
Τα μονοπάτια του χρόνου 

 

   Μια φορά και έναν καιρό σε ένα μικρό σπιτάκι, κοντά σε ένα 

φωτεινό δάσος, ζούσε μια γυναίκα μαζί με τους δίδυμους γιούς 

της. Σα αγόρια έμοιαζαν σαν δυο σταγόνες νερό. Ωστόσο παρά την 

ομοιότητά τους παρουσίαζαν μεγάλες διαφορές στον xχαρακτήρα 

τους. Ο Μάλτης ήταν τρυφερός, ευαίσθητος, ευγενικός και πολύ 

γλυκός σε αντίθεση με τον Άρη που ήταν γκρινιάρης και εγωιστής. 

Η μητέρα τους, τους λάτρευε και επειδή δεν ζούσε ο άντρας της 

ήταν πολύ προστατευτική με τα παιδιά της, γεγονός που έκανε 

τον Άρη συνέχεια να νευριάζει. 

   Σην ημέρα των γενεθλίων τους ο Μάλτης ζήτησε από την 

μητέρα του να πάνε όλοι μαζί μια βόλτα στο δάσος. Ο Άρης τον 

κοίταξε έκπληκτος "ιγά μην ζητήσουμε και την άδειά της, 

μεγαλώσαμε πια, τι να την κάνουμε συνέχεια από πίσω μας; " 

είπε. Σότε η μητέρα δεν είπε κουβέντα, προσπάθησε να 

χαμογελάσει και με μισή φωνή, τους ευχήθηκε να περάσουν καλά. 

Σα αδέλφια, φεύγουν από το σπίτι και φτάνουν στο καταπράσινο 

απέραντο δάσος. Εκεί υπήρχε καταπράσινο και μαλακό γρασίδι, 

επάνω στα δέντρα ακούγονταν τα πουλιά που κελαηδούσαν με 

γλυκιά φωνή. Καθώς προχωρούν σε αυτό το υπέροχο τοπίο, 

διαπιστώνουν πως είχαν διανύσει μια αρκετά μεγάλη διαδρομή. 

Ξαφνικά εντοπίζουνε μπροστά τους δύο εντυπωσιακά μονοπάτια 

διαφορετικά όμως το ένα από το άλλο, όπως ακριβώς και οι 

χαρακτήρες τους ε κάθε μονοπάτι υπήρχε και κάτι μαγικό. 

   Σο πρώτο μονοπάτι, ήταν εντυπωσιακό, στις άκρες του 

υπήρχαν λουλούδια πολύχρωμα και ακριβώς από πάνω του, 



άπλωνε τις ηλιαχτίδες του ο ζωογόνος ήλιος. την αρχή του 

μονοπατιού ήταν ένας νέος πολύ όμορφος και εντυπωσιακός 

άνδρας. Τποστήριζε πως ήταν μάγος και θα μπορούσε να κάνει 

οτιδήποτε ήθελαν, αφού γνώριζε ότι είχαν γενέθλια. Με την 

προϋπόθεση όμως να τον ακολουθήσουν για να τον βοηθήσουν να 

μαζέψει όσα περισσότερα λουλούδια μπορεί για τα μαγικά του 

φίλτρα. 

   τ διπλανό μονοπάτι τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. 

Σα δέντρα είχαν ξεραθεί, δεν υπήρχαν λουλούδια και πάνω από το 

μονοπάτι, υπήρχαν γκριζόμαυρα σύννεφα, σαν να πλησίαζε 

βροχή. την αρχή αυτού του μονοπατιού ήταν ένας γέροντας. 

Υαινόταν ταλαιπωρημένος. Ζήτησε την βοήθεια των αγοριών, για 

να τον πάνε στην καλύβα του. Σους είπε πως δεν μπορεί να τους 

κάνει κανένα μαγικό, αλλά μπορεί να τους ευχηθεί από την 

καρδιά του "Φρόνια Πολλά", στεναχωρημένος κάθισε κάτω, 

αδυνατώντας να μείνει όρθιος στα πόδια του. Σελικά την ίδια 

χρονική στιγμή, τα αδέλφια χωρίστηκαν. Ο Άρης πήγε στον Μάγο, 

ενώ ο Μάλτης έτρεξε να βοηθήσει τον ταλαιπωρημένο γέροντα. 

Καθώς προχωρούσαν, ο γέροντας είπε στον Μάλτη:  

- Παιδί μου, εκτιμώ πολύ το γεγονός ότι με βοηθάς. Να σε έχει ο 

Θεός καλά. ου οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ. 

- Μα τ λέτε παππού; Έκανα αυτό που θα έκανε ο καθένας μας. 

- Όχι, δεν έκανες αυτό που θα έκανε ο καθένας. Ο αδελφός σου 

δεν το έκανε. 

