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ΠΡΩΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

Ç ×ÑÕÓÁÍÈÇ ÔÓÉÁÌÐÁËÇ-ÊÅËÅÐÏÕÑÇ ãåííÞèçêå ôï 1975 óôç ËÜñéóá üðïõ æåé êáé åñãÜæåôáé.
Ôï 1998 ôåëåßùóå ôéò óðïõäÝò ôçò óôï Ðáéäáãùãéêü ÔìÞìá Íçðéáãùãþí ôïõ Áñéóôïôåëåßïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Èåóóáëïíßêçò. Ïé óðïõäÝò ôçò, ç åðáããåëìáôéêÞ ôçò åðáöÞ ìå ôá ðáéäéÜ, ç åèåëïíôéêÞ
ôçò äñÜóç στο Ðáéäéêü Ìïõóåßï Èåóóáëïíßêçò
(1999-2002) áëëÜ êõñßùò ç áãÜðç ôçò ãéá ôïõò
íåáñïýò áíáãíþóôåò ôçí þèçóáí íá îåêéíÞóåé ôï
üìïñöï ôáîßäé óôïí êüóìï ôçò öáíôáóßáò êáé ôïõ
ðáñáìõèéïý, ìå ôçí åëðßäá ï äñüìïò íá åßíáé ìáêñýò…
Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν ήδη
τα βιβλία της ΤΑ ΚΑΜΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΑΣ
ΜΠΑΛΙΤΣΑΣ και ΕΝΑ ΠΟΝΤΙΚΙ ΑΛΛΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟ
ΤΑ ΑΛΛΑ, ενώ ετοιµάζεται το Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΚΗΠΟ.

Στον αγαπηµένο µου ανιψιό Βασίλη και
στα παιδιά που κάθε φορά που ζωγραφίζουν
σπαταλούν βουναλάκια… χαρτιού!

Κάποιες φορές συµβαίνουν περίεργα πράγµατα! Πράγµατα που δεν µπορείς εύκολα
να τα πεις σε άλλους γιατί φοβάσαι πως δε
θα σε πιστέψουν. Αυτό, φίλοι µου, έπαθα
και εγώ πριν από λίγες µέρες. Όταν είπα
στη δασκάλα µου τι µου συνέβη κατάλαβα
πως δε µε πίστεψε και πολύ… «Ίσως να µην
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είναι αυτό ακριβώς που νοµίζεις…» µου είπε. Γι’ αυτό εγώ θέλω να το πω και σ’ εσάς:
πρώτον, γιατί είµαι σίγουρος πως εσείς θα
µε καταλάβετε καλύτερα απ’ όλους και δεύτερον, για να προσέξετε ώστε να µη συµβεί
και σ’ εσάς το ίδιο!
Το όνοµά µου είναι Βασίλης και πηγαίνω
στην πρώτη δηµοτικού. Ευτυχώς η πρώτη τάξη δεν έχει πάρα πολλά µαθήµατα και έτσι
τ’ απογεύµατα τελειώνω στα γρήγορα τις εργασίες µου και έπειτα µου µένει πάντα χρόνος για να παίζω, να διαβάζω βιβλία και να
ζωγραφίζω. Η ζωγραφική µού αρέσει πολύ!
Παίρνω τις νεροµπογιές µου, τους µαρκαδόρους και τις κηροµπογιές µου, απλώνω
µπροστά µου µια ωραία λευκή σελίδα και
αφήνω ελεύθερη τη φαντασία µου. (Έτσι
λέει η µαµά µου να κάνω, αν και εγώ δεν
καταλαβαίνω τι θέλει να πει ακριβώς. Η φαντασία µου δεν είναι ποτέ φυλακισµένη…)
Τότε, που λέτε, αρχίζω να ζωγραφίζω… Ειδικά µε τις νεροµπογιές περνάω τέλεια! Αλ8

λάζω διάφορα πινέλα, µικρά και µεγάλα, µε
λίγες ή πολλές τρίχες, ανακατεύω τα χρώµατα και φτιάχνω καινούρια. Μερικά απ’ αυτά τα βλέπω για πρώτη φορά (και τελευταία
γιατί δεν καταφέρνω να τα ξαναφτιάξω…) και
βέβαια συνήθως δε µου φτάνει ένα µόνο
φύλλο για να ζωγραφίσω. Όταν αυτό που
φτιάχνω δε µου αρέσει, το τσαλακώνω, το
πετάω και παίρνω ένα άλλο χαρτί για να συνεχίσω τη ζωγραφική µου. Συνήθως χαλάω
τρία-τέσσερα, µερικές φορές και πέντε χαρτιά µέχρι να πετύχω αυτό που θέλω ή µέχρι
να βαρεθώ και να τα παρατήσω. Και ποτέ δε
φαντάστηκα πως αυτό που έκανα ήταν κακό! Ποτέ! Μέχρι πριν από λίγες µέρες, όπου
συνέβη κάτι απίστευτο…
Ήταν ∆ευτέρα πρωί και έβρεχε ασταµάτητα. Όλα τα παιδιά στο σχολείο περιµέναµε
πώς και πώς να σταµατήσει η βροχή για να
περάσουµε το διάλειµµα στην αυλή. Όσο
όµως η ώρα περνούσε, η βροχή δυνάµωνε.
Η αυλή µας είχε γεµίσει τεράστιες λακκού9

