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Ο ερχομός του Αργύριου Νατ δημιουργεί αναστά-
τωση στο δάσος και νέους μπελάδες στον δήμαρ-

χο Αλκιβιάδη Λουπ. Γιατί σχεδόν όλα τα ζώα φόρεσαν 
ξαφνικά πανομοιότυπα καπέλα και γυαλιά ενώ κάποια 
από αυτά έβαψαν το τρίχωμά τους μπλε;
Ο δήμαρχος πρέπει να αναλάβει πάλι δράση.

Μια διασκεδαστική ιστορία που αποτυπώνει 
την καθημερινή ζωή των παιδιών και στοχεύει, 
μεταξύ άλλων, στην τόνωση της αυτογνωσίας 

και την αποφυγή του μιμητισμού.
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Ç ÃÉÙ ÔÁ ÖÙ ÔÏÕ (1957-2019) ãåííÞèçêå óôï ÄñïóÜôï 
Êáñäßôóáò και μεγάλωσε óôç ËÜñéóá, üðïõ σπούδασε 
αρχικά στην Παιδαγωγική Ακαδημία. Στη συνέχεια συ-
μπλήρωσε τις σπουδές της στο ΑΠΘ και στο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλίας. ΕñãÜστηκε ùò Ó÷ïëéêÞ Óýìâïõëïò στην 
Πñù ôïâÜèìéá Åêðáßäåõóç. Ήταν παντρεμένη και μητέ-
ρα τριών παιδιών.  

Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν τα βιβλία 
της Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛ, ΜΙΑ ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΑΥ ΤΟ-

ΚΙΝΗΤΑ (και τα δύο τιμήθηκαν με το Βραβείο Μυ   θιστο-
ρήματος από τη Γυναικεία Λο γο τεχνική Συντροφιά και 
βρέ θηκαν στη βραχεία λίστα των Κρατικών Βραβείων 
Παι δικής Λογοτεχνίας), Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ Η ΝΕΡΑΪΔΑ ΤΟΥ 

ΝΕΡΟΥ, ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΓΑΒΡΙΕ ΛΑΣ, ΤΑ ΧΡΙ

ΣΤΟΥ  ΓΕΝ ΝΙΑΤΙΚΑ ΔΩΡΑ ΤΗΣ ΓΑΒΡΙΕ ΛΑΣ, ΜΑΣΑΣ, ΦΥ

ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΙΚΑΣ, ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΗΣ ΓΑΒΡΙΕ ΛΑΣ, ΔΕ ΘΕ-

ΛΩ ΝΑ ΜΕ ΠΑΡΕΙ Ο ΥΠΝΟΣ!, ΚΩΔΙΚΑΣ 99, ΟΤΑΝ ΧΑΣΑ-

ΜΕ ΤΗΝ ΝΤΟΛΥ, Η ΜΙΚΡΟΥΛΑ Η ΜΙΜΗ ΠΑΝΤΑ ΞΕΡΕΙ 

ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ, ΜΕ 6 ΚΛΙΚ και ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΣ 

ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΦΟΞ, καθώς και τα μυ θιστορήματά της για 
ενη λίκους ΤΑ ΒΙΟΛΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΑΔΡΑΣ, ΤΟ ΔΑΚΡΥ ΤΟΥ 

ΚΡΙΝΟΥ, ΣΒΗ Σ ΜΕ  ΝΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ, ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟ-

ΔΟΣΙΑΣ, ΤΟ ΔΙΩΡΟΦΟ ΤΗΣ ΤΣΙΜΙΣΚΗ και ΣΤΗΣ ΚΑΡΥ-

ΔΙΑΣ ΤΟΝ ΙΣΚΙΟ. 

Πληροφορίες για τη συγγραφέα υπάρχουν στην ιστο-
σελίδα: http://giotafotou.psichogios.gr
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Ηταν ένα ζεστό απομεσήμερο του 
καλοκαιριού. Στην είσοδο του δά-
σους, πάνω σε ένα καταπράσινο 

πεύκο, έστεκε ένας σπουργίτης που εκτε-
λούσε χρέη θυρωρού. Δίπλα του ένας σπί-
νος είχε ξαπλώσει αναπαυτικά και δεν έλε-
γε να βάλει γλώσσα μέσα του. Τα κουτσο-
μπολιά του δάσους δεν είχαν τελειωμό. 

«Εδώ που τα λέμε, δε συνέβη κάτι συντα-
ρακτικό τελευταία. Τα ίδια και τα ίδια! Μερι-
κές φορές νιώθω ότι βαριέμαι αφόρητα σε 
τούτον τον τόπο. Θα ήθελα…»

«Έχουμε επισκέψεις!» τον διέκοψε ο 
σπουργίτης κι αμέσως μετά οι δυο τους βιά-
στηκαν να πετάξουν ως το ψηλότερο κλαδί 

© Γιώτα Φώτου, 2020/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2020
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από όπου είχαν καλύτερη θέα. Έμειναν για 
λίγο ακίνητοι να παρακολουθούν τον ξένο 
που εκείνη τη στιγμή περνούσε την είσοδο 
του δάσους. 

