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ταν μια γλυκιά πνοή του ανέμου, που 
ταξίδευε στο διάστημα.... 
Κάποιες νεράιδες την έφεραν στη Γη. Με 

την έξοδο της ένα αστέρι έσκυψε, κάθισε πάνω 
στο μέτωπο της. 
Έλαμπε το μικρό νεραϊδογέννητο κοριτσάκι... 
Τόσο λαμπερό, ζωηρό, χαρούμενο . . . . . . . Όλοι το 
λάτρευαν! 

Αργότερα της έδωσαν το όνομα της μεγάλης 
θεάς. «Αθηνά». 

Δόρυ και ασπίδα της χάρισε η θεά. Έτσι 
κατοχυρωμένη βγήκε στο δρόμο. Με το θάρρος 
και τη δύναμη μέσα της, ακολούθησε το 
αναπόφευκτο.... τη γήινη μοίρα. 

Όμως, σαν ένα ρυάκι που γινόταν όλο και 
πιο ορμητικό, απλώθηκε με λατρεία στη φύση η 
μικρή Αθηνά. Θαύμαζε τη γήινη φύση και 
εκστασιαζόταν από πολλά. 

Τα μάτια της γέμιζαν θάλασσα, ουρανό, 
αστέρια. Όλα αυτά μάζευε στην καρδιά της και 
τα πολλαπλασίαζε εκεί. Αργότερα στο σχολείο, 
με πάθος τα αποτύπωνε στο χαρτί και στον 
πίνακα, με πολλή επιμέλεια. 

Μέσα στην παιδική της ψυχή παλλόταν όλη 
η φύση, με όλα της τα στοιχεία. Έτσι, μέρα με τη 
μέρα, φούντωνε στην καρδιά της η επιθυμία της 
να τη ζωγραφίσει, να τη μεγεθύνει, όπως την 
ένοιωθε εκείνη, όπως τη βίωνε, όπως την 
αγάπησε. 
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Τόσα χρώματα που είχαν συσσωρευτεί στην 
ψυχή της, σχεδόν την έπνιγαν. Έγιναν χείμαρρος 
που η Αθηνά ένοιωσε μέσα της την ανάγκη να 
του ανοίξει την πόρτα. Να απελευθερώσει όλες 
εκείνες τις δυνάμεις που την κατέκλυζαν. Και 
ήρθε η στιγμή που η πόρτα άνοιξε. Δεν κρατιόταν 
άλλο. 
Ένας χείμαρρος χρωμάτων, μια ασυγκράτητη 
δημιουργική ροή πηγάζει πλέον μόνιμα από 
μέσα της, που δεν μπορεί τίποτα πια να τη 
σταματήσει. 

Αυτή είναι η Αθηνά Κοτσώνη-Συνετού. 
Φύση γενναία, επαναστατική, μαχητική. 

Με αυτά τα χαρίσματα αντέδρασε από 
μικρή η Αθηνά στα εμπόδια και τις δυσκολίες. 
Επειδή έκαιγε μέσα της η φλόγα και κανείς δεν 
ήταν δυνατόν να τη σβήσει.... 

«Μικρό αστέρι γιατί κλαις; 
Κανένας δεν μπορεί 

να πάρει τη λάμψη σου 
γιατί είσαι αυτόφωτο...» 

Πραγματικά, μια καλή μοίρα την οδηγούσε! 
Μια άλλη ζηλόφθονη την εμπόδιζε. Ανάμεσα τους 
προχωρούσε η Αθηνά χωρίς ποτέ να χάνει το 
θάρρος της. Αξιοθαύμαστη υπήρξε στο σχολείο 
της. Ο καλός δυναμικός άγγελος για τα 
ανήμπορα παιδιά. Έτσι γλυκιά όπως ήταν η 
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ψυχή της, χάριζε απλόχερα αγάπη και 
προστασία, εκεί που έλειπαν. 

Εκεί στα δεκαπέντε της χρόνια, φούντωσε η 
επιθυμία της να επιδοθεί στη ζωγραφική που 
τόσο λάτρευε. Είπε μια μέρα σταθερά στη μαμά 
της: «Μαμά, θέλω να γίνω ζωγράφος». Η μαμά 
της χαμογέλασε και με γλυκύτητα προσπάθησε 
να την αποτρέψει. Με τον τρόπο της, της ύψωσε 
φράγματα. Της έλεγε χαρακτηριστικά: «Αγάπη 
μου, δεν είναι για το μέλλον η ζωγραφική. Θα 
πεινάσεις». 

Όταν η Αθηνά πρότεινε στη μητέρα της να 
της επιτρέψει να σπουδάσει στη Δημόσια Σχολή 
Σχεδίου και Ζωγραφικής, εκείνη της απάντησε: 
«Στη Σχολή αυτή, καλή μου, πηγαίνουν μόνο 
αγόρια». Τελικά η Αθηνά για να μη δυσαρεστήσει 
τη μαμά της, ακολούθησε οικονομικές σπουδές 
και εργάστηκε ως λογίστρια σε επιχειρήσεις. 

Η Αθηνά ήταν μια πολύ γλυκιά, ελκυστική 
και χαριτωμένη κοπέλα. Τα μάτια της ήταν 
γεμάτα λάμψη και επιθυμίες. Πνεύμα ανήσυχο, 
τολμηρό, ακτινοβολούσε παντού. Όπου 
βρισκόταν, χωρίς να το επιδιώκει, προκαλούσε 
την ερωτική έλξη και επιθυμία στο άλλο φύλο. 
Έτσι κάποια στιγμή και μετά από μια εκδρομή, 
έγινε έμμονος στόχος κάποιου νεαρού, που της 
ήταν αρκετά συμπαθής, ώστε να μην τον 
αποθαρρύνει. Πολύ σύντομα εκείνος την 
αγάπησε με πάθος. Τόσο μεγάλη ήταν η αγάπη 
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του, ώστε η Αθηνά δε μπόρεσε να αρνηθεί την 
πρόταση του. 

Παντρεύτηκαν και όλα καλά, μόνο που 
επήλθε ένας καιρός άπνοιας για το μεγάλο όνειρο 
της ζωής της... να γίνει ζωγράφος. Αργότερα, με 
προτροπή της μαμάς της αυτή τη φορά, 
εγγράφεται σε μια σχολή μοντελίστ, για 
επαγγελματική αποκατάσταση. 

Με τον καιρό όμως, διαπίστωνε πόσο χάος 
υπήρχε στη σχέση με τον άνδρα της. Ήταν 
εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες. Δεν 
μπορούσαν να συναντηθούν πουθενά. Σεβόμενη 
όμως το θεσμό του γάμου, η Αθηνά, συνέχισε την 
πορεία της για ακόμη δεκαεπτά χρόνια, ώσπου 
κάποια στιγμή η ρήξη ήταν αναπόφευκτη. Η 
απόφαση της να χωρίσει υπήρξε σταθερή. Η 
μοιραία στιγμή είχε φτάσει. Στην προσταγή της 
μοίρας, άλλωστε, όλοι είμαστε αδύναμοι. 
Χώρισαν και οι δυο με δάκρυα και πόνο... 

Η ζωή όμως δε σταματά σε έναν χωρισμό. 
Η Αθηνά ξαναστάθηκε στα πόδια της και βάδισε 
μπροστά, με θάρρος, το δρόμο που η μοίρα της 
πρόσταζε. Μέσα στο νου της στριφογύριζε η 
σκέψη, πως πρέπει να ασχοληθεί με τη 
ζωγραφική, οπωσδήποτε. Πάντα η σπίθα αυτή 
ήταν κρατημένη μέσα της. 

Από τα δεκαπέντε της χρόνια έλεγε στον 
εαυτό της πως «του χρόνου θα ασχοληθώ σίγουρα 
με τη ζωγραφική» και αυτό πήγαινε λέγοντας. 
Αυτή τη φορά όμως, ήταν σταθερά αποφασισμένη 
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να το κάνει. Αναζητούσε απλά την ευκαιρία. 
Ήθελε τόσο πολύ να βγάλει προς τα έξω την 
ομορφιά που έκρυβε μέσα στην καρδιά της. Όλη 
της τη ζωή σε εικόνες. Αυτό θα της έδινε μέσα σε 
χρώματα και σχέδια, μέσα σε μια φανταστική 
όαση ζωής, την ολοκλήρωση εκείνη που θα την 
έκανε ευτυχισμένη. Μια ευτυχία από την οποία 
δεν θα έλειπε τίποτα, μιας και η ψυχή της ήταν 
γεμάτη από εικόνες που επιτακτικά ζητούσαν να 
βγουν προς τα έξω δημιουργικά. Η αφορμή για 
το ξεκίνημα δεν άργησε να της δοθεί. 

Λίγο πριν χωρίσουν με τον άνδρα της, είχαν 
αγοράσει από φιλικό τους ζευγάρι ένα σαλόνι 
που συνοδευόταν από ένα πρωτότυπο τραπεζάκι. 
Το τραπεζάκι αυτό είχε για στήριγμα ένα 
σκαλιστό παιδάκι. Ήταν ένα πραγματικό 
κομψοτέχνημα που δυσκολεύτηκαν να 
αποκτήσουν, καθώς η φίλη που τους το πούλησε 
επέμενε να τους δώσει το σαλόνι χωρίς το 
τραπεζάκι. Αργότερα, και μετά το χωρισμό της, η 
Αθηνά σκέφτηκε να αλλάξει όλες τις εικόνες της 
ζωής της. Θέλησε να βάλει γύρω της καινούρια 
πράγματα και παραστάσεις. Έτσι αποφάσισε να 
ανακαινίσει το σύνολο του σπιτικού της. Έβαλε 
λοιπόν αγγελία σε μια εφημερίδα για να 
πουλήσει το σαλόνι με το πανέμορφο τραπεζάκι. 

Η αγγελία σύντομα είχε το θαυματουργό 
της αντίκρυσμα. Έπεσε στα χέρια ενός άνδρα 
που έδειξε ενδιαφέρον να δει από κοντά το 
τραπεζάκι κομψοτέχνημα. 
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Η Αθηνά δεν μπορούσε να φανταστεί ποτέ, 
πως το σκαλιστό παιδάκι που με χάρη στήριζε το 
τραπεζάκι, θα στήριζε και τη ζωή της στη 
συνέχεια. 

Πολύ σύντομα ο άνδρας αυτός χτύπησε την 
πόρτα της. Όταν του άνοιξε η Αθηνά ένοιωσε 
ξαφνικά μια γλυκιά ευγενική ζεστασιά να της 
χαϊδεύει την καρδιά. Μια καρδιά που εκείνο τον 
καιρό ήταν παγωμένη. Το ίδιο ακριβώς συνέβη 
και σ' εκείνον. Η εικόνα που παρουσίαζε η 
Αθηνά στο σύνολο της, ήταν εκείνη που είχε 
σχεδιάσει στα βάθη του είναι του, από την 
εφηβική του ηλικία. Του φάνηκε ότι απλά 
ονειρευόταν και έμεινε αμήχανος για λίγα 
λεπτά... 

Περάστε, του είπε η Αθηνά κι εκείνος πέρασε να 
δει το τραπεζάκι που τον έφερε στην πόρτα της. 
Άρχισε να το περιεργάζεται και τα χέρια του 
φανέρωναν κινήσεις καλλιτεχνικές. Το πρόσεξε 
αυτό η Αθηνά και ασυναίσθητα, χωρίς να το 
πολυσκεφτεί του είπε: 
- Θεέ μου, είστε ζωγράφος; 
- Ναι, είπε εκείνος γεμάτος έκπληξη! Πώς το 
μάντεψε άραγε, σκεφτόταν. 
Η Αθηνά ήταν τώρα ασυγκράτητη. Δεν μπορούσε 
να κρύψει τη χαρά της που είχε μπροστά της 
έναν ζωγράφο. Η αγωνία της κορυφώθηκε 
σκεπτόμενη πώς να τον κρατήσει περισσότερο 
κοντά της. Τι να κάνω; Τι να κάνω; έλεγε μέσα 
της. Ξαφνικά τη βοήθησε η ζεστή βραδιά. Ήταν 
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Αύγουστος. Η φωνή της ακούστηκε δειλά και 
χαριτωμένα. 
- Σας παρακαλώ, ελάτε στη βεράντα να πιούμε 
έναν χυμό. Κάνει πολύ ζέστη απόψε. 
Εκείνος πρόσεξε τον ενθουσιασμό της, όταν της 
είπε πως είναι ζωγράφος. Διέκρινε το πάθος και 
την αγάπη της για τη ζωγραφική. 
Εντυπωσιασμένος από το συμπωματικό γεγονός, 
βγήκε πρόθυμα στη βεράντα. 
Τώρα την πρόσεξε καλύτερα. Είδε μες στα μάτια 
της τα ίδια συναισθήματα και επιθυμίες που είχε 
κι εκείνος όταν ξεκινούσε. Θυμήθηκε τα πρώτα 
του βήματα και της είπε πως και οι δικοί του 
ήταν αρνητικοί στο να σπουδάσει ζωγραφική. 
Στην ηλικία των δεκαπέντε του και εξαιτίας αυτής 
της άρνησης, κάποιο Σάββατο, έφυγε 
επαναστατικά από το σπίτι του, μόλις 
πληρώθηκε. Ήρθε στην Αθήνα, από την Πάτρα 
όπου έμενε. Νοίκιασε μια σοφίτα και στη 
συνέχεια γράφτηκε στη Σχολή Σχεδίου και 
Ζωγραφικής... 

Καθώς της εξιστορούσε τα εφηβικά του χρόνια η 
Αθηνά έβλεπε ακριβώς τη δική της περίπτωση. 
Μόνο που σκεφτόταν τη διαφορά, ότι εκείνη ήταν 
κορίτσι και δεν ήταν δυνατόν να κάνει τέτοια 
άλματα στα δεκαπέντε της. Του είπε αυτό το 
παράπονο της κι εκείνος που την άκουγε 
προσεκτικά και με κατανόηση, της υποσχέθηκε 
να της ανοίξει το δρόμο. 
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Συζητώντας, ανακάλυψαν πως είχαν και κοινές 
ρίζες! Ήταν και οι δύο από την ωραία Ζάκυνθο. 
Αυτές οι συμπτώσεις δημιούργησαν έναν 
ενθουσιασμό ανάμεσα τους. Η Αθηνά σκεφτόταν: 
«Μοιάζουμε, μόνο που εκείνος είναι πια 
φτασμένος Ζωγράφος και συλλέκτης παλαιών 
αντικειμένων». 

Η Αθηνά, για πρώτη φορά στη ζωή της, 
ένοιωθε αδύναμη και μαγεμένη! Ο άνδρας αυτός 
τη γοήτευε. Ήταν ακριβώς σαν ... εκείνον που 
ονειρευόταν πάντα, αλλά πίστευε πως τα όνειρα 
σχεδόν ποτέ δεν βγαίνουν αληθινά. Και η 
αλήθεια είναι πως είχε αρχίσει να φεύγει από 
αυτή την ιδέα... Η πραγματικότητα όμως αυτή, 
ήρθε να τη διαψεύσει και να την αναστατώσει 
ξανά. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα που είχε 
δημιουργηθεί, είχαν και οι δυο τους την ίδια 
επιθυμία. Να μην τελειώσει ποτέ αυτή η βραδιά. 
Είχαν τόσα πολλά να πουν, κι ας γνωρίζονταν 
μόνο λίγες ώρες. Οι σκέψεις τους ήταν 
ταυτόσημες και κάποια στιγμή εκείνος της 
πρότεινε: 
- Εδώ κοντά υπάρχει ένα ωραίο ταβερνάκι. Τι θα 
λέγατε να πάμε για φαγητό και να συνεχίσουμε 
εκεί την κουβέντα μας; 
- Ωραία ιδέα, ψιθύρισε η Αθηνά με κάποια 
συστολή, αλλά νοιώθοντας ταυτόχρονα μια 
ανεξήγητη χαρά να την πλημμυρίζει. 
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Έτσι το σκηνικό άλλαξε σύντομα. Βρέθηκαν στον 
όμορφο κήπο μιας ταβερνούλας που ήταν 
γεμάτος λουλούδια και δροσιά. Μια ιδιαίτερα 
ειδυλλιακή νύχτα μόλις ξεκινούσε... 
Στα μάτια τους μια νέα λάμψη τώρα υποσχόταν 
πως οι επόμενες ημέρες θα έφερναν μια 
απρόσμενη ευτυχία. 
Μετά το φαγητό, η Αθηνά αγχώθηκε πάλι. 
Έβλεπε μπροστά της το τέλος της βραδιάς. Τότε 
της ήρθε στη σκέψη να συνεχίσουν πηγαίνοντας 
σινεμά. Αλλά, πριν ακόμη ολοκληρώσει τη 
σκέψη της, πρόλαβε εκείνος τελείως αυθόρμητα 
και με τη σιγουριά ότι τα πράγματα παίρνουν μια 
μοιραία τροπή, να της πει: 
- Υπάρχει εδώ κοντά κανένα σινεμαδάκι, να πάμε; 
Πίστευε πως δεν ήταν σύμπτωση αυτή η 
απρόσμενη συνάντηση γνωριμίας, αλλά 
γραμμένη από το χέρι της μοίρας που είχε 
σκοπό να τους συνδέσει. Και η Αθηνά όμως ήταν 
σίγουρη γιαυτό, αφού παρακολουθούσε τα 
πρωτόγνωρα σκιρτήματα της καρδιάς της, 
διαπιστώνοντας πόσο υπέροχο είναι να 
ερωτεύεσαι... Είχε πειστεί ότι ο έρωτας της 
χτυπούσε την πόρτα εκείνη τη βραδιά. 

