
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

, 

, 
,, 

                                                        

                                                  

 

 

 

 

 

                                           Τέσσερις και μία εικόνες       

                                      στη σειρά κάνουν  

                                         μια ιστορία 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

  

ΒΙΒΛΙΑ:                 Ανδρουλάκης Βασίλης 

 Γιαννίρη Λήδα 

 Θεοδωρακοπούλου Μαρίνα 

 Πετράκης Μάνος 

 Τραπεζόντας Χρήστος 

 Χρισταντώνη - Μπούτλα Κωνσταντίνα 

ΤΟ ΣΠΙΤΙ: Αθανασόπουλος Γιώργος 

 Βραχνά Μαρία 

 Ζερβός Νικόλαος 

 Λαγογιάννη Νιόβη 

 Πασχοδήμα Μελίνα - Θεοδώρα 

Η ΓΑΤΑ: Αυγερίδης Νίκος - Ίκαρος 

 Ιωάννου Κωνσταντίνα 

 Σκουλουδάκης Άγγελος 

 Σφαιροπούλου Μελίνα 

 Τέλλου Μαρία 

ΚΙΒΩΤΟΣ: Κουρής Γρηγόρης 

 Μολλοσμάνι Αρμέλα 

 Παλαμάρα Ναταλία 

 Παλαμίδης Μιχαήλ - Άγγελος 

 Σεραϊδάρης Ορφέας 

  

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ –  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: 
Μαρία Ζυμαρίτου 



3 

 

Άνοιξη του 2020… 

Μια άνοιξη παράξενη, διαφορετική και απειλητική. 

Τα σχολεία είναι κλειστά, το ίδιο και οι παιδικές χαρές, τα πάρκα, οι 

πλατείες, τα μαγαζιά και τα εστιατόρια. Οι άνθρωποι κλεισμένοι στα 

σπίτια τους. 

 

 
Το ίδιο και η Φωτεινή. Η Φωτεινή που είναι 9 χρονών και πηγαίνει τρίτη 

τάξη, μένει κλεισμένη στο σπίτι της με τους γονείς της και κάνει παρέα 

κολλητή με το γάτο της τον Σβούρα και τα βιβλία της. 

O Σβούρας, ο αγαπημένος άσπρος γάτος της Φωτεινής με τις 

ξανθοκόκκινες ρίγες, κατάγεται από την Κρήτη. Πέρυσι το καλοκαίρι, 

που η Φωτεινή έκανε διακοπές στo νησί, τρύπωσε στην αγκαλιά της και 

δεν ξαναβγήκε ποτέ από εκεί. Στην Κρήτη τον φώναζαν Σβούρο, γιατί 

στριφογυρνούσε συνεχώς από γειτονιά σε γειτονιά ψάχνοντας για 

ψαροκόκαλα. Η Φωτεινή, όμως, τον φωνάζει Σβούρα, γιατί της θυμίζει 

το αγαπημένο της παιχνίδι, μια ξύλινη άσπρη σβουρίτσα με κόκκινες 

ρίγες. 

-Τι είναι ο κορωνοϊός; ρωτάει η Φωτεινή τη μαμά της. 

-Πολύχρωμα, καλοσχηματισμένα, μικροσκοπικά πλασματάκια, της 
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απαντάει η μαμά, που αν εισβάλουν στον οργανισμό μας τον μολύνουν, 

τον κατατροπώνουν και μπορεί και να τον καταστρέψουν. 

- Πο, ποοο … τι επικίνδυνη απειλή είναι αυτή! σκέφτεται η Φωτεινή. 

Όλοι οι άνθρωποι σε καραντίνα, λοιπόν, απαγόρευση της κυκλοφορίας! 

