


TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Καλοκαιρινό Βυθοσχολειό

ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώργος Λεµπέσης

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Θοδωρής Τιµπιλής

ÅÐÉÌÅËÅÉÁ — ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου

ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος

ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου

EÊÔÕÐÙÓÇ – ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ: Αρβανιτίδης ΑΒΕΕ

© Γιώργος Λεµπέσης, 2014

© EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2014

Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2014, 4.000 αντίτυπα

ÉSBN 978-618-01-0592-6

Τυπώθηκε σε χαρτί ελεύθερο χηµικών ουσιών, προερχόµενο αποκλειστικά
και µόνο από δάση που καλλιεργούνται για την παραγωγή χαρτιού.

Το παρόν έργο πνευµατικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Ελληνικού Νόµου (Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα) και τις διεθνείς

συµβάσεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής αδείας του εκδότη κατά οποιονδήποτε τρόπο ή µέσο αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν

γένει αναπαραγωγή, διανοµή, εκµίσθωση ή δανεισµός, µετάφραση, διασκευή, αναµετάδοση, παρουσίαση στο κοινό σε οποιαδήποτε µορφή (ηλεκτρονική, µηχανική ή άλλη)

και η εν γένει εκµετάλλευση του συνόλου ή µέρους του έργου.

ÅÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å. PSICHOGIOS PUBLICATIONS S.A.
¸äñá: ÔáôïÀïõ 121 Head office: 121, Tatoiou Str.
144 52 Ìåôáìüñöùóç 144 52 Metamorfossi, Greece
Âéâëéïðùëåßï: Ìáõñïìé÷Üëç 1 Bookstore: 1, Mavromichali Str.
106 79 ÁèÞíá 106 79 Áthens, Greece
Ôçë.: 2102804800 Tel.: 2102804800
Telefax: 2102819550 Telefax: 2102819550
www.psichogios.gr www.psichogios.gr
e-mail: info@psichogios.gr e-mail: info@psichogios.gr



ÅéêïíïãñÜöçóç:
Θοδωρής Τιµπιλής



5

Στα µαγικά καλοκαίρια, που πάντα

βρίσκουν τον δρόµο και επιστρέφουν



Το καλοκαίρι µπήκε για τα καλά στην αγαπηµένη µας
Βυθούπολη και ο διευθυντής του Βυθοσχολειού,
ο κύριος Μπαρµπουνάρας, έδωσε το σύνθηµα για
τις καλοκαιρινές διακοπές.
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Σχολείο τέλος! Καλές ψαροδιακοπές

και να θυµάστε: µην τσιµπάτε πράγµατα

που δε γνωρίζετε!



Όλα τα ψάρια του βυθού, τα οστρακόδερµα και τα µαλάκια,
έκαναν σχέδια για το καλοκαίρι και για τα καταπληκτικά µέρη
στα οποία θα πήγαιναν.
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Εγώ θα πάω κατασκήνωση.

Εµείς θα πάµε

στο Βραχάκι^ εκεί

έχει εξοχικό η Κική

η µαρίδα.

Εγώ θα πάω

στη γιαγιά Ζαργάνα.
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Μόνο ο Βρασίδας δεν είχε αποφασίσει ακόµη πού θα πήγαινε
και καθόταν δίπλα στο τιµωρηµένο κακόψαρο, που δε θα έκανε
φέτος διακοπές.

Αφού όλοι χαιρετήθηκαν και αγκαλιάστηκαν, πήρε ο καθένας
τον δρόµο του, δίνοντας ραντεβού τον Σεπτέµβρη, όταν θα
άνοιγε πάλι το Βυθοσχολειό.

Ήµουν κακό ψάρι φέτος

και δε θα πάω πουθενά, ’ντάξει;

Θα µείνω εδώ και θα µοιράζω φυλλάδια,

που να πάρει…



Το επόµενο πρωί ο Βρασίδας δεν έλεγε να σηκωθεί
απ’ το κρεβάτι. Η ώρα είχε πάει έντεκα κι εκείνος
ακόµη χουζούρευε.

Μπορείς να βρεις ποιο ρολόι δείχνει 11:00;
Κύκλωσέ το και ύστερα ξύπνα τον Βρασίδα.
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Λίγο µετά, κάποιος χτύπησε το κουδούνι της πόρτας
και ανάγκασε τον Βρασίδα να αφήσει το κρεβάτι του
αγουροξυπνηµένος.

Ποιο είναι το κουδούνι του Βρασίδα;
Κύκλωσε το σωστό και περίµενέ τον να ανοίξει.
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Έκπληκτος, ο Βρασίδας αντίκρισε µπροστά του το κακόψαρο,
που µοίραζε διαφηµιστικά φυλλάδια από τη µια ψαροπόρτα
στην άλλη.

Τι µοιράζεις εκεί, κακόψαρο;

Πίκλες γεµιστές µε τρίµµατα πεταλίδας.

Τι λες να µοιράζω, αχινέ; Φυλλάδια για την κατασκήνωση

«Το κεφάτο σαφρίδι». Όλοι εκεί έχουν πάει.

Εσύ πώς και είσαι ακόµη εδώ;

Εγώ δεν είχα αποφασίσει ακόµη,

αλλά τώρα που το βλέπω… φαίνεται

ψαροσούπερ! Εκεί θα πάω.

Έτσι αποφάσισε ο Βρασίδας
γεµάτος χαρά και άρπαξε το φυλλάδιο
µαζί µε τον χάρτη της διαδροµής.
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«∆εν µπορείς να πας», του είπε το κακόψαρο έτοιµο να σκάσει
απ’ τη ζήλια του. «Ο δρόµος είναι δύσκολος και έχει πολλές
δοκιµασίες. Άσε που θα βρέξει κιόλας».

Το κακόψαρο έκανε τα πάντα για να πείσει τον Βρασίδα
να µην πάει στην κατασκήνωση. Ο ηρωικός αχινός, όµως,
δεν τον άκουγε και επέµενε πως θα πάει.

Θα πάω.

∆ε θα πας.

Θα πάω.

∆ε σ’ αφήνω να πας.

Θα πάω ό,τι κι αν λες. ∆ε θα καταφέρεις

να περάσεις τις δοκιµασίες.

Θα τα καταφέρω, ψαροτελεία

και ψαροπαύλα!




