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Πώς γράφεται μια χριστουγεννιάτικη ιστορία; 
Αν αφήσουμε την καρδιά μας να μιλήσει, τότε 

σίγουρα μπορούμε να φέρουμε κοντά δυο φίλους που 
έχουν από χρόνια χαθεί, να στείλουμε ένα αγόρι να 
γιορτάσει μαζί με την οικογένειά του παρά τα στρι-
μωγμένα οικονομικά τους, να δώσουμε χαρά σ’ ένα 
παιδί που βρίσκεται στο κρεβάτι χρονιάρες μέρες. 
Υπάρχει τίποτε καλύτερο;

Ο ΕΡΙΧ ΚΕΣΤΝΕΡ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ 
ΣΥγγΡΑΦΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΉΣ ΛΟγΟΤΕΧΝΙΑΣ. ΤΑ ΕΡγΑ ΤΟΥ ΕΧΟΥΝ 
μΕΤΑΦΡΑΣΤΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ 60 γΛώΣΣΕΣ ΚΑΙ EXEI ΠΟΥΛΉΣΕΙ 

ΕΚΑΤΟμμΥΡΙΑ ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΠΑγΚΟΣμΙώΣ.

w w w . p s i c h o g i o s . g r

Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Σ Ε Ι Ρ Α  Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ  Κ Α Ι  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Η Σ  Φ Ρ Ο Υ Τ Α

ΣΥΛΛΑΒΙΖΩ
ΛΕΞΕΙΣ,

ΑΚΟΥΩ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Μέχρι 600 λέξεις
Προσχολική ηλικία

Μ

ΠΑΝΑΝΑ

2-4  ΕΤΩΝ

ΕΥΚΟΛΑ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΩ

Από 3.000 λέξεις
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Ο ΕΡΙΧ ΚΕΣΤΝΕΡ γεννήθηκε το 1899 στη Δρέσ-
δη της Γερμανίας. Πολέμησε στον Πρώτο Παγκό-
σμιο Πόλεμο, όπου και τραυματίστηκε σοβαρά. Ερ-
γάστηκε σε διάφορες εφημερίδες ως αρθρογρά-
φος και ως κριτικός θεάτρου. Τα βιβλία του έχουν 
μεταφραστεί σε περισσότερες από εκατό γλώσσες 
και είναι αγαπητά στα παιδιά όλου του κόσμου^ κι 
αυτό γιατί ο Κέστνερ καταλάβαινε βαθιά την ψυχή 
τους και ήταν κι ο ίδιος ένα μεγάλο παιδί. Ο Έριχ 
Κέστνερ έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία, μεταξύ των 
 οποίων το Διεθνές Βραβείο Άντερσεν, το βραβείο 
Γκέοργκ-Μπίχνερ, το τιμητικό βραβείο πολιτισμού 
από την πόλη του Μονάχου κ.ά.



— 5 —

© Atrium Verlag, Zürich, 1935/© EÊÄÏ ÓÅÉÓ ØÕ ×Ï ÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞ íá 1989

Περιεχόμενα

Πρόλογος  .......................................................................  9
Ο πρόλογος μας μιλάει για μια λογομαχία της κυρίας Κέστνερ και του γιου της, 
αναφέρει την απάντηση του υπαλλήλου του σιδηροδρομικού σταθμού, γράφει 
για την απώλεια του πράσινου μολυβιού, φανερώνει πόσα δάκρυα χύνονται 
από παιδικά μάτια, περιγράφει το υπερπόντιο ταξίδι του μικρού Τζόνι Τροτς, 
εξηγεί για ποιον λόγο δεν ήρθαν να τον πάρουν ο παππούς και η γιαγιά του 
και μας λέει τι είναι ένα οικοτροφείο.

Πρώτο Κεφάλαιο ............................................................  18
Το πρώτο κεφάλαιο μας διηγείται για κάποιον που σκαρφάλωσε στην πρό-
σοψη ενός κτιρίου, περιγράφει μερικούς νεαρούς που έχουν μάθημα χορού, 
μας μιλάει για έναν πρώτο μαθητή που φουντώνει πολύ εύκολα, αναφέρει ένα 
άσπρο γένι και τις περιπέτειες της «Τάξης που πετάει», παρουσιάζει μια θεατρι-
κή πρόβα και μια απρόσμενη διακοπή.

Δεύτερο Κεφάλαιο ..........................................................  36
Το δεύτερο κεφάλαιο περιέχει περισσότερα στοιχεία για τον Μηκαπνιστή, ανα-
φέρει κάμποσα ορθογραφικά λάθη, εξηγεί τον φόβο που τρέφει ο Ούλι για 
τον φόβο, περιγράφει το πολεμικό συμβούλιο σ’ ένα βαγόνι τρένου, μας μι-
λάει για την αποστολή του κατασκόπου Φριντολίν, φανερώνει τον λόγο για τον 
οποίο έγινε η επίθεση εναντίον του Κρόιτσκαμ και μας διηγείται για τον μαρα-
θώνιο με πέντε δρομείς.

Τρίτο Κεφάλαιο ...............................................................  48
Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρει την επιστροφή του Φριντολίν, αφηγείται μια συ-
ζήτηση για τον πιο ασυνήθιστο πρώτο μαθητή της Ευρώπης, μας μιλάει για τον 
τελευταίο θυμό της κυρίας Έγκερλαντ, περιγράφει έναν καβαλάρη μαντατοφό-
ρο που έρχεται πεζός, πληροφορεί για τους απαράδεκτους όρους, παρουσιά-
ζει ένα καλό σχέδιο μάχης και μια ακόμα καλύτερη πρόταση του Μηκαπνιστή.

