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Τσ��ρµ� �ι µαθητ�ς να τρ���υνε,
�γνωστ� για π��.
Να ��ρ�πηδ�νε �ι τσ�ντες στις πλ�τες τ�υς
και �λα, µ�λ��ια και τετρ�δια,
�ι�λ�α και �ωγρα�ι�ς, να ��ν�νται στ� δρ�µ�.
Παιδικ�ς µυρωδι�ς απ� τηγανιτ�ς πατ�τες
�ε��ν�νται µ�σα στα �αµ�µ!λια.
"σπ�υ �τ�σανε στην �κρη της π�λης.
Εκε� π�υ εν$νεται θ�λασσα και �υραν�ς.
Για µια �λ�µ�να�η στιγµ!
η θ�λασσα και � �υραν�ς �ιλι��νται.
Γ�ν�νται τ�τε
�να συν �να �σ�ν µπλε.
Τ�τε, για πρ$τη ��ρ�,
�ι µαθητ�ς αγ�πησαν πι� δυνατ�
�λα �σα ε�δαν και πρ�σπ�ρασαν.
&λα τα αγ�πησαν.
και, πι� π�λ� απ’ �λα,
τη δασκ�λα τ�υς.
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Η δασκ�λα



Τ� �αρδ� π�υλ��ερ

H κυρ�α Β�σω Cαλ�λη δεν ε�ναι η µ�νη δα-
σκ�λα π�υ τ� κε$�λι της �γινε κα=�νι. Ε�ναι

�µως η πι� ψηλ� δασκ�λα π�υ τ� κε$�λι της ε�"ε
τ�τ�ια τ�"η.

Η κυρ�α Β�σω δεν ε�ναι µ�ν� ψηλ�, ε�ναι και
π�λ� αδ�νατη. Τ�σ� αδ�νατη, π�υ στ� $αρδ�
π�υλ�'ερ της "ωρ�νε �λα τα �τακτα παιδι� της
τ��ης.

Η κυρ�α Β�σω Cαλ�λη ε�ναι π�λ� �µ�ρ$η.
Σµ�ν�ς αστερ�κια αστρ�$τ�υν στα µ�τια της,
κατ��ανθα µαλλι� σαν �τακτ�ς �λι�ς πλαισι+-
ν�υν τ� πρ�σωπ� της και δεν �ε"ωρ�=εις π�ια ε�-
ναι πι� κ�κκινα, τα γυαλι� της � τα "αρ��µενα
µ�γ�υλ� της. Η κυρ�α Β�σω �"ει τ� µισ� $εγγ�-
ρι "αµ�γελ� στ� στ�µα της και τ� �λλ� µισ� κ�-
σµηµα στ� �να της αυτ�.

13
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Με τ�ν �λι� στα µαλλι�, τ� $εγγ�ρι στ� πρ�-
σωπ�, τα �στρα στα µ�τια και τ� κε$�λι της γε-
µ�τ� ιδ�ες, µπα�νει στην τ��η αγκαλι�=�ντας µε
µια πλατι� καληµ�ρα �λ�υς τ�υς µαθητ�ς της.

Στ� µαγικ� σακ�δι� π�υ κ�υ'αλ�ει π�ντα
στ�ν +µ� της συνωστ�=�νται �λες �ι εκπλ��εις
π�υ τ�υς περιµ�ν�υν. Γιατ� τ� µυαλ� της κυρ�ας
Β�σως Cαλ�λη ησυ"�α δεν �"ει. *ι ιδ�ες µπαιν�-
'γα�ν�υν µε π�λ� γρ�γ�ρ� ρυθµ�. Καιν��ριες
ιδ�ες µπα�ν�υν, παλι�ς ιδ�ες 'γα�ν�υν, εν+ µερι-
κ�ς σ$ην+ν�νται εκε� για τα καλ� και δεν ησυ-
"�=�υν µε τ�π�τα.

Fταν µ�α ιδ�α καρ$+νεται στ� κε$�λι της
κυρ�ας Β�σως, τα πρ�γµατα γ�ν�νται π�λ� δ�-
σκ�λα για την τρ�µερ� δασκ�λα. >τσι �γινε και
τ�τε π�υ της µπ�κε η ιδ�α πως �ι µαθητ�ς της
πρ�πει να γ�ν�υν
�ι πι� ευτυ"ισµ�ν�ι,
�ι πι� "αρ��µεν�ι,
�ι πι� δηµι�υργικ��,
�ι πι� υπε�θυν�ι µαθητ�ς τ�υ σ"�λε��υ.

