
 
Έχετε ποτέ σκεφτεί πως νοιώθουν ή σας βλέπουν τα παιδιά σας όταν 
όλη μέρα «τρέχετε» και  ο χρόνος σας μαζί τους είναι λίγος ή 
ανύπαρκτος; Η μαμά μοιάζει με λεωφορείο που κουβαλά τα πάντα και 
τους πάντες και κάνει  στάσεις συνέχεια. Ο μπαμπάς με αγωνιστικό 
αυτοκίνητο που  δεν σταματά ούτε λεπτό, σαν σίφουνας. Κι οι φίλοι 
του μικρού αγοριού πάλι δεν έχουν χρόνο για τίποτα! Το λέει κι η 
δασκάλα. Όλοι δεν βρίσκουν μια στιγμή έστω να  τον ζητούν από τον Αϊ 
Βασίλη που τα φέρνει και τα κάνει όλα. Μόνο ο παππούς έχει πολύ 
χρόνο και δεν ξέρει τι να τον κάνει κι η γιαγιά που όλη μέρα φτιάχνει 
κουλουράκια για να …τον γεμίσει. Χρόνος, τόσο  δύσκολο, λοιπόν, είναι 
να τον βρει κάποιος, Όχι, αν σκεφτεί να φτιάξει ένα μαγαζάκι και να 
…τον πουλάει! Ίσως τότε ο μπαμπάς και η μαμά να βρουν λίγο 
παραπάνω ! 

Καταπληκτική η ιδέα της Μαρίας Λοϊζίδου! Πουλιέται ο χρόνος; Για τα 
μικρά παιδιά που θέλουν να τον ζουν μαζί με τους γονείς τους , ναι, 
πουλιέται, και μπορεί κάποιος να τον αγοράσει για να  έχει… πολύ! 
Χρόνος, πολύτιμος, άπιαστος, δυσεύρετος για τους μεγάλους. Άφθονος 
για τους πολύ μεγάλους, άγνωστος και αμέτρητος για τους μικρούς. 
Χρόνος που περνά, που τρέχει, που ποτέ δεν σταματά. Κι όμως μέσα σε 
εκείνον τον χρόνο υπάρχουν οι στιγμές, οι ανάγκες, οι χαρές, οι λύπες… 
η ζωή μας. Έτσι λοιπόν μάλλον χρειαζόμαστε όλοι καλύτερη 
μεταχείριση. Για να τον χαιρόμαστε με αγαπημένα πρόσωπα, για να μην 
παραπονιέται κανείς. Για να ζούμε τα μικρά και τα όμορφα. Για να 
καταλάβουμε το μέγεθος., την αξία, τις προτεραιότητες , την 
καθημερινότητα. Υπέροχα δοσμένο με τη γραφή της Μαρίας για αν το 
καταλάβει  όλη η …οικογένεια. Ευκαιρία παιχνιδιού στο σχολείο, 
ευκαιρία δεύτερης σκέψης για κάθε μεγάλο που πάντα βρίσκει μια 
δικαιολογία να …ξεγλιστρά! 

Ο χρόνος που τρέχει στα «μαλλιά » των πρωταγωνιστών της ιστορίας 
που τόσο συνειδητά εικονογράφησε η Λήδα Βαρβαρούσαη. Σαν τον 
αέρα που φυσά και ανακατεύει, σκορπά, τρέχει και χάνεται και κανείς 
δεν μπορεί να τον σταματήσει ή να τον πιάσει. 

Για παιδιά από 5 χρονών και μεγάλους που αγαπάνε τις αλήθειες των… 
παιδιών! 

 


