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Το όκορθο δάζος 

 

ηα θνξά θη έλαλ θαηξφ, έλα καθξηλφ θαη θαηαπξάζηλν δάζνο 

έζθπδε απφ δσή. 

      ην μέθσην,  δίπια ζην ξπάθη, ν θάζηνξαο ζπλέρηδε ην 

ρηίζηκν ηεο θσιηάο ηνπ, πνπ θαηξφ ηψξα πξνζπαζνχζε λα θηηάμεη. Κάζε κέξα 

κε ππνκνλή θνπβαινχζε μχια πνπ ρξεηαδφηαλ θαη ηξαγνπδνχζε:  

Υφπη, ρνπ, ρφπη, ρνπ, ηψξα ήξζε ε ψξα 

μχια λα καδέςσ, γηα λα θηηάμσ αηψξα. 

-Κνίηα πφζα μχια θνπβαιάεη θάζε κέξα ν θάζηνξαο! Καη πφζν βαξηά είλαη, 

έιεγαλ ηα άιια δψα. 

Ξαθληθά, ρσξίο λα ην θαηαιάβεη ν ηξππνθάξπδνο έλησζε θάηη βαξχ λα πέθηεη 

πάλσ ζην θηεξφ ηνπ. 

- Άνπ, άνπ, ην θηεξφ κνπ, πνλάσ, πνλάσ. 

 Ο θάζηνξαο ζαζηηζκέλνο, ζηξέθεη ην βιέκκα ηνπ θαη βιέπεη ηνλ 

ηξππνθάξπδν πνπ δελ ηνλ είρε θαλ δεη έσο ηφηε. Σνλ είρε ρηππήζεη ζην θηεξφ 

κε ην μχιν πνπ πέηαμε απξφζεθηα. 

-Πσ, πσ, ηη ζνπ έθαλα θαεκέλε ηξππνθάξπδε, δελ ην ήζεια! Βνήζεηα,  

βνήζεηα ! Φψλαμε ν θάζηνξαο θαη ηα άιια δψα έηξεμαλ. 

Πξψηε ηνλ άθνπζε ε ιχθαηλα θαη πήγε λα δεη ηη ζπκβαίλεη. 

-Γξήγνξα λα ηνλ πάκε ζην γηαηξφ ζην ζνθφ-θίδη! Καη κε κηα θίλεζε ηνλ έβαιε 

ζηελ πιάηε ηεο. Η ιχθαηλα ηξέρνληαο ζαλ ηνλ άλεκν έθηαζε ζην ζπίηη ηνπ 

γηαηξνχ. 
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Ήμεξε, φπσο θη φια ηα δψα ηνπ δάζνπο, φηη κφλν ν ζνθφο-γηαηξφο κπνξνχζε 

λα ζπλδπάδεη ηα δηάθνξα βφηαλα γηα λα ηα θάλεη θάξκαθα. Σαθ, ηαθ, ρηππνχλ 

ηελ πνξηνχια ζηελ θνπθάια ηνπ δέληξνπ. Σν θίδη ζεθψλεηαη κε δπζθνιία απφ 

ηελ θαξέθια ηνπ - ηα ηειεπηαία ρξφληα αληηκεησπίδεη πξφβιεκα κε ηελ κέζε 

ηνπ - θαη θνξά ηα γπαιηά ηνπ. 

 -Καιψο ηελ αγαπεκέλε κνπ θίιε. νπ ζπκβαίλεη θάηη; ξσηάεη θαζψο εθείλε 

πιεζηάδεη ζην γξαθείν ηνπ κε ηα πνιιά ρξσκαηηζηά κπνπθαιάθηα.  

- Γηαηξέ ν ηξππνθάξπδνο ρηχπεζε ην θηεξφ ηνπ, θάλε θάηη, πνλάεη πνιχ! 

      Σν κεγάιν δσκάηην κχξηδε έληνλα απφ ηα θάξκαθα θαη ε κπξσδηά 

αλαθαηεπφηαλ κ’ εθείλε ηνπ μχιηλνπ ζπηηηνχ. 

Η ιχθαηλα δελ κπνξνχζε λα αηζζαλζεί ηε κπξσδηά απηή γηαηί είρε γελλεζεί κε 

δπζθνιία ζηελ φζθξεζε. Μφλν εθείλε απφ ηελ νηθνγέλεηα ηεο δελ κπνξνχζε 

λα κπξίζεη, πξάγκα πνιχ πεξίεξγν γηα έλαλ ιχθν. Ο γηαηξφο πξνζπάζεζε λα 

ηελ θάλεη θαιά, φκσο απηφ δελ ήηαλ δπλαηφ. Η ιχθαηλα κε ηνλ θαηξφ ην 

θαηάιαβε θαη κε ηελ βνήζεηα ησλ άιισλ δψσλ, ην απνδέρηεθε θη αλέπηπμε 

άιιεο ηθαλφηεηεο: άθνπγε θαιχηεξα, έηξερε πην γξήγνξα θη έγηλε πην δπλαηή. 

      Δλησκεηαμχ ν γηαηξφο εμέηαδε ηνλ ηξππνθάξπδν:  

-Υκ! Δίλαη ζνβαξά ρηππεκέλν ην θηεξφ ζνπ. Γελ ζα κπνξέζεηο λα πεηάμεηο 

γηα ηηο επφκελεο εβδνκάδεο. Θα ζην δέζσ γηα λα γίλεη ηειείσο θαιά θαη λα 

πξνζέρεηο. Μα πψο ρηχπεζεο ηφζν πνιχ;  

ηελνρσξεκέλνο ν ηξππνθάξπδνο δηεγήζεθε ην πεξηζηαηηθφ ζην γηαηξφ. 

-Φαίλεηαη φηη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ ν θάζηνξαο δελ είλαη φζν πξνζεθηηθφο ζα 

έπξεπε, είπε ν γηαηξφο. Μήπσο λα ην ζπδεηήζνπκε ζην ζπκβνχιην ηεο 

επφκελεο εβδνκάδαο; 
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Το ζσκβούιηο ηωλ δώωλ 

 

ηαίεη ν θάζηνξαο πνπ δελ πξνζέρεη πνχ πεηάεη ηα θιαδηά ηνπ, 

θσλάδεη ε αιεπνχ. 

-Φηαίεη ν ηξππνθάξπδνο, πνπ δελ πξνζέρεη πνχ ζηέθεηαη, 

θσλάδεη ν θάζηνξαο. 

-Σν ’μεξα πσο ζα γηλφηαλ απηφ, απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ βάιακε κηα ηακπέια 

΄΄πξνζνρή έξγα΄΄, φινη μέξακε φηη ν θάζηνξαο θηηάρλεη ην ζπίηη ηνπ, ιέεη ην 

θίδη. 

-Ηζπράζηε! Γη’ απηφ ήξζακε ζην ζπκβνχιην θαη εξρφκαζηε θάζε θνξά πνπ 

θάηη καο απαζρνιεί κέζα ζην δάζνο καο, γηα λα δνχκε ηη κπνξνχκε λα 

θάλνπκε γη’ απηφ,  αθνχγεηαη ε ιχθαηλα. 

-Ση λα ζπδεηήζνπκε; ιέεη ε αιεπνχ. Δίλαη νινθάλεξν πνηνο θηαίεη! αλ 

αξρεγφο ηνπ ζπκβνπιίνπ απνθαζίδσ φηη έλνρνο είλαη ν θάζηνξαο θαη γηα λα 

θαηαιάβεη ην ιάζνο ηνπ γηα έλα κήλα δελ ζα ηνπ κηιά θαλείο. 

     Σα δψα ζθφξπηζαλ κε πνιιέο ζθέςεηο. Γελ ήηαλ θαζφινπ ζίγνπξα φηη είρε 

γίλεη ην ζσζηφ.  

-Μα ε αιεπνχ απνθάζηζε κφλε ηεο, ρσξίο λα αθνχζεη θαλέλαλ, κνλνινγνχζε 

ε αξθνχδα πεγαίλνληαο ζηε θσιηά ηεο. Γελ πξνιάβακε λα ςεθίζνπκε. Δγψ 

βέβαηα δελ ζα ςήθηδα γηαηί κνπ αξέζεη λα ηα έρσ θαιά κε φινπο. Μφλν ηφηε 

ςήθηζα γηα αξρεγφ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηελ αιεπνχ θη απηφ γηαηί κνπ είρε δψζεη 5 

θνπηηά κέιη. Νφζηηκα ήηαλ, δελ ιέσ, αιιά ηψξα ηελ πιεξψλεη ν θαεκέλνο ν 

θάζηνξαο θη φινη καο. Αρ! Απηή ε ιαηκαξγία κνπ. 
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     Σελ άιιε κέξα ηίπνηα δε ζχκηδε ην ραξνχκελν ειηφινπζην δάζνο. Ο ήιηνο 

είρε θξπθηεί πίζσ απφ ηα καχξα ζχλλεθα, ν αέξαο θπζνχζε δπλαηά. Σα δψα 

ζθέθηνληαλ φζα έγηλαλ ηελ πξνεγνχκελε κέξα θη αλαξσηηφληαλ αλ έθαλαλ ην 

θαιχηεξν. Μφλν ε αιεπνχ ζηγνηξαγνπδνχζε. 

Καη νη κέξεο ζην δάζνο πεξλνχζαλ… 
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Η θωηηά 

 

θείλν ην πξσηλφ ν ηξππνθάξπδνο, κε δεκέλν αθφκα ην θηεξφ, 

πεξπαηνχζε ζην δάζνο ςάρλνληαο γηα ην θαγεηφ ηνπ. 

       Δλησκεηαμχ, ιίγν πην θάησ ζε έλα μέθσην, κηα παξέα 

αλζξψπσλ έθεπγαλ ρσξίο λα ζβήζνπλ θαιά ηε θσηηά πνπ είραλ αλάςεη. 

Γελ πέξαζε πνιιή ψξα θαη ε θσηηά μαλαθνχλησζε. Σν αεξάθη πνπ θπζνχζε 

έζηεηιε κηα ζπίζα  ζην πξψην δέληξν. Η θσηηά εμαπιψζεθε ακέζσο.              

      - Απφ πνχ έξρεηαη απηφο ν θαπλφο; αλαξσηηέηαη ν Σξππνθάξπδνο. Πξέπεη λα     

      πάσ λα δσ, ζθέθηεηαη θαη αξρίδεη λα ηξέρεη πξνο ηα εθεί. 

Φηάλνληαο ζην μέθσην, βιέπεη ηε θσηηά πνπ φιν θαη κεγαιψλεη. 

