
SHAY DAY 

Έπεηξ δύμ επηιμγέξ.. 

Τη ζα έθακεξ εζύ? Τη ζα δηάιεγεξ, ζίγμονα.. 

Μεκ θμηηάλεηξ γηα θάηη αζηείμ ζ' αοηό ημ θείμεκμ, δεκ οπάνπεη, 

μα δηάβαζέ ημ. 

Η ενώηεζε είκαη: Θα έθακεξ ηεκ ίδηα επηιμγή? 

Σε έκα δείπκμ, γηα θηιακζνςπηθό ζθμπό, εκόξ ζπμιείμο γηα 

παηδηά με εηδηθέξ ακάγθεξ, μ παηέναξ εκόξ αοηηζηηθμύ παηδημύ 

δηεγήζεθε ηεκ παναθάης ηζημνία, πμο δεκ ζα ηεκ λεπάζεη θακείξ 

από όζμοξ ηεκ άθμοζακ εθείκε ηε μένα. 

Μεηά ηεκ ηειεηή, έθακε μηα ενώηεζε. 

"Όηακ ε θύζε δεκ πανεμπμδίδεηαη από ελςηενηθέξ επηννμέξ, όια 

γίκμκηαη ηέιεηα. 

Αθόμα μ γημξ μμο, μ Shay, δεκ μπμνεί κα μάζεη ηα πνάγμαηα 

όπςξ ηα άιια παηδηά. Δεκ μπμνεί κα θαηαιάβεη ηα πνάγμαηα 

όπςξ ηα άιια παηδηά. Πμύ είκαη ε θοζηθή ηάλε ηςκ πναγμάηςκ 

ζημ γημ μμο?" 

Όλοι στην αίθοσσα αναρωτιόνταν σιωπηλά και γεμάτοι απορία. 

Ο πατέρας σσνέτισε. 

"Όηακ έκα παηδί ζακ ημκ Shay πμο είκαη πκεομαηηθά ακάπενμ, 

ένπεηαη ζηε δςή, ε εοθαηνία κα θαηαιάβεηξ ηεκ αιεζηκή 

ακζνώπηκε θύζε είκαη, ημ πώξ μη οπόιμηπμη άκζνςπμη ζα 

ζομπενηθενζμύκ ζ' αοηό ημ παηδί." 

Καη αθεγήζεθε ηεκ παναθάης ηζημνία, πμο ζα ζαξ παναθαιέζς 

ζενμά κα δηαβάζεηε μέπνη ημ ηέιμξ ηεξ. 

 



Ο Shay θη εγώ, πενάζαμε έλς από έκα πάνθμ, όπμο θάπμηα 

αγόνηα πμο γκώνηδακ ημκ Shay, έπαηδακ μπέηδ μπμι. 

Ο Shay με νώηεζε, "μπαμπά, κμμίδεηξ όηη ζα μ' αθήζμοκ κα 

παίλς μαδί ημοξ?" 

Εγώ ήλενα όηη ηα πενηζζόηενα αγόνηα, δεκ ζα ήζειακ θάπμημκ 

ζακ ημκ Shay ζηεκ μμάδα ημοξ. 

Μα ήλενα, θαη θαηαιάβαηκα ζακ παηέναξ, όηη ακ ημο δηκόηακ ε 

εοθαηνία κα παίλεη, ζα ημο έδηκε πμιύ μεγάιε πανά θαη επίζεξ 

έκα ακαγθαίμ αίζζεμα έκηαλεξ, μαδί με θάπμηα εμπηζημζύκε πμο 

ζα γηκόηακ απμδεθηόξ από ηα άιια παηδηά, πανά ηεκ ακαπενία 

ημο. 

Πιεζίαζα ιμηπόκ έκα από ηα παηδηά, θαη ημ νώηεζα πςνίξ βέβαηα 

κα πενημέκς θαη πμιιά, ακ μ Shay ζα μπμνμύζε κα παίλεη μαδί 

ημοξ. 

Τμ αγόνη θμίηαλε γύνς ημο ζακ κα δεημύζε θάπμηα οπμζηήνηλε, 

μα ζημ ηέιμξ απάκηεζε, "πάκμομε έλη γύνμοξ, θαη ημ παηπκίδη 

είκαη ζημκ όγδμμ γύνμ. Γηαηί όπη, μπμνεί κα παίλεη ζηεκ δηθή μαξ 

μμάδα, θαη ζα πνμζπαζήζμομε κα ημκ βάιμομε κα παίλεη ζημκ 

επόμεκμ γύνμ, κα απμθνμύζεη ηηξ βμιέξ ακ ημ ζέιεη. 

