
 

ΓΑΙΑΡΔΗΑ ΓΟΖΓΝΟΗΑΓΝ – ΠΝΟΔΙΖ 

https://www.isobitis.com/book/?p=17162 

ΔΚΔΛΑ ΚΔ ΛΝΗΑΕΔΗ 

ΚΘΗΠΡΝΟΖΚΑ (ΑΞΝΠΞΑΠΚΑΡΑ) 

1.Αθνύζηε/δηαβάζηε ην βηβιίν ηεο Γαιάηεηαο Γξεγνξηάδνπ-Πνπξέιε. Ξώο 

„‟ζπλνκηινύλ‟‟ ηα δύν βηβιία, „‟Δκέλα κε λνηάδεη‟‟ θαη „‟ Ζ ηζηνξία ηνπ γάηνπ πνπ έκαζε 

ζ‟ έλα γιάξν λα πεηάεη‟‟; Γξάςηε ηελ απάληεζή ζαο ζην ηεηξάδηό ζαο. 

 2.Βξείηε ην ζεκείν ηνπ βηβιίνπ, ην νπνίν ζα κπνξνύζε λα είλαη απόζπαζκα ζην 

καύξν θύκα. Γξάςηε ην ζην ηεηξάδηό ζαο. 

…γύξσ γύξσ από ην θατθη ε ζάιαζζα ζθνύξαηλε, ζθνύξαηλε θαη ε καύξε θειίδα 

απισλόηαλ, κεγάισλε, μερείισλε θαη ήξζε θαη μαπιώζεθε κπξνο ζηα έληξνκα κάηηα 

ησλ παηδηώλ. Κηα γλσζηή κπξσδηά μερύζεθε. 

3.Δπηιέμηε όπνηεο εξγαζίεο, από απηέο πνπ ζαο δίλνληαη γηα ην βηβιίν „‟εκέλα κε 

λνηάδεη‟‟, ζαο ηξαβνύλ ην ελδηαθέξνλ θαη επεμεξγαζηείηε ηεο επάλσ ζην βηβιίν καο. 
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Αληί πξνιόγνπ 
Ν ηόπνο είρε γπξηζκέλεο ηηο πιάηεο ηνπ ζην ςειό βνπλό θαη θνηηνύζε πξνο ηε 
ζάιαζζα. ηαλ νη πξώηνη άλζξσπνη θηάζαλ εθεί, είπαλ κεηαμύ ηνπο: 
-Θα ρηίζνπκε ην ρσξηό καο εδώ, ζηελ κέζε ηεο πεδηάδαο. 
-Πσζηά, είπε ν γεξνληόηεξνο. Ζ δσή ζην βνπλό είλαη ζθιεξή δσή. Δλώ εδώ ζα 
έρνπκε θαη ρώκα λα θπηξώζνπλ νη ειηέο καο, κπνξνύκε λα ζπείξνπκε, λα θπηέςνπκε 
ακπέιηα… Λα! Θαη κπνζηάλη κπνξεί λα πξνθόςεη… 
-Α! είπε θαη κηα θνπειηά κε γειαζηά γαιάδηα κάηηα, ζα θπηέςσ γεξάληα θαη γηαζεκί 
εδώ ζην απάγθην! 
-Θα καο πξνζηαηεύεη από ηνπο αγέξεδεο ην βνπλό, ζα ΄ρνπκε ηα μύια ηνπ γηα ην 
ηδάθη καο, θαη από ηελ άιιε κεξηά ζα κπνξνύκε λα ςαξεύνπκε λα ηξώκε θη εκείο θαη 
ηα παηδηά καο θαη ζα θαινπνπιάκε ηηο ςαξηέο ζηελ πνιηηεία. 
-Θαη πώο ζα νλνκάζνπκε ην ρσξηό καο; Οώηεζε ε θνπέια κε ηα γειαζηά γαιάδηα 
κάηηα. 
Θνίηαμαλ γύξσ όινη. Πθέθηεθαλ πώο ζα γίλεη ην ρσξηό θαη αλαγάιιηαζαλ. 
-Αλζόππξγν! 
Έηζη είπαλ νη πξώηνη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνύ θαη εδώ ζηέξησζαλ. Θαη δε κεηάλησζαλ. 
Ταξόηνπνο εηνύηε ε κεξηά, πνηέ δελ ηνπο μεγέιαζε ε ζάιαζζα. 
Θαη ην βνπλό ηνπο έζηειλε δξνζεξό αγεξάθη ην θαινθαίξη, θαη ην ρεηκώλα κε ηα 
ςειά ηνπ δέληξα θξαηνύζε ηνπο ζπκσκέλνπο αγέξεδεο θαη κε ηηο ξίδεο ηνπ δελ 
άθελε ηα λεξά ηεο βξνρήο λα θπιήζνπλ κε δύλακε πξνο ην ρσξηό θαη λα ην 
θαηαζηξέςνπλ. 
Ρα παηδηά παηρλίδη ην ΄ραλ λα ηξέμνπλ ζηε ζάιαζζα θαη λα πιαηζνπξίζνπλ ζηα λεξά 
ή λ΄ αλέβνπλ ηελ απόηνκε πιαγηά ηνπ βνπλνύ. Κεξηθά θαπρηόληαλ πσο θηάζαλε θαηη 
κέρξη ηελ θνξθή ηνπ. Έλα κάιηζηα από απηά είπε πσο δύγσζε κηαλ ατηνθσιηά θαη 
ράηδεςε ην ατηόπνπιν πνπ ήηαλ κέζα. ινη γέιαζαλ κ΄ απηήλ ηελ ηζηνξία. Άιισζηε, 
ζην ρσξηό όινη γεινύζαλ εύθνια! 
Έηζη ήηαλ ε δσή, όκνξθε, ραξσπή, γηνκάηε απιόηεηα θαη ραξά, κε αλζξώπηλα 
βάζαλα, κα θαη κε ζετθή εηξήλε. 
Έηζη πεξλνύζε ε δσή, ώζπνπ… 
 
1. Γηαηί νλόκαζαλ ην ρσξηό ηνπο «Αλζόππξγν»; 
Ρν ρσξην ην νλόκαζαλ Αλζόππξγν γηαηί θαληάζηεθαλ πσο ζα εηλαη ην ρσξηό ηνπο 
ζην κειινλ γεκαην κε αλζε, ινπινύδηα θαη δεληξα. 
 
Ρν ρσξηό ην νλόκαζαλ “Αλζόππξγν”, γηαηί ζα ην έρηηδαλ ζηε κέζε ηεο πεδηάδαο, κε 
ηελ πιάηε γπξηζκέλε ζην βνπλό πνπ ζα ηνπο πξνζηάηεπε από ηνλ αέξα θαη ηα πνιιά 
λεξά ηεο βξνρήο θαη ζα θύηεπαλ όιν ινπινύδηα. 
 
Γηαηίζααλζηδαλπνιιαινπινπδηαθαηε γεσξγίαζααλαπηπζζνηαλ. 
 
Νλόκαζαλ ην ρσξηό ηνπο ΑΛΘΝΞΟΓΝ γηαηί ήηαλ ζε πεδηάδα, κπξνζηά ζάιαζζα 
θαη πίζσ βνπλό. 
 
2. Ξνηα επίζεηα θαη θαηεγνξνύκελα πεξηγξάθνπλ ηε δσή ζην ρσξηό; πνγξακκίζηε. 
 
3. «έηζη πεξλνύζε ε δσή, ώζπνπ…»: Ρη λνκίδεηε όηη ζπλέβε; 
Λνκίδσ όηη θάπνηα πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή πνπ ηελ πξνθάιεζαλ νη ίδηνη νη 
άλζξσπνη θαηέζηξεςε ην κέξνο θαη ηελ δσή πνπ έθαλαλ. 
 



Ξηζηεύσ ηη κεηα απν θαπνηεο γεληεο ζηακαηεζαλ λα αζρνινύληαη κε ηα ινπινπδηα 
θαη καξαζεθαλ. 
 
Ξηζηεύσ πσο κηα κεξα ζηακαηεζαλ λα αλζηδνπλ ηα ινπινύδηα θαη ε ραξα θαη ην 
ρακνγειν εμαθαλίζηεθαλ απν ην πξνζσπν ησλ αλζξώπσλ.     
 
Έθζαζε κηα εκέξα, πνπ εμαηηίαο θάπνησλ άζρεκσλ γεγνλόησλ, ην κέξνο έραζε ηελ 
νκνξθηά ηνπ, ηα θπηά καξάζεθαλ θαη λέα δελ κπνξνύζαλ λα βγνπλ θαη νη άλζξσπνη 
έραζαλ όια ηα νθέιε πνπ ηνπο έδηλε ε γε ηνπο. 

 
…Ώζπνπ,κηα κέξα θαηαζθεπάζηεθαλ γύξσ από ην ρσξηό έμη πειώξηα εξγνζηάζηα 
πιαζηηθνύ πνπ κόιπλαλ ην πεξηβάιινλ ηνπ ρσξηνύ ..Νη..… …ρσξηθνη πξνζπαζεζαλ 
λα θιεηζνπλ ηα εξγνζηαζηα ………πιαζηηθνπ πνπ νκσο γηα θαθε ηνπο ηπρε δελ 
εθιεηζαλ θαζσο ν ηδηνθηεηεο πιεξσζε θαη απνδεκησζε νιν ην ρσξην κε δηαθνξεηηθα 
αληαιιαγκαηα ζηνλ θαζελαλ.………… 
 
Λνκίδσ όηη ζα θαηαζθεπαζηεί έλα εξγνζηάζην πιαζηηθώλ. 

 
4. Ξξνζπαζήζηε λα απνδώζεηε εηθαζηηθά (δσγξαθηθά) ην ρσξηό 
 

 
 

 
 



 
  



 
 
Όλεηξα γηα έλα λέν εξγνζηάζην 

…Αλαζηέλαμε κε αλαθνύθηζε ν θύξηνο Βγέλαο θαη θάζηζε μαλά ζηε κεγάιε, 
πνιπηειή πνιπζξόλα ηνπ. Ρώξα, κε ηελ άλεζή ηνπ, άξρηζε λα δηαβάδεη ηελ απάληεζε 
πνπ ηνπ έζηεηιε ην ππνπξγείν, λα ξνπθάεη ιέμε ιέμε ην μεξό γξαπηό θείκελν. Ρ΄ 
όλεηξό ηνπ, λα θηηάμεη έλα ηεξάζηην ζπγθξόηεκα θαηαζθεπήο πιαζηηθώλ, ήηαλ 
πξαγκαηηθόηεηα. Κηα πξαγκαηηθόηεηα πνπ ηελ θξαηνύζε εδώ, ζηα ρέξηα ηνπ: «…» 
Υ Θεέ κνπ, ηη όκνξθε κέξα μεκέξσζε ζήκεξα! 
… Έκεηλε κόλνο ν θύξηνο Βγέλαο. Πεθώζεθε, πιεζίαζε ην θαξδύ παξάζπξν, 
αθεξεκέλα θνίηαμε έμσ. Αλ έβαδε ηα δπλαηά ηνπ, ζα πξνιάβαηλε ηελ επνρή. Λα, 
ηώξα Φιεβάξεο, έρεη κπξνζηά ηνπ ηόζνπο κήλεο, Κάξηεο, Απξίιεο, Κάεο… Νρηώ 
κήλεο κέρξη ηνλ Νθηώβξην λα γίλνπλ ηα εγθαίληα. Βέβαηα, δελ είλαη πνιινί νρηώ 
κήλεο, αιιά πξέπεη ηνλ Νθηώβξην λα δνπιεύεη ην εξγνζηάζην. Θα εξγαζηεί ζθιεξά, 
αιιά καζεκέλα ηα βνπλά απ΄ ηα ρηόληα! Θα πάξεη θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ καδί, λα 
κελ έρεη πεξηζπαζκνύο. Δίλαη ζίγνπξν πσο ζα γθξηληάμεη ε γπλαίθα ηνπ. Έρεη εδώ 
ηνλ θύθιν ηεο, πνύ λα κεηαθνκίδεη – βέβαηα θαη ζα γθξηληάμεη ε γπλαίθα ηνπ. Θα πεη 
πσο ηα παηδηά ζα ράζνπλ ηε ζεηξά ηνπο, κα ζρνιεηό ζα έρεη ν Αλζόππξγνο, λα πάλε 
ινηπόλ ζην δεκόζην ζρνιείν. Δ, αο παηδεπηνύλ έλα δύν ρξόληα! Άκα ην λεξό κπεη ζη΄ 
απιάθη, ζα επηζηξέςνπλ ζηελ Αζήλα. Έλα δπν ρξόληα είλαη απηά, ζα πεξάζνπλ. 
Κεηά βάδεη έλα γεληθό δηεπζπληή θη ν ίδηνο ζα πεγαηλνέξρεηαη. Θα γθξηληάμεη βέβαηα 
ε γπλαίθα ηνπ θπξίνπ Βγέλα, κα ζα ηεο εμεγήζεη. Ν Θαλάζεο, έμππλν παηδί είλαη, ζα 
θαηαιάβεη ηη ηνπο ζπκθέξεη. Άιισζηε, γη΄ απηόλ παιεύεη ν θύξηνο Βγέλαο. Αύξην ην 
ζπγθξόηεκα ζα είλαη δηθό ηνπ. Δκ, δε γίλνληαη ηέηνηα πξάγκαηα ρσξίο ζπζίεο! 
 Κηζνθιείλεη ηα κάηηα ν βηνκήραλνο. Βιέπεη εθεί κπξνζηά ηνπ ηηο κπνπξνύδεο 
λα βγάδνπλ θαπλό, εξγάηεο λα βγαίλνπλ ρηιηάδεο απ΄ ηε θάκπξηθα, απηνθίλεηα 



θνξηεγά, ζεηξέο νιόθιεξεο, λα πεγαηλνέξρνληαη ζ΄ όιν ηνλ θόζκν γηνκάηα πιαζηηθά 
πνπ λα γξάθνπλ κε ηεξάζηηα γξάκκαηα: „‟Ξ. ΒΓΔΛΑΠ ΘΑΗ ΗΝΠ‟‟. 
 Σακνγειά επηπρηζκέλα κπξνο  ζ΄ απηό ην όξακα ν θύξηνο Βγέλαο. Αο 
γθξηληάμεη ε γπλαίθα ηνπ. Απηόο είλαη ε θεθαιή ηεο νηθνγέλεηαο, απηόο απνθαζίδεη, 
απηόο ζα θάλεη ην εξγνζηάζηό ηνπ έλα από ηα κεγαιύηεξα ηνπ θόζκνπ! ζν γηα ηελ 
θόξε, κηθξή είλαη, νύηε ζα πνιπθαηαιάβεη ην μεζήθσκα. Κε ραζνκεξάεη ινηπόλ… 
 

 
 
5. Κπνξείηε λα αθεγεζείηε ηελ ηζηνξία ησλ δύν εηθόλσλ; Απνηεινύλ κέξνο ηνπ 
νλείξνπ ηνπ ήξσα… 
Πηελ πξώηε εηθόλα παξαηεξνύκε έλα κεγάιν εξγνζηάζην πνπ δνπιεύεη θαη βιέπνπκε 
όηη νη θαπλνί πνπ βγάδεη έρνπλ θπξηεύζεη ηνλ νπξαλό, ν ήιηνο έρεη ζρεδόλ ραζεί θαη 
ηα δέληξα είλαη ιηγνζηά θαη θαίλνληαη άξξσζηα. 
Πηε δεύξεε εηθόλα απεηθνλίδεηαη έλα εξγνζηάζην λα δνπιεύεη, θαπλνί λα βγαίλνπλ 
από ηα θνπγάξα ηνπ θαη λα πέθηνπλ ηα ιύκαηα ζηε ζάιαζζα, δεκηνπξγώληαο 
δπζθνξία ζηα ςάξηα πνπ δνπλ εθεί. Γύν παηδηά παίδνπλ θνληά ζε απηά ηα κνιπζκέλα 
λεξά. 
Πηελ πξώηε εηθόλα θαίλεηαη  ε κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο από ηα εξγνζηάζηα  θαη 
ηα θαπζαέξηα απηνθηλήησλ πνπ είλαη κεγάιε. Νη άλζξσπνη ζηηο πόιεηο  είλαη 
δπζαξεζηεκέλνη από ηε ξύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο  θαη ν ήιηνο ράλεηαη πίζσ από 
ηα γθξίδα ζύλλεθα.  
Πηε δεύηεξε εηθόλα ηα παηδηά παίδνπλ αλέκεια ζηε θύζε ρσξίο λα αληηιακβάλνληαη 
ηελ ηε ξύπαλζε πνπ πξνθαινύλ ηα εξγνζηάζηα ζηα λεξά ησλ πνηακώλ θαη ζηνλ αέξα 
πνπ αλαπλένπκε. 
 
Ζ ηζηνξία ησλ δύν εηθόλσλ είλαη όηη ηα απόβιεηα ηνπ εξγνζηαζίνπ κνιύλνπλ ηνλ 
πδξνθόξν νξίδνληα, κε απνηέιεζκα ηα παηδηά λα κελ κπνξνύλ λα θνιπκπνύλ θαη νη 
θάηνηθνη ηνπ ρσξηνύ λα κελ κπνξνύλ λα ςαξεύνπλ, κε απνηέιεζκα λα κελ 
σθεινύληαη από ηε ζάιαζζα. 
 

Ν δάζθαινο έξρεηαη 
Ρν παιηθάξη θαηέβεθε ζην ζηαζκό, θνξνύζε έλα γθξη ζαθάθη πνπ ηαίξηαδε κε ηα 
κάηηα ηνπ. Γεξνδεκέλνο, κε άλεζε θξαηνύζε ζηα ρέξηα ηηο δπν βαιίηζεο ηνπ. Ξήξε 
βαζηά αλάζα, θνίηαμε ηελ νκνξθηά πνπ απισλόηαλ ηξηγύξσ ηνπ. Διηέο αζεκέληεο, 
ζθπθηέο απ΄ ηνλ πνιύ θαξπό, θάκπνο επινγεκέλνο, θηιηθά έζκηγε κε ην βνπλό θαη ην 
πεύθν. Κέζα ζηηο ειηέο, θξπθηό λα παίδνπλ ζην κάηη, αξαδηαζκέλα ηα ζπίηηα, κε ηα 
θόθθηλα θεξακίδηα λα κπεξδεύνληαη κεο ζην πξάζηλν, θόθθηλεο πηλειηέο ζ΄ έλα 
θαληαζηηθό πίλαθα. Θαη θάησ, εθεί πνπ έθηαλε ην κάηη, ε ζάιαζζα. Θαη κεο ζηε 
ζάιαζζα ηα γξη γξη, πνπ ηώξα μεθηλνύζαλ. «Νλεηξεκέλε πνιηηεία» ζθέθηεθε ην 
παιηθάξη θαη αλαγάιιηαζε. 



…Ρα πξώηα αζηέξηα είραλ θαλεί ζηνλ νπξαλό. Έκεηλε εθεί κπξνζηά ζηελ πόξηα ν 
θαηλνύξηνο δάζθαινο κνλάρνο. Μαλαθνίηαμε γύξσ ηνπ, ε καξκαξέληα βξύζε 
ηξαγνπδνύζε, ην θζηλόπσξν, πνπ αιαθξνπαηώληαο είρε έξζεη, έθαλε ηηο ειηέο λα 
ξηγνύλ. Ζ ζάιαζζα είρε πάξεη ηώξα έλα κνπληό ρξώκα θαη ν όγθνο ηνπ  εξγνζηαζίνπ 
ήηαλ ε κόλε παξαθσλία ζε ηνύηε ηελ όκνξθε γσληά ηεο γεο… 
 
6.Γηαηί;........ 
Γηαηί ην εξγνζηάζην ζε έλα ηέηνην ηνπίν, νπσο πεξηγξάθεη θαη ν δάζθαινο, 
“θαληαζηηθό πίλαθα”  δελ ηαηξηάδεη ζην κέξνο. Δίλαη εθηόο ζέκαηνο. 
 
Ξηζηεύσ πσο ε ζάιαζζα είρε κνιπλζεί από ην θαπζαέξην ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη ελώ 
όια ήηαλ όκνξθα θαη πξάζηλα, ν όγθνο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη ην θαπζαέξηό ηνπ 
ραινύζαλ όιε ηελ είθνλα. 
 
Ν δάζθαινο, ελώ κόιηο πξσηναληίθξπζε ην ρσξηό καγεύηεθε από ηελ νκνξθηά ηνπ, 
ζηε ζπλέρεηα είδε ην εξγνζηάζην θαη ζπλεηδεηνπνίεζε όρη κόλν όηη ήηαλ κηα 
παξαθσλία ζην ηνπίν, αιιά όηη κόιπλε ηε ζάιαζζα θαη γεληθά ην πεξηβάιινλ, 
επίζεο. 
 
Γηαηί ε ζάιαζζα είρε κνιπλζεί από ην θαπζαέξην ηνπ εξγνζηαζίνπ κε απνηέιεζκα λα 
θξύβεηαη ε νκνξθηά ηεο ..... 
 
Ζ θύζε ζηνλ ηόπν απηό ήηαλ θαληαζηηθή κε ηηο αζεκέληεο ειηέο, ηα αξαδηαζκέλα 
ζπίηηα, ηα θόθθηλα θεξακίδηα, ηε ζάιαζζα  … Ζ κόλε παξαθσλία ζην ηνπίν απηό 
ήηαλ ην εξγνζηάζην πνπ είρε θηηαρηεί εθεί. 
 
Γηαηί παξαηήξεζε ην εξγνζηάζην ζαλ παξαθσλία κέζα ζ΄ απηό ην όκνξθν ρσξηό. 

 
 
Νη πξώηεο αςηκαρίεο 

Δ, ινηπόλ, όια δελ πήγαλ θαιά γηα ηνλ θαηλνπξηνθεξκέλν δάζθαιν. Ν δηεπζπληήο 
ηνπ ζρνιείνπ ηνλ εμέηαζε θαιά θαιά, έλα πεξίεξγν ρακόγειν θξεκάζηεθε ζηα ιεπηά 
ηνπ ρείιηα. 
--Λεαξόο, πνιύ λεαξόο! Ρν ππνπξγείν κπνξνύζε λα ζηείιεη έλαλ κεγαιύηεξν. Αιιά 
θαλείο δε δηαζέηεη ιίγν κπαιό ζ΄ απηό ην ππνπξγείν. Αλ ήκνπλ ππνπξγόο, ζα… 
Ν Αιέμαλδξνο Γαζθαιόπνπινο, όξζηνο ζαλ ηηκσξεκέλνο καζεηήο, αλαγθάζηεθε λ΄ 
αθνύζεη ηη ζα έθαλε ν δηεπζπληήο ηνπ Γεκνηηθνύ Πρνιείνπ Αλζνπύξγνπ, αλ ήηαλ 
ππνπξγόο. Απηά πνπ άθνπζε ήηαλ κπεξδεκέλα, θαηάθεξε όκσο λα θαηαιάβεη πσο 
πξώην είλαη θαθό θαη νιέζξην λα είζαη λένο. Θαη δεύηεξν, αλ δε γίλεηαη αιιηώο θαη 
είζαη λένο, ηόηε θξύςε απηό ην θνπζνύξη όζν κπνξείο… 
… Ρν θζηλόπσξν ιεο θαη είρε μεράζεη λα ΄ ξζεη ζηνλ Αλζόππξγν. Ρα θπθιάκηλα, 
νιάλζηζηα, είραλ θάλεη κελεμεδί ην ρώκα, θαλέλα ζπλλεθάθη ζην γειαζηό νπξαλό, ε 
ζάιαζζα, ζαλ λα΄ρε μεζαξξέςεη, ζαλ λα΄ρε μεγειαζηεί, δεζηαηλόηαλ αθύκαληε θάησ 
από  ηνλ μαλζό ήιην. Μεγειάζηεθε θαη ν θπξ Αιεθνο, όπσο ηνλ θώλαδαλ ηώξα ηα 
παηδηά, μεγειάζηεθε απ΄ απηήλ ηελ θαινζύλε, πήξε ην κπαληεξό ηνπ, θαβάιεζε ην 
πνδήιαην ηεο θπξά-Φζεκίαο θαη ηξάβεμε γηα λα θνιπκπήζεη. Ιάηξεπε ηε ζάιαζζα 
θαη ηε ραηξόηαλ ώζπνπ λα θξπώζεη γηα θαιά ν θαηξόο. 
 Ήηαλ έηνηκνο λα πάξεη θόξα λα θάλεη βνπηηά όηαλ… Ζ ζάιαζζα, όπσο 
εξρόηαλ καιαθά θαη έγιεηθε ηα βνηζαιάθηα εθεί ζηα πόδηα ηνπ, θνπβαινύζε καδί ηεο 
θαη θάηη γινηώδεο, θάηη βξώκηθν. Γελ πίζηεςε ζ΄ απηό πνπ νινθάλεξα έβιεπαλ ηα 



κάηηα ηνπ. Γνλάηηζε, έπηαζε έλα βόηζαιν. Ρν βόηζαιν είρε ράζεη ηε ιάκςε ηνπ, ηα 
ρξώκαηά ηνπ ήηαλ κνπληά, είρε θάηη ην πεζακέλν ην βόηζαιν. 
 Οίγεζε ν δάζθαινο. Γελ ήμεξε αλ ήηαλ θάηη απ΄ ηε θζηλνπσξηλή δξνζηά ή αλ 
ε θξπάδα πνπ έλησζε ήηαλ απ ΄ ηε θνβεξή ζθέςε πνπ πέξαζε απ΄  ην κπαιό ηνπ. 
„‟Ρν εξγνζηάζην…‟‟ ζθέθηεθε. „‟Ρν εξγνζηάζην κόιπλε ηελ πεξηνρή! Απόβιεηα είλαη 
ρπκέλα εδώ.‟‟. Ρώξα δελ είρε πηα θακία δηάζεζε γηα κπάλην. Κεραληθά θόξεζε ηελ 
κπινύδα ηνπ, έθεξε κεηά ην βνηζαιάθη ζηε κύηε ηνπ. Κηα αεδηαζηηθή κπξσδηά ηνπ 
αλαζηάησζε ην ζηνκάρη, ηνπ έθεξε αλαγνύια. Έπηαζε άκκν ζηε ρνύθηα ηνπ, θαη ε 
άκκνο δελ ήηαλ αζεκέληα, κα θνιινύζε ζηελ παιάκε ηνπ, ηνλ γιίηζηαζε. Θαξξείο 
πσο θακπνύξηαζε μαθληθά, ζαξξείο θαη ζε κηα ζηηγκή γέξαζε. „‟Ρν εξγνζηάζην έρεη 
αλνίμεη αγσγό θάπνπ ηξηγύξσ θαη ρύλεη ηα βξώκηθα λεξά ηνπ ζηε ζάιαζζα, εδώ ζ΄ 
απηήλ ηε κεξηά πνπ θνιπκπάλε ηα παηδηά!‟‟. 

Ζ ζθέςε απηή, ε ιέμε απηή, „‟ηα παηδηά‟‟, ήηαλ ην επαίζζεην ζεκείν ηνπ 
δαζθάινπ. Σηιηάδεο θνπδνπλάθηα θνπδνύληζαλ κέζα ηνπ, θνπδνύληα θηλδύλνπ.  
Βηαζηηθά ηώξα ληύζεθε, ζαλ ηξειόο αλέβεθε ζην πνδήιαηό ηνπ, ηξάβεμε γηα ην 
ρσξηό. Έπξεπε  λα εηδνπνηήζεη ηελ αζηπλνκία. Έπξεπε… 
 
7. Γξάςε ην δηάινγν ηνπ δαζθάινπ κε ηνλ αζηπλνκηθό. 

- Έρσ κηα θαηαγγειία λα θάλσ. 
- Παο αθνύσ θπξ δάζθαιε. 
- Ρν εξγνζηάζην ξίρλεη ηα απόβιεηά ηνπ ζηε ζάιαζζα θαη ηελ έρεη κνιύλεη. 

Δίλαη παξάλνκν θαη είλαη θίλδπλνο γηα κηθξνπο θαη κεγάινπο πνπ θνιπκπνύλ 
εθεί. 

- Έρεηε απνδείμεηο; 
- Βέβαηα! Αξθεί θάπνηνο λα δεη ηε ζάιαζζα. Δθεί παίδνπλ ηα παηδηά καο ζαο 

ιέσ. 
- Δληάμεη, ζα ην δνύκε. 

 
- Θαιεζπέξα ζαο, θύξηε Αζηπλόκε. 
- Θαιεζπέξα ζαο. Ξώο ζα κπνξνύζα λα ζαο βνεζήζσ; 
- Ξξηλ ιίγν ήκνπλ ζηελ παξαιία πνπ βξίζθεηαη ιίγν πην θάησ. Ήκνπλ ηόζν 

ελζνπζηαζκέλνο πνπ κεηά από ηόζν θαηξό ζα απνιάκβαλα θαη πάιη ηα γαιαλά 
θαη πεληαθάζαξα λεξά ηεο ζάιαζζαο θαη ζα δηάβαδα κε εξεκία ην βηβιίν 
κνπ…όκσο έλα δπζάξεζην γεγνλόο κε έθαλε λα αιιάμσ γλώκε. 

- Κάιηζηα. Ρη αθξηβώο ζπλέβε; 
- Κε ιύπε κνπ δηαπίζησζα πσο ε ζάιαζζα δελ ήηαλ όπσο πέξπζη. Ρα πάληα 

ήηαλ βξώκηθα. Ρα βόηζαια γιηηζηαζκέλα θαη ε παξαιία γεκάηε ζθνππίδηα. 
Απηό όκσο πνπ κε δπζαξέζηεζε ηδηαίηεξα ήηαλ ην γεγνλόο όηη θαξάβηα 
μεβξάδνπλ “ηόλνπο” πεηξειαίνπ ζηε ζάιαζζα. Κέρξη θαη ςόθηα ςάξηα 
αληίθξηζα κπξνζηά κνπ! Ξξέπεη λα δξάζνπκε όινη καδί γηα λα αληηκεησπηζηεί 
απηή ε θαηαζηξνθή. Ξξέπεη λα εληνπίζεηε θαη λα ηηκσξήζεηε απζηεξά ην 
άηνκν ή ηα άηνκα πνπ δηαπξάηηνπλ ηέηνηεο ελέξγεηεο. 

- Κάιηζηα. Ρν ζέκα είλαη πνιύ ζνβαξό. Παο ππόζρνκαη όηη ζα θάλνπκε ό,ηη 
θαιύηεξν κπνξνύκε. Σξεηαδόκαζηε όκσο θαη ηε βνήζεηα όισλ ζαο. Παο 
επραξηζηώ πνιύ. 

- Δίκαη ζηε δηάζεζή ζαο, όπνηε κε ρξεηαζηείηε. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Θαιεκέξα θπξ αζηπλόκε. 
 

- Θαιεκέξα παηδί κνπ. 
 

- Θα ήζεια λα θάλσ κηα θαηαγγειία. 



 
- Πε πνηνλ παηδί κνπ; 

 
- Πηνλ εξγνζηαζηάξρε, ηνλ θύξην Βγέλα. 

 
- Γηαηί; 

 
- Γηα ηε κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Ρα βηνκεραληθά απόβιεηα βγαίλνπλ 

θνληά ζηελ αθηή, ελώ ζα έπξεπε λα βγαίλνπλ βαζεηά ζηε ζάιαζζα, πέξα από 
ηα βξάρηα. Απεηιείηαη ε δσή ησλ θαηνίθσλ κε πνιιέο αξξώζηεηεο. 
 

- Θα ην ειέγμσ. 
 

- Δπραξηζηώ. 
 

Αλεζπρίεο θαη απεηιέο 
--Ινηπόλ, Θαλάζε, γηα πεο κνπ γηα ηνλ θαηλνύξην δάζθαιν, είπε ν θύξηνο Βγέλαο. 
Σακνγέιαζε ην αγόξη. 
--Δίλαη, παηέξα, ν πην ζπνπδαίνο δάζθαινο πνπ γλώξηζα! 
--Δ, δελ έρεηο γλσξίζεη θαη πνιινύο! Ρνπ΄ θνςε ηε θόξα ν θύξηνο Βγέλαο. 
--Ξαηέξα, αλ ηνλ αθνύζεηο κέο ζηελ ηάμε, αλ ηνλ παξαθνινπζήζεηο έμσ, ζηηο 
εθδξνκέο πνπ  θάλνπκε, ζα θαηαιάβεηο γηαηί ζέισ λα ηνπ κνηάζσ. 
--Λα ηνπ κνηάζεηο! Νύξιηαμε κε θξίθε ν θύξηνο Βγέλαο. Μέξεηο ηη έθαλε απηόο ν 
θύξηνο; 
--ρη, θνύλεζε ην θεθάιη ηνπ ην αγόξη. 
--Δ, ινηπόλ, πήγε λα κε θαξθώζεη ζηε ρσξνθπιαθή! Ν δάζθαιόο ζνπ είλαη έλαο 
αλόεηνο ζπηνύλνο, λα ηη είλαη! 
--Απηό δελ είλαη αιήζεηα, ςέιιηζε ην αγόξη. ρη, δελ είλαη αιήζεηα! 
--Δίλαη ζηηγκέο, γηε κνπ, πνπ ν άλζξσπνο δελ ειέγρεη ηνλ εαπηό ηνπ, γηαηί ηνλ πλίγεη 
ε δίθαηε νξγή, απνινγήζεθε. Γελ είλαη ιίγν ελόο παξάγνληα θνηλσληθήο αλπςώζεσο 
θάπνηνο ππελσκνηάξρεο λα ηνπ δεηά εμεγήζεηο! Δμεγήζεηο λα δώζσ εγώ, ν Ξαύινο 
Βγέλαο, ζε θάπνηνλ ππελσκνηάξρε θάπνηνπ αζήκαληνπ ρσξηνύ. Θη όια απηά γηαηί; 
Γηαηί θάπνην, ιέεη, βνηζαιάθη είρε ράζεη ηε ιάκςε ηνπ! Θη επεηδή ε άκκνο ήηαλ, ιέεη, 
γιηηζηαζκέλε! Βηαζκέλα θαη ρνληξνθνκκέλα  γέιαζε ηώξα ν εξγνζηαζηάξρεο. Κα 
ηνπ ηα είπα απ΄ηελ θαιή. „‟Ξξόζεμε, ηνπ είπα, γηαηί αλ θάλσ κηαλ αλαθνξά ζηνλ 
ππνπξγό, ζα πάξεηο ηέηνην θύζεκα, πνπ ζα βξεζείο ζε θαλέλα θαηζηθνρώξη‟‟. Λα 
δείηε πσο έβαιε ηελ νπξά ηνπ θάησ απ΄ ηα ζθέιηα ηνπ! Ρελ έρεη άζρεκα ν θπξ 
δάζθαινο. Θα ηνλ έρεη ηώξα ζηελ κπνύθα ηνπ ληνπθεθηνύ ηνπ ν ππελσκνηάξρεο. 
--Ρη αθξηβώο ζπλέβε, παηέξα; Οώηεζε ήζπρα ν Θαλάζεο. 
--Ξαηδί κνπ, ηώξα ν θύξηνο Βγέλαο άξρηζε λα εμεγεί καιαθσκέλα, ην θξάηνο ζέιεη 
ηελ απνθέληξσζε, ζέιεη ε επαξρία λα δσληαλέςεη, ν ρσξηάηεο λ΄ αλεβάζεη ην 
εηζόδεκά ηνπ θαη ην βηνηηθό ηνπ επίπεδν. Γη΄ απηό δίλεη δάλεηα κε κεγάιεο επθνιίεο 
ζ΄ απηνύο πνπ ζα θάλνπλ βηνκεραληθά ζπγθξνηήκαηα καθξηά από ην θέληξν. Βιέπεηο 
ηίπνηε θαθό πνπ εγώ εθκεηαιιεύηεθα απηήλ ηε δηεπθόιπλζε πνπ θάλεη ην θξάηνο; 
--ρη, απάληεζε ζηαζεξά ην αγόξη. 
--Δ, ινηπόλ, ην βιέπεη ν δάζθαιόο ζνπ! „‟Οππαίλεη ην εξγνζηάζην ην πεξηβάιινλ!‟‟ 
Άθνπ, θίιε κνπ! Ρν ξππαίλεη, ηελ ώξα πνπ αμηνπνηήζεθε ε πεξηνρή, ηελ ώξα πνπ ηα 
ρσξάθηα ηνπο εδώ η΄ αγόξαδεο γηα κηα πεληάξα θαη ηώξα θάλεη ρνύθηα ρώκα θαη 
ιίξα! Έ! Ρη ηνπ ιέο! 
--Έρεη άδηθν ν δάζθαινο! Πηαζεξά κα ιππεκέλα βεβαίσζε ηνλ εαπηό ηνπ ν Θαλάζεο. 
--Θαη βέβαηα έρεη άδηθν! Θξηάκβεπζε ν   θύξηνο Βγέλαο. Θαη πξέπεη λα κάζεη λα είλαη 
πξνζερηηθόο. Θα θάλσ κηα αλαθνξά ζην ππνπξγείν Ξαηδείαο, ζα καδέςσ ππνγξαθέο 



απ΄ ην ρσξηό -ζα κε βνεζήζεη θαη ν ππνδηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ- θαη ζα ηνπ δώζσ 
λα θαηαιάβεη! 
--Ξαηέξα, δε ζα ην θάλεηο απηό! Φώλαμαλ ηα παηδηά. 
Ρα΄ ραζε κπξνο ζε ηέηνηα αληίδξαζε ν παηέξαο. 
--Γελ κπνξώ λα θαηαιάβσ ηέηνηεο επαηζζεζίεο! Αλαζηέλαμε. 
--Δγώ ηνλ αγαπώ!                                               
--Γηαηί ηνλ αγαπάο; Οώηεζε ζαζηηζκέλνο ν παηέξαο. 
--Γηαηί βξήθακε καδί έλα ιαβσκέλν πνπιί θαη ην πεξηπνηήζεθε.  
Ππλερίζηε ηελ απάληεζε ηνπ… 
θαη ην μαλάβαιε ζηε θσιηά ηνπ θαη έθηηαμε θαη ηε θσιηά  θαη ηνπ έθεξλε θάζε κέξα 
θαί θαη… 
 
8. Κε πνηα επηρεηξήκαηα θαηάθεξε ν παηέξαο λα πείζεη ην Θαλάζε; 
Ν παηέξαο ηνπ Θαλάζε πξνζπαζεί λα ηνλ πείζεη ιέγνληαο ηνπ όηη ην θξάηνο δεηά 
απνθέληξσζε γηα λα αλαβαζκηζηεί ε επαξρία θαη λα πάξνπλ αμία νη πεξηνπζίεο ζηελ 
επαξρία. 
 
