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Μηνύματα για τα 33 Χρόνια του ΚΕΘΕΑ 
ΣΤΡΟΦΗ 

ΣΤΡΟΦΗ για μένα σημαίνει: 

Εργαζόμενοι 

 Ένα Σχολείο με καθημερινά μαθήματα ζωής, ένα ταξίδι στο μεγαλείο της 

ψυχής, μια συνάντηση με τον αυθεντικό εαυτό και με ανθρώπους που 

αγωνίζονται για ένα κοινό σκοπό,  μια πολύχρονη πορεία δημιουργίας και 

προσφοράς! Κυρατσώ Σκοδρογιάννη |Υπεύθυνη του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 

 

 Να κοιτάς ψηλά για να δεις το ουράνιο τόξο όταν φανεί. Γιατί μετά από κάθε 

μπόρα, βγαίνει το ουράνιο τόξο και μόνο όταν έχεις μάθει να κοιτάς ψηλά, θα 

το δεις!! Τάσος Γιαννίκος|Επιμορφωτής Μουσικής- Ραδιοφώνου 

 

 Το δεύτερο μου σπίτι και η μεγαλύτερη μου αγάπη μετά την οικογένειά μου. 

Αντώνης Παρλιάρος |Υπεύθυνος της Θεραπευτικής Κοινότητας 

 

 Στροφή για μένα δεν είναι απλά ένας χώρος εργασίας, δεν είναι μόνο ένα 

πρόγραμμα, είναι ένας χώρος που με συλλογική δουλειά, αίσθημα 

αλληλεγγύης όλοι οι  συμμετέχοντες βελτιώνονται και γίνονται καλύτεροι. 

Νίκη Πετρούλια| Προσωπικό Λογιστηρίου  

 

 Οι θεραπευτικές κοινότητες είναι αξία αναντικατάστατη και η εργασία μου σε 

έναν τέτοιο χώρο νοηματοδοτείται βλέποντας τα αποτελέσματα μιας μεθοδικής 

και συλλογικής  προσπάθειας να αποδίδει καρπούς, ιδιαίτερα στον πληθυσμό 

των εφήβων. Αντωνία Πανάγου| Γραμματεία Προγράμματος 

 

 Αλλαγή, ελπίδα, νοιάξιμο. Ελευθερία Μακρή| Υπεύθυνη Δ/Ο Τμήματος 

 

 Προσπάθεια, αγάπη,  ελπίδα,  φροντίδα  και «ΖΩΗ».   Νάνσυ Κοτσώνη| 

Προσωπικό Θεραπείας Κέντρου Συμβουλευτικής Εφήβων 
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 Στροφή για μένα σημαίνει συλλογική  προσπάθεια , αλληλεγγύη, ενδιαφέρον. 

Το πνεύμα που εκφράζει ιδιαίτερα η «ομάδα Αγκαλιάς» των γονέων.  Γιώργος 

Βελισσαρούλης |Υπεύθυνος Κέντρου Συμβουλευτικής Εφήβων 

 

 33 χρόνια δεν είναι πολλά είναι όμως αρκετά για να μάθεις να ζεις όπως σου 

αξίζει χωρίς κηλίδες, σκοτάδι και ψεύτικα όνειρα!!!! Τώρα είναι η ώρα να τα 

εκτιμήσεις και να δώσεις ζωή στα χρόνια σου και όχι χρόνια στη ζωή σου. 

Μαρία Τσουκαλά | Υπεύθυνη Επανένταξης και Μονάδας Οικογένειας 

 

Εθελοντές  

 Τα ναρκωτικά σου ναρκώνουν το κορμί, την ψυχή, την καρδιά,το μυαλό... 

Εμπιστεύσου κι εσύ την ΣΤΡΟΦΗ για να σε βγάλει ξανά στη Ζωή!  

Eιρήνη Γαβαλά |Σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων &  Συμπαραγωγών|  

Εθελόντρια  

 

 Ένας Νέος Κόσμος, σε άλλες διαστάσεις, όπου δεν χωρά η μιζέρια, η 

υποκρισία, η ψευτιά, η παγαποντιά, η ανηθικότητα. Ένας κόσμος, που 

διακατέχεται από το νοιάξιμο, την αλληλοβοήθεια, τον αυτοσεβασμό, την 

αξιοπρέπεια.  Παναγιώτης Κάτος |Φυσικός| Εθελοντής 

 

 Στροφη για μένα είναι φως ..... Αμέτρητοι δρόμοι ανοιχτοί να βαδίσεις, 

αμέτρητα όνειρα ανοιχτά να χτίσεις. Χριστίνα Αντωνάκου|Φιλόλογος| 

Εθελόντρια  

 

