
Το δώρο

Τη σιωπή μου αφουγκράστηκα
κι άκουσα ένα κρότο.
Θόρυβος ήταν του μυαλού
που με παραπλανούσε 
σε μονοπάτια ύπουλα
και με ταλαιπωρούσε.
Έψαχνα τόπο να σταθώ,
μέρος να ξαποστάσω
και ένα απάγκιο
την ψυχή λίγο να ξεκουράσω.

Ώσπου μια δύσκολη βραδιά
που ένιωθα πάλι μόνη
άκουσα σιγανή φωνή:

- ΑΓΑΠΗ: Ποτέ μη με λησμόνει
- ΓΥΝΑΙΚΑ: Ποια είσαι συ; τη ρώτησα

- ΑΓΑΠΗ: Αγάπη μ’ ονομάζουν 
μα όταν μ’ αντικρίζουνε
στα μάτια, όλοι τρομάζουν.

- ΓΥΝΑΙΚΑ: Και τι θες από μένανε;

- ΑΓΑΠΗ: Ήρθα να σε λυτρώσω
και τη γαλήνη στη σιωπή 
σα δώρο να σου δώσω…..

Αν θέλεις ήρεμη να ζεις πάντα μες τη ζωή σου
άνοιξε τώρα την καρδιά πάψε τη λογική σου..΄

- ΓΥΝΑΙΚΑ: Φοβάμαι ξέρεις και θαρρώ,
πως πάλι θα πονέσω…

- ΑΓΑΠΗ: Τι κι αν πονέσεις;
Είμαι εδώ, τον πόνο
να αφαιρέσω…

- ΓΥΝΑΙΚΑ: Έγινε τότε μαγικό
που άλλαξε τη ζωή μου,
σκότωσα πια τη λογική
άνοιξα την ψυχή μου.

Κι άρχισα κι άγγιζα
ζωές κι εκείνες τη 
δική μου
και ήρθε 
και πλημμύρισε ,
γαλήνη η ζωή μου

Και τότε ήρθε το δώρο:
ένιωσα πια μες τη σιωπή
το χάδι των ανθρώπων…

Β.Ν.
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ένα 
αντίοδύσκολο 

Βούλα Νικολαΐδου





Να μάθουμε στα παιδιά μας να λένε ΑΝΤΙΟ

 Όλοι μας φοβόμαστε την απώλεια, που η πιο οδυνηρή μορφή της είναι ο θάνατος αγαπημένου 

προσώπου. Υπάρχουν, όμως, και πολλές άλλες, μικρές ή μεγάλες απώλειες που σημαδεύουν 

καθημερινά τη ζωή μας και τα παιδιά μας πρέπει να εκπαιδευτούν στην αντιμετώπισή τους.

 Η αντιμετώπιση της απώλειας στη σύγχρονη εποχή, και ιδιαίτερα στις μεγαλουπόλεις, είναι πολύ 

διαφορετική από αυτή που ήταν στο παρελθόν. Τότε οι άνθρωποι ακολουθούσαν συγκεκριμένες 

τελετουργίες στις οποίες συμμετείχε ολόκληρη η κοινότητα, και έτσι οι συγγενείς του ατόμου που 

έφευγε είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να περάσουν ομαλά όλα τα 

στάδια του αποχωρισμού από το αγαπημένο τους πρόσωπο. Ως συνέπεια, τα παιδιά στο παρελθόν 

ήταν πιο εξοικειωμένα με την απώλεια, από τον τρόπο με τον οποίο την αντιμετώπιζαν οι μεγάλοι 

καθώς και από την επαφή τους με τη φύση.

 Σήμερα, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Το θέμα της απώλειας συχνά αποσιωπείται και 

οι τελετουργίες έχουν ελαχιστοποιηθεί, όπως και η συμμετοχή της κοινότητας σε μια αναχώρηση 

ή σ΄ένα θάνατο. Ο ρόλος της «εκπαίδευσης στην απώλεια», όσο άσχημα κι αν ακούγεται αυτή 

η έκφραση, ανήκει σήμερα σχεδόν αποκλειστικά στους γονείς αλλά και τους εκπαιδευτικούς. 