 

Τις πρώτες ημέρες η Φωτεινή χαμογελούσε. Της φαινόταν διασκεδαστικό 

αυτό το νέο παιχνίδι «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ». Έβαζε στοίχημα με τους 

φίλους της για το ποιος θα αντέξει περισσότερο στο σπίτι χωρίς να βγει 

καθόλου. Έκαναν και συναγωνισμό! … Δύο μέρες, τρεις μέρες, τέσσερις, 

πέντε … μία εβδομάδα … 

Έτσι η Φωτεινή ρίχτηκε στα βιβλία της. Διάβαζε ιστορίες, 

μυθιστορήματα, περιπέτειες. Έπαιρνε δύναμη και κουράγιο από το φως 

των βιβλίων, τη φωτεινή αγάπη των γονιών της, τη φωτεινή, ζεστή 

αγκαλιά και το χάδι του γάτου της, του Σβούρα. 

… Κι ο καιρός περνούσε … 

Στο δωμάτιό της στοίβαζε σιγά σιγά τα βιβλία της, το ένα πάνω στο άλλο 

και σχημάτισε μια ξεχωριστή γωνιά. 

- Εδώ θα είναι η βιβλιοθήκη μου, έλεγε. 

Καθόταν, λοιπόν, δίπλα στη βιβλιοθήκη της και διάβαζε .. διάβαζε … 

διάβαζε, πάντα παρέα με τον Σβούρα. Έτσι γνώρισε καινούριους φίλους. 

Πρώτα, έγινε φίλη με τον Όλιβερ Τουίστ που της θύμιζε τον φίλο της, 

τον Βασίλη. Μετά, αποφάσισε να κάνει «τον γύρο του κόσμου σε 80 

ημέρες», καθώς αναπολούσε το ταξίδι έκπληξη, δώρο για τα γενέθλιά 

της, που θα πήγαινε φέτος το Πάσχα με τους γονείς  της  …  αλλά  

αναβλήθηκε.  Κακιώνει με αυτούς τους πολύχρωμους, 

καλοσχηματισμένους απειλητικούς ιούς που παραφυλούν εκεί έξω και 

είναι η αιτία ακύρωσης του ταξιδιού – έκπληξη. 

Μέσα από τις σελίδες των βιβλίων της έκανε κι άλλες φανταστικές 

συναντήσεις. Γνώρισε τον Φιλέα Φογκ! Μάλιστα έτρεχε συνεχώς πίσω 

του να τον προλάβει κρατώντας τη βαλίτσα του.  

Ακόμα γνώρισε μια τρομαγμένη νεράιδα που την κυνηγούσε ένα τέρας. 
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Μετά, έγινε φίλη με μια περίεργη πριγκίπισσα που της άρεσαν τα φασό- 

λια. Γνώρισε και τον άντρα της πριγκίπισσας, έναν καλοκάγαθο πρίγκιπα 

που του άρεσε το ψάρεμα. Η Φωτεινή έκανε ατέλειωτες συζητήσεις μαζί 

τους. Ψάρεψε κιόλας! 

Γνώρισε, επίσης, έναν ιππότη που κατάφερε να ιππεύσει μια τίγρη κι ένα 

αλλόκοτο κορίτσι που ζούσε στη σοφίτα του μαγικού της σπιτιού. Έτσι 

ξεχνιόταν η Φωτεινή, ονειρευόταν και ταξίδευε… 
 

Άλλες φορές πάλι, στεκόταν αμίλητη μπροστά στη σωρό των βιβλίων της 

και τα μετρούσε. Μετρούσε τα ταξίδια που είχε κάνει μαζί τους και 

παρηγορούταν. Πάντα παρέα με τον γάτο της, τον Σβούρα, που δεν 

ξεχνούσε να του δίνει και καμιά λιχουδιά. Αυτό το χάδι, με ένα μαγικό 

τρόπο, την έκανε αυτόματα να χαμογελάει. 

… Κι ο καιρός περνούσε … 

Το φως των βιβλίων, το φως της αγάπης των δικών της προσώπων, το 

φως του χαϊδέματος του Σβούρα σιγόσβηνε. Η καραντίνα την κούραζε 

πλέον. 

- Πότε θα τελειώσει όλο αυτό; αναρωτιόταν. Πότε θα είμαι και πάλι 

ελεύθερη να συναντήσω τους φίλους μου, να παίξω! 

