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Ç ΕΛΕΝΑ Χ. ΣΤΑΝΙΟΥ γεννήθηκε στον Βόλο.
Είναι ∆ιδάκτωρ Παι δικής Λογοτεχνίας του Πανε-
πιστηµίου Θεσ σα λίας, αριστούχος πτυχιούχος του
Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών του Πανε-
πιστη µίου Ιωαννίνων και έχει µεταπτυχιακό στην
παιδική λογοτεχνία από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου.
Είναι παντρεµένη και έχει τρία παιδιά. Έχει παρα-
κολου θήσει διάφορα σεµινάρια, συνέδρια και ηµε-
ρίδες, έχει πραγµατοποιήσει δράσεις σε σχολεία,
µε αφορµή τα βιβλία της, ενώ έχουν δηµοσιευτεί
άρθρα της στα περιοδικά ∆ιαδροµές, Κείµενα, Εκ-
παιδευτικά, Book bird και στην εφηµερίδα Θεσσα-
λία. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν
επίσης τα βιβλία της ΤΟ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ∆Ω-

ΡΟ ΤΟΥ ΑΡΗ, ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΡΥΜΟΥΛΚΟ και ΠΟΛΙΝ.

Στη ∆εσποινούλα µου, που µε την παράξενη
γάτα της µου ενέπνευσε την ιστορία,

στους τρεις άντρες της ζωής µου, τον Νίκο,
τον Σωτήρη και τον Χρήστο, στους γονείς µου,

Χρήστο και Φιλίτσα, και στην αδελφή µου,
Άννα, που πάντα µε στηρίζουν και βρίσκονται

δίπλα µου… και µέσα στις ιστορίες µου…
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Π όσο θα ήθελε η Ζωή να ξυπνήσει
ένα πρωί και να δει έξω από το πα-

ράθυρό της κάτι πολύ παράξενο, κάτι που
να µην το έχει ξαναδεί, να, όπως βλέπει τώ-
ρα… µια ριγέ γάτα! Μια ριγέ γάτα; Και µάλι-
στα µε κοστούµι, µονόκλ, ηµίψηλο και µπα-
στούνι; Μπορεί να της θυµίζει λίγο τον αγα-
πηµένο της Παπουτσωµένο Γάτο, όµως σί-
γουρα δεν είναι συνηθισµένο θέαµα µια ρι-
γέ γάτα που κοιτάζει γύρω της, σαν να ψά-
χνει κάποιον.
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«Ε, κύριε Γάτε, καληµέρα, ψάχνετε κά-
ποιον;» του φωνάζει, χωρίς δεύτερη σκέψη,
από το ανοιχτό παράθυρο.

«Αχ, καλό µου κορίτσι, να ’ξερες τι έπαθα!
Κάτι πολύ φοβερό!»

Της Ζωής τής ήρθε να βάλει τα γέλια. Τι
φοβερό θα µπορούσε να έχει πάθει µια ρι-
γέ γάτα, ντυµένη σαν κύριος του παλιού και-
ρού; Με πολύ µεγάλη δυσκολία κατάφερε
να κρατηθεί και να µη γελάσει. «Και ποιο εί-
ναι αυτό το φοβερό;» ρώτησε τον Γάτο µε
µεγάλη περιέργεια.

«Βλέπεις αυτή τη ριγέ βαλίτσα;» ρώτησε
τότε τη Ζωή ο Γάτος, δείχνοντάς της µία πα-
ράξενη ριγέ βαλίτσα που τόσην ώρα δε φαί-
νεται να είχε προσέξει η Ζωή. «Αυτή η βαλί-
τσα περιέχει ένα τεράστιο µυστικό», πρό-
σθεσε χαµηλώνοντας τη φωνή του ο Γάτος
και πλησίασε πιο κοντά στη Ζωή, ενώ κοι-
τούσε γύρω του καχύποπτα.

«Μυστικό;» η Ζωή άρχισε να νιώθει τα µά-
γουλά της να φουντώνουν. 
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κουτιού. Έπρεπε λοι-
πόν κι εγώ να το φυλά-
ξω πάρα πολύ καλά,
για να µπορέσει η
Ελπίδα να βρίσκε-
ται πάντα κοντά
στους ανθρώπους,
αφού θα έµενε
κλεισµένη µέσα
σ’ αυτό το κουτί».

«Και τι έγινε;» ρώτησε η Ζωή, που άρχισε
να βρίσκει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα την κου-
βέντα µε τη ριγέ γάτα.
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«Για την ακρίβεια, περιέχει ένα κουτί!» Και
µε µια προσεκτική κίνηση, άνοιξε τη ριγέ
βαλίτσα και αποκαλύφθηκε µπρος στα έκ-
πληκτα µάτια της Ζωής το πιο όµορφο σκα-
λιστό κουτί που είχε δει ποτέ της. «Αυτό το
κουτί», συνέχισε ο Γάτος, «το είχε εµπιστευ-
τεί στον προ-προ-προ-προπάππο µου ο προ-
προ-προ-προπάππος του που ήταν ο αγαπη-
µένος γάτος της προ-προ-προ-προγιαγιάς
της όµορφης Πανδώρας», είπε ο Γάτος, ενώ
σκούπιζε το µέτωπό του µε το µαντίλι του.

«Της γνωστής Πανδώρας;» τον ρώτησε
τότε η Ζωή, ανοίγοντας διάπλατα τα µάτια.
Σίγουρα, όταν ήθελε κάτι παράξενο, δεν πε-
ρίµενε ποτέ ότι θα έβλεπε µπροστά της το

κουτί της Πανδώρας!
«Μα φυσικά, µία

ήταν η Πανδώρα!
Όλη η οικογένειά
µου, όπως καταλα-
βαίνεις, ήµασταν οι
φύλακες αυτού του
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