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Αγαπητοί φίλοι
Πριν τριάντα χρόνια ξεκίνησε ένα όμορφο ταξίδι στο νομό μας, ένα τα-
ξίδι αγάπης, αλληλεγγύης και προσφοράς στον αδύναμο συνάνθρωπό 
μας, με οδηγό και οραματίστρια τη Μαρία Τσούτσου, ιδρύτρια και επί-
τιμη πρόεδρο του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», μα πάνω από όλα 
τη μάνα του Γιώργου Τσούτσου, για χάρη του οποίου στήθηκε το «Πα-
ναγία Ελεούσα» για νέους με νοητική υστέρηση, αυτισμό και συνοδές 
αναπηρίες στον νομό Αιτωλοακαρνανίας.  
Μια τριαντάχρονη προσπάθεια, αφιερωμένη και προορισμένη να εξυ-
πηρετεί την κοινωνία και ένας καθημερινός αγώνας έμπρακτης συμπα-
ράστασης στον συνάνθρωπό μας που δοκιμάζεται. 
Το αρχικό όραμα της ιδρύτριας Μαρίας Τσούτσου ήταν να δώσουμε εκ-
παίδευση, φως, ελπίδα, χαμόγελο στα παιδιά με νοητική υστέρηση, να 
βγάλουμε τα ίδια και τις οικογένειές τους από την κατάσταση του στίγ-
ματος στο επίπεδο της ισοτιμίας και της ισονομίας με τους άλλους πολί-
τες, όπως υπαγορεύει ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας του ελληνικού 
πολιτισμού και του χριστιανικού ανθρωπισμού. 
Στον δρόμο, συνάντησε πολλές δυσκολίες, όχι μόνο οικονομικές. Κυ-
ρίως, ανέλαβε το βάρος ανατροπής ριζωμένων αντιλήψεων, που ήθελαν 
το άτομο με νοητική υστέρηση σε κατ΄οίκον πε-
ριορισμό, με ανύπαρκτα ατομικά και κοινωνικά δι-
καιώματα, χωρίς μια θέση στον ήλιο και στη ζωή. 
Σιγά–σιγά, όλα αυτά τα εμπόδια άρχισαν να υπο-
χωρούν και τα στερεότυπα να γκρεμίζονται μπρο-
στά στη θέληση της Μαρίας, που μοιράστηκε το 
όνειρό της, πρώτα στο Μεσολόγγι με την Πόπη Δα-
τσέρη, την Ευρυδίκη Δατσέρη, την Ποπούλα       
Ρόμπολα, την αείμνηστη Εριφύλη Παπαθέου, την 
Δώρα Ρουπάκη και στη συνέχεια στο Αγρίνιο με 
τον Ντίνο και τη Βίβια Φαρμάκη, τη Χριστίνα 
Φίλου, τον Γιάννη και τη Μαρία Χατζή, την Παυλίνα 
Σουμέλη, τη Μαρία Χρονοπούλου και τη Λένα 
Μπαμπάτσικου. Μαζί τους ήταν και ο σημερινός 
Διευθυντής του Εργαστηρίου μας, ο Δημήτρης ο 
Χειμαριώτης. Όλοι τους είχαν βάλει στόχο να αλ-
λάξουν τη ζωή των αδύναμων συνανθρώπων μας. 
Η λειτουργία του άρχισε σε ημιτελές ακίνητο, στο Μεσολόγγι, δωρεά, 
κατά χρήση, της Μητρόπολής μας, με απόφαση του τότε Μητροπολίτη, 
κυρού Θεόκλητου, το οποίο αποπερατώθηκε με δωρεές συμπολιτών μας 
και μέσω κρατικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 
Μέχρι το 1990 δεν υπήρχε καμιά δομή στον νομό, που να καλύπτει τις 
ανάγκες της ευαίσθητης αυτής κοινωνικής ομάδας. 
Το 1991 δημιουργήθηκε στο Αγρίνιο, η πολιτιστική στέγη–συμβουλευ-
τικός σταθμός με σκοπό την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των εκ-
παιδευομένων, αλλά και τη συμβουλευτική στήριξη των ίδιων και των 
οικογένειών τους. 
Το 1995 λειτούργησε το οικοτροφείο στο Μεσολόγγι για 10 άτομα που 
στερούνται γονεϊκής φροντίδας και τον ίδιο χρόνο το μαγαζάκι μας στο 
Μεσολόγγι, με τη βοήθεια του κ. Πρόδρομου Εμφιετζόγλου, Προέδρου 
της «Μηχανικής», όπου διατίθενται στο ευρύ κοινό οι όμορφες δημι-
ουργίες των νέων μας. Μια πρωτοπόρα δράση για την ευαισθητοποί-
ηση της κοινωνίας. 
Το 1998 λειτούργησε στο Αγρίνιο το δεύτερο εκθετήριο, για τον ίδιο 
σκοπό, με τη βοήθεια της οικογένειας Παπαστράτου στη μνήμη του 
Τάσου Παπαστράτου. 
Το 2001 ξεκίνησε η Β΄ εκπαιδευτική μονάδα στο Αγρίνιο, σε οικόπεδο 
7,5 στρεμμάτων, που δώρισε η Χριστίνα Φίλου και το 2004 λειτούργησε 
στο Μεσολόγγι το Ναυταθλητικό μας Κέντρο, στο οποίο υλοποιούνται 
κατασκηνωτικά προγράμματα, περιβαλλοντικές δράσεις, πολιτιστικές 
εκδηλώσεις. 
Το 2004 συστήθηκε ο Σύλλογος «Φίλων, Γονέων και Εθελοντών», ως δί-

κτυο με σκοπό τη στήριξη του έργου του Εργαστηρίου. 
Το 2008, μετά από αξιολόγηση το Εργαστήρι απέσπασε την πιστοποίηση 
άριστης πρακτικής στον τομέα κοινωνικών υπηρεσιών από την ευρω-
παϊκή πλατφόρμα, την οποία κατέχει μέχρι και σήμερα. 
Το 2014 άρχισε να λειτουργεί η δεύτερη στέγη στο Αγρίνιο σε οικόπεδο, 
δωρεά της Ασπασίας Καραπαπά. 
Σήμερα διαθέτουμε 3 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας, 2 Στέγες Υποστη-
ριζόμενης Διαβίωσης, 2 τμήματα αυτισμού, κατασκήνωση για 60 εκ-
παιδευόμενους νέους για 10 μέρες, εντελώς δωρεάν, στο Ναυταθλητικό 
μας κέντρο. 
Αξιοποιώντας τα κοινοτικά προγράμματα και με την επίβλεψη του Δήμου 
Αγρινίου ετοιμάζουμε άλλες 2 Στέγες, μέσω ΕΣΠΑ, στο Αγρίνιο. 
Εξάλλου, με πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις κοινωνικής ευαισθη-
σίας ρίχνουμε γέφυρες επικοινωνίας με την κοινωνία και ανοίγουμε 
νέους ορίζοντες για τα άτομα με αναπηρία, αφού οι νέοι μας έχουν έν-
τονη συμμετοχή σε παρελάσεις, θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, 
αθλητικούς αγώνες. 
Σήμερα, το Εργαστήρι εξυπηρετεί 170 περίπου νέους με αναπηρία απ’ 

όλο το νομό. Αλλά δεν επαναπαύεται. Συνεχίζει 
αμείωτα τον αγώνα της ευποιΐας. 
Η ακτινοβολία του έργου, που ξεπέρασε τα σύνορα 
του νομού μας, είναι απτή απόδειξη της αναγνώ-
ρισης της κοινωνικής προσφοράς και στήριξης των 
αδύναμων συνανθρώπων μας, που παρέχει το Ερ-
γαστήρι σε όλο τον νομό. 
Για το κοινωνικό έργο και την προσφορά του βρα-
βεύτηκε από την Πολιτεία, την Ακαδημία Αθηνών, 
την Κοινωνία των Πολιτών, την Τοπική και Περι-
φερειακή Αυτοδιοίκηση, από φορείς και συλλό-
γους. 
Με το βλέμμα στραμμένο στην Ευρώπη δίνει αγώ-
νες για τη διάκριση των αναπηριών και για τον ιδι-
αίτερο τρόπο αντιμετώπισης των ατόμων με 
νοητική υστέρηση, τονίζοντας συνεχώς πως αυτοί 

οι συνάνθρωποί μας αποτελούν ειδική κατηγορία αναπηρίας και έχουν 
ανάγκη τη δια βίου προστασία. 
Εξασφαλίζοντας υποδειγματική διοικητική και οικονομική λειτουργία 
με διαφάνεια, όλοι μας, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εξελεγκτική Επι-
τροπή, ο Σύλλογος «Φίλων, Γονέων και Εθελοντών» και οι εργαζόμενοι 
προσπαθούμε να διατηρήσουμε ψηλά την ποιότητα των κοινωνικών 
υπηρεσιών προς τους εκπαιδευομένους μας. 
Αγαπητοί μου, 
Η Μαρία Τσούτσου πραγματοποίησε μια καινοτόμο δράση στο νομό μας. 
Ένα έργο ανθρώπινο, χρήσιμο για την κοινωνία, σε εποχή που ήταν κα-
νόνας ο αποκλεισμός των ατόμων με νοητική υστέρηση. 
Το έργο έδωσε ελπίδα για τα ξεχασμένα ξεχωριστά παιδιά και τους γο-
νείς τους. Άνοιξε νέους δρόμους ίσων ευκαιριών για την ομαλή ένταξή 
τους στην κοινωνία, στη ζωή, στον πολιτισμό. 
Εμείς, σήμερα, συνεχίζουμε το ταξίδι στο όνειρο, έχοντας στόχο την προ-
σφορά στον αδύναμο συνάνθρωπο, ώστε να παραμείνει το Εργαστήρι 
μας στην ξεχωριστή αυτή θέση που κατέχει στην Ελλάδα και την Ευ-
ρώπη. 
Συνεχίζουμε τον αγώνα με ηθική και αξιοπιστία, με ειλικρίνεια και δια-
φάνεια. 
Βαριά η κληρονομιά και η ευθύνη όλων μας να το διαφυλάξουμε και να 
το αναδείξουμε. 

Σας εύχομαι καλή χρονιά 

Η Πρόεδρος του Εργαστηρίου «ΠANAΓIA EΛEOYΣA» 
Διονυσία Σαμαντά
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Γεώργιος Α. Τσούτσος

30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ 
σε φωτεινά μονοπάτια



4 ΠΛΕΙΑΔΕΣ

Η εικόνα της του Χριστού Γεννήσεως, Γεώργιος Κόρδης
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Παραμονή Χριστουγέννων  
Φώτη Κόντογλου (Απόσπασμα)

Κρύο τάντανο έκανε, παραμονή Χριστούγεννα. Ο αγέρας σαν να ’τανε κρύα φωτιά κι 
έκαιγε. Μα ο κόσμος ήταν χαρούμενος, γεμάτος κέφι. 

Είχε βραδιάσει κι ανάψανε τα φανάρια με το πετρόλαδο. Τα μαγαζιά στο τσαρσί φεγ-
γοβολούσανε, γεμάτα απ’ όλα τα καλά. Ο κόσμος μπαινόβγαινε και ψώνιζε από το ’να 
το μαγαζί έβγαινε, στ’ άλλο έμπαινε. Κι όλοι χαιρετιόντανε και κουβεντιάζανε με γέλια, 
με χαρές. 

…………………………………………… 
Από ’δω κι από ’κει ακουγόντανε τα παιδιά που λέγανε τα κάλαντα στα μαγαζιά. 
Η ώρα περνούσε κι ανάριευε σιγά−σιγά ο κόσμος. Τα μαγαζιά σφαλούσαν ένα−ένα. 

Μοναχά μέσα στα μπαρμπέρια ξουριζόντανε ακόμα κάτι λίγοι. 
 Στο τσαρσί λιγόστευε η φασαρία, μα στους μαχαλάδες γυρίζανε τα παιδιά με τα φα-

νάρια και λέγανε τα κάλαντα στα σπίτια. Οι πόρτες ήτανε ανοιχτές, οι νοικοκυραίοι, οι 
νοικοκυράδες και τα παιδιά τους, όλοι ήτανε χαρούμενοι, κι υποδεχόντανε τους ψαλ-
τάδες, και κείνοι αρχίζανε καλόφωνοι σαν χοτζάδες: 

Καλήν εσπέραν, άρχοντες, αν είναι ορισμός σας, 
Χριστού την θείαν γέννησιν να πω στ’ αρχοντικό σας. 
Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλει, 
οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρει η κτίσις όλη…… 
Δότε κι εμάς τον κόπον μας, ο,τ’ είναι ορισμός σας, 
και ο Χριστός μας πάντοτε να είναι βοηθός σας. 
                                             Και εις έτη πολλά. 
 
Μπαίνανε στο σπίτι με χαρά, βγαίνανε με πιο μεγάλη χαρά. Παίρνανε αρχοντικά φι-

λοδωρήματα από τον κουβαρντά τον νοικοκύρη, κι από τη νοικοκυρά λογιώ−λογιών 
γλυκά, που δεν τα τρώγανε, γιατί ακόμα δεν είχε γίνει η Λειτουργία, αλλά τα μαζεύανε 
μέσα σε μία καλαθιέρα. 

Αβραμιαία πράγματα! Τώρα στεγώσανε οι άνθρωποι και γενήκανε σαν ξερίχια από τον 
πολιτισμό! Πάνε τα καλά χρόνια! 

Όλα γινόντανε όπως τα ́ λεγε το τραγούδι: Πέφτανε στα ζεστά τους και παίρνανε έναν 
ύπνο, ώσπου αρχίζανε και χτυπούσανε οι καμπάνες από τις δώδεκα εκκλησιές της 
χώρας. 

Τι γλυκόφωνες καμπάνες! Όχι σαν τις κρύες τις ευρωπαϊκές, που θαρρείς πως είναι 
ντενεκεδένιες! Στολιζόντανε όλοι, βάζανε τα καλά τους και πηγαίνανε στην εκκλησιά. 

Σαν τελείωνε η Λειτουργία, γυρίζανε στα σπίτια τους. Οι δρόμοι αντιλαλούσανε από 
χαρούμενες φωνές. Οι πόρτες των σπιτιών ήτανε ανοιχτές και φεγγαροβολούσανε. Τα 
τραπέζια περιμένανε στρωμένα μ’ άσπρα τραπεζομάντηλα κι είχανε πάνω ό,τι βάλει ο 
νους σου. Φτωχοί και πλούσιοι τρώγανε πλουσιοπάροχα, γιατί οι αρχόντοι στέλνανε 
απ’ όλα στους φτωχούς. Κι αντίς να τραγουδήσουνε στα τραπέζια, ψέλνανε το Χριστός 
γεννάται, δοξάσατε. «Η Παρθένος σήμερον τον υπερούσιον τίκτει», «Μυστήριον ξένον 
ορώ και παράδοξον.» Αφού ευφραινότανε απ’ όλα, πλαγιάζανε ξέγνοιαστοι, σαν τα’ 
αρνιά που κοιμόντανε κοντά στο παχνί, τότες που γεννήθηκε ο Χριστός, εν Βηθλεέμ της 
Ιουδαίας… 

 

Eπιμέλεια: Ελένη Μούρτη – Μάλαινου

30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ 
σε φωτεινά μονοπάτια



Τριάντα χρόνια ζωντανής παρουσίας. Τριάντα 
χρόνια λουσμένα από το φως της δημιουργίας, 
της προσφοράς, του πολιτισμού. Τριάντα 

χρόνια επίπονης, γόνιμης, δυναμικής και πρωτο-
ποριακής πορείας. Τριάντα χρόνια δημιουργίας δυ-
νατών σχέσεων και άρρηκτων δεσμών εμπιστο-
σύνης, αλληλεγγύης και συμπαράστασης με τους 
νέους με πληγωμένη νοημοσύνη και τις οικογένειές 
τους, με την ίδια την κοινωνία. Αυτά τα τριάντα χρό-
νια, τα γεμάτα με πασίχαρες αλλά και δυσκολεμένες 
μέρες γιόρτασε το Εργαστήρι «Παναγία Ελεούσα» 
την Τετάρτη 8 Μαΐου στην καρδιά της Αθήνας, στο 
ξενοδοχείο King George, πραγματοποιώντας μια 
εκδήλωση, που σηματοδότησε την έναρξη των επε-
τειακών εορτασμών για τη συμπλήρωση των 
τριάντα χρόνων από την ίδρυσή του, και στη 
διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε το βιβλίο–λεύ-
κωμα που συνέγραψε με αφορμή την επέτειο η 
ιδρύτρια και επίτιμη πρόεδρός του κ. Μαρία Τσού-
τσου. Μια εκδήλωση, που άφησε σε όλους μια υπέ-
ροχη αίσθηση πληρότητας, χαράς και συγκίνησης. 

Η βραδιά ξεκίνησε με το ζεστό καλωσόρισμα 
των προσκεκλημένων από τον έγκριτο δημοσιο-
γράφο και συντονιστή της εκδήλωσης Παντελή 
Σαββίδη και τα επαινετικά του λόγια για την προ-
σφορά του Εργαστηρίου. Προσφορά, που ο αιδε-
σιμολογιώτατος π. Παναγιώτης Τσιαντής στο 
χαιρετισμό που έκανε, εκπροσωπώντας τον Μη-
τροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά, τη 
χαρακτήρισε «φανερή και επιβεβαιωμένη», αφού 

όπως σημείωσε: «σε μια εποχή φιλαυτίας, εγωκεν-
τρισμού και υποκρισίας το Εργαστήρι παρηγορεί, 
εκπαιδεύει και αναδεικνύει νέους και νέες με ολο-
κληρωμένες προσωπικότητες». 

Προλόγισαν και μοιράστηκαν με το κοινό σκέ-
ψεις και συναισθήματα που τους δημιούργησε η 
θαυμαστή διαδρομή του Εργαστηρίου η ομότιμη 
καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, ακαδημαϊ-
κός, π. πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και 
νυν αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Άννα 
Μπενάκη–Ψαρούδα, ο τότε περιφερειάρχης Δυτι-
κής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, ο δήμαρ-
χος Αγρινίου Γεώργιος Παπαναστασίου, η τότε 
αντιπρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου της Ι. Π. 
Μεσολογγίου Σοφία Λαναρά, ως εκπρόσωπος 
του τότε δημάρχου Νικόλαου Καραπάνου, ο ορ-
γανωτικός γραμματέας της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. και 
γ.γ της Ε.Σ.Α.μεΑ. Γιάννης Λυμβαίος, ο πρόεδρος 
της ΠΑΝ.ΣΥ Παναγιώτης Χολής, καθώς και ο πρό-
εδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Βάλτου Χρή-
στος Σαλαούνης. 

Στη συνέχεια, η πρόεδρος του Εργαστηρίου 
«Παναγία Ελεούσα» Διονυσία Σαμαντά και η πρό-
εδρος του Συλλόγου «Φίλων, Γονέων και Εθε-
λοντών» Βασιλική Μαραγιάννη παρουσίασαν το 
βιβλίο–λεύκωμα: «30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΣΕ ΦΩ-
ΤΕΙΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 1989–2019 ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ 
ΙΣΤΟΡΙΑ», που συνέγραψε η κ. Μαρία Τσούτσου 
με στόχο τη διαβίβαση της μνήμης του ολοζώντα-
νου παρελθόντος του Εργαστηρίου: το ρίζωμά 
του αλλά και το ψήλωμά του, το μεγάλο του τα-
ξίδι μέσα από αδιάβατα μονοπάτια και νέους δρό-
μους που το ίδιο χάραξε, προκειμένου να γίνει το 
ταξίδι της ζωής των εκπαιδευόμενων ευκολότερο 
και ασφαλέστερο. 

Η κ. Διονυσία Σαμαντά, αφού ξεδίπλωσε με 
γλαφυρότητα το χρονικό μνήμης των σημαντικό-
τερων «σταθμών» της πορείας του Εργαστηρίου, 
ευχαρίστησε όλους όσοι βοήθησαν στη δημιουρ-

6 ΠΛΕΙΑΔΕΣ

30 ΧΡΟΝΙΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2019. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ KING GEORGE - ΑΘΗΝΑ

Η Πρόεδρος του Εργαστηρίου, η Πρόεδρος του Συλλόγου «Φίλων, 
Γονέων και Εθελοντών» και ο συντονιστής της εκδήλωσης.

Άποψη από την εκδήλωση στο ξενοδοχείο King George, 
στην Αθήνα.
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ–ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ 

ΜΑΡΙΑΣ Α. ΤΣΟΥΤΣΟΥ

γία του και το αγκάλιασαν με την αγάπη τους, επι-
σημαίνοντας ότι η ίδρυσή του «σε μια εποχή που 
ήταν κανόνας ο αποκλεισμός των ατόμων με νοη-
τική υστέρηση έδωσε ελπίδα στα ξεχασμένα ξεχω-
ριστά παιδιά μας και τους γονείς τους». Επίσης, 
τόνισε ότι «είναι βαριά η κληρονομιά και η ευθύνη 
όλων μας να το διαφυλάξουμε και να το αναδεί-
ξουμε». Λόγια που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, αν 
αναλογιστεί κανείς ότι προέρχονται από έναν άν-

θρωπο που πιστεύει και κάνει πράξη τα «τιμώ», 
«συνοδοιπορώ» και «συμμετέχω» σ’ αυτό το έργο 
ζωής, αγάπης και αφοσίωσης, διακονώντας τους 
νέους με πληγωμένη νοημοσύνη από τη θέση της 
προέδρου του Εργαστηρίου. Εμπειρία, στην οποία  
αναφέρθηκε με συγκίνηση, αφού, όπως σημεί-
ωσε, το Εργαστήρι ήρθε σε μια δύσκολη στιγμή 
της ζωής της. Ολοκλήρωσε δε την ομιλία της λέ-
γοντας: «Θα συνεχίσω όσο μου επιτρέπει ο Θεός, 
θα συνεχίσουμε όλοι μας, αγαπημένη μου Μαρία, 
το ταξίδι στον πολιτισμό της αλληλεγγύης που εσύ 
μας δίδαξες». 

Με ιδιαίτερη ευαισθησία και λυρισμό η κ. Βασι-
λική Μαραγιάννη παρουσίασε το βιβλίο–λεύ-
κωμα, μέσα από το οποίο, όπως ανέφερε, 
αναδεικνύεται όχι μόνο η σκληρή δουλειά αλλά 
και η προσωπικότητα της «πρέσβειρας της αγά-
πης», όπως χαρακτήρισε τη συγγραφέα του. Μά-
λιστα, παρατήρησε πως «μέσα από την 
προσωπική της αφήγηση μάς φθάνει στα υπόγεια 
της βαθιάς μας ψυχής, εκεί που ριζώνουν τα συ-
ναισθήματα και οι σημασίες τους». 

