
              Αποηίμηζη για ηο Πρόγραμμα Φιλαναγνφζίας 

Γηα ηέηανηε (4) ζοκεπή πνμκηά πναγμαημπμηήζεθε ζημ ζπμιείμ μαξ 

Πνόγναμμα Φηιακαγκςζίαξ. Τμ Πνόγναμμα ακέιαβακ θέημξ, ηε ζπμιηθή 

πνμκηά 2019-2020, μη θαζεγήηνηεξ ΠΓ02 Τδέκε Τδάκε θαη Φνμύκηδμο 

Καιιηννόε θαη μ θαζεγεηήξ ΠΓ03 Παππάξ Φνήζημξ θαη ζογθνμηήζεθε μμάδα 

25 μαζεηώκ ηεξ Γ΄ Γομκαζίμο. Γπηιέπζεθε γηα ακάγκςζε ε κμοβέια ημο Μ. 

Μαθνόπμοιμο, Μαύνμ Νενό, εθδόζεηξ Κίπιε. Τμ βηβιίμ δόζεθε ζε όιμοξ ημοξ 

μαζεηέξ ηεξ Γ΄ Γομκαζίμο θαη όπη μόκμ ζηα μέιε ηεξ μμάδαξ. 

 

Καιιηηεπκηθό ελώθοιιμ – πνόηαζε ηεξ μαζήηνηαξ Ηιέθηναξ Σάηζει. 



Οι ζηότοι ηοσ Προγράμμαηος ήηαν: 

 Η πνμώζεζε ηεξ θηιακαγκςζίαξ 

 Η αηζζεηηθή απόιαοζε ηεξ ακάγκςζεξ ημο ιμγμηεπκηθμύ βηβιίμο 

 Η ζοδήηεζε θμηκςκηθώκ ζεμάηςκ θαη ε θμηκςκηθή εοαηζζεημπμίεζε 

ηςκ μαζεηώκ 

 Η θαιιηένγεηα ηεξ μμαδμζοκενγαηηθήξ μάζεζεξ θαη ημο δηαιόγμο 

 Η θαιιηένγεηα ηεξ θνηηηθήξ ζθέρεξ. 

 

Σσνανηήζεις ομάδας – Υλοποίηζη Προγράμμαηος 

Κάζε Τνίηε, ηεκ 7ε ώνα, ε μμάδα ζοκακηηόηακ ζε αίζμοζα ημο ζπμιείμο. Με 

ηεκ θαζμδήγεζε ηςκ θαζεγεηώκ δηάβαδακ, ζπμιίαδακ θαη ακηάιιαζζακ 

απόρεηξ ειεύζενα ζπεηηθά με ζέμαηα θμηκςκηθμύ πνμβιεμαηηζμμύ πμο 

πνμέθοπηακ από ηεκ ακάγκςζε ημο βηβιίμο. Κονίανπα ζέμαηα ήηακ ε μόιοκζε 

ημο πενηβάιιμκημξ, μη επηπηώζεηξ ηεξ ζηε θύζε θαη ημκ άκζνςπμ, ε ζπέζε 

ακζνώπμο - θύζεξ, ακζνώπμο – ζεμύ θαη ακζνώπςκ μεηαλύ ημοξ. 

Απμζπάζμαηα ημο βηβιίμο ιεηημύνγεζακ θαη πνεζημμπμηήζεθακ ζοπκά ςξ 

πανάιιεια θείμεκα ζηε δηδαζθαιία ημο μαζήμαημξ ηςκ Νεμειιεκηθώκ 

Κεημέκςκ ηεξ Γ΄ Γομκαζίμο. 

Τμ λαθκηθό θιείζημμ ηςκ ζπμιείςκ ιόγς ημο θμνςκμσμύ δεκ μαξ επέηνερε κα 

ζοκακηεζμύμε από θμκηά με ημκ ζογγναθέα Μ. Μαθνόπμοιμ θαη κα 

εκεμενςζμύμε από πενηβαιιμκηηθέξ μμάδεξ γηα ηεκ πνμώζεζε ηεξ μείςζεξ 

ηεξ νύπακζεξ θαη ηεξ ζπάηαιεξ θαηακάιςζεξ, ηε  δηαζθάιηζε ηεξ βηώζημεξ 

πνήζεξ ηςκ ακακεώζημςκ θοζηθώκ πόνςκ  θαη ηεκ πνμζηαζία ηεξ άγνηαξ 

δςήξ (WWF Γιιάξ θαη ΑΝΙΜΑ), όπςξ ανπηθά είπε πνμγναμμαηηζηεί. Παν’ 

