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...στους γονείς, 
στο σχολείο μας, 

στον δάσκαλό μας, 
στην Αγγελική Δαρλάση, 

στον πολιτισμό μας...
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Μια μεγάλη προσπάθεια δύο σχολικών ετών από  τους μαθητές της  ΣΤ΄ 

Τάξης και τον δάσκαλό τους, Κυριαζή  Παπούλια,  ολοκληρώθηκε.  Κα-

ταπληκτική δουλειά, πλούσια σε εμπειρίες, έρευνα, δημιουργίες, ομαδικότητα και συνεργασία.

Είναι μεγάλη τιμή που μου δίνεται η δυνατότητα να συγχαρώ και να προλογίσω μια τόσο 

καινοτόμα πολιτιστική-ιστορική εργασία, που ολοκληρώνεται με την έκδοση ενός βιβλίου. 

Μια δράση, από την οποία οι μαθητές της τάξης, μα και όλου του σχολείου, καθώς και οι 

εκπαιδευτικοί,έχουν κερδίσει πάρα πολλά. 

 Είναι μεγάλη τιμή για το σχολείο μας και για τον κλάδο να δραστηριοποιούνται οι εκ-

παιδευτικοί, όπως ο συνάδελφος κ. Κυριαζής Παπούλιας, με τόσο μεράκι και αφιερώνοντας 

πολύ χρόνο, με πρωτοπόρα προγράμματα και δράσεις, με στόχο την πολύπλευρη μόρφωση 

των μαθητών.

 Είναι, επίσης, μεγάλη τιμή να συνεργάζονται με τα παιδιά μας άνθρωποι αξιόλογοι, όπως 

η συγγραφέας κ. Αγγελική Δαρλάση, που δέχτηκε την πρόσκληση του σχολείου και ασχολή-

θηκε με πραγματικό ζήλο, αφιερώνοντας μέρος από τον πολύτιμο χρόνο της και καθοδηγώ-

ντας τους μαθητές καθ ΄ όλη τη διάρκεια της προσπάθειάς τους.

 Να ευχαριστήσω τους γονείς των μαθητών, που αγκάλιασαν την προσπάθεια.

 Να ευχαριστήσω τον Δήμο Ζαγοράς- Μουρεσίου, για την οικονομική χορηγία του στο 

πρόγραμμά μας.

 Να ευχαριστήσω, τέλος, και τον Συνεταιρισμό Ζαγοράς, που για ακόμη μια φορά θα 

αναδείξει την προσπάθεια του σχολείου μας,αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου την έκδοση του 

βιβλίου, δείχνοντας με τον τρόπο αυτόν και τον ευρύτερο ρόλο που διαδραματίζει στον τόπο, 

εκτός της διακίνησης των αγροτικών μας προϊόντων.

 Ο Διευθυντής:

 Κυριάκος Τάσιος

Είναι μεγάλη μας η χαρά και η υπερηφάνεια να χαιρετίζουμε ένα τόσο σημαντικό 

έργο των παιδιών μας. Αυτά τα παιδιά και αυτοί οι δάσκαλοι που βρίσκονται στο 

σχολείο μας, είναι οι σύγχρονοι ήρωες της εποχής. Το ανοιχτό σχολείο σημαίνει ζωντανός 

τόπος. Είναι όμως σημαντικό αυτοί που κρατάν τον τόπο ζωντανό να μην έχουν τίποτα λι-

γότερο σε ευκαιρίες για εκπαίδευση και γνώση, από αυτούς που βρίσκονται σε μεγάλες 

πόλεις. 

 Ο δάσκαλος της ΣΤ’  τάξης, ο Κυριαζής Παπούλιας, γέννημα θρέμμα συντοπίτης μας, 

με τη προσπάθεια που κάνει για δεύτερη φορά, όχι απλώς παλεύει να δώσει ίσες ευ-

καιρίες στα παιδιά μας, αλλά προσφέρει προβάδισμα σε εκπαιδευτικές μεθόδους που 

ανήκουν σε αυτές που ονομάζουμε καινοτόμες. Ταυτόχρονα, παλεύει να μάθει στα παιδιά 

να σέβονται και να αναγνωρίζουν τα σημαντικά στοιχεία του χωρίου μας, όπως είναι ο 

Αγροτικός Συνεταιρισμός που καθημερινή του δράση είναι η προσπάθεια για αξιοποίηση 

των καρπών μας. 

Συγχαίρουμε λοιπόν τον δάσκαλο και τα παιδιά, τον διευθυντή του σχολείου και τους 

άλλους δασκάλους που βοήθησαν να βγει το αποτέλεσμα αυτό. Επίσης ευχαριστούμε θερ-

μά τον Δήμο Ζαγοράς  - Μουρεσίου και ιδίως τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ζαγοράς Πηλίου, 

που όλοι αναγνωρίζουν ως «ΖΑΓΟΡΙΝ» για την αμέριστη στήριξή τους στη προσπάθεια του 

σχολείου. Εμείς από πλευράς μας, έχουμε ως φυσική υποχρέωση να είμαστε δίπλα στα 

παιδιά μας, ώστε να τα δούμε να προοδεύουν και να προσφέρουν αργότερα στον τόπο μας.

Ζαγορά, 28/05/2019

Εκ μέρους του Δ.Σ. 

Δήμητρα Καρτσιώτη

 «Μηλά-ει» η συνεργασία

 Χαιρετισμός 

Συλλόγου Γονέων 

και Κηδεμόνων 

Δημοτικού Σχολείου 

Ζαγοράς

 Χαιρετισμός 

του Διευθυντή του 

1ου Δημοτικού Σχολείου 

Ζαγοράς 

«Ρήγας Φεραίος»
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Ο Δήμαρχος Ζαγοράς – Μουρεσίου, κ. Παναγιώτης Κουτσάφτης, πιστεύο-

ντας ότι οι μαθητές πρέπει να έχουν γενικότερη παιδεία, που να προά-

γει τη συνεργασία, την έρευνα και δημιουργία, συγχαίρει τους μαθητές της ΣΤ΄ 

Τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζαγοράς, τους εκπαιδευτικούς, τη Διεύ-

θυνση, τους γονείς,  τον Συνεταιρισμό Ζαγοράς και όλους όσοι εργάστηκαν για 

την υλοποίηση του εξαιρετικού αυτού προγράμματος, με τίτλο: «Μηλά –ει» η 

συνεργασία.

Συγχαίρω, ιδιαίτερα, τη συγγραφέα κ. Αγγελική Δαρλάση, η οποία με την κα-

θοδήγηση και τη συνεργασία της συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίηση αυτού 

του έργου των μαθητών της ΣΤ΄ Τάξης.

Οι ενέργειες αυτές είναι οδηγός για το μέλλον του τόπου μας και τη μόρφω-

ση και πρόοδο των παιδιών μας.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους.

Ο Δήμαρχος Ζαγοράς – Μουρεσίου

Παναγιώτης Κουτσάφτης

 Χαιρετισμός 

του Δημάρχου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου

ΔΗΜΟΣ
ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
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Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και όλων των συνεταίρων του Αγροτι-

κού Συνεταιρισμού Ζαγοράς, που είναι ευρύτερα γνωστός από το εμπορικό σήμα 

«ZAGORIN», είμαστε στην ευχάριστη θέση να χαιρετίζουμε μία ακόμη σημαντική προσπά-

θεια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζαγοράς «Ρήγας Φεραίος». Η δράση των παιδιών στα 

πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος του σχολείου, του μαθήματος της Γλώσσας και 

της Μουσειακής Αγωγής, στηρίζεται  στη μεγάλη ανάγκη προώθησης των πλέον σύγχρονων 

μορφών εκπαίδευσης, αλλά, κυρίως, στην εμπνευσμένη διάθεση δημιουργικότητας ενός 

συνοδοιπόρου μας στη διοίκηση του  Συνεταιρισμού, συνεταίρου, αλλά και δασκάλου στο 

Δημοτικό Σχολείο του χωριού μας, του κ. Κυριαζή Ν. Παπούλια.

Με το Δημοτικό Σχολείο Ζαγοράς μας συνδέει ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας. Καταρ-

χάς, «οι πόρτες του είναι πάντα ανοιχτές» για εμάς, καθώς η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 

του σχολείου αποτελεί σταθερό σημείο υλοποίησης δράσεων και εκδηλώσεων, με κυρίαρχη 

όλων τη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης των μελών μας, που είναι και το ανώτατο όργανο 

διοίκησης του Συνεταιρισμού. Εμείς από την πλευρά μας, στη δύσκολη οικονομική συγκυρία 

που βιώνει η πατρίδα μας τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, φροντίζουμε, κατά το δυνα-

τόν, να συμβάλλουμε, σε ανταπόδοση της πολύ σημαντικής βοήθειας που μας παρέχει το εν 

λόγω σχολείο, στην αντιμετώπιση κάποιων λειτουργικών του αναγκών. 

Η πλέον κορυφαία εμπειρία, η οποία μάλιστα εντάχθηκε στο πλαίσιο δράσεων και εκδη-

λώσεων του Συνεταιρισμού μας για τα 100 χρόνια διαρκούς λειτουργίας του το 2016, ήταν και 

η αφορμή για αναβάθμιση της ήδη υπάρχουσας συνεργασίας. Τα παιδιά της Δ’ Τάξης, σχολι-

κού έτους 2015 - 2016, πάλι υπό την καθοδήγηση του Κυριαζή Ν. Παπούλια, δημιούργησαν 

με τη δική μας συμβολή την έκδοση «Ο πρώτος παιδικός Συνεταιρισμός», η οποία δραμα-

τοποιήθηκε από άξιες συνεργάτιδες του Συνεταιρισμού και προβλήθηκε σε δύο κορυφαίες 

εκδηλώσεις της εκατονταετηρίδας. 

 Χαιρετισμός 

Προέδρου Αγροτικού 

Συνεταιρισμού 

Ζαγοράς Πηλίου

«Ζαγορίν»

Αγαπητές Φίλες, Αγαπητοί Φίλοι,

«Μηλό - ντας» για το συν στην εργασία
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 Με τη νέα δουλειά που ετοίμασαν οι μαθητές/τριες, και 

αυριανοί συνεταιριστές, μας δίνεται η ευκαιρία να υπερτο-

νιστεί ακόμη μια φορά το γεγονός ότι ο Συνεταιρισμός θα 

αποτελεί μελλοντικά το «δεύτερο σπίτι» για τους Ζαγορια-

νούς μαθητές, είτε θα είναι παραγωγοί, είτε άξιο επιστημο-

νικό, τεχνικό και εργατικό προσωπικό. Ένα σπίτι με δικαι-

ώματα και υποχρεώσεις, το οποίο έχει κεντρικό στόχο την 

αναβάθμιση του βιοτικού τους επιπέδου. Αντίστοιχα, στο 

σχολείο εκπαιδεύονται οι γόνοι των ανθρώπων που με 

την πορεία τους κρατούν το χωριό ζωντανό, «ανεβασμέ-

νοι μαζί στο ίδιο όχημα», αυτό του Συνεταιρισμού. Άλ-

λωστε, ακόμη και στο καταστατικό του Συνεταιρισμού 

μας, έχει προβλεφθεί ο ευρύτερος ρόλος της Οργά-

νωσης. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι αποτελεί βασικό 

σκοπό «κάθε δραστηριότητα για τη βελτίωση της κοινωνικής και πολιτιστι-

κής κατάστασης των μελών του και του βιοτικού τους επιπέδου». Μπορεί οι μαθήτριες/τές 

να μην είναι άμεσα μέλη, αποτελούν, όμως, το βασικότερο κίνητρο για τους γονείς τους, που 

κοπιάζουν καθημερινά, οι περισσότεροι ως παραγωγοί, κάποιοι στελεχώνοντας τις υπηρε-

σίες του Συνεταιρισμού και κάποιοι άλλοι που, μπορεί να μην έχουν επαφή με τις δικές μας 

δραστηριότητες, αλλά επέλεξαν συνειδητά να αναπτύξουν τις δικές τους στον τόπο μας. 