Ν παηέξαο πξνζπαζεί λα ηνλ πείζεη ιέγνληαο όηη ην θξάηνο ζέιεη ηελ απνθέληξσζε, 
ζέιεη ε επαξρία λα δσληαλέςεη, ν ρσξηάηεο λ΄ αλεβάζεη ην εηζόδεκά ηνπ θαη ην 
βηνηηθό ηνπ επίπεδν.  
 
Ν παηέξαο θαηάθεξε λα πείζεη ηνλ Θαλάζε κε ηα επηρεηξήκαηά ηνπ: δελ έρεη 
γλσξίζεη θαη πνιινύο δαζθάινπο, πήγε λα ηνλ θαξθώζεη ζηε ρσξνθπιαθή, ν 
ρσξηάηεο ζέιεη λα αλεβάζεη ην εηζόδεκά ηνπ, ην θξάηνο ζέιεη ηελ απνθέληξσζε. 
 
ζνλ αθνξά ηνλ ραξαθηήξα ηνπ δαζθάινπ αλαθέξεη όηη είλαη ζπηνύλνο, επνκέλσο 
δελ είλαη άμηνο εκπηζηνζύλεο. Δπηπιένλ, ιέεη όηη δελ ππάξρεη θάπνην θαθό ζην λα 
εθκεηαιιεύεηαη θάπνηνο ηηο επθνιίεο πνπ ηνπ δίλεη ην θξάηνο, ελώ ν δάζθαινο ηνπ 
είλαη αληίζεηνο κε απηελ ηε άπνςε γηαηί έηζη θαηαζηξέθεηαη ην πεξηβάιινλ. 
 
9.„‟Γηαηί ηνλ αγαπάο; Οώηεζε ζαζηηζκέλνο ν παηέξαο‟‟. Κπνξείηε λα ζθεθηείηε γηαηί; 
Γξάςηε κία πηζαλή απάληεζε ηνπ Θαλάζε θαη ηεο Διέλεο ζηνλ παηέξα ηνπο. 
Ρα παηδηά αγαπνύλ ηνλ δάζθαιν, γηαηί ηνπο έρεη μππλήζεη όια ηα όκνξθα 
ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Κε αθνξκή όηη βξήθε έλα ιαβσκέλν πνπιάθη θαη ην 
πεξηπνηήζεθε, ηνπο έδεημε θάπνηεο αλεθηίκεηεο αμίεο πνπ ηα παηδηά θαηάιαβαλ κέζα 
από απηό ην παξάδεηγκα. 
 
Δίλαη ζαπκάζηνο δάζθαινο, ζσζηόο, θαιόο άλζξσπνο θαη γηαηί ε ειηθία ηνπ είλαη 
θνληά ζηελ ειηθία ησλ παηδηώλ θαη δελ είλαη ν παξαδνζηαθόο, ειηθησκέλνο, 
απζηεξόο δάζθαινο πνπ πεξίκελε ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ. 
 
Ρα παηδηά αγαπνύλ ηνλ δαζθαιν ηνπο γηαηη κηα θνξα εηρε βξεη ελα ιαβσκέλν 
πνπιαθη  θαη ην πεξηπνηεζεθε απην πηζηεπαλ νηη εηλαη κηα πνιπ θαιε πξαμε θαη γηα 
απην ηνλ ερνπλ κεζα ζηελ θαξδηα ηνπο θαη ηνλ αγαπαλε. 
…Γηαηί καο ζπκπεξηθέξεηαη κε πνιύ σξαίν ηξόπν θαη κέζα ζηελ ηάμε θαη έμσ από 
απηήλ.. Δίλαη επγεληθόο, θηιηθόο, ρακνγειαζηόο. Γείρλεη όηη καο ζέβεηαη θαη όηη 
έρνπκε αμία σο παηδηα. Δπηπιένλ πέξα από ηε κόξθσζε καο,  ελδηαθέξεηαη θαη γηα 
ηα δώα θαη γηα ην πεξηβάιινλ. 
 

Ν θνβεξόο θόζκνο ηνπ αύξην 



 «Ζ ηερληθή κεηαβάιιεη δηαξθώο ηελ κνξθή ηνπ πιαλήηε καο. Αληηθαζηζηά 
νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ην θπζηθό πεξηβάιινλ κε ην ηερλεηό θαη δηα ησλ 
παξεκβάζεώλ ηνπ ησλ αιόγηζησλ ν άλζξσπνο κέζα εηο ην θπζηθό πεξηβάιινλ 
δηαηαξάζζεη επηθίλδπλα ηελ ηζνξξνπία ηνύηνπ. Δπηδίδεηαη κεηά καλίαο εηο ηελ 
εμάληιεζε ησλ θπζηθώλ απνζεκάησλ ελέξγεηαο, κνιύλεη ηηο ζάιαζζεο δηα ηνπ 
πεηξειαίνπ, κνιύλεη ηνλ αηκνζθαηξηθό αέξα δηα ησλ παξαγσγώλ ησλ κεραληθώλ ηνπ 
θαύζεσλ, ησλ ππξεληθώλ δνθηκώλ θαη ηεο αιόγηζηεο ρξήζεο ρεκηθώλ 
παξαζθεπαζκάησλ θαη εληνκνθηόλσλ». 
 
10. Ζ άπνςε ηνπ δαζθάινπ δελ ήηαλ αληηεξγνζηαζηαθή. Ξνηα ήηαλ αθξηβώο; 
Ν  δάζθαινο πίζηεπε πσο πιένλ ην θπζηθό πεξηβάιινλ  αληηθαζίζηαηαη κε ηα έξγα 
ησλ αλζξώπσλ.   
 
Ζ άπνςε ηνπ δαζθάινπ ήηαλ όηη ην εξγνζηάζην κνιύλεη ηηο αθηέο θαη δελ είλαη 
θαηαζθεπαζκέλν ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηνπ ππνπξγείνπ, ώζηε νη αγσγνί λα 
βγαίλνπλ πέξα από ηα βξάρηα. Ν εξγνζηαζηάξρεο δελ ηήξεζε ηνπο θαλόλεο ηνπ 
ππνπξγείνπ θαη έβγαιε ηνπο αγσγνύο θνληά ζηηο αθηέο γηα λα κεηώζεη ην θόζηνο 
θαηαζθεπήο. 
 
Ν δάζθαινο πίζηεπε όηη ε αλζξώπηλε παξέκβαζε ζην θπζηθό πεξηβάιινλ 
δηαηαξάζζεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ. 
 
Ν Θαλάζεο έθπγε θαη ηα ιόγηα ηνπ δαζθάινπ θνπδνύληδαλ ζη΄ απηηά ηνπ. «…δελ 
είκαη ζπηνύλνο, είκαη ππεύζπλνο πνιίηεο. Κε λνηάδεη, αλ θαηαζηξέθεηαη έλα δέληξν! 
Κε λνηάδεη, αλ ζακπώλεη έλα βνηζαιάθη! Κε λνηάδεη!…». Δ, ινηπόλ, ν Θαλάζεο 
αλαθάιπςε μαθληθά πσο θη απηόλ ηνλ έλνηαδε!!! 
 
11. Ρη πξέπεη λα λνηάδεη ηνλ ππεύζπλν πνιίηε; 
Ν ππεύζπλνο πνιίηεο πξέπεη λα ελδηαθέξεηαη γηα θάζε ηη πνπ ζπκβαίλεη ζηνλ θόζκν 
θαη λα αληηδξά γηα απηό. ηαλ ε θύζε θαηαζηξέθεηαη, όηαλ κνιύλεηαη ην 
πεξηβάιινλ, όηαλ απεηιείηαη ε δσή ζηνλ πιαλήηε από ηελ αδηαθνξία ησλ αλζξώπσλ, 
ηόηε πξέπεη λα θξνληίδεη λα απνθαζίζηαηαη ε ηάμε. Ξξώηα από όια ν ίδηνο νθείιεη 
λα πξνζηαηεύεη ηε θύζε, λα αλαθπθιώλεη, λα παίξλεη κέξνο ζε αλαδαζώζεηο, ζε 
θαζαξηζκνύο αθηώλ θαη λα ελεκεξώλεη ηηο ηνπηθέο ππεξεζίεο γηα ηπρόλ  
θαηαζηξνθέο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ έρνπλ πέζεη ζηελ αληίιεςε ηνπ.  
Ν ππεύζπλνο πνιίηεο ζέβεηαη ην πεξηβάιινλ θαη πξνζπαζεί λα ηε δηαθπιάμεη γηα ηηο 
επόκελεο γεληέο. 
Ν πνιίηεο πξέπεη λα πξνζέρεη ην πεξηβάιινλ θαη λα κελ ην κνιύλεη, γηα λα κπνξεί λα 
έρεη θαιή πγεία απηόο θαη νη απόγνλνί ηνπ. 
Ξξέπεη λα λνηάδεηαη γηα ην πεξηβάιινλ θαη λα κελ ην κνιύλεη κε ζθνππίδηα θαη 
πιαζηηθά .  
Έλαο ππεύζπλνο πνιίηεο πξέπεη λα λνηάδεηαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ 
πεξηβάιινληνο θαη λα κελ ην κνιύλεη.Ν ππεύζπλνο πνιίηεο πξέπεη λα ελδηαθέξεηαη 
γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη λα θάλεη όηη κπνξεί γηα λα ην θξαηήζεη 
θαζαξό.  
Δλαο ππεύζπλνο πνιηηεο ζα πξεπεη λα λνηαδεηαη γηα ηελ πξνζηαζηα ηνπ 
πεξηβαιινληνο θαη λα κελ ηνλ λνηαδεη κνλν λα ρηηδεη νηθνδνκεο θαη ζπηηηα ζηελ 
ππαηζξν. 
 



12. Ξώο θαληάδεζηε εζείο ηνλ θόζκν ηνπ αύξην; Δλαιιαθηηθά, κπνξείηε λα … 
απνδώζεηε ηνλ απξηαλό θόζκν εηθαζηηθά ή αθόκα θαη λα δώζεηε έλαλ ηίηιν...

 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
Ζ δσή κεηα ηελ κόιπλζε ηεο γεο. 

 
Δγώ θαληάδνκαη όηη ζηνλ θόζκν ηνπ αύξην ζα ππάξρνπλ ππεύζπλνη άλζξσπνη πνπ ζα 
λνηάδνληαη γηα ην πεξηβάιινλ θαη ζα θάλνπλ δηάθνξεο ελέξγεηεο γηα ηελ πξνζηαζία 
ηνπ. Δπίζεο δελ ζα λνηάδνληαη κόλν γηα ην αηνκηθό ηνπο ζπκθέξνλ αιιά γηα ην θνηλό 
θαιό. Ζ αδηαθνξία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζα έρεη αξλεηηθέο 
ζπλέπεηεο ζηελ αλζξώπηλε πγεία, ζην βηνηηθό επίπεδν ησλ αλζξώπσλ  θ.α… Θαηά 
ζπλέπεηα, νη άλζξσπνη ζα δείρλνπλ ζεβαζκό θαη ππεπζπλόηεηα γηα ην πεξηβάιινλ 
ηνπο, έηζη ώζηε λα έρνπλ κία επηπρηζκέλε θαη όκνξθε δσή . 
 
Ρα ηειεπηαία ρξόληα παξαηεξνύκε λα ζπκβαίλνπλ κεγάιεο θπζηθέο 
θαηαζηξνθέο.Κεγάιν κέξνο  ησλ δαζώλ ηνπ Ακαδνλίνπ έρνπλ θαεί, νη πάγνη ζηνλ 



Βόξεην θαη Λόηην Ξόιν ιηώλνπλ κε πνιύ γξήγνξνπο ξπζκνύο , ην θαινθαίξη 
ζεκεηώλνληαη ππεξβνιηθά πςειέο ζεξκνθξαζίεο γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, ελώ 
ηνλ ρεηκώλα έρνπκε αθξαηα θαηξηθά θαηλόκελα κε πιεκκύξεο. ια απηά νδεγνύλ 
ζην ζπκπέξαζκα όηη ν θόζκνο ηνπ αύξην ζα είλαη θαηά πνιύ ρεηξόηεξνο από ηνλ 
θόζκν ηνπ ρζεο θαη ηνπ ζήκεξα. Ξηζηεύσ όηη ν άλζξσπνο έρεη πξνθαιέζεη 
αλεπαλόξζσηεο δεκηέο ζηε θύζε κε απνηέιεζκα ε θύζε λα ηνλ εθδηθείηαη. Πε ιίγα 
ρξόληα ηα δάζε ζα είλαη ειάρηζηα, ε ππεξαιίεπζε  ζα αθήζεη ηηο ζάιαζζεο ρσξίο 
ςάξηα,ε ππεξβνιηθή ρξήζε ησλ θαξκάθσλ ζα ραιάζεη ηελ πνηόηεηα ησλ  θξνύησλ 
θαη ησλ ιαραληθώλ θαζηζηώληαο ηα πην βιαβεξά γηα ηελ πγεία ησλ αλζξώπσλ, ν 
αέξαο ζα είλαη κνιπζκέλνο, νη επνρέο από 4 ζα γίλνπλ 2 θαη ζα ζεκεηώλνληαη αθξαία 
θαηλόκελα όιν θαη πην ζπρλά. Γηα απηό είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε λα θάλνπκε θάηη 
όινη καδί θαη ν θαζέλαο κόλνο ηνπ θάηη νπζηαζηηθό γηα ην πεξηβάιινλ, κήπσο θαη 
θαηαθέξνπκε λα πεξηνξίζνπκε ηε  δεκηά πνπ έρεη γίλεη. 

 
Κηα δηαθσηηζηηθή ζπδήηεζε 

 Ήηαλ 30 δεπγάξηα κάηηα θαξθσκέλα ζην δάζθαιν. Ήηαλ δύζθνιν λ΄ αθνύζεηο θαη 
ηηο αλάζεο ησλ παηδηώλ, γηαηί θη απηέο ζαξξείο είραλ ζηακαηήζεη. 
--Ν θόζκνο νιόθιεξνο πέξαζε κηα ηξειή επνρή γεληθήο επίζεζεο ελαληίνλ ηεο 
θύζεο, πάιεςε λα ηεο  απνζπάζεη όπσο όπσο θαη γξήγνξα ό,ηη πνιύηηκν έρεη. 
Αλέθαζελ ν άλζξσπνο είρε απηή ηελ ηάζε θαη έςαρλε θαη ηξπγνύζε θαη εκπνξεπόηαλ 
έζησ θαη ζπάηαια. Αιιά δελ κπνξνύζε λα κεηαβάιεη ην ηζνδύγην ηεο κεγάιεο θύζεο. 
,ηη θαη  λα ηεο έπαηξλε, απηή ε παληνδύλακε κάλα ηεο αλζξσπόηεηαο ην 
αληηθαζηζηνύζε, ώζπνπ… 
Ρα 30 δεπγάξηα κάηηα ηξεκόπαημαλ. Ώζπνπ ηη; 
--Ώζπνπ ήξζε ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε. Ρόηε πνπ ηε κπηθή δύλακε ηνπ αλζξώπνπ 
πνιιαπιαζίαζε ζε απίζηεπην κέγεζνο ε κεραλή. Αιόγηζηα ηξύγεζε ν άλζξσπνο ηνπ 
αηώλα καο ηελ θαιόγλσκε θύζε – θαη ηελ ηξύγεζε ιεζηξηθά. Ρε ζεώξεζε 
αλεμάληιεηε, αιιά δελ είλαη. Θαη ηώξα ζηέθεη έληξνκνο κπξνζηά ζην θάζκα κηαο 
ηζηνξηθήο εξήκσζεο. Κέηαιια, πεηξέιαηα, ηξόθηκα, δσηθέο ύιεο, δώληεο νξγαληζκνί 
ηεο ζάιαζζαο θαη ηεο μεξάο, πνιύρξσκα πεηνύκελα, ηα ςάξηα ηνπ βπζνύ θαη η΄ 
άγξηα θνπάδηα ηεο δνύγθιαο, ε πνιύηηκε μπιεία ηνπ δάζνπο, αθόκα θαη ην άθζνλν 
άιινηε λεξάθη ηνπ Θενύ, ιηγνζηεύνπλ, ιηγνζηεύνπλ 
Ζ θσλή ηνπ δάζθαινπ είρε γίλεη βξνληεξή, λόκηδε πσο είρε βγεη ζηα παξάζπξα ηνπ 
θόζκνπ θαη δεηνύζε βνήζεηα. 
--Αθήζηε ηηο ζάθεο ζαο εδώ πνπ βξίζθνληαη θαη πάκε κηα βόιηα ζηελ εμνρή! Γηέηαμε. 
Ρα παηδηά κνπδηαζκέλα ζεθώζεθαλ. 
Έλαο ζνξόθνο ραινύζε ηνλ θόζκν από ην πξσί θη ε ζάιαζζα νξγηζκέλε, αθξηζκέλε 
από ζπκό, ηνπο αγξηνθνίηαμε. 
Ξξνρώξεζαλ, βγήθαλ απ΄ ην ρσξηό. Φύιια θηηξηληζκέλα ηνπο ραζηνύθηζαλ, 
ζπξσγκέλα απ΄ ην δπλαηό αγέξα. Αιιά ήηαλ ζαπηζκέλα θάησ ζηε λνηηζκέλε γε, 
αιιά πεζακέλα, κόιηο ζηέθνληαλ ζη΄ απνγπκλσκέλα θιαξηά. Θαβάιεζαλ ην ιόθν. 
--Έλα ςόθην πνπιί! Φώλαμε έλα παηδί θαη όια έηξεμαλ εθεί. 
Ν δάζθαινο, ρσξίο βηάζε, πιεζίαζε θη απηόο. Άθεζε ηα παηδηά λα πεξηεξγαζηνύλ ην 
πνπιί. Γελ ηα εκπόδηζε, ζαλ άλνημαλ έλα ιάθθν θαη ην απίζσζαλ κέζα. 
Ρέιεησζαλ, θνίηαμαλ εξσηεκαηηθά ην δάζθαιν. 
--Ρώξα ηη θάλνπκε; Οώηεζε ν Γηάλλεο. 
--Κηιάκε γηα ηνλ θύθιν ηεο δσήο, είπε ν δάζθαινο. Δπηηέινπο θαηάιαβαλ ηα παηδηά 
γηαηί ζήκεξα ηα έθεξε εδώ ν θπξ Αιέθνο. 
--Ρη είλαη ν θύθινο ηεο δσήο; Κήπσο μέξεη θαλέλαο; Οώηεζε ν δάζθαινο. 
Ρα παηδηά θνηηάρηεθαλ κεηαμύ ηνπο. ρη, δελ μέξαλε. Ν δάζθαινο ήζειε λα ηνπο 
βνεζήζεη κόλνη ηνπο λ΄ απαληήζνπλ. 



--Ρνλ θύθιν ηεο δσήο ηνλ μέξεηε όινη, γηαηί ηνλ αληηθξίδεηε όινη θάζε κέξα, επέκεηλε. 
Ρα παηδηά ηνλ θνίηαδαλ ζαλ ρακέλα. Βξήθε έλα ίζην θιαξί ν δάζθαινο θάησ ζην 
ρώκα, δσγξάθηζε ηε γε καο. 
--Δδώ πάλσ δνύκε, είπε, εκείο, ηα δώα. Λα, εδώ πεηνύλ ηα έληνκα, ηα πνπιηά, νη 
πεηαινύδεο. Λα, εδώ θπηξώλνπλ ηα θπηά… 
Έζθπςαλ ηα παηδηά, είδαλ νινδώληαλα ηνπο αλζξώπνπο, ηα πνπιηά, ηα δέληξα. 
--Θη εδώ ε ζάιαζζα, πνπ κέζα ηεο δνπλ ηα ςάξηα θαη ηα θπηά ηνπ βπζνύ. 
Ρα παηδηά είδαλ νινδώληαλα ηα ςάξηα, ηα θπηά ηνπ βπζνύ. 
--Ρν θπηό παίξλεη απ΄ ηε γε ό,ηη ηνπ ρξεηάδεηαη γηα λα δήζεη θαη λα κεγαιώζεη, έηζη; 
--Θαη πάεη ε αγειάδα θαη ηξώεη ην θπηό θαη παίξλεη κε ηε ζεηξά ηεο όιεο ηηο νπζίεο 
πνπ ηεο δίλεη ε γε, είπε ν Θαλάζεο. 
--Θαη ν άλζξσπνο ηξώεη ηελ αγειάδα ή πίλεη ην γάια ηεο θαη παίξλεη θη απηόο ό,ηη 
ηνπ ρξεηάδεηαη, είπε ε καπξνκάηα ε Σξηζηίλα. 
--Δίζαζηε ζπνπδαία παηδηά, νκνιόγεζε ν δάζθαινο. Ρώξα, Σξηζηίλα κνπ, πεο κνπ, 
ζαλ ζαπίζεη ην θπηό, ζαλ πεζάλεη ην πνπιί θη ν άλζξσπνο, ηη γίλεηαη; 
--Ρη γίλεηαη; Απόξεζαλ ηα παηδηά. 
--Σάλνληαη ζην ρώκα, είπε ε Σξηζηίλα. 
Θνύλεζε ην θεθάιη ηνπ αξλεηηθά ν δάζθαινο. 
--Ρίπνηε δε ράλεηαη, παηδηά. Απιώο, μαλαγπξίδνπλ όια ζηε κεηέξα γε θαη γίλνληαη 
ιίπαζκα. Ιίπαζκα ρξεηαδνύκελν θαη απαξαίηεην γηα ην θαηλνύξην θπηό. Απηόο ν 
θύθινο είλαη… 
--Ν θύθινο ηεο δσήο! Φώλαμαλ ηα παηδηά. 
--Δίζαζηε ζπνπδαία παηδηά! Μαλανκνιόγεζε ν δάζθαινο. Νη πιαζηηθέο όκσο ύιεο, 
ηα αλόξγαλα δηαιύκαηα, ηα ρεκηθά θαηάινηπα, ηα εληνκνθηόλα, ηα απνξξππαληηθά, 
ηα βηνκεραληθά απόβιεηα δελ ηξώγνληαη από θαλέλαλ δσληαλό νξγαληζκό νύηε 
αθνκνηώλνληαη απ΄ ηε θύζε νύηε δηαιύνληαη κέζα ζηε θύζε. Ρν θαηαιάβαηε θαιά 
απηό; 
Ρα παηδηά δελ απάληεζαλ. Ξήξε ν δάζθαινο έλα μπιαξάθη, έβγαιε έλα θνπηί ζπίξηα 
απ΄ ην ηζεπάθη ηνπ ζαθαθηνύ ηνπ, ηνπ έβαιε θσηηά. Θάεθε ην μπιαξάθη, έγηλε 
ζηάρηε, ηε θύζεμε ν δάζθαινο, ε ζηάρηε δηαιύζεθε ζηνλ αέξα, ιίγε έπεζε θάησ ζην 
ρώκα. 
--Ζ ζηάρηε έγηλε ιίπαζκα ζην ρώκα, είπε, θαη ζηνλ αέξα μαλάδσζε ηηο αλόξγαλεο 
νπζίεο ηεο. 
Τάρηεθε ν δάζθαινο, έβγαιε από ηελ ηζέπε ηνπ έλα πιαζηηθό πηξνπλάθη. 
--Απηό ην πιαζηηθό, αλ ην ζάςνπκε ζηε γε, δε ζα γίλεη έλα κε ην ρώκα, είπε. 
--Λα ην θάςνπκε! Ξξόηεηλε ε Σξηζηίλα. 
--Θα κνιύλνπκε ηελ αηκόζθαηξα, εμήγεζε ν δάζθαινο. Θαη μέξεηε ηη ζα πεη λα 
κνιύλνπκε ηνλ αέξα; Γε ζα έρνπκε ΝΜΓΝΛΝ. Θαη ε θύζε δελ έρεη απεξηόξηζηεο 
δπλαηόηεηεο παξαγσγήο νμπγόλνπ. Θάζε άλζξσπνο θαηαλαιώλεη θάζε ρξόλν 200-
300 θηιά νμπγόλν. 
--Ρόηε έρνπκε κπόιηθν! Ππκπέξαλε ν Ξαύινο. 
--ρη, γηαηί έλα ηδεη γηα κηα απιή πηήζε Λέα όξθε-Ξαξίζη θαηαλαιώλεη 35 ηόλνπο 
νμπγόλνπ. Θαη ελώ 3.000.000.000 άλζξσπνη θαηαλαιώλνπλ 900.000.000 ηόλνπο 
νμπγόλνπ, ε θαύζε πεηξειαίνπ θαη άλζξαθα θάζε ρξόλν απαηηεί 175.000.000.000 
ηόλνπο. Μέξεηε πσο κηζό εθαηνκκύξην απηνθίλεηα ζην Ινλδίλν εθπέκπνπλ θάζε 
κέξα 1.000.000.000 θπβηθά κέηξα δειεηεξηώδε θαπζαέξηα; 
Ρα παηδηά άθνπγαλ δαιηζκέλα. 
--Θαη ε ζάιαζζα… ν δάζθαινο γύξηζε, θνίηαμε ηε ζπκσκέλε αζπξνγάιαδε έθηαζε, 
θαη ε ζάιαζζα έγηλε ζθνππηδόηνπνο ηνπ πνιηηηζκνύ καο. Ν ήιηνο δελ κπνξεί πηα λα 
δηαπεξάζεη ην παρύ ζηξώκα πνπ ηεο έβαιε ν πνιηηηζκόο καο, ε νμπγόλσζή ηεο δελ 
είλαη πηα δπλαηή θαη έηζη, ηα ςάξηα θαη ηα θπηά πεζαίλνπλ. Κόλν ην 1957 ξίρηεθαλ 



ζηνπο σθεαλνύο 5.000.000 ηόλνη πεηξειαηνεηδώλ θαη κόλν απ΄ ην Σεξβνύξγν 
ξίρηεθαλ 200.000 ηόλνη ξαδηελεξγώλ θαη αηνκηθώλ θαηαινίπσλ ζηε ζάιαζζα. 
--Γειαδή, ραλόκαζηε… ςέιιηζε ε Σξηζηίλα. 
--Γειαδή, άληε λα βνπηήμεηο πηα ζηε ζάιαζζα! Αλαζηέλαμε ν Γηάλλεο. 
--Θη άληε λα θάλεηο βαζηέο εηζπλνέο ζην παξάζπξό ζνπ ην πξσί, γηα λα παίξλεηο… 
αλύπαξθην νμπγόλν! 
Ν Ξαύινο άλνημε ηα ρέξηα ηνπ θαη πήξε θσκηθά κηα βαζηά αλαπλνή. 
--Θάηη πξέπεη λα γίλεη, είπε ζθεθηηθά ν Θαλάζεο. 
Απηό πεξίκελε ν δάζθαινο. Ξεηάρηεθε επάλσ ελζνπζηαζκέλνο. 
--Κπξάβν, Θαλάζε. ρη ζθύςηκν ην θεθάιη! Θάηη πξέπεη λα γίλεη! 
--Θαη ηη δειαδή; Θα πάκε ζην Σεξβνύξγν θαη ζα πνύκε: „‟Θύξηνη, ζαο δηαηάζζνπκε 
λα ζηακαηήζεηε λα ιεξώλεηε ηε ζάιαζζα‟‟; Ή ζα γξάςνπκε ζηελ „‟Νιπκπηαθή‟‟ λα 
ζηακαηήζεη ηηο πηήζεηο; Δίπε θνξντδεπηηθά ν Ξαύινο. 
--ρη, Ξαύιν, αιιά κπνξνύκε λα έρνπκε ην λνπ καο ζηα θαξάβηα πνπ έξρνληαη ζην 
ιηκάλη καο. Αλ ξίρλνπλ πεηξέιαην ζηε ζάιαζζα, λα εηδνπνηνύκε ακέζσο ην 
ιηκελαξρείν, ζθέθηεθε ε Άλλα. 
--Θη αλ ην εξγνζηάζην δε βάιεη ηνπο ζπιιέθηεο γηα ηα απόβιεηα πνπ νξίδεη ην 
θξάηνο, λα εηδνπνηνύκε ηε ρσξνθπιαθή, είπε ήξεκα ν δάζθαινο θαη θνίηαμε θάησ ην 
ρώκα. 
Θνθθίληζε ν Θαλάζεο, ζθέθηεθε θαη είπε ζνβαξά: 
--Βέβαηα, λα εηδνπνηνύκε ηε ρσξνθπιαθή! 
--Θη άιιν κπνξνύκε λα θάλνπκε! Ήηαλ ηώξα ραξνύκελνο ν δάζθαινο. Λα 
θπηέςνπκε δέληξα ζ΄ απηήλ ηε γπκλή πιεπξά ηνπ βνπλνύ, ώζηε λα δώζνπκε θη άιιν 
νμπγόλν ζ΄ απηόλ ηνλ ηόπν. 
--Εήησ! Κπξάβν! Μεθώληζαλ ηα παηδηά. Εήησ ζην δαζαξρείν! 
Ρελ ίδηα ώξα ην πνπξγείν είρε δώζεη ηελ έγθξηζε γηα έλα αθόκα ηεξάζηην 
εξγνζηάζην ηζηκέλησλ ζηνλ Αλζόππξγν… 

 
Ν δηάινγνο αλάκεζα ζην δάζθαιν θαη ηνπο καζεηέο είλαη εμαηξεηηθά δηδαθηηθόο. 
Απαληήζηε: 
 
13. Ξώο κνιύλεηαη ην πεξηβάιινλ θαη ε θύζε; 
Ρν πεξηβάιινλ θαη ε θύζε κνιύλνληαη από ηα εξγνζηάζηα πνπ πεηάλε ηα απόβιεηά 
ηνπο ζηε ζάιαζζα, από ηε δεκηνπξγία πιαζηηθώλ, αλόξγαλσλ δηαιπκάησλ, ρεκηθώλ, 
εληνκνθηόλσλ, απνξξππαληηθώλ, πνπ δελ κπνξνπλ λα αθνκνησζνύλ από ηε θύζε 
θαη ε θαύζε ηνπο κνιύλεη ηελ αηκόζθαηξα. 
 
Ρν πεξηβάιινλ θαη ε θύζε κνιύλεηαη κε ηα βηνκεραληθά απόβιεηα θαη ηελ θαύζε 
ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ άλζξαθα. 
 
Ρν πεξηβάιινλ θαη ε θύζε κνιύλνληαη από ηα εξγνζηάζηα πνπ βγάδνπλ ηα απόβιεηα 
ζηηο ζάιαζζεο θαη εμαθαλίδνληαη είδε δώσλ θαη πηελώλ. Αθόκα ηα θαπζαέξηα πνπ 
βγαίλνπλ από ηα εξγνζηάζηα αιιά θαη από ηα απηνθίλεηα θαη επίζεο ε θαηαζηξνθή 
ηνπ εδάθνπο πνπ γίλεηαη από ηηο ρεκηθέο νπζίεο πνπ πεηνύλ ζην έδαθνο 
(θπηνθάξκαθα) θαη βεβαίσο από ηηο ππξθαγηέο. 



 
 
 
 
14. Κε πνηνπο ηξόπνπο κπνξνύκε λα ζώζνπκε ην πεξηβάιινλ; 

Κπνξνύκε λα ζώζνπκε ην πεξηβάιινλ αλ λνηαδόκαζηε γηα ην ν,ηηδήπνηε θαθό 
ζπκβαίλεη θαη πξνζπαζνύκε λα ην ζηακαηήζνπκε, αλ ην ζεβόκαζηε θαη αλ 
πξνζπαζνύκε λα ην βνεζήζνπκε (π.ρ. δεληξνθύηεπζε) 
 
Κπνξνύκε λα ζώζνπκε ην πεξηβάιινλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο.Ξξώηνλ όηαλ 
βιέπνπκε εξγνζηάζηα ηα νπνία κνιύλνπλ ην πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα εηδνπνηνύκε 
ηηο αξρέο. Αθόκα κε δηάθνξεο δξάζεηο (π.ρ αλαθύθισζε, δελδξνθύηεπζε) κπνξνύκε 
λα βνεζήζνπκε ην πεξηβάιινλ. Ρέινο ζε ζπλεξγαζία θαη κε άιινπο πνιίηεο 
κπνξνύκε λα ηδξύζνπκε ζπιιόγνπο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη κέζσ απηώλ 
λα επαηζζεηνπνηήζνπκε θαη ηνλ ππόινηπν θόζκν λα πξνζηαηεύζεη ηε θύζε ώζηε λα 
δηαηεξεζεί γηα εθαηνκκύξηα αθόκε ρξόληα θαζαξή! 
 
Νη ηξόπνη πνπ κπνξνύκε λα ζώζνπκε ην πεξηβάιινλ είλαη κε ηε κείσζε ηεο 
ξύπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, βάδνληαο ζπιιέθηεο ζηα εξγνζηάζηα. 
 

 Λα θάλνπκε αλαθύθισζε ζε ραξηί, πιαζηηθό θαη γπαιί.  
● Λα ρξεζηκνπνηνύκε ιάκπεο νηθνλνκίαο. 
● Λα επηιέγνπκε γπάιηλεο ζπζθεπαζίεο γηα λα κπνξνύκε λα ηα επηζηξέςνπκε . 
● Ρηο πιαζηηθέο ζαθνύιεο λα ηηο αληηθαζηζηνύκε κε ζαθνύιεο πνιιαπιώλ 

ρξήζεσλ. 
● Λα αλαθπθιώλνπκε ην ρξεζηκνπνηεκέλν ιάδη,γηα λα κε κνιύλνπκε ην λεξό. 
● Λα ρξεζηκνπνηνύκε νηθνινγηθά θαζαξηζηηθά. 
● Λα κε πεηάκε ζθνππίδηα ζε ζάιαζζεο θαη αθηέο. 
● Λα κελ πεηάηε ηζηγάξα ζηελ ύπαηζξν δηόηη ππάξρεη θίλδπλνο ππξθαγηάο. 
● Ρα πεξηζζεύκαηα ησλ ηξνθώλ λα ηα κεηαηξέπνπκε κε θπζηθό ηξόπν ζε 

ιίπαζκα γηα ηα δέληξα θαη ηα θπηά. 
● Θαη ηέινο λα γίλνληαη ζπρλόηεξα δεληνθπηέςεηο δηόηη καο δίλνπλ ζθηά ηηο 

δεζηέο κέξεο θαη νμπγόλν θαη ε δσή καο ζα βειηησζεί ζεκαληηθά.    
 