μι’ αοηά ηεκ πενίμδμ πμο ηα ζπμιεία πανέμεηκακ θιεηζηά δεηήζεθε από ημοξ 

μαζεηέξ μέζς ηεξ αζύγπνμκεξ ελ απμζηάζεςξ εθπαίδεοζεξ κα 

μιμθιενώζμοκ ηεκ ακάγκςζε ηεξ κμοβέιαξ, κα απακηήζμοκ ζε θύιιμ 

ενγαζίαξ με ενςηήζεηξ θαηακόεζεξ θαη ηεπκηθήξ ημο θεημέκμο θαζώξ θαη με 

ενςηήζεηξ πνμβιεμαηηζμμύ. Γπηπιέμκ δεηήζεθε από ημοξ μαζεηέξ κα δώζμοκ 

ημ δηθό ημοξ ηέιμξ ζηεκ ηζημνία. Μένμξ ημο οιηθμύ πμο πνμέθορε, ζηάιζεθε 

ειεθηνμκηθά ζημκ ζογγναθέα, ημ μπμίμ παναζέημομε αθμιμύζςξ. 

 

 



ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΤΕΛΟΣ 

Ο Παηέναξ ηεκ θμίηαλε. Ήλενε θαιά ηη ζα γηκόηακ αοηόξ θαη μ Φόνεξ ακ 

πέζαηκε θη εθείκε. Όμςξ γηαηί κα ζοκέβαηκε αοηό; Η ίδηα ημ είπε πεη θαζανά 

«Όζμ θναηήζεη». Θα μπμνμύζε κα ηεκ θαηεβάζεη ζηα Γηάκκεκα ζημ μηθνό 

κμζμθμμείμ πμο είπακ εθεί. Τμ μμκαδηθό ζε αοηά ηα πςνημοδάθηα... Όμςξ  μ 

Φόνεξ; Τη ζα έθακε; Γηα κα πάεη ζημ πςνηό ζα έπαηνκακ δύμ ήμενεξ θαη άιιεξ 

δύμ γηα κα γονίζεη. Ο Παηέναξ δεκ θμημήζεθε θαζόιμο εθείκμ ημ βνάδο. 

Σθεθηόηακ  ηη κα θάκεη. 

Τμ άιιμ πνςί μ Φόνεξ είπε λοπκήζεη πμιύ κςνίξ θαη πενίμεκε ημκ παηένα 

όπςξ θάζε πνςί κα ημκ πιύκεη θαη κα ημκ λακακεβάζεη πάιη ζημ άιμγμ. Γίπε 

θάκεη όκεηνα θαη ηώνα ζα ηα πναγμαημπμημύζε. Μα ζακ είδε ημκ Παηένα θάηη 

δε ημο άνεζε. Ήηακ ζμβανόξ θαη ζθεθηηθόξ. Τμκ νώηεζε ηη έπεη. Δεκ 

απάκηεζε, μόκμ ημκ θμίηαλε ιοπεμέκα. Ξαθκηθά ζοκεηδεημπμίεζε πςξ μ 

Παηέναξ είπε γενάζεη. Σημ πνόζςπμ ημο ήηακ παναγμέκεξ νοηίδεξ μη μπμίεξ 

πνόδηδακ πενηπέηεηεξ πμο είπε πενάζεη. Σηα μάηηα ημο οπήνπε μία ειαθνηά 

ζμιμύνα, δεκ μπόνεζε κα θαηαιάβεη ακ ήηακ από γεναηεηά ή θιάμα. Τνόμαλε. 

Μα δεκ είπε ηίπμηα.  

Μόιηξ λύπκεζε θαη ε γοκαίθα ημκ ακέβαζακ ζηεκ μαύνε θμνάδα. Ο παηέναξ θη 

αοηή πήγακε μέζα κα εημημάζμοκ ημ θαγεηό γηαηί λένακε όηη μ Φόνεξ δεκ ζα 

ήζειε βμήζεηα. Γθεί πμο πενκμύζε ε ώνα ήζοπα θαη αθμοόηακε μόκμ ημ 

ηναγμύδη ηεξ γοκαίθαξ μ θαιπαζμόξ ημο αιόγμο θαη ηα πμοιάθηα λαθκηθά 

αθμύζηεθε ε θςκή ημο Φόνε. Δεκ αθμύζηεθε όμςξ ιοπεμέκε, μα πανμύμεκε 

θαη λαθκηαζμέκε. Ο παηέναξ ζεθώζεθε αμέζςξ. Βγαίκεη ζημ θαηώθιη θαη 

θμηηάδεη πνμξ ημκ γημ ημο. Καη έμεηκε άθςκμξ. Ο Φόνεξ θμοκμύζε πένηα πόδηα 

δςενά θαη με ημ έκα πένη πνμζπαζμύζε κα παηνεηήζεη θαη με ημ άιιμ πάηδεοε 

ηεκ θμνάδα πμο ηόζμ επηζομμύζε… μόιηξ ημκ θαηέβαζακ  μ Φόνεξ είδε ημκ 

παηένα ημο κα θιαίεη. Με απόημμεξ θαη άγανμπεξ θηκήζεηξ ,γηαηί δεκ ήλενε κα 

πενπαηάεη θαη ηα πόδηα ημο ήηακ αδύκαμα, πήγε θμκηά ζημκ παηένα ημο.   

