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ÅéêïíïãñÜöçóç:
Σπύρος Γούσης

ΠΡΩΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ



Ç ÖÑÁÍÓÇ ÓÔÁÈÁÔÏÕ ãåííÞèçêå êáé æåé óôçí
ÁèÞíá. Áðïöïßôçóå áðü ôï ÁñóÜêåéï Øõ÷éêïý êáé
åñãÜóôçêå óôçí ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò. Ðñù-
ôïåìöáíßóôçêå óôç íåüôåñç ÄéÜðëáóç ôùí Ðáßäùí.
ÓõíåñãÜóôçêå ìå äéÜöïñá ðåñéïäéêÜ ãñÜöïíôáò
äéçãÞìáôá, ÷ñïíïãñáöÞìáôá, ñåðïñôÜæ êáé ôáîéäéù-
ôéêÜ êåßìåíá. Áó÷ïëÞèçêå éäéáßôåñá ìå ôçí ðáéäéêÞ
ëïãïôå÷íßá êáé âñáâåýôçêå áðü ôçí Åôáéñåßá Ìáêå-
äïíéêþí Óðïõäþí, ôç Ãõíáéêåßá Ëïãïôå÷íéêÞ Óõ-
íôñïöéÜ, ôïí Êýêëï ôïõ Åëëçíéêïý Ðáéäéêïý Âéâëßïõ,
ôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý ìå ÊñáôéêÜ Âñáâåßá Ðáé-
äéêïý Èåáôñéêïý ¸ñãïõ, êáèþò êáé áðü ôï Õðïõñ-
ãåßï Ðáéäåßáò ãéá ΑíáãíùóôéêÜ ôïõ ∆çìïôéêïý. Το
1972 αναγράφηκε το όνοµά της στον Τιµητικό Πί-
νακα της ΙΒΒΥ. ÓõíåñãÜóôçêå ìå ôçí ÅëëçíéêÞ Ñá-
äéïöùíßá êáé Ôçëåüñáóç, ãñÜöïíôáò êåßìåíá óå
åêðïìðÝò ãéá ðáéäéÜ, και µε το ðáéäéêü ðåñéïäéêü
Óõíåñãáóßá ôçò ÐÁ.Ó.Å.Ã.Å.Ó. Ο Êýêëïò ôïõ Åëëç-
íéêïý 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 επί-
σης τα βιβλία της ΜΑΝΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ, ΤΟ

ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΡΟ∆ΟΥ, ΣΤΗΝ ΙΝΦΟΧΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΝ-

ΦΑΝΤΑ ΜΠΛΟΥ, ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ, ΕΝΑ ΧΙΛΙΟΖΩΗΡΟΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΧΙΛΙΑ

και ΜΥΣΤΗΡΙΑ, ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΙΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ

ΠΟΛΗ.



Χαρισµένο στους πρωταθλητές της ζωής,
τα παιδιά µε «ειδικά χαρίσµατα»
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πρώτος που είδε την οι-
κογένεια Καγκουρίδη, τη

µέρα που έφτασε στο Μεγά-
λο Μαγευτικό ∆άσος έπειτ’ από

το µακρινό ταξίδι της, ήτανε το πο-
ταµάκι. Και όπως τρέχουν όλα τα ποταµάκια,
έτρεξε, έτρεξε κι αυτό, κι έφερε το νέο στις
ρίζες των δέντρων, ψιθυρίζοντάς το µε τα
κυµατάκια του. Από εκεί χαµηλά, από τις ρί-
ζες των δέντρων δηλαδή, το νέο σκαρφάλω-
σε ψηλά ως τα κλαδιά και ως τα φυλλώµατα.
Έτσι το άκουσαν τα φύλλα και βάλθηκαν να
το µουρµουρίζουν απαλά. Τα πουλιά που
φώλιαζαν εκεί ψηλά το άκουσαν κι αυτά,
και βάλθηκαν να τιτιβίζουν µεταξύ τους.

– Τα µάθατε; Ήρθαν καινούριοι στο δά-
σος µας!

– Μια οικογένεια είναι, λέει! Μα είναι ολό-
τελα διαφορετική από όσες ζουν εδώ πέρα!
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– Είναι ξένοι, λέει! Ήρθαν εδώ από πολύ
µακριά!

– Ξένοι στον τόπο µας; Ας πάµε κοντά, να
τους δούµε καλά…

Κι έτσι σε λίγη ώρα τα µισά τουλάχιστον
πουλιά του δάσους είχαν κουρνιάσει
στα κλαδιά των πλατανιών γύρω από
την Πράσινη Λίµνη µε τα νούφαρα.
Γιατί; Επειδή από κάτω ακριβώς
είχαν καθίσει οι καινουριοφερµέ-
νοι για να ξαποστάσουν και να
δροσιστούν. Στ’ αλήθεια, ήταν
ολόκληρη οικογένεια! Ψηλός κι
επιβλητικός ο µπαµπάς Καγκου-
ρίδης, ψηλή και όµορφη η µαµά
Καγκουρίδη, και από δίπλα τα τρία
αγόρια τους, µικρά καγκουρό µε
ωραίο γυαλιστερό τρίχωµα, αλλού
γκρίζο βαθύ κι αλλού γκρι ανοιχτό
µε λουρίδες πιο σκούρες. Και η
όµορφη αυτή γούνα τους έµενε
γυαλιστερή επειδή η µαµά Καγκου-



ρίδη προσπαθούσε –και κατάφερνε– να τι-
νάξει από πάνω της όση σκόνη µπορούσε.
Ο Τσίκος ο κότσυφας δεν µπόρεσε να µην
τη θαυµάσει:




