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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους – Σ.Κ.Ε.Π., ιδρύθηκε για να δώσει φωνή και βήμα στις 
ευαίσθητες ομάδες νέων και να μας φέρει πιο κοντά στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους.

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας είναι ένα βιβλίο – μαρτυρία, γραμμένο από παιδιά που από πολύ μικρή 
ηλικία ήρθαν αντιμέτωπα με το σκληρό πρόσωπο της ζωής, χωρίς ποτέ να πάψουν να ελπίζουν και να διεκδικούν 
ένα καλύτερο αύριο: παιδιά με αναπηρίες, παιδιά που δουλεύουν στους δρόμους, παιδιά εγκαταλελειμμένα από 
τις οικογένειές τους, νέοι σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Επειδή το περιεχόμενο απεικονίζει τα βιώματά τους, διατηρήθηκε γνήσιο το ύφος της γραφής, με ελάχιστες 
παρεμβάσεις στα κείμενα.
Είναι σαφές ότι στην περίπτωση των νέων με προβλήματα ακοής, συναντάμε ορισμένα γλωσσικά προβλήματα. 
Οι δυσκολίες αυτές εκδηλώνονται κυρίως στα γραπτά τους, όπου λάθη εντοπίζονται στη δομή της πρότασης, 
στους χρόνους των ρημάτων και σε διάφορες παραλείψεις λέξεων. Θεωρήσαμε σκόπιμο να μην επέμβουμε και 
να αφήσουμε τα κείμενα, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, στην αρχική τους μορφή.

Εκδόθηκε σε δύο γλώσσες: 
Ελληνικά: σελίδα 12 έως 53
Αγγλικά: σελίδα 56 έως 97
Ευχαριστούμε θερμά όλα τα παιδιά που είχαν το θάρρος να καταθέσουν τις προσωπικές τους εμπειρίες και 
να τις μοιραστούν μαζί μας. Είναι ευνόητο ότι, για λόγους προστασίας και σεβασμού της προσωπικότητάς τους, 
τα ονόματά τους δεν αναφέρονται.   

NOTE TO ThE rEAdEr

The Association Of Social responsibility for Children and Youth – S.K.E.P. was founded to give voice to children 
with special needs and bring us closer to their needs and expectations.
The book that you hold in your hands is a testimony written by children who, from very tender ages, have faced the 
hardest aspects of life but never ceased to hope and strive for a better tomorrow: children with disabilities, children 
working on the streets, children abandoned by their families and children in correction facilities.
Since the messages reflect their experiences and feelings, we have preserved the authentic writing style with minimal 
editing.
As you will note, in the case of the young persons who are hard of hearing and deaf, we came across various linguistic 
obstacles. These difficulties were observed mainly in their writing where many mistakes in sentence structure, grammar 
and vocabulary appear. We felt strongly that we shouldn’t intervene and thus we left the texts, with very few exceptions, 
in their original form.

The messages in this book have been published in Greek and English.
Greek language: page 12 to 53
English language: page 56 to 97

We thank the children with all our heart for their courage to write down their personal experiences and share them 
with us. For obvious reasons of privacy and respect, their names do not appear in this publication.
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Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στους νεαρούς συγγραφείς του.

This book is dedicated to its young writers.

9





Ελληνικά





 Εσύ περαστικέ που με συναντάς στο δρόμο, μην με κοιτάς με 
οίκτο ή μην αποστρέφεις το βλέμμα σου από μένα. Ναι, δεν έχω τις 
ικανότητες που έχεις εσύ, επειδή είμαι ανάπηρος. Όμως μέχρι εδώ 
είναι η διαφορά μας γιατί και εγώ έχω ψυχή σαν εσένα. Και 
εγώ πονάω, κλαίω, χαίρομαι, ερωτεύομαι, γελάω, απογοητεύομαι, 
θυμώνω, αγαπάω όπως κι’ εσύ. Γιατί κι’ εγώ είμαι άνθρωπος όπως 
κι’ εσύ. Γι’ αυτό όταν με συναντάς κοίταξέ με κατάματα και θα με 
κατανοήσεις.
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 Η μαμά γεννήθηκε παιδί μωρό έκλεγε πολύ κωφών. 
Εγώ χρονών τέσσερα.

 Τα παιδιά αρέσουμε στο σχολείο. 
Πολλή επικοινωνία, πολλά φίλοι. 

Όλοι αγαπούν κωφός καλός. 
Τέλος.

Εγώ στενοχωρημένος ,  δύσκολο ακούω.
Με βρίζουν λόγω κωφός.

Δάσκαλος δεν βοήθησε εμένα τίποτα. 
Εγώ είχα νεύρα πολλά.

Τώρα αισθάνομαι ότι τα πάω καλά μαζί με τους φίλους/φίλες 
και μιλάμε με νοηματική  γλώσσα.



 πατέρα σ’ αγαπάω
πατέρα σ’ αγαπώ  πατέρα μου λείπεις

πατέρα η ζωή δεν είναι όπως μου την είπες
πατέρα δεν είσαι εδώ πατέρα δύσκολα σε φτάνω

πατέρα ό,τι έκανες πατέρα δεν το κάνω
πατέρα σ’ αγαπώ πατέρα μη φεύγεις

πατέρα μην κοιμάσαι
πατέρα μην ονειρεύεσαι

πατέρα μείνε εδώ πατέρα μην φεύγεις
πατέρα να σου πω πατέρα μην με αποφεύγεις

πατέρα δεν είσαι εδώ ώρα να την κάνω
πατέρα σ’ αγαπάω πατέρα μου λείπεις
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Χιλιάδες σκέψεις τριγυρίζουν μες στο μυαλό μου 
κάνοντάς το να αναρωτιέται το πώς έφτασα ως εδώ. 
Τελικά συνέχεια καταλήγω πως η ζωή αποφάσισε να 
μου δείξει το άλλο της πρόσωπο.

Γιατί...



Δυστυχώς οι ζωές των ανθρώπων αλλάζουν ξαφνικά πορεία. Και η δική 
μου άλλαξε σε ηλικία έντεκα χρονών μετά από ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Βρέθηκα 
λοιπόν να βαδίζω σε ένα δύσκολο δρόμο, ο οποίος τελικά έχει και την ομορφιά του. 
Απ’ ό,τι θυμάμαι, μετά από μια καλή και διασκεδαστική εκδρομή, γυρνώντας στην πόλη που 
κατοικούσαμε, ο πατέρας μου για να μην χτυπήσει ένα κοπάδι προβάτων, έστριψε το τιμόνι 
και έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Εγώ ήμουν στο πίσω κάθισμα. 
Πετάχτηκα έξω από το αυτοκίνητο, όταν ανετράπη. 
Με βρήκαν κάτω από το δεξί τροχό.
Μετά από εγχείρηση στον εγκέφαλο και στην σπονδυλική στήλη πήγαμε  για αποκατάσταση 
στο εξωτερικό. Εκεί η μητέρα μου, μου είπε ότι δεν θα μπορέσω να ξαναπερπατήσω ποτέ. 
Εκείνη τη στιγμή, το μόνο που σκέφτηκα είναι “Γιατί εγώ;”. Πολύ σύντομα όμως κατάλαβα 
ότι ήταν κάτι που θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα. Απλά έτυχε σε μένα. Αν το σκεφτεί 
κανείς καλύτερα, αντιλαμβάνεται ότι η «αναποδιά» είναι μέρος της ζωής μας. Γι’ αυτό το 
λόγο, αποφάσισα να μην ζήσω ταλαιπωρώντας τον εαυτό μου και αυτούς που με αγαπάνε. 
Επέλεξα να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο και αυτή η επιλογή μου με βοήθησε παρά πολύ 
να συνηθίσω την «καινούργια» μου ζωή.  Μετά από την αποκατάστασή μου στο εξωτερικό, 
όταν γύρισα πίσω στην πατρίδα μου, παρατήρησα εμπόδια που δεν είχα προσέξει 
πριν από το ατύχημα. Τα πεζοδρόμια, τα κτίρια, οι σκάλες, με λίγα λόγια “οι άνθρωποι” 
περιόριζαν τη ζωή μου. Ευτυχώς, μετά από πολλές έρευνες η οικογένειά μου βρήκε ένα 
σχολείο με εξαιρετική νοοτροπία εκπαίδευσης και κατάλληλη αρχιτεκτονική υποδομή. 
Μετά από το σχολείο συνέχισα τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο στο τμήμα «Διοίκησης  
Επιχειρήσεων», από όπου αποφοίτησα με έπαινο το 2004. Τελειώνοντας, διαπίστωσα ότι 
υπήρχαν δυσκολίες επαγγελματικής αποκατάστασης. Όμως, όταν συναντάμε δυσκολίες, 
πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε χωρίς ποτέ να απομακρυνόμαστε από την κοινωνική μας 
δραστηριότητα. Μόνο έτσι τα άτομα με ειδικές ανάγκες παραμένουν μέλη της κοινωνίας. 
Έχουμε ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με όλους τους άλλους 
ανθρώπους. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κοινωνία, η οποία θα καταλαβαίνει τα 
προβλήματα των ανθρώπων και θα προσπαθεί να βρίσκει λύσεις για να γίνει η διαβίωση 
πιο εύκολη. 
Όταν αποφοίτησα από το πανεπιστήμιο το 2004, ξεκίνησα να ασχολούμαι με την τοξοβολία. 
Βγήκα πρώτη στο πρωτάθλημα Τοξοβολίας που διοργανώθηκε το 2005 στην Ιταλία και για 
πρώτη φορά, φόρεσα τη στολή με τα εθνικά χρώματα της χώρας μου. Είμαι υπόχρεη στους 
προπονητές μου που πιστεύουν σε μένα και με ενθαρρύνουν να συνεχίσω.  
Η ζωή είναι μια περίεργη διαδρομή, που σε κάνει να συναντάς πολλές εκπλήξεις με πολλές 
ανατροπές. Όμως, κατά τη γνώμη μου, αυτό που έχει σημασία, είναι ο τρόπος 
που επιλέγεις να ζεις. Αν το θέλει ο άνθρωπος, μπορεί να είναι ευτυχισμένος  με 
ό,τι κι’ αν του συμβεί. Ο τρόπος που κοιτάζει τη ζωή... εάν βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο ή 
μισοάδειο... είναι αυτό που τον κάνει να θέλει ν’ αγωνιστεί.
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         Έχω διαβάσει πολλά παραμύθια. 
Σε κανένα όμως απ’ αυτά δεν συνάντησα μια βασιλοπούλα 
         που να κάθεται σε αναπηρικό καρότσι.                                    
                                                                            



Γεννήθηκα το 1986. Αναγκάστηκα να διακόψω το σχολείο στην 4η Δημοτικού, 
λόγω αξεπέραστων δυσκολιών. Τότε ένοιωσα ένα τεράστιο κενό. Για να βρω 
διέξοδο, ασχολήθηκα με πολιτιστικές δραστηριότητες και ύστερα με το θέατρο. 
Αν δεν είχα γνωρίσει το θέατρο, τώρα θα ήμουν ανάμεσα στους νέους, αυτούς 
που ονομάζουμε «παιδιά του δρόμου».  Θα είχα κακές συνήθειες, όπως τσιγάρο 
και ποτό, θα δηλητηρίαζα τον εαυτό μου.
Η ζωή για μένα είναι αγώνας. Η αποθάρρυνση, διαφυγή. Εγώ δεν διέφυγα, 
αντίθετα έμαθα να σηκώνομαι όταν πέφτω, όπως έμαθα να αγαπώ τον 
πόνο όταν άγγιζα τη φλόγα. Έμαθα να περιμένω. Έμαθα τα πάντα, εκτός από το 
να ξεχνώ. Έμαθα πως το να πολεμάς δεν είναι πάντα τόσο δύσκολο. 
Αλλά, δεν ξέχασα ποτέ την δύναμη της φιλίας, της παρέας, της απασχόλησης. 
Μην φοβάσαι την αγάπη, μην τραβάς τα χέρια σου. Θυμήσου, έλεγα πάντα, 
θα αγαπούσαμε τόσο πολύ τα τριαντάφυλλα, χωρίς τ’ αγκάθια τους; 
Οι άνθρωποι είναι σαν το φεγγάρι. Έχουν ένα σκοτεινό πρόσωπο, 
που δεν δείχνουν σε κανένα. Τώρα πλέον είμαι σαν τον ήλιο, στον ουρανό. 
Στέκομαι πάντα με την ίδια λάμψη.
Το θέατρο είναι η ζωή μου. Το αγαπώ σαν το δάκρυ του χελιδονιού, 
όμως τα χελιδόνια πεθαίνουν όταν κλαίνε.
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 Όχι δεν παραπονιέμαι για όσα η μοίρα μου έδωσε. Δεν θυμώνω με τον τρόπο που 
με αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι. Δεν παρακαλώ για τα δικαιώματά μου. Αγωνίζομαι. 
Το παράπονό μου, τον θυμό, την ικεσία, όλα αυτά τα αντάλλαξα με δύναμη, θάρρος και 
πραγματικό αγώνα όπου κι αν χρειαστεί να τον δώσω. Στους όμοιους με μένα τους λέω: 

Μη μεμψιμοιρείτε κλεισμένοι στα σπίτια σας. 
Βγείτε στους δρόμους και αγωνιστείτε, φωνάξτε. 

