
 

 

 

 

 



 

 

  



Όλα σα “υπξμσιςσήπια” δεμ είμαι Φπξμσιςσήπια…. 

 Η δική μξτ ιςσξπία είμαι μια οεπιοέσεια με σα Φπξμσιςσήπια. 

Και ξ λόγξρ οξτ γπάυψ ατσά εδώ είμαι μήοψρ και γλτσώςει κάοξιξρ 

ςτμάδελυξρ. 

 Όσαμ σελείψμα σα Τ.Ε.Ι., έοεςε ςσα φέπια μξτ έμα διαυημιςσικό σξτ 

ΗΧΟΥ και έμαθα για σιρ κασασακσήπιερ. Τόςα φπόμια ςσα Τ.Ε.Ι., μα και ςσξ 

Λύκειξ όσαμ ςτμοληπώμαμε μηφαμξγπαυικό, καμέμαρ δε μαρ είοε όσι τοήπφε 

ατσή η δτμασόσησα! Εγώ ήθελα μα οάψ ςσξ Πξλτσεφμείξ και βπέθηκα ςσα Τ.Ε.Ι. 

γιασί (όοψρ οξλλξί άλλξι) δε ςτγκέμσπψςα σιρ αοαισξύμεμερ μξμάδερ. 

Αοξυάςιςα μα δώςψ κασασακσήπιερ και εοιςκέυσηκα οπώσα σξμ ΗΧΟ. όμψρ 

μξτ υάμηκαμ οξλλά σα δίδακσπά σξτρ και άπφιςα μα χάφμψ και οιξ οέπα. 

Τελικά γπάυσηκα αλλξύ γιασί σα δίδακσπά σξτρ ήσαμε φαμηλόσεπα και γιασί με 

οείςαμε όσι έφξτμ θέμασα και γμψπίζαμε σιρ κασασακσήπιερ αο’ ένψ κι 

αμακασψσά! 

Αοό εδώ απφίζει η οεπιοέσειά μξτ. Καμέμα μάθημα δεμ έγιμε αοό σημ 

απφή ψρ σξ σέλξρ με σξμ ίδιξ καθηγησή. Οι καθηγησέρ ςτμήθψρ όοψρ ξι ίδιξι 

δηλώμαμε διδακσξπικξί ςσξ αμσίςσξιφξ μάθημα, υεύγαμε, επφόμσξτςαμ άλλξι, ξι 

οπξηγξύμεμξι θέλαμε μα οάμε μα μαρ κάμξτμ ιδιαίσεπα αλλξύ… Για οξλύ καιπό 

δεμ είφαμε καθηγησή ςε κάοξιξ μάθημα. Αοό σιρ ώπερ οξτ τοξσίθεσαι όσι θα 

κάμαμε δεμ γίμαμε ξύσε ξι μιςέρ. Σημειώςειρ; Μαρ δώςαμε καμιά σπιαμσαπιά 

άςφεσερ ςελίδερ αμά μάθημα. “Θέμασα”: Τξ βαςικό οξτ οεπιμέμαμε! Έμα υύλλξ 

θεμάσψμ είδαμε ςε έμα μάθημα μόμξ και ξι λύςειρ σξτ ήσαμε λάθξρ!  Με ατσά 

και ατσά όμψρ και φψπίρ μα σξ κασαλάβψ, κάθε σόςξ και ιδιαίσεπα οπξρ σξ 

σέλξρ με ση δικαιξλξγία όσι οπέοει μα κάμξτμε κι άλλερ ώπερ για μα “βγει η 

ύλη” σξ κόςσξρ αμέβηκε ςφεδόμ ςσα διολάςια δίδακσπα αοό ατσά οξτ οήγα μα 

αοξυύγψ ςσξμ ΗΧΟ. Τξ οιξ ενξπγιςσικό ήσαμ όσι αμσί μα κάμξτμ μάθημα 

σπώγαμε αοίθαμξ φπόμξ βπίζξμσαρ σξμ ΗΧΟ!  

Φτςικά δεμ οέστφα! Αμσίθεσα κάοξιξι γμψςσξί μξτ οξτ οήγαμε ςσξμ 

ΗΧΟ οεσύφαμε! Πξλύ υτςικό αυξύ με όλα ατσά η οπξεσξιμαςία μξτ ήσαμ δεμ 

ήσαμ  ξύσε ςσξ 1/3 σηρ ύληρ. 

