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ΚΕΙΜΕΝΟ

I ΑΡΓΥΡΩ

Κ.

ΜΩΡΟΥ

Οταν τα ζώα γράφουν Ιστορία
«Ηταν

4 Οκτωβρίου

του

που, φίλος του και βοηθός

να γράψει «µερικά µόνο περιστατικά

ο Ραδιοφωνικός

από τα πάρα πολλά. Ενα λουλούδι προσφορά

Σταθµός

στα αγγλικά ανακοίνωσε:

πρώτος τεχνητός
εκτοξεύτηκε

δορυφόρος

Ξεκινώντας

"Ο

της Λύκαινας,
µε επιτυχία και τώρα περιστρέφεται

τις «χήνες του Καπιτωλίου»,

το αγαπηµένο

γύρω από την υδρόγειο

άλογο του

σε ύψος περίπου 900χιλιοµέτρων...".

Μεγαλέξανδρου

τον «Βουκεφάλα»,

Ονοµαζόταν

«το γαϊδουράκι».

τον «Ανδροκλή

το λιοντάρι»

όταν ο δεύτερος
ο δεύτερος

Σπούτνικ,

µαζί µε ένα σκυλί,

για τη µέτρηση

των ακτινών
δήλωσαν:
της καρδιάς

της κοσµικής
και

αδύναµο

και
µε

µε

µέχρι

Ιστορία

που λύκοι,

µας,

πουλιά,
άλογα

βρήκαν τον άνθρωπο

και στάθηκαν

στο πλευρό

του πιστοί και απρόσµενοι

βοηθοί

του. Τα ζώα γίνονται οι ήρωες σε ιστορίες

εις ένα ταξίδι εις

που, κι ας µοιάζουν

µε παραµύθια,

είναι αληθινές- άλλες γιατί όντως

Αυτό έγινε η αιτία για τη Γαλάτεια

συνέβησαν

(όπως αναφέρει

βαθιά

η ίδια στον πρόλογο του βιβλίου

σκύψει «σε µερικά από τα τόσα περιστατικά
όπου το ζώο, το ψάρι ή το
του ανθρώ¬

κι άλλες γιατί τις πιστέψαµε
µέσα από τις παραδόσεις

µας».
Ιστορίες που πρέπει όλοι να γνωρίζουµε

της «Από τον Αργο στη Λάικα») να

www.clipnews.gr

tyja. nurroi (ως <ρι'Λοι πάντα

ιστορία"».

σκύλοι, γαϊδουράκια,

και λιοντάρια

το συµπέρασµα
οργανισµός

στιγµές

δελφίνια,

(...)"».

πουλί γίνεται σύντροφος

ιστοριών

και την mo πρόσφατη
ήρθαν

"Εκ των αντιδράσεων

Γρηγοριάδου-Σουρέλη

ano τον 'ΛρνΌ στη Αάι^α

δηµιουργεί

πολύτιµες «Από τα πολύ παλιά χρόνια

και των αναπνευστικών

να αντέξει

ΓαλάτειαΓρηγοριάδου-Σουρέλη

Η

X. Οι Ρώσοι επιστήµονες

ότι ο ανθρώπινος
δύναται

ήρωες που "έγραψαν

εκτοξεύτηκε
τη Λάικα.

ακτινοβολίας

οργάνων της, εξάγεται

το διάστηµα

τη δική της «συλλογή

δορυφόρος,

Λάικα θα έδινε πληροφορίες

και της υπεριώδους

και ολοκληρώνοντας

της ίδιας χρονιάς, τη Λάικα, η συγγραφέας

«Ηταν 3 Νοεµβρίου

λογοτεχνία
και για νέους

µε τον Αργο, συνεχίζοντας

µε τον «Αρίωνα και το δελφίνι»,

της Γης

Σπούτνικ».

σύγχρονη
για παιδιά

και χίλια ευχαριστώ».

της Μόσχας στο δελτίο ειδήσεων που
µετέδιδε

του» και

1975, έντεκα το βράδυ, όταν

και ιστορίες που δεν πρέπει να

ξεχνάµε. Για παιδιά ηλικίας από 8 ετών
και πάνω... ¦

Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη,
«Ano τον Αργο στη Λάικα»,
εκδόσεις Πατάκη,
σελ. 73, τιµή 5 ευρω

