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Κάξσ Ινΐδνπ

Ζ Καηεξίλα θαη ν Αόξαηνο
ζην ζθνηάδη

Ζ

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,
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αξθεηά. Γξήγνξα ζην θξεβάηη ζνπ».
Σξεηο θνξέο ηεο ην ιέεη. Ζ Καηεξίλα
όµσο δελ αθνύεη.
«Σν μέξεηο πσο είλαη αξγά, µσξό
µνπ. Πξέπεη λα παο γηα ύπλν».
Ζ 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».
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«Μελ αθνύσ αλνεζίεο, Καηεξίλα.
Ξέξεηο πνιινύο αλζξώπνπο λα θνηµνύληαη µε ην θσο αλαµµέλν;».
«Ούηε θαη ηελ πόξηα, µαµά».
«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. Γε βιέπεη
απνιύησο ηίπνηα. Ούηε θαλ ηελ Καηεξίλα. «Καηεξίλα!», θσλάδεη
ηξνµαγµέλε. Γελ 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.
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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. «Βνήζεηα!», 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…
«Φηη, ςηη», αθνύεη ηόηε µηα θσλή.
Ζ Καηεξίλα θνηηάδεη γύξσ γύξσ.
Παληνύ µαύξν περηό ζθνηάδη. Γε
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βιέπεη ηίπνηα. «Φηη, ςηη»,
μαλαθνύγεηαη ε θσλή.
«Γε 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;».
«Γώζ’ µνπ ην ρέξη ζνπ».
Ζ 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 Αόξαην. Γε µηιάλε. Γε ιέλε
ηίπνηα. Μόλν γειάλε. «Υαραρά»,
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γειάεη ν Αόξαηνο. «Υαραρά», γειάεη
ε Καηεξίλα.
«Μα επηηέινπο!… Θα μππλήζεηο
θαµηά θνξά; Ση γέιηα είλαη απηά;».
Ζ 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 Αόξαηνο;».
«Πνηνο αόξαηνο;».
«Ο Αόξαηνο, µαµά…, πνπ µνπ
θξαηνύζε ην ρέξη θαη µ’ έθαλε γαιάδηα…».
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«Μνπ θαίλεηαη πσο θνηµάζαη
αθόµε, µσξό µνπ.
Ολεηξεύεζαη θηόιαο».

Γξαζηεξηόηεηεο
1. Ση θνβάηαη ε Καηεξίλα; Μπνξείο
λα δσγξαθίζεηο ηνπο θόβνπο ηεο;
2. Ο Αόξαηνο θη εζύ ηαμηδεύεηε κε
ηελ Καηεξίλα ζην όλεηξν 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. Ζ ηάμε καο έρεη ην δηθό ηεο Αόξαην. Ση ζα κπνξνύζε ή ηη ζα ζέιακε
λα θάλεη γηα καο;

12 / 134

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.
Είγθξηλη Λάνπµπε, Ζ Ιία δσγξαθίδεη,
εθδ. Κάζησξ
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Ιόηε Ξέηξνβηηο-Αλδξνπηζνπνύινπ

Ζ 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.
Δίπαλε πσο ζα δήζεη. Γειαδή
πξέπεη λα δήζεη, γηαηί αιιηώο…
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ηαλ ηειεθώλεζε ν Οξέζηεο ηε
λύρηα, πεηάρηεθα θη εγώ, πνπ µόιηο
είρα μαπιώζεη. Νηύζεθα θη αο µελ
ήζειε ε µαµά. Πήγαµε µαδί ζην λνζνθνµείν. Βξήθαµε 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.
- Δ, 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. Δίλαη λύρηα, έιεγε, θαη
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δπζθνιεύνληαη λα βξνπλ αηµνδόηε.
Γελ σθειεί όζν αίµα θη αλ δώζνπµε
εµείο.
Ζ 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; Γειαδή
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.
- Δγώ έρσ ηέηνην αίµα! ηνπο
θώλαμα.
Καη ρξεηάζηεθε λα ην θσλάμσ θη
εγώ δελ μέξσ πόζεο θνξέο, γηα λα
ην πηζηέςνπλ.
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- Γε γίλεηαη λα δώζεη αίµα ν µηθξόο,
απάληεζε ν γηαηξόο, όηαλ ηνπο έπεηζα λα ην πνπλ. Γελ επηηξέπεηαη
αηµνδνζία ζε ηόζν µηθξή ειηθία.
Καη ε ώξα πεξλνύζε.
- Λππάµαη, ηνλ πιεζίαζε θάπνηνο
από ηνπο γηαηξνύο. Αλ 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! Γε ζα έραλα αίµα; Αθνύ
έρεηε εµέλα εδώ µπξνζηά ζαο µ’
απηή ηελ νµάδα, ζα ηνλ αθήζεηε λα
πεζάλεη;
Ο γηαηξόο µε θνίηαμε ζαζηηζµέλνο. Δίπε θάηη ζηγά µε ηνπο άιινπο
*ρεηξνπξγείν
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θαη ύζηεξα γύξηζε πξνο ην µέξνο
µνπ:
- ύµθσλνη, είπε. Αο 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.
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ηηο νρηώ ην πξσί µαο είπαλ πσο
ε επέµβαζε ηέιεησζε, πσο βξέζεθε
θη άιιν αίµα θαη πσο ν Άξεο ήηαλ
«εθηόο θηλδύλνπ». Δµέλα 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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Γξαζηεξηόηεηεο
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;
1. Φαληαζηείηε ηε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο. Μπνξείηε λα ηελ πείηε ή λα ηε
γξάςεηε;
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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 Βειο, 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:
- Απόςε δελ µπόξεζα λα θιείζσ
µάηη! Ο Γθξηληάξεο δελ έπαςε λα
βνγγάεη ζηηγµή.
- Κη εγώ ην ίδην, είπε ε Αζπξνύια.
Θα είλαη άξξσζηνο ν θαεµέλνο.
- Μα λαη! Σνπ πνλνύλ ηα δόληηα ηνπ.
Μνπ ην είπε ρζεο ην βξάδπ.
- Α, είλαη θνβεξό πξάγµα ν πνλόδνληνο! Δµείο 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;
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Καλέλα δελ ήμεξε. Ούηε η’ άιια
πνπιηά πνπ ξώηεζαλ -ηνλ Φσλαθιά,
ηε εηλάµελε, ηνλ Παζά- ήμεξαλ
θάπνην γηαηξηθό. Ζ Αζηέξσ είπε
πσο σθειεί πνιύ ην ηξηθύιιη ην
θόθθηλν. Ζ θαιή Αζπξνύια 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
Απηέα. Απηνί 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 Απηέα έπηαζαλ ηνλ Γθξηληάξε
θαη πνιεµνύζαλ λα ηνπ αζπξίζνπλ
µε ην πηλέιν ηα δόληηα. Βνεζνύζε θη
*θνπβάο
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ε Αζπξνύια. Βνεζνύζαλ ζηελ
επέµβαζε απηή θη άιια πνπιηά θαη
δώα ηεο απιήο.
Δπηηέινπο, 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.
- Γελ είλαη δνπιεηά απηή, είπε ε
Αζπξνύια, 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. Δίλαη ην µόλν γηαηξηθό.
24 / 138-139

