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Nηθνιέηηα Γθιηάνπ, Mόνιµη Πάρ. ηοσ Παιδαγ. Iνζη.
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Θεόδσξνο Πάληνο, Eικαζηικός Kαλλιηέτνης
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ACCESS Γξαθηθέο Σέρλεο Ώ.Β.
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ΠΏΕΑΏΓΩΓΕΚΟ ΕΝΣΕΣΟΤΣΟ
Άληα Kαηζίθε-Γθίβαινπ Γηάλλεο Παπαδάηνο
Bίθπ Πάηζηνπ Αεµήηξεο Πνιίηεο
Θενδόζεο Ππιαξηλόο
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Γ΄& Α΄ Αεµνηηθνύ
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Γ΄ Κ.Π.. / ΒΠΒΏΒΚ ΕΕ / Βλέξγεηα 2.2.1 / Καηεγνξία
Πξάμεσλ 2.2.1.α: «Ώλακόξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ
ζπνπδώλ θαη ζπγγξαθή λέσλ εθπαηδεπηηθώλ παθέησλ»
ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΟ ΕΝΣΕΣΟΤΣΟ
Γεκήηξηνο Γ. Βιάρνο, Οκόηηκνο Καζ. ηνπ Ώ.Π.Θ,
Πξόεδξνο ηνπ Παηδαγσγ. Ελζηηη.
Πξάμε µε ηίηιν: «πγγξαθή λέσλ βηβιίσλ θαη
παξαγσγή ππνζηεξηθηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ µε
βάζε ην ΑΒΠΠ θαη ηα ΏΠ γηα ην Γπκλάζην»
Βπηζηεκνληθνί Τπεύζπλνη Έξγνπ
Αληώληνο . Μπνκπέηζεο
ύκβνπινο ηνπ Παηδαγσγ. Ελζηηηνύηνπ
Γεώξγηνο Κ. Παιεόο
ύκβνπινο ηνπ Παηδαγσγ. Ελζηηηνύηνπ
Ώλαπιεξσηέο Βπηζηεµνληθνί Τπεύζπλνη Έξγνπ
Ιγλάηηνο Δ. Υαηδεεπζηξαηίνπ
Μόληκνο Πάξεδξνο ηνπ Παηδαγ. Ελζηηη.
Γεώξγηνο Υαξ. Πνιύδνο
Πάξεδξνο ε.ζ. ηνπ Παηδαγ. Ελζηηηνύηνπ
Έξγν ζπγρξεµαηνδνηνύµελν 75% από ην Βπξσπατθό
Κνηλσληθό Σακείν θαη 25% από εζληθνύο πόξνπο.

Άιθε Εέε

Οη Γεξκαλνί θαη νη πξόθεο
Ρν κπζηζηόξεκα ηεο Άιθεο Εέε Ν κεγάινο πεξίπαηνο ηνπ
Ξέηξνπ αλαθέξεηαη ζηε γεξκαληθή θαηνρή, ζηελ Αζήλα ηνπ
1941-44. Ν ιαόο κέζα από ηηο νξγαλώζεηο αληηζηεθόηαλ όπσο
κπνξνύζε, κε απεξγίεο, δηαδειώζεηο, θαηαζηξνθέο ζε
εγθαηαζηάζεηο ή πιηθά ηνπ ερζξνύ. Νξηζκέλεο θνξέο
αληηζηέθνληαλ θαη ηα παηδηά κε ην δηθό ηνπο ηξόπν.

Μ

ε ην ζρνιείν ηνπ Πέηξνπ ήηαλε ρεηξόηεξα ηα
πξάκαηα. Σν είραλε επηηάμεη* νη θαξακπηληέξνη**
θαη ηώξα ηα καζήκαηα γηλόληαλε ζ’ έλα πξώελ
γθαξάδ. Υάκσ ήηαλε παηεκέλν ρώκα ζθιεξό, γεκάην
μεξακέλα ιάδηα. Ώπό ηελ ηεξάζηηα ζηδεξέληα πόξηα,
αθόκα θη αλ ήηαλε θιεηζηή, έκπαηλε θξύν. ε θάζε γσληά
έθαλε κάζεκα θη από κηα ηάμε ηνπ Αεκνηηθνύ θαη πνιιέο
θνξέο, ζαλ έιεηπε θαλέλαο δάζθαινο, θάλαλε θαη δπν θαη
ηξεηο ηάμεηο καδί. Σειεηώλαλε ζηηο δώδεθα, γηαηί κεηά
εξρόηαλε ην Γπκλάζην. Πνιιέο θνξέο, ζα ζρνιλνύζε,
ζπλαληνύζε ην Γηάλλε, πνπ πήγαηλε γηα κάζεκα. Ώπό ηα
εβδνκήληα παηδηά ηεο ηάμεο ηνπ Πέηξνπ ήηαλε δήηεκα αλ
ήηαλ παξόληα θάζε κέξα ηα είθνζη. Ο θύξηνο Λνπθάηνο

*επηηάμεη: ην είραλ πάξεη κε ηε βία

 θαξακπηληέξνη: Εηαινί αζηπλνκηθνί
5 / 99

δε δηάβαδε πηα ηνλ θαηάινγν γηα λα βάιεη «απώλ», θη
νύηε ξσηνύζε θαλέλαλ, «γηαηί άξγεζεο;» ζαλ έθηαλε ζηε
κέζε ηνπ καζήκαηνο. Αελ θξαηνύζε πηα βέξγα, δελ έιεγε «ζθαζκόο» θη νύηε ηελ αγαπεκέλε ηνπ θξάζε, πνπ
ηελ μέξαλε πηα απέμσ θη αλαθαησηά: «Θα ζε ζηείισ λα
θόβεηο μύια». Σελ πξώηε κέξα πνπ πήγαλε γηα κάζεκα,
ηξνκάμαλε λα ηνλ γλσξίζνπλε. Σνπο είπε «θαιά κνπ
παηδάθηα» θαη ηνπο ξώηεζε αλ θάγαλε ην πξσί. ήθσζε
ην ρέξη ηεο κνλάρα ε Νηνύξα, ε θόξε ηνπ θνύξλαξε.
Ώπό ηε κέξα πνπ ηνπο είπε ν Γηάλλεο, ηελ ώξα πνπ
ζρνινύζαλε, «αο ζέισ», πήξαλε ηε ζπλήζεηα λα έξρνληαη ζηηο πέληε λα ηνλ πεξηκέλνπλε λα ζρνιάζεη. ηελ
αξρή ν Πέηξνο λόκηδε πσο ζα ηνλ ζέιεη πάιη θάηη λα ηνπ
πεη γηα ηελ Ώληηγόλε, κα ν Γηάλλεο, ηνύηε ηε θνξά, νύηε
ηνλ ξώηεζε ηη θάλεη ε αδειθή ηνπ. Σνπο έπηαζε από ηνπο
ώκνπο, εθείλνλ θαη ην σηήξε, θαη πήξαλε θάηη ζνθάθηα,
ώζπνπ βγήθαλε ζηε κεγάιε ιεσθόξν… ηάζεθαλ ζ’ έλα
πςσκαηάθη θαη ράδεπαλ ηα ηεξάζηηα γεξκαληθά θνξηεγά
πνπ πεξλνύζαλε θαη ζαξξείο θη έιεησλε ε άζθαιηνο από
ην βάξνο ηνπο.
– Ση δηάνιν θνπβαιάλε; ξσηάεη ν σηήξεο.
– Πνιεκηθό πιηθό, ην πάλε ζην Κέληξν ρεκηθνύ
πνιέκνπ, απάληεζε ν Γηάλλεο θαη θάηη ςαρνύιεπε κέζα
ζην κπινπδόλ* ηνπ.
Όζηεξα ηνπο θνίηαμε πνλεξά.
– Ση ιέηε, ηνπο ζθάκε θαλέλα ιάζηηρν;
– Πώο; Πεηάρηεθαλ θη νη δπν καδί.
Ο Γηάλλεο έβγαιε από ην κπινπδόλ ηνπ κηα
ραξηνζαθνύια. Ήηαλε γεκάηε θνληόρνληξεο πξόθεο κε
κεγάιν θεθάιη. ΐάιζεθαλ λα ηηο πεηάλε κε θόξα, ιεο θη
ήηαλε ραξηνπόιεκνο, θαηά ηελ άζθαιην. Κνύξληαζαλ
κεηά θαη πεξίκελαλ ην πξώην απηνθίλεην πνπ

* κπινπδόλ: θνληή θαη θαξδηά κπινύδα
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πξνρσξνύζε αξγά θαη βαξηά. Ξαθληθά αθνύζηεθε έλαο
μεξόο θξόηνο ζαλ πηζηνιηά. Ο σηήξεο θη ν Πέηξνο
θόιιεζαλ ζηε γε. Ο Γηάλλεο ηνπο ζθύξημε ζην απηί:
– Έζθαζε, έζθαζε…, θαη ην κπαιάθη* ρνξνπεδνύζε
ραξνύκελα ζην ιαηκό ηνπ.
Με πνιιή πξνθύιαμε θνηηάδαλε θη νη ηξεηο ηνπο ην
βαξύ θνξηεγό πνπ είρε ζηακαηήζεη ιίγν πην θάησ θη ε
κεραλή ηνπ ιαράληαδε. Καηέβεθε από κέζα έλαο Γεξκαλόο θη ύζηεξα άιινη δπν θαη θαηαπηάζηεθαλ λ’ αιιάμνπλε
ηε ξόδα.
– Έρνπλε δνπιεηά γηα ώξα, ιέεη ν Γηάλλεο. Σνύην δσ
είλαη νιόθιεξν θξνύξην.
– Οη δηθέο κνπ πξόθεο ήηαλε, είπε ν σηήξεο, εγώ
ηηο πέηαμα θαηά θεη.

*ην θαξύδη, ε πξνεμνρή ζην ιαξύγγη
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– Σξέρα λα ην θνθνξεπηείο, ηνλ ςεπηνκάισζε ν
Γηάλλεο.
Πέξα από ηελ αλεθόξα, μεπξόβαιε ε κνύξε ελόο
άιινπ θνξηεγνύ. Ο Γηάλλεο όκσο ηνπο πήξε βηαζηηθά από
ην ρέξη θαη θύγαλε. αλ είραλε θηάζεη ζηα ζνθάθηα,
αθνύζηεθε πάιη ν μεξόο θξόηνο.
– Σώξα ήηαλε νη δηθέο κνπ πξόθεο, γέιαζε ν
Γηάλλεο.
Ώπό ηόηε, ν Πέηξνο θη ν σηήξεο πήγαηλαλ θάζε
ηόζν ζην πςσκαηάθη πνπ θνίηαδε ηε κεγάιε ιεσθόξν,
αιιάδνληαο πάληα ζηέθη λα κελ ηνπο επηζεκάλνπλ νη
Γεξκαλνί. Ο Γηάλλεο ηνπο είρε κάζεη πώο λα πεηάλε ηηο
πξόθεο αθξηβώο, δίρσο λα ηηο ζπαηαιάλε, θη ν ίδηνο δελ
εξρόηαλε πηα καδί ηνπο. Σελ ηειεπηαία θνξά πήγαλε κ’
όιε ηελ νκάδα ηνύ θνπηκπόι θαη ην βξήθαλε πσο είλαη
πνιύ πην δηαζθεδαζηηθό. Φνπηκπόι παίδεηο θάζε κέξα.
Έζθαζε, όκσο, κόλν έλα ιάζηηρν θαη θνληέςαλε λα
δαξζνύλε, γηαηί ν θαζέλαο έιεγε πσο ήηαλε ην δηθό ηνπ
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θαξθί. Αελ κπνξέζαλε λα μαλαπάλε, άξρηζε λα θπζάεη
γηα κέξεο ηόζν δπλαηόο αέξαο, πνπ νη πξόθεο δελ
έθηαλαλ εθεί πνπ ηηο πεηνύζαλε. Κη ύζηεξα ν Γηάλλεο
δελ κπνξνύζε λα βξεη άιια θαξθηά.
– Να ηηλάμνπκε έλα γεξκαληθό ηξέλν, είπε ν σηήξεο,
δε ρξεηάδνληαη πξόθεο.
Ο Γηάλλεο δε γέιαζε θαζόινπ, ζαλ η’ άθνπζε, νύηε
ηνλ θνξόηδεςε.
– Γηα ην ηξέλν ζα πάξσ κνλάρα ηνλ Πέηξν, ηνπ είπε
ζνβαξά. Βζύ είζαη δαβνιηάξεο θαη ζα ινγαξηάδεηο όια
ηα ηξέλα γηα δηθά ζνπ.
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. Ση γλώκε έρεηε, ηα παηδηά πξνρώξεζαλ ζην ζρέδην
ηνπο; πλερίζηε ηελ ηζηνξία.
2. Ώθνύ βξείηε από άιια Λνγνηερληθά έξγα
απνζπάζκαηα πνπ λα αθεγνύληαη ηε ζπκκεηνρή ησλ
παηδηώλ, αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ, ζηνλ αγώλα θαηά ησλ
θαηαθηεηώλ, ζπδεηήζηε γη’ απηά.
3. Γηαηί ν δάζθαινο ήηαλ ηόζν θαιόο κε ηνπο καζεηέο
ηνπ; Να αλαδεηήζεηε ηε θξάζε ηνπ θεηκέλνπ πνπ δίλεη
ηελ απάληεζε.
4. Ο αθεγεηήο πεξηγξάθεη, ζαλ λα ήηαλ κπξνζηά θαη λα
μέξεη ηα πάληα, πώο έξηρλαλ ηα παηδηά πξόθεο ζην
δξόκν. Μπνξείηε λα κεηαηξέςεηε ηελ πεξηγξαθή ζε
δηάινγν θαη λα ηνλ παξνπζηάζεηε ζηελ ηάμε;
5. αο πεξλάεη απ’ ην κπαιό όηη ε ζπγγξαθέαο κπνξεί
λα πήξε κέξνο ζηα γεγνλόηα πνπ πεξηγξάθεη;

Άιθε Εέε (Αζήλα 1925).
ύγρξνλε πεδνγξάθνο. Έγξαςε βηβιία γηα παηδηά θαη
κεγάινπο. Σα ζέκαηά ηεο ηα αληιεί από δηθά ηεο βηώκαηα,
από ηελ ηζηνξία ηεο ρώξαο καο θαη ηνπο αγώλεο ηνπ
ιανύ καο. Οξηζκέλα έξγα ηεο: Κηα Θπξηαθή ηνπ Απξίιε,
Ρν θαπιάλη ηεο βηηξίλαο, Ζ Αιίθε ζηε ρώξα ησλ
καξκάξσλ, Ζ κνβ νκπξέια.

Ξξνηάζεηο γηα δηάβαζκα.
Άιθε Γέε, Ζ κώβ νκπξέια, εθδ. Κέδξνο.
Γώξδ αξή, Θόθθηλε θισζηή δεκέλε, εθδ. Παηάθε.
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Ιηιίθα Λάθνπ

Ο Σδνβάλη
Ηηαινγεξκαληθή θαηνρή ζηελ Αζήλα. Ξείλα θαη δπζηπρία. Ν
κηθξόο Ππύξνο ηε κέξα δεηηαλεύεη θαη ην βξάδπ καδί κε
άιια παηδηά θνηκάηαη ζε κηα ζπειηά. Νη Γεξκαλνί έρνπλ
ζπιιάβεη ηνλ παηέξα ηνπ θαη αγσλίδεηαη νινκόλαρνο λα
επηβηώζεη. Πηε ζπειηά ζα γλσξίζεη απξόζκελα έλαλ Ηηαιό
ζηξαηηώηε θαη ζα γίλνπλ θίινη. Ρν απόζπαζκα πνπ αθνινπζεί
είλαη από ην βηβιίν Ζ θόιαζε ησλ παηδηώλ.

Ν

α πώο πηάζακε θηιίεο κε ην πύξν. Πεξλνύζε κηα
κέξα κπξνζηά από ην ζπίηη, αδύλαηνο θαη
σρξνύιεο θαζώο ήηαλ. Με έλα κπεξεδάθν ζην
θεθάιη θαη έλα ηεηξάδην ζην ρέξη. Σνπ θώλαμα:
«Σέηνηα ώξα, ζηηο δέθα ην πξσί πάλε ζην ζρνιείν ηα
θαιά παηδηά; Σξέρα! Θα ζε καιώζεη ν δάζθαινο!».
Σόηε αληηιήθζεθα όηη ην παηδί πεξπαηνύζε κε θόπν.
Σν αγνξάθη ζηακάηεζε θαη είπε:
«Ο δάζθαινο δε θσλάδεη πηα… Ξέξεη όηη πεηλάκε θαη
θξπώλνπκε… Σα ζξαλία όιν αδεηάδνπλ… Ο δάζθαινο δε
ζπκώλεη πηα…».
Σόηε ξώηεζα ην κηθξό, όρη από αδηαθξηζία, αιιά
από ελδηαθέξνλ, γηαηί ήηαλ θαη γεηηνλόπνπιό καο. Σνλ
έβιεπα ηαρηηθά ηελ ίδηα ώξα λα πεξλά από ην ζπίηη.
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«Ση έθαγεο ην πξσί;», ηνπ θάλσ.
«Ση λα θάσ; Φινύδηα από ιεκόληα! Ο παηέξαο ηξώεη
ην ίδην. Ώπό ηα ιεκόληα ζα ζσζνύκε, όζν βξίζθνληαη θη
απηά…».
«Καη ν παηέξαο ζνπ πνύ δνπιεύεη;».
«Πνύ λα δνπιέςεη; Έθηηαρλε πξώηα θιεηδσληέο …*
Μα ηώξα πηα θάζεηαη …».
Καη ν πύξνο μαλαπήξε ην δξόκν. ΐάδηδε ζα λα ’ρε
ρηνλίζηξεο* ζηα πόδηα θαη ηνλ πνλνύζαλ.
Έηζη ην ινηπόλ πηάζακε γλσξηκία κε ην πύξν.
Πέξαζε θαηξόο.
Θπκάκαη ήηαλ κηα παξακνλή ηνπ Υξηζηνύ. Μαύξα
Υξηζηνύγελλα. Έθαλε έλα μεξνβόξη θαη ρηόληδε αξαηά. Ο
πύξνο ήξζε θαη ρηύπεζε ηελ πόξηα καο.
«Πώο ζ’ άθεζε ν παηέξαο ζνπ λα ηξηγπξλάο κε ηέηνην
θαηξό;», ηνπ είπα, αλνίγνληαο ηελ πόξηα.
Σόηε πξόζεμα πσο ήηαλ θαη μππόιεηνο.
«Σνλ παηέξα κνπ ηνλ πηάζαλε νη Γεξκαλνί… Δ κεηξηά
κνπ πνύιεζε ηα πξάγκαηα θη έθπγε, δελ έρνπκε πηα
ζπηηηθό!».
«Καη ζπ ηη θάλεηο; Πνύ βξίζθεζαη; Γηαηί δελ ήξζεο
εδώ ζε κέλα;».
«Μπα, βξήθα κηα παξέα παηδηά, εδώ θαηά ην
Λπθαβεηηό πνπ κηα θνξά κέλακε… Σελ εκέξα
δηαθνλεύνπκε,* ηε λύρηα θνηκόκαζηε ζε κηα ζπειηά
πάλσ από ηνλ Άε ηδέξε… Καιά είλαη θεη… Μόλν
θξύσζα… ΐήρσ, ζα λα ’ρσ ππξεηό… ιν δηςώ… Κάηη
θαίεη κέζα κνπ…».
Σνλ πήξα κέζα ζην ζπίηη, ηνπ έδσθα ζηαθίδεο, ην
κόλν πξάγκα πνπ είρακε. Γεζηάζεθε ιηγάθη θνληά

* θιεηδσληέο: θιεηδαξηέο  ρηνλίζηξεο: πξεμίκαηα από ην
πνιύ θξύν  δηαθνλεύνπκε: δεηηαλεύνπκε
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ζηε θνπθνύ θαη, θαζώο άπισζε λα δεζηαζνύλ ηα
παγσκέλα ρεξάθηα ηνπ, κνπ θάλεθε ζαλ έλα πνπιάθη
πεζκέλν απ’ ηε θσιηά ηνπ.
Σνπ είπα λα κείλεη θνληά καο. Αελ ήζειε.
«ρη!», κνπ θάλεη. «Αελ αθήλσ ηελ παξέα! Ση ζα πνπλ
νη άιινη; Μόλν πνπ ζα ’ξρνπκαη λα κνπ δίλεηο λεξό, γηαηί
όιν δηςάσ!».
Κη έθπγε.
Πέξαζε πάιη θάκπνζνο θαηξόο από ηόηε.
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Μηα κέξα ζπλαληώ ην πύξν έμσ. Φαηλόηαλ πνιύ
θαιύηεξα από πξώηα. Αελ ήηαλ έηζη αδύλαηνο, νύηε ηόζν
σρξνύιεο.* Έκνηαδε κάιηζηα θαη θεθάηνο.
«Σώξα είκαη θαιά!», κνπ ιέεη. «Έρσ έλα θίιν πνπ κ’
αγαπά θαη κνπ δίλεη θαΎ…».
«Καη πνηνο είλαη απηόο; Βίλαη ηεο παξέαο ζνπ;».
«Ση ιεο! Ο θίινο κνπ είλαη θαληάξνο. Βίλαη Εηαιόο
θαη ιέγεηαη Σδνβάλη!».
«Εηαιόο;», θάλσ εγώ κε απνξία.
«Μάιηζηα, Εηαιόο! Γηαηί ηάρα; Αε βξίζθνπληαη
αλάκεζά ηνπο θαη θαινί; Αελ κπνξεί λα ’λαη όινη ηνπο
θαθνί!», έθαλε ν πύξνο κε ηελ παηδηάηηθε ινγηθή ηνπ.
«Καιά. Καη ζπ πνύ ηνλ γλώξηζεο ηνλ Εηαιό; Κάηζε
λα κνπ πεηο».
Καη ην αγόξη άξρηζε λα ιέεη νιόθιεξε ηελ ηζηνξία:
«Να! Πάλσ ζην Λπθαβεηηό, πνπ θνπξληάδνπκε* ηε
λύρηα, ήξζαλ εθεί θνληά ζην θπιάθην Εηαινί θαη θπιάλε.
Έλα βξάδπ ην ινηπόλ, πνπ ήκαζηε θακπόζα παηδηά
ρσκέλα κέζ’ απηνύ, κε ην ζηνκάρη αδεηαλό θαη
ηνπξηνπξίδακε,* αθνύζακε πεξπαηεζηέο… Γαξώζακε* ην
ινηπόλ ν έλαο θνληά ζηνλ άιινλ θαη πεξηκέλακε. ε ιηγάθη
ήξζαλ δύν Εηαινί θαη ζηάζεθαλ κπξνζηά ζηε ζπειηά
καο. Έλαο από ηνπο δύν άλαςε έλα θαθό θαη ηνλ έξημε
κέζα. Μαο ηύθισζε ηα κάηηα κε ην θσο. Ο δηπιαλόο
κνπ ηόζν θνβήζεθε, πνπ άξρηζε λα θιαίεη. Βγώ δελ
κπνξνύζα λα βγάισ ηζηκνπδηά. Μόλν έηξεκα ηόζν
πνιύ, πνπ ζηάζεθε ν Εηαιόο κε ην θαθό θαη κε θνίηαδε
θαη θάηη είπε ζηνλ άιινλ. Ούηε καο ρηύπεζαλ, νύηε
καο δηώμαλ από θεη. Φύγαλ ρσξίο λα πνύλε ιέμε.

* σρξνύιεο: θηηξηλνύιεο  θνπξληάδνπκε: θσιηάδνπκε
 ηνπξηνπξίδακε: ηξέκακε από ην θξύν
 δαξώζακε: καδεπηήθακε
14 / 107

Ώθνύγακε ηηο πεξπαηεζηέο ηνπο λα ράλνπληαη ζην
ζθνηάδη. «Φηελά ηε γιηηώζακε απόςε!», θώλαμε έλαο
κεγάινο. «Αελ μαλαπαηώ εγώ εδώ πέξα... Θα πάσ αιινύ
λα θνπξληάζσ…». Σν ίδην είπαλ θαη η’ άιια παηδηά…
Μείλακε δπν - ηξεηο. Βίρακε ζπλεζίζεη ηνύηελ ηε ζπειηά
θαη είκαζηε θαη ηεο γεηηνληάο. Καζίζακε…
Σν άιιν βξάδπ πάκε ζηε ζπειηά θαη πεξηκέλακε λ’
αθνύζνπκε πεξπαηεζηέο. Θα καο θέξλαλε θαη πάιη ςσκί;
ε ιηγάθη αθνύκε ηα βήκαηά ηνπο. Αελ ηνπο θνβόκαζηε
πηα ηόζν πνιύ. Βίρακε μεζαξξέςεη. Ο Εηαιόο ζηάζεθε
κπξνζηά ζηε ζπειηά, άλαςε ην θαθό θαη ήξζε θνληά
καο. Έζθπςε πάλσζέ καο θαη κε ην έλα ηνπ ρέξη κάο
ράηδεπε ηα καιιηά… Θπκήζεθα ηνλ παηέξα κνπ, πνπ
θακηά θνξά έθαλε έηζη – θη άξρηζα ζηγά λα θιαίσ. Πόζνλ
θαηξό, ζθέθηεθα, ρέξη αλζξώπνπ είρε λα καο ρατδέςεη,
ςεηξηάξηθα θαη βξόκηθα θαζώο είκαζηε… Καη δνο ηνπ ηα
δάθξπα λα ηξέρνπλ… Ο Εηαιόο θάηη κνπ έιεγε ζηε
γιώζζα ηνπ, κα δελ θαηαιάβαηλα. Άξρηζε ην ινηπόλ
ηζάηξα - πάηξα ηα ειιεληθά. Έιεγε πσο είρε θη απηόο
παηδηά θαη γπλαίθα ζηελ Εηαιία. Μαο έδεημε θαη κηα
θσηνγξαθία. Ήηαλ ηεο θνξνύιαο ηνπ. Ση όκνξθε! Σε
ιέγαλε Λνπηζία. Σελ θνίηαδε θαη ηα κάηηα ηνπ δαθξύζαλε. Σελ άιιε κέξα μαλάξζε, καο έθεξε δπν θέηεο
ςσκί θαη ιίγν ηπξί…Όζηεξα βγάδεη από ην ιαηκό ηνπ
θαη πεξλά ζην δηθό κνπ έλα αιπζηδάθη κε κηα Παλαγίηζα… Να, δεο ηελε ηη όκνξθε πνπ είλαη!… Καη από ηόηε
γελήθακε πξώηνη θίινη… Σώξα έξρεηαη θάζε βξάδπ θαη
θάηη καο θέξλεη. Αε καο αθήλεη δίρσο ςσκί… Έλα βξάδπ
καο έθεξε θαη παηρλίδηα… Σνλ θσλάδνπκε Σδνβάλη θαη
απηόο ραίξεηαη. Σνλ αγαπάκε πνιύ. Με ηα θνπηζνειιεληθά ηνπ καο είπε πσο δελ ήζειε ζθνησκνύο, νύηε ηνλ
πόιεκν… νπ ιέσ, είλαη θαιόο άλζξσπνο ν Σδνβάλη…».
Ώπηά κνπ δηεγήζεθε ν πύξνο θη έηζη εζύραζα γηα
ηελ ηύρε ηνπ.
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Πέξαζε πάιη θάκπνζνο θαηξόο.
Δ ξόδα γύξηζε ηεο ηύρεο θη έθεξε γξνπζνπδηά ζηνπο
Εηαινύο. ζνη δελ ήηαλ θαζίζηεο πήγαλ κε ηνπο πκκάρνπο. Οη Γεξκαλνί όκσο ηνπο κηζνύζαλ.
Μηα κέξα πεξλνύζα από ηελ νδό Παλεπηζηεκίνπ. Βίδα
έλα ιόρν Εηαιώλ πνπ ’ραλ ηα θαθά ηνπο ράιηα. Οη άληξεο
ήηαλ θνπξειηαζκέλνη, θαηαθίηξηλνη, μελεζηηθσκέλνη. Οη
Γεξκαλνί ηνπο πεγαίλαλ κε βξηζηέο. Έλαο θαληάξνο δελ
κπνξνύζε λα ζύξεη ηα πόδηα ηνπ θαη ν ινρίαο ν
Γεξκαλαξάο ηνλ βάξεζε. θίρηεθε ε θαξδηά κνπ.
Βθεί δα ινηπόλ πνπ θαζόκνπλ θαη ράδεπα, θάλσ έηζη
θαη πνηνλ βιέπσ; Σν πύξν πνπ βάδηδε θνληά ζην θίιν
ηνπ ηνλ Σδνβάλη πνπ θνύηζαηλε. Σνπ θξαηνύζε ην ζάθν
θαη ηνλ βνεζνύζε λα πεξπαηάεη, κ’ όιεο ηηο βξηζηέο πνπ
άθνπγε απ’ ην Γεξκαλό ινρία.
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. Πνηα είλαη ηα θύξηα πξόζσπα ηεο ηζηνξίαο; Μπνξείο
λα κηιήζεηο κε ιίγα ιόγηα γηα ην θαζέλα από απηά;
2. ην θείκελν ν πύξνο πεξηγξάθεη ηε γλσξηκία ηνπ κε
ηνλ Σδνβάλη. Πώο ζα πεξηέγξαθε ν Σδνβάλη ηε γλσξηκία
απηή;
3. Τπάξρνπλ θαη ζήκεξα ρώξεο όπνπ γίλεηαη πόιεκνο
θαη νη άλζξσπνη βαζαλίδνληαη από ηελ πείλα. Φέξλνπκε
πιεξνθνξίεο (από ηε Unicef θαη ηελ Ώction Aid) θαη ηηο
παξνπζηάδνπκε ζηελ ηάμε.
4. πγθεληξώλνπκε θσηνγξαθηθό ή άιιν πιηθό γηα ηνπο
πνιέκνπο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύλ, θαη ην
εθζέηνπκε ζηελ ηάμε. Με αθνξκή ην πιηθό απηό
ζπδεηνύκε γηα ηηο αλάγθεο ησλ αλζξώπσλ ζε
όιεο ηηο επνρέο.

