
Ορίζοντας
 τ ε υ χ Ο ς  2 . 3                σ χ ο λ ι κ ο  έ τ ο σ  2 0 1 9 - 2 0 2 0

το περιοδικό μας εκφράζει τα ενδιαφέροντα όλης της τάξης μας  
και μεταφέρει στους αναγνώστες μας την αγάπη μας για την ελληνική γλώσσα και κουλτούρα  

μέσα από τα προσωπικά ενδιαφέροντά μας.
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αγαπητοί 
αναγνώστες,

Μ ερικές φορές συμβαίνει μια δασκάλα να μένει άφωνη... Όπως όταν διαβάζει αυτό 
το υπέροχο περιοδικό με εργασίες και άρθρα των μαθητών της από το έκτο και 

έβδομο έτος Ελληνικών στο ENCORA. Θα προσπαθήσω πάντως να πω μερικά λόγια...
νιώθω ιδιαίτερα περίφανη και συγκινημένη για τους ατρόμητους μαθητές μου, που 
άνοιξαν τις καρδιές τους και έγραψαν κάτι που τους χαρακτηρίζει και τους εκφράζει 
σε μια δύσκολη γλώσσα όπως τα Ελληνικά! Είναι αξιοθαύμαστοι και κατάφεραν πολύ 
περισσότερα από όσα θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ.
Όπως βλέπετε, τίποτα δεν είναι αδύνατο αν υπάρχει θέληση και αγάπη. Και σ’αυτό  
το περιοδικό η αγάπη για την ελληνική γλώσσα, για την Ελλάδα και τους Έλληνες  
είναι φανερή. Ελπίζω πολλοί μαθητές Ελληνικών στο ENCORA να διαβάσουν αυτά  
τα κείμενά και άρθρα με ενδιαφέρον και να επνευστούν από τους ‘συμμαθητές’ τους.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους μαθητές μου: Jeannine, Riet, Denise, Cecile, Veerle, Gie,  
Gudrun, Senne, Sonia, Wim και Christine. Είστε υπέροχοι, σας θαυμάζω!
τέλος, ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Βέρλε (Veerle)  μας, που με την εκπληκτική 
καλλιτεχνική της επιμέλεια έδωσε ζωή στις λέξεις των συμμαθητών και συμμαθητριών 
της! Εκτιμούμε όλοι ιδιαίτερα την υπομονή σου και τις άπειρες ώρες από τον ελεύθερό 
σου χρόνο που αφιέρωσες για να πραγματοποιήσεις αυτό το όμορφο έργο! 

Εύχομαι σε όλους καλή ανάγνωση! 

Με εκτίμηση,

Μαρώ ςαριδάκη 

 από: Μαρώ 

“Μου αρέσει πολύ να γράφω για το περιοδικό μας. 
είναι κάτι διαφορετικό και έμαθα νέες λέξεις και 
δεν ήταν εύκολο. ςτα ολλανδικά μπορώ να γράφω 
ένα άρθρο χωρίς προβλήματα, αλλά στα ελληνικά 
πρέπει να χρησιμοποιήσω απλές γραμματικές 
δομές. Πρέπει να σκεφτώ πως μπορώ να γράψω 
ένα ενδιαφέρον αλλά απλό άρθρο. είναι μια 
εξαιρετική άσκηση! είμαι περήφανος για το 
αποτέλεσμα και δεν μπορώ να περιμένω να το 
δείξω τους Έλληνες φίλους μου!»

ςέννε

Μου αρέσει πάρα πολύ να γράφω για διάφορα 
πράγματα, για σοβαρές υποθέσεις και χαλαρά 
θέματα. ςας συστήνω το blog μου στην ιστοσελίδα 
του Padlet. εκεί δημοσιεύω τη γραπτή έρευνά μου 
και διάφορες αναφορές γύρω από τα ελληνικά.

ςεσίλ
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 3 ο πρόλογος

 4 n πρόσκληση

 8 αγαπημένη μου Κάρλα

 10 24 ώρες στην αθήνα

 16 Πίτα με κοτόπουλο και σος σκόρδο

 18 Γηγενείς ποικιλίες σταφυλιών της Κρήτης

 20 το πρώτο ρεστοράν «Πλήρωσε ό,τι νομίζεις» 

  ετοιμάζεται στο Mechelen

 22 Η οδύσσεια του ςέννε

26 το κουτί της Πανδώρας

28 Μια εκδρομή στα Χανιά στην Κρήτη

34 ο βελονισμός σύμμαχος στην αντιμετώπιση 

  του χρόνιου πόνου

 35 Μάσκα προσώπου

  Πώς να τη φορέσεις σωστά

36 Η καλή ζωή είναι η ευτυχισμένη ζωή

38 Ενθουσιαστείτε διαβάζοντας  

  αρχαία ελληνική μυθολογία.

 39 Η Ηώς Ροδοδάχτυλος είναι  

  η τιτανίδα θεά της αυγής

42 Εκδρομή στην αθήνα

 44 το Μουλέν Ρουζ

48 Φέτος αποφασίσαμε να βουτήξουμε  

  στην παντρεμένη ζωή

52 ο άντρας που ζει στην Κρήτη  

  συντροφιά με 250 σκυλιά

60 Κάθε σκυλί χρειάζεται ένα σπίτι

περιεχόμενα
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σέννε: σόνια!
σόνια: Δε το πιστεύω!
σέννε: τι κάνεις εδώ;
σόνια: ‘Έχω μια πρόσκληση, και εσύ;
σέννε: και εγώ έχω μία! 
 τι δουλειά κάνεις; 
 Έχεις παιδιά;
σόνια: Δε δουλεύω εγώ... ο άντρας μου  
 κερδίζει αρκετά λεφτά κι εγώ μένω σπίτι.
σέννε: Πάντα ήσουν έτσι όπως τώρα...
σόνια: Αρχίζεις πάλι; Δε ξέχασα τι μου είπες!  
 Δε το θυμάσαι πιά; έσύ φταίς! 
 Γιατί κάνεις έτσι; 
σέννε: τί σου είπα;

 από: σόνια & σέννε  Πηγαίνεις σε ένα πάρτι, όπου συναντάς έναν παλιό σου φίλο/μια φίλη,  
με τον όποιο/την όποια είχες μαλώσει στο παρελθόν. ‘έχετε να συναντηθείτε πολλά χρόνια. 
στο πάρτι ξαναμιλάτε, λέτε τα νέα σας και συζητάτε για την παρεξήγηση που είχε γίνει τότε.

σόνια: Με είπες χοντρούλα, μπροστά 
 σε όλο το σχολείο!
σέννε: τα βλέπεις όλα μαύρα, αυτό είναι  
 το πρόβλημα σου! Μεγαλώσαμε!
σόνια: σεννε, ήμουν πολύ δυσαρέστημένη  
 με την συμπεριφορά σου.  
 Αλήθεια είναι!
σέννε: Μην το συζητάς τώρα και έλα  
 να διασκεδάσουμε! λυπάμαι πολύ  
 που έγιναν έτσι τα πράγματα!
σόνια: και εγώ λυπάμαι! Ας ξεχάσουμε  
 και συγχωρήσουμε ο ένας τον άλλο  
 τα πάντα!
σέννε: έντάξει! Θα δούμε αργότερα!η

 Π
ρο

σκ
λη

ση
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Αγαπημένη μου Κάρλα

Πριν από πολύ καιρό, παίζαμε μπάντμιντον μαζί.  
Από τότε, είμαστε οι καλύτερες φίλες, η Κάρλα  
και ‘γώ. Μετά από το σπορ, πηγαίναμε πάντα  
για ένα ποτό και περνούσαμε όλο το βράδυ 
κουβεντιάζοντας, μερικές φορές χορεύοντας αλλά 
πάντα γελώντας! τέλεια ήταν! Παρατήρησα αμέσως 
το χιούμορ της! Αν γελάει, σε κάνει να γελάς  
και εσύ, είτε το θέλεις, είτε όχι! 

είναι υπάλληλος σ’ένα γραφείο. τα ξανθιά 
μαλλιά της , τα γαλάζια μάτια της και το πλατύ 
της χαμόγελο, μαζί με τον καλό χαρακτήρα 
επιβεβαιώνουν το ζεστό της βλέμμα, την δική της 
προσωπικότητά της. Δεν μπορώ να πω ότι είναι 
εξωστρεφής αλλά ούτε εσωστρεφής : εξαρτάται  
από τις περιστάσεις και την καταστασή της!  
είναι ευαίσθητη, ειλικρινιά και πολύ συμπαθητική.

Μπορεί να ακούει, να δίνει συμβουλές και να ψάχνει 
για λύσεις σε μικρά και μεγάλα προβλήματα.  
Με αποδέχεται “όπως είμαι”, με τις καλές μου και 
τις κακές μου πλευρές! την θεωρώ ως την πέμπτη 
αδερφή μου : γνωρίζουμε τα πάντα ο ένας  
και αισθανόμαστε ο ένας τον άλλον τέλεια!

Παρόλο που δεν βλεπόμαστε συχνά,  
η Κάρλα είναι κοντά στην καρδιά μου.
Γι’αυτό είναι η καλύτερη μου φίλη  
και την αγαπώ πολύ!

ςόνια
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ώρες 
στην Αθήνα κάθε χρόνο όταν πηγαίνουμε στα νησιά της έλλάδα για να μαυρίσουμε στις παραλίες, να χαρούμε την ζωηρή 

θάλασσα και να φάμε υπέροχα θαλασσινά, θα σταματήσουμε μερικές φορές στην Αθήνα: η πύλη των νησιών.  
Αλλά η Αθήνα δεν είναι μόνο μια μεγάλη πόλη με νέφος. Ξέρουμε όλοι την Ακρόπολη, την πλατεία συντάγματος 
ή τον λυκαβηττό. Αλλά κρύβονται περισσότερα πίσω από την Αθήνα. Θα σας εκμυστηρευτώ γιατί!

 οδός έρμού

 από: σέννε κρέμερς 
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Π είτε μου την αλήθεια: τι προτιμάτε; να ξεκουράζεστε 
στο ξενοδοχείο ή θέλετε να αρχίσετε τις διακοπές 

σας; νομίζω την δεύτερη επιλογή! Η αθήνα είναι η τέλεια 
αρχή για διακοπές αν περιμένουμε μια άλλη πτήση,  
ένα πλοίο ή ένα λεωφορείο. το 2017 η αθήνα πήρε  
το Emerging Cultural City Award και κάθε χρόνο η πόλη 
αλλάζει. Θα σας δώσω μερικές καλύτερες συμβουλές  
για να ερωτευθείτε την αθήνα.

Άρχισε την μέρα σας με ένα πρωινό με τον Δημήτρη 
στο Le Petit Village. Ένα μικρό, ευχάριστο καφενείο. 
Δελεάζετε με ένα σπιτικό κρουασάν και καφεδάκι. αν δεν 
θέλετε να πίετε ένα φραπέ, υπάρχουν φρέσκοι χυμοί!

Μετά το καφεδάκι, πάτε στην Ερμού. ςουλατσέρνετε, 
κοιτάζετε τις βιτρίνες. Μήπως θέλεις καινούργια 
παπούτσια, ένα ωραίο μαγιό, φυσικό αντηλιακό,...  
ςτην Ερμού τα έχετε όλα. αν θέλετε ελληνικά προϊόντα, 
θα σας δώσω μερικά καλά μαγαζιά:
• MED: μια ελληνική μάρκα για εσώρουχα και μάγια! 
 τρέντυ και μοντέρνα!
• Hondos: το καλοκαίρι εκπτώσεις για αντηλιακά 
 και αρώματα! 
• Korres: ελληνικό φυσικό αφρόλουτρο και σαμπουάν. 
• Public: ένα βιβλιοπωλείο, στον ισόγειο έχει μια γωνία με 
 βιβλία για την Ελλάδα στα αγγλικά! τέλεια στην παραλία!

αν θέλετε αυθεντικά ενθύμια, ξεχάστε το Μοναστηράκι, 
και αλλά πάτε στο «Forget Me Not Athens» στην Πλάκα. 
Ένα μικρό μαγαζί με προϊόντα από Έλληνες σχεδιαστές!  

