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ÅéêïíïãñÜöçóç:
Λίλα Καλογερή

ΠΡΩΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

© ΕλΕνα Χ. Στανιου 2013 / ΕκδοΣΕιΣ ΨυΧογιοΣ 2013



Ç ΕΛΕΝΑ Χ. ΣΤΑΝΙΟΥ γεννήθηκε στο Βόλο. Εί-
ναι αριστούχος πτυχιούχος του Παιδαγωγικού
Τµήµατος Νηπιαγωγών του Πανεπιστηµίου Ιωαν-
νίνων και έχει µεταπτυχιακό στην παιδική λογο-
τεχνία από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Σήµερα εί-
ναι υποψήφια διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Θεσ-
σαλίας και το θέµα της διδακτορικής διατριβής της
αφορά στην παιδική λογοτεχνία. Είναι παντρεµένη
και έχει τρία παιδιά. Έχει παρακολουθήσει διάφο-
ρα σεµινάρια, συνέδρια και ηµερίδες, ενώ έχουν
δηµοσιευτεί άρθρα της στα περιοδικά ∆ιαδροµές,
Κείµενα, Εκπαιδευτικά και Bookbird. Από τις Εκ-
δόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν επίσης τα βιβλία
της ΤΟ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ∆ΩΡΟ ΤΟΥ ΑΡΗ και
ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΡΥΜΟΥΛΚΟ.
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Σε όλα τα παιδιά του κόσµου,
που δε φταίνε ποτέ για τίποτα.
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Π αρίσι 2012. Οδός Πηγής. Ένας δρό-
µος µε όµορφα αναπαλαιωµένα σπί-
τια, που µε τα στενά τους µπαλκό-

νια θυµίζουν τµήµα από πίνακα ζωγραφι-
κής, βγαλµένο από τα χρόνια τα παλιά. Ένα
απ’ αυτά είναι και το σπίτι της οικογένειας
Μπρινέλ.

Η µικρή Πολίν ήταν έτοιµη να κοιµηθεί,
όταν άκουσε τη µαµά της να τη φωνάζει.

«Πολίν, τρέξε, έχω υπέροχα νέα! Τρέξε,
έλα να σου πω ποιος έρχεται!»

«Ποιος έρχεται, µαµά;» ρώτησε τη µητέρα
της η Πολίν, ενώ έτριβε τα µάτια της από τη
νύστα.
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«Η θεία σου η Ηρώ µε τα ξαδέλφια σου,
τον Άρη και το µικρούλη τον Οδυσσέα. Αχ,
πόσο χαίροµαι που επιτέλους θα δω την
αδελφή µου και τα ανίψια µου! Θα δεις, καρ-
δούλα µου, τι καλά που θα περάσουµε!» της
είπε η µαµά και την αγκάλιασε.

«Μα… δεν τα ξέρω τα ξαδέλφια µου. Κι
άµα δεν ταιριάζουµε;» ρώτησε η Πολίν τη
µαµά της.

«Μην ανησυχείς, θα τα πάτε µια χαρά. Από
ό,τι µου έχει πει η θεία σου, ο Άρης είναι ένα
πολύ γλυκό παιδί και είναι κοντά στην ηλικία
σου. Εγώ, βέβαια, έχω να τον δω από τότε
που γεννήθηκε. Γιατί τότε φύγαµε µε τον µπα-
µπά σου από την Ελλάδα», απάντησε η µαµά
και αµέσως µια σκιά σκέπασε τα µάτια της. Η
Πολίν ήταν σίγουρη πια πως, κάθε φορά που
η µαµά ανέφερε τον µπαµπά, από τότε που
χώρισαν, ήταν έτοιµη να βάλει τα κλάµατα.
Και τώρα το ίδιο συνέβαινε. Μόλις µίλησε για
τον µπαµπά, την άφησε από την αγκαλιά της
και πήγε να σκουπίσει τα µάτια της.
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«Τι έπαθες, µαµά;» τη ρώτησε, ενώ ήξερε
πολύ καλά την απάντηση.