Έτσι μόνο θα καταλάβουν ότι ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ.
   



Πολλά παιδιά που είναι στους δρόμους κακοποιούνται. Για σκεφτείτε αυτά τα παιδάκια 
που έχουν τόσα προβλήματα. Δεν έχουν να φάνε, να πιούνε, δεν μπορούν να έχουν 
την ζεστή αγάπη μιας οικογένειας και το μόνο ρούχο που έχουν είναι μια κοντομάνικη 
μπλουζίτσα και ένα σκισμένο παντελόνι. Που ψάχνουν και αυτά για τροφή και τίποτα 
δεν βρίσκουν. Ενώ, άλλα παιδιά, που τα έχουν όλα, όλο και ζητάνε και ζητάνε. 
Και το φαγητό τους το πετάνε σε έναν ολόκληρο κάδο και όταν κάνουν 
αυτή την κίνηση, δεν σκέφτονται τα παιδιά που είναι στους δρόμους.
Μερικοί άνθρωποι κακοποιούν αυτά τα παιδιά. Νομίζω ότι ξέρετε τί σημαίνει κακοποίηση. 
Αλλά εγώ δεν θα μιλήσω για αυτό αυτή τη στιγμή.
Σκεφτείτε και ενώστε όλοι τα χέρια σας και βοηθήστε αυτά τα παιδιά στους δρόμους. Ας 
ανοίξουμε όλοι την καρδιά μας γι’ αυτά. Και ας προσπαθήσουμε να βρουν οικογένεια, για 
να έχουν μια ζεστή αγάπη και όλα τα απαραίτητα πράγματα που χρειάζονται.
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Δύο χρόνια πέρασαν στη φυλακή. 
Μένουν τέσσερεις μήνες και δεν περνάει η ώρα.



 Η ιστορία μου πάει κάπως έτσι: Κάποτε, ζούσα δυστυχισμένα… Δούλευα στα 
φανάρια, καθαρίζοντας τζάμια. 
Ήμουν κι εγώ ένα παιδί των φαναριών. Ήμουν αναγκασμένη να ξυπνάω από τις 
5:30 το πρωί και δούλευα μέχρι τις 12:00 το βράδυ. Σχολείο δεν πήγαινα και ένοιωθα 
πολύ άσχημα, γιατί πίστευα ότι δεν άξιζα να πάω.
Στο σπίτι ή στην παράγκα, έμενα με τους γονείς και τα οκτώ αδέρφια μου. 
Ήταν πολύ φτωχικά και μας έλειπαν πολλά πράγματα. 
Το βράδυ έπρεπε να παραδώσουμε τα χρήματα. Αν δεν ήταν αρκετά, ο μπαμπάς και 
η μαμά με χτυπούσαν… Όλους μας χτυπούσαν. Ό,τι έβρισκαν μπροστά τους 
το χρησιμοποιούσαν για να μας χτυπήσουν: βίτσα, καλώδιο, τη μάνικα από το νερό 
ή τα χέρια τους… Πονούσα, ούρλιαζα και μάτωνα κάθε φορά που με χτυπούσαν. 
Όμως, εκείνοι απλά με έστελναν στο κρεβάτι μου ή πίσω στη ζητιανιά, μέχρι να 
γίνω η κόρη που ήθελαν! Οι πόνοι το βράδυ ήταν τρομεροί και με εμπόδιζαν  να 
κοιμηθώ. Κάποιες φορές, έφευγα από το σπίτι μου και ζούσα σε άλλες οικογένειες 
για να βρω μια καλύτερη ζωή. 
Μα τα πράγματα ήταν δύσκολα και τίποτε δεν άλλαζε!
Μια μέρα, γυρίζαμε από τα φανάρια και τα μικρότερα αδέλφια μου είχαν φύγει με 
τα ποδήλατα. Η μητέρα μου με έβαλε να τα βρω. Μαζί μου πήρα και την ανιψιά 
μου, που ήταν δυόμιση χρονών, για να συνεχίσουμε να ζητιανεύουμε. Στο δρόμο 
την χτύπησα, γιατί πίστευα πως εκείνη μου φορτώνει κι άλλο βάρος και ευθύνες. 
Το μετάνιωσα. Την κράταγα στην αγκαλιά  μου και της ζήταγα συγγνώμη για ώρες 
ολόκληρες. «Θα μπορέσεις να με συγχωρέσεις», της έλεγα. Κι εκείνη, η μικρούλα, 
μου απάντησε «ναι». Έσπρωχνα το καροτσάκι και μαζί φτάσαμε ως το λιμάνι. 
Εκεί ζητιάνεψα για να της πάρω κάτι να φάει. Φάγαμε και οι δύο και ξαφνικά 
αποφασίσαμε να φύγουμε. Έψαχνα να βρω καράβι να μας πάει όπου να ‘ναι, χωρίς 
να μας νοιάζει. Αυτό που ήθελα ήταν να ζήσω μια ζωή παιδική μαζί 
με την ανιψούλα μου. Είπα τα ψέματα του κόσμου, για να μη μας σταματήσει η 
Αστυνομία! Τελικά μπήκαμε στο καράβι. Ύστερα από μία ολόκληρη νύχτα μέσα στο 
φόβο και την αγωνία, στο κρύο και στη μοναξιά, φτάσαμε. 
Μα οι αστυνομικοί μπήκαν στο δρόμο μας – για το καλό μας ! 
Κι εκεί τελειώνει η δυστυχία μας.
Εγώ φτάνω στο..., μα η ανιψιά μου κατέληξε πίσω στη μητέρα της, πίσω στα 
γνωστά… Η ανιψούλα μου δεν είναι μαζί μου και η θλίψη μου είναι μεγάλη, μα δεν 
μπορώ να κάνω τίποτε. Η ζωή μου πλέον είναι στο.... Μέσα σε αυτόν τον ενάμιση  
χρόνο έχω κατορθώσει πολλά πράγματα. Έχω αποκτήσει μια υγιή οικογένεια. Με 
αγαπούν, με φροντίζουν, με νοιάζονται καθημερινά. 
Έχω το δωμάτιό μου και τα πράγματά μου! Έχω φίλους που μπορώ να εμπιστεύομαι! 
Δεν χρειάζεται να κλέβω. Δεν φοβάμαι πια. Τώρα ονειρεύομαι το μέλλον μου. 
Τώρα είμαι ένα παιδί, αυτό που αναζητούσα πάντα!
Μη χάνετε την πίστη σας παιδιά! Παλέψτε! Παλέψτε μέχρι να κάνετε 
δικό σας αυτό που σας ανήκει! Την παιδικότητά σας!!!
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     Υπάρχουν κάποιοι οδηγοί λεωφορείων που βαριούνται να βγάλουν τη 
ράμπα για τους αναπήρους ή που δεν ξέρουν πως λειτουργεί και όταν με 

βλέπουν στη στάση κάνουν ότι δεν με είδαν και σφυρίζουν αδιάφορα. Θέλω 
να τους πω ότι μ’ αυτή τη στάση τους, λιώνουν κάτω από τις ρόδες 
τους τις δικές μου απλές επιθυμίες και τα δικαιώματά μου.   

                                                                                                                    

   Το όνειρό μου είναι να κάνω δική μου οικογένεια, μια καλύτερη ζωή, σαν 
όλες τις καλές και τίμιες οικογένειες.

Μακάρι ο Θεός να μας δώσει μια δεύτερη ευκαιρία.
Την χρειαζόμαστε όλοι.



 Πέρασαν φίλε χρόνια
δεν είδα καμιά συμπόνια
μου μοιάζει με αιώνας
και έτσι είναι ο αγώνας

Η αγάπη μου στην άλλη άκρη
ποιός έχει κουράγιο να την ψάξει

Το μάτι δεν σταματάει το δάκρυ
και για το δάκρυ έχω φτιάξει φράχτη

Η ψυχή μου έγινε μωρό μου στάχτη
γι’ αυτό λυπήθηκα εμένα

όταν κατάλαβα εσένα
κατάλαβα πως με είχες στα χαμένα

πατέρα σ’ αγαπώ
πατέρα σ’ αγαπώ  πατέρα μου λείπεις 
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Θα πω για την ιστορία μου που έγινα ακοή και μετά έγινα βαρήκοη.
Λοιπόν, όταν γεννήθηκα ήμουν ακοή και πήγαινα στο σχολείο. Μετά δύο χρόνια 
έγινα κωφή, δεν μίλαγα αλλά έκανα υπομονή και συνέχισα στο σχολείο ακοή. 
Τα παιδιά με κορόιδευαν, μου πέταγαν πέτρες και εγώ έκανα παράπονα 
στην μάνα μου και σκέφτηκαν οι γονείς μου να με πάρουν σε μια εκκλησία στο 
βουνό λέγεται "Αγία Παρασκευή", εκεί πήγα και κοιμήθηκα μια μέρα, μετά το πρωί 
ήμουν καλύτερα όπως πριν που ήμουν κωφή και μετά χάρηκα πολύ που έγινα 
βαρήκοη και εγώ δεν ήθελα να πάω στο σχολείο ακοή και πήγα στην Αθήνα στο 
σχολείο κωφών/βαρήκοων.
Εκεί πήγα, αισθάνομαι τέλεια και μαθαίνω νοηματική γλώσσα μου άρεσε και να 
συνεχίσω Αθήνα.
Τώρα όλοι οι φίλοι/φίλες μετάνιωσαν που με κατηγορούσαν αλλά εγώ δεν με 
ενδιαφέρει που μου ζήτησαν συγγνώμη.
Τώρα που είμαι βαρήκοη αισθάνομαι καλά και τα πάω πολύ καλά με τους φίλους/
φίλες στην Αθήνα, περνάω καλά γιατί μου αρέσουν της νοηματικής γλώσσας και 
θέλω να συνεχίσω στην Αθήνα. Πάντα θα είμαι κοντά στους φίλους/φίλες μου.
Τώρα είμαι βαρήκοη. 



Γεννήθηκα το 1993 σε ένα χωριό. 
Σε ηλικία έξι ετών μετακομίσαμε στην πρωτεύουσα λόγω οικονομικών δυσκολιών. 
Ο πατέρας μου, παρότι βρήκε δουλειά, δεν κέρδιζε αρκετά χρήματα. Έτσι έφυγε στο 
εξωτερικό. Εγώ, πηγαίνω σχολείο και ταυτόχρονα εργάζομαι στους δρόμους για 
να συντηρήσω την μητέρα μου και τα δύο αδέλφια μου. Πουλάω κουλούρια και 
σοκολάτες και παρότι αυτό είναι πολύ δύσκολο για ένα παιδί, δεν είχα άλλη 
επιλογή. Ευτυχώς ασχολούμαι εδώ και έξι χρόνια με το Judo και κάνω με επιτυχία 
πρωταθλητισμό. Θέλω να τελειώσω τις σπουδές μου και να διδάξω στα παιδιά 
γυμναστική. 
Ονειρεύομαι να γίνω πολύ πλούσια για να βοηθάω τους φτωχούς, διότι 
δεν ξέρετε τι είναι να ξυπνάς το πρωί και να μην έχεις ούτε ένα 
κομμάτι ξερό ψωμί να φας...
Δεν θα έπρεπε εγώ σε αυτή την ηλικία να εργάζομαι, όμως δεν μπορώ να κάνω 
διαφορετικά....
Επιθυμώ να βρω μια καλή δουλειά και να γυρίσει πίσω ο πατέρας μου...
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 Η Ζωή μας μία Διαδρομή.  Είμαι δεκαέξι χρονών. Μένω σε ένα υπέροχο μέρος 
στην επαρχία, το οποίο μου χαρίζει φοβερές στιγμές. Το σπίτι μας βρίσκεται 20΄ με 
τα πόδια μακριά από το χωριό και 5΄με το αμάξι. 
Κάθε μεσημέρι, το σχολικό με αφήνει στο χωριό και έπειτα έρχεται «η οικογένειά 
μου» να με πάρει. 
Όμως προτιμώ να πηγαίνω στο σπίτι περπατώντας, γιατί η «διαδρομή αυτή» είναι 
μαγευτική. 
Κάθε μέρα η «διαδρομή αυτή» είναι διαφορετική και κάθε φορά έχει να μου χαρίσει 
κάτι το μοναδικό. 
Ας πούμε λοιπόν πως η ζωή μας είναι μία διαδρομή…

