υπέρ της γυναικείας ισότητας και 
του δικαιώματος για μόρφωση και εργασία νεαρών 
κοριτσιών από χωριά που καταφεύγουν σε ιδρύ-
ματα λόγω κακής μεταχείρισης και προσβολής του 
γυναικείου φύλου μέχρι την 1/12/1962, που υπο-
βάλλει αίτηση  παραίτησης από τον Δικηγορικό Σύλ-
λογο Αθηνών. 

Η πορεία της ζωής της και η κοινωνική της προσφορά 

σφραγίζονται από τις περιπέτειες της πατρίδας. Στα-
θερός στόχος της: να αγκαλιάσει όλες τις ελπίδες των 
αναγκεμένων, όπως καταδεικνύει η φράση με την 
οποία τελειώνει το λόγο της κατά την αποφοίτησή της: 
«Έγινα δικηγόρος για να υπερασπίσω τους πτωχούς, 
τις χήρες και τα ορφανά». Εργάζεται εθελοντικά για την 
επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των Μι-
κρασιατών προσφύγων και με την έκρηξη του Ελλη-
νοϊταλικού πολέμου προσφέρει υπηρεσίες στον Ελ-
ληνικό Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη τραυματιών 
σε στρατιωτικά νοσοκομεία στην Αθήνα και το Με-
σολόγγι, διενέργεια εράνων και διανομή ιματισμού 
στην Αιτωλοακαρνανία, καθώς και περίθαλψη συμ-
μάχων κατά τη διάρκεια της κατοχής. Το 1948 της απο-

νέμεται το Μετάλλιο του Υπουρ-
γείου Στρατιωτικών 1940–1941, 
και ο Ε.Ε.Σ. της απονέμει: το 1949 
Μετάλλιο, το 1963 το Χαλκούν 
Μετάλλιον και το 1970 το Αργυ-
ρούν για την εξόχως ανθρωπι-
στική της δράση κατά τη διάρκεια 
της κατοχής (περίθαλψη συμμά-
χων). Επίσης, ο αρχηγός της συμ-
μαχικής αποστολής της Βρετανι-
κής κυβέρνησης βεβαιώνει σε 
έγγραφο του Στρατηγείου Μέσης 
Ανατολής ότι με τη δράση της 

«συνέβαλλε στην απελευθέρωση της Ευρώπης». 
Εξάλλου, από ιδρύσεως του παραρτήματος της Ελ-
ληνικής Μέριμνας στο Μεσολόγγι μέχρι τον θάνατό 
της διετέλεσε πρόεδρός του. Κοινωνικό και ανθρώπινο 
έργο προσφέρει και ως συνήγορος ανηλίκων. 

Το αράγιστο πρόσωπο της γυναικείας δύναμης 
ραγίζει μόνο μπροστά στον θάνατο του αδελφού της 
Αθανασίου το 1943 και τη δολοφονία για πολιτικούς 
λόγους του αδελφού της Βασιλείου το 1944. Σύντο-
μα, η διεκδικητική, μαχητική και πρωτοπόρα Μαρία 
Χρυσογέλου, που ήξερε να κερδίζει δύσκολες μάχες, 
ορθώνεται και συνεχίζει την πορεία της μέχρι τη δεύ-
τερη μέρα του Ιανουαρίου του 1973, όταν η περήφανη 
καρδιά της σταματά για πάντα να χτυπά. 

 
Σοφία Παπακωνσταντίνου–Τσιχριτζή 

 
 
 
Θερμές ευχαριστίες για την ευγενική παραχώρηση 

πληροφοριακού υλικού στον Δικηγορικό Σύλλογο 
Αθηνών, τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 
τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Ιδιαίτερες ευχαριστίες 
στην κυρία Ασπασία Χρυσογέλου, ανιψιά της Μ. Χ., όχι 
μόνο για την παραχώρηση πληροφοριακού και φω-
τογραφικού υλικού αλλά και για τις ιδιαίτερα φορτω-
μένες από ακριβές μνήμες και βιώματα αναφορές που 
μοιράστηκε μαζί μου.

2  Νιξαρλίδου Ελ. Το περιοδικό «Ελληνίς» (1921–1940): η αναπαράσταση των γυναικείων ταυτοτήτων στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, 
10/04/2013, σ. 217
3  Πηνελόπη, «Δικηγορίνες», Εσπερινή, 27/1/1926, σ. 3, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
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Πίνακας ζωγραφικής της Μαρίας Χρυσογέλου
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Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», αφενός εκτι-
μώντας πως το σύγχρονο μουσείο προσφέρεται ως 
χώρος  ψυχαγωγίας, εναλλακτικής μάθησης, κοινωνι-
κοποίησης και κοινωνικής ένταξης με έντονο κοινω-
νικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, αφε-
τέρου επιθυμώντας να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοί 
του ως πολίτες την ιστορία του τόπου τους, να νιώ-
σουν υπερήφανοι για τα επιτεύγματα των προγόνων 
τους και να συνειδητοποιήσουν ότι είναι μέλη της κοι-
νωνίας με παρελθόν, παρόν και μέλλον, σχεδίασε και 
οργάνωσε σε εβδομαδιαία βάση αντίστοιχες επισκέ-
ψεις ύστερα από προετοιμασία των εκπαιδευόμενων, 
που αφορούσε τη διεξαγωγή ποικίλων δημιουργικών 
δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις ανάγκες και δυνα-
τότητές τους πριν και μετά την επίσκεψή τους σ’ αυτά. 

Έτσι κατά ομάδες οι εκπαιδευόμενοι επισκέφθηκαν 
και ξεναγήθηκαν τον Φεβρουάριο στη Δημοτική Γλυ-
πτοθήκη «Χρήστος Καπράλος» και στην Παπαστράτειο 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγρινίου, τον Μάρτιο στο Λαο-
γραφικό Μουσείο Αιτωλικού και στο Ξενοκράτειο Αρ-
χαιολογικό Μουσείο Ι.Π. Μεσολογγίου, και τον Μάιο 
στο κινητό Ψηφιακό Μουσείο της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας για την Ελληνική επανάσταση του 1821, το 
οποίο φιλοξενούνταν στο Αγρίνιο και στο οποίο ξε-
ναγήθηκαν με σύγχρονες ψηφιακές οπτικοακουστι-
κές και διαδραστικές τεχνολογίες. 

Οι νέοι μας διεύρυναν τις γνώσεις και τις κοινωνικές 
τους εμπειρίες, καλλιέργησαν τις δεξιότητες τους, εν-
θουσιάστηκαν, μοιράστηκαν τις εντυπώσεις τους με 
την υπόλοιπη ομάδα, ήρθαν σε επαφή με την πλού-
σια σε σύμβολα γλώσσα της τέχνης, η οποία διευρύ-
νει τη φαντασία και ανοίγει νέες διόδους επαφής και 
επικοινωνίας με τον κόσμο και υλοποίησαν μετά την 
επιστροφή τους δημιουργικές δραστηριότητες που 
έφεραν στη μνήμη τους όλα όσα είχαν δει και βιώσει 
κατά τη διάρκεια των επισκέψεων. 

Βεβαίως, πέρα από τα ατομικά οφέλη που αποκό-
μισαν οι ίδιοι, τα οφέλη κατευθύνονται και προς την 
κοινωνία. Με τη συμμετοχή τους στην πολιτιστική 
δραστηριότητα γίνεται εφικτή η ευαισθητοποίηση της 
κοινωνίας και κατ’ επέκταση η κοινωνική αποδοχή 
και ένταξη των εκπαιδευομένων που αποτελούν την 
πλέον ευάλωτη ομάδα της κοινωνίας μας. 

Εξάλλου, στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνι-
κοποίησης, κοινωνικής ένταξης και εκπαίδευσής τους 
σε τομείς της καθημερινής κοινωνικής ζωής, οργανώ-
θηκαν σε εβδομαδιαία βάση και έξοδοι των εκπαι-
δευόμενων παρουσία συνοδών σε καφετέριες των 
πόλεων Αγρινίου και Μεσολογγίου, τις οποίες απή-
λαυσαν ιδιαίτερα. 



Special Olympics «Παίζουμε Μαζί–Μαθαίνουμε Μαζί» 
Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος 
των Special Olympics «Παίζουμε Μαζί–Μαθαί-
νουμε Μαζί», με τη χρηματοδότηση του Ιδρύ-
ματος «Σταύρος Νιάρχος» πραγματοποιήθηκε 
κοινή αθλητική δράση του Εργαστηρίου και του 
Γυμνασίου Αγίου Κωνσταντίνου στο Κλειστό Γή-
πεδο του μπάσκετ του Δήμου Αγρινίου, την Πέμ-
πτη 12 Μαΐου 2022. Εκπαιδευόμενοι του Εργα-
στηρίου με μαθητές του Γυμνασίου Αγίου 
Κωνσταντίνου χόρεψαν και συμμετείχαν σε 
αγώνα μπάσκετ. Ευχαριστούμε τον Δήμο Αγρι-
νίου, τον Διευθυντή του Γυμνασίου Αγίου Κων-
σταντίνου Δημήτρη Διαμαντή, τον οργανισμό 
Special Olympics, καθώς και τους κ.κ. Παύλο 
Καμμένο και Αθανάσιο Σαραγκανίδα για την ευ-
γενική χορηγία τους.
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Συμμετοχή στο 2ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας 
Η χορωδία του Εργαστηρίου μας συμμετείχε 
στην έναρξη του 2ου Φεστιβάλ Φορέων Κοινω-
νικής Φροντίδας 2022 στην Πάτρα, 9–11 Σε-
πτεμβρίου, υπό τη διεύθυνση της κας Ευσταθίας 
Γρέντζελου, κοινωνικής λειτουργού και μουσι-
κού. Το Φεστιβάλ διοργάνωσε η Περιφερειακή 
Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελ-
λάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων σε συνεργασία 
με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον Δήμο 
Πατρέων και τον Πολιτιστικό Οργανισμό του 
Δήμου Πατρέων, υπό την αιγίδα του Ιατρικού 
Συλλόγου Πάτρας.
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Εφέτος, 2022, συμπληρώνονται εκατό χρό-
νια από την γέννηση του ποιητή Τάσου Λει-
βαδίτη. Είναι ευλογία για ένα λαό να συνα-

ριθμεί στους κόλπους του μεγάλες μορφές της 
πνευματικής ζωής, ανθρώπους που ο βίος και το 
έργο τους δίνουν νόημα, πλούτο και ουσία στην 
ιστορία του Έθνους στο οποίο αυτοί ανήκουν. 

Ο Τάσος Λειβαδίτης γεννήθηκε το 1922 στην 
Αθήνα. Μεγάλωσε σ’ ένα κόσμο βαθειά σημα-
δεμένο από τους βαλκανικούς πολέμους, τη Ρω-
σική Επανάσταση, την τραγωδία της Μικρασιατι-
κής Καταστροφής, την εξάπλωση του Φασισμού, 
το μακελειό του Β’ Παγ-
κοσμίου Πολέμου, την 
Κατοχή στην Ελλάδα και 
τον Εμφύλιο. 

Βαθύτατα βιωματικός 
ο Τάσος Λειβαδίτης, 
όπως κάθε αληθινός ποι-
ητής μετέχει ψυχικά, συ-
ναισθηματικά και πνευ-
ματικά στην τραγωδία 
του αιώνα του και την εκ-
φράζει ποιητικά σε είκοσι 
έξι συλλογές με εξαιρε-
τική γραφή και νοήματα 
που συγκεντρώθηκαν σε τρεις τόμους και τον 
κατατάσσουν ανάμεσα στους σπουδαίους της νε-
οελληνικής λογοτεχνίας. 

Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος τον βρίσκει φοι-
τητή της Νομικής στην Αθήνα. Η Κατοχή τον 
αναγκάζει να διακόψει τις σπουδές του. Οργα-
νώνεται στην Εθνική Αντίσταση και πιστεύει με 
πάθος στο όραμα μιας κοινωνίας με ισότητα, δι-
καιοσύνη και αδελφοσύνη των λαών. 

Ο Εμφύλιος τον απογοητεύει και κλονίζει τις 
ελπίδες του για ένα κόσμο, όπως τον οραματί-
ζονται τα παιδιά και οι ποιητές «όμορφο κόσμο 
ηθικό, αγγελικά πλασμένο». Δεν χάνει ωστόσο 
πέρα για πέρα την ελπίδα. «Κι όταν πεθάνουμε, 
αγαπημένη μου, δεν θα πεθάνουμε,/ αφού οι άν-
θρωποι θα κοιτάζουν το ίδιο αστέρι που κοιτά-
ξαμε, αφού θα τραγουδάνε το τραγούδι που αγα-
πήσαμε,/ αφού θ’ ανασαίνουν σ’ ένα κόσμο που 

εγώ κι εσύ ονειρευτήκαμε, ε, τότε, αγαπημένη, 
θἄμαστε πιο ζωντανοί από κάθε άλλη φορά». 

Στα ποιήματά του αυτής της περιόδου δίνει 
συγκλονιστικές εικόνες από τα μαρτύρια που 
υπέφεραν οι εξόριστοι και από τον παραλογι-
σμό να σκοτώνουν ο αδελφός τον αδελφό και ο 
φίλος τον φίλο: «κι όταν σου πουν να με πυρο-
βολήσεις,/ χτύπα με αλλού, μη σημαδέψεις την 
καρδιά μου, κάπου βαθειά της ζει το παιδικό σου 
πρόσωπο. Δεν θἄθελα να το λαβώσεις». 

Στον πρώτο τόμο της ποίησης του Τάσου Λει-
βαδίτη, βρίσκουμε ποιήματα που εμφορούνται 

από το πνεύμα της 
αδελφοσύνης των 
λαών, όπως την ευαγ-
γελιζόταν τότε η ρω-
σική Επανάσταση. Εί-
ναι συγκινητικός ο 
ενθουσιασμός του 
ποιητή και η αθωό-
τητα, θἄλεγα, που 
διακρίνουμε σ’ αυτή 
τη λεγόμενη «αγωνι-
στική ποίηση» του 
Λειβαδίτη. «Ό,τι κι αν 
κάνουν, θα νικήσουμε, 

ο κόσμος μας ανήκει./ Το μέλλον είναι μες την 
τσέπη μας, σαν το κλειδί του σπιτιού./ Είμαστε με-
θυσμένοι, απόψε, μα όχι από κρασί./ Απόψε είμα-
στε μεθυσμένοι απ’ όλο το αύριο». 