Φσηνγξαθίεο από ηνλ θαηξό ηεο Kαηνρήο
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Ιηιίθα Λάθνπ (Αζήλα 1903/4 - 1989).
Πεδνγξάθνο θαη κνπζηθόο. Σα έξγα ηεο αλαθέξνληαη ζηελ
εθεβηθή ειηθία, ζηε ζέζε ηεο γπλαίθαο, ζηα αλζξώπηλα
δηθαηώκαηα. Σα πην γλσζηά από απηά είλαη: Γε ηεο
Βνησηίαο, Γηα κηα θαηλνύξηα δσή, Ζ θπξία Ληνξεκί, Ζ
θόιαζε ησλ παηδηώλ.

Ξξόηαζε γηα δηάβαζκα.
Γηώξγεο Κξόθνο, Ρα παηδηά ηεο εηξήλεο, εθδ. Κακπαλά.
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Κάξσ Γνύθα

Βδώ Πνιπηερλείν…
Tν κπζηζηόξεκα ηεο Κάξσο Γνύθα Δ αξραία ζθνπξηά
αλαθέξεηαη ζε πξόζθαηα ηζηνξηθά γεγνλόηα ηεο παηξίδαο
καο. Ρν απόζπαζκα πνπ αθνινπζεί, ζρνιηάδεη ηελ εμέγεξζε
ηνπ Ξνιπηερλείνπ ην Λνέκβξην ηνπ 1973. Φνηηεηέο, εξγάηεο
θαη καζεηέο είραλ θιεηζηεί κέζα ζην θηίξην ηνπ Ξνιπηερλείνπ δεηώληαο λα πέζεη ην δηθηαηνξηθό θαζεζηώο πνπ είρε
επηβιεζεί ζηελ Διιάδα από ην 1967. Ρν βξάδπ ηεο 17εο
Λνεκβξίνπ ε ζηξαηησηηθή θπβέξλεζε, γηα λα ηνπο δηαιύζεη,
δηέηαμε ην ζηξαηό λα εηζβάιεη ζην Ξνιπηερλείν.

Ώ

θνύζηεθαλ νη ζεηξήλεο ηνπ λνζνθνκεηαθνύ. Ήξζε
θαη ζηάζεθε κπξνζηά ζηελ θαγθειόπνξηα.* Σν
ζεκάδεπαλ ζηα ιάζηηρα, απ’ ηελ νδό Πνιπηερλείνπ ε Ώζηπλνκία, απ’ ην Ώθξνπόι Παιάο νη ειεύζεξνη
ζθνπεπηέο, ηα επίιεθηα* ώκαηα Ώζθαιείαο. Μεηαθέξαλ ζε πξόρεηξα θνξεία ηνπο ηξαπκαηίεο. Ώλνίγακε
ρώξν θαη ηνπο θνηηάδακε. Μηα θνπέια δίπια κνπ έκπεμε
ηα θιάκαηα, θώλαδε όηη δελ κπνξεί λα βιέπεη αίκαηα.
Έλ’ αγόξη ηελ παξακέξηζε, θη απηή ζπλέρηδε όηη πώο
βξέζεθε εδώ κέζα δελ ην θαηάιαβε. Καηέβεθε, ιέεη, η’
απόγεκα λα δεη ηη γίλεηαη. ΐνύημε ε Ώζήλα θαη θαηέβεθε.

* θαγθειόπνξηα: θεληξηθή πύιε ηνπ Πνιπηερλείνπ
 επίιεθηα: εηδηθά εθπαηδεπκέλα
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ΐιέπεη ηε ζπκκαζήηξηά ηεο ηελ Πνύιηα, θαη κπήθε ζηνλ
απιόγπξν.* Κη όζν λα πνπλ ηα λέα ηνύο αξρηλνύλ νη
αζηπλνκηθνί ηα δαθξπγόλα,* πνύ λα θύγεη. Πεξίκελε λα
εζπράζνπλ ηα πξάγκαηα, αλη’ απηνύ, ρεηξνηέξεπαλ. Καη
λα ζνπ ηελ ηώξα εδώ κέζα, άγξηα κεζάλπρηα. Θα πεζάλνπλ νη γνληνί ηεο απ’ ηελ αγσλία ηνπο. Έλα δίζθν ηνύο
είρε πεη πσο θαηεβαίλεη λ’ αγνξάζεη. Ώιιά πνύ ’λ’* ηελ
ηώξα;
Πήγαηλε λα ζθάζεη ζνβαξή θαη θνβηζκέλε· όζν ηελ
θαινθνίηαδα, ηόζν ηε ζπκπνλνύζα. Έδεηρλε απνζβνισκέλε* κ’ όια πνπ γίλνληαλ κπξνο ζηα κάηηα ηεο. Σελ
αγθάιηαζα θαη ηεο ιέσ: κε θνβάζαη, εδώ κέζα είζαη
αζθαιήο. Έξρεηαη θαη η’ αγόξη από θνληά. Σελ παξεγνξεί
όηη πεξηθξνπξνύκε* γεξά ηα θάγθεια - είκαζηε κηα κεξαξρία* ςπρσκέλνη πνπ δε ζα ηνπο αθήζνπκε λα πεξάζνπλ.
Έρνκε πιεξνθνξεζεί όηη άξρηζαλ λα θηλνύληαη ηαλθο
κε θαηεύζπλζε ην Πνιπηερλείν, σζηόζν πηζηεύνπκε όηη
πξόθεηηαη γηα εθθνβηζκό θαη ηξνκνθξαηία. Σ’ αζθπμηνγόλα* πνπ έξημαλ ήηαλ ε απόδεημε πσο έρνπλ ράζεη ηελ ςπρξαηκία ηνπο. Ήζειαλ λα παληθνβάινπλ θαη λα δηαιύζνπλ
ηηο ρηιηάδεο ηνπ θόζκνπ πνπ καο παξαζηέθνληαλ. Με ηελ
έθηαζε πνπ πήξε ε θαηάιεςε, * ηελ απήρεζε πνπ έρεη,
ζα ’λαη ζαλ λα ζθάβνπλ ην ιάθθν ηνπο, αλ καο επηηεζνύλ.
Καη γεληθά θαζήθνλ καο, απηήλ ηε λύρηα, λα ειπίδνπκε.
Ώπόςε πεζαίλεη ν θαζηζκόο θαη ην πηζηεύνκε.

* απιόγπξν: απιή  δαθξπγόλα: αέξηα πνπ πξνθαινύλ
δάθξπα  ’λ’: είλαη  απνζβνισκέλε: έθπιεθηε
 πεξηθξνπξνύκε: πξνζηαηεύνπκε
 κεξαξρία: ζηξαηησηηθή κνλάδα
 αζθπμηνγόλα: αέξηα πνπ δπζθνιεύνπλ ηελ αλαπλνή
 θαηάιεςε: θπξίεπζε ηνπ θηηξίνπ
20 / 111

Από επέηεην ηεο εμέγεξζεο ηνπ Ξνιπηερλείνπ
(θσηνγξαθία)
Αελ κπνξνύζα ώξα 11.30΄ λα θαληαζηώ ην ηέινο
απηήο ηεο λύρηαο. Φάιινπλ ηνλ Βζληθό Όκλν. Σ’
απηνθίλεηα ηνπ Βξπζξνύ ηαπξνύ δπζθνιεύνληαη από
ηνπο ππξνβνιηζκνύο λα ζηακαηήζνπλ κπξνζηά ζηελ
πόξηα. Φειά, ζην ηαξαηζάθη ηνπ ζπξσξείνπ ππάξρνπλ
αθόκε παηδηά.

Πηνλ απιόγπξν
ηνπ
Ξνιπηερλείνπ
(θσηνγξαθία)
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. Πώο ληώζνπλ ην αγόξη θαη ε θνπέια πνπ
βξίζθνληαη κέζα ζην Πνιπηερλείν;
2. Ώλ ε θνπέια κπνξνύζε λα επηθνηλσλήζεη κε ηε
κεηέξα ηεο ζην ηειέθσλν, ηη ζα ηεο έιεγε;
3. πλερίδνπκε ην θείκελν. Ση θαληάδεζηε ή ηη μέξεηε όηη
έγηλε κεηά;
4. ΐξίζθνπκε από άιια ινγνηερληθά θείκελα θαη θαηαγξάθνπκε δηάθνξα ζεκαληηθά γεγνλόηα πνπ βνήζεζαλ
ζηνπο αγώλεο γηα ηελ ειεπζεξία. (Μπνξνύκε λα παξνπζηάζνπκε ηα γεγνλόηα απηά, ρξεζηκνπνηώληαο θαη
θσηνγξαθηθό πιηθό).

Κάξσ Γνύθα (Χαληά 1947).
ύγρξνλε πεδνγξάθνο. πνύδαζε αξραηνινγία. Σα ζέκαηα
ησλ βηβιίσλ ηεο ηα αληιεί από ην ηζηνξηθό παξειζόλ θαη
από ηε ζύγρξνλε πξαγκαηηθόηεηα. Μεξηθά έξγα ηεο είλαη:
Ζ αξραία ζθνπξηά, Νη ιεύθεο αζάιεπηεο, Έλαο ζθνύθνο από
πνξθύξα, Ζ πεγάδα, Ξνύ ’λαη ηα θηεξά.

Ξξνηάζεηο γηα δηάβαζκα.
ΐνύια Μάζηνξε, Θάησ απ’ ηελ θαξδηά ηεο, εθδ. Παηάθε.
Μαξία Καινγεξάθε, Κακά ηη ζπλέβε ζην Ξνιπηερλείν,
εθδ. Βιιεληθά Γξάκκαηα.
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Γεκήηξεο Οαβάλεο-Οεληήο

Υαξκόζπλν γεγνλόο

Ώ

πηή ηε ζηηγκή, Έιιελεο, απηή ηε ζηηγκή,
ζηελ πόξηα καο ζηακάηεζε έλα ηαλθ!
Ο ινραγόο ζήθσζε ην ρέξη θαη καο ραηξέηεζε!
Ώπηή ηε ζηηγκή, Έιιελεο, απηή ηε ζηηγκή,
Ο ζηξαηόο είλαη δηθόο καο,
δελ ζα καο ρηππήζνπλ!
Ώπηή ηε ζηηγκή ζήθσζε ην ρέξη θαη καο ραηξέηεζε
έλαο ινραγόο. Αελ ζα καο ρηππήζνπλ!
Μόλν ην ζίδεξν είλαη δηθό ηνπο,
νη θαξδηέο είλαη δηθέο καο. Αελ ζα καο ρηππήζνπλ.
Ώπηή ηε ζηηγκή,
αδειθώλνληαη ζηνπο δξόκνπο
πνιίηεο θαη θαληάξνη.
Αελ ζα καο ρηππήζνπλ!
… έλα άιιν ρέξη ζεθώζεθε
θαη δηέηαμε “ππξ!”…».
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. Ώθνύκε ην καγλεηνθσλεκέλν ληνθνπκέλην ηεο
εμέγεξζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ.
2. Γξάθνπκε ζε ραξηόληα ζπλζήκαηα ηνπ Πνιπηερλείνπ,
όπσο «Κάησ ε Υνύληα», «Φσκί, Παηδεία, Βιεπζεξία» θαη
άιια. Μπνξνύκε λα ηα αλαξηήζνπκε ζηελ ηάμε ή ζηελ
απιή ηνπ ζρνιείνπ καο.
3. Φαληαδόκαζηε όηη παξαθνινπζνύκε από θνληά ηελ
εμέγεξζε ηνπ Πνιπηερλείνπ. εθώλνπκε ην ρέξη καο θαη
ραηξεηνύκε ηνπο θνηηεηέο. Ση ζα ηνπο ιέγακε;
4. πδεηνύκε κε ηνπο γνλείο καο γηα ηα γεγνλόηα ηνπ
Πνιπηερλείνπ.

Ππλζήκαηα
ηνπ Ξνιπηερλείνπ
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Γεκήηξεο Οαβάλεο - Οεληήο. (1925 - 1996).
Έδεζε σο πνιηηηθόο πξόζθπγαο γηα πνιιά ρξόληα ζην
εμσηεξηθό, όπνπ αλέπηπμε πινύζηα ινγνηερληθή δξάζε.
ηελ Καηνρή αζρνιήζεθε κε ην ζέαηξν ηνπ βνπλνύ.
Έγξαςε κπζηζηνξήκαηα, δηεγήκαηα, πνηήκαηα θαη
ζεαηξηθά έξγα γηα παηδηά, θαζώο θαη πνιιά ηξαγνύδηα.
Κπξηόηεξα έξγα ηνπ: Ν δξνκάθνο κε ηελ πηπεξηά, Κύζνη,
κύζνη παξακύζη, Ξαηδηά ηεο Αζήλαο, Ζ σξαία Διέλε ησλ
γατδάξσλ.

Ξξόηαζε γηα δηάβαζκα
Γσξδ αξή, Ρα γελέζιηα, εθδ. Παηάθε.
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Καξία Ξπιηώηνπ

Υαξνύκελνη ραξηαεηνί
Ρν δηήγεκα αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ αθνινύζεζε
κεηά ηελ εηζβνιή ησλ Ρνύξθσλ ζηελ Θύπξν ην 1974 θαη
ην δηαρσξηζκό ησλ Διιελνθύπξησλ από ηνπο
Ρνπξθνθύπξηνπο.



ηαλ έθεπγαλ θνξησκέλνη όια ηνπο ηα πξάγκαηα,
θαλέλαο δελ κπνξνύζε λα πείζεη ην Γιαύθν πσο
δε ζα γύξηδε ζύληνκα πίζσ. Κη όκσο πέξαζε
έλαο νιόθιεξνο ρξόλνο. Ο πόιεκνο ηειείσζε, νη
ππξνβνιηζκνί, νη βνκβαξδηζκνί ζηακάηεζαλ, θη απηνί
πνπ έθεπγαλ κέζα ζηε θσηηά απνθάζηζαλ λα
γπξίζνπλ. Σν ζπίηη ηνπο βξηζθόηαλ ζηα «ζύλνξα».
Καλέλαο δελ κπνξνύζε λα ηνπο εκπνδίζεη: «Καιέ,
δε θνβάζηε; Απν βήκαηα πην θάησ… Θεέ κνπ, αλ
μαλαξρίζνπλ;». Πην πνιύ απ’ όινπο ήζειαλ ηα παηδηά. Ο
Γιαύθνο θαη ε Ααλάε. Έλα ρξόλν καθξηά από ην ζπίηη
ηνπο ην λνζηάιγεζαλ. Σελ απιή, ηηο βεξάληεο, ηα
δσκάηηα. Καη ηε κεγάιε ηαξάηζα. αλ έθηαζαλ, δελ
έλησζαλ ηίπνηα από ην θόβν πνπ πξνζπαζνύζαλ νη
άιινη ζπγγελείο θαη θίινη λα ηνπο κεηαδώζνπλ. Ήηαλ
έλα ήξεκν απξηιηάηηθν δεηιηλό. Ο νπξαλόο ζηε δύζε
νινθόθθηλνο έθαλε ηα δπν παηδηά λα κειαγρνιήζνπλ
θαη λα λνζηαιγήζνπλ ηνπο παιηνύο θαινύο θίινπο.
ΐνήζεζαλ όινη θαη ηαθηνπνηήζεθαλ ηα πάληα:
έπηπια, ξνύρα, καγεηξηθά ζθεύε, βηβιία, όια κέρξη ην
26 / 115

βξάδπ. Κνηκήζεθαλ θνπξαζκέλα, σζηόζν ηθαλνπνηεκέλα πνπ γύξηζαλ ζην παηξηθό ηνπο ζπίηη.
Ξεκέξσζε Κπξηαθή. Ώλνημηάηηθε δξνζεξή. Ση έθπιεμε, Θεέ κνπ. ην δσκάηηό ηνπο έλαο κεγάινο ραξηαεηόο.
– ’ επραξηζηνύκε, παηέξα.
Βίλαη ζίγνπξα πσο θάζηζε αξγά ην βξάδπ λα ηνπο
ηνλ θηηάμεη, γηα λα κπνξέζεη λα ηνπο ραξίζεη ηελ πξώηε
θπξηαθάηηθε ραξά ζην δηθό ηνπο ζπίηη. Ώπό κηθξά
παηδηά παίδαλε κε ηνπο ραξηαεηνύο ηέηνηα επνρή. Μαδί
θη ν παηέξαο πνπ έθαλε πάληα ζα κηθξό παηδί.
– ’ επραξηζηνύκε, είπαλε μαλά θαη ηνλ θίιεζαλ.
Υαξνύκελα θαη ηα δπν αλέβεθαλ ζηελ ηαξάηζα. Ο
αέξαο πξσηλόο - δξνζεξόο θπζνύζε από ην Νόην. Καη
λάηνο θηόιαο ν ραξηαεηόο όκνξθνο - θακαξσηόο λα πεηά
θη όιν λα ηξαβά θαηά ην ΐνξξά. Ο ζπάγθνο ήηαλ καθξύο
θαη γεξόο. Σνλ άθεζαλ όιν. Πόζν όκνξθα ληώζαλε. αλ
ηνλ παιηό θαιό θαηξό.
Ξαθληθά ιίγν πην θάησ θαηά ην ΐνξξά, ιίγν πην πέξα
από ηε «γξακκή»* από κηα άιιε ηαξάηζα αληίθξπ, δπν άιια παηδηά θνπλνύζαλ ηα ρέξηα ραξνύκελα θαη μεθώληδαλ.
– ίγνπξα καο θαισζνξίδνπλ, ςηζύξηζε ν Γιαύθνο.
– Πξέπεη θαη κεηο λα θσλάμνπκε λα καο αθνύζνπλ,
ζθέθηεθε ε Ααλάε.
– Ση λα πνύκε;
– Να, θάηη γηα λα δείμνπκε πσο ζέινπκε λα ’καζηε
«θίινη».
Απν ηαξάηζεο, ηέζζεξα παηδηά, κηα «γξακκή»
αλάκεζά ηνπο θη έλαο ραξηαεηόο. Ώθόκα θη έλα λήκα γεξό
πνπ μεθηλά από ηνύηα ηα παηδηά θαη θηάλεη κε ην
ραξηαεηό σο η’ άιια.
– Βγώ ιέσ λα γξάςνπκε ζην ραξηαεηό έλα κήλπκα.

* γξακκή: δηαρσξηζηηθή γξακκή αλάκεζα ζηνπο
Βιιελνθύπξηνπο θαη ηνπο Σνπξθνθύπξηνπο
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– Καηάιαβα. Αειαδή θάηη πνπ λα ιέεη πσο δε ζέινπκε
πνιέκνπο. Θέινπκε λα δήζνπκε αδειθσκέλα…
Σελ άιιε κέξα ν ραξηαεηόο έγξαθε: «ΒΕΡΔΝΔ,
ΏΓΏΠΔ». Βπηπρώο θπζνύζε πάιη από ην Νόην. Ση
όκνξθα! Ώθόκα θη ν ίδηνο ν ραξηαεηόο βηαδόηαλ λα
πεηάμεη θαη λα θηάζεη γoξγόηεξα ζη’ αληηθξηλά παηδηά.
– Μα αλ δελ μέξνπλ ειιεληθά; Ώλ δελ κπνξέζνπλ λα
ην δηαβάζνπλ; ζθέθηεθε ν Γιαύθνο.
– Αελ έρεη ζεκαζία, ζα θαηαιάβνπλ. Θα ην ληώζνπλ.
Πξαγκαηηθά. Ήηαλ έλα ραξνύκελν ζπλαπάληεκα.* Με
ραξνύκελα μεθσλεηά κηα απ’ εδώ θαη κηα απ’ εθεί
πέξαζαλ όιν ην δεηιηλό ηνπο ρσξίο λα βαξεζνύλ.
Σελ επνκέλε ζαλ βγήθαλ λα πεηάμνπλ ην ραξηαεηό
απνγνεηεύηεθαλ. Ο αέξαο θπζνύζε από ην ΐνξξά.
– Πώο ζα θαηαιάβνπλ νη θίινη καο ηώξα πσο είκαζηε
ζηελ ηαξάηζα;
Έκεηλαλ αξθεηή ώξα λα θνηηάδνπλ ιππεκέλα θαηά ηε
κεξηά ησλ απέλαληη θίισλ. Πώο ζα ζηείινπλ ζήκεξα ην
κήλπκά ηνπο;
Ξαθληθά έλαο ραξηαεηόο θάλεθε λα μεθηλά από ηελ
άιιε κεξηά θαη λα θηάλεη σο ηε δηθή ηνπο ηαξάηζα. Πέξαζε
θη απηόο ηε «γξακκή» πάλσ από ηα θπιάθηα θαη ηα

* ζπλαπάληεκα: ζπλάληεζε
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ζύξκαηα θαη λάηνλ πεξήθαλνο κπξνζηά ηνπο. Κάηη έγξαθε
θη απηόο ζε κηα γιώζζα πνπ δελ ήμεξαλ λα ηε δηαβάζνπλ.
κσο ηα παηδηά θαηάιαβαλ, έλησζαλ ην κήλπκά ηνπο θαη
θώλαμαλ ραξνύκελα:
– Γήησ…
Ξεθώληδαλ θη απηά, μεθώληδαλ θη εθείλα. Ήηαλ κηα ραξνύκελε, ηξειή αληαιιαγή δεησθξαπγώλ, αγάπεο, θηιίαο.
ΐιέπνληάο ηα έλαο μέλνο πνηέ δελ ζα πίζηεπε πσο έλα
ρξόλν πξηλ ε αληαιιαγή απηή ήηαλ θσηηά, ζθαίξεο, αίκα,
ζάλαηνο. ρη, πξνο Θενύ, ε αληαιιαγή απηή δε γηλόηαλ
από παηδηά. Ώλ ηα ξσηνύζαλ, ζα ’ηαλ όια αιιηώηηθα…
Οη παηδηθέο θαξδηέο βξήθαλ ην θπζηθό ηνπο ξπζκό.
Ξέραζαλ ηα ιάζε ησλ κεγάισλ.
Απν ηαξάηζεο, ηέζζεξα παηδηά, κηα «γξακκή»
αλάκεζά ηνπο θη έλαο ραξηαεηόο θάζε θνξά πνπ θπζά από
Νόην ή από ΐνξξά. Καη ην λήκα ηόζν γεξό λα μεθηλά πόηε
από ηνύηα θη άιινηε από θείλα ηα παηδηά θαη λα δέλεη
γεξά ηηο θαξδηέο ηνπο.
– Ώλ ηέηνηνπο ραξηαεηνύο, ζθέθηεθε ε Μάλα,
αθήζνπκε όινη λα πεηάμνπλ, ηόηε ζα ζβήζνπλ από κόλεο
ηνπο νη «γξακκέο», ηόηε ζα ιεηώζνπλ ηα ζύξκαηα. Αελ ζ’
αληέμνπλ θάησ από ηέηνηα αγάπε…
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. Ση λνκίδεηε όηη ζπκβνιίδεη ν ραξηαεηόο ζην δηήγεκα
απηό;
2. Γηαηί δελ κπνξνύλ λα ζπλαληεζνύλ ηα παηδηά θαη λα
πεηάμνπλ όια καδί ηνπο ραξηαεηνύο ηνπο;
3. πλαληηνύληαη δύν παηδηά, έλα από θάζε «κεξηά», θαη
ζπδεηνύλ γηα ηελ θαηάζηαζε ζην λεζί ηνπο. Μπνξείηε λα
θαληαζηείηε ην δηάινγό ηνπο;
4. Υσξηδόκαζηε ζε δύν νκάδεο θαη ε θαζεκηά (ύζηεξα
από πξνηάζεηο ησλ κειώλ ηεο) πξνηείλεη ηξόπνπο κε
ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα γίλεη ν θόζκνο καο θαιύηεξνο.

Καξία Ξπιηώηνπ. (Ιεπθόλνηθν Θύπξνπ 1935).
Ααζθάια θαη ζπγγξαθέαο βηβιίσλ γηα παηδηά. Σα ζέκαηά
ηεο είλαη εκπλεπζκέλα από ηελ ηζηνξία ηνπ λεζηνύ ηεο.
Έγξαςε ηα βηβιία: Χαξνύκελνη ραξηαεηνί, Ρα παηδηά ηνπ
ήιηνπ, Ρν θάζηξν καο, Ρν αζεκέλην θαπληζηήξη, Ζ αξβύια
πνπ ’γηλε βαξθνύια.

Ξξνηάζεηο γηα δηάβαζκα.
Φηιίζα Υαηδεράλα, Ζ Ληηληόλ, ν Ξαβειάθεο κνπ θη εγώ, εθδ. Καζηαληώηε
Λεία Καξαβία – Θεξπίι Οπξάι, Έλα
ζαιαζζηλό γεθύξη, εθδ. Φπηξάθε.

Κεηά ηελ εηζβνιή, ην 1974
(θσηνγξαθία)
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Θπξηάθνο Χαξαιακπίδεο

Ώηγηαινύζα
Ρν πνίεκα απηό αλαθέξεηαη ζηα γεγνλόηα πνπ
αθνινύζεζαλ ηελ εηζβνιή ησλ Ρνύξθσλ ζηελ Θύπξν ηνλ
Ηνύιην ηνπ 1974, δειαδή ζηελ θαηνρή ελόο κέξνπο ηνπ
λεζηνύ θαη ζηε βίαηε απνκάθξπλζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ. Ρν
ζπγθεθξηκέλν απόζπαζκα πεξηγξάθεη έλα ηέηνην γεγνλόο.

