
 
20 ΧΡΟΜΘΑ ΑΠΟ ΣΗ ΓΕΜΟΙΣΟΜΘΑ 

 
Έμας 23τρομος με 24 παιδιά - Οι μέες 
οικογέμειες ηωμ ορθαμώμ ηης Ροσάμηα  
 
Ηαζώξ μη 100 εμένεξ πέκζμοξ γηα ηε 

ζομπιήνςζε 20 πνόκςκ από ηε 

γεκμθημκία ζηε Ρμοάκηα βνίζθμκηαη ζημ 

μέζμκ ημοξ, ζπαναθηηθέξ ηζημνίεξ 

βιέπμοκ ημ θςξ ηεξ δεμμζηόηεηαξ. 

Πνςηαγςκηζηέξ ημοξ μη κέμη ηεξ πώναξ, 

μη μπμίμη μκεηνεύμκηαη ημ μέιιμκ 

θμοβαιώκηαξ ηόζμ ηα ζςμαηηθά όζμ θαη 

ηα ροπηθά ζεμάδηα ηεξ ηναγςδίαξ.  

Γίκαη έκα ειηόιμοζημ απόγεομα ημο Απνίιε, ζημ Πακεπηζηήμημ ηεξ Ρμοάκηα, ζημ Kigali. Ιενηθμί μαζεηέξ 

ζοκςζηίδμκηαη ζε μμάδεξ θαη ζοκμμηιμύκ ζε ήνεμμ ηόκμ θαη άιιμη μεηαθηκμύκηαη με βηαζύκε από ημ έκα 

θηίνημ ζημ άιιμ. Οη ελεηάζεηξ λεθηκμύκ ζε μηα εβδμμάδα. 

ε έκα θαηαπνάζηκμ ύρςμα πίζς από έκα ζογθνόηεμα γναθείςκ, μ Jean Claude Nkusi δίκεη ζηα 24 

παηδηά ημο ζομβμοιέξ: «Ιειεηήζηε όιμη ζαξ 

ζθιενά» ημοξ ιέεη «εάκ ενγάδεζηε ζθιενά, 

μπμνείηε κα βειηηώζεηε ηε δςή ζαξ θαη κα ηεκ 

θάκεηε θαιύηενε». 

Δεκ πνόθεηηαη γηα μηα ηοπηθή μηθμγέκεηα. Ο 

Nkusi είκαη μόιηξ 23 εηώκ. Ηακέκα από ηα 

«παηδηά» ημο δεκ μμηνάδεηαη ημ ίδημ DNA με 

εθείκμκ. ηεκ πναγμαηηθόηεηα, ημ μόκμ πνάγμα 

πμο ημοξ ζοκδέεη είκαη όηη όιμη είκαη επηδώκηεξ 

ηεξ γεκμθημκίαξ ημο 1994 – όηακ ζπεδόκ έκα 

εθαημμμύνημ Σμύηζη έπαζακ ηε δςή ημοξ από 

ημοξ Υμύημο, εκώ εθαημκηάδεξ πηιηάδεξ άιιμη 

έπαζακ ηηξ μηθμγέκεηέξ ημοξ ή ακαγθάζηεθακ κα 

εγθαηαιείρμοκ ηε πώνα. 

Ε δεμημονγία «ηεπκεηώκ μηθμγεκεηώκ» βμεζάεη ημοξ κέμοξ πμο επέδεζακ ηεξ γεκμθημκίαξ θαη είκαη ημ 

δεμημύνγεμα ηεξ μνγάκςζεξ πμο μκμμάδεηαη ημ Student Genocide Survivors. Ανπηθά ηδνύζεθε από 

δώδεθα θμηηεηέξ ημο Πακεπηζηεμίμο ηεξ Ρμοάκηα ημ 1996, θαη ζήμενα έπεη επεθηαζεί ζε όιε ηεκ 

αθνηθακηθή πώνα, βάδμκηαξ οπό ηε θηενμύγα ημο 43.397 θμηηεηέξ θαη μαζεηέξ. 