Ακολούθησε η παρουσίαση λυρικών και πεζών 
σελίδων του βιβλίου–λευκώματος, η οποία άρ-
χισε με τη «δυνατή» απαγγελία του ποιήματος του 
Ηπειρώτη Κώστα Κρυστάλλη «Στο  σταυραητό» 
από τον ηθοποιό Τάσο Νούσια. Του ποιήματος 

που, όταν ο Γιώργος Τσούτσος ξεκίνησε για το με-
γάλο του ταξίδι, έγινε λόγος θρηνητικός, μοιρο-
λόι, αφού μ΄ αυτό τον αποχαιρέτησε ο κ. Αλέκος 
Τσούτσος, ο πατέρας του. Τον Γιώργο, που ήρθε 
στον κόσμο για να τον κάνει καλύτερο, αφού έγινε 
με τον δικό του σταυρό η αιτία της ίδρυσης και δη-
μιουργίας του Εργαστηρίου «Παναγία Ελεούσα». 
Τον Γιώργο, που ήταν η «σιωπηλή», μα τόσο δυ-
νατή απ’ την αλήθεια που έκλεινε μέσα της 
«φωνή» των νέων με πληγωμένη νοημοσύνη, 
που οδηγούσε και συνεχίζει να οδηγεί το Εργα-
στήρι στο ασύνορο ταξίδι του. Άλλωστε, αυτό έχει 
πια το δικό του αστέρι εκεί ψηλά, ψηλά στον ου-
ρανό, που φωτίζει και συντροφεύει κάθε βήμα 
του! Αντιπροσωπευτική παρουσίαση σελίδων του 
βιβλίου–λευκώματος έγινε από την προσωπάρχη 
Θεοφανή Τσιμπουράκη, η οποία ανέγνωσε με ιδι-
αίτερη εκφραστικότητα την επιστολή – κατάθεση 
ψυχής, που με ειλικρίνεια, αφοπλιστική απλότητα 
και ευαισθησία απευθύνει η κ. Μαρία Τσούτσου 
στους εκπαιδευόμενους του Εργαστηρίου. 

Είναι δύσκολο να σας μεταφέρω την ατμό-
σφαιρα που δημιουργήθηκε στην αίθουσα, όταν 
πήραν το λόγο οι εκπαιδευόμενοι κ. Γιώργος Σε-
λεβίστας και κ. Μαρία Ζαΐμη, καθώς και οι κηδε-
μόνες κ. Σοφία Καραντινού και κ. Ουρανία 
Λυκούδη. Άγγιξαν το κοινό με τα ακριβά τους 
λόγια αλλά και τις εύλαλες σιωπές τους. Με την 
ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους του Εργαστη-
ρίου ζωγραφισμένη στο βλέμμα τους, μίλησαν  
για τις καθημερινές δυσκολίες, τους ανείπωτους 

φόβους, τις εύθραυστες ισορροπίες της δικιάς 
τους καθημερινότητας, που χάρη στο χαμόγελο, 
την αγάπη και την ελπίδα που εκείνοι απλόχερα 
τους πρόσφεραν, βρήκαν τη δύναμη να διαχειρι-
στούν και να προχωρήσουν μπροστά. Θαυμαστός 

30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ 
σε φωτεινά μονοπάτια

Άποψη του ακροατηρίου στην Αθήνα.

Ο ηθοποιός κ. Τάσος Νούσιας



όχι μόνο ο τρόπος που μίλησαν, αλλά και ο τρό-
πος που ζήσανε! 

Μια ξεχωριστή πινελιά ευαισθησίας και ανθρω-
πιάς έβαλαν στην εκδήλωση η κ. Χριστίνα Φίλου, 

ιδρυτικό μέλος του πρώτου Δ.Σ. του Εργαστηρίου 
και μεγάλη δωρήτρια, καθώς και η κ. Ρούλα Σου-
μέλη, πρώτη πρόεδρος και νυν αντιπρόεδρος του 
Συλλόγου «Φίλων, Γονέων και Εθελοντών». Με 
λόγια καρδιάς περιέγραψαν τον σπουδαίο αγώνα 
που με επιμονή, ενθουσιασμό και ειλικρινή αγάπη 
έδωσαν τα μέλη και των δυο Δ.Σ –ισχυροί κρίκοι 
μιας πολύτιμης αλυσίδας ανθρώπων που αγκά-
λιασαν το Εργαστήρι– για να στηρίξουν με κάθε 
πρόσφορο τρόπο τις άοκνες προσπάθειες της αγα-
πημένης τους Μαρίας Τσούτσου για τη δημιουρ-
γία, άρτια συγκρότηση και απρόσκοπτη 

λειτουργία τόσο της Α΄ εκπαιδευτικής μονάδας 
στο Μεσολόγγι όσο και της Β΄ στη θέση Ψηλογέ-
φυρο Αγρινίου. Μάλιστα, η κ. Χριστίνα Φίλου 
ανέφερε ότι αισθάνεται ευτυχής, αφού δωρίζον-
τας το οικόπεδο στο οποίο αναγέρθηκε η Β΄ εκ-
παιδευτική μονάδα, «μπόρεσε να σταθεί αρωγός 
την κρίσιμη εκείνη ώρα ανακούφισης των παι-
διών». Λόγια καρδιάς και έργα αγάπης ενεργών 
συμπαραστατών και ανιδιοτελών συνοδοιπόρων 
του Εργαστηρίου με διαχρονική, ανεκτίμητη κι 
απλόχερη προσφορά, που αγκαλιάζουν μέσα 
τους τον αγώνα που έδωσαν και δίνουν όλοι οι 
άνθρωποί του. Αγώνας που δίνει νόημα στη ζωή 
όλων, αφού «τελικά νόημα είναι οτιδήποτε αλλά-
ζει τη σκέψη και τη ζωή μας μέσα από τους άλλους 
και για τους άλλους», όπως τόνισε στην ομιλία της 
η κ. Ρούλα  Σουμέλη. Τολμώ δε να πω ότι η αδιά-
κοπη και πολύπλευρη παρουσία και προσφορά 

τους επιβεβαιώνει μια αλήθεια δοσμένη σε στί-
χους του Κώστα Μόντη: «Περίεργο πράγμα η καρ-
διά / Όσο τη σπαταλάς τόσο περισσότερη έχεις». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτόν τον αγώνα και γε-
νικότερα το έργο του Εργαστηρίου, καθώς και τη 
δυναμική ομάδα που το υποστηρίζει, εξήρε η κ. 
Μαρία Γκέρτσου, μεγάλη χορηγός και εκδότρια 
του βιβλίου–λευκώματος, παραλαμβάνοντας την 
τιμητική πλακέτα που της επέδωσε η κ. Μαρία 
Τσούτσου ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την πο-
λύτιμη στήριξή της. Εξάλλου, τιμητική πλακέτα 
απένειμε η ίδια και στον χορηγό – επιχειρηματία 
Δημήτρη Γκέρτσο. Απονομές οι οποίες έγιναν 
μέσα σε ιδιαίτερα ζεστό κλίμα και συνοδεύτηκαν 
από τις καρδιακές της ευχές για υγεία, δύναμη και 
επιτυχία σε κάθε τους πρωτοβουλία, ειδικά σε μια 
περίοδο που η χώρα μας έχει απόλυτη ανάγκη 

8 ΠΛΕΙΑΔΕΣ

30 ΧΡΟΝΙΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»

Η Ιδρύτρια και Επίτιμη Πρόεδρος κ. Μαρία Τσούτσου με τους 
χορηγούς κ. Μαρία Γκέρτσου και κ. Δημήτρη Γκέρτσο.

Η χορηγός κ. Μαρία Γκέρτσου.

Ο χορηγός - επιχειρηματίας κ. Δημήτρης Γκέρτσος
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ–ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ 

ΜΑΡΙΑΣ Α. ΤΣΟΥΤΣΟΥ

από ανθρώπους με ακλόνητες αρχές και αξίες. 
Ιδιαίτερα φορτισμένη συγκινησιακά ήταν η 

στιγμή που μια άλλη μαχήτρια ανθρωπιάς, η κ. 
Έφη Προκοπάκη, πρόεδρος του κέντρου κοινωνι-
κής φροντίδας ατόμων με νοητική υστέρηση και 
σύνδρομο Down «Εστία», βράβευσε την κ. Μαρία 
Τσούτσου για το σπουδαίο έργο της. Έργο, που 
«συγκλόνισε και καθήλωσε, γιατί στηρίχτηκε σε 
όραμα, αξίες και καλούς συνεργάτες», όπως τόνισε 
η κ. Έφη Προκοπάκη. 

Από την εκδήλωση αυτή, βεβαίως, δεν θα μπο-
ρούσε να λείπει η μουσική. Οι προσκεκλημένοι 
έζησαν όμορφες στιγμές ταξιδεύοντας στον γοη-
τευτικό κόσμο των ήχων Ελλήνων συνθετών, 
όπως του αείμνηστου Αγρινιώτη Δημήτρη Παπα-
ποστόλου, μέσα από τις ερμηνείες της καταξιωμέ-
νης καλλιτέχνιδας Ευγενίας Γρέντζελου, την οποία 
συνόδευαν οι εξαίρετοι μουσικοί Σπύρος Χολέβας 
και Πάνος Μαμασούλας. 

Παρόντες σ’ αυτό το προσκλητήριο της γιορτής 
ο βουλευτής νομού Αιτωλοακαρνανίας και τότε 

αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Βαρεμένος, ο 
βουλευτής και π. υφυπουργός Κώστας Ζουράρις, 
οι π. υπουργοί Χρήστος Ροκόφυλλος, Χρίστος Βε-
ρελής και Χρήστος Κοκκινοβασίλης, η αντιδή-
μαρχος Πολιτισμού του Δήμου Αγρινίου Μαρία 
Παπαγεωργίου, ο ομότιμος καθηγητής του 
Ε.Κ.Π.Α. και πρόεδρος της Αιτωλικής Πολιτιστικής 
Εταιρεία Παναγιώτης Κοντός, ο δημοσιογράφος 
και π. πρόεδρος της Ε.Σ.Η.Ε.Α. Πάνος Σόμπολος, 
πρόεδροι και εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων 
και πολλοί Αιτωλοακαρνάνες που ζουν στην 
Αθήνα, η πολυπληθής παρουσία των οποίων κα-
ταδεικνύει για μία ακόμη φορά την αγάπη τους για 
το Εργαστήρι. 

Παίρνοντας τον λόγο η κ. Μαρία Τσούτσου, φα-
νερά συγκινημένη, αφού ευχαρίστησε όλους τους 
παρευρισκόμενους για την ανταπόκρισή τους στην 
πρόσκληση, μίλησε από καρδιάς για το Εργα-

στήρι, αυτή την «όαση αγάπης, που φροντίζει δια 
βίου και εκπαιδεύει 170 παιδιά με νοητική υστέ-
ρηση και πολλές σοβαρές αναπηρίες, αυτισμό, 
σύνδρομο Down και άλλες, στο Μεσολόγγι και 
στο Αγρίνιο», για την πριν 30 χρόνια «αδιαπραγ-
μάτευτη και μετά από μεγάλη προετοιμασία» από-
φασή της ίδρυσής του –απόφαση την οποία πήρε 
υπογράφοντας δέσμευση ζωής με τον εαυτό της– 
και για το έργο του, ένα «έργο πολιτισμού, […]  
συλλογικής δράσης, συνύπαρξης, ενότητας, αλή-
θειας, αγαστής συνεργασίας και ανιδιοτέλειας», 
όπως η ίδια το χαρακτήρισε. 

Στη συνέχεια, απηύθυνε με λιτό μα καθηλωτικό 
και βαθιά εκφραστικό τρόπο λόγια ζωής, λόγια 
καρδιακά και ευχαριστήρια σε όλους όσοι στάθη-
καν και συνεχίζουν να στέκονται ένθερμοι συμπα-
ραστάτες και ακούραστοι συνοδοιπόροι στη 
δύσκολη, αλλά φωτεινή πορεία του Εργαστηρίου, 

30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ 
σε φωτεινά μονοπάτια

Η Ιδρύτρια και Επίτιμη Πρόεδρος κ. Μαρία Τσούτσου στο βήμα.

Η Ιδρύτρια και Επίτιμη Πρόεδρος κ. Μαρία Τσούτσου με την κ. 
Έφη Προκοπάκη, Πρόεδρο της «Εστίας».

Η κ. Χριστίνα Φίλου και η κ. Ρούλα Σουμέλη στο βήμα.



καθώς και σε εκείνους, με τους οποίους μοιρά-
στηκε αγωνίες και προβληματι-
σμούς, σκέψεις και σχέδια, 
συναισθήματα και αγώνες μιας 
ζωής αφιερωμένης ολόψυχα στη 
διακονία των νέων με πληγωμένη 
νοημοσύνη. Πρόσωπα, με τα οποία 
η ίδια δημιούργησε δεσμούς που 
υφάνθηκαν με «υλικά» εξαιρετικά 
πολύτιμα: αφοσίωση, πίστη και 
αγάπη. Κι ήταν πολλοί οι πολύτιμοι 
φίλοι, εθελοντές, χορηγοί, δωρητές 
και ευεργέτες, οι οποίοι βοήθησαν 
να γίνει ο δρόμος του σαν τον 
δρόμο προς την αιωνιότητα που πε-
ριέγραφε με την ποιητική του πένα 
ο οικουμενικός Νικηφόρος Βρεττά-
κος: «μετάξι και φως – σα μιαν αλα-
φριά / κορδέλα στον άνεμο-[...]». 
Αναγνωρίζοντας δε με τον πλέον 
εμφατικό τρόπο την αξία της συμβολής τους, τους 

μνημόνευσε η ίδια όλους, έναν–έναν χωριστά, μη 
παραλείποντας να αναφερθεί σε δυο πρόσωπα 
που δεν είναι στη ζωή, τις αείμνηστες Εριφύλη Πα-
παθέου, ιδρυτικό μέλος του Δ.Σ. του Εργαστηρίου 
και Ασπασία Καραπαπά, μεγάλη δωρήτριά του, η 
οποία, χάρη στην ξεχωριστή ευαισθησία που τη 
διακατείχε, δώρισε οικόπεδο στο οποίο έχουν 
ήδη ανεγερθεί δύο Στέγες Υποστηριζόμενης Δια-
βίωσης, δομές για άτομα με νοητική υστέρηση και 
συνοδές αναπηρίες που στερούνται γονεϊκής 
φροντίδας, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμά-
των χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ. Αναντίρ-
ρητα, κυρίαρχη ήταν σε όλους η αίσθηση ότι όλοι 
όσοι βοήθησαν να ριζώσει και να θεριέψει το δέν-
τρο της ζωής του Εργαστηρίου, παρόντες και 

απόντες, ήταν μαζί μας, ήταν εκεί… 
Τη ζεστή αυτή εκδήλωση, η οποία ξεχείλιζε από 

δύναμη θέλησης, μεγαλείο ψυχής και δυνατά μη-
νύματα, έκλεισαν οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι, πρω-
ταγωνιστώντας σε εικόνες και βίντεο που 
προβλήθηκαν. Εικόνες, οι οποίες «μετέφεραν» 
τους προσκεκλημένους στον όμορφο κόσμο του 
Εργαστηρίου, όπου καθημερινά τριάντα χρόνια 
τώρα ανταμώνουν μυριάδες χαρές, δυσκολίες και 
συγκινήσεις με την ανίκητη δύναμη της προσφο-
ράς, της ενότητας και της αγάπης. Κι η επετειακή 
αυτή εκδήλωση ήταν μόνο η αρχή…

10 ΠΛΕΙΑΔΕΣ

ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ–ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ 

ΜΑΡΙΑΣ Α. ΤΣΟΥΤΣΟΥ

Η κ. Μαρία Τσούτσου με την κ. Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη.

Οι μουσικοί Ευγενία Γρέντζελου, Σπύρος Χολέβας, 
Πάνος Μαμασούλας στο King George.

Η Ιδρύτρια και Επίτιμη Πρόεδρος, η Πρόεδρος με μέλη του Δ.Σ. στην Αθήνα.
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30 ΧΡΟΝΙΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019. ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Με μοναδικές ευχές, υπέροχη μουσική και πάνω 
από όλα πολλούς καλούς φίλους το Εργαστήρι 
γιόρτασε με μια δεύτερη εκδήλωση και παρου-
σίαση του βιβλίου–λευκώματος την τριαντάχρονη 
ευδόκιμη πορεία του την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου, 
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου της Ι.Π. 
Μεσολογγίου. Στην πόλη, όπου βρίσκεται η έδρα 
του Εργαστηρίου, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα τα θαυ-
μάσια και θαυμαστά. Εκεί όπου τύχη αγαθή έφερε 
να γίνει το πρώτο συναπάντημα –ακολούθησαν κι 
άλλα– ανθρώπων με ανοιχτές καρδιές, οι οποίοι πί-
στεψαν στο όραμα της ίδρυσης του Εργαστηρίου 
και συμπορεύτηκαν, εργαζόμενοι για τη δημιουρ-
γία του με μεράκι, ενθουσιασμό, αφοσίωση, συνέ-
πεια και συνέχεια. Ανθρώπων μεγάλων, γιατί κάθε 
έργο προϋποθέτει ένα όραμα και μια χάρη, ένα χά-
ρισμα. Και «σ’ ανθρώπους χαμηλούς χάρες δεν κα-
τοικούσι» έγραφε ο Βιτσέντζος Κορνάρος στον 

«Ερωτόκριτo». 
Ο ζεστός, άμεσος και περιεκτικός λόγος του φι-

λόλογου–θεατρολόγου και συντονιστή της εκδή-
λωσης Γιώργου Μικέλλη, λόγος που ακούμπησε 
τη σκέψη και την ψυχή όλων, η αισθαντική απαγ-
γελία του ποιήματος «Στο σταυραητό» από τον δά-
σκαλο φωνητικής και ορθοφωνίας, διπλωματούχο 
ξεναγό Γιώργο Αποστολάκη, η εξαιρετική ανά-
γνωση σελίδων του βιβλίου–λευκώματος, που 
απελευθέρωνε όλη την ευαισθησία του κειμένου,  
από το μέλος του Δ.Σ. του Εργαστηρίου, συμβο-
λαιογράφο Ασπασία Καρατζογιάννη, η τήρηση 
ενός λεπτού σιγή, κατόπιν παράκλησης της ιδρύ-
τριας και επίτιμης προέδρου του, προκειμένου να 

τιμηθεί η μνήμη όλων των αγαπημένων ανθρώπων 
του Εργαστηρίου, που έφυγαν από τη ζωή, αλλά 
δεν λησμονήθηκαν, καθώς και η κίνηση του εκ-

παιδευόμενου κ. Γιώργου Ρούσση να προσφέρει 
στην κ. Μαρία Τσούτσου, μετά τα λόγια ζωής που 
απηύθυνε, μια ζωγραφιά που ο ίδιος δημιούργησε 
–τρυφερή χειρονομία, που έκρυβε μέσα της τόσα 
αισθήματα, λέξεις αλλά και ζωή– ενέτειναν το ιδι-
αίτερα συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα που δημι-
ούργησαν μέλη της «μεγάλης οικογένειας» του 
Εργαστηρίου, τα οποία συμμετείχαν ως ομιλητές 
τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη επετειακή 
εκδήλωση.  

Ο βιωματικός λόγος που αυτοί άρθρωσαν, η 
ακρόαση τραγουδιών Ελλήνων συνθετών, που 
απέδωσε με μοναδικό τρόπο η κοινωνική λειτουρ-
γός–μουσικός του Εργαστηρίου Ευσταθία Γρέντζε-
λου, με τη συνοδεία της ορχήστρας εγχόρδων του 
Δημοτικού Ωδείου της Ι.Π. Μεσολογγίου, υπό τη 

30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ 
σε φωτεινά μονοπάτια

Άποψη κοινού από την εκδήλωση στο Μεσολόγγι.

Ο συντονιστής της εκδήλωσης Γ. Μικέλλης, 
η κ. Δ. Σαμαντά και η κ. Β. Μαραγιάννη

Η κ. Ρούλα Σουμέλη και η κ. Μαρία Τσούτσου στο βήμα.



διεύθυνση του μαέστρου Σπύρου Χολέβα, καθώς 
και η απαγγελία των γεμάτων λυρισμό στίχων του 
ποιήματος «Λουλούδια αγάπης για τον Γιώργο 
Τσούτσο / του Αλέκου και της Μαρίας» του Φάνη Ι. 
Κοντού, από τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπι-
στημίου Αθηνών Παναγιώτη Κοντό έδωσαν την ευ-
καιρία σε όλους μας να κοινωνήσουμε μιας 
εξαίσιας εμπειρίας. Εμπειρία, που θα βιώσουν κι 
όλοι όσοι θα παρευρεθούν την Κυριακή 1η Δε-
κεμβρίου, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκό-
σμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία, στην 
εκδήλωση που θα γίνει στο Αγρίνιο, εκεί όπου η 
γιορτή θα συνεχιστεί για μια ακόμη φορά με λόγο 

ουσίας, λόγο ελπίδας και ζωής, που θα συνομιλεί 
με εξαίσια μουσική, αναπαριστώντας μυστικά τη 
φωτεινή πορεία του Εργαστηρίου. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι πολλοί πολύτιμοι φίλοι 
και συνεργάτες τίμησαν με την παρουσία αυτούς 
τους ανθρώπους που μέσα από το έργο τους έχουν 
τιμήσει ποικιλοτρόπως τον τόπο. Στο σημαντικό 
αυτό έργο τους ιδιαίτερη μνεία έγινε από τον Σε-
βασμιότατο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας 
κ. Κοσμά και τον δήμαρχο Ι.Π. Μεσολογγίου 
Κώστα Λύρο στους χαιρετισμούς που απηύθυναν. 
Επιβράβευσαν τους συντελεστές της εκδήλωσης με 
ένα ενθουσιώδες χειροκρότημα ο αντιπεριφερει-
άρχης Δυτικής Ελλάδας Θανάσης Μαυρομμάτης, 
ο δήμαρχος Ναυπακτίας Βασίλειος Γκίζας, ο αντι-
δήμαρχος και αναπληρωτής Δημάρχου Ι.Π. Μεσο-
λογγίου Αντώνιος Αλετράς, καθώς και οι 
αντιδήμαρχοι Σπυρίδων Βασιλείου, Νικόλαος Κα-
ραπάνος και Περσεφόνη Μελαχρή, ο ανώτερος δι-

οικητής Φρουράς Ι.Π. Μεσολογγίου Δημήτριος 
Σπύρου, ο διοικητής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αι-
τωλίας Ιωάννης Νταλαχάνης, η διοικητής Τροχαίας 
Μεσολογγίου Ελένη Βούρβαχη, ο διοικητής Νο-
σοκομείου Μεσολογγίου Παναγιώτης Παπαδό-
πουλος, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου 
Ι.Π. Μεσολογγίου Χρήστος Παΐσιος, η πρόεδρος 
του Πνευματικού Κέντρου Ι.Π. Μεσολογγίου Πα-
ρασκευή Πετρονικολού, ο αντιπρόεδρος της Κοι-
νωφελούς Επιχείρησης Ι.Π. Μεσολογγίου Γιώργος 
Σωτηρακόπουλος, ο πρόεδρος του Ραδιοφωνικού 
Σταθμού Ι.Π. Μεσολογγίου Ιωάννης Ατσαλάκης, 
πρόεδροι συλλόγων και φορέων, ο γλύπτης Βασί-
λης Παπασάικας, καθώς και άλλοι εκλεκτοί προ-
σκεκλημένοι. Χειροκρότημα, που αποτελούσε 
ταυτόχρονα ηθική επιβράβευση και αναγνώριση 
της μεγάλης προσπάθειας που κατέβαλλαν και κα-
ταβάλλουν οι άνθρωποι του Εργαστηρίου ν’ απο-
δυναμώνουν τον πόνο και να δυναμώνουν την 
ελπίδα. 

