
ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ «ΑΟΡΑΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑ 

Την Τετάρτη 15 Μαρτίου στο πλαίσιο των δράσεων της Ομάδας Εθελοντισμού του Πρότυπου ΓΕΛ 

Αναβρύτων, μαζί με  μια αντιπροσωπεία μαθητών/τριών από όλες τις τάξεις, πραγματοποιήσαμε 

τις « Αόρατες Διαδρομές» του περιοδικού του δρόμου Σχεδία. Οι διαδρομές αυτές γίνονται στο 

κέντρο της Αθήνας με οδηγούς (νυν και πρώην) άστεγους συμπολίτες μας και συνοδεία υπεύθυνου 

του προγράμματος.  Η δράση πραγματοποιείται στα πρότυπα αντίστοιχων περιηγήσεων που 

διοργανώνονται από περιοδικά δρόμου του εξωτερικού (Μόναχο, Αμβούργο, Βασιλεία, Λονδίνο 

κ.ά.) και περιλαμβάνει κάποιες από τις σημαντικότερες κοινωνικές δομές του κέντρου της πόλης. 

Οι οδηγοί δίνουν πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχει κάθε δομή, αλλά και πώς οι ίδιοι 

έχουν βιώσει ή εξακολουθούν να βιώνουν τη ζωή στο δρόμο, τις ανθρώπινες σχέσεις, την ποιότητα 

των υπηρεσιών, την ανθρωπογεωγραφία των δομών και του δυναμικού τους, που πασχίζει να 

ανταποκριθεί στις προκλήσεις του αγώνα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού, αλλά και της διαφύλαξης της αξιοπρέπειάς μας, ως άτομα και ως κοινωνία. 

Αυτό είναι και το σημαντικότερο στοιχείο των «Αόρατων Διαδρομών»: Η προσωπική αφήγηση. Η 

μετάδοση, µε άλλα λόγια, της βιωματικής εμπειρίας των οδηγών από τη ζωή στο δρόμο. Βασικός 

στόχος των περιηγήσεων της «σχεδίας» είναι να ενεργοποιήσουν τον ίδιο τον άνθρωπο-οδηγό. Να 

δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες να υποστηρίξει τον εαυτό του, να εκπαιδευτεί, να κάνει ένα ακόμη 

βήμα προς την κοινωνική (επαν)ένταξη.  Η αρχή της κινητοποίησης είναι η γνώση και η 

ευαισθητοποίηση. 

Ο δικός μας οδηγός ήταν ο κ. Μιχάλης Σαμόλης, ο οποίος κατάφερε με τρόπο γλαφυρό και 

βιωματικό να καταστήσει αυτή τη σύντομη διαδρομή ένα τεράστιο ταξίδι ζωής.  

Οι μαθητές/ριές μας  με σεβασμό και διακριτικότητα έδειξαν ότι θέλουν να κάνουν τα αόρατα 

ορατά.  

Τους ευχαριστώ όλους/ες έναν έναν και μία μία χωριστά, όπως και την κ. Στέλλα Βολυράκη  για την 

ουσιαστική της παρουσία. 

Δήμητρα Κολάση Θεολόγος. 

 

 

 



ΑΟΡΑΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

Μια καταγραφή από τη μαθήτρια του Γελ Αναβρύτων Στέλλα Χαλουλάκου. 

Την ευχαριστούμε πολύ . 

……… «Ονομάζομαι Μιχάλης Σαμόλης. Γεννήθηκα στην Καλλιθέα, το 1957. Η οικογένεια μου 

ανήκε στη μεσαία τάξη. Ο πατέρας μου ήταν ιδιοκτήτης φορτηγού ιδιωτικής χρήσεως. Τις 

καθημερινές μεταφέραμε τρόφιμα και άλλα είδη σε καταστήματα, τα Σαββατοκύριακα 

ασχολούμασταν με ανακαινίσεις και μετακομίσεις. Και χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό, γιατί 

δούλευα από μικρός με τον πατέρα μου, έμαθα πως για να αποκτήσω χρήματα πρέπει να 

δουλέψω... Άλλο αν καμιά φορά λούφαρα, ως γιος του αφεντικού. 