Ακ θαη δεκ δμοκ μαδί, μη ηδηαίηενεξ αοηέξ μηθμγέκεηεξ βμεζμύκ μ έκαξ ημκ άιιμκ μηθμκμμηθά θαη 

πνμζπαζμύκ κα ζοκεκώζμοκ ημοξ πόνμοξ ημοξ. 

ύμθςκα με εθηημήζεηξ ηεξ UNICEF, πενίπμο 95.000 παηδηά έμεηκακ μνθακά ζηε Ρμοάκηα ελαηηίαξ ηεξ 

γεκμθημκίαξ, εκώ 75% από αοηά οπήνλακ αοηόπηεξ μάνηονεξ δμιμθμκηώκ ή ηναομαηηζμώκ. Πμιιά από 

ηα παηδηά οπήνλακ ηα ίδηα ζύμαηα βίαξ ή βηαζμμύ. 

Ο Nkusi έπεη μκμμάζεη ηεκ μηθμγέκεηά ημο Urumuri, ημ μπμίμ ζεμαίκεη «κα δώζεηξ θςξ ζε θάηη. Όηακ 

θάηη ήηακ ζθμηεηκό θαη ηώνα ανπίδεη κα γίκεηαη θαη πάιη θςηεηκό», ελεγεί.  

 

(Πεγή: Πεμπημοζία) 



“Θεέ μοσ, κάμε με ηηλεόραζη” 
Για πολσάζτολοσς γομείς 

Έθζεζε από μαζεηή Δεοηέναξ δεμμηηθμύ με ζέμα:  

” ΣΘ ΘΕΚΩ ΜΑ ΖΗΣΗΩ ΑΠΟ ΣΟ ΘΕΟ”. 
“ΘΓΓ ΙΟΤ, ΑΠΟΦΓ ΟΤ ΔΕΣΑΩ ΗΑΣΖ ΠΟΤ ΣΟ ΘΓΘΩ ΠΑΡΑ ΠΟΘΤ. 

ΘΓΘΩ ΚΑ ΙΓ ΗΑΚΓΖ ΣΕΘΓΟΡΑΕ. 

ΘΓΘΩ ΚΑ ΠΑΡΩ ΣΕ ΘΓΕ ΣΕ ΣΕΘΓΟΡΑΕ ΠΟΤ ΓΖΚΑΖ ΣΟ 

ΠΖΣΖ ΙΟΤ. 

ΚΑ ΓΥΩ ΣΟ ΔΖΗΟ ΙΟΤ ΥΩΡΟ . 

ΚΑ ΓΥΩ ΣΕΚ ΟΖΗΟΓΓΚΓΖΑ ΙΟΤ ΓΤΡΩ ΑΠΟ ΓΙΓΚΑ. 

ΚΑ ΙΓ ΠΑΖΡΚΟΤΚ ΣΑ ΟΒΑΡΑ ΟΣΑΚ ΙΖΘΑΩ. 

ΘΓΘΩ ΚΑ ΓΖΙΑΖ ΣΟ ΗΓΚΣΡΟ ΣΕ ΠΡΟΟΥΕ 

ΗΑΖ ΚΑ ΙΓ ΑΗΟΤΚΓ ΟΖ ΑΘΘΟΖ ΥΩΡΖ ΔΖΑΗΟΠΓ Ή ΓΡΩΣΕΓΖ. 

ΘΓΘΩ ΚΑ ΓΥΩ ΣΕΚ ΖΔΖΑ ΦΡΟΚΣΖΔΑ ΠΟΤ ΓΥΓΖ Ε ΣΕΘΓΟΡΑΕ ΟΣΑΚ ΔΓ ΘΓΖΣΟΤΡΓΓΖ. 

ΟΣΑΚ ΓΖΙΑΖ ΣΕΘΓΟΡΑΕ, ΘΑΥΩ ΣΕ ΠΑΡΓΑ ΣΟΤ ΠΑΣΓΡΑ ΙΟΤ ΟΣΑΚ ΓΡΥΓΣΑΖ ΠΖΣΖ ΑΠΟ ΣΕ 

ΔΟΤΘΓΖΑ ΑΗΟΙΑ ΗΖ ΑΚ ΓΖΚΑΖ ΗΟΤΡΑΙΓΚΟ. 

