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Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας 

«Το σχολείο μας, μια ανοιχτή αγκαλιά» 

 

 

 

Συμμετέχουν  

οι μαθητές και μαθήτριες 

του τμήματος Γ1  

του 1ου Γυμνασίου Βριλησσίων 

 

 

Υπεύθυνες προγράμματος 

Κολλιλέκα Γεωργία 

Αρκούδη Έλενα 
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Παιδιά, 

ελάτε να γράψουμε μαζί την ιστορία της 
Ελπίδας, ενός κοριτσιού με κινητική αναπηρία. 

Μέσα από τις σελίδες που θα γράψετε θα 
ξετυλιχτεί η ζωή της, η οικογένειά της, οι φίλοι 
της, τα όνειρά της.  

Γιατί… δεν πρέπει να ξεχνάμε η Ελπίδα δεν 
διαφέρει από τα άλλα παιδιά ή μήπως… 
διαφέρει; Αυτό θα το αποφασίσετε εσείς… 

Καλή αρχή, λοιπόν. Με αγάπη και 
φροντίδα…. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Όλοι ήταν μαζεμένοι στο μαιευτήριο, 
εκείνο το ηλιόλουστο πρωινό του 
Σεπτέμβρη, περιμένοντας να γεννηθεί 

το πρώτο κοριτσάκι της οικογένειας. 

Οι παππούδες, οι θείοι, οι θείες και φυσικά ο 
χαρούμενος, αλλά ανήσυχος μπαμπάς. Ήταν 
όλοι τους τόσο χαρούμενοι, τόσο ανυπόμονοι 
για την γέννηση αυτού του μωρού. Το είχαν 
κιόλας φανταστεί: θα ήταν ένα πανέμορφο, 
υγιές κοριτσάκι που όταν μεγάλωνε θα τους 
ξετρέλαινε όλους με τα σκέρτσα του και την 
τσαχπινιά του. Θα ήταν η καλύτερη μαθήτρια 
στο σχολείο και η πρώτη στη μουσική και στα 
αθλήματα. 

Γελούσαν και πείραζαν ο ένας τον άλλον. Σε 
ποιον θα έμοιαζε άραγε; Ποια γιαγιά θα 
ακούσει το όνομα της στη βάπτιση; Όμως, η ζωή 
είχε άλλα σχέδια για το μικρό αγγελούδι που 
γεννήθηκε. Λίγα δευτερόλεπτα χωρίς οξυγόνο 
ήταν αρκετά για να της αφήσουν μια κινητική 
αναπηρία που θα την ακολουθούσε για όλη της 
τη ζωή… 

Γωγώ 
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Μόλις οι γιατροί κατάλαβαν το 
πρόβλημα για το μόλις νεογέννητο 
μωρό, προσπάθησαν να το 

θεραπεύσουν με κάθε φάρμακο που παρείχε το 
νοσοκομείο, χωρίς όμως να έχει αποτέλεσμα. Ο 
υπεύθυνος γιατρός πήγε να ενημερώσει τους 
συγγενείς του άτυχου παιδιού, που περίμεναν 
για αρκετές ώρες στο νοσοκομείο. Κανένας τους 
δεν μπόρεσε να κρατήσει τα δάκρυά του και 
αισθάνονταν αδικημένοι και θλιμμένοι καθώς 
δεν μπορούσαν να φανταστούν πως το δικό 
τους κοριτσάκι είχε αυτό το πρόβλημα και όχι 
κάποιο άλλο μωρό. Ο πατέρας πήγε στην 
γυναίκα του να της μεταφέρει τα άσχημα νέα… 

Στέλλα 
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Καθώς βάδιζε στους σιωπηλούς 
διαδρόμους του νοσοκομείου 
σκεφτόταν και αναρωτιόταν γιατί 

άραγε να συνέβη στην δικιά του οικογένεια. 
Ένιωθε πολύ αδικημένος. Μόλις έφτασε έξω 
από το δωμάτιο της γυναίκας σκέφτηκε τη 
στεναχώρια που θα της προκαλούσε αυτό το 
άτυχο γεγονός. Αποφάσισε να ανοίξει την 
πόρτα του δωματίου. Η γυναίκα ήταν 
ξαπλωμένη και βεβαίως κουρασμένη από την 
όλη διαδικασία της γέννας. Πλησίασε κοντά της, 
της έπιασε το χέρι και της είπε τα δυσάρεστα 
νέα. Ένα δάκρυ κύλησε από τα δύο μάτια της 
γυναίκας του, μιας μητέρας που έμαθε ότι, για 
μερικά δευτερόλεπτα χωρίς οξυγόνο, το παιδί 
της απέκτησε κινητική αναπηρία. 

Νικολάκης 
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Όπως και να έχει, έπρεπε όλοι να 
αποδεχτούν την πραγματικότητα. 
Εξάλλου το παιδί τους ήταν, έπρεπε να 

το αγαπάνε και να το μεγαλώσουν σωστά, όπως 
δηλαδή θα το μεγάλωναν, ακόμη και αν εκείνο 
δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Η μητέρα πήγε και 
ρώτησε τους γιατρούς για κάποιες συμβουλές 
που θα μπορούσαν ίσως να της δώσουν. Αφού 
έμαθε κάποια πράγματα αναλυτικά, 
αποφάσισαν να γυρίσουν όλοι στο σπίτι, αυτή 
τη φορά με ένα παραπάνω μέλος στην 
οικογένεια. Ήταν και οι δύο κουρασμένοι και 
αφού το νεογέννητο μωρό κοιμήθηκε, έπεσαν 
και εκείνοι για ύπνο. Η μητέρα δεν μπορούσε να 
κοιμηθεί, αφού σκεφτόταν συνεχώς το μωρό 
της και τις δυσκολίες που μπορεί εκείνο να 
αντιμετώπιζε στο μέλλον. Ο πατέρας την 
καθησύχαζε συνεχώς λέγοντάς της πως το μωρό 
τους θα γίνει ένα παιδί σαν όλα τα άλλα με την 
μόνη διαφορά πως θα κάθεται σε ένα 
καροτσάκι, θα παίζει, θα γελά, θα βγαίνει. Όλα 
θα είναι φυσιολογικά. 

Ιάσονας 
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Εκείνη όμως αρνιόταν ό,τι της έλεγε. 
«Πώς μπορεί ένα παιδί με αναπηρία να 
ζήσει μια φυσιολογική ζωή;», 

σκεφτόταν. Απογοητευμένη και θυμωμένη 
ταυτόχρονα σηκώθηκε από το κρεβάτι και πήγε 
να πιει λίγο νερό για να ηρεμήσει. Έπειτα 
γύρισε στο δωμάτιο. Ο άντρας της είχε βγει στο 
μπαλκόνι. Πλησίασε την κούνια και το κοίταξε. 
Ήταν τόσο ήρεμο.  

