
ΠΑΜΕ ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ; 

Η συγγραφή του ομαδικού παραμυθιού προέκυψε ως  συνέχεια  και  

αποκορύφωμα της παραγωγής γραπτού λόγου από εικόνες των μαθητών της Δ2 

τάξης, κατά το σχολικό έτος 2011-2012. Το παραμύθι αποφασίστηκε να έχει ως 

εικονογράφηση τις εικαστικές παραστάσεις, που είχαν φιλοτεχνήσει οι μαθητές του 

κάθε τμήματος για το σχολικό ημερολόγιο. Σ’ αυτή τη φάση οι δυαδικές ομάδες 

συνένωσαν τις προσπάθειές τους σ’ ένα ενιαίο εγχείρημα. Η ιστορία κάθε ομάδας 

αποτέλεσε ένα μέρος στο ενιαίο μωσαϊκό του παραμυθιού. 

Η προϋπάρχουσα εμπειρία από την επεξεργασία εικόνων, που είχε υλοποιηθεί 

στην αρχή του έτους σε προπαρασκευαστικό – ανιχνευτικό στάδιο με δίμηνη 

διάρκεια, αλλά και η συγγραφή, σε δυάδες, των προηγούμενων παραμυθιών, 

αποδείχθηκαν πολύτιμες. Χρειάστηκε να συζητηθεί η  κατασκευή κοινού πλαισίου 

του μύθου, χρησιμοποιώντας ως άξονες υπερδομής τις μεταγνωστικές ερωτήσεις: 

πού, ποιος, πότε, πώς, γιατί, αποτελέσματα, τι νιώθω. Το πλαίσιο αποφασίστηκε 

συλλογικά σε κάποιες περιπτώσεις με ψηφοφορία, ενώ σε κάποιες άλλες με επιλογή 

κι αιτιολόγηση. Ως δομή συμφωνήθηκε  ότι η εικόνα κάθε μήνα θα αντιστοιχεί σε ένα 

επεισόδιο του παραμυθιού. Για  τον τρόπο  έναρξης του ταξιδιού της ηρωίδας 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ιδεοθύελλας. Αφού έγινε εκ νέου ο χωρισμός των 

μαθητών σε ομάδες των δύο ή τριών ατόμων και ο επιμερισμός των εργασιών, 

συζητήθηκαν τα στοιχεία που ζωντανεύουν ένα κείμενο (λογοτεχνικότητα) και  

τονίστηκε η συμμετοχή όλων των αισθήσεων και όχι μόνο της όρασης στην 

επεξεργασία των εικόνων αλλά και στο παραμύθι. Ιδιαίτερη έμφαση  δόθηκε στο 

ρόλο των  συναισθημάτων, τόσο των ηρώων όσο και των ίδιων των μαθητών 

απέναντι στα δρώμενα, σε μια προσπάθεια να διερευνηθεί και να εμπλουτιστεί και  

γλωσσικά το συναισθηματικό τους λεξιλόγιο. Το τέλος του παραμυθιού 

συναποφασίστηκε με διάλογο ανάμεσα στους μαθητές, δίνοντας έμφαση στις 

εσωτερικές αλλαγές, άρα και την ωρίμανση της ηρωίδας. Όσο για τον τίτλο, μετά από 

πολλές προτάσεις τους, αποφασίστηκε με ψηφοφορία να είναι: “Πάμε μια βόλτα στο 

χρόνο;” 

Αξίζει να δοθεί έμφαση στο γεγονός πως όλες οι ομάδες καθ’ όλη τη διάρκεια 

της χρονιάς συμμετείχαν ενεργά και με αδιάπτωτο ενδιαφέρον σ’ όλα τα στάδια 

αυτού του ετήσιου διαθεματικού σχεδίου εργασίας. Οι μαθητές ήταν πρόθυμοι να 

προτείνουν, να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν ιδέες και λύσεις και να τις 

παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης, γεγονός που λειτουργούσε  ως αξιολόγηση 

και ανατροφοδότηση συγχρόνως. Το παραμύθι μας τυπώθηκε σε καλαίσθητο 



λεύκωμα και διανεμήθηκε στους μαθητές. Αντίτυπά του κατατέθηκαν  στη σχολική 

βιβλιοθήκη. Επίσης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του σχολείου.   Μπορείτε να το 

δείτε εδώ.                                                          

Αναστασία Ν. Μαργέτη 
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ΠΑΜΓ ΜΙΑ ΒΟΛΣΑ ΣΟ ΧΡΟΝΟ; 

 
Ιηα θμνά θη έκακ θαηνό ζ’ έκα απμμαθνοζμέκμ πςνηό, δμύζε έκα 

θμνηηζάθη πμο ημ έιεγακ Ιανία. Ε Ιανία δεκ ήηακ πανμύμεκε, επεηδή 

θακέκαξ δεκ ηε ζομπαζμύζε. Όια ηα παηδηά ηεκ πενκμύζακ γηα ρειμμύηα θαη 

πανάλεκε θαη δεκ έπαηδακ μαδί ηεξ. Γπηπιέμκ έκα αηύπεμα ηεξ είπε θιέρεη ηε 

πανά. 

Έκα απόγεομα πνηκ από μενηθέξ μένεξ, έθακε πμδήιαημ ζε μηα θαηεθόνα. 

Λαθκηθά εμθακίζηεθε μηα μαύνε γάηα θαη ε Ιανία ακαγθάζηεθε κα θνεκάνεη  

απόημμα. Έηζη πηύπεζε ζμβανά ζηε μέζε ηεξ. Ακ θαη ηε μεηέθενακ αμέζςξ 

ζημ κμζμθμμείμ, ημ πνόβιεμα ήηακ πμιύ πημ ζμβανό, γηαηί ε μηθνή έπνεπε  κα 

μείκεη ζημ θνεβάηη γηα έλη μήκεξ. 

Ε Ιανία μαξ πμηέ δεκ ήηακ πανμύμεκε, ό,ηη ςναίμ θη ακ γηκόηακ. Όιε μένα 

έβιεπε ηειεόναζε, πμο ήηακ θαη ε μμκαδηθή ηεξ πανέα θαη ημ βνάδο δηάβαδε 

βηβιία ζημ θνεβάηη ηεξ. Ηακέκαξ από ημοξ ζομμαζεηέξ ηεξ δεκ ενπόηακ κα 

ηεκ επηζθεθζεί.  Έηζη, ιμηπόκ, πακόηακ με ηηξ ώνεξ ζημκ θόζμμ ηςκ 

παναμοζηώκ, θαζώξ θακηαδόηακ ημκ εαοηό ηεξ ζακ ενςίδα ηεξ θάζε ηζημνίαξ. 

 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 

 
Ιηα κύπηα ημο Γεκάνε,  πμο είπε βνμπή θαη θαηαηγίδεξ θαη δεκ 

μπμνμύζε κα θμημεζεί, δηάβαδε έκα βηβιίμ επηζηεμμκηθήξ θακηαζίαξ, πμο 

μηιμύζε γηα έκα ηαλίδη ζημ πνόκμ. Οθέθηεθε πόζμ ςναία ζα ήηακ κα γονκμύζε 

ημ πνόκμ πίζς, ηόηε πμο όια ήηακ δηαθμνεηηθά θαη ηόζμ ςναία, ηόηε πμο 

πενπαημύζε. 

 

 
Λαθκηθά, ημ θςξ ζημ δςμάηηό ηεξ έζβεζε θη εθείκε, ηνμμαγμέκε, 

ζέιεζε κα ημ λακακάρεη, λεπκώκηαξ όηη δεκ μπμνμύζε κα θαηέβεη από ημ 
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θνεβάηη ηεξ. Νέθημκηαξ πηύπεζε ημ θεθάιη ηεξ θαη ιηπμζύμεζε. Όια ήηακ 

πμιύ ηνμμαθηηθά, βνέζεθε ζε μηα δίκε πνςμάηςκ θαη αζηενηώκ, πμο 

πενηζηνεθόηακ πημ γνήγμνα θη από ημκ άκεμμ. Ια ηη ζοκέβαηκε επηηέιμοξ; 

Νμύ βνηζθόηακ θαη, ημ πημ ζεμακηηθό, πμύ πήγαηκε αθνηβώξ; 

Ιέζα ζηε δίκε ζηνμβηιηδόηακ πμιύ γνήγμνα, όηακ ζε μηα ζηηγμή εμθακίζηεθε 

μηα πνοζή πογμιαμπίδα με μεγάια μάηηα θαη θηενά πμο ιαμπμθμπμύζακ. 

-Νώξ ζε ιέκε; νώηεζε ε Ιανία. 

-Ιε ιέκε Μκεηνμαζηενηάκκα θη είμαη εδώ, γηα κα πναγμαημπμηήζς ημ πημ 

ηνειό ζμο όκεηνμ. 

-Αιήζεηα ημ ιεξ αοηό; 

-Φοζηθά. Θμηπόκ, ζε αθμύς, ηη ζεξ πημ πμιύ ζηε δςή ζμο;  Ννόζελε, όμςξ, 

έπεηξ μόκμ μηα εοθαηνία, ακ δεηήζεηξ κ’ αιιάλεηξ γκώμε, ζα ελαθακηζηώ θαη 

δεκ ζα πναγμαημπμηήζεηξ ημ πημ ηνειό ζμο όκεηνμ! 

-Ιμ, ζθέθηεθε ε Ιανία, κα ζμο πς ηη ζέις…εύπμμαη κα ήηακ όια όπςξ πνηκ 

ημ αηύπεμα. 