βες µε νερά. Τα σύννεφα ήταν
γκρίζα και πολλά, και δεν
έδειχναν να έχουν όρεξη
ν’ αφήσουν τον ήλιο να κάνει κι αυτός µια βολτίτσα στον ουρανό.
Η δασκάλα µας µας εξήγησε πως ήταν
πολύ φυσικό να βρέχει ασταµάτητα µια και
βρισκόµασταν στην καρδιά του φθινοπώρου.
Ακόµη όµως και αν η βροχή σταµατούσε, δε
θα µπορούσαµε να βγούµε στην αυλή. Με
τόσα νερά θα χρειαζόµασταν βάρκα! Μας
ζήτησε λοιπόν να διαλέξουµε µια δραστηριότητα, όποια ήθελε ο καθένας, και να ασχοληθούµε µε αυτή. Το διάλειµµα θα το περνούσαµε µέσα στην τάξη µας.
Εγώ πήρα τ’ αγαπηµένα µου χρώµατα, µια
ωραία καθαρή σελίδα και κάθισα να ζωγραφίσω. Βρήκα γρήγορα τι θα ζωγράφιζα: τις
καλοκαιρινές διακοπές! Τον ήλιο και τη θάλασσα, τη βάρκα του παππού, αχινούς και
ψάρια, πύργους στην άµµο και κουβαδάκια… Ξεκίνησα λοιπόν απ’ τη βάρκα του
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παππού µου. Την έκανα κόκκινη όπως είναι
στην πραγµατικότητα. Ύστερα έφτιαξα το
κατάρτι, ξέρετε, αυτό το ψηλό ξύλο στη µέση
της βάρκας που κρατάει τα πανιά. Όταν το
τελείωσα, το κοίταξα προσεχτικά. Το κατάρτι ήταν τεράστιο για αυτή τη βάρκα που είχα
φτιάξει. ∆εν ήταν έτσι η βάρκα του παππού
µου! ∆ε µου άρεσε καθόλου. Τσαλάκωσα
το φύλλο, το πέταξα και πήρα ένα καθαρό.
Έφτιαξα µια καινούρια βάρκα µε ένα µικρότερο κατάρτι που της ταίριαζε πάρα πολύ.
Μετά έφτιαξα τη θάλασσα και τα ψάρια της.
Σήκωσα ψηλά το χαρτί και κοίταξα τη ζωγραφιά µου. Μµµ… όχι!… Η θάλασσα ήταν
πολύ σκούρα! ∆εν είχα διαλέξει το καλό
µπλε, το ανοιχτό, είχα πάρει το σκούρο και
η θάλασσα ήταν τόσο µαύρη, που τα ψάρια
έµοιαζαν µε µικρές µουντζούρες! Τσαλάκωσα στα γρήγορα το χαρτί και το πέταξα
στο καλάθι. Έπειτα πήρα ένα καθαρό και
ξεκίνησα πάλι να ζωγραφίζω. Έφτιαξα τη
βάρκα, το κατάρτι, τη θάλασσα, µε το καλό
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µπλε το ανοιχτό, τα ψάρια, και στο τέλος πήρα ένα ωραίο θαλασσί και έφτιαξα τον ουρανό. Όπως όµως ξέρετε, στον ουρανό πάνω απ’ τη θάλασσα πετάνε γλάροι. Η ζωγραφιά µου δεν έπρεπε να έχει µερικούς;
Πήρα λοιπόν το γκρίζο χρώµα και άρχισα
να φτιάχνω γλάρους. Είχα φτιάξει τέσσερις
γλάρους, δυο µεγάλους και δυο µικρούς,
και πάνω που ετοιµαζόµουν να φτιάξω έναν
ακόµη ακούω µια φωνή να σφυρίζει ενοχλητικά µέσα στ’ αυτί µου:
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– Ε! Τι είναι αυτά που κάνεις εκεί; Ψάρια
στον ουρανό; Τρελάθηκες;
Η φωνή ήταν της συµµαθήτριάς µου, της
Ελισάβετ, που ζωγράφιζε δίπλα µου και κοίταζε τους γλάρους µου έκπληκτη λες και
έβλεπε δεινόσαυρο µε µαγιό. Κοίταξα προσεχτικά τη ζωγραφιά µου.
– Ε, όχι και ψάρια! Γλάροι είναι, δε βλέπεις;
της απάντησα πολύ
τσατισµένος που είπε τους γλάρους µου ψάρια!
Η Ελισάβετ έριξε ξανά µια µατιά στη
ζωγραφιά µου.
– Σαν ψάρια φαίνονται! επανέλαβε µε σιγουριά και συνέχισε τη δική της ζωγραφιά.
Κοίταξα προσεχτικά τους γλάρους µου. Εντάξει, δεν ήταν και οι
καλύτεροι γλάροι του κόσµου, αλλά δεν τους έλεγες και ψάρια!
14

