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Τίτλος: «Στα ίδια βουνά, συντροφιά με ένα βιβλίο…» 

Βραδιάζει…Ο ήλιος αρχίζει να κρύβεται πίσω από τα σύννεφα. Ένα ανοιξιάτικο, 

δροσερό αεράκι αρχίζει να λικνίζει αρμονικά τα φύλλα των δέντρων και να 

διαπερνά όλο μου το κορμί. Πριν από λίγο η Ζωή, η Δέσποινα, η Γεωργία και εγώ 

ανάψαμε φωτιά με τα ξύλα που βρήκαμε στο δάσος.  

«Το νερό έβρασε, θα ρίξω τα άγρια χόρτα στην κατσαρόλα, με λίγα μανιτάρια και 

αλάτι. Το ζυμωτό ψωμί που ετοίμασα με τη μητέρα μου θα μας χορτάσει», είπα στις 

φίλες μου. Η Ζωή έστρωσε το καρό μπλε τραπεζομάντηλο κάτω στη γη και μετά 

γέμισε την κανάτα με το δροσερό και γάργαρο νερό της πηγής. «Έτοιμη και η 

σαλάτα!» αναφώνησα με καμάρι. «Μπράβο Κλαίρη! Είσαι γεννημένη μαγείρισσα» 

είπε η Δέσποινα.  «Καθίστε να φάμε γιατί δεν σας βλέπω από την πείνα. 

Κουραστήκαμε πολύ μέχρι να μαζέψουμε τα χόρτα από το δάσος» συμπλήρωσε η 

Γεωργία. Ευλαβικά μοίρασε τα χάρτινα πιάτα, τις χαρτοπετσέτες και τα πιρούνια και 

έβαλε στη μέση την κατσαρόλα. Φάγαμε με όρεξη κατεβάζοντας γρήγορα τις 

μπουκιές για να έχουμε χρόνο να τα πούμε. Πέρασε κάμποση ώρα από το βραδινό 

δείπνο και μαζευτήκαμε γύρω από τη φωτιά. Τι ωραία που είναι η συζήτηση κάτω 

από το φως των αστεριών, λες και αυτά τα μαγικά λαμπάκια του ουρανού φωτίζουν 

τις σκέψεις μας. 

«Τελικά, είναι ενδιαφέρουσα και περιπετειώδης η ζωή εδώ στο δάσος. 

Ανακαλύπτεις τον εαυτό σου μέσα στη φύση. Νιώθεις ελεύθερος και ανεξάρτητος» 

είπε η Ζωή. « Έχεις δίκιο Ζωή. Η φύση ούτως ή άλλως είναι σπίτι μας. Ο Θεός τη 

δημιούργησε και εμείς είμαστε μέρος της. Η ανθρώπινη φύση» είπε με σοφό ύφος 

η Δέσποινα, και συνέχισε να αφηγείται. «Εγώ κορίτσια φοβόμουν πολύ να έρθω 

εδώ στο δάσος και να μείνω το βράδυ, ακόμη φοβάμαι δηλαδή. Σε όλο αυτό το 

κλίμα ενώ νιώθω ευχάριστα, βαθιά μέσα μου έχω ένα φόβο. Αυτός ο φόβος μού 

δημιουργήθηκε από τότε που μου είπε μια ιστορία η μητέρα μου.»                              

« Πες μας, πες μας…έχουμε αγωνία». «Ακούστε λοιπόν.. όταν ήταν μικρή, περίπου 

στα δέκα, είχε πάει κατασκήνωση στο δάσος στο ορεινό  χωριό Περτούλι των 

Τρικάλων. Το βράδυ λοιπόν καθώς ετοίμαζαν το φαγητό όλοι μαζί, άκουσαν έναν 

παράξενο ήχο και βαριά βήματα. Άφησαν ότι έκαναν και κρύφτηκαν μέσα στις 

σκηνές. Η μητέρα μου όμως δεν έκλεισε εντελώς τη σκηνή γιατί ήθελε να δει τι ήταν 

