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ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

Βασίλης Γρίβας

Σε μία από τις πολλές γειτονιές της μεγαλούπολης συνέβαινε κάτι
παράξενο. Στην κάτω γειτονιά, εκτός απ’ τα παλιά σπιτάκια και κά-
ποια μαγαζιά χωρίς πολλή δουλειά, υπήρχε ένας κόσμος που δε συ-
ναντούσες κάθε μέρα. Ήταν μια είσοδος σ’ έναν άλλον τόπο... μαγικό.
Εκεί, αναμεταξύ των ανθρώπων, ζούσαν μικρά φτερωτά πλάσματα.
Ο κόσμος τα έλεγε πεταλούδες. Ήταν, δεν ήταν...

Όταν μια μέρα έρχεται η ειδοποίηση για κατεδάφιση, όλοι οι κάτοικοι
αναστατώνονται. Θα δουν την αγαπημένη γειτονιά τους να γκρεμί-
ζεται για να χτιστεί στη θέση της ένα μεγάλο εμπορικό; Και τι θ’ απο-
γίνουν τα φτερωτά πλασματάκια;

Όσο ξετυλίγεται το κουβάρι αυτής της περιπέτειας, θα χρειαστεί να
βρεις τι ρόλο παίζουν σε όλα αυτά ένα παιχνιδοπωλείο του παλιού
καιρού, ένας νεαρός εντομολόγος και ένα μπουρδουκλωμένο ξόρκι...
Μπορείς στ’ αλήθεια να μαντέψεις;
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«Μπλε» σειρά, ιστορίες για παιδιά 8+

Βιβλία της σειράς

� Καληνύχτα σας, κύριε Γκουγκλ...
Συγγραφέας: Γιώργος Κατσέλης, εικονογράφηση: Στάθης Πετρόπουλος

� Ένα πεφταστέρι για τον Φοίβο
Συγγραφέας: Αγγελική Φλώρου, εικονογράφηση: Αλέξης Φραγκούλης

� Aναταραχή στην Κουζίνα #2: Ένα αλλιώτικο Πιρούνι

Συγγραφέας: Βασίλης Τερζόπουλος, εικονογράφηση: Κωνσταντίνα Ζαφείρη

�Ψάρια στον γιαλό με πλακάτ και με πανό
Συγγραφέας: Άννα Δενδρινού, εικονογράφηση: Αλέξης Φραγκούλης

� Γειτονιές
Συγγραφέας: Έρικα Αγγέλικα Γαρμπή, εικονογράφηση: Βασίλης Γρίβας
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e-mail: kokkiniklosti@gotsis.net.gr

www.kokkiniklostibooks.gr

Απαγορεύεται, σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 και το Διεθνές Δίκαιο που ισχύει στην Ελλάδα,
η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, η διασκευή του βιβλίου αυτού με οποιονδήποτε τρόπο,
χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.
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Η κάτω γειτονιά
∑∑

Υπήρχαν διάφορες γειτονιές σ’ αυτήν τη μεγαλούπολη.
Μερικές ήταν συνηθισμένες. Άλλες πάλι όχι. Μερικές

ήταν οι «καλές» γειτονιές. Κάποιες γειτονιές είχαν γίνει πολύ
σύγχρονες και έμοιαζαν με διαφημίσεις σε περιοδικό. Και
υπήρχανε κι εκείνες που παρέμεναν ίδιες για πολλά χρόνια,
σαν να μην τις είχε αγγίξει ο χρόνος. Σε μία απ’ αυτές, στην
κάτω γειτονιά, συνέβαινε κάτι ξεχωριστό. Σ’ αυτήν τη γει-
τονιά ζούσε ένας κόσμος που δε συναντούσες πουθενά.
Ήταν μια είσοδος σ’ έναν άλλον τόπο... μαγικό.

Ένα μεγάλο όμορφο πάρκο βρισκόταν στις παρυφές
αυτής της γειτονιάς. Ένας τυχαίος περαστικός μπορούσε για
λίγο να σταθεί στο πάρκο αυτό. Κι εκεί συνήθως σταμα-
τούσε. Δεν έκανε τον κόπο να μάθει τι απλωνόταν πιο πέρα.
Κι όμως, ένα μοναδικό, μυστηριώδες μέρος κρυβόταν πα-
ραμέσα. Το αισθανόσουν. Αρκεί λιγάκι να περιπλανιόσουν.

