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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Γηζαγςγή
Πα ζοκαηζζήμαηα είκαη μηα πηοπή ηεξ ακζνώπηκεξ ύπανλεξ. Νμιιέξ θμνέξ αοηά
επενεάδμοκ ημκ ηνόπμ πμο ζθέθηεηαη θαη εκενγεί μ άκζνςπμξ. Γίκαη ιμηπόκ δηαμμνθςηέξ
ηςκ επηιμγώκ αιιά θαη δηαζέζεώκ ημο. Ηαη‟ επέθηαζε θεκηνίδμοκ ηεκ ζθέρε ημο γηα
ορειέξ ακαδεηήζεηξ. Νμιιέξ θμνέξ μ άκζνςπμξ ζε όια ηα μήθε θαη πιάηε θαηά ηεκ
ακαδήηεζε ημο κέμο έθηαζε ζε ζεμείμ κα λεπενάζεη ηα όνηα ημο ιμγηθμύ, κα θιενηάνεη με
ημ οπενβαηηθό, ημ πανάιμγμ, ημ μεηαθοζηθό. Άιιςζηε ε θακηαζία είκαη μηα δςμπμηόξ
δύκαμε πμο δηαθμνμπμηεί ημκ άκζνςπμ από ηα οπόιμηπα έμβηα όκηα.
Αθνηβώξ όια ηα παναπάκς ήηακ πμο μαξ γμήηεοζακ θαη μαξ θηκεημπμίεζακ, ώζηε κα
αζπμιεζμύμε με ημ ζέμα ηεξ ζογθεθνημέκεξ ενεοκεηηθήξ ενγαζίαξ πηζηεύμκηαξ, (πίζηε
πμο ηειηθά επηβεβαηώζεθε) όηη όιεξ αοηέξ μη ηνμμαθηηθέξ-πανάλεκεξ ηζημνίεξ
εθηείκμκηαη ζε μιόθιενμ ημκ Γιιαδηθό πώνμ, απμηειώκηαξ μηα βαζηθή ζοκηζηώζα ηεξ
ειιεκηθήξ πμιηηηζηηθήξ πνμθμνηθήξ πανάδμζεξ.
Ζζημνίεξ ηνμμαθηηθέξ, ηζημνίεξ ζιηβενέξ, ηζημνίεξ πανάλεκεξ, ηζημνίεξ γμεηεοηηθέξ,
ήνζακ κα εκςζμύκ με ιασθέξ δμλαζίεξ, εμπεδςμέκεξ ζνεζθεοηηθέξ πεπμηζήζεηξ, ηζημνηθά
γεγμκόηα, αθόμε θαη πμιηηηθά ζομθένμκηα, γηα κα ηαληδέρμοκ μέζα ζημ πνόκμ θαη από
ζηόμα ζε ζηόμα κα θηάζμοκ ζε μαξ ζήμενα ημ ίδημ δςκηακέξ θαη ημ ίδημ οπμβιεηηθέξ.
Γμείξ θαηαθέναμε κα θαηαγνάρμομε 44 από αοηέξ, ηηξ μπμίεξ ηαληκμμήζαμε ζε
θαηεγμνίεξ ακάιμγα με ημ πενηεπόμεκμ θαη ηεκ γεςγναθηθή ημοξ θαηακμμή. Ιαξ
εκηοπςζίαζακ μη μεηαλύ ημοξ μμμηόηεηεξ θαη ε ζπεδόκ μόκημε ακαθμνά ζε ακώηενεξ
δοκάμεηξ. Άιιςζηε ό,ηη ηνμμάδεη ή παναλεκεύεη ημκ άκζνςπμ δεκ μπμνεί πανά κα είκαη
ακώηενό ημο.
Γηα ηεκ οιμπμίεζε αοηήξ ηεξ ενγαζίαξ ζοκέβαιακ όια ηα παηδηά ημο B2 με μεγάιε
δηάζεζε θαη με ανμμκηθή ζοκενγαζία μεηαλύ ημοξ. Γνγαζηήθαμε ηόζμ αημμηθά θονίςξ ζημ
ζηάδημ ηεξ ακαδήηεζεξ ηςκ ηζημνηώκ όζμ θαη μμαδηθά όπςξ ζηεκ θαηεγμνημπμίεζε θαη
επελενγαζία ημοξ. Πμ απμηέιεζμα είκαη ό,ηη ζα ακηηθνίζεηε ζηηξ ζειίδεξ πμο αθμιμοζμύκ.
Γιπίδμομε κα είκαη γηα εζάξ ε ακάγκςζε απμιαοζηηθή όζμ ήηακ γηα μαξ ε επελενγαζία
ημοξ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Νενηγναθή ηζημνηώκ
1. Ε ΙΑΡΞΜΦΜΞΓΙΓΚΕ
Ζζημνία από ημ πςνηό Άγημξ Βιάζζεξ ημο κμμμύ Αηηςιμαθανκακίαξ
Νμιιά πνόκηα πνηκ όηακ ε γηαγηά μμο ήηακ μηθνή, είπε βγεη παναμμκή νηζημογέκκςκ
ζηηξ 5 ε ώνα ημ πνςί με μία θίιε ηεξ γηα κα πμοκ ηα θάιακηα. Ηάπμηα ζηηγμή, έθηαζακ ζε
έκα ένεμμ ζηαονμδνόμη ζημ μπμίμ οπήνπε μόκμ έκα εηθμκμζηάζη. Πόηε, εμθακίζηεθε μηα
πμιύ ρειή γνηά, μαονμθμνεμέκε πμο θμοβαιμύζε λύια ζηεκ πιάηε θαη άνπηζε κα ηηξ
θοκεγάεη. Ε γηαγηά μμο, γηα κα γιηηώζμοκ, έβγαιε ημ παιηό ηεξ θαη ημ πέηαλε. Ε γνηά
ζηαμάηεζε, πήνε ημ παιηό θη ελαθακίζηεθε. Πεκ επόμεκε μένα βνήθακ ημ παιηό πεηαμέκμ
ζε άιιμ μένμξ.

[ανίθιεηα Ημιμθμύνα, εηώκ 68]

2. ΜΖ ΚΓΞΑΤΔΓΟ
Ζζημνία από ημ πςνηό Ιονμδέκηνηα ημο κμμμύ Γονοηακίαξ
Ναιηά, ζημ πςνηό ημο παππμύ μμο, είπακ αιώκηα γηα κα αιςκίδμοκ ηα ζηηάνηα. Έκα
βνάδο πμο είπακ ημ ζηηάνη ζημ αιώκη, απμθάζηζακ κα θμημεζμύκ δομ γοκαίθεξ εθεί γηα κα
μεκ ημ θιέρμοκ μη πςνηακμί. Όηακ έθηαζακ μεζάκοπηα, πανμοζηάζηεθακ 5-6 πακέμμνθεξ
θμπέιεξ πμο ιέγεηαη όηη ήηακ κενάηδεξ θαη άνπηζακ κα πμνεύμοκ γύνς από ημ αιώκη. Μη
γοκαίθεξ είδακ ηηξ κενάηδεξ, αιιά δεκ μίιεζακ θαζόιμο. Μη κενάηδεξ ηηξ ηναβμύζακ γηα κα
ηηξ πάνμοκ μαδί ημοξ, αιιά δεκ ηα θαηάθενακ, γηαηί μη γοκαίθεξ είπακ από έκα θοιαπηό
πάκς ημοξ πμο πενηείπε ιηβάκη θαζώξ θαη έκα θμμμαηάθη από ημκ Πίμημ Οηαονό.

[Θςμάξ Ημιμθμύναξ, εηώκ 78]
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3. Ε ΑΞΑΔΞΑ
Ζζημνία από ημ πςνηό Οηεθάκε ημο κμμμύ Ννεβέδεξ
Νενίπμο ημ θαιμθαίνη ημο 1948, επεηδή μη γοκαίθεξ πνεηάδμκηακ λύια γηα κα
μαγεηνέρμοκ, ε Φςηεηκή θαη δύμ γεηηόκηζζεξ ηεξ, ε Ιανία θαη ε Γιέκε, θακόκηζακ κα πάκε
όιεξ μαδί κα θόρμοκ λύια από ημ βμοκό. Πμ θαιμθαίνη έθακε δέζηε, μπόηε μη γοκαίθεξ
είπακε κα πάκε κςνίξ πμο είπε αθόμα δνμζηά. Ε Γιέκε ήνζε ηεκ πνμθαζμνηζμέκε ώνα ζημ
ζπίηη ηεξ Φςηεηκήξ θαη μαδί θίκεζακ γηα ημ ζπίηη ηεξ Ιανίαξ. Γθεί ζοκάκηεζακ ημκ ζύδογό
ηεξ, μ μπμίμξ ηηξ πιενμθόνεζε πςξ ε Ιανία είπε θύγεη γηα ημ βμοκό πνηκ λεμενώζεη γηα
κα μεκ ηεκ πνμιάβεη ημ ζενμό θύμα αένα. Μη γοκαίθεξ ακέβεθακ ζημ βμοκό θαη έθμρακ
λύια, αιιά δεκ βνήθακ ηεκ θίιε ημοξ. Ε Ιανία είπε ελαθακηζηεί. Πμ ζώμα ηεξ δεκ
βνέζεθε πμηέ θαη θακείξ δεκ έμαζε ηίπμηα γη‟ αοηή. Ωζηόζμ αθμύγμκηαη δηάθμνμη ήπμη από
ηεκ πίζς πιεονά ημο βμοκμύ πμο είκαη μ γθνεμόξ.

Γνμεκεία: Νηζακόκ ιόγς ημο ζθμηαδημύ ε γοκαίθα δεκ είδε ημκ γθνεμό πμο μδεγεί
ζηεκ πανάδνα θαη έπεζε. Ιάιηζηα ημ ηζεθμύνη ηεξ βνέζεθε πεζμέκμ ζε έκα θμκηηκό βνάπμ
με ζθόνπηα λύια γύνς. Μη ήπμη ίζςξ κα μθείιμκηαη ζημκ ακηίιαιμ ημο αένα ζηεκ πανάδνα.

[Νακαγηώηεξ Ημοιμονηώηεξ εηώκ 43]

4. ΠΜ ΒΞΑΖΜΘΑΗΖ
Ζζημνία από ημ πςνηό Οηεθάκε ημο κμμμύ Ννεβέδεξ
Οηηξ ανπέξ ημο 20μο αηώκα μ θόζμμξ πνεζημμπμημύζε κενό από ημ πεγάδη γηα ύδνεοζε.
Έκα βνάδο μία μεηένα έζηεηιε ηεκ εθηάπνμκε θόνε ηεξ κα πάεη κα θένεη κενό. Πμ
θμνηηζάθη θμνμύζε έκα βναπηόιη ζημ πένη ημο, ημ μπμίμ θαζώξ ηνάβαγε ημκ θμοβά έπεζε
ζημ πεγάδη. Οθύβμκηαξ κα ημ πηάζεη, ημ θμνηηζάθη έπεζε μέζα ζημ πεγάδη θαη μεκ
λένμκηαξ θμιύμπη, πκίγεθε. Ιενηθά πνόκηα ανγόηενα ημ πεγάδη ζθναγίζηεθε μαδί με ημ
ζώμα ημο θμνηηζημύ ζημ εζςηενηθό ημο. Μ ζνύιμξ ιέεη όηη θάζε θμνά πμο πενκάεη έκα
εθηάπνμκμ παηδί από ημ πεγάδη μπμνεί κα αθμύζεη ημ θμνηηζάθη κα νςηάεη: «Πμ
βναπημιάθη μμο;»

Γνμεκεία: Όηακ μ Νακαγηώηεξ μμο είπε αοηή ηεκ ηζημνία ήμμοκ εθηά πνμκώκ, θαη
έηοπε εθείκμ ημ βνάδο κα πενάζς από ημ πεγάδη θαη κα αθμύζς ημ θμνηηζάθη. Ηαηά πάζα
πηζακόηεηα ημ άθμοζα επεηδή ήμμοκ πμιύ θμβηζμέκε.

[Ιία ηζημνία από ημκ Νακαγηώηε Ιμναΐηε εηώκ 23, ηεκ μπμία ημο ηεκ είπακ μη
γένμκηεξ ημο πςνημύ]
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5. ΠΞΜΙΜΟ ΟΠΜ ΚΓΗΞΜΠΑΦΓΖΜ
Ζζημνία από ημ πςνηό Θοννείμ ημο κμμμύ Αηηςιμαθανκακίαξ
Οηηξ ανπέξ ηεξ δεθαεηίαξ ημο ‟50 έκα μοζηενηώδεξ γεγμκόξ ζογθιόκηδε ημοξ
θαημίθμοξ ημο πςνημύ Θοννείμο. Πμ πςνηό βνίζθεηαη ζημοξ πνόπμδεξ ηςκ Αθανκακηθώκ
θαη ζηεκ είζμδμ ημο πςνημύ βνίζθεηαη ε ανπαία αθνόπμιε θαη ημ κεθνμηαθείμ ημο
ζεμενηκμύ πςνημύ.
Όπςξ ακέθενακ μη πενηζζόηενμη από ημοξ θαημίθμοξ ημο πςνημύ πμο επηζθέπημκηακ
ημ κεθνμηαθείμ έβιεπακ έκα ηνμμαθηηθό δώμ. Άιιμη έιεγακ όηη ήηακ ζημηπείμ ηεξ θύζεξ,
άιιμη ε Θάμηα, εκώ άιιμη μ ηναγμπόδανμξ Θεόξ Νάκαξ πμο ιίγμ πημ θάης βνηζθόηακ μ
ανπαίμξ καόξ ημο. Ιενηθμί επίζεξ, ηζπονίδμκηακ όηη ήηακ ημ θάκηαζμα ηεξ γοκαίθαξ πμο
είπε πκηγεί ζημ Θηκμβνόπη ζηεκ απέκακηη άθνε ημο πςνημύ θαη ημ ζώμα ηεξ δεκ έιηςκε.
Αοηό πμο πενηέγναθακ μύνιηαδε, πμνμπεδμύζε ζοκεπώξ ηνέπμκηαξ ακάμεζα ζηα
μκήμαηα ηνμμμθναηώκηαξ όζμοξ επηζθέπημκηακ ημ κεθνμηαθείμ ηηξ απμγεομαηηκέξ ώνεξ.
Μη θάημηθμη άνπηζακ κα απμθεύγμοκ κα πεγαίκμοκ ζημ κεθνμηαθείμ. Πμ θιίμα θόβμο θαη
ηνόμμο μεγάιςκε ζοκεπώξ. Αοημί πμο είδακ ημ “ζημηπεηό”, όπςξ ημ μκόμαδακ, από θμκηά
έιεγακ πςξ ήηακ μεγαιόζςμμ, ηνηπςηό, μαύνμ με θέναηα. Γηα δύμ πνόκηα πενίπμο
ηαιαηπςνμύζε ημ πςνηό.
Μη πημ ζανναιέμη άκηνεξ ημο πςνημύ ζπεμάηηζακ μμάδα γηα κα ημ θοκεγήζμοκ. Ιεηά
από ανθεηέξ πνμζπάζεηεξ θαηάθενακ κα ημ βνμοκ θαη κα ημ πηάζμοκ. Ννμξ μεγάιε ημοξ
έθπιελε ακαθάιορακ όηη αοηό πμο ημοξ ηνμμμθναημύζε ήηακ έκαξ ζογπςνηακόξ, μ μπμίμξ
θάιοπηε ημ ζώμα ημο με δένμα ηνάγμο θαη θμνμύζε ζημ θεθάιη ημο δύμ θέναηα. Νμηέ δεκ
ελήγεζε ζε θάπμημκ πμημη ιόγμη ημκ μδήγεζακ κα ημ θάκεη αοηό. Πμ γεγμκόξ αοηό πέναζε
θαη ζηηξ επόμεκεξ γεκηέξ θαη ζηγά, ζηγά λεπάζηεθε.

[Ηαζζηακή Θηανμζηάζε, εηώκ:79]
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6. ΠΑ ΗΘΑΙΑΠΑ
Ζζημνία από ημ πςνηό Δμμμιεζζά ημο κμμμύ Ζςακκίκςκ
Ννηκ πμιιά πνόκηα ζηε Δμμμιεζζά, ζε έκα πςνηό μέζα ζηα Γηάκκεκα, μηα κεανή
θμπέια απμθάζηζε κα πάεη ζημκ θάμπμ μαδί με ημ μςνό ηεξ ημ μπμίμ ήηακ μόιηξ 20
εμενώκ, ημ πήνε ιμηπόκ ζηεκ αγθαιηά ηεξ θαη λεθίκεζε. Ηαζώξ πενπαημύζε δίπια από
έκακ ιάθθμ άθμοζε θιάμαηα, μόιηξ ζηαμάηεζε κα δεη ηη ζομβαίκεη θαη κα εκημπίζεη από πμύ
ένπμκηαη, εθείκα δεκ αθμύγμκηακ. Ε θμπέια ζθέθηεθε πςξ ήηακ ε ηδέα ηεξ θαη άνπηζε κα
πενπαηάεη λακά, ηόηε ηα θιάμαηα αθμύζηεθακ λακά θαη μόιηξ ζηαμάηεζε πάιη ζώπαζακ.
Φμβηζμέκε πήγε ζημ θμκηηκόηενμ ζπίηη πμο ήηακ ζημ δνόμμ ηεξ θαη δηεγήζεθε ηεκ ηζημνία
ηεξ ζε μηα ειηθηςμέκε ηεξ μπμίαξ ημ ζομβάκ δεκ ηεξ θάκεθε πανάλεκμ αιιά ζα κα ημ είπε
λακαθμύζεη. Πεξ είπε πςξ όπμηα μεηένα πενκάεη με ημ μςνό ηεξ, ημ μπμίμ δεκ έπεη αθόμα
ζανακηίζεη ώζηε κα πάνεη ηεκ εοπή ημο ζεμύ, αθμύγμκηαη θιάμαηα μηαξ γοκαίθαξ μέζα από
ημκ ιάθθμ. Ε γοκαίθα αοηή είπε αοημθημκήζεη πνηκ ημ μςνό ηεξ γίκεη ζανάκηα εμενώκ.
Όπμηα μεηένα μίιαγε θαζώξ ηα θιάμαηα αθμύγμκηακ, αοηή ζα ηεξ έπαηνκε ηε θςκή. Αοηό
άιιςζηε είπε ζομβεί πνηκ θαηνό. Αθόμα θαη ζήμενα θάημηθμη ημο πςνημύ απμθεύγμοκ κα
πενκάκε από αοηό ημ ζεμείμ δηόηη ημ ζεςνμύκ θαηαναμέκμ.