Σσξίο νκπξέια θάησ απ΄ ηε βξνρή 
Ρν θαηλνύξην εξγνζηάζην ήξζε κηζνθηηαγκέλν απ΄ ηελ Αζήλα. Ρεξάζηηα θακηόληα, 
ηεξάζηηνη γεξαλνί θνπβάιεζαλ ηνπο παλύςεινπο ηνίρνπο, ηα νγθώδε κεραλήκαηα. 
Θη έηζη, πξηλ από ηα Σξηζηνύγελλα, άξρηζαλ θηόιαο λα βγάδνπλ θαπλό νη ηζηκηληέξεο 
ηνπ θαη ε κπνπξνύ ηνπ λα μεθσλίδεη… 
 --Ξαξαθαιώ, κεηά ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο, λα έιζεηε ζην γξαθείν κνπ, είπε ν 
δηεπζπληήο ζην δάζθαιν κε κεηαιιηθή θσλή. 
Θαηάιαβε ν θπξ Αιέθνο πσο κπόξα πιεζίαδε θαη ζα άζηξαθηε θαη ζα βξόληαγε ν 
νπξαλόο. 
„‟Βγήθεο ζην δξόκν ρσξίο νκπξέια. Ρώξα, ό, ηη βξέμεη αο θαηεβάζεη‟‟ είπε ζηνλ εαπηό 
ηνπ πξνζπαζώληαο λα πάξεη ζάξξνο. Θαη εθείλν πνπ θαηέβαζε ν νπξαλόο ήηαλ πνιύ 
βαξύ. 

Δπηζηνιή 
Κεηέξα,  
απηέο ηηο κέξεο δελ κπνξνύζα λα ζνπ γξάςσ. ρη, κελ θαθνβάδεηο, δελ ήκνπλ 
άξξσζηνο. Γελ κπνξνύζα όκσο λα ζνπ γξάςσ γηαηί ηόηε ην γξάκκα κνπ ζα ήηαλ 
ιπγκόο. Θα ήζεια λα ήκνπλ παηδί, λα ρσζώ ζαλ ηόηε ζηελ πνδηά ζνπ θαη λα ζνπ πσ 



ηε ιύπε κνπ. Γηαηί, κεηέξα, είκαη πνιύ ιππεκέλνο. Ξξηλ ιίγεο κέξεο κε θώλαμε ν 
δηεπζπληήο… 
Θαηαιαβαίλεηο, κεηέξα, ηα γέιηα πνπ έθαλα. Γέιηα πνπ κνπ βγήθαλ μύδη. Γηαηί ρζεο 
ήξζε δηαηαγή γηα δηθή κνπ απόζπαζε. Ξόζε δύλακε έρεη ην θαθό! Θαη ηη γξήγνξα 
ελεξγεί! Ν δηεπζπληήο ιέεη πσο απηόο δελ έθαλε θακία αλαθνξά. Ξσο ε απόζπαζε 
από αιινύ θηλήζεθε. Ρν κόλν θαιό είλαη όηη πείζκσζε. Ξείζκσζε ηόζν, πνπ μέραζε 
θαη ηελ θαζαξεύνπζά ηνπ. Ρνλ άθνπζα λα μεθσλίδεη ζηνλ ππνδηεπζπληή: „‟Ξνηνο, 
κσξέ, ζ΄ αλαθαησζεί ζηηο δνπιεηέο κνπ; Ξνηνο είλαη δηεπζπληήο εδώ ζηνλ 
Αλζόππξγν‟‟; Έκαζα κόιηο ζήκεξα πσο ηειεθώλεζε ζηε Γηδαζθαιηθή Νκνζπνλδία 
Διιάδαο θαη ηνπο είπε πσο έρεη ην πξάγκα. Ρώξα ζαλ δύζθνιν λ΄ απνζπαζηώ, ζ΄ 
αληηδξάζεη ν θιάδνο. Αο ειπίζνπκε όηη ζα πξνιάβσ λα θπηέςσ ηε γπκλή πιεπξά ηνπ 
βνπλνύ. Έρσ θηόιαο θάλεη αίηεζε ζην δαζαξρείν. Διπίδσ λα έρσ γξήγνξα κηαλ 
απάληεζε… 
15. Ζ κεηέξα ηνπ δαζθάινπ απαληά ζηελ επηζηνιή ηνπ γηνπ ηεο… Γξάςηε ην γξάκκα. 
 
Ξαηδί κνπ,  
Κε θνβάζαη ηίπνηα. Έρεηο ην δίθην κε ην κέξνο ζνπ θαη ζην ηέινο ζα ληθήζεηο. Ζ 
αμία ηελ νπνία ππεξαζπίδεζαη είλαη αλώηεξε από νπνηαδήπνηε απόζπαζε. 
Δίκαη πνιύ ππεξήθαλε γηα ζέλα. 

Ζ κακά ζνπ. 
 

Γηε κνπ, 
Διπίδσ ην γξάκκα κνπ λα ζε βξίζθεη θαιά ζηελ πγεία ζνπ. ζν γη΄ απηά πνπ κνπ 
γξάθεηο, θάλε ππνκνλή θαη θάπνηα ζηηγκή ζα θαλεί πσο έρεηο δίθην θαη νη 
πξνζπάζεηέο ζνπ ζα θέξνπλ θαξπνύο. Λα μέξεηο πσο νη άλζξσπνη είλαη δύζπηζηνη, 
αιιά θάπνηα ζηηγκή ζα θαηαιάβνπλ πνην είλαη ην ζσζηό θαη ηόηε ζα είλαη πιάτ ζνπ. 
          

Ζ κεηέξα ζνπ. 
 
16. Γώζε έλαλ άιινλ ηίηιν ζηελ ελόηεηα. 
 
Ξόζε δύλακε έρεη ην θαθό! 
 
Ρα ζπλαηζζήκαηα θαη νη ζθέςεηο ηνπ παηδηνύ γηα ηα γεγνλόηα πνπ ζπκβαίλνπλ θαη νη 
ελέξγεηέο ηνπ. 
 
Ρν παξάπνλν ηνπ δαζθάινπ. 
 

Ιίγν πξηλ θιείζνπλ ηα ζρνιεία 
 Δίραλ θόςεη μεξακέλα θιαξηά, ηα βνύηεμαλ ζε ρξπζόζθνλε θαη ηα γέκηζαλ παηρλίδηα 
πνπ  είραλ θηηάμεη νη θνπέιεο. Κε ζύξκα πνπ θαιιηηερληθά ην είραλ θαιύςεη κε 
πξάζηλν ρόξην θάλαλε ηα παηδηά κηθξά δεληξάθηα, πνπ η΄ αγόξαδαλ όζνη ήζειαλ 
δέληξν. 
… Ν Αλζόππξγνο εθέηνο, γηα πξώηε θνξά ίζσο, θαηάιαβε ηόζν έληνλα πσο θηάζαλ 
νη γηνξηέο. Ίζσο γηαηί γηα πξώηε θνξά νη θάηνηθνη δελ ήηαλ μέλνηαζηνη. Ζ δσή είρε 
γίλεη πην ζθιεξή, νη άλζξσπνη, πνπ ηώξα δνύιεπαλ ζηα εξγνζηάζηα, είραλ ζηεγλώζεη 
ζαξξείο, δε ρακνγεινύζαλ εύθνια, δελ θαιεκέξηδαλ δεζηά, λόκηδεο πσο κηα θαη 
θιείζηεθαλ ζηε θάκπξηθα θαη δελ έβιεπαλ ήιην θαη νπξαλό, έθπγε ν ήιηνο θη ν 
νπξαλόο απ΄ ηε καηηά ηνπο θαη απ΄ ηελ θαξδηά ηνπο. Ρα παηδηά θάλαλε ηε 
ρξηζηνπγελληάηηθε γηνξηή ηνπο, ηα ζρνιεία ζήκεξα αύξην ζα έθιεηλαλ. 



… Ν δάζθαινο ήηαλ δίβνπινο. Λα θύγεη θαη λ΄ αθήζεη ηα παηδηά λα ηα βγάινπλ πέξα 
κόλα ηνπο; Λα κείλεη θαη λα πηθξάλεη ηε κάλα ηνπ, πνπ ζα ηνπ ΄ρε αεξίζεη ην δσκάηηό 
ηνπ, ζα ηνπ΄ ρε ζηξώζεη ηα θάηαζπξα θνιιαξηζηά ζεληόληα πνπ κνζρνκύξηδαλ  
ιεβάληα; Θα΄ ρε πάεη ζηνλ θπξ Πηξάην, ηνλ θξενπώιε ηεο γεηηνληάο, ζα ΄ρε 
παξαγγείιεη ηε γαινπνύια ηε ρξηζηνπγελληάηηθε… 
Θα΄ θαλε Σξηζηνύγελλα κε ηε κεηέξα θαη ηελ άιιε εβδνκάδα ζα γύξηδε πίζσ. Κηζέο 
δηαθνπέο ζηελ Αζήλα, κηζέο ζηνλ Αλζόππξγν. Κήπσο θαη ε θαξδηά ηνπ δελ ήηαλ 
όκνηα κνηξαζκέλε ζ΄ απηνύο ηνπο δύν ηόπνπο; 
…Ξξνρώξεζαλ όινη πξνο ηελ αθξνζαιαζζηά, λα δνπλ ηνλ θαπεηάλ Κηραιηό θαη λα 
ηνλ ραηξεηήζνπλ. Απ΄ ην θατθη δελ ηνπο είδαλ θαη πήγαηλε λα απνκαθξπλζεί ην 
πιενύκελν όηαλ αθνύζηεθε θάηη ζαλ λα πέθηεη ζηε ζάιαζζα. Παλ λα είρε ην θατθη 
κηα θνηιηά γεκάηε λεξό θαη ηώξα έξηρλε ην λεξό ζηε ζάιαζζα. 
--Ρη γίλεηαη; Ξήγαλ λα πνπλ ηα παηδηά, όηαλ γύξσ γύξσ από ην θατθη ε ζάιαζζα 
ζθνύξαηλε, ζθνύξαηλε θαη ε καύξε θειίδα απισλόηαλ, κεγάισλε, μερείισλε θαη ήξζε 
θαη μαπιώζεθε κπξνο ζηα έληξνκα κάηηα ησλ παηδηώλ. Κηα γλσζηή κπξσδηά 
μερύζεθε. 
--Ξεηξέιαην, θαηαθάζηα πεηξειαίνπ! Τηζύξηζε ν δάζθαινο θαη ε θαξδηά ηνπ ρόξεπε 
νιόθιεξε από ηελ ηαξαρή. Ρν ιαξύγγη ηνπ ήηαλ ζηεγλό, ηα κάηηα ηνπ πγξάλζεθαλ. 
Ρα παηδηά, απνζβνισκέλα, κηα θνίηαδαλ πξνο ην θατθη, πνπ ραλόηαλ πίζσ από ηνλ 
θάβν, κηα ηε καύξε θειίδα, πνπ είρε αγθαιηάζεη ην βνηζαιάθη θαη ηελ άκκν. 
--Ξάκε λα θύγνπκε, είπε κε πληγκέλε θσλή ν θπξ Αιέθνο. Θαη πξνζέμηε λα κε 
γεκίζεηε πίζζεο, γηαηί ζα ζαο καιώζνπλ νη καλάδεο ζαο… 
17. Έλα από ηα παηδηά… ζπδεηά κε ηνπο γνλείο ηνπ γηα ηελ θειίδα πεηξειαίνπ. 
Γξάςηε ην δηάινγν. 
-Κπακπά, κακά, είπε ε Αλλνύια, κόιηο γύξηζε ζπίηη. Πήκεξα ζηελ αθξνζαιαζζηά 
είδακε ηνλ θαπεηάλ Κηραιηό λα ξίρλεη απ‟ ην θαΐθη ηνπ ζηε ζάιαζζα πεηξέιαην 
θαζώο έθεπγε. 
-Δίζαη ζίγνπξε πσο ήηαλ πεηξέιαην; 
-Λαη, είκαη ζίγνπξε. Απισλόηαλ ώζπνπ έθηαζε ζηελ αθηή. Ρόηε νη ζπκκαζεηέο κνπ, 
ν δάζθαινο θη εγώ θύγακε, πξνζέρνληαο κε γεκίζνπκε πίζζα. 
-Ξξέπεη λα εηδνπνηνύκε ακέζσο ην ιηκελαξρείν, είπαλ νη γνλείο ηεο, γεκάηνη αγσλία. 
 

- Κεηέξα, παηέξα, πήγακε ζηελ παξαιία θαη είδακε κηα θειίδα πεηξειαίνπ. 
- Ξόηε έγηλε απηό; 
- Πήκεξα. 
- Κε πνηνπο πήγεο; 
- Κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ θαη ηνλ δάζθαιν. 
- Θαη ηί έγηλε; 
- Ήηαλ κηα θειίδα από πεηξέιαην απισκέλε ζηε ζάιαζζα, δε λνκίδσ όηη ζα 

κπνξνύκε λα πεγαίλνπκε ην θαινθαίξη. 
- Θα βξνύκε ιύζε θαη ζα ην ζπδεηήζνπκε κε ηνπο άιινπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνύ. 

 
-Κακά, λα δεηο ηη έγηλε ζήκεξα! 
-Ρί έγηλε παηδί κνπ; 
-Πήκεξα ζηε ζάιαζζα έλα θαίθη έξημε πεηξέιαην θαη ε ζάιαζα έγηλε θαηάκαπξε 
-Απηό είλαη πάξα πνιύ άζρεκν, όπνηνο ην έθαλε ειπίδσ λα πιεξώζεη γη'απηό. 
 



 
 

Ζ «Κάρε» κάρεηαη 
 
… --Δζύ είζαη ην θαιόπαηδν; Δίπε ν γεξνληόηεξνο θαη κάζεζε ηελ πίπα ηνπ… 
--Θαιεζπέξα δαζθαιάθν, είπε θαη ν άιινο. 
--Κε δεηήζαηε; Οώηεζε ν θπξ Αιέθνο. 
--Λαη, ζα ζέιακε λα ζνπ πνύκε δπν θνπβέληεο. 
--Ξνηνη είζηε; Οώηεζε ν δάζθαινο. 
Νη δπν λαπηηθνί θνηηάρηεθαλ ζηα κάηηα. 
--Δίκαζηε από ηελ πινηνθηεζία επηβαηηθώλ νρεκαηαγσγώλ γξακκήο Βνξείνπ 
Δπβντθνύ, εμήγεζε πάιη ν γεξνληόηεξνο. 
Νύηε πνπ ήμεξε ν δάζθαινο πσο ππάξρεη ηέηνην πξάγκα. Πθέθηεθε ηα θεξηκπόη πνπ 
πεγαίλαλε ζη΄ αληηθξηλά λεζηά θαη ζηελ απέλαληη ζηεξηά. Ξηάλαλε ζηελ πιατλή 
ζθάια, πνηέ δελ είρε γλσξηκίεο καδί ηνπο ν δάζθαινο. 
--Ινηπόλ, ιέγαηε πσο ζέιαηε λα έρεηε δπν θνπβέληεο καδί κνπ… 
--Ρν ινηπόλ, ιεβέληε –ην ιεβέληε είρε κηα κεγάιε δόζε εηξσλείαο- άξρηζεο θαη καο 
γίλεζαη ηζηκπνύξη! 
--Δγώ; Απόξεζε ν δάζθαινο. Νύηε πνπ ζαο μέξσ! 
--Θαη θαιά ζα ΄ θαλεο λα κε καο κάζαηλεο! Δίπε ν λεώηεξνο. 
--Κα ηώξα, έηζη θαη ην ΄ θεξε ε θαηάξα θαη καο έκαζεο, ήξζακε λα ζνπ πνύκε λα 
ζπκκαδεπηείο, λα θνηηάμεηο ηε δνπιεηά ζνπ, γηαηί ηνπο εμππλάθεδεο δελ ηνπο ζεθώλεη 
ν ηόπνο καο, εμήγεζε ν γεξνληόηεξνο. 
--Γε κηιάηε πην θαζαξά, λα θαηαιάβσ; Δίπε ήξεκα ν θπξ Αιέθνο. 
--Δ, ινηπόλ, κηα θαη θάλεηο ηνλ θνπηό, ζα ζνπ εμεγήζνπκε. Έρεηο μεζεθώζεη ηα 
παηδηά γηα ηε κόιπλζε θαη ηέηνηεο ηξίρεο. Θη όζν κίιαγεο κε ηα παηδηά, θαθόλ νπδέλ. 
Κα ςπιιηάζηεθε ε ρσξνθπιαθή θαη καο θάλεη ην βίν αβίσην. Ρξηάληα ρηιηάξηθα 
πιήξσζε ν θπξ Κηραιηόο, γηαηί, ιέεη, βξώκηζε ηε ζάιαζζα. Ιεο θαη βξσκίδεη πνηέο ε 
ζάιαζζα! Κα ρσξνθπιαθή είλαη απηή, άληε λα ηνπο γεκίζεηο ην θεθάιη… 
Θαηάιαβε ν δάζθαινο πσο κπξάβνη ήηαλ απηνί νη δύν. Έλαο λαπηηθόο δε 
ρξεζηκνπνηεί ηέηνηεο ιέμεηο. 
--Ινηπόλ; Οώηεζε ήξεκα, κα ε θαξδηά ηνπ είρε ζθηρηεί. 
--Ινηπόλ δελ έρεη δαζθαιάθν. Ή θιείλεηο ην ζηόκα ζνπ νηθεηνζειώο, όπσο ιέηε εζείο 
νη γξακκαηηδνύκελνη, ή ζνπ ην θιείλνπλ άιινη, άπαμ θαη δηα παληόο. Έηζη είπε απηόο 
κε ηα γθξίδα καιιηά θη ν άιινο δήζελ αθεξεκέλνο έβγαιε κηα θαιηζέηα από ην 
λαπηηθό ζαθάθη ηνπ θαη έπαηδε κε απηήλ. 
--Ινηπόλ, ηηο είπακε, είπε ςύρξαηκα ν δάζθαινο. 
--Ξνηεο είπακε; Απόξεζαλ νη  δύν άληξεο. 
--Ρηο δύν θνπβέληεο. Κα λα πείηε ζ΄ απηνύο πνπ ζαο έζηεηιαλ πσ είκαη αγύξηζην 
θεθάιη. Έηζη λα ηνπο πείηε! 
Γέιαζαλ νη δπν ηνπο, γηόκηζε απεηιέο ην δσκάηην. 
--Δληάμεη, δαζθαιάθν… Κελ πεηο πσο ζνπ θεξζήθακε κπακπέζηθα… 



… ιε ηε λύρηα ην θαινζθέθηεθε. Πίγνπξα, κόλνο ηνπ δελ κπνξνύζε  πηα λα 
παιέςεη. Ρν ζεξηό έρεη δύλακε, ην ζεξηό έρεη δόληηα. ιε ηε λύρηα παίδεςε ην κπαιό 
ηνπ, πνηα πόξηα λα ρηππήζεη, ζε πνηεο πιάηεο λ΄ αθνπκπήζεη; 
Θαηά ην μεκέξσκα, όηαλ ηα ζεληόληα θαη νη θνπβέξηεο είραλ κπεξδεπηεί απ΄ ην 
ζηξηθνγύξηζκα, ηόηε πνπ απ΄ ηα ηδάκηα κπήθε ε πξώηε ππνςία από θσο, ην κπαιό 
ηνπ μαζηέξσζε. Ρελ άιιε κέξα κε ην πξώην κεζεκεξηαλό ιεσθνξείν μεθίλεζε γηα ην 
Βόιν. 
Νηθνγελεηαθόο ηνπ γλώξηκνο ήηαλ ν Ιεπηέξεο Ξάζρνο. Ξεηπρεκέλνο δεκνζηνγξάθνο 
ζηελ Αζήλα, ηα παξάηεζε μαθληθά θαη εγθαηαζηάζεθε ζην Βόιν. Θη εθεί άξρηζε λα 
βγάδεη έλα εβδνκαδηαίν θύιιν, πνπ εμειίρηεθε ζηελ ηόζν γλσζηή θαζεκεξηλή 
εθεκεξίδα, ηε „‟Κάρε‟‟. 
Ρν γξαθείν ηνπ Ιεπηέξε Ξάζρνπ ήηαλ ζε έλα ζνθάθη θνληά ζηελ παξαιία. Αλέβαηλεο 
θάηη παιηέο μύιηλεο ζθάιεο, θαη ζην πξώην πάησκα, ζθόληαθηεο ζην κειίζζη –ηνπο 
ζπληάθηεο, ξεπόξηεξ, πεξαζηηθνύο, νξγηζκέλνπο αλαγλώζηεο- ζ΄ όινλ ηνλ απίζαλν 
θόζκν πνπ θηηάρλεη κηα εθεκεξίδα θαη πνπ δεκηνπξγεί ηελ αηκόζθαηξά ηεο. 
Ρνλ βξήθε ν δάζθαινο ζην κηθξό γξαθεηάθη, πληγκέλν ζηνπο θαπλνύο ηνπ ηζηγάξνπ, 
λα παιεύεη κε κηα γξαθνκεραλή. Παλ πξσηάξεο ρηππνύζε ηα πιήθηξα, θαη ζπλήζσο 
ήηαλ ιαζεκέλν ην πιήθηξν πνπ ρηππνύζε. 
Κεηαμύ κηαο βξηζηάο γηα έλα θαηλνύξην ιάζνο θαη ελόο εθλεπξηζκέλνπ „‟εκπξόο‟‟, ηνλ 
αληίθξηζε ν δάζθαινο ην δηεπζπληή ηεο εθεκεξίδαο. 
--Θάηζε θαη πεξίκελε! Ρνπ είπε, ρσξίο λα ζεθώζεη ην θεθάιη. 
ξζηνο πεξίκελε ν δάζθαινο. Αγξίεςε ν Ιεπηέξεο Ξάζρνο. 
--Ρη ζηέθεηο κσξέ ζαλ ην Σάξν από πάλσ κνπ; 
Πήθσζε ην θεθάιη έηνηκνο λα πεηάεη έμσ κε ηηο θισηζηέο ηνλ αλεπηζύκεην. Πηε 
δαιάδα ηνπ δελ ηνλ θαηάιαβε ακέζσο. 
--Ξνηνο… βξε, βξε, ζαλ ηα ρηόληα! Βξε, ν Αιέμαλδξνο! Ξαξάηεζε θαη ηε 
γξαθνκεραλή θαη ηελ γθξίληα. 
--Βξε, πνηνο αγέξαο ζ΄ έθεξε εδώ, παιηθάξη κνπ; 
--Ν κνιπζκέλνο, νκνιόγεζε ηαπεηλά ν δάζθαινο. 
--Θάηζε, κσξέ, θαη κίια κνπ… 
--Κα έρεηε δνπιεηά, θύξηε Ιεπηέξε. 
--Ξαιηνδνπιεηά, ζεο λα πεηο, πνπ ηειεησκό δελ έρεη. 
Σηύπεζε έλα θνπδνύλη πνπ ήηαλ κπξνζηά ηνπ. Έλαο γεξάθνο θάλεθε ζην άλνηγκα 
ηεο πόξηαο. 
--Γπν κέηξηνπο, παξάγγεηιε, θαη λα κε κε ελνριήζεη θαλείο. 
--Θαη αλ ζαο δεηήζνπλ ζην ηειέθσλν; 
--Έθπγα, κεηαλάζηεπζα, πέζαλα! Θαηάιαβεο! 
--Θαηάιαβα, γέιαζε ην γεξνληάθη. Κείλε ήζπρνο, θπξ Ιεπηέξε. 
--Ρη ιέγακε ινηπόλ; Οώηεζε ηώξα ήζπρνο ν δεκνζηνγξάθνο ην δάζθαιν. 
--Ρώξα ζα πνύκε! Άξρηζε ζνβαξά ν θπξ Αιέθνο. 
 
Ρελ άιιε κέξα ε „‟Κάρε‟‟ θπθινθόξεζε κε καύξν πιαίζην. Κε κεγάια, ηεξάζηηα 
γξάκκαηα, πνπ πηάλαλε όιε ηελ πξώηε ζειίδα, αλαθνίλσλε ηελ πάιε πνπ άξρηδε 
ελαληίνλ νπνηνπδήπνηε κόιπλε ηελ μεξά ή ηε ζάιαζζα. 
 

ΞΔΛΘΝΚΔ ΡΝΛ ΑΛΘΟΩΞΝ! 
Από θάησ, κε κηθξόηεξα γξάκκαηα, ζαλ ππόηηηινο, ππήξρε ην: 

 Η προζηαζία ηης θύζεως δε ζημαίνει παρά προζηαζία ηοσ ανθρώποσ. 
 Θαη θάησ από απηόλ ην θνβεξό ηίηιν θαη ηνλ επεμεγεκαηηθό ππόηηηιν ππήξρε 
έλα άξζξν θαηαπέιηεο: 



 «Από παληνύ θαηαθηάλνπλ θαζεκεξηλώο απαηζηόδνμα λέα γηα ηε κόιπλζε ηνπ 
θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, μερσξηζηά ηεο ζάιαζζαο. Γηαηί αζπλείδεηα, απεξίζθεπηα, 
εγθιεκαηηθά, κεξηθνί άλζξσπνη βξίζθνπλ, θαίλεηαη, πσο όια απηά πνπ γξάθνληαη, 
πνπ ιέγνληαη ή πνπ αθνύγνληαη θάζε κέξα, θαη κάιηζηα από ηα πην αξκόδηα 
πξόζσπα, από ηνπο πην εηδηθνύο επηζηήκνλεο, δελ ηνπο αθνξνύλ, είλαη απιή 
θηινινγία, πνπ δελ αμίδεη ίζσο λα ηελ πξνζέρνπκε. Νη άλζξσπνη απηνί, πνπ 
ζθέπηνληαη ηόζν επηπόιαηα θαη ηόζν επηδήκηα –θαη γηα ηνλ εαπηό ηνπο θαη γηα ηνπο 
άιινπο- θαη παίξλνπλ ηόζν αςήθηζηα ηνλ θίλδπλν πνπ απεηιεί ηελ αλζξσπόηεηα από 
ηε ζπλερή κόιπλζε ηνπ δύζκνηξνπ πιαλήηε καο, ίζσο λα λνκίδνπλ όηη είλαη 
ππεξβνιέο ηα γξαθόκελα θαη έηζη εμαθνινπζνύλ λα ξίρλνπλ ζηε ζάιαζζα θάζε 
πεξίζζην, θάζε άρξεζην θαη βξώκηθν πξάγκα, αδηαθνξώληαο απόιπηα γηα ηηο 
ζιηβεξέο ζπλέπεηεο πνπ ζπλεπάγεηαη απηή ε εγθιεκαηηθή ηνπο ζηάζε. 

Σηιηάδεο δεμακελόπινηα θαη άιια ζθάθε κε ηηο κεγάιεο ζεκεξηλέο 
ρσξεηηθόηεηεο ξίρλνπλ ζηε ζάιαζζα, πνπ ηελ έρνπλ ηόζν πξόρεηξε, όια ηα 
θαηάινηπα ησλ πεηξειαηνεηδώλ ηνπο θαη άιισλ νπζηώλ, ηόλνπο θαη ηόλνπο πιηθό. 
Θαξθί δελ ηνπο θαίγεηαη γηα ηελ θαηαζηξνθή πνπ θάλνπλ ζε όια ηα πιάζκαηα πνπ 
δνπλ ζην ζαιάζζην ρώξν. 

Ρε ζεσξνύλ μέθξαγν ακπέιη ηελ ζάιαζζα, όπνπ ειεύζεξα θαη αηηκώξεηα 
κπνξεί θαλείο λα αζρεκνλεί! Θαη όκσο, απηή ε ζάιαζζα είλαη έλα παγθόζκην θηήκα 
πνπ καο ζξέθεη όινπο. Θαζώο κάιηζηα κε επηηαρπλόκελν ζπλερώο ξπζκό, ιόγσ ηνπ 
ππεξπιεζπζκνύ, εμαληινύληαη αλεζπρεηηθά ηα γήηλα απνζέκαηα δηαηξνθήο, ζ΄ 
απηό ην θηήκα, ζηα αλέπαθα απνζέκαηα ησλ βπζώλ, ηνπνζεηνύλ νη εηδηθνί 
επηζηήκνλεο ηελ ειπίδα εμεπξέζεσο ησλ πξντόλησλ πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ 
επηβίσζε ηνπ αλζξώπνπ. 

Γελ είλαη πνιύο θαηξόο πνπ θνληά ζηηο άιιεο αλεζπραζηηθέο θσλέο ησλ 
επηζηεκόλσλ πξνζηέζεθε θαη ε θσλή ηνπ Γάιινπ πινηάξρνπ Θνπζηώ, πνπ εμεξεπλά 
ηηο ζάιαζζεο κε ην ζθάθνο ηνπ, Θαιπςώ, θαη ν νπνίνο, αλαθεξόκελνο ζηε δηθή καο 
ζάιαζζα, είπε όηη ζε ιίγα ρξόληα ε Κεζόγεηνο ζα είλαη κηα λεθξή ζάιαζζα, έλαο 
πδάηηλνο ρώξνο βξώκηθνο θαη κνιπζκέλνο, λεθξόο, όπνπ ηίπνηε δε ζα δεη. 
Ξξνθεηεία, βέβαηα, θνβεξή, πνπ νθείινπκε όινη λα ηελ πξνζέμνπκε. Ίζσο έλαο 
θαηλνύξηνο βηβιηθόο θαηαθιπζκόο κε δηαθνξεηηθή κνξθή. 

Θάπνηε ηαμίδεςα ζην Ηζξαήι θαη γλώξηζα ηε Λεθξή Θάιαζζα. Γε 
θαληαδόκνπλ ηόηε πσο θαη ε Κεζόγεηνο Θάιαζζα, απηή ε Υξαία Διέλε ηελ 
ζαιαζζώλ, όπσο ηελ είρε απνθαιέζεη ν Ινύληβηρ, κπνξνύζε λα θαηαληήζεη κηα κέξα 
„‟λεθξή ζάιαζζα‟‟, κηα δειεηεξηαζκέλε ζηέξλα ρσξίο δσή. Θαη απηά όια από ηελ 
αλζξώπηλε αζσηία, από ηελ εγθιεκαηηθή καο ζηάζε αληίθξπ όρη κόλν ζηελ πην 
ηζηνξηθή, ζηελ πην όκνξθε θαη ζηελ πην γαιάδηα ζάιαζζα ηνπ θόζκνπ, αιιά αληίθξπ 
θαη ζηνλ πδξόβην θόζκν, ζηνλ ηρζπνινγηθό πινύην ηεο, πνπ καο ζξέθεη. Δίλαη πνπ 
είλαη πησρή ζε ςάξηα ε Κεζόγεηνο, ηώξα, κε ηε ζπλερηδόκελε κόιπλζή ηεο, ζ΄ 
απνγίλεη. Θα γίλεη Λεθξά Θάιαζζα, έηζη πεξίπνπ όπσο ηελ έρεη πεξηγξάςεη ν 
Παηνκπξηάλ: 

„‟Ρα λεξά ηεο θαίλνληαη κελ ζηηιπλά, αιιά δειεηεξηάζηεθαλ από ηηο έλνρεο 
πνιηηείεο πνπ βξίζθνληαη ζην βπζό ηεο. Θαλέλα δσληαλό πιάζκα δελ κπνξεί λα δήζεη 
ζηα έξεκα ζαιάζζηα βάζε ηεο, νύηε πινίν έζθηζε πνηέ ηελ επηθάλεηά ηεο. Θαη ζηηο 
όρζεο ηεο νύηε ριόε θπηξώλεη νύηε πνπιηά πεηνύλ θαη ην πηθξόηαην λεξό ηεο είλαη 
ηόζν βαξύ, ώζηε θαη ν ζθνδξόηεξνο άλεκνο κόιηο κπνξεί λα ην θνπλήζεη. Θαλέλαο 
θινίζβνο θαη θακία δξνζηά δελ έξρνληαλ από ηα λεξά ηεο θαη ε αθξνγηαιηά ηεο ήηαλ 
ζθεπαζκέλε από ππξαθησκέλεο πέηξεο. Ρν δε λεξό ηεο αζάιεπην, θαη πξάγκαηη 
λεθξό. Κπήθα σο ηα γόλαηα ζηε ιίκλε θαη δνθίκαζα ην λεξό ηεο, ην έθηπζα όκσο 
ακέζσο, γηαηί ήηαλ πην αικπξό από ην ζαιάζζην θαη δξηκύ ζαλ αλαιησκέλε ζηύςε. 
ηαλ θαηά ηηο δύν ην πξσί βγήθε ην θεγγάξη θαη θηλήζακε λα θύγνπκε, ηα 



θπκαηάθηα ηεο ιίκλεο κόιηο πνπ αθνύγνληαλ λα πιήηηνπλ ηηο αθξνιηκληέο θαη λ΄ 
αλαδίλνπλ πέλζηκνπο ήρνπο, σζάλ λα ζηέλαδαλ νη ιανί νη ζακκέλνη κεο ζηα λεξά 
ηεο‟‟. 

Θα λεθξσζεί ινηπόλ ε Κεζόγεηνο, ζύκθσλα κε ηε δπζνίσλε, ηε βηβιηθή 
πξνθεηεία ηνπ Θνπζηώ, θη εκείο ζα είκαζηε ζηα πεξίγηαιά ηεο νη έλνρνη ηεο 
θαηαζηξνθήο ηεο. Θα ζηέθνπκε ζηα γύξσ ηεο αθξνγηάιηα, ηα άδσα, „‟έλνρεο 
πνιηηείεο‟‟, γηα λα ζξελνύκε απειπηζκέλνη αηελίδνληαο ην ρακέλν καο παξάδεηζν. 
Θαη πώο λα κε λεθξσζεί απηή ε δύζηπρε ζάιαζζα, αθνύ ηελ πεξάζακε γηα βόζξν, 
γηα δηεζλή ζθνππηδνηελεθέ θαη ηα πάληα ζ΄ απηήλ ηα ξίρλνπκε; Δθαηνκκύξηα 
άλζξσπνη θαηέβεθαλ από παληνύ θαη θαηέθιπζαλ –κε ηελ παζνινγηθή ιόμα πνπ 
ηνπο έρεη πηάζεη- όια ηα παξάιηα ηεο Κεζνγείνπ. ιε ε βξσκηά ηεο παξαιηαθήο 
απηήο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηε ζάιαζζα θαηαιήγεη. Σηιηάδεο θαξάβηα 
θνξηεγά, επηβαηεγά, δεμακελόπινηα, ζηόινη πνιεκηθνί πιένπλ νινρξνλίο ζηε 
Κεζόγεην θαη θπζηθά εθεί απνξξίπηνπλ ηα θαηάινηπά ηνπο. Ζ ζάιαζζα όιν θαη 
αρξεζηεύεηαη, ηα ζαιαζζνπνύιηα, ε ραξά ηεο ζάιαζζαο, κε ηα θηεξά θνξησκέλα 
καηδνύη, πεζαίλνπλ. Ρν ίδην θαη ηα ςάξηα. Πε πνηα ζάιαζζα ζα ςαξέςνπλ αύξην νη 
ςαξάδεο; Ξόηε άξαγε νη άλζξσπνη ζα θαηαιάβνπλ ην θαθό πνπ θάλνπλ θαη ζα 
πεξηνξίζνπλ ηελ θαηαζηξεπηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα; Ξώο κπνξεί λα δνύλε ηα ςάξηα 
ζε κηα δειεηεξηαζκέλε ζάιαζζα; Ξώο κπνξεί λα ζηαζεί πιαγθηό ζε ηέηνηα λεξά; Κα 
θη αλ επηδήζνπλ ηα ςάξηα, πώο κπνξνύκε λα ηα ηξώκε, αθνύ ζα βξσκνύλ πεηξέιαην 
θαη ζα είλαη επηθίλδπλα γηα ηελ πγεία καο; 

Κηα άιιε ππεύζπλε θσλή ήξζε θη απηή λα επηζεκάλεη ηελ ίδηα ηξνκεξή 
απεηιή. Δίλαη ε καξηπξία ηνπ Διβεηνύ θαζεγεηή Εαθ Ξηθάξ, πνπ εμεξεπλά ηνπο 
σθεαλνύο κε ην βαζπζθάθνο ηνπ, ν νπνίνο κηιώληαο πέξπζη ζην Δπγελίδεην Ίδξπκα 
ηόληζε, αλάκεζα ζε άιια: 

„‟Θαύκαζα ην Αηγαίν γηα ηελ σξαία ηνπ ζάιαζζα. ζνη αζρνινύκαζηε κε ηα 
ζέκαηα απηά θνβόκαζηε όηη θαη ε νκνξθηά ηνπ Αηγαίνπ ζε ιίγα ρξόληα δε ζα είλαη 
παξά κηα αλάκλεζε. Κε ηηο βηνκεραλίεο ηνπ θαη ηηο άιιεο εθδειώζεηο ηνπ, ν 
άλζξσπνο θαηαζηξέθεη ηε ζάιαζζα θαη αλ ζπλερίζεη ηελ ίδηα ηαθηηθή θαη κε ηνλ ίδην 
ξπζκό ε αλζξσπόηεηα δε ζα επηδήζεη πεξηζζόηεξν από κηα γεληά‟‟. 