Μέσα σ' αυτή την απρόσμενη 
πραγματικότητα ένοιωθαν και οι δύο να 
βρίσκονται μέσα σε ένα χρυσό περιτύλιγμα. Όλα 
έμοιαζαν μαγικά! 
Έτσι ξεκίνησαν για τον κοντινό κινηματογράφο. 
Όταν κάθισαν δίπλα-δίπλα δεν μπορούσαν με 
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τίποτα να συγκεντρωθούν στο έργο. Είχαν δίψα 
για συζήτηση, λες και θα έλυναν εδώ και τώρα 
όλα τους τα προβλήματα. Η Αθηνά τον ρωτούσε 
κυρίως να της πει, για το σχεδιάγραμμα που θα 
την οδηγούσε στο μεγάλο της όνειρο. Στην 
ολοκλήρωση της επιθυμίας της να γίνει 
ζωγράφος. Πάνω σε αυτό είπαν πολλά κι έκαναν 
αισιόδοξες σκέψεις. Είχαν παρασυρθεί από χαρά 
και ο τόνος της φωνής τους έγινε έντονος. Χωρίς 
καν να το καταλάβουν έγιναν ενόχληση για τους 
γύρω τους, που με το δίκιο τους άρχισαν να 
διαμαρτύρονται. Σχεδόν τους έδιωξαν, αν και 
είχαν ήδη αποφασίσει να φύγουν για να αφήσουν 
τους γύρω τους ήσυχους. Έμειναν εκεί για 
περίπου ένα τέταρτο της ώρας. 

Συνέχισαν έτσι τη βραδιά τους περπατώντας 
κάτω από το φως του φεγγαριού. Και ήταν μια 
πανσέληνος... Κατέληξαν σε ένα πολύ ρομαντικό 
κεντράκι στην Κηφισιά, με πολύ πράσινο, πισίνα 
και ένα φεγγάρι που ερωτοτροπούσε βουτώντας 
στα νερά της, σκορπίζοντας κυματιστές ασημένιες 
ανταύγειες γύρω τους. Έτσι με αυτό το φόντο τα 
λόγια σταμάτησαν. Όλα παραχώρησαν τη θέση 
τους στο όνειρο. Δεν χρειαζόταν πια να πουν 
τίποτε άλλο. Υπήρχε μια μυστική συνομιλία, που 
την έκανε ο ένας με τα μάτια του άλλου. Μιλούσε 
το δροσερό αεράκι, με ένα γλυκό μουρμούρισμα 
που τους καθησύχαζε για την εξέλιξη τους. Τους 
ψιθύριζε πως όλα έτσι γλυκά και τρυφερά θα 
πήγαιναν από δω κι εμπρός και πως κανένας 
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άγριος άνεμος δεν υπήρχε περίπτωση να 
φυσήξει... 

Ήδη μια απέραντη θάλασσα είχε ανοιχτεί 
μπροστά τους για να τους ταξιδεύει συνεχώς στην 
απεραντοσύνη της ευτυχίας. Μέσα σε αυτή την 
υπέροχη σιωπή ακούστηκε η φωνή του να λέει: 
- Νομίζω πως σήμερα ξεκινάει η ζωή μου μαζί σου. 
Η φωνή του ήταν ζεστή και τρυφερή σαν χάδι 
που ακούμπησε πάνω στις ευαίσθητες χορδές της 
ψυχής της. Ασυναίσθητα, σαν να βρισκόταν σε 
λήθαργο η Αθηνά του απάντησε: 
- Σήμερα μου ομόρφυνες τη ζωή μου. 
- Κι εσύ τη δική μου, της είπε εκείνος με απόλυτη 
ειλικρίνεια. Με μια τέτοια διάθεση ξεκίνησαν για 
το σπίτι της. Εκείνος τη συνόδευε προστατευτικά, 
κρατώντας την απ' το χέρι με τρυφερότητα. Όταν 
έφτασαν, εκείνος την αποχαιρέτησε με ένα φιλί 
στο μέτωπο. 
- Πραγματικά μου ομόρφυνες τη ζωή, φώναξε 
ενθουσιασμένη η Αθηνά. 
-Κι εσύ τη δική μου, είπε ξανά εκείνος φεύγοντας. 

Η Αθηνά τώρα πετούσε. Ανέβηκε 
τραγουδώντας τις σκάλες. Ούτε καν σκέφτηκε να 
χρησιμοποιήσει το ασανσέρ. Άνοιξε την πόρτα κι 
άρχισε να πετάει τα ρούχα της δεξιά κι αριστερά. 
Άνοιξε διάπλατα τα παράθυρα! Άνοιγμα σε άλλες 
κατευθύνσεις που σπάνια συναντάμε στη ζωή. Το 
φως του φεγγαριού φώτισε όλο το σπίτι, αλλά και 
την καρδιά της που χτυπούσε σε άλλο ρυθμό και 
την ωθούσε να φωνάξει... Είμαι ερωτευμένη, 
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είμαι ερωτευμένη... Μια λέξη που δεν τη λέμε 
τόσο εύκολα. Αν δεν τη νοιώσει η καρδιά, τα 
χείλη δεν μπορούν να την προφέρουν. Αλλά η 
Αθηνά την ένοιωθε πραγματικά και απόλυτα 
περνώντας στους τυχερούς της ζωής, γιατί ο 
αληθινός έρωτας είναι σίγουρα μια μεγάλη τύχη. 
Ο αμοιβαίος αυτός κεραυνοβόλος έρωτας, όπως 
ήρθε στη ζωή της Αθηνάς, απρόσμενα, την 
τοποθετούσε σε άλλη πια διάσταση. Στην ευτυχία 
αλλά και στο όνειρο που είχε πάντα να γίνει 
ζωγράφος, αφού ο δάσκαλος θα ήταν πάντα 
δίπλα της. 

Για την επόμενη μέρα συμφώνησαν να πάνε 
ένα ταξιδάκι στην Αίγινα και αυτό τους γέμιζε 
χαρά. Πραγματικά όταν έφτασαν, όλα είχαν άλλο 
χρώμα. Το χρώμα του παραμυθιού. Γιατί η 
Αθηνά ζούσε μέσα σε ένα μαγευτικό παραμύθι. 
Περπατούσαν τα δρομάκια πιασμένοι χέρι-χέρι 
το πρωί, ενώ το βράδυ στην παραλία, κάτω από 
το ερωτικό βλέμμα του φεγγαριού, έδιναν τα 
πρώτα τους φιλιά... 

Καθισμένοι σε ένα ρομαντικό κεντράκι 
δίπλα στη θάλασσα, ένοιωθαν όλη τη μαγεία του 
φεγγαριού, καθώς βυθιζόταν στα σκοτεινά 
κυματιστά νερά εκπέμποντας φωτεινές ανταύγιες. 
Εκεί περνούσαν ώρες ευτυχίας, ώρες 
ανεπανάλη πτες. 

Την άλλη ημέρα το πρωί, πάλι στην 
παραλία, απολάμβαναν το μπάνιο τους κι ύστερα 
μάζευαν βότσαλα ξεχωριστά. Κάποια στιγμή 
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εκείνος της έδωσε ένα όστρακο μαζί με ένα 
τρυφερό φιλί. «Είναι για να σου φέρνει τύχη κι 
ευτυχία», της είπε. Η Αθηνά τον κοίταξε στα μάτια 
και της φάνηκε πως όλα τα χρώματα της Ίριδας 
ξεχύθηκαν από μέσα τους. Πραγματικά ένοιωσε 
τα μάτια του να αλλάζουν δεκάδες χρώματα κι 
αυτό τη μάγευε! Αλλά κι εκείνος την ίδια στιγμή 
ζούσε το όνειρο της ευτυχίας κοιτάζοντας την με 
λατρεία. Της μίλησε για άλλους προορισμούς, 
άλλους ορίζοντες, για ταξίδια που θα 
πραγματοποιούσαν μαζί. Τη λάτρευε για αυτό 
που ήταν, για τον αυθορμητισμό της, για το 
πάθος της για τη ζωγραφική. Της υποσχέθηκε 
πως θα επισκεφτούν πολλά μουσεία για να 
θαυμάσουν πίνακες μεγάλων δημιουργών. 

Τώρα τριγύριζαν πάλι στα μαγαζιά. Την 
οδηγούσε εκείνος και κάποια στιγμή μπήκαν σε 
ένα χρυσοχοείο. Ζήτησε να τους δείξουν 
δακτυλίδια. Κάποιο του άρεσε πολύ. Μονόπετρο 
με διαμαντόπετρα. Το αγόρασε και βγαίνοντας 
από το μαγαζί πέρασε από μπροστά τους ένας 
αμαξάς με τη χρυσοστόλιστη άμαξα του. 
Ανέβηκαν κι έκαναν μια υπέροχη ρομαντική 
βόλτα μέσα στα γραφικά δρομάκια της πόλης. 
Ήταν αγκαλιασμένοι χωρίς να μιλάνε. 
Απολάμβαναν την αγάπη τους. Έπειτα εκείνος 
πήρε τρυφερά το χέρι της μέσα στο δικό του και 
της πέρασε το πανέμορφο δακτυλίδι. Έλαμπε στο 
χέρι της Αθηνάς και η λάμψη του ακτινοβολούσε 
μέσα στα μάτια της. Αυτή σίγουρα είναι η πιο 
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ωραία στιγμή κάθε γυναίκας και η Αθηνά την 
έζησε τόσο ρομαντικά, μέσα στην άμαξα... Όσο 
για τον Κωστή, έβλεπε την πριγκίπισσα του με 
καμάρι! Ένοιωθε να βιώνει το όνειρο που τον 
ολοκλήρωνε. Προσπαθούσε να το στολίσει με 
σχέδια και προγράμματα απίθανα! Όλα τα 
έβλεπε πραγματοποιήσιμα. Το σημαντικό γι' 
αυτόν ήταν ότι βρήκε αναπάντεχα τη γυναίκα της 
ζωής του. Τη γυναίκα που ονειρευόταν. 

Έτσι ακριβώς ήταν η Αθηνά. 
Την άλλη μέρα της στόλισε το κεφάλι με ένα 
πανέμορφο καπελάκι που την έκανε πολύ 
χαριτωμένη. Κρατώντας την τρυφερά από τη 
μέση, κατευθύνθηκαν προς το λιμάνι για να 
πάρουν το δρόμο της επιστροφής. Μια ρόδινη 
επιστροφή που άνοιγε καινούργιες σελίδες ζωής. 
Η Αθηνά ήταν ενστικτωδώς απόλυτα σίγουρη για 
το νέο δρόμο που ανοίχτηκε μπροστά της. Θα 
ήταν ευτυχισμένη! 

Ο άνδρας αυτός την οδηγούσε, όχι μόνο στην 
ερωτική ευτυχία, αλλά και στην πραγματοποίηση 
του ονείρου της να γίνει μια μεγάλη ζωγράφος. 
Ήταν αυτός που της χρειαζόταν από κάθε 
πλευρά. Αισθανόταν σαν να ακουμπούσε πάνω 
στην καλή της μοίρα, με απόλυτη εμπιστοσύνη. 

Μέσα σ' αυτές τις υπέροχες θετικές σκέψεις 
που ο καθένας έκανε χωριστά, έδωσαν αμοιβαία 
υπόσχεση γάμου. Κι έτσι άρχισαν αυτές τις 
χαρούμενες ετοιμασίες που απαιτεί ένας 
ευτυχισμένος γάμος. 
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Αγόρασαν πρώτα ένα ωραίο σπίτι με θέα προς 
την Ακρόπολη και το Λυκαβηττό. Το 
ανακαίνισαν, έφεραν έπιπλα από το εξωτερικό 
και το στόλισαν με πανέμορφα βιτρό, έργα 
υψηλής τέχνης. Οι μέρες τους περνούσαν μέσα 
σε μια πλήρη ενότητα αμοιβαίας, αγάπης. Έτσι 
σιγά-σιγά, συμπληρώθηκε ένας χρόνος και η 
ημέρα του γάμου ήταν πολύ κοντά. Η Αθηνά 
διάλεξε το νυφικό της σε χρώμα γαλάζιο. Ίδιο με 
το χρώμα των ονείρων της. Για τα μαλλιά της 
διάλεξε λουλούδια αληθινά. Ορχιδέες! 

Η ημέρα του γάμου έφτασε και η Αθηνά 
ήταν πανέμορφη. Πραγματικά ήταν ένα γαλάζιο 
όνειρο στα μάτια του Κωστή, που ζούσε τη μαγεία 
αυτού του ονείρου. Ο γάμος τελέστηκε με λίγους 
και εκλεκτούς καλεσμένους. Μετά το γάμο 
πραγματοποίησαν για δυο μήνες, ένα φανταστικό 
ταξίδι στην Ευρώπη. Επισκέφτηκαν το Παρίσι, τη 
Βιέννη, τη Βουδαπέστη, τη Βενετία, τη Ρώμη και 
πολλές άλλες μεγάλες πόλεις. Στο Παρίσι η 
Αθηνά έγινε το μοντέλο ενός ζωγράφου που 
έφτιαξε το πορτραίτο της. Πώς ήταν δυνατόν να 
παραμείνει ασυγκίνητη στη θέα ενός ζωγράφου 
άλλωστε; 

Γύρισαν κατόπιν στην Αθήνα και έμειναν εκεί το 
χειμώνα. Μετά τις εορτές των Χριστουγέννων και 
του Νέου Έτους, γύρω στο Μάρτιο, η Αθηνά 
έπρεπε να επισκεφθεί και πάλι το Παρίσι για να 
διεκπεραιώσει μια δουλειά του άνδρα της, που 
είχε άλλες υποχρεώσεις. Εκεί επισκέφθηκε τα 
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μουσεία του Παρισιού. Πέρασε καλά. Έμεινε 
περίπου δέκα ημέρες. Η μέρα της επιστροφής 
της έφτασε. Μπήκε με αισιοδοξία στο αεροπλάνο 
αφού είχε τακτοποιήσει τέλεια κάθε 
δραστηριότητα που έπρεπε να χειριστεί στο 
Παρίσι. Ήταν απόλυτα ικανοποιημένη και με 
χαρά έβλεπε την αντάμωση με τον αγαπημένο 
της Κωστή, τον Άνδρα της. Το ταξίδι ήταν ήρεμο, 
μέχρι που το αεροπλάνο βρέθηκε πάνω από τις 
Άλπεις. Εκεί συνάντησαν πολλά κενά και το 
αεροπλάνο άρχισε να χοροπηδά ασυγκράτητο 
όλο και περισσότερο. Στην αρχή η Αθηνά 
προσπάθησε να διατηρήσει την ψυχραιμία της. 
Όμως η κατάσταση χειροτέρευε και τώρα είχε 
πανικοβληθεί όλο το επιβατικό κοινό του 
αεροπλάνου. Η αεροσυνοδός φώναζε σχεδόν 
λαχανιασμένη: «Προσδεθείτε! Προσδεθείτε!». 
Τουλάχιστον έτσι της φάνηκε της Αθηνάς πως και 
η αεροσυνοδός είχε πανικοβληθεί. Η ατμόσφαιρα 
μέσα στο αεροπλάνο είχε γίνει ανυπόφορη και 
επικίνδυνη. Ήταν φανερό, το βίωναν. Πάρα πολύ 
τρομοκρατημένη, η Αθηνά έπαθε ισχυρό σοκ. 
Πίστεψε πως δεν θα έφταναν ποτέ στην Αθήνα 
και πως εκεί θα ήταν το τέλος της. Επάνω από τις 
Άλπεις. Μέσα στις πρώτες της σκέψεις ήταν πως 
η ζωή της τελειώνει τώρα, εδώ, από αεροπορικό 
δυστύχημα και πως το όνειρο που καλλιεργούσε 
από τα δεκαπέντε της χρόνια, να γίνει ζωγράφος, 
δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ... 
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Ευτυχώς όμως η μοίρα δεν ήταν σύμφωνη. 
Σιγά-σιγά το ταξίδι ομαλοποιήθηκε και το 
αεροπλάνο προσγειώθηκε τελικά στην Αθήνα σώο 
και αβλαβές. Στο αεροδρόμιο την περίμενε ο 
Κωστής. Μόλις τον είδε έτρεξε με λαχτάρα προς 
το μέρος του κι έπεσε με δάκρυα καυτά στην 
αγκαλιά του. Μέσα σε αναφιλητά, του 
περιέγραψε τι είχε συμβεί στο αεροπλάνο και τη 
λαχτάρα της μήπως τερματιζόταν η ζωή της χωρίς 
να έχει πραγματοποιήσει το όνειρο της. Τον 
παρακάλεσε από την επόμενη κιόλας ημέρα να 
αγοράσουν υλικά ζωγραφικής και να αρχίσουν 
αμέσως μαθήματα. 

