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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

ΔΤΡΧΠΑЇΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΦΝΗ IIΙ» 

 

Γηαθξαηηθό Πξόγξακκα αύμεζεο ηεο ελεκεξόηεηαο θαη πξόιεςεο ηεο 

εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο κεηαμύ καζεηώλ: αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ελόο 

ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο γηα εθπαηδεπηηθνύο. 

 

Ζ Τπεξεζία Δθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο Τπεξεζίεο Φπρηθήο Τγείαο Παηδηώλ θαη Δθήβσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο,  ζπκκεηέρνπλ ζην Γηαθξαηηθό Πξόγξακκα «Αύμεζε ηεο ελεκεξόηεηαο θαη 

πξόιεςε ηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο κεηαμύ καζεηώλ: αλάπηπμε θαη εθαξκνγή 

ελόο ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο γηα εθπαηδεπηηθνύο» (Awareness raising and 

prevention on bullying among students: development and implementation of a school 

based training program for teachers). Σν ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα έρεη εθαξκνζηεί 

πηινηηθά κε επηηπρία ζε δέθα ζρνιεία παγθύπξηα (πέληε ζρνιεία ειέγρνπ θαη πέληε 

ζρνιεία πεηξακαηηθά) θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2009-2010.   

 

Σν λέν απηό πξόγξακκα ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Γηεξεύλεζε αλαγθώλ θαη αύμεζε ηεο ελεκεξόηεηαο γηα ηελ εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά 

κεηαμύ ησλ καζεηώλ ζηα ζρνιεία» (Needs Assessment and Awareness Raising Program 

for Bullying in Schools), ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηήζεθε από ην Δπξσπατθό Πξόγξακκα 

Δάθνε ΙΙ θαη ζην νπνίν επίζεο ζπκκεηείραλ, κε επηηπρία, ε Τπεξεζία Δθπαηδεπηηθήο 

Φπρνινγίαο θαη νη Τπεξεζίεο Φπρηθήο Τγείαο Παηδηώλ θαη Δθήβσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ πξώηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ αλαγθώλ 

ζε ζρέζε κε ην θαηλόκελν ηνπ εθθνβηζκνύ ζηα ζρνιεία ηεο Κύπξνπ κέζα από κηα 

πνζνηηθή θαη πνηνηηθή εξεπλεηηθή αλάιπζε, επηβεβαηώζεθε όηη ην θαηλόκελν ηνπ 

εθθνβηζκνύ απνηειεί πξαγκαηηθόηεηα θαη ζηα θππξηαθά ζρνιεία (ζεκεηώλεηαη όηη έλα 

ζεκαληηθό πνζνζηό 20% ησλ καζεηώλ δήισζαλ όηη έρνπλ ππάξμεη ζύηεο ή ζύκαηα).  

 

Σν πξόγξακκα «Δάθνε ΙΙΙ» αλαθέξεηαη ζηελ πξόιεςε ηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

κέζα από ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. πληνληζηήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε 

Δηαηξεία Φπρνθνηλσληθήο Τγείαο ηνπ Παηδηνύ θαη ηνπ Δθήβνπ ηεο Διιάδαο θαη 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό Πξόγξακκα Δάθνε ΙΙΙ. Μαδί κε ηελ Διιάδα θαη 

ηελ Κύπξν, ζην πξόγξακκα ζπκκεηέρεη ε Πνισλία (Παλεπηζηήκην Νηθόιανο Κνπέξληθνο 

- Σκήκα Φπρηαηξηθήο) θαη ε Ληζνπαλία (Παλεπηζηήκην ηνπ Βίιληνπο). 

 

Σν  πξόγξακκα «Δάθνε ΙΙΙ» ζηνρεύεη ζηελ πξόιεςε ηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

(bullying) κεηαμύ ησλ καζεηώλ ζην ζρνιείν κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ελόο 
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«πξνιεπηηθνύ εξγαιείνπ πνπ απμάλεη ηελ ελεκεξόηεηα» γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

 

ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, νκάδα εθπαηδεπηηθώλ ςπρνιόγσλ αλέιαβαλ ηε 

ζπγγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βηβιίνπ ην νπνίν απεπζύλεηαη ζε καζεηέο Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη έρεη σο ζηόρν ηελ ελεκέξσζε, θαηαλόεζε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ εθθνβηζκνύ κέζα από κηα ζεηξά ηζηνξηώλ κε ζέκα ηηο δηάθνξεο κνξθέο 

εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Οη ηζηνξίεο απηέο είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ζηα δεδνκέλα ηεο θππξηαθήο εθπαίδεπζεο θαη 

γεληθόηεξα ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο.  

 

Δπειπηζηνύκε όηη ηα θείκελα απηά ζα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα αληηιεθζνύλ ην 

πνιύπινθν θαη ζνβαξό ζέκα ηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο κέζα από έλα επράξηζην 

ηξόπν δηδαζθαιίαο. Σν πξντόλ απηό απνηειεί νκαδηθή εξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ςπρνιόγσλ πνπ εκπιέθνληαη ζην Δπξσπατθό Πξόγξακκα «Δάθνε ΙΙΙ» θαη ηεο 

εξεπλεηηθήο νκάδαο ηεο Κύπξνπ. 

 

 

 

 

 

Δξεπλεηηθή Οκάδα Κύπξνπ 

 

 

Γξ  Άλλα Παξαδεηζηώηνπ,  Παηδνςπρίαηξνο  

 

Γξ Δξλεζηίλα ηζκάλε-Παπαθώζηα, Αλώηεξνο Δθπαηδεπηηθόο Φπρνιόγνο  

 

Υξπζόζηνκνο Λαδάξνπ, Δθπαηδεπηηθόο Φπρνιόγνο 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ΣΟ  ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΚΦΟΒΗΜΟΤ 

  

Ζ ζρνιηθή βία απνηειεί έλα δηαρξνληθό, παγθόζκην, θνηλσληθό θαηλόκελν κε 

πνιύπινθεο επηπηώζεηο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ηε ςπρηθή πγεία ησλ καζεηώλ. 

Ζ βία ζην ζρνιείν παξαηεξείηαη ζε πνιιέο κνξθέο θαη ην θαηλόκελν ηεο εθθνβηζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο απνηειεί κηα από ηηο πνιιέο κνξθέο ζρνιηθήο βίαο.  Σν θαηλόκελν ηνπ 

ζσολικού εκθοβιζμού ή bullying, όπσο είλαη γλσζηόο ν όξνο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, 

έρεη αξρίζεη λα παίξλεη αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα, ζε δηεζλέο 

επίπεδν.  

 

Ο εθθνβηζκόο απνηειεί κηα κνξθή επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ εκθαλίδεηαη θπξίσο, 

αιιά όρη απνθιεηζηηθά, ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα κε ζνβαξέο επηπηώζεηο ζηελ 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ θαη ησλ εθήβσλ. Παγθόζκηα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα (Smith and others,1987, 1995)  θαηαδεηθλύνπλ όηη έλα ζεκαληηθό πνζνζηό 

αηόκσλ ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ (15-20 %) έρνπλ βηώζεη ζπκπεξηθνξέο εθθνβηζκνύ.  

  

Ζ εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά παξαηεξείηαη όηαλ έλα άηνκν γίλεηαη ζπρλά ζύκα 

αξλεηηθώλ ζρνιίσλ ή ζπκπεξηθνξώλ από έλα ή πεξηζζόηεξα άηνκα θαη αδπλαηεί λα 

ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηό ηνπ (Olweus, 1993). πλήζσο είλαη επίκνλε, δειαδή 

επαλαιακβάλεηαη, θαη κπνξεί λα δηαξθέζεη γηα εβδνκάδεο, κήλεο ή θαη ρξόληα.  Ζ 

εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα είλαη άκεζε ή έκκεζε. Γελ πεξηιακβάλεη κόλν ηε 

ζσκαηηθή βία, αιιά πεξηιακβάλεη θαη άιιεο κνξθέο βίαο, όπσο ην ιεθηηθό θαη ηνλ 

ςπρνινγηθό εθθνβηζκό (π.ρ. δηάδνζε θεκώλ, θνξντδίεο, βξηζηέο, ζπθνθαληίεο), ηνλ 

θνηλσληθό απνθιεηζκό (π.ρ. απνθιεηζκόο από ηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ, ην παηρλίδη 

θηι.), ην ζεμνπαιηθό εθθνβηζκό (ρεηξνλνκίεο ή ζρόιηα κε ζεμνπαιηθό πεξηερόκελν) θαη 

ηνλ ειεθηξνληθό εθθνβηζκό πνπ δηαπξάηηεηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ ή ησλ θηλεηώλ 

ηειεθώλσλ.  

 

Σν θαηλόκελν ηνπ εθθνβηζκνύ, όπσο θάζε θαηλόκελν ζρνιηθήο βίαο, απνηειεί έλα 

πνιύπινθν θαηλόκελν εμνπζίαο θαη δύλακεο πνπ εθπεγάδεη από ηελ επηζπκία ηνπ 

δξάζηε λα αζθήζεη ή λα αζθεί ζπλερώο εμνπζία θάλνληαο θαηάρξεζε ηεο δύλακήο ηνπ.  

Γηαπξάηηεηαη δειαδή κηα ζπζηεκαηηθή θαηάρξεζε δύλακεο, αιιά θαη κηα  επηζπκία γηα 

θπξηαξρία πάλσ ζηνπο άιινπο. Μέζα ζε απηή ηε ζρέζε πνπ αλαπηύζζεηαη κεηαμύ 

ζύκαηνο θαη ζύηε ππάξρεη αληζόηεηα ζε ό,ηη αθνξά ζηε δύλακε ησλ εκπιεθνκέλσλ.  

Οη ςπρνθνηλσληθέο επηπηώζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ  εθθνβηζκνύ θαη ηεο ζρνιηθήο  βίαο, 

ηόζν ζηα  παηδηά-ζύκαηα όζν θαη ζηα παηδηά ζύηεο θαη παξαηεξεηέο, είλαη πνιιέο θαη 

ζνβαξέο. Οη κειινληηθέο ζπλέπεηεο είλαη ζεκαληηθέο θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ 

ςπρηθή ηνπο πγεία θαη ηελ ελήιηθε δσή ηνπο.  

 

Σα παηδηά ζύκαηα είλαη πεξηζζόηεξν επάισηα από ηα ππόινηπα παηδηά θαη έρνπλ 

απμεκέλεο πηζαλόηεηεο λα παξνπζηάζνπλ  θαηάζιηςε, άγρνο, ρακειή απηoεθηίκεζε-

αξλεηηθή απηνεηθόλα, αηζζήκαηα αλαζθάιεηαο, ζρνιηθή θνβία θαη ςπρνζσκαηηθά 

πξνβιήκαηα, όπσο πνλνθεθάινπο, πόλνπο ζηελ θνηιηά, δηαηαξαρέο ύπλνπ, καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θαη θνηλσληθή απόζπξζε.  
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Οη καζεηέο - ζύκαηα ραξαθηεξίδνληαη  ζπλήζσο από άγρνο θαη αλαζθάιεηα, είλαη 

ππεξβνιηθά  ήζπρα θαη επαίζζεηα παηδηά, εζσζηξεθή κε  ρακειή απηνεθηίκεζε θαη 

δύζθνια ππεξαζπίδνληαη ηνλ εαπηό ηνπο. Αληίζεηα, ηα παηδηά - ζύηεο, νη ληαήδεο, είλαη 

ζπλήζσο παηδηά πνπ παξά ην γεγνλόο όηη θαίλνληαη ζίγνπξα γηα ηνλ εαπηό ηνπο, κπνξεί 

επίζεο λα έρνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε, είλαη επηζεηηθά θαη επηξξεπή ζε παξαβίαζε 

θαλόλσλ, έρνπλ ζεηηθή ζηάζε ζηε βία θαη ζηελ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά.  

 

Σα παηδηά - ζύηεο, ηα παηδηά πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζρνιηθή βία θαη ηελ παξαβαηηθόηεηα, 

λσξίο θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία, έρνπλ απμεκέλεο πηζαλόηεηεο λα εμειηρζνύλ ζε 

ελήιηθεο κε πξνβιήκαηα θνηλσληθνπνίεζεο, πξνζαξκνγήο θαη ηειηθά λα αλαπηύμνπλ 

εγθιεκαηηθόηεηα θαηά ηελ ελήιηθε δσή ηνπο. Δπίζεο, κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ έληνλα 

παξνξκεηηθή ζπκπεξηθνξά, κε ζηνηρεία ζνβαξήο ππεξθηλεηηθόηεηαο, κε ρακειό επίπεδν 

ελζπλαίζζεζεο (empathy), δπζθνιίεο δηαιεθηηθήο επίιπζεο ησλ δηαθνξώλ ηνπο, θαζώο  

θαη δηαρείξηζεο ηεο επηζεηηθόηεηάο ηνπο.  

 

Οη ελδείμεηο, πνπ είλαη δπλαηόλ λα ππνδειώλνπλ όηη έλα παηδί είλαη ζύκα  εθθνβηζκνύ 

θαη ζρνιηθήο βίαο, κπνξεί λα  είλαη πνιιέο, όπσο ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα,  απόηνκε 

αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά,  θνηλσληθή απνκόλσζε,  λπρηεξηλή ελνύξεζε, νλπρνθαγία,  

απνκάθξπλζε από θνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο, κηα γεληθεπκέλε λεπξηθόηεηα θαη 

θαηαζιηπηηθή δηάζεζε,  θνβίεο,  μαθληθέο αιιαγέο ζηε δηάζεζε κε μεζπάζκαηα ζπκνύ, 

θιάκαηα,  θόπσζε, θαζώο θαη ζρνιηθή άξλεζε. 

 

Μέζα από ηηο ηζηνξίεο πνπ αθνινπζνύλ, πεξηγξάθνληαη κε γιαθπξό ηξόπν πεξηπηώζεηο 

παηδηώλ πνπ ππόθεηληαη ζε δηάθνξεο κνξθέο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο από 

ζπκκαζεηέο ηνπο. Γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ςπρνθνηλσληθέο δπζθνιίεο πνπ αλαπηύζζνπλ 

θαη ηνλίδεηαη κέζα από ηελ εμέιημε ησλ ηζηνξηώλ πσο όηαλ ελδπλακσζνύλ θαη ζπάζνπλ 

ηε ζησπή ηνπο, απνθαιύπηνληαο ην καξηύξην πνπ πεξλνύλ ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ 

ζηνπο ζεκαληηθνύο αλζξώπνπο πνπ ηνπο πεξηβάιινπλ (γνλείο, εθπαηδεπηηθνύο, θίινπο), 

ζεκαηνδνηείηαη ε αξρή ηνπ ηέινπο ηεο θαθνπνίεζεο πνπ πθίζηαληαη ίζσο εδώ θαη 

ρξόληα.  

 

Σα παηδηά κέζα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ όρη κόλν βνεζνύληαη λα 

θαηαλνήζνπλ ην λόεκα ηεο ηζηνξίαο,  αιιά αθήλνληαο ηε θαληαζία θαη ην έλζηηθηό ηνπο 

λα ηα νδεγνύλ, πξσηνηππνύλ δίλνληαο ην δηθό ηνπο ηέινο ζε θάζε ηζηνξία. Πξνηείλνπλ 

ελαιιαθηηθέο ιύζεηο εμόδνπ από ην θαύιν θύθιν ηνπ εθθνβηζκνύ θαη νκαιήο 

θνηλσληθήο επαλέληαμεο  ησλ πξσηαγσληζηώλ ζηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο. 

 

Μέζα από δηαδηθαζίεο δξακαηνπνίεζεο θαη βησκαηηθήο ηαύηηζεο αιιά θαη 

ζπκβνινπνίεζεο κέζσ ησλ δσγξαθηώλ, ε γλώζε πνπ απνθηνύλ κέζσ ηεο βησκαηηθήο 

εκπεηξίαο είλαη ηθαλή λα εμαζζελήζεη ην ζρνιηθό εθθνβηζκό, λα ζπκβάιεη ζηελ 

επνύισζε ηπρόλ ηξαπκαηηθώλ εκπεηξηώλ πνπ πξνθαιεί θαη λα ελδπλακώζεη ηνλ ςπρηζκό 

ησλ παηδηώλ. Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ην έρνπλ άιισζηε ηεθκεξηώζεη.  