ΗΑΖ ΘΓΘΩ ΣΕ ΙΑΙΑ ΙΟΤ ΚΑ ΙΓ ΘΓΘΓΖ ΟΣΑΚ ΓΖΚΑΖ ΘΤΠΕΙΓΚΟ ΗΑΖ ΣΓΚΟΥΩΡΕΙΓΚΟ, ΑΚΣΖ 

ΚΑ ΙΓ ΑΓΚΟΓΖ… 

ΘΓΘΩ Σ’ ΑΔΓΘΦΖΑ ΙΟΤ ΚΑ ΙΑΘΩΚΟΤΚ ΓΖΑ ΣΟ ΠΟΖΟ ΘΑ ΠΓΡΚΑΓΖ ΩΡΓ ΙΑΔΖ ΙΟΤ. 

ΘΓΘΩ ΚΑ ΚΖΩΘΩ ΟΣΖ Ε ΟΖΗΟΓΓΚΓΖΑ ΙΟΤ ΑΦΕΚΓΖ ΣΑ ΠΑΚΣΑ ΣΕΚ ΑΗΡΕ, ΠΟΣΓ ΠΟΣΓ, 

ΙΟΚΟ ΗΑΖ ΙΟΚΟ ΓΖΑ ΚΑ ΠΓΡΑΓΖ ΘΖΓΟ ΥΡΟΚΟ ΙΓ ΙΓΚΑ. 

ΗΑΖ ΣΓΘΓΤΣΑΖΟ, ΗΑΚΓ ΙΓ ΓΣΖ ΩΣΓ ΚΑ ΣΟΤ ΗΑΚΩ ΟΘΟΤ ΓΤΣΤΥΖΙΓΚΟΤ ΗΑΖ 

ΥΑΡΟΤΙΓΚΟΤ. 

ΘΓΓ ΙΟΤ ΔΓ ΔΕΣΏ ΠΟΘΘΑ…ΘΓΘΩ ΙΟΚΟ ΚΑ ΓΖΚΩ Α ΙΖΑ ΣΕΘΓΟΡΑΕ!!” 
Σε δαζθάια (πμο βαζμμιμγμύζε) ηεκ έθακε κα θιάρεη. Ο ζύδογόξ ηεξ πμο μόιηξ είπε μπεη ζημ ζπίηη, ηε 

νώηεζε “Ση ζομβαίκεη;” Αοηή απάκηεζε. ”Δηάβαζε αοηή ηεκ έθζεζε, ηεκ έπεη γνάρεη έκαξ μαζεηήξ μμο.” 

Ο ζύδογμξ είπε: ”Θεέ μμο, ημ θαεμέκμ ημ παηδί. Ση αδηάθμνμη γμκείξ είκαη αοημί! Σόηε αοηή ημκ θμίηαλε 

θαη είπε: “Αοηή ε έθζεζε είκαη ημο γημύ μαξ!..” 

Έθθαζε κι o Λάιος 
 Ο πημ πμιοηναγμοδεμέκμξ μήκαξ ημο πνόκμο.! Ιαδί με ημκ Απνίιε είκαη μη μήκεξ 

πμο θαιςζμνίδμοκ ηεκ άκμηλε. 

«Ο Απνίιεξ με ηα ιμύιμοδα θη μ Ιάεξ με ηα νόδα.» 

Πανηζηάκεηαη θαβαιάνεξ, θοκεγόξ, αιιά θαη ςξ 

πνώημμξ ζενηζηήξ, όπςξ θαίκεηαη ζημ γιοπηό ηεξ 

εηθόκαξ. 