Έτσι κι έγινε. Την άλλη μέρα αγόρασαν 
τελάρα με μουσαμά, πινέλα, χρώματα κ.λ.π. Ο 
Κωστής ανέλαβε να διδάξει τη μαθήτρια του, που 
με τόσο πάθος ήθελε στη ζωή της να ζωγραφίζει. 
Όλα πήγαιναν μια χαρά! Η Αθηνά είχε 
εξαιρετικές επιδόσεις και ο Κωστής τη θαύμαζε. 
Έβλεπε να έχει κοντά του ένα σπάνιο ταλέντο 
που μέρα με τη ημέρα τελειοποιούσε όλο και 
περισσότερο την τεχνική της. Στο μεταξύ τον 
Μάιο αγόρασαν ένα όμορφο εξοχικό σπίτι δίπλα 
στη θάλασσα, στο Αίγιο. Έως τον Αύγουστο, εκεί 
περνούσαν φανταστικά. Η Αθηνά ζωγράφιζε, 
δινόταν με όλο της το είναι σε όλα αυτά τα έργα 
που ξεκινούσε. Ο Κωστής ήταν πολύ 
ικανοποιημένος από τη δουλειά της. Εκείνος 
ψάρευε στη μαγευτική παραλία κι εκείνη 
συγκέντρωνε την προσοχή της, απόλυτα στα έργα 
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της. Έτσι ζωγράφισε γύρω στα τριάντα εργάκια. 
Ήταν η πρώτη της δουλειά. Και ήταν το ένα 
ωραιότερο από το άλλο. 

Όμως στη ζωή πολλές φορές μας συμβαίνει 
και το απρόσμενο. Ήρθε μέσα σε αστή την 
ξενοιασιά που ζούσαν αρμονικά και οι δυο τους. 
Η γαλήνη διαταράχθηκε από ένα τηλεφώνημα 
μιας Δευτέρας του Αυγούστου. Ήταν η μαμά της 
Αθηνάς. «Αθηνά, παιδί μου, της είπε. Δεν είμαι 
καλά. Κάτι σοβαρό έχω. Θα εισαχθώ στο 
Νοσοκομείο». Αμέσως όλα άλλαξαν. Έκλεισαν το 
σπίτι κι ήρθαν στην Αθήνα. Στο νοσοκομείο της 
είπαν πως έχει καρκίνο στο πάγκρεας και έπρεπε 
να εγχειριστεί αμέσως. Η εγχείριση πήγε καλά, 
αλλά οι γιατροί της έδωσαν μέχρι τρεις μήνες 
ζωής. Η Αθηνά έδρασε πολύ σε αυτή την 
περίπτωση. Φρόντισε να μάθει κάθε τι για την 
πάθηση της μητέρας της και αφού η επιστήμη 
σήκωνε τα χέρια ψηλά, έστρεψε την προσοχή της 
σε κάθε είδους φυσική θεραπεία με βότανα ή 
οικολογικά μέσα. Μεταχειρίστηκε κάθε σχετική 
πληροφορία που η βιβλιογραφία και οι 
συμβουλές των ειδικών της παρείχαν και 
κατάφερε να παρατείνει τη ζωή της μητέρας της 
κατά οκτώ ακόμη μήνες. Ήταν πάντα πλάι της η 
Αθηνά και φρόντιζε, όσο ήταν δυνατό, να την 
κρατά αισιόδοξη καλλιεργώντας πάντα μέσα της 
την ελπίδα. 

Ερχόμενη από το Αίγιο η Αθηνά έφερε μαζί 
της και ένα από τα έργα της για να το δείξει στη 
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μητέρα της στο νοσοκομείο. Ήταν ένα θαλασσινό 
τοπίο με γραφικά σπιτάκια. Βλέποντας το η 
μαμά της ενθουσιάστηκε. «Είναι παρά πολύ 
όμορφο», της είπε. 
«Φαντάσου, μαμά, να είχα τελειώσει κι εκείνη τη 
Σχολή πόσο πιο προχωρημένη θα ήμουν», 
απάντησε η Αθηνά. «Πού θα είχα φτάσει τώρα...» 
- Αχ! Παιδί μου, συγχώρεσε με! Πού να ήξερα κι 
εγώ! 
Τρεις μήνες περίπου μετά την εγχείρηση της 
μητέρας της η Αθηνά έκανε την πρώτη της 
έκθεση στην Πεύκη. Τότε είχε κάποια αναλαμπή 
στην υγεία της και η μητέρα της παραβρέθηκε 
στα εγκαίνια της έκθεσης. Θαύμασε πραγματικά 
τα έργα, που ήταν όλα όμορφα και με πολύ 
μεράκι δουλεμένα. Είδε κι άκουσε τον Δήμαρχο 
να την συγχαίρει κι ένοιωσε υπερήφανη για την 
κόρη της. 
- Παιδάκι μου, πού να ήξερα αυτό το μεγάλο 
ταλέντο που κρύβεις μέσα σου. Ελπίζω να με 
συγχωρήσεις, της ξαναείπε. Χαίρομαι που τελικά 
βρήκες τον δρόμο σου. 

Πρόσεχε πολύ τη μητέρα της η Αθηνά και 
παράλληλα ζωγράφιζε. Ήθελε τώρα να ετοιμάσει 
μια νέα έκθεση. Οι μήνες περνούσαν πια με 
καρτερία και υπομονή μιας και γνώριζαν πως το 
πρόβλημα υγείας της μητέρας της ήταν 
αθεράπευτο. Είχε εισαχθεί τώρα σε νοσοκομείο 
στην Πεντέλη. Και την πρώτη Απριλίου, έτσι σαν 
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ψέμα, η μαμά έφυγε από τη ζωή. Πραγματικά η 
πρωταπριλιά το έκανε να φαίνεται σαν ένα ψέμα. 
Βαθιά πικραμένη η Αθηνά από το θάνατο της 
μητέρας της βρήκε γαλήνη, ανακούφιση και 
παρηγοριά στην ανάγνωση της Αγίας Γραφής. 
Την ημέρα ζωγράφιζε και τα βράδια μελετούσε. 

Στη συνέχεια έκανε μια ατομική έκθεση στο 
Κολωνάκι. Αργότερα μια επίσης ατομική στο 
Μαρούσι. Εκεί την επισκέφτηκε μια γειτόνισσα 
της που αγόρασε δύο πίνακες με ενθουσιασμό. 
Όμως συνέβαινε να έχει κι έναν αδελφό που ήταν 
συμμαθητής της Αθηνάς. Της είπε λοιπόν πως 
ήταν άρρωστος, με ασθένεια «σκλήρυνση κατά 
πλάκας». Η Αθηνά λυπήθηκε πολύ γιατί ήταν 
ένας από τους αγαπημένους της συμμαθητές. 
Έστειλε λοιπόν στον Μίμη -έτσι τον έλεγαν- το 
έργο που είχε δείξει στη μητέρα της όσο ήταν στο 
νοσοκομείο. Το έργο αυτό το είχε σαν κειμήλιο, 
μιας και είχε προκαλέσει το θαυμασμό της 
μαμάς της και ήταν και το πρώτο της. Θέλοντας 
να δείξει στον Μίμη πόσο τον εκτιμούσε, του 
χάρισε με την καρδιά της το έργο «κειμήλιο». 
Όταν η αδελφή του έδωσε στον Μίμη το δώρο 
αυτό, εκείνος πραγματικά συγκινημένος, 
τηλεφώνησε στην Αθηνά για να την ευχαριστήσει. 
Μίλησαν αρκετά για τις αναμνήσεις τους στο 
σχολείο, αλλά και για τη σημερινή τους ζωή. Η 
Αθηνά του είπε πως μπορούσε να παρακολουθεί 
τις εκπομπές που τότε έκανε σε τηλεοπτικό 
κανάλι, με τίτλο _ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ_. Έτσι εκείνος από 
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ίο κρεβάτι του πόνου, με χαρά και νοσταλγία, 
έβλεπε την Αθηνά στη εκπομπή της και το ηθικό 
του αναπτερωνόταν. 
Τώρα εκείνη είχε πια αφοσιωθεί απόλυτα στη 
δημιουργία. Αυτή την υπέροχη δημιουργία της 
ζωγραφικής. Νέα έργα, νέες εκθέσεις και το 
αποτέλεσμα... Η απόλυτη επιτυχία! Οι 
θαλασσογραφίες που τόσο αγαπούσε, έγιναν το 
χαρακτηριστικό της γνώρισμα. Οι εκθέσεις που 
διαδέχονταν η μια την άλλη, άφηναν τις 
καλύτερες εντυπώσεις. 
Η έκθεση του Γαλλικού Συνδέσμου στο 
Κολωνάκι, η συμμετοχή της στην Πανελλαδική 
έκθεση στον Παρνασσό και στη συνέχεια η 
ατομική της έκθεση στον ίδιο χώρο, ήταν 
άφταστες. Στον Παρνασσό παρουσίασε έργα με 
θέμα «ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ» και θαλασσογραφίες. 
Ένα από τα έργα αυτής της έκθεσης, «Ο Ερμής», 
βραβεύτηκε. Την έκθεση αυτή είχα την ευκαιρία, 
η γράφουσα τις σελίδες αυτές, να επισκεφτώ, 
μαζί με άλλους συνεργάτες και φίλους από το 
τηλεοπτικό κανάλι που συνεργαζόμασταν και να 
μείνουμε απόλυτα ενθουσιασμένοι από τα 
απίθανα έργα της ολοκληρωμένης πια ζωγράφου, 
Αθηνάς Κοτσώνη-Συνετού, σε μια απόλυτα 
επιτυχημένη έκθεση. 

Προσωπικά θεωρώ τον εαυτό μου τυχερή 
(εγώ η Μαίρη Νύδρα) γιατί μπόρεσα να προλάβω 
να αγοράσω για λογαριασμό μου, το βραβευμένο 
έργο της «Ο Ερμής», το οποίο δεν σας κρύβω πως 
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είναι ένα πραγματικό αριστούργημα που 
θαυμάζω και καμαρώνω στο σαλόνι μου. Χωρίς 
αμφιβολία όμως πιστεύω πως ό,τι και να 
αποκτήσει κανείς από το ταλέντο της Αθηνάς θα 
το καμαρώνει για όλη του τη ζωή. Αυτό το λέω 
μέσα από την καρδιά μου, με κάθε ειλικρίνεια 
και χωρίς καμιά υπερβολή, σαν προσωπική, 
αλλά και των διάφορων φίλων και γνωστών, 
εκτίμηση. 

Συνεχίζοντας να αναφέρω μερικές ακόμα 
από τις πετυχημένες εκθέσεις που έλαβαν χώρα 
στο Δημαρχείο του Αγίου Στεφάνου, στο 
Δημαρχείο Αμαρουσίου, στην γκαλερί 
Δημόκριτος στο Κολωνάκι, στο Λαογραφικό 
Μουσείο Αιγίου, στο Δήμο Φιλοθέης. Σε μία της 
έκθεση στο Παλαιό Φάληρο, υπό την αιγίδα της 
Ουνέσκο και με την παρουσία του Υπουργού 
Πολιτισμού, της απενεμήθη χρυσό μετάλλιο. Και 
η ζωή συνεχίζεται... 

Μια σειρά νέων εκθέσεων προγραμματίζεται 
ακόμα από την Αθηνά, στην Αθήνα, στον 
Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις 
της Ελλάδας. 

Τα κύματα «τσουνάμι» μια άκρως επίκαιρη 
και επιτυχημένη δουλειά προβλέπεται να αφήσει 
εποχή. 

Μερικές ακόμα εκπλήξεις που ετοιμάζει το 
πηγαίο ταλέντο της Αθηνάς θα μας προκαλέσουν 
σίγουρα θαυμασμό. 
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Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η ιστορία και 
η εξέλιξη στη ζωγραφική τέχνη της ζωγράφου 
Αθηνάς Κοτσώνη-Συνετού. Μια ωραία γυναίκα, 
ένας υπέροχος άνθρωπος, μια ευγενική ψυχή, 
μια φτασμένη ζωγράφος. 

Η Αθηνά συνεχίζει το έργο της με το ίδιο 
ακαταμάχητο πάθος και μεράκι. Εμείς οι φίλοι 
της θα είμαστε πάντοτε κοντά για να θαυμάζουμε 
τη ζωγραφική της τέχνη και να παρακολουθούμε 
τις νέες δημιουργικές της εξελίξεις. 

Μαίρη Νύδρα 

ΚΥΜΑΤΑ 
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ΒΟΤΣΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
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ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
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ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΗΣΗ 

Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
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ΔΕΛΦΙΝΙ 

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ 
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ΤΟ ΑΛΑΝΙ 

ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ 
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ΜΕΡΟΣ Β' 

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ... 

ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΑΤΗΙΝΑ 
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ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
«ΓΚΟΥΕΡΝΙΚΑ» ΤΟΥ ΠΙΚΑΣΟ 

Πολλοί ιστορικοί τέχνης έχουν γράψει γι' αυτόν τον πίνακα 
ότι απεικονίζει με έναν τραγικό τρόπο, τον θάνατο και τις κραυγές 
απεγνωσμένων ανθρώπων, κατά τον βομβαρδισμό της Γκουέρνικα. 

Η ζωγράφος Αθηνά Κοτσώνη-Συνετού μετά από μεγάλη 
έρευνα, αποκωδικοποίησε το έργο ΓΚΟΥΕΡΝΙΚΑ με τον ΚΩΔΙΚΑ-
ΑΤΗΙΝΑ, με τρόπο που κανένας μέχρι τώρα δεν έχει κάνει. Η 
δημοσίευση της αποκωδικοποίησης έχει κατατεθεί στο Μουσείο 
Πικάσο και σε άλλα Μουσεία ανά τον κόσμο, καθώς και σε 
Πανεπιστήμια. 

Ο πίνακας είναι τεραστίων διαστάσεων, περίπου 8 μέτρων, με 
λάδια σε καμβά με σκούρα χρώματα, ελάχιστο λευκό, ζαχαρί, γκρι 
ανοιχτό και πολύ γκρι σκούρο, όλα σε μαύρο φόντο. Εκτέθηκε για 
πρώτη φορά σε Έκθεση στη Γαλλία το 1937, σε μνήμη των θυμάτων 
του βομβαρδισμού της πόλης Γκουέρνικα. Ο πίνακας τώρα εκτίθεται 
στο Μουσείο Πικάσο. 
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Αποκωδικοποίηση τ ο υ πίνακα 

Ο Πικάσο τοποθετεί τον εαυτό του στο μέσον σχεδόν 
του πίνακα. Απεικονίζει μόνο το κεφάλι του χωρίς σώμα, διότι 
μόνον νοητικά παρευρέθη σε αυτή την κόλαση του 
βομβαρδισμού. 
Από το πίσω μέρος του κεφαλιού του §εκινάει ένα σκούρο 
χρώμα, μετά γίνεται πιο γκρι, μετά λίγο πιο ανοιχτό ενώ 
καταλήγει σε λευκό χέρι που κράτα ένα κερί, κοντά σε 
έναν Ήλιο με μάτι. Αυτό σημαίνει ότι ενώ στην αρχή το 
συμβάν του βομβαρδισμού τον έθλιβε, σιγά-σιγά άρχισε ο 
πόνος να απαλύνεται και να γίνεται ιδέα καλλιτεχνική, κάτι 
σαν φως, που θα λάμψει στον κόσμο και θα δώσει μηνύματα 
για το δράμα του βομβαρδισμού της πόλης Γκουέρνικα. Ο 
Ήλιος με το μάτι δείχνει ότι ήθελε μέσα από τον πίνακα να 
ρίξει όλα τα βλέμματα του κόσμου πάνω σε αυτή την 
καταστροφή και αυτό να τον κάνει διάσημο. 