Ο θείος μου ζούσε στη Νέα Υόρκη. Μόλις έγινα δεκαοχτώ, έφυγα από το σπίτι για να 

σπουδάσω μηχανικός αεροσκαφών στην Αμερική. Δεν ήξερα αγγλικά, έμαθα στο Columbia. 

Μετά το πέρας των σπουδών μου γύρισα στην Ελλάδα. Αφού έκανα τη θητεία μου ως 

φαντάρος δύο δρόμοι ανοίγονταν εμπρός μου: να εργαστώ στο ΕΑΒ ή να αγοράσω ένα 

φορτηγό και να συνεργαστώ με τον αδελφό μου. Τελικά τα χρήματα καθόρισαν τα ζάρια της 

ζωής μου. Επέλεξα την δεύτερη ενασχόληση και έδωσα έναν πακτωλό χρημάτων ώστε να 

αποκτήσω την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Μέχρι το 2006, όλα έβαιναν υπέροχα. Χρήματα, 

καλοπέραση. 

Εκείνη όμως η χρονιά έμελλε να ανατρέψει κάθε συνιστώσα της ζωής μου. Ο αδελφός μου με 

κάλεσε για να μου πει πως δεν αισθανόταν καλά. Όταν έφτασα στο φορτηγό του ήταν ήδη 

αργά. «Καρδιακή προσβολή» απεφάνθησαν οι γιατροί. Ο αδελφός μου, καρδιακή προσβολή! 

Μα ήταν αθλητής! Φοβήθηκα πολύ. Σταμάτησα τη δουλειά και άρχισα να εκταμιεύω χρήματα 

από την Τράπεζα. Οι γονείς μου δεν μπόρεσαν να ανακάμψουν ποτέ. Σε ένα χρόνο χάθηκαν 

και οι δύο. 

Τότε κατάλαβα πως έπρεπε να δουλέψω. Και η δουλειά αποτέλεσε την αναγέννησή μου. Το 

κουβάρι των γεγονότων της ζωής μου όμως είχε ήδη αρχίσει αμείλικτα να ξετυλίγεται.  

2010. Ανοίγουν τα επαγγέλματα. Πλέον δεν χρειάζεται η άδεια άσκησης επαγγέλματος ώστε 

να οδηγεί κάποιος φορτηγό. Κάναμε δύο μήνες απεργία. Ήμασταν αποφασισμένοι. Όμως η 

αντίστασή μας δεν ευόδωσε. Ένα χαρτί από την αστυνομία μας καλούσε σε επιστράτευση. 

Κατεβάσαμε το κεφάλι και συμμορφωθήκαμε. 

Οι συνεργαζόμενες εταιρίες πλέον μας ζητούσαν μείωση των τιμών των υπηρεσιών μας, με 

αποτέλεσμα τελικά να βγαίνουμε ζημιωμένοι. 

Το 2011 συνέβη το τελευταίο γεγονός που καθόρισε αποφασιστικά τη μετέπειτα ζωή μου. Μου 

έκλεψαν το φορτηγό. Ήταν μπλε, όμορφο. Δεν βρέθηκε ποτέ τίποτα, μα το παράπονό μου 

είναι ότι δεν έλαβα ποτέ ενημέρωση. Πήγαινα στο τμήμα συχνά, από κάποια στιγμή και έπειτα 

άρχισαν να με διώχνουν. Το φορτηγό μου, η δουλειά μου, η ζωή μου! 

Η συνέχεια εξίσου σκοτεινή: ο σπιτονοικοκύρης με ενημέρωσε ευγενικά πως χρωστούσα 

πέντε νοίκια. Δεν είχα το μυαλό μου για να πουλήσω τα έπιπλα, να βγάλω κάποια χρήματα. 

Θυμάμαι πολλούς ανθρώπους να μπαίνουν στο σπίτι, ένα συνοθύλευμα γνωστών και 

άγνωστων προσώπων. Και τελικά, βρέθηκα στον δρόμο. Έμεινα 42 ημέρες στον δρόμο, όμως 

όλες οι εμπειρίες της περιόδου έχουν διαγραφεί από τη μνήμη μου. Μόνο ένα πράγμα 

θυμάμαι: 42 μέρες: δύο απόπειρες αυτοκτονίας.  