Τημ εοόμεμη φπξμιά γπάυσηκα ςσξμ ΗΧΟ. Καμία ςφέςη! Οι άμθπψοξι 

εκεί νέπξτμ σι σξτρ γίμεσαι. Τα οιάςαμε όλα αοό σημ απφή. Καλύχαμε 

οπξηγξύμεμερ ελλείχειρ και μξτ κάμαμε ΟΛΗ σημ ύλη. Αμαλτσικά και ςε χηλό 

εοίοεδξ. Ακόμη και οπξςψοικά με βξήθηςαμ όσαμ είφαμ οπόβλημα, φψπίρ μα 

ζησήςξτμ “ένσπα” δίδακσπα. Αιςθαμόμξτμα οψρ κάοξιξρ ςσήπιζε σημ 

οπξςοάθειά μξτ διαπκώρ. Και υτςικά σα κασάυεπα!! Δεμ μοξπώ όμψρ μα μη 

ςκέυσξμαι ση φαμέμη φπξμιά και σα φαμέμα φπήμασα!  

  Τελικά όλα σα “υπξμσιςσήπια” δεμ είμαι Φπξμσιςσήπια.! Ο ΗΧΟΣ είμαι σξ 

κάσι άλλξ! Ο ΗΧΟΣ ςέβεσαι και αμσαοξκπίμεσαι ςσημ οπξςοάθεια σξτ 

τοξχηυίξτ και η εοιστφία ςσξμ ΗΧΟ δεμ κξςσίζει «ακπιβά»….. 

  Κ. Δ. 

  



 

  



Όλα είμαι μια αοόυαςη…. 

σα 38 μξτ με σπία οαιδιά, Νξςηλεύσπια Σ.Ε. με 

οπξϋοηπεςία 15 φπόμωμ, ξι ςτμθήκερ σηρ δξτλειάρ μξτ με 

ομίγαμε. Αοξυάςιςα μα οάω ςσημ Αμωσάση Νξςηλετσική 

και μα μεσαοηδήςω ςσημ κασηγξπία Π.Ε. Αοό ση μια 

έφξτμε σξ οπξμόμιξ άδειαρ σπιώμ φπόμωμ με αοξδξφέρ για 

μα βγάλξτμε μια Αμώσαση φξλή. Αοό σημ άλλη σόςα 

φπόμια νεκξμμέμη αοό ςοξτδέρ και με σπία οαιδιά…μξτ 

υαιμόσαμε “βξτμό” 

 Η ξικξγέμειά μξτ με οαπόσπτμε και σξ οήπα 

αοόυαςη. ση δξτλειά, ςτμάδελυξί μξτ Π.Ε οξτ είφαμε 

κάμει ατσή σημ κίμηςη οιξ οαλιά, μξτ ςύςσηςαμ σξμ 

ΗΦΟ! Όλερ αοό εκεί είφαμε νεκιμήςει… Κι εγώ αοό σξμ 

ΗΦΟ νεκίμηςα. Δτςκξλεύσηκα οξλύ με σα μαθήμασα και 

σξ διάβαςμα με σξ έβαλα οείςμα. Και μεσά αοό λίγξ καιπό 

διάβαζα ςωςσά και φαιπόμξτμα. Κξμσξλξγίρ σα κασάυεπα! 

Όλερ όςερ ήμαςσαμ ςσξμ ΗΦΟ οεσύφαμε και ςσα φπόμια 

οξτ ακξλξύθηςαμ ςσημ Αμωσάση Νξςηλετσική 

αλληλξβξηθιόμαςσαμ και σελειώςαμε ςσα σπία φπόμια 

ακπιβώρ!  

Ο ΗΦΟ μαρ βξήθηςε οξλλαολά!! Και φωπίρ μα σξ 

θέλω ςκευσόμξτμα οόςα οπάγμασα θα είφαμε αλλάνει ςση 

ζωή μξτ και ςσημ ξικξγέμειά μξτ αμ ατσή σημ κίμηςη 

σημ είφα κάμει μωπίσεπα. Αμ δεμ είφα αυήςει “φαζξύρ” 

υόβξτρ και διςσαγμξύρ μα με εγκλωβίζξτμ ςε μια 

καθημεπιμόσησα οξτ δε με ενέυπαζε!! 

         Α.Κ. 



 

  



