..Όια λεθίκεζακ έκα πνςί ζηηξ 11 επηεμβνίμο ημο 2008,
όηακ λαθκηθά ζηεκ αοιή ημο ζπμιείμο εμθακίζηεθακ 26 πακέμμνθα
παηδάθηα! Θα πήγαηκακ πνώηε δεμμηηθμύ παναθαιώ! Πμπμ αγςκία
.. δεκ μπμνείηε κα θακηαζηείηε! Θα έπμομε θαιή θονία; Θα είκαη
δύζθμια; Πώξ ζα αθήζς ηε μαμά μμο;
Ήηακ ε μένα πμο πςνίξ κα ημ θαηαιάβμοκ λεθίκεζακ ημ
ηαλίδη ημοξ ζηε πώνα ηςκ ιμοιμοδηώκ! Έκα ηαλίδη γεμάημ
πενηπέηεηεξ,

άιιμηε

εύθμιμ,

άιιμηε

δύζθμιμ.

Μάζαμε

κα

δηαβάδμομε, κα γνάθμομε θαη κα μεηνάμε. Μάζαμε πώξ κα
βμεζάμε μ έκαξ ημκ άιιμ, πςξ κα εθθνάδμομε ηε ιύπε θαη ηε
πανά μαξ, πςξ κα θάκμομε θίιμοξ, πώξ κα παίδμομε όιμη μαδί θαη
πμιιά άιια όμμνθα πνάγμαηα.
Σμ ιεύθςμα αοηό είκαη έκα βηβιηανάθη γεμάημ όμμνθεξ
ακαμκήζεηξ. Ακαμκήζεηξ από μηα ζοκενγαζία πμο πήγε βαζηά ζε
όζα αηζζακόμαζηε, όζα επηζομμύμε θαη όζα μκεηνεοόμαζηε θαη
μπμνμύμε κα ηα θάκμομε πναγμαηηθόηεηα. Πενάζαμε μαδί έκακ
οπένμπμ πνόκμ. Χςνίξ ηε ζοκενγαζία θαη ηε θηιία

πμο

ακαπηύπζεθε ακάμεζά μαξ ημ όμμνθμ αοηό ηαλίδη δεκ ζα
μπμνμύζε πμηέ κα οπάνπεη.

Μηα θμνά θη έκακ θαηνό ήηακ ε πώνα ηςκ ιμοιμοδηώκ..
ηε πώνα αοηή δμύζακ 26 οπένμπα ιμοιμύδηα πμιύ
αγαπεμέκα μεηαλύ ημοξ πμο ηα πενκμύζακ πμιύ ςναία!
’ αγαπώ
πμιύ Μανία!

Γηάκκεξ θαη Ακζή! Γδώ οπάνπεη μηα
μεγάιε θηιία! Όπςξ ακάμεζα ζηηξ
μαμάδεξ ημοξ!
Καλά ε; Τα
περάζουμε φίνα
εδώ πέρα!!

Έπμομε πέζεη με ηα μμύηνα ζημ
παδι πμο έθενε ε Ακζή! Πμιύ
μαξ άνεζε! Γοπανηζημύμε πμιύ
Ακζμύια!!
ηεκ ηάλε αοηή όηακ αγαπάμε
ημ δείπκμομε! Ναηάζζα θαη Γύα
δμοιηπηείηε!!

..Ο θαηνόξ πενκμύζε όμμνθα θαη δεμημονγηθά ζηε πώνα ηςκ
ιμοιμοδηώκ.. Σα ιμοιμύδηα μάζαηκακ όιμ θαη πημ πμιιά
γναμμαηάθηα θαη ανηζμμύξ. Καη όζμ πημ πμιύ γέμηδε ημ θεθαιάθη
ημοξ μαξ με γκώζεηξ, άιιμ ηόζμ επηζομμύζακ κα δηαζθεδάζμοκ θαη
κα πανμύκ! Γη’ αοηό μαδί με ηεκ δαζθάια ημοξ ηα έθακακ θαη ηα
δύμ! Καη μάζεμα θαη λεθάκηςμα παναθαιώ!! Γημύοοπηη!!
Ομμμ….
Ο Λεοηένεξ με
έθαγε ιάπακμμμ

Κμνίηζηαααα
αααααα
Μμο πήναηε ημ θεθάιηηηη!!