Τέταρτο Κεφάλαιο ...........................................................  59
Το τέταρτο κεφάλαιο περιγράφει τη μονομαχία, αναφέρει πώς οι μαθητές του 
γυμνασίου της περιοχής δεν κράτησαν τον λόγο τους, παρουσιάζει τον διχα-



— 6 —

© Atrium Verlag, Zürich, 1935/© EÊÄÏ ÓÅÉÓ ØÕ ×Ï ÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞ íá 1989

σμένο Έγκερλαντ, αναπτύσσει το μυστικό σχέδιο μάχης του Μάρτιν, διηγεί-
ται για τα χαστούκια και τη χούφτα στάχτης στο υπόγειο, φανερώνει πώς δό-
θηκε η άδεια να νικήσει η μια παράταξη και μας πληροφορεί για την παραί-
τηση του Έγκερλαντ. 

Πέμπτο Κεφάλαιο ............................................................  76
Το πέμπτο κεφάλαιο περιγράφει τη συνάντηση με τον ωραίο Τέοντορ, ανα-
φέρει μια συζήτηση σχετικά με τους κανονισμούς του σχολείου, μας μιλάει 
για έναν ανέλπιστο έπαινο και μια ανάλογη τιμωρία, παρουσιάζει μια μεγάλη 
αφήγηση του υπεύθυνου καθηγητή και γράφει τι είπαν σχετικά μ’ αυτό το θέ-
μα οι μαθητές του.

Έκτο Κεφάλαιο ................................................................  92
Το έκτο κεφάλαιο περιγράφει έναν πίνακα με μια άμαξα ζεμένη με έξι άλο-
γα, μας λέει για την πολλή χαρά που έδωσε ένα παλιό αστείο, γράφει για το 
όνομα Βαλδουίνος, παρουσιάζει μια φάρσα με νερό, αναφέρει μια παρέλα-
ση φαντασμάτων κι ένα παράξενο πλάσμα που ρίχνει φαγουρόσκονη, φανε-
ρώνει τον Τζόνι στο παράθυρο, μας μιλάει για τα σχέδια του για το μέλλον.

Έβδομο Κεφάλαιο ...........................................................  106
Το έβδομο κεφάλαιο μας δίνει την περιγραφή του καθηγητή Κρόιτσκαμ, μας 
πληροφορεί για ένα ανατριχιαστικό επεισόδιο, αναφέρει τη φράση που πρέπει 
να γράψουν από πέντε φορές τα παιδιά, λέει για μια μυστηριώδη ανακοίνωση 
που γίνεται στο διάλειμμα, μας μιλάει για έναν περίπατο με τον καθηγητή Μποκ, 
περιγράφει μια συνάντηση στον κήπο και μια χειραψία κοντά στον φράχτη.

Όγδοο Κεφάλαιο .............................................................  120
Το όγδοο κεφάλαιο περιέχει πάρα πολλά γλυκά, περιγράφει την επόμενη πρό-
βα της «Τάξης που πετάει», εξηγεί για ποιον λόγο έφερε την ομπρέλα ο Ούλι, 
παρουσιάζει τη φοβερή ταραχή στο γήπεδο γυμναστικής και στο σχολικό κτί-
ριο, αναφέρει τα παρήγορα λόγια του καθηγητή Μποκ, μας μιλάει για το δω-
μάτιο μουσικής με τον αριθμό 3.

Ένατο Κεφάλαιο ..............................................................  132
Το ένατο κεφάλαιο αναφέρει την ερμηνεία που δίνει ο Σεμπάστιαν στη λέξη 
«φόβος», μας μιλάει για την αντικατάσταση ενός ηθοποιού, περιγράφει τη λα-
θραία επίσκεψη στο δωμάτιο του αρρώστου, παρουσιάζει την ταβέρνα « Το τε-
λευταίο κόκαλο», μας πληροφορεί για τη συνάντηση με τον ταχυδρόμο και το 
γράμμα του Μάρτιν στο σπίτι του.



— 7 —

© Atrium Verlag, Zürich, 1935/© EÊÄÏ ÓÅÉÓ ØÕ ×Ï ÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞ íá 1989

Δέκατο Κεφάλαιο ............................................................  149
Το δέκατο κεφάλαιο μας διηγείται για την τελευταία μέρα στο σχολείο πριν από 
τις διακοπές, μας μιλάει για έναν περίπατο στο Κίρχμπεργκ και κάμποσα συ-
ναπαντήματα, αναφέρει μια άλλη πλάκα σοκολάτας που πήρε ο Ματίας, περι-
γράφει τη χριστουγεννιάτικη γιορτή που δόθηκε στην αίθουσα γυμναστικής, 
γράφει για έναν απροσδόκητο θεατή, παρουσιάζει τα δώρα που πήρε και μας 
διηγείται για κάποια στιγμή δίπλα στο κρεβάτι του Μάρτιν.

Ενδέκατο Κεφάλαιο.........................................................  165
Το ενδέκατο κεφάλαιο περιγράφει ένα χαρούμενο σιδηροδρομικό σταθμό κι 
ένα σχολείο χωρίς μαθητές, μας φανερώνει μια ανακάλυψη που έγινε στον 
διάδρομο του μπόουλινγκ, μας μιλάει για έναν καθηγητή που σκαρφαλώνει 
μυστικά τους φράχτες, αναφέρει μια επίσκεψη που έγινε στον Ούλι, γράφει για 
τον ισχυρισμό του Τζόνι πως δε γίνεται να διαλέξεις τους γονείς σου και διη-
γείται πώς ειπώθηκε αναγκαστικά το ίδιο ψέμα για δεύτερη φορά.

Δωδέκατο Κεφάλαιο .......................................................  179
Το δωδέκατο κεφάλαιο αναφέρει πολλά και ωραία χριστουγεννιάτικα δέντρα 
κι ένα μικρό πεύκο, γράφει για πορτοκάλια που ζυγίζουν ένα κιλό το καθέ-
να, μιλάει για πάρα πολλά δάκρυα, ένα κουδούνι που χτυπάει και ξαναχτυ-
πάει, μας λέει για γέλια και συνάμα για κλάματα, περιγράφει χρωματιστά μολύ-
βια και την πρώτη χρήση τους, μας διηγείται για το γραμματοκιβώτιο του Χέρ-
μσντορφ και για ένα πεφταστέρι.