«Τίποτα, γλυκιά µου. Είναι από τη συγκί-
νηση που θα δω την αδελφή µου», της απά-
ντησε η µαµά.

Όµως η Πολίν ήξερε ποια ήταν η αληθι-
νή απάντηση. Ναι, µπορεί να ήταν συγκινη-
µένη που επιτέλους θα έβλεπε την αδελφή
της ύστερα από εφτά χρόνια, όµως µέσα της
υπήρχε και µια µεγάλη στενοχώρια. Ο χω-
ρισµός της µε τον µπαµπά ήταν πρόσφατος
και η Πολίν ήξερε πολύ καλά πώς έγιναν τα
πράγµατα, και ποιος έφταιγε για όλα. Είχε
ακούσει τη µαµά που µιλούσε µε τον µπα-
µπά, και ο µπαµπάς το είχε πει καθαρά: «Αν
δεν είχε γεννηθεί η Πολίν, δε θα είχαµε πα-
ντρευτεί». Άρα, αυτή έφταιγε που παντρεύ-
τηκαν και τώρα χώριζαν εξαιτίας της. Πόσο
άσχηµα ένιωθε που έκανε τη µαµά της να
κλαίει! Γιατί αν δεν ήταν εκείνη, δε θα είχαν
παντρευτεί µε τον µπαµπά και τώρα η µαµά
θα ήταν ευτυχισµένη.
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Μέσα στη στενοχώρια η Πολίν έσκυψε το
κεφάλι και καληνύχτισε τη µητέρα της. Ωστό-
σο, άργησε να την πάρει ο ύπνος. Σκεφτό-
ταν τότε που ήταν όλοι µαζί. Γιατί δεν ήταν
πάντα άσχηµα. Ο µπαµπάς ερχόταν από τη
δουλειά και τις αγκάλιαζε και τις δύο. Φιλού-
σε τη µαµά και είχε πάντα κάτι για την Πο-
λίν, µια σοκολάτα, µπισκοτάκια. Κι εκείνη
κρεµόταν από το λαιµό του και του έδινε
δυο φιλιά, ένα σε κάθε µάγουλο. Τον τε-
λευταίο καιρό, όµως, όλο καβγάδιζαν ο
µπαµπάς µε τη µαµά. Εκείνη κλεινόταν στο
δωµάτιό της και σκέπαζε τα αυτιά της µε τα
χέρια της. Μόλις ο καβγάς τελείωνε, άκου-
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γε την εξώπορτα που έκλεινε µε θόρυβο και
τη µαµά να κλαίει. Γιατί να γίνουν έτσι τα
πράγµατα; Γιατί να πρέπει να λέει ψέµατα
στις συµµαθήτριές της στο σχολείο; Ακόµα
και στη διπλανή της, όταν την είχε ρωτήσει
«Γιατί δεν έρχεται καθόλου να σε πάρει ο
µπαµπάς σου και έρχεται όλο η µαµά σου;»,
η Πολίν τής είχε απαντήσει: «Πήγε ένα τα-
ξίδι για τη δουλειά του». «Θα λείψει καιρό;»
«Ναι, πολύ καιρό». Και έλεγε ψέµατα γιατί
ντρεπόταν. Γιατί, αν έλεγε την αλήθεια στις
φίλες της, δε θα την ξαναέκαναν παρέα,
επειδή θα ήξεραν ότι αυτή ήταν η φταίχτρα
που χώρισαν η µαµά µε τον µπαµπά και θα
της έλεγαν να φύγει από κοντά τους πριν
τους χαλάσει και τη δική τους παρέα.

Όλα αυτά σκεφτόταν η Πολίν, και για ακό-
µα ένα βράδυ, µε δάκρυα στα µάγουλα, την
πήρε ένας βαρύς και ταραγµένος ύπνος, γε-
µάτος παράξενα όνειρα.

Επιτέλους, έφτασε η µέρα που θα ερχό-
ταν η θεία. Όχι ότι αυτή είχε και ιδιαίτερη
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όρεξη να µιλήσει µε κανέναν, αλλά σίγου-
ρα η µαµά της θα ένιωθε λίγο καλύτερα.