Κάθε οικογένεια αντιμετωπίζει την απώλεια ανάλογα με την ιδιαίτερη κουλτούρα της και το παιδί 

εσωτερικεύει αυτόν τον τρόπο από τα πολύ μικρά του χρόνια. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η αντίληψη 

κάθε παιδιού για την απώλεια εξαρτάται από το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο αυτό βρίσκεται.

 Μέχρι περίπου τα πέντε τους χρόνια, τα παιδιά προβληματίζονται για τη βιολογική έννοια και 

τη μονιμότητα της απώλειας. Για παράδειγμα, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τη μονιμότητα 

της αναχώρησής τους από τον τόπο που κατοικούν και της εγκατάστασής τους σ’ έναν άλλον τόπο 

ή τη μονιμότητα της αναχώρησης του ενός γονέα τους από το σπίτι σε περίπτωση διαζυγίου, της 

αναχώρησης μιας αγαπημένης νηπιαγωγού από το σχολείο ή της κυρίας που τα προσέχει στο σπίτι. 

Όσο για το θάνατο, μπορεί να τον θεωρήσουν κάτι σαν ύπνο ή ταξίδι ή ακόμη να τον θεωρήσουν μια 

αναστρέψιμη κατάσταση, επηρεασμένα και από κινούμενα σχέδια, παραμύθια κ.ά. Είναι πιθανό να 

ρωτήσουν αν ο εκλιπών πονά ή κρυώνει, αν ακούει ή βλέπει και πότε θα ξαναγυρίσει. 



 Από τη σχολική ηλικία, το παιδί συνήθως συνειδητοποιεί τη μονιμότητα και το αναπόφευκτο 

της απώλειας και είναι πιθανό να αναπτύξει διάφορους φόβους ή ψυχοσωματικά προβλήματα ως 

αντίδραση σ’ αυτή. Είναι επίσης πιθανό να αισθάνεται υπευθυνότητα και ενοχή για μια απώλεια 

ή να βασανίζεται από το φόβο ότι θα χάσει τους γονείς του και τα άλλα προσφιλή του πρόσωπα. 

Στην εφηβεία η απώλεια συνδέεται πλέον με βαθύτερες υπαρξιακές και μεταφυσικές αγωνίες και 

προβληματισμούς.

 Καλό είναι να γνωρίζουμε ότι όλοι οι άνθρωποι, μεγάλοι και παιδιά, περνάμε από ορισμένα 

στάδια προκειμένου να ξεπεράσουμε τα τραυματικά γεγονότα. Τα στάδια αυτά τα περνά ο καθένας 

μας με δικό του τρόπο και χρόνο πολλές φορές, ενώ έχει προχωρήσει, επανέρχεται σε κάποιο 

προηγούμενο στάδιο που δεν έχει διαχειριστεί αποτελεσματικά, μέχρι να το ξεπεράσει οριστικά. Έτσι, 

οι εναλλαγές στη διάθεση και στη συμπεριφορά είναι αναμενόμενες. Όλα τα στάδια της απώλειας 

πρέπει να βιώνονται ανεμπόδιστα, γιατί, αν αυτό δε γίνει, είναι πιθανό να δημιουργηθούν ψυχικά, 

ψυχοσωματικά ή κοινωνικά προβλήματα. Λόγος ανησυχίας υπάρχει μόνο αν κάποιος «κολλήσει» 

σε κάποιο από τα στάδια αυτά για πολύ μεγάλο διάστημα, οπότε χρειάζεται η βοήθεια ειδικού.

 Τα στάδια αυτά δεν είναι σαφώς διαχωρισμένα, αλλά κινούνται γύρω από τους εξής κύριους 

άξονες:

Άρνηση. «Όχι, οι γονείς μου δε χωρίζουν, ο μπαμπάς θα εξακολουθήσει να μένει μαζί μας».

Θυμός. «Γιατί ο μπαμπάς με εγκατέλειψε;» «Εσύ φταις, που έκανες τον μπαμπά να φύγει».

Διαπραγμάτευση και ενοχές. «Φταίω εγώ που ήμουν άτακτος και στεναχωρούσα τον μπαμπά». 