Το 1956, στο εικοστό συνέδριο του Κ.Κ. της Σο-
βιετικής Ένωσης έγιναν οι γνωστές αποκαλύψεις 
για την σταλινική περίοδο, οι οποίες σκίασαν τον 
παράδεισο που πίστευε ο κόσμος ότι δημιουρ-
γήθηκε στη μεγάλη ρωσική επικράτεια. Επίσης οι 
επεμβάσεις της Σοβιετικής Ένωσης στην Ουγγα-
ρία και έπειτα στην Τσεχοσλοβακία δημιούργη-
σαν ρήγματα στον σοβιετικό κόσμο. Ο Τάσος 
Λειβαδίτης βίωσε τότε οδυνηρό το τραύμα από 
τη διάψευση του μεγάλου οράματος το οποίο 
ολόψυχα και αγνά υπηρετούσε. Μια βαθειά ιδε-
ολογική και υπαρξιακή κρίση τον συγκλονίζει, 
όπως άλλωστε πολλούς διανοούμενους και καλ-
λιτέχνες της Αριστεράς. «Και τώρα μια μικρή 
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100 χρόνια από τη γέννησή του

τρύπα, σχεδόν αόρατη απ’ όπου μπαίνει/ αθόρυβα 
και ανέκλητα/ όλο το ψύχος της μεγάλης μαται-
ότητας». 

Ο ποιητής σιωπά για δέκα χρόνια. Αναδιπλώ-
νεται μέσα του, αναστοχάζεται και συλλογιέται. Η 
υπαρξιακή κρίση που βιώνει σιωπηλά αποδει-
κνύεται επώδυνη, αλλά κοσμογονική. Και αυτή η 
μακρά σιωπή του είναι, νομίζω, ό,τι πιο καθαρό, 
γενναίο και αλήθεια ό,τι πιο ποιητικό έκανε ποτέ 
ένας δεσμώτης των ιδανικών και ένας ισόβιος 
υπηρέτης της Τέχνης. 

Ο Τάσος Λειβαδίτης επανέρχεται με μια ποίηση 
όχι πιο αληθινή, ούτε πιο μεγάλη από την μέχρι 
τώρα δημιουργία του. Όμως μας δίνει τώρα μια 
ποίηση ριζικά διαφορετική στο περιεχόμενο και 
στη μορφή. Οι στίχοι του είναι τώρα εν πολλοίς 
πεζόμορφοι, εσωστρεφείς με μεταφυσικούς προ-
βληματισμούς. Η ευαισθησία του διακρίνει τον 
ταραγμένο αντιφατικό, ασυνάρτητο εγωκεντρικό, 
κατακερματισμένο, ηθικά χρεωκοπημένο κόσμο 
μας και ψάχνει για ένα σταθερό έρεισμα, για να 
στηριχθεί εκεί η ανθρώπινη ψυχή, και να απο-
κτήσει η ζωή πάλι νόημα και ουσία. 

Στην αρχή του δεύτερου τόμου των ποιημάτων 
του διαβάζουμε το μότο: «τοσούτον χρόνον μεθ’ 
υμών ειμί και ουκ έγνωκάς με, Φίλιππε», από το 
κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον. Είναι φανερό ότι ο 
ποιητής υπαινίσσεται πως  οι στίχοι του εκφρά-
ζουν τώρα ένα Λειβαδίτη, που δεν γνωρίζαμε, αν 
και τον ξέραμε χρόνια. Το παρακάτω ποίημα είναι 
ενδεικτικό της μεταστροφής του: «…αντίκρυ μου 
εκεί, κάθε νύχτα, στέκεται ο Θεός, εγώ προσπαθώ 
να Του ξεφύγω, εφευρίσκω πανουργίες, θανάσιμα 
αμαρτήματα, κάνω αποτρόπαιες σκέψεις, αλλά 
Εκείνος  με διεκδικεί ολόκληρο. Λυσσάω που δεν 
μπορώ να βρω μια υπεκφυγή, μια διέξοδο… 
Ώσπου αρχίζει να ξημερώνει. Ανοίγω τότε το πα-
ράθυρο και άθελά μου χαμογελάω. Ο Θεός για μια 
ακόμη φορά με κέρδισε με την καινούρια μέρα 
Του». 

Στην ποίηση του Τ. Λειβαδίτη από δω και πέρα 
υπάρχει πλέον ο Θεός ως συμπαντική, παντα-
χού παρούσα, μεταφυσική και μυστηριώδης Ον-
τότητα, που ο ίδιος δυσκολεύεται να αναγνωρί-

σει το ανεξιχνίαστο πρόσωπό Της. Όμως υπάρχει 
και ο Χριστός, ο πάσχων Ιησούς, λύχνος των 
αμαρτωλών και των αθώων, ο συμπαραστάτης 
των απελπισμένων, των ταπεινών και καταφρο-
νημένων, που του είναι περισσότερο οικείος. 
«Κύριε, μόνο με τη σιωπή σε νιώθουμε. Κάθε ομι-
λία Σε πληγώνει Και οι πράξεις μας είναι τα τραύ-
ματά Σου, απ’ όπου μαζί Σου, στάζει και λίγη απε-
ραντοσύνη». 

Για όλους τους Έλληνες είναι οικεία η ποίησή 
του,  αυτή που μελοποιήθηκε από τον Μ. Θεο-
δωράκη: Τα Λυρικά, Η Δραπετσώνα, Βρέχει στην 
Φτωχογειτονιά, Σαββατόβραδο και άλλα. 

Ο Τ. Λειβαδίτης είναι ωκεανός και δεν μπορεί 
να εξαντληθεί η ποιητική του παρακαταθήκη σ’ 
αυτό το μικρό αφιέρωμα. Αναγκαστικά θα τελει-
ώσω εδώ με την επισήμανση του Χρίστου Αλε-
ξίου, καθηγητή Λογοτεχνίας στο Birmingham, ο 
οποίος στο συλλογικό αφιέρωμα στον Τ. Λειβα-
δίτη (εκδόσεις στίξις, 2017) δίνει με λίγα λόγια το 
στίγμα του ποιητή και του έργου του: «στην 
πρώτη περίοδο της ποίησής του η όραση του Τ. 
Λειβαδίτη είναι στραμμένη στο δράμα του Πολέ-
μου, Της Κατοχής, της Αντίστασης, τον Εμφύλιο… 
στον ηρωικό αγώνα του λαού για ελευθερία, κοι-
νωνική δικαιοσύνη και ειρήνη… Μετά τη δεκά-
χρονη σιωπή του (συντελέσθηκε) στροφή της ποι-
ητικής του όρασης από τον απλό κόσμο της 
συλλογικής αγωνιστικής ζωής… στον πολύπλοκο 
έσω κόσμο της ανθρώπινης ύπαρξης… της υπαρ-
ξιακής αγωνίας…, και της εκ βάθρων αναθεώρησης 
των ιδεών για τον κόσμο, τον άνθρωπο και τη 
ζωή». 

Ο Τάσος Λειβαδίτης έφυγε από τη ζωή ξαφνικά 
τον Οκτώβριο του 1988. Μας άφησε έργο μεγάλο 
και σπουδαίο. Οι στίχοι του είναι εύστοχοι, χωρίς 
λεξιθηρία και υπερβολή, συχνά απροσδόκητοι: 
«Δεν είναι φτερούγα. Το χέρι του είναι που προ-
σπαθεί να αποφύγει τα χτυπήματα». Ο Τ. Λειβαδί-
της είναι ο ποιητής που «τα χτυπήματα» της ζωής 
του τα μετουσίωσε σε ποίηση υψηλή, όσο και οι-
κεία, σε ποίηση μοναδική. 

Φρίντα Κολοβού–Μήτσιου
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ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΓΚΙΚΑΣ 
(1906 – 1994)

ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΓΚΙΚΑΣ

Ο κορυφαίος Έλληνας ζωγράφος, γλύπτης, 
σκηνογράφος, ακαδημαϊκός, πανεπιστη-
μιακός δάσκαλος, συγγραφέας και εικο-

νογράφος Νίκος Χατζηκυριάκος–Γκίκας 
γεννήθηκε στην Αθήνα το 1906. Υπήρξε ο κυ-
ριότερος εκπρόσωπος του κυβισμού στην Ελ-
λάδα και ένας από τους σπουδαιότερους 
εκπροσώπους της «Γενιάς του Τριάντα» που 
αγωνίστηκε για την ανανέωση της ελληνικής 
τέχνης και λογοτεχνίας και τη σύνδεσή της με 
τον ευρωπαϊκό μοντερνισμό. 

Ο Νίκος Χατζηκυριάκος–Γκίκας ήταν γόνος 
διακεκριμένης ναυτικής οικογένειας με ρίζες 
από τα Ψαρά και την Ύδρα. Φοίτησε στη Λεόν-
τειο Σχολή και τη Φιλοσοφική Σχολή του Πα-
νεπιστημίου της Αθήνας. Το 1923 διέκοψε τις 
σπουδές του στην Ελλάδα για να μεταβεί στο 
Παρίσι, όπου φοίτησε στο Λύκειο Janson de 
Sailly και το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης. 

Παράλληλα, συνέχισε τις σπουδές του στη 
ζωγραφική, τις οποίες είχε αρχίσει νωρίς στην 
Αθήνα κοντά στον Βασίλη Μαγιάση και Κων-
σταντίνο Παρθένη. Το 1927 πραγματοποίησε 

την πρώτη ατομική του έκθεση στο Παρίσι με 
επιτυχία. Την πρώτη αυτή  έκθεση ακολούθη-
σαν και άλλες ατομικές και ομαδικές, που τον 
έκαναν γνωστό στους καλλιτεχνικούς κύκλους 
της πόλης. Στο Παρίσι έμεινε μέχρι το 1934. Στο 
διάστημα της παραμονής του γνώρισε και με-
λέτησε τα σύγχρονα ευρωπαϊκά ρεύματα, στρά-
φηκε προς το περιβάλλον του κυβισμού* και 
ήρθε σε επαφή με πολλούς καταξιωμένους 
καλλιτέχνες. Τελειώνοντας τις σπουδές του, 
άνοιξε το δικό του Εργαστήριο, ζωγραφίζοντας 
συνεχώς, ξεδιπλώνοντας όλες τις πτυχές του 
ταλέντου του και τελειοποιώντας τις τεχνικές 
και τα εκφραστικά του μέσα. 

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, πραγματοποί-
ησε, επίσης, πολλές εκθέσεις, τόσο στη χώρα 
όσο και το εξωτερικό που τον καθιέρωσαν ως 
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Οπωροπωλείον ο Απόλλων. 1939. 
Ελαιογραφία σε καμβά. 55x46 εκ.

*Κυβισμός: ευρωπαϊκό καλλιτεχνικό ρεύμα της ζωγραφικής και γλυπτικής. Κυριότεροι εκπρόσωποι  του ήταν οι Πάμπλο Πικάσο και Ζωρζ Μπρακ.   



έναν καλλιτέχνη με διεθνή ακτινοβολία. Το 
1941 έγινε καθηγητής στο Μετσόβειο Πολυτε-
χνείο και αργότερα μέλος της Ακαδημίας Αθη-
νών, της Βασιλικής Ακαδημίας του Λονδίνου 
και Επίτιμος Διδάκτωρ στα Πανεπιστήμια της 
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Συγχρόνως ανέ-
πτυξε πολύπλευρη δραστηριότητα, ενδεικτική 
των αναζητήσεών του και της προσωπικότη-
τάς του (σκηνογραφίες, μεταφράσεις, συγγραφή 
δοκιμιών και άρθρων, ιδρυτικό μέλος του πρω-
τοποριακού περιοδικού «Τρίτο Μάτι» και του 
τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως Κριτικών Τέ-
χνης στην Ελλάδα κ.α.). 

Ο Νίκος Χατζηκυριάκος–Γκίκας απεβίωσε το 
1994, αφήνοντας πίσω του ένα πλούσιο έργο, 
που το χαρακτήριζε, όπως έχει γραφεί, μία ιδιό-
μορφη ελληνικότητα. Εμπνεύστηκε από την ελ-
ληνική αρχιτεκτονική (κυρίως της Ύδρας, όπου 
βρισκόταν το πατρικό του σπίτι), το ελληνικό 
φως και τα τοπία της χώρας μας. Ζωγράφιζε 
έργα που συνδύαζαν τις φόρμες του κυβισμού 
με τα στοιχεία εκείνα που ταίριαζαν στην ιδιο-
συγκρασία του, με αέναες παραλλαγές και πει-

ραματισμούς. Βασικά γνωρίσματα τους είναι η 
κυριαρχία της νόησης πάνω στο συναίσθημα, η 
σχηματοποίηση στη σύνθεση, η παρατακτική 
αποτύπωση του χώρου, η ασάφεια, ο περιορι-
σμός του χρώματος, η καθαρή γραμμή. 

Έργα του βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη 
(δωρεές του ιδίου), σε μουσεία, πινακοθήκες,  
ιδιωτικές συλλογές και στην ομώνυμη  «Πινα-
κοθήκη», στο κτίριο της οδού Κριεζιώτου 3, το 
οποίο ανήκε στο ζωγράφο και περιήλθε στο 
Μουσείο Μπενάκη, μετά από δωρεά του ενόσω 
ζούσε. 

Αναμφισβήτητα, ο Χατζηκυριάκος–Γκίκας 
ανήκε στη χορεία των μεγάλων καλλιτεχνών 
της χώρας μας. Με τον χρωστήρα και το τα-
λέντο του δεν δημιούργησε μόνο ένα ιδιαίτερο 
εικαστικό σύμπαν με καθαρά προσωπικές δια-
τυπώσεις, και συνέβαλε τα μέγιστα στην αλ-
λαγή του πολιτιστικού γίγνεσθαι στην Ελλάδα 
και τη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής φυσιο-
γνωμίας της στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. 

