TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Πολίν
ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Έλενα Χ. Στανιού
ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Λίλα Καλογερή
ÅÐÉÌÅËÅÉÁ — ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη
ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου
ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος
EÊÔÕÐÙÓÇ: Ι. Πέππας ΑΒΕΕ
ÂÉÂËÉÏÄÅÓÉÁ: Κωνσταντίνα Παναγιώτου & ΣΙΑ Ο.Ε.

© Έλενα Χ. Στανιού, 2013
© EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2013

Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2013

ÉSBN 978-960-496-770-4

Ôõðþèçêå óå 100% ανακυκλωµένο χαρτί.

Το παρόν έργο πνευµατικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Ελληνικού Νόµου (Ν. 2121/1993
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα) και τις διεθνείς συµβάσεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής αδείας του εκδότη κατά οποιονδήποτε τρόπο ή µέσο αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, διανοµή, εκµίσθωση ή δανεισµός, µετάφραση, διασκευή, αναµετάδοση,
παρουσίαση στο κοινό σε οποιαδήποτε µορφή (ηλεκτρονική, µηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκµετάλλευση
του συνόλου ή µέρους του έργου.

ÅÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å.

PSICHOGIOS PUBLICATIONS S.A.

¸äñá: ÔáôïÀïõ 121
144 52 Ìåôáìüñöùóç
Âéâëéïðùëåßï: Ìáõñïìé÷Üëç 1
106 79 ÁèÞíá
Ôçë.: 2102804800
Telefax: 2102819550
www.psichogios.gr
e-mail: info@psichogios.gr

Head office: 121, Tatoiou Str.
144 52 Metamorfossi, Greece
Bookstore: 1, Mavromichali Str.
106 79 Áthens, Greece
Tel.: 2102804800
Telefax: 2102819550
www.psichogios.gr
e-mail: info@psichogios.gr

© Ε λΕνα Χ. Σ τανιου 2013 / Ε κδοΣΕιΣ Ψ υΧογιοΣ 2013

ÅéêïíïãñÜöçóç:
Λίλα Καλογερή

ΠΡΩΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ
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Ç ΕΛΕΝΑ Χ. ΣΤΑΝΙΟΥ γεννήθηκε στο Βόλο. Είναι αριστούχος πτυχιούχος του Παιδαγωγικού
Τµήµατος Νηπιαγωγών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και έχει µεταπτυχιακό στην παιδική λογοτεχνία από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Σήµερα είναι υποψήφια διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και το θέµα της διδακτορικής διατριβής της
αφορά στην παιδική λογοτεχνία. Είναι παντρεµένη
και έχει τρία παιδιά. Έχει παρακολουθήσει διάφορα σεµινάρια, συνέδρια και ηµερίδες, ενώ έχουν
δηµοσιευτεί άρθρα της στα περιοδικά ∆ιαδροµές,
Κείµενα, Εκπαιδευτικά και Bookbird. Από τις Εκδόσεις 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 δρόµος µε όµορφα αναπαλαιωµένα σπίτια, που µε τα στενά τους µπαλκόνια θυµίζουν τµήµα από πίνακα ζωγραφικής, 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.
7
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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, καρδούλα 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 µπαµπά 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.
9
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«Τι έπαθες, µαµά;» τη ρώτησε, ενώ ήξερε
πολύ καλά την απάντηση.
«Τίποτα, γλυκιά µου. Είναι από τη συγκίνηση που θα δω την αδελφή µου», της απάντησε η µαµά.
Όµως η Πολίν ήξερε ποια ήταν η αληθινή απάντηση. Ναι, µπορεί να ήταν συγκινηµένη που επιτέλους θα έβλεπε την αδελφή
της ύστερα από εφτά χρόνια, όµως µέσα της
υπήρχε και µια µεγάλη στενοχώρια. Ο χωρισµός 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 µπαµπά, και ο µπαµπάς το είχε πει καθαρά: «Αν
δεν είχε γεννηθεί η Πολίν, δε θα είχαµε παντρευτεί». Άρα, αυτή έφταιγε που παντρεύτηκαν 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.
10
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Μέσα στη στενοχώρια η Πολίν έσκυψε το
κεφάλι και καληνύχτισε τη µητέρα της. Ωστόσο, άργησε να την πάρει ο ύπνος. Σκεφτόταν τότε που ήταν όλοι µαζί. Γιατί δεν ήταν
πάντα άσχηµα. Ο µπαµπάς ερχόταν από τη
δουλειά και τις αγκάλιαζε και τις δύο. Φιλούσε τη µαµά και είχε πάντα κάτι για την Πολίν, µια σοκολάτα, µπισκοτάκια. Κι εκείνη
κρεµόταν από το λαιµό του και του έδινε
δυο φιλιά, ένα σε κάθε µάγουλο. Τον τελευταίο 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, άκου11
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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 ταξίδι 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 ακόµα ένα βράδυ, µε δάκρυα στα µάγουλα, την
πήρε ένας βαρύς και ταραγµένος ύπνος, γεµάτος παράξενα όνειρα.
Επιτέλους, έφτασε η µέρα που θα ερχόταν η θεία. Όχι ότι αυτή είχε και ιδιαίτερη
12
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όρεξη να µιλήσει µε κανέναν, αλλά σίγουρα η µαµά της θα ένιωθε λίγο καλύτερα.
Την Παρασκευή το πρωί, η µαµά την πήρε για να πάνε στο αεροδρόµιο να υποδεχτούν τη θεία και τα παιδιά. Καθώς περίµεναν 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
13
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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 ακό14
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