Το πρώτο πράγμα που αντίκριζες ήταν πολλά πελώρια

∂∂ 9 ∂∂
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δέντρα στοιχισμένα στη σειρά, τα περισσότερα ευκάλυπτοι.
Η ευωδιά τους έφτανε πολύ μακριά, ιδίως όταν φυσούσε.
Σαν να μύριζες υγρό για κρυολόγημα. Άνοιγε η αναπνοή
σου. Ο κεντρικός πλακόστρωτος δρόμος ήταν στενός, και τα
κλαριά των δέντρων αγκαλιάζονταν σχηματίζοντας καμά-
ρες στον αέρα. Κάτω απ’ αυτές μπορούσες μια ηλιόλουστη
μέρα να κάνεις τον περίπατό σου και να χαρείς την υπέροχη
σκιά. Τα πεζοδρόμια είχαν παρτέρια με λουλούδια και θά-
μνους δεντρολίβανου. Πάνω σε αυτά υπήρχαν πλακάκια με
ανάγλυφα σχέδια πεταλούδων. Άλλωστε, όλοι αποκαλούσαν
χαϊδευτικά την περιοχή «η γειτονιά της πεταλούδας».

Εκεί, ανάμεσα σ’ ανθρώπους, ζούσαν πολλά φτερωτά πλά-
σματα. Πετούσαν σε σχήματα, λες και θέλανε να σε κάνουν να
τα προσέξεις. Ο περισσότερος κόσμος τα έλεγε πεταλούδες.
Ήταν, δεν ήταν... Όπου κι αν κοιτούσες, φτεροκοπούσαν αυτά
τα παράξενα «έντομα», που όμοιά τους δεν υπήρχαν. Πλα-
σματάκια φτερωτά, πολύχρωμα και ζωηρά.

Σ’ αυτή την ξεχωριστή γειτονιά τα σπίτια είχαν όλα από
ένα μπαλκονάκι, όπου υπήρχαν πολλές γλάστρες με λου-
λούδια. Κάθε άνοιξη γινόταν ο ετήσιος διαγωνισμός του
ομορφότερου μπαλκονιού. Πάντα τον μήνα Μάιο, τον πιο
ανθισμένο μήνα. Τότε ήταν που μοσχοβολούσαν γαρύ-
φαλλα, τριαντάφυλλα, γιασεμιά και φρέζες. Τα λουλούδια
σκόρπιζαν το άρωμά τους παντού. Ο διαγωνισμός αυτός

∂∂ 10 ∂∂
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έδινε στον νικητή ένα σημαντικό βραβείο, που όλοι ήθελαν
να τ’ αποκτήσουν. Κανείς δεν κέρδιζε κάποιο χρηματικό
έπαθλο. Απεναντίας, το βραβείο ήταν συμβολικό. Δεν κό-
στιζε πολύ στην κοινότητα, μα όλοι το εκτιμούσαν. Ήταν ένα
μικρό ποτιστήρι που έλαμπε σαν ασήμι και πάνω του είχε
χαραγμένη τη χρονολογία του διαγωνισμού. Ήταν μεγάλη
τιμή για κάποιον να λάβει αυτήν τη διάκριση, και μάλιστα η
φωτογραφία του νικητή έμπαινε στο πρωτοσέλιδο της το-
πικής εφημερίδας, στα Νέα της γειτονιάς μας.

Φημισμένη στην κάτω γειτονιά ήταν η κυρα-Μαργαρίτα,
μια πολύ γλυκιά γιαγιά. Είχε κερδίσει τους περισσότερους
διαγωνισμούς, και είχε στην κατοχή της είκοσι ποτιστήρια.
Δεν μπορούσε πια να κοπιάζει τόσο πολύ με την κηπουρική.
Κόντευε τα ενενήντα... αλλά τα είχε τετρακόσια!

«Σκοπεύω να χαρίσω τα ποτιστήρια μου, άμα προκό-
ψουμε και φτιάξουμε μουσείο. Θέλω οι γείτονές μου να τα
καμαρώνουν και ίσως να θελήσουν και εκείνοι να αποκτή-
σουν μια μέρα τα δικά τους», είχε υποσχεθεί η κυρα-Μαρ-
γαρίτα.

