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 Βνηζθόμαζηε  ζημ    έημξ    δύμ  πηιηάδεξ  εκκηαθόζηα  εκεκήκηα  εκκηά. Γίκαη  ε   

ηειεοηαία   εμένα   ημο   πνόκμο  θαη  ηα   δομ   αδένθηα   ηεξ   ηζημνία    μαξ,   Ο   Εναθιήξ  

θαη  ε   Ιειςδία,  έβαιακ   ζθμπό  κα  βνμοκ  ημ  πμιοηημόηενμ  δώνμ   γηα    ημοξ   

αγαπεμέκμοξ  ημοξ  γμκείξ.. 

ηηξ  ζοδεηήζεηξ   ημοξ  μη  μεγάιμη,  μηιμύζακ  ζοπκά  γηα  έκα  μένμξ  μοζηθό,  γηα  

έκα  λέθςημ  πμο  μ  ήιημξ  έβαθε ηα ιμοιμύδηα με όια  ηα πνώμαηα ηεξ  πιάζεξ. Ηακείξ  

ημοξ  όμςξ  δεκ  ημκ είπε επηζθεθηεί. Πόζεξ  θαη πόζεξ  κύπηεξ  δεκ μκεηνεύηεθακ, μαδί με 

εθείκμοξ, θαη ηα παηδηά αοηόκ ημκ όμμνθμ ηόπμ πμο βνηζθόηακ πένα από ημ δάζμξ! Ια ηώνα 

είπε ένζεη επηηέιμοξ  ε ώνα γηα εθείκα κα ημκ ακαθαιύρμοκ, κα μαδέρμοκ από μηα αγθαιηά 

ιμοιμύδηα μ θαζέκαξ θαη κα γονίζμοκ ζημοξ γμκείξ ημοξ κα ημοξ ηα πανίζμοκ. 
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Ιε ημ πνώημ θςξ ηεξ αογήξ ιμηπόκ όηακ  μη γμκείξ ηςκ παηδηώκ πήγακ κα θόρμοκ 

λύια εθείκα πώζεθακ ζημ δάζμξ.  Ιε βήμα γμνγό άθεκακ πίζς ημοξ ημ έκα δέκηνμ μεηά ημ 

άιιμ. Ώζπμο ηειηθά έθηαζακ! Γθηόξ όμςξ από ηα όμμνθα ιμοιμύδηα, ημκ Εναθιή θαη ηε 

Ιειςδία  πενίμεκε θαη μία έθπιελε εθεί.  

 

 

 
 

 

  Ση   είκαη    πάιη   αοηόξ  μ  ζόνοβμξ; Ρώηεζε ε  Ιειςδία ημκ  Εναθιή. 

 Δεκ   έπς  ηδέα! απάκηεζε  εθείκμξ  θαη θμίηαλε ηνηγύνς  με  απμνία. 

Ση ιεξ, πάμε κα δμύμε νώηεζε λακά ε Ιειςδία 

Φύγαμε! Απμθνίζεθε μ Εναθιήξ θαη λεθίκεζε  πνώημξ κα βνεη ηεκ απάκηεζε.  
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Σα  παηδηά  δηέζπηζακ  όιε  εθείκε  ηεκ  όμμνθε  έθηαζε με ηα ιμοιμύδηα ζηα πένηα θαη 

ηόηε, πνώηε θμνά ζηε δςή ημοξ, είδακ ηόζα πμιιά κενά κα πέθημοκ από ρειά θαη κα ζθάκε 

με  δύκαμε ζηε γε. Δεκ είπε λακαδεί θαηαννάθηε μύηε μ Εναθιήξ μύηε ε αδενθή ημο. 

 

 

 

-Από πμύ 

ένπμκηαη αοηά 

ηα κενά; Γίπακ 

ηα παηδηά με μηα 

θςκή. 

-Από ηα 

βμοκά; Ρώηεζε 

μ Εναθιήξ θαη 

θμίηαλε ρειά.  

- Από ηα 

ζύκκεθα; 

νώηεζε έπεηηα ε 

Ιειςδία θαη 

θμίηαλε αθόμε 

ρειόηενα. 

Από ημκ 

μονακό; είπακ  

θαη πάιη με έκα 

ζηόμα θαη μη 

δομ. 
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Σα  ιμοιμύδηα   έπεζακ   με   μηαξ    από     ηα  πένηα  ημοξ. Ο αέναξ  ηα  πανέζονε  

μαθνά. Αιιά   ηαλίδερακ  ζε  μένε  άγκςζηα,  αιιά βμύηελακ εθεί  πμο έζθαγακ   ηα  κενά  

θαη   ζπεμάηηδακ μηα μηθνή ιίμκε . 

-Βιέπεηξ  αοηό πμο βιέπς;  νώηεζε  ε  Ιειώδηα  ημκ  Εναθιή  θαη  γμύνιςζε  ηα  μάηηα. 

