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Τελ Πέκπηε δελ ζα κπνξέζσ λα έξζσ. Όιε ηελ εκέξα ζα έρσ δνπιεηά. Τν πξσί ζα 

μππλήζσ ζηηο 6:30. Θα ζεθσζώ, ζα πάσ ζην κπάλην λα πιπζώ, λα βνπξηζίζσ ηα δόληηα 

κνπ θαη λα εηνηκαζηώ. Μεηά ζα πξέπεη λα εηνηκάζσ πξσηλό. Απγά βξαζηά, γάια θαη 

ςσκί κε κέιη. Θα ζηύςσ θαη πνξηνθάιηα. Μεηά ζα μππλήζσ ηε ζύδπγό κνπ λα 

εηνηκαζηεί γηα ηε δνπιεηά. Δνπιεύεη ζε ινγηζηηθό γξαθείν. Κάζε κέξα πεγαίλεη θη 

έξρεηαη κε ην ιεσθνξείν. Μία ώξα λα πάεη θαη κία ώξα γηα λα γπξίζεη. Θα μππλήζσ θαη 

ηα παηδηά λα εηνηκαζηνύλ, λα θάλε ην πξσηλό ηνπο θαη λα ηα πάσ ζην ζρνιείν. Τν 

κάζεκά ηνπο μεθηλάεη ζηηο 8:20. Μεηά ζα πάσ θη εγώ ζηε δνπιεηά. 

   Η δνπιεηά κνπ είλαη θαζεγεηήο εηδηθήο αγσγήο. Δηδάζθσ ζε θσθνύο, ηπθινύο θαη 

απηηζηηθνύο καζεηέο. Τν κάζεκα κε ηνπο θσθνύο γίλεηαη ζηε λνεκαηηθή γιώζζα. Όηαλ 

ζρνιάζσ από ηε δνπιεηά πξέπεη λα πάσ ζην ζνύπεξ-κάξθεη θαη λα πάξσ ςάξηα, 

θνηόπνπιν, κπξηδόιεο, παηάηεο, ληνκάηεο, αγγνύξηα, θξεκκύδηα γηα ζαιάηα, θόθα-θόια 

θαη ζόδεο, δύν κπνπθάιηα ιεπθό θξαζί θαη δύν κπνπθάιηα θόθθηλν θξαζί. Τν βξάδπ ζα 

έξζνπλ ζην ζπίηη δύν θηιηθά δεπγάξηα γηα παξέα θαη ζα ςήζνπκε ζην ηδάθη πνπ έρνπκε 

ζην ζαιόλη. Οη γπλαίθεο ζα καγεηξεύνπλ θαη νη άληξεο ζα ςήλνπκε.  

   Όηαλ ζρνιάζνπλ ηα παηδηά από ην ζρνιείν, ζα πάσ λα ηα πάξσ θαη ζα ηα αθήζσ ζηε 

κεηέξα κνπ. Εθεί ζα θάλε γηα κεζεκέξη θαη ζα θνηκεζνύλ γηαηί εγώ ζα πξέπεη λα πάσ 

ζηελ αγνξά γηα λα ςσλίζσ ξνύρα. Θέισ έλα ηδίλ παληειόλη, έλα πνπθάκηζν, παπνύηζηα, 

δπν ηξεηο κπινύδεο, έλα παιηό θαη κία γξαβάηα. Μεηά ζα πξέπεη λα ςάμσ γηα 

απηνθίλεην. Η γπλαίθα κνπ ρξεηάδεηαη έλα γηα λα πεγαίλεη ζηε δνπιεηά ηεο θαη λα κελ 

ηαιαηπσξείηαη. Μεξηθέο θνξέο αξγεί λα θηάζεη ζηε δνπιεηά ηεο θαη ν δηεπζπληήο ηεο ηεο 

είπε πσο αλ αξγήζεη μαλά ζα ηελ απνιύζεη θαη δελ ζέιεη λα κείλεη άλεξγε. Σθέθηνκαη λα 

ηεο πάξσ έλα κηθξό απηνθίλεην, αιιά δελ μέξσ αθόκα αλ ζα ηεο πάξσ θαηλνύξγην ή 

κεηαρεηξηζκέλν. Τεο αξέζεη ην κπιε θαη ην πξάζηλν ρξώκα.  

   Μεηά ζα πάσ λα πάξσ ηε ζύδπγό κνπ από ηε δνπιεηά ηεο. Θα πάκε ζην εμνρηθό καο 

γηα λα ζπκκαδέςνπκε γηαηί ηελ Κπξηαθή ζα έξζνπλ νη ζπγγελείο καο. Θα έξζνπλ νη 

γνλείο καο, ηα αδέξθηα καο, νη ζείνη καο, ηα μαδέξθηα καο, νη παππνύδεο θαη νη γηαγηάδεο 

κνπ. Οη παππνύδεο θαη νη γηαγηάδεο κνπ είλαη πνιύ κεγάινη. Ο παππνύο κνπ γελλήζεθε 

ζηηο 5 Οθησβξίνπ 1912, δειαδή είλαη 100 ρξνλώλ θαη ε γηαγηά κνπ γελλήζεθε ζηηο 19 

Ινπλίνπ 1921, δειαδή είλαη 91 ρξνλώλ. Έρνπλ ηξία παηδηά, εθηά εγγόληα θαη ηέζζεξα 

δηζέγγνλα. Ο άιινο κνπ παππνύο είλαη 94 εηώλ θαη ε γηαγηά κνπ 89 εηώλ. Έρνπλ ηέζζεξα 

παηδηά, ελληά εγγόληα θαη ηξία δηζέγγνλα. Οη παππνύδεο θαη νη γηαγηάδεο ηεο γπλαίθαο 

κνπ έρνπλ πεζάλεη πξηλ από ιίγα ρξόληα.  

   Μαδεπόκαζηε όινη ζην ζπίηη καο θαη ηξώκε κία θνξά ην ρξόλν ηνλ Μάην. Έρσ κεγάιν 

ζπίηη, δηώξνθν. Τν ζπίηη καο έρεη κία κεγάιε θνπδίλα, ηξία κπάληα, έμη δσκάηηα θαη δύν 



ζαιόληα κε ηδάθη. Έρεη θαη κεγάιν θήπν κε ςεζηαξηά. Έρνπκε πνιιά θξεβάηηα θαη 

κεγάινπο θαλαπέδεο νπόηε όινη ρσξάλε γηα λα κείλνπλ θαη λα θνηκεζνύλ. Θα είκαζηε 

πεξίπνπ ζαξάληα άηνκα. Σπλήζσο όηαλ καδεπόκαζηε νη γπλαίθεο εηνηκάδνπλ ην θαγεηό 

θαη ην ηξαπέδη, νη άληξεο θαζόκαζηε ζην κπάξκπεθηνπ θαη ςήλνπκε πίλνληαο θαη ιίγν 

ηζίπνπξν, ηα παηδηά παίδνπλ ζηνλ θήπν. Όηαλ θαζόκαζηε ζην ηξαπέδη καο αξέζεη λα 

αθνύκε από ηνπο παππνύδεο θαη ηηο γηαγηάδεο παιηέο ηζηνξίεο. Πεξλάκε πνιύ θαιά.  