Γιατί εσύ δεν έκανες κάτι για να μη φύγει ο μπαμπάς;»

Θλίψη. Καθένας εκφράζει τη θλίψη του με το δικό του τρόπο. Αφήστε το παιδί να την εκφράσει, αυτό 

είναι ένα απαραίτητο στάδιο για το ξεπέρασμα της απώλειας. 

 Αποδοχή της νέας κατάστασης, μέσα από αφύπνιση, λήψη αποφάσεων, εφαρμογή των 

αποφάσεων, αρχειοθέτηση του συμβάντος στις αναμνήσεις, απόκτηση εμπειρίας και νέο 

ξεκίνημα.



 Μερικές χρήσιμες συμβουλές για το πώς είναι καλό να φέρονται οι γονείς στα παιδιά τους, όταν 

ένα προσφιλές πρόσωπο απομακρύνεται από τη ζωή τους:

• Φερθείτε στο κάθε παιδί ανάλογα με την ηλικία του και την ψυχο-συναισθηματική του ωριμότητα και 

αφήστε το να διαχειριστεί την απώλεια με το δικό του τρόπο και ρυθμό.

• Μια επικείμενη αναχώρηση προσφιλούς ατόμου είναι καλό να ανακοινωθεί έγκαιρα στο παιδί από το 

ίδιο το άτομο και ένας θάνατος προσφιλούς ατόμου να ανακοινωθεί από άτομο με το οποίο το παιδί έχει 

πολύ καλή σχέση. Μετά την αρχική αναγγελία, συζητήστε με το παιδί και απαντήστε στις ερωτήσεις του 

μόνο αν το ίδιο προκαλέσει, χωρίς να το πιέζετε. Απαντήστε απλά και με ειλικρίνεια μόνο σ’ αυτά που 

σας ρωτά, χωρίς πολλή θεωρία. Σε μερικές περιπτώσεις, η απάντηση «δεν ξέρω» είναι αποδεκτή.

• Μη φοβάστε να πείτε τα πράγματα με το όνομά τους και να χρησιμοποιήσετε λέξεις όπως «θάνατος», 

«μετάθεση», «διαζύγιο» κ.ά. Μην αναφέρεστε στο θάνατο ως ύπνο ή ταξίδι, γιατί αυτό δεν είναι αληθές 

και επιπλέον μπορεί να προκαλέσει στο παιδί αδικαιολόγητη φοβία για τον ύπνο ή τα ταξίδια.

• Εκφράστε τα δικά σας συναισθήματα αποφεύγοντας τις δραματικές καταστάσεις και ενθαρρύνετε 

το παιδί να εκφράσει τα δικά του συναισθήματα, λεκτικά ή με άλλους τρόπους όπως ζωγραφική 

παιχνίδι κ.ά. Προσπαθήστε να διαλύσετε οποιεσδήποτε ευθύνες ή ενοχές είναι πιθανό να του έχουν 

δημιουργηθεί.

• Συζητήστε μαζί του για το άτομο που έφυγε, για τις αλλαγές στη ζωή του παιδιού που θα προκύψουν 

από την αναχώρηση αυτή και για τις νέες ρυθμίσεις που είναι πιθανό να χρειαστεί να γίνουν. Φροντίστε 

το παιδί να μην υποστεί άλλες αλλαγές ταυτόχρονα και διατηρήστε σταθερό το πρόγραμμά του και τους 

κανόνες της οικογένειας. Για παράδειγμα, αν η κυρία που πρόσεχε το παιδί είχε αναλάβει να το πηγαίνει 

στα Αγγλικά του, είναι καλό να αντικατασταθεί άμεσα στη δραστηριότητα αυτή από ένα άλλο, σταθερό 

άτομο και το παιδί να ενημερωθεί εγκαίρως γι ‘αυτό. Πρέπει να αποφύγουμε την αλλαγή σχολείου ή τη 

διακοπή μιας εξωσχολικής δραστηριότητας ή ακόμη τη χαλάρωση της μελέτης του παιδιού ως συνέπεια 

π.χ. του διαζυγίου των γονέων ή της αναχώρησης της κυρίας που πρόσεχε το παιδί. Ενθαρρύνετε το 

παιδί να εκφράσει κάποιο είδος προσωπικού αποχαιρετισμού με τη μορφή συγγραφής γράμματος, 

προσφοράς λουλουδιών κ.ά. ως ένα είδος μικρής τελετής. Φροντίστε να διατηρήσετε ζωντανή την 



παρουσία του ατόμου που έφυγε με αναμνήσεις και αναφορές σ’ αυτό.