Αιήζεηα, πώο δελ ην είραλ ζπιινγηζηεί; Έιπζαλ ηόηε από έλα δεµάηη
άρπξν έλα µαθξύ ζπάγθν θαη γύξηζαλ όινη ζην ρνηξνζηάζην.
Γε ζέισ! Γελ µπνξώ! Αθήζηε µε,
άξρηζε λα θσλάδεη ν Γθξηληάξεο,
άµα ηνπ είπαλ πσο πξέπεη λα ηνπ
βγάινπλ ην δόληη.
- Μα ζα ζνπ πεξάζεη…
- Με ζώζεη θαη µνπ πεξάζεη…
Έθεξε µεγάιε αληίζηαζε, µα νη
άιινη ήηαλ πνιινί θαη ηνλ έθαλαλ
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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 Απηέαο. Ζ
Αζπξνύια έδσζε ην ζύλζεµα:
- Δµπξόο! 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
*ζπγθεθξηµέλα
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ή ην δόληη ζνπ; Έηζη πνπ θάλεηο δε
ζα βγεη πνηέ!
Μα ν Γθξηληάξεο δελ άθνπγε
ηηπνηα. Ζζύραζε γηα µηα ζηηγµή θαη
µόιηο ηνλ μαλαπόλεζε, πεηηέηαη
πάιη µπξνζηά μεθσλίδνληαο:
- Άη! Άη!
- Γελ 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, έθα27 / 140-141

λαλ ηέηνην ζόξπβν, πνπ αλαζηαηώζεθε όιε ε απιή θαη ην ζπίηη.
Έηξεμαλ θαη ηα ζθπιηά, λα δνπλ ηη
ζπµβαίλεη θαη, όπσο θάλνπλ ηα ζθπιηά όηαλ βιέπνπλ θαβγά, άξρηζαλ
λα γαβγίδνπλ µε ζπµό.
Απελαληίαο,* νη γάηεο, όηαλ είδαλ
εθείλε ηε θαζαξία, θνβήζεθαλ θαη
µε θνπλησµέλεο ηηο νπξέο έηξεμαλ
λα θξπθηνύλ.
*αληίζεηα

28 / 141

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.
- Καη ηόηε, γηαηί έζθνπδεο* όιε
λύρηα;
- Να, λα ζαο πσ. Πνλνύζε ην
ζηνµάρη µνπ, λα γη’ απηό. Δίρα θάεη
*θώλαδεο δπλαηά
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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. Δγώ, µηα θνξά, ζαο επραξηζηώ πνπ λνηαζηήθαηε γηα µέλα.
- Μπα, ζε θαιό ζνπ! Έια, ζ’ αθήλνπµε ηώξα. Ζζύραζε. 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. Α,
πνηέ ζηε δσή µνπ δε ζα μαλαθάσ
άγνπξα πξάζηλα µήια».
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Γξαζηεξηόηεηεο
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 Απηέαο αζπξίδνπλ κε
ην πηλέιν ηα δόληηα ηνπ Γθξηληάξε.
Αλ 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. Γξακαηνπνηήζηε ην θείκελν θαη
παίμηε ην ζηελ ηάμε.
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Γξεγόξηνο Μελόπνπινο.
(Εάθπλζνο 1867 - Αζήλα 1951).
Πεδνγξάθνο, ζπγγξαθέαο ζεαηξηθώλ
έξγσλ θαη εθδόηεο ηνπ πεξηνδηθνύ Ζ
Γηάπιαζηο ησλ Ξαίδσλ (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.
Απγή Παπάθνπ-Λάγνπ, Ρα δώα
πξνεηδνπνηνύλ, εθδ. ύγρξνλε
Δπνρή.
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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.
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Θ