[Θεμδώνμο Ομθία, εηώκ 61.
(Πμ πενηεπόμεκμ ηεξ ηζημνίαξ δεκ είκαη μύζμξ, είκαη αιεζηκή. Ε κεανή θμπέια ήηακ ημ
πνόζςπμ πμο μμο ηεκ δηεγήζεθε.)]
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Μη δύμ ηζημνίεξ πμο ζα ζαξ δηεγεζώ δηαδναμαηίδμκηαη ζημ πςνηό Ιύιμη ζημκ κόμμ
Φζηώηηδαξ θαη πνμένπμκηαη από δηεγήζεηξ πςνηθώκ πμο θαη μη ίδημη ηηξ έπμοκ αθμύζεη από
ηηξ γηαγηάδεξ θαη ημοξ παππμύδεξ ημοξ!

7. ΜΖ ΑΟΝΞΜΦΜΞΓΙΓΚΓΟ ΚΓΞΑΖΔΓΟ
Ζζημνία από ημ πςνηό Ιύιμη ημο κμμμύ Φζηώηηδμξ
Έκα βνάδο μεηά ηα μεζάκοπηα, δύμ πςνηθμί ημο πςνημύ Ιύιμη, θαζώξ πήγαηκακ κα
θιείζμοκ ζημ μακηνί ηα πνόβαηά ημοξ, πενκώκηαξ από ημ εθθιεζάθη ημο Αγίμο Δεμεηνίμο,
ζημ νέμα ακηίθνηζακ μία αζύιιεπηε εηθόκα. Γίδακ αζπνμθμνεμέκεξ κενάηδεξ κα πμνεύμοκ
οπό ηεκ ζοκμδεία μειςδηθήξ μμοζηθήξ! Μη δύμ πςνηθμί όκηαξ άκαοδμη έθακακ απόιοηε
εζοπία ώζηε κα με ηηξ ηνμμάλμοκ. Γηα ηηξ επόμεκεξ επηά μένεξ ζοκέπηζακ κα πενκμύκ ηεκ
ίδηα ώνα από ημ ίδημ μένμξ θάκμκηαξ απόιοηε εζοπία θαη ηηξ παναθμιμοζμύζακ μαγεμέκμη!
Μη κενάηδεξ θμνμύζακ άζπνα μαθνηά θμνέμαηα, είπακ μαθνηά μαιιηά, ιαμπενά γοαιηζηενά
θηενά θαη επηβιεηηθή πανμοζία πμο ζμο πνμθαιμύζε δέμξ! Πμ ηειεοηαίμ όμςξ βνάδο μη
κενάηδεξ θαζώξ πόνεοακ θαη ηναγμοδμύζακ μειςδηθά, μ έκαξ από ημοξ δύμ πςνηθμύξ
έπεζε. Μη κενάηδεξ πμο ημ ακηηιήθζεθακ αμέζςξ ελαθακίζηεθακ ζε δεοηενόιεπηα μαδί με
όιε ηεκ «μαγηθή» εηθόκα. Από ηόηε θάζε βνάδο όπμημξ πενκά από ημ νέμα αθμύεη μηα
ελςπναγμαηηθή μειςδία θαη οπάνπεη έκα ιαμπενό πνώμα ζηα κενά ημο νέμαημξ ιεξ θαη
ζομβαίκεη θάηη μαγηθό!
[Ιαηδαβίκμο Αθνηβή, εηώκ 65]
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8. Μ ΙΑΡΞΜΦΜΞΓΙΓΚΜΟ ΑΚΠΞΑΟ
Ζζημνία από ημ πςνηό Ιύιμη ημο κμμμύ Φζηώηηδμξ
Ε ζογθεθνημέκε ηζημνία μαξ πεγαίκεη πίζς ζημ 1930. Έκαξ αγνόηεξ θαζώξ πήγαηκε κα
μαδέρεη θαπκό γύνς ζηηξ 4 πμ με ημκ γάηδανμ ημο, λάθκμο ζε μία γέθονα είδε έκακ
μαονμθμνεμέκμ άκηνα, μ μπμίμξ ζηάζεθε μπνμζηά ημο. Πμκ θμίηαδε επίμμκα εκώ μ
αγνόηεξ ήηακ ζακ οπκςηηζμέκμξ. Γκ ης μεηαλύ έκαξ θίιμξ ημο μ μπμίμξ πήγαηκε κα ημκ
βμεζήζεη ζημ μάδεμα ημο θαπκμύ, θαζώξ ακηίθνηζε αοηή ηεκ εηθόκα έηνελε αμέζςξ ζημκ
οπκςηηζμέκμ θίιμ ημο. Ε μμνθή ελαθακίζηεθε αιιά μ αγνόηεξ ήηακ θμθαιςμέκμξ θαη
πνμζπαζμύζε κα μηιήζεη αιιά δεκ μπμνμύζε! Από ηόηε μέπνη θαη ηεκ ηειεοηαία μένα ηεξ
δςήξ ημο δεκ μίιεζε πμηέ λακά εκώ από πμιιμύξ παναθηενίζηεθε μ ηνειόξ ημο πςνημύ!
Ύζηενα από αοηό ημ γεγμκόξ, ημ ίδημ ζοκέβε θαη ζε άιιμοξ αγνόηεξ, ζημ ίδημ αθνηβώξ
μένμξ. Ιενηθμί από αοημύξ έπαζακ ηεκ μηιηά ημοξ θαη άιιμη ελαθακίζηεθακ μοζηενηςδώξ!
Αθόμα θαη ζήμενα μεηά ηα μεζάκοπηα δεκ πενκάεη θακείξ από αοηό ημ ζεμείμ. Νμιιμί
ηζπονίδμκηαη όηη βιέπμοκ ηε μμνθή εκόξ μαονμθμνεμέκμο άκηνα κα πενηπιακηέηαη ζηα
ήζοπα ζηεκάθηα ημο πςνημύ θαζώξ θαη ημ όηη αθμύκ ημ γέιημ ημο πμο ζμο πνμθαιεί νίγμξ!
[Ιαηδαβίκμο Αθνηβή, εηώκ 65]
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Πα μοζηήνηα ηεξ Δαθύκζμο
9. ΜΖ ΣΡΓΟ ΠΩΚ ΗΜΘΑΟΙΓΚΩΚ
Ζζημνία από ηεκ Δάθοκζμ
Οηε Δάθοκζμ,

δοηηθά ημο βμοκμύ Οθμπόξ οπάνπεη ημ Βνμκηόκενμ, πενημπή πμο

απμηειείηαη από απόημμμοξ

βνάπμοξ πμο εηζπςνμύκ μέζα ζηε ζάιαζζα, με μηθνά

ζπήιαηα, ηα δε κενά πμο θαηαθνεμκίδμκηαη από ηα βνάπηα θαη γεκηθά ε ζθμηεηκηά πμο
επηθναηεί ημοξ πεημενηκμύξ μήκεξ δεμημύνγεζε ημκ ζνύιμ ζημοξ θαημίθμοξ όηη εθεί
θαημηθμύζακ μη ροπέξ ηςκ θμιαζμέκςκ.

[Δεμήηνημξ Λεκόθμξ]

10. Ε ΗΑΠΜΖΗΖΑ ΠΩΚ ΝΚΓΡΙΑΠΩΚ
Ζζημνία από ηεκ Δάθοκζμ
Οημ Ηαηαζηάνη, αιιά θαη πιεζίμκ ημο πςνημύ Ιαπαηνάδμ, οπήνπακ ημπμζεζίεξ πμο μη
θάημηθμη ηηξ ζεςνμύζακ ςξ θαημηθίεξ ηςκ πμκενώκ πκεομάηςκ πμο εμθακίδμκηαη ηε
κύπηα.

[Δεμήηνημξ Λεκόθμξ]

11. Ε ΘΜΡΖΚΑ
Ζζημνία από ηεκ Δάθοκζμ
Ηάης από ημ βμοκό Βναπίςκα ζύμθςκα με ημκ ζνύιμ, οπάνπεη μηα μηθνή θμηιάδα
μκμμαδόμεκε Θμοπηκά, πμο ζεςνείηαη ε θαημηθία ηςκ κενάηδςκ.

[Δεμήηνημξ Λεκόθμξ]

12. Μ ΟΖΦΜΡΚΑΟ
Ζζημνία από ηεκ Δάθοκζμ
Ρπάνπεη έκαξ ζνύιμξ ζηηξ Βμιίμεξ θαη ζημ Ηενί, όηη ημκ ζίθμοκα ημκ πνμλεκεί μ
δηάβμιμξ. Οηηξ δύμ αοηέξ Ημηκόηεηεξ οπήνπακ θαη ημπςκύμηα με ηεκ μκμμαζία Οίθμοκαξ.

[Δεμήηνημξ Λεκόθμξ]
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13. «ΗΜΡΦΑ ΗΑΖ ΑΘΑΘΑ»
Ζζημνία από ηεκ Δάθοκζμ
«Ημοθά θαη άιαια», είκαη μηα θνάζε με ηεκ μπμία μπμνείξ κ‟ απμμαθνύκεηξ ηηξ
κενάηδεξ πμο είκαη πάκηα αζπνμκηομέκεξ θαη θακηαπηενέξ. Πα μεζεμένηα μαδεύμκηαη γύνς
από ηα πεγάδηα θαη ηηξ βνύζεξ. Πόηε απμθεύγμοκ μη γοκαίθεξ κα πάκε γηα κενό.

[Δεμήηνημξ Λεκόθμξ]

14. ΜΖ ΒΞΡΗΜΘΑΗΓΟ
Ζζημνία από ηεκ Δάθοκζμ
Οηε Δάθοκζμ πηζηεύμοκ όηη μη βνοθόιαθεξ μπαίκμοκ ζημ ζώμα όιςκ ζπεδόκ ηςκ
πιμοζίςκ μεηά ημ ζάκαηό ημοξ θαη πεγαίκμοκ κα θαημηθήζμοκ ζημοξ πνόπμδεξ ημο
Οθμπμύ ζημ Βνμκηόκενμ.

[Δεμήηνημξ Λεκόθμξ]

15. Μ ΔΖΑΜΘΜΝΡΞΓΜΟ
Ζζημνία από ηεκ Δάθοκζμ
Όιμη γκςνίδμομε ημκ Νύνγμ ηςκ Δμμεκεγίκε πένα από ημ Ανγάζη, αθμύ οπάνπεη θαη
ζήμενα ςξ ηζημνηθό μκεμείμ. Μ Νύνγμξ, όπςξ είκαη γκςζηό βνίζθεηαη πμιύ θμκηά ζημκ
αηγηαιό. νεζίμεοε ζακ θαηαθύγημ γηα ημοξ ηδημθηήηεξ θαη ημοξ εμπόνμοξ ηεξ μηθμγέκεηαξ
από δηαθόνμοξ ιεζημπεηναηέξ πμο παιαηόηενα ιομαίκμκηακ ηεκ πενημπή. Ιάιηζηα θάζε
θμνά πμο, είηε μη πεηναηέξ, είηε μη ζεηζμμί πνμλεκμύζακ δεμηέξ, ε μηθμγέκεηα ακαθαίκηδε
ημκ Νύνγμ με ηηξ πμιεμίζηνεξ. Όια αοηά μέπνη ημ 1820, μπόηε ε μηθμγέκεηα δεκ λακά
ακαθαίκηζε ημκ Νύνγμ θαη ημκ άθεζε κα ενεηπςζεί. Πη είπε ζομβεί θαη γηα πμημ ιόγμ δεκ
ακαθαηκίζηεθε μ Νύνγμξ;
Ε αηηία έπεη ζπέζε με ηεκ ημπηθή Γθμνία ηεξ Φηιηθήξ Γηαηνίαξ πμο έθνηκε όηη μ
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Νύνγμξ έπνεπε κα πνεζημεύζεη ζακ μοζηηθόξ ηόπμξ ζοκεδνηάζεςκ θαη ζογθέκηνςζεξ
πμιεμμθμδίςκ. Γηα κα επηηύπεη αοηό, έπνεπε κα θοθιμθμνήζεη ε θήμε όηη μ Νύνγμξ είπε
θακηάζμαηα θαη έηζη ενεηπςμέκμξ πμο ήηακ ζα μπμνμύζε κα γίκεη πηζηεοηό.
Μ Κη. Ημκόμμξ πενηγνάθεη
Μη κηόπημη παηνηώηεξ πνμθεημέκμο κα απμμαθνύκμοκ θάζε πενίενγμ θαη πεναζηηθό
δεμημύνγεζακ έκηεπκα θαη πακέλοπκα ημκ μύζμ ημο ζημηπεηςμέκμο Νύνγμο. Έηζη,
μαδεύμκηαξ μιόθιενεξ θαιαζηέξ με πέηνεξ έβαδακ ηηξ κύπηεξ ζεμάδη ημοξ πεναζηηθμύξ
πμο ηνμμαγμέκμη από ηα πμκενά πκεύμαηα ηνέπμκηακ ζε θογή. Έηζη μ δηαμιόπονγμξ με ηα
θακηάζμαηα

ημο

πνμζηάηεοε

απμηειεζμαηηθά

θνίζημεξ

εζκηθέξ

ζοκεδνηάζεηξ

θαη

απμζημιέξ.

[Δεμήηνημξ Λεκόθμξ]

16. Ε ΚΓΗΞΜΦΑΚΓΖΑ
Ζζημνία από ηεκ Δάθοκζμ
Ηάπμηε ζηε Δάθοκζμ οπήνπε μία μηθμγέκεηα πμο δηαηενμύζε ηα ηειεοηαία πνόκηα ημ
πανώκομμ «Νεζαμέκμο». Ε ηζημνία ακαθένεη όηη έκα μέιμξ ηεξ πιμύζηαξ αοηήξ
μηθμγέκεηαξ πμο είπε πεζάκεη πανέμεκε ζημ κεθνμηαθείμ γηα κα εκηαθηαζηεί ηεκ επόμεκε
μένα. Γκώ ιμηπόκ ημ βνάδο μη ζογγεκείξ θαη μη θίιμη πεκζμύζακ ζημ δίπια δςμάηημ ημκ
μαθανίηε εμθακίδεηαη μ κεθνόξ μπνμζηά ημοξ, αθμύ είπε βγεη από ημ θένεηνμ, θαη έηζη
ηνάπεθακ ζε θογή. Όηακ λακαμπήθακ ζημ δςμάηημ μ κεθνόξ είπε ήδε ελαθακηζηεί θαη έηζη
βγήθε ημ πανώκομμ «Νεζαμέκμξ».

[Δεμήηνημξ Λεκόθμξ]
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17. Μ ΑΚΠΞΜΚΖΜΟ
Ζζημνία από ημ πςνηό Αγαιάξ ημο Κμμμύ Δαθύκζμο
Οηεκ πενημπή ημο Αγαιά θαη ζημ κόηημ μένμξ ημο θαναγγημύ Βάμο οπήνπε μία
θμηιάδα με ηεκ μκμμαζία “Ακηνμκηόξ”. Ούμθςκα με ημκ ζνύιμ οπήνπε έκαξ πειώνημξ
γίγακηαξ με ημ όκμμα Ακηνμκηόξ πμο ζηεθόηακ όνζημξ πάκς απ' ημ θανάγγη. Μ δνάθμκηαξ
αοηόξ ήηακ ακαζηήμαημξ πάκς από 300 μέηνα θαη πνμθαιμύζε ηνόμμ ζημοξ δηαβάηεξ θαη
ημοξ πεναζηηθμύξ ηεξ θμηιάδαξ, ζθμηώκμκηαξ ημοξ εάκ δεκ ημο πνόζθενακ ηνόθημα, γηα
αοηόκ θαη ημ άιμγό ημο. Έηζη μη θάημηθμη ηεξ θμηιάδαξ απμθάζηζακ κα ημκ ελμκηώζμοκ με
μπμημδήπμηε ηνόπμ. Ηάπμημξ πςνηακόξ ιέγεηαη, όηη ζθέθηεθε κα ημο θηηάλμοκ μία
ηενάζηηα πίηα θαη κα ημκ δειεηενηάζμοκ. Έηζη μη θάημηθμη ηεξ θμηιάδαξ έθηηαλακ ηεκ πίηα
θαη ηεκ πνόζθενακ ζημ δνάθμκηα ςξ δώνμ. Μ δνάθμκηαξ έθαγε ηεκ πίηα θαη έπεζε ζε
ιήζανγμ, εκώ μη θάημηθμη θαζώξ θμημόηακ ημκ ζθόηςζακ. Έηζη, απαιιάπηεθακ μη θάημηθμη
ηεξ θμηιάδαξ από ημ δνάθμκηα θαη μεηά από πμιιά πνόκηα ε θμηιάδα μκμμάζηεθε” Μ
Δνάθμκηαξ Ακηνμκηόξ”. Πμ δε γηγάκηημ θαη ηενάζηημ άιμγό ημο απειεοζενώζεθε από ημοξ
θαημίθμοξ θαη ακαπαύεηαη απμιηζςμέκμ ζημ ορειόηενμ μένμξ ημο ζπειαίμο ηεξ θμηιάδαξ.
Μη θάημηθμη μκόμαζακ ημ ζπήιαημ αοηό ”Πμ άιμγμ ημο Ακηνμκημύ.”

