Δυό αγάπες μια ζωή

H Δημοτική Βιβλιοθήκη "Θ. Ζωγιοπούλου" της ΚΕΠΑ σας προσκαλεί στην παρουσίαση του
βιβλίου

«δύο αγάπες... μια ζωή...» της συγγραφέως - λογοτέχνιδας ΕΛΕΝΗΣ ΤΕΓΟΥ

που θα γίνει την Τετάρτη 28 Απριλίου 2010 και ώρα 7 μ.μ. στη Δημοτική Βιβλιοθήκη «Θεανώ
Ζωγιοπούλου»

από τις: Νανά Παπαϊωάννου, φιλόλογο - λογοτέχνιδα και Σοφία Πιστοφίδου - Τσόγκα,
φιλόλογο.

Ένα ακόμη βιωματικό - αισθηματικό πόνημα της συγγραφέως. Με γεύση Οδύσσειας αλλά και
με σκίρτημα καρδιάς του Ιταλού ομήρου, απέναντι σε δυο γυναίκες και δύο χώρες. Ποια από
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τις δύο θα επικρατήσει!

Ο Βασίλης, είναι ορεσείβιος Ελληνας νοικοκύρης μεγάλης αγροτικής φαμελιάς κι ο Τζιάκομο
όμηρος στρατιώτης του Ιταλικού στρατού. που πολεμούσε πάνω στα ψηλά βουνά της
Πίνδου, δίχως να ξέρει κι ο ίδιος το «γιατί».

Δυό πλούσιοι σε συναισθήματα άνθρωποι και οι οικογένειες τους, αξιώθηκαν να
αδελφοποιηθούν, μέσα στην τρικυμιώδη εποχή της Ελληνικής αντίστασης απέναντι στην
Ιταλο-Γερμανική κατοχή του 1940-44.

Ζήστε την ομορφιά και τον δυναμισμό τους. Αφήστε ν΄ ανοιξουν κανάλια επικοινωνίας μαζί
σας, μέσα από την αγνή τους φιλία και αγάπη. Οι ήρωες είναι τόσο αληθινοί, τα αισθήματα
τους ανθρώπινα και οι
αγω
νίες τους υπαρκτές.

Βιογραφικό της Ελένης Τέγου
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Γεννήθηκε στον Πειραιά από γονείς Μικρασιάτες. Τις Γυμνασιακές της σπουδές,
ακολούθησε ένα πτυχίο στην Κοινωνική εργασία και τα παιδαγωγικά.

Παντρεύτηκε στη Μητρόπολη Θεσ/νίκης το 1971 και εργάσθηκε στο Κέντρο Ψυχικής
Υγείας. Έκτοτε διατήρησε ισχυρό συναισθηματικό δεσμό με τη Θεσ/νίκη, παρ' όλες τις
μεταθέσεις του Στρατιωτικού συζύγου της ανά την Ελλάδα. Από το 1990, είναι μόνιμος
κάτοικος Καλαμαριάς Θεσ/νίκης με κύρια απασχόληση την εκπαίδευση εθελοντικών ομάδων
για τα άτομα με ειδικά χαρίσματα και τη συγγραφή βιβλίων - άρθρων, χρονογραφημάτων,
ποίησης, με κοινωνική θεματολογία που προέκυψε κυρίως από τη συστηματική της
ενασχόληση με σχολές γονέων και άλλους συλλόγους. Μετεκπαιδεύτηκε σε προγράμματα
οικογενειακής στήριξης στις Η.Π.Α., εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Στρασβούργο για τα
«Προβλήματα της Αγροτικής Νεολαίας», εφ' όσον εφήρμοσε καινοτόμα προγράμματα
Κοινοτικής Οργάνωσης σε 21 Κοινότητες της Ορεινής Ευρυτανίας -Ναυπακτίας.

Τιμήθηκε με τον Αργυρό Σταυρό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Αθήνα. Της
απενεμήθη το οικόσημο του Μουσείου Γλυπτών και Ομοιωμάτων Λουκίας Γεωργαντή για το
ομώνυμο μυθιστόρημα της «Λουκία» και το πόνημα της «Γιώργος» μέρος του οποίου
θωρήθηκε στον Άγιο Γεώργιο Μαυρομματίου της Καρδίτσας - γενέτειρας του ήρωα Αρχιστράτηγου Γεώργιου Καραϊσκάκη.

