
«Μια φορά κι έναν καιρό 
ήταν ένα καγκουρό 
που ’πινε πολύ νερό 
µα δεν έλεγε το ρο 
Ητανε και µια καµήλα 
που µασούσε όλο µήλα 
Μια χελώνα µε µπικίνι 
κολυµπούσε στην Κερκίνη» 

Εκαναν και άλλα τα ζω-
άκια-πρωταγωνιστές 
στο απολαυστικό πα-
ραµύθι που έγραψε ο 
συνάδελφος Βασίλης 
Κάργας και το εξέδωσε 
µε τίτλο «Η παράξενη 
παρέα του Ορφέα». 

Επιδίωξή του; Να το χαρούν τα παιδιά. 
«Αφορµή ήταν ο µυθικός Ορφέας, που 
από παιδί ακόµα έδειξε την αγάπη και 
την κλίση του στη µουσική», λέει ο συγ-
γραφέας, ο οποίος ζει 38 χρόνια στην 
Αλεξανδρούπολη και γοητεύτηκε από 
τον Θρακιώτη ήρωα. «Ο ίδιος ο θεός 
Απόλλωνας του δίδαξε τη µουσική και 
του χάρισε τη λύρα του. Η δύναµη της 
µουσικής του ήταν τέτοια που ηµέρευε 
και σαγήνευε τα θηρία. Επαιζε τόσο αρ-
µονικά τη λύρα και τραγουδούσε τόσο 

γλυκά, που λένε ότι και τα άγρια ζώα του 
δάσους µαζεύονταν γύρω του για να τον 
ακούσουν. Στο έµµετρο αυτό παραµύθι 
µου, ο Ορφέας σαγηνεύει µε τη λύρα του 
και το τραγούδι του αγαπηµένα ζώα των 
παιδιών, που ξεκίνησαν ένα µακρύ ταξίδι 
για να τον συναντήσουν στη Θράκη και 
τους αλλάζει τη µοίρα... Το γεγονός ότι 
είναι έµµετρο βοηθάει τα παιδιά που σε 
αυτές τις ηλικίες, 3-10 χρονών, µαθαί-
νουν ακόµα τη γλώσσα, να µάθουν και 
τον ρυθµό της γλώσσας». 

Πρόκειται για ένα αλλιώτικο 
παραµύθι, αστείο και διασκεδαστικό, 
µε ρυθµό και παιγνιώδη διάθεση, που 
αναδεικνύει όχι µόνο τη δύναµη των θε-
τικών συναισθηµάτων, µα και τη δύναµη 
των λέξεων, τους συνειρµούς των ήχων, 
τις δυνατότητες της γλώσσας. 

Ενα παραµύθι για τη δύναµη της 
µουσικής, για τις αξίες της φιλίας και της 

συντροφικότητας και για την αποδοχή 
της διαφορετικότητας. Περνάει στο παιδί, 
όχι µε τρόπο διδακτικό, ότι η µουσική, 
η τέχνη, η φιλία, η συντροφικότητα, η 
αποδοχή της διαφορετικότητας βοηθούν 
τον άνθρωπο να ξεπεράσει ατοµικά του 
προβλήµατα, όπως το καγκουρό που δεν 
µπορούσε να πει το ρο, να προχωρήσει 
στη συλλογικότητα και να ενταχθεί σε 
κοινωνικές οµάδες. 

Ακόµη το βιβλίο αυτό µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί από τους εκπαιδευτι-
κούς, νηπιαγωγούς, δασκάλους, για δι-
αθεµατική προσέγγιση και να διδάξουν 
στα παιδιά π.χ. τη γεωγραφία, την τέχνη 
και κοινωνικές έννοιες. Mια απρόβλεπτη 
και παράξενη παρέα ζώων που ξεκίνησε 
ένα µακρύ ταξίδι για να συναντήσει στη 
Θράκη τον µυθικό Ορφέα, που µε τη 
λύρα και τη µουσική του τούς αλλάζει 
τη ζωή. 

Η εξαιρετική εικονογράφηση της 
Παναγιώτας Καρτσακάλη, που τιµήθηκε 
µε το ειδικό βραβείο εικονογράφησης 
παιδικού βιβλίου από την κριτική επιτρο-
πή των Βραβείων Βιβλίου Public, βοηθά 
το παιδί να οπτικοποιήσει τις εικόνες 
και να αναπτύξει τη φαντασία του. Ρόλο 
στη διαδροµή του ταξιδιού µε αυτή τη 
σύγχρονη Κιβωτό του Νώε έπαιξε η κόρη 
του Βασίλη Κάργα, Εβελίνα.