Α

πν κέξεο πξηλ λα θύγνπκε ήξηε* θείλνο
πνπ ζα ζηξνγγπινθάζνληαλ ζην ζπίηη.
Γπξεύεη ην θιεηδί. Σνπ ιέσ: «Βγώ θιεηδί
δελ έρσ θαη δελ έρεη ην ρσξηό καο.
Βκείο μεθιείδσηα είρακε ηα ζπίηηα
γηαηί θαλέλαο δελ θαηαδερόηαλ
λα κπεη κέζα ζηνπ άιινπ ηελ απιή».
Αελ είπε ηίπνηα, έθπγε, μαλάξηε
ηελ άιιε κέξα. Σνπ είπα: «Έια πηάζε
ηνύην ην πηάην, θώλαμε ηνλ ζθύιν
λα ηνπ ην δώζεηο λα ζε ζπλεζίζεη,
γηα λα κελ θιαίεη ην θηελόλ* καο όηαλ
ζα ’ρνπκε θύγεη». Σν έπηαζε, ηνπ θώλαμε,
όκσο ν ζθύινο ηνπ ’δεημε ηα δόληηα.

* ήξηε: ήξζε  θηελόλ: ην δών
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Υακαί* ην πηάην. Κίλεζε λα θύγεη.
Σνπ ιέσ: «Μίαλ ράξηλ από ζέλα·
έπαξε σο αύξηνλ ’πνκνλήλ * ζη’ αλάζεκαλ λα πάκελ
θη ύζηεξα λα ’ξηεηο λα ’κπεηο κεο ζην ζπίηη».
Σελ άιιε κέξα έδεζα ηνλ ζθύιν
λα κελ καο αθινπζά,* ην πιάζκαλ ηνπ Θενύ.
Σνπ έβαια θαΎ, λεξό θη εκπήθακε
ν άληξαο κνπ θη εγώ ζην θνξηεγό.

*Υακαί: ράκσ

 ’πνκνλήλ: θάλε ππνκνλή
 αθινπζά: αθνινπζεί
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε κε δηθά ζαο ιόγηα ην
γεγνλόο πνπ αλαθέξεηαη ζην πνίεκα;
2. Πνύ θαληάδεζηε όηη πήγαλ κε ην θνξηεγό νη
ηδηνθηήηεο, όηαλ δηώρηεθαλ από ην ζπίηη ηνπο;
Μπνξείηε λα ζπλερίζεηε ηελ ηζηνξία;
3. Ση λα έγηλε ν ζθύινο;
4. Ώθνύ δηαβάζεηε κε πξνζνρή ηα ιόγηα ηνπ ηδηνθηήηε
ηνπ ζπηηηνύ, λα κηιήζεηε γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ.
(Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζηίρνπο θαη θξάζεηο ή
ιέμεηο ηνπ πνηήκαηνο).
5. Υάλεηε θάηη πνπ αγαπάηε πνιύ. Πώο ληώζεηε; Ση ζα
ζέιαηε εθείλε ηε ζηηγκή;

Θύπξνο, Θαηερόκελα (θσηνγξαθία)
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Θπξηάθνο Χαξαιακπίδεο. (Άρλα Θύπξνπ 1940).
Πνηεηήο θαη εθπαηδεπηηθόο. Μεγάισζε ζηελ Ώκκόρσζην
θαη ζπνύδαζε Εζηνξία θαη Ώξραηνινγία ζην Παλεπηζηήκην
ηεο Ώζήλαο. ηα πνηήκαηά ηνπ ηνλ απαζρνιεί θπξίσο ε
κνίξα ηεο Κύπξνπ θαη νη πεξηπέηεηεο ηνπ ειιεληζκνύ.
Πνηεηηθέο ζπιινγέο ηνπ είλαη νη εμήο: Ξξώηε πεγή,
Ζ άγλνηα ηνπ λεξνύ, Ρν αγγείν κε ηα ζρήκαηα, Αραηώλ
αθηή, Κεζηζηνξία, Γνθίκηλ.

Ξξόηαζε γηα δηάβαζκα.
Μαξία Ππιηώηνπ, Ρν αζεκέλην θαπληζηήξη, εθδ. Παηάθε.
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«Τγεηά κνπ, πινύηε κνπ»
ην δξόκν θαη ζην πάιεκα
θαη ζην ιηζάξη,
ζησλ επγελώλ αγώλσλ
ιάκςε ηελ νξκή…
Θσζηήο Ξαιακάο
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ΔπγέληνοΡξηβηδάο

Δ Αόλα Σεξεδόλα

Γ

νύζε θάπνηε ζηελ Εζπεπνλία κηα πεληάκνξθε
θπξά πνπ ηε ιέγαλε Αόλα Σεξεδόλα. Δ Αόλα Σεξεδόλα είρε ην πην γιπθό θαη θσηεηλό ρακόγειν
ηνπ θόζκνπ. ζν γιπθό θαη θσηεηλό όκσο ήηαλ ην ρακόγειό ηεο, ηόζν κνρζεξή θαη ύπνπιε ήηαλ ε ςπρή ηεο.
Κάζε πξσί ε Αόλα Σεξεδόλα ξσηνύζε ηνλ
θαζξέθηε ηεο, έλαλ αζηξαθηεξό θαζξέθηε κε ρξπζή,
γπαιηζηεξή θνξλίδα:
– Καζξέθηε, θαζξεθηάθη, πνηα ζηνλ θόζκν απηό έρεη
ην ρακόγειν ην πην γιπθό;
– Ώλακθηζβήηεηα εζείο, Αόλα Σεξεδόλα, θαη απηό δελ
ην ιέσ γηα λα ζαο θνιαθέςσ, απαληνύζε ν θαζξέθηεο.
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Μηα κέξα ζπλέβε θάηη ην εληειώο αλαπάληερν. Δ
Αόλα Σεξεδόλα ξώηεζε, όπσο ζπλήζηδε, ηνλ πηζηό ηεο
θαζξέθηε:
– Καζξέθηε, θαζξεθηάθη, πνηα ζηνλ θόζκν απηό έρεη
ην ρακόγειν ην πην γιπθό;
– Σν νκνξθόηεξν ρακόγειν ζηνλ θόζκν ην έρεη ε
Λνπθία.
– Ση έθαλε, ιέεη; Λνπθία; Πνηα είλαη απηή ε ραδνΛνπθία;
– Αελ ηελ μέξεηο;
– ρη! Πνύ λα ηελ μέξσ;
– Βίλαη έλα θνξηηζάθη, πνπ κόιηο κεηαθόκηζε ζηε
γεηηνληά καο.
Σελ άιιε κέξα ε Αόλα Σεξεδόλα έβαιε ζε εθαξκνγή
ην ζαηαληθό ηεο ζρέδην. Πξώηα απ’ όια έζηεηιε ηξεηο
γνξίιεο κε ζνκπξέξν* πνπ είρε ζηε δνύιεςή ηεο, λα
αξπάμνπλ ηνλ νδνληνγηαηξό ηεο πεξηνρήο θαη λα ηνλ
θπιαθίζνπλ ζηα αλήιηαγα* ππόγεηα ηνπ πύξγνπ ηεο.
Όζηεξα άλνημε έλα δαραξνπιαζηείν ζηελ νδό
Οπξάληνπ Σόμνπ, αθξηβώο απέλαληη από ην ζπίηη
πνπ έκελε ε Λνπθία.
ηαλ ην άιιν πξσί ε Λνπθία βγήθε ζην
δξόκν, γηα λα πάεη ζην ζρνιείν, είδε
ην δαραξνπιαζηείν κε ηηο βηηξίλεο
θίζθα* από ηνύξηεο, ζνθνιαηάθηα,
πάζηεο θαη ινπθνπκάθηα.
Σα ιηγνπξεύηεθε θαη κπήθε
κέζα.
– Καιεκέξα ζαο.

* ζνκπξέξν: κεγάιν θαπέιν  αλήιηαγα: ζθνηεηλά
θίζθα: γεκάηεο
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– Καιεκέξα! ηε γιπθνραηξέηεζε ε Αόλα Σεξεδόλα κ’
έλα πιαηύ ρακόγειν. Ση επηζπκείο, θαιό κνπ θνξηηζάθη;
– Ώπηά εδώ ηα γιεηθηηδνύξηα, ηα κεγάια, ηα
ζηξηθνγπξηζηά, κε ηα ηξία ρξώκαηα, πόζν έρνπλε;
– Ασξεάλ.
– Σόηε ζα πάξσ έλα ή κάιινλ ηξία. Κη απηέο
εδώ νη ηξνύθεο;
– Οη ηξνύθεο; Γηα λα δσ ηνλ ηηκνθαηάινγν…
Ασξεάλ!
– Ώιήζεηα; ΐάιηε κνπ ηόηε κηζό θηιό ή κάιινλ
ελάκηζη.
Δ Αόλα Σεξεδόλα πεξίκελε κεξηθέο κέξεο, γηα
λα δώζεη ηνλ θαηξό ζηε Λνπθία λα θάεη ηα ςώληα
ηεο, θαη ξώηεζε λσρειηθά* ηνλ θαζξέθηε:
– Καζξέθηε, θαζξεθηάθη, πνηα ζηνλ θόζκν απηό έρεη
ην ρακόγειν ην πην γιπθό;
– Β, δελ είπακε; απνθξίζεθε ν θαζξέθηεο. Δ Λνπθία!
– Πνηα Λνπθία, κσξέ; Βίζαη ζηα θαιά ζνπ; Αε
ραιάζαλε ηα δόληηα ηεο;
– ρη.
– Γηαηί;
– Βπεηδή ε Λνπθία δελ είλαη θακηά ραδνύιηθε κηθξνύια. Βίλαη ηεηξαπέξαηε. Κάζε βξάδπ πιέλεη θαιά θαιά ηα
δόληηα ηεο. Πνηέ, κα πνηέ δελ ην μερλάεη.
Δ Αόλα Σεξεδόλα θάιεζε ηνπο γνξίιεο κε ηα
ζνκπξέξν, ηνπο έδσζε έλα ηζνπβάιη θαη ηνπο είπε:
– Πεγαίλεηε ζην ζρνιείν ηεο Λνπθίαο. Μόιηο ηε
δείηε λα ζηξίβεη ηε γσλία, ξηρηείηε ηεο, αξπάμηε ηελ θαη
θνπβαιήζηε ηελ εδώ.
– Μάιηζηα. ηηο πξνζηαγέο ζαο.
Οη γνξίιεο πήξαλε έλα ηζνπβάιη, αλεβήθαλε ζηε
κνηνζηθιέηα ηνπο, πήγαλε ζην ζρνιείν θαη πεξηκέλαλε

* λσρειηθά: βαξηεζηεκέλα
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θξπκκέλνη πίζσ από κηα βειαληδηά. Μόιηο είδαλε ηε
Λνπθία λα βγαίλεη, ρπκήμαλε, ηελ αξπάμαλε, ηε βάιαλε
ζην ηζνπβάιη, ηελ πήγαλε ζηνλ πύξγν θαη ηελ θιεηδώζαλε ζε έλα δσκάηην πνπ ην είρε εηνηκάζεη εηδηθά γηα ην
ζθνπό απηό ε Αόλα Σεξεδόλα.
Κάζε κέξα νη γνξίιεο πήγαηλαλ ζην θειί ηεο
Λνπθίαο ηα πην εμαίζηα δαραξσηά!
– ρη! ρη! ρη!!! Αε ζα η’ αγγίμσ, έιεγε κέζα ηεο. Αε
ζα η’ αγγίμσ, γηαηί δελ έρσ καδί κνπ νδνληόβνπξηζα θαη
ζα ραιάζνπλε ηα δόληηα κνπ αλ ηα θάσ.
ζν πεξλνύζαλ όκσο νη κέξεο θαη δελ έβαδε
κπνπθηά ζην ζηόκα ηεο, ηόζν πην δύζθνιν ήηαλ λα
αληηζηέθεηαη ζηνλ πεηξαζκό.
Σελ έβδνκε κέξα νη γνξίιεο θέξαλε ζην θειί κηα
ππέξνρε, ηεξάζηηα, παλέκνξθε, δεθαώξνθε γακήιηα
ηνύξηα. Δ Λνπθία δελ άληεμε άιιν, άξπαμε ην θνπηάιη,
πήξε κηα κεγάιε, κηα πειώξηα, κηα ηεξάζηηα
θνπηαιηά θαη εηνηκάζηεθε λα ηε βάιεη ζην
ζηόκα ηεο.
– πγλώκε! άθνπζε ηόηε κηα ςηιή θσλίηζα.
Βζύ είζαη ε Λνπθία;
– Ναη. Πνηνο κηιάεη;
– Βγώ. Σν γθξίδν πνληίθη κε ηελ θίηξηλε
νπξά. Βδώ ζην πάησκα. νπ ’θεξα έλα
κήλπκα. Βίλαη δεκέλν ζηελ νπξά κνπ κε
κηα θόθθηλε θισζηή.
– Μήλπκα; Πνηνο ην ζηέιλεη;
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– Αηάβαζέ ην θαη ζα δεηο.
Δ Λνπθία πήξε ην κήλπκα θαη ην δηάβαζε.

Ινπθία,
Δίκαη ν Θαλάζεο ν νδνληίαηξνο. Βξίζθνκαη θπιαθηζκέλνο ζην αληηθξηλό θειί. Πε ζαπκάδσ, Ινπθία. Αιιά δελ
ππάξρεη ιόγνο λα ραιάο ηε δαραξέληα ζνπ. Θάλε ό,ηη ζνπ
πεη ν Ξνληηθνζνπξηαθέξηαο, ην έκπηζην πνληίθη πνπ ζνπ
έθεξε ην κήλπκα.
Κε αλππόθξηην* ζαπκαζκό
Θαλάζεο Ξνιθόο
– Ση πξέπεη λα θάλσ; ξώηεζε ε Λνπθία.
– Να μεγειάζεηο ηε Αόλα Σεξεδόλα, εμήγεζε ν
Πνληηθνζνπξηαθέξηαο.
– Μπα, αιήζεηα; Καη πώο, παξαθαιώ, ζα ηελ θάλσ
λα πηζηέςεη όηη έθαγα ηελ ηνύξηα, αλ δελ ηε θάσ;
– Θα ηε θάσ εγώ θαη ε παξέα κνπ.
– Καη πώο ζα ηελ θάλσ λα πηζηέςεη όηη ραιάζαλε ηα
δόληηα κνπ;
– Θα ηα καπξίζεηο κε ην θαξβνπλάθη.
– Πνην θαξβνπλάθη;
– Ώπηό πνπ κνπ έδσζε ν θύξηνο Πνιθόο.
Πέζαλε όια πάλσ ζηε γακήιηα ηνύξηα θαη ώζπνπ λα
πεηο «πνληηθννπξά», δελ είρε κείλεη νύηε ςίρνπιν. ην
κεηαμύ ε Λνπθία καύξηζε κε ην θαξβνπλάθη
ηα δόληηα ηεο.
Βθείλε ηε ζηηγκή αθνύζηεθαλ
βήκαηα. Ήηαλ ε Αόλα Σεξεδόλα
θαη νη γνξίιεο πνπ έξρνληαλ λα δνπλ
αλ ε Λνπθία είρε θάεη ηελ ηνύξηα.

* αλππόθξηην: εηιηθξηλή
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– Γηα λα δσ ηα δνληάθηα ζνπ, είπε κειηζηάιαρηα ε
Αόλα Σεξεδόλα. Γηα άλνημε ην ζηνκαηάθη ζνπ!
– Οξίζηε, ρακνγέιαζε ε Λνπθία.
– ΐιέπσ όηη καπξίζαλε ηα δνληάθηα ζνπ.
– Ώιήζεηα; Ση θξίκα!
– Καηάκαπξα είλαη. Έρνπλε ηα καύξα ηνπο ηα ράιηα.
Αίλε ηνπ ηώξα. Καη αλ ζεο ηε ζπκβνπιή κνπ, κελ
πνιπρακνγειάο, γηαηί, αλ ηύρεη λα ζε δεη θαλείο, ζα ηνπ
θνπεί ε ρνιή ηνπ, θαη πνηνο ηνλ ζώδεη!
– Βπραξηζηώ γηα ηελ επγεληθή ζαο ζπκβνπιή, θαιή
κνπ θπξία. Θα ηε ιάβσ ζνβαξά ππ’ όςε κνπ. Μπνξώ λα
πεγαίλσ ηώξα;
– Μπνξείο! απάληεζε ε Αόλα Σεξεδόλα. Ώθήζηε
ηελ ειεύζεξε, έδσζε εληνιή ζηνπο γνξίιεο. Καη ηνλ
νδνληνγηαηξό επίζεο. Αελ ηνλ ρξεηαδόκαζηε πηα. Έηζη
πνπ έγηλαλ ηα δόληηα ηήο ραδνύιαο, δε ζεξαπεύνληαη κε
ηίπνηα.
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. Αηαζθεπάδνπκε ηελ ηζηνξία ζε θόκηθο θαη ηελ
παξνπζηάδνπκε ζηελ ηάμε.
2. Μνηξαδόκαζηε ζε ηξεηο νκάδεο: ε πξώηε ζα γξάςεη
γηα ηε Αόλα, ε δεύηεξε γηα ηε Λνπθία θαη ε ηξίηε γηα ην
καγηθό θαζξέθηε. Κάζε νκάδα δηαβάδεη ηελ ηζηνξία ηεο
ζηελ ηάμε.
3. Αεκηνπξγνύκε κηα θαληαζηηθή εξσίδα, ηεο δίλνπκε ην
όλνκα «Μάρε πλάρη» θαη γξάθνπκε ηε βηνγξαθία ηεο.

Δπγέληνο Ρξηβηδάο (Αζήλα 1946).
Αηδάζθεη ζε Παλεπηζηήκην ηεο Ώγγιίαο. Έρεη γξάςεη
παξακύζηα, κπζηζηνξήκαηα, ζεαηξηθά έξγα θαη πνηήκαηα.
Υξεζηκνπνηεί ην ρηνύκνξ θαη ηε θαληαζία γηα λα κηιήζεη
ζηα παηδηά γηα ζέκαηα όπσο ε θαηαζηξνθή ηεο θύζεο, ε
εηξήλε, νη ζρέζεηο ησλ αλζξώπσλ. Μεξηθά από ηα έξγα
ηνπ: Ν ρηνλάλζξσπνο θαη ην θνξίηζη, Ρα ηξία κηθξά
ιπθάθηα, Ρν όλεηξν ηνπ ζθηάρηξνπ νη ζεηξέο: Ζ Χαξά θαη
ην Γθνπληνύλ θαη Ρν λεζί ησλ ππξνηερλεκάησλ,
Φξνπηνπία (θόκηθο), Ρν ηεγάλη ηνπ δήκηνπ.

Ξξόηαζε γηα δηάβαζκα.
Ώγγειηθή ΐαξειιά, «Ρν ειεθαληάθη πνπ είρε πνλόδνλην»,
από ην βηβιίν Αξάθε, δξάθε, είζ’ εδώ; εθδ. Παηάθε.
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Πνθία Εαξακπνύθα

Ο σξαίνο Ααξείνο



πνηνο ηνλ έβιεπε λα θάζεηαη θαη λα θακαξώλεη ζην
παξάζπξν έζθαγε απ’ ηε δήιηα ηνπ.
Ήηαλ ιεπηόο κε πξάζηλα κάηηα, γθξίδνο,
γπαιηζηεξόο, κε θόθθηλν ινπξάθη.
Ώκίιεηνο, πίζσ απ’ ην ηδάκη, θακηά θνξά αθίλεηνο γηα
ώξεο, έκνηαδε ςεύηηθνο.
Γνύζε κε ην αθεληηθό ηνπ, ηνλ θύξην Σίην, πνπ ήηαλ
δηαηηνιόγνο-κνπζηθνιόγνο.
Ήμεξε δειαδή όιεο ηηο ηξνθέο θαη ηη πξέπεη λα ηξώεη
ν θαζέλαο, θαη όιεο ηηο κνπζηθέο θαη ηα όξγαλα.
Κάζε πξσί ν Ααξείνο θαη ν δηαηηνιόγνο Σίηνο
ηξώγαλε ην ίδην πξσηλό.
Έλα απγό, πνξηνθαιάδα, γάια θαη ςσκί κε κέιη.
Ο Ααξείνο ηεγαλεηό.
Ο Σίηνο βξαζηό.
Ο Ααξείνο γάια.
Ο Σίηνο πνξηνθαιάδα.
Φσκί κε κέιη θαη νη δύν.
Ο Ααξείνο βιέπεη ηειεόξαζε κόλν αλ έρεη Μίθπ
Μάνπο. Ώιιηώο, μαπιώλεη ζηνλ θαλαπέ θαη δηαβάδεη Μίθπ
Μάνπο. Κακηά θνξά αλεβαίλεη ζην πξεβάδη ηνπ παξάζπξνπ θαη ραδεύεη έμσ ηε λπρηεξηλή δσή ησλ άιισλ γάησλ.
Βθεί, γύξσ απ’ ηηο ζαθνύιεο κε ηα ζθνππίδηα, είλαη όινη
καδεκέλνη. Έλαο γάηνο έρεη βξεη θάηη θαιό θη ν άιινο
ηνλ θπλεγάεη. Έλαο κηθξνύιεο ηξώεη ηζηπο θαη έλαο
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ςσξηάξεο βξήθε κηα πάζηα κηζνθαγσκέλε. «Ώπηή είλαη
δσή», ιέεη κέζα ηνπ ν Ααξείνο, «γεκάηε πεξηπέηεηεο…».
Ώπό βδνκάδα, δειαδή ηε Αεπηέξα πνπ καο έξρεηαη,
ν Σίηνο πάεη ηαμίδη.
Ο Ααξείνο ζα κείλεη κόλνο ηνπ εθηά κέξεο.
– νπ έρσ αθήζεη θαγεηό, αιιά κελ μερλάο θάζε
κέξα ηε ζαιάηα, είπε, ηνλ ράηδεςε, πήξε ην ιαγνύην*
ηνπ θη έθπγε.
Βθείλν ην πξώην βξάδπ ηεο Αεπηέξαο, ρσξίο θαζόινπ
λα δηζηάζεη, ν Ααξείνο απνθάζηζε λα θάεη έμσ!
– Ση σξαία ε δσή ηνπ δξόκνπ…
Σξία κεξόλπρηα έκεηλε έμσ ν Ααξείνο.
Γλσξίζηεθε κε ηνλ πεξηπηεξά θη έθαγε γαξηδάθηα θαη
ζνθνιάηεο κε ηελ θαξδηά ηνπ.
Κνηκήζεθε θάησ απ’ ηα ζηακαηεκέλα απηνθίλεηα θαη ε
γνύλα ηνπ γέκηζε ιάδηα.
Βίρε κπξνζηά ηνπ θάκπνζεο κέξεο κέρξη λα γπξίζεη ν
Σίηνο. Έθαγε μαλά κηα πάζηα, ζθέην πάρνο από θξέαο,
κηζό κπηθηέθη από θηκά, κε ζάιηζα από κπνπθάιη, θαη
καγηνλέδα κε απγά θη έλα ζσξό ηεγαλεηά.
Νόκηδε όηη ζα ζθάζεη. ηνκάρηαζε.
«ξα λα ζπκκαδεπηώ», ζθέθηεθε ν Ααξείνο. «Αελ
αηζζάλνκαη θαιά».
Ώπνραηξέηεζε ηελ παξέα θαη πήγε λα κπεη ζην ζπίηη
ηνπ από ηελ ηξύπα ηεο θνπδίλαο. Ώδύλαηνλ. Έβαιε ην
θεθάιη, αιιά δελ πεξλνύζε ε θνηιηά. Ο Ααξείνο είρε
γίλεη δηπιόο από ηελ ηξύπα.
«Σώξα ηη ζα γίλεη; Πξέπεη λα θάλσ δίαηηα κεξηθέο
κέξεο, αιιηώο ζα ’ξζεη ν Σίηνο θαη ζα είκαη αθόκα έμσ».
Ώιιά ζην δξόκν δελ έρεη θαιό θαΎ: ςάξη, θξέαο θαη
ζαιάηα, όζπξηα, ιαραληθά θαη θξνύηα, γάια, γηανύξηη θαη
ηπξί, θαη από ιίγν όια. Έμσ ηξσο ό,ηη ζνπ ηύρεη. «Θα θάσ

*ιαγνύην: κνπζηθό όξγαλν κε ρνξδέο
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ζθνππίδηα, ηη λα θάλσ, αιιά ζα πάσ
ζην γπκλαζηήξην», ζθέθηεθε.
Κάζε κέξα γπκλαδόηαλε δύν ώξεο, αιιά
ηίπνηα. Έκελε ην ίδην ρνληξόο. ζπνπ
έλα βξάδπ είδε θσο ζην παξάζπξν ηνπ
ζπηηηνύ ηνπ.
Πήγε από θάησ θαη ληανύξηδε λα ηνλ
αθνύζεη ν Σίηνο. Άδηθα μειαηκηαδόηαλε.
Μέζα αθνύγαλ κνπζηθή θαη ηξώγαλ
καξηδίηζα.
Να πάξεη ε επρή, ήηαλ θαη Σξίηε, πνπ
έρνπκε ςάξη. Ώο ήηαλ θαη ζθέηε ζαιάηα,
αο ήηαλ κπάκηεο κε θνηόπνπιν, αιιά αο ηνπ άλνηγε…
Ο Ααξείνο θνηκήζεθε ζην ραιάθη ηεο εηζόδνπ
πεξηκέλνληαο.
Σν πξσί, βγαίλνληαο, παξά ιίγν λα ηνλ παηήζεη ν
Σίηνο.
– Πνύ ήζνπλα; Πώο έρεηο γίλεη έηζη; Έια, κπξνο,
πάκε ζην θνύξλν.
– Αελ αληέρσ, δελ κπνξώ. Πξώηα ζέισ ην απγό κνπ,
γάια θαη ςσκί κε κέιη.
– Γάια θαη ςσκί κε κέιη; Βζύ πξέπεη λα ηξσο κόλν
ζαιάηα γηα λα βξεηο ηελ παιηά ζνπ θόξκα. ε έρεη πάξεη
ε θάησ βόιηα. Πνύ ’λαη ε σξαία γνύλα; Πνύ ’λαη ε θνκςή
ζνπ κέζε; Ση ζα θάλνπκε κε εζέλα;
– Θα ρνξεύσ, είπε ν Ααξείνο, ζα ρνξεύσ θάζε
βξάδπ, θαη ζα ηξώσ πξώηα ζαιάηα θαη κεηά ιίγν θξέαο,
ςάξη, όζπξηα θαη ρόξηα, όια ηα ιαραληθά θαη θξνύηα,
γάια, γηανύξηη θαη ηπξί. Β, θη αλ παο πάιη ηαμίδη, κπνξεί
κηα ηόζε δα κηθξνύια ζνθνιάηα…
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. Παξαθνινπζήζηε ζηελ ηειεόξαζε δηαθεκίζεηο γηα
ηξνθέο πνπ ζαο αξέζνπλ, αλ θαη μέξεηε όηη δελ είλαη
πγηεηλέο. πδεηήζηε γη’ απηέο ζηελ ηάμε.
2. πδεηάκε θαη θξίλνπκε ζηελ ηάμε ηηο δηαθεκίζεηο πνπ
ζπγθεληξώζακε. Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηά καο δεκηνπξγνύκε δηθέο καο δηαθεκίζεηο, γηα λα πξνβάινπκε
ηηο ηξνθέο πνπ πξνηείλεη ν δηαηηνιόγνο Σίηνο. Ώλ
ππάξρνπλ ζην ζρνιείν ζαο θάκεξα θαη βίληεν, κπνξείηε
λα ηα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα ηελ πξνβνιή ηνπο.

