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Το σχολείο θυμάται…..



Πριν από περίπου 116 χρόνια έσκαψαν ένα μεγάλο οικόπεδο 
και έχτισαν ένα σχολείο.
Η ταμπέλα πάνω από την είσοδο έγραφε : Αcadémie des 
Dinosaures !!!!!!!
Θυμάμαι, je me souviens, τη χαρά μου όταν πρωτοάκουσα το 
όνομά μου. 
Ακαδημία δεινοσαύρων !!!!! Αcadémie des Dinosaures !!!!!!! 
Στα ελληνικά και στα γαλλικά . Τι πρωτότυπο !!!!!



Τις πιο πολλές μέρες μία κυρία ερχόταν να γυαλίσει τα πατώματα, να 
καθαρίσει την αυλή και τα παράθυρα. Ήθελα τόσο να της μιλήσω.
Θυμάμαι εκείνη την μέρα.
-Καλημέρα. 
-Qui parle? 
-Εγώ, το σχολείο. C’est moi, l’Εcole. Je te remercie. Σ’ ευχαριστώ που 
με φροντίζεις.
-Mais comment ….Je t’écoute et je te comprends……
-Με ακoύς και με καταλαβαίνεις γιατί με φροντίζεις και με αγαπάς και 
εγώ το ίδιο. Τι ωραία που περνάμε οι δυο μας . Μόνο εσύ και εγώ. Toi 
et moi.
-Tu sais, bientôt des enfants vont venir.
-Τι μου λες… Θα έρθουν παιδιά; 
-Oui, des petits dinosaures de différents pays et des institudinosaures.
-Τι;;;;;  δεινομαθητές και δεινοδάσκαλοι;;;;;;;;
-Oui qui vont jouer, courir, apprendre…….
-Ναι…. Που θα έρθουν να παίξουν, να τρέξουν, να μάθουν ......
Θυμάμαι, je me souviens, πόσο φοβόμουν αυτά τα παιδιά .



Και μετά ήρθαν οι δεινομαθητές. Θυμάμαι, je me souviens, ότι
ήταν πολλοί και μιλούσαν διάφορες γλώσσες. Έτρεχαν, 
γελούσαν, έπαιζαν στην αυλή…. Τα χρόνια περνούσαν…
Φέτος όμως ήταν μία διαφορετική χρονιά !!!

-Φτα-φτα- φτάσαμε……….
-Το σχολείο μας είναι ωραίο.
-Γεια σου ξαδέλφη. Καλωσόρισες από την Αγγλία.
-Hello Rex. What are you doing? We will have a great time..
-Να σου γνωρίσω τη Ρίνα από τη Ρουμανία.
-Bună Rex. Mă numesc Rina și vin din România. Îl cunosc și pe 
contele Dracula.
-Αλήθεια Ρίνα ξέρεις και το κόμη δράκουλα; Απίστευτο.
-Α. Να και ο Πόλη από την Πολωνία.
-Cześć Rex, nazywają mnie Poli, a ja pochodzę z Polski. Mój
pradziadek był najmniejszym dinozaurem na ziemi.
-Τι μαθαίνει κανείς. Ο πρωπάππους σου ο πιο μικρός 
δεινόσαυρος. 



Να η δασκάλα μας.
-Καλημέρα παιδάκια μου. Ονομάζομαι Dinoeman. My name is 
Dinoeman.….Je m’appelle Dinoeman.…Λοιπόν σ’ αυτή την
Ακαδημία θα μάθετε να είστε καλοί  δεινόσαυροι. Θα μάθετε
να περπατάτε δυνατά, να τρώτε τα απαραίτητα από τα δέντρα 
και να πίνετε νερό από τις λίμνες. θα κάνετε καινούργιους
φίλους και υπέροχα μαθήματα.
-ΟΗ!!!!! Yes.We will do  dinomaths, dinohistory.
-Το σχολείο είναι σημαντικό.
-Școala este importanta.
-Bla bla bla .... szkoła jest ważna ...... nudzi mnie szkoła.
-Sǎ se ȋnchidǎ școala dintr-odatǎ. Ah!!Nu!!
-Δε θέλω να το φανταστώ να κλείσει το σχολείο…
Ξαφνικά εμφανίστηκε ένα πελώριο σύννεφο και πάνω σε αυτό 
ένας  άσχημος, περίεργος βασιλιάς με μία κορώνα .
-Σας διατάζω να εγκαταλείψετε το σχολείο αμέσως. 
Διαφορετικά θα σας καταστρέψω όλους. Εγώ διατάζω τώρα.
Θυμάμαι πόσο πολύ φοβήθηκα και με τι τρόμο τα παιδιά 
έφευγαν. 



Ήμουν και πάλι μόνο μου. Ούτε η φίλη μου, η επιστάτρια δεν
ήταν εδώ. Κοιτούσα την ταμπέλα…
Ακαδημία δεινοσαύρων, Académie des Dinosaures …… Πόσο
άδικο είχα που φοβόμουν τα παιδιά. Πόσο ήθελα να ακούσω
τις φωνές τους ξανά………,ζωντανά.
Η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές κρυφάκουγα από τους 
υπολογιστές των παιδιών που έμεναν κοντά μου. Και 
συνωμοτούσαν για να τον διώξουν. Έπρεπε να τους βοηθήσω. 
Φώναξα τη φίλη μου. Αγόρασε σπρέι και ένα μεγάλο κανόνι . Το
γεμίσαμε με φάρμακο και όταν ο βασιλιάς κοιμήθηκε
ραντίσαμε το σχολείο και βομβαρδίσαμε το σύννεφο. Όταν ο
βασιλιάς ξύπνησε ήταν αργά…… Είχε χάσει την κορώνα του. Είχε
λιώσει και εκείνος έφυγε τρέχοντας με την υπόσχεση ότι με την
πρώτη ευκαιρία θα γυρίσει.



Θυμάμαι τη χαρά μου και τη συγκίνησή μου όταν άρχισαν να 
έρχονται τα παιδιά.
-Ζήτω!!!!!
-Bravo!!!!
-Excellent!!!
-Perfect!!Von fi din nou impreuna!!!
-Jak bardzo za tobą tęskniłem
-We will be together again.
Ήταν πραγματικά μία μεγάλη μέρα .Στην αρχή δεν ήξερα τι 
είμαι. Νόμιζα ότι απλά είμαι ένα κτίριο, un bâtiment. Mετά
κατάλαβα πόσο σημαντικό είμαι για τη ζωή των παιδιών.
Λίγο πιο πέρα τα παιδιά τραγουδούσαν.
Θυμάμαι πολύ καλά τα λόγια του τραγουδιού.
.



Είμαι ένα μικρό σχολείο
Με πολύ καλά παιδιά
Δε φοβάμαι τίποτα
Ούτε κορωνοβασιλιά. 
Que sera sera
Whatever will be will be
The future's ours to see
Que sera sera
Tout ce qui sera sera
L'avenir est le nôtre
Que sera sera
Je me souviendrai
Ναι θα το θυμάμαι ,σ’ όλη τη ζωή μου.

Ναι ,είναι αλήθεια ότι ήταν ένα υπέροχο τραγούδι και θα το 
θυμάμαι για πάντα.