-« παηένα είζαη θαιά;» ημκ νώηεζε αγθμμαπώκηαξ μ γημξ.                             -

« παηδί μμο ηη… ηη …. Τη ζαύμα είκαη αοηό;» νςηάεη μ παηέναξ πασδεύμκηαξ ημ 

πνόζςπμ ημο μμκάθνηβμο γημο ημο.                                     Ο Φόνεξ 

θαηαιαβαίκμκηαξ ηη ήηακ αοηό πμο είπε θάκεη ημκ παηένα κα θιάρεη ημο είπε 

εύζομα                                                                                                                



-« παηένα ήζεια κα ζημ πς ημ πνςί μα ζε είδα άθεθμ θαη ζθέθηεθα κα μεκ ζε 

βανύκς με ηηξ δίθεξ μμο ζθμημύνεξ. Φζεξ ημ βνάδο είδα ζημ όκεηνμ μμο πςξ 

έηνεπα με ημ άιμγμ. Γθεί ιμηπόκ πμο θάιπαδα είδα έκα θιαδί ζημ μπμίμ ζα 

έπεθηα πάκς ημο. έηζη άπιςζα ημ πένη μμο θαη έπηαζα θάηη. Ξύπκεζα θαη είδα 

ημ πένη μμο κα έπεη πηάζεη μηα ζακίδα ημο θνεβαηημύ μμο … ηνειάζεθα παηένα 

δεκ ήλενα ηη κα θάκς.  Ύζηενα άθεζα ηεκ ζακίδα θαη θαηέβαζα ημ πένη μμο.. 

άνπηδα κα κηώζς ηα πόδηα θαη ηηξ άθνεξ ηςκ δαπηύιςκ μμο..μεηά από αοηό 

δεκ θμημήζεθα θαζόιμο ημ οπόιμηπμ βνάδο…»  Ο Φόνεξ ηα είπε πεη αοηά με 

μηα ακάζα θαη είπε ιαπακηάζεη. Κμίηαλε ημκ παηένα… λαθκηθά είπε γίκεη άιιμξ 

άκζνςπμξ. Οη νοηίδεξ πάζεθακ θαη ζπεμαηίζηεθε ημ θαιύηενμ παμόγειμ μ 

Φόνεξ δεκ είπε λακαδεί μμμνθόηενμ παμόγειμ ζηεκ δςή ημο. Η γοκαίθα 

άνπηζε κα ηναγμοδάεη έκα πμιύ όμμνθμ ηναγμύδη εθείκε ηεκ ζηηγμή. Γθείκμ ημ 

βνάδο έγηκε γιέκηη θακμκηθό θαη μ Φόνεξ είδε ημκ παηένα ημο γηα πνώηε θμνά 

ηόζμ πανμύμεκμ. Γθείκμ ημ βνάδο όιμη θμημόκημοζακ γιοθά. Όιμη;  Όπη. Ο 

παηέναξ ήηακ λύπκημξ άιια δεκ βαζακηδόηακ αοηή ηε θμνά κα βνεη μηα ηδέα. 

Τεκ ηδέα ηεκ είπε βνεη. Θα πήγαηκακ όιμη  μαδί ζηα  Γηάκκεκα  θαη ύζηενα όηακ 

ζα γηκόηακ θαιά ε γοκαίθα ζα πήγαηκα μηα εθδνμμή με ηα άιμγα. Αοηή ηε θμνά 

μ παηέναξ ήηακ ζίγμονμξ γηα ημ μέιιμκ ημοξ.  (Θάιεηα Οηθμκμμμπμύιμο) 

 
 
 
Η Σμθία Κςζηανά, ακ θαη ε ίδηα ήηακ άννςζηε είπε λεθηκήζεη εδώ θαη 
πμιιμύξ μήκεξ κα αγςκίδεηαη γηα ημ δίθημ ηεξ αιιά θαη όιςκ ηςκ ακζνώπςκ 
ημο πςνημύ. 
Νςνίξ ημ πνςί εκεμένςζε ημκ Παηένα θαη ημκ Φνηζηόθμνμ, όηη ήδε έπεη 
θάκεη ανθεηέξ ζοκακηήζεηξ μ΄ έκακ έκηημμ δηθεγόνμ ζηα Γηάκκεκα αιιά με μηα 
θαιή δεμμζημγνάθμ. Τμοξ παναθάιεζε ηεκ επόμεκε εμένα κα ηεκ 
αθμιμοζμύζμοκ ζηα Γηάκκεκα. Θα πήγαηκακ θαη μη ηνεηξ με ηα άιμγα.  
Παηέναξ θαη γηόξ ζομθώκεζακ αμέζςξ θαη ηα λεμενώμαηα λεθίκεζακ γηα ηεκ 
πόιε. 
 