 

 

 Δρ. Ά. Παραδειζιώηοσ,     Δρ. Ε. ιζμάνη - Παπακώζηα 
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ΗΣΟΡΗΔ  ΔΚΦΟΒΗΜΟΤ 

 

1. «Σρέτει, ηρέτει ο Ορθέας…» 

      θέςεηο ελόο Γέξηθνπ Γέληξνπ 

 

 

Παηδηά - Θεαηέο (Παξαηεξεηέο) 

 

Ο εθθνβηζκόο πέξαλ από ηα παηδηά - δξάζηεο θαη ηα παηδηά - ζηόρνπο, πεξηιακβάλεη κηα 

ηξίηε νκάδα εμίζνπ ζεκαληηθή θαη θαζνξηζηηθή, ηελ νκάδα ησλ παηδηώλ - ζεαηώλ 

(bystanders). 

 

Ζ ηζηνξία καο έρεη σο ζηόρν λα επαηζζεηνπνηήζεη θαη λα πξνβιεκαηίζεη ηνπο καζεηέο 

όζνλ αθνξά ηνλ θεληξηθό ξόιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε νκάδα εθείλε ησλ καζεηώλ - 

ζεαηώλ, πνπ πηνζεηεί κηα όρη άκεζα επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, αιιά κπνξεί λα είλαη εμίζνπ 

επηθίλδπλε.   

 

Δίλαη θπζηθό πσο ν εθθνβηζκόο κπνξεί λα πξνμελήζεη ζπλαηζζήκαηα θόβνπ, άγρνπο θαη 

ακεραλίαο ζηα παηδηά- ζεαηέο κέζα ζην ζρνιηθό πιαίζην, όηαλ δελ ππάξρεη μεθάζαξε 

πνιηηηθή γηα ην ρεηξηζκό ηέηνησλ πεξηζηαηηθώλ.  πρλά, επίζεο, πεξηνξίδεη ην δηθαίσκα 

ησλ καζεηώλ γηα έλα πγηέο θαη αζθαιέο καζεζηαθό πεξηβάιινλ. Έρεη επηπιένλ 

δηαπηζησζεί κέζα από ηε βηβιηνγξαθία όηη αλ δελ ιεθζνύλ κέηξα γηα ηεξκαηηζκό ηνπ 

εθθνβηζκνύ (λα ηίζεληαη ζπλέπεηεο θαη επηπηώζεηο), ηόηε ππάξρνπλ απμεκέλεο 

πηζαλόηεηεο ηα παηδηά - ζεαηέο λα κεηαθηλεζνύλ θάπνηα ζηηγκή από ην ξόιν ησλ ζεαηώλ 

θαη λα γίλνπλ ελεξγεηηθνί δξάζηεο.  

 

εκαληηθό είλαη ηα παηδηά κέζα από ηελ ηζηνξία λα αληηιεθζνύλ πόζα πξάγκαηα 

κπνξνύλ θαη είλαη ζε ζέζε ηα ίδηα λα θάλνπλ, όηαλ πεξηπέζεη ζηελ αληίιεςή ηνπο θάπνην 

ηέηνην θαηλόκελν.  Δπίζεο, κέζα από ηελ ηζηνξία, είλαη ζεκαληηθό λα ζπδεηεζεί ν ξόινο 

πνπ θαηέρνπλ νη ελήιηθεο (δάζθαινη, θαζεγεηέο, γνλείο θηι.), πνπ είλαη ηα πξόζσπα 

αλαθνξάο ησλ παηδηώλ θαη ζηα νπνία ζα κπνξνύλ ηα παηδηά - ζεαηέο λα απεπζπλζνύλ θαη 

λα δεηήζνπλ βνήζεηα, ρσξίο απηό λα ζεσξεζεί «θάξθσκα». 

 

Σέινο, ζα ηνπο ε δνζεί επθαηξία λα ζπδεηήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο, θαη 

πσο απηή θαη κόλν ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη ηελ αθνξκή γηα εμεύξεζε ελαιιαθηηθώλ 

ηξόπσλ επηθνηλσλίαο.  Δπίζεο, ζηόρνο ζα κπνξνύζε λα είλαη ε εμεύξεζε θαη ησλ θνηλώλ 

ζεκείσλ, πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηώλ.  
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«Σρέτει, ηρέτει ο Ορθέας…» 

κέυεις ενός Γέρικοσ Δένηροσ 

Σξέρεη, ηξέρεη ν Οξθέαο θαη ηειεησκό δελ έρεη… Αθόκα κηα κέξα δύζθνιε ζην ζρνιείν.  

Αθόκε κηα κέξα πνπ ηξέρεη λα μεθύγεη ρσξίο ζηακαηεκό. Καηάληεζε πιένλ ην ζρνιείν 

έλαο αγώλαο κάρεο, όπνπ ππάξρεη έλαο θεξδηζκέλνο θαη έλαο ρακέλνο. Γπζηπρώο, ηηο 

πεξηζζόηεξεο θνξέο ν ρακέλνο είλαη ν Οξθέαο!  Καη πώο λα κελ είλαη, όηαλ απηόο είλαη 

έλαο θαη νη άιινη είλαη πνιινί.  Καη αλ ήηαλ θαη κόλν απηνί!  Τπάξρνπλ θαη θάπνηνη 

άιινη πνπ ελώ δελ ρηππνύλ, δελ βξίδνπλ θαη δελ θνξντδεύνπλ, πάιη κε ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο πιεγώλνπλ ηνλ Οξθέα. Με πνην ηξόπν; Με ην λα θνηηάδνπλ απιά, λα 

παξαθνινπζνύλ, λα παξνηξύλνπλ θαη θάπνηνη θηόιαο λα ην απνιακβάλνπλ. Ση;  Απηνί 

λνκίδεηε όηη είλαη ιηγόηεξν ππεύζπλνη γηα ην θόβν θαη ηελ ληξνπή πνπ αηζζάλεηαη ν 

θίινο καο;  

 

Ση λα πσ θαη εγώ… Καζεκεξηλά παξαθνινπζώ ηα γεγνλόηα θαη αθνύσ ην βνπβό ηνπ 

θιάκα, αιιά βιέπεηε δελ κπνξώ λα θάλσ θαη πνιιά. Δίκαη απιά έλα γέξηθν δέληξν, πνπ 

ζηνλ θνξκό ηνπ βξίζθεη παξεγνξηά θαζεκεξηλά ν Οξθέαο, ν «Φνύιεο», ν «Κσθνύιεο» 

όπσο ηνλ θσλάδνπλ κεξηθνί, κεξηθνί…  Ααα! Ξέραζα λα ζαο ην πσ!  Ο Οξθέαο είλαη 

έλαο καζεηήο κε πξνβιήκαηα αθνήο, δελ κπνξεί δειαδή νύηε λα αθνύζεη αιιά νύηε θαη 

λα κηιήζεη! Ίζσο είλαη θαη απηόο ν ιόγνο πνπ ηνλ θνξντδεύνπλ, ίζσο γηαηί μέξνπλ όηη δελ 

κπνξεί λα πεη απηά πνπ ηνπ ζπκβαίλνπλ, ίζσο πάιη γηαηί απιά θάπνηα παηδηά πξέπεη λα 

θνξντδεύνπλ θάπνηνπο θαη δηάιεμαλ ηνλ Οξθέα. Σνλ Οξθέα πνπ δηαθέξεη, ηνλ Οξθέα 

πνπ μερσξίδεη, ηνλ Οξθέα πνπ είλαη θηιόηηκνο, ηνλ Οξθέα, πνπ παξά ηα πξνβιήκαηα 

αθνήο ηνπ, θαηαθέξλεη λα βάδεη ηα δηαιείκκαηα γθνι ζην πνδόζθαηξν πην δπλαηά από ηα 

ππόινηπα παηδηά ηεο ηάμεο ηνπ. 

 

Καη λα ηνλ πάιη ηνλ θίιν κνπ πνπ θιαίεη… Μα θαιά, δελ παίξλεη είδεζε θαλείο ηη 

ζπκβαίλεη θαζεκεξηλά;  Δγώ πώο ην βιέπσ; Δεε! Φίιε! ε ΄ζέλα κηιώ… Καη ζε ΄ζέλα… 

Παύιν, Μάξηε, νθία… Μελ θεύγεηε, δελ βιέπεηε πσο ηνλ θνξντδεύνπλ!!!  Καη εζύ 

Αξγπξή, γηαηί γειάο; Πνύ είλαη ην αζηείν;  Αζηείν είλαη λα ζε ζπξώρλνπλ θαη λα ζε 

θάλνπλ λα αηζζάλεζαη άζρεκα;  Θα γεινύζεο ην ίδην, αλ ζνπ έθαλαλ θαη ζέλα θάηη 

ηέηνην; Μα ηη βιέπσ! Πώο καδεύηεθε ηόζνο θόζκνο θαη παξαθνινπζεί θαη 

δεησθξαπγάδεη θαη παξαθηλεί! ηακαηήζηε! Γελ έρεη θάπνηνλ λα θσλάμεη απιά 

«ηακαηήζηε»;  Μηα ηόζε δα ιεμνύια!  Πνύ είλαη νη θίινη ζνπ, Οξθέα;  Ααα! Να ηνλ 

σηήξε, θάπνπ αλάκεζα ζην πιήζνο! Φαίλεηαη ιππεκέλνο, έηνηκνο λα θιάςεη, αιιά δελ 

κηιά, δελ θσλάδεη, παξά κόλν θνηηάδεη. Ση λα θάλεη θαη απηόο;  Απηόλ πνηνο ζα ηνλ 

βνεζήζεη, αλ ηνλ βάινπλ ζην κάηη νη εθθνβηζηέο;  Δίλαη θαη ηνπ ρεξηνύ ηνπο, κηθξόζσκνο 

θαη αδύλαηνο.  Απηά ζθέθηεηαη θαη ζησπά.  Καη παξαθαιεί λα βξεζεί θάπνηνο άιινο, πην 

δπλαηόο θαη ηξνκεξόο λα ζώζεη ηνλ θίιν ηνπ. Κάπνηνο ζαλ ηνλ Superman, πνπ έρεη 

ππεξθπζηθέο δπλάκεηο θαη κπνξεί λα βνεζά ηνπο θαινύο.  Αρ, λα κπνξνύζε θαη απηόο λα 

βάιεη κηα κάζθα ζην πξόζσπν, γηα λα κε θαίλεηαη πνηνο είλαη, θαη λα ηνπο δώζεη έλα 

κάζεκα όινπο απηνύο ηνπο ληαήδεο… Απηά ζθέθηεηαη, όηαλ μαθληθά:  

 

 

ΣΑΜΑΣΑ!: Πώο λνκίδεηο όηη ζα εμειηρζεί ε ηζηνξία;   
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Πξνηεηλόκελν ηέινο ηεο ηζηνξίαο: 

 

Αθνύεη ηε θσλή ηεο Δηξήλεο, ηεο Μειίλαο θαη ηνπ Οξέζηε λα θσλάδνπλ: «ηακαηήζηε, 

θηάλεη πηα! Γελ πάεη άιιν…»  Ναη, είλαη θάπνηα παηδηά από ην ζρνιείν πνπ ζέινπλ λα 

βνεζήζνπλ ηνλ Οξθέα θαη ηνικνύλ. Καη μαθληθά αηζζάλεηαη όηη δελ ρξεηάδεηαη λα είζαη 

ήξσαο ησλ παξακπζηώλ γηα λα έρεηο ηε δύλακε λα βνεζήζεηο, γηαηί νη πξαγκαηηθνί ήξσεο 

είλαη αλάκεζά καο. Σξέρεη, ηξέρεη θαη απηόο λα ζηαζεί ζην πιάη ηνπο.  «΄Δλαο γηα όινπο 

θαη όινη γηα έλα!», κνπξκνπξίδεη. 

 

Μα ηη βιέπνπλ ηα γέξηθα κάηηα κνπ… Καιά βιέπσ ή απόθηεζα ηώξα ζηα γεξάκαηα ηε 

κπσπία ησλ δέληξσλ; Πόζνη έηξεμαλ λα βνεζήζνπλ ηνλ Οξθέα… Ο θαζέλαο κε ηνλ 

ηξόπν ηνπ… Κάπνηνο απιά λα ηνπ ζπκπαξαζηαζεί, θάπνηνο λα ηνπ δώζεη έλα 

ραξηνκάληηιν λα ζθνππίζεη ηα δάθξπά ηνπ, θάπνηνη λα πνπλ ζηνπο εθθνβηζηέο όηη απηό 

δελ ζα ην αλερηνύλ πιένλ θαη θάπνηνη άιινη λα ηξέμνπλ λα εηδνπνηήζνπλ έλα δάζθαιν, 

έλαλ ππεύζπλν, θάπνηνλ ηεινζπάλησλ. Σώξα ζηακάηεζε ν Οξθέαο λα ηξέρεη! Σξέρνπλ νη 

θίινη ηνπ γη΄απηόλ! Σειηθά, ηη κπνξεί λα θάλεη ν άλζξσπνο άκα ζέιεη… Ναη, εληάμεη ην 

παξαδέρνκαη!!!  ίγνπξα κπνξεί λα θάλεη πεξηζζόηεξα από ηα δέληξα, θηάλεη λα ην ζέιεη 

θαη λα έρεη ην θαιό κέζα ηνπ.  Θπκήζεθα ηώξα ηελ ηζηνξία εθείλνπ ηνπ παππνύ κε ηνλ 

εγγνλό ηνπ, πνπ κάδεπε αζηεξίεο ζηελ αθξνγηαιηά θαη ηνπο έξηρλε θαη πάιη ζηε ζάιαζζα 

γηα λα ηνπο ζώζεη. «Απηό πνπ θάλεηο είλαη κάηαην, πάληα ζα ππάξρνπλ αζηεξίεο έμσ από 

ην λεξό, δελ κπνξείο λα αιιάμεηο ηελ θαηάζηαζε», ηνπ είπε κηα κέξα ν παππνύο ηνπ.  Ο 

κηθξόο εγγνλόο θνίηαμε ηνλ αζηεξία πνπ θξαηνύζε ζηα ρέξηα ηνπ θαη ηνλ έξημε θαη πάιη 

ζηε ζάιαζζα.  «Γηα απηόλ ηνλ αζηεξία όκσο, κπνξώ λα ηελ αιιάμσ», ηνπ απάληεζε. 

 

Καη λα πνπ πέξαζαλ νη κέξεο, νη βδνκάδεο θαη νη κήλεο… Καη λα θαη πάιη ηνλ θίιν κνπ 

πνπ θάζεηαη λα μαπνζηάζεη ζην θνξκό κνπ.   Απηή ηε θνξά όκσο είλαη ραξνύκελνο θαη 

ρακνγειά.  Ζ δσή ηνπ έρεη αιιάμεη, ε θαζεκεξηλόηεηά ηνπ είλαη δηαθνξεηηθή, πην 

όκνξθε θαη πην καγεπηηθή.  Σώξα πηα έρεη θίινπο, ηώξα πηα δελ θνβάηαη. Σώξα ε 

δηαθνξεηηθόηεηά ηνπ είλαη απηή πνπ ηνλ θάλεη μερσξηζηό.  ΄Δρεη κάζεη ζηνπο θίινπο ηνπ 

όηη νη άλζξσπνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ όρη κόλν κε ιέμεηο, αιιά θαη κε λνήκαηα θαη 

κε εθθξάζεηο, αιιά απιά θαη κε έλα ρακόγειν… «Σν ρακόγειν είλαη κηα γιώζζα πνπ 

κηινύλ ζε όιν ηνλ θόζκν», ηνπ είρε πεη θάπνηε ε κεηέξα ηνπ.  Γη΄ απηό θαη ν Οξθέαο 

ρακνγειά ηόζν ζπρλά… Καη εγώ, πνπ δε κπνξώ λα ρακνγειάζσ, γέξλσ θάζε ηόζν ηα 

θιαδηά κνπ θαη δίλσ ζηνλ Οξθέα κηα αγθαιηά! 