Ο δηάζεμμξ Rock Star Nηθόιαξ
Κμοθμύιεξ με fun μεηά ηε ζοκαοιία!!

..θαη κα ιμηπόκ πμο μέζα από ηε δηαζθέδαζε
άνπηζακ κ

άνπηζακ κα λεδηπιώκμκηαη ηα ηαιέκηα ζημ

πμνό, ηε μμοζηθή

πμνό, ημ ηναγμύδη, ημ ζέαηνμ, ηε δςγναθηθή…

Δςγναθίζαμε ηεκ εηνήκε! Αιέλε θαη
Μανία ηη οπένμπεξ δςγναθηέξ!

Ε δςγναθηθή μαξ
ανέζεη πμιύ!
Έια θονία,
ηνάβα
θςημγναθία!

..Κη όηακ πιεζίαδακ ηα Χνηζημύγεκκα, πήναμε μηα
πμιύ ζεμακηηθή απόθαζε, κα βμεζήζμομε ηα παηδηά
εκόξ ηδνύμαημξ πμο είπακ μεγάιε ακάγθε από
θνμκηίδα θαη θίιμοξ! Έηζη απμθαζίζαμε κα
μνγακώζμομε Χνηζημογεκκηάηηθμ παδάνη ζημ
ζπμιείμ μαξ! Mε ηα πνήμαηα πμο ζα μαδεύαμε, από αοηά πμο ζα
πμοιμύζαμε, ζα αγμνάδαμε δςνάθηα γηα ηα παηδηά. Όιμη, μηθνμί θαη
μεγάιμη εκζμοζηαζηήθαμε θαη πέζαμε με ηα μμύηνα ζηε δμοιεηά!
Παηδάθηα, ημ
παηάμε ιίηγμ θαη
μεηά ημ γονίδμομε

Κονία; Κμίηα ηη πμιιά
ζημιίδηα πμο θηηάλαμε!

Ε Αμαιία επί ημ ένγμ! Γηαηί ηα ηαιακημύπα παηδηά βγαίκμοκ από
ηαιακημύπμοξ γμκείξ. Καη ςξ γκςζηόκ ζε αοηή ηεκ ηάλε όιμη, μηθνμί θαη
μεγάιμη δηαζέημοκ ημ ηαιέκημ ημοξ!

Ξ ΤΠΘΡΞΣΓΕΜΜΘΑΘΙΞ ΟΑΖΑΠΘ ΞΣ ΡΤΞΚΕΘΞΣ ΛΑΡ

Όλοι ήμασταν περήυανοι!!

Καη θοζηθά δεκ
έιεηρακ θαη μη
ιηπμοδηέξ πάνε ζηα
μαγεηνηθά ηαιέκηα
ηςκ μαμάδςκ!

Δεκ λέναμε ηη κα
πνςημαγμνάζμομε!

Όηακ είδαμε ηε δμοιεηά μαξ
μιμθιενςμέκε κηώζαμε
απίζηεοηε πανά!

Η ΕΟΘΡΙΕΥΗ ΛΑΡ ΡΞ ΘΔΠΣΛΑ
..ημ πνηζημογεκκηάηηθμ παδάνη μαξ είπε ηενάζηηα επηηοπία!
Πμοιήζεθακ ηα πάκηα! Μέπνη θαη μη θηόγθμη πμο ζηόιηδακ ηα
ηναπέδηα! Ήηακ ηόζμ ζογθηκεηηθό πμο μ θόζμμξ ήζειε κα
πνμζθένεη αγμνάδμκηαξ όηη μπμνμύζε! Μαδέραμε πμιιά πνήμαηα
θη έηζη μπμνέζαμε κα πάνμομε όπη μόκμ δώνα ζηα παηδηά, αιιά κα
μνγακώζμομε θαη εθδνμμέξ!! Όηακ όια ήηακ έημημα, μπήθαμε ζημ
ιεςθμνείμ γηα κα πάμε κα δώζμομε ζηα παηδηά ημο ηδνύμαημξ ηα
δςνάθηα ημοξ!

Γεηα ζααααξ!!!