Βαρβάρα Μικέλλη
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Οι παρατηρήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων ότι τα 
ζώα της οικογένειας (σκυλιά και άλογα) εξεδήλωναν 
μεγάλη προτίμηση και τρυφερότητα στο τυχόν αδύ-
ναμο μέλος της οικογένειας που αντιμετώπιζε κάποιο 
πρόβλημα νόησης, όπως αυτισμό, σύνδρομο down, 
τύφλωση εκ γενετής κ.α. είναι συχνές από το μακρινό 
παρελθόν. 

Οι παρατηρήσεις αυτές οδήγησαν την επιστήμη σε 
έρευνες, μελέτες και συμπεράσματα ότι πράγματι είναι 
πολύ ευεργετική η επίδραση των ζώων στα πρόσωπα 
αυτά. Από τα τέλη του 1960 έχουν αρχίσει να πραγμα-
τοποιούνται επιστημονικές έρευνες που μελετούν την 
επίδραση των ζώων στη ψυχολογία του ανθρώπου και 
τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η παρουσία ζώων 
ενισχύει την ψυχική υγεία. 

Οι τομείς στους οποίους μας βοηθούν τα ζώα ποι-
κίλλουν, από σωματικούς μέχρι συναισθηματικούς. Ο 
πρώτος και πιο σημαντικός τομέας είναι της αποδοχής 
και της αγάπης προς τον εαυτό μας καθώς τα ζώα μάς 
αποδέχονται χωρίς περιορισμούς, προκαταλήψεις και 
ιδιαίτερες απαιτήσεις. Αυτή η παράμετρος είναι πολύ 
σημαντική για όλα τα παιδιά και για τα παιδιά με ειδι-
κές ανάγκες.  Όλα έχουν μεγάλη ανάγκη αποδοχής και 
αγάπης  στη πορεία της γνωριμίας με τον εαυτό τους. 

Τα ζώα που διατηρούν την καλύτερη σχέση με τον 
άνθρωπο και ενισχύουν σημαντικά την ανθρώπινη 
υγεία και συμπεριφορά είναι οι σκύλοι, τα άλογα και τα 
δελφίνια. Πιο συγκεκριμένα οι έρευνες που εξετάζουν 
τη σχέση των παιδιών με τους σκύλους υποδεικνύουν 
ότι η παρουσία του σκύλου βοηθάει τα παιδιά να ανα-
πτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και να καταλά-
βουν την έννοια της φιλίας. Επίσης, η παρουσία ενός 
σκύλου στο σπίτι βοηθάει όλα  τα παιδιά να αναλάβουν 
υπευθυνότητες και να νιώθουν πιο ικανά. Έρευνες στο 
σχολικό περιβάλλον υπέδειξαν ότι οι μαθητές είναι πιο 

επιμελείς, συμμετοχικοί και συνεργάσιμοι με την πα-
ρουσία του σκύλου στη ζωή τους. Επιπλέον, η παρου-
σία των σκύλων, έρευνες έδειξαν, ότι μειώνει την 
αίσθηση του άγχους που έχουν τα παιδιά. Επίσης, μει-
ώνει την αίσθηση της μοναξιάς που χαρακτηρίζει κά-
ποια παιδιά και ενισχύει την καλή διάθεση. 

Στο θεραπευτικό πλαίσιο τα παιδιά με ειδικές ανάγ-
κες που έχουν σχέση με ζώα, έδειξαν να έχουν αυξη-
μένη επαγρύπνηση και διάρκεια προσοχής, όπως 
επίσης είναι πιο εύκολο να ανοιχτούν και να επικοινω-
νήσουν με περισσότερη διάθεση για κοινωνική επαφή. 

Συμπερασματικά, οι σκύλοι στη θεραπεία έχουν δεί-
ξει  ότι έχουν σημαντικά θετικά αποτελέσματα  σε παι-
διά με νοητική υστέρηση, αυτισμό, έντονο άγχος, 
διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα, μαθησια-
κές δυσκολίες, συναισθηματικές δυσκολίες, ακόμα και 
αντικοινωνική συμπεριφορά. 

Για να αναλάβουν οι σκύλοι αυτή την αποστολή  πρέ-
πει  να περάσουν από ειδική εκπαίδευση από πιστο-
ποιημένους εκπαιδευτές. Συγκεκριμένα, πρέπει να 
αναφερθεί εδώ ότι δεν αναλαμβάνουν αυτή την απο-
στολή μόνο τα σκυλιά ράτσας  αλλά και  ημίαιμα,  αρκεί 
να μπορούν να αντεπεξέλθουν λόγω χαρακτήρα. 

Η επίδραση όλων αυτών και η διάδραση, έφεραν με-
γάλες και ωφέλιμες αλλαγές στην ειδική εκπαίδευση. 

Θεραπευτική Ιππασία 
Η παρουσία των αλόγων στη ζωή των προσώπων με 

νοητική υστέρηση και αυτισμό είναι πολύ σημαντική 
και αξιοποιείται από την επιστήμη για θεραπευτικούς 
σκοπούς. Τα άλογα ενισχύουν τα παιδιά σε όλους τους 
τομείς που αναφέρθηκαν σχετικά με τους σκύλους, 
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Εφ’ όλης
Η ευεργετική επίδραση των ζώων στα πρόσωπα 

με νοητική υστέρηση–αυτισμό και γενικότερα με αναπηρία
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όπως να μάθουν να διαμορφώνουν ανθρώπινες σχέ-
σεις, να ενισχύουν την πειθαρχία τους και την αυτο-
πεποίθησή τους καθώς και να βελτιώνουν τη               
συγκέντρωσή τους και την εμπιστοσύνη προς τον 
εαυτό τους και τις ικανότητές τους. 

Τα άλογα βοηθούν ιδιαιτέρως τα παιδιά με νοητική 
υστέρηση και κινητικές δυσκολίες καθώς αυξάουν την 
ευελιξία, την ισορροπία, βελτιώνουν την κινητικότητα, 
την καρδιοαναπνευστική λειτουργία και την ικανότη-
τα του λόγου τους. Η κίνηση του αλόγου βοηθάει τα 
ξεχωριστά παιδιά–αναβάτες, καθώς προσφέρει την 
ισορροπία της ανθρώπινης κίνησης γυμνάζοντας  έτσι 
τη σπονδυλική τους στήλη. Τα άλογα στη θεραπεία 
έχουν δείξει να προσφέρουν σημαντικά αποτελέ-
σματα σε ανθρώπους με νοητική υστέρηση και συ-
νοδές αναπηρίες, με αυτισμό, με μαθησιακές δυσκο-
λίες, με συναισθηματικές δυσκολίες, με πολλά προ-
βλήματα συμπεριφοράς, καθώς και άλλων ειδών σω-
ματικές αναπηρίες. Τα άλογα που χρησιμοποιούνται στη 
θεραπεία των παιδιών με ειδικές ανάγκες, πρέπει να εί-
ναι εκπαιδευμένα προς αποφυγή ατυχημάτων. Το Ερ-
γαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», εδώ και πολλά χρόνια, 
υιοθέτησε τη θεραπευτική ιππασία με εξαιρετικά απο-
τελέσματα. 

Θεραπευτική εκπαίδευση με δελφίνια  
Σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στις ΗΠΑ και 

στον Καναδά, χρησιμοποιείται σε διαμορφωμένους 
χώρους (πισίνες) η συνεισφορά των δελφινιών στη 
ψυχική υγεία και την καλή ποιότητα ζωής των ατόμων 
με νοητική υστέρηση και η συνεισφορά αυτή έχει 
αποδειχτεί πολύ σημαντική. Τα δελφίνια παρουσιά-
ζουν εξαιρετική επαφή με τους ανθρώπους και ιδιαί-
τερα με παιδιά. 

Αυτό είναι γνωστό και από τη μυθολογία μας, που 
τον Αρίωνα τον Κιθαρωδό, από τη Μήθυμνα της Λέ-
σβου (Μόλυβο), έσωσε από βέβαιο πνιγμό ένα δελ-
φίνι στο ανοιχτό πέλαγος, όταν στην επιστροφή του 
από ένα ταξίδι στη Σικελία, ναύτες θέλησαν να τον λη-

στέψουν και τον πέταξαν στη θάλασσα. Ένα δελφίνι 
τον πήρε στη ράχη του και τον έβγαλε σώο στο ακρω-
τήρι Ταίναρο της Λακωνίας το νοτιότερο σημείο της 
Ηπειρωτικής Ευρώπης όπου υπάρχει και ο υπέροχος 
Φάρος. Ο Αρίων έζησε μεταξύ 7ου και 6ου αιώνα, ήταν 
ποιητής, συνθέτης και ραψωδός και θεωρείται από 
τον ιστορικό Ηρόδοτο ο καλύτερος κιθαρωδός της 
εποχής του. 

Η θεραπεία με τα δελφίνια είναι ασφαλώς πολύ δα-
πανηρή, όμως είναι γεγονός ότι τα μετρήσιμα αποτε-
λέσματα έδειξαν ότι βοηθάει τα παιδιά να βελτιώσουν 
την συγκέντρωσή τους, τη προσοχή τους, τα κινητο-
ποιεί ώστε να κατακτούν τους στόχους τους, ενισχύει 
το λόγο και τη σωστή αναπνοή, ενισχύει την νοητική 
λειτουργία, μειώνει το άγχος και προάγει την αυτοπε-
ποίθηση, τη χαρά, την ευημερία. 

Τα ζώα στις ζωές όλων των ανθρώπων προσφέρουν 
πολλά ευεργετήματα σε ό,τι έχει σχέση με την ποι-
ότητα ζωής και την ευημερία, όπως αναφέρθηκε και 
παραπάνω.  Ζώα, όπως οι σκύλοι, τα άλογα και τα δελ-
φίνια έχουν μία έμφυτη τάση να συνάπτουν ιδιαίτερα 
θετικές σχέσεις με ανθρώπους και παιδιά. Προσφέ-
ρουν τρυφερότητα, αποδοχή και αγάπη χωρίς όρους 
και περιορισμούς. Τα τελευταία χρόνια όλο και πε-
ρισσότερο η επιστήμη χρησιμοποιεί μέσω της εκπαί-
δευσης τα εν λόγω ζώα, που διευρύνουν το φάσμα 
των δυνατοτήτων και βελτίωσης των νοητικών, κινη-
τικών και ψυχικών ασθενειών. Μία διεπιστημονική 
ομάδα που αποτελείται από εξειδικευμένους θερα-
πευτές, όπως φυσικοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγω-
γούς, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους 
και ιατρούς μαζί με τα ζώα προάγει την αντιληπτική 
ικανότητα των προσώπων αυτών, την ευκολότερη 
προσαρμογή στην εκπαιδευτική κοινότητα και εξα-
σφαλίζει όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα για 
το μέλλον τους. 

Ας κλείσω με την ευχή να εργαστούμε με αφοσίωση 
ώστε να εκπαιδεύονται στην επαφή με τα ζώα και να 
απολαμβάνουν την επικοινωνία μαζί τους οι ξεχωρι-
στοί μας άνθρωποι, ώστε να προοδεύουν οι ίδιοι, δί-
νοντας ελπίδα στις οικογένειές τους. Ας αγαπήσουμε 
τα ζώα που είναι τόσο πολύτιμα στη ζωή μας και ας 
κινητοποιηθούμε όλοι μαζί για να σώσουμε το περι-
βάλλον δείχνοντας σεβασμό στον πεντάμορφο πλού-
σιο σε βιοποικιλότητα γαλάζιο πλανήτη μας. Τη γη 
μας. 

   
Επιμέλεια: Μαρία Τσούτσου 

Ιδρύτρια και 1η Πρόεδρος 
επί 25 χρόνια 

 του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»

Μαρίας Α. 
Τσούτσου

της ύλης



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΡΙΖΑΣ ΚΩΧ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυ-
ριακή 10 Ιουλίου 2022 μουσική βραδιά στο Ναυ-
ταθλητικό Κέντρο του Εργαστηρίου στο Μεσο-

λόγγι, στο πλαίσιο της κατασκηνωτικής περιόδου των 
εκπαιδευόμενων. Πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε στο 
κάλεσμά μας, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά πως 
είναι δίπλα τους, νοιάζεται γι’ αυτούς και τους στηρίζει 
έμπρακτα με αίσθημα ευθύνης και ενσυναίσθησης. 
Έντεχνα τραγούδια Ελλήνων και ξένων συνθετών απέ-
δωσαν τα μέλη της χορωδίας των εκπαιδευόμενων, 
που άνοιξαν την εκδήλωση, καθώς και η Ευσταθία 
Γρέντζελου, μουσικός–κοινωνική λειτουργός του Ερ-
γαστηρίου, συνοδευόμενη από τον μουσικό Γιώργο 
Αθανασόπουλο και την κα Αγγελική Δαλιάνη στο πιάνο. 
Με ένα πολύ ζεστό χειροκρότημα αντάμειψε το κοινό 
την εκπαιδευόμενη νέα Ανδριάννα που τραγούδησε 
τον Ερωτόκριτο. Η όμορφη βραδιά έκλεισε με χορό.
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Το πρωινό της 14ης Απριλίου 2022 είχαμε τη με-
γάλη τιμή και χαρά να υποδεχτούμε στη Β’ Εκπαι-
δευτική Μονάδα του Εργαστηρίου στο Αγρίνιο την 

κα Μαρίζα Κωχ, μια από τις πιο καταξιωμένες Ελληνί-
δες ερμηνεύτριες, δημιουργούς και μουσικοπαιδαγω-
γούς, η οποία συνοδευόταν από τους εξαιρετικούς μου-
σικούς Γιάννη Νόνη, Τζένη Ντούρου και Βέρα Νόνη. 
Τα μέλη της χορωδίας των εκπαιδευομένων νέων μας 
τους καλωσόρισαν μουσικά υπό τη διεύθυνση της κας 
Ευσταθίας Γρέντζελου, κοινωνικής λειτουργού–μου-
σικού. Η μουσικός Αγγελική Δαλιάνη συνόδευε στο 
πιάνο. Στη συνέχεια η κα Κωχ τραγουδώντας με τον 
δικό της μοναδικό τρόπο, μας ταξίδεψε μουσικά σε τό-
πους της Ελλάδας μας. Το κλίμα σε όλη τη διάρκεια της 
εκδήλωσης ήταν ιδιαίτερα θερμό. 
Στο τέλος πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στους χώρους 
και στις εγκαταστάσεις της Μονάδας και της Στέγης 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Φορέα, που εντυπω-
σίασε τους επισκέπτες. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν 
η Πρόεδρος, μέλη του Δ.Σ., η Ιδρύτρια και Επίτιμη Πρό-
εδρος, καθώς και ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επι-
τροπής. 
Ευχαριστούμε θερμά την κα Μαρίζα Κωχ, καθώς και 
τους μουσικούς που την συνόδευαν για την μεγάλη 
χαρά και τα παιδαγωγικά οφέλη που πρόσφεραν στους 
νέους της Β’ Εκπαιδευτικής Μονάδας του Εργαστηρίου 
με την επίσκεψή τους.



ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ  
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το Εργαστήρι ως φορέας με ανθρωποκεντρικό χα-
ρακτήρα βρίσκεται σε αμφίδρομη επικοινωνία και 
συνεργασία με κοινωνικούς φορείς και συναν-

θρώπους ώστε να ενισχύσει τις προσπάθειες βελτίωσης 
και εξάλειψης κοινωνικών ή περιβαλλοντικών προ-
βλημάτων. Υιοθετώντας πρακτικές εταιρικής κοινωνι-
κής ευθύνης  βρίσκεται στο προσκήνιο του κοινωνικού 
γίγνεσθαι. 

Έτσι, στις 22 Μαρτίου 2022, το «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» 
ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα της Περιφέρειας Δυτι-
κής Ελλάδας μαζί με τον Σύλλογο «Φίλων, Γονέων και 
Εθελοντών» πρόσφεραν ανθρωπιστική βοήθεια με τρό-
φιμα για τις εμπόλεμες περιοχές της Ουκρανίας. 

Στις 16 Απριλίου 2022, οι εκπαιδευόμενοι νέοι και 
εργαζόμενοι του Εργαστηρίου επισκέφθηκαν τις Δομές 
Αστέγων του Δήμου Αγρινίου, όπου μέσα σε ένα ζεστό 
κλίμα πρόσφεραν εργοτεχνήματα του τμήματος κηρο-
πλαστικής (λαμπάδες), που τα φιλοτέχνησαν με πολλή 
αγάπη για τους ωφελούμενους των Δομών. 

Η ομάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Εργαστη-
ρίου μας συνέχισε σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 
χρονιάς τις δράσεις ανακύκλωσης υλικών και ανακύ-
κλωσης ηλεκτρονικών συσκευών, στο πλαίσιο περι-
βαλλοντικής ευαισθητοποίησης και δράσης. 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, οι εκπαιδευόμενοι και δια-
μένοντες στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 
(ΣΥΔ) του Εργαστηρίου νέοι μας, στο Μεσολόγγι και στο 
Αγρίνιο, απόλαυσαν ένα πλούσιο «Γεύμα Αγάπης» που 
τους προσφέρθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλά-
δας. 

Στις 19 Απριλίου 2022, το Εργαστήρι έλαβε δύο δια-
δραστικούς πίνακες, έναν για κάθε Δομή του, Μεσο-
λόγγι–Αγρίνιο, ύστερα από ανταπόκριση του Διευθυντή 
τού πρωθυπουργικού γραφείου, κυρίου Γρηγόρη–Αλέ-
ξανδρου Δημητριάδη, σε παλιότερο αίτημα. Ευχαρι-
στούμε θερμά όλους όσοι συνήργησαν στη χορηγία 
αυτή. Θα βοηθήσει τους εκπαιδευομένους μας να εξοι-
κειωθούν με τις νέες τεχνολογίες  και να ενισχυθεί η 
ψηφιακή τους εκπαίδευση. 

Στις 30 Μαΐου 2022, εργαζόμενοι των supermarkets 
ΑΛΦΑ–ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. στο πλαίσιο ημέρας 
εθελοντισμού, επισκέφθηκαν τη Στέγη Υποστηριζόμε-
νης Διαβίωσης στο Αγρίνιο και πρόσφεραν είδη τροφί-
μων, καθαριστικών και χαρτικών για τις ανάγκες του 
Εργαστηρίου. Ταυτόχρονα ξεναγήθηκαν στους χώρους 
της Στέγης και συνομίλησαν με τους νέους μας.
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Την Παρασκευή 13/5/2022, το Εργαστήρι «Πανα-
γία Ελεούσα» είχε τη χαρά να φιλοξενήσει στο Κέν-
τρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) 
του Εργαστηρίου στο Αγρίνιο μαθητές και καθηγη-
τές από Ελλάδα, Σερβία, Τουρκία, Ρουμανία και Πο-
λωνία, οι οποίοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα ERA-
SMUS+ “Hold Everyone Together”. Βασικός στόχος 
του προγράμματος ήταν η ενημέρωση και ευαι-
σθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τον κοινω-
νικό αποκλεισμό. Η επίσκεψη υλοποιήθηκε μετά 
από πρωτοβουλία του ΓΕ.Λ. Παραβόλας, το οποίο 
συμμετείχε στο πρόγραμμα. 

Μαθητές και καθηγητές όλων των χωρών είχαν 
την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους του 
ΚΔΗΦ και των εργαστηρίων των εκπαιδευόμενων, 
να ενημερωθούν για τα εκπαιδευτικά και θεραπευ-

τικά προγράμματα, καθώς και για τις δράσεις κοι-
νωνικής ένταξης του Φορέα. 

Μετά την ξενάγηση η ομάδα χορών των εκπαι-
δευομένων νέων παρουσίασε δημοτικούς χορούς, 
αποσπώντας τα ενθουσιώδη χειροκροτήματα όλων 
των παρευρισκόμενων.

Το Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας του 
Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» στο Αγρίνιο, 
επισκέφθηκαν την Πέμπτη 23/6/2022 ο πρόεδρος 
του Δ. Σ. του Συλλόγου Ποντίων Αιτωλοακαρνανίας 
«Δ. ΨΑΘΑΣ» Δημοσθένης Σιδηρόπουλος και η κα 
Μαίρη Τζελαλίδου, μέλος του Δ.Σ., προκειμένου να 
προσφέρουν στους εκπαιδευομένους νέους–μέλη 
της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης–Οικοτρο-
φείου μας στο Αγρίνιο και το οικόσιτο προσωπικό του 
10 προσκλήσεις για τον ετήσιο χορό του Συλλόγου 
τους στο εστιατόριο «Αρχοντικό της Λίμνης», στο Και-
νούργιο Τριχωνίδας. Προσφορά, που δείχνει έμ-
πρακτα το ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο και χα-
ρακτηρίζεται από υψηλή αίσθηση κοινωνικής ευαι-
σθησίας. Τους ευχαριστούμε θερμότατα για την 

εξαιρετική φιλοξενία που πρόσφεραν στους εκ-
παιδευόμενους και τα μέλη του προσωπικού της Στέ-
γης και τους ευχόμαστε υγεία, δύναμη και ευόδωση 
των στόχων τους.

Στις 14 Ιουνίου 2022, ο Αγρινιώτης δρομέας Φώτης 
Ζησιμόπουλος, μεγάλος νικητής του διεθνούς αγώνα 
102 χιλιομέτρων Tenerife Bluetrail, επισκέφθηκε το 
Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», προκειμένου να 
προσφέρει το έπαθλο πρώτης θέσης που κατέλαβε 
σ’ αυτόν τον αγώνα στο Εργαστήρι. 

Ο αθλητής κατάφερε να τερματίσει πρώτος ολο-
κληρώνοντας τη διαδρομή στον εντυπωσιακό χρόνο 
των 12 ωρών, 25 λεπτών και 45 δευτερόλεπτων. Στη 
διοργάνωση συμμετείχαν αθλητές από 16 χώρες του 
κόσμου. 

Τον ευχαριστούμε θερμά για τη μεστή σπουδαίων 
νοημάτων και μηνυμάτων κίνησή του.

Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ
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Σύλλογος «Φίλων, Γονέων, Κηδεμόνων και Εθελοντών» 
του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»

Στις 3 Δεκεμβρίου 2021 στο χώρο της Παλαιάς 
Δημοτικής Αγοράς Αγρινίου, παράλληλα με την 
έκθεση του Εργαστηρίου με κουστούμια και σκη-
νικά των παραστάσεων του Φορέα, χριστουγεν-
νιάτικο bazaar με έργα των εκπαιδευομένων 
νέων μας. 
 
Στις 18 και 19 Δεκεμβρίου, επίσης, έγινε στο Πο-
λιτιστικό Κέντρο «Χρυσογέλου» στο Μεσολόγγι 
ανάλογο bazaar. 
 
Στις 12 Απριλίου 2022 στο «Μαγαζάκι», στο 
Αγρίνιο οργανώθηκε πασχαλινό Bazaar, το οποίο 
σημείωσε επιτυχία. 
 
Στις 4 Ιουνίου 2022 με μεγάλη συμμετοχή έγινε 
προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Μονή Προ-
υσού. Ακολούθησε επίσκεψη στα παραδοσιακά 
χωριά Κορυσχάδες και Γεωργιάννιδες της Ευρυ-
τανίας και στάση για καφέ στο Θέρμο Αιτωλ/νίας. 
 
Τέλος, το Δ.Σ. του Συλλόγου ανταποκρινόμενο 
στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελ-
λάδας για αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης στο 
χειμαζόμενο λαό της Ουκρανίας σε συνεργασία 
με το Δ.Σ. του Εργαστηρίου απέστειλε ρουχισμό 
και τρόφιμα. 
 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά όλα τα 
μέλη και τους φίλους του για την ενεργή συμμε-
τοχή στις δράσεις του, γεγονός που μας δίνει τη 
δύναμη να συνεχίσουμε. 
 

Βαρβάρα Μικέλλη

Ο Σύλλογος «Φίλων, Γονέων και Εθελοντών» 
του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», συνεχί-
ζοντας τις δραστηριότητές του πραγματοποίησε 
στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο για το έτη 2021–
2022 τις εξής εκδηλώσεις:
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Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 
κ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»

ΟΣεβασμιώτατος  Μητροπολίτης Ναυπά-
κτου – Αγίου Βλασίου και Τοποτηρητής 
της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και 

Ακαρνανίας κ. Ιερόθεος, ανάμεσα στα αυξη-
μένα ποιμαντικά του καθήκοντα συμπεριέλαβε 
και επισκέψεις στο Εργαστήρι μας, ώστε να 
γνωρίσει από κοντά τους νέους του, αλλά και 
τους εργαζόμενούς του στο λεπτό και δύ-
σκολο έργο τους. Έτσι, την Τρίτη 15 Μαρτίου 
2022, επισκέφθηκε την Έδρα–Α΄ Εκπαιδευτική 
μας Μονάδα, στο Μεσολόγγι. 

Τον Σεβασμιώτατο υποδέχθηκαν η ιδρύτρια 
και επίτιμη Πρόεδρος του Εργαστηρίου Μαρία 
Τσούτσου, η Πρόεδρος Διονυσία Σαμαντά και 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ξεναγή-
θηκε στους χώρους των εργαστηρίων, στα 
γραφεία και στη Στέγη Υποστηριζόμενης Δια-
βίωσης–ΣΥΔ. 

Στη συνέχεια, ακολούθησε και δεύτερη επί-
σκεψη, την Τρίτη 17 Μαΐου 2022, στη Β΄ Εκ-
παιδευτική μας Μονάδα στο Αγρίνιο και στη 
Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης–ΣΥΔ. 

Ο Σεβασμιώτατος ενθουσίασε τους νέους μας, 
απέσπασε την αγάπη τους και τον θαυμασμό 
τους, καθώς ο ίδιος κάθισε δίπλα τους στο 
χώρο εκπαίδευσής τους, στα εργαστήρια, τους 
βοηθούσε στην εργασία τους, τους μιλούσε, 
τους ενίσχυε, έγινε ένα μαζί τους, κι εκείνοι 
χαίρονταν και απολάμβαναν στιγμές πατρικής  
αγάπης και απλότητας. 

Ο Σεβασμιώτατος δήλωσε εντυπωσιασμένος 
από το έργο που προσφέρει το «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΕΛΕΟΥΣΑ», από την τάξη και την ποιότητα των 
παροχών και εξήρε την προσφορά και την  
αφοσίωση όλων εν γένει των εργαζομένων. 
Τόνισε δε ότι ο πολιτισμός μιας κοινωνίας κα-
ταδεικνύεται από τον τρόπο που αυτή αντιμε-

τωπίζει και φροντίζει τους πολίτες με τις ιδιαί-
τερες ανάγκες. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαρίστησε θερμά 
τον Μητροπολίτη για την ιδιαίτερη χαρά, τη 
συγκίνηση και τιμή που έδωσε η παρουσία 
του σε όλους. Εξέφρασε το μέγεθος της ηθικής 
ενίσχυσης, τόσο των νέων με τη νοητική υστέ-
ρηση όσο και των εργαζόμενων, από τις επι-
σκέψεις αυτές σε μια εποχή αφυδατωμένη από 
αγάπη και αλληλεγγύη. Τέλος, ο Σεβασμιώ-
τατος φανερά ευχαριστημένος και εντυπωσια-
σμένος και ο ίδιος, υποσχέθηκε σύντομα να 
επαναλάβει την επίσκεψη.

