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MMAARRIIAA    GGRRIINNDDAASSOOVVAA

Εχετε ακούσει ποτέ για τη µαγική χώρα
των ονείρων; Μήπως είστε ήδη από αυ-
τούς που βρίσκονται στο δρόµο προς
αυτήν; Εάν όχι, ίσως ξέρω έναν τρόπο
για να σας πείσω να προσπαθήσετε να
πραγµατοποιήσετε κι εσείς τα όνειρά
σας. Θα σας διηγηθώ λοιπόν µια ιστο-
ρία µε πρωταγωνιστές ένα 15χρονο 
κορίτσι από την Ρωσία και τη µητέρα
του, που πριν από 11 χρόνια αποφάσι-
σαν ν’ αλλάξουν ολοκληρωτικά τη ζωή
τους µε ένα ταξίδι µε προορισµό την Ελ-
λάδα, τη χώρα στην οποία εναπέθεταν
τις ελπίδες τους για µια όµορφη ζωή. 

Στην πραγµατικότητα όµως, η Ελλάδα
ήταν µόνον ο τόπος όπου θα άρχιζε το
σηµαντικότερο ίσως ταξίδι της ζωής
τους, αυτό που θα τις οδηγούσε στη µα-
γική χώρα των  θαυµάτων... Η Ελλάδα

είναι µια όµορφη χώρα, µε πολλούς ταξιδιώτες που προσπαθούν να περά-
σουν τις πύλες των δικών τους ονείρων, είναι όµως γεµάτη από ξωτικά, πο-
νηρές µάγισσες, άγρια θηρία και επικίνδυνες παγίδες που προσπαθούν να
αποµακρύνουν τους ταξιδιώτες από το στόχο τους, αλλά και από καλές νε-
ράιδες που τους βοηθούν.

Οι δύο ηρωίδες µας, λοιπόν, µη γνωρίζοντας τη γλώσσα και έχοντας µόνο
10 δολάρια στην τσέπη τους, πολλά όµως όνειρα και φιλοδοξίες, ζήτησαν
βοήθεια από τους λίγους ανθρώπους που γνώριζαν τότε στην Ελλάδα. Ενιω-
σαν όµως µεγάλη απογοήτευση όταν η βοήθεια δεν τους δόθηκε. Πίστεψαν
έτσι ότι θα τα καταφέρουν µόνες τους, όχι µόνο να επιβιώσουν, αλλά και να
καλυτερέψουν τις συνθήκες της ζωής τους.

Πολλές κακές µάγισσες προσπάθησαν να δυσκολέψουν το ταξίδι τους: η
µητέρα δεν εύρισκε δουλειά διότι δεν τη δεχόντουσαν µε το κορίτσι, που
έπρεπε πάντα κάποιος να το φροντίζει όταν η µητέρα έλειπε. Με τα λίγα
όµως χρήµατα που διέθεταν, οι µόνες που προσφέρθηκαν να το κάνουν ήταν
κακές µάγισσες µεταµορφωµένες σε ανθρώπους. Αυτές έβγαζαν στο δρόµο
το κορίτσι, ενώ το κρύο µπορούσε να παγώσει ακόµη και την πιο ζεστή καρ-
διά. Εκτοτε το κορίτσι έµεινε µόνο του στο σπίτι όταν η µητέρα δούλευε, ήξερε
ότι δεν έπρεπε να πειράξει ούτε το ρεύµα ούτε τα αιχµηρά αντικείµενα. Και
σε ηλικία µόλις τεσσάρων ετών, έµαθε τι σηµαίνει να µην εµπιστεύεσαι αλλά
και τι σηµαίνει να µην προδίδεις την εµπιστοσύνη κάποιου.

Οµως, όσες µάγισσες, άγρια θηρία και παγίδες και αν παρουσιάστηκαν
στο δρόµο των δύο ηρωίδων µας, τίποτα δεν µπόρεσε να τις λυγίσει.Ετσι,
λίγα χρόνια αργότερα, όταν το κορίτσι ήταν 11 ετών, πραγµατοποιήθηκε ένας