Ο δηθεγόνμξ μαδί με ηεκ δεμμζημγνάθμ ημοξ πενίμεκακ θαη μόιηξ ημοξ είδακ, 
δήηεζακ κα αθμύζμοκ γηα άιιε μηα θμνά, μα με αθόμα πενηζζόηενεξ 
ιεπημμένεηεξ, ημ ηη ημοξ είπε ζομβεί. 
 
Αθμύ άθμοζακ όια ηα γεγμκόηα , ζογθηκεμέκμη, ημοξ οπμζπέζεθακ όηη πμιύ 
ζύκημμα ζα έπμοκ κέα ημοξ. 
 



Καη πνάγμαηη !  Μεηά από δομ εβδμμάδεξ πενίπμο, άνπηζε κα μαδεύεηαη 
θόζμμξ ζημ πςνηό. Κάπμημη, δεμμζημγνάθμη θςημγνάθηδακ με ηηξ μεπακέξ 
ημοξ όιμ ημ ημπίμ, ημ βνώμηθμ κενό, ηα πεζαμέκα δώα, ηα ζθμονηαζμέκα 
απμμεηκάνηα.  
Κάπμημη άιιμη μάδεοακ όπμημ άννςζημ δώμ έβνηζθακ μπνμζηά ημοξ θαη 
πνμζπαζμύζακ κα ημ γηαηνέρμοκ. 
Δεκ ήηακ όμςξ μόκμκ αοηά. Σε ιίγεξ μένεξ έθηαζακ θαη ηα θμνηεγά με θάηη 
ακηιίεξ πμο μάδεοακ ημ βνώμηθμ κενό εκώ θάπμημη άιιμη με γενακμύξ 
πνμζπαζήζμοκ κα ζεθώζμοκ ηα θαηεζηναμμέκα θαη ζθμονηαζμέκα απμμεηκάνηα 
ηεξ RIPOIL πμο θαηέζηνεθακ όιε ηεκ μμμνθηά ημο ημπίμο. 
 
Ο δηθεγόνμξ μαδί με ηε δεμμζημγνάθμ έδεηλακ ζημκ Παηένα θαη ημκ 
Φνηζηόθμνμ ηηξ εθεμενίδεξ.  
Τμ πςνηό ημοξ ήηακ ζηεκ πνώηε ζειίδα!   
Παηέναξ θαη γηόξ θμηηάπηεθακ ζηα μάηηα ζογθηκεμέκμη. Θα πνμιάβαηκακ άναγε 
κα λακαδμύκ ημκ ηόπμ ημοξ από θμκηά όπςξ θάπμηε; Θα  πνμιάβμοκ κα δμοκ 
λακά ημ κενό θνοζηάιιηκμ; 
 
Η δεμμζημγνάθμξ ημοξ ακαθμίκςζε όηη είπε θακμκίζεη κα πάκε ζημ κμζμθμμείμ 
ζηα Γηάκκεκα γηα  κα θάκμοκ όζεξ μη ελεηάζεηξ πνεηαδόηακ θαη ζα ήηακ όιεξ 
δςνεάκ.  
 
Έηζη, μεηά από ανθεηέξ εμένεξ ελεηάζεςκ θαη ζεναπεηώκ μ Παηέναξ, ε 
Σμθία θαη μ Φνηζηόθμνμξ δεκ δηέηνεπακ πηα θακέκακ θίκδοκμ γηα ηεκ ογεία 
ημοξ.  
Ο Φόνεξ, ζα ελαθμιμοζμύζε κα έπεη ηα αδύκαμα άθνα, αιιά δεκ ζα ημκ 
θμοβαιμύζε πηα ζηεκ πιάηε μ Παηέναξ, αθμύ ζα είπε ημ δηθό ημο αμαλίδημ 
πμο ημο δώνηζε μ δηθεγόνμξ θαη έηζη ζα πήγαηκε όπμο ήζειε μόκμξ ημο. 
 
Γπηζηνέθμκηαξ επηηέιμοξ λακά ζημκ αγαπεμέκμ ημοξ ηόπμ δεκ πίζηεοακ ζηα 
μάηηα ημοξ! 
Γίπε ανπίδεη κα ζομίδεη θάηη από ηεκ παιηά επμπή. Όια είπακ ανπίζεη κα 
δείπκμοκ πημ όμμνθα! 
 