Γθείκε ηε ζηηγμή ημ ζηνμβίιηζμα ζηαμάηεζε απόημμα, βγήθε έκα οπένμπμ 

μονάκημ ηόλμ θαη ε πογμιαμπίδα θναηώκηαξ έκα ναβδί, έιμοζε ηε Ιανία με ηε 

μαγηθή μκεηνμπογμιαμπηδμαζηενόζθμκε θη είπε δοκαηά αοηά ηα ιόγηα: 

 

‘Πμ πνόκμ γύνηζε πάιη ζηεκ ανπή ημο, 

θιείζε ηε ζθμηεηκή ηεκ πόνηα, 

ημ θμνίηζη αοηό κα βνεη ηε δύκαμή ημο, 

γηα κα γίκμοκ όια ζακ θαη πνώηα’. 

 

Ε Ιανία μαξ αηζζάκζεθε ζακ κα ηεκ ηναβμύζε μηα δύκαμε έλς από ηε δίκε 

θαη ζ’ έκα ιεπηό, ήηακ πάιη ζημ ζπίηη ηεξ, μόκμ πμο ήηακ μένα μεζεμένη θη ε 

ίδηα ήηακ…αόναηε. Οημ θνεβάηη ηεξ θαζόηακ έκα θμνηηζάθη πμο ηεξ 

έμμηαδε…μηζό ιεπηό…καη, αοηή ήηακ αιιά πενπαημύζε! Πη πενπαημύζε δειαδή, 

έηνεπε πάκς θάης ζημ δςμάηημ θαη πόνεοε αθμύγμκηαξ μμοζηθή ζημ mp4, 

πμο ηεξ είπε πανίζεη ε μαμά ηεξ. Ιεηά, ημ θμνηηζάθη θάζηζε ζημ θνεβάηη θη 

άνπηζε κα γνάθεη ζ’ έκα εμενμιόγημ. Από πενηένγεηα ε Ιανία ζηάζεθε πάκς 

από ημ εμενμιόγημ θαη δηάβαζε ηη έγναθε: 

 

ΦΓΒΡΟΤΑΡΙΟ 

 
‘Αγαπεμέκμ μμο εμενμιόγημ, 

ζμο γνάθς ηη μμο ζοκέβε θέημξ: ήηακ παναμμκέξ Ιεγάιεξ Γβδμμάδαξ, όηακ  

αθμύζηεθε από ηεκ θμοδίκα ε θςκή ηεξ γηαγηάξ:  

-Γίμαζηε ζηε Οαναθμζηή με ηηξ επηά βδμμάδεξ, θάζε εβδμμάδα θαη γημνηή, 

θάζε γημνηή θαη πνμζεοπή θαη ε Ηονά Οαναθμζηή ζημ Νάζπα μαξ, μαξ μδεγεί. 

-Ια γηαηί ηε ιέκε Ηονά, ηε Οαναθμζηή; νςηάς ημκ αδενθό μμο ημ Κηθόια, 

ημκ πμιύλενμ θαη μεγαιύηενό μμο θαηά επηά πνόκηα – ζύμπηςζε ηνειή ημ 
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επηά- θαη εθείκμξ μμο ελεγεί πςξ είκαη έκα έζημμ ηςκ παιηώκ, γηα κα μεηνμύκ 

ηηξ εμένεξ ηεξ κεζηείαξ μέπνη ημ Νάζπα. Γίκαη θάηη ζακ εμενμιόγημ, δειαδή. 

Πεκ πανίζηακακ αθόμα θαη ζακ θαιόγνηα. Δεκ ηεξ θάκμοκ ζηόμα, γηαηί 

κεζηεύεη θαη ηα πένηα ηεξ είκαη πάκηα ζηαονςμέκα, γηαηί όιμ πνμζεύπεηαη. 

Έπεη επηά πόδηα πμο ζομβμιίδμοκ ηηξ επηά εβδμμάδεξ ηεξ Οαναθμζηήξ. Ηάζε 

Οάββαημ θόβεηαη θαη από έκα πόδη, εκώ ημ ηειεοηαίμ θόβεηαη ημ Ιεγάιμ 

Οάββαημ. 

 

 

 
 

 

-Γκηάλεη, ημ θαηάιαβα, ιές θαη θιείκς ημ θςξ γηα κα θμημεζώ. Μ ύπκμξ 

όμςξ δε μμο θμιιάεη γηα θάπμημκ ακελήγεημ ιόγμ. Πη πνμβαηάθηα, ηη ζθοιάθηα, 

ηη πεηαιμοδίηζεξ μεηνάς, ηίπμηα! 

Λαθκηθά βιέπς θάηη ζθηέξ ζημκ ημίπμ. Έλη μηθνέξ ζθηέξ ζακ πμδανάθηα. « Πη 

ζημ θαιό είκαη ημύημ;» ζθέθημμαη. 

Πόηε αθμύγεηαη μηα θςκή ρηιή θαη ηζηνηπηή. 

-Γγώ είμαη ε θονά Οαναθμζηή με ηα επηά πμδανάθηα μμο πμο, όμςξ, ηώνα δεκ 

είκαη επηά αιιά έλη. Βιέπεηξ έπαζα ημ έκα θαη μ πνόκμξ ζηαμάηεζε. 

-Ηαη ηη με αοηό;  ηε νςηάς απμνεμέκε 

-Ια θαιά, ζη’ αιήζεηα δεκ θαηαιαβαίκεηξ; Ακ δε βνς μέπνη ζήμενα ηα 

μεζάκοπηα ημ έβδμμμ πμδανάθη μμο, δε ζα λεθηκήζεη ε έβδμμε εβδμμάδα θαη 

ημ Νάζπα δε ζα ένζεη πμηέ. Θεξ κα γίκεη θάηη ηέημημ; 
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«Δεκ είμαζηε ζηα θαιά μαξ κοπηηάηηθα», ιές από μέζα μμο θαη ζθεπάδμμαη με 

ημ πάπιςμα μπαξ θαη ελαθακηζηεί αοηή ε θονά με ηα επηά πόδηα, πμο έγηκακ 

έλη. 

«Γηα θάηζε όμςξ, μηζό ιεπηό. Ηη ακ ιέεη αιήζεηα; Ακ δεκ λεμενώζεη ε Ιεγάιε 

Γβδμμάδα θαη δεκ ένζεη ημ Νάζπα, ηη ζα θάκεη όιμξ αοηόξ μ θόζμμξ, πμο 

πενημέκεη με ακοπμμμκεζία;» 

Νεηάγμμαη από ημ θνεβάηη θαη ιές :  

-Γκηάλεη, ζα ζε βμεζήζς. Αιιά πνέπεη κα μμο πεηξ πμύ έπαζεξ ημ πόδη ζμο 

θαη με πμημ ηνόπμ.  

-Απ ηέιεηα, ζ’ εοπανηζηώ πμιύ. Θμηπόκ, άθμο πώξ έγηκε. Θίγμ πημ έλς από 

εδώ ζηε ιίμκε, πμο είκαη ζημ λέθςημ με ηα επηά βναπάθηα, θάζμκηακ επηά 

βαηναπάθηα πμιύ άηαθηα. Όπςξ θμιομπμύζα έκα βνάδο, ημ έκα από αοηά, ημ 

πημ δαβμιηάνηθμ, ήνζε θαη μμο άνπαλε ημ έκα πόδη θαη ημ έθνορε. Πμ 

παναθάιεζα κα μμο ημ δώζεη πίζς αιιά εθείκμ δήηεζε ςξ ακηάιιαγμα θάηη 

πενίενγμ. 

-Πη αθνηβώξ; νςηάς 

-‘Αίμα θαη ημμάνη έπεη, μα μαιιί θη μονά δεκ έπεη’. Ακ  βνεηξ ημ αίκηγμα, ημ 

πόδη ζα είκαη θαη πάιη δηθό ζμο, μμο είπε ημ βαηναπάθη θαη ελαθακίζηεθε 

-Ιηζό ιεπηό κα νςηήζς ημ ζπαζίθια ημκ αδενθό μμο. Γ, ρηη Κηθόια λύπκα. 

-Πη ζεξ ηέημηα ώνα; Ημημάμαη. 

-Πη είκαη αοηό, πμο αίμα θαη ημμάνη έπεη μα μαιιί θη μονά δεκ έπεη; 

-Ιε μμο βάδεηξ αηκίγμαηα ζηε μέζε ηεξ κύπηαξ. Ημημήζμο θαη ηα ιέμε ημ πνςί. 

-Οε παναθαιώ, ημ πνςί ζα είκαη πμιύ ανγά, δεκ ζα ένζεη ημ Νάζπα θέημξ. 

-Πη βιαθείεξ είκαη αοηέξ; Άθμο εθεί δε ζα ένζεη ημ Νάζπα! 

-Αιήζεηα ζμο ιές, ζθέρμο ζε παναθαιώ! 

-Πέιμξ πάκηςκ άζε με ιίγμ, ..ιμηπόκ αίμα θαη ημμάνη έπεη μα μαιιί θη μονά δεκ 

έπεη…μηζό ιεπηό.. ημ βνήθα… είκαη ε μύγα! 

-Κα ζε θηιήζς ζπαζηθιάθη μμο,  ημο ιές. 

-Γ! πενίμεκε ηη θενδίδς; 

-Πμ θεηηκό Νάζπα, ημο θςκάδς, θαζώξ βγαίκς με ηεκ Ηονά Οαναθμζηή. 

Ανπίδμομε, ιμηπόκ, κα ράπκμομε γηα μύγεξ. Λαθκηθά, κα  ’ζμο μηα μύγα 

θαμανςηή, θαμανςηή. 