από τους µεγαλύτερους στόχους της: να έχει κι εκείνη µια θέση δίπλα στην
ελληνική σηµαία στην παρέλαση. Πέρασε πολλές ώρες µελετώντας για να εκ-
πληρώσει το στόχο της. Ο ρατσισµός δεν την αποθάρρυνε. Αντιθέτως, ήταν
η κινητήρια δύναµή της, αφού ήθελε να αποδείξει πόσο πολύ αγαπάει την
Ελλάδα και πόσο υπερήφανο νιώθει για τον πολιτισµό της, την ιστορία της
και τους ανθρώπους της. ∆ιότι η Ελλάδα της δίδαξε έναν τρόπος ζωής, σκέ-
ψης και συµπεριφοράς τον οποίο έχει πλήρως υιοθετήσει. Νιώθει ότι η Ελ-
λάδα είναι η χώρα στην οποία ανήκει, αφού οτιδήποτε έχει διαµορφώσει την
προσωπικότητα της µέχρι σήµερα βρίσκεται σε αυτήν, και αισθάνεται µεγάλη
ευγνωµοσύνη.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, το κορίτσι συνέχισε την καλή πορεία της στο
σχολείο και γνώρισε απλούς καθηµερινούς ανθρώπους, αλλά και πολύ ση-
µαντικούς, που την βοήθησαν να συνειδητοποιήσει πως αν από µόνη της
µπορεί να καταφέρει πολλά, µε τη βοήθεια κάποιων ανθρώπων καταφέρνει
περισσότερα. Ποτέ δεν ένιωσε φόβο στο ταξίδι προς τη χώρα των ονείρων
της, καθώς η γενναιότητα και το θάρρος τής µητέρας της την τροφοδοτούσαν. 

Η µόνη στιγµή στην οποία οι δυο τους έχασαν λίγη από τη δύναµή τους,
ήταν όταν το πρότυπο τους, η γιαγιά, έφυγε για ένα άλλο ταξίδι, αιώνιο. Η γυ-
ναίκα αυτή, που διέθετε τόσο ήθος και δύναµη, είχε σταλεί από τον Στάλιν στο
Ουζµπεκιστάν για να διδάξει τη γλώσσα στα παιδιά των Ρώσων.
Κατόρθωσε, κάτω από δύσκολες συνθήκες, όχι µόνο να αναθρέψει τα παι-
διά της µε τον καλύτερο τρόπο, αλλά και να προσφέρει αγάπη και φροντίδα
στα παιδιά στα οποία δίδασκε. Η αφοσίωσή της και οι ικανότητες της ανα-
γνωρίστηκαν και από το κράτος, µε διακρίσεις και βραβεία.

Σύντοµα όµως οι δύο ηρωίδες µας καταλάβαν πως αυτή η γυναίκα θα είναι
πάντα κοντά τους και θα τις προστατεύει στις δύσκολες στιγµές. Η παρουσία
της είναι έντονα αισθητή, καθώς όταν νιώθουν πίκρα, µοναξιά ή απογοή-
τευση, η σκέψη της πληµµυρίζει την καρδιά τους µε αγάπη και αισιοδοξία.

Συνοδοιπόροι στο δρόµο τους είναι οι πραγµατικοί φίλοι τους, στους οποί-
ους οφείλουν ένα µεγάλο ευχαριστώ, αφού τους στάθηκαν µε αλτρουισµό
και γενναιοδωρία στις µαύρες ηµέρες εκείνα τα χρόνια στην Ελλάδα.
Σήµερα οι δύο ηρωίδες µας έχουν περισσότερη αισιοδοξία από ποτέ, αφού

ήδη πολλά όνειρά τους έχουν πραγµατοποιηθεί και βαδίζουν µε σιγουριά και
αγάπη στο δρόµο προς τη µαγική χώρα των ονείρων. Αποκτούν τα κατάλ-
ληλα εφόδια, υλικά και πνευµατικά, για να εκπληρώσουν µελλοντικούς στό-
χους. Αντιµετωπίζουν µε ένα γλυκό χαµόγελο τις δύσκολες ηµέρες, ίσως γιατί
γνωρίζουν ότι µετά θα βγει το ουράνιο τόξο. Προσπαθούν να βοηθήσουν
τους ανθρώπους που είναι στην κατάσταση στην οποία βρίσκονταν αυτές
πριν από 11 χρόνια. ∆εν αντιµετωπίζουν µε µαταιοδοξία τα καλά που τους
προσφέρονται. Και ζουν αυτές καλά... και καλούν, όσους δεν το έχουν ακόµη
προσπαθήσει, να επισκεφθούν τη χώρα των ονείρων και να πιστέψουν ότι
ακόµη και τα πιο απίθανα όνειρα, αυτά που για πολλούς θεωρούνται άπια-
στα, µπορεί να πραγµατοποιηθούν...».
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Have you ever heard about the magic land of dreams? Are you already one
of those that are on their way to it? If no, maybe I know one way to make you
try making your dreams come true. I will tell you a story about a fifteen year
old girl from Russia and her mother which before eleven years decided to
change their lives with a journey to Greece the land that they put their hopes
on for a beautiful life.