Ερχόταν σιγά σιγά καλοκαίρι, μα τίποτα δεν άλλαζε! Τα βράδια κοίταζε 

από το παράθυρό της. Τα φώτα της πόλης έμοιαζαν με αναμμένα 

φαναράκια. «Σαν τα αστέρια που λαμπυρίζουν στον ουρανό τα βράδια του 

καλοκαιριού», σκεφτόταν κι ονειρευόταν. «Το πρωί θα ξυπνήσω και θα 

πάω στη θάλασσα για βουτιές, θα παίξω στη ζεστή αμμουδιά!» 

Άραγε, τι θα γινόταν το καλοκαίρι; αναρωτιόταν. 
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… Και οι μέρες περνούσαν … 

Άρχισε να βαριέται κλεισμένη στο σπίτι με τη σωρό των βιβλίων που 

ψήλωνε και πήγαινε. Της έλειπε το σχολείο της, οι συμμαθητές της, οι 

φίλοι της, τα διαλείμματα, τα παιχνίδια, τα γέλια, και γιατί όχι, και τα 

κλάματα, οι τσακωμοί και οι αγκαλιές. 

... Και οι εβδομάδες περνούσαν … 

Το φως της Φωτεινής λιγόστευε. Άρχισε να θυμώνει. Ο θυμός μέσα της 

όλο και μεγάλωνε, όλο και φούσκωνε! Θέριεψε τόσο πολύ που δεν 

χωρούσε στα ρούχα της. Δε χωρούσε όμως ούτε στο δωμάτιό της ούτε 

στην κουζίνα ούτε στο σαλόνι ούτε στο σπίτι ολόκληρο 

… Και πέρασαν δύο μήνες … 

Το φως της Φωτεινής είναι έτοιμο να σβήσει. Τώρα νιώθει πολύ 

εκνευρισμένη! 

- Αν μπορούσα θα έσπαγα το σπίτι, εκμυστηρεύεται στον Σβούρα, τον 

γάτο της. Θα έβγαζα τα χεράκια μου από τα παράθυρα, τα ποδαράκια 

μου από το πάτωμα κι έτσι καμουφλαρισμένη θα έπαιρνα τους δρόμους. 

Πρώτα από όλα, θα επισκεπτόμουν το γυμναστήριο, για να δυναμώσω 
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τους αγύμναστους μυς μου από το καθισιό. Μετά θα πέρναγα από τα 

μαγαζιά. Βλέπεις, Σβούρα μου κι εσύ, κανένα ρούχο δε μου χωράει τόσο 

που μεγάλωσα με τον θυμό μου! 

- Μα τα μαγαζιά, Φωτεινή, είναι ακόμα κλειστά, της υπενθυμίζει ο 

Σβούρας. 

- Ναι, το ξέχασα, απαντάει η Φωτεινή και τον χαϊδεύει ανάμεσα στα 

αυτιά. Δεν πειράζει, όμως, θα βρω λύση. Λέω να χτίσω την πόρτα του 

σπιτιού ώστε κανένας πολύχρωμος καλοσχηματισμένος κορωνοϊός να 

μην μπορεί να εισβάλει. Θα τυλιχτώ για ασφάλεια και με μια κόκκινη 

γυαλιστερή κορδέλα… Για κάτσε να με δω στον καθρέφτη… Τέλεια 

εικόνα, νομίζω πως μου πάει πολύ. Τι λες κι εσύ Σβούρα; 

- Κούκλα είσαι, Φωτεινούλα μου! Το λευκό φόρεμα σε σχέδιο σπιτιού 

είναι υπέροχο. Αλλά και η κόκκινη ζώνη του ταιριάζει γάντι. Είναι η 

λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά. 

- Λέω να την δέσω σε συσκευασία δώρου γύρω μου, συνεχίζει η 

Φωτεινή. Έτσι θα προστατευθώ καλύτερα κρατώντας τις αποστάσεις μου 

από τους άλλους. Επίσης, δε θα μπω στον πειρασμό να βγω έξω ούτε να 

δώσω και καμιά μπουνίτσα σε κανέναν τόσο εκνευρισμένη που είμαι! 