-Γ, μογμύια εζύ, ζεξ κα ένζεηξ μαδί μαξ κα ζώζμομε ημ Νάζπα; 

-Ηαη γηαηί παναθαιώ; Από πμύ θη ςξ πμύ; Οαξ λένς θαη από πηεξ; 

-Δε μαξ λένεηξ αιιά πνέπεη κα μαξ εμπηζηεοηείξ. Ομο οπμζπόμαζηε πςξ δε 

ζα ζομβεί ηίπμηα θαθό. 

-Ηαη πμύ ζα πάμε; 

-Οηε ιίμκε με ηα βαηναπάθηα. 

-Γ, όπη, δεκ ηνειάζεθα αθόμα. Γίμαη πμιύ κέα, γηα κα γίκς ημ γεύμα γηα ηα 

βαηναπάθηα. 

-Ομο ιέμε κα με θμβάζαη. Έπμομε ζπέδημ. 



 5 

Ιε ημ πμο θηάκμομε ζηε ιίμκε, ε Ηονά Οαναθμζηή βιέπεη ημ βάηναπμ θαη ημο 

δεηάεη κα ηεξ επηζηνέρεη ημ πόδη ηεξ. 

-Έθενεξ ημ δώνμ μμο, έιοζεξ δειαδή ημ αίκηγμα; 

-Φοζηθά, ιές εγώ, αιιά πνώηα ημ πόδη. 

-Γκηάλεη, πάνηε ημ, ιέεη ιαίμανγα μ βάηναπμξ, θαζώξ ημ μοαιό ημο είκαη ζηε 

μύγα.  

Ιε μηα γνήγμνε θίκεζε παίνκς ημ πόδη θαη ημ δίκς ζηεκ Ηονά Οαναθμζηή, 

εκώ μ βάηναπμξ έπεη βγάιεη ηεκ ηενάζηηα γιώζζα ημο, γηα κα πηάζεη ηε μύγα. 

Πα οπόιμηπα πόδηα, όμςξ, ημο δίκμοκ μηα λεγονηζμέκε θιςηζηά θαη ημκ πεηάκε 

μέζα ζηε ιίμκε. 

-Ιε ηεκ όνελε έμεηκεξ θαεμέκε μμο, θςκάδεη ε μύγα. 

Γνήγμνα θεύγμομε μιμηαπώξ γηα ημ ζπίηη.  

-Ο’ εοπανηζηώ γηα ηε βμήζεηα. Δε ζα ημ λεπάζς πμηέ, ηώνα όια ζα είκαη 

όπςξ πνέπεη κα είκαη θαη ζηεκ ώνα ημοξ, ιέεη ε θονά Οαναθμζηή, θαζώξ 

ελαθακίδεηαη ζημ ζθμηάδη. 

Πμ άιιμ πνςί… 

-Έζςζα ημ Νάζπα, έζςζα ημ Νάζπα!!! 

-Γ η μηθνή, μαδί ημ ζώζαμε ζεξ κα πεηξ, ιέεη μ Κηθόιαξ, μ μπμίμξ, όμςξ, δεκ 

έπεη πμιοθαηαιάβεη αθνηβώξ  ηη έγηκε. 

-Δίθημ έπεηξ, αδενθέ μμο. Αιιά αξ θςκάλμομε επηά δήης, έκα γηα θάζε πόδη, 

γηα ηεκ Ηονά Οαναθμζηή, πμο ζημ Νάζπα θαη πάιη αοηή μαξ μδεγεί. 

«ΔΕΠΩΩΩΩΩΩ» 

Πη πενηπέηεηα θη αοηή! ζθέθζεθε ε αόναηε Ιανία. Γοηοπώξ πμο 

πνόιαβακ. Ηη είκαη ςναίμ κα έπεηξ βμήζεηα, όηακ ηε πνεηάδεζαη, αθόμα θη όηακ 

ζμο ηεκ πνμζθένεη μ ζπαζίθιαξ αδειθόξ ζμο. Πώνα, όμςξ, ηη γίκεηαη; 

ακανςηήζεθε ημ θμνίηζη, πμο είπε, ήδε, ανπίζεη κα βανηέηαη. Άκμηλε, ιμηπόκ, 

ημ πανάζονμ ημο δςμαηίμο θαη θμίηαλε ρειά. Ήηακ Ιάνηεξ θαη ηα πειηδόκηα 

πεημύζακ ζημκ θαηαγάιακμ μονακό. Ε Ιανία ηα δήιερε. ‘Ιαθάνη κα μπμνμύζα 

κ’ ακέβαηκα ζημκ μονακό θαη κα ’βιεπα ημκ θόζμμ από ρειά’, εοπήζεθε. 

Αμέζςξ ε εοπή ηεξ πναγμαημπμηήζεθε θαη βνέζεθε ρειά, ηόζμ ρειά, πμο 

έβιεπε θάης ημ ζπίηη ηεξ μηθνό, ζακ ηηξ δςγναθηέξ, πμο δςγνάθηδε ζημ 

ζπμιείμ. 

-Θεέ μμο, δαιίδμμαη, ζα πέζς θαη ζα ηζαθηζηώ, μύνιηαλε ε Ιανία, ηδνςμέκε 

θαη πακηαζμέκε απ’ ημ θόβμ ηεξ. Πόηε  ήνζε έκα θάηαζπνμ ζοκκεθάθη θαη 

μπιέπηεθε ακάμεζα ζηα πόδηα ηεξ. 

-Ιε θμβάζαη, θμνηηζάθη, εγώ είμαη εδώ γηα ζέκα. Θα ζε ζηενίλς, ζα ζε 

ηοιίλς, ζα ηαληδέρμομε μαδί, ηεξ είπε ημ ζύκκεθμ θαη αμέζςξ  

μεηαμμνθώζεθε ζ’ έκα απαιό πάπιςμα από βαμβάθη. Ηνύρμο μέζα μμο κα μεκ 

θνοώζεηξ θαη …θύγαμε! 

-Ο’ εοπανηζηώ, είπε ε Ιανία θαη, θμοναζμέκε, απμθμημήζεθε. 
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ΜΑΡΣΙΟ 
 

 

Όηακ λύπκεζε, είπακ θηάζεη ζε μηα πώνα, πμο ζηε ζηδενέκηα, 

ζθμονηαζμέκε πύιε ηεξ έγναθε: ‘Ε πόιε ημο Ιάνηε’. Ε Ιανία ηόηε νώηεζε ημ 

ζύκκεθμ, γεμάηε απμνία: 

-Ια γηαηί ε πόιε θαίκεηαη ζθμηεηκή θαη μη άκζνςπμη θιαίκε; 

Νιεζίαζακ πημ θμκηά θαη ηη κα δμοκ ή μάιιμκ ηη δεκ είδακ; Δεκ οπήνπακ 

πμοιηά! Ξώηεζακ κα μάζμοκ ηη αθνηβώξ ζομβαίκεη θαη μ δήμανπμξ Θάθεξ 

Γιεοζενάθεξ Αζηαημμανηάθεξ  ημοξ ελήγεζε πςξ ηεκ ώνα πμο γηκόηακ ε 

πανέιαζε γηα ηεκ επέηεημ ηεξ απειεοζένςζεξ ηεξ πόιεξ, μεηά από 400 

μιόθιενα πνόκηα ζθιαβηάξ θαη θοιαθήξ, εκώ πενίμεκακ κα εμθακηζημύκ ηα 

πειηδόκηα, πμο ζα θναημύζακ με ημ νάμθμξ ημοξ ηεκ πμηεηηθή αθίζα ηεξ 

γημνηήξ,  αοηά έγηκακ άθακηα. Γίπακ ελαθακηζηεί! Ηάηη ηέημημ δεκ είπε 

λακαζομβεί  πμηέ! Πα πειηδόκηα ένπμκηακ πάκηα ζηεκ ώνα ημοξ!  Αμήπακμη 

θαη ζαζηηζμέκμη όιμη, θάημηθμη θαη δήμανπμξ, παναηήνεζακ πςξ, παν’ όιε ηεκ 

άκμηλε, δεκ αθμογόηακ μύηε έκα θειάεδηζμα πμοιημύ! Ηάπμημξ είπε θιέρεη  ηα 

πμοιηά ημοξ. Ε Ιανία, πεηζμαηάνα θαζώξ ήηακ, πήνε ημ ζύκκεθμ θαη πήγακ 

κα βνμοκ ηα πμοιηά. 

 

 
 

 

Ννμπώνεζακ ανθεηά θαη έθηαζακ ζε μηα άιιε πόιε, πμο έγναθε ζηεκ  

πύιε ηεξ: ‘Ε πόιε ηςκ θοιαθηζμέκςκ’. Πόηε ημ ζοκκεθάθη ακανςηήζεθε 

ζηγακά:  
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-Αθμύ ηε ιέκε πόιε ηςκ θοιαθηζμέκςκ, γηαηί αθμύγμκηαη ηόζα θειαεδίζμαηα; 

Ηαη ηα πμοιηά πμο θειαεδμύκ πμύ βνίζθμκηαη; Δεκ βιέπς θακέκα! 

-Οηαμάηα θαηάιαβα, πεηάπηεθε  ε Ιανία. 

Νιεζίαζακ πημ θμκηά θαη είδακ ηε δήμανπμ ηεξ πόιεξ,  ηεκ Θμύια Οθιαβμύια 

Φοιαθμύια. Ε Ιανία ηεξ είπε: 

-Αθμύ ηεκ πόιε ζαξ ηε ιέκε Φοιαθή, γηαηί είκαη γεμάηε με όιςκ ηςκ εηδώκ ηα 

θειαεδίζμαηα; 

Γθείκε ηεκ ώνα δομ πειηδόκηα πέηαλακ πνμξ ημ μένμξ ημοξ θαη ημοξ είπακ όηη 

ηα πμοιηά βνίζθμκηαη ζε θιμοβηά, ζηηξ οπόγεηεξ θοιαθέξ ηεξ πόιεξ! 