In reality though, Greece was the only place that they could start the jour-
ney of their lives, the journey that could lead them to this magic land of mir-
acles… Greece is one beautiful country, with lots of travelers trying pass the
gates of their owns dreams, but it’s also full of elves, crafty witches, wild
beasts and dangerous traps that don’t want the travelers reach their dreams,
and also don’t let good fairies help them. 

Well, our two heroes not knowing the language and having only ten dol-
lars in their pocket, but with lot’s of ambitions and dreams asked for help
from the only few people they knew then in Greece. They felt however big
disappointment when no one really helped them. They believed that they
could make it alone, not only surviving but making the conditions of their lives
better. 

Many evil witches tried to make it hard for them; mother couldn’t find any
job because no one could hire her as long as her daughter had no father
and someone should taking care of her while mother was gone to work. With
the little money they had though only crafty witches pretending to be humans
offered to take after her daughter. Those took the girl out to the cold streets…
From then the girl stayed by herself in the house, knowing that she should-
n’t play with electricity or anything that could harm her and by being only four
years old she learned what it means to not trust but also not betray some-
one’s trust.

No matter how many witches wild beasts and dangerous traps got in their
ways nothing could hold them down.

So few years later, when the girl was eleven, one of her biggest aims got
true; a place for her near the Greek flag during the parade. She had spent
so many hours studying so she could make it. Racism had never discour-
aged her. On the contrary, it was her motive force, because she wanted so
much to show how she loved Greece and the civilization the people and the

history of the place. Cause Greece had teached her a way of life and a way
of thinking and an attitude that she had totally adopted. She felt that Greece
is the country that she belonged as long as everything that made her what
she was had to do with that place, so she felt big gratitude.
In the years that followed ,the girl continued her good  course in the school
and met  simple daily persons, but also very important, that help her realize
that if she could make a lot of things alone , with the help of certain persons
she could make even more. She never felt fear while traveling to the coun-
try of her dreams, as the bravery and the courage of her mother supplied
her. Only the moment of her grandmother’s death make them loose their
strength, as she used to give them courage. One woman that had bravery
and morals and teached Russian children their language.

She achieved, under very difficult conditions, not only raise her children
with the better way, but also to offer love and care in the children in which she
taught. Her devotion and her faculties were also recognized by the state,
with discriminations and rewards.
Soon our two heroes understand that this woman would always be there for
them and protect them in hard times. Her presence was intensely percepti-
ble, when they felt bitterly, loneliness or disappointment, only her thought it
flooded their heart with love and
optimism. 

Fellow-travelers in their street have been also their real friends, to which
they owe one big thank, since they stood to them with altruism and gen-
erosity in the black days those years in Greece.
Today our two heroes feel more optimistic than ever, while many of their
dreams did come true, they now heading with secure and love to the magic
land of dreams. They acquire the proper supplies, materially and intellectu-
ally, in order to achieve future dreams. They face the difficult days with a
sweet grin, perhaps because they know that afterwards the rainbow will
come out. They try to help the people that are in the situation in which they
found them selves eleven years ago. They do not face with vanity the goods
that are offered to them. So they live happily ever after … and call anyone
that hasn’t tried yet to visit the magic country of dreams, and believe that
even the most unlikely to happen dreams can be achieved…H
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Με λένε Μαριάννα Στεφάνοβα, είµαι
21 ετών και γεννήθηκα στη Φιλιππού-
πολη της Βουλγαρίας. Μεγάλωσα µε
τον παππού και τη γιαγιά, αφού η µη-
τέρα µου έφυγε όταν ήµουν εννέα
χρόνων, για να εργαστεί στην Ελ-
λάδα. Την έβλεπα σπάνια και τη νο-
σταλγούσα. Από µικρή είχα µεγάλη
αδυναµία στα παιδιά και ονειρευό-
µουνα µια µέρα... να διδάξω, ήθελα
να γίνω καθηγήτρια. Τελείωσα το Λύ-
κειο στην πόλη µου. Μου άρεσε το
σχολείο, διάβαζα µε όρεξη και είχα
καλή σχέση µε τους καθηγητές µου·
αποφοίτησα µε άριστα. Ηθελα να συ-

