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Εμείς, Τα Εγγόνια Σας

Π
ώς αλλιώς θα μπορούσε να εκφραστεί η αγάπη 
που πηγάζει απ΄ τις άδολες παιδικές ψυχούλες 
για τις δύο αυτές μορφές! Πρόσωπα που μαζί με 
τους φυσικούς γονείς, είναι τόσο κοντά τους, και 

σε πολλές περιπτώσεις, παίζουν και το ρόλο του γονιού, 
όταν αυτός αναγκάζεται κάτω από το φόρτο των εργασια-
κών του υποχρεώσεων, φαινόμενο καθόλου σπάνιο στην 
εποχή μας, να εμπιστευτεί το παιδί του σε χέρια στοργικά 
και συνάμα ασφαλή σαν τα δικά του.
“Παππούς και γιαγιά! Δύο πρόσωπα που λατρεύω κι αγα-
πώ και επίσης μ΄ αγαπούν απεριόριστα” (Άννα)
“Ο παππούς και η γιαγιά μου είναι δύο γλυκιοί άνθρωποι. 
Είναι ότι καλύτερο υπάρχει στη ζωή μου γιατί αυτοί φρό-
ντιζαν τον αδερφό μου κι εμένα, όταν ήμασταν μικρά, για 
να πάνε οι γονείς μας στη δουλειά”. (Κική)
“Όταν ήμουν μικρός, θυμάμαι, πως άπλωνα τα χέρια μου 
ψηλά με την ελπίδα πως κάποιος θα με πάρει στην αγκαλιά 
του. Κάποια άλλα χέρια, εκτός απ’ των γονιών μου, απα-
ντούσαν στο κάλεσμα αυτό, χέρια πιο σκληρά, πιο γερα-
σμένα που ήταν πάντα κοντά μου και με σήκωναν ψηλά με 
αγάπη και στοργή. Δύο πρόσωπα τόσο ζεστά….ο παππούς 
και η γιαγιά μου” (Χρήστος)
Χρειάζεται να πούμε κι άλλα; Ας αφήσουμε να συνεχίσουν 
οι μικροί μας φίλοι, και να διακρίνουμε μέσα απ΄ τα απλά 
τους λογάκια τη λατρεία που νιώθουν για τους “διπλούς 
γονιούς των”.
“Ο παππούς και η γιαγιά ομορφαίνουν και γλυκαίνουν τη 
ζωή μου” (Γιάννης)
“Είναι οι δεύτεροι γονείς μου. Δε μένουν μαζί μας αλλά 
τους βλέπω κάθε μέρα”. (Νίκος)
“Μ΄ αρέσει να βρίσκομαι κοντά τους γιατί τους αγαπώ πολύ 
και επίσης ασχολούνται με τα εγγόνια τους”. (Θοδωρής)

Ποιοι είναι:
Άννα: “Μετανάστες στην Αυστραλία” Οι δικοί μου, παπ-
πούς και γιαγιά είναι άνθρωποι ταλαιπωρημένοι. Ότι φτιά-
ξανε το κάνανε με πολύ κόπο και αγάπη. Στα πρώτα χρό-
νια του γάμου τους γνώρισαν τη φτώχεια και ξενιτεύτηκαν 
στην Αυστραλία παίρνοντας μαζί και τη μητέρα μου που 
ήταν τότε δύο χρονών. Εκεί δούλεψαν πολλά χρόνια κι 
απ΄ ότι μου λεει η μαμά μου, είχε πάντα ζέστη. Ακόμα και 
το χειμώνα το κρύο δεν ήταν τσουχτερό όπως εδώ και ούτε 
γνώρισαν το χιόνι. Όταν εδώ στην Ελλάδα, είχε χειμώνα, 
εκεί είχε καλοκαίρι και το αντίθετο. Έμειναν δέκα χρόνια 
στην ξενιτιά. Τώρα ζουν εδώ, κοντά μας. Ο παππούς είναι 
επιπλοποιός κι η γιαγιά ασχολείται με το σπίτι, τον κήπο 
με τα πανέμορφα λουλούδια της και τα νόστιμα φαγητά και 
γλυκά της.»