Θα ήταν άδικο να βγει στον κόσμο και να το 
κρίνουν και να το πληγώνουν απλά επειδή είναι 
«διαφορετικό». Δύο λύσεις υπήρχαν: να βγει 
στον έξω κόσμο ή να το κρατήσουν για πάντα 
μέσα… 

Φιλίππα 
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Οι μήνες περνούσαν… Η μικρή Ελπίδα, 
έτσι είχαν βαφτίσει το μικρό αγγελούδι, 
μεγάλωνε… Είπε τα πρώτα της λογάκια, 

έκανε το πρώτο της μπάνιο στη θάλασσα, 
γιόρτασε τα πρώτα της γενέθλια… Όλα έγιναν 
όπως τα είχαν φανταστεί οι γονείς της. Όχι όμως 
και όλα! Το γεγονός ότι δεν θα έβλεπαν το μικρό 
τους κοριτσάκι να περπατά, ήταν κάτι που 
τριγυρνούσε συνέχεια στο μυαλό της μητέρας 
της! Η μητέρα της, όσο και αν την αγαπούσε, 
είχε αποφασίσει  να την κλείσει μέσα στο σπίτι 
ώστε να μην χρειαστεί να αντιμετωπίσει από 
τόσο νωρίς την κακία του κόσμου, κάτι που 
έβρισκε αντίθετο τον πατέρα της μικρής…  

Μια μέρα, ενώ η Ελπίδα κοιτούσε έξω από το 
παράθυρο του δωματίου της το χιονισμένο 
τοπίο του Ιανουαρίου, μπήκε στο δωμάτιο η 
μητέρα της. Τότε, η μικρή Ελπιδούλα την 
ρώτησε: «Μανούλα ζατί είμαι ζιαφορετική από 
τα άλλα παιζάκια που βλέπω έτσω;» Εκείνη την 
στιγμή η μαμά της κοκκάλωσε…    

Κυριακή 
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Τα λεπτά περνούσαν και το αθώο 
βλέμμα της μικρής Ελπίδας δυσκόλευε 
την μητέρα όλο και περισσότερο. Τότε, 

μπήκε μέσα ο πατέρας της Ελπίδας και της 
εξήγησε ότι δεν είναι διαφορετική από τα άλλα 
παιδιά, ωστόσο αντιμετωπίζει ένα σοβαρό 
πρόβλημα που θα την ακολουθήσει για πάντα. 
Η Ελπίδα δεν κατάλαβε τα λόγια του πατέρα 
της, όμως δεν έχασε το γλυκό της χαμόγελο. 
Αφού έφυγαν οι γονείς από το δωμάτιο, 
κατευθύνθηκαν προς το καθιστικό. 
Επικρατούσε η απόλυτη ησυχία. Στα βλέμματά 
τους διακρινόταν η αμηχανία και ο 
εκνευρισμός. Σιγά-σιγά, οι φωνές τους 
ακούγονταν σε όλο το σπίτι. Η μικρή Ελπίδα 
τρόμαξε και κατευθύνθηκε προς τα εκεί. 
Ξαφνικά, βλέποντάς την, οι φωνές σταμάτησαν 
και η Ελπίδα με δάκρυα στα μάτια τους ρώτησε: 
«Γιατί μαλώνετε τόσο έντονα, δεν αγαπάτε ο 
ένας τον άλλον;» Οι γονείς σάστισαν, δεν 
ήξεραν τι να απαντήσουν στη μικρή τους κόρη. 

Ελένη Γ. 
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Οι επόμενες μέρες πέρασαν σχετικά 
εύκολα. Η μικρή Ελπίδα σιγά σιγά 
μεγάλωνε και μάθαινε λεξούλες, αλλά 

μαζί μεγάλωνε και η περιέργειά της για το 
ξεχωριστό αυτό χαρακτηριστικό της. Τελικά, μια 
μέρα ήταν αποφασισμένη να μάθει την 
αλήθεια. Κάθε μέρα προσπαθούσε να μάθει 
κάτι, οτιδήποτε και να της έλεγαν ήταν 
σημαντικό. Οι γονείς της μιλούσαν και αυτοί για 
το ίδιο θέμα, αλλά εκείνοι σκεπτόντουσαν πολύ 
μπροστά. Όσο ακόμη δεν καταλάβαινε, όλα 
ήταν καλά, αλλά όταν θα έμπαινε στο δημοτικό, 
τι θα γινόταν; Αυτό ήταν το μόνο πρόβλημά 
τους. Το επόμενο μεγάλο κόλλημα της Ελπίδας 
ήταν να δει τον έξω κόσμο και ειδικά εκείνες τις 
ημέρες που το χιόνι βρισκόταν παντού και ήταν 
ευκαιρία να βγεις έξω. Δυστυχώς, όσο η Ελπίδα 
ήθελε, άλλο τόσο οι γονείς της δεν ήθελαν, γιατί 
νόμιζαν ότι ο κόσμος δεν θα δεχτεί ένα τέτοιο 
άτομο εύκολα. Η ερώτηση αφορούσε 
πραγματικά εκείνους. Τι θα έκαναν; Θα 
αποφάσιζαν να της δείξουν τον έξω κόσμο ή θα 
την κρατούσαν ασφαλή μέσα στο σπίτι; 

Γιάννης Γ. 
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Ο καιρός περνούσε... η μικρή Ελπίδα 
μεγάλωνε. Έφτασε η ώρα που θα 
έπρεπε να πάει στο νηπιαγωγείο όπως 

όλα τα υπόλοιπα παιδάκια στην ηλικία της. Η 
Ελπίδα ήταν πολύ ενθουσιασμένη, σε αντίθεση 
με τους γονείς της οι οποίοι ήταν πολύ 
σκεπτικοί και προβληματισμένοι. «Πώς άραγε 
θα φανεί στα υπόλοιπα παιδάκια η πανέμορφη, 
ξεχωριστή μας Ελπίδα;» αναρωτήθηκε η 
μητέρα του κοριτσιού. Ο σχετικά αισιόδοξος 
πατέρας άκουσε τα λόγια της μητέρας και πήγε 
προς το μέρος της. «Όλα καλά θα πάνε, μη 
στενοχωριέσαι. Η κόρη μας θα μιλά, θα παίζει, 
θα γελά και θα περνά καλά με τα υπόλοιπα 
παιδάκια...», είπε ο πατέρας καθησυχάζοντάς 
την. Η μητέρα χαμογέλασε. Η Ελπίδα κοιμόταν. 
Έτσι, δεν άκουσε τι έλεγαν οι γονείς της. Η 
μητέρα πήγε προς το δωμάτιο της μικρής, 
μπήκε μέσα και την πλησίασε. «Είναι τόσο 
όμορφη και τόσο γλυκιά», ψιθύρισε, αλλά 
ταυτόχρονα και τόσο άτυχη...»  