νεχίσω τις σπουδές µου στη Βουλγαρία. 
Μου έλειπε όµως η µητέρα µου και αποφάσισα να δοκιµάσω κι εγώ την

τύχη µου στην Ελλάδα. Ετσι κατέθεσα τα χαρτιά µου στο υπουργείο Παι-
δείας. Είχα πολλές ελπίδες, λόγω των βαθµών µου, να µε δεχτούν στο ελ-

ληνικό Πανεπιστήµιο. Ηµουνα αισιόδοξη, πίστευα βαθιά ότι θα τα καταφέρω.
Περίµενα πέντε µήνες την απάντηση είχα µεν αγωνία αλλά ποτέ δεν έχασα
την ελπίδα µου. Οταν έµαθα ότι µε δέχτηκαν, ήταν µεγάλη γιορτή. Τώρα είµαι
δευεροετής στη Γαλλική Φιλολογία της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών.  Στην
αρχή, βέβαια, δυσκολεύτηκα διότι δεν µιλούσα τη γλώσσα, καθόµουνα στη
γωνία µου, δεν συµµετείχα στις παρέες· αλλά πολύ σύντοµα εγκλιµατίστηκα.
Τώρα είναι καλά, έχω πολλούς φίλους, µιλάω µε τους πάντες, υπάρχει αλ-
ληλεγγύη µεταξύ µας... Συγχρόνως µε τις σπουδές, δουλεύω ως µπέιµπι
σίτερ. 

Εχω και την πολύτιµη βοήθεια της µητέρας µου, που εργάζεται σκληρά, και
µε υποστηρίζει ψυχολογικά και οικονοµικά. Υστερα από το δίπλωµα θα ήθελα
να πάω στο Παρίσι για µεταπτυχιακά· πιστεύω, µε τη γνωστή αισιοδοξία µου,
ότι θα τα καταφέρω. Μοιάζει µε άπιαστο όνειρο για ένα κορίτσι σαν κι εµένα,
αλλά είµαι σίγουρη ότι µε πολλή προσπάθεια θα πραγµατοποιήσω το όνειρό
µου. Στόχος µου είναι να διδάξω, και αν αυτό είναι δυνατόν, στη Γαλλία.

Η Ελλάδα µου αρέσει πολύ, έχω πολλούς φίλους. Γνωρίζω βέβαια ότι κά-
ποια παιδιά σαν κι εµένα δεν είναι τόσο τυχερά και αντιµετωπίζουν µεγάλα
προβλήµατα εδώ.

MMAARRIIAA    SSTTEEFFAANNOOVVAA
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My name is Mariana Stefanova, I am twenty-one years old and I was born
in Filipoupoli of Bulgaria. I grow up with my grandfather and my grandmother,
since my mother left to work in Greece when I was nine years old. I met her
rarely and I always missed her. From a young age I liked children and I al-
ways dreamed to become a teacher… to teach! I finished high school in my
town, I studied a lot and I liked school, so I wanted to continue my studies in
Bulgaria.

I have missed my mother so I decided to try my luck in Greece too. So I
deposited my papers to the ministry of Education. I had a lot of hopes, be-
cause of my degrees, to accept me in the Greek University. I was optimistic;
I believed deeply that I will make it. I waited five months for the answer I had
many stress but I never lost my hope. When I learned that they accepted
me, it was a dream comes true. Now I am student in the French Literature
of Philosophical Faculty in Athens.

At the beginning, I was of course having problems because I did not speak
the language, I was alone, I had no friends• but after some time I got used
to it Now I am well, I have a lot of friends, I  speak with everyone, and I have
people in my life that I can trust… Simultaneously with the study, I work as
baby sitter.

I have also the precious help of my mother, that works hardly, and supports
me psychological and economically. Later from the diploma I would like to go
to Paris for postgraduate• I believe, with my known optimism, that I will ac-
complish this too. It resembles as an impossible dream for a girl like me, but
is sure that with a lot of effort I will achieve my dream. My aim is to teach, and
if this is possible, in France.