Τπέξε λοιπόν, Οπθέα, ζηεν αγκαλιά μος και ζε όλερ ηιρ ςπέποσερ αγκαλιέρ ηερ δωήρ ζος! 
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Α΄ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ: ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ  ΚΔΗΜΔΝΟΤ 

 

 

1. Γηαηί πηζηεύεηε πσο ν Οξθέαο γίλεηαη ζηόρνο εθθνβηζκνύ; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Πώο άξαγε αηζζάλεηαη ν Οξθέαο; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Ση ζα θάλαηε, αλ ήζαζηαλ εζείο ζηε ζέζε ηνπ Οξθέα; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Δθηόο από ηελ νκάδα ησλ δξαζηώλ, πνηνη άιινη ζπκκαζεηέο ηνπ δηαδξακαηίδνπλ 

ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο θαη πώο άξαγε ληώζνπλ; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Ση πηζηεύεηε όηη άιιαμε θαη έλησζε θαιύηεξα ν Οξθέαο ζην ηέινο ηεο ηζηνξίαο 

καο; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. ΄Δρεηε αληηιεθζεί λα ζπκβαίλνπλ ηέηνηα πεξηζηαηηθά ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ ζαο;  

Αλ λαη, θάλαηε θάηη γηα λα βνεζήζεηε θαη ηη; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Β΄  ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ: ΕΧΓΡΑΦΗΕΧ ΣΖΝ ΗΣΟΡΗΑ 
 

1. Εσγξαθίδσ  έλα κέξνο ηεο ηζηνξίαο πνπ επέιεμα.  

2. Εσγξαθίδσ ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο. 
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Γ΄  ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ: ΔΝΑΡΗΑ  ΓΗΑ  ΤΠΟΓΤΖ  ΡΟΛΧΝ 

(ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΗΖΖ) 

 

 

ΔΝΑΡΗΟ Α΄ 

 

Δίλαη δηάιεηκκα θαη ν Φώηεο ζηέθεηαη ζηε γξακκή γηα λ΄ αγνξάζεη ην πξσηλό ηνπ απ΄ ηελ 

θαληίλα ηνπ ζρνιείνπ ηνπ.  Ο Μέιηνο, έλαο καζεηήο κεγαιύηεξεο ηάμεο, ηνλ πιεζηάδεη 

ιέγνληάο ηνπ:  «Γώζε κνπ ηα ιεθηά ζνπ, αιιηώο αιίκνλό ζνπ!».   

 

Χο ππεύζπλνη ζεαηέο ιέκε θαη θάλνπκε ηα αθόινπζα… 

 

ΔΝΑΡΗΟ Β΄ 

 

Ζ Λόια μεθηλά λα δηαδίδεη ζηε ηάμε έλα θνπηζνκπνιηό θαη λα ραξαθηεξίδεη ηε Βνύια κ΄ 

έλα άζρεκν επίζεην.  Ζ Βνύια θαηαιαβαίλεη πσο έρεη μεθηλήζεη θαη πάιη ην ίδην καξηύξην 

γη΄ απηήλ, όκσο θνβάηαη λα πεη ν,ηηδήπνηε.   

 

Χο ππεύζπλνη ζεαηέο ιέκε θαη θάλνπκε ηα αθόινπζα… 

 

ΔΝΑΡΗΟ Γ΄ 

 

Μόιηο θηύπεζε ην θνπδνύλη ηνπ ζρνιείνπ, κεηά ην δηάιεηκκα, θαη ηα παηδηά ηξέρνπλ λα 

κπνπλ ζηελ ηάμε ηνπο.  Ο Ρνγήξνο ιέεη ζηνλ Μόδεζην κε δπλαηή θσλή «΄Δηζη θαη 

ζεθώζεηο ην ρέξη ζνπ εμππλάθηα λα κηιήζεηο ζηα Διιεληθά, ζα έρεηο άζρεκα 

μεκπεξδέκαηα κε κέλα κόιηο ζρνιάζνπκε!».   

 

Χο ππεύζπλνη ζεαηέο ιέκε θαη θάλνπκε ηα αθόινπζα… 

 

ΔΝΑΡΗΟ Γ΄ 

 

Μηα νκάδα αγνξηώλ παίδεη πνδόζθαηξν ζην γήπεδν ηνπ ζρνιείνπ.  Ο Μίιηνο θνηηώληαο 

ηνλ Φίιην, ηνπ ιέεη:  «Δίζαη άρξεζηνο ζην πνδόζθαηξν, δελ έρεηο ππόζεζε.  Καη πξόζεμέ 

κε!  Με λνκίδεηο πσο επεηδή ζε αθήζακε λα παίμεηο καδί καο πξνρηέο, ην ίδην ζα γίλεη θαη 

ζήκεξα!  ΄Αθνπζεο;»   

 

Χο ππεύζπλνη ζεαηέο ιέκε θαη θάλνπκε ηα αθόινπζα… 

 

ΔΝΑΡΗΟ Δ΄ 

 

Λίγν πξηλ κπεη ε δαζθάια ζηελ ηάμε, κηα νκάδα καζεηώλ πηάλεη ην βηβιίν ηεο  

Καζζάλδξαο θαη ην θξύβεη, ιέγνληάο ηεο «Μελ ηνικήζεηο λα καξηπξήζεηο ζηε δαζθάια 

όηη ζνπ ην θξαηάκε εκείο!»  Ζ Καζζάλδξα άθσλε, θνθθηλίδεη από ληξνπή αιιά δελ ιέεη 

ηίπνηα.  

 

Χο ππεύζπλνη ζεαηέο ιέκε θαη θάλνπκε ηα αθόινπζα… 
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2. Έλα Αιιηώηηθν Μεηάιιην 

     
Σξέρεη ζαλ άλεκνο, ηξέρεη ζαλ ζθαίξα! Πάληα πξώηε ζηνπο αγώλεο ηνπ ζρνιείνπ, ζηνπο 

Παγθύπξηνπο Αγώλεο ζηίβνπ θαη θέηνο εηνηκάδεηαη γηα ηα πην κεγάια ηαμίδηα! 

Παλεπξσπατθνí Αγώλεο ζηίβνπ! αλ όλεηξν κνηάδεη πνπ ηα θαηάθεξε λα πξνθξηζεί! 

Πόζν αλππνκνλεί λα ηξέμεη! ηαλ ηξέρεη, ηα μερλάεη όια! Λεο θαη ν άλεκνο πνπ ηξέρεη 

καδί ηεο εμαθαλίδεη θάζε ζθέςε θαη αθήλεη κνλάρα ην κπαιό λα ζθέθηεηαη ην ζηόρν. Σν 

ζηόρν ηεο λίθεο! Σε ζηηγκή πνπ ζα θζάζεη πξώηε ζην ηέξκα. Πξώηε ζην ηέξκα θζάλεη 

ηηο πην πνιιέο θνξέο, ε εκέιε! Ση σξαίν όλνκα, ηεο ιέλε όζνη ηε γλσξίδνπλ πξώηε 

θνξά! αλ κέιη κνηάδεη ε εκέιε! Δίλαη πάληα ηόζν γιπθηά, ήξεκε θαη  ηξπθεξή. 

Αγξηεύεη όκσο ζηνλ αγώλα. Μνηάδεη λα αιιάδεη πξόζσπν, λα απνθηά θηεξά θαη κηα 

δύλακε ηόζν παξάμελε θαη ζπνπδαία. Μηα δύλακε πνπ ζπλήζσο δελ ππάξρεη ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηά ηεο. Μηα δύλακε πνπ κάιινλ ππάξρεη, αιιά είλαη θάπνπ βαζηά θαιά 

θξπκκέλε.  Κξπκκέλε βαζηά κέζα ηεο θαη αλαβιύδεη κόλν όηαλ θζάζεη ε ώξα θαη ε 

κεγάιε ζηηγκή ηεο θνύξζαο. Σόηε νξκά, πιεκκπξίδεη ην θνξκί ηεο, ηνλ εαπηό ηεο, ην 

είλαη ηεο όιν θαη ηεο δίλεη νδεγίεο! Σξέμε, ηξέμε ζαλ ζθαίξα θαη μεπέξαζέ ηνπο όινπο, 

κπνξείο, κπνξείο λα ηνπο ληθήζεηο! Καη ηόηε μέξεη όηη κπνξεί, κπνξεί λα ληθήζεη θάζε 

εκπόδην! 

 

Ζ εκέιε ράλεη ηε δύλακή ηεο ζην ζρνιείν. Ννηώζεη αδύλακε ζηελ ηάμε, αδύλακε ζηα 

δηαιείκκαηα. Γπζθνιεύεηαη ζηα καζήκαηα, θπξίσο ζην γξάςηκν. Γελ αγαπά ην γξάςηκν 

θαζόινπ, αληίζεηα, ην θνβάηαη θαη δελ κπνξεί λα εθθξάζεη απηά πνπ ζθέθηεηαη κέζα 

από ην γξαπηό ιόγν. Οη εθζέζεηο ηελ ηξνκάδνπλ θαη πξνηηκά λα ραδεύεη από ην 

παξάζπξν, όηαλ ηα ππόινηπα παηδηά γξάθνπλ. Σα δηαιείκκαηα ε εκέιε δελ πεξλά 

όκνξθα όπσο παιηά! Οη θίιεο ηεο δελ είλαη πηα θνληά ηεο θαη κέλεη κόλε ζηελ άθξε ηεο 

απιήο, παξαθνινπζώληαο ηα ππόινηπα παηδηά λα δηαζθεδάδνπλ. Πώο έγηλε απηό, δελ ην 

θαηάιαβε νύηε ε ίδηα θαιά- θαιά! 

 

Ζ εκέιε πάληα είρε θάπνηεο θίιεο. Γελ ήηαλ πνηέ ηδηαίηεξα θνηλσληθή, αιιά ζπλήζσο 

πεξηηξηγπξηδόηαλ από θνξίηζηα θαη αγόξηα θαη πεξλνύζε σξαία ηα δηαιείκκαηα. Πνηέ δελ 

ήηαλ αξρεγόο. Πάληα αθνινπζνύζε ηηο άιιεο θαη πξνζπαζνύζε λα εληαρζεί ζηελ παξέα 

ηνπο. Με πξνζπάζεηα θαη θόπν ηα θαηάθεξλε. Μέρξη πξηλ από κεξηθνύο κήλεο όηαλ 

μαθληθά, ρσξίο λα θαηαιάβεη ην γηαηί, όια ηα θνξίηζηα αθόκε θαη ηα αγόξηα άξρηζαλ λα 

ηελ απνθεύγνπλ. Ήηαλ ηόηε πνπ θέξδηζε ην πξώην ρξπζό ηεο κεηάιιην ζηνπο 

Παγθύπξηνπο Αγώλεο ζηίβνπ θαη έηξεμε κε θακάξη λα ην δείμεη ζηελ ηάμε θαη ζε όια ηα 

παηδηά. Καλείο δελ ράξεθε, νύηε θαλ ηεο έδσζαλ ηελ παξακηθξή ζεκαζία. Μόλν ε 

δαζθάια ηε ζπγράξεθε θαη  έδεημε κε θακάξη ην κεηάιιην ζηελ ηάμε. Σα παηδηά ην 

δηάιεηκκα απνκαθξύλζεθαλ από θνληά ηεο θαη ζηηο πξνζπάζεηέο ηεο λα ηα πιεζηάζεη, 

απηά απνκαθξύλνληαλ νινέλα θαη πεξηζζόηεξν, ςηζπξίδνληαο ν έλαο ζηνλ άιιν θάηη ζην 

απηί! Αθόκε δελ θαηάιαβε ηη έιεγαλ θαη αλ ηελ θαηεγνξνύζαλ!  Από εθείλε ηε κέξα «16 

επηεκβξίνπ» ήηαλε δελ ηε μερλά πνηέ, θαλέλα θνξίηζη, θαλέλα αγόξη δελ ηελ πιεζηάδεη 

θαη δύζθνια ηεο απεπζύλνπλ ην ιόγν, αθόκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. 

Πέξαζαλ ηόζνη κήλεο θαη ε εκέιε δελ ηνικά λα ξσηήζεη ηη ζπκβαίλεη. Νηξέπεηαη λα 

πξνζεγγίζεη ηα θνξίηζηα θαη θνβάηαη ηελ αληίδξαζή ηνπο. Παξακέλεη κήλεο ηώξα 

ζησπειή θαη ε ζησπή άξρηζε λα γίλεηαη ηόζν βαξεηή θαη αθόξεηε! ην κπαιό ηεο είλαη 

ην ηαμίδη πνπ πξόθεηηαη λα θάκεη ηνπο επόκελνπο αγώλεο θαη ηα δηαιείκκαηα μεθεύγεη 
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πιάζνληαο ζην κπαιό ηεο ην ηαμίδη, απνιακβάλνληαο ηνπο αγώλεο θαη βιέπνληαο κε ηε 

θαληαζία ηεο ηε λίθε θαη ην επόκελν ρξπζό κεηάιιην ζηα ρέξηα ηεο. Έηζη ρακέλε κέζα 

ζηε θαληαζία ηεο πεξλά ηα δηαιείκκαηα ε εκέιε. Ζ εκέιε πνπ κνηάδεη κε κέιη, κα 

ηειεπηαία κέζα ηεο όιν θιαίεη! 

 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα ζα ήζειε πνιύ λα έρεη θίιεο. Να κπνξεί λα κνηξαζηεί ηηο ραξέο θαη 

ηηο ιύπεο ηεο καδί ηνπο. Γελ ηελ θηάλνπλ νη αγώλεο θαη ηα κεηάιιηα. Ξέξεη πόζν κόλε 

λνηώζεη θαη ε κνλαμηά δελ ηελ αθήλεη λα ραξεί θαζόινπ! Θα ήζειε πνιύ λα κνηξαζηεί 

ηελ αγσλία ηνπ ηαμηδηνύ θαη λα δηεγεζεί ηελ θάζε ιεπηνκέξεηα κε πάζνο ζηηο θίιεο ηεο 

ζαλ επηζηξέςεη ζην ζρνιείν. Μα νη θίιεο ηεο δελ ελδηαθέξνληαη θαη δελ ζέινπλ λα 

αθνύζνπλ ηηο αγσλίεο θαη ηα όλεηξά ηεο. Έηζη ρακέλε ζηηο ζθέςεηο ηεο ε εκέιε πιάζεη 

ζην λνπ ηεο άιιεο ζθελέο πην ραξνύκελεο θαη ειπίδεη πσο θάπνηα ζηηγκή όια ζα 

αιιάμνπλ. 

 

Σα απνγεύκαηα πεξλνύλ γξήγνξα θαη επράξηζηα. Άιισζηε εθηόο ζρνιείνπ ε εκέιε 

πεξλά άλεηα, ραιαξά θαη ζρεηηθά επηπρηζκέλα. Μηα θίιε θνιιεηή ηεο ιείπεη γηα λα είλαη 

ραξνύκελε! Μηα θίιε λα κνηξάδεηαη ηα κπζηηθά ηεο πνπ ηώξα ηα κνηξάδεηαη κε κηα 

αιιηώηηθε θίιε, ηελ «Διέλε», πνπ έπιαζε κε ηε θαληαζία ηεο αξρηθά γηα λα δείρλεη ζην 

ζρνιείν πσο έρεη θαη απηή κηα κνλαδηθή θαιή θίιε, κα ζηε ζπλέρεηα πνπ ηεο έγηλε 

ζπλήζεηα θαη ζηγά-ζηγά άξρηζε λα ηε ζεσξεί απαξαίηεηε. Με ηελ «Διέλε»  κνηξάδεηαη ηα 

πάληα! Μηιά καδί ηεο ηα βξάδηα πξηλ θνηκεζεί, ηελ θνπβαιά κέζα ηεο ζην ζρνιείν θαη 

ηεο εμεγεί ηα πξνβιήκαηά ηεο ηα δηαιείκκαηα. Ζ «Διέλε» ηελ αθνύεη θαη ηε ζηεξίδεη, κα 

πξνπαληόο δελ πξόθεηηαη λα θύγεη λα ηελ αθήζεη πνηέ!   