- Ιε θαηαιάβαηε! είπε ε δήμανπμξ. Αθμύζηε με, όμςξ, ακ ζέιεηε κα πάνεηε 

ηα πμοιηά ζαξ, πνέπεη κα ιύζεηε ημ αίκηγμα πμο ζα ζαξ πς ζε δομ μένεξ. Κα 

πμημ είκαη αοηό: 

 

Ακ ακμίλεηξ ηεκ θμονηίκα ημ πνςί, 

δεκ ημκ κμηάδεη αοηόκ, ζα μπεη. 

Πμ έκα πόδη μέζα ζα ημ βάιεη 

θαη δεκ ζα θύγεη ςξ ημ βνάδο. 

Πη είκαη; 

 

Ε Ιανία έθογε ηνέπμκηαξ, γηα κα βνεη ηε ιύζε. Νήγε ζηεκ πόιε ημο 

Ιάνηε, ηίπμηα. Οηεκ πόιε ημο Ακεμμζηνόβηιμο, ηίπμηα. Οηεκ πόιε ημο 

Ιίζμοξ, ηίπμηα. Ιέπνη θαη ζηεκ πόιε ηςκ Δεμάνπςκ έθηαζακ, ηίπμηα. Ήηακ 

παμέκμη. Ιόκμ μηα μένα έμεκε.Γπέζηνερακ ζηεκ πόιε ημο Ιάνηε.  

Πμ άιιμ πνςί, μόιηξ μ ήιημξ ακέηεηιε, ε Ιανία άκμηλε ηηξ θμονηίκεξ θαη 

ημ θςξ ημο μπήθε μέζα. 

-Πμ βνήθα, είκαη μ ήιημξ! θώκαλε πανμύμεκε. 

Νήγακ γνήγμνα θαη έδςζακ ηε ζςζηή απάκηεζε ζηεκ Θμύια Οθιαβμύια 

Φοιαθμύια θαη ειεοζένςζακ όια ηα πμοιηά. Πμ θμνίηζη έκηςζε οπένμπα, 

επεηδή έθακε θάηη θαιό θαη ζοκέπηζε ημ ηαλίδη. 

  

ΑΠΡΙΛΙΟ 
 

Ε Ιανία θαη ημ ζύκκεθμ έθηαζακ ζηεκ πόιε ημο Απνίιε. 

Ννμζγεηώζεθακ ζ’ έκα θόθθηκμ θεγγάνη με ειάπηζημοξ ακζνώπμοξ. Δίπια 

έβιεπε θη άιια ηνία θεγγάνηα, δομ θίηνηκα θη έκα πμνημθαιί, αιιά θαη πμιιά 

βειάθηα θη αζηένηα. Ξώηεζε έκακ άκζνςπμ γηα ημ πμύ βνίζθεηαη. Αοηόξ ήηακ μ 

Δεμμπμύιεξ Ημθθηκμύιεξ, μ δήμανπμξ ηεξ πόιεξ, μ μπμίμξ θαη ηεξ είπε: 

-Ννηκ από πμιιά πνόκηα αοηή ε πόιε ήηακ έκαξ θύθιμξ αιιά ηζαθςζήθαμε 

ηόζμ πμιύ μηα μένα, πμο ε πόιε πςνίζηεθε ζηα ηέζζενα. 

 

 

 



 8 

         
 

 

           
 

 

 

 

-Ιπμνμύμε κα λεθμοναζημύμε ιίγμ, εγώ θαη ημ ζύκκεθό μμο; νώηεζε ε  

Ιανία. 

-Ηαη βέβαηα, απάκηεζε μ δήμανπμξ. 

Ιόιηξ θμημήζεθε, βνέζεθε ζε μηα άιιε πόιε. Γθεί είδε μηα μάγηζζα, πμο ηεξ 

είπε:  

-Γγώ πώνηζα ηεκ πόιε ζηα ηέζζενα. 

-Γηαηί; νώηεζε ε  Ιανία. 

-Γπεηδή  όιμη ηζαθώκμκηακ μεηαλύ ημοξ, εγώ δεκ άκηεπα άιιμ ηε θαζανία θη 

έηζη ημοξ πώνηζα ζηα ηέζζενα. 

Ε Ιανία ηόηε λύπκεζε θαη ημ θώκαλε ζ’ όιμοξ, όηη ε μάγηζζα ημοξ πώνηζε θαη 

όηη εθείκε ήζειε κα ημοξ εκώζεη μεηά από πμιιή ζθέρε… 

ΠΖΝΜΠΑ! 

Νήνε ημ ζύκκεθμ θαη γύνηδακ ζ’ όιεξ ηηξ άιιεξ πώνεξ, μήπςξ μάζμοκ 

ηη κα θάκμοκ γηα κα εκώζμοκ πάιη ηε πςνηζμέκε πώνα ημο Απνίιε. Νήγακ 

ζηεκ Αοημζία, ηεκ Μιηγία, ηεκ Γεμνγημκία, μέπνη θαη ηεκ Γιηθία έθηαζακ αιιά 

ηίπμηα. Ηακείξ δεκ ήλενε κα ημοξ πεη ηη κα θάκμοκ. 

Όηακ επέζηνερακ, ημ ζύκκεθμ πνμζπαζμύζε θάηη κα ηεξ πεη, μα ε 

Ιανία δεκ άθμογε, γηαηί ήηακ βοζηζμέκε ζηηξ ζθέρεηξ ηεξ. Ηάπμηα ζηηγμή ηεξ 

είπε:  

-Ιανία, ακ αγαπεζμύκ μ έκαξ με ημκ άιιμκ, ίζςξ ιοζμύκ ηα μάγηα! 
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-Ιπνάβμ! Γηαηί δεκ μμο ημ είπεξ κςνίηενα; Πέιμξ πάκηςκ, απμθνίζεθε ε 

Ιανία. 

Πμ είπακ ζε όιμοξ θη αοημί άνπηζακ κα ιέκε ‘ζογγκώμε’ θαη κα ιέκε πςξ 

αγαπμύκ μ έκαξ ημκ άιιμκ. Γπεηδή δεκ ημ έιεγακ με μίζμξ πηα, αιιά με αγάπε, 

ηα μάγηα ιύζεθακ πναγμαηηθά θη ε πόιε εκώζεθε ζε θύθιμ, όπςξ ήηακ παιηά. 

Ε Ιανία έκηςζε μεγάιε πανά θαη θαζώξ έθεογακ με ημ ζύκκεθμ,  ημο έιεγε  

πςξ ζθέθηεθε εθείκε ηεκ ηδέα θαη όηη είκαη πμιύ έλοπκε ηειηθά! Γ, θάπμημη 

άκζνςπμη δεκ αιιάδμοκ με ηίπμηα! 

 

ΜΑΪΟ 

 
Ηαζώξ ζοκέπηζακ ηεκ πενηπιάκεζή ημοξ,  ε Ιανία ζοκάκηεζε μηα 

πεηαιμύδα με ηα πνώμαηα ημο μονάκημο ηόλμο θαη ακέβεθε επάκς ηεξ. Πόηε ε 

πεηαιμύδα ηεκ μδήγεζε πενκώκηαξ μέζα από έκα ζηεθάκη-πύιε ζε έκακ άιιμ 

θόζμμ, πμο ήηακ αζπνόμαονμξ. Μη θάημηθμη αοημύ ημο θόζμμο ηεξ είπακ πςξ 

πνόκηα πενίμεκακ θάπμημκ από άιιμ θόζμμ, γηα κα ιύζεη έκακ γνίθμ θαη κα 

ιοζμύκ ηα μάγηα, πμο ημοξ είπε θάκεη μ θμημηζμέκμξ δνάθμξ. Ιόκμ έηζη ζα 

οπήνπε θαη πάιη πνώμα ζημκ θόζμμ ημοξ θαη ηε δςή ημοξ.  

 

 

 
 

 

Μ γνίθμξ έιεγε: ‘Ηάκμοκ ημ γύνμ ημο ζπηηημύ θαη πμηέ δεκ μπαίκμοκ 

μέζα. Νμημη είκαη;’ Ε Ιανία ημοξ οπμζπέζεθε πςξ ζα έβνηζθε ηεκ απάκηεζε 

ημο γνίθμο ηαληδεύμκηαξ θαη ράπκμκηαξ γηα πιενμθμνίεξ ζε άιια μένε. 

Ακέβεθε ζηεκ πεηαιμύδα θαη πέναζε μηα άιιε πύιε γηα έκακ άιιμ θόζμμ, 

όπμο όια ήηακ λύιηκα: μη άκζνςπμη, ηα θηίνηα, μ ήιημξ, ηα δώα, ημ θαγεηό, ηα 
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πάκηα ήηακ από λύιμ. Γθεί ηεξ είπακ ηα ίδηα. Γπίζεξ, ε Ιανία ημοξ απάκηεζε 

ηα ίδηα θαη πνμπώνεζε ζε άιιμ θόζμμ.  

Μ επόμεκμξ θόζμμξ είπε θάηη ηέναηα πμο έπαηνκακ ηε ζμθία όιςκ ηςκ 

ακζνώπςκ θαη ημοξ άθεκακ πςνίξ ζθέρε. Γη’ αοηό όιμη μη ζμθμί ημο θόζμμο 

αοημύ είπακ θνοθηεί ζε μηα ζπειηά θαη δεκ έβγαηκακ. Ε Ιανία θαηάθενε κα 

ημοξ βνεη θαη ηεξ είπακ:   

- Ε απάκηεζε ζημ γνίθμ βνίζθεηαη ζημ εζςηενηθό ημο δμκηημύ ημο θμημηζμέκμο 

δνάθμο.  