Το άλογο που είναι κάτω από το κεφάλι του Πικάσο 
δείχνει την επιθυμία του το έργο του να καλπάσει σε όλο τον 
κόσμο και να φύγει από τον κλειστό κύκλο του, γι' αυτό και 
έξαλλου έστειλε τον πίνακα στο Παρίσι το 1937. Το ένα πόδι 
του αλόγου στο πίσω μέρος του, κάτω στον πίνακα, κρατά 
κάτι μικρό. Αυτή είναι η αμοιβή του για τον πίνακα, 
εννοώντας πως η χρηματική του απολαβή προς το τέλος της 
υπόθεσης, δηλαδή της έκθεσης του πίνακα, θα ήταν μικρή, σε 
σχέση με τη μεγάλη δόξα που θα είχε. Ενώ το σώμα του 
αλόγου είναι προς εκείνον, ο Πικάσο με το χέρι του που κρατά 
το κερί, στρέφει το πρόσωπο του αλόγου προς την άλλη 
κατεύθυνση, δηλαδή προς άλλες χώρες, να καλπάσει 
μακρινές. 

Στη συνέχεια, αν προσέξουμε κάτω από το κεφάλι του 
Πικάσο, βλέπουμε μέσα από τον μανδύα του να ξεπροβάλει το 
κεφάλι μιας όμορφης γυναίκας, ενώ το κορμί της είναι 
κρυμμένο μέσα στον μανδύα του. Αυτό σημαίνει ότι ο Πικάσο 
διατηρεί κρυφή σχέση με αυτή την επιφανή, καλοαναθρεμένη 
γυναίκα, η οποία τον θαυμάζει, τον στηρίζει και κοιτάζει το 
κερί, δηλαδή την ιδέα του για την Γκουέρνικα, ενώ 
ταυτόχρονα πιστεύει στην επιτυχία του. 
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Κάτω απ' αυτήν τη γυναίκα ξεπροβάλλει μια άλλη 
γυναίκα, με σκεπασμένο το στόμα, κρατώντας ένα παιδί. Είναι 
η γυναίκα του, η οποία εγκαταλείπει το σπίτι τους με το παιδί 
τους, στενοχωρημένη και ντροπιασμένη, χωρίς να μιλήσει σε 
κανέναν για την κρυφή σχέση του άντρα της, γι' αυτό έχει 
μαντήλι στο στόμα και σκυμμένο κεφάλι. 

Στη δεξιά άκρη του πίνακα υπάρχει μια γάμπα και μια 
πατούσα, σε προσπάθεια σπρωξίματος. Αυτό υπονοεί ότι ο 
Πικάσο είναι εκείνος που σπρώχνει τα προσωπικά, αλλά και 
τα επαγγελματικά του ζητήματα, με όλη του τη δύναμη, προς 
την κατεύθυνση που αυτός θέλει, ενώ η ωραία γυναίκα τον 
στηρίζει με το χέρι της φανερά (το χέρι που βγαίνει στο πλάι 
της). 

Στο επάνω δεξιά μέρος του πίνακα ένας άνδρας δεν 
μπορεί να καταπιεί ένα τετράγωνο σχήμα. Αυτό σημαίνει ότι οι 
άνθρωποι στην Γκουέρνικα δεν μπορούν να καταπιούν το 
γεγονός του βομβαρδισμού. 

Στο κάτω μέρος του πίνακα δυο χέρια σφίγγουν το ένα 
το άλλο. Είναι οι κρυφές συμφωνίες των πολιτικών που έγιναν 
γι' αυτόν τον πόλεμο. 

Στο αριστερό μέρος του πίνακα, σε κλισέ, υπάρχει ένα 
βουνό που καπνίζει. Η σημασία του είναι ότι η υπόθεση 
έκλεισε για την Γκουέρνικα, αλλά οι φήμες και τα σχόλια 
συνεχίζονται. Επίσης ο ταύρος δίπλα στο βουνό και κάτω η 
γυναίκα με ένα μωρό στην αγκαλιά και το νεκρό κεφάλι της 
μητέρας της στην ποδιά της, τη δείχνουν να εκλιπαρεί για 
τροφή, ενώ θυμάται τους ταύρους στην αρένα και τον άδικο 
σφαγιασμό τους, κάτι που αντίστοιχα συμβαίνει τώρα για τους 
κατοίκους της Γκουέρνικα. Η τελευταία φιγούρα στο κάτω 
μέρος του πίνακα είναι ένας άνδρας που εκλιπαρεί για 
βοήθεια και τροφή. 
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Κάθε ζωγράφος χαρακτηρίζεται από την 
τεχνοτροπία του, τον τρόπο που χρησιμοποιεί τα 
χρώματα, τη φωτεινότητα και το ύφος των 
σχεδίων του και γενικά αναπτύσσει έναν κώδικα 
επικοινωνίας με τη δημιουργία και την Τέχνη 
του. Ο κώδικας αυτός φαίνεται να είναι 
μοναδικός και ανεπανάληπτος για κάθε 
δημιουργό, σε σημείο που η μελέτη του να 
επιτρέπει στους ειδικούς να αποφαίνονται για την 
αυθεντικότητα κάθε έργου. Ο κώδικας όμως 
αυτός δεν είναι μονοσήμαντος. Κάθε ζωγράφος -
δημιουργός παρατηρεί και αναλύει κάθε σκίτσο 
που βλέπει, προσπαθώντας από τη δική του 
σκοπιά να προσεγγίσει τη σκέψη και το μήνυμα 
του κάθε δημιουργού. Η ίδια η Αθηνά Κοτσώνη-
Συνετού διηγείται... 

«Πάντα μου άρεσε να παρατηρώ τα σκίτσα 
και τις δημιουργίες των άλλων. Προσπαθώντας να 
μπω στη σκέψη του κάθε δημιουργού, 
παρατηρούσα τις γραμμές, τα χρώματα, τις 
αναλογίες, την τοποθέτηση στο χώρο, τη 
φωτεινότητα ακόμα και των απλών παιδικών 
σκίτσων που έπεφταν στα χέρια μου. Με τους 
φίλους μου μάλιστα, σαν παιχνίδι περισσότερο, 
«διαβάζοντας» τα σκίτσα που μου έφερναν, 
προσπαθούσα να βρω τις σκέψεις και τις 
επιθυμίες τους την ώρα που τα έφτιαχναν. Ήταν 
αρκετά διασκεδαστικό και ομολογώ πως μου 
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άρεσε. Η αγάπη μου για τη ζωγραφική και το 
πάθος μου γι' αυτήν με έκαναν να εμβαθύνω στη 
σκέψη και στον τρόπο που παρατηρούσα τα 
σκίτσα των άλλων. Προσπαθούσα έτσι να «κλέψω» 
τις μυστικές τους σκέψεις μέσα από ένα σκίτσο 
και να αποκωδικοποιήσω το μήνυμα που αυτό 
μπορεί να μετέφερε. Από τα απλά σκίτσα των 
φίλων κατάφερα, με πολύ σκέψη και κόπο, να 
αποκωδικοποιήσω έργα μεγάλων ζωγράφων, με 
τρόπο που κανείς ιστορικός τέχνης ή αναλυτής 
δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα. Έτσι 
αποκωδικοποίησα τη Γκουέρνικα του Πικάσο, 
την Αγία Οικογένεια του Μιχαήλ Αγγέλου, έργα 
του Χίτλερ, του Μυταρά και πολλά άλλα. Τις 
αναλύσεις μου αυτές έχω αναρτήσει στην 
ιστοσελίδα μου στο διαδίκτυο, εδώ και μερικά 
χρόνια. Κατάφερα να πλησιάσω το 99,9% της 
σκέψης των δημιουργών τους, γεγονός που δεν 
είχα συνειδητοποιήσει μέχρι πρόσφατα. Άλλωστε 
ας μην ξεχνάμε πως η αποκωδικοποίηση 
ξεκίνησε σαν παιχνίδι. Όταν άρχισα να 
συνειδητοποιώ πως οι αποκωδικοποιήσεις αυτές 
ήταν πρωτότυπες και ανεπανάληπτες, άρχισα να 
τις στέλνω σε Πανεπιστήμια και Μουσεία του 
Εξωτερικού. Η αναγνώριση της μοναδικότητας 
στον τρόπο προσέγγισης της σκέψης των 
δημιουργών τους ήταν για μένα συγκινητική, 
αλλά και μια νέα πρόκληση. Την εποχή εκείνη 
προέκυψε και ένα γεγονός. Μια φίλη του Κωστή, 
αρρώστησε βαριά. Εκείνος, που προσεκτικά με 
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παρακολουθεί από την πρώτη ημέρα που 
γνωριστήκαμε, της είπε πως η Αθηνά έχει κάνει 
μια σπουδαία ανακάλυψη και ίσως μπορεί να σε 
βοηθήσει. Αφού μπορεί να «μπαίνει» στη σκέψη 
των ανθρώπων, «διαβάζοντας» τα σκίτσα τους, 
ίσως μπορεί να δει και την αιτία που οδήγησε 
στην αρρώστια... Το ίδιο βράδυ μου ανακοίνωσε 
τη συζήτηση με τη φίλη του και μου είπε πως της 
έκλεισε ήδη ραντεβού για να με συναντήσει. Με 
χτύπησε κεραυνός στο άκουσμα της σκέψης του. 
Πώς θα μπορούσα εγώ να βοηθήσω έναν 
άρρωστο; Τι είμαι γιατρός; Θύμωσα μαζί του και 
προσπαθούσα να βρω τρόπους να αποφύγω τη 
συνάντηση, χωρίς να εκθέσω τον Κωστή, αλλά 
και δίχως να δυσαρεστήσω τη φίλη του. Το 
επόμενο πρωί η φίλη του ήταν έξω από το 
γραφείο μου. Της εξήγησα πως αυτό που σαν 
παιχνίδι έκανα μέχρι τότε, δεν θα μπορούσε να 
τη βοηθήσει, γιατί καμιά σχέση δεν είχε με 
αρρώστιες. Η γυναίκα φάνηκε να απογοητεύεται. 
Τη λυπήθηκα και προσπαθώντας να της δώσω 
λίγο κουράγιο, της πρότεινα να μου ζωγραφίσει 
κάτι, κι εγώ να προσπαθήσω να το 
αποκωδικοποιήσω, μήπως και οι πληροφορίες 
που θα της έδινα μπορούσαν να τις φανούν 
χρήσιμες ή ακόμα και διασκεδαστικές. Η 
γυναίκα πράγματι μου ζωγράφισε. Μόλις πήρα το 
σκίτσο της στα χέρια μου κεραυνοβολήθηκα. Σαν 
κάτι να μου «μιλούσε» και να μου έδειχνε πως η 
γυναίκα αυτή έχει ένα πρόβλημα στο στήθος της. 
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Μέχρι εκείνη ιη στιγμή ούτε ο Κωστής, ούτε η 
ίδια, μου είχαν πει πιο πρόβλημα υγείας 
αντιμετώπιζε. Πράγματι η γυναίκα άνοιξε την 
τσάντα της και έβγαλε μια σειρά από 
μαστογραφίες που είχαν την ένδειξη όγκου στο 
στήθος. Ομολογώ ότι σοκαρίστηκα, αλλά και η 
περιέργεια μου έφτασε στα ύψη. Γνωρίζοντας 
πολλά από οικολογική διατροφή και βότανα από 
την περίοδο της αρρώστιας της μητέρας μου, της 
πρότεινα να κάνει μια καλή αποτοξίνωση 
πίνοντας τσουκνίδα και θυμάρι. Της πρότεινα να 
κόψει το χοιρινό κρέας να αποφεύγει τα 
γαλακτοκομικά, πίνοντας ταυτόχρονα βιταμίνες 
και Ωμέγα-3. Της είπα να ακολουθεί πιστά και 
αυτά που οι γιατροί της θα της έλεγαν. Με αυτές 
τις φιλικές οδηγίες την αποχαιρέτισα και της 
ζήτησα να έρθει και την επόμενη εβδομάδα. Στο 
μυαλό μου είχε καρφωθεί ο τρόπος που μέσα 
από το σκίτσο της μου έγινε γνωστό το πρόβλημα 
της. Άρχισε να με βασανίζει, αλλά και να με 
προκαλεί η ιδέα μιας αποκωδικοποίησης, που 
δεν ήξερα κι εγώ πώς μπορεί να γινόταν, αλλά 
που σίγουρα κάτι με ωθούσε να κάνω. Την 
επόμενη εβδομάδα ήρθε, όπως και την τρίτη 
φορά που συναντηθήκαμε. Ζωγράφισε πάλι σε 
ένα κομμάτι χαρτί και σε εκείνο το τρίτο σκίτσο, 
φάνηκε η διαφορά. Το σκίτσο της μου «υπέδειξε» 
ότι κάτι άλλαζε. «Ο εγκέφαλος σου, της λέω, 
στρέφεται ενάντια στον όγκο. «Αλήθεια;» μου 
απαντά. Κι εκεί ανατρίχιασα ολόκληρη, γιατί 
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συνειδητοποίησα πως είπα κάτι που δεν είχα 
σκεφτεί ποτέ, αλλά κάποιος ή κάτι μου το 
υπέδειξε. Σαν αστραπή μια σκέψη πέρασε από το 
μυαλό μου, αλλά είχε τέτοια ένταση που μου 
ακούστηκε και σαν φωνή. Ο εγκέφαλος μιλά με 
τη δική του γλώσσα, μέσα από ένα σκίτσο. Η 
σκέψη αυτή με καθήλωσε και με πάγωσε. Αν για 
να φτιάξουμε ένα σκίτσο χρησιμοποιούμε τον 
εγκέφαλο μας, γιατί να μην μπορεί και ο 
εγκέφαλος να εκφραστεί μέσα από ένα σκίτσο; 
Προσπάθησα να κρύψω την ταραχή μου και 
καθησυχάζοντας τη γυναίκα εκείνη, την 
παρότρυνα να συνεχίσει να σκέφτεται θετικά και 
να ακολουθεί τις οδηγίες που από την πρώτη 
φορά της είχα δώσει. 

Όλο αυτό το διάστημα και τα όσα συνέβαιναν με 
την περίπτωση της γυναίκας αυτής έβαλαν σε 
συναγερμό όλη μου την ύπαρξη. Άρχισα να 
ψάχνω τον τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου 
εγκεφάλου, του πιο σημαντικού οργάνου στο 
σώμα μας. Η σκέψη και η ιδέα πως μπορεί να 
εκφράζεται και να επικοινωνεί μέσα από ένα 
σκίτσο, μου φαινόταν λογική και συναρπαστική, 
αλλά ταυτόχρονα και τρομακτική. Γιατί εγώ να 
μπορώ να αναγνωρίζω τέτοιες σκέψεις; Μήπως 
ήταν ένα τυχαίο περιστατικό; Μήπως η φαντασία 
μου και το πάθος μου για τη ζωγραφική μου 
παίζουν παιχνίδια; Οι σκέψεις αυτές με 
βασάνιζαν. Κάθε φορά όμως που παρατηρούσα 
ένα σκίτσο, συνέβαινε το ίδιο. Έπαιρνα 
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πληροφορίες για την κατάσταση και τη 
λειτουργία αυτού που το έφτιαχνε. Το γεγονός με 
ενθουσίασε, αλλά και με τρόμαζε. «Αυτό το 
πράγμα μου μιλάει», σκεφτόμουν συχνά και πάλι 
προσπαθούσα να κρατήσω μια λογική σειρά 
μέσα μου. «Αθηνά, κάτσε φρόνιμα», έλεγα στον 
εαυτό μου. Κάποια λογική εξήγηση υπάρχει. Εν 
τω μεταξύ στη συγκεκριμένη γυναίκα έστελνα 
πάντα θετικές σκέψεις και «υποκινούσα» νοητικά 
τον εγκέφαλο της να αντιμετωπίσει το πρόβλημα 
υγείας που της είχε εμφανιστεί. Έτσι σαν 
προσευχή... 