Αοηή ηε θμνά, Παηέναξ, γηόξ θαη Σμθία θαηέβεθακ ζημ πμηάμη. Δίπια ζημ 
πμηάμη. 
Έβαιακ θαη μη ηνεηξ ηα πένηα ημοξ ζημ κενό θαη  άνπηζακ κα ημ πίκμοκ με 
ιαπηάνα  μέζα από ηηξ πμύθηεξ ημοξ! (Πέηνμξ Λαμπνάθεξ) 
 
 
 



Τμ αγόνη, με ζηγμονηά πμο δεκ πςνμύζε ακηίννεζε ή αμθηβμιία, λαθκηθά ήλενε 
ηη ήηακ εθείκα θάης. 
«Άιμγα!» είπε. 
 Κμίηαλε θαη μ Παηέναξ γηα κα ζηγμονεοηεί πςξ ημ αγόνη έβιεπε θαιά, αιιά 
είπε δίθημ. Από θάης ημοξ πενκμύζακ ηνείξ θηγμύνεξ αιόγςκ θαη μία 
ακζνώπηκε. Έκηςζε ημκ εκζμοζηαζμό ημο αγμνημύ, θαη θαηάιαβε πςξ είπε 
πμιύ θαηνό κα ημκ δεη ηόζμ πανμύμεκμ. Δεκ ήζειε κα ημο ζηενήζεη αοηή ηεκ 
ζπάκηα έθπιελε, θαη ημκ θμνηώζεθε ζηεκ πιάηε θη άνπηζακ κα θαηεβαίκμοκ 
ηεκ πιαγηά ημο βμοκμύ. 
 
Όζμ θαηέβαηκακ, μη θηγμύνεξ από θάης ημοξ γίκμκηακ πημ λεθάζανεξ. Ήηακ 
μία γοκαίθα, γύνς ζηεκ ειηθία ημο Παηένα, πμο δεκ ηεκ γκώνηδε. Μόιηξ ημοξ 
θαηάιαβε, πήγε κα ημοξ πονμβμιήζεη, όμςξ θαηάιαβε πςξ δεκ ήηακ 
επηθίκδοκμη, θαη ημοξ πενίμεκε κα πιεζηάζμοκ. 
   «Δεκ ζε έπς λακαδεί εδώ γύνς» ηεξ είπε μ Παηέναξ, «Πμηά είζαη;». 
   «Με ιέκε Σμθία Κςηζανά» ημο απάκηεζε αοηή. «Δεκ είμαη από αοηά ηα 
μένε. Γη’ αοηό δεκ με έπεηξ δεη λακά». 
   «Τα άιμγα είκαη δηθά ζμο;» νώηεζε εκζμοζηαζμέκα μ Φνηζηόθμνμξ από ηεκ 
πιάηε ημο παηένα. 
   «Όπη. Ήηακ ημο παηένα μμο. Πέζακε πνηκ από ηνεηξ μένεξ. Τμο έιεγα πςξ 
δεκ ημο έθακε θαιό κα μέκεη εδώ, αιιά δεκ ήζειε κα θύγεη. Γίπε θη άιια 
άιμγα, αιιά έπμοκ μείκεη μόκμ αοηά ηα ηνία. Ήνζα εδώ μόκμ κα ηα πάνς θαη 
κα ηα πάς ζημκ δηθό μμο ζηάβιμ ζηα Γηάκκεκα». 
   «Έπεηξ δηθό ζμο ζηάβιμ;» είπε μ Φόνεξ. Καη μεηά από ιίγμ: «Παηένα, 
μπμνώ κα ζμο πς θάηη;». 
    Απμμαθνοκζήθακε ιίγμ εκώ ε Σμθία ημοξ πενίμεκε. Σηάζεθακ δίπια ζε 
έκα δέκηνμ, θαη μ Παηέναξ λεθμνηώζεθε ημ αγόνη, γηα κα μπμνεί κα ημκ 
θμηηάλεη ζηα μάηηα. 
   «Παηένα, λένς πςξ είπα πεη πςξ δεκ ήζεια κα θύγς από ημ πςνηό, αιιά 
αοηό ήηακ πνηκ κα μείκμομε μόκμ εμείξ. Παηένα... ζέις κα πάς ζηα Γηάκκεκα. 
Με ηεκ Σμθία θαη ηα άιμγά ηεξ. Ακ μαξ ζέιεη. Νμμίδς... πςξ ζα είμαη... πςξ 
ζα είμαζηε πανμύμεκμη μαδί ηεξ». 
   «Γγώ ζέις εζύ κα είζαη πανμύμεκμξ» ημο απάκηεζε ζηςπειά μ Παηέναξ. 
«Να ηεκ νςηήζμομε». 
Μμηνάζηεθακ με ηεκ Σμθία όζα είπακ ζοδεηήζεη, θαη αοηή ήηακ πανμύμεκε κα 