Όταν ενημερωθήκαμε ότι τα παιδιά θα αναπτύξουν ακόμη μια νέα προσπάθεια, που η 

βάση της είναι το βιβλίο της κ. Αγγελικής Δαρλάση «Όταν έφυγαν τα αγάλματα», η χαρά μας 

ήταν διπλή. Από τη μια, γιατί τα παιδιά θα έρχονταν σε επαφή με μια καταξιωμένη συγγρα-

φέα, γεγονός που από μόνο του είναι μία εκπαιδευτική εμπειρία, από την άλλη, γιατί στο 

όλο θέμα κυρίαρχο ρόλο θα έπαιζε η ιστορία του έθνους. Το εν λόγω βιβλίο περιγράφει με 

γλαφυρό τρόπο μια σημαντική στιγμή της ελληνικής ιστορίας στα πλαίσια του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου, αλλά, παράλληλα, μέσω των αγαλμάτων του Αρχαιολογικού Μουσείου μας με-

ταφέρει και στο σύνολο της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Σήμερα, τα παιδιά συνεχίζουν την 

ιστορία, βάζοντας το δικό τους αποτύπωμα, ως γενιά, στην ευρύτερη χρονογραμμή εξέλιξης 

της πατρίδας μας. 

Στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ζαγοράς, που είναι μία από τις πλέον ιστορικές οργανώσεις 

της Ελλάδας και η παλαιότερη με διαρκή λειτουργία από ιδρύσεώς της, έχουμε μάθει να 

διαβάζουμε με προσοχή την ιστορία μας και να τη θεωρούμε οδηγό για τον σχεδιασμό του 

μέλλοντός μας. Το ίδιο πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνουν όλοι οι Έλληνες με την ιστορία της 

χώρας αλλά και της Ευρώπης. 

Αποφασίσαμε, λοιπόν, ομόφωνα ως Διοικητικό Συμβούλιο να σταθούμε αρωγοί στην 

προσπάθεια του κ. Κυριαζή Ν. Παπούλια, επίσης, του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου, κ. 

Κυριάκου Τάσιου, των υπόλοιπων εκπαιδευτικών και, κυρίως, των παιδιών. Ενισχύσαμε την 

εκπαιδευτική τους δραστηριότητα και, παράλληλα, όταν οι μαθητές/τριες με τους γονείς τους 

επισκέφθηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα, όπου συναντήθηκαν με τη συγγραφέα 

για πρώτη φορά, «αφήσαμε και το δικό μας ζαγοριανό στίγμα στην Αθήνα», δίνοντας δείγμα 

από την τοπική μας ιστορία εντός πρωτεύουσας! Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στην Αθή-

να, οι Ζαγοριανοί/ές μαθητές/τριες και οι γονείς τους είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν και 

την Κεντρική Λαχαναγορά Αθήνας, να ξεναγηθούν στον χώρο από τα στελέχη μας που ερ-

γάζονται στο Πρατήριο του Συνεταιρισμού μας, το Α15-Α17, που λειτουργεί εντός του χώρου 

από το 1965, και να κατανοήσουν τις συνθήκες που επικρατούν σε ένα κομβικό σημείο της 

οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. Τα παιδιά μας, με τους γονείς και τους δασκάλους 

τους, είχαν την ευκαιρία να είναι «επισκέπτες στο σπίτι τους», αφού ο Συνεταιρισμός είναι 

το κοινό σπίτι όλων μας. Μάλιστα, πρώτη φορά στην ιστορία της Οργάνωσης, πραγματο-

ποιήθηκε οργανωμένη επίσκεψη σε έναν από τους χώρους όπου γίνεται η αποτίμηση του 

καθημερινού μόχθου των μελών μας. Επιπλέον, είχαμε και εμείς την τιμή να φιλοξενήσουμε 

τη συγγραφέα στη Ζαγορά, όταν επισκέφθηκε το σχολείο μας, να τη γνωρίσουμε προσωπικά 

και να καταλάβουμε με πόσο μεγάλη αγάπη ασκεί το λειτούργημά της. 

 Είναι, συνεπώς, υψίστης σημασίας και συμβολισμού η συνεργασία μας με το Δημοτικό 

Σχολείο, στο οποίο φοιτούν τα παιδιά και τα εγγόνια συνεταίρων μας, και αποτελεί για εμάς 

στρατηγική επιλογή, εφόσον το αποτέλεσμά της είναι η προσφορά στην ανερχόμενη γενιά 

επιστημόνων και παραγωγών του τόπου.  

Με ιδιαίτερο, λοιπόν, σεβασμό και εκτίμηση χαιρετίζουμε τη δουλειά της συγγραφέως, 

την οποία οφείλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα, που αφιέρωσε μέρος από τον πολύτιμο 

χρόνο της αφιλοκερδώς στα παιδιά μας και στον τόπο μας, καθώς και των εκπαιδευτικών και 

των παιδιών, με μια ευχή και μια ελπίδα: «Στον δρόμο που χαράξαμε με τον δάσκαλο και το 

σχολείο, να συνεχίσουν να βαδίζουν αντάξιοι συνεχιστές». Ελπίζουμε να μακροημερεύει ο 

Συνεταιρισμός μας και να βοηθάει το σχολείο να «παράγει νέους καρπούς» για τον τόπο μας. 

 

 Ζαγορά, 21.05.2019

 Αντώνιος Δημητρίου Λάσκος

 Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 

Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ
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ΣΥΝΕΤΑΙ-
ΡΙΣΜΟΣ 
ΖΑΓΟΡΑΣ

Καμιά φορά ένα μικρό σποράκι είναι αρκετό. Κι αυτό, βρίσκοντας χώμα, ήλιο και 

νερό, φυτρώνει, βλασταίνει, και τα χρόνια περνούν, και κάποια στιγμή το βλέπεις 

νιούτσικο δεντράκι να ανθίζει και μετά από λίγο να προσφέρει γενναιόδωρα τους καρπούς 

του∙  οι κάτοικοι της Ζαγοράς όλα αυτά τα ξέρουν καλύτερα από εμένα. 

Κάπως έτσι γίνεται και με τα παιδιά. Δεν μπορείς παρά να τους προσφέρεις μικρά σπορά-

κια – που στο μάτι μπορεί να φαίνονται μικρά κι ασήμαντα – και τα παιδιά γίνονται το χώμα, 

ο ήλιος, το νερό, γίνονται τα δέντρα που ανθίζουν και κάποια στιγμή προσφέρουν νόστιμους 

καρπούς- καλύτερους από τους δικούς μας. 

Κι όλοι οι κόποι δικαιώνονται. Κι εσύ καμαρώνεις. Ως γονιός, ως εκπαιδευτικός, ως μέ-

λος της κοινότητας, ως πολίτης της χώρας. 

Το θεωρώ χρέος και καθήκον μας να προσφέρει ο καθένας μας ό, τι καλύτερο, όσο μικρό 

κι αν φαίνεται, στα παιδιά. Εκείνα έχουν την ικανότητα και την αντίληψη να το εκτιμήσουν 

ανάλογα, να το αξιολογήσουν, να το φέρουν μέσα τους.

Μ’ αυτήν την πεποίθηση και την ελπίδα, λοιπόν, συνεργάστηκα με τον δάσκαλο, κ. Κυρια-

ζή Παπούλια, και τους μαθητές της Στ’ Τάξης  του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζαγοράς «Ρήγας 

Φεραίος», προσφέροντας από τη μεριά μου, ως συγγραφέας, το ελάχιστο που μπορούσα. 

Είναι τόσο παρήγορο, ελπιδοφόρο και ουσιαστικό που σε όλο αυτό τους το εγχείρημα 

είχαν συμπαραστάτες τους την τοπική κοινότητα, τον ιστορικό και πρότυπο Συνεταιρισμό 

Ζαγοράς, τη σχολική κοινότητα και τους γονείς τους. 

Ευχαριστώ σας όλους για την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη που μου δείξατε να συνερ-

γαστώ με τα παιδιά σας, να γνωρίσω τον φημισμένο τόπο σας, για τη φιλοξενία και τα ζεστά 

χαμόγελα. 

Ευχαριστώ σε, δάσκαλε, για τον ενθουσιασμό, το μεράκι και την έγνοια για τους μαθητές 

σου,  τα οποία μου μετέδωσες χωρίς καμία φειδώ∙ που με έκανες σύμμαχο στο όραμά σου, 

που μου έδωσες τη δυνατότητα να ξαναδώ σ’ εσένα τον δικό μου δάσκαλο, που τόσα του 

οφείλω. 

Και τέλος, ευχαριστώ από καρδιάς για τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας, τα χαμό-

γελα, τα γέλια, τις αγκαλιές, για την έμπνευση που, τόσο γενναιόδωρα, μοιραστήκατε μαζί 

μου, παιδιά! Ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να γίνω κι εγώ, έστω για λίγο, μέλος 

της τάξης και της παρέας σας∙ που μου δώσατε την ευκαιρία να σας γνωρίσω και να σας 

καμαρώσω! 

Αγγελική Δαρλάση
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Λίγα λόγια από καρδιάς

ΣΤ΄
ΤΑΞΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΑΡΛΑΣΗ

ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ, 
ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ 

ΔΑΡΛΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ.
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΣΑΣ ΜΙΛΗΣΕΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ.
ΕΠΙΣΗΣ, ΝΑ ΑΓΑΠΑΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΟΥ 

ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΣΑΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ.
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Με χαρά, για δεύτερη φορά, σας παρουσιάζουμε σε μια ωραία έκδοση τη 

δουλειά των παιδιών. 

Η Στ΄ Τάξη του 1ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Ζαγοράς «Ρήγας Φεραίος» αποφά-

σισε να συνεργαστεί, να γράψει και να δημιουργήσει. 

Η αφορμή δόθηκε, όταν στα χέρια μας ήρθε το βιβλίο της κ. Αγγελικής Δαρλάση « Όταν 

έφυγαν τα αγάλματα». 

Το μυθιστόρημα μιλάει για τα αγάλματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών, που θά-

φτηκαν, για να μην πέσουν στα χέρια των Γερμανών κατά την εισβολή και κατοχή της χώρας 

μας το 1941. 

Μ’ αυτό το βιβλίο, αφού το διαβάσαμε, ξεκινήσαμε να διαμορφώσουμε την εκδήλωση της 

28ης  Οκτωβρίου κατά τη σχολική χρονιά 2017 - 2018.  

Τα παιδιά διασκεύασαν κομμάτια της ιστορίας της Αγγελικής Δαρλάση σε θεατρικά δρώ-

μενα και τα παρουσίασαν σε αντίστοιχη εκδήλωση. 

Από ‘κεί και μετά ξεκίνησε ένας προβληματισμός για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε 

αυτό το υλικό. Σκεφτήκαμε, λοιπόν, να έρθουμε σε επαφή με τη συγγραφέα.

Η επαφή έγινε στην Αθήνα, όταν επισκεφθήκαμε το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών.

Εκεί, μετά τη  γνωριμία μας, μπήκαν οι βάσεις της συνεργασίας μας, και αρχίσαμε να 

προβληματιζόμαστε για το πώς θα συνεργαζόμαστε και θα αξιοποιήσουμε το διήγημα της 

Αγγελικής Δαρλάση. 

Αξίζει να αναφέρουμε σ’ αυτό το σημείο πως χορηγοί σε όλη αυτήν την προσπάθεια ήταν 

ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Σύλλογος Γονέων του Σχολείου, όπως, επίσης, ο Δήμος Ζα-

γοράς - Μουρεσίου και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς με τις εκδόσεις του. 

