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Πρόλογος Διευθυντή

Αγαπητά μου παιδιά,

Όταν η δημιουργική εργασία, η εμπνευσμένη καθοδήγηση και η ανιδιο-
τελής προσφορά συνυπάρχουν αρμονικά και οδηγούν σε ένα αποτέλεσμα 
όπως αυτό, τότε πραγματικά αισθάνομαι ότι το σχολείο αποκτά το αληθινό 
του νόημα.

Σε όλους εσάς αξίζει ένα μεγάλο μπράβο.

                                                                   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΗΣ





Δύο λόγια από το Δάσκαλο

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση υποδεχόμαστε τούτο το βιβλίο, που οι 
σελίδες του γράφτηκαν μέσα από την καρδιά των μαθητών του Στ΄2 τμήμα-
τος του 5ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα Αττικής.

Ο κόσμος που παρουσιάζεται εδώ είναι ένας μαγικός κόσμος γεμάτος 
ελπίδα, είναι ο κόσμος των παιδιών σας, ο κόσμος της καρδιάς τους, λέξεις 
που πηγάζουν από την παιδική αθωότητα της ψυχής και του μυαλού, λέξεις 
που έγιναν ιστορίες, ιστορίες που έγιναν βιβλίο.

Τα παιδιά αυτά μας μετέφεραν το ελπιδοφόρο μήνυμα ότι σε μία εποχή, 
όπως η σημερινή που δεν προσφέρει σταθερές αξίες και σημεία αναφοράς 
για να βασιστούμε, τα οράματα του μέλλοντος μπορούμε να τα αντλήσουμε 
απ’ τις αγνές αυτές ψυχές, απ’ τις σκέψεις που καλπάζουν, απ’ τα όνειρα και 
τα οράματά τους.

Μαγικά λυχνάρια και νεράιδες που θα μας σώσουν δεν υπάρχουν, υπάρχει 
όμως κάτι πιο δυνατό, πιο σίγουρο, που θα ανοίξει δρόμους ελπίδας θα μας 
κάνει να νιώσουμε ασφάλεια, ηρεμία κι αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από τα 
σημερινά παιδιά, αρκεί να ακούσουμε τις σκέψεις, τα όνειρά τους, τα μηνύ-
ματα, τις επιθυμίες τους.

Ας μην τρομάξουμε λοιπόν όταν ανακαλύπτουμε πως μέσα από τα παιδι-
κά μάτια πηγάζει μια δύναμη, η οποία ξεπερνάει και σπάει τα φράγματα που 
εμείς αυθαίρετα έχουμε θέσει, το πόσες δυνατότητες διαθέτουν και πόσο 
μεγάλη όρεξη για μάθηση έχουν.

Εμείς οι δάσκαλοι αγωνιζόμαστε για την ευλογημένη εκείνη σπίθα που 
βάζει φωτιά στην ψυχή των παιδιών και τότε τίποτα δεν τα σταματά να δη-
μιουργούν και να μας κάνουν υπερήφανους.

Εμπιστευτείτε τα παιδιά σας, κάντε τα να αγαπήσουν το βιβλίο και όταν 
αυτό συμβεί θα τους συντροφεύει σε όλη τους την ζωή, θα γίνει αναπόσπα-
στο κομμάτι της.

Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου σας λέω ένα μεγάλο μπράβο για όλα 
όσα καταφέρατε και σας ευχαριστώ που με κάνατε να νιώσω τόσο υπερήφα-
νος για σας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Διευθυντή του σχολείου μας κ. Μάρη Πανα-
γιώτη, που στηρίζει κάθε προσπάθειά μας, ένα μεγάλο και αληθινό ευχαρι-
στώ στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων που έκανε το όνειρο αυτό πραγμα-
τικότητα, για όλες τις αξιόλογες προσπάθειές του. Πραγματικά τους αξίζει 
τιμή και σεβασμός.

                                                              ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ





Εισαγωγή
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Δημοτικού Σχολείου αρωγός 

κάθε προσπάθειας, κάθε πρωτοβουλίας, παραστάτης και συνοδοιπόρος των 
εμπνευσμένων εκείνων ανθρώπων, που δεν αντιμετωπίζουν το επάγγελμά 
τους αποκλειστικά ως χώρο βιοπορισμού, αλλά ως το χώρο, που με τόλμη 
και φαντασία υπερβαίνουν το εαυτό τους, αγκαλιάζει με αμέριστη αγάπη το 
βιβλίο αυτό. 

Ένα βιβλίο γέννημα εμπνευσμένης καθοδήγησης και τύχης. Τύχης που 
τελικά σε όλα συντείνει ως alma mater, και τώρα συνηγόρησε, παρά τον ελά-
χιστο χρόνο, έργο να γίνει η πράξη και το ποίημα δασκάλου και μαθητών. 

Η διδακτική, ο χρόνος, η αθωότητα και η χορηγία, η εμπειρία και η 
αγάπη, η φιλοπονία και η αδελφοσύνη αποτέλεσαν το περιβάλλον και τον 
γνώμονα, της δημιουργικής παραγωγής του πονήματος αυτού. 

Ευχόμαστε οι μικροί συγγραφείς μας να «μεγαλώσουν», να κατακτήσουν 
τη γλώσσα και τα μυστικά της, την απεραντοσύνη του ελληνικού πνεύμα-
τος, των υπέροχων ιδεωδών του και των παγκόσμιων αξιών του. Μέχρι τότε 
όμως έχουν κατακτήσει τις καρδιές μας με την αστείρευτη φαντασία τους, 
την άοκνη προσπάθεια που κατέβαλλαν και τις ευφάνταστες ιστορίες της 
καρδιάς τους. 

Παιδιά σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε το παράδειγμα του δασκάλου 
σας κ. Σταύρου Παπαϊωάννου να μιμηθούν στο μέλλον, όχι μόνον οι πανά-
ξιοι συνάδελφοί του, αλλά ΟλΟΙ ΜΑΣ προσφέροντας ανεπιτήδευτα απ’ το 
υστέρημα του Χρόνου μας για το κοινό καλό, στο ΕΜΕΙΣ και όχι στο ΕΓΩ. 

                              ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥλΙΟ ΤΟΥ ΣΥλλΟΓΟΥ





Στο δάσος της βροχής
της

Κωνσταντίνας Σπυροπούλου

Στον αδερφό μου, τον Χριστόφορο

Σαν πρόλογος

Όπως και κάθε μέρα, έτσι και σήμερα βρίσκομαι στην Εθνική Βιβλιοθήκη 
και διαβάζω. Ήρθα νωρίς. Ο ήλιος έχει ήδη φανεί στον ορίζοντα -ευτυχώς- 
και χαράζει πάνω στο ροδαλό μάγουλό μου τα σημάδια του. Μια παιχνιδιάρα 
ηλιαχτίδα, ξεφεύγει από τα λημέρια του πατέρα της, του ήλιου και πηγαίνει 
να ξυπνήσει τη φύση. Τα λουλούδια σηκώνουν απαλά τα κεφάλια τους και 
ευχαριστούν τον ήλιο για το απαλό φως και την Αυγή για τις δροσοσταλί-
δες της, που κυλούν στο μέτωπό τους. Τα πουλιά με το τραγούδι τους και το 
γλυκό κελάηδισμά τους με κάνουν να νιώθω ωραία. Μια απαλή μουσική, ένα 
γλυκό τραγούδι φτάνει στα αυτιά μου. Είναι ωραίο, πολύ ωραίο. Και γνώριμο. 
Μα, ναι! Θυμάμαι! 15 χρόνια πριν, στην έκτη δημοτικού, ο δάσκαλός μας είχε 
αναθέσει μια εργασία για την Αφρική. Είχαμε ορίσει ομάδες, και η Γεωργία 
ήταν στην ίδια ομάδα με εμένα. Και τώρα, την ξαναβλέπω! Το τραγούδι της-
ναι το θυμάμαι!  Γυρίζω και την κοιτάζω-πόσο έχει αλλάξει! Τα κατάμαυρα 
μαλλιά της που παλιότερα έκρυβαν το μέτωπό της,  έχουν αντικατασταθεί 
από μακρύτερα, κόκκινα. Τα μάτια της είναι πιο μεγάλα, μα βαθιά μέσα τους 
μπορείς ακόμα να διακρίνεις τη λάμψη και τη ζωηράδα τους. Δεν χρειάζεται 
και πολύ μέχρι να με αναγνωρίσει. Αφήνω τα βιβλία όπως-όπως, και τρέχω να 
τη συναντήσω. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, κανονίζουμε να βρεθούμε σε 
μια κοντινή καφετέρια. Το απόγευμα, μετά το μάθημα… 
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ΚΕΦΑλΑΙΟ 1ο

Η συνάντηση

Κάθομαι αναπαυτικά σε μια μπαμπού καρέκλα και κοιτάζω το ηλιοβασί-
λεμα. Κοιτάζω το κυνηγητό που παίζουν τα χρώματα μεταξύ τους. Μοβ, ροζ 
και πορτοκαλί αντιθέσεις μπερδεύονται με το γαλάζιο του ουρανού δημιουρ-
γώντας έναν πίνακα ζωγραφικής. Και η Γεωργία, σαν τον επιτυχημένο ζωγρά-
φο, πίνει τον καφέ της και ξεκουράζεται, θαυμάζοντας το καταπληκτικό έργο 
της. Τέτοιες ημέρες πρέπει να ήτανε, τον Φλεβάρη του 2011, στο 5ο Δημοτικό 
Σχολείο του Γέρακα, που η ομάδα της Αφρικής ξεκίνησε την παρουσίαση αυ-
τής της αδυσώπητης ηπείρου, μα η προετοιμασία είχε ξεκινήσει από πιο πριν. 

‒ Άντε, πόση ώρα χρειάζεται για να φτάσουν; Ρωτάω όλο απορία εγώ, που 
περιμένω με ανυπομονησία τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας της Αφρικής.

‒  Όπου να ΄ναι  έρχονται, με καθησυχάζει η Γεωργία, ο δρόμος έχει όλο 
στροφές!

‒ λες να χάθηκαν;     
‒ Μπα, αποκλείεται! Ο Ίκαρος είναι πολύ προσεκτικός. Εξ άλλου, τους 

έστειλα και χάρτη!
‒ Σε ποιους έστειλες τον χάρτη; Δεν θα έρθει μόνος του και μετά να πάμε 

να πάρουμε τους υπόλοιπους  μαζί;
‒ Όχι καλέ, τα πήρε τα κορίτσια ο Ίκαρος από το αεροδρόμιο. Θα έρθουν 

μαζί. 
‒ Ναι, αλλά αργούν όμως!
Ξεφυσάω και γυρίζω το κεφάλι μου από την άλλη πλευρά, απομακρύνο-

ντας τα καστανά μαλλιά μου, που τα φυσά ο άνεμος. Κάτω από τις μεγάλες 
γλάστρες, με τους πολύχρωμους πανσέδες, στο πλακόστρωτο πεζοδρόμιο, 
φαίνεται από μακριά μια σκιά. Και πιο πάνω, ένας κύριος με γυαλιά και ακα-
νόνιστα μαλλιά. Στα χέρια του κρατά ένα χάρτη. Ακούω από μακριά τη βαριά 
φωνή του. Η Γεωργία σηκώνεται και κουνά τα χέρια της δεξιά και αριστερά, 
πράγμα που σημαίνει πως αυτός είναι ο Ίκαρος. Με μεγάλα βήματα και κάνο-
ντας έναν μορφασμό, φτάνει στο τραπέζι που καθόμαστε και με ένα τυπικό  
«γεια σας», κάθεται κι αυτός. Η Γεωργία αρχίζει αμέσως τις ερωτήσεις της: 
«Πώς τα πέρασες;», «Ήταν ωραίο το ταξίδι;» «Τα κορίτσια δεν θα έρθουν;» 
Στις πρώτες δύο, ο Ίκαρος, απαντά καταφατικά κουνώντας το κεφάλι του μια 
και είναι μπουκωμένος με το σοκολατένιο κέικ, ενώ στην τρίτη δεν προλαβαί-
νει να απαντήσει και η Γεωργία βγάζει από την τσάντα της  το μοβ της κινητό 
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τηλέφωνο, που ταιριάζει απόλυτα με το μοβ του ουρανού. Αχ! Αυτός ο ου-
ρανός με σαγηνεύει! Είναι το τελευταίο πράγμα που βλέπω όταν φεύγω από 
την πατρίδα μου, την Ελλάδα με το γαλάζιο της, τα καράβια της, την υπέροχη 
παράδοση και… την τεχνολογία και πηγαίνω στο Ζαΐρ με τους ανθρωποφά-
γους, για να εξερευνήσω από κοντά την Αφρική και, ιδιαίτερα, το Δάσος της 
Βροχής! Πόσο τρελή είμαι!

ΚΕΦΑλΑΙΟ 2ο

Η περιπέτεια αρχίζει!

Βρίσκομαι μέσα στο αεροπλάνο. Η θέα είναι καταπληκτική. Χιλιάδες μι-
κρά και μεγάλα σύννεφα κρύβουν το δρόμο μας. Μοιάζουν με τεράστιες νι-
φάδες χιονιού ή κομμάτια από βαμβάκι. λίγο πριν δεν ήθελα να φύγω, μα 
άλλαξα γνώμη, όταν είδα την Αφρική από ψηλά! Αυτό το ταξίδι θα μου μείνει 
αξέχαστο. Σίγουρα θα είναι οι καλύτερες διακοπές του Πάσχα!

Τι υπέροχη ήπειρος που είναι η Αφρική! Ένας άλλος κόσμος! Καθώς το αε-
ροπλάνο φτάνει στο αεροδρόμιο στο Κισανγκάνι, ένα σωρό αναμνήσεις από 
την προετοιμασία και μελέτη της Αφρικής μου έρχονται στο νου και δακρύζω. 
Μα συνάμα χαίρομαι, γιατί  θα πραγματοποιήσω το όνειρό μου, να εξερευνή-
σω κι εγώ, ένας σύγχρονος ερευνητής. Να καταφέρω να μάθω περισσότερα 
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για τα «διαμάντια» της Αφρικής!
Οι ρόδες του αεροπλάνου δεν έχουν αγγίξει ακόμα το έδαφος.  Μια φωνή 

ακούγεται από τα μεγάφωνα του αεροπλάνου: «Παρακαλώ δέστε τις ζώνες 
σας και φέρτε τα καθίσματα σας σε όρθια θέση. Είμαστε  έτοιμοι για προσγεί-
ωση». Δένω τη ζώνη μου και περιμένω ανυπόμονα να κατέβω από το αερο-
πλάνο. Δίπλα μου κάθεται η Ζαχαρούλα. Φέρνει το κάθισμά της στην σωστή 
όρθια θέση και με ένα χασμουρητό με ρωτά εάν έχουμε φτάσει. Τότε οι πόρτες 
ανοίγουν και ένας-ένας, οι έξι επιβάτες κατεβαίνουν την σιδερένια σκάλα. 
Προχωρούμε προς το εσωτερικό του αεροδρομίου, για να πάρουμε τις βαλί-
τσες μας. Έξι βαλίτσες με δυο κορδέλες να ανεμίζουν, εμφανίζονται από το 
διάδρομο. Είμαι η πρώτη που παίρνει τη  βαλίτσα της και έτσι κάθομαι σε μια 
γωνιά και περιμένω να παραλάβουν και οι υπόλοιποι  τις βαλίτσες τους.

‒ Πώς σας φάνηκε το ταξίδι; Ρωτάω τα παιδιά όταν καθόμαστε στο εστια-
τόριο του αεροδρομίου.

‒ Θα ήταν μια χαρά αν δεν χρειαζόταν να κάνουμε στάση στο Παρίσι! Πα-
ραπονιέται η Χαρά και γυρίζει τον κατάλογο με το μενού από την άλλη πλευ-
ρά, για να δει τους καφέδες και τα γλυκά.

‒ Δεν ήταν και τόσο άσχημο που κάναμε στάση στο Παρίσι. Ξεκουραστή-
καμε κιόλας, λέει ο Ίκαρος. Εξ άλλου, δεν υπήρχε μια απευθείας πτήση.

‒ Σωστά, λέει η Γεωργία και βγάζει από την τσάντα της έναν οδικό χάρτη 
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της Αφρικής, για να πάμε στο Δάσος της Βροχής, στο Ζαΐρ, πρέπει να πε-
ράσουμε από την πόλη Κισανγκάνι, να βρούμε τον ποταμό Κονγκό, και, με 
το κανό που θα νοικιάσουμε, να κατεβούμε τον ποταμό. Τέλος, στις πρώτες 
εκβολές του ποταμού θα συναντήσουμε την πόλη Γιανγκάμπι, όπου και θα 
σταματήσουμε για εφόδια. 

‒ Ίσως και να μείνουμε καμιά μέρα εκεί, λέει η Σοφία, για να ξεκουραστού-
με. 

‒ Και τελικά θα βρούμε το Δάσος της Βροχής και θα το διασχίσουμε! Ανα-
φωνώ κι εγώ σαν καλή μαθήτρια που έχει μάθει το μάθημά της.