Η µισ� ιδ�α �ε$�τρωσε µ�σα απ� µ�α σαπ�υ-
ν�$�υσκα, �να µεσηµ�ρι, την +ρα π�υ η κυρ�α
Β�σω �πλενε τα πι�τα της. >τσι �ρ"�νται �ι πε-
ρισσ�τερες ιδ�ες, �ταν δεν τις περιµ�νεις. Η �λλη
µισ� γενν�θηκε σε �να συν�δρι�, καθ+ς µ�α Kιν�-

14
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=α δασκ�λα �λεγε πως τα παιδι�, �ταν µπα�ν�υν
στ� σ"�λε��, ε�ναι αν�ι"τ� ερωτηµατικ� και,
�ταν 'γα�ν�υν, ε�ναι σκ�τες τελε�ες.

«Καταστρ�$�!» σκ�$τηκε $ωνα"τ� η κυρ�α
Β�σω και γ�ρισαν �λ�ι και την κ��τα�αν.

«Καταστρ�$�!»
Τα δικ� µ�υ τα παιδι�
ερωτηµατικ� θα �ρ"�νται,
ερωτηµατικ� θα παραµ�ν�υν 
και ερωτηµατικ� θα $ε�γ�υν,
υπ�σ"�θηκε σιωπηλ� στ�ν εαυτ� της.

Τ� δηµι�υργικ� της κε$αλ�κι �ρ"ισε να $α-
ντ�=εται "αρ��µενα ερωτηµατικ�, �τακτα ερω-
τηµατικ�, λαµπερ� ερωτηµατικ�, τρυ$ερ� ερω-
τηµατικ�, ερωτηµατικ� µε "ρ+µα, $αντασ�α και
"ι��µ�ρ.Τ�τ�ια παιδι� �θελε να ε�ναι �ι µαθητ�ς
της η κυρ�α Β�σω. Παιδι� µε ��υπνη καρδι� και
αν�ι"τ� µυαλ�.

∆εν υπ�ρ"ει �λλη δασκ�λα στην ιστ�ρ�α της
εκπα�δευσης π�υ να αγαπ�θηκε τ�σ� π�λ� απ�
τ�υς µαθητ�ς της �σ� η κυρ�α Β�σω Cαλ�λη.

Fταν γ�λαγε, η "αρ� απλων�ταν γ�ρω της σε
κ�µατα π�υ �σπαγαν π�νω στα παιδι�. Κι επει-
δ� η "αρ� δεν κρ�'εται, και �ι µαθητ�ς της κυ-
ρ�ας Β�σως �δει"ναν µε "�λι�υς τρ�π�υς την
αγ�πη τ�υς. Τη =ωγρ�$ι=αν στ�ν π�νακα, της

15
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�γρα$αν ρα'ασ�κια π�υ της τα �διναν στ� τ�λ�ς
τ�υ µαθ�µατ�ς � της τρ�'αγαν στ� δι�λειµµα τη
$��στα για �να σκαστ� «κυρ�α, σας αγαπ�ω
π�λ�, µα π�λ�, πι� π�λ� απ� τ� π�λ�».

Τη µεγ�λη τ�υς αγ�πη �µως �ι µαθητ�ς την
�δει"ναν "ωρ�ς λ�για. Αρκε� να �'λεπε κανε�ς µε
τι "αρ� π�γαιναν κ�θε πρω� στ� σ"�λε�� και µε τι
λ�µψη κ��τα=αν τη δασκ�λα τ�υς στα µ�τια.

Η κυρ�α Cαλ�λη �µπαινε "�ρ�πηδη"τ� στην
τ��η, �πως κ�ν�υν τα µικρ� παιδι�, $�ρν�ντας
µα=� της τη "αρ� και την �κπλη�η. Lσιωνε στη µ�-
τη τα κ�κκινα γυαλι� της, �ρι"νε µια πρ�σεκτικ�
µατι� γ�ρω της για να 'ε'αιωθε� πως καν�να
µ�υτρ�κι δεν �κρυ'ε κ�π�ια στεν�"+ρια και µ�-
ν� τ�τε �ν�ιγε τ� "ιλι�γρατ=�υνισµ�ν� απ� τη
γ�τα της σακ�δι�. Στα µ�τια �ψα"νε τη λ�πη και
τη "αρ� η κυρ�α Β�σω και στ� σακ�δι� ψα"��-
λευε τ� πρ�γραµµα της ηµ�ρας.

Μερικ�� �νθρωπ�ι ε�ναι σαν να γενν�θηκαν
για τη δ�υλει� π�υ κ�ν�υν. Σ’ αυτ� την κατηγ�-
ρ�α αν�κει η κυρ�α Β�σω Cαλ�λη. Η $�ση τ�ς
�δωσε τ� "�ρισµα να καταλα'α�νει τη γλ+σσα
και την ψυ"� των παιδι+ν κι εκε�νη �τα�ε τη =ω�
της στη «∆ι�πλαση των πα�δων».