Μερικές εβδομάδες αργότερα και μετά από 
πέντε ή έξι συναντήσεις μας, πήρα την 
πληροφορία ότι ο όγκος της είχε εξαφανιστεί. Το 
αποτέλεσμα ήταν μοναδικό και με σόκαρε. Οι 
εξετάσεις που η ίδια έκανε το επιβεβαίωσαν. 
Κανείς δεν μπορούσε να το εξηγήσει. Ούτε κι εγώ 
φυσικά. Εκείνο που άρχισε σαν πίστη να 
στεριώνει βαθιά μέσα μου ήταν, πως κάτι γινόταν 
με το σκίτσο και τον εγκέφαλο αυτού που το 
έφτιαχνε. Επίσης με τη δική μου θετική σκέψη 
και νοητική υποστήριξη, φαινόταν να 
ενεργοποιείται μια διαδικασία αυτοΐασης με 
θεαματικά αποτελέσματα. Προσπαθούσα να 
κρατήσω όλη τη διαδικασία μέσα σε λογικά 
πλαίσια και να ενημερωθώ, όσο γινόταν 
περισσότερο. 

Το περιστατικό της γυναίκας αυτής έγινε 
γνωστό σε φίλους και γνωστούς και πολλοί 
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άρχισαν να με επισκέπτονται για να 
αντιμετωπίσουν χρόνια και δύσκολα προβλήματα 
υγείας. Άνθρωποι με ανεξήγητους πονοκεφάλους, 
νευραλγία τριδύμου, ερυθροματώδη λύκο, 
αλωπεκία, χρωμοσωματικές μεταλλάξεις, 
σκολιώσεις, κατάθλιψη, ρευματοειδή αρθρίτιδα, 
μυϊκή δυσκαμψία, τραυλισμό, προστατίτιδα, 
μεγάλη έκκριση αδρεναλίνης, ακόμα και με 
προβλήματα παχυσαρκίας, άρχισαν να 
κατευθύνονται προς εμένα για να βρουν λύση 
στο πρόβλημα τους, γεγονός που με γέμισε 
ευθύνες και άγχος, αλλά και που γέννησε τον 
ΚΩΔΙΚΑ ΑΤΗΙΝΑ. Αυτή τη μοναδική επικοινωνία 
μου με τον ανθρώπινο εγκέφαλο, μέσα από ένα 
σκίτσο. 

Από τότε, πολλοί άνθρωποι έχουν έρθει 
κοντά μου, ακόμα και από το εξωτερικό, 
προσπαθώντας να βρουν λύση σε προβλήματα 
τους. Μένω έκπληκτη κάθε φορά που μια νέα 
πληροφορία μου δίνεται για τον κάθε άνθρωπο 
που με επισκέπτεται. Τελευταία, ένας κύριος με 
όγκο στη γλώσσα και με επέκταση στο αυτί και 
στο δεξιό τμήμα του εγκεφάλου, παρουσίαζε μια 
μίζερη εικόνα, μέσα στους πόνους και στην 
απελπισία. Μέσα από τον Κώδικα τον βλέπω να 
πηγαίνει προς αυτοί'αση μετά από πέντε 
συνεδρίες. 

Τελικά, όπως χαρακτηριστικά είπα κάποια 
στιγμή, αυτό το πράγμα (ο εγκέφαλος) μου μιλάει 
μέσα από τα σκίτσα και μου επιτρέπει να τον 
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υποκινώ, ώστε να αντιμετωπίζει τα προβλήματα 
που έχουν δημιουργηθεί στο σώμα. Παρακάτω 
θα σας αναφέρω μερικά από τα περιστατικά που 
έχω αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα, προσπαθώντας 
ακόμα να καταλάβω τον τρόπο που λειτουργεί ο 
Κώδικας και πώς μπορεί να βοηθά τους 
ανθρώπους. 

Ο κ. Λ . . . . . . . από το Φάληρο όταν με 
συνάντησε μου δήλωσε πως είναι στα τελευταία 
του. Η αλήθεια είναι ότι βρισκόταν σε πολύ κακή 
κατάσταση και η επικοινωνία του δεν ήταν καλή. 
Στις τέσσερις πρώτες συνεδρίες βογκούσε 
ασταμάτητα. Όπου κι αν τον ακουμπούσα 
πονούσε. Τα σκίτσα του μου έδειχναν σοβαρό 
πρόβλημα στον προστάτη, που τον ταλαιπωρούσε 
για 40 περίπου χρόνια, όπως μου είπε. Από την 
πέμπτη συνεδρία τα πράγματα άρχισαν να 
αλλάζουν προς το καλύτερο. Ο ίδιος άρχισε να 
αισθάνεται μια σημαντική ανακούφιση. Τον 
ρώτησα αν θυμάται πόσο απαισιόδοξος και 
απελπισμένος ήταν. Τι είχε άραγε να πει τώρα 
που τα πράγματα άλλαζαν; 
- Ένα μεγάλο ευχαριστώ, μου απάντησε. 

Η κ. Γιώτα έπασχε από ρευματοειδή 
αρθρίτιδα επί 20 χρόνια. Έπαιρνε φαρμακευτική 
αγωγή, αλλά οι πόνοι συνεχίζονταν. Από τη 
δεύτερη συνεδρία μείωσε σημαντικά τα φάρμακα 
και τα γόνατα της σταμάτησαν να πονούν. Στην 
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έβδομη συνεδρία σταμάτησε τελείως τη 
φαρμακευτική της αγωγή και οι πόνοι έφυγαν 
εντελώς. Ο εγκέφαλος της έκανε αυτοί'αση μέσω 
του Κώδικα ΑΤΗΙΝΑ. 

Ένας κύριος είδε την εκπομπή μου στην 
τηλεόραση και με επισκέφτηκε. Το πρόβλημα 
του ήταν όγκος στη γλώσσα. Πρώτη φορά 
συναντούσα κάτι τέτοιο. Είχε δύο τεράστιες 
άφτρες-πληγές πάνω στη γλώσσα του, δύο 
εκατοστά η κάθε μία. Εδώ κι έναν χρόνο δεν 
μπορούσε να φάει τίποτε που δεν ήταν αλεσμένο. 
Η γλώσσα του με δυσκολία γύριζε δεξιά ή 
αριστερά και είχε ένα άσπρο, άρρωστο χρώμα. 
Δεν μπορούσε να καταπιεί εύκολα. Παρ' όλα 
αυτά δεν είχε κάνει καμιά θεραπεία, ούτε 
δεχόταν φαρμακευτική αγωγή. Μετά την τρίτη 
συνεδρία οι πληγές άρχισαν να επουλώνονται. 
Στην πέμπτη συνεδρία είχαν εξαφανιστεί και η 
γλώσσα του μπορούσε να κινηθεί ελεύθερα και 
φυσιολογικά. 

Η κ. Μαίρη έπασχε από σκολίωση από 7 
ετών. Όταν ήρθε να με συναντήσει δεν μπορούσε 
να περπατήσει όρθια. Σηκωνόταν από την 
καρέκλα και μετά από λίγα βήματα καμπούριαζε 
και περπατούσε σκυφτή. Από τη δεύτερη 
συνεδρία η σπονδυλική της στήλη ίσιωσε 
εντελώς, πράγμα που δεν το περίμενα ούτε κι 
εγώ. Στην έβδομη συνεδρία μπορούσε να κρατά 
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ίσια την πλάτη της συνεχώς χωρίς να πονά. Ο 
Κώδικας λειτούργησε κι εδώ ευεργετικά. 

Ο κ. Γιώργος 52 ετών, από Αθήνα, με 
άσχημα παιδικά βιώματα είχε μεγάλη εκροή 
αδρεναλίνης, με αποτέλεσμα να είναι μόνιμα σε 
υπερένταση και να προσπαθεί να τα κάνει όλα 
κάτω από πίεση και γρήγορα. Του ήταν πολύ 
δύσκολο και πολλές φορές αδύνατο, ακόμα και 
να κοιμηθεί. Από τη δεύτερη συνεδρία άρχισε να 
κοιμάται ευκολότερα. Στην έβδομη συνεδρία 
ηρέμησε εντελώς και η ζωή του ξαναμπήκε σε 
φυσιολογικούς ρυθμούς. Τελικά, μου είπε, 
γλύτωσα από τους ψυχιάτρους και τα φάρμακα 
τους. Ο Θεός να σε έχει καλά να βοηθάς τον 
κόσμο. 

Η Ελευθερία έπασχε από χρόνιους 
πονοκεφάλους τα τελευταία 20 χρόνια. Με είδε 
συμπτωματικά στην εκπομπή μου και με 
επισκέφθηκε. Στην τρίτη συνεδρία οι 
πονοκέφαλοι της πέρασαν. Θυμάμαι την αγωνία 
της όταν την πρωτοείδα. 
- κ. Αθηνά, σώσε με. Δεν αντέχω άλλο. Έχω 
τρελαθεί από τους πονοκεφάλους, ήταν οι πρώτες 
κουβέντες της. Τώρα είναι καλά και μάλιστα 
χωρίς φάρμακα. 
Το είπε και η ίδια στην εκπομπή μου. Ας είναι 
πάντα καλά... 
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Η αδελφή κάποιου κυρίου, τυχαία 
παρακολούθησε την εκπομπή μου. Έστειλε 
λοιπόν τον αδελφό της να με επισκεφθεί. Ήταν 
ένας κύριος που τρομοκρατήθηκε μικρός από 
τον πατέρα του και από τότε ζούσε σαν να μην 
είχε αισθήσεις και αισθήματα. Δεν μπορούσε να 
κλάψει, να γελάσει, δεν αισθανόταν ανατριχίλα, 
ρίγος, δεν γαργαλιόταν πουθενά, δεν είχε ούτε 
καν ερωτική επιθυμία. Φαινόταν σαν να μην 
μπορούσε να αισθανθεί τίποτε. Στην πέμπτη 
συνεδρία και μετά από 27 χρόνια άρχισε η 
πλήρης αποκατάσταση των αισθήσεων του, σαν 
από θαύμα. Ο κ. Κώστας έκλαιγε από χαρά, 
χαιρόταν το αίσθημα ανατριχίλας που ένοιωθε, 
άρχισε να απολαμβάνει το χάδι, ακόμα και τη 
χαρά του έρωτα. Ήταν από αυτά που κι εγώ 
δυσκολεύομαι να πιστέψω. Οι δυνάμεις 
αυτοίασης που τελικά υπάρχουν. στον εγκέφαλο 
μας είναι απεριόριστες. 

Ο κ. Μπάμπης είδε την εκπομπή μου και 
αποφάσισε να εμπιστευτεί τον Κώδικα-ΑΤΗΙΝΑ. 
Έχοντας ένα σοβαρό πρόβλημα νευραλγίας του 
τριδύμου όταν με πρωτοσυνάντησε ήταν λίγο 
σαρκαστικός και μου επισήμανε: 
- Τι άραγε μπορείς να μου κάνεις εσύ; Έχω 
γυρίσει όλο τον κόσμο και πολλούς γιατρούς 
χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Οι πόνοι μου είναι 
ανυπόφοροι. Παίρνω 5 χάπια την ημέρα και πάλι 
πονάω. 
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Η αλήθεια είναι ότι το ένα του μάγουλο ήταν 
πρησμένο και μελανό. Αυθόρμητα, όπως 
συνήθως, του είπα τότε: 
- Αφού τα έχεις δοκιμάσει όλα τι έχεις να χάσεις 
δοκιμάζοντας και τον Κώδικα; Άλλωστε, εγώ δεν 
μπορώ να σου κάνω τίποτα παραπάνω από τους 
γιατρούς. Το ίδιο σου το σώμα όμως . . . . . 
Κοντοστάθηκε για λίγο και συμφώνησε μαζί μου. 
- Καλά λες. Ας το κάνουμε. 
Στην πέμπτη συνεδρία οι πόνοι είχαν σταματήσει 
και μετά την έκτη έφυγε για επαγγελματικό 
ταξίδι στο εξωτερικό. Ήταν απίστευτο και γι' 
αυτόν και για μένα. Είχε θεραπευτεί χωρίς 
φάρμακα. Όταν η επιστήμη σηκώνει τα χέρια 
ψηλά, το σώμα μας έχει ακόμα τις δυνάμεις να 
κάνει αυτοΐαση. 

Ο κ. Γιάννης με επισκέφθηκε για μια τρύπα 
μαλλιών που είχε στο κεφάλι του. Όμως ο 
άνθρωπος αυτός έπασχε και από τραυλισμό από 
7 χρονών. Αρχίσαμε τις συνεδρίες και εντελώς 
φυσικά και αυθόρμητα του είπα ότι λογικά ο 
εγκέφαλος του θα μπορούσε να διορθώσει όλα τα 
προβλήματα που είχε, ακόμα και τον τραυλισμό. 
Στην πέμπτη συνεδρία και έχοντας μπροστά μου 
το σκίτσο που μου είχε φτιάξει, του ζήτησα να 
σταματήσει να μιλά. «Είδα» μέσα από το σκίτσο 
του ότι μπορούσε να μιλήσει κανονικά. Του είπα 
λοιπόν να ξαναρχίσει να μιλά, αργά και σταθερά. 
Εκείνη τη στιγμή άρχισε να μιλάει κανονικά, σε 
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συνεχή ροή, χωρίς κανένα ίχνος τραυλισμού για 
αρκετή ώρα. Ήταν μια πραγματικά μοναδική 
εμπειρία για μένα και μια αξέχαστη γι'αυτόν. 
Όπως μου «είπε» ο εγκέφαλος του μέσα από το 
σκίτσο του, έτσι κι έγινε. 

Ο κ. Κώστας με επισκέφτηκε αφού άκουσε 
για μένα από γνωστούς του. Έπασχε από 
κατάθλιψη και πολλές φορές αδυναμία 
προσανατολισμού. Χανόταν συχνά, σε σημείο να 
μην αναγνωρίζει που βρισκόταν το σπίτι του. 
Στην πέμπτη συνεδρία συνήλθε και όχι μόνο 
ξέχασε την κατάθλιψη και επανήλθαν όλες οι 
δυνάμεις προσανατολισμού του, αλλά όπως του 
είπαν οι γνωστοί του, ομόρφυνε και επικίνδυνα. 
Δεν παίρνει πια φάρμακα (έπαιρνε 6 χάπια 
καθημερινά) και απολαμβάνει την οικογένεια 
του, ενώ συνεχίζει κανονικά και την εργασία του. 
Ο εγκέφαλος με τη διαδικασία της κυτταρικής 
ανανέωσης που κάνει σε όλο το σώμα, διορθώνει 
ταυτόχρονα πολλά πράγματα, αλλά και αναγεννά 
το σώμα και τη μορφή μας. 

Μέσω ενός κοινού μας φίλου, με 
επισκέφθηκε ο κ. Θόδωρος που έπασχε από 
ερυθρωματώδη λύκο εδώ και 11 χρόνια. Το 
πρόσωπο του ήταν γεμάτο σημάδια και ανοικτές 
πληγές που συχνά έτρεχαν πύον. Το στομάχι του 
επίσης δεν μπορούσε να ανεχτεί σχεδόν καμιά 
τροφή και οι ενοχλήσεις που είχε όταν έτρωγε 
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ήταν συνεχείς. Μετά από οκτώ συνεδρίες οι 
πληγές στο πρόσωπο του έκλεισαν και στα 
σημεία των σημαδιών που άφηναν, άρχισαν να 
ξαναφυτρώνουν γένια. Το πιο παράδοξο όμως 
ήταν πως ενώ τα μαλλιά και τα γένια του ήταν 
τελείως άσπρα, άρχισε να βγάζει νέες μαύρες 
τρίχες. Ο εγκέφαλος του έδωσε εντολή 
κυτταρικής ανανέωσης σε όλα του το σώμα. 