Καταλήξαμε, λοιπόν, μετά από διάλογο στην απόφαση να χωριστεί η τάξη σε τρεις ομά-

δες, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών. Η μία ομάδα ανέλαβε να γράψει τη 

συνέχεια της ιστορίας  «Όταν έφυγαν τα αγάλματα». Η άλλη ομάδα να ασχοληθεί με τα 

θαμμένα αγάλματα και να προσπαθήσει να τα αφουγκραστεί, να τα αναστήσει, ώστε να βο-

ηθήσουν τους Έλληνες στην αντίσταση και στην απελευθέρωσή τους από τους Γερμανούς. 

Τέλος, η τρίτη ομάδα ανέλαβε να διασκευάσει σε μορφή κόμιξ ένα κομμάτι της ιστορίας της 

συγγραφέως σε μελλοντικό χρόνο. Αρωγοί  στην τρίτη ομάδα ήρθαν η κομίστρια κ. Αλεξία 

Οθωναίου και ο Ζαγοριανός σκιτσογράφος κ. Σπύρος Δερβενιώτης.  
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 Eισαγωγικό
σημείωμα 

του Συντονιστή Δασκάλου του

1ου Δημοτικού Σχολείου 

Ζαγοράς

«Ρήγας Φεραίος»
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Συνεχίσαμε μια ωραία συνεργασία με τη συγγραφέα να μας «παρακολουθεί», να μας πα-

ροτρύνει, να μας προβληματίζει,  να μας δίνει οδηγίες μέσω Skype. Επισκέφθηκε το σχολείο 

μας και από κοντά κάναμε ένα εργαστήριο δημιουργικής γραφής, έτσι ώστε τα κείμενά μας 

να γίνονται όλο και καλύτερα. 

Σε όλη αυτήν την προσπάθεια, που συνεχίστηκε και τη φετινή χρονιά, τα παιδιά, εκτός 

από τις δραματοποιήσεις, δημιούργησαν και επιτραπέζια παιχνίδια που στηρίζονταν στο βι-

βλίο της κ. Δαρλάση και στο μήλο «ΖΑΓΟΡΙΝ». 

Όλα αυτά που έγιναν στην τάξη στηρίζονταν σε ενότητες της Γλώσσας, αξιοποιώντας κάθε 

φορά τα γλωσσικά και γραμματικά φαινόμενα. 

Η γνωριμία με μουσεία κατά τις εκδρομές μας βοήθησε τα παιδιά να αγαπήσουν την 

ιστορία, ώστε να τους γίνει ένα ευχάριστο μάθημα. Η μουσική και η ζωγραφική συνέβαλαν 

καθοριστικά  στο όλο εγχείρημα. 

Με τα παιδιά θέσαμε από την αρχή ένα συμβόλαιο συνεργασίας,  και ο βασικός στόχος 

που βάλαμε ήταν να περάσουμε καλά μέσα από όλη αυτήν την προσπάθεια. 

Πραγματικά και ειλικρινά επιτεύχθηκε αυτός ο στόχος, και νομίζω πως με την έκδοση 

αυτήν,  ήδη από τον τίτλο, αντιλαμβανόμαστε όλοι, και περισσότερο εγώ που το ζούσα όλο 

αυτό από κοντά, ότι είναι ωραίο τα παιδιά να περνούν ευχάριστα και δημιουργικά στο σχο-

λείο, γιατί μόνο τότε αγαπούν τη ζωή. 

Ευχαριστώ, λοιπόν, αυτά τα παιδιά που, στο τέλος της καριέρας μου, μου χάρισαν αυτές 

τις στιγμές. Ευχαριστώ τον Διευθυντή του Σχολείου, τους συναδέλφους, τους γονείς και την 

τοπική κοινωνία, τον Δήμο Ζαγοράς - Μουρεσίου και τον Συνεταιρισμό Ζαγοράς με τις εκ-

δόσεις του, που αγκάλιασαν αυτήν την προσπάθεια. Ευχαριστώ επίσης, τον Αντώνη Πολίτη, 

υπεύθυνο επικοινωνίας του Συνεταιρισμού, για τη βοήθειά του.

Θα ευχαριστήσω, επίσης, την κομίστρια κ. Αλεξία Οθωναίου και τον κ. Σπύρο Δερβενιώτη 

για τη συμβολή τους στο κόμιξ. Ιδιαίτερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συγγραφέα κ. Αγγε-

λική Δαρλάση, η οποία, αφιλοκερδώς και χωρίς να το σκεφτεί, όχι μόνο μας βοήθησε, αλλά 

ήρθε και στη Ζαγορά, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το δύσκολο εγχείρημα και 

να αναδείξουμε τον ουσιαστικό ρόλο που μπορούν και πρέπει να παίξουν οι συγγραφείς 

στην εκπαίδευση και γενικότερα στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών. 

«Μηλά-ει» η συνεργασία, μιλάνε οι ωραίες αξίες, που αναδεικνύονται μέσα από την 
ενότητα και τη φιλία. 

Κυριαζής Παπούλιας 

Συντονιστής δάσκαλος, 

διδασκαλία και υλοποίηση ιδέας.

Η Ελλάδα μπήκε επίσημα στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στις 28 

Οκτωβρίου του 1940. Είχαν προηγηθεί εχθρικές ιταλικές ενέργειες,  με 

σοβαρότερη τον τορπιλισμό του καταδρομικού «Έλλη» από ιταλικό υπο-

βρύχιο, τον Δεκαπενταύγουστο του 1940 στο λιμάνι της Τήνου. Δυόμισι 

μήνες αργότερα, χαράματα της 28ης Οκτωβρίου, ο Ιταλός πρέσβης στην 

Αθήνα Γκράτσι επέδωσε στον Μεταξά τελεσίγραφο, ζητώντας την παρά-

δοση της χώρας. Η άρνηση του Μεταξά εξ ονόματος όλων των Ελλήνων 

σήμανε την αρχή του πολέμου. 

Λίγο αργότερα, ιταλικά στρατεύματα εισέβαλαν από τα ελληνοαλβανι-

κά σύνορα, με σκοπό να καταλάβουν αρχικά την Ήπειρο. Ταυτόχρονα, μια 

ομάδα αλπινιστών διείσδυσε στη Βόρεια Πίνδο, για να χτυπήσει στα νώτα 

τους οχυρωμένους Έλληνες και να εμποδίσει την άφιξη ενισχύσεων από 

τη Θεσσαλία. 

Η επιχείρηση της Ιταλίας στο μέτωπο της Αλβανίας είχε αποτύχει, χάρη 

στο Ελληνικό «ΟΧΙ», την άρνηση ενός ολόκληρου λαού να υποταχθεί στις 

επιθυμίες των ισχυρών και να χάσει τη λευτεριά 

του. Στις 6 Απριλίου του 1941 εκατοντάδες γερμα-

νικά αεροπλάνα άρχισαν βομβαρδισμούς, καθώς 

Γερμανοί στρατιώτες έκαναν επίθεση σε ελληνικά 

οχυρά. Ταυτόχρονα, γερμανικά άρματα μάχης προ-

χώρησαν με κατεύθυνση την Κοζάνη και τα Γρεβενά, 

για να απειλήσουν τα νώτα του ελληνικού στρατού της 

Αλβανίας. Στις 27 Απριλίου του 1941 η Αθήνα έπεσε στα 

χέρια των κατακτητών. 

Όταν ο Μουσολίνι κήρυξε τον πόλεμο στην Ελλάδα, ο φόβος ότι θα 

επικρατήσει το σκοτάδι του ναζισμού έγινε ακόμη ισχυρότερος. Τα 

αρχαιολογικά μουσεία έκρυψαν τα αγάλματα στο χώμα. Όσοι σχετί-

ζονταν με το μουσείο, από τους αρχαιολόγους μέχρι τους απλούς 

εργάτες, όλοι μοιράζονταν μια κοινή αγωνία, όλοι προστάτευαν 

το ίδιο μυστικό, που έμοιαζε να συνοψίζεται σε μία φράση:

«Να προλάβουμε».
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Γνωρίζοντας το παρελθόν,
έρχεται το μέλλον



20

21

Έφτασε η μεγάλη ώρα, αδέρφια, 
για τα αγάλματα που κοιμούνται, 

για τα παιδιά που περιμένουν στα σχολεία.
 

Ποιος να το περίμενε πως 79 χρόνια μετά, 
19 παιδιά, ένας συνεταιρισμός, μια συγγραφέας 

και μια συνεργασία, θα δημιουργούσαν, 
ως ένδειξη σεβασμού, μια ιστορία γι’ αυτούς 
τους ήρωες που μας ελευθέρωσαν τότε, το 1940. 

Γι’ αυτό σήμερα ζούμε ελεύθεροι!

Αγάλματα
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Τα αγάλματα θαμμένα, φοβισμένα κάτω από την επιφάνεια της 

γης, βρίσκονται στο σκοτάδι. Επικρατεί μια ανατριχιαστική ησυχία, 

μια παγωμένη ατμόσφαιρα, μια ακινησία των αγαλμάτων, που τα 

εμποδίζει να σκεφτούν καθαρά. Ακούν μόνο τις φοβισμένες και 

ταραγμένες φωνές των ανθρώπων. Ακούν τη φασαρία που κάνουν 

οι πυροβολισμοί, οι βομβαρδισμοί των αεροπλάνων, οι μηχανές 

των τανκς και των αυτοκινήτων. Αγωνιούν για το τι θα γίνει με τον 

πόλεμο, είναι περίεργα για το πώς αυτός εξελίσσεται, φοβούνται 

για τη δική τους τύχη. Ξαφνικά, σαν να αλλάζουν σκέψη και γνώ-

μη: αποφασίζουν να βοηθήσουν στον πόλεμο, να πάνε με το μέ-

ρος των Ελλήνων. Αρχίζουν να ξυπνούν, να ζωντανεύουν. Αρχίζουν 

να σκέφτονται, να νιώθουν, να μιλούν, λες και αναστήθηκαν από 

των κόσμο των νεκρών. Ανταλλάσουν μεταξύ τους γνώμες. Η σοφή 

Σφίγγα και ο θεός Ποσειδώνας έχουν τον τελευταίο λόγο για όποια 

τυχόν πρωτοβουλία παίρνουν τα αγάλματα.

Κάνουν διάφορες σκέψεις, συζητούν και 

ανταλλάσσουν απόψεις και γνώμες.

 - Νομίζω πως οι άνθρωποι αρχίζουν να μας ξεχνούν, παραπο-

νέθηκε το προσφυγάκι. 

- Μη φοβάσαι, τους ανθρώπους θα τους ξαναδούμε σύντομα, 

του λέει ο Κούρος του Σουνίου. Τα έχω ξαναπεράσει αυτά με τους 

Πέρσες και ξέρω. Ήμουν σ ένα βαθύ πηγάδι, ώσπου με βρήκαν και 

με ανέσυραν. 

- Κι εγώ ξέρω από βάθη, γιατί με βρήκαν στη θάλασσα. Να δείτε, 

θα μας ξεθάψουν σίγουρα, είπε ο Τζόκεϊ. 

- Λίγη υπομονή θέλει μόνο, τίποτα άλλο, είπε η Σφίγγα. 

- Ναι, κανείς μας δε θα πάθει τίποτα και θα μας βγάλουν γρήγο-

ρα από εδώ κάτω, συμπλήρωσε ο Τζόκεϊ και ο Κούρος του Σουνίου. 

- Πρέπει, όμως, να πάρουμε τα μέτρα μας, λέει ο Ποσειδώνας 

και συμπληρώνει με αποφασιστικό ύφος: πρέπει να αντιμετωπί-

σουμε τους φόβους μας, να σκεφτούμε έναν τρόπο να βγούμε από 

εδώ.

 - Ναι, αλλά για κάποιους είναι δύσκολο, 

επειδή είναι αναποφάσιστοι ή μικρόσωμοι και 

δεν έχουν τη δύναμη… λέει το προσφυγάκι με 

παράπονο.

