


Ταξιδεύοντας από τον Άλιμο στην Πάφο

Ιδέες, σκέψεις, δημιουργίες των μαθητών και των μαθητριών του Α1
του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αλίμου (Κυβέλη).
Επιμέλεια Κειμένων: Θεοδοσία Χατζηευγενάκη
Επιμέλεια Εικονογράφησης: Νάνσυ Μπαλούτογλου

Άλιμος, 21 Μαΐου 2021

Ευχαριστίες 
Ευχαριστούμε τον δήμαρχο του Αλίμου, κ. Κονδύλη Ανδρέα, για το ενδια-

φέρον του για το παραμυθάκι μας, στο πλαίσιο της τέχνης και της παράδοσης,
αλλά και για την ευαισθησία του προς τα παιδιά της πόλης μας. 

Ευχαριστούμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Διαμαντή Στέ-
φανο, για την άμεση ανταπόκρισή του, τη στήριξη στην κάθε μας προσπάθεια
και τη διευκόλυνση για να έχουμε πρόσβαση στις όμορφες περιοχές του Αλίμου. 

Ευχαριστούμε τον Ρεθυμνιώτη κ. Ιωάννη Μακρυποδάκη, παππού της Αρι-
στέας, τον Κύπριο κ. Ανδρέα Ζίβλα, παππού του Μιχάλη, την Κύπρια κυρία
Μαρία Ζίβλα, μητέρα του Μιχάλη, και την κυρία Ελένη Μαρίνη από τα Κύθηρα,
μουσικό του Α1, για τις συνεντεύξεις που μας παραχώρησαν και μας καθοδή-
γησαν στο ταξίδι μας γεμίζοντάς το με εικόνες, ήθη έθιμα, ιστορία.

Ευχαριστούμε τη διευθύντρια του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αλίμου (Κυβέλη),
κυρία Ανδρούλα Αποστολίδου για την απόδοση διαλόγων στην κυπριακή διά-
λεκτο και όλη τη στήριξη στην προσπάθειά μας.

Ευχαριστούμε την κυρία Ελένη Μαρίνη για την μουσική επιμέλεια, την από-
δοση των κυπριακών τραγουδιών από τα παιδιά με μουσικά όργανα.

Ευχαριστούμε την κυρία Αιμιλιάννα Μακρυποδάκη και τον κύριο Παντελή
Βαθάκο για τη φωτογράφιση και την επιμέλεια βίντεο και ήχου.
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Οι μικροί μας συγγραφείς και εικονογράφοι

του Α1 του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αλίμου

Χαιρετισμός Δημάρχου Αλίμου Ανδρέα Κονδύλη

για το παιδικό παραμύθι των μαθητών του Α1 

του 4ου Δημ. Σχολείου

Πολλή αγάπη, μπόλικη καλοσύνη και συμπαρά-
σταση…

Να μερικά από τα υλικά του μαγικού φίλτρου που πα-
ρασκευάζουν οι μικροί ήρωες τούτης της ιστορίας στο τέ-
λος του ταξιδιού τους, για να τους συντροφεύει στις δύ-
σκολες στιγμές. 

Θα έδιναν άραγε τα παιδιά  λίγο απ’  το φίλτρο τους και σ’ εμάς τους
ενήλικες που απωλέσαμε με τα χρόνια την αθωότητά μας; 

Καλή επιτυχία στην εξαιρετική αυτή προσπάθεια που έσμιξε τον Άλιμο με
την Πάφο μέσα από τη μυθολογία, την ιστορία, τη λαογραφία και τη γλώσσα.
Συγχαρητήρια στα Αλιμιωτάκια του Α1 του 4ου Δημοτικού, συγχαρητήρια στις
κυρίες Χατζηευγενάκη, Μπαλούτογλου, Μαρίνη και στη διευθύντρια κυρία
Αποστολίδου. 

Ευχές για υγεία, ειρήνη και προκοπή σε όλα τα παιδιά του κόσμου!

Ανδρέας Κονδύλης
Δήμαρχος Αλίμου
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Αγγελοπούλου Ανδριάνα-Θωμαή 

Αλεξόπουλος Φίλιππος 

Βαθάκου Αριστέα 

Γιαννακόπουλος Βασίλης 

Γιαννακοπούλου Άννα 

Γκότση Θοδωρής 

Δεμενεόπουλος Αλέξανδρος 

Θερμός Στέφανος 

Κουτσοποδιώτης Βαγγέλης 

Μουτζούρης Μιχάλης

Ξενάκης Κωνσταντίνος 

Πετράκη Αλεξάνδρα Μαρία 

Πετράκης Κοσμάς Μάριος 

Χότζα Λιρή



Πρόλογος

Μια τα κυπριακά παραμυθοτράγουδα της γιαγιάς Σοφίας, μια κάτι ξεχα-
σμένα δώρα στην αποθήκη...

Λίγο που η Μυρτούλα δεν μπορεί να αντισταθεί στις λιχουδιές, λίγο που ο
Θουκυδίδης τρελαίνεται για την ιστορία και τα μυστήρια...

– Καλλιεργήστε τη φαντασία σας, ανοίξτε το μυαλό σας, ταξιδέψτε με τα
όνειρά σας, όλη μέρα η δασκάλα στο σχολείο...