Ο Μητροπολίτης κ. Ιερόθεος στην έδρα μας στο Μεσολόγγι Ο Μητροπολίτης κ. Ιερόθεος στο τμήμα Μεταξοτυπίας στο Αγρίνιο

Ο Μητροπολίτης κ. Ιερόθεος στο τμήμα Ανθοκηπουρικής στο Μεσολόγγι
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Γνώμες Προσωπικοτήτων για το Εργαστήρι “ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ”
Χάρηκα πάρα πολύ από όσα είδα και άκουσα. 
Πρόκειται για μία μεγάλη προσφορά στον άνθρωπο, την οικογένεια και την κοινωνία, γιατί στηρίζε-
ται στην αγάπη η οποία από την φύση της είναι προσφορά, θυσία, και ένωση, υπέρβαση του «εγώ». Η 
κοινωνία εκφράζει τον πολιτισμό της όσο εκφράζει την αγάπη τους σε όσους έχουν ανάγκη. 
Συγχαίρω θερμά την κ. Μαρία Τσούτσου που ήταν η αφετηρία του έργου αυτού, αλλά συγχρόνως και 
τους συνεχιστές του, που σήμερα διευθύνουν όλη αυτή την σημαντική προσφορά. 

Μητροπολίτης Ναυπάκτου & Αγ. Βλασίου Ιερόθεος 
15 Μαρτίου 2022

Τα  λόγια είναι πολύ λίγα για να περιγράψουν αυτά που ένιωσα με αυτήν την επίσκεψη μου!!! Φεύγω 
πιο πλούσια, κουβαλώντας αγάπη, αφοσίωση, μεράκι και πολύ πολύ καλοσύνη. Συγχαρητήρια σε όλο το 
Προσωπικό!!!  και στην Πρόεδρο κυρία Διονυσία Σαμαντά!!!     Καλή δύναμη. 

Ελένη Φιλιπποπούλου-Διοικήτρια Νοσοκομείου Μεσολογγίου 
28/9/2022

… Καλή δύναμη στο θεόπνευστο έργο σας, συνεχίστε να προσκαλείτε τα μικρά θαύματα που θα με-
γαλώσουν μέχρι το πέρατο την καλοσύνη σας. 

Μαρίζα Κωχ, Τζένη Ντούρου, Γιάννης Νόνης, Βέρα Νόνη 
Αγρίνιο, 14/4/2022

Σας ευχαριστώ για την πολύ όμορφη ξενάγηση στο Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ». Το Εργαστήρι πραγ-
ματικά είναι ένα διαμάντι για την πόλη του Αγρινίου. Εύχομαι καλή συνέχεια σε αυτό το δύσκολο έργο! 

Ζησιμόπουλος Φώτης 
Αγρίνιο, 14/6/2022

Ο Σύλλογος Ποντίων Αιτωλ/νίας «Δ. Ψαθάς» εύχεται ολόψυχα να συνεχίσετε το θεάρεστο έργο της προσφο-
ράς. Αποτελείτε στολίδι για την πόλη μας και όχι μόνο. Καλή δύναμη στο έργο σας. 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Αιτωλ/νίας «Δ. Ψαθάς» 
Σιδηρόπουλος Δημοσθένης 

Αγρίνιο, 26/6/2022

Αισθανόμαστε μεγάλη τιμή που μας καλωσορίσατε στο κέντρο σας! Γράφοντας αυτά τα λόγια θα θέλαμε να 
σας εκφράσουμε το θαυμασμό και το σεβασμό μας για όλα όσα κάνετε για τους εκπαιδευόμενους σας, κάνο-
ντας τις ζωές τους και την ένταξή τους στην κοινωνία πιο εύκολα. Αυτά που μας άρεσαν ιδιαίτερα ήταν οι πο-
λιτιστικές δράσεις, η χορευτική ομάδα και η ατμόσφαιρα όπως τη βιώσαμε στο Εργαστήρι σας. 
Από τα βάθη της καρδιάς μας σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. 

Με αγάπη από τους εκπροσώπους της Σερβίας

… Ευχόμαστε να είστε πάντα καλά και ελπίζουμε να φανούμε χρήσιμοι και βοηθητικοί με όποιο τρόπο μπορούμε! 
Ευχαριστούμε πολύ! 

Διονύσης, Δανάη, Αλίκη, Χλόη, Ελισάβετ, Νίκη, Οδυσσέας, Αντρέας, Φίλιππος 
Μαθητές του Κολλεγίου Αθηνών. 

8/10/2022

❀ ❀ ❀

❀ ❀ ❀

❀ ❀ ❀

❀ ❀ ❀

❀ ❀ ❀

❀ ❀ ❀



Εκδρομή των ΣΥΔ στα Καλάβρυτα 

Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» από την 
έναρξη λειτουργίας των Στεγών Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης εφαρμόζει προγράμματα εκπαιδευτι-
κών εκδρομών με στόχο την κοινωνική ένταξη 
των νέων μας μέσα από τον μορφωτικό χαρακτήρα 
των ταξιδιών. 
Έτσι, οι νέοι μας που διαμένουν στις ΣΥΔ–Οικο-
τροφεία του Εργαστηρίου στο Μεσολόγγι και στο 
Αγρίνιο, είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τα Κα-
λάβρυτα, το Σάββατο 9 Απριλίου 2022, με τη συ-
νοδεία της Προέδρου, της Ιδρύτριας και Επιτίμου 
Προέδρου, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και 
εργαζομένων. 
Οι εκπαιδευόμενοι νέοι μας απόλαυσαν τη διαδρομή του οδοντωτού, ήρθαν σε επαφή με την ιστορία 
του τόπου μέσα από τον «Τόπο Θυσίας», το Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, την επίσκεψη 
στην Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας, όπου βρίσκεται το αυθεντικό λάβαρο της έναρξης της Επανάστασης, και 
στην Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου. 
Άλλο ένα ταξίδι εμπλούτισε με εικόνες και πληροφορίες τους νέους μας, τροφοδότησε την ψυχή τους 
με χαρά και απόλαυση ώστε να βελτιώσουν την προσωπικότητά τους.

Ετήσια Εκδρομή στη Δογρή Τριχωνίδας 
Η ετήσια ημερήσια εκδρομή των 160 εκπαιδευομέ-
νων νέων του Εργαστηρίου πραγματοποιήθηκε, εφέ-
τος την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 στη γραφική 
Δογρή Τριχωνίδας. 
Η επαφή με τη φύση, το κλίμα αγάπης, το καλό φα-
γητό, η ψυχαγωγία με τους δημοτικούς παραδοσια-
κούς χορούς από τη λαογραφική ομάδα μας, γέμισαν 
με χαρά και ενθουσιασμό όλους όσοι συμμετείχαν 
στην εκδρομή και κυρίως τους εκπαιδευομένους 
μας. 
Οι εκδρομές είναι μέρος των εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων και δράσεων, που στόχο έχουν τη βελ-
τίωση της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας 
με την πληγωμένη νοημοσύνη, την κοινωνική τους 
αποδοχή για μία ισότιμη ένταξη στην κοινωνία.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»

28 ΠΛΕΙΑΔΕΣ



ΒΥΡΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Β.Ε.Μ.) 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΡΔΟ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

Το Μεσολόγγι είναι ένας τόπος με έντονο πολιτισμικό αποτύ-
πωμα. Παντού στην πόλη υπάρχουν σημάδια της μαρτυρικής 
ιστορίας του, τεκμήρια υλικού και άυλου πολιτισμού, που συν-
υπάρχουν και αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής των Με-
σολογγιτών. Στο Δήμο Μεσολογγίου δραστηριοποιείται ένας 
σημαντικός αριθμός φορέων ιδιωτικής πρωτοβουλίας που με-
τέχουν στην πολιτιστική παραγωγή και προάγουν τον πολιτι-
σμό. Εξέχουσα θέση μεταξύ αυτών στη διαμόρφωση του πολι-
τιστικού γίγνεσθαι του Μεσολογγίου και στη διατήρηση της 
ιστορικής μνήμης κατέχει η Β.Ε.Μ.. 

Η Βυρωνική Εταιρεία Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ιδρύθηκε το 
1991 και από το 1996 έχει αναπτύξει αξιόλογες δραστηριότητες 
εντός κα εκτός Ελλάδας. Είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χα-
ρακτήρα και είναι μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Βυρω-
νικών Εταιρειών μαζί με άλλες σαράντα Βυρωνικές Εταιρείες 
μέλη, που εδρεύουν σε κράτη όλου του κόσμου. Η Πρόεδρος Ρο-
δάνθη Φλώρου, η οποία είναι και εκλεγμένη Γενική Γραμματέας 
της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Βυρωνικών Εταιρειών, οραματί-
σθηκε την δημιουργία Ερευνητικού Κέντρου – Βι-
βλιοθήκης και Μουσείου για τον Λόρδο Βύρωνα 
και τον Φιλελληνισμό. Το 2001 δημιουργείται το 
μοναδικό αυτό Κέντρο στην Ελλάδα με μια πρό-
τυπη λογοτεχνική και ιστορική βιβλιοθήκη (3.000 
βιβλίων έως σήμερα) για τον Λόρδο Βύρωνα, τον 
Ρομαντισμό και το Φιλελληνικό κίνημα του 19ου αι-
ώνα, αλλά και άλλων σύγχρονων ποιητών και συγ-
γραφέων. Εξαιτίας της διεθνούς αναγνωρισιμότη-
τάς του εκατοντάδες Έλληνες και ξένοι 
σπουδαστές επισκέπτονται την βιβλιοθήκη του 
και συμμετέχουν στις δραστηριότητές του. 

Στα πλαίσια του έργου της η Β.Ε.Μ., διοργανώνει 
διεθνή συνέδρια, σεμινάρια, συναυλίες, διαλέξεις 
για την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του 
Μεσολογγίου και της Ελλάδος γενικότερα, εκθέ-
σεις με ιστορικά θέματα, ανέβασμα θεατρικών παραστάσεων, πο-
λιτιστικές εκδρομές, και έχει οργανώσει πολιτιστικές αποστολές 
– ανταλλαγές (μαθητών και πολιτών) στην Αγγλία. Το 1997, έκανε 
την αδελφοποίηση Σχολείων του Μεσολογγίου (το 2ο Γυμνάσιο 
καθώς και το Εργαστήρι Επαγγελματικής Αγωγής & Αποκατα-
στάσεως «Παναγία Ελεούσα») με αντίστοιχα άλλα στον αδελφο-
ποιημένο με το Μεσολόγγι Δήμο του Gedling στο Notting-
hamshire της Μεγάλης Βρετανίας. 

Έχει επιμεληθεί και εκδώσει σε τρεις γλώσσες (Ελληνικά, Αγ-
γλικά, Γαλλικά) ιστορικό οδηγό για τα Μνημεία του Κήπου των 
Ηρώων, όπου είναι ενταφιασμένα τα οστά των αγωνιστών από τις 
πολιορκίες και την ηρωική Έξοδο. 

Προβάλλει την Ελλάδα και το Μεσολόγγι μέσα από τα Διεθνή 
Φοιτητικά Βυρωνικά Συνέδρια, Αγγλικής Φιλολογίας και Ιστο-
ρίας, που διοργανώνει κάθε χρόνο τον Μάιο μήνα, με τη συμμε-
τοχή – συνεργασία Πανεπιστημίων από την Ελλάδα και το εξω-
τερικό. Κατά την διάρκεια των συνεδρίων αυτών εκτός του 
ακαδημαϊκού προγράμματος γίνονται επισκέψεις σε αρχαιολο-
γικούς και ιστορικούς χώρους, με επαγγελματίες ξεναγούς και  
καθηγητές, που προβάλλουν την Αρχαία και Νεοελληνική ιστο-
ρία της Ελλάδος. 

Επίσης, σε συνεργασία με την Ελληνική Εθνολογική Εταιρεία Ελ-
λάδος – Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, η Βυρωνική Εταιρεία έχει απο-
κτήσει δύο μόνιμες συλλογές: α) «Ελληνική Επανάσταση & Ευ-
ρωπαϊκός Φιλελληνισμός». Εκατό πίνακες Φιλελληνικών 
Χαρακτικών του 19ου αιώνα, β) «Το Ναυτικό στον Αγώνα του 

1821» με έμφαση μεταξύ άλλων και στην συμβολή του Ναυτικού 
στη Β΄ Πολιορκία του Μεσολογγίου μέσα από τις έγγραφες πη-
γές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, καθώς και στην κατάσταση 
των πολιορκημένων, όπως αποτυπώνεται σε επιστολές που φυ-
λάσσονται στο Αρχείο Ιστορικών εγγραφών της Ι.Ε.Ε.Ε. 

Η Β.Ε.Μ. προσφέρει παράλληλα δωρεάν εκπαιδευτικά προ-
γράμματα από φιλολόγους μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 
σε μαθητές των σχολείων της χώρας που επισκέπτονται τους χώ-
ρους της. Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα είναι: α) «Κήπος 
Ηρώων: Ανακαλύπτοντας το Μεσολόγγι μέσα από την Ιστο-
ρία του», β) «Ελληνική Επανάσταση και Ευρωπαϊκός Φιλελ-
ληνισμός», γ) «Ο Ποιητής και Φιλέλληνας Λόρδος Βύρων & το 
σύγχρονο Βυρωνικό Φιλελληνικό κίνημα», δ) «Στην Αιτωλία 
των Μύθων και της Ιστορίας με Συνοδοιπόρο τον Λόρδο Βύ-
ρωνα» σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλο-
ακαρνανίας και Λευκάδας, ε) «Γνωριμία με τις ελληνικές πα-
ραδοσιακές φορεσιές: Σέρσιγκας, Τσολιάς, Αμαλία». 

Διαθέτει στην συλλογή της και εκθέτει, αυθεντική στολή «Αμα-
λίας» (1840), την οποία φορούσε η κόρη του 
οπλαρχηγού Κώστα Μακρυκώστα ως κυρία των 
τιμών στην Αυλή της Βασίλισσας Αμαλίας. (Την 
στολή έχει δωρίσει στην Βυρωνική Εταιρεία ο 
απόγονος του οπλαρχηγού, ο επί τιμή πρέσβης, 
συγγραφέας και φιλόσοφος κ. Βασίλειος Βιτσα-
ξής και η σύζυγός του κ. Αικατερίνη Ιωαννίδη – 
Βιτσαξή). 