Κανείς δε θα  με πλησιάζει, το κόκκινο δείχνει ότι απαγορεύεται κι έτσι 

που γυαλίζει η κορδέλα μου φαίνεται από μίλια μακριά. Τι λες; 

- Ναι, μου θυμίζει φράχτη από κόκκινα λέιζερ ή και λαμπερά φώτα 

πυραύλου 

… μου έχεις διαβάσει και για τους εξωγήινους συγγενείς μου βλέπεις! 

Τέλεια και η κόκκινη ζώνη σου… Και πού θα πας, Φωτεινή, τόσο όμορφα 

ντυμένη και στολισμένη; 

- Θα ταξιδέψω! 

- Θα ταξιδέψεις; 

- Ναι, ναι, θα ταξιδέψω. Λέω να πάω σε άλλη πόλη. Μμμ, μήπως και σε 

άλλη χώρα, σκέφτομαι. Έτσι κι αλλιώς με το σπιτάκι μου στους ώμους 

δεν έχω να ανησυχώ για τίποτα. Κανένα πρόβλημα διαμονής δε θα 

αντιμετωπίσω αφού θα πάρω και το σπίτι μου μαζί. 

- Φωτεινή μου, Φωτεινούλα μου, μη φύγεις! Όπου και να πας, είτε σε 

άλλη πόλη είτε σε άλλη χώρα, παντού παραμονεύουν οι πολύχρωμοι, 

καλοσχηματισμένοι κορωνοϊοί. 



8 

 

- Ε! τότε θα ταξιδέψω στο διάστημα. Θα αλλάξω πλανήτη, Σβούρα μου… 

Μμμ, ίσως κι ένα ταξιδάκι μέχρι το φεγγάρι, καθόλου δε θα με χάλαγε. 

- Φωτεινή, και τα ζώα μπορούν να ταξιδέψουν στο φεγγάρι μού έχεις 

διαβάσει. Μήπως να έρθω κι εγώ μαζί σου; 

- Καλά, κοιμήσου τώρα. Η ώρα είναι περασμένη και νυστάζω πολύ. Έλα 

να σε χαϊδεύω απαλά, να σε πάρει ο ύπνος, του ψιθυρίζει η Φωτεινή. 

Την άλλη μέρα, πρωί – πρωί ξύπνησε ο Σβούρας, μα η Φωτεινή δεν ήταν 

στο δωμάτιο με τα βιβλία της. Έψαξε σε όλο το σπίτι αλλά δεν την βρήκε 

πουθενά. «Λες να ξεκίνησε το διαστημικό της ταξίδι;» αναρωτήθηκε. 
 

Αμέσως πλησίασε στο παράθυρο του δωματίου και το άνοιξε. 

Όχι, όλα ήταν στη θέση τους. Το σπίτι δεν ταξίδευε στους ώμους της 

Φωτεινής. 

- Η Φωτεινή μου είναι εδώ! νιαούρισε. Δεν έφυγε χωρίς εμένα, δε θα με 

εγκατέλειπε ποτέ! Και ξεκίνησε για την κουζίνα. 

 

Ξαφνικά, έπιασε με την άκρη του ματιού του την πλάση γύρω του. Ήταν 

κατακόκκινη σαν τη ζώνη της Φωτεινής! 
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Επέστρεψε πάλι στο παράθυρο. Ακούμπησε τις δυο πατούσες του στο 

περβάζι για να βολευτεί καλύτερα και παρατήρησε τον κόσμο έξω. 

Μύριζε άνοιξη. Η ημέρα ήταν ηλιόλουστη. Τα χελιδόνια έχουν ήδη 

συναντηθεί με τους φίλους τους από νωρίς το πρωί και παίζουν στον 

καταγάλανο ουρανό. Και οι κατακόκκινες παπαρούνες το έριξαν στο 

παιχνίδι με τον ήλιο. Έχει και μια ζέστη που τον τρελαίνει! Τους ζηλεύει! 