α παίμεη θη ν δάζθαινο, ηνλ
πιεξνθόξεζε ν Αξηζηείδεο,
αιιά εθείλνο, ζαλ λα ην βξήθε πνιύ θπζηθό, δελ έδεημε θαµηά απνξία.
Ο παπα-Μηράιεο 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.
- Βξε, θαιώο ηα παηδηά! Πώο από
δσ;
- Ήξζαµε λα παίμνπµε µπάια, ηνπ
ιέεη ν δάζθαινο.
- Ωξαία, ζαπµάζηα! Πνιύ θαιά θάλαηε! (Απηνζρεδίαδε θηόιαο ν
παπάο). Σελ επρή µνπ λα ’ρεηε…
- Θέιεηε λα παίμεηε θη εζείο, πάηεξ,
µαδί µαο;
Δδώ 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 Γηνλπζία όηαλ ην
µάζεη;
- Γηαηί, πάηεξ µνπ; Καθό είλαη;
- Γηόινπ θαθό! Απελαληίαο*
µάιηζηα, πνπ είλαη µηα σξαία γπµλαζηηθή. Σν επινγεµέλν παηρλίδη,
όπσο θπζηθά θαη ην πνδόζθαηξν,
όρη µόλν ην επηηξέπεη, αιιά θαη ην
ζπληζηά ν Παλάγαζνο... Αο 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 δέρηε*αληίζεηα
**ιαλζαζκέλεο γλώκεο πνπ
ζρεκαηίδνληαη από πξηλ
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θε, 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 Αξηζηείδε θαη ην Φάλε. Απηνί 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
*µέηξεµα πνπ γίλεηαη
µε ηα πέιµαηα δύν παηθηώλ
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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 ζηε
ζεληξα πιάη ζηνλ πιάηαλν θαη ζθύξημε γηα ην ελαξθηήξην ιάθηηζµα.* Ο
αγώλαο άξρηζε. Αµέζσο όινο ν
ρώξνο δσήξεςε από µεγάιε θίλεζε.
Οη θσλέο αληερνύζαλ δηπιά µέζα
ζηε ιαγθαδηά:
- Γώζε πάζα Φάλεεε!
- Καηέβαηλε, ξεεε!
- Έµπαηλε, Σαμηάξρεεεε!
- Δδώ, ηξαηεγέεε!
- Παίμε µπάια, ξε θνηµίζε
Γαβξήιννν!
Αλάµεζά ηνπο μεπεηαγόηαλ ζπρλά θαη θπξηαξρνύζε µηα πην δπλαηή, παξάηαηξε θαη άγξηα θσλή:
*ην πξώην ρηύπεµα ηεο µπάιαο
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- Πίζσ θαη ζ’ έθαγα!
Ο Γησξγαξέινο έπξεπε λα δείμεη
ζηνλ παπά θόθθηλε θάξηα απ’ ηελ
αξρή. Γελ 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
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δεθαηξία γθνι! Σόηε θαηέθπγε ζε
µεγαιύηεξε δαβνιηά, λα θιείζεη ην
ηέξµα ηνπ µηζό µέηξν! Καη ηόηε
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.
Απηά 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.
*ζύγθξνπζε
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Μάηαηα ν παπάο µε ην δάζθαιν
έηξεραλ πάλσ θάησ λα ηνπο ρσξίζνπλ. Αθόµα θη νη αξρεγνί ησλ
νµάδσλ, πνπ ήηαλ νη πην ζηελνί
θίινη, ήξζαλ ζηα ρέξηα.
- Δγώ λόµηδα όηη ν αζιεηηζµόο ζπµθηιηώλεη, δε δηαηξεί, έιεγε αλήζπρνο
ν παπάο. Πνπόνν! ζα γίλνπµε
ξεδίιη, αλ µαο δεη θάλα µάηη….
- Δζύ 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... Δίρα,
βιέπεηο, πνιιά ρξόληα λα παίμσ
µπάια θαη…
-… θαη ζε πήξε θη εζέλα ε µπάια!
ζπµπιήξσζε εηξσληθά ν δάζθαινο.
Δπηηξέπεηαη λα θιείλεηο ην ηέξµα
ζνπ; Καλέλα παηδί δελ ην θάλεη απηό.
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- Να δνύµε ηη ζα ’θαλεο εζύ, αλ ζνπ
ηύραηλε ε θαηεθνξηά!
- Πάλησο, δε ζα ηξνµνθξαηνύζα ηνλ
θόζµν πεδώληαο από ςειά. Απηό
ιέγεηαη αληηαζιεηηθή ζπµπεξηθνξά.
Δμάιινπ, δελ έθαλεο νύηε έλα
πινλδόλ.
- Γελ έθαλα πινλδόλ; Κάλεηο ιάζνο.
Καη ηη είλαη όι’ απηά;
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…
Γελ έπξεπε ’γώ λα παίμσ πνδόζθαηξν…». Αµέζσο όµσο, θαζώο
αληηιήθζεθε όηη ε θαζαξία ζην
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γήπεδν εμαθνινπζνύζε, πήξε πάιη
λα ηξέρεη πάλσ θάησ θσλάδνληαο:
- Δηξήλε, παηδηά µνπ! Με µαιώλεηε,
ζαο παξαθαιώ! Σν ιάζνο είλαη δηθό
µνπ, εγώ θηαίσ! Δγώ 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… Αζηείν δελ είλαη; Υα ρα ρα…
Ξεθαξδίζηεθαλ όινη βιέπνληαο
ηνλ παπά λα γειάεη µε ηνλ εαπηό
ηνπ.
Διάηε, ινηπόλ, αο δώζνπµε όινη
ηα ρέξηα, ιέεη ζην ηέινο ν παπαΜηράιεο.
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Γξαζηεξηόηεηεο
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: Ζ 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.
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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. Γηθά ηνπ
είλαη ηα έξγα Ρα μύιηλα ζπαζηά, Ζ
µύγα, Ξαηέξαο θαη γηνο, Ρν ηδεληόξε
θαη η’ αεδόλη, H ζθεληόλα ηνπ Γαβίδ.

