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Στη δική µου ανυπόµονη Εύη,
που έµαθε τελικά την αξία της υποµονής!

Η ΕΕΛΛΕΕΝΝΗΗ  ∆∆ΑΑΣΣΚΚΑΑΛΛΑΑΚΚΗΗ  έχει δυο παιδιά – και
τα αναφέρει πρώτα πρώτα στο βιογραφικό
της γιατί τα θεωρεί το σπουδαιότερο επίτευγ-
µα! Σπούδασε στο Εργαστήρι ∆ηµοσιογρα-
φίας και γράφει εδώ και σχεδόν είκοσι χρό-
νια σε περιοδικά για γονείς (Η ζωή µε το παι-
δί, Το παιδί µου κι εγώ και Παιδί και νέοι γο-
νείς), καθώς και σε περιοδικά ποικίλης ύλης
και ιστοτόπους. Της αρέσουν τα ταξίδια και
τα συνδυάζει µε τη δουλειά της, γράφοντας
ταξιδιωτικούς οδηγούς για ελληνικά νησιά
και αρχαιολογικούς χώρους, ενώ τα τελευ-
ταία χρόνια ασχολείται παράλληλα µε τη µε-
τάφραση βιβλίων από τα αγγλικά και τα γαλ-
λικά. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλο-
φορούν επίσης τα βιβλία της ΟΤΑΝ Ο ΚΑ-
ΣΤΑΝΟΥΛΗΣ ΕΓΙΝΕ ΑΣΤΕΡΑΚΙ  και ΟΙ ΑΜΥ-
Γ∆ΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ.
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Η Εύη πηγαίνει φέτος στο νηπιαγω-
γείο και έχει µάθει πολλά πράγµα-
τα. Έµαθε να χρωµατίζει χωρίς να

βγαίνει από τα περιγράµµατα, έµαθε να
γράφει το όνοµά της και τους πρώτους
αριθµούς, έµαθε νέα τραγουδάκια και
παιχνίδια, και έµαθε πολλές πολλές και-
νούριες λέξεις.
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Το παράπονο της µαµάς της όµως είναι
πως η Εύη δεν έχει µάθει µια «µαγική»
λέξη: τη λέξη «υποµονή». 

«Αχ, Εύη µου, έχεις µάθει τόσο πολλά,
να ήξερες όµως τι θα πει υποµονή…» µο-
νολογεί πολλές φορές η µαµά όταν η
Εύη θέλει κάτι ΤΩΡΑ! Και αυτό συµβαίνει
πολύ συχνά.

Όπως εκείνη τη φορά που η Εύη µε τη
µαµά της έφτιαξαν παγωτό στο µεγάλο
τραπέζι της κουζίνας. Η Εύη βοήθησε πο-
λύ τη µαµά και η µαµά βρήκε καταπλη-
κτική την ιδέα της κορούλας της να βά-
λουν µέσα στο παγωτό τα αγαπηµένα της
µπισκότα! 
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Μετά, όµως, η Εύη ρωτούσε κάθε λίγο
τη µαµά αν είναι έτοιµο το παγωτό και δεν
άντεχε να περιµένει. 

«Κάνε υποµονή, Εύη µου», της απα-
ντούσε η µαµά. «Το παγωτό θέλει χρόνο
για να παγώσει, θα είναι έτοιµο αύριο».

Όµως η Εύη ήθελε να φάει παγωτό
ΤΩΡΑ και δεν µπορούσε να περιµένει.
Έτσι πήγε στην κουζίνα, ανέβηκε σε µια
καρέκλα, άνοιξε την κατάψυξη και έβγα-
λε έξω το µπολ µε το παγωτό.
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