 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΑΓΚΑΛΙΑ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ! Μια απέραντη θάλασσα αγάπης και 

βοήθειας! Γεμάτη μαθήματα ζωής, ανθρωπιάς, σεβασμού και εκτίμησης! Ένα 

ευχαριστώ είναι λίγο. Kατερίνα Χαραλαμπίδου| Κοινωνιολόγος|Εθελόντρια 

 

 Η ΣΤΡΟΦΗ για μένα είναι η δύναμη του ανθρώπου. Η αλληλεγγύη του προς 

τον άλλο άνθρωπο. Η νίκη της ζωής στην ουσία της. Θα είμαι πάντα δίπλα 

σας να περπατάμε αυτό το δρόμο προς τη ζωή και προς το φως. 

Γιώτα Νέγκα | Καλλιτέχνης| Εθελόντρια  

 

 Μάτια μου είσαστε Άγγελοι! Μια μεγάλη αγκαλιά σε όλους και σε σας παιδιά 

μου ένα ζεστό φιλί σ' έναν- έναν ξεχωριστά!!  



3 

 

Πάντα με αγάπη. Μαρία Αλιφέρη |Ηθοποιός|Εθελόντρια 

 

Μέλη Κέντρου Ενημέρωσης 

 Όταν με ρωτάνε τι είναι η Στροφή για μένα, συνήθως δεν απαντώ. Συνήθως 

δεν ξέρω. Τώρα θεωρώ ότι είναι όντως μια στροφή, μια στροφή στην ζωή 

μου, όπου οι κακίες  συνήθειες  του μυαλού μου  θα διαγραφούν για πάντα. 

Χρύσα |Μέλος Κέντρου Συμβουλευτικής Εφήβων 

 

 

 Στροφή για μένα σημαίνει ένα καινούργιο περιβάλλον μια καινούργια  ζωή που 

αυτή η ζωή  περιέχει αγάπη, φροντίδα, ζεστασιά. Για μένα είναι ένας χώρος 

που όλα τα παιδιά που έχουνε προβλήματα με την χρήση μπορούνε να 

βρούνε υποστήριξη.  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!  Παναγιώτα Δ. |Μέλος Κέντρου 

Συμβουλευτικής Εφήβων 

 

 

Μέλη Θεραπευτικής Κοινότητας 

 Ένας νέος εαυτός που έχει ερεθίσματα και αναπτύσσεται μέρα με τη μέρα. Στη 

ΣΤΡΟΦΗ έμαθα να βλέπω τα πράγματα με άλλο μάτι. Δήμητρα Π.| Μέλος 

Θεραπευτικής Κοινότητας 

 

 Αφύπνιση, θάρρος, επιμονή, υπομονή και μια δεύτερη ευκαιρία. Άλεξ  Σ.| 

Μέλος Θεραπευτικής Κοινότητας 

 

 Όλες αυτές τις καθαρές στιγμές που έχω ζήσει όσο είμαι στο πρόγραμμα και 

όλους αυτούς τους φίλους που έχω κάνει. Γιάννης Φ. | Μέλος Θεραπευτικής 

Κοινότητας 

 

 Οικογένεια, αγάπη, ζεστασιά, φροντίδα, κατανόηση, στήριξη, ελπίδα, λίστα, 

αφοσίωση, επιμονή, υπομονή, προσπάθεια, αλλαγή, αναγέννηση, εξέλιξη, 

τόλμη, συναισθήματα, ενδιαφέροντα, πραγματικοί φίλοι και η οικογένεια που 

πάντα ήθελα να έχω. Γιάννης Δ. |Μέλος Θεραπευτικής Κοινότητας 
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 Έμαθα να φροντίζω τους γύρω μου αλλά πρώτα από όλα τον εαυτό μου. 

Μάριος Π.| Μέλος Θεραπευτικής Κοινότητας 

 

 Φως στο σκοτάδι, ζεστασιά στο κρύο, παρέα στη μοναξιά, ενδιαφέρον στην 

αδιαφορία, οικογένεια και αγκαλιά μα πάνω από όλα σημαίνει αγάπη. 

