
ΤΑ ΑΝΑΠΟΔΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 

                            Η  ΙΑΙΘΑ  ΤΘΞΜΑΗ  ΙΑΘ ΞΘ ΕΦΑ ΜΑΜΞΘ 

Ληα θμνά ζ΄έκα μαθνηκό θάζηνμ δμύζε μηα θμπέια ε Τημκάηε ,πμο ήηακ θαθηά , πημ πμιύ 

θη από ηε μεηνηά ηεξ . Ληα μένα ε θαθηά Τημκάηε μπήθε ζημ δςμάηημ ηεξ μεηνηάξ ηεξ με ζθμπό 

κα ηεκ ζθμηώζεη . Εοηοπώξ ηεκ πνόιαβε μ μαγηθόξ θαζνέθηεξ ζημ ηζαθ !  Λεηά από αοηό ε 

μεηνηά ηεκ έδηςλε από ημ ζπίηη .Η Τημκάηε  ζπεδίαδε κα λακαγονίζεη , αοηή ηε θμνά όμςξ με 

εκηζπύζεηξ. 

Ιαζώξ πενπαημύζε ζημ δάζμξ είδε έκα μηθνό ζπηηάθη .Λόιηξ μπήθε μέζα είδε εθηά 

μηθνμύξ κάκμοξ . Ξη κάκμη ηεκ θμηημύζακ ζοκέπεηα .Ήηακ πμιύ όμμνθε . όηε ε Τημκάηε ημοξ 

νώηεζε : 

-          Ομύ μπμνώ κα βνς έκα ζπίηη γηα κα μείκς ; 

-          Λπμνείξ κα μείκεηξ εδώ πένα ,είπακ μη κάκμη όιμη μαδί . 

Οενκμύζακ μη μένεξ θαη μη κάκμη δεκ θαηάιαβακ όηη ε γιοθηά θμπέια πμο θηιμλεκμύζακ ήηακ 

πμιύ θαθηά , μέπνη πμο έκα πνςί ημοξ πνόηεηκε κα εκςζμύκ όιμη μαδί θαη κα πάκε κα 

ζθμηώζμοκ ηε μεηνηά ηεξ . Ξη κάκμη δέπηεθακ κμμίδμκηαξ πςξ ημοξ έθακε πιάθα . 

Όηακ έθηαζακ ζημ θάζηνμ είδακ έκα θνμονό κα ζηέθεηαη ζηεκ πύιε . Αμέζςξ ε Τημκάηε πήνε 

έκα λίθμξ θαη ημκ ζθόηςζε .όηε ήηακ πμο μη κάκμη θαηάιαβακ όηη ε Τημκάηε δεκ αζηεηεοόηακ . 

Ρε ιίγμ βνέζεθακ ζημ δςμάηημ πμο θμημόηακ ε μεηνηά . Η θαθηά Τημκάηε ακέιαβε ηε μεηνηά 

θαη ζημοξ κάκμοξ έδςζε εκημιή κα θαηαζηνέρμοκ ημκ θαζνέθηε .η κα θάκμοκ ! Σπάθμοζακ . 

Έηζη ε μεηνηά βνέζεθε ζημ πμηάμη θαη μ θαζνέθηεξ ζηεκ ακαθύθιςζε . 

Λεηά από αοηό μη κάκμη απμθάζηζακ  κα αιιάλμοκ ηε Τημκάηε. Τνεηάζηεθε πμιιή πνμζπάζεηα 

αιιά ηα θαηάθενακ .Η Τημκάηε θμκηά ημοξ έγηκε μηα θαιμζοκάηε θμπέια θαη έδεζακ αοημί 

θαιά θαη μεηξ θαιύηενα . 

 

Ξ    ΡΑΤΞΟΞΣΞΡ 

Ληα  θμνά θη έκακ θαηνό , πένα μαθνηά από  ΄δς , ήηακ έκαξ όμμνθμξ κέμξ πμο δμύζε μαδί με 

ημκ παηνηό ημο θαη ημοξ δομ εηενμζαιείξ αδενθμύξ ημο . 

Ξ Ρηαπημπμύημξ ημ μόκμ πμο έθακε ήηακ κα θαζανίδεη όιε ηε μένα , απ΄ημ πνςί μέπνη ημ 

βνάδο . Έκα ειηόιμοζημ πνςηκό , ημ βαζίιεημ ακαθμίκςζε ζε όια ηα ζπίηηα ηεξ πενημπήξ όηη μ 



βαζηιηάξ ζέιεη όιμη μη άκηνεξ ηεξ πενημπήξ κα πανεονίζθμκηαη ζημ πάνηο πμο δημνγακώκεη γηα 

ηηξ δομ θόνεξ ημο. Ξ Ρηαπημπμύημξ όμςξ δεκ είπε ηεκ άδεηα κα πάεη . 