- Σν δάζνο θαίγεηαη. Κάηη πξέπεη λα θάλσ, ζθέθηεηαη. Άκα ηξέμσ πξνο ην 

κνλνπάηη πξνιαβαίλσ λα ζσζψ. Ση ζα γίλεη φκσο κε ηνπο άιινπο; Πνηνο ζα 

ηνπο εηδνπνηήζεη; Θα γπξίζσ πίζσ, απνθαζίδεη. 

Η θσηηά φκσο πξνρσξάεη γξήγνξα. 

- Μφλν αλ κπνξέζσ λα πεηάμσ ζα πξνιάβσ λα ηνπο εηδνπνηήζσ, κνλνινγεί 

θαη ιχλεη ηνπο επηδέζκνπο απφ ην ρηππεκέλν  ηνπ θηεξφ. Σν δάζνο θαίγεηαη! Η 

θσηηά πιεζηάδεη! Σξέμηε λα ζσζείηε! Φψλαδε ν ηξππνθάξπδνο πεηψληαο κε 

δπζθνιία πάλσ απφ ηα ςειά δέληξα. 

Σα δψα παληθνβιήζεθαλ. Άξρηζαλ λα ηξέρνπλ δεμηά θαη αξηζηεξά. 

-ινη πξνο ηε ζάιαζζα γξήγνξα, αθνχζηεθε κία θσλή, κφλν εθεί ζα είκαζηε 

αζθαιείο. 

ινη άθνπζαλ ηε ζπκβνπιή θαη θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηα  εθεί. 
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Φηηάτλοληας ηε βάρθα γηα λα ζωζούλ 

 

ηάλνληαο ζηελ παξαιία ηα δψα ηνπ δάζνπο κπνξνχζαλ πηα λα 

δνπλ ηηο  πξψηεο θιφγεο λα πιεζηάδνπλ απεηιεηηθά. 

-Δίκαζηε φινη εδψ; Υηχπεζε θαλείο; ξσηά ε αξθνχδα. Γελ 

βιέπσ ηελ αιεπνχ, ηελ αξρεγφ καο! 

-Μα λα! Έξρεηαη θνξησκέλε, απαληά ν θάζηνξαο. Ση είλαη φια απηά πνπ 

θνπβαιάεη; 

Καη ελψ φια ηα δψα θνηηνχλ ηελ αιεπνχ κε αγσλία πεξηκέλνληαο λα ηνπο πεη 

ηη λα θάλνπλ, ηελ αθνχλ λα ιέεη ηξαπιίδνληαο απφ ην θφβν ηεο: 

-Γδδ…δελ πξφιαβα λλλα...λα ζζζψζσ  φιν κνπ ην θθα…θαγεηφ. 

-Αο εξεκήζνπκε ιίγν λα δνχκε ηη ζα θάλνπκε. Η θσηηά καο πεξηθπθιψλεη. 

Μφλν απφ ηε ζάιαζζα κπνξνχκε πηα λα θχγνπκε, παίξλεη ην ιφγν ε ιχθαηλα. 

-Μα εγψ δελ μέξσ θαιφ θνιχκπη, ιέεη ε αξθνχδα. 

-Καη πφζν ζα αληέμνπκε λα θνιπκπήζνπκε; ηεξηά δελ θαίλεηαη πνπζελά! 

πλερίδεη ν θάζηνξαο. 

-Καη ην θαγεηφ…; αλαξσηηέηαη ε αιεπνχ. 

-Γελ είλαη ζηηγκή λα ζθέθηεηαη ν θαζέλαο ηνλ εαπηφ ηνπ. ινη καδί ζα ηα 

θαηαθέξνπκε. Μπνξνχκε λα θηηάμνπκε κηα βάξθα γηα φινπο καο, πξνηείλεη ε 

ιχθαηλα. 

       Έηζη, ην θάζε δψν αλέιαβε θαη θάηη λα θάλεη. Ο θάζηνξαο θαη ν 

ηξππνθάξπδνο έθνβαλ ηα μχια. Η αξθνχδα θαη ε ιχθαηλα ηα θνπβάιαγαλ. Η 

αιεπνχ έπιεθε ζθνηληά απφ ρφξηα  θαη ην θίδη έδελε κε γεξνχο θφκπνπο ηα 

μχια κεηαμχ ηνπο. 

6 

Φ 



 

Σα δψα ινηπφλ, ληθψληαο ηνλ παληθφ ηνπο θαη δνπιεχνληαο φια καδί 

θαηάθεξαλ λα θηηάμνπλ γξήγνξα ηε βάξθα ηνπο θαη λα μεθηλήζνπλ ην ηαμίδη 

ηνπο γηα έλα θαηλνχξγην άγλσζην ηφπν.  
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Η επίζεζε ηοσ θαρταρία 

 

α ξεχκαηα ηεο ζάιαζζαο θαη ην αεξάθη πνπ θπζνχζε 

απνκάθξπλαλ γξήγνξα ηε βάξθα απφ ην δάζνο. Σα δψα 

αλαθνπθηζκέλα πνπ πέξαζε ν άκεζνο θίλδπλνο, θαηάθεξαλ ζηγά 

ζηγά λα εξεκήζνπλ. Σηο επφκελεο κέξεο άξρηζαλ λα ζαπκάδνπλ  ηελ απέξαληε 

γαιάδηα ζάιαζζα, λα παξαηεξνχλ ηνπο γιάξνπο πνπ επηδέμηα έβξηζθαλ ην 

θαΐ ηνπο θαη λα δηαζθεδάδνπλ  κε ηα παηρλίδηα θαη ηα ηξαγνχδηα ησλ 

δειθηληψλ. 

Μεηά απφ ιίγεο κέξεο ηαμηδηνχ θάπνπ ζην βάζνο ηνπ νξίδνληα δηέθξηλαλ έλα  

λεζί.  

-ηεξηά ζηεξηά, γξήγνξα ηα θνππηά λα θηάζνπκε, θψλαμαλ ηα δψα πξηλ 

αληηιεθζνχλ φηη θάηη ηνπο πιεζηάδεη.   

-Μα ηη παξάμελν ςάξη είλαη απηφ πνπ έξρεηαη πξνο ηελ βάξθα  καο! 

Αλαξσηήζεθε έθπιεθηνο ν ζθίνπξνο.  

-Ση είλαη απηφ ην κπηεξφ πνπ έρεη ζηελ πιάηε ηνπ; θσλάδεη έληξνκνο ν 

ηξππνθάξπδνο. 

-Καξραξίαο – θαξραξίαο! θσλάδεη ην θίδη.  

Μα πξηλ πξνιάβεη λα νινθιεξψζεη ηε θξάζε ηνπ, ηνπο έρεη ήδε επηηεζεί. Η 

κηθξή βάξθα  κ΄ έλαλ δπλαηφ ηξηγκφ αξρίδεη λα δηαιχεηαη. 

-Γξήγνξα λα βγνχκε ζηελ αθηή. Πέζηε φινη ζην λεξφ, ιέεη ην θίδη. Θα ηα 

θαηαθέξνπκε. Δίκαζηε θνληά. 

Καη πξάγκαηη, θνιπκπψληαο κε φζε δχλακε είρε ν θαζέλαο ηνπο θαηάθεξαλ 

λα θηάζνπλ φινη ζψνη ζηελ αθηή.   
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Βγαίλνληαο έμσ ζηελ παξαιία, άξρηζαλ λα κηιάλε φινη καδί. 

-Δπηηέινπο, ζηεξηά  θάησ απφ ηα πφδηα καο!  

-Δίκαζηε φινη θαιά;  

-¨ια κνηάδνπλ αιιηψηηθα! Ση πεξίεξγα δέληξα  είλαη απηά! 

-Κάλεη θαη πνιιή δέζηε! 

-Έρεηε πηάζεη ηελ θνπβέληα θαη ζα ράζνπκε φηη έρεη απνκείλεη απφ ηε βάξθα, 

ιέεη ε ιχθαηλα θαη ηνπο καδεχεη φινπο λα ηελ ηξαβήμνπλ έμσ απφ ην λεξφ. 
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Η πρώηε κέρα ζηο λεζί 

 

αζψο φκσο  πέξλαγε ε ψξα ηα  δψα ζπλεηδεηνπνηνχζαλ φηη ζε 

ιίγν ζα λχρησλε θη εθείλα ήηαλ  θνπξαζκέλα, πεηλαζκέλα θαη 

δηςαζκέλα. Ξεθίλεζαλ ινηπφλ ηελ εμεξεχλεζε ηνπο. 

Ο ηξππνθάξπδνο θαη ν θάζηνξαο έρνπλ απνκαθξπλζεί αξθεηά απφ ηελ αθηή, 

αιιά δελ έρνπλ βξεη ηίπνηα πνπ λα κνηάδεη κε θαγεηφ. 

-Δη, ηξππνθάξπδε, εζχ πνπ είζαη ςειά βιέπεηο ηίπνηα; Έρσ θνπξαζηεί λα 

ςάρλσ θαη ην ζηνκάρη κνπ γνπξγνπξίδεη. 

Γελ πξφιαβε λα ηειεηψζεη ηα ιφγηα ηνπ ν θάζηνξαο θαη Μ π α κ! Μηα ηξηρσηή 

θαθέ κπάια ζθάεη κε δχλακε κπξνζηά ηνπ. 

-ηγά βξε ηξππνθάξπδε, ζα κε ρηππήζεηο!  

-Υα, ρα, ρα! Με ζπγρσξείο, δελ ήζεια λα ζε ηξνκάμσ, αθνχγεηαη κηα άγλσζηε 

θσλή. Άθνπζα φηη πεηλάο. Απηφ είλαη έλα πνιχ λφζηηκν θξνχην. Σν ιέλε 

θαξχδα. 

-Πνηνο, ηη είζαη εζχ; ξσηάεη ν ηξππνθάξπδνο θαζψο πιεζίαδε ην δψν πνπ ηνπ 

κίιαγε  θαη φκνηφ ηνπ δελ είρε μαλαδεί. 

-Δγψ είκαη ε κατκνχ. Δζείο πνηνη είζηε; Γελ ζαο έρσ μαλαδεί. 

Ο ηξππνθάξπδνο θαη ν θάζηνξαο ηεο κίιεζαλ γηα ηηο πεξηπέηεηεο ηνπο θαη ηελ 

θάιεζαλ λα γλσξίζεη θαη ηνπο ππφινηπνπο θίινπο ηνπο. Κάπσο έηζη έθαλαλ 

ηελ πξψηε ηνπο γλσξηκία ζηνλ παξάμελν απηφλ ηφπν. 

