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Είμαστε μια συντροφιά από φίλους συνταξιδευτές.
Η αγάπη για την θάλασσα και το κοινό ενδιαφέρον για τα 
φουσκωτά σκάφη, μας έδωσαν την ευκαιρία πλέωντας στο 
Αρχιπέλαγος, να “ανακαλύψουμε” τα περισσότερα νησιά 
μας.

Οι κοινές ανησυχίες, μας έδωσαν την δυνατότητα να 
γνωρίσουμε από κοντά τα πολλά προβλήματα των μικρών 
ακριτικών νησιών και του Αιγαίου, γενικότερα.

Σ’ αυτά τα νησιά, σ’αυτούς τους άγιους τόπους και τους 
ξεχωριστούς ανθρώπους, που τους κρατάνε ζωντανούς, 
δεσμευτήκαμε να αφιερώσουμε τη δράση μας.

Μάιος ‘95
Ομάδα Αιγαίου





Η δράση της ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ είναι αποκλειστικά κοινωφελής, ανθρωπιστική, 
οικολογική, και πολιτιστική. Όλοι μαζί, εθελοντές στην ίδια διαδρομή, συμπλέουμε 
με όραμα τους κοινούς μας στόχους για: 

Τη σύμπραξη ανθρώπων που αγαπούν την Ελλάδα, την θάλασσα και ιδιαίτερα τις νησιωτικές 
και ακριτικές περιοχές της πατρίδας μας.

Τη συμβολή στην επίλυση πάγιων και καθημερινών προβλημάτων των ακριτικών νησιωτικών 
περιοχών σε θέματα υγείας, παιδείας, πολιτισμού, άμυνας, ανάπτυξης, επικοινωνιών.

Την παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη των νησιών του Αιγαίου σε όλους τους τομείς.

Την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής για τη διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματος, 
την πρόληψη της μόλυνσης των θαλασσών και την έμπρακτη συμμετοχή στις προσπάθειες 
αποκατάστασης κάθε οικολογικής καταστροφής.

Την εθελοντική προσφορά όπου οι κοινωνικές ανάγκες το απαιτούν όπως αποστολές 
ανθρωπιστικής βοήθειας, διάσωσης, ενημέρωσης ή εκπαίδευσης.  

Οι σκοποί
της ομάδας

›
›
›
›

›





Ιστορία πλόων/
προορισμών
1995

ΛΕΡΟΣ - ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΨΕΡΙΜΟΣ - ΚΩΣ - ΝΙΣΥΡΟΣ - THΛΟΣ - ΧΑΛΚΗ  - 
ΡΟΔΟΣ - ΣΥΜΗ 

1996

IKAΡΙΑ - ΦΟΥΡΝΟΙ - ΣΑΜΟΣ - ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ - ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ - ΛΕΡΟΣ -
ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΠΛΑΤΗ - ΨΕΡΙΜΟΣ - ΚΩΣ - ΝΙΣΥΡΟΣ - THΛΟΣ - ΧΑΛΚΗ - 
ΡΟΔΟΣ - ΣΥΜΗ - ΡΩ - ΜΕΓΙΣΤΗ 

1997

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ - ΛΗΜΝΟΣ - ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ -
ΛΕΣΒΟΣ - ΨΑΡΑ - ΧΙΟΣ - ΣΑΜΟΣ - ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ - ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ - ΛΕΡΟΣ - 
ΚΑΛΟΛΥΜΝΟΣ - ΠΛΑΤΗ - ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΨΕΡΙΜΟΣ - ΝΙΣΥΡΟΣ - THΛΟΣ - 
ΧΑΛΚΗ - ΑΛΙΜΝΙΑ - ΡΟΔΟΣ - ΜΕΓΙΣΤΗ - ΡΩ - ΣΥΜΗ

