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ÅéêïíïãñÜöçóç:
Βασιλική Λαµπίτση

ΠΡΩΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

Ιωάννα Μπουλντούµη



Η ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΥΛΝΤΟΥΜΗ μεγάλωσε και ζει
στον Πειραιά. Σπούδασε Επικοινωνία και Διοίκη-
ση Επιχειρήσεων κι έχει εργαστεί σε πολυεθνικές
εταιρείες και κοινωνικούς φορείς, αλλά κι ως ελεύ-
θερη επαγγελματίας. Αυτό που της αρέσει όμως
πραγματικά είναι να διαβάζει και να γράφει^ επίσης,
να μιλάει με τα παιδιά ή απλώς να τα ακούει. Γι’ αυ-
τό κι από το 1999 γράφει στην παιδική εφημερίδα
Ερευνητές της Καθημερινής. Και τώρα πια γράφει
και βιβλία. Κι είναι πολύ ευτυχισμένη γι’ αυτό…
Το Δεκέμβριο του 2009 κέρδισε το Β΄ Βραβείο
Παραμυθιού από την Πανελλήνια Ένωση Λογο-
τεχνών. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ ετοιμάζεται
και το βιβλίο της ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΩ-
ΡΗΤΗ ΣΕΛΟΚ.



Αφιερωµένο σε όσους διαβάσουν αυτό
το βιβλίο: στα παιδιά, στους µεγάλους που

κάποτε υπήρξαν παιδιά, και σ’ εκείνους που
δε θα πάψουν ποτέ να είναι…
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H Κιβωτός του Νώε

Στο ευάερο και ευήλιο κατάστηµα κατοικί-
διων ζώων «Η Κιβωτός της Εκάλης» συµβίω-
ναν αρµονικά πάνω από τριάντα διαφορετι-
κά ζώα: γάτες και σκύλοι, πουλιά και τρω-
κτικά, ψάρια κι ερπετά. Αν τα συναντούσες
στο φυσικό τους περιβάλλον, είναι σχεδόν
σίγουρο ότι το ένα θα κυνηγούσε το άλλο.
Στην Κιβωτό όµως τα ζώα ήταν σαν µια οικο-
γένεια, µε «πάτερ φαµίλια» τον ιδιοκτήτη του
µαγαζιού, τον κύριο ∆ηµήτρη – ή «Νώε»,



όπως χαδευτικά τον αποκαλούσαν οι γεί-
τονες και οι πελάτες του.

Εκείνο το βράδυ, λίγο προτού κλείσει το
µαγαζί, ακούστηκε ο χαρούµενος ήχος από
το καµπανάκι της πόρτας. Όλα τα ζώα γύρι-
σαν προς τη µεριά της, εκτός από τον Μπε-
τόβεν, το σκύλο Αγίου Βερνάρδου που είχε
εκ γενετής πρόβληµα ακοής. Είχαν ακούσει
από τον κύριο ∆ηµήτρη ότι ένα καινούριο
ζωάκι θα µεγάλωνε την παρέα τους, κι έτσι
δεν έβλεπαν την ώρα να το καλωσορίσουν.
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Το συνθηµατικό «νιάου» της κατάλευκης
και ναζιάρας Τίνας της ψιψίνας ήταν το σή-
µα για το καλωσόρισµα που είχαν συνεννοη-
θεί τα ζώα να κάνουν για το νέο τους φίλο:
τα σκυλιά κουνούσαν χαρούµενα την ουρά
τους, οι γάτες έξυναν τα κάγκελα των κλου-
βιών µε τα µουστάκια τους, οι καρδερίνες
κελαηδούσαν τις πιο γλυκές µελωδίες τους,
ενώ τα φίδια έκαναν οχτάρια λες και τα ’χαν
τσούξει. Μέχρι και τα χρυσόψαρα συµµετεί-
χαν, κάνοντας όσο περισσότερες µπουρ-
µπουλήθρες µπορούσαν…

Από στιγµή σε στιγµή τα ζώα θα γνώριζαν
επιτέλους το νέο µέλος της οικογένειάς τους,
θα το άκουγαν να λέει την ιστορία της ζωής
του αλλά και τα νέα από τον έξω κόσµο, που
τόσο καιρό τώρα τον είχαν στερηθεί…
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Μια δυσάρεστη έκπληξη

Ο κύριος ∆ηµήτρης τοποθέτησε το σκεπα-
σµένο κλουβί δίπλα από την Αστραπή, τη χε-
λώνα που, αν και δεν τα πήγαινε καλά µε την
καθαριότητα, τα ζώα την αγαπούσαν γιατί
ήταν συµπονετική και καλή φίλη.

Το κάλυµµα-αυλαία σηκώθηκε για να απο-
καλυφθεί επιτέλους ο πρωταγωνιστής της
βραδιάς: ένα πλουµιστός παπαγάλος! Τα ζώα
χάρηκαν τόσο πολύ! Χρόνια είχε να δει πα-
παγάλο το µαγαζί µετά τον Ψιτ-Μανώλη που
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είχε µπαρκάρει στον ώµο ενός Υδραίου κα-
πετάνιου.

Ο Ποιµενικός Καυκάσου Γεια Σου-Γεια
Σου περίµενε ώσπου να κατεβάσει τα ρολά ο
κύριος ∆ηµήτρης για να γαβγίσει µερικά ζε-
στά λόγια υποδοχής στο νέο µέλος της πα-
ρέας. Ο «Νώε» δεν είχε προλάβει να στρίψει
στη γωνία και ο Γεια Σου-Γεια Σου να ανοίξει
το στόµα του, όταν ακούστηκε µια στριγκή
φωνή να λέει:

– Ω! Μον ντιέ, τι µπόχα! Ανοίξτε κανένα
παγάθυγο να πάγουµε λίγο αέγα…

Αν και µε κλειστό το παράθυρο, η παγω-
µάρα που επικράτησε θύµιζε Βόρειο Πόλο κι
όχι Εκάλη.