‒ Αλλά κάπου πρέπει να μείνουμε, λέει προβληματισμένη η Γεωργία. 
‒ Σωστά, συμπληρώνω κι εγώ, πρέπει κάπου να μείνουμε. Α! Βρήκα τι θα 

κάνουμε! Μπορούμε να μείνουμε στο σπίτι του Akimbo!
‒ Εννοείς τον γιατρό που ήταν μαζί με τον Ίκαρο στο πανεπιστήμιο; Ρωτά 

η Ζαχαρούλα.
‒ Ναι ακριβώς αυτόν εννοώ!
‒ Ας τον πάρουμε τηλέφωνο τότε, λέει ο Ίκαρος και σηκώνεται προσπα-

θώντας να βρει σήμα. Σκέφτομαι τη διαδρομή. Περιπέτεια. Προσπαθώ να ζω-
ντανέψω τις φωνές και τις κινήσεις μας όταν θα βρισκόμαστε στο Δάσος. Θα 
επιβιώσουμε; Αν έχουμε για οδηγό τον Akimbo σίγουρα! Πρέπει να σκέφτο-
μαι θετικά, και, αυτό ακριβώς κάνω.

‒ Ωραία, θα συναντήσουμε τον Akimbo στις εκβολές του ποταμού. Θα τον 
κατέβουμε με το δικό του σκάφος. Τώρα, θα πρέπει να βρούμε τον ποταμό 
Κονγκό, λέει ο Ίκαρος, και η περιπέτεια αρχίζει!
 

ΚΕΦΑλΑΙΟ 3ο

Το ταξίδι

Είμαι σαν παραφουσκωμένο μπαλόνι με το πορτοκαλί μου σωσίβιο. Τα 
νερά του ποταμού είναι άγρια και συνέχεια μου γλείφουν το πρόσωπο. Μοιά-
ζω με σφουγγαρίστρα με τα μαλλιά μου τόσο κολλητά στο μέτωπό μου. Ο 
Ίκαρος με βλέπει και γελάει:

‒ Χα, χα! Ίσως ο ποταμός να μην σε συμπαθεί, λέει με ειρωνεία.
Δεν δίνω καμία σημασία στο πειραχτήρι. Συνεχίζω να φέρνω βόλτα το σκά-

φος. Η καμπίνα του «πλοιάρχου» είναι μικρή, μα, περιπετειώδης. Εσωτερικά, 
ένα σγουρόμαλλο λιγνό αγόρι κρατά σφιχτά το τιμόνι του ποταμόπλοιου-ο 
Akimbo.

‒ Να περάσω; Τον ρωτάω στα Αγγλικά.
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‒ Ναι πέρασε. Κοίτα τον χάρτη σε παρακαλώ, και πες μου σε ποια πόλη θα 
σταματήσουμε.

‒ Απ’ ότι  βλέπω, θα σταματήσουμε στην πόλη Γιανγκάμπι. 
‒ Ευτυχώς, γιατί εκεί βρίσκεται το σπίτι μου, και θα μπορέσουμε να μεί-

νουμε. Όλα μου τα είπε ο Ίκαρος, δεν μου έλυσε όμως το θέμα της διαμονής, 
συμπλήρωσε και κράτησε το τιμόνι ακόμα πιο σφιχτά.          

Συνέχιζα να κοιτάζω την καμπίνα. Στους τοίχους υπάρχουν αφίσες και χάρ-
τες. Κιάλια και πυξίδες βρίσκονται πάνω στα τραπέζια και μέσα στα συρτάρια. 
Πολλά κιτρινισμένα χαρτιά και φάκελοι κυριαρχούν σε τεράστια σεντούκια. 
Το όλο σκηνικό θυμίζει Μεσαίωνα. Η βάρκα όμως από έξω δεν φαίνεται και 
τόσο παλιά.  Ο ποταμός, όμως την κάνει να τραντάζεται συνέχεια και δεν 
μπορεί να κρατηθεί στο νερό. Ξαφνικά ακούγεται ένας γδούπος και οι μηχα-
νές σταματούν. 

‒ Τι συμβαίνει; Ρωτώ τον Akimbo. 
‒ Χάλασαν οι μηχανές.
‒ Και τι γίνεται τώρα;
‒ Τι να γίνει; Θα κωπηλατήσουμε. 
‒ Τέλεια. Αυτό μόνο μας έλειπε.
Τα κουπιά είναι πολύ βαριά και η κωπηλασία αρκετά κουραστική. Αλλά 

είναι καλή γυμναστική και προετοιμασία για τους κινδύνους που θα συνα-
ντήσουμε στο Δάσος. Σιγά σιγά  το συνηθίζεις. Μετά φαίνεται εύκολο και 
διασκεδαστικό. Δεν ξέρω πόση ώρα κωπηλατούσαμε, ώσπου φάνηκαν στον 
ορίζοντα τα χρώματα της δύσης του ηλίου.   

‒ Φανταστικά. Έχετε καμιά ιδέα για το που θα μείνουμε; Ρωτάει αγανακτι-
σμένα η Ζαχαρούλα.

‒ λίγο πιο χαμηλά του ποταμού υπάρχει μια μικρή πόλη, λέει ο Akimbo, 
από εκεί θα βρεθούμε στο Γιανγκάμπι.

‒ Αυτό σημαίνει πως πρέπει να κωπηλατήσουμε κι άλλο, νευρίασε τώρα η 
Χαρά.

‒ Αν δεν θέλετε να βρεθείτε σε κανέναν καταρράκτη, είπε ο Akimbo και 
έκλεισε το μάτι στον Ίκαρο. Αμέσως όλοι έλαβαν τις θέσεις τους και  η κωπη-
λασία ξανάρχισε.

Τώρα είναι ακόμα πιο εύκολο να σε πάρει ο ύπνος και να κουραστείς. Είναι 
νύχτα και οι δυνάμεις σου σε εγκαταλείπουν. Δεν ξέρω σε πόση ώρα φτάνου-
με. Ελπίζω σύντομα. Μπροστά στον ορίζοντα φαίνεται μια κωμόπολη.  

‒ Φτάσαμε! Μια κραυγή ενθουσιασμού ακούγεται από την πρύμνη. Η Σοφία 
έχει σηκωθεί και με νοήματα κάνει όλους τους χωρικούς να την προσέξουν. 

‒ Τι ωραία! Θα ρίξουμε έναν ύπνο! Όλοι φαινόμαστε ανακουφισμένοι. Θα 
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μείνουμε στο σπίτι του αδερφού του Akimbo. Έχουμε φέρει και πιτζάμες, μα 
μου φαίνεται πως δεν θα τις φορέσουμε, γιατί τη νύχτα κάνει κρύο και δεν 
ήμαστε συνηθισμένοι στο τροπικό κλίμα. Από τα σακίδιά μας βγάζουμε τις 
κουβέρτες και καθόμαστε γύρω από τη φωτά.

‒ Πού ακριβώς θέλετε να πάτε; Ρωτά ο Muslima, ο αδερφός του Akimbo. 
‒ Θέλουμε να πάμε στην πόλη Γιανγκάμπι, απαντά ο Ίκαρος.
‒ Και κατεβήκατε τον ποταμό; Ρωτά ο Muslima και γελάει. Εμείς κοιταζό-

μαστε.
‒ Υπήρχε κι άλλος τρόπος; Ρωτάω κι εγώ.
‒ Φυσικά και υπήρχε. Υπήρχε ένας δρόμος, λίγο απότομος βέβαια και επι-

κίνδυνος, μα πιο σύντομος.  
‒ Muslima, λέει ο Akimbo, αυτός ο δρόμος κρύβει πάρα πολλούς κινδύ-

νους, εκεί ζουν οι ανθρωποφάγοι. Εξ’ άλλου, έχει κλείσει ο δρόμος από το 
δέντρο που έπεσε πριν λίγες μέρες! 

Ευτυχώς! Δεν κωπηλατούσαμε τόσες ώρες  άδικα! Υπήρχε λόγος!  Γύρω 
από τη φωτιά αισθάνομαι ασφάλεια. Οι φλόγες της με το βαθύ κόκκινο χρώ-
μα, μου ζεσταίνουν το πρόσωπο. Και τότε με παίρνει ένας ύπνος, ένας γλυκός 
ύπνος…

ΚΕΦΑλΑΙΟ 4ο

Το πρώτο διαμάντι

Σήμερα κοιμήθηκα καλά. Το βράδυ κρύωνα, και τώρα ζεσταίνομαι! Εάν 
εξαιρέσεις την αλλαγή θερμοκρασίας, κοιμήθηκα καλά. Τα διάφορα είδη 
πουλιών που ζουν  μαζί με τους ανθρώπους, με ξυπνούν με ένα  τσιριχτό κε-
λάηδισμα. Μοιάζουν με τροπικούς παπαγάλους. Οι άντρες της οικογένειας 
ασχολούνται με τα  τροπικά αυτά πουλιά και τους έχουν δώσει και ονόματα! 
Το πρωί, ο Muslima, μας συστήνει στους παπαγάλους του. Η Ailito, η νεαρή 
παπαγαλίνα, είναι και η πιο όμορφη. Τα φτερά της έχουν γαλάζιους τόνους, 
χρώματα της θάλασσας. Φαίνεται πως είναι παιχνιδιάρα, έχει ματάκια σαν 
χάντρες και συνέχεια κάνει νάζια. Ο Lumbaina, ο μεγαλύτερος αρσενικός πα-
παγάλος, κάθεται σοβαρός στο κλαρί του και μας παρατηρεί. Μα φαίνεται να 
ενοχλείται κάπως, όταν σταματούμε να τον κοιτάζουμε. Μεγαλύτερη εντύ-
πωση μου έκανε ο Getmeta, ένας μη  φανταχτερός παπαγάλος, που υπακούει 
στη φωνή του αφεντικού του! Μπορεί να μην είναι όμορφος σαν τους υπόλοι-
πους παπαγάλους, μα έχει καλές ιδιότητες και ανεπτυγμένη προσωπικότητα 
και αυτό είναι που μετράει. 
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Ακόμα δεν προλάβαμε να φάμε πρωινό, και ξεκινήσαμε για την πόλη Γιαν-
γκάμπι. Από ’κει θα πάμε στο Δάσος της Βροχής, ένα δάσος από πανύψηλα 
δέντρα και αμέτρητα είδη ζώων. Φορτώσαμε το τζιπ του Muslima και τον 
διορίσαμε οδηγό. Είναι πάνω κάτω 28 ετών, όμως δείχνει για 35. Είναι ο μεγα-
λύτερος αδερφός στην οικογένεια των Zerixuma, που αποτελείται από τρία 
αγόρια και δύο κορίτσια. 

Στο δρόμο μας για την πόλη, ρωτήσαμε τα δυο αδέλφια για τη ζωή στην 
Αφρική. Εγώ θυμάμαι κάποια πράγματα για τη ζωή στα χωριά όπως το Φόρο, 
ένα μικρό χωριό στην Κένυα. Εκεί, οι γυναίκες ήταν αυτές που δούλευαν, 
ενώ οι άντρες δεν έκαναν σχεδόν τίποτα, εργάζονταν σκληρά μόνο όταν η 
σύζυγος τους ήταν έγκυος- για μερικούς μόνο μήνες. Οι γυναίκες έπρεπε να 
βοηθήσουν τους συζύγους τους στα χωράφια, να μαζέψουν χορτάρι για τις 
κατσίκες, να ξεράνουν το στάρι και να το πάνε στο μύλο, να μαγειρέψουν, να 
καθαρίσουν τις καλύβες τις οικογένειας και να φροντίσουν τα μικρά τους παι-
διά. Τίποτε όμως από όλα αυτά δεν ήταν τόσο σημαντικό ή τόσο χρονοβόρο 
όσο η μεταφορά του νερού, για την οποία ξόδευαν οκτώ ώρες καθημερινά. 
Κάθε γυναίκα από τα 4 έως τα 6 της χρόνια κουβαλούσε στην πλάτη της 11,5 
κιλά νερό και στην ηλικία των 18, έως την ημέρα που πέθαινε, κουβαλούσε 23 
κιλά νερό! Είναι απελπιστικά τραγικό να γνωρίζεις πως ο μέσος Αμερικανός  
καταναλώνει 375 λίτρα νερό καθημερινά, ενώ οι άνθρωποι στην ανατολική 
κυρίως Αφρική τα έβγαζαν  πέρα μόνο με 9. Όταν το νερό σε αυτές τις περιο-
χές είναι τόσο πολύτιμο και δυσεύρετο, δύσκολα πείθεις τους ανθρώπους να 
το χρησιμοποιήσουν για να πλυθούν. Πώς είναι η ζωή των ανθρώπων τώρα 
που δεν χρειάζεται οι γυναίκες  να ξαναπάνε στο ποτάμι για νερό;  Αυτή είναι 
η ερώτηση κρίσης που θέτουμε στα δυο αδέρφια.

‒ Ευτυχώς που έχουν δημιουργηθεί δίκτυα νερού και σε κάθε χωριό υπάρ-
χουν αντλίες. Μπορούμε να κάνουμε μπάνιο. Η ζωή μας έχει βελτιωθεί κατά 
90%. Δεν έχουμε και τα καλύτερα σπίτια βέβαια, δεν έχουμε όλες τις ανέσεις, 
μα  χαιρόμαστε που στην έρημο έχουν τοποθετηθεί φωτοβολταϊκά. Έτσι βοη-
θούμε όλον τον πλανήτη. Έχουμε και ηλεκτρικό ρεύμα, κάτι που σε μας ήταν 
άγνωστο πριν 15 χρόνια. Τώρα έχουμε και σχολεία,  τα παιδιά μας σίγουρα θα 
έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, είναι 
στα θέματα της γεωργικής καλλιέργειας, δεν έχουμε σύγχρονα  μηχανήμα-
τα. Αρρώστιες πάντα υπάρχουν, αλλά με τα φάρμακα τις περιορίζουμε. Σε 
κάποιες άγονες περιοχές της Αφρικής  συνεχίζουν να δημιουργούνται προ-
βλήματα. Ευχόμαστε να επιβιώσουν οι άνθρωποι αυτοί από το λιμό που προ-
κάλεσε η ξηρασία, καθώς και από το νέο ξέσπασμα της επιδημίας. Ελπίζουμε 
και αυτοί όπως και εμείς, να αποκτήσουν μία βρύση, που όταν θα την ανοίξεις 
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θα ρέει … αξιοπρέπεια.
Τα λόγια τους είναι συγκλονιστικά. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ταπεινόφρο-

νες. Όσοι έχουμε τα πάντα θέλουμε περισσότερα. Και να φανταστείς πως η 
Αφρική είναι μια πλούσια  ήπειρος  αλλά τόσα χρόνια βρισκόταν υπό την κα-
τοχή των Μ . Δυνάμεων. Οι τελευταίες φράσεις των δύο παιδιών θα μου μεί-
νουν χαραγμένες στο μυαλό και θα παραμείνουν αναλλοίωτες στο πέρασμα 
των χρόνων, γιατί είναι φράσεις ταπεινών και απλών ανθρώπων, που πραγ-
ματικά σε αγγίζουν. Ήθελα να γνωρίσω τα διαμάντια της Αφρικής. Σήμερα 
βρήκα το πρώτο.

ΚΕΦΑλΑΙΟ 5ο

Το δεύτερο διαμάντι

Από μακριά βλέπουμε την πόλη Γιανγκάμπι. Πλήθος ατόμων περιπλα-
νιούνται στις αγορές και στα μαγαζιά. Παντού ακούγονται φωνές από τους 
έμπορες που προσπαθούν να πουλήσουν την πραμάτεια τους. Παντού φωνές 
και λέξεις σε μια γλώσσα που δεν καταλαβαίνω. Σταθμεύουμε σε μια άκρη. Άν-
θρωποι με σακούλες και πολύχρωμα τουρμπάνια, πιθανόν φίλοι του Akimbo, 
έρχονται να μας χαιρετήσουν και να μας ξεναγήσουν στην πόλη τους. Τους 
ρωτάμε για το Δάσος της Βροχής. Βλέπω στο πρόσωπο τους μια έκφραση 
τρόμου, μα συνάμα περηφάνιας και χαράς! Κλείνω τα μάτια μου καθώς προ-
χωρούμε με το τζιπ στο Δάσος. Θέλω να το ονειρευτώ πρώτα και μετά να το 
δω. Πώς να’ ναι άραγε; Το έχω δει μόνο πίσω από το γυαλί. Άλλωστε, ήταν και  
15 χρόνια πριν. Βρισκόμαστε ακριβώς απ’ έξω. Ανοίγω τα μάτια μου. Τα ψηλά  
δέντρα, οι παλίσανδροι, το καλύπτουν αφήνοντας μόνο μερικές ηλιαχτίδες 
να περνούν, έτσι ώστε να παραμένει το χώμα υγρό. Υπάρχουν στοιχεία που 
αποδεικνύουν πως έβρεξε πρόσφατα. Αφήνουμε το τζιπ και περπατάμε. Πα-
ντού ζωή. Από τα τεράστια κλαδιά των δέντρων ως την πιο μικρή πατημασιά 
ελέφαντα! Ναι! Τα αυγά των ψαριών που βρίσκονταν στο χώμα όταν πριν από 
λίγες μέρες το έδαφος ήταν γεμάτο νερό, τώρα βρίσκονται σε μια πατημασιά 
ελέφαντα- στην ιδιωτική τους λιμνούλα! Εκεί μεγαλώνουν, και από λιμνούλα 
σε λιμνούλα, καταλήγουν- ποιος ξέρει;- στη θάλασσα. Φανταστικό! Ο Θεός 
τα έχει φτιάξει όλα τέλεια! Ακόμα και αυτά τα μικρά πλασματάκια επιβιώνουν 
χωρίς κανείς να τους πει το πώς. Φτάνουν στη θάλασσα χωρίς κανείς να τους 
δείξει το δρόμο! Τίποτα δεν με χαροποιεί περισσότερο από το να κοιτάζω τη 
δημιουργία Του! 