Γίκαη μ πέμπημξ μήκαξ ημο πνόκμο θαη ημ όκμμά ημο ημ 

πήνε από ηεκ ανπαία νςμασθή ζεόηεηα, ηε Ιάγηα 

(Maja). Σμ όκμμα αοηό πνμένπεηαη από ηεκ ανπαία 

ειιεκηθή ιέλε μαία, πμο ζεμαίκεη ηνμθόξ, αιιά θαη 

μεηένα. Έηζη, ςξ ζεόηεηα, ε Ιαία ζομβόιηδε ηε γμκημόηεηα ηεξ γεξ. Ε 

πνώηε ημο μήκα, ε Πνςημμαγηά ήηακ ε μένα πμο ηημμύκηακ ε ζεά.  Ηαη 

ζήμενα όμςξ είκαη πακειιήκημ έζημμ ηεκ Πνςημμαγηά κα πιέθμοκ με 

ιμοιμύδηα θαη ζηάποα ημοξ μάεδεξ, ζηεθάκηα γηα ηεκ εοθμνία ηεξ γεξ. Σα θνεμμύκ πάκς από ηηξ 

ελώπμνηεξ ή ζηηξ βενάκηεξ ηςκ ζπηηηώκ μέπνη ηηξ 24 Ζμοκίμο, ημ ζενηκό ειημζηάζημ, μπόηε, θαηά έκα 

παιηόηενμ έζημμ, θαίγμκηαη ζηηξ θςηηέξ ημο Ασ-Γηάκκε.  

 

 

 

 

 

 



Λια ιζηορία για μα αγαπήζοσμε ηο περιβάλλομ. 
 
Αθμύ μαξ δηεγήζεθε όιεξ αοηέξ ηηξ ηζημνίεξ μ θαιόξ μαξ Γενμζηάζεξ λακαγύνηζε ζηεκ ενώηεζε πμο ημο είπε 

θάκεη μ Ηώζηαξ πνηκ από ανθεηή ώνα: 

- Ιε νώηεζεξ, Ηώζηα, πώξ έπς κεακηθή ακημπή θαη ζβέιημ, αθμύναζημ πενπάηεμα, πανόιμ πμο ηα πνόκηα πμο 

θμοβαιώ δεκ είκαη ιίγα. Θμηπόκ, ηεκ θαιή θοζηθή μμο θαηάζηαζε ηε πνςζηώ ζ’ έκακ πμιύ θαιό θίιμ θαη ζε ηνεηξ 

θίιεξ πμο δεκ ηηξ εγθαηέιεηρα μύηε γηα μία εμένα. Ο θίιμξ μμο είκαη αόναημξ, αιιά πμιύ-πμιύ εοπάνηζημξ. Ηη από 

ηηξ θίιεξ μμο ε πνώηε είκαη θαζανή ζακ ημ πηόκη, ε 

δεύηενε ειαθνηά, ζβέιηε θαη γεκκαία εκώ ε ηνίηε 

είκαη  ζθεθηηθή θαη θναηάεη ζηα πένηα ηεξ έκα 

παιηκάνη. 

Πέναζε όμςξ  πμιύ ε ώνα θαη ζα ζαξ 

απμπαηνεηίζς γη’ απόρε. 

Θα ηα λακαπμύμε ζε ιίγεξ εμένεξ, αιιά ζέις κα 

βάιεηε θαιά ζημ κμο ζαξ αοημύξ ημοξ ζηίπμοξ: 

«Φοπήξ θαη ζώμαημξ ογεία, είκαη επίγεημξ εοηοπία» 

θαη μ’ αοηά ηα ιόγηα μαξ θαιεκύπηηζε αθήκμκηαξ μαξ 

με ηεκ πενηένγεηα γηα ημκ θίιμ θαη ηηξ θίιεξ ημο. 

Αέναξ θαζανόξ – θίιμξ θαιόξ  

Ιεηά από εθείκε ηε ζοδήηεζε, θάζε θμνά πμο 

ζοκακημύζε θάπμημξ από μαξ ημκ Γενμζηάζε ζημ πςνηό, πνμζπαζμύζε με ενςηήζεηξ κα μάζεη πμημξ ήηακ αοηόξ μ 

πμιύ θαιόξ ημο θίιμξ θαη μη ηνεηξ θίιεξ ημο, αιιά εθείκμξ, θαιόηνμπα, απέθεογε κα απακηήζεη θη έηζη μαξ 

θέκηνηδε αθόμα πημ πμιύ ηεκ πενηένγεηα. Ώζπμο θάπμηα Ηονηαθή απόγεομα μαξ θάιεζε γηα έκακ πενίπαημ ζηεκ 