Ξξνηάζεηο γηα δηάβαζκα.
Αγγειηθή Βαξειιά, Πε δπν ηξειά
εµίρξνλα, εθδ. Μίλσαο.
Γηναθίµ Μαζάλεθ, Φέιημ ν θεξαπλόο,
µεηάθξαζε Μ. Αγγειίδνπ, 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 Καιεµέξα,
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
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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 ζαΐηα πεηάρηεθε νδεγώληαο
ηελ θνύξζα ν Γάιινο. Πίζσ ηνπ πήγαηλε ν Απζηξαιόο Φιαθ θαη παξαπίζσ νη Έιιελεο, µηα παξέα.
«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,
*πξόρεηξν ιατθό μελνδνρείν
**άθξεο
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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 Διιάδα πνπ ηνλ ζπλόδεπε. Κη ν πόζνο λα ραξνπνηήζεη
απηόλ ηνλ θόζµν ζξνληάζηεθε ζηελ
θαξδηά ηνπ.
Έβαιε θόξα λα πξνιάβεη ην
Γάιιν θαη ηνλ Απζηξαιό. Ζ θσηηά, ε
*ηνλ ππνδέρνληαλ µε δεησθξαπγέο
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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 Αµπεινθήπνπο, ν ελζνπζηαζµόο ηνύ θόζµνπ εθδεισλόηαλ µε ρίιηνπο δπν
ηξόπνπο ιαηξείαο: Με ινπινύδηα, µε
ζηεθάληα, µε ιπγµνύο,µε ζπγθίλεζε.
Δθείλνο, θάηαζπξνο από ηε ζθόλε
ηνπ δξόµνπ, µε µάηηα ιαµπεξά, πνπ
γπάιηδαλ ζαλ λα είρε ππξεηό, ηνπο
άθνπγε, ηνπο έβιεπε, ηνπο αγαπνύζε όινπο, απνηύπσλε ρξώµαηα,
θπζηνγλσµίεο γηα λα ηηο ζπµάηαη µηα
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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.**
Γελ 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.
Ζιηνθαµέλνο, µε ηηο πνδάξεο ηνπ λ’
αθξνπαηνύλ ζην ρώµα, λα παίξλνπλ
δύλαµε θαη λα ηηλάδνληαη ςειά γηα
ην επόµελν βήµα, ην βήµα ηνπ
ζξηάµβνπ.
*παξαθηλνύζε
**ηξειόο από ραξά
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Ο Λνύεο πεηάεη πξνο ην ζηάδην
πνπ πεξηµέλεη λα ηνλ ππνδερηεί
ληπµέλν ζηα άζπξα ηνπ µάξµαξα.
Σν αδηαρώξεην* ζ’ όιν ηνπ ην µεγαιείν. Απόιπηε 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.
Δίλαη ζρεδόλ απ’ έμσ.
Δίλαη αδύλαην λα βξίζθεηαη έζησ
θαη έλαο εθείλε ηε µέξα πνπ λα µε
ζέιεη µε όιε ηνπ ηελ ςπρή λα ληθήζεη
ζην µαξαζώλην Έιιελαο. Ο µαξα*πξσηνθαλήο πνιπθνζµία
**γίλεηαη
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O Ινύεο ηεξµαηίδεη
(αλαπαξάζηαζε)
ζώληνο είλαη ππόζεζε ειιεληθή.
Έιιελαο πξέπεη λα ηνλ θεξδίζεη.
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
*ράδη
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όινο εθείλνο ν θόζµνο λα είλαη ελώµέλνο µ’ έλαλ πόζν θαη µηα επρή;
εθώλνληαη όινη όξζηνη. Γε
θσλάδνπλ. Πεξηµέλνπλ. Με αγσλία.
Με µηα θαξδηά λ’ αλαζαίλεη ζηνλ ίδην
ξπζµό. Με δπν µάηηα λα βιέπνπλ
πξνο ηελ είζνδν.
- Δίλαη Έιιελ!
Ο αξηζµόο 17 πςώλεηαη ζην
θνληάξη. Δίλαη 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.
Μηα ληθεηήξηα ηαρή** θπιά πάλσ
ζηηο θεξθίδεο. Ο αληίιαινο γίλεηαη
*θξαπγάδεη ζξηακβεπηηθά
**θξαπγή
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ήρνο µεγάινο, ζµίγεη µε ηνλ ήιην,
πνπ πάεη λα βαζηιέςεη θαη βάθεη µε
ρξώµαηα ην ινθάθη ηνπ Αξδεηηνύ,
ύζηεξα επηζηξέθεη λα ζµίμεη µε ηηο
µπάληεο πνπ παηαλίδνπλ.*
Δθεί, 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.
*παίδνπλ µνπζηθή

Γξαζηεξηόηεηεο
1. Να παξαζηήζεηε ηα θπξηόηεξα γεγνλόηα ηνπ θεηκέλνπ κε εηθόλεο. Να
γξάςεηε ηίηινπο γηα ηηο εηθόλεο,
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ρξεζηκνπνηώληαο θξάζεηο ηνπ
θεηκέλνπ.
2. Πώο έλησζε ν πύξνο Λνύεο θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα; Βξείηε
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 Αγώλεο ηνπ
1896, ηνπ 2004 ή από αγώλεο πνπ
έγηλαλ ζε άιιεο ρώξεο. Να επηιέμεηε θάπνηεο από απηέο θαη λα
θηηάμεηε ηνλ «Πίλαθα ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ» ηεο ηάμεο ζαο.

Αγγειηθή Βαξειιά.
(Θεζζαινλίθε 1930).
πνύδαζε αξραηνινγία. Έρεη
αζρνιεζεί µε όια ηα είδε ηνπ πεδνύ
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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.
Εσή Βαιάζε, Ρν ρξπζό ζηεθάλη –
Νη Αγώλεο ζηνπο µύζνπο θαη ζηα
παξαµύζηα, εθδ. Διιεληθά Γξάµµαηα.
πγγξαθείο Κύθινπ Διιεληθνύ Παηδηθνύ Βηβιίνπ, 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
Από πόιεµν δελ μέξεη
νύηε ηη ζα πεη µαραίξη
Ο Θεόο ηνπ ’δσθε θύθηα
θαη ρξσµαηηζηά ραιίθηα
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Αρ αιί θη αιίµνλό µαο
µεο ζηνλ θόζµν ην δηθό µαο
Γε µπξίδνπλε ηα θύθηα
δε γπαιίδνπλ ηα ραιίθηα
Υίιηνη δπν παξαθπιάλε
ζε θνηηάλ θαη δε µηιάλε
Δίζαη ζήµεξα µνλάξρεο*
θη ώζαµ’** αύξην δελ ππάξρεηο