το περπάτημα στα μαγαζιά γίνεται κουραστικό, και πρέπει 
να φάτε! Κάθε μήνα ανοίγουν καινούργια εστιατόρια, 
υπάρχουν παντού! Προτιμώ για ένα γρήγορα γεύμα,  
στο Ζήσης Ψαράκι στο χωνάκι για καλαμαράκι  
και στο Hoocut για τους κρεατοφάγους για ένα 
καταπληκτικό σουβλάκι. Θέλετε τυρόπιτες, πηγαίνετε  
στο Meliartos. αν θέλετε κάτι πιο γλυκό, περνάτε  
από τον κρίνο λουκουμάδες.  

 Le Petit Village

 Athénée

 The Clumsies

 Forget Me Not Athens

 Six D.O.G.S.

ώρες 
στην Αθήνα

κάθε μήνα ανοίγουν 
καινούργια εστιατόρια, 
υπάρχουν παντού!
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• Le Petit Village: Φωκίωνος 2 
• Kalimeres: τάκη 14
• MED: Ερμού 17 / Ερμού 77 
• Athénée: Βουκουρεστίου 9
• Hondos: Ερμού 39 
• A for Athens: Μιαούλη 2-4
• Korres: Ερμού 4 
• 360 Cocktailbar: Ηφαίστου 2
• Public: Καραγιώργη ςερβίας 1 
• Ciel: Μνησικλέους 2
• Forget Me Not Athens: αδριανού 100 
• Couleur Locale: νορμανού 3

• Ζήσης Ψαράκι στο χωνάκι: αθηναΐδος 3 
• Six D.O.G.S.: αβραμιώτου 6-8
• Hoocut: Πλατεία αγίας Ειρήνης 9 
• The Clumsies: Πραξιτέλους 30
• κρίνος λουκουμάδες: αιόλου 87 
• Frangelico: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, αλίμος
• Polis Hammam: αυλητών 6-8 
• Estate Athens: ανδρόνικου 3-5
• Hammam Baths: αγ. ασωμάτων 17 & Μελιδόνη 1
• Posidonio: Λεωφόρος Ποσειδώνος 18, Ελληνικό
• Meliartos: Ερμού 65 
• Fantasia: Λεωφόρος Ποσειδώνος 5, Ελληνικό

Δι
έυ

Θ
υν

σέ
ισ

Έχετε όρεξη  για ένα παγωτό; Le Greche  
είναι μια τελική διεύθυνση! Μεταξύ άλλων παγωτό 
λεμόνι του αργού ή σύκα της Καλαμάτας. 

Μετά από όλες οι φανταστικές εντυπώσεις που η 
αθήνα σας δίνει, πρέπει να γαληνέψετε την ψυχή σας.  
ςτο Polis Hammam ή Hammam Baths μπορείτε 
να χαλαρώσετε: ένα αυθεντικό ελληνικό μασάζ  
και μπορείτε να εκτονωθείτε στο hammam. 
Προτιμάτε να ξεκουραζόσαστε στην παραλία;  
η Ακτή Βουλιαγμένης είναι υπέροχη! Μπορείτε  
να πάτε με το τραμ ή το ταξί. 

Χαλαρώσατε; Είναι η ώρα για ένα καφεδάκι,  
στην γειτονιά έχει το καλημέρες, ένα μικρό 
καφενείο που μπορείτε να φάτε με όρεξη τα σπιτικά 
γλυκά κουταλιού! 

ςεργιανίζετε στην λαϊκή γειτονιά του Ψυρρή και 
απολαμβάνετε τα χρώματα, τις μυρωδιές, τα 
μπιχλιμπίδια και τα λιχουδιές, πριν να περπατήσετε 
στο Κολωνάκι που μπορείτε να φάτε στο Athénée. 
Παλιά το όνομα του αυτού του εστιατορίου ήταν 

Zonars. Είναι ένα κομψό εστιατόριο που ήταν  
η κατάλληλη θέση για γνωστούς Έλληνες όπως  
η αλίκη, η Μελίντα Μερκούρη, ο οδυσσέα Ελύτη  
και η ςοφία Λόρεν!

Λένε ότι η νέα Υόρκη είναι η πόλη που δεν κοιμάται 
ποτέ, αλλά πρέπει να επισκεφτήκατε την αθήνα.  
Η νυχτερινή ζωή προσφέρει πολλές επιλογές: 
θέλετε κοκτέιλ ή κρασί με θέα στην ακρόπολη; 
Θέλετε να χορέψετε ή να τραγουδήσετε;

το Γκάζι έχει μπαράκια, αλλά αν θέλετε ενα 
κοκτέιλ με θέα, έχει τα κλασικά: A for Athens και 
360 Cocktailbar, αλλά τα καινούργια μπαρ: Ciel  
και Couleur Locale είναι τόσο καλά όσο τα κλασικά! 
Έχουν τα δικά τους signature cocktails. Όταν 
βλέπετε τον κατάλογο αυτό σας τρέχουν τα σάλια!
Θέλετε μήπως κάτι πιο τρεντύ; Δοκιμάστε  
Six D.O.G.S. Και ξέρετε ότι το καλύτερο κοκτέιλ 
μπαρ στον κόσμο είναι στην αθήνα;  
το λένε The Clumsies! Προτιμάω το Aegean  
Negroni. Φανταστικό! Πηγαίνετε γρήγορα! 

Προτιμάτε να τραγουδήσετε; Παντού στην αθήνα 
υπάρχουν πολλά μπουζούκια με τους καλύτερους 
Έλληνες τραγουδιστές όπως το Frangelico,  
Fantasia, Estate Athens ή Posidonio! 

Όπως βλέπετε, η αθήνα τα είχε όλα! Ελπίζω  
να απολαύσατε την αθήνα και να είστε χαλαροί  
από την αρχή από των διακοπών σας.

Χαλαρώσατε; 
Είναι η ώρα για 
ένα καφεδάκι, 
στην γειτονιά 
έχει Καλημέρες, 
ένα μικρό 
καφενείο που 
μπορείτε να 
φάτε με όρεξη 
τα σπιτικά γλυκά 
κουταλιού! 
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 καλημέρες

ώρες 
στην Αθήνα

έλπίζω να απολαύσετε  
την Αθήνα και να είστε  
χαλαροί από την αρχή  
των διακοπών σας.
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τα συστατικά:
4 πίτες σάντουιτς 
μαρούλι 
2 ντομάτες
2 αγγουράκια τουρσί
4 φιλέτα κοτόπουλο
τυρί φέτα (2 φέτες ανάλογα με τη γεύση)

Για τη σος:
3 σκελίδες σκόρδο (ή 4)
10 κουταλιές σούπας μαγιονέζα 
1|2 κιλό γιαούρτι 
λίγο αλάτι και πιπέρι

• Να καθαρίσετε το σκόρδο και να το κόψετε σε μικρά κομμάτια  ή να το στύψετε. 
• Να πάρετε μια σαλατιέρα και να προσθέσετε το γιαούρτι και τη μαγιονέζα. 
• Να τα ανακατέψετε όλα μαζί. Να βάλετε πιπέρι και αλάτι για γεύση. 

 Η σος είναι έτοιμη!

• Να κόψετε τα φιλέτα κοτόπουλο σε λωρίδες ή σε μικρά κομμάτια. 
• Να τα τηγανίσετε σε ελαιόλαδο. Να βάλετε φέτα.
• Στο μεταξύ ζεστάνετε τα ψωμιά πίτας στο φούρνο. 
• Έπειτα να τα κόψετε στη μέση. Να βάλετε πρώτα σος σκόρδο, σαλάτα, ντομάτες,   
 κοτόπουλο (με την φέτα) και αγγουράκι τουρσί. 
• Τελικά πολλή σος!

 Καλή όρεξη!

 Προσοχή: καλύτερα είναι να μην δώσετε ραντεβού μετά από αυτό το νόστιμο πιάτο! 

Πίτα με κοτόπουλο και σος σκόρδου

  πίτα  μαρούλι  ντομάτες  αγγουράκι τουρσί  φιλέτα κοτόπουλο  τυρί φέτα

Τα συστατικά για τη σος:
3 σκελίδες σκόρδο, 10 κτ σούπας 
μαγιονέζα , 1|2 κιλό γιαούρτι , 
λίγο αλάτι και πιπέρι.

 από: σόνια   συνταγή για 4 άτομα



Γηγενείς 
ποικιλίες 
σταφυλιών 
της Κρήτης
Δ ιάλεξα ένα αφιέρωμα για τους διάφορες τύπους 

σταφυλιών της Κρήτης από το περιοδικό της 
Aegean Airlines. Η διαφήμιση λέει: «Πώς γίνεται ένα 
νησί να έχει έντεκα διαφορετικές γηγενείς ποικιλίες 
σταφυλιών;» Η απάντηση έρχεται λογικά. τα πάντα 
στην Κρήτη είναι μοναδικά: το τοπίο, η κουζίνα,  
η παράδοση, οι ίδιοι οι Κρητικοί! Θα μπορούσε  
να ισχύει κάτι διαφορετικό για τα σταφύλια;

ςτην Κρήτη, λοιπόν χρησιμοποιούν τους παρακάτω 
τύπους σταφυλιών για να φτιάξουν κρασί.
• Για τα κόκκινα κρασιά χρησιμοποιούν  
για παράδειγμα το Κοτσιφάλι ή το Λιάτικο.
• Για τα λευκά κρασιά χρησιμοποιούν  
για παράδειγμα το Βιδιανό, το Πλυτό και την Βηλάνα.
Όλες αυτές οι ποικιλίες είναι γηγενείς. Γηγενής 
ποικιλία είναι μια ποικιλία που προέρχεται από αυτή 
τη χώρα ή μέρος, που έχει δηλαδή γεννηθεί εκεί. 
Για τους Κρητικούς, το κρασί συνυπάρχει με  
τον παραδοσιακό τρόπο ζωής. το κρασί ειναι  
μέρος της κουλτούρας των ανθρώπων.  
Δεν πίνουν ποτέ μόνοι τους, αλλά πάντα  
με την οικογένεια ή με την παρέα τους.
οι σημερινές οινοβιομηχανίες της Κρήτης, έχουν 
αξιοποιήσει τις παραδοσιακές ποικιλίες σταφυλιού. 
Εγώ προτιμάω το λευκό κρασί. το κόκκινο κρασί  
είναι συνήθως πολύ βαρύ. Ένα από τα λευκά κρασιά 
που βρίσκω πολύ νόστιμο είναι το Βιλάνα “fumé”. 
Είναι ένα λευκό κρασί από την ευαίσθητη  
λευκή ποικιλία ‘Βιλάνα’. Είναι ένα εντυπωσιακό 
καπνισμένο λευκό κρασί.

το σταφύλι 
‘βηλάνα’, 
ένα από 

παραδοσιακές 
κρητικές 

ποικιλίες λευκών 
σταφυλιών

ο χώρος γευσιγνωσίας κρασιών

ο χώρος γευσιγνωσίας κρασιώνθέα στο αμπέλι των Κρητικών κρασιών ΜίΝΩς.

