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ÅéêïíïãñÜöçóç:
Σπύρος Γούσης

ΠΡΩΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ



Ç ÖÑÁÍÓÇ ÓÔÁÈÁÔÏÕ ãåííÞèçêå, ìåãÜëùóå êáé æåé
óôçí ÁèÞíá. Áðïöïßôçóå áðü ôï ÁñóÜêåéï Øõ÷éêïý,
ðÞñå äéðëþìáôá áããëéêÞò êáé ãáëëéêÞò ãëþóóáò êáé
åñãÜóôçêå óôçí ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò. Ðñùôï-
åìöáíßóôçêå óôç íåüôåñç ÄéÜðëáóç ôùí Ðáßäùí. Óõ-
íåñãÜóôçêå ìå äéÜöïñá ðåñéïäéêÜ ãñÜöïíôáò äéçãÞ-
ìáôá, ÷ñïíïãñáöÞìáôá, ñåðïñôÜæ êáé ôáîéäéùôéêÜ êåß-
ìåíá. Ôï ôáîéäéùôéêü ôçò ÏÄÏÉÐÏÑÉÊÏ ÓÔÇÍ ÊÑÇÔÇ

âñáâåýôçêå áðü ôçí ¸íùóç ÓõããñáöÝùí êáé Äçìï-
óéïãñÜöùí Ôïõñéóìïý ìå ôï Âñáâåßï ôïõ Å.Ï.Ô. Åðß-
óçò, Ýëáâå ôï Á´ Âñáâåßï óå ðáíåëëÞíéï äéáãùíéóìü
äéçãÞìáôïò ôçò Åíþóåùò ÍÝùí ÅëëÞíùí Ëïãïôå÷íþí.
Áó÷ïëÞèçêå éäéáßôåñá ìå ôçí ðáéäéêÞ ëïãïôå÷íßá êáé
âñáâåýôçêå áðü ôçí Åôáéñåßá Ìáêåäïíéêþí Óðïõäþí,
ôç Ãõíáéêåßá Ëïãïôå÷íéêÞ ÓõíôñïöéÜ, ôïí Êýêëï ôïõ
Åëëçíéêïý Ðáéäéêïý Âéâëßïõ, ôï Õðïõñãåßï Ðïëéôé-
óìïý ìå ÊñáôéêÜ Âñáâåßá Ðáéäéêïý Èåáôñéêïý ¸ñãïõ,
êáèþò êáé áðü ôï Õðïõñãåßï Ðáéäåßáò ãéá Αíáãíù-
óôéêÜ ôïõ ∆çìïôéêïý. ÓõíåñãÜóôçêå ìå ôçí ÅëëçíéêÞ
Ñáäéïöùíßá êáé Ôçëåüñáóç, ãñÜöïíôáò êåßìåíá óå
åêðïìðÝò ãéá ðáéäéÜ, και µε το ðáéäéêü ðåñéïäéêü Óõ-
íåñãáóßá ôçò ÐÁ.Ó.Å.Ã.Å.Ó. Ðñüóöáôá ï Êýêëïò ôïõ Åë-
ëçíéêïý Ðáéäéêïý Âéâëßïõ ôçí ôßìçóå ìå ôï «Âñáâåßï
ÐÇÍÅËÏÐÇ ÄÅËÔÁ» ãéá ôï óýíïëï ôïõ Ýñãïõ ôçò êáé
ãéá ôçí ðñïóöïñÜ ôçò óôçí åëëçíéêÞ ëïãïôå÷íßá.

Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν επίσης
τα βιβλία της ΜΑΝΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ, ΤΟ ΘΑΥΜΑ

ΤΗΣ ΡΟ∆ΟΥ και ΣΤΗΝ ΙΝΦΟΧΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΝΦΑΝΤΑ

ΜΠΛΟΥ, ενώ ετοιµάζονται ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΜΑΡ-

ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ.
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Χαρισµένο σε όλα τα ζωηρούλικα,
χαριτωµένα κι έξυπνα παιδάκια του κόσµου
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άποτε, µέσα στο Μεγάλο Μα-
γευτικό ∆άσος, ζούσαν ένας
όµορφος πίθηκος και µια πα-
νέµορφη πιθηκίνα. Ήτανε ζευ-
γάρι αγαπηµένο και είχαν όλα

τα καλά. ∆εν τους έλειπε τίποτε, παρά µο-
νάχα ένα παιδάκι. Γι’ αυτό η πιθηκίνα συχνά
παρακαλούσε κι έλεγε:

– Αχ, αχ, ας είχα κι εγώ ένα παιδάκι, κι ας
ήτανε και το Χιλιοζωηρούλικο!

Αλλά ο άντρας της έλεγε:
– ∆ε θα ’σαι καλά, γυναίκα. Το Χιλιοζωη-

ρούλικο θα ’θελες; Χίλιους µπελάδες θα έβα-
ζες στο κεφάλι σου. Τα Χιλιοζωηρούλικα εί-
ναι τα πιο άταχτα πιθηκάκια στον κόσµο.

– Ναι, µπορεί, µα είναι και πολύ έξυπνα
και χαριτωµένα!
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Ο άντρας επέµενε:
– ∆ε στέκονται λεπτό και δεν κουράζονται

ποτέ! Μονάχα όταν κοιµούνται είναι ήσυχα!
Μα η γυναίκα του απαντούσε:
– Ε, τότε θα ξεκουραζόµαστε κι εµείς. Κι

έπειτα, τόσα χρόνια πια περάσαµε ήρεµα
και ήσυχα, τόσο ήσυχα, που… κοντεύω πια
να βαρεθώ! Αχ, ας είχα ένα παιδάκι, κι ας
ήτανε και το Χιλιοζωηρούλικο!

Κι επειδή η ευχή έβγαινε βαθιά µέσ’ από
την καρδιά της, σαν πέρασε λίγος καιρός η
πιθηκίνα βαστούσε στην αγκαλιά της ένα
τρισχαριτωµένο µωρό, ένα Χιλιοζωηρούλι-
κο. Μα τι µωρό ήταν αυτό! Κουνούσε συνε-
χώς χεράκια και ποδαράκια τόσο γρήγορα,
που µπερδευόσουνα κι έλεγες πως, αντί για
τέσσερα χέρια-πόδια, τα είχε δεκατέσσερα!
Στριφογύριζε µέσα στη χορταρένια κούνια
του, στριφογύριζε στην αγκαλιά της µαµάς
και του µπαµπά, σαν καφετιά σβουρίτσα,
έτσι, που σε ζάλιζε! Έκανε τούµπες στο
χορτάρι, κρεµιόταν από όπου έβρισκε, πέ-
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ταγε την πιπίλα του, πέταγε το µπανανοκου-
κλάκι του και, γενικά, πέταγε ό,τι έβρισκε.
Και όλο γελούσε.

– ∆ε σ’ τα ’λεγα εγώ, γυναίκα;
– Μου τα ’λεγες. Όµως άσε να µεγαλώ-

σει και θα δεις.
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