 

Απόςε κε δάθξπα ζηα κάηηα θαη αγθαιηά ηελ «Διέλε» ζην θνύμηα ππλνδσκάηην, ηελ 

«Διέλε» πνπ δελ ππάξρεη κα είλαη πιένλ ηόζν ζεκαληηθή γηα απηή, παξαπνληέηαη θαη 

απνξεί γηαηί θαλέλαο δελ ηελ θάλεη πηα παξέα. «Πεο κνπ, Διέλε, ηη ηνπο έρσ θάλεη; Κη αλ 

έρσ θάλεη θάηη ιάζνο, δελ έπξεπε λα κνπ ην πνπλ; Γηαηί κνπ ζπκπεξηθέξνληαη ζπλέρεηα 

ηόζν άζρεκα; Μήπσο θηαίσ εγώ; Μήπσο είκαη ζηα αιήζεηα βαξεηή, πιεθηηθή θαη άραξε 

θαη κνπ αμίδεη λα είκαη πάληα κόλε; Μήπσο δελ ζα έρσ πνηέ μαλά θίιεο θαη ζα πεξλώ ην 

ρξόλν κνπ κηιώληαο ζε ζέλα, πνπ δελ ππάξρεηο άιισζηε ζη΄ αιήζεηα»; Κιαίεη κε 

αλαθηιεηά. παξάδεη ε εκέιε ζην θιάκα θαη ζέιεη λα νπξιηάμεη, λα θσλάμεη ζε όια ηα 

παηδηά έλα κεγάιν «Γηαηί»; Γηαηί δελ ηελ πξνζθαινύλ πηα ζηα πάξηη θαη ζηα γελέζιηα; 

Γηαηί ηελ απνθεύγνπλ θάζε ώξα θαη ζηηγκή; Γηαηί; Γηαηί; Γηαηί; Κξαηώληαο ζθηθηά ην 

ρξπζό κεηάιιηό ηεο ζην ρέξη, ε εκέιε μαθληθά λνηώζεη λα γεκίδεη δύλακε από ην 

κεηάιιην. Μηα δύλακε πνπ λνηώζεη κόλν ηελ ώξα ηνπ αγώλα. «Έλαο αγώλαο είλαη θαη ε 

δσή, ζθέθηεηαη, θαη εγώ δελ μέξσ λα ράλσ»! Σν κεηάιιην κνηάδεη λα κεηαθέξεη ζην ρέξη 

ηεο δύλακε. Νηώζεη ην ρέξη ηεο λα δεζηαίλεηαη, ην θνξκί ηεο λα γεκίδεη ελέξγεηα θαη ηελ 

θαξδηά ηεο λα θηππά γξήγνξα όπσο ηε ζηηγκή πνπ θηάλεη πξώηε ζην ηέξκα. Σν κεηάιιην 

κνηάδεη λα γεκίδεη κε δύλακε θαη αζθάιεηα θάζε θνκκάηη ηνπ θνξκηνύ ηεο, θάζε θύηηαξό 

ηεο αξρίδεη λα πάιιεηαη! Ναη, είλαη πηα ζίγνπξε, ηώξα έρεη βξεη ηε δύλακε λα δεηήζεη 

εμεγήζεηο γηα όια ηα «Γηαηί;» πνπ ηε βαζαλίδνπλ! 

 

ΣΑΜΑΣΑ!: Πώο λνκίδεηο όηη ζα εμειηρζεί ε ηζηνξία; 
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Πξνηεηλόκελν ηέινο ηεο ηζηνξίαο: 

 

 

Ζ εκέιε ζεθώζεθε πνιύ λσξίο ζήκεξα. Έθηηαμε ηα καθξηά ηεο καιιηά ζε αινγννπξά 

θαη εηνηκάζηεθε γηα ην ζρνιείν. ην ρέξη θξαηνύζε ηε ζρνιηθή ηζάληα θαη κέζα 

θνπβαινύζε ην ρξπζό ηεο κεηάιιην.  Ήηαλ πην απνθαζηζκέλε από πνηέ. «ήκεξα ζα 

ηειεηώζνπλ όια», ζθέθηεθε. «Μνπ νθείινπλ κηαλ απάληεζε. Έηζη ιέεη θαη ε κακά: 

Πάληα λα αλαδεηάο ην δίθαην θαη λα κελ ληξέπεζαη πνηέ λα κηιήζεηο, ε ζησπή δελ είλαη 

πάληνηε ρξπζόο». Με απηέο ηηο ζθέςεηο θαη κε κηα δύλακε πνπ ζπλήζσο ηελ έρεη κόλν 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ, ε εκέιε έθηαζε ζήκεξα ζην ζρνιείν.  

 

Γελ πεξίκελε ζηηγκή. Με ην πνπ κπήθε ζηελ ηάμε πξσί- πξσί, θάζηζε θνληά ζε ηξεηο 

ζπκκαζήηξηέο ηεο πνπ κηινύζαλ γηα θάηη άζρεην θαη παξαθνινύζεζε ηε ζπδήηεζε γηα 

ιίγν. ηε ζπλέρεηα, θξαηώληαο ζθηρηά ην κεηάιιην ζην έλα ηεο ρέξη θξπκκέλν θάησ από 

ην ζξαλίν, άξρηζε λα κηιά αζηακάηεηα, αξγά θαη θαζαξά. «Θα ήζεια πνιύ λα μέξσ γηαηί 

κνπ ζπκπεξηθέξεζηε κε απηό ηνλ ηξόπν. Γηαηί ζηακαηήζαηε μαθληθά λα κνπ κηιάηε; 

Γηαηί δελ είκαζηε πηα θίιεο; Γηαηί δελ κε αθήλεηε λα ζαο κηιήζσ θαη έρσ ηόζα λα ζαο 

πσ; Γηαηί, Γηαηί, Γηαηί;»  Υείκαξξνο ηα «Γηαηί;» από ην ζηόκα ηεο εκέιεο. Σα θνξίηζηα 

ηελ παξαθνινπζνύζαλ κε αλνηθηό ην ζηόκα. ε ιίγε ώξα καδεύηεθαλ ηξηγύξσ ηεο πνιιά 

παηδηά, κα ε εκέιε ζπλέρηζε λα κηιά, λα ξσηά θαη λα εθθξάδεη ηα παξάπνλα, ηηο 

αγσλίεο,  ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο. 

 

Ήηαλ απηή ε ζεκαδηαθή κέξα γηα ηε εκέιε, ε αξρή ηνπ ηέινπο! Σα παηδηά θαηάιαβαλ 

θαη έκνηαδαλ λα ληώζνπλ άζρεκα γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Σώξα ήηαλ επηπρηζκέλε θαη 

έλησζε δπλαηή θαη ζην ζρνιείν. Καζηζκέλε ζην παγθάθη ην δηάιεηκκα πεξηγξάθεη κε έλα 

δηθό ηεο γιπθό ηξόπν ηα όλεηξα θαη ηηο αγσλίεο ηεο ζηηο θηιελάδεο ηεο γηα ην ηαμίδη πνπ 

αθνινπζεί θαη απνραηξεηά κηα γηα πάληα ηε θαληαζηηθή, θαιή ηεο «Διέλε»!  
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Α΄  ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ: ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ  ΚΔΗΜΔΝΟΤ 

 

 

 

1.  Πώο λνκίδεηε όηη ληώζεη ε εκέιε ;  

………………………………………………………………………………………   

………………………………………………………………………………………   

2. Γηαηί λνκίδεηε όηη ν ηίηινο ηεο ηζηνξίαο είλαη έλα «Αιιηώηηθν κεηάιιην»; 

………………………………………………………………………………………   

………………………………………………………………………………………   

 

3. Έρεηε παξαηεξήζεη ην θαηλόκελν ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ λα ζπκβαίλεη ζε  

θάπνην παηδί από ην ζρνιείν ζαο; 

………………………………………………………………………………………   

………………………………………………………………………………………   

 

 

Β΄ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ: ΕΧΓΡΑΦΗΕΧ  ΣΖΝ  ΗΣΟΡΗΑ 
 

1. Εσγξαθίδσ  έλα κέξνο ηεο ηζηνξίαο πνπ επέιεμα.  

2. Εσγξαθίδσ ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

 

Γ΄  ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ:  ΔΝΑΡΗΟ  ΓΗΑ  ΤΠΟΓΤΖ  ΡΟΛΧΝ 

(ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΗΖΖ) 

 

ηελ ηζηνξία καο, ε εκέιε κπνξεί λα βξεη ην ζάξξνο λα κηιήζεη ζηα ππόινηπα 

παηδηά γηα ην πώο αηζζάλεηαη ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν πνπ ηεο ζπκπεξηθέξνληαη.   

 

Σα παηδηά δξακαηνπνηνύλ ην δηάινγν. 

 

 

 

ηόρνο: 

 

Σα παηδηά λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ππάξρνπλ ηξόπνη λα αληηκεησπηζηεί ην θαηλόκελν 

ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 

δξακαηνπνηήζνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε εκέιε ρεηξίζηεθε ηελ εθθνβηζηηθή 

ζπκπεξηθνξά πνπ δερόηαλ από ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο.  
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                                                        ΦΤΛΛΟ  ΔΡΓΑΗΑ  

 

 

                                         Πώο λα ζε                                βνεζήζνπκε; 

 

    

 

 

 

 

Δίζηε ζπκκαζεηήο/ηξηα θάπνηνπ παηδηνύ πνπ πθίζηαηαη θνηλσληθό απνθιεηζκό. 

θεθηείηε ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξείηε λα βνεζήζεηε ην παηδί απηό λα αηζζαλζεί 

θαιύηεξα. 

 

1. ……………………………………………………………………............................... 

      ……………………………………………………………………............................... 

      …………………………………………………………………….............................. 

      …………………………………………………………………….............................. 

 

2. ……………………………………………………………………....................………

……………………………………………………………....................………………

……………………………………………………....................………………………

…………………………………………….................................................................... 

 

3. ……………………………………………………………………....................………

……………………………………………………………....................………………

……………………………………………………....................………………………

…………………………………………….................................................................... 

 

4. ……………………………………………………………………....................………

……………………………………………………………....................………………

……………………………………………………....................……………….………

…………………………………………….................................................................... 
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3.  «Μνλαμηά κνπ όια!» 
 

«Μνλαμηά» ηε θσλάδνπλ ηα παηδηά ζην ζρνιείν θαη ε Υξηζηίλα πξνζπνηείηαη πσο ην 

απνιακβάλεη. Δίλαη άιισζηε ην αγαπεκέλν ηεο ηξαγνύδη θαη ην αγαπεκέλν ηεο 

ζπγθξόηεκα.  

 

ήκεξα, όπσο θάζε δηάιεηκκα, ε  Υξηζηίλα θάζεηαη ζηελ άθξε ηεο απιήο θαη 

παξαθνινπζεί ηα παηδηά λα ηξέρνπλ, λα πεδνύλ, λα ρακνγεινύλ θαη λα θσλάδνπλ 

δπλαηά. Άιιν έλα δηάιεηκκα πνπ ην πεξλά ζην αγαπεκέλν ηεο παγθάθη, ζπληξνθηά κε 

έλα βηβιίν. Γελ δηαβάδεη. Πξνζπνηείηαη πσο δηαβάδεη! Πξνζπνηείηαη πσο είλαη πνιύ 

απαζρνιεκέλε! Γελ ζέιεη λα θαηαιάβεη θαλέλαο πόζν κόλε ληώζεη! Πόζν κόλε ληώζεη 

θαζεκεξηλά ζην θαηλνύξην απηό ζρνιείν πνπ δελ αγαπά θαζόινπ. Σν κηζεί, θη αο είλαη ε 

θαιύηεξε καζήηξηα ηεο ηάμεο. Σν κηζεί, θη αο ηελ αγαπνύλ νη δάζθαινη, θη αο λνκίδνπλ 

νη γνλείο ηεο πσο είλαη όια κηα ραξά.  

 

Να κπνξνύζε λα θύγεη θαη λα κελ μαλάξζεη! Να κπνξνύζε λα γπξίζεη πίζσ ζην παιηό 

ηεο ζρνιείν. Κάζεηαη θαη ζήκεξα ζην μύιηλν παγθάθη κε ηα αθνπζηηθά ζη΄απηηά θαη 

αθνύεη μαλά πςξ-λαξ! Σν αγαπεκέλν ηεο ζπγθξόηεκα! Σξειαίλεηαη γηα κνπζηθή. Παίδεη 

θηζάξα κε πάζνο από κηθξό παηδί. Ολεηξεύεηαη ηε ζηηγκή πνπ ζα γίλεη κηα ζπνπδαία 

κνπζηθόο θαη ζα παξνπζηάζεη ηε δνπιεηά ηεο ζηνλ θόζκν.  

 

ήκεξα ληώζεη πνιύ ζηελαρσξεκέλε. Γελ έρεη όξεμε λα θάεη, λα δηαβάζεη, λα κπεη μαλά 

γηα κάζεκα. θέθηεηαη ηνλ εαπηό ηεο θαη πόζν κόλε ληώζεη. ήκεξα ληώζεη κηα απέξαληε 

κνλαμηά! Καλέλα θνξίηζη δελ ηε ζπκπαζεί. Ούηε θαη ε ίδηα δελ θαηαιαβαίλεη ην γηαηί. 

Άξαγε λα θηαίεη απηή; Μήπσο, πξάγκαηη, είλαη ηόζν άρξεζηε ζε όια, ηόζν άηζαιε ζηα 

παηρλίδηα, ηόζν πιεθηηθή γηα θίιε; Μήπσο ηειηθά ε Μαξία θαη ε ηέιια λα έρνπλ δίθαην 

πνπ ηε ζεσξνύλ άρξεζηε θαη ηεο ην δείρλνπλ κε ηελ πξώηε επθαηξία; Μήπσο λα είλαη, 

πξάγκαηη,  ε αγαπεκέλε ησλ δαζθάισλ θαη απηή πνπ όια ηα παηδηά κηζνύλ; Θα ήζειε λα 

είλαη αιιηώο.  Αο ηε κηζνύζαλ νη δάζθαινη θαη λα ηελ αγαπνύζαλ ηα παηδηά! Θα ήζειε 

λα έρεη θίιεο, λα ηεο ηειεθσλνύλ ην απόγεπκα θαη λα ηελ θάλνπλ παξέα ηα δηαιείκκαηα. 

Πόζν δειεύεη ζήκεξα ηα ππόινηπα παηδηά πνπ πεξπαηνύλ ρέξη-ρέξη, αγθαιηά-αγθαιηά θαη 

νξγαλώλνπλ ηη ζα θάλνπλ καδί ην απόγεπκα!  

 

Γελ είλαη ηπραίν! θέθηεηαη θαη βνπξθώλνπλ ηα κάηηα ηεο. ηα απηηά ηεο ε κνπζηθή 

ηαηξηάδεη απόιπηα ζηηο ζθέςεηο ηεο. «Μοναξιά μος όλα, μοναξιά μος ηίποηα»! Έηζη 

ληώζεη ζήκεξα ε Υξηζηίλα,  ζαλ ε κνλαμηά λα πιεκύξηζε ηε δσή ηεο, λα ζθέπαζε ην 

θνξκί ηεο, ην ζρνιείν, ηε γεηηνληά θαη λα ηελ πλίγεη θάζε κέξα θαη πεξηζζόηεξν. 

Υείκαξξνο κνηάδεη ζήκεξα ε κνλαμηά πνπ ηελ πιεκκπξίδεη από παληνύ θαη δάθξπα 

θπινύλ αζηακάηεηα από ηα κεγάια πξάζηλα κάηηα ηεο, θάησ από ηα καύξα ηεο γπαιηά. 