 από: κριστίν 
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τ ο ερχόμενο φθινόπωρο ένα νέο εστιατόριο “De Thien 
Gheboden” θα ανοίξει τις πόρτες του δίπλα στον πύργο 

του καθεδρικού του Sint-Rombouts. ο πελάτης θα καλείται 
να πληρώσει το ποσό που εκείνος θεωρεί σωστό.
Πίσω από αυτό το εστιατόριο βρίσκεται το ζυθοποιείο “Het 
Anker”, γνωστό για την διάσημη μπίρα Carolus. «Θέλουμε 
να δείξουμε ότι ένα εστιατόριο μπορεί να έχει μια σημαντική 
κοινωνική διάσταση. Είναι ένας ξεχωριστός τρόπος για 
να εξασφαλίσεις ότι και άνθρωποι, για τους οποίους τα 
χρήματα δεν περισσεύουν, θα μπορούν να απολαύσουν 
μια ωραία βραδιά σε ένα εστιατόριο», λέει ο Charles Leclef 
της “Het Anker”, για να συμπληρώσει «αυτοί που είναι καλά 
οικονομικά, θα αφήνουν κάτι παραπάνω. Για όλους όμως θα 
ισχύει ότι θα πληρώνουν σύμφωνα με την κρίση τους. Εμείς 
αυτό που θέλουμε είναι να απολαμβάνουν όλοι την εμπειρία. 
ςε ένα εστιατόριο όλοι είναι ίσοι.»
«το εγχείρημα αυτό δεν στήνεται με γνώμονα το κέρδος, 
αλλά γιατί είναι έργο καρδιάς. Όσο για την μπίρα, όχι, 
δυστυχώς το κατάστημα δεν θα προσφέρει δωρεάν Gouden 
Carolus. Όσον αφορά το αλκοόλ, τα πράγματα παραμένουν 
αυστηρά, κι εκεί το κόστος θα παραμένει ίδιο για όλους.»
Με ενδιαφέρει πολύ αυτό το άρθρα που διάβασα στην 
εφημερίδα στις 20 Ιανουαρίου. Για πολλούς ανθρώπους, 
ακόμα και για αυτούς που δεν έχουν πολλά χρήματα, ένα 
δείπνο στο εστιατόριο είναι ευχάριστος τρόπος να περάσεις 
κάποιες ώρες με την οικογένεια ή με τους φίλους σου.
ςτην αμβέρσα μερικές φορές εγώ δουλεύω σαν εθελοντής 
στο Kamiano, ένα εστιατόριο για αστέγους και φτωχούς 
ανθρώπους. Κάθε τετάρτη και ςάββατο αυτοί οι άνθρωποι 
μπορούν να τρώνε δωρεάν ένα κύριο γεύμα και οι εθελοντές 
σερβίρουν το φαγητό. Υπάρχουν τραπέζια για 8 και για 
4 άτομα και μετά το φαγητό μερικές φορές οι άνθρωποι 
παραμένουν να κουβεντιάζουν με τους φίλους ή με τους 
εθελοντές. οι άνθρωποι όχι μόνο έχουν προβλήματα 
οικονομικά, αλλά και προβλήματα κοινωνικά (η απώλεια της 
δουλειάς, ο χωρισμός, το αλκοόλ κτλ...) και έτσι είναι πολύ 
σημαντικό να τους ακούμε. 
το εστιατόριο είναι ιδιοκτησία της Καθολοκής Κοινότητας 
Sant’Egidio και το όνομά του παραπέμπει στον ιερομόναχο 
Damiaan, τον οποίο οι λεπροί έλεγαν Kamiano. το 
εστιατόριο Kamiano υποστηρίζεται από συμπαθούντες και 
υπάρχει ήδη περίπου 25 χρόνια. 
Ελπίζω το εστιατόριο “De Thien Gheboden”με τον ίδιο τρόπο 
να πάει καλά και όλοι οι πελάτες, πλούσιοι ή φτωχοί, να 
νιώθουν ευπρόσδεκτοι.

21

το πρώτο ρεστοράν «Πλήρωσε ό,τι             νομίζεις» ετοιμάζεται στο Mechelen

Στην Αμβέρσα μερικές φορές 
εγώ δουλεύω σαν εθελοντής 
στο Kamiano, ένα εστιατόριο 
για αστέγους και φτωχούς 
ανθρώπους. Το εστιατόριο 
είναι ιδιοκτησία της Καθολοκής 
Κοινότητας Sant’Egidio και το 
όνομά του παραπέμπει στον 
ιερομόναχο Damiaan, τον οποίο 
οι λεπροί έλεγαν Kamiano.

 από: ντενίς 
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Πέρσι ταξίδεψα στην Αυστραλία και τη νέα Ζηλανδία.  
Ήταν ένα καταπληκτικό ταξίδι με όμορφες εντυπώσεις.  

έπειδή δεν μπορούσα να πηγαίνω στο μάθημα  
ελληνικών, έκανα ένα blog με τις περιπέτειες μου.  

Αυτό το κομμάτι είναι μια γεύση του blog μου!

ουλουρού
από το Άλις ςπρινγκς κάναμε μια οργανωμένη εκδρομή  

στο «κόκκινο κέντρο της αυστραλίας». Κάναμε κάμπινγκ και 
το γκρουπ ήταν τέλειο! Έκανε πολύ ζέστη και έπρεπε να 

ξυπνήσουμε νωρίς... στις 4 το πρωί! Ώστε δεν κάνει τόση ζέστη 
να κάνει πεζοπορία. ο τόπος είναι άδειος και κόκκινος, αλλά 

έχει κάτι μυθικό! Μάθαμε για την κουλτούρα των αβορίγινων και 
την γεωλογία. αυτό που κανείς δεν σου λέει, είναι ότι υπάρχουν 

δισεκατομμύρια μύγες! Δεν μπορείς να περπατήσεις χωρίς δίχτυ! 

Μπορείτε να διαβάσετε τις άλλες περιπέτειές μου 
στο: http://padlet.com/sennecreemers/ellinika

Η οδύσσεια του Σέννε



Η φωτογραφία χωρίς τα δίχτυα μας ήταν ένα βασανιστήριο! 

η νύχτα είναι ένα πραγματικό 
έργο τέχνης με χιλιάδες φώτα 

στις ρίζες του ουλουρού! ©
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Μου αρέσει πολύ η έλληνική μυθολογία, και γι’αυτό επέλεξα 
τον μύθο ¨το κουτί της Πανδώρας¨, μια από της πιο αγαπημένες 
μου ιστορίες. (ίσως γιατί και εγώ είμαι πολύ περιέργη ! : )

 από: Ζανίν 

το κουτί  
της Πανδώρας

ο ΄Ηφαιστος, ο θεός της φωτίας, έκανε την πρώτη γυναίκα  
στο εργαστήριο του : την Πανδώρα.
το άγαλμα ήταν τόσο όμορφο που ο Δίας αποφάσισε  
να του δώσε ζωή.
τότε όλοι οι θεοί της έδωσαν ένα δώρο : ομορφιά, δύναμη, 
εξυπνάδα, επιδεξιότητα,... και η Ήρα της έδωσε την περιέργεια.
ο Δίας έστειλε την Πανδώρα ως δώρο στον Επιμεθεύς, που την 
έκανε γυναίκα του. Ως γαμήλιο δώρο τους έδωσε ένα όμορφο 
κουτί, αλλά ο Δίας είπε στην Πανδώρα ότι αν ήθελαν να ζήσουν 
ευτυχισμένοι, δεν έπρεπε ποτέ να ανοίξουν το κουτί.
αλλά μια φορά η περιέργεια της Πανδώρας κέρδισε και άνοιξε το 
κουτί.  Ξαφνικά όλες οι καταστροφές, οι ασθένείες και ατυχήματα 
αγγίζουν τους ανθρώπους.
Όταν η Πανδώρα το ανακάλυψε, έκλεισε τρομαγμένη το κουτί, αλλά 
ήταν πολύ αργά, μόνο η Ελπίδα έμεινε πίσω.
Η ξένοιαστη ζωή του ανθρώπου τελείωσε.

Πηγή: http://el.wikipedia.org, http://e-mythologia.blogspot.com, http://www.live-in.gr

σημασία : η έλπίδα είναι η παρηγοριά  
της ανθρωπότητα μεταξύ των πιο σοβαρών 
καταστροφών.

Ακόμα και τώρα, κυρίως σε αυτή την φοβερή  
περίοδο του κορωνοϊού, μπορούμε να τη 
χρησιμόποιουμε ως στήριγμα σε μεγάλη αναποδιά.



η αγάπη μου για την Ελλάδα 
και τους Έλληνες άρχισε 

όταν πήγα για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα, στην Κρήτη. Ήμουνα 
18 χρονών και ήταν ένα ταξίδι 
οργανωμένο από το σχολείο για 
να κλείσουμε το Λύκειο. 
Για πολλά χρόνια κυκλοφορούσα 
παντού και είδα πολλές λαμπρές 
περιοχές της Ευρώπης, αλλά 
τα Χανιά μου έχουν κολλήσει: 
τα πολυσύχναστα στενάκια, τα 
οθωμανικά κτίρια, τα Βενετικά 
σπίτια, το παλιό λιμάνι, η θέα 
στα Λευκά Όρη... Η παλιά πόλη 
των Χανίων θεωρείται από 
τις ομορφότερες πόλεις της 
Μεσογείου. Είναι η δεύτερη 
μεγαλύτερη πόλη του νησιού μετά 
το Ηράκλειο. από το 1841 ως 
το 1871 ήταν η πρωτεύουσα της 
Κρήτης. τώρα είναι το Ηράκλειο. 
την λένε επίσης Κυδωνία (σαν 
το φρούτο το κυδώνι), χτισμένη 
από τους Μινωίτες γύρω στο 

2000 π.Χ. οι Βυζαντινοί αλλάξαν 
το όνομά της σε Χανιά (από το 
395 ως το 1204 μ.Χ.) Μετά την 
τέταρτη σταυροφορία (1204 μ.Χ.) 
το όνομα της πόλης άλλαξε ξανά 
σε La Canea. Με την άφιξη των 
Βενετών τον δέκατο τρίτο αιώνα 
π.Χ. μέχρι τον δέκατο έβδομο 
αιώνα π.Χ., η πόλη έφτασε σε 
μεγάλη ακμή με ανεπανάληπτη 
καλλιτεχνική μόρφωση. 
Ήρθε η ώρα που οι οθωμανοί 
λεηλέτησαν και έκαψαν 
το μοναστήρι της Γωνιάς, 
προχωρώντας έτσι στα Χανιά.  
τα πολιόρκησαν και τα 
κατέκτησαν στις 2 αυγούστου 
1645 μέχρι την Επανάσταση του 
1821, την εξέγερση εναντίον  
της οθωμανικής αυτοκρατορίας. 
Διάρκησε όμως ακόμα μέχρι  
τις 9 Δεκεμβρίου 1898 για να 
μπορέσει να λειτουργήσει η Κρήτη 
ως επίσημη «Κρητική Πολιτεία» 
στην οθωμανική αυτοκρατική  

με τον Έλληνα πρίγκιπα Γεώργιο 
ως κυβερνήτη. ο φιλελεύθερος 
πολιτικός, Ελευθέριος Βενιζέλος, 
αγωνίστης για την σύνδεση  
της Κρήτης με την Ελλάδα από  
το 1905. την κατάφερε μόνο την 
1η Δεκεμβρίου του 1913. 
ο Ελευθέριος Βενιζέλος έγινε 
ένας από τους πιο σημαντικούς 
πολιτικούς της σημερινής 
Ελλάδας. ςτον 2ο Παγκόσμιο 
Πόλεμο τα Χανιά ήταν η τελευταία 
ευρωπαϊκή πόλη  που απελευθε-
ρώθηκε από την Γερμανική 
κατοχή τον απρίλιο του 1945. 
τη δεκαετία του ’70 άρχισε  
ο τουρισμός. Η πόλη έχει  
πολλούς ναούς και μουσεία,  
αλλά προτιμώ να κάνω βόλτες,  
να παρατηρώ τον πληθυσμό,  
να μυρίζω τα φαγητά, να κάνω 
ρεπό στο καφενείο, να θαυμάζω 
τα παλιά κτίρια. Εκεί, στην 
Κρήτη θα με βρίσκετε όλο και 
περισσότερο σε λίγα χρόνια : )

Έτσι ανακάλυψα ότι τα αξιοθέατα των χανίων για μένα είναι:

 • η Δημοτική Αγορά  για την παραδοσιακή 
κουζίνα, όπως τα σαλιγκάρια.

 • ο Δημοτικός κήπος  με το ιστορικό καφενείο 
και εστιατόριο «Κήπος»  που λειτουργεί από  
το 1870 και είναι πολύ δροσερό το καλοκαίρι.

