
2ος Διαγωνισμός 
Μικρομυθοπλασίας

Θέμα : « Μαζί »



Σας ζητήσαμε να ενεργοποιήσετε τη φαντασία 
σας (για δεύτερη χρονιά φέτος) και να 
γράψετε μια μικροϊστορία:

▪ Που με κάποιο τρόπο να περιέχει τη λέξη ή την έννοια «μαζί»

▪ Που να είναι μέχρι 150 λέξεις

▪ Που να την παραδώσετε μέχρι τις 20 Μαρτίου, ώστε να μπει σε 
κρίση από επιτροπή, για να καταλήξουμε στην επιλογή των πιο 
ευφάνταστων και καλογραμμένων 

▪ Κι έπειτα να βραβεύσουμε τις τρεις καλύτερες



Αλλά ο κορονοϊός είχε άλλα σχέδια…

Έκλεισε τα 
σχολεία στις 10 
Μαρτίου  και

διέκοψε τον 
διαγωνισμό μας



Εμείς όμως δεν του κάναμε το 
χατίρι,

μαζέψαμε με όποιον τρόπο μπορέσαμε 
τις ιστορίες σας – περίπου 50 -
τις περάσαμε από την πρώτη επιλογή

και καταλήξαμε σε 15 μικροϊστορίες.

Είναι οι ακόλουθες :



Οι 15 ιστορίες που πέρασαν στην τελική κρίση 
με τους συγγραφείς τους (με σειρά τμήματος):

1. «Η αναντικατάστατη φίλη μου» – Αν. 
Σωτηριάδου  Α3

2. «Κυριακή πρωί» - Δημ. Τόσκα Β1

3. « All I ask» – Φωτ. Κύρου  Γ1

4. «Μου ράγισε την καρδιά» – Σ. Τσελεπίδης
Γ1

5. «Καληνύχτα» – Παν. Ασλανίδης Γ2

6. «Σα να μην πέρασε μια μέρα…» – Παν. 
Βενάρδος Γ2

7. «Το μυαλό μου κι εγώ» – Μ. Γιανουσλλάρι
Γ2

8. «Ένα επικίνδυνο μαζί» - Θ. Ζερβίδης Γ2

9. «Στο ίδιο σχολείο» - Θ. Ζερβίδης Γ2

10. «Η μεγάλη μάχη» – Σ. Κουκουτζέλης Γ2

11. «Ο φίλος στα δύσκολα φαίνεται» – Ε. 
Μητροπούλου  Γ2

12. «Μια παράξενη βόλτα» - Ν. Σισμάνης Γ2

13. «Όνειρο ήτανε» - Β. Παπαμαργαρίτης Γ3

14. «20 χρόνια μετά, σα να μην πέρασε μια μέρα» 
- Β. Παπαμαργαρίτης Γ3

15. «Απόλυτα εξαρτημένοι» – Αν. Σμιλιάνη Γ3



Ψηφίσατε…..

▪ Και  τότε για την τελική επιλογή αποφασίσαμε να βάλουμε κι εσάς 
στα παιχνίδια, αλλά και όλους τους καθηγητές  σας – δηλαδή, όλους 
όσους ανήκουν στην εκπαιδευτική μας κοινότητα.

▪ Ανοιχτή ψηφοφορία στην ιστοσελίδα του σχολείου μας σε 
ηλεκτρονική φόρμα = όλοι διαβάζουμε ανώνυμα τις ιστορίες και 
ψηφίζουμε την αγαπημένη μας

▪ 10 Μαΐου η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε

Ώρα να μάθουμε τα αποτελέσματα……



3ο βραβείο :

«Ένα επικίνδυνο μαζί»   - Θεολόγης Ζερβίδης
Γ2



Ένα επικίνδυνο μαζί

Ο Γιάννης ήταν ο καλύτερος σε όλα. Στο σχολείο κατάφερε να πάρει 
καθαρό 20. Γι’ αυτό οι γονείς του είπαν να του πάρουν ένα δώρο. Πάντα του 
άρεσαν τα μηχανάκια. Του το πήραν. Κι εκεί ήταν που άρχισε αυτή η σχέση. 
Ήταν αχώριστοι. Το έπλενε τρεις φορές τη μέρα, το φρόντιζε σα μωρό, δε 
μας άφηνε ούτε να ακουμπήσουμε πάνω του, ακόμα και στο σχολείο μ’ αυτό 
πήγαινε. Στην αρχή ήταν  συνετός οδηγός, γρήγορα όμως τον παρέσυραν οι 
φίλοι του κι άρχισαν οι κόντρες, οι σούζες και οι γρήγορες μακρινές βόλτες. 