ελμπή. Ηαζώξ ακεθμνίδαμε πνμξ ημ λςθιήζη ημο Πνμθήηε Ειία, πμο βνίζθεηαη ζηεκ θμνοθή ημο βμοκμύ πμο 

δεζπόδεη πάκς από ημ πςνηό μαξ, μάξ οπμζπέζεθε πςξ εθείκμ ημ απόγεομα ζα μαξ ζύζηεκε ημκ θίιμ θαη ηηξ θίιεξ 

ημο. Σνέπμκηαξ ζπεδόκ ζθανθαιώζαμε ζηεκ μμαιή πιαγηά θαη βνεζήθαμε ζημ πνμαύιημ ημο μηθνμύ λςθιεζημύ. 

Ήηακ ηόζε ε μμμνθηά ηεξ ζέαξ ημο θάμπμο πμο απιςκόηακ ζηα πόδηα μαξ θαη ε εοπανίζηεζε ημο δνμζενμύ αένα 

πμο μαξ θύζελε ζακ θηάζαμε ζηεκ θμνοθή, πμο ελαθάκηζακ ηεκ θμύναζή μαξ. Αηζζακζήθαμε ακάιαθνμη, 

ακαδςμγμκεμέκμη. Ανπίζαμε ηηξ βαζηέξ εηζπκμέξ θαη ηα γέιηα θαη ημ θοκεγεηό. Αηζζακόμαζηακ λακαγεκκεμέκμη. Ο 

Γενμζηάζεξ μαξ άθεζε ιίγα ιεπηά κα πανμύμε θη ύζηενα μαξ θάιεζε θμκηά ημο: 

- Βιέπς πςξ είζηε πάνα πμιύ πανμύμεκμη! Ιήπςξ μπμνείηε κα μμο πείηε πμύ βνήθαηε ηόζε πανά, μόιηξ θζάζαηε 

εδώ ρειά ζηεκ θμνοθή; 

- Ηη εμείξ δεκ λένμομε θαιά-θαιά, είπε μ Φώηεξ. 

Αηζζακζήθαμε πμιύ όμμνθα εδώ πάκς. Ηάηη μαξ δνόζηζε, 

θάηη μαξ έθακε κα αηζζακζμύμε πημ ακάιαθνα. Πάκηα 

αηζζακόμαζηε ςναία εδώ ζηεκ θμνοθή. 

- Γδώ, παηδηά μμο, βνίζθεηαη μ πμιύ θαιόξ μμο θίιμξ, μ 

αόναημξ θίιμξ μμο, θη αοηόξ ζαξ έθακε κα αηζζακζείηε ηόζμ 

όμμνθα. 

Ιείκαμε κα ημκ θμηηάμε απμνεμέκμη: 

- Ιεκ λαθκηάδεζηε, παηδηά, μ αόναημξ θίιμξ μμο είκαη μ 

θαζανόξ αέναξ. Αοηόξ μαξ εοπανηζηεί. Αοηόξ μπαίκεη μέζα 

μαξ θαη μαξ ακαδςμγμκεί. Ακ γίκεηε θη εζείξ θίιμη ημο, ζα 

θενδίζεηε ογεία θαη ζα γιηηώζεηε από πμιιέξ αννώζηηεξ, γηαηνηθά θαη βάζακα. 

- Πμηα ζπέζε έπεη μ αέναξ με ηεκ ογεία μαξ; νςηήζαμε θαη πενημέκαμε κ’ αθμύζμομε ηεκ απάκηεζε ημο θαιμύ μαξ 

Γενμζηάζε. 

- Αοηόξ είκαη ε θονηόηενε ηνμθή ημο ακζνώπμο. Γηα ζθεθζείηε: Ιπμνμύμε κα δήζμομε ιίγεξ εμένεξ πςνίξ 

θαζόιμο θαγεηό ή πμιιέξ εμένεξ με ειάπηζημ θαγεηό, αιιά δεκ μπμνμύμε κα δήζμομε πανά μμκάπα ιίγα ιεπηά 



πςνίξ αένα. Από ηε ζηηγμή πμο γεκκηόμαζηε ςξ ηεκ ηειεοηαία μαξ ακαπκμή έπμομε ζοκεπώξ ακάγθε από ημκ αένα, 