• Ενημερώστε το παιδί για τις τελετουργίες (π.χ. κηδεία σε περίπτωση θανάτου, αποχαιρετιστήρια 

τελετή σε περίπτωση αναχώρησης) που θα επακολουθήσουν και ρωτήστε το αν θέλει να συμμετέχει. 

Σεβαστείτε την απόφασή του. Μπορείτε να το ξαναρωτήσετε σε επόμενες φάσεις.

• Συνειδητοποιήστε τις δικές σας απόψεις και τα δικά σας συναισθήματα για την απώλεια και προσέξτε τη 

δική σας ψυχική κατάσταση, γιατί η αντανάκλαση στον ψυχισμό του παιδιού θα είναι άμεση. «Πιο πολύ κι 

απ’ την απομάκρυνση του μπαμπά με πειράζει που ουσιαστικά χάσαμε και τη μαμά», μου είπε μαθήτρια 

της δευτέρας γυμνασίου, της οποίας η μητέρα δεν είχε καταφέρει ακόμη να συνέλθει από το επίπονο 

διαζύγιό της.

• Διαβεβαιώστε το παιδί ότι το αγαπάτε και ότι δεν κινδυνεύει να σας χάσει. Αφιερώστε του χρόνο και 

ενισχύστε την εμπιστοσύνη του για τη ζωή.

 Η ενασχόληση με την τέχνη αποτελεί ένα θαυμάσιο μέσο εκτόνωσης των αρνητικών 

συναισθημάτων του παιδιού. Μπορεί να το βοηθήσει ουσιαστικά να προσεγγίσει το θέμα της απώλειας 

και άλλα επίπονα θέματα και να του ενισχύσει την πίστη και την αγάπη για τη ζωή. Το βιβλίο που 

κρατάτε στα χέρια σας και η θαυμάσια μουσική που το συνοδεύει διαπραγματεύονται με ευαισθησία 

και τρυφερότητα το θέμα της απώλειας στη ζωή ενός παιδιού και μπορούν ν΄αποτελέσουν μια ομαλή 

εισαγωγή των παιδιών μας στο αναπόφευκτο αυτό κομμάτι της ζωής μας.