Στο Δάσος έχει ψύχρα. Το λιγοστό φως του ήλιου δεν αρκεί για να μας ζε-
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στάνει. Η κομοστέγη, που αποτελείται από τα υπερκείμενα  κλαδιά και φύλλα 
του Δάσους της Βροχής, είναι πολύ πυκνή, και μας κινεί το ενδιαφέρον για να 
την εξερευνήσουμε. 

‒ Τι λέτε να αρχίσουμε την εξερεύνηση από ’κει; Ρωτάει η Σοφία.
‒ Μα πως θα φτάσουμε εκεί πάνω; Ρωτά η Χαρά.
‒ Δεν θα φτάσουμε εμείς εκεί, αλλά οι πίθηκοι θα έρθουν σε εμάς, λέει ο 

Muslima. 
‒ Τι εννοείς; Δεν γίνεται αυτό! Η Ζαχαρούλα αμφισβητεί τον Muslima.  
‒ Και όμως, γίνεται, συνεχίζει Ο Μuslima, οι ντόπιοι, για να βρουν νερό, 

επειδή η υδροδότηση δεν έχει φτάσει εδώ ακόμα, όταν εντοπίζουν μια φωλιά 
πιθήκων, αφήνουν ακριβώς από κάτω ένα πιθάρι με φιστίκια- οι πίθηκοι τρε-
λαίνονται γι’ αυτά. Έτσι, δεν βρίσκουν την ώρα για να τα καταβροχθίσουν 
όλα. Έλα όμως που το χέρι τους χωράει μόνο άδειο! Όταν λοιπόν γεμίσει, 
δεν μπορεί να βγει. Οι πίθηκοι  όμως, θέλουν τα φιστίκια πάση θυσία και δεν 
αφήνουν το πιθάρι ούτε λεπτό! Τότε, οι ντόπιοι, δίνουν στους πιθήκους αλμυ-
ρό τυρί να φάνε ώστε να διψάσουν. Έτσι, οι πίθηκοι τους οδηγούν στο νερό! 
Φανταστικό, έτσι;

Εμείς είχαμε μείνει με το στόμα ανοιχτό!
Οι σκέψεις μου γύρισαν πίσω στην χώρα μου, στον δυτικό πολιτισμό που 

θέλει όλο να παίρνει, να παίρνει- είναι πλεονέκτης. Έτσι είναι. Οι απόλυτες 
ανάγκες του ανθρώπου είναι λίγες, οι απαιτήσεις του είναι πολλές. Ο «πολιτι-
σμένος»  άνθρωπος ανησυχεί διαρκώς για τα υλικά του αποκτήματα- ζει την 
φτώχεια του πλούτου!  Τα προϊόντα χάνουν την αξία τους. Οι επιθυμίες που 
φτάνουν σε καταναλωτική  μανία είναι σαν την λερναία Ύδρα-μόλις ικανο-
ποιήσεις μια, φυτρώνουν και άλλες και δεν θα ησυχάσεις αν δεν τις ικανοποι-
ήσεις και αυτές.

Μόλις ανακάλυψα άλλο ένα διαμάντι της Αφρικής…

 ΚΕΦΑλΑΙΟ 6ο

Η εξερεύνηση

Οι πίθηκοι δεν είναι και τόσο όμορφα ζώα. Αλλά είναι πανέξυπνα. Ανή-
κουν στην κατηγορία των πρωτευόντων θηλαστικών. Ζουν στην κομοστέγη, 
μαζί με άλλα ζώα όπως οι βάτραχοι, οι βραδύποδες, τα φίδια και τα μικρά 
αιλουροειδή. Η κομοστέγη, δεν είναι ο μόνος τόπος κατοικίας των ζώων του 
Δάσους. Αρκετά ζώα ζουν και στον δασικό τάπητα,  που είναι το εργοστάσιο 
‘ανακύκλωσης’ των νεκρών φυτών και ζώων. Εκεί λαβαίνει χώρα η αποσύνθε-



23

ση. Η αποσύνθεση είναι η διαδικασία  με την οποία οι αποικοδομητές, όπως 
μύκητες και μικροοργανισμοί, διασπούν τα νεκρά φυτά και ζώα και ανακυ-
κλώνουν ουσιώδεις ύλες και θρεπτικά συστατικά. Πολλά μεγάλα ζώα του Δά-
σους ζουν στο δασικό τάπητα, όπως οι ελέφαντες, ο τάπιρος και ο ιαγουάρος, 
το τζάγκουαρ.   Τα περισσότερα ζώα στο τροπικό δάσος είναι  φυτοφάγα, σε 
αντίθεση με τα ζώα στη σαβάνα.

Βρισκόμαστε  μέσα  στο τζιπ και συνεχίζουμε την περιήγηση στο Δάσος. 
Αρκετά  δέντρα έχουν κοπεί.

‒ Είναι γιατί θέλουν να δημιουργήσουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις, λέει ο 
Akimbo.         

‒ Μα, αυτό το δάσος φιλοξενεί αμέτρητα είδη ζώων και φυτών- τα περισ-
σότερα είναι  υπό εξαφάνιση!, είπε η Ζαχαρούλα.

‒ Σωστά, αλλά η βουλιμία των ανθρώπων είναι μεγαλύτερη από τη δύναμη 
της συνείδησης τους για την καταστροφή του περιβάλλοντος. Άλλωστε, γι’ 
αυτό είμαστε εμείς εδώ, λέει ο Akimbo. 

Δίκιο έχει. Εμείς εκπροσωπούμε μια περιβαλλοντική οργάνωση που μελε-
τά τις συνθήκες ζωής στα δάση βροχής και τις επιπτώσεις που δημιουργεί η 
υπερθέρμανση του πλανήτη. Συλλέγουμε δείγματα από φύλλα, βλαστούς και 
ρίζες από νέα είδη φυτών που παρατηρούμε. Στο Δάσος θα μείνουμε μόνο 
δύο μέρες, και θα πρέπει να  συλλέξουμε αρκετά δείγματα για μελέτη και πα-
ρατήρηση που θα στείλουμε σε ένα εργαστήριο στο λονδίνο. Γι’ αυτό, πρέπει 
να βιαστούμε! 

Σταθμεύουμε το τζιπ όταν ανακαλύπτουμε ένα νέο είδος  φυτού. Μοιάζει 
με ένα είδος βοτάνου, με μικρό βλαστό και κοντά σαν βελόνες φύλλα. 

‒ Ας συλλέξουμε μερικά φύλλα και ένα μέρος του βλαστού από αυτό το 
περίεργο φυτό, είπε ο Ίκαρος. 

‒ Ίσως είναι ένα καινούριο είδος που θα βρει εφαρμογή στη σύγχρονη ια-
τρική. Το 90% των βοτάνων που χρησιμοποιούνται στην ιατρική προέρχονται 
από τροπικά δάση. Από τα 250.000 γνωστά  φυτικά είδη τα 115.000 προέρχο-
νται από τα τροπικά δάση, μονολόγησε η Χαρά, σκάβοντας μια λακκούβα στο 
χώμα, αφαιρώντας τμήμα από τη ρίζα του φυτού.  

Η ματιά μου συνάντησε την ματιά του Muslima. Ήταν φανερά ενοχλημέ-
νος από τη συζήτηση. Ίσως σκέφτεται πως εμείς, οι  «λευκοί», είμαστε παρά-
ξενα όντα… Απ’ τη μια μεριά  προκαλούμε τη σπάταλη διαχείριση των πόρων 
της Γης, και από την άλλη οργανώνουμε αποστολές και διαθέτουμε χρήματα 
για επιστημονικές έρευνες όπως και η δική μας, για παράδειγμα. 

Το τροπικό δάσος και η ύπαρξή του συνδέεται άμεσα με το κλίμα της Γης, 
επειδή απορροφά το μεγαλύτερο ποσοστό  διοξειδίου του άνθρακα, αναστέλ-
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λοντας το φαινόμενο  του θερμοκηπίου. 
Ο άνθρωπος, ο « χωματένιος»  κυρίαρχος του πλανήτη, έκανε λάθη φίλε 

Muslima… γι’ αυτό είμαστε εδώ, όχι για το χρυσάφι, όχι για τα διαμάντια… 
αλλά γι’ αυτό το άλλοτε ασήμαντο φυτό που ποδοπατούσαν οι φιλόδοξοι 
άποικοι του παρελθόντος… συλλογίζομαι και περπατώ αφηρημένα μπρο-
στά.    

Η βροχή διέκοψε τις σκέψεις μου. Τα δέντρα λικνίζονται κάτω από το άγ-
γιγμά της και η νοτισμένη γη έβγαζε την άχνα της ολόγυρα… ασύγκριτη η 
οσμή από το  βρεμένο χώμα και ξύλο.   

Όλοι τρέξαμε προς το αυτοκίνητο. Έπειτα συνεργαστήκαμε για το στήσιμο 
της σκηνής. Σε μισή ώρα απολαμβάναμε το τσάι από μέντα που μας κέρασε ο 
Muslima κάτω από την προστασία της σκηνής  που τόσο προνοητικά στοίβα-
ξε ανάμεσα σε φωτογραφικές μηχανές, χάρτες και τρόφιμα, η Γεωργία, μαζί με 
όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό.     

Η βροχή συντρόφευε  για αρκετή ώρα την κουβέντα της παρέας . Μετά 
από μία ώρα περίπου, έπεσαν και οι τελευταίες στάλες και όλοι ριχτήκαμε 
στη δουλειά. Ο Ίκαρος έστησε την φωτογραφική μηχανή και η Σοφία βιντε-
οσκοπούσε. Οι υπόλοιποι παίρναμε δείγματα από το χώμα, τον φλοιό των  
δέντρων, τους βολβούς και τα τμήματα βλαστών. Δουλεύαμε αθόρυβα και 
γρήγορα …. Η βροχή είχε καθυστερήσει την ερευνά μας. Όμως, κανείς από 
εμάς δεν είχε αντιληφθεί  τα μάτια που ήταν καρφωμένα πάνω μας…
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ΚΕΦΑλΑΙΟ 7ο

Το χρυσάφι

Στέκομαι και κοιτώ τα διαπεραστικά μάτια απέναντί μου. Δυο κόκκινα 
κάρβουνα που καίνε κάθε ίχνος θάρρους και ψυχραιμίας. Έχω παγώσει… 
Ακούω τις φωνές της Χαράς, της Σοφίας, του Ίκαρου… Το μυαλό δεν υπα-
κούει…  Ο φόβος  κυριαρχεί. 

O Akimbo τρέχει προς το μέρος μου. Βηματίζουμε σιγά σιγά προς τα πίσω. 
Η καρδιά μου θα σπάσει τα αυτιά μου βουϊζουν… το σώμα μου ξύλινο, ασά-
λευτο. Το μεγαλόσωμο ζώο  πλησιάζει με ισχυρά μουγκρητά  προς το μέρος 
μας. Τα μάτια του βαθιά μέσα στις κόγχες τους διαβάζουν μέσα μας, ζυγίζουν 
τον αντίπαλο και εχθρό- τον άνθρωπο. Ανασαίνει βαριά και έπειτα με μεγά-
λες δρασκελιές χάνεται μέσα στο Δάσος…

Οι γορίλες είναι απειλούμενο είδος. Η αποψίλωση των δασών και οι κλι-
ματολογικές αλλαγές  δυσκολεύουν την επιβίωσή τους. Το δάσος, το σπίτι 
τους, απειλείται από τον άνθρωπο. Το ζώο που συνάντησα σήμερα υπερασπί-
στηκε το σπίτι του.  

Ο «χωματένιος» άνθρωπος φοβάται και λυγίζει μπροστά σε ένα ζώο κατώ-
τερο της νοημοσύνης του. Όμως τα μάτια του γορίλα απέναντί μου έδειχναν  
ακριβώς το αντίθετο: ο άνθρωπος έχει χάσει τη λογική του και έπαψε να υπε-
ρασπίζεται το δικό του σπίτι, τη Γη. 

Στο δρόμο της επιστροφής κανένας δεν μιλούσε. Η σιωπή είναι μερικές 
φορές χρυσός, και μπορεί να λέει τόσα πολλά!

Επίλογος

Βρισκόμαστε στο καινούριο αεροδρόμιο της πόλης Εμπαντάνγκα. Η χάρ-
τινη κορδέλα της βαλίτσας  μου γράφει: Ρεμπουμπλικανή  Δημοκρατία του 
Κονγκό, δηλαδή Ζαΐρ. Από τα μεγάφωνα του αεροδρομίου ακούγεται μια 
φωνή: 

«Παρακαλούνται οι επιβάτες της πτήσης 849 να λάβουν τις θέσεις τους». 
Αποχαιρετούμε τον Akimbo και τον Muslima. 

Προχωρούμε  προς το εξαθέσιο αεροπλάνο. Ένας ένας, ανεβαίνουμε την 
σιδερένια σκάλα. Από το παράθυρό μου, καθώς απογειωνόμαστε, μπορώ να 
δω το Δάσος της Βροχής. Δένω την ζώνη μου αποφασιστικά. Το ταξίδι της 
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επιστροφής έχει αρχίσει. Οι  αποσκευές μας έχουν ένα σωρό δώρα-ενθύμια 
από την οικογένεια Zerixuma. Και όχι μόνο. Εγώ έχω τα διαμάντια μου, και 
κανείς δεν μπορεί να μου τα πάρει. Δεν μπορούν να χαθούν, γιατί είναι μέσα 
στην καρδιά και στο μυαλό μου!



Μια περιπέτεια στην Άβυσσο
των

Σταματίας Στεργίου, Γεωργίας Στρατή, Μαρίας Συκιανάκη και
Κυριάκου Χαβάνη

Τρία παιδιά, καθώς βρίσκονται στην παραλία ανακαλύπτουν μία φοβερή… 
πύλη!! Αμέσως αρχίζουν να ψάχνουν πληροφορίες για να μάθουν τι ακριβώς 
είναι αυτό που βρήκαν. Όμως δεν καταφέρνουν να βρουν τίποτα σχετικά μ’ 
αυτήν την πύλη. Τελικά ο κυρ-Γιώργης, ο πατέρας των δύο από αυτά, θα τους 
βοηθήσει να μάθουν τι υπάρχει πέρα από αυτήν. Θα τους βοηθήσει να μπουν 
μέσα. Τι θα ανακαλύψουν… θα το μάθετε στη συνέχεια!
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Η πύλη της θάλασσας

Ο κυρ-Γιώργης κάθεται σκεφτικός στην καρέκλα του, όταν ακούγονται οι 
φωνές των δύο παιδιών του. 

‒ Μπαμπάκα… θα μας αφήσεις να πάμε στην παραλία; τον ρωτά η Σταμα-
τία.

‒ Βεβαίως παιδιά μου, αλλά να προσέχετε.
‒ Ναι, ναι… θα πάρω και το καλάμι μου, μήπως και ψαρέψω, προσθέτει ο 

Κυριάκος.
Τα δύο αδερφάκια έφυγαν τρέχοντας για τη θάλασσα…
Μετά από λίγο η Σταματία βρίσκει μια φίλη της. Κατευθείαν πάει κοντά 

της. Ο Κυριάκος, αφού μένει μόνος του, παίρνει το καλάμι του, πηγαίνει στα 
βραχάκια και ξεκινάει το ψάρεμα.

Περνάει τον ακροβάτη στο αγκίστρι και με δύναμη πετάει το φελλό στη 
θάλασσα. Περιμένει υπομονετικά κάποιο ψάρι…

«Αχ! Τι ωραία που είναι η φίλη της αδερφής μου! Μακάρι να την ήξερα λίγο 
καλύτερα» σκέφτεται.

Εκείνη τη στιγμή βλέπει τα δύο κορίτσια να έρχονται προς το μέρος του. 
Το αγκίστρι όμως αρχίζει να τον τραβά προς τη θάλασσα. Πάει να μαζέψει 
την πετονιά και συνειδητοποιεί ότι έχει μαγκώσει. Βουτάει μέσα στο νερό κι 
αυτό που βλέπει του τραβά την περιέργεια!

«Σταματία έλα γρήγορα, έλα να δεις τι βρήκα!» φωνάζει στην αδερφή 
του. 

Τότε η Σταματία με τον αδερφό της βλέπουν κάτι πολύ περίεργο. Βλέπουν 
μια πύλη! Τι δουλειά έχει όμως μια πύλη μέσα στη θάλασσα;

Την επόμενη κιόλας ημέρα τα δύο αδέρφια πήγαν να περιγράψουν σε μια 
φίλη και συμμαθήτρια της Σταματίας το γεγονός. Η Μαρία, όπως την έλεγαν, 
άρχισε να γελάει σκεπτόμενη ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Για να την πεί-
σουν πως υπάρχει η πύλη, το ίδιο κιόλας απόγευμα πήγαν και οι τρεις τους 
στην παραλία και της την έδειξαν.

‒ Παναγιά μου! Τι είναι αυτό; Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο! Πρώτη φορά 
βλέπω «πύλη» στη θάλασσα!

‒ Ναι έχεις δίκιο. 
‒ Είναι φανταστικό, λένε μαζί και οι τρεις φίλοι.
‒ Τι μπορεί να είναι όμως;
‒ Θα σας βοηθήσω εγώ να βρείτε τι είναι αυτή η πύλη.
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‒ Και πώς θα το κάνεις αυτό; τη ρωτά ο Κυριάκος. 
‒ Είμαι πολύ καλή στους υπολογιστές! Θα σας έχω βρει πληροφορίες μέχρι 

την ερχόμενη Δευτέρα.
Η Μαρία γυρίζει σπίτι της και κάθεται επί πολύ ώρα στον υπολογιστή της, 

ώστε να βρει τις αναγκαίες πληροφορίες που της ζήτησαν τα παιδιά.   