Δεμήηνημξ Λεκόθμξ]
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Ε πιεημκόηεηα ηςκ επόμεκςκ ηνμμαθηηθώκ ηζημνηώκ
πνμένπμκηαη από ηα πνόκηα ημο εμθοιίμο.
Οηα πνόκηα ημο εμθοιίμο, ζηα πςνηά ηεξ Νειμπμκκήζμο θαη όιεξ ηεξ Γιιάδαξ, μη
κηόπημη είπακ πςνηζηεί ζε δομ ακηημαπόμεκεξ παναηάλεηξ, μη μπμίεξ είπακ δηαθμνεηηθέξ
πμιηηηθέξ πεπμηζήζεηξ. Ήηακ μη γκςζημί «δελημί» θαη «ανηζηενμί», πμο μκμμάδμκηακ
ακηίζημηπα «πύηεξ» θαη «ακηάνηεξ». Οηεκ επμπή, ιμηπόκ, εθείκε είπακ δηαπναπζεί μεγάια
εγθιήμαηα θαη θόκμη πμο ηαιάκηδακ γεκηέξ μιόθιενεξ με ηηξ ηνμμαθηηθέξ ηζημνίεξ πμο
ακαπανήγακ.
ΞΜΚΖΗΕ ΝΓΞΖΜΔΜΟ: ΓΙΦΡΘΖΜΡ ΝΜΘΓΙΜΡ (1945 - 1949)

18. Ε ΓΗΔΖΗΕΟΕ
Ζζημνία από ημ πςνηό Ναπαδηάκηθα Ιμκεμβαζηάξ ημο κμμμύ Ιεζζεκίαξ
Ιηα

από

ηηξ

πημ

γκςζηέξ

ηζημνίεξ ζπεηίδεηαη

με

δομ

θόκμοξ

αδειθώκ,

ηαγμαηαζθαιεηώκ, πμο δηαπνάπηεθακ από ακηάνηεξ έλς από ημ πςνηό ζε έκα δνμμάθη πμο
μδεγεί ζε έκακ μηθνό μηθηζμό. Γπίζεξ, ιέγεηαη όηη ηα αδέιθηα ηςκ απμζακόκηςκ γηα κα
πάνμοκ εθδίθεζε απήγαγακ ηεκ έγθομ αδειθή εκόξ ακηάνηε από ηα βμοκά, ηεκ έδεζακ ζε
έκα θάνμ θαη ηεκ έζονακ ζηα γύνς πςνηά δηακύμκηαξ μηα απόζηαζε 30 πιμ. μέπνη ε
γοκαίθα κα γίκεη θμμμάηηα. Πειηθά, ηα αδέιθηα πέζακακ θαηάθμηημη έπεηηα από μενηθά
πνόκηα από βάκαοζμ ζάκαημ θαη αοηό ημ ηέιμξ ημοξ δηθαημιμγείηαη από πμιιμύξ με ηεκ
θαηάνα ηεξ εγθύμο. Ιάιηζηα, ιέκε όηη ακ πενάζεηξ βνάδο από ημ δνόμμ πμο ζθμηώζεθακ
μη δομ αδειθμί πύηεξ αθμύγμκηαη βμγγεηά εκώ ζημοξ δνόμμοξ πμο βαζακίζηεθε ε έγθομξ
ακηάνηηζζα αθμύγμκηαη θιάμαηα…
Γπίζεξ, ιέγεηαη όηη έκαξ ακηρηόξ ημοξ πμο είπε εμπιαθεί ζημ θμκηθό ηεξ εγθύμο
είδε έκα μεγάιμ μαύνμ ζθοιί θαζώξ θαηέβαηκε ηα ζθαιηά ημο ζπηηημύ ημο ζηε Νιύηνα, ζε
έκα μηθηζμό θμκηά ζημ πςνηό. Πμ ζθοιί ημο επηηέζεθε με απμηέιεζμα κα γθνεμηζηεί από
ηηξ ζθάιεξ. Ιεηά ημ ζθοιί ελαθακίζηεθε. Μ άκηναξ έμεηκε θαηάθμπμξ ζημ θνεβάηη γηα 60
πνόκηα θαη πέζακε ζε ειηθία 92 εηώκ. Μη πςνηθμί πηζηεύμοκ όηη ημ ζθοιί ήηακ μηα μμνθή
ημο δηαβόιμο πμο ήζειε κα πάνεη εθδίθεζε.

[Άκκα Οθνμμπόια, Δεμήηνεξ Νακαγάθμξ, εηώκ 50]
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19. ΝΑΞΑΛΓΚΜΟ ΘΑΚΑΠΜΟ ΟΓ ΚΓΗΞΜΠΑΦΓΖΜ
Ζζημνία από ημ πςνηό Ναπαδηάκηθα Ιμκεμβαζηάξ ημο κμμμύ Ιεζζεκίαξ
Πμ πεημώκα, πμιιμί κηόπημη έδεκακ ηα άιμγά ημοξ ηα βνάδηα πμο έβνεπε ζημ
κεθνμηαθείμ

ημο

πςνημύ

γηα

κα

βμζθήζμοκ.

Ιηα

ηέημηα

βναδηά

πμο

έβνεπε

θαηανναθηςδώξ θαη θοζμύζε πμιύ, έκαξ άκζνςπμξ θμνώκηαξ μηα μαθνηά αδηάβνμπε θάπα
θάνθςκε ζημ κεθνμηαθείμ ημκ πάζζαιμ όπμο ζα έδεκε ημ άιμγμ ημο. Όηακ ηέιεηςζε ηε
δμοιεηά ημο θαη εημημάζηεθε κα θύγεη δεκ μπμνμύζε, γηαηί θάηη ηναβμύζε ημ μαθνύ παιηό
ημο από ημ πώμα. Πεκ άιιε μένα, βνέζεθε κεθνόξ ζημ ίδημ ζεμείμ από άγκςζημοξ ιόγμοξ.
Νμιιμί, ςζηόζμ, μεηαηνέπμοκ ηεκ ηζημνία ζε θςμηθμηναγηθό ζομβάκ θαη ιέκε όηη μ
άκζνςπμξ μαδί με ημκ πάζζαιμ θάνθςζε θαη ηεκ θάπα ημο θαη από ημ θόβμ ημο πέζακε!

[Άκκα Οθνμμπόια, Δεμήηνεξ Νακαγάθμξ, εηώκ 50]

20. ΠΑ ΗΜΡΘΜΡΗΖΑ
Ζζημνία από ημ πςνηό Ναπαδηάκηθα Ιμκεμβαζηάξ ημο κμμμύ Ιεζζεκίαξ
Ιηα άιιε πμιολαθμοζμέκε ημπηθή ηζημνία είκαη μ μύζμξ με ηα κεθνά «θμοιμύθηα».
Ημοιμύθηα ιέγμκηακ ηα κόζα βνέθε πμο έπκηγακ μη μεηένεξ ημοξ ζημ πμηάμη. Ούμθςκα με
ηεκ ηζημνία, μη κεανέξ θμπέιεξ ζηεκ παιηά επμπή όηακ ζύκαπηακ ενςηηθέξ ζπέζεηξ με
κέμοξ θαη έμεκακ έγθοεξ, επεηδή θμβμύκηακ ηεκ θαηαθναογή ημο θόζμμο έθεογακ από ηα
ζπίηηα ημοξ γηα κα γεκκήζμοκ ηα παηδηά ημοξ. Ιεηά ηε γέκκα, μάιηζηα, πμιιέξ έπκηγακ ηα
μςνά ημοξ θαη ηα πεημύζακ ζημ πμηάμη. Γη‟ αοηό ημ ιόγμ, πμιιμί βμζθμί δηέδηδακ όηη ηα
βνάδηα αθμύγμκηακ ηα ζπαναθηηθά θιάμαηα ηςκ κεθνώκ μςνώκ. Αοηό είπε ςξ ζοκέπεηα, μ
θόζμμξ κα θμβάηαη θαη κα μεκ βγαίκεη έλς ηα βνάδηα. Ωζηόζμ, ζηε ζύγπνμκε επμπή,
πμιιμί ζα έιεγακ όηη αοηέξ ηηξ ηζημνίεξ ηηξ δηέδηδακ μη βμζθμί γηα κα ελοπενεημύκ ηα
αημμηθά ημοξ ζομθένμκηα.

[Άκκα Οθνμμπόια, Δεμήηνεξ Νακαγάθμξ, εηώκ 50]
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21. ΔΓΖΟΖΔΑΖΙΜΚΖΓΟ
Ζζημνία από ημ πςνηό Ναπαδηάκηθα Ιμκεμβαζηάξ ημο κμμμύ Ιεζζεκίαξ
Ιεηά από θεδείεξ, ζηεκ παιηά επμπή, μη άκζνςπμη θάιοπηακ γηα ζανάκηα μένεξ ημοξ
θαζνέπηεξ με πεηζέηεξ θαη πακηά.
Μη γεςνγηθέξ ενγαζίεξ δεκ λεθηκμύκ αθόμε θαη ζήμενα ηεκ εμένα Πνίηε, γηαηί
ζεςνείηαη γνμοζμύδηθε μένα.

[Άκκα Οθνμμπόια, Δεμήηνεξ Νακαγάθμξ, εηώκ 50]

ΞΜΚΖΗΕ ΝΓΞΖΜΔΜΟ: ΓΙΦΡΘΖΜΟ ΝΜΘΓΙΜΟ (1945- 1949)

22. ΠΑ ΟΙΡΞΔΑΗΖΑ
Ζζημνία από ηεκ Νύιμ ημο κμμμύ Ιεζζεκίαξ
Οε έκα δύζβαημ μένμξ, ιίγμ έλς από ηεκ Νύιμ, ζημκ Λενηά, ζηα πνόκηα ημο εμθοιίμο
πμιέμμο, είπακ δμιμθμκεζεί ηνεηξ ακηάνηεξ από ημοξ πύηεξ. Μη κηόπημη, μάιηζηα, έιεγακ
όηη ηα βνάδηα έκα μεγάιμ μαύνμ ζθοιί πμο μεηέθενε ηνία θςηεηκά «ζμονδάθηα», πμο
ζομβόιηδακ ηηξ ροπέξ ηςκ κεθνώκ ακηανηώκ, πήγαηκε ημοξ κεθνμύξ ζηα ζπίηηα ημοξ ζηεκ
Νύιμ θαη ηα λεμενώμαηα ηα άθεκε ζηεκ πνμζηάηηδα εθθιεζία ηεξ Νύιμο, ηεκ Νακαγία ηε
Ιονηηδηώηηζζα, μπμύ ελαθακίδμκηακ…

[Άκκα Οθνμμπόια, Δεμήηνεξ Νακαγάθμξ, εηώκ 50
Ομθία Οθνμμπόια, εηώκ 87]
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23. Ε ΓΗΠΓΘΓΟΕ
Ζζημνία από ηεκ Νύιμ ημο κμμμύ Ιεζζεκίαξ
Άιιε μηα γκώζηε ηζημνία έπεη ηεκ πνμέιεοζε ηεξ ζηεκ εθηέιεζε ηςκ αθνμδεληώκ από
ημοξ ακηάνηεξ ημο Άνε Βειμοπηώηε ζε έκα θηήνημ ζημ μόιμ ηεξ Νύιμο, όπμο ζήμενα
ζηεγάδεηαη γκςζηό μοδενί θαη κοπηενηκό θέκηνμ. Οε αοηό ημ θηήνημ όηακ ακεβαίκεηξ ηα
ζθαιηά γηα κα δεηξ ημκ πώνμ ηεξ μαθάβνηαξ εθηέιεζεξ, πμιιμί ηζπονίδμκηαη όηη αθόμε
μπμνμύκ κα αθμογθναζημύκ ηα πμδμβμιεηά, ημοξ πονμβμιηζμμύξ θαη ηα βμγθεηά ηςκ
κεθνώκ.

[Άκκα Οθνμμπόια, Δεμήηνεξ Νακαγάθμξ, εηώκ 50
Ομθία Οθνμμπόια,εηώκ 87]

24. Ε ΠΖΙΩΞΖΑ
Ζζημνία από ηεκ Νύιμ ημο κμμμύ Ιεζζεκίαξ
Ιηα αθόμε ηνμμαθηηθή ηζημνία πμο ιέγεηαη πνμένπεηαη από ηα γύνς πςνηά πμο
απέπμοκ μόιηξ ιίγα πηιηόμεηνα από ηεκ Νύιμ. Ούμθςκα με ηεκ ηζημνία, έκαξ
ηαγμαηαζθαιίηεξ έζθαλε πμιιέξ μηθμγέκεηεξ ακηανηώκ έλς από αοηά ηα πςνηά.
Οογθεθνημέκα έλς από ημ πςνηό Ηαδάνμα Ιεζζεκίαξ, ιέγεηαη όηη ζθόηςζε μηα έγθομ
ακηάνηηζζα. Ύζηενα, από μενηθά πνόκηα όηακ λακαπενκμύζε από αοηό ημ πςνηό ηνάθανε
αθνηβώξ ζημ ζεμείμ πμο είπε δμιμθμκήζεη ηε γοκαίθα, ε μεπακή ακαπμδμγύνηζε θαη αοηόξ
πέζακε με ανγό θαη μανηονηθό ζάκαημ θαηαπίκμκηαξ ηεκ βεκδίκε πμο έηνεπε ζημ ζηόμα
ημο. Νμιιμί μηιμύκ γηα θαηάνα…

[Άκκα Οθνμμπόια, Δεμήηνεξ Νακαγάθμξ, εηώκ 50
Ομθία Οθνμμπόια,εηώκ 87]
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25. Μ ΒΑΞΡΝΜΖΚΖΠΕΟ
Ζζημνία από ηεκ Νύιμ ημο κμμμύ Ιεζζεκίαξ
Ναιηόηενα, μη Νύιημη δεκ πενκμύζακ από ημ θάζηνμ ηεξ Νύιμο, επεηδή
ηνμμμθναημύκηακ από ημκ βανοπμηκίηε θοιαθηζμέκμ πμο είπε ημ θειί ημο εθεί. Πμκ
βανοπμηκίηε μάιηζηα ημκ θώκαδακ Ανάπε. Νμιιμί έιεγακ όηη ημκ είπακ δμιμθμκήζεη εθεί,
εκώ άιιμη ζεςνμύζακ όηη ημ είπε ζθάζεη από μηα μηθνή ηνύπα πμο μέζα από ηε ζάιαζζα
μδεγεί ζημ Ιπμύνηδη, ημ θάζηνμ ηεξ Ιεζώκεξ.

[Άκκα Οθνμμπόια, Δεμήηνεξ Νακαγάθμξ, εηώκ 50
Ομθία Οθνμμπόια,εηώκ 87]

26. Μ ΔΞΑΗΜΟ
Ζζημνία από ηεκ Νύιμ ημο κμμμύ Ιεζζεκίαξ
Ούμθςκα με ηεκ ημπηθή πανάδμζε, ηα βνάδηα πενκμύζε από ημοξ δνόμμοξ ηεξ Νύιμο
μ Δνάθμξ πμο θμοβαιμύζε πνοζά. Νμιιμί έιεγακ όηη ακ θάπμημξ έβγαηκε ζηεκ αοιή ημο
πςνίξ κα ημκ αθμύζεη μ Δνάθμξ θαη ημκ ζθέπαδε με έκα ζεκηόκη, ζα θένδηδε όιεξ ηηξ
πνοζέξ ιίνεξ πμο θμοβαιμύζε.

[Άκκα Οθνμμπόια, Δεμήηνεξ Νακαγάθμξ, εηώκ 50
Ομθία Οθνμμπόια,εηώκ 87]

27. ΔΓΖΟΖΔΑΖΙΜΚΖΓΟ
Ζζημνία από ηεκ Νύιμ ημο κμμμύ Ιεζζεκίαξ
Έπεηηα από θεδεία, μη άκζνςπμη έπνεπε κα θιείκμοκ ηα παναζονόθοιια.
Οηηξ μεζεμενηακέξ ώνεξ, μη άκζνςπμη δεκ έπνεπε κα λαπιώκμοκ θάης από ζοθηέξ,
γηαηί ζα ένπμκηακ μη κενάηδεξ, μη μπμίεξ ζα ημοξ μεηέθενακ αζζέκεηεξ θαη θαθμηοπία.

[Άκκα Οθνμμπόια, Δεμήηνεξ Νακαγάθμξ, εηώκ 50
Ομθία Οθνμμπόια,εηώκ 87]
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28. Ε ΒΜΙΒΑ ΠΜΡ ΔΖΑΒΜΘΜΡ
Ζζημνία από έκα πςνηό έλς από ημ Ιεζμιόγγη ημο κμμμύ
Αηηςιμαθανκακίαξ
Οηεκ επμπή ημο μεζμπμιέμμο ζ‟ έκα μηθνό πςνηό έλς απ‟ ηε πενημπή ημο Ιεζμιμγγίμο
οπήνπε έκα μηθνό ζπίηη με θήπμ. Ιία μένα, μία μηθνή βόμβα από ηηξ μάπεξ έπεζε ζηεκ
αοιή αοημύ ημο ζπηηημύ, πίζς από έκα δέκηνμ πςνίξ κα ημ ακηηιεθηεί θακείξ. Πμ μηθνό
θμνηηζάθη ημο ηδημθηήηε, όμςξ ζέιμκηαξ κα παίλεη, βνήθε ηε βόμβα θαη παίνκμκηαξ ηεκ γηα
παηπκίδη, ηεκ πήνε ζηα πένηα ημο. Ε βόμβα έζθαζε θαη ημ άηοπμ θμνηηζάθη ζθμηώζεθε.
Οημ πςνηό δε γκώνηδακ ηη ήηακ ημ ακηηθείμεκμ αοηό, ζομπένακακ όηη αοηή ε ζθαίνα ήηακ
ημο ζαηακά.