Κατερίνα Τριανταφύλλου

Εκπαιδευτικός, ψυχοθεραπεύτρια, συγγραφέας



Σημείωμα του συνθέτη 
 Όλο και περισσότερο στις μέρες μας γίνεται πιο επιτακτική η ανάγκη του ανθρώπου να ξαναγυρίσει με 
σεβασμό σ’ αυτήν την τόσο υποτιμημένη αλλά συγχρόνως, τόσο απαραίτητη διάσταση της ύπαρξής του, την 
ψυχή του… 
 Από εκεί ακριβώς ξεκινά και η μαγική δύναμη αυτού του εργαλείου που ονομάζεται μουσική. 
Δεν παρέχει συμβουλές για την οικονομία, ή το έλλειμμα στον προϋπολογισμό. Ούτε δίνει όπλα ή βόμβες στα 
χέρια των ανθρώπων, αν και πολλοί έχουν επιχειρήσει να τη χρησιμοποιήσουν με παρόμοιο τρόπο.
 Είναι όμως καταλυτική η παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων, ειδικότερα δε των νέων, γιατί τα 
ερωτήματα σ’ αυτή την ηλικία είναι πολλά και αδέκαστα. Μπορεί να μη σου απαντάει σε τίποτα συγκεκριμένο 
σχετικά με ό,τι σε απασχολεί. Σου δίνει όμως το κουράγιο, την εσωτερική ηρεμία να αντιμετωπίσεις τον εαυτό 
σου, την ασημαντότητά σου απέναντι στο όποιο πρόβλημα. Και τότε ξαφνικά φανερώνονται λύσεις, και τρόποι 
αντιμετώπισης των προβλημάτων. Αρχίζεις να ελπίζεις και να ανακαλύπτεις πτυχές που πιθανότατα σου είχαν 
διαφύγει. 
 Ένα τρανταχτό παράδειγμα της σχέσης της μουσικής με τη δημιουργική σκέψη των ανθρώπων είναι ο 
διάσημος Γερμανός φυσικός Α. Einstein, ο οποίος όταν ήθελε να σκεφτεί με καθαρότητα -καθώς έλεγε- είχε 
συντροφιά πάντα το βιολί του. 
 Μ’ αυτή τη λογική προσέγγισα κι εγώ την τρυφερή ιστορία της Βούλας και εύχομαι να μην πρόδωσα 
κανέναν από τους ήρωες, όπως επίσης και το βασικό σκοπό του πονήματος. Ο βασικός κορμός της σύνθεσης-
ενορχήστρωσης έγινε έχοντας στο μυαλό μου τον πλούτο των ηχοχρωμάτων της κλασικής ορχήστρας, έτσι 
ώστε να παρέχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα χρώματα και φωτοσκιάσεις τους, όσα και τα συναισθήματα 
των παιδιών, αυτών των “μικρών θεών”.
 Το βασικό μουσικό θέμα της ιστορίας μας ξεκινάει με το εκφραστικό solo του κλαρινέτου, το οποίο 
αντιπροσωπεύει το μικρό παιδί. Στη συνέχεια ακούμε, με τη συνοδεία της βιόλας, την έντονη συναισθηματική 
“αιμορραγία” του παιδιού και τη διάθεση του περιβάλλοντός του να απαλύνει τον πόνο του.
 Στο τρίτο μέρος, όπου μπαίνει όλη η ορχήστρα, γίνεται ανάπτυξη του θέματος και επεξεργασία σε άλλη 
κλίμακα. Σαν να βλέπουμε τη μικρή Κωνσταντίνα πιο μεγάλη και πιο ώριμη να ατενίζει το μέλλον της με την 
απαραίτητη δύναμη και αποφασιστικότητα που χρειάζεται για να κερδίσει τη ζωή!

 Ευχαριστώ θερμά τη Βούλα Νικολαίδου για την ευκαιρία που μου έδωσε να συνεργαστούμε και την 
Κατερίνα Λέχου για την κατάθεση ψυχής στην αφήγησή της.

           
Χρήστος Γιαννούλης      



Οι τάξεις χωρίς θρανία και καρέκλες για όλα τα παιδιά.

Ολοκλήρωση και εξοπλισμός 
δημοτικού σχολείου στη Γκάνα.

Το μισοτελειωμένο σχολείο.



Η ActionAid είναι ένας διεθνής αναπτυξιακός οργανισμός που δραστηριοποιείται σε περισσότερες 
από 40 χώρες και συνεργάζεται με τους κατοίκους των φτωχότερων χωρών του κόσμου για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και της ανισότητας. 

Το όραμα και η αποστολή της οργάνωσης είναι ένας κόσμος χωρίς απόλυτη φτώχεια, ανισότητα 
και αδικία, όπου όλοι οι άνθρωποι ζουν αξιοπρεπώς και απολαμβάνουν τα βασικά ανθρώπινα 
δικαιώματά τους. Δουλεύει μαζί με τους φτωχούς και περιθωριοποιημένους ανθρώπους του 
αναπτυσσόμενου κόσμου, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο για τη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσής τους. 

Αναγνωρίζοντας πως η απουσία της εκπαίδευσης είναι από τις βασικότερες αιτίες περιθωριοποίησης 
των φτωχών ανθρώπων, η ActionAid σε συνεργασία με τους κατοίκους των κοινοτήτων 
που δραστηριοποιείται, φροντίζει πρωταρχικά να αποκτούν τα παιδιά πρόσβαση σε ποιοτική 
εκπαίδευση.

