«YÁÂÈ¿ ÌÔ˘, ÏÔ‡ÙË ÌÔ˘»

™ÙÔ ‰ÚﬁÌÔ Î·È ÛÙÔ ¿ÏÂÌ·
Î·È ÛÙÔ ÏÈı¿ÚÈ,
ÛÙˆÓ Â˘ÁÂÓÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ
Ï¿Ì„Â ÙËÓ ÔÚÌ‹...
∫ˆÛÙ‹˜ ¶·Ï·Ì¿˜

Ευγένιος Τριβιζάς

Η ∆όνα Τερηδόνα
ούσε κάποτε στην Ισπεπονία µια πεντάµορφη κυρά που τη
λέγανε ∆όνα Τερηδόνα. Η ∆όνα Τερηδόνα είχε το πιο γλυκό
και φωτεινό χαµόγελο του κόσµου. Όσο γλυκό και φωτεινό
όµως ήταν το χαµόγελό της, τόσο µοχθηρή και ύπουλη ήταν η ψυχή
της.
Κάθε πρωί η ∆όνα Τερηδόνα ρωτούσε τον καθρέφτη της, έναν
αστραφτερό καθρέφτη µε χρυσή, γυαλιστερή κορνίζα:
– Καθρέφτη, καθρεφτάκι, ποια στον κόσµο αυτό έχει το χαµόγελο
το πιο γλυκό;
– Αναµφισβήτητα εσείς, ∆όνα Τερηδόνα, και αυτό δεν το λέω για να
σας κολακέψω, απαντούσε ο καθρέφτης.

Z
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Μια µέρα συνέβη κάτι το εντελώς αναπάντεχο. Η ∆όνα Τερηδόνα
ρώτησε, όπως συνήθιζε, τον πιστό της καθρέφτη:
– Καθρέφτη, καθρεφτάκι, ποια στον κόσµο αυτό έχει το χαµόγελο
το πιο γλυκό;
– Το οµορφότερο χαµόγελο στον κόσµο το έχει η Λουκία.
– Τι έκανε, λέει; Λουκία; Ποια είναι αυτή η χαζο-Λουκία;
– ∆εν την ξέρεις;
– Όχι! Πού να την ξέρω;
– Είναι ένα κοριτσάκι, που µόλις µετακόµισε στη γειτονιά µας.
Την άλλη µέρα η ∆όνα Τερηδόνα έβαλε σε εφαρµογή το σατανικό
της σχέδιο. Πρώτα απ’ όλα έστειλε τρεις γορίλες µε σοµπρέρο,❉ που είχε στη δούλεψή της, να αρπάξουν τον οδοντογιατρό της περιοχής και
να τον φυλακίσουν στα ανήλιαγα❉ υπόγεια του πύργου της.
Ύστερα άνοιξε ένα ζαχαροπλαστείο στην οδό Ουράνιου Τόξου, ακριβώς απέναντι από το σπίτι που έµενε η Λουκία.
Όταν το άλλο πρωί η Λουκία βγήκε στο δρόµο, για να πάει στο σχολείο, είδε το ζαχαροπλαστείο µε τις βιτρίνες φίσκα❉ από τούρτες, σοκολατάκια, πάστες και λουκουµάκια. Τα λιγουρεύτηκε και µπήκε µέσα.
– Καληµέρα σας.
– Καληµέρα! τη γλυκοχαιρέτησε η ∆όνα Τερηδόνα µ’ ένα πλατύ χαµόγελο. Τι επιθυµείς, καλό µου κοριτσάκι;
– Αυτά εδώ τα γλειφιτζούρια, τα µεγάλα, τα στριφογυριστά, µε τα τρία χρώµατα, πόσο έχουνε;
– ∆ωρεάν.
– Τότε θα πάρω ένα ή µάλλον τρία.
Κι αυτές εδώ οι τρούφες;
– Οι τρούφες; Για να δω τον τιµοκατάλογο… ∆ωρεάν!
– Αλήθεια; Βάλτε µου τότε µισό
κιλό ή µάλλον ενάµισι.
Η ∆όνα Τερηδόνα περίµενε µερικές µέρες, για
να δώσει τον καιρό στη
Λουκία να φάει τα ψώνια
της, και ρώτησε νωχελικά❉ τον καθρέφτη:

❉ µεγάλο

καπέλο
❉ σκοτεινά

❉ γεµάτες

❉ βαριεστηµένα
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– Καθρέφτη, καθρεφτάκι, ποια στον κόσµο αυτό έχει το χαµόγελο
το πιο γλυκό;
– Ε, δεν είπαµε; αποκρίθηκε ο καθρέφτης. Η Λουκία!
– Ποια Λουκία, µωρέ; Είσαι στα καλά σου; ∆ε χαλάσανε τα δόντια
της;
– Όχι.
– Γιατί;
– Επειδή η Λουκία δεν είναι καµιά χαζούλικη µικρούλα. Είναι τετραπέρατη. Κάθε βράδυ πλένει καλά καλά τα δόντια της. Ποτέ, µα ποτέ
δεν το ξεχνάει.
Η ∆όνα Τερηδόνα κάλεσε τους γορίλες µε τα σοµπρέρο, τους έδωσε
ένα τσουβάλι και τους είπε:
– Πηγαίνετε στο σχολείο της Λουκίας. Μόλις τη δείτε να στρίβει
τη γωνία, ριχτείτε της, αρπάξτε την και κουβαλήστε την εδώ.
– Μάλιστα. Στις προσταγές σας.
Οι γορίλες πήρανε ένα τσουβάλι, ανεβήκανε στη µοτοσικλέτα τους,
πήγανε στο σχολείο και περιµένανε κρυµµένοι πίσω από µια βελανιδιά.
Μόλις είδανε τη Λουκία να βγαίνει, χυµήξανε, την αρπάξανε, τη
βάλανε στο τσουβάλι, την πήγανε στον πύργο και την κλειδώσανε
σε ένα δωµάτιο που το είχε ετοιµάσει ειδικά για το σκοπό αυτό η
∆όνα Τερηδόνα.
Κάθε µέρα οι γορίλες πήγαιναν στο κελί της Λουκίας τα πιο
εξαίσια ζαχαρωτά!
– Όχι! Όχι! Όχι!!! ∆ε θα τ’ αγγίξω, έλεγε µέσα της. ∆ε θα τ’
αγγίξω, γιατί δεν έχω µαζί µου οδοντόβουρτσα και θα χαλάσουνε τα δόντια µου αν τα φάω.
Όσο περνούσαν όµως οι µέρες και δεν έβαζε µπουκιά στο στόµα της, τόσο πιο δύσκολο ήταν να
αντιστέκεται στον πειρασµό.
Την έβδοµη µέρα οι γορίλες φέρανε στο κελί
µια υπέροχη, τεράστια, πανέµορφη,
δεκαώροφη γαµήλια τούρτα. Η
Λουκία δεν άντεξε
άλλο, άρπαξε το
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κουτάλι, πήρε µια µεγάλη, µια πελώρια, µια τεράστια κουταλιά και
ετοιµάστηκε να τη βάλει στο στόµα της.
– Συγνώµη! άκουσε τότε µια ψιλή φωνίτσα. Εσύ είσαι η Λουκία;
– Ναι. Ποιος µιλάει;
– Εγώ. Το γκρίζο ποντίκι µε την κίτρινη ουρά. Εδώ στο πάτωµα. Σου
’φερα ένα µήνυµα. Είναι δεµένο στην ουρά µου µε µια κόκκινη κλωστή.
– Μήνυµα; Ποιος το στέλνει;
– ∆ιάβασέ το και θα δεις.
Η Λουκία πήρε το µήνυµα και το διάβασε.

Λουκία,
Είµαι ο Θανάσης ο οδοντίατρος. Βρίσκοµαι φυλακισµένος στο
αντικρινό κελί. Σε θαυµάζω, Λουκία. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να
χαλάς τη ζαχαρένια σου. Κάνε ό,τι σου πει ο Ποντικοσουρταφέρτας, το έµπιστο ποντίκι που σου έφερε το µήνυµα.
Με ανυπόκριτο ❉ θαυµασµό
Θανάσης Πολφός

❉

– Τι πρέπει να κάνω; ρώτησε η Λουκία.
– Να ξεγελάσεις τη ∆όνα Τερηδόνα, εξήγησε ο Ποντικοσουρταφέρτας.
– Μπα, αλήθεια; Και πώς, παρακαλώ, θα την κάνω να πιστέψει ότι
έφαγα την τούρτα, αν δεν τη φάω;
– Θα τη φάω εγώ και η παρέα µου.
– Και πώς θα την κάνω να πιστέψει ότι χαλάσανε τα δόντια µου;
– Θα τα µαυρίσεις µε το καρβουνάκι.
– Ποιο καρβουνάκι;
– Αυτό που µου έδωσε ο κύριος Πολφός.
Πέσανε όλα πάνω στη γαµήλια τούρτα και ώσπου να πεις «ποντικοουρά», δεν είχε µείνει ούτε ψίχουλο. Στο µεταξύ η Λουκία
µαύρισε µε το καρβουνάκι τα δόντια της.
Εκείνη τη στιγµή ακούστηκαν βήµατα. Ήταν η ∆όνα Τερηδόνα και οι γορίλες που έρχονταν να δουν
αν η Λουκία είχε φάει την τούρτα.
– Για να δω τα δοντάκια σου, είπε µελιστάλαχτα
η ∆όνα Τερηδόνα. Για άνοιξε το στοµατάκι σου!
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ειλικρινή

– Ορίστε, χαµογέλασε η Λουκία.
– Βλέπω ότι µαυρίσανε τα δοντάκια σου.
– Αλήθεια; Τι κρίµα!
– Κατάµαυρα είναι. Έχουνε τα µαύρα τους τα χάλια. ∆ίνε του
τώρα. Και αν θες τη συµβουλή µου, µην πολυχαµογελάς, γιατί, αν
τύχει να σε δει κανείς, θα του κοπεί η χολή του, και ποιος τον σώζει!
– Ευχαριστώ για την ευγενική σας συµβουλή, καλή µου κυρία. Θα τη λάβω
σοβαρά υπ’ όψη µου. Μπορώ να πηγαίνω τώρα;
– Μπορείς! απάντησε η ∆όνα Τερηδόνα. Αφήστε την ελεύθερη, έδωσε
εντολή στους γορίλες. Και τον οδοντογιατρό επίσης. ∆εν τον χρειαζόµαστε
πια. Έτσι που έγιναν τα δόντια τής χαζούλας, δε θεραπεύονται µε τίποτα.

¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
1. ¢È·ÛÎÂ˘¿˙Ô˘ÌÂ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÛÂ ÎﬁÌÈÎ˜ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘ÌÂ ÛÙËÓ Ù¿ÍË.
2. ªÔÈÚ·˙ﬁÌ·ÛÙÂ ÛÂ ÙÚÂÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜: Ë ÚÒÙË ı· ÁÚ¿„ÂÈ ÁÈ· ÙË ¢ﬁÓ·, Ë ‰Â‡ÙÂÚË
ÁÈ· ÙË §Ô˘Î›· Î·È Ë ÙÚ›ÙË ÁÈ· ÙÔ Ì·ÁÈÎﬁ Î·ıÚ¤ÊÙË. ∫¿ıÂ ÔÌ¿‰· ‰È·‚¿˙ÂÈ ÙËÓ
ÈÛÙÔÚ›· ÙË˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË.
3. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÌÂ ÌÈ· Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎ‹ ËÚˆ›‰·, ÙË˜ ‰›ÓÔ˘ÌÂ ÙÔ ﬁÓÔÌ· «ª¿¯Ë ™˘Ó¿¯È»
Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ ÙË ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙË˜.

Ευγένιος Τριβιζάς (Αθήνα 1946)
∆ιδάσκει σε Πανεπιστήµιο της Αγγλίας. Έχει γράψει παραµύθια, µυθιστορήµατα, θεατρικά έργα και ποιήµατα. Χρησιµοποιεί το χιούµορ
και τη φαντασία για να µιλήσει στα παιδιά για θέµατα όπως η καταστροφή της φύσης, η ειρήνη, οι σχέσεις των ανθρώπων. Μερικά από
τα έργα του: Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι, Τα τρία µικρά λυκάκια,
Το όνειρο του σκιάχτρου· οι σειρές: Η Χαρά και το Γκουντούν και Το
νησί των πυροτεχνηµάτων, Φρουτοπία (κόµικς), Το τηγάνι του δήµιου.

Πρόταση για διάβασµα
Αγγελική Βαρελλά, «Το ελεφαντάκι που είχε πονόδοντο», από το βιβλίο ∆ράκε, δράκε, είσ’ εδώ; εκδ. Πατάκη.
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Σοφία Ζαραµπούκα

Ο ωραίος ∆αρείος

ποιος τον έβλεπε να κάθεται και να καµαρώνει στο παράθυρο
έσκαγε απ’ τη ζήλια του.
Ήταν λεπτός µε πράσινα µάτια, γκρίζος, γυαλιστερός, µε
κόκκινο λουράκι.
Αµίλητος, πίσω απ’ το τζάµι, καµιά φορά ακίνητος για ώρες, έµοιαζε
ψεύτικος.
Ζούσε µε το αφεντικό του, τον κύριο Τίτο, που ήταν διαιτολόγοςµουσικολόγος.
Ήξερε δηλαδή όλες τις τροφές και τι πρέπει να τρώει ο καθένας, και
όλες τις µουσικές και τα όργανα.
Κάθε πρωί ο ∆αρείος και ο διαιτολόγος Τίτος τρώγανε το ίδιο
πρωινό.
Ένα αυγό, πορτοκαλάδα, γάλα και ψωµί µε µέλι.
Ο ∆αρείος τηγανητό.
Ο Τίτος βραστό.
Ο ∆αρείος γάλα.
Ο Τίτος πορτοκαλάδα.
Ψωµί µε µέλι και οι δύο.
Ο ∆αρείος βλέπει τηλεόραση µόνο αν έχει Μίκυ Μάους. Αλλιώς,
ξαπλώνει στον καναπέ και διαβάζει Μίκυ Μάους. Καµιά φορά ανεβαίνει
στο πρεβάζι του παράθυρου και χαζεύει έξω τη νυχτερινή ζωή των
άλλων γάτων. Εκεί, γύρω απ’ τις σακούλες µε τα σκουπίδια, είναι όλοι
µαζεµένοι. Ένας γάτος έχει βρει κάτι καλό κι ο άλλος τον κυνηγάει.
Ένας µικρούλης τρώει τσιπς και ένας ψωριάρης βρήκε µια πάστα µισοφαγωµένη. «Αυτή είναι ζωή», λέει µέσα του ο ∆αρείος, «γεµάτη περιπέτειες…».
Από βδοµάδα, δηλαδή τη ∆ευτέρα που µας έρχεται, ο Τίτος πάει
ταξίδι.
Ο ∆αρείος θα µείνει µόνος του εφτά µέρες.

Ÿ
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❉ µουσικό

όργανο
µε χορδές

128

– Σου έχω αφήσει φαγητό, αλλά µην ξεχνάς κάθε µέρα τη σαλάτα,
είπε, τον χάιδεψε, πήρε το λαγούτο❉ του κι έφυγε.
Εκείνο το πρώτο βράδυ της ∆ευτέρας, χωρίς καθόλου να διστάσει, ο
∆αρείος αποφάσισε να φάει έξω!
– Τι ωραία η ζωή του δρόµου…
Τρία µερόνυχτα έµεινε έξω ο ∆αρείος.
Γνωρίστηκε µε τον περιπτερά κι έφαγε γαριδάκια και σοκολάτες µε
την καρδιά του.
Κοιµήθηκε κάτω απ’ τα σταµατηµένα αυτοκίνητα και η γούνα του γέµισε λάδια.
Είχε µπροστά του κάµποσες µέρες µέχρι να γυρίσει ο Τίτος. Έφαγε
ξανά µια πάστα, σκέτο πάχος από κρέας, µισό µπιφτέκι από κιµά, µε
σάλτσα από µπουκάλι, και µαγιονέζα µε αυγά κι ένα σωρό τηγανητά.
Νόµιζε ότι θα σκάσει. Στοµάχιασε.
«Ώρα να συµµαζευτώ», σκέφτηκε ο ∆αρείος. «∆εν αισθάνοµαι καλά».
Αποχαιρέτησε την παρέα και πήγε να µπει
στο σπίτι του από την τρύπα της κουζίνας.
Αδύνατον. Έβαλε το κεφάλι, αλλά δεν
περνούσε η κοιλιά. Ο ∆αρείος είχε
γίνει διπλός από την τρύπα.
«Τώρα τι θα γίνει; Πρέπει να κάνω
δίαιτα µερικές µέρες, αλλιώς θα ’ρθει ο Τίτος
και θα είµαι ακόµα έξω».
Αλλά στο δρόµο δεν έχει καλό φαΐ: ψάρι,
κρέας και σαλάτα, όσπρια, λαχανικά και φρούτα, γάλα, γιαούρτι και τυρί, και από λίγο όλα.
Έξω τρως ό,τι σου τύχει. «Θα φάω σκουπίδια,
τι να κάνω, αλλά θα πάω στο γυµναστήριο»,
σκέφτηκε.
Κάθε µέρα γυµναζότανε δύο ώρες,
αλλά τίποτα. Έµενε το ίδιο χοντρός.
Ώσπου ένα βράδυ είδε φως στο παράθυρο του σπιτιού του.
Πήγε από κάτω και νιαούριζε να τον
ακούσει ο Τίτος. Άδικα ξελαιµιαζότανε.