 

Σν θνπδνύλη πνπ θηππά ηε βγάδεη από ηηο ζθέςεηο θαη εηνηκάδεηαη λα επηζηξέςεη ζηελ 

ηάμε. Σξέρεη θνληά ηεο ε Γήκεηξα θαη ληώζεη μαλά εθείλν ην πεξίεξγν ηξεκνύιηαζκα ζην 

θνξκί ηεο. Να ακπλζεί ή λα ραξεί; Σξέρεη θνληά ηεο γηα θαιό ή γηα θαθό; Να θνβεζεί ή 

λα ραξεί πνπ θάπνηνο ηελ αλαδεηά; Ζ Γήκεηξα ηελ πξνζπεξλά επηδεηθηηθά θαη ηεο 

αξπάδεη από ηα ρέξηα ηα αθνπζηηθά. ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα πξνιάβεη λα πάξεη ην  
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i-pod ηεο πξνηνύ γίλεη θνκκάηηα, βξίζθεηαη μαθληθά ζην ρώκα θαη ηα ξνύρα ηεο γεκάηα 

ζθόλεο.  Με ην γέιην ηεο Γήκεηξαο λα ηε δηαπεξλά, αληηιακβάλεηαη όηη γύξσ ηεο έρνπλ 

καδεπηεί πνιιά παηδηά. Μεξηθέο είλαη ζπκκαζήηξηέο ηεο θαη άιιεο όρη. Γεινύλ δπλαηά, 

ηελ θνξντδεύνπλ  θαη ζπδεηνύλ γηα ηα ιεξσκέλα ξνύρα ηεο, ηα παξάμελα ζγνπξά καιιηά 

ηεο, ηα ρνληξά ηεο γπαιηά θαη απνκαθξύλνληαη! 

 

Έηζη αβνήζεηε ζεθώλεηαη ζηγά-ζηγά θαη πξνζπαζεί λα θαζαξίζεη ην πξόζσπό ηεο. Ζ 

κνπζηθή ζηακάηεζε λα παίδεη θαη ε Υξηζηίλα ηξέρεη ζηηο ηνπαιέηεο. Βιέπεη ηνλ εαπηό 

ηεο ζηνλ θαζξέθηε θαη ληώζεη ηόζν άζρεκε! Μηζά απηά ηα θαηάκαπξα ζγνπξά καιιηά 

θαη ηα κεγάια ζηξνγγπιά γπαιηά ηεο πνπ έρνπλ γεκίζεη ρώκαηα θαη ζίγνπξα έρνπλ 

γδαξζεί από ηηο πέηξεο. Ξαθληθά ζθέθηεηαη πώο ζα ην πεη ζηε κεηέξα ηεο. Ση εμεγήζεηο 

ζα δώζεη γηα ηα ιεξσκέλα ξνύρα, ηα γδαξκέλα γπαιηά θαη ην ζπαζκέλν παλάθξηβν i-pod 

πνπ ηεο αγόξαζε ζηα γελέζιηά ηεο; Πόζα ςέκαηα λα πεη! Γελ αληέρεη άιιν. Πξηλ δπν 

εβδνκάδεο ηεο αγόξαζε θαηλνύξγηα ηζάληα, αθνύ ε Γήκεηξα ηεο ηελ έζθηζε δήζελ θαηά 

ιάζνο! Ζ κακά δελ ζα αληέμεη άιια ςέκαηα. Κάηη ζα θαηαιάβεη θαη δελ ζέιεη θαζόινπ 

λα ηε ζηελαρσξήζεη. Δμάιινπ, θνβάηαη ηελ αληίδξαζή ηεο, αλ ην κάζεη! Θα έξζεη 

ακέζσο ζην ζρνιείν, ζα γίλεη ηεξάζηην ζέκα θαη δελ ηελ θηάλνπλ όζα πεξλά, ζα ηε 

θσλάδνπλ θαη «κακκόζξεθην»  από πάλσ! 

 

Έθηαζε ζρεδόλ ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη ην καξηύξην ηεο Υξηζηίλαο δελ ιέεη λα 

ηειεηώζεη! Μόλε παξεγνξηά ην θνπδνύλη πνπ θηππά γηα λα ζρνιάζνπλ! Μόλε παξεγνξηά 

ηα ζαββαηνθύξηαθα πνπ δελ έρεη ζρνιείν, κα ζαλ θνληεύεη ε Κπξηαθή ην βξάδπ, 

μαλαέξρεηαη πίζσ εθείλν ην παξάμελν ηξεκνύιηαζκα, θηππά ε θαξδηά ηεο γξήγνξα θαη ην 

θεθάιη ηεο πάεη λα ζπάζεη. Ζ κεηέξα ηελ πήξε ήδε δπν θνξέο ζην γηαηξό γηα εμεηάζεηο, 

αιιά δελ ηεο βξήθε θάηη! ια θπζηνινγηθά, ηεο είπαλ, αιιά απηή δελ ληώζεη 

θπζηνινγηθή. αλ εμσγήηλνο ληώζεη, πνπ δελ κνηάδεη κε θαλέλα άιιν θνξίηζη ζην 

θαηλνύξην ηνύην ζρνιείν. Κη όιν ζθέθηεηαη θαη κνλνινγεί! «Γηαηί, Θεέ κνπ, λα δηαθέξσ, 

γηαηί λα κελ είκαη ζαλ όια ηα άιια θνξίηζηα;» 

 

ην ζπίηη νη γνλείο ηεο ηελ αγαπνύλ ηδηαίηεξα. Πάληα ηελ έρνπλ θαιά θαη ό,ηη δεηήζεη ην 

έρεη ακέζσο. Δίλαη, βιέπεηε, κνλαρνπαίδη θαη δελ ηεο ραινύλ ραηίξη! Γελ ηελ αθήλνπλ 

όκσο λα κεγαιώζεη! Σνπιάρηζηνλ απηό ληώζεη ε ίδηα. Σελ πξνζέρνπλ ηόζν πνιύ πνπ δελ 

αληηιακβάλνληαη όηη έρεη κεγαιώζεη θαη κπνξεί λα θάκεη πνιιά πξάγκαηα από κόλε ηεο. 

Από αγάπε ηελ πξνζηαηεύνπλ! Σν μέξεη πνιύ θαιά, αιιά ηώξα ηειεπηαία ληώζεη λα 

πλίγεηαη! Παίξλεη ην πνδήιαηό ηεο θαη γπξίδεη κνλάρε ζηελ θαηλνύξηα γεηηνληά κε ηα 

πνιπηειή ζπίηηα θαη ληώζεη ειεύζεξε ζαλ πνπιί ζηνλ νπξαλό πνπ ην άθεζαλ γηα ιίγν 

έμσ από ην θινπβί!  

 

Πνιιέο θνξέο ζθέθηεθε λα πεη ζηε κεηέξα ηεο ηη πεξλά ζην ζρνιείν. Μα ακέζσο 

δηώρλεη ηε ζθέςε καθξηά. θέθηεηαη πόζν ζα ζηελαρσξεζεί ε κεηέξα ηεο πνπ λνκίδεη 

πσο όια είλαη ηέιεηα, πνπ ηε ζεσξεί ππέξνρε, έμππλε θαη παλέκνξθε, γεκάηε δύλακε θαη 

ζάξξνο! «Πόζν ιάζνο έρεηο, κακά!» ζθέθηεηαη ε Υξηζηίλα. «Γελ είκαη νύηε δπλαηή, νύηε 

παλέκνξθε θαη θνβάκαη, θνβάκαη πνιύ! Κη είκαη κόλε, κα ηόζν κόλε!» Ο κπακπάο δελ 

έρεη ρξόλν γηα ηα πξνβιήκαηά ηεο, πνπ ζην θάησ -θάησ κπνξεί λα ηνπ θαλνύλ γεινία θαη 

αζήκαληα κπξνζηά ζηα ηόζν ζνβαξά πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ θόζκν,  ελώ ν παππνύο θάηη 
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άξρηζε λα θαηαιαβαίλεη θαη ζπρλά ηε ξσηά πώο πάεη ην ζρνιείν. «ια θαιά, παππνύ» 

απαληά, κε έλα ηεξάζηην θόκπν ζην ιαηκό λα ηελ εκπνδίδεη λα κηιήζεη θαζαξά! 

 

Μόλν κε ην ζθπιάθη πνπ ηεο ράξηζε ν παππνύο, ηε Λεπθή, κπνξεί λα κηιήζεη θαη λα ηεο 

ηα πεη όια. Κάζε βξάδπ ηελ παίξλεη αγθαιηά θαη ηεο ςηζπξίδεη ηα πξνβιήκαηά ηεο. Ζ 

Λεπθή, ιεο θαη θαηαιαβαίλεη, ζεθώλεη ςειά ηα απηάθηα ηεο θαη ηελ αθνύεη πξνζεθηηθά. 

Μεηά μαπιώλεη επάλσ ηεο θαη ηελ αγθαιηάδεη κε ην ρνληξό θαηάιεπθν καιιί ηεο, ζαλ λα 

πξνζπαζεί λα ηελ παξεγνξήζεη! 

 

Ζ Υξηζηίλα ζήκεξα έρεη θηζάξα θαη αγαπά πνιύ ην κάζεκα θαη ηνλ δάζθαιό ηεο. Ο 

δάζθαιόο ηεο ηε ζεσξεί κεγάιν ηαιέλην θαη είλαη ζίγνπξνο πσο κηα κέξα ζα γίλεη 

ζπνπδαία κνπζηθόο. Σν κάζεκα ηειείσζε θαη ν παηέξαο ηεο ηειεθώλεζε πσο πξόθεηηαη 

λα αξγήζεη ιίγν λα ηελ πάξεη. Έηζη ν δάζθαιόο ηεο, ν θύξηνο Νίθνο, ηεο πξόηεηλε λα ηνπ 

ηξαγνπδήζεη αγαπεκέλα θνκκάηηα κε ηε ζπλνδεία ηεο θηζάξαο ηεο. Ζ Υξηζηίλα 

απζόξκεηα μεθίλεζε λα ηξαγνπδά ην πην αγαπεκέλν ηεο θνκκάηη «Μοναξιά μος, όλα, 

μοναξιά μος ηίποηα, με μ΄ αθήνειρ ηώπα πος είναι όλα πιο δύζκολα»! Σξαγνύδεζε θη 

άιια θνκκάηηα ε Υξηζηίλα, όια εμίζνπ κειαγρνιηθά θαη θαηαζιηπηηθά. «Πεο θάηη πην 

ραξσπό, Υξηζηίλα κνπ» ηεο δήηεζε ν δάζθαινο, αιιά απηή δελ αληαπνθξίζεθε, έζθπςε 

ην θεθάιη θαη ρσξίο λα ηνλ θνηηάμεη ζηα κάηηα, ηνπ είπε ςηζπξηζηά «Γελ κνπ αξέζνπλ ηα 

ραξσπά! Πην πνιύ αγαπώ ην «Μοναξιά μος όλα». «Θέιεηο λα ην μαλαπαίμσ;» ηνλ 

ξώηεζε.  

 

ηαλ ηε ξώηεζε ν θύξηνο Νίθνο, κε ην γιπθό ηνπ πάληα ύθνο, γηαηί αγαπά απηό ην 

θνκκάηη, ε Υξηζηίλα έλησζε ηελ αλάγθε λα ηνπ κηιήζεη. Γάθξπα αζηακάηεηα έηξεραλ 

από ηα κάηηα ηεο, θαη κηινύζε, κηινύζε, κηινύζε κέρξη πνπ άθνπζε ην απηνθίλεην ηνπ 

παηέξα ηεο λα πιεζηάδεη. Σόηε μαθληθά ζπλήιζε θαη παξαθάιεζε ηνλ δάζθαιό ηεο λα ηεο 

ππνζρεζεί πσο δελ ζα πεη ηίπνηα ζηνπο γνλείο ηεο. Ο θύξηνο Νίθνο έκεηλε άθσλνο! Ζ 

Υξηζηίλα κε ηόζα ηαιέληα, παλέμππλε θαη ηόζν όκνξθε, λα αηζζάλεηαη ηόζν αξλεηηθά 

γηα ηνλ εαπηό ηεο! Πόζν άζρεκα πνπ πεξλά ζην ζρνιείν θαη πόζν θνβηζκέλε ηελ 

άθνπζε! «Υξηζηίλα κνπ, αύξην πνπ ζα έξζεηο, ζέισ λα ζπλερίζνπκε ηελ θνπβέληα καο. 

Τπνζρέζνπ κνπ όηη ζα ην θάλνπκε!»  

 

Με ηελ ππόζρεζε απηή έθπγε ζθνππίδνληαο ηα δάθξπά ηεο. Δίπε ζηνλ παηέξα ηεο πσο 

έρεη δπλαηό πνλνθέθαιν θαη πσο είλαη πνιύ θνπξαζκέλε από ην κάζεκα.   

 

ΣΑΜΑΣΑ!: Πώο λνκίδεηο όηη ζα εμειηρζεί ε ηζηνξία; 
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Πξνηεηλόκελν ηέινο ηεο ηζηνξίαο 

 

Κάζε κέξα, γηα κηα νιόθιεξε εβδνκάδα, κηινύζε κε ηνλ δάζθαιό ηεο ε Υξηζηίλα. Γελ 

έθαλαλ κάζεκα νιόθιεξε ηελ εβδνκάδα. Σελ άθνπγε πξνζεθηηθά θαη κεηά ηεο κηινύζε 

γηα ηόζα θαη ηόζα! Σεο είπε ηόζα πνιιά, πνπ ζρεδόλ ηελ έπεηζε. Σελ έπεηζε πσο αμίδεη 

πνιιά, δελ θηαίεη ζε ηίπνηα θαη θπξίσο πσο πξέπεη λα κηιήζεη ζηε δαζθάια ηεο. Ζ 

Υξηζηίλα λύθηεο νιόθιεξεο θαζόηαλ ζην θξεβάηη αγθαιηά κε ηε Λεπθή πξνζπαζώληαο 

λα απνθαζίζεη ηηο επόκελεο θηλήζεηο ηεο. Ζ θσλή ηνπ δαζθάινπ ηεο ήηαλ ζπλέρεηα ζην 

κπαιό ηεο. «Υξηζηίλα κνπ, απηό είλαη εθθνβηζκόο. Γελ κπνξείο λα ηα βγάιεηο πέξα κόλε 

ζνπ, πξέπεη λα κηιήζεηο κε ηε δαζθάια ζνπ, πξέπεη λα ηα πεηο όια ζηνπο γνλείο ζνπ! 

Υξεηάδεζαη βνήζεηα, αμίδεηο πνιιά!».  

 

Ζ Υξηζηίλα, ιίγν πξηλ θιείζεη ην ζρνιείν, πήξε ηε κεγάιε απόθαζε! Μίιεζε ζηε 

δαζθάια ηεο θαη ηεο είπε ηα πάληα! Σελ αγαπά ηε δαζθάια ηεο, γηαηί θαη απηή ηελ 

αγαπά. Ζ δαζθάια ηελ άθνπζε πξνζεθηηθά θαη ηε δηαβεβαίσζε πσο ζα ηε βνεζήζεη θαη 

καδί ζα αιιάμνπλ ηα δεδνκέλα. «Καλέλα παηδί δελ πξέπεη λα αηζζάλεηαη αβνήζεην θαη 

θνβηζκέλν.» ηεο είπε θαη ε Υξηζηίλα ζθέθηεθε πσο ν θύξηνο Νίθνο είρε ηόζν δίθαην! 

Αηζζάλζεθε μαθληθά αζθάιεηα θη αο ήηαλ ην ζρνιείν πνπ ηε θόβηδε ηόζν θαη ηεο πάγσλε 

ηα ρέξηα θαη ηα πόδηα. Σν κεζεκέξη, όηαλ ε κεηέξα ηελ πήξε από ην ζρνιείν, ε Υξηζηίλα 

ηεο δήηεζε λα θαζίζνπλ ζην πάξθν δίπια από ην ζπίηη ηεο θαη λα κηιήζνπλ γηα ιίγν. 

Μίιεζαλ όκσο γηα πνιιά! Γελ θαηάιαβαλ πώο πέξαζαλ νη ώξεο! Αγθαιηαζκέλεο ζην 

παγθάθη κηινύζαλ όιν ην απόγεπκα κέρξη πνπ ζρόιαζε ν παηέξαο θαη ηεο βξήθε ζην ίδην 

παγθάθη λα ζπλερίδνπλ ηελ θνπβέληα ηνπο αζηακάηεηα. «Μαδί ζα ηα ιύζνπκε όια, κσξό 

κνπ!», ηεο ππνζρέζεθε ν παηέξαο πνπ δελ ηνπ θάλεθαλ θαζόινπ αζήκαληα απηά πνπ γηα 

ώξα κνηξάζηεθε καδί ηνπ ε Υξηζηίλα. Καη ε κεηέξα, κε δαθξπζκέλα κάηηα, ηεο 

επηβεβαίσζε πόζν ηελ αγαπά θαη πόζν εμαθνινπζεί λα πηζηεύεη ζηηο δπλάκεηο ηεο. 