Έφη: “Έτσι μεγάλωσα μαζί τους…”
Ο παππούς κι η γιαγιά μου μένανε και δουλεύανε πολλά 
χρόνια στη Γερμανία. Είχα όμως την τύχη να΄ ρθουν και 
να μείνουν για πάντα στην Ελλάδα όταν εγώ γεννήθηκα. 
Έτσι μεγάλωσα μαζί τους αφού η μαμά μου δουλεύει. Κάθε 
καλοκαίρι πάμε στο χωριό τους, στη Θάσο, ο παππούς κά-
νει μέρες να διορθώσει το σπίτι, την αυλή, τον κήπο. Πά-

ντα λεει ότι κουράζεται, αλλά εγώ ξέρω ότι κατά βάθος του 
αρέσουν αυτές οι δουλειές. Μου αρέσει να βοηθώ κι εγώ, 
όσο μπορώ, τη γιαγιά στο σπίτι. Δε ζήσανε πολλά χρόνια 
στο χωριό αλλά έχουν τις ομορφότερες αναμνήσεις από 
εκείνη την εποχή……
Παναγιώτης: “Δε μου χαλάει ποτέ χατίρι…..”
Η γιαγιά μου η Καλλιόπη μένει στο χωριό “Γέροντα” της 
Καβάλας, κοντά στην Χρυσούπολή. Είναι μέτρια στο ανά-
στημα, έχει ωραία πράσινα μάτια και μαύρα μαλλιά (χωρίς 
να τα βάφει). Δε μου χαλάει ποτέ χατίρι και πάντα παίρνει 
το μέρος μου όταν η μαμά με μαλώνει. “Λυπάται εύκολα” 
και είναι “ανοιχτοχέρα”……
Χρήστος: “Χέρια σκληρά σαν πέτρα….”
Ο παππούς μου είναι ο Θεμελής που τα χέρια του είναι 
σκληρά σαν πέτρα γιατί είναι χτίστης. Η γιαγιά μου είναι 
η Γιαννούλα, μια ψηλή, όμορφή και στρουμπουλή γυ-
ναίκα που δουλεύει στα καπνομάγαζα (καπνεργοστάσια). 
Τα καλοκαίρια με περιμένουν σ΄ ένα πέτρινο σπιτάκι με 
μια μουριά στην αυλή, μια κατσικούλα και λίγες κοτούλες 
στο χωριό Θεολόγο της Θάσου. Πόσο μ΄ αρέσει να τρέχω 
πάνω στ΄ ασπρισμένα πεζούλια για να κυνηγήσω τις κότες 
και τις γάτες της γιαγιάς!”
Χάρης “Ο ρόλος του παππού και της γιαγιάς στη ζωή 
μου είναι η αγάπη που μου δίνουν…”
Ο παππούς και η γιαγιά μου έζησαν και ζουν στην Αλβανία. 
Η Πρεμέτη και το Αργυρόκαστρο είναι οι πατρίδες τους. 
Τώρα είναι γεωργός, παλιότερα όμως, μαζί με το δίδυμο 
αδελφό του ήταν δάσκαλοι. Η γιαγιά παλιότερα δούλευε σ΄ 
ένα γραφείο σαν υπάλληλος.
Τριαντάφυλλος-Σαββατούλα: “Ένα όμορφο σπιτάκι στο 
χωριό”….Η γιαγιά μου έχει γκριζόασπρα μαλλιά, φορεί 
γυαλιά κι είναι λίγο….χοντρή. Ο παππούς δεν έχει καθό-
λου μαλλιά αλλά έχει …. μεγάλη κοιλιά….Μένουν σ΄ ένα 
όμορφο σπιτάκι στο χωριό με πολύ ωραίο κήπο. Είναι κι 
οι δύο συνταξιούχοι, έτσι έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο…..