Επίλογος .........................................................................  191
Ο επίλογος μιλάει για τραμ και λεωφορεία, περιγράφει τη συνάντηση του Τζό-
νι Τροτς με τον καπετάνιο του, αναφέρει τους χαιρετισμούς για τον Δίκαιο και 
τον Μηκαπνιστή και φανερώνει το τέλος του βιβλίου. 



— 9 —

© Atrium Verlag, Zürich, 1935/© EÊÄÏ ÓÅÉÓ ØÕ ×Ï ÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞ íá 1989

Πρόλογος

Ο πρόλογος μας μιλάει για μια λογομαχία της κυρίας 
Κέστνερ και του γιου της, αναφέρει την απάντηση του 
υπαλλήλου του σιδηροδρομικού σταθμού, γράφει για 
την απώλεια του πράσινου μολυβιού, φανερώνει πό-
σα δάκρυα χύνονται από παιδικά μάπα, περιγράφει 
το υπερπόντιο ταξίδι του μικρού Τζόνι Τροτς, εξηγεί 
για ποιον λόγο δεν ήρθαν να τον πάρουν ο παππούς 
και η γιαγιά του και μας λέει τι είναι ένα οικοτροφείο.

Τούτη τη φορά θα γράψω μια πραγματική χριστου-
γεννιάτικη ιστορία. Η αλήθεια είναι πως σκόπευα 

να τη γράψω πριν από δυο χρόνια. Ύστερα την ανέ-
βαλα για πέρσι. Αλλά, όπως γίνεται πάντα, κάθε φο-
ρά κάτι έβγαινε στη μέση ώσπου η μητέρα μου είπε: 

«Αν δε γράψεις και φέτος την ιστορία σου, δε θα 
πάρεις τίποτα για τα Χριστούγεννα!»

Αυτά της τα λόγια μ’ έκαναν να τ’ αποφασίσω. Μά-
ζεψα γρήγορα τη βαλίτσα μου, έβαλα μέσα τη ρακέτα 
του τένις, το μαγιό μου, το πράσινο μολύβι μου και 
πάρα πολύ χαρτί για γράψιμο. Όταν όμως φτάσαμε 
καταϊδρωμένοι και λαχανιασμένοι στον σιδηροδρο-
μικό σταθμό, αναρωτήθηκα: Και τώρα πού να πάω; 
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Γιατί, όπως καταλαβαίνετε πολύ καλά, είναι τρομε-
ρά δύσκολο να γράψεις μια χριστουγεννιάτικη ιστο-
ρία μέσα στη λάβρα του κατακαλόκαιρου. Δε γίνεται 
δηλαδή να στρωθείς κάτω και να γράψεις: «Έκανε 
ένα κρύο φοβερό. Το χιόνι έπεφτε σαν σύννεφο και 
οι λοβοί των αυτιών του κυρίου Αϊσενμάιερ πάγωσαν 
όταν κοίταξε από το παράθυρό του». Εννοώ πως όσο 
και να το θέλεις δεν μπορείς να γράψεις τέτοια πρά-
ματα τον Αύγουστο, όταν μου σκεύεις σαν τον μπα-
καλιάρο στην μπανιέρα του σπι τιού σου και περιμέ-
νεις να πάθεις θερμοπληξία από την πολλή ζέστη. 
Μήπως δε συμφωνείτε;

Οι γυναίκες, από τη φτιάξη τους, είναι πρακτικές. Η 
μητέρα μου βρήκε τη λύση αμέσως. Πήγε στο ταμείο, 
χαμογέλασε γλυκά στον υπάλληλο και τον ρώτησε:

«Με συχωρείτε, πού υπάρχουν χιόνια τον Αύγου-
στο;»

Στον Βόρειο Πόλο, πήγε να της πει ο υπάλλη-
λος. Όταν όμως αναγνώρισε τη μητέρα μου, κατά-
πιε την αυθάδικη κουβέντα του και της εξήγησε πο-
λύ ευγενικά:

«Στην κορυφή των Άλπεων, κυρία Κέστνερ».
Έτσι αναγκάστηκα ν’ αγοράσω την ίδια στιγμή 

ένα εισιτήριο για την Άνω Βαυαρία. Η μητέρα μου 
πρόσθεσε:

«Μην τύχει και γυρίσεις σπίτι χωρίς τη χριστουγεν-
νιάτικη ιστορία σου! Όταν παραζεσταίνεσαι δεν έχεις 
παρά να κοιτάζεις το όμορφο και παγερό χιόνι στις 
βουνοκορφές. Κατάλαβες;» Ύστερα το τρένο έφυγε. 
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«Και μην ξεχάσεις να μου στείλεις τα άπλυτά σου!» 
μου φώναξε από μακριά η μητέρα μου.

Τότε έβγαλα κι εγώ μια αγριοφωνάρα για να τη 
συγχύσω λιγάκι:

«Κι εσύ μην ξεχάσεις να ποτίσεις τα λουλούδια». 
Και κουνούσαμε και οι δυο τα μαντίλια μας, ώσπου 
δε βλέπαμε ο ένας τον άλλο.

Εδώ και δυο βδομάδες λοιπόν, βρίσκομαι στους 
πρόποδες των Άλπεων, κοντά σε μια μεγάλη και κα-
ταπράσινη λίμνη. Κι όταν δεν κολυμπάω ή δεν παίζω 
τένις ή δεν αφήνω την Καρολίνα να με πηγαίνει βαρ-
κάδα, χαλαρώνω σ’ ένα απέραντο λιβάδι. Κάθομαι 
σ’ έναν μικρό ξύλινο πάγκο και γράφω με το πράσι-
νο μολύβι μου τη χριστουγεννιάτικη ιστορία μου πά-
νω σε ένα τραπεζάκι που κουνιέται ολόκληρο.