[Γηνήκε Ηανακηθόια, εηώκ 25]

29. Μ ΠΞΓΘΜΟ
Ζζημνία από ημ Ιεζμιόγγη ημο κμμμύ Αηηςιμαθανκακίαξ
Ννηκ από δέθα πνόκηα ζηεκ πόιε ημο Ιεζμιμγγίμο,

έκαξ

άκηναξ δμύζε με ηεκ

γοκαίθα ημο θαη ηα δύμ ημοξ παηδηά. Ιηα μένα πμο αοηόξ είπε θύγεη γηα ηεκ δμοιεηά ημο, ημ
ζπίηη ημο θάεθε μαδί με ηεκ μηθμγέκεηά ημο. Ιόιηξ εθείκμξ γύνηζε θαη ζοκεηδεημπμίεζε ηη
είπε ζομβεί ηνειάζεθε. Δομ μήκεξ μεηά ημκ ζάκαημ ηεξ μηθμγέκεηαξ ημο ζθόηςζε δύμ
ακζνώπμοξ βάδμκηαξ θςηηά ζημ ζπίηη ημοξ αθμύ πιέμκ είπε πάζεη ηα ιμγηθά ημο. Ηακέκαξ
όμςξ δεκ ημκ έβαιε θοιαθή αιιά μύηε θαη ζημ ηνειμθμμείμ. Αθόμα θαη ζήμενα είκαη
άζηεγμξ θαη θοθιμθμνεί ζημοξ δνόμμοξ ηεξ πόιεξ πςνίξ όμςξ κα είκαη επηθίκδοκμξ.

[Γηνήκε Ηανακηθόια (εηώκ 25)]
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30. ΠΜ ΟΠΜΖΓΖΩΙΓΚΜ ΑΞΜΚΠΖΗΜ
Ζζημνία από ηα Θεπώκηα Νειίμο ημο κμμμύ Ιαγκεζίαξ
Οηα Θεπώκηα ημο Νειίμο οπάνπεη έκα ανπμκηηθό ημ μπμίμ όπςξ ιέγεηαη είκαη
ζημηπεηςμέκμ. ηίζηεθε ζηηξ ανπέξ ημο 20 αηώκα. Πα παηδηά ηεξ μηθμγέκεηαξ πμο
πνςημθαημίθεζε ημ μένμξ (μηθ. Ηόκημο) πέζακακ μοζηενηςδώξ μεηά από δοκαημύξ πόκμοξ
ζημ ζημμάπη. Μη γμκείξ πέζακακ ιίγμ ανγόηενα όηακ μ έκαξ έπεζε από ηηξ ζθάιεξ θαη μ
άιιμξ γιίζηνεζε ζε κενά πηοπώκηαξ ημ θεθάιη ημο. Θέγεηαη πςξ ημ ανπμκηηθό Ηόκημο
ήηακ πηηζμέκμ πάκς ζε έκα κεθνμηαθείμ. Πμ ανπμκηηθό άιιαλε πμιιμύξ έκμηθμοξ μέπνη
πμο ζημ Β΄ Ναγθόζμημ πόιεμμ επηηάπζεθε από ημοξ Γενμακμύξ. Πα βαζακηζηήνηα πμο
ζοκέβεζακ εθεί εκίζποζακ ημ μύζμ πενί ζημηπεηςμέκμο. Έθημηε ημ ζπίηη δεκ θαημηθήζεθε
γηα μηα δεθαεηία∙ λακαθαημηθήζεθε ημ 1960 μέπνη ημ 1980 πενίπμο. Όζεξ θμνέξ θη ακ
πνμζπάζεζακ κα ημ θαηεδαθίζμοκ ηα μεπακήμαηα πάιαγακ μοζηενηςδώξ.

[Αθήγεζε: Πημόζεμξ Δεμμοιάξ, εηώκ 17]

31. ΠΜ ΟΗΡΘΖ
Ε ηζημνία από ημ πςνηό Ακάβνα ημο Κμμμύ Ηανδίηζαξ (γύνς ζημ 1954)
Μ νήζημξ, έκαξ ηνηακηάπνμκμξ πςνηθόξ, έπμκηαξ πενάζεη όιε ηεκ εμένα πμηίδμκηαξ
ημ πςνάθη ημο, επέζηνεθε απμθαμςμέκμξ θαη αμένημκμξ ζημ ζπίηη ημο. Ε ώνα είπε
πενάζεη πςνίξ κα ημ θαηαιάβεη. Ήηακ ήδε πεναζμέκεξ 12:00 θαη ημ ζθμηάδη είπε απιςζεί
γηα ηα θαιά.
Ηάπμηα ζηηγμή ακηηιήθζεθε έκακ ζθύιμ κα ημκ πιεζηάδεη. Ανπηθώξ δεκ έδςζε ζεμαζία.
Πμο θαηκόηακ θοζημιμγηθό, αθμύ πμιιά αδέζπμηα ζθοιηά πενηθένμκηακ ζηεκ πενημπή.
Όηακ μ ζθύιμξ ημκ έθζαζε, με αζοκήζηζηε επημμκή άνπηζε κα ημκ πενηηνηγονίδεη θαη κα
πενηπιέθεηαη ακάμεζα ζηα πόδηα ημο. Νανόιμ πμο πνμζπαζμύζε κα ημκ απμμαθνύκεη, μ
ζθύιμξ ζοκέπηδε κα ημκ εκμπιεί με ηδηαίηενε επημμκή. Ρπήνπε θάηη αζοκήζηζημ, απόθμζμμ
ζηε ζομπενηθμνά ημο ζθύιμο αοημύ.
Μ νήζημξ ζοκέπηζε ηεκ πνμζπάζεηά ημο κα ημκ απμμαθνύκεη θαη επηηάποκε ημ βήμα
ημο. Νανάιιεια επεηδή θμβήζεθε όηη επνόθεηημ γηα θάπμημ θαθό πκεύμα, άνπηζε κα
πνμζεύπεηαη ζοκεπώξ.
Ιεηά από ιίγε ώνα θαη εθόζμκ ζοκέπηδε ηε πνμζεοπή, μ ζθύιμξ απμμαθνύκζεθε θαη
πάζεθε ζηε γύνς ζαμκώδε πενημπή, ημ ίδημ λαθκηθά όπςξ είπε εμθακηζηεί.

[Πεκ παναπάκς ηζημνία αθεγήζεθε μ Πδάζηαξ νήζημξ (γεκκεζείξ ημ 1922)]
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32. ΠΜ ΙΩΞΜ
Ζζημνία από ημ πςνηό Ακάβνα ημο Κμμμύ Ηανδίηζαξ
Οηεκ Ακάβνα Ηανδίηζαξ γύνς ζημ 1930, έκαξ πςνηθόξ επέζηνεθε ημ βνάδο με ημ
θάνμ ημο ζημ ζπίηη. Ηαζώξ θαηεοζοκόηακ πνμξ ημ κεθνμηαθείμ ημο πςνημύ άθμοζε ηα
θιάμαηα εκόξ μςνμύ. Όζμ πιεζίαδε, ηα θιάμαηα αθμύγμκηακ όιμ θαη πημ λεθάζανα. Όηακ
μεηά από ιίγμ έθζαζε έλς από ημ κεθνμηαθείμ δηαπίζηςζε πςξ εθεί, ζηεκ άθνε ημο
δνόμμο βνηζθόηακ έκα μςνό. Ήηακ μιόθιενμ, όπςξ ιέκε ζημ πςνηό, θαζθηςμέκμ. Δειαδή
ηοιηγμέκμ με πακηά. Έηζη ηύιηγακ ηόηε ηα πμιύ μηθνήξ ειηθίαξ μςνά. Ρπέζεζε ιμηπόκ όηη
ζα ήηακ ιίγςκ μεκώκ θαη γηα κα μεκ ημ αθήζεη ζηεκ ενεμηά ημ ζήθςζε γηα κα ημ πάνεη μαδί
ημο. Ιε ημ πμο έζθηλε ημ μςνάθη ζηεκ αγθαιηά ημο, αοηό ζηαμάηεζε κα θιαίεη. Ακέβεθε
ζημ θάνμ θαη λεθίκεζε.
Ηαζ‟ μδόκ όμςξ, εκώ ημ θναημύζε δηανθώξ ζηα πένηα ημο, ζοκέβε θάηη πμο ημκ έθακε
κα ακαηνηπηάζεη! Πμ μςνό, πανά ημ κεανό ηεξ ειηθίαξ ημο, μίιεζε θαη είπε: «Ημίηα έπς θαη
δμκηάθηα». Μ πςνηθόξ ηνμμμθναηήζεθε. Νςξ ήηακ δοκαηόκ έκα μςνό ηόζμ μηθνό κα
μηιάεη. ςνίξ κα ημ ζθεθηεί πέηαλε με μηαξ ημ μςνό θαη απμμαθνύκζεθε έκηνμμμξ όζμ πημ
γνήγμνα γηκόηακ.

[Πεκ παναπάκς ηζημνία αθεγήζεθε μ Πδάζηαξ νήζημξ (γεκκεζείξ ημ 1922)]
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33. Μ ΑΚΔΞΑΟ
Ε ηζημνία εθηοιίζζεηαη ημκ πεναζμέκμ αηώκα ζημ πςνηό Ακάβνα ημο
Κμμμύ Ηανδίηζαξ.
Οηα μέζα ημο πεναζμέκμο αηώκα, ζηεκ Ακάβνα Ηανδίηζαξ, έκαξ πςνηθόξ λεθίκεζε
μαδί με άιιμοξ ζογπςνηακμύξ ημο κα πάκε ζημ πςνάθη γηα δμοιεηά. Ήηακ μηα ελαηνεηηθά
δεζηή εμένα θαη όηακ επηηέιμοξ έθζαζε ημ μεζεμένη, όιμη μαδί θάζηζακ κα λαπμζηάζμοκ
θάης από έκα πνόπεηνμ οπόζηεγμ. Όια θοιμύζακ ήνεμα θαη θοζημιμγηθά. Ώζπμο μ
πςνηθόξ ηεξ ηζημνίαξ μαξ, ζέιεζε κα πάεη γηα ηεκ ακάγθε ημο. Γθεί θμκηά οπήνπε έκα
μηθνό πιίζηκμ θαμανάθη πμο πνεζίμεοε γηα αοηό ημκ ζθμπό.
Μ πςνηθόξ αμένημκμξ μπήθε ζημ θαμανάθη θαη έθιεηζε πίζς ημο ηεκ λύιηκε πόνηα.
Όηακ όμςξ γύνηζε γηα κα βγεη, ακηίθνηζε έκηνμμμξ ηε μμνθή εκόξ άκηνα κα ζηέθεηαη ζακ
ζηαονςμέκμξ

πάκς

ζηεκ

πόνηα

θαη

κα

ημκ

αγνημθμηηά

επίμμκα.

Μ

πςνηθόξ

ηνμμμθναηεμέκμξ, άνπηζε αμέζςξ κα πνμζεύπεηαη. Ιεηά από δεοηενόιεπηα μ άκηναξ
άπιςζε ημ πένη ημο θαη ημκ παζημύθηζε, εκώ με μηαξ ελαθακίζηεθε. Έθημηε μ πςνηθόξ
έπαζε ηε μηιηά ημο.

[Πεκ παναπάκς ηζημνία αθεγήζεθε μ Πδάζηαξ νήζημξ (γεκκεζείξ ημ 1922)]

34. ΗΑΘΓ ΒΞΑΔΡ
Ε ηζημνία εθηοιίζζεηαη ζε έκα πνμάζηημ ηεξ Θαμίαξ γύνς ζημ 1968.
Γθεί δμύζε μηα μηθμγέκεηα μεηακαζηώκ από ηε Ξςζία.
Όια άνπηζακ έκα βνάδο θαηά ημ μπμίμ έκα από ηα παηδηά, μ Γηώνγμξ, είδε ημκ
Δηάβμιμ. Από εθείκμ ημ βνάδο έπαζε εκηειώξ λαθκηθά ηεκ όναζή ημο. Δεκ είπε ηειεηώζεη
όμςξ ημ μανηύνηό ημο. Από ηόηε θαη θάζε βνάδο ζθάδαδε από ημοξ πόκμοξ, κμηώζμκηαξ
κα ημκ πηοπμύκ άγνηα ζημ ζώμα, εκώ όιε ε γεηημκηά μαδεμέκε ζημκ πενίβμιμ ημο ζπηηημύ
παναθμιμοζμύζε έκηνμμε ημ δνάμα ημο Γηώνγμο. Πεκ εμένα πάιη, έπαοε ημ μοζηενηώδεξ
θαηκόμεκμ.
Ηάπμημ όμςξ από ηα επόμεκα βνάδηα είδε θαη ηεκ Νακαγία, πμο ημο είπε όηη ζα
λακαδεί ημ θςξ ημο μεηά από ζανάκηα μένεξ. Έηζη θη έγηκε. Ιόιηξ ζομπιενώζεθακ μη
ζανάκηα μένεξ ημ μανηύνηό ημο ζηαμάηεζε θαη λακαβνήθε ηεκ όναζή ημο.

[Πεκ παναπάκς ηζημνία αθεγήζεθε μ Πδάζηαξ Ιακώιεξ (γεκκεζείξ ημ 1960)]
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35. ΠΜ ΙΑΑΖΞΖ
Ζζημνία ημο πεναζμέκμο αηώκα από ηεκ πενημπή ηεξ Θεοθίμμεξ Ηένθοναξ.
Πέζζενηξ θίιμη, γηα κα απμδείλμοκ όηη ήηακ αηνόμεημη, ζομθώκεζακ κα πάκε έκα από
ηα επόμεκα βνάδηα ζημ κεθνμηαθείμ ημο πςνημύ θαη πάκς ζε έκακ ηάθμ κα ζηνώζμοκε γηα
κα θάκε.
Μη μένεξ θοιμύζακ ζπεηηθά ήνεμα. Ηαζώξ όμςξ πιεζίαδε ε μένα πμο ζα επηπεηνμύζακ
ημ πανάημιμμ εγπείνεμά ημοξ ε αγςκία ημοξ εκηεηκόηακ όιμ θαη πενηζζόηενμ.
Ε θνίζημε μένα ηειηθά έθζαζε. Μη ηέζζενηξ θίιμη έθακακ ηηξ απαναίηεηεξ εημημαζίεξ
γηα ημ «βναδηκό» ημοξ θαη πενίμεκακ ηε ζηηγμή πμο ζα κοπηώζεη. Ηαζώξ θοιμύζακ όμςξ
μη ώνεξ πνμξ ημ βνάδο, ε αγςκία ημοξ μεηαηνάπεθε ζε άγπμξ θαη ημ άγπμξ ζε θόβμ. Έηζη
ιίγμ πνηκ λεθηκήζμοκ, μη ηνεηξ από ημοξ ηέζζενηξ θίιμοξ ημ λακαζθέθηεθακ θαη
απμθάζηζακ κα μεκ απμημιμήζμοκ ηειηθά αοηό πμο είπακ ζπεδηάζεη. Μ ηέηανημξ όμςξ ηεξ
πανέαξ, πιεοάδμκηαξ ημοξ οπόιμηπμοξ γηα ηεκ αδοκαμία πμο επέδεηλακ ηεκ ηειεοηαία
ζηηγμή, ημοξ ακαθμίκςζε όηη ζα πάεη ζημ κεθνμηαθείμ, έζης θαη μόκμξ ημο.
Έηζη θαη έγηκε. Αθμύ πήνε μαδί ημο ημ θαγεηό, λεθίκεζε γηα ημ κεθνμηαθείμ. Όηακ πηα
έθηαζε ήηακ πεναζμέκα μεζάκοπηα. Οημ κεθνμηαθείμ απιςκόηακ απόιοηε εζοπία, εκώ ημ
μόκμ θςξ πμο δηέθνηκεξ ήηακ αοηό πμο ενπόηακ από ηα θακηειάθηα ηςκ μκεμάηςκ. Μ
ημιμενόξ κέμξ επέιελε έκα μκήμα γηα κα δεηπκήζεη. Αθμύ ιμηπόκ έζηνςζε μηα πεηζέηα
πάκς ζημ μκήμα θαη αθμύμπεζε ημ θαγεηό ημο, λεθίκεζε κα ηνώεη. Όια θοιμύζακ ήνεμα
θαη θοζημιμγηθά. Λάθκμο όμςξ, θαζώξ μ κέμξ έθακε κα ζεθςζεί, πάγςζε! Έκηςζε όηη
θάπμημξ πίζς ημο, ημο ηναβμύζε ημ παιηό. Αοηή ήηακ θαη ε ηειεοηαία ζθέρε ημο.
Πμ επόμεκμ πνςί μη ηνεηξ θίιμη ημο ακαδεηώκηαξ ημκ, ημκ βνήθακ κεθνό ζημ ίδημ
ζεμείμ πμο είπε πάνεη ημ ηειεοηαίμ ημο δείπκμ. Αθνηβώξ πίζς ημο ζημ πώμα, βνέζεθε
θανθςμέκμ ημ μαπαίνη ημο. Ιαδί όμςξ με ημ μαπαίνη ήηακ θανθςμέκμ ζημ πώμα θαη ημ
παιηό ημο!