-Δεκ  οπάνπεη  θαιύηενμ  δώνμ  από  αοηό, πνόζζεζε   εθείκμξ θαη  θίκεζε κα  θένεη  ημ 

μονάκημ  ηόλμ   πμο  ζπεμαηηδόηακ   πάκς  από  ηε  ιίμκε. Ια  εθείκμξ   μύηε  πηακόηακ   

μύηε  μεηαθενόηακ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ένασ παραδειςένιοσ τόποσ Σελίδα 6 
 

 
 

 

Πίζς αθνηβώξ από εθείκμ όμςξ, οπήνπε  έκα άκμηγμα ζημ βμοκό, έκα πέναζμα πμο 

έθακε ηα παηδηά κα λεπάζμοκ μμκμμηάξ θαη ηα ιμοιμύδηα θαη ημ μονάκημ ηόλμ.  Δίπςξ  ζθέρε 

γμκάηηζε ε  Ιειςδία, θαη μ Εναθιήξ ηε μημήζεθε. 

θοθημί ζθοθημί  θαη μη δύμ έθηαζακ ζηεκ  άιιε άθνε  ηεξ  ζημάξ θαη  είδακ έκακ 

θόζμμ πμο , μύηε  ζηα όκεηνά ημοξ, δεκ μπμνμύζακ πιάζμοκ . Πάκς από ηα θεθάιηα ημοξ 

θνέμμκηακ ηα δέκηνα θαη ηα θοηά, εκώ ζηα πόδηα ημοξ απιώκμκηακ  μ μονακόξ θαη ηα 

ζύκκεθα. Ήνζακ ηα πάκς θάης ζηε δςή ημοξ εθείκε ηε ζηηγμή. 

-Άναγε κα με ακηέπεη; Ακανςηήζεθε ε Ιειςδία θαη αθμύμπεζε δεηιά δεηιά ημ πόδη 

ηεξ  ζε έκα ζύκκεθμ .Σεκ ίδηα όμςξ ζθέρε πνέπεη κα έθακε θαη μ Εναθιήξ , γηαηί ημ ίδημ 

αθνηβώξ  έθακε θαη αοηόξ. 
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- Σα ζύκκεθα όπη μόκμ μπμνμύζα κα ακηέλς ημ βάνμξ ηςκ παηδηώκ ,αιιά μπμνμύζακ 

θηόιαξ κα ηα μεηαθένμοκ, κα ηα λεκαγήζμοκε ζε θάζε όμμνθε γςκηά αοημύ ημο πανάλεκμο 

θόζμμο. 

-Ση   όμμνθα  πμο  ζα  ήηακ  κα δμύζαμε  εδώ! Γίπε ε Ιειςδία θαη θμίηαλε  ημκ 

αδειθό ηεξ. –Ηαη πμημξ  μαξ εμπμδίδεη? Απάκηεζε εθείκμξ.  

Σμ μόκμ πμο έμεκε ήηακ κα επηζηνέρμοκ ζημοξ γμκείξ ημοξ  πνηκ δύζεη μ ήιημξ. 

Κα  ημοξ μηιήζμοκ γηα όιεξ αοηέξ ηηξ μμμνθηέξ πμο ακηίθνηζακ  ηα μάηηα ημοξ  θαη κα 

ημοξ βμεζήζμοκ κα μεηαθμμίζμοκ εθεί.    
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Σα ζπέδηά ημοξ βέβαηα άιιαλε έκα πενίενγμ δώμ πμο έθναδε ηε ζημά. Ήηακ έκα 

ηενάζηημ πμοιί, με ηνία θεθάιηα ιημκηανημύ, πμο μόιηξ άκμηγακ δηάπιαηα ηα ζηόμαηά ημοξ, 

έθακακ ηα παηδηά κα ηνέμμοκ από ημκ θόβμ. 

-Ιειςδία, δεξ έκα αζηείμ ηζμοιμύθη πμο ’πεη, είπε μ Εναθιήξ θαη έδεηλε γειώκηαξ ημ 

πμοιί. 

-ακ ημ δηθό ζμο είκαη, ημο απάκηεζε εθείκε ημ ίδημ γειαζηό, θαη μ Εναθιήξ ρειάθηζε 

ηα μαιιηά ημο. 

-Ηαη ηώνα ηη θάκμομε; Ρώηεζε αμέζςξ μεηά μ Εναθιήξ. 

-Έπς έκα ζπέδημ, απάκηεζε ε Ιειςδία θαη ημο ρηζύνηζε ζημ αοηί ημ ζπέδημ πμο είπε 

θαηαζηνώζεη. 
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ηε ζηηγμή ε Ιειςδία άνπηζε κα ηναγμοδάεη, ημ ίδημ γιοθά όπςξ ηναγμοδμύζε θαη ε 

μεηένα ηεξ. Σμ πειώνημ πμοιί δεκ άνγεζε κα απμθμημεζεί. Σόηε μ Εναθιήξ πιεζίαζε ζηε 

ζημά ζηγά ζηγά. Πνμημύ όμςξ μπεη μέζα, ημ δώμ άκμηλε θαη πάιη ηα μάηηα ημο. Ο Εναθιήξ 

θμηημύζε ημ δώμ θαη αοηό θμηημύζε ημκ Εναθιή. 

-Σα μαιιηά, είπε ε Ιειςδία με ηναγμοδηζηή θςκή, δεηλ’ ημο ημ ιμθίμ ζμο. 

