
 

 

 

Είχαμε τθ δυνατότθτα τουσ δφο τελευταίουσ μινεσ να παρακολουκιςουμε 

προγράμματα από ειδικοφσ ψυχολόγουσ, να κάνουμε τισ ερωτιςεισ μασ, να 

γνωρίςουμε καλφτερα τουσ ςυμμακθτζσ μασ και να “βγάλουμε” αυτά που είχαμε 

μζςα μασ. Όταν οι ψυχολόγοι ιρκαν μασ ζβαλαν κυκλικά, ιμαςταν ςαν μια ομάδα. 

Τότε ακοφςαμε τισ απόψεισ από τουσ ςυμμακθτζσ μασ και τισ ςυμμακιτριεσ μασ.  

Στθν πρϊτθ ςυνάντθςι μασ παίξαμε παντομίμα. Είχαν οι ειδικοί ψυχολόγοι 

ςε ζνα κουτάκι ςυναιςκιματα που είχαν γράψει ςε χαρτάκια, ιμαςταν ςε ζναν κφκλο 

και είχαμε πιαςτεί χζρι χζρι. Και λζγαμε πωσ νιϊκαμε εκείνθ τθν ςτιγμι. Μόλισ το 

κάναμε αυτό ιταν τζλειο, εγϊ τα ζβγαλα όλα από μζςα μου. Στθ δεφτερθ ςυνάντθςθ 

κακίςαμε πάλι ςε ζναν κφκλο και μασ είπαν να διαλζξουμε ζναν αρικμό από το 2 

μζχρι το 10. Διαλζξαμε ζναν αρικμό και είπαμε πωσ αιςκανόμαςτε. Εγϊ είχα διαλζξει 

τον αρικμό 5 και δεν είπα τίποτα επειδι ντράπθκα λίγο. Επίςθσ, όταν τελειϊναμε 

αυτό το παιχνίδι, όταν ιμαςταν ςτον κφκλο, είπαμε ζνα χαρακτθριςτικό για τον 

διπλανό μασ. 

Στθν τρίτθ ςυνάντθςθ, πιραμε ςυνζντευξθ από τουσ ςυμμακθτζσ μασ και τισ 

ςυμμακιτριεσ μασ και γνωριςτικαμε ακόμα καλφτερα και ιρκαμε πιο κοντά ο ζνασ 

με τον άλλον. Στο τζλοσ, μου πιραν και εμζνα ςυνζντευξθ, με ρϊτθςαν τι κα ικελα να 

γίνω όταν μεγαλϊςω και είπα ότι κζλω να γίνω παιδοψυχολόγοσ επειδι  μου αρζςει 

και ζχει ςχζςθ με τα παιδιά. Επίςθσ με ρϊτθςαν αν είχα 300 ευρϊ κι είχαν κλείςει τα 

αεροδρόμια, τι κα ζκανεσ και είπα ότι κα τα ζδινα ςτον μπαμπά μου και ςτον αδερφό 

μου για να τουσ βοθκιςω. Με ρϊτθςαν ποιο είναι το αγαπθμζνο μου μάκθμα και 

τουσ απάντθςα ότι είναι θ Γυμναςτικι. Με ρϊτθςε ο ειδικόσ ψυχολόγοσ ποιον 

ςυνάνκρωπο μου καυμάηω και απάντθςα ότι καυμάηω τον μπαμπά μου και τθν 

γιαγιά μου επειδι ζτρεχαν ςυνζχεια για εμζνα και τον αδερφό μου. Εφχομαι οι 

ςυνάνκρωποι μου να είναι πάντα γζροι και τυχεροί. 

Αυτά τα προγράμματα να επεκτακοφν ςε όλεσ τισ ςχολικζσ βάςεισ! 