Μέσα ακούγαν µουσική και τρώγαν µαριδίτσα.
Να πάρει η ευχή, ήταν και Τρίτη, που έχουµε ψάρι. Ας ήταν και σκέτη σαλάτα, ας ήταν µπάµιες µε κοτόπουλο, αλλά ας του άνοιγε…
Ο ∆αρείος κοιµήθηκε στο χαλάκι της εισόδου περιµένοντας.
Το πρωί, βγαίνοντας, παρά λίγο να τον πατήσει ο Τίτος.
– Πού ήσουνα; Πώς έχεις γίνει έτσι; Έλα, µπρος, πάµε στο φούρνο.
– ∆εν αντέχω, δεν µπορώ. Πρώτα θέλω το αυγό µου, γάλα και ψωµί µε
µέλι.
– Γάλα και ψωµί µε µέλι; Εσύ πρέπει να τρως µόνο σαλάτα για να βρεις
την παλιά σου φόρµα. Σε έχει πάρει η κάτω βόλτα. Πού ’ναι η ωραία
γούνα; Πού ’ναι η κοµψή σου µέση; Τι θα κάνουµε µε εσένα;
– Θα χορεύω, είπε ο ∆αρείος, θα χορεύω κάθε βράδυ, και θα
τρώω πρώτα σαλάτα και µετά λίγο κρέας, ψάρι, όσπρια και χόρτα,
όλα τα λαχανικά και φρούτα, γάλα, γιαούρτι και τυρί. Ε, κι αν πας
πάλι ταξίδι, µπορεί µια τόση δα µικρούλα σοκολάτα…

¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
1. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙÂ ÛÙËÓ ÙËÏÂﬁÚ·ÛË ‰È·ÊËÌ›ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÚÔÊ¤˜ Ô˘ Û·˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó, ·Ó Î·È
Í¤ÚÂÙÂ ﬁÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘ÁÈÂÈÓ¤˜. ™˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË.
2. ™˘˙ËÙ¿ÌÂ Î·È ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙÈ˜ ‰È·ÊËÌ›ÛÂÈ˜ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛ·ÌÂ. ªÂ ‚¿ÛË Ù·
Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÌÂ ‰ÈÎ¤˜ Ì·˜ ‰È·ÊËÌ›ÛÂÈ˜, ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ÙÚÔÊ¤˜ Ô˘ ÚÔÙÂ›ÓÂÈ Ô ‰È·ÈÙÔÏﬁÁÔ˜ ∆›ÙÔ˜. AÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û·˜ Î¿ÌÂÚ· Î·È ‚›ÓÙÂÔ,
ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜.

Σοφία Ζαραµπούκα (Αθήνα 1942)
Έχει γράψει και έχει εικονογραφήσει παραµύθια, ιστορίες, µυθιστορήµατα και θέατρο. Επίσης, διασκεύασε για µικρά παιδιά έργα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. Μερικά βιβλία της: Στο δάσος, Το Βρωµοχώρι, Ειρήνη Αριστοφάνη· οι σειρές: Μυθολογία και Φίλοι φίλοι καρδιοφίλοι.

Πρόταση για διάβασµα
Τζιλ Μέρφυ, Μία δίαιτα για ελέφαντες, εκδ. Ρώσση.

129

Τζιάνι Ροντάρι

Ο µαύρος ήλιος

Και οι γιατροί κάνουν λάθη πότε πότε. Και οι γονείς ανησυχούν µερικές
φορές χωρίς ιδιαίτερο λόγο. ∆ύο ιατρικά λάθη θα διορθωθούν έγκαιρα,
αν διαβάσετε προσεχτικά τη φρασούλα «είναι η έκλειψη του ήλιου»,
που συνοδεύει τη ζωγραφιά του κοριτσιού.

κόρη µου ζωγράφισε
ολόµαυρο έναν ήλιο.
Είχε βάλει γύρω γύρω
πού και πού καµιά ακτίνα
µε µπογιά πορτοκαλί.
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Έκοψα λοιπόν το φύλλο
το ’δειξα σ’ ένα γιατρό
που αµέσως πήρε ύφος
λυπηµένο σοβαρό
και µου είπε ορθά κοφτά
«θα ’χει ψυχολογικά».
«Μέσα στο µυαλό της κρύβει κάτι
κι είναι λυπηµένη
και τα βλέπει όλα µαύρα η καηµένη,
µα αν το πρόβληµά της είναι
οφθαλµολογικό,
πήγαινε στον ειδικό
να της βάλει γιατρικό».
Ακούγοντας αυτά για το παιδί µου
από το φόβο παρά λίγο να κοπεί η αναπνοή µου.
Μα κοιτώντας πάλι, βρήκα σε µια γωνιά του φύλλου
µια φρασούλα που έλεγε: «είναι η έκλειψη του ήλιου».
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¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
1. ¢È·‚¿ÛÙÂ ÙÔ Ô›ËÌ· Î·È ‰Â›ÍÙÂ ÌÂ ÏﬁÁÈ· ÙÔ‡ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ﬁÙÈ ÙÔ ·È‰› ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·
Úﬁ‚ÏËÌ· ˘ÁÂ›·˜.
2. ∑ˆÁÚ·Ê›ÛÙÂ ÙÔ ‰ÈÎﬁ Û·˜ ·Ú¿ÍÂÓÔ ‹ÏÈÔ. ªËÓ ÍÂ¯¿ÛÂÙÂ Ó· ‰ËÏÒÛÂÙÂ ÌÂ ÌÈ· ÊÚ¿ÛË Ô‡ ÔÊÂ›ÏÂÙ·È Ë ·Ú·ÍÂÓÈ¿ ÙÔ˘.

Τζιάνι Ροντάρι (1920 - 1980)
Από τους µεγαλύτερους παραµυθάδες, Ιταλός στην καταγωγή· θεωρείται από τους ανανεωτές της σύγχρονης παιδικής λογοτεχνίας.
Μερικά έργα του: Το βιβλίο µε τα λάθη, Ένα λεπτό κρεµµύδι, Παραµύθια απ’ το τηλέφωνο.

Πρόταση για διάβασµα
Amelie Cantin, Ο πειρατής κόλλησε γρίπη, εκδ. Μεταίχµιο.
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Μάρω Λοΐζου

Η Κατερίνα και ο Αόρατος στο σκοτάδι
Κατερίνα δε νυστάζει καθόλου. Ποτέ δε νυστάζει, άµα έχουνε
ξένους. Μόνο που, όσο περνάει η ώρα, θέλει να µαθαίνει όλο
και περισσότερα.
Θέλει να µάθει τι γεύση έχει το κρασί του µπαµπά, πόσα τσιγάρα υπάρχουν µέσα στο πακέτο του κυρίου Τάκη και πώς ανοίγει και κλείνει
η τσάντα της κυρίας Γεωργίας. Και τότε η µαµά λέει: «Κατερίνα, αρκετά. Γρήγορα στο κρεβάτι σου». Τρεις φορές της το λέει. Η Κατερίνα όµως δεν ακούει.
«Το ξέρεις πως είναι αργά, µωρό µου. Πρέπει να πας για ύπνο».
Η µαµά την πιάνει από το χέρι και την οδηγεί στο δωµάτιό της. Τη βοηθάει να γδυθεί και της στρώνει το κρεβάτι.
«Καληνύχτα, χρυσό µου», της λέει.
Τη σκεπάζει και της δίνει ένα φιλάκι στο µάγουλο.
«Μαµά, µην κλείσεις σήµερα το φως, σε παρακαλώ».
«Μην ακούω ανοησίες, Κατερίνα. Ξέρεις πολλούς ανθρώπους να
κοιµούνται µε το φως αναµµένο;».
«Ούτε και την πόρτα, µαµά».
«Σε παρακαλώ, Κατερίνα. Μα τι έχεις πάθει απόψε; Ολόκληρη κοπέλα είσαι πια... Έλα, κλείσε τα µάτια σου και κοιµήσου... Γρήγορα...»,
λέει η µαµά και βγαίνει κλείνοντας πρώτα το φως και ύστερα την πόρτα.
Στην αρχή η Κατερίνα δε βλέπει τίποτα. Όλα είναι σκοτάδι. ∆ε βλέπει απολύτως τίποτα. Ούτε καν την Κατερίνα. «Κατερίνα!», φωνάζει
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τροµαγµένη. ∆εν της απαντάει κανείς. Κι αυτή χώνει το κεφάλι της
κάτω από τα σκεπάσµατα και κλείνει τα µάτια της. Σφιχτά. Πολύ σφιχτά. Γκαπ, γκουπ, ακούει να χτυπά η καρδιά της. «Κατερίνα!», ξαναφωνάζει και την πιάνουµε τα κλάµατα. Τι σκληρή που είναι η µαµά!
Γιατί την άφησε µόνη, κατάµονη µέσα στο µαύρο σκοτάδι; Καθόλου
δεν τη λυπάται! Κι αν τη φάνε οι λύκοι; Κι αν τη δαγκώσουν τα σκυλιά;
Κι αν την πνίξουνε τα φίδια; Γίνεται µικρή σαν κoυβαράκι και τραβιέται
στην άκρη του κρεβατιού. Μένει ακίνητη και σφίγγει κι άλλο τα µάτια
της. Κόκκινα λαµπερά φωτάκια αστράφτουν παντού, σαν τα µάτια τής
µάγισσας στη σκοτεινή σπηλιά. «Βοήθεια!», φωνάζει κι αρχίζει να τρέχει για να ξεφύγει. Όµως δε βρίσκει πουθενά την έξοδο της σπηλιάς.
Κι όλο τρέχει... κι όλο τρέχει... Πέφτει, σηκώνεται... Τα γόνατά της µατώνουν, τα χέρια της γδέρνονται...
«Ψιτ, ψιτ», ακούει τότε µια φωνή. Η Κατερίνα κοιτάζει γύρω γύρω.
Παντού µαύρο πηχτό σκοτάδι. ∆ε βλέπει τίποτα. «Ψιτ, ψιτ», ξανακούγεται η φωνή.
«∆ε σε βλέπω. Πού είσαι;».
«Πώς θες να µε δεις, χαζή, αφού είµαι αόρατος και µ’ αυτό το σκοτάδι δεν µπορεί κανείς να δει ούτε τη µύτη του;».
«Τι θες να κάνω;».
«∆ώσ’ µου το χέρι σου».
Η Κατερίνα απλώνει δισταχτικά το δεξί της χέρι. Και τότε κάτι παράξενο συµβαίνει. Μια ζεστασιά την πληµµυρίζει. Μια ζεστασιά γαλάζια....
Τα υγρά γκρίζα τείχη της σπηλιάς σωριάζονται σε ερείπια και τα χιλιάδες κόκκινα µάτια της µάγισσας γίνονται εκατοµµύρια αστέρια και

133

πλανήτες και γαλαξίες. Και η γαλάζια Κατερίνα ταξιδεύει ανάµεσά
τους, κρατώντας σφιχτά από το χέρι τον Αόρατο. ∆ε µιλάνε. ∆ε λένε
τίποτα. Μόνο γελάνε. «Χαχαχά», γελάει ο Αόρατος. «Χαχαχά», γελάει
η Κατερίνα.
«Μα επιτέλους!... Θα ξυπνήσεις καµιά φορά; Τι γέλια είναι αυτά;».
Η Κατερίνα ανοίγει ξαφνιασµένη τα µάτια της και βλέπει πάνω από
το προσκέφαλό της τη µαµά της να χαµογελάει και να προσπαθεί να
την ξυπνήσει. Κοιτάζει γύρω της απογοητευµένη. Ο ήλιος έχει πληµµυρίσει το δωµάτιο.
«Πού πήγε ο Αόρατος;».
«Ποιος αόρατος;».
«Ο Αόρατος, µαµά...., που µου κρατούσε το χέρι
και µ’ έκανε γαλάζια...».
«Μου φαίνεται πως κοιµάσαι ακόµη, µωρό µου.
Ονειρεύεσαι κιόλας».

¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
1. ∆È ÊÔ‚¿Ù·È Ë ∫·ÙÂÚ›Ó·; ªÔÚÂ›˜ Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Êﬁ‚Ô˘˜ ÙË˜;
2. O ∞ﬁÚ·ÙÔ˜ ÎÈ ÂÛ‡ Ù·ÍÈ‰Â‡ÂÙÂ ÌÂ ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· ÛÙÔ ﬁÓÂÈÚﬁ ÙË˜. ¶Ô‡ ·ÏÏÔ‡ ı· ÌÔÚÔ‡Û·ÙÂ Ó· ËÁ·›Ó·ÙÂ;
3. ª›ÏËÛÂ, ·Ó ı¤ÏÂÈ˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ Êﬁ‚Ô˘˜ Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È. ªÔÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂ ·˘ÙÔ‡˜ ÙË˜ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ‹ ÙˆÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ ÛÔ˘;
4. ∏ Ù¿ÍË Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎﬁ ÙË˜ ∞ﬁÚ·ÙÔ. ∆È ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ ‹ ÙÈ ı· ı¤Ï·ÌÂ Ó· Î¿ÓÂÈ ÁÈ·
Ì·˜;

Μάρω Λοΐζου (Αθήνα 1940)
Έχει γράψει πολλά βιβλία για παιδιά. Το έργο της αναφέρεται στη µαγεία της παιδικής ηλικίας, στο περιβάλλον, στην ελληνική παράδοση,
στην παράδοση άλλων πολιτισµών, στην ειρήνη και στη συναδέλφωση
των λαών. Μερικά βιβλία της: Ήταν και δεν ήταν, Ένα παραµύθι µια
χώρα, Η Ονείρω, Η πολιτεία του βυθού, Οι περιπέτειες του χαµόγελου,
Η νύχτα τρέχει να συναντήσει τη µέρα.

Πρόταση για διάβασµα
Ζίγκριντ Λάουµπε, Η Λία ζωγραφίζει, εκδ. Κάστωρ.
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Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου

Η αιµοδοσία

Ο Φίλιππος που διηγείται το περιστατικό αυτό, και ο Άρης, ο τραυµατίας
που χρειάζεται επειγόντως αίµα, ζουν στην ίδια οικογένεια. ∆εν είναι
όµως αδέρφια. Η µητέρα του πρώτου έχει παντρευτεί τον Ορέστη, τον
πατέρα του Άρη. Το χειρουργείο, η αιµοδοσία, η αγωνία θα γίνουν
αφορµή ώστε τα δυο παιδιά να έρθουν πιο κοντά το ένα στο άλλο.

Άρης είναι στο νοσοκοµείο. Είπανε πως θα ζήσει. ∆ηλαδή πρέπει να ζήσει, γιατί αλλιώς...
Όταν τηλεφώνησε ο Ορέστης τη νύχτα, πετάχτηκα κι εγώ,
που µόλις είχα ξαπλώσει. Ντύθηκα κι ας µην ήθελε η µαµά. Πήγαµε
µαζί στο νοσοκοµείο. Βρήκαµε τον Ορέστη έξω από το χειρουργείο.
Μου φάνηκε γέρος κι αδύνατος, τόσο που τρόµαξα να τον γνωρίσω.
Μιλούσε µε κόπο, µας εξήγησε µε δυσκολία πώς έγινε η σύγκρουση.
Χρειαζόµαστε αίµα και η ώρα περνάει, µας κοίταξε σαν χαµένος.
– Ε, καλά, µην κάνεις έτσι, θα βρούµε, τον παρηγόρησε η µαµά. Θα
δώσουµε όλοι.
Τότε ξαφνικά έγειρε κείνος µέσα στις χούφτες του κι άρχισε να
κλαίει, όπως τα παιδιά.
– Έχει την πιο σπάνια οµάδα και δεν υπάρχει αυτή τη στιγµή, είπε
µε µια φωνή που δεν έµοιαζε µε τη δική του. Είναι νύχτα, έλεγε, και
δυσκολεύονται να βρουν αιµοδότη. ∆εν ωφελεί όσο αίµα κι αν δώσουµε εµείς.
Η µαµά µου είχε γίνει κάτασπρη, έτρεµε ολόκληρη...
Μόνο από τύχη µπορεί πια να βρεθεί αίµα Όµικρον – ρέζους αρνητικό. Και η ώρα περνάει...
Όµικρον – ρέζους αρνητικό; Όµικρον – ρέζους αρνητικό; ∆ηλαδή
αυτό που έγραφε η δική µου εξέταση, τότε που παραλίγο να κάνω εγχείρηση αµυγδαλών, το θυµόµουν πολύ καλά! Την είχα φυλαγµένη
µε προσοχή την εξέταση, για να τη δώσω όταν θα ήταν να βγάλω ταυτότητα.
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❉ εγχείρηση
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– Εγώ έχω τέτοιο αίµα! τους φώναξα.
Και χρειάστηκε να το φωνάξω κι εγώ δεν ξέρω πόσες φορές, για
να το πιστέψουν.
– ∆ε γίνεται να δώσει αίµα ο µικρός, απάντησε ο γιατρός, όταν τους
έπεισα να το πουν. ∆εν επιτρέπεται αιµοδοσία σε τόσο µικρή ηλικία.
Και η ώρα περνούσε.
– Λυπάµαι, τον πλησίασε κάποιος από τους γιατρούς. Αν δε βρεθεί
αίµα ως το πρωί, φοβάµαι πως θα είναι αργά πια για την επέµβαση.❉
Το µυαλό µου είχε σταµατήσει. Κατάλαβα µόνο πως βγήκε από µέσα µου µια φωνή δυνατή.
– Πάρτε µου λίγο αίµα, επιτέλους! Πέστε πως είχα πέσει και είχα χτυπήσει! ∆ε θα έχανα αίµα; Αφού έχετε εµένα εδώ µπροστά σας µ’ αυτή
την οµάδα, θα τον αφήσετε να πεθάνει;

Ο γιατρός µε κοίταξε σαστισµένος. Είπε κάτι σιγά µε τους άλλους
και ύστερα γύρισε προς το µέρος µου:
– Σύµφωνοι, είπε. Ας γίνει το τεστ.
Με πήγαν σ’ ένα δωµάτιο, ξάπλωσα, ο Ορέστης έφεγγε τώρα δίπλα
µου. Όλο και πιο νέος µου έµοιαζε, όλο και πιο νέος. Ένα τσίµπηµα
ένιωσα και τίποτ’ άλλο.
Στις οχτώ το πρωί µας είπαν πως η επέµβαση τέλειωσε, πως βρέθηκε
κι άλλο αίµα και πως ο Άρης ήταν «εκτός κινδύνου». Εµένα δε µ’ άφησαν να τον δω. Με γύρισε στο σπίτι η µαµά, για να φάω καλά και να
κοιµηθώ – έτσι της είπαν οι γιατροί. Μ’ έφερε εδώ, λοιπόν, και ξαναπήγε
αµέσως στο νοσοκοµείο.
Πέρασα ολόκληρη τη µέρα µονάχος. Κάποτε ήθελα πάρα πολύ να
λείπανε όλοι και να µε άφηναν στην ησυχία µου. Τώρα το σπίτι µού φαίνεται παγωµένο, ξένο και άγριο. Και τι δε θα ’δινα, για να ήταν και οι άλλοι εδώ, να είµαστε όλοι µαζί όπως πρώτα.

¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
1. ∫¿ÔÈÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÎÔ‡ÌÂ ÛÙÈ˜ ÂÈ‰‹ÛÂÈ˜ ‹ ‚Ï¤Ô˘ÌÂ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ˜ ÁÈ· ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·.
™˘˙ËÙ¿ÌÂ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùﬁ ÛÙËÓ Ù¿ÍË.
2. ¶Ò˜ ı· Â›ı·ÙÂ ¤Ó·Ó Ê›ÏÔ Û·˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ·›Ì· ÛÂ ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙÈÁÌ‹ ÂÓﬁ˜
Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘ Ì·˜;
3. º·ÓÙ·ÛÙÂ›ÙÂ ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜. ªÔÚÂ›ÙÂ Ó· ÙËÓ Â›ÙÂ ‹ Ó· ÙË ÁÚ¿„ÂÙÂ;

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου (Αθήνα 1937)
Συγγραφέας που έχει γράψει πολλά βιβλία για µικρά και µεγάλα παιδιά.
Μερικά από τα θέµατα που την απασχολούν είναι οι σχέσεις γονιώνπαιδιών, το πρόβληµα των ναρκωτικών, το διαζύγιο. Ορισµένα από τα
έργα της: Γιούσουρι στην τσέπη, Κάθε µέρα παραµύθι κάθε βράδυ
καληνύχτα, Παραµύθια από την Αφρική.

Πρόταση για διάβασµα
Ρενάτε Βελς, Τα φτερά του δράκου, µετάφραση Κίρα Σίνου, εκδ. Ψυχογιός.
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Γρηγόριος Ξενόπουλος

Ο πονόδοντος του Γκρινιάρη

να πρωί η χήνα Μακρολαίµη παραπονέθηκε:
– Απόψε δεν µπόρεσα να κλείσω µάτι! Ο Γκρινιάρης δεν έπαψε
να βογγάει στιγµή.
– Κι εγώ το ίδιο, είπε η Ασπρούλα. Θα είναι άρρωστος ο καηµένος.
– Μα ναι! Του πονούν τα δόντια του. Μου το είπε χθες το βράδυ.
– Α, είναι φοβερό πράγµα ο πονόδοντος! Εµείς τα πουλιά δεν έχουµε δόντια και δεν ξέρουµε, µα τα τετράποδα, που έχουν, ακούω
πως υποφέρουν συχνά. Τι να του κάνουµε του καηµένου του Γκρινιάρη;
Με τι περνά ο πονόδοντος;
Κανένα δεν ήξερε. Ούτε τ’ άλλα πουλιά που ρώτησαν –τον Φωνακλά,
τη Σεινάµενη, τον Πασά– ήξεραν κάποιο γιατρικό. Η Αστέρω είπε πως
ωφελεί πολύ το τριφύλλι το κόκκινο. Η καλή Ασπρούλα βρήκε λίγο
και το πήγε του Γκρινιάρη. Μα δεν του έκαµε τίποτα. Κι ο κακόµοιρος
ο χοίρος εξακολουθούσε να σκούζει απ’ τους πόνους.
Ρώτησαν τον Μέντιο και τον Αυτέα. Αυτοί είπαν πως ο πονόδοντος
περνά µε τον ασβέστη. Στην αυλή υπήρχε ένας κάδος❉ µε λίγο ασβέστη, από προχτές που είχαν ασπρίσει τους τοίχους. Τον κουβάλησαν
στο χοιροστάσιο κι ο Μέντιος µε τον Αυτέα έπιασαν τον Γκρινιάρη και
πολεµούσαν να του ασπρίσουν µε το πινέλο τα δόντια. Βοηθούσε κι η
Ασπρούλα. Βοηθούσαν στην επέµβαση αυτή κι άλλα πουλιά και ζώα
της αυλής.
Επιτέλους, κατάφεραν να αλείψουν µε τον ασβέστη όλα σχεδόν τα
δόντια του Γκρινιάρη, γιατί, ούτε ο ίδιος δεν ήξερε καλά ποιο ήταν εκείνο που του πονούσε. Και κάθισαν ολόγυρα, περιµένοντας να σταµατήσει
τα βογγητά. Μα πού! Τίποτε δεν του έκαµε κι ο ασβέστης. Κι ο
κακόµοιρος εξακολουθούσε να βογγάει και να τσιρίζει από τους πόνους.
– ∆εν είναι δουλειά αυτή, είπε η Ασπρούλα, πάµε να ρωτήσουµε.
Να µάθουµε για κανένα άλλο γιατρικό.

Œ
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Πήγαν όλοι µαζί και βρήκαν τον Πασά το γάλο.
– Και δεν του το βγάζατε να ησυχάσουµε; είπε αυτός όταν άκουσε
τι συµβαίνει. Είναι το µόνο γιατρικό.
Αλήθεια, πώς δεν το είχαν συλλογιστεί; Έλυσαν τότε από ένα δεµάτι
άχυρο ένα µακρύ σπάγκο και γύρισαν όλοι στο χοιροστάσιο.
– ∆ε θέλω! ∆εν µπορώ! Αφήστε µε, άρχισε να φωνάζει ο Γκρινιάρης,
άµα του είπαν πως πρέπει να του βγάλουν το δόντι.
– Μα θα σου περάσει....
– Μη σώσει και µου περάσει...
Έφερε µεγάλη αντίσταση, µα οι άλλοι ήταν πολλοί και τον έκαναν
καλά. Ένα δόντι ορισµένως❉ του πονούσε, γιατί τσίριζε δυνατότερα
όταν του το άγγιζαν. Ήταν το µπροστινό δεξιά. Του το έδεσαν λοιπόν
µε το σπάγκο κι ετοιµάστηκαν να τραβήξουν για να το ξεριζώσουν.
Το σπάγκο τον κρατούσαν ο Πασάς, ο Μέντιος και ο Αυτέας. Η Ασπρούλα έδωσε το σύνθηµα:
– Εµπρός! Έτοιµοι; Ένα! δύο! τρία!
Με το «τρία», όλοι άρχισαν να τραβούν µαζί.

❉ συγκεκριµένα
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Τον κακόµοιρο τον Γκρινιάρη! Πονούσε, ξεφώνιζε, κι αντί να σταθεί
στη θέση του ή να κάνει πίσω για να πεταχτεί το δόντι, πετάχτηκε
εκείνος µπροστά και του κάκου οι άλλοι τραβούσαν το σπάγκο.
– Στάσου, µωρέ κουτέ, του φωνάζουν. Νοµίζεις πως εσένα τραβούµε
ή το δόντι σου; Έτσι που κάνεις δε θα βγει ποτέ!
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Μα ο Γκρινιάρης δεν άκουγε τίποτα. Ησύχασε για µια στιγµή και
µόλις τον ξαναπόνεσε, πετιέται πάλι µπροστά ξεφωνίζοντας:
– Άι! Άι!
– ∆εν είναι δουλειά αυτή, λέει ο Πασάς. Πιάστε τον! Πιάστε τον, να
τελειώνουµε!
Του ρίχτηκαν µαζί όλα τα ζώα. Τον έπιασαν, τον ανάγκασαν να σταθεί ακίνητος κι οι δυο γαϊδαρέλοι άρχισαν πάλι να τραβούν. Μα του
κάκου! Ο Γκρινιάρης αντιστεκόταν µε τόση δύναµη, ώστε τους ξέφευγε. Και πού να βγει το δόντι! Τον ξανάπιαναν, ξανατραβούσαν, µα
πάλι τα ίδια. Γίνονταν µαλλιά κουβάρια. Κι επειδή φώναζαν όλοι µαζί κι ο Γκρινιάρης περισσότερο απ’ όλους, έκαναν τέτοιο θόρυβο, που
αναστατώθηκε όλη η αυλή και το σπίτι.
Έτρεξαν και τα σκυλιά, να δουν τι συµβαίνει και, όπως κάνουν
τα σκυλιά όταν βλέπουν καβγά, άρχισαν να γαβγίζουν µε θυµό.
Απεναντίας,❉ οι γάτες, όταν είδαν εκείνη τη φασαρία, φοβήθηκαν και µε φουντωµένες τις ουρές έτρεξαν να κρυφτούν.
Σε µια στιγµή, που είχαν πέσει κάτω όλοι κι ετοιµάζονταν να
σηκωθούν και να ξαναρχίσουν, ο Γκρινιάρης τούς φώναξε:
– Σταθείτε! Μην κοπιάζετε άδικα. Κανένα δόντι δε µου πονά!
– Ψέµατα! φώναξε ο Πασάς. Φοβάται και γι’ αυτό το λέει.
– Όχι, όχι, σας ορκίζοµαι, είπε κλαίγοντας ο Γκρινιάρης. Ποτέ δε
µου πόνεσε δόντι.
– Και τότε, γιατί έσκουζες❉ όλη νύχτα;

❉ αντίθετα

❉ φώναζες

δυνατά
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– Να, να σας πω. Πονούσε το στοµάχι µου, να γι’ αυτό. Είχα φάει
άγουρα, πράσινα µήλα, µήλα πολλά. Και για να µη µε πείτε λαίµαργο,
σας είπα ψέµατα πως είχα πονόδοντο.
– Μπα, τον κατέργαρο! Σου πέρασε τουλάχιστο τώρα;
– Μου πονεί ακόµα, µα λιγάκι. Θα περάσει. Εγώ, µια φορά, σας ευχαριστώ που νοιαστήκατε για µένα.
– Μπα, σε καλό σου! Έλα, σ’ αφήνουµε τώρα. Ησύχασε. Άλλη όµως
φορά δε σε ξαναπιστεύουµε και να το ξέρεις. Ψεύτη!
Του έλυσαν το δόντι, έφυγαν και τον άφησαν µονάχο, σκυφτό, µε
τα χέρια σταυρωµένα πάνω στην κοιλιά, που πραγµατικά δεν του πονούσε τώρα τόσο πολύ. «Πήγα να πεθάνω», συλλογιζόταν, «χώρια όσα
τράβηξα µε το ψέµα που είπα. Α, ποτέ στη ζωή µου δε θα ξαναφάω άγουρα πράσινα µήλα».

¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
1. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ˙Ò· Ô˘ Î·ÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙËÓ ·˘Ï‹; ∆È ÓÔÌ›˙ÂÙÂ ﬁÙÈ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó Ù· ÔÓﬁÌ·Ù¿
ÙÔ˘˜;
2. º·ÓÙ·ÛÙÂ›ÙÂ ÙË ÛÎËÓ‹, ﬁÔ˘ Ô ª¤ÓÙÈÔ˜ Î·È Ô ∞˘Ù¤·˜ ·ÛÚ›˙Ô˘Ó ÌÂ ÙÔ ÈÓ¤ÏÔ Ù· ‰ﬁÓÙÈ·
ÙÔ˘ °ÎÚÈÓÈ¿ÚË. ∞Ó Ô °ÎÚÈÓÈ¿ÚË˜ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ, ÙÈ ı· ÙÔ˘˜ ¤ÏÂÁÂ;
3. ∆Ô ¿ıËÌ· ÙÔ˘ °ÎÚÈÓÈ¿ÚË Û¿˜ ı˘Ì›˙ÂÈ Î¿ÔÈ· ÚÔÛˆÈÎ‹ Û·˜ ÈÛÙÔÚ›· ‹ Î¿ÔÈ· ÈÛÙÔÚ›·
Ô˘ ¤¯ÂÙÂ ·ÎÔ‡ÛÂÈ; ªÈÏ‹ÛÙÂ ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜.
4. ¢Ú·Ì·ÙÔÔÈ‹ÛÙÂ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ Î·È ·›ÍÙÂ ÙÔ ÛÙËÓ Ù¿ÍË.

Γρηγόριος Ξενόπουλος (Ζάκυνθος 1867 - Αθήνα 1951)
Πεζογράφος, συγγραφέας θεατρικών έργων και εκδότης του περιοδικού
Η ∆ιάπλασις των Παίδων (1879-1947), στο οποίο δηµοσίευσε το µεγαλύτερο µέρος του έργου του για παιδιά. Ορισµένα από τα µυθιστορήµατά
του είναι η Μαργαρίτα Στέφα, η Αναδυοµένη, οι Πλούσιοι και φτωχοί.
Πολύ γνωστά έργα του για παιδιά είναι: Ο µπέµπης αρχιλήσταρχος, Η
αδελφούλα µου.

Πρόταση για διάβασµα
Αυγή Παπάκου-Λάγου, Τα ζώα προειδοποιούν, εκδ. Σύγχρονη Εποχή.
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Παντελής Καλιότσος

Ένας αλλιώτικος ποδοσφαιρικός αγώνας

Στο µυθιστόρηµα Ένα σακί µαλλιά το κεντρικό πρόσωπο είναι ένας
µικρός, ο Γιωργαρέλος. Μαζί του πρωταγωνιστούν ένας νέος δάσκαλος, η κυρία ∆ιονυσία που είναι δασκάλα, ένας παπάς· συµµετέχουν και πολλοί συµµαθητές τού Γιωργαρέλου και οι κάτοικοι του
νησιού τους. Στο κείµενο που ακολουθεί, τα παιδιά, µε διαιτητή το
Γιωργαρέλο και τερµατοφύλακες τον παπά και το δάσκαλο, παίρνουν
µέρος σ’ έναν επεισοδιακό, όσο και αστείο, ποδοσφαιρικό αγώνα.