- Εγώ λέω ότι πρέπει να αρχίσουμε να κινού-

μαστε και να προσπαθήσουμε, με όσες δυνά-

μεις έχουμε, να βγούμε από εδώ. 
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Η Αύρα έκανε ό,τι μπορούσε για το προσφυγάκι. Το φρόντιζε, 

επειδή ήταν τόσο φοβισμένο και τα είχε ξαναπεράσει αυτά από 

τους Τούρκους. 

Τα αγάλματα συζητούν και αποφασίζουν δημοκρατικά για το κα-

θετί που θα κάνουν. Συμφωνούν ότι δεν πάει άλλο αυτή η κατά-

σταση, δεν αντέχουν να μην είναι ελεύθερα. Ο Ποσειδώνας εξομο-

λογήθηκε ότι είδε ένα όνειρο, ένα 

όνειρο τόσο αληθινό: είδε, λέει, 

ότι όλα τα αγάλματα ξεσηκώθη-

καν και βοήθησαν τους Έλλη-

νες. 

Στέλνει, λοιπόν, ο 

Ποσειδώνας τη Σειρή-

να να φωνάξει τα αγάλ-

ματα. 

- Για ποιον λόγο να 

τα φωνάξω; ρώτησε 

εκείνη. 

- Γιατί είδα ένα όνειρο χθες το βράδυ. Ένα όνειρο που θα γίνει 

πραγματικότητα από στιγμή σε στιγμή, της απάντησε. 

- Τι όνειρο είδες; 

- Είδα πως η Ελευθερία ήρθε γεμάτη με λάσπες, πληγές από 

τα μαστίγια, με σκισμένα ρούχα και ήταν πολύ κουρασμένη. Μου 

ζήτησε βοήθεια, για να ελευθερωθούν οι Έλληνες. Οι Γερμανοί 

εκτελούν τους Έλληνες, καίνε τα σπίτια και παίρνουν τις περιου-

σίες τους. Κι αυτό δεν πάει άλλο. Τώρα πήγαινε να φωνάξεις τους 

άλλους, είπε ο Ποσειδώνας με αυστηρή φωνή. Η Σειρήνα πράγματι 

πηγαίνει και φωνάζει τα αγάλματα. Εκείνα αναρωτιούνται τι να συ-

νέβη. Η Σειρήνα τους εξιστορεί το όνειρο του Ποσειδώνα. 

- Η Ελευθερία ζητάει τη βοήθειά μας για τους Έλληνες. 

- Φυσικά και πρέπει να βοηθήσουμε τους Έλληνες, είπαν όλα τα 

αγάλματα με μία φωνή.

Και αρχίζουν να συζητούν πώς να βοηθήσουν τους Έλληνες. 

- Εγώ λέω να βγούμε έξω και να τους εμψυχώσουμε, ώστε να μη 

σταματήσουν στιγμή τον αγώνα, είπε η Σφίγγα. 

- Έχεις δίκιο, Σφίγγα. Πρέπει να τους ενθαρρύνου-

με! Έτσι θα βρουν περισσότερη δύναμη οι Έλληνες. Πρέ-

πει να πιστέψουν στον αγώνα, είπε ο Κούρος του Σουνίου.  
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Ο Ποσειδώνας άκουγε και συμφωνούσε με τις σκέψεις 

των αγαλμάτων. Το μικρό προσφυγάκι, όμως, παρέμενε 

φοβισμένο και κρυβόταν πίσω από τα πόδια του αλόγου 

του Τζόκεϊ. 

-  Μη φοβάσαι. Όλοι μαζί θα είμαστε ασφαλείς 

εκεί έξω, είπε με σιγουριά ο Τζόκεϊ. 

- Προσφυγάκι μου, μη φοβάσαι… Εμένα με 

έθαψαν σε ένα πηγάδι. Στην αρχή φοβόμουν,  

αλλά μετά συνήθισα, είπε ο Κούρος του Σουνίου.  

Και όλα μαζί τα αγάλματα προσπαθούσαν να πεί-

σουν το προσφυγάκι να ανέβει επάνω μαζί τους. 

Έπρεπε να πολεμήσουν. Κι εκείνο θυμόταν την οι-

κογένειά του και τη λύπη που ένιωθε όταν έχασε 

τους γονείς του. Δεν ήθελε να νιώθουν τον ίδιο πόνο 

και την ίδια λύπη οι Έλληνες.

- Εντάξει. Πάμε, λοιπόν, να βοηθήσουμε όπως 

μπορούμε καλύτερα. 

 Έτσι, τα αγάλματα βγαίνουν από τα έγκατα της Ιστορίας ως μία 

δύναμη ισχυρή και αόρατη, ενώνονται με τους Έλληνες, γίνονται ένα 

μ’ αυτούς. Τους βοηθούν και τους στηρίζουν στη δύσκολη στιγμή του 

πολέμου. 

Οι Έλληνες τώρα νιώθουν πιο δυνατοί. Με πιο πολλή δύνα-

μη και θάρρος πολεμούν γενναία, για να σώσουν τις οικογένειές 

τους, να σώσουν την πατρίδα, να σώσουν τα αγάλματα. Πόσο πολύ 

θα χαρούν οι Έλληνες να τα δουν να επιστρέφουν στο Μουσείο! 

Γιατί, αν νικήσουν οι Γερμανοί, θα κατακτήσουν τα πάντα, ακό-

μη και τα αγάλματα. Θα κυριαρχήσει ακόμη περισσότερη θλίψη.  

Οι Έλληνες δε θα επιτρέψουν να χαθεί ο πολιτισμός τους. Θα αγωνι-

στούν,  για να γεμίσουν τα μουσεία με αγάλματα. Μόνο αν αντισταθούν, 

θα κατορθώσουν να σώσουν τη χώρα τους, ίσως και όλο τον κόσμο.
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Μια άλλη συνέχεια

της ιστορίας

Η Αγγελίνα έχει πλέον γίνει γιαγιά και όλα όσα είχε ζήσει 

όταν ήταν παιδί τα αφηγείται στα δυο αγαπημένα της εγγό-

νια. Εκείνα έχουν μείνει άφωνα από την αρχή της εξιστόρη-

σής της και κάθε τόσο τη ρωτάνε: ποιος, τι, πού, πώς, πότε… 

Μα γιατί;

Κι η Αγγελίνα χαμογελώντας τούς λέει: «Κάντε υπομονή, 

παιδιά μου, όλα έχουν τη σειρά τους». Και συνεχίζει την αφήγησή 

της, την οποία κάθε τόσο εκείνα διακόπτουν για να 

σχολιάσουν: 

«Μα γιατί τόση κακία;  Θα πρέπει να σε ση-

μάδεψαν όλα όσα πέρασες, γιαγιά».

«Πράγματι. Αλλά τώρα πια αυτά περάσανε. 

Κι εγώ έχω γίνει μια γριούλα». 

«Έλα μωρέ, γιαγιά. Σαν εικοσιπεντάρα είσαι, 

της έλεγαν εκείνα». 

Κι έτσι μ’ αυτό τους το σχόλιο την κάνουν να 

γελάσει. Ευτυχώς, γιατί η Αγγελίνα ήταν έτοιμη 

να κλάψει, καθώς θυμήθηκε για μία ακόμη 

φορά τα περασμένα, όλα εκείνα 

που έζησε ως παιδί.
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Η ημέρα πήρε να τελειώνει πάνω από τις έρημες γειτονιές της 

Αθήνας. Η πυκνή ομίχλη απλωνόταν γρήγορα, λες και η  φύση θέ-

λησε να κρύψει την άσχημη εικόνα του πολέμου και αγκάλιαζε σιγά 

- σιγά, ένα προς ένα, τα μισογκρεμισμένα κτήρια που κάποτε έσφυ-

ζαν από ζωή. Η Αγγελίνα, ένα χαριτωμένο κορίτσι, έψαχνε τον φίλο 

της σε κάθε γωνιά της πόλης. Τα δάκρυα έτρεχαν ασταμάτητα στα 

ροδοκόκκινα μάγουλά της και ανησυχούσε πολύ. Σπάνια έβρισκες 

ζωντανό κάποιον απόντα ή αγνοούμενο κατά τη διάρκεια ενός πολέ-

μου. Όσο κι αν φοβόταν όμως, όσο γρήγορα κι αν χτυπούσε η καρ-

διά της στη σκέψη των Γερμανών που περιπολούσαν στις γειτονιές, 

δεν μπορούσε να πάψει να αναζητά τον καρδιακό της φίλο.  

Ξαφνικά, τη στιγμή που είχε χάσει κάθε ελπίδα, θυμήθηκε την 

αγάπη του φίλου της για τα ακροκέραμα και της ήρθε μια ιδέα. 

Έτρεξε πίσω στη γειτονιά του Τίκου. Κατευθύνθηκε προς την οδό 

Λεμπέση, αριθμό δύο. Το θυμόταν πολύ καλά αυτό το σπίτι. Διώρο-

φο, με ένα μικρό μπαλκονάκι, στεκόταν αγέρωχο στο ίδιο σημείο 

πενήντα χρόνια τώρα. Το εσωτερικό του, όμως, ήταν αυτό που 

μάγευε τον φίλο της. Ήταν σίγουρη πως ο Τίκο βρισκόταν εκεί. 

Μόλις πλησίασε περισσότερο, άκουσε δυ-

νατούς πυροβολισμούς. Κρύφτηκε στην 

αυλή ενός διπλανού σπιτιού. Έκατσε εκεί 

σιωπηλή, τρέμοντας από φόβο, για αρκετή 

ώρα, ώσπου οι Γερμανοί απομακρύνθη-

καν. Αμέσως μετά, έτρεξε μέσα στο σπίτι. 

Ούτε ίχνος σφαίρας ή κάποιας άλλης κατα-

στροφής. Κι αφού κοίταξε προσεκτικά για 

τυχόν στρατιώτες, άρχισε να αναζητεί τον 

φίλο της: «Τίκο! Είσαι εδώ;» ρώτησε σιγανά. Στην τρίτη προσπάθεια 

άκουσε μια ξεψυχισμένη φωνή να λέει: « Εδώ είμαι, Αγγελίνα. Κάνε 

γρήγορα». Η Αγγελίνα έτρεξε και είδε τον φίλο της, γεμάτο σκόνη 

και γρατζουνιές, πεσμένο στο πάτωμα της βιβλιοθήκης του σπιτιού.  

Κοίταξε καλύτερα και η καρδιά της σταμάτησε. Πάνω στο δεξί πόδι 

του Τίκο υπήρχε ένα μεγάλο δοκάρι. Ο Τίκο τής εξήγησε πως οι 

Γερμανοί παραδόξως αστόχησαν κι έτσι δεν τον πέτυχαν. Ούτε που 

κατάλαβε, όμως, πώς εκείνο το δοκάρι από την οροφή έπεσε πάνω 

του. Εκείνος προσποιήθηκε πως ήταν πεθαμένος και οι Γερμανοί 

έφυγαν ήσυχοι. 

«Δεν ξέρεις πόσο χαρούμενη είμαι, Τίκο! Νόμιζα πως πέθανες. 

Όταν άκουσα τους πυροβολισμούς, φοβήθηκα τόσο για σένα!»

«Δεν πέθανα όμως» είπε εκείνος και χαμογέλασε. 

«Σωστά! Μα.. τι καθόμαστε και λέμε τώρα; Γρήγορα, πρέπει να 

πάμε στο νοσοκομείο. Θα προσπαθήσω να μετακινήσω αυτό το πα-

λιόξυλο».

Το ξύλο, ευτυχώς, δεν ήταν πολύ βαρύ, και η Αγγελίνα 

τα κατάφερε να το μετακινήσει. Ο Τίκο, 

έτσι αδύνατος που ήταν, ήταν τυχερός 

που δεν έπαθε κάτι πολύ πιο σο-

βαρό. Στηρίχτηκε στην Αγγελίνα, 

γιατί ήταν αδύνατον να σταθεί, 

ή, πολύ περισσότερο, να 

περπατήσει μόνος του. 