 • οι τάφοι Βενιζέλων  σ’ένα λόφο  
πάνω από τα Χανιά: η θέα είναι μαγευτική  
και η ομορφότερη στα Χανιά.

 • το μοναστήρι της Γωνιάς στην κίσσαμο  
(δυτικά των Χανίων) είναι σύμβολο των αγώνων 
της Κρήτης.

 • η Αρχαία Άπτερα στον Αποκόρωνα  
(ανατολικά των Χανίων) ήταν μια από  
τις σπουδαιότερες πόλεις της Κρήτης  
στην Μινωική εποχή.

 • τα σειτάν λιμάνια (Διαβολολίμανα)   
τουρκική λέξη από την περίοδο της 
τουρκοκρατίας; είναι λωρίδες  
θάλασσας που εισχωρούν ανάμεσα  
στις απόκρυμνες βραχώδεις ακτές του  
ακρωτηρίου δημιουργώντας μικρούς  
όρμους. ς’έναν από αυτούς βρίσκεται  
καλά κρυμμένη παραλία.

 Μια εκδρομή     στα Χανιά στην Κρήτη  από: χούντρουν 



 • η Δημοτική Αγορά                                                                                           

  ο Δημοτικός κήπος  

H πόλη των χανίων



            οι τάφοι Βενιζέλων  

  το μοναστήρι της Γωνιάς στην κίσσαμο 

  η Αρχαία Άπτερα στον Αποκόρωνα                      
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βοήθεια. αλλά σιγά σιγά, αλλάζουν τα πράγματα. Η 
Δυτική Ιατρική θέλει πάντα αποδειξείς και χάρη στο 
MRI καταγράφει τις δράσεις του βελονονισμού στις 
διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου. Έτσι έχει 
κερδίσει έδαφος ο βελονισμός. 
Εδώ και πέντε χιλιάδες χρόνια οι Κινέζοι 
ασχολούνται με τον βελονισμό για διάφορα ιατρικά 
προβλήματα. Παθήσεις όπως ο χρόνιος πόνος, 
μυοσκελετικές παθήσεις, ψυχικός πόνος,  
κατάθλιψη όπως και ενοχλητικές παρενέργειές  
της χημειοθεραπεία στον ασθενή ογκολογίας.  

Η ανατολική ιατρική βλέπει πάντα ολόκληρο  
τον άνθρωπο και όχι μόνο τα 

συμπτώματά του .  
ο βελονισμός ρυθμίζει τα 

κέντρα του εγκεφάλου που 
αφορούν τον σωματικό όσο 

και ψυχικό πόνο. Έτσι 
αποδεικνύεται λοιπόν 
ο βελονισμός ως ένας 
αποτελεσματικός 
σύμμαχος στην 
αντιμετώπιση του 
πόνου. 

E νδιαφέρομαι για τον βελονισμό γιατί έχω 
χρόνιο πόνο. ‘Έψαχνα πάντα για κάτι που 

θα μπορούσε να με βοηθήσει. οστεοπαθητική, 
φυσιοθεραπεία, κλινική του πόνου, μορφίνη, ένεση 
με φάρμακα, ό,τι υπάρχει, το έχω δοκιμάσει. Η 
πορεία μιας ασθενούς με χρόνιο πόνο είναι μακριά 
και δύσκολη.
Όταν ο πόνος δεν έχει σταματήσει καθόλου μετά 
από τρεις μήνες τότε μιλάμε για ‘χρόνιο πόνο’.  
ςτον νωτιαίο μυελό υπάρχει κάτι σαν «η πόρτα  
του πόνου». Μετά από τρεις μήνες η πόρτα  
κλείνει  και στέλνει συνέχεια συνιάλα στον 
εγκέφαλο ότι ο ασθενής πονάει 
κάπου στο σώμα του. 
Η Δυτική Ιατρική δεν 
έχει μια καλή λύση για 
αυτό το πρόβλημα 
χωρίς εγχείρηση 
με εμφύτευμα ή 
βαριά ναρκωτικά 
φάρμακα. ο 
ασθενής που 
δεν τα θέλει 
αυτά, μένει χωρίς 

ο βελονισμός 
σύμμαχος 
στην 
αντιμετώπιση 
του χρόνιου 
πόνου
 από: ριτ 
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Αλλάξτε την σε περίπτωση που είναι ρυπαρή ή κατεστραμμένη.
έφαρμόστε υγιεινή των χεριών 
πριν και μετά την επαφή. 

Αποφύγετε την επαναχρησιμοποίηση της μάσκας, είναι μιας χρήσης.
Πετάξτε τη μάσκα αμέσως μετά τη χρήση.
Απορρίψτε την στον ειδικό κάδο για μολυσματικά αντικείμενα.

Μην αγγίζετε τη μάσκα κατά τη χρήση.
Αλλιώς εφαρμόστε υγιεινή των χεριών 
πριν και μετά την επαφή.

Πιέστε το μεταλλικό στοιχείο για να ταιριάζει γύρω από τη μύτη σας.
Καλύψτε πλήρως τη μύτη, το στόμα και το πηγούνι σας. 
η μάσκα πρέπει να ταιριάζει σταθερά, χωρίς κενά.

Πιάστε τη μάσκα προσώπου από τα ελαστικά.
Τραβήξτε τα ελαστικά γύρω από τα αυτιά σας.
το μεταλλικό μέρος είναι πάνω πάνω.

Πλύντε προσεκτικά τα χέριά σας 
με νερό και σαπούνι.
Πριν την τοποθέτηση της μάσκας.

1

2

3

4

5

6

 Ο Δ Η Γ ί ε ς  χ ρ Η ς Η ς  

Μάσκα προσώπου 
Πώς να τη φορέσεις σωστά

η απλή χειρουργική μάσκα αποτελεί ένα φυσικό φραγμό σε υγρά 
και μεγάλα σταγονίδια του αναπνευστικού. 
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Χορεύω στο χορευτικό Συγκρότημα KAPA vzw που η ελληνική ατμόσφαιρα είναι έντονα παρούσα.
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Η καλή ζωή είναι η ευτυχισμένη ζωή

Η καλή ζωή  είναι η ευτυχισμένη ζωή

Ποια είμαι εγώ;
Ποια είμαι εγώ; Με λένε Cecile, είμαι χορτοφάγος και μένω στο Berchem. 
Είμαι Ρομανίστρια, δηλαδή καθηγήτρια γαλλικών αλλά τώρα δεν εργάζομαι. 
Μου αρέσουν πολύ οι ρομανικές γλώσσες, τα γαλλικά, τα ιταλικά και τα 
ισπανικά μα προτιμώ τα ελληνικά και τον πολιτισμό των αρχαίων Ελλήνων.
Παράλληλα στρέφεται το ενδιαφέρον μου κυρίως στην πεζοπορία, στις 
βραχώδες ακτές, στα ψηλά βουνά, στα ποτάμια, στους καταρράκτες, 
στους ναούς, στην λογοτεχνία, στην ποίηση, στην τέχνη.
αγαπώ την Ελλάδα, την ελληνική μουσική και το ελληνικό φαγητό.  
τα χόμπι μου είναι ο χορός και η συμμετοχή μου σε ομάδες αναγνωστών. 
Μου αρέσει να χορεύω ελληνικούς λαϊκούς χορούς, ταγκό, φλαμένκο  
και Latin & Ballroom.

το σκυλί μου
Η κολλητή μου είναι η Fanny, το σκυλί μου που έχει δει πολλά  
από τον κόσμο. Έχει ταξιδέψει ήδη πολλές φορές με το αεροπλάνο, 
έχοντας βέβαια πάντα φόβο στα ματιά. Είναι πολύ γλυκιά.

σκέφτομαι, άρα χορεύω
Έχω τρέλα με την ελληνική παράδοση, την μουσική, τους χορούς  
και τα έθιμα. Γι’αυτό χορεύω στο χορευτικό ςυγκρότημα KAPA vzw  
που η ελληνική ατμόσφαιρα είναι έντονα παρούσα.

ημέρα φίλων χορού
ςτις 23 νοεμβρίου ήταν μια ιδιαίτερη μέρα. οι φίλοι των ελληνικών 
παραδοσιακών χορών συγκεντρωθήκαμε στο Lier για να κάνουμε τον γύρο 
της Ελλάδας με τους χορούς μας από τη μία το μεσημέρι ως τις δέκα και 
μισή το βράδυ. Χορέψαμε μουσική από τον Πόντο, τη Μύκονο, την Ικαρία, 
τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Περιφέρεια Ηπείρου, την Πελοπόννησο, 
τη Θεσσαλία, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα, την Κεφαλονιά και την Κέα. 
Περάσαμε τέλεια. Επιπλέον φάγαμε και ήπιαμε πολύ καλά. Ήμασταν πολύ 
ευτυχισμένοι όλοι μαζί. Και όλα αυτά χάρη στο ζήλο της Bie, της Loes,  
του Alex και του Tassos, Ευχαριστώ πολύ.

Η Σεσίλ και η Φάννη,  
το σκυλί της. 

Έχω τρέλα με την ελληνική παράδοση,  
την μουσική, τους χορούς και τα έθιμα.  
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ροδοδάχτυλος αυγή μου 
Ροδοδά-, ροδοδάχτυλος αυγή μου, 
έβγα δρό-, έβγα δρόσισε τη γη μου
δρόσισε, δρόσισε τα χορταράκια 
και τη μα-, και τη μαύρη μου ψυχή 

να διαβώ, να διαβώ εις τους λειμώνες* 
και με ρό-, και με ρόδα να στεφθώ 
την αγά-, την αγάπη μου να έβρω 
και να την, και να την γλυκασπαστώ. 
(γλυκαφιλώ) 

Πρόβαλε, πρόβαλε σε καρτερούνε
τα αρνά- τα αρνάκια τα λευκά
σε προσμέ- σε προσμένει η φιλομοίρα
εις τα εις τα έρημα βουνά. 

Φύγετε ωχραί, φύγετε ωχραί φροντίδαι
σύρτε βα- σύρτε βάθη τρομερά
ν’ αγαπώ να μ’ αγαπούνε
είν’ η μόνη μου χαρά. 

Rododachtilus, mijn dageraad
kom, verfris mijn aarde,
verkwik het gras
en mijn zwarte ziel 

Ik ga de velden doorkruisen
zodat ik me met rozen kan bekronen
mijn liefste, ik zal je vinden 
en zacht kussen. 

Laat je zien, de witte lammeren 
wachten op je, 
het geluk wacht op je 
in de verlaten bergen. 

Ga weg, schimmen, 
uit de vreselijke diepten
zodat ik lief heb, zodat ze me liefhebben,
het is mijn enige vreugde.

ροδοδάχτυλος αυγή μου
Είναι παραδοσιακό μικρασιατικό τραγούδι της αγάπης από 
την αρτάκη Κυζίκου της περιοχής Προποντίδας της Μικράς 
ασίας. τραγουδιόταν κατά κύριο λόγο την περίοδο του Πάσχα 
αλλά και σε άλλες χορευτικές περιστάσεις. Η αρτάκη στους 
αρχαίους χρόνους ονομαζόταν Υρτάκη και ήταν αποικία των 
Μηλισίων. 

Het is een folkloristisch liefdesliedje uit Klein-Azië, nl uit  
Cyzicus, gelegen aan de Zee van Marmara. Het werd  
hoofdzakelijk gezongen met Pasen maar ook bij andere  
dansgelegenheden. “Αρτάκη” werd in de oudheid Irtaki  
genoemd en was een kolonie van Milete.

Ιδιαίτερο είναι το λεξιλόγιο των στίχων του τραγουδιού, καθότι 
πρόκειται για μια μορφή νεοελληνικής διαλέκτου με μάλλον 
λόγια προέλευση ή και βυζαντινές καταβολές. 

De woorden uit het lied zijn bijzonder, aangezien het  
waarschijnlijk gaat om een Νieuwgrieks dialect met een  
geleerde oorsprong of met Byzantijnse wortels. 

