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https://www.teacherspayteachers.com/Product/--9151897
https://www.teacherspayteachers.com/Product/--9076133


Για περισσότερο καινοτόμο διδακτικό-υποστηρικτικό υλικό, 

κατάλληλο για παρόμοιες ηλικίες μαθητών-μαθητριών,  

πατήστε στις εικόνες (Ακολουθεί το ΔΩΡΕΑΝ υλικό):  

:  

https://www.teacherspayteachers.com/Product/-5--3596241
https://www.teacherspayteachers.com/Product/10--8160480
https://www.teacherspayteachers.com/Product/10--7488992
https://www.reoulita.com/2020/10/26/%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%87%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%85/
https://www.reoulita.com/2019/11/06/%ce%b4%ce%b9%ce%b4%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%8c%ce%bb%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%ac%ce%be/
https://www.reoulita.com/2022/01/21/new/
https://www.teacherspayteachers.com/Product/--4589509
https://www.teacherspayteachers.com/Product/AYNIH--3701766
https://www.teacherspayteachers.com/Product/--6425488
https://www.teacherspayteachers.com/Product/-PowerPoint-6174115
https://www.teacherspayteachers.com/Product/--4121329
https://www.teacherspayteachers.com/Product/--4364025


     Ήταν ένα ανοιξιάτικο πρωινό Τετάρτης, που η μικρή Μαρία, ήταν δεν 

ήταν έξι χρονών, καθόταν στο προαύλιο του σπιτιού της. Φορούσε το 

γκρίζο φουστανάκι που της είχε υφάνει στον αργαλειό η μαμά της η 

Κοραλία, για να μην φοράει εκείνα τα ξενόφερτα, τα εγγλέζικα. Το σπίτι 

τους έβλεπε στον κύριο δρόμο. Στη Μαρία άρεσε να κάθεται εκεί στο σκαλί 

της εξώπορτας και να παρακολουθεί κάθε περαστικό και κάθε αυτοκίνητο 

που περνούσε.  
 

       Εκείνη τη μέρα, όπως και άλλες φορές, στους δρόμους του χωριού έκανε 

την καθημερινή του διαδρομή ένα στρατιωτικό φορτηγό, που μετέφερε 

Άγγλους και Σκωτσέζους στρατιώτες. Πολλές φορές οι Άγγλοι, περνώντας 

από τους δρόμους και τις γειτονιές του χωριού, έριχναν καραμέλες και 

σοκολάτες στα Ελληνόπουλα, για να τα καλοπιάσουν. Η μικρή Μαρία, μόλις 

είδε τα γλυκά να πετάνε και να προσγειώνονται μπροστά της, άρπαξε 

μερικά και τα τύλιξε στην ποδιά της. Η χαρά της ήταν πολύ μεγάλη. Κοίταξε 

δεξιά κι αριστερά, μα δεν υπήρχε κανείς. Ήθελε, όμως, να περηφανευτεί 

για τον μικρό της θησαυρό σε κάποιον άλλο.  
 

       Έτσι, τρεχάτη έφτασε στο ραφείο του μπαμπά της του Οδυσσέα, για να 

του παρουσιάσει τα νέα της αποκτήματα. Έσπρωξε με ενθουσιασμό την 

πόρτα και μπήκε στο ραφείο. Ο Οδυσσέας ήταν εκεί, μαζί με τον φίλο του 

τον Κοκή, που λέγανε ότι ήταν αγωνιστής της ΕΟΚΑ. Κανείς δεν μπορούσε, 

όμως, να το αποδείξει. Ο ήχος της ραπτομηχανής, σταμάτησε απότομα. 

 
_Πού τα βρήκες αυτά; ρώτησε σχεδόν θυμωμένα ο μπαμπάς Οδυσσέας. Σου 

τα ‘ριξαν οι Έγγλέζοι; 

_Ναι, μπαμπά. 

_Οι Εγγλέζοι; επανέλαβε αυστηρά ο Κοκής, που εκείνη τη στιγμή φανέρωσε 

την παρουσία του. 

Και, πριν ακόμα ολοκληρώσει τη φράση 

του, αρπάζει τα γλυκά από την αγκαλιά της 

μικρής Μαρίας και τα πετάει στον κάλαθο 

των αχρήστων.  

_ Όχι δώρα από τους Εγγλέζους. Το μόνο 

δώρο που δεχόμαστε είναι να μας 

αδειάσουν τη γωνιά, είπε ο μπαμπάς 

Οδυσσέας, αφήνοντας τη μικρή Μαρία με 

μια απορία αλλά και μια θλίψη στα μάτια.  

Ρέα Παπαγεωργίου 
Αληθινή μαρτυρία της  Μαρίας Παπαγεωργίου 



1. Συμπληρώνω τα στοιχεία της ιστορίας 

Πρόσωπα Τόπος Χρόνος 

Αρχή 

Μέση 

Τέλος 

2. Χρωματίζω το σωστό 

α) Η Μαρία ήταν ... 

πέντε χρονών έξι χρονών εφτά χρονών 

β) Το φορεμα της Μαρίας ήταν... 

εγγλέζικο καινούριο υφαντό 

γ) Όταν η Μαρία μάζεψε τα γλυκά ήταν... 

χαρούμενη φοβισμένη σκεφτική 

3. Γράφω δικό μου τίτλο, για το κείμενο 

_________________________________________ 



4. Απαντώ τις ερωτήσεις 

α) Τι έκανε η Μαρία, μόλις είδε τα γλυκά να πέφτουν κοντά της; 

β) Ποιο ήταν το επάγγελμα του μπαπά της Μαρίας; Από πού το 

καταλαβαίνουμε; 

γ) Γιατί οι Άγγλοι έδιναν συχνά γλυκά στα Ελληνόπουλα; 

δ) Γιατί ο Όδυσσέας και ο Κοκής δεν άφησαν τη Μαρία να φάει τα 

γλυκά και τα πέταξαν; 

ε) Τι θα συμβούλευες τη Μαρία, αν τη συναντούσες; 

στ) Τι σε εντυπωσίασε περισσότερο από το κείμενο και γιατί; 

5. Γράφω έναν διάλογο μεταξύ του Οδυσσέα και του Κοκή, 

την ώρα που βρίσκονται στο ραφείο, προτού μπει η Μαρία.  

6. Φαντάζομαι ότι βρίσκομαι μαζί με τη Μαρία στην αυλή 

του σπιτιού της. Συμπληρώνω:  

Τι βλέπω; Τι ακούω; 


