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Μια σειρά που απευθύνεται σε όσους αποδέχονται τη δική τους 

διαφορετικότητα αλλά και των άλλων, σε όσους θέλουν να ανήκουν 

κάπου ή απλώς να εκφραστούν, αλλά κυρίως σ’ εκείνους που θέλουν 

να ζουν δυνατά.
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από 10 ετών

Η Κορίνα είναι ένα πλάσμα υπέροχο! Μπορεί να είναι 
πεισματάρα και να σιχαίνεται το ροζ (αυτό τουλάχιστον θα σας 
πουν όσοι τη γνωρίζουν), αλλά έχει και μια μεγάλη αγάπη:  
το ποδήλατο! Από τότε που το ανακάλυψε, δεν το αποχωρίζεται 
ποτέ, ούτε καν στον ύπνο της. Η ζωή της γυρίζει γύρω από τις 
ρόδες του ποδηλάτου και όταν μεγαλώσει κι άλλο ονειρεύεται 
να πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες!

Όμως ένα αναπάντεχο γεγονός φρενάρει το όνειρό της  
και αλλάζει μια για πάντα τη ζωή της. Θα καταφέρει η Κορίνα 
να χρησιμοποιήσει το πείσμα που τη διακρίνει για να ξαναπάρει 
την κατάσταση στα χέρια της; Τι είναι αυτό που μπορεί  
να κάνει ένα παιδί να υπερβεί οποιοδήποτε εμπόδιο  
και να κυνηγήσει μέχρι τέλους το όνειρό του;
Η απάντηση βρίσκεται στις Πεταλιές της Κορίνας.

ISBN: 978-618-03-1273-7

ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 81273

9438_PETALIES THS KORINAS_CV.indd   All Pages 27/03/2018   15:06





11

Πνεύμα αντιλογίας

«Εγώ φόρεμα με φιόγκους και γιρλάντες δε φο-
ράω!»

Κυριακή του Πάσχα κι όλος ο κόσμος μύριζε 
άνοιξη. Βρισκόμουν στο δωμάτιό μου και κα-
βγάδιζα ως συνήθως με τη μαμά για τα ρούχα 
που έπρεπε να φορέσω.

«Μα θα πάμε επίσκεψη στη νονά σου, παιδί 
μου! Είναι δυνατόν να φορέσεις το κολάν της 
ποδηλασίας πασχαλιάτικα;» με ρώτησε απαυδι-
σμένη η μαμά.

«Είναι και παραείναι!» της απάντησα με πεί-
σμα. «Εγώ είμαι ποδηλάτισσα και το Πάσχα και 
τα Χριστούγεννα και τις Απόκριες και πάντα!»

«Τις Απόκριες να το βάλεις» μου είπε με κά-





13

ποια δόση ειρωνείας. «Τώρα που θα πάμε στη 
νονά σου για τη Λαμπρή θα βάλεις φόρεμα!»

«Ρε φίλε!» συνέχισα εγώ ακάθεκτη. «Σου εξη-
γώ ότι δεν τα γουστάρω τα φορέματα».

«Σε ποιον νομίζεις ότι μιλάς, παιδί μου; Κο-
ρίτσι μεγαλώνω εγώ ή λοκατζή;»

Με το που η μαμά κάνει αυτήν την ερώτηση, 
ξέρω απέξω κι ανακατωτά τη φράση που ακο-
λουθεί. Για να την πικάρω, άρχισα να ανοιγο-
κλείνω το στόμα μου στα λόγια της:

«Κι εγώ που νόμιζα ότι έκανα έναν γιο και μια 
κόρη, αλλά τελικά έκανα έναν γιο κι ένα πνεύμα 
αντιλογίας!».

Ομολογώ ότι ξαφνιάστηκα όταν στο γνωστό 
τροπάριο η μαμά πρόσθεσε και μια φράση που 
άκουγα πρώτη φορά.

«Αλλά έτσι είναι, όταν εγώ έκανα σχέδια για 
σας, γέλαγε μαζί μου ο Θεός» είπε και ξεφύσηξε, 
σηκώνοντας τα χέρια της προς τον ουρανό.