[Πεκ παναπάκς ηζημνία αθεγήζεθε μ Οπύνμξ Ιίανεξ (γεκκεζείξ ημ 1984) πμο ηηξ
άθμοζε από ημοξ παππμύδεξ ημο]

22

36. Ε ΝΑΞΑΛΓΚΕ ΟΡΚΑΚΠΕΟΕ
Ζζημνία ημο πεναζμέκμο αηώκα από ηεκ πενημπή ηεξ Θεοθίμμεξ Ηένθοναξ.
Έκαξ κεανόξ άκδναξ αγάπεζε μηα θμπέια ημο πςνημύ. Πα ήζε ηεξ επμπήξ εθείκεξ
απαγόνεοακ ζε έκα ακύπακηνμ δεογάνη κα ζοκακηεζεί. Έηζη μ κέμξ ζομθώκεζε θνοθά με
ηεκ αγαπεμέκε ημο, κα βνεζμύκ θάπμημ βνάδο πμο όιμη ζημ πςνηό ζα θμημμύκηακ, ζε έκα
απόμενμ μένμξ. Πμ μόκμ μένμξ πμο ζίγμονα δεκ ζα ημοξ έβιεπε θακείξ ήηακ ημ
κεθνμηαθείμ ημο πςνημύ.
Έηζη θαη έγηκε. Μη δύμ κέμη ζοκακηήζεθακ πςνίξ κα ημοξ πάνεη θακείξ είδεζε θαη
θαηεοζύκζεθακ πνμξ ηα μκήμαηα. Μ ήιημξ είπε δύζεη από ώνα θαη ημ ζθμηάδη γηκόηακ όιμ
θαη πημ ποθκό. Ηαη όζμ πνμπςνμύζε ε κύπηα, ηόζμ πημ παγενή γηκόηακ ε βναδηά.
Πμ δεογάνη ζηάζεθε ζε έκα απόμενμ μκήμα. Αθμύ πέναζε ιίγε ώνα, ε θμπέια έκηςζε
κα θνοώκεη. Πόηε ήηακ πμο μ άκδναξ έβγαιε ημ παιηό ημο γηα κα ηεκ ζθεπάζεη. Έηζη
έμεηκακ γηα ανθεηή ώνα αθόμα ζημ κεθνμηαθείμ, μέπνη κα πάνμοκ ημκ δνόμμ ημο γονηζμμύ.
Πεκ επόμεκε εμένα μ κεανόξ πέναζε από ημ ζπίηη ηεξ αγαπεμέκεξ ημο. Θα δεημύζε ημ
παιηό ημο πμο είπε αθήζεη ζηεκ θμπέια. Νενίμεκε ανθεηή ώνα θνομμέκμξ έλς από ημ
ζπίηη ηεξ γηα κα εμθακηζηεί ε κέα. Όμςξ εθείκε μύηε θαηκόηακ, μύηε αθμογόηακ. Ιόκμ ε
οπόιμηπε μηθμγέκεηά ηεξ θαηκόηακ κα βνίζθεηαη ζημ ζπίηη.
Ηαζώξ ε ώνα πενκμύζε, ζθέθηεθε κα πιεζηάζεη ζημ ζπίηη γηα κα δεηήζεη ημ παιηό ημο.
Έηζη πήνε ηεκ απόθαζε θαη μενηθέξ ζηηγμέξ ανγόηενα πηοπμύζε δηζηαθηηθά ηεκ πόνηα.
Ε θανδηά ημο πήγαηκε κα ζπάζεη από ηεκ αγςκία.
Ακμίγμκηαξ ε πόνηα, εμθακίζηεθε ζημ θεθαιόζθαιμ ε μεηένα ηεξ θμπέιαξ.
Μ κεανόξ αθμύ βνήθε ηε δύκαμε κα μηιήζεη, νώηεζε ακ ζα μπμνμύζε κα έπεη ημ παιηό
ημο, με ημ μπμίμ ημ πνμεγμύμεκμ βνάδο είπε ζθεπάζεη ηεκ θμπέια. Ε μεηένα ηεξ όμςξ
θακενά ακαζηαηςμέκε, έδςζε μηα απάκηεζε πμο ημκ θεναοκμβόιεζε. Ε θμπέια με ηεκ
μπμία ημ πνμεγμύμεκμ βνάδο βνηζθόηακ, είπε ήδε πεζάκεη ανθεηά πνόκηα πνηκ.
Μ κέμξ πάγςζε! Γηα μενηθέξ ζηηγμέξ έμεηκε αθίκεημξ θαη αμίιεημξ, ζογθιμκηζμέκμξ
από αοηό πμο μόιηξ είπε αθμύζεη. Ιόιηξ ζοκήιζε, πςνίξ κα πεη θμοβέκηα γύνηζε ηεκ
πιάηε θαη ελαθακίζηεθε ηνέπμκηαξ. «Δεκ μπμνεί κα είκαη δοκαηόκ!» Οθέθηεθε. Ηαη με
μηαξ, έζηνηρε απόημμα ζημ πνώημ ζηεκό θαη θαηεοζύκζεθε πνμξ ημ κεθνμηαθείμ.
Μη εθπιήλεηξ όμςξ πμο ημο επηθύιαζζε ε μμίνα δεκ είπακ ηειεηώζεη! Νεγαίκμκηαξ ζημ
μκήμα πμο είπακ θαζίζεη ημ πνμεγμύμεκμ βνάδο, δηαπίζηςζε έκηνμμμξ όηη ημ παιηό ημο
βνηζθόηακ αθνηβώξ εθεί. Αιιά εθείκμ πμο πναγμαηηθά έθακε ημ αίμα ημο κα παγώζεη ήηακ
ε επηγναθή ηεξ πιάθαξ ζημ ζογθεθνημέκμ μκήμα. Γθεί είπε ηαθεί ε αγαπεμέκε ημο!

[Πεκ παναπάκς ηζημνία αθεγήζεθε μ Οπύνμξ Ιίανεξ (γεκκεζείξ ημ 1984) πμο ηηξ
άθμοζε από ημοξ παππμύδεξ ημο]
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37. ΝΘΕΟΖΑΔΜΚΠΑΟ ΠΜ ΝΜΠΑΙΖ
Ζζημνία ημο πεναζμέκμο αηώκα από ηεκ πενημπή ηεξ Θεοθίμμεξ Ηένθοναξ.
Ημκηά ζημ πςνηό οπήνπε έκα πμηάμη πμο έπιεκακ μη γοκαίθεξ ηα νμύπα ημοξ. Γθείκε
ηεκ επμπή δμύζακ ζημ πςνηό δύμ θίιεξ. Ηάζε πνςί ιμηπόκ, πνηκ λεμενώζεη, πενκμύζε ε
μία από ημ ζπίηη ηεξ άιιεξ γηα κα πάκε ζημ πμηάμη κα πιύκμοκ.
Έκα πνςί όμςξ, ζθμηάδη αθόμα, ε πνώηε γοκαίθα λεθίκεζε γηα ημ ζπίηη ηεξ θίιεξ ηεξ.
Ιόιηξ έθζαζε, πηύπεζε ηεκ πόνηα γηα κα βγεη θαη κα λεθηκήζμοκ. Ηαηά πενίενγμ ηνόπμ, ε
θίιε ηεξ θμημόηακ βαζηά θαη δεκ ακηηιήθζεθε θακ ημ θάιεζμα ηεξ γοκαίθαξ.
Ακηί αοηήξ όμςξ εμθακίζηεθε ζηεκ πόνηα μηα γοκαίθα, πμο είπε αθνηβώξ ηεκ ίδηα όρε
με εθείκεξ πμο θμημόηακ.
Ννμζπμημύμεκε όηη είκαη ε ίδηα, παηνέηηζε ηε θίιε ηεξ θαη λεθίκεζακ γηα ημ πμηάμη.
Πμ

ζθμηάδη

ελαθμιμοζμύζε

κα

είκαη

ποθκό

θαη

μη

γοκαίθεξ

πενπαημύζακ

θμοβεκηηάδμκηαξ ε μηα δίπια ζηεκ άιιε, θναηώκηαξ έκα θακανάθη. Ιε ηε ζοδήηεζε όμςξ ε
πνώηε γοκαίθα ακηηιήθζεθε όηη θάηη δεκ πήγαηκε θαιά. Οε μνηζμέκεξ πενηπηώζεηξ ε θίιε
ηεξ ακηηδνμύζε πανάλεκα.
Έηζη όπςξ θναημύζε ημ θακανάθη, θάπμηα ζηηγμή πνόζελε έκηνμμε όηη ηα πόδηα, θάης
από ηε μαθνηά θμύζηα ηεξ θίιεξ ηεξ, δεκ ήηακ ακζνώπηκα. Ήηακ πόδηα ηνάγμο. Ηαηάιαβε
αμέζςξ όηη ζημ πιάη ηεξ ηόζε ώνα δεκ ήηακ ε θίιε ηεξ, αιιά μ ίδημξ μ Δηάβμιμξ.
Ννμζπάζεζε κα μεκ δείλεη ό,ηη ακηηιήθζεθε θαη ζοκέπηζε κα ημο μηιάεη. Νανάιιεια,
θαζώξ θαηεοζύκμκηακ πνμξ ημ πμηάμη, έβνηζθε ζοκεπώξ δηθαημιμγίεξ γηα κα θάκμοκ
ζηάζεηξ. Ιε αοηόκ ημκ ηνόπμ επεδίςθε κα θαζοζηενήζμοκ, ώζηε κα θζάζμοκ ζημ πμηάμη
όηακ ζα είπε πηα λεμενώζεη. Νίζηεοε όηη ακ έθζακακ ζημ πμηάμη όηακ ήηακ βνάδο αθόμε,
μ Δηάβμιμξ ζα ηεκ έπκηγε.
Ε ώνα πενκμύζε θαη ε αγςκία ηεξ γοκαίθαξ γηκόηακ όιμ θαη πημ έκημκε. Από ηε μία
αοηή πνμζπαζμύζε κα θαζοζηενήζεη, πςνίξ κα δείπκεη όηη ακηηιήθζεθε ηεκ πανμοζία ημο
Δηαβόιμο, εκώ ακηίζεηα ε απόθμζμε πανμοζία δίπια ηεξ, πνμζπαζμύζε κα ηεκ πείζεη κα
επηηαπύκμοκ ημ βήμα ημοξ γηα κα θζάζμοκ κςνίξ ζημ πμηάμη.
Μη ακημπέξ ηεξ γοκαίθαξ ήηακ μνηαθά. Ιόιηξ πμο είπε ανπίζεη κα ακαηέιιεη μ ήιημξ,
θαη μη δύμ ζοκμδμηπόνμη θζάζακε ηειηθά ζημκ πνμμνηζμό ημοξ. Πη ηεκ πενίμεκε άναγε;
Ιε μηα απόημμε θίκεζε μ Δηάβμιμξ απμθαιύθζεθε θαη με ζηεκηόνεηα θςκή ηεξ είπε:
«Αοηή ηε θμνά ηε γιύηςζεξ. Πεκ επόμεκε όμςξ δε ζα ηα θαηαθένεηξ!» Ηαη με μηαξ
ελαθακίζηεθε.

[Πεκ παναπάκς ηζημνία αθεγήζεθε μ Οπύνμξ Ιίανεξ (γεκκεζείξ ημ 1984) πμο ηηξ
άθμοζε από ημοξ παππμύδεξ ημο]
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38. ΠΜ ΟΠΜΖΓΖΩΙΓΚΜ ΝΕΓΑΔΖ ΠΜΡ ΚΓΗΞΜΠΑΦΓΖΜΡ
Ζζημνία από ημ πςνηό Ηοπνίκμ ημο Κμμμύ Έβνμο
Ννηκ ανθεηά πνόκηα ζημκ Ηοπνίκμ Έβνμο, έκα μνεηκό πςνηό ζηα βμνεημακαημιηθά ηεξ
Θνάθεξ, μηα κεανή θμπέια έμεηκε έγθομξ πςνίξ κα είκαη πακηνεμέκε. Μη δύμ γμκείξ ηεξ
γηα κα γιοηώζμοκ ημκ ηνμμενό ελεοηειηζμό, γηα εθείκε ηεκ επμπή, πήνακ ημ κεμγέκκεημ
βνέθμξ θαη ημ πέηαλακ δςκηακό μέζα ζ‟ έκα πεγάδη, ζημ πεγάδη ημο κεθνμηαθείμο. Ε ροπή
ημο μςνμύ ζημίπεηςζε ημ απύζμεκμ πεγάδη θαη από ηόηε όπμημξ πήγαηκε ζημ κεθνμηαθείμ
κύπηα άθμογε ημ θιάμα ημο. Αθόμε θαη ζήμενα μη θάημηθμη ημο πςνημύ απμθεύγμοκ κα
πενκμύκ από εθείκμ ημ ζεμείμ.

[Γοζομία Θάιιμο, (ε γηαγηά μμο) Γηώκ: 64,5]

39. Μ ΗΡΗΘΖΗΜΟ ΜΞΜΟ ΠΩΚ ΚΓΞΑΤΔΩΚ
Ζζημνία από ημ πςνηό Φακάνη ημο Κμμμύ Ηανδίηζαξ
Οηεκ ημπμζεζία Kμοθμμάνμανμ ζημ πςνίμ Φακάνη Ηανδίηζαξ ιεγόηακ από ημοξ
παιημύξ όηη όηακ είπε πακζέιεκμ έβγαηκακ μη κενάηδεξ κηομέκεξ ζηα ιεοθά θαη πόνεοακ ζε
θύθιμ θαη όηη όηακ έβιεπακ θάπμημκ πεναζηηθό εθείκμ ημ βνάδο ημκ έπαηνκακ μαδί ημοξ.

40. ΠΑ ΗΓΞΖΑ
Ζζημνία από ημ πςνηό Φακάνη ημο Κμμμύ Ηανδίηζαξ
Πεκ δεθαεηία ημο 50΄ζημ πςνηό Φακάνη Ηανδίηζαξ ημ θαιμθαίνη μη αγνόηεξ πήγαηκακ
κα μαδέρμοκ θαπκό από ηα πςνάθηα ημοξ. Όηακ όμςξ μηα μένα πήγε έκαξ αγνόηεξ ζημ
πςνάθη ημο ημ βνάδο γηα κα μαδέρεη θαπκό είδε ζημ πςνάθη ημο θενηά κα θμοκημύκηαη
ανγά-ανγά θαη ζεώνεζε όηη ήηακ θακηάζμαηα θαη ηνάπεθε ζε θογή. Ηάπμημξ ζανναιέμξ
όμςξ πήγε θαη είδε όηη ηα θενηά βνίζθμκηακ επάκς ζηεκ νάπε ηςκ πειςκώκ όπμο ηηξ είπε
πηάζεη θάπμημξ θάημηθμξ ημο πςνίμο θαη ηηξ έβαιε εθεί γηα κα ημοξ θάκεη πιάθα.
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41. Ε ΙΜΡΞΗΑ
Ζζημνία από ημ πςνηό Φακάνη ημο Κμμμύ Ηανδίηζαξ
Οημ Φακάνη Ηανδίηζαξ ζηεκ πενημπή Κηδενόξ, οπήνπε μηα θήμε ηεκ δεθαεηία ημο „50
όηη εθεί βνίζθμκηακ έκαξ ηενάζηημξ βόαξ πμο ηνμμμθναημύζε ημοξ θαημίθμοξ με ημ
ζθύνηγμα θαη με ηεκ πανμοζία ημο. Πόηε μη θάημηθμη μαδί με ηεκ ζοκμδεία θαη ηεκ άδεηα ημο
Πμήμαημξ Έκμπιεξ Άμοκαξ (Π.Γ.Α.) απμθάζηζακ κα πάκε γηα κα ζθμηώζμοκ ημκ βόα. Όηακ
όμςξ έθηαζακ ζημ ζεμείμ πμο ήηακ μ βόαξ, δηαπίζηςζακ όηη οπήνπε εθεί έκαξ
αοημζπέδημξ μεπακηζμόξ από μηα θμονειμύ θαη έκα ζπμηκί, ηοιηγμέκα επάκς ζε μηα πέηνα.
Νίζς από αοηά ήηακ έκαξ θάημηθμξ ημο πςνίμο, μ μπμίμξ ημοξ ηνμμμθναημύζε με ημ
ζθύνηγμά ημο θαζώξ μ ίδημξ είπε δηαδώζεη όηη εθεί βνηζθόηακ ημ θίδη, ημ μπμίμ είπε
μκμμάζεη <<μμύνθα>>. Έηζη ημο έμεηκε θαη ημ παναηζμύθιη <<Ιμύνθαξ>>.

42. ΔΞΜΟΜΡΘΖΠΓΟ
Ζζημνία από ημ πςνηό Φναγθμθάζηειιμ ηεξ Ηνήηεξ
Οηεκ πενημπή ηςκ Οθαθίςκ, κόηηα ηεξ Ηνήηεξ είκαη ημ Φναγθμθάζηειιμ. Όζμη ημ
επηζθέπημκηαη μεηαλύ Ιαΐμο θαη Ζμοκίμο, ηηξ πνςηκέξ μόκμ ώνεξ παναηενμύκ ζημκ θάμπμ
γύνς από ημ θάζηνμ ζθηέξ θαη θηγμύνεξ ηππέςκ θαη πμιεμηζηώκ. Αοηέξ μη θηγμύνεξ
θηκμύκηαη από ημ μμκαζηήνη ημο Αγίμο αναιάμπμοξ πνμξ ημ θάζηνμ. Μη παιημί θάημηθμη
ηηξ πενημπήξ ιέκε όηη ημκ Ιάημ ημο 1828 έγηκε εθεί μία μεγάιε μάπε ακάμεζα ζημοξ
ελεγενμέκμοξ θαημίθμοξ ηηξ πενημπήξ με επηθεθαιή ημκ αηδεμηπάιε Κηαιηάκε θαη από
ηεκ πιεονά ηςκ Πμύνθςκ ημκ Ιμοζηαθά Κηασιί. Έγηκε μεγάιε μάπε όπμο εηηήζεθακ μη
Έιιεκεξ πέθημκηαξ κεθνμί όιμη μέζα ζημ Φναγθμθάζηειιμ. Ιέπνη θαη ζήμενα αοηέξ μη
ζθηέξ πενηπιακημύκηαη πενημέκμκηαξ γηα δηθαημζύκε. Θέκε όηη μη ζθηέξ αοηέξ είκαη
θακηάζμαηα ηςκ ζηναηηςηώκ ημο Κηαιηάκε.