Στις 27 Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκαν 
τα εγκαίνια του νεοσύστατου Μουσείου της 
Βυρωνικής Εταιρείας Μεσολογγίου για το 
Λόρδο Βύρωνα και τον Φιλελληνισμό. Ο πρώ-
τος όροφος του Βυρώνειου κτηρίου αναδια-
μορφώθηκε αρχιτεκτονικά με έξοδα της Βυρω-
νικής Εταιρείας, προκειμένου να φιλοξενήσει την 
επετειακή έκθεση ΕΠΑΝΑCΥΣΤΑΣΗ ’21: ΜΕΣΟ-

ΛΟΓΓΙ, που αποτελεί μέρος του επετειακού προγράμματος του 
Εθνικού Ιστορικού Μουσείο για τη συμπλήρωση των 200 ετών 
από το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης. Ακολουθώντας 
τους βασικούς άξονες της διαχρονικής έκθεσης στην Αθήνα, δε-
κάδες αντικείμενα από τις συλλογές του Εθνικού Ιστορικού Μου-
σείου και έγγραφα από το Αρχείο της Ιστορικής και Εθνολογικής 
Εταιρείας της Ελλάδος, μνημονεύουν πρόσωπα και γεγονότα τη 
περιόδου που εκτείνεται από το ξέσπασμα της Επανάστασης 
στην απελευθέρωση και τα πρώτα χρόνια της σύγχρονης Ελλά-
δας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ηρωική Έξοδο των υπε-
ρασπιστών του Μεσολογγίου το 1826 και στον αντίκτυπο που 
προκάλεσε τόσο στους Έλληνες όσο και στους Φιλέλληνες του 
εξωτερικού. Το φιλελληνικό κίνημα και ο πιο διάσημος εκπρό-
σωπός του, ο Λόρδος Βύρων, παρουσιάζονται σε ξεχωριστή αί-
θουσα, με εκθέσεις σχετικές με τις φιλελληνικές επιτροπές και τον 
τύπο. Εδώ ένα τρίπτυχο δείχνει τον Λόρδο Βύρωνα ως ποι-
ητή, ως επαναστάτη και ως μύθο. 

Αξιολογώντας λοιπόν τις δραστηριότητες και το έργο της Β.Ε.Μ. 
γίνεται αντιληπτό ότι είναι ένας πολύ σημαντικός φορέας, που με 
μοναδικό τρόπο καλλιεργεί και προωθεί τη γνώση με στόχο την 
ΙΣΤΟΡΙΑ, την ΠΑΙΔΕΙΑ και την διατήρηση της ελληνικής πολιτι-
σμικής κληρονομιάς και ταυτότητας!  

 
Έλενα Σπίνουλα-Ζαβιτσανάκη – Φιλόλογος 

Γενική Γραμματέας 
Βυρωνικής Εταιρείας Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου
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� ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΕΛΙΔΑ � 
των Εκπαιδευομένων Νέων μας

Τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο πραγματοποι-
ήθηκαν έξοδοι κοινωνικοποίησης και κοινωνι-
κής ένταξης των εκπαιδευομένων μας κατόπιν 
ανταπόκρισης σε επιθυμία των ίδιων, όπως εκ-
φράστηκε μέσω των εκπροσώπων τους. 

Οι δράσεις αυτές περιλεάμβαναν επίσκεψη στη 
Δημοτική βιβλιοθήκη και στη γλυπτοθήκη Κα-
πράλου, εξόδους για καφέ ανά μικρές ομάδες, 
συμμετοχή στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου κ.α. 

Υπήρξε ενθουσιώδης ανταπόκριση όλων των 
εκπαιδευομένων στο πρόγραμμα και βελτίωση 
της διάθεσής τους, καθώς και ανάπτυξη των κοι-
νωνικών δεξιοτήτων τους. Επιπλέον παρατη-
ρήθηκαν αντιδράσεις ακόμα και από εκπαι-
δευόμενους με σοβαρή νοητική υστέρηση που 
ανέτρεπαν τις χαμηλές προσδοκίες. Λόγου χάρη 
ο Σπύρος είπε στον εκπαιδευτή του: «θέλω να δα-
νειστώ περιοδικά από τη βιβλιοθήκη και να τα ξε-
φυλλίζω...», ενώ ο Παναγιώτης, εκπαιδευόμε-
νος με σοβαρή επίσης νοητική υστέρηση και με 
μεγάλη δυσκολία να αντιληφθεί τα όρια στο τμή-
μα του, ανταποκρίθηκε με μεγάλη επιτυχία. Ήταν 
χαρούμενος και οριοθετημένος. Εκπαιδευόμε-
νοι με κλίση στην τέχνη έκαναν ιδιαίτερες πα-
ρατηρήσεις, όπως η Δέσποινα που όταν είδε τα 
έργα στη γλυπτοθήκη Καπράλου σχολίασε: «η 
μαμά με το παιδί μού αρέσει πολύ, θα κάνω κι 
εγώ με τον πηλό ένα τέτοιο». Μια ακόμη εκπαι-
δευόμενη, η Ευτυχία, ζήτησε να δανειστούμε τα 
αγαπημένα της βιβλία και να τα διαβάζουμε 
στις συνεδρίες. 

Επίσης, για πρώτη φορά φέτος, συμμετείχαν 
στην παρέλαση και στην κατάθεση στεφάνων για 
την 25η Μαρτίου εκπαιδευόμενοι που ανήκουν 
στο φάσμα του αυτισμού, κατόπιν δικής τους επι-
θυμίας …«θέλω να έρθεις να με φωτογραφήσεις 
στην παρέλαση που θα συμμετέχω»... είπε ο Αλέ-
ξανδρος στον πατέρα του με υπερηφάνεια. 

Αυτά είναι μερικά από τα γεγονότα που γρά-
φονται ακριβώς όπως έγιναν. Γι’ αυτό αυτή η σε-
λίδα, η «ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΕΛΙΔΑ» νιώθουμε ότι γρά-
φεται από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους. 
Εμείς έχουμε μόνο την ευθύνη και τη χαρά να τα 
μεταφέρουμε εκ μέρους τους σε εσάς τούς 
αναγνώστες του περιοδικού «ΠΛΕΙΑΔΕΣ» για να 
χαρείτε και να γεμίσει η καρδιά σας ελπίδα. 

Για τους εκπαιδευόμενους νέους μας 

Η κοινωνική υπηρεσία
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Τα παιδιά μας γιορτάζουν



Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ 
Το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022, τελέσθηκε με πολλή κα-
τάνυξη ο ετήσιος εκκλησιασμός του Εργαστηρίου μας, 
με την έναρξη της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς, στο ανα-
καινισμένο εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου Αιτωλικού. 
Μετά τη θεία λειτουργία όλοι οι παρευρισκόμενοι από-
λαυσαν τον καφέ τους, μαζί με γλυκίσματα – προσφορά 
των εθελοντριών του Εργαστηρίου, στην πλατεία του Αι-
τωλικού.
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ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣΜΟΣ 
Στις 12 και 13 Ιανουαρίου 2022 στις δομές Μεσολογγίου και Αγρινίου, αντιστοίχως, έγινε αγιασμός και 
κοπή βασιλόπιτας για την καινούργια χρονιά. 

Στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε αγιασμός στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο για την ευ-
λογία των εκπαιδευομένων νέων μας.

ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ 
Με ιδιαίτερη χαρά και συναίσθηση πατριωτικού χρέους οι νέοι μας συμμετέχουν στις εθνικές παρελάσεις. 
Στην εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, παρήλασαν στο Αγρίνιο, ενώ των Βαΐων συμμετείχαν στις γιορτές 
εξόδου στο Μεσολόγγι.

25η Μαρτίου 2022 στο Αγρίνιο Βαΐων 2022 στο Μεσολόγγι

Αγιασμός έναρξης εκπαιδευτικής χρονιάς στο Αγρίνιο Κοπή βασιλόπιτας στο Αγρίνιο



Ο ΚΡΙΝΟΣ ΤΩΝ ΑΜΜΟΘΙΝΩΝ
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Ο Θαλασσόκρινος (Pancratium maritimum) είναι 
ένα από τα ομορφότερα φυτά της ελληνικής χλω-
ρίδας. Ένα λουλούδι με πολλά ονόματα: Θαλάσσιος 
Ασφόδελος, Κρινάκι της Παναγίας (γιατί ανθίζει 
κοντά στο Δεκαπενταύγουστο), Κρινάκι της άμμου, 
Λευκαθιά, Παγκράτιο το Παράλιο κ.ά. Ένα φυτό που 
ανήκει στην Οικογένεια Amaryllidaceae, με άνθη 
άσπρα που έχουν ένα πολύ όμορφο άρωμα και 
φύονται στις αμμοθίνες. 

Ο Θαλασσόκρινος είναι γνωστός από την αρχαι-
ότητα καθώς αναφερόταν στα κείμενα του Ομήρου 
ως το φυτό «μόλυ» με άνθη λευκά σαν το γάλα. Πιο 
συγκεκριμένα, αυτό το φυτό έδωσε ο θεός Ερμής 
στον Οδυσσέα για να λύσει τα μάγια που του έκανε 
η Κίρκη. Στα κείμενα του Διοσκουρίδη αναφέρεται 
ως «παγκράτιον», και το χρησιμοποιούσαν για τις 

παθήσεις της σπλήνας και τις υδρωπικίες. Ο Θεό-
φραστος αναφέρει ότι αποτελεί είδος κρεμμυδιού 
που το χρησιμοποιούσαν ως αντίδοτο στις δηλητη-
ριάσεις. Ο Θαλασσόκρινος ήταν ιερό λουλούδι των 
Μινωιτών. Είναι γνωστός από τις αρχαίες τοιχο-
γραφίες στο Παλάτι της Κνωσσού. Ο πρώτος που 
τις ανακάλυψε ήταν ο Έβανς, κατά τη διάρκεια των 
ανασκαφών του (1896) στον αρχαιολογικό χώρο 
της Κνωσσού. Το 1967 – 1972 ανακαλύφθηκε από 

τον Σπύρο Μαρινάτο κατά τη διάρκεια των ανασκα-
φών του στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης. Κατά την 
περίοδο του Μινωικού πολιτισμού, τα φυτά και τα 
λουλούδια τα χρησιμοποιούσαν για την ομορφιά 
τους, ως υψηλή αισθητική απόλαυση. 

Το λατινικό επιστημονικό του όνομα είναι Pan-
cratium maritimum. Η λέξη Pancratium προέρχεται 
από τις ελληνικές λέξεις «παν» και «κράτος» που 
σημαίνει ισχυρός, δυνατός, κρατερός. Το maritimum 
προέρχεται από τα λατινικά και σημαίνει «θαλασ-
σινό», λόγω του παράκτιου οικοτόπου του. Το φυτό 
φύεται στις ακτές της Μεσογείου. Στην Ελλάδα, στην 
Ιταλία, την Ισπανία, τη Πορτογαλία, το Μαρόκο, τα 
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(Pancratium maritimum)

Κανάρια Νησιά, στη Τουρκία, το Ισραήλ, την Παλαι-
στίνη, τη Συρία. Επίσης, παρατηρείται και στην πε-
ριοχή της Μαύρης Θάλασσας (Βουλγαρία, Γεωργία, 
κ.ά.). 

Στην Ελλάδα το φυτό φύεται σε ορισμένες πε-
ριοχές της Αττικής. Παλαιότερα φύτρωνε στις ακτές 
του Φαλήρου, γι’ αυτό το ονόμαζαν και Κρινάκι του 
Φαλήρου. Φύεται σε περιοχές της δυτικής Ελλά-
δας, όπως στο Λούρο, το Διόνι, στο Δέλτα του Αχε-
λώου, στην παραλία του Καϊάφα, τη Ζαχάρω, την 
Πύλο, τις ακτές της νότιας Πελοποννήσου, στα 
νησιά του Ιονίου, στη Χαλκιδική, στις ακτές του Πη-
λίου, στα νησιά του Αιγαίου και στις αμμουδερές 
ακτές της Κρήτης. 

Είναι αυτοφυές πολυετές φυτό που ανθίζει από 
το τέλος Ιουλίου μέχρι τον Οκτώβριο. Τα άνθη του 
έχουν έξι πέταλα και διαμορφώνουν ένα στέμμα, 
όπως οι ασφόδελοι, γι’ αυτό το ονομάζουν επίσης 
και Θαλάσσιο Ασφόδελο. Όταν τελειώσει τον κύκλο 
της ανθοφορίας του, ξεκινάει τη διαδικασία της 
αναπαραγωγής του. Όταν φυσάει ο άνεμος, τα 
μαύρα και πανάλαφρα σπόρια του τα παίρνει η θά-
λασσα και τα μεταφέρει και σ’ άλλες αμμουδερές 
ακτές. Οι σπόροι μπορεί να παραμείνουν για πολλά 
χρόνια μέσα στην άμμο, μέχρι να υπάρξουν οι κα-
τάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξή τους. 

Το Κρινάκι της Θάλασσας είναι ένα προστατευό-
μενο είδος. Τα τελευταία χρόνια στη Μεσόγειο, 
όπως υπολογίζεται, έχει καταστραφεί πάνω από το 
75% των αμμοθινών, επειδή αποτελούν πόλο έλξης 

για καλοκαιρινές διακοπές, ειδικά σε κλίματα ζεστά 
σαν το δικό μας. Οι κίνδυνοι που απειλούν αυτό το 
σπάνιο φυτό είναι οι αμμοληψίες, οι παράνομοι οι-
κισμοί, η βόσκηση, οι τουριστικές εγκαταστάσεις 
που μεταβάλλουν τα οικοσυστήματα των αμμοθι-
νών με το φυτό να εξαφανίζεται και να κινδυνεύει 
να χαθεί από τον ελληνικό χώρο.  