Η κ. Μ . . . . . . . . . από Πελοπόννησο έπασχε 
από κάποια κληρονομική χρωμοσωματική 
μετάλλαξη, δηλαδή από έλλειψη και κακή 
διάταξη κάποιων χρωμοσωμάτων. Έκανε πολλές 
απόπειρες ίασης στο εξωτερικό, χωρίς δυστυχώς 
κανένα αποτέλεσμα. Αν και είναι μόλις 14 ετών 
αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα με το πάγκρεας 
της και τα άκρα της ίδρωναν συνεχώς. Ήρθε 
κοντά μου μετά από σύσταση του θείου της που 
είχε ήδη ευεργετηθεί από τον Κώδικα-ΑΤΗΙΝΑ. 
Στην τρίτη συνεδρία τα άκρα της σταμάτησαν να 
ιδρώνουν και η συνολική εικόνα της υγείας της 
βελτιώθηκε αισθητά. Κανένα κρούσμα πόνου δεν 
της ξαναπαρουσιάστηκε, ενώ οι εξετάσεις που 
έκανε στο εξωτερικό λίγες εβδομάδες αργότερα, 
έδειχναν πια ένα υγιές άτομο. 
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Θέλω κάπου εδώ να κάνω μια μικρή στάση. 
Έχουν προηγηθεί εξιστορήσεις περιστατικών που 
ίσως μοιάζουν απλά να αναφέρονται, αλλά δεν 
είναι καθόλου έτσι. Ειδικά για μένα την ίδια. 
Από την πρώτη στιγμή που ανακάλυψα αυτή την 
ικανότητα να «διαβάζω» τα σκίτσα των ανθρώπων 
και να συνδέω τις εγκεφαλικές λειτουργίες και 
σκέψεις με αυτά, τρόμαξα. Ειδικά, όταν αυτά 
συνδέθηκαν με την υγεία των ανθρώπων.... Δεν 
είμαι γιατρός και οι ελάχιστες γνώσεις που 
αποκτώ βασίζονται σε πληροφορίες φίλων 
γιατρών και στη μεγάλη διαθέσιμη πια 
βιβλιοθήκη για όλους μας... το διαδίκτυο. Από 
την πρώτη στιγμή στάθηκα εκστατική μπροστά 
στο φαινόμενο της ιδιότυπης «συνομιλίας» μου με 
τον εγκέφαλο των άλλων. Επίσης, με κατέπληξε 
το γεγονός πως η συνομιλία αυτή φαίνεται να 
είναι αμφίδρομη, αφού μάλλον μπορώ να 
υποκινήσω τον εγκέφαλο κάποιου να στραφεί 
προς τη διόρθωση ατελειών και εσφαλμένων 
λειτουργιών. Η εικαστική ψυχολογία δεν είναι 
βέβαια δική μου ανακάλυψη και με βοήθησε 
πολύ να χειριστώ και να αντιμετωπίσω αυτό που 
συμβαίνει. Δεν είναι ούτε απλό, ούτε λίγο να 
συνειδητοποιείς ότι μπορείς να βοηθήσεις 
κάποιους ανθρώπους να βρουν έναν δρόμο πιο 
χαρούμενο και ευτυχισμένο. Για να το πετύχεις 
όμως αυτό πρέπει και τα κίνητρα σου να είναι 
γνήσια. 
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Έχω πεισθεί ότι τίποτε στο μεγάλο κόσμο 
που ζούμε δεν είναι τυχαίο. Μια ανώτερη 
διάνοια, ένας Υπέρτατος Συμπαντικός Νόμος, 
ορίζει και συντηρεί τα πάντα γύρω μας. Ο 
εγκέφαλος μας που είναι και το στρατηγείο του 
σώματος μας, προσπαθεί να εναρμονιστεί στις 
αρχές και στους ρυθμούς αυτού του 
Συμπαντικού Νόμου. Δέχεται πληροφορίες, τις 
επεξεργάζεται, δίνει εντολές σε όλο το σώμα και 
αποθηκεύει σε κάθε μας κύτταρο τη μνήμη 
αιώνων που του εμπιστεύεται καθημερινά η 
Σοφία του Θεού. Μέσα σε αυτή τη λογική 
κινούμαι και πρέπει να σας ομολογήσω πως η 
λογική αυτή και η παραδοχή της, με έχουν κάνει 
να αντέξω το βάρος μιας τέτοιας διαδικασίας. Δεν 
είναι εύκολο να διαπιστώνεις πως μπορείς να 
επηρεάσεις διαδικασίες που ορίζονται από τον 
ανθρώπινο εγκέφαλο. Δεν είναι εύκολο να 
βλέπεις καθημερινά τις ζωές των ανθρώπων να 
αλλάζουν γύρω σου. Όπως μου είναι δύσκολο να 
αποδεχτώ τη δυστυχία, το ίδιο δύσκολο μου είναι 
να διαχειριστώ και την ευτυχία που ο Κώδικας 
μου δίνει. Το μοναδικό πράγμα που κρατά τις 
δικές μου ανθρώπινες ισορροπίες είναι η 
πεποίθηση μου, ότι ακολουθώ έναν δρόμο που 
δεν μου αποκαλύφθηκε τυχαία. Κάνοντας 
άλλωστε και μια προσωπική αναδρομή, με τρόμο 
πολλές φορές ανακαλύπτω, πως η ζωή μου μου 
άνοιξε δρόμους τη στιγμή που δεν το περίμενα, 
αλλά ούτε και το φανταζόμουν. Εγώ απλά ήθελα 
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να γίνω ζωγράφος. Ο Κώδικας ίσως μου 
αποκαλύφθηκε σαν δώρο για την αφοσίωση μου 
σε αυτό που ήθελα πάντα να γίνω. Το 
τρομακτικότερο δε όλων είναι ότι ο Κώδικας είναι 
ενεργός και ζωντανός. Κάθε φορά μια νέα σκέψη, 
μια νέα πληροφορία ανοίγεται μπροστά μου και 
με οδηγεί σε συμπεράσματα και τρόπους που 
ποτέ δεν είχα φανταστεί. Πολλές φορές 
αναρωτιέμαι αν αυτά που μου δίνονται είναι 
σωστά. Ψάχνω τότε και με έκπληξη διαπιστώνω 
πως αυτό που σκέφτηκα ή «διάβασα» μέσα από 
ένα σκίτσο, έχει μια λογική και πολλές φορές 
επιστημονική βάση. 

Ειλικρινά δεν ξέρω που θα με οδηγήσει ο 
Κώδικας. Μέχρι σήμερα μου έχει ανοίξει 
μονοπάτια και πόρτες που ποτέ δεν ζήτησα να 
διαβώ ή να περάσω. Εκείνο που σίγουρα ξέρω 
είναι, ότι οδηγός και οδοδείκτης μου είναι πάντα 
η απέραντη αγάπη μου για τον άνθρωπο, τη 
φύση και τη Δημιουργία, που εκφράστηκε από 
τα μικρά μου χρόνια ως πάθος να γίνω 
ζωγράφος. 

Αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία μου μέσα από 
την Τέχνη μου, είναι που οδηγεί και καθοδηγεί 
τα φοβισμένα μου βήματα και προσπαθεί να 
εναρμονιστεί με τη θέληση του Θεού. Αυτή ας 
είναι πάντα η οδηγός των δικών μας μικρών 
θελήσεων. 

Μέσα από την καθημερινή μου τριβή με 
τον Κώδικα, έλαβα με έκπληξη πολλές 
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πληροφορίες που το επιστημονικό πεδίο 
επιβεβαιώνει. Ας σας αναφέρω ένα παράδειγμα 
με τα χρώματα. Πολλοί από τους ανθρώπους που 
με επισκέπτονται, όταν κλείνουν τα μάτια 
περιγράφουν χρώματα και εικόνες που βλέπουν. 
Πολλές φορές κι εγώ, όταν σκέφτομαι κάποιον 
και την κατάσταση του, όταν βλέπω το σκίτσο του 
ή όταν προσπαθώ να υποκινήσω τις εγκεφαλικές 
του λειτουργίες ώστε να αρχίσει η διαδικασία της 
αυτοΐασης, «βλέπω» χρώματα. Μέχρι πριν από 
λίγο καιρό δεν μπορούσα να το εξηγήσω. 
Ξαφνικά διάβασα πως ο Γκράντερ παρατήρησε 
τη συμπεριφορά του νερού που λιμνάζει. Αν σε 
μια δεξαμενή τοποθετηθεί στάσιμο νερό, αυτό 
δημιουργεί σκουριές, γεμίζει μύκητες και κάνει 
ζημιές στα μηχανοστάσια. Αν δίπλα του 
τοποθετήσουμε μια δεξαμενή με κινούμενο 
ανάμεσα σε πέτρες νερό, από φωτογραφίες που 
τράβηξε, είδε ότι το νερό της αρχικής δεξαμενής 
επηρεάζεται. Το «ζωντανό» νερό της δεύτερης 
δεξαμενής, επηρεάζει το χρώμα του «άρρωστου» 
νερού της αρχικής μας δεξαμενής, αν και αυτές 
δεν επικοινωνούν μεταξύ τους και παραμένουν 
σε ξεχωριστούς χώρους. Από την πρώτη στιγμή 
σκέφτηκα: «Αυτό έχει σχέση με τον Κώδικα-
ΑΤΗΙΝΑ». Έψαξα πολύ για αυτό το 
«αναζωογονημένο» νερό του Γκράντερ και 
κατέληξα στο εξής συμπέρασμα. Όπως το χρώμα 
του «ζωντανού» νερού επηρεάζει και αναζωογονεί 
το «άρρωστο» νερό, έτσι κι εγώ, μπορώ μέσα από 
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τον Κώδικα-ΑΤΗΙΝΑ να υποκινώ τον εγκέφαλο 
ώστε να αλλάζουν τα χρώματα του σώματος και 
να προκαλείται αυτοΐαση. Η ιδέα είναι για μία 
ακόμα φορά τρομακτική. Έχει όμως άμεση 
σχέση με τη ζωγραφική και τα χρώματα που 
βλέπω και αναφέρουν πολλοί άνθρωποι. 
Το πόσο μοναδικά είναι τα χρώματα και ο ρόλος 
που παίζουν στην κατάσταση του εγκεφάλου μας, 
είναι αξιοθαύμαστο. Άλλωστε, υπάρχει ολόκληρη 
τεχνική «χρωματοθεραπείας» σε ανατολικού 
τύπου θεραπευτικές ολιστικές προσεγγίσεις. Αυτό 
διαπίστωσα και από την εφαρμογή του Κώδικα. 
Όταν κάποιος ξεκινά να κάνει Κώδικα-ΑΤΗΙΝΑ 
συνήθως το χρώμα που αναφέρει είναι το μαύρο. 
Μετά την τρίτη συνεδρία σιγά-σιγά το χρώμα 
γίνεται πράσινο, μετά κίτρινο, μετά κόκκινο, 
μετά χρυσαφί και προς το τέλος των συνεδριών 
γαλάζιο-μπλε. Εδώ ξεκινά και η συσχέτιση των 
χρωμάτων με τη μνήμη του νερού. Το νερό, 
σύμφωνα με τις παρατηρήσεις φαίνεται να «έχει 
μνήμη» και να «αντιγράφει» τα χρώματα που 
βρίσκονται γύρω του. Το σώμα μας αποτελείται 
σε ένα τεράστιο ποσοστό από νερό. Τα χρώματα 
που βλέπουμε γύρω μας «περνούν» στη μνήμη 
του νερού που βρίσκεται μέσα μας και 
επηρεάζουν τη συνολική μας κατάσταση. Όταν 
όμως τα χρώματα που υπάρχουν γύρω μας 
περνούν απαρατήρητα από εμάς, λόγω έλλειψης 
χρόνου, λόγω άγχους, λόγω τρεξίματος, «δεν 
περνούν» στη μνήμη του νερού του σώματος μας, 
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με αποτέλεσμα το νερό μας να χάνει τις 
ευεργετικές του ιδιότητες, να μην μπορεί να 
πληροφορηθεί το σώμα μας για τις λειτουργίες 
του και ο εγκέφαλος μας να «μπλοκάρει». 
Άλλωστε, και αυτός από τεράστιο ποσοστό νερού 
αποτελείται. Έτσι μπορώ να δικαιολογήσω και το 
μαύρο χρώμα που βλέπουν κάποιοι όταν 
ξεκινούν με τον Κώδικα. Από τη δεύτερη 
συνεδρία τα χρώματα επανέρχονται, πρώτα στον 
εγκέφαλο. Το σώμα εξακολουθεί να είναι μουντό, 
χωρίς χρώματα. Μετά την τέταρτη, πέμπτη 
συνεδρία, ο εγκέφαλος καταφέρνει να διαδώσει 
τα χρώματα που απέκτησε σε όλο το σώμα και το 
θαύμα της αυτοΐασης φαίνεται να συντελείται. 
Έτσι φαίνεται να εκφράζεται και μέσα από τις 
αλλαγές των χρωμάτων και των σχεδίων που 
αναφέρουν και δίνουν οι άνθρωποι που 
δοκιμάζουν τον Κώδικα-ΑΤΗΙΝΑ. 

Ας ξαναγυρίσουμε όμως σε κάποιες 
περιπτώσεις συνανθρώπων μας. 
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Ο Γ σε ηλικία 7 ετών έπαθε μια κρίση 
επιληψίας. Από τότε ζούσε με μια μόνιμη φοβία 
και έχοντας ένα άγριο βλέμμα στα μάτια του. 
Στην πρώτη του επίσκεψη δεν είχε καθόλου 
χρώματα και το μόνο χρώμα που ανέφερε ήταν 
το μαύρο. Στη δεύτερη συνεδρία νοιώθοντας 
κάποια ανατριχίλα, δείγμα αντίδρασης του 
εγκεφάλου του, μου έδειξε κόκκινο και κίτρινο 
χρώμα, σημάδια φλεγμονών και πόνου. Από την 
τρίτη συνεδρία και μετά άρχισε να αναφέρει 
χρώματα όπως πράσινο και γαλάζιο και το 
βλέμμα του απέκτησε μια ηρεμία και μια 
γαλήνη. Όλα του τα χρώματα επανήλθαν 
κανονικά με την ολοκλήρωση του Κώδικα και με 
επακόλουθο την πλήρη αποκατάσταση του. 

Η κ. Μπέττυ αφού έφτασε μέχρι την Αγγλία 
και τη Βραζιλία και δοκίμασε όλες τις θεραπείες, 
χωρίς κανένα αποτέλεσμα, ήρθε κοντά μου, με 
ένα μοναδικό πρόβλημα. Τα πόδια της, στις 
κνήμες, ήταν νεκρά από αισθήσεις, το έντερο της 
ήταν μονίμως με πόνους και η ψυχολογική της 
κατάσταση, όπως έλεγε η ίδια, ήταν στα όρια της 
τρέλας. Από την τρίτη συνεδρία και μετά η 
αποκατάσταση άρχισε να συμβαίνει σε όλα τα 
πάσχοντα μέλη της. Στην πέμπτη συνεδρία όλα 
είχαν ρυθμιστεί και η ψυχολογική της 
κατάσταση είχε αλλάξει πλήρως. 
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Η κ. Μαίρη 72 ετών, έπασχε από αρθρίτιδα 
επί τριάντα χρόνια. Είχε αναζητήσει θεραπεία 
και ανακούφιση στο εξωτερικό (Βουλγαρία μέχρι 
και Ρωσία), χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Όταν ήρθε 
σε μένα δεν μπορούσε ούτε να καθίσει, ούτε να 
σηκωθεί από τους πόνους στα γόνατα της. Της 
χορηγούσαν κορτιζόνη και είχε οιδήματα στα 
άκρα. Από τη δεύτερη συνεδρία μπορούσε να 
κάθεται και να σηκώνεται χωρίς ιδιαίτερους 
πόνους. Με την ολοκλήρωση των συνεδριών εκτός 
της έλλειψης πόνων, είχε ανανεωθεί σημαντικά 
όλη της η προσωπικότητα και η ψυχολογία της 
ήταν εντελώς διαφορετική. 

Ο γιατρός I . . . . . . . . . . . . με επισκέφθηκε για ένα 
μικρό ψυχολογικό του πρόβλημα, προσπαθώντας 
να μην κάνει χρήση ψυχοφαρμάκων. Εκείνο που 
διαπίστωσα και μου έκανε εντύπωση ήταν ότι ο 
εγκέφαλος του μου έδινε την εικόνα πως 
«αιωρείται» πάνω από κεφάλι του, περίπου 20 
εκατοστά. Τον ρώτησα αν υπάρχει κάτι που τον 
απασχολεί και τον αναγκάζει να σκέφτεται 
συνεχώς, με αποτέλεσμα να δέχομαι μια τέτοια 
εικόνα από τον εγκέφαλο του. Προς μεγάλη μου 
έκπληξη μου απάντησε πως ψάχνει «συνεχώς και 
ασταμάτητα» εναλλακτικούς τρόπους και 
μεθόδους για να αποδείξει ότι οι κλασικές 
μέθοδοι αντιμετώπισης των ανθρώπων έχουν 
αποτύχει σε πολλούς τομείς. Του επισήμανα ότι 
λαμβάνω μια εικόνα σοβαρής έλλειψης 
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βιταμίνης Β 1 2 και έκπληκτος μου απάντησε πως 
πραγματικά τα επίπεδα Β 1 2 στο αίμα του 
βρισκόταν 4 φορές περίπου κάτω από τα 
φυσιολογικά όρια. Στη συνέχεια μου ζήτησε 
πληροφορίες για τον προστάτη του και του 
απάντησα πως από το σκίτσο του φαίνεται 
κάποιο μικρό μαύρο στίγμα στην περιοχή. 
Χαριτολογώντας του είπα: 
-Γιατρέ μου, με τον Κώδικα, κάνατε αξονική 
τομογραφία και εξετάσεις αίματος, χωρίς 
μηχανήματα. Τι άλλο θέλετε; 
Γέλασε και μου απάντησε: 
-Και μάλιστα εξετάσεις υψηλών προδιαγραφών. 
Προσπάθησα με μια άσκηση να αλλάξω αυτή την 
εικόνα του εγκεφάλου του που φαινόταν να 
«αιωρείται» πάνω από κεφάλι του και του είπα: 
- Αγαπητέ μου γιατρέ, ας είμαστε ταπεινοί κι ας 
κάνουμε ότι μπορούμε για τους συνανθρώπους 
μας. Πάντα με αγάπη και σωφροσύνη. Ο Θεός 
και το Σύμπαν τότε βρίσκονται στο πλάι μας. 
Η κατάσταση του βελτιώθηκε θεαματικά, μέχρι 
την αυτοΐαση. 