ΣΤΡΟΦΗ ΜΟΥ ΕΔΩΣΕΣ ΔΥΝΑΜΗ, ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΚΑΙ ΟΡΕΞΗ ΓΙΑ ΖΩΗ. Νίκος Γ.| 

Μέλος Θεραπευτικής Κοινότητας 

 

 Άνθρωποι, φιλία και καθαρή ζωή. Δημήτρης Λ. | Μέλος Θεραπευτικής 

Κοινότητας 

 

 Κώστας Σ. | Μέλος Θεραπευτικής Κοινότητας 

 

 

Μέλη της Επανένταξης 

 Στροφή για μένα σημαίνει αλληλεγγύη, ενσυναίσθηση, δύναμη, ζεστασιά, 

αγάπη και αισιοδοξία. Νίκος Π. | Μέλος Επανένταξης 

 

 Βοήθεια για να κερδίσω μια καινούρια ζωή. Ευχαριστώ. Νάσος | Μέλος 

Επανένταξης 

 

 Αναγέννηση, ασφάλεια και αξίες! Με έχει βοηθήσει να ξανακερδίσω την ζωή 

μου πίσω, μου βάζει όρια όταν πάω να παραστρατήσω  και μου έχει μάθει τι 

σημαίνει αγάπη! Κωνσταντίνος Ξ. | Μέλος Επανένταξης 
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Γονείς & μέλη του Συλλόγου Οικογένειας 

 Μια μεγάλη αγκαλιά που μου δίνει απλόχερα νιάξιμο, δύναμη και αγάπη. ‘Ενα 

δυνατό φως που μου δείχνει το δρόμο της ζωής. Βασίλειος Π. |Μέλος 

Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 
 

 Ζωή, αναγέννηση, εμπιστοσύνη, ανιδιοτέλεια, αρχές, φροντίδα, αλλαγή, 

αγάπη, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ!!!! Δώρα Δ.| Μέλος Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ  

ΣΤΡΟΦΗ 
 

 Να βρει ένα  παιδί  τον  δρόμο  του, να  νοιώσει  ποιος  στα  αλήθεια  είναι  και  

τι  χρειάζεται   και  να  σώσει τη  ζωή  και  την  ψυχούλα  του. Η  αλήθεια  

πονάει, αλλά  και  η  αλήθεια  είναι  ο  αγώνας, γιατί  η  καθαρή  ζωή χωρίς  

εξαρτήσεις  απαιτεί  θυσίες, πειθαρχία, νιάξιμο  και  πολλή  αγάπη!!  Μαρή  Π.| 

Μέλος Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 
 

 Οικογένεια, όρια, αγάπη. Νικόλαος | Μέλος Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ 

ΣΤΡΟΦΗ 
 

 ΣΤΡΟΦΗ  για μένα σημαίνει αγκαλιά, οικογένεια, αγάπη, κατανόηση, 

εμπιστοσύνη, ενσυναίσθηση, αλήθεια, νοιάξιμο, ζωή, βοήθεια, ασφάλεια, 

δύναμη, στήριξη, αναγέννηση, αλλαγή. φροντίδα, ελπίδα, ειλικρίνεια. Χαρά Λ. 

| Πρόεδρος του Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 

 

 Νοιάξιμο και φροντίδα, αλληλοβοήθεια και σύνδεση, δύναμη κι ελπίδα, 

επίπονη προσπάθεια και υποστήριξη για αλλαγή. Όλγα Σ. |  Μέλος 

Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 
 

 Ένα φωτεινό μονοπάτι μέσα σε ένα σκοτεινό  

δάσος αδιεξόδων! Χρήστος Λ.| Μέλος Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ 

ΣΤΡΟΦΗ 

 

 Ο φωτεινός δρόμος που μου δείχνει το νόημα της ΚΑΘΑΡΗΣ ζωής και της 

ανιδιοτελής αγάπης χωρίς ανταλλάγματα. Μου το έδειξε με αγάπη, υπομονή  

και κατανόηση αυτό που έλειπε τα προηγούμενα σκοτεινά χρόνια από την ζωή 

μου, ξανακερδίζοντας πίσω ότι πολυτιμότερο έχω, ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ. 
Μαρίνος Δ. | Μέλος Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ  
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 Καθαροί  και αληθινοί  άνθρωποι  που  άπλωσαν  το χέρι τους  σε εμένα και  

την  οικογένεια  μου  όταν  βρισκόμουν  σε απόγνωση και απελπισία  και  μου 

έδειξαν τον  δρόμο  για  την  αισιοδοξία,  την  αληθινή, καθαρή Ζ Ω Η . 
Διονυσία Κ. | Μέλος Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 

 

 Οικογένεια, όρια, νέα αρχή, νέα ζωή, αναγέννηση, καθαρές σχέσεις, μεγάλη 

αγκαλιά, ικανοποίηση, χρόνος σημαντικός και πολύτιμος, φροντίδα, νοιάξιμο, 

δύναμη, κατανόηση, δημιουργία, δρόμος! 

