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ÅéêïíïãñÜöçóç:
Ναταλία Καπατσούλια

ΠΡΩΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ



Ο ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΑΤΣΕΛΗΣ κατάγεται από την Ασω-
πία Θηβών. Σπούδασε παιδαγωγικά, φιλολογία και
δηµοσιογραφία στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Είναι
επίσης κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος στη
λογοτεχνία. Τα συγγραφικά του ενδιαφέροντα
αφορούν στην παιδική λογοτεχνία, στο παιδικό
θέατρο και στην εφαρµογή των νέων τεχνολογιών
στην εκπαιδευτική πράξη. Έχει συνεργαστεί µε το
συγγραφέα και σκηνοθέτη Νέστορα Μάτσα για
την παραγωγή µορφωτικών ταινιών και πολιτιστι-
κών εκδηλώσεων. Επίσης, έχει ασχοληθεί µε τη
γλωσσική επιµέλεια βιβλίων. Άρθρα του έχουν
δηµοσιευτεί στον ηµερήσιο και περιοδικό Τύπο.
Έχουν εκδοθεί τα βιβλία του: Η γλώσσα µου, παί-
ζω και µαθαίνω (εκπαιδευτικό λογισµικό πακέτο)
από την εταιρεία Conceptum, το 2005, Τούµπα Κο-
ύµπα Λουµπαµπά από τις εκδόσεις Modern Tim-
es, το 2009 και Ο βασιλιάς Χαρτούρος και οι Ιπ-
πότες της Χαµένης Ανακύκλωσης από τις εκδό-
σεις Modern Times, το 2010.



Σε δυο µικρές θεές...
στις κόρες µου Κωνσταντίνα και Σταµατίνα



Μια φορά κι έναν καιρό, πριν από πολλά
πολλά χρόνια, στην άκρη του κόσµου, υπήρ-
χε µια πόλη διαφορετική από τις άλλες. Το
όνοµά της ήταν Ακρόπολη.

Η Ακρόπολη ήταν η πιο όµορφη, η πιο πα-
ράξενη, η πιο θαυµαστή πόλη της γης. Γιατί
σε αυτή την πόλη δε ζούσαν απλοί άνθρωποι
αλλά θεοί και θεές, ηµίθεοι, Κένταυροι, Τιτά-
νες, Γίγαντες και Αµαζόνες.
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Και µαζί τους ζούσε ένα µικρό κορίτσι που
εκπροσωπούσε το γένος των ανθρώπων. Το
όνοµά της ήταν Μελίνα, και είχε µαλλιά πιο
ξανθά από τις ηλιαχτίδες και µάτια γαλανά
σαν τον ξάστερο ουρανό.

Η µικρή Μελίνα ζούσε µόνη στην Ακρό-
πολη από τότε που πέθαναν οι γονείς της
και ο αγαπηµένος παππούς της, ο γερο-
Φειδίας.

Σπουδαίος γλύπτης από τα νιάτα του ο Φει-
δίας, ήταν ο δηµιουργός όλων των αγαλµά-
των που στόλιζαν τον κεντρικό ναό της Ακρό-
πολης, τον πάνσεπτο Παρθενώνα, και έδιναν
σε αυτόν αίγλη και δύναµη, κάνοντάς τον
ξακουστό στα πέρατα της οικουµένης.

Από την ώρα που δυο φηµισµένοι αρχιτέ-
κτονες, ο Ικτίνος και ο Καλλικράτης, είχαν
σχεδιάσει τον Παρθενώνα και τον είχαν πε-
ριβάλει µε τους πανύψηλους επιβλητικούς
µαρµάρινους κίονες, άλλο µέληµα δεν είχε
ο γλύπτης Φειδίας παρά µόνο πώς θα στολί-
σει την πόλη και το ναό της µε τα λαµπρότερα
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αγάλµατα και πώς θα βρει τον τρόπο να πα-
ραµείνουν αθάνατα στους αιώνες των αιώ-
νων, να τα θαυµάζουν όλες οι γενιές των αν-
θρώπων. Και γι’ αυτό έβαλε όλη του την τέχνη.

Όταν τελείωσε το έργο του και είδε πως
ήταν τέλειο από κάθε άποψη, πως τα αγάλ-
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µατα που παρίσταναν σκηνές από τη ζωή
των θεών και των ηρώων ήταν σαν ολοζώ-
ντανα, κάλεσε, πριν κλείσει τα µάτια του, τη
µικρή εγγονή του, τη δωδεκάχρονη Μελίνα,
και της είπε το µεγάλο µυστικό του.

«Καλό µου παιδί, τώρα που ήρθε η ώρα να
φύγω από τούτο τον κόσµο, σου παραδίδω
ό,τι πιο όµορφο έφτιαξαν ποτέ χέρια ανθρώ-
που πάνω στη γη. Είσαι η µοναδική κληρο-
νόµος και κάτοικος αυτής της πόλης και του
ναού της. Να την αγαπάς και να την προσέ-
χεις. Κι αν ξέρεις να δίνεις αγάπη και καλο-
σύνη σε τούτα τα γλυπτά, ένα µόνο άγγιγµά
σου αρκεί για να ζωντανέψουν και να σε συ-
ντροφεύουν για πάντα. Έτσι, όχι µόνο δε θα
νιώσεις ποτέ µοναξιά, αλλά θα µείνεις για
πάντα νέα και θα ζεις στους αιώνες, όµοια
θεά ανάµεσα στις θεές.

