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ΠΡΩΤΗ  ΕΚ∆ΟΣΗ

Εικονογράφηση:
Ελίζα Βαβούρη

Ελένη Γεωργοστάθη



Ç ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΟΣΤΑΘΗ γεννήθηκε στη Σπάρτη
το 1973. Σπούδασε ελληνική φιλολογία στο Πανε-
πιστήµιο Αθηνών και έκανε µεταπτυχιακές σπουδές
στη νεοελληνική φιλολογία στο Πανεπιστήµιο του
Birmingham. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα ως επι-
µελήτρια εκδόσεων. Έχει συµµετάσχει στη συγγρα-
φή σχολικών βοηθηµάτων κι έχει εργαστεί ως ληµ-
µατογράφος σε εγκυκλοπαίδειες και λεξικά. Από
τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορεί επίσης το βι-
βλίο της ΤΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΑΡΑΒΑΚΙ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ.

Από το 2012 διατηρεί ιστολόγιο για το παιδικό βι-
βλίο (miaforakienankairoimikrieleni.blogspot.gr).



Στην παρέα της παιδικής χαράς – 
σκόρπια νησάκια που φτιάξαν µια κοινή 

πατρίδα παιδικών ονείρων κι αναµνήσεων.





έρα στη θάλασσα είναι ένα νησί με
πράσινα δέντρα και γαλάζια νερά.

Τ’ όνομά του δεν το ξέρουν στον βαλ τότο-
πο. Όλοι το λένε «το απέναντι νησί». 

«Κοίτα τι όμορφο που είναι!» ψιθυρίζει
το λαγουδάκι στη μαμά του ένα απόγευμα.

«Αχ, γιε μου, το απέναντι νησί μπορεί
να φαίνεται όμορφο από μακριά, αλλά
στην πραγματικότητα είναι πολύ επικίν-
δυνο μέρος», απαντά εκείνη. «Πάνω του
ζουν κάτι απαίσια πλάσματα». 

«Και πώς είναι αυτά τα πλάσματα, μα-
μά; Τα έχεις δει;»

«Όχι βέβαια! Αλλά μου έχει μιλήσει ο
παππούς γι’ αυτά».

«Κι εκείνος… τα έχει δει; Έχει πάει στο
απέναντι νησί;»

«Όχι, παιδί μου, όχι. Κανείς από τον τό-
πο μας δεν τολμάει να ταξιδέψει ως εκεί…»



Ο μικρός δε χάνει χρόνο. Μια και δυο
πάει στον γερο-λαγό.

«Παππού, ποιοι μένουν στο απέναντι
νησί;»

«Πώς σου ήρθε τώρα αυτό;»
«Ε, να, ρώτησα τη μαμά και μου είπε ότι

εκεί ζουν κάτι απαίσια πλάσματα».
«Καλά σου είπε. Το απέναντι νησί είναι

πολύ επικίνδυνο μέρος».
«Κι εσύ πού το ξέρεις;»
«Μου το είπαν οι παππούδες μου».
«Κι αυτοί πού το ήξεραν;»



«Απ’ τους δικούς τους παππούδες».
«Κι εκείνοι πού…;»
«Α, εσύ δεν υποφέρεσαι! Άκου, παιδί

μου: το απέναντι νησί είναι πολύ επικίν-
δυνο. Κι οι κάτοικοί του είναι κάτι φοβε-
ρά τέρατα που θέλουν το κακό μας. Άντε
τώρα να παίξεις και μη ζαλίζεις το κεφα-
λάκι σου με τέτοιες ανόητες ερωτήσεις!»

Κι ο παππούς ξαναγυρίζει στην κουβέ-
ντα του με τους φίλους του. Το λαγουδάκι
τούς κοιτάζει και για πρώτη φορά ο τόπος
του κι οι κάτοικοί του του φαίνονται τόσο
μα τόσο βαρετοί…



Να και κάποιος που δεν είναι μόνιμος
κάτοικος βαλτότοπου. Όλο πάει κι έρχε-
ται. Λέγεται αποδημητικό πουλί. Είναι ο
πελαργός. 

Αλήθεια, για πού τραβάει όταν φεύγει
από δω; Μήπως πάει κι αράζει στις παρα-
λίες του απέναντι νησιού;

«Καλημέρα, πελαργέ, θέλω να σου κά-
νω μια ερώτηση».
«Καλημέρα και σ’ εσένα. Σ’ ακούω».
«Όταν φεύγεις για ταξίδι, μήπως πας
στο απέναντι νησί;»



«Πλάκα κάνεις! Εγώ στο απέναντι νησί;
Εγώ, όταν φεύγω από δω κάθε φθινόπω-
ρο, ταξιδεύω σε μέρη μακρινά, όπου δε
φτάνει ο χειμώνας και το κρύο. Το απένα-
ντι νησί είναι εδώ δίπλα, έχει τον ίδιο και-
ρό μ’ εσάς».

«Το έχεις επισκεφτεί ποτέ;»
«Έχω μόνο πετάξει από πάνω».
«Και τι είδες; Πώς είναι αυτό το μέρος;

Με τι μοιάζουν οι κάτοικοί του;»
«Να σου πω την αλήθεια, δεν τολμάω να

κοιτάξω κάτω. Έχω ακούσει τόσο τρομα-
κτικές ιστορίες εδώ στον βαλτότοπο γι’ αυ-
τό το μέρος, που, όποτε πετάω από πάνω,
με πιάνει καρδιοχτύπι απ’ τον φόβο…»