ΚΥΠΡΟΣ

1998

ΦΟΥΡΝΟΙ - ΣΑΜΟΣ - ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ - ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ - ΑΡΚΙΟΙ - ΛΕΙΨΟΙ -
ΠΑΤΜΟΣ - ΛΕΡΟΣ - ΚΑΛΟΛΥΜΝΟΣ - ΠΛΑΤΗ - ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΨΕΡΙΜΟΣ - 
ΚΩΣ - ΝΙΣΥΡΟΣ - THΛΟΣ - ΧΑΛΚΗ - ΑΛΙΜΝΙΑ - ΡΟΔΟΣ - ΣΥΜΗ





1999

ΧΙΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΟΙΝΟΥΣΕΣ - ΣΑΜΟΣ - ΦΟΥΡΝΟΙ -  ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ - 
ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ - ΑΡΚΙΟΙ - ΛΕΙΨΟΙ - ΠΑΤΜΟΣ - ΛΕΡΟΣ - ΚΑΛΟΛΥΜΝΟΣ - 
ΠΛΑΤΗ - ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΨΕΡΙΜΟΣ - ΚΩΣ - ΝΙΣΥΡΟΣ - THΛΟΣ - ΧΑΛΚΗ -
ΑΛΙΜΝΙΑ - ΡΟΔΟΣ - ΣΥΜΗ

2000

ΙΟΣ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ - ΧΑΛΚΗ - ΡΟΔΟΣ - ΣΥΜΗ - ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΠΛΑΤΗ - 
ΚΑΛΟΛΥΜΝΟΣ - ΛΕΡΟΣ - ΑΡΚΙΟΙ - ΛΕΙΨΟΙ - ΠΑΤΜΟΣ - ΝΑΞΟΣ

2001

ΠΑΤΜΟΣ - ΑΡΚΙΟΙ - ΛΕΙΨΟΙ -  ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ - ΚΑΣΟΣ - ΚΑΡΠΑΘΟΣ - ΡΟΔΟΣ -
ΣΥΜΗ - ΝΙΣΥΡΟΣ - ΛΕΡΟΣ - ΚΑΛΟΛΥΜΝΟΣ - ΨΕΡΙΜΟΣ - ΚΑΛΥΜΝΟΣ

2002

ΙΚΑΡΙΑ - ΦΟΥΡΝΟΙ - ΘΥΜΑΙΝΑ - ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ - ΑΡΚΙΟΙ - ΛΕΙΨΟΙ - 
ΑΜΟΡΓΟΣ - ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ - ΙΟΣ - ΣΙΚΙΝΟΣ

2003

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ - ΡΟΔΟΣ - ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ - ΣΥΜΗ - ΧΑΛΚΗ - ΤΗΛΟΣ -
ΝΙΣΥΡΟΣ - ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΨΕΡΙΜΟΣ - ΛΕΡΟΣ - ΠΑΤΜΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ - ΑΡΚΙΟΙ -
ΑΓΑΘΟΝΗΣΗ - ΦΟΥΡΝΟΙ - ΘΥΜΑΙΝΑ - ΙΚΑΡΙΑ - ΙΟΣ

2004

ANAΦΗ - ΚΑΣΟΣ - ΚΑΡΠΑΘΟΣ - ΧΑΛΚΗ - ΤΗΛΟΣ - ΝΙΣΥΡΟΣ - ΨΕΡΙΜΟΣ - 
ΛΕΡΟΣ - ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ - ΦΟΥΡΝΟΙ - ΘΥΜΑΙΝΑ - ΠΑΤΜΟΣ - ΑΡΚΙΟΙ - 
ΛΕΙΨΟΙ 





2005

ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΑΝΑΦΗ - ΨΕΡΙΜΟΣ - ΤΕΛΕΝΔΟΣ  - ΛΕΙΨΟΙ - 
ΑΡΚΙΟΙ - ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ - ΦΟΥΡΝΟΙ - ΘΥΜΑΙΝΑ

2006

ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΑΜΟΡΓΟΣ - ΨΕΡΙΜΟΣ - ΤΕΛΕΝΔΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ - 
ΑΡΚΙΟΙ -  ΠΑΤΜΟΣ