α παίξει κι ο δάσκαλος, τον πληροφόρησε ο Αριστείδης, αλλά
εκείνος, σαν να το βρήκε πολύ φυσικό, δεν έδειξε καµιά απορία.
Ο παπα-Μιχάλης είχε µάθει απ’ έξω τα λόγια του. Μόλις άκουσε τα
παιδιά να µαζεύονται στο προαύλιο, εµφανίστηκε στην πόρτα της εκκλησίας και προσποιήθηκε τον έκπληκτο και τον χαρούµενο, µε αρκετή
επιτυχία, είναι η αλήθεια.
– Βρε, καλώς τα παιδιά! Πώς από δω;
– Ήρθαµε να παίξουµε µπάλα, του λέει ο δάσκαλος.
– Ωραία, θαυµάσια! Πολύ καλά κάνατε! (Αυτοσχεδίαζε κιόλας ο παπάς). Την ευχή µου να ’χετε...
– Θέλετε να παίξετε κι εσείς, πάτερ, µαζί µας;
Εδώ χαµογελάει ντροπαλά. Τα παρακάτω λόγια ήταν ολοδικά του:
– Να παίξω µπάλα εννοείς, τέκνον µου; Όχι δα! Τι θα πουν τα παιδιά;
Τι θα πει η κυρία ∆ιονυσία όταν το µάθει;
– Γιατί, πάτερ µου; Κακό είναι;
– ∆ιόλου κακό! Απεναντίας❉ µάλιστα, που είναι µια ωραία γυµναστική. Το ευλογηµένο παιχνίδι, όπως φυσικά και το ποδόσφαιρο, όχι µόνο
το επιτρέπει, αλλά και το συνιστά ο Πανάγαθος... Ας µην είχε ο κόσµος
τέτοιες προκαταλήψεις❉ και θα σου ’λεγα ’γώ! Κάθε µέρα θα έπαιζα...
– Να παίξετε, να παίξετε! φώναξαν τα παιδιά.
Με τα πολλά, κι αφού έκανε λίγο ακόµα το δύσκολο, στο τέλος
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❉ µέτρηµα
που γίνεται
µε τα πέλµατα
δύο παικτών

❉ το πρώτο

χτύπηµα
της µπάλας
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δέχτηκε, κι έτσι, µπήκε στο γήπεδο, µ’ εντελώς φυσικό τρόπο (για να
µην πω µε το ζόρι), καθώς µάλιστα οι µικρότεροι δεν έδωσαν και πολλή σηµασία στο γεγονός.
Οι αντίπαλες οµάδες, από οχτώ άτοµα η καθεµιά, είχαν γι’ αρχηγούς
τον Αριστείδη και το Φάνη. Αυτοί οι δυο βάλανε πόδια,❉ διαλέγοντας
ο πρώτος τον δάσκαλο κι ο δεύτερος τον παπά, για να τους βάλουν
τερµατοφύλακες.
Τέλος πάντων, οι δύο οµάδες πήραν τη θέση τους στο γήπεδο. Ο
διαιτητής Γιωργαρέλος είχε πάντα κρεµασµένο στο λαιµό του το κλειδί
του σπιτιού του. Τώρα κρέµασε και τη σφυρίχτρα. Έστριψε το δεκάρικο,
για να δουν σε ποιον θα πέσει ο κατήφορος. Ύστερα στάθηκε στη σέντρα πλάι στον πλάτανο και σφύριξε για το εναρκτήριο λάκτισµα.❉ Ο
αγώνας άρχισε. Αµέσως όλος ο χώρος ζωήρεψε από µεγάλη κίνηση.
Οι φωνές αντηχούσαν διπλά µέσα στη λαγκαδιά:
– ∆ώσε πάσα Φάνηηη!
– Κατέβαινε, ρεεε!
– Έµπαινε, Ταξιάρχηηηη!
– Εδώ, Στρατηγέεε!
– Παίξε µπάλα, ρε κοιµίση Γαβρήλοοο!
Ανάµεσά τους ξεπεταγόταν συχνά και κυριαρχούσε µια πιο δυνατή,
παράταιρη και άγρια φωνή:
– Πίσω και σ’ έφαγα!
Ο Γιωργαρέλος έπρεπε να δείξει στον παπά κόκκινη κάρτα απ’ την
αρχή. ∆εν έπρεπε να τον αφήνει να βγαίνει απ’ το τέρµα του µόλις έβλεπε τα σκούρα και να χιµάει απάνω στον επερχόµενο κυνηγό, µε την
ανατριχιαστική κραυγή «πίσω και σ’ έφαγα!», και να του παίρνει την µπάλα απ’ τα πόδια χωρίς πλονζόν, χωρίς τίποτα!
Ο παπα-Μιχάλης είχε µια δικαιολογία. Έφταιγε, λέει, το κατηφορικό
τέρµα, που του ’λαχε. Ήταν φυσικό να κατρακυλάει η µπάλα µόνη της
κατακεί, τραβώντας στο κατόπι της όλους τους παίκτες, αµυντικούς
κι επιθετικούς και να γίνεται, έτσι, συνωστισµός µπροστά στην εστία
του, ενώ ο άλλος τερµατοφύλακας καθότανε µε σταυρωµένα χέρια.
Γι’ αυτό και, παρ’ όλη την κραυγή του, έφαγε δεκατρία γκολ! Τότε κα-

τέφυγε σε µεγαλύτερη ζαβολιά, να κλείσει το τέρµα του µισό µέτρο!
Και τότε µόνο, ο διαιτητής αναγκάστηκε να του βγάλει κίτρινη κάρτα,
µέσα σε θύελλα διαµαρτυριών και φωνές που τον κατηγορούσαν ότι
«πούλησε το παιχνίδι» και ότι έπρεπε να του βγάλει κόκκινη.
Αυτά για το πρώτο ηµίχρονο, γιατί το δεύτερο δεν πρόλαβε. Πριν
τελειώσει ο χρόνος, µερικοί εξαγριωµένοι, οι πιο µικροί της οµάδας,
όρµησαν εναντίον του διαιτητή, οι άλλοι έτρεξαν να τον υπερασπίσουν,
η σύρραξη❉ γενικεύτηκε, και µε δυο λόγια το γήπεδο έγινε πεδίο µάχης. Μάταια ο παπάς µε το δάσκαλο έτρεχαν πάνω κάτω να τους χωρίσουν. Ακόµα κι οι αρχηγοί των οµάδων, που ήταν οι πιο στενοί φίλοι,
ήρθαν στα χέρια.
– Εγώ νόµιζα ότι ο αθλητισµός συµφιλιώνει, δε διαιρεί, έλεγε ανήσυχος ο παπάς. Ποπόοο! θα γίνουµε ρεζίλι, αν µας δει κάνα µάτι....
– Εσύ φταις, του ’λεγε ο δάσκαλος. Ήταν ανάγκη να ουρλιάζεις
«πίσω και σ’ έφαγα»; Ούτ’ ένα µωρό δε θα φώναζε έτσι.
– Συγνώµην, έκανε αµήχανος ο παπα-Μιχάλης, παρασύρθηκα κι
εγώ, ζητώ συγνώµην.... Είχα, βλέπεις, πολλά χρόνια να παίξω µπάλα
και...
– ... και σε πήρε κι εσένα η µπάλα! συµπλήρωσε ειρωνικά ο δάσκαλος. Επιτρέπεται να κλείνεις το τέρµα σου; Κανένα παιδί δεν το κάνει αυτό.
– Να δούµε τι θα ’κανες εσύ, αν σου τύχαινε η κατηφοριά!
– Πάντως, δε θα τροµοκρατούσα τον κόσµο πηδώντας από ψηλά.
Αυτό λέγεται αντιαθλητική συµπεριφορά. Εξάλλου, δεν έκανες ούτε
ένα πλονζόν.
– ∆εν έκανα πλονζόν; Κάνεις λάθος. Και τι είναι όλ’ αυτά;
Ο παπα-Μιχάλης έδειξε τα ράσα του που ήταν γεµάτα από εκείνα
τα αγκαθωτά σπόρια, τα λεγόµενα τσιµπούρια, ενώ άρχισε να ξεκολλάει ένα ένα λέγοντας: «Ποπόοο!.... Θα χάσουν πάσαν ιδέα... θα γίνω ρεζίλι αν µε δει κάνα µάτι σ’ αυτό το χάλι... ∆εν έπρεπε ’γώ να παίξω ποδόσφαιρο...». Αµέσως όµως, καθώς αντιλήφθηκε ότι η φασαρία
στο γήπεδο εξακολουθούσε, πήρε πάλι να τρέχει πάνω κάτω φωνάζοντας:

❉ σύγκρουση
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– Ειρήνη, παιδιά µου! Μη µαλώνετε, σας παρακαλώ! Το λάθος είναι
δικό µου, εγώ φταίω! Εγώ φταίω, βρε παιδιά!... Κ.τ.λ., κ.τ.λ.
Στο τέλος καθίσαν όλοι σταυροπόδι ένα γύρο, για να ηρεµήσουνε
και να κάνουν απολογισµό. Ο δάσκαλος όρθιος. Ο παπάς κόβει βόλτες
αµήχανος και στενοχωρηµένος, µη βρίσκοντας τι να πει.
– Άκου, φίλε µου, να φωνάζει ένας παπάς: «Πίσω και σ’ έφαγα!»...
Χα χα... Αστείο δεν είναι; Χα χα χα...
Ξεκαρδίστηκαν όλοι βλέποντας τον παπά να γελάει µε τον εαυτό
του.
Ελάτε, λοιπόν, ας δώσουµε όλοι τα χέρια, λέει στο τέλος ο παπαΜιχάλης.
¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
1. ªÔÚÂ›˜ Ó· Î¿ÓÂÈ˜ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÂÓﬁ˜ ·ÁÒÓ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. (ªÔÚÂ›˜ ·ÎﬁÌË Ó·
ÚÔÛı¤ÛÂÈ˜ Î·È ‰ÈÎ¤˜ ÛÔ˘ ÂÈÎﬁÓÂ˜).
2. À¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÈ¯Â›· ÛÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¿Û¯ËÌË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ·ÏÏ¿ Ô Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ Ù· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÌÂ ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈÎﬁ ÙÚﬁÔ. ªÔÚÂ›˜ Ó· ‚ÚÂÈ˜
·˘Ù¿ Ù· ÛËÌÂ›· Î·È Ó· Ù· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘;
3. ÃˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ÙËÓ Ù¿ÍË ÛÂ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜: ∏ Ì›· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË
·ﬁ Î¿ÔÈÔÓ ‹Úˆ· ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ (·¿, ‰¿ÛÎ·ÏÔ ‹ °ÈˆÚÁ·Ú¤ÏÔ) Î·È Ë ¿ÏÏË ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È
Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙË ı¤ÛË Î¿ÔÈÔ˘ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ‹ÚˆÂ˜.

Παντελής Καλιότσος (Αθήνα 1925)
Έχει γράψει βιβλία για µικρούς και µεγάλους µε θέµα την ειρήνη και τον πόλεµο, την ανάγκη για συναδέλφωση των λαών, την παιδική ηλικία. Το γράψιµό του χαρακτηρίζεται από ρεαλισµό και ποιητικότητα. ∆ικά του είναι τα
έργα Τα ξύλινα σπαθιά, Η µύγα, Πατέρας και γιος, Το ιζεντόρε και τ’ αηδόνι,
H σφεντόνα του ∆αβίδ.

Προτάσεις για διάβασµα
Αγγελική Βαρελλά, Σε δυο τρελά ηµίχρονα, εκδ. Μίνωας.
Γιοακίµ Μασάνεκ, Φέλιξ ο κεραυνός, µετάφραση Μ. Αγγελίδου, εκδ. Ψυχογιός.
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O ολυµπιονίκης Σπύρος Λούης (φωτογραφίες της εποχής)

Aγγελική Bαρελλά

Σπύρος Λούης
Το κείµενο που ακολουθεί είναι απόσπασµα από το µυθιστόρηµα της
Αγγελικής Βαρελλά Καληµέρα, Ελπίδα και αναφέρεται στη ζωή της
Αθήνας στα τέλη του 19ου αιώνα και στην αναβίωση των Ολυµπιακών
Aγώνων (1896). Το κείµενο αναφέρεται στο αγώνισµα του µαραθώνιου
δρόµου, όπου πρώτος ολυµπιονίκης αναδείχτηκε ο Σπύρος Λούης.

το χάνι❉ του Μιλτιάδη, στο Μαραθώνα, το µεσηµέρι, ήταν όλοι παρόντες.
Στις δύο ακριβώς δόθηκε το σήµα της εκκίνησης.
Σαν σαΐτα πετάχτηκε οδηγώντας την κούρσα ο Γάλλος. Πίσω του πήγαινε ο Αυστραλός Φλακ και παραπίσω οι Έλληνες, µια παρέα.
«Γιατί έχουν πάρει τόση φόρα;», αναρωτιόταν ο Λούης τρέχοντας
µαλακά. «Έχουµε ακόµη τόση απόσταση».
Μπροστά τους ο δρόµος άδειος, αλλά και από τις δυο µεριές στα ρείθρα❉ στριµωχνόταν κόσµος πολύς, που έκανε το τοπίο χρωµατιστό και
ενδιαφέρον.
Ο Λούης ένιωθε δίπλα του την ανάσα του κόσµου, τον παλµό του.
Οι Μαρουσιώτισσες, όλες, που κατέβηκαν από το χωριό, κι είχαν
µαζί τις κατσίκες τους, στέκονταν στην άκρη του σκονισµένου δρόµου
σ’ όλη τη διαδροµή και σκούπιζαν τα δάκρυα µε τις µαντίλες τους.

™

❉ πρόχειρο, λαϊκό

ξενοδοχείο

❉ άκρες
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❉ τον υποδέχονταν

µε ζητωκραυγές

❉ παρακινούσε
❉ τρελός
από χαρά

❉ πρωτοφανής

πολυκοσµία

❉ γίνεται
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– Σπύρο! Σπύρο! Άντε, παιδί µου! Με το καλό! τον επευφηµούσαν.❉
Παρ’ όλο που ένιωθε απερίγραπτη µοναξιά, χαµογελούσε συνεχώς
σ’ αυτή την Ελλάδα που τον συνόδευε. Κι ο πόθος να χαροποιήσει
αυτόν τον κόσµο θρονιάστηκε στην καρδιά του.
Έβαλε φόρα να προλάβει το Γάλλο και τον Αυστραλό. Η φωτιά, η
ελπίδα της νίκης, φούντωσε µέσα του και κόντευε να τον κάψει. Μετά
το 32ο χιλιόµετρο όλα εξελίχθηκαν ευνοϊκά γι’ αυτόν. Ο ένας µετά
τον άλλον οι αντίπαλοί του κουράζονταν και αποσύρονταν. Έβαλε τα
δυνατά του και πέρασε πρώτος, ακµαίος και κεφάτος. Ήταν βέβαιος
πια για τη νίκη του, αφού λυτρώθηκε από τους επικίνδυνους αντιπάλους του.
Όσο πλησίαζε προς τους Αµπελοκήπους, ο ενθουσιασµός τού κόσµου εκδηλωνόταν µε χίλιους δυο τρόπους λατρείας: Με λουλούδια,
µε στεφάνια, µε λυγµούς, µε συγκίνηση. Εκείνος, κάτασπρος από τη
σκόνη του δρόµου, µε µάτια λαµπερά, που γυάλιζαν σαν να είχε πυρετό, τους άκουγε, τους έβλεπε, τους αγαπούσε όλους, αποτύπωνε
χρώµατα, φυσιογνωµίες για να τις θυµάται µια ολόκληρη ζωή. Μέσα
στην υπερέντασή του θυµόταν πού και πού να σκουπίζει το µουστάκι
του από τον ιδρώτα.
– Κουράγιο! Κουράγιο! Λίγο ακόµα! τον παρότρυνε❉ ο κόσµος παραληρώντας.❉
∆εν αισθανόταν κουρασµένος, αλλά µόνος, παράξενα µόνος, κι ας
τον συνόδευε η ψυχή του κόσµου, που λαχταρούσε µια νίκη, που θα
τους ενίσχυε την περηφάνια, που το είχαν τόσο ανάγκη.
Ο Λούης πετάει προς το στάδιο. Ηλιοκαµένος, µε τις ποδάρες του
ν’ ακροπατούν στο χώµα, να παίρνουν δύναµη και να τινάζονται ψηλά
για το επόµενο βήµα, το βήµα του θριάµβου.
Ο Λούης πετάει προς το στάδιο που περιµένει να τον υποδεχτεί ντυµένο στα άσπρα του µάρµαρα.
Το αδιαχώρητο❉ σ’ όλο του το µεγαλείο. Απόλυτη ησυχία. Έχει δοθεί η εντολή: «Μη φωνάζετε, µη χειροκροτείτε, µη συγκινήσετε το µαραθωνοδρόµο, όποιος κι αν είναι».
Κανείς δεν προσέχει το αγώνισµα του άλµατος επί κοντώ που διεξάγεται❉ στο στίβο. Όλοι έχουν στραµµένα τα µάτια προς την πύλη
απ’ όπου θα µπει ο νικητής.

O Λούης τερµατίζει (αναπαράσταση)

Ο Λούης πετάει προς το στάδιο. Είναι σχεδόν απ’ έξω.
Είναι αδύνατο να βρίσκεται έστω και ένας εκείνη τη µέρα που να µη
θέλει µε όλη του την ψυχή να νικήσει στο µαραθώνιο Έλληνας. Ο µαραθώνιος είναι υπόθεση ελληνική. Έλληνας πρέπει να τον κερδίσει.
Πέντε και είκοσι ακούγεται ο κρότος του τηλεβόλου. Πώς ανατριχιάζει η θάλασσα όταν την ταράζει ξαφνικά ο άνεµος; Πώς γίνεται
όταν συγκινείσαι µε τη θωπεία❉ της πασχαλιάτικης αύρας; Πώς γίνεται
όλος εκείνος ο κόσµος να είναι ενωµένος µ’ έναν πόθο και µια ευχή;
Σηκώνονται όλοι όρθιοι. ∆ε φωνάζουν. Περιµένουν. Με αγωνία. Με
µια καρδιά ν’ ανασαίνει στον ίδιο ρυθµό. Με δυο µάτια να βλέπουν προς
την είσοδο.
– Είναι Έλλην!
Ο αριθµός 17 υψώνεται στο κοντάρι. Είναι ο αριθµός της φανέλας
του Λούη.
Την ανυποµονησία τη διαδέχεται η ξέφρενη χαρά, ανοίγει ο δρόµος
να περάσει ο νικητής, ο κόσµος χειροκροτεί, αλαλάζει,❉ κουνάει µαντίλια, πετάει καπέλα, υψώνει σηµαιάκια, κλαίει και δίνει φιλιά.

