
«ΔΓΡΗΓΟΡΗ». Μηα όκνξθε ιέμε πνπ ρηππάεη θαηεπζείαλ ζηελ θαξδηά. Απέλαληη 

ζηα πάληα, απέλαληη ζηε δσή. Να ληώζεηο ηελ αλάπηπμε, ηνλ ζάλαην, ηελ νκνξθηά, 

ηνπο αλζξώπνπο, ηα ινπινύδηα, ηα δέληξα. Άλνημε ην κπαιό ζνπ θαη άξρηζε λα 

βιέπεηο. Άξρηζε λα δεηο ηα πξάγκαηα θαη λα κελ ληξέπεζαη γηα απηό. Άγγημε, ράηδεςε 

όπσο δελ ην έθαλεο πνηέ. πλέρηζε λα αλαπηύζζεζαη. πλέρηζε λα αλαπηύζζεζαη 

ζηαζεξά. Κάζε ζηηγκή πνπ δεηο αιιάδεηο. Άλνημε ην κπαιό ζνπ, άλνημε ηελ θαξδία 

ζνπ, άλνημε ηελ αγθαιηά ζνπ, βάιε ηα όια κέζα. Μπνξείο λα παίξλεηο θαη λα παίξλεηο 

αζηακάηεηα, πνηέ δελ ηειεηώλεη. Πάληα ππάξρεη θη’ άιιν. Όζν πεξηζζόηεξα βιέπεηο 

ζ ’έλα δέληξν, ηόζν πεξηζζόηεξα ππάξρνπλ. Αθνύο κηα ζνλάηα ηνπ Μπεηόβελ θαη ζε 

νδεγεί ζην άπεηξν. Γηαιέγεηο έλα βηβιίν κε πνηήκαηα θαη αλνίγεζαη ζηελ νκνξθηά. 

Αγαπάο έλαλ άλζξσπν θαη θηάλεη λα αγαπάο ρηιηάδεο. πλέρηζε λα αλαπηύζζεζαη.                                                                                

ΛΔΟ ΜΠΟΤΚΑΛΙΑ. 

Απηό απνηειεί αδηακθηζβήηεηα γεγνλόο. Οη Μαίεο πξέπεη πάληα λα βξίζθνληαη ζε 

εγξήγνξζε. Οη Μαίεο νθείινπλ λα αλαπηύζζνληαη κε αθνζίσζε, επηκνλή θαη 

απηνζπζία. Έρνληαο πιήξε επίγλσζε γηα ην έξγν ηνπο αγσλίδνληαη ώζηε θάζε θνξά 

λα ην θέξλνπλ εηο πέξαο κε ηα δπλαηόηεξα θαιά απνηειέζκαηα. Πξνο απηό ην 

απνηέιεζκα επηζηξαηεύνπλ γλώζεηο, ζηάζεηο θαη δεμηόηεηεο, δηαδξακαηίδνληαο 

ζεκαληηθό ξόιν ζηελ παξνρή πνηνηηθήο καηεπηηθήο θξνληίδαο βαζηζκέλεο ζε 

ηεθκεξησκέλα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ελώ παξάιιεια έξρνληαη αληηκέησπεο κε 

δεθάδεο πξνθιήζεηο όπσο  ε επηνθία, ε ηαηξηθνπνίεζε ηνπ ηνθεηνύ, ε δηαπνιηηηζκηθή 

θξνληίδα θαη άιια. 

Η Μαία ζύκθσλα κε ηελ ειιεληθή κπζνινγία ήηαλ κηα από ηηο Πιεηάδεο, ηηο επηά 

θόξεο ηνπ Άηιαληα θαη ηεο Πιεηόλεο. Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην γεγνλόο όηη ε Θεά 

Μαία ήηαλ ε κεγαιύηεξε ή νκνξθόηεξε θαη ε πεξηζζόηεξν ζπλεζηαικέλε από ηηο 

αδεξθέο ηεο αιιά θαη ηδηαίηεξα πξνηθηζκέλε κε αξεηέο. Γέλλεζε κόλε ηεο ζε κηα 

ζπειηά ζηελ Κπιιήλε ην γην ηνπ Γία, ηνλ Δξκή. Σν όλνκα ηεο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

γέλλεζε, ζπκβνιίδεη ηελ κεηξόηεηα θαη ηελ γνληκόηεηα ηεο θύζεο. 