Fσ�ι την ��ρ�υν απ� µικρ� θυµ��νται πως
�θελε να γ�νει δασκ�λα απ� τ�τε π�υ �παι=ε µε τις

16
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κ��κλες της. Μ�α π�νινη αρκ�υδ�τσα, �να ��λιν�
αλ�γ�κι, δ�� µ�λυ'�νι�ι στρατι+τες, �νας λαστι-
"�νι�ς σκ�λ�ς, µ�α µεγ�λη και δ�� µικρ�ς κ��κλες
και � µικρ�ς της αδερ$�ς �ταν �ι πρ+τ�ι µαθητ�ς
της. Τ�υς µ�θαινε τα τραγ��δια π�υ �κ�υγε στ�
ραδι�$ων� απ� τη «Θε�α Λ�να», τ�υς δι�'α=ε
παραµ�θια και τ�υς µ�λωνε �ταν δε =ωγρ�$ι=αν
σωστ�, ακρι'+ς �πως τη µ�λωνε η µαµ� της.

Αν �"ετε την τ�"η να µπει στην τ��η σας η κυ-
ρ�α Β�σω Cαλ�λη, θα την αναγνωρ�σετε αµ�σως.
Γιατ� η κυρ�α Β�σω κ�υ'αλ�ει µ�σα της �να µυ-
στικ� απ� αυτ� τα µυστικ� π�υ, �σ� και να θ�λεις
να τα κρ�ψεις, δεν κρ�'�νται. Π+ς να κρ�ψει κα-
νε�ς �να µεγ�λ� παιδ� π�υ "α�ρεται, �νειρε�εται
και κ�νει σκανταλι�ς �πως τα µικρ� παιδι�!

Αν η καιν��ρια σας δασκ�λα, µ�λις µπει στην
τ��η, κ�νει µια στρ�$� γ�ρω απ� τ�ν εαυτ� της
και σας ρωτ�σει αν σας αρ�σ�υν τα καιν��ρια
της παπ��τσια, ε τ�τε µ�λλ�ν 'ρ�σκεστε µπρ�στ�
στην κυρ�α Β�σω. Αν τ� �να της παπ��τσι �"ει
κεντηµ�νες κ�κκινες καρδ��λες και τ� �λλ� κα-
τακ�τρινα ερωτηµατικ�, ε τ�τε σ�γ�υρα 'ρ�σκεστε
µπρ�στ� στην κυρ�α Β�σω Cαλ�λη.Την ευα�σθη-
τη, τρυ$ερ�, παρ�ρµητικ� και ενθ�υσι+δη δα-
σκ�λα π�υ τ� κε$�λι της �γινε κ�π�τε κα=�νι.

17
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#ι µαθητ�ς



Oι µυρωδ�τες κ�λτσες

E�κ�σι ��ι τρισ"αριτωµ�να ερωτηµατικ� ε�"ε η
τ��η της κυρ�ας Β�σως Cαλ�λη. Ε�κ�σι ��ι

αν�συ"α µυαλ�υδ�κια. Ε�κ�σι ��ι κακ�µαθηµ�-
να, παν��υπνα δια'�λ�κια. Πεν�ντα δ�� λαµπε-
ρ� µατ�κια �τ�ιµα να αν����υν δι�πλατα απ�
την �κπλη�η, να σκ�σ�υν στη στιγµ� στα γ�λια �
να κλ�ψ�υν στην πρ+τη παρατ�ρηση. Σαρ�ντα
��ι τρυ$ερ� αυτ�κια (τα ��ι τα ε�"ε 'γ�λει η
πρ�ηγ��µενη δασκ�λα), ευα�σθητα και στ�ν πι�
µικρ� �"�. Ε�κ�σι ��ι π�ικιλ�ες µ�της, περ�εργες
για �λες τις σκανδαλι�ς της γης. Ε�κ�σι ��ι στ�-
µατα �τ�ιµα για τραντα"τ� γ�λια, τερ�στια "α-
σµ�υρητ� και αστε�ες γκριµ�τσες. Πεν�ντα δ��
"�ρια αν�ι"τ� για µια τρυ$ερ� αγκαλι�, �λλες
τ�σες µυρωδ�τες κ�λτσες �τ�ιµες να τ� '�λ�υν
στα π�δια µε τ� πρ+τ� "τ�πηµα τ�υ κ�υδ�υνι��

19
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για δι�λειµµα και ε�κ�σι ��ι ��υπνες καρδ��λες
να περιµ�ν�υν µε καθηµεριν� καρδι�"τ�πι τα
ρα'ασ�κια π�υ στ�λν�υν η µ�α στην �λλη.