 

ηελ ηειηθή γηνξηή ε Υξηζηίλα ηξαγνύδεζε ηα αγαπεκέλα ηεο ηξαγνύδηα κπξνζηά ζε 

όια ηα παηδηά ηνπ ζρνιείνπ. Σα θνξίηζηα ηεο ηάμεο ηεο βξέζεθαλ καδεκέλα ηξηγύξσ ηεο 

λα ζπδεηνύλ πόζν σξαία ηξαγνπδά θαη λα ζρεδηάδνπλ ην πξώην ξνθ ζπγθξόηεκα ηνπ 

ζρνιείνπ ηνπο. Έλνησζε ππέξνρα θαη πξσηαγσλίζηξηα ηεο βξαδηάο. Σν απόγεπκα ηελ 

επηζθέθζεθαλ ζην ζπίηη ηξεηο ζπκκαζήηξηέο ηεο θαη άξρηζαλ ηηο πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ 

επόκελε θαιιηηερληθή βξαδηά.  

 

«Ζ δσή κπνξεί λα είλαη σξαία!» ζθέθηεθε ε Υξηζηίλα.  Καη ε κνπζηθή γέκηζε ηελ 

θαξδηά ηεο, ηελ πεξηθύθισζε θαη έπλημε ζηε κεισδία νιόθιεξν ην θνξκί ηεο, ην 

ζρνιείν, ηε γεηηνληά, μεπιέλνληαο καθξηά ηε κνλαμηά!  
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Α΄ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ: ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ  ΚΔΗΜΔΝΟΤ 

 

 

 

1.  Πώο λνκίδεηε όηη έλησζε αξρηθά ε Υξηζηίλα ζην ζρνιείν, θαζεκεξηλά;  

………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Ννκίδεηε όηη ε Υξηζηίλα θηαίεη γηα ην πώο ηεο ζπκπεξηθέξνληαη ηα ππόινηπα 

παηδηά;  

………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………… …. 

3. Γηαηί πηζηεύεηε όηη ζπκπεξηθέξνληαη ζηε Υξηζηίλα ηα ππόινηπα παηδηά κε απηό 

ηνλ ηξόπν; 

………………………………………………………………………………………….. 

      …………………………………………………………………………………………. 

4. Έρεηε παξαηεξήζεη ην θαηλόκελν ηνπ εθθνβηζκνύ λα ζπκβαίλεη ζε θάπνην παηδί 

από ην ζρνιείν ζαο; 

………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………….   

 

 

Β΄  ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ: ΕΧΓΡΑΦΗΕΧ  ΣΖΝ  ΗΣΟΡΗΑ 
 

1. Εσγξαθίδσ  έλα κέξνο ηεο ηζηνξίαο πνπ επέιεμα.  

2. Εσγξαθίδσ ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο. 
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Γ΄  ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ: ΔΝΑΡΗΟ  ΓΗΑ  ΤΠΟΓΤΖ  ΡΟΛΧΝ  

(ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΗΖΖ) 

 

ηελ ηζηνξία, ε Υξηζηίλα απνθάζηζε λα κηιήζεη αξρηθά ζην δάζθαιν ηεο θηζάξαο, 

κεηά ζηε δαζθάια ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο γνλείο ηεο γηα ην πώο αηζζάλεηαη 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν πνπ ηεο ζπκπεξηθέξνληαη.   

 

Σα παηδηά δξακαηνπνηνύλ ην δηάινγν. 

 

 

 

ηόρνο: 

 

Σα παηδηά λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ππάξρνπλ ηξόπνη λα αληηκεησπηζηεί ην θαηλόκελν 

ηνπ εθθνβηζκνύ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 

δξακαηνπνηήζνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε Υξηζηίλα ρεηξίζηεθε ηελ εθθνβηζηηθή 

ζπκπεξηθνξά πνπ δερόηαλ από ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο.  
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4.Μάηηα θιεηζηά! 
 

Ζ Ναηάζα είλαη παλέκνξθε. Πάληα ήηαλ όκνξθε, από κσξό. ηε γεηηνληά ηε ζαύκαδαλ 

γηα ηα ηεξάζηηα πξάζηλα κάηηα ηεο. ινη ζαύκαδαλ ην παλέκνξθν πξόζσπό ηεο, αιιά 

θνηηνύζαλ κε ζπκπόληα θαη νίθην  ην ηζαιαθσκέλν ηεο θνξκάθη. Σζαιαθσκέλν ην ληώζεη 

κέρξη ζήκεξα. Καζηζκέλε ζην θαξνηζάθη ηεο, πεξηκέλεη κε αλππνκνλεζία λα θηππήζεη 

ην θνπδνύλη γηα λα ζρνιάζνπλ.  

 

Αύξην είλαη άββαην θαη είλαη ραξνύκελε πνπ ζα παξακείλεη ζην ζπίηη γηα ιίγν. Πάληα 

είλαη ραξνύκελε, όηαλ δελ έρεη ζρνιείν. Παξά ηηο δπζθνιίεο, ε Ναηάζα δελ ηα βάδεη 

εύθνια θάησ θαη νη θίινη ηεο ηε μερσξίδνπλ από ην ηξαληαρηό, δπλαηό ηεο γέιην. Πάληα 

ρακνγειά θαη ραίξεηαη ηε δσή, έζησ θαη ζην ηξνρνθάζηζκα! Έηζη είλαη ε δηθή ηεο δσή! 

«Μηα δσή ζηνπο ηξνρνύο, ζαλ παηίλη ε δσή κνπ!» ιέεη θαη γειά.  Πάληα ήηαλ ραξνύκελε 

ε Ναηάζα θαη έλησζε δπλαηή.  Μέρξη πνπ άιιαμε ζρνιείν, κε  ηε κεηάζεζε ηνπ παηέξα 

ηεο.  

 

Σώξα ζηακάηεζε λα γειά δπλαηά θαη ηξαληαρηά, ζηακάηεζε αθόκα  θαη λα ρακνγειά. 

Γελ έρεη όξεμε γηα αζηεία θαη πεηξάγκαηα θαη όιε κέξα ζην ζπίηη βξίζθεηαη θιεηδσκέλε 

ζην δσκάηηό ηεο λα αθνύεη  κνπζηθή θαη λα μαπιώλεη ζην θξεβάηη. Γελ έρεη όξεμε λα 

δηαβάζεη θαη δελ ηε λνηάδεη πνπ νη βαζκνί ηεο πάλε από ην θαθό ζην ρεηξόηεξν. Γελ 

δηαζθεδάδεη πηα κε ην κηθξό ηεο αδειθό θαη δελ βξίζθεη λόεκα ζε πξάγκαηα πνπ 

πξνεγνπκέλσο αγαπνύζε κε πάζνο! Σε δσγξαθηθή, ηελ ηειεόξαζε, ηνλ ππνινγηζηή. 

Κπξίσο ηνλ ππνινγηζηή. θέθηεηαη πσο ίζσο δελ πξέπεη λα μαλαλνίμεη ηνλ ππνινγηζηή. 

Ίζσο λα πξέπεη λα απνθύγεη ην δηαδίθηπν θαη απιά λα παξακείλεη ζην δσκάηηό ηεο 

νιόθιεξν ην ζαββαηνθύξηαθν, καθξηά από όινπο θαη όια. 

 

ινη ζην ζπίηη έρνπλ πξνζέμεη ηελ αιιαγή. Ζ Ναηάζα κνηάδεη ηόζν δηαθνξεηηθή. Γελ 

κέλεη καδί ηνπο ιεπηό θαη δελ ραίξεηαη κε ηίπνηα. Δίλαη ζπλέρεηα ζθεθηηθή θαη ζπκώλεη 

ηόζν εύθνια. Θπκώλεη κε όινπο! Αθόκε θαη κε ην κηθξό ηεο αδειθό, θη αο είλαη κόλν 

ηεζζάξσλ ρξνλώλ. Κη αο ηνλ ππεξαγαπά θαη ηνλ ζεσξεί ην θαιύηεξν δώξν πνπ ηεο 

έθαλαλ πνηέ νη γνλείο ηεο. Πνηέ δελ ζύκσλε καδί ηνπ.  Σώξα δελ ηνλ αληέρεη. Καη απηόο 

ην αηζζάλεηαη θαη δελ ηξέρεη θνληά ηεο όπσο πξηλ. Αληίζεηα, ηελ ελνριεί όιν θαη 

πεξηζζόηεξν θαη ηελ αλαγθάδεη λα βάιεη ηηο θσλέο γηα λα ηελ αθήζεη ήζπρε. Οη γνλείο 

ηεο είλαη ζίγνπξνη πσο δελ έρεη ζπκβεί θάηη. «Φαίλεηαη ζα άξρηζε ε εθεβεία, αιιά ζα 

πεξάζεη.» είπε ν παηέξαο.  Ζ κεηέξα, παξά  ηελ αγσλία ηεο, ην δέρηεθε θαη απνθάζηζε 

λα κε δίλεη ηόζε ζεκαζία ζηηο παξάινγεο απαηηήζεηο θαη ηα ζπρλά μεζπάζκαηα ζπκνύ 

ηεο.  

 

Μόλν ε Μειίλα, ε θαιύηεξή ηεο, θίιε μέξεη ηη ζπκβαίλεη. Κάζεηαη ζήκεξα ζην κπαιθόλη 

θαη ζθέθηεηαη πάιη ηε Ναηάζα λα θιαίεη ην δηάιεηκκα θαη ρσξίο λα ην θαηαιάβεη 

δαθξύδεη θαη ε ίδηα. Πόζν άζρεκα ληώζεη πνπ δελ είπε ηίπνηα! Γελ ηελ ππεξαζπίζηεθε 

θαη δελ ηελ πξνζηάηεπζε. Δίλαη όκσο ε πην θαιή ηεο θίιε θαη ηελ αγαπά πνιύ. Πώο 

κπόξεζε λα ηεο ζπκπεξηθεξζεί ηόζν απάλζξσπα! Φνβήζεθε ηα ππόινηπα παηδηά θαη 

ζθέθηεθε πσο ζα ηελ απνθιείζνπλ θαη απηήλ από ηελ παξέα.  
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Υηεο όκσο ην δηάιεηκκα ηα παηδηά ην παξάθαλαλ! Μαδεύηεθαλ γύξσ από ηε Ναηάζα θαη 

άξρηζαλ λα ηελ θνξντδεύνπλ.  Σεο άξπαμαλ όια ηα πξάγκαηά ηεο, ην θαγεηό θαη ην πνηό 

ηεο, ηεο έβγαιαλ ην ζηαπξό πνπ θνξνύζε ζην ιαηκό θαη ηνλ πέηαμαλ θσλάδνληαο δπλαηά 

«Αλ κπνξείο έια λα ηνλ πάξεηο!». ρη όια ηα παηδηά. Μνλάρα ν ηαύξνο θαη ν Γηώξγνο, 

νη πην κάγθεο ηνπ ζρνιείνπ. Σα άιια παηδηά απιά θνηηνύζαλ, ρσξίο λα θάλνπλ ηίπνηα. 

Θέινπλ λα είλαη, βιέπεηο, πάληα θίινη κε ηνλ ηαύξν θαη ηνλ Γηώξγν, γηαηί απηνί είλαη 

δπλαηνί, αζηείνη θαη πνιύ θαινί αζιεηέο. ηα πάξηη είλαη πάληα πξσηαγσληζηέο θαη 

ρνξεύνπλ θαιύηεξα από όινπο. Έηζη θαλείο δελ κίιεζε, παξά ην γεγνλόο όηη ε Ναηάζα 

ινύζηεθε ηα θιάκαηα θαη γηα πξώηε θνξά  έθιαηγε κε αλαθηιεηά  κπξνζηά ζε όιε ηελ 

ηάμε. Καλείο δελ κίιεζε! Ούηε ε Μειίλα βξήθε ην θνπξάγην!  Παξόιν πνπ θξίλεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο απαξάδεθηε, εληνύηνηο δελ ηόικεζε λα ηνπο ζηακαηήζεη.  

 

Ζ Μειίλα μέξεη πσο ηα αγόξηα δελ ζηακαηνύλ ηα πεηξάγκαηα ζην ζρνιείν. Ξέξεη γηα ηα 

ελνριεηηθά θαη απεηιεηηθά κελύκαηα πνπ ζηέιινπλ ζηε Ναηάζα ζην θηλεηό θαη ζηνλ 

ππνινγηζηή. Ξέξεη πσο ε Ναηάζα δελ ρξεζηκνπνηεί πιένλ ην θηλεηό ηεο θαη απνθεύγεη 

λα αλνίμεη ηνλ ππνινγηζηή. θέθηεηαη λα ηελ πάξεη ηειέθσλν ζην ζπίηη, αιιά ληξέπεηαη!  

 

Ζ Ναηάζα θιεηζκέλε ζην δσκάηηό ηεο ληώζεη κόλε όζν πνηέ. Γηα πξώηε θνξά ζηε δσή 

ηεο ζθέθηεηαη πόζν δηαθέξεη θαη δελ ζέιεη λα δηαθέξεη. Αλ κπνξνύζε λα πεξπαηήζεη, λα 

ηξέμεη κε ηα ππόινηπα παηδηά, λα δηαζθεδάζεη ζαλ όινπο ηνπο άιινπο ίζσο λα κελ  

ζπλέβαηλαλ όια απηά.  Αηζζάλεηαη αβνήζεηε θαη ηόζν δηαθνξεηηθή. Μηζά ην θαξνηζάθη 

θαη ηε θπζηνζεξαπεία πνπ ρξόληα ηελ ηαιαηπσξεί ρσξίο θαλέλα απνηέιεζκα.  Θα ηα 

ζηακαηήζεη! Έηζη θαη αιιηώο, ηίπνηα δελ κπνξεί λα αιιάμεη! Με ην δίθαην ηνπο ηελ 

απνθεύγνπλ, ζθέθηεηαη. Υσξίο λα πεξπαηάο δελ κπνξείο λα δεηο θαη λα δηαζθεδάδεηο! 

Αθόκε θαη ε Μειίλα, ε Μειίλα ηεο πνπ αγαπά ηόζν πνιύ, ε θνιιεηή ηεο θίιε πνπ 

κνηξάδνληαη ηόζα κπζηηθά, αθόκε θαη απηή πξέπεη λα ηελ έρεη βαξεζεί, ζθέθηεηαη. Θα 

πξνζπνηείηαη πσο ηε λνηάδεηαη, αιιά ζηελ νπζία ηε ιππάηαη.  Ζ Ναηάζα δελ ζέιεη λα ηε 

ιππνύληαη. Κιείλεη ηα κάηηα θαη ζθέθηεηαη. θέθηεηαη ηνλ εαπηό ηεο λα πεξπαηά, λα 

ηξέρεη, λα ρνξνπεδά θαη είλαη ηόζν κα ηόζν επηπρηζκέλε! Θέιεη λα θιείζεη ηα κάηηα θαη 

όια λα είλαη δηαθνξεηηθά. Να θιείζεη ηα κάηηα θαη λα γίλεη ζαλ όια ηα παηδηά! Να 

θιείζεη ηα κάηηα θαη λα κπνξεί λα δηαζθεδάδεη μαλά! 

 

Σν ειαθξύ ρηύπεκα ζηελ πόξηα αλάγθαζε ηε Ναηάζα λα αλνίμεη ηα κεγάια πξάζηλα 

κάηηα ηεο. Γελ ζέιεη λα δεη θαλέλα. «Πνηνο θηππά άξαγε;»  ζθέθηεθε.  Ίζσο  ν κηθξόο 

ηεο αδειθόο λα έρεη μαλά όξεμε λα ηελ εθλεπξίζεη.  Μηα ζηγαλή, ςηζπξηζηή θσλή 

αθνύζηεθε ζην βάζνο θαη ε Ναηάζα γξήγνξα αληηιήθζεθε όηη ήηαλ ε Μειίλα. Ζ Μειίλα 

κπήθε ζην δσκάηην ζηγά-ζηγά θαη μάπισζε δίπια ζηε Ναηάζα. Σεο έπηαζε ην ρέξη θαη 

γηα αξθεηή ώξα έκεηλαλ ζησπειέο ρσξίο λα θνηηαρηνύλ ζηα κάηηα. Ξαθληθά ε Μειίλα 

αγθάιηαζε ζθηρηά ηε Ναηάζα θαη μέζπαζε ζε ιπγκνύο. «πγρώξεζε κε, θηιελάδα. 