❉ χάδι

❉ κραυγάζει

θριαµβευτικά
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Μια νικητήρια ιαχή❉ κυλά πάνω στις κερκίδες. Ο αντίλαλος γίνεται
ήχος µεγάλος, σµίγει µε τον ήλιο, που πάει να βασιλέψει και βάφει
µε χρώµατα το λοφάκι του Αρδηττού, ύστερα επιστρέφει να σµίξει
µε τις µπάντες που παιανίζουν.❉
Εκεί, στο Παναθηναϊκό στάδιο, οι Έλληνες ξεφωνίζουν σ’ ένα χώρο
που τους ανήκει από παλιά. Ένα χώρο µε εθνικό παρελθόν, ένα χώρο
που αποκτά και εθνικό παρόν, µ’ ένα νερουλά από το Μαρούσι που έτρεξε 40 χιλιόµετρα σε δύο ώρες, 58 πρώτα και 50 δευτερόλεπτα.

❉ κραυγή

❉ παίζουν

µουσική

¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
1. ¡· ·Ú·ÛÙ‹ÛÂÙÂ Ù· Î˘ÚÈﬁÙÂÚ· ÁÂÁÔÓﬁÙ· ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÌÂ ÂÈÎﬁÓÂ˜. ¡· ÁÚ¿„ÂÙÂ Ù›ÙÏÔ˘˜
ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÈÎﬁÓÂ˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÊÚ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘.
2. ¶Ò˜ ¤ÓÈˆıÂ Ô ™‡ÚÔ˜ §Ô‡Ë˜ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·; µÚÂ›ÙÂ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ˜
·ﬁ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ Ô˘ ÙÔ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·˘Ùﬁ.
3. ¶Ò˜ ¤ÓÈˆı·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ ﬁÛÔ ¤ÙÚÂ¯Â Ô ™‡ÚÔ˜ §Ô‡Ë˜ Î·È Ò˜ ﬁÙ·Ó Ó›ÎËÛÂ;
4. ¡· Ê¤ÚÂÙÂ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÂÈÎﬁÓÂ˜ ·ﬁ ÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓÂ˜ ÙÔ˘ 1896, ÙÔ˘ 2004
‹ ·ﬁ ·ÁÒÓÂ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ ¯ÒÚÂ˜. ¡· ÂÈÏ¤ÍÂÙÂ Î¿ÔÈÂ˜ ·ﬁ ·˘Ù¤˜ Î·È Ó·
ÊÙÈ¿ÍÂÙÂ ÙÔÓ «¶›Ó·Î· ÙˆÓ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ» ÙË˜ Ù¿ÍË˜ Û·˜.

Αγγελική Βαρελλά (Θεσσαλονίκη 1930)
Σπούδασε αρχαιολογία. Έχει ασχοληθεί µε όλα τα είδη του πεζού
λόγου. Τα βιβλία της έχουν για θέµα τη φύση, την οικολογία, την
αρχαιοκαπηλία, τη βία στα γήπεδα, την τρίτη ηλικία, τη µυθολογία
και είναι αισιόδοξα, γεµάτα φαντασία και χιούµορ. Μερικά από τα
έργα αυτά είναι: Φιλενάδα φουντουκιά µου, Αρχίζει το µατς, Σε
δυο τρελά ηµίχρονα, Έξι εναντίον ενός, Ο Θεός αγαπά τα πουλιά.

Προτάσεις για διάβασµα
Ζωή Βαλάση, Το χρυσό στεφάνι - Οι Αγώνες στους µύθους και στα
παραµύθια, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα.
Συγγραφείς Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, Αθάνατο ολυµπιακό
πνεύµα, εκδ. Ψυχογιός.
Κώστας Πούλος, Ο Σπύρος Λούης και οι πρώτοι Ολυµπιακοί Aγώνες,
εκδ. Παπαδόπουλος.
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«N· ÊÙÈ¿Íˆ ¤Ó·Ó ÎﬁÛÌÔ
Ô˘ Ù›ÔÙ· ‰Â ı· ÙÔ˘ ÏÂ›ÂÈ»

BÏ¤ˆ ÙÈ˜ ﬁÏÂÈ˜ ÙÔ˘ ÎﬁÛÌÔ˘
Î·È ÛÙËÓ Ù‡¯Ë Î¿Óˆ ÙÔÓ Â·˘Ùﬁ
ÌÔ˘ ÔÏ›ÙË Î·ıÂÌÈ¿˜...
BÏ¤ˆ ¯ÚÒÌ·Ù·, ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜,
ËÁ·›Óˆ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È
¯·ÈÚÂÙÒ ÙË˜ ÁË˜ ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜
Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜.
O˘ﬁÏÙ O˘›ÙÌ·Ó

Οδυσσέας Ελύτης

Ο γλάρος
το κύµα πάει να κοιµηθεί
δεν έχει τι να φοβηθεί
Μήνας µπαίνει µήνας βγαίνει
γλάρος είναι και πηγαίνει

™

Από πόλεµο δεν ξέρει
ούτε τι θα πει µαχαίρι
Ο Θεός του ’δωκε φύκια
και χρωµατιστά χαλίκια
Αχ αλί κι αλίµονό µας
µες στον κόσµο το δικό µας
∆ε µυρίζουνε τα φύκια
δε γυαλίζουν τα χαλίκια

❉ παντοδύναµος
❉ µέχρι

152

Χίλιοι δυο παραφυλάνε
σε κοιτάν και δε µιλάνε
Είσαι σήµερα µονάρχης❉
κι ώσαµ’❉ αύριο δεν υπάρχεις

¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
1. ¶Ò˜ ÂÚÓ¿ÂÈ Ô ÁÏ¿ÚÔ˜ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘; µÚÂ˜ ÙÈ˜ ÊÚ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó
ÁÈ’ ·˘Ùﬁ.
2. ¡ÔÌ›˙ÂÈ˜ ˆ˜ Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÁÏ¿ÚÔ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÌÂ ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ;
3. ™ÙÈ˜ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÛÙÚÔÊ¤˜ Ô O‰. ∂Ï‡ÙË˜ Ì¿˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÌÂ ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ÂÈÎﬁÓÂ˜
ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ, ﬁÔ˘ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙË ÌÈ· Ì¤Ú· Â›Ó·È ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˜
Î·È ÙËÓ ¿ÏÏË ¯¿ÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ·. ™˘˙‹ÙËÛÂ ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘ ÙÔ ı¤Ì· ÛÙËÓ
Ù¿ÍË.

Οδυσσέας Ελύτης (Ηράκλειο Κρήτης 1911 - Αθήνα 1996)
Από τους σηµαντικότερους ποιητές µας. Το 1979 τιµήθηκε µε το
Βραβείο Νόµπελ Λογοτεχνίας. Η ποίησή του είναι αισιόδοξη και αναφέρεται στη φύση, στην Ελλάδα και στον άνθρωπο. Πολλά ποιήµατά
του έχουν µελοποιηθεί από Έλληνες συνθέτες. Έργα του: Το άξιον
εστί, Προσανατολισµοί, Ήλιος ο πρώτος, Τα ρω του έρωτα, Ο ήλιος
ο ηλιάτορας.

Πρόταση για διάβασµα
Γιάννης Ρίτσος, Παιχνίδια τ’ ουρανού και του νερού, εκδ. Κέδρος.
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Λίτσα Ψαραύτη

Το περιβόλι του Σαµίχ

Κατά τη διάρκεια του ∆εύτερου Παγκόσµιου πολέµου ο βοµβαρδισµός
της Σάµου αναγκάζει την οικογένεια της Βαγγελίτσας να ακολουθήσει
το δρόµο της προσφυγιάς στην Παλαιστίνη. Στο απόσπασµα που ακολουθεί (από το µυθιστόρηµα «Tο διπλό ταξίδι») περιγράφεται η ζωή
στην έρηµο σ’ ένα στρατόπεδο κοντά στη Γάζα και στα γειτονικά περιβόλια, όπου η Βαγγελίτσα συναντά τη Ρασµίγια.

α πορτοκάλια για το «µαγαζί» µας τ’ αγοράζαµε από το Σαµίχ,
τον περιβολάρη. Τις περισσότερες φορές γέµιζε το δίχτυ µας χωρίς να παίρνει τα δυο γροσάκια, χώρια που µας άφηνε και τρώγαµε όσα θέλαµε. Είχε εφτά παιδιά, έξι αγόρια κι ένα κορίτσι, που τον
βοηθούσαν στο περιβόλι όταν γύριζαν από το σχολείο.
Το χωριατόσπιτο του Σαµίχ ήταν χτισµένο στην άκρη του περιβολιού,
κάτω από µια θεόρατη λεύκα. Οι ρίζες της ρουφούσαν νερό από το πηγάδι της αυλής και τα κλωνάρια της θέριεψαν κι έφταναν ως τον ουρανό. Ήταν µια παραδεισένια γωνιά µέσα στη ζέστη και την ξεραΐλα
του στρατοπέδου. Τα φύλλα της, που τρεµούλιαζαν µε το παραµικρό
φύσηµα, σε καλούσαν να δροσιστείς στη σκιά της, ν’ ακουµπήσεις στον
κορµό της και να νιώσεις του χυµούς της ν’ ανεβαίνουν από τις ρίζες.
Όποια ώρα κι αν πηγαίναµε στο περιβόλι, βρίσκαµε τη Ζακίγια, τη
γυναίκα του Σαµίχ, να µαγειρεύει σκυφτή πάνω στη φωτιά. ∆ε θα ’ταν
πάνω από 35 χρονών. Το πρόσωπό της όµως, γερασµένο και στεγνό,
έδειχνε πως περνούσε πολλές ώρες στον αέρα και στον ήλιο. Μόλις
µας έβλεπε, σηκωνόταν όρθια και µας καλοδεχόταν µ’ ένα χείµαρρο
αραβικών. ∆ίπλωνε τα χέρια της πάνω στην κοιλιά της κι όπως ήταν
γεµάτα σηµάδια και σκασίµατα έµοιαζαν µε το γέρικο κορµό τής λεύκας. Τις ώρες που δε µαγείρευε, έραβε γιορτινά φουστάνια, δικά της
και της κόρης της. Μαύρες φούστες, κεντηµένες µε γεωµετρικά σχήµατα –τρίγωνα, τετράγωνα– όµορφα συνταιριασµένα µε κυπαρίσσια,

T
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στάχυα, πουλιά, τόσο κόκκινα και βυσσινιά, που δεν µπορούσες να
κρατήσεις τα µάτια σου ανοιχτά.
Τη Ρασµίγια, την κόρη του Σαµίχ, τη γνώρισα όταν πρωτοπήγαµε στο
περιβόλι τους. Καθόταν κάτω από τη λεύκα και ξεκούκκιζε ένα ρόδι. Τα
χείλια της, τα δόντια της και τα δάχτυλά της είχαν βαφτεί µελιτζανιά.
Κοίταζα λαίµαργα το λαχταριστό ρόδι και το ’τρωγα µε τα µάτια µου.
... Σαν να βρέθηκα ξαφνικά στη δική µας νησιώτικη αυλή και να ’παιζα µε τα παιδιά της γειτονιάς· η ροδιά µας ήταν φορτωµένη µε ώριµα
ρόδια µε σκασµένη φλούδα κι εµείς χιµούσαµε σαν τα σπουργίτια και
τσιµπολογούσαµε τα ρουµπινιά σπυριά....
Η Ρασµίγια διάλεξε το πιο µεγάλο ρόδι από το σωρό και µου το πρόσφερε. Ντράπηκα που δεν είχα κι εγώ κάτι να της χαρίσω.
– Θέλετε να σας δείξω τις ζωγραφιές µου, µέχρι να σας κόψει τα πορτοκάλια ο πατέρας µου; πετάχτηκε και χωρίς να περιµένει απάντηση
έτρεξε στο χωριατόσπιτο.
– Μα πού έµαθε ελληνικά; απόρησε η Μαρούλα.
Τα στρατόπεδα εδώ γύρω είναι γεµάτα Έλληνες από το 1941. Όλοι
σχεδόν οι πρόσφυγες έρχονται κι αγοράζουν φρούτα και κηπευτικά και
είναι φυσικό να έχουν µάθει οι ντόπιοι τη γλώσσα µας.
Είχε δίκιο η Κασσιανή. Ο Λεωνίδας έλεγε πως µόλις µπήκαν οι Γερµανοί στην Ελλάδα, ο στρατός µας πέρασε µε χίλιες δυο δυσκολίες στη
Μέση Ανατολή για να συνεχίσει τον αγώνα.
Η Ρασµίγια ήρθε πίσω τρεχάτη µε µια αγκαλιά χαρτιά. Καθίσαµε
οκλαδόν στο χώµα της αυλής. Ο αέρας λες και σταµάτησε να φυσάει
ανάµεσα στα φύλλα και τα κλωνάρια χαµήλωσαν πάνω από τα κεφάλια
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❉ είδος
υφάσµατος
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µας, για να δουν το µαγικό κόσµο που φανερωνόταν µπροστά µας.
Πώς µπόρεσε η µικρή Ρασµίγια να χωρέσει τόση οµορφιά µέσα σ’
εκείνα τα παλιόχαρτα; Στο περιτύλιγµα του χασάπη, στην άσπρη κόλλα
όπου τυλίγει ο έµπορος το τσίτι,❉ στο χαρτονένιο πάτο ενός κουτιού·
πού βρήκε τέτοιο γαλάζιο χρώµα για να φτιάξει τον ουρανό; Και τα
χωράφια, γιατί τα ζωγράφισε µενεξελιά, σαν να ήταν σπαρµένα µε µενεξέδες; Κι αυτός ο ήλιος, στηµένος µεσούρανα, πώς έγινε τόσο φλογερός και πρέπει να σκιάσεις τα µάτια σου για να µη σου τα θαµπώσει;
Οι ζωγραφιές περνούσαν από χέρι σε χέρι: µια αραγµένη βάρκα
που έρχεται και τη χαϊδεύει µουρµουριστά το κύµα· το πηγάδι της

αυλής µε τη βαριά αλυσίδα που ανεβάζει τον
κουβά αγκοµαχώντας· το πρόσωπο της Ζακίγια χαραγµένο από αγωνία και πόνο.
Ένιωσα την ίδια ταραχή, όπως τότε που η Σάρα έβαζε τις νότες δίπλα δίπλα και το µυαλό αλάφρωνε και πέταγε µακριά.
– Θέλω να ζωγραφίσεις µιαν αυλή που να ’χει στη µέση µια ροδιά µε
τα πιο όµορφα ρόδια του κόσµου κι από κάτω παιδιά να παίζουν και να
σκαρφαλώνουν στα κλαδιά της.
– Θα τη ζωγραφίσω τη ροδιά σου και θα σου τη χαρίσω όταν ξανάρθεις, µου υποσχέθηκε.
Στο δρόµο του γυρισµού δεν περπατούσα, πετούσα. Η καρδιά µου τραγουδούσε: «Έχω µια καινούρια φιλενάδα, έχω µια καινούρια φιλενάδα...». Ήξερα σε ποια θα χάριζα εκείνο το παρατηµένο µπλοκ ζωγραφικής και την κασετίνα µε τα χρωµατιστά µολύβια που µου είχε φέρει ο Λεωνίδας και τόσον καιρό δεν είχα καταφέρει ούτε να τ’ ανοίξω.

¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
1. ∏ ƒ·ÛÌ›ÁÈ· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÈ˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ¤˜ ÙË˜ ÛÙË µ·ÁÁÂÏ›ÙÛ·. ªÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ÙÈ˜
Í·Ó·ÊÙÈ¿ÍÔ˘ÌÂ Î·È ÌÂÈ˜ ÌÂ ¯ÚÒÌ·Ù· ‹ Ó· Î¿ÓÔ˘ÌÂ ÎÔÏ¿˙.
2. ∏ µ·ÁÁÂÏ›ÙÛ· Î·È Ë ƒ·ÛÌ›ÁÈ· Á›ÓÔÓÙ·È Ê›ÏÂ˜. ∆È ÙÈ˜ Û˘Ó‰¤ÂÈ;
3. ∆ËÓ ÈÛÙÔÚ›· ·ÊËÁÂ›Ù·È Ë µ·ÁÁÂÏ›ÙÛ·. ¶Ò˜ ı· ÙËÓ ¤ÏÂÁÂ ¿Ú·ÁÂ Ë ƒ·ÛÌ›ÁÈ·;

Λίτσα Ψαραύτη (Σάµος 1936)
Η Λίτσα Ψαραύτη γεννήθηκε στη Σάµο και ζει στην Αθήνα. Έγραψε πολλά
ιστορικά, περιπετειώδη και κοινωνικά µυθιστορήµατα για παιδιά και νέους,
αντλώντας τα θέµατά της από το παρελθόν το τόπου της και τη σύγχρονή
της πραγµατικότητα. Έργα της: Στα βήµατα του Σαµοθήριου, Με την Ανδροµέδα στο γαλάζιο πλανήτη, Το αίνιγµα της πέτρινης γενειάδας, Τα
δάκρυα της Περσεφόνης.