[Πεκ ηζημνία μμο ηεκ είπε ε μεηένα μμο Δέζπμηκα Ιαμαηδάθε (εηώκ 41)]
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43. ΠΜ ΔΖΑΜΘΓΙΓΚΜ ΑΘΜΓΜ
Ζζημνία από ημ πςνηό Θηκανηά ημο Κμμμύ Ειείαξ
Ννηκ από ανθεηά πνόκηα έκαξ πεζενόξ μαδί με ηε κύθε ημο λεθίκεζακ από ημ πςνηό
Ξάδμο ζηεκ Πνίπμιε γηα κα πάκε ζηε Θηκανηά, έκα μηθνό πςνηό ημο Κ. Ειείαξ. Έπνεπε
όμςξ κα θηάζμοκ κςνίξ ζημ πνμμνηζμό ημοξ. Έηζη, λεθίκεζακ από πμιύ ανγά ημ βνάδο. Ε
δηαδνμμή θάκηαδε μεγάιε ζηα μάηηα ηεξ Ξάκηαξ, ζε μία ήζοπε βναδηά με ημ αενάθη κα
λεηοιίγεη ηα μαιιηά ηεξ. Οηα μέζα πενίπμο ηεξ δηαδνμμήξ, θαζώξ δηάβαηκακ μηα
βμοκμπιαγηά, ηα άιμγα άνπηζακ κα πιημηκηνίδμοκ θαη κα πιεζηάδμοκ πνμξ ημ γθνεμό.
Πνμμαγμέκε ε κύθε από ηε πμνεία ηςκ αιόγςκ θαη από ημ γεγμκόξ όηη δεκ οπάθμοακ ζηηξ
εκημιέξ ηεξ, έθακε ηε πνμζεοπή ηεξ θαη είπε από μέζα ηεξ ημ «Νάηεν Εμώκ». Οηηγμηαία
ημ άιμγό ηεξ ζηαμάηεζε, όπη όμςξ θαη ημο πεζενμύ ηεξ. Οαζηηζμέκε θαη θαηαηνμμαγμέκε,
ανπάδεη ημ πεζενό ηεξ αζοκαίζζεηα θαη νίπκμκηάξ ημκ από ημκ άιμγμ ημκ ζηαμάηεζε έκα
βήμα πνηκ ημ γθνεμό. Μ θον. Ηώζηαξ πηάκεη ημ πένη ηεξ κύθεξ ημο θαη ηνμμαγμέκμξ ηεξ
λεθςκίδεη «Γοπανηζηώ θόνε μμο, άθμοζεξ ημκ ηνμμενό ήπμ από ημ ζημηπεηό πμο έπεζε;».

44. ΠΜ ΑΙΜΞΦΜ ΝΘΑΟΙΑ
Ζζημνία από ημ πςνηό Ιμονηά θμκηά ζηεκ Ανπαία Μιομπία
Ήηακ μηα θακμκηθή θαη ζοκεζηζμέκε εμένα όπςξ όιεξ μη άιιεξ. Μη άκηνεξ ημο πςνημύ
ήηακ μαδεμέκμη ζημ θαθεκείμ όπμο θαηά ημ μεζεμενάθη έθεογακ θαη πήγαηκακ ζηα ζπίηηα
ημοξ. Έηζη θαη μ παππμύξ (θμοκηάδμξ ηεξ γηαγηάξ μμο). Ια εθείκε ηεκ εμένα είπε ανγήζεη
κα γονίζεη πνάγμα πμο παναλέκερε ηε γοκαίθα ημο ε μπμία μεηά από θάπμηα ώνα βγήθε
ζημ πςνηό γηα κα ημκ ακαδεηήζεη. Δεκ πνεηάζηεθε πμιύ μηαξ θαη ιίγμ πημ θάης από ημ
ζπίηη ημοξ, ημκ βνήθε πάμς ζε μία γνάκα*. Αμέζςξ, ε γηαγηά θώκαλε γηα βμήζεηα θαη ημκ
ακέζονακ ημ παππμύ από ηε γνάκα. Όηακ ζοκήιζε ε γοκαίθα ημο ημκ νώηεζε, ηη είπε
πάζεη, μήπςξ είπε δαιηζηεί. Ια αοηόξ ηεξ απάκηεζε όηη είδε έκακ άκζνςπμ με
θμοζηακέια κα ημκ πιεζηάδεη. Όηακ πιεζίαδε είδε όηη δεκ είπε ακζνώπηκα παναθηενηζηηθά
θαη άνπηζε κα ημκ ζπνώπκεη, εκώ αοηόξ πνμζπάζεζε κα ημκ απμθύγεη. Πειηθά δε ηα
θαηάθενε θαη μ παππμύξ έπεζε ζηε γνάκα. Ννέπεη κα ήηακ ζημηπεηό, εκώ επίμμκα θώκαδε
κα ημο θένμοκ ημ Δεζπόηε κα ημκ δηαβάζεη γηαηί θμβόηακ πςξ ημκ είπε μαγέρεη.

*πμιύ μεγάιμ πακηάθη
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ηαηεγμνημπμίεζε Ζζημνηώκ
 Μη μαονμθμνεμέκμη:
Ε μαονμθμνεμέκε,
Μ μαονμθμνεμέκμξ

 Κενάηδεξ:
κενάηδεξ,
Μη αζπνμθμνεμέκεξ κενάηδεξ,
Ε ιμοπίκα,
«θμοθά θαη άιαια»,
Μ θοθιηθόξ πμνόξ ηςκ κενασδώκ

 Ιοζηενηώδεηξ ελαθακίζεηξ:
Ε ανάδνα,
Πo Ιαπαίνη

 Οημηπεηςμέκα μένε:
Πα θιάμαηα,
Μη ροπέξ ηςκ θμιαζμέκςκ,
Ε θαημηθία ηςκ πκεομάηςκ,
Πμ ζημηπεηςμέκμ πεγάδη ημο κεθνμηαθείμο

 Δηαβμιηθά πιάζμαηα – Ιμνθέξ ημο δηαβόιμο:
Μ ζίθμοκαξ,
Μη βνηθόιαθεξ,
Μ δνάθμξ,
Ε βόμβα ημο Δηαβόιμο,
Μ ηνειόξ,
Πμ ζθοιί,
Μ άκηναξ,
Ηάζε βνάδο,
Νιεζηάδμκηαξ ζημ πμηάμη,
Πμ δηαμιεμέκμ άιμγμ,
Πμ άμμνθμ πιάζμα
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 Ζζημνηθά:
Μ δηαμιόπονγμξ,
Ε εθδίθεζε,
Πα θμοιμύθηα,
Πα ζμονδάθηα,
Ε εθηέιεζε,
Πμ ζημηπεηςμέκμ ανπμκηηθό,
Μη Δνμζμοιίηεξ,
Οηα πνόκηα ημο εμθοιίμο.

 Νενίενγμη ζάκαημη:
Πμ βναπημιάθη,
Ε πανάλεκε ζοκάκηεζε,
Ε ηημςνία

 Νκεύμαηα:
Κεθνμθάκεηα,
Πμ μςνό,

 Δεηζηδαημμκίεξ – Ννμθαηαιήρεηξ:
Μ ακηνμκηόξ,
Δεηζηδαημμκίεξ α‟,
Μ Βανοπμηκίηεξ,
Δεηζηδαημμκίεξ β‟.


Πα θαηκόμεκα απαημύκ:
Πνόμμξ ζημ κεθνμηαθείμ,
Πα θενηά,
Ε μμύνθα,
Πα θμοιμύθηα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ηαηάηαλε ηζημνηώκ ακά κμμό
 Κμμόξ Αηηςιμαθανκακίαξ
1. Ε Ιαονμθμνεμέκε
5. Πνόμμξ Οημ Κεθνμηαθείμ
28. Ε Βόμβα Πμο Δηαβόιμο
29. Μ Πνειόξ

 Κμμόξ Γονοηακίαξ
2. Μη Κενάηδεξ

 Κμμόξ Ννεβέδεξ
3. Ε ανάδνα
4. Πμ Βναπημιάθη

 Κμμόξ Ζςακκίκςκ
6. Πα Ηιάμαηα

 Κμμόξ Φζηώηηδαξ
7. Μη Αζπνμθμνεμέκεξ Κενάηδεξ
8. Μ Ιαονμθμνεμέκμξ Άκηναξ
34. Ηάζε Βνάδο
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 Κμμόξ Δαθύκζμο
9. Μη Σοπέξ Πςκ Ημιαζμέκςκ
10. Μη Ηαημηθία Πςκ Νκεομάηςκ
11. Ε Θμοπίκα
12. Μ Οίθμοκαξ
13. «Ημοθά θαη Άιαια»
14. Μη Βνοθόιαθεξ
15. Μ Δηαμιόπονγμξ
16. Ε Κεθνμθάκεηα
17. Μ Ακηνμκηόξ

 Κμμόξ Θαθςκίαξ
18. Ε Γθδίθεζε
19. Νανάλεκμξ Θάκαημξ Οε Κεθνμηαθείμ
20. Πα Ημοιμύθηα
21. Δεηζηδαημμκίεξ

 Κμμόξ Ιεζζεκίαξ
22. Πα Ομονδάθηα
23. Ε Γθηέιεζε
24. Ε Πημςνία
25. Μ Βανοπμηκίηεξ
26. Μ Δνάθμξ
27. Δεηζηδαημμκίεξ
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 Κμμόξ Ιαγκεζίαξ
30. Πμ ζημηπεηςμέκμ ανπμκηηθό

 Κμμόξ Ηανδίηζαξ
31. Πμ Οθοιί
32. Πμ Ιςνό
33. Μ Άκηναξ
39. Μ Ηοθιηθόξ μνόξ Πςκ Κενάηδςκ
40. Πα Ηενηά
41. Ε Ιμύνθα

 Κμμόξ Ηένθοναξ
35. Πμ Ιαπαίνη
36. Ε πανάλεκε Οοκάκηεζε
37. Νιεζηάδμκηαξ Πμ Νμηάμη

 Κμμόξ Έβνμο
38. Πμ Οημηπεηςμέκμ Νεγάδη Πμο Κεθνμηαθείμο

 Κμμόξ ακίςκ
42. Δνμζμοιίηεξ

 Κμμόξ Ειείαξ
43. Πμ Οημηπεηςμέκμ Άιμγμ
44. Πμ Άμμνθμ Νιάζμα
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άνηεξ κμμώκ – Ανηζμόξ ηζημνηώκ ακά κμμό
––
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Μμμηόηεηεξ μεηαλύ ηςκ ηζημνηώκ
Ούμθςκα με ηηξ ηζημνίεξ πμο ζογθεκηνώζαμε μμμηόηεηεξ βνέζεθακ θονίςξ ζε ζέμαηα
όπςξ μη ζάκαημη μηθνώκ παηδηώκ, θονίςξ μςνώκ, πενίενγα θαηκόμεκα, θαζώξ θαη
πανάλεκα πιάζμαηα. Ιάιηζηα μη ηζημνίεξ ζνεζθεοηηθμύ πενηεπμμέκμο δεκ παναιείπμκηαη
αθμύ ανθεηέξ ζοζπεηίδμκηαη με ημκ δηάβμιμ. Ωζηόζμ ζεμακηηθό είκαη κα ακαθενζεί όηη
οπήνλακ ηζημνίεξ με δεηζηδαημμκίεξ πμο όμςξ ήηακ θίβδειεξ θαζώξ ελοπενεημύζακ
ακζνώπηκα ζομθένμκηα.
Ανπηθά ε ηζημνία „‟Ε Ιαονμθμνεμέκε‟‟ θαη ε „‟Μ Ιαονμθμνεμέκμξ Άκδναξ‟‟
πανμοζηάδμοκ μμμηόηεηα ζημ γεγμκόξ όηη ζε απμμμκςμέκα μένε πναγμαημπμημύκηαη
ελαθακίζεηξ. Ε ηζημνία „‟Ε Ιαονμθμνεμέκε‟‟ πνμένπεηαη από ημ κμμό Αηηςιμαθανκακίαξ
ζηεκ Νειμπόκκεζμ. Γπηπιέμκ μ ηνόμμξ γηα ηα κεθνμηαθεία, αθόμα θαη ζάκαημη ζηα
κεθνμηαθεία όπςξ επίζεξ θαη ε πανμοζία πκεομάηςκ θαη θακηαζμάηςκ ζε αοηά, θαζώξ
θαη ε ακηίιερε πςξ ε ροπή θάζε κεθνμύ πενηπιακηέηαη γηα κα εθπιενώζεη θάηη από ηε
πνμεγμύμεκε δςή ημο, κα εθδηθεζεί εκδεπμμέκςξ γηα αδηθίεξ ζημ πνόζςπμ ημο
παναηενείηαη ζε ανθεηέξ πενημπέξ. („‟Πνόμμξ ζημ κεθνμηαθείμ‟‟ από ημ κμμό Αθανκακίαξ,
„‟Νανάλεκμξ Θάκαημξ Οημ Κεθνμηαθείμ‟‟ από ηε Ιμκεμβαζηά, „‟Πμ Οημηπεηςμέκμ
Ανπμκηηθό‟‟ από ηε Θεζζαιία θαη ζογθεθνημέκα από ημ Νήιημ, „‟Πμ Ιαπαίνη‟‟ από ηεκ
Ηένθονα θαη „‟Πμ ζημηπεηςμέκμ Νεγάδη Πμο Κεθνμηαθείμο‟‟ από ημ κμμό Έβνμ ζηεκ
Θνάθε)
Όπςξ πνμακαθένζεθε ζε πμιιέξ ηζημνίεξ, θαζώξ θαη ζε ανθεηέξ πενημπέξ ηεξ
Γιιάδαξ, μ ζάκαημξ παηδηώκ, μςνώκ ή αθόμα θαη εγθύμο γοκαίθαξ απμηειεί θάηη ημ θαθό
θαη απάκζνςπμ.
Γηα αοηό θαη ζηηξ πενηπηώζεηξ όπμο ζοκέβαηκε έπνεπε οπμπνεςηηθά κα οπάνλεη θάπμηα
πμηκή ή ηημςνία θαη γεκηθόηενα μία θαηάνα. Μη ηζημνίεξ αοηέξ είκαη μη ελήξ : „‟Πμ
Βναπημιάθη‟‟ από ημ κμμό Ννεβέδεξ ζηεκ Ήπεηνμ, „‟Πα Ηιάμαηα‟‟ από ηα Γηάκκεκα, „‟Ε
Γθδίθεζε‟‟ από ηε Ιμκεμβαζηά ζηεκ Νειμπόκκεζμ, „‟Πα Ημοιμύθηα‟‟ επίζεξ από ηε
Ιμκεμβαζηά, „‟Ε Πημςνία‟‟ από ημ κμμό Ιεζζεκίαξ, „‟Μ Πνειόξ‟‟ Από ημ Ιεζμιόγγη, „‟Πμ
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Ιςνό‟‟ από ηεκ Ηανδίηζα θαη ηέιμξ „‟Πμ Οημηπεηςμέκμ Νεγάδη Πμο Κεθνμηαθείμο‟‟ από ηε
Θνάθε.
Άιιε μμμηόηεηα απμηέιεζε ημ γεγμκόξ όηη μ δηάβμιμξ παίνκεη ηε μμνθή ακζνώπςκ γηα
κα πναγμαημπμηήζεη ημ ζθμπό ημο, δειαδή κα θάκεη θαθό ζημκ άκζνςπμ. Πέημηεξ ηζημνίεξ
είκαη „‟Μ Οίθμοκαξ‟‟ από ηε Δάθοκζμ, „‟Νιεζηάδμκηαξ Πμ Νμηάμη‟‟ από ηεκ Ηένθονα, „‟Πμ
Ιςνό‟‟ από ηεκ Ηανδίηζα θαη „‟Ηάζε Βνάδο‟‟ από ηε Θαμία. Άιιςζηε μ δηάβμιμξ δεκ παίνκεη
μόκμ ακζνώπηκε μμνθή αιιά θαη ηε μμνθή δώςκ. Οηεκ ηζημνία „‟Ε Γθδίθεζε‟‟ από ηε
Ιμκεμβάζηα μ δηάβμιμξ παίνκεη ηε μμνθή ζθύιμο όπςξ επίζεξ θαη ζηεκ ηζημνία „‟Πμ
Οθοιί‟‟ από ηεκ Ηανδίηζα. Ακηηζέηςξ ζηεκ ηζημνία „‟Πμ Δηαμιεμέκμ Άιμγμ‟‟ από ηεκ
Πνίπμιε ηε μμνθή αιόγςκ. Ρπάνπμοκ όμςξ θαη ηζημνίεξ όπςξ „‟Μη Σοπέξ Πςκ
Ημιαζμέκςκ‟‟ θαη „‟Ε Ηαημηθία Πςκ Νκεομάηςκ‟‟ από ηε Δάθοκζμ θαη „‟Πα Ομονδάθηα‟‟ από
ηε Ιεζζεκία όπμο ζε αοηέξ ηηξ πενηπηώζεηξ οπάνπμοκ πκεύμαηα ζε πμηθίιεξ μμνθέξ πμο
ζπένκμοκ ημκ ηνόμμ.
Γπηπνμζζέηςξ μη ηζημνίεξ : „‟Μ Άκδναξ‟‟ από ηεκ Ηανδίηζα, „‟Ηάζε Βνάδο‟‟ από ηε
Θαμία, „‟Νιεζηάδμκηαξ Πμ Νμηάμη‟‟ από ηεκ Ηένθονα, „‟Πμ Δηαμιεμέκμ Άιμγμ‟‟ από ηεκ
Πνίπμιε, „‟Πμ Οθοιί‟‟ από ηεκ Ηανδίηζα ζηε Θεζζαιία θαη „‟Πα Ομονδάθηα‟‟ από ηε
Ιεζζεκία, έπμοκ ςξ θμηκό ζημηπείμ ηεκ ηάζε ημο ακζνώπμο ζηηξ δύζθμιεξ θαη θνίζημεξ
ζηηγμέξ κα ζηνέθεηαη ζημ Θείμ θαη κα ακαδεηά ηε βμήζεηα ημο. Ιέζς ηηξ πνηζηηακηθήξ
ακηίιερεξ όηη ε πνμζεοπή είκαη ημ δοκαηόηενμ όπιμ ηςκ πηζηώκ, μη πηζημί απμμαθνύκμοκ
θάζε είδμξ θαθμύ.
Έκα αθόμα θμηκό ζημηπείμ ανθεηώκ ηζημνηώκ απμηειεί μ μύζμξ γηα ηηξ κενάηδεξ.
Πέημηεξ

είκαη

„‟Μη

Κενάηδεξ‟‟

από

ημ

κμμό

Γονοηακίαξ

ζηεκ

ζηενεά

Γιιάδα,

„‟Αζπνμθμνεμέκεξ Κενάηδεξ‟‟ από ημ πςνηό Ιύιμη, „‟Ημοθά Ηαη Άιαια‟‟, „‟Δεηζηδαημμκίεξ‟‟,
„‟Θμοπίκα‟‟ όιεξ από ηε Δάθοκζμ θαη „‟Μ Ηοθιηθόξ μνόξ Πςκ Κενάηδςκ‟‟ από ηεκ
Ηανδίηζα. Όιεξ αοηέξ μη ηζημνίεξ μηιμύκ γηα κενάηδεξ πμο πμνεύμοκ μεηά μμοζηθήξ,
ζοκήζςξ είκαη όμμνθεξ αιιά ζε θάζε πενίπηςζε πνμθαιμύκ δέμξ θαη θόβμ ζημκ
μπμημκδήπμηε.