μ μπμίμξ μπαίκεη από ηα πκεομόκηα μαξ ζημ αίμα μαξ, ημ θαζανίδεη, ημ δςμγμκεί θαη ημ θάκεη ηθακό κα ζνέρεη όιμ 

μαξ ημ ζώμα. Ακ μ αέναξ πμο ακαπκέμομε είκαη θαζανόξ, θνέζθμξ, γεμάημξ μλογόκμ, ηόηε θαη ημ αίμα μαξ θαη ημ 

ζώμα μαξ, θάζε θύηηανμ μαξ είκαη θαζανό θαη γενό θαη δοκαηό. Ακ, ακηίζεηα, μ αέναξ πμο ακαπκέμομε είκαη 

μμιοζμέκμξ, ηόηε θαη ημ αίμα μαξ θαη ημ ζώμα μαξ μμιύκεηαη θαη αννςζηαίκμομε, όπςξ αθνηβώξ ακ θάμε βνόμηθεξ 

ηνμθέξ. 

- Πμιύ θαιά, είπε μ ηάζεξ. Αοηά αθμύγμκηαη πμιύ ζςζηά. Αιιά αθμύ μ αέναξ είκαη αόναημξ, πώξ μπμνμύμε κα 

θαηαιάβμομε ακ είκαη θαζανόξ; 

- Ιε ηα μάηηα μαξ δεκ μπμνμύμε εύθμια, πανά μόκμ ακ είκαη πάνα πμιύ 

βνόμηθμξ, αξ πμύμε γεμάημξ θαπκμύξ. Ωζηόζμ μ βνόμηθμξ αέναξ έπεη 

μηακ απμθμνά, έπεη ακαζομηάζεηξ, πμο ηηξ αηζζακόμαζηε με ηεκ όζθνεζή 

μαξ, αιιά θαη με ηε δοζθμιία πμο μαξ πνμθαιμύκ ζηεκ ακαπκμή μαξ. Ο 

θαζανόξ αέναξ μαξ πνμθαιεί πανά θαη εοελία. Ο αθάζανημξ μαξ 

πνμθαιεί δάιε θαη θόπςζε. ηάζημα κενά, ρμθίμηα, ζάπηα θνμύηα θαη 

θοηά, ζθμοπίδηα θαη αθαζανζίεξ πνμθαιμύκ ηέημηεξ βιαβενέξ 

ακαζομηάζεηξ θαη μμιύκμοκ ημκ αένα. ηηξ πόιεηξ όπμο ζογθεκηνώκμκηαη 

πμιιμί άκζνςπμη θαη πανάγμκηαη πμιιέξ βνμμηέξ μ αέναξ είκαη πημ 

μμιοζμέκμξ. ηεκ ελμπή, θαη μάιηζηα ζηα ρειά βμοκά, μ αέναξ είκαη 

θαζανόξ. Γη’ αοηό μη άκζνςπμη πμο δμοκ ζηεκ ελμπή θαη ζε πςνηά πμο βνίζθμκηαη ρειά ζηα βμοκά είκαη πημ ογηείξ 

θαη δμοκ πενηζζόηενα πνόκηα από αοημύξ πμο δμοκ ζημοξ θάμπμοξ θαη ζηηξ πόιεηξ. Οη πόιεηξ μαξ πνέπεη κα έπμοκ 

θανδείξ δνόμμοξ, ώζηε κα αενίδμκηαη θαιά ηα ζπίηηα, οπμκόμμοξ γηα κα μαδεύμκηαη εθεί ηα βνόμηθα κενά. Σα 

ζθαγεία θαη ηα κεθνμηαθεία κα είκαη μαθνηά από ηηξ θαημηθεμέκεξ πενημπέξ, ώζηε κα μέκμοκ μαθνηά θαη μη 

ακαζομηάζεηξ. Αιιά θη εμείξ μη άκζνςπμη πανάγμομε βνόμηθμ αένα με ηεκ εθπκμή μαξ. Ηάζε θμνά πμο εθπκέμομε, 