Άλλωστε η έκφραση “ροδοδάχτυλος αυγή” προέρχεται 
από την εποχή του ομήρου, δείγμα της παλαιότητας του 
τραγουδιού αλλά και της ιδιαιτερότητας του λεξιλογίου  
και της μουσικής παράδοσης της αρτάκης. 
Περιλαμβάνεται στον δίσκο: “Παραδοσιακά τραγούδια της 
αρτάκης Κυζίκου”

Trouwens de uitdrukking “ροδοδάχτυλοςαυγή” komt voort  
uit de tijd van Homerus, een blijk van de oudheid van het 
lied maar ook van de bijzonderheden van de woordenschat 
en van de muzikale traditie van Cyzicus.
Op de grammofoonplaat staat: “Volkslied van Cyzicus.”

Ενθουσιαστείτε διαβάζοντας αρχαία ελληνική μυθολογία.
Ποια στοιχεία του τραγουδιού παραπέμπουν στη 
μυθολογία;
Η Ροδοδάχτυλος αυγή παραπέμπει στην θεά Ηώ 
της μυθολογίας. Η Ηώς, κόρη του τιτάνα Υπερίωνα 
και της τιτανίδας Θείας, σύμφωνα με την ελληνική 
μυθολογία, ήταν η θεότητα-προσωποποίηση της 
αυγής. αδελφή του Ήλιου, του οποίου προηγείται 
κάθε μέρα στο ουράνιο ταξίδι του, και της ςελήνης.  
Διακρινόταν για το κάλλος και τις δελεαστικές τις 
χάριτες με τις οποίες κατάφερε να προσελκύσει τον 
θεό Άρη και να κοιμηθεί μαζί του.  Όταν το έμαθε 
η θεά αφροδίτη, την καταράστηκε με το να είναι ο 
βίος της πλήρης ερωτικών επεισοδίων, χωρίς όμως 
να βρίσκει και πλήρη ικανοποίηση.  τούτο και έγινε. 
απειράριθμες ήταν πλέον οι θρυλικές παραδόσεις 
γύρω από τις ερωτικές σχέσεις της Ηούς.   
Η θεότητα αυτή κατά την Ελληνική Μυθολογία ήταν 
καθημερινή πρόδρομος του Ήλιου για τον οποίον 
και άνοιγε κάθε αυγή με τα ρόδινα χέρια της τη 
«Θύρα της ανατολής». Έπειτα στεφανοφορούνταν 
με άνθη που την εφοδίαζαν πτηνά και με πολύπτυχο 
πέπλο ανέβαινε στο τέθριππο άρμα της ρίχνοντας 
άνθη και με υδρίες σκορπούσε ροδόσταμο στη 
Γη («πρωινή δρόσος»), του οποίου οι σταγόνες 
άστραφταν σαν διαμάντια στις πρώτες ακτίνες του 
Ήλιου που την ακολουθούσε. ςτα τέλη της μέρας 
κρυβόταν στη δύση. αυτό ήταν το καθημερινό 
έργο της Ηούς, της πανέμορφης αυτής θεότητας 
που εξύμνησαν αρχαίοι Έλληνες ποιητές, που με 
θαυμασμό περιέγραψαν τα ροδόχροα δάκτυλά 
της, τον χιονόλευκο λαιμό της, τους θαυμαστούς 
οφθαλμούς της, το απαστράπτοντα πέπλο της 
(εικόνα λυκαυγούς) συνοδεύοντας το όνομά της  
με πλήθος επιθέτων.

ο Όμηρος έδωσε διάφορα επίθετα στην θεά Ηώ  
δύο εκ των οποίων «ροδοδάκτυλος»  και 
“κροκόπεπλος”. αυτά συγκλίνουν στα χρώματα  
του ουρανού που οδήγησε με το τέθριππο άρμα  
της η Ηώ. ο ποιητής έγραψε στα έπη Ιλιάδα και 
οδύσσεια ότι η Ηώ φορούσε ένα κίτρινο φόρεμα, 
κεντημένο ή υφασμένο με άνθη. ςτα αττικά βάζα  
η Ηώ απεικονίζεται σαν πανέμορφη γυναίκα  
με τιάρα ή διάδημα και με μεγάλα φτερά πουλιού. 

Η Ηώς Ροδοδάχτυλος είναι η τιτανίδα θεά της αυγής

«ροδοδάκτυλος» και 
«χρυσοδάκτυλος» είναι οι 

πρώτες ακτίνες του ηλιου. 
χρυσόθρονος, χρυσήνιος και 
κροκόπεπλος είναι τα πρώτα 

χρώματα του ουρανού λίγο 
πριν τη ανατολή του Ήλιου.
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Eos, de dochter van deTitanen  Hyperion en Theia, 
was volgens de Griekse mythologie, de godin, nl 
de verpersoonlijking van de dageraad. Ze was de 
zus van Helios, de zonnegod, die elke dag langs 
de hemel reisde en van Selene, de maangodin. Ze 
onderscheidde zich door haar schoonheid en haar 
verleidelijke gaven. Zo trok ze de god Ares aan en 
sliep met hem. Toen de godin Afrodite dit vernam, 
vervloekte ze haar leven: een leven vol met ero-
tische avonturen zonder echter ooit de volledige 
bevrediging te vinden. En zo gebeurde het. Talloos 
zijn de legendarische overleveringen over de ero-
tische relaties van Eos. De godin van de dageraad, 
rees volgens de Griekse mythologie, elke dag voor 
de zon op om met haar roze handen de poort van 
de hemel te openen voor haar broer Helios, die 
in het Oosten opkwam. Ze droeg een krans met 
bloemen die de vogels haar brachten en met een 
brede sluier klom ze vervolgens in de strijdwagen 
en terwijl ze langs het luchtruim zweefde, strooide 
ze rozen en rozenwater over de aarde, (de dauw), 
waarvan de druppels fonkelden  als diamanten bij 
de eerste stralen van de Zon die haar achtervol-
gde. Aan het eind van de dag dook ze tenslotte 
onder in het westen. Dit was de dagelijkse taak 
van Eos, een beelschone godin, bejubeld door de 
oude Griekse dichters die met bewondering haar 
roze vingers beschreven, haar sneeuwwitte nek, 
haar wonderbaarlijke ogen, haar glinsterende sluier 
(voorstelling van het ochtendgloren) terwijl haar 
naam gepaard ging met een heleboel epithetons.

Homerus gaf enkele epitheta aan Eos, waaronder 
rozevingerige(“rhododáktylos”) en met saf-
fraankleurigkleed (“krokópeplos”). Deze duiden op 
de kleuren van de hemel waarlangs Eos met haar 
tweespan reed. In de Ilias en de Odyssee wordt 
beschreven dat ze een gele jurk had, die gebor-
duurd of geweven was met bloemen. Ze is op 
Attische  vazen afgebeeld als een bovennatuurlijke 
mooie vrouw, met een tiara  of diadeem  en met 
grote vleugels van een vogel.

padlet.com/cecile_colaes/kjjmxv2pcclj

«ροδοδάκτυλος» en 
«χρυσοδάκτυλος» 
zijn de eerste 
stralen van de zon. 
“χρυσόθρονος,” 
“χρυσήνιος” en 
“κροκόπεπλος”, zijn  
de eerste kleuren  
van de hemel kort  
voor zonsopgang. 
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Εκδρομή 
στην αθήνα
Γεια σας κορίτσια,

Θέλω να συζητήσουμε για την εκδρομή μας στην 
αθήνα από 15 μέχρι 18 Μαρτίου. Θα πετάξουμε 

το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε έναν 
ποδοσφαιρικό αγώνα του Παναθηναϊκού.  
ςτις έξι η ώρα θα παίξει ο Παναθηναϊκός εναντίον 
του ολυμπιακού.το βράδυ θα δούμε αν θα 
γιορτάσουμε ή θα κλάψουμε. 

την Κυριακή μπορούμε να πάμε στο ΚΠΙςν,  
το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα ςταύρος νιάρχος.  
Η Μαρώ, η δασκάλα μου, λέει ότι αξίζει τον 
κόπο. Υπάρχει έκθεση του γλύπτη Γιώργου 
Ζογγόπουλου. Θα ήθελα πολύ να την δω! Κοιτάξτε 
λίγο στο διαδίκτυο στο www.snfcc.org  Ίσως θέλετε 
κι εσείς να κάνετε κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να 

μείνετε μαζί μου εκεί. το βράδυ θα φάμε έξω,  
όλοι μαζί με τον Ηλία και την τέρη. Θα κεράσω  
εγώ για τα γενέθλιά μου. 

αυτό το είναι το πρόγραμμά μας. αφού δεν 
ξέρουμε ακόμα τι καιρό θα κάνει, πάρτε και κανένα 
πουλόβερ μαζί σας. Μην ξεχάσετε τα φούτερ σας 
του ‘Παναθηναϊκού’. Χαχα!  να μου απαντήσετε ότι 
συμφωνείτε με το πρόγραμμά μου για να αγοράσω 
τα εισητήρια. Με βελγική ταχύτητα όμως, όχι 
ελληνική, σας παρακαλώ! 

Η μαμά σας! 

από Βρυξέλλες στις 11:40 το πρωί και θα φτάσουμε 
στην αθήνα στις 15:40. ο Ηλίας θα έρθει να μας 
πάρει από το αεροδρόμιο. 

οι γονείς της τέρης είναι στο εξοχικό τους στην 
κάρυστο. Έτσι μπορούμε να μείνουμε εμείς στο 
σπίτι τους. ο Ηλίας και η τέρη θα μας κάνουν 
τραπέζι την Παρασκευή το βράδυ.  
το ςάββατο το πρωί μπορούμε να πάμε για άλλη  
μια φορά στην Ακρόπολη. Υπάρχει τώρα 
αναβατόριο για χρήση από άτομα με ειδικές 
ανάγκες. αν έχει κακοκαιρία θα επισκεπτούμε  
το καινούργιο Μουσείο Ακρόπολης. 

 από: ριτ 
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Το Μουλέν   Ρουζ

Όλοι τον αναγνωρίζουμε:  
ο γενειοφόρος άντρας  
με καπέλο, με χοντρά γυαλιά, 
μπαστούνι, αλλά με ύψος 
μόνο ένα μέτρο και μισό!

 από: σόνια η ιστορία μας εκτυλίσσεται στα τέλη του 
δέκατου ένατου με αρχές εικοστού αιώνα στη 

μέση των περίοδων Μπελ Επόκ, αρτ νουβώ και 
Ποστ Ιμπρεσιονισμό.
Πρόκειται για τη ζωή του ανρί ντε τουλούζ Λωτρέκ 
(ή του Ρίρι (όπως τον ονόμασε η μητέρα του) 
στο Παρίσι, πιο συγκεκριμένα στην περιοχή των 
καλλιτεχνών της Μονμάρτης. ο Λωτρέκ γεννήθηκε 
το 1864 στο Άλμπι, κοντά στο Παρίσι οι γονείς του 
ήταν αριστοκράτες. Επιπλέον ήταν ξαδέλφια!
Η συνέπεια αυτής αιμομιξίας ήταν ότι έσπαγαν τα 
πόδια του Λωτρέκ τακτικά. ςτα νιάτα του έπεσε 
από το άλογό του και από τότε, τα πόδια του 
σταμάτησαν να μεγαλώνουν. Ενώ σε αντίθεση με 
τα πόδια, το υπόλοιπο σώμα του είχε φυσιολογική 
ανάπτυξη. 
Όλοι τον αναγνωρίζουμε στις φωτογραφίες: ο 
γενειοφόρος άντρας με καπέλο, με χοντρά γυαλιά, 
μπαστούνι: αλλά κυρίως λόγω του μικρού μεγέθους 
του (μόνο ένα μέτρο και μισό!)
Κατά τα παιδικά χρόνια έπρεπε να μένει στο 
κρεβάτι μετά τις συχνές του πτώσεις, έκανε σκίτσα 
ή ζωγράφιζε: αυτή ήταν η αρχή της επιτυχίας του! 
αλλά ένιωθε μοναξιά και ήθελε να ζήσει με τον 

δικό του τρόπο. αποφάσισε να μετακομίσει στη 
Μονμάρτη να ζήσει μεταξύ των καλλιτεχνών.
Παρ’όλα αυτά, είχε πολλούς φίλους όπως ο Θέω 
και ο Βίνσεντ Βαν Γκογκ, ο Γκογκέν, ο Εδγκάρ 
Δεγκάς, ο Ρενουάρ και ο Πικάσο. Μαζί με τον 
Βίνσεντ, έμαθε την τέχνη της λιθογραφίας. Θα την 
χρησιμοποιήσει αργότερα για να κάνει αντίγραφα 
πρωτότυπου. ςτην ευτυχισμένη περίοδο, έβρικε 
κορίτσια και μοντέλα σε καφετέριες, μπουρδέλα  
και καμπαρέ όπως το νέο “Μουλέν Ρουζ”.
του Λωτρέκ του άρεσε η νυχτερινή ζωή στο 
Μουλέν: αναζητούσε και αγόραζε φιλία και αγάπη 
και εδώ σχεδίασε και υπέγραψε επίσης την πρώτη 

Μαζί με τον Βίνσεντ, έμαθε 
την τέχνη της λιθογραφίας. 
Θα την χρησιμοποιήσει 
αργότερα για να κάνει 
αντίγραφα του πρωτότυπου. 

