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3 κπηθηέθηα πνπ πξέπεη λα ςεζνύλ όζν ην δπλαηό πην γξήγνξα, 

ζα γίλνπλ ε αθνξκή γηα λα μεθηλήζεη κηα ππέξνρε ηζηνξία. 

  

Φιλία, έρωηας, εκθοβιζμός, ραηζιζμός, οικονομική κρίζη, 
εθηβεία, ζτέζη γονιών με παιδί ζα καο απαζρνιήζνπλ κεο 
ζηηο ζειίδεο ηνπ. 

  

Φιλία/έρωηας: Ο έμππλνο Γηάλλεο θαη ν επηκειήο Παπ είλαη θίινη. 
Από ηα παιηά. Όια κπνξεί λα αιιάδνπλ κε ηα ρξόληα αιιά όρη ε 
θηιία ηνπο. Όηαλ ν έξσηαο ηνπ Παπ γηα έλα θνξίηζη θάλεη ηελ 
εκθάληζή ηνπ, ε θηιία ηνπο ζα θινληζηεί γηαηί ε δήιηα ζα θάλεη ηελ 
εκθάληζή ηεο. 

  

Εκθοβιζμός: Στολείο. Οη ληαήδεο ηεο ηζηνξίαο καο (Σδόλη, 
Νηέκεο, Μίιηνο) ηξνκνθξαηνύλ, βξίδνπλ, ελνρινύλ. Σν’ ρνπκε 
ζπλαληήζεη ζε πνιιά βηβιία. Η δηαθνξά βξίζθεηαη ζην όηη εδώ όρη 
κόλν δηαθαίλεηαη ε αηηία αιιά πξνηείλεηαη θαη ε ιύζε. Φπζηθά δελ 
κπνξεί λα αθνξά όινπο, γηαηί ν θαζέλαο είλαη δηαθνξεηηθόο. 

  

Ραηζιζμός: Η Αιζίξα Ράληη είλαη Αιβαλίδα. Αληηκεησπίδεη 
πξνβιήκαηα γηαηί ν θόζκνο εμαθνινπζεί λα ζεσξεί ηνπο 
αιινδαπνύο εγθιεκαηίεο. Κάπνηνη γνλείο, αθόκα θαη ηώξα, δε 
ζέινπλ ηα παηδηά ηνπο λα ζπλαλαζηξέθνληαη μέλνπο. 



  

Οικονομική κρίζη: Οη γνλείο ηνπ Γηάλλε αληηκεησπίδνπλ 
πξνβιήκαηα. Αλ θαη καζεηήο Γπκλαζίνπ, απνθεύγνπλ λα ηα 
ζπδεηνύλ καδί ηνπ. Δπηιέγνπλ λα ηξηγπξλνύλ άγξππλνη ηα βξάδηα, 
ιεο θαη ηα παηδηά δελ βιέπνπλ, δελ θαηαιαβαίλνπλ… 

  

Εθηβεία/Στέζη γονιών με παιδί: Η πίεζε ησλ γνληώλ 
αζθπρηηθή. Γηάβαζκα θαη πάιη δηάβαζκα. Σα παηδηά πξέπεη λα 
γίλνπλ γηαηξνί ή δηθεγόξνη. Να θάλνπλ απηό πνπ δελ θαηάθεξαλ 
εθείλνη. Ο θόβνο ηνπο κήπσο ηα παηδηά ηνπο είλαη κπιεγκέλα κε ην 
ίληεξλεη θαη θάζε είδνπο παξαλνκία, κεγάινο. 

  

Όια απηά ζα κπνξνύζαλ λα απνηειέζνπλ μερσξηζηέο ηζηνξίεο. Σν 
λέν βηβιίν ηεο Γηώηαο Φώηνπ εθπιήζζεη γηα ηελ πξσηνηππία θαη ηε 
ζύιιεςε. Δπθπέζηαην, δηαθνξεηηθό, αλαηξεπηηθό. 

  

Δλώ όια όζα αλαθέξακε θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο, ο γρίθος θαη 
ηα κωδικοποιημένα μηνύμαηα εληππσζηάδνπλ. Μαο  
αλαγθάδνπλ λα κείλνπκε  ζηηο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ θαη λα 
ζθεθηνύκε. 

  

Φηάλνληαο ζην ηέινο, αλαξσηηόκαζηε. Θπκίδεη ηαηλία πνπ ζέινπκε 
λα ζπδεηήζνπκε  κε ηνπο θίινπο καο. 

  

Μήπσο ηειηθά ζε θάπνηα πξάγκαηα έρνπκε θάλεη ιάζνο; 

  

Μήπσο παξεμεγήζακε αλζξώπνπο; Μήπσο ζα’ πξεπε λα ηνπο 
είρακε πξνζεγγίζεη δηαθνξεηηθά; 

  

Οη απαληήζεηο ζην βηβιίν κπνξεί λα ζαο θάλνπλ λα δήζεηε ην 
σξαηόηεξν θαινθαίξη ηεο δσήο ζαο θαη απηό λα ην νθείιεηε ζε … 

  

3 κπηθηέθηα πνπ έπξεπε λα ςεζνύλ όζν ην δπλαηό πην 

γξήγνξα. 

  



  

  

  

  

Λίγα λόγια για ηη ζσγγραθέα: 

  

Η Γηώηα Φώηνπ γελλήζεθε ζην Γξνζάην Καξδίηζαο ην 1957 θαη 

κεγάισζε ζηε Λάξηζα. πνύδαζε ζηελ Παηδαγσγηθή Αθαδεκία 

Λάξηζαο θαη αξγόηεξα παξαθνινύζεζε καζήκαηα ζηε ρνιή 

Δπηκόξθσζεο Λεηηνπξγώλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Έθαλε ηελ 

εμνκνίσζε ζην Παηδαγσγηθό Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Θεζζαιίαο θαη πήξε επίζεο ην πηπρίν ηεο δηεηνύο κεηεθπαίδεπζεο 

ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (Γηδαζθαιείν "Γ. 

Γιελόο"). πκκεηείρε ζε αξθεηά ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα 

παηδαγσγηθνύ πεξηερνκέλνπ, ζε θάπνηα από απηά σο εηζεγήηξηα. 

Σν 1983 ζε παλειιήλην δηαγσληζκό ηεο εθεκεξίδαο "Έζλνο" 

βξαβεύηεθε γηα ηελ εξγαζία ηεο πνπ αθνξνύζε ηε ζέζε ηεο 

γπλαίθαο. Δξγάδεηαη σο δαζθάια εδώ θαη είθνζη ηέζζεξα ρξόληα, ηα 

ηειεπηαία από ηα νπνία ζε ζρνιεία ηεο Λάξηζαο. Ξεθίλεζε ηε 

ζπγγξαθή ηζηνξηώλ γηα παηδηά κε ζθνπό λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη 

κέζα ζηελ ηάμε ώζηε λα γίλεη επθνιόηεξε ε δηδαζθαιία θάπνησλ 

ζεκάησλ. Σα βηβιία ηεο "Ο Αόξαηνο Πνι" θαη "Μηα θαξθίηζα θαη 

δύν απηνθίλεηα" ηηκήζεθαλ κε ην Βξαβείν Μπζηζηνξήκαηνο από ηε 

Γπλαηθεία Λνγνηερληθή πληξνθηά θαη βξέζεθαλ ζηε βξαρεία ιίζηα 

ησλ Κξαηηθώλ Βξαβείσλ Παηδηθήο Λνγνηερλίαο. 

  

  

  

 