Μία κυρία με βρήκε, της εξομολογήθηκα τα γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή μου. Με 

οδήγησε στην ΚΛΙΜΑΚΑ, ένα κέντρο ψυχοκοινωνικής στήριξης. Εκεί γνώρισα πολλά νέα 

παιδιά που ήθελαν να αφαιρέσουν τη ζωή τους. Ναι, πολλά νέα παιδιά! Μόλις θεώρησαν πως 

ήμουν καλύτερα, μου συνέστησαν να διαμείνω στον ΚΥΑΔΑ, σε έναν ξενώνα όπου 



προσφέρεται στέγη και φαγητό. Είχα λοιπόν στέγη και φαγητό... και ένα ευρώ για να περάσω 

τον μήνα. Όπως σας είπα έμαθα να δουλεύω για να βγάλω χρήματα από μικρός και ήταν 

δύσκολο... Στον ξενώνα γνώρισα ένα ζευγάρι: αυτοί είχαν χρήματα για να αγοράζουν πίτσες 

– πολυτέλεια... όταν τους ρώτησα πως τα καταφ΄ρνουν μου μίλησαν για τη ΣΧΕΔΙΑ. Και τότε 

άλλαξε ριζικά η ζωή μου. 

Σήμερα πουλάω τα περιοδικά της ΣΧΕΔΙΑΣ, συμμετέχω στη χορωδία των αστέγων και έχω 

συναντήσει μέσα από τα σκοτάδια της ζωής μου τη μεγαλύτερη αγάπη μου: το θέατρο. 

Δεν θέλω να με συγκρίνουν με άλλους αστέγους ή πωλητές της ΣΧΕΔΙΑΣ... Γιατί τα κατάφερα! 

Ο ανθρώπινος οργανισμός είναι φτιαγμένος έτσι ώστε να αντέχει ακόμη και στις πιο δύσκολες 

καταστάσεις, είναι φτιαγμένος έτσι ώστε να βρει τη δύναμη και να ξεφύγει. Κι εγώ ξέφυγα.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΑΟΡΑΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

 

1η στάση: Σταθμός Κεραμεικού 

Συστάσεις με τον ξεναγό των Αόρατων Διαδρομών (κος Μιχάλης) 

✓ Προσωπική ιστορία (ΚΛΙΜΑΚΑ: Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, ΚΥΑΔΑ)  

 

✓ Εξιστόρηση της εξέλιξης των περιοδικών δρόμου  

(χρήσιμοι όροι→ INSP: INTERNATIONAL NETWORK OF STREET PAPERS, INST) 

https://www.insp.ngo/ 

 

✓ 2013: ίδρυση ΣΧΕΔΙΑΣ στο πλαίσιο του διεθνούς κινήματος περιοδικών δρόμου → 

3ο σε πωλήσεις στη Ελλάδα 

 

✓ Πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες για αστέγους 

 

• Ποδοσφαιρική Ομάδα Αστέγων 

• EL SYSTEMA: χορωδία 

• Αγγειοπλαστική 

• Θέατρο (η αγάπη του κ. Μιχάλη → περισσότερα παρακάτω) 

 

 

 

 

 

 

 

«Πώς το τυχαίο συναπάντημα ενός πλούσιου κυρίου και ενός αστέγου στην 

Αμερική, έμελλε να οδηγήσει στη δημιουργία ενός δικτύου περιοδικών δρόμου 

που πωλούνται απο αστέγους (ΙΝSP) και μετέπειτα στην ξενάγηση πολιτών 

στις σκοτεινές γωνιές των πόλεων που αποτέλεσαν καταφύγιο πολλών 

ανθρώπων, όταν δεν είχαν πού αλλού να στραφούν;» 

https://www.insp.ngo/


 

 

 

 

2η στάση: Πλατεία Βάθης  

✓ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΤΕΓΩΝ (Δήμος Αθηναίων): 

3 ΔΟΜΕΣ 

1) Ξενώνας νύχτας – ημέρας: 1 δωμάτιο με συγκάτοικο για 24 ώρες το 

εικοσιτετράωρο * 

2) Ξενώνας Νύχτας (17.00 – 9.00) 