ημοξ θηιμλεκήζεη. Έμεκε μόκε ηεξ, θαη ήζειε ιίγε πανέα, εθηόξ από ηα άιμγά 

ηεξ. Οπόηε έδεζακ ημκ Φόνε ζηεκ νάπε εκόξ θαζηακμύ αιόγμο γηα κα μεκ 

πέζεη, ακέβεθακ θαη μη άιιμη ζηα άιια δύμ άιμγα, θαη λεθίκεζακ γηα ηα 

Γηάκκεκα. Ο Παηέναξ δεκ ήλενε γηαηί άθεζε ημκ γηό ημο κα ημκ πείζεη κα 

αθμιμοζήζμοκ μία λέκε. Η αιήζεηα ήηακ πςξ θμβόηακ κα αθήζεη ημ πςνηό, 



γηαηί δεκ ήλενε θάπμημ άιιμ μένμξ, δεκ ζα ήηακ ημ ίδημ. Όμςξ, γηα θάπμημ 

ιόγμ, εμπηζηεοόηακ ηεκ Σμθία. Δεκ ήλενε αθνηβώξ γηαηί. Μπμνεί κα ήηακ... 

όηη ημο ζύμηδε ηεκ Ακαζηαζία. Καη αοηό ημκ ενεμμύζε. (Ηιέθηνα Σάηζει) 

 

 

Oη θάημηθμη πμο είπακ απμμείκεη ζημ πςνηό ζθέθημκηακ πιέμκ πμιύ ζμβανά 

κα πάκε κα δήζμοκ ζηα Γηάκκεκα. Σε μία ζογθέκηνςζε πμο έγηκε ζημ πνμαύιημ 

ηεξ εθθιεζίαξ μ Φόνεξ είπε: <<Τμ πςνηό μαξ έπεη πενάζεη πμιιέξ δύζθμιεξ 

ζηηγμέξ. Ξένς πςξ ακ πάμε ζηα Γηάκκεκα ,ε δςή μαξ ζα θαιοηενέρεη. Δεκ ζα 

λεπάζς όμςξ ηα όκεηνα πμο έπς θάκεη ,γηα ημκ ηόπμ μαξ. Γγώ ζα 

εγθαηαιείρς ημ πςνηό, μόκμ όηακ με εγθαηαιείρεη ε δςή. Τμ μοαιό ιέεη κα 

πάς ζηα Γηάκκεκα, όμςξ ε θανδηά μμο ιέεη κα μείκς εδώ ζημ πςνηό μαξ. Έκα 

πνάγμα ζομάμαη από ηε μεηένα μμο, κα αθμύς ηεκ θανδηά μμο θαη αοηό ζα 

θάκς. Όπμημξ ζέιεη αξ πάεη ζηα Γηάκκεκα>>. Οη θάημηθμη ημο πςνημύ 

ζογθηκήζεθακ από ηα ιόγηα ημο Φνηζηόθμνμο θαη απμθάζηζακ κα μείκμοκ γηα 

πάκηα ζημ πςνηό. Ο Φνηζηόθμνμξ λεθίκεζε ζεναπείεξ με ηεκ ειπίδα κα 

πενπαηήζεη θαη πανά ημ ζμβανό ημο πνόβιεμα, ε πίζηε θαη ε οπμμμκή ημο 

απέδςζακ θαη θαηάθενε κα ζηαζεί ζηα πόδηα ημο. Αοηό βμήζεζε ημκ παηένα 

ημο κα βγεη ζηγά ζηγά από ηεκ πνόκηα θαηάζιηρή ημο, ε μπμία μθεηιόηακ ζηηξ 

αηοπίεξ ημο παηδημύ ημο, εκώ γκώνηζε μηα γοκαίθα ηεκ μπμία πακηνεύηεθε. 

Πανάιιεια με ηε βμήζεηα ηεξ πμιηηείαξ θαη ηηξ πνμζπάζεηεξ όιςκ, ιύζεθε 

ημ πνόβιεμα με ημ κενό. Όζμη είπακ θύγεη, άνπηζακ κα επηζηνέθμοκ ζημ 

πςνηό, ημ μπμίμ ζήμενα ανηζμεί 100 θαημίθμοξ, εκώ μη ήνςέξ μαξ πέναζακ 

εοηοπηζμέκα πνόκηα… (Δεμμβαζίιεξ Ακηνέαξ) 

 Ύζηενα από ηεκ επίζθερε ζημκ Άγημ Φνηζηόθμνμ θαη ηεκ αλέπαζηε 

βόιηα με ηα άιμγα, επέζηνερακ ζπίηη. Υπήνπακ αθόμε πνμμήζεηεξ πανόια 

αοηά δεκ πεηκμύζακ. Γίπακ πμνηάζεη από ηηξ κμζηημηέξ ηεξ θονίαξ πμο ημοξ 

θηιμλέκεζε. Τεκ επόμεκε μένα μ Φνηζηόθμνμξ δηάβαδε ημ αγαπεμέκμ ημο 

βηβιίμ με ημοξ θαβαιάνεδεξ. Όμςξ θάηη ημκ απαζπμιμύζε. Ήλενε πςξ 

θάπμηα πνάγμαηα έπνεπε κα αιιάλμοκ. Δεκ έμεηκε θακέκαξ ζημ πςνηό. Μόκμ 

μη δύμ ημοξ. Καη ε θ. Αζεκά; Γλαθακίζηεθε! Κάηη ζα ηεξ είπε ζομβεί, έηζη θη 

αιιηώξ δεκ πνόζεπε ημκ εαοηό ηεξ πιέμκ.  



