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Ç ÃÉÏËÁÍÔÁ ÐÁÔÅÑÁÊÇ ãåííÞèçêå óôá ÃéÜííåíá.
Óðïýäáóå áããëéêÞ öéëïëïãßá êáé åßíáé äéðëùìáôïý÷ïò
ðéÜíïõ. Åßíáé 36 ÷ñüíéá ÃåíéêÞ ÃñáììáôÝáò ôçò ÅèíéêÞò Åôáéñåßáò ôùí ÅëëÞíùí Ëïãïôå÷íþí, ìÝëïò ôïõ
Ä.Ó. ôçò ÅëëçíéêÞò Åôáéñåßáò Ìåôáöñáóôþí Ëïãïôå÷íßáò, ìÝëïò ôïõ Ä.Σ. ôïõ Åëëçíïúíäéêïý ÓõíäÝóìïõ,
ìÝëïò ôïõ Êýêëïõ ôïõ Åëëçíéêïý Ðáéäéêïý Âéâëßïõ êáé
ìÝëïò ôçò Ãõíáéêåßáò Ëïãïôå÷íéêÞò ÓõíôñïöéÜò. ¸÷åé
óõììåôÜó÷åé óå πολλά óõíÝäñéá ëïãïôå÷íßáò êáé Ý÷åé
ðñáãìáôïðïéÞóåé ôçëåïðôéêÝò êáé ñáäéïöùíéêÝò åêðïìðÝò. ¸÷åé ìåôáöñÜóåé ðïëëÜ ìõèéóôïñÞìáôá êáé èåáôñéêÜ Ýñãá áðü ôá áããëéêÜ. ¸÷åé åêäþóåé 52 âéâëßá êáé
Ý÷åé êåñäßóåé 16 ðáíåëëÞíéá âñáâåßá êáé äéáêñßóåéò. Ôï
Ýñãï ôçò Ç ÁÑ×ÏÍÔÉÓÓÁ ÔÏÕ ÁÉÃÁÉÏÕ (ÓÕÑÁ) ðÞñå ôï
Á´ Êñáôéêü Âñáâåßï Ëïãïôå÷íßáò ôï 1979 êáé ìðÞêå
óôïν ÄéåèíÞ Ôéìçôéêü Ðßíáêá ¢íôåñóåí (1980). Ôï
1983 âñáâåýôçêå áðü ôçí Áêáäçìßá Áèçíþí. Ôï 2000
ôéìÞèçêå áðü ôïí Êýêëï ôïõ Åëëçíéêïý Ðáéäéêïý Âéâëßïõ ìå ôï Âñáâåßï «Ðçíåëüðç ÄÝëôá» και το 2009 τιµήθηκε από τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά µε το
Βραβείο «Τατιάνα Σταύρου» ãéá ôç ìÝ÷ñé ôþñá ðñïóöïñÜ ôçò óôá ðáéäéÜ. Áðü ôéò Åêäüóåéò ØÕ×ÏÃÉÏÓ êõêëïöïñïýí ôá âéâëßá ôçò: ÓÔÇ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁ ÌÉÁ ÖÏÑÁ,
ÔÏ ÌÕÓÔÉÊÏ ÔÏÕ ÊÏ×ÕËÉÏÕ, ÏÉ ÈÅÏÉ ÔÏÕ ÏËÕÌÐÏÕ
(äýï ôßôëïé), ÇÑÁÊËÇÓ – ÏÉ ÐÑÙÔÏÉ ÁÈËÏÉ, ÇÑÁÊËÇÓ
– ΟΙ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ, Ç ÁÑÃÏÍÁÕÔÉÊÇ ÅÊÓÔÑÁÔÅÉÁ, Ç
ÏÌÏÑÖÁ×ÕÑÅÍÉÁ, ÂÉËÌÁ: ÔÏ ÊÏÑÉÔÓÉ-ÁÉÍÉÃÌÁ, Ο
ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ∆ΕΝ ΞΕΡΩ ΠΟΥ, Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΠΟΥΘΕΝΑ, Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΩΝ ΝΕΡΑ∆ΩΝ ΣΧΟΛΗ, ΟΜΑ∆Α ΣΑΤΣΩΚ και Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΩΝ ΝΕΡΑ∆ΩΝ ΣΧΟΛΗ 2.
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Αφιερώνω αυτό το βιβλίο
σε όλους τους παίκτες
που πιστεύουν πως το σκάκι
είναι ο βασιλιάς των
πνευµατικών παιχνιδιών!
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Λίγα λόγια για το σκάκι
Το σκάκι είναι ένα πνευµατικό, διασκεδαστικό παιχνίδι που ακονίζει το µυαλό, το θέτει σε κίνηση και αναπτύσσει την υπάρχουσα ευφυα. Παίζεται από δυο παίκτες που
βασικό στόχο έχουν ο καθένας να αιχµαλωτίσει τον βασιλιά του άλλου και να γίνει το
λεγόµενο «ρουά µατ». Αν, όµως, ο αγώνας
καταλήξει σε ισοπαλία, τότε έχουµε το ονοµαζόµενο «πατ». Πολλές φορές ο παίκτης
µπορεί, αν το επιθυµεί, να παίξει σκάκι µε
γνωστούς ή µε άγνωστους παίκτες άλλων χωρών µέσω ΄Ιντερνετ στο κοµπιούτερ του. Το
σκάκι είναι ένα συναρπαστικό παιχνίδι για
έξυπνους παίκτες και έχει πολλούς φίλους.
Αν δε σας αρέσει, επιτρέψτε µου να σας πω
ότι δεν είστε αρκετά… έξυπνοι!
Γ. Π.
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Σε µια πόλη δυο στρατοί
και οι δύο δυνατοί
µάχη δίνουν να νικήσουν
και την πόλη να κερδίσουν.

