
Κάπου στην έρημο … 

 

κάτω από τον καυτό ήλιο εργάζονταν τρεις άνθρωποι… 

πελεκούσαν πέτρες… 

η ζέστη ανυπόφορη… ο ιδρώτας κυλούσε όχι μόνο στο πρόσωπό τους , σε όλο τους 

το κορμί 

Ένας περαστικός  ρωτά τον πρώτο εργάτη: 

- Τί κάνεις;  Είναι μεγάλος ο σωρός από αυτές τις τεράστιες πέτρες  και δύσκολη 

η δουλειά σου … η ζέστη πολλή! 

- Τί να κάνω άνθρωπέ μου ;  Αυτή είναι η δουλειά μου. Μέχρι στις δύο το 

μεσημέρι, από το ξημέρωμα κάνω αυτή τη δουλειά… να πάει η ώρα δύο , να 

φύγω. 

Δύσκολο το σφυρί και η σφήνα που σπάζω τις πέτρες…και η ζέστη… 

Πιο κάτω εργαζόταν ο δεύτερος εργάτης . Και  ο περαστικός τον ρωτάει κι αυτόν για 

την εργασία του με ενδιαφέρον: 

- Πες μου τί κάνεις ; 

- Ω! ξέρεις  αυτή είναι η εργασία μου ! Πληρώνομαι καλά ! Πελεκώ πέτρες . Με 

τα χρήματα αυτά ζω την οικογένειά μου . Μπορεί να είναι δύσκολη δουλειά 

αλλά αμείβομαι καλά !  

Και ο περαστικός χάρηκε , γιατί  ο άνθρωπος αυτός  εργαζόταν με χαρά ! Είχε νόημα 

η εργασία του! Και οι ώρες κυλούσαν ευχάριστα αν και ήταν δύσκολο αυτό που 

έκανε… 

 

Ο τρίτος τεχνίτης ακουγόταν από μακριά να συνοδεύει το κτύπημα του σφυριού με 

τραγούδι! 

- Τραγουδάς ; Πώς μπορείς ; Δύσκολη η δουλειά σου ! Και η ζέστη … 

- Α! Δεν έμαθες; Εδώ θα γίνει ένα μοναδικό οικοδόμημα! Ένας  υπέρλαμπρος 

ναός! 

Και οι πέτρες που σμιλεύω θα χρησιμοποιηθούν για να κτιστεί . Συμμετέχω 

λοιπόν και εγώ στην κατασκευή του . Και είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό. 

 

Ο περαστικός υποκλίθηκε στον άνθρωπο αυτόν ! Γνώριζε ότι είχε αναθέσει την 

εργασία αυτή σε καλά χέρια ! Ήταν ο αρχιτέκτονας του οικοδομήματος αυτού ! 

 

Και τώρα στα δικά μας … 

Σε ποια από τις τρεις κατηγορίες θέλετε να ανήκετε; 

· Στον μαθητή που κοιτάζει το ρολόι του πότε θα τελειώσει το ωράριο ;  

· Στον μαθητή που απλά παρακολουθεί το μάθημα και διαβάζει ,για να έχει 

ανταπόδοση τους βαθμούς; 

 · Ή  στον ΜΑΘΗΤΗ που έχει όραμα την καλή μόρφωση για το κοινό καλό ; 