Σταματική Α.| Μέλος Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 

 

 Να ξανά κερδίσεις το χαμόγελο την αγάπη την γαλήνη την πίστη στον εαυτό 

σου ότι μπορείς και τα καταφέρνεις να ονειρεύεσαι Μία καθαρή Ζωή να 

φροντίζεις τον εαυτό σου και τους γύρο. 

Γιάννος | Μέλος Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ  

 

 Ελπίδα ζωή και ζωντανό παράδειγμα ότι υπάρχει λύση για όσο παιδιά και 

οικογένειες υποφέρουν από τις ουσίες. Σπύρος Σ.| Μέλος Συλλόγου 

Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 

 

 ..σημαίνει, αγάπη, στοργή, φροντίδα, υγιή οικογένεια, καθαρή ζωή, ευγένεια, 

σεβασμός, όρια, συνείδηση, ευγνωμοσύνη. Αυτά έχουν τυπωθεί  πλέον στη 

ζωή μου και στην καρδιά μου και συνεχίζω δυνατή χάρη στη Στροφή 
Μαρία Π.| Μέλος Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 

 

 33 μοναδικές αληθινές στροφές δύναμης και θέλησης που μάθαμε και 

αγαπήσαμε να κοιτάζουμε μπροστά! Η ζωντανή απόδειξη της ανθρώπινης 

δύναμης για μια κοινωνία ανθρώπινη και ελεύθερη από εξαρτήσεις...! 

Δημήτρης Π.| Μέλος Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 

 

 Ελπίδα, όραμα, οικογένεια, νιάξιμο, φροντίδα, αγάπη, στοργή, τρυφερότητα, 

αγκαλιά, δημιουργικότητα! Κατερίνα Λ.| Μέλος Συλλόγου Οικογένειας 

ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 

 

 Η στροφή για εμένα είναι μάθημα ζωής, αγάπη, ελευθερία από άσχημα 

δεσμά, στήριξη, δύναμη, φιλοσοφία, εμπιστοσύνη, ελπίδα, φως, ζωή, όνειρα!!! 

Διονυσία Κ.| Μέλος Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 
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 Ενεργώ με επίγνωση και ενσυναίσθηση, και είμαι έτοιμος κάθε στιγμή να 

αντιμετωπίσω το απρόβλεπτο με τον καλύτερο τρόπο, αξιοποιώντας κάθε 

δυνατή βοήθεια, προσφέροντας τον καλύτερο εαυτό μου και 

απολαμβάνοντας με ικανοποίηση το αποτέλεσμα. Παντελής Ξ.| Μέλος 

Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 

 

 Στην δυσκολότερη στιγμή της ζωής μου σαν γονιός,  όταν η απελπισία με είχε 

καταβάλει, η ΣΤΡΟΦΗ ήρθε να προσφέρει ελπίδα σε μένα και Ζωή στο παιδί 

μου. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Αθηνά Α.| Μέλος Συλλόγου Οικογένειας 

ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 

 

 Ελπίδα,  αλλαγή,   φάρος,   σωσίβιο. Ελένη Π.| Μέλος Συλλόγου 

Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 

 

 Αγάπη, νιάξιμο, συναίσθημα, όρια, αλληλεγγύη, κατανόηση, συγκίνηση, 

βοήθεια, επιμονή, υπομονή, χαρά, δύναμη, ειλικρίνεια, εμπιστοσύνη, αγκαλιά, 

πείσμα, ασφάλεια, εκτίμηση, δέος. φροντίδα, επιλογή, στοργή, πιστή, 

σεβασμός, αφοσίωση, ενδιαφέρον, ζεστασιά, μοίρασμα. Βασίλης Π. | Μέλος 

Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 

 

 Ελπίδα και σωτηρία. Καθώς γνωρίζω πλέον ότι όσα παιδιά καταφέρνουν να 

ολοκληρώσουν το πρόγραμμα μπορούν να νικήσουν τις ουσίες και να 

σωθούν. Μαρία Π.| Μέλος Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 
 

 Προσπάθεια, καθαριότητα, αγώνας αλλαγή, συνέπεια, υπευθυνότητα, 

ωριμότητα, αυτοσεβασμός, διεκδίκηση της ζωής που μας αξίζει, δύναμη 

σύγκρουση, ανατροπή, αυτοπεποίθηση, ανιδιοτέλεια, υποστήριξη, 

αλληλεγγύη, μαχητικότητα, αλήθεια, εξωστρέφεια, αγάπη, φροντίδα, 

επικοινωνία, ευγνωμοσύνη, χαρά. Γιώργος Κ.| Μέλος Συλλόγου Οικογένειας 

ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 

 

 Να αλλάξω για να φέρω την αλλαγή στην οικογένειά μου. Ρούλα | Μέλος 

Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 
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 Χαιρετίζω την ζωή με αισιοδοξία και αστείρευτη πηγή θετικών συναισθημάτων 

και πράξεων αγάπης. Βασίλης | Μέλος Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ 

ΣΤΡΟΦΗ 

 

 Προσπάθεια, κατανόηση, νοιάξιμο, καταφύγιο. Ανταλλαγή συναισθημάτων. 