*παληνδύλαµνο
**µέρξη
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Γξαζηεξηόηεηεο
1. Πώο πεξλάεη ν γιάξνο ηε δσή
ηνπ; Βξεο 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. Διύηεο 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).
Από ηνπο ζεµαληηθόηεξνπο πνηεηέο
µαο. Σν 1979 ηηµήζεθε µε ην Βξαβείν
Νόµπει Λνγνηερλίαο. Ζ πνίεζή ηνπ
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είλαη αηζηόδνμε θαη αλαθέξεηαη ζηε
θύζε, ζηελ Διιάδα 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
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παίξλεη ηα δπν γξνζάθηα, ρώξηα
πνπ µαο άθελε θαη ηξώγαµε όζα
ζέιαµε. Δίρε 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 μεξαΐια 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 Εαθίγηα, ηε
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γπλαίθα ηνπ αµίρ, λα µαγεηξεύεη
ζθπθηή πάλσ ζηε θσηηά. Γε ζα ’ηαλ
πάλσ από 35 ρξνλώλ. Σν πξόζσπό
ηεο όµσο, γεξαζµέλν θαη ζηεγλό,
έδεηρλε πσο πεξλνύζε πνιιέο ώξεο
ζηνλ αέξα θαη ζηνλ ήιην. Μόιηο µαο
έβιεπε, ζεθσλόηαλ όξζηα θαη µαο
θαινδερόηαλ µ’ έλα ρείµαξξν αξαβηθώλ. Γίπισλε 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,
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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….
Ζ Ραζµίγηα δηάιεμε ην πην µεγάιν
ξόδη από ην ζσξό θαη µνπ ην πξόζθεξε. Νηξάπεθα πνπ δελ είρα θη
εγώ θάηη λα ηεο ραξίζσ.
- Θέιεηε λα ζαο δείμσ ηηο δσγξαθηέο
µνπ, µέρξη λα ζαο θόςεη ηα πνξηνθάιηα ν παηέξαο µνπ; πεηάρηεθε θαη
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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.
Δίρε δίθην ε Καζζηαλή. Ο Λεσλίδαο έιεγε πσο µόιηο µπήθαλ νη
Γεξµαλνί ζηελ Διιάδα, ν ζηξαηόο
µαο πέξαζε µε ρίιηεο δπν δπζθνιίεο
ζηε Μέζε Αλαηνιή γηα λα ζπλερίζεη
ηνλ αγώλα.
Ζ 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
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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
*είδνο πθάζκαηνο
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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 Εαθίγηα ραξαγµέλν
από αγσλία θαη πόλν.
Έλησζα ηελ ίδηα ηαξαρή, όπσο
ηόηε πνπ ε άξα έβαδε ηηο λόηεο
δίπια δίπια θαη ην µπαιό
αιάθξσλε θαη πέηαγε µαθξηά.
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- 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. Ζ 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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Γξαζηεξηόηεηεο
1. Ζ Ραζκίγηα δείρλεη ηηο δσγξαθηέο ηεο ζηε Βαγγειίηζα. Μπνξνύκε λα ηηο μαλαθηηάμνπκε θαη κεηο κε
ρξώκαηα ή λα θάλνπκε θνιάδ.
2. Ζ Βαγγειίηζα θαη ε Ραζκίγηα
γίλνληαη θίιεο. Ση ηηο ζπλδέεη;
3. Σελ ηζηνξία αθεγείηαη ε Βαγγειίηζα. Πώο ζα ηελ έιεγε άξαγε ε Ραζκίγηα;

Ιίηζα Ψαξαύηε (Πάκνο 1936).
Ζ Λίηζα Φαξαύηε γελλήζεθε ζηε άµν θαη δεη ζηελ Αζήλα. 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.
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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

Γ

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.
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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.

Γξαζηεξηόηεηεο
1. ε πνηνπο κηιάεη ν θιόνπλ ζηελ
πξώηε ζηξνθή ηνπ πνηήκαηνο;
2. Εσγξαθίζηε ηηο εηθόλεο ηνπ
πνηήκαηνο θαη βάιηε από θάησ
δηθνύο ζαο ηίηινπο.
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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.
Δίλαη 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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Γηώξγνο - Μελέιανο Μαξίλνο
(θσηνγξαθία)
Ξξόηαζε γηα δηάβαζκα.
Ρέλα Καξζαίνπ, Πηα µνλνπάηηα ηνπ
ήιηνπ, εθδ. Παηάθε.
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Φσηεηλή Φξαγθνύιε

Παππνύο θαη εγγνλή

Ξ

επέδεπαλ ζην µεγάιν πιάηαλν
ηεο θπξίαο Δπζηξαηίαο θαη ν
παππνύο µάδεπε ρνξηάξηα. Σεο
έδεηρλε ηα ζρήµαηα. Σα πηθξνξάδηθα,* ηα πεξδηθνπαηήµαηα, ηηο
θαπθαιήζξεο.*
Δ, γνύζην είρε, αιιά µεηά από
ιίγν ην Λεληώ βαξηόηαλ θη έθεπγε
γηαιό γηαιό.
*είδε άγξησλ ρόξησλ
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«Αιιηώηηθεο 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!
«Ααα! Ση λα ’λαη απηό;», είπε µέζα
ηεο. «αλ βαξθάθη, ζαλ γόλδνια».
Ήηαλ πθαζµάηηλν, µε ρξπζνθισζηέο θαη πνιύρξσµα ινπινύδηα.
Ήηαλ βέβαηα ηαιαηπσξεµέλν, αιιά
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ζηα ληάηα ηνπ πξέπεη λα έθαλε
ηξάθεο!*
Δ, θαη λα είρε ηέηνηα παπνύηζηα
ην Λελάθη, όιεο νη θίιεο ηεο ζα
δήιεπαλ θαη απηή ζα θαµάξσλε.
Βέβαηα, 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.
*λα εληππσζίαδε **µηθξό ζαθίδην
***γεµάην ****µηθξή θπξία
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- Παζνπµάθη ηνύξθηθν είλαη, Λεληώ.
Σέηνηα θνξνύζαλ ηα ρξόληα ηα
παιηά νη πινύζηεο Σνπξθαιίηζεο.
- Μνπ αξέζεη πνιύ, παππνύ!
- Δµ ηη! Δίλαη δεηρηεξά* ηα παζνύµηα,
όµνξθα, πινπµηζηά θαη ρεηξνπνίεηα. Δίδεο ηαμίδη, ην άηηµν! Ζ ζαιαζζα µαο ην έθεξε. Δίδεο ηε ζαιαζζα,
Λεληώ!
- Να ην πάξνπµε µαδί µαο, παππνύ;
- Ση λα ην θάλεηο, µάηηα µνπ. Δγώ ιέγσ
λα ην ηαμηδέςνπµε απέλαληη λα πάεη
λα βξεη ην ηαίξη ηνπ. Καιύηεξα, ε;
Σν ζθέθηεθε ιίγν ε Διέλε:
- 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.
*εληππσζηαθά
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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
Διέλε µαο.
Αξγόηεξα, νη δπν ηνπο, αθνύ
άλαςαλ ηα θαληήιηα ζηνπο Αγίνπο
Αλαξγύξνπο, µπήθαλ ζηα ηαµαηηθά
ινπηξά ηεο Δθηαινύο, 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.
*ηαμίδεπε ζηε ζάιαζζα
**είδνο θατθηνύ ***πάξα πνιιά
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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 ΝηειήΒνξηά.
Υξάηζα-ρξνύηζα, ξνθάληδαλ ηα
παμηµάδηα νη δπν ηνπο θαη µνζρνβνινύζαλ ηα ινπηξά θαλέια, µαληαξίλη θαη δαθλόθπιια.
Ζ 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 παζνπ-µάθη
ηεο; είπε αθεξεµέλα ε Διελίηζα.
- Μειηέµ! είπε ν παππνύο µε ζηγνπξηά. Μειηέµ, ηελ έιεγαλ θαη ήηαλ λέα
θαη όµνξθε. Αγαπηόηαλε µε ηνλ
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Αρµέη. Κξπθά έθεπγε από ηε µάλα
ηεο ηα βξάδηα από ηελ πίζσ ζθάια
ηνπ ζπηηηνύ ηνπο, ηελ θαθαζσηή*
θαη θαηέβαηλε ζηελ απιή ηνπο, ζηγνπαηώληαο. Δθεί 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, Διέλε µνπ,
ε Μειηέµ, είδε θαη ηε ιάµπα πνπ
άλαςε θαη ηξέρεη λα πξνιάβεη λα
ρσζεί ζην µεληέξη**** ηεο. Μέζα ζηε
*µε δηρηπσηό πιέγµα **θήπν
***δσµάηην ****ραµειόο θαλαπέο
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θνύξηα, ηεο μέθπγε ην παζνπµάθη θη
έµεηλε ζηελ απιή!
Σν πήξε ν ζθύινο ηνύ Αρµέη θαη
άξρηζε ηα παηρλίδηα δίπια ζηε ζαιαζζα. 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
Διέλε, µ’ όιε ηεο ηελ θαξδηά.
’ αγαπώ.
Δγώ λα δεηο, ζπθαιάθη µνπ.
*µπαιό, θεθάιη
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Γξαζηεξηόηεηεο
1. Ση λα έγηλαλ άξαγε ε Μειηέκ
θαη ν Αρκέη; Μπνξείο λα ζπλερίζεηο
ην παξακύζη ηνπ παππνύ;
2. Φαληαζηείηε όηη ν παππνύο ηεο
Μειηέκ θαη ηνπ Αρκέη ζηελ Σνπξθία
βξήθε έλα παζνπκάθη ηεο Διέλεο.
Ση ζα έιεγε ζηα δηθά ηνπ εγγνλάθηα;
3. πδεηήζηε γηα ηα ζπλαηζζήκαηα
ηνπ παππνύ θαη ηεο εγγνλήο.
4. Αλ ε Διέλε 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.
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Φσηεηλή Φξαγθνύιε (Κόιπβνο.
.Κπηηιήλεο 1958).
Δίλαη 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