Αοημί μη άκζνςπμη θαη πμιιμί άιιμη πμο δεκ θαίκμκηαη εδώ έδςζακ ηεκ ροπή
ημοξ ζε αοηήκ ηεκ πνμζπάζεηα! Μάιηζηα θάπμημη ζηενίδμοκ θαζεμενηκά εδώ
θαη πνόκηα αοηά ηα παηδηά θαη όιμη εμείξ είμαζηε ηοπενμί πμο γίκαμε θίιμη
ημοξ!

…ΤΩΠΘΡ ΚΞΓΘΑ…

..Έηζη

ανπίζαμε

ζηγά

ζηγά

κα

ακμηγόμαζηε ζημκ έλς θόζμμ θαη κα
έπμομε ακεζοπίεξ. Ακεζοπίεξ όπη μόκμ
γηα ημκ εαοηό μαξ, αιιά θαη γηα ηα
πάκηα γύνς μαξ! Γηα όζμοξ οπμθένμοκ
θαη δμύκε ζημκ πόιεμμ. Γηα όζμοξ δμοκ
ζηε θηώπεηα θαη δεκ απμιαμβάκμοκ όια όζα έπμομε εμείξ, γηα
ακζνώπμοξ

πμο

δμοκ

ζε

άιιεξ

πώνεξ..

Μηιήζαμε

πμιύ,

πνμβιεμαηηζηήθαμε άιιμ ηόζμ θαη ζειήζαμε κα εθθνάζμομε ηηξ
ακεζοπίεξ μαξ μέζα από έκα ζέαηνμ γηα ηεκ εηνήκε θαη ημκ
πόιεμμ. ηηξ πνόβεξ πενάζαμε ηέιεηα θαη ζηεκ πανάζηαζε μαξ
θαηαπεηνμθνόηεζακ!

Από ηηξ πνόβεξ μαξ..

εεε.. ηη ιέγαμε;

Βαγγέιε
παμμγέια! Μαξ
παίνκεη μ θαθόξ!!

Καιά δεκ
πενκάμε;
Δεκ νίπκς θη
εγώ έκακ
οπκάθμ;
ΔδΔδδδΔΔδδ..

ΦΩΑ .. ΑΣΚΑΘΑ.. ΟΑΛΕ!

Οη ακεζοπίεξ μαξ δεκ είπακ ηέιμξ!
Ανπίζαμε κα θαηαιαβαίκμομε όηη μ
θόζμμξ ήηακ ηενάζηημξ θαη εμείξ
ζέιαμε κα ημκ πημύμε ζημ πμηήνη!
Γη’ αοηό θαη μόιηξ μάζαμε όηη
ζα ένζμοκ θμηηεηέξ από δηάθμνεξ
πώνεξ ζημ ζπμιείμ μαξ ζέιαμε
θοζηθά κα ημοξ γκςνίζμομε θαη κα παίλμομε μαδί ημοξ. Έηζη ημοξ
εημημάζαμε μηα πμιύ όμμνθε οπμδμπή..
Με ιέκε
Γύα.

Ξεηοιίλαμε ημ
θμοβάνη γηα κα
μάζμομε ηα
μκόμαηα όιςκ!
Κάπμηα μκόμαηα
ήηακ πναγμαηηθά
πμιύ δύζθμια!!
Γθεί κα δείηε γέιημ!
ημ ηέιμξ
θηηάλαμε ημ
θμοβάνη ηεξ θηιίαξ!

Θα ζε
πηάζς!

Πμημ θνμύημ
ζα πμύμε;

Σμ παηπκίδη ηεξ θνμοημζαιάηαξ ήηακ πμιύ δηαζθεδαζηηθό! Όηακ θώκαδακ έκα
θνμύημ, γηκόηακ παμόξ ζηεκ αίζμοζα! Όιμη ράπκακε κα αιιάλμοκ θανέθιεξ!
Σνέεεεεληεεεε!!!