Την Παρασκευή το πρωί, η µαµά την πή-
ρε για να πάνε στο αεροδρόµιο να υποδε-
χτούν τη θεία και τα παιδιά. Καθώς περίµε-
ναν στην αίθουσα αφίξεων, η Πολίν είδε
ανάµεσα στους επιβάτες που έβγαιναν από
τις αυτόµατες πόρτες µια όµορφη κυρία, που
κρατούσε ένα µικρό αγοράκι στην αγκαλιά
της, να κουνάει χαρούµενα το χέρι της στη
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µαµά της. Η µαµά δεν άργησε να τη δει^ στη
στιγµή άρπαξε την Πολίν από το χέρι και
έτρεξαν προς τα εκεί.

«Ηρώ!» φώναξε η µαµά και αγκάλιασε την
όµορφη κυρία, ενώ άρχισαν να κλαίνε και
οι δύο. Μόνο που, αυτή τη φορά, η Πολίν
ήταν σίγουρη πως έκλαιγαν από χαρά που
αντάµωναν ύστερα από τόσα χρόνια.

«Αννούλα µου, επιτέλους τα κατάφερα να
έρθω! Θεέ µου, µη µου πεις ότι αυτή είναι η
Πολίν! Στις φωτογραφίες που έχω είναι ακό-
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µα µωρό!» είπε η θεία Ηρώ και αγκάλιασε
την ανιψιά της, ενώ της έσκαγε και δυο ζε-
στά φιλιά στα µάγουλα.

«Comment ça va, ma chérie? – Τι κάνεις,
αγάπη µου;» ρώτησε η θεία Ηρώ την Πολίν
στα γαλλικά.

«Καλά, ευχαριστώ», απάντησε η ανιψιά
της στα ελληνικά, ενώ έριχνε κλεφτές µατιές
στα ξαδέλφια της.

«Μιλάει ελληνικά το κοριτσάκι µας», εξή-
γησε η µαµά περήφανη για την κόρη της.
«Από τότε που γεννήθηκε, εγώ της µιλούσα
στα ελληνικά και ο πατέρας της στα γαλλι-
κά, έτσι έµαθε και τις δύο γλώσσες».

«Και στο σχολείο;» ρώτησε µε απορία η
θεία Ηρώ.

«Στο σχολείο µιλάει γαλλικά, αλλά στο σπί-
τι, τώρα πια, ακούει µόνο ελληνικά», απά-
ντησε η µαµά µε µια µελαγχολία στη φωνή
της. «Αυτός ο κούκλος που µοιάζει της µα-
µάς του είναι ο Άρης; Αγόρι µου γλυκό, πό-
σο µεγάλωσες! Έχω να σε δω από τότε που
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Σ ε μια όμορφη γειτονιά 
του Παρισιού ζει η μι-

κρή Πολίν. Σε λίγες μέρες 
περιμένει να έρθουν η θεία 
της και τα δύο ξαδέλφια της 
από την Ελλάδα. Αν και θα 
έπρεπε να είναι χαρούμενη 
που θα γνωριστούν επιτέ-
λους, μέσα της νιώθει απέ-
ραντη θλίψη.

Η Πολίν πιστεύει πως εί-
ναι υπεύθυνη για το χωρι-
σμό των γονιών της και πως 
γι’αυτό εκείνοι δεν την αγα-
πούν πια. Όταν το εκμυστη-
ρεύεται στον ξάδελφό της 
τον Άρη, ο μικρός αναλαμ-
βάνει αμέσως δράση. Είναι, 
όμως, έτσι τα πράγματα; 
Φταίει η Πολίν που οι γο-
νείς της παίρνουν διαζύγιο; 

Μια τρυφερή ιστορία, 
πλημμυρισμένη από την 
αγάπη που νιώθουν οι γονείς 
για τα παιδιά τους, ό,τι 
κι αν συμβαίνει στη ζωή τους...
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