«Ουάου! Πόσο όμορφος είναι! Σίγου-
ρα είναι ένας σταρ! Από το Χόλιγουντ πρέ-
πει να μας έρχεται. Μπορεί… μπορεί να εί-
ναι διάσημος σαν τον Τσιπ και τον Ντέιλ…» 
έπιασε πάλι την πολυλογία ο σπίνος, αλλά 
ο σπουργίτης δεν κάθισε να τον ακούσει. 

Στο μεταξύ, ο επισκέπτης, κατάκοπος και 
καταϊδρωμένος, άφησε κάτω τα μπαγκάζια 
του και σωριάστηκε στον ίσκιο του πεύκου.  
«Επιτέλους ένα σκιερό μέρος», αναστέναξε 
ανακουφισμένος καθώς τα δυο πουλιά πα-
ρουσιάστηκαν εμπρός του. «Καλησπέρα», 
τους χαιρέτησε κι άρχισε να κουνάει πέρα 
δώθε την μπλε φουντωτή του ουρά σαν να 
ήταν βεντάλια. Μάλιστα! Η ουρά του ήταν 
μπλε. Μπλε όπως η θάλασσα, με ανοιχτές 
ανταύγειες στο χρώμα του ουρανού. Όλο το 
τρίχωμά του ήταν στις αποχρώσεις του μπλε! 

© Γιώτα Φώτου, 2020/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2020
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Ήταν ένας λαμπερός, πολύ λαμπερός μπλε 
σκίουρος. Τα δυο πουλιά τον κοίταξαν χω-
ρίς να κρύβουν την έκπληξή τους. Οι σκίου-
ροι που ζούσαν στο δάσος ήταν καφετιοί. 
Κάποτε είχαν περάσει από την περιοχή τους 
δυο γκρίζοι. Μπλε σκίουρο, όμως, δεν εί-
χαν ξαναδεί. Ανταπέδωσαν τον χαιρετισμό 
του αμήχανα.  

«Θα μπορούσατε, σας παρακαλώ, να μου 
πείτε πού μπορώ να βρω τον δήμαρχο Αλ-
κιβιάδη Λουπ;» ρώτησε ο σκίουρος.

«Εγώ θα σε συνοδεύσω…» φτερούγισε 
ανυπόμονα ο σπίνος. Ο σπουργίτης τού έρι-
ξε μια αυστηρή ματιά και ζήτησε από τον ξέ-
νο να τον ακολουθήσει.

Ο δήμαρχος Αλκιβιάδης Λουπ, ένα πανέ-
ξυπνο κοκκινωπό τσακάλι, εκείνη την ώρα 
καθόταν στη βεράντα του δημαρχείου και, 
μαζί με τη γραμματέα του, τη νεαρή κουκου-
βάγια Αθηνά Όουλ, μελετούσαν έναν χάρ-
τη του δάσους. 

«Πρέπει να συγκροτηθεί μια ομάδα που 

© Γιώτα Φώτου, 2020/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2020
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θα ελέγχει τις ζώνες πυροπροστασίας. Κά-
θε καλοκαίρι ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι 
μεγάλος», είπε ο δήμαρχος, και η Αθηνά 
Όουλ έκανε να ανοίξει έναν φάκελο όπου 
υπήρχαν οι αιτήσεις των εθελοντών, όταν 
είδε από μακριά τον επισκέπτη. 

«Σκίουρος είναι αυτός που έρχεται;» ρώ-
τησε κι άφησε στην άκρη τον φάκελο. Ο 
δήμαρχος έβγαλε τα γυαλιά του, τα καθά-

© Γιώτα Φώτου, 2020/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2020
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ρισε και τα ξαναφόρεσε κοιτώντας προς 
την κατεύθυνση όπου του έδειχνε η γραμ-
ματέας του. Δε βιάστηκε να απαντήσει.

«Ναι! Σκίουρος είναι», επιβεβαίωσε τελικά.
«Μα… Υπάρχουν μπλε σκίουροι;»
«Είναι σπάνιοι, αλλά υπάρχουν». 
«Είναι πανέμορφος!» τόνισε η Αθηνά Όουλ 

και το τρέμουλο στη φωνή της ανάγκασε τον 
δήμαρχο να της ρίξει μια περίεργη ματιά. 
Ήταν φανερό πως η γραμματέας του είχε 
γοητευτεί από την εμφάνιση του επισκέπτη.