… Περπατάω, τραγουδάω, σκέφτομαι και βλέπω τα πάντα γύρω μου. Ο δρόμος δεν 
είναι σε όλα τα σημεία ομοιόμορφα φτιαγμένος και ποτέ κάποιο σημείο του δεν 
μοιάζει με κανένα άλλο, όπως η μοίρα μας δεν είναι ίδια με κανενός άλλου. Ο δρόμος 
έχει πολλές λακκούβες και ανηφόρες αλλά, άλλες τις προσπερνάω και σε άλλες 
πέφτω μέσα. Έτσι και στη ζωή. Δε μπορούμε πάντα να τα καταφέρνουμε 
σε κάθε «βήμα» μας, αλλά προσπαθούμε. Το δρόμο τον αγκαλιάζουνε τα 
καταπράσινα δέντρα, τα οποία σε μαγεύουν. Η φύση μιλάει, τα ρυάκια τρέχουν και 
τα πουλάκια τραγουδούν και μου μιλούν σε μια δικιά τους γλώσσα, όμως μπορώ 
να τα καταλάβω μόνο με τη γλώσσα της καρδιάς. Όπως και τους ανθρώπους 
από διαφορετική χώρα…

Ωστόσο προχωράμε…

Ο ουρανός σε κάθε σημείο σου χαρίζει και από μία άλλη μαγευτική εικόνα. 
Σου επιτρέπει να παίζεις με τα χρωματιστά σύννεφά του. Όσο προχωράς αλλάζεις 
εικόνες, βλέπεις τόσα διαφορετικά πράγματα και όταν κάποια από αυτά σου κρατούν 
λίγο παραπάνω συντροφιά, τότε νοιώθεις τη χαρά να διαπερνά κάθε γωνιά της 
καρδιάς σου. Αυτό γιατί κάποιος παράλληλα με τη δική του διαδρομή, σε φροντίζει, 
σε στηρίζει, σου δείχνει τις λακκούβες και σε προειδοποιεί για τυχόν κακές καιρικές 
συνθήκες. Ακόμα μαθαίνεις να μοιράζεις, να δίνεσαι, να αγαπάς και να ονειρεύεσαι 
μαζί του. Γελάτε, τραγουδάτε, τρέχετε και γεύεστε τη ΔΙΑΔΡΟΜΗ σας. 

Η διαδρομή συνεχίζεται…

Βρέχει. Τότε στην περίπτωση που είσαι μόνος σου, προσπαθείς να σωθείς. Αν έχεις 
ομπρέλα να σε προστατεύσει, θα ‘σαι ΟΚ, αλλιώς πρέπει να δεχθείς 
το γεγονός ότι θα βραχείς και θα κρυώνεις. Κάπως έτσι και τα παιδάκια 
που βρίσκονται μόνα τους σ’ αυτή τη διαδρομή υποφέρουν στις δύσκολες στιγμές… 



Μαστιγώνεται το κορμάκι τους από τη δυνατή βροχή και το χειρότερο είναι, όταν 
ο ήλιος αργεί να βγει. Τότε πρέπει να παλέψεις για να σωθείς, έτσι ώστε να έχεις 
την ευκαιρία να απολαύσεις την «υπόλοιπη διαδρομή». Να δεις το ουράνιο τόξο. 

Και η διαδρομή συνεχίζεται…

Βλέπεις τα λουλούδια που ανθίζουν, τον ήλιο που παίζει με τα σύννεφα, τα ζωάκια 
που λαχταρούν για ένα σου χάδι, τις ηλιαχτίδες που παγιδεύονται στη ματιά σου 
και όλη την μαγεία της φύσης που συνωμοτεί για την ευτυχία σου, για τη «διαδρομή 
σου»…

Οι ανηφόρες: όσο και να είναι δύσκολες μπορείς να τα καταφέρεις. 
Στην περίπτωση που δεν αντέχεις το βάρος της τσάντας των 
αναμνήσεων, άδειασέ την λίγο, δηλαδή άφησε πίσω όλα όσα σε πονάνε 
και θα δεις πως θα πάρεις πολλή ενέργεια. Θα έχεις δύναμη να ανέβεις πολλές 
ανηφόρες προκειμένου να πάρεις το θησαυρό της καθεμιάς... Μια σταγόνα χρώμα, 
πινέλα και όσα χρειάζεσαι για να ζωγραφίσεις τον παράδεισο. 

Θα περάσεις πολλά… θα αγαπήσεις, θα αγαπηθείς… θα πονέσεις και θα σε 
πονέσουν, αλλά συνέχισε. ΜΗΝ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣ!
Όλοι μέσα μας κρύβουμε μία απέραντη δύναμη, που ακόμα και τις θέσεις των 
πλανητών μπορεί να αλλάξει, αρκεί να το θέλουμε.

Μπορεί να είμαστε παιδιά, αλλά αυτό δε σημαίνει πως δεν έχουμε δύναμη. Πρέπει 
να παλέψουμε για τα δικαιώματά μας, την ελευθερία μας… Πρέπει να παλέψουμε 
για όλα τα παιδιά που υποφέρουν και δυστυχώς είναι πάρα πολλά… για τον ήλιο 
μας. Πρέπει να σκορπίσουμε το γέλιο… τη χαρά. Να ακουστούμε έως το πιο μακρινό 
αστέρι. Να εξαφανίσουμε τη βία, τα ναρκωτικά, τα όπλα. ΤΕΛΟΣ! Να σκορπίσουμε 
παντού λουλούδια, χρώματα και αρώματα. 

Να προστατεύσουμε τα όνειρα, τις ελπίδες και τα ιδανικά μας. 

ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ!!!

ΥΓ: Κι εγώ πέρασα δύσκολα… Όμως στη διαδρομή μου, κατά τη διάρκεια μιας 
νεροποντής βρέθηκε μία ομπρέλα. Τότε ο ήλιος φάνηκε και με έμαθε όλα τα 
παραπάνω. Υπομονή, επιμονή και όνειρα για μια διαδρομή όπως την είχα 
ονειρευτεί. 
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Τα παιδιά που μεγαλώνουνε σε ορφανοτροφεία έχουν πολλές φαντασιώσεις: 
την ζεστή αγκαλιά της μαμάς και ένα ωραίο περιβάλλον. Πάντα 
ονειρευόμουνα πως ήμουν ξαπλωμένος στα γόνατα της και ένοιωθα το χέρι 
της να μου χαϊδεύει τα μαλλιά.
Όταν κλείνω τα μάτια μου, την φαντάζομαι να με κοιτάει, να μου λέει 
παραμύθια και όταν σηκώνεται, να με αγκαλιάζει λέγοντας μου 
«αγαπημένε μου γιε».
Όλα αυτά είναι μόνο όνειρα. Ζω μόνο με την φαντασία μου. Όμως 
κομμάτια της φαντασίας μου βγαίνουν αληθινά, χάρις στην «μαμά» μου στο 
ορφανοτροφείο. Δεν είναι η πραγματική μου μαμά, αλλά προσπαθεί πολύ, 
συμπεριφέρεται σαν μαμά μου και μου δίνει ό,τι χρειάζομαι. Μου δίνει την 
καρδιά της και με αγαπάει.
Αγαπημένη μου μαμά, ακόμα κι’ αν δεν είσαι η πραγματική μου 
μητέρα, δεν με γέννησες, θέλω να σου πω 
«Εσύ με μεγάλωσες». 
Αυτό το συναίσθημα το ένοιωσα μαζί σου.
Αγαπημένη μου μαμά, σ’ευχαριστώ για ό,τι έκανες για μένα.



Είδα ένα ωραίο όνειρο. Είδα ότι είχα σηκωθεί από το καρότσι μου και 
περπατούσα. Και μετά λέει, είδα ότι χόρευα. Φορούσα ένα ζευγάρι ροζ 
μεταξωτά παπούτσια σαν αυτά που φορούν οι χορεύτριες και χόρευα, 
χόρευα ασταμάτητα. Ήμουν ανάλαφρη και σηκωνόμουν στις μύτες των 
ποδιών μου και στριφογύριζα τρελά. Και ήμουν ευτυχισμένη.

  Θεέ μου σε παρακαλώ, αφού δεν θέλεις να με κάνεις να        
     περπατήσω, κάνε με τουλάχιστον να βλέπω συχνά 
                               αυτό το όνειρο.                                               
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Ξεκίνησα όταν ήμουν οκτώ χρονών. Μ’ άρεσε να κάνω πράγματα που είχαν δράση 
γι’ αυτό έκανα παράνομες πράξεις, ξεκίνησα να κλέβω. Όταν έγινα εννιά με βάλανε 
στο Ίδρυμα και εκεί είδα πολλά παιδιά που δεν είχαν γονείς και τότε κατάλαβα 
πολλά πράγματα, γι’ αυτό η ζωή με έκανε πιο σκληρό. Που εγώ είχα τα πάντα και 
αυτά τα παιδιά δεν είχαν το πιο βασικό, τους γονείς τους.
Κάθισα στο Ίδρυμα τέσσερα χρόνια και βγήκα δεκατριών χρονών. 
Μετά από μια εβδομάδα με ξαναπιάσανε για δύο χρόνια. 
Μετά έκανα ό,τι μπορείτε να φανταστείτε ώσπου κατέληξα στις φυλακές.
Είμαι δυόμιση χρόνια εδώ αλλά τώρα έχω καταλάβει πολλά πράγματα. 
Θα ήθελα να μπορούσα να βοηθήσω όλα αυτά τα παιδιά που μας έχουν πραγματικά 
ανάγκη. Βλέπεις άλλους ανθρώπους που δεν τους αξίζει να είναι 
πλούσιοι, εγώ σαν παιδί έχω στερηθεί πολλά αλλά δεν ζήλεψα ποτέ.
Δεν σας τα γράφω όλα αυτά για να με λυπάστε 
αλλά για να με καταλάβετε.
Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι αυτά τα παιδιά να βρούνε ό,τι καλύτερο.



Εμένα μου αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο και πηγαίνω όποτε μπορώ στο γήπεδο. 
Επειδή όμως κινούμαι πάνω σε αναπηρικό καροτσάκι δεν κάθομαι στις κερκίδες 
αλλά κάτω απ’ αυτές, στο γήπεδο. Όπως λέμε «πρώτο τραπέζι πίστα» και 
παρακολουθώ τον αγώνα απ’ την καλύτερη θέση. Μερικοί με κοιτάνε με ζήλια.
Έχει πλάκα να σε ζηλεύουν για την αναπηρία σου.                                         
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 Αν μπορούσα να διαλέξω να είμαι κάτι διαφορετικό απ’ αυτό που είμαι, δεν θα 
διάλεγα να είμαι ένας γερός άνθρωπος. Θα διάλεγα να είμαι ένα μικρό γοργό ποταμάκι 

που τα νερά του θα κυλάνε ασταμάτητα. Ή θα διάλεγα να είμαι ένα πουλί. 
Ένα μεγάλο δυνατό πουλί που θα πετάει ψηλά ως τα σύννεφα ελεύθερο. 

Πάντα ελεύθερο!                                                                                                           
             

 Η ζωή έχει χρώμα αν την γεμίσεις με ζωντάνια.



Μια οικογένεια ήρθε στο ορφανοτροφείο όταν ήμουνα οκτώ. Δεν ήξερα γιατί ήρθανε. 
Συνήθως οι επισκέπτες φέρνουν παιχνίδια ή δώρα για τα παιδιά. Μου φαινόταν τόσο 
περίεργο: Άνθρωποι που δεν γνωρίζεις προσπαθούν να σε πλησιάσουν, να 
σου μιλήσουν και όταν φεύγουν υπόσχονται να ξαναγυρίσουν σύντομα, 
αλλά ποτέ δεν το κάνουν. Πίστευα πως αυτή η οικογένεια ήταν μια από τα ίδια. 
Θα νοιαστούν για λίγο, θα μας δώσουν παιχνίδια και μετά θα εξαφανιστούν. Αλλά 
αυτή την φορά δεν έγινε έτσι. Όλοι στο ορφανοτροφείο λέγανε πως αυτή η οικογένεια 
θέλει να πάρει μαζί της ένα παιδί. Δεν μπορούσα να καταλάβω αν αυτό ήταν καλό ή 
κακό. Ύστερα, μου εξήγησαν τι πάει να πει να είσαι υιοθετημένος. Η οικογένεια αυτή 
ήρθε να με δει και να μου μιλήσει. Ήθελαν να με πάρουν μαζί τους, να είμαι μέλος της 
οικογένειας τους. Όταν μπήκα στο αυτοκίνητό τους, μπροστά στο ορφανοτροφείο, 
αισθάνθηκα πολύ παράξενα. Ξεκινούσα μια άγνωστη ζωή, με άγνωστους ανθρώπους, 
ξένους για μένα. Κατά την διάρκεια της διαδρομής, σκεφτόμουνα…. Πού πάω; Ποιοί 
είναι αυτοί οι άνθρωποι; Γιατί με πήρανε μαζί τους; Μετά από λίγο το αυτοκίνητο 
σταμάτησε μπροστά από το σπίτι και μπήκαμε μέσα στο διαμέρισμα.
Το σπίτι ήταν ωραίο και μου φάνηκε τεράστιο, δεν είχα ξαναδεί κάτι τέτοιο. Είδα 
καινούργια πρόσωπα, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω τίποτα άλλο εκείνη την 
στιγμή. Ο χρόνος πέρασε, μεγάλωσα, είμαι νεαρή γυναίκα πλέον. 
Άρχισα να καταλαβαίνω γιατί με πήρανε μαζί τους. Η ζωή μου άλλαξε 
ολοκληρωτικά. Αυτοί οι άγνωστοι άνθρωποι είναι τώρα η μητέρα μου, ο 
πατέρας μου, τα αδέλφια μου. Έχω οικογένεια, μια οικογένεια που με αγαπάει 
και την αγαπάω. 
Τι άλλο μπορεί να θέλει ένα παιδί;  
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Για να είσαι ευτυχισμένος πρέπει να ζήσεις τη ζωή σου, αυτή που έχεις και 
να μην τη καταστρέφεις, όπως έκανα εγώ, με ναρκωτικά και πολλά άλλα 

πράγματα. Και τι κέρδισα;
Μόνο πόνο κατάφερα να προσφέρω στον εαυτό μου και σ’ αυτούς που με 
αγαπάνε. Γιατί τα ναρκωτικά σε οδηγούν στην κόλαση και δεν 

μπορείς να βρεις το γυρισμό. 
Γι’ αυτό εύχομαι σε όποιον διαβάσει αυτά τα λόγια να τα σκεφτεί καλά 

πριν είναι πολύ αργά και φτάσει στο σκοτάδι όπως κι’ εγώ.