Γιώργος Γ. 
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Ήταν Σεπτέμβρης. Η μικρή Ελπίδα 
έπρεπε να πάει στο σχολείο. Οι γονείς 
της ήταν αγχωμένοι. Αντιθέτως, εκείνη 

ήταν πολύ χαρούμενη, μιας και θα γνώριζε 
καινούρια άτομα. Κανείς δεν ήξερε τι άτομα 
ήταν αυτά και το πώς θα υποδέχονταν ένα 
κορίτσι με κινητική αναπηρία σαν και αυτή.  

Ήρθε η ώρα για τη πρώτη μέρα στο σχολείο… Η 
Ελπίδα άργησε λίγα λεπτά να μπει στην τάξη 
λόγω του προβλήματος που αντιμετώπιζε… 
Άνοιξε την πόρτα της αίθουσας και... 

Αλέξανδρος 
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Μόλις μπήκε η Ελπίδα στην τάξη, τα 
παιδιά σταμάτησαν να μιλάνε μεταξύ 
τους. Τα παιδιά μπροστά 

προσπαθούσαν να καταλάβουν γιατί αυτό το 
καινούργιο κοριτσάκι καθόταν σε μία καρέκλα 
με ρόδες, ενώ τα παιδιά που κάθονταν πίσω 
προσπαθούσαν να δουν γιατί οι φίλοι τους 
ησύχασαν ξαφνικά. Η Ελπίδα ένιωθε αμήχανα. 
Δεν ήξερε τι είχε πάνω της που τα έκανε να την 
κοιτάνε τόσο περίεργα. «Αυτή είναι η Ελπίδα 
και θα είναι στην τάξη μας», την σύστησε η 
δασκάλα. Έριξε μία ματιά γύρω-γύρω στην 
τάξη. Έπειτα, σηκώθηκε και πήρε την καρέκλα 
από ένα από τα μπροστινά θρανία. Την άφησε 
δίπλα στον τοίχο και οδήγησε την Ελπίδα στην 
καινούρια της θέση. Δίπλα της καθόταν ένα 
κοριτσάκι με κατσαρά μαλλιά. «Είμαι η 
Νεφέλη», της είπε. «Γιατί κάθεσαι σε 
καρέκλα;», τη ρώτησε. 

Κατερίνα Γκ. 

 

 

 

 



16 
 

Η μικρή Ελπίδα σκάλωσε με την 
ερώτηση της Νεφέλης και της 
απάντησε: «Οι γονείς μου λένε πως 

είμαι ξεχωριστή με έναν κάπως αλλόκοτο 
τρόπο. Κάθε φορά που τους ρωτώ γιατί είμαι σε 
ένα καρότσι, μου λένε διάφορα πράγματα όπως 
«για να είσαι πιο γρήγορη από τα άλλα παιδιά, 
Ελπιδούλα μου».  

Η μικρή Νεφέλη κατανόησε τα πράγματα που 
άκουσε από την Ελπίδα και για να σταματήσει η 
αμηχανία που υπήρχε στην τάξη, σηκώθηκε 
πάνω και φώναξε στα άλλα παιδιά: «Αυτή είναι 
η φίλη μου η Ελπίδα και όποιος θελήσει να την 
κοροϊδέψει, θα έχει να κάνει μαζί μου. Επειδή 
είναι διαφορετική, δεν σημαίνει ότι δεν είναι 
ένα κανονικό παιδί σαν και εμάς». Όλα τα 
παιδιά γούρλωσαν τα μάτια τους και κοιτούσαν 
την μικρή Νεφέλη. Τα μάτια της Ελπιδούλας 
δάκρυσαν από συγκίνηση και χαρά που είχε 
βρει μία τόσο καλή φίλη.  

Η υπόλοιπη μέρα κύλισε σιωπηλά στην τάξη της 
Ελπίδας. Μόλις το μικρό κορίτσι πήγε σπίτι, είπε 
τα πάντα στους γονείς της. Η μητέρα της έμεινε 
έκπληκτη όταν άκουσε όλα αυτά τα πράγματα 
και της ήρθε μια ιδέα, λέγοντας στην Ελπίδα: 
«Το ξέρεις πως έμειναν τρεις μέρες για τα 
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γενέθλιά σου; Πώς θα σου φαινόταν να έκανες 
ένα πάρτι και να καλέσεις τα παιδιά της τάξης 
σου και την καινούρια σου φίλη για να 
γιορτάσετε όλοι μαζί;» 

Η μικρή Ελπίδα χάρηκε τόσο πολύ που δεν 
κοιμήθηκε εκείνο το βράδυ. Με το που πήγε στο 
σχολείο, το ανακοίνωσε στην τάξη της. Όλα τα 
παιδιά ήταν πρόθυμα στην πρόσκληση της 
Ελπίδας. Θα έρχονταν όντως, όμως; 

Χρήστος Γ. 
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Όταν έφτασε η ώρα για το πάρτι, η 
μικρή Ελπίδα ανυπομονούσε τόσο 
πολύ. Ήρθε όμως μόνο η Νεφέλη. Η 

Ελπίδα νόμιζε ότι απλά ήρθε πρώτη και οι άλλοι 
θα έρχονταν λίγο αργότερα. Αλλά ο χρόνος 
πέρναγε, ώρα με την ώρα, και ακόμη κανένας 
δεν είχε έρθει. Και τότε κατάλαβε πως ήταν 
χάσιμο χρόνου και άρχισε να κλαίει 
ασταμάτητα… 

Η Νεφέλη προσπάθησε να την ηρεμήσει, αλλά 
ο πόνος για την μικρή Ελπίδα ήταν αβάσταχτος. 
Έτσι, είπε στην Νεφέλη αν ήθελε να φύγει, αλλά 
εκείνη αρνήθηκε. «Θα μείνω μαζί σου μέχρι να 
νιώσεις καλύτερα, όσο χρόνο κι αν χρειαστείς.» 

Τελικά, έφτασε μεσάνυχτα και η Ελπίδα νιώθει 
καλύτερα μαζί με την Νεφέλη. Οι γονείς της 
ήταν σοκαρισμένοι με αυτό που είχε γίνει. Είχε 
φτάσει η ώρα να φύγει η Νεφέλη από το σπίτι 
της Ελπίδας, επειδή ήταν αργά και την 
περίμεναν οι γονείς της. Μετά η μικρή και 
πληγωμένη Ελπίδα πήγε για ύπνο, φοβισμένη 
για το τι θα γινόταν την επόμενη μέρα στο 
σχολείο. 