Ο μπαμπάς ξέρει…

Ύστερα από κάποιες μέρες, έχοντας περάσει πολλές ώρες μπροστά από 
τον υπολογιστή της, η Μαρία πηγαίνει στο σπίτι των δυο φίλων της για να 
τους ενημερώσει για τις πληροφορίες που βρήκε.

Αφού μπαίνει στο σπίτι, η Σταματία με τον Κυριάκο χωρίς να χάσουν χρό-

Ο Κυριάκος δείχνει την πύλη στη Σταματία.
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νο την ρωτούν: 
‒ Πες μας, πες μας τι βρήκες και μη μας κρατάς σε αγωνία!
‒ Εμ… βρήκα… βασικά δεν βρήκα τίποτα.
‒ Δεν βρήκες τίποτα; τη ρωτά ο Κυριάκος.
‒ Παιδιά, συγγνώμη, αλλά δεν υπάρχει τίποτα που να αποδεικνύει την 

ύπαρξη πύλης στο βυθό της θάλασσας!
‒ Πράγματι, μπορεί να είναι παράξενο είναι όμως αληθινό, λέει μελαγχο-

λικά η Σταματία.
Τα παιδιά στενοχωρημένα κάθονται στο σαλόνι κοιτάζοντας λίγη τηλεό-

ραση για να ξεχαστούν. Η Μαρία φεύγει αφήνοντας τους άλλους να σκέφτο-
νται τι θα κάνουν. Μετά από λίγη ώρα, επιστρέφοντας ο πατέρας τους από τη 
δουλειά, τους βλέπει λυπημένους και πάει να τους μιλήσει.  

Τα παιδιά του διηγούνται όλα όσα συνέβησαν λέξη προς λέξη! Του είπαν 
για την πύλη που ανακάλυψαν και πως δεν μπόρεσαν να βρουν πληροφορίες. 
Πως δεν ξέρουν τι είναι και πού οδηγεί. Ο μπαμπάς τους,  τους  είπε πως κι αυ-
τός έχει να τους πει κάτι σχετικά με αυτό το θέμα. Όταν ήταν εννέα χρονών, 
ψαρεύοντας και ψάχνοντας καβούρια στη βράχια…

Πριν καλά καλά προλάβει να τελειώσει τη φράση του «Ντριν, ντριν» τον 
διακόπτει ο ήχος του τηλεφώνου. 

Στο τηλέφωνο ήταν η μητέρα των παιδιών που του ζήτησε να πάει την 
πάρει από το σπίτι της αδερφής της, γιατί δεν μπορεί να βρει ταξί. λέει στα 
παιδιά πως θα τους συνεχίσει μετά την ιστορία που τους έλεγε, φοράει το 
παλτό του και φεύγει. 

Όταν επιστρέφουν στο σπίτι οι γονείς τους, βρίσκουν τα δυο παιδιά να 
έχουν αποκοιμηθεί δίπλα-δίπλα στον καναπέ. Τα μεταφέρουν σιγά στο κρε-
βάτι τους και τους ψιθυρίζουν «καληνύχτα» με ένα φιλί. 

Η συνέχεια της αφήγησης μεταφέρεται στο επόμενο πρωινό, όπου τα παι-
διά περιμένουν με αγωνία να τους τελειώσει ο πατέρας τους τη δική του ιστο-
ρία…  

 
Η αποκάλυψη της πύλης

Την επόμενη κιόλας μέρα, στο πρωινό, τα δυο αδέρφια ρώτησαν και πάλι 
τον πατέρα τους σχετικά με την χθεσινή τους κουβέντα. Δυστυχώς όμως για 
μια ακόμα φορά δεν έμαθαν, καθώς η μαμά τους, τους είχε φέρει κάποια δώρα 
που της είχε δώσει η αδερφή της. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με τα παιχνίδια 
που πήραν, αλλά δεν μπορούσαν να ξεχάσουν την πύλη. Ήθελαν οπωσδήποτε 
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να μάθουν που οδηγεί!
Έτσι τηλεφώνησαν στη Μαρία και όλα μαζί έτρεξαν να μάθουν επιτέλους 

αυτό που περίμεναν με αγωνία όλο το βράδυ!
‒ Μπαμπά. Θα μας πεις τελικά τι συνέβη με αυτήν την πύλη; τον ρωτά ο 

Κυριάκος.
‒ Ασφαλώς παιδιά μου. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα… πρέπει να πάω για 

ψάρεμα. Τι θα φάμε το μεσημέρι; Κάθε Κυριακή τρώμε ψάρια.
‒ Δεν μας πειράζει εμάς. Σήμερα θα μαγειρέψει κάτι άλλο η μαμά. Θέλουμε 

πάρα πολύ να μάθουμε! παραπονιέται ο Κυριάκος.
‒ Καλά, θα σας πω. Μια μέρα, όπως σας έλεγα, είχα πάει για ψάρεμα και 

ήμουνα μόνος μου. Εγώ και το καΐκι μου ήμασταν μόνο, όταν αντίκρισα αυτήν 
την πύλη. Ήμουν πολύ φοβισμένος αλλά ήθελα τόσο να μπω, που την επό-
μενη μέρα ξαναπήγα. Μόλις μπήκα είδα κάτι τρομερό! Κάτι πέρα από κάθε 
φαντασία!

‒ Τι, τι είδες; λένε με μια φωνή τα τρία παιδιά.
‒ Ήτανε μια χώρα που δεν είχε τέλος… Δεν γνώριζα αν κατοικούταν πά-

ντως εγώ πίστευα πως υπήρχαν άνθρωποι. Και τελικά είχα δίκιο! Ενώ προχω-
ρούσα συνάντησα μια γυναίκα. Πήγα κοντά της και την ρώτησα πως την λένε 
και ποιος είναι αυτός ο κόσμος. Μου είπε ότι την λένε Γεωργία και ότι εκεί 
είναι ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος. Πως τον έχουν ονομάσει «Άβυσσο» 
και πως είναι τέλεια να ζει κάποιος εκεί. Εγώ δεν πίστευα στα αφτιά μου! 
Όταν άρχισα να την ρωτώ κι άλλα πράγματα, συνειδητοποίησα ότι είχα αργή-
σει πολύ. Έτσι έφυγα. Κανονίσαμε όμως με τη Γεωργία να συναντηθούμε την 
επόμενη μέρα και πάλι στην πύλη για να μου δείξει όλο τον κόσμο!   

‒ Και μετά τι έγινε μπαμπά; Πήγες να τη βρεις ή όχι;
‒ Φυσικά και πήγα! Ποιος δεν θα ήθελε να πάει! Το κακό ήταν που δεν την 

βρήκα. Έψαξα σε όλα τα μέρη που μου είπε ότι μπορεί να βρισκόταν αν είχε 
αργήσει, αλλά δεν ήταν πουθενά! Από τότε δεν έχω μπει εκεί μέσα! 

‒ Μπαμπά κάνεις πλάκα; Υπάρχει κόσμος μέσα από αυτή την πύλη! Είναι 
απίστευτο! 

‒ Υπάρχει και φαντάζομαι πως όλοι είναι τόσο φιλόξενοι σαν τη Γεωργία.
‒ Θα μπορούσατε να μας πάτε να τον δούμε κι εμείς; Ρωτά ευγενικά η Μα-

ρία τον κυρ-Γιώργη.
‒ Αν θέλετε.. μπορώ να σας πάω. Δεν θα έρθω όμως κι εγώ μέσα. Θα σας 

πάω με τη βάρκα μέχρι την πύλη και θα σας αφήσω εκεί. Είμαστε σύμφωνοι;
‒ Ναι μπαμπά! Σε ευχαριστούμε πολύ που μας βοηθάς, τον αγκαλιάζει η 

Σταματία. 
Ο πατέρας τους άφησε, όπως τους είπε, έξω από την πύλη και γύρισε πίσω. 
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Το μόνο που ζήτησε είναι να προσέχουν και αν μπορούν να βρουν τη Γεωργία. 
Τα παιδιά δεν θα μπορούσαν να μην κάνουν το χατίρι του πατέρα τους, αφού 
αυτός τους βοήθησε σε όλα!        

Τα παιδιά βρίσκουν τη Γεωργία

Αφού μπήκαν στην πύλη, αντίκρισαν έναν υπέροχο κόσμο. Η Μαρία με 
τη Σταματία είχανε μείνει άφωνες! Ο Κυριάκος τους θύμισε ότι έπρεπε να 
ψάξουν για εκείνη τη γυναίκα, τη Γεωργία, που είχε συναντήσει ο πατέρας 
τους. Τότε τα παιδιά άρχισαν το ψάξιμο προσεκτικά. Καθώς προχωρούσαν ο 
Κυριάκος είδε ένα περίεργο σπίτι. Εκείνη τη στιγμή τους πρότεινε να μπούνε 
μέσα και τα κορίτσια δέχτηκαν. 

Όταν όμως άνοιξαν την πόρτα ήταν απόλυτο σκοτάδι. Από το βάθος του 
σπιτιού ξεπρόβαλε ένα κοριτσάκι. Σαν την είδαν φοβήθηκαν και άρχισαν να 
τρέχουν προς την πόρτα. Το κοριτσάκι όμως τους φώναξε: «Ποιοι είστε; Γιατί 
φεύγετε; Ελάτε πίσω!»

Δεν σταματούσαν όμως να τρέχουν. Πιο πολύ από όλα, η Μαρία τρομοκρα-
τημένη πήγε προς την πύλη και βγήκε έξω από αυτόν τον κόσμο. Η Σταματία 
και ο Κυριάκος ακούγοντας τελικά τις φωνές του κοριτσιού, το πλησίασαν. 

Όλα τα παιδιά ακούν με πολύ προσοχή την ιστορία του πατέρα τους.
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Συστήθηκαν και της ζήτησαν να τους πει τι είναι τελικά αυτός ο κόσμος. Η 
κοπέλα τους είπε ότι είναι ένας κόσμος διαφορετικός, ένας κόσμος περίερ-
γος. 

Τα παιδιά έμειναν έκπληκτα ακούγοντας ότι υπάρχει άλλος κόσμος από 
τον δικό τους. Την ρωτούσαν συνεχώς διάφορα πράγματα. Πρώτα απ’ όλα 
την  ρώτησαν για τον τόπο αυτό. Της είπαν ότι ο μπαμπάς τους είχε βρει και 
εκείνος αυτήν την πύλη και πως είχε συναντήσει ένα κοριτσάκι στην ηλικία 
του, που την έλεγαν Γεωργία. Η κοπέλα τους είπε ότι την μητέρα της τη έλε-
γαν Γεωργία και πως κι αυτή είχε μιλήσει κάποτε για έναν κύριο. Όμως τους 
είπε ακόμα ότι δεν θα μπορέσουν να την δουν, γιατί δεν ζει πια. Ο Κυριάκος 
της ζήτησε να τους πει ποια είναι τελικά αυτή η κοπέλα 

«Είμαι η Γεωργία και κατοικώ σ’ αυτόν τον κόσμο από τότε που η μαμά μου 
κι εγώ πέσαμε σε αυτήν την πύλη. Όταν τον ανακαλύψαμε κατενθουσιαστή-
καμε κι αποφασίσαμε να μείνουμε εδώ για πάντα. Ξέρετε, ο «ήχος της πόλης» 
είναι θαυμάσιος! Όλοι είναι χαρούμενοι! Τους αρέσει πολύ η μουσική και το 
τραγούδι.» τους απαντά.

Τα δυο αδέρφια δεν πίστευαν στα αφτιά τους. Του Κυριάκου του αρέσει να 
παίζει κιθάρα, της Σταματίας να τραγουδά και της Μαρίας να παίζει πιάνο, 
σκέφτηκαν πως θα μπορούσαν να οργανώσουν ένα ολόκληρο συγκρότημα, 
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όπου όλοι οι κάτοικοι θα τους ακούνε. 
λέγοντας όμως αυτά θυμήθηκαν τη Μαρία. Από την ώρα που η Γεωργία 

άνοιξε τα φώτα του σπιτιού και τα παιδιά κατατρόμαξαν είχε εξαφανιστεί. 
Ήταν σίγουροι ότι μπορεί να έχει βγει έξω από την πύλη. Έτσι αποφάσισαν να 
πάνε να τη βρουν και την επόμενη μέρα την ίδια ώρα να συναντηθούν όλοι 
μαζί.

Το πρώτο μέρος που έψαξαν ήταν τα βράχια. Φυσικά και τη βρήκαν αφού 
εκεί μαζεύονταν οι τρεις φίλοι στις δύσκολες ή εύκολες στιγμές της ζωής. 
Της εξήγησαν τι συνέβη, της είπαν ότι η κοπέλα εκείνη είναι πολύ φιλική και 
πως κανόνισαν να συναντηθούν και πάλι στο σπίτι της Γεωργίας. Ακούγο-
ντας αυτά η Μαρία ησύχασε και δέχτηκε να ξαναπάει στην πύλη όλοι μαζί την 
επόμενη μέρα.   

 
Το τραγούδι των ονείρων

Οι τρεις φίλοι συνάντησαν και πάλι την Γεωργία στο σπίτι της, την ίδια 
ώρα όπως είχαν συμφωνήσει. Η Γεωργία είχε σκεφτεί να τους γνωρίσει και 
σε άλλους ανθρώπους της Αβύσσου. Τα παιδιά ήθελαν πολύ να μάθουν τις 
συνήθειες, τις ασχολίες και τις διαφορές που είχαν μεταξύ τους. Χωρίς να 
χάσουν χρόνο, κατευθύνθηκαν προς την πλατεία, εκεί οπού είναι μαζεμένοι 
συνήθως οι πιο πολλοί κάτοικοι. 

Η Γεωργία, για αρχή, τους πρότεινε να καθίσουν σε μια καφετέρια, η οποία 
ήταν γεμάτη πελάτες. Όλοι κοιτούσαν τους τρεις φίλους και από τα πρόσωπά 
τους μπορούσες να καταλάβεις πως δεν ήταν τελικά τόσο χαρούμενοι μαθαί-
νοντας πως κι άλλοι γνωρίζουν για την Άβυσσο. Τόσα χρόνια ήταν άγνωστοι 
και όλα κυλούσαν ήρεμα και με το ρυθμό τους. Πίστευαν πως τώρα θα ανα-
στατωθούν καθώς μπορούσε να μάθει όλος ο κόσμος για αυτούς.

Μια παρέα στο βάθος της καφετέριας, στο τελευταίο τραπέζι τραγουδού-
σαν και δυο από αυτούς έπαιζαν κιθάρα.

- Κυριάκο κοίτα εκείνα τα παιδιά που τραγουδούν και παίζουν κιθάρα! του 
φωνάζει η Σταματία.

- Αχ ναι! Τι ωραία που είναι. Μακάρι να είχα κι εγώ εδώ την κιθάρα μου! 
Θα τραγουδούσαμε κι εκείνο το τραγούδι που τραγουδούσαμε παλιά.

- Φίλοι μου αν θέλετε μπορώ να σας φέρω εγώ μια κιθάρα. Έχω σπίτι μου, 
γιατί έπαιζε η μαμά μου. Όταν ήμουν μικρή της μάθαινα πολλά τραγούδια. Τρέ-
χω να τη φέρω! Εσείς καθίστε εδώ να με περιμένετε. Μην κουνήσετε ρούπι!

Η φίλη των παιδιών ήρθε πριν καλά καλά προλάβουν τα παιδιά να πουν 
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κουβέντα. Ο Κυριάκος μόλις πήρε την κιθάρα ξεκίνησε να παίζει την εισαγω-
γή. Μετά από λίγο ξεκίνησαν και τα παιδιά να τραγουδούν. Μαζί τους άρχισε 
κι η Γεωργία να τραγουδά, καθώς κι αυτή το ήξερε αυτό το τραγούδι. Η φωνή 
της Γεωργίας ξεχώριζε μέσα στις άλλες. Ήταν σαν κελάηδισμα καναρινιού. 
Όλοι κοιτούσαν μαγεμένοι από τη γλυκιά φωνή της. Όλα μαζί τραγουδού-
σαν:

Πήγα κι ανακάλυψα
έναν καινούριο κόσμο.

Κι από τότε έμαθα
τι θα πει χαρά.

………
Κάθισα και σκέφτηκα
κάτι μου λείπει λέω.
Κι από τότε έψαχνα

παντού για να σε βρω.
……...

Στο τραγούδι του άλλου κόσμου
εκεί θα πάω κι εγώ.

Να κλειστώ στον εαυτό μου
για να σ’ ονειρευτώ.

.........
Εδώ, εδώ, εδώ σε πρωτοαντίκρισα, εδώ…

Εδώ, εδώ, εδώ θα ’ρθω για να σ’ ονειρευτώ.

‒ Τι ωραίο που είναι αυτό το τραγούδι παιδιά! Το ήξερα από παλιά. Το τρα-
γουδούσαμε μαζί με τη μητέρα μου.

‒ Πραγματικά είναι τέλειο! λέει η Μαρία.
Αργότερα η Γεωργία τους έδειξε και την υπόλοιπη Άβυσσο. Δεν τους ξέ-

φυγε ούτε βοτσαλάκι!

