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ÅéêïíïãñÜöçóç:
Θανάσης Τσίτσικας

ΠΡΩΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ



Ç ×ÑÕÓÁÍÈÇ ÔÓÉÁÌÐÁËÇ-ÊÅËÅÐÏÕÑÇ γεν-
νήθηκε τον Αύγουστο του 1975 στη Λάρισα, όπου
ζει. Είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος
Νηπιαγωγών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.

Όταν ήταν παιδί μαγευόταν από τα παραμύθια
και τις ιστορίες που διάβαζε, θαύμαζε τους συγ-
γραφείς τους και κάπου κάπου επιχειρούσε να
γράψει τις δικές της. Χρόνια αργότερα, κάποια Χρι-
στούγεννα, τρύπωσε πονηρά στο μυαλό της η ηρωί-
δα του πρώτου της βιβλίου, η χρυσαφένια μπαλί-
τσα… Έτσι ξεκίνησε το όμορφο ταξίδι στον κόσμο
της φαντασίας και του παραμυθιού, με την ελπίδα
ο δρόμος να είναι μακρύς…

Από το 2009 είναι μέλος της Γυναικείας Λογο-
τεχνικής Συντροφιάς και του Κύκλου του Ελληνι-
κού Παιδικού Βιβλίου.

Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν επί-
σης τα βιβλία της: ΤΑ ΚΑΜΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΑΦΕ-
ΝΙΑΣ ΜΠΑΛΙΤΣΑΣ, Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΜΩΜΕ-
ΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ, ΕΝΑ ΠΟΝΤΙΚΙ ΑΛΛΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟ
ΤΑ ΑΛΛΑ (Βραβείο Κύκλου του Ελληνικού Παιδι-
κού Βιβλίου 2009), ΕΝΑΣ ΚΗΠΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
ΜΑΣ, ΠΟΙΟΣ ΕΚΑΨΕ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΤΗΣ ΑΛΕΠΟΥΣ;
και Η ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΣ.



Και τα φύ - τα φύλλα
– σώπα για ν’ ακούσεις –
µε τις πρά - τις πράσινες
τις µικρές πατούσες τους
στήσαν το χορό - χορό

πάνω στον αέρα
και µε τα χεράκια σου

δίνεις το ρυθµό
και στα φύ - στα φύλλα

και στ’ αστέρια.

Γιάννης Ρίτσος, Πρωινό άστρο
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Τ α ποτάµια κάποιες φορές κυλούν ήρε-
µα. Μόλις που ακούγεται ο ήχος του
νερού καθώς παίζει µε τις πέτρες και

τα κλαδιά των δέντρων. Άλλες φορές πάλι
ο κελαρυστός τους ήχος είναι τόσο δυνατός,
που ξεσηκώνει την πλάση όλη.

Έτσι ήταν και το ποτάµι της ιστορίας µας.
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Υπήρχαν µέρες που κυλούσε ήρεµα και άλ-
λες που τα νερά του φούσκωναν και κυλού-
σαν αγριεµένα, και τότε ήταν που πληµµύ-
ριζαν την εύφορη πεδιάδα ή ακόµη και κά-
ποιες απ’ τις γειτονιές της πόλης. Βλέπετε, το
ποτάµι µας κατέβαινε ψηλά απ’ τα βουνά και
αφού διέσχιζε την πεδιάδα περνούσε µέσα



από την πόλη. Όταν την άφηνε πίσω του,
συνέχιζε το ταξίδι του ανάµεσα στα ψηλά
βουνά ώσπου να φτάσει και να χυθεί στη
θάλασσα.

Ψαράδες µε ψάθινα καπέλα στόλιζαν συ-
χνά τις όχθες του. Αυτοί ξυπόλυτοι, µε ανε-
βασµένα τα µπατζάκια των παντελονιών τους,
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κρατούσαν λεπτά καλάµια και περίµεναν κα-
νένα ψαράκι να τσιµπήσει.