Κριστιάν Ζ. 
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Το πρωί της επόμενης μέρας, πριν πάει 
σχολείο η Ελπίδα, για πρώτη φορά στην 
ζωή της ένιωσε ότι θα ήθελε να είναι 

οποιοσδήποτε άλλος στον κόσμο εκτός από τον 
εαυτό της. Δεν ήθελε να πάει σχολείο ποτέ ξανά 
και να δει τα παιδιά που την στεναχώρησαν 
τόσο πολύ. Αν μπορούσε, θα εξαφανιζόταν... 

Εκείνη τη μέρα, λοιπόν, δεν πήγε σχολείο από 
την στεναχώρια της. Ξημερώνοντας μια 
καινούρια μέρα, η Ελπίδα ένιωθε ακόμη ένα 
κύμα κατάθλιψης. Ήρθε η ώρα που φοβόταν 
τόσο πολύ, η ώρα για κάτι που από όλα τα 
σενάρια που είχε στο μυαλό της αυτό δεν 
μπορούσε να το φανταστεί… 

Αλλά σε όλη την τάξη υπήρχαν μπαλόνια, 
κορδέλες, γιρλάντες! Οι συμμαθητές της ήταν 
όρθιοι και μπαίνοντας μέσα η Ελπίδα, φώναξαν 
«ΕΚΠΛΗΞΗ». Φορούσαν καπελάκια που 
έγραφαν επάνω «Χρόνια πολλά!» και είχαν στο 
στόμα καραμούζες.  

Η Ελπίδα ήταν τόσο χαρούμενη που 
συγκινήθηκε από αυτήν την τεράστια 
ανακούφιση που ένιωσε. Η Νεφέλη πήγε και 
την αγκάλιασε ακολουθούμενη και από τα 
υπόλοιπα παιδιά.  
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Την μέρα που η μικρή Ελπίδα δεν είχε πάει 
σχολείο, η Νεφέλη είχε μαζέψει όλους τους 
συμμαθητές και μίλησαν για το περιστατικό με 
το πάρτι. Είχαν όλοι μετανιώσει κατανοώντας 
ότι δεν φταίει εκείνη για την αναπηρία της και 
ότι θα μπορούσε να τύχει  στον καθένα. Για να 
επανορθώσουν, οργάνωσαν αυτό το πάρτι-
έκπληξη που έκανε τα ματάκια της Ελπίδας να 
γεμίσουν χαρά και συγκίνηση. Μετά από αυτό 
το ευχάριστο και συγκινητικό γεγονός που έγινε 
στην ζωή της, ήταν χαρούμενη και ένιωθε 
επίσης ότι τα άλλα παιδιά της τάξης της, την 
αποδέχονταν ανεξαρτήτως του κινητικού της 
προβλήματος. 

Μαρία-Θεοδώρα 
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Ένα ακόμα χαρμόσυνο γεγονός 
περίμενε την μικρή Ελπίδα. Σε λίγες 
μέρες ήταν τα γενέθλια του αδερφού 

της, ο οποίος έκλεινε τα 7. Ο Μάριος, έτσι 
λέγανε τον αδερφό της, γεννήθηκε 5 χρόνια 
μετά την Ελπίδα. Η Ελπίδα τον αγαπούσε πολύ 
και από μικρό παιδί τον φρόντιζε και έπαιζε μαζί 
του. Ήταν το μόνο άτομο που εμπιστευόταν πιο 
πολύ από όλους και του έλεγε τα μυστικά της. Ο 
Μάριος, αν και μικρότερος, ήταν πολύ έξυπνος 
και πάντοτε είχε να δώσει καλές συμβουλές 
στην αδερφή του, που την αγαπούσε πολύ. Η 
Ελπίδα ήταν η αδυναμία του, ήθελε να την 
προστατεύει επειδή ήξερε το πρόβλημα που 
είχε, αλλά στο βάθος του μυαλού του γνώριζε 
καλά πως η αδερφή του είναι πολύ δυνατή και 
θα μπορούσε να τα βγάζει πέρα μόνη της. Έτσι, 
η Ελπίδα ήθελε να τον ευχαριστήσει για την 
βοήθεια του κάνοντας ένα πάρτι έκπληξη για 
εκείνον… 

Θοδωρής Κ. 
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Ήρθε, λοιπόν, η μέρα που ο μικρός 
Μάριος πήγε στο δημοτικό. Εκεί, έκανε 
κατευθείαν παρέες και μάλιστα έγινε το 

πιο δημοφιλές παιδί στην τάξη. Καθώς πέρασε 
αυτή η χρονιά, οργανώθηκε η καλοκαιρινή 
γιορτή, στην οποία ήταν καλεσμένα και τα 
αδέρφια των μαθητών. Ο Μάριος, 
ενθουσιασμένος, σύστηνε σε όλους την αδερφή 
του, για την οποία ήταν πολύ περήφανος.  

Εκείνη την στιγμή, ένας συμμαθητής του, με 
κοροϊδευτικό ύφος, είπε: «Χα,χα, πώς είναι έτσι 
αυτή, δεν έχει πιαστεί σε αυτή την 
παλιοκαρέκλα τόση ώρα;» Μετά από αυτό που 
άκουσε, ο Μάριος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει 
τα νεύρα του και έριξε μία γερή μπουνιά στο 
κακομαθημένο παιδί. Οι γονείς έτρεξαν 
γρήγορα να μαζέψουν τα παιδιά τους, αφού η 
γιορτή είχε καταστραφεί. Όταν έφτασαν σπίτι, η 
μαμά και ο μπαμπάς εξήγησαν στο Μάριο ότι 
αυτή ήταν μία λάθος συμπεριφορά, καθώς η 
βία ποτέ δεν δικαιολογείται. Ο μικρούλης 
Μάριος τότε είπε απολογητικά: «Μα εγώ απλώς 
τον χτύπησα λίγο στο πρόσωπο, ενώ αυτός 
πλήγωσε την ψυχή της αδερφής μου». Οι γονείς 
τότε, κοίταξαν ο ένας τον άλλον αμήχανα, 
χαμογέλασαν και έκαναν μια μεγάλη αγκαλιά τα 
δύο τους παιδιά. Η Ελπίδα, με δάκρυα στα 
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μάτια, κατάλαβε πως θα έχει πάντοτε δίπλα της 
κάποιον να την προστατεύει, ακόμη κι αν αυτός 
είναι μικρότερος. Τηλεφώνησαν στους γονείς 
του παιδιού και ζήτησαν συγγνώμη για το 
επεισόδιο, εξηγώντας τους λόγους που το 
προκάλεσαν. Με έκπληξη, αλλά και 
ευχαρίστηση άκουσαν να τους απαντούν ότι και 
οι ίδιοι μάλωσαν τον γιο τους για την 
συμπεριφορά του και υποσχέθηκαν να μην 
ξανασυμβεί… 