Οι αμμοθίνες αποτελούν σημαντικά αλλά και 
ευαίσθητα οικοσυστήματα. Σ’ αυτές ζουν πολλά είδη 
φυτών και ζώων, γι’ αυτό προστατεύονται από την 
Οδηγία 92/43/ΕΕ. Καθήκον όλων μας μας λοιπόν 
είναι να προστατεύσουμε τις αμμοθίνες αλλά και το 
κατ’ εξοχήν ιερό φυτό του Αιγαίου και της Ελλάδας. 

 

Κείμενα – Φωτογραφίες:  
Δρ. Λάμπρος Τσούνης 

Περιβαλλοντολόγος - Ωκεανογράφος
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Ένας αιώνας πέρασε από τις φλόγες, τα μα-
τωμένα συντρίμια και καπνισμένα ερείπια της 
ελληνικής γης της Ιωνίας από την επιδρομή 
αδυσώπητου εχθρού. Ολόγυρά της ο καπνός 
ακράτητος το σκοτεινό του ξετύλιξε αδράχτι. 
Θαμένο τώρα το όνειρο της μεγάλης υπερπό-
ντιας Ελλάδας κάτω από τα ερείπια της μικρα-
σιατικής καταστροφής. Το παν συντρίφτηκε, 
ένας γηγενής πληθυσμός που έδωσε την πνοή 
και ανέπτυξε τον ενδοξότερο ελληνικό πολιτι-
σμό, σφάχτηκε, εξανδραποδίσθηκε και ξεριζώ-
θηκε. 

Η θύμηση του παρελθόντος διατυπώνει τη 
συνοχή μας με ό,τι προϋπήρξε και ετοίμασε 
αυτό που συνιστά σήμερα την παρουσία μας 
μέσα στον κόσμο που μας περιέχει. 

«Τον Αύγουστο του 1922 η καταστροφή της 
Ελλάδας στη Μικρασία  είχε συντελεστεί. Όλοι 
τρέχαν να φτάσουν στα παράλια, να προλά-
βουν τα καράβια, να περάσουν στην ηπειρω-
τική Ελλάδα, να γλυτώσουν, τα ράκη της στρα-
τιάς του Σαγγαρίου, οι χριστιανοί της Ιωνίας και 
της Αιολίδας που ξερριζώνονταν, υπάλληλοι 
αξιωματούχοι. Όλοι τρέχαν να προλάβουν πριν 
φτάσουν οι Τούρκοι, που κατέβαιναν καίγοντας 
και σκοτώνοντας. Ο Μητροπολίτης Σμύρνης 
Χρυσόστομος έμενε αμετάπειστος. Είχε πάρει 
την απόφασί του: δεν θα ’φευγε. Ο τελευταίος 
που τον είδε, ο πρόξενος των Η.Π.Α., Χόρτων, 
γράφει στο βιβλίο του «The Bliht of Asia»: 
«…… ο Μητροπολίτης ήτο κάτωχρος, η σκιά 
του εγγίζοντος θανάτου απλωνόταν στο πρό-
σωπό του…». Πάνω του ξέσπασε η λυσσα-
σμένη οργή της Τουρκιάς που κατέβαινε αλα-
λάζοντας». (Ηλίας Βενέζης, «Μικρασία χαίρε»). 

Η φοβερή εκείνη εποχή του 1922 ήταν από τις 
φρικτότερες των αιώνων, γράφει η Αγάπη Μο-
λυβιάτη–Βενέζη (αδελφή του Ηλία Βενέζη) στο 
ημερολόγιό της με τίτλο «Το χρονικό των δέκα 
ημερών». Και συνεχίζει: «Όλα αυτά τα φρικτά 
και θηριώδη που συνέβαιναν τότε, μαρτυρού-
σαν πως ύστερα από προσπάθειες τόσων αι-

ώνων για την εξημέρωση, τον εκπολιτισμό και 
τον εξευγενισμό του ανθρώπου, αυτός βρι-
σκόταν ακόμα στο πρώτο στάδιο του πρωτο-
γονισμού και της βαρβαρότητας. Τώρα, αν η 
βαρβαρότητα των πολιτισμένων της Δύσης  
που έκοβαν τα χέρια εκείνων, που κολυμπώ-
ντας έφταναν ξέπνοοι, στην περιοχή, που ήταν 
τα δικά τους καράβια για να σωθούν, αν λοιπόν 
αυτή η βαρβαρότητα ήταν μεγαλύτερη ή μι-
κρότερη από εκείνη των εξαγριωμένων βαρ-

βάρων της Ανατολής, που βασάνιζαν, έσφα-
ζαν, έκαιαν και ερήμωναν, αυτό ας το κρίνουν 
άλλοι. Ένα είναι το βέβαιο. Όλοι αυτοί οι αθώοι 
κατάδικοι, που αφανίζονταν τόσο απάνθρωπα, 
βρέθηκαν ανάμεσα σ’ αυτούς τους δυό βαρ-
βαρισμούς και ήταν θύματα των αποφάσεων 
και των συμφερόντων των μεγάλων της γης, 
που εν ονόματι αυτών αποφασίστηκε ο αφανι-
σμός του Ελληνικού πληθυσμού της Μικρα-
σίας…». 

Η Μεγάλη Ελλάδα της Αιολίδας, της Ιωνίας, 

ΜΝΗΜΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΣ
«Ω γη της Ιωνίας, ματόβρεχτη, μα πάντα ωραία στο θρίαμβο των θρύλων 

και των ελληνικών γραμμών σου!»
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της Καρίας, της Λυδίας, της Παφλαγονίας, της 
Φρυγίας, της Καππαδοκίας του Πόντου ξεριζώ-
θηκε, η πιο ανοιχτή, η πιο φωτεινή, η πιο μα-
γευτική Ελλάδα. Ξαναγύριζαν οι Έλληνες  
ύστερα από τρεις χιλιάδες χρόνια που είχαν πε-
ράσει το Αιγαίο, στις ακροθαλασσιές των νη-
σιών, της Αττικής, του Μοριά, της Μακεδονίας 
για να βρουν καταφυγή και παρηγοριά οι απα-
ραμύθητοι. Κι έμειναν σε όλη τους τη ζωή απα-
ραμύθητοι. «Ακόμα και οι χαρές, που μας πρό-

σφερε η κατοπινή μας ζωή, δεν μπόρεσαν να 
εξαλείψουν από τις καρδιές μας την πίκρα, η 
οποία είχε μεν κατασταλάξει αλλά μας εξου-
σίαζε πάντα και μας έκλεβε τη διάθεση να χα-
ρούμε το καθετί. Μας είχε κλονίσει την εμπι-
στοσύνη και μας είχε καταδικάσει να μην 
πιστεύουμε σε τίποτα. Και αυτό ήταν η χειρό-
τερη καταδίκη για όσους είχαμε επιζήσει», γρά-
φει στο ημερολόγιό της η Αγάπη Μολυβιάτη–
Βενέζη. 

Όμως, επειδή πολλές φορές το κακό φέρνει 

και κάποια ωφέλεια, μπορούμε βάσιμα να 
πούμε ότι η διαπίστωση αυτή ίσχυσε και στην 
περίπτωση της μικρασιατικής καταστροφής του 
1922. Ο ελληνισμός που συμμαζεύτηκε εδώθε 
από το Αιγαίο, έγινε ενιαίος, πιο συμπαγής και 
πιο προοδευτικός. Γιατί οι άνθρωποι που έφτα-
σαν πέρα από τη θάλασσα έφεραν μαζί τους ένα 
θαυμάσιο φρόνημα και μια ανοιχτοσύνη του 
μυαλού με την οποία πλούτισαν τους κλειστούς 
ορίζοντες του ντόπιου ελληνισμού. Και καθώς 
διέθεταν πολλοί από αυτούς γλωσσομάθεια, 
πολυμάθεια και μια καλλιέργεια ενισχυμένη 
από λαμπρές σπουδές στα πνευματικά κέντρα 
του εξωτερικού, τον βοήθησαν να κάνει πιο 
γρήγορα και σταθερά βήματα στη διεθνή κοι-
νωνία. 

Έφεραν ατόφια τη ρωμαίικη συνείδησή τους 
ήρθαν με τα ιερά λείψανα των αγίων τους και 
εμπλούτισαν τον εκκλησιαστικό μας βίο. 

Με τη φιλοπονία τους έδωσαν ώθηση στις 
καλλιέργειες με νέες μεθόδους, στη βιομηχανία 
και στο εμπόριο μαθαίνοντας όσους καταγί-
νονταν με τους τομείς αυτούς, πώς κερδίζεται η 
εμπιστοσύνη των αγορών. 

Ιδιαίτερα ως προς τα γράμματα, η ελληνική 
Ανατολή και το Αιγαίο έπαιξαν σπουδαίο ρόλο 
στη διαμόρφωση των λογοτεχνικών και γενι-
κότερα των καλλιτεχνικών πεπρωμένων. Η 
Ανατολή μας έδωσε αξιόλογους συγγραφείς, οι 
οποίοι με το έργο τους εμπλούτισαν και τον 
ελληνικό πολιτισμό και την Ελλάδα τίμησαν 
διεθνώς. 

Το 1922 άνοιξε νέα κοίτη για να τρέξει το πο-
τάμι της ιστορίας μας σε νέες διαδρομές. Τη 
μελλοντική πορεία του γνωρίζει Εκείνος που 
έβαλε την αρχή της πανανθρώπινης ιστορίας, 
την επιβλέπει μέχρι να ολοκληρωθεί και να 
φτάσει στο τέλος της. 

Ελένη Μούρτη–Μάλαινου
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ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ 

ΠΑΥΛΙΝΑ ΣΟΥΜΕΛΗ

Πολυαγαπημένη μας Παυλίνα, 
Με αισθήματα βαθιάς θλίψης και μεγάλης στεναχώ-

ριας σήμερα, 1η Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00 το πρωί, 
σε προπέμπουμε στο μεγάλο σου ταξίδι προς την αι-
ωνιότητα, σ’ αυτήν την τόσο παλιά και καλοδιατηρη-
μένη εκκλησούλα των Αγίων Ασωμάτων, στο Θησείο. 

Ολόκληρο το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», η 
Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εξελεγκτική Επι-
τροπή, τα ξεχωριστά παιδιά μας, όλοι οι εργαζόμενοι και 
όλοι οι φίλοι μας εθελοντές αισθάνονται βαθύτατη 
θλίψη για την απώλειά σου. 

Στην Εξόδιο Ακολουθία συμμετείχαμε το μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου Μαρία Χρονοπούλου, ο Διευ-
θυντής Δημήτρης Χειμαριώτης και εγώ, καθώς και 
πολλοί στενοί Αγρινιώτες φίλοι σου. Στη μυσταγωγική 
Εξόδιο Ακολουθία που παρακολουθήσαμε με μεγάλη 
κατάνυξη, ακούστηκε το χριστιανικό μήνυμα:                  

«Η ψυχή αυτής εν αγαθοίς αυλισθήσεται» και όλοι 
με ιδιαίτερη συγκίνηση κλάψαμε βουβά. 

Υπήρξες πολύ στενή μου φίλη από την πρώτη μέρα που 
εγκαταστάθηκα στο Αγρίνιο αλλά και φίλη πραγματική 
του αείμνηστου γιου μου Γιώργου Τσούτσου, που τον 
φιλοξένησες ακούραστα μαζί με τα εξαιρετικά παιδιά 
σου και τον σύζυγό σου Νίκο, στα παιδικά του χρόνια στο 
θαυμάσιο σπιτικό σου, όταν δεν φοιτούσε ο ίδιος σε δη-
μοτικό σχολείο λόγω της νοητικής του υστέρησης. 

Σε διέκρινε το ήθος, η ευγένεια, η ειλικρίνεια, η πρα-
ότης, η γενναιοδωρία. Ήσουν μία πραγματική «άνοιξη» 

και η δημοκρατική σου υπόσταση σε έκανε ένα ενεργό 
μέλος της αγρινιώτικης κοινωνίας μας. 

Αργότερα, υπήρξες Ιδρυτικό μέλος του Εργαστηρίου 
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» και συνέβαλες αποτελεσματικά 
ώστε να γίνει πραγματικότητα η δημιουργία της «Κι-
βωτού» των ξεχωριστών παιδιών μας. 

Διέθεσες με τόση καλοσύνη και απλότητα το ευρύ-
χωρο, όπως η αγκαλιά σου, σπίτι σου ώστε να γίνουν 
εκεί οι πρώτες συγκεντρώσεις με τα άλλα Ιδρυτικά 
Μέλη–φίλους μας και για να πάρει νομική μορφή το Σω-
ματείο μας «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ». Πίστευες πρωτίστως 
σε μια κοινωνία του Ανθρωπισμού, της Αλληλεγγύης 
και της Δικαιοσύνης. 

Σου έκανα πρόταση να με βοηθήσεις και να με συνο-
δέψεις στην μεγάλη απόφαση και δέσμευσή μου για 
τη δημιουργία του ειδικού επαγγελματικού σχολείου 
για παιδιά σαν το Γιώργο και χαμογελαστή χωρίς δεύ-
τερη σκέψη απάντησες: «Βεβαίως! Η δημοκρατική μου 
συνείδηση και η αγάπη μου για όλους σας μου υπαγο-
ρεύει: Ναι, Μαρία, προχώρα. Είμαι δίπλα σου. Θα είναι 
απόλυτα σύμφωνοι ο σύζυγός μου και όλη μου η οικο-
γένεια». 

Και εσύ έδωσες επί 18 χρόνια, καθημερινά όλη σου 
την αγάπη, την ηθική και υλική συμπαράστασή σου με 
την καθημερινή παρουσία σου στο Εργαστήρι. 

Οι φίλες κυρίες, αυτές που μείναμε από το πρώτο Δι-
οικητικό Συμβούλιο, η Χριστίνα, η Ποπούλα, η Μαρία, η 
Πόπη και εγώ νιώθουμε απαρηγόρητες. Αισθάνομαι 
πολύ τυχερή που υπήρξες φίλη μου και ομόρφυνες τη 
ζωή μου. 