      Σελ ίδηα ζηηγκή ζε θάπνην άιιν ζεκείν ηνπ λεζηνχ, νη θίινη καο, ε ιχθαηλα 

θαη ην θίδη ζα ζπλαληνχζαλ κε αλαπάληερν ηξφπν έλαλ αθφκα θάηνηθφ ηνπ.   
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Δλψ  πεξπαηνχζαλ αλάκεζα ζηελ ππθλή, ηξνπηθή βιάζηεζε, απνξξνθεκέλνη  

απφ ην θειάεδηζκα ησλ πνπιηψλ, ηηο κπξσδηέο θαη ηα ρξψκαηα, ιίγν έιεηςε 

κηα κεγααααάιε γθξίδα παηνχζα, λα θάλεη ιηψκα ην θίδη. 

-Δ, πξφζερε! Θα παηήζεηο ην θίιν κνπ, θσλάδεη ε ιχθαηλα. 

-πγγλψκε, δελ ην ήζεια, δηθαηνινγήζεθε ν ειέθαληαο. Πεξπαηνχζα 

αθεξεκέλνο θαη δελ ζαο είδα. Κη φινη κνπ ην ιέλε λα είκαη πην πξνζεθηηθφο. 

Σν ίδην βξάδπ, καδεκέλα γχξσ απφ ηε θσηηά πνπ είραλ αλάςεη ζηελ παξαιία 

ηα δψα ηνπ δάζνπο, ζπληξνθηά κε ηε κατκνχ απνιάκβαλαλ ηα θξνχηα πνπ 

δνθίκαδαλ γηα πξψηε θνξά. 

Μεηά απφ ηέηνηα πεξηπέηεηα θαη ηφζεο δπζθνιίεο ήξζε ε ψξα γηα ηνπο θίινπο 

καο λα εξεκήζνπλ θαη λα μεθνπξαζηνχλ.  Η θηιηθή δηάζεζε ηεο κατκνχο θαη ε 

βνήζεηά ηεο ζην λα γλσξίζνπλ ηνλ θαηλνχξγην απηφ ηφπν ηνπο έθαλε λα 

ληψζνπλ γηα πξψηε θνξά ζην λεζί αζθαιείο.  
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Η θαηλούργηα γεηηοληά 

 

αθληθά έλαο ηξνκαθηηθφο βξπρεζκφο θαιχπηεη ηηο θσλέο ηεο 

ραξνχκελεο παξέαο.  Σα δψα ηνπ δάζνπο πάγσζαλ. 

-Με θνβάζηε! Δίλαη ην Ληνληάξη, ιέεη ε κατκνχ. 

-Δίλαη πάληα ηφζν ηξνκαθηηθφο; ξσηάεη ν θάζηνξαο. 

-Δάλ δελ ηνλ μέξεηο ζε ηξνκάδεη, απαληάεη ε κατκνχ. Δίλαη κεγαιφζσκνο, κε 

βξνληεξή θσλή. Σηο ηειεπηαίεο κέξεο πάλησο ηνλ αθνχσ θάπσο δηαθνξεηηθφ. 

-Αθνχγεηαη ζαλ λα πνλάεη, ιέεη ην θίδη. Ίζσο κπνξψ λα ηνλ βνεζήζσ. 

-Να ζνπ πσ ηελ αιήζεηα δελ ηνλ μέξσ πνιχ θαιά. Σνλ έρσ δεη κεξηθέο θνξέο 

λα ηξηγπξλά ζην λεζί θαη ηνλ αθνχσ ζπρλά ηα βξάδηα.  κσο είλαη ιίγν 

κνλαρηθφο, δελ θάλνπκε παξέα.   

Σα  δψα αλαθνπθίζηεθαλ απφ ηηο εμεγήζεηο ηεο κατκνχο θαη ζπλέρηζαλ ηελ 

θνπβέληα ηνπο γχξσ απφ ηε θσηηά. 

       Σηο επφκελεο κέξεο ηα δψα θαηάθεξαλ λα θηηάμνπλ ηα θαηλνχξγηα ηνπο 

ζπίηηα. Ο θάζηνξαο έρηηζε ην δηθφ ηνπ ζηε βάζε κηαο κπαλαληάο ζηελ άθξε 

ηεο παξαιίαο.  Η αξθνχδα θαη ε ιχθαηλα βξήθαλ δχν άλεηεο ζπειηέο, ελψ 

δίπια ζηε βάζε ελφο γέξηθνπ δέληξνπ θψιηαζε ε αιεπνχ.  ηηο ξίδεο ελφο 

θνθθνθνίληθα ην θίδη έζηεζε ην λέν ηνπ ηαηξείν, ελψ ν ηξππνθάξπδνο 

θαζεκεξηλά απνιάκβαλε ηε ζέα πνπ πξφζθεξαλ ηα ςειά ηνπ θιαδηά.  Η 

γεηηνληά ηνπο έζθπδε απφ δσή. 

ια θπινχζαλ ήξεκα πηα, ηα δψα αλαγλψξηδαλ ηα θξνχηα θαη κάδεπαλ κφλα 

ηνπο ηελ ηξνθή ηνπο ελψ έπηλαλ λεξφ απφ ην ξπάθη πνπ εξρφηαλ απφ ηελ 

θνξπθή    ηνπ  βνπλνχ   ζηα   βάζε  ηεο  δνχγθιαο.  Απηφο  πνπ  επραξηζηηφηαλ 
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πεξηζζφηεξν ήηαλ ν θάζηνξαο γηαηί ην λεξφ πνπ έξεε ηνπ ζχκηδε ην πνηάκη 

δίπια  ζην νπνίν είρε κεγαιψζεη.  Αιιά θαη ζηα ππφινηπα δψα άξεζαλ νη 

κπξσδηέο ηεο θχζεο γχξσ απφ ην ξπάθη γηαηί ηνπο ζχκηδαλ ην δάζνο πνπ 

είραλ αθήζεη πίζσ.   

       Παξφια απηά ηα βξάδηα ηνπο δελ ήηαλ ηφζν ήζπρα. Σν ιηνληάξη 

εμαθνινπζνχζε λα νπξιηάδεη θαη ην θίδη ήηαλ πηα ζίγνπξν φηη ππέθεξε. 

-Θα πάσ λα ηνλ δσ, αλαθνίλσζε απνθαζηζκέλν ζηνπο άιινπο θαη κηα θαη    

δπν μεθίλεζε γηα ην ζπίηη ηνπ ιηνληαξηνχ. 

Σνθ, ηνθ, ρηχπεζε ηελ πφξηα. 

-Πνηνο είζαη; ξψηεζε ην ιηνληάξη. Ση ζέιεηο; 

-ε αθνχσ κέξεο ηψξα πνπ ππνθέξεηο θαη επεηδή είκαη γηαηξφο θαηάιαβα    

φηη ρξεηάδεζαη βνήζεηα, γη’ απηφ ήξζα. 

-Η αιήζεηα είλαη φηη κέξα κε ηε κέξα ην πφδη κνπ ρεηξνηεξεχεη. Σψξα πηα δελ 

κπνξψ νχηε λα ην παηήζσ. 

-Άζε κε λα ξίμσ κηα καηηά…Γελ είλαη ηίπνηα ζνβαξφ. Έρεη κπεη έλα αγθάζη. 

Μπνξψ λα ην βγάισ ακέζσο. 

Έηζη, κε κηα θίλεζε ην θίδη αλαθνχθηζε ην ιηνληάξη. 

 

 

 

 

 

 

 

13



 

Οη δσζθοιίες ζηο λεζί 

 

ίγνπο κήλεο αξγφηεξα θη ελψ είρε πεξάζεη ε επνρή ησλ βξνρψλ, 

άξρηζαλ πάιη νη δεζηέο κέξεο ζην ηξνπηθφ λεζί.  Σα δψα, 

δνπιεχνληαο θάησ απφ ηνλ θαπηφ ήιην έλησζαλ ζπρλά ηελ αλάγθε 

λα δξνζίδνληαη ζην ξπάθη. 

-Γηςάσ πνιχ. Αο πησ λεξφ, ιέεη ε αιεπνχ. 

- ρη! Δγψ ζα πησ πξψηε, ιέεη ε αξθνχδα ζπξψρλνληαο ηελ αιεπνχ. 

-Σν λεξφ δελ είλαη δηθφ ζαο. Θέισ θη εγψ λα πησ! θσλάδεη ζπκσκέλε ε     

ιχθαηλα. 

-Δγψ δεζηαίλνκαη πνιχ. Θα κπσ κέζα λα δξνζηζηψ, πεηάγεηαη ν  ειέθαληαο. 

Σέηνηνη θαβγάδεο άξρηζαλ λα γίλνληαη θαζεκεξηλά θη φιν θαη ρεηξνηέξεπαλ.  Σα 

δψα είραλ δίθην, ην ξπάθη ήηαλ ζηελφ θαη ην λεξφ ιηγνζηφ.  ζν ζην λεζί 

δνχζαλ κφλν ηα δψα ηεο δνχγθιαο ηνπο ήηαλ αξθεηφ ηψξα φκσο πνπ ηα δψα 

ήηαλ πεξηζζφηεξα δελ έθηαλε πηα. 

 -Γελ θηάλεη πνπ ην λεξφ είλαη ιίγν, δελ βξίζθσ θαη αξθεηέο κπαλάλεο,   

παξαπνληφηαλ ε κατκνχ. 

 -ινη νη θαξπνί ιηγνζηεχνπλ, ζπκθψλεζαλ ηα δψα. 

-Φηαίεη ην φηη δελ ππάξρεη αξθεηφ λεξφ.  Γελ δηςάκε κφλν εκείο, δηςάλε θαη ηα 

δέληξα, ηνπο εμήγεζε ην θίδη. Σα πξάγκαηα δείρλνπλ αξθεηά δχζθνια θαη λα 

ζθεθηείηε φηη βξηζθφκαζηε ζηελ αξρή ηνπ θαινθαηξηνχ. 

Καζψο ιηγφζηεπαλ ζην λεζί ην θαγεηφ θαη ην λεξφ, ηα δψα γίλνληαλ φιν θαη 

πην λεπξηθά.  Μηα κέξα ε αιεπνχ πεηλαζκέλε αθφκα, αθνχ δελ κπφξεζε λα 

βξεη αξθεηφ θαγεηφ, κνλνινγνχζε: 
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-Ση δσή είλαη απηή, δελ αληέρσ άιιν απηή ηελ θαηάζηαζε, ε θνηιηά   κνπ 

γνπξγνπξίδεη φιε κέξα.  Θα θχγσ απφ εδψ!  Κάπνπ ζα πξέπεη λα  ππάξρεη 

έλα κέξνο κε άθζνλν θαγεηφ θαη λεξφ. 