Αμέζςξ ε Ιανία θαη ε πεηαιμύδα πέναζακ ηεκ ηειεοηαία πύιε, πμο μδεγμύζε 

ζηεκ ζπειηά ημο θμημηζμέκμο δνάθμο. Γοηοπώξ μ δνάθμξ ήηακ θμημηζμέκμξ θαη 

ε Ιανία ημο πήνε ημ δόκηη θαη πήγε ζε θάζε θόζμμ θαη είπε ηεκ απάκηεζε 

θςκαπηά: « Ε απάκηεζε είκαη ‘μη ημίπμη’! »Αμέζςξ, ε ζθέρε ηςκ ακζνώπςκ 

ειεοζενώζεθε, μ λύιηκμξ θόζμμξ λακαδςκηάκερε θαη μ αζπνόμαονμξ θόζμμξ 

λακαέγηκε πμιύπνςμμξ. Ε πεηαιμύδα είπε ζηε Ιανία όηη ήζειε κα μείκεη ζημκ 

πμιύπνςμμ ηόπμ θαη ημ θμνίηζη ζομθώκεζε. Ηη έηζη πέναζε ηεκ πύιε θαη 

γύνηζε πίζς.  

ΙΟΤΝΙΟ 

 
Ηάηη γέιηα θαη θςκέξ πανμύμεκεξ παηδηώκ ηνάβελακ ηεκ πνμζμπή ηεξ 

Ιανίαξ. Μδεγήζεθε πεηώκηαξ πνμξ ηα εθεί θαη, έθπιεθηε, ακηίθνηζε ημ 

ζπμιείμ ηεξ. Μη αίζμοζεξ ήηακ άδεηεξ θαη ημ πνμαύιημ γεμάημ παηδηά, πμο 

πεημύζακ ηηξ ζάθεξ ζημκ αένα θαη λεθώκηδακ πανςπά. Ήηακ ε ηειεοηαία 

μένα ηεξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ θαη ημ ζπμιείμ έθιεηκε γηα ηηξ θαιμθαηνηκέξ 

δηαθμπέξ! 

 

 
 

Ε Ιανία έκηςζε ηόζμ πανμύμεκε. Ηάπμηα από ηηξ επόμεκεξ μένεξ 

νώηεζε ημοξ γμκείξ ηεξ ακ ζα πάκε θάπμο δηαθμπέξ. Γθείκμη ηεξ απάκηεζακ 
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πςξ δεκ έπμοκε ιεθηά θέημξ γηα κα πιενώζμοκε ημ πιμίμ, πμο ζα ημοξ πάεη 

θάπμο δηαθμπέξ μύηε ηηξ λαπιώζηνεξ, πμο ζα θάκμοκε μπάκημ εθεί μύηε γηα 

ημ λεκμδμπείμ, πμο ζα μείκμοκ. Ε Ιανία, γεμάηε δάθνοα, πήγε ζημ δςμάηηό 

ηεξ θαη απμθμημήζεθε. 

 Λαθκηθά ήνζε μ θίιμξ ηεξ, ημ ζύκκεθμ θαη ηεκ πήνε μαθνηά. 

Λαθκηάζηεθε, όηακ αηζζάκζεθε δίπια ηεξ μηα μηθνή θαναμέια, πμο ζα ήηακ 

ζύκηνμθόξ ημοξ ζ’ αοηό ημ ηαλίδη θαη ζα μδεγμύζε ημ ζύκκεθμ πνμξ μηα 

άγκςζηε, μαθνηκή παναιία. Ε Ιανία, πςνίξ κα ημ λένεη, νώηεζε  ηεκ 

θαναμέια πμηα είκαη. Ε θαναμέια απάκηεζε εηνςκηθά όηη είκαη ε θαναμέια ημο 

Άνεημο Νάγμο. 

 Γπηηέιμοξ έθηαζακ ζηεκ παναιία. Όμςξ από ημκ θαοηό ήιημ, ε 

θαναμέια ήηακ έημημε κα ιηώζεη. Ε μηθνή Ιανία ακέιαβε δνάζε. Νήνε έκα 

βαδάθη θη έβαιε μέζα ηεκ θαναμέια. Ύζηενα θμίηαλε ηεκ παναιία γύνς ηεξ θη 

ακαζηαηώζεθε. Ε άμμμξ ήηακ γεμάηε ζθμοπίδηα. Πόηε ε Ιανία θαηάιαβε γηα 

πμημ ιόγμ βνέζεθε εθεί θη άνπηζε αμέζςξ κα θαζανίδεη ζακ ζίθμοκαξ. Γίπε 

θαηαθένεη κα μαδέρεη όια ηα ζθμοπίδηα, ώζπμο άνπηζε ζαιαζζμηαναπή. Πμ 

θμνίηζη θαη ε θαναμέια θηκδύκεοακ κα πκηγμύκ! Πα θύμαηα ζακ βμοκά είπακ 

πιεμμονίζεη όιε ηεκ αμμμοδηά. Ε Ιανία ηόηε ζθέθηεθε θάηη. Ακέβεθε ζημ 

θίιμ ηεξ, ημ ζύκκεθμ, θάηη ημο ρηζύνηζε μοζηηθά ζημ αοηί θαη, λαθκηθά, μ 

άκεμμξ άιιαλε πμνεία. Ε ζαιαζζμηαναπή ζηνάθεθε πνμξ ημκ ςθεακό. Γίπακ 

ζςζεί! Ε Ιανία θμοναζμέκε απμθμημήζεθε θαη ημ ζύκκεθμ ηεκ πήγε ζημ ζπίηη 

ηεξ. Ε θαναμέια ήηακ εοηοπηζμέκε πμο είπακ ζςζεί θη έιεγε ζε όιμοξ πςξ ε 

Ιανία ήηακ ενςίδα.  

Πεκ  άιιε μένα ημ θμνίηζη λύπκεζε λεθμύναζημ θαη ηεκ ώνα ημο 

πνςηκμύ άθμοζε εοπάνηζηα κέα από ημκ παηένα ηεξ. Ιπμνμύζακ ηειηθά κα 

πάκε δηαθμπέξ, γηαηί εθείκε ηε μένα ημκ πιήνςζακ. Ε Ιανία είπε μάζεη θάηη 

γηα ηηξ δηαθμπέξ. Ννέπεη κα πενκάξ πανμύμεκα με ηεκ μηθμγέκεηά ζμο.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ΙΟΤΛΙΟ 
 

   Ήηακ 16.30, όηακ έκα βμοεηό αθμύζηεθε ζηα αοηηά ηεξ Ιανίαξ, ε μπμία 

απμιάμβακε ημκ μεζεμενηακό ηεξ οπκάθμ. Οεθώζεθε αγμονμλοπκεμέκε από 

ημ μαιαθό ηεξ ‘μαληιάνη’, ημ ζοκκεθάθη. Ημίηαλε πνμζεθηηθά γύνς ηεξ. Γίδε 

θάηη πμνημθαιί κα λεπνμβάιεη. Ννμζπάζεζε κα θαηαιάβεη πμύ βνηζθόηακ. 

Ύζηενα από μενηθά δεοηενόιεπηα ακανςηήζεθε ηαναγμέκε :  ‘Νώξ μαξ 

πανέζονε ηόζμ μαθνηά μ αέναξ;’ θαη πνμζπάζεζε κα λοπκήζεη ημ ζύκκεθμ, πμο 

θμημόηακ θη αοηό. 

    - Ούκκεθμ, έια κα δεηξ ηε ζάιαζζα! 

    - Απ! Ναιηά, θαιή θίιε ε ζάιαζζα! Ωναίεξ επμπέξ, ακ ελαηνέζεηξ ηα πιμία         

      πμο μαξ ηζάθηδακ ηα πιεονά, αθμύ πενκμύζακ με θόνα από πάκς μαξ.     

    - Πη εκκμείξ; 
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    - Πμ κενό πμο θεύγεη από ηα ζύκκεθα θαη ημ απμννμθά ε γε ιέγεηαη 

      οπόγεημ κενό. Αοηό θηάκεη ζηεκ ζάιαζζα. Ύζηενα ελαημίδεηαη θαη  

      γίκεηαη ζύκκεθμ θαη πάεη ιέγμκηαξ. Αοηόξ είκαη μ θύθιμξ ημο κενμύ. Ια,      

      θαιά ηίπμηα δεκ ζαξ μαζαίκμοκ ζημ ζπμιείμ; 

     - Όπη,  ε δαζθάια μαξ ιέεη όηη αοηά είκαη αζοκανηεζίεξ θαη όηη ζημ   

       ζπμιείμ ενπόμαζηε μόκμ γηα κα μαζαίκμομε θακόκεξ ανηζμεηηθήξ θαη  

        γναμμαηηθήξ. Ννηκ από ιίγμ άθμοζα έκα βμοεηό, γη’ αοηό ζε λύπκεζα… 

- Βμοεηό;  

 

 

 
 

 

Λαθκηθά λακαθμύζηεθε μ πενίενγμξ ζόνοβμξ, πμο είπε αθμύζεη 

πνμεγμομέκςξ ε Ιανία. Ημίηαλακ από μαθνηά ημ πενίενγμ, πμνημθαιί πιάζμα. 

Πη κα ‘ηακ πάιη εθείκμ;  Ιήπςξ θακέκα ηέναξ; Πμ ζύκκεθμ ημ πενηενγάζηεθε 

θαη  είπε: 

-Πα ιοπάμαη ηα κενά εθεί θάης, πμο ακαγθάδμκηαη κα οπμζημύκ αοηά ηα 

βαζακηζηήνηα. 