ηελ ζεκεξηλή επνρή ε Μαία νξίδεηαη σο ην άηνκν ην νπνίν έρεη παξαθνινπζήζεη 

εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζηελ Μαηεπηηθή, αλαγλσξηζκέλν από ην θξάηνο ζην νπνίν 

βξίζθεηαη, έρεη νινθιεξώζεη κε επηηπρία ην θαζνξηζκέλν πξόγξακκα ζπνπδώλ θαη 

έρε απνθηήζεη ηηο απαξαίηεηεο ηθαλόηεηεο ώζηε λα εμαζθεί λόκηκα ην επάγγεικα ηεο 

Μαίαο. Δίλαη παξάιιεια ηθαλή λα παξέρεη ηελ απαξαίηεηε θξνληίδα, επίβιεςε θαη 



ζπκβνπιεπηηθή ζηελ γπλαίθα πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηά ηεο εγθπκνζύλεο, ζηνλ ηνθεηό 

θαη ζηελ ινρεία, λα δηεμάγεη θπζηνινγηθνύο ηνθεηνύο θαη κε δηθή ηεο επζύλε λα 

θξνληίδεη ην λενγέλλεην. 

Φπζηθά ε εθπαίδεπζε ησλ καηώλ δελ ηειεηώλεη κε ηελ παξαθνινύζεζε ελόο 

πξνγξάκκαηνο άιια είλαη κηα δηα βίνπ δηαδηθαζία. Παξάιιεια θαη όπσο νξζά 

πξεζβεύεη ν Π.Ο.Τ, ή ζπλερήο εθπαίδεπζε ησλ καηώλ αλαγλσξίδεηαη σο αδήξηηε 

αλάγθε έηζη ώζηε λα απνθηνύληαη θαη δηαηεξνύληαη νη απαξαίηεηεο γλώζεηο ζηάζεηο, 

δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο πνπ κέζα από απηέο λα κπνξνύλ λα εμειίζζνληαη 

επαγγεικαηηθά  θαη λα ελεξγνύλ απνηειεζκαηηθά. Οη λέεο ηάζεηο θαη νη ξαγδαίεο 

εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ε πνιππινθόηεηα ηεο ηερλνινγίαο, ε απηνλνκία ηνπ 

καηεπηηθνύ επαγγέικαηνο, ε αλάγθε γηα αλζξσπνθεληξηθή θαη ζπλάκα επαγγεικαηηθή 

πξνζέγγηζε θαζηζηνύλ ηελ δηα βίνπ κάζεζε απαξαίηεηε. Η επηκόξθσζε θαη 

αλάπηπμε πξέπεη λα απνηειεί πξώηηζην κέιεκα θαη αλαδήηεζε θάζε καίαο ε νπνία σο 

απηόλνκνο επαγγεικαηίαο πγείαο ζηνρεύεη ζηελ όζν ην δπλαηόλ πιεξέζηεξε 

απνηειεζκαηηθόηεηα. 

Η Μαία όκσο ζίγνπξα είλαη θάηη  πεξηζζόηεξν από έλαλ νξηζκό. εκαίλεη «γπλαίθα 

καδί κε ηελ γπλαίθα». Οη γπλαίθεο από θαηαβνιήο θόζκνπ, ηελ ώξα ηνπ ηνθεηνύ 

ζηεξίδνληαλ ε κία ζηελ άιιε γηα βνήζεηα. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ απηή ε 

γπλαίθα ε νπνία είρε ηηο πεξηζζόηεξεο δεμηόηεηεο θαηά ηνλ ηνθεηό νλνκάζηεθε Μαία 

ή κακή όπσο ηελ απνθαινύζαλ ζηελ Κύπξν παιηόηεξα θαη ήηαλ ην άηνκν ην νπνίν 

δηαρξνληθά βξηζθόηαλ δίπια ζην πιεπξό ηεο γπλαίθαο σο ζύκβνπινο, ζπλήγνξνο θαη 

ζπκπαξαζηάηεο. ε πιήξε εγξήγνξζε, κε ππνκνλή, αγάπε, εηιηθξίλεηα θαη ηηκηόηεηα, 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ελέπλεαλ εκπηζηνζύλε, απνηεινύζαλ ην ζεκέιην ιίζν ζηελ 

πξνζέγγηζε ηεο εγθύνπ γπλαίθαο. 