»Γνώρισε τη σοφία των γλυπτών και θα εί-
σαι ο πιο πλούσιος άνθρωπος πάνω στη γη.
Μαζί µε τους θεούς έφτιαξα και µια ποµπή
από ανθρώπους και ζώα. Όλα αυτά θα σου
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κρατούν συντροφιά σαν πέφτει πυκνό το σκο-
τάδι. Θα τα ανακαλύψεις, όταν κλείσω τα µά-
τια µου. Κράτησε ωστόσο καλά φυλαγµένο
στο νου σου τούτο δω το µυστικό:

»Σαν χαράζει η χρυσοκέντητη αυγή
σε ύπνο πέφτουν τ’ αγάλματα βαθύ

μα κάθε βράδυ σαν τα αγγίζεις
πνοή ζωής θα τους χαρίζεις.
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»Πρόσεξε όµως κάτι ακόµα: αν ποτέ κάποιο
ξένο, βάρβαρο χέρι ακουµπήσει µε φθόνο
και ζήλια πάνω τους και τα µετακινήσει, θα
φύγει από µέσα τους για πάντα η ψυχή και
η χάρη και θα ξαναγίνουν απλά αγάλµατα.
Και τότε θα µείνεις µόνη σου. Γι’ αυτό φρό-
ντισε ποτέ να µη συµβεί αυτό».

Αυτά πρόλαβε να πει ο παππούς Φειδίας,
πριν κλείσει οριστικά τα µάτια του. Ένα δά-
κρυ κύλησε τότε από τα βλέφαρα της Μελί-
νας και ορκίστηκε στη µνήµη του παππού της
να µη φύγει ποτέ από την όµορφη Ακρόπο-
λη, αλλά να µείνει για πάντα εκεί, στη γειτο-
νιά των θεών και των ηρώων.

Πέρασαν οι µέρες και οι µήνες και η φήµη
της Ακρόπολης διαδόθηκε απ’ άκρη σ’ άκρη
σ’ όλη την οικουµένη. Βασιλιάδες και ευγε-
νείς, έµποροι κι απλοί άνθρωποι ταξίδευαν
από πολύ µακριά για να πατήσουν το ιερό
της χώµα, να θαυµάσουν τα «ζωντανά αγάλ-
µατα» –όπως τα έλεγαν– του Παρθενώνα, να
αφουγκραστούν τη σοφία τους, να ατενίσουν
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την αρµονία των σωµάτων και των κινήσεων.
Και η Μελίνα τους µιλούσε µε θαυµασµό

για τον παππού της, που είχε φτιάξει αυτά τα
γλυπτά, για την ιστορία τους και για ό,τι άλ-
λο της είχαν διηγηθεί τα αγάλµατα σαν έπε-
φτε το βράδυ.
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Όταν έφευγαν και οι τελευταίοι επισκέπτες
από την Ακρόπολη, τότε άρχιζε για τη Μελίνα
το αληθινό όνειρο, που ευχόταν να µην τε-
λείωνε ποτέ. Άρχιζε το ταξίδι της στις γειτο-
νιές των θαυµάτων.

Ξεκινώντας από τη γειτονιά µε τα αετώµα-
τα, άγγιζε ένα ένα τα γλυπτά. Τότε τα έλουζε
ένα απόκοσµο φως, κάνοντας τη νύχτα µέρα.
Ένα φως που µόνο η Μελίνα µπορούσε να
βλέπει. Και τα αγάλµατα ζωντάνευαν, και εί-
χαν να της διηγούνται µε τις ώρες για τους
παλαιούς µύθους και τις ένδοξες εποχές.

Ήταν εκεί ο ∆ίας και η πάνοπλη Αθηνά,
που µόλις είχε γεννηθεί από το κεφάλι του.
Λίγο πιο πέρα ο Ήφαιστος, κρατώντας ένα
τσεκούρι µε το οποίο ο ∆ίας τον διέταξε να
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χτυπήσει το κεφάλι του για να πεταχτεί από
µέσα του η πάνσοφη Αθηνά. Και λίγο παρά
κει σαστισµένοι να παρακολουθούν το θέα-
µα η Ήρα και ο Ποσειδώνας.

