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153Σε ένα νησί του Αιγαίου κατοικούν δύο οικογένειες 
γλάρων: οι Ασημόγλαροι και οι Αιγαιόγλαροι. Ζουν 

σε αντίθετα μέρη η μια από την άλλη και δεν έχουν μά-
θει να μοιράζονται τίποτα. Δυο γλαρόπουλα, όμως, η 
Αριάδνη και ο Μάρκος, αποφασίζουν να γίνουν φίλοι, 
κι ας μην το επιτρέπουν οι δικοί τους. Όταν έρχονται 
τα κρύα, οι οικογένειες πετούν για τη μεγάλη πολιτεία.  
Εκεί τους περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη κι ένα με-
γάλο πρόβλημα!  

Με τη βοήθεια των μαθηματικών θα βρεθεί η λύση 
και έτσι γλάροι και παιδιά θα καταλάβουν πόσο σημα-
ντικό είναι το μοίρασμα και πόση χαρά νιώθουν όλοι 
από αυτή τη μοιρασιά.

Μια ιστορία για το μοίρασμα και τη χαρά που νιώθει 
κάποιος όταν μαθαίνει να προσφέρει στους άλλους, 

από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του.  

Γ
λ
υ

κ
ε
ρ

ία
 Γ

κ
ρ

έ
κ

ο
υ

Ό
ταν ήρθαν οι γλάροι

Σ Ε Ι Ρ Α  Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ  Κ Α Ι  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Η Σ  Φ Ρ Ο Υ Τ Α

w w w . p s i c h o g i o s . g r

Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ

ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ

7
-8 ΕΤΩΝ

EY
EΛ

ΙΚ
ΤΗ

 Ζ
Ω

Ν
Η

 •
 Φ

ΙΛ
Α

Ν
Α

ΓΝ
Ω

ΣΙ
Α

Μ
ΑΘ

ΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ
...

Γλυκερία Γκρέκου

ΣΥΛΛΑΒΙΖΩ
ΛΕΞΕΙΣ,

ΑΚΟΥΩ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Μέχρι 600 λέξεις
Προσχολική ηλικία

Μ

ΠΑΝΑΝΑ

2-4  ΕΤΩΝ

ΕΥΚΟΛΑ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΩ

Από 3.000 λέξεις
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Ç ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΓΚΡΕΚΟΥ γεννήθηκε και μεγά-
λωσε στο Λιβάδι Ολύμπου όπου και τελείωσε 
το λύκειο. Σπούδασε παιδαγωγικά και στη συ-
νέχεια συμπλήρωσε τις σπουδές της στο ΑΠΘ, 
στον τομέα της ειδικής αγωγής. Eίναι κάτοχος 
μεταπτυχιακού διπλώματος στη δημιουργική 
γραφή από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδο-
νίας. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός σε σχολείο 
της Θεσσαλονίκης. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟ-

ΓΙΟΣ κυκλοφορούν τα βιβλία της Η ΜΟΝΑΞΙΑ 

ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ, το οποίο είχε συμπεριληφθεί 
στη βραχεία λίστα των Κρατικών Βραβείων Παι-
δικού Βιβλίου 2014 και τιμήθηκε με το Βραβείο 
Λογοτεχνικού Βιβλίου για Εφήβους 2014 από 
το περιοδικό Ο Αναγνώστης, ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΟΥ-

ΤΙ, που τιμήθηκε με το Βραβείο «Πηνελόπη Μα-
ξίμου» από το Ελληνικό Τμήμα της ΙΒΒΥ – Κύ-
κλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου 2016, 
και Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ, που ήταν υπο-
ψήφιο για το Βραβείο «Πηνελόπη Μαξίμου» το 
2018.
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Στον Μάξιμο και στην Αριάδνη
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Μ ια φορά κι έναν καιρό, ίσως και σήμε-
ρα θα πω, ήταν μια όμορφη χώρα. Πά-

νω της απλωνόταν ένας απέραντος, γαλά-
ζιος ουρανός και είχε κι έναν ήλιο λαμπερό 
–Ηλιάτορα τον έλεγε ο ποιητής– που φώτι-
ζε και ζέσταινε ό,τι υπήρχε σ’ αυτή τη χώρα. 
Κάτω βρισκόταν μια καταγάλανη θάλασσα, 
πάνω υπήρχαν μικρά και μεγάλα κομμάτια 
γης, που τα αγκάλιαζαν τα καθαρά νερά της. 
Νησιά τα έλεγαν, με άσπρα, κάτασπρα σπι-
τάκια και γύρω τους λίγα λουλούδια, αμπέ-
λια και χρυσές ελιές.
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Στις αμμουδιές τα παιδιά έχτιζαν πύργους. 
Παραδίπλα στέκονταν απότομα βράχια, όπου 
έχτιζαν τις φωλιές τους τα θαλασσοπούλια. 
Μαυροπετρίτες, Θαλασσοκόρακες, Μύχοι, 
Αρτέμηδες και γλάροι. 

Στα λιμάνια άραζαν βαρκούλες και, σαν 
βράδιαζε, τις έβγαζαν βόλτα στο πέλαγος οι 
ψαράδες του νησιού και τραγουδούσαν με 
κέφι: «Ξεκινάει μια ψαροπούλα απ’ τον για-
λό…». Και οι φωνές τους έφταναν ως τις ακτές, 
και χαμογελούσαν τα παιδιά και οι μάνες, και 
τραγουδούσαν κι εκείνα: «Απ’ τον γιαλόοο…». 
Ήταν όλοι χαρούμενοι, η ψαριά θα ήταν κα-
λή, η οικογένεια θα είχε ό,τι χρειάζεται ένας 
άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος· φαγη-
τό, σπίτι, αγκαλιές και όνειρα.

Στον ουρανό αυτής της χώρας πετούσαν 
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και κάτι πουλιά. Γλάρους τα φώναζαν οι άν-
θρωποι. Και ήταν και αυτοί ικανοί ψαράδες. 
Να δεις πώς βουτούσαν και μεμιάς τσιμπού-
σαν τα αφρόψαρα!
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Στα αριστερά του λιμανιού πετούσε πάντα 
η οικογένεια του Αιγέα Αιγαιόγλαρου. Από 
καλή γενιά έλεγαν πως είναι, γιατί το ράμ-
φος τους είχε ένα πανέμορφο βαθύ κόκκινο 
χρώμα και τα πόδια τους ήταν γκριζοπράσι-
να, σαν τα φύλλα της ελιάς. Κι όλο καμάρω-
ναν για το κόκκινο ράμφος τους, γιατί τέτοιο 
χρώμα δεν είχε άλλη οικογένεια γλάρων!

Μα και το πέταγμά τους ήταν ανάλαφρο. 
Ω, ναι, χωρίς αμφιβολία, ήταν από σπουδαία 
γενιά τούτη η οικογένεια! Επιπλέον, αυτοί οι 
γλάροι δεν έμοιαζαν με τους υπόλοιπους και 
για έναν παραπάνω λόγο, εκτός από την 
ομορφιά τους. Ήταν μοναχικά πουλιά. Δεν 
τους άρεσε η φασαρία, οι φωλιές τους ήταν 
χτισμένες μακριά από τον κόσμο και την πο-
λύβουη χώρα. Σε απομακρυσμένα βράχια 
ζούσαν και δεν ήθελαν πολλά πάρε δώσε 
με τα υπόλοιπα πουλιά.  
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