Τριάντα χρόνια Εργαστήρι «Παναγία Ελεούσα»… 
Και το ταξίδι συνεχίζεται! Τα μέλη της συντακτικής 
επιτροπής του περιοδικού «Πλειάδες» ευχόμαστε 
καλοτάξιδο το βιβλίο–λεύκωμα στις καρδιές των 
ανθρώπων! Και στους εργαζόμενους, εθελοντές, 
δωρητές, χορηγούς και υποστηρικτές του Εργα-
στηρίου να συνεχίσουν, να συνεχίσουμε να μετου-
σιώνουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό το όραμά του 
σε πράξη, κρατώντας ολόλαμπρη τη φλόγα της αν-
θρωπιάς, της ελπίδας, του σεβασμού της ανθρώπι-
νης αξιοπρέπειας, του πολιτισμού! 

Σοφία Παπακωνσταντίνου – Τσιχριτζή

12 ΠΛΕΙΑΔΕΣ

30 ΧΡΟΝΙΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»

Ο εκπαιδευόμενος κ. Γιώργος Ρούσσης 
και η κοινωνική λειτουργός κ. Μαρίνα Κασσαβέτη.

Η μουσικός-κοινωνική λειτουργός του Εργαστηρίου 
κ. Ευσταθία Γρέντζελου στο Μεσολόγγι.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Μαρίας Α. Τσούτσου 
Ιδρύτριας και Επιτίμου Προέδρου του Εργαστηρίου 

Μεσολόγγι, 22 Σεπτεμβρίου 2019

«Και ο λόγος σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν  
και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς.» 
Πώς να χαρείς, αν δε χαίρονται όλα τα πλάσματα που θα βρεθούν 
στον χώρο και στον χρόνο; όταν σου δοθεί η μεγάλη χαρά δεν 
ησυχάζεις, έως ότου όλοι και όλα τη γνωρίσουν. 
Πώς να βαθύνεις το μυστήριο το απύθμενο του πόνου και της 
χαράς, αφού αυτό υπερβαίνει όλες τις ερμηνείες και όλους τους 
λογισμούς της διάνοιας του ανθρώπου. 
Μόνο ένα δάκρυ που χαράζει την τροχιά του, στο ανθρώπινο 
πρόσωπο μπορεί να σε οδηγήσει στον τόπο εκείνο όπου... 
ο πόνος και η χαρά γίνονται φως, ελπίδα και παρουσία αδιάψευ-
στη. 
...Ας αναμείνουμε όρθιοι εν σιωπή στα όρια της διάνοιας, της θά-
λασσας και της ξηράς. Έως ότου συνταχθούν εκεί όλοι και όλα. Ας 
αναμείνουμε εκεί όπου και όπως τα πουλιά δεν ξεκινούν για το 
φως και το ταξίδι, έως ότου προλάβει να φτάσει και το πλέον 
μικρό και ανήμπορο. 
Γλυκιά η αναμονή έστω και αιώνες... «του αδερφού σου και του 
πιο ελαχίστου». 

Σεβασμιώτατε 
Σεβαστοί Πατέρες 
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 
ταπεινά να ζητήσω απ’ όλους μας ενός λεπτού σιγή για αυτούς 
που προσέφεραν στο Εργαστήρι αυτά τα 30 χρόνια και σήμερα 
βρίσκονται στον ουρανό στα κατοικητήρια των Αγίων και των 
Αγγέλων. 
ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ  ΚΥΡΟΣ  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΥΤΣΟΣ 
ΕΡΙΦΥΛΗ  ΠΑΠΑΘΕΟΥ 
ΣΟΦΙΑ  ΝΤΟΥΝΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΑΡΒΕΛΗΣ 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ  ΜΠΕΡΑΤΗΣ 
ΒΟΥΛΑ  ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗ 
ΑΣΠΑΣΙΑ  ΚΑΡΑΠΑΠΑ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΠΑΠΑΘΕΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ  ΨΑΡΑΚΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΔΙΑΜΑΝΤΗ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΠΕΤΑΝΙΤΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΑΡΟΥΤΑΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ  ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΜΑΛΛΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΛΛΑΣ 
ΝΙΚΗ  ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 

Ο πρόλογος που ανέγνωσα ανήκει στον Καθηγητή Αστροφυσι-
κής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, κ. Γεώργιο 
Παύλο.  Μία προσφορά που έγινε πριν 22 χρόνια για το βίντεο 
του Εργαστηρίου μας και τα ξεχωριστά παιδιά μας. 
Σεβασμιώτατε 
Σεβαστοί πατέρες 
Αξιότιμοι επίσημοι προσκεκλημένοι πολιτικοί 
Αξιότιμε Δήμαρχε της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κύριε Κώστα 
Λύρο 
Αξιότιμοι κύριοι Αντιδήμαρχοι 
Αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου 
Αξιότιμε Δήμαρχε Ναυπακτίας κύριε Βασίλη Γκίζα 
Αξιότιμοι κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, 
σας εύχομαι για την ανάληψη των υψηλών καθηκόντων σας καλή 
επιτυχία, υγεία, δύναμη και αποτελεσματικότητα στους μεγάλους 
στόχους σας. Ο Θεός να σας ευλογεί. 
Αξιότιμε κύριε Νικόλαε Καραπάνο, τέως Δήμαρχε της Ι.Π. Μεσο-
λογγίου, σας ευχαριστώ θερμά καθώς και το προηγούμενο Δη-
μοτικό Συμβούλιο για όσα προσφέρατε στο Εργαστήρι 
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» και για την εξόχως τιμητική διάκριση που 
μου απονείματε. 
Αξιότιμε κύριε Διοικητά του Στρατού 
Αξιότιμε κύριε Διοικητά της Αστυνομίας 
Αξιότιμε κύριε Καθηγητά 
Αξιότιμε γλύπτη κύριε Βασίλη Παπασάικα 
Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε 
και μέλη του Δ.Σ. του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» 
Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε και μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου 
«Φίλων, Γονέων & Εθελοντών» 
Αξιότιμοι Εκπρόσωποι Φορέων 
Αξιότιμα μέλη του σωματείου μας 
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι 
Κυρίες και Κύριοι, 

επιθυμώ να εκφράσω προς όλους σας τη βαθιά μου συγκίνηση 
και την ευγνωμοσύνη μου αυτή την ιδιαίτερη για μένα στιγμή 
που βρίσκομαι ενώπιόν σας και αισθάνομαι μεγάλη τιμή και απέ-
ραντη χαρά. 

Σήμερα γιορτάζουμε τα 30 χρόνια πορείας του Εργαστηρίου 
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» σε φωτεινά μονοπάτια μέσα στον φι-
λόξενο, υπέροχο αυτό χώρο της αιθούσης του Δημοτικού 
Συμβουλίου της Ι.Π. Μεσολογγίου, ευγενική προσφορά του 
Δημάρχου κ. Κώστα Λύρου και του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Δυο λόγια αγάπης για το έργο του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΕΛΕΟΥΣΑ» και ευγνωμοσύνης προς όλους σας. 
Γαλουχημένη από το ζωογόνο νερό της χρυσομάνας ελληνικής 
λαϊκής μας παράδοσης για τη θυσία της μάνας προς το παιδί της, 
ομολογώ ότι υπάκουσα στην κλήση του Θεού. 
Με τον ερχομό του μονάκριβου γιου μου Γιώργου, παιδιού που 
γεννήθηκε με νοητική υστέρηση, αδιαπραγμάτευτα με φιλοπο-
νία και μετά από μεγάλη προετοιμασία, πήρα την απόφαση πριν 
30 χρόνια, υπογράφοντας πρώτα δέσμευση ζωής με τον εαυτό 

30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ 
σε φωτεινά μονοπάτια



μου για την ίδρυση και λειτουργία του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΕΛΕΟΥΣΑ» στον νομό Αιτωλοακαρνανίας. 
Ξεχωριστό χαρακτηριστικό που συγκλόνιζε την ψυχή μου ήταν 
ο πόνος για το ανερμήνευτο που μας συνέβαινε. Προσευχό-
μουν να εισακουστεί η φωνή μου στον ίδιο τον Θεό, ώστε να 
δημιουργηθεί αυτή «η κιβωτός της αγάπης», της εκπαίδευσης 
και φροντίδας και να γίνει το θαύμα. Να αλλάξουμε στην κοι-
νωνία την απορριπτική εικόνα για τα ξεχωριστά παιδιά μας και 
να τη μεταβάλουμε σε ευαισθησία, αλληλεγγύη και αποδοχή. 
Το Εργαστήρι είναι έργο πολιτισμού, ένα από εκείνα τα έργα 
που δημιουργήθηκαν από ισχυρή εσωτερική κινητοποίηση, κα-
θήκον και θυσία προς τα παιδιά με την πληγωμένη νοημοσύνη. 
Κάλεσα κοντά μου εκλεκτούς και άξιους πολίτες του Μεσολογ-
γίου και Αγρινίου, που με πλαισίωσαν με αγάπη, σεβασμό, με 
ενεθάρρυναν και εργάστηκαν για το έργο που ξεκινούσε «υπέρ 
των αδελφών μας αυτών των ελαχίστων». 
Πιστεύω ότι τον αγώνα τον καλό αγωνίστηκα. Έπραξα το αν-
θρώπινο καθήκον μου και έχω ήρεμη τη συνείδησή μου, τη-
ρώντας τους νόμους της Πολιτείας, βοηθώντας την κοινωνική 
δικαιοσύνη και ενισχύοντας το κοινωνικό κράτος πρόνοιας. Επί-
σης, θέλω να καταθέσω στην σημερινή πανηγυρική μας εκδή-
λωση ότι σε όλο αυτό το υπέροχο ταξίδι των 30 χρόνων, την 
καθημερινότητα μου κάθε μου έμπνευση, ικμάδα, εργατικό-
τητα, συνέπεια, μαζί με τον πολυαγαπημένο αείμνηστο γιό μου 
Γιώργο αφιέρωσα στο Εργαστήρι και ζητώ τη βοήθεια της Πα-
ναγίας μας να μου επιτρέψει να βρίσκομαι κοντά του, έως το 
τέλος της ζωής μου. 
Η λειτουργία του Εργαστηρίου χαρακτηρίζεται από αξιο-
κρατία και πλήρη διαφάνεια. Είναι ένα έργο συλλογικής δρά-
σης, συνύπαρξης, ενότητας, αλήθειας, αγαστής συνεργασίας 
και ανιδιοτέλειας. 
Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» είναι καρπός εργασίας πολ-
λών ανθρώπων. Πρέπει να διασωθεί και να διαφυλαχθεί. Είναι 
μια όαση αγάπης, που φροντίζει δια βίου και εκπαιδεύει 170 
παιδιά με νοητική υστέρηση και πολλές σοβαρές αναπηρίες, κι-
νητικές, αισθητήριων οργάνων, λόγου, ελαφρές ψυχικές διατα-
ραχές, αυτισμό, σύνδρομο Down και άλλες, στο Μεσολόγγι και 
στο Αγρίνιο. 
Εύχομαι το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», που φέρει και το 
όνομα της Παναγίας μας, να είναι καλοτάξιδο για πολλά–πολλά 
χρόνια, να πλέει με ευνοϊκό άνεμο και όλοι εμείς που πι-
στεύουμε και υπηρετούμε τον εθελοντισμό να μας διέπει πάντα 
η διάθεση συλλογικής προσφοράς. 
Να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδιάς και να πω ότι είμαι βα-
θύτατα ευγνώμων, στην εκλεκτή κυρία Μαρία Γκέρτσου 
των εκδόσεων GEMA, στον εξαίρετο αδερφό της επιχειρη-
ματία κύριο Δημήτρη Γκέρτσο και στην υπέροχη οικογένειά 
του, για τη μεγάλη τους δωρεά να εκδώσουν το βιβλίο–λεύ-
κωμα, αλλά και διότι βρίσκονται επί σειρά πολλών ετών 
κοντά μας. Είναι Αγρινιώτες στην καταγωγή, εγγονοί του 
αείμνηστου Ευάγγελου Παπαστράτου, ενός εκ των τεσσά-
ρων αδελφών Παπαστράτου, μεγάλων ευεργετών του Αγρι-
νίου, της ευρύτερης περιοχής και της Ελλάδος. Ως 
απόγονοι συνεχίζουν να βαδίζουν πάνω στα εμπνευσμένα 
βήματα της οικογένειάς τους. 

Θερμές ευχαριστίες απευθύνω στην Εκκλησία, στον Σεβασμιό-

τατο Μητροπολίτη μας κ. κ. Κοσμά,  στον ιερό κλήρο, στην Πο-
λιτεία και σε όλους τους πολιτικούς, Υπουργούς, Βουλευτές, Πε-
ριφερειάρχες, Νομάρχες που από οποιαδήποτε θέση, 
βοήθησαν με ευαισθησία το έργο μας. 

Ευχαριστώ από καρδιάς τον νέο Περιφερειάρχη κ. Νεκτάριο 
Φαρμάκη για το μεγάλο του ενδιαφέρον καθώς και τους νέους 
Αντιπεριφερειάρχες. Ευχαριστώ εκ βαθέων τον τέως Περιφε-
ρειάρχη κ. Απόστολο Κατσιφάρα και τους συνεργάτες του. 
Θερμές ευχαριστίες απευθύνω σε όλους τους δημοτικούς άρ-
χοντες, τον νέο Δήμαρχο Μεσολογγίου κύριο Κώστα Λύρο και 
το Δημοτικό Συμβούλιο. Εκ βαθέων ευχαριστώ τον Δήμαρχο 
Αγρινίου κύριο Γεώργιο Παπαναστασίου και το Δημοτικό Συμ-
βούλιο, όλους τους αντιδημάρχους για όλη τη στήριξή τους στο 
Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ». Επίσης, ευχαριστώ όλους 
τους Δημάρχους του νομού για τη στήριξή τους καθώς και την 
αντιπολίτευση. 
Επίσης, ευχαριστώ θερμότατα για τη στήριξή τους το γονεϊκό 
κίνημα αναπήρων, την Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ., την Ε.Σ.Α.μεΑ., τη ΜΕ-
ΛΕΔΩΝΗ και για όλους τους αγώνες που προσφέρουν υπέρ των 
δικαιωμάτων των παιδιών μας. 
Ευχαριστώ, επίσης, τον Σύλλογο των εν Αθήναις Αγρινιωτών, 
τον Σύλλογο των εν Αθήναις Μεσολογγιτών, τον Σύλλογο των 
εν Αθήναις Ρουμελιωτών, Βάλτου και την ΠΑΝ.ΣΥ. που εκπρο-
σωπεί όλους τους συλλόγους της Αιτωλ/νίας στην Αθήνα. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ βαθέων είναι το ελάχιστο που 
μπορώ να πω και τη μεγάλη μου ευγνωμοσύνη απευθύνω 
στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, που μου άπλω-
σαν το χέρι τους, με στήριξαν και μου έδειξαν απόλυτη εμπι-
στοσύνη. Στις εξαιρετικές κυρίες: την Πόπη Δατσέρη, την 
Πόπη Ρόμπολα, την Παυλίνα Σουμέλη, τη μεγάλη δωρήτρια 
Χριστίνα Φίλου, τη Μαρία Χρονοπούλου και δεν ξεχνούμε 
ποτέ την αείμνηστη Εριφύλη Παπαθέου, αλλά και την 
πρώτη φίλη που συνάντησα στο Μεσολόγγι και έπαιξε ση-
μαίνοντα ρόλο την Ευριδίκη Δατσέρη.  
Ευχαριστίες απευθύνω στο μέλος του μετέπειτα Δ.Σ. κυρία Τέτα 
Ρεπάσου για τη στήριξη και την αγάπη της καθώς και στα μέλη 
του Δ.Σ. κ. Έφη Χαρατσάρη, κ. Βίβια Φαρμάκη, κ. Ελένη Μάλαι-
νου, κ. Άσπα Καρατζογιάννη, κ. Δώρα Ρουπάκη και τον κύριο 
Κώστα Τσούτσο. 

Ευχαριστίες θερμές απευθύνω στην πρώτη και δεύτερη Εξε-
λεγκτική Επιτροπή που την αποτελούσαν ο Ντίνος Φαρμάκης, 
ο Νίκος Κορδόσης, η Δώρα Ρουπάκη, ο Γιάννης Χατζής, η Λένα 
Μπαμπάτσικου καθώς επίσης ο Γιώργος Μαστρογεωργίου, ο 
Θέμης Γαμβρούλης, ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου και ο Αλέ-
ξανδρος Μπόκας. 

Συγχαίρω όλα τα ξεχωριστά παιδιά μας για τη συνεχή  εξέλιξή 
τους και τη συνέπεια που επιδεικνύουν στα προγράμματα που 
συμμετέχουν. 
Ευχαριστώ τον σύζυγό μου ιατρό Αλέκο Τσούτσο και όλη την 
ευρύτερη οικογένειά μου που ακούραστα μου συμπαραστά-
θηκαν όλα αυτά τα 30 χρόνια. 

Τώρα λόγια αγάπης για την παρουσίαση του βιβλίου–λευ-
κώματος από τους εξαίρετους ομιλητές. 

14 ΠΛΕΙΑΔΕΣ

30 ΧΡΟΝΙΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Μαρίας Α. Τσούτσου 
Ιδρύτριας και Επιτίμου Προέδρου του Εργαστηρίου 

Μεσολόγγι, 22 Σεπτεμβρίου 2019

Ευχαριστίες θερμές απευθύνω για την παρουσίαση του βιβλίου-
λευκώματος και για τα καλά της λόγια προς το πρόσωπό μου 
στην εκλεκτή Πρόεδρο του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» 
κυρία Διονυσία Σαμαντά.  Πολλά ευχαριστώ απευθύνω, επίσης, 
στην εκλεκτή Πρόεδρο του Συλλόγου «Φίλων, Γονέων και Εθε-
λοντών» κυρία Βασιλική Μαραγιάννη για όλα τα τρυφερά λόγια 
αγάπης που ακούσαμε, για το ευσκιόφυλλο δέντρο του Εργα-
στηρίου μας καθώς και για το πρόσωπό μου. 
Θερμές ευχαριστίες από καρδιάς απευθύνω στον καλό φίλο θε-
ατρολόγο–φιλόλογο και συντονιστή της όλης παρουσίασης του 
βιβλίου–λευκώματος, που με σοφία και άψογα ελληνικά διηύ-
θυνε την όλη εκδήλωση και την μετέτρεψε σε μεγάλο κοινωνικό 
γεγονός κ. Γεώργιο Μικέλλη. 
Ευχαριστώ για την υπέροχη απαγγελία του ποιήματος «Στον 
σταυραετό» τον εξαίρετο, ταλαντούχο ξεναγό κύριο Γιώργο Απο-
στολάκο, που πάντα είναι κοντά μας. 
Την εκλεκτή φίλη και μέλος του Δ.Σ. κα Ασπασία Καρατζογιάννη 
για την ευαισθησία και την τρυφερότητα που έδειξε διαβάζοντας 
το γράμμα μου προς τα ξεχωριστά παιδιά μας. 
Επίσης, στην εξαιρετική Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Φίλων κα 
Ρούλα Σουμέλη για τα ωραία της λόγια που ακούσαμε περί εθε-
λοντισμού και προσφοράς, καθώς και στη μεγάλη δωρήτρια του 
Εργαστηρίου κα Χριστίνα Φίλου. 
Ευχαριστίες θερμές απευθύνω στην αοιδό κυρία Ευσταθία Γρέν-
τζελου για την εξαιρετική ερμηνεία της καθώς και στον ταλαν-
τούχο μαέστρο κ. Σπύρο Χολέβα  και το μουσικό του σχήμα την 
Ορχήστρα Εγχόρδων του Δημοτικού Ωδείου Μεσολογγίου. 

Ευχαριστώ και όλους όσοι συνετέλεσαν στην έκδοση και ορ-
γάνωση της παρουσίασης του βιβλίου–λευκώματος. Ευχαρι-
στώ εκ βαθέων για την πολύτιμη προσφορά της την κυρία Σοφία 
Παπακωνσταντίνου–Τσιχριτζή, καθηγήτρια γαλλικής φιλολογίας, 
καθώς και τις εκλεκτές συνεργάτιδές μου εργαζόμενες, Φαίνη 
Τσιμπουράκη, Ιουλία Λάκκα, Χριστίνα–Μαρία Καράμπελα και Νε-
κταρία Πρωτογέρου. 

Ευχαριστώ την εκλεκτή κυρία Βαρβάρα Μικέλλη, καθηγήτρια φι-
λόλογο για τη βοήθεια και τη στήριξή της, καθώς και τους αν-
θρώπους του εκδοτικού οίκου GEMA. Ευχαριστίες θερμότατες 
απευθύνω στους ευγενικούς Χορηγούς της εκδήλωσης: τον 
κύριο Δημήτρη Παλιούρα, Αγρινιώτη ομογενή εκ Νέας Υόρκης, 
τον κύριο Περικλή Κοντογιαννόπουλο, την ΑΛΦΑ ΦΡΟΣΤ, τον 
ΣΕΓΑΣ και αυτούς που θέλουν να παραμείνουν ανώνυμοι. 

Να ευχαριστήσω από καρδιάς ένα–ένα ξεχωριστά τα μέλη του 
Σωματείου, παρόντα και απόντα. Τον Σύλλογο «Φίλων, Γονέων 
και Εθελοντών» που αποτελεί τον μεγάλο πυλώνα στήριξης, την 
επιτροπή του περιοδικού «ΠΛΕΙΑΔΕΣ» και όλες τις εθελόντριες 
και εθελοντές που στηρίζουν το «ΜΑΓΑΖΑΚΙ» μας. 
Ευχαριστίες θερμότατες απευθύνω στους πολύτιμους δωρητές 
μας, στις τοπικές κοινωνίες Μεσολογγίου–Αγρινίου, Αιτωλικού, 
Αθήνας, στους Έλληνες απανταχού της χώρας και του εξωτερι-
κού που στάθηκαν αρωγοί μας. Στην Ομάδα Ηθικής και Δεοντο-
λογίας του Εργαστηρίου και σε όλους τους 54 εξαιρετικούς και 
αφοσιωμένους εργαζόμενους που εκτελούν ένα πραγματικό λει-
τούργημα. 