Ξέρετε όμως τι έπαθα χθες όταν γύρισα στο ξενο-
δοχείο μου; Ανακάλυψα πως είχα χάσει το πράσινο 
μολύβι μου. Σίγουρα θα έπεσε από την τσέπη μου. 
Ή μπορεί και να το κατάπιε κανένα μοσχάρι, θαρρώ-
ντας πως είναι φρέσκο βλαστάρι. Το γεγονός πάντως 
ήταν πως καθόμουν στη μεγάλη αίθουσα του ξενο-
δοχείου και δεν μπορούσα να γράψω. Γιατί παρόλο 
που είναι πολυτελέστατο το ξενοδοχείο, δεν υπήρχε 
πουθενά ένα πράσινο μολύβι που θα μπορούσα να 
το δανειστώ. Φοβερό! Δε συμφωνείτε;

Στο τέλος, μια και δεν μπορούσα να συνεχίσω το 
γράψιμό μου, πήρα ένα παιδικό βιβλίο που μου είχε 
στείλει ο συγγραφέας του κι άρχισα να το διαβάζω. 
Αλλά δεν πέρασε πολλή ώρα και το έβαλα πάλι στην 
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άκρη, τόσο πολύ είχα συγχυστεί μαζί του! Και θα σας 
πω και το γιατί. Αυτός ο κύριος που έγραψε το βιβλίο, 
θέλει σώνει και καλά να κάνει τα παιδιά που το δια-
βάζουν να πιστέψουν πως είναι πάντα χαρούμενα και 
πως από την πολλή ευτυχία δεν ξέρουν τι να πρωτο-
κάνουν. Αυτός ο κύριος παρουσιάζει την παιδική ηλι-
κία σαν να είναι φτιαγμένη από το καλύτερο ζυμάρι.

Πώς γίνεται να ξεχάσει ένας μεγάλος άνθρωπος 
τόσο πολύ την παιδική του ηλικία; Να μη θυμάται πια 
πόσο θλιμμένα και δυστυχισμένα μπορεί να είναι κα-
μιά φορά τα παιδιά! (Και μ’ αυτή την ευκαιρία, σας 
παρακαλώ μ’ όλη μου την καρδιά: Μην ξεχνάτε τα 
παιδικά σας χρόνια! Μου το υπόσχεστε; Λόγο τιμής;)

Διότι είναι το ίδιο να κλαις για μια σπασμένη κού-
κλα ή επειδή έχασες κάποιον φίλο σου. Στη ζωή δεν 
έχει σημασία γιατί πονάς, αλλά πόσο πολύ πονάς. 
Μα τον Θεό, τα παιδικά δάκρυα δεν είναι λιγότερο 
πικρά και πολλές φορές ζυγίζουν περισσότερο από 
τα δάκρυα των μεγάλων.

Στη χριστουγεννιάτικη λοιπόν ιστορία που θ’ αρχί-
σω να σας διηγούμαι στο επόμενο κεφάλαιο, υπάρ-
χει ένα παιδί που λέγεται Γιόναταν Τροτς και που οι 
άλλοι τον φωνάζουν Τζόνι. Αυτός ο μικρός μαθητής 
της πρώτης γυμνασίου δεν είναι το κύριο πρόσωπο 
του βιβλίου μας. Η ζωή του όμως ταιριάζει στην πε-
ρίπτωσή μας.

Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη. Ο πατέρας του ήταν 
Γερμανός, η μητέρα του Αμερικάνα. Οι δυο τους 
όμως ζούσαν σαν τον σκύλο με τη γάτα. Ώσπου 
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στο τέλος η μητέρα το ’σκασε. Κι όταν ο Τζόνι έγι-
νε τεσσάρων ετών, ο πατέρας του τον πήγε στο λι-
μάνι της Νέας Υόρκης, σ’ ένα ατμόπλοιο που έφευ-
γε για τη Γερμανία. Αγόρασε ένα εισιτήριο για το 
παιδί, έβαλε ένα χαρτονόμισμα των δέκα δολα-
ρίων στο καφετί παιδικό πορτοφολάκι του και κρέ-
μασε στον λαιμό του ένα χαρτόνι με τ’ όνομα του 
μικρού. Πήγαν ύστερα να βρουν τον πλοίαρχο κι ο 
πατέρας του είπε:

«Σας παρακαλώ, πάρτε το παιδί μου μαζί σας στη 
Γερμανία. Στο Αμβούργο θα έρθουν να το πάρουν 
από το πλοίο ο παππούς και η γιαγιά του».

«Εντάξει, κύριε», απάντησε ο καπετάνιος. Κι ο πα-
τέρας του Τζόνι εξαφανίστηκε την ίδια κιόλας στιγμή.

Το παιδί ταξίδευε λοιπόν μόνο στον ωκεανό. Οι 
επιβάτες του φέρνονταν φιλικά, του χάριζαν σοκολά-
τες, διάβαζαν τι έγραφε το χαρτόνι κι έλεγαν:

«Τύχη που την έχεις! Τόσο μικρό παιδί να περνάς 
μια τόσο μεγάλη θάλασσα!»

Αφού ταξίδεψαν μια βδομάδα, έφτασαν στο Αμ-
βούργο. Κι ο καπετάνιος στάθηκε κοντά στη σκάλα να 
περιμένει τον παππού και τη γιαγιά του Τζόνι. Όλοι 
οι επιβάτες κατέβηκαν και χάιδεψαν για μια τελευ-
ταία φορά το μάγουλο του παιδιού. Ένας καθηγη-
τής των λατινικών είπε συγκινημένος:

«Εύχομαι αυτή η εμπειρία να σου χρησιμέψει για 
ό,τι καλύτερο στη ζωή, παιδί μου!»

Και οι ναύτες καθώς κατέβαιναν στη στεριά φώ-
ναζαν:
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«Κουράγιο, Τζόνι! Κράτα το κεφάλι σου πάντα ψη-
λά!»

Ύστερα ανέβηκαν στο πλοίο οι μπογιατζήδες για 
να βάψουν το σκάφος ώστε να γυαλίζει από πάστρα 
στο επόμενο ταξίδι του για την Αμερική.

