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1μ Δεμμηηθό πμιείμ Πμιίπκεξ 

Σάλε Α1     2014-15 

Τπεύζοκε δαζθάια: Δέζπμηκα Πανάζμγιμο 

ΣΟ ΥΑΜΕΝΟ  ΚΤΛΑΚΙ 

  

…Εθεί ζηεκ άθνε ημο πςνημύ δμύζε ημ  ζθοιάθη με ηεκ μηθμγέκεηά ημο. 

Ήηακ ζθοζνςπό θαη ιοπεμέκμ. Καη ιίγμ ζομςμέκμ! 

« Αοηό ήηακ!!  Η μαμά δεκ μ΄αγαπάεη πηα! Όιμ με  ημκ αδενθό μμο αζπμιείηαη θαη  

μ΄αοηόκ παίδεη.  Εμέκα μμο βάδεη ζοκεπώξ κα γνάθς θαη κα δηαβάδς. Κη όηακ θάκς 

ιάζμξ κμμίδς πςξ δεκ μ΄αγαπάεη θαζόιμο μα θαζόιμο. Ούηε μηα ζηαιηά!» 

Κη έηζη ημ ζθοιάθη πεγαηκμενπόηακ θαθμδηάζεημ, ώζπμο μηα μένα πήνε μηα απόθαζε. 

«Αθμύ δεκ μ΄αγαπμύκ ζα θύγς» είπε θαη…. ημ έθακε. 

Πενπαημύζε ώνεξ πμιιέξ θη απμμαθνύκζεθε ηόζμ πμιύ, ώζπμο δεκ θαηκόηακ 

θαζόιμο μύηε ημ ζπίηη ημο, μύηε ημ πςνηό. 

Άνπηζε κα κοπηώκεη. Σμ ζθοιάθη ηαιαηπςνεμέκμ πενπαημύζε ανγά θαη θμοναζμέκα 

όηακ λαθκηθά… έκαξ απνόζεθημξ μδεγόξ πμο έηνεπε πμιύ δεκ πνόιαβε κα θνεκάνεη 

θαη …μπαμ μ΄έκα δοκαηό πηύπεμα έζηεηιε ημ ζθοιάθη πάκς ζ΄έκακ  ζάμκμ 

αγθαζενό.  

Όηακ ζοκήιζε ήηακ μόκμ, αβμήζεημ θαη μ΄έκακ  δοκαηό πόκμ ζημ πίζς δελί 

πμδανάθη. 

Πεηκμύζε , δηρμύζε  θμβόηακ θαη πνμπςνμύζε θμοηζαίκμκηαξ πηα! 

 Άνπηζε κα θοζάεη θαη κα βνέπεη. Ο αέναξ ζθύνηδε δοκαηά μέζα ζημ δάζμξ θη μη 

πμκηνέξ ρηπάιεξ έβνεπακ ημ ζθοιάθη θαη ημ έθακακ κα ημονημονίδεη. 

Πμύ ζα θμημόηακ ηώνα μόκμ θαη ηνμμαγμέκμ; 
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«Απ κα μηα θμοθάια ζημκ θμνμό ηεξ γένηθεξ βειακηδηάξ, ζα μείκς εδώ απόρε μέπνη 

κα λεμενώζεη» είπε θη έηνελε γνήγμνα κα πνμθοιαπηεί.  

«Μαθάνη κα θμύνκηαδα ζηεκ αγθαιηά ηεξ μαμάξ ηώνα» ζθεθηόηακ ιοπεμέκμ. 

Ακ είπα θαη ιίγμ θαγεηό θαη κενό, ηη θαιά πμο ζα ήηακ! Είπε θη έβαιε ηα θιάμαηα 

Άναγε ζα ακεζοπμύκ γηα μέκα μη γμκείξ μμο, ζα με ράπκμοκ; ακανςηηόηακ θη άνπηζε 

πάιη κα βμονθώκεη. 

Όηακ λεμένςζε βγήθε ημ ζθοιάθη θαη πνμπςνμύζε ζημ δάζμξ πςνίξ κα λένεη πμο 

πάεη. Έπνεπε κα βνεη ηνμθή θαη κενό.  

ημ βάζμξ είδε ηα κενά μηαξ ιημκμύιαξ. Ξεθίκεζε θμοηζαίκμκηαξ κα πάεη πνμξ ηα 

εθεί όηακ,  μηα πανέα από θιύανεξ πάπηεξ άνπηζε κα γειάεη θαη κα θμνμσδεύεη ημ 

θμοηζό ζθοιάθη. Σμ πιεζίαζακ θη άνπηζακ κα ημ ηζημπμύκ θαη κα ημ θμνμσδεύμοκ. 

Ήπηε ιίγμ κενάθη θαη δαθνοζμέκμ απμμαθνύκζεθε όζμ πημ γνήγμνα μπμνμύζε γηα κα 

ηηξ απμθύγεη. Παναθάης μηα αιεπμύ ρειμμύηα ημκ θμνόηδερε, εκώ έκαξ ιαγόξ πμο 

ζηεκ ανπή πήγε κα ηνέλεη θαη κα θνοθηεί, ημκ πιεζίαζε θαη ημο είπε: 

 «πώξ θαηάκηεζεξ έηζη θαθμμμίνε μμο» 

Κακέκαξ δε ζθέθηεθε όηη πνεηάδεηαη βμήζεηα ημ ζθοιάθη. 