35

Πειεοηαία αιιά ελίζμο ζεμακηηθή θαη ανθεηά εκδηαθένμοζα μμμηόηεηα είκαη ημ γεγμκόξ
όηη ανθεηέξ ηζημνίεξ ακαθένμκηαη όπη απαναηηήηςξ ζε πναγμαηηθά ζομβάκηα αιιά ζε
θήμεξ θαη ηεπκεηέξ ηζημνίεξ ακζνώπςκ πμο πνςηανπηθό νόιμ είπακ ημ ζομθένμκ.
Πέημηεξ είκαη : „‟Μ Δηαμιόπονγμξ‟‟ από ηε Δάθοκζμ, „‟Μ Δνάθμξ‟‟ από ηε Νειμπόκκεζμ, „‟Μη
Δνμζμοιίηεξ‟‟ από ηεκ Ηνήηε, „‟Πμ Άμμνθμ Νιάζμα‟‟ από ηεκ Νειμπόκκεζμ, „‟Ε Ιμύνθα‟‟
από ηεκ Ηανδίηζα, „‟Μ Βανοπμηκίηεξ‟‟ από ημ Νύιμ θαη „‟Ε Βόμβα Πμο Δηαβόιμο‟‟ από ημ
Ιεζμιόγγη. Πμ γεγμκόξ αοηό μαξ θάκεη κα ζθεθημύμε όηη ε πιεημκόηεηα ηςκ ηζημνηώκ πμο
δηαδναμαηίδμκηαη ζε επμπέξ όπμο μη άκζνςπμη δεκ μπμνμύζακ κα ελεγήζμοκ δηάθμνα
πενίενγα γεγμκόηα, θαηέθεογακ ζε πνμθαηεηιεμμέκεξ ακηηιήρεηξ θαη δεηζηδαημμκίεξ γηα
ηεκ αηηημιόγεζε ημοξ.
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Πίηιμξ Γνεοκεηηθήξ Γνγαζίαξ
«Ηαηαγνάθμκηαξ πανάλεκεξ – ηνμμαθηηθέξ ηζημνίεξ ημο πςνημύ»

Εμενμιόγημ
Μμάδα Γνγαζίαξ 1
Οηα πιαίζηα ηεξ ενεοκεηηθήξ ενγαζίαξ ε μμάδα μαξ αζπμιήζεθε με ηηξ παναθάης
ενγαζίεξ - δνάζεηξ:
1) Οήμενα 21/11/12 ζοκεδνίαζε ε μμάδα μαξ γηα ηεκ απόδμζε νόιςκ θαη εοζοκώκ.
2) Οηηξ 3/3/2013 μαδεοηήθαμε με ηεκ μμάδα μμο γηα κα θάκμομε ηεκ μμαδηθή μαξ ενγαζία
θαη ζαξ ηεκ ζηείιαμε.
3) Οηηξ 10/3/2013 ζογθεκηνςζήθαμε με ηεκ μμάδα μμο γηα κα θάκμομε ηεκ μμαδηθή μαξ
ενγαζία θαη ζαξ ηεκ ζηείιαμε.
4) Οηηξ 12/3/2013 ε μμάδα μαξ δμύιερε ζημοξ οπμιμγηζηέξ πάκς ζηε δεμημονγία
δηαθακεηώκ γηα ηεκ ηειηθή πανμοζίαζε ηεξ ενγαζίαξ. Μ Ηνηηζηώκεξ ήηακ απώκ αθμύ
ζομμεηείπε ζε ζπμιηθή μμάδα βόιεσ.
5) Οηηξ 19/3/2013 ε μμάδα μαξ εθηόξ ημο Ηνηηζηώκε Αιέλακδνμο, ιόγς ηεξ ζομμεημπήξ
ημο ζε ζπμιηθό αγώκα, ζοκεπίζαμε κα δμοιεύμομε πάκς ζηεκ ηειεημπμίεζε ηςκ
δηαθακεηώκ γηα ηεκ ηειηθή πανμοζίαζε.
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Πίηιμξ Γνεοκεηηθήξ Γνγαζίαξ
«Ηαηαγνάθμκηαξ πανάλεκεξ – ηνμμαθηηθέξ ηζημνίεξ ημο πςνημύ»

Εμενμιόγημ
Μμάδα Γνγαζίαξ 2

Οηα πιαίζηα ηεξ ενεοκεηηθήξ ενγαζίαξ ε μμάδα μαξ αζπμιήζεθε με ηηξ παναθάης
ενγαζίεξ - δνάζεηξ:
1) Οηηξ 5/03/2013 θηηάλαμε μηα κέα θαηεγμνία: „Πα θαηκόμεκα απαημύκ‟ θαη θαηανγήζαμε
ηηξ „νηζημογεκκηάηηθεξ ηζημνίεξ‟.
2) Γπηπιέμκ ηεκ ίδηα εμενμμεκία ζηείιαμε ηεκ ενγαζία δημνθςμέκε αθμύ ζαθώξ ηε
δημνζώζαμε. Μ Γηάκκεξ Ημοηέιαξ θαη ε Ιακηδαβίκμο Ιανηάκκα μεηέηνερακ ηα θεθαιαία
γνάμμαηα ζε μηθνά.
3) Οηηξ 12/03/2013 μη Ιακηδαβίκμο Ιανηάκκα ήηακ απμύζα ιόγς ζομμεημπήξ ζηεκ μμάδα
βόιεο θαη μ Κμύθαξ Βαζίιεημξ ήηακ απώκ όιε ηε μένα. Μη Ημοηέιαξ Γηάκκεξ θαη μ
Ιάζημναξ Οπνίδςκ αζπμιήζεθακ με ηεκ πανμοζίαζε ηεξ ενγαζίαξ ςξ πνμξ ηηξ
θαηεγμνίεξ ζημ „power point‟.
4) Οηηξ 19/03/2013 δημνζώζαμε ηεκ ενγαζία μαξ ζημ „power point‟, απώκ ήηακ μ
Ημοηέιαξ Γηάκκεξ.
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Πίηιμξ Γνεοκεηηθήξ Γνγαζίαξ
«Ηαηαγνάθμκηαξ πανάλεκεξ – ηνμμαθηηθέξ ηζημνίεξ ημο πςνημύ»

Εμενμιόγημ
Μμάδα Γνγαζίαξ 3

Οηα πιαίζηα ηεξ ενεοκεηηθήξ ενγαζίαξ ε μμάδα μαξ αζπμιήζεθε με ηηξ παναθάης
ενγαζίεξ - δνάζεηξ:
1) Πεκ Πεηάνηε 21/ 11/ 2012, ε μμάδα 3 ζοκεδνίαζε γηα ηεκ θαηακμμή ηςκ
ιεηημονγηθώκ νόιςκ, όπςξ θαίκεηαη παναπάκς.
Νανόκηεξ: όιμη
2) Πεκ Ηονηαθή 3/03/2013, ε μμάδα 3 ζοκεδνίαζε γηα ηε ζύκζεζε ηεξ ενγαζίαξ ζημ
ζπίηη ηεξ Νακαγάθμο πμο είπε ακαιάβεη με ζέμα ηεκ πανμοζίαζε 5 ηζημνηώκ ζε
Power Point.
Νανόκηεξ: όιμη
νεηάζηεθακ μη ελήξ πνμεημημαζίεξ:
 Οογθέκηνςζε ηναγμοδηώκ
 Ούκμρε ηζημνηώκ
 Δεμημονγία ελςθύιιμο θαη ηειηθήξ ζειίδαξ
 Οοιιμγή εηθόκςκ
3) Πεκ Πνίηε 12/03/2013, ε μμάδα 3 αζπμιήζεθε με ηε δηόνζςζε ηεξ ενγαζίαξ ζημ
πώνμ ημο Γνγαζηενίμο Νιενμθμνηθήξ
Νανόκηεξ: όιμη πιεκ Ναπμοηζάθε (ζπμιηθή βόιεσ)
4) Πεκ Πνίηε 19/03/2013, ε μμάδα 3 ζοκέπηζε ηεκ δηόνζςζε ηεξ ενγαζίαξ ηεξ ζημ
πώνμ ημο Γνγαζηενίμο Νιενμθμνηθήξ
Απόκηεξ: όιμη πιεκ Ναπαδάθε (ηα οπόιμηπα μέιε έιεηπακ όιε ηεκ εμένα)
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Πίηιμξ Γνεοκεηηθήξ Γνγαζίαξ
«Ηαηαγνάθμκηαξ πανάλεκεξ – ηνμμαθηηθέξ ηζημνίεξ ημο πςνημύ»

Εμενμιόγημ
Μμάδα Γνγαζίαξ 4

Οηα πιαίζηα ηεξ ενεοκεηηθήξ ενγαζίαξ ε μμάδα μαξ αζπμιήζεθε με ηηξ παναθάης
ενγαζίεξ - δνάζεηξ:
1) Ε ζοκεδνίαζε έγηκε ζηηξ 21 Κμεμβνίμο 2012.
2) Πμ ζέμα ηεξ ζοκεδνίαζεξ ήηακ ε πανμοζίαζε ηςκ πνμζώπςκ.
3) Όιμη ήηακ πανόκηεξ.
4) Ε ζοκεδνίαζε έγηκε ζηηξ 12 Ιανηίμο 2013.
5) Πμ ζέμα ηεξ ζοκεδνίαζεξ ήηακ: ηειεημπμηήζαμε ηεκ ενγαζία ηεξ μμάδαξ δημνζώκμκηαξ
μηθνά ιάζε θαη ζηείιαμε ημ απμηέιεζμα ζημ email ζαξ.
6) Όιμη ήηακ πανόκηεξ.
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Πίηιμξ Γνεοκεηηθήξ Γνγαζίαξ
«Ηαηαγνάθμκηαξ πανάλεκεξ – ηνμμαθηηθέξ ηζημνίεξ ημο πςνημύ»

Εμενμιόγημ
Μμάδα Γνγαζίαξ 5

Οηα πιαίζηα ηεξ ενεοκεηηθήξ ενγαζίαξ ε μμάδα μαξ αζπμιήζεθε με ηηξ παναθάης
ενγαζίεξ - δνάζεηξ:
1) Οήμενα ζηηξ 2/3/2013 ε μμάδα μαξ ζογθεκηνώζεθε ζε έκα internet café γηα ηεκ
εθηέιεζε ηεξ μμαδηθήξ μαξ ενγαζίαξ. Νανόκηεξ ήηακ όια ηα μέιε ηηξ μμάδαξ εθηόξ ηεξ
Φέκηαξ.
2) Οήμενα 12/3/2013 ε μμάδα μαξ ζογθεκηνώζεθε ζημ ζπμιείμ μαξ θαη λεθηκήζαμε ηεκ
δεμημονγία ηεξ πανμοζίαζεξ ζημ power point. Νανόκηεξ όια ηα μέιε.
3) Οήμενα 19/3/2013 ε μμάδα μαξ μιμθιήνςζε ζημ πώνμ ημο ζπμιείμο μαξ ηεκ
πανμοζίαζε ηεξ ενγαζίαξ μαξ. Νανόκηεξ όια ηα μέιε.
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Δναζηενηόηεηεξ
γηα ηεκ Γνεοκεηηθή Γνγαζία
«Ηαηαγνάθμκηαξ πανάλεκεξ – ηνμμαθηηθέξ ηζημνίεξ ημο πςνημύ»
Δημκύζεξ
Οηα πιαίζηα ηεξ ενεοκεηηθήξ ενγαζίαξ αζπμιήζεθα με ηηξ παναθάης ενγαζίεξ δνάζεηξ:
1) Οηηξ 28/11/12 εγώ θαη ε μμάδα μμο μμηνάζαμε νόιμοξ ζημκ θάζε έκα από έμαξ.
2) Οηηξ 15/1/13 έθακα ηεκ ενγαζία μμο.
3) Οηηξ 18/1/13 δηόνζςζα θαη πανέδςζα ηεκ ηειηθή ενγαζία.
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Δναζηενηόηεηεξ
γηα ηεκ Γνεοκεηηθή Γνγαζία
«Ηαηαγνάθμκηαξ πανάλεκεξ – ηνμμαθηηθέξ ηζημνίεξ ημο πςνημύ»
Ηιάμοκηηα - Γεςνγία
Οηα πιαίζηα ηεξ ενεοκεηηθήξ ενγαζίαξ αζπμιήζεθα με ηηξ παναθάης ενγαζίεξ δνάζεηξ:
1) 9/1/13 Οοκέβαια ζηε δηόνζςζε μίαξ ηζημνίαξ
2) 17/1 /13 Γγγναθή θαη απμζημιή ενγαζίαξ
3) 19/12/12 Βμήζεζα ζηε δηόνζςζε ηςκ ενγαζηώκ
4) 21/12/12 αθεγήζεθα θάπμηεξ ηζημνίεξ
5) 22/1/13 δηάβαζα 3 ηζημνίεξ θαη βμήζεζα ζηε δηόνζςζε ενγαζηώκ
6) 22/1/13 δηόνζςζα ηα θείμεκα
7) 19/2/13 ρήθηζα θαη άκμηλα ηα ενςηεμαημιόγηα
8) 12/3/13 δμύιερα ζημκ οπμιμγηζηή όηακ ανπίζαμε κα θηηάπκμομε ημ power point
9) 19/3/13 Γπελενγάζηεθα ημ θόκημ γηα ηε πανμοζίαζε ηεξ ενγαζίαξ
10) 9/4/13 Έγναρα ηεκ εηζαγςγή γηα ημ βηβιίμ
11) 10/4/13 δηόνζςζα θαη ζομπιήνςζα ημ αημμηθό μμο έκηοπμ
12) 10/4/13 Έγναρα ημοξ ζημίπμοξ γηα ημ ηναγμύδη ηεξ πανμοζίαζεξ
13) 16/4/13 Αθεγήζεθα ζηε πνόβα ηηξ όιεξ ηηξ ηζημνίεξ μαδί με ηεκ Ιανηάκκα θαη ηεκ
Φέκηα
14) 16/4/13 Έπαηλα ημ ζεαηνηθό θαη επμγνάθεζα μαδί με ηεκ Ιανηάκκα ημ ηναγμύδη
15) 17/4/13 Πμ πνςί μίιεζα με ηεκ Άκκο γηα ηεκ αιιαγή ηςκ θεημέκςκ
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Δναζηενηόηεηεξ
γηα ηεκ Γνεοκεηηθή Γνγαζία
«Ηαηαγνάθμκηαξ πανάλεκεξ – ηνμμαθηηθέξ ηζημνίεξ ημο πςνημύ»
ανά
Οηα πιαίζηα ηεξ ενεοκεηηθήξ ενγαζίαξ αζπμιήζεθα με ηηξ παναθάης ενγαζίεξ δνάζεηξ:
1) Οογθέκηνςζα θαη θαηέγναρα δύμ ηζημνίεξ. (07.11.2012)
2) Δηόνζςζα ηα ιάζε μμο.
3) Βμήζεζα ηεκ Γηακκμύια κα θηηάλεη email.
4) Έδςζα ηίηιμοξ ζηηξ ηζημνίεξ.
5) Δηάβαζα μηα ηζημνία. (22.01.2013)

Δναζηενηόηεηεξ
γηα ηεκ Γνεοκεηηθή Γνγαζία
«Ηαηαγνάθμκηαξ πανάλεκεξ – ηνμμαθηηθέξ ηζημνίεξ ημο πςνημύ»
…Φέκηα…
Οηα πιαίζηα ηεξ ενεοκεηηθήξ ενγαζίαξ αζπμιήζεθα με ηηξ παναθάης ενγαζίεξ δνάζεηξ:
1) Πεηάνηε 12 Δεθεμβνίμο: Βμήζεζα ζηεκ δηόνζςζε ηςκ ενγαζηώκ.
2) Πεηάνηε 19 Δεθεμβνίμο: Δηάβαζα ζηε ηάλε μηα ηζημνία.
3) Πεηάνηε 15 Ζακμοανίμο: Βμήζεζα ζηεκ δηόνζςζε ηςκ ενγαζηώκ.
4) Πνίηε 22 Ζακμοανίμο: Δηάβαζα ζηε ηάλε μία ηζημνία.
5) Πνίηε 22 Ζακμοανίμο: Έζηεηια ηε δηθή μμο ηνμμαθηηθή ηζημνία.
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Δναζηενηόηεηεξ
γηα ηεκ Γνεοκεηηθή Γνγαζία
«Ηαηαγνάθμκηαξ πανάλεκεξ – ηνμμαθηηθέξ ηζημνίεξ ημο πςνημύ»
Ηαζζηακή
Οηα πιαίζηα ηεξ ενεοκεηηθήξ ενγαζίαξ αζπμιήζεθα με ηηξ παναθάης ενγαζίεξ δνάζεηξ:
1) Βνήθα ηνεηξ ηζημνίεξ. (07/11/2012) & (16/01/2013)
2) Νιεθηνμιόγεζα ηηξ δύμ ζημκ οπμιμγηζηή ηεξ Ναπμοηζάθε.
3) Δηόνζςζα ηα ιάζε μμο.
4) Βμήζεζα ζημ κα δημνζςζμύκ μνζμγναθηθά θαη ζοκηαθηηθά πμιιέξ ενγαζίεξ ηςκ
ζομμαζεηώκ μμο.