ΚΥΘΝΟΣ

2007

ΔΟΝΟΥΣΑ - ΑΝΑΦΗ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ - ΨΕΡΙΜΟΣ - ΤΕΛΕΝΔΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ - 
ΑΡΚΙΟΙ - ΘΥΜΑΙΝΑ

ΣΕΡΙΦΟΣ

2008

ΣΙΚΙΝΟΣ - ΑΜΟΡΓΟΣ - ΔΟΝΟΥΣΑ - ΛΕΙΨΟΙ - ΑΡΚΙΟΙ - ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ - 
ΦΟΥΡΝΟΙ - ΘΥΜΑΙΝΑ

ΘΗΡΑΣΙΑ





2009

ΣΙΚΙΝΟΣ - ΑΜΟΡΓΟΣ - ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ -  ΠΑΤΜΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ - ΑΡΚΙΟΙ - 
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ - ΦΟΥΡΝΟΙ - ΘΥΜΑΙΝΑ

Η προσπάθεια συνεχίζεται για άλλη μία χρονιά.

Πρόθεση μας είναι:

Nα εξοπλίσουμε το ιατρείο της Σίκινου με μία οδοντιατρική έδρα και το νέο νηπιαγωγείο με 
το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό.

Nα εμπλουτίσουμε την βιβλιοθήκη, να δωρίσουμε μία παιδική χαρά και να εξοπλίσουμε το 
νέο κλειστό γυμναστήριο στο Κουφονήσι.

Nα δωρίσουμε μία παιδική χαρά και ένα φίλτρο αντίστροφης όσμωσης νερού στην 
Θύμαινα.

Nα κατασκευάσουμε ένα γήπεδο 5Χ5 στο Αγαθονήσι.

Παράλληλα, συνεχίζουμε την επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων προ-
σπαθώντας να καλύψουμε όλο και περισσότερες ανάγκες.

Επίσης, διοργανώνουμε παραστάσεις Θεάτρου Σκιών για τους μικρούς φίλους μας και ομιλίες 
κοινωνικού περιεχομένου από ειδικούς σε ψυχοκοινωνικά θέματα.









15 χρόνια Αιγαίο 
σε αριθμούς
Έχουν συμμετάσχει περισσότεροι από 500 εθελοντές

Επισκεφθήκαμε 47 νησιά

Ταξιδέψαμε με περισσότερα από 50 φουσκωτά σκάφη

Διανύσαμε περισσότερα από 12.000 μίλια

Ναυπηγήθηκε το “ΜΗΝΑΣ Ε” σκάφος προληπτικής ιατρικής, διάσωσης και μεταφοράς ασθενών

Κατασκευάστηκαν 5 γήπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5

Δωρήθηκαν 11 παιδικές χαρές

Εξοπλίστηκαν 2 κλειστά γυμναστήρια

Διοργανώθηκαν 8 μουσικές συναυλίες

Πραγματοποιήθηκαν 23 παραστάσεις θεάτρου σκιών

Προσφέρθηκε εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό και αθλητικό υλικό σε 26 σχολεία 

Πραγματοποιήθηκαν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις σε περισσότερους από 6.000 κατοίκους

Υποβλήθηκαν σε αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις περισσότεροι από 1.900 κάτοικοι 

Ανεγέρθηκε μνημείο στην Πάτμο στη μνήμη των πεσόντων του ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ

Εμπλουτίστηκε με καινούργια μουσικά όργανα η Φιλαρμονική ορχήστρα του δήμου Λειψών

Εξοπλίστηκε Κέντρο Πληροφορικής στη Λέρο

 





Το έργο μας



























Αγαπητοί φίλοι της Ομάδας Αιγαίου,

Εκ μέρους τ
ου Συλλόγου τω

ν Καθηγητών, των 

μαθητών και εμού 
προσωπικά θέλω να εκφράσω 

με την επισ
τολή αυτή 

τις ευχαρισ
τίες μας γι

α την 

ευγενική π
ροσφορά εκ μέρο

υς σας υλικ
ών που θα 

χρησιμοποιή
σουμε στο 

Σχολείο και θ
α συμβάλλο

υν 

στην καλύτ
ερη δυνατή

 λειτουργία
 του αλλά κ

αι στην 

αρτιότερη ε
κπαίδευση 

των μαθητών μας, που 
είναι 

κοινός στόχ
ος και επιδ

ίωξη όλων μας.