Ο καπετάνιος στεκόταν στην αποβάθρα, κρατού-
σε τ’ αγοράκι από το χέρι, κοίταζε πότε πότε το ρο-
λόι του και περίμενε. Αλλά οι μόνοι που δεν έρχο-
νταν ήταν ο παππούς και η γιαγιά του Τζόνι. Ούτε 
και μπορούσαν να έρθουν γιατί είχαν πεθάνει πριν 
από πολλά χρόνια! Ο πατέρας ήθελε απλούστατα να 
ξεφορτωθεί το παιδί του και το έστειλε στη Γερμανία 
χωρίς να νοιαστεί καθόλου τι θ’ απογίνει.

Τότε ο Τζόνι Τροτς δεν καταλάβαινε ακόμα τι του 
είχαν κάνει. Όταν μεγάλωσε όμως ήρθαν πολλές νύ-
χτες που ξαγρύπνησε κλαίγοντας. Κι ούτε θα μπορέ-
σει ποτέ του να ξεπεράσει αυτό τον πόνο που του εί-
χαν προξενήσει τον καιρό που ήταν τεσσάρων ετών, 
παρόλο που είναι –κι αυτό να το πιστέψετε– ένα πο-
λύ θαρραλέο παιδί.

Ωστόσο, η υπόθεση είχε ένα καλούτσικο τέλος. Ο 
καπετάνιος είχε μια παντρεμένη αδελφή. Πήγε εκεί 
τα αγοράκι και το επισκεπτόταν κάθε φορά που ερ-
χόταν στη Γερμανία. Όταν ο Τζόνι συμπλήρωσε τα 
δέκα του χρόνια, τον έβαλε στο οικοτροφείο του Κίρ-
χμπεργκ. (Αυτό είναι λοιπόν το οικοτροφείο όπου 
εκτυλίσσεται η χριστουγεννιάτικη ιστορία μας.)

Ο Γιόναταν Τροτς πηγαίνει καμιά φορά για τις δια-
κοπές του στην αδελφή του καπετάνιου. Οι άνθρωποι 
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αυτοί του φέρονται στ’ αλήθεια πολύ καλά. Τις πε-
ρισσότερες φορές όμως στις διακοπές μένει στο σχο-
λείο. Διαβάζει πολύ και γράφει στα κρυφά ιστορίες.

Ίσως γίνει συγγραφέας κάποτε. Αλλά αυτό δεν το 
ξέρει ακόμα κανείς. Περνάει τις μισές μέρες του στο 
μεγάλο πάρκο του σχολείου και πιάνει κουβέντα με 
τους τρυποκάρυδους. Τα πουλιά έρχονται και κάθο-
νται πάνω στο χέρι του και τον κοιτούν ερωτηματι-
κά με τα ματάκια τους όταν τους μιλάει. Τους δείχνει 
καμιά φορά ένα καφετί παιδικό πορτοφολάκι μ’ ένα 
χαρτονόμισμα των δέκα δολαρίων…

Σας διηγήθηκα την ιστορία του Τζόνι μόνο και 
μόνο γιατί εκείνος ο καθόλου ειλικρινής κύριος που 
διάβαζα το βιβλίο του χτες το βράδυ μέσα στο σαλό-
νι, ισχυρίζεται πως τα παιδιά είναι πάντα χαρούμε-
να και πως από τη μεγάλη τους ευτυχία έχουν χάσει 
τα μυαλά τους. Δεν ξέρει τι του γίνεται ο άνθρωπος!

Ναι, από αύριο λοιπόν αρχίζω στα σοβαρά να γρά-
φω τη χριστουγεννιάτικη ιστορία μου. Σ’ αυτή την 
ιστορία θα γίνεται λόγος για παιδιά θαρρετά και φο-
βιτσιάρικα. Για έξυπνα και ανόητα. Σ’ ένα οικοτρο-
φείο υπάρχουν πάντα λογής λογής παιδιά.

Και εδώ μου έρχεται μια ιδέα: Ξέρετε όλοι σας τι 
πράγμα είναι ένα οικοτροφείο; Το οικοτροφείο εί ναι 
ένα είδος σχολείου, όπου τα παιδιά μένουν μέσα. Θα 
μπορούσε μάλιστα να τ’ ονομάσει κανείς και στρατώ-
να για τους μαθητές. Τρώνε όλοι μαζί σε μια μεγάλη 
τραπεζαρία, γύρω από ένα μακρύ τραπέζι που πρέ-
πει να το στρώσουν μόνοι τους. Κοιμούνται σε με-
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γάλους κοιτώνες και το πρωί έρχεται ο επιστάτης και 
χτυπάει ένα καμπανάκι που κάνει τρομερή φασαρία. 
Και μερικοί τελειόφοιτοι κάνουν τους ελεγκτές στους 
κοιτώνες. Παραφυλάνε τα μικρότερα παιδιά σαν το 
κυνηγιάρικο σκυλί μη λάχει και δεν πεταχτούν σαν 
αστραπές από τα κρεβάτια τους. Μερικά παιδιά δεν 
καταφέρνουν ποτέ να μάθουν να στρώνουν καλά τα 
κρεβάτια τους και γι’ αυτό αναγκάζονται να μείνουν 
μέσα τα Σαββατοκύριακα όταν οι άλλοι έχουν έξοδο 
και να γράφουν τιμωρίες. Αλλά και μ’ αυτό πάλι δε 
μαθαίνουν να φτιάχνουν τα κρεβάτια τους.

Οι γονείς αυτών των παιδιών ζουν σε μακρινές πό-
λεις ή σε χωριά, όπου δεν υπάρχουν γυμνάσια και λύ-
κεια. Τα παιδιά αυτά πηγαίνουν στα σπίτια τους μόνο 
για διακοπές. Μερικά προτιμούν, όταν περάσουν οι 
διακοπές, να μείνουν για πάντα στα σπίτια τους. Κι άλ-
λα πάλι θα ήθελαν να μείνουν ακόμα και στις διακοπές 
στο σχολείο, αν βέβαια το επέτρε παν οι γονείς τους.