Η Κ . . . . . . . . είχε ήδη εφαρμόσει τον Κώδικα-
ΑΤΗΙΝΑ και είχε δει θεαματικά αποτελέσματα 
στο πρόβλημα ρευματοειδούς αρθρίτιδας που 
αντιμετώπιζε. Μου έφερε μια μέρα την κόρη της 
με πρόβλημα συνεχόμενων εμβοών τα τελευταία 
15 χρόνια. Τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα που της 
χορηγούσαν δεν την είχαν βοηθήσει καθόλου. 
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Όταν με επισκέφθηκαν με ρώτησαν αν θα 
μπορούσα να βοηθήσω το κορίτσι με τον Κώδικα 
και τους απάντησα πως δεν έχω κάποια σχετική 
εμπειρία με το πρόβλημα του κοριτσιού, αλλά ο 
εγκέφαλος της μπορεί να το εντοπίσει και να το 
διορθώσει σε 3-4 συνεδρίες. Κι έτσι ακριβώς 
έγινε. Μετά τη δεύτερη συνεδρία το βούισμα 
άρχισε να ελαττώνεται. Το σκίτσο που το κορίτσι 
μου έκανε στη αρχή, εντόπιζε κάτι σαν τρύπα στο 
αυτί της και φλεγμονές στη ίδια περιοχή, κάτι 
που είχα ήδη πει στη μητέρα της πριν καν 
συναντήσω την κόρη της, κατά τη διάρκεια των 
συνεδριών που κάναμε για το δικό της 
πρόβλημα. Το εκπληκτικό για μένα ήταν ότι την 
εικόνα αυτή μου είχε δώσει ο εγκέφαλος της 
μητέρας και ήταν πληροφορία από τον εγκέφαλο 
του κοριτσιού. Οι εγκέφαλοι μας μπορεί να είναι 
συγκοινωνούντα δοχεία; Ο ένας εγκέφαλος 
μπορεί άραγε να δώσει πληροφορίες για κάποιον 
άλλον εγκέφαλο; Ακούγεται λίγο τρελό ακόμα και 
για μένα που το λέω, αλλά ο Κώδικας με έχει 
εκπλήξει πολλές φορές. 

Η κ. Μ έχοντας εξαντλήσει τις 
ιατρικές δυνατότητες που της δίνονταν, είχε 
επισκεφθεί ακόμα και έναν Σαμάνο στη 
Βραζιλία, όπως και μια γυναίκα, βιοενεργειακή 
θεραπεύτρια, στην Αγγλία. Ποιο ήταν το 
πρόβλημα της; Είχε πέσει θύμα κακοποίησης 
και βιασμού, με αποτέλεσμα να μείνει έγκυος. 
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Όταν τη συνάντησα επαναλάμβανε συνεχώς πως 
γύρω της υπήρχε ένα χαμηλό τείχος, ώστε κανείς 
να μην μπορεί να την αγγίξει. Η σκέψη της αυτή, 
αναπτύχθηκε ως άμυνα απέναντι στην επίθεση 
που είχε δεχθεί. Ο εγκέφαλος της όμως το 
προσέλαβε ως πραγματικότητα, με αποτέλεσμα 
να αρχίσουν να νεκρώνουν περιφερειακοί ιστοί 
στο σώμα της. Τα πόδια της αρχικά, σε ύψος 2 
περίπου εκατοστών, δεν αισθάνονταν τίποτα. Η 
αισθητική αυτή νέκρωση άρχισε να επεκτείνεται 
και προς τα πάνω άκρα. Όταν συναντηθήκαμε 
πήρα άμεσα αυτή την εικόνα. Ενός ανθρώπου 
που σταδιακά νέκρωνε κομμάτια του σώματος 
της. Ξεκινήσαμε τις συνεδρίες και η 
ανταπόκριση του εγκεφάλου της ήταν άμεση. Η 
κατάσταση της βελτιώθηκε θεαματικά. Χάρηκα 
πολύ που μπόρεσα να τη βοηθήσω γιατί τη 
θεωρώ αδικημένη από το περιστατικό που της 
έτυχε. 

Ένας άνδρας 40 ετών ήρθε να με επισκεφτεί 
με σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, λόγω της 
απόρριψης που για πολλά χρόνια δεχόταν από 
τον πατέρα του. Ο πατέρας του για πολλά χρόνια 
φερόταν περίεργα και περιφρονητικά, τόσο σε 
αυτόν όσο και στον αδελφό του. Από την 
εφαρμογή του Κώδικα διαπίστωσα ότι τα αδέλφια 
δέχονταν σεξουαλική παρενόχληση από τον 
πατέρα τους. Ο μεγαλύτερος αδελφός τα είχε 
υποστεί όλα. Ο μικρότερος που με επισκέφθηκε, 
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ήταν εκείνος που αντιστεκόταν στις σεξουαλικές 
«επιθέσεις» του πατέρα τους και κάθε φορά που 
εκείνος ξεπερνούσε τα όρια, ο μικρότερος 
αδελφός το έλεγε στη μητέρα τους. Η αντίδραση 
της όμως ήταν πάντα ... «καλά παιδί μου. Πλάκα 
σου κάνει»! Τα παιδιά μεγάλωσαν, ο πατέρας 
πέθανε και ο μικρότερος γιος ακόμα αναρωτιόταν 
γιατί ο πατέρας του τον απέρριπτε, σε σημείο 
μάλιστα να τον αποκληρώσει. Η αιτία ήταν 
μάλλον προφανής και έγινε κατανοητή και από 
τον ίδιο τον κύριο που με επισκέφτηκε, με την 
ολοκλήρωση του Κώδικα. Ο μικρότερος γιος δεν 
ήταν αποδεκτός από τον πατέρα, γιατί ποτέ δεν 
δέχθηκε τη σεξουαλική συμπεριφορά του πατέρα 
του. Το μπέρδεμα που είχε δημιουργηθεί στο 
παιδικό μυαλό του, λύθηκε όταν μέσα από τον 
Κώδικα επαινέθηκε η ηθική του και κατάλαβε 
ότι τώρα μπορούσε και έπρεπε να κάνει μια νέα 
αρχή, για να ξαναφτιάξει τη ζωή του ξεπερνώντας 
το κακό παρελθόν. 

Μια κυρία από τη Βουλγαρία με 
επισκέφθηκε μετά από ταλαιπωρίες 5 χρόνων, 
λόγω ύπαρξης όγκων στη γλώσσα της. 
Ταυτόχρονα είχε πονοκεφάλους και πολύ συχνά 
την ενοχλούσε το αυτί της. Οι επισκέψεις της σε 
γιατρούς, τόσο στην πατρίδα της όσο και εδώ, δεν 
τη βοήθησαν. Μετά από 5 συνεδρίες η γλώσσα 
της είχε καθαρίσει τελείως. Το κεφάλι και το αυτί 
της σταμάτησαν να την ενοχλούν επίσης. 
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Η A από το Σχηματάρι, μια όμορφη, 
ψηλή και πολυδουλεμένη γυναίκα, έπασχε από 
το έντερο της για περισσότερα από 20 χρόνια. 
Ταυτόχρονα ρευματοειδής αρθρίτιδα την 
ταλαιπωρούσε με πρησμένα γόνατα και γάμπες. 
Εντύπωση μου έκανε επίσης το δέρμα στα πόδια 
της που φαινόταν σαν να έχει λέπια. Από τις 
πρώτες συνεδρίες φάνηκε η διαφορά. Το δέρμα 
στα πόδια της έγινε λείο, τα γόνατα και οι γάμπες 
της ξεπρήστηκαν και το έντερο της σταμάτησε να 
την ενοχλεί. Η κυτταρική ανανέωση που ο 
εγκέφαλος της έκανε μέσα από τον Κώδικα-
ΑΤΗΙΝΑ φάνηκε και στο πρόσωπο της που 
έλαμπε πια περισσότερο και ομορφότερο. 

Η κ. Μ από την Καλλιθέα είχε 
εγχειριστεί 5 φορές στη βάση του λαιμού της για 
αφαίρεση όγκων-μορφωμάτων. Σε μικρό 
διάστημα εμφάνισε όγκους και τους πνεύμονες 
και άρχισε να πονά έντονα η πλάτη της. Ήρθε σε 
μένα αποκαρδιωμένη και πολύ ανήσυχη για το 
μέλλον της. Της εξήγησα ότι ο εγκέφαλος μας 
έχει απεριόριστες δυνατότητες αυτοΐασης και ότι 
όλα θα πήγαιναν καλά. Σε δύο περίπου μήνες θα 
ξέραμε. Ξεκινήσαμε τις συνεδρίες του Κώδικα 
και από τη δεύτερη συνεδρία, ο γιατρός της 
άρχισε να διαπιστώνει κάποια καλυτέρευση της 
κατάστασης της. Όταν ήρθε για την τρίτη 
συνεδρία διαπίστωσα κι εγώ αλλαγή, ακόμα και 
στα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Φαινόταν 
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νεότερη και πιο ξεκούραστη. Της είπα τότε: 
«Έφτιαξε το πρόσωπο σου και αυτό είναι δείγμα 
ότι η κυτταρική ανανέωση έχει αρχίσει. Πάμε 
καλά». Με επισκέφθηκε για πρώτη φορά στις 25 
Αυγούστου. Σε δύο μήνες ήταν εντελώς καλά, 
γεγονός που επιβεβαίωσαν και οι εξετάσεις που 
έκανε και βγήκαν τελείως καθαρές. 

Η Πέτρος Κ σε ηλικία 7 ετών έπαθε 
κρίση επιληψίας. Για κάποιο μικρό χρονικό 
διάστημα μετά το περιστατικό έπαιρνε φάρμακα. 
Πάντα όμως είχε μέσα του φοβίες, ενώ το βλέμμα 
του ήταν διαρκώς άγριο και δεν έβλεπε ποτέ 
όνειρα. Με επισκέφθηκε ζητώντας μου βοήθεια 
σε ηλικία 25 ετών. Όταν ξεκινήσαμε δεν υπήρχαν 
χρώματα στο σώμα του. Άρχισαν να επανέρχονται 
στην 7Ί συνεδρία. Αμέσως αποκαταστάθηκε η 
ηρεμία του, άρχισε να βλέπει όνειρα και το 
βλέμμα του είναι πια γλυκό και ήρεμο. 

Η Ελένη με επισκέφθηκε λόγω κάποιου 
ψυχολογικού προβλήματος που αντιμετώπιζε. Τα 
χρώματα της ήταν ανύπαρκτα και τα κιλά της 
πολλά. Το πρόβλημα της ήταν οι συγγενείς του 
άνδρα της που τους αντιμετώπιζε με έναν 
ειρωνικό τρόπο. Της έδωσα να καταλάβει ότι 
πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους άλλους με 
αγάπη και σεβασμό, έστω κι αν αυτοί δεν το 
κάνουν. Της θύμισα ότι θα πρέπει να είμαστε 
συγχωρητικοί, επισημαίνοντας της ότι και ο 
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Χριστός μας ακόμα και πάνω στο Σταυρό του 
Μαρτυρίου έλεγε: «Άφες αυτοίς! Ου γαρ οίδασι τι 
ποιούσι!». Κατάλαβε ότι με τη συμπεριφορά της 
έκανε κακό πρώτα στην ίδια, με το χάνει τη χαρά 
της και να βυθίζεται στην κατάθλιψη. Με το 
σφίξιμο του εγκεφάλου της είχε εγκλωβίσει όλη 
την αύρα των χρωμάτων της και είχε χάσει τη 
χαρά της. Μετά την τρίτη συνεδρία αναθεώρησε 
τις απόψεις της και τα χρώματα της επανήλθαν, 
στο σώμα και στα μάτια της, όπως και η ηρεμία 
στην καρδιά της. 

Η Μ με επισκέφθηκε με πρόβλημα 
στα μάτια της και όραση που έφτανε μόλις το 
20%. Έβλεπε θολά και ερχόταν υποβασταζόμενη 
από την αδελφή της. Μετά την τέταρτη συνεδρία, 
όταν με επισκέφθηκε μου είπε ότι εκείνη 
οδήγησε την αδελφή της μέχρι το γραφείο μου, 
ενώ σε όλο το δρόμο διάβαζε τις επιγραφές στα 
καταστήματα και τις διαφημίσεις στα λεωφορεία, 
κάτι που πριν δεν μπορούσε να κάνει. Τα μάτια 
είναι τώρα καθαρά και μπορεί να εστιάζει επάνω 
μου όταν με κοιτά, σε αντίθεση με πριν, που το 
βλέμμα της τριγύριζε γύρω μου προσπαθώντας 
να με εντοπίσει. 

Ο κ. Α με επισκέφθηκε για το παχύ 
του έντερο. Λόγω μακροχρόνιων φλεγμονών, του 
είχαν αφαιρέσει ένα μεγάλο κομμάτι συνδέοντας 
το λεπτό έντερο με το τελευταίο κομμάτι του 
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παχέος του εντέρου, γεγονός που του 
προκαλούσε τεράστια προβλήματα πολλαπλών 
κενώσεων και συχνών αιμορραγιών. Μετά από 
μερικές συνεδρίες ο αριθμός των κενώσεων 
περιορίστηκε, οι αιμορραγίες σταμάτησαν και η 
ηρεμία στον βραδινό του ύπνο επανήλθε. 
Ηρέμησε εντελώς κάνοντας μια φυσιολογική ζωή. 

Δικηγόρος με επισκέφθηκε λόγω σοβαρού 
προβλήματος που του παρουσιάστηκε και τον 
εμπόδιζε σοβαρά τόσο στην εργασία του, όσο και 
στη ζωή του. Ξαφνικά σάστιζε, έχανε τον ειρμό 
της σκέψης του, μέχρι που χανόταν στο δρόμο. 
Όταν με επισκέφθηκε ήδη του είχαν χορηγηθεί 
ψυχοφάρμακα, χωρίς αποτέλεσμα. Μετά από 
επτά συνεδρίες η υγεία του αποκαταστάθηκε και 
έκοψε σταδιακά τα φάρμακα που έπαιρνε. Η ζωή 
του συνεχίζεται πια φυσιολογικά. 

Από τα λεγόμενα μιας φίλης της που έκανε 
αυτοΐαση με τον Κώδικα-ΑΤΗΙΝΑ για σοβαρό 
πρόβλημα υγείας, με επισκέφθηκε μια κυρία 
που ήδη είχε χειρουργήσει τον αριστερό της 
μαστό, με πόνους στην πλάτη δεξιά και αριστερά 
και μια πρόσφατη διάγνωση σκλήρυνσης κατά 
πλάκας. Με πολύ δυσπιστία, παρά το 
περιστατικό της φίλης της, ξεκινήσαμε τις 
συνεδρίες. Στην έκτη συνεδρία οι πόνοι της 
πλάτης της είχαν περάσει, ενώ οι μαύροι κύκλοι 
που υπήρχαν γύρω από τα μάτια της 
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εξαφανίστηκαν. Το πρόσωπο της ομόρφυνε 
αισθητά και οι πρησμένοι αδένες γύρω από το 
λαιμό της ξεπρήστηκαν. Η ζωή της έγινε 
καλύτερη και η αυτοπεποίθηση της ενισχύθηκε. 

Με επισκέφθηκε γυναίκα με φλεγμονές 
στην κύστη που της προκαλούσαν συχνοουρία 
και πόνους. Είχε δοκιμάσει τα πάντα από 
φάρμακα και γιατρούς ακόμα και πολλές 
εναλλακτικές θεραπείες, χωρίς όμως κανένα 
αποτέλεσμα. Στην πρώτη τηλεφωνική μας 
επικοινωνία μου ζητούσε επίμονα κλαίγοντας να 
τη βοηθήσω. Μετά από μερικές συνεδρίες είναι 
εντελώς καλά. 