Ο Shay πήγε με δοζθμιία μέπνη ημκ πάγθμ ηεξ μμάδαξ, γηα κα 

θμνέζεη ηεκ μπιμύδα ηεξ μμάδαξ. Τμκ παναθμιμοζμύζα με μάηηα 

δαθνοζμέκα θαη μηα ζένμε ζηεκ θανδηά μμο. 

Τα αγόνηα ηεξ μμάδαξ, είδακ ηεκ πανά μμο, πμο ημκ 

απμδέπηεθακ ζηεκ  μμάδα ημοξ... 

 Σημ ηέιμξ ημο όγδμμο γύνμο, ε μμάδα ημο Shay κηθμύζε 

μενηθμύξ πόκημοξ, αιιά ήηακ αθόμε πίζς ηνεηξ πόκημοξ γηα κα 

θενδίζμοκ ημκ γύνμ. 

Σηεκ ανπή ημο έκαημο γύνμο, μ Shay έβαιε ημ γάκηη θαη έπαηλε 

δεληά ζημ γήπεδμ. 



Ακ θαη μη μπαιηέξ δεκ ήνζακ πνμξ ηεκ θαηεύζοκζή ημο, έδεηπκε 

εκζμοζηαζμέκμξ, δείπκμκηαξ ηεκ πανά ημο, θαη μόκμ πμο 

βνηζθόηακ εθεί, πηοπώκηαξ όιμ πανά ηα πενάθηα ημο. 

Τμ παμόγειό ημο ήηακ από ημ έκα αοηί ζημ άιιμ, όηακ με θμίηαδε 

πμο ημκ παηνεημύζα από ηεκ ελέδνα. 

Πνμξ ημ ηέιμξ ημο έκαημο γύνμο, ε μμάδα ημο Shay πήνε θη 

άιιμοξ πόκημοξ. 

Με δύμ παίθηεξ έλς, θαη ηνεηξ έλς από ηεκ βάζε, μη 

πηζακόηεηεξ κα θενδίζεη γύνμοξ, ήηακ θμκηά ζηεκ βάζε, θαη μ 

Shay θαζμνίζηεθε ζακ μ επόμεκμξ γηα κα απμθνμύζεη ηηξ βμιέξ. 

Σ' αοηό ημ θνίζημμ ζεμείμ, ακανςηήζεθα ακ ζα αθήζμοκ ημκ 

Shay κα δμθημάζεη κα απμθνμύζεη, θαη κα πάζμοκ ηηξ πηζακόηεηεξ 

κα θενδίζμοκ ημ παηπκίδη. 

Γηα μεγάιε μμο έθπιελε, ....ημκ άθεζακ! 

Όιμη γκςνίδακε όηη ήηακ αδύκαημκ κα πηοπήζεη μ Shay ηεκ 

μπάια, ηε ζηηγμή πμο δεκ λένεη θακ, πώξ κα θναηήζεη θαηάιιεια 

ημ νόπαιμ, πόζμ μάιιμκ κα ζημπεύζεη ηεκ μπάια. 

Εκημύημηξ, μ Shay πήνε ζέζε. 

Ο ακηίπαιμξ παίπηεξ, πμο πεηάεη ηεκ μπάια, ακαγκώνηζε όηη ε 

μμάδα ημο Shay έβαιε ηεκ κίθε ημο παηπκηδημύ ζε δεύηενε μμίνα, 

γηα κα δώζμοκ ηεκ εοθαηνία ζημ παηδί αοηό, κα πανεί αοηήκ ηε 

ζηηγμή, γη αοηό θαη ήνζε πημ θμκηά, πνμζπαζώκηαξ κα ημκ 

βμεζήζεη κα ηα θαηαθένεη νίπκμκηάξ ηεκ μπάια απαιά ζημκ 

Shay. 

 

 

 



Σηεκ πνώηε πνμζπάζεηα, μ Shay θμύκεζε αδέληα ημ νόπαιμ θαη 

αζηόπεζε. 

Ο ακηίπαιμξ παίθηεξ, ήνζε αθόμε πημ θμκηά ημο ιίγα βήμαηα, 

γηα κα ημο πεηάλεη αθόμε πημ απαιά ηεκ μπάια. Ο Shay θμύκεζε 

πάιη αδέληα ημ νόπαιμ, μα αοηή ηε θμνά βνήθε ηοπαία ηεκ 

μπάια, ζηέικμκηάξ ηεκ πμιύ θμκηά, θαη μάιηζηα ζε έκακ 

ακηίπαιμ. 