3) Κέντρο Ημέρας (μπάνιο, πλύσιμο ρούχων, φαγητό, κουβέρτες) → καμία 

προϋπόθεση 

 

*Προϋποθέσεις: έγγραφο ταυτοποίησης, όχι εισόδημα και ακίνητη 

περιουσία, ιατρικές εξετάσεις (για AIDS, ηπατίτιδα Β & C, ψυχιατρικές), όχι 

κάπνισμα, όχι αλκοόλ, όχι ναρκωτικά → 22.30 κλειδώνει η πόρτα) 

 

✓ CARITAS:  

συσσίτιο που διοργανώνεται από την Καθολική Εκκλησία 

 

 

 

 

 

 

4η στάση: 100 μέτρα από την Ομόνοια  

✓ Είδαμε σε μία αλέα, αγκαλιασμένη ασφυχτικά από εγαταλελειμμένα κτίρια, λιωμένα 

κορμιά, που προσπαθούσαν απεγνωσμένα να ρουφήξουν έστω και μία ηλιαχτίδα, 

βουλιάζοντας ταυτόχρονα στον βούρκο της «σημερινής δόσης». 

 

«Στο Κάριτας με έχουν σερβίρει Αμερικανοί φοιτητές, είχαμε πιάσει και 

κουβέντα...» 

«Βλέπετε παιδιά, εδώ όλα τα κτίρια είναι εγκταλελειμμένα. Στην καρδιά της 

Αθήνας. 100 μέτρα από τον Σταθμό της Ομόνοιας. Κάποτε εδώ έρχονταν οι 

πλούσιοι Αθηναίοι και Αθηναίες για να αγοράσουν ρούχα και υποδήματα.  

 
Πλέον εδώ συχνάζουν μόνο φαντάσματα. (προσθήκη συντάκτη) 



 

 

 

 

5η στάση: Κατάληψη Εθνικού Θεάτρου  

«Από το 2015 και μετά είμαι ηθοποιός του Εθνικού Θεάτρου. Η πρώτη μου παράσταση 

ήταν οι«Στιγμές του Δρόμου» στην οποία άλλοι έξι πωλητές της ΣΧΕΔΙΑΣ και εγώ 

εξιστορούσαμε τις ζωές μας.  

 

 

 

Οι σκηνοθέτες με ξεχώρισαν. Από τότε έχω παίξει στη Λυρική Σκηνή, στο Δημοτικό 

Θέατρο Πειραιά, στο Μέγαρο Μουσικής, στο Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου 

(Πειραιώς 260). Σε κάποιες από τις παραστάσεις πληρώθηκα.» 

 

 

 

 

 

 

 

6η στάση: My Athens Hotel: Ξενώνας για χρήστες  

 

✓ Πρωτοβουλία Δήμου Αθηναίων 

✓ Κατά τη διάρκεια της Πανδημίας οι διοικητικές αρμοδιότητες 

μεταβιβάστηκαν → ΚΕΘΕΑ & ΟΚΑΝΑ 

«Από το θέατρο έμαθα να χαμογελάω. Με το χαμόγελο δεν κερδίζεις μόνο 

τους θεατές, κερδίζεις τους ανθρώπους.» 

«Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην Ελλάδα της κρίσης είναι τα 

φθηνά, μη καθαρά ναρκωτικά. Εγώ έχω βρει έξι παιδιά νεκρά. Άλλοτε τα 

βλέπεις να καταστρέφονται μέρα με τη μέρα. Και είναι μα την αλήθεια 

αγγελούδια, σαν τα αντικρίζεις στην αρχή.» 

«Οι κυρίες του Θεάτρου, οι οποίες πηγαίνουν σε όλες τις παραστάσεις 

έκλαιγαν από συγκίνηση.» 