Μια φίλη της έπασχε από συχνές 
αιμορραγίες του ενδομητρίου, παρατεταμένες 
περιόδους που κρατούσαν 15 ημέρες, ενώ είχε 
υποβληθεί και σε πολλές αποξύσεις. Μετά από 
μερικές συνεδρίες η περίοδος της 
τακτοποιήθηκε, σε μια φυσιολογική διάρκεια 5 
περίπου ημερών. 

Η κ. Λίτσα, 76 ετών, με επισκέφθηκε λόγω 
υψηλής πίεσης στα μάτια που της δημιούργησε 
σοβαρό πρόβλημα. Η ξαδέλφη της είχε 
παρακολουθήσει την εκπομπή μου και τη 
συμβούλεψε να με επισκεφθεί, αφού δεν είχε 
καταφέρει να βρει λύση στο πρόβλημα της. Από 
την πρώτη κιόλας συνεδρία άρχισε να βλέπει 
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καλύτερα και καθαρότερα. Από τον ενθουσιασμό 
της μάλιστα μου φώναζε στο γραφείο μου: «Σε 
βλέπω. Σε βλέπω. Κάθεσαι σε μια ψηλή 
πολυθρόνα». Στη δε φίλη της που τη συνόδευε 
έλεγε έντονα: «Βλέπω τη μπλούζα σου. Είναι 
άσπρη». Όταν έφευγε με κοιτούσε στα μάτια, 
κάτι που δεν μπορούσε να κάνει πριν. Κατά την 
έξοδο της μου φώναξε: «Θα ξανάρθω»! Ήταν τόσο 
μεγάλος ο ενθουσιασμός της που μόλις βγήκε 
στο δρόμο ξαναφώναξε: «Βλέπω δύο ανθρώπους 
να περνούν απ'έξω..... . Ήταν μια μοναδική 

εμπειρία που με γέμισε πολύ χαρά. Η κ. Λίτσα 
βλέπει τώρα κατά 60% και συνεχίζει.... 

Γυναίκα με επισκέφθηκε με 
παρεγκεφαλίτιδα, με δυσκολία στην ομιλία, 
μερική τύφλωση στα μάτια, δυσκολία στο 
περπάτημα, αλλά και παράκρουση 
συμπεριφοράς. Μετά από 10 χρόνια και αφού οι 
γιατροί της απέκλεισαν κάποια θεραπεία, 
βελτιώθηκε κατά 80% στην όραση και κατά 70% 
στο περπάτημα, μετά από 8 συνεδρίες με τον 
Κώδικα-ΑΤΗΙΝΑ. 

Το χέρι της Ε έμεινε παράλυτο μετά 
από ένα τροχαίο. Ήρθε σε μένα αφού είχε 
δοκιμάσει τα πάντα. Όταν με επισκέφθηκε για 
πρώτη φορά το χέρι της ήταν ατροφικό, 
παγωμένο, ακίνητο, δεμένο και κρεμασμένο από 
τον λαιμό της με επίδεσμο. Μετά τη δεύτερη 
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συνεδρία ία χέρια της είχαν την ίδια κανονική 
θερμοκρασία, είχε φυσιολογικά χρώματα, είχε 
αρχίσει να αναπνέει και όταν ακουμπούσε κάπου 
δεν είχε πια την αίσθηση του «κούτσουρου». Το 
οστό του χεριού άρχισε να έχει κανονικό όγκο 
και ο μυελός του να γεμίζει. Το να μπορέσει να 
κινήσει ένα τέτοιο χέρι, ήταν μάλλον άπιαστο 
όνειρο, που όμως έγινε πραγματικότητα ωραίο 
πρωινό, μέσα από τον Κώδικα-ΑΤΗΙΝΑ. 

ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ 
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Όλα αυτά δεν είναι θαυμαστά; Για μένα 
είναι ένα μονοπάτι που ξεκίνησε και ανοίγεται 
μπροστά μου και που καθημερινά με κάνει να 
στέκομαι εκστατική και απορημένη, απέναντι σε 
αυτές τις δυνάμεις και τις δυνατότητες που ο 
ανθρώπινος εγκέφαλος φαίνεται να κληρονόμησε 
από το Δημιουργό του. Ίσως, όταν λάμβανε το 
κατ' εικόνα και καθ* ομοίωση... 

Αν έχουν δίκιο όσοι υποστηρίζουν ότι τίποτε 
δεν συμβαίνει τυχαία - και ανάμεσα τους είμαι 
κι εγώ - δεν με εκπλήσσει πια η απεριόριστη 
δύναμη του εγκεφάλου μας να ρυθμίζει τις 
λειτουργίες μας, διορθώνοντας τα λάθη και τις 
δυσλειτουργίες μας. Ο Κώδικας-ΑΤΗΙΝΑ που 
τόσο απλά και γενναιόδωρα μου αποκαλύφθηκε, 
μπορεί να γίνει ένα εργαλείο για την ευτυχία και 
την ευημερία των ανθρώπων. Ειδικά σε μια 
εποχή που ο πόνος, η θλίψη και η μιζέρια 
κρέμονται πάνω από τις ζωές όλων μας. 
Επιτρέψτε μου εδώ να σας εξομολογηθώ και 
κάτι. Στην Αγία Γραφή και ειδικά στους 
Μακαρισμούς, αναφέρονται ως μακάριοι αυτοί 
που δεν είδαν και πίστεψαν. Αυτοί που έχουν 
δει, έχουν άραγε το δικαίωμα να μην πιστεύουν; 
Πόσο μακάριοι θα μπορούσαν να είναι; 

Από την ημέρα που μου δόθηκε η 
δυνατότητα της επικοινωνίας του Κώδικα, η ζωή 
μου άλλαξε. Πρώτιστο μέλημα μου είναι τώρα 
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πια να υπηρετώ με τον ορθότερο και δικαιότερο 
τρόπο τη θεϊκή Θέληση. Η αγάπη μου προς τον 
άνθρωπο και τη Δημιουργία και ο σεβασμός μου 
προς το Θεό, ας είναι αυτά που θα κατευθύνουν 
την υπόλοιπη πορεία μου στη ζωή. 

ΣΥΡΤΑΚΙ 
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ΑΘΗΝΑ ΚΟΤΣΩΝΗ-ΣΥΝΕΤΟΥ 

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Από μικρή ηλικία ζωγραφίζει και έχει επαίνους και 
βραβεύσεις σε διαγωνισμούς. Σπούδασε στις σχολές Βακαλό και ABC Ζωγραφική 
και Διακοσμητική. Επίσης σπούδασε Μοντελίστ και Λογιστική. Παρακολούθησε 
επαγγελματικά course ζωγραφικής και Εικαστικό Μορφωτικό πρόγραμμα στο 
Μουσείο Πομπιντού στη Γαλλία. Εξειδικεύτηκε στη Θαλασσογραφία και σε άλλες 
μορφές απόδοσης. Επίσης σπούδασε συντήρηση έργων τέχνης στα I.E.Κ. Πετρά. 
Επί δυόμισι περίπου χρόνια παρακολούθησε μαθήματα στο Εργαστήρι 
Ζωγραφικής του Νίκου Πίσσα στον Πειραιά. Στο Παρίσι παρακολούθησε μαθήματα 
και στην Ecole National Superieure des Beaux Arts. 
Μέχρι σήμερα έχει εκθέσει σε ατομικές εκθέσεις στο Παρίσι (αίθουσα la maison de 
grece), στη Ρώμη, στη Βιέννη (αίθουσες Magistrat και La Revi Modern), στη 
Βουδαπέστη (galeri Petsi Miheli), στην Πολωνία (στις αίθουσες της Βαρσοβίας 
«Τζέκανκα» και στο Βρότσλαβ, «Παλάτσικ») και «Ντέσα», όπου είχε συνεργασίες 
με διακεκριμένους επιμελητές, θεωρητικούς και κριτικούς τέχνης. Συμμετείχε 
στην ομαδική έκθεση του εικαστικού θεσμού «ΤΕΧΝΗΣ φΛΟΓΑ» που τελεί υπό 
την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδος και του 
Εξωτερικού. Έλαβε μέρος σε διεθνείς εκθέσεις: στην Artistic Plates στο Centra de 
fortiera στην Αργεντινή, στο Centra de Arte στη Λισσαβώνα, στην έκθεση Tax 
free world exhibition στις Κάννες, στην έκθεση International art festival του 
ΟΜΜΑ Center στην Αμερική, στην ομαδική έκθεση "Desegni" στο Covento di 
S.Marco της Φλωρεντίας, και στην έκθεση "Motoperpeuto" στο Fontanellato της 
Πάρμας. Προσωπογραφίες της βρίσκονται στο ΜΠΑΝΚΙΝΧΑΜ, της Βασίλισσας 
ΕΛΙΣΑΒΕΤ και της Λαίδης ΝΤΑΪΑΝΑ, ενώ έχει λάβει ευχαριστήριες επιστολές και 
από τους Πρίγκιπες. Στο "Σπίτι του Ηθοποιού" έχει δωρίσει το πορτραίτο της 
ΑΛΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ και έχει λάβει ευχαριστήρια επιστολή από την κα ΑΝΝΑ 
ΦΟΝΣΟΥ. Στην Α' Εφορία δωρήθηκε ένα έργο της με θέμα "ΑΡΧΑΙΟ". Στο 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ δωρήθηκε έργο της με θέμα αρχαϊκό. Το 2004 
έκανε ατομική έκθεση στην γκαλερί ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ομαδική Έκθεση στο 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΝΙΑΤΩΝ στον Πειραιά το 2005. Το 2005 έκανε ατομική έκθεση στον 
Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ και στον Δήμο ΠΕΥΚΗΣ συμμετείχε σε ομαδική το 2005, όπου 
και έλαβε έπαινο. Το 2005 (2) ατομικές εκθέσεις με θέμα «ΤΣΟΥΝΑΜΙ», από τις 
οποίες στη μία ήταν προσκεκλημένη της ΠΡΕΣΒΕΙΡΑΣ της ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ. Το 2009 
συμμετείχε σε έκθεση υπό την αιγίδα της UNESCO στην πινακοθήκη του ΠΕΙΡΑΙΑ. 
Τον Αύγουστο του 2009 στην Πάρο, στο ξενοδοχείο ΑΝΕΖΙΝΑ. Στο ΣΤΑΔΙΟ 
ΕΙΡΗΝΗΣ και ΦΙΛΙΑΣ ΤΟ 2007. Στον ΦΛΟΙΣΒΟ σε ομαδική έκθεση, το 2009. Στον 
Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ατομική έκθεση το 2007. Δυο ατομικές εκθέσεις στον 
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ 2006-2008 και μια ομαδική με τον σύλλογο 
ΤΕΧΝΕΣ και ΓΡΑΜΜΑΤΑ το 2009. Το 2006 έλαβε μέρος με το έργο της «ΒΥΘΟΣ» 
στη δημοπρασία ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΥ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το έργο της 
αγοράστηκε από συλλέκτρια. Έλαβε μέρος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 
2006. Στο Ανατολικό Αεροδρόμιο ομαδική έκθεση το 2008. Διατήρησε προσωπική 
ΓΚΑΛΕΡΙ στη ΜΥΚΟΝΟ το 2008 με μεγάλη επιτυχία. Συμμετείχε κι επιμελήθηκε 
της ομαδικής Έκθεσης Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ στο 
Μορφωτικό Κέντρο της Αιγυπτιακής Πρεσβείας το 2010. Συμμετείχε σε ομαδική 
έκθεση στο ΓΚΑΖΙ το 2010 με θέμα «ΓΥΝΑΙΚΑ 2010». Στη διάρκεια αυτών των 
συνεργασιών ανέλυσε τις τάσεις της σύγχρονης εποχής, παρουσιάζοντας μία 
περισσότερο πλούσια θεματογραφία, όπου το ιδιαίτερο «υγρό στοιχείο» είναι 
πλημμυρισμένο με την εσωτερική συναισθηματική νηνεμία και φόρτιση 
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αντίστοιχα. Ασχολήθηκε με την προσωπογραφία, τα εννοιακά τοπία, τη 
νεφελογραφία, αποτύπωσε το τσουνάμι, τη σωματογραφία, τις συλλήψεις με 
ιδεογράμματα, τις σχηματικές αναπλάσεις και το μεταμορφισμό. Έχει λάβει 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από τον Ο.Β.Ι. (Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας) το 
2007, για τα τρισδιάστατα καράβια της. Εργάστηκε στην ΕΤ-1, εκπομπή «Χρώμα-
Χρόνος» και στα ιδιωτικά κανάλια New Channel, Tempo, TV Magic, στο κανάλι 
«Τηλεφώς» σε εκπομπές με εικαστικό περιεχόμενο. Κάθε Πέμπτη παρουσιάζει τη 
δική της εκπομπή στις 2 1 : 0 0 ' στο HIGH CHANNEI, με θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ-ΑΤΗΙΝ Α, 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ». 
Στις εκπομπές της που γνώρισαν την πλήρη αποδοχή του κοινού, φιλοξένησε 
πολλούς αξιόλογους νέους και καταξιωμένους καλλιτέχνες. Έχει καταχωρηθεί 
στην ΕΛΒΕΤΙΚΗ εγκυκλοπαίδεια «WHO IS WHO», ως επίτιμο μέλος. Παρουσιάζει 
δικές της εκπομπές στο διαδικτυακό κανάλι www.hbchannel.tv, με μεγάλη 
τηλεθέαση σε 25 χώρες ανά τον κόσμο και στην ΕΛΛΑΔΑ. 
Η αδιάκοπη αναζήτηση και μοναδική αγάπη της για τη ζωγραφική και το ιδιαίτερα 
ξεχωριστό, επιβραβεύτηκε το 1998 από το Δήμο Βρότσλαβ της Πολωνίας. Το 
2005 πήρε το βραβείο ONUFRI από την Εθνική Πινακοθήκη Τιράνων, το 2004 
στην «Πανελλήνια Έκθεση Ζωγραφικής 2004» πήρε το Ιο βραβείο με το άγαλμα 
«Ερμής». Το 2006 τιμήθηκε με βραβείο για τη συμμετοχή της στην ομαδική 
έκθεση που έγινε στο Springfield των Η.Π.Α. Έλαβε έπαινο και χρυσό μετάλλιο 
από την UNESCO. Βραβεύτηκε επίσης από τον «Παρνασσό» και τις λέσχες Laions 
και Rotary. 
Με το έργο της ασχολήθηκαν σημαντικοί ιστορικοί τέχνης όπως ο Δημήτρης 
Δεληγιάννης, ο Αλέξανδρος Ξύδης, η Ελένη Βακαλό, η Μαίρη Αλεξίου, η Αγγέλα 
Ταμβάκη, η Ντόρα Ηλιοπούλου - Ρογκάν, ο Λεόντιος Πετμεζάς και άλλοι. Το 2010 
έγινε φοιτήτρια στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο-Ιοτορία Τέχνης με καθηγητή τον κ. 
Μάνο Στεφανίδη. Διατηρεί γκαλερί στην Αθήνα. (Αμαλίας στο Σύνταγμα). 
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Η Μαίρη Π. Νύδρα, τρέφει εγκάρδια φιλία με τη ζωγράφο 

Αθηνά Κοτσώνη-Συνετού που η ζωή και το έργο της 

αποτέλεσαν ερέθισμα για τη συγγραφή του πρώτου μέρους 

αυτού του βιβλίου. 

Η Μαίρη Π. Νύδρα, έχει γεννηθεί στον Πειραιά, από Μικρασιάτες 
γονείς και αφιερώνει τον περισσότερο χρόνο της ζωής της -ειδικά 
μετά τον θάνατο του συζύγου της Γρηγορίου Ντρέλια-
αποκλειστικά στην Ποίηση. Έχει εκδώσει πέντε βιβλία από την 
ποιητική της συλλογή και έχει βραβευτεί για το έργο της από την 
εταιρεία «Τέχνη και Λόγος», το «Ελληνικό Ινστιτούτο της Νέας 
Υόρκης», την εκπομπή «Λογοτεχνικά θέματα» του Ράδιο Υγεία και 
Οικολογία. Ποιήματα της δημοσιεύουν τακτικά ελληνόφωνες 
εφημερίδες του εξωτερικού και ιδιαίτερα «Τα Νέα» της 
Μελβούρνης. Η ίδια παρουσιάζει και απαγγείλει τα ποιήματα της 
κάθε εβδομάδα, σε μια όμορφη ζωντανή λογοτεχνική και μουσική 
εκπομπή σε γνωστό τηλεοπτικό σταθμό. 
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