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Η   Σοφία τράβηξε τον Παναγιώτη, 
να τον ξεκολλήσει από το ipad. 

«Έλα!» διαμαρτυρήθηκε ο Παναγιώτης 
με το βλέμμα στην οθόνη. «Αφού παίζω!»
«Δεν ακούς τίποτα;» είπε σιγανά η Σοφία. 
«Αφού παίζω!» ξαναείπε ο Παναγιώτης.
«Σσσσς! Μα άκου όμως» του κατ έβασε 
αποφασιστικά το ipad. «Συγκεντρώσου 
να ακούσεις κι εσύ».
«Τι να ακούσω;» 
Ο Παναγιώτης την κοίταξε μουτρωμένος. 
Δεν ήθελε να στήσει αυτί, ήθελε να 
συνεχίσει το παιχνίδι του. Το αμάξι του 
ήταν στο τσακ να συγκεντρώσει 6552 
πόντους και να κερδίσει την πίστα! Ε όχι. 
ΕΠΡΕΠΕ να το κάνει.   
Η Σοφία κοίταξε το ταβάνι και ξεφύσηξε 
«Αυτό που συζητάνε». 

«...Μπαμπά, δεν μπορείς πια, πρέπει 
να δούμε τι θα κάνουμε μαζί σου...»
«Τι θα κάνετε μαζί μου; Μια χαρά είμαι. 
Θέλω να μείνω στο σπίτι μου».
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«...Μπαμπά, δε γίνεται, ή θα σε πάμε 
σε ξενώνα ή θα έρθεις σε μας».
«Να με αφήσετε ήσυχο».
«...Μπαμπά...»
«Μπαμπάκια! Άμα με πάτε σε ίδρυμα, 
θα αρπάξω κάνα μικρόβιο και δε θα 
γυρίσω ποτέ σπίτι μου».
«Έλα, τότε, σπίτι μας! Θα έχεις 
δικό σου δωμάτιο 
και μπάνιο...»
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Μια φορά κι έναν καιρό 

ήταν δύο δίδυμα αδερφάκια, 

η Σοφία και ο Παναγιώτης. 

Έμοιαζαν εντελώς κανονικά, 

αλλά δεν ήταν, όχι εντελώς: 

είχαν ξεχωριστές ικανότητες, 

όπως όλα τα παιδιά. 

Ίσως κάποιες παραπάνω...

Ευχάριστες ιστορίες για σένα που μεγάλωσες

πια και μπορείς να διαβάζεις μόνος σου.

Για παιδιά Α΄ + Β΄ Δημοτικού
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