Δανάη 
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Καθώς τα χρόνια περνούσαν, η μικρή 
Ελπίδα έπρεπε να προχωρήσει ένα 
βήμα στη ζωή της: να πάει στο 

Γυμνάσιο. Καινούριο σχολείο, καινούριοι φίλοι 
και φίλες, καινούριοι καθηγητές. Η Ελπίδα ήταν 
πολύ ενθουσιασμένη που θα πήγαινε στο 
Γυμνάσιο. Οι γονείς της όμως είχαν διάφορες 
ανησυχίες για τη ζωή της εκεί. Θεωρούσαν ότι 
δεν θα την αντιμετώπιζαν όπως πρέπει και 
νόμιζαν ότι θα ήταν πιο δύσκολα. Παρά τις 
κινητικές της δυσκολίες, η Ελπίδα είχε 
αυτοπεποίθηση και ένιωθε σίγουρη για τον 
εαυτό της, πως θα τα καταφέρει! Ήξερε ότι θα 
άλλαζαν πολλά πράγματα στην ζωή της, αλλά 
μέσα της, το είχε αποδεχτεί. Πίστευε πως θα 
μπορούσε να προσαρμοστεί στο σχολείο, να 
βρει φίλους, να γνωρίσει καινούρια παιδιά. 
Μόνο ένα πράγμα την απασχολούσε, με ποιον 
τρόπο τα υπόλοιπα παιδιά θα την 
αντιμετώπιζαν και θα αντιδρούσαν βλέποντας 
το κινητικό της πρόβλημα. 

Έλενα Κ. 
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Έφτασε η μέρα που η μικρή Ελπίδα θα 
πήγαινε για πρώτη φορά στο Γυμνάσιο. 
Η κατάσταση για τους γονείς της 

Ελπίδας δυσχέραινε για τον λόγο ότι θα 
απαιτούνταν αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. 
Το βράδυ, οι γονείς της συζητούσαν με ποια 
πράγματα θα ερχόταν αντιμέτωπη η κόρη τους 
όπως η σειρά αλλαγών σε συνδυασμό με την 
έναρξη της εφηβείας. Πίστευαν ότι θα ήταν 
πολύ πιθανό να υπάρξουν εντάσεις. Ήξεραν ότι 
η αντιδραστικότητα σε ζητήματα πειθαρχίας 
αυξάνεται λόγω της τάσης για αυτονομία που 
χαρακτηρίζει αυτήν την ηλικία με αποτέλεσμα 
τις συχνές εντάσεις με τους καθηγητές. Αυτό θα 
είχε ως αποτέλεσμα να φαίνεται διαφορετική 
από τα υπόλοιπα παιδιά. Η Ελπίδα άκουσε όλη 
την συζήτηση και στενοχωρήθηκε. Έβαλε 
στοίχημα με τον εαυτό της να είναι 
φυσιολογική. Δεν πέρασαν δύο λεπτά και η 
Ελπίδα το ξανασκέφτηκε και, βγάζοντας μια 
φωνή, θύμισε στον εαυτό της ότι είναι 
φυσιολογική. Ανακουφισμένη στράφηκε προς 
τους γονείς της. Με σοβαρή και δυνατή φωνή 
τους ανακοίνωσε ότι θέλει να αλλάξει τον 
κόσμο και να τον κάνει προσβάσιμο σε αυτόν 
τον ασυνήθιστο, αλλά υπαρκτό πληθυσμό. Οι 
γονείς της συγκινήθηκαν, πήγαν κοντά της, την 
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αγκάλιασαν και με δάκρυα στα μάτια της 
υποσχέθηκαν ότι θα είναι κοντά της και θα την 
στηρίζουν σε ό,τι αποφασίσει. Κάθισαν όλοι 
στον καναπέ για να δουν μία ταινία, την Ελπίδα 
την πήρε ο ύπνος και ο γονείς της έμειναν δίπλα 
της μέχρι το πρωί χαϊδεύοντας τα μαλλιά της και 
έχοντας την στην αγκαλιά τους. 

Μαρίνα Κ.   
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Ξημέρωσε η επόμενη μέρα. Η Ελπίδα 
ήταν πολύ χαρούμενη για το καινούριο 
ξεκίνημα: πρώτη μέρα στο Γυμνάσιο, 

νέες γνωριμίες, καινούριοι καθηγητές και λίγη 
αγωνία για το άγνωστο. Ντύθηκε, χτενίστηκε, 
φόρεσε ό,τι πιο όμορφο είχε και στις 8.10’ 
έφτασε στο προαύλιο του Γυμνασίου. Πρώτος 
άνθρωπος που την πλησίασε με χαμόγελο ήταν 
η Διευθύντρια του σχολείου και σε λίγο χρονικό 
διάστημα συγκεντρώθηκαν γύρω της 
συμμαθητές και κυρίως κορίτσια, την 
αγκάλιασαν με αγάπη την έκαναν να αισθανθεί 
πολύ όμορφα. Χαμογέλασε, έλαμπε ολόκληρη. 
Ήταν κάτι πρωτόγνωρο και υπέροχο για αυτήν. 
Ακολούθησε ο αγιασμός και στην συνέχεια 
μπήκαν στις τάξεις. Η υπεύθυνη καθηγήτρια 
τακτοποίησε τους μαθητές στα θρανία. Η 
Ελπίδα κάθισε στο πρώτο θρανίο δίπλα από το 
παράθυρο και δίπλα της η Ελίνα, ένα 
συμπαθητικό κορίτσι με πράσινα μάτια· πίσω 
της, η φίλη της η Νεφέλη. Η Ελίνα ήταν πολύ 
συμπαθητική και ζεστή μαζί της, ένας 
πραγματικός άγγελος, γεμάτη κατανόηση και 
αποδοχή. Όλο αυτό την έκανε να αισθάνεται 
πολύ ευτυχισμένη, απαλλαγμένη από τα 
αρνητικά συναισθήματα και την 
περιθωριοποίηση που εισέπραξε στο Δημοτικό. 
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Ήταν σίγουρη ότι η ζωή της εδώ και πέρα θα 
ήταν πολύ διαφορετική… 