Ευχαριστώ τους γονείς, που είμαι μία από αυτούς. 
Άκουγα τους χτύπους της καρδιάς τους που χτυπούσαν δυνατά 

και άρρυθμα για το απρόσμενο και δύσκολο γεγονός που θα βίω-
ναν εφ’ όρου ζωής. 
Αφουγκραζόμουν τον μεγάλο καημό τους. Αφουγκραζόμουν τον 
σπαραγμό τους. 
Τους έβλεπα με δάκρυα στα μάτια για τα βάσανα και όλα όσα 
μάτωσαν την καρδιά τους, με την απόρριψη που εισέπραξαν με 
τη γέννηση του παιδιού τους οι ίδιοι και οι αφανείς ήρωες, παπ-
πούδες και γιαγιάδες. 
Ήθελα, με τον αγώνα όλων μας για την αλληλεγγύη, την κοι-
νωνική ευαισθησία, τον πολιτισμό, και με το αποτέλεσμα της 
εθελοντικής κοινής προσπάθειάς μας, καθώς και των εργαζομέ-
νων να τους δώσουμε ευφροσύνη, χαρά και ελπίδα για την απο-
δοχή και τρυφερότητα που έχει πλέον το ξεχωριστό παιδί τους. 
Επίσης, ευχαριστώ εκ βάθους καρδιάς το κοινό που παρίσταται, 
όλους και όλες που μας τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας, ιδι-
αιτέρως τον Σεβασμιώτατό μας κ.κ. Κοσμά, τον ιερό κλήρο, 
καθώς τα Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως, τον ηλεκτρονικό τύπο 
και την τηλεόραση του ΑΧΕΛΩΟΥ, τα νοσοκομεία Μεσολογ-
γίου και Αγρινίου και όλες τις δημόσιες υπηρεσίες του νομού 
που είναι πάντα κοντά μας. 
Ας αναπαύεται εν ειρήνη η αείμνηστη, μεγάλη δωρήτρια Ασπα-
σία Καραπαπά για τη σημαντική δωρεά της που εντός του οι-
κοπέδου που μας δώρισε, χτίζονται οι στέγες–οικοτροφεία των 
παιδιών που στερούνται γονεϊκής φροντίδας. Οφείλω να ανα-
φέρω ότι καθώς το οικόπεδο των 8,5 στρεμμάτων μεγάλωσε με 
τη δωρεά επιπλέον 600 τ.μ. της κας Ναντίνας Φίλου–Κατηφόρη, 
έχει εγκριθεί από την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος και 3η Στέγη–Οι-
κοτροφείο, το οποίο σύντομα θα είναι πραγματικότητα. Ευχαρι-
στούμε τη Ναντίνα θερμότατα. Επίσης, ευχαριστώ την 
Αριστούλα Καραγέωργου, Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικού Συλλόγου Κυριών ν. 
Αιτωλ/νίας για τη μεγάλη τους δωρεά ενός μεγάλου λεωφορείου. 

Δέηση ευχαριστιών αναπέμπω σε όλους του Αγίους της Ι. Π. 
Μεσολογγίου 
Τελειώνοντας, 
υποκλίνομαι ευλαβικά στο ηρωϊκό κι ένδοξο Μεσολόγγι που οι 
ήρωές του Έλληνες, φιλέλληνες κι ευεργέτες της πατρίδος μας 
πολέμησαν για την Ελευθερία. 
Από την πόλη της Ελευθερίας και του φωτός άρχισε πριν από 
28 χρόνια η πρώτη παρέλαση σε όλη την Ελλάδα των παι-
διών με ειδικές ανάγκες από το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕ-
ΟΥΣΑ». 
Ο Δήμος και η κοινωνία του δέχθηκαν τα ξεχωριστά παιδιά 
μας, τα αγάπησαν με γενναιότητα και τα ενέταξαν στον κοι-
νωνικό τους ιστό, καθώς και το Αγρίνιο και όλη η Αιτωλοα-
καρνανία. 
Εύχομαι σε όλους σας να έχετε υγεία, δύναμη κι ευημερία μέσα 
σε μια Ελλάδα που θα αναταχθεί γρήγορα και θα λάμψει ξανά, 
φωτίζοντας τα πέρατα της γης με το μοναδικό της φως και παίρ-
νοντας τη θέση που της ανήκει. 

Ευχαριστώ όλους εκ βαθέων για την αγάπη σας 
Μαρία Τσούτσου

30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ 
σε φωτεινά μονοπάτια



ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

16 ΠΛΕΙΑΔΕΣ

Mε τη συμπλήρωση τριάντα χρόνων λειτουργίας του 
Εργαστηρίου, εκδόθηκε από τις εκδόσεις GEMA, 
με την ευγενική χορηγία Μαρίας και Δημητρίου 

Γκέρτσου και κυκλοφορήθηκε το βιβλίο της κ. Μαρίας Τσού-
τσου υπό τον τίτλο «30 Χρόνια πορείας σε φωτεινά μονο-
πάτια». 

Το βιβλίο προλογίζει η πρόεδρος (από το 2014) κ. Διο-
νυσία Σαμαντά. 

Αριθμεί 391 σελίδες μέσα στις οποίες εκτίθενται με χρο-
νολογική σειρά η ιστορία του Εργαστηρίου, η προσφορά 
του και η σημερινή λειτουργία του. Η ύλη διαρθρώνεται 
επαγωγικά σε τρία μέρη. 

Α΄«Αναδρομή στην ιστορία του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΕΛΕΟΥΣΑ». 

Β΄ «Από το όραμα στην πράξη 2002–2006», 
Γ΄ «Από το όραμα στην πράξη 2014–2019». 
Η συγγραφέας στο προοίμιο πληροφορεί τον αναγνώ-

στη ότι η αιτία της ίδρυσης του Εργαστηρίου ήταν η γέν-
νηση του Γιώργου, υιού της, παιδιού με νοητική 
υστέρηση. Η πρώτη αυτή «φαρμακερή δαγκωματιά» σε 
συνδυασμό με την αγωνία της δια βίου εκπαίδευσης του 
Γιώργου, μετατράπηκε σε όραμα για ένα καλύτερο μέλ-
λον των παιδιών με την πληγωμένη νοημοσύνη μέσα από 
τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. 

Με αρχή τις 80.000 δραχμές από τον κουμπαρά του 
Γιώργου, ξεκινάει το 1989 η υλοποίηση του στόχου της 
συγγραφέως που ήταν η ίδρυση πρότυπου ειδικού κέν-
τρου εκπαιδεύσεως και κοινωνικής αποκατάστασης. Μέχρι 
το 2019, ο φορέας με την έμπνευση, την καθοδήγηση της 
ιδρύτριάς του Μαρίας Τσούτσου και τη συνεργασία με τις 
κυρίες του Δ.Σ, έμπιστες συνεργάτιδες της, με τη συμπα-
ράσταση της Εκκλησίας, της Πολιτείας, κυβερνητικών πα-
ραγόντων, τοπικών αρχόντων, όπως η ίδια τονίζει διαρκώς 
στο βιβλίο της, αποκτάει δύο ημερήσια κέντρα εκπαίδευ-
σης, διαρθρωμένα σε τμήματα τεχνών για τους εκπαι-
δευομένους, ένα Ναυταθλητικό Κέντρο στο Μεσολόγγι 
και χώρο εκπαίδευσης και καλοκαιρινής κατασκήνωσης, 
δύο ΣΥΔ–Οικοτροφεία και μία τρίτη υπό ανέγερση. Οι εξε-
λίξεις και οι πρόοδοι συντελούνται με καταιγιστικό ρυθμό 
που εκπλήσσουν και συναρπάζουν την ιδρύτρια του Ερ-
γαστηρίου. 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON που με τρόπο θαυ-
μαστό φθάνει στα χέρια της, όπως γράφει η ίδια στη σε-
λίδα 61–62, ανοίγει τις πύλες προς την Ευρώπη για θέματα 
τεχνογνωσίας. Διοργανώνονται ημερίδες, συνέδρια από 
τον Φορέα και καλείται σε ανάλογα βήματα εντός και εκτός 
της Ελλάδας. Το Εργαστήρι πλέον γίνεται γνωστό. Αποσπά 
πιστοποιητικά και βραβεία για τις άριστες υπηρεσίες του με 
κορυφαία την πιστοποίηση  EQUASS EXCELLENCE από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό E.P.R. Οι βραβεύσεις για το θαυμα-
στό έργο, στο πρόσωπο της κ. Μαρίας Τσούτσου, όπως κα-
ταγράφεται στο βιβλίο, συνεχίζουν μέχρι σήμερα. 

Η συγγραφέας αναφέρει ότι ως ιδρύτρια και πρόεδρος 
του Δ.Σ. θέλει να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία μέσα 
από την τέχνη, τον πολιτισμό. 

Γι’ αυτό καθιστά την 3η Δεκεμβρίου πνευματικό, πολιτι-
στικό γεγονός για το Αγρίνιο και τη γύρω περιοχή. Στο με-
ταξύ οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε παρελάσεις, στα 
Special Olympics, σε περιβαλλοντικές δράσεις, ανεβάζουν 
θεατρικές παραστάσεις στο νομό και έξω από αυτόν. 

Η κ. Τσούτσου ευγνωμόνως αναφέρεται σε όλες τις προ-
σωπικότητες που με τον τρόπο της η κάθε μία και από τη 
θέση που κατείχε βοήθησε να αναπτυχθεί το Εργαστήρι σ’ 
ένα πρότυπο κέντρο εκπαίδευσης και κοινωνικής αποκα-
τάστασης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. 

Στο βιβλίο παρατίθενται ενδιαφέρουσες απόψεις των εκ-
παιδευτών, της επιστημονικής ομάδας και των λοιπών ερ-
γαζομένων, σκέψεις και εντυπώσεις των εκπαιδευομένων 
που ανήκουν στο 15μελές συμβούλιο. 

Η συγγραφέας δεν παρέλειψε να παραθέσει ενδιαφέ-
ρουσες προτάσεις για την μελλοντική πορεία του Εργα-
στηρίου. 

Η πρωτοπρόσωπη αφήγηση, η παρεμβολή στοχαστικών 
παρατηρήσεων, προσωπικών απόψεων και σχολίων, η 
λυρική καταγραφή στιγμών της ψυχικής ζωής της συγ-
γραφέως καθώς παρακολουθεί την εξέλιξη του οράματός 
της, οι με δραματικό τόνο αναφορές της στον άγγελό της 
Γιώργο, δίνουν στο βιβλίο κι ένα χαρακτήρα βιωματικό, 
αυτοβιογραφικό και βαθιά ανθρώπινο. 

Τέλος, το βιβλίο με την κατάθεση εμπειριών της συγ-
γραφέως και ιδρύτριας του Εργαστηρίου, το πάθος της και 
ιδιαίτερα τις ειδικές γνώσεις της σε θέματα παροχής υπη-
ρεσιών για άτομα με νοητική υστέρηση και συνοδές ανα-
πηρίες, μπορεί να λειτουργήσει ως ένας οδηγός σε καθένα 
που θα είχε παρόμοιο όραμα. 

Ελένη Μάλαινου
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ΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ-ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ Α. ΤΣΟΥΤΣΟΥ

30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ 
σε φωτεινά μονοπάτια

Μαρίκα Αθηναίου–Γλιάτη



ΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ-ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ Α. ΤΣΟΥΤΣΟΥ

18 ΠΛΕΙΑΔΕΣ

Από την εφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ» – Μυτιλήνη 
 
Μπροστάρης επί 30 χρόνια. Η ακάματη Μαρία Πα-
φλιωτέλλη–Τσούτσου απάλυνε τον πόνο και επιβρά-
βευσε τις προσπάθειες των παιδιών με ειδικές ανάγκες 
ανοίγοντας νέους δρόμους στην απασχόλησή τους με 
πολλές και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες στο Εργα-
στήρι, που κατά το μεγάλο μας ποιητή Οδυσσέα Ελύτη 
είναι: «μια σκέψη που αν τη σπάσεις η χούφτα σου θα γε-
μίσει από σπόρια συγκινήσεων, ευαισθησιών, ανατά-
σεων, δακρύων». Τον τιμητικό τόμο η κα Μαρία 
Τσούτσου δίκαια τον αφιερώνει στο αγλάισμα της, στο 
αδικοχαμένο βλαστάρι της, το Γιώργο. 
Αγαπητή κυρία  Μαρία να είστε σίγουρη, ότι το καμάρι 
σας παρακολουθεί από την «άνω Ιερουσαλήμ» το θεά-
ρεστο έργο σας και με ευχαρίστηση θα χαμογελά. Από 
την πλευρά μου, υποκλίνομαι μπροστά στο γιγάντιο 
έργο της συμπατριώτισσάς μας αφιερώνοντάς της ένα 
απόσπασμα από την επιστολή του Αποστόλου των 
εθνών Παύλου: «τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, 
τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα  λοιπὸν 
ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν 
ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος 
κριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοί, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγα-
πηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.» 
 

 Προκόπης Ι. Παπάλας, Εκπαιδευτικός, 
Ιστορικός, Ερευνητής, Μυτιλήνη

Γράφει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.κ. Νικόλαος 

 
Τι ωραίο πόνημα! Τι μεγάλο έργο! Θερμά συγχαρη-

τήρια για το θαυμάσιο αυτό περίγραμμα της διαδρομής 
σας και το αποτύπωμα της καρδιάς σας... 

Ο Θεός να σας χαρίζει πολλά χρόνια και δύναμη, και 
για να διατηρεί διαυγή τη σκέψη σας και ζωντανή την 
πλούσια σε ευγένεια και αισθήματα καρδιάς σας. 
 

Με αναστάσιμους χαιρετισμούς

Νώντας Σκοπετέας
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ 
σε φωτεινά μονοπάτια

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 31/3/2023. 
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»

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
(GDPR EE 2016/679) 

Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» σε πλήρη 
συμμόρφωση με το νέο Γενικό Κανονισμό για την 
Προστασία των Δεδομένων (GDPR ΕΕ 2016/679) 
υπό την καθοδήγηση της Grant Thornton προέβη 
σε εσωτερική εκπαίδευση τού προσωπικού του, 
καθώς και τροποποίηση των εγγράφων/διαδικα-
σιών του, σύμφωνα με τις νομοθετικές πράξεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο νέος αυτός Κανονισμός 
είναι η τελευταία εξέλιξη μιας σειράς νομοθετικών 
πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης «για την προ-
στασία των φυσικών προσώπων έναντι της επε-
ξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών». Οι οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να πα-
ρέχουν τη διαβεβαίωση ότι οι διαδικασίες και τα 
μέτρα προστασίας δεδομένων τους είναι κατάλ-
ληλα για τη συμμόρφωση με αυτόν τον Κανονισμό. 
Γι’ αυτό τον λόγο πραγματοποιήθηκαν από τον κ. 
Κοντογιάννη – Senior Manager, IT Business Con-
sulting Services, εκπαιδευτικά σεμινάρια εντός του 
φορέα προς το προσωπικό και τη διοίκηση.



Τετρακόσια τριάντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος 
από την κοίμηση της αγίας Φιλοθέης. Τι να πρωτοπεί 
κανείς για την Αθηνιώτισσα κυρά και πώς να το πει, 
χωρίς τον κίνδυνο μην είναι λίγο ή λειψό ή άπρεπα ει-
πωμένο; Ποια είναι άραγε η μοναδική αυτή γυναίκα, 
που όρθωσε το ανάστημά της απέναντι στην οθωμα-
νική εξουσία, πύργωσε με την αρχοντική της αγάπη 
στις ψυχές των ανθρώπων την πίστη και την ελπίδα, 
αντιστάθηκε μέχρι τέλους και αγιάστηκε; 

Είναι μια «Ηλιογέννητη» αρχοντοπούλα, η μοναχο-
κόρη του Άγγελου Μπενιζέλου και της Συρίγας Πα-
λαιολογίνας Ρεγούλα, η μετέπειτα οσία Φιλοθέη, της 
οποίας η θαυματουργική γέννηση το 1522 έφερε χαρά 
μεγάλη στο μεγαλόπρεπο αρχοντικό τους κάτω από 
τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Εκεί όπου, λίγο αρ-
γότερα, έκανε τα πρώτα της βήματα, ψέλλισε τα πρώτα 
της λόγια, ανατράφηκε με τα νάματα του Ευαγγελίου, 
μορφώθηκε – πράγμα σπάνιο για κορίτσι της εποχής 
της. Από κει βγήκε νύφη, παρά τη θέλησή της, σε ηλι-
κία μόλις 14 χρονών, προκειμένου, υπακούοντας στην 
επιθυμία των γονιών της, να παντρευτεί τον αρκετά με-
γαλύτερό της προύχοντα Ανδρέα Χειλά, ο οποίος 

αποδείχθηκε άνθρωπος σκληρός. Εκεί επέστρεψε τρία 
χρόνια αργότερα χήρα και ταλαιπωρημένη. 

Είναι η εμπνευσμένη διακόνισσα της αγάπης και πα-
ράτολμη για τα μέτρα της εποχής μοναχή, που τόλ-
μησε να βαδίσει μονοπάτι απάτητο σε χρόνους 
χαλεπούς. Τότε που οι μέρες της σκλαβιάς ήτανε αβά-
σταχτες και η Αθήνα πλήττονταν από μεγάλες συμφο-
ρές, τότε που η πόλη της σοφίας και των γραμμάτων 
έμοιαζε με λουλούδι μαραμένο, γη ερημωμένη και 
ξερή. Λίγα χρόνια μετά τον θάνατο του συζύγου της 
και των γονιών της πήρε τη θαρραλέα απόφαση να 
αφιερωθεί στον Θεό και σε έργα αγάπης – επιθυμία 
ριζωμένη από καιρό στην καρδιά της. Αρχικά οικοδό-
μησε περί το 1571 κοντά στο πατρικό της στον περί-
γυρο του ναού του Αγίου Ανδρέα, σύμφωνα με 
όραμα που είχε δει, έναν Παρθενώνα, μια γυναικεία 
κοινοβιακή μονή στο όνομά του, όπου εισήλθε πρώτη 
φορώντας το μοναχικό σχήμα με το όνομα Φιλοθέη, 
δύο μετόχια στα Πατήσια και στην Καλογρέζα, καθώς 
και πηγάδι στην περιοχή του Ψυχικού, αληθινό ψυ-
χικό της Κυράς στους αγρότες και τους διαβάτες.       
Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι στον Παρθενώνα της, 
στον οποίο αφιέρωσε την τεράστια περιουσία της, κα-
τάφερε να συγκροτήσει μια πραγματική βασιλειάδα με 
νοσοκομείο, γηροκομείο, ορφανοτροφείο και ξενώνα, 
όπου μαζί με άλλες μοναχές, κόρες επιφανών οικογε-
νειών της Αθήνας, παρηγορούσε πονεμένους,    
περιποιούνταν ασθενείς, προστάτευε ορφανές, αιχμα-
λώτους και αιχμάλωτες, διαθέτοντας μεγάλα ποσά για 
την απελευθέρωσή τους απ’ τα σκλαβοπάζαρα και τη 
φυγάδευση των γυναικών σε μετόχια της στη Τζια, την 
Άνδρο, την Αίγινα. Στην καρδιά της τουρκοκρατούμε-
νης Αθήνας, καθώς και σε άλλες περιοχές όπου η Ι. 
Μονή οικοδόμησε φιλανθρωπικά ιδρύματα, νοση-
λευτήρια και ορφανοτροφεία αγκάλιαζε χωρίς όρους 
και όρια ορθόδοξους και μουσουλμάνους, περιζήτη-
τες αρχοντοπούλες κι ανώνυμες κατατρεγμένες και 
βιασμένες στο σώμα και στην ψυχή, με νεογέννητα 
στην αγκαλιά κι άλλες με μωρά αγέννητα, χήρες κι ορ-
φανά, σκορπίζοντας «τα τρισεύγενα λουλούδια της 
αγάπης», χωρίς να υπολογίζει ψιθυρισμούς και κοι-
νωνικές επικρίσεις, κινδύνους και συνέπειες. Έργο πο-
λύμορφο και πρωτοφανές στην παγκόσμια ιστορία της 
Κοινωνικής Πρόνοιας, αδιαφιλονίκητη ιστορική επι-
βεβαίωση του οποίου αποτελούν, πέρα από το Συνα-
ξάρι της αγίας, επίσημα έγγραφα, τα οποία βρέθηκαν 
στο Κρατικό Αρχείο της Βενετίας, μεταξύ των οποίων 
ιδιόχειρη επιστολή της. 

Είναι η φωτεινή και φωτισμένη δασκάλα –«κυρά δα-
σκάλα» την αποκαλούσε ο κόσμος–, που χάρισε στις 

ΠΟΡΤΡEΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝΠΟΡΤΡEΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
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Φιλοθέη Μπενιζέλου 
(1522 – 1589)



γυναίκες του Παρθενώνα ένα ανεκτίμητο δώρο, το 
πρώτο τους σχολείο. «Το πρώτο σχολείο για κορίτσια, 
όχι μόνο της Αθήνας αλλά της Ευρώπης», σύμφωνα με 
την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης 
Ζωή Γκενάκου. Και δεν πάσχισε να μάθουν οι γυναίκες 
του Παρθενώνα μόνο γράμματα για να κρατηθεί η 
γλώσσα ζωντανή αλλά και τέχνες, ράψιμο, κέντημα 
και αργαλειό για να μπορέσουν να ζήσουν με αξιο-
πρέπεια. Εξάλλου, η πρωτοπόρος του γυναικείου κι-
νήματος στην Ελλάδα Καλλιρόη Παρέν στη μελέτη 
«Ἱστορία τῆς Γυναικὸς Σύγχρονοι Ἑλληνίδες 1530–
1896» σημειώνει επιγραμματικά: «Εἶναι λοιπόν ἡ Φι-
λοθέη Βενιζέλου […] ἡ πρώτη θεῖσα τὰς βάσεις τῆς 
εκπαιδεύσεως τῆς ἑλληνίδος γυναικός, ἡ πρώτη συ-
στηματικῶς ἐργασθεῖσα ὑπέρ τοῦ γυναικείου φύλου, ἡ 
ἀψηφίσασα πᾶσαν πρόληψιν καί πάντα κίνδυνον». 

Είναι η άφοβη Ελληνίδα, που δε δίστασε να ταράξει 
«τα  λιμνάζοντα νερά της αμάθειας, της μιζέριας και της 
δουλοπρέπειας», όπως επισημαίνει η Δρ Βυζαντινής 
Φιλολογίας Μαρία Χρόνη–Βακαλοπούλου στο βιβλίο 
«Φιλοθέη Μπενιζέλου η Αθηναία», και να συγκρου-
στεί με συμφέροντα κατακτητών και κατεστημένου, 
υλοποιώντας ένα έργο που ως άλλος μίτος της Αριάδ-
νης έδειχνε τον δρόμο για την έξοδο από τον λαβύ-
ρινθο της σκλαβιάς. Έργο, με τεράστια απήχηση και 
εκτός Οθωμανικής αυτοκρατορίας. 