Γίπε βναδηάζεη, ζα είπε μηα δύζθμιε κύπηα. Γίπε πμιιά κα ζθεθηεί. Κη 

ακ θάπμηα μένα έπακε ημκ παηένα ημο; Έπνεπε κα είκαη έημημμξ γηα μηηδήπμηε 

πνμθύρεη. Κονίςξ όμςξ κα πάνεη ζύκημμα μηα ζςζηή απόθαζε. Δεκ άκηεπε κα 

βιέπεη κα βαζακίδεηαη μ μόκμξ άκζνςπμξ πμο είπε θαη ιάηνεοε. Τμ επόμεκμ 

πνςί ήηακ απμθαζηζμέκμξ. Κάπμηα πνάγμαηα ζα άιιαδακ ζημ ελήξ.  

« Γίκαη αθόμε δηαζέζημα ηα ζπίηηα ζημκ Καηζηθά;» νώηεζε δεηιά ημκ παηένα. 

« Ναη , ζα πενάζμοκ ζε ιίγεξ μένεξ γηα κα μάζμοκ πόζμη έπμομε απμμείκεη.» 

απάκηεζε εθείκμξ. 

« Σθεθηόμμοκ, πςξ πνέπεη κα πάνμομε ηεκ απόθαζε κα δεπημύμε θαη κα 

θύγμομε από εδώ. Θα είκαη ζίγμονα μηα μεγάιε αιιαγή, αιιά πνέπεη κα 

πάνμομε απμθάζεηξ θμηηώκηαξ ημ μέιιμκ.»  

Ο παηέναξ θμηημύζε πενίθεμμξ ημκ γηό ημο. Γίκαη ανθεηά ώνημμξ θαη πήνε μηα 

ζςζηή απόθαζε. Θα ήηακ μεγάιε απώιεηα μ απμπςνηζμόξ από ημκ ηόπμ πμο 

ηόζμ πμιύ ιάηνεοε θαη γκώνηδε θάζε μένμξ ημο Σαμ ηεκ παιάμε ημο, όμςξ μ 

γημξ ημο άληδε θάηη θαιύηενμ.  

Γίπακ μαδέρεη ειάπηζηα πνάγμαηα γηα κα πάνμοκ μαδί ημοξ. Όηακ 

έθηαζακ ζημκ Καηζηθά έπνεπε κα θάκμοκ θάπμηεξ γεκηθέξ ελεηάζεηξ γηα κα 

δηαπηζηώζμοκ εάκ είκαη ογηείξ. Τειηθά μ Φνηζηόθμνμξ ζα έμεκε με μηα 

μηθμγέκεηα πμο μεηά πανάξ δέπηεθε κα ημκ θνμκηίδεη. Όζμ γηα ημκ παηένα μ 

απμπςνηζμόξ ήηακ δύζθμιμξ. Η νύπακζε ημο ηόπμο ημο πιέμκ ημκ είπε 

επενεάζεη ανθεηά, θαη ε θαηάζηαζή ημο ήηακ ανθεηά ζμβανή. Ήηακ ήζοπμξ 

πανόια αοηά. Ήλενε πςξ μ γημξ ημο ζα είκαη ζε θαιά πένηα θαη ζα γίκεη 

ζπμοδαίμξ ζημ μέιιμκ. (Γιηζάβεη Φνμθάη)       

 