Ανάμεσα απ’ τα σπίτια υπήρχαν και τα λιγοστά μαγαζιά της
γειτονιάς. Τα περισσότερα από τα μαγαζιά αυτά ήταν παλιά.
Δε σου έπαιρνε πολλή ώρα να τ’ ανακαλύψεις όλα, αφού μι-
λάμε για μια μικρούλα γειτονιά. Δεν έβρισκες βέβαια τα πάντα.
Για τα καθημερινά σου ψώνια βολευόσουν, αλλά για περισ-
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σότερα αγαθά έπρεπε να πας στο κέντρο της πόλης. Στα τε-
ράστια πολυκαταστήματα. Εκεί μάλιστα, είχε μαγαζιά πολλά.

Τα πιο πολλά μαγαζιά της κάτω γειτονιάς είχαν κλείσει
πριν από αρκετά χρόνια. Μερικοί μαγαζάτορες είχανε βγει
στη σύνταξη. Σπάνια ερχόταν καινούργιος επιχειρηματίας
στα μέρη τους. Έβλεπες πολλά ξενοίκιαστα και ερημωμένα
ισόγεια, που άλλοτε έσφυζαν από εμπορική κίνηση.

Τα λιγοστά σημεία όπου μπορούσες ακόμη να πας ήταν...

Ο φούρνος του Σοφοκλή

Εκεί έβρισκες ψωμί με προζύμι, που ψηνόταν σε φούρνο με
ξύλα, και ωραία κουλούρια με μπόλικο σουσάμι. Τόσο σου-
σάμι, που έπεφτε στο πάτωμα πριν καν επιχειρήσεις την
πρώτη δαγκωματιά. Είχε τραγανό πολύσπορο και σικαλέ-
νιο ψωμί. Ζεστές τυρόπιτες με φέτα και μπουγάτσες με
κρέμα πασπαλισμένες με κανέλα. Καμιά φορά έφτιαχνε κέικ
με σοκολάτα και πορτοκαλόπιτα με πλούσιο σιρόπι. Τις Κυ-
ριακές έψηνε τα φαγητά του κόσμου δωρεάν. Κάθε Δευτέρα
είχε σιμιγδαλένιο χαλβά με κανέλα.

Ο Σοφοκλής ήθελε να βάψει το μαγαζί του μες στο κα-
λοκαίρι. Το απέφευγε καιρό, όμως δεν πήγαινε άλλο. Γιατί
τον περασμένο χειμώνα είχε ξεκολλήσει η μπογιά από το
ταβάνι, και δεν ήτανε ωραίο. Κρέμονταν σοβάδες τρι-
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γύρω. Έλεγε να το κάνει κίτρινο. Ίσως μαζί με πορτοκαλί,
γιατί είχε ακούσει πως αυτά τα χρώματα σου άνοιγαν την
όρεξη. Το παλιό το χρώμα ήταν γαλανό. Δεν ταίριαζε με
τίποτα σε φούρνο... ψαροταβέρνα θύμιζε περισσότερο!

Το συνεργείο ραπτομηχανών του Ευθύμη

Το εργαστήρι του Ευθύμη ήταν το μοναδικό σε ολόκληρη
την πόλη. Μαστόρευε ραπτομηχανές. Οι δουλειές δεν πή-
γαιναν πια τόσο καλά, αφού είχαν λιγοστέψει κι οι μοδί-
στρες. Τα έτοιμα ρούχα τού έκαναν χαλάστρα.

«Ο κόσμος δε ράβεται πια», μονολογούσε.
Άσε που υπήρχαν και οι αντιπροσωπείες, όπου τα πράγ-

ματα διευθετούνταν πιο επίσημα απ’ ό,τι στο δικό του συ-
νεργείο.

«Κι εγώ βάζω γνήσια ανταλλακτικά», μουρμούριζε στο
τηλέφωνο συχνά, όταν έδινε πληροφορίες σε κάποιον εν-
διαφερόμενο. Λίγοι όμως γνώριζαν πόσο επιδέξιος μάστο-
ρας ήταν ο κυρ Ευθύμης.