Ωο έλδεημε ηηκήο ζηνλ πνιύπιεπξν θαη πνιπζήκαλην ξόιν ηεο Μαίαο ζηελ θνηλσλία, 

θαζηεξώζεθε από ην 1991 ε 5
ε
 Μαΐνπ σο ε Γηεζλήο εκέξα Μαηώλ. Απώηεξνο ζθνπόο 

είλαη  λα αθππληζηεί ην πνιηηηθό θαη δεκόζην αίζζεκα γηα ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία ηεο γπλαίθαο, ηελ εγθπκνζύλε, ηνλ ηνθεηό θαη ηε ινρεία, θαη 

παξάιιεια λα επηζεκάλεη ην ξόιν ησλ Mαηώλ ζηε κείσζε ηεο κεηξηθήο θαη 

λενγληθήο ζλεζηκόηεηαο θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε δεκηνπξγία πγεηώλ νηθνγελεηώλ. 

Γηα ηελ πεληαεηία 2009-2015 ην ζέκα ησλ ενξηαζκώλ απνξξέεη από ην θάιεζκα ηνπ 

Παγθόζκηνύ νξγαληζκνύ Τγείαο πξνο επίζπεπζε επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ ηεο Υηιηεηίαο 



4,5 θαη 6 (MDGs 4, 5 & 6), πνπ αθνξνύλ ζηελ λενγληθή θαη κεηξηθή ζλεζηκόηεηα θαη 

λνζεξόηεηα, ζηελ επάξθεηα καηώλ θαη ζηελ πξνζβάζηκε καηεπηηθή θξνληίδα.    

Η έθζεζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ (2008) γηα ηνπο αλαπηπμηαθνύο ζηόρνπο ηεο 

ρηιηεηίαο ηνλίδεη όηη πάλσ από 60% ησλ γπλαηθώλ ησλ ρσξώλ ρακεινύ εηζνδήκαηνο 

δελ ηπγράλνπλ καηεπηηθήο θξνληίδαο θαηά ηνλ ηνθεηό. Οη Μαίεο θαζνξίδνληαη από 

ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο, ηε UNICEF, θαη άιινπο νξγαληζκνύο σο νη  

επαγγεικαηίεο πγείαο ΚΛΕΙΔΙ ζηελ επίηεπμε ηνπ 5
νπ

 ζηόρνπ ρηιηεηίαο πνπ αθνξά ηε 

«Βεληίωζη ηης Μηηρικής Υγείας» θαη επηζεκαίλνπλ όηη ε ζλεζηκόηεηα θαηά ηελ 

θύεζε θαη ηνλ ηνθεηό απνηειεί ηε «μεγαλύηερη ανιζόηηηα ζηην σγεία παγκόζμια». 

Ωο εθ ηνύηνπ, έρνπλ δεζκεπηεί λα εξγαζηνύλ κε θπβεξλήζεηο θαη νξγαλώζεηο γηα λα 

ηνλίζνπλ ηελ «επείγνπζα αλάγθε ζε επαγγεικαηίεο πγείαο θαη εηδηθά Μαίεο» 

(WHO/UNFPA/UNICEF/World Bank, 2008). 

Οη Μαίεο παξάιιεια παξέρνπλ θαηάιιειε λενγληθή θξνληίδα γη απηό ρξεηάδνληαη 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 4
νπ

 ζηόρνπ πνπ αθνξά ηε «μείωζη ηης νεογνικής 

θνηζιμόηηηας» (UN, 2000). Κάζε ρξόλν πεξηζζόηεξα από έλα εθαηνκκύξην 

λενγέλλεηα πεζαίλνπλ κέζα ζηηο πξώηεο 24 ώξεο ηεο δσήο ηνπο ιόγσ έιιεηςεο 

επαξθώλ καηεπηηθώλ ππεξεζηώλ. Η έθζεζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ ην 2008 γηα ηνπο 

αλαπηπμηαθνύο ζηόρνπο ηεο ρηιηεηίαο ηνλίδεη όηη ν ςειόο θίλδπλνο ζλεζηκόηεηαο θαηά 

ηελ εγθπκνζύλε θαη ηε γέλλεζε ζπλερίδεη αθάζεθηνο ζηε Τπνζαράξηα Αθξηθή θαη 

Νόηηα Αζία απνηειώληαο ην 90% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνύ παγθόζκηνπ πνζνζηνύ θαη 

γεληθά ειάρηζηε πξόνδνο έρεη ζεκεησζεί  ζηε δηάζσζε ησλ κεηέξσλ θαη ησλ 

λενγλώλ.   

