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 Ο ΑΓΖΟ ΒΑΖΘΕ ΑΡΡΩΣΕΓ… 

Παναμμκή πνωημπνμκηάξ, μ Άγημξ Βαζίιεξ δε κηώζεη θαιά, θνοώκεη πμιύ θαη 

μάιιμκ είκαη άννωζημξ. Οη ηάνακδμη ημο θάζμκηαη εθεί μαδί ημο ζημ δωμάηημ ημο θαη 

ημκ πνμζέπμοκ. Ο Άγημξ Βαζίιεξ ζέιεη κα βγεη κα μμηνάζεη ηα δώνα ζηα παηδηά, αιιά 

εθείκμη δεκ ημκ αθήκμοκ, ζέιμοκ κα γίκεη πνώηα θαιά θαη ύζηενα. 

Ο Άγημξ Βαζίιεξ δηαμανηύνεηαη. Τα παηδηά πενημέκμοκ ηα δώνα, πνέπεη κα πάεη, 

αιιά μη ηάνακδμη δεκ ημκ αθήκμοκ με ηίπμηα κα βγεη έλω. Θα αννωζηήζεη 

πενηζζόηενμ. Καιύηενα κα μείκεη μέζα ζηε δεζηαζηά ημο ζπηηημύ ημο. Τα δώνα 

μπμνμύκ κα πενημέκμοκ.  

Ε ώνα πενκά θαη μη ηάνακδμη ημο Άγημο Βαζίιε πεηκάκε πμιύ. Δεηάκε από ημκ 

Άγημ Βαζίιε κα μείκεη ζημ θνεβάηη ημο θαη εθείκμη πάκε ζηεκ θμοδίκα γηα κα θάκε 

θάηη. 

Σηεκ θμοδίκα ημο ζπηηημύ ημο Άγημο Βαζίιε οπάνπεη άθζμκμ θαγεηό. Καη μη 

ηάνακδμη ηνώκε - ηνώκε, πωνίξ ζηαμαηεμό.  

Αθμύ πόνηαζακ γύνηζακ ζημ δωμάηημ ημο Άγημο Βαζίιε γηα κα δμοκ ηη θάκεη θαη ακ 

αηζζάκεηαη θαιύηενα. Ο Άγημξ Βαζίιεξ όμωξ δεκ είκαη πμοζεκά. Ψάπκμοκ πακημύ 

μέζα ζημ ζπίηη αιιά ηίπμηα. Ο Άγημξ Βαζίιεξ έπεη ελαθακηζηεί. 

Πμο κα έπεη πάεη; ακανωηημύκηαη μη ηάνακδμη. Μήπωξ έπεη πάεη κα μμηνάζεη ηα 

δώνα ζηα παηδηά θαη δεκ άθμοζε ηε ζομβμοιή ημοξ κα μείκεη μέζα; Αιιά πάιη πώξ κα 

μμηνάζεη ηα δώνα; Δεκ μπμνεί κα πάνεη ημ έιθεζνμ ημο πωνίξ αοημύξ. Ακεζοπμύκ 

πμιύ. Τη κα έπεη γίκεη; 

Καη λαθκηθά βιέπμοκ πάκω ζημ γναθείμ ημο Άγημο Βαζίιε έκα γνάμμα. Τμ γνάμμα 

αοηό ήηακ από ημκ ίδημ θαη ημοξ έιεγε όηη ηειηθά είπε πάεη κα μμηνάζεη ηα δώνα ζηα 

παηδηά. Δεκ μπμνμύζε κα ηα αθήζεη, παναμμκή πνωημπνμκηάξ πωνίξ ημ δώνμ ημοξ. 

Δεκ ήηακ ζωζηό.  

Αοηή ηε πνμκηά όμωξ δε ζα μμίναδε ηα δώνα, όπωξ ημοξ έγναθε, με ημ έιθεζνμ 

ημο, αιιά με ημ θανάβη ημο. Τα λωηηθά ζα ήηακ μη καύηεξ ημο θαη μη ηάνακδμη ζα 

μπμνμύζακ κα λεθμοναζημύκ γηα θέημξ. 

Ο Άγημξ Βαζίιεξ πνμηίμεζε κα πάεη με ημ θανάβη ημο, γηαηί μέζα ζημ αμπάνη ημο 

είπε μηα λοιόζμμπα. Ε δεζηαζηά πμο έβγαδε ζα ημκ έθακε κα κηώζεη θαιύηενα. Με ημ 

έιθεζνμ ζα θνύωκε πμιύ θαη ζα αννώζηαηκε πενηζζόηενμ, με ηε δεζηαζηά ηεξ 

λοιόζμμπαξ  όμωξ ζα έκηωζε όιμ θαη θαιύηενα. Τμ θνύωμα ζα έθεογε ζηγά ζηγά. 



 

 

 
Φέημξ μ Άγημξ Βαζίιεξ, έγναθε, δε ζα θένεη ηα δώνα ζηα παηδηά μέζα από ηεκ 

θαμηκάδα, ζα ηα θένεη από ηεκ πόνηα ημο ζπηηημύ ημοξ θαη ζα ηα αθήζεη θάηω από ημ 

πνηζημογεκκηάηηθμ δέκηνμ. 

Ο Άγημξ Βαζίιεξ αθμύ μμίναζε όια ηα δώνα ζηα παηδηά γύνηζε ζημ δεζηό ζπίηη ημο 

θαη γηόνηαζε μαδί με ημοξ ηάνακδμοξ θαη ηα λωηηθά ημο ηεκ αιιαγή ημο πνόκμο. Γίκαη 

πμιύ πανμύμεκμξ πμο θαηάθενε κα μμηνάζεη θαη θέημξ ηα δώνα ζηα παηδηά. Τμ 

θνύωμα έπεη πηα θύγεη. Όια είκαη οπένμπα. Όιμη είκαη πανμύμεκμη, λωηηθά θαη 

ηάνακδμη πμνεύμοκ γύνω από ημ ηναπέδη θαη ηναγμοδάκε ηα θάιακηα. 

Αιιά θαη ηα παηδάθηα είκαη πανμύμεκα θαη εοηοπηζμέκα. Ακμίγμοκ ηα δώνα ημο 

Άγημο Βαζίιε. Πωξ ηεκ πενίμεκακ αοηή ηε μένα! 

Κη έδεζακ αοηά θαιά θαη εμείξ θαιύηενα! 

Ηαλά Υριστούγεμμα σε όλοσς και εστστισμέμος ο καιμούριος τρόμος!!! 

 

 

 

 

 