Είναι το μυρίπνοο άνθος του γένους, για το οποίο ο 
Μικρασιάτης λογοτέχνης, ζωγράφος και αγιογράφος 
Φώτης Κόντογλου σημειώνει χαρακτηριστικά: «Δὲν 

στάθηκε αὐστηρὴ μονάχα στὸ νὰ κάνει τὶς ἐντολὲς τοῦ 
Χριστοῦ, μὰ ἀγωνίσθηκε καὶ πνευματικὰ γιὰ νὰ στερεω-
θεῖ ἡ ἁγιασμένη παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας σὰν κάστρο 
ποὺ θὰ ἀποσκέπαζε τὸν Ἑλληνισμὸ ἀπὸ τὸν πνευματικὸ 
ἐκφυλισμὸ καὶ τὴν ἀποβαρβάρωση». 

Είναι η ένδοξη οσιομάρτυρας, που στάθηκε ακλόνητη 
στην πίστη της, όχι μόνο όταν Τούρκοι τη συνέλαβαν, 
τη φυλάκισαν και τη βασάνισαν, προσπαθώντας να 
ανακόψουν τη δράση της, αλλά ακόμα κι όταν εισέβα-
λαν στο μετόχι των Πατησίων, παραμονή της εορτής 
του αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, 2 Οκτωβρίου 
1588, τη μαστίγωσαν με βαναυσότητα και την εγκατέ-
λειψαν ημιθανή. Λίγους μήνες αργότερα, στις 19 Φε-
βρουαρίου 1589, κατά το Συναξάρι της, το ασκητικό 
σώμα της υπέκυψε στα τραύματά του. Λίγα χρόνια αρ-
γότερα, επί των ημερών του Οικουμενικού Πατριάρχη 
Ματθαίου Β΄ (1595 – 1600), έγινε η αγιοκατάταξή της. 

Φιλοθέη Μπενιζέλου, ο επίγειος άγγελος και ουρά-
νιος άνθρωπος, για τον οποίο, τόσο για τον τρόπο που 
έζησε όσο και για τον τρόπο που έφυγε, ταιριάζει ο 
λόγος του εθνικού μας ποιητή: «Κι ὁ οὐρανὸς καμά-
ρωνε, κι ἡ γῆ χεροκροτοῦσε». 

Τετρακόσια τριάντα χρόνια μετά την κοίμησή της, η 
ιερή μνήμη της διατηρείται ζωντανή. Αναρίθμητα τα 
θαύματά της. Λαμπρή η πανήγυρη που τελείται κάθε 
χρόνο στις 19 Φεβρουαρίου στη Μητρόπολη Αθηνών, 
όπου φυλάσσεται άφθαρτο σε ασημένια λάρνακα το 
σκήνωμά της. Ζωηρά συναντώνται τα ίχνη της σε διά-
σπαρτα τοπωνύμια της Αττικής, καθώς και στο      
αρχοντικό της, μοναδικό σωζόμενο δείγμα αρχοντικής 
κατοικίας των μεταβυζαντινών χρόνων για την περιοχή 
της Αθήνας, που «αφηγείται» καθημερινά πολλά και 
θαυμαστά στους επισκέπτες–προσκυνητές για τη δια-

δρομή της αδιαμφισβήτητης Κυράς των Αθηνών προς 
τις δικές της κορυφές, την αγιοσύνη και την πνευμα-
τική αφύπνιση του ελληνισμού. 

Σοφία Παπακωνσταντίνου–Τσιχριτζή 
 
 
 
 

Θερμές ευχαριστίες στη φιλόλογο–ιστορικό και συγγρα-
φέα Μαρία Χρόνη–Βακαλοπούλου για την παραχώρηση 
άδειας αναδημοσίευσης της φωτογραφίας τής επιστολής–
έκκλησης της Φιλοθέης μοναχής από το βιβλίο: «Φιλοθέη 
Μπενιζέλου η Αθηναία».  
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Νότια όψη Αρχοντικού Μπενιζέλου.

30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ 
σε φωτεινά μονοπάτια

Το χειρόγραφο της επιστολής–έκκλησης της Φιλοθέης μοναχής 
προς την Γερουσία των Βενετών. Κρατικό αρχείο Βενετίας, De-
liberazioni Constantinopoli. Filza No 5. 
(Φωτογραφικό αρχείο π. Δ. Τζέρπου)



Η 3η Δεκεμβρίου, ως ημέρα των Ατόμων με 
Αναπηρία, έχει εξελιχθεί σε θεσμό παγ-
κοσμίου κύρους, τον οποίο το Εργαστήρι 

«ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» τιμά και εκπροσωπεί με 
χαρά. Έτσι, στις 2 Δεκεμβρίου του 2018 πραγ-
ματοποιήσαμε μουσική πολιτιστική εκδήλωση, 
«Γέφυρα Αγάπης» σε συνεργασία με τον Δήμο 
Αγρινίου στο Παπαστράτειο Μέγαρο. 
Συμμετείχαν: Η χορωδία του Πνευματικού 
Κέντρου Ι.Π. Μεσολογγίου υπό τη διεύθυνση 
του μαέστρου Σπύρου Χολέβα. Ο «ΟΡΦΕΑΣ» 
Αγρινίου υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Βα-
λεντίν Στεφάνοφ και τέλος, η χορωδία των εκ-
παιδευομένων νέων μας υπό τη διεύθυνση 
της μουσικού και κοινωνικής λειτουργού του 
Εργαστηρίου, Ευσταθίας Γρέντζελου. Τιμητική 
πλακέτα απονεμήθηκε στην κυρία Αριστούλα 
Καραγέωργου, Πρόεδρο του «Φιλανθρωπι-
κού Κοινωνικού Συλλόγου κυριών νομού 
Αιτωλ/νίας» και στα μέλη του Δ.Σ. ως ένδειξη 
τιμής και ευγνωμοσύνης για την πολύτιμη 
δωρεά ενός λεωφορείου 30 θέσεων για τη 
μετακίνηση των νέων της Β΄ Εκπαιδευτικής 
Μονάδας στο Αγρίνιο. Την εκδήλωση τίμησαν 
με την παρουσία τους φορείς της περιφέρειας, 
του νομού και των δήμων και επίσης πλήθος 
κόσμου, που χειροκρότησαν με ενθουσιασμό 
τους συντελεστές της εκδήλωσης και ιδιαίτερα 
τους νέους του «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ». 

Επιμέλεια: Φρίντα Κολοβού-Μήτσιου

22 ΠΛΕΙΑΔΕΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2018

Τα μέλη της χορωδίας «Ορφέας» Αγρινίου.

Η χορωδία των Εκπαιδευομένων.

Η χορωδία του Πνευματικού Κέντρου της Ι.Π. Μεσολογγίου.Η Πρόεδρος του Εργαστηρίου με την δωρήτρια 
κ. Α. Καραγέωργου.

Από την εκδήλωση της 3ης Δεκεμβρίου 
στο Παπαστράτειο Μέγαρο.
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΣΟΥΤΣΟΥ, ΙΔΡΥΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σ την ανήσυχη, ταραγμένη και ασταθή εποχή που 
ζούμε, δράσεις που υπενθυμίζουν ότι η Ελλάδα 
παραμένει ένας γενναιόδωρος τόπος προσφο-

ράς, δράσεις που αναδεικνύουν τη δύναμη της συλ-
λογικότητας με πρωταγωνιστές ενεργούς πολίτες 
προβάλλουν πρότυπα, επηρεάζουν αντιλήψεις και 
συμπεριφορές, φέρνουν κοντά ανθρώπους με κοινά 
οράματα και τους συνδέουν με ορατά ή αόρατα νή-
ματα. 

Τέτοιου είδους δράσεις προβλήθηκαν στην εκδή-
λωση που πραγματοποίησε η Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ομο-
σπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδος και 
Νοτίων Ιονίων Νήσων με θέμα: «Το έργο των κοι-
νωνικών δομών ως ελάχιστο δίχτυ κοινωνικής 
ασφάλειας μιας κοινωνίας σε κρίση», τη Δευτέρα 
26 Νοεμβρίου 2018, στον πολυχώρο Royal στην 
Πάτρα. 

Το πρωτοποριακό και υψηλής ποιότητας παρεχό-
μενων υπηρεσιών κοινωνικό έργο του Εργαστηρίου 

«ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» παρουσίασε διεξοδικά και 
εμπεριστατωμένα η πρόεδρός του Διονυσία Σα-
μαντά.  Εξάλλου, η ίδια, αναφερόμενη στην κ. Μαρία 
Τσούτσου, επισήμανε πως «αφιέρωσε τη ζωή της 
στον αδύναμο συνάνθρωπο και την κοινωνία και τε-
λικά στο ίδιο το Εργαστήρι». 

Κορυφαία στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η 
απονομή τιμητικής πλακέτας στην κυρία Μαρία 

Τσούτσου για την κοινωνική προσφορά της στα 
άτομα με αναπηρία, στις οικογένειές τους και στην 
κοινωνία από τον τ. περιφερειάρχη Δυτικής Ελλά-
δας Απόστολο Κατσιφάρα. Η ίδια, αφού παρέλαβε 
την τιμητική πλακέτα, την αφιέρωσε σε όλους τους 
ανθρώπους του Εργαστηρίου, οι οποίοι «μοχθούν 
επί πολλά χρόνια υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματα 
των ΑμεΑ», όπως υπογράμμισε. Στην αντιφώνισή 
της, αφού τόνισε ότι: «αναπηρία σημαίνει να ζεις την 
κάθε μέρα σου με υπέρβαση και αυτό είναι εξαιρε-
τικά επίπονο», εξέφρασε τη χαρά της για τη βρά-
βευση, λέγοντας: «Σε μία εποχή απαξίωσης όλων 
των ηθικών αξιών και της μεγάλης κρίσης που βιώ-
νει η χώρα μας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 
προβάλλει ανθρώπους που δούλεψαν εθελοντικά, 
ανυποχώρητα και αδιαπραγμάτευτα για τα ίσα δι-
καιώματα των ανθρώπων με αναπηρία, για ίσες ευ-
καιρίες στη ζωή και για έναν καλύτερο κόσμο που 
να τον φωτίζει το αστέρι της κοινωνικής δικαιοσύ-
νης, καθώς και για την ενίσχυση του κοινωνικού 
κράτους πρόνοιας». 

Τέλος, ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή της 
βράβευσης δέκα διακριθέντων στους αθλητικούς 
αγώνες των Special Olympics αθλητών – εκπαι-
δευόμενων του Εργαστηρίου, οι οποίοι με την πα-
ρουσία τους και τις εξαιρετικές τους επιδόσεις 
τίμησαν το Εργαστήρι. Όλοι τους έστειλαν ένα ηχηρό 
μήνυμα αγωνιστικότητας, ελπίδας και αισιοδοξίας. 

Σοφία Παπακωνσταντίνου – Τσιχριτζή

Η κ. Μαρία Τσούτσου με τον τέως Περιφερειάρχη 
κ. Απόστολο Κατσιφάρα.

Οι βραβευθέντες αθλητές του Εργαστηρίου.

30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ 
σε φωτεινά μονοπάτια



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ 
(1878 – 1967)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ

ΟΚωνσταντίνος Παρθένης –ένας από τους ση-
μαντικότερους εκπροσώπους της νεοελληνι-
κής ζωγραφικής– γεννήθηκε το 1878 στην 

Αλεξάνδρεια από πατέρα Έλληνα βρετανικής υπη-
κοότητας και μητέρα Ιταλίδα. 

Φοίτησε στο γαλλόφωνο σχολείο Saint François 
- Xavier και από πολύ μικρή ηλικία έδειξε την κλίση 
του προς τη ζωγραφική και τη μουσική. Σύμφωνα 
με τις λιγοστές πληροφορίες που έχουμε για τις 
σπουδές του στη ζωγραφική, μαθαίνουμε ότι πήρε 
τα πρώτα μαθήματα στην Αίγυπτο από τον Γερμανό 
ζωγράφο Karl Diefenbach. 

Το 1897 ο νεαρός Κ. Παρθένης φεύγει για τη 
Βιέννη, όπου παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφι-
κής στην Ακαδημία Εικαστικών Τεχνών και μουσι-
κής στο Ωδείο της πόλης. Στην Αθήνα έρχεται για 
πρώτη φορά το 1903 και γρήγορα γίνεται γνωστός 
στους κύκλους της Τέχνης. Συνδέεται με πολλούς 
καλλιτέχνες και διανοούμενους, όπως τον Π. Γιαν-
νόπουλο, Λ. Πορφύρα,  Π. Νιρβάνα, Π. Μαθιόπουλο, 
Α. Φιλαδελφέα και άλλους. 

Παίρνει μέρος σε πολλές εκθέσεις στις οποίες 
διακρίνεται, ταξιδεύει, μελετά και ζωγραφίζει ει-
κόνες και μεγάλα αγιογραφικά σύνολα για ναούς 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανήσυχο πνεύμα 
όπως ήταν, το 1909 φεύγει μαζί με τη γυναίκα του 
Ιουλία Βαλσαμάκη για το Παρίσι, όπου γνωρίζει τα 
πρωτοποριακά καλλιτεχνικά ρεύματα του τέλους 
του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου (εμπρεσιο-
νισμός, κυβισμός, συμβολισμός, αρ-νουβώ, φοβι-
σμός κ.α.), που ήδη έχουν καθιερωθεί στην 

Ευρώπη. Εκεί έρχεται σε επαφή με τα έργα των με-
γάλων ζωγράφων Πικάσο, Μπρακ, Σαβάν, Σεζάν, 
που θαύμαζε ιδιαίτερα, και δέχεται επιδράσεις από 
αυτά. «Έτσι», σημειώνει ο ιστορικός της τέχνης, 
Στέλιος Λυδάκης, «εμφανίζεται πότε εμπρεσιονι-
στής, πότε υπαιθριστής με την ευρύτερη έννοια, 
ενώ οι φοβιστές τον προβληματίζουν ιδιαίτερα, 
χωρίς όμως να διακατέχεται από οποιεσδήποτε στι-
λιστικές προκαταλήψεις. Δοκιμάζει ελεύθερα ό,τι 
τον ενδιαφέρει». Τελικά, θα διαμορφώσει το προ-
σωπικό του στιλ κυρίως μετά το 1920, ένα στιλ που 
βασίζεται στην αραίωση του χρώματος, το έντονο 
στιλιζάρισμα με κυβιστικό χαρακτήρα, τις λυρικές 
λεπτομέρειες, την αφαίρεση. Η χρωματική κλίμακα 
που χρησιμοποιεί είναι μία κλίμακα χαμηλών 
τόνων, σχεδόν μισοσβησμένη, που δημιουργεί στον 
θεατή την αίσθηση μιας υπερβατικής και ονειρικής 
ατμόσφαιρας. 

Ιδιαίτερη σημασία για τον Παρθένη είχε η χρήση 
του φωτός. Έλεγε χαρακτηριστικά στους μαθητές 
του: «Φως ίσον χρώμα. Είναι αυτό το φως που γεν-
νάει το σχήμα, ερμηνεύει τις γραμμές και τις κάνει 
σταθερές και αμετάβλητες …» 
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Βασικός του στόχος ήταν η αναπαράσταση της 
πραγματικότητας, έτσι όπως την αντιλαμβάνονται 
οι αισθήσεις του, με βάση το παιχνίδι του φωτός 
και των χρωμάτων. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι 
ονομάστηκε «ο δάσκαλος του εμπρεσιονισμού στην 
Ελλάδα», αφού η κυρίαρχη αυτή τάση της ζωγρα-
φικής έδινε ιδιαίτερη έμφαση στην αναπαράσταση 
των αντανακλάσεων του φωτός στα ζωγραφικά 
έργα. Έτσι, ο Παρθένης με τη χρήση του φωτός, τις 
ευαίσθητες χρωματικές αποχρώσεις, την παρουσία 
του υπερβατικού στοιχείου, τους συμβολικούς 
υπαινιγμούς, τις φευγαλέες οπτικές εντυπώσεις 
«διαμορφώνει τη δική του τεχνοτροπία, που φέρνει 
τη σφραγίδα της μοναδικότητάς του», σημειώνει ο 
τεχνοκριτικός Α. Προκοπίου. 

Ο ιδιότυπος, όμως, χαρακτήρας της τέχνης τού 
Παρθένη, μιας τέχνης απελευθερωμένης από τη 
ζωγραφική της «Σχολής του Μονάχου» που κυ-
ριαρχούσε στην ελληνική ζωγραφική, δεν έγινε 
αρεστός στο καλλιτεχνικό κατεστημένο της εποχής. 
Παρά τις μεγάλες διακρίσεις, που έλαβε για τα έργα 
του στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κριτικοί και ζω-
γράφοι έβλεπαν ειρωνικά, σχεδόν εχθρικά τον με-
γάλο δημιουργό. Η απονομή του Εθνικού Αριστείου 
Γραμμάτων και Τεχνών για το έργο του «Ευαγγε-
λισμός» ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από τους 
καλλιτεχνικούς κύκλους της Αθήνας και τους εκ-
προσώπους του εδραιωμένου ακαδημαϊσμού. 

Οι αντιδράσεις αυτές έγιναν εντονότερες, όταν το 
1929 διορίστηκε καθηγητής της Ανωτάτης Σχολής 
Καλών Τεχνών από την κυβέρνηση του Ε. Βενιζέ-
λου χωρίς εκλογή. Η δοκιμασία αυτή για τον Παρ-
θένη ήταν πολύ μεγάλη. Το εχθρικό κλίμα που 
διαμορφώθηκε εις βάρος του, τον ανάγκασε να πα-

ραιτηθεί και να κλεισθεί σιγά–σιγά στον εαυτό του. 
Εσωστρεφής και υπερευαίσθητος όπως ήταν, 
ασυμβίβαστος με το συντηρητικό καλλιτεχνικό κα-
τεστημένο οδηγήθηκε στη σιωπή και την απομό-
νωση του σπιτιού του, μη έχοντας επαφή με τον 
έξω κόσμο. Ευτυχώς, που η Πολιτεία έστω και κα-
θυστερημένα του απέμεινε το παράσημο του «Τα-
ξιάρχη του βασιλέως Γεωργίου Ά » και δύο χρόνια 
πριν το θάνατό του το παράσημο του «Χρυσού Τα-
ξιάρχη του Φοίνικος», σε ένδειξη τιμής για τη με-
γάλη του καλλιτεχνική προσφορά. 

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του μέχρι τον θά-
νατό του το 1967, ήταν γεμάτα από πολύ δυσάρεστα 
γεγονότα, που επιβάρυναν ακόμα περισσότερο την 
ήδη κλονισμένη ψυχική και σωματική του υγεία. 

Αυτό ήταν το τέλος της ζωής του σπουδαίου 
αυτού Έλληνα ζωγράφου, που έφερε το πνεύμα του 
μοντερνισμού στην Ελλάδα και σφράγισε με το 
έργο του όχι μόνο την εποχή του, αλλά ολόκληρη 
την νεοελληνική ζωγραφική. 

 
Βαρβάρα Μικέλλη             
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Η αποθέωση του Αθανασίου Διάκου
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Όλες οι δραστηριότητες των εκπαιδευομένων νέων μας αγκαλιάζονται από το κοινωνικό σύνολο. Αυτό 
είναι μια επιτυχία, που με τη βοήθεια του Θεού και με πολύ κόπο του Δ.Σ. των εργαζομένων και των εθε-
λοντών μας έχει επιτευχθεί χρόνο με το χρόνο. Σήμερα, έχουμε τη χαρά να προχωρούμε σε δράσεις ωραίες 
και χρήσιμες, με την πρωτοβουλία Φορέων της κοινωνίας μας ή και ιδιωτών που τους χαρακτηρίζει η ευ-
γένεια και η κοινωνική ευαισθησία. Αυτό το θεωρούμε μεγάλη ευλογία και το επισημαίνουμε με χαρά, 
ικανοποίηση και ευγνωμοσύνη.

Στις 16 Απριλίου 2019, ομάδα εκπαιδευομέ-
νων με τη συνοδεία εργαζομένων–συνοδών 

ξεναγήθηκε στον Κήπο των Ηρώων της Ι.Π. Με-
σολογγίου με την ευκαιρία των Εορτών Εξόδου. 
Ο φιλόλογος  Δημήτρης Δραγγανάς πραγματο-
ποίησε μια εξαιρετική ξενάγηση, προσιτή στις αν-
τιληπτικές δυνατότητες των νέων μας, και τον ευ-
χαριστούμε για την ευγενική του πρωτοβουλία 
και τη συμπαράστασή του στο έργο μας.

Την Τρίτη 2 Απριλίου 2019, το Εργαστήρι συμμε-
τείχε σε μια εξαιρετική και καινοτόμο δράση στο 

πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας αυτισμού, με τίτλο: 
«Ο αυτισμός μας αφορά όλους – ενημερώσου, 
αποδέξου, στήριξε». Η δράση αυτή οργανώθηκε 
από το Σύλλογο ΑμεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ» και περιε-
λάμβανε ένα συμβολικό περίπατο στον πεζόδρομο 
της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικού-
πης», όπου οι νέοι μας συναντήθηκαν με όλους 
τους Φορείς Αναπηρίας της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος. Οι εκπαιδευόμενοί μας ενθουσιάστηκαν 
με τη δράση αυτή, χάρηκαν και εμψυχώθηκαν.

Την Κυριακή 7 Απριλίου 2019, το Εργαστήρι 
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» ανταποκρίθηκε με 

χαρά στην πρόταση της Πανελλήνιας Εθελοντικής 
Δράσης «Let’s do it Greece 2019». Συμμετείχαμε 
με άλλους φορείς της πόλης στον καλλωπισμό 
της πλατείας «Ομονοίας» στις οδούς Σταΐκου και 
Μπαϊμπά. Μ’ αυτές τις δράσεις οι νέοι μας χαί-
ρονται και αισθάνονται ενεργά μέλη της κοινωνίας 
όπου ανήκουν.