Στο μεταξύ, ο σκίουρος πλησίασε συνο-
δευόμενος από τα δυο πουλιά. Φορούσε ένα 
λευκό πλατύγυρο καπέλο και γυαλιά με ασημή 
σκελετό. Χαμογέλασε πλατιά και συστήθηκε.

«Είμαι ο σκίουρος Αργύριος Νατ».
«Καλώς μας ήρθες. Χαίρομαι που σε γνω-

ρίζω», τον καλοδέχτηκε ο Αλκιβιάδης Λουπ 
και του έδειξε να καθίσει, ενώ η Αθηνά 
Όουλ τσακίστηκε να τους φέρει δυο ποτή-
ρια με δροσερό χυμό από βατόμουρα. Εί-
παν δυο τρεις κουβέντες για τον καιρό και 

© Γιώτα Φώτου, 2020/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2020
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τελικά ο δήμαρχος ρώτησε: «Λοιπόν; Πώς 
από τα μέρη μας;». 

«Αποφάσισα, εάν βέβαια μου επιτρέπετε, 
να εγκατασταθώ εδώ. Ως τώρα έμενα σε μια 
πλαγιά γεμάτη θάμνους, κοντά στην παραλία. 
Ο δυνατός ήλιος, όμως, μου δημιουργεί προ-
βλήματα. Σοβαρά προβλήματα! Ξεθω ριάζει 
το τρίχωμά μου, το κάνει να φαίνεται θαμπό». 

© Γιώτα Φώτου, 2020/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2020



© Γιώτα Φώτου, 2020/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2020



— 15 —

«Δηλαδή, από μικρός έμενες στην παρα-
λία;»

«Α, όχι. Εγώ γεννήθηκα σε ένα δάσος στην 
Ινδία. Πρόσφατα ήρθα σε τούτη τη χώρα για 
διακοπές. Μου άρεσε πολύ και θέλησα να 
μείνω μόνιμα. Αλλά η παραλία δε μου ταιριά-
ζει. Χρειάζομαι σκιερό μέρος. Όταν λοιπόν 
έμαθα ότι εδώ περνάτε όλοι υπέροχα, μάζε-
ψα τα πράγματά μου και… Να με λοιπόν!»

«Έτσι, ε! Μα αυτό είναι μεγάλη μας τιμή. 
Πολύ μεγάλη μας τιμή! Θέλουμε νέους κα-
τοίκους στην περιοχή», τον διαβεβαίωσε ο 
δήμαρχος κι έδιωξε τον σπουργίτη να επι-
στρέψει στη θέση του. Την ίδια στιγμή ο κου-
τσομπόλης σπίνος αποχώρησε κι αυτός. Εί-
χε συνταρακτικά νέα να μεταδώσει.

Ο δήμαρχος, η γραμματέας του και ο ξε-
χωριστός σκίουρος έμειναν να συζητούν. 
Κανείς τους δε φανταζόταν την αναστάτωση 
που θα ακολουθούσε τις επόμενες μέρες. 

❀
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Ο ερχομός του Αργύριου Νατ δημιουργεί αναστά-
τωση στο δάσος και νέους μπελάδες στον δήμαρ-

χο Αλκιβιάδη Λουπ. Γιατί σχεδόν όλα τα ζώα φόρεσαν 
ξαφνικά πανομοιότυπα καπέλα και γυαλιά ενώ κάποια 
από αυτά έβαψαν το τρίχωμά τους μπλε;
Ο δήμαρχος πρέπει να αναλάβει πάλι δράση.

Μια διασκεδαστική ιστορία που αποτυπώνει 
την καθημερινή ζωή των παιδιών και στοχεύει, 
μεταξύ άλλων, στην τόνωση της αυτογνωσίας 

και την αποφυγή του μιμητισμού.

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Η ΦΡΟΥΤΟΠΑΡΕΑ

ΣΥΛΛΑΒΙΖΩ
ΛΕΞΕΙΣ,

ΑΚΟΥΩ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Μέχρι 600 λέξεις
Προσχολική ηλικία

ΕΥΚΟΛΑ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΩ

Άπό 3.000 λέξεις
Δ́ & Ε  ́δημοτικού

ΔΙΑΒΑΖΩ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ

Άπό 10.000 λέξεις
Ε΄& ΣΤ΄ δημοτικού

ΚΑΤΑΝΟΩ 
ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΩ 

ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Μέχρι 1.500 λέξεις
Νηπιαγωγείο & Ά  δημοτικού

ΔΙΑΒΑΖΩ 
ΜΙΚΡΑ 

ΚΕΙΜΕΝΑ

Άπό 2.000 λέξεις
Β΄& Γ΄ δημοτικού

Ο ξεχωριστός 

Αργύριος ΝατΑργύριος Νατ

ΓΙΩΤΆ ΦΩΤΟΎ1
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