I like Greece a lot and I have many friends. I of course know that some chil-
dren like me are not so lucky and deal with big problems here…I wish them
good luck! L
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Λέγοµαι Μαρία Birdea
και  είµαι 42 ετών. Γεν-
νήθηκα σε µια µικρή
επαρχιακή πόλη της
Ρουµανίας• ήµουνα
µόλις εννέα χρονών
όταν έφυγα για το Βου-
κουρέστι για να σπου-
δάσω µουσική. Η
µουσική για µένα ήταν
πάντοτε κάτι το φυσικό•
όπως  έτσι παίζω. 
Γι’ αυτό, κατόπιν συµ-
βουλής των δασκάλων

µου στο ∆ηµοτικό, αποφάσισα να ακολουθήσω αυτό τον δρόµο. Για εννέα
χρόνια φοίτησα στο µουσικό σχολείο της Ρουµανίας. Εκεί το περιβάλλον ήταν
ιδιαίτερο, µε βοήθησε πολύ, υπήρχαν παιδιά απ’ όλες τις ηλικίες, σπούδαζαν
διαφορετικά όργανα, χορογραφία, τέχνη κ.λπ. Υπήρχαν βέβαια και µεγάλες
δυσκολίες. 
Ηµασταν εσωτερικοί• αυτό σηµαίνει ότι βλέπαµε τους γονείς µας µόνο το κα-
λοκαίρι, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Ετσι έµαθα να είµαι ανεξάρτητη και
πειθαρχηµένη. Η µητέρα µου µε στήριξε σε αυτή την απόφαση. Ηδη από 12
χρόνων έπαιζα σε ρεσιτάλ. 18 χρονών έκανα το ντεµπούτο µου στο ρουµα-
νικό Atheneum, που είναι µια ιστορική αίθουσα όπου έπαιζαν οι µεγαλύτεροι
µουσικοί του κόσµου. Την ίδια χορνιά µπήκα στο µουσικό Πανεπιστήµιο του
Βουκουρέστι. Τα χρόνια των σπουδών µου συµµετείχα σε παγκόσµιους δια-
γωνισµούς και αναδείχτηκα ως νέο ταλέντο. Στα 22 τελείωσα το πανεπιστή-
µιο και µπήκα στη φιλαρµονική ορχήστρα του Ploies, µιας πόλης κοντά στο
Βουκουρέστι
Εκεί µε είχε διορίσει το καθεστώς, απαγορευόταν τότε να κάνεις ιδιωτικές
συµφωνίες.

Σ’ όλα τα νιάτα µου είχα µια πολύ έντονη καλλιτεχνική ζωή, αλλά και πολλά
προβλήµατα, υπό τη σκιά ενός καθεστώτος• απόλυτης δικτατορίας. 
Ηταν παράλογα όλα αυτά, στερηθήκαµε πολλά, από το φαγητό ώς τα απα-
ραίτητα για να παίξεις στη σκηνή. Εγώ παίζω άρπα και για µερικούς ακόµη
και τώρα είναι δύσκολο να αποκτήσεις ένα τέτοιο όργανο, εκτός αν προέρ-
χεσαι από πολύ πλούσια οικογένεια: κοστίζει πάνω από 15.000 ευρώ.

Τέλος πάντων, οι σχολές στη Ρουµανία υπήρχαν, και µε εξαίρετους δα-
σκάλους, ασχέτως αν δεν ήταν παράδεισος.

Στα είκοσι τέσσερα άνοιξε για µένα και το πρώτο παράθυρο για να απο-
δράσω από τη Ρουµανία. Ηταν προς την Ελλάδα, χωρίς εγώ να γνωρίζω τί-
ποτε για την Ελλάδα εκτός από τους αρχαίους φιλοσόφους. 

Ηταν όµως µια νόµιµη οδός για να φύγω από τη Ρουµανία, µια µοναδική ευ-
καιρία, και την εκµεταλλεύτηκα. Υπέγραψα µια σύµβαση µε την Κρατική Ορ-
χήστρα της Θεσσαλονίκης και ήλθα στην Ελλάδα.
Για µένα ήταν µεγάλη απογοήτευση. Είχα ονειρευτεί πολλά για τη ∆ύση,

όµως τα πράγµατα αποδείχτηκαν διαφορετικά.
∆εν ένιωθα καλά σε επαγγελµατικό επίπεδο, δεν ένιωθα καθόλου οικεία,

