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ÅéêïíïãñÜöçóç:
Ελίζα Βαβούρη

ΠΡΩΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ



Ο ΜΕΡΚΟΥΡIOΣ ΑΥΤΖΗΣ γεννήθηκε στην Ξεχα-
σµένη Ηµαθίας. Σπούδασε παιδαγωγικά και θέατρο.
Μετεκπαιδεύτηκε σε θέµατα γενικής αγωγής στο Μα-
ράσλειο ∆ιδασκαλείο και είναι κάτοχος µάστερ λο-
γοτεχνίας. Από το 1987 εργάζεται στην Πρωτοβάθ-
µια Εκπαίδευση. Την οκταετία 1997-2005 ασχολή-
θηκε µε το παιδικό θέατρο ως εµψυχωτής στο θεα-
τρικό εργαστήρι του ∆ήµου Μάνδρας Αττικής. Το
1994 έκανε την πρώτη του εµφάνιση στη λογοτεχνία
για παιδιά µε το ανέκδοτο θεατρικό έργο Αν τα παι-
διά έχτιζαν το αύριο, κερδίζοντας εύφηµη µνεία από
τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά. Συνολικά µέ-
χρι τώρα έχει τιµηθεί τρεις φορές. Κείµενά του έχουν
συµπεριληφθεί σε συλλογές του Κύκλου του Ελλη-
νικού Παιδικού Βιβλίου, της Γυναικείας Λογοτεχνι-
κής Συντροφιάς, καθώς και στο βιβλίο Η Γλώσσα
µου της τετάρτης τάξης του δηµοτικού. Μετέχει ενερ-
γά στον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου (Ελλ.
Τµήµα της IBBY) από το 1998, ενώ από το 2002 εκλέ-
γεται σύµβουλος και έφορος στο ∆.Σ. αυτού. Από τις
Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν τα βιβλία του
ΟΣΤΡΑΚΟ ΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ, ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ
ΑΛΗΤΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ
ΧΡΟΝΟ (ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΚΑΙ ΤΗ
Β΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ), ΕΝΑ… ΨΥΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΦΕΑ,
ΜΕΤΩΠΟ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ, Ο ΟΡΦΕΑΣ ΚΑΙ ΟΙ
ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ και Ο ΟΡΦΕΑΣ ΚΑΙ ΟΙ
ΝΤΑΗ∆ΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ.

Για απευθείας επικοινωνία µε τον συγγραφέα µπο-
ρείτε να επισκεφθείτε το προσωπικό του ιστολόγιο
(blog): http://merkouriosaytzis.psichogios.gr



Στη Φλώρα, στον Στέλιο, στη Νανά και

σε όλα τα παιδιά με κινητική αναπηρία

που ξέρουν να αγωνίζονται…
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εν έχει πολλά χρόνια που άρχισε
αυτή η ιστορία και τώρα ήρθε η ώρα να

τη μοιραστώ. Τι κι αν δεν έχω λαλιά;
Για να εξηγούμαστε, μήτε
στόμα έχω μήτε ζωή.

Ένα αμαξίδιο είμαι
μονάχα, αναπηρικό με
λένε οι πιο πολλοί.

«Τρελό μου αμαξίδιο!»
με φωνάζει η Νανά, το κορί-
τσι που, όσο είμαστε μαζί, μου
δίνει ζωή από τη ζωή της.

Αυτής την ιστορία θα
σας πω ή, καλύτερα, την
ιστορία μας. Βρίσκο-
μαι κι εγώ ανά-
μεσά της.
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Ας πιάσουμε όμως το νήμα από την αρχή.
Η ιστορία μας αρχίζει κάποιο ηλιόλουστο

μεσημέρι έπειτα από τηλεφωνική παραγγε-
λία. Αυτός που την έκανε ήξερε τι ήθελε. Ζη-
τούσε επίμονα εμένα.

«Το θέλω ασημί. Και τα μαξιλάρια του να
είναι ροζ και φούξια!» επέμενε.

Έτσι έφτασα στο σπίτι της Νανάς.
Όταν την είδα, κατάλαβα. Ροζ μάγουλα,

φούξια κορδέλα στα μαλλιά, ήμουν η ιδανι-
κή επιλογή. Είχε δίκιο ο αδελφός της – αυ-
τός είχε κάνει την παραγγελία.

«Νανά μου, σου αρέσει;» τη ρώτησε.
«Αδελφούλη μου! Είναι τέλειο!» έλαμψε

το πρόσωπο του κοριτσιού.
Το ίδιο και το ασήμι μου.
«Τρελό μου αμαξίδιο!» πανηγύρισε μετά

και κάναμε την πρώτη μας βόλτα.
Από τότε δεν υπάρχει μέρα που να μη με

φωνάξει «Τρελό μου αμαξίδιο!»
Εγώ πάλι καμαρώνω, κι άλλο που δε θέλω.

Όλο ζικ ζακ είμαι. Τα σπινιαρίσματα και οι
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σούζες τα καλύτερά μου.
Και δεν κάνω πίσω σε ό,τι κι αν
μου ζητήσει.

Το προαύλιο του σχολείου
τραντάζεται από τις τρέλες μας.
Οι συμμαθητές της κάνουν ό,τι
πιο παράτολμο σκαρφιστούν
για να την ευχαριστήσουν. Κι
εγώ χαίρομαι πολύ.

Ορίστε; Ποιος είμαι που
μιλάω έτσι; Μα σας το εί-
πα. Το αμαξίδιο της Να-
νάς. Με λένε Σούζα και
αποστολή μου είναι να
την κάνω να γελάει και
να την πηγαίνω παντού.

Παντού; Χμ! Αυτό χω-
ράει πολλή, μα πάρα
πολλή κουβέντα. Δυστυ-
χώς λίγα είναι τα μέρη
που μπορούμε να πάμε
δίχως φόβο.



Τα πιο πολλά απαγορεύονται…
Οι δρόμοι κυκλοφορίας, για παράδειγ-

μα, είναι άκρως επικίνδυνοι.
Αλλά και οι ανηφόρες και οι κατηφόρες…
Τα πεζοδρόμια στις άκρες τους…
Τα οπίσθια των αυτοκινήτων…
Οι διαβάσεις δίχως φανάρια…
Οι ανεμόσκαλες, οι ανεμότρατες και οι

προβλήτες…
Οι απόκρημνες πλαγιές…
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