βγαίκεη από μέζα μαξ αέναξ βνόμηθμξ. Ακ είμαζηε ζε πώνμ θιεηζηό γηα πμιιέξ ώνεξ, μ αέναξ ζα μονίζεη άζπεμα 

από ηε δηθή μαξ ακαπκμή. Όηακ ήμμοκ κέμξ, έκαξ θίιμξ μμο γηαηνόξ μμύ έδςζε ηηξ ελήξ ζομβμοιέξ, ηηξ μπμίεξ ζ’ 

όιε μμο ηε δςή εθάνμμζα: 

Α) Κα θνμκηίζς ώζηε ημ ζπίηη μμο κα είκαη ζε μένμξ ρειό με πμιιά δέκηνα, μαθνηά από ζηεθμύμεκα κενά θαη θάζε 

άιιμ είδμξ βνμμηάξ. 

Β) Κα θμημάμαη με μηζάκμηπημ πανάζονμ αθόμα θαη ημκ πεημώκα. 

Γ) Κα λοπκώ κςνίξ ημ πνςί θαη κα πεηάγμμαη αμέζςξ από ημ θνεβάηη 

μμο. 

Δ) Κα αενίδς ημ δςμάηηό μμο θαη ηα ζθεπάζμαηά μμο θαη κα αιιάδς 

ηαθηηθά ηα ζεκηόκηα μμο. 

Γ) Κα θάκς μαθνηκμύξ πενηπάημοξ ζηεκ ελμπή θαη μάιηζηα μνεηβαζία. 

Ηαη ηηξ πέκηε αοηέξ ζομβμοιέξ θνμκηίζηε κα ηηξ ηενήζεηε θη εζείξ θαη 

ζα είζηε ογηείξ. Πνμπακηόξ με δηαμανηύνεζηε όηακ μη γμκείξ ζαξ ζάξ 

λοπκμύκ ημ πνςί κςνίξ. Ο πμιύξ πνςηκόξ ύπκμξ βιάπηεη ηεκ ογεία 

μαξ θαη αδοκαηίδεη ημ μοαιό μαξ. Ιαξ θάκεη κςζνμύξ θαη μαξ μδεγεί 

ζηε θηώπεηα, γηαηί πάκμομε ηηξ θαιύηενεξ ώνεξ ηεξ εμέναξ, αοηέξ πμο θαη ημ ζώμα μαξ θαη ημ μοαιό μαξ 

δμοιεύμοκ θαιύηενα θαη πημ απμδμηηθά. Αοηό ημ ήλενακ από παιηά μη άκζνςπμη. Ο κμμμζέηεξ ηεξ ανπαίαξ 

Αζήκαξ, μ ζμθόξ όιςκαξ, όνηζε κα ακμίγμοκ πμιύ κςνίξ ηα ζπμιεία, μόιηξ ακαηείιεη μ ήιημξ,  γηα κα 

οπμπνεώκμκηαη ηα παηδηά κα λοπκμύκ κςνίξ. Γίκαη μηα ζοκήζεηα πμο, ακ ηε μάζεη μ κέμξ, ζα ηεκ θναηήζεη γηα όιε 

ημο ηε δςή, γηαηί ό,ηη λεθηκάεη θαιά ζοκεπίδεηαη θαιά, θη ό,ηη λεθηκάεη ζηναβά, ζηναβώκεη αθόμα πενηζζόηενμ. 

Έπμομε όμςξ αθόμε πμιιά κα πμύμε… 

*Σόηε πμο δμύζε μ Γενμζηάζεξ ε μόιοκζε ημο αένα ήηακ πμιύ πενημνηζμέκε. Δεκ οπήνπακ αοημθίκεηα. Δεκ 

οπήνπακ πμιιά ενγμζηάζηα, μύηε πεμηθέξ βημμεπακίεξ, μύηε θεκηνηθή ζένμακζε με πεηνέιαημ πμο ηόζμ 

επηβανύκμοκ ηεκ αημόζθαηνα. ηηξ μένεξ μαξ ζα είπε πμιύ πενηζζόηενα κα μαξ πεη γηα ηεκ ακάγθε ημο ακζνώπμο 

γηα θαζανό αένα. (Πεγή: Πεμπημοζία) 

 

 
 