Εκείνη τη μέρα που ήρθε να με πάρει για μια βόλτα με τα μηχανάκια 
μας, ένιωσα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Στην αρχή δεν τρέχαμε καθόλου, 
έπειτα όμως πήγαμε έξω από το χωριό στις μεγάλες ευθείες. Τότε ξαφνικά 
επιτάχυνε άγρια και σε λίγο δε φαινόταν στον δρόμο. Τον ακολούθησα αλλά 
δεν τον έβλεπα. Νόμισα ότι σταμάτησε και κρύφτηκε για να με τρομάξει. 
Όταν πήρα όμως μια στροφή, έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Τον είδα 
πεσμένο στο έδαφος ακίνητο και το μηχανάκι ριγμένο παραπέρα. Κι εκεί 
ήταν που κατάλαβα πόσο επικίνδυνο μπορεί να γίνει ένα «μαζί». 



2ο βραβείο: 

« Ο φίλος στην ανάγκη φαίνεται» – Ευαγγελία 
Μητροπούλου Γ2



Ο φίλος στα δύσκολα φαίνεται

Αδικία! Αδικία και προδοσία, μόνο αυτό μπορώ να πω. Αλλά δεν πειράζει 
αυτά με κάνουν πιο δυνατή. Ευτυχώς είχα την κολλητή μου, που με βοηθάει πάντα. 
«Όλα μαζί θα τα περάσουμε, να είσαι σίγουρη γι’ αυτό», μου λέει  και κατευθείαν 
νιώθω καλύτερα. «Όλα περαστικά είναι στη ζωή, έτσι δεν είναι; Ο πόνος με τον 
καιρό φεύγει και μένουν οι αναμνήσεις, και οι καλές και οι κακές». 

Έτσι με βοήθησε να ξεπεράσω και το προχθεσινό συμβάν, παρόλο που το 
σκέφτομαι ακόμα.

- Ηρέμησε, βρε, ξέχασέ το, μου έλεγε καθώς εγώ ήμουν έξαλλη.

- Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που έγινε! Να συμβεί αυτό σε μένα…

- Ρε, στο κάτω κάτω δεν έγινε και τίποτα, θα υπάρξει άλλο.

- Πώς μπορείς να το λες αυτό;

- Σου είπα, θα το ξεπεράσουμε μαζί. Θα είμαι δίπλα σου. Ξέχασέ το επιτέλους!

- Μα να μου πέσει κάτω το πιτόγυρο, μόλις το πήρα, ρε φίλε; 



1ο βραβείο:

« Όνειρο ήτανε»    - Βασίλης Παπαμαργαρίτης Γ3



Όνειρο ήτανε

Καμιά φορά σκέφτομαι πώς θα ήταν η ζωή, αν θα ‘πρεπε κανείς να 
ζει μόνος. Δε θα είχε τίποτα να μοιραστεί, ούτε καλό ούτε κακό. Γιατί τι 
σημασία θα είχε το αγαπημένο μου τραγούδι, αν δεν είχα εσένα να το 
σιγοτραγουδάμε μαζί; Τι σημασία θα είχε το τέλεια μαγειρεμένο φαγητό 
μου, αν δεν το δοκίμαζες εσύ; Ακόμη και το καινούριο μου ρούχο, που το 
αγόρασα μόλις το είδα στη βιτρίνα, δε θα είχε αξία αν δεν το ενέκρινες εσύ. 
Όλα αποκτούν νόημα, επειδή τα μοιράζομαι μαζί σου. Το “μαζί” είναι που 
δίνει στα πράγματα αξία και κάνει τα επίθετα να χρησιμοποιούνται στον 
υπερθετικό. Ακόμα και στην πιο βροχερή μέρα βρίσκω τρόπο να χορεύω 
στη βροχή μαζί σου. 

Όλα αυτά όμως μέχρι να βγει ο ήλιος το πρωί. Ξημερώνει και τα 
πάντα αδειάζουν, γίνονται μονότονα, μονόχρωμα και χάνουν το νόημά τους. 
Δε θέλω να ξημερώνει, δεν αντέχω το πρωί. Μαζί με τη νύχτα φεύγεις κι 
εσύ. Γιατί όλα αυτά να είναι ένα όνειρο; Δε σώζεται η αλήθεια. 



Άντε και του χρόνου…….

Εσύ 
δοκίμασες 
να 
γράψεις; 