- Σο γνωρίζω, μα κάποτε θα καταλάβει. 

- Σο ξέρω παιδί μου, εύχομαι όμως να μην είναι αργά.  ου 

εύχομαι χρόνια πολλά, μακάρι ο χρόνος να περάσει όσο πιο αργά 



γίνεται. 

- ας ευχαριστώ, μα γιατί το λέτε αυτό; 

- Επειδή ο χρόνος παιδί μου περνά πολύ πιο γρήγορα από όσο 

νομίζεις. Αν ζεις κάθε στιγμή της ζωής σου είσαι ευτυχισμένος και 

είσαι παρόν σε κάθε πολύτιμη στιγμή. Αν όμως βιάζεσαι, ο χρόνος 

χάνεται και οι στιγμές δεν γυρίζουν. 

- Έχεις απόλυτο δίκιο παππού. Ξέρω πως πρέπει να εκτιμώ 

οτιδήποτε έχω 

Και ο διάλογος συνεχίζεται... 

   Σαυτόχρονα και ο μάγος ευχαριστεί τον Άρη. 

- Ευχαριστώ Άρη που με ακολούθησες. Πες μου λοιπόν τι εύχεσαι 

να έχεις τώρα; και σου υπόσχομαι πως εγώ θα ο κάνω. 

- Αχ Μάγε! Αυτό που θέλω είναι να μην είμαι πια μικρός. Θέλω να 

μεγαλώσω, να γίνω ανεξάρτητος και να μην μένω πια με την 

μητέρα μου. Με εκνευρίζει που μας φέρεται ακόμη σαν παιδιά. 

- Αλήθεια; Αυτό είναι που πραγματικά επιθυμείς; 

- Ναι, μα γιατί ξαφνιάζεσαι τόσο;  

- Επειδή οι άνθρωποι επιθυμούν ακριβώς το αντίθετο. 

- Δεν με ενδιαφέρει καθόλου για τους άλλους, είμαι ξεχωριστός. 

Λοιπόν, θα το κάνεις; 

- Αφού επιμένεις τόσο ας το κάνω. Αλά να ξέρεις θα το 

μετανιώσεις. Λοιπόν κλείσε τα μάτια σου και φώναξε δυνατά αυτό 

που θέλεις, πιάσε μου το χέρι σφιχτά και θα γίνει. 



   Ενθουσιασμένος ο Άρης φώναξε δυνατά αυτό που θέλει. 

Ανοίγοντας τα μάτια του ο Μάγος είχε εξαφανιστεί. Σο 

πανέμορφο μονοπάτι με τα μαγικά λουλούδια και τον φωτεινό 

ήλιο, δεν υπήρχε πια. Ο δρόμος είχε γεμίσει από πέτρες, τα δέντρα 

είχαν ξεραθεί και ο καιρός ήταν έτοιμος για βροχή. 

   Είδε τα χέρια του το σώμα το είχε μεγαλώσει. την 

πραγματικότητα δεν του άρεσε αυτή η αλλαγή, ήταν τόσο 

πεισματάρης όμως, που δεν παραδεχόταν ούτε στον ίδιο του τον 

εαυτό, πως αυτό που έκαμε ήταν μια ανοησία. Άρχισε να τρέχει 

προς το σπίτι του για να δει την αντίδραση της μητέρας του. 

Καθώς έτρεχε παρατήρησε πως τίποτα δεν είναι ίδιο. Δεν υπήρχαν 

πλέον τα πουλιά που κελαηδούσαν, τα δέντρα στέκονταν 

φοβισμένα με τα κλαδιά τους και σαλεύουν στο άγγιγμα του αέρα, 

ούτε λουλούδια υπήρχαν. Έφτασε στο σπίτι του, έμοιαζε τόσο 

άδειο. αν να μην υπήρχε ζωή, σαν να ήταν εγκαταλελειμμένο 

για πολλά χρόνια. Αυτό τον στεναχώρησε, η καρδιά του άρχιζε 

σιγά σιγά να ραγίζει. Ένιωθε αυτό το κενό μέσα του, αλλά 

συνέχισε να μην παραδέχεται το λάθος του. Είπε από μέσα του: 