Όπως κάθε χρόνο, στις 20 Δεκεμβρίου 2018 
πραγματοποιήθηκε η χριστουγεννιάτικη 

γιορτή του Εργαστηρίου στο κτίριο της Β΄ Εκπαι-
δευτικής Μονάδας Αγρινίου. Ήταν μια εκδήλωση 
γεμάτη χαρά και αγάπη με τα παιδιά μας, τους ερ-
γαζόμενους, γονείς και εθελοντές.
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Στις 11 Φεβρουαρίου 2019 είχαμε την τιμή να πα-
ρευρεθούμε, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως από 

την Προεδρία της Δημοκρατίας – Προεδρική 
Φρουρά σε συνεργασία με τη Διοίκηση Κέντρων 
«IV Μεραρχία Πεζικού Πελοπόννησος» από τον 
Υποστράτηγο Γεώργιο Μπουζάκη, στην έκθεση πι-
νάκων με θέμα “Η Ευζωνική Στολή – Η ιστορική 
διαδρομή της μέσα από 40 έργα του Ι. Μυλωνά». Η 
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη Αξιωματι-
κών Φρουράς στο Μεσολόγγι. 
Ομιλητής από την Προεδρία της Ελληνικής Δημο-

κρατίας ήταν ο Λοχαγός Πεζικού κ. Κωνσταντίνος 
Κουτσουμπίδης και η έκθεση περιελάμβανε την εξέ-
λιξη της στολής του Εύζωνα από το 1821 μέχρι σή-
μερα και η εναρμόνισή της με την εποχή, τον τόπο 
και τις πολιτικές συνθήκες αποτυπωμένη σε πίνακες 
ζωγραφικής του ζωγράφου–ενδυματολόγου Γιάννη 
Μυλωνά. Η διοργάνωση της έκθεσης είναι ενταγ-
μένη στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για 
τη συμπλήρωση 150 ετών από την ίδρυση της Προ-
εδρικής Φρουράς. 
Οι άνδρες που υπηρετούν στην προεδρική 

φρουρά, τα ελληνόπουλα διαθέτουν ήθος, ευσυ-
νειδησία, πειθαρχία, ισορροπία χαρακτήρος, ακλό-
νητη αγάπη για την πατρίδα. Είναι οι άριστοι. Ακόμη 
και το παρουσιαστικό τους είναι εξαιρετικό, με ομορ-
φιά, άριστη σωματική διάπλαση και ύψος. 
Η στολή τους ήταν εξ’ ολοκλήρου χειροποίητη από 

μαλλί, βαμβάκι και μετάξι υφασμένη στον αργαλειό 
από έλληνες έμπειρους τεχνίτες, σύμβολο της ελ-
ληνικής παράδοσης. Καθώς και τα χειροποίητα τσα-
ρούχια, έργα τέχνης από έμπειρα ελληνικά 
ροζιασμένα χέρια. 
Η έκθεση σημείωσε μεγάλη επιτυχία, μας συγκί-

νησε βαθύτατα εμάς τους ανθρώπους του Εργαστη-
ρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», που παρευρεθήκαμε: 
την Μαρία Χρονοπούλου, την Ασπασία Καρατζο-
γιάννη μέλη του Δ.Σ., την γράφουσα Μαρία Τσού-
τσου Ιδρύτρια και Επίτιμη Πρόεδρο καθώς και την 
κ. Σταυρούλα Σταράμου το τότε μέλος του Δ.Σ. του 
Συλλόγου «Φίλων, Γονέων και Εθελοντών». 
Αισθάνθηκα μεγάλη υπερηφάνεια για την ελλη-

νική μας ταυτότητα, για τους νέους που υπηρέτησαν 
και υπηρετούν την Πατρίδα και την Προεδρική 
Φρουρά. Πάντα πίστευα το αρχαίο ελληνικό μας 
ρητό: «Μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγό-
νων ἀπάντων τιμιώτερόν ἐστιν ἡ Πατρὶς καὶ σεμνότε-
ρον καὶ ἁγιώτερον.» (Πλάτων) 

Μαρία Τσούτσου 
Ιδρύτρια και Επίτιμη Πρόεδρος του Εργαστηρίου 

«ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»   

Η Ιδρύτρια κ. Μαρία Τσούτσου με το μέλος του Δ.Σ. 
κ. Μαρία Χρονοπούλου και το μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου 
«Φίλων, Γονέων και Εθελοντών» κ. Σταυρούλα Σταράμου.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΖΩΝΙΚΗ ΣΤΟΛΗ 
ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
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ΔΩΡΕΑ ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

Τη Δευτέρα 14-1-2019 επισκέφθηκε την Α΄ Εκπαιδευτι-
κή Μονάδα στο Μεσολόγγι ο κ. Νεραντζής Παπαδόπου-
λος, που ζει και εργάζεται στο εξωτερικό. Ο κ. Παπαδό-
πουλος και οι Εταιρείες Yayas Box & Greek List με έδρα 
το Λονδίνο πρόσφεραν δωρεά υπέρ των σκοπών του Ερ-
γαστηρίου, στο πλαίσιο καμπάνιας «Shine a Christmas Li-
ght in the Darkness». Τους ευχαριστούμε θερμά.

ΔΩΡΕΑ ΔΟΜΝΑΣ ΚΥΡΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΙΒΑΝΟΥ 
Την Τετάρτη 16-1-2019 επισκέφθηκε την Α΄ Εκπαιδευτι-
κή Μονάδα στο Μεσολόγγι η κα Δόμνα Κυρζοπούλου-
Λιβανού, σύζυγος του βουλευτή κ. Σπήλιου Λιβανού. Την 
υποδέχθηκαν, την ξενάγησαν και συνομίλησαν μαζί της 
η Ιδρύτρια και Επίτιμη Πρόεδρος κ. Μαρία Τσούτσου, μέλη 
του Δ.Σ. και της διοίκησης των εργαζομένων. Η κα Λιβανού 
είναι μέλος του «Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων» του 
Κολλεγίου Αθηνών, ο οποίος με πρωτοβουλία της μας 
πρόσφερε τρόφιμα και είδη οικιακής χρήσης. Τους ευ-
χαριστούμε θερμά.

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» νομού Αιτωλ/νίας, 
Μεσολόγγι–Αγρίνιο για άτομα με νοητική υστέρηση και 
συνοδές αναπηρίες, τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2019, συμ-
μετείχε στη δράση προληπτικού οδοντιατρικού ελέγχου 
πρωτοβάθμιας υγείας που έγινε στο χώρο της Έδρας του 
Εργαστηρίου μας, στο Μεσολόγγι. Η δράση αυτή υλο-
ποιήθηκε από τη Μ.Κ.Ο. «ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» σε 
συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προ-
στασίας και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ι.Π. Με-
σολογγίου. Στη δράση αυτή συμμετείχαν 25 
εκπαιδευόμενοι νέοι του Εργαστηρίου μας.

ΔΡΑΣΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ EUROBIRDWATCH 2019 
Την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 και την Παρασκευή 11 
Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Α΄ Μονάδα 
του Μεσολογγίου και στη Β΄ Μονάδα του Αγρινίου αντί-
στοιχα, κοινή δράση του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕ-
ΟΥΣΑ» με τον Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας – 
Ακαρνανικών Ορέων, με την ευκαιρία εορτασμού της Ευ-
ρωπαϊκής Γιορτής Πουλιών EUROBIRDWATCH 2019. 
Πραγματοποιήθηκε προβολή βίντεο με θέμα τη δια-
βίωση των πουλιών, που ζουν στην περιοχή της λιμνο-
θάλασσας και στη συνέχεια εκπαιδευόμενοι νέοι μας με 
την καθοδήγηση των εκπροσώπων του Φορέα Διαχεί-
ρισης έφτιαξαν εικόνες με πουλιά.



Την Πρόεδρο κ. Αριστούλα Καραγέωργου και τα μέλη 
του Δ.Σ. του «Φιλανθρωπικού Κοινωνικού Συλλόγου 
κυριών νομού Αιτωλ/νίας» για την πολύτιμη δωρεά 
ενός λεωφορείου 30 θέσεων αξίας 80.000 €, δια-
σφαλίζοντας έτσι την καθημερινή μετακίνηση των 
νέων μας από τα σπίτια τους το πρωί προς τη Β΄ Εκ-
παιδευτική Μονάδα στο Αγρίνιο και αντίστροφα το με-
σημέρι.
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Τις Εκδόσεις GEMA της κ. Μαρίας Γκέρτσου και του 
αδελφού της Επιχειρηματία κ. Δημητρίου Γκέρτσου 
για την απόφασή τους να εκδώσουν με δικά τους χρή-
ματα το βιβλίο-λεύκωμα της κ. Μαρίας Τσούτσου 30 
χρόνια πορείας σε φωτεινά μονοπάτια 1989-2019 
Μια αληθινή ιστορία.

Την κ. Μαρία Ανδρεοπούλου - Δερμάνη και την οικο-
γένειά της για την αγάπη, τη στήριξη και το ενδιαφέρον 
που έδειξε στο Εργαστήρι μας με τη δωρεά ενός ακι-
νήτου στο Μεσολόγγι εις μνήμην του αείμνηστου πο-
λυαγαπημένου της αδελφού Θεοφάνη Ανδρεόπουλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Ιδρύματος Ιωάννη και 
Ελισάβετ Κάππα», το οποίο, εκτιμώντας το πολύτιμο 
έργο που παράγει το ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» όσον 
αφορά τους νέους με νοητική υστέρηση και συνοδές 
αναπηρίες και επίσης την απόλυτη διαφάνεια στην οι-
κονομική διαχείριση και λειτουργία του, δώρισε στο 
Εργαστήρι το ποσό τον 10.000 €.

Η Πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Ιδρύτρια και Επίτιμη Πρόεδρος, οι νέοι με νοητική υστέ-
ρηση και συνοδές αναπηρίες και οι εργαζόμενοι του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής και Απο-
καταστάσεως «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» νομού Αιτωλ/νίας, Μεσολόγγι – Αγρίνιο, ευχαριστούν θερμότατα:

Με τις κινήσεις αυτές οι παραπάνω δωρητές ανοίγουν μία στοργική αγκαλιά για τους αδύναμους και πά-
σχοντες συνανθρώπους μας. Αυτή η κοινωνική ενσυναίσθηση είναι τόσο αναγκαία στην σκληρή και άφυλη 
εποχή μας όσο και σπάνια. Δείχνει ψυχική ευγένεια και γενναιοδωρία εσωτερική, όχι μόνο πρακτικής φύσης 
αλλά και γενναιοδωρία συναισθημάτων, η οποία άλλωστε είναι πηγή όλων των δωρημάτων. 
Τέτοιες πρωτοβουλίες δείχνουν κοινωνική ευαισθησία, στηρίζουν το δύσκολο κι ευαίσθητο έργο του Ερ-
γαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» και ενδυναμώνουν την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή.

30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ 
σε φωτεινά μονοπάτια
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7o Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού 
1-2-3 Νοεμβρίου 2019 Νοεμβρίου 2019 

Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο

Tο Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» συμμε-
τείχε στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού 

που είχε θέμα: «Από τη διαφορετικότητα ως τη δια-
ταραχή». 

Το θέμα απηχεί επίκαιρες θέσεις και τάσεις σχε-
τικά με τις όψεις που προβάλλουν οι καταστά-
σεις που εμπίπτουν στο φάσμα του αυτισμού. Σε 
μια εποχή που τόσα γίνονται για την κατανόηση 
και κοινωνική αποδοχή κάθε διαφορετικότητας, 
ο αυτισμός έχει αποβεί η πιο αναγνωρίσιμη ίσως 
κατάσταση διαφορετικότητας της ανθρώπινης 
ύπαρξης. Η διαφορετικότητα (neurodiversity) 
είναι δεδομένη, αλλιώς δε γίνεται κατανοητός ο 
αυτισμός ή οι αυτιστικές τάσεις. Όμως, τα άτομα 
στο φάσμα του αυτισμού διαφέρουν σημαντικά 
και μεταξύ τους. Σε ποιες εκδοχές αυτής της δια-
φορετικότητας αναφερόμαστε κάθε φορά; 
Το Εργαστήρι εκπροσωπούμενο από τον Δ/ντή κ. 
Δημήτρη Χειμαριώτη και τους υπεύθυνους γυ-
μναστές των 2 τμημάτων αυτισμού στο Μεσο-
λόγγι και Αγρίνιο κ. Μανώλη Καραβία και κ. 
Μανώλη Περιβόλα, συμμετείχε με αναρτημένη 
ανακοίνωση το θέμα της οποίας ήταν: 
«Σχεδιασμός μετάβασης του αυτιστικού ατόμου 
από το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας 
Φροντίδας (ΚΔΗΦ), στην Υποστηριζόμενη Δια-
βίωση(ΣΥΔ)», ένα θέμα που θεωρήθηκε καινο-
τόμο και επίκαιρο, αφού οι ανάγκες των 
ενηλίκων αυτιστικών για υποστηριζόμενη δια-
βίωση θα απασχολήσει τους Φορείς τα επόμενα 
χρόνια. 

Το τμήμα αυτισμού στο Αγρίνιο. Το τμήμα αυτισμού στο Μεσολόγγι.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» 
κ. Δημήτρης Χειμαριώτης στο συνέδριο Αυτισμού με τους 

υπευθύνους γυμναστές των δύο τμημάτων αυτισμού 
στο Μεσολόγγι και Αγρίνιο κ. Μανώλη Καραβία 

και κ. Μανώλη Περιβόλα.



ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ EPR ΣΤΟ ΤΑΛΙΝ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
• Συμμετοχή του Εργαστηρίου στο Ετήσιο Συνέδριο της 

EPR, 4–5 Ιουνίου 2019 στο Ταλίν, της Εσθονίας με θέμα: 
«Το λιγότερο μπορεί να είναι περισσότερο; Επανεξέ-
ταση των πόρων για υπηρεσίες ποιότητας». 

• Συνέδριο της EPR, 6 Δεκεμβρίου 2018 στις Βρυξέλλες. 
Το Συνέδριο της EPR, πραγματοποιήθηκε σε συνδιοργά-
νωση με την EASPD, την οποία εκπροσωπούσε ο Γενικός 
Γραμματέας της, κ. Luk Zelderloo. Το θέμα του συνεδρίου 
ήταν: «Εργασιακά μοντέλα εντός της κοινωνικής οι-
κονομίας: Ξεκλειδώνοντας το δυναμικό τους, ώστε να 
συμπεριλάβουμε τα άτομα με αναπηρίες στην αγορά 
εργασίας».
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

PROJECT CISCOS 
• Το «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», στο πλαίσιο της συμμετοχής 

του στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα CISCOS, διεξήγαγε με 
μεγάλη επιτυχία δύο κύκλους σεμιναρίων επιμόρφωσης 
στις 16 Νοεμβρίου 2018, 10 Δεκεμβρίου 2018 και στις 
13 και 18 Σεπτεμβρίου 2019, στη Β΄ Εκπαιδευτική Μο-
νάδα του φορέα στο Αγρίνιο. Συμμετείχαν εργαζόμενοι 
από φορείς που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες, από 
κρατικές υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, την Περι-
φέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς και φοιτητές πανεπι-
στημίων αντίστοιχων τμημάτων. 

• 2η Συνάντηση του project CISCOS, 21–22 Ιανουαρίου 
2019, στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας. Το Εργαστήρι 
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», στο πλαίσιο της συμμετοχής του 
στο project CISCOS συμμετείχε με τους εκπροσώπους του κ. Ιουλία Λάκκα, Γενική Προϊσταμένη / Υπεύθυνη Ποι-
ότητας και την κ. Φαίνη Τσιμπουράκη, Προσωπάρχη Β΄ Εκπαιδευτικής Μονάδας. Στη συνάντηση αυτή οι εκπρόσω-
ποι του Εργαστηρίου συμμετείχαν με καινοτόμες προτάσεις. 

• 3η Συνάντηση του project CISCOS, 26–27 Σεπτεμβρίου 2019, στη Σεβίλλη της Ισπανίας. Το Εργαστήρι συμμετείχε 
με τους εκπροσώπους του κ. Χριστίνα–Μαρία Καράμπελα, Γραμματέα και την κ. Μίνα Κυζιρίδη, Υπεύθυνη Διακρα-
τικών Συνεργασιών, οι οποίες παρουσίασαν τα αποτελέσματα των σεμιναρίων του CISCOS που πραγματοποιήθη-
καν από το φορέα μας.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ EASPD ΣΤΟ ΕΛΣΙΝΚΙ 
ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ 

Το Συνέδριο της EASPD, στις 3–4 Οκτωβρίου 2019, 
πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι με θέμα: «Το προσωπικό 
έχει Αξία! Το Εργατικό Δυναμικό του Αύριο στον τομέα 
της αναπηρίας». Οι εκπρόσωποι του Εργαστηρίου είχαν τη 
δυνατότητα να ανταλλάξουν άριστες πρακτικές για τη 
σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Το Εργα-
στήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» εκπροσώπισαν η Προσωπάρ-
χης Αγρινίου κ. Θεοφανή Τσιμπουράκη και η υπεύθυνη 
Διακρατικών Συνεργασιών κ. Ασημίνα Κυζιρίδη.

30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ 
σε φωτεινά μονοπάτια
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ΤΠολιτιστική εκδήλωση–μουσικό, απογευματινό τσάι 
διοργάνωσε με επιτυχία το Δ.Σ. του Εργαστηρίου, την Κυ-

ριακή 3 Νοεμβρίου 2019, στην αίθουσα «Εριφύλη» στο Ναυ-
ταθλητικό–Περιβαλλοντικό κέντρο στο Μεσολόγγι. Μετά 
τον καθιερωμένο χαιρετισμό από την Πρόεδρο, κυρία Διο-
νυσία Σαμαντά, ακολούθησαν απαγγελία του ποιήματος «Μα-
κεδονία» του Κωστή Παλαμά, από την εργαζόμενη Μαρίνα 
Κασσαβέτη, δημοτικοί χοροί από τη λαογραφική ομάδα του 
Εργαστηρίου, και απονομή τιμητικής πλακέτας στην κυρία 
Μαρία Δερμάνη για την πολύτιμη δωρεά της στο Εργαστήρι. 
Ευχαριστούμε τον συντοπίτη ζωγράφο, κύριο Παναγιώτη 
Αθανασίου για την προσφορά πίνακα και τους ιδιοκτήτες κα-
ταστημάτων του Μεσολογγίου για την προσφορά προϊόντων 
που κληρώθηκαν σε λαχειοφόρο στη διάρκεια της εκδήλω-
σης. Ευχαριστίες στις εθελόντριες Αιτωλικού–Μεσολογγίου 
για την προσφορά γλυκισμάτων και σε όλους τους εθελον-
τές για την ανταπόκρισή τους.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΤΣΑΪ

ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 2019
Άποψη από την αθρόα προσέλευση του κόσμου

Απονομή τιμητικής πλακέτας στην κα Μαρία Δερμάνη 
από την Πρόεδρο του Εργαστηρίου κα Διονυσία Σαμαντά.

Η Λαογραφική Ομάδα Δημοτικών Χορών των εκπαιδευομένων μας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η κατασκηνωτική περίοδος 
του Εργαστηρίου για το διάστημα 5 μέχρι 15 Ιουλίου 2019.  Την 
Παρασκευή, 12 Ιουλίου οργανώθηκε γιορτή λίγο πριν τη λήξη 

της κατασκήνωσης, με πλήθος παρευρισκομένων, την οποία τίμησαν με 
την παρουσία τους ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου κ. Κώστας 
Λύρος, η τότε αντιπρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου, κ. Σοφία Λαναρά, 
ο πρόεδρος του ΕΨΥΠΕΑ κ. Σωτήρης Κωτσόπουλος, η ιδρύτρια και επί-
τιμη πρόεδρος του «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» κ. Μαρία Τσούτσου. 
Το εορταστικό πρόγραμμα περιλάμβανε γυμναστικές επιδείξεις, υπέ-
ροχα ελληνικά τραγούδια από τη χορωδία των εκπαιδευομένων νέων κι 
ένα πρωτότυπο θεατρικό δρώμενο από τους ίδιους και τους εκπαιδευ-
τές τους, με τίτλο, «Πλώρη για το Αιγαίο». Όλη η ομορφιά της καταγά-
λανης νησιωτικής πατρίδας μας ενίσχυσε την ταξιδεύτρα διάθεση του 
καλοκαιριού σε όλους. Όσο για τους νέους μας, αυτοί απόλαυσαν για 

άλλο ένα καλοκαίρι τη θάλασσα, το παιχνίδι, τη χαρά της φύσης και της 
ομαδικότητας  μέσα από την ποικιλία του καθημερινού προγράμματος. 
Τη λειτουργία της κατασκήνωσης στήριξαν με δωρεές, ο Δήμος της Ι.Π. 
Μεσολογγίου, οι εταιρείες: Ελληνικά Πετρέλαια, Πίνδος, Όλυμπος, Δω-
δώνη. Τα σούπερ μάρκετ «Σκλαβενίτης», «Α.Β. Βασιλόπουλος. Τα κρε-
οπωλεία: Παπουτσόπουλου, Ντάλλη, Σκαρμούτσου από το Μεσολόγγι, 
Λιανού και Φράγκου από το Αγρίνιο, Πατρινού και Φλάκα από το Αιτω-
λικό. Τα ψαράδικα του Αιτωλικού: Λασκαράτου και Μπερερή. Τους  ευ-
χαριστούμε όλους θερμά. Ευχαριστίες και στην κυρία Βούλα Ζαφείρη, 
στο σκηνογράφο Δημήτρη Δημητρόπουλο και στο τυπογραφείο Ασημα-
κόπουλου για την εθελοντική τους προσφορά. Ευχαριστούμε τις κυρίες 
που πρόσφεραν στη βραδιά γιορτής τις γλυκές δημιουργίες τους.
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Δράσεις Συλλόγου «Φίλων, Γονέων, Κηδεμόνων & Εθελοντών» 
Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»

Ο Σύλλογος «Φίλων, Γονέων και Εθελοντών» εξα-
κολουθεί να στηρίζει το μεγάλο κοινωνικό έργο του 
Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», πραγματοποι-
ώντας εκδηλώσεις με τη βοήθεια των φίλων, των 
εθελοντών και των συμπολιτών μας, γεγονός που 
δείχνει κοινωνική ευαισθησία και διάθεση για προ-
σφορά. 
Μέσα στο πλαίσιο αυτό κατά τη διάρκεια του έτους 
2019 πραγματοποίησε τις εξής εκδηλώσεις: 

Στις 27 Φεβρουαρίου, την ετήσια γενική συνέλευ-
ση και την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο 

κέντρο «Pizza Roma» στο Αγρίνιο, μέσα σε ένα κλίμα 
χαράς και συναλληλίας. 

Στις 4 Δεκεμβρίου, το καθιερωμένο χριστουγεν-
νιάτικο Bazaar στο «Μαγαζάκι», στο Αγρίνιο, με τη 

βοήθεια των εθελοντριών και εργαζομένων, τους 
οποίους θερμά ευχαριστούμε. 

Στις 9 Δεκεμβρίου,  χριστουγεννιάτικη γιορτή στην 
αίθουσα της πρώην Νομαρχίας στο Μεσολόγγι με 

τη συμμετοχή του τμήματος παραδοσιακών οργάνων 
του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου, το  οποίο θερμά ευ-

χαριστούμε για την αφιλοκερδή συμμετοχή. Οι μαθη-
τές με τα παραδοσιακά τραγούδια και κάλαντα δημι-
ούργησαν μια όμορφη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα 
και καταχειροκροτήθηκαν από τους παρευρισκόμενους.  
Στο φουαγιέ λειτούργησε εορταστικό Bazaar. 