είχα ελάχιστους ανθρώπους µε τους οποίους µπορούσα να επικοινωνήσω,
είχα µεγάλες οικονοµικές δυσκολίες -αν και για µένα αυτό ήταν το τελευταίο.  
∆ύο χρόνια αργότερα, το 1991, ο Μάνος Χατζιδάκις άκουσε το όνοµά µου και
εκείνο του συζύγου µου- και αυτός µουσικός- και µας κάλεσε να παίξουµε
στην Ορχήστρα των Χρωµάτων. Χαρήκαµε πολύ, ήταν µεγάλη ευκαιρία, µια
επαγγελµατική πρόκληση και η Αθήνα µας φαινόταν πιο ανοιχτή πόλη. 
Ωστόσο, ούτε εδώ τα πράγµατα αποδείχτηκαν ρόδινα. Η άδεια παραµονής
µου είχε λήξει και κανείς δεν κατάφερε να µου βγάλει καινούργια. Επί δύο
χρόνια, λοιπόν, ζούσα το εξής παράλογο: Επαιζα στο Μέγαρο και απέξω θα
µπορούσε ανά πάσα στιγµή να µε συλλάβει η Αστυνοµία, αφού δεν είχα χαρ-
τιά. Ετσι, αντάλλαξα µια φυλακή µε µιαν άλλη, πέρασα από ένα καθεστώς δι-
κτατορίας σε ένα άλλο «καθεστώς», που µε ανάγκαζε στην παρανοµία.
Σπατάλησα δύο από τα καλύτερα χρόνια µου. Στη συνέχεια ευτυχώς προ-
σέλαβαν τον σύζυγό µου στην Καµεράτα. Σήµερα είναι εξάρχων, πρώτο βιολί
στην Καµεράτα.
Η συγκεκριµένη ορχήστρα δεν είχε και δεν έχει πρόβληµα να απασχολεί ξέ-
νους µουσικούς. Παίζαµε µε ανθρώπους από όλο τον κόσµο, εκεί ο κόσµος
ήταν πιο κοντά στη νοοτροπία µου. Καταφέραµε να αποκτήσουµε και την ελ-
ληνική υπηκοότητα.

Εκτοτε απασχολούµαι επαγγελµατικά µε τη µουσική. Παίζω και στην ορ-
χήστρα της ΕΡΤ. Είναι µια απασχόληση καθηµερινή, που µου δίνει τη δυνα-
τότητα να ζήσω.Οµως επειδή δεν µπορώ ν’ ανασάνω αν δεν παίξω, κάνω και
συναυλίες και ρεσιτάλ µόνη µου• δίδαξα κιόλας, κι έχω µεγαλώσει δύο γε-
νιές µαθητών. Τα Χριστούγεννα θα παίξω µε την Ορχήστρα των Χρωµάτων,
τον Ιανουάριο µε την Καµεράτα και ετοιµάζω και µια σειρά εµφανίσεων ως
σολίστ τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Θα ερµηνεύσω Ντεµπισί και Χέντελ.
Σήµερα ξέρω ότι αυτό που νοσταλγώ δεν υπήρξε ποτέ• δηλαδή ότι η χώρα

που νοσταλγώ υπάρχει µόνο στις αναµνήσεις µου, όχι στην πραγµατικότητα.
Είµαι ικανοποιηµένη µόνο όταν παίζω. Μάχοµαι να βελτιώσω τα πράγµατα
στον χώρο µου, αρνούµαι να συµβιβαστώ και το δείχνω. Εκανα βέβαια πε-
ρισσότερα από όσα µπορούσα να φανταστώ αλλά λιγότερα από αυτά που
µπορώ να κάνω. Η δουλειά µας, βλέπετε..., βασίζεται στο να εξυπηρετή-
σουµε τη µουσική όσο καλύτερα γίνεται. Και σ’ αυτό δεν υπάρχουν όρια...».

MMAARRIIAA  BBIIRRDDEEAA
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My name is Maria Birdea and I am forty-two years old. I was born in a small
town of Romania. I was only nine years old when I went to Bucharest to study
music. Music for me was always something natural as I breath I play
So after my teachers’ advice in primary school, I decided to follow this road.

For nine years I studied in a Romania school. There the environment was
special and it helped me a lot, there were children of all ages that studied dif-
ferent instrument, choreography art etc. So there were also many difficul-
ties.