Τατιάνα Κ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με την είσοδό της στο Γυμνάσιο, η 
Ελπίδα έγινε πιο ανεξάρτητη και οι 
υποχρεώσεις της αυξήθηκαν. 
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Ταυτόχρονα, ένα νέο κεφάλαιο άνοιξε για την 
ίδια, αφού εισήλθε στην εφηβεία η οποία 
αντιπροσωπεύει την αποκορύφωση της 
έντασης και την διεργασία των ορμονών. Στο 
Γυμνάσιο, πολλά δεδομένα άλλαξαν. Νέες 
φιλίες δημιουργήθηκαν με άτομα που 
κατανόησαν το πρόβλημά της και αποδέχτηκαν 
την διαφορετικότητά της. Παράλληλα, άρχισε 
να ενδιαφέρεται για την μόδα και διάφορα 
άλλα πράγματα που απασχολούσαν και 
χαρακτήριζαν την ηλικία της. Η οπτική γωνία 
από την οποία έβλεπε τα πράγματα 
μετατοπίστηκε, καθώς νέες ιδέες κυριάρχησαν. 
Η Ελπίδα γνώριζε ότι υπολειπόταν των άλλων 
παιδιών σωματικά, αφού ήταν καθηλωμένη σε 
ένα αναπηρικό αμαξίδιο που δεν της επέτρεπε 
να ενεργεί και να φλερτάρει όπως κάθε άλλο 
κορίτσι της ηλικίας της. Το γεγονός αυτό την 
έθλιβε, αλλά προσπαθούσε να το 
αντιμετωπίσει με κάθε τρόπο. Κάποιες φορές 
ένιωθε τόσο έντονη την αναπηρία της που 
κατηγορούσε τους γονείς της για την κατάστασή 
της. Δεν είχε αποδεχτεί ακόμη ότι αυτή της η 
αναπηρία ήταν αθεράπευτη, ενώ το 
περιβάλλον γύρω της, της το υπενθύμιζε 
διαρκώς. Ωστόσο, με το πέρασμα των μηνών, η 
Ελπίδα συνειδητοποίησε ότι έτρεφε 
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συναισθήματα για τον κολλητό της, τον Μάρκο, 
συναισθήματα που ξεπερνούσαν τα όρια της 
φιλίας. Δεν είχε αναφέρει τίποτε στις φίλες της 
διότι δεν ήταν ακόμη σίγουρη. Στον μόνο 
άνθρωπο που απευθύνθηκε και τον οποίο 
εμπιστεύτηκε ήταν ο αδερφός της. Είναι 
αλήθεια ότι η Ελπίδα διαισθάνθηκε την 
ανησυχία του, καθώς αυτός πίστευε ότι θα την 
πληγώσει. Μια μέρα, έγινε ένα συμβάν κατά το 
οποίο μία κοπέλα της επιτέθηκε λεκτικά επειδή 
άθελά της την έριξε κάτω και τραυματίστηκε, 
αλλά ο κολλητός της μεσολάβησε και την 
υποστήριξε. Αμέσως μετά το γεγονός αυτό, οι 
δύο φίλοι συζήτησαν για το περιστατικό και 
αυτός προσπάθησε να την ηρεμήσει κρατώντας 
την αγκαλιά και βοηθώντας την να αποβάλλει 
όλες τις αρνητικές σκέψεις, αφού εκείνη 
βρισκόταν σε συναισθηματική φόρτιση. Τότε 
ήταν που βεβαιώθηκε ότι της άρεσε 
πραγματικά. 

Κατερίνα Κ. 

Όσο περνούσαν οι μήνες, τόσο πιο 
πολλά περιστατικά συνέβαιναν. Τα 
συναισθήματά της για τον Μάρκο 

γίνονταν πιο έντονα. Τα βράδια, στο δωμάτιό 
της, η Ελπίδα κοιτούσε τον εαυτό της και το 
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σώμα της στον καθρέφτη. Κάθε φορά έβρισκε 
κάτι λάθος με αυτό και μετά κοιτούσε το 
πρόσωπό της. Άρχισε να νιώθει πιο άσχημα 
επειδή δεν μπορούσε να είναι τόσο όμορφη 
όσο τα άλλα δημοφιλή κορίτσια στο σχολείο και 
σκεφτόταν ότι ποτέ δεν θα την πρόσεχε ο 
Μάρκος. Τότε, η Ελπίδα άρχισε να 
πειραματίζεται… Θα φούσκωνε το στήθος της 
με χαρτομάντιλα… Ξεκίνησε να βάφεται με τα 
καλλυντικά της μητέρας της για να καλύψει 
όλες αυτές τις μικρές ατέλειες στο πρόσωπό 
της… Ένα βράδυ όμως, μετά από ένα συμβάν 
στο σχολείο, κοιτάχτηκε ξανά στον καθρέφτη με 
ένα σοβαρό αλλά θλιμμένο ύφος, πήρε το 
θάρρος και σιγά σιγά έδωσε μία και στάθηκε 
όρθια! Ένιωσε υπέροχα όταν είδε τον εαυτό της 
να είναι όρθια για λίγα δευτερόλεπτα, ώσπου 
έχασε την ισορροπία της και χτύπησε την μύτη 
της στον καθρέφτη και μετά στο πάτωμα. 
Άρχισε να κλαίει και όλες αυτές οι παλιές τις 
σκέψεις επέστρεψαν και ευχόταν να ανοίξει η 
γη να την καταπιεί. Έπειτα, η Ελπίδα άρχισε να 
κλαίει πιο δυνατά. Ο αδερφός της την άκουσε 
και ήρθε τρέχοντας από το δωμάτιό του, της 
έπιασε τον ώμο και την ρώτησε τι έγινε, πριν την 
βοηθήσει να την σηκώσει πάλι στο αμαξίδιό 
της. Στην συνέχεια, του είπε όλα αυτά 
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συνέβαιναν μαζί με τα αισθήματα που είχε για 
τον Μάρκο. 