Έηζη ιμηπόκ με  θαηεβαζμέκμ θεθάιη ζοκέπηζε ημ δνόμμ ημο, θη εκώ άνπηζε πάιη κα 

κοπηώκεη είδε από μαθνηά έκα ζπηηάθη με θςξ. Έβαιε όιεξ ημο ηηξ δοκάμεηξ κα 

θηάζεη μέπνη εθεί.   

Μόιηξ έθηαζε ζηεκ πόνηα γάβγηζε αδύκαμα θαη ζςνηάζηεθε θάης από ηεκ 

ελάκηιεζε.  

Ο  παππμύιεξ πμο έμεκε εθεί άκμηλε ηεκ πόνηα θαη πήνε αγθαιηά ημκ αδύκαμμ θαη 

ηαιαηπςνεμέκμ ζθύιμ. 

Έδεζε γνήγμνα ημ πιεγςμέκμ πμδανάθη  θη έβαιε αμέζςξ ηνμθή θαη κενό ζημκ 

θαηκμύνημ ημο θίιμ μ μμκαπηθόξ θαη ζμθόξ γένμκηαξ ημο δάζμοξ. 

Επηηέιμοξ έπς μηα ζοκηνμθηά ζθέθηεθε πανμύμεκμξ. 
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Από ηεκ άιιε μένα μ ζθύιμξ άνπηζε κα κηώζεη θαιύηενα θαη κα ιέεη ηεκ ηζημνία ημο.  

Κμοβέκηηαζακ πμιιέξ ώνεξ. ημ ηέιμξ μ ζμθόξ γένμκηαξ ημο είπε: 

Φοζηθά θαη ζ΄αγαπμύκ μη γμκείξ ζμο ημ ίδημ με η΄αδενθάθη ζμο. Καη ηώνα ζα είκαη 

πμιύ δοζηοπηζμέκμη πμο πάζεθεξ. Ση θνίμα. 

Καη είπε δίθημ. Οη γμκείξ ημο ήηακ απανεγόνεημη. Δεκ ζηαμάηεζακ κα ράπκμοκ θαη κα 

νςημύκ θάζε μένα μήπςξ θαη βνμοκ ημ παμέκμ ζθοιάθη. 

Ωζηόζμ μ θαηνόξ πενκμύζε θαη ημ ζθοιάθη μεγάιςκε θαη δοκάμςκε. Πμιιά βνάδηα 

ζομόηακ ηεκ μηθμγέκεηά ημο θη έθιαηγε θνοθά. 

 Ο γενμ-ζμθόξ είπε μηα  μεγάιε βηβιημζήθε με πμιιά βηβιία θαη θάζε μένα μάζαηκε 

θαηκμύνηα πνάγμαηα ζημ ζθοιάθη. Ήηακ έλοπκμ θη έμαζε γνήγμνα πμιιά πνάγμαηα. 

Μάιηζηα αγάπεζε πμιύ ημ δηάβαζμα θαη ημ γνάρημμ.  

« Θα ζε θςκάδς Μμιύβημ», είπε εκζμοζηαζμέκμξ μ παππμύιεξ μηα μένα. 

Σα δώα ημο δάζμοξ βιέπμκηαξ πόζμ ζμθόξ έγηκε μ ζθύιμξ ημκ παναθάιεζακ κα 

γίκεη δάζθαιόξ ημοξ θαη κα ημοξ μάζεη όια αοηά ηα ζπμοδαία πμο έμαζε μέζα απ΄ηα 

βηβιία. Ο Μμιύβημξ έγηκε έκαξ ζπμοδαίμξ δάζθαιμξ!  

Όια ηα δώα ηώνα πηα ημκ αγαπμύζακ , ημκ ζαύμαδακ θαη ημκ ζέβμκηακ. 

Όμςξ μ Μμιύβημξ ήηακ πμιύ θαιόξ θαη ζημ πμδόζθαηνμ. Ο θαιόξ γένμκηαξ ημο είπε 

πανίζεη έκα ηόπη γηα κα δοκαμώζεη ημ πηοπεμέκμ πμδανάθη ημο. 

Έηζη μηα μένα ζημκ μεγάιμ πμδμζθαηνηθό αγώκα ημο δάζμοξ μ Μμιύβημξ έβαιε 7 

γθμι!! 

  «Θνίαμβμξ, ζνίαμβμξ, δήης μ Μμιύβημξ, »  θώκαδακ όιμη.  

Ήνζακ θη μη δεμμζημγνάθμη ηεξ ηειεόναζεξ κα πάνμοκ ζοκέκηεολε απ΄ημκ Μμιύβημ 

πμο ήηακ θάπμηε θμοηζόξ! 

-Πώξ κηώζεηξ θ. Μμιύβηε; Ρώηεζε μ δεμμζημγνάθμξ. 

- Νηώζς μεγάιε πανά γηα ηε κίθε, αιιά πάκηα μμο ιείπεη ε μηθμγέκεηά μμο. 
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Η μαμά ημο Μμιύβημο δεκ πίζηεοε ζηα μάηηα ηεξ, αιιά θαη ζη΄αοηηά ηεξ!! 

Επηηέιμοξ ημ παμέκμ ηεξ ζθοιάθη μιμδώκηακμ ζηεκ ηειεόναζε. 

ε ιίγεξ μένεξ μιόθιενε ε μηθμγέκεηα έζθηγγε ζηεκ αγθαιηά ηεξ γεμάηε πανά ημκ 

Μμιύβημ ημκ ζομςζηάνε…  πμο κόμηδε πςξ δεκ ημκ αγαπμύκ. 

Κη από ηόηε δεκ λακαπώνηζακ πμηέ θαη έδεζακ αοημί θαιά θη εμείξ θαιύηενα!!! 

   

  

 