Πνθία Εαξακπνύθα (Αζήλα 1942).
Έρεη γξάςεη θαη έρεη εηθνλνγξαθήζεη παξακύζηα,
ηζηνξίεο, κπζηζηνξήκαηα θαη ζέαηξν. Βπίζεο, δηαζθεύαζε
γηα κηθξά παηδηά έξγα αξραίσλ Βιιήλσλ ζπγγξαθέσλ.
Μεξηθά βηβιία ηεο: Πην δάζνο, Ρν Βξσκνρώξη, Δηξήλε
Αξηζηνθάλε· νη ζεηξέο: Κπζνινγία θαη Φίινη θίινη
θαξδηνθίινη.

Ξξόηαζε γηα δηάβαζκα.
Σδηι Μέξθπ, Κία δίαηηα γηα ειέθαληεο,εθδ. Ρώζζε.
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Ρδηάλη Ονληάξη

Ο καύξνο ήιηνο
Θαη νη γηαηξνί θάλνπλ ιάζε πόηε πόηε. Θαη νη γνλείο
αλεζπρνύλ κεξηθέο θνξέο ρσξίο ηδηαίηεξν ιόγν. Γύν
ηαηξηθά ιάζε ζα δηνξζσζνύλ έγθαηξα, αλ δηαβάζεηε
πξνζερηηθά ηε θξαζνύια «είλαη ε έθιεηςε ηνπ ήιηνπ», πνπ
ζπλνδεύεη ηε δσγξαθηά ηνπ θνξηηζηνύ.

Δ

θόξε κνπ δσγξάθηζε
νιόκαπξν έλαλ ήιην.
Βίρε βάιεη γύξσ γύξσ
πνύ θαη πνύ θακηά αθηίλα
κε κπνγηά πνξηνθαιί.
Έθνςα ινηπόλ ην θύιιν
ην ’δεημα ζ’ έλα γηαηξό
πνπ ακέζσο πήξε ύθνο
ιππεκέλν ζνβαξό
θαη κνπ είπε νξζά θνθηά
«ζα ’ρεη ςπρνινγηθά».
«Μέζα ζην κπαιό ηεο θξύβεη θάηη
θη είλαη ιππεκέλε
θαη ηα βιέπεη όια καύξα ε θαεκέλε,
κα αλ ην πξόβιεκά ηεο είλαη
νθζαικνινγηθό,
πήγαηλε ζηνλ εηδηθό
λα ηεο βάιεη γηαηξηθό».
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Ώθνύγνληαο απηά γηα ην παηδί κνπ
από ην θόβν παξά ιίγν λα θνπεί ε αλαπλνή κνπ.
Μα θνηηώληαο πάιη, βξήθα ζε κηα γσληά ηνπ θύιινπ
κηα θξαζνύια πνπ έιεγε: «είλαη ε έθιεηςε ηνπ ήιηνπ».

Αξαζηεξηόηεηεο
1.Αηαβάζηε ην πνίεκα θαη δείμηε κε ιόγηα ηνπ θεηκέλνπ
όηη ην παηδί δελ έρεη θαλέλα πξόβιεκα πγείαο.
2. Γσγξαθίζηε ην δηθό ζαο παξάμελν ήιην. Μελ μεράζεηε
λα δειώζεηε κε κηα θξάζε πνύ νθείιεηαη ε παξαμεληά
ηνπ.

Ρδηάλη Ονληάξη (1920-1980).
Ώπό ηνπο κεγαιύηεξνπο παξακπζάδεο, Εηαιόο ζηελ
θαηαγσγή· ζεσξείηαη από ηνπο αλαλεσηέο ηεο ζύγρξνλεο
παηδηθήο ινγνηερλίαο. Μεξηθά έξγα ηνπ: Ρν βηβιίν κε ηα
ιάζε, Έλα ιεπηό θξεκκύδη, Ξαξακύζηα απ’ ην ηειέθσλν.

Ξξόηαζε γηα δηάβαζκα.
Amelie Cantin, Ν πεηξαηήο θόιιεζε γξίπε, εθδ. Μεηαίρκην.
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Κάξσ Ινΐδνπ

Δ Καηεξίλα θαη ν Ώόξαηνο ζην ζθνηάδη

Δ

Καηεξίλα δε λπζηάδεη θαζόινπ. Πνηέ δε λπζηάδεη,
άµα έρνπλε μέλνπο. Μόλν πνπ, όζν πεξλάεη ε
ώξα, ζέιεη λα µαζαίλεη όιν θαη πεξηζζόηεξα.
Θέιεη λα µάζεη ηη γεύζε έρεη ην θξαζί ηνπ µπαµπά,
πόζα ηζηγάξα ππάξρνπλ µέζα ζην παθέην ηνπ θπξίνπ
Σάθε θαη πώο αλνίγεη θαη θιείλεη ε ηζάληα ηεο θπξίαο
Γεσξγίαο. Καη ηόηε ε µαµά ιέεη: «Καηεξίλα, αξθεηά.
Γξήγνξα ζην θξεβάηη ζνπ». Σξεηο θνξέο ηεο ην ιέεη. Δ
Καηεξίλα όµσο δελ αθνύεη.
«Σν μέξεηο πσο είλαη αξγά, µσξό µνπ. Πξέπεη λα παο
γηα ύπλν».
Δ µαµά ηελ πηάλεη από ην ρέξη θαη ηελ νδεγεί ζην
δσµάηηό ηεο. Σε βνεζάεη λα γδπζεί θαη ηεο ζηξώλεη ην
θξεβάηη.
«Καιελύρηα, ρξπζό µνπ», ηεο ιέεη.
Σε ζθεπάδεη θαη ηεο δίλεη έλα θηιάθη ζην µάγνπιν.
«Μαµά, µελ θιείζεηο ζήµεξα ην θσο, ζε παξαθαιώ».
«Μελ αθνύσ αλνεζίεο, Καηεξίλα. Ξέξεηο πνιινύο
αλζξώπνπο λα θνηµνύληαη µε ην θσο αλαµµέλν;».
«Ούηε θαη ηελ πόξηα, µαµά».
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«ε παξαθαιώ, Καηεξίλα. Μα ηη έρεηο πάζεη απόςε;
Οιόθιεξε θνπέια είζαη πηα… Έια, θιείζε ηα µάηηα ζνπ
θαη θνηµήζνπ… Γξήγνξα…», ιέεη ε µαµά θαη βγαίλεη
θιείλνληαο πξώηα ην θσο θαη ύζηεξα ηελ πόξηα.
ηελ αξρή ε Καηεξίλα δε βιέπεη ηίπνηα. ια είλαη
ζθνηάδη. Αε βιέπεη απνιύησο ηίπνηα. Ούηε θαλ ηελ
Καηεξίλα. «Καηεξίλα!», θσλάδεη ηξνµαγµέλε. Αελ ηεο
απαληάεη θαλείο. Κη απηή ρώλεη ην θεθάιη ηεο θάησ από
ηα ζθεπάζµαηα θαη θιείλεη ηα µάηηα ηεο. θηρηά. Πνιύ
ζθηρηά. Γθαπ, γθνππ, αθνύεη λα ρηππά ε θαξδηά ηεο.
«Καηεξίλα!», μαλαθσλάδεη θαη ηελ πηάλνπµε ηα θιάµαηα.
Ση ζθιεξή πνπ είλαη ε µαµά! Γηαηί ηελ άθεζε µόλε,
θαηάµνλε µέζα ζην µαύξν ζθνηάδη; Καζόινπ δελ ηε
ιππάηαη! Κη αλ ηε θάλε νη ιύθνη; Κη αλ ηε δαγθώζνπλ ηα
ζθπιηά; Κη αλ ηελ πλίμνπλε ηα θίδηα; Γίλεηαη µηθξή ζαλ
θoπβαξάθη θαη ηξαβηέηαη ζηελ άθξε ηνπ θξεβαηηνύ. Μέλεη
αθίλεηε θαη ζθίγγεη θη άιιν ηα µάηηα ηεο. Κόθθηλα
ιαµπεξά θσηάθηα αζηξάθηνπλ παληνύ, ζαλ ηα µάηηα ηήο
µάγηζζαο ζηε ζθνηεηλή ζπειηά. «ΐνήζεηα!», θσλάδεη θη
αξρίδεη λα ηξέρεη γηα λα μεθύγεη. µσο δε βξίζθεη
πνπζελά ηελ έμνδν ηεο ζπειηάο. Κη όιν ηξέρεη… θη όιν
ηξέρεη… Πέθηεη, ζεθώλεηαη… Σα γόλαηά ηεο µαηώλνπλ,
ηα ρέξηα ηεο γδέξλνληαη…
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«Φηη, ςηη», αθνύεη ηόηε µηα θσλή. Δ Καηεξίλα θνηηάδεη
γύξσ γύξσ. Παληνύ µαύξν περηό ζθνηάδη. Αε βιέπεη
ηίπνηα. «Φηη, ςηη», μαλαθνύγεηαη ε θσλή.
«Αε ζε βιέπσ. Πνύ είζαη;».
«Πώο ζεο λα µε δεηο, ραδή, αθνύ είµαη αόξαηνο θαη µ’
απηό ην ζθνηάδη δελ µπνξεί θαλείο λα δεη νύηε ηε µύηε
ηνπ;».
«Ση ζεο λα θάλσ;».
«Αώζ’ µνπ ην ρέξη ζνπ».
Δ Καηεξίλα απιώλεη δηζηαρηηθά ην δεμί ηεο ρέξη. Καη
ηόηε θάηη παξάμελν ζπµβαίλεη. Μηα δεζηαζηά ηελ πιεµµπξίδεη. Μηα δεζηαζηά γαιάδηα… Σα πγξά γθξίδα ηείρε ηεο
ζπειηάο ζσξηάδνληαη ζε εξείπηα θαη ηα ρηιηάδεο θόθθηλα
µάηηα ηεο µάγηζζαο γίλνληαη εθαηνµµύξηα αζηέξηα θαη
πιαλήηεο θαη γαιαμίεο. Καη ε γαιάδηα Καηεξίλα ηαμηδεύεη
αλάµεζά ηνπο, θξαηώληαο ζθηρηά από ην ρέξη ηνλ Ώόξαην. Αε µηιάλε. Αε ιέλε ηίπνηα. Μόλν γειάλε. «Υαραρά»,
γειάεη ν Ώόξαηνο. «Υαραρά», γειάεη ε Καηεξίλα.
«Μα επηηέινπο!… Θα μππλήζεηο θαµηά θνξά; Ση γέιηα
είλαη απηά;».
Δ Καηεξίλα αλνίγεη μαθληαζµέλε ηα µάηηα ηεο θαη
βιέπεη πάλσ από ην πξνζθέθαιό ηεο ηε µαµά ηεο λα
ραµνγειάεη θαη λα πξνζπαζεί λα ηελ μππλήζεη. Κνηηάδεη
γύξσ ηεο απνγνεηεπµέλε. Ο ήιηνο έρεη πιεµµπξίζεη ην
δσµάηην.
«Πνύ πήγε ν Ώόξαηνο;».
«Πνηνο αόξαηνο;».
«Ο Ώόξαηνο, µαµά…, πνπ µνπ θξαηνύζε ην ρέξη θαη
µ’ έθαλε γαιάδηα…».
«Μνπ θαίλεηαη πσο θνηµάζαη αθόµε, µσξό µνπ.
Ολεηξεύεζαη θηόιαο».
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. Ση θνβάηαη ε Καηεξίλα; Μπνξείο λα δσγξαθίζεηο ηνπο
θόβνπο ηεο;
2. Ο Ώόξαηνο θη εζύ ηαμηδεύεηε κε ηελ Καηεξίλα ζην
όλεηξό ηεο. Πνύ αιινύ ζα κπνξνύζαηε λα πεγαίλαηε;
3. Μίιεζε, αλ ζέιεηο, γηα ηνπο θόβνπο πνπ αηζζάλεζαη.
Μνηάδνπλ κε απηνύο ηεο Καηεξίλαο ή ησλ ζπκκαζεηώλ
ζνπ;
4. Δ ηάμε καο έρεη ην δηθό ηεο Ώόξαην. Ση ζα κπνξνύζε ή
ηη ζα ζέιακε λα θάλεη γηα καο;

Κάξσ Ινΐδνπ (Αζήλα 1940).
Έρεη γξάςεη πνιιά βηβιία γηα παηδηά. Σν έξγν ηεο αλαθέξεηαη ζηε µαγεία ηεο παηδηθήο ειηθίαο, ζην πεξηβάιινλ,
ζηελ ειιεληθή παξάδνζε, ζηελ παξάδνζε άιισλ
πνιηηηζµώλ, ζηελ εηξήλε θαη ζηε ζπλαδέιθσζε ησλ ιαώλ.
Μεξηθά βηβιία ηεο: Ήηαλ θαη δελ ήηαλ, Έλα παξαµύζη µηα
ρώξα, Ζ Νλείξσ, Ζ πνιηηεία ηνπ βπζνύ, Νη πεξηπέηεηεο
ηνπ ραµόγεινπ, Ζ λύρηα ηξέρεη λα ζπλαληήζεη ηε µέξα.

Ξξόηαζε γηα δηάβαζµα.
Γίγθξηλη Λάνπµπε, Ζ Ιία δσγξαθίδεη, εθδ. Κάζησξ
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Ιόηε Ξέηξνβηηο-Αλδξνπηζνπνύινπ

Δ αηµνδνζία
Ν Φίιηππνο πνπ δηεγείηαη ην πεξηζηαηηθό απηό, θαη ν
Άξεο, ν ηξαπµαηίαο πνπ ρξεηάδεηαη επεηγόλησο αίµα, δνπλ
ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα. Γελ είλαη όµσο αδέξθηα. Ζ µεηέξα
ηνπ πξώηνπ έρεη παληξεπηεί ηνλ Νξέζηε, ηνλ παηέξα ηνπ
Άξε. Ρν ρεηξνπξγείν, ε αηµνδνζία, ε αγσλία ζα γίλνπλ
αθνξµή ώζηε ηα δπν παηδηά λα έξζνπλ πην θνληά ην έλα
ζην άιιν.

Ο

Άξεο είλαη ζην λνζνθνµείν. Βίπαλε πσο ζα
δήζεη. Αειαδή πξέπεη λα δήζεη, γηαηί αιιηώο…
ηαλ ηειεθώλεζε ν Οξέζηεο ηε λύρηα, πεηάρηεθα θη εγώ, πνπ µόιηο είρα μαπιώζεη. Νηύζεθα θη αο
µελ ήζειε ε µαµά. Πήγαµε µαδί ζην λνζνθνµείν.
ΐξήθαµε ηνλ Οξέζηε έμσ από ην ρεηξνπξγείν. Μνπ
θάλεθε γέξνο θη αδύλαηνο, ηόζν πνπ ηξόµαμα λα ηνλ
γλσξίζσ. Μηινύζε µε θόπν, µαο εμήγεζε µε δπζθνιία
πώο έγηλε ε ζύγθξνπζε.
Υξεηαδόµαζηε αίµα θαη ε ώξα πεξλάεη, µαο θνίηαμε
ζαλ ραµέλνο.
– Β, θαιά, µελ θάλεηο έηζη, ζα βξνύµε, ηνλ
παξεγόξεζε ε µαµά. Θα δώζνπµε όινη.
Σόηε μαθληθά έγεηξε θείλνο µέζα ζηηο ρνύθηεο ηνπ θη
άξρηζε λα θιαίεη, όπσο ηα παηδηά.
– Έρεη ηελ πην ζπάληα νµάδα θαη δελ ππάξρεη απηή
ηε ζηηγµή, είπε µε µηα θσλή πνπ δελ έµνηαδε µε ηε δηθή
ηνπ. Βίλαη λύρηα, έιεγε, θαη δπζθνιεύνληαη λα βξνπλ
αηµνδόηε. Αελ σθειεί όζν αίµα θη αλ δώζνπµε εµείο.
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Δ µαµά µνπ είρε γίλεη θάηαζπξε, έηξεµε νιόθιεξε…
Μόλν από ηύρε µπνξεί πηα λα βξεζεί αίµα µηθξνλ
– ξέδνπο αξλεηηθό. Καη ε ώξα πεξλάεη…
µηθξνλ – ξέδνπο αξλεηηθό; µηθξνλ – ξέδνπο
αξλεηηθό; Αειαδή απηό πνπ έγξαθε ε δηθή µνπ εμέηαζε,
ηόηε πνπ παξαιίγν λα θάλσ εγρείξεζε αµπγδαιώλ, ην
ζπµόµνπλ πνιύ θαιά! Σελ είρα θπιαγµέλε µε πξνζνρή
ηελ εμέηαζε, γηα λα ηε δώζσ όηαλ ζα ήηαλ λα βγάισ
ηαπηόηεηα.
– Βγώ έρσ ηέηνην αίµα! ηνπο θώλαμα.
Καη ρξεηάζηεθε λα ην θσλάμσ θη εγώ δελ μέξσ
πόζεο θνξέο, γηα λα ην πηζηέςνπλ.
– Αε γίλεηαη λα δώζεη αίµα ν µηθξόο, απάληεζε ν
γηαηξόο, όηαλ ηνπο έπεηζα λα ην πνπλ. Αελ επηηξέπεηαη
αηµνδνζία ζε ηόζν µηθξή ειηθία.
Καη ε ώξα πεξλνύζε.
– Λππάµαη, ηνλ πιεζίαζε θάπνηνο από ηνπο
γηαηξνύο. Ώλ δε βξεζεί αίµα σο ην πξσί, θνβάµαη πσο ζα
είλαη αξγά πηα γηα ηελ επέµβαζε.*
Σν µπαιό µνπ είρε ζηαµαηήζεη. Καηάιαβα µόλν πσο
βγήθε από µέζα µνπ µηα θσλή δπλαηή.
– Πάξηε µνπ ιίγν αίµα, επηηέινπο! Πέζηε πσο είρα
πέζεη θαη είρα ρηππήζεη! Αε ζα έραλα αίµα; Ώθνύ έρεηε
εµέλα εδώ µπξνζηά ζαο µ’ απηή ηελ νµάδα, ζα ηνλ
αθήζεηε λα πεζάλεη;
Ο γηαηξόο µε θνίηαμε ζαζηηζµέλνο. Βίπε θάηη ζηγά µε
ηνπο άιινπο θαη ύζηεξα γύξηζε πξνο ην µέξνο µνπ:
– ύµθσλνη, είπε. Ώο γίλεη ην ηεζη.
Με πήγαλ ζ’ έλα δσµάηην, μάπισζα, ν Οξέζηεο
έθεγγε ηώξα δίπια µνπ. ιν θαη πην λένο µνπ έµνηαδε,
όιν θαη πην λένο. Έλα ηζίµπεµα έλησζα θαη ηίπνη’ άιιν.

* επέµβαζε: ρεηξνπξγείν
54 / 136-137

ηηο νρηώ ην πξσί µαο είπαλ πσο ε επέµβαζε
ηέιεησζε, πσο βξέζεθε θη άιιν αίµα θαη πσο ν Άξεο ήηαλ
«εθηόο θηλδύλνπ». Βµέλα δε µ’ άθεζαλ λα ηνλ δσ. Με
γύξηζε ζην ζπίηη ε µαµά, γηα λα θάσ θαιά θαη λα
θνηµεζώ – έηζη ηεο είπαλ νη γηαηξνί. Μ’ έθεξε εδώ, ινηπόλ,
θαη μαλαπήγε αµέζσο ζην λνζνθνµείν.
Πέξαζα νιόθιεξε ηε µέξα µνλάρνο. Κάπνηε ήζεια
πάξα πνιύ λα ιείπαλε όινη θαη λα µε άθελαλ ζηελ εζπρία
µνπ. Σώξα ην ζπίηη µνύ θαίλεηαη παγσµέλν, μέλν θαη
άγξην. Καη ηη δε ζα ’δηλα, γηα λα ήηαλ θαη νη άιινη εδώ, λα
είµαζηε όινη µαδί όπσο πξώηα.
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. Κάπνηεο θνξέο αθνύκε ζηηο εηδήζεηο ή βιέπνπκε
αλαθνηλώζεηο γηα αηκνδνζία. πδεηάκε γηα ην ζέκα απηό
ζηελ ηάμε.
2. Πώο ζα πείζαηε έλαλ θίιν ζαο λα δώζεη αίκα ζε κηα
δύζθνιε ζηηγκή ελόο ζπλαλζξώπνπ καο;
3. Φαληαζηείηε ηε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο. Μπνξείηε λα
ηελ πείηε ή λα ηε γξάςεηε;

Ιόηε Ξέηξνβηηο-Αλδξνπηζνπνύινπ (Αζήλα 1937).
πγγξαθέαο πνπ έρεη γξάςεη πνιιά βηβιία γηα µηθξά θαη
µεγάια παηδηά. Μεξηθά από ηα ζέµαηα πνπ ηελ
απαζρνινύλ είλαη νη ζρέζεηο γνληώλ-παηδηώλ, ην
πξόβιεµα ησλ λαξθσηηθώλ, ην δηαδύγην. Οξηζµέλα από ηα
έξγα ηεο: Γηνύζνπξη ζηελ ηζέπε, Θάζε µέξα παξαµύζη
θάζε βξάδπ θαιελύρηα, Ξαξαµύζηα από ηελ Αθξηθή.

Ξξόηαζε γηα δηάβαζκα.
Ρελάηε ΐειο, Ρα θηεξά ηνπ δξάθνπ, µεηάθξαζε Κίξα
ίλνπ, εθδ. Φπρνγηόο.
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Γξεγόξηνο Μελόπνπινο

Ο πνλόδνληνο ηνπ Γθξηληάξε

Έ

λα πξσί ε ρήλα Μαθξνιαίµε
παξαπνλέζεθε:
– Ώπόςε δελ µπόξεζα λα θιείζσ µάηη! Ο
Γθξηληάξεο δελ έπαςε λα βνγγάεη ζηηγµή.
– Κη εγώ ην ίδην, είπε ε Ώζπξνύια. Θα είλαη
άξξσζηνο ν θαεµέλνο.
– Μα λαη! Σνπ πνλνύλ ηα δόληηα ηνπ. Μνπ ην είπε
ρζεο ην βξάδπ.
– Ώ, είλαη θνβεξό πξάγµα ν πνλόδνληνο! Βµείο ηα
πνπιηά δελ έρνπµε δόληηα θαη δελ μέξνπµε, µα ηα ηεηξάπνδα, πνπ έρνπλ, αθνύσ πσο ππνθέξνπλ ζπρλά. Ση λα
ηνπ θάλνπµε ηνπ θαεµέλνπ ηνπ Γθξηληάξε; Με ηη πεξλά ν
πνλόδνληνο;
Καλέλα δελ ήμεξε. Ούηε η’ άιια πνπιηά πνπ ξώηεζαλ
–ηνλ Φσλαθιά, ηε εηλάµελε, ηνλ Παζά– ήμεξαλ θάπνην
γηαηξηθό. Δ Ώζηέξσ είπε πσο σθειεί πνιύ ην ηξηθύιιη
ην θόθθηλν. Δ θαιή Ώζπξνύια βξήθε ιίγν θαη ην πήγε
ηνπ Γθξηληάξε. Μα δελ ηνπ έθαµε ηίπνηα. Κη ν θαθόµνηξνο
ν ρνίξνο εμαθνινπζνύζε λα ζθνύδεη απ’ ηνπο πόλνπο.
Ρώηεζαλ ηνλ Μέληην θαη ηνλ Ώπηέα. Ώπηνί είπαλ πσο ν
πνλόδνληνο πεξλά µε ηνλ αζβέζηε. ηελ απιή ππήξρε
έλαο θάδνο* µε ιίγν αζβέζηε, από πξνρηέο πνπ είραλ
αζπξίζεη ηνπο ηνίρνπο. Σνλ θνπβάιεζαλ ζην ρνηξνζηάζην θη ν Μέληηνο µε ηνλ Ώπηέα έπηαζαλ ηνλ Γθξηληάξε θαη
πνιεµνύζαλ λα ηνπ αζπξίζνπλ µε ην πηλέιν ηα δόληηα.
ΐνεζνύζε θη ε Ώζπξνύια. ΐνεζνύζαλ ζηελ επέµβαζε
απηή θη άιια πνπιηά θαη δώα ηεο απιήο.

* θάδνο: θνπβάο
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Βπηηέινπο, θαηάθεξαλ λα αιείςνπλ µε ηνλ αζβέζηε
όια ζρεδόλ ηα δόληηα ηνπ Γθξηληάξε, γηαηί, νύηε ν ίδηνο
δελ ήμεξε θαιά πνην ήηαλ εθείλν πνπ ηνπ πνλνύζε. Καη
θάζηζαλ νιόγπξα, πεξηµέλνληαο λα ζηαµαηήζεη ηα
βνγγεηά. Μα πνύ! Σίπνηε δελ ηνπ έθαµε θη ν αζβέζηεο.
Κη ν θαθόµνηξνο εμαθνινπζνύζε λα βνγγάεη θαη λα
ηζηξίδεη από ηνπο πόλνπο.
– Αελ είλαη δνπιεηά απηή, είπε ε Ώζπξνύια, πάµε λα
ξσηήζνπµε. Να µάζνπµε γηα θαλέλα άιιν γηαηξηθό.
Πήγαλ όινη µαδί θαη βξήθαλ ηνλ Παζά ην γάιν.
– Καη δελ ηνπ ην βγάδαηε λα εζπράζνπµε; είπε απηόο
όηαλ άθνπζε ηη ζπµβαίλεη. Βίλαη ην µόλν γηαηξηθό.
Ώιήζεηα, πώο δελ ην είραλ ζπιινγηζηεί; Έιπζαλ ηόηε
από έλα δεµάηη άρπξν έλα µαθξύ ζπάγθν θαη γύξηζαλ
όινη ζην ρνηξνζηάζην.
Αε ζέισ! Αελ µπνξώ! Ώθήζηε µε, άξρηζε λα θσλάδεη
ν Γθξηληάξεο, άµα ηνπ είπαλ πσο πξέπεη λα ηνπ βγάινπλ
ην δόληη.
– Μα ζα ζνπ πεξάζεη…
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– Με ζώζεη θαη µνπ πεξάζεη…
Έθεξε µεγάιε αληίζηαζε, µα νη άιινη ήηαλ πνιινί
θαη ηνλ έθαλαλ θαιά. Έλα δόληη νξηζµέλσο* ηνπ πνλνύζε, γηαηί ηζίξηδε δπλαηόηεξα όηαλ ηνπ ην άγγηδαλ. Ήηαλ
ην µπξνζηηλό δεμηά. Σνπ ην έδεζαλ ινηπόλ µε ην ζπάγθν
θη εηνηµάζηεθαλ λα ηξαβήμνπλ γηα λα ην μεξηδώζνπλ.
Σν ζπάγθν ηνλ θξαηνύζαλ ν Παζάο, ν Μέληηνο θαη ν
Ώπηέαο. Δ Ώζπξνύια έδσζε ην ζύλζεµα:
– Βµπξόο! Έηνηµνη; Έλα! δύν! ηξία!
Με ην «ηξία», όινη άξρηζαλ λα ηξαβνύλ µαδί.
Σνλ θαθόµνηξν ηνλ Γθξηληάξε! Πνλνύζε, μεθώληδε, θη
αληί λα ζηαζεί ζηε ζέζε ηνπ ή λα θάλεη πίζσ γηα λα
πεηαρηεί ην δόληη, πεηάρηεθε εθείλνο µπξνζηά θαη ηνπ
θάθνπ νη άιινη ηξαβνύζαλ ην ζπάγθν.
– ηάζνπ, µσξέ θνπηέ, ηνπ θσλάδνπλ. Ννµίδεηο πσο
εζέλα ηξαβνύµε ή ην δόληη ζνπ; Έηζη πνπ θάλεηο δε ζα
βγεη πνηέ!
Μα ν Γθξηληάξεο δελ άθνπγε ηηπνηα. Δζύραζε γηα
µηα ζηηγµή θαη µόιηο ηνλ μαλαπόλεζε, πεηηέηαη πάιη
µπξνζηά μεθσλίδνληαο:
– Άη! Άη!
– Αελ είλαη δνπιεηά απηή, ιέεη ν Παζάο. Πηάζηε ηνλ!
Πηάζηε ηνλ, λα ηειεηώλνπµε!
Σνπ ξίρηεθαλ µαδί όια ηα δώα. Σνλ έπηαζαλ, ηνλ
αλάγθαζαλ λα ζηαζεί αθίλεηνο θη νη δπν γατδαξέινη
άξρηζαλ πάιη λα ηξαβνύλ. Μα ηνπ θάθνπ! Ο Γθξηληάξεο
αληηζηεθόηαλ µε ηόζε δύλαµε, ώζηε ηνπο μέθεπγε. Καη
πνύ λα βγεη ην δόληη! Σνλ μαλάπηαλαλ, μαλαηξαβνύζαλ,
µα πάιη ηα ίδηα. Γίλνληαλ µαιιηά θνπβάξηα. Κη επεηδή
θώλαδαλ όινη µαδί θη ν Γθξηληάξεο πεξηζζόηεξν απ’
όινπο, έθαλαλ ηέηνην ζόξπβν, πνπ αλαζηαηώζεθε όιε ε
απιή θαη ην ζπίηη.