-Γηαηί ημ ιεξ αοηό; Ιήπςξ … 

-Καη, είκαη έκα πιμίμ! Πα πιμία είκαη θαθά θαη ζθέθημκηαη μόκμ ημ ζομθένμκ 

ημοξ, δειαδή μόκμ κα πενάζμοκ ζθίδμκηαξ  ηα ήνεμα κενά θαη αξ ηα πμκέζμοκ. 

Βέβαηα, ακ είκαη γηα θάπμημ ζεμακηηθό ηαλίδη, αιιάδεη ημ ζέμα. Αιιά ηώνα 

απιά μ θαπεηάκημξ θάκεη βόιηα, γηαηί πήνε αύλεζε! 

-Νάμε κα ημ ζηαμαηήζμομε !  

-Δε γίκεηαη. Ακ μπμύμε μπνμζηά ημο ζα μαξ θόρεη ζηα δύμ…. Γγώ θαιά ζα 

είμαη, αιιά εζύ … 

-Ηαιύηενα κα μεκ ημ ζοδεηάμε. Γηαηί δεκ πάμε από πάκς ημο ; Ηάηη ζα 

θαηαθένμομε κα ημο πμύμε. 
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-Αοηό είκαη ζίγμονμ. Ια θαη πάιη απμθιείεηαη κα θαηαθένμομε κα ημ 

πείζμομε. Αιιά αξ θάκμομε μία πνμζπάζεηα … 

Ννμπώνεζακ πνμξ ημ μένμξ ημο πιμίμο.  

Όηακ έθηαζακ θμκηά ημο πνμζπάζεζακ κα ημ πείζμοκ κα αιιάλεη θαηεύζοκζε 

θαη κα γονίζεη πίζς ζημ ιημάκη. Ια αοηό είπε : 

-Απμθιείεηαη ! αιιά επεηδή ζήμενα είμαη ζηηξ θαιέξ μμο, ζα ζαξ αθήζς κα 

κηώζεηε όηη πνμζπαζήζαηε. Ακ ιύζεηε ημκ παναθάης γνίθμ, ζα θύγς … ‘ηη 

είκαη ζα ζαιάζζηα ανάπκε με παηένα θαιαμάνη ;’ 

-Πμ πηαπόδη θοζηθά ! είπε ημ ζύκκεθμ . 

-Ι…μμμμ….μα….  αοηό δεκ είκαη δίθαημ !   

-Γίκαη θαη παναείκαη,  είπε ε Ιανία . Φύγε ηώνα, γηαηί ζα δεηξ ηη ζα γίκεη !  

Πμ ζύκκεθμ έθακε έκα μμογθνεηό θαη λαθκηθά,  ε μονά μίαξ ηενάζηηαξ 

θάιαηκαξ έζπνςλε ημ πιμίμ πνμξ ηα νεπά .  

-Γοηοπώξ, ηειείςζε θη αοηή ε απμζημιή, είπε ε Ιανία . 

-Καη, όκηςξ !  Πώνα μπμνμύμε κα ζοκεπίζμομε ημ δνόμμ μαξ πνμξ ημ 

άγκςζημ, είπε ημ ζύκκεθμ παμμγειώκηαξ θαη πνμπώνεζε αθήκμκηαξ  ημ 

αενάθη κα ημοξ μδεγήζεη ζημ μαθνύ ηαλίδη ημοξ. 

 

 

ΑΤΓΟΤΣΟ 
 

Οοκέπηζακ μη δομ ημοξ κα πεημύκ πάκς από ηε ζάιαζζα. Πμ ζύκκεθμ 

πενίμεκε ηεκ θμπέια οπμμμκεηηθά, γηαηί εθείκε παναηενμύζε  ηεκ θαηαγάιακε 

ζάιαζζα, πμο μ δνμζενόξ αέναξ ηεκ έζπνςπκε θαη ζήθςκε θύμαηα. Ηαη ημκ 

ιαμπενό ήιημ, πμο ηε θώηηδε θαη… ημκ Αύγμοζημ, πμο έθακε ειημζεναπεία ζε 

μηα παναιία θμνώκηαξ ηα θαηκμύνηα γοαιηά ημο, πμο έθακακ 1.000.000.001! 

cents. 
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Μ Αύγμοζημξ είδε ηε Ιανία θαη ηεξ είπε: 

-Ιανία, μμο βάδεηξ ακηειηαθό ζηεκ πιάηε, γηαηί δεκ ηε θηάκς; 

Ηη εθείκε απάκηεζε: 

-Βεβαίςξ, μόκμ γηα 100€! 

Πμ ζύκκεθμ ηόηε πήδελε πάκς ζηε Ιανία θαη λάθκμο… 

 

ΓΠΣΓΜΒΡΙΟ 

 
…Ε αμμμοδηά ελαθακίζηεθε, μ ήιημξ θνύθηεθε θαη μη πνώηεξ ζηαγόκεξ ηεξ 

βνμπήξ έπεζακ ζακ δάθνοα πάκς ζηε ζθιενή γε, γηα κα ηε μαιαθώζμοκ. Ε 

Ιανία έκηςζε ηε θζηκμπςνηκή ζιίρε κα γεμίδεη ηεκ θανδηά ηεξ. ‘Πέιεηςζε ημ 

θαιμθαίνη’, ζθέθηεθε. ‘Θα ακμίλεη πάιη ημ ζπμιείμ. Απ! Νόζμ βανηέμαη! Ηη 

αοημί μη ζομμαζεηέξ μμο όιμ με πνάγμαηα θαη παηπκίδηα βανεηά αζπμιμύκηαη. 

Ηη όιμ ηα ίδηα θαη ηα ίδηα.’  

 

 
 

 

Ηαζώξ βανηόηακ, μηα θαηκμύνηα ηδέα ηεξ ήνζε ζημ μοαιό: κα θηηάλεη 

μόκε ηεξ μηα πνμκμμεπακή. Αοηό θη ακ ήηακ παηπκίδη! Θα έμπαηκε μέζα θάζε 

απόγεομα θαη…ζα έθακε δηαθμπέξ ηαληδεύμκηαξ ζημ πνόκμ. Ηη έηζη δεκ ζα 

είπε ακάγθε από θίιμοξ θαη ακηανά παηπκίδηα!  

Πμ θμνίηζη δμύιερε ζθιενά γηα πμιιέξ μένεξ. Όηακ θόκηεοε κα ηεκ 

ηειεηώζεη, έθακε έκα μηθνό ιαζάθη θη όιμ ηεξ ημ θαηαζθεύαζμα γθνεμίζηεθε. 

Οηεκμπςνήζεθε ηόζμ πμιύ, πμο έθακε δομ ώνεξ κα μηιήζεη ζημ ζύκκεθμ. 

Ημημήζεθε θμοναζμέκε θη όηακ λύπκεζε, είδε δίπια ηεξ μηα πνμκμμεπακή. 

Ημίηαλε γύνς ηεξ απμνεμέκε θαη είδε θάηη πμοιάθηα, πμο θναημύζακ με ημ 

νάμθμξ ημοξ ηαμπέιεξ, μη μπμίεξ έγναθακ ηα ελήξ:  

ΞΜΚΖΑ ΝΜΘΘΑ ΙΑΞΖΑ 
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Από ηε ζηεκμπώνηα ηεξ είπε λεπάζεη πςξ ήηακ ηα γεκέζιηά ηεξ. Γίπε μείκεη μ’ 

ακμηπηό ημ ζηόμα. Πεξ άνεζε πάνα, μα πάνα πμιύ αοηό ημ δώνμ. Γίπε μείκεη 

άθςκε. Πώνα ζα μπμνμύζε κα παίδεη με ηηξ ώνεξ. Έηζη πέναζε εοπάνηζηα μ 

οπόιμηπμξ Οεπηέμβνημξ. Ια βαζηά μέζα ηεξ ήζειε κα  δείλεη ημ ζπμοδαίμ 

παηπκίδη ηεξ θαη ζημοξ ζομμαζεηέξ ηεξ. Όπη ηίπμηα άιιμ, αιιά γηα κα έβιεπε 

ηεκ έθθναζε πμο ζα δςγναθηδόηακ ζηα πνόζςπά ημοξ! 

 

ΟΚΣΩΒΡΗ 
 

Πόηε ε  ηύπε άιιαλε λακά γηα ηε Ιανία. Οημ ηαλίδη ηεξ ζοκάκηεζε ημ 

δέθαημ μήκα ημο πνόκμο, ημκ Μθηώβνε θαη μαδί με ημ θίιμ ηεξ, ημ ζύκκεθμ, 

έθακακ θαηκμύνηεξ γκςνημίεξ. 

 

 

 
 

 

-Νόηε ζα θηάζμομε, ζύκκεθμ, ζημκ Μθηώβνε; Ακοπμμμκώ κα 

παναθμιμοζήζς ηε γημνηή γηα ηεκ 28ε Μθηςβνίμο. 

-Πώνα, ηώνα είμαζηε πμιύ θμκηά ζημκ πνμμνηζμό μαξ. 

(Ιηζή ώνα ανγόηενα) 

-Φηάζαμε! Ανπίδεη κα ρηπαιίδεη, ιέεη ε Ιανία ζημ ζύκκεθμ. 

-Ιανάθη μμο, ηζαθώκμκηαη μη θίιμη μμο, γη’ αοηό βνέπεη. Γλάιιμο, είκαη θαη ε 

επμπή. Φζηκόπςνμ, ημ θζηκόπςνμ βνέπεη. 