Πρόταση για διάβασµα
Τζέµη Τασάκου, Το ξεχασµένο µονοπάτι, εκδ. Ψυχογιός.
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Γιώργος-Μενέλαος Μαρίνος

Το τραγούδι του κλόουν

¢

εν έχεις πού να κοιµηθείς
δανείσου το παπούτσι µου
δεν έχεις πού να ζεσταθείς
δανείσου την καρδιά µου
δεν έχεις πού να πιεις νερό
ξεδίψασε στο δάκρυ µου
δεν έχεις πού να ονειρευτείς
δανείσου τα όνειρά µου.
Κρύβω βαθιά στις τσέπες µου
δυο ψίχουλα ψωµί,
κρύβω τον ήλιο, τα πουλιά
κι ένα άσπρο γιασεµί
κι όλα θα γίνουν αύριο
καρβέλια, χρώµατα
για να χορτάσουν των παιδιών
µάτια και στόµατα.
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¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
1. ™Â ÔÈÔ˘˜ ÌÈÏ¿ÂÈ Ô ÎÏﬁÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜;
2. ∑ˆÁÚ·Ê›ÛÙÂ ÙÈ˜ ÂÈÎﬁÓÂ˜ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ‚¿ÏÙÂ ·ﬁ Î¿Ùˆ ‰ÈÎÔ‡˜ Û·˜ Ù›ÙÏÔ˘˜.
3. ªÔÚÔ‡ÌÂ Ó· Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÔ˘ÌÂ ·ﬁ ¯·ÚÙﬁÓÈ ÙÔÓ ÎÏﬁÔ˘Ó ÙË˜ Ù¿ÍË˜ Ì·˜. °Ú¿ÊÔ˘ÌÂ ÛÂ
¯·ÚÙﬁÓÈ· Ù· ﬁÓÂÈÚ¿ Ì·˜ Î·È Ù· ‚¿˙Ô˘ÌÂ Ì¤Û· ÛÙÈ˜ ÙÛ¤Â˜ ÙÔ˘.
4. ¶Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ô ÎﬁÛÌÔ˜ Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜;

Γιώργος-Μενέλαος Μαρίνος
Είναι ποιητής, συνθέτης, παιδαγωγός και κλόουν.
Έχει κυκλοφορήσει πολλούς δίσκους µε µουσική
για παιδιά. Κυριότερα έργα του: Καραµελοχώρα,
Ο κλόουν, Ιστορία ενός τσίρκου, Τα τραγούδια
µου, Το ποίηµα µε τα χρώµατα. Αχ! ειρήνη!

Πρόταση για διάβασµα
Ρένα Καρθαίου, Στα µονοπάτια του ήλιου,
εκδ. Πατάκη.

Γιώργος-Mενέλαος Mαρίνος
(φωτογραφία)
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Φωτεινή Φραγκούλη

Παππούς και εγγονή

❉❉ είδη άγριων

χόρτων

❉ να εντυπωσίαζε
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επέζευαν στο µεγάλο πλάτανο της κυρίας Ευστρατίας και ο
παππούς µάζευε χορτάρια. Της έδειχνε τα σχήµατα. Τα πικροράδικα,❉ τα περδικοπατήµατα, τις καυκαλήθρες.❉
Ε, γούστο είχε, αλλά µετά από λίγο το Λενιώ βαριόταν κι έφευγε
γιαλό γιαλό.
«Αλλιώτικες που είναι οι θάλασσες και οι παραλίες το χειµώνα»,
σκεφτόταν.
Ξάφνου, µέσα στα ξύλα, στα πεταµένα µπουκάλια, στις
παρατηµένες και σχισµένες σαγιονάρες, τις παράταιρες, βλέπει ένα
παντοφλάκι, µα ένα παντοφλάκι!
«Ααα! Τι να ’ναι αυτό;», είπε µέσα της. «Σαν βαρκάκι, σαν γόνδολα».
Ήταν υφασµάτινο, µε χρυσοκλωστές και πολύχρωµα λουλούδια.
Ήταν βέβαια ταλαιπωρηµένο, αλλά στα νιάτα του πρέπει να έκανε
τράκες!❉
Ε, και να είχε τέτοια παπούτσια το Λενάκι, όλες οι φίλες της θα ζήλευαν και αυτή θα καµάρωνε. Βέβαια, δεν θα µπορούσε να τρέξει και
να παίξει µ’ αυτά τα παντοφλιά, αλλά θα τα είχε για τις καλές τις ώρες:

•

για τα γενέθλια, για την εκκλησία, για τις γιορτές και τα πανηγύρια.
Τέτοιες σκέψεις έκανε, όταν κατέφθασε ο παππούς κρατώντας τόν
τορβά❉ τίγκα❉ στα χόρτα.
– Κουκ, κοκονέλιµ,❉ ήρθα.
– Κοίτα παππού, ένα παντοφλάκι παράξενο.
– Πασουµάκι τούρκικο είναι, Λενιώ. Τέτοια φορούσαν τα χρόνια τα
παλιά οι πλούσιες Τουρκαλίτσες.
– Μου αρέσει πολύ, παππού!
– Εµ τι! Είναι δειχτερά❉ τα πασούµια, όµορφα, πλουµιστά και χειροποίητα. Είδες ταξίδι, το άτιµο! Η θάλασσα µας το έφερε. Είδες τη
θάλασσα, Λενιώ!
– Να το πάρουµε µαζί µας, παππού;
– Τι να το κάνεις, µάτια µου. Εγώ λέγω να το ταξιδέψουµε απέναντι
να πάει να βρει το ταίρι του. Καλύτερα, ε;
Το σκέφτηκε λίγο η Ελένη:
– Καλά, ας το κάνουµε κι έτσι, του απάντησε.
Το έβαλε, λοιπόν, ο παππούς πάνω στο κύµα και είπε ψιθυριστά:
– Άντε στο καλό, άντε να βρεις το ταίρι σου.
Ύστερα, κοίταξε το πασουµάκι που αρµένιζε❉ ανατολικά και είπε
µε χαµόγελο και πιο δυνατά:
– Χαιρετίσµατα!

❉ µικρό σακίδιο
❉ γεµάτο
❉ µικρή κυρία

❉ εντυπωσιακά

❉ ταξίδευε

στη θάλασσα
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❉ είδος καϊκιού
❉ πάρα πολλά

❉ µε διχτυωτό

πλέγµα
❉ κήπο

❉ δωµάτιο

❉ χαµηλός

καναπές
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Το έβλεπαν να ξεµακραίνει σαν µικροσκοπικό τρεχαντήρι ❉ και
φανταζόταν πια τα µύρια όσα❉ η Ελένη µας.
Αργότερα, οι δυο τους, αφού άναψαν τα καντήλια στους Αγίους Αναργύρους, µπήκαν στα ιαµατικά λουτρά της Εφταλούς, για να κολατσίσουν
στα ζεστά. Έκανε κρύο, µην το ξεχνάµε. Χειµώνας βλέπετε, ήλιος µε
δόντια.
Παππούς και εγγονή έτρωγαν και χαλάρωναν στη θαλπωρή της
υγρής ζεστασιάς.
Μέσα από τις τρύπες του θόλου της σκεπής έβλεπαν το φως να µπαίνει, µατσάκια µατσάκια κυκλάµινα. Και από το µικρό παράθυρο στο βάθος, ο διάδροµος της θάλασσας. Μπλε, θυµωµένος απ’ τον ΝτελήΒοριά.
Χράτσα-χρούτσα, ροκάνιζαν τα παξιµάδια οι δυο τους και µοσχοβολούσαν τα λουτρά κανέλα, µανταρίνι και δαφνόφυλλα.
Η πηγή έστελνε τη ζεστή ανάσα της στα µάγουλα και τα χέρια τους
µε µικρές, λεπτές φυσαλίδες, που ανάβλυζαν σταθερά και ρυθµικά
από τα χαλίκια της µεγάλης στέρνας.
– Πώς να την έλεγαν άραγε την Τουρκαλίτσα που έχασε το πασουµάκι της; είπε αφηρηµένα η Ελενίτσα.
– Μελτέµ! είπε ο παππούς µε σιγουριά. Μελτέµ, την έλεγαν και ήταν
νέα και όµορφη. Αγαπιότανε µε τον Αχµέτ. Κρυφά έφευγε από τη µάνα
της τα βράδια από την πίσω σκάλα του σπιτιού τους, την καφασωτή❉
και κατέβαινε στην αυλή τους, σιγοπατώντας. Εκεί αντάµωναν και τα
λέγανε ψιθυριστά µέσα στο σκοτεινό µπαξέ❉ τους.
– Κοίτα απέναντι, Λενιώ, εκεί ήταν το σπίτι τους. Στο Μπαµπα-Γκαλέ, στο ακρωτήρι.
Ένα βράδυ όµως, η µάνα της είχε ύπνο ανήσυχο. Ξύπνησε, λοιπόν,
και κατέβηκε στον οντά❉ τους, να φάει κανένα λουκουµάκι για να γλυκαθεί.
Την άκουσε που λες, Ελένη µου, η Μελτέµ, είδε και τη λάµπα που
άναψε και τρέχει να προλάβει να χωθεί στο µεντέρι❉ της. Μέσα στη
φούρια, της ξέφυγε το πασουµάκι κι έµεινε στην αυλή!

Το πήρε ο σκύλος τού Αχµέτ και άρχισε τα παιχνίδια δίπλα στη θάλασσα. Ορµά ένα κύµα, του το παίρνει και να το στα δικά µας µέρη!
Γέλασε πλατιά ο παππούς:
– Πού τα σκαρφίζοµαι όλα τούτα! µονολόγησε. Πού τα κατεβάζει η
γκλάβα❉ µου τέτοια παραµύθια!
– Σ’ αγαπώ, παππού µου, του είπε η Ελένη, µ’ όλη της την καρδιά.
Σ’ αγαπώ.
Εγώ να δεις, συκαλάκι µου.

❉ µυαλό, κεφάλι

¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
1. ∆È Ó· ¤ÁÈÓ·Ó ¿Ú·ÁÂ Ë ªÂÏÙ¤Ì Î·È Ô ∞¯Ì¤Ù; ªÔÚÂ›˜ Ó· Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ˜ ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ
ÙÔ˘ ·Ô‡;
2. º·ÓÙ·ÛÙÂ›ÙÂ ﬁÙÈ Ô ·Ô‡˜ Ù‹˜ ªÂÏÙ¤Ì Î·È ÙÔ˘ ∞¯Ì¤Ù ÛÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›· ‚Ú‹ÎÂ ¤Ó·
·ÛÔ˘Ì¿ÎÈ ÙË˜ ∂Ï¤ÓË˜. ∆È ı· ¤ÏÂÁÂ ÛÙ· ‰ÈÎ¿ ÙÔ˘ ÂÁÁÔÓ¿ÎÈ·;
3. ™˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ÁÈ· Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·Ô‡ Î·È ÙË˜ ÂÁÁÔÓ‹˜.
4. ∞Ó Ë ∂Ï¤ÓË ¤ÛÙÂÏÓÂ ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· ÛÙË ªÂÏÙ¤Ì, ÙÈ ı· ÙË˜ ¤ÁÚ·ÊÂ;
5. °Ú¿„ÙÂ ÈÛÙÔÚ›Â˜ Î·È ·Ú·Ì‡ıÈ· Ô˘ Û·˜ ‰ÈËÁÔ‡ÓÙ·È Ô ·Ô‡˜ Î·È Ë ÁÈ·ÁÈ¿ Î·È
ÊÙÈ¿ÍÙÂ ÙÔ «¶·Ú·Ì˘ıÔ‚È‚Ï›Ô» ÙË˜ Ù¿ÍË˜ Û·˜.

Φωτεινή Φραγκούλη (Μόλυβος Μυτιλήνης 1958)
Είναι δασκάλα. Έχει γράψει παραµυθικές ιστορίες για µικρά παιδιά.
Τα θέµατα των βιβλίων της είναι εµπνευσµένα από το νησί της, από
την παράδοση, από τη φύση και από τις σχέσεις των ανθρώπων.
Μερικά από τα βιβλία της: Η Κυράνη του δάσους, Η Πορφυρένια
και το µαντολίνο, Το χωραφάκι της αγάπης, Οι άγγελοι των κοχυλιών.

Προτάσεις για διάβασµα
Χρήστος Μπουλώτης, Το άγαλµα που κρύωνε, εκδ. Πατάκη.
Φιλίσα Χατζηχάννα, Ιστορίες του παππού χωρίς µουστάκι, εκδ.
Ψυχογιός.
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Ναζίµ Χικµέτ

Ας δώσουµε τον κόσµο στα παιδιά
ς δώσουµε τον κόσµο στα παιδιά έστω και για µια µέρα
ας τον δώσουµε να παίξουν σαν ένα πολύχρωµο µπαλόνι
να παίξουν τραγουδώντας ανάµεσα στ’ αστέρια
ας δώσουµε τον κόσµο στα παιδιά
σαν ένα τεράστιο µήλο, σαν ψίχα ολόζεστου ψωµιού
να χορτάσουν µια µέρα τουλάχιστον
ας δώσουµε τον κόσµο στα παιδιά
να µάθει έστω και για µια µέρα ο κόσµος τη φιλία
τα παιδιά θα πάρουν απ’ τα χέρια µας τον κόσµο
θα φυτέψουν αθάνατα δέντρα.

A

¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
1. ∆È ¿ÏÏÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Î¿ÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿, ·Ó ¤·ÈÚÓ·Ó ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜;
2. ™ÙÔ Ô›ËÌ· Ô ÎﬁÛÌÔ˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÌÂ «ÔÏ‡¯ÚˆÌÔ Ì·ÏﬁÓÈ» Î·È ÌÂ «„›¯· ÔÏﬁ˙ÂÛÙÔ˘ „ˆÌÈÔ‡».
¶Ò˜ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÙÂ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ÊÚ¿ÛÂÈ˜;
3. ¶ÔÈ· ·ﬁ ÙÈ˜ ÂÈÎﬁÓÂ˜ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ ı· ‹ıÂÏÂ˜ Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÈ˜;
4. «∞˜ ‰ÒÛÔ˘ÌÂ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ ÛÙ· ·È‰È¿»:
ñ ÙË˜ ∞ÊÚÈÎ‹˜ ñ ÙË˜ ∞Û›·˜ ñ ÙË˜ πÓ‰›·˜.
º·ÓÙ·˙ﬁÌ·ÛÙÂ ÙÈ ı· ‹ıÂÏ·Ó ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿ Î·È Í·Ó·ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ ÙÔ Ô›ËÌ·. ªÔÚÔ‡ÌÂ
Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ ﬁÔÈÂ˜ Ï¤ÍÂÈ˜ Î·È ÊÚ¿ÛÂÈ˜ ı¤ÏÔ˘ÌÂ ‹ Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘ÌÂ ‰ÈÎ¤˜ Ì·˜.

Ναζίµ Χικµέτ (Θεσσαλονίκη 1902 - Μόσχα 1963)
Ένας από τους σηµαντικότερους Τούρκους ποιητές και θεατρικούς συγγραφείς του 20ού αιώνα. Στο έργο του κυριαρχούν οι ιδέες για ισότητα
των ανθρώπων. Μερικά ποιητικά κείµενά του: Η πολιτεία που έχασε τη
µιλιά της, Γράµµατα από τη φυλακή.

Πρόταση για διάβασµα
Ζωρζ Σαρή, Το γαϊτανάκι, εκδ. Πατάκη.
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«MÂ ÚÔÔÚÈÛÌﬁ
ÙËÓ ÂﬁÌÂÓË ¯ÈÏÈÂÙ›·...»

O ÂÊÂ˘Ú¤ÙË˜ Î‡ÚÈÔ˜ º¿ÓË˜
·Ó·Î¿Ï˘„Â ‚ÂÓÙ¿ÏÈ·
Ô˘ ÙË ‚¿˙ÂÈ ÌÚÔ˜ ÛÙ· ÌÔ‡ÙÚ·
Ì¤ÓÂÈ ·Î›ÓËÙË Ë ‚ÂÓÙ¿ÏÈ·
Î·È ÎÔ˘Ó¿ÌÂ Ù· ÎÂÊ¿ÏÈ·.
°.-ª. ª·Ú›ÓÔ˜

Ρόαλντ Νταλ

Η τρεχάλα
Το κείµενο που θα διαβάσετε είναι από τη χιουµοριστική ιστορία τού
Ρόαλντ Νταλ Ο απίθανος κος Φοξ. Ο κύριος Φοξ είναι µια αλεπού που
κλέβει πότε πότε κοτόπουλα για να θρέψει τα τέσσερα αλεπουδάκια
της. Όµως τα αφεντικά των κοτόπουλων, οι κτηµατίες Μπόγκι ο χοντρός, Μπανς ο κοντός και Μπιν ο λεπτός, εξοργίζονται κι αποφασίζουν να κυνηγήσουν µε µπουλντόζες τον κύριο Φοξ, ο οποίος µαζί µε
τα παιδιά του κρύβεται σε µια τρύπα ενός λόφου.