Όινη νη ζηόρνη πνπ έρεη ζεζπίζεη ν Π.Ο.Τ θαη ε Γ..Μ είλαη αιιειέλδεηνη θαζώο, ε 

κείσζε ηεο θηώρηαο θαη ηεο πείλαο, ν έιεγρνο  αζζελεηώλ όπσο ην AIDS θαη ε 

καιάξηα, ε ηζόηεηα κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ, ε θνίηεζε θάζε παηδηνύ ζε ζρνιείν 

θαη ε πξόζβαζε όισλ ησλ γπλαηθώλ ζε αλαπαξαγσγηθή θξνληίδα πγείαο, ζα 

ζπκβάινπλ ζηε κείσζε ησλ  ζαλάησλ κεηέξσλ θαη παηδηώλ. Οη Μαίεο ζε όιν ηνλ 

θόζκν ππνζηεξίδνπλ όηη ε θάζε γπλαίθα έρεη δηθαίσκα λα γελλά ζε αζθαιέο θαη 

ππνζηεξηθηηθό πεξηβάιινλ γηα ηελ θαιύηεξε δπλαηή πγεία ηεο ίδηαο θαη ηνπ παηδηνύ 

ηεο. Ωο ζπλήγνξνη θαη ζπκπαξαζηάηεο νη καίεο δηαδξακαηίδνπλ θαηαιπηηθό ξόιν 

ηόζν ζηελ ελεκέξσζε θαη θαζνδήγεζε όζν θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο γπλαίθαο. 

ηόρνο δελ είλαη κόλν έλαο θπζηνινγηθόο ηνθεηόο αιιά θαη έλαο αζθαιήο ηνθεηόο 



ηόζν γηα ηελ κεηέξα όζν θαη γηα ην λενγλό. Παξάιιεια θάζε Μαία είλαη 

απαιιαγκέλε από θάζε κνξθήο δηάθξηζε όπσο ρξώκα, εζληθόηεηα, ζξεζθεία ή 

θνηλσληθή ή νηθνλνκηθή ηάμε. Οη Μαίεο είλαη νη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ηε γπλαίθα θαη ην ζύληξνθν ηεο λα θάλνπλ κηα ζσζηή αξρή ζην γνλετθό 

ξόιν. Η γέλλα είλαη κηα  θπζηνινγηθή δηαδηθαζία πνπ  νδεγεί ηε θάζε γπλαίθα ζε 

πξνζσπηθό ζξίακβν. Απνηειεί  ππξήλα  απηνπεπνίζεζεο θαη ςπρηθήο δύλακεο  γηα 

όιε  ηελ ππόινηπε  δσή ηεο.  

Γελ έρεη ζρέζε κε πξόλνηα θαη ζπλαγσληζκό, νύηε κε ήηηα ή λίθε. Έρεη κηα 

πξνζσπηθή θαη ζπλάκα παγθόζκηα εκβέιεηα. Ο εξρνκόο ελόο παηδηνύ είλαη έλα 

ζεκαληηθό θνηλσληθό θαη ζπλαηζζεκαηηθό γεγνλόο, όρη κόλν γηα ηε κεηέξα θαη ηελ 

νηθνγέλεηα αιιά θαη γηα νιόθιεξε ηελ θνηλσλία. Απνηειεί κηα κνλαδηθή αλζξώπηλε 

εκπεηξία, πνπ θάζε γπλαίθα πξέπεη λα έρεη ηελ επθαηξία λα δήζεη καδί κε ηελ 

νηθνγέλεηα ηεο ζύκθσλα κε ηηο δηθέο ηεο αλάγθεο ζηνλ ηνθεηό, κε αζθάιεηα, ζεβαζκό 

θαη αμηνπξέπεηα. 