Ελένη | Μέλος Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 

 

 Αληθινά καθαρή ζωή, καθαρά αληθινή ζωή. Δημήτρης Γ.| Μέλος Συλλόγου 

Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 

 ….στροφή σε αξίες, ενδοσκόπηση, νοιάξιμο, όρια αλήθεια. Αλέξης | Μέλος 

Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 

 

 ….μια σίγουρη και ζεστή αγκαλιά που βρήκε καταφύγιο η οικογένειά μου όταν 

η καταιγίδα της χρήσης όρμησε για να  μας διαλύσει. Μαρία Τ.| Μέλος 

Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 

 

 Πρώτα ΣΤΡΟΦΗ για μένα ήταν η ελπίδα, για το παιδί μου να μπορεί να ζήσει 

μια φυσιολογική ζωή. Τώρα είναι η καθημερινότητα μου, ο δρόμος προς μια 

καθαρή και δημιουργική ζωή. Είναι εδώ που μαθαίνω μαζί του να φροντίζω, 

να αγαπώ, να επικοινωνώ χωρίς ουσίες. Μαγκαλί | Μέλος Συλλόγου 

Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 

 

 Για μένα προσωπικά "ΣΤΡΟΦΗ", σημαίνει δύναμη, υπομονή, ελπίδα, αγώνας, 

κουράγιο, αγάπη, χαμόγελο, υγεία, βοήθεια, αλληλεγγύη, στήριξη!!! Εύχομαι 

μέσα από τα βάθη της ψυχής μου στους εμπνευστές, αρωγούς, θεραπευτές, 

ψυχολόγους, εθελοντές, μα πάνω από όλα στους γονείς και στα παιδιά της 

κοινότητας, η στροφή να υπάρχει όχι 33 αλλά 103 και 1003 χρονιά ώστε να 

προσφέρει θεραπεία και ανακούφιση στις πονεμένες ψυχές των νέων εφήβων 

και των οικογενειών τους! Ο καλός θεός πάντα μαζί σας!!! Νίκος Φ.| Μέλος 

Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 

 

 …Οικογένεια. Οι   άνθρωποι   που μοιράζονται μαζί σου προβληματισμούς, 

όνειρα και συναισθήματα. Η   δύναμη   να   ανοίγεις   δρόμους   εκεί   που   

σβήνουν   όλα   τα μονοπάτια. Η ελπίδα να παλέψεις για την ζωή. Είναι ο 

φάρος της ζωής μας. Ειρήνη Κ.| Μέλος Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ 

ΣΤΡΟΦΗ 
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 ΖΩΗ! Τίποτα λιγότερο. Ιωάννα Ρ.| Μέλος Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ 

ΣΤΡΟΦΗ  

 

 Οικογένεια, που όλα τα μέλη της ανοίγουν διάπλατα την αγκαλιά τους, για να   

σε υποδεχτούν και να σου προσφέρουν απλόχερα, πολύτιμα και ανεκτίμητα 

δώρα: Αγάπη, ζεστασιά, νοιάξιμο, φροντίδα, ασφάλεια. Όλοι μαζί, γονείς και 

παιδιά,  κρατώντας  ο ένας το χέρι του άλλου, αγωνιζόμαστε για μια ζωή 

καθαρή, γεμάτη  αξίες, στόχους και πολύχρωμα όνειρα ! 

 Μαρία Κ.| Μέλος Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ  

 

 Η πορεία από το σκοτάδι στο φως, από την απόγνωση στην ελπίδα, από τον 

φόβο στο θάρρος, από το εγώ στο εμείς και από την θλίψη στην χαρά!!! 

Αλεξάνδρα | Μέλος Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 

 

 Δάκρυα σε μια αγκαλιά στο μέσον μιας αυλής για την επανένταξή σου στη 

ζωή. Κραυγές σε μια αγκαλιά για την αναγέννησή σου, όπως στη γέννα της 

μάνας σου. Και όνειρα από την αρχή. 

Σωτήρης Γ.| Μέλος Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 

 