Η περιπέτεια αρχίζει

Καθώς τα παιδιά περιπλανιόντουσαν συνάντησαν πολλά μέρη. Πέρασαν 
από ποταμάκια, μεγάλους βάλτους και από δάση με τεράστια υδρόβια φυτά. 
Στο βάθος κατάφεραν να αντικρίσουν ένα ξερό λιβάδι με ένα ξύλινο και πα-
λιό σπίτι. Τότε, μιας και είχαν κουραστεί πήραν το θάρρος να μπουν μέσα να 
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ξαποστάσουν. 
Εκεί συνάντησαν ένα γέροντα που τους πρόσφερε ένα ποτήρι νερό και 

λίγο φαγητό. Κάθισαν στο τραπέζι και άνοιξαν συζήτηση. Τους ρώτησε που 
πηγαίνουν. Εκείνα όμως δεν έδωσαν απάντηση… Ο γέρος τους κοίταξε απο-
ρημένος. Θα σας δώσω μια συμβουλή παιδιά μου τους λέει: «Θα ήθελα πολύ 
να σας φιλοξενήσω στο σπιτικό μου αλλά είναι τόσο μικρό που μόνο εμένα 
και το σκύλο μου χωρά. Αν έχετε ανάγκη από κατοικία, για να μείνετε, πρέπει 
να πάτε βόρεια στην Άγκυρα, στην πόλη των ναυτικών. Και αν είστε τυχεροί 
και δεν συναντήσετε πολλούς κίνδυνους, θα κάνετε περίπου τρεις ώρες. Να 
για παράδειγμα, μπορεί να πέσετε πάνω στο θαλάσσιο δράκο, ένα γιγάντιο 
πλάσμα που δε λυπάται κανέναν και τίποτα». Τα παιδιά ευχαρίστησαν το γέρο 
για τη συμβουλή του και τον αποχαιρέτησαν.

Ενώ προχωρούσαν προς την Άγκυρα, η Μαρία και η Σταματία είχαν τρο-
μάξει με αυτά που είχαν ακούσει. Η Γεωργία όμως που δεν πίστευε αυτά, τους 
έδωσε κουράγιο, λέγοντάς τους ότι αυτά είναι μύθοι και ιστορίες. Ακόμα ο 
Κυριάκος ως καλός αδερφός και φίλος, τους είπε πως θα τις προστατεύει ότι 
και αν συμβεί.

Μ’ αυτά και μ’ αυτά είχε αρχίσει να βραδιάζει. Τα παιδιά εξουθενωμένα 
έψαχναν παντού για καταφύγιο. Ένας παράξενος ήχος τράβηξε το ενδιαφέ-
ρον της Μαρίας. Προχώρησε με αγωνία προς τα εκεί. Μπήκε σε ένα μικρό δα-
σάκι και στην προσπάθειά της να προσπεράσει ένα φυτό ξαφνιασμένη διέκρι-
νε έναν πολύ μεγάλο καταρράκτη, με άφθονο πόσιμο νερό και μια παράξενη 
σπηλιά που φαινόταν στο βάθος. Η Μαρία φώναξε τα παιδιά, με πολύ δυνατή 
φωνή. Σε λίγα δευτερόλεπτα κιόλας εκείνα είχαν φθάσει. Συνεννοήθηκαν και 
αποφάσισαν να διανυκτερεύσουν στη σπηλιά.

  
Στη σπηλιά του δράκου

Το επόμενο πρωί, όταν άνοιξαν τα μάτια τους, αντίκρισαν πίσω τους ένα 
θαλάσσιο δράκο. Έμειναν ακίνητοι για λίγο και μετά προχώρησαν σιγά σιγά 
προς την έξοδο της σπηλιάς. Για κακή τους τύχη, ο Δράκος ξύπνησε απότομα 
κι άρχισε να κοιτάει περίεργος γύρω – γύρω. Τα παιδιά άρχισαν να τρέχουν 
πανικοβλημένα. Όταν ο Δράκος αντιλήφθηκε τι είχε γίνει, σηκώθηκε και αμέ-
σως έτρεξε να τους πιάσει. Κάποια στιγμή ενώ έτρεχαν η Σταματία σκόνταψε 
σε μια πέτρα. Οι φίλοι της πήγαν αμέσως να τη βοηθήσουν. Ο Κυριάκος προ-
σπάθησε να τη σηκώσει, αλλά την πονούσε πολύ το πόδι της.                                              

- Κυριάκο πονάω! Μάλλον το έσπασα. Θα μας φάει ο Δράκος. Καλύτερα 
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όμως εσείς να φύγετε. Ας 
φάει εμένα.

- Σταματία μου, μη λες 
χαζομάρες. Ότι και αν εί-
ναι θα το αντιμετωπίσου-
με μαζί, την ενθαρρύνει η 
Μαρία.

- Μαρία, Κυριάκο αν 
όπως λέει έχει σπάσει το 
πόδι της πρέπει να την 
πάμε στο νοσοκομείο της 
Αβύσσου. Όμως έχουμε 
απομακρυνθεί πολύ!

Τουλάχιστον ήταν τυ-
χεροί, γιατί ο Θαλάσσιος 
δράκος είχε φύγει. Ευτυ-
χώς γλίτωσαν από αυτόν.

Όταν έφτασαν στην 
Άβυσσο πήγαν κατευθεί-
αν τη Σταματία στο νοσο-
κομείο. Όντως τελικά είχε 
σπάσει το πόδι της και γι’ 
αυτό την πήγαν στο σπίτι 
τους, στον κυρ-Γιώργη, να αναρρώσει. Την άφησαν εκεί και ξεκίνησαν πάλι 
το ταξίδι τους για την Άγκυρα. Συνάντησαν ξανά εκείνη τη σπηλιά αλλά αυτή 
τη φορά δεν σταμάτησαν, συνέχισαν το ταξίδι τους.

Ύστερα από πολύ ώρα επιτέλους έφτασαν στον προορισμό τους. Εκεί όπως 
τους είχε πληροφορήσει ο γέροντας, ζούσαν μόνο ναυτικοί. Αντί για σπίτια 
κατοικούν σε καράβια και τρώνε μόνο ψάρια. Όλοι ψαρεύουν και κολυμπούν 
στη θάλασσα.    

Ενώ προχωρούσαν στον κεντρικό δρόμο της πόλης κοντά στο λιμάνι συ-
νάντησαν τον Ιάσονα τον ξάδερφο της Γεωργίας. Η Γεωργία του μίλησε για 
τους φίλους της και εκείνος με χαρά δέχτηκε να τους φιλοξενήσει στο καράβι 
του. Έτσι η Γεωργία, ο Κυριάκος και η Μαρία έμειναν στο σπίτι του Ιάσονα 
για περίπου μία εβδομάδα. Όλη όμως εκείνη τη βδομάδα, και οι τρεις τους 
αγωνιούσαν για τη Σταματία και περνούσαν δύσκολες ώρες. Έτσι δίχως να 
μπορούν να τη βγάλουν από το μυαλό τους, αποφάσισαν να γυρίσουν πίσω 
στην Κορραλία για να την συναντήσουν. 
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Μια καινούρια φιλία

Ύστερα από τέσσερις ώρες τα παιδιά είχανε φθάσει στην Κορραλία. Εν-
θουσιασμένα τρέξανε γρήγορα στο σπίτι του Κυριάκου και της Σταματίας. 
Είδαν την Σταματία ξαπλωμένη, αλλά χαρούμενη που ξανάβλεπε τους φίλους 
της και τον αδερφό της. Τα παιδιά ρώτησαν πως είναι το πόδι της και εκείνη 
τους απάντησε ότι είναι πολύ καλύτερα.

λίγες μέρες αργότερα, όταν η Σταματία ανάρρωσε πλήρως, αποφάσισαν 
και πήγαν όλοι μαζί στην Άβυσσο. Αυτή την φορά όμως, πήγαιναν με άλλον 
σκοπό. Ήθελαν να κάνουν τους κατοίκους της Αβύσσου φίλους τους. Έτσι 
και έγινε.

Η Μαρία, η Σταματία και ο Κυριάκος  μιλούσανε ατελείωτες ώρες με τους 
κατοίκους της Αβύσσου. Μάθαιναν πράγματα για αυτούς και τους διαβεβαί-
ωναν ότι δεν είναι κακοί, αλλά θέλουν να γίνουν φίλοι. Ξαφνικά, μια γυναίκα, 
ξεπρόβαλε μέσα από το πλήθος και πήρε το λόγο.

- Γεια σας, είπε η γυναίκα.
- Γεια σας, πώς σας λένε, ρωτάει ο Κυριάκος.
- Με λένε Ελίζαμπεθ και μένω εδώ όλη την ζωή μου. Εγώ και όλοι οι κάτοι-

κοι της Αβύσσου περιμέναμε χρόνια να έρθει κάποιος από έναν άλλο κόσμο. 
Θέλαμε να μάθουμε πως είναι η ζωή τους εκεί. Ούτε εμείς είμαστε κακοί άν-
θρωποι και θέλουμε να γίνουμε φίλοι σας.

- Αλήθεια; τη ρωτά η Μαρία.
- Ναι, απαντάει η Ελίζαμπεθ.
- Ε, τότε ας γίνουμε φίλοι, λέει η Σταματία.
Έτσι δημιουργήθηκε μια καινούργια φιλία μεταξύ των παιδιών και των 

κατοίκων της Αβύσσου,  ανάμεσα στους ανθρώπους της Αβύσσου και της 
Κοραλίας. Όλοι είχαν μάθει για τις συνήθειες, τα έθιμα και τις ασχολίες των 
άλλων. 

Οι δυο πόλεις  με τους πολίτες τους είχαν γίνει «μια πόλη και μια γροθιά». 
Ότι κι αν συνέβαινε το αντιμετώπιζαν μαζί. Δεν υπήρχαν διαμάχες και τσακω-
μοί. Υπήρχε μόνον αγάπη, ομόνοια και φιλία.

Υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει η Άβυσσος για πάντα!



Το μυστικό πέρασμα του ουρανού 
και της γης

της
Αναστασίας Χατζηθεοδωρίδου 

και τυπική συμμετοχή 
Άννας Τσόκα και Γεωργίας Τζεβελέκου
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ΚΕΦΑλΑΙΟ 1ο

Ξενάγηση στο σχολείο

Πριν πολλά πολλά χρόνια, στην Καλιφόρνια υπήρχε ένα σχολείο, κατά τη 
γνώμη μου κι αυτό ήταν παμπάλαιο, από τα πιο παλιά της Αμερικής. 

Το σχολείο εκείνο ήταν αριστοκρατικό, με τα όλα του, όπως λένε και οι 
μεγάλοι. Είχε ένα τεράστιο προαύλιο γεμάτο με χλωρό γρασίδι ή αλλιώς γκα-
ζόν, λογιών λογιών δέντρα: μικρά, μεγάλα, φυλλοβόλα, αειθαλή, ψηλά, κο-
ντά. Η σκάλα του μαρμάρινη, φυσικά μη φανταστείτε και τίποτα απίθανο, 
επειδή όπως είπα ήταν πανάρχαιο το σχολείο.

Εμένα το αγαπημένο μου μέρος είναι η βιβλιοθήκη. Εκεί μπορώ και διαβά-
ζω ό,τι βιβλία θέλω. Μπορώ ακόμα να κάνω με ευχαρίστηση τις σχολικές μου 
εργασίες. Τις βροχερές μέρες βρίσκω καταφύγιο στα τεράστια ράφια γεμάτα 
με βιβλία, στους τεράστιους διαδρόμους που απλώνονται ολόγυρά μου.

Δεν μπορώ να πω πως και ολόκληρο το σχολείο εσωτερικά κι εξωτερικά 
δεν ήταν υπέροχο. Οι διάδρομοι τεράστιοι, οι αίθουσες μεγαλειώδεις. Η τρα-
πεζαρία ήταν ένας από τους πιο ενδιαφέροντες χώρους. Το τραπέζι, δηλαδή 
τι τραπέζι, τραπεζάρα ήταν! Ήταν μονοκόμματο, ένα μακρινάρι σας λέω όπου 
όλοι κάθονταν και έτρωγαν μαζί, σαν μια μεγάλη οικογένεια. 

Το σχολείο, λοιπόν, είχε μέχρι και πάνω όροφο, αλλά δεν μπορείτε να φα-
νταστείτε τι κάναμε εκεί! Μελετούσαμε τα  ..... αστέρια!!!!!!!. Ναι είχαμε το 
δικό μας αστεροσκοπείο. Ξέρω ότι σας φαίνεται απίστευτο αλλά τα γυμνασι-
όπαιδα του σχολείου, μπορούσαν να μελετούν τ’ αστέρια. Για να τα μελετούν 
όμως, έπρεπε να έρχονται βράδυ. Οι περισσότεροι πήγαιναν γιατί εκτός του 
ότι μάθαιναν πολλά πράγματα περνούσαν ωραία διασκεδάζοντας. Πολλοί 
αγαπούσαν αυτό το σχολείο, μαζί κι εγώ. Ήταν τόσο όμορφο που τα παιδιά 
είχαν αγαπήσει το μάθημα, το σχολείο και τα καθήκοντά του.

Όπως σας είπα και πιο πριν το αστεροσκοπείο ήταν ένας από του πιο αγα-
πημένους χώρους των παιδιών. Είχε λίγους πάγκους και μια έδρα για το δά-
σκαλο. Ήταν λιγάκι τρομακτικά, γιατί παρόλο που είχαμε τοποθετήσει λάμπες 
ήταν σκοτεινά. Αν όμως έβλεπες το τεράστιο τηλεσκόπιο, τις ζωγραφιές με τα 
αστέρια και τους πλανήτες, τις φωτογραφίες, τα κολάζ και τις πληροφορίες 
των παιδιών, σου δημιουργούσαν ένα συναίσθημα φιλικότητας και ενθουσι-
ασμού. 

Βλέπαμε τ’ αστέρια, δηλαδή τους πλανήτες, σε τεράστια μεγέθυνση, ήταν 
τόσο κοντά μας λες και αν τεντώναμε λίγο το χέρι θα τα αγγίζαμε, θα τα 
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πιάναμε και θα τα φέρναμε κοντά μας. Εκεί παίζαμε με τους φίλους και τις 
παρέες μας . Όλοι περιμέναμε πως και πως να έρθει το βράδυ για να πάνε στο 
περιβόητο αστεροσκοπείο.

Το γυμνάσιο αυτό έμοιαζε περισσότερο με παλιό κάστρο. Θα το επιβεβαί-
ωνα αν είχα ακούσει κάποια σχετική πληροφορία. Οι κύριοι παράγοντες που 
με κάνουν να το πιστεύω είναι το μέγεθός του και τα υλικά με τα οποία είναι 
φτιαγμένο: παλιά λίθινη πέτρα που έχει φθαρεί από τους αιώνες . Ένας ακόμη 
παράγοντας είναι τα καγκελωμένα παράθυρα που φώτιζαν το υπόγειο και 
έμοιαζαν κολλημένα στο δάπεδο του σχολείου. Καμιά φορά το συζητάω με 
τους φίλους μου και μου μπαίνουν ιδέες πως εκεί, στο υπόγειο, υπάρχει ένα 
μπουντρούμι ή διάφορα άλλα πράγματα ξέρετε εσείς, γιατί οποιοσδήποτε με 
μεγάλη φαντασία ή χωρίς θα σκεφτόταν κάτι τέτοιο. Όταν συναντιόμαστε 
τα βράδια με την υπόλοιπη παρέα για να δούμε κάποια νέα ταινία κάνουμε 
πλάκες για το υπόγειο που σας είπα πιο πριν. Θέλετε να σας πω κι άλλα; Να, 
μας αρέσουν πολύ τα μαγικά κόλπα και έχουμε αγοράσει διάφορα εργαλεία-
εξαρτήματα. Συχνά ανεβάζουμε παραστάσεις στα σπίτια των φίλων μας και 
πιστέψτε με περνάμε φανταστικά!
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ΚΕΦΑλΑΙΟ 2ο

Χημική αντίδραση

Σαν χθες μου φαίνεται εκείνη η περιβόητη μέρα, Τρίτη και δεκατρείς ήταν  
χα, χα, χα! Εγώ και η παρέα μου ήμασταν στην αίθουσα εκδηλώσεων. Εκεί 
υπάρχει μια σκηνή στην οποία ανεβαίνουν τα παιδιά να πουν τα ποιήμα-
τά τους, να κάνουν κάποιο θεατρικό και διάφορα άλλα, ξέρετε φαντάζομαι 
εσείς!  

λοιπόν, που λέτε, μια μέρα, ο Γκρέγκορ ανέβηκε στη σκηνή και παρακάλε-
σε κι εμάς να έρθουμε μαζί του. Εμείς δεχτήκαμε και πήγαμε. Μαγική παρά-
σταση χωρίς τους ίδιους τους μάγους γίνεται; Δε γίνεται! Ωχ, καλέ γιατί δε 
με διακόψατε;! Ξέχασα να αναφέρω ποιος είναι ο Γκρέγκορ! Δεν ξέρω αν το 
καταλάβατε αλλά εκείνος είναι το αγόρι της παρέας! Είμαστε τέσσερις στην 
ομάδα: ο Γκρέγκορ, η Αλίσια, η Άλεξ και η Σαμάνθα. Είμαστε η πιο κουλ πα-
ρέα του σχολείου, έτσι πιστεύουμε τουλάχιστον!!! 

λοιπόν στο θέμα μας τώρα! Όπως σας είπα ήμασταν ανεβασμένοι στη 
σκηνή για να τους δείξουμε ένα από τα καλύτερά μας κόλπα, λεγόταν: «χη-
μική αντίδραση». Υποτίθεται πως ένα μείγμα θα μετατρεπόταν σε κάτι άλλο 
και... Να σας πω την αλήθεια δεν το πολυθυμάμαι, αλλά αυτό που δεν ξεχνάω 
με τίποτα είναι πως είχαμε πάρει τα λάθος υγρά και γίναμε βούκινο σ’ όλη 
την οικουμένη! Πυρηνική έκρηξη έγινε τι χημική αντίδραση και... πράσινα 
άλογα! Υγρά ξεπετάγονταν παντού, όλοι τσίριζαν, για τους δασκάλους ήταν 
δύσκολο να βάλουν σε τάξη τους μαθητές και να σταματήσουν τον πανικό. 
Τελικά φάγαμε μια ομαδική τιμωρία και ησυχάσαμε!!! Εμείς όπως καταλαβαί-
νετε, προσπαθήσαμε να δικαιολογηθούμε αλλά ποιος να μας ακούσει; Μετά 
από τη  ζημιά ειδικά που κάναμε η αίθουσα ήταν για πέταμα.