Σαββατούλα: “Χαίρονται πολύ όταν πηγαίνω εκεί και η 
γιαγιά μου έχει πάντα νόστιμα ζεστά κουλουράκια που τα 
φτιάχνει μόνη της και είναι τα πιο νόστιμα στον κόσμο…
..”Κάθε πρωί που ξυπνάω, όταν βρίσκομαι το σπίτι τους, 
τρέχω στο κοτέτσι και μαζεύω τα φρέσκα αυγά που γέννη-
σαν οι κοτούλες. Τα βάζω σ΄ ένα μικρό καλάθι και τα φέρ-
νω στο σπίτι.Χαίρομαι πολύ όταν ασχολούμαι με τα ζώα. 
Μαζί με τον παππού ταίζουμε τις κοτούλες και τα κουνελά-
κια. Εκείνος με καμαρώνει όταν τα φροντίζω γιατί κι αυτός 
τ΄ αγαπάει πολύ και λεει ότι σ΄ αυτό του έμοιασα. Με τη 
γιαγιά περιποιούμαστε τα λουλούδια. Μου έχει μάθει πότε 
και πώς πρέπει να τα ποτίζω, πώς τα φυτεύουν και από πού 
πρέπει να τα κόβω. Ακόμη με τη γιαγιά φτιάχνουμε τσουρέ-
κια. Μ΄ αφήνει να κάνω διάφορα σχέδια με το ζυμάρι…..
Τριαντάφυλλος: Πολλές φορές πηγαίνω με τον παππού 
στο χωράφι και βοηθάω στο πότισμα, στο σκάλισμα και στο 
μάζεμα των ξερών χόρτων. Όταν κουραζόμαστε ξαπλώνου-
με κάτω απ΄ τον ίσκιο της μεγάλης ελιάς. Εκεί τρωμε ζεστό 
χωριάτικο ψωμί, φρέσκο τυράκι, ντομάτες και φρούτα από 
τα δέντρα μας και πίνουμε δροσερό νερό απ΄ το πηγάδι 

που υπάρχει εκεί. Όταν έρχεται το ζεστό καλοκαίρι πηγαί-
νουμε στη θάλασσα μαζί. Ο παππούς μου είναι πολύ καλός 
κολυμβητής και μ΄ έχει μάθει να κάνω βουτιές. Η γιαγιά 
φοβάται πολύ και συνέχεια φωνάζει να προσέχουμε…..
Γιάννης: Οι γονείς της μαμάς μου κατοικούν στο χωριό 
“Πολυκάρπη” κοντά στην Αριδαία Έδεσσας, στο Ν. Πέλ-
λας. Τον παππού μου τον λένε Γιάννη και, τώρα, δουλεύει 
σαν φύλακας σε σχολικά κτίρια. Ασχολείται όμως και με τη 
γεωργία. Παράγει ροδάκινα και τον βοηθάει και η γιαγιά η 
Μένια. Μένουν σ΄ ένα πολύ μεγάλο σπίτι με αυλή, κήπο 
με λουλούδια και πολλά δέντρα.
Νίκος: “Η γιαγιά φωνάζει όταν με τη μπάλα της χαλάμε τα 
λουλούδια”….Γεννήθηκαν και οι δύο στην Καβάλα και μέ-
νουν σ΄ ένα μικρό σπιτάκι με αυλή όπου η γιαγιά έχει πάρα 
πολλά λουλούδια: τριανταφυλλιές, γεράνια, γαρδένια, γα-
ρίφαλα κι έναν κάκτο με χιλιάδες αγκάθια…. Τα φροντίζει 
όλα με αγάπη και φωνάζει όταν παίζουμε μπάλα και της τα 
χαλάμε. Βοηθάει η γιαγιά τη μαμά μου για να μπορεί να 
δουλεύει. Πόσο όμορφά φαγητά φτιάχνει! Το κοτόπουλο 
με τις πατάτες είναι νοστιμότατο φτιαγμένο από τα χέρια 
της. Ο παππούς είναι λίγο χοντρούλης με άσπρα μαλλιά. 