Σας ευχαριστ
ούμε και πά

λι πολύ.

Με αγάπη,

Χαϊτά Σοφία

Διευθύντρια 
Γυμνασίου Λ

ειψών

Στις 10 Μαΐου 2007 η Ομάδα Αιγαίου επισκέφτηκε 

το νησί της Ψερίμου και πραγματοποίησε ιατρικές 

εξετάσεις σε όλους τους κατοίκους. Στη συνέχεια 

επισκέφτηκε το Δημοτικό σχολείο όπου και παρέδωσε 

όλο το εκπαιδευτικό υλικό που είχε ζητηθεί. Τόσο 

οι κάτοικοι, όσο και το μαθητικό δυναμικό και η 

δασκάλα του σχολείου, σας ευχαριστούμε θερμά για 

την προσφορά σας και για το αξιέπαινο έργο σας που 

έλαβε χώρα στο νησί μας. Τέτοιες πράξεις προάγουν 

τον πολιτισμό μας και μας κάνουν να νιώθουμε εθνικά 

περήφανοι. Ελπίζω να συνεχίσετε το αξιόλογο έργο 

σας και να θυμάστε πως πάντα υπάρχουν κάποιοι στο 

απομακρυσμένο Αιγαίο που σας χρειάζονται και είναι 

πάντα έτοιμοι να σας υποδεχτούν. 

Με εκτίμηση,Βάγια Μέγα

Το ενδιαφέρον και η προσφορά σας στο 
κοινωνικό σύνολο μας έχουν συγκινήσει όλους 
βαθύτατα. Οι δάσκαλοι και οι μαθητές του 
Δημοτικού Σχολείου Χώρας Αμοργού νοιώθουμε 
την ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Η 
ομάδα σας δίνει μαθήματα ανθρωπιάς σε όλους 
μας και αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα για 
τους μαθητές μας. Με την ευγενική προσφορά 
σας καλύψατε πολλές ελλείψεις του σχολείου 
μας. Σας υποσχόμαστε ότι θα βοηθήσουμε 
τους μαθητές μας να τα αξιοποιήσουν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο και σας ευχόμαστε να 
συνεχίσετε το πολύτιμο σας έργο.

Διευθύντρια Δημοτικού Χώρας Αμοργού

:«Ευχαριστο
ύμε πολύ

 πάρα-π
άρα πολύ

…..

Ευχαριστο
ύμε για 

την παρο
υσία σας

 στο όμο
ρφο 

νησί μας
, η οποία

 μας γεμ
ίζει αγάπ

η και 

αισιοδοξί
α.

Ευχαριστο
ύμε για 

τα δώρα και τ
η χαρά π

ου μας 

φέρατε. Π
ροσευχόμ

αστε για
 σας, να

 σας έχε
ι ο 

Θεός καλά
, να έχει

 επιτυχία
 το σπου

δαίο έργ
ο 

σας.»
Μαθητές 

και δάσκ
αλοι του

 Δ.Σ. Λειψών

Η διευθύν
τρια

Γερμανίδ
ου Ελένη

Η ευαισθησία και η προσφορά της ομάδας σας και των 

χορηγών σας, κάλυψε σε μεγάλο βαθμό ουσιαστικές ανάγκες 

και ελλείψεις του νηπιαγωγείου μας. Η συμβολή σας στη 

διευκόλυνση και επιτυχία του εκπαιδευτικού μας έργου μας 

δίνει μεγάλη χαρά ενώ να είστε σίγουροι ότι ακόμα μεγαλύτερη 

χαρά θα νιώσουν τα μικρά μας νήπια όταν θα παίξουν και θα 

επεξεργαστούν τα νέα υλικά του σχολείου μας.