Με αυτά και με τα άλλα, μόλις σας  διηγήθηκα μία από τις πιο τρελές μας 
περιπέτειες, οι οποίες έγραψαν ιστορία σε αυτό το απίθανο σχολείο. Όταν δεν 
έχω κέφια προσπαθώ να σχηματίσω την εικόνα με το πρόσωπο του καθηγητή 
στο μυαλό μου την ώρα του πανικού. Πιστέψτε με, πιάνει απόλυτα!

Το ποίημα των μάγων

Κι ανεβήκαν στη σκηνή 
όλοι οι μάγοι , οι πιο καλοί
μα ... μπερδέψαν τα υγρά,

τι κακό, τι συμφορά!
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Έγινε, βρε της τρελής:
οι δασκάλοι, συγγενείς,
γίνανε όλοι πια θεριά,

με ετούτη τη ζημιά.

Και οι φίλοι μας παιδιά
την πληρώσανε βαριά

τους εβάλαν μια εργασία
κι άντε βρες δικαιολογία !!!

Και δουλεύαν ένα μήνα
με τον ... «τάδε», με  τη ... «δείνα»

πέσαν όλοι με μανία 
ένα μήνα στα βιβλία

Μα στο τέλος ανταμείφθη
και το πρόβλημα επελύθη.

Όλα έμειναν στη λήθη,
και κανείς δεν ελυπήθη.

ΚΕΦΑλΑΙΟ 3ο

Mια απρόσμενη έκπληξη

Ήταν Παρασκευή μεσημέρι όταν χτύπησε το κουδούνι για διάλειμμα.
Η χαρά του παιδιού που λέμε! Η Σαμάνθα και η Άλεξ αποφάσισαν να πάνε 

στο αγαπημένο τους μέρος, τη βιβλιοθήκη φυσικά. Ο μεγάλος τους καημός 
όμως ήταν πως δεν υπήρχαν βιβλία με μάγους, επιστημονικής φαντασίας δη-
λαδή.

‒ Ούφ! Κουράστηκα πια. Τόσα χρόνια σ’ αυτό το σχολείο κι ένα βιβλίο με 
μαγεία δεν έχει βρεθεί... Είπε αγαναχτισμένη η Αλίσια.

‒ Έχεις δίκιο. Συμφώνησε η Άλεξ.
‒ Έι! Έχω μια ιδέα! Γιατί δεν πάμε σ’ εκείνη τη βιβλιοθήκη, στο βάθος του 

διαδρόμου, εκεί που δεν πηγαίνει κανείς, είναι ευκαιρία! Μπορεί να έχει εκεί 
αυτό που ψάχνουμε.

‒ Όχου! Όλο φαεινές ιδέες έχεις. Εκεί όλα είναι σκονισμένα και κανείς δεν 
πλησιάζει το μέρος αυτό, άσε που είχα ακούσει κάτι αλλόκοτα τελευταία ...

‒ Τι αλλόκοτα εννοείς;
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‒ Να, όταν κάποτε είχε πάει εκεί ένα παιδί είχε σπάσει το πόδι του και εκεί 
ο μοναδικός άνθρωπος που πηγαίνει συχνά εκεί είναι ο κύριος Μαξρόγουερ 
που συνεχώς συμπεριφέρεται περίεργα.

‒ Έλα τώρα, δικαιολογίες! Απλά φοβάσαι το σκοτάδι εκείνης της μεριάς. 
Χα, χα, χα!

‒ Όχι, δεν φοβάμαι και θα στο αποδείξω. Ο τελευταίος που θα φτάσει εκεί 
θα είναι σάπιο μήλο!!!

Τα κορίτσια τρέχουν με όλη τους τη δύναμη. Και οι δυο φτάνουν μαζί. Η 
Αλίσια βρίσκει ένα μεγάλο βιβλίο και επιχειρεί να το ανοίξει. 

‒ Τι λέει εδώ, δεν μπορώ να διαβάσω από την πολλή σκόνη  «Μαγικ...ξόρ 
...α κά», πω πω τίποτα δε φαίνεται. Φέρε ένα βρεγμένο πανί να το καθαρί-
σουμε, φαίνεται ενδιαφέρον. Όμως μια απρόσμενη έκπληξη τους περιμένει. 
Τα φώτα σβήνουν, ο γενικός έπεσε, φωνάζει η καθαρίστρια «μην ανησυχείτε». 
Βλέπετε στη βιβλιοθήκη έχουμε κλειστά τα παραθυρόφυλλα για να δημιουρ-
γείται ατμόσφαιρα. Έτσι, όπως, φαντάζομαι, καταλάβατε επικράτησε πανι-
κός.

‒ Αχ, στο είπα εγώ, δεν ήταν καλή ιδέα, κοίτα τώρα τι έγινε.
‒ Πάψε πια τις φλυαρίες Άλεξ, ήταν ατύχημα, χώνεψέ το πια.
Το κουδούνι χτύπησε, τα φώτα άναψαν και οι μαθητές πήγαν στις τάξεις 

τους. Η Αλίσια όμως, είχε μείνει με την απορία και δεν σκόπευε να μείνει 
έτσι.

Το κουδούνι ξαναχτυπά. Αυτή τη φορά όμως είναι το μεγάλο διάλειμμα. Η 
Αλίσια και η Άλεξ δεν βλέπουν την ώρα να πάνε στη βιβλιοθήκη.

‒ Ε, Άλεξ! Τη βλέπεις εκείνη την κοπέλα πίσω μας; Είπε ψιθυριστά η Αλί-
σια.

‒ Ναι, νομίζω πως μας ακολουθεί.
‒ Κι εγώ το ίδιο, πάμε να τη ρωτήσουμε τι θέλει.
‒ Γεια σου, τι κάνεις; Με λένε Άλεξ, να ξέρεις είδαμε πως μας ακολουθείς 

και είπαμε να ρωτήσουμε μήπως θέλεις κάτι.
‒ Γεια και σ’ εσάς, ονομάζομαι Νάνσυ και ... όντως σας ακολουθώ παρακο-

λουθώντας σας. Ξέρετε, κάνω μια έρευνα σχετικά με αυτή τη συγκεκριμένη 
βιβλιοθήκη.

‒ Α, ναι; Πώς κι έτσι;
‒ Ήταν βράδυ Σαββάτου, είχα έρθει εδώ για τα μαθήματα αστεροσκοπείου, 

τότε η κυρία μου ζήτησε να φέρω γρήγορα, αν βρω, κάποιο βιβλίο σχετικό με 
τους πλανήτες. Εγώ πάνω στη βιασύνη μου το πρώτο μέρος που έψαξα ήταν 
εκείνη η βιβλιοθήκη όταν ξαφνικά άκουσα έναν περίεργο θόρυβο σαν κάτι να 
προσπαθούσε να με απωθήσει, να με διώξει. Μετά όμως η λάμπα του γραφεί-
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ου άρχισε να αναβοσβήνει, στο τέλος κάηκε κι εγώ έμεινα μες στο σκοτάδι. 
Άρχισα να τρέχω και να τσιρίζω ώσπου έφτασα στην τάξη. Οι δάσκαλοι είπαν 
πως ήταν απλά θέμα αμέλειας και πως θα φροντίζουν να την αλλάζουν πιο 
συχνά. Εμένα όμως, από εκείνη τη μέρα δε μου βγαίνει από το μυαλό πως κάτι 
κρύβεται εκεί. Για να πω την αλήθεια είχα απελπιστεί αλλά τώρα που έμαθα 
για την περίπτωσή σας, από κάποια παιδιά που το συζητούσαν στο διάλειμμα, 
είμαι εντελώς σίγουρη ότι κάτι συμβαίνει.

‒ Πω πω! Σοβαρά μιλάς; Έγιναν τόσα σπουδαία πράγματα κι εμείς δεν πή-
ραμε χαμπάρι τίποτα;

‒ Σοβαρότατα μα ... , είστε οι πρώτοι που το μαθαίνετε!!! Δεν το είπα σε 
κανέναν άλλο γιατί θα με αποκαλούσαν τρελή ως συνήθως! Έτσι κι αλλιώς 
ήθελα να ερευνήσω την υπόθεση μόνη μου, και όχι με κανέναν άσχετο! Γι’ 
αυτό λοιπόν ....  συνεργάτες;!

‒ Συνεργάτες !!!, είπαν με μια φωνή τα δυο κορίτσια κι έτρεξαν να πουν και 
στους άλλους τι συνέβη.

ΚΕΦΑλΑΙΟ 4ο

Περιβαλλοντολογία

‒ Ουφ! Κουράστηκα πια, όλο τεστ και διαγωνίσματα μας βάζει ο κύριος, 
ούτε μια εκδρομή ούτε τίποτα !! Αναφώνησε απελπισμένη η Αλίσια.

‒ Μα καλά, δεν έμαθες τα νέα;
‒ Ποια νέα; Όχι , δεν έμαθα τίποτα.
‒ Μας είπαν το πρωί πως το Σαββατοκύριακο, δηλαδή σε δύο μέρες, θα 

πάμε πενταήμερη στη ... Χαβάη! Μα καλά δεν σου είπαν τίποτα; Αααα .. κα-
τάλαβα, σήμερα άργησες να έρθεις γι’ αυτό δεν το άκουσες.

‒ Στη ... στη ... στη Χαβάη είπες; Ω, θεέ μου! Δεν μπορώ να το πιστέψω! 
Σίγουρα δεν πρόκειται για κάποιο κακόγουστο αστείο; Ε; Σίγουρα;

‒ Ναι σου λέω, σίγουρα, σιγουρότατα!
‒ Ουάου! Γιούπι! Γιούπι! Γιούπι! Θα πάω στη Χα-βά-η! Θα πάω στη Χα-

βά-η! Θα πάω στη Χα-βά- ηηηη!!! έλεγε και ξανάλεγε η μικρή μας φίλη, μη 
μπορώντας να πιστέψει όλα όσα της είπε ο Γκρέγκορ μέσα σε δύο λεπτά. 

‒ Αδερφούλα, αδερφούλα! Τα ’μαθες τα νέα; Αν ναι, γιατί δε μου είπες 
τίποτα;

‒ Ναι, για την εκδρομή δε μιλάς; Σε έψαχνα διότι το πρωί είχες μείνει πίσω 
στο δρόμο όταν περπατούσαμε και ήθελα να στο πω! Μα... υπάρχει κάποιο 
πρόβλημα.
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‒ Τι πρόβλημα;
‒ Ε, να λογικά τα έξοδα θα είναι πολλά και δεν ξέρω αν θα μας αφήσουν η 

μαμά κι ο μπαμπάς να πάμε ...
‒ Μην ανησυχείς, έχω κάνει τις ... οικονομίες μου !!!
Έτσι κι αλλιώς δεν θα άφηνα τέτοια ευκαιρία να πάει χαμένη, θα τους έπει-

θα στο λεπτό, και για τα χρήματα μην ανησυχείς, αφού εσύ τα ξόδεψες στην 
προηγούμενη εκδρομή!

Το ποίημα της Χαβάης

Αχ, θα πάμε εκδρομή,
τι χαρά είναι κι αυτή! 
Δε θα άντεχα πολύ

μες στην πλήξη τη φρικτή.

Μια εκδρομή θέλω κι εγώ,
σαν ένα παιδάκι πολύ μικρό
μα ... θα πάμε κάπου ωραία 

και μαζί όλη η παρέα,
στη Χαβάη εκδρομή,

θαν καλή η διαδρομή !!!

Το δικό μας το σχολειό
είναι πρώτο, φοβερό !!

θα βοηθήσουμε τη φύση
και θα δώσουμε μια λύση.

Σαν το σκέφτομαι παιδιά μου,
πάει στα σύννεφα η καρδιά μου,

παρέα με τα όνειρα μου.

Μη ζηλέψετε κι εσείς,
γιατί είστε μακριά και τα έξοδα πολλά ... !!!

Oι τέσσερεις φίλοι τελικά πήγαν στη Χαβάη, όμως δεν ήξεραν τι τους περί-
μενε …, γιατί δεν διάβασαν το χαρτί που τους είχανε δώσει. Έτσι λοιπόν, πή-
γαν στην παραλία φορώντας τα μαγιό τους. Όλοι άρχισαν να κρυφογελούν.    
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‒ Μα τι γελάνε όλοι τους; Δεν έχουν ξαναδεί άνθρωπο που να θέλει να 
πάει για μπάνιο;

‒ Αυτό είναι το θέμα δεσποινίδα μου. Όπως κατάλαβες, δεν ήρθαμε εδώ 
για παιχνίδια και πλατσουρίσματα στο νερό. Ήρθαμε για να καθαρίσουμε τις 
μολυσμένες ακτές της μαγευτικής Χαβάης, τους φώναξε ένας γεροδεμένος με 
άγρια φωνή άνδρας.

‒ Ε …ε ….ε, ναι φυσικά κατάλαβα, κατάλαβα. Μείνετε ήσυχος κύριε ... 
κύριε ....

‒ Τζο λέγομαι, Τζο, να το θυμάσαι παιδί μου. Τα παιδιά έμειναν εκεί για μία 
εβδομάδα, δεν έκλεισαν μάτι όμως, γιατί πρωί και βράδυ καθάριζαν παραλίες, 
φύτευαν δέντρα και μετακινούνταν με ποδήλατα, πράγμα το οποίο ήταν πάρα 
πολύ κουραστικό. Ανταμείφθηκαν όμως, διότι τους έβγαλαν φωτογραφίες, 
τους πήραν συνέντευξη, όπως και στα άλλα παιδιά, και τους έβαλαν πρώτο 
θέμα σε μία γνωστή εφημερίδα που εκδιδόταν εκεί.

‒ Πάντως, για να λέμε την αλήθεια, βοήθησαν πολύ το περιβάλλον και 
έφυγαν κουρασμένοι, αλλά ευχαριστημένοι που φάνηκαν κι αυτοί χρήσιμοι.
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ΚΕΦΑλΑΙΟ 5ο

Το μυστικό πέρασμα της Γης

Αφού επέστρεψαν από την εκδρομή και ξαναμπήκαν στη ρουτίνα του 
σχολείου ξαναθυμήθηκαν τη μυστηριώδη βιβλιοθήκη.

Μια μέρα λοιπόν, τα παιδιά έκαναν άνω κάτω τη βιβλιοθήκη από κει, είχε 
γίνει της τρελής σας λέω!!! Ώσπου το κακό δεν άργησε να ’ρθει.

Η κυρία Σέλινσμερκ έφθασε στη βιβλιοθήκη και όταν είδε πως επικρατού-
σε χαμός την έπιασε νευρικός κλονισμός.

‒ Τι είναι αυτά εδώ, δεν ντρέπεστε ολόκληρα παιδιά να δημιουργείτε τέ-
τοιο χαμό; Ντροπή σας! Μαζέψτε τα τώρα αν δεν θέλετε χειρότερη τιμωρία. 

‒ Ναι κυρία, θα τα μαζέψουμε μην ανησυχείτε.
Όλη η παρέα βάλθηκε να μαζεύει τα βιβλία. Μην ανησυχείτε όμως, η συ-

γκεκριμένη αυτή παρέα ήταν συνηθισμένη σ’ αυτά!
Ξαφνικά μπαίνει στην αίθουσα φουριόζα η Νάνσυ, και αρχίζει να ρωτά την 

Αλίσια αν ξέρει οποιαδήποτε πληροφορία για το θέμα που συζητούσαν.              
‒ Ωχ μωρέ Νάνσυ, όρεξη που την έχεις, δεν βάζεις καλύτερα ένα χέρι να 

μας βοηθήσεις και άσε τις πολυλογίες.
‒ Έλα, πες μου κάτι σε παρακαλώ, έτσι κι αλλιώς δε μπορεί να ξέρεις και 

πολλά. 
‒ Εεεεε… , τι να σου πω τώρα δεν θυμάμαι κάτι. 
‒ Ααα ! κάτι θυμήθηκα , όταν τράβηξα το βιβλίο, η βιβλιοθήκη κουνήθη-

κε.
‒ Ουαου! Μα αυτή η βιβλιοθήκη δεν μπορεί να κουνηθεί με τίποτα, εντάξει 

βέβαια ούτε οι άλλες μπορούν να κουνηθούν, από ένα μικρό κοριτσάκι σαν κι 
εσένα όμως, αλλά με κάποια βοήθεια, φυσικά, μετακινούνται.

‒ Έλα, πάμε να το ερευνήσουμε! Έχουμε χρόνο εξάλλου. Οι δύο φίλες έτρε-
ξαν προς την απομακρυσμένη βιβλιοθήκη. Στην αρχή δείλιασαν, μα η Αλίσια 
πήρε την πρωτοβουλία και το τράβηξε χωρίς καθυστερήσεις. Όταν ξαφνικά 
… 

‒ Αλίσια, Αλίσια πού είσαι; λίγο γύρισα την πλάτη μου κι εσύ εξαφανίστη-
κες;!

‒ Αααααα ...... , βοήθεια! Κάποιος να με βγάλει από εδώ γρήγορα ! Γρήγορα 
βοήθεια, βοήθεια!!!