"Σουλάχιστον η μητέρα μου θα με παίρνει στα σοβαρά". Σρέχοντα 

κατευθύνεται προς το δωμάτιό της, ανοίγει την πόρτα και καθώς 

βλέπει το δωμάτιο, η ανάσα του κόπηκε. Σο δωμάτιο ήταν άδειο 

και από μια φωτογραφία συνειδητοποιεί πως η μητέρα του δεν 

βρισκόταν πια στην ζωή, τα πάντα είχαν χαθεί, ο χρόνος είχε 

περάσει. Σότε ο Άρης κατέρρευσε, ήταν το μόνο πράγμα που δεν 

θα μπορούσε να αντέξει. Αγαπούσε πολύ την μητέρα του, αλλά με 

την συμπεριφορά του δεν της το έδειχνε,  αντιθέτως την 

στεναχωρούσε. Πλέον κατάλαβε πως δεν θα έπαιρνε, ούτε θα 

έδινε ποτέ τόσο ανεκτίμητη αγάπη. Άρχισε να κλαίει. Αυτά τα 

δάκρυα που ποτέ δεν έβγαζε ως παιδί εξαιτίας του πείσματός του, 



βγήκαν τώρα. "Καταστράφηκα, πόσο αχάριστος είμαι, έχασα την 

ζωή από τα χέρια μου" είπε. Ξαφνικά σκέφτηκε πως ο αδερφός του 

βρισκόταν στο άλλο μονοπάτι κα πως θα μπορούσε να είναι 

ακόμα εκεί. Έτρεξε αμέσως πίσω, κατευθυνόμενος προς το άλλο 

μονοπάτι. Είχε αλλάξει και αυτό, είχε γίνει υπέροχο. Έψαχνε 

απεγνωσμένα τον αδερφό του. Υώναζε το όνομά του κλαίγοντας. 

τον δρόμο του είδε μια καλύβα. Ήταν η καλύβα του γέροντα. 

Μόλις ανοίγει την πόρτα από αυτήν, τον βλέπει. Ήταν ο μόνος 

που δεν είχε αλλάξει. Προσπαθούσε να του εξηγήσει τι ακριβώς 

συνέβη. 

- Ξέρεις γέροντα... 

- Σα ξέρω όλα.  

- Όλα, μα πως;... και εεε, εσύ γιατί δεν έχεις αλλάξει;  

- Αυτό που με κράτησε στην ζωή παιδί μου είναι η αγάπη μου γι' 

αυτήν. 

- Μα κα εγώ αγαπάω την ζωή, αλλά έκανα λάθος το ξέρω, θέλω 

να γυρίσω στην παλιά μου ζωή, να γίνουν όλα όπως πριν, το έχω 

μετανιώσει πραγματικά. ας παρακαλώ βοηθήστε με. 

- Θα σε βοηθήσω παιδί μου, διότι ξέρω πως το έχεις μετανιώσει. 

Αρκεί να κάνεις αυτό που έκανες πριν γίνεις έτσι. 

   Σότε  Άρης έκλεισε τα μάτια του και φώναξε δυνατά: "Θέλω να 

ξαναγυρίσω το χρόνο" είπε και κράτησε σφιχτά το χέρι του 

γέροντα. Άνοιξε τα μάτια του και είδε πως αυτό το χέρι που 

έσφιγγε ήταν του αδελφού του. Σον αγκάλιασε, τον φίλησε και 

πήγαν σπίτι. Σο σπίτι έμοιαζε τελείως διαφορετικό, γεμάτο ζωή, 

αγάπη, φωνές. Πήγε στην μητέρα του και την αγκάλιασε σφιχτά 



όπως καμία άλλη φορά, της είπε ότι την αγαπάει και της ζήτησε 

συγγνώμη. Όταν φύσηξε τα κεριά στην τούρτα γενεθλίων τους, 

ευχήθηκε ο χρόνος να περάσει όσο πιο αργά γίνεται. Γιατί γνώριζε 

πολύ καλά ότι κάθε μονοπάτι που επιλέγουμε καθορίζει την ζωή 

μας κα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην επηρεαζόμαστε 

από το ωραίο που αντικρίζουν τα μάτια μας, αλλά από το ωραίο 

που αντικρίζει η καρδιά μας. Εξάλλου στην ζωή μας συναντάμε 

δυσκολίες, πέφτουμε, κάνουμε λάθη όμως αυτό δεν σημαίνει ότι 

όλα εκεί τελειώνουν. Αντίθετα αν κλείσουμε την πόρτα στα λάθη 

και την αποτυχία, είναι σαν να κλείνουμε την πόρτα στην ίδια την 

αλήθεια. Να προχωράμε και να επιλέγουμε σύμφωνα με το 

συναίσθημα. Ειδικά όταν στις επιλογές μας ανακατεύεται η 

επιθυμία με την προσφορά, φτιάχνουμε την τέλεια συνταγή για 

την ευτυχία. Όλοι τους ήταν χαρούμενοι, τα χαμόγελά τους 

έλαμπαν, ένιωθαν πως πλημύριζαν από ευτυχία. 

Και έζησαν αυτή καλά και εμείς καλύτερα!!! 

Ντζαντζάι Ρομίλντα 