Απηά ηα θαζόινπ ελζαξξπληηθά δηαθήξπμαλ νη δύν δηάζεκνη εμεξεπλεηέο ησλ 
ζαιαζζώλ. ηαλ καο κηινύλ κε ηέηνηα απαηζηόδνμε γιώζζα νη εηδηθνί επηζηήκνλεο, 
ηη απνκέλεη λα πξνζζέζνπκε εκείο ζηελ ηξνκεξή καληεία, παξά ηελ αλάγθε λα 
ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηνλ θίλδπλν όζν γίλεηαη γξεγνξόηεξα… 
 
18. Δπηκειεζείηε ην πξσηνζέιηδν ηεο εθεκεξίδαο. Φηηάμηε έλα θνιιάδ ή κία αθίζα ή 
έλα πνιπηξνπηθό θείκελν.………………………….. 
      

 
Άιιεο ζπλέπεηεο 

… Ν Γελάξεο είρε κπεη κε βξνρέο θαη θάζε ζηαιαγκαηηά πνπ έπεθηε απ ΄ηνλ νπξαλό 
ήηαλ αηηία επηπρίαο γηα ηα παηδηά. 
… Ρα καζήκαηα πξνρσξνύζαλ κε γνξγό ξπζκό, νη δηαγσληζκνί ηνπ Φεβξνπαξίνπ 
ήηαλ „‟επί ζύξαηο‟‟, όπσο ηνπο είπε ν θύξηνο δηεπζπληήο ζε κηα νκηιία ηνπ. 
Κα επί ζύξαηο ήηαλ θη ν θύξηνο Βγέλαο. Ήξζε κία κέξα ζην ζρνιείν, άλνημε ηελ 
απιόπνξηα απόηνκα, ηελ άθεζε αλνηθηή θαη ρσξίο λα ραηξεηήζεη θαλέλαλ κπήθε ζην 
γξαθείν ηνπ δηεπζπληή. Ν θπξ Αιέθνο ηνλ είδε θαη θαηάιαβε: εξρόηαλ γηα εθείλε ηελ 
ηζηνξία ηνπ αληςηνύ ηεο θπξά-Φζεκίαο. 
 Ήηαλ έλα ξνδνκάγνπιν αγόξη πνπ πήγαηλε ζηελ Δ΄, δειαδή ζηελ ηάμε ηνπ θπξ 
Αιέθνπ. Ξεληάξθαλν ήηαλ, ην ΄ρε κηθξαλίςη ε θπξα-Φζεκία, ην κάδεςε ζην ζπίηη 



ηεο, ην βόιεςε ζε κηα ζνθίηα πάλσ από ην ζπίηη. Δθεί ην βξήθε ν δάζθαινο, ζαλ 
έγηλε λνηθάξεο ηεο γξηνύιαο. 
--Ξξόζερέ ην, παιηθάξη κνπ, έξεκν θαη ζθνηεηλό είλαη ζε ηνύηε ηε γε, παξαθάιεζε 
ηνλ θπξ Αιέθν ε γξηνύια. Λα κάζεη πέληε γξάκκαηα, λα μεζηξαβσζεί ην νξθαλό. 
Δγώ ζα ηνπ ζηαζώ, λα γίλεη άλζξσπνο κηα κέξα… 
Ρν αγόξη έμππλν, ζπίξην κνλάρν θαη ρσξίο ζπξώμηκν πήγαηλε θαιά. Φαηλόηαλ πσο ηα  
΄παηξλε ηα γξάκκαηα. 
--Ακ, αλ είλαη έηζη, γηε κνπ, είπε ζην δάζθαιν ε γξηά, ζα πνπιήζσ θάηη ακπέιηα πνπ 
κνπ άθεθε ν άληξαο κνπ, θαη ηνύην ην ζπίηη αθόκα ζα βγάισ ζην ζθπξί, λα ηνλ 
ζηείισ ζηελ πην θνληηλή πόιε πνπ έρεη γπκλάζην. Θη απέ, αλ ην ιέεη ε θαξδηά ηνπ –
εδώ άζηξαθηε ε θπξα-Φζεκία- αλ ην ιέεη ε θαξδηά ηνπ γηα παλεπηζηήκην, πάιη εγώ 
ζα ηα βνιέςσ! 
Σαηξόηαλ ε γξηά, ραηξόηαλε θαη ν δάζθαινο. Ρώξα ηειεπηαία όκσο ηα πξάγκαηα 
είραλ αιιάμεη. Ππλλεθηαζκέλν, όιν έγλνηα ην πξόζσπν ηεο γξηάο, θνθθηληζκέλα ηα 
κάηηα ηεο από ην θιάκα, καύξνη θύθινη γύξσ απ΄ ηα κάηηα από ηελ αγξύπληα, νη 
ξπηίδεο ζην ζηαθηδηαζκέλν πξόζσπό ηεο γίλαλε βαζύηεξεο. Κηα δπν θνξέο 
πξνζπάζεζε λα κάζεη θάηη ν δάζθαινο, κα κόιηο ξσηνύζε ζθηγγόηαλ ην πξόζσπν 
ηεο γξηάο, γηλόηαλ πέηξηλν. 
--Δ, γηε κνπ, όπνηα πόξηα βξνληήμεηο, έρεη ηα βάζαλά ηεο! Έηζη απαληνύζε θαη 
βηαδόηαλ λα θύγεη, κήπσο ηε ξσηήζεη θη άιια ν δάζθαινο. 
Κα θη άιια πξάγκαηα θάλαλε εληύπσζε ζηνλ θπξ Αιέθν. Ρν θσηάθη ηεο ζνθίηαο, 
πνπ άλαβε θάζε δεηιηλό κέρξη αξγά ην βξάδπ, ηώξα ήηαλ ζβεζηό. Πην ζρνιείν 
εξρόηαλ αξγνπνξεκέλν ην αγόξη, ην βιέκκα ηνπ ήηαλ αθεξεκέλν θαη λπζηαγκέλν 
θαη ην ΄βιεπεο πσο θνηκόηαλ εθεί, ζην μύιηλν ζξαλίν ηνπ, κε αλνηρηά κάηηα. 
Αλεζύρεζε ν δάζθαινο. 
--Ν Γηώξγνο είλαη άξξσζηνο; 
--Ξνιύ βαξηά, γηε κνπ, παξαδέρηεθε ε θπξά-Φζεκία. 
--Λα θσλάμνπκε γηαηξό. 
--Ρη λα ζνπ θάλεη, γηε κνπ, ν γηαηξόο, ζαλ πάζρνπλ ηα κπαιά… 
Δίρε ηέηνηα ζιίςε θη αλαθηιεηό ε θσλή ηεο γξηνύιαο, πνπ αλεζύρεζε πεξηζζόηεξν ν 
δάζθαινο. 
--Κίιεζέ κνπ μεθάζαξα, επέκεηλε ηώξα. Θη εζύ ζα αιαθξώζεηο θαη ηνπ Γηώξγε 
κπνξεί λα ηνπ βγεη ζε θαιό. 
Ρν ζθέθηεθε ε γξηνύια, θόκπηαζε, ην απνθάζηζε. 
--Ρν εξγνζηάζην! Δίπε κε κίζνο. Κνπ ην μειόγηαζαλ ην παηδί  κνπ! Δίλαη θάηη 
αιάλεδεο πνπ καδεπηήθαλ από ηα γύξσ ρσξηά, γηαηί ηα εξγνζηάζηα δίλνπλ θαιό 
κεξνθάκαην, νιεκεξίο δνπιεύνπλ θαη νινλπρηίο ηα πίλνπλ ζηηο ηαβέξλεο. Ρνύηα 
ινηπόλ ηα αιάληα –αλάζεκα ηελ ώξα πνπ θηάζαλε εδώ!- μεινγηάδνπλ ηα παηδηά. 
Μέξεηο πόζα παηδηά, γηε κνπ, πνπ πεγαίλνπλ ζην γπκλάζην ηα βξνληήμαλ θάησ; „‟Ρί 
λα ηα θάλνπκε ηα γξάκκαηα;‟‟ ιέλε ζηα γνληθά ηνπο, πνπ θάλαλ ηα καιιηά ηνπο 
θξνθαιηά γηα λα ηα ζπνπδάμνπλ. „‟Γίλνπλ ςσκί ηα γξάκκαηα;‟‟ „‟Γέζηε, κσξέ, ηα δηθά 
καο ρατξηα, πνπ είκαζηε αγξάκκαηνη!‟‟ ζπαξάδνπλ ηα γνληθά, κα θείλα ηα ζθαζκέλα 
ην μέξνπλ απόμσ ην ηξνπάξη. „‟Δίλαη γηαηί κπεξδεπηήθαηε κε ηελ γε. Γε είλαη ηνύηε 
λα θνπηάδεηο θη απάλσ ηεο; Ξέηξα είλαη θη αράξηζηε πέηξα. Δλώ ζην εξγνζηάζην…‟‟ 
Θάζηζε, ή, πην θαιά, ζσξηάζηεθε ζην ζθακλάθη πνπ βξέζεθε πιάη ε γξηνύια. Έθξπςε 
ην πξόζσπό ηεο ζηηο ζηαθηδηαζκέλεο παηδεκέλεο παιάκεο ηεο. 
--Απηά ζνπ ιέεη θη ν Γηώξγεο; Οώηεζε ν δάζθαινο. 
--Απηά θαη ρεηξόηεξα, ςηζύξηζε ε γξηά. Κε ην δόξη ηνλ ζηέιλσ ζην ζρνιεηό ην πξσί. 
Ρν απόγεπκα πεγαίλεη ζην εξγνζηάζην. 
--Θαη ην βξάδπ; Ξεξίκελε ην πην βαξύ ν δάζθαινο. 



--Θαη ην βξάδπ, γηε κνπ, αο καδεπόηαλε ηνπιάρηζηνλ κεηά ην ζθόιαζκα! Κόλν 
πεγαίλεη ζηα θαπειεηά κσξό παηδί, κνπ κύξηζε θαη δπν ηξεηο θνξέο θξαζίια! 
Πεηξά ηνπ λα βξεη ην ζθακλί λα θάηζεη ν δάζθαινο. Πθέθηεθε κόλν ηε κόιπλζε ηνπ 
πεξηβάιινληνο. Ρε κόιπλζε ζηηο ςπρέο πώο ζα ηελ αληηκεηώπηδε; Αύξην έπξεπε λα 
μεζπαζώζεη. πάξρεη λόκνο πνπ απαγνξεύεη λα παίξλεηο ζηε δνπιεηά ζνπ παηδηά 
κηθξά θαη παηδηά πνπ δελ έρνπλ πάεη κέρξη ηελ Ρξίηε γπκλαζίνπ! Δ! σο εδώ θαη κε 
παξέθεη, θύξηε Βγελά! 
 Κπήθε ρσξίο λα ρηππήζεη ηελ πόξηα ηνπ γξαθείνπ. Ν δηεπζπληήο ππέγξαθε θάηη 
ραξηηά, ζήθσζε μαθληαζκέλνο ην θεθάιη. 
--Θύξηε δηεπζπληά… νξγηζκέλα πήγε λ΄ αξρίζεη ν θύξηνο Βγέλαο. 
--Θαιεκέξα ζαο, θύξηε! 
Ρν κάζεκα θαιήο ζπκπεξηθνξάο ζαλ ραζηνύθη ην έλησζε ν εξγνζηαζηάξρεο. 
Ππκκαδεύηεθε ιίγν, θαιεκέξηζε. 
--Πε ηη κπνξώ λα ζαο εμππεξεηήζσ, θύξηε; Οώηεζε παγεξά ζρεδόλ ν δηεπζπληήο. 
Κήπσο ηα παηδηά ζαο… 
--Γελ ήξζα εδώ γηα ηα παηδηά κνπ, θύξηε δηεπζπληά! 
--Ρόηε… δελ… εηιηθξηλά, δελ θαηαλνώ… 
--Νύηε εγώ, θύξηε δηεπζπληά, θαηαλνώ ηνλ πόιεκν πνπ κνπ θήξπμε ν δάζθαιόο ζαο! 
Μεζπάζσζε ν εξγνζηαζηάξρεο. 
Πηξηθνγύξηζε ν δηεπζπληήο έλα ζηπιό ζηα  ιηπόζαξθα ρέξηα ηνπ, επηζηξάηεπζε όιε 
ηελ ςπρξαηκία ηνπ. 
--Θύξηε Βγέλα, ίζσο παξεμεγήζαηε ην ζαπκάζην απηόλ λέν… 
--Γελ ηνλ παξεμήγεζα θαζόινπ, θύξηε δηεπζπληά! Απηόο κε παξεμήγεζε. Κε λόκηζε 
αλεθηηθό, καιαθό, επεηδή δελ έθαλα εθείλν πνπ έπξεπε απ΄ ηελ αξρή! 
--Ρν θάλαηε, βεβαίσζε κε ζεκαζία ν δηεπζπληήο θαη κε θσλή ηώξα ζθιεξή ζαλ 
αηζάιη ζπλέρηζε: ήιζαηε εδώ θαη εζειεκέλα κε εμαπαηήζαηε, θύξηε Βγέλα. Κε 
πείζαηε όηη ν λένο απηόο ήηαλ πέηξα ζθαλδάινπ γηα ηνλ ηόπν θαη είρα εηνηκάζεη κία 
αλαθνξά ζηνλ επηζεσξεηή γηα λα ηνλ κεηαζέζνπλ. Παο εκπηζηεύηεθα, δπζηπρώο, θαη 
δελ εκπηζηεύζεθα ην αιάζεην έλζηηθην ησλ παηδηώλ, ηα νπνία ηνλ ππεξαγαπνύλ. 
Δπηύρεκα ήηαλ όηη ν θύξηνο ππελσκνηάξρεο κνπ άλνημε ηνπο… νθζαικνύο!... 
 
19. Βξείηε ζε πνην ζεκείν ππάξρεη αλαδξνκηθή αθήγεζε. 
Ήηαλ έλα ξνδνκάγνπιν αγόξη πνπ πήγαηλε ζηελ Ε΄, δειαδή ζηελ ηάμε ηνπ θπξ Αιέθνπ. Πεληάξθαλν 
ήηαλ, ην ΄ρε κηθξαλίςη ε θπξα-Φζεκία, ην κάδεςε ζην ζπίηη ηεο, ην βόιεςε ζε κηα ζνθίηα πάλσ από ην 
ζπίηη. Εθεί ην βξήθε ν δάζθαινο, ζαλ έγηλε λνηθάξεο ηεο γξηνύιαο. 
--Πξόζερέ ην, παιηθάξη κνπ, έξεκν θαη ζθνηεηλό είλαη ζε ηνύηε ηε γε, παξαθάιεζε ηνλ θπξ Αιέθν ε 
γξηνύια. Να κάζεη πέληε γξάκκαηα, λα μεζηξαβσζεί ην νξθαλό. Εγώ ζα ηνπ ζηαζώ, λα γίλεη 
άλζξσπνο κηα κέξα… 
Τν αγόξη έμππλν, ζπίξην κνλάρν θαη ρσξίο ζπξώμηκν πήγαηλε θαιά. Φαηλόηαλ πσο ηα  ΄παηξλε ηα 
γξάκκαηα. 
--Ακ, αλ είλαη έηζη, γηε κνπ, είπε ζην δάζθαιν ε γξηά, ζα πνπιήζσ θάηη ακπέιηα πνπ κνπ άθεθε ν 
άληξαο κνπ, θαη ηνύην ην ζπίηη αθόκα ζα βγάισ ζην ζθπξί, λα ηνλ ζηείισ ζηελ πην θνληηλή πόιε πνπ  
έρεη γπκλάζην. Κη απέ, αλ ην ιέεη ε θαξδηά ηνπ –εδώ άζηξαθηε ε θπξα-Φζεκία- αλ ην ιέεη ε θαξδηά 
ηνπ γηα παλεπηζηήκην, πάιη εγώ ζα ηα βνιέςσ! 

 
20. Κπνξείηε λα ζθεθηείηε, εθηόο από ην εξγνζηάζην ζην κπζηζηόξεκά καο, πνηεο 
άιιεο θαηαζηάζεηο ζήκεξα δειεάδνπλ/μεκπαιίδνπλ ηνπο λένπο; 
Νη δηαθεκίζεηο, ν ηξόπνο δσήο πνπ δείρλεη ε ηειεόξαζε θαη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ 
πξαγκαηηθόηεηα, ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ην δηαδίθηπν. 
 
Ρν Internet θαη δηάθνξα πβξηζηηθά ηξαγνύδηα. 
 



21. Σαξαθηεξίζηε ηνλ θύξην Βγέλα από ηα ιόγηα ηνπ θαη ηηο πξάμεηο ηνπ.  
Σξεζηκνπνηήζηε ηνπιάρηζηνλ 5 επίζεηα. 
 
Αιαδόλαο, ππεξόπηεο, πξνζβιεηηθόο, εγσηζηήο, αλαίζζεηνο. 
Άμεζηνο, άθαξδνο, θαθόο, άπνλνο, ακεηαλόεηνο, εθκεηαιιεπηήο. 

 

 
Ξεξίεξγα θαηλόκελα 

Νη ακπγδαιηέο νζκίζηεθαλ πξώηεο ηελ άλνημε. Θη ελώ αθόκα θαηλόηαλ πσο ν 
ρεηκώλαο δελ ην είρε ζθνπό λα θύγεη, θη ελώ νη άλζξσπνη ήηαλ ηπιηγκέλνη ζε παιηά, 
νη ακπγδαιηέο ην θαηάιαβαλ. Θη εηνηκάζηεθαλ γηα ηελ πην κεγάιε γηνξηή, ηελ 
άλνημε. Φνύλησζαλ, αζπξνθνξέζεθαλ, ξόδηζαλ ειαθξά, ίζα-ίζα λα ζπάζεη ην 
θαηάιεπθν, θαη πεξίκελαλ. Ρν μεξνβόξη ηηο πνιήκεζε, ηηο μεθύιισζε όζν κπνξνύζε, 
κα ηειηθά ληθήζεθε από ηε γιύθα θαη ηελ επηκνλή ηνπ ινπινπδηνύ. Ξην αξγά 
θνύλησλε ην βνπλό θη αθόκα πην αξγά θνπληώλαλ ηα ληνθύηεπηα δεληξάθηα. 
… Θάηη πεξίεξγα πξάγκαηα έγηλαλ ζηνλ Αλζόππξγν θαη γηόκηζαλ απνξία θαη 
αλεζπρία ηα παηδηά. Κα αο πάξνπκε απ΄ ηελ αξρή ηε ιππεηεξή απηή ηζηνξία. 
Νη ακπγδαιηέο νζκίζηεθαλ πξώηεο ηελ άλνημε πνπ αιαθξνπαηώληαο έθηαλε. Πε ιίγν 
έγηλε βεβαηόηεηα ην θεπγηό ηνπ ρεηκώλα απ΄ ηα ρειηδόληα, ηα πξώηα ρειηδόληα πνπ 
ήξζαλ. 
Γηνκάηνο ρειηδνλνθσιηέο ν Αλζόππξγνο ήηαλ, ζύληξνθνη ησλ παηδηώλ από ηόηε πνπ 
είρε παηδηά, ραξά ησλ κεγάισλ, ειπίδα ησλ γεξόλησλ. Πηηο δύζθνιεο κέξεο ηνπ 
ρεηκώλα, ηόηε πνπ παγώλεη ε ςπρή θαη ην θνξκί, θνηηάδαλ νη κεγάινη ηηο κπγδαιηέο, -
πόηε ζα αλζίζνπλ. Θνηηάδαλ ηα παηδηά ηηο έξεκεο ρειηδνλνθσιηέο –πόηε ζα 
γεκίζνπλ. Νη ρειηδνλνθσιηέο ήηαλ απαγνξεπκέλν παηρλίδη γηα ηα παηδηά ηνπ 
Αλζόππξγνπ. Αθόκα θαη νη ραιαζκέλεο, νη παιησκέλεο θσιηέο δελ θαηαζηξέθνληαλ. 
Ρν κόλν πνπ επέηξεπαλ ζηνλ εαπηό ηνπο ηα παηδηά ήηαλ λα ηξνκάδνπλ ιίγν εθείλα ηα 
ρειηδόληα πνπ είραλ ρηίζεη ην ζπηηηθό ηνπο ζην θακπαλαξηό ηεο εθθιεζίαο. Ξήγαηλαλ 
ηα παηδηά, ρηππνύζαλ ηελ θακπάλα, θαη θξξξ! Γέκηδε ν ηόπνο ρειηδόληα θαη 
ρειηδνλνθσλέο. Ρν παηρλίδη ρξόληα νιόθιεξα παηδόηαλ αλάκεζα ζηα παηδηά θαη ζηα 
ρειηδόληα, αλάκεζα ζηα θαηλνύξηα παηδηά θαη ζηα θαηλνύξηα ρειηδόληα. Θη όινη 
πίζηεπαλ πσο έηζη ζα πήγαηλε ην πξάγκα, όζν ππάξρνπλε παηδηά θαη ρειηδόληα ζηνλ 
Αλζόππξγν. Δθέηνο, όκσο, θαλήθαλε ηα πξώηα ρειηδόληα λα ΄ξρνληαη απ΄ ηε 
ζάιαζζα. Γλώξηκεο νη ρειηδνλνθσλέο, ηηηηβίδνληαο θαιεκεξίζαλε ην ρσξηό, ε ηάμε 
ηνπ  θόζκνπ ζπλερηδόηαλ. Απηά γηα θακηά δεθαξηά κέξεο. 
Ρα παηδηά, πνπ πεξίκελαλ πξώηα λα ζπγπξίζνπλ ηα ζπηηηθά ηνπο ηα ρειηδόληα θη απέ 
λ΄ αξρίζνπλ ην παηρλίδη ηνπ θακπαλαξηνύ, έθζακβα είδαλ ηα ρειηδόληα, ηα δηθά ηνπο 
ρειηδόληα, λα θεύγνπλ. Ζ ηάμε ηνπ θόζκνπ είρε ζαιεπηεί. Θάηη έδησρλε ηα πνπιηά 
πνπ, αθνύ θάλαλε δπν ηξεηο γύξνπο πάλσ απ΄ ην ρσξηό θξάδνληαο άγξηα, ράλνληαλ 
πέξα καθξηά. Θη όζα απνθαζίζαλε λα κείλνπλ, θαη δελ ήηαλε πνιιά, ςόθεζαλ. 



--Έρεηο δεη πνηέ ςόθην ρειηδόλη; Οώηεζε ν Γηάλλεο ην Θαλάζε, θαη είρε ιπγκό ε 
θσλή ηνπ. 
Ν Θαλάζεο, παηδί ηεο πνιηηείαο, δελ θαινήμεξε, πνπ ιέεη ν ιόγνο, δσληαλό ρειηδόλη, 
όρη λα δεη θαη ςόθην! 
--Δ, ινηπόλ, ην πεζακέλν ρειηδόλη θη ν πεζακέλνο γιάξνο είλαη… έραλε ηα ιόγηα ηνπ ν 
Γηάλλεο, είλαη… πώο λα ζην πσ, ζαλ λα πεζαίλεη ε ειπίδα, ε νκνξθηά, ε θαινζύλε, 
όπσο ζα έιεγε θη ν δάζθαινο. 
Ν Θαλάζεο, γηνκάηνο ζιίςε απ΄ απηά πνπ ηνπ είπε ν Γηάλλεο, μεθίλεζε γηα ην ζπίηη 
ηνπ. Θη εθεί, ζην ζηξίςηκν ηνπ δξόκνπ, είδε… 
Αλέβεθε ζην ζπίηη κε βαξηά θαξδηά. 
--Θαιώο ηνλ, είπε ε κεηέξα. 
--Ξνπ είλαη ν παηέξαο; Οώηεζε. 
--Ρη έρεηο; Ρνλ ξώηεζε ε Διέλε θαη ηα θσηεηλά ηεο κάηηα γηνκίζαλ εξσηεκαηηθά. 
Ρελ άξπαμε απ΄ ηηο κειηέο θνηζίδεο. Ρν λόκηζε παηρλίδη ε Διέλε, πήγε λα 
ςεπηνθσλάμεη. Κα ην ρέξη ηνπ αδεξθνύ ηεο ήηαλ άγξην θαη ε θσλή ηνπ ζθιεξή. 
--Ξάκε ζην δσκάηηό κνπ, ηεο είπε. 
--Θα θιάςσ! Απείιεζε ε Διέλε θαη πξνζπάζεζε λα ειεπζεξώζεη ηηο θνηζίδεο ηεο. 
--Αλ έρεηο θέθη γηα θιάκα, έια λα ζνπ πσ θάηη ηζηνξίεο πνπ ζα ζε θάλνπλ λα 
ζπαξάμεηο, ζα ζθνύμεηο, ζνπ ιέσ! 
Ήηαλ ζθιεξόο, θπληθόο, ζρεδόλ βάξβαξνο, ζέινληαο λα πλίμεη ην βνγθεηό πνπ ηνπ 
θνύζθσλε ηα ζηήζηα. Ν ίδηνο, άληξαο πηα, δελ ήζειε λα θιάςεη. Κα θάπνηνο έπξεπε, 
βξε αδεξθέ, λα ζξελήζεη ηα ρειηδόληα θαη ηνπο ατηνύο. 
22. Λα ζπκπιεξώζεηο ηνλ πίλαθα. 

Ππλαηζζήκαηα παηδηώλ ζην παξειζόλ Ππλαηζζήκαηα ησλ παηδηώλ εθέηνο 

Σαξά, αλππνκνλεζία, επηπρία, επεμία Ιύπε, ζιίςε, αλεζπρία, αγσλία, 
αίζζεκα όηη όια πεζαίλνπλ, 
ηειεηώλνπλ 

Σαξά γηα ηνλ εξρνκό ηεο άλνημεο πνπ 
αλζίδνπλ νη ακπγδαιηέο. 
Σαξά γηα ηνλ εξρνκό ησλ ρειηδνληώλ 

Θιίςε θαη πόλνο γηα ηα ςόθηα 
ρειηδόληα. 
Θιίςε, πόλνο θαη απνγνήηεπζε γηα ην 
ρακό ησλ αεηώλ θαη αεηόπνπισλ. 

Σαξά, ειπίδα, παηρλίδη, δσή Αγσλία, ιύπε, ζάλαηνο ζηελ ειπίδα, 
ζηελ νκνξθηά, ζηελ θαινζύλε 

 
23. Κηα νηθνγέλεηα ρειηδνληώλ κηιά ζηα παηδηά… Γξάςηε ηα ιόγηα ηνπο, ηηο ζθέςεηο, 
ηα παξάπνλα, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. 
 
- Φέηνο δελ ζα έξζνπκε ζηνλ Αλζόππξγν. 
-Γηαηί; 
- Ζ αηκόζθαηξα ζηνλ Αλζόππξγν δελ είλαη θαζαξή, ππάξρεη θαπζαέξην θαη απηό δελ 
θάλεη θαιό ζηελ πγεία καο. 
- Κα εκείο ζαο πεξηκέλνπκε πώο θαη πώο θάζε άλνημε! 
- Θαη εκείο! Θα καο ιείςεη ε παξέα ζαο, ιππνύκαζηε πνιύ, αιιά δελ γίλεηαη λα 
ςνθήζνπκε θαη εκείο όπσο ηα άιια ρειηδόληα. Ζ παξνπζία καο εδώ ζα ζαο δώζεη 
κόλν ζιίςε ιόγσ ηνπ ζαλάηνπ καο. Θάληε θάηη γηα λα ζώζεηε ηελ αηκόζθαηξα ηνπ 
Αλζόππξγνπ… 



 
      
 
 

Κηα γπάια κε ςάξηα 
 …Δίρε δεηήζεη, θαηξό ηώξα, ε Διέλε απ΄ ηνλ παηέξα ηεο, ηνλ θύξην Βγέλα, έλα 

ςάξη. 
--Τάξη; Ρη λα ην θάλεηο παηδάθη κνπ; 
--Θα ην βάισ ζε κηα γπάια, ζα ην ηατδσ, ζα ηνπ αιιάδσ ην λεξό ηνπ, ζα ην θξνληίδσ, 
ζα ην έρσ ζπληξνθηά. 
--Απηό βγάι΄ην από ην κπαιό ζνπ! κπήθε ζηε κέζε ε κεηέξα. Ρα ςάξηα ζην ζπίηη 
είλαη γξνπζνπδηά! 
--Ρη γξνπζνπδηά, θαιέ κεηέξα, έλα ηόζν δα ςαξάθη; Αζηεηεύηεθε ν Θαλάζεο. 
--Δίλαη γξνπζνπδηά ζαο ιέσ! Απάληεζε κε βεβαηόηεηα ε κεηέξα. Κνπ ην έιεγε ε 
κάλα κνπ… 
--Ζ κεηέξα ζνπ δελ ήμεξε θαη ηόζα πνιιά πξάγκαηα, πξέπεη λα ην παξαδερηείο, 
εηξσληθά ηεο απάληεζε ν άληξαο ηεο θαη από αληίδξαζε πήγε κε ην κέξνο ηεο θόξεο 
ηνπ… 
--Ζ κεηέξα κνπ… αγξίεςε ε θπξία Βγέλα. 
Ζ Διέλε είδε πσο ε ζπδήηεζε έθπγε από ην ςάξη ηεο θαη ην πην άζρεκν, κπνξνύζαλ 
λα καιώζνπλ νη γνλείο ηεο. Έδεζε ηα ρέξηα ηεο ζε παξάθιεζε, ηα κάηηα ηεο, πνπ 
ήηαλ γηνκάηα δάθξπα, θνίηαδαλ ηε κεηέξα. 
--Καλνύια κνπ, γάηα δελ έρνπκε, γηαηί ηηο ζηραίλεζαη. Πθύιν δελ έρνπκε, γηαηί ηνπο 
θνβάζαη. Ξαηδάθη είκαη θη εγώ, κε ηη λα παίμσ; Άζε λα έρσ έλα ςαξάθη, λα, ηόζν δα 
ςαξάθη λα είλαη, λα ην έρσ ζπληξνθηά! 
Ζ Διέλε είρε κηα κνλαδηθή ηθαλόηεηα λα κηθξαίλεη ή λα κεγαιώλεη, θαηά ην θέθη ηεο 
ή θαηά ηελ αλάγθε ηεο ζηηγκήο. Αλ έιεγε „‟είκαη κεγάιε πηα θαη ζην δσκάηηό κνπ 
κπνξώ λα  θνπβαιώ ό,ηη ζέισ‟‟, ήηαλ ζίγνπξν πσο δε ζα έβιεπε ςαξάθη πνηέ. Ήηαλ 
έηνηκε όρη έλα ςαξάθη, κα νιόθιεξν ηρζπνηξνθείν λα δερηεί ζπίηη ηεο. 
--Θάληε ό, ηη ζέιεηε, είπε κε ζπγθαηαβαηηθή θσλή. Κόλν πνπ δελ ην ζέισ ζην 
ζαιόλη. Αλ γίλεηαη λα κελ ην βιέπσ θηόιαο, ζα ήηαλ θαιύηεξα. 
ινη αλέπλεπζαλ, ε κπόξα είρε πεξάζεη. Ξήγε ε κεηέξα ζην θαιάζη ηεο, πήξε ην 
πιερηό ηεο. Έπηαζε ηνλ έλαλ πόλην, ζήθσζε ηα κάηηα ηεο ζηνλ παηέξα, ηνλ θνίηαμε 
επηηηκεηηθά. 
--Ρνπιάρηζηνλ λα είλαη ρξσκαηηζηό, είπε. 
Ζ Διέλε είρε θηόιαο πεδήμεη από ηε ζέζε ηεο θαη ηεο θαηαθηινύζε ην πξόζσπν. 
Δίρε δεηήζεη θαηξό ηώξα ε Διέλε έλα ςάξη απ΄ ηνλ παηέξα ηεο. Κα έπξεπε λα 
θαηέβεη ν ίδηνο ζηελ πνιηηεία γηα λα ην θέξεη θαη νη δνπιεηέο ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνλ 
θξαηνύζαλ ζηνλ Αλζόππξγν. Ρώξα, όκσο, ηέινο Απξηιίνπ, ηα θαηάθεξε. Ρν λεξό είρε 
κπεη πηα ζην απιάθη, δειαδή ην εξγνζηάζην πήγαηλε κηα ραξά. Κπνξνύζε λα ιείςεη 
γηα ιίγεο εκέξεο. Έπξεπε λα πάεη θαη ζηελ Αζήλα γηα δνπιεηέο, ήζειε θαη ιίγν λα 
μεθνπξαζηεί… 
… Παλ γύξηζαλ από ηελ Αζήλα, ν θύξηνο θαη ε θπξία Βγέλα, δύν ζεκαληηθά 
πξάγκαηα ζπλέβεζαλ. Ρν πην ζεκαληηθό… ε Διέλε είρε ηα ςάξηα ηεο. 
Ήηαλ δύν δηαθνξεηηθά ςαξάθηα. Ρν έλα, ην πην κηθξό ήηαλ αζεκέλην θαη είρε θάηη 
θόθθηλεο βνύιεο ζη΄ αζεκέληα ιέπηα ηνπ, ζαλ λα είρε ρπζεί επάλσ ηνπ έλα ζαθνπιάθη 
θόθθηλν θνκθεηί. Έηξερε ζαλ ηξειό γύξσ γύξσ κεο ζηε γπάια ηνπ, κηα κεγάιε 
γαιάδηα γπάια, έηξερε ιεο θη έςαρλε λα βξεη ην ηέινο απηήο ηεο γπάιαο, θαη βηαδόηαλ 
λα ην βξεη απηό ην ηέινο. 
Ρν άιιν, ήηαλ καύξν. Καύξν κε θόθθηλα κάηηα θαη ρξπζαθηέο θαη πξάζηλεο 
ξαβδώζεηο, πνπ πξνρσξνύζαλ απ΄ηελ νπξά κέρξη ην ζηόκα ηνπ. Έηξερε θη απηό, 



έςαρλε λα βξεη θη απηό ηελ άθξε ηεο γπάιαο, κα πην ζπλεηά, πην κπαισκέλα. Ζ 
Διέλε ππνςηαδόηαλ πσο ην κεγάιν ςάξη ήμεξε όηη ε γπάια δελ έρεη ηέινο, δελ έρεη 
αξρή. 
Ρε γπάια ηελ έβαιε θνληά ζην παξάζπξν. 
--Λα βιέπνπλ έμσ, λα κε ζηελαρσξηνύληαη, εμήγεζε ζην Θαλάζε. 
Ρνπο έξηρλε θάζε κέξα ιίγν θαγάθη απ΄ ην κπιε λάηινλ ζαθνπιάθη πνπ ηεο είρε θέξεη 
ν παηέξαο από ηελ Αζήλα. 
--Δίλαη βηηακίλεο, ηεο είρε πεη, γηα λα κεγαιώζνπλ ζσζηά. 
Κέξα παξά κέξα άιιαδε λεξό. Γηα λα κελ κπεξδεπηεί θαη ράζεη θακία κέξα, 
ζεκείσλε ζην εκεξνιόγην ηνπ γξαθείνπ ηεο. Ρεηάξηε, λεξό. Ξαξαζθεπή λεξό. 
Θπξηαθή, λεξό. 
--Πε είδε θαη ην ζπίηη, θνξόηδεπε ε κεηέξα. Γελ μεθνιιάο πηα από ην δσκάηηό ζνπ. 
Ξξαγκαηηθά, ε Διέλε δελ πνιπέβγαηλε έμσ. Κεηά ην ζρνιείν βηαδόηαλ λα επηζηξέςεη 
ζην ζπίηη, λα κπεη ζηελ θάκαξά ηεο, λα κηιήζεη κε ηα ςάξηα ηεο. 
--Κε κάζαλε πηα θαη όηαλ κε δνύλε θνπλάλε ηελ νπξίηζα ηνπο θαη  ην θεθάιη ηνπο, 
εκπηζηεύζεθε ζην Θαλάζε κηα κέξα. 
--Απνθιείεηαη, ηε βεβαίσζε ν Θαλάζεο. 
--Γηαηί απνθιείεηαη; Πνύθξσζε ηα θξύδηα θαη ην ηξηαληαθπιιέλην ζηόκα ηεο. 
--Γηαηί, αλ θαηαιαβαίλαλε ηη ηξειναθεληηθίλα έρνπλε, ζα ςνθνύζαλ απ΄ ηελ ληξνπή 
θαη ην θαθό ηνπο. 
Έηζη είπε ν Θαλάζεο θαη βηάζηεθε λ΄ απνκαθξπλζεί, κε θάεη ηε καμηιαξηά πνπ ηνπ 
΄ζηεηιε ε Διέλε ζην θεθάιη. 
ηαλ δηάβαδε, ηα κεηέθεξε ζην γξαθείν ηεο. 
--Αθνύζηε θη εζείο ηζηνξία θαη αξηζκεηηθή, ηνπο έιεγε. 
--Θαη ζε ηη ζα ηνπο ρξεηαζηεί, ραδνβηόια; Ρε ξώηεζε ν Θαλάζεο, πνπ ηπραία άθνπζε 
απηήλ ηελ απίζαλε ζπδήηεζε. 
--Ξνηέ ε κόξθσζε δε βιάπηεη! Κε αμηνπξέπεηα απαληνύζε ε Διέλε. 
Κεηά ην δηάβαζκα έπαηξλε ην πιερηό ηεο –έπιεθε έλα καμηιαξάθη δύν ρξόληα- θαη 
θαζόηαλ θνληά ηνπο θαη ηνπο έιεγε παξακύζηα ή πώο πέξαζε ηε κέξα ηεο. 
--Ρν θαινθαηξάθη πνπ ζα θύγνπκε λα πάκε ζηε γηαγηά, ηη ζα γίλνπλ ηα ςαξάθηα; 
Οώηεζε όιν έγλνηα ε κεηέξα. 
--Θα δνύκε! Απάληεζε εθείλε. 
--Από ηώξα πξέπεη λα ζθεθηνύκε. 
Ρν παηδηθό πξνζσπάθη είρε γεκίζεη θξνληίδα θαη έγλνηα. Ζ κεηέξα είρε ηνπ θόζκνπ 
ηηο δνπιεηέο. Γελ είρε θαηξό λ΄ απαληήζεη. 
--Ινηπόλ, ηη ιεο λα θάλνπκε; Μαλαξώηεζε. 
Ζ κεηέξα απαζρνιεκέλε, είρε μεράζεη ηελ πξνεγνύκελε θνπβέληα. 
--Ρη λα θάλνπκε; Οώηεζε αθεξεκέλα. 
--Κε ηα ςάξηα, ηη ζα θάλνπκε; Δπέκελε ε Διέλε. 
--Υρ! Δζύ ζα κε πεζάλεηο κε ηα ςάξηα ζνπ, ηεο είπε εθλεπξηζκέλα. 
Κα δελ πέζαλε ε κεηέξα. Δθείλα πνπ πέζαλαλ ήηαλ ηα ςάξηα! Έλα κεζεκέξη, ζαλ 
θάζε κεζεκέξη, αλέβεθε ηξέρνληαο ηηο ζθάιεο ε Διέλε, κπήθε ζαλ ζίθνπλαο ζην 
δσκάηηό ηεο, πέηαμε ηελ ηζάληα ηεο ζην γξαθείν ηεο θαη πήγε πξνο ηε γπάια λα 
ραηξεηήζεη ηα ςαξάθηα ηεο. Θαη ηόηε… θαη ηόηε ηα είδε. Ήηαλ μαπισκέλα ζηνλ αθξό 
νξηδόληηα, αζάιεπηα. 
Έρεηο δεη πσο αγξηεύνπλ ηα άινγα, ζαλ κπξηζηνύλε ηε ζύειια πνπ έξρεηαη; Έρεηο 
αθνύζεη πσο ζθνύδνπλ ηα πνπιηά, όηαλ ηα πξνιαβαίλεη ε κπόξα; Έρεηο δεη ηελ 
απειπηζία θαη ηελ απνγνήηεπζε πνπ έρεη ην παηδί, ζαλ ράζεη ηε κάλα ηνπ; Αλ όια 
απηά δελ ηα έρεηο δεη θαη δελ ηα έρεηο αθνύζεη, έια εδώ λ  ΄αληηθξίζεηο ηελ Διέλε, λα 
θαηαιάβεηο ηη ζα πνύλε όια απηά. 