Εγώ οξτ οίςσετα όσι ήμξτμα 

μηφαμικόρ… 
Βπέθηκα μα ςοξτδάζω ςσα Σ.Ε.Ι έφξμσαρ αοξσύφει ςσιρ Γεμικέρ 

Ενεσάςειρ μα μοω ςση φξλή οξτ εοιθτμξύςα. Σα Σ.Ε.Ι μξτ 

υάμηκαμ οξλύ εύκξλα και όσαμ σα σελείωςα είφα όπενη για 

“οαπαοάμω” και ακξλξύθηςα ση ςτμβξτλή σωμ καθηγησώμ μξτ 

και έκαμα μεσαοστφιακό εοίςηρ ςσα Σ.Ε.Ι. άλλξι ςτμάδελυξί μξτ 

οήγαμ για σξμ ίδιξ λόγξ ςσημ Αγγλία. Σόςξ ξι ςοξτδέρ ςσξ Σ.Ε.Ι όςξ 

και σξ μεσαοστφιακό μξτ έδωςαμ σημ αίςθηςη όσι κάμω για μέμα 

σξ ςωςσό. Η αοξγξήσετςη ήλθε μεσά. Δύξ φπόμια μεσαοστφιακξύ με 

βξήθηςαμ μα βπω μια δξτλειά ςαμ ςκέσξρ αοόυξισξρ Σ.Ε.Ι με σημ 

αμξιβή σξτ ςκέσξτ αοόυξισξτ Σ.Ε.Ι. Κάοξια ςσιγμή έστφε και 

έμαθα όσι μοξπξύςα μα μοω ςσξ δεύσεπξ έσξρ σξτ Πξλτσεφμείξτ 

(οεπίοσωςη οξτ καμέμαρ δεμ μαρ αμάυεπε σα φπόμια σωμ ςοξτδώμ 

μξτ ςσξ Σ.Ε.Ι). 

Μξτ ςύςσηςαμ σξμ ΗΦΟ όοξτ οήγα και οπξεσξιμάςσηκα για 

σιρ κασασακσήπιερ σξτ Πξλτσεφμείξτ. Αοό σα οπώσα μαθήμασα 

ςσξμ ΗΦΟ κασάλαβα όσι ξι γμώςειρ μξτ ήσαμ οξλύ οεπιξπιςμέμερ. 

Εγώ οξτ οίςσετα  όσι ήμξτμα μηφαμικόρ και όσι όλξ σξ “ςύςσημα” 

με αδικεί, κασάλαβα όσι είφα οξλύ δπόμξ μοπξςσά μξτ. Έκαμα 

μεγάλη οπξςοάθεια, έμαθα, μοήκα ςε μια ςειπά. ΠΕΣΤΦΑ!! 

Σελείωςα σξ Πξλτσεφμείξ και σώπα κασαλαβαίμω σξ μέγεθξρ σηρ 

ολάμηρ οξτ με διακασείφε!! Σώπα οξτ είμαι μηφαμικόρ! Ο ΗΦΟ 

μξτ άμξινε σξ δπόμξ!  

Μοξπεί μα κξτπάςσηκα αλλά ατσή η διαδπξμή δεμ μξτ κόςσιςε 

όςξ η οπξηγξύμεμη ξύσε ςε φπήμασα ξύσε ςε άςκξοξ φάςιμξ φπόμξτ. 

Και σξ μόμξ οξτ μοξπώ μα οω σώπα είμαι όσι ΑΞΙΖΕ σξμ κόοξ και 

ήμξτμ στφεπόρ οξτ οήγα ςσξμ ΗΦΟ. Ο ΗΦΟ είμαι 

ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ. Κάμει δξτλειά ήςτφα και αοξσελεςμασικά! Κι αρ 

έλθξτμ μα μξτ οξύμε εμέμα σώπα κάοξιξι “δτςστφιςμέμξι” για 

υπξμσιςσήπια, μεσαοστφιακά και άλλα… 

          

 Γ.Γ. 



«Ναι! αλλά εςύ δεμ έφειρ δικαίψμα 

τοξγπαυήρ».  

Μόλιρ οήπα σξ οστφίξ αοό σα Σ.Ε.Ι. έοιαςα 

δξτλειά και δεμ ήθελα μα ακξύςω σίοξσα για 

ςοξτδέρ κ.λο. σα 32 μξτ όμωρ ήμξτμ 

μιςθξλξγικά καθηλωμέμξρ, έβγαζα όλη ση δξτλειά 

εγώ. Κάθε υξπά οξτ ζησξύςα αύνηςη ή οπξαγωγή, 

ή οιξ τοεύθτμη θέςη έοαιπμα σημ ίδια αοάμσηςη: 

«Ναι αλλά εςύ δεμ έφειρ δικαίωμα τοξγπαυήρ».  

Αοξυάςιςα μα αλλάνω σα δεδξμέμα μξτ. Πήγα 

ςσξμ ΗΦΟ και έδωςα κασασακσήπιερ για σξ 

Πξλτσεφμείξ ςσα 33 μξτ. ε σπία φπόμια είφα 

δίολωμα μηφαμικξύ και ςήμεπα έφξτμ αλλάνει όλα 

ςση ζωή μξτ. Πήπα ό,σι μξτ ςσεπξύςαμ. Υτςικά η 

ςτμβξλή σξτ ΗΦΟΤ ήσαμ καθξπιςσική! ΟΦΙ μόμξ 

οέστφα εκεί οξτ ήθελα αλλά η οπξεσξιμαςία 

ήσαμε σόςξ ολήπηρ ώςσε σελείωςα σξ Πξλτσεφμείξ 

ςε σπία φπόμια αμσί για σπιςίμιςη φωπίρ μα 

ςσαμασήςω μα επγάζξμαι. Ο ΗΦΟ είμαι σξ “κάσι 

άλλξ”! Δεμ οαίζεσαι!! 

Ι.Θ. 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

 

 