Βγαίνοντας από το 

σπίτι συνάντησαν 

τον Νίκο και τον 
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Βασίλη. Ήταν κι οι δυο τους καλοί φίλοι με την Αγγελίνα και τον Τίκο. 

«Εδώ ήσασταν, λοιπόν! Ήμουν σίγουρος» φώναξε ενθουσιασμέ-

νος ο Βασίλης. 

Η Αγγελίνα τους είπε πως έπρεπε να βοηθήσουν να μεταφέρουν 

τον Τίκο στο νοσοκομείο και γρήγορα. Και πόσο δίκιο είχε… Αφού ο 

Τίκο σιγά - σιγά είχε αρχίσει να χάνει τις αισθήσεις του. 

Οι τρεις φίλοι μετέφεραν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν τον Τίκο 

στο νοσοκομείο. Όσο ο γιατρός εξέταζε τον Τίκο, οι τρεις φίλοι έξω 

από το ιατρείο περίμεναν με αγωνία να μάθουν τα νέα. Πράγματι, 

μετά από λίγο ο γιατρός βγήκε και τους ενημέρωσε πως για καλή 

του τύχη δεν είχε κάτι το πολύ σοβαρό, ούτε είχε σπάσει το πόδι. 

Μόνο μώλωπες και κάποια κοψίματα που χρειάστηκαν ράμματα. Θα 

τους έδινε μια αλοιφή που θα έπρεπε να βάζει, για να μην πάθει 

μόλυνση, και θα έπρεπε ν’ αλλάζει τακτικά γάζες. 

«Σε μερικές μέρες ας έρθει πάλι να τον δω». 

«Θα τον αφήσετε να φύγει δηλαδή;» ρώτησε η Αγγελίνα χαρού-

μενη. 

«Απόψε θα κοιμηθεί εδώ. Το πρωί, όμως, μπορεί να φύγει» . 

«Μπορούμε να τον δούμε, 

όμως, τώρα;» 

«Ναι. Αλλά όχι για πολύ». 

Τα παιδιά χαρούμενα με τα 

νέα μπήκαν να δουν τον φίλο 

τους. Η Αγγελίνα δεν άντεξε 

να μην τον αγκαλιάσει. 

«Θα σου πω την αλήθεια. 

Φοβήθηκα τόσο πολύ! Κάποια 

στιγμή φοβήθηκα ότι θα πέθαινες. Δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς εσέ-

να. Είσαι ο καλύτερος φίλος μου». 

Ήταν αλήθεια αυτό. Ο Τίκο ήταν ένα αγαθό, γεμάτο αγάπη παιδί, 

με χρυσή καρδιά. Α, και λίγο άγαρμπο! Πόσο πολύ είχε ταιριάξει με 

την Αγγελίνα. Είχαν αγκαλιάσει ο ένας τις ατέλειες του άλλου και ο 

Τίκο δε νοιάστηκε ποτέ για την αναπηρία της φίλης του, ποτέ δεν την 

ξεχώρισε, δεν τον πείραζε που εκείνη δεν είχε δυο χέρια, όπως οι 

άλλοι. 

«Μα τι σκεφτόσουν και πήγες εκεί, σ’ εκείνο το σπίτι, με ρίσκο την 

ίδια σου τη ζωή;» τον ρώτησε βουρκωμένη. 

« Ήθελα να ανέβω στη στέγη, να σώσω όσο πιο πολλά ακροκέρα-

μα μπορούσα. Το ξέρεις, δα, πόσο τα αγαπάω». 

«Το ξέρω! Μα θα μπορούσες να έχεις σκοτωθεί».

«Κάποιες φορές αξίζει ακόμη και να κινδυνεύσουμε για ό, τι 

αγαπάμε» είπε ο Τίκο. Κοίταξαν ο ένας τον άλλον. Δεν είπαν κάτι 

άλλο. Μα κι οι δυο τους ήξεραν όσα ακόμη ήθελαν να πουν και δεν 

είπαν.
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Είχαν περάσει πλέον λίγες μέρες απ’ όταν ο Τίκο είχε βγει από 

το νοσοκομείο. Μια μέρα, πήγε να δει τον Νίκο. Καθώς περπατού-

σε, είδε γραμμένα στους τοίχους συνθήματα: «Ψωμί σε όλους», 
«Έξω οι κατακτητές», «Ελευθερία ή Θάνατος».

Στο σπίτι του Νίκου συζητούσαν για ώρα. Ο Τίκο είπε για τα συν-

θήματα. Και τότε ο Νίκος του είπε πως ο θείος του ήταν στην Αντί-

σταση. Και πως θα πήγαινε κι αυτός να γράψει συνθήματα. Τότε ο 

Τίκο ενθουσιάστηκε, ήθελε κι εκείνος βοηθήσει. Και κάπως έτσι 

έγινε κι αποφάσισαν κι οι δυο τους να βγουν τη νύχτα, να γράψουν 

κι εκείνοι συνθήματα. Πόσο πολύ ανυπομονούσαν… Όλη η μέρα 

πέρασε, κι εκείνοι δεν έκαναν τίποτε άλλο παρά να συζητάνε και 

να σκέφτονται τι θα μπορούσε να συμβεί και πόσο σημαντικό ήταν 

άραγε αυτό που θα έκαναν.  

Όταν επιτέλους νύχτωσε, πέρασε ο θείος του Νίκου και τους έφε-

ρε όσα χρειάζονταν, τις μπογιές και τα πινέλα. Ο Τίκο σαν να δείλια-

σε μια στιγμή. 

«Μήπως άλλαξες γνώμη;» ρώτησε ο Νίκος. 

Ο Τίκο έγνεψε αρνητικά. 

«Έλα λοιπόν τότε. Πάμε!» 

Βγήκαν στον δρόμο. Είχε αρ-

χίσει να βρέχει. Ευτυχώς, όμως, 

όχι πολύ δυνατά. Σιγά μην τους 

σταματούσε η βροχή! Διάλεξαν 

από έναν τοίχο του ο καθένας 

τους κι άρχισαν να γράφουν συν-

θήματα. Ένας Γερμανός, όμως, 

που περιπολούσε τούς πήρε εί-

δηση. Τα δυο παιδιά, απορρο-

φημένα, ούτε που τον κατάλα-

βαν. Τότε εκείνος φώναξε. Τα 

παιδιά άρχισαν να τρέχουν. Πίσω 

τους έτρεξε κι ο Γερμανός. Τα πυροβόλησε. 

Ευτυχώς, δεν τα χτύπησε. Πάνω στην αναμπουμπούλα, όμως, ο Τίκο 

μπουρδουκλώθηκε κι έπεσε. Ο Γερμανός τον έπιασε. Ο Νίκος συνέ-

χισε να τρέχει. Τι να έκανε; Πώς να γυρίσει πίσω; Πώς να βοηθήσει 

τον φίλο του; Έτσι, τελείωσε εκείνη η βραδιά. 

Σαν ξημέρωσε, ο Νίκος άρχισε να αναζητάει τον Τίκο. Σε ποια 

φυλακή να τον είχαν πάει; Με τα πολλά τον βρήκε. Αλλά δεν τον 

άφησαν να δει τον Τίκο παρά ελάχιστα. 

«Τι θα συμβεί, τώρα;»

«Ποιος να ξέρει…»

«Πότε θα βγεις από τη φυλακή;»

«Θα βγω, άραγε;»

«Φυσικά. Θα φροντίσουμε εμείς γι’ αυτό».

Οι δυο φίλοι χαμογέλασαν.
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Μετά από λίγες ημέρες, τα εγγόνια της Αγγελίνας την επι-

σκέπτονται και πάλι. Γεμάτα ενθουσιασμό ανυπομονούν ν’ 

ακούσουν όλα όσα είχε περάσει στα παιδικά της χρόνια η 

γιαγιά τους η Αγγελίνα. 

Τα παιδιά περιμένουν, λοιπόν, ότι και αυτήν τη φορά θα τους 

πει μια ακόμη ιστορία. Η Αγγελίνα, όμως, έχει μια καλύτερη ιδέα. 

Σκέφτηκε να τα πάει σε ένα ιδιαίτερο γι’ αυτήν μέρος. Να τα πάει 

στον λόφο, να τους δείξει το μέρος που είχε κρύψει ο Τίκο το δικό 

του κουτί. Μέσα του είχε πράγματα που δεν ήθελε να χάσει στη δι-

άρκεια του πολέμου. 

Τα εγγόνια της, φυσικά, ιδέα δεν είχαν γι’ αυτό.

«Μα, γιαγιάκα, πού μας πας; Δεν 

μπορείς να μας πεις;»    

«Θα δείτε σε λίγο, 

παιδιά μου».

Τα δυο παιδιά 

κοιτάχτηκαν και 

χαμογέλασαν το ένα 

στο άλλο. 

Μα όσο περπατούσαν η 

Αγγελίνα δεν μπορούσε παρά 

να θυμάται.

Ο Νίκος έφυγε από τη φυλακή τρέχοντας με το ποδήλατό του 

και πήγε στην Αγγελίνα να της πει ότι ο Τίκο μπήκε φυλακή. 

Έπρεπε να καταστρώσουν ένα σχέδιο, να βρουν τρόπο να τον 

σώσουν. 

H Αγγελίνα ήταν πάρα πολύ λυπημένη. Περπατούσε στους σκο-

τεινούς δρόμους της Αθήνας και άκουγε τα αγάλματα να τη φωνά-

ζουν να τα σώσει, τα μάτια της την πόναγαν από τα δάκρυα που δεν 

έβγαιναν και, ταυτόχρονα, σκεφτόταν πώς θα έσωζαν τον Τίκο, πώς 

θα βοηθούσαν κι αυτοί με τη σειρά τους την πατρίδα. Όλα αυτά τρι-

γύριζαν στο μυαλό της. 

Μα, πρώτα απ’ όλα, έπρεπε να βγει ο Τίκο από τη φυλακή. 

Επισκέφτηκε τη νονά της. Η νονά της, με το που την είδε, κατάλα-

βε ότι κάτι συνέβαινε και τη ρώτησε. Η Αγγελίνα της είπε αυτό που 

τη βασάνιζε. 

Η νονά της μπορούσε να καταλάβει πώς ένιωθε η βαφτιστήρα της. 

Ήταν δύσκολη εποχή, πάντα δύσκολες είναι οι εποχές που υπάρχει 

πόλεμος. Και τόσα προβλήματα, έτσι κι αλλιώς, είναι και η ηλικία 

της Αγγελίνας... Πόσο δύσκολο για ένα παιδικό μυαλό να σκέφτεται 

όλα αυτά τα πράγματα! 

Της είπε πως θα σκεφτόταν κάτι, για να βοηθήσουν τον Τίκο να 

βγει από τη φυλακή. Μόλις είχε νέα, θα την ειδοποιούσε. 

Στο μεταξύ ο Νίκος «βοηθούσε» τους Γερμανούς.  Δηλαδή  έλεγε 

ότι τούς βοηθούσε, επειδή ο παππούς του ήταν Γερμανός και ήξερε 

λίγα γερμανικά. Στην πραγματικότητα, όμως, μάζευε πληροφορίες 

και βοηθούσε, όπως μπορούσε, σε σαμποτάζ. 

Η Αγγελίνα κάτι υποψιαζόταν. Δεν ήταν όμως και σίγουρη. Όταν 

συναντήθηκαν και πάλι με τον Νίκο, δεν άντεξε και τον ρώτησε.

Εκείνος της τα αποκάλυψε όλα.
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Η Αγγελίνα τότε είπε πως έπρεπε όλοι μαζί να βοηθήσουν τον Τίκο 

και γρήγορα. Ο Νίκος συμφώνησε. Και τότε της εξομολογήθηκε και 

μια άλλη πληροφορία που είχε: σε λίγες μέρες θα τον πήγαιναν, μαζί 

με άλλους, να τον εκτελέσουν.

Η Αγγελίνα ταράχτηκε. 