Ναταλία Κ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άκουσαν οι γονείς της που μίλαγε με 
τον Μάριο στο μπάνιο και όταν πήγαν 
από έξω αντίκρισαν την Ελπίδα που 

έτρεχαν αίματα από την μύτη της. Της έφεραν 
γρήγορα χαρτομάντιλα να σταματήσει τα 
αίματα επειδή είχαν πέσει και στα ρούχα της. Η 
Ελπίδα προτίμησε να μην αναφέρει στους 
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γονείς της τον λόγο που έγινε όλο αυτό και τους 
είπε μόνο ότι ήθελε να σταθεί στα πόδια της 
ανεξαρτήτως της αναπηρίας της. Την επόμενη 
μέρα, στο σχολείο, οι καθηγητές είχαν μια 
ξεχωριστή ανακοίνωση για τους μαθητές. Η 
ανακοίνωση αναφερόταν στην τριήμερη 
εκδρομή που θα γινόταν τον επόμενο μήνα. Το 
βλέμμα της Νεφέλης και της Ελίνας στράφηκε 
αμέσως στην Ελπίδα γιατί ήξεραν πως πιθανώς 
η Ελπίδα να μην μπορέσει να συμμετάσχει. Για 
ακόμη μία φορά η Ελπίδα αναρωτιόταν: «Γιατί 
να είμαι διαφορετική από τις άλλες; Γιατί να 
μην μπορώ να είμαι όπως όλοι;», ξέροντας ότι 
δεν αποδέχεται τον εαυτό της έτσι όπως είναι. 
Τα κορίτσια την αγκάλιασαν και της είπαν πως 
αν δεν μπορέσει να πάει στην εκδρομή, δεν θα 
πήγαιναν ούτε αυτές. 

Θάνος Κ. 

Η Ελπίδα επέστρεψε στο σπίτι 
στεναχωρημένη που δεν θα μπορούσε 
να πάει στην εκδρομή με τους 

συμμαθητές της. Κάθισε στο δωμάτιό της και 
σκεφτόταν τις φίλες της που της πρότειναν να 
μην πάνε καθόλου. Προβληματισμένη και 
στεναχωρημένη συζήτησε αυτό το θέμα με τους 
γονείς της. Είπε στους γονείς της το πώς 
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αισθανόταν, το πόσο πολύ ήθελε να πάει 
εκδρομή μαζί με τις φίλες της. Ήθελε να δει κι 
άλλες εικόνες, δηλαδή άλλα μέρη και να ζήσει 
στην φύση. Οι γονείς της που την αγαπούσαν 
και την στήριζαν, της ανακοίνωσαν πως θα 
πήγαινε στην εκδρομή αφού η μητέρα της θα 
την συνόδευε εφόσον θα έπαιρνε άδεια από 
την δουλειά της. Η Ελπίδα ενθουσιασμένη 
αγκάλιασε και φίλησε τους γονείς της και πήγε 
στο δωμάτιό της να τηλεφωνήσει στις φίλες της 
και να τους ανακοινώσει τα ευχάριστα νέα. 

Οδυσσέας Κ. 

 

 

 

Έφτασε στο δωμάτιο. Πήρε το 
τηλέφωνο και τηλεφώνησε στα 
κορίτσια. Τους είπε τα ευχάριστα νέα 

ότι θα συμμετέχει στην τριήμερη του σχολείου. 
Τα κορίτσια με μεγάλη χαρά της δήλωσαν ότι 
και εκείνες θα την βοηθούσαν σε οτιδήποτε 
χρειαζόταν. Μέχρι που ήρθε η στιγμή που θα 
έπρεπε να τους πει ότι θα είναι και η μαμά της, 
κάτι που την έκανε να «ντρέπεται» και να νιώθει 
περιορισμένη. Κανένα παιδί στην θέση της δεν 
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θα ένιωθε τόσο άνετα. Στο πούλμαν, στις 
επισκέψεις, στα μπαρ, ακόμη και στο δωμάτιο, 
με την μαμά της να την προσέχει. Ήταν ένα θέμα 
που θα την απασχολούσε. Έκλεισε το τηλέφωνο 
και πήγε για ύπνο. Οι μέρες κυλούσαν κανονικά 
στο σχολείο, αρχίζοντας σιγά σιγά να μπαίνουν 
τα παιδιά στο κλίμα της τριήμερης. Υπεύθυνες 
δηλώσεις, χρήματα σε δόσεις για να μην 
χαθούν, φούτερ με ψευδώνυμα και στάμπες, 
μα φυσικά και η ανυπομονησία όλων των 
μαθητών για την εκδρομή. Το θέμα της 
τριήμερης ήταν το κυριότερο που ακουγόταν 
πιο συχνά στα διαλείμματα από όλα τα παιδιά, 
οι αξέχαστες εμπειρίες που θα τους μείνουν, τα 
ξενύχτια και τις ημέρες γεμάτες 
δραστηριότητες, επισκέψεις, ξεκούραση. 

Χριστίνα 

Το βράδυ πριν την αναχώρησή τους, η 
Ελπίδα μαζί με την Νεφέλη μιλούσαν 
στο τηλέφωνο και ταυτόχρονα 

ετοίμαζαν τις βαλίτσες τους. Μόλις τελείωσαν, 
η μητέρα της, της έδωσε κάποιες συμβουλές 
όπως να μην απομακρύνεται από τα υπόλοιπα 
παιδιά και να μην κάνει τρέλες. Η Ελπίδα την 
καθησύχασε λέγοντάς της ότι θα είναι φρόνιμη. 
Έπειτα της έδειξε το φούτερ της το οποίο είχε 
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για στάμπα ένα τριαντάφυλλο και πίσω έλεγε 
‘’hope’’. Η μητέρα της ενθουσιάστηκε, καθώς το 
κοριτσάκι της δεν της το είχε πει ποτέ θέλοντας 
να της το κάνει έκπληξη. Η ημέρα που περίμενε 
είχε επιτέλους φτάσει. Καθώς κατευθυνόταν 
στο πούλμαν, είδε το Μάρκο στο απέναντι 
πεζοδρόμιο να χαμογελά. Τότε χαμογέλασε και 
εκείνη και σκέφτηκε: «Πώς γίνεται κάποιος να 
έχει ένα τόσο όμορφο χαμόγελο;» Όταν πια 
έφτασαν στην Θεσσαλονίκη, πήγαν κατευθείαν 
στα δωμάτια… Όπως είχαν κανονίσει, το 
δωμάτιο της Ελπίδας ήταν δίπλα στο δωμάτιο 
της Ελίνας και της Νεφέλης. Μετά από λίγο, η 
μητέρα της έφυγε για να πάει βόλτα και τότε τα 
κορίτσια επισκέφτηκαν την Ελπίδα. Ύστερα από 
ώρες συζήτησης, η Ελίνα χαμογέλασε και 
ρώτησε: «Ποια είναι η γνώμη σου για τον 
Μάρκο, Ελπίδα;» Η Ελπίδα κοκκίνησε και 
απάντησε: «Είναι ο καλύτερος άνθρωπος που 
θα μπορούσα ποτέ να γνωρίσω. Επίσης, είναι 
κολλητός μου.» Όλες μαζί έσκασαν στα γέλια, 
ξέροντας ότι κάτι τέτοιο δεν ίσχυε. Αμέσως 
μετά, εξομολογήθηκε στις φίλες της τα 
αισθήματα της. Τα δύο κορίτσια την 
παροτρύναν να του μιλήσει για αυτό το θέμα, 
καθώς πίστευαν ότι και εκείνος νιώθει ακριβώς 
το ίδιο. Η Ελπίδα ήταν πολλή διστακτική, αλλά 
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κατά βάθος γνώριζε ότι κάποια στιγμή αυτό 
έπρεπε να γίνει. Τότε, χτύπησε η πόρτα. Ήταν ο 
Μάρκος που είχε περάσει να δει αν ήταν όλα 
καλά. Βλέποντας ότι τα κορίτσια μιλούσαν, είπε 
ότι θα περάσει αργότερα για να πει κάτι στην 
Ελπίδα. Όμως, η Νεφέλη του εξήγησε ότι δεν 
χρειάζεται, γιατί όπως και να είχε, έφευγαν. 
Μετά, έμειναν στο δωμάτιο οι δυο τους… 
Φυσικά, όλες οι φίλες της είχαν μαζευτεί πίσω 
από την πόρτα προσπαθώντας να ακούσουν τι 
έλεγαν. 