Νηξέπνκαη γηα κέλα, πνπ δελ ζνπ ζπκπαξαζηάζεθα. Δίζαη ε θαιύηεξή κνπ θίιε, ρσξίο 

εζέλα ληώζσ ηόζν κόλε. Οξθίζνπ κνπ πσο ζα είκαζηε πάληα θίιεο!».  Ζ Μειίλα άξρηζε 

λα κηιά αθαηάπαπζηα ζε ηέηνην βαζκό  πνπ ε Ναηάζα έβαιε μαθληθά ηα γέιηα! Απηά ηα 

ηξαληαρηά γέιηα πνπ είρε ηόζν θαηξό λα αθνύζεη ε Μειίλα.! Κιεηζκέλεο ζην δσκάηην γηα 

ώξεο κηινύζαλ αζηακάηεηα, γεινύζαλ θαη πείξαδαλ ε κηα ηελ άιιε, όπσο παιηά.  

 

ΣΑΜΑΣΑ!: Πώο λνκίδεηο όηη ζα εμειηρζεί ε ηζηνξία; 
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Πξνηεηλόκελν ηέινο ηεο ηζηνξίαο: 
 

ην ζρνιείν ε Μειίλα ζηάζεθε ζην πιεπξό ηεο Ναηάζαο θαη απνθάζηζε λα κηιήζεη ζε 

όια ηα παηδηά γηα ηνλ εθθνβηζκό θαη ηελ θαθνπνίεζε πνπ δέρεηαη ε θίιε ηεο.  Ζ Ναηάζα 

βξήθε  ην θνπξάγην λα ππεξαζπηζζεί ηνλ εαπηό ηεο θαη λα ζπδεηήζεη ζηελ ηάμε ηε 

δηαθνξεηηθόηεηά ηεο. Ζ δαζθάια απνθάζηζε λα δηνξγαλώζεη πνιιέο δξαζηεξηόηεηεο γηα 

ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο θαη ν ηαύξνο θαη ν Γηώξγνο νξίζηεθαλ ππεύζπλνη 

γηα ηελ «εθζηξαηεία». 

 

ήκεξα ε Ναηάζα καδί κε ηε Μειίλα θαη ηελ Διέλε είλαη ζην πάξθν θαη ζπδεηνύλ γηα ην 

ζρνιείν θαη ηα καζήκαηα. Ζ Ναηάζα ζθέθηεηαη πσο κπνξεί λα ππάξρεη δσή, θηιία, ραξά, 

δηαζθέδαζε, θη αο κελ ππάξρεη πεξπάηεκα, ηξέμηκν θαη ρνξόο! Ζ δσή ζην ηξνρνθάζηζκα 

έρεη ηελ ίδηα αμία! Νηώζεη θαιά κε ηνλ εαπηό ηεο, θη αο δηαθέξεη!  
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Α΄ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ: ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ  ΚΔΗΜΔΝΟΤ 

 

 

1. Πνηνη είλαη νη πξσηαγσληζηέο ηεο ηζηνξίαο;  

     Πξνζδηνξίζηε ηα παηδηά-δξάζηεο, ην παηδί-ζηόρν θαη ηνπο ζεαηέο.   

………………………………………………………………………………………   

………………………………………………………………………………………   

………………………………………………………………………………………   

 

2. Πώο ληώζεη ε Ναηάζα;  

 

……………………………………………………………………………………… ….  

……………………………………………………………………………………… ….  

……………………………………………………………………………………… ….  

 

3. Πώο άξαγε ληώζεη ε Μειίλα γηα ηνλ ηξόπν πνπ ζπκπεξηθέξνληαη ηα άιια παηδηά 

ζηε θίιε ηεο αιιά θαη γηα ηε δηθή ηεο ζηάζε;  

 

…………………………………………………………………………………………..   

……………………………………………………………………………………… ….  

………………………………………………………………………………………….    

4. Γηα πνηνπο ιόγνπο ηα παηδηά – δξάζηεο εθθνβίδνπλ ηε Ναηάζα; 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Β΄ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ: ΕΧΓΡΑΦΗΕΧ  ΣΖΝ  ΗΣΟΡΗΑ 
 

1. Εσγξαθίδσ  έλα κέξνο ηεο ηζηνξίαο πνπ επέιεμα.  

2. Εσγξαθίδσ ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο. 
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Γ΄ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ: ΔΝΑΡΗΟ  ΓΗΑ ΤΠΟΓΤΖ  ΡΟΛΧΝ 

(ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΗΖΖ) 

 

ηελ ηζηνξία ε Μειίλα απνθαζίδεη λα ζηεξίμεη ηε Ναηάζα θαη λα κηιήζνπλ ζηα 

άιια παηδηά γηα ηνλ εθθνβηζκό θαη ηε δηαθνξεηηθόηεηα.   

 

Σα παηδηά δξακαηνπνηνύλ ην δηάινγν αλάκεζα ζηε Μειίλα, ηε Ναηάζα θαη ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο.  

 

 

ηόρνο: 

 

- Σα παηδηά λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ππάξρνπλ ηξόπνη λα αληηκεησπηζηεί ην 

θαηλόκελν ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ.  

- Σα παηδηά λα επαηζζεηνπνηνύλ ζηε δηαθνξεηηθόηεηα. 
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 

 

 

 

 

 

                                        Πώο λα ζε                                βνεζήζνπκε; 

 

    

 

 

 

Δίζηε ζπκκαζεηήο/ηξηα θάπνηνπ παηδηνύ πνπ δέρεηαη βηώλεη εθθνβηζκό ιόγσ 

δηαθνξεηηθόηεηαο. θεθηείηε ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξείηε λα βνεζήζεηε ην παηδί 

απηό λα αηζζαλζεί θαιύηεξα. 

 

1.……………………………………………………………………..................................... 

……………………………………………………………………....................................... 

……………………………………………………………………....................................... 

……………………………………………………………………....................................... 

 

2.……………………………………………………………………....................…………

…………………………………………………………....................………………………

……………………………………………....................……………………………………

………………………………................................................................................................ 

 

3.……………………………………………………………………....................…………

…………………………………………………………....................………………………

……………………………………………....................……………………………………

………………………………............................................................................................... 

 

4.……………………………………………………………………....................…………

…………………………………………………………....................………………………

……………………………………………....................……………………………………

………………………………............................................................................................... 
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5. Παληθόο ζηνλ Κπβεξλνρώξν 
 

πσο ιέκε παληθόο ζηνπο αηζέξεο! Κάπσο έηζη έλησζε ν ηεξίθ  θάζε θνξά πνπ παηνύζε 

ην «ON» ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή. Κάπσο έηζη άξρηζε ηειεπηαία λα ληώζεη θαη 

θάζε θνξά πνπ εξρόηαλ κήλπκα ζην θηλεηό. Σα ρέξηα ηνπ έηξεκαλ, ε θαξδηά ηνπ 

θηππνύζε δπλαηά, ην θνξκί ηνπ δελ ηνλ θξαηνύζε ζην έδαθνο θαη έλησζε ηε γε λα 

ράλεηαη θάησ από ηα πόδηα ηνπ.  Πώο έγηλε απηό από ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε; Πάληα 

αγαπνύζε λα πεξλά ώξεο ζηνλ ππνινγηζηή. Πάληα αγαπνύζε λα πεξλά ώξεο ζην δσκάηηό 

ηνπ θιεηζκέλνο. Σώξα ηειεπηαία δελ αληέρεη ηε κνλαμηά θαη δελ αληέρεη νύηε ην 

ππλνδσκάηηό ηνπ.  

 

Άξρηζε λα ληώζεη ηα παξάμελα ηνύηα ζπλαηζζήκαηα θόβνπ κόλν κε ηελ ηδέα όηη ν 

ππνινγηζηήο θαη ην θηλεηό ηνπ βξίζθνληαη θαη απηά ζην ππλνδσκάηηό ηνπ. Σώξα 

ηειεπηαία άξρηζε λα αηζζάλεηαη άβνια αθόκα θαη ζηελ θξεβαηνθάκαξά ηνπ, ζηνλ πην 

δηθό ηνπ ρώξν. ρεηηθά δηθό ηνπ δειαδή, γηαηί ηνλ κνηξαδόηαλ κε ηνλ κηθξόηεξό ηνπ 

αδειθό. Πέληε αδέιθηα έρεη ν ηεξίθ, δύν αγόξηα θαη ηξία θνξίηζηα. Ζ κεηέξα θαη ν 

παηέξαο ηνπ, από ην Κνπξδηζηάλ, εξγάδνληαη θαη νη δύν πνιιέο ώξεο γηα λα θαηαθέξνπλ 

λα κεγαιώζνπλ ηα πέληε παηδηά ηνπο, πνπ κηα λύθηα πξηλ από ηέζζεξα ρξόληα 

θνπβάιεζαλ (έηζη ζπκάηαη ν ηεξίθ ην ηαμίδη, ζαλ θνπβάιεκα ζηα ρέξηα ηνπ παηέξα θαη 

ηεο κεηέξαο ηνπ) ζηε κηθξή ηνύηε ρώξα θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζηε κηθξή ηνύηε πόιε κε 

όλεηξν θαη ειπίδα κηα θαιύηεξε δσή.  

  

Κη όκσο, θάπνηε ζπκάηαη όηη ηνπ άξεζε λα πεξλά ηόζεο ώξεο ζηνλ ππνινγηζηή. Σνλ 

ππνινγηζηή πνπ ηόζν πνιύ επίκνλα δεηνύζε λα ηνπ αγνξάζεη ν παηέξαο ηνπ, θη αο ήμεξε 

πόζν δύζθνια ηα βγάδνπλ πέξα νηθνλνκηθά. Σνλ ρξεηάδνληαλ όκσο όια ηα παηδηά θαη γηα 

ην ζρνιείν θαη έηζη πέξζη ζηα γελέζιηά ηνπ ν παηέξαο ηνύ αγόξαζε ην καγηθό θνπηί κε 

ηελ ππόζρεζε λα ην ρξεζηκνπνηνύλ όια ηα παηδηά. Πόζε ραξά θαη πόζε επηπρία έλησζε 

εθείλε ηε κέξα!  

 

αλ λα πέξαζαλ ρξόληα από ηόηε! Θπκάηαη πσο πεξίκελε κε αγσλία λα ηειεηώζεη ηα 

καζήκαηά ηνπ θαη λα αλνίμεη ηνλ ππνινγηζηή. Θπκάηαη πόζν αλππόκνλα πεξίκελε ηα 

αδέιθηα ηνπ λα ηειεηώζνπλ από ηνλ ππνινγηζηή θαη λα έξζεη ε δηθή ηνπ ε ζεηξά. «αλ 

κεγαιώζσ ζα ζπνπδάζσ computers θαη ζα θηηάρλσ ππνινγηζηέο», έιεγε κέρξη πξηλ από 

ιίγν θαηξό. Δίρε γίλεη πιένλ «εηδηθόο» ζε απηά ηα ειεθηξνληθά, όπσο ζπλεζίδεη λα ηα 

ιέεη ε κεηέξα ηνπ. Έρεη e-mail, msn, face- book, κέρξη θαη ειεθηξνληθή θάξκα, κε 

ζηηάξη, αγειάδεο θαη όια ηα ζρεηηθά.  

 

Σειεπηαία όκσο δελ αζρνιείηαη θαζόινπ κε ηνλ ππνινγηζηή. Παγώλεη ζηελ ηδέα λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ ππνινγηζηή θαη κεηά από κεγάιε πξνζπάζεηα θαη πάιε κε ηνλ εαπηό 

ηνπ απνθαζίδεη λα δηαβάζεη ηα κελύκαηά ηνπ. Σξέκεη ζηε ζθέςε ηη ηνλ πεξηκέλεη θάζε 

θνξά. Πάλε κήλεο πνπ ε δσή ηνπ έγηλε αθόξεηε! Πάλε κήλεο πνπ αηζζάλεηαη ζηόρνο θαη 

θνβάηαη λα παηήζεη ηα θνπκπηά. Γελ ην έρεη κνηξαζηεί κε θαλέλα. Αηζζάλεηαη 

αβνήζεηνο, απειπηζκέλνο θαη ηόζν κα ηόζν θνβηζκέλνο.  

 

ήκεξα απνθαζίδεη ηειηθά λα παηήζεη ην θνπκπί θαη βιέπεη μαλά κπξνζηά ηνπ ζεηξά από 

κελύκαηα λα πεξηκέλνπλ λα ηα δηαβάζεη. Μνηάδνπλ ζαλ έηνηκα  λα ηνλ θαηαβξνρζίζνπλ! 
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Μελύκαηα γεκάηα κίζνο, βξηζηέο θαη εηξσλεία. Μελύκαηα αλώλπκα, αιιά πνπ ν ίδηνο 

γλσξίδεη από πνύ πξνέξρνληαη. ην ζρνιείν κηα νκάδα ζπκκαζεηώλ ηνπ δελ ηνλ 

αθήλνπλ λα εζπράζεη ιεπηό. Σνλ βάιαλε ζηόρν θαη ηνλ ππξνβνινύλ θαζεκεξηλά, ηνλ 

ππξνβνινύλ όρη κε ιόγηα, νύηε κε πξάμεηο, αιιά κέζα από ηνλ αγαπεκέλν ηνπ 

ππνινγηζηή θαη ην θζελό ιαηξεπηό θηλεηό πνπ αγόξαζε ην θαινθαίξη, όηαλ κάδεςε ηα 

ιεθηά δνπιεύνληαο ζηελ ηαβέξλα ελόο θίινπ ηνπ παηέξα ηνπ.  Ζιεθηξνληθά κελύκαηα 

ζην msn, ή ζηνλ face –book, παληνύ, ηνλ ππνδέρνληαη κε θαθία θαη κνηάδνπλ λα γεκίδνπλ 

ην δσκάηην. Σν θεθάιη ηνπ αξρίδεη λα πνλάεη, θαζώο πξνζπαζεί λα ηα δηαβάζεη! «Καιώο 

ην θαηζαξό καιιί...», «Καιώο ηνλ καύξν, ηνλ ζθύιν ηνλ αξάπε...», «Καιώο ηνλ 

θαξβνπληάξε κε ηα ζηξαβά δόληηα..». Κνπίδ ζην facebook: «Πνηνο είλαη ν ρεηξόηεξνο 

καζεηήο  ηεο ηάμεο?»... θαη άιια ηέηνηα πνιιά! 

 

Νηξέπεηαη γηα ηνλ εαπηό ηνπ. Νηξέπεηαη γηα ηα θαηζαξά ηνπ  καιιηά, ην θνξκί ηνπ πνπ 

δελ κεγαιώλεη θαη δελ αιιάδεη όπσο ησλ ππόινηπσλ ζπλνκειίθσλ ηνπ, ην ρξώκα ηνπ 

δέξκαηόο ηνπ πνπ είλαη ηόζν δηαθνξεηηθό, ηα δόληηα ηνπ πνπ είλαη ζηξαβά θαη πξνπαληόο 

ηνλ ηξόπν πνπ κηιά ηα ειιεληθά. Σα ειιεληθά πνπ ηνλ δπζθνιεύνπλ πνιύ, κα ηόζν πνιύ! 

Αηζζάλεηαη άβνια ζε ηνύην ην θνξκί. Θέιεη λα γίλεη ςειόο, γεξνδεκέλνο, μαλζόο ή ην 

πνιύ θαζηαλόο, θαη λα γίλεη ν πην θαιόο καζεηήο.  Νηώζεη όκσο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 

πσο είλαη ηόζν άζρεκνο, κειακςόο, κηθξνθακσκέλνο ζαλ κσξό λεπηαγσγείνπ θαη  

εγθισβηζκέλνο ζε ηνύην ην κηθξνθακσκέλν θνξκί. Γηαθέξεη θαη ην μέξεη! Γηαθέξεη θαη 

δελ ζέιεη!  