Έκεηλε ζηελ αξρή αθίλεηε. Αθίλεηε θαη άθσλε. Κε ηα κάηηα ηεο αθίλεηα λα ζσξνύλ 
ηα αθίλεηα ςαξάθηα ηεο θαη αθόκα ζην κπαιό ηεο δελ είρε ρσξέζεη ηνύην ην θαθό. 
Κεηά γηνκίζαλε εξσηεκαηηθά θαη απνξίεο απηά ηα κάηηα, κεηά έλα βνγθεηό μεθίλεζε 
κέζα από ην ζηνκάρη ηεο, απ΄ ηα ζσζηθά ηεο μεθίλεζε έλα βνγθεηό, κεηά 
ηξεκνύιηαζε ην θνξκάθη ηεο, ζαλ ην δεληξάθη πνπ ην ρηππάεη ν θεξαπλόο, θαη κεηά… 
Ζ κεηέξα άθνπζε ην γδνύπν πνπ έθαλε ην θνξκί όπσο ζσξηαδόηαλ ζην πάησκα. 
Έηξεμε αιαθηαζκέλε. Δίδε ηηο κειηέο θνηζίδεο απισκέλεο λα ρατδεύνπλ ην άζπξν 
πξόζσπν ηεο Διέλεο, ζαλ λα ήζειαλ λα ην δεζηάλνπλ, λα ην μαλαδσληαλέςνπλ. 
--ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΚΝ! Νύξιηαμε θαη καδεύηεθε ε γεηηνληά. 
 
24. Ξώο αηζζαλζήθαηε όηαλ πέζαλαλ ηα ςάξηα; Θπκεζείηε, ζηελ Νδύζζεηα ν 
κεξνο ρξεζηκνπνηεί πιαηηέο παξνκνηώζεηο γηα λα καο βνεζήζεη λα θαηαιάβνπκε, 
λα ζπλαηζζαλζνύκε. Ρν ίδην ζπκβαίλεη θη εδώ. Αμηνπνηήζηε ην ζρεηηθό ζεκείν ηεο 
ελόηεηαο. 
ηαλ πέζαλαλ ηα ςάξηα αηζζάλζεθα ιύπε, ζηελαρώξηα θαη πόλν. Ρα ςάξηα είλαη 
δσληαλνί νξγαληζκνί, νη νπνίνη πξέπεη λα δνπλ ζηε ζάιαζζα θαη όρη αηρκάισηα κέζα 
ζε κηα γπάια… Ζ δσή ησλ ςαξηώλ είλαη ζηελ πιαηηά ζάιαζζα. 
 

Ρν θαθό 
ια ηα ξίμαλε ζηνλ άζηαην θαηξό. Απηόο θηαίεη γηα ηηο δαιάδεο πνπ ληώζαλε πνιινί 
ζηνλ Αλζόππξγν, απηόο γηα ηηο θξπάδεο θαη ηα δπλαηά ξίγε, απηόο γηα ηνπο εκεηνύο 
θαη ηηο ζηνκαρηθέο αλσκαιίεο. 
Πην ζρνιείν άξρηζαλ νη απνπζίεο. Πηελ αξρή ιηγνζηέο, κεηά έλαο δπν ζε θάζε ηάμε, 
κεηά επηδεκία ζσζηή. 
Ζ θπξά-Φζεκία ήηαλ θαηάθνηηε. 
--Λα θσλάμνπκε γηαηξό, πξόηεηλε ν δάζθαινο. 
--ρη, γηε κνπ. Δζείο ζηελ πνιηηεία ηα κεγαιώλεηε ηα πξάγκαηα. Δκείο εδώ μέξνπκε 
όηη θαη ε αξξώζηηα γηα ηνλ άλζξσπν είλαη. Θαη ραξάο ζηελ αξξώζηηα! Σατδέκαηα 
είλαη απηά. 
--Λα ζνπ εηνηκάζσ θάηη λα θαο; 
--Λα ΄λαη θαιά ν Γηώξγεο κνπ, κνπ εηνίκαζε θαζθόκειν θαη ην ΄πηα. Ρίπνηε άιιν 
δελ πάεη θάησ. 
Ν Γηώξγεο, ην κηθξαλίςη, κνπηξσκέλνο θνίηαδε ην δάζθαιν. Δίρε ζηακαηήζεη 
ζέινληαο κε ζέινληαο ην εξγνζηάζην, είρε βέβαηα ζπκκαδεπηεί ζέινληαο κε 
ζέινληαο, κηα θαη αγξππλνύζε ε ρσξνθπιαθή. 
… Κα θη ν Γηώξγεο δελ πεξηπνηήζεθε γηα πνιύ ηελ ζεηα-Φζεκία. Έπεζε θη απηόο ζην 
θξεβάηη κε ξίγε, κε ζηνκάρη θνβεξό. Κέξεο ζεξλόηαλε, παηδί πξάκα, κέξεο ην 
γπξόθεξλε ε αξξώζηηα. Ν δάζθαινο ηώξα είρε δύν αξξώζηνπο λα θνηηάμεη, δύν 
αξξώζηνπο πνπ θάζε κέξα πήγαηλαλ ρεηξόηεξα. Δίρε λα πεγαίλεη ζηα ζπίηηα ησλ 
καζεηώλ ηνπ, λα καζαίλεη λέα ηνπο. 
Ρν ΄ρε ππνζρεζεί ζηνλ εαπηό ηνπ λα κελ μαλαδώζεη πξόζσπν ζηνλ κπαξκπ-Αληξέα 
ηνλ παληαρνύ παξώλ. Παλ έκαζε όκσο πσο αξξώζηεζε ε εγγόλα ηνπ, δελ ην ζήθσλε 
ε ςπρή ηνπ λα κελ ηελ επηζθεθηεί. Ξήγε θαηά ηηο δώδεθα –ε ηειεπηαία ώξα ήηαλ 
γπκλαζηηθή, αιιά δελ θάλαλε, λα κελ θνπξάζνπλ ηα παηδηά, έηζη πνπ ήηαλ δατθηθα- 
θη έιεγε πσο ν κπαξκπ-Αληξέαο ζα ΄ηαλ ζην εξγνζηάζην. Ρα ΄ραζε ζαλ ηνλ είδε, 
αδπλαηηζκέλν ηνλ ίδην θη άζπξν ζαλ ηνλ αζβεζησκέλν ηνίρν, λα θάζεηαη πιάη ζην 
θξεβαηάθη ηεο εγγόλαο ηνπ. 
--Ξώο από δσ, θπξ δάζθαιε; Ρνλ ραηξέηεζε ν κπαξκπ-Αληξέαο θαη ζεθώζεθε λα ηνπ 
δώζεη θάζηζκα. 
--Ήξζα λα δσ ην θνξίηζη καο, πνπ αξξώζηεζε. Λα δσ κε βαξέζεθε ηα γξάκκαηα θη 
επίηεδεο θξεβαηώζεθε. 



Πην αζηείν πήγε λα ην ξίμεη ν δάζθαινο, λα πεηξάμεη ιίγν ηε κηθξή, πνπ ήηαλ 
θηιόηηκε θη επηκειήο. Θαηάιαβε ην πείξαγκα ην θνξηηζάθη θη αρλνγέιαζε. Ήηαλ έλαο 
κνξθαζκόο ηνύην ην ρακόγειν, πνπ ηξόκαμε ην δάζθαιν. Πίκσζε ζην παηδί. 
--Δπηπρία, ηη έρεηο; Ρε ξώηεζε ηξπθεξά. 
Ρα κάηηα ηεο Δπηπρίαο θάληαδαλ πειώξηα, θαζώο είρε αδπλαηίζεη ην κνπηξάθη ηεο, θη 
απηά ηα κάηηα είραλ γεκίζεη παληθό. 
--Θα πεζάλσ, θπξ-Αιέθν; Ζ θσλή ηεο είρε θη απηή αιιάμεη, είρε γίλεη ςίζπξνο θαη 
είρε κηα πεξίεξγε βξαρλάδα. 
Αλαηξίρηαζε ν δάζθαινο. Ξήγε λα κηιήζεη, κα ν κπαξκπ-Αληξέαο είρε αγθαιηάζεη ην 
ιηγλό θνξκάθη θαη άγξηα ην έζθημε. 
--Ξάςε, θαξδνύια κνπ, πάςε, πνπιάθη κνπ, θαη δελ αληέρσ λ΄ αθνύσ θνπηακάξεο. 
Άθνπ, ζα πεζάλεη ην ηδηέξη κνπ! Άθνπ γηα έλαλ εκεηό θαη ιίγν ππξεηό πνπ πάεη ην 
κσξνπδίζηηθν κπαιό ζνπ! Αύξην κεζαύξην ζα ζηπισζείο, καηάθηα κνπ, ζηα πόδηα 
ζνπ! Σαξάο ζην πξάγκα πνπ πάζακε! 
Μαλαθνύκπεζε ην αδύλαην ηόζν δα θνξκάθη ζην αρπξέλην ζηξώκα. Ν δάζθαινο, πνπ 
ε θαξδηά ηνπ θηεξνύγηδε έηνηκε λα θύγεη από ηε ζέζε ηεο, ηνλ είδε λα βγαίλεη έμσ 
ζαλ ηξειόο θαη ηα κάηηα ηνπ κε βία θξαηνύζαλ ηα δάθξπά ηνπο. Άθεζε θάηη 
θαξακέιεο πνπ θξαηνύζε απάλσ ηνπ, έλα κπνπθάιη πνξηνθαιάδα πιάη ζην θνκνδίλν, 
ραηξέηεζε βηαζηηθά ην παηδί, πήγε λα πξνιάβεη ηνλ παππνύ. 
Ρνλ βξήθε λα θάζεηαη ζην πεδνύιη, κε ην άζπξν ηνπ θεθάιη ρσκέλν ζηηο απαιάκεο 
ηνπ. Ιπγκνί ηξάληαδαλ ηνύην ην γέξηθν θνξκί πνπ μαθληθά είρε θπξηώζεη. 
--Κπαξκπ-Αληξέα, ζηγαλά ηνπ κίιεζε ν δάζθαινο. 
Έβγαιε ν γέξνο ην θεθάιη ηνπ απ΄ ηα ρέξηα, κε θόπν ην ζήθσζε, είδε θαηάκαηα ηνλ 
θπξ Αιέθν. 
--Ληξνπήο πξάκαηα, δάζθαιε, λα βιέπεηο έλαλ άληξα λα θιαίεη ζαλ θνξηηζόπνπιν, 
έηζη ζα ζθέθηεζαη. 
--Νύηε πνπ κνπ πέξαζε ηέηνηα ηδέα απ΄ην κπαιό, ηνλ εζύραζε ν δάζθαινο, κα ν 
άιινο δελ ηνλ άθνπγε. 
Πεθώζεθε νξζόο, άλαςε έλα ηζηγάξν κε ρέξηα πνπ έηξεκαλ. Ονύθεμε βαζηά ηνλ 
θαπλό θαη ηόηε μέζπαζε. 
--Ρν ινηπόλ, θπξ δάζθαιε, αλ ηνπ παηδηνύ ζνπ ην παηδί είλαη δπν θνξέο παηδί ζνπ, γηα 
κέλα ηνύηα ηα εγγόληα κνπ είλαη ηα κάηηα κνπ, είλαη  θόζκνο όινο. Πηε γέλλα ηεο 
κηθξήο πέζαλε ε κάλα ηεο, θνπέια σο εθεί πάλνπ, ζαλ ηα θξύα ηα λεξά. Ν άληξαο ηεο 
μεληηεύηεθε ζηελ Απζηξαιία –είδεζε δελ έρνπκε ηνπ πξνθνκκέλνπ. Κείλακε εκείο. 
Ν Αληώλεο, πα λα πεη, κσξό θη απηό ηόηεο, ην ιερνύδη, ε Δπηπρία κνπ, θη εγώ 
π΄αλάζεκα ηελ ώξα πνπ γελλήζεθα! Ρν ρσξηό κε ιέεη „‟ν παληαρνύ παξώλ‟‟. Θαη 
μέξεηο γηαηί; Γηαηί δελ ήηαλ δνπιεηά πνπ δελ ηελ έθαλα, λα πνξεπηνύλ ηα νξθαλά, λα 
κελ ηνπο ιείςεη ηίπνηε. Θη αλ πήγα ζην εξγνζηάζην, γη΄ απηό ην έθαλα. Θαλέλαο δε 
βάδεη αθεληηθό ζην θεθάιη ηνπ έηζη, γηα θέθη! πό γίλεθα θαη ζηνπο παξαθαηηαλνύο 
κνπ, γηα λα θνπβαιήζσ ην θαξβέιη εδώ κέζα. 
Δίρε ζεθώζεη ην θεθάιη θαη θνίηαμε επηζεηηθά ηνλ νπξαλό. Έζθημε ην ρέξη ηνπ ζε 
γξνζηά. 
--Κελ αγγίμεη θαλείο ηελ Δπηπρία, είπε απεηιεηηθά, θαη θείλε ηελ ώξα ην 
θαηαιάβαηλεο πσο κίιαγε κε ην Θεό. 
Από πνύ πξσηνβγήθε ν ιόγνο, θαλείο δελ ην ήμεξε. Πηγαλά, ςηζπξηζηά ζηελ αξρή, 
ζαξξεηά κεηά, όινη κηιήζαλε γηα ην „‟θαθό‟‟. 
--Ρν θαθό ρηύπεζε ζήκεξα ην Ξξεληαίηθν. 
--Ρν παηδί ηνπ Πηακάηε έπεζε ζην ζηξώκα απ΄ην θαθό. 
Πηε ιέμε „‟θαθό‟‟ ρακήισλε ε θσλή, ιεο θαη είρε απηηά ην θαθό θαη ζα ηνπο άθνπγε, 
ζα ηνπο εληόπηδε, γηα λα ηνπο ρηππήζεη θη απηνύο. 



Ζ ρσξνθπιαθή έζηεηιε ζήκα ζην ππνπξγείν, ν γηαηξόο ηνπ ρσξηνύ δελ πξνιάβαηλε 
λα ρηππάεη πόξηεο, πνιινί πνπ είραλε ηνλ ηξόπν θεύγαλε γηα ην Βόιν ή ηελ Αζήλα, 
γηα λα θνηηαρηνύλ από κεγάινπο γηαηξνύο… 
Πην ζπίηη ηνπ θπξίνπ Βγέλα όινη ήηαλ ζε επηθπιαθή. 
--Θα καδέςσ ηα παηδηά κνπ θαη ζα θαηέβσ ζηελ Αζήλα, ζηαζεξά δήισζε ε θπξία 
Βγέλα. 
--Κα είκαζηε όινη κηα ραξά, ηε ζηακάηεζε ν θύξηνο Βγέλαο. 
--Κέρξη πόηε ζα είκαζηε; Πην ρσξηό πνπ καο θνπβάιεζεο, λα δνύκε ηη άιιν ζα 
πάζνπκε… 
Ν θύξηνο Βγέλαο ήηαλ πνπ ήηαλ θαηαζθαζκέλνο. Νη κηζνί εξγάηεο θξεβαησκέλνη, νη 
άιινη κηζνί ζέξλνληαλ, ε δνπιεηά πήγαηλε ζαλ ηνλ θάβνπξα. Δίρε ινηπόλ πνιιέο 
ζθνηνύξεο, γηα λ΄ αληέμεη θαη ηε κνπξκνύξα ηεο γπλαίθαο ηνπ. 
--,  ηη ζέιεηο θάλε, απαπδηζκέλνο είπε θαη ρώζεθε ζηελ εθεκεξίδα ηνπ. 
--Γελ πάσ πνπζελά! Ζ Διέλε ήηαλ ακεηάπεηζηε. Από ηόηε πνπ ςνθήζαλ ηα ςαξάθηα 
ηεο, κάθξπλε ην πξνζσπάθη ηεο, ην γέιην έθπγε από ηα ρείιε ηεο, ζνβάξεςε θαη ήηαλ 
έηνηκε θάζε ζηηγκή λα παηήζεη γηα ςύιινπ πήδεκα ηα θιάκαηα. 
--Θπξία κνπ, ε θόξε ζαο έρεη πάζεη λεπξηθό θινληζκό. Απηόλ ηνλ θαηξό δείμηε ηεο 
αγάπε, κελ ηεο ελαληηώλεζηε, όρη θσλέο, εξεκία ζέιεη ην παηδί ζαο, ζπκβνύιεςε ν 
γηαηξόο. 
--Γηαηξέ κνπ, λα ηελ πήγαηλα ζηελ Αζήλα, λ΄ αιιάμεη πεξηβάιινλ; 
--Δκπηζηεπζείηε ην ρξόλν, θπξία κνπ, είπε ζνβαξόο ν γηαηξόο. Αλ ζέιεη λα θύγεη, ζα 
ηεο θάλεη θαιό. Αλ δε ζέιεη, θνβάκαη πσο κηα θαηλνύξηα πίεζε ζα ρεηξνηεξέςεη ηα 
πξάγκαηα… 
Παλ δήισζε ινηπόλ ε Διέλε „‟δελ πάσ πνπζελά‟‟, δελ κπνξνύζε λα γίλεη ζπδήηεζε. 
Ξξνζπάζεζε κε ην καιαθό λα ηεο αιιάμεη γλώκε. Θη όηαλ είδε θαη απόεηδε, ην πήξε 
απόθαζε ε κεηέξα. 
--Δδώ ζα αθήζνπκε ην θνθαιάθη καο, είπε κνηξνιαηξηθά. 
Πην ρσξηό ηε λύρηα έπεθηε εξεκηά θαη ηε κέξα κόλν όζνη έπξεπε λα βγνπλ, γηαηί 
έπξεπε λα βγεη ην κεξνθάκαην, θπθινθνξνύζαλ. Θη απηνί πεξπαηνύζαλ 
ζπλλεθηαζκέλνη, ακίιεηνη, κηα κνπγθακάξα γηόκηδε ην ρσξηό θη έλαο θόβνο. 
Νη άλζξσπνη ηνπ ππνπξγείνπ θηάζαλε θάπνην απόγεπκα. Ρώξα, κε ηα εξγνζηάζηα, 
είραλ ρηηζηεί δύν μελνδνρεία, γηαηί ηόζνη μέλνη ήξζαλ λα δνπιέςνπλ ζηνλ 
Αλζόππξγν, θαη ζην πην θαιό είρε ε θνηλόηεηα θιείζεη δσκάηην γηα ηνπο αλζξώπνπο 
ηνπ ππνπξγείνπ. 
Ήξζαλ ην ινηπόλ απνγεπκαηάθη θαη πξσί πξσί πηάζαλ δνπιεηά. Ρνπο πιεζηάζαλε 
κεξηθνί, ζέιεζαλ λα πηάζνπλ θνπβέληα, κα απηνί ζνβαξνί, ακίιεηνη θαη απιεζίαζηνη 
θνίηαδαλ κόλν ηε δνπιεηά ηνπο. 
--Ρη έκαζα, γηέ κνπ; Κ΄όιν ηεο ην ράιη, ε θπξά-Φζεκία είρε θαη ην λνπ ηεο ζηα λέα 
ηνπ ρσξηνύ. 
Παλ κπήθε ν δάζθαινο ζην ζπίηη –ηώξα πνπ έθιεηζε ην ζρνιεηό κε δηαηαγή ηνπ 
ππνπξγείνπ, ήηαλ αξγόζρνινο θαη ζνπιαηζάξηδε- απ΄ηα κνύηξα ηνλ άξπαμε ε γξηά. 
--Ρη έκαζα, γηε κνπ; Ξσο πήξαλε, ιέεη, λεξό απ΄ ηηο βξύζεο καο θαη ην μεηάδνπλε; Κα 
θνπθνύηζη κπαιό δελ έρεηε εζείο νη ζπνπδαγκέλνη; 
Ρν  ΄ μεξε ν δάζθαινο πσο πήξαλε δείγκαηα λεξνύ. 
--Θέινπλ λα δνπλ κήπσο κνιύλζεθε ην λεξό πνπ πίλνπκε, θπξά-Φζεκία, εμήγεζε. 
--Άθνπζε, γηε κνπ. Από ηόηε πνπ ζπκάκαη ηνλ εαπηό κνπ ηξέρεη απηή ε αληηθξηλή 
βξύζε καο. Από δσ, πξηλ γίλνπλ ηα έξγα λα κπεη ην λεξό ζηα ζπίηηα, από δσ 
πνηηδόηαλ όιν ην ρσξηό, αλζξώπνη θαη δσληαλά, θαη πνηέ δε καο έπηαζε ηίπνηα. Ρν 
κόλν θαθό πνπ έρεη ην λεξό καο είλαη πσο ην βξίζθνπκε ρσλεπηηθό θαη δελ 
πξνιαβαίλνπκε θαγεηό ηα παηδηά καο. 



Γέιαζε ε γξηνύια, κα ν δάζθαινο θνίηαμε κε ππνςία ην θίηξηλν ρξώκα πνπ είρε ε 
θπξά-Φζεκία ζηε κύηε θαη ζηα κάγνπιά ηεο… „‟Ίθηεξνο εθδειώζεθε‟‟ ζθέθηεθε 
έληξνκνο. Απόςε θηόιαο έπξεπε λα ηξέμεη λα βξεη ην γηαηξό ηνπ ρσξηνύ θη εθείλνο ζα 
εηδνπνηνύζε ηνπο αλζξώπνπο ηνπ ππνπξγείνπ. 
Ζ θπξά Θαιιηόπε, ε γπλαίθα πνπ έθνβε ηε ρξπζή ζην ρσξηό, δελ πξνιάβαηλε λα 
ηξέρεη από ζπίηη ζε ζπίηη. Νη άλζξσπνη εξέκεζαλ. Γε θνβόληνπζαλ πηα. Νύηε γηαηξό 
δε ζα ρξεηάδνληαλ. Ζ θπξά Θαιιηόπε ζα ηνπο γηάηξεπε όινπο ζε ηξεηο κέξεο, όζν 
δειαδή ρξεηάδεηαη γηα λα θνπεί ε ρξπζή. Ρώξα, πνπ μέξαλε ην θαθό, ζα ην 
αληηκεησπίδαλε όπσο ηα γνληθά ηνπο. Κα νη ηξεηο κέξεο πεξάζαλε θαη θαλείο δελ 
έγηλε θαιά. Σεηξνηέξεπε ε θαηάζηαζή ηνπο, άζε πνπ ζπλέρεηα αξξώζηαηλαλ θη άιινη. 
Ρώξα έλαο παληθόο έπηαζε ηνπο Αλζνππξγηώηεο. Έλαο παληθόο πνπ ηνλ κεγάισζε ν 
εξρνκόο άγλσζησλ πξνζώπσλ ζηνλ Αλζόππξγν. 
Γηαηί, ηώξα πνπ ε ιέμε «επαηίηηδα βαξηάο κνξθήο» βξηζθόηαλ ζηα ρείιε ησλ 
γξακκαηηζκέλσλ θαη ζηα έγγξαθα πνπ έθεπγαλ από ηνλ Αλζόππξγν γηα ην θέληξν, 
θαηλνύξηα πξόζσπα εκθαλίζηεθαλ ζηνλ ηόπν. Ήηαλ, όπσο κάζαλε νη ληόπηνη, ηεο 
γεηνλνκηθήο πεξεζίαο. 
Ξέξαζε έηζη κηα θνβεξή εβδνκάδα θαη ζηελ αξρή ηεο δεύηεξεο βγήθε ην πόξηζκα 
ησλ εμεηάζεσλ: ην λεξό είρε κνιπλζεί! Ρώξα ην ζέκα ήηαλ λα βξνπλ από ηη ην λεξό 
κνιύλζεθε. Θη όηαλ απηό καζεύηεθε, ηόηε ήξζαλ ηόζνη άλζξσπνη θαηλνύξηνη, πνπ 
γηόκηζαλ θαη ηα δπν μελνδνρεία. 
Δίραλ ζπάζεη θάηη αγσγνί ηνπ εξγνζηαζίνπ –ηνπ Βγελά ή ηνπ άιινπ- θαη ην βξώκηθν 
λεξό ησλ απνβιήησλ δηαπόηηζε ην ρώκα θαη έθηαζε ζην Θεθαιόβξπζν. Έηζη, ν 
θεληξηθόο αγσγόο ύδξεπζεο έθεξλε πηα ζηηο βξύζεο κνιπζκέλν λεξό. 
Απηή ηε θνβεξή απνθάιπςε ηελ έθαλαλ νη δεκνζηνγξάθνη, πνπ είραλ έξζεη κε θάζε 
κέζν, κε απηνθίλεηα Η.Σ., κε θνξηεγά, κε κνηνζηθιέηεο. Θαη πξέπεη λα 
νκνινγήζνπκε πσο ήηαλ κηα επηηπρία εηδηθά ηεο „‟Κάρεο‟‟. Απ΄ ηνπο πξώηνπο πνπ 
έθηαζαλ ζηνλ Αλζόππξγν ήηαλ ν Ιεπηέξεο Ξάζρνο. Ήξζε κε ην παιηό ηνπ θηαηάθη, 
εθείλν ην θηαηάθη κε ην αθαζόξηζην απ΄ ηε ζθόλε θαη ηελ απιπζηά ρξώκα, εθείλν ην 
θηαηάθη πνπ ρσξνύζε δε ρσξνύζε ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ. Ρν θηαηάθη έθηαζε, θαη κέζα 
ήηαλ ζηνηβαγκέλα, θαηαξγώληαο ην λόκν ηνπ αδηαρώξεηνπ, άιια ηέζζεξα άηνκα. 
Θξαηώληαο κεραλέο θσηνγξαθηθέο θαη κπινθάθηα, άξρηζαλ λα ξσηνύλ, λα ςάρλνπλ, 
λα ζθαιίδνπλ. 
--Νη δηθνί κνπ αγσγνί είλαη από καληέκη θαη δελ κπνξεί λα ηξύπεζαλ! μεθώληδε  ν 
θύξηνο Βγέλαο, πνπ ηνλ έβιαπηε θνβεξά απηή ε ηζηνξία. 
--Θαη ην καληέκη ζαο θαηαζηξαηήγεζε ην λόκν θαη βγήθε πιάη ζηελ αθξνγηαιηά, 
όπνπ ηώξα ζα θάλνπλ κπάλην νη αλύπνπηνη άλζξσπνη! 
Σνληξά ήμεξε λα κηιάεη ν δεκνζηνγξάθνο, ρνληξά κίιεζε. Θνθθίληζε ν θύξηνο 
Βγέλαο. 
--Νη κεραληθνί επζύλνληαη γη΄ απηό. Θη έπεηηα, ε επαηίηηδα δελ πξνήιζε από ηε 
ζάιαζζα, γηαηί αθόκα δελ πηάζαλε νη δέζηεο, ώζηε λα θνιπκπήζεη θαλέλαο, πέηαμε 
ζξηακβεπηηθά. 
--Θαη πώο λα εκπηζηεπηνύκε ην ιόγν ζαο πσο είλαη γεξνί νη αγσγνί ζαο θαη γηα 
νηθνλνκία δελ αγνξάζαηε δεύηεξν πιηθό, όηαλ γηα νηθνλνκηθνύο ιόγνπο είπαηε ζηνπο 
κεραληθνύο ζαο λα κε βγαίλεη ν αγσγόο ρίιηα κέηξα καθξύηεξα απ΄ ηε κεγάιε 
ακκνπδηά; Παλ ηηκσξόο κηινύζε ν Ιεπηέξεο Ξάζρνο, ζαλ ζπάζα δηθαηνζύλεο 
αλέκηζε πάλσ απ΄ ην δαιηζκέλν θεθάιη ηνπ εξγνζηαζηάξρε ην ζηπιό ηνπ. 
--Θύξηε, απηή ηε ζηηγκή θηλδπλεύνπλ άλζξσπνη θαη δνπιεηά καο είλαη λα βξνύκε ηη 
θηαίεη θαη πνηνο θηαίεη! 
Ζ θνξηηζίζηηθε θσλή έθαλε ηνλ εξγνζηαζηάξρε λα ζεθώζεη ην θεθάιη ηνπ θαη λα 
πξνζέμεη ηελ θνπέια πνπ ήηαλ καδί κε ην δεκνζηνγξάθν. 



--Ζ βνεζόο κνπ, δεζπνηλίο Ιακπξνύια Κπνπθνπβάια, ζύζηεζε ν Ιεπηέξεο Ξάζρνο 
ην θνξηηζόπνπιν κε ην κπινπηδίλ θαη ην ξηρηό θαξό πνπθακηζάθη. Ρα καιιηά ηεο, 
καθξηά, μαλζά, ηα ζπγθξαηνύζε κε θόπν κηα θνξδέια απ΄ ην ίδην θαξό ύθαζκα θαη 
ηα κάηηα ηεο ζπίζηδαλ από εμππλάδα θαη θαινζύλε. 
--Θαηαιάβαηε ηώξα γηαηί είκαζηε ιίγν ζθιεξνί; Δμήγεζε ε θνξηηζίζηηθε θσλή. Δίλαη 
έγθιεκα απηό πνπ έγηλε, κπνξεί θάπνηνο λα πεζάλεη… Ρν θαηαιάβαηε; 
Ρν θαηάιαβε ν θύξηνο Βγέλαο, όηαλ γπξίδνληαο ζπίηη ηνπ βξήθε ηελ Διέλε 
άξξσζηε… 
 
25. Κε πνηα ζεηξά αξξσζηαίλνπλ νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνύ θαη πσο; 
Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία αξξσζηαίλνπλ νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνύ: 
Ζ θπξά Φζεκία, ε εγγνλή ηνπ κπάξκπα Αλδξέα, ε Δπηπρία, ην παηδί ηνπ Πηακάηε, νη 
εξγάηεο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη ε θόξε ηνπ Βγέλα, ε Διέλε.  
Αξξώζηεζαλ από ηε κόιπλζε ηνπ λεξνύ ηνπ ρσξηνύ, γηαηί έζπαζε έλαο ζσιήλαο ελόο 
από ηα δπν εξγνζηάζηα. Δίπαλ όηη ήηαλ επαηίηηδα βαξηάο κνξθήο. 
 