Επίσης, υπάρχουν και άλλοι μαθητές, οι λεγόμε-
νοι «εξωτερικοί». Ζουν στην ίδια πόλη, όπου βρίσκε-
ται το γυμνάσιο και δεν κάθονται στο σχολείο αλλά 
στο σπίτι τους.

Και τώρα πρέπει να διακόψω! Αύριο θα σηκωθώ 
πρωί πρωί και θα αρχίσω επιτέλους να γράφω τη χρι-
στουγεννιάτικη ιστορία μου. Η μητέρα μου μου έστει-
λε χτες ένα γράμμα και με ρωτάει αν έχω προχωρή-
σει αρκετά.
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Πρώτο Κεφάλαιο

Το πρώτο κεφάλαιο μας διηγείται για κάποιον που 
σκαρφάλωσε στην πρόσοψη ενός κτιρίου, περιγράφει 
μερικούς νεαρούς που έχουν μάθημα χορού, μας μι-
λάει για έναν πρώτο μαθητή που φουντώνει πολύ εύ-
κολα, αναφέρει ένα άσπρο γένι και τις περιπέτειες της 
«Τάξης που πετάει», παρουσιάζει μια θεατρική πρόβα 
και μια απρόσμενη διακοπή.

Δ ιακόσια σκαμνιά τραβήχτηκαν από τις θέσεις 
τους. Διακόσιοι μαθητές σηκώθηκαν με πολλή 

φασαρία και στριμώχτηκαν στην πόρτα του εστιατο-
ρίου. Το γεύμα στο οικοτροφείο του Κίρχμπεργκ εί-
χε τελειώσει.

«Διάβολε! Διάβολε!» είπε ο Ματίας Ζέλμπαν της 
πρώτης γυμνασίου στο παιδί που καθόταν δίπλα του 
στο τραπέζι. «Δεν ξέρεις πώς πεινώ! Μου χρειάζο-
νται είκοσι πφένιχ να πάρω ένα σακουλάκι διαλυμέ-
να κέικ. Έχεις καμιά δεκάρα πάνω σου;»

Ο Ούλι φον Ζίμερν, ένα μικροκαμωμένο ξανθό 
α γοράκι, έψαξε στην τσέπη του κι έβγαλε ένα πορτο-
φόλι, έδωσε τα δυο νομίσματα στον αιώνια πεινασμέ-
νο φίλο του και ψιθύρισε:
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«Πάρε, Ματία! Πρόσεχε μονάχα μη σε πιάσουν. Ο 
ωραίος Τέοντορ έχει σήμερα βάρδια στον κήπο. Αν 
σε δει να το σκας από την καγκελόπορτα, την έβα-
ψες για τα καλά!»

«Παράτα με μ’ αυτό τον ηλίθιο τελειόφοιτο. Μην 
είσαι τόσο φοβιτσιάρης», είπε με ύφος μεγαλόπρεπο 
ο Ματίας κι έχωσε τα λεφτά στην τσέπη.

«Και μην ξεχάσεις να έρθεις έπειτα στην αίθουσα 
γυμναστικής. Έχουμε και πάλι πρόβα».

«Οπωσδήποτε», έκανε ο Ματίας, κούνησε το κε-
φάλι του και χάθηκε σαν αστραπή για να προλάβει 
ν’ αγοράσει από τον φούρνο του Σερφ κομμάτια από 
γλυκά που πάθανε ζημιά στο φούρνισμα.

Έξω χιόνιζε. Κόντευαν πια τα Χριστούγεννα. Μπο-
ρούσες κιόλας να τα μυρίσεις, μ’ όλη τη σημασία της 
λέξης… Οι περισσότεροι μαθητές ήταν σκορπισμένοι 
στο πάρκο, έπαιζαν χιονοπόλεμο ή, αν έβλεπαν κά-
ποιον να έρχεται βυθισμένος στις σκέψεις του, κου-
νούσαν έτσι τα δέντρα που το χιόνι έπεφτε από τα κλα-
ριά βαρύ επάνω του. Ο κήπος αντηχούσε από εκατό 
ειδών γέλια. Μερικοί μαθητές από την τελευταία τά-
ξη, με σηκωμένους τους γιακάδες από τα παλτά τους, 
ανηφόριζαν φουμάροντας το τσιγαράκι τους προς τον 
Όλυμπο. (Όλυμπος ονομαζόταν, εδώ και πολλές δε-
κάδες χρόνια, ένας λόφος απόμερος και μυστηριώ-
δης, όπου μόνο οι τελειόφοιτοι είχαν το δικαίωμα να 
πάνε. Σύμφωνα με κάτι φήμες που κυκλοφορούσαν, 
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εκεί πάνω υπήρχαν αρχαίοι γερμανικοί βωμοί για θυ-
σίες, όπου κάθε Πάσχα γίνονταν κάτι τρομακτικές τε-
λετές μύησης για καινούργια μέλη. Μπρρρ…)

Άλλοι μαθητές έμειναν στο σχολικό κτίριο, και 
ανέβηκαν στους κοιτώνες τους για να διαβάσουν ή 
να γράψουν γράμματα, να πάρουν κανέναν υπνάκο 
μεσημεριάτικα ή να κάνουν τα μαθήματά τους. Από 
το δωμάτιο του πιάνου ακουγόταν δυνατή η μουσική.

Στο γήπεδο γυμναστικής, που πριν από μια βδομά-
δα ο επιστάτης είχε μετατρέψει σε παγοδρόμιο, μερι-
κά παιδιά έκαναν πατινάζ. Και ξαφνικά ξέσπασε ένας 
μεγάλος καβγάς, έπεσε και ξύλο. Η ομάδα του χόκεϊ 
στον πάγο ήθελε να προπονηθεί, μα τα παιδιά που 
έκαναν πατινάζ δεν ήθελαν ν’ αδειάσουν το παγο-
δρόμιο. Μερικά παιδιά του δημοτικού που τα έστει-
λαν οπλισμένα με χιονόφτυαρα και σκούπες να κα-
θαρίσουν τον πάγο, έκαναν θυμωμένες γριμάτσες 
γιατί τα χέρια τους είχαν ξυλιάσει.