Και μια μαγική σκόνη απλώθηκε στον κήπο της γιαγιάς, στον Άλιμο.

Κάτι σημαντικό θα συμβεί! Είμαι σίγουρη!

Το βιβλίο είναι αφιερωμένο 

σε όλα παιδιά που παρόλες τις ιδιαίτερες συνθήκες 

που αντιμετωπίζουν στις μέρες μας

συνεχίζουν να ονειρεύονται,

να κάνουν μακρινά ταξίδια με τη φαντασία τους

και να φτιάχνουν παντού φιλίες.
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Κεφάλαιο 1ο

Η τρομερή ανακάλυψη

Όλα ξεκίνησαν εκείνο το ανοιξιάτικο απόγευμα... 

Η Μυρτούλα, ζωηρή και γελαστή, όπως πάντα, έψαχνε στην αποθήκη το
βάζο με τις υπέροχες ελίτσες, που τις έφτιαχνε κάθε χρόνο η γιαγιά από τα
δεντράκια του κήπου.

Σήμερα, έπρεπε να βρει το βάζο με τις ελίτσες, τις λάτρευε... Η μητέρα όμως
τις έκρυβε:

– Μυρτώ, είσαι πολύ λιχούδα, σταμάτα, παιδί μου, επιτέλους με τις ελιές!
Θα σε πονέσει η κοιλιά σου!

Και να το βάζο, χωμένο στο ακριανό ράφι της αποθήκης... Σηκώνεται στις
μύτες των ποδιών της, απλώνει το χεράκι της να το πιάσει, ψαχουλεύει και
ξαφνικά νιώθει κάτι περίεργο στο πίσω μέρος του βάζου. Το τραβάει έξω με
προσοχή και ανακαλύπτει έναν τρομερό θησαυρό, σαν κοχύλι με χεράκι τυ-
λιγμένο σε ένα γαλαζοπράσινο βελούδινο ύφασμα. Έτρεξε βιαστική με μάτια
που έλαμπαν στον κήπο που η γιαγιά πότιζε...

– Γιαγιά, γιαγιά, κοίτα τι βρήκα! Τι είναι, αλήθεια;

– Πού το βρήκες αυτό, Μυρτούλα μου; Πόσα χρόνια έχω να το δω... Να τε-
λειώσω το πότισμα μια στιγμή και περίμενέ με να σου εξηγήσω...

– Εντάξει, εντάξει, γιαγιάκα! Πάω να φωνάξω και τον Θουκυδίδη! Δεν πρέπει
να το χάσει! Θα μας τα πεις όλα αναλυτικά! Τρομερή ανακάλυψη!

– Ραντεβού στο γιασεμί, λοιπόν! Είπε η γιαγιά κρυφογελώντας. Να φέρετε
και τον χάρτη που ταξιδεύουμε κάθε φορά με τις ιστορίες μας.
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Κεφάλαιο 2ο

Ένα «γυαλί» από τα παλιά

Πόσο πολύ τα αγαπούσε και τα φρόντιζε η γιαγιά τα φυτά της και πόσο
άρεσε στη Μυρτούλα να ακούει τις ιστορίες της κάτω από το μοσχομυριστό
γιασεμί και την κόκκινη μπουκαμβίλια μαζί με το γειτονάκι της, τον Θουκυδίδη.
Να ταξιδεύουν μαζί σε χώρες μακρινές και νησιά μαγευτικά! Το νησί είναι
στεριά και γύρω γύρω θάλασσα, το είχε μάθει πολύ καλά και αυτό την ενθου-
σίαζε! Μονόκερους μέσα στη θάλασσα τα φανταζόταν τα νησιά η Μυρτούλα.

Και νάτη λοιπόν όλη η παρέα μαζεμένη σε αυτόν τον δροσερό κήπο του
Αλίμου, όλοι πολύ σοβαροί να επεξεργάζονται πολύ προσεχτικά το εύρημα
της Μυρτούλας, να ταξιδεύουν στο χάρτη και να συζητούν.

Η γιαγιά ξετύλιξε με προσοχή το ύφασμα. 

– Οοο! Ένας πορτοκαλί θησαυρός! Φώναξε με μάτια που λαμπύριζαν η
Μυρτώ.

– Είναι ένας χάλκινος καθρέφτης, πολύ παλιός, που μου τον χάρισε πριν
πολλά χρόνια ένας αγαπημένος φίλος μου από την Κύπρο, παιδιά, είπε η
γιαγιά ενώ οι αναμνήσεις γέμιζαν σαν βροχή το μυαλό της.

– Αχ γιαγιάκα μου, πολύ γρήγορα μας τα λες και δεν μας εξηγείς και δεν
καταλαβαίνουμε! Μοιάζει με καθρέπτης αλλά τι σημαίνει χάλκινος; Πού είναι
η Κύπρος; Πώς λένε το φίλο σου;

– Ο χαλκός είναι ένα πορτοκαλί μέταλλο. Η Κύπρος είναι ένα νησί της Με-
σογείου, είπε πολύ σοβαρός ο Θουκυδίδης, ο σοφός φίλος της, δείχνοντάς την
στον χάρτη. 

