
 

 

 

 

Εργασία της µαθήτριας: 

Στεφανάκη Μαρίας 

Τµήµα Β2 Γυµνασίου Περάµατος  



Είναι ένα συνηθισµένο µεσηµέρι στην πόλη της Κνωσού. Ο µικρός Ορφέας 

µαζί µε την µεγάλη αδερφή του την Ιφιγένεια µόλις γύρισαν από το σχολείο 

µαζί µε τον παιδαγωγό τους, τον κύριο Βέλχανο. 

Μητέρα: Γεια σας παιδιά, γεια σας κύριε Βέλχανε! Τι κάνετε; 

Βέλχανος: Γεια σας κυρία Ρέα! Καλά είµαι, εσείς; 

Μητέρα: Καλά και εγώ. Θέλετε να περάσετε µέσα; Έχω φτιάξει ψητό κρέας µε 

όσπρια και λάδι σήµερα. 

Βέλχανος: Σας ευχαριστώ αλλά µε περιµένουν η γυναίκα µου και ο γιος µου 

στο σπίτι και πρέπει να φύγω. Α ναι! Και µην ξεχάσετε να µου στείλετε µήνυµα 

στο Viber αύριο το πρωί για να έρθω να πάω τα παιδιά στο σχολείο. 

Μητέρα: Εντάξει κύριε Βέλχανε, θα το θυµηθώ. Καλό µεσηµέρι να έχετε! 

Βέλχανος: Γεια σας κυρία Ρέα, γεια σας παιδιά! 

Ορφέας&Ιφιγένεια: Γεια σας!  

Μητέρα: Ελάτε µέσα παιδιά, πώς τα περάσατε σήµερα; 

Ιφιγένεια: Περίµενε λίγο µαµά να ποστάρω µια φωτογραφία που βγάλαµε µε 

την Άρτεµις χτες το απόγευµα..χµµ..ας βάλω και µια καρδούλα… πατάω 

δηµοσίευση… και.. έτοιµη! 

Ορφέας: Εγώ µαµά σήµερα έµαθα πώς να ζωγραφίζω έναν ταύρο! Με 

βοήθησε και ο κύριος δάσκαλος τεχνίτης..και..και τώρα είµαι ο καλύτερος 

ζωγράφος στην τάξη! 

Μητέρα: Μπράβο σου Ορφέα! 

Ιφιγένεια: Εµείς σήµερα κάναµε το πρώτο µάθηµα αστρονοµίας µε 

υπολογιστή! Ο δάσκαλος µας έβαλε ένα βίντεο στo YouTube που έδειχνε πώς 

είναι τα αστέρια! 

Μητέρα: Και πως σου φάνηκε; 

Ιφιγένεια: Ήταν τέλειο! Το µάθηµα ήταν πολύ πιο ενδιαφέρον έτσι και άρεσε σε 

όλους τους µαθητές της τάξης! 

Μητέρα: Ωραία! Όµως τώρα παιδιά να πάµε να φάµε γιατί το φαί θα κρυώσει. 

Το έχω σερβίρει ήδη στο τραπέζι. 

Τα παιδιά κάθονται στο τραπέζι µαζί µε την µητέρα και αρχίζουν να τρώνε. 

Περνάει λίγη ώρα όταν η πόρτα χτυπάει. 

Μητέρα: Ο πατέρας σας πρέπει να είναι. Πάω να ανοίξω. 



Η µητέρα περπατάει προς την πόρτα και την ανοίγει. Το µόνο που βλέπει όµως 

είναι ένα δέµα. Το παίρνει µέσα και κλείνει την πόρτα. 

Μητέρα: Τι είναι αυτό; Αα τώρα θυµήθηκα!...µισό λεπτό να το ανοίξω.. 

Ιφιγένεια: Τι είναι µαµά; 

Μητέρα: Ήρθαν κάτι πράγµατα που παρήγγειλα από το διαδίκτυο πριν λίγες 

µέρες. Είναι µια φούστα και ένα περικόρµιο. ∆εν περίµενα να έρθουν τόσο 

γρήγορα! 

Η πόρτα ξαναχτυπάει. Αυτή την φορά την ανοίγει η Ιφιγένεια. 

Ιφιγένεια: Γεια σου µπαµπά! Επιτέλους ήρθες! 

Πατέρας: Γεια σου Ιφιγένεια! Α Ρέα, ήρθαν τα ρούχα από το διαδίκτυο; 

Μητέρα: Ναι πριν λίγο έφτασαν. Πως και άργησες σήµερα; 

Πατέρας: Σήµερα είχαµε πάρα πολλή δουλειά. Ο Μίνωας έκανε πολλές 

παραγγελίες για έργα τέχνης για το ανάκτορο του. Το e-mail µου ήταν γεµάτο 

µηνύµατα όταν πήγα στο εργαστήριο. 

Μητέρα: Εντάξει πήγαινε να πλυθείς, να ξεκουραστείς και µετά να 

φας..φαίνεσαι κουρασµένος. 

Ο πατέρας προχωράει  προς τα δωµάτια και ο Ορφέας σηκώνεται από το 

τραπέζι. 

Ορφέας: Μαµά τελείωσα το φαγητό µου, να παίξω µε την Ιφιγένεια Ζατρίκιο 

στο τάµπλετ; 

Μητέρα: Θα περιµένεις πρώτα να τελειώσει το φαγητό της και µετά. Και 

Ιφιγένεια µην ξεχάσεις να δεις τον αυριανό καιρό στο διαδίκτυο..µπορεί να πάµε 

σε γλέντι αύριο. 

Ιφιγένεια: Εντάξει µαµά, εσύ πήγαινε να ξεκουραστείς τώρα. 

Μητέρα: Θέλω να αρχίσω ένα να φτιάχνω ένα νέο υφαντό σήµερα. Βρήκα ένα 

µοτίβο µου άρεσε πολύ στο διαδίκτυο σήµερα το πρωί και θέλω να το 

δοκιµάσω. Θα ξεκουραστώ πιο µετά. 

Κάπως έτσι πέρασε αυτή η Μινωική οικογένεια το µεσηµέρι της έχοντας το 

διαδίκτυο. Η ζωή στον Μινωικό πολιτισµό θα ήταν πολύ πιο διαφορετική µε το 

διαδίκτυο και θα ήταν σίγουρα πιο εύκολη. Πάντως το να βλέπουµε έναν παλιό 

τρόπο ζωής να αναµειγνύεται µε έναν καινούριο µας φαίνεται τόσο παράξενο. 

Πολλές φορές σε κάνει να αναρωτιέσαι αν ο πολιτισµός θα εξελισσόταν 

αλλιώς µε µια τέτοια αλλαγή… αν θα είχε ένα διαφορετικό τέλος. 