-Να έξζσ θη εγψ ζ’ απηφ ην κέξνο; αθνχγεηαη κηα θσλή κέζα απφ ηηο ππθλέο 

θπιισζηέο.  Καη κ’ έλα ζάιην, ε κατκνχ εκθαλίδεηαη κπξνζηά ζηελ αιεπνχ.  

-Αιήζεηα ην ιεο; Φπζηθά θαη κπνξείο. Υαίξνκαη πνιχ πνπ ζα έρσ παξέα.  Πψο 

λα θχγνπκε; αλαξσηηέηαη ε αιεπνχ. 

-Δζείο δελ είραηε κηα βάξθα;  M’απηήλ λα θχγνπκε, είπε κε λφεκα ε κατκνχ. 

-Γελ είλαη θαθή ηδέα, αιιά πξέπεη λα ηε θηηάμνπκε. Δίλαη ιίγν 

ζηξαπαηζαξηζκέλε, ζα πξέπεη λα ηελ επηζθεπάζνπκε, είπε ε αιεπνχ.  Πάκε 

θξπθά λα δνχκε ηη ρξεηάδεηαη. 

 -Γηαηί θξπθά; απφξεζε ε κατκνχ.  Μπνξεί λα ζέινπλ λα έξζνπλ θη άιινη. 

-Μπνξεί. Αιιά κέρξη λα ζπλελλνεζνχκε, απαληά ε αιεπνχ, ζα πάξεη πνιχ 

ρξφλν.  Πάκε εκείο, θη φπνηνο ζέιεη κπνξεί λα θχγεη κφλνο ηνπ. 

Μηα θαη δπν πξνζέρνληαο λα κελ ηνπο δνχλε ηα άιια δψα έθηαζαλ ζην κέξνο 

πνπ  βξηζθφηαλ ε βάξθα. 

-Απ’ φηη θαίλεηαη ζα κπνξέζνπκε λα ηε θηηάμνπκε νη δπν καο.  Θα καδέςσ 

θχιια κπαλαληάο θαη θνίληθα, ζα θέξνπκε θαη κεξηθνχο θνξκνχο θαη ζε ιίγεο 

εκέξεο ζα είλαη έηνηκε, είπε ε κατκνχ. 

Θα πξέπεη λα πξνζέρνπκε, λα δνπιεχνπκε βξάδπ γηα λα κελ θαηαιάβνπλ 

ηίπνηα νη άιινη, ζπκπιήξσζε ε αιεπνχ. 
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Το λασάγηο 

 

ξεηο κέξεο κεηά ε βάξθα ήηαλ έηνηκε, ηα πξάγκαηά ηνπο 

θνξησκέλα θαη ην ηαμίδη μεθηλνχζε ηελ ψξα πνπ μεκέξσλε. 

-Κνίηα ηη ήξεκε πνπ είλαη ε ζάιαζζα, δελ θπζάεη ζρεδφλ θαζφινπ.  

Μπνξνχκε λα δηαιέμνπκε νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε ζέινπκε.  Πξνο ηα πνχ 

ιεο λα πάκε; ξσηάεη ε αιεπνχ θαζψο απνκαθξχλνληαη απφ ηελ αθηή. 

Πξηλ φκσο πξνιάβεη λα απαληήζεη ε κατκνχ, έλα ηεξάζηην ζηφκα αλνίγεη 

κπξνζηά ηνπο θαη δαγθψλεη έλα θνκκάηη απφ ηε βάξθα. 

-Βνήζεηα! Βνήζεηα! Πληγφκαζηε! Φψλαμαλ ηα δψα, ελψ πξνζπαζνχζαλ 

απεγλσζκέλα λα γξαπσζνχλ απφ ηα απνκεηλάξηα ηεο βάξθαο θαη νη θσλέο 

ηνπο αθνχζηεθαλ ζηα πέξαηα ηνπ λεζηνχ. 

Γηα θαιή ηνπο ηχρε ν ειέθαληαο πνπ ήηαλ εθεί θνληά έζπεπζε γηα βνήζεηα. 

-Σξέμηε λα ηνπο ζψζνπκε, θψλαμε θαη φξκεζε πξνο ηελ αθξνγηαιηά.  Υσξίο 

λα δηζηάζεη κπήθε ζηε ζάιαζζα, θιψηζεζε ηνλ θαξραξία θαη ηπιίγνληαο ηελ 

πξνβνζθίδα ηνπ γχξσ απφ ηα δχν δψα, ηα έβγαιε ζηε ζηεξηά. 

          Με φιε απηή ηε θαζαξία, ηα ππφινηπα δψα έληξνκα θαηαθζάλνπλ ζηε 

παξαιία φπνπ αληηθξίδνπλ ηνλ ειέθαληα ηε κατκνχ θαη ηελ αιεπνχ 

κνπζθεκέλνπο θαη ηαιαηπσξεκέλνπο. 

-Ση έγηλε εδψ;  Ση ζαο ζπλέβε; ξσηάεη ν ηξππνθάξπδνο. 

-Ση λα ζαο πσ;  Άθνπζα ηηο θσλέο, έηξεμα θαη ηηο βξήθα κέζα ζηε ζάιαζζα λα 

παιεχνπλ κε ηνλ θαξραξία, απάληεζε ν ειέθαληαο. 

-Πψο βξεζήθαηε ζηε ζάιαζζα πξσί πξσί;  Γηα πνχ ην βάιαηε; απνξεί ε 

ιχθαηλα. 
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-Να…Ξέξεηε…Δκείο…Πεηλάγακε, ην λεξφ ήηαλ ιίγν, δελ αληέρακε άιιν θαη 

είπακε λα θχγνπκε απφ απηφ ην λεζί, απάληεζαλ κε κηα θσλή ε αιεπνχ θαη ε 

κατκνχ. 

-Καη εγψ πεηλάσ, αιιά δελ πήγα λα ην ζθάζσ! Δίπε κε ζπκφ ν θάζηνξαο. 

-Πψο πήξαηε ηε βάξθα; Γηθή ζαο είλαη; ξψηεζε αγαλαθηηζκέλν ην θίδη. 

-Σε ραιάζαηε θηφιαο! Φψλαμε νξγηζκέλε ε αξθνχδα. 

-Έρσ λα θάλσ κπάλην ηφζεο κέξεο!  Άζε πνπ γνπξγνπξίδεη ε θνηιηά κνπ απφ 

ηελ πείλα! δηακαξηπξήζεθε έληνλα ην ιηνληάξη. 

Οη θσλέο φιν θαη δπλάκσλαλ.  ινη κάισλαλ κε φινπο, θαλείο δελ άθνπγε 

θαλέλαλ θαη ν θαπγάο θνχλησλε. 

-ηακαηήζηε πηα! Αθνχζηεθε ε απζηεξή θσλή ηεο ιχθαηλαο. Γελ είλαη ηξφπνο 

απηφο λα ιχλνπκε ηα πξνβιήκαηα.  Αο εξεκήζνπκε ιίγν θαη ην ζπδεηάκε φινη 

καδί αξγφηεξα. 
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Η απόθαζε γηα ζσλεργαζία 

 

ν ίδην βξάδπ ηα δψα καδεχηεθαλ, γχξσ απφ ηε θσηηά, ζην μέθσην 

ηνπ λεζηνχ. 

-Σψξα πνπ εξεκήζακε, θαη ήκαζηε φινη εδψ, αο ζπδεηήζνπκε 

απηφ πνπ έγηλε θαη θαιφ ζα είλαη λα πνχκε φινη ηε γλψκε καο, πξφηεηλε ε 

ιχθαηλα. 

-Δγψ δελ έρσ θαηαιάβεη αθφκα γηαηί έπξεπε λα έξζνπκε εδψ, είπε 

βαξηεζηεκέλα ην ιηνληάξη. 

-Γίθην έρεη, εκείο δελ θηαίκε θαζφινπ γηα φ,ηη έγηλε, ζπκθψλεζε ν 

ηξππνθάξπδνο.   

Σν θίδη είρε άιιε άπνςε. 

-Αο ζθεθηνχκε ην γηαηί νη δχν καο  θίινη ζέιεζαλ λα θχγνπλ.  Μήπσο 

αλαγθάζηεθαλ;  ινη μέξνπκε φηη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ έρνπκε πξφβιεκα κε ην 

θαγεηφ θαη ην λεξφ. 

-πκθσλψ θαη γηα απηφ δήηεζα λα βξεζνχκε φινη εδψ, ζπκπιήξσζε ε 

ιχθαηλα.  Σν ζέκα ηνπ λεξνχ είλαη πνιχ ζνβαξφ θαη κφλν αλ ζπλεξγαζηνχκε 

ζα ην ιχζνπκε.  

-Ση ελλνείο λα ζπλεξγαζηνχκε;  Σφζα ρξφληα, εκείο πνπ δνχζακε ζ’ απηφ ην 

λεζί, πνηέ δε καδεπηήθακε έηζη λα ζπδεηήζνπκε θάηη, είπε ην ιηνληάξη. 

-Η ζπδήηεζε δελ αθνχγεηαη θαθή ηδέα ηειηθά.  Θπκάζηε εθείλν ην ρεηκψλα πνπ 

δελ είρε βξνρέο θαη πεηλνχζακε πάιη; Πξνζπαζήζακε  λα ζπδεηήζνπκε, 

ηζαθσζήθακε θαη απφ ηφηε ν θαζέλαο αζρνιείηαη κε ηνλ εαπηφ ηνπ.  
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Αο θαζίζνπκε απηή ηε θνξά λα ην ζπδεηήζνπκε ήξεκα, ζπκπιήξσζε ν 

ειέθαληαο.                                         

-ζν ήκαζηαλ νη ηξεηο καο ηα θαηαθέξλακε.  Απφ ηφηε πνπ γίλακε ηφζνη 

πνιινί, άξρηζαλ ηα πξνβιήκαηα.  Σν λεξφ είλαη ιίγν, ην θαγεηφ δελ θηάλεη.  

Σν λεζί δελ καο ρσξάεη φινπο, είπε ην ιηνληάξη. 

-Ση πξνηείλεηο ιηνληάξη; Μαο δεηάο λα θχγνπκε; ξψηεζε ν θάζηνξαο. 

-Ναη, είλαη θαη απηφ κηα ιχζε.  Γη απηφ θη εκείο ην πξνζπαζήζακε, 

ζπκπιήξσζε ε αιεπνχ.  