Αο δώζνπµε ηνλ θόζµν
ζηα παηδηά

Α

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
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ηα παηδηά ζα πάξνπλ απ’ ηα ρέξηα
µαο ηνλ θόζµν
ζα θπηέςνπλ αζάλαηα δέληξα.

Γξαζηεξηόηεηεο
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. «Αο δώζνπκε ηνλ θόζκν ζηα παηδηά»:  ηεο Αθξηθήο  ηεο Αζίαο 
ηεο Ακεξηθήο. Φαληαδόκαζηε ηη ζα
ήζειαλ απηά ηα παηδηά θαη μαλαγξάθνπκε ην πνίεκα. Μπνξνύκε
λα αιιάμνπκε όπνηεο ιέμεηο θαη
86 / 164

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.

Ξξόηαζε γηα δηάβαζκα.
Εσξδ 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

Ζ ηξεράια
Ρν θείµελν πνπ ζα δηαβάζεηε είλαη
από ηε ρηνπµνξηζηηθή ηζηνξία ηνύ
Οόαιλη Ληαι Ν 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.
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Έ

λαο απειπηζµέλνο αγώλαο
δξόµνπ άξρηζε, νη µεραλέο
ελαληίνλ ησλ αιεπνύδσλ. ηελ
αξρή, ν ιόθνο έµνηαδε µε ηελ εηθόλα
ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο.
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! Δίµαη βέβαηνο πσο ζα ηα θαηαθέξνπµε!». µσο, ιίγα ιεπηά αξγόηεξα νη
µεραλέο πιεζίαδαλ θη ν θξόηνο
από 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.
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- Πξνρσξήζηε, αγάπεο µνπ! ιαράληαδε ν θύξηνο Φνμ. Μελ ηα παξαηάηε.
- Πξνρσξήζηε! θώλαδε θη ν ρνληξνΜπόγθη 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. Δθεί ήηαλ
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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! Αληήρεζε
ε θσλή ηνπ Μπαλο, θαζώο έζθπςε
από ην ηξαθηέξ ηνπ. Δξρόµαζηε λα
ζε πηάζνπµε.
- Έθαγεο πηα ην ηειεπηαίν ζνπ θνηόπνπιν! αληήρεζε θαη ε θσλή ηνύ
Μπόγθη. Γε ζα μαλαηξηγπξίζεηο πνηέ
πηα ύπνπηα ζηε δηθή µνπ θάξµα.
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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:
- Πην γξήγνξα! Πην γξήγνξα!
Μέρξη ηηο πέληε ην απόγεπµα λα
ηη είρε γίλεη ζην ιόθν:
Ζ 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.
*άλνηγκα ζην αλώηεξν άθξν
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- 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.
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- Γε 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.
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Γξαζηεξηόηεηεο
1. Οη θηεκαηίεο, κε ηε βνήζεηα ηεο
ηερλνινγίαο, θαηαζηξέςαλε έλαλ
νιόθιεξν ιόθν γηα λα θπλεγήζνπλ
ηηο αιεπνύδεο. πδεηήζηε ζηελ ηάμε
γη’ απηήλ ηελ ελέξγεηα ηνπο.
2. Πνύ ιέηε λα πήγαλ νη αιεπνύδεο
θαη δελ ηηο έπηαζαλ νη ηξεηο θηεκαηίεο;
3. Γηεγεζείηε ηελ ηζηνξία από ηελ
πιεπξά ελόο από ηνπο ηξεηο θηεκαηίεο.
4. Γξάςηε κηα δηθή ζαο ηζηνξία κε
παξόκνην ζέκα θαη εηθνλνγξαθήζηε
ηελ.
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Οόαιλη Ληαι (Νπαιία 1916-1990).
Δίλαη από ηνπο γλσζηόηεξνπο
Άγγινπο πεδνγξάθνπο. Σα βηβιία
ηνπ έρνπλ µεηαθξαζηεί ζε πνιιέο
ρώξεο.
Υξεζηµνπνίεζε 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.
Αλδξέαο Αγγειάθεο, 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.