Έχω μια επιθυμία, η οποία πιστεύω ότι είναι και επιθυμία όλων των 
ατόμων που έχουν κάποια αναπηρία όπως κι’ εγώ. Έχει να κάνει με την 

απομόνωση και τον κοινωνικό αποκλεισμό που μας έχουν επιβάλει. 
Θα ήθελα λοιπόν, σ’ εμάς που η ζωή μας έχει επιφυλάξει 

ανυπέρβλητα εμπόδια, η κοινωνία να μας δώσει ίσες ευκαιρίες 
για πράγματα στοιχειώδη και αυτονόητα για τους άλλους. 

Δικαίωμα στην εκπαίδευση, στην εργασία και στην αξιοπρεπή διαβίωση.



Το μόνο που μπορώ, είναι να υπομένω οποιαδήποτε «πληγή» που μου δημιουργείται. 
Πρέπει να υπομένω μέχρι να βγω έξω, να αρχίσω να τις «φροντίζω» μια μια, μέχρι να 
κλείσουν. Να επιμένω πως υπάρχει μια μικρούλα ελπίδα που σιγοκαίει στο σκοτάδι 
που βρίσκομαι κλεισμένος.
Ευτυχώς, μέσα στην ατυχία μου, άρχισα να μαθαίνω πώς να ξεχωρίζεις από το 
πλήθος, ποιοί άνθρωποι μένουν δίπλα σου στα δύσκολα, ποιοί αξίζουν να 
θυσιαστείς και να θυσιάσεις γι’ αυτούς ό,τι μπορείς. Η εκμάθηση της αξιολόγησης και 
της εκτίμησης των ανθρώπων είναι κάτι ανεκτίμητο που πήρα έμμεσα. Είναι μερικά 
πράγματα ανεκτίμητης αξίας που για να τα δεις, να τα πάρεις και να τα κρατήσεις, 
θέλει να ακολουθήσεις συγκεκριμένους «δρόμους» στη ζωή. Πάλι καλά που έχω 
διασχίσει αρκετούς από αυτούς και πριν πάθω κάτι κιόλας. Σχεδόν ανέπαφος από 
αρκετές παγίδες, ευτυχώς το μυαλό μου είναι στη θέση του, αρτιμελής, χαίρω άκρας 
υγείας, καθαρός πλέον, έτοιμος να σπουδάσω, να ξεκινήσω μια καινούργια 
ζωή, εύχομαι όλα τα κακά να τελειώσουν γρήγορα και να ξεμπερδέψω πριν κάτι 
αλλάξει.     
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Δεν κατηγορώ κανέναν για την κατάστασή μου. 
Ήταν δικό μου λάθος, δική μου απόφαση να φερθώ απάνθρωπα και 
μου αξίζει να βρίσκομαι εδώ. Αλλά, αυτό που δεν καταλαβαίνω, 

είναι γιατί αυτοί οι άνθρωποι που μου φέρθηκαν τόσο 
σκληρά, με εγκατέλειψαν στους δρόμους όταν ήμουνα εφτά χρονών, 

δεν τιμωρήθηκαν ποτέ;
Είναι και θα παραμείνουν απάνθρωποι, μόνο που έχουν πάντα την 
ελευθερία τους. Ενώ εγώ, μια φορά φέρθηκα έτσι και βρέθηκα στην 
φυλακή για πολλά χρόνια. Δεν θα μπορέσω ποτέ να καταλάβω 

αυτόν τον κόσμο!



 Όπως κοιτάζω μέσα στον καθρέφτη
βλέπω ένα βλάκα ένα ψεύτη τρομερό  

εγώ
βλέπω έναν ήρωα προδομένο

ένα παρμένο αλαφιασμένο ξωτικό 
βλέπω το μέλλον και το παρελθόν μου εγώ 

και τα καθοδηγώ
εγώ είμαι εγώ

μα είμαι και χίλιοι άλλοι
χίλιοι μικροί

και χίλιοι πιο μεγάλοι
μια λεγεώνα είμαι εγώ

εγώ είμαι εγώ είμαι και ο εχθρός μου
κι ο αδελφός μου κι ένας ασυρματιστής ληστής

είμαι όλοι οι άλλοι, κι ο χαμένος εραστής
μια λεγεώνα έχω δει

από μικρό παιδί
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Βρίσκομαι στις φυλακές για κάποια λάθη στην ζωή μου. Πριν αρκετά χρόνια, όταν 
ήμουν δεκατριών χρονών, ήμουν με την μικρότερή μου αδελφή στο δρόμο γυρνώντας 
από το σχολείο στο σπίτι. Από μακριά βλέπαμε καπνούς και καθώς πλησιάζαμε, 
συνειδητοποιήσαμε πως ήταν το δικό μας σπίτι. Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε να 
σβήσει η φωτιά αλλά μάταια, δεν μπορέσαμε να σώσουμε τίποτα, όλα πλέον είχαν 
χαθεί. Η οικογένεια μας, το σπίτι μας, η ζωή μας, τα πάντα. Ένοιωθα ένα κρύο να 
με περικυκλώνει, να μην έχω πού να πάω, μια αγκαλιά, μια οικογένεια όπως 
όλος ο κόσμος. Το μόνο που είχα ήταν ένας θείος ρατσιστής που μας πήρε να μας 
προσέχει σπίτι του και που μας φερόταν σαν να είμαστε εχθροί του και όχι ανίψια 
του. Τρώγαμε μόνοι μας, κοιμόμαστε μόνοι μας χωριστά από τα δικά του παιδιά 
λες και ήμαστε ζητιάνοι. Εγώ δεν άντεξα να ζω σε αυτή την κατάσταση και έτσι 
αναγκάστηκα να φύγω από την χώρα από πολύ μικρή ηλικία. Πήγα Ιράν, Τουρκία, 
Συρία, δούλευα όσο άντεχα για να στείλω λεφτά, έστω και λίγα, για την 
αδελφή μου. 



Έμενα στους δρόμους για να μην της λείψει τίποτα ποτέ. Μετά ήρθα στην Ελλάδα, 
δούλευα καλά, είχα φτιάξει μια ήρεμη ζωή μέχρι που με έμπλεξαν κάποιοι "φίλοι" μου 
και με πιάσανε το 2005 και ως το 2008 είμαι ακόμα στην φυλακή. Δεν ξέρω το παρόν, 
δεν ξέρω το μέλλον. Παρόλα αυτά η φυλακή μου έκανε καλό, τώρα ξέρω να διαβάζω, 
να γράφω, τελείωσα Δημοτικό, Γυμνάσιο και τώρα είμαι Ά  Λυκείου.
Έχω περάσει πολύ δύσκολα πράγματα στην ζωή μου, πολύ δύσκολες 
στιγμές που παρακαλούσα να πεθάνω ή να μην είχα γεννηθεί καν και 
μερικές φορές θέλω να κάνω κακό στον εαυτό μου. Ο μόνος λόγος που με 
κρατάει είναι ο στόχος που θέλω να πραγματοποιήσω όταν αποφυλακιστώ.
Ευχαριστώ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία για να εκφράσω τα συναισθήματά μου.            
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Εγώ, μπορεί να είμαι ανάπηρη, αλλά δεν νοιώθω ανάπηρη. Απλά ξέρω πως έχω 
πιο πολλά εμπόδια να ξεπεράσω. Γνώρισα πολλούς ανθρώπους σαν εμένα. Ένας είχε ένα 
σίδερο στο πόδι που θα έβγαζε τον επόμενο χρόνο. Αυτός όμως, αντί να χαίρεται που θα 
ξαναπερπατούσε όπως παλιά, σκεφτόταν μόνο γιατί έπαθε τέτοιο ατύχημα, γιατί έτυχε 
σ΄αυτόν, μέχρι που ευχόταν να είχε πεθάνει παρά να αντιμετωπίσει τέτοια ταλαιπωρία. 
Η αιτία που δίνω αυτό το παράδειγμα είναι επειδή πιστεύω πως συχνά ακολουθούμε 
λάθος δρόμο. Στενοχωριόμαστε για το παραμικρό και δεν σκεφτόμαστε το μετά. 
Θα έπρεπε να θυμόμαστε πως πάντα υπάρχουν και χειρότερα και να προσπαθούμε να 

ζούμε ευτυχισμένοι. 



Εγώ ήμουνα το πιο καλύτερο παιδί…με έμπλεξε η παρέα…έκανα μια 
παρανομία…και με λέγανε μαλάκα και γύφτο. 
Αφού με είπανε γύφτο στεναχωρέθηκα πολύ.
Γι’ αυτό ήθελα να κόψω την παρέα για τα πράγματα που μου είπανε. 
Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Γι’ αυτό είχα αρρωστήσει. 
Σιγά σιγά αφού έκοψα την παρέα έψαχνα για δουλειά. Αφού έψαχνα συνέχεια 
δουλειά δεν μου έδινε κανένας.
Και στο τέλος με ρίξανε φυλακή.
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Η …… μου βαρήκοη στο σχολείο τα παιδιά η φίλη – του φίλου μου από το διάλειμμα 
εμείς μένουμε λέει φιλαράκια. Πες μου εγώ μιλάω τη μαμά και του μπαμπά 
επικοινωνία μαζί τον αδερφό μου.
Εγώ πάω μια βόλτα να τα μαγαζιά θα αγοράσει φούστα εγώ επικοινωνία πώς να 
αρέσει τα ρούχα μου. 
Το παιδί μου το έκαναν το εύκολο πυρετό 42 νοιώσει να στενοχωριέται πολύ. 
Αλλάξει έχει τα αυτιά ακουστικά των βαρήκοων στην επικοινωνία δύσκολα μα 
μια χαρά.
Το παιδί μου ένα έχει αυτί των βαρήκοων είναι σίγουρο. 
Δεν αυτί κωφών να στενοχωριέμαι πολύ υπομονή, μου.

Σημείωση: ακολουθεί ερμηνευτική αναδιατύπωση του κειμένου

 Ονομάζομαι……. Πηγαίνω στο σχολείο βαρήκοων. Έχω πολλούς φίλους αγόρια και 
κορίτσια και κάνουμε παρέα με τα φιλαράκια στο διάλειμμα. Λέμε τα νέα μας και 
είμαστε καλοί φίλοι. Εγώ μιλάω με τον μπαμπά και την μαμά και τον αδερφό μου. 
Επικοινωνούμε καλά μεταξύ μας. Πηγαίνω βόλτα στα μαγαζιά και επικοινωνώ καλά 
με την κοπέλα του καταστήματος και διαλέγω τα ρούχα που μου αρέσουν. 
Έγινα κωφή γιατί ήμουν άρρωστη με 42 πυρετό και στενοχωρήθηκα πολύ. Έβαλα 
μικρά ακουστικά στα αυτιά μου σαν τους βαρήκοους. Η επικοινωνία μου είναι 
δύσκολη αλλά προσπαθώ να επικοινωνήσω μια χαρά.
Από το ένα αυτί είμαι βαρήκοη και από το άλλο είμαι κωφή. 
Είμαι πολύ στενοχωρημένη αλλά κάνω πολύ υπομονή.



