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ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

Η εικονογράφηση έγινε από μαθητές της Ε’ τάξης του
Δημοτικού Σχολείου Ακακίου. Τα ονόματα των ζωγράφων
εμφανίζονται με τη σειρά που εμφανίζονται τα σχέδιά τους:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΕΛΙΔΑ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Ε1 εξώφυλλο
ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε1 4
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ Ε1 5
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΡΕΑΝΗ Ε1 6
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε2 7
ΠΟΥΡΓΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε1 8
ΤΣΙΓΚΗ ΑΝΤΡΕΑ Ε1 9
ΒΟΥΤΟΥΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ε1 10
ΛΟΥΚΑΪΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ Ε1 11
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ  Ε2 12
ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ Ε2 13
ΣΜΟΡΙΓΚΟ ΑΝΤΖΕΛΑ Ε2 14
ΤΣΙΓΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ε2 15
ΣΑΤΣΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑ Ε2 16
ΖΑΝΤΗ ΜΕΛΙΝΑ Ε1 17
ΚΟΝΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ε2 18
ΜΑΛΛΟΥΠΑ ΙΩΑΝΝΑ Ε1 19
ΤΣΙΑΡΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ε1 20
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ Ε2 21
ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΑΒΒΙΑ Ε2 22
ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Ε2 23
ΚΟΥΛΛΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ Ε2 24
ΙΑΚΩΒ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΒΙΚΤΩΡ Ε2 25
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ε2 2, 26, οπισθόφυλλο 3



«Για», έγραψε σε εκείνο το μήνυμα ο αδελφός μου.
Ήταν το πρώτο μήνυμα που έστελνε στη δασκάλα
του, μετά από το απρόσμενο κλείσιμο των
σχολείων.
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Και πάνε αρκετές μέρες από τότε… Όλα έκλεισαν τόσο
ξαφνικά. Τα εμπορικά κέντρα, οι καφετέριες, τα
πάρκα, οι δουλειές, μέχρι και οι εκκλησίες… Όλα
έκλεισαν.

Τα προβλήματα πολλά και σοβαρά, έλεγαν όλοι. 5



Η μαμά άρχισε να κλείνεται αρκετές ώρες στο
γραφείο του σπιτιού, για τη δουλειά, αλλά
τουλάχιστον έτσι ήταν, επιτέλους, σπίτι.
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Ο μπαμπάς άρχισε να κλείνεται κι αυτός, μάλλον 
στον εαυτό του, αφού ήταν μόνιμα καρφωμένος 
στον καναπέ, βλέποντας σιωπηλός τις ειδήσεις. 

Είχαν όλοι ένα αγχωμένο και ανήσυχο ύφος.
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Σύντομα, όμως, αρχίσαμε
να βαριόμαστε. Να
βαριόμαστε τόσο πολύ,
που δεν ξέραμε τι να
κάνουμε.

Εμείς, εγώ και ο αδελφός
μου δηλαδή, στην αρχή
ήμασταν πολύ χαρούμενοι.
Μόνο και μόνο που δεν
είχαμε σχολείο ήταν
κοσμοϊστορικό!!!
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Και μάλλον γι’ αυτό, ανοίξαμε το κουτί με τις μπογιές 
και ζωγραφίσαμε ό,τι μας κατέβαινε. 

9



Και μάλλον γι’ αυτό, φωνάξαμε τη μαμά, ανοίξαμε
το βιβλίο συνταγών της γιαγιάς και φτιάξαμε την
αγαπημένη μας μηλόπιτα.
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Και γι’ αυτό, ανοίξαμε τα μεγάλα κουτιά στην
αποθήκη κι ανακαλύψαμε την κασέτα με τον παππού
να λέει παραμύθι στον - μωρό τότε - μπαμπά.
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Κι ανοίξαμε τα άλμπουμ με τις 
φωτογραφίες και μάθαμε πολλές 
ιστορίες για τους 

Γελάσαμε με την καρδιά μας και
φτιάξαμε άλλες τόσες, βλέποντας τα
μόνοι μας.

θείους και τις θείες μας, όταν 
ήταν μικροί.
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Μέχρι και τα επιτραπέζιά μας ανοίξαμε…
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Χοροπηδήσαμε ακούγοντας 
δυνατά μουσική….
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Τελικά, αυτό το διάστημα, εμείς ήμασταν μάλλον
πιο χαρούμενοι από ποτέ…

Σταματήσαμε το χοροπηδητό, ανοίξαμε την πόρτα
μας και βγήκαμε έξω στην αυλή.

Ξαπλώσαμε στο γρασίδι μας και αντικρίσαμε τον
γαλανό ουρανό. Αυτός δεν φαινόταν καθόλου
ανήσυχος.
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Μυρίσαμε τους
ανθούς της λεμονιάς
μας και ακούσαμε τις
μέλισσες να τους
γυροφέρνουν …



Και ναι, ανοίξαμε και βιβλία, τόσα βιβλία που δεν το
περιμέναμε ούτε εμείς… Και ταξιδέψαμε μαζί τους!
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Γυρίσαμε χαμογελώντας το κεφάλι κι είδαμε τον
μπαμπά να κλείνει την τηλεόραση και να βγάζει τον
σκύλο περίπατο, χωρίς να βιάζεται, για πρώτη φορά. 18



Περπατήσαμε μαζί του κι είδαμε τους γείτονες.
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Άλλους στην αυλή 
τους κι άλλους σε 
ποδήλατα.

Ανθρώπους που δεν είδαμε ξανά…
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Άλλους να περπατάνε κι άλλους να μας χαιρετάνε….
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Χαιρετίσαμε και εμείς.

Χαμογελάσαμε κι εμείς.

Μιλήσαμε κι εμείς…

Κάποιοι δειλά-δειλά, άρχισαν να μας χαμογελάνε 
και μερικοί να μας μιλάνε!!!
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«Έτσι ήταν οι γειτονιές
όταν ήμουν μικρός»,
διέκοψε τις σκέψεις μας ο
μπαμπάς, κι άρχισε να
μας μιλάει∙ κάθε μέρα και
πιο πολύ…



Όλες αυτές τις μέρες, που 
«όλα ήταν κλειστά», εμείς 

ανοίξαμε όσο ποτέ…
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Τις ματιές, τις αναπνοές, τις αγκαλιές, 
τις καρδιές…



Ο αδελφός μου, ανοίγει το κάγκελο,
σηκώνει το χέρι του και φωνάζει «ΓΕΙΑ».
Ένα ΓΕΙΑ τόσο μεγάλο και δυνατό, ένα
ΓΕΙΑ με ει (το έμαθε καλά, όλες αυτές τις
μέρες). Ένα ΓΕΙΑ όλο υγεία!!!

Και φτάνει η μέρα που
θα πάμε ξανά σχολείο.
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Τώρα λοιπόν που φαίνεται
να ανοίγουν όλα σιγά-σιγά,
ας κρατήσουμε αυτά που
βρήκαμε, ας αφήσουμε
ανοιχτό ό,τι ανοίξαμε… ΓΕΙΑ
σε όλους λοιπόν…
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Γεια

Μια ιστορία εμπνευσμένη από την πανδημία του 
Κορωνοϊού και τον εγκλεισμό.

Μια ιστορία γραμμένη στα πλαίσια του προγράμματος 
«Οι Συγγραφείς Γράφουν και τα Παιδιά 

Εικονογραφούν Ιστορίες Ελπίδας και Δύναμης».