να από τα ατυχήµατα 
που συµβαίνουν 
στον Ιερό Βράχο 
έγινε χθες κοντά 
στον Παρθενώνα. 
Τουρίστας έπεσε και 
χτύπησε το πόδι του, 
ίσως και να το έσπα-
σε. Κρίµα για τον 
άνθρωπο, αλλά σε 
χώρους όπως αυτός, 
όπου µάλιστα συγκε-
ντρώνονται πολλοί 
επισκέπτες, ανάλογα 

ατυχήµατα συµβαίνουν και δεν χωρά γκρίνια. 
Το ευτύχηµα είναι πως υπήρχε γιατρός, ένας 
οπλίτης που χθες «εφηµέρευε» στο ιατρείο της 
Ακρόπολης. Το µέτρο, που είχε καθιερωθεί επί 
υπουργού Κωνσταντίνου Τασούλα, να υπηρε-
τούν στο συγκεκριµένο ιατρείο στρατευµένοι 
εναλλάξ από όλα τα Οπλα, φέτος εφαρµόστηκε 
µόλις χθες. Μακάρι το πρόβληµα να ήταν µόνο 
αυτό, όµως δεν είναι. 
Η Ακρόπολη των Αθηνών, το κορυφαίο µνη-
µείο µε την τεράστια σηµασία και τη διεθνή 
φήµη, χρειάζεται επειγόντως πολύ σοβαρά µέ-
τρα. Χωρίς να θέλω να κινδυνολογήσω, είναι 
θέµα χρόνου να συµβεί σοβαρότερο ατύχηµα 
στον χώρο. Χιλιάδες επισκέπτες στριµώχνονται 
στη δίοδο των Προπυλαίων περίπου από τις 8 
µέχρι τις 10 για να ανέβουν προς το Ερέχθειο 
και τον Παρθενώνα και από τις 12 και µετά για 
να κατέβουν. Μια στιγµή πανικού αρκεί. 
Και ξύλο να χτυπήσω και ό,τι µέτρο αποτροπής 
θέλετε να πάρω. Μα δεν φτάνουν! Η Ακρόπο-
λη χρειάζεται επειγόντως οργανωµένο σχέδιο 
διαχείρισης. Πρέπει η είσοδος του κοινού να 
γίνεται σταδιακά, ώστε να µην υπάρχει εξωφρε-
νικός και επικίνδυνος συνωστισµός πουθενά 
και να είναι δυνατόν να απολαύσει ο καθένας 
όσα βλέπει εκεί πάνω. Αν αυτό σηµαίνει ότι θα 
υπάρξουν και επισκέπτες που δεν θα µπουν; 
Σηµαίνει, ναι. 

Οµως η Ακρόπολη έχει προ πολλού 
ξεπεράσει τη µέγιστη χωρητικότητα 
ανά ηµέρα και όσα συµβαίνουν πλέον 

εγκυµονούν κινδύνους, ή, εν τέλει, οδηγούν 
στην υποβάθµισή της. Θυµάµαι πως παλιά οι 
αρχαιοφύλακες «κατέβαζαν ρολά», δεν επέ-
τρεπαν δηλαδή την είσοδο όταν ο κόσµος ήταν 
πολύς. Μπορεί να χωράνε 10 και 15 χιλιάδες 
άνθρωποι σε µια µέρα, αλλά όχι ταυτοχρόνως. 
Και ας µην τα µετράµε όλα µε τις εισπράξεις, 
υπάρχουν άλλα που προηγούνται όταν µιλάµε 
για την κληρονοµιά της Ελλάδας και της αν-
θρωπότητας. Το µόνο που απέκτησε ο αρχαι-
ολογικός χώρος τελευταία είναι ηλεκτρονικό 
εισιτήριο. Το οποίο, ωστόσο, πρέπει να εκδώ-
σεις σε ταµείο. Και για το οποίο, ακόµα, δεν 
υπάρχει δυνατότητα να αγοραστεί ηλεκτρονικά. 
«Μέχρι το τέλος της εβδοµάδας θα τεθεί σε λει-
τουργία και η υπηρεσία αγοράς ηλεκτρονικού 
εισιτηρίου µέσω διαδικτύου, για την οποία θα 
υπάρξει νεότερη ενηµέρωση» έγραφε δελτίο 
Τύπου του υπουργείου Πολιτισµού στις 9 Ιου-
λίου. Πέρασε εκείνη η εβδοµάδα, τίποτα. Ηρθε 
αυτή, τίποτα. Προφανώς ο χρόνος έχει διευρυ-
µένη έννοια για το ΥΠΠΟΑ.

Μία κιβωτός του Νώε 
µε οδηγό τον Ορφέα 

Ε
ΡΩΓΜΕΣ

ΜΗ ΣΠΑΣΕΙ 
ΤΟ ΠΟ∆Ι ΤΟΥ!

Ενα παραµύθι για 
τη δύναµη της µουσικής, 
για τις αξίες της φιλίας 
και της συντροφικότητας 
και για την αποδοχή 
της διαφορετικότητας

Το παραµύθι του Βασίλη Κάργα (πάνω), «Η παράξενη παρέα του Ορφέα», 
γραµµένο σε έµµετρο στίχο, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιβάνη
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