-Δγψ ζθέθηνκαη θάηη άιιν.  Να ηξψκε θαη λα πίλνπκε απφ ιίγν, ψζηε λα 

θηάλεη γηα φινπο, πεηάρηεθε ν ηξππνθάξπδνο. 

-Πφζν πην ιίγν!  ιε κέξα ε θνηιηά κνπ γνπξγνπξίδεη.  Να! αθνχζηε. 

Γηακαξηπξήζεθε ε αξθνχδα. 

-Γελ κπνξεί,  θάπνηα άιιε ιχζε ζα ππάξρεη, αθνχζηεθε ε κατκνχ. Κξίκα πνπ 

ηφζν λεξφ απφ ην ξπάθη ρχλεηαη ζηε ζάιαζζα θαη πάεη ρακέλν…  

-Ση σξαία πνπ ζα ήηαλ αλ κπνξνχζακε λα ην καδεχνπκε.  Θα είρακε ηψξα 

αξθεηφ λεξφ γηα φινπο, ζθέθηεηαη θσλαρηά ε ιχθαηλα. 

-Χξαία ηδέα!  Πψο δελ ην ζθέθηεθα!  Αλ δνπιέςνπκε φινη καδί, κπνξνχκε λα 

θαηαζθεπάζνπκε έλα κεγάιν θξάγκα.  Θα ζαο δείμσ εγψ πψο γίλεηαη, 

θψλαμε ελζνπζηαζκέλνο ν θάζηνξαο.  

Δληάμεη κε ην λεξφ αιιά κε ην θαγεηφ ηη ζα γίλεη; Σνπο πξνζγείσζε ε αιεπνχ 

θαη φινη ζψπαζαλ κέλνληαο ζθεπηηθνί.  

-Σν βξήθα!!! Έζπαζε ηε ζησπή ν ειέθαληαο. Απφ ηε ιίκλε πνπ ζα 

ζρεκαηηζηεί απφ  ην θξάγκα πνπ ζα θηηάμνπκε, κπνξνχκε λα ραξάμνπκε 

ξπάθηα πνπ ζα πνηίδνπλ φια ηα δέληξα ηνπ δάζνπο. 
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      Έηζη ινηπφλ, φινη αλαθνπθηζκέλνη, ραξνχκελνη θαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηηο 

απνθάζεηο πνπ πήξαλ, πήγαλ γηα χπλν, γλσξίδνληαο φηη αχξην μεκεξψλεη κηα 

θνπηαζηηθή αιιά δεκηνπξγηθή κέξα. 
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Μηα γλώρηκε κσρωδηά 

 

ξάγκαηη, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ εκεξψλ, ηα δψα κε 

πνιχ θέθη θαη θαιή δηάζεζε δνχιεπαλ φια καδί πξνζθέξνληαο ν 

θαζέλαο φ,ηη κπνξνχζε.  Ο θάζηνξαο γλσξίδνληαο πψο 

θηηάρλεηαη έλα θξάγκα, εμήγεζε ζηα άιια δψα ηη ρξεηάδεηαη λα γίλεη θαη 

κνίξαζε ηηο δνπιεηέο.  Ο ειέθαληαο θαη ε αξθνχδα πξνζθέξζεθαλ λα 

κεηαθέξνπλ ηα μχια πνπ έθνβαλ ν θάζηνξαο θαη ν ηξππνθάξπδνο.  Άιινη ηα 

ζηνίβαδαλ, άιινη ηα έδελαλ θαη νη ππφινηπνη έζθαβαλ θαηλνχξγηα ξπάθηα. 

       Σν θαηλνχξγην θξάγκα εηνηκάζηεθε γξήγνξα.  Η δσή ζην λεζί άιιαμε κε 

πνιινχο ηξφπνπο.  Σν λεξφ ήηαλ πηα αξθεηφ, ηα δέληξα πνηίδνληαλ θαιά θαη 

έδηλαλ θαξπνχο πνπ ηψξα έθηαλαλ γηα φινπο.  Μέζα απφ ηελ νκαδηθή 

δνπιεηά ηα δψα ήξζαλ πην θνληά, δφζεθε ε επθαηξία ζηνλ θαζέλα λα δείμεη ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπ θαη είδαλ ζηελ πξάμε φηη φηαλ ζπλεξγάδνληαη κπνξνχλ λα 

πεηχρνπλ πνιιά.  

       Δθείλν ην πξσηλφ, ν ηξππνθάξπδνο μχπλεζε πνιχ ραξνχκελνο θαη 

άξρηζε λα ηξαγνπδάεη θαζαξίδνληαο ην ζπίηη ηνπ.  Πήγαηλε, εξρφηαλ, πέηαγε 

εδψ θαη εθεί καδεχνληαο θαζαξά θιαξάθηα γηα ηε θσιηά ηνπ.  Σν ηξαγνχδη ηνπ 

ήηαλ ηφζν δπλαηφ πνπ μεζήθσζε φιε ηε γεηηνληά.  Σν θίδη πνπ είρε βγεη θαη 

κάδεπε βφηαλα ήηαλ ν πξψηνο πνπ ηνλ άθνπζε. 

-Καιεκέξα ηξππνθάξπδε!  Πνιχ πξσηλφο είζαη ζήκεξα θαη θεθάηνο.  Ση έγηλε;  

ε έπηαζε ε άλνημε; 

-Ακάλ βξε ηξππνθάξπδε!  Μηα βδνκάδα ηψξα κε μππλάο απφ ηα ραξάκαηα κε 

ην ηξαγνχδη ζνπ, ηεληψζεθε  αγνπξνμππλεκέλε ε αξθνχδα. 
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-Ση σξαία πνπ ζαο βξίζθσ φινπο μχπληνπο!  Δξρφκνπλ λα ζαο θαιέζσ φινπο 

γηα πξσηλφ ζην ζπίηη κνπ.  αο έρσ εηνηκάζεη κία έθπιεμε, είπε ην ιηνληάξη. 

-Έθπιεμε;  Φχγακε! Δίπαλ κε ραξά φια ηα δψα. 

Απφ ην ζπίηη ηνπ ιηνληαξηνχ, κηα γλψξηκε, γηα ηα δψα ηνπ δάζνπο, κπξσδηά, 

έθηαλε ζηα ξνπζνχληα ηνπο. 

-Ση είλαη απηφ πνπ κνζρνβνιάεη;  Κάπνπ ηελ μέξσ απηή ηε κπξσδηά! 

Αθνχζηεθε κηα θσλή. 

-Δίλαη ε έθπιεμε πνπ ζαο έιεγα, είπε ραξνχκελν ην ιηνληάξη. Έθηηαμα 

καξκειάδα βαηφκνπξν πνπ μέξσ φηη ζαο άξεζε πνιχ λα ηελ ηξψηε ζηνλ ηφπν 

ζαο. 

-Αρ! Ση σξαία!  Έηζη κχξηδε θαη ην δάζνο καο φηαλ ηε θηηάρλακε.  Ση επγεληθφ 

πνπ ην ζπκήζεθεο θαη κπήθεο ζε ηφζν θφπν γηα καο ! Λέεη κε ζπγθίλεζε ε 

ιχθαηλα. 

Σα δψα ηξψγνληαο ην πξσηλφ ηνπο άξρηζαλ λα ληψζνπλ λνζηαιγία. 

-Πψο λα είλαη άξαγε ηψξα ην δάζνο καο; Πνιχ ζα ήζεια λα κπνξνχζα λα ην 

μαλαδψ. 

-Πσ πσ! ηη κνπ ζχκηζεο ηψξα! Σα φκνξθα πξσηλά πνπ καδεπφκαζηαλ ζην 

μέθσην … 

-Ναη λαη!  Θπκάζηε ηη φκνξθν πνπ ήηαλ ην πνηάκη καο;  Πψο θειάξπδε ην λεξφ 

ηνπ! 

-Καη ηη δξνζηά πνπ είρε θάησ απφ ηηο κεγάιεο βειαληδηέο! 
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…θη έδεζαλ ασηοί θαιά θαη εκείς 

θαιύηερα!!! 

 

ηο επφκελεο κέξεο ηα δψα ηνπ δάζνπο άξρηζαλ λα κηιάλε φιν θαη 

πην ζπρλά γηα ηε δσή ηνπο πξηλ έξζνπλ ζην λεζί. 

Ση λα ζεκαίλεη άξαγε απηφ;;;;;;…… 
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Παξακχζη  

Υσξίο  

χλνξα  

  

 

ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΓΙΑ ΣΕΛΕΧΗ ΠΡΟΛΗΨΗ 

& ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 

 



 

1. ΕΘΣΑΓΩΓΗ 

Σν «Παξακχζη Υσξίο χλνξα» είλαη ε ηζηνξία έμη δψσλ (ν Κάζηνξαο, ν 

Σξππνθάξπδνο, ε Λχθαηλα, ην Φίδη, ε Αιεπνχ θαη ε Αξθνχδα) πνπ δνπλ ζε 

έλα δάζνο ην νπνίν δελ πξνζδηνξίδεηαη ρσξνρξνληθά θαη εμαηηίαο κηαο 

ππξθαγηάο αλαγθάδνληαη λα εγθαηαιείςνπλ εζπεπζκέλα ηελ παηξίδα ηνπο. 

Μεηά απφ έλα πεξηπεηεηψδεο ηαμίδη, λαπαγνχλ ζε έλα άγλσζην λεζί φπνπ 

ζπλαληνχλ ηξεηο απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ (ηε Ματκνχ, ην Ληνληάξη θαη ηνλ 

Διέθαληα). Δθεί, γηα λα επηβηψζνπλ θαινχληαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο λέεο 

ζπλζήθεο, λα γλσξίζνπλ ην λέν ηφπν δηακνλήο ηνπο θαη ηνπο θαηνίθνπο ηνπ, 

λα απνδερζνχλ ην έλα ην άιιν θαη λα ζπλεξγαζηνχλ.  

           Με αθνξκή ηελ ηζηνξία ησλ εξψσλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά, 

κέζα απφ ην ζπκβνιηζκφ θαη ηνπο κεραληζκνχο ηεο ηαχηηζεο θαη ηεο 

πξνβνιήο, λα θαηαλνήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο θαη λα 

δηαπξαγκαηεπηνχλ ζέκαηα πνπ ηα απαζρνινχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, 

αζθψληαο  παξάιιεια, κε επράξηζην ηξφπν, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε 

θαληαζία ηνπο. Χο εξγαιείν πξφιεςεο, ην παξακχζη1 απνζθνπεί ζην λα 

πξνζεγγίζνπλ ηα παηδηά, κε βησκαηηθφ ηξφπν, δεηήκαηα, φπσο ε 

δηαθνξεηηθφηεηα, ε ζπιινγηθφηεηα, ε ζπλεξγαζία, ε ιήςε απνθάζεσλ, ε 

επίιπζε ζπγθξνχζεσλ, ε αηνκηθή θαη ε θνηλσληθή επζχλε θ.ά., ζπκβάιινληαο 

έηζη ζηελ ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε ηνπο.  
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1 Σν παξακχζη άιισζηε σο είδνο απνηειεί κέζνδν ζεξαπείαο, εξγαιείν γλψζεο θαη 
πξνζσπηθήο  εμέιημεο φζν θαη ηερληθή επίιπζεο πξνβιήκαηνο. αληαγθνζηίλν Πάνια «Πψο 
λα δηεγνχκαζηε έλα παξακχζη … θαη λα επηλννχκε άιια εθαηφ», 2003.  