Σ

ε µια περίεργη πόλη, µακρινή και κοντινή, µικρή και µεγάλη, µια παράξενη µέρα, τα δεκαέξι µικρά ανθρωπάκια που την
κατοικούν βλέπουν κάτι φανταστικό όταν
ανοίγουν τα µάτια τους!
«Πού πατάµε; Τι είναι αυτά τα τετράγωνα
µε τα δυο χρώµατα; Πού είναι η γη που ξέραµε; Φοβόµαστε!» φωνάζουν οκτώ άσπρα
ανθρωπάκια. «Αν πατήσουµε αυτά τα άσπρα
και µαύρα τετραγωνάκια, θα γλιστρήσουµε,
θα πέσουµε και θα χτυπήσουµε».
Όλα µαζεύονται τροµαγµένα σε µια άκρη.
Πάνω στην ώρα φτάνουν και άλλα οκτώ, ίδια
µε τα άσπρα, ανθρωπάκια, µόνο που αυτά εί9
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ναι µαύρα, κατάµαυρα. Έρχονται τρέχοντας
και στέκονται απέναντι από τα άσπρα απειλητικά, αγριεµένα, έτοιµα για µάχη.
«Η πόλη αυτή θα γίνει δική µας!» λέει ένας
µαύρος ξύλινος βασιλιάς, που δεν είναι πιο
ψηλός από το µεσαίο δάχτυλο ενός παιδιού.
«Κι εµείς τι κάνουµε εδώ; Έτσι θα καθίσουµε, να σας βλέπουµε και να σας αφήσουµε να πάρετε την πόλη µας;» πετάγεται
από τα άσπρα ανθρωπάκια ένας όµοιος ξύλινος βασιλιάς.
Θυµώνει ο µαύρος βασιλιάς. «Εµπρός…»
διατάζει τους δικούς του. «Πάρτε θέση µάχης. Θα τους νικήσουµε και η πόλη θα γίνει
δική µας…»
«Μη φοβάστε τίποτα», λέει ο άσπρος ξύλινος βασιλιάς. «Θα σας φωνάξω έναν έναν,
θα σας βάλω στη σειρά σας κι έτσι οργανωµένοι εµείς θα κερδίσουµε τη µάχη».
Η γη όπου πατούν, δηλαδή η σκακιέρα µε
τα δυο χρώµατα, έχει εξήντα τέσσερα τετράγωνα.
10

© Γ ιολαντα Πατερακη , 2016 / ε κδοσεισ Ψ υχοΓιοσ , 2016

11

© Γ ιολαντα Πατερακη , 2016 / ε κδοσεισ Ψ υχοΓιοσ , 2016

Ο άσπρος βασιλιάς πηγαίνει στην τελευταία
σειρά και στέκεται στη µέση, σ’ ένα µαύρο τετράγωνο. Αµέσως φωνάζει να σταθεί αριστερά κοντά του, σ’ ένα άσπρο τετράγωνο, η πανέµορφη ξύλινη γυναίκα του, η βασίλισσά
του. Πλάι σε εκείνον, όπως και πλάι στη βα-
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σίλισσα, βάζει από έναν αξιωµατικό, ή αλλιώς
τρελό, όπως τον έχει ονοµάσει. Ο βασιλιάς
ξέρει πως η µάχη θα είναι δύσκολη και πρέπει να προστατεύονται τόσο εκείνος όσο και
η αγαπηµένη του βασίλισσα. Οι δυο αξιωµατικοί, τρελοί όπως είναι, δε λογαριάζουν κα-
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νένα κίνδυνο και θα έδιναν ακόµα και τη ζωή
τους για να σώσουν το βασιλικό ζευγάρι.
Έτσι θα µπορεί εκείνος να είναι ήσυχος ότι
δεν κινδυνεύει. ∆ίπλα σε κάθε τρελό, πάλι
από δω κι από κει, τοποθετεί από έναν ίππο,
δηλαδή ένα άλογο, που κι αυτό είναι χρήσιµο σε µια τέτοια σοβαρή κατάσταση γιατί πηδά, κλοτσά και γενικά είναι πολύ αφοσιωµένο στ’ αφεντικά του και πρόθυµα θα έκανε
ό,τι το διέταζαν. Τέλος, στα δυο τελευταία τετράγωνα, από τη µια και από τη άλλη µεριά,
βάζει από έναν πύργο, σταθερή δύναµη και
στον πιο σκληρό πόλεµο. Όσο για τα οκτώ
µικρά πιόνια –τους απλούς στρατιώτες του–,
φυσικά τους βάζει µπροστά απ’ όλους, στην
πρώτη γραµµή. Αυτοί θα εµποδίσουν τον
εχθρό να µπει στα δικά τους χωράφια.
Όλα τα µαύρα ανθρωπάκια συγκεντρώνονται γύρω από τον µαύρο βασιλιά και κοιτάζουν µε ορθάνοιχτα µάτια, γεµάτα περιέργεια, όλα αυτά που κάνει ο εχθρικός,
άσπρος, ξύλινος βασιλιάς.
14
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