Ακούς εκεί ψάρια! Έχουν φτερά τα ψάρια;
Όχι! Όµως αν µόνο εγώ καταλάβαινα πως
ήταν γλάροι, αυτό ήταν µεγάλο πρόβληµα,
σκέφτηκα. Πώς να κρατήσω µια ζωγραφιά
όπου οι άλλοι θα νόµιζαν πως έχω φτιάξει
ψάρια στον ουρανό; Όχι, αυτό ήταν αδύνατο! Όπως καταλαβαίνετε, την τσαλάκωσα,
την πέταξα και πήρα µια καινούρια, λευκή
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σελίδα. Για να µη σας τα πολυλογώ, έφτιαξα
απ’ την αρχή τη βάρκα, το κατάρτι, τη θάλασσα, τα ψάρια, τον ουρανό, τους γλάρους και,
την ώρα ακριβώς που ζωγράφιζα ένα µεγάλο και λαµπερό ήλιο, ο άτιµος ο Τίµος που
καθόταν δίπλα µου παραπάτησε καθώς πήγαινε να καθίσει στην καρέκλα του και µου
έδωσε µια δυνατή σπρωξιά! Το χέρι µου γλίστρησε και µαζί του το κίτρινο χρώµα που
κρατούσα. Μια τεράστια κίτρινη µουντζούρα εµφανίστηκε ξαφνικά στη ζωγραφιά µου
απ’ τη µια άκρη ως την άλλη!
– Κοίτα τι έκανες! Με κούνησες και πάει
η ζωγραφιά µου! του φώναξα πραγµατικά
θυµωµένος.
– Ε! Συγγνώµη! ∆εν το ήθελα! Πώς κάνεις
έτσι; Πάρε ένα καθαρό χαρτί και φτιάξε άλλη! απάντησε ο Τίµος σαν να µη συνέβαινε
τίποτα.
Τσαλάκωσα ξανά τη µουντζουρωµένη ζωγραφιά µου, την πέταξα στο καλάθι –που στο
µεταξύ είχε γεµίσει ως επάνω µε τις δικές
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µου τσαλακωµένες ζωγραφιές–, πήρα ένα καθαρό
χαρτί και ήµουν έτοιµος
να καθίσω ξανά στο θρανίο µου, όταν άκουσα µια
περίεργη φωνή να µε φωνάζει:
– Ε, ψιτ! Βασίλη! Έλα λιγάκι εδώ!
Γύρισα και κοίταξα πίσω αλλά δεν είδα
κανέναν. Και πώς να δω, αφού όλοι οι συµµαθητές µου κάθονταν στην άλλη πλευρά
της αίθουσας; «Σίγουρα δεν άκουσα καλά»,
σκέφτηκα και συνέχισα προς την καρέκλα
µου. Μα µια άλλη φωνή, που έµοιαζε µε την
πρώτη, ακούστηκε ξανά, τούτη τη φορά πιο
καθαρά:
– Εδώ, Βασίλη! Εδώ, στο καλάθι! Έλα λιγάκι εδώ!
Ακολούθησα τη φωνή και κοίταξα µέσα
στο καλάθι µε τα σκουπίδια και τότε δε θα
πιστέψετε τι είδα! Τέσσερα τσαλακωµένα
πρόσωπα! Τα τέσσερα φύλλα που είχα τσα17

λακώσει και πετάξει είχαν µάτια, µύτη και
στόµα, και µου µιλούσαν, µε φώναζαν!
– Ουφ! Επιτέλους! Είχαµε αρχίσει να πιστεύουµε πως δε θα µας άκουγες ποτέ! φώναξε ένα απ’ τα τσαλακωµένα φύλλα χωρίς
να δίνει καθόλου σηµασία στην τροµάρα
µου. Γιατί αποκλείεται να µην είχαν προσέξει πως τα µάτια µου είχαν γίνει πελώρια από
την έκπληξη και το στόµα µου είχε µείνει
ανοιχτό λες και είχα δει φάντασµα!
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