 

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Σν παξακχζη εθηπιίζζεηαη ζε 12 ελφηεηεο, νη νπνίεο απνηεινχλ κηα ζπλέρεηα. 

Κάζε κία απφ απηέο πξαγκαηεχεηαη δηαθνξεηηθά ζέκαηα, φκσο είλαη 

απαξαίηεην λα δηαηεξεζεί ε ζεηξά θαη ε αιιεινπρία ησλ ελνηήησλ. Η δηάξθεηα 

θάζε ζπλάληεζεο είλαη κία δηδαθηηθή ψξα, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ρξφλνο λα 

αλαδπζνχλ φια ηα ζέκαηα. Χζηφζν ην πξφγξακκα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί 

ζηηο αλάγθεο ηεο νκάδαο θαη ζχκθσλα κε ηηο ρξνληθέο δπλαηφηεηεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. ζνλ αθνξά ζηνλ ηφπν 

πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, είηε απηφο είλαη ε ζρνιηθή ηάμε, είηε θάπνηνο 

άιινο ρψξνο ηνπ ζρνιείνπ, είηε κηα αίζνπζα ηνπ Κέληξνπ Πξφιεςεο, είηε 

νπνηνζδήπνηε άιινο ρψξνο, θαιφ ζα ήηαλ λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

καζεηέο λα θηλνχληαη ειεχζεξα, λα πξαγκαηνπνηνχλ άλεηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπο, λα ρσξίδνληαη ζε κηθξέο νκάδεο αλ ρξεηαζηεί  ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε 

κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία.  Υξεζηκνπνηψληαο σο βαζηθή κέζνδν πξνζέγγηζεο 

ηνλ βησκαηηθφ ηξφπν κάζεζεο, κπνξεί θάπνηνο λα αμηνπνηήζεη πνηθίιεο 

ηερληθέο γηα λα αλαδείμεη ηα ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχεηαη θάζε ελφηεηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

 

 Ζωγραθηθή 

Σα παηδηά κπνξνχλ λα δσγξαθίζνπλ ηνπο ραξαθηήξεο ηνπ παξακπζηνχ, 

θάπνην πεξηζηαηηθφ πνπ ηνπο έθαλε εληχπσζε ή φζα θαληάδνληαη ζρεηηθά κε 

ηελ ηνπνζεζία, ηνπο ήξσεο θαη ηελ εμέιημε ηεο πινθήο. Γηα παξάδεηγκα, ν 

ζπληνληζηήο κπνξεί λα παξνηξχλεη ηα παηδηά λα δσγξαθίζνπλ θαζέλα 

μερσξηζηά  ή  ζε κηθξέο νκάδεο ηη θαληάδνληαη φηη ζα ζπλαληήζνπλ ηα δψα ηνπ  
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δάζνπο ζην λεζί ζην ηέινο ηεο ηέηαξηεο ελφηεηαο ηνπ παξακπζηνχ. 

 

 Δρακαηοποίεζε 

Απηή ε ηερληθή κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Μέζα απφ ην 

ζεαηξηθφ παηρλίδη ή ηελ παληνκίκα, ηα παηδηά δηεπθνιχλνληαη ζην λα 

εθθξάζνπλ θαη ζσκαηηθά, φζα ληψζνπλ θαη ζθέθηνληαη ζρεηηθά κε ηνπο ήξσεο 

θαη ηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο. Σν παηρλίδη ξφισλ δίλεη επηπιένλ ηε δπλαηφηεηα 

ζε θάζε παηδί λα ελζσκαηψζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξία ζην ξφιν θαη λα 

ηελ εθθξάζεη κέζα απφ απηφλ, απαληψληαο ζηελ νπζία ζην εξψηεκα «Ση ζα 

έθαλεο εζχ αλ ήζνπλ ζηε ζέζε ηνπ ήξσα;». 

 

 Χεηροηετλία – Καηαζθεσές 

Τπάξρεη κεγάιε πνηθηιία ηερληθψλ ρεηξνηερλίαο θαη θαηαζθεπψλ κέζσ ησλ 

νπνίσλ ζα κπνξνχζαλ ηα παηδηά λα αμηνπνηήζνπλ ην πιηθφ ηνπ παξακπζηνχ, 

άιιεο σο απηφλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη άιιεο σο ζπκπιεξσκαηηθέο. Γηα 

παξάδεηγκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ην θνιάδ, ε ραξηνθνπηηθή, ν πειφο, 

ε πιαζηειίλε, θ.ά., πξνθεηκέλνπ λα απνδνζνχλ ζέκαηα, ζπλαηζζήκαηα, 

πεξηζηαηηθά, ραξαθηήξεο ηνπ παξακπζηνχ. Χο ζπκπιεξσκαηηθέο δξάζεηο θαη 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αθήγεζε, ζα κπνξνχζε λα δεηεζεί απφ ηα παηδηά λα 

θαηαζθεπάζνπλ κάζθεο, ράξηηλεο θηγνχξεο κε ηνπο ήξσεο, κηα βάξθα ή 

καθέηα ή αθφκα θαη ζθεληθά πνπ ζα πιαηζηψζνπλ ηε δξακαηνπνίεζε.  

 

 Αθήγεζε 

Η  αθήγεζε σο ηερληθή  είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ην παξακχζη. Απνηειεί  
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ζεκαληηθή   πξάμε   επηθνηλσλίαο,  θαζψο   πξνυπνζέηεη  ηελ   παξνπζία   ηνπ  

αθεγεηή θαη ηνπ απνδέθηε ηεο αθήγεζεο, φπνπ ν πξψηνο κπνξεί λα είλαη είηε 

ν ζπληνληζηήο είηε αθφκα θαη θάπνην απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο ησλ παηδηψλ. 

Μέζα απφ ηελ πεξηγξαθή θαη ην δηάινγν, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε απηφλ πνπ 

αθεγείηαη λα παξαζέζεη ηα γεγνλφηα ή ηηο πξάμεηο ησλ εξψσλ κηαο ηζηνξίαο 

θαη παξάιιεια λα επηιέμεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζηπι παξνπζίαζήο ηνπο. Με ηελ 

πεξηγξαθή, ν αθεγεηήο ζθηαγξαθεί ηνπο ήξσεο ηνπ παξακπζηνχ, θαζψο 

δηεγείηαη κε πιάγην ηξφπν ηηο πξάμεηο θαη ηα ιεγφκελά ηνπο, ζηήλεη ην ζθεληθφ 

ηεο δξάζεο θαη δίλεη πιεξνθνξίεο ελψ κε ην δηάινγν δίλεη πξαγκαηηθφ ιφγν 

ζηνπο ήξσεο, πξνζδίδνληαο δσληάληα ζηελ αθήγεζή ηνπ. Σαπηφρξνλα, 

πξφθεηηαη γηα έλα ζπνπδαίν εξγαιείν ςπραγσγίαο θαη κάζεζεο. Σα παηδηά, 

αθνχγνληαο ηηο πεξηπέηεηεο ησλ εξψσλ, αλαπηχζζνπλ κε δηαζθεδαζηηθφ 

ηξφπν ηε δηθή ηνπο θξηηηθή θαη αθεγεκαηηθή ηθαλφηεηα, θαζψο 

αληηιακβάλνληαη ηα γεγνλφηα απφ ηε δηθή ηνπο νπηηθή γσλία, ηα ηεξαξρνχλ θαη 

ηα παξνπζηάδνπλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, δίλνπλ έκθαζε ζηα ζεκεία πνπ είλαη 

ζεκαληηθά γηα ηα ίδηα. 

Oη παξαπάλσ, είλαη κεξηθέο απφ ηηο ηερληθέο πνπ πξνηείλνληαη, ρσξίο 

απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη άιιεο αλάινγα κε 

ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπληνληζηή θαη ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο. Οινθιεξψλνληαο, είλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί φηη ζθνπφο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ νδεγηψλ είλαη λα δνζνχλ γεληθέο θαηεπζχλζεηο γηα φζνπο ην 

ρξεζηκνπνηήζνπλ. Αληηζέησο, ζα πξέπεη λα είλαη μεθάζαξν ζην ζπληνληζηή φηη 

απαξαίηεηε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πιηθνχ είλαη ε δηθή ηνπ επειημία θαη ε 

ηθαλφηεηά  ηνπ  λα  δηαθξίλεη  ηηο  αλάγθεο  ηεο νκάδαο θαη λα πξνζαξκφδεη ηνλ  
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ηξφπν  πινπνίεζεο  (ηφπνο,  ρξφλνο,  ηερληθέο  πνπ  επηιέγνληαη, ζέκαηα  ζηα  

νπνία δίλεηαη έκθαζε θ.ά.) ζε απηέο.   

 

3. ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Οη 12 ελφηεηεο ηνπ παξακπζηνχ πεξηιακβάλνπλ δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο, ηηο 

νπνίεο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ν ζπληνληζηήο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο 

νκάδαο εθαξκφδνληαο ηηο πνηθίιεο ηερληθέο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. Αλ 

θαη ππάξρνπλ θχξηα ζέκαηα πνπ δηέπνπλ φιν ην παξακχζη (φπσο ε 

δηαθνξεηηθφηεηα, ε ζπλεξγαζία θιπ), ζε θάζε κηα απφ ηηο ελφηεηεο είλαη 

δπλαηή ε επεμεξγαζία δηαθνξεηηθψλ λνεκάησλ ζε κεγαιχηεξν βάζνο ή αθφκα 

θαη εηδηθψλ ζεκάησλ. ε απηφ ην πιαίζην, εδψ γίλεηαη αλαθνξά ζε θάζε κηα 

ελφηεηα μερσξηζηά, φπνπ παξαηίζεληαη νη θχξηεο έλλνηεο, κε ηηο νπνίεο ν 

ζπληνληζηήο κπνξεί λα αλαπηχμεη αλάινγεο ζεκαηηθέο ζηελ νκάδα, 

ζπλνδεπφκελεο απφ έλα κηθξφ, βνεζεηηθφ ζρφιην. 