Οη καίεο σο νη εηδηθνί ζην θπζηνινγηθό ηνθεηό είλαη ηαγκέλεο ζην δηθό ηνπο πιεπξό 

γηα λα ηνπο πξνζθέξνπλ ηελ επθαηξία λα γελλήζνπλ θπζηθά, αβίαζηα, πξνζσπηθά θαη 

κε αζθάιεηα. Κάζε γπλαίθα έρεη ην δηθαίσκα ζε απηή ηε θξνληίδα θαη θάζε καία έρεη 

ηελ ππνρξέσζε λα ηελ παξέρεη. Η καία ελδπλακώλεη ηε γπλαίθα νύησο ώζηε ε ίδηα λα 

ληώζεη επαξθήο θαη δπλαηή λα θξνληίδεη ηνλ εαπηό ηεο,  ην λενγλό ηεο, ην ζύληξνθν 

θαη ηελ νηθνγέλεηα ηεο σο κηα επέλδπζε ζε έλα πγηέζηεξν παξώλ θαη κέιινλ γηα ηηο 

αλζξώπηλεο θνηλσλίεο.  

Δλώ νη καίεο είλαη απαξαίηεηεο ζηηο ρακεινύ εηζνδήκαηνο ρώξεο γηα κείσζε ηεο 

ζλεζηκόηεηαο, ζηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο πνπ καζηίδεη ην θαηλόκελν ηεο 

ηαηξηθνπνίεζεο ηεο εγθπκνζύλεο θαη ηεο γέλλεζεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε κείσζε 

ηεο αρξείαζηεο παξέκβαζεο θαη ηεο ελδπλάκσζεο ηεο γπλαίθαο θαη ηνπ άλδξα γηα ηε 

θπζηθή έιεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο ζην θόζκν θαη ην γνλετθό ξόιν. Γπζηπρώο ζηηο 

κέξεο καο  ε θπζηνινγηθή γέλλεζε ηείλεη λα γίλεη είδνο πξνο εμαθάληζε. ηελ 

παηξίδα καο ηα πνζνζηά Καηζαξηθώλ Σνκώλ νινέλα θαη απμάλνληαη  θαηαηάζζνληαο 

καο δεύηεξε ρώξα κεηά ηε Βξαδηιία ζηηο θαηζαξηθέο θαη γεληθά ζηηο πην ςειέο 

βαζκίδεο ηεο θιίκαθαο ηεο ηαηξηθνπνίεζεο ηνπ ηνθεηνύ. Οη καίεο ρξεηάδνληαη ηώξα 

όζν πνηέ γηαηί όποσ ππάξρνπλ ζε αξηζκεηηθή επάξθεηα θαη ζε ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα πγείαο κεηώλνπλ ηελ ηαηξηθνπνίεζε, ε κεηέξα θαη ν παηέξαο έρνπλ  ηελ 



επθαηξία λα γίλνπλ νη πξσηαγσληζηέο ηεο γέλλεζεο ηνπ παηδηνύ ηνπο θαη όρη ζεαηέο 

ηαηξηθώλ πξάμεσλ όπσο ηεο θαηζαξηθήο, θαξκαθεπηηθήο πξόθιεζεο ηνπ ηνθεηό θαη 

άιισλ πξαθηηθώλ πνπ αποδσναμώνοσν αληί λα ελδπλακώλνπλ ηηο νηθνγέλεηεο. Με 

ηελ επθαηξία ηεο Γηεζλνύο εκέξαο Μαηώλ επρόκαζηε θάζε γπλαίθα θαη νηθνγέλεηα λα 

κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζε καηεπηηθνύ κνληέινπ θξνληίδα ώζηε ελδπλακσκέλε θαη 

ζπλεηδεηνπνηεκέλε λα εκπηζηεύεηαη ηελ αξρέγνλε ηθαλόηεηά ηεο λα γελλά ηα παηδηά 

ηεο, ζπκβάιινληαο ζηελ πγεία ηνπ εαπηνύ ηεο, ηεο νηθνγέλεηαο ηεο θαη ηεο θνηλσλίαο. 

Φέηνο ε Γηεζλήο πλνκνζπνλδίαο Μαηώλ θαιεί ηηο Μαίεο ζε ζπκβνιηθή δηαδξνκή  

ζηε ρώξα ηνπο  ηελ 5
εο

 Μαΐνπ. Απηή  απνηειεί ηελ αξρή ελόο ηαμηδηνύ  πνπ ηειεηώλεη 

ζην Durban ηεο Ννηίνπ Αθξηθήο, ζην Γηεζλέο πλέδξην Μαηώλ, όπνπ πεξίπνπ 3000 

Μαίεο πεξπαηώληαο όιεο καδί ζα πξνζπαζήζνπλ λα δώζνπλ ην κήλπκα ελόηεηαο 

θαηά ηεο κεηξηθήο θαη λενγληθήο ζλεζηκόηεηαο αιιά θαη ηελ απνθαζηζηηθόηεηα ηνπο 

λα βειηησζεί ε πξόζβαζε ζηηο καηεπηηθή θξνληίδα. 

