
 

 

Ήταν μια θλιόλουςτθ μζρα του Καλοκαιριοφ, όταν μαηί με τθν γιαγιά 

μου αποφαςίςαμε να πάμε για μπάνιο ςτθ κάλαςςα. Η γιαγιά μου από 

μικρι λάτρευε τθ κάλαςςα και κάκε βράδυ μοφ αφθγοφνταν ζνα 

παραμφκι για τισ περιπζτειεσ που είχε ηιςει εκεί μαηί με τα αδζλφια 

τθσ. 

 Ζτςι, κάκε Καλοκαίρι που πθγαίνουμε ςτθ κάλαςςα φτιάχναμε τισ δικζσ 

μασ ιςτορίεσ γφρω από τα κρυμμζνα μυςτικά του απζραντου ωκεανοφ. 

Εκείνθ τθ μζρα, κακϊσ ζψαχνα ςτο νερό για να βρω ζνα ιδιαίτερο 

κοχφλι, είδα ζνα μικρό χελωνάκι να ζχει ματϊςει και το ζνα του 

πτερφγιο να είναι μπλεγμζνο ςε μια πλαςτικι ςακοφλα. Χωρίσ καν να το 

ςκεφτϊ μαηί με τθν γιαγιά μου ξεμπλζξαμε τθν πλαςτικι ςακοφλα και 

με προςοχι το οδθγιςαμε ςτθν 

ακτι.  

 Μετά από λίγο, αρκετόσ κόςμοσ 

μαηεφτθκε γφρω μασ και μασ 

ζβλεπε, κακϊσ δζναμε με γάηεσ 

τισ ματωμζνεσ πλθγζσ τθσ μικρισ 

χελϊνασ. Η γιαγιά μου του 

χαμογζλαςε και με απαλι και 

γλυκιά φωνοφλα τοφ είπε : «Ό,τι και αν ςου ςυνζβθ, μθ φοβάςαι. Δεν 

είςαι πια μόνο ςου. Όλοι εμείσ κα ςε βοθκιςουμε να αναρρϊςεισ και 

να βρεισ τον δρόμο ςου ξανά».Αυτι θ κακοποίθςθ που υπζςτθ το 

χελωνάκι από εμάσ τουσ ανκρϊπουσ και τα ςκουπίδια μασ το ζκαναν να 

αρρωςτιςει και να χακεί από τθν οικογζνειά του. 

Οι μζρεσ πζραςαν, το χελωνάκι ζγινε καλά και ξανοίχτθκε ςτο πζλαγοσ. 

Οι άνκρωποι τθσ παραλίασ μάσ υποςχζκθκαν ότι κα είναι πιο 

προςεκτικοί με τα ςκουπίδια τουσ και ότι κα προςτατεφςουν το 

περιβάλλον όπου ηουν, διότι είδαν με τα μάτια τουσ πϊσ μια τόςο δα 

ψυχοφλα μπορεί να χάςει τθν ηωι τθσ από τα ςκουπίδια που πετάμε 

ςτισ κάλαςςεσ. 



Μαηί με τθν γιαγιά μου 

ονομάςαμε το χελωνάκι 

‘’Ευτυχία’’, διότι μασ δίδαξε πωσ 

τίποτα δεν είναι άχρθςτο, όλα 

ζχουν τθν αξία τουσ και πάντα κα 

υπάρχει ζνασ λόγοσ για να κάνεισ 

το καλό καλφτερο.  

 

Κάκε φορά που πθγαίνουμε ςτθ κάλαςςα, δεν παραλείπω να ψάχνω 

μζχρι εκεί που φτάνει θ ματιά μου για να δω τθν Ευτυχία. 

‘’Η Ευτυχία τθσ ηωισ μασ κρφβεται 

ςτο καλό που ζχουμε όλοι μζςα μασ’’. 

Μαρία Πουρδαλά 

 


