Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας
(Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής
ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής αδείας του εκδότη κατά οποιονδήποτε τρόπο
ή μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή,
εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή και η
εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου.

Στη δημιουργία αυτού του βιβλίου ανεκτίμητη υπήρξε η συμβολή
του αρχαιολόγου Ανδρέα Βλαχόπουλου (αν. καθηγητή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων).
Θερμές ευχαριστίες οφείλονται επίσης στον αρχαιολόγο δρα Βασίλη Πετράκη
για την ονοματοδοσία του Κάρυ, του Δίκτυ και του Άση.
Οι εικόνες του βιβλίου βασίζονται σε αντικείμενα που έχουν βρεθεί στις ανασκαφές
στο Ακρωτήρι και εκτίθενται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας και στο Μουσείο
Προϊστορικής Θήρας στη Σαντορίνη. Για τη μορφή του οικισμού χρησιμοποιήθηκαν
αρχιτεκτονικές αναπαραστάσεις της ομ. καθηγήτριας Κλαίρης Παλυβού (ΑΠΘ).
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Χθες βράδυ η γη κουνήθηκε.
Πιο δυνατά από ποτέ άλλοτε…
Η μαμά με ξύπνησε και με άρπαξε
στην αγκαλιά της. «Δίκτυ, κι άλλος
σεισμός…» είπε στον μπαμπά.
«Φοβάμαι πως θα γίνει μεγάλη
καταστροφή, όπως τότε, παλιά…
το ηφαίστειο έχει αγριέψει και πάλι.
Λέω να φύγουν τα παιδιά».
«Και πού να πάνε;» ρώτησε ο μπαμπάς.
«Ας πάνε στον παππού τους, στην
Κνωσό, ή στα ξαδέλφια τους στη
Κνωσό
Μήλο… Ώσπου να περάσει το κακό».
Ο μπαμπάς αποφάσισε:
«Να πάνε στην Κνωσό».
Κι ο αδελφός μου κι εγώ αρχίσαμε
το χοροπηδητό!

Να, λοιπόν, που θα ταξιδέψω κι εγώ!
Θα δω καινούρια μέρη,
θα γνωρίσω τον κόσμο!
Όχι πως δε μ’ αρέσει η πόλη μου…
Είναι απίθανη, με τα ψηλά αρχον τικά,
τικά
τα μαγαζιά – να σαν κι αυτό, με τα ψωμιά
ψωμιά!–
τους γείτονες και τις γειτόνισσες
που βγαίνουν στα παράθυρα
και συζητάνε!