«Άρα, δεν έχουμε πολύ χρόνο» είπε. Ο Νίκος συμφώνησε. Της 

είπε, όμως, πως ήδη είχε ειδοποιήσει τους αντάρτες. Θα αναλάμβα-

ναν εκείνοι. Ήταν πολύ επικίνδυνο να προσπαθήσουν μόνα τους τα 

δυο παιδιά. Η Αγγελίνα δεν μπορούσε παρά να περιμένει με αγωνία 

τι θα συνέβαινε. 

Πράγματι, οι αντάρτες κατάφεραν να τον ελευθερώσουν.

Τον έβγαλαν λίγο πιο έξω από την Αθήνα. Εκεί περίμενε το αυτο-

κίνητο της νονάς της, Πέρλας. Μέσα βρισκόταν η νονά Πέρλα και, 

φυσικά, η Αγγελίνα. Μόλις η Αγγελίνα είδε τον φίλο της, τον αγκά-

λιασε με δάκρυα στα μάτια.

«Και μετά; Τι έγινε μετά, γιαγιάκα;» 

«Έεε! Μετά… Πόσα έγιναν! Δεν τα θυμάμαι όλα. Αυτό που θυμάμαι 

είναι πως εμείς κρατάγαμε το καφενείο του Τίκο. Όχι ότι υπήρχε και 

τίποτα να σερβίρουμε. Ένας καφές από ρεβύθια υπήρχε τότε. Ένα 

μαυροζούμι. Αλλά, χάρη σ’ εκείνο το καφενείο, μπορούσαμε και βο-

ηθούσαμε και τους αντάρτες». 

«Μη σταματάς, γιαγιά.  Πες… τι άλλο;»

«Ο Τίκο θυμήθηκε ότι οι γονείς του, πριν πεθάνουν, είχαν κρύψει 

στο υπόγειο ένα σεντούκι με χρυσαφικά και αντικείμενα μεγάλης 

αξίας. Σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσαμε να τα ανταλλάξουμε με τρό-

φιμα». 

«Πώς; Να τα ανταλλάξετε; Πού; Δηλαδή;»

«Στην Κατοχή υπήρχαν, δυστυχώς, και κάποιοι άνθρωποι που 

πλούτισαν εξαιτίας της ανάγκης των άλλων, οι μαυραγορίτες. Αυτοί 

είχαν τρόφιμα κρυμμένα. Τα χρήματα δεν είχαν αξία τότε. Πολλοί, 

λοιπόν, τούς έδιναν ό, τι πολύτιμο είχαν και δεν είχαν για λίγα γραμ-

μάρια αλεύρι ή για μισό μπουκαλάκι λάδι. Έτσι κάναμε κι εμείς και 

πήραμε λίγο καφέ και λίγα τρόφιμα. Κι ανοίξαμε το καφενείο. Όμως 

το είχαμε για καμουφλάζ. Για να βοηθάμε τους αντάρτες».

Με τα πολλά, να που φτάνουν πάνω στον λόφο, στο σημείο που ο 

Τίκο είχε κρύψει το κουτί.  

«Φτάσαμε, λοιπόν!» λέει η γιαγιά Αγγελίνα. 

«Τώρα, γιαγιάκα, νομίζω πως μπορείς να μας πεις γιατί μας έφε-

ρες εδώ» είπαν τα εγγόνια της κοιτάζοντας ξαφνιασμένα τριγύρω. 

Δεν έβλεπαν τίποτα σημαντικό.
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Κι η Αγγελίνα τους πάει μπροστά σε ένα δέντρο. Τους δείχνει στο 

χώμα. 

«Να, εδώ ήταν που είχαμε θάψει το κουτί του Τίκο. Κι είχαμε 

φτιάξει έναν χάρτη, για να θυμόμαστε το σημείο. Πόση στενοχώρια, 

λοιπόν, είχα, όταν έχασα εκείνον τον χάρτη! Πώς θα βρίσκαμε το 

κουτί; Όμως οι φίλοι μου, τα αγάλματα, με βοήθησαν και πάλι. Κι 

έτσι, το βρήκαμε».

Τα παιδιά κοιτάζονται παραξενεμένα. Δεν καταλαβαίνουν. 

Κι η γιαγιά Αγγελίνα, με κλειστά μάτια, θυμάται και πάλι τόσες λύ-

πες, αλλά και χαρές. Κι εκείνα την ακούνε και ζούνε με την αφήγησή 

της όσα κι εκείνη έζησε.

«Ημέρα απελευθέρωσης!  Φεύγουν, φεύγουν οι Γερμα-

νοί. Ζήτω η ελευθερία! Η Αθήνα και πάλι ελεύθερη! 

Είμαι πολύ χαρούμενη! Τώρα θα ζήσουμε και πάλι ελεύθεροι, θα 

μπορούμε να σχεδιάσουμε το μέλλον, να ονειρευτούμε ξανά. Όλοι 

τρέχουν χαρούμενοι στους δρόμους. Όμως κατά βάθος είναι και λυ-

πημένοι… γιατί χάσανε συγγενείς και φίλους. Τουλάχιστον, σκέφτο-

νται ότι οι συγγενείς και οι φίλοι τους θυσιάστηκαν για να δούνε την 

Ελλάδα ελεύθερη. Γνωρίζουν, επίσης, ότι σκοτώθηκαν ευτυχισμέ-

νοι, αφήνοντας στη θέση τους τα γενναία τους παιδιά που πολέμη-

σαν, για να σώσουν την πατρίδα τους και να ζήσουν στην ελευθερία. 

 Λίγες μέρες αργότερα, ο Τίκο μου ζήτησε να ξεθάψουμε το κουτί 

του. 

Ένιωσα άσχημα, απαίσια. Εδώ και καιρό είχα χάσει τον χάρτη που 

έδειχνε πού βρισκόταν το κουτί. Έσπαγα το κεφάλι μου να θυμηθώ 

πού μπορεί να τον είχα βάλει εκείνον τον χάρτη κι άκρη δεν έβρι-

σκα.  Αν δε βρίσκαμε τον χάρτη, δεν μπορούσαμε να βρούμε το κου-

τί. Δε θυμόμασταν πια το σημείο που το είχαμε θάψει. Δεν το είχα 

πει, όμως, στον Τίκο. Αν του το έλεγα, θα μου θύμωνε;

Μια μέρα,  πέρασα να δω τι γίνεται στο Μουσείο. Τι γινόταν με 

τα αγάλματα που κι αυτά ήταν θαμμένα κάτω από τα πατώματα του 

Μουσείου. Η έκπληξη, όμως, που με περίμενε με στενοχώρησε.  Τα 

αγάλματα ήταν… ή, μάλλον, δεν ήταν πουθενά! Για να σπάσουν το 

τσιμέντο που υπήρχε από πάνω τους, χρειάζονταν  χρήματα. Πού να 

βρεθούν τόσα χρήματα μετά τον πόλεμο;

Οι μέρες περνούσαν σαν νερό, κι εγώ κοιμόμουν και ξυπνούσα  

με τον φόβο ότι δε θα τα ξαναδώ ποτέ. Δε θα ξαναχόρευα μαζί τους 

στο φως του φεγγαριού,  δε θα ξανατραγουδούσα μαζί τους και δε 

θα ξανασκούπιζα τα δάκρυά τους. Όλες αυτές οι σκέψεις βασάνιζαν 

το μυαλό μου, αλλά, ταυτόχρονα, με έκαναν και να πεισμώσω πε-

ρισσότερο και να ελπίζω. Δε γινόταν, αργά ή γρήγορα, θα βρισκόταν 

μια λύση. Δε θα έμεναν εκεί για πάντα θαμμένα, αφού αυτά είναι η 

πολιτιστική μας κληρονομιά, που αύριο, μεθαύριο, θα θαυμάζουν τα 

εγγόνια μας, κι εμείς θα καμαρώνουμε.

Στο μεταξύ, βρήκα μια δικαιολογία ότι τάχα μου πονάει το πόδι 

μου και απέφευγα τον Τίκο, που μου έλεγε συνέχεια για τον χάρτη 

και το κουτί του. Του είπα, λοιπόν,  ότι είχα τον χάρτη σ’ ένα σημείο 

που δεν μπορούσα να πάω να τον πάρω, επειδή με πονάει  το πόδι 

μου. Κι ούτε εκείνος θα μπορούσε να πάει μόνος του.
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Μια μέρα έμαθα ότι, τελικά, θ’ αρχίσουν να ξεθάβονται τα αγάλ-

ματα! Βρέθηκαν τα χρήματα και οι εργάτες! Πόση χαρά ένιωσα!  Η 

ζωή έμοιαζε να παίρνει σιγά - σιγά τον δρόμο της, να μπαίνει σε 

φυσιολογικούς ρυθμούς, κι έτσι ξεκίνησε στο Μουσείο το ξήλωμα 

του πατώματος.

Δεν κρατήθηκα, φυσικά, και είπα στον Τίκο τα νέα για το Μουσείο. 

Πάνω στη χαρά μου, του είπα και την αλήθεια για τον χάρτη. Πίστε-

ψα ότι μετά από τα ευχάριστα νέα δε θα μου θύμωνε που τον είχα 

χάσει. Έκανα λάθος. Στενοχωρήθηκε πολύ και μου θύμωσε. Για λίγο 

καιρό σταμάτησαν οι σχέσεις μας. Δεν ήταν μόνο δική του επιλογή 

αλλά και δική μου: ήθελα να ξεθυμώσει και στο μεταξύ ευχόμουν 

ότι θα έβρισκα τον χάρτη .

     Σιγά - σιγά ξεθάφτηκαν τα μεγάλα κασόνια με τα αγγεία. 

Μαζί τους και τα αγάλματα που για χρόνια ήταν 

θαμμένα κάτω από στρώματα άμμου και τσι-

μέντο. 

Τα ξαναβρήκαμε με τον Τίκο και πηγαί-

ναμε να βοηθήσουμε όπως μπορούσαμε. 

Τρέχαμε στους διαδρόμους χαρούμε-

νοι. Με τον Τίκο συζητάμε ατέλειω-

τες ώρες για το πώς θα αισθάνονται, 

άραγε, τώρα που βγαίνουν και πάλι 

στο φως.

Ένα βράδυ, κοιτούσα τις φωτογρα-

φίες με τα αγάλματα. Τα φωτογράφι-

σαν και μου έδωσαν κι εμένα δυο - τρεις 

φωτογραφίες. Τα κοιτάζω, για να με πάρει 

γλυκά ο ύπνος. Βλέπω τη Σειρήνα, αρχαίο άγαλμα που βρέθηκε το 

1863. Είναι από πεντελικό μάρμαρο και η μορφή της είναι γυναικεία, 

με σώμα πουλιού. Τα μαλλιά της, με μια όμορφη πλεξούδα, είναι 

κυματιστά και καταλήγουν στους ώμους. Την κοιτάζω ξανά και ξανά 

και μου φαίνεται ξαφνικά σαν να κρατάει κάτι στο χέρι που της λεί-

πει. Τότε θυμάμαι. Μα, βέβαια… Είναι ο χάρτης! Της τον έδωσα, για 

να μου τον προσέχει. Εκεί κάτω στην άμμο, εκεί που 

κανείς δε θα το έβρισκε ποτέ. Το άλλο πρωί 

πήρα τον Τίκο και πήγαμε στο Μουσείο.

«Πάρε τον χάρτη σου, λοιπόν! Τον φύ-

λαγα όσο πιο καλά μπορούσα, όλα αυτά 

τα χρόνια» μου είπε η Σειρήνα, βλέπο-

ντάς με. 

 «Σ’ ευχαριστώ πολύ, καλή μου φίλη!»

Πήρα, λοιπόν, τον χάρτη, τον έδωσα 

στον Τίκο, αγκαλιάζοντάς τον και ζητώ-

ντας του συγγνώμη. Κι εκείνος με αγκά-

λιασε και μου είπε πως έτσι κι αλλιώς ήμουν 

η καλύτερή του φίλη!