Σε συνεργασία με τις εκδόσεις Εν Πλω ολοκληρώνει την κατασκευή σχολείου στο χωριό 
Απονταμπόγκο της Γκάνας, μία χώρα όπου ο αναλφαβητισμός αγγίζει τα ¾ του πληθυσμού. Το 
Νηπιαγωγείο/Δημοτικό του χωριού Απονταμπόγκο έχει 625 μαθητές. Λόγω έλλειψης αιθουσών και 
εξοπλισμού τα παιδιά κάθονται στο πάτωμα ή στο ύπαιθρο, ενώ τις περιόδους βροχοπτώσεων δεν 
πηγαίνουν καθόλου σχολείο αφού δεν υπάρχει στέγη.

Με την υποστήριξη των εκδόσεων Εν Πλω και των συντελεστών της παρούσας έκδοσης, τα 625 
παιδιά θα αποκτήσουν ένα ασφαλές σχολικό κτήριο, προστατευμένο από τη βροχή. Όμως το πιο 
σημαντικό είναι πως θα τους δοθεί μία νέα ευκαιρία όχι μόνο χάρη στα εφόδια που θα αποκτήσουν 
με τη γνώση, αλλά κυρίως με την προοπτική να ονειρεύονται ένα καλύτερο μέλλον.



Αν στη διαδρομή της ανάγνωσης αυτού του βιβλίου δημιουργηθούν 
ερωτήματα ή απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε:

- στη συμβουλευτική τηλεφωνική γραμμή στήριξης της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. 
  για το παιδί και τον έφηβο στον αριθμό 116111

- στη συμβουλευτική γραμμή “Μαζί για το παιδί” στον αριθμό 11525.



Στους γονείς μου, Δημήτρη και Μαρία,
πρώτους δασκάλους της ζωής μου

και στο δάσκαλο του σήμερα που αντέχει 
να είναι αυθεντικός και όχι αυθεντία
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Τα πιο δύσκολα και μακρινά ταξίδια 
τα κάνουμε με τη φαντασία μας...
Το ταξίδι που Θα κάνουμε είναι 
δύσκολο και μακρινό συνάμα.



Τα πιο δύσκολα και μακρινά ταξίδια 
τα κάνουμε με τη φαντασία μας...
Το ταξίδι που Θα κάνουμε είναι 
δύσκολο και μακρινό συνάμα.

Δύσκολο, γιατί είναι χρωματισμένο με μπόλικη λύπη και μακρινό, επειδή θα 
πρέπει να ταξιδέψουμε μέσα στην καρδιά μας. Όσο πιο μεγάλη είναι η καρδιά 

κάποιου τόσο πιο μακρινά ταξίδια μπορεί και κάνει στη ζωή του...
Είναι η ιστορία ενός δύσκολου αντίο. Όλοι μας αποχαιρετήσαμε στη ζωή μας 

κάποιον που αγαπήσαμε πολύ. Όλοι μας πονέσαμε όταν φύγαμε από κοντά του, 
ενώ θέλαμε να τον κρατήσουμε σφιχτά στην αγκαλιά μας...

Αυτό το αντίο όμως είναι ξεχωριστό. Το γιατί θα το καταλάβετε μόνοι σας. 

Όση ώρα σας μιλάω, ο χρόνος του ταξιδιού μας τρέχει. Σχεδόν φθάσαμε. Καλέ 
τι σχεδόν, που έχουμε φθάσει κιόλας! Βρισκόμαστε σ’ ένα χωριό της Ηπείρου. 
Συγκεκριμένα βρισκόμαστε στην αυλή του δημοτικού σχολείου. Είναι 11.15 κι 

επικρατεί απόλυτη ησυχία. Πού πήγαν όλα τα παιδιά; Μα τι λέω; Τέτοια ώρα είναι 
μέσα στις τάξεις. Πριν από λίγο χτύπησε το κουδούνι για μέσα.

Είναι μία χειμωνιάτικη, συννεφιασμένη μέρα. Το μοναδικό δέντρο στην τσιμεντένια 
αυλή δεν έχει ούτε ένα φύλλο πάνω του... Λοιπόν, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον η 

αυλή ενός σχολείου χωρίς τα παιδιά.





Τώρα Θα μου πείτε - και με το δίκιο σας - κάναμε τόσο ταξίδι, για να δούμε μία 
άδεια αυλή; Όχι, όχι! Σας είπα πως σχεδόν φθάσαμε. Ελάτε μαζί μου. Μόνο να είστε 

ήσυχοι, γιατί δεν πρέπει να μας καταλάβουν...