Παρίσι. τέχνη.  
καλλιτέχνες. Ζωγράφοι. 

Γραφίστες. έικονογράφοι…  
Δεν ήξερα τίποτα γι’αυτά  

μέχρι που διάβασα το 
βιβλίο “το Μουλέν ρουζ”

του άρεσε η νυχτερινή ζωή 
στο Μουλέν: αναζητούσε και 
αγόραζε φιλία και αγάπη.
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του άρεσε η νυχτερινή ζωή  
στο Μουλέν: αναζητούσε  
και αγόραζε φιλία και αγάπη. 

παγκοσμίου φήμης αφίσα του Μουλέν Ρουζ.
Όλοι  μας γνωρίζουμε τις εικόνες και τους πίνακες 
με τις χορεύτριες του “Γαλλικού Κανκάν”. Έφτιαξε 
πολλές αφίσες μέσω της λιθογραφίας. Ένα 
τυπικό χαρακτηριστικό των έργων του, ήταν όσο 
πιο ευτυχισμένος αισθανόταν τόσο πιο σκούρα 
χρώματα χρησιμοποιούσε.
ςτο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, αντιμετώπιζε 
πρόβλημα αλκοολισμού (όχι ούζο άλλα αψέντι) και 
πέθανε σε ηλικία 36 ετών από σύφιλη. 

Για τον πάτερο του ο Λωτρέκ παρέμεινε 
πάντα μια αποτυχία. Ποτέ δεν του έδωσε 
προσοχή, ενδιαφέρον, εκτίμηση ή αγάπη: 
γι’αυτά διψούσε ο Λωτρέκ όλη τη ζωή 
του! Δυστυχώς, ο τουλούζ δεν ήξερε 
ποτέ ότι τα έργα του ήταν γνωστά στην 
αμερική (μετά το θάνατο του!).

το έχω το βιβλίο στο σπίτι! οποίος 
θέλει, μπορεί να το διαβάσει!

έίχε πολλούς 
φίλους όπως  
ο Βίνσεντ  
Βαν Γκογκ.

Όλοι  μας γνωρίζουμε 
τις εικόνες και τους 

πίνακες με τις χορεύτριες 
του “Γαλλικού Κανκάν”. 
Έφτιαξε πολλές αφίσες 
μέσω της λιθογραφίας. 

στο Μουλέν 
σχεδίασε και 
υπέγραψε την 
πρώτη παγκοσμίου 
φήμης αφίσα του 
Μουλέν ρουζ.
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Φέτος  
αποφασίσαμε  
να βουτήξουμε  

στην 
παντρεμένη 
ζωή

 Σε αυτήν την φωτογραφία μπορείτε να δείτε εμένα 
και η φίλη μου Αριαδνή. Μας βλέπετε στις πρώτες μας 

διακοπές μαζί στο Παρίσι. Είμαστε μαζί από το 2006.

 Είμαστε αρραβωνιασμένοι από το 2016,  
όταν την πήρα στη Βενετία σε εκδρομή έκπληξη.  

Της ζήτησα να με παντρευτεί σε μια γόνδολα.

Φέτος το 2020 αποφασίσαμε να βουτήξουμε στην παντρεμένη ζωή.

 από: ουίμ 

Η Βενετία
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  επειδή θέλουμε 
να δείξουμε στους 
φίλους και την 
οικογένειά μας 
την ελλάδα και vα 
έχουμε τη γιαγιά της 
Αριάδνης στο γάμο, 
αποφασίσαμε να 
παντρευτούμε στη 
χαλκίδα της εύβοιας. 
Κατά τη διάρκεια 
των χριστουγέννων 
κάναμε μια κράτηση 
για την τοποθεσία 
του γάμου και την 
αίθουσα δεξιώσεων.

χαλκίδα της εύβοιας

Η γέφυρα που συνδέει το νησί με την ηπειρωτική χώρα

 Θα παντρευτούμε στις 12 ιουλίου 2020 στις 7 το βράδυ στο κάστρο  
καράμπαμπα στην εκκλησία προφήτη ηλία. στη φωτογραφία βλέπετε  

επίσης τον ιερέας που θα ευλογήσει το γάμο. στο κάστρο καράμπαμπα 
έχετε υπέροχη θέα στην πόλη της χαλκίδας και στη γέφυρα που συνδέει 

το νησί με την ηπειρωτική χώρα. Αμέσως μετά πηγαίνουμε στο πάρτι. 

Θα παντρευτούμε  
στις 12 ιουλίου 2020

 έπιλέξαμε ένα πάρτι  
δίπλα στη θάλασσα  
ανάμεσα στους φοίνικες  
με πολύ ελληνικό φαγητό.  
Θα υπάρχει μια πίστα  
στην παραλία όπου  
θα χορέψουμε σιρτακί.  
Προσλάβαμε επίσης  
μουσικούς μπουζουκιού 
(μπουζουκοπαίχτες). 
έίναι ένα όμορφο  
όνειρο που ελπίζουμε να 
γίνει πραγματικότητα. 
Δυστυχώς, μένει να δούμε 
πώς ο κορωνοϊός θα 
επηρεάσει τα σχέδιά μας.

το Κάστρο Καράμπαμπα Η εκκλησία προφήτη Ηλία

Στο Κάστρο Καράμπαμπα έχετε υπέροχη θέα στην πόλη της Χαλκίδας

το πάρτι δίπλα στη θάλασσα
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η ιστορία ενός κρητικού που 
άλλαξε ριζικά τον τρόπο ζωής του 
για να αφιερωθεί στη φροντίδα 
εγκαταλελειμμένων ζώων. 

Ο τάκης, ο άντρας 
που ζει στην Κρήτη, 

συντροφιά 
με 250 σκυλιά
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ο ο Θεόκλητος Προεστάκης, γνωστός ως τάκης είναι ένας σύγχρονος 
ήρωας από την Κρήτη. Παρόλο που είναι κάτοικος ενός νησιού που 

σφύζει από ζωή και μιας άκρως τουριστικής περιοχής όπως η Ιεράπετρα, 
εκείνος προτιμά να ζει απομονωμένος με μόνη συντροφιά τα σκυλάκια του. 
Ωστόσο, αν και τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν συνεχώς οι περιπτώσεις 
ανθρώπων που επιλέγουν να ζήσουν με τη συντροφιά ενός κατοικίδιου, η 
συγκεκριμένη δεν είναι μία από αυτές, αφού ο τάκης δεν ζει παρέα με ένα 
ούτε δύο αλλά διακόσια πενήντα σκυλιά!   

Η ιστορία του τάκη δεν αφορά μια συνηθισμένη περίπτωση φιλόζωου, 
αφού δεν ασχολούνταν ανέκαθεν με τη φροντίδα των ζώων. Πέρασε τη 
μεγαλύτερη περίοδο της ζωής του δουλεύοντας σε διάφορα νυχτερινά 
μαγαζιά της περιοχής όπου έμενε για να μπορέσει να κερδίσει τα προς το 
ζην. Μάλιστα σε ηλικία τριάντα χρόνων κατάφερε να ανοίξει και τη δική 
του επιχείρηση, ένα νυχτερινό club, το οποίο διατηρούσε για επτά περίπου 
χρόνια. Όμως κάποια στιγμή ένιωσε πως κουράστηκε από αυτό τον 
τρόπο ζωής, οπότε πούλησε την επιχείρηση του και με τις οικονομίες που 
αποκόμισε θέλησε να ξεκινήσει μια καινούργια ζωή.   

 «Όταν υπάρχει καλοσύνη και σεβόμαστε το περιβάλλον και τα ζώα, 
τότε θα ζήσουμε σε έναν καλύτερο κόσμο. τόσο δύσκολο είναι να το 
συνειδητοποιήσουμε;  Δυστυχώς, μόνο πέντε σκυλάκια έχουν υιοθετηθεί 
στην Ελλάδα και τα τρία μου τα γύρισαν πίσω, ενώ στο εξωτερικό γύρω 
στα εκατόν πενήντα, από τα οποία μάλιστα παίρνω συχνά φωτογραφίες. 
«την ίδια περίπου χρονική περίοδο ξεκινά και η σχέση μου με τα ζώα.», 
λέει ο τάκης. ςυγκεκριμένα κάποια μέρα έτυχε να βρεθεί κοντά στη 
χωματερή της περιοχής και το θέαμα που αντίκρισε ήταν αδύνατο να 
τον αφήσει ανεπηρέαστο. «Όταν έφτασα στη χωματερή είδα τέσσερα 

σκυλάκια σε άθλια κατάσταση, να προσπαθούν 
να βρουν φαγητό ανάμεσα στα σκουπίδια. Μου 
ήταν αδύνατο να μη τα βοηθήσω», λέει ο ίδιος. 
Ωστόσο ο αριθμός των ζώων που τριγυρνούσαν 
στη χωματερή ήταν πολύ μεγαλύτερος. Έτσι 
κατέληξε, μέσα σε λίγο καιρό, να παρέχει 
φροντίδα σε περισσότερα από εξήντα σκυλάκια. 
το αποτέλεσμα ήταν να δεθεί σε τόσο μεγάλο 

βαθμό μαζί τους που αγόρασε μία έκταση κάμποσα μέτρα μακριά από τη 
χωματερή, η οποία δε λειτουργεί πλέον, με σκοπό να στεγάσει τα ζώα. 
Εκεί, δημιούργησε μόνος ένα καταφύγιο για σκύλους και μετέφερε σε 
αυτό όλους τους καινούργιους του φίλους. τα σκυλάκια που πλέον ήταν 
υγιέστατα, είχαν βρει εκτός από στέγη, τροφή και φροντίδα έναν φύλακα-
άγγελό στο πρόσωπο του τάκη.