* νξηζµέλσο: ζπγθεθξηκέλα
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Έηξεμαλ θαη ηα ζθπιηά, λα δνπλ ηη ζπµβαίλεη θαη,
όπσο θάλνπλ ηα ζθπιηά όηαλ βιέπνπλ θαβγά, άξρηζαλ
λα γαβγίδνπλ µε ζπµό.
Ώπελαληίαο,* νη γάηεο, όηαλ είδαλ εθείλε ηε
θαζαξία, θνβήζεθαλ θαη µε θνπλησµέλεο ηηο νπξέο
έηξεμαλ λα θξπθηνύλ.
ε µηα ζηηγµή, πνπ είραλ πέζεη θάησ όινη θη
εηνηµάδνληαλ λα ζεθσζνύλ θαη λα μαλαξρίζνπλ, ν
Γθξηληάξεο ηνύο θώλαμε:
– ηαζείηε! Μελ θνπηάδεηε άδηθα. Καλέλα δόληη δε
µνπ πνλά!
– Φέµαηα! θώλαμε ν Παζάο. Φνβάηαη θαη γη’ απηό ην
ιέεη.
– ρη, όρη, ζαο νξθίδνµαη, είπε θιαίγνληαο ν
Γθξηληάξεο. Πνηέ δε µνπ πόλεζε δόληη.
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– Καη ηόηε, γηαηί έζθνπδεο* όιε λύρηα;
– Να, λα ζαο πσ. Πνλνύζε ην ζηνµάρη µνπ, λα γη’
απηό. Βίρα θάεη άγνπξα, πξάζηλα µήια, µήια πνιιά. Καη
γηα λα µε µε πείηε ιαίµαξγν, ζαο είπα ςέµαηα πσο είρα
πνλόδνλην.
– Μπα, ηνλ θαηέξγαξν! νπ πέξαζε ηνπιάρηζην
ηώξα;
– Μνπ πνλεί αθόµα, µα ιηγάθη. Θα πεξάζεη. Βγώ, µηα
θνξά, ζαο επραξηζηώ πνπ λνηαζηήθαηε γηα µέλα.
– Μπα, ζε θαιό ζνπ! Έια, ζ’ αθήλνπµε ηώξα.
Δζύραζε. Άιιε όµσο θνξά δε ζε μαλαπηζηεύνπµε θαη λα
ην μέξεηο. Φεύηε!
Σνπ έιπζαλ ην δόληη, έθπγαλ θαη ηνλ άθεζαλ
µνλάρν, ζθπθηό, µε ηα ρέξηα ζηαπξσµέλα πάλσ ζηελ
θνηιηά, πνπ πξαγµαηηθά δελ ηνπ πνλνύζε ηώξα ηόζν
πνιύ. «Πήγα λα πεζάλσ», ζπιινγηδόηαλ, «ρώξηα όζα
ηξάβεμα µε ην ςέµα πνπ είπα. Ώ, πνηέ ζηε δσή µνπ δε ζα
μαλαθάσ άγνπξα πξάζηλα µήια».

* απελαληίαο: αληίζεηα  έζθνπδεο: θώλαδεο δπλαηά
61 / 142

Αξαζηεξηόηεηεο
1. Πνηα είλαη ηα δώα πνπ θαηνηθνύλ ζηελ απιή; Ση
λνκίδεηε όηη θαλεξώλνπλ ηα νλόκαηά ηνπο;
2. Φαληαζηείηε ηε ζθελή, όπνπ ν Μέληηνο θαη ν Ώπηέαο
αζπξίδνπλ κε ην πηλέιν ηα δόληηα ηνπ Γθξηληάξε. Ώλ ν
Γθξηληάξεο κπνξνύζε λα κηιήζεη, ηη ζα ηνπο έιεγε;
3. Σν πάζεκα ηνπ Γθξηληάξε ζάο ζπκίδεη θάπνηα
πξνζσπηθή ζαο ηζηνξία ή θάπνηα ηζηνξία πνπ έρεηε
αθνύζεη; Μηιήζηε γη’ απηήλ ζηελ ηάμε ζαο.
4. Αξακαηνπνηήζηε ην θείκελν θαη παίμηε ην ζηελ ηάμε.

Γξεγόξηνο Μελόπνπινο.(Εάθπλζνο 1867 – Αζήλα 1951).
Πεδνγξάθνο, ζπγγξαθέαο ζεαηξηθώλ έξγσλ θαη εθδόηεο
ηνπ πεξηνδηθνύ Δ Αηάπιαζηο ησλ Παίδσλ(1879-1947), ζην
νπνίν δεµνζίεπζε ην µεγαιύηεξν µέξνο ηνπ έξγνπ ηνπ γηα
παηδηά. Οξηζµέλα από ηα µπζηζηνξήµαηά ηνπ είλαη ε
Καξγαξίηα Πηέθα, ε Αλαδπνµέλε, νη Ξινύζηνη θαη θησρνί.
Πνιύ γλσζηά έξγα ηνπ γηα παηδηά είλαη: Ν µπέµπεο
αξρηιήζηαξρνο, Ζ αδειθνύια µνπ.

Ξξόηαζε γηα δηάβαζκα.
Ώπγή Παπάθνπ-Λάγνπ, Ρα δώα πξνεηδνπνηνύλ, εθδ.
ύγρξνλε Βπνρή.
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Ξαληειήο Θαιηόηζνο

Έλαο αιιηώηηθνο
πνδνζθαηξηθόο αγώλαο
Πην µπζηζηόξεµα Έλα ζαθί µαιιηά ην θεληξηθό πξόζσπν
είλαη έλαο µηθξόο, ν Γησξγαξέινο. Καδί ηνπ
πξσηαγσληζηνύλ έλαο λένο δάζθαινο, ε θπξία Γηνλπζία
πνπ είλαη δαζθάια, έλαο παπάο· ζπµµεηέρνπλ θαη πνιινί
ζπµµαζεηέο ηνύ Γησξγαξέινπ θαη νη θάηνηθνη ηνπ λεζηνύ
ηνπο. Πην θείµελν πνπ αθνινπζεί, ηα παηδηά, µε δηαηηεηή
ην Γησξγαξέιν θαη ηεξµαηνθύιαθεο ηνλ παπά θαη ην
δάζθαιν, παίξλνπλ µέξνο ζ’ έλαλ επεηζνδηαθό, όζν θαη
αζηείν, πνδνζθαηξηθό αγώλα.

Θ

α παίμεη θη ν δάζθαινο, ηνλ πιεξνθόξεζε ν
Ώξηζηείδεο, αιιά εθείλνο, ζαλ λα ην βξήθε πνιύ
θπζηθό, δελ έδεημε θαµηά απνξία.
Ο παπαΜηράιεο είρε µάζεη απ’ έμσ ηα ιόγηα ηνπ.
Μόιηο άθνπζε ηα παηδηά λα µαδεύνληαη ζην πξναύιην,
εµθαλίζηεθε ζηελ πόξηα ηεο εθθιεζίαο θαη πξνζπνηήζεθε ηνλ έθπιεθην θαη ηνλ ραξνύµελν, µε αξθεηή
επηηπρία, είλαη ε αιήζεηα.
– ΐξε, θαιώο ηα παηδηά! Πώο από δσ;
– Ήξζαµε λα παίμνπµε µπάια, ηνπ ιέεη ν δάζθαινο.
– Ωξαία, ζαπµάζηα! Πνιύ θαιά θάλαηε! (Ώπηνζρεδίαδε θηόιαο ν παπάο). Σελ επρή µνπ λα ’ρεηε…
– Θέιεηε λα παίμεηε θη εζείο, πάηεξ, µαδί µαο;
Βδώ ραµνγειάεη ληξνπαιά. Σα παξαθάησ ιόγηα
ήηαλ νινδηθά ηνπ:
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– Να παίμσ µπάια ελλνείο, ηέθλνλ µνπ; ρη δα! Ση
ζα πνπλ ηα παηδηά; Ση ζα πεη ε θπξία Αηνλπζία όηαλ ην
µάζεη;
– Γηαηί, πάηεξ µνπ; Καθό είλαη;
– Αηόινπ θαθό! Ώπελαληίαο* µάιηζηα, πνπ είλαη µηα
σξαία γπµλαζηηθή. Σν επινγεµέλν παηρλίδη, όπσο
θπζηθά θαη ην πνδόζθαηξν, όρη µόλν ην επηηξέπεη, αιιά
θαη ην ζπληζηά ν Παλάγαζνο... Ώο µελ είρε ν θόζµνο
ηέηνηεο πξνθαηαιήςεηο* θαη ζα ζνπ ’ιεγα ’γώ! Κάζε
µέξα ζα έπαηδα…
– Να παίμεηε, λα παίμεηε! θώλαμαλ ηα παηδηά.
Με ηα πνιιά, θη αθνύ έθαλε ιίγν αθόµα ην
δύζθνιν, ζην ηέινο δέρηεθε, θη έηζη, µπήθε ζην γήπεδν,
µ’ εληειώο θπζηθό ηξόπν (γηα λα µελ πσ µε ην δόξη),
θαζώο µάιηζηα νη µηθξόηεξνη δελ έδσζαλ θαη πνιιή
ζεµαζία ζην γεγνλόο.
Οη αληίπαιεο νµάδεο, από νρηώ άηνµα ε θαζεµηά,
είραλ γη’ αξρεγνύο ηνλ Ώξηζηείδε θαη ην Φάλε. Ώπηνί νη
δπν βάιαλε πόδηα,* δηαιέγνληαο ν πξώηνο ηνλ δάζθαιν
θη ν δεύηεξνο ηνλ παπά, γηα λα ηνπο βάινπλ
ηεξµαηνθύιαθεο.
Σέινο πάλησλ, νη δύν νµάδεο πήξαλ ηε ζέζε ηνπο
ζην γήπεδν. Ο δηαηηεηήο Γησξγαξέινο είρε πάληα
θξεµαζµέλν ζην ιαηµό ηνπ ην θιεηδί ηνπ ζπηηηνύ ηνπ.
Σώξα θξέµαζε θαη ηε ζθπξίρηξα. Έζηξηςε ην δεθάξηθν, γηα
λα δνπλ ζε πνηνλ ζα πέζεη ν θαηήθνξνο. Όζηεξα ζηάζεθε

* απελαληίαο: αληίζεηα  πξνθαηαιήςεηο: ιαλζαζκέλεο

γλώκεο πνπ ζρεκαηίδνληαη από πξηλ  πόδηα: µέηξεµα
πνπ γίλεηαη µε ηα πέιµαηα δύν παηθηώλ
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ζηε ζεληξα πιάη ζηνλ πιάηαλν θαη ζθύξημε γηα ην
ελαξθηήξην ιάθηηζµα.* Ο αγώλαο άξρηζε. Ώµέζσο όινο ν
ρώξνο δσήξεςε από µεγάιε θίλεζε. Οη θσλέο
αληερνύζαλ δηπιά µέζα ζηε ιαγθαδηά:
– Αώζε πάζα Φάλεεε!
– Καηέβαηλε, ξεεε!
– Έµπαηλε, Σαμηάξρεεεε!
– Βδώ, ηξαηεγέεε!
– Παίμε µπάια, ξε θνηµίζε Γαβξήιννν!
Ώλάµεζά ηνπο μεπεηαγόηαλ ζπρλά θαη θπξηαξρνύζε
µηα πην δπλαηή, παξάηαηξε θαη άγξηα θσλή:
– Πίζσ θαη ζ’ έθαγα!
Ο Γησξγαξέινο έπξεπε λα δείμεη ζηνλ παπά θόθθηλε
θάξηα απ’ ηελ αξρή. Αελ έπξεπε λα ηνλ αθήλεη λα
βγαίλεη απ’ ην ηέξµα ηνπ µόιηο έβιεπε ηα ζθνύξα θαη λα
ρηµάεη απάλσ ζηνλ επεξρόµελν θπλεγό, µε ηελ αλαηξηρηαζηηθή θξαπγή «πίζσ θαη ζ’ έθαγα!», θαη λα ηνπ παίξλεη ηελ
µπάια απ’ ηα πόδηα ρσξίο πινλδόλ, ρσξίο ηίπνηα!
Ο παπα-Μηράιεο είρε µηα δηθαηνινγία. Έθηαηγε, ιέεη,
ην θαηεθνξηθό ηέξµα, πνπ ηνπ ’ιαρε. Ήηαλ θπζηθό λα
θαηξαθπιάεη ε µπάια µόλε ηεο θαηαθεί, ηξαβώληαο ζην
θαηόπη ηεο όινπο ηνπο παίθηεο, αµπληηθνύο θη επηζεηηθνύο θαη λα γίλεηαη, έηζη, ζπλσζηηζµόο µπξνζηά ζηελ
εζηία ηνπ, ελώ ν άιινο ηεξµαηνθύιαθαο θαζόηαλε µε
ζηαπξσµέλα ρέξηα. Γη’ απηό θαη, παξ’ όιε ηελ θξαπγή
ηνπ, έθαγε δεθαηξία γθνι! Σόηε θαηέθπγε ζε µεγαιύηεξε
δαβνιηά, λα θιείζεη ην ηέξµα ηνπ µηζό µέηξν! Καη ηόηε

* ιάθηηζµα: ην πξώην ρηύπεµα ηεο µπάιαο
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µόλν, ν δηαηηεηήο αλαγθάζηεθε λα ηνπ βγάιεη θίηξηλε
θάξηα, µέζα ζε ζύειια δηαµαξηπξηώλ θαη θσλέο πνπ ηνλ
θαηεγνξνύζαλ όηη «πνύιεζε ην παηρλίδη» θαη όηη
έπξεπε λα ηνπ βγάιεη θόθθηλε.
Ώπηά γηα ην πξώην εµίρξνλν, γηαηί ην δεύηεξν δελ
πξόιαβε. Πξηλ ηειεηώζεη ν ρξόλνο, µεξηθνί εμαγξησµέλνη, νη πην µηθξνί ηεο νµάδαο, όξµεζαλ ελαληίνλ ηνπ
δηαηηεηή, νη άιινη έηξεμαλ λα ηνλ ππεξαζπίζνπλ, ε
ζύξξαμε* γεληθεύηεθε, θαη µε δπν ιόγηα ην γήπεδν έγηλε
πεδίν µάρεο. Μάηαηα ν παπάο µε ην δάζθαιν
έηξεραλ πάλσ θάησ λα ηνπο ρσξίζνπλ. Ώθόµα θη νη
αξρεγνί ησλ νµάδσλ, πνπ ήηαλ νη πην ζηελνί θίινη, ήξζαλ
ζηα ρέξηα.
– Βγώ λόµηδα όηη ν αζιεηηζµόο ζπµθηιηώλεη, δε
δηαηξεί, έιεγε αλήζπρνο ν παπάο. Πνπόνν! ζα γίλνπµε
ξεδίιη, αλ µαο δεη θάλα µάηη….
– Βζύ θηαηο, ηνπ ’ιεγε ν δάζθαινο. Ήηαλ αλάγθε λα
νπξιηάδεηο «πίζσ θαη ζ’ έθαγα»; Ούη’ έλα µσξό δε ζα
θώλαδε έηζη.
– πγλώµελ, έθαλε αµήραλνο ν παπα-Μηράιεο,
παξαζύξζεθα θη εγώ, δεηώ ζπγλώµελ... Βίρα, βιέπεηο,
πνιιά ρξόληα λα παίμσ µπάια θαη…
– … θαη ζε πήξε θη εζέλα ε µπάια! ζπµπιήξσζε
εηξσληθά ν δάζθαινο. Βπηηξέπεηαη λα θιείλεηο ην ηέξµα
ζνπ; Καλέλα παηδί δελ ην θάλεη απηό.
– Να δνύµε ηη ζα ’θαλεο εζύ, αλ ζνπ ηύραηλε ε
θαηεθνξηά!
– Πάλησο, δε ζα ηξνµνθξαηνύζα ηνλ θόζµν
πεδώληαο από ςειά. Ώπηό ιέγεηαη αληηαζιεηηθή
ζπµπεξηθνξά. Βμάιινπ, δελ έθαλεο νύηε έλα πινλδόλ.
– Αελ έθαλα πινλδόλ; Κάλεηο ιάζνο. Καη ηη είλαη όι’
απηά;

* ζύξξαμε: ζύγθξνπζε
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Ο παπα-Μηράιεο έδεημε ηα ξάζα ηνπ πνπ ήηαλ
γεµάηα από εθείλα ηα αγθαζσηά ζπόξηα, ηα ιεγόµελα
ηζηµπνύξηα, ελώ άξρηζε λα μεθνιιάεη έλα έλα ιέγνληαο:
«Πνπόνν!…. Θα ράζνπλ πάζαλ ηδέα… ζα γίλσ ξεδίιη αλ
µε δεη θάλα µάηη ζ’ απηό ην ράιη… Αελ έπξεπε ’γώ λα
παίμσ πνδόζθαηξν…». Ώµέζσο όµσο, θαζώο
αληηιήθζεθε όηη ε θαζαξία ζην γήπεδν εμαθνινπζνύζε,
πήξε πάιη λα ηξέρεη πάλσ θάησ θσλάδνληαο:
– Βηξήλε, παηδηά µνπ! Με µαιώλεηε, ζαο παξαθαιώ!
Σν ιάζνο είλαη δηθό µνπ, εγώ θηαίσ! Βγώ θηαίσ, βξε
παηδηά!... Κ.η.ι., θ.η.ι.
ην ηέινο θαζίζαλ όινη ζηαπξνπόδη έλα γύξν, γηα
λα εξεµήζνπλε θαη λα θάλνπλ απνινγηζµό. Ο δάζθαινο
όξζηνο. Ο παπάο θόβεη βόιηεο αµήραλνο θαη
ζηελνρσξεµέλνο, µε βξίζθνληαο ηη λα πεη.
– Άθνπ, θίιε µνπ, λα θσλάδεη έλαο παπάο: «Πίζσ θαη
ζ’ έθαγα!»… Υα ρα… Ώζηείν δελ είλαη; Υα ρα ρα…
Ξεθαξδίζηεθαλ όινη βιέπνληαο ηνλ παπά λα γειάεη
µε ηνλ εαπηό ηνπ.
Βιάηε, ινηπόλ, αο δώζνπµε όινη ηα ρέξηα, ιέεη ζην
ηέινο ν παπα-Μηράιεο.
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. Μπνξείο λα θάλεηο δσληαλή κεηάδνζε ελόο αγώλα
πνδνζθαίξνπ. (Μπνξείο αθόκε λα πξνζζέζεηο θαη δηθέο
ζνπ εηθόλεο).
2. Τπάξρνπλ ζηνηρεία ζην θείκελν πνπ ζπκίδνπλ ηελ
άζρεκε πιεπξά ηνπ ζύγρξνλνπ πνδνζθαίξνπ, αιιά ν
ζπγγξαθέαο ηα πεξηγξάθεη κε ρηνπκνξηζηηθό ηξόπν.
Μπνξείο λα βξεηο απηά ηα ζεκεία θαη λα ηα ζπδεηήζεηο
κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ;
3. Υσξίδνπκε ηελ ηάμε ζε δύν νκάδεο: Δ κία εηνηκάδεη
εξσηήζεηο γηα λα πάξεη ζπλέληεπμε από θάπνηνλ ήξσα
ηνπ θεηκέλνπ (παπά, δάζθαιν ή Γησξγαξέιν) θαη ε άιιε
εηνηκάδεηαη λα απαληήζεη, παίξλνληαο ηε ζέζε θάπνηνπ
από ηνπο παξαπάλσ ήξσεο.

Ξαληειήο Θαιηόηζνο (Αζήλα 1925).
Έρεη γξάςεη βηβιία γηα µηθξνύο θαη µεγάινπο µε ζέµα ηελ
εηξήλε θαη ηνλ πόιεµν, ηελ αλάγθε γηα ζπλαδέιθσζε ησλ
ιαώλ, ηελ παηδηθή ειηθία. Σν γξάςηµό ηνπ ραξαθηεξίδεηαη
από ξεαιηζµό θαη πνηεηηθόηεηα. Αηθά ηνπ είλαη ηα έξγα Ρα
μύιηλα ζπαζηά, Ζ µύγα, Ξαηέξαο θαη γηνο, Ρν ηδεληόξε θαη
η’ αεδόλη, H ζθεληόλα ηνπ Γαβίδ.

Ξξνηάζεηο γηα δηάβαζκα.
Ώγγειηθή ΐαξειιά, Πε δπν ηξειά εµίρξνλα, εθδ. Μίλσαο.
Γηναθίµ Μαζάλεθ, Φέιημ ν θεξαπλόο, µεηάθξαζε Μ.
Ώγγειίδνπ, εθδ. Φπρνγηόο.
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O νιπµπηνλίθεο Ππύξνο Ινύεο
(θσηνγξαθίεο ηεο επνρήο)
Aγγειηθή Bαξειιά

πύξνο Λνύεο
Ρν θείµελν πνπ αθνινπζεί είλαη απόζπαζµα από ην µπζηζηόξεµα ηεο Αγγειηθήο Βαξειιά Θαιεµέξα, Διπίδα θαη
αλαθέξεηαη ζηε δσή ηεο Αζήλαο ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα
θαη ζηελ αλαβίσζε ησλ Νιπµπηαθώλ Aγώλσλ (1896). Ρν θείµελν αλαθέξεηαη ζην αγώληζµα ηνπ µαξαζώληνπ δξόµνπ,
όπνπ πξώηνο νιπµπηνλίθεο αλαδείρηεθε ν Ππύξνο Ινύεο.



ην ράλη* ηνπ Μηιηηάδε, ζην Μαξαζώλα, ην
µεζεµέξη, ήηαλ όινη παξόληεο.
ηηο δύν αθξηβώο δόζεθε ην ζήµα ηεο εθθίλεζεο.
αλ ζαΎηα πεηάρηεθε νδεγώληαο ηελ θνύξζα ν
Γάιινο. Πίζσ ηνπ πήγαηλε ν Ώπζηξαιόο Φιαθ θαη
παξαπίζσ νη Έιιελεο, µηα παξέα.

* ράλη: πξόρεηξν ιατθό μελνδνρείν
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«Γηαηί έρνπλ πάξεη ηόζε θόξα;», αλαξσηηόηαλ ν
Λνύεο ηξέρνληαο µαιαθά. «Έρνπµε αθόµε ηόζε
απόζηαζε».
Μπξνζηά ηνπο ν δξόµνο άδεηνο, αιιά θαη από ηηο
δπν µεξηέο ζηα ξείζξα* ζηξηµσρλόηαλ θόζµνο πνιύο,
πνπ έθαλε ην ηνπίν ρξσµαηηζηό θαη ελδηαθέξνλ.
Ο Λνύεο έλησζε δίπια ηνπ ηελ αλάζα ηνπ θόζµνπ,
ηνλ παιµό ηνπ.
Οη Μαξνπζηώηηζζεο, όιεο, πνπ θαηέβεθαλ από ην
ρσξηό, θη είραλ µαδί ηηο θαηζίθεο ηνπο, ζηέθνληαλ ζηελ
άθξε ηνπ ζθνληζµέλνπ δξόµνπ ζ’ όιε ηε δηαδξνµή θαη
ζθνύπηδαλ ηα δάθξπα µε ηηο µαληίιεο ηνπο.
– πύξν! πύξν! Άληε, παηδί µνπ! Με ην θαιό! ηνλ
επεπθεµνύζαλ.*
Παξ’ όιν πνπ έλησζε απεξίγξαπηε µνλαμηά,
ραµνγεινύζε ζπλερώο ζ’ απηή ηελ Βιιάδα πνπ ηνλ
ζπλόδεπε. Κη ν πόζνο λα ραξνπνηήζεη απηόλ ηνλ θόζµν
ζξνληάζηεθε ζηελ θαξδηά ηνπ.
Έβαιε θόξα λα πξνιάβεη ην Γάιιν θαη ηνλ
Ώπζηξαιό. Δ θσηηά, ε ειπίδα ηεο λίθεο, θνύλησζε µέζα
ηνπ θαη θόληεπε λα ηνλ θάςεη. Μεηά ην 32ν ρηιηόµεηξν
όια εμειίρζεθαλ επλντθά γη’ απηόλ. Ο έλαο µεηά ηνλ
άιινλ νη αληίπαινί ηνπ θνπξάδνληαλ θαη απνζύξνληαλ.
Έβαιε ηα δπλαηά ηνπ θαη πέξαζε πξώηνο, αθµαίνο θαη
θεθάηνο. Ήηαλ βέβαηνο πηα γηα ηε λίθε ηνπ, αθνύ ιπηξώζεθε από ηνπο επηθίλδπλνπο αληηπάινπο ηνπ.
ζν πιεζίαδε πξνο ηνπο Ώµπεινθήπνπο, ν
ελζνπζηαζµόο ηνύ θόζµνπ εθδεισλόηαλ µε ρίιηνπο δπν
ηξόπνπο ιαηξείαο: Με ινπινύδηα, µε ζηεθάληα, µε
ιπγµνύο,µε ζπγθίλεζε. Βθείλνο, θάηαζπξνο από ηε ζθόλε ηνπ δξόµνπ, µε µάηηα ιαµπεξά, πνπ γπάιηδαλ ζαλ λα
είρε ππξεηό, ηνπο άθνπγε, ηνπο έβιεπε, ηνπο αγαπνύζε

* επεπθεµνύζαλ: ηνλ ππνδέρνληαλ µε δεησθξαπγέο
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όινπο, απνηύπσλε ρξώµαηα, θπζηνγλσµίεο γηα λα ηηο
ζπµάηαη µηα νιόθιεξε δσή. Μέζα ζηελ ππεξέληαζή ηνπ
ζπµόηαλ πνύ θαη πνύ λα ζθνππίδεη ην µνπζηάθη ηνπ από
ηνλ ηδξώηα.
– Κνπξάγην! Κνπξάγην! Λίγν αθόµα! ηνλ παξόηξπλε*
ν θόζµνο παξαιεξώληαο.*
Αελ αηζζαλόηαλ θνπξαζµέλνο, αιιά µόλνο, παξάμελα
µόλνο, θη αο ηνλ ζπλόδεπε ε ςπρή ηνπ θόζµνπ, πνπ
ιαρηαξνύζε µηα λίθε, πνπ ζα ηνπο ελίζρπε ηελ
πεξεθάληα, πνπ ην είραλ ηόζν αλάγθε.
Ο Λνύεο πεηάεη πξνο ην ζηάδην. Διηνθαµέλνο, µε ηηο
πνδάξεο ηνπ λ’ αθξνπαηνύλ ζην ρώµα, λα παίξλνπλ
δύλαµε θαη λα ηηλάδνληαη ςειά γηα ην επόµελν βήµα, ην
βήµα ηνπ ζξηάµβνπ.
Ο Λνύεο πεηάεη πξνο ην ζηάδην πνπ πεξηµέλεη λα ηνλ
ππνδερηεί ληπµέλν ζηα άζπξα ηνπ µάξµαξα.
Σν αδηαρώξεην* ζ’ όιν ηνπ ην µεγαιείν. Ώπόιπηε
εζπρία. Έρεη δνζεί ε εληνιή: «Με θσλάδεηε, µε
ρεηξνθξνηείηε, µε ζπγθηλήζεηε ην µαξαζσλνδξόµν,
όπνηνο θη αλ είλαη».
Καλείο δελ πξνζέρεη ην αγώληζµα ηνπ άιµαηνο επί
θνληώ πνπ δηεμάγεηαη* ζην ζηίβν. ινη έρνπλ ζηξαµµέλα ηα µάηηα πξνο ηελ πύιε απ’ όπνπ ζα µπεη ν ληθεηήο.
Ο Λνύεο πεηάεη πξνο ην ζηάδην. Βίλαη ζρεδόλ απ’
έμσ.
Βίλαη αδύλαην λα βξίζθεηαη έζησ θαη έλαο εθείλε ηε
µέξα πνπ λα µε ζέιεη µε όιε ηνπ ηελ ςπρή λα ληθήζεη ζην
µαξαζώλην Έιιελαο. Ο µαξαζώληνο είλαη ππόζεζε
ειιεληθή. Έιιελαο πξέπεη λα ηνλ θεξδίζεη.