Μπροστά στο κτίριο του σχολείου ήταν μαζεμένο 
ένα ανήσυχο τσούρμο παιδιά με τα μάτια τους στυλω-
μένα προς τα πάνω. Στον τρίτο όροφο ένας μαθητής 
της τρίτης γυμνασίου, ο Γκέμπλερ, προσπαθούσε να 
κρατήσει την ισορροπία του στο στενό περβάζι ενός 
παραθύρου για να περάσει απέξω, από το ένα δω-
μάτιο στο άλλο. Είχε κολλήσει ίδια μύγα στο ντου-
βάρι και σερνόταν αργά με το πλευρό, κάνοντας το 
ένα βήμα μετά το άλλο.

Τα παιδιά κάτω τον παρακολουθούσαν με κομμέ-
νη την ανάσα.
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Με τα πολλά ο Γκέμπλερ έφτασε στον προορισμό 
του και πήδηξε μέσα απ’ το ορθάνοιχτο παράθυρο!

«Μπράβο!» φώναξαν οι θεατές και τον χειροκρό-
τησαν ενθουσιασμένοι.

«Τι έγινε εδώ πριν από λίγο;» ρώτησε ένας τελειό-
φοιτος, περνώντας από κει αργότερα.

«Τίποτα το σπουδαίο», αποκρίθηκε ο Σεμπάστιαν 
Φρανκ. «Ζητήσαμε μονάχα από τον Γκέμπλερ να κοι-
τάξει από το παράθυρο. Κι αυτό γιατί ο Χάρι δε θέλει 
να πιστέψει πως ο Γκέμπλερ αλληθωρίζει!»

Οι άλλοι έβαλαν τα γέλια.
«Μήπως θέλεις να σπάσεις πλάκα μαζί μου;» ρώ-

τησε ο τελειόφοιτος.
«Όχι δα, όχι δα», απάντησε πολύ σεμνά ο Σεμπά-

στιαν. «Γίνεται να σπάσω μαζί σου πλάκα τη στιγμή 
που θα μου τη φέρεις στο κεφάλι;»

Ο τελειόφοιτος προτίμησε να δώσει τόπο στην ορ-
γή και να φύγει όσο πιο γρήγορα μπορούσε.

Εκείνη τη στιγμή έφτασε ο Ούλι τρέχοντας.
«Σεμπάστιαν, σε ζητούν για την πρόβα!»
«Βασιλική διαταγή και τα σκυλιά δεμένα!» απήγ-

γειλε κοροϊδευτικά ο Σεμπάστιαν και απομακρύνθη-
κε βαδίζοντας αργά και καμαρωτά.

Μπροστά στην πόρτα της αίθουσας γυμναστικής στέ-
κονταν κιόλας τρία αγόρια. Ο Τζόνι Τροτς, ο συγ-
γραφέας του χριστουγεννιάτικου θεατρικού έργου 
που έφερε τον συναρπαστικό τίτλο «Η τάξη που πε-
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τάει», ο Μάρτιν Τάλερ, πρώτος μαθητής και σκηνο-
γράφος, κι ο Ματίας Ζέλμπαν, που πεινούσε πάντα, 
και προπαντός μετά τα γεύματα, και που ήθελε να 
γίνει μια μέρα πυγμάχος. Μασούσε ακόμα όταν εί-
δε να πλησιάζουν ο κοντούλης φίλος του ο Ούλι μα-
ζί με τον Σεμπάστιαν και του πρόσφερε μερικά σπα-
σμένα κομμάτια κέικ.

«Πάρε!» μουρμούρισε. «Φάε κι εσύ κάτι για να με-
γαλώσεις και να δυναμώσεις».

«Αν δε σε ήξερα για βλάκα», του είπε ο Σεμπά-
στιαν, «θα ρωτούσα πώς γίνεται να μπουκώνεται έτσι 
ένας άνθρωπος με μυαλό!»

Ο Ματίας σήκωσε μονάχα καλόκαρδα τους ώμους 
του και συνέχισε να μασουλάει.

Ο Σεμπάστιαν σηκώθηκε στις μύτες των ποδιών 
του, έριξε μια ματιά μέσα από το παράθυρο και τίνα-
ξε το κεφάλι του.

«Οι μεγάλες προσωπικότητες το έριξαν πάλι στο 
χοροπηδητό και χορεύουν τώρα ταγκό».

«Πάμε!» πρόσταξε ο Μάρτιν και τα πέντε αγόρια 
μπήκαν στην αίθουσα γυμναστικής. Το θέαμα που 
αντίκρισαν δεν τους άρεσε καθόλου. Δέκα τελειόφοι-
τοι χόρευαν σχηματίζοντας πέντε ζευγάρια και γλι-
στρούσαν ελαφρά στο γυαλισμένο πάτωμα. Έκαναν 
την εξάσκησή τους για το μάθημα του χορού. Ο ψη-
λέας ο Τίρμπαχ είχε δανειστεί ένα καπελίνο που θα 
’ταν μάλλον της μαγείρισσας. Το είχε βάλει στραβά 
και κουνιόταν και λυγιόταν στην αγκαλιά του καβα-
λιέρου του που τον κρατούσε με μια σπασμωδική κί-
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νηση, προσπαθώντας να παραστήσει τον κομψό, λες 
και ή ταν κορίτσι.

Ο Μάρτιν πλησίασε το πιάνο. Εκεί καθόταν ο 
ωραίος Τέοντορ και χτυπούσε τα πλήκτρα όσο πιο 
φάλτσα γινόταν.

«Κοίτα τους λιμοκοντόρους!» γρύλισε περιφρονη-
τικά ο Ματίας. Ο Ούλι κρύφτηκε πίσω από την πλά-
τη του.

