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ΜΑΞΙΜΕ!

Τζένη Κουτσοδημητροπούλου Πωλίνα Παπανικολάου

ΟΧΙ τόσο σφιχτά,
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Ο Μάξιμος ήταν μικρός, αλλά όχι και τόσο 
μικρός γιατί είχε μία μικρότερη αδερφή, 
τη Λίζα. Πόσο του άρεσε να είναι ο μεγάλος 
αδερφός!

Αλλά κάθε φορά που ήθελε να βοηθήσει 
τη Λίζα με το πρωινό, του έλεγε η μαμά:

- Μη βάζεις τόση κρέμα 
στο κουτάλι, Μάξιμε.
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Όταν πήγαιναν όλοι μαζί βόλτα στο πάρκο, ο Μάξιμος 
ανυπομονούσε να σπρώξει το καρότσι. Τις περισσό-
τερες φορές, όταν το έπαιρνε στα χέρια του, δηλαδή 
πάντα, φανταζόταν πως ήταν σε πίστα ράλι.

- Πιο σιγά! Μη σπρώχνεις τόσο δυνατά, 
η Λίζα θα τρομάξει,
φώναζε έντρομος ο μπαμπάς κυνηγώντας τον από πίσω.
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Και όταν έφτανε η ώρα του ύπνου, έτρεχε 
να σκεπάσει πρώτος τη Λίζα, και τη σκέπα-
ζε μέχρι τη μύτη για να μην κρυώσει.

Τότε η μαμά και ο μπαμπάς έλεγαν με
μια φωνή:

- Πρόσεχε! Δε θα μπορεί
να πάρει ανάσα.
Ο Μάξιμος θύμωνε. Θύμωνε

πολύ. Ήθελε αυτός να φρο-
ντίσει τη Λίζα.
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- Μα είμαι ο μεγάλος της αδερφός! παραπονιόταν 
συνεχώς.

Τότε η μαμά και ο μπαμπάς τού έδιναν μια μεγάλη 
αγκαλιά και του έλεγαν:

- Είσαι ο καλύτερος αδερφός! 
Αλλά η Λίζα είναι μικρή, θέλει προσοχή.

Μια μέρα η μαμά και ο μπαμπάς είχαν μια δουλειά. 
Έτσι, τα παιδιά θα έμεναν στο σπίτι με τη γιαγιά.
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- Θέλουμε να προσέχεις τη μικρή 
σου αδερφή. Θα βοηθήσεις τη 
γιαγιά σε ό,τι χρειαστεί. Δε θα 
αργήσουμε, του είπαν και έφυγαν.



ΟΜάξιμος πήδηξε από χαρά. Επιτέλους, θα 
φρόντιζε αυτός τη Λίζα. Δε θα κούραζε

καθόλου τη γιαγιά. Θα ήταν ο πιο υπεύθυνος 
αδερφός! Η μαμά και ο μπαμπάς θα ήταν πολύ 
περήφανοι για αυτόν.

Μόλις έφυγαν, ο Μάξιμος έπιασε αμέσως 
δουλειά. Πήρε τη Λίζα από το χέρι και 
την πήγε στην κουζίνα.
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