* παξόηξπλε: παξαθηλνύζε  παξαιεξώληαο: ηξειόο
από ραξά  αδηαρώξεην: πξσηνθαλήο πνιπθνζµία
 δηεμάγεηαη: γίλεηαη
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O Ινύεο ηεξµαηίδεη (αλαπαξάζηαζε)
Πέληε θαη είθνζη αθνύγεηαη ν θξόηνο ηνπ ηειεβόινπ.
Πώο αλαηξηρηάδεη ε ζάιαζζα όηαλ ηελ ηαξάδεη μαθληθά ν
άλεµνο; Πώο γίλεηαη όηαλ ζπγθηλείζαη µε ηε ζσπεία* ηεο
παζραιηάηηθεο αύξαο; Πώο γίλεηαη όινο εθείλνο ν
θόζµνο λα είλαη ελώµέλνο µ’ έλαλ πόζν θαη µηα επρή;
εθώλνληαη όινη όξζηνη. Αε θσλάδνπλ. Πεξηµέλνπλ.
Με αγσλία. Με µηα θαξδηά λ’ αλαζαίλεη ζηνλ ίδην ξπζµό. Με
δπν µάηηα λα βιέπνπλ πξνο ηελ είζνδν.
– Βίλαη Έιιελ!
Ο αξηζµόο 17 πςώλεηαη ζην θνληάξη. Βίλαη ν αξηζµόο
ηεο θαλέιαο ηνπ Λνύε.
Σελ αλππνµνλεζία ηε δηαδέρεηαη ε μέθξελε ραξά,
αλνίγεη ν δξόµνο λα πεξάζεη ν ληθεηήο, ν θόζµνο
ρεηξνθξνηεί, αιαιάδεη,* θνπλάεη µαληίιηα, πεηάεη
θαπέια, πςώλεη ζεµαηάθηα, θιαίεη θαη δίλεη θηιηά.

* ζσπεία: ράδη

 αιαιάδεη: θξαπγάδεη ζξηακβεπηηθά
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Μηα ληθεηήξηα ηαρή* θπιά πάλσ ζηηο θεξθίδεο. Ο
αληίιαινο γίλεηαη ήρνο µεγάινο, ζµίγεη µε ηνλ ήιην, πνπ
πάεη λα βαζηιέςεη θαη βάθεη µε ρξώµαηα ην ινθάθη ηνπ
Ώξδεηηνύ, ύζηεξα επηζηξέθεη λα ζµίμεη µε ηηο µπάληεο
πνπ παηαλίδνπλ.*
Βθεί, ζην Παλαζελατθό ζηάδην, νη Έιιελεο μεθσλίδνπλ ζ’ έλα ρώξν πνπ ηνπο αλήθεη από παιηά. Έλα ρώξν
µε εζληθό παξειζόλ, έλα ρώξν πνπ απνθηά θαη εζληθό
παξόλ, µ’ έλα λεξνπιά από ην Μαξνύζη πνπ έηξεμε 40
ρηιηόµεηξα ζε δύν ώξεο, 58 πξώηα θαη 50 δεπηεξόιεπηα.

Αξαζηεξηόηεηεο
1. Να παξαζηήζεηε ηα θπξηόηεξα γεγνλόηα ηνπ θεηκέλνπ
κε εηθόλεο. Να γξάςεηε ηίηινπο γηα ηηο εηθόλεο,
ρξεζηκνπνηώληαο θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ.
2. Πώο έλησζε ν πύξνο Λνύεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
αγώλα; ΐξείηε εθθξάζεηο από ην θείκελν πνπ ην
δείρλνπλ απηό.
3. Πώο έλησζαλ νη Έιιελεο όζν έηξερε ν πύξνο Λνύεο
θαη πώο όηαλ λίθεζε;
4. Να θέξεηε ζηελ ηάμε εηθόλεο από ηνπο Οιπκπηαθνύο
Ώγώλεο ηνπ 1896, ηνπ 2004 ή από αγώλεο πνπ έγηλαλ ζε
άιιεο ρώξεο. Να επηιέμεηε θάπνηεο από απηέο θαη λα
θηηάμεηε ηνλ «Πίλαθα ησλ Οιπκπηαθώλ Ώγώλσλ» ηεο
ηάμεο ζαο.

* ηαρή: θξαπγή  παηαλίδνπλ: παίδνπλ µνπζηθή
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Αγγειηθή Βαξειιά (Θεζζαινλίθε 1930).
πνύδαζε αξραηνινγία. Έρεη αζρνιεζεί µε όια ηα είδε ηνπ
πεδνύ ιόγνπ. Σα βηβιία ηεο έρνπλ γηα ζέµα ηε θύζε, ηελ
νηθνινγία, ηελ αξραηνθαπειία, ηε βία ζηα γήπεδα, ηελ
ηξίηε ειηθία, ηε µπζνινγία θαη είλαη αηζηόδνμα, γεµάηα
θαληαζία θαη ρηνύµνξ. Μεξηθά από ηα έξγα απηά είλαη:
Φηιελάδα θνπληνπθηά µνπ, Αξρίδεη ην µαηο, Πε δπν ηξειά
εµίρξνλα, Έμη ελαληίνλ ελόο, Ν Θεόο αγαπά ηα πνπιηά.

Ξξνηάζεηο γηα δηάβαζκα.
Γσή ΐαιάζε, Ρν ρξπζό ζηεθάλη – Νη Αγώλεο ζηνπο µύζνπο θαη ζηαπαξαµύζηα, εθδ. Βιιεληθά Γξάµµαηα.
πγγξαθείο Κύθινπ Βιιεληθνύ Παηδηθνύ ΐηβιίνπ,
Αζάλαην νιπµπηαθό πλεύµα, εθδ. Φπρνγηόο. Κώζηαο
Πνύινο, Ν Ππύξνο Ινύεο θαη νη πξώηνη Νιπµπηαθνί
Aγώλεο, εθδ. Παπαδόπνπινο.
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«Να θηηάμσ έλαλ θόζκν
πνπ ηίπνηα δε ζα ηνπ ιείπεη»

Βιέπσ ηηο πόιεηο ηνπ θόζκνπ
θαη ζηελ ηύρε θάλσ ηνλ εαπηό
κνπ πνιίηε θαζεκηάο...
Βιέπσ ρξώκαηα, πνιηηηζκνύο,
πεγαίλσ αλάκεζα ηνπο θαη
ραηξεηώ ηεο γεο όινπο ηνπο
θαηνίθνπο.
Οπόιη Οπίηκαλ
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Νδπζζέαο Διύηεο

Ο γιάξνο



ην θύµα πάεη λα θνηµεζεί
δελ έρεη ηη λα θνβεζεί
Μήλαο µπαίλεη µήλαο βγαίλεη
γιάξνο είλαη θαη πεγαίλεη

Ώπό πόιεµν δελ μέξεη
νύηε ηη ζα πεη µαραίξη
Ο Θεόο ηνπ ’δσθε θύθηα
θαη ρξσµαηηζηά ραιίθηα
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Ώρ αιί θη αιίµνλό µαο
µεο ζηνλ θόζµν ην δηθό µαο
Αε µπξίδνπλε ηα θύθηα
δε γπαιίδνπλ ηα ραιίθηα
Υίιηνη δπν παξαθπιάλε
ζε θνηηάλ θαη δε µηιάλε
Βίζαη ζήµεξα µνλάξρεο*
θη ώζαµ’* αύξην δελ ππάξρεηο

* µνλάξρεο: παληνδύλαµνο  ώζαµ’: µέρξη
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. Πώο πεξλάεη ν γιάξνο ηε δσή ηνπ; ΐξεο ηηο θξάζεηο
ηνπ πνηήκαηνο πνπ κηινύλ γη’ απηό.
2. Ννκίδεηο πσο ε δσή ηνπ γιάξνπ κνηάδεη κε ηε δσή
ησλ αλζξώπσλ;
3. ηηο δύν ηειεπηαίεο ζηξνθέο ν Οδ. Βιύηεο κάο
πεξηγξάθεη κε δσληαλέο εηθόλεο ηελ θνηλσλία, ηνλ
θόζκν, όπνπ έλαο άλζξσπνο ηε κηα κέξα είλαη
παληνδύλακνο θαη ηελ άιιε ράλεη ηα πάληα. πδήηεζε
κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ ην ζέκα ζηελ ηάμε.

Νδπζζέαο Διύηεο (Ζξάθιεην Θξήηεο 1911 - Αζήλα 1996).
Ώπό ηνπο ζεµαληηθόηεξνπο πνηεηέο µαο. Σν 1979 ηηµήζεθε
µε ην ΐξαβείν Νόµπει Λνγνηερλίαο. Δ πνίεζή ηνπ είλαη
αηζηόδνμε θαη αλαθέξεηαη ζηε θύζε, ζηελ Βιιάδα θαη ζηνλ
άλζξσπν. Πνιιά πνηήµαηά ηνπ έρνπλ µεινπνηεζεί από
Έιιελεο ζπλζέηεο. Έξγα ηνπ: Ρν άμηνλ εζηί, Ξξνζαλαηνιηζµνί, Ήιηνο ν πξώηνο, Ρα ξσ ηνπ έξσηα, Ν ήιηνο ν
ειηάηνξαο.

Ξξόηαζε γηα δηάβαζκα.
Γηάλλεο Ρίηζνο, Ξαηρλίδηα η’ νπξαλνύ θαη ηνπ λεξνύ, εθδ.
Κέδξνο.
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Ιίηζα Ψαξαύηε

Σν πεξηβόιη ηνπ αµίρ
Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γεύηεξνπ Ξαγθόζµηνπ πνιέµνπ ν
βνµβαξδηζµόο ηεο Πάµνπ αλαγθάδεη ηελ νηθνγέλεηα ηεο
Βαγγειίηζαο λα αθνινπζήζεη ην δξόµν ηεο πξνζθπγηάο
ζηελ Ξαιαηζηίλε. Πην απόζπαζµα πνπ αθνινπζεί (από ην
µπζηζηόξεµα «Tν δηπιό ηαμίδη») πεξηγξάθεηαη ε δσή ζηελ
έξεµν ζ’ έλα ζηξαηόπεδν θνληά ζηε Γάδα θαη ζηα γεηηνληθά
πεξηβόιηα, όπνπ ε Βαγγειίηζα ζπλαληά ηε Οαζµίγηα.

Σ

α πνξηνθάιηα γηα ην «µαγαδί» µαο η’ αγνξάδαµε
από ην αµίρ, ηνλ πεξηβνιάξε. Σηο πεξηζζόηεξεο
θνξέο γέµηδε ην δίρηπ µαο ρσξίο λα παίξλεη ηα δπν
γξνζάθηα, ρώξηα πνπ µαο άθελε θαη ηξώγαµε όζα ζέιαµε. Βίρε εθηά παηδηά, έμη αγόξηα θη έλα θνξίηζη, πνπ ηνλ
βνεζνύζαλ ζην πεξηβόιη όηαλ γύξηδαλ από ην ζρνιείν.
Σν ρσξηαηόζπηην ηνπ αµίρ ήηαλ ρηηζµέλν ζηελ άθξε
ηνπ πεξηβνιηνύ, θάησ από µηα ζεόξαηε ιεύθα. Οη ξίδεο ηεο
ξνπθνύζαλ λεξό από ην πεγάδη ηεο απιήο θαη ηα
θισλάξηα ηεο ζέξηεςαλ θη έθηαλαλ σο ηνλ νπξαλό. Ήηαλ
µηα παξαδεηζέληα γσληά µέζα ζηε δέζηε θαη ηελ μεξαΎια
ηνπ ζηξαηνπέδνπ. Σα θύιια ηεο, πνπ ηξεµνύιηαδαλ µε ην
παξαµηθξό θύζεµα, ζε θαινύζαλ λα δξνζηζηείο ζηε ζθηά
ηεο, λ’ αθνπµπήζεηο ζηνλ θνξµό ηεο θαη λα ληώζεηο ηνπ
ρπµνύο ηεο λ’ αλεβαίλνπλ από ηηο ξίδεο.
πνηα ώξα θη αλ πεγαίλαµε ζην πεξηβόιη, βξίζθαµε
ηε Γαθίγηα, ηε γπλαίθα ηνπ αµίρ, λα µαγεηξεύεη ζθπθηή
πάλσ ζηε θσηηά. Αε ζα ’ηαλ πάλσ από 35 ρξνλώλ. Σν
πξόζσπό ηεο όµσο, γεξαζµέλν θαη ζηεγλό, έδεηρλε πσο
πεξλνύζε πνιιέο ώξεο ζηνλ αέξα θαη ζηνλ ήιην. Μόιηο
79 / 154

µαο έβιεπε, ζεθσλόηαλ όξζηα θαη µαο θαινδερόηαλ µ’
έλα ρείµαξξν αξαβηθώλ. Αίπισλε ηα ρέξηα ηεο πάλσ
ζηελ θνηιηά ηεο θη όπσο ήηαλ γεµάηα ζεµάδηα θαη
ζθαζίµαηα έµνηαδαλ µε ην γέξηθν θνξµό ηήο ιεύθαο. Σηο
ώξεο πνπ δε µαγείξεπε, έξαβε γηνξηηλά θνπζηάληα, δηθά
ηεο θαη ηεο θόξεο ηεο. Μαύξεο θνύζηεο, θεληεµέλεο µε
γεσµεηξηθά ζρήµαηα –ηξίγσλα, ηεηξάγσλα– όµνξθα
ζπληαηξηαζµέλα µε θππαξίζζηα, ζηάρπα, πνπιηά, ηόζν
θόθθηλα θαη βπζζηληά, πνπ δελ µπνξνύζεο λα θξαηήζεηο
ηα µάηηα ζνπ αλνηρηά.
Σε Ραζµίγηα, ηελ θόξε ηνπ αµίρ, ηε γλώξηζα όηαλ
πξσηνπήγαµε ζην πεξηβόιη ηνπο. Καζόηαλ θάησ από ηε
ιεύθα θαη μεθνύθθηδε έλα ξόδη. Σα ρείιηα ηεο, ηα δόληηα ηεο
θαη ηα δάρηπιά ηεο είραλ βαθηεί µειηηδαληά. Κνίηαδα ιαίµαξγα ην ιαρηαξηζηό ξόδη θαη ην ’ηξσγα µε ηα µάηηα µνπ.
…αλ λα βξέζεθα μαθληθά ζηε δηθή µαο λεζηώηηθε
απιή θαη λα ’παηδα µε ηα παηδηά ηεο γεηηνληάο· ε ξνδηά
µαο ήηαλ θνξησµέλε µε ώξηµα ξόδηα µε ζθαζµέλε
θινύδα θη εµείο ρηµνύζαµε ζαλ ηα ζπνπξγίηηα θαη
ηζηµπνινγνύζαµε ηα ξνπµπηληά ζππξηά….
Δ Ραζµίγηα δηάιεμε ην πην µεγάιν ξόδη από ην ζσξό
θαη µνπ ην πξόζθεξε. Νηξάπεθα πνπ δελ είρα θη εγώ
θάηη λα ηεο ραξίζσ.
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– Θέιεηε λα ζαο δείμσ ηηο δσγξαθηέο µνπ, µέρξη λα ζαο
θόςεη ηα πνξηνθάιηα ν παηέξαο µνπ; πεηάρηεθε θαη
ρσξίο λα πεξηµέλεη απάληεζε έηξεμε ζην ρσξηαηόζπηην.
– Μα πνύ έµαζε ειιεληθά; απόξεζε ε Μαξνύια.
Σα ζηξαηόπεδα εδώ γύξσ είλαη γεµάηα Έιιελεο από
ην 1941. ινη ζρεδόλ νη πξόζθπγεο έξρνληαη θη αγνξάδνπλ θξνύηα θαη θεπεπηηθά θαη είλαη θπζηθό λα έρνπλ
µάζεη νη ληόπηνη ηε γιώζζα µαο.
Βίρε δίθην ε Καζζηαλή. Ο Λεσλίδαο έιεγε πσο µόιηο
µπήθαλ νη Γεξµαλνί ζηελ Βιιάδα, ν ζηξαηόο µαο πέξαζε
µε ρίιηεο δπν δπζθνιίεο ζηε Μέζε Ώλαηνιή γηα λα
ζπλερίζεη ηνλ αγώλα.
Δ Ραζµίγηα ήξζε πίζσ ηξεράηε µε µηα αγθαιηά
ραξηηά. Καζίζαµε νθιαδόλ ζην ρώµα ηεο απιήο. Ο αέξαο
ιεο θαη ζηαµάηεζε λα θπζάεη αλάµεζα ζηα θύιια θαη ηα
θισλάξηα ραµήισζαλ πάλσ από ηα θεθάιηα µαο, γηα λα
δνπλ ην µαγηθό θόζµν πνπ θαλεξσλόηαλ µπξνζηά µαο.
Πώο µπόξεζε ε µηθξή Ραζµίγηα λα ρσξέζεη ηόζε
νµνξθηά µέζα ζ’ εθείλα ηα παιηόραξηα; ην πεξηηύιηγµα
ηνπ ραζάπε, ζηελ άζπξε θόιια όπνπ ηπιίγεη ν έµπνξνο
ην ηζίηη,* ζην ραξηνλέλην πάην ελόο θνπηηνύ· πνύ βξήθε
ηέηνην γαιάδην ρξώµα γηα λα θηηάμεη ηνλ νπξαλό; Καη ηα
ρσξάθηα, γηαηί ηα δσγξάθηζε µελεμειηά, ζαλ λα ήηαλ
ζπαξµέλα µε µελεμέδεο; Κη απηόο ν ήιηνο, ζηεµέλνο
µεζνύξαλα, πώο έγηλε ηόζν θινγεξόο θαη πξέπεη λα
ζθηάζεηο ηα µάηηα ζνπ γηα λα µε ζνπ ηα ζαµπώζεη;
Οη δσγξαθηέο πεξλνύζαλ από ρέξη ζε ρέξη: µηα
αξαγµέλε βάξθα πνπ έξρεηαη θαη ηε ρατδεύεη µνπξµνπξηζηά ην θύµα· ην πεγάδη ηεο
απιήο µε ηε βαξηά αιπζίδα πνπ αλεβάδεη ηνλ θνπβά
αγθνµαρώληαο· ην πξόζσπν ηεο Γαθίγηα ραξαγµέλν
από αγσλία θαη πόλν.

* ηζίηη: είδνο πθάζκαηνο
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Έλησζα ηελ ίδηα ηαξαρή, όπσο ηόηε πνπ ε άξα
έβαδε ηηο λόηεο δίπια δίπια θαη ην µπαιό αιάθξσλε θαη
πέηαγε µαθξηά.
– Θέισ λα δσγξαθίζεηο µηαλ απιή πνπ λα ’ρεη ζηε
µέζε µηα ξνδηά µε ηα πην όµνξθα ξόδηα ηνπ θόζµνπ θη από
θάησ παηδηά λα παίδνπλ θαη λα ζθαξθαιώλνπλ ζηα
θιαδηά ηεο.
– Θα ηε δσγξαθίζσ ηε ξνδηά ζνπ θαη ζα ζνπ ηε
ραξίζσ όηαλ μαλάξζεηο, µνπ ππνζρέζεθε.
ην δξόµν ηνπ γπξηζµνύ δελ πεξπαηνύζα, πεηνύζα. Δ
θαξδηά µνπ ηξαγνπδνύζε: «Έρσ µηα θαηλνύξηα θηιελάδα,
έρσ µηα θαηλνύξηα θηιελάδα…». Ήμεξα ζε πνηα ζα ράξηδα
εθείλν ην παξαηεµέλν µπινθ δσγξαθηθήο θαη ηελ
θαζεηίλα µε ηα ρξσµαηηζηά µνιύβηα πνπ µνπ είρε θέξεη
ν Λεσλίδαο θαη ηόζνλ θαηξό δελ είρα θαηαθέξεη νύηε λα η’
αλνίμσ.
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. Δ Ραζκίγηα δείρλεη ηηο δσγξαθηέο ηεο ζηε ΐαγγειίηζα.
Μπνξνύκε λα ηηο μαλαθηηάμνπκε θαη κεηο κε ρξώκαηα ή
λα θάλνπκε θνιάδ.
2. Δ ΐαγγειίηζα θαη ε Ραζκίγηα γίλνληαη θίιεο. Ση ηηο
ζπλδέεη;
3. Σελ ηζηνξία αθεγείηαη ε ΐαγγειίηζα. Πώο ζα ηελ
έιεγε άξαγε ε Ραζκίγηα;

Ιίηζα Ψαξαύηε (Πάκνο 1936).
Δ Λίηζα Φαξαύηε γελλήζεθε ζηε άµν θαη δεη ζηελ Ώζήλα.
Έγξαςε πνιιά ηζηνξηθά, πεξηπεηεηώδε θαη θνηλσληθά
µπζηζηνξήµαηα γηα παηδηά θαη λένπο, αληιώληαο ηα ζέµαηά
ηεο από ην παξειζόλ ην ηόπνπ ηεο θαη ηε ζύγρξνλή ηεο
πξαγµαηηθόηεηα. Έξγα ηεο: Πηα βήµαηα ηνπ Παµνζήξηνπ,
Κε ηελ Αλδξνµέδα ζην γαιάδην πιαλήηε, Ρν αίληγµα ηεο
πέηξηλεο γελεηάδαο, Ρα δάθξπα ηεο Ξεξζεθόλεο.

Ξξόηαζε γηα δηάβαζκα.
Σδέµε Σαζάθνπ, Ρν θξπθό µνλνπάηη, εθδ. Φπρνγηόο.
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Γηώξγνο-Κελέιανο Καξίλνο

Σν ηξαγνύδη ηνπ θιόνπλ

Α

ελ έρεηο πνύ λα θνηµεζείο
δαλείζνπ ην παπνύηζη µνπ
δελ έρεηο πνύ λα δεζηαζείο
δαλείζνπ ηελ θαξδηά µνπ
δελ έρεηο πνύ λα πηεηο λεξό
μεδίςαζε ζην δάθξπ µνπ
δελ έρεηο πνύ λα νλεηξεπηείο
δαλείζνπ ηα όλεηξά µνπ.
Κξύβσ βαζηά ζηηο ηζέπεο µνπ
δπν ςίρνπια ςσµί,
θξύβσ ηνλ ήιην, ηα πνπιηά
θη έλα άζπξν γηαζεµί
θη όια ζα γίλνπλ αύξην
θαξβέιηα ρξώκαηα
γηα λα ρνξηάζνπλ ησλ παηδηώλ
µάηηα θαη ζηόµαηα.
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. ε πνηνπο κηιάεη ν θιόνπλ ζηελ πξώηε ζηξνθή ηνπ
πνηήκαηνο;
2. Γσγξαθίζηε ηηο εηθόλεο ηνπ πνηήκαηνο θαη βάιηε από
θάησ δηθνύο ζαο ηίηινπο.
3. Μπνξνύκε λα θαηαζθεπάζνπκε από ραξηόλη ηνλ
θιόνπλ ηεο ηάμεο καο. Γξάθνπκε ζε ραξηόληα ηα όλεηξα
καο θαη ηα βάδνπκε κέζα ζηηο ηζέπεο ηνπ.
4. Πώο ζα κπνξνύζε ν θόζκνο λα γίλεη θαιύηεξνο;

Γηώξγνο-Κελέιανο Καξίλνο.
Βίλαη πνηεηήο, ζπλζέηεο, παηδαγσγόο θαη θιόνπλ. Έρεη
θπθινθνξήζεη πνιινύο δίζθνπο µε µνπζηθή γηα παηδηά.
Κπξηόηεξα έξγα ηνπ: Θαξαµεινρώξα, Ν θιόνπλ, Ηζηνξία
ελόο ηζίξθνπ, Ρα ηξαγνύδηα µνπ, Ρν πνίεµα µε ηα
ρξώµαηα. Αρ! εηξήλε!
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Ξξόηαζε γηα δηάβαζκα.
Ρέλα Καξζαίνπ, Πηα µνλνπάηηα ηνπ ήιηνπ, εθδ. Παηάθε.