«Τι σχέδια έκανες, μανούλα μου, για μένα;» ρώ-
τησα με ψεύτικη γλύκα στη φωνή, ενώ συγχρόνως 
πετάριζα τα βλέφαρά μου κοροϊδευτικά. «Να φο-
ράω τεράστιους ροζ φιόγκους; Να μάθω γαλλικά 
και πιάνο; Ή μήπως να γίνω πρίμα μπαλαρίνα;» 
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«Να βάλεις μυαλό!» μου έκοψε τη φόρα. «Και 
να βάλεις και το φόρεμα χωρίς δεύτερη κουβέ-
ντα… αν θέλεις να σε πάει αύριο ο μπαμπάς στην 
Πάρνηθα για προπόνηση» διέταξε βγαίνοντας 
από το δωμάτιό μου.

Αυτή ήταν η απειλή που η μαμά και ο μπα-
μπάς χρησιμοποιούσαν πιο συχνά. Ταίριαζε 
παντού και έπιανε πάντα.

Διάβασε τα μαθήματά σου, αλλιώς δεν έχει 
προπόνηση σήμερα!

Πρόσεχε πώς μιλάς, αλλιώς αποχαιρέτα την 
προπόνηση!

Αν δεν έρθεις στη θεία Αγλαΐα που σε περιμέ-
νει, δε θα σε πάμε μετά για προπόνηση!

Ουφ! Στυγνός εκβιασμός! Δεν μπορούσα να 
κάνω κάτι άλλο. Έβαλα ανόρεχτα το φόρεμα και 
κοιτάχτηκα στον καθρέφτη. Μου έβγαλα τη 
γλώσσα. Σαν μπομπονιέρα ήμουν έτσι στα ροζ 
με τους φιόγκους που πετούσαν δεξιά κι αριστε-
ρά. Αν με συναντούσε κανένας από την παρέα 
ντυμένη έτσι στον δρόμο, θα μου έκανε καζούρα 
για τουλάχιστον έναν μήνα. 

Πώς μπορούσα όμως να φανταστώ τι θα μου 
συνέβαινε λίγες μέρες αργότερα, που θα έκανε 
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την καζούρα από τους φίλους να μοιάζει με ανέκ-
δοτο; Τελικά, είχε δίκιο η μαμά: Καμιά φορά, 
όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, ο Θεός γελάει. 

Αλλά αφήστε με να πάρω την ιστορία μου από 
την αρχή…

 

16





Ι σ τ ο ρ ί ε ς  π ο υ  ζ ε ι ς  δ υ ν α τ άΙ σ τ ο ρ ί ε ς  π ο υ  ζ ε ι ς  δ υ ν α τ ά

ΟΙ ΠΕΤΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟ
ΡΙΝΑΣΦιλιώ Λαζανά

 Εικόνες: Πέγκυ Φούρκα

Μια σειρά που απευθύνεται σε όσους αποδέχονται τη δική τους 

διαφορετικότητα αλλά και των άλλων, σε όσους θέλουν να ανήκουν 

κάπου ή απλώς να εκφραστούν, αλλά κυρίως σ’ εκείνους που θέλουν 

να ζουν δυνατά.

Φ
ιλ

ιώ
 Λ

αζ
αν

ά
ΟΙ

 Π
ΕΤ

ΑΛ
ΙΕ

Σ 
ΤΗ

Σ 
ΚΟ

ΡΙΝ
ΑΣ

από 10 ετών

Η Κορίνα είναι ένα πλάσμα υπέροχο! Μπορεί να είναι 
πεισματάρα και να σιχαίνεται το ροζ (αυτό τουλάχιστον θα σας 
πουν όσοι τη γνωρίζουν), αλλά έχει και μια μεγάλη αγάπη:  
το ποδήλατο! Από τότε που το ανακάλυψε, δεν το αποχωρίζεται 
ποτέ, ούτε καν στον ύπνο της. Η ζωή της γυρίζει γύρω από τις 
ρόδες του ποδηλάτου και όταν μεγαλώσει κι άλλο ονειρεύεται 
να πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες!

Όμως ένα αναπάντεχο γεγονός φρενάρει το όνειρό της  
και αλλάζει μια για πάντα τη ζωή της. Θα καταφέρει η Κορίνα 
να χρησιμοποιήσει το πείσμα που τη διακρίνει για να ξαναπάρει 
την κατάσταση στα χέρια της; Τι είναι αυτό που μπορεί  
να κάνει ένα παιδί να υπερβεί οποιοδήποτε εμπόδιο  
και να κυνηγήσει μέχρι τέλους το όνειρό του;
Η απάντηση βρίσκεται στις Πεταλιές της Κορίνας.

ISBN: 978-618-03-1273-7

ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 81273

9438_PETALIES THS KORINAS_CV.indd   All Pages 27/03/2018   15:06