...Τώρα είμαι καλά κι ευτυχισμένη. 
Αν και μου λείπει κάτι που δεν ένοιωσα, ούτε θα το νοιώσω ποτέ. 

Αυτό είναι να πω τη λέξη μαμά και ΜΠΑΜΠΑΣ.
 Το ΜΠΑΜΠΑΣ το γράφω με κεφαλαία 

επειδή δεν τον γνώρισα ποτέ μου...
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Η χειρότερη μέρα της ζωής μου ήταν η μέρα που με έπιασαν 
και με βάλανε φυλακή. Με τρόμαξε αυτό. 
Με πείραξε πολύ ψυχολογικά και είπα πως τελείωσαν όλα 
αλλά μετά ήταν και το δικαστήριο που με τρόμαξε πάρα πολύ 
και μου μπαίνανε κακιές σκέψεις.
Ήταν πρώτη φορά που δικάστηκα και φοβόμουν πάρα πολύ 
πως θα περνούσα πολλά χρόνια φυλακή άδικα για ένα μικρό λάθος, 
που άκουσα την κακή παρέα και το πλήρωσα. 
Εγώ τώρα προσπαθώ να βρω τον εαυτό μου.



Πιστεύω πως για να είσαι ευτυχισμένος πρέπει να δέχεσαι την 
κατάστασή σου, αλλά να μην σταματάς τον αγώνα. Για να πλησιάσεις την 
ευτυχία, μην περιμένεις τις καλύτερες στιγμές. Οι περισσότεροι από εμάς δεν 
ψάχνουν την ευτυχία στον άνθρωπο, την ψάχνουν αλλού. 
Μην ξεχνάτε όμως ποτέ, το αύριο δεν σημαίνει υπόσχεση.

 Για την σωστή διαβίωση μέσα στην φυλακή πρέπει να υπάρχουν πολιτιστικά 
προγράμματα και προγράμματα επανένταξης. Και για την διαβίωση των κρατούμενων 
μέσα στην φυλακή αλλά και για το αύριο στην αποφυλάκιση. Πιστεύω τα λόγια αυτά να 

πιάσουν τόπο και να γίνουν πραγματικότητα.
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Σαν κρατούμενος που είμαι θέλω να σας περάσω το μήνυμα της κλειστής μας 
κοινωνίας εδώ μέσα. Όσοι μπορούνε και έχουν την δύναμη ας προσπαθήσουν 
να προσφέρουν κάποια προγράμματα που θα μπορέσουν να βοηθήσουν εμένα 
και όλους τους κρατούμενους, όχι μόνο αυτού του καταστήματος αλλά όπου 
χρειάζονται οι συνάνθρωποι μας βοήθεια. 
Γιατί είναι κρίμα, κάποιοι δεν ξέρουν τι σημαίνει επανένταξη 
μετά από την φυλακή!!!!
Ελπίζω αυτό το μήνυμα να πιάσει κάπου λίγο χώρο στο βιβλίο σας 
για το καλό όλων μας.!!!!! Ευχαριστώ.



Η φιλοσοφία της ζωής είναι να αντιστεκόμαστε στις δυσκολίες.
Είναι τόσο εύκολο να παραπονιόμαστε και να προσπαθούμε να ξεφύγουμε από 
τα προβλήματά μας, αντί να παλεύουμε. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα 
λάθη της ζωής μας. Διότι, όταν ο άνθρωπος αποφεύγει την πραγματικότητα, είναι 
καταδικασμένος να λιποψυχεί και να βλέπει την ζωή με περιορισμένο βλέμμα. 
Όποιος διαθέτει νοητικές ικανότητες, οφείλει να εμπιστεύεται τον εαυτό του, 
όποια κι’ αν είναι η φυσική του κατάσταση.
Κατά τη δική μου άποψη, κάθε άνθρωπος πρέπει να ακολουθεί τη δική του 
φιλοσοφία και να ζει με σεβασμό προς τις αρχές του. Εφόσον έχουμε εντάξει την 
ζωή μας σ’ ένα πλαίσιο ακολουθώντας ορισμένους κανόνες, δεν υπάρχει λόγος να 
μην ευτυχήσουμε. Ας μην ξεχνάμε πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως 
προς τη φυσική μας κατάσταση, δεν πρέπει να μας εμποδίζουν να ζήσουμε μια 
επιτυχημένη και ισορροπημένη ζωή. Αντίθετα, οφείλουν να αποτελούν ένα κίνητρο 
που να μας ενθαρρύνει να κοιτάμε τον εαυτό μας διαφορετικά και να έχουμε σαν 
αποκλειστικό στόχο την επιτυχία μας.
Πρέπει να τρέχουμε πίσω από την ελπίδα, δίχως να σταματάμε, δίχως 
να κουραζόμαστε. 
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Είμαι ένας κρατούμενος ετών εικοσιδύο. Βρίσκομαι στην φυλακή περίπου τρία 
χρόνια. Πιστεύω πως εδώ μέσα έχω ωριμάσει και έχω διαπιστώσει ότι 
καμιά φορά μέσα από δύσκολες συνθήκες και από μερικές άσχημες εμπειρίες 
καταλαβαίνεις το πόση αξία έχουν οι λέξεις "ελευθερία" και "ζωή". 
Έχω καταλάβει πως ο άνθρωπος μέσα από τις δυσκολίες γίνεται καλύτερος και 
από τις εμπειρίες του, του ανοίγουν διάφορες πόρτες που τον κάνουν να σκεφτεί 
και άλλα πράγματα, όπως κάποιες πτυχές του εαυτού του που δεν γνώριζε. 
Αυτό είναι καλό και πολύ χρήσιμο για αργότερα όσον αφορά στη ζωή.    



Κάποιες στιγμές όμως στο μυαλό μου θα μείνουν χαραγμένες. 
Στιγμές που είχα ζήσει μαζί με την μαμά μου. 
Ήταν μια κακιά μαμά για το λόγο ότι μας χτυπούσε συνέχεια με διάφορα 
αντικείμενα όπως καλώδια ή βίτσες. Αλλά υπάρχουν και χειρότερα. 
Κάποτε είχα έναν αδελφό. 
Η μαμά μου τον έντυνε κάθε μέρα με γυναικεία ρούχα. Κάθε πρωί έπρεπε να 
σηκώνεται και να φτιάχνει πρωινό στη μαμά μου και ύστερα να κάνει τις δουλειές 
του σπιτιού σαν μια νοικοκυρά, γι’ αυτό και του φόραγε γυναικεία ρούχα. Η μαμά 
μου δεν έκανε ποτέ δουλειές στο σπίτι. Κάποια μέρα, ο Χ. άργησε να ξυπνήσει. 
Η μαμά θύμωσε και άρχισε να τον βαράει. Τον έστειλε για ψωμί, μα αυτός δεν 
πήγαινε. Τότε εκείνη τον μαχαίρωσε στο πόδι. Φοβισμένος βγήκε από το σπίτι και 
πήγε να πάρει ψωμί. Στο δρόμο τον είδαν κάποιοι και άρχισαν να γελάνε και να τον 
κοροϊδεύουν επειδή φόραγε γυναικεία ρούχα. Κάθισε και τους διηγήθηκε την ιστορία 
του και εκείνοι τον λυπήθηκαν και τον κράτησαν κοντά τους. 
Κάπως έτσι χάνονται τα ίχνη του.
Όμως σκέφτομαι πως όσα και αν μου κάνανε οι δικοί μου, δεν έχω πάψει 
να τους θέλω και να τους αγαπώ γιατί είναι οι δικοί μου άνθρωποι, 
οι μόνοι. Εγώ πιστεύω πως όλα αυτά που έκαναν τα έχουν μετανιώσει και το 
πιστεύω πολύ. Επίσης εύχομαι η μαμά μου να μην κάνει άλλο παιδί γιατί τα 
ταλαιπωρεί με τον χειρότερο τρόπο. 
Αλλά να ξέρετε πως εγώ και η αδελφή μου είμαστε τώρα στο … και περνάμε 
πάρα πολύ ωραία για τον λόγο ότι έχουμε ανθρώπους που μας αγαπάνε, μας 
φροντίζουνε και μας δίνουν συμβουλές για το καλό μας. 
Γενικώς δεν μας λείπει τίποτα.
Εύχομαι σε όλα τα παιδιά που ταλαιπωρούνται η ζωή να τα βοηθήσει 
και να έχει η ιστορία τους ένα όμορφο τέλος.   
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Είμαι ένα παιδί μέσα από την φυλακή. 
Θα ήθελα να πω δύο λόγια για αυτές τις καλές κυρίες που έρχονται και μας 
βλέπουν και μας μιλούν και ξεφεύγουμε από την φυλακή. Αυτές οι κυρίες για 
μένα και για τα παιδιά είναι σαν δεύτερες μανάδες μας. 
Κοιτάτε, εγώ έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα, έχω μετανιώσει πολύ γιατί μπήκα στη 
φυλακή, έχω αφήσει την μητέρα μου και τα άλλα μικρά μου αδέλφια μόνα με την 
μητέρα μου, λόγω του ότι ο πατέρας μου έχει χωρίσει εδώ και πολλά χρόνια 
και όπως καταλαβαίνετε η μητέρα μου έχει πρόβλημα γιατί δεν έχει εργασία. 
Και γι’ αυτό γράφω αυτό το μήνυμα μήπως καταλάβουν αυτοί που είναι απ’έξω!!!!!



      Ανδρέας Γιαννόπουλος

Σελίδα από το Ημερολόγιο του δεκάχρονου Ανδρέα Γιαννόπουλου
Ιδρυτή του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Το μήνυμα γράφτηκε από τον Ανδρέα, 9 Νοεμβρίου 1995, μόλις λίγες ημέρες 
πριν χάσει τη μάχη για τη ζωή από καρκίνο.
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English





You, passer-by who walks by me in the street, don’t look at me 
with pity and don’t look away. Yes, I don’t have the abilities that 
you have, because I am disabled. But our difference lies only 
there because I have a heart like you. I hurt, I cry, I enjoy myself, 
I fall in love, I laugh, I get disappointed, I get angry, just like you. 
That’s why when you walk by me, look me in the eye and you will 
understand me.
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Mum was born child baby was crying a lot deaf. I years four old. Children like 
school. Much communication many friends. Everyone loves deaf good.

THE END.
I unhappy hard of hearing.

They call me names because deaf. Teacher didn’t help me nothing. I was very 
angry. Very.

Now I feel that I get on well with girl/boy friends and we talk in sign language.



Father  I  love  you
father I love you  father I miss you
father life is not like you told me

father you are not here  father it is hard for me to reach you
father what you did  father I won’t do 

father I love you  father don’t go
father don’t sleep
father don’t dream

father stay here  father don’t go
father I want to tell you  father don’t ignore me
father you are not here it’s time for me to leave

father I love you  father I miss you
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A thousand thoughts turn around inside my mind making me wonder 
how I got here. Finally, I always come to the conclusion that life decided 

to show me its other face. Why?



In the real world, people’s lives drift at times in various different directions. 
Mine was sidetracked onto a very unusual and unknown path when my family got into 
a car accident when I was eleven years old. 
 This road is difficult, but it certainly has its beautiful moments. 
  I don’t remember exactly, but it was while returning to my city after a good 
and fun excursion, when my father tried to avoid a sheepcote, turned the steering wheel 
and lost control of the car. I was sitting in the back. I was thrown out of the car when it 
was rolling out of control. They found me under the right wheel. After brain and spine 
surgery at the hospital, we went for rehabilitation abroad. There my mother told me I’d 
never be able to walk again. At that moment, I could only have said, “Why me???” but 
when I think about it, this was something that could have happened to anybody, only, on 
that day, it happened to me. Generally speaking, all people are constrained by something. 
I was bound like this; others may be bound by different things. For this reason, there 
was no point to live by tormenting myself and those who love me and live around me. I 
chose to see the glass half full, and this choice helped me very much to improve and get 
used to my “new life.” When I returned to my country after my rehabilitation, I discovered 
obstacles that I hadn’t observed before the accident. Sidewalks, buildings, stairs, even 
“people,” constrained my life in some way. Fortunately, my family found a school with an 
excellent educative mentality and the proper infrastructure. After I finished high school I 
was accepted at university, in the department of Business Administration. When I graduated 
from university with honors in 2004, I saw with sorrow that the difficulties we faced when 
looking for a school we also faced when looking for work. 
  When we meet the difficulties, instead of running away from them, we 
must face them. No matter what happens to people, they shouldn’t distance themselves 
from their social lives; because that is the only way we can show that handicapped people 
are members of society. We can be taught the idea that handicapped people have the 
same rights and freedoms as normal people. We can create a society which understands 
the problems of others and finds solutions. This is the only way we can make living in this 
world easier. 
When I graduated from university (in 2004) I took up archery. I’m an archery athlete. I 
participated in the World Championship of Archery in 2005 as a member of the Women’s 
Olympic Team, and I won the gold metal. In Italy the same year I was proud to wear the 
national uniform. I’m truly indebted to my trainers who always believed in me.
 Life is a strange road with many surprises and a lot of twists. However, in my 
opinion, what matters in this game aren’t the conditions under which you live or how 
long, it’s the way you choose to live. If one wants, one could be happy under any 
circumstances. The way you make a living is the way you look out of the window. It’s 
also the way you see the glass, half full or half empty…
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I have read many fairy tales. But in none of these did I find a princess 
sitting in a wheelchair.