Τμ παηπκίδη ηώνα, θακμκηθά ζα είπε ηειεηώζεη. 

Ο ακηίπαιμξ όμςξ, ζήθςζε ηεκ μπάια, θαη, εκώ ζα μπμνμύζε κα 

ηεκ πεηάλεη ζηεκ πνώηε βάζε, βγάδμκηαξ ημκ Shay έλς από ημ 

παηπκίδη, πέηαλε επίηεδεξ ηεκ μπάια πμιύ ρειά, πάκς από ημ 

θεθάιη ημο ζομπαίθηε ημο, θαη μαθνηά θη από ημοξ άιιμοξ 

ζομπαίθηεξ ημο. 

Όιμη ζηηξ ελέδνεξ, θαη από ηηξ δύμ μμάδεξ, άνπηζακ κα 

θςκάδμοκ, "Shay ηνέλε ζηεκ πνώηε βάζε, ηνέλε, ηνέλε...." 

Πμηέ ζηε δςή ημο μ Shay δεκ έηνελε ηόζμ μαθνηά, μα έθηαζε 

ζηεκ πνώηε βάζε γεμάημξ εκζμοζηαζμό θαη με μνζάκμηπηα από 

πανά μάηηα, θμηηώκηαξ γύνς ημο απμνεμέκα θαη ζαζηηζμέκα, κα 

θαηαιάβεη ηη άιιμ πνέπεη ηώνα κα θάκεη.... 

Η ελέδνα ζοκέπηζε ηόηε, "Shay, ηνέλε ζηε δεύηενε βάζε, Shay  

ηνέλε.. ηνέλε.." 

Με ηεκ ακάζα θμμμέκε θαη άηζαια, έηνελε πνμξ ηε δεύηενε 

βάζε. Μέπνη όμςξ κα θηάζεη μ Shay ζηε δεύηενε βάζε, μ δεληόξ 

ακηίπαιμξ είπε ήδε πηάζεη ηεκ μπάια. 

Ήηακ μ μηθνόηενμξ ηεξ ακηίπαιεξ μμάδαξ, θαη είπε πιέμκ όιε 

ηεκ εοθαηνία, κα γίκεη μ ήνςαξ ηεξ μμάδαξ ημο. 

 



Θα μπμνμύζε κα πεηάλεη ηεκ μπάια ζημκ ζομπαίθηε ηεξ δεύηενεξ 

βάζεξ, όπμο ζα έβγαδε έλς ημκ Shay, μα θαηάιαβε ηηξ 

πνμζέζεηξ ημο ζομπαίθηε ημο πμο ένηπκε ηηξ βμιέξ, θαη ηεκ ένηλε 

ρειά, πνμξ ημκ ζομπαίθηε ηεξ ηνίηεξ βάζεξ. 

Ο Shay έηνελε πνμξ ηεκ ηνίηε βάζε ζακ λεηνειαμέκμξ, θαζώξ μη 

παίθηεξ ηεξ μμάδαξ ημο έηνελακ θη εθείκμη πνμξ ηε βάζε. 

Όιμη θςκάδαμε, "Shay, Shay, Shay!!!" 

Ο Shay έθηαζε ζηεκ ηνίηε βάζε, αιιά με ηεκ θνοθή βμήζεηα ημο 

ακηίπαιμο παίπηε ηεξ ηνίηεξ βάζεξ, μ μπμίμξ ζηαμάηεζε κα 

ηνέπεη κα πνμιάβεη ηεκ μπάια, γηα κα δείλεη ζημκ Shay ηεκ 

ζςζηή θαηεύζοκζε, ημ πμύ ήηακ ε ηνίηε βάζε, ιέγμκηάξ ημο 

"από δς, από δς Shay.." 

Καζώξ μ Shay πέναζε από ηεκ ηνίηε, ηα αγόνηα θαη ηςκ δύμ 

μμάδςκ θαη μη ζεαηέξ ζηηξ ελέδνεξ, λεζεθώζεθακ θςκάδμκηαξ 

"Shay, ηνέλε ζηε βάζε έκα ηώνα, ηνέλε ζηε βάζε έκα.." 

Ο Shay έθηαζε ζηε βάζε, πάηεζε ζημκ βαηήνα, θενδίδμκηαξ ημ 

παηπκίδη, θαη όιμη ημκ δεηςθναύγαζακ ζακ ημκ ήνςα, πμο 

βμήζεζε κα κηθήζεη ε μμάδα. 

