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Κεφάλαιο 1

Όλα τόσο μικρά 

Ο Λέμιουελ Γκιούλιβερ αγαπούσε τα τα-
ξίδια και τις περιπέτειες. Αυτή είναι η 

ιστορία μιας από τις πιο παράξενες περιπέ-
τειές του.

Ξεκίνησε όταν ο Γκιούλιβερ επιβιβάστηκε 
σ’ ένα πλοίο για την Άπω Ανατολή…
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Το ταξίδι ήταν δύσκολο και επικίνδυνο. Ο 
άνεμος ούρλιαζε, η καταιγίδα μαινόταν και 
το πλοίο βγήκε εκτός πορείας. Τελικά έπεσε 
σε κάτι βράχους και βυθίστηκε.

Οι επιβάτες ήταν απελπισμένοι. Κάποιοι 
προσπάθησαν να σωθούν μπαίνοντας σε μια 
βάρκα. Αλλά αυτή αναποδογύρισε και πνί-
γηκαν όλοι… εκτός απ’ τον Γκιούλιβερ.

Ο Γκιούλιβερ κολύμπησε για να σωθεί. Κι 
εκεί που είχε χάσει κάθε ελπίδα, είδε ξηρά. 
Βγήκε παραπατώντας στην ακτή και σωριά-
στηκε στην άμμο. Σε λίγο κοιμόταν βαθιά.

Όταν ξύπνησε, δεν μπορούσε να κουνηθεί 
– δεν μπορούσε καν να κουνήσει το κεφάλι 
του. Ήταν δεμένος στο έδαφος. 

Πού είμαι;  
Τι συμβαίνει;
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Ο Γκιούλιβερ τίναξε τα μαλλιά του και κοί-
ταξε τριγύρω. Το θέαμα που αντίκρισε ήταν 
εκπληκτικό: Μικροσκοπικοί άντρες σκαρφά-
λωναν παντού πάνω του.

«Έι!» φώναξε ο Γκιούλιβερ.

Οι άντρες αναπήδησαν 
τρομαγμένοι. Κάποιοι έρι-

ξαν βέλη, που τον τσίμπησαν 
σαν βελόνες. 

«Άου!» φώναξε ο Γκιούλι-
βερ. «Πόνεσα!»

Τι κάνετε;

Ο Γκιούλιβερ, που λατρεύει τις περιπέτειες, ναυαγεί  
σε μια χώρα η οποία ξεπερνά και την πιο τρελή φαντασία.  
Δεν έχει συναντήσει ποτέ του κάποιον σαν τους κατοίκους  

της Λίλιπουτ. Αλλά ούτε και ο λαός της Λίλιπουτ  
έχει αντικρίσει ποτέ κάποιον σαν τον Γκιούλιβερ…

Το βιβλίο Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ ανήκει στη σειρά  
«Κλασικά Αγαπημένα» των Εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ,  

που περιλαμβάνει διαχρονικές ιστορίες, γραμμένες με απλό  
και κατανοητό τρόπο, και με εντυπωσιακή εικονογράφηση  

που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των μικρών αναγνωστών.

Τζόναθαν Σουίφ
τ
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