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Ο συγγραφέας:
Ο Μάνος Κοντολέων γεννήθηκε στην Αθήνα και
σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει
γράψει πολλά παραμύθια, όπως και διηγήματα και
μυθιστορήματα. Έχει τιμηθεί με το Κρατικό Βραβείο
το 1998, ενώ ήταν υποψήφιος της χώρας μας για το
Διεθνές Βραβείο Άντερσεν του 2002. Βιβλία του
έχουν μεταφραστεί και κυκλοφορούν στη Γαλλία και
τις ΗΠΑ.
Περίληψη: Ο Ορέστης και ο Δομήνικος είναι δυο παιδιά γύρω στα δέκα.
Στον Ορέστη αρέσει να κοιμάται.
Κοιμάται νωρίς το βράδυ, κοιμάται
στο σχολικό, κοιμάται την ώρα του
μαθήματος. Συχνά ονειρεύεται. Στο
όνειρό του τον συντροφεύουν ένα μισοξυσμένο μολύβι, ένα φορητό κασετόφωνο χωρίς μπαταρίες και ένα ζευγάρι μπότες. Όλοι μαζί χώνονται
στην τρύπα της ξύστρας και ζουν μια
απίστευτη περιπέτεια. Βγαίνουν από
το τούνελ με τη βοήθεια ενός παχουλού παππού. Στο δεύτερο όνειρό του
ξεχύνεται στο διάστημα πάνω στη
σπαστή πόρτα του σχολικού. Τον συνοδεύουν ένα κόκκινο και ένα πράσινο φανάρι της τροχαίας, τα οποία μεταμορφώνονται σε ιππότες. Μαζί
τους κι ένας σπουργίτης. Μια πυγολαμπίδα τον οδηγεί μέσα από το ρουθούνι μιας αγελάδας σε μια τραπεζαρία όπου τους περιμένουν ένας τυφλός δράκος, ένα κουφό στοιχειό και
μια μουγγή μάγισσα. Ευτυχώς εκεί ο
Ορέστης ξυπνά και μπαίνει στην τάξη. Ενώ η δασκάλα κάνει μάθημα, εκείνος ονειρεύεται τη Χοντρέλα βαρέλα που αναζητά τον μπέμπη της,
που όταν μεγαλώσει θα τον πούνε
Δομήνικο.

Ο Δομήνικος, λοιπόν, έχει και μια μεγαλύτερη αδερφή: την Άννα. Στη δεύτερη ιστορία το δράμα του Δομήνικου
έχει να κάνει με ένα κλαρί που η Άννα θέλει να στολίσουν αντί για χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ένα άσπρο
κλαρί στολισμένο με κόκκινους φιόγκους και μπλε μπάλες. Η μόνη του
ομορφιά είναι ο Αστρομαχητής, το
παιχνίδι που τοποθετεί πάνω του ο
Δομήνικος όταν η Άννα φεύγει από
το σπίτι. Με τον Αστρομαχητή ο Δομήνικος και η Άννα θα ζήσουν μια απίστευτη περιπέτεια στο σκοτεινό υπόγειο του σπιτιού του. Όταν ο μικρός ξυπνάει από το όνειρό του, η αδερφή του η Άννα υποχωρεί και του
κάνει το χατίρι να ανεβάσουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο από το υπόγειο.
Θεματικοί άξονες:
9 Οι σχέσεις μεταξύ αδερφών
9 Παραδόσεις
9 Φιλία
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ: Πιθανόν να
χρειαστεί να διευκρινιστούν οι πιο κάτω
λέξεις και εκφράσεις: ξέπνοα (σ. 15), γινάτι (σ. 65), σεριάνι (σ. 72), κλειστοφοβία
(σ. 76), λιανίσει (σ. 78), βασιλικός, δημοκράτη (σ. 82).
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ:
9 Ο δράκος του υπογείου του σπιτιού του ∆ομήνικου έκλεψε μερικά από τα
επίθετα. Μπορείς να τα συμπληρώσεις;
Ο Ορέστης δεν κατάλαβε τι σχέση μπορεί να έχουν οι ____________
τοίχοι, οι ___________ γλάστρες και τα _______________ σύννεφα
με τα γεράματά του. Στράφηκε προς το ____________ μολύβι. Μα αυτό
απέφυγε το βλέμμα του. Κοίταξε το ______________ κασετόφωνο που
δεν είχε μπαταρίες, μα τούτο ήταν πάντα λιγοθυμισμένο. Και οι δύο
μπότες προσπαθούσαν να στεγνώσουν τις σόλες τους.

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΩΤΟΤΥΠΗΘΕΙ

9 Ο Ορέστης διηγήθηκε τα όνειρά του στο συγγραφέα. Γράψε αν θέλεις ένα
δικό σου όνειρο και στείλ' το στην πιο κάτω διεύθυνση.

Μάνος Κοντολέων
Ταξιαρχών 8
174 55 Καλαμάκι
Αθήνα

Ο Ορέστης και το υπόγειο, Μάνος Κοντολέων
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ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΩΤΟΤΥΠΗΘΕΙ

9 Κάποιος τακτοποίησε το υπόγειο του σπιτιού του ∆ομήνικου. Μπορείς να
βρεις ποια από τα αντικείμενα πέταξε;

Ο Ορέστης και το υπόγειο, Μάνος Κοντολέων
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ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΩΤΟΤΥΠΗΘΕΙ

9 Ο ∆ομήνικος περιγράφει με λεπτομέρειες στη σελίδα 66 το αγαπημένο
του παιχνίδι, τον Αστρομαχητή. Ο εικονογράφος αυτού του βιβλίου ζήτησε
από εσένα να του περιγράψεις λεπτομερώς το δικό σου αγαπημένο
παιχνίδι, ώστε να μπορεί να το ζωγραφίσει. Κάνε την περιγραφή του εδώ.

9 Φαντάσου ότι μετά από 40 χρόνια κάποιοι ανακαλύπτουν ένα κουτί με τα
δικά σου αγαπημένα παιδικά βιβλία. Ποια βιβλία θα έβρισκαν μέσα;

Ο Ορέστης και το υπόγειο, Μάνος Κοντολέων
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