Στην τ��η της κυρ�ας Β�σως τα παιδι� κ�-
ντε��υν να �ε"�σ�υν τ� �ν�µ� τ�υς. Τα παρα-
τσ��κλια δ�ν�υν και πα�ρν�υν. *�τε �νας µαθη-
τ�ς δεν �"ει µε�νει α'�$τιστ�ς.

Τα 'α$τ�σια �γιναν πρ�περσι, µε �λ�υς τ�υς
τ�π�υς, την +ρα των θρησκευτικ+ν. Με ν�ν�,
παπ�, σταυρ�υδ�κια, µπ�µπ�νι�ρες, ακ�µα και
κ�λυµπ�θρα µε νερ�, �να γαλ�=ι� παν� σε κα$ε-
τι� λεκ�νη.

«Μ�σα απ� τ� πα��ιµ� των ρ�λων, η µ�θηση
γ�νεται 'ιωµατικ�» υπ�στ�ρι=ε η κυρ�α Β�σω
και �'α=ε π�ντα τη "αρ� στην υπηρεσ�α της µ�-
θησης.

Τ� κ�θε παιδ� κ�λλησε στ� �λλ� απ� �να πα-
ρατσ��κλι π�υ "αρακτ�ρι=ε τη συµπερι$�ρ�
τ�υ µ�σα στην τ��η. Σε µερικ� παιδι� �δωσαν
δ�� � και τρ�α �ν�µατα.

Fµως τα 'α$τ�σια απ�δε�"τηκε πως δεν ε�ναι
και ε�κ�λ� πρ�γµα. Κ�θε «ν�υν�ς», για να 'α-
$τ�σει τ� $�λ� τ�υ, �πρεπε να µ�θει απ��ω τ�
«Πιστε�ω».
— Πιστε�ω εις �ναν Θε�... ε�πε και κ�µπιασε τ�

Φτυ�ρι, π�υ �ταν και ν�ν�ς τ�υ Τσιρ�τ�υ.

20
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— Πατ�ρα Παντ�κρ�τ�ρα..., τ�ν '��θησε η
Σ'��ρα.
— ...Π�ιητ� �υραν�� και γης, συν�"ισε τ� Φτυ�-

ρι.
— Κυρ�α, υπ�ρ"ει Θε�ς; ρ+τησε �α$νικ� �

Μπελ�ς.
— Η µαµ� µ�υ λ�ει πως υπ�ρ"ει και η θε�α µ�υ

πως δεν υπ�ρ"ει, απ�ντησε � O" Αµ�ν, "ωρ�ς να
τ�ν ρωτ�σει κανε�ς. Π�ια λ�ει την αλ�θεια, κυρ�α,
και π�ια λ�ει ψ�µατα;

Η κυρ�α Β�σω, π�υ δεν περ�µενε την ερ+τη-
ση, �α$νι�στηκε. Σκ�$τηκε για λ�γ� και ε�πε:
— >νας µεγ�λ�ς >λληνας π�ιητ�ς γρ�$ει πως

την «αλ�θεια» τη «$τι�"νει» κανε�ς ακρι'+ς
�πως «$τι�"νει» και τ� «ψ�µα». Η µαµ� σ�υ ��-
ρει πως «για να γυρ�σει � �λι�ς, θ�λει δ�υλει�
π�λλ�» και η θε�α σ�υ ��ρει «πως τα π�υλι� δε
$��τησαν π�τ� στ� κατη"ητικ�», απ�γγειλε τ�υς
στ�"�υς τ�υ Ελ�τη.

H κυρ�α B�σω κ��τα�ε �να �να τα παιδι� στα
µ�τια και συν�"ισε.
— * κ�θε �νθρωπ�ς, �ταν µεγαλ+νει, $τι�"νει

τη δικ� τ�υ αλ�θεια-ψ�µα. Τ� σωστ� και τ� λ�-
θ�ς ε�αρτ�ται απ� τ� π+ς ερµηνε��υµε τα πρ�γ-
µατα, απ� π�ια γων�α τα 'λ�π�υµε. «Τα π�ντα εν
τ�λει αν�γνωση επιδ�"�νται» ε�πε η κυρ�α Β�σω

21
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και ε��γησε στα παιδι� πως �λα τα πρ�γµατα
δια'�=�νται µε π�λλ��ς τρ�π�υς. Μερικ� πρ�γ-
µατα �µως δια'�=�νται µ�ν� µε τα µ�τια της ψυ-
"�ς. R τα 'λ�πεις � δεν τα 'λ�πεις. Τ� δ+ρ� της
=ω�ς ε�ναι µια αλ�θεια. *ι �νθρωπ�ι ανα=ητ��ν
τ� δηµι�υργ�. Sλλ�ι τ�ν πλησι�=�υν, �λλ�ι τ�ν
συναντ��ν και �λλ�ι δεν τ�ν 'λ�π�υν π�τ�. * σε-
'ασµ�ς �µως και τ� δ��ς για τ� δ+ρ� της =ω�ς
κ�νει �λ�υς τ�υς ανθρ+π�υς συνεργ�τες στην
αγ�πη. Κι εσε�ς, �ταν δια'�σετε π�λλ� 'ι'λ�α
και µεγαλ+σει η ψυ"� και τ� µυαλ� σας, θα $τι�-
�ετε τη δικ� σας αλ�θεια � τ� ψ�µα π�υ θα πι-
στε�ετε για αλ�θεια.
— * θε��ς µ�υ λ�ει πως �λα αυτ� ε�ναι παραµ�-

