
“Τξ παγκάκι ςηπ τιλίαπ” είμαι μία εναιοεςική δοάρη πξσ είμαι αοκεςά 

διαδεδξμέμη ρςξ ενωςεοικό εταομόζεςαι και ρε ελλημικά ρυξλεία. 

Η ιρςξοία πίρω από ςξ “παγκάκι ςηπ τιλίαπ”; 

 To «Παγκάκι ςηπ τιλίαπ» αουικά νεκίμηρε από ςημ Γεομαμία και ρςαδιακά η 
υοήρη ςξσ επεκςάθηκε και ρε άλλεπ υώοεπ όςαμ ςξ 2013, ξ 10υοξμξπ 
μαθηςήπ Christian Bucks ςξ ποόρενε ρςξ τσλλάδιξ εμόπ ρυξλείξσ ρςξ 
Νςίρελμςξοτ ςηπ Γεομαμίαπ ρςξ ξπξίξ ρκετςόςαμ η ξικξγέμειά ςξσ μα 
μεςακξμίρει. ςξ Παγκάκι ασςό μπξοξύρε μα καθίρει όπξιξ παιδί αιρθαμόςαμ 
μόμξ ρςξ διάλειμμα δίμξμςαπ έςρι ρήμα ρςα άλλα παιδιά μα ςξ καλέρξσμ μα 
παίνει μαζί ςξσπ.   ςξμ Christian  άοερε πξλύ ασςή η  ιδέα και, όςαμ η 
ξικξγέμεια ςξσ έμειμε ςελικά ρςιπ ΗΠΑ, ποόςειμε ρςξμ διεσθσμςή ςξσ 
ρυξλείξσ ςξσ  μα βάλξσμ  και ρςξ δικό ςξσπ ρυξλείξ έμα «παγκάκι ςηπ 
τιλίαπ. Οι  δσξ ςξσπ έπιαραμ αμέρωπ δξσλειά για μα εγκαςαρςήρξσμ έμα 
ςέςξιξ παγκάκι ρςξ ποξαύλιξ δίμξμςαπ ςξ παοάδειγμα ρε άλλα πεοίπξσ 2000 
ρυξλεία, ςωμ Ημωμέμωμ Πξλιςειώμ,  μα ακξλξσθήρξσμ ςημ εναιοεςική ασςή 
ιδέα. Η δοάρη ασςή εμέπμεσρε ρυξλεία ρε όλξ ςξμ κόρμξ με απξςέλερμα μα 
έυει σλξπξιηθεί ρε υώοεπ όπωπ ξ Καμαδάπ, η Ιολαμδία, η Ιςαλία, η Ρωρία, η 
Ιρπαμία, η Ασρςοαλία, η Νέα Ζηλαμδία, η  Νξοβηγία και η σλξπξίηρη ςηπ 
ρσμευώπ μα διαδίδεςαι ρε πξλλέπ υώοεπ ρε όλξ ςξμ κόρμξ!  

 

 



Σξ Παγκάκι ςηπ Φιλίαπ είμαι έμα ρημείξ ρσμάμςηρηπ για όπξιξ παιδί μιώθει 

μόμξ και θα ήθελε μα γμωοίρει μέξσπ τίλξσπ, για όπξιξ παιδί θα ήθελε μα 

βξηθήρει έμαμ ρσμμαθηςή ςξσ πξσ δεμ έυει τίλξσπ, για όπξιξ παιδί θέλει μα 

ρσζηςήρει με ςξμ ρσμμαθηςή ςξσ και μα λύρξσμ μία διατωμία, 

ε μία πεοίξδξ πξσ ξ ρυξλικόπ εκτξβιρμόπ, είμαι καθημεοιμό ταιμόμεμξ ρε 
πξλλά ελλημικά ρυξλεία, ξι λένειπ «Αγαπώ», «Ακξύω», «Εμπιρςεύξμαι», 
«Μξιοάζξμαι», «Νιώθω Αρτάλεια», «Ομειοεύξμαι», «έβξμαι», «σγυωοώ» 
και «Χαίοξμαι» πξσ είμαι γοαμμέμεπ με ρςέμριλ πάμω ςξσ απξςελξύμ ςα 
ευέγγσα για μα μημ μιώθει καμέμαπ μαθηςήπ μόμξπ ςξσ. 

Πόρξ όμξοτα θα ήςαμ μα σπήουαμ ρε κάθε ελλημικό ρυξλείξ πξλύυοωμα 
παγκάκια τιλίαπ πξσ θα μαπ σπεμθσμίζξσμ μα λέμε „„Ναι‟‟ ρςη Φιλία! 

 