We could only see our parents in summer and holidays. So I learned how
to be independent and disciplined. My mother supported me in this decision.
When I was twelve years old I already I played in recitals. When I got eight-
een I made my debut in Rumanian Athenaeum, which is a historical, place
where played the bigger musicians of world.
The same year I entered in the musical University of Bucharest. The years

of my study I participated in world competitions and I was elected as new tal-
ent. When I got twenty-two I finished the university and entered in the band
orchestra of Ploies, a city near Bucharest. 
The government put me there; it was prohibited then to make private agree-

ments.
In all my youth I had a very intense artistic life, but also a lot of problems,
under the shade of a government so absolute and dictator. It was absurdly
all these, we were deprived many, from the food as essential in order to play
in the scene. I play harp and even now it is difficult to have that instrument,
unless you come from very rich family: it costs above 15.000 Euros.
Anyway, schools in Romania existed, and had great teachers even if it was-

n’t heaven.
When I was twenty-four the first window opened for me in order to escape

from Romania. It was to Greece, without me knowing anything for Greece
apart from their ancient philosophers. 
It was however a legal road in order to I leave from Romania, a unique op-
portunity, so I took advantage of it. I signed a convention with the Govern-
ment owned Orchestra of Thessalonica and came in Greece. For me it was
big a disappointment. I had dreamed a lot about the West, however things

were proved differently. 
I did not feel well in a professional level, I did not feel familiar, I had very few
people with which I could communicate, I had big economic difficulties – even
if that was the least important for me.
Two years later, in 1991, Manos Chatzidakes heard my name and the name

of my spouse –he was musician too-and offered us to play in the Orchestra
of Colors. We were very glad, it was big opportunity, a professional chal-
lenge and Athens appeared a more open city.

However, nor here the things were proved rosy. My authorization of stay-
ing in Greece had expired also no one did not manage to get me a new one.
On two years, therefore, I lived the following absurd: I on the inside played
in the Palace and outside in anytime the police could arrest me, since I got
no paper. So I exchanged one prison with an other, from a dictator govern-
ment I went to a government that forced me to be illegal. I spend two of my
better years. Thank God they hire my souse in Kamerata. Today he is the
best violin there.

The particular orchestra did not have and it does not have problem to oc-
cupy foreign musicians. We played with persons from the all over the world,
there the world it was approaching my mentality. We also achieved to ac-
quire the Greek citizenship.
Since then I am occupied professionally with the music. I play also in the or-
chestra of ERT. It is a daily job, which gives me the possibility of living.

However because I cannot breath if I do not play, I make also concerts and
recital alone I taught already two generations of students and I prepare also
a program  of appearances as soloist in March and April. I will interpret Ntem-
pisi and Hendel.

Today I know that what I missed the most actually never existed, that the
country that I missed is only in my memories not in reality. I am satisfied only
when I played. I fight to improve the things in the place I move, I deny to rec-
oncile and I show it. I made of course more from that I could imagine but
less from what I can make. Our work, you see…, it is based in serving the
music as better as we can. And in there are no limits in that…”k
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εεΙΙΧΧΕΕ  ΕΕΝΝΑΑ  ΟΟΝΝΕΕΙΙΡΡΟΟ......
__HHEE  HHAADD  AA  DDRREEAAMM......__PP
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ΕΙΧΕ ΈΝΑ ΌΝΕΙΡΟ... Να γίνει γιατρός.  ∆εν ήταν
ανέφικτο αλλά και καθόλου εύκολος στόχος αυτός.
Καλός µαθητής ήταν στο σχολείο , µα για να περά-
σεις στην Ελλάδα ιατρική έπρεπε να γράψεις εξε-
τάσεις σε εννέα µαθήµατα σχεδόν αλάνθαστα!
Καθόλου απλό. 

∆εν τα κατάφερε ούτε την πρώτη , ούτε την δεύ-
τερη χρονιά. Πέρασε όµως σε µια σχολή  αξιόλογη,
σχετική µε την ιατρική , µε πολύ ενδιαφέροντα µα-
θήµατα µε λαµπρή προοπτική και εξέλιξη στην
έρευνα. 
Νόµιζε ότι του ταίριαζε. Του άρεσε. Έτσι του έλεγαν

όλοι, πείστηκε το πίστεψε.  ∆εν ήταν όµως ΙΑΤΡΙΚΗ. 
Παρακολουθούσε τα µαθήµατα κανονικά.  Περνούσε τις εξετάσεις σε κάθε

εξάµηνο, όλα τα µαθήµατα µε πολύ καλούς βαθµούς.  
∆εν σπούδαζε όµως στην ιατρική. ∆εν θα γινόταν γιατρός. Στεναχωριόταν

,προβληµατιζόταν, πείσµωνε!!!  ∆εν είπε σε κανένα τίποτε.  Ούτε στους γο-
νείς του. Πήγε κρυφά και τελειοποίησε τα γερµανικά του. Και το καλοκαίρι
ανάµεσα στο τρίτο και στο τέταρτο έτος ένα χρόνο πριν πάρει το πτυχίο της
σχολής του, ανακοινώνει στους γονείς του : 

« Φεύγω για Γερµανία. Θα σπουδάσω εκεί γιατρός.  Τα έχω προετοιµάσει
όλα». 