-Γθεί ρειά πμημξ είκαη πμο γειάεη με ηόζμ αζηναθηενό παμόγειμ; 

-Μ Μθηώβνεξ, είπε ημ ζύκκεθμ ιάμπμκηαξ από πανά. Νάμε κα ημκ γκςνίζεηξ. 

-αίνεηαη, είμαη ε Ιανία. 

-Γεηα ζμο Ιανία, ειπίδς κα λένεηξ πμημξ είμαη. 

-Ια θοζηθά! 

-Ρπάνπεη θάπμημ όκεηνό ζμο, πμο δεκ έπεη πναγμαημπμηεζεί; 
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-Πμ πακημηηκό μμο όκεηνμ είκαη κα έπς πμιιμύξ θίιμοξ. Οημ ζπμιείμ μμο 

θακείξ θαη θαμηά δεκ έπαηδε μαδί μμο! 

-Ιπμνώ κα ζμο ιύζς ημ πνόβιεμα ζημ άρε-ζβήζε! Θμηπόκ, απ’ όηη έπς μάζεη 

απ’ ημ θίιμ μμο, ημ Οεπηέμβνημ, πάκηα ήζειεξ κα παναθμιμοζήζεηξ ηε γημνηή 

γηα ηεκ 28ε Μθηςβνίμο. Κα, έκα ζπμιείμ. Γθεί έπεη πμιιά παηδηά, είμαη 

ζίγμονμξ πςξ ζα θάκεηξ θίιμοξ. 

Ε Ιανία, πνάγμαηη, πήγε ζηε γημνηή. Ήηακ πμιύ εκδηαθένμκ, πμο μη 

Έιιεκεξ είπακ ημ όπη ζημοξ Ζηαιμύξ θαη Γενμακμύξ θαη απμδείπζεθακ 

αιεζηκμί ήνςεξ. Οημ ηέιμξ ηεξ εμέναξ ε Ιανία είπε ζημκ Μθηώβνημ: 

-Ννάγμαηη, θύνηε Μθηώβνε, είπαηε ηενάζηημ δίθημ. Έθακα πμιιέξ θίιεξ θαη 

θίιμοξ. Αοηή όμςξ πμο λεπώνηζα, ήηακ ε Ηαηενίκα. Άιιμ έκα οπένμπμ ηαλίδη 

ζημ πνόκμ. Δε ζα ημ λεπάζς πμηέ! Γοπανηζηώ. Ακηίμ  ζαξ! 

 

ΝΟΓΜΒΡΙΟ 
 

Ε μηθνή Ιανία μαδί με ημ ζύκκεθμ μεηά από ημκ Μθηώβνημ 

πνμπώνεζακ θη έθηαζακ ζημ Κμέμβνημ. Γθεί ζοκάκηεζακ ηέζζενα πενηζηένηα. 

Αοηά ηα πενηζηένηα ήηακ θίιμη με ημ ζύκκεθμ θαη ζέιεζακ κα ημοξ δείλμοκ 

πμύ δμοκ, δειαδή ημκ μονακό. 

 

 
 

 

Νέηαλακ όιμη μαδί μέπνη ημ γαιαλία. Γίδακ ημοξ πιακήηεξ: ηεκ 

Αθνμδίηε, ημκ Άνε,  ημ Δία, ημκ Νιμύηςκα θαη όιμοξ ημοξ άιιμοξ. Γπίζεξ, 

είδακ ηεκ Νμύιηα με ημκ Αογενηκό, θαζώξ θαη όιμοξ ημοξ αζηενηζμμύξ.  
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Πμ μαγεοηηθό ηαλίδη θνάηεζε ςξ ημ ηέιμξ  ημο Κμεμβνίμο. Πόηε  

παηνεηήζεθακ θαη πνμπώνεζακ πνμξ ημ Δεθέμβνημ.  

 

ΔΓΚΓΜΒΡΙΟ 

 
Πμ θνύμ ήηακ ηζμοπηενό ζημκ μονακό θαη ζηε γε, πμο ήηακ πημκηζμέκε 

θαη θαηάιεοθε. Μ βμνηάξ θοζμύζε δοκαηά θαη πάγςκε ηα πάκηα. Ε κύπηα πμο 

έπεθηε, έθακε ημ θνύμ πημ δοκαηό. Ε Ιανία θαη ημ ζύκκεθμ έβιεπακ ηα θώηα 

θάπμηαξ πόιεξ από ρειά θαη …ημονημύνηδακ! Πμ μηθνό μαξ θμνηηζάθη 

ζομήζεθε ηε ζαιπςνή από ημ ηδάθη ημο ζπηηημύ ηεξ, με ηα λύια πμο 

ηνηδμβμιμύζακ. Έκηςζε λαθκηθά μηα κμζηαιγία κα γεκκηέηαη μέζα ηεξ γηα  ημ 

ζπίηη, ημ δςμάηηό ηεξ θαη, θονίςξ, ημοξ δηθμύξ ηεξ.  Ήζειε κα γονίζεη πίζς, 

κα ημοξ λακαδεί. Δομ θαοηά δάθνοα έηνελακ από ηα μάηηα ηεξ θη έπεζακ πάκς 

ζημ ζύκκεθμ. Δεκ ημο  είπε, όμςξ, μύηε ιέλε. Αοηό ηεκ αγθάιηαζε ηνοθενά 

θαη, πςνίξ κα ηε νςηήζεη ηίπμηε, ηα θαηάιαβε όια. 

‘Κμζηάιγεζε ημ ζπίηη ημο ημ  θμνηηζάθη μαξ.  Ώνα κα γονίζμομε πίζς’, 

ζθέθηεθε. 

-Αξ παμειώζμομε κα δμύμε θη αοηήκ ηεκ πόιε, ηεξ πνόηεηκε ημ ζύκκεθμ.  

-Καη, θαίκεηαη όμμνθε από ρειά, ζομθώκεζε ε Ιανία, πμο δεκ ήζειε κα δεη 

ημ ζύκκεθμ όηη είπε θιάρεη. Όιμκ αοηόκ ημκ θαηνό ήηακ μ ζύκηνμθόξ ηεξ, 

θίιμξ θαη πνμζηάηεξ ηεξ μαδί. Δεκ ηεξ πήγαηκε ε θανδηά κα ημ ζηεκαπςνήζεη. 

Γηαηί μη θίιμη, όηακ ιοπάηαη μ έκαξ, ιοπάηαη θη μ άιιμξ.  

-Ηη ακ ζμο ανέζεη θάπμο, μπμνμύμε κα ζηαμαηήζμομε γηα ιίγμ, ηεξ λακαείπε.  

Ε μηθνμύια πιεζίαζε ζημ πανάζονμ εκόξ μεγάιμο ζπηηημύ θαη είδε ζημ 

ηδάθη ημο ζαιμκημύ ηε θςηηά κα ζηγμθαίεη. Ηακείξ δεκ βνηζθόηακ εθεί, θαίκεηαη 

πςξ είπακ πάεη όιμη γηα ύπκμ. Ηαζώξ ήηακ αόναηε, άκμηλε ημ πανάζονμ θαη 

μπήθε μέζα ζημ ζπίηη.  

-Έια θη εζύ, ρηζύνηζε ζημ ζύκκεθμ. 

-Όπη, πνμηημώ κα μείκς έλς, απάκηεζε εθείκμ, γηα κα ηεκ αθήζεη ιίγμ μόκε. 
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Ε Ιανία θμίηαλε γύνς ηεξ θαη είδε ημ ζαιόκη ημο ζπηηημύ γεμάημ με 

ζημιίδηα θαη παηπκίδηα. Δομ μεγάια πνηζημογεκκηάηηθα δέκηνα οπήνπακ ζημ 

πώνμ θαη γύνς – γύνς θμοηηά θαη θμοηάθηα ζε δηάθμνα πνώμαηα θαη ζπήμαηα, 

θενάθηα θαη πμιύπνςμα ιαμπηόκηα. ‘Πη όμμνθα πμο είκαη’, ζθέθηεθε ε Ιανία. 

‘Νόζμ ηοπενά είκαη ηα παηδηά, πμο ζα πάνμοκ ηα δώνα. Άναγε μη δηθμί μμο ζα 

έπμοκ αγμνάζεη θαη γηα μέκα δώνμ ή ζα με έπμοκ λεπάζεη ηειείςξ, 

ακανςηήζεθε ακήζοπε. Νόζμ μμο έπμοκ ιείρεη όια αοηά!’ ζθέθηεθε θαη ηα 

μάηηα ηεξ βμύνθςζακ. 

Πμ ζύκκεθμ, πμο ηεκ παναηενμύζε πνμζεθηηθά έλς απ’ ημ πανάζονμ, 

ηε θώκαλε θαη ηεξ είπε: 

-Ιανία, θίιε μμο θαιή, με εηδμπμίεζακ πςξ πνέπεη κα θύγς γηα μένε μαθνηκά, 

πμο με πενημέκμοκ άκζνςπμη, δώα θαη πμνηάνηα κα γίκς βνμπή, γηα κα ηα 

λεδηράζς. Δεκ μπμνώ, όμςξ, κα ζ’ αθήζς μόκε, γη’ αοηό ζα επηζηνέρμομε ζημ 

ζπίηη ζμο μαδί.  