 

• ΟΚΑΝΑ: ανήκει στο ελληνικό κράτος → ο μοναδικός οργανισμός που 

χορηγεί μεθαδόνη  

• ΚΕΘΕΑ: ακολουθεί τη διαδικασία του κλειστού προγράμματος 

 

 

 7η στάση: ΠΡΑΞΙΣ  

✓ Κέντρο ημέρας: δεκτοί όλοι χωρίς προϋποθέσεις 
 

✓ Διάθεση Η/Υ προκειμένου να συνομιλήσουν μετανάστες και πρόσφυγες με τις 

οικογένειές τους 
 

✓ Βανάκια με ιατρικό προσωπικό: εξετάσεις για AIDS, ηπατίτιδα Β & C → σε 10’ τα 

αποτελέσματα  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πολλοί μπαίνουν στο πρόγραμμα. 
½ : φτάνουν μέχρι τη μέση 

¼ : φτάνουν πριν το τέλος 

1/8: φτάνουν στο τέλος 

 

90% κατρακυλά ξανά στη χρήση 
 

«Βλέπετε αυτά τα τρία κτίρια το ένα δίπλα στο άλλο; Ξέρετε τι είναι; Είναι οίκοι 

ανοχής. Σε αυτούς τους δρόμους όταν βραδιάσει, ένα ανθρώπινο ποτάμι ρέει 

προς αναζήτηση πελατείας.» 

 

«Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί αύξηση της πορνείας κατά 1500% και 

ανάλογη αύξηση των Σεξουαλικών Μεταδιδόμενων Νοσημάτων.» 



 

 

 

 8η στάση: ΚΥΑΔΑ  

✓ Το μεγαλύτερο συσσίτιο της Αθήνας (1500 μερίδες καθημερινά) 

• Ο δ. Αθηναίων σταμάτησε τη διανομή φαγητού στο χώρο του ΚΥΑΔΑ λόγω covid -19 

• ΣΗΜΕΡΑ → Βανάκια μεταφέρουν φαγητό σε αστέγους 
 

✓ Κτίριο των Γιατρών του Κόσμου (δίπλα ακριβώς) 

• Α’βάθμιες εξετάσεις 

• Παραπομπή σε νοσοκομεία 

 

✓ Σημαντικές αναφορές:  

• «Ο ΑΛΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ» → Κ. Πολυχρονόπουλος (κοινωνική κουζίνα) 

• ΚΟΜΒΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Κοινωνικό Mall): έδρα → Σταθμός Λαρίσης/ Παλιό 

Σταθμαρχείο 

 

 

9η στάση: Επιστροφή στη φωτεινή πλευρά της Αθήνας: «Στου Ψυρρή» 

✓ ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ: 

2 Ξενώνες για ασθενείς με Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα  

 

• Street Work: 5.000.000 προφυλακτικά & σύριγγες ημερισίως 

• Red Umbrella (υποπαράρτημα): ιδρύτρια μία πρώην εκδιδόμενη 

trans γυναίκα 

 

 

 

 

«Να μιλήσετε και στους γονείς σας για τον Κόμβο Αλληλεγγύης. Εκεί ο Δήμος 

Αθηναίων μοιράζει όσα φέρνετε εσείς.» 

ΔΩΡΕΑΝ 

«Πάντα θα το λέω: 

Καταρχάς, οι άστεγοι έχουν ανάγκη από ψυχολογική 

υποστήριξη, μετά είναι το φαγητό και τέλος η στέγη.» 



 

 

 

10η (και τελευταία) στάση: Επίσκεψη στο ΣΧΕΔΙΑ CAFE 

 

✓ Παρουσίαση της φιλοσοφίας πίσω από την ίδρυση του καφέ από την υπεύθυνη 

του Art Cafe 

✓ Αποχαιρετισμός 

 

«Δεν θέλω να με συγκρίνουν με άλλους αστέγους ή πωλητές της ΣΧΕΔΙΑΣ... Γιατί 

τα κατάφερα! Ο ανθρώπινος οργανισμός είναι φτιαγμένος έτσι ώστε να αντέχει 

ακόμη και στις πιο δύσκολες καταστάσεις, είναι φτιαγμένος έτσι ώστε να βρει τη 

δύναμη και να ξεφύγει. Το σημαντικό είναι να βγάλετε τη δύναμη που κρύβετε/αι 

μέσα σας. Κι εγώ ξέφυγα.» 

 

-Πώς αντιμετωπίσατε την κατάθλιψη: 
«Ήταν δύσκολο. Με βοήθησε η επαφή με τους ανθρώπους, τους αναγνώστες του 

Περιοδικού.» 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