– Α, νάτη στο χάρτη και... μοιάζει με μονόκερο, είμαι σίγουρη! Είπε τραγου-
διστά η Μυρτούλα.
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Ιστορίες, μυρωδιές, μουσικές γέμισε ο κήπος...

Η φωνή της γιαγιάς... τα μουσικά όργανα των παιδιών που την συνόδευαν...

«Ντίλι ντίλι»

– Ακριβώς, ο χαλκός είναι μέταλλο όπως και ο σίδηρος, έχει κόκκινο χρώμα.
Στην Κύπρο υπήρχε από τα πολύ παλιά χρόνια πολύς χαλκός και οι κάτοικοι
έφτιαχναν διάφορα σκεύη και κοσμήματα και τα πουλούσαν, έκαναν εμπόριο
με τα πλοία τους στα γύρω νησιά αλλά και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο Θάλασσα.
Από το χαλκό προέρχεται και το όνομά της! 

Ο καλός μου φίλος, ο Αντρέας, που ήταν από την Πάφο, μια παραθαλάσσια
πόλη της Κύπρου, ήταν συμφοιτητής μου στο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα. Όταν
ήταν ανάγκη, σε μια δύσκολη εποχή, να επιστρέψει στο νησί του, με αποχαι-
ρέτισε βιαστικά και μου έκλεισε στα χέρια μου αυτό το πανέμορφο δώρο, αυτόν
τον μοναδικό καθρέφτη και μου είπε: «Σοφία, ίσως να μην ξανασυναντηθούμε.
Αν κάποτε θελήσεις κάτι πάρα πολύ κοίταξε τον καθρέφτη κι η επιθυμία σου
θα πραγματοποιηθεί», είπε η γιαγιά ενώ συγχρόνως πήρε τον καθρέπτη από
τα χέρια των παιδιών και τον δίπλωσε προσεκτικά στο βελούδινο γαλαζοπρά-
σινο ύφασμα. 

– Ουαου! Ένας μαγικός καθρέφτης! Τον χρησιμοποίησες ποτέ γιαγιά; Γιατί
τον έχεις κρυμμένο; Είπε η Μυρτούλα ενθουσιασμένη.

– Μήπως ήταν της θέας Αφροδίτης, της θέας της ομορφιάς που πίστευαν
ότι βγήκε από τους αφρούς της θάλασσας στην Πάφο της Κύπρου; Ρώτησε ο
Θουκυδίδης.  

– Ταξιδέψτε στον χάρτη από τον Άλιμο στο νησί της Κύπρου, μπορείτε να
ψάξετε πληροφορίες περισσότερες στον υπολογιστή σας και μετά ελάτε να
απολαύσετε ένα κομμάτι σπανακόπιτα και να σας διηγηθώ ένα κυπριακό πα-
ραμυθοτράγουδο, νομίζω θα σας αρέσει. Ώρα όμως να τακτοποιήσω τον κα-
θρέφτη στη θέση του. Αγαπημένα μου παιδιά, μην ξεχνάτε ΠΟΤΕ ότι οι επιθυ-
μίες και τα όνειρά μας πραγματοποιούνται μόνο αν το θέλουμε εμείς!
Συμβούλεψε η γιαγιά.

Η Μυρτώ και ο Θουκυδίδης στη δροσιά του κήπου με τα ταμπλετάκια τους
έψαχναν, έψαχναν, ταξίδευαν...
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ζοπράσινη θάλασσά τους, ίδια με τα μάτια της Μυρτούλας, κοίταξαν ως εκεί
που έβλεπε το μάτι τους. Όλα συμφωνούσαν να προχωρήσουν το σχέδιό τους.

Άνοιξαν πολύ προσεκτικά το βελούδινο ύφασμα, πήραν τον καθρέφτη της
γιαγιάς στα χέρια τους κοίταξαν με πολλή προσοχή μέσα... και έκαναν την ευ-
χούλα τους!

Κεφάλαιο 3ο

Η μεγάλη απόφαση

Η Μυρτώ, γυρίζοντας από το σχολείο το μεσημέρι, μπήκε στην λευκή εκ-
κλησούλα της Μυρτιδιώτισσας, είχε το όνομά της, θα ζητούσε τη βοήθειά της.
Άναψε το κεράκι της διστακτικά και έμεινε σκεφτική. Μια ιδέα είχε σφηνωθεί
πάλι στο μυαλό της, την τυραννούσε από το προηγούμενο βράδυ και αποφάσισε
να την πραγματοποιήσει.

Μπήκε βιαστική στο σπίτι, πέταξε την τσάντα της και χωρίς να την πάρει
κανείς είδηση πήγε κατευθείαν στην αποθηκούλα. Έψαξε αρκετή ώρα. Τι έψα-
χνε άραγε; Μα φυσικά τον ΜΑΓΙΚΟ ΚΑΘΡΕΦΤΗ. Κι αυτή η πονηρούλα για-
γιάκα τον είχε κρύψει καλά, πολύ καλά! Μα κρύβεται ένας μαγικός καθρέφτης;
Τι νόημα έχει αν δεν μπορείς να τον χρησιμοποιήσεις; Και ήταν σίγουρη ότι
είχε να του πει και να της πει πάρα πολλά! Ευτυχώς τον ανακάλυψε πάλι
πίσω από το βάζο με το πράσινο νεραντζάκι.

