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Μηα θόνα θη έκα θαηνό ήηακ έκα όμμνθμ δάζμξ. 

Ήηακ γεμάημ πεύθα, δέκηνα θαη πμοιηά. Έμμηαδε με 

Πανάδεηζμ! Άκζνςπμη ημ επηζθέπημκηακ θάζε εμένα 

θαη ημ παίνμκηακ πμιύ.  

Όια ήηακ οπένμπα, μέπνη πμο μηα θαθηά μάγηζζα, 

ε Σειεόναζε, εμθακίζηεθε ζημ πςνηό. Ναη, αοηό ήηακ 

ημ όκμμα ηεξ θαη ε δμοιεηά ηεξ ήηακ κα παναπιακεί 

μηθνμύξ θαη μεγάιμοξ θαη κα ημοξ απμμμκώκεη από ημκ 

οπόιμηπμ θόζμμ. ε ιίγμ όιμη ζημ πςνηό βνίζθμκηακ 

μεξ ηα ζπίηηα ημοξ. Κάκεηξ δεκ έβγαηκε έλς κα 

επηθμηκςκήζεη με ημκ άιιμ θόζμμ. Γίπακ μαγεοηεί όιμη 

από ηεκ Σειεόναζε! Σμ δαζόξ, μ δηθόξ ημοξ 

πανάδεηζμξ, λεπάζηεθε. Κάκεηξ δεκ πήγαηκε πηα εθεί. 

Κάκεηξ δεκ ημ πνόζεπε.  

Ώζπμο μηα μένα ημ δάζμξ πήνε θςηηά. Όια ηα 

όμμνθα δέκηνα, ηα πεύθα, ηα ιμοιμύδηα, θαήθακ. 

Σίπμηα δεκ έμεηκε δςκηακό! 

Έκαξ άκηναξ πμο έμεκε με ηεκ μηθμγέκεηα ημο ζημ 

πςνηό, είδε θάπμημ βνάδο έκα όκεηνμ: ζομήζεθε πςξ 

θάπμηε δμύζε ζε έκακ πανάδεηζμ, ημκ Πανάδεηζό ημο, 

ημ όμμνθμ δαζόξ, όμςξ ηειηθά θάεθε. Γοηοπώξ ε 

γοκαίθα ημο ήηακ μηα θαιή θαη όμμνθε κενάηδα, πμο 

ηεκ αγαπμύζε πμιύ. Μαδί ηεξ ζα έθηακε ζημκ 

πανάδεηζμ, με αοηήκ θαη ηα παηδηά ημοξ κα ημο 



δείπκμοκ ημκ δνόμμ, γηαηί μμκό εθείκα θαη ε γοκαίθα 

ημο ήλενακ ημ μοζηηθό μμκμπάηη. Καηάιαβε, επηηέιμοξ, 

ηη είπε γίκεη θαη ηη έπνεπε κα θάκεη γηα κα ζώζεη ημκ 

πανάδεηζμ ημο: πνεηαδόηακ αγάπε θαη θακηαζία γηα κα 

θηάζεη εθεί! 

Αμέζςξ άνπηζε κα ηαναθμοκά ηε γοκαίθα ημο: 

«Ξύπκα, λύπκα άζε ηεκ ηειεόναζε, είκαη έκα ρέμα». 

Μόιηξ λύπκεζε ε όμμνθε κενάηδα, ημκ νώηεζε ηη είπε 

ζθεθηεί. Γθείκμξ ζομίδμκηαξ ηεξ ηεκ επμπή ημο 

ελήκηα, όπμο οπήνπακ αγκόηεηα, ειπίδα γηα θάηη 

θαιύηενμ θαη αγώκαξ γηα αγάπε, εηνήκε θαη θηιία, ηεξ 

είπε πςξ έηζη θη εθείκμη πνεηάδμκηακ θηιία, αγάπε θαη 

θακηαζία γηα κα θηάζμοκ ζημκ Πανάδεηζμ θαη κα 

κηθήζμοκ ηεκ θαθηά μάγηζζα, ηεκ Σειεόναζε.  

Σεκ επόμεκε μένα ε μηθμγέκεηα άθεζε ημ ζπίηη ηεξ 

θαη βγήθε ζηηξ πιαηείεξ θαη ημοξ δνόμμοξ θςκάδμκηαξ. 

Χηοπμύζακ πόνηεξ θαη θμοδμύκηα, λοπκώκηαξ ημκ 

θόζμμ από ημ βαζύ ρέμα θαη παναθηκώκηαξ ημοξ κα 

’νζμοκ θη αοημί μαδί ημοξ. ε ιίγμ μη πνώημη είπακ 

λοπκήζεη θαη είπακ θαηαθένεη κα απμμαθνύκμοκ ηεκ 

Σειεόναζε από ημ ζπίηη ημοξ. Όζμ πημ πμιιμί 

απμμάθνοκακ ηεκ ηειεόναζε από ημ ζπίηη ημοξ ηόζμ 

πημ αδύκαμε γηκόηακ αοηή ε θαθηά μάγηζζα, ώζπμο ζημ 

ηέιμξ ελμοδεηενώζεθε ηειείςξ. Όιμη πάνεθακ με ημ 

γεγμκόξ θαη απμθάζηζακ κα επηζηνέρμοκ πάιη ζημ 

όμμνθμ δάζμξ . 

Έηζη θη έγηκε. Βνήθακε ημ μοζηηθό μμκμπάηη θαη 

γύνηζακ ζημ παμέκμ Πανάδεηζμ. Καη δήζακε αοημί θαιά 

θη εμείξ θαιύηενα! 
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