αυτό που ακούστηκε. Είδε λοιπόν ,… τι νομίζετε κορίτσια… μια αρκούδα! Ναι, καλά 

ακούσατε μια μεγάλη, θηριώδης αρκούδα με καφέ χρώμα και γουρλωτά μάτια. Της 

έκανε μεγάλη εντύπωση γιατί πρώτη φορά έβλεπε αρκούδα που ευτυχώς 

απομακρύνθηκε γρήγορα λόγω της φωτιάς. Εννοείται ότι δεν ξαναπήγε στο δάσος , 

όχι γιατί δεν το ήθελε η ίδια αλλά δεν είχε κάποια από τις φίλες της για παρέα , 

όλες τους τρομοκρατήθηκαν πολύ». « Περιπετειώδης ιστορία…όμως τυχερή η μαμά 

σου, έχει κάτι να διηγείται από το ταξίδι στο βουνό. Πάμε τώρα να κοιμηθούμε γιατί 

αύριο θα ξυπνήσουμε νωρίς , έχουμε να μαζέψουμε φράουλες…πριν τις φάει η 



αρκούδα» είπα και γελάσαμε όλες δυνατά.                                                                                                                                    

«Ααα, κάντε ησυχία, ακούω μία γνωστή φωνή…».                                                        

«Κλαίρη ξύπνα, εφτά και μισή είναι, θα αργήσεις στο σχολείο. Σε πήρε ο ύπνος 

αγκαλιά με το βιβλίο. Για μια στιγμή.. αυτό το βιβλίο το είχαμε κι εμείς στη 

βιβλιοθήκη του σχολείου. Για δες υπάρχει ακόμη και το δανείζονται τα παιδιά. ‘’Τα 

ψηλά βουνά’’ του Παπαντωνίου, βιβλίο παιδικών αναμνήσεων. Πόσο πίσω γυρνάω 

με αυτό… οι δάσκαλοι, η σχολική ποδιά, ο μαυροπίνακας, ο επιστάτης με το 

κουδούνι, το σουσαμένιο κουλούρι της δραχμής!» Όσο η μητέρα μου αναπολούσε 

τη δική της μαθητική ζωή, εγώ σκεφτόμουν το όνειρο που είδα εξαιτίας αυτού του 

βιβλίου. Ήθελα να πάω στο σχολείο και να διηγηθώ στις φίλες μου την ιστορία με 

το δάσος. «Σηκώνομαι μαμά, τι πρωινό έχουμε;»  ρώτησα, διακόπτοντας την 

αφήγηση της.                                                                                                                                             

Με το βιβλίο στα χέρια έτρεξα να το επιστέψω στη βιβλιοθήκη. Ήμουν πολύ 

εντυπωσιασμένη και ειδικά με όσα άκουσα και από τη μητέρα μου. Αυτό που με 

συγκίνησε περισσότερο ήταν το γεγονός ότι αυτό το βιβλίο είχε ταξιδέψει την ψυχή 

και το μυαλό πολλών παιδιών πριν από εμένα. Όλα αυτά τα χέρια που έπιασαν 

αυτό το βιβλίο στο παρελθόν, μου το δάνεισαν κι εμένα και ίσως να μοιραστήκαμε 

ίδιες σκέψεις και συναισθήματα. Η αξία μιας δανειστικής βιβλιοθήκης στο σχολείο 

είναι τεράστια γιατί ανακαλύπτει κανείς θησαυρούς γνώσεων και ταξιδεύει στον 

κόσμο της λογοτεχνίας παρέα με τους ήρωες των βιβλίων. Κάθε βιβλίο αποτελεί 

αρχείο μνήμης , γνώσης και παιδείας και κάθε σχολική βιβλιοθήκη διαφυλάσσει 

αυτά τα αρχεία ως διαχρονικές αξίες. Επόμενο βιβλίο, επόμενο ταξίδι… 
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