– Μαμά, πηγαίνω στο σπίτι του Θουκυδίδη, έχουμε να κάνουμε μια εργασία
μαζί, φώναξε δυνατά από τη σκάλα. Δεν είπε ψέματα, η Μυρτώ! Είχαν μια
πολύ σοβαρή εργασία να τελειώσουν τα παιδιά!

Στην πόρτα του κήπου συνάντησε τον Θουκυδίδη. Της πρόσφερε μερικά
ζουμερά μούσμουλα –μέσπιλα– όπως τα έλεγε η γιαγιά, από την αυλή του
σχολείου τους. Ήξερε πως άρεσαν στην φίλη του, είχαν πολύ σπουδαία πράγ-
ματα να κάνουν και έπρεπε να πάρουν δύναμη.

Περπατούσαν, συζητούσαν, σχεδίαζαν ώσπου έφτασαν στο σημείο που
έπαιρναν τις αποφάσεις τους, στο πάρκο, στο λόφο Πανί. Δεν έριξαν καμιά
ματιά στις κούνιες! Σκαρφάλωσαν κατευθείαν στην κορυφή! Κοίταξαν τον
Υμηττό, το βουνό τους, κοίταξαν το ρέμα, κοίταξαν τον Σαρωνικό, την γαλα-
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Κεφάλαιο 4ο

Ταξίδι αλλά για πού; Ταξίδι αλλά πότε; 

Ταξίδι αλλά με ποιους;

Έτσι μια ηλιόλουστη Δευτέρα η Μυρτώ και ο Θουκυδίδης πήραν την από-
φαση την τρανή. Βρέθηκαν παρέα με τον χάλκινο καθρέφτη της γιαγιάς, να
σαλπάρουν για την Κύπρο με το ξύλινο εμπορικό πλοίο «Κερύνεια 2», ένα
πλοίο από τα παλιά, με τα δυο αποφασιστικά ματάκια του στην πλώρη. Στο
αμπάρι του φυλούσε καλά το θησαυρό του, το πολύτιμο φορτίο του. Μελανό-
μορφα αγγεία γεμάτα με κρασί και λάδι, όπως τα περιέγραψε η κυρία τους
στο σχολείο, όπως τα διηγήθηκε στο παραμύθι της η συγγραφέας φίλη της, η
κυρία Εύη, όπως τα δημιούργησαν παρέα με την δασκάλα των καλλιτεχνικών
τους, μια Πασχαλιά...

Το αγεράκι φύσηξε, το πανάκι φούσκωσε. Ε οπ! Ε οπ! Ε οπ! Δίνει το πρό-
σταγμα ο καπετάν Ηρακλής στους τέσσερις ναύτες του που τραβούν κουπί.

Δίπλα στο πλοίο χόρευαν ένα δελφινάκι και ένας γλάρος! 

– Λες να είναι οι φίλοι του πλοίου μας; αναρωτήθηκε η Μυρτούλα.

Το όνειρό τους γινόταν πραγματικότητα! Θα γνώριζαν τον κύριο Αντρέα,
θα ταξίδευαν για την Κύπρο! 

Η Παναγιά μαζί μας, ευχήθηκαν τα παιδιά και έσφιξαν τα χεράκια τους
για να πάρουν δύναμη.
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Τότε το δελφίνι τούς ψιθυρίζει ότι στα Κύθηρα γεννήθηκε η Αφροδίτη, η
θεά της ομορφιάς και της αγάπης και τους οδηγεί στην παραλία της. Αγναν-
τεύουν το πέλαγος από τον θρόνο της. Το αεράκι χαϊδεύει τα μαλλιά τους.

– Ξέρεις, Μυρτώ, ότι ο μύθος λέει πώς η Αφροδίτη γεννήθηκε από κομμάτι
του Κρόνου που έπεσε στα κύματα;

– Τρομερό, Θουκυδίδη! Αχ αυτοί οι θεοί των Αρχαίων Ελλήνων! Πάντα μια
περιπέτεια κρύβουν! Κοίτα όμως! Η παραλία είναι γεμάτη με πετρούλες καρ-
δούλες! Τι όμορφες που είναι! Τι τέλειο σχήμα που έχουν!

Κεφάλαιο 5ο

«Να δω γαλάζια εκκλησιά, Τσιρίγο...»

Και το πρωί της Τρίτης μιας άλλης εποχής, έφτασαν με το πλοίο «Κερύνεια
2» στο πρώτο λιμάνι, στα όμορφα Κύθηρα.

– Ανεφοδιασμός, θα πάρουμε τρόφιμα, είπε σοβαρός ο καπετάν Ηρακλής.
Εκείνος πηγαίνει να κάνει το τάμα του στη Μυρτιδιώτισσα με τα πόδια για το
παιδί που γέννησε η γυναίκα του μετά από πολλές δυσκολίες, να ανάψει τη
λαμπάδα του, να ευχαριστήσει.

Πριν φύγει χαϊδεύει τα μαλλιά της Μυρτούλας.

