
Φίλες και φίλοι -Καλώς ήρθατε στην εκδήλωσή μας 

Είμαι τόσο χαρούμενη , μετά από 2 χρόνια ζωντανής παρουσίας , 

είμαστε πάλι μαζί και εύχομαι και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. 

Γιατί επιλέξαμε άραγε αυτή την εκδήλωση; 

200 χρόνια από το 1821!! 

Ήδη το Μάρτιο του 2021 οργανώσαμε μια διαδικτυακή εκδήλωση 

στον ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ.  

Αλλά τίποτα δε συγκρίνεται με την φυσική παρουσία. 

Χαϊδάρι και 1821!!. Εδώ χύθηκε το αίμα, εδώ ακούγονται ακόμα οι 

κραυγές και ο θρήνος από τη μάχη του Χαϊδαρίου το 1826 με 

επικεφαλής τον αθάνατο Αρχιστράτηγο Γεώργιο Καραϊσκακη και 

τον Κάρολο Φαβιέρο, αξιωματικό του σώματος τακτικού ελληνικού 

στρατού και Φιλελλήνων! 

Δεν θα συνεχίσω γιατί οι επόμενοι θα μιλήσουν με λέξεις και 

ήχους για αυτό το θέμα. 

Θα ήθελα να μιλήσω για τους μουσικούς μας! 

Το μουσικό σχήμα Πορεία Δυτικά έχει ξεκινήσει μια μουσική 

επικοινωνία με όλους μας.  

Θα ήθελα να σας θυμίσω κάποιες από τις εκδηλώσεις τους: 

Aφιέρωμα στο Μάνο Λοίζο-Από τη Ρωσία με αγάπη-Αφιέρωμα 

στον Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα-Στο Πολυτεχνείο-Στο Νίκο 

Γκάτσο και συνεχίζουν……. 

Σήμερα μας μεταφέρουν στο 1821 και μελλοντικά σχέδιά τους είναι 

ένα αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. 

Και φυσικά δεν μένουν μόνον μέσα στα Ελληνικά σύνορα. 

Εκτός από την Ελληνική μουσική τους αρέσει να γνωρίζουν και τη 

μουσική άλλων χωρών και αν είναι δυνατόν να συναντήσουν 

μουσικούς από άλλες χώρες μέσα από κοινές δράσεις, 

γνωρίζοντας έτσι ο ένας τον πολιτισμό του άλλου. 

Ηχογράφησαν 8 τραγούδια τα οποία τα ανάρτησαν και στην 

Ευρωπαϊκή πλατφόρμα του EPALE σε επικοινωνία με 

καλλιτεχνικές ομάδες από Ιρλανδία, Σκωτία, Ιταλία και άλλες 

χώρες,  αλλά τραγούδησαν και σε συναντήσεις με συνεργάτες μας 

από την Ευρώπη παρουσιάζοντας την Ελληνική μουσική. 



Ευχαριστούμε όλους τους μουσικούς μας για όλο το πρόγραμμα 

που μας ετοίμασαν, έναν-έναν ξεχωριστά και όλους μαζί.  

Είναι  άνθρωποι  που έχουν μάθει να εργάζονται, να ζουν σε 

έντονους ρυθμούς, και έτσι  δεν έχουν πρόβλημα πως  να γεμίσουν 

τη μέρα τους . 

Ακόμη και την εποχή της καραντίνας βρήκαμε νόμιμους τρόπους 

και δεν σταμάτησαν τις πρόβες και τις συναντήσεις τους.  

Το θέμα είναι να δουλέψεις πάνω σε ιδέες που μπορούν να έχουν 

αποτελέσματα. Η εθελοντική δουλειά είναι το λιγότερο που μπορεί 

να κάνει κανείς σήμερα ώστε να προσφέρει στους άλλους.  

Μπράβο τους!!!!!!! 

Μιας και είμαστε μαζί θα ήθελα να σας φανερώσω τα σχέδιά μας 

στον ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ για το 2021-22. 

Όλες οι ομάδες του δεν σταμάτησαν να είναι ενεργές και να 

δημιουργούν .  

Οργανώσαμε και φυσικά θα συνεχίσουμε πολλές διαδικτυακές 

δράσεις αφιερωμένες στην ποίηση , το θέατρο , τη λογοτεχνία 

γενικά σε συνεργασία με φίλες και  φίλους από όλη την Ελλάδα και 

συνεργάτες από το εξωτερικό . θα ήθελα να σας αναφέρω το 

cooking together που μαγειρέψαμε συγχρόνως με συνεργάτες από 

άλλες 5 χώρες. 

Όμως η φυσική παρουσία είναι αλλιώς!!!!! 

Θέλουμε όλες και όλους σας μαζί μας. 

Συνεχίζουμε: 

- στην ομάδα ποίησης 

- εξάσκηση και βελτίωση της Αγγλικής γλώσσας για να μπορούν τα 

μέλη μας να συμμετέχουν στα Ευρωπαϊκά προγράμματα 

-το μουσικό σχήμα φυσικά 

- επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους εστιάζοντας στο 

περιβάλλον και τον πολιτισμό.  

 

Ακολουθείστε μας στο Face book αλλά και στην ιστοσελίδα μας για 

να μαθαίνετε τις δράσεις μας. 

Ή επισκεφθείτε μας στο γραφείο μας , Ανθέων 72 να σας 

ακούσουμε και να οργανώσουμε νέες δράσεις μαζί. 



Και κλείνω με ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα που υλοποιούμε 

αυτή την εποχή με θέμα την πυροπροστασία, το  VOLinACT , 

επιμόρφωση εθελοντών για την πυροπροστασία .  

Γρήγορα θα έχετε νέα μας για το πώς θα γίνει η επιμόρφωση, θα 

είναι διαδικτυακά αλλά και με δράσεις στο πεδίο όπως ήδη 

ξεκινήσαμε τον Ιούνιο, γιατί ο σκοπός μας είναι να συμβάλουμε 

ώστε να έχουμε ένα δίκτυο εθελοντών έτοιμο το Μάιο του 2022. 

 

Γιατί είμαστε ΟΛΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ. 

Και πρώτα από όλους οι μουσικοί μας  

Ευχαριστώ πολύ όλες και όλους που είστε μαζί μας 

Χαϊδάρι, 6/10/2021 