– Κουφοί είστε;
Ασυναίσθητα όλα τα µάτια καρφώθηκαν

στον Μπετόβεν.
– Στόκο έχετε στα γουθούνια σας; Εσείς δεν

υποφέγετε από τη βγόµα;
Η Αστραπή µε µια πραγµατικά αστραπιαία

κίνηση εξαφανίστηκε κάτω από το καβούκι



της κι έµεινε εκεί ασάλευτη για όλο το υπό-
λοιπο βράδυ, λες κι έτσι θα γινόταν ταυτό-
χρονα και αόρατη.

– Καλώς ήρθες στο σπιτικό µας, φίλε, µί-
λησε πρώτος ο Χνουδάτος, ο ολόλευκος
λαγός µε τη µαύρη βούλα στο µάτι.

– Κακώς σας βγήκα! Λοιπόν, για να µη
χάνουµε χγόνο, απαιτώ να κάνετε ησυχία
για να κοιµηθώ. Το ταξίδι µε το αεγοπλάνο
ήταν απαίσιο, είµαι πολύ κουγασµένος και
δεν έχω καµία όγεξη για κουβεντολόι.

Και χωρίς άλλη κουβέντα, ο παπαγάλος
τούς γύρισε την πλάτη. Τα απορηµένα µάτια
των ζώων λαµπύριζαν µέσα στο σκοτάδι. Τι
δυσάρεστη έκπληξη
τους επιφύλαξε ο και-
νούριος! Αυτό τους
έλειπε! Μήπως όµως
δεν έπρεπε να βιαστούν
να σχηµατίσουν εντυπώ-
σεις; Μήπως ήταν µια
κακή στιγµή; Αύριο θα
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ξηµέρωνε µια καινούρια µέρα και σίγουρα
τα πράγµατα θα ήταν καλύτερα. Ή τουλάχι-
στον, αυτό έλπιζαν…

Και µ’ αυτή τη σκέψη,
όλα τα ζώα βυθίστη-

καν σ’ έναν ύπνο
χωρίς όνειρα.
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Τα Ιλίσια των Παρισίων

Το επόµενο πρωί, τα περισσότερα ζώα άνοι-
ξαν τα µάτια τους την ώρα που ο κύριος ∆η-
µήτρης γύριζε για δεύτερη φορά το κλειδί
στην εξώπορτα. Αφού έφτιαξε τον καφέ του,
έβαλε φρέσκο νερό στα ζώα και γέµισε τα
πιατάκια τους µε φαγητό. Όλα αυτά τα έκανε
στις µύτες – µέχρι κι εκείνος φοβόταν µην
και ξυπνήσει ο παπαγάλος, λες και ήξερε τι
είχε συµβεί το προηγούµενο βράδυ.

Όταν πια κάθισε στο γραφείο του και βυ-



θίστηκε στην εφηµερίδα του, ο παπαγάλος
άνοιξε τα µάτια του. Έριξε µια βαριεστηµένη
µατιά γύρω του και άπλωσε επιδεικτικά τα
πολύχρωµα φτερά του.

– Να τα µας, ξύπνησε το φαβορί των καλ-
λιστείων, ψιθύρισε ειρωνικά η Τίνα η ψιψίνα.



– Καληµέρα, πατριώτη, του είπε ο Γραβιέ-
ρας το χάµστερ, ενώ έκανε την πρωινή του
γυµναστική στη ρόδα.

– Από πού κι ως πού πατγιώτης, µεσιέ; Εί-
στε κι εσείς από το Παγίσι; ∆ε µου θυµίζουν
κάτι τα γοζ γουθούνια σας…

– Από το Παρίσι κατάγεστε; Αχ, τι ωραία…
άρπαξε την ευκαιρία για να ανοίξει κουβέντα
ο απονήρευτος σκίουρος Φιοντόρ…

– Ααααα, εκεί οφείλεται το «γου»; Κι εγώ
που νόµιζα ότι είχατε πρόβληµα µε τις αµυ-
γδαλές σας… έκανε να αστειευτεί η αγαθιά-
ρα Κοµανέτσι, το γουρού-
νι-λάστιχο.

– Τι χιούµογ…
Απευθείας από
τα χοιγο-
στάσια…
Μάλιστα,
κύγιε πόντικα… Εί-
µαι αναντάµ παπαντάµ
Γάλλος… Οι πγόγονοί



µου έχουν ζήσει από το παλάτι του Ναπολέο-
ντα µέχγι στην πγοεδγική κατοικία στα Ηλύ-
σια Πεδία των Παγισίων.

– Ωραία περιοχή τα Ιλίσια. Παραδίπλα,
στου Ζωγράφου, µένει ο αδελφός µου, στο
σπίτι ενός ωτορινολαρυγγολόγου, και…
βιάστηκε να πεταχτεί ο Λέων ο χαµαιλέων.

– Χγιστέ µου, τι αµόγφωτοι! Τι αµαγτίες
πληγώνω και µε έγιξες δίπλα στα ζώα;

– Πώς κάνετε έτσι, µουσιού; ∆ε σας είπα-
µε και καµπούρη… διαµαρτυρήθηκε ο Βε-
λουτέ ο σκαντζόχοιρος.

– Φγανσουά να µε λέτε. Φγαν-σου-ά.
Φγαν-σου-ά.

– Το καταλάβαµε,
δεν είµαστε κουφοί,
ακούστηκε ενοχλη-
µένος από
το βάθος
ο Μπετόβεν.