Αντωνία Κ. 

 

 

 

 

Όταν ο Μάρκος μπήκε στο δωμάτιο και 
έκατσε σε μια καρέκλα δίπλα από την 
Ελπίδα, άρχισε να λέει χαζομαρίτσες 

για να σπάσει ο πάγος ανάμεσά τους. Στην 
συνέχεια, η Ελπίδα κατάλαβε ότι ο Μάρκος την 
αγαπούσε και πήρε το θάρρος να του πει ότι τον 
αγαπά και αυτή. Την ώρα που τα κορίτσια 
κρυφάκουγαν πίσω από την πόρτα, ήρθε η 
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μαμά της Ελπίδας και τις ρώτησε τι έκαναν όλες 
έξω από το δωμάτιο και είχαν αφήσει την 
Ελπίδα μόνη της. Τα κορίτσια της εξήγησαν τι 
συμβαίνει και η μαμά της καθησυχάστηκε 
λέγοντας ότι είναι περήφανη για την κόρη της. 
«Αχ, η Ελπιδούλα μου μεγαλώνει…» Εκείνη την 
ώρα, η Ελπίδα βγήκε από το δωμάτιο με τον 
Μάρκο και όλοι κατάλαβαν τα ευχάριστα νέα, 
ότι τα έφτιαξαν.      

Πάνος Λ. 

 

 

 

 

 

Τις υπόλοιπες μέρες της τριήμερης, η 
Ελπίδα πέρασε φανταστικά με τον 
Μάρκο, αλλά και με τις φίλες της. 

Όμως, ήρθε ο καιρός που έπρεπε να 
επιστρέψουν. Την ημέρα εκείνη, ο πατέρας και 
ο μικρός αδερφός της Ελπίδας περίμεναν μάνα 
και κόρη με χαρά. Όταν τις συνάντησαν, ο 
πατέρας πρότεινε να πάνε έξω να φάνε. 
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Την επόμενη μέρα, η Ελπίδα κατάλαβε πως 
έπρεπε να μιλήσει στον πατέρα της, γιατί ο 
Μάρκος θα περνούσε από το σπίτι. Ο μπαμπάς 
της είχε αδυναμία, αλλά ήταν και αυστηρός. Δεν 
ήξερε πώς θα το έπαιρνε. Πήρε όμως το 
κουράγιο και δοκίμασε. Το αποτέλεσμα ήταν  
ικανοποιητικό. Ο πατέρας χάρηκε για την 
ανταπόκριση που βρήκε στα συναισθήματα 
της, αλλά έβαλε όρια: «Μπορεί να έρχεται 
σπίτι, αλλά να το ξέρω. Επιπλέον, μπορείτε να 
πηγαίνετε στο δωμάτιο σου, αλλά όταν σας 
χτυπάμε την πόρτα να είστε έτοιμοι να 
ανοίξετε. Και όχι πολλά σαλιαρίσματα μπροστά 
στον μικρό. κατέληξε.» Η Ελπίδα ήταν 
ευχαριστημένη. 

Σιγά σιγά, περνούσαν οι μέρες και οι καθηγητές 
του ανακοίνωσαν  το πάρτι της αποφοίτησης 
της Γ΄ Γυμνασίου. Οι μαθητές ανυπομονούσαν 
πώς και πώς. Στα διαλείμματα, έγινε τώρα το 
πάρτι θέμα συζήτησης.       

Χρήστος K. 
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Πυρετώδες προετοιμασίες μέσα στις 
επόμενες μέρες οδήγησαν στις 
μεταμόρφωση της σχετικής αυλής σε 

αίθουσα χορού. 

Στις 9 μ.μ. ακριβώς, την ώρα που σκοτείνιαζε, η 
Διευθύντρια του σχολείου και οι καθηγητές 
τούς απέμεναν τα απολυτήρια τους και τα 
αναμνηστικά. Σειρά είχαν οι χαιρετισμοί του 
15μελούς και των άριστων μαθητών. Τελευταία 
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αυτής της ομάδας είχε επιλεγεί να μιλήσει η 
Ελπίδα. 

Την ώρα που το ακροατήριο περίμενε σιωπηλό 
και ανυπόμονο για την έναρξη του χορού, η 
Ελπίδα, με φωτεινό πρόσωπο, πρόσθεσε μόνο 
μια φράση στα λόγια των συμμαθητών της: 
«Αφήνω το σχολείο που αγάπησα με 
ευγνωμοσύνη και βαθιά χαρά γιατί για εμένα 
ήταν «μια ανοιχτή αγκαλιά»! 

Η μουσική ξεκίνησε και οι μαθητές και οι 
μαθήτριες του σχολείου άρχισαν να 
στροβιλίζονται στους ρυθμούς της νεανικής 
μουσικής… Η Ελπίδα άρχισε να χορεύει 
ανάλαφρα στο κέντρο του κύκλου, μαζί με το 
καροτσάκι της, νιώθοντας μια αγαλλίαση στα 
στοργικά βλέμματα του Μάρκου, των 
φιλενάδων της και των καθηγητών της. Στην 
γωνία,  η οικογένεια της έκανε σχέδια για το 
καλοκαίρι και για το Λύκειο. Η ανοιχτή αγκαλιά 
που ζούσε η κόρη τους ήταν ό,τι λαχταρούσαν 
περισσότερο… 

Μάτια, χέρια, πόδια, αγκαλιές, χορός, μουσική, 
νιάτα και ζωή που είχαν γίνει ένα… 

Έλενα 
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