Δναζηενηόηεηεξ
γηα ηεκ Γνεοκεηηθή Γνγαζία
«Ηαηαγνάθμκηαξ πανάλεκεξ – ηνμμαθηηθέξ ηζημνίεξ ημο πςνημύ»
Ζςάκκεξ
Οηα πιαίζηα ηεξ ενεοκεηηθήξ ενγαζίαξ αζπμιήζεθα με ηηξ παναθάης ενγαζίεξ δνάζεηξ:
1) Οηηξ 9/1 ζαξ έζηεηια ηεκ ενγαζία με ηηξ θαηεγμνίεξ ηςκ ηζημνηώκ.
2) Οηηξ 19/12 δηάβαζα ηζημνία ζηεκ ηάλε.
3) Οηηξ 9/1 βμήζεζα ζηεκ θαηακμμή ηςκ ηζημνηώκ.
4) Βμήζεζα ημκ Οπύνμ Ιάζημνα κα γνάρεη ζημ Word ημ έκηοπμ ηςκ αημμηθώκ
δναζηενημηήηςκ θαη κα ζαξ ημ ζηείιεη.
5) Οομμεηείπα ζηεκ δηόνζςζε ηςκ ηζημνηώκ.
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Δναζηενηόηεηεξ
γηα ηεκ Γνεοκεηηθή Γνγαζία
«Ηαηαγνάθμκηαξ πανάλεκεξ – ηνμμαθηηθέξ ηζημνίεξ ημο πςνημύ»
Ζςάκκα
Οηα πιαίζηα ηεξ ενεοκεηηθήξ ενγαζίαξ αζπμιήζεθα με ηηξ παναθάης ενγαζίεξ δνάζεηξ:
1) Οηηξ 5/11/2012 θαηέγναρα ηεκ ηνμμαθηηθή ηζημνία ημο πςνημύ μμο, όπςξ μμο ηεκ
πενηέγναρε μ παηέναξ μμο.
2) Οηηξ 6/11/2012 ζαξ έζηεηια ηεκ ενγαζία μμο.
3) Οηηξ 7/11/2012 εθάνμμζα όζα μμο είπαηε θαη ζαξ λακαέζηεηια ηεκ ενγαζία μμο, ώζηε
κα γίκεη ηέιεηα θαη έηζη θαη έγηκε βάδμκηαξ μμο 20.
4) Οηηξ 21/11/2012 δηαβάζαμε ηεκ ενγαζία μμο ζηεκ ηάλε θαη θάζηζα ζημκ οπμιμγηζηή.
6) Οηηξ 28/11/2012 βμήζεζα ζημ κα δημνζώζμομε ηηξ ενγαζίεξ ηςκ άιιςκ παηδηώκ θαη
δηάβαζα μνηζμέκεξ ενγαζίεξ.
7) Οηηξ 5/12/2012 ζομμεηείπα ζηεκ ηάλε θαη δηάβαζα μνηζμέκεξ ηζημνίεξ ηςκ
ζομμαζεηώκ μμο.
8) Οηηξ 12/12/2012 δηάβαζα ηζημνίεξ ζομμαζεηώκ μμο μέζα ζηεκ ηάλε, θαζώξ επίζεξ μαξ
εκεμενώζαηε γηα ηεκ πνόμδμ μαξ.
9) Οηηξ 9/1/2013 ζηεκ ηάλε θάζηζα ζημκ οπμιμγηζηή γηα ηεκ δηόνζςζε θαη ηεκ θαηάηαλε
ηςκ ηζημνηώκ ζε θαηεγμνίεξ.
10) Οηηξ 15/1/2013 δηάβαζα ηζημνίεξ ζομμαζεηώκ μμο μέζα ζηεκ ηάλε θαη αθμύ θαζίζαμε
ζημοξ οπμιμγηζηέξ άνπηζα κα ζομπιενώκς ημ έκηοπμ αημμηθώκ δναζηενημηήηςκ.
11) Οηηξ 29/1/2013 βμήζεζα μαδί με ημοξ ζομμαζεηέξ μμο κα βνμύμε ηα ιάζε θαη κα
βειηηώζμομε θάπμηεξ ηζημνίεξ.
12) Οηηξ 12/2/2013 θάζηζα ζημκ οπμιμγηζηή θαη βμήζεζα ζημ κα βάιμομε ηίηιμοξ ζε όιεξ
ηηξ ηζημνίεξ αιιά θαη κα δηαμμνθώζμομε ημοξ ηίηιμοξ έηζη ώζηε κα έπμοκ ίδημ μέγεζμξ,
πνώμα θ.α.
13) Οηηξ 13/2/2013 έγναρα ηεκ αημμηθή μμο ενγαζία θαη ζαξ ηεκ έζηεηια.
14) Οηηξ 12/2/2013 θάζηζα ζημκ οπμιμγηζηή γηα κα βμεζήζς μαδί με ημοξ ζομμαζεηέξ
μμο ζηεκ εύνεζε πνςμάηςκ, γναμμάηςκ θ.α. γηα ηηξ δηαθάκεηεξ ζημ Power Point.
15) Οηηξ 2/4/2013 ενγάζηεθα ζημκ οπμιμγηζηή γηα κα βειηηώζμομε ηεκ πανμοζίαζε μαξ.
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Δναζηενηόηεηεξ
γηα ηεκ Γνεοκεηηθή Γνγαζία
«Ηαηαγνάθμκηαξ πανάλεκεξ – ηνμμαθηηθέξ ηζημνίεξ ημο πςνημύ»
…Αιέλακδνμξ…
Οηα πιαίζηα ηεξ ενεοκεηηθήξ ενγαζίαξ αζπμιήζεθα με ηηξ παναθάης ενγαζίεξ δνάζεηξ:
1) Πεηάνηε 12 Δεθεμβνίμο: Δηάβαζα μηα ηνμμαθηηθή ηζημνία.
2) Πεηάνηε 19 Δεθεμβνίμο: Βμήζεζα ζηεκ δηόνζςζε ενγαζηώκ ζημκ οπμιμγηζηή.
3) Πνίηε 15 Ζακμοανίμο: Δηάβαζα θαη βμήζεζα ζηε δηόνζςζε μηαξ ηνμμαθηηθήξ ηζημνίαξ.

Δναζηενηόηεηεξ
γηα ηεκ Γνεοκεηηθή Γνγαζία
«Ηαηαγνάθμκηαξ πανάλεκεξ – ηνμμαθηηθέξ ηζημνίεξ ημο πςνημύ»
Ηιεμπάηνα
Οηα πιαίζηα ηεξ ενεοκεηηθήξ ενγαζίαξ αζπμιήζεθα με ηηξ παναθάης ενγαζίεξ δνάζεηξ:
1) 14/1/13 πανέδςζα ηεκ αημμηθή μμο ενγαζία
2) 15/1/13 δηάβαζα ηεκ ηζημνία εκόξ μαζεηή ζηεκ ηάλε
3) 19/12/12 -//4) 26/11/12 -//5) 15/1/13 βμήζεζα ηε ζομμαζήηνηα μμο Ηιαμύκηηα κα γνάρεη ηεκ ενγαζία ηεξ
6) 22/1/13 -//-

-//-

-//-

κα ζηείιεη ημ αημμηθό ηεξ θύιιμ

7) 22/1/13 βμήζεζα ζηε δηόνζςζε ενγαζίαξ ζηεκ ηάλε
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Δναζηενηόηεηεξ
γηα ηεκ Γνεοκεηηθή Γνγαζία
«Ηαηαγνάθμκηαξ πανάλεκεξ – ηνμμαθηηθέξ ηζημνίεξ ημο πςνημύ»
Ιανηάκκα
Οηα πιαίζηα ηεξ ενεοκεηηθήξ ενγαζίαξ αζπμιήζεθα με ηηξ παναθάης ενγαζίεξ - δνάζεηξ:
1) Οηεξ 28/11/2012 βμήζεζα ημκ Ιάζημνα κα θηηάλεη ημ e-mail ημο.
2) Νανέδςζα ηεκ αημμηθή μμο ενγαζία εγθαίνςξ θαη δηόνζςζα ηεκ ενγαζία μμο ζηεκ ηάλε.
3)Βμήζεζα θαηά θαηνμύξ ζηεκ ηάλε δηαβάδμκηαξ δηάθμνεξ από ηηξ ενγαζίεξ ηςκ ζομμαζεηώκ μμο
θαη βμήζεζα ζηεκ επίιοζε ηοπόκ ιαζώκ ημοξ.

4)Βμήζεζα ζηεκ δεμημονγία θαηεγμνηώκ γηα ηηξ ηζημνίεξ μαξ θαη πμιιέξ από αοηέξ ηηξ
εκέηαλα ζε θάπμηα θαηεγμνία!

Δναζηενηόηεηεξ
γηα ηεκ Γνεοκεηηθή Γνγαζία
«Ηαηαγνάθμκηαξ πανάλεκεξ – ηνμμαθηηθέξ ηζημνίεξ ημο πςνημύ»
ΟΝΡΞΜΟ
Οηα πιαίζηα ηεξ ενεοκεηηθήξ ενγαζίαξ αζπμιήζεθα με ηηξ παναθάης ενγαζίεξ δνάζεηξ:
1) Οηηξ 09/01/2013 βμήζεζα ζηεκ θαηεγμνημπμίεζε ηςκ ηζημνηώκ.
2) Έθακα ηεκ αημμηθή ενγαζία.
3) Οηηξ 09/01/2013 δηάβαζα ενγαζία
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Δναζηενηόηεηεξ
γηα ηεκ Γνεοκεηηθή Γνγαζία
«Ηαηαγνάθμκηαξ πανάλεκεξ – ηνμμαθηηθέξ ηζημνίεξ ημο πςνημύ»
Ζςάκκα
Οηα πιαίζηα ηεξ ενεοκεηηθήξ ενγαζίαξ αζπμιήζεθα με ηηξ παναθάης ενγαζίεξ δνάζεηξ:
1) Οηηξ 12.12.12 είπα ηεκ γκώμε μμο γηα ηεκ δηόνζςζε ενγαζίαξ.
2) Οηηξ 19.12.12 δηάβαζα μηα ενγαζία ζομμαζεηή μμο.
3) Οηηξ 22.1.13 δηόνζςζα ηεκ ενγαζία μμο ζηεκ ηάλε.

Δναζηενηόηεηεξ
γηα ηεκ Γνεοκεηηθή Γνγαζία
«Ηαηαγνάθμκηαξ πανάλεκεξ – ηνμμαθηηθέξ ηζημνίεξ ημο πςνημύ»

ΒΑΟΖΘΕΟ
Οηα πιαίζηα ηεξ ενεοκεηηθήξ ενγαζίαξ αζπμιήζεθα με ηηξ παναθάης ενγαζίεξ δνάζεηξ:
1) Οηηξ 13/1/13 ζαξ πανέδςζα ηεκ αημμηθή μμο ενγαζία
2) Βμήζεζα ημκ Ιάζημνα Οπύνμ κα δεμημονγήζεη ημ e-mail ημο.
3) Βμήζεζα ζηεκ δηόνζςζε ηςκ ηζημνηώκ ζηεκ ηάλε
4) Βμήζεζα ζηεκ θαηακμμή ηςκ ηζημνηώκ
5) Δεμημύνγεζα έκα θαηκμύνγημ e-mail γηα ηεκ ε.ε
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Δναζηενηόηεηεξ
γηα ηεκ Γνεοκεηηθή Γνγαζία
«Ηαηαγνάθμκηαξ πανάλεκεξ – ηνμμαθηηθέξ ηζημνίεξ ημο πςνημύ»
Ιονηώ- Γεςνγία
Οηα πιαίζηα ηεξ ενεοκεηηθήξ ενγαζίαξ αζπμιήζεθα με ηηξ παναθάης ενγαζίεξ δνάζεηξ:
1) Οηηξ 05/11/2012: Δηόνζςζε ενγαζίαξ
2) Οηηξ 11/11/2012: Δηόνζςζε ενγαζίαξ
3) Οηηξ 05/12/2012: Δηόνζςζε ενγαζίαξ
4) Οηηξ 11/12/2012: Δηόνζςζε ενγαζίαξ
5) Οηηξ 20/01/2013: „Έδςζα ζηεκ Ηανδηθηώηη Ηιαμύκηηα κα πιεθηνμιμγήζεη ζημκ Ε/Ρ
έκα μένμξ μηαξ ηζημνίαξ από ημ πςνηό μμο.

Δναζηενηόηεηεξ
γηα ηεκ Γνεοκεηηθή Γνγαζία
«Ηαηαγνάθμκηαξ πανάλεκεξ – ηνμμαθηηθέξ ηζημνίεξ ημο πςνημύ»
Ιπάμπεξ
Οηα πιαίζηα ηεξ ενεοκεηηθήξ ενγαζίαξ αζπμιήζεθα με ηηξ παναθάης ενγαζίεξ δνάζεηξ:
1) Οηηξ 15/1/2013 έγναρα ζημ Word μηα ηνμμαθηηθή ηζημνία ηεξ Ηαζζηακήξ Ημοιμονηώηε
2) Οηηξ 2/1/2013 ζομμεηείπα ζηεκ δηόνζςζε θάπμηςκ ενγαζηώκ
3) Οηηξ 22/1/2013 ζομμεηείπα ζηεκ δηόνζςζε θάπμηςκ ενγαζηώκ θαη έθαηζα ζημ laptop
4) Οηηξ 2/4/2013 ζομμεηείπα ζηεκ δηόνζςζε θάπμηςκ ενγαζηώκ θαη έθαηζα ζημ laptop
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Δναζηενηόηεηεξ
γηα ηεκ Γνεοκεηηθή Γνγαζία
«Ηαηαγνάθμκηαξ πανάλεκεξ – ηνμμαθηηθέξ ηζημνίεξ ημο πςνημύ»
Θάκμξ
Οηα πιαίζηα ηεξ ενεοκεηηθήξ ενγαζίαξ αζπμιήζεθα με ηηξ παναθάης ενγαζίεξ δνάζεηξ:
1) Οηηξ 19/11/12 ζημ ζπίηη μμο, ζαξ έζηεηια ηεκ ηνμμαθηηθή ηζημνία πμο θαηέγναρα.
2) Οηηξ 21/11/12 ζημκ πώνμ ημο ζπμιείμο, με ζεθώζαηε ζημκ Ε/Ρ γηα κα ηεκ
δημνζώζμομε αιιά δεκ πνεηαδόηακ θάηη.
3) Οηηξ 19/12/12 ζημκ πώνμ ημο ζπμιείμο, βμήζεζα ζηεκ δηόνζςζε ηζημνηώκ ζηεκ
ηάλε.
4) Οηηξ 9/1/13 ζημκ πώνμ ημο ζπμιείμο, δηάβαζα ηζημνία από ημκ Ε/Ρ, βμήζεζα ζηεκ
δεμημονγία θαηεγμνηώκ πνμηείκμκηαξ ηεκ θαηεγμνία <<Οημηπεηά>> πμο ηειηθά έγηκε
<<ζημηπεηςμέκα μένε>> θαη ήμμοκ έημημμξ κα λακά δηαβάζς αιιά θηύπεζε ημ
θμοδμύκη.
5) Οηηξ 15/1/13 ζημκ πώνμ ημο ζπμιείμο, ζεθώζεθα ζημκ Ε/Ρ, δηάβαζα μηα ηζημνία,
βμήζεζα ζηεκ θαηεγμνημπμίεζε ηςκ ηζημνηώκ θαη έγναρα ημ αημμηθό θύιμ ενγαζίαξ
ζε πανηί.
6) Οηηξ 22/1/13 βμήζεζα ζηεκ δηόνζςζε ηζημνηώκ.
7) Οηηξ 26/3/13 ζεθώζεθα ζημκ Ε/Ρ.
8) Οηηξ 2/4/13 ζεθώζεθα ζημκ Ε/Ρ.
9) Οηηξ 9/4/13 ζεθώζεθα ζημκ Ε/Ρ γηα ηεκ πνόβα ηεξ πανμοζίαζεξ.
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Δναζηενηόηεηεξ
γηα ηεκ Γνεοκεηηθή Γνγαζία
«Ηαηαγνάθμκηαξ πανάλεκεξ – ηνμμαθηηθέξ ηζημνίεξ ημο πςνημύ»
Ζςάκκεξ
Οηα πιαίζηα ηεξ ενεοκεηηθήξ ενγαζίαξ αζπμιήζεθα με ηηξ παναθάης ενγαζίεξ δνάζεηξ:
1) Οηηξ 21 Ζακμοανίμο ζοκέγναρα ηε πνμζςπηθή μμο ενγαζία.
2) Οηηξ 23 Ζακμοανίμο ακάγκςζα ζηε ηάλε ηεκ ενγαζία ημο Δημκύζε Ηαναζακάζε.

Δναζηενηόηεηεξ
γηα ηεκ Γνεοκεηηθή Γνγαζία
«Ηαηαγνάθμκηαξ πανάλεκεξ – ηνμμαθηηθέξ ηζημνίεξ ημο πςνημύ»

Ακαζηαζία
Οηα πιαίζηα ηεξ ενεοκεηηθήξ ενγαζίαξ αζπμιήζεθα με ηηξ παναθάης ενγαζίεξ δνάζεηξ:
1) Οηηξ 5/12/2012 δηαηύπςζα ηεκ πνώηε μμο ηνμμαθηηθή ηζημνία.
2) Οηηξ 12/12/2012 δηόνζςζα ηεκ ενγαζία μμο παίνκμκηαξ ημκ ηειηθό μμο βαζμό δειαδή
άνηζηα. Γπίζεξ ζηε ηάλε βμήζεζα ζηε δηόνζςζε ενγαζηώκ θαη δηάβαζα μηα ηζημνία εκόξ
άιιμο παηδημύ
3) Οηηξ 19/12/2012 έδςζα μηα αθόμα ηζημνία ζε μηα ζομμαζήηνηα μμο. Αθόμα ζηε
δηόνζςζε ενγαζηώκ πμο έγηκε ζηε ηάλε βμήζεζα θαη εγώ.
4) Οηηξ 9/1/2013 θαηέγναρα ηηξ θαηεγμνίεξ πμο πςνίζαμε ηηξ ηζημνίεξ μαξ.
5) Οηηξ 16/1/2013 έδςζα άιιε μηα ηζημνία πμο μμο είπακ δηεγεζεί.
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