– Σου υπόσχομαι να σου φέρω σεμπρεβίβα, αμάραντο, το κίτρινο λουλούδι
των Κυθήρων, που μένει ζωντανό για πάντα, όπως τα όνειρά μας! Μην το ξε-
χάσετε ποτέ αυτό παιδιά! Ξεκουραστείτε τώρα και απολαύστε ένα μπάνιο στη
θάλασσα!

Η Μυρτώ κοιτάζει τον Θουκυδίδη χαρούμενη! 

– Νομίζω τα καταφέραμε! Το όνειρό μας πραγματοποιείται σιγά σιγά!
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ο ίδιος ο φίλος μου σκοτώθηκε. Από τότε σαν λοκατζής έκανα ότι ήταν δυνατόν.
Αλλά να ξέρετε ότι το τέλος της Κύπρου ήταν από πριν σημαδεμένο. Να ξέρετε
είναι μεγάλα συμφέροντα που καθορίζουν το αποτέλεσμα στους πολέμους.
Πάντα όμως θα είναι καταστροφικοί για τους απλούς ανθρώπους.

Κεφάλαιο 6ο

Μια εξομολόγηση από καρδιάς

Και το ταξίδι τους συνεχίζεται ώσπου φτάνουν στο δεύτερο λιμάνι, στο γρα-
φικό Ρέθυμνο, για να γεμίσουν τα κανάτια, τα αγγεία, με λάδι και κρασί από
τα καλύτερα της αγοράς. 

Ο Θουκυδίδης και η Μυρτώ περπατούν στην προβλήτα του λιμανιού, χα-
ρούμενοι που πάτησαν στη στεριά. Ζαλίστηκαν αρκετά τις τελευταίες ώρες.
Το κύμα είχε θεριέψει. Πεινούν σαν λύκοι. Ο καπετάν Ηρακλής τους έδωσε
δυο ώρες μέχρι να φορτώσουν. Η Μυρτώ ξεσκέπασε πάλι τον καθρέφτη.

– Κοίτα, Θουκυδίδη, νομίζω ότι ο καθρέφτης πάλι μας οδηγεί. Τώρα δείχνει
έναν άντρα, ένα πρόσωπο διαφορετικό, δυναμικό...

– ... που κάτι θέλει να μας πει... κάτι τον προβληματίζει... Νάτος εκεί στην
άκρη του λιμανιού, σαν να μας περίμενε, μας καλεί, είπε ο Θουκυδίδης.

– Καλώς τα τα κοπέλια! Κοπιάστε να σας φιλέψω ντάκο, δροσερό νερό, καλ-
τσούνια με ανθότυρο και μέλι για να γλυκαθείτε λίγο...

– Σας ευχαριστούμε πολύ! Πόσο νόστιμα είναι! Μπορώ να πάρω άλλο ένα;
Είπε η Μυρτώ ντροπαλά.

– Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία...  Συμπλήρωσε ο Θουκυδίδης με θάρ-
ρος. 

– Να είστε καλά παιδιά μου! Με ειδοποίησε ο φίλος μου ο Αντρέας και σας
περίμενα! Είμαι ο Γιάννης και εμείς εδώ νιώθουμε τυχεροί που ζούμε στην
Κρήτη, έναν πανέμορφο τόπο με πολλά αξιοθέατα, μακάρι όλοι σας μια μέρα
να γνωρίσετε από κοντά τις ομορφιές της. Ξέρω, πηγαίνετε στην Πάφο, στην
Κύπρο... Πλούσιο νησί αλλά πολύ τυραννισμένο. Άσχημο πράγμα ο πόλεμος,
παιδιά μου! Για να σας πω την αλήθεια το 1974 η τύχη μας έκανε να γνωρίσουμε
στην Κύπρο πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα να διηγηθώ. Ήμουν
20 χρονών παιδί, στρατιώτης λοκατζής, όταν μας πήγαν στις 21 Ιουλίου με αε-
ροπλάνα στην Κύπρο να πολεμήσουμε. Το ίδιο βράδυ μας έριξαν και μάλιστα
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και τον πέταξε πάνω στο καράβι του Καπετάν Προφανή!

– Είναι ο Διγενής Ακρίτας! Ο φύλακας των νησιών μας! Σωθήκαμε! Είπε ο
διαβασμένος Θουκυδίδης.

Το πειρατικό καράβι έγινε ένα με το βράχο λίγο πιο έξω από το λιμάνι της
Πάφου και δεν δημιούργησε πια φασαρίες σε κανένα πλοίο.

Κεφάλαιο 7ο

Βραδινή περιπέτεια στο Αιγαίο

Πέμπτη απόγευμα μιας άλλης εποχής και η Μυρτώ με τον Θουκυδίδη είναι
πολύ χαρούμενοι. Ο καπετάν Ηρακλής τους ενημέρωσε ότι την επόμενη μέρα
θα έπιαναν στο λιμάνι της Πάφου. Ο άνεμος είχε ηρεμήσει και έπλεαν γαλήνια
στη θάλασσα. 

– Καλέ μου Θουκυδίδη, έλα να βρούμε τους αστερισμούς στον ουρανό! Είναι
σημάδια, είναι σχήματα, όπως λέει η γιαγιά Σοφία! Αλήθεια την έχω επθυμήσει
πολύ!