 

1. «Σν φκνξθν δάζνο» 

 Βαζηθά λνήκαηα: γλσξηκία νκάδαο, απνδνρή θαη ελζσκάησζε ηεο 

δηαθνξεηηθόηεηαο, ζπλνρή, κε ππεύζπλε ζηάζε απέλαληη ζην θνηλσληθό 

ζύλνιν (απξνζεμία, αδεμηόηεηα). 

Η πξψηε ελφηεηα είλαη εηζαγσγηθή ζην παξακχζη, φπνπ ηα παηδηά έξρνληαη γηα 

πξψηε θνξά ζε επαθή κε ηνπο ήξσεο, ελψ αξρίδεη λα μεδηπιψλεηαη ε πινθή 

ηεο ηζηνξίαο. ε απηφ ην πιαίζην, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα 

εμνηθεησζνχλ κε ηνπο ραξαθηήξεο ηεο ηζηνξίαο, λα ζπδεηεζνχλ ζέκαηα πνπ 

κπνξεί λα ηνπο έθαλαλ εληχπσζε ή θαη λα γίλεη απφ ηελ νκάδα ε επεμεξγαζία  
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θάπνησλ  απφ  ηα  βαζηθά  πξνηεηλφκελα  λνήκαηα. ε  πεξίπησζε  δε, πνπ  ε  

νκάδα απνηειείηαη απφ κέιε πνπ δελ γλσξίδνληαη ήδε κεηαμχ ηνπο ή 

πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε ζπλάληεζε ηεο νκάδαο κε ην ζπληνληζηή, εδψ δίλεηαη 

ηαπηφρξνλα θαη κηα επθαηξία λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ζπζηάζεηο κε ηελ 

πξνζζήθε ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ γλσξηκίαο. 

 

2. «Σν ζπκβνχιην ησλ δψσλ» 

 Βαζηθά λνήκαηα: ιήςε απνθάζεσλ (ζε αηνκηθό θαη νκαδηθό επίπεδν), 

εγεζία, ηεξαξρία, αηνκηθή θαη νκαδηθή επζύλε, νκαδηθόηεηα, ηξόπνη 

ιεηηνπξγίαο νκάδαο, ε ηηκσξία σο κέζνδνο πεηζαξρίαο. 

Πξφθεηηαη γηα κηα ελφηεηα, φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα δψα σο νκάδα, δίλνληαο 

αθνξκή λα αλαινγηζηνχλ ηα παηδηά ηε ιεηηνπξγία ηεο δηθήο ηνπο νκάδαο θαη 

λα δηαθξίλεη ην θαζέλα ην ξφιν ηνπ κέζα ζε απηή. Παξάιιεια, κέζα απφ ηελ 

ηζηνξία, δίλεηαη ην έλαπζκα λα θαζνξηζηνχλ νη θαλφλεο θαη ην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο, λα δηακνξθσζεί δειαδή ην ζπκβφιαην πνπ ηε δηέπεη. 

 

3. «Η θσηηά» 

 Βαζηθά λνήκαηα: θνηλσληθή ζπλείδεζε, αιηξνπηζκόο, ακέιεηα, 

δηαρείξηζε θξίζεο, εγεζία, ππεπζπλόηεηα. 

Καζψο θεληξηθφ ζέκα ζηελ ελφηεηα απηή, απνηειεί ε δηαρείξηζε θξίζεο θαη ε 

αληηκεηψπηζε ελφο απξφνπηνπ θηλδχλνπ, ε νκάδα εζηηάδεη ζηηο αξρηθέο 

αληηδξάζεηο ηεο θπγήο ή ηεο κάρεο, επηθεληξσλφκελε ηφζν ζε ζπκπεξηθνξέο 

φζν θαη ζε ζπλαηζζήκαηα. ην πιαίζην ηεο αλαηξνθνδφηεζεο, ζα κπνξνχζε 

αθφκα  λα  γίλεη  αλαθνξά  ζηνλ  ηξφπν  αληίδξαζεο  ησλ παηδηψλ απέλαληη ζε  
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έλαλ εμσηεξηθφ θίλδπλν π.ρ. ζεηζκφο, πιεκκχξα, πφιεκνο θ.α. 

 

4. «Φηηάρλνληαο ηε βάξθα γηα λα ζσζνχλ» 

 Βαζηθά λνήκαηα: νκαδηθόηεηα, ζπλεξγαζία, ηξόπνη εγεζίαο θαη 

άζθεζεο εμνπζίαο, θαηακεξηζκόο εξγαζηώλ-αξκνδηνηήησλ. 

Η ελφηεηα απηή απνηειεί ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο, φπνπ ηηο πξψηεο 

απζφξκεηεο θαη έληνλα θνξηηζκέλεο ζπλαηζζεκαηηθά αληηδξάζεηο απέλαληη 

ζηνλ θίλδπλν αθνινπζεί ε δηαδηθαζία επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ζέηνληαο 

ηελ θαηάζηαζε ζε πην ινγηθή θαη πξαθηηθή βάζε. ε απηφ ην πιαίζην, νη  

αξρηθέο, αηνκηθέο αληηδξάζεηο  κεηαηξέπνληαη ζε νκαδηθέο, φπνπ παίξλνληαο ν 

θαζέλαο ην κεξίδην ηεο θνηλσληθήο επζχλεο πνπ ηνπ αλαινγεί, θαηαιήγνπλ 

ζηε ζπιινγηθή δηαβνχιεπζε, ζηνλ θαηακεξηζκφ ησλ εξγαζηψλ θαη ζηελ 

νκαδηθή επίιπζε. 

 

5. «Η επίζεζε ηνπ θαξραξία» 

 Βαζηθά λνήκαηα: θίλδπλνη ηνπ ηαμηδηνύ (θαξραξίαο), θόβνο γηα ην 

άγλσζην, ε γνεηεία ηνπ ηαμηδηνύ, πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ, 

ζπλεξγαζία. 

Πξφθεηηαη γηα κηα κεηαβαηηθή ελφηεηα, θαζψο ζπλδέεη ηηο ζθελέο πνπ 

δηαδξακαηίδνληαη ζην δάζνο (πξψην κέξνο ηεο ηζηνξίαο) κε εθείλεο πνπ 

δηεμάγνληαη ζην λεζί (δεχηεξν κέξνο ηεο ηζηνξίαο). Σν ηαμίδη, είηε θπξηνιεθηηθά 

είηε κεηαθνξηθά,  κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ αθνξκή γηα ηελ επεμεξγαζία κέζα 

ζηελ  νκάδα νπνηαδήπνηε είδνπο αιιαγήο – κεηάβαζεο πνπ κπνξεί λα ζπκβεί  
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ζηε δσή ελφο αλζξψπνπ (γηα παξάδεηγκα έλα λέν παηδί ζηελ ηάμε ή έλαο 

θαηλνχξηνο δάζθαινο, ε κεηάβαζε απφ ην λεπηαγσγείν ζην δεκνηηθφ, ή αθφκα 

θαη ε έιεπζε ελφο λένπ κέινπο ζηελ νηθνγέλεηα).   

Μπνξεί ινηπφλ, είηε λα γίλεη κηα απιή αλάγλσζε ηεο ελφηεηαο ζηελ νκάδα 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε ζπλνρή ηεο πινθήο, είηε λα γίλεη επεμεξγαζία 

ησλ βαζηθψλ λνεκάησλ. Χο εηδηθφ ζέκα, ζα κπνξνχζε γηα παξάδεηγκα, λα 

αλαθεξζεί κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε ε εκπεηξία απφ θάπνηα παηδηά κεηαλαζηψλ 

πνπ έρνπλ βηψζεη ην «πέξαζκα» ησλ ζπλφξσλ. 

 

6. «Η πξψηε κέξα ζην λεζί» 

 Βαζηθά λνήκαηα: πξνζαξκνγή ζην λέν πεξηβάιινλ, κεηαλάζηεπζε, 

θηινμελία, ππνδνρή (ζπλάληεζε κε ηνλ λεναθηρζέληα) θαη απνδνρή ηνπ,  

ηξόπνη γλσξηκίαο κε ην θαηλνύξην. 

Η έκθαζε ζηελ ελφηεηα απηή δίλεηαη ζηελ ακθίδξνκε ζρέζε αλάκεζα ζην 

παιηφ (ζηελ πεξίπησζε απηή ηα δψα ην λεζηνχ) θαη ζην λέν (ζηελ πεξίπησζε 

απηή ηα δψα ηνπ δάζνπο). ε απηφ ην πιαίζην ηίζεληαη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε 

ην πψο πξνζεγγίδεη θάπνηνο ην δηαθνξεηηθφ ή ην θαηλνχξην, ηη δεμηφηεηεο 

ρξεζηκνπνηεί θαηά ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζε λέεο ζπλζήθεο δσήο ή αθφκα θαη 

ην πψο ζπζηήλεη θάπνηνο ηνλ εαπηφ ηνπ ζηνλ άιινλ. Θα κπνξνχζε κέζα ζηελ 

ηάμε ε ελφηεηα απηή λα πιαηζησζεί κε θαηάιιειεο βησκαηηθέο αζθήζεηο 

γλσξηκίαο θαη επηθνηλσλίαο. 

 

7. «Η θαηλνχξηα γεηηνληά» 

 Βαζηθά λνήκαηα: κνλαρηθόηεηα-κνλαμηά, ελζπλαίζζεζε, πώο δεηάσ θαη  
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πώο πξνζθέξσ βνήζεηα, ελζσκάησζε. 

ηελ ελφηεηα απηή, ζπλερίδεηαη ε πξνβιεκαηηθή ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο παιηνχο θαη ηνπο λένπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ. 

εκαληηθή δηάζηαζε εδψ παίξλεη ε έλλνηα ηεο βνήζεηαο θαη ηεο 

αιιειεμάξηεζεο, νη νπνίεο ζπληεινχλ ζηε δηεξγαζία ελζσκάησζεο θαη 

νκαιήο έληαμεο ζην λέν θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ Θα κπνξνχζε 

αθφκα ε νκάδα λα επηθεληξσζεί ζε πεξηζηαηηθά απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ 

παηδηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπλ πνηνη ηξφπνη πξνζαξκνγήο2 είλαη πην 

απνηειεζκαηηθνί.  