Παρόλα αυτά ο δρόμος δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα. Η αγάπη και 
η αφοσίωση του για τα σκυλάκια ήταν ακόρεστη όχι όμως και τα χρήματα 
που είχε γι’ αυτό το σκοπό. Έτσι, μέσα σε λιγότερο από μισό χρόνο από την 

Όταν υπάρχει καλοσύνη και σεβόμαστε
 το περιβάλλον και τα ζώα, τότε θα ζήσουμε  
σε έναν καλύτερο κόσμο. τόσο δύσκολο  
είναι να το συνειδητοποιήσουμε;

ο Τάκης δεν ζει παρέα  
με ένα ούτε δύο αλλά διακόσια 
πενήντα σκυλιά! 
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ο άντρας που ζει στην Κρήτη         συντροφιά με 250 σκυλιά

ώρα που άρχισε να λειτουργεί το καταφύγιο όσα 
χρήματα είχε εξοικονομήσει στο παρελθόν έκαναν 
φτερά. Για να τα βγάλει πέρα λοιπόν, πούλησε όλα 
τα υπάρχοντά του, ακόμη και το αυτοκίνητό του και 
άρχισε να δανείζεται χρήματα από γνωστούς και 
φίλους. Παρόλα αυτά όσα αποκόμισε δε φάνηκαν 
αρκετά με αποτέλεσμα να φτάσει στο χείλος της 
καταστροφής. αποφάσισε λοιπόν να κάνει την 
καρδιά του πέτρα και να πουλήσει το καταφύγιο. 
Μόνο ένα θαύμα θα μπορούσε να αντιστρέψει την 
κατάσταση. Και ακόμη και αν φαντάζει δύσκολο 
στην εποχή μας να πιστέψει κανείς σε θαύματα, στη 
συγκεκριμένη περίπτωση αυτό συνέβη. Λίγα μόλις 
εικοσιτετράωρα πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της 
πώλησης του καταφυγίου, η αγγλική εφημερίδα 
Daily Mail δημοσιεύει στον website της ένα άρθρο 

που διηγούνταν την ιστορία του τάκη. τις επόμενες 
μέρες άρχισαν να καταφθάνουν στα χέρια του 
πολλές δωρεές φιλόζωων από όλο τον κόσμο 
με αποτέλεσμα σε διάστημα δύο εβδομάδων να 
συλλέξει ένα ποσό μεγαλύτερό από εκείνο που 
χρωστούσε. το καταφύγιο και τα περισσότερα από 
εκατό σκυλάκια που φιλοξενούσε εκείνη τη στιγμή 
δεν είχαν πλέον λόγο να ανησυχούν για κάτι.

ςήμερα το καταφύγιο βρίσκεται σε άριστη 
κατάσταση. αυτή τη στιγμή φιλοξενεί γύρω στα 
διακόσια πενήντα σκυλιά, ενώ έχουν ήδη δοθεί 
για υιοθεσία περισσότερα από εκατόν πενήντα. 
Η σελίδα του καταφυγίου στο facebook, στην 
οποία δημοσιεύονται καθημερινά αναρτήσεις 
που παρουσιάζουν την εξαιρετική δουλειά που 

ο Τάκης qγόρασε μία έκταση κάμποσα μέτρα με σκοπό να στεγάσει τα αδέσποτα σκύλα: https://takisshelter.org/
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γίνεται, μετρά περισσότερους από εκατό χιλιάδες 
ακολούθους, ενώ τα θετικά σχόλια σε κάθε 
ανάρτηση είναι δεκάδες. Μάλιστα το καταφύγιο 
αποτελεί πόλο έλξης για δεκάδες φιλόζωους. 
Ειδικότερα, τα καλοκαίρια καταφθάνουν εθελοντές-
επισκέπτες από όλη την Ευρώπη. Πλέον χάρη στη 
σελίδα του και τα ποσά που αποκομίζει από τις 
δωρεές που έρχονται μέσα από αυτή, ο τάκης 
μπορεί να κοιμάται ήσυχος, χωρίς βέβαια να 
σταματά να νοιάζεται για το τι συμβαίνει έξω από  
το καταφύγιο και χωρίς να περιορίζεται η δράση του 
αποκλειστικά στη φροντίδα σκύλων. «Είτε πρόκειται 
για σκυλάκι, γατάκι, είτε για γεράκι, περιστέρι ακόμη 
και για γαϊδούρι θα βρω τρόπο να το βοηθήσω. 
Είχα αρκετά περιστατικά με γεράκια και γύπες, με 

πουλιά τα οποία μετά τις πρώτες βοήθειες που 
τους παρείχαμε τα στείλαμε στην αίγινα, στο κέντρο 
προστασίας πτηνών που υπάρχει εκεί. Μου είναι 
αδύνατο να αδιαφορήσω. οποιοδήποτε πλάσμα 
δουν τα μάτια μου που χρειάζεται φροντίδα θα το 
βοηθήσω». τα καλοκαίρια καταφθάνουν επισκέπτες 
από όλη την Ευρώπη μόνο και μόνο για να δουν τη 
δουλειά που γίνεται εκεί. 

Δε χωρά αμφιβολία πως ο συγκεκριμένος 
άνθρωπος λατρεύει αυτό που κάνει. από νωρίς 
τα χαράματα μέχρι αργά το βράδυ οι ώρες του 
περνούν συντροφιά με τα σκυλάκια. Δυστυχώς 
όμως είναι εντελώς μόνος σε όλο αυτό. αν 
και δέχεται καθημερινά τηλεφωνήματα από 
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Από νωρίς τα χαράματα μέχρι αργά το βράδυ οι ώρες του περνούν συντροφιά με τα σκυλάκια. δυστυχώς όμως είναι εντελώς 
μόνος σε όλο αυτό. δεν υπάρχει κανένας ντόπιος που να προσφέρει χέρι βοηθείας. Την έλλειψη εθελοντικού πνεύματος και 
φιλόζωων συναισθημάτων μάλιστα, έρχεται να συμπληρώσει η κακομεταχείρηση αδέσποτων αλλά και οικόσιτων ζώων.

συμπολίτες και κατοίκους των γύρω περιοχών 
για να περισυλλέξει ή να βοηθήσει κάποιο ζωάκι, 
η βοήθεια που λαμβάνει από τους ίδιους είναι 
μηδαμινή. την ώρα μάλιστα που δεκάδες φιλόζωοι 
από το εξωτερικό καταφθάνουν στο καταφύγιο και 
μένουν σε αυτό αρκετές μέρες μόνο και μόνο για 
να εργαστούν εθελοντικά, δεν υπάρχει ούτε ένας 
ντόπιος που να προσφέρει χέρι βοηθείας σε όλο 
το εγχείρημα. την έλλειψη εθελοντικού πνεύματος 
και φιλόζωων συναισθημάτων μάλιστα, έρχεται 
να συμπληρώσει η κακομεταχείρηση αδέσποτων 
αλλά και οικόσιτων ζώων η οποία σύμφωνα με τον 
ίδιο οφείλεται στην έλλειψη παιδείας που έχουμε 
σαν Έλληνες. «Εδώ η κατάσταση είναι τραγική. 
Θα βρείτε χιλιάδες σκυλιά δεμένα σε βαρέλια να 
αργοπεθαίνουν. Δεν έχει καταλάβει ο κόσμος ότι τα 
σκυλιά αυτά έχουν ψυχή. τα παίρνουν και τα δένουν 
σε ένα βαρέλι για κάποιους ανόητους λόγους. Για 
να γαβγίζουν για παράδειγμα δίπλα από ένα κοτέτσι 
και δυστυχώς πάρα πολλά από αυτά πεθαίνουν 
εκεί δεμένα. Δυστυχώς τις προάλλες που είχε ένα 
καύσωνα και η θερμοκρασία έφτασε 45 βαθμούς, 
πολλά σκυλιά πέθαναν δεμένα πάνω σε βαρέλια».

Επίσης, ένα ακόμη μεγάλο σφάλμα σύμφωνα με τον 
ίδιο είναι πως οι περισσότεροι πολίτες περιμένουν 
τα πάντα από τις φιλοζωικές οργανώσεις. την 
ίδια ώρα που οι δήμοι συχνά αδιαφορούν για το 
πρόβλημα με τα αδέσποτα οι πολίτες αδυνατούν 
να καταλάβουν πως υπεύθυνη για τη στείρωση, τον 
εμβολιασμό και τη σίτιση είναι η πολιτεία. ο ίδιος 
αναφέρει χαρακτηριστικά «Δε γίνεται μόνο με τις 
φιλοζωικές να λυθεί το πρόβλημα. οι άνθρωποι που 
απαρτίζουν τις φιλοζωικές είναι τα κορόιδα που 
καταστρέφουν τη ζωή τους, αφήνουν τις δουλειές 
τους και παρόλα αυτά δε λύνεται το πρόβλημα με 
τίποτα. Όλοι αφήνουν τα σκυλιά τους να γεννούν 
και έπειτα πετούν τα κουτάβια τους έξω, με σκοπό 

να τα μαζέψει η φιλοζωική. Κάθε οργάνωση έχει 
τη δυνατότητα να μαζέψει σε ένα χώρο εκατό 
ή διακόσια ζωάκια αλλά κάποια στιγμή ο χώρος 
γεμίζει.»   

Όσον αφορά το τί μπορεί να συμβεί για να αλλάξει 
αυτή η κατάσταση προσθέτει: « Για να αλλάξουν τα 
πράγματα εδώ στην Ελλάδα χρειάζεται ενημέρωση 
στα τα σχολεία, ενημέρωση του κόσμου και τιμωρία 
σε όσους προβαίνουν σε παράνομες πράξεις. 
Επίσης, χρειάζεται να θεσπιστούν προγράμματα 
σε κάθε πόλη, χρηματοδοτούμενα από το κράτος 
ώστε να στειρωθούν τα σκυλιά σε όλη τη χώρα, 
σε όλες τις περιοχές. Πρέπει να τιμωρείται όποιος 
τα βασανίζει έχοντας τα δεμένα σε βαρέλια, στις 

οποιοδήποτε πλάσμα δουν τα μάτια του που          χρειάζεται φροντίδα, θα το βοηθήσει

57

Για να αλλάξουν τα πράγματα εδώ 
στην έλλάδα χρειάζεται ενημέρωση 
στα τα σχολεία, ενημέρωση του 
κόσμου και τιμωρία σε όσους  
προβαίνουν σε παράνομες πράξεις. 

Σήμερα το καταφύγιο βρίσκεται σε άριστη κατάσταση 
χάρη στις δωρεές που λαμβάνει και στους εθελοντές  
από όλη την Ευρώπη που τον βοηθούν.
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ταράτσες τους, στις αυλές.».   
αυτή η τεράστια διαφορά νοοτροπίας μεταξύ 
Ελλάδας και Ευρώπης παρατηρείται ακόμη 
πιο έντονα γύρω από το ζήτημα της υιοθεσίας. 
αξίζει να σημειωθεί πως από τα εκατόν πενήντα 
σκυλάκια που έχουν δοθεί για υιοθεσία τα εκατόν 
σαρανταπέντε έχουν υιοθετηθεί από ανθρώπους 
στο εξωτερικό. Μάλιστα εκτός ελαχίστων 
περιπτώσεων  οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι  
ταξιδεύουν ως την Ιεράπετρα ώστε να πάρουν  
το κατοικίδιο τους από το καταφύγιο. Όσον  
αφορά την Ελλάδα από την άλλη, τα σκυλιά που  
κατέληξαν σε κάποιο σπίτι είναι μόλις πέντε.  
Με εμφανές παράπονο σημειώνει «Δυστυχώς, 

μόνο πέντε σκυλάκια έχουν υιοθετηθεί στην 
Ελλάδα και τα τρία μου τα γύρισαν πίσω, ενώ στο 
εξωτερικό γύρω στα εκατόν πενήντα, από τα οποία 
μάλιστα παίρνω συχνά φωτογραφίες. Κάθε μήνα 
είτε κάθε δύο μήνες μου στέλνουν φωτογραφίες 
από σκυλιά που ζούνε σε παλάτια. Ειλικρινά σε 
παλάτια. τα έχουν σαν παιδιά τους. Υπάρχει 
τεράστια διαφορά αντιμετώπισης σε σχέση με την 
Ελλάδα». οι περισσότερες από τις υιοθεσίες έχουν 
πραγματοποιηθεί χάρη στο διαδίκτυο. Μεταξύ 
πολλών, πρώτη χώρα σε υιοθεσίες είναι η Γερμανία, 
ενώ ακολουθούν η Φινλανδία και η αγγλία. 