– Μυρτώ, αν παρατηρήσεις με προσοχή τον ουρανό μπορείς να διακρίνεις
πολύ εύκολα τους αστερισμούς της Μεγάλης και της Μικρής Άρκτου!

– Είναι φανταστικά! Όμως κοίτα εκεί στο βάθος! Νομίζω είναι ένα μεγάλο
μαύρο σύννεφο. Ίσως έρχεται κακοκαιρία! Το είδαν οι κωπηλάτες; Το είδε ο
καπετάν Ηρακλής;

Τότε άκουσαν το δελφίνι να σφυρίζει και να κολυμπάει και να πηδάει λες
και τρελάθηκε! Να παίξει θέλει τέτοια ώρα το βράδυ; 

– Φυγετε από την κουπαστή! Καλυφθείτε! Βοηθήστε τους κωπηλάτες! Δε-
χόμαστε επίθεση! Ο καπετάν Προφανής με τους άντρες του μας επιτίθενται!

Η Μυρτώ και ο Θουκυδίδης δεν ήξεραν τι να κάνουν. Η καρδούλα τους χτυ-
πούσε πολύ δυνατά! Τα βέλη έπεφταν βροχή πάνω στην «Κερύνεια 2».

Ο καπετάν Προφανής, ο ξακουστός, ήταν ένας τρομερός και φοβερός Σα-
ρακηνός πειρατής που λεηλατούσε τα εμπορικά πλοία και μετά τα βύθιζε.

– Θέλει τα αγγεία με το λάδι και το κρασί και δεν θα ησυχάσει αν δεν τα
πάρει! Ανακοίνωσε κουνώντας το κεφάλι ο καπετάν Ηρακλής.

Τότε η Μυρτούλα σκέφτηκε να ζητήσει βοήθεια από τον Καθρέφτη της.
Έβγαλε το κόκκινο βελούδινο ύφασμα και... μέσα στον καθρέφτη εμφανίστηκε
ένα παλικάρι από άλλη εποχή, 3 μέτρα ψηλό και πολύ δυνατό, άπλωσε το χέρι
του, άρπαξε με τη χούφτα του ένα βράχο από τον Πενταδάχτυλο της Κύπρου
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Κεφάλαιο 8ο

Όνειρο ή πραγματικότητα;

Ξημερώνει... Χίλια χρώματα παντού σκορπάει η ανατολή του ήλιου. Η Μυρ-
τούλα πάνω στην κουβέρτα του πλοίου ακούει το ρυθμικό τράβηγμα των κου-
πιών... Ε οπ! Ε οπ! Ε οπ! 

Ονειρεύεται; Είναι αλήθεια; Το χέρι της  γαντζώνει σφιχτά τον καθρέπτη.
Η θάλασσα είναι γαλήνια. Ένα τεράστιο όστρακο κατάλευκο ανοίγει πάνω
στους απαλούς αφρούς. Μια πανέμορφη κοπέλα με μακριά κατακόκκινα μαλ-
λιά ξεπροβάλλει. Αστερίες, μέδουσες, δελφίνια, γλάροι χορεύουν γύρω της...
Χίλια χρώματα μαζί με τις πρωινές μυρωδιές της θάλασσας...

– Είναι η θεά; Είναι δυνατόν; Μουρμούρισε η Μυρτώ απορημένη, παρακο-
λουθώντας με θαυμασμό.

Η πρωινή αύρα την κάνει να αναριγεί... 

Το όνειρο συνεχιζόταν!
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– Ώστε λοιπόν εσού είσαι η Μυρτούλα, η αγγόνισσα της Σοφίας, η περίεργη
τζιαι η τολμηρή, χαμογέλασε ο κύριος Αντρέας, και ένα δάκρυ αναμνήσεων
κύλησε στο μάγουλό του. Χάιδεψε τα κεφαλάκια των παιδιών και τους κάλεσε
στο σπίτι του...

Κεφάλαιο 9ο 

Γνωρίζοντας την Πάφο και μια σπουδαία συνάντηση

Το καράβι μας, το «Κερύνεια 2», πλησιάζει στον προορισμό του. Η παραλία
της Πάφου αχνοφαίνεται... 

– Εδώ ταξίδεψαν για πρώτη φορά οι Έλληνες πριν από 1400 χρόνια από τη
γέννηση του Χριστού, εγκαταστάθηκαν και έφτιαξαν αποικίες, έκαναν εμπόριο,
οι Αχαιοί, όπως μας τόνισε η διευθύντριά μας, θυμάσαι; Είπε ο Θουκυδίδης με
θαυμασμό και με μια γλυκιά προσμονή.

– Πόσο μοιάζει με τον Άλιμό μας, ελίτσες, πεύκα, χαρουπιές, συκιές και θά-
λασσα παντού. Κοίτα Θουκυδίδη, κάποιος μας κουνάει το χέρι του! Είπε με εν-
θουσιασμό η Μυρτούλα.