Καλό σου ταξίδι, Παυλίνα, στα κατοικητήρια του ου-
ρανού, όπου «οι Δίκαιοι Αναπαύονται». Εύχομαι ο Θεός 
να συμπαρίσταται στα πολυαγαπημένα σου παιδιά και τις 
οικογένειές τους, που τους άφησες εξαιρετική κοινω-
νική παρακαταθήκη και να δίνει εξ’ ύψους υγεία και 
υπομονή στον πολυαγαπημένο σου σύζυγο Νίκο. 

 
Μαρία Τσούτσου 

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

για παιδιά με ειδικές ανάγκες νομού Αιτωλ/νίας 

❀  ❀  ❀
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ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΙΛΟΥ 

Mε θλίψη πληροφορήθηκε το Αγρίνιο στις 20 Σεπτεμβρίου 2022 την εκδημία του εκλεκτού συμπολίτη μας και δια-
κεκριμένου Δικηγόρου Κωνσταντίνου Φίλου. Με τη στέρεη νομική επιστημονική του κατάρτιση και τη ρητορική του 
δεινότητα στις δικαστικές αίθουσες κατέστη πρότυπο άσκησης δικηγορίας στους νεότερους δικηγόρους, ώστε αυ-
τοί να τον αποκαλούν πρύτανη της επιστήμης και της τέχνης του δικηγορείν. 

Δεν έχασε όμως μόνο η δικηγορία τον μέντορά της αλλά και η πόλη μας τον ενεργό πολίτη της, η οικογένεια τον 
εκλεκτό σύζυγο, τον ευαίσθητο πατέρα και παππού. Η ευαισθησία του φαίνεται και στην πρώημη και μοναδική συλ-
λογή ποιημάτων του «Η αγροτοπούλα». Το Εργαστήρι μας έχασε τον φίλο, τον συμπαραστάτη και τον συνοδοιπόρο 
στο υψηλό έργο της ένταξης των ατόμων με την πληγωμένη νοημοσύνη στην κοινωνία. Με τη σύζυγό του Χριστίνα, 
μέλος επί 22 χρόνια του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργαστηρίου μας και τώρα επίτιμο μέλος, δώρισαν στο Εργα-
στήρι ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ οικόπεδο επτάμισι στρεμμάτων και πλέον, στη θέση Ψηλογέφυρο, για την ανέγερση των 
εγκαταστάσεων της Β΄Εκπαιδευτικής Μονάδας. Επιπλέον, η κόρη τους Ναντίνα, παρεχώρησε για την ανέγερση της 
3ης ΣΥΔ στο Αγρίνιο 650 τ.μ. από το χωράφι της και στην ίδια περιοχή. Αλλά η αγάπη τους και η επιθυμία τους να πε-
τύχει το Εργαστήρι τον στόχο του, τους οδηγούσε σε συνεχείς δωρεές και παροχή βοήθειας ποικιλοτρόπως. Ισόβια 
θα είναι η ευγνωμοσύνη του Εργαστηρίου και η μνήμη του εκλιπόντος. Στην εκλεκτή σύζυγό του και επίτιμο μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου, Χριστίνα Φίλου, στις κόρες και τα εγγόνια του, ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια, την εξ 
ύψους παρηγορία. Ας αναπαύεται στη γη της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Αμφιλοχίας, και η ψυχή του «εν σκηναίς 
δικαίων». 

Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού «ΠΛΕΙΑΔΕΣ»
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ΜΝΗΜΗ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑΣ ΣΑΛΑΠΑ – ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ 

Την 1η Νοεμβρίου, ημέρα Τρίτη, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο, κηδεύτηκε η Αριστούλα Καραγεώρ-
γου, στενή και αναντικατάστατη φίλη του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ». 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσωπικότητας της Αριστούλας ήταν η γνήσια αγάπη της για τον συνάνθρωπο και ο 
δοτικός χαρακτήρας της, που εκφραζόταν με την αγαθοποιό δράση της. Μέσω του «Φιλανθρωπικού Συλλόγου Κυριών 
Αιτωλ/νίας» για 25 χρόνια εξάπλωνε την αγάπη και την αφοσίωση προς τον αδύναμο συνάνθρωπο με τρόπους πρα-
κτικούς και ποικίλους. 

Με τη δράση και τη φροντίδα του Συλλόγου και την ακάματη φροντίδα του εξαιρετικού διοικητικού της Συμβουλίου, 
φτωχοί ντύθηκαν και χόρτασαν, κακοποιημένες γυναίκες προστατεύθηκαν, νέοι σπούδασαν, ασθενείς προωθήθηκαν 
σε θεραπευτικές μονάδες και βοηθήθηκαν με οικονομική και ηθική υποστήριξη και όλα αυτά με προθυμία και χαρά. 
Αξέχαστες θα μας μείνουν οι ωραίες, χαρούμενες εκδρομές του Συλλόγου της, από τις οποίες αποκομίζονταν χρήματα 
για να διατεθούν όπου υπήρχε ανάγκη. 

«Ιλαρόν δότην αγαπά ο Θεός». Αυτό ενστερνιζόταν η Αριστούλα και το υλοποιούσε με την ενεργό συμπαράσταση του 
Συμβουλίου της καθημερινά. Άπλωνε με γενναιοδωρία, χαρά και απλότητα το φως της αγάπης και της προσφοράς της. 

Υπήρξε μεγάλη ευεργέτιδα του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», δωρίζοντας από το αποθεματικό του Συλλόγου 
της μεγάλο χρηματικό ποσό, που διατέθηκε για την αγορά λεωφορείου, απαραίτητου για τη μετακίνηση των νέων μας. 

Με θλίψη, αλλά και «επ’ ελπίδι Αναστάσεως», την αποχαιρετούμε και ευχόμαστε στους δικούς της να την θυμούνται 
πάντα με τη χαρά ότι αξιώθηκαν να έχουν έναν τέτοιο άνθρωπο κοντά τους, με τέτοια ψυχή και τέτοια ακτινοβολία. 

Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού «ΠΛΕΙΑΔΕΣ»
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Μαρία Σιδηρά 

Πέταξε για τη γειτονιά των Αγγέλων η αγαπημένη μας 
εκπαιδευόμενη, Μαρία Σιδηρά στις 7 Μαρτίου 2022, μετά 
το αθόρυβο πέρασμά της ανάμεσά μας. Είμαστε βέβαιοι 
ότι απολαμβάνει μαζί με τους αγγέλους την ομορφιά των 
ουράνιων ύμνων. Θερμά συλλυπούμαστε τους οικείους 
της και ο Κύριος να αναπαύει την ψυχή της. 

� 
Ιωάννα Τσοκοπούλου 

Στις 20 Ιανουαρίου 2022 έφυγε από τη ζωή η Ιωάννα 
Τσοκοπούλου, ιδρύτρια, πρόεδρος επί σειρά ετών και 
ψυχή του Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα» με 
έδρα τη Νέα Πεντέλη, και φίλη του Εργαστηρίου μας. 
Ήθος και ευαισθησία για τον αδύναμο άνθρωπο ήταν τα 
γνωρίσματά της. Στους οικείους της, τον πρόεδρο και το 
Δ.Σ. του «Μαργαρίτα» εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυ-
πητήρια. Ας είναι αιωνία η μνήμη της. 

� 
Ρένα Χαχούλη 

Στις 28 Μαρτίου 2022 έφυγε από τη ζωή πρόωρα, η Ρένα 
Χαχούλη, προικισμένη αρχιτέκτονας, η οποία ήταν δίπλα 
στο Εργαστήρι και πρόσφερε τις γνώσεις και το ταλέντο 
της, όταν δημιουργήθηκε το «Μαγαζάκι» μας. Επίσης, ζω-
γράφισε τα έπιπλα της λέσχης με αγάπη και ανιδιοτέλεια. 
Καλό Παράδεισο, καλή μας φίλη. Θερμά συλλυπούμαστε 
τους οικείους σου. 

� 
Μαρία Θεοδωροπούλου 

Πέταξε από κοντά μας, στις 21 Δεκεμβρίου 2021 η Μα-
ρία Θεοδωροπούλου, η πρώτη γυναίκα στον Δικηγορικό 
Σύλλογο του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Στα 1946–50 
υπηρέτησε ως εθελόντρια του Ε.Ε.Σ. Βάδιζε το δρόμο 
της ταπεινής και χαρούμενης προσφοράς, με κατανόηση 
και σεβασμό στον συνάνθρωπο, αθόρυβα και καλοσυ-
νάτα. Εμείς ευχόμαστε ο Κύριος να αναπαύει την ψυχή της 
«εν σκηναίς δικαίων». 

� 
Γεώργιος Σωχωρίτης 

Στις 7 Απριλίου 2022, «πέταξε» για την αιωνιότητα ο 
Γεώργιος Σωχωρίτης, σύζυγος Εριέττας Βελλίδου, ενερ-

γού μέλους του Εργαστηρίου μας. Η εδραία πίστη του στις 
ηθικές αξίες, η αγάπη του στον άνθρωπο και η αλτρουι-
στική στάση του απέναντι σε αυτόν τον καθιστούσαν έναν 
χαριτωμένο άνθρωπο, αξιόλογο και αγαπητό μέλος της 
τοπικής μας κοινωνίας. Θερμά συλλυπούμαστε την οικο-
γένειά του. Ο Κύριος ας αναπαύει την ψυχή του. 

� 
Καίτη Πιστιόλα 

Έφυγε από κοντά μας, στις 5 Μαΐου 2022, η Καίτη Πι-
στιόλα, σύζυγος του εκλιπόντος επιχειρηματία Νικολάου–
Ευστρατίου Πιστιόλα εκ των ιδρυτών της Agrino Πιστιό-
λας ΕΥΓΕ ΑΒΕΕ. Για το Εργαστήρι ήταν η χορηγός η 
ακούραστη, που ποτέ δεν ξεχνούσε τις ανάγκες του και 
δεν παρέλειπε να εκδηλώνει την αγάπη της, όπως αυτή 
γνώριζε, με τρόπο αθόρυβο και «εν τω κρυπτώ». Εμείς θα 
τη θυμόμαστε με ευγνωμοσύνη. Στα παιδιά και τα εγγόνια 
της εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια. Ευχόμαστε 
να αναπαύεται στη μακαριότητα των δικαίων. 

� 
Δώρα Κωστάκη 

Αναχώρησε για την αιωνιότητα, στις 5 Ιανουαρίου 
2022, η αξιοσέβαστη και αξιαγάπητη συμπολίτισσά μας, 
Δώρα Κωστάκη, σύζυγος διακεκριμένου Δικηγόρου της 
πόλεως του Αγρινίου και βουλευτού της Νέας Δημοκρα-
τίας. Παρουσία σεμνή με διακριτική κοινωνικότητα, με 
αγάπη και ευεργετική διάθεση προς τον αδύναμο άν-
θρωπο. Γνωρίσματα που σκέπαζε με την χαμηλών τόνων 
προσωπικότητά της και τη σωφροσύνη της. Μέλος του 
Εργαστηρίου ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ, από τα πρώτα χρόνια 
λειτουργίας του, το οποίο στήριζε υλικά και ηθικά, στα-
θερά και αδιαλείπτως. Ευχόμαστε ο Κύριος ζωής και θα-
νάτου να την κατατάξει «εν σκηναίς δικαίων». 

� 
Πάνος Αθανασίου 

Στις 15 Νοεμβρίου 2022 έφυγε από τη ζωή o εκλεκτός 
συμπολίτης μας, υπέροχος άνθρωπος και εξαιρετικός 
ζωγράφος Πάνος Αθανασίου. Ο εκλιπών υπήρξε θερμός 
συμπαραστάτης του έργου μας και φίλος των παιδιών 
μας με νοητική υστέρηση. Οι όμορφοι πίνακές του, δω-
ρεές του, κοσμούν τους χώρους του Εργαστηρίου μας. 
Εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμότατα συλλυπητήριά 
μας στην οικογένειά του. Θα τον θυμόμαστε πάντα με 
αγάπη. Ας είναι αιωνία η μνήμη του.
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Ευχαριστήρια

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.

Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» ευχαριστεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής 
Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη για τη χορηγία έκδοσης του Ημερολογίου του για το 
έτος 2023 και του περιοδικού «ΠΛΕΙΑΔΕΣ» του έτους 2022. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για μία ακόμα 
φορά για το συνεχές ενδιαφέρον της Περιφέρειας και τη στήριξή της στο έργο 
μας.

❀ Στο Σωματείο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου 
Ι.Π. Μεσολογγίου για το ποσό των 150 €. 

❀ Στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί» για τα 170 ζεύγη υπο-
δημάτων.  

❀ Στην Εταιρεία «ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.» για τα υλικά ζαχαρο-
πλαστικής και μαγειρικής. 

❀ Στην «Neilson Hellas SA» για τα τρόφιμα και είδη ρου-
χισμού. 

❀ Στην «Π. ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ και ΣΙΑ Ε.Ε.» για το ποσό των 
150 €. 

❀ Στην εταιρεία «ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΒΕΕ» για το ποσό των 
200 €. 

❀ Στην Μονάδα Παραγωγής Εμφιαλωμένου Νερού 
«ΚΟΡΠΗ» για τις φιάλες νερού προς κάλυψη αναγ-
κών των εκπαιδευομένων. 

❀ Στο Super Market «MARKET IN» για τα 200 πασχα-
λινά σοκολατένια αυγά. 

❀ Στον αλιευτικό Συνεταιρισμό «Αναγέννηση» Μεσο-
λογγίου για την προσφορά τους. 

❀ Στον κ. Σπύρο Φλώρο για τα λευκά είδη του ξενο-
δοχείου «PREMIER». 

❀ Στους απογόνους της Δώρας Κωστάκη για τα έπιπλα 
που μας δώρισαν εις μνήμην της. 

❀ Στους μαθητές και καθηγητές του Λυκείου Παραβό-
λας για τα τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. 

ΜΟΝΙΜΟΙ  ΧΟΡΗΓΟΙ



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 

2023

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