Θέλει κι ο Σβούρας να βγει έξω. Να νιώσει ελεύθερος! 

Όχι, όχι φέτος την άνοιξη δεν έχει καμία όρεξη να κυνηγήσει το 

κατακίτρινο καναρινάκι, τον Ρότζερ, του γείτονα του κύριου Νίκου. Δε 

θέλει να κυνηγήσει ούτε το άσπρο καναρίνι, τον Πιπ, της κυρίας Μαρίας, 

της γειτόνισσας. Ούτε του κάνει όρεξη να παίξει το παιχνίδι “Ο γάτος 

και το ποντίκι” με τον ποντικούλη τον Σταχτή που γνώρισε χθες βράδυ 

στο όνειρό του. 

-Τι όνειρο ήταν κι αυτό; σκέφτεται. Μάλλον θα με επηρέασαν τα σχέδια 

της Φωτεινής για το ταξίδι της στο διάστημα. 

Ονειρεύτηκε, λέει, πως δεν ήταν ένας πραγματικός γάτος που τον 

έλεγαν Σβούρα και μεγάλωνε στο σπίτι με τα χάδια της Φωτεινής του και 
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το γατίσιο γάλα που έπαιρνε για γεύμα καθημερινά στην κουζίνα. Ήταν 

ένας άλλος γάτος και μάλιστα κορίτσι που τον έλεγαν Άτζα και ζούσε σε 

έναν άλλον πλανήτη με τον μπαμπά του, τον κύριο Τζιμ, και τη μαμά του, 

την κυρία Παφ. Ήταν, δηλαδή, ένας εξωγήινος γάτος, πιο σωστά μια 

εξωγήινη γάτα. 

Οι γονείς της Άτζα είχαν σχεδιάσει για τα γενέθλιά της ένα ταξίδι 

έκπληξη, όπως εκείνο της Φωτεινής. Ήθελαν να ταξιδέψουν 

οικογενειακώς στον πλανήτη Γη και να επισκεφτούν το ετήσιο φεστιβάλ 

γατιών στην πλατειά Μελίνας Μερκούρη. Την είχαν βρει και στον χάρτη 

της Γκουγκλ Ερθ! Ήταν μια γήινη πλατεία σε μια διάσημη γήινη πόλη, την 

Αθήνα. Η πόλη αυτή βρισκόταν σε μια μικρούτσικη γήινη χώρα, την 

Ελλάδα. 

Στην πλατεία Μελίνας Μερκούρη, λοιπόν, κάθε χρόνο συγκεντρώνονταν 

όλες οι γάτες από όλο τον γαλαξία, έτρωγαν γατοτροφή και ψάρια κι 

έκαναν διαγωνισμό ξαπλώματος και τεντώματος. Η Άτζα με τους γονείς 

της θα ταξίδευαν με το διαστημόπλοιό τους έως τον πλανήτη Γη. Οι 

κατακόκκινοι προβολείς του διαστημόπλοιου θα τους φώτιζαν κατά τη 

διάρκεια της πτήσης τους και θα τους βοηθούσαν να εντοπίσουν και κάτι 

καινούρια πλασματάκια πολύχρωμα και καλοσχηματισμένα που τούτη την 

άνοιξη απειλούσαν τον πλανήτη Γη. 

... Και το όνειρό του χάθηκε κάπως απότομα. Το στομάχι του 

γουργούριζε... “Είναι νύχτα ακόμη”, σκέφτηκε, “όλοι στο σπίτι κοιμούνται. 

Αργεί να ξημερώσει. Το πρωί θα πιω γαλατάκι”. 