 Απαξαίηεηε ε αξηζκεηηθή επάξθεηα Μαηώλ. 

 340,000 γπλαίθεο  θαη πάλσ από 5,000,000 βξέθε ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν 

πεζαίλνπλ θάζε ρξόλν σο απνηέιεζκα ησλ επηπινθώλ ηεο θύεζεο θαη ηνπ 

ηνθεηνύ. 

 Οη ζέζεηο θαη ηα επίπεδα ηεο κεηξηθήο ζλεζηκόηεηαο δείρλνπλ ζνβαξή 

αληζόηεηα ζε όιν ηνλ αλαπηπζζόκελν θόζκν. 

 Ο δξόκνο πνπ μεθηλά ηελ 5
ε
 Μαΐνπ θαηαιήγεη ζπκβνιηθά ζην Durban κε 

ζύλζεκα: «καίεο ζηεξίδνπλ ηηο καίεο» θαη ηα έζλε πεξπαηνύλ καδί  ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα θάλνπλ γλσζηή ηελ επείγνπζα αλάγθε γηα παξνρή 

θαιύηεξεο κεηξηθήο θαη λενγληθήο πγείαο ζε όιν ηνλ θόζκν αιιά ηδηαίηεξα 

ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο όπσο ε Τπνζαράξηα Αθξηθή. 

Έηζη ινηπόλ θαη εκείο νη Κύπξηεο Μαίεο ζαλ ζπλνδνηπόξνη, ζπλεξγάηεο θαη 

ππνζηεξηθηέο, εληζρύνπκε ηνλ θεηηλό απηό ζηόρν, πεξπαηώληαο ζπκβνιηθά θαη 

δηαθεξύζζνληαο κε ην ρέξη ζηελ θαξδηά ηελ δηθή καο δέζκεπζε ζηελ αληηκεηώπηζε 

ησλ παγθόζκησλ αληζνηήησλ πνπ αθνξνύλ ζηελ κεηξηθή θαη λενγληθή ζλεζηκόηεηα. 

ίγνπξα όινη κπνξνύκε κε ηνλ δηθό καο ηξόπν, κε επαηζζεζία θαη αγάπε, πιάη ζηηο 

γπλαίθεο όινπ ηνπ θόζκνπ. 

ΣΟ απόζπαζκα από ην βηβιίν «ηηο θαξδίεο θπηξώλνπλ ηα ρξώκαηα» απνηειεί 

πξόθιεζε θαη αθνξκή γηα εζσηεξηθή αλαδήηεζε θαη αλαζθόπεζε. 



Δζείο όινη κνπ δώζαηε ςσκί λα θάσ, λεξό λα πηώ θαη έλα δξνζεξό κέξνο γηα λα 

ζηεγάζσ ηελ κνλαμηά κνπ. αο επραξηζηώλ γηα όια απηά. Καη εγώ είρα πνιιά λα ζαο 

πξνζθέξσ. Ήξζε ε ώξα λα θύγσ από ην κέξνο απηό. Δίδα θαη άθνπζα πνιιά. Μπνξεί 

ηνλ θόζκν λα κελ ηνλ γύξηζα, όκσο όια όζα ήζεια λα κάζσ ηα ζπλάληεζα εδώ. Καη 

ηώξα πνπ ζα γπξίζσ πίζσ, ζηνλ ηόπν όπνπ γελλήζεθα θαη κεγάισζα, μέξσ πιένλ ηη 

ζα πσ ζηνπο λεόηεξνπο, πνπ ηώξα καζαίλνπλ θαη ζηνπο κεγαιύηεξνπο πνπ πηζηεύνπλ 

πσο όια ηα μέξνπλ. Θα ηνπο πσ θαη ζα ην βξνληνθσλάμσ πσο ν θόζκνο είλαη έλαο. 

Καη όπνπ ην εδώ ζπλαληά ην εθεί ππάξρεη πάληα ν άλζξσπνο. Υξόληα πνιιά ζε 

όινπο. 

 

 

 