Α

πό ην µεραλνζηάζην* πεξάζαµε ζ’ έλα άιιν µηθξό
δηαµέξηζµα, όπνπ ππήξραλ θαµηά
*ν ρώξνο ησλ µεραλώλ
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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. Αιιά
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.***
- Δγώ πεγαίλσ παληνύ όπνπ πεγαίλεη ν θύξηνο, απάληεζε ν πηζηόο
ππεξέηεο.
Γύν άλδξεο ηνπ πιεξώµαηνο
ήξζαλ λα µαο βνεζήζνπλ γηα λα
θνξέζνπµε ηηο βαξηέο, αδηάβξνρεο
εθείλεο ζηνιέο πνπ ήζαλ θηηαγµέλεο
*ζηνιέο ησλ δπηώλ **µε ην δόξη
***απηόο πνπ ςαξεύεη µε θαµάθη
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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.
- Δίλαη πεξίθεµν, ηνπ είπα. Αιιά
πώο ζα µπνξέζνπµε λα θαηέβνπµε
ζην βπζό ηεο ζάιαζζαο;
- Απηή 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.
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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. Γελ 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. Βαζύ
ζθνηάδη απισλόηαλ γύξσ µαο. ε
ιίγν άθνπζα έλα βόµβν θη έλησζα ηα
πόδηα µνπ θαη, ζηγά ζηγά, όιν µνπ ην
ζώµα λα παγώλεη. Δίραλ αλνίμεη µηαλ
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άιιε πόξηα θαη ην λεξό ηεο ζάιαζζαο είρε εηζρσξήζεη µέζα ζηελ
θαµπίλα, πνπ, ζε ιίγν, ηελ πιεµµύξηζε. Έλα εµίθσο απιώζεθε ηώξα
γύξσ µαο. Μπνξνύζα λα βαδίδσ θαη,
ρσξίο λα ην θαηαιάβσ ζρεδόλ,
βξέζεθα ζην βπζό ηεο ζαιαζζαο.
Δίλαη 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.
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Πάλσ από ην θεθάιη µνπ έβιεπα
ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο πνπ
ήηαλ γαιήληα. Βαδίδαµε 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. Ζ ώξα ήηαλ ηόηε δέθα θη νη
αθηίλεο ηνπ ήιηνπ, θαζώο έζπαδαλ
πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, έδηλαλ θαληαζµαγνξηθά
ρξώµαηα ζηελ ππνβξύρηα άλζεζε
*δαξσµέλε
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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.
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.****
*πδξόβηα δώα ρσξίο αξζξώζεηο
**θαηεθνξηθό ***ζνύξνππν
****ιάµπεο
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Tν δάζνο ηνπ λεζηνύ Kξέζπν
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Ο πινίαξρνο Νέµνο ζηάζεθε ηόηε
θαη µνπ έδεημε µε ην δάρηπιν θάηη
ζθνηεηλνύο όγθνπο πνπ µόιηο
δηαθξίλνληαλ, ζε µηθξή απόζηαζε.
- Απηό ζα είλαη ην δάζνο ηνπ λεζηνύ
Κξέζπν, ζθέθηεθα.
Καη δε γειηόµνπλ.

Γξαζηεξηόηεηεο
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;
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3. Γηαβάζηε ηε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο ζην βηβιίν ηνπ Ηνπιίνπ Βεξλ.
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. Από 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.
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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. Γελ
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.
- Δπραξηζηώ, 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
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ξώηεζα.
- Δ… µνπ έρνπλ θόςεη ην λεξό, µνπ
απάληεζε µε ύθνο όιν θαη πην
αµήραλν. Σόηε, µηα θνξντδεπηηθή
θσλνύια αθνύζηεθε από µέζα:
- Γελ είλαη ζσζηό λα ιέµε ςέµαηα,
θύξηε Άγγειε! Από 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.
- Δµέλα Αξλό. Μέλσ ζηνλ πξώην,
ηνπ απάληεζα ζθίγγνληάο ηνπ ην
ρέξη. Δλώ ν θύξηνο Άγγεινο µνπ
έβαδε έλα πνηήξη λεξό, εγώ παξαηεξνύζα ηα πάληα γύξσ µνπ. Δίρα
θάλεη έλα άιµα ζην ρξόλν. ια αλήθαλ ζε µηα άιιε επνρή: ηα έπηπια,
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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.
- Γεύηεξν ςέµα ζήµεξα, θύξηε
Άγγειε, θώλαμε ην µηθξό ξνµπόη.
Έια ηώξα, Αξλό, δελ ηνλ αλαγλσξίδεηο;
Παξαηήξεζα πξνζεθηηθά µηα
αθίζα γηα θάµπνζε ώξα θαη
μαθληθά θώλαμα:
- Μα απηόο είζηε ζεηο, θύξηε Άγγειε!
- Απηόο 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
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Άιθη, ελώ θαζόηαλ ζηνλ θαλαπέ.
Δίλαη απηόο πνπ εµθαλίζηεθε πξηλ
απ’ όινπο ηνπο άιινπο: ην
νύπεξµαλ, ην Φάληνµαλ, ην
Φιάζµαλ… Έια θνληά µνπ, λα ζνπ
δείμσ θάηη, Αξλό. Σν ξνµπόη άλνημε
έλα άιµπνπµ µε θσηνγξαθίεο.
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Ο Άληδειµαλ εµθαλίζηεθε γηα
πξώηε θνξά ην 1938. Έζσζε έλα
θνξηηζάθη βγάδνληάο ην από έλα
δηαµέξηζµα πνπ είρε πάξεη θσηηά.
Από 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
Αληδειµαλ 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.* Απηνί νη λένη ζνύπεξ ήξσεο
*παξακεξίδνπλ
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ήηαλ πην δπλαηνί, πην γξήγνξνη. Σα
θαηνξζώµαηα ηνπ Άληδειµαλ δελ
εληππσζίαδαλ πηα θαλέλαλ. Σα
θηεξά ηνπ ζθνύξηαζαλ ζηγά ζηγά.
Βγήθε ζηε ζύληαμε. Δγθαηαζηάζεθε
ζε έλα δηακέξηζκα καδί κε ηνλ πηζηό
ηνπ ζύληξνθν, ηνλ Άιθη, θαη από
Αληδειµαλ 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. Δγώ
έλησζα έλαλ θόµπν ζην ιαηµό.
- Με πεξηµέλνπλ νη γνλείο µνπ,
ςέιιηζα.*
- Πεο µνπ, ζα μαλάξζεηο λα µαο δεηο;
ξώηεζε ν Άιθη.
- Καη βέβαηα ζα ’ξζσ, είπα θαη ηνπο
έζθημα ην ρέξη.
*είπα µέζα από ηα δόληηα µνπ
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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.
Ζ µεγάιε µέξα έθηαζε ηειηθά:
Νηπµέλνο µε ηε ζηνιή ηνπ ν θύξηνο
Άγγεινο αρηηλνβνινύζε.
- Μπνξείο λα αξρίζεηο ηελ αληίζηξνθε µέηξεζε, Άιθη, θώλαμε.
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- 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.
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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.
- Γε ζα μαλαγπξίζεη, Αξλό.
- Ση ελλνείο δε ζα μαλαγπξίζεη, Άιθη;
- Ο Άληδειµαλ έθπγε, Αξλό. Γηα
πάληα.
- Μα λα θύγεη έηζη, ρσξίο νύηε έλα
αληίν θαη λα ζ’ αθήζεη νινµόλαρν!
- Γε 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, Αξλό.
Ο Άιθη ήξζε λα µείλεη ζπίηη µαο.
Οη γνλείο µνπ ηνλ πεξλάλε γηα έλα
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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. Δίλαη ην µπζηηθό µαο. Απιά,
πνύ θαη πνύ, ηα ραξάµαηα, όηαλ όινο ν θόζµνο αθόµα θνηµάηαη, αλεβαίλνπµε ζηε ζηέγε θαη θνηηάδνπµε
ηνλ νπξαλό. Αλ 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.