Στις 16 Απριλίου, πασχαλινό Bazaar στο «Μαγαζά-
κι» στο Αγρίνιο. Θερμές ευχαριστίες στις εθελόν-

τριες και τους εργαζομένους για την πολύτιμη βοήθειά  
τους. 

Στις 5 Ιουνίου, το ετήσιο «Δείπνο Αγάπης» στο Αγρί-
νιο (κέντρο Πιθάρι) με τη συμμετοχή πολλών φί-

λων και εθελοντών από το Αγρίνιο και Μεσολόγγι, τους 
οποίους ευχαριστούμε για τη στήριξη που μας παρέ-
χουν. 

Στις 3 Νοεμβρίου, μετάβαση στην Αθήνα για την πα-
ρακολούθηση της παράστασης «Από Σμύρνη... Σα-

λονίκη» από το θίασο της Μιμής Ντενίση, παραγωγή  
του ιδρύματος  Μείζονος Ελληνισμού. Ήταν μια ωραία 
παράσταση που απέσπασε τα θετικά σχόλια των μελών 
μας που την παρακολούθησαν. 

Στις 6 Νοεμβρίου 2019, εκλογές του Συλλόγου «Φί-
λων, Γονέων και Εθελοντών» για την ανάδειξη 

νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επι-
τροπής. Τα μέλη του νέου Δ.Σ. είναι: Μαραγιάννη Βα-
σιλική, Σουμέλη Ρούλα, Θεοδωροπούλου Χάιδω,  
Κούτσικου Βάσω, Αθανασοπούλου Λίνα,  Ντεντοπού-
λου Δήμητρα, Βερελή Μαρία. 
Εξελεγκτική Επιτροπή: Κάκκου Νικολέττα, Ζώη Ζετα, 
Κάππα Αγγελική. 
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ 
ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ. 

Επιμέλεια: Βαρβάρα Μικέλλη

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου στο κέντρο «Pizza Roma».
«Δείπνο Αγάπης» στο κέντρο Amaro.

Άποψη από την χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο Μεσολόγγι.

30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ 
σε φωτεινά μονοπάτια



Επισκέψεις Προσωπικοτήτων στο “ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ”
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Ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γεώργιος Παπαναστασίου στη Β’ Εκπαιδευτική Μονάδα.

Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αγρινίου κ. Γεώργιος Πέτρος στην Β’ Εκπαιδευτική Μονάδα στο Αγρίνιο.

Επίσκεψη της κ. Σίσσυ Παυλοπούλου στην έδρα του Εργαστηρίου, στο Μεσολόγγι.
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Γνώμες Προσωπικοτήτων για το Εργαστήρι “ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ”
Κατάθεση ψυχής και περίσσευμα ανθρωπιάς. Θερμά συγχαρητήρια και καλή δύναμη στο έργο σας. 
Πάντα μαζί σας. 

Κώστας Λύρος, Δήμαρχος Ι.Π Μεσολογγίου και Συνεργάτες, 20/11/2018

❀ ❀ ❀

Κάθε φορά που έρχομαι στο Εργαστήρι-εισπράττω μόνο ΑΓΑΠΗ!!! Γιατί σ’ αυτό το χώρο η ΑΓΑΠΗ είναι κυ-
ρίαρχη. Σας ευχαριστώ για τις μοναδικές στιγμές. Θα είμαι πάντα δίπλα σας. 

Γιώργος Παπαναστασίου, Δήμαρχος Αγρινίου, 7/3/2019

❀ ❀ ❀

Με την ευκαιρία των εορτών της εξόδου θέλω να συγχαρώ την εξαίρετη προσπάθεια του Ιδρύματος «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΕΛΕΟΥΣΑ» για την βοήθεια που εδώ και τριάντα χρόνια προσφέρει στους συνανθρώπους μας τους «εν αδυνα-
μία». Παράδειγμα προς μίμηση και προς ενίσχυση. 

Σίσσυ Παυλοπούλου, Μεσολόγγι, Απρίλιος 2019

❀ ❀ ❀

Μετά την επίσκεψή μου στο Κέντρο Ημέρας «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» πιστεύω ότι χρειάζεται να επεκταθούν και 
σε νέες οικογένειες, ότι ασχέτως με την κατάστασή τους τα παιδιά τους μπορούν να λειτουργήσουν σε μία κοινω-
νία για όλους. 

Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Υποψήφιος Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Αγρίνιο, 4/5/2019

❀ ❀ ❀

Καλή δύναμη στις εξετάσεις που δίνετε καθημερινά ώστε οι άνθρωποι να παραμένουν διαρκώς ως άνθρωποι. 

Ιωάννης Νταλαχάνης, Αστυνομικός Δ/ντής Αιτωλίας, 19/12/2018

❀ ❀ ❀

Με συγκινεί πάντα η δύναμη ψυχής που διαθέτετε και προσπαθείτε να βοηθήσετε συνανθρώπους μας να εκφρά-
σουν τις ειδικές δεξιότητες που έχουν. Είστε σίγουρα σταλμένοι από το Θεό γι’ αυτή την αποστολή. Υποκλίνομαι στο 
μεγαλείο σας. 

Άρης Τριβλής 
Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αιτωλ/νίας 

Πρόεδρος Τοπικού Τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

❀ ❀ ❀

Συγχαρητήρια σε όλους γι’ αυτό το μεγάλο έργο που επιτελείτε!!! Ο Θεός να σας γεμίζει με δύναμη και υπο-
μονή ώστε να δίνετε αγάπη σε όλα αυτά τα παιδιά και να τους δίνετε δύναμη να συνεχίσουν να χαμογελούν. 
Και πάλι μπράβο σας!!! Εύχομαι ολόψυχα καλές γιορτές σε όλους. 

Σύλλογος Γονέων 11ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου

30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ 
σε φωτεινά μονοπάτια
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� ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΕΛΙΔΑ � 
των Εκπαιδευομένων Νέων μας

ΚΚαλοκαιράκι, Ιούλιος μήνας, ζέστη... Κατα-
σκήνωση στο Μεσολόγγι, στο Ναυταθλητικό 

Κέντρο του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ». 
Χτισμένη δίπλα στα ήρεμα νερά της λιμνοθάλασ-

σας μακριά από τις σκοτούρες της καθημερινότη-
τας και αγκαλιά με όλα τα καλούδια της φύσης, η 
Κατασκήνωσή μας μοιάζει με πραγματική όαση. 
Κι όπως σε κάθε όαση έτσι και στη δική μας, η πα-
ρουσία του υγρού στοιχείου είναι έντονη. 
Λοιπόν ποιος θέλει να δροσιστεί στην πισίνα; Ρώ-
τησε ο κος Μανώλης, Γυμναστής και Ναυαγοσώ-
στης. 

Η Μαρία, ο Κώστας και η Δόμνα έτρεξαν να φο-
ρέσουν τα μαγιό τους πριν ακόμη οι άλλοι προ-
λάβουν να σηκώσουν ψηλά το χέρι τους 
ανταποκρινόμενοι στην ερώτηση του γυμναστή. 
Κύριε είμαστε έτοιμοι! Να πέσουμε τώρα; Ρώτησε 
ανυπόμονα η Δόμνα. 

Ο γυμναστής χαμογελώντας έδωσε με τη σφυρί-
χτρα το σύνθημα και η πισίνα γέμισε με ενθου-
σιασμό και πολύχρωμα χαμόγελα. 
«Κύριε εδώ είναι καλύτερα από τη θάλασσα!» 
είπε ο Κώστας, ενώ η Μαρία τραγουδούσε.  
Η θεραπευτική κολύμβηση δίνει στα παιδιά την 
αίσθηση της ελευθερίας. Όπως το σώμα απελευ-
θερώνεται μέσα στο νερό από το βάρος έτσι και η 

ψυχή απελευθερώνεται από την ένταση και το 
άγχος. Συνδυάζει την ψυχαγωγία με την αισθη-
ματική και κοινωνική ανάπτυξη, ενώ το υδάτινο 
περιβάλλον αποτελεί έναν εξαιρετικό χώρο 
άσκησης και θεραπείας, αφού βοηθά στη βελ-
τίωση της κινητικότητας των νέων, της διάθεσης 
καθώς και στην αύξηση της αυτοεκτίμησης. 
Οι νέοι μας εκφράσθηκαν με ενθουσιασμό, και η 
χαρά τους μεταδόθηκε σε όλους μας. Αυτή η νέα 
δράση θα ενταχθεί στο κατασκηνωτικό πρό-
γραμμα, γιατί η εφετινή μας εμπειρία και οι αντι-
δράσεις των νέων μας είναι εξαιρετικές. 

Η Κοινωνική Υπηρεσία
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ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» 

Το Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018, οι εκπαιδευόμενοι νέοι μας 
που διαμένουν στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) 
στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο του προγράμματος 
εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών εκδρομών, επισκέφτηκαν το 
Ίδρυμα «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ», στην Αθήνα. Ξεναγήθηκαν στους 
εντυπωσιακούς χώρους του Ιδρύματος, απήλαυσαν μεσημε-
ριανό γεύμα σε ωραίο εστιατόριο των Αθηνών και γύρισαν με 
ωραίες, μοναδικές εντυπώσεις. Τους νέους συνόδευσαν η 
Πρόεδρος, τα μέλη του Δ.Σ., η διοίκηση των εργαζομένων 
καθώς και εργαζόμενοι–συνοδοί, όπως πάντα.

ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ 

Το Σάββατο, 22 Ιουνίου, οι νέοι μας που διαμένουν στις Στέγες 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) – Οικοτροφεία του Εργα-
στηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο, 
πραγματοποίησαν ψυχαγωγική και εκπαιδευτική εκδρομή στη 
Λευκάδα. Προσκύνησαν στο Μοναστήρι της Παναγίας της Φα-
νερωμένης και ξεναγήθηκαν στο ωραίο Αρχαιολογικό Μουσείο 
του νησιού, και γευμάτισαν σε ωραίο εστιατόριο του νησιού. 
Τους νέους συνόδευσαν, όπως πάντα, εργαζόμενοι – συνοδοί 
και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της διοίκησης των 
εργαζομένων του «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ».

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΣ 

ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ 
Για μια ακόμη χρονιά, την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019, το Εργα-
στήρι πραγματοποίησε με επιτυχία την ημερήσια εκδρομή των 
170 εκπαιδευομένων νέων του στην πανέμορφη Ναύπακτο. 
Τους νέους μας συνόδευσαν όλοι οι εργαζόμενοι με υψηλό αί-
σθημα ευθύνης και φροντίδα, η Πρόεδρος, μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου, μέλη του Συλλόγου «Φίλων, Γονέων και 
Εθελοντών» και γονείς των εκπαιδευομένων νέων μας, οι 
οποίοι διασκέδασαν πολύ και εμψυχώθηκαν. 
Η ετήσια εκδρομή μας καθώς και οι μηνιαίες εκδρομές μας, 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της προσπάθειας για την κοι-
νωνική αποδοχή και την ένταξη στο κοινωνικό σύνολο των συ-
νανθρώπων μας με την πληγωμένη νοημοσύνη, οι οποίοι δεν 
μπορούν να διεκδικήσουν τίποτε μόνοι τους, όπως άλλες ομά-
δες ΑμεΑ (πχ τυφλοί, σωματικά ανάπηροι, κωφοί) και πρέπει 
να βοηθήσουμε για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους, 
όλοι εμείς οι υπόλοιποι.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»

30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ 
σε φωτεινά μονοπάτια
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Η ΓΟΝΙΜΗ ΣΧΕΣΗ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ Κ. ΠΑΛΑΜΑ 
ΜΕ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Ο Κωστής Παλαμάς, ο νεώτερος εθνικός μας ποιητής 
και ταυτόχρονα μια από τις κορυφαίες πνευματικές φυ-
σιογνωμίες της νεώτερης Ελλάδας, έχει ταυτισθεί από-
λυτα με το Μεσολόγγι. 

Η ύπαρξη του Κωστή Παλαμά και του έργου του “κω-
δικοποιούν” την παρουσία αυτής της πόλης με τον πιο 
έξοχο τρόπο. Η σχέση του με το Μεσολόγγι, αρχίζει πολύ 
πριν γεννηθεί ο ποιητής, γιατί η προγονική και η οικο-
γενειακή ρίζα του συνιστά μια μεγαλογενιά του Μεσο-
λογγίου που αποτελεί μεγάλο κεφάλαιο της ιστορίας του. 

Ο “δικός” μας Παλαμάς θα γεννηθεί στην Πάτρα από 
γονείς Μεσολογγίτες. Η μοίρα όμως σημάδεψε άσχημα 
από νωρίς τη ζωή του στερώντας 
του και τους δύο γονείς του και 
τον οδήγησε εφτά χρονών στο 
Μεσολόγγι, όπου θα ανατραφεί 
με πατρική στοργή και θα μορ-
φωθεί με φωτισμένη καθοδή-
γηση από τον ελληνιστή και 
φιλόσοφο αδελφό του πατέρα 
του, Δημήτρη Παλαμά. Έτσι η 
προσωπική σχέση του Κ. Παλαμά 
με το Μεσολόγγι θα αρχίσει στα 
παιδικά και θα συνεχιστεί και στα 
εφηβικά του χρόνια.  

Ο Παλαμάς βίωσε το Μεσο-
λόγγι με δύο τρόπους αντίθετους 
αλλά παραπληρωματικούς με-
ταξύ τους, από τη μια μεριά σαν 
πόνο αλλά και από την άλλη και 
συγχρόνως ως γλυκασμό. 

Το Μεσολόγγι, με τη γραφική 
και μελαγχολική πολιτεία της λιμνοθάλασσας σημάδεψε 
τη ζωή του, τροφοδότησε το πνεύμα του, που με τη 
σειρά του καθοδήγησε την πένα του και ενέπνευσε την 
ποίησή του. Από την πρώτη στιγμή που εγκαταστάθηκε 
στην ηρωική πόλη της Λιμνοθάλασσας, ο ποιητής ξεκινά 
την «ερωτική σχέση» μαζί της. 

Η πρώτη ποιητική του σύνθεση με τον τίτλο «Μισο-
λόγγι», που εκδίδεται το 1878, αν και είναι μόλις δε-
καεννέα χρονών, αποτελεί ένα αυτοβιογραφικό ποίημα. 
Ο ποιητής δεν αναφέρεται στο «Μεσολόγγι – εθνικό 
σύμβολο», που ανήκει σε όλους, αλλά σε μια γωνιά του 
φυσικού κόσμου, όπου κυριαρχεί ο ποιητής και μέσα από 

την οποία εκφράζεται η ίδια του η ψυχή. Ο μικρός χώρος 
του Μεσολογγίου για τον ποιητή μας, παίρνει το σχήμα 
μιας ολόκληρης ζωής, καθώς γίνεται ανεξάντλητη πηγή 
ζωής, συγκίνησης, έμπνευσης και πάθους, στην αγκαλιά 
του οποίου απεγνωσμένα αναζήτησε τη λύτρωση και το 
βάλσαμο της πίκρας του από την ορφάνια του. 

 Ισχυροί δεσμοί δένουν τον ποιητή μας με το Μεσο-
λόγγι και την πολιτεία της λιμνοθάλασσας. Επηρεάστηκε 
από την κοινωνική και ηρωική παράδοση του Μεσο-
λογγίου καθώς και από την πνευματική ζωή του τόπου, 
που ήταν ανέκαθεν έντονη. Η αγάπη για το Μεσολόγγι 
και την ταπεινή φύση του Μεσολογγίτικου τοπίου, είναι 

φανερή σε πολύ μεγάλο μέρος 
της ποίησής του. Το αγαπημένο 
του Μεσολόγγι μιλούσε στην 
ψυχή του ποιητή. Σ’ αυτό και στα 
παιδικά του χρόνια επέστρεφε 
πάντα σαν άλλος Οδυσσέας, έστω 
και νοερά μέσα από την ποίησή 
του με τις λυρικές αναπολήσεις 
του («Καημοί της λιμνοθάλασ-
σας» 1912). 

Αν ο Κ. Παλαμάς δεν είχε ζήσει 
τα κρίσιμα χρόνια της παιδικής 
και εφηβικής του ηλικίας στο 
Μεσολόγγι, τότε το έργο του στο 
σύνολό του θα είχε πολύ πιθανόν 
διαφορετική θεματολογία από 
αυτήν που ανέπτυξε μεταγενέ-
στερα σε πλήθος έργων του, 
ώστε να χαρακτηρίζεται αδιαφι-
λονίκητα ως εθνικός ποιητής. 

Το πνεύμα του περιπλανήθηκε σε κόσμους πολλούς, η 
ποίησή του έσπασε τα σύνορα. Μέσα στις φλέβες του 
όμως δεν περνούσε παρά αίμα Μεσολογγίτικο από την 
προγονική του κληρονομιά. Ο Κ. Παλαμάς σαν δέντρο 
πολυκλώναρο της νεοελληνικής τέχνης ανήκει σε ολό-
κληρο το έθνος, αλλά σαν γέννημα και σαν θρέμμα γης 
είναι πέρα για πέρα Μεσολογγίτης με οξυγόνο τον αγέρα 
του Μεσολογγίου μέσα του. 

 
Επιμέλεια κειμένου: Έλενα Σπίνουλα – Ζαβιτσανάκη 

Φιλόλογος
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Αυτοί οι όμορφοι προορισμοί της Βόρειας Ελλάδας, 
αποτέλεσαν την τριήμερη εκδρομή του «ΕΡΓΑ-
ΣΤΗΡΙΟΥ» μας, που πραγματοποιήθηκε το τελευ-

ταίο τριήμερο του Αυγούστου με την συμμετοχή των 
μελών, εθελοντών, φίλων και των εργαζομένων του.  

Η Καβάλα με την ιστορία της χαραγμένη στην πέτρα 
και την θάλασσα, πλημμυρισμένη με τις ευωδιές του 
καπνού από Δύση ως Ανατολή δεσπόζει με την αυθεν-
τική ομορφιά της και την Ακρόπολη με το επιβλητικό 
φρούριο να θυμίζουν το ιστορικό παρελθόν της. Σ’ αυτή 
τη πόλη ο Απόστολος Παύλος φτάνει για να διδάξει για 
πρώτη φορά το μήνυμα του Χριστιανισμού στην Ευ-
ρώπη το 49 μ.Χ και βαπτίζει στις όχθες του ποταμού Ζυ-
γάκτη την Λυδία την πρώτη Ευρωπαία Χριστιανή, το 
Ιερό Βαπτιστήριο της οποίας προσκυνήσαμε ευλαβικά, 
όπως και το μοναστήρι της Παναγίας της Εικοσιφοίνι-
σας με τους επιβλητικούς Τρούλους και τα ψηλά καμ-
παναριά. Πανίσχυροι βασιλιάδες του αρχαιοελληνικού 
κόσμου, Ρωμαίοι στρατηγοί, ο σημαντικότερος Από-
στολος των πρώτων χριστιανικών χρόνων, η πρώτη ευρωπαία χριστιανή συναντώνται στο μοναδικό αρχαι-
ολογικό χώρο των Φιλίππων μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αμφιθεατρικά χτισμένη σους 
πρόποδες της οροσειράς της Ροδόπης είναι η Ξάνθη. Το στολίδι της Θράκης, του μοναδικού αυτού τόπου της 
Ελλάδας που συνδέει την Μαύρη Θάλασσα με το Αιγαίο και την Ευρώπη με την Ανατολή. Η παλιά και η νέα 
πόλη χαρακτηρίζονται από το όμορφο φυσικό περιβάλλον και διατηρούν ακόμη το παραδοσιακό άρωμά τους 
που σε γοητεύουν με την αρχοντιά και τον μεγαλοπρέπειά τους. 

Τα στενά σοκάκια στην παλιά πόλη στολίζουν καλο-
διατηρημένα αρχοντικά με χαρακτηριστική αρχιτεκτο-
νική καθώς αποτελούν ένα εκπληκτικό μείγμα 
διαφόρων τεχνοτροποιών, του ελληνικού νεοκλασι-
κού, την τοπική αρχιτεκτονική και την οθωμανική τε-
χνοτροπία. Αν προσθέσει κανείς τις υπέροχες 
εκκλησίες και τα οθωμανικά μνημεία η πόλη αποτελεί 
ένα ζωντανό υπαίθριο μουσείο που εξακολουθεί να 
διατηρεί την παλιά του αίγλη αποπνέοντας ωστόσο την 
ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Η Θάσος μας γοή-
τευσε. Νησί πνιγμένο στο πράσινο, περικυκλωμένο 

από υπέροχες παραλίες με γαλαζοπράσινα νερά, τα πεύκα να φτάνουν ως την ακτή αγγίζοντας την λευκό-
χρυση άμμο. Μέσα από το κατάφυτο τοπίο προβάλει το βραχοστήλωτο μοναστήρι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, με-
τόχι της μονής Θεοφίλου του Αγίου Ορους με υπέροχη θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου. Ο Αέων της Αμφίπολης 
και το μουσείο της με τα επιβλητικά εκθέματα μας γέμισαν περηφάνια για μια Ελλάδα, που το ιστορικό πα-
ρελθόν της ζωντανεύει κάθε φορά μέσα από την σκαπάνη των αρχαιολόγων στην περιοχή αυτή, δίνοντας 
στην ανθρωπότητα μηνύματα πολιτισμού. 

Ευχαριστούμε θερμότατα όσους συμμετείχαν και φέτος στην τριήμερη αυτή απόδραση και βιώσαμε μαζί 
όμορφες εμπειρίες και στιγμές χαράς και συντροφικότητας. 

Η υπεύθυνη του τμήματος εκδρομών: ΑΣΠΑΣΙΑ Θ. ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» 
Καβάλα - Θάσος - Ξάνθη

30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ 
σε φωτεινά μονοπάτια
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Από παλιά η Αττική ήταν φημισμένη για τη μεγάλη 
ποικιλία των αγριολούλουδων που φύτρωναν στην 
«άγονη» φαινομενικά γη της. 

Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, που την τοποθε-
τεί  στη μέση περίπου της Ελλάδας, έχει σαν συνέπεια 
να δέχεται χλωριδικές επιδράσεις από τα δυτικά, από 
τα νότια, τα βόρεια και τα ανατολικά. Έτσι λοιπόν, συ-
ναντάμε φυτά από τη Δυτική Ελλάδα, φυτά της Στε-
ρεάς Ελλάδας, των βουνών της Πελοποννήσου, αλλά 
και φυτά των νησιών του Αιγαίου. 

Συνολικά, η ελληνική χλωρίδα περιλαμβάνει πάνω 
από 6.620 είδη και υποείδη φυτών, από τα οποία πε-
ρίπου τα 1.100 είναι ενδημικά. Ενδημικά, στη βιολο-
γική επιστήμη, ονομάζονται εκείνα τα είδη, και στην 
προκειμένη περίπτωση τα φυτά, που φύονται απο-
κλειστικά και μόνο σε μια περιοχή και πουθενά αλλού 
στον κόσμο. 