Εθείκε ηεκ εμένα, ζοκέπηζε με δάθνοα μ παηέναξ, ηα αγόνηα θαη 

από ηηξ δύμ μμάδεξ, θαη μ θόζμμξ ζηηξ ελέδνεξ, βμήζεζακ κα 

θένμοκ έκα θμμμάηη αιεζηκήξ αγάπεξ θαη ακζνςπηάξ ζ' αοηόκ ημκ 

θόζμμ, κα δώζμοκ πανά ζε μηα ροπμύια, πμο ηόζμ ηεκ 

ιαπηανμύζε θαη πμο ηόζμ ηεκ είπε ακάγθε. 

Ο Shay δεκ ηα θαηάθενε μέπνη ημ επόμεκμ θαιμθαίνη, πέζακε 

εθείκμ ημκ πεημώκα, πςνίξ όμςξ κα λεπάζεη πμηέ, πώξ ήηακ μ 

"ήνςαξ" πμο με έθακε ηόζμ πανμύμεκμ εθείκε ηεκ εμένα, θαη ηεκ 

πανά πμο έδςζε ζηεκ μεηένα ημο, θαη πμο με δάθνοα αγθάιηαζε 

ημκ μηθνό ηεξ ήνςα ζακ πήγαμε ζπίηη. 

Καη ηώνα, ...θονίεξ, ...θύνημη, ...μ επίιμγμξ.. 



Υπάνπμοκ πηιηάδεξ ακέθδμηα πμο ζηέικμκηαη δηα μέζμο internet, 

πςνίξ δεύηενε ζθέρε. 

Μα όηακ πνόθεηηαη γηα ηζημνίεξ πμο έπμοκ κα θάκμοκ με επηιμγέξ 

δςήξ, μη άκζνςπμη δηζηάδμοκ. 

Τμ αθαηένγαζημ, ημ ποδαίμ, θαη ζοπκά άζεμκμ, πενκάεη ειεύζενα 

μέζς ημο θοβενκμπώνμο, αιιά ε δεμόζηα ζοδήηεζε γηα ηεκ 

εοπνέπεηα, πάνα πμιύ ζοπκά θαηαζηέιιεηαη, αθόμε θαη ζηα 

ζπμιεία ε θαη ημοξ ενγαζηαθμύξ πώνμοξ μαξ. 

Εάκ ζθέθηεζαη κα πνμςζήζεηξ αοηό ημ θείμεκμ, πηζακόηαηα ζα 

θάκεηξ ίζςξ επηιμγή, ζηα άημμα ζηα μπμία ζα ημ ζηείιεηξ. 

Θεςνώ πνμζςπηθά πςξ ακήθς ζηα άημμα, πμο πηζηεύμοκ πςξ 

μπμνμύκ κα θάκμοκ ηε δηαθμνά. 

Όιμη έπμομε πηιηάδεξ εοθαηνίεξ ζηεκ θαζεμενηκή μαξ δςή, κα 

θαηαιάβμομε ηεκ θοζηθή ηάλε ηςκ πναγμάηςκ. 

Τόζεξ πμιιέξ, θαηκμμεκηθά ηεηνημμέκεξ αιιειεπηδνάζεηξ μεηαλύ 

δύμ ακζνώπςκ, μαξ δίκμοκ μηα επηιμγή: 

Πενκάμε θαηά μήθμξ εκόξ μηθνμύ ζπηκζήνα αγάπεξ θαη 

ακζνςπηάξ? 

Ή παναβιέπμομε θάζε εοθαηνία, αθήκμκηαξ αοηόκ ημκ θόζμμ 

αθόμε πημ θνύμ? 

Έκαξ ζμθόξ είπε θάπμηε, "θάζε θμηκςκία θνίκεηαη, από ημ πώξ 

μεηαπεηνίδεηαη ημοξ πημ αδύκαμμοξ ακάμεζά ηεξ" 

Τώνα έπεηξ δύμ επηιμγέξ γηα ημ θείμεκμ πμο δηάβαζεξ. 

Δηαγναθή, δειαδή δεκ ημο δίκεηξ ζεμαζία, ή.. πνμώζεζε, 

δειαδή, ακαδεμμζίεοζέ ημ... 

 



Να έπεηξ μηα πανμύμεκε εμένα, κα έπεηξ μηα "Shayday!" 

Κάκε ημ ζςζηό, πνμώζεζέ ημ, δώζε μηα αθόμε μηθνή ειπίδα ζημ 

κα θαιοηενέρεη μ θόζμμξ μαξ, κα γίκεη πημ ακζνώπηκμξ, πημ 

ζομπμκεηηθόξ, πημ αγκόξ... 

 

...θαη, παμμγέια!!!... μαξ παναθμιμοζμύκ παηδηά.   

 

 


