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Η συγγραφέας:
Η Ελένη Δικαίου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη
Νέα Ιωνία Βόλου. Τελειώνοντας το Λύκειο ήρθε
στην Αθήνα και για αρκετά χρόνια εργάστηκε στις
Δημόσιες Σχέσεις του ΟΤΕ. Με τη λογοτεχνία
άρχισε να ασχολείται από τα μαθητικά της χρόνια
στέλνοντας συνεργασίες στο περιοδικό «Διάπλασις
των Παίδων». Το 1991 κάνει την πρώτη της
εμφάνιση στη λογοτεχνία για παιδιά και νέους με
το μυθιστόρημα Τα κοριτσάκια με τα ναυτικά.
Ακολουθούν τα μυθιστορήματα Οι θεοί δεν
πεθαίνουνε στην Πέλλα, Μου μαθαίνετε να
χαμογελάω σας παρακαλώ; κ.ά.
Ο Πασπαρτού άρχισε να νοσταλγεί το
σπίτι του και τη Χριστίνα. Μετά από
πολλές περιπέτειες και απογοητεύσεις ο
γατούλης μόνος και πεινασμένος αρχίζει
να παρακαλεί να βρεθεί η Χριστίνα κοντά του, ώστε να τον ξαναπάρει στο σπίτι
τους. Σε μια από τις τελευταίες του απόπειρες να βρει να φάει, έπεσε σε μια λακκούβα με ασβέστη. Αυτή όμως ήταν η τελευταία του περιπέτεια, αφού η Χριστίνα
με την οικογένειά της και τη φίλη της την
Ιάμβη έκανε περίπατο εκεί κοντά και επιτέλους ξαναβρέθηκαν. Όταν ο Πασπαρτού –με καμένη γούνα και σπασμένο ποδαράκι– γύρισε στο σπίτι, ήξερε πια ότι η
αγάπη δε λιγοστεύει αν τη μοιράζεσαι με
άλλους.

Περίληψη: Ο Πασπαρτού είναι ένας όμορφος άσπρος γατούλης. Ο πιο όμορφος και ο πιο χαϊδεμένος της γειτονιάς
αλλά και της Χριστίνας. Ο αδερφός της,
ο Πάνος, έχει τρία πράσινα χελωνάκια.
Κάθε καλοκαίρι η οικογένεια πηγαίνει
στο εξοχικό της σπίτι και μαζί βέβαια
παίρνουν και τα κατοικίδιά τους. Μια μέρα λοιπόν, εκεί που η Χριστίνα διάβαζε
ένα βιβλίο και κρατούσε το γάτο της αγκαλιά, είπε ότι αγαπούσε το ίδιο με εκείνον και τα χελωνάκια του αδερφού
της. Αυτή η κουβέντα της Χριστίνας έκανε τον Πασπαρτού να ζηλέψει πάρα
πολύ. Σκέφτηκε ότι το κοριτσάκι δεν τον
αγαπούσε πια όσο πριν και πείσμωσε τόσο, ώστε αποφάσισε να φύγει από το
σπίτι και να πάει στο δάσος. Περνώντας
έξω από μια παιδική κατασκήνωση τα
παιδιά έτρεξαν να τον χαϊδέψουν και ο
Πασπαρτού αισθάνθηκε υπερήφανος και
δικαιωμένος. Όμως τα χάδια δεν κράτησαν για πολύ, γιατί στις κατασκηνώσεις
απαγορεύονται τα ζώα και έτσι ο γατούλης βρέθηκε πάλι μόνος του. Στο μεταξύ
η Χριστίνα άρχισε να τον ψάχνει και να
ανησυχεί. Συνεχίζοντας την περιπλάνησή
του ο Πασπαρτού βρέθηκε μπροστά σε
μια οικογένεια που έκανε τη βόλτα της
στο δάσος. Μετά τα πρώτα χάδια τον άφησαν κι αυτοί πετώντας του ένα κομμάτι τυρόπιτα.
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Φιλοζωία
Φιλία
Ζήλια
Σπιτική θαλπωρή

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ: Πιθανόν να
χρειαστεί να διευκρινιστεί η λέξη ρατσισμός (σ. 11).
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ:
9 «Η μαμά, σαν όλες τις μαμάδες, έχει την κακιά συνήθεια όταν λέει ″Έλα να

παίξουμε″ να εννοεί ″Έλα να μάθουμε″ κι έτσι το παιχνίδι χάνει το πιο
πολύ απ’ το γούστο του». Αυτά γράφει ο Πασπαρτού. Πρότεινε ιδέες

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΩΤΟΤΥΠΗΘΕΙ

ώστε, αντί το παιχνίδι να γίνεται μάθημα, να γίνεται το μάθημα παιχνίδι!
Σίγουρα οι ιδέες σου θα είναι πολύτιμες και για τους δασκάλους σου!

9 «Αχ, μα πού να ξέρω εγώ, έτσι βολεμένος και ζεσταμένος και

χουχουλιασμένος που ήμουνα, πως υπάρχουν άνθρωποι που άμα σε
βαρεθούν σε πετάνε σαν χαλασμένο παιχνίδι;» Ποια είναι η δική σου

γνώμη για τα αδέσποτα ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο γιατί κάποιος τα
βαρέθηκε; Συζητήστε με την ομάδα σου και φτιάξτε ένα έντυπο όπου θα
προσπαθείτε να ευαισθητοποιήσετε τα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου σας
σχετικά με το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων.
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ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΩΤΟΤΥΠΗΘΕΙ

9 Αφού διάβασες τα ημερολόγια του Πασπαρτού και της Χριστίνας, μπορείς
να βοηθήσεις το δικό σου ζωάκι να γράψει τις σκέψεις του; Ποιος ξέρει
πόσα πράγματα σκέφτεται και εκείνο! (Αν δεν έχεις ζωάκι στο σπίτι,
μπορείς να γράψεις για τα χελωνάκια του Πάνου.)
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ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΩΤΟΤΥΠΗΘΕΙ

9 Φαντάσου την εξέλιξη που θα είχε η ιστορία του Πασπαρτού αν εκείνη την
ημέρα η Χριστίνα και οι γονείς της είχαν επιλέξει, αντί για τη βόλτα στο
δάσος, μια βόλτα στη θάλασσα… Τι θα μπορούσε να είχε συμβεί στον
άσπρο γατούλη μας;

9 Τι δε θα έλεγε ποτέ η Χριστίνα; Υπογράμμισε με κόκκινο τις φράσεις που
δεν ταιριάζουν στο χαρακτήρα της.

«Και το γατί τι θα το κάνουμε;»
«Μεσημέρι. Ώρα για φαΐ».
«Να το πάρουμε μαζί μας σήμερα και μετά βλέπουμε».
«Αδέσποτο ήταν! Τι πειράζει να το αφήσουμε στο δρόμο;»
«Πού να 'ναι άραγε ο Πασπαρτού μου;»
«Πονάει άραγε;»
«Φύγε από εδώ, ενοχλητικό γατί!»
9 Ζωγράφισε εδώ το όνειρο που είδε ο Πασπαρτού το πρώτο βράδυ της
επιστροφής του στο σπίτι και στη Χριστίνα!
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