Το άλλο βράδυ είχε σειρά η γειτονιά µε τις
µετόπες. Μπροστά της ζωντάνευαν γενναίοι
ήρωες από τον Τρωικό Πόλεµο, Κένταυροι
και Αµαζόνες, θεοί και Γίγαντες. Όλοι είχαν
κάτι να διηγηθούν από τα ένδοξα κατορθώ-
µατα του παρελθόντος, από την ιστορία τους,
που ήταν και η ιστορία της αρχής του κόσµου.
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Με τις ώρες στεκόταν εκστατική µπροστά
στο Ερέχθειο, θαυµάζοντας τις ψηλόλιγνες
κοπέλες µε τον πάλλευκο δωρικό χιτώνα που
τις έλεγαν Καρυάτιδες. Πόσο θα ήθελε να
τους µοιάσει στην κορµοστασιά και τη χάρη,
µένοντας για πάντα νέα και όµορφη σαν
εκείνες!

Για να καταλήξει κάποια άλλη φορά στη
γειτονιά µε τη ζωφόρο, όπου σε µια ένδοξη
ποµπή από ολύµπιους θεούς, ιερείς, άρχο-
ντες, ιππείς, µουσικούς, άρµατα, παρθένες
µε υδρίες, γέροντες µε κλαδιά, άντρες, γυ-
ναίκες και εφήβους, κι ακόµα, άλογα και βό-
δια, βλέπει τις χρυσοστόλιστες Αρρηφόρους
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να παραδίδουν στον
Αρχιερέα τον πέπλο
της θεάς Αθηνάς. Εί-
ναι η ξακουστή ποµπή
των Παναθηναίων.

Μα, ω του θαύµα-
τος! Ο Μέγας Αρχιε-
ρέας προχώρησε προς
το κορίτσι και του φό-
ρεσε το χρυσο�φαντο
πέπλο της Αθηνάς.

Μια ασυνήθιστη δύ-
ναµη ένιωσε τότε
να την κατακλύζει.
Και σαν οι Αρρη-
φόροι και οι Εργα-
στίνες γονάτισαν
µπροστά της, η Με-
λίνα κατάλαβε πως
η θεά τής είχε προ-
σφέρει αντίδωρο
για την πίστη και
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την αφοσίωσή της τον πέπλο της, και µαζί µε
αυτόν την παντοτινή νεότητα.

Έµαθε πολλά η Μελίνα από τα αγάλµατα
και αυτά προσπαθούσε να µεταδώσει κάθε
µέρα και στους επισκέπτες. Η ζωή της έγινε
ένα µε αυτά. ∆ιδάχτηκε να ξεχωρίζει το κα-
λό από το κακό, το ηθικό από το µη ηθικό, το
δίκαιο από το άδικο.

∆ιδάχτηκε όλη τη σοφία των θεών, την
αγάπη για τον άνθρωπο, τη φύση, για όλα τα
πλάσµατα. Έµαθε τι θα πει τέχνη, αρµονία,
τελειότητα. Γνώρισε ποιος είναι ο «καλός κα-
γαθός» άνθρωπος, ο άνθρωπος που φροντί-
ζει όχι µόνο το σώµα αλλά καλλιεργεί εξίσου
το πνεύµα και την ψυχή του.

Άκουσε για την «ύβριν» που κάνει τους αν-
θρώπους εγωιστές και τους οδηγεί στην κα-
ταστροφή. Έµαθε όµως και για το «µέτρο»,
που τους κάνει σοφούς κι ευτυχισµένους.
Ένας σοφός δάσκαλος από την ποµπή των
Παναθηναίων τής µίλησε κάποιο βράδυ για
τη δηµοκρατία. Η Μελίνα συγκράτησε για
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πάντα το όνοµά του: τον έλεγαν Σόλωνα.
Ο αγαπηµένος της φίλος όµως ήταν το

αλογάκι που έσερνε το άρµα της Σελήνης
από τη γειτονιά µε τα αετώµατα. Ανέβαινε σε
αυτό κάθε βράδυ για µια βόλτα στον έναστρο
ουρανό. Και το αλογάκι είχε τόσο πολλά να
της διηγηθεί για το παρελθόν και για την
ιστορία της Ακρόπολης.
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Της µιλούσε για τον παππού της τον Φει-
δία και πώς εκείνος του έδωσε ζωή, κι ακό-
µα, για τον ένδοξο άρχοντα Περικλή, που
κυβερνούσε κάποτε δηµοκρατικά την πόλη
της θεάς Αθηνάς, την τρισµέγιστη Αθήνα, η
οποία απλωνόταν γύρω από την Ακρόπολη
και ήταν κι αυτή γεµάτη αρχαίους ναούς και
φιλοσοφικές σχολές, γυµναστήρια και αγάλ-
µατα που τα είχε φτιάξει κι αυτά ο παππούς
της µικρής Μελίνας.

Κάποια µέρα, έπειτα από πολλά πολλά
χρόνια, ένας ασυνήθιστος επισκέπτης πα-
ρουσιάστηκε στην Ακρόπολη. Η Μελίνα το
κατάλαβε αµέσως από το εξεταστικό βλέµ-
µα του και τις περίεργες ερωτήσεις του. Τον
ενδιέφερε η ηλικία των γλυπτών, ο τρόπος
που ήταν τοποθετηµένα, τα σχέδια και το
υλικό κατασκευής τους. Συστήθηκε ως λόρ-
δος Έλγιν.
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