Θαιή αληάκσζε! 
ηαλ γύξηζε ν θύξηνο Βγέλαο θαη είδε ην πξόζσπν ηεο γπλαίθαο ηνπ, θαηάιαβε πσο 
θάπνηνο είλαη άξξσζηνο. 
--Ξνηνο; Οώηεζε κε αγσλία. 
--Ζ Διέλε. Κέζα ζηελ ηόζν απιή θαη ιηγόινγε απάληεζε θξπβόηαλ όιε ε αγσλία 
ηνπ θόζκνπ. 
--Φώλαμεο γηαηξό; 
--Από ηελ πξώηε ζηηγκή. 
--Θαη ηη είπε; 
--Ξσο επηπρώο είλαη ειαθξηάο κνξθήο. 
--Λα ηελ παο ζηελ Αζήλα, ζηε κεηέξα ζνπ. 
--Γε ζέιεη λα πάεη, θη ν γηαηξόο είπε πσο δελ πεηξάδεη. Ρώξα, πνπ μέξνπλ ηελ αηηία, 
θίλδπλνο δελ ππάξρεη. Κα μέξσ θη εγώ; Θη ήηαλ αδύλαηε… 
Φαξκάθη ήηαλ ε κάλα. Ζ καηηά ηεο αγξηεκέλε, ίδηαο ιηνληαξίλαο. 
Μαθληθά: 
--Φσηηά λα θάςεη απηόλ πνπ έθαςε ηόζνλ θόζκν! Δίπε βξαρλά. 
Ζ κάλα επίζεκα έδσζε ηελ θαηάξα ηεο θνηηάδνληαο ηνλ νπξαλό θαη ήηαλ ε ίδηα 
πάληα κάλα, πνπ θαηαξηέηαη όπνηνλ πάεη λα πεηξάμεη ην ζπιάρλν ηεο. 
Αλαηξίρηαζε ν θύξηνο Βγέλαο. ρη, ήηαλ ζίγνπξνο, όρη, δελ ήηαλ απηόο ν έλνρνο! 
ια απηά εηπώζεθαλ εθεί ζην θεθαιόζθαιν. ηαλ κπήθε ζην δσκάηην ηεο θόξεο 
ηνπ, ν θύξηνο Βγέλαο είρε έλα μέλνηαζην ρακόγειν ζην πξόζσπό ηνπ. 
--Ινηπόλ, ε κνλαρνθνξνύια κνπ, ε ρατδεκέλε κνπ, έρεη… βαβά; 
Αθνύγνληαο ηελ αγαπεκέλε γλώξηκε θσλή, άλνημε ηα κάηηα ηεο ε Διέλε. 
--Ξαηέξα κνπ, ηνπ ςηζύξηζε, είκαη άξξσζηε… 
--Ρν μέξσ, παηδί κνπ, ζαλ λα ΄ρε κπξνζηά ηνπ κεγάινλ κίιεζε ν εξγνζηαζηάξρεο. Ζ 
πγεία είλαη, παηδί κνπ, δώξν Θενύ θαη όηαλ ηελ έρνπκε δελ ηελ εθηηκάκε. Γώξα καο 
έδσζε πνιιά ν Θεόο θαη ζπιινγηδόκαζηε ηελ αμία ηνπο κόλν ζαλ ηα ράζνπκε. Καο 
έδσζε, θνύθια κνπ, ηε ζάιαζζα θαη ηε βξσκίδνπκε, ην λεξό θαη ην ιεξώλνπκε… 
--Δίλαη θαθνί άλζξσπνη, παηέξα, όζνη ην θάλνπλ, ζνβαξά είπε ε Διέλε. 
Έζθπςε ην θεθάιη ν εξγνζηαζηάξρεο. 
--Ίζσο λα κελ ήμεξαλ, παηδί κνπ, ην θαθό πνπ θάλνπλ, είπε ζηγαλά. 
--Ξαηέξα, ζα θύγεηο ην απόγεπκα; 
--ρη, Διέλε. ζν γίλεηαη ζα θάζνκαη θνληά ζνπ λα ζε ζπληξνθεύσ. 
--Θαη νη δνπιεηέο ζνπ; 
--Θα πεγαηλνέξρνκαη βηαζηηθά. 



--Θαη νη δνπιεηέο ζνπ; μαλαξώηεζε ε Διέλε έθπιεθηε. Δίρε κάζεη πσο πάληα 
πξνεγείηαη ε δνπιεηά ηνπ παηέξα. 
--Γνπιεηά κνπ είλαη λα είκαη παηέξαο! Απηό γηα ηνλ εαπηό ηνπ ην είπε. 
Ρν άθνπζε όκσο ε Διέλε. Άπισζε ηα ρέξηα ηεο, ηνλ αγθάιηαζε. 
--Δίζαη ν πην θαιόο κπακπάο ηνπ θόζκνπ! Ρνπ ςηζύξηζε ζη΄ απηί. 
Κέξεο πνιιέο, λύρηεο πνιιέο έθαηζε πιάη ζην θνξηηζάθη ηνπ ν θύξηνο Βγέλαο. Θαη 
ζθεθηόηαλ, ζθεθηόηαλ, ζθεθηόηαλ… 
 
26. Ξνηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ δύν γνλέσλ όηαλ αξξώζηεζε ε Διέλε; Ρη θνβνύληαη; 
Ν παηέξαο αηζζάλεηαη ελνρέο θαη ε κεηέξα ζπκό. 
Ρα ζπλαηζζήκαηα ησλ δύν γνλέσλ όηαλ αξξώζηεζε ε Διέλε ήηαλ θόβνο, αγσλία θαη 
ελνρέο. Φνβνύληαη κελ αξξσζηήζεη θαη ην άιιν ηνπο παηδί θαη απηνί νη ίδηνη. Δπίζεο, 
θνβνύληαη ηελ θαηαθξαπγή ηνπ θόζκνπ θαη ηνπο δεκνζηνγξάθνπο. 
Νη γνλείο ληώζνπλ ηξνκεξή αγσλία γηα ηελ πγεία ηνπ παηδηνύ ηνπο, ιύπε θαη ελνρέο 
γηαηί πηζηεύνπλ όηη ζπλέβαιαλ ζην λα αξξσζηήζεη. 
 
27. Ν παηέξαο θαίλεηαη όηη πήξε έλα κάζεκα. Ξνην είλαη απηό, πηζηεύεηε; 
Φαίλεηαη πώο ν παηέξαο θαηαιαβαίλεη ην ιάζνο ηνπ ακέζσο κόιηο αξξώζηεζε ε θόξε 
ηνπ. Ππλεηδεηνπνηεί όηη ην εξγαζηάζηό ηνπ πξνθαιεί πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ ζην 
πεξηβάιινλ, αιιά θαη ηνπο αλζξώπνπο. Έλαο από απηνύο είλαη θαη ε θόξε ηνπ, ηελ 
νπνία θξνληίδεη θαζεκεξηλά.Ρν κάζεκα ινηπόλ πνπ πήξε από απηό είλαη όηη ε 
κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο δελ επεξεάδεη κόλν ηνπο άιινπο, αιιά κπνξεί λα έρεη 
αληίθηππν θαη ζε εκάο ηνπο ίδηνπο. 
 
Ν Βγέλαο θαηάιαβε όηη ε πγεία είλαη ην κέγηζην αγαζό θαη όηη δελ κπνξνύκε λα 
κνιύλνπκε ην πεξηβάιινλ γηαηί θάπνηα ζηηγκή ζα αξξσζηήζνπκε θαη εκείο. 
 
ηη όινη είκαζηε κέξνο κηαο αιπζίδαο ηνπ πιαλήηε. Αλ κνιπλζεί ην πεξηβάιινλ, θάζε 
ζηηγκή θηλδπλεύεη ν θαζέλαο καο αλεμαηξέησο, λα πάζεη θαθό. 
 
Ν παηέξαο πάληα έβαδε ηηο δνπιεηέο ηνπ ζην εξγνζηάζην πάλσ από ηελ νηθνγέλεηά 
ηνπ. Κεηά ηελ αξξώζηεηα ηεο θόξεο ηνπ, Διέλεο, δηαπηζηώλεη πσο ηνλ πξνεγνύκελν 
θαηξό είρε παξακειήζεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη απηό ηνπ γίλεηαη κάζεκα. 
Θαηαιαβαίλεη έηζη πσο είλαη πξώηα παηέξαο θαη κεηά εξγνζηαζηάξρεο. 
 
28. „‟Θαη ζθεθηόηαλ, ζθεθηόηαλ, ζθεθηόηαλ…‟‟. Ππλερίζηε ηηο ζθέςεηο ηνπ, 
γξάθνληαο έλαλ εζσηεξηθό κνλόινγν. 
Γπζηπρώο ηειηθά είρα απνκαθξπλζεί πνιύ από ηελ νηθνγέλεηά κνπ. Κέρξη θαη ε θόξε 
κνπ άξγεζε λα πηζηέςεη πσο δε ζα πάσ ζηε δνπιεηά. Ππαηαινύζα ηνλ πεξηζζόηεξν 
ρξόλν κνπ ζην εξγνζηάζην θαη αθηεξσλόκνπλ ζηηο δνπιεηέο. Ήηαλ ιάζνο κνπ πνπ 
δελ έδηλα ηελ απαξαίηεηε ζεκαζία ζηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη εηδηθόηεξα ζηα παηδηά 
κνπ. Μέραζα ηελ ηδηόηεηά κνπ σο παηέξα θαη ήκνπλ κόλν εξγνζηαζηάξρεο. Ρέινο 
πάλησλ, πξέπεη λα ηα αθήζσ πίζσ απηά. Θα πξνζπαζήζσ λα επαλνξζώζσ 
θεξδίδνληαο ην ρακέλν ρξόλν. 
 
Έρσ θάλεη ιάζε. Αλ έβγαδα ηνπο αγσγνύο βαζηά ζηε ζάιαζζα δελ ζα καο έβξηζθε 
ηέηνην θαθό. Βέβαηα, θαη ν άιινο εξγνζηαζηάξρεο ηα ίδηα ιάζε κε εκέλα έθαλε γηα λα 
έρεη θαη απηόο κεγαιύηεξν θέξδνο θαη λα ηα απνηειέζκαηα! 
 

Αλνηρηά παξάζπξα ζηνλ ήιην 



29. Ν ηίηινο είλαη κεηαθνξηθόο, αιιά θαη ζπκβνιηθόο. Κπνξείηε λα εξκελεύζεηε ην 
ζπκβνιηζκό; 
Ξηζηεπσ νηη επηηεινπο ζα βξνπλ κηα ιπζε θαη ζα αξρηζνπλ μαλα νινη λα θεξνληαη 
θαια ζην πεξηβαιινλ. 
Ν ζπκβνιηζκόο ηνπ ηίηινπ δείρλεη όηη γηα ηνλ Αλζόππξγν, κεηά ηε κόιπλζε ηνπ 
λεξνύ,μεθηλάεη κηα λέα κέξα, γεκάηε ειπίδα θαη αηζηνδνμία γηα ην κέιινλ. 
 
Ρν ρσξηό ζηγά ζηγά μαλαβξήθε ηνλ παιηό ηνπ ξπζκό, θαηαιάγηαζε ε αλαηαξαρή. 
Δθείλνη πνπ είραλ από θόβν απνκαθξπλζεί μαλαγύξηζαλ, εθείλνη πνπ είραλ ζηαιεί ζε 
λνζνθνκεία επέζηξεθαλ. Γελ ήηαλ βέβαηα αθόκα θαιά, κα κπνξνύζαλ λα ζηαζνύλ 
ζηα πόδηα ηνπο, λα βγαίλνπλ έμσ ζην πεδνπιάθη, ηώξα πνπ γιύθαλε ν θαηξόο, θαη λα 
ιηάδνληαη. Κε ηελ αδπλακία πνπ ηνπο έδεξλε, απνδεηνύζε ην θόθαιό ηνπο ηε 
δεζηαζηά. Ξάλησο, αλ έβιεπεο ηα κάηηα ηνπο, θαηαιάβαηλεο πσο ε κπόξα είρε 
πεξάζεη. Ν θόβνο ηνπ ζαλάηνπ δελ ππήξρε πηα θαη ξνύθαγαλ άπιεζηα ηε δσή θάζε 
ζηηγκή. 
Ρν ζρνιείν είρε αλνίμεη, θάζε κέξα αθόκα έλαο δπν καζεηέο μαλαβξίζθνληαλ ζηα 
ζξαλία. Ν δάζθαινο ήηαλ επηπρηζκέλνο όηαλ ην πξσί, δηαβάδνληαο ηνλ θαηάινγν, 
άθνπγε  έλα θαηλνύξην, ρακειόθσλν βέβαηα θαη θνπξαζκέλν „‟παξώλ‟‟, κα πάλησο 
ΞΑΟΥΛ. 
Ζ θπξά-Φζεκία έθηαζε απ΄ ηνπο ηειεπηαίνπο. Ξνιύ εμαληιεκέλε αιιά όιν θέθηα. 
--Ξνηνο λα ην ΄ιεγε, γηε κνπ, πσο θόληεςα λα πάσ ζηνλ άιιν θόζκν από ην λεξάθη 
ηνπ Θενύ! Δίπε ζην δάζθαιν ρακνγειώληαο. Πην δάζθαιν, πνπ ηεο δηόξζσλε ηα 
καμηιάξηα ζηελ θνπληζηή πνιπζξόλα, λα ηεο ζηεξηώζεη ηε κέζε. 
Ν Γηώξγνο, θαζηζκέλνο ζηελ άιιε πνιπζξόλα, δηάβαδε. Κηα ξπηίδα θάζεηε αλάκεζα 
ζηα θξύδηα ηνπ έδεηρλε πσο ήηαλ ζηελνρσξεκέλνο. 
--Ιεβέληε, ηη ζπκβαίλεη; Οώηεζε ν δάζθαινο. 
Θόκπηαζε ην παηδί. 
--Έια ην ινηπόλ, πεο κνπ ηη ζε ζηελνρσξεί; 
Ζ γιπθηά θσλή, αληί λα βνεζήζεη ην παηδί,  ην ΄θαλε αθόκα πην δπζηπρηζκέλν. 
Θνίηαμε έμσ από ην παξάζπξν, όρη γηαηί ηνλ ελδηέθεξε ηη γηλόηαλ έμσ ζην δξόκν, κα 
γηα λα κε δεη ν δάζθαινο ηα βνπξθσκέλα ηνπ κάηηα. Γελ επέκεηλε ν δάζθαινο. Ρν 
βξάδπ, ζαλ ζα ηνπο έβαδε λα θάλε, ζαλ πήγαηλε ε γξηνύια λα θνηκεζεί, ζα έκελε 
κόλνο κε ην αγόξη θαη ζα κάζαηλε ηη ήηαλ απηό πνπ ην παίδεπε. 
Ρν βξάδπ έθηαζε, ην ζπίηη όιν εζύραζε. Ν δάζθαινο ηόηε αλέβεθε ζηε ζνθίηα θαη 
γιίζηξεζε ζην δσκάηην ηνπ παηδηνύ. Ρν αγόξη μεθύιιηδε έλα εηθνλνγξαθεκέλν 
πεξηνδηθό. Έθαηζε ν δάζθαινο ζηα πόδηα ηνπ θξεβαηηνύ. 
-Ινηπόλ, ηνλ ξώηεζε απιά. 
Ρν αγόξη εμαθνινπζνύζε λα θπιινκεηξάεη ην πεξηνδηθό ηνπ. 
--Ινηπόλ; Μαλαξώηεζε ην ίδην απιά ν δάζθαινο. 
Φαίλεηαη πσο ηα πξάγκαηα ήηαλ πνιύ πην ζνβαξά, ώζηε λα κελ αλνίγεηαη ην αγόξη. 
Πην ηέινο ην απνθάζηζε. 
--Φνβάκαη, θπξ Αιέθν, μαθληθά νκνιόγεζε. Φνβάκαη πσο έθηαζε ε ώξα λα 
πιεξώζσ ηηο αλνεζίεο κνπ. 
--Ξάληα έξρεηαη ε ώξα πνπ πιεξώλνπκε ηνπο ινγαξηαζκνύο καο! Αιιά γηα ηη 
ινγαξηαζκό πξόθεηηαη; 
--Λα, θπξ Αιέθν. Ξεγαίλνληαο ζην εξγνζηάζην, δε δηάβαδα. Άθελα θάζε κέξα θαη 
κηα ηξύπα αλνηρηή… 
--Ρόζν, πνπ παξαιίγν θόληεςεο λα γίλεηο… ζνπξσηήξη! Θέιεζε λ΄ αιαθξώζεη ηελ 
αηκόζθαηξα ν δάζθαινο. 
Έζθαζε κηα ππνςία ρακόγεινπ ζην αδπλαηηζκέλν πξόζσπν ηνπ αγνξηνύ. 



--Ρελ ώξα πνπ κε ζηακαηήζαηε από ην εξγνζηάζην, θαη ζσζηά ην θάλαηε, είρα βάιεη 
ζην κπαιό κνπ λα δηαβάζσ, γηα λα πξνιάβσ η΄ άιια παηδηά, κα ηόηε αξξώζηεζα. 
Ρώξα άλνημε ην ζρνιείν, ζε δπν ηξεηο κέξεο βέβαηα ζα έξζσ θη εγώ. Κα όπσο αθόκα 
ηα θόηζηα κνπ δελ είλαη ζπνπδαία δε ζα κπνξώ λα ζαο αθνινπζήζσ. Θαη νη… ηξύπεο 
ηξύπεο! 
--Απηό ήηαλε! Αλαθνπθίζηεθε ν δάζθαινο. Φνβάζαη λα κε ράζεηο ηελ ηάμε… 
Πεθώζεθε όξζηνο ν δάζθαινο, ζνπιαηζάξηζε κέζα ζην δσκάηην. 
--Ινηπόλ, απόςε κνπ έδσζεο κηα ζπνπδαία ηδέα, είπε ζην ηέινο. Θαιελύρηα ηώξα, 
θνηκήζνπ ήζπρνο. Θα δεηο πσο ν ινγαξηαζκόο πνπ ζνπ ήξζε είλαη κηθξόο. 
--Κηθξόο; Ξηθξακέλα κίιεζε ην αγόξη. 
--Λαη, γηαηί ζα ηζνληάξνπλ θαη νη άιινη ζηελ πιεξσκή ηνπ, ηνλ βεβαίσζε ν 
δάζθαινο. 
Ν Γηώξγεο δελ πνιπθαηάιαβε απηά πνπ ηνπ είπε ν θπξ Αιέθνο, δελ θαηάιαβε 
θαζόινπ ηη είρε ζην κπαιό ηνπ, κα έλησζε πσο είρε εξεκήζεη. Απόςε ζα θνηκόηαλε 
θαιά. 
Ν δάζθαινο, ζηγαλά όπσο είρε έξζεη έθπγε. Ρν παιηό ξνιόη ηνπ ηνίρνπ ζην ρνι 
ρηύπεζε έληεθα θνξέο. 
--Κπαξκπ-Αληξέα, ηη θάλεη ε εγγνλή; 
Ν δάζθαινο, πξηλ πάεη ζην ζρνιείν, ινμνδξόκεζε θαη πέξαζε απ΄ ην ζπίηη ηνπ 
κπαξκπ-Αληξέα. Ρνλ βξήθε ζην θνπδηλάθη, κπξνζηά ζε κηα θνύπα θαθέ, λα θαπλίδεη 
ην ηζηγάξν ηνπ. Ρν πξόζσπό ηνπ ήηαλ πην γεξαζκέλν θαη αδπλαηηζκέλν από πνηέ, ηα 
καιιηά ηνπ είραλ κπακπαθηάζεη θαη ην όιν ηνπ έδεηρλε άλζξσπν πνπ έραζε ην εζηθό 
ηνπ. 
--Κπαξκπ-Αληξέα, ηη θάλεη ε εγγνλή; 
Κε ηα θνθθηληζκέλα κάηηα ηνπ ηνλ θνίηαμε ν γέξνο. 
--Κε ιππήζεθε ν Θεόο θαη κνπ ην ράξηζε ην παηδί. 
--Ξόηε ζα γπξίζεη απ΄ ην λνζνθνκείν; ιν ραξά ήηαλ ν δάζθαινο. 
--Κόιηο βξσ ηα ιεθηά θαη πιεξώζσ ην ινγαξηαζκό πνπ κνπ ζηείιαλε. Φαξκάθη ήηαλ 
ν κπαξκπ-Αληξέαο. 
Ξέηξσζε ην ραξνύκελν πξόζσπν ηνπ δαζθάινπ. 
--Δίλαη πνιιά; Οώηεζε ζηγά. 
--Δμαξηάηαη πώο ην βιέπεηο. Γηα κηα δσή πνπ ζώζεθε είλαη ηδάκπα. Κα γηα κέλα 
είλαη… 
--Θαη ηη ζθέθηεζαη λα θάλεηο; 
--Τάρλσ λα πνπιήζσ ηνλ Ταξή κνπ. 
Ραξάρηεθε ν δάζθαινο. 
--Ν Ταξήο είλαη γηα ζέλα ην ςσκί ζνπ, είπε. 
--Θη ε θαξδηά κνπ! Ππκπιήξσζε ν γέξνο. Κε ηνλ Ταξή πεξάζακε όιεο ηηο κπόξεο ηεο 
δσήο. ηαλ ην δσληαλό δελ άληερε άιιν, ηνπ ΄ιεγα ζη΄απηί: «Θάλε, Ταξή κνπ, 
θνπξάγην! Νύη΄ εγώ αληέρσ, κα πξέπεη λα πάκε θη άιιν θόξησκα, γηαηί ηα νξθαλά 
δε ζα ΄ρνπλε λα πνξεπηνύλ». Θαη λα δεηο, θπξ δάζθαιε, πνπ ην δσληαλό, άλζξσπνο 
ζθέηνο, ηα θαηαιάβαηλε ηα ιόγηα κνπ. Θη έθαλε ηελ θαξδηά ηνπ πέηξα θαη πεγαίλακε 
θη έλα θαη δπν παξαπαλίζηα θνξηώκαηα. Ρώξα δα πήγα θαη ηνπ ην ζθύξημα ην 
κπζηηθό: «Ταξή, ηώξα ζηα γεξάκαηα ζ΄ αιιάμεηο αθεληηθό». Ρη λα ζνπ πσ, θπξ 
δάζθαιε, ξάγηζε ε θαξδηά κνπ. Αλ ην ΄ βιεπεο πσο κε θνίηαμε ην δσληαλό, θαη κεηά 
έζθπςε ην θεθάιη, ζαλ λα κνπ έιεγε: «Ρη λα θάλνπκε, έηζη ην ΄ ζειε ε παιηνδσή». 
--Κα ην εξγνζηάζην ζα μαλαλνίμεη ζε ιίγν. Δίλαη θιεηζηό κέρξη λα γίλεη ην 
δηθαζηήξην, πήγε λα δώζεη θνπξάγην ν δάζθαινο. 
--Θη εγώ, πνπ αύξην πξέπεη λα πιεξώζσ ην λνζνθνκείν, λα βγεη ην εγγνλάθη κνπ; 
Βιέπεηο, ρξέεηα δελ αλαγλσξίδεη ην λνζνθνκείν. 



Αλαζηέλαμε ν γέξνο, ξνύθεμε θαπλό βαζηά, λα θαηέβεη θάησ, κέρξη ηα πλεπκόληα 
ηνπ. 
--Άληε, θπξ Αιέθν, πήγαηλε ζηε δνπιεηά ζνπ, πεξηβόιη ζνπ ΄θαλα πξσί πξσί ηελ 
θαξδηά. Άληε, θαη ηα βάζαλα ηέινο δελ έρνπλ! 
Πεθώζεθε ν δάζθαινο. 
-Θαιεκέξα, κπαξκπ-Αληξέα, θη έρεη ν Θεόο. 
--Ρη λα έρεη γηα κέλα ηνλ έξκν… Απειπηζκέλνο ήηαλ ν γέξνο. 
--Γηα όινπο έρεη, ηνλ βεβαίσζε ν δάζθαινο. 
Άλνημε ην βήκα ν δάζθαινο. Βηαδόηαλ λα πάεη ζρνιείν, λα βξεη ηα παηδηά λα 
θνπβεληηάζνπλ. Πήκεξα κάιινλ δε ζα γηλόηαλ κάζεκα… 

Ρν δάζθαιν ηνλ βξήθε ζηελ πιαηεία. Ώξα πνιιή ηνπ είρε ζηήζεη θαξηέξη ν 
εξγνζηαζηάξρεο, θη όηαλ ηνλ είδε λα έξρεηαη από καθξηά, ηόηε ήηαλ ζαλ λα ηνλ 
αληίθξηδε γηα πξώηε θνξά. Έλα παιηθαξάθη ήηαλ, κέηξηνο ζην αλάζηεκα, κε ην 
θζαξκέλν ηνπ παληειόλη θαη ην ζαθάθη ην ηαιαηπσξεκέλν απ΄ην πνιύ θόξεκα. Ρν 
βήκα ηνπ δσεξό θαη ην θεθάιη ςειά, λα γέξλεη ειαθξά, ραδηάξηθα ζρεδόλ, πξνο ηνλ 
αξηζηεξό ώκν. Ρα κάηηα ηνπ, γθξίδα, θαινζπλάηα, ζηακαηνύζαλ ζηνπο πεξαζηηθνύο, 
ηνπο ραηξεηνύζαλ δεζηά, λόκηδεο πσο είρε κηα δύλακε ην παιηθάξη, θαη κ΄ απηό ην 
βιέκκα ζηέξησλε ηνπο πεξαζηηθνύο. Δίδε ηνλ θύξην Βγέλα κπξνζηά ηνπ θαη , όπσο 
δελ ηνλ πεξίκελε, δελ ήμεξε πώο λα θεξζεί. Γίβνπια θνληνζηάζεθε. Κήπσο ζα ηνλ 
έβξηδε ν εξγνζηαζηάξρεο; Κήπσο ηνπ δεκηνπξγήζεη θακία ζθελή ζηε κέζε ηεο 
πιαηείαο, κπξνζηά ζηνλ θόζκν; Θα ήηαλ πην θαιά, αλ έθαλε πσο δελ ηνλ πξόζεμε θαη 
ηξαβνύζε ην δξόκν ηνπ. Γελ πξόιαβε λα πξαγκαηνπνηήζεη απηό ην ζρέδην, ν 
εξγνζηαζηάξρεο εξρόηαλ θηόιαο θαηαπάλσ ηνπ. 
--Θαιεκέξα ζαο, θύξηε Γαζθαιόπνπιε! 
Δίδε ην μάθληαζκα ζηα γθξίδα κάηηα. 
--Θαιεκέξα ζαο, θύξηε Βγέλα, ραηξέηεζε επηθπιαθηηθά ν δάζθαινο. 
--Παο πεξίκελα, θύξηε Γαζθαιόπνπιε! Γε ζέιεζε ν εξγνζηαζηάξρεο λα δείμεη απηή ηε 
ζπλάληεζε ηπραία. 
--Αλ ην ήμεξα, ζα εξρόκνπλ λσξίηεξα, κε εηιηθξίλεηα κίιεζε ν δάζθαινο. 
--Θαζόκαζηε ζ΄ έλα ηξαπεδάθη, είπε ν εξγνζηαζηάξρεο θαη έδεημε έλα από ηα 
ηξαπεδάθηα ηνπ θαθελείνπ, πνπ ήηαλ αξαδηαζκέλα θάησ από ην κεγάιν πιαηάλη, λα 
ζαο θεξάζσ θάηη, λα θνπβεληηάζνπκε; 
--Λα θάηζνπκε, δέρηεθε ν δάζθαινο θη αλαξσηηόηαλ ζαλ ηη άξαγε είραλ λα πνύλε νη 
δπν ηνπο. 
Ξίλαλε ην νπδάθη ηνπο, όηαλ κίιεζε ν εξγνζηαζηάξρεο: 
--Ξξέπεη λα νκνινγήζσ πσο ζαο αληηπάζεζα ζηελ αξρή, θύξηε Γαζθαιόπνπιε. 
Λόκηζα πσο κε θαξθώζαηε ζηε ρσξνθπιαθή. Βέβαηα, κε ηε ζεκεξηλή αληίιεςε πνπ 
έρσ θαη αλ απηό γηλόηαλε ζα ήηαλε ζσζηό. Κα ηόηε δελ ήμεξα ηη θαθό κπνξώ λα 
θάλσ, ηόηε δελ είρα ηελ εκπεηξία ηη ζα πεη λα θηλδπλεύεηο λα ράζεηο ην παηδί ζνπ. 
γηαηί κόλν όηαλ ε ζπκθνξά ρηύπεζε ηελ πόξηα κνπ, κόλν ηόηε θαηάιαβα ηελ αγσλία 
ησλ άιισλ. 
--Αλ δεηήζαηε λα θνπβεληηάζνπκε κόλν γηα λα κνπ πείηε πσο… ε… δειαδή πσο 
είραηε ιαζεκέλε γλώκε γηα κέλα, δε ρξεηαδόηαλε. Δγώ θηόιαο ην είρα μεράζεη. 
--Θύξηε Γαζθαιόπνπιε, ζαο έβιεπα ζαλ έλα εκπόδην ζην δξόκν κνπ. Θη έπξεπε λα ην 
εμνπδεηεξώζσ, κε θάζε ηξόπν, ζεκηηό ή αζέκηην. Έβαια λα βάισ έλα ηζρπξό κέζν 
πνπ δηαζέησ, πξνθεηκέλνπ λα ζαο δηώμσ από δσ. 

 
Φσηηά ζην δάζνο! 

Ήηαλ έλα δεζηό θπξηαθάηηθν απόγεπκα ηνπ Ηνπλίνπ θαη νη άλζξσπνη μερύζεθαλ έμσ. 
Ρα ηξαπεδάθηα θάησ από ην κεγάιν πιαηάλη βγαικέλα, νη θαξέθιεο νινηξόγπξα 
γηνκάηεο θόζκν, ηα κσξά παίδαλε μεθσλίδνληαο θαη ζην κεγάιν θηίξην ην θσηηζκέλν 



ηα αγόξηα θαη ηα θνξίηζηα ηνπ Αλζόππξγνπ είραλε ηα εγθαίληα ηεο ιέζρεο ηνπο. Ρν 
ηξαγνύδη ηνπο ζθέπαδε όιν ην βνπεηό ηεο πιαηείαο, αθόκε θαη ηνλ αρό ηεο 
ζάιαζζαο, πνπ όζν θαινθαίξηαδε ηόζν έβξηζθε ην θέθη ηεο θαη ηξαγνπδνύζε 
νιεκεξίο θη νινλπρηίο. 
Κόιηο είραλ ηειεηώζεη ηα εγθαίληα, κόιηο είρε θύγεη ν ηεξέαο πνπ έθαλε ηνλ αγηαζκό 
θαη ν πξόεδξνο, ν νπνίνο έβγαιε ιόγν θαη επραξίζηεζε ηνλ „‟αλώλπκν επεξγέηε‟‟, θαη 
ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, πνπ κίιεζε γηα ηε ρξεζηκόηεηα όπσο θαη γηα ηε 
ζπνπδαηόηεηα ελόο ηέηνηνπ πλεπκαηηθνύ θέληξνπ ζηνλ Αλζόππξγν, θαη ν ππεύζπλνο 
ελσκνηάξρεο, πνπ κε η΄ αγαζά ηνπ κάηηα γηνκάηα ζαπκαζκό επηζεσξνύζε ηηο 
αίζνπζεο. Κόιηο είραλε θύγεη θαη νη γνλείο θαη κείλαλε κόλα ηνπο ηα παηδηά θη ν 
δάζθαινο. Θάλαλε όιν θύθιν, ζηε κέζε ζηάζεθε ν δάζθαινο θαη… 
--Ξαηδηά, είπε απιά, θαινξίδηθε ε ιέζρε καο! 
Κεηά ηελ επηζεκόηεηα θαη ηελ ηόζε θαζαξεύνπζα, ηώξα κόιηο μεζθίρηεθαλ ηα 
παηδηά θη όπσο ήηαλ όια καδεκέλα άξρηζαλ ην ηξαγνύδη. Αζέιεηα ην έλα έδσζε ην 
ρέξη ηνπ ζην άιιν, γίλαλ αιπζίδα θαη άξρηζαλ λα ρνξεύνπλ θαιακαηηαλό. Έλα 
θαιακαηηαλό ρσξίο κνπζηθή – ηξαγνπδνύζαλ κόλα ηνπο – έλα ενξηαζηηθό 
θαιακαηηαλό. Θαη ν ελζνπζηαζκόο έθηαζε ζην θαηαθόξπθν, ζαλ άξπαμε ην καληήιη 
ν θπξ Αιέθνο θαη κπήθε πξώηνο ζην ρνξό. 