I was born in 1986. I had to drop out of school in fourth grade, because of 
insurmountable difficulties. I felt a huge void. In order to find a way out, I took 
up cultural activities and, later, the theater. If I hadn’t known the theater, I’d be 
one of those children called “street children.” I’d have acquired foul habits, such 
as smoking and alcohol. I’d be poisoning myself. For me, life is a struggle. Losing 
spirit is retreat.
I didn’t retreat; I learned to get up after falling, as I learned to love the pain 
when I touched fire.
I learned to wait. I learned that fighting isn’t always so hard. But I never forgot the 
power of friendship, fellowship and employment. Don’t fear love, don’t pull back. 
Remember, I like to say, the roses; would we like them so much without their thorns? 
People are like the moon: They have a dark face which they don’t show 
to anyone. I’m now like the sun in the sky. I stand there, with the same brilliance. 
Theater is my life. I love it like the swallow’s tear, but swallows die when they shed 
tears.
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No, I don’t complain about what fate had in store for me. I don’t get angry with 
the way people treat me. I don’t beg for my rights. I struggle. I turned my complaints, 

my anger, my entreaty, all these into strength, courage and real struggle wherever 
it is needed. To those like me I say: Don’t complain, locked in your houses. Get out 
in the streets and struggle, shout! That’s the only way they will understand that we 

EXIST.
                                                                                       



Many children live on the streets. Many are being abused. Think of these little kids, 
with so many problems. They haven’t anything to eat or drink, they don’t enjoy the 
warm love of a family, they just own a T-shirt and a torn pair of pants. They look 
for food and find nothing. In the meanwhile other children who have everything 
ask for more and more. 
They throw away their food in the garbage without thinking about the kids who 
are on the streets. Some people abuse these children. I think you know what this 
abuse is about. 
I won’t talk about it right now. Consider joining your hands and helping these 
street children. Let us open our hearts for them. Let us try to find families for them, 
so they will have caring love and everything they need.
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Two years passed in prison. 
Four months are left and time doesn’t pass.



My story goes more or less like this: once, I was unhappy…. 
I worked at the traffic lights, I cleaned windshields. 
I was one of the children working on the streets. I had to wake up at 5:30 and to work 
until midnight. I didn’t go to school. I felt very bad, because I believed I deserved to go.
At our home, which in fact is a shack, I lived with my parents and eight brothers and 
sisters. We were very poor, we lacked many things. In the evening we had to give the 
money. If it wasn’t enough, my mother and father were hitting us…They were hitting us 
all. They used anything to hit us: rods, wires, the water hose or their hands. I was hurting, 
I was screaming every time they hit me. They just sent me to bed, or back to begging, 
until I turned into the daughter they wanted! I suffered terrible pain in the night and 
couldn’t sleep.
Sometimes I left home and lived with other families, in order to find a better life. 
But things were difficult and nothing changed!
One day we were coming back from the traffic lights and my younger brothers had left 
on bicycles. 
My mother told me to look for them. I also took my niece, two-and-a-half years old, to go 
on begging. I hit her, because I thought she was adding to my problems and responsibilities. 
I was sorry. I hugged her and apologized to her for hours “Can you forgive me?” I was 
asking her. And the little girl replied “yes”. I pushed her pram and arrived at P…. I begged 
so that she could eat something. We both ate and suddenly decided to leave. I tried to find 
a boat. I didn’t care where it was going to. I wanted to live a child’s life, together with my 
little niece. I told every possible lie, so the police didn’t stop us!
Finally we boarded a ship and after spending the night in fear, we arrived at S…. There, 
the police – for our sake – caught us and our misery ended. I arrived at… but my niece is 
back with her mother, to the same stuff…. She’s not with me and I’m very sad but I can’t 
do anything.
My life now is at…. In this year-and-a-half I’ve achieved a lot. I have a healthy family. They 
love me, care for me every day. I have my own room and stuff! I’ve got friends that I can 
trust! I don’t have to steal. I’m not afraid any more. I dream about my future. Now 
I’m a kid, what I always wanted!
Don’t abandon hope, kids! Fight! Fight until you get what belongs to you! 
Your childhood!

67



There are some bus drivers who are too bored to lower the ramp for the disabled or 
don’t know how it operates and when they see me at the bus stop, they pretend not 
to have seen me and whistle indifferently. I want to tell them that their attitude 

shatters my simple wishes and rights under their buses’ wheels. 

My dream is to have a family of my own, a better life, 
like all the good and honest families. 

I wish God would give us a second chance. 
We all need it.     



Years have gone by 
friend

I haven’t seen any compassion

It seems to me like a century
And that is how the struggle is

My love at the other end
Who has the heart to look for it

The eye doesn’t stop the tear
And for the tear I have built a fence

My soul has turned to ashes my baby
For this I felt sorry for myself

When I understood you
I realized that you have given up on me

I love you father
I love you father  I miss you father
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I am seventeen years old. I will tell my story of how I was able to hear at the beginning 
and then I became hard of hearing.
Well when I was born I was able to hear and I went to school after two years I became 
deaf I didn’t speak but I was patient and I continued at the regular school and children 
made fun of me threw stones at me and I complained to my mother and my parents 
thought of taking me to a church in the mountain called “Agia Paraskevi” there I went 
and I slept one night then in the morning I was better like before that I was deaf and then 
I was very happy that I became hard of hearing. I didn’t want to go to regular school and 
I went to Athens to the school for the Deaf/Hard of Hearing there I went I feel perfectly 
and I learn the sign language I liked it and I wanted to continue in Athens.
Now all my girls/boys friends regret making fun of me but I don’t care that they 
apologized to me.
Now that I am hard of hearing I feel well and I get on very well with boys/girls friends 
from Athens I am having a good time because I like the sign language and I want to 
continue in Athens. I will always be close with my boys/girls friends. 
Now I am hard of hearing.



I was born in 1993 in a village. 
At the age of six, we moved to the capital, because of financial problems. My father 
found a job, but didn’t earn enough. He went abroad. I go to school and at the same 
time I work on the streets in order to help my mother and two brothers. I sell sesame 
bread rings and chocolate. Even though it’s very hard for a kid, I didn’t have any 
choice. Fortunately, I took up judo lessons six years ago, reaching championship 
level. I’d like to complete my studies and teach gymnastics to children.
My dream is to become very rich and help the poor. You don’t realize the feeling of 
waking up in the morning and having nothing to eat, not even a piece of stale bread. 
At this age, I shouldn’t work, but I’ve got no choice….
                         I want to find a good job and I want my father back….
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     Our life: an itinerary. I’m sixteen years old and I live in a wonderful place in the 
countryside. I enjoy it very much. My home is a 20-minute walk away from the village, or 

five minutes by car. Every afternoon, the school bus leaves me at the village and 
my family picks me up. But I prefer to walk home, because “this itinerary” is enchanting. 

“This itinerary” is different every day; it gives me a new, unique experience. 
  Let’s say that our life is an itinerary……

 I’m walking, I’m singing, I’m thinking, and I’m watching everything around me. The road 
isn’t smooth in every place, no place on it looks exactly like another, like our fate isn’t like 
anyone else’s. The road has many potholes and at some places it goes uphill. I avoid some 
of the potholes, but I fall into others. This also happens in life. We can’t be successful in 

every “step,” but we try. The road is hugged by beautiful trees, which enchant me. Nature 
is talking, streams are flowing, birds are chirping; they talk to me in their own language, 
but I can only understand the language of the heart. This also happens with people from 

another country…

Anyhow, we go on…

The sky, in its every spot, affords us a new captivating image. You can play with its colored 
clouds. As you go on, images change, you see different things and when some of those 

keep you company, you feel joy penetrating your heart. This is because someone, in 
parallel with your itinerary, takes care of you, sustains you, points out the potholes and 
warns you about unexpected weather conditions. You learn to share, to give, to love and 

dream together. Laugh, sing, run, and taste YOUR ITINERARY.

The itinerary goes on…

It’s raining. If you’re alone, you try to take cover. If you have an umbrella to protect you, 
you’ll be OK, otherwise you have to accept the fact that you’ll get wet, that you’ll be 

cold. The little children in the itinerary are in the same situation: They suffer in difficult 
moments…. Their bodies are whipped by the hard rain, and the worst is that the sun 

doesn’t appear soon. You have to struggle to be saved, so you can enjoy the rest of “the 
itinerary,” and see the rainbow. 

The itinerary continues…

You see the flowers blooming, the sun playing with the clouds, the animals seeking your 
caress, the rays of the sun being caught in your eye, and the whole of nature conspiring

to please you in your itinerary…



Going uphill: However hard, you can make it over the hill. If your bag is too heavy 
with memories, you can empty it a little bit, leave behind whatever is hurting you, 

and you’ll get more energy. You’ll have energy to climb uphill many times, to earn 
a treasure with each climb… 

      A drop of color, paintbrushes and everything you need to paint paradise.
You’ll get through a lot… you shall love, you shall be loved…

                  ...you’ll hurt and will get hurt, but go on. 
DO NOT GIVE UP! 

        

We all hide in us a boundless strength, which can even move planets, 
if we really want to. 

  We may be children, but this doesn’t mean that we’re not strong. 
We must fight for our rights, our freedom… 

         We must fight for the many kids who suffer… for our sun. 
 We must bring laughter and joy, and be heard by the farthest star. 

      We must wipe out violence, guns, drugs. THE END! 
                        We must scatter everywhere flowers, colors and perfume.

   We must protect our dreams, our hopes and our ideals.

WE MUST LIVE!

P.S. I also went through hard times… 
But in my itinerary, during a downpour, I found an umbrella. 
Then the sun came out and taught me whatever I wrote here. 

Patience, commitment and dreams for an itinerary as you have imagined it.

Our life is an itinerary!

73



Kids who grow up in orphanages have huge imaginations: Mom’s warm arms 
and a nice environment. I have always dreamt that I am lying on my mom’s 

knees while feeling her hand smoothing my hair.
When I close my eyes I imagine my mom telling me a story, watching me and 

when I get up she hugs me, saying “my dear son”!
These things, they are just imagination. I live only with my imagination. 

Parts of this imagination are performed by my “mom” in the orphanage. She is 
not my real mom but she tries very hard and she acts like my mom giving me 

whatever I need. She gives her heart and loves me.
Dear, lovely mom, even though you are not my real mother, did not give 

birth to me, I say to you “You brought me up, you raised me”. 
I experienced this sensation with you.

Thanks for everything you have done for me, my lovely mom.



I had a beautiful dream. I dreamt that I had got up from 
my wheelchair and I was walking. And then I saw that I was 

dancing. I was wearing a pair of pink silk shoes like the ones 
that ballerinas wear and I was dancing, dancing non-stop. 
I was light and I was standing on tiptoe and I was whirling 

wildly. And I was happy. 
Please God, since you don’t want me to walk, 

at least let me have this dream often.
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I started when I was eight years old. I enjoyed doing things that had action, that’s why 
I committed illegal actions and I started stealing. When I was nine they put me into the 
Institution and there I saw many children who didn’t have their parents and then I understood 
a lot of things, that’s why life made me tougher. That I had everything and these children 
didn’t have the most basic thing, their parents. I stayed in the Institution for four years and 
I got out when I was thirteen years old. After a week they caught me again for two years. 
Then, I did whatever you can think of until I ended up in prison. I have been here for two 
and a half years but now I have understood many things. I would like to be able to help all 
these children who truly need us. You see other people who don’t deserve to be rich, as a 
child I have been deprived of many things but I never felt jealous. I am not writing all this 
to make you feel sorry for me but in order for you to understand me. Thank you very 
much and I wish these children will find what’s best for them.  



I like football a lot and I go to the football field whenever I can. But because I move 
in a wheelchair, I don’t sit in the football stands but underneath them, on the football 

pitch. It’s what we call “the best seat in the house” and I watch the match from the 
best place. Some people look at me with jealousy. It’s a lot of fun when others are 

jealous of your disability.
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If I could choose to be something different from what I am, 
I wouldn’t choose to be a healthy person. I would choose to be a fast 
stream, whose waters flow continuously. Or I would choose to be a 

bird. A big strong bird that flies freely high up in the clouds. 
Always free!

