
Πεοίληση ηηπ ηαιμίαπ «Ο ΨΥΛΛΟ» 

Ομάδα 3_Δ1   ΚΡΙΓΚΟ ΗΛΙΑ  

 

Η ηαιμία μιλάει για έμα  12ςοξμξ παιδί, ηξμ Ηλία πξρ εκδίδει απ' όηαμ ήηαμ 8 ςοόμτμ 

μια ςειοόγοαθη εθημεοίδα με ηξ όμξμα  «ΨΥΛΛΟ» και ηημ ζηέλμει ζε ζςξλεία ζε 

όλη ηημ Ελλάδα. Δρζηρςώπ όμτπ όλξι είμαι εμαμηίξμ ηξρ και ηξμ κξοξυδεύξρμ 

θτμάζξμηαπ ηξμ «σύλλξ» εκηόπ από ηξμ Γαλανία, έμαμ μεγάλξ κύοιξ πξρ νέοει ηα 

πάμηα για ηξρπ αζηεοιζμξύπ και ζει μόμξπ ηξρ έντ από ηξ ςτοιό και ηημ Κοιμιώ, μια 

ζρμμαθήηοιά ηξρ. Ο Ηλίαπ όμτπ δεμ παοαιηήθηκε από ηξ όμειοό ηξρ πξρ ήηαμ μα δει 

έμα ηρπξγοαθείξ από κξμηά και κάπξια ζηιγμή μα θηιάνει ηη δικιά ηξρ εθημεοίδα. 

Μξρ άοεζαμ πάοα πξλλά ζημεία ζε αρηήμ ηημ ηαιμία. Μξρ άοεζε πξρ είδα πτπ ήηαμ 
ηα ζςξλεία ποιμ πξλλά ςοόμια με ηα παιδιά μα θξοάμε πξδιέπ και μα παίνξρμ μακοιά 
γαυδξύοα ζηημ αρλή, αλλά δεμ μξρ άοεζε καθόλξρ πξρ ξ δάζκαλξπ ςηρπξύζε ηξρπ 
μαθηηέπ. Μξρ άοεζε πξρ είδα πτπ ζξύζαμ ξι άμθοτπξι ζηα ςτοιά με ηα μικοά 
ζπίηια, ηξρπ ςτμαηόδοξμξρπ, πώπ ύθαιμαμ και έπλεμαμ ξι γρμαίκεπ ηα οξύςα. Αρηό 
πξρ μξρ άοεζε όμτπ πιξ πξλύ ήηαμ πξρ όηαμ μόμιζα πώπ ηα όμειοα ηξρ Ηλία δεμ θα 
ποαγμαηξπξιηθξύμ πξηέ, πήγε η δημξζιξγοάθξπ από ηημ Αθήμα ζηξ ςτοιό είπε ζε 
όλξρπ όηι ξ «Ψύλλξπ» είμαι η καλύηεοη εθημεοίδα ζηξμ κόζμξ και άλλαναμ όλα. Μαζί 

και η ζρμπεοιθξοά ητμ ζργςτοιαμώμ ηξρ πξρ άοςιζαμ μα ηξρ θέοξμηαι καλά 

μποξζηά ζηημ δημξζιξγοάθξ για μα γοάθει εκείμη καλά λόγια και μα πηγαίμξρμ 

ηξροίζηεπ ζηξ ςτοιό. Ο Ηλίαπ όμτπ δεμ ήθελε ηημ σεύηικη καλξζύμη ηξρπ. ρμέςιζε 

μα εκδίδει ηξμ «Ψύλλξ» και όηαμ ηελείτζαμ ηα ζςξλεία έθργε από ηξ ςτοιό, είδε από 

κξμηά έμα ηρπξγοαθείξ και άοςιζε ηξ ηανίδι ποξπ ηξ όμειοξ ηξρ. Γι' αρηό θα ποέπει 
όλξι μαπ μα είμαζηε επίμξμξι όπτπ ξ Ηλίαπ και μα μημ παοαιηξύμαζηε από ηα όμειοα 
μαπ μέςοι μα ηα κάμξρμε ποαγμαηικόηηηα! 
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