Τμ ηέιμξ πμο εγώ ζα ήζεια κα δώζς ζε αοηό ημ βηβιίμ είκαη κα άιιαδε ημ 

θνάημξ ζηάζε απέκακηη ζηα πςνηά. Θα ήζεια μ οπάιιειμξ πμο πήγε κα ημοξ 

επηζθεθζεί κα ημοξ μάδεοε όιμοξ ζε έκα ζπίηη θαη κα ημοξ έιεγε πςξ ε 

πμιηηεία απμθάζηζε κα απμμαθνύκεη ηηξ ζθμονηαζμέκεξ εγθαηαζηάζεηξ θαη ηηξ 

ζθμονηαζμέκεξ ζςιήκεξ από ηα βμοκά. Θα ημοξ δήηαγε επίζεξ κα 

παναθαιέζμοκ άιιμοξ ζογπςνηακμύξ κα γονίζμοκ έηζη ώζηε όιμη μαδί, γένμη 

θαη κέμη κα βμεζήζμοκ ζηε γηαηνεηά ημο ηόπμο ημοξ. Όιμη μαδί κα λακάπηηδακ  

ηα πεζμέκα ζπίηηα θαη κα άκμηγακ ημ θαθεκείμ, κα λακαιεηημονγμύζε ημ 



ζπμιείμ θαη κα λακαπηύπαγε ε θαμπάκα ηεξ εθθιεζίαξ. Ακηί ιμηπόκ κα 

πενηθνμκμύκηαη γεναζμέκμη είηε ζςμαηηθά είηε ροπηθά άκζνςπμη με θιεηζμέκε 

άδεηα όρε θαιύηενα κα γεμίζμοκ ηα πςνηά ηεξ Ηπείνμο με κέμοξ θαη κέεξ 

γεμάηεξ δςή. (Μαζηνμβαζίιε Καιιηόπε) 

 

 

Ο Φόνεξ θαη μ παηέναξ ημο ήηακ ζε δίιεμμα. Δεκ ήζειακ κα αθήζμοκ ημκ 

ηόπμ ημοξ αιιά από ηεκ άιιε δεκ μπμνμύζακ κα ζοκεπίζμοκ κα δμοκ ζε αοηέξ 

ηηξ άζιηεξ ζοκζήθεξ. Μεηά από πμιιή ζθέρε, μη δύμ ήνςεξ με δάθνοα ζηα 

μάηηα μαδεύμοκ ηα πνάγμαηά ημοξ. Απμθαζίδμοκ κα λεπάζμοκ ημ πανειζόκ 

ημοξ θαη κα λεθηκήζμοκ από ημ μεδέκ. Σηα Γηάκκεκα ε μηθμγέκεηα λεθηκά μηα 

θαηκμύνηα δςή. Ο παηέναξ ημο Φόνε γκςνίδεη θαη πακηνεύεηαη μία γοκαίθα, 

εκώ μ Φόνεξ γκςνίδεη κέα μένε θαη θάκεη θαηκμύνημοξ θίιμοξ. Γθπιενώκεη θαη 

ημ όκεηνό ημο θαη μαζαίκεη ηππαζία θάκμκηαξ πενήθακμ ημκ εαοηό ημο θαη ημκ 

παηένα ημο. Λίγα πνόκηα ανγόηενα, ε μηθμγέκεηα δεη εοηοπηζμέκα λεπκώκηαξ 

ηεξ άζπεμεξ ακαμκήζεηξ από ημ πςνίμ θαη θναηώκηαξ μόκμ ηηξ όμμνθεξ. Καη 

ίζςξ μία μένα επηζθεθζμύκ ημκ ηόπμ ημοξ λακαδώκηαξ ηηξ θαιέξ ακαμκήζεηξ. 

(Δεμμπμύιμο Δήμεηνα) 

 

Μεηά ημ άκμηγμα ηςκ ζπμιείςκ, ηεκ Πέμπηε 4 Ιμοκίμο 2020 

πναγμαημπμηήζεθε εκ ηέιεη  δηαδηθηοαθή ζοκάκηεζε με ημκ ζογγναθέα. Τα 

παηδηά είπακ ηεκ εοθαηνία κα ζοδεηήζμοκ μαδί ημο ζέμαηα ακζνςπίκςκ 

ζπέζεςκ, πενηβαιιμκηηθά θαη θμηκςκηθά.  

 

Εσταριζηούμε ολόυστα 

ηε Δηεοζύκηνηα ημο ζπμιείμο μαξ, θονία Γιέκε Δαμαιά γηα ηεκ οπμζηήνηλε 

θαη ηε βμήζεηά ηεξ ζηεκ οιμπμίεζε ημο Πνμγνάμμαημξ, 

ημοξ μαζεηέξ θαη ηηξ μαζήηνηεξ πμο με μεγάιμ εκδηαθένμκ, δςκηάκηα θαη 

εκζμοζηαζμό ζηήνηλακ αοηήκ ηεκ πνμζπάζεηα, 

ηεκ θονία Ανώκε γηα ηηξ πμιύηημεξ ζομβμοιέξ ηεξ θαη ηεκ ανπηθή έθπηςζε 

ημο βηβιίμο, 



ημκ Σύιιμγμ Γμκέςκ θαη Κεδεμόκςκ ημο ζπμιείμο μαξ θαη ηεκ Σπμιηθή 

Γπηηνμπή γηα ηε πνεμαηηθή ζοκεηζθμνά ημοξ πνμθεημέκμο όιμη μη μαζεηέξ ηεξ 

Γ΄ Τάλεξ κα αγμνάζμοκ ημ βηβιίμ ζε ζομβμιηθή ηημή. 

 

 

 

 

 

Οη ζοκημκηζηέξ ημο Πνμγνάμμαημξ 

Τδέκε Τδάκε, Παππάξ Φνήζημξ θαη Φνμύκηδμο Καιιηννόε 