-Ηαη δεκ ζα ζε λακαδώ πμηέ; νώηεζε ε Ιανία, πμο πάνεθε απ’ ηε μηα γηαηί 

επηζομμύζε κα γονίζεη, μα απ’ ηεκ άιιε ζηεκμπςνήζεθε, επεηδή ζα έπακε ημκ 

αγαπεμέκμ θίιμ πμο είπε θάκεη ζημ μαγεοηηθό αοηό ηαλίδη. Άιιςζηε δεκ είπε 

θαη πμιιμύξ θίιμοξ.  Ηακέκακ γηα ηεκ αθνίβεηα! Νώξ ηα είπε θαηαθένεη έηζη;  

Γθείκε ηε ζηηγμή απμθάζηζε πςξ θάηη έπνεπε κα θάκεη μπςζδήπμηε γη’ αοηό, 

όηακ με ημ θαιό γύνηδε πίζς 

-Ηάζε θμνά πμο ζα ’νπμμαη ζημκ ηόπμ ζμο, ζα βιεπόμαζηε, ηεξ απάκηεζε ημ 

ζύκκεθμ. Γζύ ζα μμο ιεξ ηα κέα ζμο θη εγώ ζα ζμο δηεγμύμαη ηη είδα ζηα 

ηαλίδηα μμο. 

-Γκηάλεη, ηόηε. Γηαηί δεκ ζέις κα πάζς εζέκα, ημ μμκαδηθό μμο θίιμ. Νώξ ζα 

γονίζμομε, όμςξ; Έπμομε θύγεη πμιύ μαθνηά! Παληδεύμομε έκακ μιόθιενμ 

πνόκμ! Λεθηκήζαμε ημκ Ζακμοάνημ θαη ηώνα είκαη Δεθέμβνεξ. 

-Γη’ αοηό ζθαξ; Θα επηζηνέρμομε με ημκ ίδημ ηνόπμ πμο ήνζαμε. Ηιείζε ηα 

μάηηα ζμο θη αθέζμο ζηε μαγεία ηεξ πενηζηνεθόμεκεξ δίκεξ. 

   ‘Ωπ! Πη μμο ζομβαίκεη;’ ζθέθηεθε ε Ιανία δαιηζμέκε, θαζώξ εθαημμμύνηα 

αζηένηα άνπηζακ κα πενηζηνέθμκηαη γύνς ηεξ. Λαθκηθά είδε από μηα ηνύπα ηα 

θαθέ πόδηα ημο θνεβαηημύ ηεξ. Οηηγμηαία έκηςζε έκα γανγαιεηό θαη βνέζεθε 

ζημ πάηςμα δίπια από ημ θνεβάηη ηεξ.  

      Άθμοζε ηε μεηένα ηεξ κα ηεξ θςκάδεη πςξ πνέπεη κα λοπκήζεη. Ιπήθε 

μέζα με έκακ γοάιηκμ δίζθμ, μα όηακ ακηίθνηζε ηε Ιανία πεζμέκε θάης, μ 

δίζθμξ δεκ βνηζθόηακ πηα εθεί αιιά ζημ πάηςμα, ζπαζμέκμξ ζε πίιηα δομ 

θμμμάηηα. 

-Ιανία, είζαη θαιά παηδί μμο;! 

-Γ, καη, μηα πανά μακμύια! Θα μπμνμύζεξ κα με ζεθώζεηξ θαη κα με βάιεηξ 

δίπια ζημ πανάζονμ; 

-Ια θαη βέβαηα! Ό,ηη ζέιεη ε μηθνή μμο θμοθιίηζα. 
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Ε μεηένα ηεξ πήνε μηα θανέθια θαη ηεκ έβαιε δίπια από ημ πανάζονμ. 

Ύζηενα έπηαζε πνμζεπηηθά ηε Ιανία  αγθαιηά θαη ηεκ ημπμζέηεζε πάκς ζηεκ 

θανέθια. 

    Ε Ιανία θάζηζε γηα ιίγμ ζθεθηηθή. Ήζειε πμιύ κα μηιήζεη ζημοξ άιιμοξ, 

ζημοξ ζομμαζεηέξ ηεξ, κα ημοξ πεη γηα ηεκ οπένμπε πενηπέηεηα πμο είπε 

δήζεη. Γημημάζηεθε, ιμηπόκ, θαη πήνε ζέζε γηα ημ μεγάιμ αοηό γεγμκόξ. Γίπε 

κα μηιήζεη ζε θάπμημκ άιιμκ, εθηόξ από ημοξ ζογγεκείξ ηεξ, πάνα πμιύ θαηνό. 

Ήηακ εκζμοζηαζμέκε!  

     Λαθκηθά άθμοζε ημ θμοδμύκη ημο ζπμιείμο, πμο πηοπμύζε γηα ημ ζπόιαζμα 

θαη πηιηάδεξ πόδηα ζακ μπμομπμοκεηά. Πώνα ήηακ ε εοθαηνία ηεξ. Άνπηζε κα 

θςκάδεη από ημ ακμηπηό πανάζονμ ημ όκμμα ηεξ πνώεκ δηπιακήξ ηεξ με 

μακία: 

-Δήμεηνα, Δήμεηνα! Έπς θάηη κα ζμο πς! 

-Πη είκαη; 

-Νήγα έκα ηαλίδη. 

-Δεκ μπμνείξ κα πενπαηήζεηξ! Νώξ πήγεξ ηαλίδη; Νόηε; 

-Γπζέξ. 

Πόηε πιεζίαζακ θαη  ηα δίδομα αδέιθηα ηεξ Δήμεηναξ. 

-Ια ηη θάζεζαη θαη μηιάξ με αοηή ηε ζηνημμέκε; είπε μ έκαξ απ’ ημοξ 

δηδύμμοξ. 

-Αοηή δεκ είκαη πμο θάκεη όηη ηα λένεη όια; νώηεζε μ άιιμξ. 

Οε ιίγμ ήνζε θαη ε Ζςάκκα, ε θαιύηενε θίιε ηεξ Δήμεηναξ, ήνζακ θαη μη 

θαιύηενμη θίιμη ηςκ δηδύμςκ, ε Άκκα θαη ε θαιύηενή ηεξ θίιε , ε νύζα, μ 

Φμίβμξ, μ Άνεξ, μ Άθεξ, μ Ναύιμξ, μ Νέηνμξ, ε Ενώ, ε Βάζς, ε νηζηίκα θαη 

θοζηθά μ Άγγειμξ, αοηόξ πμο, ακ δεκ λένεη ηα πάκηα, ζθάεη. Ηαη θοζηθά όιμη 

ημ ίδημ ενώηεμα είπακ : ηη θάκμοκ μη άιιμη με ηε Ιανία.  

Ηαη ηόηε αοηή άνπηζε κα ημοξ δηεγείηαη ηεκ ηζημνία ηεξ. Όιμη πνόζεπακ 

κα μεκ πάζμοκ μύηε ιέλε. Γύνς ζηηξ 5:00 μ.μ. άνπηζακ ζηγά-ζηγά κα 

μαδεύμκηαη ζηα ζπίηηα ημοξ, αθμύ, όμςξ, ε Ιανία ημοξ οπμζπέζεθε πςξ ηεκ 

άιιε μένα ζα ημοξ πεη ηε ζοκέπεηα ηεξ πενηπέηεηάξ ηεξ. Ηαη ηεκ άιιε μένα 

δεθαεπηά παηδηά μαδεύηεθακ γύνς από ημ πανάζονμ ηεξ μηθνήξ.   Έηζη 

πέναζε ζηγά ζηγά μ θαηνόξ. Ιε ηηξ θμοβέκηεξ ηα παηδηά έγηκακ θίιμη θαη θάζε 

μένα ε Ιανία είπε θαη μηα δηαθμνεηηθή επίζθερε.  

Ιηα μένα μ Άθεξ ηε νώηεζε: 

-Ια, ζε πόζμ θαηνό αθόμε ζα μπμνείξ κα πενπαηάξ; 

-Μ γηαηνόξ μμο είπε πςξ πνέπεη κα μείκς έηζη γηα, ημ πμιύ, έλη μήκεξ. 

-Ηαη πόζμη μήκεξ έπμοκ πενάζεη; 

-Αοηέξ ηηξ μένεξ ζομπιενώκμκηαη μη έλη μήκεξ. 

  Ηαη ηόηε ζοκεηδεημπμίεζε θάηη. 

-Ιπμνώ κα πενπαηώ! Γιάηε όιμη μέζα! Ιπμνώ κα πενπαηώ!!! 

 Έηνελακ όιμη μη ζομμαζεηέξ ηεξ μέζα. Δύμ ηεκ έπηαζακ από ηα πένηα. Πε 

ζήθςζακ απαιά. Όιμη άνπηζακ κα θςκάδμοκ :  
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‘ ΓΘΑ, ΙΝΜΞΓΖΟ ΚΑ ΠΜ ΗΑΚΓΖΟ!!!’ 

 
Ηαη ηόηε με μενηθά αδύκαμα βήμαηα ε Ιανία πενπάηεζε ςξ ημκ άιιμ ημίπμ. 

  Πμ κέμ μαζεύηεθε ζ’ όιμ ημ πςνηό. Ηη έηζη ηεκ άιιε μένα έκα λέθνεκμ 

πάνηη έθπιελε έγηκε γηα πάνε ηεξ. Από ηόηε θάζε μένα έθεογε γηα ημ ζπμιείμ 

μαδί με όιμοξ ημοξ θίιμοξ ηεξ. Γίπε γίκεη πηα   πμιύ δεμμθηιήξ.  

Ηαη θάζε θμνά πμο ημ ζύκκεθμ πενκμύζε απ’ ηε γεηημκηά ηεξ, ηεκ 

θμηημύζε από ρειά θαη ηεκ θαμάνςκε! Ηη όηακ ηε κμζηαιγμύζε, έθιαηγε θαη 

γηκόηακ βνόπηκμ κενό θη έπεθηε πάκς ζηε γε θαη ηεκ λεδηρμύζε.  

Ηη έδεζακ αοημί θαιά θη εμείξ θαιύηενα. 
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