Χτες το βράδυ όταν ηρέμησαν όλα και ξεπεράστηκε ο κίνδυνος από το πει-
ρατικό καράβι, ένα νέο πρόσωπο εμφανίστηκε στον μαγικό καθρέφτη, ένας
ηλικιωμένος άντρας χαμογελαστός και σίγουρος για τον εαυτό του. Τώρα πια
ήταν και τα δυο παιδιά σίγουρα ότι θα συναντούσαν τον κύριο Ανδρέα, τον
φίλο της γιαγιάς τους!

Κατέβηκαν στην παραλία και περπάτησαν κατευθείαν προς το μέρος του.
Δυο γλυκές φατσούλες τους κοίταζαν γελαστά. Δυο μελιά και δυο κατάμαυρα
ματάκια τους παρακολουθούσαν.

– Γεια, είμαι η Αφρούλα, καλωσήρτετε στην Κύπρο μας. Ήρτεν η ώρα να τα
πούμε τζιαι που κοντά! Όι μόνον που το padlet..  Χαμογέλασε το κοριτσάκι,
έλαμψε το προσωπάκι της.. Τούτον που θωρείτε στο βάθος εν το σκολείο μας!
Εν απέναντι ακριβώς που το σπίτι μας. Λαλούν το 4ο Δημοτικό Σχολείο Πά-
φου.

– Καλωσήρτετε παιθκία! Εγιώ είμαι ο Αντρέας..Εκαρτερούσαμέ σας με μιά-
λην αγωνία! Ακούσαμε τόσα πολλά πράματα για την γιαγιά σας την Σοφία
που τον παππού μας τον Αντρέα.  
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Το χαμόγελο ξαναγυρίζει στα έξυπνα προσωπάκια.

Γνωρίζουν τα υπέροχα ψηφιδωτά της Πάφου και τους τάφους των βασι-
λέων...

Στον κήπο του σπιτιού του, έναν κήπο ίδιο; Παρόμοιο με της γιαγιάς της;
... Κάθισαν κάτω που την συκαμιά και τις κληματαρκές, ανάμεσα  στις ροθκιές
και τις χαρουπιές... Τους τράτταρε τασσινόπιττα, ψητό χαλλούμι με κουλλούρι,
ελιόπιττα... Είχαν τόσα να πουν, τόσα να συζητήσουν...

Έπιασε ο παππούς να τραγουδά και τα παιδιά να συνοδεύουν: «Στου παππού
μου την αυλή».

Ύστερα περπάτησαν στους δρόμους της Πάφου...

Επισκέφτηκαν το Σχολείο που τόσο καιρό αντάλλασσαν μηνύματα, γνώρι-
σαν νέους φίλους από διαφορετικά μέρη της γης, όπως άλλωστε συνηθίζεται
στην Κύπρο από τα πολύ παλιά χρόνια, όλοι μαζί να συνυπάρχουν αρμονικά...
Εκτός... Το πρόσωπο του παππού γέμισε στιγμιαία με θλίψη! Ζήτησε από τα
παιδιά να καθίσουν στην αυλή του σχολείου για να τους διηγηθεί μια αλλιώτικη
ιστορία... για το πώς η Κύπρος μοιράστηκε στα δυο και πώς έφτασαν στον πό-
λεμο πριν χρόνια... τι σημαίνει εισβολή... τι σημαίνει διώχνω και διώχνομαι, τι
σημαίνει πρόσφυγας, τι σημαίνει χάνει κάποιος το σπίτι του, τους φίλους του,
τη γη του, τη ζωή του...

Συνέχισαν την βόλτα στην πόλη σιωπηλοί.

– Τούτη δαμέ εν η Πέτρα του Αγίου Παύλου. Ετημωρήσαν τον γιατί εμαρτύ-
ρησεν την θρησκείαν του.

– Τζιαι τούτα τα μαντίλια που εν κρεμασμένα στο δεντρό εν τάματα για να
ευκαριστήσουν την Αγία Σολομονή, που τους βοήθησε, είπεν η Αφρούλα.

Τότε η Μυρτώ ξετύλιξε το γαλαζοπράσινο βελούδινο ύφασμα του καθρέφτη
και το κρέμασε στο δεντράκι με ευλάβεια. «Για τη γιαγιά Σοφία», σκέφτηκε το
κορίτσι.  

Και σιγά σιγά απομακρύνονται από την πόλη! 

– Τζιαι τώρα παιθκιά μου εν να σας δείξω πόσα θαύματα μπορούν να
κάμουν οι αθρώποι άμα δουλεύκουν αγαπημένοι δίχα πολέμους τζιαι σκοτω-
μούς...
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Κεφάλαιο 10ο

Ο αποχαιρετισμός και τα πολύτιμα δώρα

Τα παιδιά κολύμπησαν στην παραλία, λούθηκαν στα λουτρά της Αφροδίτης.
Τραγούδησαν κυπριακά τραγούδια και δροσίστηκαν με τριαντάφυλλο και λοκ-
κούμια παφίτικα!

– Τωρά εν να χώσουμε την πατίχα, το καρπούζι, που έφερεν ο παππούς μας
μές τον άμμο για να το φάμε δροσερό μετά το μπάνιο.