Η αποθήκη καλωδίων της Ουρανίας

Η επιχείρηση αυτή είχε συμπληρώσει σχεδόν πενήντα χρό-
νια λειτουργίας. Την είχε ο παππούς της Ουρανίας, μετά ο

∂∂ 13 ∂∂
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πατέρας της. Ανέλαβε το μαγαζί κι εκείνη με τη σειρά της. Η
ίδια δεν είχε παιδιά για να το συνεχίσουν. Έτσι, σκεφτόταν
σοβαρά να το χαρίσει σε κάποιον απ’ τη γειτονιά όταν θα
έφτανε εκείνη η ώρα.

Κάποτε είχε κι ηλεκτρολογικά υλικά, όμως τώρα είχαν
απομείνει μοναχά καλώδια. Πολύχρωμα καλώδια για όλες
τις χρήσεις. Ήταν μεγάλα κουβάρια στο πάτωμα. Στα ράφια
βρίσκονταν τα μικρότερα. Δεν προλάβαινε να τα συμμαζέ-
ψει, γιατί είχε πάντοτε δουλειά και ήταν μόνη της στο μαγαζί.

«Πρέπει να προσλάβω έναν άνθρωπο», έλεγε και ξανά-
λεγε, μα δεν το έκανε ποτέ.

Τα πήλινα της Ζωής

Αυτό το μαγαζί πουλούσε πήλινες γλάστρες και ποτιστήρια.
Δεν ήτανε πολλά χρόνια που είχε ανοίξει. Σπάνιο πράγμα
για τη γειτονιά... ν’ ανοίγει καινούργιο μαγαζί. Ήτανε της
Ζωής, και όλοι τη συμπαθούσαν γιατί χαμογελούσε πολύ.
Πάντοτε. Ό,τι κι αν γινόταν.

Το μικρομάγαζο αυτό είχε πολλή δουλειά. Ήταν και ο δια-
γωνισμός του καλύτερου μπαλκονιού... όλοι τους ήθελαν
ωραίες γλάστρες. Και οι δικές της γλάστρες ήταν πολύ
καλές. Γερές και φθηνές. Είχε και κάμποσες ζωγραφισμένες
στο χέρι, πραγματικά αριστουργήματα. Με ρόμβους, γραμ-
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μές, λουλούδια, καραβάκια. Σιγά σιγά το έμαθαν όλοι. Έρ-
χονταν κι από μακριά για να προμηθευτούν χειροποίητες
γλάστρες. Άρεσαν πολύ.

Το παντοπωλείο του Μίμη και της Αρετής

Το παραδοσιακό παντοπωλείο της γειτονιάς ήταν ένα στο-
λίδι. Το λειτουργούσε ένα μεσήλικο ανδρόγυνο, ο Μίμης και
η Αρετή. Είχαν τέσσερα παιδιά και εννέα εγγόνια. Το μαγαζί
αυτό ήτανε μικρό αλλά βολικό, με πολλά ράφια και θέσεις
για τα πράγματα. Το εμπόρευμα έφτανε μέχρι το ταβάνι.
Πολλές φορές χρειαζόταν να πάρουνε τη σκάλα για να πιά-
σουν κάτι από ψηλά. Είχαν επίσης ρύζια, όσπρια και ξηρούς
καρπούς σε σακιά στο πάτωμα. Τα μπαχαρικά φυλάσσο νταν
σε γυάλινα βάζα που είχαν πάνω τους χάρτινες ετικέτες. Τα
βότανα κρέμονταν ανάποδα από σκοινιά, και υπήρχε μό-
νιμα παστός μπακαλιάρος και κονσέρβες με σκουμπρί. Μύ-
ριζε παρελθόν.

Όταν εγκαινιάστηκε ένα τεράστιο σούπερ μάρκετ στο
κέντρο της πόλης, φοβήθηκαν πως ύστερα από λίγους
μήνες θα έβαζαν λουκέτο. Κι όμως, άντεχαν ακόμα... Κά-
ποιοι τους προτιμούσαν περισσότερο. Εκεί έβρισκαν καλά
προϊόντα από την επαρχία, κι ένιωθαν σαν να ψώνιζαν
στα χωριά τους.
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