Ο Εναθιήξ πήνε μηα βαζηά ακάζα θαη έθακε έκα βήμα πνμξ ημ μένμξ ημο. ηάζεθε 

απέκακηη από ημ πμοιί θαη ημο έδεηλε ημ ιμθίμ ημο. Σμ δώμ λεγειάζηεθε, πέναζε ημκ 

Εναθιή γηα πμοιί, θαη έηζη ημκ έθακε θίιμ ημο. Παναδόζεθε έπεηηα λακά ζηε γιοθηά θςκή 

ηεξ Ιειςδίαξ θαη ζοκέπηζε ημκ ύπκμ ημο. 
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Σα παηδηά έθηαζακ ακεκόπιεηα ζημ άκμηγμα, Βγήθα ζηεκ άιιε πιεονά, άθεζακ πίζς ημοξ 

ημκ θαηαννάθηε θαη ημ λέθςημ θαη μπήθακ ζημ δάζμξ. Όηακ επέζηνερακ ζημ ζπίηη, 

πενηέγναρακ ζημοξ γμκείξ ημοξ όια όζα είπακ δήζεη, θαη εθείκμη ζομθώκεζακ κα ημοξ 

αθμιμοζήζμοκ ηεκ επόμεκε θηόιαξ εμένα. 
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Έθακακ ηώνα θαη μη ηέζζενηξ μαδί ηεκ ίδηα δηαδνμμή θαη, πνμημύ θαιά θαιά ημ 

θαηαιάβμοκ, έθηαζακ ζημκ παναδεηζέκημ ηόπμ πμο είπακ βνεη ηα παηδηά. ηεκ έλμδμ ηεξ 

ζημάξ βνηζθόηακ αθόμε μ κέμξ ημοξ θίιμξ. 

 

 
 

Ιόκμ πμο ηώνα δεκ ήηακ δηόιμο θαπύπμπημξ θαη επηζεηηθόξ. Γίπε ακμίλεη δηάπιαηα ηα 

θηενά ημο θαη ημοξ πενίμεκε θανηενηθά, κα ημοξ μεηαθένεη θαη ημοξ ηέζζενηξ ζηε νάπε ημο. 

Κα ημοξ πάεη ζηεκ πημ όμμνθε μάιηζηα θςιηά ημο πημ ρειμύ δέκηνμο, όπμο ζα γηκόηακ μεηά 

ημ ζπίηη αοηήξ ηεξ μηθμγέκεηαξ. 

 

 



Ένασ παραδειςένιοσ τόποσ Σελίδα 12 
 

Οη μαζεηέξ ηεξ Γ’ Σάλεξ 

Ακηςκμπμύιμο Γηνήκε 

Βμοιγανμπμύιμο Δςή – Ιανία 

Γειαδάνε Ιενόπε 

Γηακκάθαξ Χνήζημξ 

Γθόιηα Γμμέιεηα 

Γμύιαξ Αζακάζημξ 

Δαμπάθαξ Θςμάξ 

Δεζμπμύιμο Γοζομία 

Δηάθαξ Κηθόιαμξ 

Ηαιμγηάκκε Ζςάκκα 

Ηάπασ Ράθαει 

Ηίζζα Ιαγδαιεκή – Φςηεηκή 

Ημκηαλή Δςή 

Ημοηζή Ραθαειία – Γεςνγία 

Ημοηζμδήμμο Φακή – Παναζθεοή 

Θάππαξ Βαζίιεημξ 

Θύπα Δήμεηνα 

Ιακώιε Γιέκε 

Ιπακηή Αμαιία – Γοαγγειία 

Σζημήηα Γοζαιία 

Ιαιακδνίκμξ Γπαμεηκώκδαξ 

Ιπαιάθαξ ηέθακμξ 

Ιπμνμπόηε Αγγειηθή 

Κάθμο Ραθαειία 

Οηθμκόμμο Αγγειηθή 

Οηθμκόμμο Γεώνγημξ 

Παπαδμπμύιμο Ιανθέιια 

Παπαθώζηαξ Ηςκζηακηίκμξ 

Παπαιέλε Χνοζμβαιάκημο 

Πνεβέκηα Ακαζηαζία 

Ρμύκηαξ Δήζεξ 

αθθά Ηονηαθή 

θοιμγηάκκεξ Ιάνημξ 

ηαονμπμύιμο Βάηα 

ηοιηακμύ Αγμνίηζα 

Σζέηζηια Ανγονώ 

Σζηγάναξ εναθείμ – Ακάνγονμξ 

Σζημπμύθε Γιέκε 

Φαιαγθάνα Έιιε – Ιανία 

Χαζηώηε Ζςάκκα - ηεθακία 

Οη εθπαηδεοηηθμί: 

Γηάκκεξ Ημοηζήξ 

Ανγονώ Ημύηνα 

Κίθμξ Ημμμαηάξ 

μθία Ηανμμίνε 

Ιε ηεκ θαζμδήγεζε θαη εμρύπςζε ηεξ ζογγναθέςξ 

Μαρίας Καλύβα 

 