Γηώξγνο - Κελέιανο Καξίλνο
(θσηνγξαθία)
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Φσηεηλή Φξαγθνύιε

Παππνύο θαη εγγνλή

Ξ

επέδεπαλ ζην µεγάιν πιάηαλν ηεο θπξίαο
Βπζηξαηίαο θαη ν παππνύο µάδεπε ρνξηάξηα. Σεο
έδεηρλε ηα ζρήµαηα. Σα πηθξνξάδηθα,* ηα
πεξδηθνπαηήµαηα, ηηο θαπθαιήζξεο . *
Β, γνύζην είρε, αιιά µεηά από ιίγν ην Λεληώ
βαξηόηαλ θη έθεπγε γηαιό γηαιό.
«Ώιιηώηηθεο πνπ είλαη νη ζάιαζζεο θαη νη παξαιίεο
ην ρεηµώλα», ζθεθηόηαλ.
Ξάθλνπ, µέζα ζηα μύια, ζηα πεηαµέλα µπνπθάιηα,
ζηηο παξαηεµέλεο θαη ζρηζµέλεο ζαγηνλάξεο, ηηο παξάηαηξεο, βιέπεη έλα παληνθιάθη, µα έλα παληνθιάθη!
«Ώαα! Ση λα ’λαη απηό;», είπε µέζα ηεο. «αλ βαξθάθη,
ζαλ γόλδνια».
Ήηαλ πθαζµάηηλν, µε ρξπζνθισζηέο θαη
πνιύρξσµα ινπινύδηα. Ήηαλ βέβαηα ηαιαηπσξεµέλν,
αιιά ζηα ληάηα ηνπ πξέπεη λα έθαλε ηξάθεο!*

*πηθξνξάδηθα, θαπθαιήζξεο: είδε άγξησλ ρόξησλ
 έθαλε ηξάθεο: λα εληππσζίαδε
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Β, θαη λα είρε ηέηνηα παπνύηζηα ην Λελάθη, όιεο νη
θίιεο ηεο ζα δήιεπαλ θαη απηή ζα θαµάξσλε. ΐέβαηα, δελ
ζα µπνξνύζε λα ηξέμεη θαη λα παίμεη µ’ απηά ηα παληνθιηά, αιιά ζα ηα είρε γηα ηηο θαιέο ηηο ώξεο: γηα ηα γελέζιηα, γηα ηελ εθθιεζία, γηα ηηο γηνξηέο θαη ηα παλεγύξηα.
Σέηνηεο ζθέςεηο έθαλε, όηαλ θαηέθζαζε ν παππνύο
θξαηώληαο ηόλ ηνξβά* ηίγθα* ζηα ρόξηα.
– Κνπθ, θνθνλέιηµ, * ήξζα.
– Κνίηα παππνύ, έλα παληνθιάθη παξάμελν.
– Παζνπµάθη ηνύξθηθν είλαη, Λεληώ.
Σέηνηα θνξνύζαλ ηα ρξόληα ηα παιηά νη πινύζηεο
Σνπξθαιίηζεο.
– Μνπ αξέζεη πνιύ, παππνύ!
– Βµ ηη! Βίλαη δεηρηεξά* ηα παζνύµηα, όµνξθα,
πινπµηζηά θαη ρεηξνπνίεηα. Βίδεο ηαμίδη, ην άηηµν! Δ
ζάιαζζα µαο ην έθεξε. Βίδεο ηε ζαιαζζα, Λεληώ!
– Να ην πάξνπµε µαδί µαο, παππνύ;
– Ση λα ην θάλεηο, µάηηα µνπ. Βγώ ιέγσ λα ην ηαμηδέςνπµε απέλαληη λα πάεη λα βξεη ην ηαίξη ηνπ. Καιύηεξα, ε;
Σν ζθέθηεθε ιίγν ε Βιέλε:

* ηνξβά: µηθξό ζαθίδην  ηίγθα: γεµάην

θνθνλέιηµ: µηθξή θπξία  δεηρηεξά: εληππσζηαθά
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– Καιά, αο ην θάλνπµε θη έηζη, ηνπ απάληεζε.
Σν έβαιε, ινηπόλ, ν παππνύο πάλσ ζην θύµα θαη
είπε ςηζπξηζηά:
– Άληε ζην θαιό, άληε λα βξεηο ην ηαίξη ζνπ.
Όζηεξα, θνίηαμε ην παζνπµάθη πνπ αξµέληδε*
αλαηνιηθά θαη είπε µε ραµόγειν θαη πην δπλαηά:
– Υαηξεηίζµαηα!
Σν έβιεπαλ λα μεµαθξαίλεη ζαλ µηθξνζθνπηθό ηξεραληήξη* θαη θαληαδόηαλ πηα ηα µύξηα όζα* ε Βιέλε µαο.
Ώξγόηεξα, νη δπν ηνπο, αθνύ άλαςαλ ηα θαληήιηα
ζηνπο Ώγίνπο Ώλαξγύξνπο, µπήθαλ ζηα ηαµαηηθά ινπηξά
ηεο Βθηαινύο, γηα λα θνιαηζίζνπλ ζηα δεζηά. Έθαλε θξύν, µελ ην μερλάµε. Υεηµώλαο βιέπεηε, ήιηνο µε δόληηα.
Παππνύο θαη εγγνλή έηξσγαλ θαη ραιάξσλαλ ζηε
ζαιπσξή ηεο πγξήο δεζηαζηάο.
Μέζα από ηηο ηξύπεο ηνπ ζόινπ ηεο ζθεπήο έβιεπαλ
ην θσο λα µπαίλεη, µαηζάθηα µαηζάθηα θπθιάµηλα. Καη από
ην µηθξό παξάζπξν ζην βάζνο, ν δηάδξνµνο ηεο
ζάιαζζαο. Μπιε, ζπµσµέλνο απ’ ηνλ Νηειή-ΐνξηά.
Υξάηζα-ρξνύηζα, ξνθάληδαλ ηα παμηµάδηα νη δπν
ηνπο θαη µνζρνβνινύζαλ ηα ινπηξά θαλέια, µαληαξίλη
θαη δαθλόθπιια.
Δ πεγή έζηειλε ηε δεζηή αλάζα ηεο ζηα µάγνπια θαη
ηα ρέξηα ηνπο µε µηθξέο, ιεπηέο θπζαιίδεο, πνπ
αλάβιπδαλ ζηαζεξά θαη ξπζµηθά από ηα ραιίθηα ηεο
µεγάιεο ζηέξλαο.
– Πώο λα ηελ έιεγαλ άξαγε ηελ Σνπξθαιίηζα πνπ
έραζε ην παζνπµάθη ηεο; είπε αθεξεµέλα ε Βιελίηζα.
– Μειηέµ! είπε ν παππνύο µε ζηγνπξηά. Μειηέµ, ηελ
έιεγαλ θαη ήηαλ λέα θαη όµνξθε. Ώγαπηόηαλε µε ηνλ Ώρµέη.

* αξµέληδε: ηαμίδεπε ζηε ζάιαζζα

 ηξεραληήξη: είδνο θατθηνύ  µύξηα όζα: πάξα πνιιά
89 / 162

Κξπθά έθεπγε από ηε µάλα ηεο ηα βξάδηα από ηελ
πίζσ ζθάια ηνπ ζπηηηνύ ηνπο, ηελ θαθαζσηή* θαη
θαηέβαηλε ζηελ απιή ηνπο, ζηγνπαηώληαο. Βθεί
αληάµσλαλ θαη ηα ιέγαλε ςηζπξηζηά µέζα ζην ζθνηεηλό
µπαμέ* ηνπο.
– Κνίηα απέλαληη, Λεληώ, εθεί ήηαλ ην ζπίηη ηνπο. ην
Μπαµπα-Γθαιέ, ζην αθξσηήξη.
Έλα βξάδπ όµσο, ε µάλα ηεο είρε ύπλν αλήζπρν.
Ξύπλεζε, ινηπόλ, θαη θαηέβεθε ζηνλ νληά* ηνπο, λα θάεη
θαλέλα ινπθνπµάθη γηα λα γιπθαζεί.
Σελ άθνπζε πνπ ιεο, Βιέλε µνπ, ε Μειηέµ, είδε θαη
ηε ιάµπα πνπ άλαςε θαη ηξέρεη λα πξνιάβεη λα ρσζεί
ζην µεληέξη* ηεο. Μέζα ζηε θνύξηα, ηεο μέθπγε ην
παζνπµάθη θη έµεηλε ζηελ απιή!
Σν πήξε ν ζθύινο ηνύ Ώρµέη θαη άξρηζε ηα παηρλίδηα
δίπια ζηε ζάιαζζα. Οξµά έλα θύµα, ηνπ ην παίξλεη θαη
λα ην ζηα δηθά µαο µέξε!
Γέιαζε πιαηηά ν παππνύο:
– Πνύ ηα ζθαξθίδνµαη όια ηνύηα! µνλνιόγεζε. Πνύ
ηα θαηεβάδεη ε γθιάβα* µνπ ηέηνηα παξαµύζηα!
– ’ αγαπώ, παππνύ µνπ, ηνπ είπε ε Βιέλε, µ’ όιε
ηεο ηελ θαξδηά. ’ αγαπώ.
Βγώ λα δεηο, ζπθαιάθη µνπ.

* θαθαζσηή: µε δηρηπσηό πιέγµα  µπαμέ: θήπν
 νληάο: δσµάηην  µεληέξη: ραµειόο θαλαπέο
 γθιάβα: µπαιό, θεθάιη
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. Ση λα έγηλαλ άξαγε ε Μειηέκ θαη ν Ώρκέη; Μπνξείο λα
ζπλερίζεηο ην παξακύζη ηνπ παππνύ;
2. Φαληαζηείηε όηη ν παππνύο ηεο Μειηέκ θαη ηνπ Ώρκέη
ζηελ Σνπξθία βξήθε έλα παζνπκάθη ηεο Βιέλεο. Ση ζα
έιεγε ζηα δηθά ηνπ εγγνλάθηα;
3. πδεηήζηε γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ παππνύ θαη ηεο
εγγνλήο.
4. Ώλ ε Βιέλε έζηειλε έλα γξάκκα ζηε Μειηέκ, ηη ζα ηεο
έγξαθε;
5. Γξάςηε ηζηνξίεο θαη παξακύζηα πνπ ζαο δηεγνύληαη ν
παππνύο θαη ε γηαγηά θαη θηηάμηε ην «Παξακπζνβηβιίν»
ηεο ηάμεο ζαο.

Φσηεηλή Φξαγθνύιε (Κόιπβνο.Κπηηιήλεο 1958).
Βίλαη δαζθάια. Έρεη γξάςεη παξαµπζηθέο ηζηνξίεο γηα µηθξά
παηδηά. Σα ζέµαηα ησλ βηβιίσλ ηεο είλαη εµπλεπζµέλα από
ην λεζί ηεο, από ηελ παξάδνζε, από ηε θύζε θαη από ηηο
ζρέζεηο ησλ αλζξώπσλ. Μεξηθά από ηα βηβιία ηεο: Ζ
Θπξάλε ηνπ δάζνπο, Ζ Ξνξθπξέληα θαη ην µαληνιίλν, Ρν
ρσξαθάθη ηεο αγάπεο, Νη άγγεινη ησλ θνρπιηώλ.

Ξξνηάζεηο γηα δηάβαζκα.
Υξήζηνο Μπνπιώηεο, Ρν άγαιµα πνπ θξύσλε, εθδ.
Παηάθε.
Φηιίζα Υαηδεράλλα, Ηζηνξίεο ηνπ παππνύ ρσξίο
µνπζηάθη, εθδ. Φπρνγηόο.
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Λαδίµ Χηθµέη

Ώο δώζνπµε ηνλ θόζµν ζηα παηδηά

Ώ

ο δώζνπµε ηνλ θόζµν ζηα παηδηά
έζησ θαη γηα µηα µέξα
αο ηνλ δώζνπµε λα παίμνπλ ζαλ έλα
πνιύρξσµν µπαιόλη
λα παίμνπλ ηξαγνπδώληαο αλάµεζα ζη’ αζηέξηα
αο δώζνπµε ηνλ θόζµν ζηα παηδηά
ζαλ έλα ηεξάζηην µήιν, ζαλ ςίρα νιόδεζηνπ ςσµηνύ
λα ρνξηάζνπλ µηα µέξα ηνπιάρηζηνλ
αο δώζνπµε ηνλ θόζµν ζηα παηδηά
λα µάζεη έζησ θαη γηα µηα µέξα ν θόζµνο ηε θηιία ηα
παηδηά ζα πάξνπλ απ’ ηα ρέξηα µαο ηνλ θόζµν
ζα θπηέςνπλ αζάλαηα δέληξα.
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. Ση άιιν ζα κπνξνύζαλ λα θάλνπλ ηα παηδηά, αλ
έπαηξλαλ ηνλ θόζκν ζηα ρέξηα ηνπο;
2. ην πνίεκα ν θόζκνο κνηάδεη κε «πνιύρξσκν κπαιόλη» θαη κε «ςίρα νιόδεζηνπ ςσκηνύ». Πώο θαηαιαβαίλεηε
απηέο ηηο θξάζεηο;
3. Πνηα από ηηο εηθόλεο ηνπ πνηήκαηνο ζα ήζειεο λα
δσγξαθίζεηο;
4. «Ώο δώζνπκε ηνλ θόζκν ζηα παηδηά»: • ηεο Ώθξηθήο
• ηεο Ώζίαο • ηεο Ώκεξηθήο. Φαληαδόκαζηε ηη ζα ήζειαλ
απηά ηα παηδηά θαη μαλαγξάθνπκε ην πνίεκα.
Μπνξνύκε λα αιιάμνπκε όπνηεο ιέμεηο θαη
θξάζεηο ζέινπκε ή λα πξνζζέζνπκε δηθέο καο.

Λαδίκ Χηθκέη (Θεζζαινλίθε 1902 -.Κόζρα 1963).
Έλαο από ηνπο ζεµαληηθόηεξνπο Σνύξθνπο πνηεηέο θαη
ζεαηξηθνύο ζπγγξαθείο ηνπ 20νύ αηώλα. ην έξγν ηνπ
θπξηαξρνύλ νη ηδέεο γηα ηζόηεηα ησλ αλζξώπσλ. Μεξηθά
πνηεηηθά θείµελά ηνπ: Ζ πνιηηεία πνπ έραζε ηε µηιηά ηεο,
Γξάµµαηα από ηε θπιαθή.
Πξόηαζε γηα δηάβαζκα.
Γσξδ αξή, Ρν γατηαλάθη, εθδ. Παηάθε.
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«Με πξννξηζκό
ηελ επόκελε ρηιηεηία...»

Ν εθεπξέηεο θύξηνο Φάλεο
αλαθάιπςε βεληάιηα
πνπ ηε βάδεη κπξνο ζηα κνύηξα
κέλεη αθίλεηε ε βεληάιηα
θαη θνπλάκε ηα θεθάιηα.
Γ.- Μ. Μαξίλνο
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Οόαιλη Ληαι

Δ ηξεράια
Ρν θείµελν πνπ ζα δηαβάζεηε είλαη από ηε ρηνπµνξηζηηθή
ηζηνξία ηνύ Οόαιλη Ληαι Ο απίζαλνο θνο Φνμ. Ν θύξηνο
Φνμ είλαη µηα αιεπνύ πνπ θιέβεη πόηε πόηε θνηόπνπια γηα
λα ζξέςεη ηα ηέζζεξα αιεπνπδάθηα ηεο. Όµσο ηα αθεληηθά ησλ θνηόπνπισλ, νη θηεµαηίεο Κπόγθη ν ρνληξόο,
Κπαλο ν θνληόο θαη Κπηλ ν ιεπηόο, εμνξγίδνληαη θη
απνθαζίδνπλ λα θπλεγήζνπλ µε µπνπιληόδεο ηνλ θύξην
Φνμ, ν νπνίνο µαδί µε ηα παηδηά ηνπ θξύβεηαη ζε µηα ηξύπα
ελόο ιόθνπ.

Έ

λαο απειπηζµέλνο αγώλαο δξόµνπ άξρηζε, νη
µεραλέο ελαληίνλ ησλ
αιεπνύδσλ. ηελ αξρή, ν ιόθνο
έµνηαδε µε ηε δηπιαλή εηθόλα.
Μηα ώξα αξγόηεξα, θαζώο νη
µεραλέο έηξσγαλ όιν θαη πεξηζζόηεξν ρώµα από ηελ θνξπθή, ν
ιόθνο έµνηαδε µε ηελ επάλσ
εηθόλα:
Πνύ θαη πνύ νη αιεπνύδεο
θέξδηδαλ ιίγν έδαθνο, νη ζόξπβνη αθνύγνληαλ πην
µαθξηλνί θη ν θύξηνο Φνμ έιεγε: «Θα ηα θαηαθέξνπµε!
Βίµαη βέβαηνο πσο ζα ηα θαηαθέξνπµε!». µσο, ιίγα
ιεπηά αξγόηεξα νη µεραλέο πιεζίαδαλ θη ν θξόηνο από
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ηα παλίζρπξα θηπάξηα αθνπγόηαλ νινέλα θαη πην
δπλαηόο. Σόηε νη αιεπνύδεο έβιεπαλ ηε µπηεξή άθξε,
θαζώο θάπνην από ηα θηπάξηα έζθαβε ηε γε αθξηβώο
πίζσ ηνπο.
– Πξνρσξήζηε, αγάπεο µνπ! ιαράληαδε ν θύξηνο Φνμ.
Μελ ηα παξαηάηε.
– Πξνρσξήζηε! θώλαδε θη ν ρνληξν-Μπόγθη ζηνλ
Μπηλ θαη ζηνλ Μπαλο. πνπ λα ’λαη ηελ πηάλνπµε!
– Σελ πήξε πνπζελά ην µάηη ζνπ; ξσηνύζε ν Μπηλ.
– ρη αθόµε, θώλαδε ν Μπόγθη. Ννµίδσ όµσο πσο
είζηε θνληά!
– Θα ηελ αξπάμσ µε ηε
θαγάλα µνπ! θώλαδε ν Μπαλο.
Θα ηελ θόςσ θνµµαηάθηα!
Μέρξη ην µεζεµέξη, πάλησο,
νη µεραλέο ήηαλ αθόµε εθεί.
Βθεί ήηαλ θαη νη ηαιαίπσξεο
αιεπνύδεο. Ο ιόθνο ηώξα
θαηλόηαλ θάπσο έηζη: 
Οη θηεµαηίεο δε ζηαµάηεζαλ νύηε γηα θαγεηό.
Ήηαλ αθνζησµέλνη ζηε
δνπιεηά ηνπο.
– Έη! εθεί θάησ, θύξηε Φνμ! Ώληήρεζε ε θσλή ηνπ
Μπαλο, θαζώο έζθπςε από ην ηξαθηέξ ηνπ. Βξρόµαζηε
λα ζε πηάζνπµε.
– Έθαγεο πηα ην ηειεπηαίν ζνπ θνηόπνπιν! αληήρεζε θαη ε θσλή ηνύ Μπόγθη. Αε ζα μαλαηξηγπξίζεηο πνηέ
πηα ύπνπηα ζηε δηθή µνπ θάξµα.
Κάηη ζαλ ηξέια είρε πηάζεη ηνπο ηξεηο άληξεο. Ο
μεξαθηαλόο Μπηλ θαη ν θνληνπίζαξνο θνηιαξάο Μπαλο
νδεγνύζαλ ηηο µεραλέο ηνπο ζαλ µαληαθνί, θάλνληαο ηα
θηπάξηα λα ζθάβνπλ µε θαηαπιεθηηθή ηαρύηεηα. Ο
ρνληξν-Μπόγθη ρνξνπεδνύζε ζαλ θαιηθάληδαξνο θαη
θώλαδε:
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– Πην γξήγνξα! Πην γξήγνξα!
Μέρξη ηηο πέληε ην απόγεπµα λα ηη είρε γίλεη ζην
ιόθν:
Δ ηξύπα πνπ είραλ ζθάςεη νη µεραλέο έµνηαδε µε
θξαηήξα* εθαηζηείνπ. Σν ζέαµα ήηαλ ηόζν αζπλήζηζην,
πνπ πιήζε αλζξώπσλ είραλ ηξέμεη από ηα γύξσ ρσξηά
λα ξίμνπλ µηα µαηηά. ηέθνληαλ ζηελ άθξε ηνύ θξαηήξα
θαη θνηηνύζαλ θάησ ηνλ Μπόγθη θαη ηνλ Μπαλο θαη ηνλ
Μπηλ.
– Έη! εθεί θάησ, Μπόγθη. Ση ζπµβαίλεη;
– Κπλεγάµε µηα αιεπνύ!
– ίγνπξα ηξειαζήθαηε!
Οη άλζξσπνη βάιζεθαλ λα ηνπο θνξντδεύνπλ θαη λα
ηνπο πεξηγεινύλ. Καη µόλν απηό ήηαλ ηθαλό λα θάλεη ηνπο
ηξεηο θηεµαηίεο πην έμαιινπο, πην πεηζµαησµέλνπο θαη
πην απνθαζηζµέλνπο από πνηέ λα µελ ηα παξαηήζνπλ
µέρξη λα πηάζνπλ ηηο αιεπνύδεο. Έμσ από ηελ ηξύπα ηεο
αιεπνύο ν Μπόγθη, ν Μπαλο θαη ν Μπηλ θάζνληαλ δίπια
ζηηο ζθελέο ηνπο µε ηα όπια ηνπο ζηα γόλαηά ηνπο.
Άξρηζε λα βξέρεη. Σν λεξό έπεθηε ζε ξπάθηα ζην ιαηµό
ησλ ηξηώλ αληξώλ θαη µέζα ζηα παπνύηζηα ηνπο.
– Αε ζα µείλεη αθόµε γηα πνιύ εθεί θάησ, είπε ν
Μπόγθη.
– Σν θηήλνο ζα πξέπεη λα ’ρεη πεζάλεη από ηελ πείλα,
πξόζζεζε ν Μπαλο.
– Έηζη είλαη, ζπµθώλεζε ν Μπηλ. Θα θάλεη θάπνηα
εμόξµεζε από ζηηγµή ζε ζηηγµή.
Να ’ρεηε ηα όπια ζαο έηνηµα.
Καη θάζηζαλ δίπια ζηελ
ηξύπα, πεξηµέλνληαο ηελ αιεπνύ
λα βγεη έμσ. Κη από όζν μέξσ,
αθόµε πεξηµέλνπλ.

* θξαηήξα: άλνηγκα ζην αλώηεξν άθξν
98 / 168

Αξαζηεξηόηεηεο
1. Οη θηεκαηίεο, κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο,
θαηαζηξέςαλε έλαλ νιόθιεξν ιόθν γηα λα θπλεγήζνπλ
ηηο αιεπνύδεο. πδεηήζηε ζηελ ηάμε γη’ απηήλ ηελ
ελέξγεηά ηνπο.
2. Πνύ ιέηε λα πήγαλ νη αιεπνύδεο θαη δελ ηηο έπηαζαλ
νη ηξεηο θηεκαηίεο;
3. Αηεγεζείηε ηελ ηζηνξία από ηελ πιεπξά ελόο από
ηνπο ηξεηο θηεκαηίεο.
4. Γξάςηε κηα δηθή ζαο ηζηνξία κε παξόκνην ζέκα θαη
εηθνλνγξαθήζηε ηελ.

Οόαιλη Ληαι (Νπαιία 1916-1990).
Βίλαη από ηνπο γλσζηόηεξνπο Άγγινπο πεδνγξάθνπο. Σα
βηβιία ηνπ έρνπλ µεηαθξαζηεί ζε πνιιέο ρώξεο.
Χξεζηµνπνίεζε πνιύ ηε θαληαζία θαη ην ρηνύµνξ. Από ηα
έξγα ηνπ μερσξίδνπλ: Καηίιληα, Νη µάγηζζεο, Ν απίζαλνο
θνο Φνμ, Ρν µαγηθό δάρηπιν, Ν Ρζάξιη θαη ην εξγνζηάζην
ζνθνιάηαο, Ρζάξιη ν πξσηαζιεηήο ηνπ θόζµνπ, Ν Ρδίµεο
θαη ην γηγαληνξνδάθηλν.

Ξξόηαζε γηα δηάβαζκα.
Ώλδξέαο Ώγγειάθεο, Κηα αιεπνύ ζηελ πιαηεία Βάζεο,
εθδ. Παηάθε.
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Ηνύιηνο Βεξλ.

Πεξίπαηνο ζην βπζό ηεο ζάιαζζαο
Ρν ηµήµα πνπ ζα δηαβάζεηε πξνέξρεηαη από ην βηβιίν ηνπ
Ηνπιίνπ Βεξλ Δίθνζη ρηιηάδεο ιεύγεο θάησ από ηηο
ζάιαζζεο. Ν θαζεγεηήο αθεγείηαη ηελ έμνδό ηνπ από ηνλ
Λαπηίιν, έλα θαληαζηηθό ππνβξύρην, θαη ηνλ πεξίπαην ζην
βπζό ηεο ζάιαζζαο µε νδεγό ηνλ πινίαξρν Λέµν.

Ώ

πό ην µεραλνζηάζην* πεξάζαµε ζ’ έλα άιιν µηθξό
δηαµέξηζµα, όπνπ ππήξραλ θαµηά δσδεθαξηά
ζθάθαλδξα* θη αξθεηά όπια. ηαλ είδε ηα
ζθάθαλδξα, ν Νελη Λαλη έδεημε δπζθνξία.
– Σα δάζε, όπνπ ζα πάµε, είλαη ππνβξύρηα, ηνπ
εμήγεζα.
– Σόηε θαιά, µνπξµνύξηζε. Ώιιά µόλν αλ µνπ ην
πεξάζνπλ µε ην ζηαληό, * ζα ην θνξέζσ.
– Καλέλαο δελ ζε ππνρξεώλεη, ηνπ είπε ν
πινίαξρνο Νέµνο.
– Κη ν ύµβνπινο ηη ζα θάλεη; ξώηεζε ν θαµαθηζηήο.*
– Βγώ πεγαίλσ παληνύ όπνπ πεγαίλεη ν θύξηνο,
απάληεζε ν πηζηόο ππεξέηεο.
Αύν άλδξεο ηνπ πιεξώµαηνο ήξζαλ λα µαο
βνεζήζνπλ γηα λα θνξέζνπµε ηηο βαξηέο, αδηάβξνρεο

* µεραλνζηάζην: ν ρώξνο ησλ µεραλώλ

 ζθάθαλδξα: ζηνιέο ησλ δπηώλ  ζηαληό: µε ην δόξη
 θαµαθηζηήο: απηόο πνπ ςαξεύεη µε θαµάθη
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εθείλεο ζηνιέο πνπ ήζαλ θηηαγµέλεο από εηδηθό
θανπηζνύθ, ηθαλό λ’ αληέρεη. Σα παπνύηζηα θαηέιεγαλ
ζε βαξηέο ζηδεξέληεο ζόιεο. Ο πινίαξρνο Νέµνο, έλαο
ζύληξνθόο ηνπ γηγαληόζσµνο, ν ύµβνπινο θη εγώ,
θνξέζαµε απηέο ηηο ζηνιέο θαη, πξνηνύ µαο βηδώζνπλ ηηο
πεξηθεθαιαίεο, µαο παξέδσζαλ ηα ληνπθέθηα πνπ ζα
παίξλαµε µαδί µαο. Ο πινίαξρνο Νέµνο µνπ έδεημε ην
ρεηξηζµό ηνπο.
– Βίλαη πεξίθεµν, ηνπ είπα. Ώιιά πώο ζα µπνξέζνπµε
λα θαηέβνπµε ζην βπζό ηεο ζάιαζζαο;
– Ώπηή ηε ζηηγµή, θύξηε θαζεγεηά, ν «Ναπηίινο»
είλαη αξαγµέλνο ζε βάζνο δέθα µέηξσλ θαη δελ έρνπµε
ηίπνηε άιιν παξά λα μεθηλήζνπµε.
– Μα πώο ζα βγνύµε;
– Θα δείηε ζε ιίγν.
Μαο πέξαζαλ ηηο πεξηθεθαιαίεο θαη
µαο ηηο βίδσζαλ. Τπήξραλ ζ’ απηέο ηξία
αλνίγµαηα, θξαγµέλα µε ρνληξό γπαιί,
άζξαπζην, πνπ επέηξεπαλ λα βιέπεη
θαλείο πξνο όιεο ηηο δηεπζύλζεηο. Έπεηηα
µαο έδεζαλ ζηηο πιάηεο ηηο ζπζθεπέο µε ηνλ
πεπηεζµέλν αέξα θη αξρίζαµε λ’ αλαπλένπµε θαλνληθά. Αελ έλησζα θαµηά δπζθνξία.
Μνπ θξέµαζαλ έλα ειεθηξηθό, εηδηθό θαλάξη
ζηε δώλε, θαη µνπ έδσζαλ έλα ληνπθέθη.
Ήµνπλ έηνηµνο πηα, αιι’ έηζη όπσο ήµνπλ
ληπµέλνο, µνπ ήηαλ αδύλαην λα θάλσ έζησ θη έλα βήµα. Οη
άληξεο ηνπ πιεξώµαηνο µαο έζπξσμαλ ζε µηα δηπιαλή
θαµπίλα θαη θιείζηεθε πίζσ µαο ε ζηεγαλή πόξηα. ΐαζύ
ζθνηάδη απισλόηαλ γύξσ µαο. ε ιίγν άθνπζα έλα βόµβν
θη έλησζα ηα πόδηα µνπ θαη, ζηγά ζηγά, όιν µνπ ην ζώµα λα
παγώλεη. Βίραλ αλνίμεη µηαλ άιιε πόξηα θαη ην λεξό ηεο
ζάιαζζαο είρε εηζρσξήζεη µέζα ζηελ θαµπίλα, πνπ, ζε
ιίγν, ηελ πιεµµύξηζε. Έλα εµίθσο απιώζεθε ηώξα γύξσ
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µαο. Μπνξνύζα λα βαδίδσ θαη, ρσξίο λα ην θαηαιάβσ
ζρεδόλ, βξέζεθα ζην βπζό ηεο ζαιαζζαο.
Βίλαη αδύλαην λα πεξηγξάςσ ηη έλησζα ηελ ώξα
εθείλε.
Ο πινίαξρνο Νέµνο πήγαηλε µπξνζηά θη ν
ζύληξνθόο ηνπ αθνινπζνύζε, ιίγα βήµαηα πην πίζσ. Ο
ύµβνπινο θη εγώ βαδίδαµε πιάη πιάη, ζα λα µπνξνύζαµε
λ’ αληαιιάμνπµε ηηο εληππώζεηο µαο. ια εθείλα ηα
βαξηά πξάγµαηα πνπ θνξνύζαµε έραλαλ από ην βάξνο
ηνπο ηόζν, όζν ήηαλ ην λεξό πνπ µεηαηόπηδαλ, θη έηζη
µπνξνύζαµε λα θηλνύµαζηε ειεύζεξα.
Πάλσ από ην θεθάιη µνπ έβιεπα ηελ επηθάλεηα ηεο
ζάιαζζαο πνπ ήηαλ γαιήληα. ΐαδίδαµε παηώληαο ζε ιεπηή άµµν, νµαιή θη όρη ξπηηδσµέλε,* όπσο ζηνπο γηαινύο.
Κη απηή ε αµµνπδηά αληαλαθινύζε µε θαηαπιεθηηθή έληαζε ηηο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ. Θα µε πηζηέςνπλ άξαγε, άµα
πσ όηη ζην βάζνο εθείλν, θάπνπ δώδεθα µέηξα δειαδή,
έβιεπα θαζαξά, ζα λα ήµνπλ µέξα, ζην ύπαηζξν;
Πξνρσξήζαµε έηζη θάπνπ έλα ηέηαξην. ηγά ζηγά ην
ζθάθνο ηνύ «Ναπηίινπ» ραλόηαλ πίζσ µαο.
ε ιίγν άξρηζα λα δηαθξίλσ θάηη βξάρνπο. Δ ώξα
ήηαλ ηόηε δέθα θη νη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ, θαζώο έζπαδαλ
πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, έδηλαλ θαληαζµαγνξηθά ρξώµαηα ζηελ ππνβξύρηα άλζεζε πνπ µαιάθηα*
δνύζαλ ζην µαγηθό εθείλν βπζό θαη πνλνύζε ε θαξδηά
µνπ πνπ ηα παηνύζα.
Μεηά ηελ αµµνπδηά δηαζρίζαµε µηα έθηαζε γεµάηε
θύθηα, πειαγίζηα θπηά, πνπ αθόµα ηα θύµαηα δελ ηα
’ραλε μεξηδώζεη. Ήηαλ ζαλ έλα ιηβάδη από ππθλή ριόε.
πγρξόλσο, πάλσ από ηα θεθάιηα µαο, επέπιεαλ άιια
θύθηα.