Σαν πας ζηην Καλαμάηα και  ΄ρθεις με ηο καλό….. 
--Λα ΄λαη επινγεκέλνο όπνηνο θάλεη θαιό ζε παηδηά! Ζ θπξά-Φζεκία, θαζηζκέλε 
ζηελ θνπληζηή πνιπζξόλα ηεο, κπξνζηά ζην αλνηρηό παξάζπξν, άθνπζε ην ζακαηά 
θαη κε θαξδηά γηνκάηε επηπρία έζηεηιε ζηνλ θαηαγάιαλν νπξαλό ηελ επρή ηεο. 
Αλαηξίρηαζε. „‟Αο θιείζσ ηα παξάζπξα‟‟ ζθέθηεθε. „‟Αθόκα θαη ν θαηξόο θξαηάεη 
ςύρξα‟‟. Πεθώζεθε, ηα πόδηα ηεο δελ ηελ θξαηνύζαλ γεξά κεηά ηελ αξξώζηηα, 
έζθπςε λα πηάζεη ηηο γξίιηεο. Ρν κάηη ηεο έπεζε ζε δύν άληξεο πνπ πεξλνύζαλ θάησ 
από ην παξαζύξη ηεο. „‟Θάηη θαηλνύξηνη ήξζαλ ζηνλ ηόπν καο θαη δε κ΄αξέζνπλ νη 
κνπηζνύλεο ηνπο. Ρη γπξεύνπλ ζην ρσξηό; Ήξζαλ γηα ηα εξγνζηάζηα;‟‟ Αλαξσηήζεθε. 
ρη, δελ είραλ έξζεη γηα ηα εξγνζηάζηα, πνπ είραλ αξρίζεη πάιη λα δνπιεύνπλ. Ήηαλ 
κηα πεξίεξγε παξέα, πνπ λνίθηαζε ην γσληαθό καγαδί ζην θαηλνύξην θηίξην. Θαλείο 
δελ ήμεξε από πνύ θξαηάεη ε ζθνύθηα ηνπο –απ΄ ην Βόιν ήηαλ; Απ΄ ηελ Αζήλα; 
Θαλείο δελ ήμεξε- , δελ είραλ πνιιέο θνπβέληεο κε θαλέλα ληόπην θαη όηαλ πήγε ν 
ππελσκνηάξρεο λα ηνπο πεη ην „‟θαιώο ήξζαηε θαη θαιέο δνπιεηέο‟‟ ήηαλ όιν 
ρακόγειν βέβαηα, κα ηα κάηηα ηνπο ζαλ λα ζθνηείληαζαλ. Δίραλε βάιεη κηα θσηεηλή 
επηγξαθή απ΄ έμσ, ζηε καξθίδα, πνπ έγξαθε κε κεγάια γξάκκαηα «Ζ 
ΠΡΔΓΑΠΡΗΘΖ» θαη κε κηθξόηεξα «ΞΥΙΝΛΡΑΗ ΞΟΝΛΝΚΗΝΣΑ ΝΗΘΝΞΔΓΑ». Ζ 
«Πηεγαζηηθή είρε θαη έλα κηθξό πνπικαλάθη, γηα λα πεγαίλνπλ κε απηό ζηα νηθόπεδα 
όζνη ελδηαθέξνληαλ. Θαη ήηαλ πνιινί απηνί πνπ ελδηαθέξνληαλ. Ήηαλ νη κεραληθνί 
πνπ δνύιεπαλ ζηα εξγνζηάζηα, ήηαλ νη μέλνη, πνπ καγεκέλνη απ΄ ηνλ όκνξθν ηόπν 
ζέιαλε λ΄ αγνξάζνπλ έλα θνκκάηη γεο λα θάλνπλ έλα ζπηηάθη, ήηαλ νη μελνκεξίηεο 
εξγάηεο θαη επηζηάηεο θαη νη εηδηθνί. ινο απηόο ν θόζκνο πνπ δνπιεύεη ζε ηέηνηα 
ηεξάζηηα εξγνζηάζηα θαη ζέιαλε λα έρνπλε εδώ, θνληά ζηε δνπιεηά ηνπο, ην δηθό 
ηνπο ζπηηάθη. Γελ ήηαλ κόλν πνπ ζα γιπηώλαλ ην λνίθη, πνπ νη Αλζνππξγηώηεο 
βιέπνληαο ηελ αλάγθε ηνπο ην είραλ αθξηβύλεη, κα ζα ρηίδαλ έλα ζπίηη ηεο 
αλζξσπηάο. Γηαηί ηνπ ρσξηνύ ηα ζπίηηα, ε, πώο λα ην θάλνπκε, δελ έρνπλ ηηο βνιέο 
ηνπο. ινη ζέιαλε έλα θνκκαηάθη γεο. 
Απηό όκσο ην θνκκάηη ηώξα ήηαλ παλάθξηβν θαη όιν θαη αθξίβαηλε κέξα κε ηε κέξα. 
Πηγά ζηγά έλαο ππξεηόο αγνξάο νηθνπέδνπ έπηαζε ηνλ θόζκν θαη ην γξαθείν πάληα 
ζρεδόλ είρε πειαηεία. Αθόκα θαη η΄ απόκαθξα νηθόπεδα, εθείλα πνπ ήηαλ ζηα πόδηα 
ηνπ βνπλνύ, ρσξίζηεθαλ, πεξηθξάρηεθαλ θαη ήηαλ έηνηκα λα δερηνύλ αγνξαζηή. 
Ν δάζθαινο κόιηο είρε επηζηξέςεη από ηε «Πηεγαζηηθή». Από ηόηε πνπ αληάκσζε ηε 
Ιακπξνύια έλα όλεηξν άξρηζε λα γελληέηαη κέζα ηνπ. Αλ θαηάθεξλε λ΄ αγνξάζεη έλα 



κηθξό, ην πην κηθξό νηθνπεδάθη πιάη ζηε ζάιαζζα! Βέβαηα, ηα „‟παξαζαιάζζηα‟‟ ήηαλ 
θαη ηα πην αθξηβά. Ρέινο πάλησλ, αο ήηαλε θη έλα νηθνπεδάθη καθξηά από ην θέληξν, 
ην ηειεπηαίν νηθόπεδν πξνο ην βνπλό. Αο ήηαλε θη έλα νηθόπεδν „‟κε πξνλνκηνύρν‟‟, 
αξθεί λα ήηαλ έλα θαηάδηθό ηνπ θνκκάηη γεο. Θα ΄ρηηδε ην ζπίηη κόλνο ηνπ, πέηξα 
πέηξα ζα ην έζηελε, όρη κεγάιν ζπίηη, έλα ηόζν δα ζπηηάθη. Θα ήηαλ έλα ζπηηάθη κε 
θεξακίδη θόθθηλν θαη γθξίδα πέηξα, κε κεγάια παξάζπξα, κα πνιύ κεγάια 
παξάζπξα, λα κε εκπνδίδεηαη ν αέξαο θαη ν ήιηνο λα κπνπλ κέζα, λα κπνξεί ε κάλα, 
όπσο ζα θάζεηαη θαη ζα πιέθεη, λα αληηθξίδεη ην βνπλό θαη ηε ζάιαζζα θαη λα 
πξνζέρεη ηα παηδηά ηνπ, πνπ ζα παίδνπλ ζην πεξηβόιη. Γηαηί ζα πάιεπε ηε γε θαη ζα 
έθηηαρλε έλα πεξηβόιη νιόγπξα από ην ζπηηάθη ηνπ. Θα έβαδε έλα γηαζεκί ζην δεμί 
πεδνπιάθη, λα κεγαιώζεη, λ΄ αγθαιηάζεη ην παξάζπξν πνπ ζα θαζόηαλε ε κάλα. Πη΄ 
αξηζηεξά κηα πέξγθνια, λα μεθνπξάδεηαη ην κάηη. Αο ήηαλ λα θηηάρλαλ ηα ρειηδόληα 
θσιηά θάησ από ηα θεξακίδηα! Παλ ρηππνύζε ην θνπδνύλη γηα ζθόιαζκα, ζα 
βηαδόηαλ λα επηζηξέςεη ζ΄ απηό ην ζπίηη, λα δηαθξίλεη από καθξηά ην πνιύρξσκν 
κπινπδάθη ηεο γπλαίθαο ηνπ θη από θνληά ην παζηξηθό πξόζσπό ηεο κε ηα 
νινθάζαξα κάηηα ηεο. Από ηόηε πνπ αληάκσζε ηε Ιακπξνύια άξρηζε λα γελληέηαη 
απηό η΄ όλεηξν κέζα ηνπ, θαη ε γπλαίθα ηνπ, πνπ κε ηα κάηηα ηεο ςπρήο ηνπ έβιεπε, 
ήηαλ ε Ιακπξνύια. 
Κόιηο, ινηπόλ, ηώξα είρε επηζηξέςεη από ηε «Πηεγαζηηθή» ν δάζθαινο θαη πήξε 
κνιύβη θαη ραξηί θαη άξρηζε λα θάλεη ινγαξηαζκνύο. Έρεη θάηη νηθνλνκίεο ζηελ 
ηξάπεδα, θαη ηεο κεηέξαο θάηη ηεο βξίζθεηαη, ζα θάλεη αίηεζε γηα δάλεην (γέκηζε κηα 
θόιια αξηζκνύο θαη όλεηξα). Γε ζέιεη, ινηπόλ, λ΄ αθήζεη απηόλ ηνλ ηόπν. Θέιεη εδώ 
λα ξηδώζεη, λα κάζεη γξάκκαηα θαη ζηα παηδηά ησλ ζεκεξηλώλ παηδηώλ, λα ηνπο 
κάζεη λ΄ αγαπάλε ηνλ πιατλό, ηε γε, ηα ινπινύδηα, ηα πνπιηά… Γεκίδεη θόιιεο κε 
αξηζκνύο θαη όλεηξα ν Αιέμαλδξνο Γαζθαιόπνπινο. Θα κπνξεί λα ιέεη ζ΄ εθείλα ηα 
παηδηά, ζηα παηδηά ηεο Σξηζηίλαο, ηνπ Βαγγέιε, ηνπ Γηάλλε, ηνπ Θαλάζε, πσο νη 
παηεξάδεο ηνπο δηδάμαλε - άθνπ ηη κεγάιε ιέμε, κα θαη κεγάιε αιήζεηα – ηνπο 
ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ είραλ μεκείλεη πίζσ ζηα καζήκαηα, γηαηί θάπνηε ζην ρσξηό 
κνιύλζεθαλ ηα λεξά. Θαη ηνπο δίδαμαλ ηόζν ζσζηά, πνπ ηώξα είλαη όινη καδί γηα 
ηνπο δηαγσληζκνύο ηνπ Ηνπλίνπ, πνπ βξίζθνληαη „‟επί ζύξαηο‟‟. 
 
30. {Δξσηεζνύια: Θπκεζείηε ην όλεηξν ηνπ θπξίνπ Βγέλα. Κπνξείηε λα ην 
ζπγθξίλεηε κε ην όλεηξν ηνπ θπξ Αιέθνπ; 
Ρν όλεηξν ηνπ θπξίνπ Βγέλα ήηαλ λα θηηάμεη έλα εξγνζηάζην ζηνλ Αλζόππξγν, κε 
ζθνπό λα εθκεηαιιεπηεί ηνπο εξγάηεο ηνπ ρσξηνύ, ελώ ην όλεηξν ηνπ δαζθάινπ ήηαλ 
λα αγνξάζεη έλα κηθξό θνκκάηη γεο, λα θηηάμεη έλα ζπηηάθη γηα ηελ νηθνγέλεηα πνπ 
ζα θάλεη θαη λα κάζεη γξάκκαηα ζηα παηδηά ησλ καζεηώλ ηνπ. 
 
31. Δπίζεο: ζπγθξίλεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ν θύξηνο Βγέλαο επηζηξέθεη ζην ζπίηη 
ηνπ θαη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ, κε ηνλ ηξόπν πνπ επηζηξέθεη ν δάζθαινο. 
Ν θύξηνο Βγέλαο επηζηξέθεη ηθαλνπνηεκέλνο από ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλζόππξγνπ, 
ελώ ν δάζθαιόο επηζηξέθεη θαη πξνζπαζεί λα θάλεη ην όλεηξό ηνπ πξαγκαηηθόηεηα, 
λα αγνξάζεη έλα κηθξό θνκκάηη γεο θαη θηηάμεη έλα ζπηηάθη. 
 
32. Κπνξείηε λα δσγξαθίζεηε ηηο δπν δηαθνξεηηθέο εηθόλεο πνπ πξνθύπηνπλ;} 
 
…Πεθώλεηαη ν δάζθαινο, πίλεη έλα παγσκέλν γάια, γεκίδεη έλα άιιν πνηήξη κε γάια, 
κε πξνζνρή ην αλεβάδεη ζηε ζνθίηα, γηα λα  ην πηεη ν Γηώξγεο, πνπ αθόκα είλαη 
δατθεο θαη μελπρηάεη δηαβάδνληαο. Ρνλ βξίζθεη πεζκέλν πάλσ ζηελ αξηζκεηηθή ηνπ. 
--Ξηεο ην, ηνπ ιέεη καιαθά. 



Σακνγειάεη ην αγόξη, ην πξόζσπό ηνπ, παξ΄ όιε ηελ ηαιαηπσξία ηεο αξξώζηηαο θαη 
ηα δηάβαζκα έρεη εξεκήζεη. Θνηηάδεη ην δάζθαιν κ΄ εκπηζηνζύλε. 
--Θα ηα θαηαθέξσ; Ρνλ ξσηάεη. 
--Θαη βέβαηα! Ρα θαηάθεξεο θηόιαο, ηνπο έθηαζεο! 
Ρν παηδί εμαθνινπζνύζε λα ρακνγειάεη. 
--Δίρεο δίθην, θπξ Αιέθν. Ν ινγαξηαζκόο πνπ κνπ ήξζε ήηαλ κηθξόο, θη απηό γηαηί θη 
άιινη ηζνληάξαλε. Θαη πξώηνο εζύ, θπξ δάζθαιε, πνπ ζε θώηηζε ν Θεόο λα 
επηκείλεηο λα κε ζηακαηήζσ ην ζρνιεηό. 
--Έια, πηεο ην ηώξα ην γάια ζνπ λα δπλακώζεηο, λ΄ αληέμεηο ζηνπο δηαγσληζκνύο, 
γηα λα ζπνπδάζεηο θαη λα κπνξείο λα βνεζάο άιια παηδηά πνπ ζα ζέινπλ λα θάλνπλ 
θνπηακάξεο. Πην αζηείν πήγε λα ην ξίμεη ν δάζθαινο. 
Ρν ήπηε κνλνξνύθη ην αγόξη. Ν δάζθαινο αθεξεκέλα πξνρώξεζε σο ην παξάζπξν. 
Θνίηαμε έμσ. Ζ ζάιαζζα λαλνπξηδόηαλ θάησ από έλα νιόθιεξν θεγγάξη θαη 
θαζξέθηηδε η΄ αζηέξηα πνπ ηελ θνίηαδαλ. Ρν ρσξηό από δσ πάλσ, όπσο ήηαλ ήζπρν 
θαη ρσκέλν ζην πξάζηλν, θαηλόηαλ ζαλ έλα θνκκάηη ηνπ παξαδείζνπ. Άλνημε ην 
παξάζπξν ν δάζθαινο, λα θξεζθαξηζηεί ν αέξαο ηνπ δσκαηίνπ ηώξα πνπ ζα 
θνηκεζεί ην παηδί. 
Ν Γηώξγεο ζεθώζεθε από ηελ θαξέθια ηνπ, ζηάζεθε πιάη ζην δάζθαιν, εθεί 
κπξνζηά ζην παξάζπξν. Έλαο γξύινο κόλν αθνπγόηαλ, θη απηή ε εξεκία ήξζε θαη 
ηνπο θξάηεζε ζπληξνθηά. Έλα αζηέξη μεθόιιεζε μαθληθά από ηνλ νπξαλό θαη πήγε 
θαη έπεζε πίζσ από ην βνπλό. 
--Έπεζε έλα αζηέξη, ζηγνςηζύξηζε ν δάζθαινο. 
--Θάλε, θπξ Αιέθν, κηα επρή, ζηγνςηζύξηζε θαη ην παηδί. 
Κηινύζαλ ρακειόθσλα, ιεο θαη θνβόληαλ κελ μππλήζνπλ ηε λύρηα. Ρε λύρηα, πνπ 
ηελ μύπλεζε θάησ ζην δξόκν έλαο αδηόξαηνο ζόξπβνο. Αλ ήηαλ έλα ζπλεζηζκέλν 
πεξπάηεκα αλζξώπσλ, δε ζα έδηλαλ ζεκαζία, κα ηα βήκαηα πνπ άθνπζαλ ήηαλ 
ύπνπηα βήκαηα, βήκαηα αλζξώπσλ πνπ θάηη είραλ λα θξύςνπλ θαη 
λπρηνπεξπαηνύζαλ. Θαη θάηη ζηγνκνπξκνπξίζκαηα ζπλόδεπαλ απηά ηα βήκαηα, ην 
ίδην θαη απηά ύπνπηα. Θνηηάρηεθαλ απνξεκέλνη νη δύν. „‟Ρη λα ζεκαίλνπλ όια απηά „‟ 
ξώηεζε ε καηηά ηνπ αγνξηνύ. „‟Γελ θαηαιαβαίλσ ηίπνηα‟‟ απάληεζε ε καηηά ηνπ 
δαζθάινπ. 
Πθύςαλ ηαπηόρξνλα πάλσ από ην παξαζύξη ηεο ζνθίηαο ν δάζθαινο θαη ν Γηώξγεο. 
Ν δξόκνο έξεκνο. Ιεο λα ήηαλ νλεηξνθαληαζία; Ιεο γάηεο λα έθαλαλ κε ηα 
βεινύδηλα παηήκαηά ηνπο απηόλ ηνλ ειαθξύ ζόξπβν θη απηνί λα θαθόβαιαλ; Ήηαλ 
έηνηκνη λα κπνπλ κέζα, όηαλ είδαλ ηηο ηξεηο ζθηέο. Ξήγαηλαλ βηαζηηθά άθξε άθξε, 
θνξησκέλνη κε έλαλ γθαδνηελεθέ ν θαζέλαο, έλαλ γθαδνηελεθέ αζήθσην, όπσο 
θαηλόηαλ απ΄ ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θάλαλε λα ηνπο ζεθώζνπλ. 
--Θάηη ύπνπην γίλεηαη, ςηζύξηζε ν δάζθαινο ζην Γηώξγε θαη κ΄ έλαλ πήδν βξέζεθε 
ζηελ πόξηα θαη όζν γηλόηαλ πην αζόξπβν θαηέβεθε ηα ζθαιηά. 
Βξέζεθε ζηελ εμώζπξα. Ρελ έθιεηζε καιαθά θαη θνίηαμε  ηξηγύξσ ηνπ. Έξεκνο ν 
δξόκνο, νη άλζξσπνη είραλ εμαθαληζηεί. Κηα ηξειή ζθέςε ηώξα ζθελώζεθε ζην 
κπαιό ηνπ. Βηάζηεθε λα ηε δηώμεη. Ξξνρώξεζε γξήγνξα, θπιαγκέλνο από ηηο ζθηέο 
ησλ ζπηηηώλ. Παλ έθηαζε ζην ζηαπξνδξόκη, ηνπο είδε. Δίραλε πάξεη ην δξόκν πνπ 
αλεβαίλεη ζην βνπλό. Νύηε θνηηάδαλε πξνο ηα πίζσ, ιεο θη ν λνπο ηνπο όινο ήηαλ 
ζηνπο γθαδνηελεθέδεο πνπ θξαηνύζαλ. Ν δάζθαινο έηξερε ηώξα ηόζν γξήγνξα, πνπ 
γιηζηξνύζε ζαξξείο ζην έδαθνο. Ζ έγλνηα ηνπ όιε ήηαλ ηώξα λα ηνπο δεη, λα ηνπο 
αλαγλσξίζεη. Κα ε απόζηαζε ήηαλ κεγάιε, όζν θη αλ βνεζνύζε ην θεγγάξη ήηαλ 
ζρεδόλ αδύλαην λα δεη ηα πξόζσπά ηνπο. Ξάλησο, ην βάδηζκά ηνπο, ε θνξκνζηαζηά 
ηνπο δελ ηνπ ήηαλ γλσζηά.  Έηξερε θαη ζθεθηόηαλ, ζθεθηόηαλ θαη έηξερε. Θαη ηόηε, 
θάησ από ην έθπιεθην νιόγηνκν θεγγάξη, είδε… 



Δίδε ηνπο γθαδνηελεθέδεο λ΄ αδεηάδνληαη ζηα πξώηα δέληξα θαη μαθληθά ζαλ 
ζαηαληθέο θσηνβνιίδεο η ΄αλακκέλα ζηνππηά ξίρηεθαλ από απηνύο ηνπο αλζξώπνπο 
ζηε κέζε ηνπ δάζνπο! Απηό πνπ ζαλ ηξειή ηδέα είρε πεξάζεη από ην κπαιό ηνπ 
δαζθάινπ ήηαλ αιήζεηα. 
--Φσηηά ζην δάζνο!  δελ μέξεη αλ ην ΄πε κέζα ηνπ,  αλ θώλαμε,  αλ νύξιηαμε.  Μέξεη  
πσο όιν ηνπ ην είλαη  είρε γίλεη κία Θξαπγή. 
-- θσηηά ζην δάζνο! 
Νη  εκπξεζηέο  είραλ ηώξα ηειεηώζεη ηε δνπιεηά ηνπο.  Ονβνινύζαλ  ζηελ πιαγηά 
βάδνληαο θηεξά ζηα πνδάξηα ηνπο.  Ν δάζθαινο,  κε ηέιεηα αδεηαζκέλν  ην κπαιό 
ηνπ,  ξηδσκέλνο ζην ρώκα,  εμνπζελσκέλνο κπξνζηά ζε ηέηνην έγθιεκα,  κία έγλνηα 
είρε:  λα δεη ηα πξόζσπά ηνπο,  λα ηνπο αλαγλσξίζεη.  Σσξίο λα θπιάγεηαη,  θάησ 
από ην θεγγαξόθσην πεξίκελε.  θαη δελ πεξίκελε πνιύ.  κε ηε βηάζε  πνπ είραλ απηνί 
πνπ έξρνληαλ,  ηνλ θηάζαλε ζηε ζηηγκή.  θόληεςαλ λα ζθνληάςνπλ απάλσ ηνπ. 
--Νη  άλζξσπνη ηεο „‟ Πηεγαζηηθήο‟‟!  αζέιεηα μεθώλεζε ν δάζθαινο,  πνπ ακέζσο 
ηνπο ζπκήζεθε. 
-- Ξνηνο είζαη κσξέ;  ζάζηηζαλ νη ηξεηο. 
-- πνηνο θη αλ είλαη,  ηειεηώζηε ηνλ!  Καο είδε,  ζα καο καξηπξήζεη!  κία θσλή 
βξαρλή δηέηαμε. 
 Σέξηα βνύηεμαλ ην δάζθαιν, πξόιαβε εθείλνο θαη άξπαμε κία πέηξα από θάησ.  Ρελ 
έξημε κε δύλακε ζηα ηπθιά,  έλα σρ! αθνύζηεθε,  κα νη άιινη δύν  ρίκεμαλ απάλσ 
ηνπ κε όιε ηνπο ηε δύλακε,  ηνλ αλέηξεςαλ. Παλ  ζε όλεηξν έλησζε   έλα ζνπβιεξό 
πόλν πίζσ ζην θεθάιη ηνπ,   ζα ρηύπεζε πάλσ ζε πέηξα,  άξρηζε λα παιεύεη κε ρέξηα 
θαη κε πόδηα. Δίρε απνθηήζεη δπλάκεηο ηέηνηεο πνπ δε θαληαδόηαλ πσο είρε, νη 
γξνζηέο ηνπ ήηαλ ζηδεξέληεο, θαηάθεξε λα ζεθσζεί. Σηύπαγε γεξά θαη κε δύλακε –
δε ρηύπαγε αλζξώπνπο, ην έγθιεκα ρηύπαγε- είρε ηόζε ιύζζα, πνπ ηνπο έθαλε θαιά 
θαη ηνπο δπν. Ξίζηεπε πσο ληθνύζε, όηαλ ν ηξίηνο ηνλ άξπαμε από ηα πόδηα, ηνλ έξημε 
θάησ, έβαιε ηα γόλαηά ηνπ ζην ζηνκάρη ηνπ δαζθάινπ θαη κε ηα ρέξηα ηνπ, ίδηεο 
ηαλάιηεο, ηνπ έζθημε ην ιαηκό. Θιώηζαγε ν δάζθαινο ηώξα, πάιεπε γηα ιίγν αέξα, ηα 
πλεπκόληα ηνπ θάλαλε ζαλ ηξειά, ιίγν αέξα, ηα κελίγγηα ηνπ ρηππνύζαλ, ιίγν αέξα, 
ηα κάηηα ηνπ βγήθαλ από ηηο θόγρεο ηνπο, ιίγν αέξα… ιίγν αέξα… αέξα… αέξα… 
Ρν βνπλό, πνπ παξαθνινπζνύζε απηήλ ηελ πάιε, θαη ε λύρηα, πνπ παξαθνινπζνύζε 
απηήλ ηελ πάιε, θη ν αγέξαο, πνπ παξαθνινπζνύζε απηήλ ηελ πάιε, αγξίεςαλ. Ρν 
θεγγάξη, αγξηεκέλν, θξύθηεθε πίζσ από θάηη ζύλλεθα πνπ μαθληθά ήξζαλ από ην 
λνηηά. Ν αγέξαο θύζεμε ζπκσκέλνο, αγξηεκέλνο. Ζ λύρηα έγηλε καύξε θη άζηεξε. Ρν 
βνπλό γηόκηζε ίζθηνπο βαξηνύο… 
ια απηά ζηελ αξρή, γηαηί κεηά έγηλε κέξα. Κηα κέξα θαπηή από ηηο θσηηέο. Ρν 
βνπλό είρε ιακπαδηάζεη… 

 
 
33. Ρν δάζνο δηεγείηαη όζα έδεζε ζηελ… ππξθαγηά!!! 
 
Ήηαλ κηα αθόκε λύρηα ζηνλ Αλζόππξγν. Ν νπξαλόο ήηαλ γεκάηνο αζηέξα, έλα 
απαιό αεξάθη ράτδεπε ηα θύιια ησλ δέληξσλ θαη όια θπινύζαλ ήξεκα. Μαθληθά από 



καθξηά βιέπσ δύν άληξεο, νη νπνίνη είραλ ζηα ρέξηα ηνπο ηελεθέδεο. Κε γξήγνξν 
βήκα νη δύν παξάμελνη άληξεο κε πιεζηάδαλ. Έθηαζαλ θνληά κνπ, έρπζαλ ην πγξό 
πνπ βξηζθόηαλ ζηνπο ηελεθέδεο θαη έθπγαλ ηξέρνληαο. Δθείλε ηε ζηηγκή ηπιίρηεθα 
ζηηο θιόγεο, ελώ ν αγέξαο αγξίεςε θαη ζηξάθεθε πξνο ην ρσξηό. Πην κεηαμύ από 
καθξπά έβιεπα ηνπο δύν άληξεο λα ρηππάλε αιύπεηα ην δάζθαιν ηνπ ρσξηνύ καο, ν 
νπνίνο ηνπο αθνινπζνύζε θαη είδε ην πεξηζηαηηθό λσξίηεξα. 
 
Ήξζαλ θάπνηνη άλζξσπνη, έξημαλ εύθιεθην πγξό θαη κεηά άλαςαλ θσηηά. Άξρηζα 
ζηγά ζηγά λα θαίγνκαη… έπλεαλ δπλαηνί άλεκνη, νη νπνίνη βνεζνύζαλ λα εμαπισζεί ε 
θσηηά, δελ κπνξνύζα λα αλαπλεύζσ, θαηγόκνπλ, θώλαδα βνήζεηα, αιιά δελ κε 
άθνπγε θαλέλαο. Θάπνηνη άιινη άλζξσπνη ην θαηάιαβαλ θαη ήξζαλ γηα βνήζεηα. Νη 
θακπάλεο ρηππνύζαλ δπλαηά, θσλέο αθνύγνληαλ. Άξρηζαλ λα κνπ ξίρλνπλ λεξό γηα 
λα κελ θαώ νινζρεξώο θαη ηειηθά θαηάθεξαλ λα κε ζβήζνπλ. Άθνπζα όηη έβαιαλ ηε 
θσηηά νη άλζξσπνη πνπ ήζειαλ λα κε θάλνπλ νηθόπεδα θαη λα ηα πνπιήζνπλ. Ρειηθά, 
δελ μέξσ αλ ζα ηα θαηαθέξνπλ, γηαηί όιν ην ρσξηό είλαη ελαληίνλ ηνπο. 

 
 
 

Ρν θαθό ή ε αγάπε; 
Ν Γηώξγεο δελ θαινθαηάιαβε ηη γηλόηαλε. Απηνί νη ηξεηο άλζξσπνη πνπ 
αιαθξνπαηνύζαλ κέζα ζηε λύρηα δελ ηνπ άξεζαλ. Θη έπεηηα ην βηαζηηθό θεπγηό ηνπ 
δαζθάινπ… Ρν απνθάζηζε. Ξέηαμε έλα ειαθξύ παλσθόξη ζηε ξάρε ηνπ θαη πήξε ηνλ 
ίδην δξόκν. Πην ζηαπξνδξόκη είδε ην δάζθαιν, καθξηλή ζθηά, ζηα ξηδά ηνπ βνπλνύ. 
Ζζπραζκέλνο απ΄ ηε κηα κεξηά όηη δελ ηνπο έραζε, κα πεξηζζόηεξν αλήζπρνο από 
κηα αλεζπρία πνπ δελ ήμεξε λα δηθαηνινγήζεη, πξνρώξεζε. Σσξίο λα μέξεη γηαηί, 
θπιαγόηαλε λα κελ ηνλ δνύλε. Θνληόθηαλε, ζαλ είδε η ΄αλακκέλα ζηνππηά λα 
πέθηνπλ ζηελ θαξδηά ηνπ δάζνπο. Γελ θαηάιαβε ζηελ αξρή. Ππλέρηδε λα πξνρσξεί, 
κα κε πεξηζζόηεξε ζύλεζε. Ρώξα ηνλ είρε πηάζεη έλα ζθίμηκν ζηελ θαξδηά. 
„‟Φνβάκαη‟‟ ζθέθηεθε. Ρώξα ην κόλν πνπ ήζειε ήηαλ λα βξεζεί θνληά ζην δάζθαιό 
ηνπ. Ξξνρώξεζε ιίγν αθόκα θαη ηόηε άθνπζε ηα βήκαηα απηώλ πνπ έξρνληαλ. Ρν 
θεγγάξη ηνλ θαλέξσλε, δέληξα ςειά δελ ππήξραλ εθεί θνληά ηνπ. Θνπβαξηάζηεθε 
πιάη ζ΄ έλα ζάκλν, έκεηλε αζάιεπηνο. 
--πνηνο θη αλ είλαη, ηειεηώζηε ηνλ! 
Άθνπζε θαζαξά απηήλ ηε θσλή θαη, πξάγκα πεξίεξγν, θαηάιαβε πσο ιέγαλε γηα ηνλ 
θπξ Αιέθν. Άθνπζε ην ζακαηά ηεο πάιεο, ηόικεζε λα ζεθώζεη ιίγν ην θεθάιη ηνπ θαη 
είδε, ηα είδε όια. Θα ΄ζειε πνιύ λα ηξέμεη λα βνεζήζεη ηνλ θπξ Αιέθν, κα ηα πόδηα 
ηνπ, κνιύβηα ζθέηα, δελ ηνλ ππάθνπαλ. Θα ΄ζειε λα θσλάμεη βνήζεηα, κα ην ιαξύγγη 
ηνπ, ζηεγλό, δελ έβγαδε άρλα. Φνβόηαλ… θνβόηαλ… 
Από θεη θη έπεηηα γίλαλ ηόζν γξήγνξα, ώζηε νύηε θόλν δελ πξνιάβαηλε λα ληώζεη ν 
Γηώξγεο. Ρν βνγθεηό ηνπ δαζθάινπ θαη ν ξόγρνο ηνπ, ην „‟εληάμεη, ηειείσζε‟‟, ηα 
βηαζηηθά ηξεραιεηά ησλ θαθνύξγσλ θαη ην ιακπάδηαζκα ηνπ βνπλνύ ζα κπνξνύζε 
λα νξθηζηεί ν Γηώξγεο πσο γίλαλ ηαπηόρξνλα, ηόζν είρα ράζεη ηελ έλλνηα ηνπ 
ρξόλνπ. Μαθληθά, ζπλεηδεηνπνίεζε πσο έκεηλε κόλνο ζην βνπλό, κόλνο κε ηνλ 
πεζακέλν δάζθαιν. Θαηάθεξε ηξέκνληαο λα πξνρσξήζεη πξνο ην κέξνο πνπ ήηαλ 
πεζκέλνο ν θπξ Αιέθνο. Γελ είρε μαλαδεί πνηέ ηνπ πεζακέλν. Θεέ κνπ! Ξώο ζα ήηαλ 
άξαγε; Ρξέκνληαο ζαλ ην θύιιν ζε ηξειό βνξηά, πιεζίαζε, πιεζίαζε. Ρνλ είδε ην 
δάζθαιν αλάζθεια ζην ρώκα, ην πξόζσπό ηνπ όιν αίκαηα, κηα νιόθιεξε πιεγή η΄ 
όκνξθν πξόζσπό ηνπ. Παλ ηηο γξηέο κνηξνινγίζηξεο έλησζε ηελ αλάγθε λα ζθνύμεη ν 
Γηώξγεο. 
ιε ε θπιή ε πνλεκέλε μύπλεζε κέζα ζην παηδί θαη ζαξξείο κε έκπεηξα ρέξηα πήξε 
πξνζερηηθά ην θεθάιη ηνπ δαζθάινπ ζηα ιηγλά ηνπ ρεξάθηα θη άξρηζε ξπζκηθά λα ηνπ 



θνπλάεη. Έλα κνηξνιόη άξρηζε λα ζρεκαηίδεηαη ζηα ρείιηα ηνπ, όηαλ… ν πεζακέλνο 
ζάιεςε. Ρα ΄ραζε ν Γηώξγεο. Ζ ςπρή ηνπ πεζακέλνπ θηεξνύγηδε πιάη ηνπ, 
ζθέθηεθε. Γελ ήμεξε αλ έηξεκε ε γε ή ηα θπιινθάξδηα ηνπ. Ξαξάηεζε ην θεθάιη ηνπ 
πεζακέλνπ θάησ θαη έληξνκνο ην ΄βαιε ζηα πόδηα. Λα θύγεη καθξηά από ην 
θάληαζκα, κόλν απηό ήηαλ ηππσκέλν ζην κπαιό ηνπ. Θη όπσο έθηαζε ηα πξώηα 
ζπίηηα, ηόηε κηα ζθέςε γελλήζεθε ζην ηαξαγκέλν ηνπ κπαιό: θάληαζκα ήηαλ ή κπαο 
θαη δνύζε ν δάζθαινο; Γίβνπινο ζηάζεθε. Θη αλ ήηαλ δσληαλόο ν θπξ Αιέθνο θαη 
θαηγόηαλ; Ρώξα ηαξάρηεθε. Δίρε μεράζεη εληειώο θαη ηνπο αλζξώπνπο πνπ 
αληάκσζε θαη ηε θσηηά ζην βνπλό. Υ, Θεέ κνπ! Ζ θσηηά είρε γηα ηα θαιά αγθαιηάζεη 
ζθηρηά θαη ζαλαηεξά ζην δάζνο θαη θαηέβαηλε πξνο ην κέξνο ηνπ. 
„‟Θα θαεί ν δάζθαινο!‟‟  κε θξίθε αλαινγίζηεθε. Εσληαλόο ή πεζακέλνο, όρη, ν 
δάζθαινο δε ζα θαηγόηαλ. Άληξεςε μαθληθά ην αγόξη, γέκηζε απνθαζηζηηθόηεηα, ν 
θόβνο έθπγε από ηελ θαξδηά ηνπ. Μαλαπήξε ηνλ ίδην δξόκν θαη είρε κόλν ηελ αγσλία 
λα κε ράζεη ην κνλνπάηη θαη δε βξεη ην δάζθαιό ηνπ. 
Άδηθνο θόβνο. Ρν δξόκν ηνλ ήμεξε ην έλζηηθηό ηνπ. Κε ζθαιηζηά κάηηα θαξθίηζα 
έβξηζθε ζην βνπλό, πνπ ήηαλ ζπίηη ηνπ. Ξεδώληαο πάλσ από πνπξλάξηα, θόβνληαο 
δξόκν, έθηαζε απηνζηηγκήο ζην… πηώκα. Ρν πηώκα, πνπ είρε κηζνζεθσζεί. 
--Φάληαζκα είζαη, θπξ Αιέθν; Οώηεζε ην αγόξη. 
,ηη θαη λα ΄ηαλ, ζα ηνλ πιεζίαδε, αιιά δε βιάπηεη λα μέξνπκε θαη ηη είκαζηε! 
--Ρη θάληαζκα, κσξέ Γηώξγε; Ρξέμε γξήγνξα, μύπλα ηνλ παπά, βάξα ηε κεγάιε 
θακπάλα, λα ζεθσζεί ν θόζκνο ζην πνδάξη. 
--Θαίγεηαη ην δάζνο, θπξ Αιέθν, ζαλ ραδά κίιεζε ν Γηώξγεο. 
--Κόλν ην δάζνο, ή πνπ ν αγέξαο είλαη πξνο ηα εδώ θαη ζα θαεί θαη ην ρσξηό! 
--Θη εζύ; Οώηεζε ην αγόξη. 
--Άζε κε εκέλα! Ζ απάληεζε ήηαλ θνθηή θαη απόηνκε. Φύγε ζνπ ιέσ! Ξξνζηαγή 
ήηαλ. 
Ξήγε ην παηδί λα θύγεη ζηγαλά. 
Βηάζνπ! Ζ κόλε καο ειπίδα είλαη λα πξνιάβνπκε. Δίρε ηέηνηα ζθιεξάδα ε θσλή ηνπ 
δαζθάινπ, πνπ ν Γηώξγεο ηξαληάρηεθε. Ίδην πνπιί, ηελ ίδηα ζηηγκή έηξερε γηα ην 
ρσξηό, θη ν δάζθαινο, δίλνληαο ζε ηνύηε ηελ πξνζηαγή όζε δύλακε ηνπ είρε 
απνκείλεη, ζσξηάζηεθε μαλά ζην ρώκα θαη όια, αθόκα θαη νη θσηηέο πνπ ηνλ 
θύθισλαλ, ζθνηείληαζαλ… ζθνηείληαζαλ… 
Ζ θακπάλα ζαλ ηξειή δεξλόηαλ, ζηε λύρηα ε θσλή ηεο έπαηξλε ηξαγηθέο δηαζηάζεηο. 
Νη ρσξηθνί, παιαβσκέλνη, ζηελ αξρή ηα έραζαλ, άζθνπα μεθώληδαλ ή έηξεραλ ζηα 
δξνκάθηα, κα γξήγνξα νξγαλώζεθαλ. Γπλαίθεο, άληξεο, κε ό, ηη βξηζθόηαλ ζην ζπίηη 
ηνπο, πήγαηλαλ λα βνεζήζνπλ λα ζηακαηήζεη ην θαθό. Ρν θαθό πνπ, κηα θαη είρε 
βνεζό ηνλ αγέξα, εξρόηαλ θάζε ζηηγκή θαη πην ζηκά ηνπο. Άιινη κε θαζκάδεο, κε 
θηπάξηα, κε αμίλεο αλνίγαλε ραληάθηα ζην δάζνο, λα κελ θνιιήζεη θσηηά από δεληξί 
ζε άιια δέληξα. Άιινη θνπβάιαγαλ λεξό. 
--ια η΄ απηνθίλεηά καο λα ηεζνύλ ζηε δηάζεζε ηεο ρσξνθπιαθήο, όινη νη άληξεο 
πνπ δνπιεύνπλε ζηε θάκπξηθα ζα πιεξσζνύλ ηξηπιό κεξνθάκαην, αλ πάλε λα 
βνεζήζνπλ, θαη ε ππξνζβεζηηθή καο ππεξεζία λα ηξέμεη απηνζηηγκήο ζην βνπλό, 
δηάηαμε ην γεληθό δηεπζπληή ηνπ ν θύξηνο Βγέλαο. 
Ρα παηδηά ηνπ ζρνιείνπ, κπνπινύθη κπνπινύθη, βιέπαλε ηε θσηηά θαη θσηηά 
ρεηξόηεξε είραλ ζηελ ςπρή ηνπο. 
--Καο θάςαλε ην δάζνο καο, Σξηζηίλα! Βόγθεμε ν Θαλάζεο. 
--Ρν δέληξν καο! Ζ Σξηζηίλα ήηαλ πληγκέλε ζη΄ αλαθηιεηά. 
--Καο θάςαλε ηηο λεξάηδεο πνπ δνύζαλε ζην δάζνο καο. Ζ Δπηέξπε, ε ραδνύια, 
ζπάξαδε γηα ηηο λεξάηδεο. 
--Πηακαηήζηε! Λεπξίαζε ν Γηώξγεο. Πηακαηήζηε ηηο θιάςεο, κελ θαη θάςαλε θαη ην 
δάζθαιό καο! 