 

ην θηλεηό ηα κελύκαηα βξνρή. «Δίζαη ζαλ κειηηδάλα», «Μνηάδεηο κε θαξβνπλάθη», 

«Δίζαη άζρεκνο θαη ραδόο», «Δίζαη, είζαη, είζαη…». Ο ηεξίθ μαπιώλεη ζην θξεβάηη, 

βάδεη ηα θιάκαηα θαη απνθνηκάηαη εμαληιεκέλνο. Ολεηξεύεηαη ηνλ εαπηό ηνπ δπλαηό, 

ςειό ζαλ όια ηα αγόξηα ηνπ Γπκλαζίνπ, κε καθξηά μαλζηά καιιηά, πξάζηλα κάηηα 

κεγάια θαη θάηαζπξα, νιόηζηα δόληηα.   Κνηκάηαη ήξεκα θαη ην πξσί δελ ζέιεη λα πάεη 

ζρνιείν. Θέιεη λα ζπλερίζεη λα νλεηξεύεηαη! 

 

Πξνζπνηείηαη ηνλ άξξσζην γηα ηξίηε θνξά ζε κηαλ εβδνκάδα θαη ε κεηέξα ηνπ αξρίδεη λα 

αλεζπρεί κήπσο θάηη ηνπ ζπκβαίλεη. Πξνζπαζεί λα ηνλ πιεζηάζεη, λα ζπδεηήζνπλ, λα 

ηεο πεη αλ θάηη ηνλ βαζαλίδεη, κα ν ηεξίθ θξαηά ην ζηόκα εξκεηηθά θιεηζηό. «Γελ έρσ 

ηίπνηα κακά, πνλνθέθαιν έρσ από ην πνιύ δηάβαζκα»! Ση λα ηεο πεη, πσο ληώζεη 

άζρεκνο θαη κηζά ηνλ εαπηό ηνπ; Πσο ζην ζρνιείν θνβάηαη λα πάεη, κε δεη κπξνζηά ηνπ 

ηα άιια παηδηά θαη αξρίζνπλ ηα πεηξάγκαηα; Πσο ζα ήζειε λα ήηαλ άιινο; Μα ε κεηέξα 

δελ ζα θαηαιάβεη! Θα ηνπ μαλαπεί πόζν όκνξθνο θαη έμππλνο είλαη θαη απηόο δελ ζα 

πηζηέςεη νύηε ιέμε! 

 

εθώζεθε βαξηεζηεκέλα, ληύζεθε ρσξίο λα θνηηαρηεί ζηνλ θαζξέθηε θαη έθπγε βηαζηηθά 

γηα ην ζρνιείν. Γελ θνηηάδεηαη πιένλ ζηνλ θαζξέθηε. Γελ ηνπ αξέζεη απηό πνπ βιέπεη 

θαη απνθάζηζε λα κελ μαλαθνηηάμεη πνηέ πηα ηνλ εαπηό ηνπ ζηνλ θαζξέθηε!  

 

Σξέρνληαο λα αλεβεί ηε ζθάια ηνπ ζρνιείνπ, βιέπεη κπξνζηά ηνπ ηελ παξέα πνπ ηνλ 

ελνριεί ζπζηεκαηηθά λα ηνλ θνηηνύλ όινη  κε έλα επίκνλν, αλαηξηρηαζηηθό βιέκκα. 

Πεγαίλεη πξνο ην κέξνο ηνπο θαη ε θαξδηά ηνπ πάεη λα ζπάζεη. Δίλαη λσξίο θαη δελ 

ππάξρνπλ πνιινί καζεηέο ζην ζρνιείν. Ζ παξέα ηνλ θηάλεη θαη ηνλ ζπξώρλεη κε δύλακε 
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ζην έδαθνο. Σελ ίδηα ζηηγκή κε ην θηλεηό αξρίδνπλ λα ηνλ θσηνγξαθίδνπλ αζηακάηεηα. 

Δίρε βγεη πνιύ αζηείνο κε έλα ραδό ύθνο θαη θνβηζκέλν βιέκκα. Ακέζσο ε παξέα 

αλέβαζε ηε θσηνγξαθία ζην face-book, αθνύ πξνεγνπκέλσο ηελ είρε επεμεξγαζηεί. Καη 

ηη δελ έθαλε … Δίρε δσγξαθίζεη πάλσ από ην θεθάιη ηνπ κηα ηεξάζηηα ςείξα, ηόζν 

ηεξάζηηα πνπ λόκηδεο πσο ήηαλ θαξαβίδα! Μεγάισζε ηα δόληηα ηνπ θαη ηα έθαλε 

ηεξάζηηα. Σνλ ρξσκάηηζαλ αθόκε πην καύξν θαη από θάξβνπλν. Έβαιαλ σο ηίηιν: «Σν 

αγόξη από ην θαξβνπλνρώξη!»  Αθνινύζσο, έζηεηιαλ ην κήλπκα ζε όινπο ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ! 

 

ΣΑΜΑΣΑ!: Πώο λνκίδεηο όηη ζα εμειηρζεί ε ηζηνξία; 
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Πξνηεηλόκελν ηέινο ηεο ηζηνξίαο: 
 

ην ζρνιείν ν ηεξίθ νύηε πνπ κηιηόηαλε, ήζειε λα αλνίμεη ε γε λα ηνλ θαηαπηεί.  Ήζειε 

λα ηα αγλνήζεη όια απηά θαη λα πεξάζεη απαξαηήξεηνο, αιιά ήηαλ εμαηξεηηθά δύζθνιν. 

Ο θόβνο πνπ δηαγξαθόηαλ ζην πξόζσπό ηνπ ηνλ πξόδηδε. Δπρόηαλε λα είρε έλα καγηθό 

καλδύα  πνπ ζα ηνλ έθαλε αόξαην. Αιιά πνύ ηέηνηα ηύρε! Ζ παξέα δελ ζα εζύραδε, αλ 

δελ έβιεπε ην «κεγαιείν» ηνπ πξνζώπνπ ηνπ θάζε θνξά πνπ πήγαηλε λα βάιεη ηα 

θιάκαηα. «Καιώο ην αγόξη ηνλ θαξβνπληάξε!...». «Ση έγηλε ξε ηεξίθ;  Γηαηί δελ κέλεηο 

ζπίηη ζνπ; Γηα λα καο θνιιήζεηο θαη καο από ηηο αλαξίζκεηεο ςείξεο πνπ έθαλαλ θσιηά 

ζην θεθάιη ζνπ;». Σξηγύξσ ν ρώξνο γέκηζε κε ριεπαζκνύο θαη γέιηα. Ο ηεξίθ δελ 

άληεμε θαη γηα αθόκε κηα θνξά έβαιε ηα θιάκαηα. Καη όζν παξαπάλσ έθιαηγε, ηόζν 

πεξηζζόηεξν ηνλ θνξόηδεπαλ. «Να κπνξνύζεο κηα θνξά απιά λα ζηαζείο ζηα πόδηα ζνπ 

θαη λα ππνζηεξίμεηο ηνλ εαπηό ζνπ, πώο κπνξεί λα ην δέρεζαη όιν απηό;» έιεγε από κέζα 

ηεο ε Μηξάληα. 

 

Ζ Μηξάληα ήηαλ ε θαιή θίιε ηνπ ηεξίθ. Φίιε, γεηηόληζζα θαη πάληα γιπθηά θαη 

ηξπθεξή καδί ηνπ. αλ πξσηνήξζε ζην ζρνιείν, ηνλ βνεζνύζε ζηα ειιεληθά θαη ν ηεξίθ 

ηε βνεζνύζε ζηα καζεκαηηθά. Ο ηεξίθ δπζθνιεπόηαλ ζε όια ηα καζήκαηα, αιιά ήηαλ ν 

πξώηνο ζηα καζεκαηηθά. Λάηξεπε ηα καζεκαηηθά θαη ηνπο ππνινγηζηέο. Μέρξη 

πξόζθαηα δειαδή, γηαηί ηώξα κόλν ηα καζεκαηηθά αγαπά ζην ζρνιείν. Ζ Μηξάληα 

πήγαηλε ζπίηη ηνπ ηεξίθ ηα απνγεύκαηα, γηαηί ήηαλ πνιύ θνληά ζην δηθό ηεο. Θπκάηαη 

ηελ πξώηε θνξά πνπ πήγε ζπίηη ηνπ πόζν άβνια έλησζε, όηαλ είδε πόζν κηθξό ήηαλ ην 

δηακέξηζκα θαη πόζα πνιιά άηνκα κπνξνύζαλ λα ρσξέζνπλ ζε απηό. Σεο έθαλε όκσο 

εληύπσζε πόζν ραξνύκελνη θαη γειαζηνί ήηαλ όινη ζην ζπίηη. Λάηξεπε ηα θαγεηά πνπ 

έθηηαρλε ε κεηέξα ηνπ ηεξίθ θαη ζπρλά θαζόηαλ καδί ηνπο ζην ηξαπέδη γηα δείπλν. Ο 

παηέξαο πάληα έιεηπε, αθνύ δνύιεπε κέρξη αξγά.  

 

ην ζπίηη ν ηεξίθ δελ ήηαλ πηα ραξνύκελνο θαη γειαζηόο. πλερώο θαζόηαλ ζηελ 

θνπδίλα θαη ήηαλ πάληα αθεξεκέλνο. Γελ ήζειε λα πεγαίλεη ζρνιείν· κε δπζθνιία 

πήγαηλε, κεηά από πνιιά παξαθάιηα ηεο κεηέξαο ηνπ. Μηα κέξα ηειεθώλεζαλ ζηε 

κεηέξα ηνπ από ην ζρνιείν θαη ηεο αλάθεξαλ όηη ν ηεξίθ δελ πήγε ζρνιείν. Απηή 

αλεζύρεζε πάξα πνιύ, γηαηί ήηαλ ζίγνπξε πσο ην πξσί ν ηεξίθ μεθίλεζε γηα ην ζρνιείν, 

όπσο θάζε κέξα. Έθπγε γξήγνξα από ηε δνπιεηά θαη έηξεμε ζην ζπίηη. Δθεί βξήθε ηνλ 

ηεξίθ θαζηζκέλν ζηνλ θαλαπέ λα θνηηάδεη αθεξεκέλα ην ηαβάλη! ηαλ ηνλ ξώηεζε γηαηί 

δελ πήγε ζρνιείν, απηόο ηεο απάληεζε απόηνκα πσο είλαη άξξσζηνο θαη θαηέβεθε ζηελ 

απιή.  

 

Οη γνλείο ηνπ ηεξίθ άξρηζαλ λα αλεζπρνύλ ζνβαξά! Απνθάζηζαλ λα κηιήζνπλ κε ηε 

Μηξάληα, λα ηε ξσηήζνπλ ηη ζπκβαίλεη ζην ζρνιείν. Ζ Μηξάληα θάζηζε κε ηνπο γνλείο 

ηνπ ηεξίθ θαη ηνπο είπε ηα γεγνλόηα. Μηινύζε αζηακάηεηα θαη έλησζε όιν θαη θαιύηεξα 

πνπ επηηέινπο πήξε ηελ απόθαζε λα βνεζήζεη ηνλ θίιν ηεο. ινη καδί, νη γνλείο ηνπ θαη 

ε Μηξάληα, κπήθαλ ζην δσκάηην ηνπ ηεξίθ θαη απνθάζηζαλ λα κηιήζνπλ γηα ην 

πξόβιεκα θαη λα βξνπλ ιύζεηο. Ο ηεξίθ έλησζε λα ζηέθεηαη μαλά ζηα πόδηα ηνπ. Ζ 

ζπκπαξάζηαζε ηεο θίιεο ηνπ ήηαλ αξθεηή γηα λα ηνπ δώζεη θνπξάγην λα αληηκεησπίζεη 

ηνλ εθθνβηζκό θαη ηε βία πνπ δερόηαλ ζπζηεκαηηθά ζην ζρνιείν. Έλησζε μαλά δπλαηόο 
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θαη έηνηκνο λα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηά ηνπ. Πήξε αγθαιηά ηε Μηξάληα θαη ην 

επόκελν πξσί κίιεζαλ θαη νη δύν ζηε δαζθάια θαη δήηεζαλ ηε βνήζεηά ηεο! 

 

Πάλε πηα κέξεο από εθείλν ην πξσηλό πνπ ν ηεξίθ πήξε ηνλ εαπηό ηνπ ζηα ρέξηα ηνπ. Ο 

ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο δελ ηνλ θνβίδεη πηα θαη ην θηλεηό ηνπ έρεη πάξεη μαλά ηελ 

πξνεγνύκελή ηνπ ζέζε ζηε δσή ηνπ. Αηζζάλεηαη  δπλαηόο θαη πην ζίγνπξνο γηα ηνλ εαπηό 

ηνπ παξά πνηέ! ηάζεθε πεξήθαλα κπξνζηά ζηνλ θαζξέθηε πνπ έβαιε ζην δσκάηηό ηνπ, 

θηέληζε κε πάζνο ηα θαηζαξά καιιηά ηνπ θαη πήξε ην δξόκν γηα ην ζρνιείν. 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

Α΄ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ:  ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΔΗΜΔΝΟΤ 

 

 

1. Πσο λνκίδεηε όηη  ληώζεη ν ηεξίθ ;  

………………………………………………………………………………………   

………………………………………………………………………………………   

………………………………………………………………………………………   

………………………………………………………………………………………   

 

2. Πσο άξαγε ληώζεη ν ηεξίθ, όηαλ αληηιακβάλεηαη ηε δύλακε πνπ θξύβεη κέζα 

ηνπ;  

……………………………………………………………………………………… …  

……………………………………………………………………………………… ….  

………………………………………………………………………………………….    

3. Γηα πνηνπο ιόγνπο, θαηά ηε γλώκε ζαο, ηα παηδηά – δξάζηεο εθθνβίδνπλ ηνλ 

ηεξίθ; 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Β΄ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ:ΕΧΓΡΑΦΗΕΧ ΣΖΝ ΗΣΟΡΗΑ 
 

1. Εσγξαθίδσ  έλα κέξνο ηεο ηζηνξίαο πνπ επέιεμα.  

2. Εσγξαθίδσ ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο. 
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Γ΄ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ: ΔΝΑΡΗΟ  ΓΗΑ  ΤΠΟΓΤΖ Ρ ΟΛΧΝ 

(ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΗΖΖ) 

 

ηελ ηζηνξία, ε Μηξάληα απνθαζίδεη λα ζηεξίμεη ηνλ ηεξίθ  θαη λα αληηκεησπίζνπλ 

καδί ην πξόβιεκα ηνπ εθθνβηζκνύ κέζα από ηνλ ππνινγηζηή θαη ηελ ηερλνινγία 

γεληθόηεξα.   

Σα παηδηά δξακαηνπνηνύλ ην δηάινγν αλάκεζα ζηνλ ηεξίθ, ηε Μηξάληα θαη ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο.  

 

 

 

 

ηόρνο: 

 

- Σα παηδηά λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ππάξρνπλ ηξόπνη λα αληηκεησπηζηεί ην 

θαηλόκελν ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ.  

- Σα παηδηά λα επαηζζεηνπνηνύλ ζηε δηαθνξεηηθόηεηα. 
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                                                           ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ  

 

 

 

                                        Πώο λα ζε                                βνεζήζνπκε; 

 

    

 

 

 

θεθηείηε ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξείηε λα βνεζήζεηε ηνλ ηεξίθ λα αηζζαλζεί 

θαιύηεξα. 

 

1.……………………………………………………………………..................................... 

……………………………………………………………………....................................... 

……………………………………………………………………........................................ 

……………………………………………………………………....................................... 

 

2……………………………………………………………………....................…………

…………………………………………………………....................………………………

……………………………………………....................……………………………………

………………………………............................................................................................... 

 

3……………………………………………………………………....................…………

…………………………………………………………....................………………………

……………………………………………....................……………………………………

………………………………................................................................................................ 

 

4……………………………………………………………………....................…………

…………………………………………………………....................………………………

……………………………………………....................……………………………………

………………………………................................................................................................ 
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