Η πλουσιότερη περιοχή της χώρας μας σε ενδημικά 
είναι η Κρήτη, ενώ άλλες πλούσιες περιοχές είναι ο 
Όλυμπος, η Πίνδος, οι Κυκλάδες, η Χερσόνησος του 
Άθω, ο Πάρνωνας, ο Ταΰγετος, η Εύβοια, η Ρόδος, η 
Κάρπαθος κ.ά. 

Οι βασικοί συντελεστές στη μεγάλη ποικιλία που 
παρουσιάζει η χλωρίδα μας, είναι ο γεωλογικός δια-
μελισμός της ελληνικής χερσονήσου με την παράλ-

ληλη δημιουργία πλήθους βιοτόπων, αλλά και απο-
μονωμένων  περιοχών, μαζί με την είσοδο στοιχείων 
από τις γειτονικές χώρες. 

Ανάμεσα σ’ αυτόν τον ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό εν-
δημικών ειδών που παρουσιάζει η χώρα μας, ιδιαί-
τερη θέση καταλαμβάνουν τα είδη εκείνα τα οποία 
είναι στενότοπα ενδημικά. 

Στενότοπα ενδημικά λέγονται τα φυτά που έχουν 
μικρή επιφάνεια εξάπλωσης και είναι ικανά να επιδέ-
χονται πολύ μικρές περιβαλλοντικές αλλαγές στο 
χώρο τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Μι-
κρομέρια της Ακρόπολης (Micromeria acropolitana). 

Η Μικρομέρια της Ακρόπολης είναι ένα μικρό πο-
λυετές φυτό, που φυτρώνει αποκλειστικά στην πε-
ριοχή του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης (350 Χ 150 
μ.). Σύμφωνα με τους βοτανικούς, το συγκεκριμένο 
είδος είχε εξαφανισθεί και δε φύτρωνε πια στην 
Ακρόπολη για πάνω από έναν αιώνα, γεγονός το 
οποίο ανατράπηκε με την επανανακάλυψή του το 
2006 από τον πατέρα μου Γρηγόρη Τσούνη και εμένα. 

Το φυτό για πρώτη φορά το βρήκαν και το συνέλε-
ξαν στην Ακρόπολη, στις 30 Αυγούστου 1906 δύο 
Γάλλοι βοτανικοί και ερευνητές, ο Rene C.J.E. Maire 
και ο Marcel G.C. Petitmengin. Οι δύο Γάλλοι, εκείνη 
την περίοδο βρίσκονταν σε ερευνητική αποστολή, 
όπου συνέλεγαν φυτά από την Αιτωλοακαρνανία και 
τη δυτική Πελοπόννησο. Κατά τη διάρκεια της επίσκε-
ψής τους στην Αθήνα, θέλησαν να επισκεφθούν το 
βράχο της Ακρόπολης για να θαυμάσουν τον Παρθε-
νώνα. Όπως είναι φυσικό, η επιστημονική τους πε-
ριέργεια τους οδήγησε στα χνάρια της Μικρομέριας. 

Το 1908 έχουμε την πρώτη περιγραφή του φυτού 
από τον Αυστριακό γιατρό, βοτανικό και επίτιμο διδά-
κτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών (1912) Eugene von 
Halacsy, ο οποίος εκείνη την εποχή ζούσε στην Ελ-
λάδα. Στο χειρόγραφό του αναφέρεται αρχικά στο 
φυτό με το όνομα “Micromeria athenarum”, ενώ στην 
συνέχεια παρουσιάζει για πρώτη φορά το φυτό με το 
σημερινό του όνομα “Micromeria acropolitana”, στο 
εμβληματικό του έργο “Conspectus Florae Graecae” 
(1908). 

Η Μικρομέρια της Ακρόπολης από τότε και για πάνω 
από εκατό χρόνια ήταν εξαφανισμένη και κανείς Έλ-
ληνας και ξένος ερευνητής δεν την είδε ξανά μετά το 
1908, παρ’ όλες τις προσπάθειες που είχαν γίνει για 
την επανεύρεσή της κατά καιρούς, με ερευνητικές 
αποστολές στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. 

Ο Γρηγόρης Τσούνης και εγώ είχαμε την τύχη για 
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Το χρονικό μιας ανακάλυψης
πολλά χρόνια να μελετάμε το χώρο της Ακρόπολης 
και την ευρύτερη περιοχή. Μέσα από τις καταγραφές 
της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής, μπορούμε 
να πούμε με σιγουριά πως η Ακρόπολη, εκτός από 
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 
είναι και Παγκόσμιο Μνημείο Φύσης, που δεν έχει να 
ζηλέψει τίποτα από τα μεγάλα οικοσυστήματα της Ελ-
λάδας, όπως Εθνικούς Δρυμούς, Εθνικά Πάρκα, πε-
ριοχές Natura 2000 κ.ά. 

Το 2006 εντοπίσαμε έναν μικρό πληθυσμό από Mi-
cromeria acropolitana που δε ξεπερνούσε τα 200 
άτομα. Τα παρακολουθήσαμε για μεγάλο χρονικό διά-
στημα και καταγράψαμε την συμπεριφορά του είδους 
κατά την πάροδο των διαφορετικών εποχών του χρό-
νου. Έτσι, την άνοιξη του 2009 ήρθαμε σε επικοινω-
νία με τη Βοτανικό, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου 
της Κοπεγχάγης Δρ. Κιτ Ταν, ιδιαίτερα γνωστή στην 
επιστημονική κοινότητα για τις σημαντικές της εργα-
σίες πάνω στην ελληνική και βαλκανική χλωρίδα. 

Η πρώτη μας επαφή έγινε μέσω email, όπου της 
στείλαμε φωτογραφικό υλικό της περιοχής και του 
φυτού. Η επικοινωνία μας ήταν τακτική, ενώ στην συ-
νέχεια στείλαμε στην Κοπεγχάγη διαφορετικά τμή-
ματα από Μικρομέριες και όχι ολόκληρα φυτά, λόγω 
του μικρού της πληθυσμού. Η απάντηση ήρθε στις 16 
Ιουνίου 2009, στις 08:07 π.μ., όπου μας έστελνε συγ-
χαρητήρια για την ανακάλυψή μας. Το email έγραφε: 
“ I have now checked with the type specimen of Mi-
cromeria acropolitana and I am glad to say you that 
you have rediscovered the species on Acropolis.”  

Στις 8 Ιουλίου 2009, η Δρ. Κιτ Ταν ήρθε στην Αθήνα. 
Όλοι μαζί, μέσα σε κλίμα μεγάλης χαράς και συγκίνη-
σης ανεβήκαμε στον Ιερό Βράχο, όπου της δείξαμε τα 
σημεία όπου φύεται η Μικρομέρια της Ακρόπολης. 

Η Micromeria acropolitana Halacsy, ανήκει στην οι-
κογένεια Lamiaceae. Το φυτό φύεται σε βραχώδη 
μέρη, μέσα σε σχισμές, εκεί όπου υπάρχει λίγο χώμα. 
Είναι πολυετές και το ύψος του δεν ξεπερνά τα 30 
εκατοστά. Φυτρώνει σε υψόμετρο 156 μέτρων, σε πε-
ριοχές κυρίως όπου υπάρχει η μεγαλύτερη έκθεση 
στον ήλιο. Ανθίζει τον Απρίλιο – Μάιο, βγάζοντας 
μικρά ροζ λουλουδάκια. 

Σήμερα, ο πληθυσμός του φυτού δε ξεπερνά τα 400 
άτομα. Για τη διατήρησή του και την προστασία του εί-
δους, έχουν συλλεχθεί σπόροι, οι οποίοι φυλάσσον-
ται στην Τράπεζα Σπερμάτων του Ινστιτούτου 
Βιολογίας του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης. 

Η Micromeria acropolitana, προστατεύεται από την 

ελληνική νομοθεσία με προεδρικό διάταγμα από τις 
30 Ιανουαρίου 1981, (τεύχος 1ον, αρ. φύλλου 23) Διά-
ταγμα 67, «Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρί-
δας και άγριας πανίδας». 

Σήμερα, παρακολουθούμε συστηματικά τον πληθυ-
σμό του είδους. Το φυτό βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο 
από την έντονη ανθρώπινη παρουσία, την τουριστική 
δραστηριότητα, την εκρίζωση από το χωρίς σχέδιο κα-
θαρισμό του αρχαιολογικού χώρου με τη χρήση χορ-

τοκοπτικών μηχανών και τη χρήση χημικών ουσιών, 
τους φωτογράφους και τους συλλέκτες. 

Η Micromeria acropolitana είναι ένα φυτό που ζει 
στην Ακρόπολη και πουθενά αλλού στον κόσμο. Είναι 
το σύμβολο της ελληνικής βιοποικιλότητας! 

 
Λάμπρος Τσούνης 

Περιβαλλοντολόγος – Ωκεανογράφος 
Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος 

Πανεπιστημίου Πατρών

30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ 
σε φωτεινά μονοπάτια
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Γι’ αυτούς που έφυγαν από κοντά μαςΓι’ αυτούς που έφυγαν από κοντά μας
Αθανάσιος Κιτσάκης 

Στις 4 Φεβρουαρίου έφυγε από κοντά μας ο Αθανάσιος Κιτσάκης, 
δικηγόρος Αγρινίου. Ενεργός πολίτης διακρινόμενος από συνέπεια 
και αγωνιστικότητα, υπηρέτησε από κορυφαίες θέσεις την πόλη του, 
όπως αυτή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και του Αντι-
δημάρχου. Η τοπική κοινωνία θα τον θυμάται ως ένα ακέραιο άν-
θρωπο, υπόδειγμα ήθους και ανιδιοτελούς προσφοράς. Θερμά 
συλλυπούμαστε τους οικείους του και ευχόμαστε την ανάπαυσή του 
στην αιώνια γαλήνη. 

� 

Αλεξάνδρα Σταμπέλου 
Στις 25 Μαρτίου αναχώρησε για την αιωνιότητα η Αλεξάνδρα Σταμ-

πέλου, μητέρα της Όλγας, εκπαιδευόμενης νέας μας και μέλος του 
Σωματείου μας. Υπόδειγμα συζύγου και μητέρας, υπομονετικής προ-
σφοράς και θυσιαστικής στάσης για τη ζωή. Εκφράζουμε τα θερμά 
μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της και ευχόμαστε την ανάπαυ-
ση της εν σκηναίς δικαίων. 

� 

Ιωάννης Κυβερνήτης 
Στις 12/2/2019 έφυγε, πρόωρα, από κοντά μας ο Ιωάννης Κυ-

βερνήτης Ψυχολόγος, ο οποίος εργάστηκε στο Αγρίνιο και την ευ-
ρύτερη περιοχή. Επιστήμονας καλός και άνθρωπος ευγενής, δια-
κριτικός, γι’ αυτό κι αγαπητός. Στη συνείδηση των μελών της οικο-
γένειας του Εργαστηρίου μας έχει καταγραφεί ως ένας ακούραστος 
εθελοντής που παρείχε αφειδώλευτα την επιστημονική του υποστήριξη 
στους νέους μας. Γι’ αυτό και μ’ ευγνωμοσύνη θα τον θυμόμαστε. Ας 
είναι αιωνία του η μνήμη. 

� 

Τάκης Παπαποστόλου 
Την 1η Απριλίου αναχώρησε για την αιωνιότητα ο συμπολίτης μας 

Τάκης Παπαποστόλου, ο οποίος είχε συνδέσει το όνομά του με την 
εκκλησιαστική μουσική. Το μουσικό έργο του ταξίδεψε σ’ όλο τον κό-
σμο και το ταλέντο του είχε διεθνή ακτινοβολία. Πάνω απ’ όλα, όμως, 
υπήρξε ψυχή καθαρή και ευαίσθητη που εκδηλωνόταν σε πράξεις γεν-
ναιοδωρίας και προσφορά διαρκή. Εκφράζουμε θερμά συλλυπητή-
ρια στην οικογένειά του και ευχόμαστε την «εν σκηναίς δικαίων» ανά-
παυση της ψυχής του. 

� 

Γιώτα Διαμαντή 
Στις 29/12/2018 αναχώρησε για την αιωνιότητα η Γιώτα Διαμαν-

τή, μέλος της οικογένειας του Εργαστηρίου μας, αφού υπηρετούσε 
στη ΣΥΔ Μεσολογγίου. Έφυγε αθόρυβα, αιφνίδια και σε ώρα καθή-
κοντος και προσφοράς, την οποία κατέθετε καθημερινά στους νέους 
με νοητική υστέρηση, ακούραστα αγόγγυστα, με πνεύμα μητρικό, αυ-
τοθυσιαστικό και αγάπη χωρίς όρια. Η απουσία της είναι αισθητή σε 
όλους και ιδιαιτέρως στην οικογένεια της ΣΥΔ. Ο Θεός ας αναπαύει 
την ψυχή της και ας παρηγορεί τους αγαπημένους της. 

� 

Κλειώ Ανδρικοπούλου 
Αναχώρησε για την αιωνιότητα η Κλειώ Ανδρικοπούλου στις 

11/2/2019. Δικηγόρος Αγρινίου, δραστήριο μέλος του Δικηγορικού 
Συλλόγου με ενεργή παρουσία στην τοπική μας κοινωνία. Θερμά συλ-

λυπούμαστε τους οικείους της και ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύει την 
ψυχή της. 

� 

Βασιλική Χρονοπούλου-Πιστιόλα 
Απεβίωσε στις 14/7/19 η Βασιλική Χρονοπούλου–Πιστιόλα, εξαι-

ρετική γυναικεία παρουσία και αδελφή της κας Μαρίας Χρονοπούλου, 
ταμία του Δ.Σ. του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» επί σειρά ετών. 
Στους οικείους της εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια. 

� 

Αίγλη Κογεώργου-Πιστιόλα 
Στις 23 Αυγούστου έφυγε η Αίγλη Κογεώργου–Πιστιόλα σύζυγος, 

του Γεωργίου Πιστιόλα εκ των ιδρυτών της ΕΥΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ. 
Εκλεκτή παρουσία στην τοπική κοινωνία και ενεργό μέλος του Ερ-
γαστηρίου μας. Ο Θεός ας αναπαύει την ψυχή της. Θερμά συλλυ-
πούμαστε τους οικείους της. 

� 

Μάκης Γουβέλης 
Έφυγε από κοντά μας, στις 31/8/2019, ο πολύ γνωστός γυμναστής 

και ενεργός πολίτης της τοπικής μας κοινωνίας με μεγάλη προσφορά 
στα πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα της πόλης. Πάντα δίπλα στο 
Εργαστήρι, πρόθυμος να προσφέρει τη συνεργασία του, όποτε χρει-
αζόταν. Ας είναι αιωνία η μνήμη του. Θερμά συλλυπούμαστε τους οι-
κείους του. 

� 

Γεώργιος Χειμώνας 
Στις 26/9/19 έφυγε ο Γεώργιος Χειμώνας, πατέρας του Βασίλη Χει-

μώνα εκπαιδευόμενου νέου στο Εργαστήρι στην Εκπαιδευτική Μο-
νάδα στο Μεσολόγγι. Ο Θεός ας αναπαύει την ψυχή του. Συλλυπού-
μαστε τους οικείους του. 

� 

Κωνσταντίνος Κατσαβοχρήστος 
Έφυγε στις 30/9/2019 ο Κωνσταντίνος Κατσαβοχρήστος, ιατρός, 

καρδιολόγος με πολύχρονη προσφορά στην πόλη του Αγρινίου. Ο ίδιος 
και η σύζυγός του Σταυρούλα ήταν μέλη του Εργαστηρίου μας. Ας εί-
ναι αιωνία η μνήμη του. Θερμά συλλυπούμαστε τους αγαπημένους του. 

� 

Γεώργιος Πιστιόλας 
Έφυγε στις 10-10-2019 από κοντά μας ο Γεώργιος Πιστιόλας, γνω-

στός και επιτυχημένος επιχειρηματίας του τόπου μας, άριστος οι-
κογενειάρχης, ενεργό μέλος της Αγρινιώτικης κοινωνίας, με μεγά-
λη δράση και προσφορά. 
 Ο μεταστάς στήριζε ποικιλοτρόπως το Εργαστήρι επί σειρά ετών, 
τόσο από τη θέση του Προέδρου  του Επιμελητηρίου Αιτ/νίας, όσο 
από την εξέχουσα θέση του στην «ΕΥΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ». Εκ-
φράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους του. 

�
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Ευχαριστήρια
❀ Στην Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελλήνων Εφοπλι-

στών ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ για την προσφορά 10.000 λίτρων πε-
τρελαίων θέρμανσης. 

❀ Στον κ. Αλέξανδρο Κόκκιο για την προσφορά 700 € για αγο-
ρά επαγγελματικού απορροφητήρα. 

❀ Στην ένωση «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» για τους δύο ηλεκτρο-
νικούς υπολογιστές και μια μετακινούμενη μπασκέτα που 
μας προσέφερε. 

❀ Στον 1ο Κυνηγετικό Σύλλογο Αγρινίου για την προσφορά 
500 € εις μνήμην Νίκου Παπαδοδήμα.  

❀ Στο ΘΕΑΤΡό Police για την προσφορά 730 € από πωλήσεις 
εισιτηρίων θεατρικής παράστασης. 

❀ Στην κ. Σοφία Χαϊτίδου της ΑΛΦΑ ΦΡΟΣΤ για τη σταθερή 
προσφορά 500 € καθώς και για τη δωρεά 500 € για την εκ-
δήλωση των 30 χρόνων λειτουργίας του Εργαστηρίου. 

❀ Στη Λέσχη Μοτοσυκλέτας Αγρινίου για την προσφορά τρο-
φίμων και ρούχων από bazaar, καθώς και στη Μotoparea.gr 
για τη δωρεά επίπλων, τροφίμων και παιχνιδιών. 

❀ Στο «Φιλανθρωπικό Κοινωνικό Σύλλογο Κυριών» ν. Αι-
τωλ/νίας για την προσφορά τροφίμων στη Σ.Υ.Δ. Αγρινίου. 

❀ Στην κ. Παρασκευή Ζαφείρη για τη δωρεά 500 €. 
❀ Στην KNAUF για τη δωρεά 720 €. 
❀ Στον Μελισσοκομικό Σύλλογο Αιτωλ/νίας για τη δωρεά 40 

βάζων μέλι. 
❀ Στον κ. Δημήτριο Παλιούρα για τη δωρεά 2.562,85 €. 
❀ Στον κ. Ιωάννη Αβραμίδη για τη δωρεά των 500 €. 
❀ Στην INNER WHEEL Αγρινίου για την προσφορά ειδών κα-

θαρισμού και χαρτικών στην κατασκήνωσή μας. 
❀ Στην Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων Περιφέρειας INNER 

WHEEL Ελλάδας για την προσφορά, εκ μέρους της Αττι-
κής Μελισσοκομικής Εταιρίας-Αλέξανδρος Πίττας Α.Ε.Β.Ε., 
48 συσκευασιών 250 gr. μελιού. 

❀ Στην κ. Μαρία Μυλωνά για τη δωρεά νοσοκομειακού 
κρεβατιού. 

❀ Στην Grant Thornton για τη δωρεάν έκθεση Ανεξαρτήτου 
Ορκωτού Λογιστή. 

❀ Στο Super Market «Σκλαβενίτης» για τη δωρεά 150 € για 
τις χριστουγεννιάτικες σοκολάτες. 

❀ Στον κ. Δημήτριο Κοταντάκη για τη δωρεά επίπλων. 
❀ Στα βιβλιοπωλεία Κοσσόβα και «Μελάνι» για τη δωρεά σχο-

λικών ειδών. 
❀ Στους κ. Γιάννη και κα Πόπη Γυφτογιάννη για τη δωρεά επί-

πλων εις μνήμην των γονέων τους. 
❀ Στο Σύλλογο Δρομέων Υγείας για την δωρεά του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

των 2.793,13 €. 
❀ Στο «ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΕΡΓΟΧΕΙΡΟ» για τη δωρεά χειροποί-

ητων εκκλησιαστικών ειδών. 
❀ Στο Δημοτικό Σχολείο (Μποδοσάκειο) Κολλέγιο Αθηνών 

για τη δωρεά τροφίμων ειδών καθαρισμού και ειδών οι-
κιακής χρήσης. 

❀ Στην κ. Βασιλική Δημοπούλου για τη δωρεά 50 € εις μνή-
μην της μητέρας της. 

❀ Στο ΕΠΑΛ Μεσολογγίου-Τμήμα Κομμωτικής για τη δωρεάν 
επιμέλεια των εκπαιδευομένων νέων μας. 

❀ Στους: κ. Νικόλαο Καραπάνο, τ. Δήμαρχο Μεσολογγίου, κ. 
Δημήτρη Δημητρόπουλο, τις εταιρείες: Ελληνικά Πετρέλαια, 
Πίνδος, Όλυμπος, Δωδώνη, τα σούπερ μάρκετ: «Σκλαβε-
νίτη», «ΑΒ Βασιλόπουλοι», το τυπογραφείο ΑΣΗΜΑΚΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, τα κρεοπωλεία: Παπουτσόπουλου, Ντάλλη και 
Σκαρμούτσου στο Μεσολόγγι, Λιανού και Φράγκου στο 
Αγρίνιο, Πατρινού και Φλάκα στο Αιτωλικό, και στα ψα-
ράδικα: Λασκαράτου και Μπερερή  στο Αιτωλικό για την 
προσφορά τους στην κατασκήνωση, περιόδου Ιουλίου 2019. 

❀ Στον κ. Χρήστο Σαλαούνη για τη δωρεά 1.000 € και στους 
κ. Παναγιώτη Χολή, Πρόεδρο και στα μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της ΠΑΝ.ΣΥ. προκειμένου να αγορασθεί 
κρεβάτι φυσικοθεραπείας. 

❀ Στη «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» για την δωρεά 1.000 €. 
❀ Ευχαριστούμε τον ιατρό–νευροχειρούργο κ. Κώστα Αθα-

νασίου και τη μητέρα του για τη ραπτομηχανή που μας δώ-
ρισαν, η οποία είναι πολύτιμη για το τμήμα ραπτικής στη Β΄ 
Εκπαιδευτική μας Μονάδα στο Αγρίνιο.

Δεχόμαστε παραγγελίες για προσκλητήρια και 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.

30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ 
σε φωτεινά μονοπάτια

Ευχαριστούμε επίσης θερμά όλους τους δωρητές μας που θέλουν να μείνουν ανώνυμοι.



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 

2020

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

Στην Εθνική Τράπεζα (Κατάστημα Μεσολογγίου) το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Αγω-

γής & Αποκαταστάσεως “ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ” διατηρεί τον υπ’ αριθμ. 412/29612373 
λογαριασμό, IBAN: GR5701104120000041229612373, στον οποίο οι φίλοι του Εργαστηρίου, 
μπορούν να καταθέτουν, εφόσον επιθυμούν, τις τυχόν δωρεές τους, αφού επικοινωνήσουν με 
τα τηλέφωνα του λογιστηρίου: 26310 26321 & 26410 39750.

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