Έκλεισε τα μάτια και βυθίστηκε και πάλι στον ύπνο. Μα τώρα στο 

διαστημόπλοιο τρύπωσε κι ένας γκρίζος ποντικός. Ο Σβούρας άρχισε να 

τον κυνηγάει. Μόλις τον έπιανε, ο Σταχτής, ο ποντικούλης, 

ξεγλιστρούσε από τα γαμψά του νύχια. Τον έπιανε, του ξεγλιστρούσε, τον 

έπιανε ξανά, άλλα ο Σταχτής ξέφευγε... 

- Θέλω κι εγώ να βγω εκεί έξω, νιαούρισε δυνατά και κλαψιάρικα ο 

Σβούρας. Ζηλεύω το παιχνίδι των χελιδονιών! Θέλω να συναντήσω όλες 

τις αγαπημένες αδέσποτες φιλενάδες μου γάτες. Θέλω να δω τη 

φουντωτή Φουντωτούλα, την κόκκινη Καρδιά, την Τούλα, την μικρή 
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γατούλα που είναι συνήθως λυπημένη, γιατί πεινάει διαρκώς. Θέλω να 

συναντήσω επίσης τη φίλη μου τη Μαίρη που τριγυρνάει στο σπίτι της 

κυρίας Κωνσταντίνας και την Κορώνα που συναντώ συχνά στη γειτονιά 

της κυρίας Μελίνας. 

Ο Σβούρας δε φοβόταν καθόλου τους κορωνοϊούς. Η Φωτεινούλα τού 

είχε πει να μη φοβάται, γιατί τα κρούσματα άρρωστων ζώων από 

κορωνοϊό είναι σπάνια. Άλλα βλέπεις δεν ήταν ένας αδέσποτος γάτος 

όπως οι φιλενάδες του! Αυτός είχε σπίτι. Ζούσε με τη Φωτεινούλα του κι 

έπρεπε να την προσέχει όπως κι εκείνη τον πρόσεχε και τον φρόντιζε. 

Έπρεπε να κάνει υπομονή. Να μείνει σπίτι όσο διαρκούσε η καραντίνα. 

Να προστατέψει τη Φωτεινούλα και τους δικούς της. Καλά ήταν κι εδώ. 

Θα αγνάντευε τον κόσμο από το ανοιχτό παράθυρο και θα ονειρευόταν 

τα δικά του ταξίδια. 

Κοίταξε πάλι έξω αφήνοντας όνειρα και σκέψεις. Κάτω στο δρόμο 

κυκλοφορούσαν μονάχα ποδήλατα με παιδιά και τους γονείς τους. 

Έβλεπε κι ενήλικες να περπατούν δυο δυο. 

Μα τι είναι εκείνο το παράξενο καράβι που πλησιάζει; αναρωτήθηκε. 

Μοιάζει με την κιβωτό του Νώε. Για να δω καλύτερα! Μπααα... μοιάζει 

περισσότερο με την κιβωτό του Δευκαλίωνα και της Πύρρας. Καλά, δεν 

ξερώ τι βλέπω πια. Μπερδεύω τα όνειρα με την πραγματικότητα. 

“Μήπως αντί για γατίσιο γάλα, ήπια τόνους κρασί και βλέπω έναν 

τρομερό εφιάλτη;” 
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Μα να την, πλησιάζει! Ναι, την βλέπω ολοκάθαρα! Βέεεβαια, δεν είναι 

ποδήλατο ούτε πεζός. Είναι μια παράξενη κιβωτός! 

Μια κιβωτός που ταξιδεύει στο δρόμο! Α, να κι ο καπετάνιος! Είναι ο 

Μπάμσο, ο μεγαλόσωμος ελέφαντας με την εντυπωσιακή του 

προβοσκίδα. Ή δεν είναι προβοσκίδα; Για να κοιτάξω καλύτερα. Μάλλον 

είναι τηλεσκόπιο. Το έχει για να διακρίνει τους πολύχρωμους 

καλοσχηματισμένους κορωνοϊούς που απειλούν το καράβι του. Τώρα 

τους βλέπει καλύτερα τους απειλητικούς ιούς! 