Τα χρόνια κυλούσαν και η πόλη, από όπου
περνούσε το ποτάµι µας, άλλαζε. Μεγάλω-
νε και µεγάλωνε… Μαζί της άλλαζε και το
ποτάµι. Αυτό όµως δε µεγάλωνε. Το αντίθε-
το γινόταν. Όχι βέβαια, δε µίκραινε. Τα πο-
τάµια δε µικραίνουν. Κάτι χειρότερο παθαί-
νουν: στερεύουν. Έτσι και για το ποτάµι µας
οι περίοδοι όπου είχε πολύ νερό γινόταν όλο
και λιγότερες. Τα νερά του δεν έφταναν πια
για να ξεδιψάσουν τους κατοίκους της µε-
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γάλης πόλης κι εκείνοι βρήκαν άλλους τρό-
πους για να έχουν πόσιµο νερό. Όµως και η
εύφορη πεδιάδα που ποτιζόταν απ’ τα νερά
του ποταµού άρχισε να διψά. Ιδιαίτερα τους
ζεστούς µήνες τα πράγµατα χειροτέρευαν και
για τη γη και για το ποτάµι.

Το ποτάµι µας θύµωνε τότε. Θυµόταν τα
χρόνια τα παλιά, όπου όλοι το σέβονταν και
όλοι το υπολόγιζαν. Βλέπετε, ήταν ποτάµι ξα-
κουστό σ’ όλη τη χώρα. Εκεί στις όχθες του
µάλιστα λένε πως είδαν το θεό Απόλλωνα να
κυνηγά τη νύµφη ∆άφνη κι εκείνη για να
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του κρυφτεί µεταµορφώθηκε σε δέντρο…
Θύµωνε, που λέτε, το ποτάµι µας µα πε-

ρισσότερο στενοχωριόταν, που όταν τα νε-
ρά του χαµήλωναν πολύ, δεν µπορούσε να
δροσίσει όπως θα ήθελε τις λεύκες και τα
πλατάνια στις όχθες του. Που η πεδιάδα δι-
ψούσε, µα τα νερά του δεν έφταναν για να
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την ξεδιψάσει. Που οι φίλοι του οι ερωδιοί µε
δυσκολία τσαλαβουτούσαν τα ψηλόλιγνα
πόδια τους στα λιγοστά νερά του. Που ακόµη
και τα ψάρια είχαν αρχίσει να λιγοστεύουν.
Και µαζί τους και οι ψαράδες. Βλέπετε, κα-
νείς δε συνηθίζει να ψαρεύει σε ποτάµια χω-
ρίς ψάρια! Τι να ψαρέψει, πέτρες;

– Μην κάνεις έτσι, ποταµέ µας! του έλεγαν
τα δέντρα. Θα έρθουν και πάλι οι βροχές και
τα χιόνια στα βουνά, και θα κατέβουν πολλά
και γάργαρα τα νερά σου!

– Θα αβγατίσουν τα ψάρια µέσα τους!
– Θα δροσίζουν και πάλι τα πόδια τους τα

πουλιά…
Το ποτάµι όµως δε χαιρόταν µε τα λόγια

παρηγοριάς. «Κι αν οι βροχές δεν είναι αρ-
κετές;» σκεφτόταν. «Αν είναι κοντά ο καιρός
που τα νερά µου θα στερέψουν εντελώς;»
Στενοχωριόταν λοιπόν το ποτάµι και µαζί
του στενοχωριόταν ολόκληρη η φύση – δέ-
ντρα, έντοµα, ζώα και φυτά…

Κάποια µέρα στο δάσος δίπλα στο ποτάµι
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κατέβηκαν άνθρωποι. Αυτοί δεν ήταν ψαρά-
δες. ∆ε φορούσαν ψάθινα καπέλα, δεν είχαν
ανεβασµένα τα µπατζάκια των παντελονιών
τους και δεν κρατούσαν λεπτά καλάµια. Φο-
ρούσαν σκουρόχρωµα κοστούµια και γυα-
λιστερές γραβάτες. Ένας απ’ αυτούς µιλού-
σε έντονα και έδειχνε µια τα δέντρα και µια
το ποτάµι. Ένας βάτραχος που χουζούρευε
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λίγο πιο κει άκουσε τα λόγια τους. Η έκπλη-
ξή του ήταν µεγάλη. Αυτά που έµαθε έπρεπε
δίχως καθυστέρηση να τα πληροφορηθούν
όλοι και πρώτο το ποτάµι.

– Φίλοι µου, σας φέρνω νέα! κόαξε δυνα-
τά. Μεγάλες αλλαγές θα γίνουν στον τόπο
αυτό! Άκουσα τους ανθρώπους να µιλούν
και να λένε πως θα γίνουν… έργα!




