
Μηα θμνά θη έκακ θαηνό, όπη πμιύ παιηά, μόκμ πνηκ  

από … 5 διζεκαηομμύρια τρόμια  

δεμημονγήζεθε έκα μηθνό ιαμπενό 

αζηένη πμο μκμμαδόηακ  

 

 

 

Αοηό ημ αζηένη ζηγά ζηγά άνπηζε κα μεγαλώμει θαη… κα 

μεγαλώμει θαη θαηέιελε κα γίκεη 109 θμνέξ μεγαιύηενμ από 

ηε  ΓΗ. Ο Ήιημξ έγηκε βαζιλιάς ημο δηαζηήμαημξ  θαη 

απμθάζηζε κα μεγαιώζεη ημ βαζίιεηό ημο.  

 

 

 

Γέκκεζε 9 παηδηά… βαζηθά 8, 

μηαξ θαη μ Πιμύηςκαξ δεκ είκαη πηα 

ζηεκ  πανέα μαξ , γηαηί είκαη πμιύ μηθνόξ 

αιιά εμείξ πάκηα ημκ ακαθένμομε γηα κα με ζηεκαπςνηέηαη. 

 

 



Ο ΕΡΜΗΣ ιμηπόκ ήηακ μ μηθνόηενμξ πιακήηεξ θαη γη΄αοηό 

μ Ήιημξ ημκ έβαιε δίπια ημο γηα κα ημκ πνμζηαηεύεη. Μεηά 

αθμιμύζεζε  ε . Ήηακ ε πημ όμμνθε θόνε ημο 

μέπνη πμο…  γεκκήζεθε ε θαη ηα άιιαλε όια. Η ΓΗ 

έγηκε ε αγαπεμέκε ημο θόνε θαη γη΄αοηό ηεξ έδςζε ημ πημ 

ζεμακηηθό δώνμ, ηε ΖΩΗ!!!  

Μεηά αθμιμύζεζε μ . Σηεκ ανπή μ ήιημξ ζθέθηεθε κα δώζεη ηε ΖΩΗ 

ζημκ Άνε αιιά δεκ ημ έθακε γηαηί ήηακ ιίγμ άηαπημξ. Η Γε όμςξ ημκ ιοπήζεθε 

θαη ημο έδςζε γηα δώνμ έκακ θμμήηε με δςή.  

Ύζηενα  ήνζε μ  . Ο Δίαξ, ακ θαη μ 

μεγαιύηενμξ από όια ηα παηδηά ημο ήιημο, 

μάιςκε ζοκέπεηα με ημκ Άνε θαη γηα κα 

γιηηώζεη μάδερε γύνς ημο πμιιά 

δηαζηεμηθά ζθμοπίδηα, έθηηαλε θάηη ζακ 

θνάπηε,  γηα κα με ημκ βιέπεη.  

Επόμεκμξ είκαη μ . Αοηόξ έπεη 

δαπηοιίδηα γύνς ημο, επεηδή πακηνεύηεθε 

έκακ πιακήηε από ημκ Γαιαλία ηεξ 

Ακδνμμέδαξ, θαμανώκεη θαη ζέιεη κα ημ 

λένμοκ όιμη!  

Αθμιμοζεί μ πμο θαιύπηεηαη από ημ θαηαγάιακμ πνώμα ημο. 

Σεηνά έπεη μ , μ πημ θνύμξ πιακήηεξ… βαζηθά πημ θνύμξ 

είκαη μ Πιμύηςκαξ, αιιά γη αοηόκ ζα μηιήζμομε ζε ιίγμ. Ο Πμζεηδώκαξ ιμηπόκ 

πήνε ημ εθπιεθηηθό  μπιε πνώμα ημο από ηε ζάιαζζα ηεξ Γεξ θαη ημ όκμμά ημο 

από ημ Θεό ηςκ ζαιαζζώκ.  

Ο κάκμξ πιακήηεξ  ήηακ μ μηθνόηενμξ  θαη δε μεγάιςκε. Ο 

Ήιημξ κόμηδε πςξ είκαη κηνμπή κα έπεη έκα ηόζμ μηθνμζθμπηθό πιακήηε γηα γημ.  



 

 

 

Πανόιμ ημ μηθνό ημο μέγεζμξ όμςξ, ε 

 , (όπη ε γκςζηή αιιά… 

έκαξ πιακήηεξ από άιιμκ γαιαλία) 

ημκ αγάπεζε θαη ημκ πακηνεύηεθε.   

Από ημ πμιύ νύδη πμο πέηαλακ μη       

θαιεζμέκμη ζημκ γάμμ ημοξ 

δεμημονγήζεθακ ηα αζηένηα.  

 

Αοηόξ είκαη μ Γαιαλίαξ μαξ θαη ε μηθμγέκεηα ημο Ήιημο. 

Σηα πνόκηα πμο αθμιμύζεζακ έδεζακ αοημί θαθά θαη αοημί ………… 

πεηνόηενα εεεεεεεε !!!!... μα ηη ιές ! Σογκώμε, μπενδεύηεθα!  

 

Έδεζαμ λοιπόμ ασηοί καλά και εμείς ζηε Γε μας… 

ΚΑΛΥΤΕΡΑ!!! 
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