Οέναζε μηα βδμμάδα θαη ήνζε ε μένα γηα ημ πάνηο. α δομ αδένθηα έθακακ ηηξ πνμεημημαζίεξ 

, εκώ μ Ρηαπημπμύημξ ζοκέπεηα έθιαηγε . Όηακ έθογακ όιμη έηνελε ζημ δςμάηημ , όμςξ δε 

βνήθε ηίπμηα κα ημο ανέζεη. Ήηακ όια θμονειηαζμέκα θαη βνόμηθα . Ναθκηθά είδε ημοξ θίιμοξ 

ημο , ηα πμοιηά θαη ηα πμκηίθηα κα ημο θηηάπκμοκ έκα θμοζημύμη .Όηακ μ Ρηαπημπμύημξ ήηακ 

πιέμκ έημημμξ ,λεθίκεζε κα θύγεη αιιά δεκ ήλενε πώξ κα θηάζεη ζημ παιάηη .όηε ήνζε μ 

κμοκόξ ημο θαη ημο έδςζε  ηεκ θμιμθοζμάμαλα ,αιιά ημο είπε << Ωξ ηηξ 12:00 , μεηά όια ζα 

παζμύκ >> . 

Λε ημ πμο μπήθε ζημ βαζίιεημ πόνερε με ηεκ βαζηιμπμύια θαη όηακ ήηακ ε ζηηγμή κα θύγεη 

,θαηαιάζμξ ημο έπεζε ημ παπηγηόκ ………………………………..                                                     

 

Α  ΠΘΑ  ΓΞΣΠΞΣΜΑΙΘΑ   ΛΑΜΑΖΕΠ ΙΑΘ Ξ ΑΡΕΘΞΡ  ΚΣΙΞΡ 

Ληα θμνά θη έκακ θαηνό ηα παζίγκςζηα θαθά θαη αοζηενά γμονμοκάθηα μάκαηδεν πήγακ ζημ 

δάζμξ κα βνμοκ ημκ <<αζηένα >> θαιό ιύθμ .Όηακ είδε μ θαθόξ ιύθμξ ηα ηνία γμονμοκάθηα 

έηνελε θαη έπηηζε έκα ζπηηάθη από άπονα .α γμονμοκάθηα με ηε βμήζεηα ημο Ενκη Λπένκη θαη 

ηεξ μπμοικηόδαξ ημο γθνέμηζακ ημ απονέκημ ζπηηάθη . Ρηε ζοκέπεηα μ θαιόξ ιύθμξ έπηηζε έκα 

ζπίηη από λύια . Λα  θαη πάιη ηα ηνία γμονμοκάθηα θώκαλακ ημκ Ένκη Λπένκη θαη ημο ημ 

λακαγθνέμηζακ. Όηακ μ ιύθμξ έπηηδε ημ ηνίημ ζπίηη από ημύβια , ήνζακ ηα γμονμοκάθηα , ημκ 

πιεζίαζακ θαη ημκ ζηνίμςλακ ζηε γςκία .όηε ηα δομ από ηα ηνία έβαιακ ημ πένη ημοξ ζημ 

ζαθάθη ημοξ ζακ κα ήζειακ κα βγάιμοκ θάηη από μέζα . Ξ ιύθμξ θμβήζεθε πμιύ . Λόιηξ όμςξ 

έβγαιακ ηα πένηα ημοξ από ηηξ ηζέπεξ ημοξ είδε όηη θναημύζακ έκα πανηί .Ήηακ έκα 

ζομβόιαημ πμο έιεγε ακ ήζειε μ ιύθμξ κα γίκεη αζηέναξ ημο zoowood . Εθείκμξ δέπηεθε θαη 

όηακ έθηαζε ζημ zoowμod  είδε θαη άιιμοξ αζηένεξ εθεί ημκ Jastin θαηζίθη , ημκ δαθ πάπηα 

θαη άιιμοξ . α  γμονμοκάθηα ημο είπακ κα πάεη ζημ θαμανίκη ημο κα θάεη θάηη θαη κα 

εημημαζηεί . Όηακ βγήθε ζηε ζθεκή ημο ήνζε έκα θανπμύδη ζημ θεθάιη .Από ηόηε δεκ ακέβεθε 

πμηέ ζηε ζθεκή μ ιύθμξ . 

                                    Οεγή: http://stmarmaras.blogspot.com/2012/03/blog-post_18.html  
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