
Δραστηριότητα Γ2 

Είναι Σάββατο πρωί. Ξυπνάτε και στο δωμάτιο υπάρχει απόλυτη ησυχία. Σας φαίνεται ότι κάτι δεν πάει 

καλά. Ούτε θόρυβοι από το δρόμο, ούτε η συνηθισμένη μουσική από το διπλανό δωμάτιο. Βρίσκεστε 

στο κρεβάτι σε ένα δωμάτιο που δεν αναγνωρίζετε. Τρέχετε στον καθρέφτη. Αντικρύζετε μια μορφή 

που σίγουρα δεν είναι δική σας. Είναι ενός ζώου! 

Σε ποιο ζώο έχετε μεταμορφωθεί;   

Θα παραμείνετε μια μέρα σε αυτή τη μορφή. Ποια προβλήματα νομίζετε ότι θα αντιμετωπίσετε; Ποια 

νομίζετε ότι θα είναι τα πλεονεκτήματα που θα έχετε; 

Θα θέλατε να παραμείνετε σε αυτή τη μορφή; Πώς θα οργανώσετε τη ζωή σας; 

Θα θέλατε να ξαναγίνετε άνθρωποι; Πώς θα μπορούσατε να το καταφέρετε; 

Πηγή: Larson R - Short and Sweet - Quick Creative Writing Activities [2009] 

Συνεχίστε την ιστορία…… 

 

Οι επίδοξοι συγγραφείς :Κοπανάκης Μανώλης, Γκολέμη Αγγελική, Χαλδαίου Πηγή, Ξανθόπουλος 

Κωνσταντίνος έγραψαν... 

«…Είναι Σάββατο πρωί. Ένα παράξενο ξύπνημα, ένα άγνωστο δωμάτιο, ένα πρωτόγνωρο συναίσθημα. Τι έκανα 

χθες; Πού βρίσκομαι σήμερα; Ποιος είμαι; Σηκώνομαι, είμαι πολύ ψηλός, κάτι με περιορίζει… Ας πλυθώ… Ένα 

στενόχωρο μπάνιο, δεν μου αρέσει, στον καθρέφτη φευγαλέα μια μορφή περνά, σταματώ και αντικρύζω: 

Αναγνωρίζω τα μάτια μου στο κεφάλι ενός ζώου! 

 Βγαίνω έξω να γίνω ένα με τον άνεμο, να τρέξω στα λιβάδια. Πριν προλάβω νιώθω ένα σκοινί γύρω από 

το λαιμό μου, ενστικτωδώς αντιδρώ, η πίεση αφόρητη, όσο τραβώ πνίγομαι, κάτι με χτυπάει στα πλευρά και πονάω. 

 Με περιορίζουν με σκοινιά και λουριά, δεν ανήκω στη φύση πια, για θελήματα με βάζουν οι άνθρωποι με 

τη βία για να κάνω τις βαριές δουλειές. Το απόγευμα λυπημένος κουρασμένος πεινασμένος και απογοητευμένος από 

τους ανθρώπους στη γωνιά με σκυμμένο το κεφάλι αναρωτιέμαι γιατί; 

 «Τι υπέροχο που είναι! άκουσα τα παιδιά να λένε. Με χάιδευαν, μου μιλούσαν με όμορφα λόγια, με 

φρόντισαν και ένιωσα ανακούφιση και δυνατός ξανά. Όρθωσα το κεφάλι μου και αποφάσισα να φύγω από τον 

βρωμερό σταύλο που με προορίζανε. Πήδηξα ψηλά και άφησα πίσω φράχτες και εμπόδια, ελεύθερος γνώριζα ότι 

ήμουν ένα άλογο και από εδώ και πέρα θα άνηκα άγριο στη φύση γιατί ήξερα πια ότι η ζήση ένα όνειρο είναι και σε 

αυτό το όνειρο ότι θελήσεις γίνεται…» 