Με πηγαίνει βόλτες με το αυτοκίνητο και διορθώνει το πο-
δήλατό μου, όταν χαλάει. Είναι πολύ καλός στο ψάρεμα 
και….. όταν μεγαλώσω θα του πάρω μια βαρκούλα.
Θωμάς: “Τρελαίνομαι για τις πίτες της γιαγιάς” Ο παππούς 
μου είναι κτηνοτρόφος, δούλευε όμως και σαν αγροφύλα-
κας. Μου αρέσει να πηγαίνω τα Χριστούγεννα στο χωριό 
που μένει με τη γιαγιά, για να τους βλέπω βέβαια αλλά και 
γιατί…. τρελαίνομαι για τις νόστιμες πίτες της γιαγιάς μου. 
Εξ΄ άλλου έχω και φίλους εκεί και περνώ ωραία.
Τζουλιάν: “Σκληρή δουλειά”. Έχουν μεγάλο σπίτι με αυλή 
και στάβλο. Στην αυλή η γιαγιά μου έχει λουλούδια και 
τέσσερα δέντρα: δαμασκηνιά, μηλιά, καρυδιά και μια βε-
λανιδιά. Σ΄ ένα χωριό της Αλβανίας ζουν ο παππούς και 
η γιαγιά μου και είναι αγρότες. Έχουν και ζώα, αγελάδες, 
γουρουνάκια, άλογα, κατσίκια, κοτόπουλα κι έναν κόκορα. 
Η ζωή τους είναι δύσκολη και για να βγάλουν το ψωμί τους 
πρέπει να δουλέψουν σκληρά…..
Κική: “Στο ορεινό χωριό μας”. “Ζουν σ΄ ένα ορεινό χωριό 
της Καβάλας, στις Κορυφές”. Παλιά ο παππούς μου ήταν 
κτηνοτρόφος. Είχε κατσικάκια που τα έβοσκε στο βουνό. 
Τώρα έχει μόνο τα σκυλιά και μαζί μ΄ αυτά πηγαίνει στο 
κυνήγι. Το Φθινόπωρο κόβει ξύλα από το δάσος για τη 
σόμπα της γιαγιάς. Η γιαγιά ασχολείται με το σπίτι και τον 
κήπο. Το Φθινόπωρο μαζεύει κάστανα απ΄ το βουνό και 
μας τα ψήνει στη σόμπα όταν πηγαίνουμε τις Κυριακές.
Αντώνης: “Από νωρίς στη δουλειά….” Παλιά η γιαγιά 
μου ξυπνούσε πολύ νωρίς με τον μπαμπά της, το Χρήστο 
και πήγαιναν στο χωράφι. Τους ξυπνούσε ο κόκορας. Δεν 
υπήρχαν σχολεία για να μαθαίνουν τα παιδιά γράμματα 
σ΄ όλα τα χωριά κι έτσι από μικρά μάθαιναν την δουλειά. 
Οι αγροτικές δουλειές ήταν δύσκολες γιατί γίνονταν χωρίς 
μηχανήματα. Όργωναν με τα άλογα και τα βόδια. Δούλευ-
αν στο χωράφι απ΄ το ξημέρωμα έως το βράδυ και οι γυ-
ναίκες μαγείρευαν αργά τα βράδια μετά τη δουλειά.

(Ομαδική εργασία – αφιέρωμα σ́  αυτούς που είμαστε “δύο φορές παιδιά τους”, στον παππού και τη γιαγιά μας).
Με αγάπη από τους μικρούς μαθητές της Γ1 τάξης του 11ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας.


