
 
Γιάννης Ζωχιός 

  

Καλημέρα σας Αγαπητά Μέλη του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ. 
Έγινα μέλος στο Διάζωμα  και συμμετέχω στη  ΙΓ΄ Γενική Συνέλευση και για  συμβολισμό  στον  
τονισμό, διαρκώς,   των  σημαντικών-ξεχωριστών  σκοπών του  και της ιδιαίτερα πολύτιμης  
δράσης του. 
 
Η καταγωγή μου  από Κέρκυρα 

Κατοικώ   Αθήνα/Κυψέλη 

Έχω εργαστεί σε Κέρκυρα-Ρόδο-Αθήνα 

Είμαι συνταξιούχος, από ΔΕΗ 

Πτυχιούχος Παντείου - Πολιτικές Επιστήμες 

Παντρεμένος με τη Χριστίνα, έχουμε δυο Καμάρια, τον Τάσο και τη Λάνα.  
 
Παλαιότερο  βιογραφικό μου, για ειδικές χρήσεις, βρίσκεται στο: https://autenergos.blogspot.com/2010/09/blog-

post_102.html?fbclid=IwAR3ItqNg696tiMRn9sp0bZApXtPaO6Th-C0VCzE7LVDp0QxPqRL6KXTMPOQ 
Όμως, αναμορφώνεται και σύντομα θα δημοσιοποιηθεί ως: Ψηφίδες βιογραφίας. 
 
Εδώ, επιγραμματικά, μια μικρή εικόνα ψηφίδων.  
 
Η ζωή είναι θέατρο. 
Αισθάνομαι, πλούσιος από ρόλους. Ρόλοι που δεν ανατέθηκαν. 
 
- Αυτοδημιούργητος-Αυτοδίδακτος-Αυτοκινούμενος-Αυτενεργός-Αυτόνομος. 
Φίλος της Ουτοπίας. 
* αδιάκοπη, από νήπιο,   και πολλών μορφών εργασία. Ταυτόχρονα, σχολεία. 
* συνεχή γνώση με φοίτηση σε όλα τα επίπεδα και αδιάκοπη-πολύμορφη επιμόρφωση.          
Παράλληλα, εργαζόμενος σε όλα τα σχολικά στάδια. 
* πολύμορφες εμπειρίες-πρωτοβουλίες-δράσεις.   Αγώνες.  



* ποικίλη, συνεχή και πολυεπίπεδη δράση-δημιουργία σε: Κέρκυρα-Ρόδο-Αθήνα- 
Πανελλαδικά. 
Κατά κανόνα,  δημιουργώ ή έχω τις πρωτοβουλίες για: συλλογικότητες, φορείς, κινήσεις, 
κινηματικές σχέσεις/προϋποθέσεις, διεκδικήσεις, αγώνες, δημιουργίες, θέσεις, αντιθέσεις, 
συνθέσεις. 
Δεν λείπουν οι θεωρήσεις για τα του Κόσμου.  
 

- Αντιπρόεδρος (μετά  μια πορεία)  ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ,  σε περιόδους όμως που τιμούσε. 
 

- Ιδρυτής, 1981, της Ομοσπονδίας Κερκυραϊκών Συλλόγων Αττικής (Ο.ΚΕ.Σ.Α.), 7 θητείες 
Πρόεδρος, Επίτιμος Πρόεδρος. 
Στα πολλά και  πλέον σημαντικά με την ΟΚΕΣΑ, ξεχωρίζουν:  
* Η οργάνωση το 2015, πρώτη φορά μετά την Κατοχή, των ιστορικών εκδηλώσεων για την 
Απελευθέρωση της Αθήνας.  Είναι πλέον μόνιμος Αθηναϊκός θεσμός. 
* Η αγορά, 1995,  3ώροφου Παραδοσιακού-Διατηρητέο Κτιρίου με δεντρόφυτο Κήπο, για το 
Πνευματικό Κέντρο των  Κερκυραίων στην Αττική. 
- Πρόεδρος Συντονιστικής Επτανησιακών Οργανώσεων Αττικής 

- Δημιουργός και Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Πολιτισμού 
(ΠΑ.ΣΥΝ.Ο.Π.). 
 