Life has colour if you fill it with 
eagerness…



When I was eight years, a family came to the orphanage. I did not know why they 
had come. Generally visitors bring either toys or gifts to the children. This seemed 
so strange to me: People you don’t know try to come close to you, talk to 
you and when they leave they promise to come back soon, but they never 
do. I thought this family was one of those, too. They will care for us, give us gifts 
and then disappear. But this time it didn’t happen. Everyone in the orphanage was 
saying that this family was going to take a child. I couldn’t understand if this was 
good or bad. Then they explained to me what it meant to be adopted. The family 
came to see me and talked to me. They wanted to take me, to make me part of 
their caring family. When I got into their car that was in front of the orphanage, 
I felt so strange. I was going to an unknown life with unknown people, strangers. 
On the way many things came to my mind…Where am I going? Who are these 
people? Why have they taken me? After a while the car stopped in front of a house 
and we went into the apartment. The door opened and we went inside…. The 
house was beautiful and it seemed huge to me, I had never seen anything like that 
before. 
I saw new faces. I couldn’t understand anything at that time. 
But as time went by I grew up and became a young woman. I started to understand 
why they had taken me. My life changed drastically! Those unknown people were 
now my mother, my father, my brothers and sisters. I had a family from that 
moment and on, a family that loved me and that I loved. 
What else could a child want?       
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I have a wish, which I believe is true for all people who have some sort of 
disability like me. It has to do with the isolation and social exclusion that have 
been imposed on us. But for us, who life has had in store insurmountable 
obstacles, I would like society to give us equal opportunities for things that 
seem to be basic and obvious for others. 
The right to education, work and decent living.

In order to be happy you must live your life, the one 
you have and not destroy it with drugs and many others 
things like I did.
And what have I gained?
Only pain I managed to inflict on myself and those who 
love me. Because drugs lead you to hell and you can’t 
find the way back. That’s why I hope that anyone who 
reads these words will pay attention to them before it’s 
too late and he/she ends up in the dark, like I did.



The only thing that I can do is to bear any scar that is created.  
I have to bear them until I am released, to start taking care of them one  
by one until they heal. To insist that there is a faint hope that smoulders  
in the dark I am locked up.
Fortunately, despite my bad luck, I started learning how to tell from the crowd which  
people stand by you through hard times and which are worth sacrificing for.  
Learning to assess people is something invaluable that I understood indirectly.  
You have to follow specific roads in life in order to see, to get and to keep certain 
invaluable thinks. It’s a good thing that I have crossed enough of them before 
something bad happens to me. I almost stayed clear of many traps, fortunately I am 
healthy, “clean” now, ready to study, start a new life. I wish all bad things ended 
quickly and I get over with them before anything changes.          

81



I don’t blame anybody for this situation. It was my mistake, my 
decision to act cruelly and so I deserve to be here. But what I don’t 

understand is why those people who treated me so cruelly, who 
left me on the streets at the age of seven, have never been charged 
with anything? They are cruel and always will be but they are free 
whereas I acted cruelly only once and I had to stay in a correction 

facility for years! I will never be able to understand this world!



As I look at the mirror
I see an idiot a terrible liar

I see a betrayed hero
A bewildered lost elf

I see the future and my past
And I show them the way

I am myself
But I am also a thousand others

A thousand small ones
And a thousand bigger ones

I am a legion
I am myself, I am also my own enemy

My brother too, and a radio-operator bandit
I am all the others, and the lost lover

I have seen a legion
Since I was a small child
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I am in prison for some mistakes I made in my life. Many years ago, when 
I was thirteen years old I was with my little sister in the street and we 
were returning home from school. From a distance we saw smoke and as 
we came closer we realized that it was our house. We tried to help put out 
the fire but in vain. We couldn’t save anything, everything was lost. 
Our family, our house, everything. I felt a coldness surrounding 
me, I had nowhere to go, nobody to give me a hug. I didn’t 
have a family like everybody else, the only thing I had was a racist uncle 
who took us to his house and treated us like we were enemies and not 
his nephew and niece. We ate alone, we slept separately from his own 
children like we were beggars. I couldn’t stand this situation and so I was 
forced to leave the country from a very small age. I went to Iran, Turkey, 
Syria, I worked as much as I could in order to send money, even a small 



amount to my sister. I lived οn the streets so as she would never lack a 
thing. Then I came to Greece, I worked well, I was living a peaceful life 
until some “friends” got me into trouble and the police caught me in 2005 
and I am going to stay in prison until 2008. I don’t know the present, 
I don’t know the future. Nevertheless, being in prison did me good, 
now I can read and write, I finished primary school, junior high school 
and now I am in the first grade of high school. I have gone through 
tough times in my life, very tough times, that I wished I had died, or had 
never been born and sometimes I want to hurt myself. The only thing 
that keeps me from hurting myself is the goal I want to achieve when I 
am released from prison. Thank you for giving me this opportunity to 
express my feelings.  
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I may be an invalid, but don’t feel like one. 
I just know that I have more obstacles to overcome. 
I’ve met many people who are like me. One of them had a piece of metal in his leg. 
He was supposed to have it removed the following year. Instead of looking forward to 
being able to walk again, he was always complaining why he had such an accident, to 
the point that he would rather die than suffer so much. 
I mention this example because I believe we often have a wrong approach. We get 
upset about small things and don’t think about what comes later. We should always 
remember that there are worse things, and try to live happily.



I was the best kid…I was “dragged down” by the friends I had…I committed a petty 
crime…and they called me a jerk and a gypsy. Because they called me a gypsy I was 
really sad. For this I wanted to get out of this group of friends for all the things they 
had said about me. I was really sad. For this I felt really sick. Eventually I got out of 
this group of friends and I was looking for a job. I was looking for a job but no one 
gave me one. Finally I ended up in prison.
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My name is .... I go to the school for the Hard of Hearing. I have many friends boys 
and girls and we keep company with the buddies during the break. We tell our news 
and we are good friends.
I talk with dad and mum and my brother. We communicate well between us. I walk to 
the stores and I communicate well with the shop girl and I choose the clothes I like.
I became deaf because I was ill I had a temperature of 42 degrees and 
I was very sad. I wear small hearing aids in my ears like the hard of hearing. My 
communication is difficult but I try verbally to communicate just fine. From the one 
ear I am hard of hearing and from the other I am deaf.
I am very sad but I am very patient.



Now, I’m OK and happy. Even though I miss something 
I never felt and I shall never feel. This is to say the 

words Mom and DAD. I write DAD with capital letters 
because I never knew him…. 
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The worst day of my life was the one when I was arrested and 
put behind bars. I was really scared. I was deeply hurt and said 
to myself that it’s all over now but then it was also the court that 
scared me and bad thoughts got into my mind. It was the first 
time I was convicted of something and I was really scared that I 
was going to spend a lot of years in prison unjustly for a minor 
mistake, for letting my group of friends influence me and I paid 
for that. Now I am trying to pick up the pieces of myself.



There have to be cultural and rehabilitation programmes for proper 
living conditions in prisons. Both for the prisoners’ life in prison and for 

tomorrow’s released. I hope these words will be of use and come true.

I believe that to be happy, you must accept your situation, but not 
give up your struggle. In order to approach happiness, don’t await 
better times. Most of us don’t seek happiness in people, but elsewhere. 
Don’t forget that tomorrow isn’t a promise….
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As a prisoner I want to convey the message of our enclosed group of people. All those that 
can and have the power should try to offer some programmes that could help me and all the 
other prisoners. Not only of this facility but anywhere that our fellow human beings need 
help. Because it’s a shame, some people don’t know what rehabilitation means! I hope 
that this message gets space somewhere in your book for the sake of all of us! Thank you.



The philosophy of life is to resist difficulties.
It’s so easy to complain and try to escape from our problems, instead of struggling. 
This is one of the most serious mistakes of our life. Because, when one avoids reality, 
one is condemned to lose courage and to have a limited vision of life. Whoever 
possesses mental abilities must trust himself, whatever his physical condition is. 
My view, is that we should follow our own philosophy and lead life in respect to our 
principles. As long as we lay out some rules for our life there’s no reason for us 
not to be happy. We mustn’t forget that the problems which stem from our physical 
condition mustn’t prevent us from living a balanced and successful life. On the 
contrary; they must be an incentive and an encouragement to look at ourselves in a 
different way, so that success is our only goal.
We must pursue hope, without stopping, without tiring.
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I am a twenty-two year old prisoner. I am in prison for almost three years. I believe that I have 
grown wiser inside prison and I found out that sometimes through difficult circumstances 
and some bad experiences, you realize the actual meaning of the words “freedom” and 
“life”. I have come to the conclusion that people become better through difficulties and 
through their experiences doors open, that make people think about other things too, like 
some facets of themselves they weren’t aware they existed. This lesson is good and very 
useful later throughout life. 



There are some moments in my life that are engraved on my mind forever. Moments 
that I had lived with my mother. My mother was a bad mum because she hit us with 
various objects like wires or rods all the time. But it gets worse. I had a brother once. My 
mum dressed him in women’s clothes every day. He had to get up every morning and 
make breakfast for my mum and then do the household chores like a housewife, that’s 
why she dressed him in women’s clothes. My mum never did any household chores. One 
day, my brother woke up late. My mum got angry and started hitting him. She sent him 
to buy some bread, but he didn’t want to go. Then she stabbed him in the leg. He was 
scared when he got out of the house. Some people saw him in the street and started 
laughing and making fun of him because he was wearing women’s clothes. He told his 
story to them and they felt sorry for him and kept him with them. Somehow we lost his 
tracks. 
Although I think about all these things that my family did to me, I haven’t stopped 
wanting them and loving them because they are my family, the only one I have. I 
strongly believe that they have regretted doing all these things. Also I wish my mother 
won’t have another child because she would give him a hard time in the worse possible 
way. But you should know that my sister and I are now at... and we have a great time 
because we have people who love us, take care of us and advise us for our own good. 
Generally we don’t lack anything. I wish to all children who go through hard times that 
life will smile on them and that their story has a beautiful ending.  
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I am a child in prison. I would like to say a few words about these nice ladies who 
come and visit us and talk to us and we forget that we are in prison. These ladies 
are like mothers to me and to the other children. Look, I have a very big problem. I have 
my family. I have greatly regretted getting in prison because I have left my mother and 
my little siblings, who live only with my mother because my father and mother have 
been divorced for many years. As you understand my mother has problems because 
she has no work and that’s why I am writing this letter in the hope that those who are 
out there will understand.



The Smile of the Child

“We all talk, we speak about some kids on the streets. Kids who miss smiling. They miss smiling 
because they’ve got no money, no toys, no food, and some, even, have got no parents. Think, 

stop chatting, let’s get together, let’s give whatever we can to the poor: albanians, whites, 
blacks, they’re all children and deserve a smile. This association shall be called: “The Smile of 

the Child.” Come and help; if we all get together we’ll make it.”

Andreas Yannopoulos

Taken from the diary of the 10-year-old Andreas Yannopoulos, founder of the association 
“The Smile of the Child.” The message was written by Andreas on November 9, 1995, 

a few days before he lost his battle for life, defeated by cancer.
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Ευχαριστίες



Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ – Σ.Κ.Ε.Π. εκφράζει τις θερμές 
του ευχαριστίες για την υποστήριξη και  πολύτιμη συμβολής τους, στους παρακάτω φορείς:

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΥΛΩΝΑ (Ε.Κ.Κ.Ν.Α.)

Στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα (Ε.Κ.Κ.Ν.Α.) κρατούνται περίπου 300 ανήλικοι και νέοι 
με δικαστικές αποφάσεις ή εντάλματα προσωρινής κράτησης. Στο Ε.Κ.Κ.Ν.Α. λειτουργεί Δημοτικό-
Γυμνάσιο-Λύκειο σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, ομάδες αυτοβοήθειας εξαρτημένων 
από ουσίες κρατουμένων σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ-«στροφή», κεντρική βιβλιοθήκη καθώς και 
υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης (Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι). Τέλος, λειτουργούν 
προγράμματα κατάρτισης-άθλησης-συμβουλευτικής υποστήριξης σε συνεργασία με κρατικούς 
φορείς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ενώ κατά καιρούς πραγματοποιούνται πολιτιστικές 
εκδηλώσεις.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΤΤΙΚΗ (ΚΕ.ΚΟΙ.ΠΟ.)