θια, ε�πε η Αστραπ�!
— Cιλι�δες "ρ�ν�υς �ι �νθρωπ�ι περπατ�µε

"�ρι "�ρι µε τα παραµ�θια, ε�πε η κυρ�α Β�σω
και ε$�ρµ�σε την αγαπηµ�νη της µ�θ�δ� τ�υ
«Sρα». Sρα γιατ�;

Η τ��η γ�λασε. «Sρα Γιατ�» �ταν τ� παρα-
τσ��κλι της κυρ�ας Β�σως Cαλ�λη.Αυτ� τ� �ν�-
µα της ε�"αν δ+σει �µ�$ωνα �ι µαθητ�ς της, για-
τ� η κυρ�α Β�σω, θ�λ�ντας να '�=ει τα παιδι� να
σκ�$τ�νται και να $τ�ν�υν µ�να τ�υς σε �να συ-
µπ�ρασµα, ρ+ταγε π�ντα µετ� απ� κ�θε θ�µα:
�ρα γιατ�;

22
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*ι µαθητ�ς της ��εραν πια πως για µερικ�
πρ�γµατα τ� συµπ�ρασµα µπ�ρε� να ε�ναι �να.
Για �λλα πρ�γµατα τα συµπερ�σµατα µπ�ρε� να
ε�ναι π�λλ� και να ε�ναι και �λα σωστ�.
— Τα παραµ�θια ε�ναι αληθιν�; ρ+τησε � Λ��ι-

γκας.
— Τα παραµ�θια ε�ναι µεγ�λη παρηγ�ρι� για

την ψυ"� και µας κ�ν�υν καλ�τερ�υς ανθρ+-
π�υς, απ�ντησε η κυρ�α Β�σω. Πρ�πει να �"�υµε
εµπιστ�σ�νη στα παραµ�θια.
— Τα παραµ�θια ε�ναι αληθιν�, γιατ� 'γα�ν�υν

απ� τη =ω�, λ�ει � παππ��ς µ�υ, πετ�"τηκε η Τι-
µωρηµ�νη Τσ�"λα.
— Τα παραµ�θια λ�νε αλ�θεια � ψ�µατα; ρ+τη-

σαν συγ"ρ�νως �ι K�λλητ��.
— Τα παραµ�θια �"�υν π�λλ� αλ�θεια µε µερι-

κ�ς σταλ�τσες ψ�µα, απ�κρ�θηκε η κυρ�α Β�σω.
— Τελικ�, κυρ�α, θα τα κ�ν�υµε τα 'α$τ�σια �

δε θα τα κ�ν�υµε, επαν�$ερε την τ��η στ� στ�"�
της τ� Γι�υ'αρλ�κι, π�υ ε�"ε τ� µυαλ� τ�υ στα
κ�υ$�τα.

Η τελετ� τ�υ µυστηρ��υ συνε"�στηκε µε επι-
τυ"�α.

Μετ� απ� εκε�να τα 'α$τ�σια, κ�θε $�ρ�
π�υ η κυρ�α Β�σω πα�ρνει απ�υσ�ες, $ων�=ει τα
παιδι� µε τα καιν��ρια τ�υς �ν�µατα.
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Η Τιµωρηµ�νη Τσ�"λα, � Πι�νω Μ�γες στ�ν
Α�ρα, τα Ερωτευµ�να Κ�ρδ�νια, η Αστραπ�, τ�
Φτυ�ρι, η Τσ�µπλα � Αγ�ρ�κ�ριτσ�, � Λ��ιγκας,
η Σ'��ρα, � Κυρ�α Κυρ�α � Παντα"�� Παρ�ν, �
Αϊνστ�ιν Τσ'αϊστ�ιν Ντραϊστ�ιν, τ� Μαµµ�θρε-
$τ� Μακαρ�νι, τ� Γ�λι� Σ�πρ�ν�, �ι Κ�λλητ��, �
Β�λτας � Τρικλ�π�δι�ς, τ� Σπαν�κι, τ� Γι�υ'αρ-
λ�κι και η *δ�ντ�γλυ$�δα, � Παραµυθ�ς, τ�
Τσιρ�τ�, η Κατ�υρ�στρα, τ� Γλει$ιντ=��ρι, � ∆ε
Λ�ει Λ��η, � O" Αµ�ν και η Νι��υ, ε�ναι �λ�ι πα-
ρ�ντες, για να κ�ν�υν δ�σκ�λη τη =ω� της αγα-
πηµ�νης τ�υς δασκ�λας.