Θα μπούμε στην αίθουσα της Γ’ τάξης. Βλέπετε ό,τι βλέπω κι εγώ; Είναι μία μικρή 
αίθουσα. Όλοι οι τοίχοι είναι άδειοι. Όλοι εκτός από έναν. Στον τοίχο που είναι πίσω 

από τα θρανία υπάρχει ένα άσπρο χαρτόνι. Γράφει με μεγάλα κόκκινα γράμματα: 
Η ΤΑΞΗ ΜΟΥ, κι από κάτω υπάρχει η φωτογραφία του κάθε παιδιού με τ’ όνομά 

του δίπλα. Στη μέση είναι η φωτογραφία της δασκάλας τους. Όλοι τους είναι 
χαμογελαστοί και χαρούμενοι. Ναι, αλλά βλέπετε ό,τι βλέπω; Τα προσωπάκια των 
παιδιών στην τάξη δεν έχουν καμία σχέση με τις φωτογραφίες που είναι από πίσω 

τους. Είναι όλα τους τόσο λυπημένα! Αλλά και η δασκάλα τους δεν πάει πίσω... 
Για ν’ ακούσουμε τι λένε μήπως και καταλάβουμε τι γίνεται.

-«Και τι θα πει κυρία “μετάθεση”;
-«Θα πει, Κωνσταντίνα, πως Θα πρέπει να φύγω και να πάω σ’ ένα άλλο σχολείο 

στην Αθήνα... »
-«Και πότε Θα ξαναγυρίσετε;»

-« Ίσως ποτέ... »
Σιωπή απλώνεται στην τάξη. 

Τα ματάκια των παιδιών κοιτάζουν με απορία κι έκπληξη τη δασκάλα τους...
Επιτέλους! Μετά από πολλή ώρα χτύπησε το κουδούνι. Σχόλασαν!



Σε κάθε αταξία
αυτή χαμογελά,

το Μένιο της χαϊδεύει,
του δίνει δυο φιλιά,

σκύβει στην αυτάρα του
και του γλυκομιλά: 

Η Κωνσταντίνα φεύγει τρέχοντας. Είναι τρομερά θυμωμένη! Τους βαρέθηκε 
τους μεγάλους. Κάνουν ό,τι Θέλουν και το μόνο που ξέρουν είναι να φεύγουν...
Σαν να μην έφτανε που έφυγε ο μπαμπάς απ’ το σπίτι, τώρα φεύγει και η κυρία 

Άννα απ’ το σχολείο. Σου πετάνε μία λέξη και ξεμπερδεύουν. «Μετάθεση» ο ένας, 
«διαζύγιο» ο άλλος. Ακούς εκεί να μην τη ρωτάει κανείς, αν συμφωνεί με το ένα 
ή με το άλλο; Και γιατί παρακαλώ να έχουν το δικαίωμα ν’ αποφασίζουν μόνο οι 
μεγάλοι για το τι θα κάνουν; Μήπως τελικά έχουν πιο πολλή ανάγκη την τιμωρία 

απ’ ό,τι τα παιδιά; Η μαμά λέει πως μας τιμωρεί, για να σκεφτούμε αυτό που 
κάναμε και ν’ αποφασίσουμε να μην το ξανακάνουμε. 

...Αχ, αν μπορούσε να έβαζε τιμωρία στην κ. Άννα και στον 
μπαμπά της... ‘Ισως να το σκέφτονταν καλύτερα και να μην 

έφευγαν... Αφού είναι λάθος να φύγουν -το ξέρει καλά- 
γιατί δεν το καταλαβαίνουν; 



Περπατούσε γρήγορα και καθώς τα 
σκεφτόταν όλ’ αυτά δεν μπορούσε να 
σταματήσει αυτά τα σπαστικά δάκρυα. 

Και τρέμει μήπως την δουν ο Κώστας και 
ο Νίκος κι αρχίσουν να την κοροϊδεύουν... 

Τι τυχερά που είναι τ’ αγόρια! Ποτέ δε 
γίνονται ρεζίλι, γιατί δεν κλαίνε ποτέ.




