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Εικονογράφηση: Γιώργος Σγουρός



Στον Σταμάτη Κραουνάκη, που με τον τρόπο του

με έκανε να συνεχίσω να γράφω,

και στην καλή μου φίλη με τα δύο λάμδα.
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άποτε, στα πολύ παλιά τα χρόνια, τότε που οι άνθρωποι δεν είχαν εµ-
φανιστεί ακόµη και στον πλανήτη µας κατοικούσαν παράξενα προ¥-
στορικά πλάσµατα, ζούσαν τα γράµµατα.

Μια και οι δεινόσαυροι δεν ήξεραν να µιλάνε, τα γράµµατα όλη µέ-
ρα δεν είχαν τι να κάνουν. Κάθονταν λοιπόν όλα µαζί σαν καλά παιδιά
πάνω σε ένα µεγάλο βράχο και κοίταζαν τη θέα περιµένοντας την εµ-
φάνιση των ανθρώπων. Κάθονταν τόσο ήσυχα και φρόνιµα σ’ αυτόν το
βράχο, ώστε τα ονόµασαν «τα Καλά Καθούµενα».



Ανάµεσα στα ήσυχα γράµµατα, όµως, υπήρχε κι ένα µικρό Άλφα,
που ήταν απίστευτα ζωηρό και άτακτο, και δεν καθόταν ήρεµο ποτέ.
Ήθελε να µεγαλώσει περισσότερο από τα άλλα και να γίνει ο αρχη-
γός των γραµµάτων. Επειδή όµως ήταν πολύ µικρό, όλοι το πείραζαν
και κανείς δεν του έδινε σηµασία. Ίσα ίσα, όλοι τού έλεγαν να πάψει
να κουνιέται και να πάει να καθίσει παραπέρα.

Το µικρό Άλφα δεν άντεχε άλλο αυτή την κατάσταση κι έτσι µια µέρα
αποφάσισε να εγκαταλείψει το βράχο και τα υπόλοιπα γράµµατα.

10



11