Την ώρα του δειλινού το αεράκι έφερε μια ανατριχίλα στα παιδιά. Ήταν η
ώρα του αποχαιρετισμού. Αποφάσισαν να φτιάξουν το μαγικό τους φίλτρο
που θα τους συντρόφευε στις δύσκολες στιγμές, όπως άλλωστε κάποτε είχαν
κάνει και οι μεγάλοι... 

Τα παιδιά ένωσαν τα οχτώ χεράκια τους, ήταν έτοιμο το μαγικό τους φίλτρο,
ο καθένας πρόσθετε υλικά στη μαγική συνταγή:

Λίγα καλά λόγια

Πολλή αγάπη

Μια ζεστή αγκαλιά

Ένα γλυκό φιλί

Μπόλικη καλοσύνη

Αρκετή παρηγοριά

Συμπαράσταση

Βοήθεια

Το «Κερύνεια 2» έκλεισε το ματάκι του στα παιδιά. Ήταν έτοιμο να απο-
πλεύσει.

Ο παππούς Αντρέας άπλωσε στα ζεστά βότσαλα το ιερό πανί της σημαίας
της Κύπρου. 
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καλωσήρτετε – καλωσήρθατε 

ήρτεν – ήρθε 

Όι – όχι 

που (το) – από (το) 

θωρείτε – βλέπετε 

εν (το) – είναι (το) 

λαλούν (το) – το λένε 

παιθκιά – παιδιά 

εγιώ – εγώ 

εκαρτερούσαμέ σας – σας περιμέναμε 

μιάλην – μεγάλην 

εσού – εσύ 

αγγόνισσα – εγγονή 

συκαμιά – μουριά

ροθκιές – ροδιές 

τράτταρε – κέρασε 

δαμέ – εδώ 

ευκαριστήσουν –  υχαριστήσουν 

εν να σας – θα σας 

δουλεύκουν – δουλεύουν 

δίχα – χωρίς 

λούθηκαν – έκαναν μπάνιο 

θκιο – δύο 

κλαθκιά – κλαδιά 

Τούρτζιοι – Τούρκοι 

τριαντάφυλλο – δροσιστικό ρόφημα με
άρωμα τριαντάφυλλου και κόκκινο
χρώμα

– Ένας πορτοκαλί μονόκερος όπως ο χαλκός! Φώναξε η Μυρτώ.

– Θκιο κλαθκια ελιάς. Όπως οι θκιο λαοί, Έλληνες τζιαι Τούρτζιοι ενωμένοι!
Πρόσθεσε η Αφρούλα.

– Και το λευκό χρώμα, χρώμα της ελευθερίας και της ειρήνης! Συμπλήρωσε
σίγουρος ο Θουκυδίδης.

Δίπλωσε το ιερό πανί ο παππούς και το έκλεισε στα χεράκια των παιδιών.

Ο Θουκυδίδης έκλεισε στο χέρι του Αντρέα ένα ματσάκι αμάραντο και της
Αφρούλας μια πετρούλα καρδούλα...

Η Μυρτούλα έκλεισε στο χέρι του παππού Αντρέα τον χάλκινο καθρέφτη
σε σχήμα αχιβάδας. Θα τον έφερνε ο ίδιος στη γιαγιά της όταν ερχόταν στην
Αθήνα, στον Άλιμο. Άλλωστε δεν τον χρειαζόταν πια... 

Τα όνειρά μας τα πραγματοποιούμε μόνο με τη δική μας θέληση... 

όπως έλεγε η σοφή γιαγιά Σοφία.
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Εμπνευστήκαμε από τα άρθρα:
Το αιώνιο ταξίδι της ομορφιάς, εκθέματα από το Αρχαιολογικό Μουσείο
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Κύπρος: Το ανθρωπογενές περιβάλλον

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2278/Geografia_E– Dimotikou_html–
empl/indexD_45.html

Ταξιδεύοντας με το πλοίο της Κερύνειας

https://www.youtube.com/watch?v=eZYIW3TLCII

Η Πέτρα του Ρωμιού και ο βράχος της Αφροδίτης

https://happytraveller.gr/h– petra– tou– rwmiou/

Ο άνθρωπος και η Ιστορία του, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύ-
πρου, δ΄τάξη

http://archeia.moec.gov.cy/sd/231/d_taxi.pdf

Κυπριακά Παραδοσιακά Τραγούδια για παιδιά μέσα από την επιστήμη
της μουσικής παιδαγωγικής, Αύρα Πιερίδου Σκουτέλλα και Μιχάλης Χα-
τζημιχαήλ. Λευκωσία 2008 (Ντίλι ντίλι, Στου παππού μου την Αυλήν, Τα
Ψέματα)

Η αλληλογραφία μας με το Α1 του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πάφου

https://padlet.com/theodosiachatzievgenaki/lmqi84l4r2pydvmq

https://padlet.com/stefanieiakovou/y8qg5fiflovxale6

Η συνέντευξη του παππού Αντρέα

https://drive.google.com/file/d/1sB7tMNksAPvcreM42QxvoXmV9Va3Wjyi/view?
usp=sharing

Η συνέντευξη του παππού Γιάννη 

https://drive.google.com/file/d/1BR0o1AcNchU3FJ4d_C1Po349IQIQWP7n/view?u
sp=sharing
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Σαν τον χαλκό...
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