Η Τιµωρηµ�νη Τσ�"λα θα µπ�ρ��σε να ε�ναι
"ρυσ�ς Oλυµπι�ν�κης στ� αγ+νισµα της τσι"λ�-
$�υσκας. >να κ�κκιν� λαστι"�κι συγκρατε� µ�α
µικρ� τ��$α µα�ρα µαλλι� στην κ�ρυ$� τ�υ κε-
$αλι�� της και µ�α ρ�= $��σκα µπαιν�'γα�νει
συν�"εια στ� στ�µα της. Μερικ�ς $�ρ�ς σκ�ει µε
θ�ρυ'� στ�ν α�ρα και τ�τε η Λ�να ��ρει πως
πρ�πει να 'γει απ� την τ��η.

* Πι�νω Μ�γες στ�ν Α�ρα, � παν��υπν�ς
µυγ�συλλ�κτης, σηκ+νει π�ντα τα $ρ�δια τ�υ µε
απ�ρ�α. Θα µπ�ρ��σε να τ�ν λ�νε και Σπ�θα, για-
τ� τ� µυαλ� τ�υ αν�'ει σαν σπ�ρτ�.Τ�ν λ�νε �µως
Sρη, �πως τ�ν παππ�� τ�υ, και ε�ναι � πι� ��υ-
πν�ς τεµπ�λης της τ��ης.
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Τα Ερωτευµ�να Κ�ρδ�νια ε�ναι πιασµ�να "�-
ρι "�ρι απ� τ� νηπιαγωγε��. Β�"�υν µα=�, τρ+νε
µα=�, απαντ�νε µα=� και γι�ρτ�=�υν µα=�. * Κ+-
στας και η Ελ�νη, ��τε δ�δυµα αδερ$�κια να
�ταν, $�ρ�νε π�ντα �δι� "ρ+µα κ�ρδ�νια στα
παπ��τσια τ�υς. Τ�υ Κ+στα η γλ+σσα µερικ�ς
$�ρ�ς δεν κυλ�ει ε�κ�λα, αλλ� κανε�ς δεν τ�ν
κ�ρ�ϊδε�ει. Fλ�ι ��ρ�υν πως µερικ� παιδι�
µπερρρδε��υν τη γλ+σσα τ�υς.

Η Αστραπ� κινε�ται γρ�γ�ρα, 'ρ�σκεται πα-
ντ�� και δ�νει απαντ�σεις στ� πι και $ι.Τα κατα-
κ�κκινα µακρι� µαλλι� της τα =ηλε��υν �λα τα
κ�ρ�τσια της τ��ης. *ι γ�νε�ς της Μ�ρθας ε�ναι
απ� την Π�λων�α, �µως εκε�νη �"ει γεννηθε�
στην Ελλ�δα.

Τ� Φτυ�ρι ε�ναι ψηλ� και λιγν� σαν σπαγγ�τι.
Φλυαρε� π�σω απ� τις πλ�τες των �λλων µαθη-
τ+ν και γι’ αυτ� δεν �"ει και π�λλ�ς συµπ�θειες.
* Στ�$αν�ς π�ρε τ� �ν�µ� τ�υ απ� την κακ� συ-
ν�θεια π�υ �"ει να κακ�λ�γε� τ�υς συµµαθητ�ς
τ�υ.

Η Τσ�µπλα $τ�νει π�ντα αργ�π�ρηµ�νη και,
$υσικ�, αγ�υρ��υπνηµ�νη. ∆υ� µεγ�λα νυσταγ-
µ�να µ�τια �τ�ιµα να κλε�σ�υν πρ�'�λλ�υν µ�-
σα απ� α"τ�νιστα σγ�υρ� µαλλι�. Η Μαρ�α 'λ�-
πει τηλε�ραση ως αργ� τ� 'ρ�δυ και τ� πρω�
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κ�ιµ�ται �ρθια. Καθ+ς η +ρα περν�ει, πρ�σ�"ει
�λ� και λιγ�τερ� στ� µ�θηµα και δε "�νει ευκαι-
ρ�α να ακ�υµπ�σει τ� κε$�λι της στ� θραν��.