Της δόθηκε ο «Χρυσός 'Ηλιος» της Βεργίνας από τις «Φίλες της Αγάπης» Βόλου/Ηταν
επόπτρια πρακτικής άσκησης των φοιτητριών της Σχολής Κοινωνικών Λειτουργών ΧΕΝ
στην Αθήνα και υπεύθυνη του Οικοτροφείου αυτής. Πρόσφερε τις δυνατότητες της για
κοινωνική εργασία με ομάδες Γονέων - Εφήβων παιδιών στο Αστικό Κέντρο της «Εστίας
Φιλίας» Ανω Πετραλώνων, με παράλληλη στήριξη της κίνησης για την προστασία ατόμων
τρίτης ηλικίας.

Με πρότυπο τις Σχολές Γονέων της ψυχολόγου -καθηγήτριας κ. Μαρίας Χουρδάκη, ξεκίνησε
εθελοντικά ένα οδοιπορικό συνεργασίας με τον τότε Μητροπολίτη Δημητριάδος, Βόλου και
Αλμυρού, Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλο.
Παρουσίασε πρωτοποριακό έργο κοινοτικής οργάνωσης στις Μηλιές του Πηλίου, με τη
συνεργασία της εκεί Εκκλησιαστικής Αρχής και εκπροσώπων της Κοινότητος. Συνέχισε τη
δραστηριότητα της με τις Σχολές Γονέων στις κυριότερες πόλεις της Θεσσαλίας, τη Βέροια
και τη Θεσ/νίκη.

Τιμήθηκε με πλακέτα για την εθελοντική της προσφορά στο σωματείο «Βοήθεια Ζωής, για
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το Ειδικό παιδί -άτομο» Θεσ/νίκης, στήριξε 2 άτομα για τη συγγραφή των βιβλίων τους
«Αρμενίζοντας» και «Στον κήπο της ζωής». Το πρώτο της βιβλίο «Ντικ φίλε μου»
παρουσιάστηκε και από το κανάλι «Βεργίνα T.V.».

Από το 2002 είναι μέλος της Ε.Λ.Β.Ε. και από το 2005 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
της, μέλος της Aμφικτυυνίας Ελληνισμού και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μικρασιατικών
Σωματείων. Τιμήθηκε ως «Γυναίκα Δημιουργός» από τον Δήμο Κορυδαλλού Πειραιώς. Έχει
συμπεριληφθεί στην Ανθολογία Ποίησης «Ερωτικός Μάιος» που εκδόθηκε από τη Μ.Η.Β.Ε.
στο πλαίσιο του «Πνευματικού Μαίου Θεσσαλονίκης» που τελεί υπό την αιγίδα των
Υπουργείων Πολιτισμού και Μακεδονίας - Θράκης, στο Φεστιβάλ Ποίησης με θέμα
«Φθινοπωρινές Νότες», στην «Εγκυκλοπαίδεια Βορειοελλαδιτών Λογοτεχνών της και στο
«Λεξικό Ελληνικής Διανόησης» της Αμφικτυονίας Ελληνισμού και συμμετείχε ανελλιπώς σε
ποιητικούς διαγωνισμούς και πεζογραφήματα. Πρόσφατα τιμήθηκε από τον Σύνδεσμο
Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας για την προσφορά της στα γράμματα και τον πολιτισμό. Τέλος,
το βιβλίο της «Συνέχισε να ονειρεύεσαι», δωρήθηκε σε Σωματεία και βιβλιοθήκες της
Καρδίτσας, Θεσσαλονίκης και αλλού. Βιβλία προς έκδοση: Σειρά παιδικών παραμυθιών
παιδαγωγικής αξίας «Φιλία δίχως σύνορα», μυθιστόρημα από την τρικυμιώδη εποχή της
Ελληνικής Αντίστασης απέναντι οτην Ιταλική εισβολή του 1941 -1944.

Το βιβλίο «Δυό αγάπες, μια ζωή» είναι το πέμπτο συγγραφικά της έργο, μετά το «Ντικ φίλε
μου», «Λουκία», «Γιώργος» και «Συνέχισε να ονειρεύεσαι».
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