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Κάποτε ζούσε ένα κορίτσι , η Sabine , μακριά στη
Γερμανία . Πολύ συχνά επικοινωνούσε δια αλληλογραφίας
με μια συνομήλική της από την Ελλάδα την Αλεξάνδρα . Η
Αλεξάνδρα από πολύ μικρή , λόγω ενός αυτοκινητιστικού
δυστυχήματος , έμεινε ανάπηρη. Πήρε πολύ καιρό να το
ξεπεράσει όμως από τότε που άρχισε να μιλάει με τη Sabine
ένιωθε καλύτερα , παρόλο που δεν της είχε μιλήσει για αυτό.
ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΦΙΛΙΑ.

Ένα πρωί , ο ταχυδρόμος της έφερε ένα γράμμα της Sabine
. Όλο χαρά άρχισε να το διαβάζει .

Liebe Alexandra,
Wie geht es dir ? Το τελευταίο γράμμα σου ήταν πολύ
ενδιαφέρον. Σου έχω κι εγώ ένα ευχάριστο νέο . Έρχομαι
στην Ελλάδα . Όπως ξέρεις η μητέρα μου είναι Ελληνίδα και
οι γονείς της μένουν στην Αθήνα . Λόγω της απόστασης έχω
πολύ καιρό να τους δω και μου έχουν λείψει πάρα πολύ .
Μετά από πολλές προσπάθειες έπεισα τους γονείς μου να
ταξιδέψουμε στην Ελλάδα και να τους επισκεφτούμε . Κι έχω
κι άλλο ευχάριστο νέο. Οι παππούδες μου μένουν κοντά
στην περιοχή μου. Θα ήθελα να συναντηθούμε .Ανυπομονώ
να σε δω από κοντά και να πούμε τα νέα μας. Μόλις φτάσω
στην Αθήνα, θα σε πάρω τηλέφωνο για να κανονίσουμε πού
και πότε θα συναντηθούμε.
Bis Balt,
Deine Sabine.

Η Αλεξάνδρα έμεινε άφωνη. Δεν μπορούσε να το πιστέψει.
Τόσο καιρό προσπαθούσε να κρύψει το δυσβάσταχτο
μυστικό της και τώρα όλα θα αποκαλυφθούν. ‘Ήταν
απελπισμένη. Ευχόταν να γίνει κάτι, ώστε να μην
συναντηθούν. Ήταν σε δίλημμα: να αποκαλύψει το μυστικό
της θέτοντας σε κίνδυνο τη φιλία τους ή να επινοήσει μια
δικαιολογία ώστε να μην συναντηθούν, και να συνεχιστεί η
φιλία τους; Διάλεξε το πρώτο. Να αποκαλύψει στην Sabine
το μυστικό της ,ώστε να έχουν μια ειλικρινή φιλία .
ΟΙ ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ
Η μέρα της άφιξης της Sabine έφτασε . Η Αλεξάνδρα την
είδε να καταφτάνει στο σπίτι των παππούδων της . Ένιωσε
ένα μικρό τσίμπημα ζήλιας στην καρδιά της , έτσι όπως την
είδε να τρέχει και να αγκαλιάζει τους παππούδες της. Η
Sabine την πήρε τηλέφωνο λέγοντάς της να συναντηθούν το
απόγευμα . Όση λύπη νιώθουν τα παιδιά όταν αρρωσταίνει
ο πατέρας τους , τόση λύπη ένιωσε και η Αλεξάνδρα στη
σκέψη ότι η καλύτερή της φίλη μπορεί να την απέρριπτε ,
λόγω της διαφορετικότητάς της . Η Αλεξάνδρα προσπάθησε
να αποφύγει τη συνάντησή τους , αλλά δεν γινόταν , γιατί η
Sabine σε λίγες μέρες θα έφευγε για τη Γερμανία.
Κανόνισαν να συναντηθούν, το Σάββατο.
ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ

Ήταν μια ζεστή, ηλιόλουστη καλοκαιρινή μέρα. Αλλά η
ψυχή της Αλεξάνδρας ήταν σκοτεινιασμένη. Ξεκίνησε για την
καφετέρια, στην οποία θα συναντιόνταν με την Sabine με
βαριά καρδιά. Η Sabine ήταν ήδη εκεί, και μόλις την
αναγνώρισε, πετάχτηκε όρθια από την έκπληξη. Τόσο καιρό
συνομιλούσαν και δεν της είχε πει τίποτα για την αναπηρία
της. Η Αλεξάνδρα είχε σταματήσει φοβισμένη. Η Sabine δεν
ήθελε να πιστέψει ότι η κολλητή της, της είχε κρύψει ένα
τόσο μεγάλο μυστικό.
ΟΛΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ

-Είσαι η Αλεξάνδρα;
-Ναι, εσύ είσαι η Sabine;
-Ναι, γιατί δεν μου είπες τίποτα;
-Εεε….
δεν.. ξέρω!! Μην θυμώνεις, σε παρακαλώ!!
Απλώς… απλώς νόμιζα ότι θα με απέρριπτες!!
-Φυσικά και όχι!! Είσαι η κολλητή μου, ποτέ δεν θα έκανα
κάτι τέτοιο!
Η Sabine πήρε αγκαλιά την Αλεξάνδρα, η οποία έτρεμε.
-Μην τρέμεις, της είπε. Όλα θα πάνε καλά. Πιάστηκαν χέρι
με χέρι και κατευθύνθηκαν πιο δεμένες από ποτέ, προς το
σπίτι της Αλεξάνδρας.

Και έζησαν αυτές καλά και εμείς καλύτερα.