* Λ��ιγκας ε�ναι �λ�στρ�γγυλ�ς, λες και τ�ν
�"�υν $�υσκ+σει µε τρ�µπα π�δηλ�τ�υ. * Ν�-
κ�ς, κ�θε $�ρ� π�υ ε�ναι αδι�'αστ�ς � �"ει να
αντιµετωπ�σει µια ερ+τηση µε �γνωστη απ�ντη-
ση, παθα�νει π�ντα λ��ιγκα, π�υ τ�υ περν�ει µ�-
ν� �ταν $�ει σ�κ�λ�τα.

Η Σ'��ρα �"ει µια µικρ�σκ�πικ� γελαστ� $α-
τσ��λα, κινε�ται γρ�γ�ρα και 'ρ�σκεται παντ��.
Στην Κα�τη αρ�σει τ� θεατρικ� παι"ν�δι και �νει-
ρε�εται να γ�νει ηθ�π�ι�ς �πως και η µαµ� της.

* Κυρ�α Κυρ�α � τ� Καλ�µι ε�ναι στρ�υ-
µπ�υλ�ς µε σγ�υρ� µαλλι� και αν�συ"η �κ$ρα-
ση. * Π�τρ�ς �"ει µεγ�λη ιδ�α για τ�ν εαυτ� τ�υ
και θ�λει να �"ει π�ντα την τελευτα�α λ��η σε µ�α
συ=�τηση. ∆ιαθ�τει �να στ�λ� απ� καλ�µια για
�λα τα θ�µατα.Τα ��ρει �λα απ� συν�θεια.

* Αϊνστ�ιν Τσ'αϊστ�ιν Ντραϊστ�ιν � Π�ιη-
τ�ς, γεννηµ�ν�ς µε τ� µυαλ� τ�υ κ�$τερ� σαν �υ-
ρ�$ι και ευα�σθητ�ς σαν π�υλ�κι, ε�ναι τ� αστ�-
ρι της τ��ης στην αριθµητικ� και στην π��ηση. *
Γι�ννης θα µπ�ρ��σε να τετραγων�σει µ�"ρι και
τ�ν κ�κλ�, αλλ� δεν τ� κ�νει γιατ� δεν τ�υ αρ�-
σ�υν �ι γων�ες.
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Τ� Μαµµ�θρε$τ� Mακαρ�νι (ε�ναι γνωστ�
σε �λ�υς πως ακ�µα τ� δια'�=ει η µαµ� τ�υ)
σκαλ�=ει συν�"εια τη µ�τη τ�υ και $τι�"νει αη-
διαστικ� µακαρ�ν�κια. Με τη '��θεια τ�υ αντ�-
"ειρα και τ�υ δε�κτη τ�υ, � Π�ν�ς τα στ�λνει
πρ�ς κ�θε κατε�θυνση.

Τ� Γ�λι� Σ�πρ�ν� γελ�ει συν�"εια σε υψηλ�
συ"ν�τητα και διαταρ�σσει �α$νικ� την ησυ"�α
της τ��ης. Η Λ�υκ�α, ακ�µα κι �ταν τη µαλ+-
ν�υν, κλα�ει και γελ�ει µα=�.

*ι Κ�λλητ��, Γι+ργ�ς και Γι+ργ�ς, ε�ναι µε-
γ�λα πειρα"τ�ρια. ∆εν �"�υν µ�ν� �δι� �ν�µα,
αλλ� και �διες ιδ�ες για ατα��ες. Η µ�νη δια$�ρ�
π�υ �"�υν ε�ναι τ� �ψ�ς. * �νας ε�ναι π�λ� ψη-
λ�ς και � �λλ�ς π�λ� κ�ντ�ς.

* Β�λτας � Τρικλ�π�δι�ς, �να σγ�υρ�µαλλ�
�ανθ� αγ�ρι, κ�νει π�ντα µ�α στρ�$� γ�ρω απ�
τ�ν εαυτ� τ�υ κ�θε $�ρ� π�υ πρ�πει να πει τ�
µ�θηµα, και δεν µπ�ρε� να κ�τσει ακ�νητ�ς για
π�λ� "ρ�ν�. >"ει π�ντα τα π�δια τ�υ απλωµ�-
να στ� δι�δρ�µ� και κ�νει στεν� µαρκαρ�σµα-
τα στην αυλ�. * Κ+στας θ�λει να τ�ν πρ�σ�-
"�υν �λ�ι. ∆εν ε�ναι καλ�ς µαθητ�ς, αλλ� τ�
µυαλ� τ�υ, �ταν δεν τεµπελι�=ει, �ε"υλ�=ει ε�υ-
πν�δα.

Τ� Σπαν�κι απ�$ε�γει την µπανι�ρα. * λαι-
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µ�ς τ�υ Λευτ�ρη ε�ναι π�ντα µα�ρ�ς µε �σπρα
αυλ�κια απ� τρε"��µεν� νερ�.