νας απελπισµένος αγώνας
δρόµου άρχισε, οι µηχανές
εναντίον των αλεπούδων. Στην
αρχή, ο λόφος έµοιαζε µε τη διπλανή
εικόνα.
Μια ώρα αργότερα, καθώς οι µηχανές
έτρωγαν όλο και περισσότερο χώµα από
την κορυφή, ο λόφος έµοιαζε µε την επάνω εικόνα:
Πού και πού οι αλεπούδες κέρδιζαν λίγο έδαφος, οι θόρυβοι ακούγονταν πιο µακρινοί κι ο κύριος Φοξ έλεγε: «Θα τα καταφέρουµε! Είµαι βέβαιος πως
θα τα καταφέρουµε!». Όµως, λίγα λε-πτά αργότερα οι µηχανές
πλησίαζαν κι ο κρότος από τα πανίσχυρα φτυάρια ακουγόταν ολοένα
και πιο δυνατός. Τότε οι αλεπούδες έβλεπαν τη µυτερή άκρη, καθώς
κάποιο από τα φτυάρια έσκαβε τη γη ακριβώς πίσω τους.
– Προχωρήστε, αγάπες µου! λαχάνιαζε ο κύριος Φοξ. Μην τα παρατάτε.
– Προχωρήστε! φώναζε κι ο χοντρο-Μπόγκι στον Μπιν και στον
Μπανς. Όπου να ’ναι την πιάνουµε!

Œ
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– Την πήρε πουθενά το µάτι σου; ρωτούσε ο Μπιν.
– Όχι ακόµη, φώναζε ο Μπόγκι. Νοµίζω όµως πως είστε κοντά!
– Θα την αρπάξω µε τη φαγάνα µου!
φώναζε ο Μπανς. Θα την κόψω κοµµατάκια!
Μέχρι το µεσηµέρι, πάντως, οι µηχανές ήταν ακόµη εκεί. Εκεί ήταν και οι ταλαίπωρες αλεπούδες. Ο λόφος τώρα φαινόταν κάπως έτσι: ➢
Οι κτηµατίες δε σταµάτησαν ούτε για φαγητό. Ήταν αφοσιωµένοι
στη δουλειά τους.
– Έι! εκεί κάτω, κύριε Φοξ! αντήχησε η φωνή του Μπανς, καθώς έσκυψε από το τρακτέρ του. Ερχόµαστε να σε πιάσουµε.
– Έφαγες πια το τελευταίο σου κοτόπουλο! αντήχησε και η φωνή
τού Μπόγκι. ∆ε θα ξανατριγυρίσεις ποτέ πια ύποπτα στη δική µου φάρµα.
Κάτι σαν τρέλα είχε πιάσει τους τρεις άντρες. Ο ξερακιανός Μπιν
και ο κοντοπίθαρος κοιλαράς Μπανς οδηγούσαν τις µηχανές τους σαν
µανιακοί, κάνοντας τα φτυάρια να σκάβουν µε καταπληκτική ταχύτητα.
Ο χοντρο-Μπόγκι χοροπηδούσε σαν καλικάντζαρος και φώναζε:
– Πιο γρήγορα! Πιο γρήγορα!
Μέχρι τις πέντε το απόγευµα να τι είχε γίνει στο λόφο:
Η τρύπα που είχαν σκάψει οι µηχανές έµοιαζε µε κρατήρα❉ ηφαιστείου. Το θέαµα ήταν τόσο ασυνήθιστο, που πλήθη ανθρώπων είχαν
τρέξει από τα γύρω χωριά να ρίξουν µια µατιά. Στέκονταν στην άκρη
τού κρατήρα και κοιτούσαν κάτω τον Μπόγκι και τον Μπανς και τον
Μπιν.
– Έι! εκεί κάτω, Μπόγκι. Τι συµβαίνει;
– Κυνηγάµε µια αλεπού!
– Σίγουρα τρελαθήκατε!
Οι άνθρωποι βάλθηκαν να τους κοροϊδεύουν και να τους περιγελούν.
Και µόνο αυτό ήταν ικανό να κάνει τους τρεις κτηµατίες πιο έξαλλους,

❉ άνοιγµα στο

ανώτερο άκρο
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πιο πεισµατωµένους και πιο αποφασισµένους από ποτέ
να µην τα παρατήσουν µέχρι να πιάσουν τις αλεπούδες.
Έξω από την τρύπα της αλεπούς ο Μπόγκι, ο Μπανς
και ο Μπιν κάθονταν δίπλα στις σκηνές τους µε τα όπλα
τους στα γόνατά τους. Άρχισε να βρέχει. Το νερό έπεφτε
σε ρυάκια στο λαιµό των τριών αντρών και µέσα στα παπούτσια τους.
– ∆ε θα µείνει ακόµη για πολύ εκεί κάτω, είπε ο Μπόγκι.
– Το κτήνος θα πρέπει να ’χει πεθάνει από την πείνα, πρόσθεσε ο
Μπανς.
– Έτσι είναι, συµφώνησε ο Μπιν. Θα κάνει κάποια εξόρµηση από
στιγµή σε στιγµή. Να ’χετε τα όπλα σας έτοιµα.
Και κάθισαν δίπλα στην τρύπα, περιµένοντας την αλεπού να βγει
έξω.
Κι από όσο ξέρω, ακόµη περιµένουν.

¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
1. OÈ ÎÙËÌ·Ù›Â˜, ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙË˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜, Î·Ù·ÛÙÚ¤„·ÓÂ ¤Ó·Ó ÔÏﬁÎÏËÚÔ ÏﬁÊÔ
ÁÈ· Ó· Î˘ÓËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ ·ÏÂÔ‡‰Â˜. ™˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘˜.
2. ¶Ô‡ Ï¤ÙÂ Ó· ‹Á·Ó ÔÈ ·ÏÂÔ‡‰Â˜ Î·È ‰ÂÓ ÙÈ˜ ¤È·Û·Ó ÔÈ ÙÚÂÈ˜ ÎÙËÌ·Ù›Â˜;
3. ¢ÈËÁËıÂ›ÙÂ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ·ﬁ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÂÓﬁ˜ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÙÚÂÈ˜ ÎÙËÌ·Ù›Â˜.
4. °Ú¿„ÙÂ ÌÈ· ‰ÈÎ‹ Û·˜ ÈÛÙÔÚ›· ÌÂ ·ÚﬁÌÔÈÔ ı¤Ì· Î·È ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÙÂ ÙËÓ.

Ρόαλντ Νταλ (Ουαλία 1916 - 1990)
Είναι από τους γνωστότερους Άγγλους πεζογράφους. Τα βιβλία του
έχουν µεταφραστεί σε πολλές χώρες. Χρησιµοποίησε πολύ τη φαντασία και το χιούµορ. Από τα έργα του ξεχωρίζουν: Ματίλντα, Οι µάγισσες, Ο απίθανος κος Φοξ, Το µαγικό δάχτυλο, Ο Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας, Τσάρλι ο πρωταθλητής του κόσµου, Ο Τζίµης
και το γιγαντοροδάκινο.

Πρόταση για διάβασµα
Ανδρέας Αγγελάκης, Μια αλεπού στην πλατεία Βάθης, εκδ. Πατάκη.
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Ιούλιος Βερν

Περίπατος στο βυθό της θάλασσας
Το τµήµα που θα διαβάσετε προέρχεται από το βιβλίο του Ιουλίου
Βερν Είκοσι χιλιάδες λεύγες κάτω από τις θάλασσες. Ο καθηγητής
αφηγείται την έξοδό του από τον Ναυτίλο, ένα φανταστικό υποβρύχιο,
και τον περίπατο στο βυθό της θάλασσας µε οδηγό τον πλοίαρχο Νέµο.

πό το µηχανοστάσιο❉ περάσαµε σ’ ένα άλλο µικρό διαµέρισµα,
όπου υπήρχαν καµιά δωδεκαριά σκάφανδρα❉ κι αρκετά όπλα.
Όταν είδε τα σκάφανδρα, ο Νεντ Λαντ έδειξε δυσφορία.
– Τα δάση, όπου θα πάµε, είναι υποβρύχια, του εξήγησα.
– Τότε καλά, µουρµούρισε. Αλλά µόνο αν µου το περάσουν µε το
στανιό,❉ θα το φορέσω.
– Κανένας δεν σε υποχρεώνει, του είπε ο πλοίαρχος Νέµος.
– Κι ο Σύµβουλος τι θα κάνει; ρώτησε ο καµακιστής.❉
– Εγώ πηγαίνω παντού όπου πηγαίνει ο κύριος, απάντησε ο πιστός
υπηρέτης.
∆ύο άνδρες του πληρώµατος ήρθαν να µας βοηθήσουν για να φορέσουµε τις βαριές, αδιάβροχες εκείνες στολές που ήσαν φτιαγµένες
από ειδικό καουτσούκ, ικανό ν’ αντέχει. Τα παπούτσια κατέληγαν σε
βαριές σιδερένιες σόλες. Ο πλοίαρχος Νέµος, ένας σύντροφός του
γιγαντόσωµος, ο Σύµβουλος κι εγώ, φορέσαµε αυτές τις στολές και,
προτού µας βιδώσουν τις περικεφαλαίες, µας παρέδωσαν τα ντουφέκια
που θα παίρναµε µαζί µας. Ο πλοίαρχος Νέµος µου έδειξε το χειρισµό
τους.
– Είναι περίφηµο, του είπα. Αλλά πώς θα µπορέσουµε να κατέβουµε
στο βυθό της θάλασσας;
– Αυτή τη στιγµή, κύριε καθηγητά, ο «Ναυτίλος» είναι αραγµένος
σε βάθος δέκα µέτρων και δεν έχουµε τίποτε άλλο παρά να ξεκινήσουµε.
– Μα πώς θα βγούµε;
– Θα δείτε σε λίγο.

A

❉ ο χώρος

των µηχανών
❉ στολές

των δυτών

❉ µε το ζόρι

❉ αυτός που

ψαρεύει
µε καµάκι
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❉ ζαρωµένη

❉ υδρόβια
ζώα χωρίς
αρθρώσεις
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Μας πέρασαν τις περικεφαλαίες και µας τις βίδωσαν. Υπήρχαν σ’
αυτές τρία ανοίγµατα, φραγµένα µε χοντρό γυαλί, άθραυστο, που
επέτρεπαν να βλέπει κανείς προς όλες τις διευθύνσεις. Έπειτα µας
έδεσαν στις πλάτες τις συσκευές µε τον πεπιεσµένο αέρα κι αρχίσαµε
ν’ αναπνέουµε κανονικά. ∆εν ένιωθα καµιά δυσφορία. Μου κρέµασαν
ένα ηλεκτρικό, ειδικό φανάρι στη ζώνη, και µου έδωσαν ένα ντουφέκι.
Ήµουν έτοιµος πια, αλλ’ έτσι όπως ήµουν ντυµένος, µου ήταν αδύνατο
να κάνω έστω κι ένα βήµα. Οι άντρες του πληρώµατος µας έσπρωξαν
σε µια διπλανή καµπίνα και κλείστηκε πίσω µας η στεγανή πόρτα. Βαθύ σκοτάδι απλωνόταν γύρω µας. Σε λίγο άκουσα ένα βόµβο κι ένιωσα
τα πόδια µου και, σιγά σιγά, όλο µου το σώµα να παγώνει. Είχαν ανοίξει
µιαν άλλη πόρτα και το νερό της θάλασσας είχε εισχωρήσει µέσα
στην καµπίνα, που, σε λίγο, την πληµµύρισε. Ένα ηµίφως απλώθηκε
τώρα γύρω µας. Μπορούσα να βαδίζω και, χωρίς να το καταλάβω σχεδόν, βρέθηκα στο βυθό της θάλασσας.
Είναι αδύνατο να περιγράψω τι ένιωθα την ώρα εκείνη.
Ο πλοίαρχος Νέµος πήγαινε µπροστά κι ο σύντροφός του ακολουθούσε, λίγα βήµατα πιο πίσω. Ο Σύµβουλος κι εγώ βαδίζαµε πλάι πλάι,
σα να µπορούσαµε ν’ ανταλλάξουµε τις εντυπώσεις µας. Όλα εκείνα
τα βαριά πράγµατα που φορούσαµε έχαναν από το βάρος τους τόσο,
όσο ήταν το νερό που µετατόπιζαν, κι έτσι µπορούσαµε να κινούµαστε
ελεύθερα.
Πάνω από το κεφάλι µου έβλεπα την επιφάνεια της θάλασσας που
ήταν γαλήνια. Βαδίζαµε πατώντας σε λεπτή άµµο, οµαλή κι όχι ρυτιδωµένη,❉ όπως στους γιαλούς. Κι αυτή η αµµουδιά αντανακλούσε µε
καταπληκτική ένταση τις ακτίνες του ήλιου. Θα µε πιστέψουν άραγε,
άµα πω ότι στο βάθος εκείνο, κάπου δώδεκα µέτρα δηλαδή, έβλεπα
καθαρά, σα να ήµουν µέρα, στο ύπαιθρο;
Προχωρήσαµε έτσι κάπου ένα τέταρτο. Σιγά σιγά το σκάφος τού
«Ναυτίλου» χανόταν πίσω µας.
Σε λίγο άρχισα να διακρίνω κάτι βράχους. Η ώρα ήταν τότε δέκα κι
οι ακτίνες του ήλιου, καθώς έσπαζαν πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας, έδιναν φαντασµαγορικά χρώµατα στην υποβρύχια άνθηση
που αντίκριζα. Πολυάριθµα µαλάκια❉ ζούσαν στο µαγικό εκείνο βυθό
και πονούσε η καρδιά µου που τα πατούσα.

Tο δάσος του νησιού Kρέσπο

Μετά την αµµουδιά διασχίσαµε
µια έκταση γεµάτη φύκια, πελαγίσια φυτά, που ακόµα
τα κύµατα δεν τα ’χανε ξεριζώσει. Ήταν σαν ένα λιβάδι
από πυκνή χλόη. Συγχρόνως, πάνω από τα κεφάλια µας,
επέπλεαν άλλα φύκια.
Κόντευε πια µεσηµέρι. Ήδη το έδαφος άρχισε να γίνεται κατωφερικό,❉ κι όταν φτάσαµε σε βάθος εκατό µέτρων,
γύρω µας απλώθηκε ένα κοκκινωπό λυκόφως.❉ Ωστόσο, βλέπαµε αρκετά και δεν ήταν ανάγκη να βάλουµε σ’ ενέργεια τις ηλεκτρικές µας
λυχνίες.❉
Ο πλοίαρχος Νέµος στάθηκε τότε και µου έδειξε µε το δάχτυλο κάτι σκοτεινούς όγκους που µόλις διακρίνονταν, σε µικρή απόσταση.
– Αυτό θα είναι το δάσος του νησιού Κρέσπο, σκέφτηκα.
Και δε γελιόµουν.

❉ κατηφορικό
❉ σούρουπο

❉ λάµπες

¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
1. ¶Ò˜ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛÙÂ ÙÔ ÓËÛ› ∫Ú¤ÛÔ Ô˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó ÛÙÔ ‰ÚﬁÌÔ ÙÔ˘˜ ÔÈ ¿Ó‰ÚÂ˜ ÙÔ˘
¡·˘Ù›ÏÔ˘;
2. ªÔÚÂ›ÙÂ Ó· Ê¤ÚÂÙÂ ÛÙÔ Ì˘·Ïﬁ Û·˜ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ÛÙÔÓ ¡·˘Ù›ÏÔ;
3. ¢È·‚¿ÛÙÂ ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ µÂÚÓ. ªÔÈ¿˙ÂÈ ·˘Ù‹ ÌÂ ÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô˘ ÂÛÂ›˜ ‰ÒÛ·ÙÂ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·;

Ιούλιος Βέρν (1828 - 1905)
Γάλλος συγγραφέας, πατέρας του µυθιστορήµατος επιστηµονικής φαντασίας. Στα βιβλία του κυριαρχεί το φανταστικό, συνδυασµένο µε την περιπέτεια στο διάστηµα, στους βυθούς της θάλασσας, στα πέρατα του κόσµου. Από τα έργα του είναι γνωστά: Από τη γη στη σελήνη, Ταξίδι στο κέντρο της γης, Ο δεκαπενταετής πλοίαρχος, Τα παιδιά του πλοιάρχου Γκραντ,
Ο γύρος του κόσµου σε 80 µέρες.

