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1. ΟΧΙ…1. ΟΧΙ… μια  μικ ρή  λεξούλα 
 με  ΤΕΡΑΣΤΙΑ  σημασία

Το ΟΧΙ προσδιορίζει, δίνει στίγμα
Μέσα από αυτό δηλώνουμε ποιοι είμαστε και τι δεν είμαστε, τι μας αρέσει 

και τι όχι, τι θέλουμε και τι δε θέλουμε.   

Το ΟΧΙ προστατεύει
Αν δεν πούμε ΟΧΙ, μερικοί θα εκμεταλλευτούν τις αδυναμίες μας, την
ηλικία μας, την αναποφασιστικότητά μας, για να πετύχουν τα δόλια σχέδιά 
τους.  

Σ’ αρέσει ο κινη-
ματογράφος; 

Μ’ αρέσει η 
σπηλαιολογία

Μόνο με την 
ιδέα τρέμω!

Σ’ αρέσουν οι 
ιμπρεσιονιστές; 

Προτιμώ τους 
κυβιστές Πολύ!

Αλλά και η όπερα 

Μ’ αρέσει 
το ροζ 

Μαύρα,
δικιά μου! 

Η κακιά μάγισσα παρέσυρε
τα παιδιά με ένα ζαχαρένιο σπίτι
για να τα φυλακίσει.  Σκοπός της 

ήταν να τα καταβροχθίσει.  
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Το ΟΧΙ έχει συνείδηση
Αρκετές φορές η συνείδησή μας μάς καθοδηγεί σ’ αυτό που πρέπει να 
κάνουμε.

Το ΟΧΙ βάζει όρια
Όταν δε λέμε ΟΧΙ δεν προσδιορίζουμε τα όριά μας και μερικοί δεν ξέρουν πώς 
να μας πλησιάσουν, ενώ άλλοι δεν ξέρουν πού να σταματήσουν.

Ο Πινόκιο δεν άκουσε τη συνείδησή του, πέ-
ταξε τα βιβλία του, ακολούθησε τους κλέφτες 

και έμπλεξε σε άσχημες περιπέτειες…

Φτιάξε φαγητό 

Φύλαξε τον Φλοξ  
Κράτα το μωρό 

Φτάσε το φακό 

Φέρε ένα σκαμπό Σήκω από δω 

Κάτσε από κει

Φέρε μου νερό 

ΑΜΑΝ! Πες κι ένα 
«ΟΧΙ!» βρε Φωφώ!
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Το ΟΧΙ είναι σταράτο
…Σε όσους δεν πούμε ένα σταθερό, καθαρό και ξάστερο ΟΧΙ, θα παριστάνουν 
πως δεν καταλαβαίνουν την άρνησή μας ή θα εκμεταλλευτούν την ευγένειά 
μας.     

Το ΟΧΙ έχει διαίσθηση 
Τις περισσότερες φορές είναι η διαίσθησή μας που μας προειδοποιεί για τον 
κίνδυνο, άλλοτε φωνάζοντας ΟΧΙ και ψιθυρίζοντας…

Η Χιονάτη ντράπηκε να πει ΟΧΙ στη 
γριούλα που της πρόσφερε το μήλο. 
Το έφαγε παρόλο που δίσταζε… και 

έπεσε ξερή!

κάτι δε μου πάει εδώ…
…πώς και είναι έτσι φιλικός μαζί μου αυτός… αφού δεν τον ξέρω

…αφού είναι πολύ μεγαλύτερός μου
…αφού δε μιλάνε έτσι σε παιδιά

…Δεν έχει φίλους της ηλικίας του;
…Γιατί να πει πως έχει μια ανιψούλα σαν κι εμένα;…

Τι θέλει να κερδίσει;
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Το ΟΧΙ είναι για παιδιά που δε μασάνε!

Δε σε ξέρω,
Δε μ’ αρέσεις, 

Δε θέλω τις καραμέλες σου,
Δε θέλω να δω τις φωτογρα-

φίες σου,
Δε θέλω να βγάλουμε βόλτα  

το σκυλάκι σου!
Και δε με νοιάζει καθόλου 
ότι έχεις μια ανιψούλα σαν 

κι εμένα!

Δε μασάμε!

Κάτω οι ευγένειες! 
Ζήτω η διαίσθηση!