το καταφύγιο είναι πλήρως οργανωμένο. αρχικά 
καταλάμβανε μία έκταση πέντε στρεμμάτων ενώ 
σήμερα έχει επεκταθεί στα δεκατρία. ςε αυτόν τον 
χώρο έχουν φυτευτεί γύρω στα 300 δέντρα για να 
δημιουργούνται οι κατάλληλες κλιματικές συνθήκες. 
τα ζώα ζούνε χωρισμένα σε είκοσι ομάδες εκ των 
οποίων η καθεμιά έχει τον αρχηγό της, αρσενικό 
και θηλυκό, ενώ όλα κοιμούνται σε κατάλληλα 
διαμορφωμένα σπιτάκια.  
Πλέον έχει συσταθεί και επίσημα ένας μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός με την ονομασία «ςτέγη 
προστασίας αδέσποτων ζώων». Ισχυρό εργαλείο 
στα χέρια του οργανισμού αποτελεί η σελίδα στο 
facebook στην οποία παρουσιάζεται όλη η δουλειά 
που γίνεται καθημερινά. Έτσι χρήστες από όλο 
τον κόσμο που ακολουθούν τη σελίδα καταθέτουν 
δωρεές για τη στήριξη του καταφυγίου μέσω PayPal 
ή τραπεζικού λογαριασμού. τον καιρό αυτό μάλιστα 
η οργάνωση αναζητά εθελοντές συνεργάτες για τη 
σύσταση μιας ομάδας που θα διαχειρίζεται όλες τις 
διαδικασίες που σχετίζονται με τη σωστή λειτουργία 
του καταφυγίου.

Μπορεί η αγάπη του για όλα τα ζώα να είναι ίδια, 
ωστόσο δεν λείπουν και κάποιες περιπτώσεις που 
έχουν μείνει ιδιαίτερα χαραγμένες στο μυαλό του. 
Χαρακτηριστικά μας αναφέρει πως συγκινείται 
ιδιαίτερα κάθε φορά που θυμάται τη διάσωση  
ενός τυφλού σκύλου που περισυνέλεξε.  
«Εκείνο το σκυλί το είχε δει κάποιος σε ένα βουνό, 
ήταν τυφλό. αυτός δεν έκανε τίποτα. το άφησε στο 
βουνό. Μετά από ένα μήνα, λοιπόν, αυτό το σκυλί 
το είδα στη χωματερή. Με όπλο την όσφρησή του 
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Σήμερα το καταφύγιο βρίσκεται σε άριστη κατάσταση 
χάρη στις δωρεές που λαμβάνει και στους εθελοντές  
από όλη την Ευρώπη που τον βοηθούν.

Χρόνος για την προσωπική του ζωή δεν υπάρχει...

5959

μύριζε τα σκουπίδια και έψαχνε να βρει τροφή. Μόλις το 
πλησίασα έπεσε πάνω μου σαν να με ήξερε. του έδωσα 
νερό και φαγητό και από εκείνη τη στιγμή, το σκυλί αυτό αν 
και δεν έβλεπε, ήταν το πιο χαρούμενο σκυλί που είχα ποτέ 
στο καταφύγιο. Έπαιζε συνεχώς, έκανε τούμπες. Πέθανε 
από γηρατειά. αυτό το σκυλί δε θα ξεχάσω ποτέ».   

τα πάντα στο καταφύγιο περνούν από τα χέρια του. 
Χρόνος για ξεκούραση ή για την προσωπική του ζωή δεν υπάρχει, αλλά 
αυτό δεν τον ενοχλεί καθόλου. τα δεκάδες μηνύματα στήριξης και οι 
δωρεές που λαμβάνει σχεδόν σε καθημερινή βάση είναι αυτό που του δίνει 
δύναμη να συνεχίζει το έργο του. Έχει αφιερώσει τη ζωή του στη φύση και 
τα ζώα κάνοντας αυτό που αγαπά. Μέσα από αυτό, εν τέλει, νιώθει πως 
γίνεται καλύτερος άνθρωπος. Με αυτά το μήνυμα άλλωστε προτίμησε 
να κλείσει τη συζήτησή μας. «Δηλαδή πόσο μυαλό χρειάζεται πλέον για 
να καταλάβει κανείς ότι πρέπει να είμαστε καλοί άνθρωποι; Ένας καλός 
άνθρωπος θα φερθεί καλά και στα ζώα. Όταν υπάρχει καλοσύνη και 
σεβόμαστε το περιβάλλον και τα ζώα, τότε θα ζήσουμε σε έναν καλύτερο 
κόσμο. τόσο δύσκολο είναι να το συνειδητοποιήσουμε;». 

Έχει αφιερώσει τη ζωή  
του στη φύση και τα ζώα  

κάνοντας αυτό που αγαπά. 
Μέσα από αυτό, εν τέλει, 

νιώθει πως γίνεται  
καλύτερος άνθρωπος. 

Takis Shelter διατηρεί πάνω από 20 περιφραγμένες περιοχές σε 33.000 τετραγωνικά μέτρα ιδιωτικών, κλειστών ελαιοφυτείών. 
Τα σκυλιά επιτρέπεται να τρέχουν ελεύθερα. υπάρχουν πολλά σπίτια σκύλων και μικρά υπόστεγα όπου μπορούν να κοιμηθούν 
και όπου μπορούν να έχουν ιδιωτικότα και ασφαλές.

Πηγή: https://www.lifo.gr/articles/
people_articles/156161/o-antras-poy-
zei-stin-kriti-syntrofia-me-250-skylia



Όταν βλέπεις αυτούς τους καημένους σκύλους που είναι πολύ  
κοντά στο θάνατο, και τους βοηθάς, και αφού τρέχουν χαρούμενοι, 
έρχονται σε εσένα και σου δίνουν τόση αγάπη ...  
είναι καταπληκτικό συναίσθημα. - τΑΚΗς

ο τάκης ξεκίνησε ένα καταφύγιο ζώων (που βρίσκεται κοντά  
στην πόλη της ιεράπετρας στην κρήτη), με το όνομα Takis shelter 
(τάκης καταφύγιο) για να βοηθήσει τα αδέσποτα σκυλιά.
Έχει έναν ιστότοπο https://takisshelter.org/ που έχει σχεδιαστεί  
από έναν εθελοντή που δεν χρησιμοποιεί τα ταμεία καταφυγίου. 
στην ιστοσελίδα του ο τάκης λέει την ιστορία του και μας δείχνει  
με πολλές φωτογραφίες πώς τα σκυλιά μένουν εκεί ευτυχισμένοι.
Αλλά τονίζει ότι κάθε σκυλί χρειάζεται ένα σπίτι όπου μπορεί να 
ξαναχτίσει τη ζωή του και να βρει την ευτυχία. Γι’ αυτό προσφέρει 
σκυλιά για υιοθεσία. Αν θέλετε να υιοθετήσετε ένα από τα σκυλιά, 
πρέπει να έρθετε στο καταφύγιο. ο τάκης θέλει να εγγυηθεί ότι 
υπάρχει δεσμός μεταξύ του σκύλου και του νέου ιδιοκτήτη του. 

‘είναι πολύ σημαντικό να συναντήσετε το μελλοντικό μέλος  
της οικογένειάς σας και να διαλέξετε ο ένας τον άλλον.  
Αυτό είναι το πρώτο βήμα για να διασφαλίσετε ότι θα έχετε  
μια ευτυχισμένη ζωή μαζί!’ - τΑΚΗς

το καταφύγιο καλωσορίζει τους επισκέπτες που επιθυμούν  
να προσφέρουν δωρεές, να επισκεφτούν τα σκυλιά  
και να αναζητήσουν ένα καινούργιο μέλος της οικογένειας.
φυσικά, οι δωρεές είναι απαραίτητες για να σώσουν και  
να φροντίσουν τόσα πολλά ζώα.
O τάκης λέει πώς μπορεί να βοηθηθεί το καταφύγιο του.  
έξηγεί με σαφήνεια πώς δαπανώνται τα χρήματα και ποιοι  
άλλοι τρόποι δωρεάς είναι ακόμα αναγκαίοι.

ρίξτε μια ματιά σε αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε  
να βελτιώσετε τη ζωή των αδέσποτων!

οι άνθρωποι, 
νομίζουν ότι είμαι 
τρελός. Αλλά για 

μένα, όταν βλέπω 
αυτά τα σκυλιά  
να υποφέρουν  

από πόνο,  
έχουν ψυχή ...  

γι’ αυτό θέλω να 
τους βοηθήσω. 

Με κάνει να νιώθω 
τόσο καλά. 

- τΑκησ

 από: Βε 

Π
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Κάθε σκυλί χρειάζεται ένα σπίτι

ΔΩρίςτε τΩρΑ

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα  
για το πώς βοηθά το δώρο σας:

• τροφές για σκύλους και γάτες
• πρόληψη καρδιακών σκύλων, 
 ψύλλων και κροτώνων
• μικροτσίπ
• κουτάβια
• ετήσιοι εμβολιασμοί για ενήλικα ζώα
• αμοιβή spay / neuter
• κλινοσκεπάσματα και σκύλοι
• μεταφορείς ζώων

έάν θέλετε να κάνετε δωρεές σε είδος, 
χρειαζόμαστε πάντα τα ακόλουθα είδη:

• τροφές για σκύλους, ξηρές ή κονσέρβες
• τροφές για γάτες, ξηρές ή κονσέρβες
• κουβέρτες
• πετσέτες
• κρεβάτι σκύλου
• φάρμακα για τα άρρωστα 
 και τραυματισμένα ζώα
• Μεταφορείς ζώων σύμφωνα με την ιΑτΑ
• περιλαίμιο και λουριά για ημέρα υιοθεσίας

το Takis Shelter είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και βασίζεται αποκλειστικά  
στις δωρεές σας. Δεν λαμβάνουμε βοήθεια από τις αρχές. οι μηνιαίοι λογαριασμοί για τα τρόφιμα  

και τα κτηνιατρικά φτάνουν τα 8000 ευρώ, επομένως οι δωρεές είναι ζωτικής σημασίας.

κάθε δωρεά, σε οποιοδήποτε ποσό, εκτιμάται πολύ από όλα τα ζώα!

https://takisshelter.org/
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Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs
 https://www.stedelijkonderwijs.be/encora  t. 03 334 34 34  

ςυΝτΑΚτίΚΗ ΟΜΑΔΑ

αρχισυντάκτης
Μαρώ Σαριδάκη

συνεργάτες, κειμενα ρεπορτάζ
Ζανίν (Jeannine De Bie) • Κριστίν (Christine Pira) • Ντενίζ (Denise luyten) 

Ριτ (Riet Matthys) • Σεσίλ (Cecile Colaes) • Σόνια (Sonia Pauwels)
Σέννε (Senne Creemers) • ουίμ (Wim Verbessem)

Χούντρουν (Gudrun Hoste) • Χι (Gie Schollaert) • Βε (Veerle Baelde)
φωτογράφοι 

Athensbook, Athensvoice.gr, Greekcitytimes.com, Pinterest, Tripadvisor,
η Καθημερινή, Βε, ουίμ, Ριτ, Σέννε, Σόνια, Χούντρουν 

καλλιτεχνική επιμέλεια 
Βε (Veerle Baelde) 

τυπογραφείο
2PrintiΤ.be

σχολείο
Encora, Centrum voor Volwassenenonderwijs • Opleiding: talen, Grieks
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Ένα Θεϊκό νέκταρ από πράσινα σταφύλια. Αφρόλουτρο και Γάλα σώματος.

Δοκίμασε τη σειρά κορρές 
και βρες αυτή που ταιριάζει τέλεια στις δικές σου ανάγκες.



Νιώθω ιδιαίτερα περίφανη και συγκινημένη για τους ατρόμητους 
μαθητές μου, που άνοιξαν τις καρδιές τους και έγραψαν κάτι που 
τους χαρακτηρίζει και τους εκφράζει σε μια δύσκολη γλώσσα 
όπως τα ελληνικά! είναι αξιοθαύμαστοι και κατάφεραν πολύ 
περισσότερα από όσα θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ.
Όπως βλέπετε, τίποτα δεν είναι αδύνατο αν υπάρχει θέληση 
και αγάπη. Και σ’αυτό το περιοδικό η αγάπη για την ελληνική 
γλώσσα, για την ελλάδα και τους Έλληνες είναι φανερή. 
ελπίζω πολλοί μαθητές ελληνικών στο encora να διαβάσουν 
αυτά τα κείμενά και άρθρα με ενδιαφέρον και να επνευστούν από 
τους ‘συμμαθητές’ τους.

εύχομαι σε όλους καλή ανάγνωση! 

Μαρώ ςαριδάκη 