Κάτι δεν είχε υπολογίσει σωστά µε τη γλώσσα. Τα κατάφερε όµως τελικά.
Αντί για ιατρική τον δέχτηκαν οδοντιατρική. 

Κανένα πρόβληµα είπε. Αυτό µ’ αρέσει. Μέσα από κει µπορώ να πετύχω
το όνειρο µου. Τελείωσε την οδοντιατρική.∆εν χρειαζόταν και ειδικότητα.Γύ-
ρισε πίσω στην Ελλάδα.   Άνοιξε ιατρείο  και άρχισε να δουλεύει πριν  καν
πάει στρατό.   

Πετυχηµένα δούλεψε µε µεράκι και κέφι. Έδωσε κατατακτήριες  και  πέρασε
στην Ιατρική στην Ελλάδα. Τελείωσε χωρίς καθόλου καθυστέρηση. ∆ούλευε
παράλληλα ως οδοντίατρος. Έδωσε εξετάσεις για ειδικότητα γνα- θοχει-
ρουργικής  και πέρασε. Συνέχισε να δουλεύει ως οδοντίατρος. Πετυχηµένα.
Με κέφι και µεράκι. Αυτή τη στιγµή κάνει και ειδικότητα γναθοχειρουργικής και
υπηρετεί τη θητεία του στο στρατό σπαστά τρεις µήνες κάθε καλοκαίρι όπως
έχει δικαίωµα από το νόµο.

Το όνειρο του είναι να γίνει πλαστικός χειρούργος τελικά. Θα το πετύχει.Ο
Κυριάκος είναι  τριάντα µόλις χρονών. Και τον Οκτώβρη παντρεύεται. Του
αξίζει να πετύχει Γιατί έχει αποδείξει µέχρι τώρα πως ξέρει να βάζει στόχους
και να πετυχαίνει.

Του εύχοµαι να είναι ευτυχισµένος.

KKIIRRIIAAKKOOSS
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HE HAD A DREAM...To  become   a  doctor.  This was not  unfeasable but
also it is not so easy for him.  He was good student   in  school, but in Greece
if someone want to  study    medicine should  have pass from hard  exami-
nations  in nine different  courses!No it wasn’t simple.
He  did not accomplish his dream for two years. 

However he passed in academic faculty appreciable, relative with the med-
icine, with very interesting courses , with brilliant prospect and development
in the research. 
He  believed  that this faculty suited him.  Everybody believes that but he
wants so much  to study MEDICINE! 
He follow the courses   regular.  He passed the exams  and all courses with

very good degrees. 
He  didn’t  study in the medicine! He would  not  become  a  doctor! 

He felt sorry, puzzled, full of stubborn!!!   He didn’t  say anything. Nor in his
parents. He   went  concealedly and perfected his German.   And the sum-
mertime  between to   his  third and  fourth year   in University  one year be-
fore he   takes the degree of his faculty, announces  to  his parents: 
“I leave for Germany. I will study there doctor.  I have prepared all”. 

He hadn’t  done   something  rightly with  the language. They finally   ac-
cepted  him instead of medicine in dentistry.

No problem he said. I like it. Through  dentistry  i can achieve my dream.He
finished the dentistry. He did not need speciality. He returned in Greece ,
opened  a surgery and  began to work before even goes in army.  

Worked successful with enthusiasm.
He  gave  special exams as dentist and passed in the Medicine in Greece.   

He  finished  this faculty without any delay.  He worked at the same time as
dentist.He  gave examinations for  speciality and passed.  He   continued
working as dentist. This moment he makes his  speciality   and serves  his
military service in the Greek army. 

His dream is   to  become a  plastic surgeon. He is going to success.
His name is  Kiriakos  and he  is thirty years old. He  is wedded next Octo-
ber.
He deserves the best.   Because he  has  proved that he can put targets  and
achieves them.

I wish him to be  happy.
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ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΟΟΙΙ  ΠΠΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΣΣ  ΕΕΝΝΕΕΠΠΝΝΕΕΥΥΣΣΑΑΝΝ

__PPEEOOPPLLEE  TTHHAATT  IINNSSPPIIRREEDD  UUSS__k
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