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Φτάνοντας όλο και πιο ψηλά, αρπάζοντας 
κομμάτια ουρανού, η μικρή Χριστίνα ξεπερνά  
τους φόβους της και διαπιστώνει πως γίνεται  

να είναι πιο δυνατή.

Μια αληθινή ιστορία σαν αλληγορικό παραμύθι,  
βασισμένη στην κατάκτηση των  ψηλότερων 

κορυφών των 7 ηπείρων από την Ελληνίδα 
ορειβάτισσα Χριστίνα Φλαμπούρη.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ 5  
ΚΙΑΡΑ ΦΕΝΤΕΛΕ
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Στα ψηλά βουνά μου, τα παιδιά μου
Μ. Ρ.

Στον αγαπημένο μου ξάδερφο ∆ημήτρη, 
που με έμαθε να ονειρεύομαι...
Χ. Φ.



Το βλέμμα της Χριστίνας έπεφτε πάντοτε χαμηλά.  
Της άρεσε να κοιτάζει τα καινούρια παπούτσια  

που της έφερνε η νονά της το Πάσχα. Κάθε καλοκαίρι  
παρατηρούσε τα μυρμήγκια να κουβαλούν τροφή  

στη φωλιά τους. Κάθε μέρα μετρούσε τις χαραμάδες 
 του πεζοδρομίου. Της άρεσε να ακούει το «ταπ ταπ»  

των βημάτων της.
Όποτε το βλέμμα της στρεφόταν προς τα πάνω,  

έμοιαζαν όλα με «βουνό». ∆ύσκολα. Γιγάντια. Πολύ πολύ ψηλά. 
Και όποτε ανέβαινε τις ατελείωτες σκάλες προς  

την ταράτσα του σπιτιού, ένιωθε την ψυχή της να τρέμει. 
Άκουγε τη μαμά της να λέει: «Πρόσεχε! Μην πας κοντά  
στα κάγκελα!» καθώς έβαζε μανταλάκια στα μεγάλα  

λευκά σεντόνια που μόλις είχε απλώσει. 
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