- Υποψήφιος βουλευτής στη Β΄ Αθηνών και Κέρκυρας. 
Υποψηφιότητα για Δήμαρχος Κέρκυρας. 
 

- Οργανωτής συνεδρίων-ημερίδων-σεμιναρίων. Και εισηγητής με ποικίλη θεματολογία. 
- Άρθρα μου με οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό, κερκυραϊκό περιεχόμενο έχουν δημοσιευθεί 
στον Αθηναϊκό και Κερκυραϊκό τύπο. 
- Ευθύνη έκδοσης συνδικαλιστικών εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίου. 
 

-  Συγγραφή έργων με ποίηση, μυθιστόρημα, θέατρο. Κάποια έχουν εκδοθεί, βραβευθεί, 
ανεβεί, απορριφθεί. 
Το θεατρικό, “Η επί Ταύρω” (απαγωγή Ευρώπης από Δία), γράφτηκε το 2014  ως  υπόσχεση 
σε Μέλος του Διαζώματος, προσφορά στις προσπάθειες ανασκαφής/αναστύλωσης του 
μεγάλου αρχαίου  θεάτρου Γόρτυνας. Το έχω υιοθετήσει, Διαζωματικά. 
 

- 2014-2017 πρωτοστάτησα και πετύχαμε, το ουτοπικό, να προστεθεί ο  15ο  Σταθμός 
ΕΛΙΚΩΝΟΣ  (Κυψέλη-Γαλάτσι)  στη νέα Γραμμή 4 ΜΕΤΡΟ. 
- Από 2016 η Πρόταση, επετειακά,  να καθιερωθεί η  Απρίλη1η ως  Παγκόσμια Ημέρα 
Κατάργησης της Εκμετάλλευσης Ανθρώπου και Φύσης από Άνθρωπο. Εστάλη στον ΟΗΕ. 
- 2002, εξέδωσα  την   ηλεκτρονική  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  Α Υ Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Ο Σ. Από το 2008 
συνεχίζει ως  autenergos.blog. Η παρουσία τους, στον κόσμο. 
 
- Το 2003 έκανα δωρεά, προς το Δήμο Αχιλλείων Κέρκυρας, του προγονικού  ιδιαίτερου 
κτίσματος δύο επιπέδων, για δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου  στους Αγίους Δέκα. 
- Η Γονική Οικογένεια, εδώ και 70 χρόνια,  διοργανώνουμε στο Λόφο  «ΝΗΠΑ» Κέρκυρας τις  
εκδηλώσεις «Αη Γιάννης-Ντόργου – ΝΗΠΙΚΑ”. 
Στη ΝΗΠΑ, “όνειρο” για κατασκευή “θεάτρου”. 
 
- Μόλις ανακοινώθηκε η ίδρυση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», υπέβαλα αίτηση εγγραφής. 



Κατανόησα ότι ξεκινάει ένα νέο ιδιαίτερο βήμα σε έναν από τους πλέον  σημαντικότερους 
τομείς (σημαντικότερος) της ανθρώπινης δημιουργίας: Το Θέατρο!  
Οι σκοποί, ήταν ουτοπική πρόκληση και πρόσκληση. Συνδυαστικά και με την  εμπιστοσύνη 
που ενέπνεε η Πρωτοβουλία ίδρυσης.  
Η πορεία τα επιβεβαιώνει.  
Οι ιδιαίτεροι ρόλοι για το  ΔΙΑΖΩΜΑ έχουν ανοικτό ορίζοντα.  
 

Εκτιμώ ότι το ΔΙΑΖΩΜΑ, συνδυαστικά με τα πολλά και σημαντικά που πραγματοποιεί,  πρέπει 
να  ενισχύσει και τη βαθύτερη  έρευνα για την “ανασκαφή” των ιστορικών αιτίων που όλα τα 
αρχαία θέατρα-μνημεία είναι κατεστραμμένα-θαμμένα.  
 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση 

προς Όλες και Όλους 

 