Πήγαμε τρέχοντας στον λόφο κι αρχίσαμε 

να ξεθάβουμε το κουτί. Το ανοίξαμε και κοι-

τάξαμε μέσα του: το μαραμένο, πλέον, τρια-

ντάφυλλο που φορούσα στα μαλλιά τη μέρα 

τον γενεθλίων του Τίκο, το αυτοκινητάκι 

που του είχα χαρίσει, οι σβούρες του, δύο 

στρατιωτάκια και οι φωτογραφίες με την 

οικογένειά του.
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Έτσι κύλισε η ζωή μου με τους φίλους μου, τα αγάλματα και τα 

αγαπημένα μου πρόσωπα. Άλλοτε με χαρές, άλλοτε με λύπες, άλλο-

τε εύκολα  και άλλοτε δύσκολα και πολύ δύσκολα. 

Όμως, όλα αυτά με ωρίμασαν, με έκαναν την Αγγελίνα που είμαι 

σήμερα. Και να ξέρετε, παιδιά μου,  πιστεύω πως όλα στη ζωή μας 

γίνονται για κάποιο λόγο, με κάποιο σκοπό…

Κάπως έτσι τελείωσε τη διήγησή της η Αγγελίνα εκείνη την ημέρα. 

Και κάθε φορά που της ζητούσαν τα εγγόνια της να τους διηγηθεί 

την ιστορία της, εκείνη τους έλεγε όλα όσα θυμόταν και είχε ζήσει. 

Επειδή έχει σημασία, τελικά, το να θυμόμαστε! 

ΚΟΜΙΚ



46

47

Μεγάλος κίνδυνος!
Εισβολή εξωγηίνων
στην Ελλάδα!

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΠΊΤΙ ΠΑΝΙΚΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

ΩΧ!!!

ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΤΕ, 
ΠΑΙ∆ΙΑ. ΟΛΑ ΘΑ 

ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ.

ΜΗΝ 
ΑΣΤΙΕΥΕΣΑΙ.

ΝΑΙ, ∆ΙΚΙΟ ΕΧΕΙΣ.
ΑΛΛΑ ΠΩΣ 
ΘΑ ΠΑΜΕ;

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΑΜΕ ΣΤΑ
ΜΟΥΣΕΙΑ
ΝΑ ΤΟ 
ΠΟΥΜΕ

ΞΕΡΩ ‘ΓΩ.
ΘΑ 

ΠΑΡΟΥΜΕ
ΤΑΞΙ.

ΜΠΑΝΕΙ ΜΕΣΑ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΤΙΚΟ
ΒΙΑΣΤΕΙΤΕ

ΚΑΙ 
ΑΦΗΣΤΕ

ΤΙΣ 
ΠΛΑΚΕΣ.

ΤΑ ΜΑΘΑΤΕ;

ΑΓΓΕΛΙΝΑ, ΞΥΠΝΑ. 
ΗΡΘΕ Ο ΤΙΚΟ.

ΝΑΙ

ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ 
ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ 
ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ.

ΩΧ!!!

ΜΠΑΪ

ΑΓΓΕΛΙΝΑ!!!
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ΟΙ ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΧΤΥΠΑΝΕ ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ

ΩΧ!!!
ΑΛΛΟ ΚΑΙ
ΤΟΥΤΟ.
ΠΑΕΙ ΚΑΙ

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ.

ΠΩΣ ΚΑΙ ΗΡΘΕΣ
ΤΟΣΟ ΝΩΡΙΣ;

ΑΛΛΟΙ ΤΑ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΑΥΤΑ. 
ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ ∆ΥΣΤΥΧΩΣ.

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΗΤΑΝΕ 
ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟΣ. ∆ΕΝ 

ΠΡΟΛΑΒΑΜΕ ΝΑ ΧΑΡΟΥΜΕ.

Η ΩΡΑ
ΕΙΝΑΙ ∆ΕΚΑ

ΕΡΧΟΝΤΑΙ!!!
ΕΡΧΟΝΤΑΙ!!!

ΜΠΕΙΤΕ
ΣΤΟ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ.
ΠΑΜΕ ΣΤΟ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ.

ΟΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ...

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ
ΤΙΚΟ ΗΡΘΕ ΒΙΑΣΤΙΚΑ

ΜΑΜΑ
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ΑΣ ΤΟ 
ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ.

ΕΧΟΥΜΕ
ΡΕΖΕΡΒΑ;

ΩΧ, ΩΧ!
ΕΡΧΟΝΤΙΑ ΤΑ UFO.

ΜΕΤΑ ΑΠΌ 30 ∆ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

ΣΑΝΙ∆ΩΣΕ ΤΟ!

ΕΧΟΥΜΕ ΡΕΖΕΡΒΑ;

ΕΣΚΑΣΕ ΛΑΣΤΙΧΟ!

ΩΡΑΙΑ!

ΜΙΑ ΑΚΤΙΝΑ ΑΡΠΑΖΕΙ ΤΟΝ ΤΙΚΟ
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ΤΙ ΘΑ
ΚΑΝΟΥΜΕ
ΤΩΡΑ; 

ΠΗΡΑΜΕ ΤΟ ΑΓΟΡΙ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΘΑΝΕΤΕ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ 
ΚΑΤΙ ∆ΡΑΣΤΙΚΟ

ΘΕΣ ΤΑ
ΑΓΑΛΜΑΤΑ;

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΩΘΗ-
ΚΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΑΛΛΑ
Ο ΤΙΚΟ ΑΠΗΧΘΕΙ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΩΗΓΙΝΟΥΣ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΙ ΩΡΕΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ...

ΜΑΜΑ

ΜΙΑ ΧΑΡΑ

ΒΟΥΛΗ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ; 
ΝΑΙ! ΝΑΙ!

ΘΑ ΠΑΡΩ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΟ ΦΙΛΟ ΜΟΥ
ΤΟΝ

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
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ΓΕΙΑ ΣΑΣ
ΚΥΡΙΕ

ΙΩΑΝΝΗ

ΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΑΣ. ΣΑΣ ΠΗΡΑΜΕ
ΝΑ ΣΑΣ ΠΟΥΜΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

ΠΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΝΑΜΕ

ΕΝΑΝΤΙΟΝ
ΤΩΝ ΕΞΩΓΗΙΝΩΝ

Ο ΚΟΛΜΠΕΚΑΚΗΣ
∆ΕΧΕΤΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟ
ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΤΟΤΕ
ΠΩΣ ΘΑ 

ΣΑΣ 
ΒΟΗΘΗ-
ΣΟΥΜΕ; 

ΟΧΙ, ∆ΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ
ΠΟΛΕΜΟ.

ΕΛΑΤΕ ΑΥΡΙΟ ΣΤΙΣ 8:15 ΚΑΙ ΘΑ
ΣΑΣ ΠΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ.

ΝΑΙ!
ΤΙ ΕΛΕΓΕΣ; 

ΜΟΛΙΣ ΠΛΑΚΩΣΑ
ΤΟΝ JHONE SINA.
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8:15

ΒΕΒΑΙΩΣ ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ.
ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΣΤΡΑΤΟ.

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΠΑΜΕ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΜΕ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΙΓΗ ΩΡΑ ΟΙ ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ ΦΤΑΣΑΝΕ.

ΠΑΜΕ
ΝΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΜΕ
ΤΗΝ

ΕΛΛΑ∆Α
ΠΑΜΕ!

ΤΙΠΟΤΕ
∆ΕΝ ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ!
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ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ! ΓΙ’ΑΥΤΟ
ΘΑ ΣΑΣ ΑΝΤΑΜΕΙΨΟΥΜΕ

ΩΣ ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ.

ΠΑΝΕ ΤΟΥΣ ΕΞΩΓΗΙΝΟΥΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΕΞΙΜΟΥ

ΠΕΤΑΞΤΕ
ΤΑ ΟΠΛΑ.

ΜΗΝ ΜΑΣ 
ΣΚΟΤΩΣΕΤΕ!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!

ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΠΗΚΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΗΚΑΝΕ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΠΛΑΝΗΤΗ Ζ–Ο–Ψ–Α.

ΓΕΙΑ ΣΑΣ
ΚΑΙ 

ΚΑΛΗΜΕΡΑ!

ΚΟΛΜΠΕΚΑΚΗΣ
ΓΙΑ SVEN.

ΘΑ ΕΡΘΩ
ΚΙ ΕΓΩ.

ΘΑ ΜΠΕΙ
ΠΡΩΤΑ Ο 
ΣΤΡΑΤΟΣ.

ΦΤΑΣΑΜΕ.
ΑΣ ΜΠΟΥΜΕ

ΜΕΣΑ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ



60

61

ΜΠΑΙΝΕΙ ΜΕΣΑ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΕΞΩΓΗΙΝΟΥΣ.

ΤΑ 
ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ.

ΠΑΜΕ ΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΜΕ

ΤΟΝ ΤΙΚΟ. ΠΟΥ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΕΙΝΑΙ Ο 
ΤΙΚΟ; 

ΤΙ ΘΟΡΥΒΟΣ
ΕΙΝΑΙ

ΑΥΤΟΣ;

ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΥΣΙΟ.
∆ΕΝ ΘΑ ΤΟΝ

ΒΡΟΥΜΕ
ΠΟΤΕ!

ΘΑ ΨΑΞΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΝ

ΒΡΟΥΜΕ.

Ο ΤΙΚΟ
ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΠΟ
ΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΚΕΛΙ ΤΟΥ

ΚΑΙ 
ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ

ΠΕΦΤΕΙ
ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ
ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ.

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΤΙΚΟ ΤΟΝ ΑΓΚΑΛΙΑΣΕ

ΤΙΚΟ
ΠΟΥ 

ΗΣΟΥΝΑ;

ΟΧΙ!
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ

ΕΙΝΑΙ
ΕΧΘΡΟΣ ΜΑΣ.

Α! ∆ΗΛΑ∆Η
∆ΕΝ ΘΑ 
ΚΑΝΟΥΜΕ
ΠΟΛΕΜΟ.

ΝΑ ΜΗΝ
ΞΑΝΑΦΥΓΕΙΣ

ΠΟΤΕ!
ΜΕ ΚΡΑΤΟΥΣΑΝ
ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟ.

ΚΙ ΕΓΩ
ΣΥΜΦΩΝΩ.
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ΕΜΠΡΟΣ ΛΟΙΠΟΝ.
ΠΑΜΕ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ!

ΚΑΙ ∆ΕΝ 
ΠΑΜΕ.
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ΑΦΗΓΗΤΡΙΑ: Ένα απόγευμα, όλα τα παιδιά είχαν βγει έξω να 

παίξουν,    όμως η Αγγελική δεν είχε όρεξη. Κάποια στιγμή είδε τη 

Τζένη, τη Γερμανίδα, που έμενε στο διπλανό σπίτι. Η Αγγελική πήγε 

να φύγει, αλλά η Τζένη τη φώναξε και της είπε:

ΤΖΕΝΗ: «Έι, κουλή… τι νέα;»

ΑΦΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αγγελική δεν της απάντησε.

ΤΖΕΝΗ: «Τι κάνει η μάνα σου;»

ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Τι πόνος σε έχει πιάσει για τη μητέρα μου; Τι σε 

νοιάζει εσένα;»

ΤΖΕΝΗ: «Σωστά. Δε θα έπρεπε. Είναι που σε λυπάμαι».

ΑΦΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αγγελική πήγε να φύγει, όμως η Τζένη ήθελε να 

πει την τελευταία της λέξη.

ΤΖΕΝΗ: «Τώρα που ήρθαν οι Γερμανοί πρέπει να φοβάσαι».

ΑΦΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αγγελική, προσπαθώντας να κάνει τη φωνή της όσο 

πιο σταθερή μπορούσε, της είπε:

ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Όλοι πρέπει να φοβόμαστε».

ΤΖΕΝΗ:  «Εγώ γιατί να φοβηθώ; Οι Γερμανοί είναι φίλοι των 

Ελλήνων. Οι Εβραίοι είναι αυτοί που πρέπει να φοβούνται, οι 

σακάτηδες, όπως εσύ, και η μάνα σου, που είναι τουρκόσπορος. 

