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ΜΙΛΙ ΚΑΙ ΜΟΛΙ. Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ!      

Στο σχολείο 

Στο διάλειμμα 

 Μόλι, είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα! Αύριο θα έρθουν στο σπίτι μου ο 

παππούς και η γιαγιά μου! 

 Ααα, τι ωραία! Εγώ βλέπω τον παππού και τη γιαγιά μου κάθε 

Σαββατοκύριακο.  Τον μπαμπά και τη μαμά του μπαμπά μου, γιατί οι 

γονείς της μαμάς μου μένουν στη Ρωσία… 

 Εμένα οι παππούδες μου είναι εδώ, στην Ελλάδα. Αλλά μένουν μακριά 

και δεν τους βλέπω πολύ συχνά. Ευτυχώς, όμως, η αδερφή της μαμάς, 

η θεία μου η Εύα, μένει πολύ κοντά και βλέπω σχεδόν κάθε μέρα τα 

παιδιά της. 

 Τα ξαδέρφια σου, δηλαδή… 

 Ναι, τα ξαδέρφια μου! Ο ξάδερφός μου ο Μάρτιν είναι πολύ μικρός, 

αλλά η ξαδέρφη μου η Νεσρίν είναι μεγάλη και παίζουμε συνέχεια μαζί.  

 Και τι κάνεις με την ξάδερφή σου; 

 Συνήθως πάμε στην παιδική χαρά! Μερικές φορές έρχεται και ο θείος 

μου ο Σαΐντ, ο μπαμπάς της, και κάνουμε βόλτες με το ποδήλατο, 

τρώμε παγωτό ή πάμε στην πλατεία. 

 Αχ, τώρα που είπες Σαΐντ… Άχμαντ, είδα τον αδερφό σου τον Σαΐντ!!!

  Θέλει να σου δώσει ένα τοστ! 

 Ευχαριστώ, Μόλι! Μου έδωσε το τοστ η αδερφή μου η Λίνα! Μήπως 

ξέρεις πού είναι ο Σαμιουλά; 
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 Νομίζω πως παίζει ποδόσφαιρο με τα παιδιά της κυρίας Φλώρας! 

 Είναι και ο Γιώργος, δηλαδή, εκεί; 

 Γιατί; Ο Γιώργος είναι γιος της κυρίας Φλώρας; 

 Ναι, δεν το ήξερες; Η κυρία Φλώρα έχει δύο γιους, τον Γιώργο και τον 

Άγγελο και η Άννα είναι η κόρη της. 

 Ωχ! Δεν το ήξερα! χαχαχα 

 

 

Στο σχολείο 

Στην τάξη (τελευταία ώρα) 

 Ελάτε, παιδιά! Τελείωσε το διάλειμμα! 

  Ναι, κυρία Φλώρα! Ερχόμαστε! 

 Κυρία Φλώρα, δεν ήξερα ότι ο Γιώργος είναι γιος σας. 

 Ναι, Μόλι! Έχω τέσσερα παιδιά! Δύο γιους και δύο κόρες. Ο ένας γιος 

μου είναι ο Γιώργος και ο άλλος είναι ο Άγγελος. 

 Και οι κόρες σας ποιες είναι; 

 Η μία είναι πολύ μικρή, είναι μωρό, είναι 5 (πέντε) μηνών και η άλλη 

είναι η Άννα. Η Άννα πηγαίνει Α’ (πρώτη) Δημοτικού. Εσύ έχεις αδέρφια; 

 Ναι, έχω! Έχω μία αδερφή και έναν αδερφό. Την αδερφή μου την λένε 

Σοφία και τον αδερφό μου τον λένε Βασίλη.  
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  Ωραία, Μόλι! Παιδιά, την επόμενη εβδομάδα θα πάμε εκδρομή στην 

Ακρόπολη. Σας δίνω αυτό το χαρτί για να το δώσετε στους γονείς σας. 

  Σε ποιους; 

 Στους γονείς σας, Μίλι! Στη μαμά και στον μπαμπά.  

 Κυρία, εγώ μένω με τη μαμά μου. Ο μπαμπάς μου δεν είναι εδώ. Είναι 

στο Αφγανιστάν. 

 Εντάξει, Σαμιουλά! Δεν πειράζει! Να γράψεις πώς λένε τη μαμά σου και 

μετά η μαμά σου πρέπει να βάλει μια υπογραφή.  

 Κυρία, θα έρθουν και οι γονείς μας στην Ακρόπολη; 

 Όχι, Μίλι! Οι γονείς δεν θα έρθουν.  

Λοιπόν, παιδιά, τελειώσαμε για σήμερα! Να δώσετε το χαρτί στους 

γονείς σας. Μην το ξεχάσετε! 

  Εντάξει, κυρία! Τα λέμε αύριο! 

 Γεια σας, παιδιά! Καλό μεσημέρι! 
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