«Σας παρακαλώ πολύ να σταματήσετε», είπε ευγε-
νικά ο Μάρτιν. «Πρέπει να κάνουμε πρόβα στο έργο 
του Τζόνι Τροτς».

Οι χορευτές κοντοστάθηκαν. Ο ωραίος Τέοντορ 
διέκοψε το πιάνο του και είπε πολύ υπεροπτικά:

«Θα μου κάνετε τη χάρη να περιμένετε μέχρι που 
δε θα ’χουμε πια ανάγκη την αίθουσα γυμναστικής!»

Ύστερα συνέχισε να παίζει. Και οι τελειόφοιτοι 
συνέχισαν τον χορό τους.

Ο Μάρτιν Τάλερ, ο πρώτος μαθητής της πρώτης 
γυμνασίου, έγινε κατακόκκινος από τον θυμό του, 
πράγμα που πάθαινε συχνά.

«Σταματήστε, παρακαλώ!» φώναξε. «Ο καθηγητής 
Μποκ μάς έδωσε την άδεια να κάνουμε τις πρόβες 
μας εδώ στην αίθουσα γυμναστικής, μεταξύ δύο και 
τρεις το μεσημέρι. Και το ξέρετε πολύ καλά αυτό».

Ο ωραίος Τέοντορ γύρισε πάνω στο σκαμνί του 
πιάνου και είπε:

«Είναι τρόπος αυτός να μιλάς στον αρχηγό του 
κοιτώνα σου, ε;»

Ο Ούλι πήγε να το σκάσει –κάτι τέτοιες επικίνδυ-
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νες καταστάσεις δεν του άρεσαν καθόλου–, αλλά ο 
Ματίας τον κράτησε από το μανίκι, κοίταξε τους τε-
λειόφοιτους θυμωμένος και μουρμούρισε:

«Διάβολε! Διάβολε! Να δώσω καμιά ανάποδη στον 
ψηλέα;»

«Κάτσε φρόνιμα!» είπε ο Τζόνι. «Μη στεναχωριέ-
σαι, θα τα κανονίσει ο Μάρτιν».

Οι τελειόφοιτοι σχημάτισαν έναν κύκλο γύρω από 
τον μικρόσωμο Τάλερ, λες και ήθελαν να τον φάνε 
ζω ντανό. Κι ο ωραίος Τέοντορ άρχισε να παίζει πά-
λι το ταγκό του. Και τότε έγινε κάτι αναπάντεχο. Ο 
Μάρτιν έσπρωξε στην άκρη μερικούς από τους τε-
λειόφοιτους, πήγε κοντά στο πιάνο κι έκλεισε από-
τομα το καπάκι του. Οι τελειόφοιτοι πάνω στη σαστι-
μάρα τους έχασαν και τη μιλιά τους. Ο Ματίας κι ο 
Τζόνι έτρεξαν να παρασταθούν στον Μάρτιν.

Όμως ο Μάρτιν τα έβγαλε πέρα και χωρίς τη βοή-
θειά τους.

«Είστε υποχρεωμένοι, το ίδιο όπως κι εμείς, να 
συμμορφώνεστε με τον κανονισμό του σχολείου!» 
φώ ναξε αγανακτισμένος. «Μη μας παριστάνετε τους 
σπουδαίους μόνο και μόνο επειδή έτυχε να μας περ-
νάτε μερικά χρόνια! Να πάτε στον Μποκ να του κά-
νετε παράπονα για μένα! Επιμένω όμως ν’ αδειά-
σετε την αίθουσα της γυμναστικής αυτή τη στιγμή!»

Το καπάκι του πιάνου είχε πέσει πάνω στα δάχτυ-
λα του ωραίου Τέοντορ και το όμορφο σαν ζωγρα-
φιά πρόσωπό του ήταν παραμορφωμένο από τον πό-
νο και τον θυμό.
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«Περίμενε και θα δεις», είπε απειλητικά. Κι ύστε-
ρα τους άδειασε τη γωνιά.

Ο Σεμπάστιαν άνοιξε την πόρτα και υποκλίθηκε 
με περίσσια ευγένεια μπροστά στους τελειόφοιτους 
που αποχωρούσαν.

Όταν έφυγαν είπε περιφρονητικά:
«Αυτοί οι σπουδαίοι χορευτές νομίζουν πως, επει-

δή μπορούν να γυρίζουν γύρω γύρω με μπογιατισμέ-
νες κοπελιές, αποτελούν τον άξονα της Γης. Καλά θα 
έκαναν να διάβαζαν καμιά φορά αυτά που  λέει για 
τις γυναίκες ο Άρθουρ Σοπενχάουερ!»

«Εγώ πάντως βρίσκω τα κορίτσια πολύ συμπαθη-
τικά!» είπε ο Τζόνι.

«Κι εγώ έχω μια θεία που ξέρει και παίζει μποξ!» 
είπε με καμάρι ο Ματίας.

«Ελάτε, ελάτε!» φώναξε ο Μάρτιν. «Γιόναταν, η 
πρό βα μπορεί ν’ αρχίσει».

«Μάλιστα», είπε ο Τζόνι. «Σήμερα θα επαναλά-
βουμε την τελευταία πράξη. Θέλει περισσότερη δου-
λειά. Εσύ, Ματία, ξέρεις τον ρόλο σου όσο τον ξέ-
ρουν και οι κότες».

«Αν το ’ξερε ο γέρος μου πως παίζω εδώ στο θέα-
τρο θα μ’ έπαιρνε αμέσως από το σχολείο», δήλωσε 
ο Ματίας. «Το κάνω μονάχα για χάρη σας. Σάμπως 
υπάρχει κανένας άλλος που θα μπορούσε να παίξει 
τον Άγιο Πέτρο;» πρόσθεσε. Έβγαλε έπειτα από την 
τσέπη του μια μεγάλη άσπρη γενειάδα και τη φόρεσε.
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