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ΠΡΩΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ



Ç ΦΡΑΝΣΗ ΣΤΑΘΑΤΟΥ ζει στην Αθήνα, όπου γεννήθηκε
και µεγάλωσε. Αποφοίτησε από το Αρσάκειο Ψυχικού και
το πρώτο της κείµενο δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό του
σχολείου Πολύµνια. Πήρε διπλώµατα γαλλικής και αγγλι-
κής γλώσσας και εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα. Πρω-
τοεµφανίστηκε στη νεότερη ∆ιάπλαση των Παίδων. Εν συ-
νεχεία συνεργάστηκε µε διάφορα περιοδικά γράφοντας, για
µεγάλους, διηγήµατα, ρεπορτάζ, άρθρα, χρονογραφήµα-
τα, ταξιδιωτικά κείµενα – όπως το Οδοιπορικό στην Κρή-
τη, που τιµήθηκε µε το Βραβείο του Ε.Ο.Τ. από την Ένω-
ση Ελλήνων Συγγραφέων & ∆ηµοσιογράφων Τουρισµού.
Επίσης έλαβε το Α΄ βραβείο σε πανελλήνιο διαγωνισµό διη-
γήµατος της Ένωσης Νέων Ελλήνων Λογοτεχνών. Αργό-
τερα ασχολήθηκε ιδιαίτερα µε την παιδική λογοτεχνία στην
οποία αφοσιώθηκε. Έργα της για παιδιά βραβεύτηκαν
από την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, τη Γυναικεία
Λογοτεχνική Συντροφιά και τον Κύκλο του Ελληνικού
Παιδικού Βιβλίου. Επίσης έχει βραβευτεί από το Υπουρ-
γείο Παιδείας για Αναγνωστικά του ∆ηµοτικού Σχολείου
και από το Υπουργείο Πολιτισµού µε Κρατικά Βραβεία
Παιδικού Θεατρικού Έργου. Κείµενά της περιλήφθηκαν
στα πρώτα Ανθολόγια του δηµοτικού σχολείου και σε διά-
φορες ανθολογίες. Συνεργάστηκε µε την Ελληνική Ρα-
διοφωνία και Τηλεόραση γράφοντας θεατρικά κείµενα σε
εκποµπές για παιδιά. Επίσης, έγραφε επί χρόνια διηγή-
µατα στο παιδικό περιοδικό Συνεργασία της ΠΑΣΕΓΕΣ.
∆ιετέλεσε αιρετό µέλος σε ∆.Σ. Σωµατείων. Το 2004 ο
Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου την τίµησε µε το
Βραβείο «ΠΗΝΕΛΟΠΗ ∆ΕΛΤΑ» για το σύνολο του έργου
της και για την προσφορά της στη λογοτεχνία. Για τον ίδιο
λόγο την τίµησε το 2008 και ο Σύνδεσµος Αποφοίτων Φι-
λεκπαιδευτικής Εταιρείας.
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Στο σχολείο µου,
το Αρσάκειο της κλασικής παιδείας

και της ελληνικής ψυχής
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Tο περιστέρι της πλατείας Τραφάλγκαρ

Το γκρίζο περιστέρι της πλατείας Τραφάλγκαρ κα-
θόταν ακίνητο εκεί, καταµεσής της πολύβουης πλα-
τείας Τραφάλγκαρ, καταµεσής του Λονδίνου. Ολό-
γυρά του χορεύανε τον καθηµερινό χορό τους θό-
ρυβοι, χρώµατα, µυρωδιές – τόσο γνωστά του τώρα
πια! Χιλιάδες πόδια προσπερνούσαν βιαστικά κι άλ-
λα στέκονταν για λίγο εκεί παραδίπλα του. Το περι-
στέρι ήξερε το γιατί. Στο κέντρο της πλατείας υψώνε-
ται η µεγαλόπρεπη στήλη µε το άγαλµα του ναύαρ-
χου Νέλσονα στην κορυφή. Στη βάση της µια λιµνού-
λα καθρεφτίζει το άγαλµα τούτο, καθώς και τ’ αγάλ-
µατα των τεσσάρων λιονταριών που, επιβλητικά και
τροµερά, ξαπλώνουν στις τέσσερις γωνιές της, φύ-
λακες πιστοί και σιωπηλοί, χρόνια τώρα. Όλοι οι πε-
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ραστικοί, µα περισσότερο οι ξένοι, στέκουν ολόγυρα
στη λιµνούλα να περιεργαστούν τα µαρµάρινα λιο-
ντάρια και κάπου κάπου κάποιος τρελούτσικος βου-
τάει τα χέρια του µες στο νερό και πιτσιλάει τριγύρω.

«Οχ οχ οχ! Το τρελόπαιδο! Με κατάβρεξε!»
Το «τρελόπαιδο» το έβαλε στα πόδια γελώντας κι

ούτε που γύρισε να κοιτάξει το γκρίζο περιστέρι µε τις
όµορφες κουκκίδες γύρω στο λαιµό του, που ανοιγό-
κλεινε µε µανία τις φτερούγες του, πασχίζοντας να τι-
νάξει από πάνω του και την παραµικρή σταγονίτσα.

Πάνω στην ώρα, µια γνώριµη φωνή αντήχησε δί-
πλα του: «Aχ, αγαπητή ∆άφνη, πάλι έγινες µούσκεµα!
Τι τις θέλεις τις βόλτες κατά δω; Γιατί δεν ακούς έναν
καλό φίλο; Έλα στα µέρη µας, πέρα απ’ το βόρειο
Λονδίνο, που δεν έχει δα και τόσες λίµνες! Τόσες φο-
ρές σού πρότεινα να µοιραστούµε µια φωλιά…»

Η ∆άφνη στράφηκε στο φίλο της – ένα περιστέρι
πιο µεγάλο, πιο βαρύ, πιο βαθύ γκρίζο, λέγοντας ενώ
τίναζε τις τελευταίες σταγόνες: «Αγαπητέ Άρθουρ,
εγώ δεν ξέρω πάρκο ή άλλο µέρος που να µην έχει
τη λίµνη του – και δε σου µιλάω για τον ποταµό».

«Αυτό δα έλειπε, να πας να µείνεις δίπλα στον Τά-
µεση! Μα, ∆άφνη, ξεχνάς πόσο βαριά αρρώστησες
τον περασµένο χειµώνα; Είσαι πολύ αδύναµη ακό-
µα, πρέπει να φυλάγεσαι! Μακριά από υγρασίες και
νερά! Έλα τώρα, πάµε µια βόλτα ως το πάρκο, να σε
δει ο ήλιος λιγάκι…»
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Σε λίγα λεπτά κάθονταν ήσυχα σε µια γωνιά του
Χάιντ Παρκ. Από εκεί µπορούσαν να χαίρονται το
τεράστιο πάρκο που απλώνεται καταπράσινο ίσαµε
το βάθος, τα νερά της λίµνης Σερπαντίνα που στρα-
φτάλιζαν, και στο βάθος, πέρ’ από τα ψηλά δέντρα,
τον ήλιο που έγερνε στη δύση του. Πολλοί άνθρω-
ποι τριγύριζαν εδώ κι εκεί, ωστόσο ήτανε µια ώρα
ήρεµη, γλυκιά, στο χρυσό φως της δύσης.

«Αχ, αυτό θα ’θελα να κάνω! Αυτό ακριβώς! Να
πάρω το χρυσό µονοπάτι του ήλιου έτσι όπως το βλέ-
πω τώρα, και να βγω σε µέρη ζεστά…» µουρµούρισε
η ∆άφνη, ενώ στα κατάµαυρα µατάκια της αντιφέγ-
γιζαν σπίθες χρυσές.

Ο Άρθουρ συµφώνησε, ωστόσο είχε και µια πα-
ρατήρηση: «∆ε θα σε συµβούλευα να πάρεις το δρό-
µο της δύσης, γιατί θα σε περάσει πάνω απ’ τον ωκεα-
νό και θα σε βγάλει στην Αµερική. Θα το ’θελες;»

«Αστειεύεσαι; Εδώ µια φορά πέρασα τη Μάγχη
και είδα κι έπαθα να γυρίσω».

«Το καλύτερο θα ήτανε να τραβήξεις κατά το νο-
τιά… Υπάρχει εκεί πέρα µια µεγάλη θάλασσα που τη
λένε Μεσόγειο κι ολόγυρά της τόποι µε ακρογιάλια
πανέµορφα. Κάµποι, βουνά και πολιτείες είναι ηλιό-
λουστα σχεδόν όλο το χρόνο».

«Και πού τα ξέρεις εσύ αυτά;»
«Μου τα είπανε τα χελιδόνια που συνάντησα στο

πάρκο».
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«Τα χελιδόνια είναι ταξιδιάρικα πουλιά, εγώ είµαι
ένα αδύναµο περιστέρι της πόλης. Πώς θα µπορού-
σα να φτάσω τόσο µακριά, καλέ µου Άρθουρ;»

«Καλή µου ∆άφνη, υπάρχουν κάτι τεράστια σιδε-
ρένια πουλιά, εδώ λίγο έξω από την πόλη µας, στο
αεροδρόµιο του Χίθροου. Τα λένε αεροπλάνα – το
ξέρεις! Πάνε κι έρχονται στο Λονδίνο µέσα σε λίγες
ώρες. Αν έκανες µια χαµηλή πτήση κατά κει, µπορεί
να έπαιρνες, από κάπου, κάποια πληροφορία…»

«Ω Άρθουρ, ευχαριστώ για τη δική σου πληροφο-
ρία! Αύριο πρωί κιόλας θα πετάξω ίσαµε το αερο-
δρόµιο. Πάµε τώρα να φύγουµε, γιατί αρχίζει να
σκοτεινιάζει. Και µες στο σκοτάδι του πάρκου λιγάκι
τροµάζω, χάνοµαι».

«Για να µη χάνεσαι και τροµάζεις αν δεν υπάρχει
φως, ψάξε να βρεις κάτι µαρµάρινο. Να, την αψίδα
Μαρµπλ Αρτς* εκεί κάτω, ας πούµε. Γιατί, να το ξέ-
ρεις, ∆άφνη: το µάρµαρο πάντα βγάζει, µέσ’ από τα
βάθη του, ένα δικό του άσβεστο φως».

* Marble Arch = Μαρµάρινη Αψίδα.
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