ε μηα ώνα μέζα άνπηζακ κα
γεκκημύκηαη θαηκμύνηεξ θηιίεξ!
Ση πςνίδεη ηειηθά ημοξ
ακζνώπμοξ; Σίπμηα μάιιμκ!
Αθόμα θη όηακ δεκ μηιάμε ηεκ
ίδηα γιώζζα μπμνμύμε κα
επηθμηκςκήζμομε, κα
παίλμομε, κα γειάζμομε θαη…

Όζμ
αλέπαζηα
πενάζαμε θαη εθείκμ ημ
άββαημ πμο μαμάδεξ
θαη παηδηά θαηεβήθαμε
ζηεκ παναιία γηα κα
παίλμομε παηπκίδηα πμο
μαξ εκώκμοκ! Δείηε ηηξ
θςημγναθίεξ μαξ από
ημ
θεζηηβάι
πμο
δημνγάκςζε
ημ
Πακεπηζηήμημ εκάκηηα
ζημκ
θμηκςκηθό
απμθιεηζμό!
Σμ
παηπκίδη ανπίδεη! Φμνέζηε όιμη ηηξ μονέξ ζαξ!

μα

Πνμζπάζεζακ κα μαξ
μπενδέρμοκ αιιά δεκ
ήηακ θαη ηόζμ εύθμιμ!

Σμ παηπκίδη μ Γηάκκεξ
ιέεη ήηακ πμιύ αζηείμ!
Πάκς, θάης… ζημ ηέιμξ
μπενδεοηήθαμε!

Νμμίδεηε όηη μη
μαμάδεξ
παναθμιμοζμύζακ
μόκμ; ε ιίγμ
μπήθακ ζημ
παηπκίδη! Δηόηη
αοηή ε ηάλε έπεη
super μαμάδεξ!!

Όπη!
Γζύ!

Πάνημ εζύ!

Πμύ ζα μμο παξ;
Δε ζα ζε πηάζς
θαναμειίηζα;

Κνααααηξ!
Σεκ ώνα πμο μ Βαζίιεξ
πάεη κα θόρεη ηα πόδηα
με ημ ζπαζί!

Αοηή ηεκ
θαναμέια
πμημξ ζα ηεκ
πάνεη;

Ση μμο
θάκεη ηώνα
άναγε;

ΕΙΔΠΞΛΕΡ ΙΑΘ ΑΚΚΑ ΝΕΦΑΜΩΛΑΑ!!
…Ωξ παηδηά με θαιιηηεπκηθέξ θαη θμηκςκηθέξ ακεζοπίεξ
επηζθεθζήθαμε ημ Βοδακηηκό Μμοζείμ όπμο γίκαμε ανπαημιόγμη
θαη ακαθαιύραμε μέζα ζηε γε παιηά αγγεία, αιιά επηζθεθζήθαμε
θαη ηε Δηεζκή έθζεζε όπμο παίλαμε ζέαηνμ θαη είδαμε έθζεζε
δςγναθηθήξ απ’ όιμ ημκ θόζμμ!!
Λές κα γίκς
ανπαημιόγμξ
όηακ μεγαιώζς!

.. ημ Βοδακηηκό Μμοζείμ!!

Παηδηάα
ζθάρηε!

ημ ηέιμξ,
πεηκάζαμε
πμιύ!

… θαη μη πενηπέηεηεξ ζοκεπίδμκηαη ζηε Δηεζκή Έθζεζε αοηή ηε θμνά!

Σμ ζέαηνμ ήηακ
θαηαπιεθηηθό!
ομμεηείπαμε θαη μείξ!
ημ ηέιμξ δεκ μπμνμύζαμε κα θνύρμομε ημκ
εκζμοζηαζμό μαξ!!!!

…O θαηνόξ θοιμύζε όμμνθα

θη ςναία. Καη

αθόμα θη ακ δεκ ήμαζηακ ζε εθδνμμή ημ
λεθάκηςμα ζοκεπηδόηακ μέζα ζηεκ ηάλε. ηηξ
απόθνηεξ, ζηα γεκέζιηα θαη ζηηξ γημνηέξ…

Σα γεκέζιηα ηεξ Μανίαξ θαη ημο Μάθε!! Πόπμ ημύνηα πμο θάγαμε!! θάζαμε!

’ αοηή ηεκ ηάλε οπάνπεη πμιιή αγάπε!

’ αοηή ηεκ ηάλε δηαζθεδάδμομε!!

..
Σηξ απόθνηεξ κμμίδεηε όηη ζα
μέκαμε έηζη; Χςνίξ πάνηη; Γηα
δείηε!

..θαη μη πμνμί θαιά θναημύκ!