Γξαζηεξηόηεηεο
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
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θαιύηεξν ζνπ θίιν ή ηελ θαιύηεξε
ζνπ θίιε;
3. Ο θύξηνο Αγγεινο 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.
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Ξξνηάζεηο γηα δηάβαζκα.
ηιβέλ Σξηληέι, Καθάξη λα ήµνπλ ν
ηπηάµελνο ήξσαο, µεηάθξαζε Δηξήλε
Μάξξα, εθδ. Κέδξνο.
Νηηµίηξη Ηλθηόθ, 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.
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Γ

ύξηζε ην θεθάιη ηνπ. Γίπια 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:
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- 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 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.
Αξγόηεξα, όηαλ ν θίλδπλνο ηεο
ζπµπινθήο απνζνβήζεθε* θαη νη
αζηξνλαύηεο από ηνπο δπν δηαθν*μεπεξάζηεθε
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ξεηηθνύο θόζµνπο θάζνληαλ δίπια
δίπια θνληά ζηελ άθαην,* ν
Μαξίλνο ξώηεζε:
*µηθξό ζθάθνο
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- 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 Γεµνζζέλεο. Δδώ
ζηελ εξεµηά;
- Αθξηβώο εδώ, απάληεζε ν αξρεγόο
ησλ άιισλ. Θα θαηαζθεπάζνπµε
έλαλ ελδηάµεζν ζηαζµό. Δξρόµαζηε
από ην Α ηνπ Κεληαύξνπ. Αλαθαιύςαµε 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
*µηθξό πιαλήηε
125 / 180

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.

126 / 180

Γξαζηεξηόηεηεο
1. Βξίζθνπκε 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
Α 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.
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Ξξόηαζε γηα δηάβαζκα.
Οπµπέξην Έθν, Νη ηξεηο θνζµνλαύηεο, εθδ. Διιεληθά Γξάµµαηα.

128 / 180

BIBΛIOΓPAΦIKO HMEIΩMA
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ηνπ Κσζηή Παιαµά.
♦
«Πέζαλ η’ άλζε ζηελ πνδηά ζνπ,
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από ην πνίεµα ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ
«Παηρλίδηα η’ νπξαλνύ θαη
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(Ξνηήµαηα, η. 3oο) θαη ην µόην
από ηνλ Ήιην ηνλ ειηάηνξα ηνπ
Οδπζζέα Διύηε.
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5. Μαξηαλίλα Κξηεδή - Ρεγγίλα
Καπεηαλάθε,
«Έθηαθηα µέηξα ζηε Ληιηπνύπνιε
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«Καη πάµε. Δµάο πξνζµέλεη
ην ζπηηάθη»
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131 / 181

7νο) θαη ην µόην από ην πνίεµα ηνπ
ίδηνπ «Σν ζπίηη πνπ γελλήζεθα»,
ηεο ζπιινγήο «Σα παξάθαηξα»
(Άπαληα, η. 7νο).
8. Γηάλλεο Ρίηζνο,
«Πξσηλό άζηξν», από ηα Πνηήµαηα
1930-1960 (2νο ηόµνο), Κέδξνο,
5
Αζήλα 1974.
9. Ρνύλην Μόξηηο,
«Πώο βάθηεθαλ θόθθηλα η’ αζηεξάθηα», από ην βηβιίν Ηζηνξίεο ηνπ
δάζνπο, µεηάθξαζε Νηίλαο ηδέξε Κώζηα Αζεµαθόπνπινπ, Γσξηθόο,
Αζήλα ρ.ρ.
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µύζνη ηνπ Aηζώπνπ ζε θόµηθο, εθδ.
Γξάµµαηα, Aζήλα ρ.ρ., η. 1νο.
14. Λατθό παξαµύζη, «Ο πνληηθόο θη
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(δεµνηηθό ηξαγνύδη), από ην βηβιίν
ηνπ Ν. Γ. Πνιίηνπ, Δθινγαί από ηα
ηξαγνύδηα ηνπ ειιεληθνύ ιανύ, εθδ.
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ρηιηεηία…» (θείµελα γηα ηελ
ηερλνινγία θαη ηελ επηζηεµνληθή
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«Πξνζερήο απνβίβαζε» ηνπ Σίηνπ
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θαη ην µόην από ην πνίεµα
«Ο εθεπξέηεο θύξηνο Φάλεο» ηνπ
Γ.-Μ. Μαξίλνπ (Σα ηξαγνύδηα µνπ).
57. Ρόαιλη Νηαι,
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