- Είναι κάπως χνουδωτοί και έχουν και μια κορώνα στο κεφάλι τους, 

μονολογεί. Ευτυχώς που έχω το τηλεσκόπιό μου! Έτσι τους εντοπίζω 

αμέσως και δεν θα μολύνουν τους επιβάτες μου. 

Παντού παραμονεύουν οι ιοί. Είναι πάρα πολλοί, πλημμύρισαν τον τόπο. 

Πού είναι όμως το πλήρωμα και οι επιβάτες; Μόνος του ταξιδεύει; 

Α, να τοι! Καθώς πλησιάζουν τους διακρίνω καλύτερα. 
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Η καμηλοπάρδαλη η Ψηλόλιγνη με το σύζυγό της τον Ψηλέα. Πρέπει να 

φοβούνται πολλοί! Στα μάτια τους είναι ζωγραφισμένος ο πανικός και η 

απορία, καθώς κοιτάζουν την πλημμύρα. 

Ανάμεσα  τους  ο  Σταχτής,  ο  ποντικούλης   από   το   διαστημόπλοιο.   

Καλά δεν είναι δυνατόν! Μάλλον θα ονειρεύομαι πάλι. Μα παντού 

τρυπώνει αυτό το νόστιμο ποντικάκι; Μια σε διαστημόπλοια και μια σε 

κιβωτούς; 

Πίσω είναι και η ποντικίνα του, η Ζούμπα. Αυτή στριφογυρνά διαρκώς, 

σαν να χορεύει όλη την ώρα. Δεν αφήνει ζώο για ζώο να ηρεμήσει στο 

κατάστρωμα! 

Για να δω ποιοι άλλοι ταξιδεύουν με την Κιβωτό του Νώε, του 

Δευκαλίωνα, του Μπάμσο ήθελα να πω. Μπερδεύτηκα με τόσες 

κιβωτούς! 

Πιο κει ο Μπόμπο, ο ιπποπόταμος, τον είχα συναντήσει πάλι στα βιβλία 

της Φωτεινής. Ναι, βέβαια, όλοι μού είναι γνώριμοι. 

Η κότα, η Λόλα με τον σύζυγό της, τον κόκορα Τζότζο, ο λύκος ο Φιξ, 

τον ακούω κιόλας που διαμαρτύρεται. Τον έχει στριμώξει η Λόλα στην 
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πλώρη του καραβιού και δεν μπορεί να πάρει ανάσα! 

Να και η Ζουμπουλίτσα, η γάτα της κυρίας Ναταλίας. Μα καλά έφυγε 

από το σπίτι της; Μια σπιτίσια γάτα σε εποχή κορωνοϊού εγκατέλειψε τα 

αφεντικά της; Καλά κάνω εγώ κι έχω φίλες τις αδέσποτες! Αυτές ποτέ 

δεν θα έκαναν κάτι τέτοιο. 

    Πλησιάζουν κι άλλο. Πλησίασαν τόσο πολύ που τους ακούω κιόλας! 

- Δεν αντέχω άλλο με τον κορωνοϊό, λέει ο Φίξ, ο λύκος. Θέλω να 

γυρίσω στην παλιά μου ζωή, στο δάσος μου. 

- Κι εγώ το ίδιο, Φιξ, απαντάει η Ζούμπα. Είναι πολύ περιορισμένος ο 

χώρος του πλοίου για μια ζωηρή ποντικίνα σαν κι εμένα! 

- Πότε θα παίξουμε στα πάρκα; νιαουρίζει η Ζουμπουλίτσα. 

- Μα τι πρωτόγνωρη απειλή είναι αυτή; αναρωτιέται η Ψηλόλιγνη και 

τεντώνει τον μακρύ λαιμό της για να δει καλύτερα την πλημμύρα από τις 

κορώνες των πολύχρωμων καλοσχηματισμένων ιών. 

- Ψηλόλιγνη, πάμε μέσα, της λέει ο σύζυγός της, ο κύριος Ψηλέας. 

