Λίγα ιόγηα γηα ηεκ οπόζεζε
Μηα δαζθάια πμο ζα θακηαδόηακ ημ θάζε παηδί είκαη
όπωξ ε θ. Βάζω Χαιάιε.
Η θ. Βάζω Χαιάιε ήηακ μηα θμβενή δαζθάια με πμιιή
θακηαζία, έηζη θαη ηα παηδηά ηεξ ηάλεξ ζθέθηεθακ κα
βγάιμοκ μκόμαηα ηωκ ζομμαζεηώκ ημοξ ακάιμγα με ημκ
παναθηήνα ημοξ. Αοηή ε δαζθάια ημοξ έθακε μάζεμα με
θακηαζία έκα από ηα μαζήμαηα ηεξ ήηακ : «Γηαηί δεκ
αγαπώ ημκ δάζθαιό μμο». Όμωξ μ δηεοζοκηήξ ηεκ
δήηεζε ζημ γναθείμ ημο. Ήηακ γηα έκα οπμηηζέμεκμ
ζμβανό ιόγμ, γηα κα ηεξ πεη όηη ηα παηδηά δεκ
μμνθώκμκηαη με αοηό ημ μάζεμα πμο ημοξ θάκεη θαη
ηέημηα.
Όηακ όμωξ έγηκε όπωξ ηηξ άιιεξ δαζθάιεξ, ημ
μάζεμα δεκ άνεζε ζημοξ μαζεηέξ ηεξ θαη βανηόκηακ
ζοκέπεηα. Κάζε πνωί (παιηά) ήηακ πανμύμεκμη θαη
εοηοπηζμέκμη, αιιά ηώνα είκαη πμιύ ιοπεμέκμη. Μηα

μένα έθακακ πμιιή θαζανία θαη ηόηε μηα δαζθάια ημοξ
θώκαλε κα ζηωπήζμοκ. Γθείκε ηεκ ζηηγμή ε θ. Βάζω
Χαιάιε έβαιε ηα γέιηα μαδί με ημοξ μαζεηέξ ηεξ !!!
ΤΓΛΟΣ !!!
Πνωηαγωκηζηέξ: ε Τημωνεμέκε Τζίπια, μ Πηάκω μύγεξ
ζημκ αένα, Γνωηεομέκα θμνδόκηα, ε Αζηναπή, ημ
Φηοάνη, ε Τζίμπια ή Αγμνμθόνηηζμ, μ Λόληγθαξ, ε
Σβμύνα, μ Κονία-Κονία ή μ Πακηαπμύ Πανόκ, μ
Αϊκζηάηκ Τζβαηζηάηκ Νηναηκζηάηκ, ημ Μαμμόζνεθημ
Μαθανόκη, ημ Γειμίμ Σμπνάκμ, μη Κμιιεημί, μ Βόιηαξ ή
μ Τνηθιμπμδηάξ, ημ Σπακάπη, ημ Γημοβανιάθη, ε
Οδμκημγιοθίδα, μ Παναμοζάξ, ημ Τζηνόημ, ε
Καημονίζηνα, ημ Γιεηθηηδμύνη, μ Δε Λέεη Λέλε, μ Οπ
Αμάκ, ε Νηάμο, ε θ. Βάζω Χαιάιε θαη μ Δηεοζοκηήξ.
Ο ήνωαξ πμο μμο άνεζε:
Ο αγαπεμέκμξ μμο ήνωαξ είκαη ε θ. Βάζω Χαιάιε
γηαηί ήηακ ζοκεπώξ πανμύμεκε, γηαηί ήηακ θηιηθή με
ηα παηδηά θαη πνμζπαζμύζε ζοκεπώξ κα θάκεη ημ
μάζεμα όζμ πημ εκδηαθένμκ μπμνμύζε !
7. Τη μμο άνεζε από ημ βηβιίμ θαη ελεγώ γηαηί:

Από ημ βηβιίμ μμο άνεζε πενηζζόηενμ πμο μη μαζεηέξ
έδωζακ μκόμαηα (δηθά ημοξ) ζημοξ θίιμοξ ημοξ, θη έηζη
μ θαζέκαξ είπε έκα δηαθμνεηηθό!
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