Τ� Γι�υ'αρλ�κι και η *δ�ντ�γλυ$�δα � �
C�ντρ�ς και η Λιγν� ε�ναι �να α"+ριστ� δ�δυµ�.
* Γι�ννης ε�ναι π�λ� λα�µαργ�ς και µασ�υλ�ει
�,τι 'ρει µπρ�στ� τ�υ. Η Σ�$�α ��νει συν�"εια τ�
µ�λ�'ι της. Η συλλ�γ� της απ� µικρ� π�λ�"ρω-
µα µ�λυ'�κια ε�ναι τ� α�ι�θ�ατ� της τ��ης. Η
*δ�ντ�γλυ$�δα �"ει γλυκι� αλλ� τσιρι"τ� $ων�
και τ� Γι�υ'αρλ�κι "�ντρ� και 'ρ�ντερ�. Μα=�
κ�ν�υν τ� πι� παρ�$ων� ντ�υ�τ� $ασαρ�ας.

* Παραµυθ�ς καµαρ+νει πως αυτ�ς και µ�-
ν� αυτ�ς �"ει µιλ�σει ελληνικ� µε µ�α µαϊµ�� και
αγγλικ� µε �να '�α. * ∆ι�ν�σης επιµ�νει πως
�λα αυτ� δεν τα �"ει δει στ�ν �πν� τ�υ, ��τε τα
�"ει $ανταστε� και στεν�"ωρι�ται π�υ κανε�ς δεν
πιστε�ει πως τα =+α µιλ�νε µα=� τ�υ.

Τ� Τσιρ�τ� �  Μπελ�ς � Λα"ανιασµ�ν�ς �"ει
σκ�ψει την αυλ� µε τα γ�νατα.Τα π�δια τ�υ σκ�-
ντ�$τ�υν στα λυµ�να κ�ρδ�νια τ�υ. Η δασκ�λα
"�ρισε στ� Φ+τη για τα γεν�θλι� τ�υ �να =ευγ�-
ρι επιγ�νατ�δες στ� "ρ+µα της αγαπηµ�νης τ�υ
�µ�δας για να π�ψ�υν �ι πληγ�ς να στ�λ�=�υν
τα γ�νατ� τ�υ.

Η Κατ�υρ�στρα �"ει �να µυαλ� π�υ δε "ωρ�-
ει π�λλ� πρ�γµατα µα=�. Π�� τη "�νεις, π�� τη
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'ρ�σκεις: στην τ�υαλ�τα. Η Αλ�κη 'αρι�ται π�λ�
γρ�γ�ρα και δε συγκεντρ+νεται ε�κ�λα.

Τ� Γλει$ιντ=��ρι, για να τ� αγαπ�νε, ε�ναι
καλ� µε �λ�υς. Μερικ�ς $�ρ�ς στ�=ει σιρ�πι απ�
τ� στ�µα τ�υ. Fλ�ι ν�µ�=�υν πως κ�ν�υν τη Μα-
ρ�να �,τι θ�λ�υν, αλλ� αυτ� κ�νει π�ντα τη δ�υ-
λει� της.

* ∆ε Λ�ει Λ��η, αθ�ρυ'�ς και σ�'αρ�ς, στ�-
µα �"ει και µιλι� δεν �"ει. * Μ�λτ�ς αν��γει τ�
στ�µα τ�υ µ�ν� σε κρ�σιµες περιστ�σεις. * �δι�ς
δεν τ� �"ει πει π�τ�, αλλ� �λ�ι τ� ��ρ�υν πως
πα�=ει θαυµ�σι� 'ι�λ� και ε�ναι µεγ�λ�ς ε�ερευ-
νητ�ς τ�υ �ντερνετ.

* O" Αµ�ν � τ� Πλατ� Cαµ�γελ� ε�ναι �
αγαπηµ�ν�ς �λων των παιδι+ν. * Λεων�δας �"ει
"αρ��µενη καρδι� και ε�ναι µεγ�λ� πειρα"τ�ρι.
∆ε συµ$ωνε� π�τ� µε καν�ναν. Λ�ει π�ντα τ� �δι�
πρ�γµα µε �λλα λ�για.

Η Νι��υ �"ει $ων��λα νια�υρ�λας, αλλ� ε�-
ναι επιθετικ� σαν τ�γρης. Η Β�κυ δεν α$�νει τ�-
π�τα να π�σει κ�τω. Αρπ�=εται αµ�σως και ν�-
µ�=ει πως �"ει π�ντα δ�κι�.

Τ� κ�θε παιδ� ε�ναι τ�σ� �δι� και τ�σ� δια$�-
ρετικ� απ� τα �λλα! Μερικ� ε�ναι ιδια�τερα
πρ�ικισµ�να, �λλα �λα τ�υς �µως ε�ναι α�ι�λ�-
τρευτα.
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