Που μας κουβαλήθηκε εδώ χάμω.

 ΑΦΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αγγελίνα  νευρίασε, την έριξε κάτω και μαζί της 

έπεσε κι αυτή. Η Τζένη, όμως, συνήλθε, άρχισε να την τραβάει  από 

τα μαλλιά και η Αγγελική της το ανταπέδωσε.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Είσαι σιχαμένη φασίστρια!»

ΑΦΗΓΗΤΡΙΑ: … άκουγαν την Αγγελική να λέει ξανά και ξανά…

Η Αγγελική και νονά Πέρλα πάνε στο θέατρο.

ΑΦΗΓΗΤΡΙΑ:  Η Αγγελική και η νονά της ήταν πολύ αγαπημένες, 

ήταν «κοντά» ακόμη και όταν άρχισε ο πόλεμος. Λίγες μέρες πριν 

από τον πόλεμο, θέλησαν να πάνε στο θέατρο.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Μαμά, μου τηλεφώνησε η νονά μου, για να πάμε μαζί 

στο θέατρο».

ΜΑΜΑ: «Και συ, κοριτσάκι μου, τι της απάντησες; »

ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Δεν της απάντησα. Ήθελα να σε ρωτήσω πρώτα».

ΜΑΜΑ: «Αγγελικούλα, μπορείς να πας. Μόνο πάρε στο τηλέφωνο τη 

νονά σου να την ειδοποιήσεις».

ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Ευχαριστώ, μαμά. Πάω να της τηλεφωνήσω».

ΝΟΝΑ: «Ναι, ποιος είναι; »

ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Η Αγγελική είμαι, νονά. Ρώτησα τη μαμά και με άφησε 

να έρθω μαζί σου στο θέατρο».

ΝΟΝΑ: «Ωραία. Θα περάσω σε λίγο να σε πάρω. Σου έχω και μια 

έκπληξη».

ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Εντάξει, νονά».

ΑΦΗΓΗΤΡΙΑ: Λίγη ώρα αργότερα, χτύπησε το κουδούνι, και  η 

Αγγελική έτρεξε να ανοίξει την πόρτα.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Μαμά, ήρθε η νονά μου!»

ΜΑΜΑ: «Πήγαινε να ανοίξεις την πόρτα, Αγγελική».

ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Γεια σου, νονά!»

ΝΟΝΑ: «Γεια σου, Αγγελικούλα μου! Αυτό είναι για σένα».

ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Ευχαριστώ πολύ, νονά. Μαμά, έλα γρήγορα να δεις τι 

μου πήρε η νονά μου».

Δραματοποίηση Δραματοποίηση



66

67

66

67

ΜΑΜΑ: «Άαα…  τι ωραία παπούτσια!»

ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Μπορώ να τα φορέσω στο θέατρο;»

ΜΑΜΑ: «Ναι, αρκεί να μην τα λερώσεις».

ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Μαμά, δε μου κάνουνε, αλλά θέλω να τα 

φορέσω».

ΜΑΜΑ: «Φόρεσέ τα και, αν δεν αντέξεις, γυρίστε σπίτι».

ΝΟΝΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Είμαστε έτοιμες. Φεύγουμε».

ΜΑΜΑ: «Καλά να περάσετε».

ΝΟΝΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Ευχαριστούμε».

ΑΦΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αγγελική και η νονά Πέρλα έφτασαν στο 

θέατρο. Μετά από μία ώρα περίπου, η Αγγελική είπε:

ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Νονά, πονάνε τα πόδια μου από τα 

παπούτσια!»

 ΝΟΝΑ: «Αγγελικούλα μου, θέλεις να φύγουμε;»

ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Ναι, νονά μου, σε παρακαλώ, πονάω πολύ!»

ΑΦΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αγγελική στενοχωρήθηκε πολύ, που δεν 

της έκαναν τα παπούτσια.

ΝΟΝΑ: «Μη στενοχωριέσαι,  θα σου πάρω καινούργια».

ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Δε χρειάζεται, γιατί τώρα, δυστυχώς, έχουμε 

πόλεμο. Πού θα τα βάλω τόσο ωραία παπούτσια;»

ΝΟΝΑ: «Καλά, κοριτσάκι μου, ό,τι θέλεις εσύ».

ΑΦΗΓΗΤΡΙΑ: Μετά από λίγο έφτασαν στο σπίτι. Η Αγγελική 

βουρκωμένη αποχαιρέτησε τη νονά της, γιατί με τον 

πόλεμο δεν ήξερε αν και πότε θα την ξαναέβλεπε.

Αφορμή για τη δη-

μιουργία αυτού του παιχνιδιού 

ήταν η συνεργασία που ξεκινήσαμε 

οι μαθητές/τριες της φετινής ΣΤ΄ Τάξης 

του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζαγοράς με την 

πολυτάλαντη συγγραφέα Αγγελική Δαρλάση και, 

ειδικότερα, το βιβλίο της το οποίο αναφέρεται στα 

θαμμένα  αγάλματα της Κατοχής. Χορηγός σε όλη 

αυτήν τη δουλειά ήταν ο Αγροτικός Συνεταιρισμός 

Ζαγοράς. Το εν λόγω επιτραπέζιο αποτελείται από 66 

ερωτήσεις, ένα ταμπλό με το πάτωμα του Εθνικού 

Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών και με αγάλμα-

τα εκτυπωμένα και κολλημένα σ’ αυτό. Επίσης, 

περιέχει 2 ζάρια, 3 πιόνια και πέτρες με 

γράμματα που σχηματίζουν τη φράση 

«ΜΗΛΑ ΖΑΓΟΡΙΝ».

Παιχνίδι 1

Οδηγίες  παιχνιδιού

• Μπορούν να παίξουν 

από 2-12 παίκτες/κτριες, 

χωρισμένοι/ες σε δύο 

ομάδες.

• Τοποθετούμε τις ερωτήσεις 

στο ταμπλό, ανάλογα με τους 

αριθμούς που απεικονίζουν. 

• Κάθε παίκτρια/κτης διαλέγει 

ένα πιόνι και το βάζει στην 

αρχή.

• Όταν κάποιος παίκτης/κτρια 

«πέσει» σε κάποιο άγαλμα, 

παίρνει την αντίστοιχη 

ερώτηση, τη διαβάζει και την 

απαντάει. Μετά, ελέγχει αν η 

απάντηση  είναι σωστή (μέσα 

από το χαρτόνι) και, αν είναι, 

παίρνει ένα βοτσαλάκι.

• Σκοπός του παιχνιδιού 

είναι να απαντήσετε σωστά 

στις ερωτήσεις, ώστε με τα 

βοτσαλάκια να σχηματίσετε 

τη φράση «ΜΗΛΑ ΖΑΓΟΡΙΝ».

• Κάθε παίκτης/κτρια από 

κάθε ομάδα ρίχνει τα 

ζάρια. Όποιος/α φέρει τη 

μεγαλύτερη ζαριά ξεκινάει 

πρώτος/η και προχωράει 

αντίστοιχα στα «πλακάκια» 

του ταμπλό.

67

Βρες το υλικό 

των παιχνιδιών 

στην ιστοσελίδα 

του σχολείου μας.

www.blogs.sch.gr/1dimzagor
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Η ιδέα αυτή ξεκίνησε 

πέρυσι από το βιβλίο της Αγγε-

λικής Δαρλάση, το οποίο μας έδωσε 

μεγάλη έμπνευση, γνώσεις, εκδρομές… 

Αρχίσαμε να διαβάζουμε το βιβλίο, να κάνουμε 

δραματοποιήσεις, ώσπου καταλήξαμε να φτιάξου-

με επιτραπέζια παιχνίδια βασισμένα  στο βιβλίο.

Το παιχνίδι αποτελείται από δύο στάδια. Έχει σχέση 

με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ζαγοράς, το μήλο «ΖΑ-

ΓΟΡΙΝ» και  δύο δικές μας ιδέες. Το παιχνίδι έχει 

σχήμα μήλου και στη μέση υπάρχει μια διακριτή γέ-

φυρα, την οποία πρέπει να περάσεις, για να συνε-

χίσεις από το πρώτο στάδιο  στο δεύτερο. Δίπλα 

υπάρχουν δύο ζάρια και τέσσερα πιόνια. Ο 

τελικός στόχος είναι να ελευθερώσεις 

τον Τίκο από τη φυλακή.

Παιχνίδι 2

Οδηγίες  παιχνιδιού

• Στο παιχνίδι μπορούν να 

παίξουν μέχρι 4 άτομα.

• Στην αρχή υπάρχουν μερικές 

ερωτήσεις, οι οποίες πρέπει 

να απαντηθούν σωστά. Αν 

δεν τις απαντήσουμε σωστά, 

κοιτάζουμε πίσω από την 

κάρτα, για να δούμε την ποινή 

μας.

• Όταν φτάνουμε στη γέφυρα, 

εκεί υπάρχει μόνο μια 

ερώτηση για τον καθένα/

μία. Όποιος/α την απαντήσει 

σωστά, περνάει στο δεύτερο 

στάδιο. 

• Αν περάσει μόνο ένας παίκτης/

κτρια, νικά,  ενώ, αν περάσουν 

περισσότεροι, συνεχίζεται 

κανονικά το παιχνίδι. 

• Μόλις περνάς τη γέφυρα, πας 

στο δεύτερο στάδιο. 

• Το δεύτερο στάδιο παίζεται 

με αυτοκόλλητα. Αν μαζέψεις 

3 αυτοκόλλητα,  μπορείς, αν 

έχεις μπει στη φυλακή, να 

βγεις από τη φυλακή. 

• Αν σε κάποια περίπτωση έχετε 

μαζέψει 5 αυτοκόλλητα, πάτε 2 

βήματα μπροστά.

• Βέβαια, δεν ξεκολλάμε τα 

αυτοκόλλητα, απλώς τα 

μετράμε. 

• Τέλος, όποια/ος πάει στη 

φυλακή πρώτη/ος, για να 

ελευθερώσει τον Τίκο, 

κερδίζει.

Στην Ε’ ΚΑΙ ΣΤ’ Τάξη δια-

βάσαμε το βιβλίο της Αγγελικής 

Δαρλάση «Όταν έφυγαν τα αγάλματα». 

Αποφασίσαμε να γράψουμε τη συνέχεια του 

βιβλίου, μέσω δραματοποιήσεων, παιχνιδιών και ει-

κονογραφήσεων. Το συγκεκριμένο παιχνίδι αποτελείται 

από κάρτες ερωτήσεων και μήλων «Ζαγορίν». Παίζεται 

με δύο έως τέσσερις παίκτες/κτριες. Ένα από τα παιδιά εί-

ναι ο αρχηγός της ομάδας. Κρατάει τις κάρτες κάνοντας τις 

ερωτήσεις διαδοχικά, ακολουθώντας τη φορά του ρολογιού. 

Όποια/ος παίκτρια/κτης απαντήσει σωστά στην ερώτηση 

κερδίζει ένα μήλο. Σκοπός είναι να κερδίσει ο/η καθένας/

μία όσες περισσότερες κάρτες μπορεί. Ο νικητής είναι 

όποιος κερδίσει τις περισσότερες κάρτες με μήλα Ζα-

γορίν και στον επόμενο γύρο ορίζεται  αρχηγός. Αν 

κάποιος/α δεν ξέρει την απάντηση, μπορεί να 

απαντήσει στον επόμενο γύρο.

Παιχνίδι 3

Οδηγίες  παιχνιδιού

• Παίρνουμε μία κάρτα από τις 22.

• Ένας/μία παίκτης/κτρια διαβάζει την ερώτηση και ο 

άλλος/η παίκτης/κτρια την απαντάει.

• Αν κερδίσει, παίρνει ένα μήλο Ζαγορίν. Αν χάσει, δεν 

παίρνει.
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