Πρόταση για διάβασµα
Ρόαλντ Νταλ, Ο γυάλινος ανελκυστήρας, µετάφραση Κίρα Σίνου, εκδ.
Ψυχογιός.
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Ντιντιέ Λεβύ

Άντζελµαν

O

κύριος Άγγελος ήταν ένας πολύ παράξενος γείτονας. ∆εν
έβγαινε ποτέ από το σπίτι του, ούτε και µιλούσε σε κανέναν.
Μια µέρα, µε είχαν στείλει οι γονείς µου ν’ αγοράσω εφηµερίδα. Συνάντησα τον κύριο Άγγελο στη σκάλα.
– Μια στιγµή να σας βοηθήσω, του φώναξα. Πήρα το καροτσάκι του
και το σήκωσα.
– Ευχαριστώ, παιδί µου, µπορείς να πηγαίνεις τώρα, µου είπε. Σαν
να βιαζόταν πολύ να µε ξεφορτωθεί! Κι εγώ που µόλις είχα ανέβει επτά ορόφους για να τον βοηθήσω!
– Μήπως θα µπορούσα να έχω ένα ποτήρι νερό, παρακαλώ; τον ρώτησα.
– Ε... µου έχουν κόψει το νερό, µου απάντησε µε ύφος όλο και πιο
αµήχανο. Τότε, µια κοροϊδευτική φωνούλα ακούστηκε από µέσα:
– ∆εν είναι σωστό να λέµε ψέµατα, κύριε Άγγελε! Από το βάθος
του διαµερίσµατος έκανε την εµφάνισή του ένα παράξενο µικρό ροµπότ που προχωρούσε πάνω σε δύο ροδάκια.
– Καληµέρα, καληµέρα! είπε δυνατά. Χαίροµαι ιδιαιτέρως που βλέπω
και µια καινούρια φάτσα, έκανε το ροµπότ. Το όνοµά µου είναι Άλφι.
– Εµένα Αρνό. Μένω στον πρώτο, του απάντησα σφίγγοντάς του
το χέρι. Ενώ ο κύριος Άγγελος µου έβαζε ένα ποτήρι νερό, εγώ παρατηρούσα τα πάντα γύρω µου. Είχα κάνει ένα άλµα στο χρόνο. Όλα
ανήκαν σε µια άλλη εποχή: τα έπιπλα, τα φωτιστικά. Στους τοίχους
ήταν κρεµασµένοι πίνακες, φωτογραφίες και αφίσες ενός ανθρώπου
µε πελώρια φτερά.
– Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος; ρώτησα.
– Ένας παλιός µου φίλος, µου αποκρίθηκε ο κύριος Άγγελος.
– ∆εύτερο ψέµα σήµερα, κύριε Άγγελε, φώναξε το µικρό ροµπότ.
Έλα τώρα, Αρνό, δεν τον αναγνωρίζεις;
Παρατήρησα προσεκτικά µια αφίσα για κάµποση ώρα και ξαφνικά
φώναξα:
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– Μα αυτός είστε σεις, κύριε Άγγελε!
– Αυτός είναι, πράγµατι, µου το επιβεβαίωσε ο Άλφι. Ο κύριος Άγγελος, την εποχή του ήταν Άντζελµαν.
Πάνε χρόνια από τότε...
– Ο Άντζελµαν ήταν ο πρώτος σούπερ ήρωας, άρχισε να λέει ο Άλφι, ενώ καθόταν στον καναπέ. Είναι αυτός που εµφανίστηκε πριν απ’
όλους τους άλλους: το Σούπερµαν, το Φάντοµαν, το Φλάσµαν... Έλα
κοντά µου, να σου δείξω κάτι, Αρνό. Το ροµπότ άνοιξε ένα άλµπουµ
µε φωτογραφίες.
Ο Άντζελµαν εµφανίστηκε για πρώτη φορά το 1938. Έσωσε ένα
κοριτσάκι βγάζοντάς το από ένα διαµέρισµα που είχε πάρει φωτιά.
Από τότε πρόσφερε τη βοήθειά του σε εκατοντάδες ανθρώπους σ’
όλο τον κόσµο. Όταν βρισκόταν εκτός κινδύνου, ο Άντζελµαν εξαφανιζόταν στον ουρανό κάνοντας τέτοια ακροβατικά, που ο κόσµος
έµενε µε το στόµα ανοιχτό. Κυκλοφόρησαν γραµµατόσηµα µε την εικόνα του. Όλα τα παιδιά ήθελαν να αγοράσουν τη στολή τού Άντζελµαν. Ο Άντζελµαν ήταν πια πραγµατικό είδωλο. Όµως, λίγο καιρό
αργότερα, έκαναν την εµφάνισή τους ο Φάντοµαν, ο Φλάσµαν και µερικοί
άλλοι, οι οποίοι άρχισαν να τον επισκιάζουν.❉ Αυτοί οι νέοι σούπερ
ήρωες ήταν πιο δυνατοί, πιο γρήγοροι. Τα κατορθώµατα του Άντζελµαν δεν εντυπωσίαζαν πια κανέναν. Τα φτερά του σκούριασαν σιγά σιγά. Βγήκε στη σύνταξη. Εγκαταστάθηκε σε ένα διαµέρισµα µαζί
µε τον πιστό του σύντροφο, τον Άλφι, και από Άντζελµαν έγινε κύριος
Άγγελος. Ένας άνθρωπος σαν όλους τους άλλους – ή σχεδόν.
Ο Άλφι έκλεισε το άλµπουµ. Ο κύριος Άγγελος µας κοίταζε θλιµµένος και περήφανος µαζί. Εγώ ένιωθα έναν κόµπο στο λαιµό.
– Με περιµένουν οι γονείς µου, ψέλλισα.❉
– Πες µου, θα ξανάρθεις να µας δεις; ρώτησε ο Άλφι.
– Και βέβαια θα ’ρθω, είπα και τους έσφιξα το χέρι.
Ξαναπήγα πολλές φορές στο σπίτι του κυρίου Άγγελου και του παράξενου µικρού ροµπότ του. Ο Άλφι είναι απίστευτα φλύαρος, είχε
πάντα χιλιάδες πράγµατα να διηγηθεί για τον κύριο Άγγελο. Καταλάβαινες πολύ καλά ότι τον λάτρευε. Όσο για τον κύριο Άγγελο, αυτός περνούσε τα απογεύµατά του πάνω στη στέγη της πολυκατοικίας.
Έκανε διάφορους υπολογισµούς µε τη βοήθεια κάποιων παράξενων

❉ παραµερίζουν

❉ είπα µέσα

από τα
δόντια µου
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οργάνων. Ο κύριος Άγγελος ήθελε να ξαναγίνει Άντζελµαν για
τελευταία φορά. Ο Άλφι κι εγώ παρακολουθούσαµε µαγεµένοι όλες
του τις προετοιµασίες.
Η µεγάλη µέρα έφτασε τελικά: Ντυµένος µε τη στολή του ο κύριος
Άγγελος αχτινοβολούσε.
– Μπορείς να αρχίσεις την αντίστροφη µέτρηση, Άλφι, φώναξε.
– 10, 9, 8...
Ο Άλφι έφτασε στο 0. Πάτησε το κουµπί που έβαλε σε κίνηση το
σύστηµα ανάφλεξης. Ο Άντζελµαν ξεδίπλωσε τα φτερά του και σηκώθηκε ψηλά στον αέρα µέσα σ’ ένα µεγαλειώδες σύννεφο καπνού.
Τέλεια απογείωση. Ο Άντζελµαν συνέχιζε να ανεβαίνει, κάνοντας εκπληκτικά ακροβατικά. Μετά από λίγο δε φαινόταν παρά µία µικροσκοπική άσπρη κουκκίδα, που χάθηκε κι αυτή µέσα στον απέραντο ουρανό.
Το σκοτάδι άρχισε να πέφτει. Ο Άλφι κι εγώ περιµέναµε να επιστρέψει.
– Μα τι κάνει τόση ώρα; είπα ανυπόµονος.
– Ο Άλφι σήκωσε τα µεγάλα µάτια του και µε κοίταξε.
– ∆ε θα ξαναγυρίσει, Αρνό.
– Τι εννοείς δε θα ξαναγυρίσει, Άλφι;
– Ο Άντζελµαν έφυγε, Αρνό. Για πάντα.
– Μα να φύγει έτσι, χωρίς ούτε ένα αντίο και να σ’ αφήσει ολοµόναχο!
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– ∆ε µ’ άφησε ολοµόναχο αφού έχω εσένα, είπε απαλά ο Άλφι. Χρόνια ολόκληρα σχεδίαζε αυτό το ταξίδι. Το µόνο που περίµενε ήταν να
συναντήσει κάποιον στον οποίο θα µπορούσε να µε εµπιστευτεί. Κι
αυτός ο άνθρωπος είσαι εσύ, Αρνό.
Ο Άλφι ήρθε να µείνει σπίτι µας. Οι γονείς µου τον περνάνε για ένα
από κείνα τα γιαπωνέζικα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Κάποτε ίσως να τους
διηγηθώ όλη την ιστορία... Ο Άλφι κι εγώ δε µιλάµε ποτέ για τον κύριο
Άγγελο. Είναι το µυστικό µας. Απλά, πού και πού, τα χαράµατα, όταν
όλος ο κόσµος ακόµα κοιµάται, ανεβαίνουµε στη στέγη και κοιτάζουµε
τον ουρανό. Αν αρχίσει να µε πιάνει θλίψη, ο Άλφι πιάνει µε το χέρι
του το χέρι µου. Κι όταν σου κρατάει το χέρι ένας φίλος, η θλίψη πετάει
γρήγορα µακριά.

¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
1. °È· ÔÈÔ˘˜ ÏﬁÁÔ˘˜ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÕÁÁÂÏÔ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·Ú¿ÍÂÓÔ˜ ÁÂ›ÙÔÓ·˜;
2. «ŸÙ·Ó ÛÔ˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ¤Ó·˜ Ê›ÏÔ˜, Ë ıÏ›„Ë ÂÙ¿ÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ì·ÎÚÈ¿»:
¶Ò˜ ÓÈÒıÂÈ˜ ÂÛ‡ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚﬁ ÛÔ˘ Ê›ÏÔ ‹ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚ‹ ÛÔ˘ Ê›ÏË;
3. O Î‡ÚÈÔ˜ ÕÁÁÂÏÔ˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Û·˜. ¶Ò˜ ı· ÙÔÓ ˘Ô‰Â¯ÙÂ›ÙÂ;

Ντιντιέ Λεβύ (Didier Levy 1964)
Γάλλος δηµοσιογράφος. Έχει γράψει πολλές ιστορίες µε θέµα το παιδί και
την καθηµερινότητά του. Το γράψιµό του διακρίνεται για την ευαισθησία
και το χιούµορ του. Μερικά από τα βιβλία του, που δεν έχουν ακόµη
µεταφραστεί στα ελληνικά είναι: Το φιλί, Ο Ερνέστος, Η γιαγιά Αλµπέρτα,
Πετάω σαν πατάτα.

Πρoτάσεις για διάβασµα
Σιλβέν Τριντέλ, Μακάρι να ήµουν ο ιπτάµενος ήρωας, µετάφραση Ειρήνη
Μάρρα, εκδ. Κέδρος.
Ντιµίτρι Ινκιόφ, Τράνζης το µικρό ροµπότ, µετάφραση Κίρα Σίνου, εκδ.
Ψυχογιός.
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Κίρα Σίνου

Συνάντηση στο διάστηµα
Οµάδα επιστηµόνων από τη Γη ταξίδεψε σε έναν πλανήτη για να εγκαταστήσει έναν σταθµό. Μαζί τους πήραν κι έναν µικρό, τον Κώστα.
Μόλις έφτασαν, αντίκρισαν ξαφνικά µια οµάδα εξωγήινων. Ο Μαρίνος,
ο πατέρας τού Κώστα, προσπάθησε να συνεννοηθεί µαζί τους, όµως
δεν τα κατάφερε. Ένας από τους εξωγήινους ύψωσε το χέρι του, δείχνοντας κάτι στον ουρανό. Οι γήινοι νόµισαν ότι οι εξωγήινοι τους απειλούν κι ήταν έτοιµοι να τους επιτεθούν.

ύρισε το κεφάλι του. ∆ίπλα του στεκόταν ο µικρός εξωγήινος.
Ο Κώστας αντίκρισε µέσα από το γυαλί στο κράνος τα ορθάνοιχτα από το φόβο µάτια του παιδιού. Ο µικρός ένιωθε το ίδιο
όπως και αυτός. Καταλάβαινε πόσο κρίσιµη ήταν η στιγµή. Μα δεν πρέπει να ήταν ο µόνος λόγος που τον πλησίασε ο µικρός εξωγήινος. Ο
Κώστας πρόσεξε ότι τα µάτια του µελετούσαν το δικό του κράνος
ψάχνοντας για κάτι. Το λεπτό χέρι σηκώθηκε ξαφνικά κι απλώθηκε.
Ο Κώστας έκανε να πισωπατήσει, µα το παιδί τον πρόλαβε. Ένα από
τα τρία δάχτυλα πάτησε κάποιο κουµπάκι στο κράνος και την ίδια στιγµή ο Κώστας άκουσε στ’ αυτιά του µια ψιλή φωνή. Και δεν την άκουγε
µονάχα, αλλά καταλάβαινε κιόλας τι του έλεγε:
– Πρέπει να τους σταµατήσουµε προτού γίνει το κακό. Οι δικοί σου
ξαφνιάστηκαν τόσο από την απρόσµενη συνάντηση, που δε σκέφτηκαν
να προσαρµόσουν το µήκος κύµατος της συσκευής σας, κι έτσι δεν
άκουσαν λέξη απ’ αυτά που προσπαθούσαν να τους πουν οι δικοί µου.
– Ωχ, τι πάθαµε! έκανε ο Κώστας, ώστε ο αυτόµατος µεταφραστής
λειτουργούσε, όµως το µήκος κύµατος ήταν λανθασµένο! Σωστά τα λες,
φίλε, τρέχα να το εξηγήσεις στους δικούς σου κι εγώ θα σταµατήσω
τους δικούς µου προτού είναι αργά.
Αργότερα, όταν ο κίνδυνος της συµπλοκής αποσοβήθηκε❉ και οι
αστροναύτες από τους δυο διαφορετικούς κόσµους κάθονταν δίπλα
δίπλα κοντά στην άκατο,❉ ο Μαρίνος ρώτησε:

°

❉ ξεπεράστηκε

❉ µικρό σκάφος
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– Πώς βρεθήκατε εσείς εδώ; Προτού προσγειωθούµε ελέγξαµε καλά τον αστεροειδή❉ και δεν είδαµε κανένα διαστηµόπλοιο.
– Στείλαµε το διαστηµόπλοιό µας να µας φέρει τα υλικά που µας
χρειάζονται για το χτίσιµο.
– Πρόκειται να χτίσετε εδώ; πετάχτηκε ο ∆ηµοσθένης. Εδώ στην
ερηµιά;
– Ακριβώς εδώ, απάντησε ο αρχηγός των άλλων. Θα κατασκευάσουµε έναν ενδιάµεσο σταθµό. Ερχόµαστε από το Α του Κενταύρου. Ανακαλύψαµε ότι σ’ ένα µικρό ηλιακό σύστηµα στην άκρη του Γαλαξία µας
υπάρχει ένας πλανήτης όπου οι συνθήκες είναι κατάλληλες για την
ανάπτυξη οργανισµών οµοίων µε τους δικούς µας, κάτι πολύ σπάνιο σ’
ολόκληρο το διάστηµα, κι έτσι ξεκινήσαµε να τον εξερευνήσουµε.
– Χα, χα, χα! γέλασε ο πατέρας του Κώστα. Πρόκειται δηλαδή να
µας κάνετε επίσκεψη. Κοίτα όµως σύµπτωση! Και µεις έχουµε εντολή
να εγκαταστήσουµε εδώ αποθήκες καυσίµων για τα διαστηµόπλοιά
µας, που θα ταξιδέψουν στο δικό σας ηλιακό σύστηµα.
– Για φαντάσου! έκανε ένας από τους εξωγήινους. Να συνεργαστούµε τότε και να κατασκευάσουµε µαζί το διαπλανητικό σταθµό,
έτσι που να είναι κατάλληλος και για σας και για µας;
– Πολύ καλή ιδέα, συµφώνησε ο Μαρίνος. Ο σταθµός θα εξυπηρετήσει όλους µας.

❉ µικρό πλανήτη

¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
1. µÚ›ÛÎÔ˘ÌÂ ÛÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙÔ˘˜ ÔÈÎ›ÏÔ˘˜ ÙÚﬁÔ˘˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ë
ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È Ù· ÂÈÙÂ‡ÁÌ·Ù¿ ÙË˜. ªÔÚÔ‡ÌÂ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜.
2. °Ú¿ÊÔ˘ÌÂ ¤Ó· ÎÂ›ÌÂÓÔ ÁÈ· ÌÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÎﬁÛÌˆÓ (ÙˆÓ ·Ó-ıÚÒˆÓ ÙË˜ °Ë˜ Î·È ÙˆÓ ﬁÓÙˆÓ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ·ﬁ ÙÔ ∞ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘).

Kίρα Σίνου (Pοστόφ Pωσίας)
Έχει γράψει διηγήµατα και µυθιστορήµατα για παιδιά και εφήβους. Mερικά
έργα της είναι: Στη χώρα των µαµούθ, Tο αίνιγµα του πύργου, Tο τέλος των
τεράτων.

Πρόταση για διάβασµα
Ουµπέρτο Έκο, Οι τρεις κοσµοναύτες, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα.
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Με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης τα διδακτικά βιβλία του
∆ηµοτικού, του Γυµνασίου και του Λυκείου τυπώνονται από τον
Οργανισµό Εκδόσεως ∆ιδακτικών Βιβλίων και διανέµονται
δωρεάν στα ∆ηµόσια Σχολεία. Τα βιβλία µπορεί να διατίθενται
προς πώληση, όταν φέρουν βιβλιόσηµο προς απόδειξη της
γνησιότητάς τους. Κάθε αντίτυπο που διατίθεται προς πώληση και
δε φέρει βιβλιόσηµο, θεωρείται κλεψίτυπο και ο παραβάτης
διώκεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7, του Νόµου
1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 (ΦEK 1946, 108, A΄).

BIBΛIOΣHMO

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τµήµατος αυτού του βιβλίου, που
καλύπτεται από δικαιώµατα (copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε µορφή, χωρίς
τη γραπτή άδεια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