Βγήκαμε πολλά ζώα στο κατάστρωμα κι έρχονται κι άλλα. Ανεβαίνουν 

ζώα από την έρημο και τους πόλους, από τη σαβάνα και τα λιβάδια μέχρι 

και από τις φάρμες, τη ζούγκλα και τα δάση. 

- Καλημέρα, κράζει ο σοφός Αετός βγαίνοντας στο κατάστρωμα. 

- Καλημέρα, σοφέ Αετέ! Μα γιατί πρέπει να μείνουμε κλεισμένοι στην 

κιβωτό; ρωτάει ο στρουθοκάμηλος, ο Δυνατοπόδης που ακολουθεί. 

- Γιατί, αν δεν μείνουμε κλεισμένοι και προστατευμένοι στην κιβωτό, θα 

αρρωστήσουμε κι εμείς με τη σειρά μας τους πολύχρωμους ιούς. Κι αν 

τελικά αρρωστήσουμε όλοι, δε θα μπορέσουμε να αναπαραχθούμε. 

- Εμένα, σοφέ μου ξάδερφε, Αετέ, με τρομάζουν οι πολύχρωμοι εκεί 

έξω, πετάχτηκε η κότα, η Λόλα ...Και να σου πω κάτι; συνέχισε, δεν 

ξέρω τι λες εσύ, αλλά εμένα καθόλου δε με νοιάζει αν αρρωστήσουν κι 
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εκείνοι κι εξαφανιστούν από τη ζωή μας. Μα δεν βλέπεις τι γίνεται στο 

κατάστρωμα; Ο ένας πάνω στον άλλον είμαστε με αυτήν την κα… 

κα...κα...ραντίνα και δεν φοράω και μάσκα! Έλα, καλέ μου, λέει η Λόλα 

στον άντρα της τον Τζότζο, πάμε μέσα. Νομίζω ότι ο ξάδερφος, ο σοφός 

Αετός, μάς εξαπατά. Ξαφνικά έγιναν και φιλικοί οι πολύχρωμοι, ξαφνικά 

να τους προστατέψουμε... Δεν καταλαβαίνω τίποτα! 

 

- Ναι, πάμε Λόλα μου, έχεις να κλωσήσεις σε λίγο, μη μου συγχύζεσαι, 

απάντησε ο Τζότζο και μπήκαν στην καμπίνα τους. 

- Α! να και η Μυρτιλούλα, η ελεφαντίνα - καπετάνισσα, η γυναίκα του 

καπεταν-Μπάμσο, λέει ο Μπομπ, ο ιπποπόταμος. 

- Μα τι έχεις καπετάνισσα και κλαις; την ρωτάει ο Μπομπ με 

ενδιαφέρον. 

- Μου λείπει η οικογένειά μου, Μπομπ, μου λείπουν οι φίλοι μου, 

απαντάει η Μυρτιλούλα. 

- Μη στενοχωριέσαι, καπετάνισσα, ακούγεται δυνατά η φωνή του 

Μπάμσο από τα μεγάφωνα. Βρίσκομαι στη γέφυρα. Από εδώ πάνω 

ελέγχω γερά το καράβι και την κορωνοπλημμύρα. Σε λίγο πιάνουμε 

λιμάνι!!! 

... Και η κιβωτός όλο και πλησιάζει, πλησιάζει κι άλλο! Καλέ, θα 

συγκρουστεί με το σπίτι μας; Τι να κάνω; Θα ειδοποιήσω τη Φωτεινή! 

- Ψι, ψι, ψι! Σβούρα, έλα το γαλατάκι σου είναι έτοιμο! φωνάζει από την 

κουζίνα η Φωτεινή. Ώρα για πρωινό! 

- Ουφ! Όνειρο ήταν κι αυτό, σκέφτεται ο Σβούρας και τρέχει στην 

κουζίνα ρίχνοντας μια τελευταία ματιά στις κατακόκκινες παπαρούνες 

που παιχνίδιζαν ακόμα με τις ακτίνες του ήλιου και στα χελιδόνια που 

πέταγαν ελεύθερα στον καταγάλανο ουρανό. 
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