* ξπηηδσµέλε: δαξσµέλε

 µαιάθηα: πδξόβηα δώα ρσξίο αξζξώζεηο
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Κόληεπε πηα µεζεµέξη. Ήδε ην έδαθνο άξρηζε λα
γίλεηαη θαησθεξηθό, * θη όηαλ θηάζαµε ζε βάζνο εθαηό
µέηξσλ, γύξσ µαο απιώζεθε έλα θνθθηλσπό ιπθόθσο.*
Ωζηόζν, βιέπαµε αξθεηά θαη δελ ήηαλ αλάγθε λα
βάινπµε ζ’ ελέξγεηα ηηο ειεθηξηθέο µαο ιπρλίεο. *

Tν δάζνο ηνπ λεζηνύ Kξέζπν

* θαησθεξηθό: θαηεθνξηθό  ιπθόθσο: ζνύξνππν
 ιπρλίεο: ιάµπεο
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Ο πινίαξρνο Νέµνο ζηάζεθε ηόηε θαη µνπ
έδεημε µε ην δάρηπιν θάηη ζθνηεηλνύο όγθνπο
πνπ µόιηο δηαθξίλνληαλ, ζε µηθξή
απόζηαζε.
– Ώπηό ζα είλαη ην δάζνο ηνπ λεζηνύ
Κξέζπν, ζθέθηεθα.
Καη δε γειηόµνπλ.

Αξαζηεξηόηεηεο
1. Πώο θαληάδεζηε ην λεζί Κξέζπν πνπ ζπλάληεζαλ
ζην δξόκν ηνπο νη άλδξεο ηνπ Ναπηίινπ;
2. Μπνξείηε λα θέξεηε ζην κπαιό ζαο ηελ επηζηξνθή
ησλ αλδξώλ ζηνλ Ναπηίιν;
3. Αηαβάζηε ηε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο ζην βηβιίν ηνπ
Ενπιίνπ ΐεξλ. Μνηάδεη απηή κε ηε ζπλέρεηα πνπ εζείο
δώζαηε ζηελ ηζηνξία;

Ηνύιηνο Βέξλ (1828-1905).
Γάιινο ζπγγξαθέαο, παηέξαο ηνπ µπζηζηνξήµαηνο
επηζηεµνληθήο θαληαζίαο. ηα βηβιία ηνπ θπξηαξρεί ην
θαληαζηηθό, ζπλδπαζµέλν µε ηελ πεξηπέηεηα ζην δηάζηεµα,
ζηνπο βπζνύο ηεο ζάιαζζαο, ζηα πέξαηα ηνπ θόζµνπ.
Ώπό ηα έξγα ηνπ είλαη γλσζηά: Από ηε γε ζηε ζειήλε,
Ραμίδη ζην θέληξν ηεο γεο, Ν δεθαπεληαεηήο πινίαξρνο,
Ρα παηδηά ηνπ πινηάξρνπ Γθξαλη, Ν γύξνο ηνπ θόζµνπ ζε
80 µέξεο.

Ξξόηαζε γηα δηάβαζκα.
Ρόαιλη Νηαι, Ν γπάιηλνο αλειθπζηήξαο, µεηάθξαζε
Κίξα ίλνπ, εθδ. Φπρνγηόο.
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Ληηληηέ Ιεβύ

Άληδειµαλ

Ο

θύξηνο Άγγεινο ήηαλ έλαο πνιύ παξάμελνο
γείηνλαο. Αελ έβγαηλε πνηέ από ην ζπίηη ηνπ,
νύηε θαη µηινύζε ζε θαλέλαλ. Μηα µέξα, µε είραλ
ζηείιεη νη γνλείο µνπ λ’ αγνξάζσ εθεµεξίδα. πλάληεζα
ηνλ θύξην Άγγειν ζηε ζθάια.
– Μηα ζηηγµή λα ζαο βνεζήζσ, ηνπ θώλαμα. Πήξα ην
θαξνηζάθη ηνπ θαη ην ζήθσζα.
– Βπραξηζηώ, παηδί µνπ, µπνξείο λα πεγαίλεηο ηώξα,
µνπ είπε. αλ λα βηαδόηαλ πνιύ λα µε μεθνξησζεί!
Κη εγώ πνπ µόιηο είρα αλέβεη επηά νξόθνπο γηα λα ηνλ
βνεζήζσ!
– Μήπσο ζα µπνξνύζα λα έρσ έλα πνηήξη λεξό,
παξαθαιώ; ηνλ ξώηεζα.
– Β… µνπ έρνπλ θόςεη ην λεξό, µνπ απάληεζε µε
ύθνο όιν θαη πην αµήραλν. Σόηε, µηα θνξντδεπηηθή
θσλνύια αθνύζηεθε από µέζα:
– Αελ είλαη ζσζηό λα ιέµε ςέµαηα, θύξηε Άγγειε!
Ώπό ην βάζνο ηνπ δηαµεξίζµαηνο έθαλε ηελ εµθάληζή
ηνπ έλα παξάμελν µηθξό ξνµπόη πνπ πξνρσξνύζε
πάλσ ζε δύν ξνδάθηα.
– Καιεµέξα, θαιεµέξα! είπε δπλαηά. Υαίξνµαη
ηδηαηηέξσο πνπ βιέπσ θαη µηα θαηλνύξηα θάηζα, έθαλε ην
ξνµπόη. Σν όλνµά µνπ είλαη Άιθη.
– Βµέλα Ώξλό. Μέλσ ζηνλ πξώην, ηνπ απάληεζα
ζθίγγνληάο ηνπ ην ρέξη. Βλώ ν θύξηνο Άγγεινο µνπ
έβαδε έλα πνηήξη λεξό, εγώ παξαηεξνύζα ηα πάληα
γύξσ µνπ. Βίρα θάλεη έλα άιµα ζην ρξόλν. ια αλήθαλ
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ζε µηα άιιε επνρή: ηα έπηπια, ηα θσηηζηηθά. ηνπο
ηνίρνπο ήηαλ θξεµαζµέλνη πίλαθεο, θσηνγξαθίεο θαη
αθίζεο ελόο αλζξώπνπ µε πειώξηα θηεξά.
– Πνηνο είλαη απηόο ν άλζξσπνο; ξώηεζα.
– Έλαο παιηόο µνπ θίινο, µνπ απνθξίζεθε ν θύξηνο
Άγγεινο.
– Αεύηεξν ςέµα ζήµεξα, θύξηε Άγγειε, θώλαμε ην
µηθξό ξνµπόη. Έια ηώξα, Ώξλό, δελ ηνλ αλαγλσξίδεηο;
Παξαηήξεζα πξνζεθηηθά µηα αθίζα γηα θάµπνζε
ώξα θαη μαθληθά θώλαμα:
– Μα απηόο είζηε ζεηο, θύξηε Άγγειε!
– Ώπηόο είλαη, πξάγµαηη, µνπ ην επηβεβαίσζε ν Άιθη.
Ο θύξηνο Άγγεινο, ηελ επνρή ηνπ ήηαλ Άληδειµαλ
Πάλε ρξόληα από ηόηε…
– Ο Άληδειµαλ ήηαλ ν πξώηνο ζνύπεξ ήξσαο,
άξρηζε λα ιέεη ν Άιθη, ελώ θαζόηαλ ζηνλ θαλαπέ. Βίλαη
απηόο πνπ εµθαλίζηεθε πξηλ απ’ όινπο ηνπο άιινπο: ην
νύπεξµαλ, ην Φάληνµαλ, ην Φιάζµαλ… Έια θνληά µνπ,
λα ζνπ δείμσ θάηη, Ώξλό. Σν ξνµπόη άλνημε έλα άιµπνπµ
µε θσηνγξαθίεο.
Ο Άληδειµαλ εµθαλίζηεθε γηα πξώηε θνξά ην 1938.
Έζσζε έλα θνξηηζάθη βγάδνληάο ην από έλα δηαµέξηζµα
πνπ είρε πάξεη θσηηά. Ώπό ηόηε πξόζθεξε ηε βνήζεηά
ηνπ ζε εθαηνληάδεο αλζξώπνπο ζ’ όιν ηνλ θόζµν. ηαλ
βξηζθόηαλ εθηόο θηλδύλνπ, ν Άληδειµαλ εμαθαληδόηαλ
ζηνλ νπξαλό θάλνληαο ηέηνηα αθξνβαηηθά, πνπ ν
θόζµνο έµελε µε ην ζηόµα αλνηρηό. Κπθινθόξεζαλ
γξαµµαηόζεµα µε ηελ εηθόλα ηνπ. ια ηα παηδηά ήζειαλ
λα αγνξάζνπλ ηε ζηνιή ηνύ Άληδειµαλ. Ο Ώληδειµαλ
ήηαλ πηα πξαγµαηηθό είδσιν. µσο, ιίγν θαηξό αξγόηεξα,
έθαλαλ ηελ εµθάληζή ηνπο ν Φάληνµαλ, ν Φιάζµαλ θαη
µεξηθνί άιινη, νη νπνίνη άξρηζαλ λα ηνλ επηζθηάδνπλ.*

* επηζθηάδνπλ: παξακεξίδνπλ
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Ώπηνί νη λένη ζνύπεξ ήξσεο ήηαλ πην δπλαηνί, πην
γξήγνξνη. Σα θαηνξζώµαηα ηνπ Άληδειµαλ δελ εληππσζίαδαλ πηα θαλέλαλ. Σα θηεξά ηνπ ζθνύξηαζαλ ζηγά
ζηγά. ΐγήθε ζηε ζύληαμε. Βγθαηαζηάζεθε ζε έλα
δηακέξηζκα καδί κε ηνλ πηζηό ηνπ ζύληξνθν, ηνλ Άιθη,
θαη από Ώληδειµαλ έγηλε θύξηνο Άγγεινο. Έλαο
άλζξσπνο ζαλ όινπο ηνπο άιινπο – ή ζρεδόλ.
Ο Άιθη έθιεηζε ην άιµπνπµ. Ο θύξηνο Άγγεινο µαο
θνίηαδε ζιηµµέλνο θαη πεξήθαλνο µαδί. Βγώ έλησζα έλαλ
θόµπν ζην ιαηµό.
– Με πεξηµέλνπλ νη γνλείο µνπ, ςέιιηζα.*

* ςέιιηζα: είπα µέζα από ηα δόληηα µνπ
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– Πεο µνπ, ζα μαλάξζεηο λα µαο δεηο; ξώηεζε ν Άιθη.
– Καη βέβαηα ζα ’ξζσ, είπα θαη ηνπο έζθημα ην ρέξη.
Ξαλαπήγα πνιιέο θνξέο ζην ζπίηη ηνπ θπξίνπ Άγγεινπ θαη ηνπ παξάμελνπ µηθξνύ ξνµπόη ηνπ. Ο Άιθη είλαη
απίζηεπηα θιύαξνο, είρε πάληα ρηιηάδεο πξάγµαηα λα
δηεγεζεί γηα ηνλ θύξην Άγγειν. Καηαιάβαηλεο πνιύ θαιά
όηη ηνλ ιάηξεπε. ζν γηα ηνλ θύξην Άγγειν, απηόο
πεξλνύζε ηα απνγεύµαηά ηνπ πάλσ ζηε ζηέγε ηεο
πνιπθαηνηθίαο. Έθαλε δηάθνξνπο ππνινγηζµνύο µε ηε
βνήζεηα θάπνησλ παξάμελσλ νξγάλσλ. Ο θύξηνο
Άγγεινο ήζειε λα μαλαγίλεη Άληδειµαλ γηα ηειεπηαία
θνξά. Ο Άιθη θη εγώ παξαθνινπζνύζαµε µαγεµέλνη
όιεο ηνπ ηηο πξνεηνηµαζίεο.
Δ µεγάιε µέξα έθηαζε ηειηθά: Νηπµέλνο µε ηε ζηνιή
ηνπ ν θύξηνο Άγγεινο αρηηλνβνινύζε.
– Μπνξείο λα αξρίζεηο ηελ αληίζηξνθε µέηξεζε,
Άιθη, θώλαμε.
– 10, 9, 8…
Ο Άιθη έθηαζε ζην 0. Πάηεζε ην θνπµπί πνπ έβαιε
ζε θίλεζε ην ζύζηεµα αλάθιεμεο. Ο Άληδειµαλ μεδίπισζε ηα θηεξά ηνπ θαη ζεθώζεθε ςειά ζηνλ αέξα
µέζα ζ’ έλα µεγαιεηώδεο ζύλλεθν θαπλνύ. Σέιεηα απνγείσζε. Ο Άληδειµαλ ζπλέρηδε λα αλεβαίλεη, θάλνληαο
εθπιεθηηθά αθξνβαηηθά. Μεηά από ιίγν δε θαηλόηαλ παξά
µία µηθξνζθνπηθή άζπξε θνπθθίδα, πνπ ράζεθε θη απηή
µέζα ζηνλ απέξαλην νπξαλό.
Σν ζθνηάδη άξρηζε λα πέθηεη. Ο Άιθη θη εγώ
πεξηµέλαµε λα επηζηξέςεη.
– Μα ηη θάλεη ηόζε ώξα; είπα αλππόµνλνο.
– Ο Άιθη ζήθσζε ηα µεγάια µάηηα ηνπ θαη µε θνίηαμε.
– Αε ζα μαλαγπξίζεη, Ώξλό.
– Ση ελλνείο δε ζα μαλαγπξίζεη, Άιθη;
– Ο Άληδειµαλ έθπγε, Ώξλό. Γηα πάληα.
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– Μα λα θύγεη έηζη, ρσξίο νύηε έλα αληίν θαη λα ζ’
αθήζεη νινµόλαρν!
– Αε µ’ άθεζε νινµόλαρν αθνύ έρσ εζέλα, είπε
απαιά ν Άιθη. Υξόληα νιόθιεξα ζρεδίαδε απηό ην ηαμίδη.
Σν µόλν πνπ πεξίµελε ήηαλ λα ζπλαληήζεη θάπνηνλ ζηνλ
νπνίν ζα µπνξνύζε λα µε εµπηζηεπηεί. Κη απηόο ν
άλζξσπνο είζαη εζύ, Ώξλό.
Ο Άιθη ήξζε λα µείλεη ζπίηη µαο. Οη γνλείο µνπ ηνλ
πεξλάλε γηα έλα από θείλα ηα γηαπσλέδηθα ειεθηξνληθά
παηρλίδηα. Κάπνηε ίζσο λα ηνπο δηεγεζώ όιε ηελ
ηζηνξία… Ο Άιθη θη εγώ δε µηιάµε πνηέ γηα ηνλ θύξην
Άγγειν. Βίλαη ην µπζηηθό µαο. Ώπιά, πνύ θαη πνύ, ηα
ραξάµαηα, όηαλ όινο ν θόζµνο αθόµα θνηµάηαη, αλεβαίλνπµε ζηε ζηέγε θαη θνηηάδνπµε ηνλ νπξαλό. Ώλ αξρίζεη
λα µε πηάλεη ζιίςε, ν Άιθη πηάλεη µε ην ρέξη ηνπ ην ρέξη
µνπ. Κη όηαλ ζνπ θξαηάεη ην ρέξη έλαο θίινο, ε ζιίςε
πεηάεη γξήγνξα µαθξηά.
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. Γηα πνηνπο ιόγνπο ν θύξηνο Άγγεινο ήηαλ έλαο
παξάμελνο γείηνλαο;
2. «ηαλ ζνπ θξαηάεη ην ρέξη έλαο θίινο, ε ζιίςε πεηάεη
γξήγνξα καθξηά»: Πώο ληώζεηο εζύ γηα ηνλ θαιύηεξό
ζνπ θίιν ή ηελ θαιύηεξε ζνπ θίιε;
3. Ο θύξηνο Ώγγεινο επηζηξέθεη ζηε γεηηνληά ζαο. Πώο
ζα ηνλ ππνδερηείηε;

Ληηληηέ Ιεβύ (Didier Levy 1964).
Γάιινο δεµνζηνγξάθνο. Έρεη γξάςεη πνιιέο ηζηνξίεο µε
ζέµα ην παηδί θαη ηελ θαζεµεξηλόηεηά ηνπ. Σν γξάςηµό
ηνπ δηαθξίλεηαη γηα ηελ επαηζζεζία θαη ην ρηνύµνξ ηνπ.
Μεξηθά από ηα βηβιία ηνπ, πνπ δελ έρνπλ αθόµε
µεηαθξαζηεί ζηα ειιεληθά είλαη: Ρν θηιί, Ν Δξλέζηνο, Ζ
γηαγηά Αιµπέξηα, Ξεηάσ ζαλ παηάηα.
Προηάζεις για διάβαζμα.
ηιβέλ Σξηληέι, Καθάξη λα ήµνπλ ν ηπηάµελνο ήξσαο,
µεηάθξαζε Βηξήλε Μάξξα, εθδ. Κέδξνο.
Νηηµίηξη Ελθηόθ, Ρξάλδεο ην µηθξό ξνµπόη, µεηάθξαζε
Κίξα ίλνπ, εθδ. Φπρνγηόο.
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Θίξα Πίλνπ

πλάληεζε ζην δηάζηεκα
Νµάδα επηζηεµόλσλ από ηε Γε ηαμίδεςε ζε έλαλ πιαλήηε
γηα λα εγθαηαζηήζεη έλαλ ζηαζµό. Καδί ηνπο πήξαλ θη έλαλ
µηθξό, ηνλ Θώζηα. Κόιηο έθηαζαλ, αληίθξηζαλ μαθληθά µηα
νµάδα εμσγήηλσλ. Ν Καξίλνο, ν παηέξαο ηνύ Θώζηα, πξνζπάζεζε λα ζπλελλνεζεί µαδί ηνπο, όµσο δελ ηα θαηάθεξε.
Έλαο από ηνπο εμσγήηλνπο ύςσζε ην ρέξη ηνπ, δείρλνληαο
θάηη ζηνλ νπξαλό. Νη γήηλνη λόµηζαλ όηη νη εμσγήηλνη ηνπο
απεηινύλ θη ήηαλ έηνηµνη λα ηνπο επηηεζνύλ.

Γ

ύξηζε ην θεθάιη ηνπ. Αίπια ηνπ ζηεθόηαλ ν µηθξόο
εμσγήηλνο. Ο Κώζηαο αληίθξηζε µέζα από ην
γπαιί ζην θξάλνο ηα νξζάλνηρηα από ην θόβν
µάηηα ηνπ παηδηνύ. Ο µηθξόο έλησζε ην ίδην όπσο θαη
απηόο. Καηαιάβαηλε πόζν θξίζηµε ήηαλ ε ζηηγµή. Μα δελ
πξέπεη λα ήηαλ ν µόλνο ιόγνο πνπ ηνλ πιεζίαζε ν
µηθξόο εμσγήηλνο. Ο Κώζηαο πξόζεμε όηη ηα µάηηα ηνπ
µειεηνύζαλ ην δηθό ηνπ θξάλνο ςάρλνληαο γηα θάηη. Σν
ιεπηό ρέξη ζεθώζεθε μαθληθά θη απιώζεθε. Ο Κώζηαο
έθαλε λα πηζσπαηήζεη, µα ην παηδί ηνλ πξόιαβε. Έλα
από ηα ηξία δάρηπια πάηεζε θάπνην θνπµπάθη ζην
θξάλνο θαη ηελ ίδηα ζηηγµή ν Κώζηαο άθνπζε ζη’ απηηά ηνπ
µηα ςηιή θσλή. Καη δελ ηελ άθνπγε µνλάρα, αιιά
θαηαιάβαηλε θηόιαο ηη ηνπ έιεγε:
– Πξέπεη λα ηνπο ζηαµαηήζνπµε πξνηνύ γίλεη ην
θαθό. Οη δηθνί ζνπ μαθληάζηεθαλ ηόζν από ηελ απξόζµελε ζπλάληεζε, πνπ δε ζθέθηεθαλ λα πξνζαξµόζνπλ ην
µήθνο θύµαηνο ηεο ζπζθεπήο ζαο, θη έηζη δελ άθνπζαλ
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ιέμε απ’ απηά πνπ πξνζπαζνύζαλ λα ηνπο πνπλ νη δηθνί
µνπ.

– Ωρ, ηη πάζαµε! έθαλε ν Κώζηαο, ώζηε ν απηόµαηνο
µεηαθξαζηήο ιεηηνπξγνύζε, όµσο ην µήθνο θύµαηνο ήηαλ
ιαλζαζµέλν! σζηά ηα ιεο, θίιε, ηξέρα λα ην εμεγήζεηο
ζηνπο δηθνύο ζνπ θη εγώ ζα ζηαµαηήζσ ηνπο δηθνύο µνπ
πξνηνύ είλαη αξγά.
Ώξγόηεξα, όηαλ ν θίλδπλνο ηεο ζπµπινθήο απνζνβήζεθε* θαη νη αζηξνλαύηεο από ηνπο δπν δηαθνξεηηθνύο

* απνζνβήζεθε: μεπεξάζηεθε
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θόζµνπο θάζνληαλ δίπια δίπια θνληά ζηελ άθαην,* ν
Μαξίλνο ξώηεζε:
– Πώο βξεζήθαηε εζείο εδώ; Πξνηνύ πξνζγεησζνύµε
ειέγμαµε θαιά ηνλ αζηεξνεηδή* θαη δελ είδαµε θαλέλα
δηαζηεµόπινην.
– ηείιαµε ην δηαζηεµόπινηό µαο λα µαο θέξεη ηα
πιηθά πνπ µαο ρξεηάδνληαη γηα ην ρηίζηµν.
– Πξόθεηηαη λα ρηίζεηε εδώ; πεηάρηεθε ν Αεµνζζέλεο. Βδώ ζηελ εξεµηά;
– Ώθξηβώο εδώ, απάληεζε ν αξρεγόο ησλ άιισλ. Θα
θαηαζθεπάζνπµε έλαλ ελδηάµεζν ζηαζµό. Βξρόµαζηε από
ην Ώ ηνπ Κεληαύξνπ. Ώλαθαιύςαµε όηη ζ’ έλα µηθξό ειηαθό
ζύζηεµα ζηελ άθξε ηνπ Γαιαμία µαο ππάξρεη έλαο
πιαλήηεο όπνπ νη ζπλζήθεο είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ
αλάπηπμε νξγαληζµώλ νµνίσλ µε ηνπο δηθνύο µαο, θάηη
πνιύ ζπάλην ζ’ νιόθιεξν ην δηάζηεµα, θη έηζη
μεθηλήζαµε λα ηνλ εμεξεπλήζνπµε.
– Υα, ρα, ρα! γέιαζε ν παηέξαο ηνπ Κώζηα.
Πξόθεηηαη δειαδή λα µαο θάλεηε επίζθεςε. Κνίηα όµσο
ζύµπησζε! Καη µεηο έρνπµε εληνιή λα εγθαηαζηήζνπµε
εδώ απνζήθεο θαπζίµσλ γηα ηα δηαζηεµόπινηά µαο,
πνπ ζα ηαμηδέςνπλ ζην δηθό ζαο ειηαθό ζύζηεµα.
– Γηα θαληάζνπ! έθαλε έλαο από ηνπο εμσγήηλνπο.
Να ζπλεξγαζηνύµε ηόηε θαη λα θαηαζθεπάζνπµε µαδί ην
δηαπιαλεηηθό ζηαζµό, έηζη πνπ λα είλαη θαηάιιεινο θαη
γηα ζαο θαη γηα µαο;
– Πνιύ θαιή ηδέα, ζπµθώλεζε ν Μαξίλνο. Ο ζηαζµόο
ζα εμππεξεηήζεη όινπο µαο.

*άθαην: µηθξό ζθάθνο

 αζηεξνεηδή: µηθξό πιαλήηε
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. ΐξίζθνπκε ζην θείκελν ηνπο πνηθίινπο ηξόπνπο κε
ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερλνινγία θαη ηα
επηηεύγκαηα ηεο. Μπνξνύκε λα ζπδεηήζνπκε γη’ απηνύο.
2. Γξάθνπκε έλα θείκελν γηα κηα κειινληηθή ζπλάληεζε
ησλ δύν θόζκσλ (ησλ αλζξώπσλ ηεο Γεο θαη ησλ
όλησλ ηνπ πιαλήηε από ην Ώ ηνπ Κεληαύξνπ).

Θίξα Πίλνπ (Ονζηόθ Οσζίαο).
Έρεη γξάςεη δηεγήµαηα θαη µπζηζηνξήµαηα γηα παηδηά θαη
εθήβνπο. Mεξηθά έξγα ηεο είλαη: Πηε ρώξα ησλ µαµνύζ, Tν
αίληγµα ηνπ πύξγνπ, Tν ηέινο ησλ ηεξάησλ.

Ξξόηαζε γηα δηάβαζκα.
Οπµπέξην Έθν, Νη ηξεηο θνζµνλαύηεο, εθδ. Βιιεληθά
Γξάµµαηα.
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Με απόθαζε ηεο Βιιεληθήο Κπβέξλεζεο ηα δηδαθηηθά
βηβιία ηνπ Αεκνηηθνύ, ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ
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