Ζ θνπβέληα ήηαλ βαξηά, ηόζν βαξηά πνπ ζηέγλσζαλ ηα δάθξπα. Νη θνπβέληεο 
θνπήθαλε καραίξη. Ιεο λα πξνιάβνπλ λα γιηηώζνπλ ηνλ θπξ Αιέθν; Ιεο όρη; 
Καξκαξσκέλα ηα παηδηά θνηηάδαλε απηνύο πνπ βήκα βήκα παιεύαλ ηε θσηηά. Θα 
πξνιάβνπλ; Ξνηνο ηξέρεη πην γξήγνξα, Θεέ κνπ; Ρν θαθό ή ε αγάπε;… 
 
34. Ρα ζηνηρεία ηεο θύζεο πξνζσπνπνηνύληαη θαη κηινύλ κεηαμύ ηνπο ζηελ 
πξνζπάζεηά ηνπο λα ζσζνύλ. Γξάςε έλα θαληαζηηθό δηάινγν. 
 

- Ρώξα ζα ζε θάςσ δάζνο! Άλεκε, βνήζεζε γηα λα ην θάςσ… 
- Φπζάσ όζν πην δπλαηά κπνξώ. 
- Φύζα δπλαηά, ώζηε νη πύξελεο γιώζζεο κνπ λα κελ αθήζνπλ ηίπνηε. 
- Φπζάσ… 
- Ξξνζπάζεζε πεξηζζόηεξν γηαηί κνπ ξίρλνπλ λεξό. 
- Θάλσ ό,ηη κπνξώ! 
- Ξλίγνκαη από ην λεξό, δελ ζα ηα θαηαθέξσ… 

 

 
 

Νη λεξάηδεο ζα μαλάξζνπλ παηδηά! 
 
35. Ρη ζπκβνιίδνπλ νη λεξάηδεο;                           
Νη λεξάηδεο ζπκβνιίδνπλ  ηελ αγάπε, ηελ δεζηαζηά θαη ηελ νκνξθηά. Δίλαη άγγεινη, 
θαιά πλεύκαηα πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ ην ζσζηό. 
Ππκβνιίδνπλ ηελ αλζξώπηλε ηθαλόηεηα λα θαληάδνληαη πξάγκαηα πνπ είλαη αδύλαην 
λα γίλνπλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Δπίζεο, ζπκβνιίδνπλ ηελ ςπρή καο θαη ηηο αξεηέο 
καο. 
 
Κε κεγάιε δπζθνιία άλνημε ηα κάηηα ηνπ. Ρν θεθάιη ηνπ νθάδεο βαξύ, ην κπαιό 
κέζα ην έλνησζε λα ζαιεύεη. Ξήγε λα θηλεζεί, κνιύβη ην θνξκί ηνπ. Ξέξα από 
αθόξεηνπο πόλνπο, ηίπνη΄ άιιν δελ έλνησζε. Βόγθεμε „‟κάλα‟‟. Ρν βιέκκα ηνπ ζνιό, 
ζηάζεθε ζε κηα ζηινπέηα πνπ ήηαλ ζθπκκέλε από πάλσ ηνπ. Ήηαλ ε κάλα; 
Ιαρηάξεζε. Ρξεκόπαημε ηα βιέθαξά ηνπ, λα μεθαζαξίζεη ε ζνιή εηθόλα. Ήηαλ ε 
κάλα; ρη, ήηαλ ε Ιακπξνύια. 
--Δίζαη θαιύηεξα; Ρνλ ξώηεζε ηξπθεξά. 
Θνύλεζε ην θεθάιη ηνπ. Λαη, θαιά. Κε ην θνύλεκα ν πόλνο έγηλε αλππόθνξνο, κα 
δελ ήζειε λα ηε ζηελνρσξήζεη. Θαηαβάιινληαο ππεξάλζξσπε δύλακε ην 
μαλαθνύλεζε. Ξήγε θάηη λα ηεο πεη. Βόγθνο βγήθε από ηα ρείιε ηνπ. Μαλαζόισζε ην 
βιέκκα ηνπ, άξρηζε θαη ην κπαιό ηνπ λα μαλαβπζίδεηαη ζηα ζθνηάδηα. Μαλάπε 
„‟κάλα‟‟, είπε θαη „‟Ιακπξνύια‟‟ θαη ηα ζθνηάδηα ηνλ θέξδηζαλ… 
Έπηλε ην πξώην θαθεδάθη ηνπ, ζπληξνθηαζηά κε ηε Ιακπξνύια. Ν ήιηνο 
κπεξδεπόηαλ κε ηε ιηλή θνπβέξηα, ηνπ δέζηαηλε ηα πόδηα, έμσ ζην δξόκν θάηη 



γεηηνλόπνπια παίδαλ θνπηζό, καιώλαλ, ραινύζαλ ηνλ θόζκν. Ζ θνπέια έπιεθε έλα 
θαινθαηξηλό κπινπδάθη κπιε. Κόλν ν θξόηνο πνπ έθαλε ην βεινλάθη – θαη δελ ήηαλ 
θξόηνο, κνπζηθή ήηαλ – αθνπγόηαλ. Ρν κεγάιν ξνιόη θάησ ζην ρσι – ληαλ! ληαλ! – 
ρηύπεζε έμη ε ώξα. Ζ θακπάλα ηεο εθθιεζηάο ηαπηόρξνλα – ληαλ! ληαλ! –ζύκηδε πσο 
όπνπ λα ΄λαη ζ΄ άξρηδε ν εζπεξηλόο. Θξαηνύζε ν Αιέμαλδξνο ην θιηηδαλάθη ηνπ θαθέ 
αδεηαλό ζην ρέξη ηνπ θαη θνβόηαλ λα ην αθνπκπήζεη ζην θνκνδίλν, κήπσο ε θίλεζε 
πνπ ζα έθαλε έζπαγε ηε καγεία ηεο ζηηγκήο, ηε καγεία ηνπ θόζκνπ. Έθιεηζε ηα κάηηα 
ηνπ. 
„‟Θεέ κνπ, ζθέθηεθε, ηη απιή είλαη ε επηπρία!‟‟ 
Γεπηέξα αμεκέξσηα μύπλεζε ν δάζθαινο. Έβαιε ην θαιό ηνπ πνπθάκηζν, θόξεζε ην 
θαιό ηνπ θνπζηνύκη. Ήζειε λα έρεη θπξηαθάηηθε όςε. Ρα θαηάθεξε. Ξέξα από ηε 
ρισκάδα, ηίπνηε άιιν δελ έδεηρλε ηελ πεξηπέηεηα πνπ είρε πεξάζεη. Φπζηθό ήηαλ λα 
ζηακαηήζεη πξώηα από ην γξαθείν, λα ραηξεηήζεη ην δηεπζπληή , ηνπο ζπλαδέιθνπο. 
Ρα ΄ραζε κε ηελ ππνδνρή ηνπο. Πεθώζεθε ν δηεπζπληήο, κε απισκέλα ηα ρέξηα ηνλ 
πιεζίαζε. 
--Ξαηδί κνπ, θαιώο καο ήξζεο! Πηδεξέληνο! 
Ρα κάηηα ηνπ ιέγαλε πεξηζζόηεξα από ό,ηη ηα ρείιηα ηνπ. Ρα κάηηα ηνπ ιέγαλε: „‟Πε 
θακαξώλσ, ιεβέληε  κνπ. Δίκαη ππεξήθαλνο πνπ ζθίγγσ ηα ρέξηα ζνπ. κόλν, 
παιηθάξη κνπ, γηαηί ζεθώζεθεο ηόζν γξήγνξα; Θη αλ πάζεηο θάηη;‟‟… 
…Έκεηλε άλαπδνο ν δάζθαινο. 
--Δπραξηζηώ, θαηάθεξε λα ςειιίζεη. 
… Αξγά ζεθώζεθε ν δάζθαινο, μεθίλεζε γηα ηελ ηάμε ηνπ… 
--Κε ζηελνρσξηέζηε, παηδηά, όια ζα γίλνπλ όπσο ήηαλ πξώηα. 
Ξξνζπαζνύζε ώξα ν δάζθαινο λα καιαθώζεη ηα παηδηά. Νη θπζηνγλσκίεο ηνπο δελ 
ήηαλ ίδηεο, ζαλ απηέο πνπ είρε γλσξίζεη ζηελ αξρή, όηαλ πξσηνήξζε. Ρώξα ήηαλ 
κεγαισκέλα παηδηά, ε μελνηαζηά είρε θύγεη από ηα πξόζσπά ηνπο. Ζ αξξώζηηα ζε 
πνιιά, ε γλώζε ηνπ θαθνύ ζε όια, ηα είραλ ζθξαγίζεη. Ξξαγκαηηθά, ηξόκαμε ν 
δάζθαινο. 
--Κε ζηελνρσξηέζηε, παηδηά, όια ζα γίλνπλ όπσο ήηαλ πξώηα, επαλέιαβε γηα κηα 
αθόκα θνξά. 
--Ξνηέ δε ζα γίλνπλ όια όπσο ήηαλ πξώηα! Ξεηζκσκέλνο είπε ν Γηάλλεο. 
--Μέξεηε, θύξηε, ηη ζα πεη λα ζνπ θάςνπλ ηηο λεξάηδέο ζνπ; είπε κε ιπγκό ε Δπηέξπε. 
„‟Θεέ κνπ, δώζε κνπ θώηηζε λα πσ εθείλν πνπ πξέπεη, λα μαλαπηζηέςνπλ ηνύηα ηα 
αζώα ζηηο λεξάηδεο μαλά‟‟. 
--Ξαηδηά, είπε, ζα μαλαθπηέςνπκε ην δάζνο καο. Ζ παξαιία καο ζώζεθε. Ρη άιιν 
ζέινπκε; 
--Ξαιέςακε όκσο γηα λα ηα πεηύρνπκε απηά, είπε ε Σξηζηίλα. 
Γε γηλόηαλε. Κπξνζηά ζε ηέηνην πεζκέλν εζηθό θάηη έπξεπε λα θάλεη ν θπξ Αιέθνο. 
Σηύπεζε ην ρέξη ηνπ ζηελ έδξα. Ζ θσλή ηνπ ηώξα είρε ζθιεξάδα. 
--Λαη, παιέςακε. Ξα λα πεη πσο δήζακε. Γηαηί πάιε είλαη ε δσή. Έρεηε δεη ην κσξό 
πνπ κπνπζνπιάεη; ηαλ απνθαζίζεη λα ζηαζεί ζηα πόδηα ηνπ, όζν θη αλ πέθηεη, όζεο 
ηνύκπεο θη αλ πάξεη, απηό πεηζκαηηθά ζα πξνζπαζήζεη, ζα πξνζπαζήζεη, κέρξη λα 
θαηαθέξεη λα ζηαζεί ζηα πόδηα ηνπ. Ξάιε είλαη ε δσή. Ξάιε ε κάζεζε. Ξάιε ε 
θαηάθηεζε ηεο νκνξθηάο. Έηπρε απηό ην κάζεκα λα ην κάζεηε λσξίο. Δίλαη όκσο 
άιια παηδηά πνπ ην κάζαλε λσξίηεξα. Θαη δελ κπνξώ λα ζαο ρατδνινγήζσ θαη λα 
ζαο πσ πσο ιππάκαη γηαηί ην κάζαηε. Σαίξνκαη, θύξηνη θαη θπξίεο, πνπ γίλαηε 
πνιεκηζηέο! πνηνο από ζαο ζέιεη κπνξεί λα παξαηήζεη ηελ πάιε. Δκείο νη άιινη 
όκσο ζα εμαθνινπζνύκε λα παιεύνπκε. 
Κάδεςε ηα βηβιία ηνπ ν δάζθαινο θαη ρσξίο λα θνηηάδεη ηίπνη΄ άιιν εθηόο από ηελ 
πόξηα βγήθε έμσ. Ήμεξε πσο ηα είρε ηαξαθνπλήζεη ηα παηδηά. Θαη πσο ηα θέξδηζε 
ήμεξε… 



 
36. Κπνξείηε λα καληέςεηε ηα κεηαμύ ηνπο ινγάθηα, ηνπο κεηαμύ ηνπο ςηζύξνπο; 
Γξάςηε ηη κπνξεί λα είπαλ ηα παηδηά κεηαμύ ηνπο όηαλ έκεηλαλ κόλα ηνπο ζηελ 
αίζνπζα… 

-Έρεη δίθην ν δάζθαινο! 
-Ήηαλ δύζθνιν, αιιά ηα θαηαθέξακε όινη καδί! 
-Γελ ζα ζηακαηήζνπκε πνηέ λα παιεύνπκε. ηη θαη λα ζπκβεί! 
-Ζ δσή είλαη δύζθνιε κεξηθέο θνξέο, αιιά δελ πξέπεη λα ηα παξαηάκε… 

 
Ρα παηδηά κεηαμύ ηνπο ςηζύξηζαλ όηη ζα παιέςνπλ λα μαλαθηηάμνπλ ην δάζνο ηνπο. 
Θα θπηέςνπλ πάιη δέληξα θαη ηώξα ζα ηα πξνζέρνπλ πεξηζζόηεξν γηα λα κελ ηα 
μαλαθάςνπλ. 

 
 
 
 

Δπράξηζηεο πξννπηηθέο 
Ν θύξηνο Βγέλαο μαθληθά ηελ ώξα πνπ ηξώγαλ, ην κεζεκέξη, έθεξε ηελ θνπβέληα 
ζηα ςάξηα. 
--Ρελ άιιε εβδνκάδα ζα θαηέβσ γηα δνπιεηέο ζηελ Αζήλα. Διέλε, ζα ήζειεο λα ζνπ 
θέξσ κηα γπάια κε ςάξηα; 
--Ρνλ θνίηαμε μαθληαζκέλε ε κηθξή. Πθέθηεθε, θαη κεηά: 
--ρη! Δίπε ζηαζεξά. 
--Γηαηί; Ξάςαλ λα ζνπ αξέζνπλ; Οώηεζε ν παηέξαο. 
Ρνλ θνίηαμε ζνβαξά ε Διέλε ζηα κάηηα. 
--Ξαηέξα, δε ζέισ ςάξηα ζε γπάιεο. Θα ήζεια έλα ζθπιάθη, γηα λα κε θπιάεη όηαλ 
ζα πεγαίλσ βόιηα ζην βνπλό. 
--Θαη ηη ζα θάλεηο ζην βνπλό; Αζηείν ην πήξε ν θύξηνο Βγέλαο. 
--Θα καδεύσ βόηαλα θαη ινπινύδηα. 
--Θαηλνύξηεο αγάπεο! Σακνγέιαζε ε κεηέξα. 
--Λαη, κνπ έδσζε έλα βηβιίν ν δάζθαινο θαη απνθάζηζα  λα γίλσ ζαλ κεγαιώζσ… 
θόκπηαζε ε Διέλε. 
--Θαλάζε, πάιη ην μέραζα. Ρη απνθάζηζα λα γίλσ ζαλ ζα κεγαιώζσ; 
--Βνηαλνιόγνο, ζνβαξά κίιεζε ν Θαλάζεο. 
--Λαη, ηέηνην! Κε αλαθνύθηζε είπε ε Διέλε. 
--Κόλν πνπ ζα θύγνπκε από δσ, κηα θαη πξέπεη ν Θαλάζεο λα πάεη ην ρεηκώλα ζην 
γπκλάζην. Αιεζηλή ζιίςε είρε ε θσλή ηεο κεηέξαο. 
Θαηέβαζε ην θεθάιη ν Θαλάζεο. 
--Ξαηέξα, πόζν ζα ήζεια λα κελ έθεπγα. Αλ είρε εδώ γπκλάζην… καδί κε όια απηά 
ηα παηδηά… 
--Κα θάπνηε ζα θύγεηο, Θαλάζε κνπ, καιαθά κίιεζε ν παηέξαο. Θα θύγεηο, ζα 
ζπνπδάζεηο ζην παλεπηζηήκην. 
--Γελ είλαη ην ίδην, δσεξά κίιεζε ην αγόξη. Πηελ Αζήλα ράλεζαη, δηαιύεζαη, θίινπο 
δελ έρεηο, ε θύζε είλαη καθξηά. Δλώ εδώ, κηα κπνπθηά ηόπνο, όια πιάη ζνπ. 
--Λαη, κα θάπνηε ζα θύγεηο, επέκελε ν παηέξαο. 
--Γε ζα έρσ όκσο ηόηε λα θνβεζώ. Θα έρσ απνθηήζεη ξίδεο. 
--Ξνηνο ζνπ είπε απηήλ ηελ θνπβέληα γηα ξίδεο; Οώηεζε ήξεκα ν εξγνζηαζηάξρεο. 
--Ν δάζθαινο, νκνιόγεζε ν Θαλάζεο. 
Πθέθηεθε ν θύξηνο Βγέλαο. Έπαημε κε ην θνκπνιόη ηνπ γηα ιίγν. Κεηά είπε κε 
απόθαζε: 



--Δ, ινηπόλ ν Αλζόππξγνο ζα απνθηήζεη γπκλάζην. Ρη ζα θύγνπκε ηώξα πνπ έρνπκε 
ιέζρε, βηβιηνζήθε θαη πηλγθ πνλγθ; 
Ρξεκόπαημαλ ηα βιέθαξα ηνπ Θαλάζε. 
--Γειαδή, παηέξα… Θέισ λα πσ, ζα … ζα ρηίζεηο γπκλάζην εδώ ζηνλ Αλζόππξγν; 
--Θαηάιαβεο πνιύ θαιά, γηε κνπ. Ρν Βγέληνλ Γπκλάζηνλ! 
--Κα απηό είλαη ζαπκάζην! Δλζνπζηάζηεθε ν Θαλάζεο. 
Ακέζσο όκσο ζπλλέθηαζε. 
--Θξίκα κόλν, πνπ δε ζα ην πξνιάβσ εγώ. 
--Γηαηί; Απόξεζε ν παηέξαο. 
--Δ, λα! Δγώ ζα πάσ ζην Γπκλάζην ην Πεπηέκβξην. Ξόηε ζα ρηηζηεί ην Βγέλην 
Γπκλάζην; 
--Α! γέιαζε ν παηέξαο. Κόλν ην εξγνζηάζην έθηηαμα ζε ηόζν ιίγν ρξόλν; Θαη ην 
γπκλάζην ζα πξνιάβσ! Θα ην θέξσ πξνθαηαζθεπαζκέλν από ηελ Αζήλα! 
ξζηνο ζεθώζεθε ν θύξηνο Βγέλαο. Ρίπνηε δελ ηνλ θξάηαγε ηώξα. Ξιεζίαζε ην 
ηειέθσλν, ζρεκάηηζε ηνλ αξηζκό ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ. 
--Βγέλαο εδώ! Λα εηδνπνηεζεί ν γεληθόο δηεπζπληήο, είπε… 
 
37. Ν εξγνζηαζηάξρεο απέθηεζε θαηλνύξην όλεηξν. Ππγθξίλεηέ ην κε ην αξρηθό ηνπ 
όλεηξν, όηαλ αθόκα δνύζε ζηελ Αζήλα. 
Ρν αξρηθό ηνπ όλεηξν ήηαλ λα θηηάμεη έλα εξγνζηάζην ζηνλ Αλζόππξγν κε επηδόηεζε 
από ην θξάηνο. Ρώξα ζέιεη λα θηηάμεη έλα Γπκλάζην. Φαίλεηαη, ινηπόλ, όηη έρεη 
απαπήζεη απηόλ ηνλ ηόπν θαη ηνπο αλζξώπνπο ηνπ θαη ζέιεη λα πξνζθέξεη όζν 
πεξηζζόηεξν κπνξεί. 
 
38. Ξώο ζα ήζειε ν Θαλάζεο λα κεηακνξθώζεη ν παηέξαο ηνπ ην ρσξηό; 
Θα ήζειε λα ηνλ κεηακνξθώζεη ζε κεγάιν επεξγέηε ηνπ Αλζόππξγνπ. 
 
39. Ρη ζα ηνπ πξνηείλαηε εζείο; Γξάςε ηε δηθή ζνπ επράξηζηε πξννπηηθή. 
Θα ηνπ πξόηεηλα, κηαο θαη έρεη κεγάιεο γλσξηκίεο ζηελ Αζήλα, λα έξζνπλ ζην ρσξηό 
δαζνθύιαθεο γηα ηε θύιαμε ηνπ δάζνπο. Δπίζεο, έρνληαο ηελ νηθνλνκηθή άλεζε, λα 
βνεζήζεη ζηε κεηαηξνπή ηνπ Αλζόππξγνπ ζε κία όκνξθε θσκόπνιε, παξέρνληαο 
όιεο ηηο αλέζεηο θαη ηηο ππεξεζίεο ζηνπο θαηνίθνπο. 

 
ΔΞΊΙΝΓΝΠ 

Ρν ηξέλν ζθύξημε ραξνύκελα. „‟Έθηαζα‟‟ ήηαλ ζαλ λα έιεγε. Ζ ηαρύηεηά ηνπ 
ειαηηώζεθε, θαη κε έλα ειαθξό ηξάληαγκα ζηακάηεζε. Ν λεαξόο πνπ θαηέβεθε 
θξαηώληαο κηα ειαθξηά βαιίηζα θνίηαμε ζπγθηλεκέλνο γύξσ ηνπ. 
Θεέ κνπ, όια ήηαλ ηόζν ίδηα, όπσο πξηλ από 15 ρξόληα! Θαη ηόζν αιιηώηηθα! 
Άθεζε θάησ ηε βαιίηζα ηνπ, αλέπλεπζε βαζηά. Θη έηζη όπσο ζήθσζε ην θεθάιη ηνπ 
αληίθξηζε ην ιόθν. „‟Ρα δεληξάθηα είλαη, ηα δεληξάθηα καο‟‟. Θύξηε θαη Θεέ, 
θνπλησηά, δάζνο νιόθιεξν, όιν γεξνζύλε θαη νκνξθηά, δάζνο ζσζηό πηα ήηαλ εθεί, 
απέλαληί ηνπ. Ρν βνπλό, νινπξάζηλν, έζθπβε θαη αγθάιηαδε ηε κηθξή πνιηηεία. Γηαηί 
ν Αλζόππξγνο εηαλ πηα κηα πνιηηεία. Κηα πνιηηεία ρσκέλε ζην πξάζηλν, πνπ ηα 
ζπίηηα ηεο είραλ πξνρσξήζεη πξνο ηε ζάιαζζα, είραλ θηάζεη ηε ζάιαζζα, είραλ 
πεξηβνιάθηα απηά ηα ζπίηηα, κε γηαζεκηά θαη πέξγθνιεο… 
Ήζειε λα πεξπαηήζεη. Άξρηζε λα θαηεθνξίδεη ζηγαλά, ρσξίο βηαζύλε, ζηακαηνύζε 
ζε θάζε βήκα. Γελ πήξε ίζηα ην κεγάιν δξόκν, ινμνδξόκεζε. Θη όπσο πεξλνύζε ην 
κηθξό δξνκάθη, θη όπσο είδε ηα αζπξηζκέλα πεδνπιάθηα κε ηηο γιάζηξεο, έςαμε ην 
κάηη λα βξεη ηνλ πεύθν. Γελ ηνλ βξήθε. Πθίρηεθε ε θαξδηά ηνπ, ην βιέκκα 
ζθνηείληαζε. Ιεο λα ηνλ έθνςαλ; Ιαράληαζε από ηελ αγσλία. Πηάζεθε, μαλάςαμε ην 



δξνκάθη. Σακνγέιαζε κε αλαθνύθηζε. Ιάζνο είρε θάλεη, είρε πάξεη ιάζνο δξόκν. 
Ράρπλε ηώξα ην βήκα ηνπ. Λαη, έπξεπε λα ζηξίςεη αξηζηεξά, έζηξηςε θαη ηνλ είδε… 
Ν πεύθνο ήηαλ εθεί, απέλαληί ηνπ. Παλ λα είδε θίιν αγαπεκέλν, ιαρηάξεζε. Ρνλ 
πιεζίαζε. Θξπθά, κελ ηνλ βιέπεη θαλείο, ηνπ ράηδεςε ηελ θινύδα. Ξσο γίλεηαη λα 
είλαη πην κηθξόο ν πεύθνο κεηά από 15 ρξόληα; Ή κήπσο ηόηε, κε ηα παηδηθά ηνπ 
κάηηα, ηνπ θάληαδε πειώξηνο; Δμαθνινπζνύζε λα ρατδεύεη ηνλ θνξκό ηνπ δέληξνπ. Θη 
εθείλν, ζαλ λα ήηαλ θνξκί αλζξώπηλν, δεζηάζεθε. Θη όπσο είραλε νη δπν θίινη 
αξρίζεη λα ιέλε ηα δηθά ηνπο, … 
 
40. [Κπνξείο λα θαληαζηείο ηη ιέγαλε;…………………………………………………………] 
Θα κηινύζαλε γηα ηηο αλακλήζεηο ηνπο, ηόηε, πνπ ζαλ ήηαλ κηθξόο, έπαηδε ζηε ζθηά 
ηνπ πεύθνπ κε ηνπο θίινπο ηνπο, ή αθόκα πνπ κε ηνπο θίινπο ηνπ ην πνηίδαλε γηα λα 
κεγαιώζεη… 
 
…έλαο ηξίηνο ήξζε λα θαισζνξίζεη ην παιηθάξη. Ρν ρέξη, ζ΄ απηό ην θαισζόξηζκα, 
έκεηλε κεηέσξν. Κεηά ζθίρηεθε από επηπρία. 
--Ζ βξύζε! Φώλαμε ζρεδόλ δπλαηά. 
Κε δπν δξαζθειηέο ηελ έθηαζε ηε καξκάξηλε λεξνκάλα. 
--Θαιώο ζε βξήθα, ηεο ςηζύξηζε θαη έβαιε ην ζηόκα ηνπ εθεί, ζηε ξίδα ηνπ λεξνύ θαη 
άπιεζηα, ιαίκαξγα ήπηε λεξό. Δίρε βξαρεί νιόθιεξνο, κα νύηε ην θαηαιάβαηλε, νύηε 
ηνλ έλνηαδε. Κήπσο ην πξόζσπό ηνπ δελ ήηαλ κνύζθεκα από ηα δάθξπα; 
Πηάζεθε πάιη νξζόο. Αθνύκπεζε ηε βξύζε, θνίηαμε ην ζπίηη κε ηνπο βαζηιηθνύο πνπ 
ήηαλ απέλαληί ηνπ. 
--Ρν ζπίηη ηνπ δαζθάινπ! Ζ θπξά-Φζεκία! Πην ζηόκα ηνπ μαλάξζε ε γιύθα ηνπ 
θπδσληνύ, όιε ε κπξσδηά ηεο αξκπαξόξηδαο ήηαλ ζηνλ νπξαλίζθν ηνπ, ζηνλ 
νηζνθάγν ηνπ. Γίλεηαη κπξνπδηέο λα μεθηλάλε από ηελ θαξδηά ζνπ; 
 
41. Κπνξείο λα γξάςεηο γηα κπξνπδηέο πνπ μεθηλάλε από ηελ θαξδηά; 
Ζ κπξσδηά ηνπ λένπ βηβιίνπ όηαλ ην πξσηναλνίγεηο. Φέξλεη αλακλήζεηο από ηελ 
θάζε πξώηε κέξα θάζε λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο. Ρελ πξώηε κέξα πνπ μαλαζπλαληάο 
κεηά ηηο θαινθαηξηλέο δηαθνπέο ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ. 
 
Δίλαη νη κπξσδηέο ελόο ηόπνπ, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο όκνξθεο αλακλήζεηο. 
 
Ήηαλ έηνηκνο λα θάλεη έλα βήκα, όηαλ άθνπζε, ηνλ ήρν ηνπ ξνινγηνύ, κπνξεί λα ηνλ 
μερσξίζεη κέζα ζε όια ηα ξνιόγηα ηνπ θόζκνπ! Αλ όια ηα ξνιόγηα ηνπ θόζκνπ 
ρηππήζνπλ, απηόο ζα πεη: „‟Λα! Απηό ην ληαλ είλαη από ην ξνιόη πνπ ε θπξά-Φζεκηά 
έρεη ζην ρσι ηεο‟‟. 
Ρν ζπίηη έρεη απ΄έμσ θάηη πνπ δελ ην είρε δεη πξηλ, κηα άζπξε ηακπέια κε θόθθηλα 
γξάκκαηα: «ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΔΗΝΛ ΓΗΥΟΓΝ ΞΗΡΠΗΘΑ». Ν Γηώξγεο… ν Γηώξγεο 
ζπνύδαζε! 
Θπκάηαη εθείλν ην ιηγλό αγόξη κε η΄ αλήζπρα αγξηεκέλα κάηηα, πνπ ήζειε λα 
παξαηήζεη ηα γξάκκαηα, γηαηί δε βγάδνπλ ιεθηά, ελώ ην εξγνζηάζην… 
Ρώξα ν λένο πνπ θαηέβεθε απηό ην απόγεπκα από ην ηξέλν έθνςε ζην απέλαληη 
αθξηβώο δξνκάθη θαη έπεζε πάλσ ζηνλ πιάηαλν ηεο κεγάιεο πιαηείαο. Ρα 
ηξαπεδάθηα αξαδηαζκέλα ζηε ζθηά ηνπ, κα λσξίο, απόγεπκα αθόκα, δελ είρε 
πειαηεία, δπν ηξεηο ραζνκέξεδεο θάζνληαλ κόλν. 

Σην πάησκα ηεο ιέζρεο καο είλαη έλαο ςύιινο! 
Μαο αξέζεη ν ςύιινο καο θη αο κελ είλαη θίινο καο! 

Σην πάησκα ηεο ιέζρεο καο είλαη έλαο ςύιινο! 



Ζ ιέζρε καο! Ρα θαηλνύξηα παηδηά! Απηό ήηαλ θάηη πνπ δελ ην πεξίκελε. Θη εθεί, ζηε 
κέζε ηεο πιαηείαο, ν λένο πνπ θαηέβεθε από ην ηξέλν, αληξόπηαζηα, έπηαζε ζαλ 
κσξό λα θιαίεη, λα θιαίεη από επηπρία. Ξόζε ώξα έθαηζε εθεί; Γελ μέξεη. Αρόξηαγα 
ηα κάηηα ηνπ έβιεπαλ παηδηά, αγόξηα θαη θνξίηζηα, λα κπαηλνβγαίλνπλ ζην θαηλνύξην 
θηίξην πνπ δελ ήηαλ πηα θαηλνύξην. 
 
42. [Πην ζεκείν απηό, θηηάμε έλα θόκηθ κε ηηο ζθελέο ηεο κεγάιεο επηζηξνθήο ηνπ 
Θαλάζε…] 
 
ηαλ απνθάζηζε λα ζεθσζεί από ηελ θαξέθια πνπ θαζόηαλ, νη ζθηέο είραλ αξρίζεη 
λα θαηεβαίλνπλ από ην βνπλό. Γξήγνξα πξνρώξεζε γηα ην εξγνζηάζην. 
Ζ πηλαθίδα, θαηλνύξηα, νινθώηηζηε, ηνλ ππνδέρηεθε: „‟Ξ. ΒΓΔΛΑΠ ΘΑΗ ΗΝΠ‟‟. 
Πηακαηάεη ε καηηά ηνπ λένπ ζην πηόο. Έλα έλα γξάκκα ην μαλαδηαβάδεη. Ν πηόο πνπ, 
όπσο ην είρε ππνζρεζεί, ζπνύδαζε έμσ, ζηελ Ακεξηθή, πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 
από ηελ θαπλνκίριε ησλ εξγνζηαζίσλ. 
Κε απόθαζε κπαίλεη ζην εξγνζηάζην. Ζ θνπέια, πνπ είλαη ζθπκκέλε ζηε 
γξαθνκεραλή θαη πνπ απαληάεη ηαπηόρξνλα από ηξία δηαθνξεηηθά ηειέθσλα, ε λέα 
θνπέια, κε ηα καιιηά λα πέθηνπλ ρακειά θαη λα ρατδεύνπλ ην ζβέξθν ηεο, δελ ηνλ 
πήξε είδεζε ακέζσο. Ρειείσζε ηα ηειεθσλήκαηά ηεο, έβγαιε ην γξάκκα πνπ έγξαθε 
από ηε γξαθνκεραλή, ην ηνπνζέηεζε κε ήξεκεο θαη ζίγνπξεο θηλήζεηο ζην θάθειν 
όπνπ ήηαλ ηα απόξξεηα έγγξαθα θαη ηόηε, κόιηο ηόηε, ζήθσζε ηα κάηηα ηεο θαη είδε 
ην παιηθάξη. 
--Ν θύξηνο; Οώηεζε. 
Ζ θσλή ηεο ήηαλ ζαλ ην αεξάθη πνπ θαηεβαίλεη από ην βνπλό, ήηαλ ζαλ ην 
γνπξγνπξεηό ην επραξηζηεκέλν ηεο ζάιαζζαο. Δίρε ζύκηζεο κέζα απηή ε θσλή, είρε 
κλήκεο, είρε κηα νιόθιεξε δσή ρσξέζεη απηή ε θσλή. 
Ρα κάηηα ηεο ζηπιώζεθαλ ζηα δηθά ηνπ θαη θπκαηηζκνί θπκαηηζκνί νη αλακλήζεηο, 
όπσο έξρνληαλ, ηάξαμαλ απηά ηα κάηηα. 
--Θαλάζε! 
--Σξηζηίλα! 
Θαη αγθαιηάζηεθαλ. 
--Ν παηέξαο; 
--Ιείπεη ζην Βόιν. 
--Ζ κεηέξα; 
--Πνπ εηνίκαζε ην δσκάηηό ζνπ. 
--Ζ Διέλε; 
--Πην Βνηαληθό Κνπζείν πνπ έθηηαμε ε ίδηα εδώ, ζηελ πόιε καο. 
--Ν δάζθαινο; 
Ρνλ πήξε από ην ρέξη, ηνλ πήγε πξνο ην παξάζπξν. 
--Δθεί. 
Ρνπ έδεημε ην ζπηηάθη κε ηα θόθθηλα θεξακίδηα εθεί, ζηα πόδηα ηνπ βνπλνύ. Κόιηο ην 
αγθάιηαδε ην ζθνηάδη, ζ΄ έλα παξάζπξν, έλα κεγάιν παξάζπξν, όπσο θαηλόηαλ από 
δσ, είρε αλάςεη ην θσο. 
--Ρν έθηηαμε ην ζπίηη πνπ νλεηξεπόηαλ ζην βνπλό. 
--Ζ Ιακπξνύια καο  ηνπ έθηηαμε ηνπ δαζθάινπ καο ηέζζεξηο θόξεο. 
Άιιν δελ είπαλ. Άλνημαλ ην παξάζπξν, ζθύςαλε έμσ. Θαη ν κπξσκέλνο αγέξαο, 
παηρληδηάξεο, ήξζε θαη ρώζεθε αλάκεζά ηνπο. 
«15 ρξόληα κεηά…. Ν Θαλάζεο θαη ν θπξ Αιέθνο ζπλαληηνύληαη θαη ζπδεηνύλ».  
 
43. Γξάςε ηελ θνπβέληα ηνπο… 
- Θαιεκέξα δάζθαιε. 



- Θαιεκέξα. 
- Γελ κε γλώξηζεο; Δίκαη ν Θαλάζεο Βγέλαο! 
- Σάξεθα πνιύ! Ξώο είζαη; Ξώο πεξλάο; Ξνύ είζαη; 
- Ήκνπλ ζηελ Ακεξηθή, ζπνύδαδα. 
- Ρί ζπνύδαζεο; 
- Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
- Κπξάβν! 
- Ήξζα εδώ, γηα λα αλαιάβσ ην εξγνζηάζην καδί κε ηνλ παηέξα κνπ. 
- Κπξάβν, θαιή επηηπρία! 
- Δζύ, βιέπσ, θαηάθεξεο λα πινπνηήζεηο ην ζρέδηό ζνπ. 
- Λαη, παληξεύηεθα θηόιαο ηε Ιακπξνύια θαη θάλακε 4 θόξεο. 
- Σάξεθα πνιύ. Ρώξα ζα είκαη εδώ θαη ζα ηα ιέκε. Πε ραηξεηώ! 
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