‒ Πού είσαι; Δεν σε βλέπω!
Η φωνή της Αλίσια ακούστηκε κάπως αχνή ίσα-ίσα που μπορούσε η Νάν-

συ να διακρίνει τα λόγια της. 
‒ Τράβα το βιβλίο που σου είχα πει λέγεται «Μαγικά ξόρκια».  



49

Η Νάνσυ τραβά το βιβλίο και αμέσως βρίσκεται σ’ ένα σκοτεινό χώρο.
‒ Νάνσυ, πού είσαι;  Έκανα μια σπουδαία ανακάλυψη. Αυτό το βιβλίο  

έφταιγε που μετακινήθηκε η βιβλιοθήκη.
‒ Το κατάλαβα κι εγώ, πάμε όμως τώρα μην τα λέμε στα ... τυφλά!!!
‒ Έχεις δίκιο, δε βλέπουμε ούτε τη μύτη μας, αλλά αυτό είναι είναι το πιο 

τέλειο, φανταστικό, ανεξιχνίαστο μυστήριο. Δεν θα το αφήσουμε να πάει χα-
μένο έτσι δεν είναι;

‒ Έτσι, έτσι !!! Μόνο που φοβάμαι ξέρεις λιγάκι ...
‒ λοιπόν πάμε να φωνάξουμε και τους άλλους, πρέπει όμως να φέρουμε 

ένα φακό.
Τα κορίτσια βγαίνουν πίσω από τη βιβλιοθήκη, τους εξηγούν πως έχουν τα 

πράγματα, παίρνουν ένα φακό κι αρχίζουν την έρευνα. Συνεχίζουν να κατη-
φορίζουν στο βαθύ και πυκνό σκοτάδι.

‒ Φέρε μου Γκρέγκορ λίγο το φακό, σε παρακαλώ, ευχαριστώ . Οοοοο ... 
κοιτάξτε παιδιά όλες αυτές τις σκάλες μάλλον θα πρέπει να τις κατεβούμε, 
λέτε να κρατήσουν οι μπαταρίες του φακού ως τότε; 

‒ Ελπίζω πως ναι.
Τα πέντε παιδιά κατέβαιναν με αγωνία όλο και περισσότερα σκαλιά και 

κατέβαιναν, και κατέβαιναν χωρίς σταματημό ώσπου κάποια στιγμή τα σκα-
λοπάτια τελείωσαν.

‒ Παιδιά, κοιτάξτε! Όπως μπορώ να διακρίνω υπάρχουν τρεις πόρτες, 
μπαίνουμε μέσα; 

‒ Μα τι λες, τρελάθηκες; Είναι θεοσκότεινα εκεί μέσα.
‒ Ποιος ξέρει, μπορεί να υπάρχει κάποιος μαγικός κόσμος.
‒ Εγώ θα μπω κι ό,τι γίνει έγινε, εξάλλου τζάμπα κατέβηκα;
‒ Εγώ φοβάμαι, θα μείνω εδώ με το φακό, είπε  η Άλεξ.
‒ Τώρα που το ξανασκέφτομαι .... μήπως δεν είναι καλή ιδέα;
‒ Ω, ελάτε παιδιά, μην το σκέφτεστε έτσι απελπιστικά,  ίσως ολόκληρη η 

ζωή μας να αλλάξει και.... ! Χα , χα , χα ! 
- Εντάξει, εντάξει μας έπεισες! Θα έρθουμε και ... ο Θεός ... βοηθός, μουρ-

μούρησε η Σαμάνθα.
‒ Γιούπιιι! Νάνσυ, πάμε μαζί;
‒ Σύμφωνοι!
‒ Και εμείς θα χωριστούμε,.. υποθέτω... είπε ο Γκρέγκορ.
Η Σαμάνθα μπαίνει στην πρώτη πόρτα. Μετά ακολουθεί ο Γκρέγκορ στη 

δεύτερη και στο τέλος μπαίνουν η Αλίσια και η Νάνσυ στην τρίτη. Όλοι τους 
είχαν μπλεγμένα συναισθήματα: περιέργεια, γιατί δεν ήξεραν τι θα συναντή-
σουν, φόβο γιατί δεν υπήρχε κανένας να τους καθοδηγεί, αλλά και ενθουσια-
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σμό διότι ανακάλυψαν κάτι το οποίο μάλλον ήταν κρυμμένο για εκατομμύρια 
χρόνια.

ΚΕΦΑλΑΙΟ 6ο

Στην πόλη της αγάπης, των ονείρων και της μαγείας

Καθώς η Σαμάνθα πήγαινε να περάσει την πύλη ξαφνικά ένα φως με  ροζ 
χρώμα ξεπρόβαλε από το βάθος του. Εκείνη αναρωτήθηκε φοβισμένη τι ήταν 
έκανε να φύγει. Τότε άκουσε μία φωνή να της λέει: «Αυτός ο κόσμος είναι μια 
δοκιμασία για εσένα, θα κριθείς και έπειτα θα μάθουμε αν είσαι η κατάλληλη». 
Για καλή της τύχη, βρέθηκε σ΄ έναν κόσμο ηλιόλουστο και γεμάτο ... αγάπη! 

Όπως καταλάβατε λοιπόν, ήταν ο κόσμος της αγάπης. Εκεί όλοι οι άνθρω-
ποι αντάλλασσαν δώρα συνεχώς, όπως σοκολατάκια, ζαχαρωτά, μπαλόνια, 
λουλούδια και αρκουδάκια. 
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‒ «Μακάρι να ήταν εδώ και οι φίλες μου..», μονολογεί. 
Συνεχίζει να προχωρά όταν βλέπει αγγελάκια να ρίχνουν βελάκια σε νέ-

ους, γέρους και παιδιά. Προσοχή όμως! Είναι δύσκολη δουλειά, γιατί δεν πρέ-
πει να ρίξεις το βέλος σε άτομα ίδιου φύλου, διαφορετικής ηλικίας ή τύπου. 
Σε μια στιγμή, η γη αρχίζει να τρέμει, το φως του ήλιου χάνεται και ως διά 
μαγείας η Σαμάνθα βρίσκεται και πάλι στην αρχή του τούνελ ...

Μετά ήταν η σειρά του Γκρέγκορ. Kι αυτός πήγε σε ένα κόσμο μαγευτι-
κό, όπως τον είχε φανταστεί στα όνειρά του: κάστρα, πολιτείες, πριγκίπισσες, 
στρατιώτες.

Ήταν η «Πόλη των Ονείρων»! Ήθελε να μείνει εκεί για πάντα και να συνε-
χίσει να ονειρεύεται, αλλά δυστυχώς έπρεπε να γυρίσει πίσω.

Η Αλίσια και η Νάνσυ ξεκίνησαν τελευταίες να μπουν στην πύλη που τους 
έτυχε. Όμως, ενώ προχωρούσαν περιμένοντας με απίστευτη ανυπομονησία 
να δουν κάποιο φως ή να ανοίξει το πέρασμα, δεν γινόταν τίποτα. Μετά από 
λίγα λεπτά, η Νάνσυ είδε μία πόρτα, με μεγάλη δυσκολία φυσικά, κι έτσι την 
ακολούθησε και η Αλίσια.

Και οι δύο προχωρούσαν με την πλάτη προς τα πίσω όταν ξαφνικά …:
‒ Ε! Ποιος είναι εκεί, φωνάζουν και οι δυο τους  αφού κατάλαβαν ότι κού-

ντρισαν σε κάποιον.
‒ Α, κορίτσια εσείς είστε …ουφ! Με κατατρομάξατε όπως φαίνεται κι εσάς 

εδώ σας οδήγησε το τούνελ …
‒ Παιδιάάάάά ! Με ακούει κανείς; βοήθεια !
‒ Ο Γκρέγκορ είναι πάμε …
‒ Μα πώς με βρήκατε κορίτσια;
‒ Μακάρι να ξέραμε. Απάντησαν με μια φωνή. Εντελώς τυχαία τα παιδιά 

ανακαλύπτουν ένα διακόπτη και τα φώτα ανάβουν.
‒ Πω πω σκόνη!
‒ Παιδιά παιδιά, κοιτάξτε γύρω σας, αυτός ο χώρος είναι ίδιος με τη βιβλι-

οθήκη του σχολείου μας.
‒ Κοιτάξτε κι εδώ πόσες πολλές περγαμηνές, για να δω τι λέει αυτή, η Άλεξ 

άρχισε να διαβάζει:

ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΥΛΗ ΑΥΤΗ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

  1. ΛΙΓΟΥΣ ΜΑΓΟΥΣ
  2. ΛΙΓΗ ΜΑΓΕΙΑ
  3.  ΚΑΙ ΛΙΓΗ ΜΑΓΙΑ
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ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΤΗ ΜΑΓΕΙΑ, ΤΗ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΛΙΓΗ ΡΙΓΑΝΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΚΑ-
ΤΕΥΕΤΕ. ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΔΙΝΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΜΑΓΟΥΣ .

Υ.Σ. ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΜΑΓΟΥΣ ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!!

Για να μην τα πολυλογούμε φίλοι μου, η παρέα έκανε αυτό που έγραφε η 
περγαμηνή και βρέθηκαν τελικά σε έναν μαγικό κόσμο. Είχαν μείνει έκπλη-
κτοι, τα σπίτια άλλαζαν συνεχώς σχήμα, αναλόγως με το γούστο του ιδιοκτή-
τη εμφανίζονταν και εξαφανίζονταν, ο κόσμος στο πάρκο έκανε διαγωνισμό 
για το ποιος θα βάψει πρώτος τον ουρανό…! 

Τα παιδιά είχαν τρελαθεί από τη χαρά τους. Ώσπου έφτασε το ηλιοβασί-
λεμα, τότε τα παιδιά άρχισαν να μεταμορφώνονται σε αληθινούς μάγους και 
κατάλαβαν πως εκεί τους προόριζε η μοίρα.

ΕΠΙλΟΓΟΣ
Το μυστικό πέρασμα του ουρανού

Τα χρόνια πέρασαν και οι φίλοι μας έγιναν μάγοι μεγάλοι και τρανοί …! 
Οι μάγοι μας λοιπόν εκτός από το πέρασμα της γης, ανακάλυψαν και το πέ-
ρασμα του ουρανού. Έτσι έγιναν αόρατοι και ανέβηκαν στην οροφή του αστε-
ροσκοπείου. Μετά έκλεισαν τα μάτια τους και σκέφτηκαν όμορφες σκέψεις, 
άρχισαν να προχωρούν προσεκτικά στον ουρανό, αφού με κάθε καλή σκέψη 
δημιουργούνταν κι ένα σκαλοπάτι. Όσο περνούσε ο καιρός μάθαιναν και κάτι 
παραπάνω, ώσπου τους έβαλαν να συναγωνιστούν.

Δυστυχώς όμως όλοι κοίταζαν μονάχα τη νίκη με αποτέλεσμα να μην 
υπάρχει μεταξύ τους φιλία και αδερφοσύνη. Αυτό οδήγησε το σοφό μάγο, 
δάσκαλό τους, Γιαντόα, να τους μιλήσει για το «Μυστικό πέρασμα της καρ-
διάς». Αλλά αυτό …είναι μία άλλη ιστορία.



Περιπέτεια για τρεις
των

Χαράς Κουράση, Γιώργου Φλαούνα, Σοφίας Φραγκούλη και 
Χαράς Τσολάκου

Εισαγωγή

Η ιστορία που θα διαβάσετε είναι μια περιπέτεια. Τα όνειρα του κάθε παι-
διού είναι διαφορετικά, αλλά όλοι τους έχουν ένα κοινό στοιχείο, έχουν καλή 
καρδιά. Ποιοι είναι όμως οι ήρωες της ιστορίας; Ελάτε να τους γνωρίσουμε! 
Η Χαρά ένα καλό κορίτσι που το όνειρο της είναι να γίνει συνθέτρια τραγου-
διών. Ο Γιώργος ένα ζωηρό παιδί που ζει στην Αυστραλία και του αρέσει να 
παίζει κιθάρα. Τέλος, η Σοφία ένα όμορφο και έξυπνο κορίτσι που της αρέσει 
να τραγουδά. Οι τρεις τους θα γνωριστούν σε μια κατασκήνωση στη Βυτίνα. 
Αφού γνωριστούν και γίνουν φίλοι, παρέα σε ογδόντα πέντε μέρες θα κατα-
φέρουν να σώσουν έναν μαγικό κόσμο που κινδυνεύει. 
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Ο Γιώργος πρέπει να φύγει

Τα παιδιά αρχίζουν καθένα χωριστά, να πείθουν τους γονείς τους να τα 
στείλουν κατασκήνωση. Το καθένα τους με ένα περίεργο αλλά και αστείο 
τρόπο. Πριν αρχίσουμε θα ήθελα να σας πω ποια είμαι εγώ… ή μάλλον όχι, 
αφήστε το για αργότερα.

λέω για αρχή να πετάξουμε, με τη φαντασία μας, ως την Αυστραλία για να 
δούμε την αντίδραση του Γιώργου, μαθαίνοντας ότι θα πάει στην Ελλάδα.

‒ Γιώργο, φωνάζει δυνατά η μαμά του.
‒ Έλα ρε μαμά τι θες; τη ρωτά θυμωμένος.
‒ Τρώμε!
‒ Τι φαΐ; Ξαναρωτά ο Γιώργος.
‒ Ωμό ψάρι τυλιγμένο με φύκια. Τι θες να τρώμε; Σουφλέ! απαντά ο πατέ-

ρας του εκνευρισμένος.
Όταν ο Γιώργος κατέβηκε στην κουζίνα, οι γονείς του, του ανακοίνωσαν 

ότι θα πάνε στην Ελλάδα. Του Γιώργου δεν του άρεσε καθόλου αυτή η ιδέα. 
Δεν ήθελε να φύγει από την μαγευτική χώρα που ζει, όσο άγρια κι αν είναι. 
Ούτε να μείνει μακριά από  την οικογένειά του και τους φίλους του. 

Μ’ αυτά που άκουσε δεν έφαγε τίποτα! Ανέβηκε στο δωμάτιό του για να 
σκεφτεί τα πράγματα που θα χάσει, τα αγαπημένα του πρόσωπα, ιδιαίτερα 
σκεπτόταν τον νονό του, που του έχει αδυναμία. 

Μετά από λίγο η μαμά του πήγε στο δωμάτιο του, να τον παρηγορήσει. 
Τελικά τον έπεισε να πάνε στην Ελλάδα και του υποσχέθηκε ότι θα πάει κα-
τασκήνωση, ώστε να του φτιάξει λίγο το κέφι. Φεύγοντας από το δωμάτιό 
του, του είπε ότι θα φύγουν την επόμενη ημέρα, γι’ αυτό έπρεπε να ετοιμάσει 
γρήγορα γρήγορα τις βαλίτσες του.

Ο Γιώργος, δίχως να μπορεί να κάνει και αλλιώς, πήρε μια βαλίτσα και έβα-
λε μέσα την αγαπημένη του μπάλα του μπάσκετ, τα ρούχα του και ένα καπέλο 
με όλες τις υπογραφές των παικτών της αγαπημένης του ομάδας μπάσκετ.

Τα ξημερώματα ξεκίνησαν το ταξίδι τους προς την Ελλάδα. Τελικά είχε 
αρχίσει να σκέπτεται και την καλή πλευρά των πραγμάτων. Όμως έχει πολύ 
άγχος, γιατί δεν είχε ετοιμάσει τις βαλίτσες του όπως του είπε η μαμά του, όχι 
μόνο για το ταξίδι, αλλά και για την κατασκήνωση.

Μόλις έφτασε στην Ελλάδα και μάλιστα για πρώτη φορά, έφυγε αμέσως 
για την κατασκήνωση. Δεν πρόλαβε να κάνει τίποτε άλλο!!
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Η απόφαση της Σοφίας και της Χαράς

Ας ταξιδέψουμε λίγο μέχρι το σπίτι της Σοφίας, η οποία παίρνει την από-
φαση να προτείνει στη μαμά της να πάει κατασκήνωση. Χωρίς να χάσει χρόνο 
της φωνάζει:

‒ Μαμά, μαμά θέλω να πάω φέτος στην κατασκήνωση. Πήγαν πολλά παι-
διά που ξέρω πέρσι και μου είπαν ότι πέρασαν πολύ όμορφα! Να πάω, σε 
παρακαλώ μαμάκα μου; 

‒ Εντάξει θα σε αφήσω, αν όπως λες είναι τόσο ωραία, αλλά θα μου τηλε-
φωνείς κάθε μέρα. Δεν θέλω να πας από τώρα όμως. Θα πάμε οικογενειακώς 
σε ένα νησί και μετά!

‒ Ευχαριστώ πολύ μανούλα μου!!! Είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου. 
Πάω αμέσως να ετοιμάσω τις βαλίτσες μου. Δεν θέλω να καθυστερήσω ούτε 
λεπτό!

‒ Ανυπόμονο αυτό το κορίτσι!!
Η Σοφία και ο Γιώργος είναι έτοιμοι. Η Χαρά όμως; Τι λέτε πάμε και στο 

δικό της σπίτι να δούμε τι τρόπο θα χρησιμοποιήσει για να πείσει τους γονείς 
της;

Όπως και τα άλλα δύο παιδιά, έτσι και η Χαρά έτρεξε στην μαμά της να 
την ρωτήσει…:

‒ Μαμά, της φωνάζει δυνατά η Χαρά.
‒ Ναι.. πες μου, αλλά προτού με ρωτήσεις θέλω να σου πω πως φέτος θα 

πας κατασκήνωση γιατί ούτε εγώ, ούτε κι ο μπαμπάς σου μπορούμε να πά-
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ρουμε άδεια για να πάμε στην 
Πάρο, όπως κάθε χρόνο. 