Θεωρούμε επίσης ιδιαίτερα σημαντικό τον προληπτικό έλεγχο 

που προσφέρατε στους κατοίκους του νησιού, μικρούς και 

μεγάλους.Εκ μέρους των εκπαιδευτικών και των μικρών μαθητών του 

2/θ Νηπιαγωγείου Αστυπάλαιας σας ευχαριστούμε ολόθερμα 

και ευχόμαστε να συνεχίσετε με την ίδια ποιότητα και με την 

ίδια ευαισθησία το τόσο σημαντικό έργο σας.

Με εκτίμηση,

Η προϊσταμένη νηπιαγωγός του 2/θ Νηπιαγωγείου 
Αστυπάλαιας

Τσακανίκα Σταυρούλα

Ο Σύλλογος
 καθηγη

τών, ο Σύλλογος
 

γονέων και η 
μαθητική

 κοινότη
τα 

παραλάβ
αμε το τ

εχνολογι
κό και α

θλητικό 

υλικό πο
υ δώρισε η Ο

μάδα Αιγαίου σ
το 

Γυμνάσιο
 Αστυπάλα

ιας. Η ευαισθη
σία 

και η πρ
οσφορά της 

ομάδας 
σας και 

των χορηγώ
ν σας κά

λυψε σε 
μεγάλο 

βαθμό ου
σιαστικές

 ανάγκε
ς και ελ

λείψεις 

του σχολ
είου μας

. Η συμβολή
 σας θα 

διευκολύ
νει και θ

α αναβαθ
μίσει το 

εκπαιδευ
τικό μας

 έργο.
Ο Διευθυντή

ς

Λάζος Σωτήρης

Σας ευχαριστούμε θερμά για την δωρεά 

του εξοπλισμού της παιδικής χαράς που 

παραλάβαμε από την ομάδα σας.
Η προσφορά αυτή φώτισε το χαμόγελο 

των παιδιών μας, που τη υποδέχτηκαν με 

μεγάλο ενθουσιασμό και περιέργεια μιας 

που με τέτοιες δραστηριότητες μπορούσαν 

να απασχοληθούν μόνο αν τους δινόταν 

η δυνατότητα, με την επίσκεψη τους σε 

κάποιο αστικό κέντρο. Θα είναι ιδιαίτερη 

η χαρά μας αν στο πρόγραμμα σας για 

το επόμενο έτος συμπεριλάβετε και τη 

Σχοινούσα.»

  Ο Αντιπρόεδρος της ΚοινότηταςΒγόντζας Γεώργιος



ΧΟΡΗΓΟΙ

Αθανασίου Βασίλης και Άννα
Βαλαβάνης Α.Ε.
Γκαπ Βιομηχανία Φαρμάκων Α.Ε.
ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
Δήμος Αθηναίων
Ελαΐς UNILEVER Α.Ε.
ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.
ΕΛΠΕΝ Α.Ε.
ΕΜΑ Α.Ε.
Εμπορική Τράπεζα
Εφημερίδα “Έθνος της Κυριακής”
Ζώης Ευσταθίου Α.Ε. (MERCURY)
Ιατρικό Κέντρο
Ιντεραμέρικαν 
Ιντερπράξις Α.Τ.Ε.Ε.
Κονσερβοποιία Βορείου Αιγαίου Α.Ε.Β.Ε.
Κτορίδης Νάσος 
Μεταξάς Ιατρικά Μηχανήματα Α.Ε.Β.Ε.
Μινέρβα Φαρμακευτική Α.Ε.
Μουστάκας
ΝΕΟΤΥΠ Ε.Π.Ε.
Νηπιακό Επιμελητήριο Μελά
Νηρεύς Α.Ε.
Πανελλήνια Ένωση Εμπόρων Σιδηρικών & 
Βιομηχανικών Ειδών
Πλαίσιο Computer Α.Ε.Ε.
Πρόκτερ & Γκαμπλ Ελλάς Ε.Π.Ε.
Π.Ν. Γερολυμάτος Α.Ε.Β.Ε.
Σ.Α. Βαϊράμογλου Α.Β.Ε.Ε.
Σύλλογος Αποφοίτων Αμερικανικού Κολλεγίου 
Ελλάδος 
Σχολές Μωραΐτη
Τζίκα Κατερίνα
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 
Υπουργείο Υγείας  & Πρόνοιας 
Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής
Φοίνιξ Φαρμ Ε.Π.Ε.
Χριστοφιλόπουλος Ιατρικά Μηχανήματα Α.Ε.