Φορέας κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, το ΚΕ.ΚΟΙ.ΠΟ. είναι Ν.Π.Δ.Δ. και λειτουργεί 
από το 1995.
Σκοποί του Κέντρου είναι η ανίχνευση κοινωνικών αναγκών, ο κοινωνικός σχεδιασμός, η κοινοτική 
οργάνωση και ανάπτυξη καθώς και η ποιοτική αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.
Οι τομείς δράσης, μεταξύ άλλων, είναι οι εξής:
1 l Συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική, υλική στήριξη.
2 l Πρόγραμμα συμβουλευτικής στα σχολεία, καλοκαιρινός παιδότοπος.
3 l Πρόγραμμα «Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας» και «Βοήθεια στο Σπίτι». 
Κατ’οίκον στήριξη ηλικιωμένων ή ατόμων με αναπηρίες, μέσω πιο εξειδικευμένων υπηρεσιών. 
4 l Ομάδες εθελοντών που α) διανέμουν συσσίτιο στους απόρους, β) διαβάζουν τα παιδιά των         
απόρων και των μεταναστών στο ειδικό Αναγνωστήριο του Δήμου και γ) επισκέπτονται το Ειδικό  
Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα όπου παρέχουν συμβουλευτική αλλά και υλική στήριξη σε        
ομάδα κρατουμένων. 
5 l Το Δημοτικό Πολυϊατρείο και το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων.
6 l Τέλος, το ΚΕ.ΚΟΙ.ΠΟ. είναι συντονιστής φορέας σε ευρωπαϊκά προγράμματα σχετικά 
με την στήριξη ανέργων και την προετοιμασία τους για την ένταξη στην αγορά εργασίας: 
α) πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια», β)«Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προώθηση στην Απασχόληση» 
και «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών των Νομών Αθηνών και Ανατολικής Αττικής»



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ»

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό την ανάπτυξη της πρόνοιας υπέρ των 
ανθρώπων που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση στην Ελλάδα.
Ως αναγνωρισμένο, μη κερδοσκοπικό, φιλανθρωπικό σωματείο η Εταιρεία προσφέρει σήμερα τις 
υπηρεσίες τις δωρεάν, σε πάνω από 250 παιδιά και ενήλικες. Η Εταιρεία δεν κλείστηκε ποτέ στον 
εαυτό της, ούτε απομόνωσε τα άτομα με αναπηρίες. Αντίθετα απέβλεψε στην άρση των φραγμών 
που δημιουργούν οι αναπηρίες και επεδίωξε την άνετη τοποθέτηση του ατόμου με εγκεφαλική 
παράλυση μέσα στην φυσιολογική κοινωνία των συνανθρώπων του. 
Συγχρόνως, η Εταιρεία στηρίζει τις οικογένειες των εξυπηρετούμενων, ασχολείται διεξοδικά με την 
επιμόρφωση στελεχών και την ενημέρωση της κοινής γνώμης. Επίσης προωθεί την πρόληψη και την 
έρευνα ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνει τις ορθές νομοθετικές ρυθμίσεις.
Μετά από 35 χρόνια, το κλίμα αυτό χαρακτηρίζει ακόμα όλη την δουλειά της Εταιρείας.      
Πάνω από 3.000 οικογένειες έχουν εξυπηρετηθεί στα χρόνια που πέρασαν.
Το Πρότυπο Κέντρο «Πόρτα Ανοιχτή» εγκαινιάστηκε από τον τέως Πρόεδρο της Ελληνικής
Δημοκρατίας Κύριο Κωστή Στεφανόπουλο στις 12 Δεκεμβρίου 2001.

ΊΔΡΥΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΠΕΚΒΕ)

Το Ίδρυμα Πρόνοιας και Εκπαίδευσης Κωφών και Βαρήκοων Ελλάδος ιδρύθηκε από τον Σύλλογο 
Πρόνοιας Κωφών και Βαρήκοων Ελλάδος, το 1972.
Το Ίδρυμα είναι Ν.Π.Ι.Δ. και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ενώ λειτουργεί σήμερα με την μορφή του οικοτροφείου.
Σκοπός του Ιδρύματος είναι η φιλοξενία κωφών και βαρήκοων νέων της επαρχίας, κοινωνικά 
ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων, δίνοντάς τους την δυνατότητα να φοιτήσουν στα ειδικά σχολεία 
(Γυμνάσια-Λύκεια) κωφών και βαρήκοων που λειτουργούν στην Αττική. 
Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι στην Ελλάδα μόνο στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα 
λειτουργούν ειδικά σχολεία με κωφούς μαθητές/τριες.
Στο Οικοτροφείο φιλοξενούνται επίσης κωφά παιδιά τα οποία φοιτούν στο Πανεπιστήμιο, σε 
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εργασιακής ένταξης του ΟΑΕΔ, σε προγράμματα 
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εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών, κ.λ.π.
Το Ίδρυμα φιλοξενεί 23 κωφά παιδιά.
Στόχοι του ΙΠΕΚΒΕ είναι:
1 l Η ψυχοκοινωνική στήριξη των φιλοξενούμενων του για την ανάπτυξη του πολιτιστικού, μορφωτικού 
και κοινωνικού επιπέδου τους.
2 l Η ομαλή κοινωνικοποίηση των φιλοξενούμενων του.
3 l Η καλύτερη δυνατή κοινωνική ενσωμάτωση τους.

ΤΟ  ΧΑΜΟΓΕΛΟ  ΤΟΥ  ΠΑΙΔΙΟΥ

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» με ιδρυτή τον Ανδρέα, ένα 10χρονο αγόρι με όραμα και όνειρο «όλα 
τα παιδιά να έχουν ένα Χαμόγελο», συμπληρώνει τα 12 χρόνια δράσης του. 
Ο Σύλλογος προσπαθεί να καλύψει άμεσα και αποτελεσματικά κάθε ανάγκη που αντιμετωπίζουν τα 
παιδιά εντός χώρας. Επίσης έχει αναπτύξει ένα ευρύτατο φάσμα δράσεων, από τις οποίες ενδεικτικά 
αναφέρονται:

1 l Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα παιδιά, SOS 1056. 
Έχει δεχθεί πάνω από 1.200.000 τηλεφωνήματα.
2 l Επιτόπια παρέμβαση των κινητών μονάδων του Συλλόγου, σε περιπτώσεις παιδιών που βρίσκονται 
σε κίνδυνο.
3 l Εννέα σπίτια φιλοξενίας έχουν αγκαλιάσει περισσότερα από 450 παιδιά που κινδυνεύουν. 
4 l Ημερήσια φροντίδα παιδιών που οι συνθήκες στο οικογενειακό τους περιβάλλον δεν είναι 
οι ενδεδειγμένες και χρήζουν στήριξης. Ο Σύλλογος έχει ενισχύσει μέχρι σήμερα 5.254 οικογένειες 
που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.
5 l Αναγνωρισμένο Εθνικό Κέντρο για την αντιμετώπιση των φαινομένων εξαφάνισης, κακοποίησης 
και εκμετάλλευσης των παιδιών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει χειριστεί περί τις 200 περιπτώσεις 
εξαφάνισης παιδιών.
6 l AMBER ALERT HELLAS με την συνεργασία 47 φορέων, κρατικών και ιδιωτικών.
7 l 116000 Ενιαία Ευρωπαϊκή Τηλεφωνική Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά.



INTERNATIONAL  INTERACTION  SOCIETY (IIS)

Η International Interaction Society είναι τουρκική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με στόχο:

1 l Να κτίσει γέφυρες κατανόησης μεταξύ των ξένων κοινοτήτων που ζουν στην Τουρκία και 
τους πολίτες της χώρας.
2 l Να ενισχύσει την μεταξύ τους επικοινωνία, μέσω κοινωνικών, πολιτιστικών και 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

Συνεργάζεται στενά με παρόμοιες διεθνείς οργανώσεις, με σκοπό να αναπτύξει την έννοια της 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης και είναι βαθειά ευαισθητοποιημένη σε θέματα που αφορούν παιδιά 
και νέους με ειδικές ανάγκες, σε παγκόσμια κλίμακα. 

 
  

Tέλος, ευχαριστούμε όλους όσους διέθεσαν γενναιόδωρα τον ελεύθερο χρόνο τους, 
ούτως ώστε το βιβλίο αυτό να φτάσει στα χέρια του αναγνώστη. 
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Thanks



The AssociATion of sociAl ResponsibiliTy foR childRen And youTh – s.K.e.p. expresses its 
warmest thanks for their support and valuable contribution to the following Institutions:

AvlonA’s  speciAl  Juvenile  deTenTion  esTAblishmenT  (e.K.K.n.A.)

About 300 young people are kept in E.K.K.N.A. following court decisions or temporary detention 
warrants. There is primary school, junior high school and high school in collaboration with the Ministry of 
National Education and Religious Affairs, self-help groups for prisoners who are drug addicts, a central 
library as well as psychological and social support services. Last, there are vocational training, sports 
and counselling programmes in collaboration with government agencies and nongovernmental 
organizations (NGOs), while cultural activities take place occasionally.

sociAl  policy  cenTRe  of  The  municipAliTy  of  KifissiA,  AThens  (Ke.Koi.po.)

The Municipality of Kifissia has been demonstrating its sensitivity with respect to social problems, through 
a legal entity named “Social Policy Centre”, established in 1995. The objective of the centre is to provide 
high quality social services to the citizens of the community. Today after years of hard work, the Social 
Policy Centre has accomplished a great deal of its goals, among which are the following:
1 l The psychological, social and financial support to citizens who are in need.
2 l Counselling programmes at schools, a summer playground.
3 l “Social Welfare Unit” and “Help at Home” programmes for the support of handicapped and elderly  
people at home, through specialized services.
4 l Volunteer groups that: a) distribute food to poor people b) help poor and immigrants’ children with  
their homework at the Municipality’s special Reading Room c) visit Avlona’s Special Juvenile Detention 
Establishment where they offer counselling and financial support to prisoner groups.
5 l The establishment of a Municipal Health Centre and a Youth Information Centre.
6 l Lastly, KE.KOI.PO coordinates European programmes that support unemployed people and prepares  
them for their entrance in the job market.



ceRebRAl  pAlsy  GReece
“open door center”

Cerebral Palsy Greece was founded in 1972 in response to an important and pressing need: 
care for people suffering from cerebral palsy.
The Society never isolated itself, nor the people in its care. On the contrary, it has sought to raise the 
barriers imposed by disabilities and ensure that disable people are incorporated within the normal society 
of their fellow-men and women.
To this day, it is this spirit that governs all of the Society’ activities, which aim at:
1 l Systematic provision of services to children and adults with cerebral palsy and ongoing support for 
their families.
2 l Promoting the principle of acceptance for every person, both by his/her family and 
by society as a whole.
3 l Training and further education for specialist staff.
4 l Raising public awareness.
5 l Encouraging scientific research, particularly as regards prevention.
6 l Promoting legislative and government measures in favor of disabled people.

H.E. the former President of the Hellenic Republic, Mr. Constantine Stephanopoulos, inaugurated 
the “Open Door Centre” on December 12, 2001.

More than 3,000 families have received the support of the Society over the years 
and at least 250 persons of all ages attend the Society’s daily programmes. 
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The  foundATion  foR  The  WelfARe  And  educATion  of  The  deAf  And  hARd  of  heARinG  
GReece  (ipeKve)

IPEKVE was founded by the Association for the Welfare of the Deaf and Hard of Hearing in 1972. 
The foundation is under the supervision of the Ministry of Health and Welfare and today  
it is a boarding house. The foundation’s aim is to host deaf and hard of hearing youths who live 
in the provinces, socially sensitive population groups, enabling them to study at the special schools for 
the deaf and hard of hearing in Attica. It’s worth noting that in Greece special schools for deaf students 
are found only in Athens, Thessalonica and Patra. Also, the boarding house hosts deaf children who go to 
university, attend vocational training and computer learning programmes etc. The foundation hosts 23 deaf 
children. IPEKVE’s aims are:
1 l The psychological and social support of its guests in order to develop their cultural,              
educational and social level.
2 l The smooth socialization of its guests.
3 l Their best possible social integration.  

The  smile  of  The  child

“The Smile of the Child” was founded by Andreas, a 10-year-old boy, 12 years ago. His vision and dream  
was for all children to smile. It remains an association from “one child for all children”. 
The association tries to meet children’s needs in Greece directly and effectively. Its wide range of activities 
include:
1 l National Telephone Line for children, SOS 1056. It has received more than 1,200,000 telephone calls.
2 l On-the-spot intervention via mobile units in cases of children in danger.
3 l Nine Hospitality Homes for children who are in danger: 459 children are guests of these facilities.
4 l Daily care for children who do not live in proper conditions. 
The association has supported till now 5254 families who face serious living problems.
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5 l Recognized National Centre for dealing with disappearance, abuse and exploitation children cases.  
“The Smile of the Child” has dealt with approximately 200 cases of missing children.
6 l AMBER ALERT HELLAS in collaboration with 47 government agencies and private institutions.
7 l Common European Telephone Line for missing children, 116000.      

inTeRnATionAl inTeRAcTion socieTy (iis)

The International Interaction Society is a non-profit turkish organization which aims to build bridges 
of understanding between foreign communities and Turkey, to foster communication and interaction through 
social, cultural and educational activities. 
They cooperate and collaborate closely with similar  international organizations in order to improve interaction 
as a whole and they are deeply involved in issues related to children and youth with special needs all over 
the world.  

We would like to express our heartfelt thanks to all those who generously offered 
their time in order for this book to reach the reader.  
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