‒ Αλήθεια; Και εγώ αυτό 
ήθελα να σου πω. Οπότε 
κλείσαμε! Τρέχω στο δωμά-
τιο να πάρω όσα πράγματα 
θα χρειαστώ. Όμως… μαμά 
δεν προλαβαίνω να πάω 
τώρα κατασκήνωση. Θέλω να αγοράσουμε πολλά 
πράγματα, μπλούζες, σορτσάκια, πέδιλα και φυσικά μα-
γιό.

‒ Έχεις δίκιο… δεν έχεις σχεδόν τίποτα από καλοκαιρινά 
ρούχα, άρα θα πας αργότερα στην κατασκήνωση.

Η συνάντηση

Ο Γιώργος δεν ήθελε να πάει κατασκήνωση αμέσως μόλις θα έφτανε στην 
Ελλάδα, γιατί ένιωσε αρκετά κουρασμένος από το ταξίδι. Οπότε, επέλεξε να 
πάει την β΄ περίοδο, μετά από δεκαπέντε μέρες, όπου θα πήγαινε η Σοφία και 
η Χαρά.

Οι βασανιστικές αυτές δεκαπέντε μέρες πέρασαν… Ωχ! Βλέπω πανικό στο 
σπίτι του Γιώργου! Τι να γίνεται άραγε;

‒ Γιώργο, Γιώργο ξύπνα! Δεν θα προλάβεις το λεωφορείο για την κατασκή-
νωση. Θα φύγει, ξύπνα! του φωνάζει η μαμά του.

‒ Καλά μωρέ ξυπνάω γιατί κάνεις έτσι; λέει ο Γιώργος με ένα μεγάλο χα-
σμουρητό.  

‒ Με ρωτάς γιατί κάνω έτσι; Γιατί δεν έχεις ετοιμάσει ακόμα τις βαλίτσες 
σου για την κατασκήνωση, λέει πολύ εκνευρισμένη η μαμά του. 

Ο Γιώργος πείθει τη μαμά του να του φτιάξει τις βαλίτσες του. Αυτή όμως 
άρχισε να βάζει ότι θεωρούσε εκείνη αναγκαίο, όπως τις πιτζάμες του με τα 
γαλάζια αρκουδάκια και τα σεντόνια με το ουράνιο τόξο στη μέση. Πάλι άρ-
χισε ένας μικρός καβγάς, γιατί ο Γιώργος δεν ήθελε να πάρει μαζί του αυτά 
τα παιδικά πράγματα. Στο τέλος δεν την άφησε και έβαλε εκείνα που αυτός 
ήθελε.

Η Σοφία πάλι δεν είχε κανένα πρόβλημα. Οι βαλίτσες της ήταν έτοιμες. 
Το μόνο που την απασχολούσε και της δημιουργούσε άγχος, ήταν αν θα βρει 
φίλους στην κατασκήνωση γιατί θα πήγαινε για πρώτη φορά.
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Η Χαρά το μόνο που περίμενε ήταν να πάει εφτά το πρωί για να φύγει.
‒ Χαρά, Χαρά έλα γρήγορα ήρθε το πούλμαν που θα σε πάει στην κατα-

σκήνωση, φωνάζει δυνατά ο μικρός αδερφός της.
‒ Αλήθεια; Αχ, έχω πολύ άγχος! Σε ευχαριστώ πολύ αδερφούλη. Να ξέρε-

τε ότι θα μου λείψετε και θα σας σκέφτομαι συνεχώς, λέει πολύ ευγενικά η 
Χαρά.

Όλα τα παιδιά τώρα είναι μέσα στο πούλμαν και ο οδηγός τους ζητά να 
τραγουδήσουν ένα τραγούδι για την κατασκήνωση. 

‒ Ξέρω εγώ ένα, φωνάζει η Χαρά και αρχίζει να τραγουδά.

Ο η λίλι αμεριντικιτόμπα
Αμόσα μόσα μόσα ο η λίλι

Ούνα να ήλη!!!

‒ Πολύ ωραίο τραγούδι! Πώς σε λένε, τη ρωτά γεμάτη απορία η Σοφία.
‒ Με λένε Χαρά, εσένα;
‒ Σοφία. 
Ύστερα από λίγο καθώς η Χαρά παρατηρούσε τα παιδιά είδε τον Γιώργο 

μοναχό του, στην τελευταία θέση. Μαζί με την Σοφία, τον γνώρισαν και έγι-
ναν φίλοι. 

Η αποστολή 

Τα παιδιά επιτέλους έφτασαν στην κατασκήνωση. Αφού έμαθαν που θα 
μείνουν, πήγαν να γνωριστούν μεταξύ τους, να γνωρίσουν τους ομαδάρχες 
και να τακτοποιήσουν τα πράγματά τους. Το πιο αστείο όμως ήταν ότι τα παι-
διά, δηλαδή τα αγόρια και τα κορίτσια, κοιμούνται σε ξεχωριστά δωμάτια, φυ-
σικά για ευνόητους λόγους. Τα αγόρια επειδή ήταν πολλά και δεν χωρούσαν 
αποφασίστηκε να γίνει κλήρωση για να πάνε κάποια από αυτά στο δωμάτιο 
των κοριτσιών. Και σίγουρα φαντάζεστε ποιος πήγε. Ο Γιώργος! 

Αφού γνωρίστηκαν με τον αρχηγό της κατασκήνωσης, που κέρδισε γρή-
γορα την εμπιστοσύνη των παιδιών, αποφάσισαν να πάνε στη παραλία της 
Βυτίνας.

Τα παιδιά έφτασαν στη θάλασσα. Εκεί ο Γιώργος σκέφτηκε να παίξουν 
κρυφτό. Ξαφνικά ανακαλύπτουν ότι η Σοφία χάθηκε. 

‒ Που είναι η Σοφία; ρωτάει γεμάτος απορία ο Γιώργος.
‒ Τι έγινε και φωνάζεις; Τον ρωτά η Χαρά.
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‒ Χάθηκε η Σοφία!
‒ Τι μου λες τώρα; Μα που είναι; Δεν μπορεί, θα μπερδεύτηκε, θα νόμιζε 

ότι ξεκινήσαμε το παιχνίδι και θα κρύφτηκε κάπου.
Τα παιδιά άρχισαν να φωνάζουν όλοι μαζί την Σοφία, αλλά δεν την έβρι-

σκαν πουθενά. 
Για να δούμε αν ξέρει η ίδια που είναι!
‒ Μα που είμαι, που είναι τα παιδιά; Το μόνο που βλέπω είναι τσούχτρες 

που επιπλέουν στη θάλασσα και μέλισσες στον ουρανό. 
Ένας κύριος τη φωνάζει.
‒ Σοφία!
‒ Μα ποιος είναι; Δεν θα του απαντήσω. Μπορεί να με πάρει και να μην 

ξαναδώ τους γονείς μου. 
‒ Δεν θέλω να σου κάνω κακό. 
‒ Ναι καλά… 
‒ Θέλω να σου  πω κάτι. Εσύ, ο Γιώργος και η Χαρά πρέπει να σώσετε ένα 

κόσμο μαγικό. 
‒ Τι; Μα πως θα μπορέσουμε. Τι κόσμους και ιστορίες μου λέτε; Κι αν υπάρ-

χει τέτοιος κόσμος, που είναι; 
‒ Θα σου πω. Τώρα πάμε μαζί στα παιδιά, αλλά προσοχή, δεν πρέπει να το 

μάθει κανείς, εκτός από εσάς τους τρεις.

Τα παιδιά γνωρίζουν τον κόσμο

Τα παιδιά ξεκίνησαν να πάνε στο μαγικό κόσμο. Καθώς προχωρούσαν, 
κάποια στιγμή, έφτασαν έξω από ένα μεγάλο εργοστάσιο, που λένε ότι είναι 
ενός τρελού επιστήμονα. Αμέσως ο Γιώργος τους πρότεινε να μπουν μέσα. Η 
Σοφία συμφώνησε, η μόνη όμως που διαφωνούσε ήταν η Χαρά.

‒ Ας μπούμε μέσα. Αυτός θα γνωρίζει που είναι ο μαγικός κόσμος, τους 
προτείνει ο Γιώργος.

‒ Δίκιο έχεις, συμφωνεί η Σοφία.
‒ Δε νομίζω. Άλλωστε τι σας πείθει ότι αυτός θα ξέρει; λέει η Χαρά, κά-

νοντας ένα βήμα πίσω. Αλλά καλά… Μόνο επειδή δεν θέλω να σου χαλάσω 
χατίρι Σοφία, θα μπω.  

Χωρίς να προβληματιστούν τα τρία παιδιά μπήκαν μέσα και μόλις άκου-
σαν τον τρελό επιστήμονα να γελάει τόσο τρομακτικά, πάτησαν ένα κόκκινο 
κουμπί, νομίζοντας ότι είναι διακόπτης για το φως. Τελικά όμως σε καλό τους 
βγήκε, που πάτησαν το κουμπί, γιατί αυτό οδηγούσε στον μαγικό κόσμο.
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‒ Αχ, τι όμορφα που είναι εδώ, έχει πολλά λουλούδια κόκκινα, κίτρινα και 
μπλε.

‒ Κάτι είναι πίσω από εκείνο τον θάμνο, φωνάζει η Χαρά.
‒ Δίκιο έχεις τι είναι;
Έτσι τα τρία παιδιά προσπάθησαν να πλησιάσουν το θάμνο, για να δουν τι 

υπάρχει από εκεί πίσω και…
‒ Ένα μικρό πράσινο πλασματάκι που τρώει μια καραμέλα, λέει η Χαρά.
‒ Γεια σας είμαι ο Dodo! λέει το μικρό πράσινο πλασματάκι, καθώς έτρωγε 

τις καραμέλες του.
‒ Αχ, είναι πολύ όμορφο και πολύ χνουδωτό.
‒ Dodo, μπορείς να μας πεις που είμαστε;
‒ Είστε στον… θα μου δώσετε πρώτα δέκα καραμέλες και μετά θα σας 

πω.
‒ Ορίστε, πάρ’ τες, είπε ο Γιώργος.
‒ Ευχαριστώ είστε στον μαγικό κόσμο.
Επιτέλους βρήκαν τον μαγικό κόσμο. Όλα είναι τόσο όμορφα. Τα παγωτά 

που υπάρχουν στα δέντρα και πολλά μικρά πράσινα, μωβ και μπλε πλασμα-
τάκια που τρώνε  καραμέλες..!

‒ Υπάρχει κάποιο πρόβλημα; ρωτά το  Dodo ο Γιώργος.
‒ Σας έστειλε ο γέρο- παππούς; 
‒ Ναι, απαντά η Σοφία. 
‒ Δεν θα σας πω ακόμα ποιο είναι το πρόβλημα. Πρώτα θα σας δείξω που θα 

κοιμηθείτε. Αυτά θα τα συζητήσουμε αύριο. Τώρα, για να περάσουμε ωραία, 
θέλετε να σας πω ένα τραγούδι;
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Όλα τα παιδιά με μια φωνή φωνάζουν «ναι» και ο Dodo ξεκινά:

Είμαι ο Dodo το πλασματάκι
Που μου αρέσουν οι καραμέλες

Και όταν βρέχει παγωτάκια
Είμαι…. ΕΥΤΥΧΗΣ !!!

Η προσπάθεια των παιδιών να λύσουν το μυστήριο

Ο Γιώργος ξύπνησε νωρίς-νωρίς, στις οκτώ το πρωί, και χωρίς δεύτερη 
σκέψη πήγε να βρει τον Dodo, για να του πει το πρόβλημα που υπάρχει.

‒ Dodo πες μου σε παρακαλώ ποιο είναι το πρόβλημα; Οι ημέρες περνούν, 
λέει απογοητευμένος ο Γιώργος.

‒ Η βασίλισσά μας, η Κυανά, πάσχει από μια θανατηφόρα αρρώστια και 
χρειάζεται ένα συγκεκριμένο βότανο, λέει τρομαγμένος ο Dodo.

Αμέσως μετά ο Γιώργος πήγε στα κορίτσια, να τους πει να νέα. Τα κορίτσια 
έμειναν έκπληκτα. Άρχισαν κατευθείαν την προσπάθεια αναζήτησης του βο-
τάνου, για να σώσουν την βασίλισσα.

Ανέβηκαν βουνά από καραμέλες, πέρασαν ποτάμια με σοκολάτα, θάμνους 
και δέντρα με καραμέλες. Τα τρόφιμα και οι ημέρες περνούσαν ….αλλά τίπο-
τα. Τα κορίτσια πρότειναν να πάρουν το δρόμο του γυρισμού και να ξεκινή-
σουν πάλι, όμως είχαν ήδη πάει πολύ μακριά. Αφού περπάτησαν δεκαπέντε 
ημέρες, βρήκαν ένα καταφύγιο μέσα σε μια σπηλιά. Όπως ήταν κουρασμένα 
αποκοιμήθηκαν. Όταν ξύπνησαν είδαν από πάνω τους πολλά μικρά πράσινα, 
κόκκινα και κίτρινα χνουδωτά πλασματάκια.

Κοιτώντας γύρω τους, κατάλαβαν αμέσως, ότι τα πλασματάκια ήταν του 
μαγικού κόσμου, τα οποία τους είχαν βρει και τους μετέφεραν στην ζαχαρωτή 
πόλη, όπου κατοικούσαν, μαζί με τον Dodo. Τα παιδιά διηγήθηκαν στο Dodo, 
όσα τους είχαν συμβεί σε αυτές τις δεκαπέντε ημέρες. Μπορώ να πω ότι αυτό 
το πράσινο και χνουδωτό πλασματάκι που τους άκουσε, στεναχωρήθηκε και 
επειδή είδε ότι και τα παιδιά στεναχωρήθηκαν τους έφερε τρία ζαχαρωτά πο-
δηλατάκια όχι για να τα φάνε αλλά για να κάνουν ποδήλατο. Ο Γιώργος δεν 
άντεξε τον πειρασμό και έφαγε το μικρό ζαχαρωτό ποδηλατάκι του.

Χωρίς να πούνε κουβέντα για το φαγωμένο ποδηλατάκι, τα τρία παιδιά, 
συνέχισαν να κάνουν το ταξίδι τους, για να ανακαλύψουν το βότανο. Η ίδια 
και ίδια διαδρομή, πάλι πέρασαν ποτάμια, δένδρα, θάμνους και βουνά. Πάλι 
πέρασαν δέκα πέντε ημέρες, χωρίς αποτέλεσμα. Τα κορίτσια άρχισαν να γκρι-
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νιάζουν και ότι ήθελαν να παρατηθούν από τη αναζήτηση. Τότε ο Γιώργος 
όπως γύρισε το κεφάλι του προς τα δεξιά, είδε μακριά το βότανο. Όλοι χάρη-
καν και φυσικά άρχισαν να τρέχουν.

Η λύση του μυστηρίου

Τα τρία παιδιά αμέσως σκαρφάλωσαν στον μαύρο βράχο, ώστε να πιά-
σουν το βότανο και να την «σκαπουλάρουν», δηλαδή να φύγουν και να πάνε 
στον dodo.

λοιπόν που λέτε, επιτέλους, κατάφεραν να ανέβουν στο βράχο και πήραν 
το βότανο και έφυγαν! Πήγαν στη ζαχαρωτή πόλη για να το δώσουν στη βα-
σίλισσα.

Η βασίλισσα τους ευχαρίστησε και τους πρόσφερε για δώρο μια κατοικία, 
τον μαγικό κόσμο. Στην αρχή χάρηκαν αλλά μετά σκέφτηκαν ότι θέλουν να 
είναι με τις οικογένειες τους. Αποφάσισαν να καθίσουν εκεί μια εβδομάδα, 
γιατί δεν μπορούσαν να φύγουν τόσο γρήγορα χωρίς να δοκιμάσουν όλα τα 
ζαχαρωτά.

Όταν γύρισαν στα σπίτια τους δεν τόλμησαν να διηγηθούν αυτά που έζη-
σαν. Το πιο παράξενο είναι ότι δεν τους είπαν τίποτα, ξέρετε εσείς γιατί φυσι-
κά, δεν γύρισαν μετά από δεκαπέντε ημέρες, αλλά μετά από ογδόντα πέντε 
ημέρες, αλλά μην ανησυχείτε γι’ αυτό φρόντισε ο γέρο-παππούς.

Κάπου εδώ τελειώνει η ιστορία μας. Οι τρεις φίλοι δεν χώρισαν ποτέ, ακό-
μα κι αν είχαν μικρές διαφωνίες. Όταν μεγάλωσαν κάπου στα δέκα πέντε 
έφτιαξαν ένα μουσικό συγκρότημα, ένα από τα τραγούδια που έγραψαν και 
είπαν είναι: «ο dodos»;

Ο dodo είμαι ο dodo, ο χνουδωτός, πράσινος και μαλλιαρός.
Ξέρω έναν κόσμο, τόσο γλυκό, νόστιμο και γευστικό.
Είναι ο δικός μου, νόστιμος, γλυκός και γευστικός.
Τα σύννεφα μαλλί γριάς, τα δεντράκια με καραμέλα
Και οι θάμνοι να βγάζουν παγωτάκια.
Εδώ στη χώρα των γλυκών ποτέ δεν γελάμε αν δεν φάμε…
Παγωτό.
Τι νόστιμη, γλυκιά κι αυτή είναι η χώρα, η μικρή.
Αυτό ήταν αγαπητό μου ημερολόγιο! Αυτή ήταν και η τελευταία σελίδα 

που γέμισα γράφοντάς σας! Με πολύ χαρά που εμπιστευόμουν τα μυστικά 
μου μαζί σας.
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