Ευχαριστούμε
Οι προσπάθειες που καταβάλλουμε, δεν θα μπορούσαν να καρποφορήσουν χωρίς τη 
συμπαράσταση, τη στήριξη και τη συμβολή των χορηγών μας. Η ευαισθησία όλων σας, μας δίνει 
δύναμη για να συνεχίσουμε την πλεύση μας και η πολύτιμη ηθική και υλική προσφορά σας, ανοίγει 
δρόμο για να φτάνουν τα φουσκωτά μας όλο και πιο μακριά.

Agfa Gevaert A.E.B.E.
aea* relate A.E.
Alpha Bank A.E.
Aspis A.E.
Astra Zeneka A.E.
Biochem Diagnostics S.A.
Bross A.E.
Chiesi Ελλάς A.E.B.E.
Dentofair - Γ. Παπαδημητρίου Α.Ε.
Euromedica A.E.
GE Medical Systems Hellas A.E.E.
General Electric
GENIKI Bank
Hewllet Packard
Johnson & Johnson Hellas E.Π.E.
Jumbo A.E.B.E.
Kodak Near East Inc.
Lavipharm Hellas
LMZ Transoil Shipping Enterprises
Iolcos Hellenic Maritime Enterprises Co. Ltd.
Marfin Financial Group A.E.Σ.
Mattel A.E.B.E.
Mellon International S.A.
Menarini Hellas S.A.
Michelin A.E.B.E.
Neptune Lines Shipping & Managing Enterprises S.A.
ORAN Productions Ltd.
Pfizer Hellas A.E.
Pirelli Α.Ε.
Rafarm A.E.B.E.
Roche Hellas A.E.
Sias A.E.
Solvay Pharma MEΠE
Specifar A.B.E.E.
Telepassport Hellas A.E.
VF Hellas A.E.E.
Videosonic A.E.
Vrontados S.A.





“ΑΓΡΙΑ ΝΕΡΑ”
 

Στα νερά που ταξιδεύεις, στη γαλάζια χώρα σου πάρε με μαζί
να δω τα όνειρα που γεννούν τα απόνερα

μια ευχή να βγαίνει αληθινή 
σαν σε κοιτάζουν

 
Μάτια παιδικά που περιμένουν να φανείς

άγρια νερά που δεν αγάπησε κανείς
πίσω απ τα βράχια, τα λιμάνια της σιωπής

αλλιώτικη η Ελλάδα, στη πιο σκληρή λιακάδα
 

Όσα μίλια κι αν μετρήσω, τ’ άσπρα τα σπίτια τους για να δω ξανά
εκεί να στέκονται, να αντιστέκονται

βουβά στ’ ανέμου τη μεριά
να μην τρομάζουν

 
Μάτια παιδικά...

Θανάσης Ζώης



ΟΜΑΔΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία

(ΜΗ.ΚΥ.Ο. αρ. 0729)

Κωνσταντίνου Αλαγιάννη 12, 19003 Μαρκόπουλο
τ. 22990 49615, f. 210 6442041

www.omadaaigaiou.gr