Οη θονίεξ ηνειάζεθακ!
Σνειό
λεθάκηςμα,
όπςξ βιέπεηε!

Ομμνθμύιεξ; Χαμμγειάζηε ζημ θαθό!

.. Φηάκμομε ζηεκ άκμηλε ιμηπόκ, ζηεκ επμπή μαξ!
Γθεί όπμο ακζίδμομε πναγμαηηθά!

Σεκ άκμηλε γηόνηαδακ μη
μακμύιεξ μαξ! Δείηε ηη ηηξ
εημημάζαμε με πμιιή
αγάπε!

Για τη γιορτή της μητέρας..

.. Ε πνμκηά ηειεηώκεη θαη γηα κα ημ γημνηάζμομε πήγαμε όιμη
μαδί μηα θαιμθαηνηκή εθδνμμή ζημ Πιαηακόνεμα! Δεκ μπμνείηε
κα θακηαζηείηε ηη έγηκε! Από δηαγςκηζμό θεθηέ, μπμογέιμ ςξ
θαη δηαγςκηζμό eurovision!! Γηδμύ μη απμδείλεηξ!

Αμέ!

Μπμοοοοοο!!!

Αοηή ε θηιία
είκαη ζογθηκεηηθή!

Πμπμ.. ςναία
πμο πενκάμε
ζηεκ ελμπή!

Σα παηδηά
απμζθεοέξ!

Κμηηάς
μπνμζηά θη
όια θαιά!

Θα ζε
πεηύπς!

Γμπνόξ θαιό
μμο αιμγάθη!

Πλάκα έχει!

Δεκ έπεη πάνεη
παμπάνη!

Απ! Ση
όμμνθμ
αιμγάθη!

This is our
niiiight!!!

Άκηε ζηεκ
ογεία μαξ!

Πάει ο κεφτές!
Τον κάψαμε!

Toum tek
tek!

Ο Ρμοβάξ θαη ημ
πανέμη ημο!

Σδα;

.. Καη κμμίδεηε πςξ έηζη όπςξ
μάζαμε κα ηα πενκάμε ζα ηα
βάθαμε μαύνα ηηξ ηειεοηαίεξ
μένεξ; Κάκεηε ιάζμξ γηαηί
εμείξ πμο λένμομε κα πενκάμε
θαιά, εμείξ πμο λένμομε κα
απμπςνηδόμαζηε με ογηή ηνόπμ όηη
αγαπάμε θαη πμο λένμομε ηη μαξ
ανέζεη επίζεξ, ζέιαμε κα πμνέρμομε με ηεκ ροπή μαξ! Αγόνηα θμνίηζηα
Rockstars θαη κα δηαζθεδάζμομε! Καη αοηό θάκαμε! Χμνέραμε μπνμζηά ζε
πμιύ θόζμμ! Έιεκα, ζ’ εοπανηζημύμε πμο μαξ βμήζεζεξ κα θάκμομε αοηό πμο
ζέιμομε με ηεκ θαηαπιεθηηθή ζμο πμνμγναθία! Φηάκμοκ όμςξ ηα ιόγηα. Ώνα
κα μαξ θαμανώζεηε!

Κάπμο εδώ ηειεηώκεη ημ ηαλίδη μαξ… Όπη όμςξ θαη ε ηζημνία μαξ! Γηαηί με
αοηά θαη μ’ αοηά μμηναζηήθαμε πμιιά θαη γίκαμε θίιμη! Δεκ ζα ζαξ λεπάζς
πμηέ γηαηί πενάζαμε μαδί έκακ οπένμπμ πνόκμ. αξ εοπανηζηώ μέζα από ηεκ
θανδηά μμο γηα ηηξ ηόζμ όμμνθεξ ακαμκήζεηξ μαξ!
Γύπμμαη
πάκηα

όιμη

κα

ηόζμ

είζηε

δςκηακμί,

παμμγειαζημί θαη θεθάημη,
όπςξ ζαξ γκώνηζα θαη ηα
ζπμιηθά

πνόκηα

κα

ηα

ζομάζηε πάκηα με έκα
πιαηύ

παμόγειμ,

όζα

πνόκηα θη ακ πενάζμοκ!

αξ αγαπώ όιμοξ πμιύ πμιύ!

Άνηεμηξ Κεθαιίδμο