 

8. «Οη δπζθνιίεο ζην λεζί» 

 Βαζηθά λνήκαηα: αλάγθεο-ηξόπνη δηαρείξηζεο ησλ ππαξρόλησλ πόξσλ, 

ζπγθξνύζεηο, δηαθνξεηηθνί ηξόπνη επίιπζεο πξνβιεκάησλ, όξηα ηεο 

νκάδαο, έιιεηςε δσηηθνύ ρώξνπ.  

Η ελφηεηα απηή πξαγκαηεχεηαη κηα θξίζε πνπ γηα πξψηε θνξά πξνέξρεηαη 

κέζα απφ ηελ ίδηα ηελ νκάδα θαη φρη απφ εμσηεξηθφ παξάγνληα (βιέπε θσηηά 

ή  θαξραξία). ηε  δηάξθεηα  ηεο  πνξείαο  ηνπο, φιεο  νη  νκάδεο  ζα  ρξεηαζηεί  
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2 Η πξνζαξκνγή ζε έλα λέν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθνξεηηθέο - 
αλάινγα κε ηε ρψξα πξνέιεπζεο - πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο 
ζπλζήθεο, δηαθνξεηηθέο ζπλήζεηεο θαη δηαθνξεηηθή γιψζζα, απαηηεί αιιαγή ηνπ ηξφπνπ 
αληηκεηψπηζεο ησλ λέσλ ζπλζεθψλ, δηαδηθαζία ε νπνία εμαηνκηθεχεηαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, 
ζχκθσλα κε ηνλ John Berry ππάξρνπλ ηέζζεξηο ελαιιαθηηθέο ηαθηηθέο πξνζαξκνγήο ζηηο 
απαηηήζεηο ηνπ λένπ πεξηβάιινληνο, νη νπνίεο είλαη ε ελαξκφληζε - ην άηνκν δηαηεξεί ηελ 
ηαπηφηεηα ηνπ θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο ηνπ θαη ηαπηφρξνλα ελζσκαηψλεη 
ζηε ζπλείδεζή ηνπ ζηνηρεία απφ ην λέν πεξηβάιινλ, ε αθνκνίσζε - ην άηνκν ελζσκαηψλεη 
πιήξσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ πεξηβάιινληνο, απνξξίπηνληαο ηα ζηνηρεία ηεο δηθήο ηνπ 
νκάδαο, ν δηαρσξηζκφο - ην πνιηηηζηηθφ πιαίζην ηνπ θαηλνχξγηνπ ηφπνπ ζπγθξνχεηαη κε ηελ 
πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηνπ αηφκνπ κε ζπλέπεηα ηελ απφξξηςε ηνπ θαηλνχξγηνπ θαη ηε 
δηαηήξεζε ηνπ γλψξηκνπ θαη ε πεξηζσξηνπνίεζε - ην άηνκν απνξξίπηεη ςπρνινγηθά θαη ηηο 
δχν πνιηηηζηηθέο νκάδεο. 
 



 

θάπνηα ζηηγκή λα αληηκεησπίζνπλ ηνπιάρηζηνλ κηα ηέηνηνπ είδνπο θξίζε. Κάζε 

νκάδα, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί, ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο επίιπζεο ηεο θξίζεο.   

Δπίζεο ζα κπνξνχζε λα ηεζεί σο εμεηδηθεπκέλν δήηεκα πξνο επεμεξγαζία 

απφ ηελ νκάδα, εάλ ε (απφ)θπγή ζπληζηά ιεηηνπξγηθή ιχζε γηα ηελ επίιπζε 

ελφο πξνβιήκαηνο. 

 

9. «Σν λαπάγην» 

 Βαζηθά λνήκαηα: απηνζπζία, ηα κπζηηθά. 

ην πιαίζην ηεο ελφηεηαο απηήο, ε νπνία ζπκπιεξψλεη ηελ πξνεγνχκελε, 

αληηπαξαβάιιεηαη ε αηνκηθή κε ηελ νκαδηθή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Παξάιιεια, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα κέιε ηεο νκάδαο λα επεμεξγαζηνχλ ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ «κπζηηθνχ» ζηελ νξηνζέηεζε ηνπ εγψ απέλαληη ζην εκείο, 

ζέηνληαο σο αθεηεξία πξνβιεκαηηζκνχ ην εξψηεκα ηνπ «ηη θξαηάσ εγψ γηα 

ηνλ εαπηφ κνπ θαη ηη κνηξάδνκαη κε ηνπο άιινπο». 

 

10. «Η απφθαζε γηα ζπλεξγαζία» 

 Βαζηθά λνήκαηα: επηθνηλσλία, δηάινγνο, ελεξγεηηθή αθξόαζε, ζπλνρή, 

ζπλεξγαζία, ζπιινγηθόηεηα, νκαδηθόηεηα. 

ηελ ελφηεηα απηή, ε έκθαζε δίλεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πκβνπιίνπ, δειαδή 

ζηε ζπιινγηθή δηεξγαζία. Σα δψα, γηα πξψηε θνξά ζην λεζί ρξεζηκνπνηνχλ 

ηνλ νκαδηθφ θαη δεκνθξαηηθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθαζίζνπλ  απφ  θνηλνχ  δξάζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο επηβίσζήο ηνπο. ε  
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απηφ ην πιαίζην, αθνχεη θαη απνδέρεηαη ν έλαο ηνλ άιιν ελψ ε ηδηαηηεξφηεηα 

ηνπ θαζελφο αμηνπνηείηαη γηα ην θνηλφ θαιφ, ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ 

αιιά θαη κε ηηο αλάγθεο ηνπ. 

 

11. «Μηα γλψξηκε κπξσδηά» 

 Βαζηθά λνήκαηα: ζπλαηζζήκαηα, αλήθεηλ,  ηόπνο  θαη παηξίδα, λόζηνο. 

Οη ήξσεο ηεο ηζηνξίαο, έρνληαο ήδε δηαρεηξηζηεί ηελ πξψηε κεγάιε εζσηεξηθή 

θξίζε ηεο νκάδαο ηνπο, ζηξέθνληαη ηψξα ν θαζέλαο ζηνλ εαπηφ ηνπ 

πξνθεηκέλνπ λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο άιινπο. Καζψο 

πιεζηάδεη ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο, ε έκθαζε εδψ δίλεηαη ζηα ζπλαηζζήκαηα. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν, ηα κέιε ηεο νκάδαο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ ην 

πψο ληψζνπλ γηα ηνλ Άιινλ θαη λα δηεξεπλήζνπλ ην ηη ζεκαίλεη ν Άιινο γη΄ 

απηνχο. ε απηφ ην πιαίζην, ε  έλλνηα ηνπ αλήθεηλ είλαη θεληξηθήο ζεκαζίαο 

ζηελ αλαδήηεζε ζπλνδνηπφξσλ/ ζπκκάρσλ ζηε δσή, θαζψο ν ηφπνο 

ζπγθξνηείηαη ηφζν απφ ην ρψξν φζν θαη απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνλ 

θαηνηθνχλ.  

 

12. «…θαη έδεζαλ απηνί θαιά θαη εκείο θαιχηεξα…» 

 Βαζηθά λνήκαηα: θιείζηκν νκάδαο, επηινγή. 

Σν ηέινο ηεο ηζηνξίαο παξακέλεη εζθεκκέλα αλνηρηφ, πξνθεηκέλνπ λα ην 

νξίζνπλ ηα ίδηα ηα κέιε ηεο νκάδαο. Καζψο δελ ππάξρεη πιένλ θάηη πνπ λα 

πεξηνξίδεη ηα δψα ζην λεζί, είλαη πηα ζέκα ΔΠΙΛΟΓΗ γηα ην αλ ζα 

παξακείλνπλ ή ζα θχγνπλ. Έηζη, ην ηέινο κπνξεί είηε λα απνθαζηζηεί απφ ηελ 

ίδηα  ηελ νκάδα είηε απφ θάζε κέινο ηεο μερσξηζηά. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ζηελ  
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ηειεπηαία ζπλάληεζε, ηα παηδηά κεηαηξέπνληαη απφ κέιε ηεο ίδηαο νκάδαο ζε 

άηνκα, ζηξέθνληαη μαλά ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη επαλαηνπνζεηνχληαη ζε ζρέζε 

κε ηνπο άιινπο, ελψ νδεγνχληαη πιένλ ζηηο δηθέο ηνπο επηινγέο. 

  

Η εθαξκνγή ηνπ παξακπζηνχ σο εξγαιείνπ πξφιεςεο ζα βνεζήζεη ηα παηδηά, 

θαζ’ φιε ηελ πνξεία ησλ ζπλαληήζεσλ, λα πξνζεγγίζνπλ ζέκαηα πνπ έρνπλ 

λα θάλνπλ ηφζν κε ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, φζν θαη κε δεηήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο ίδηεο ηηο δηεξγαζίεο ηεο νκάδαο ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξέζνπλ λα επεμεξγαζηνχλ ην βίσκά ηνπο θαιχηεξα θαη λα εμειηρζνχλ 

κέζα απφ απηφ, ζεκαληηθφ είλαη λα δηεπθνιπλζνχλ ζην λα αλαζηνραζηνχλ 

πάλσ ζην ζχλνιν ηεο εκπεηξίαο ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζα ήηαλ ηδηαίηεξα 

βνεζεηηθφ ζην ηέινο θάζε ζπλάληεζεο μερσξηζηά, αιιά θαη κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο, λα δνζεί έκθαζε ζηελ 

αλαηξνθνδφηεζε (feedback). Απηφ ζα κπνξνχζε λα γίλεη είηε άκεζα κέζα απφ 

κηα ζπδήηεζε κέζα ζηελ νκάδα, είηε έκκεζα, αμηνπνηψληαο θάπνηα 

δξαζηεξηφηεηα (δσγξαθηθή, δηήγεζε, θνιιάδ θ.α.). Πέξα απφ ηα παξαπάλσ 

νθέιε, ε αλαηξνθνδφηεζε ιεηηνπξγεί θαη σο νδεγφο γηα ην ζπληνληζηή θαζψο 

ηνλ δηεπθνιχλεη ζην λα αθνπγθξάδεηαη ηηο αλάγθεο ηεο νκάδαο, φπσο απηέο 

κεηαβάιινληαη ζηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ, λα αμηνινγεί ηελ πνξεία ηεο 

θαη λα πξνζαξκφδεη αλάινγα ην πιαίζην δξάζεο ηνπ ζε απηήλ. 

 

Με απηφ ηνλ ηξφπν, ην παξακχζη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο νινθιεξσκέλε 

παξέκβαζε πξσηνγελνχο πξφιεςεο θαη αγσγήο πγείαο. 
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