
Η ιστορία του γάτου 
που έμαθε σε

ένα γλάρο 
να πετάει



Όλοι οι γλάροι της Βόρειας θάλασσας πετούν  για τη Βισκάια, όπου θα γίνει το συνέδριο των 
γλάρων. Εκεί τα θηλυκά θα κλωσήσουν τα αβγά τους. Όμως τη γλαροπούλα Κενγκά την 
περίμενε μια άσχημη τύχη καθώς βουτούσε για ρέγκες.

Μολύνθηκα από 
πετρέλαιο! Πρέπει να 
σωθώ και να πετάξω 
μέχρι το Αμβούργο!



Ρε συ, τα χάλια σου 
έχεις!

Με βρήκε το μαύρο κύμα! Θα πεθάνω! 
Θέλω να μου υποσχεθείς ότι δε θα φας το 
αβγό μου, ότι θα φροντίσεις το γλαρόνι και 
θα του μάθεις να πετά.

Σου το υπόσχομαι!

Πραγματικά έβαλε όλες τις δυνάμεις της και πέταξε μέχρι το Αμβούργο. Αδύναμη, 
προσγειώθηκε στο μπαλκόνι του Ζορμπά, ενός γάτου που ήταν μαύρος και πελώριος και 
χοντρός.



Αμέσως ο Ζορμπάς έτρεξε στο λιμάνι, να βρει την γατοπαρέα, τον Κολονέλο, το 
Γραμματικό, το Σταβέντο και τον Ξερόλα, και να τους ζητήσει βοήθεια, για να σώσει την 
Κενγκά και να κρατήσει τις υποσχέσεις του.

Παιδιά, προσγειώθηκε 
στο μπαλκόνι μου μια 
μολυσμένη από πετρέλαιο 
γλαροπούλα, πρέπει να 
με βοηθήσετε να τη 
σώσουμε.

Πάμε όλοι να 
τη σώσουμε.

Εδώ γράφει ότι το 
πετρέλαιο βγαίνει με 
βενζίνη! Τρομερό!

Από το στόμα μου 
το πήρες!



Όταν η γατοπαρέα 
έφτασε στο μπαλκόνι του 
Ζορμπά, η Κενγκά είχε 
πεθάνει, όμως…

Ένα αβγό!!!

Από το στόμα 
μου το πήρες.

Πώς κλωσάνε 
ένα αβγό;



Μα πώς κλωσάνε 
ένα αβγό;



Και σε λίγο καιρό …

Μαμά! !



Είναι κορίτσι. 
Είναι μια όμορφη γλαροπούλα!

Και το όνομα αυτής …
Καλότυχη!

Όταν το γλαρόνι μεγάλωσε λίγο, ο Σταβέντο, ο καραβόγατος, αποφάνθηκε…



Θέλω να είμαι 
κι εγώ γάτα.

Είσαι διαφορετική από εμάς και μας αρέσει που είσαι διαφορετική. 
Σου χαρίσαμε όλη μας τη στοργή, χωρίς να θέλουμε ποτέ  να σε 
κάνουμε γάτο. Μάθαμε να εκτιμούμε, να σεβόμαστε και να αγαπάμε 
ένα διαφορετικό πλάσμα. Είναι πολύ εύκολο να αποδέχεσαι και να 
αγαπάς αυτούς που είναι σαν κι εσένα, αλλά πολύ δύσκολο κάποιον 
που είναι διαφορετικός. Είσαι γλάρος και πρέπει να πετάξεις. 
Όταν θα τα καταφέρεις, Καλότυχη, θα είσαι ευτυχισμένη και τότε 
τα συναισθήματά σου για μας και τα δικά μας για σένα θα είναι πιο 
έντονα και πιο όμορφα, γιατί θα είναι μια αγάπη ανάμεσα σε 
εντελώς διαφορετικά πλάσματα.

Ναι, αλλά 
φοβάμαι 
να πετάξω.



Έλα ,Καλότυχη, προσπάθησε! Σύμφωνα με την πτητική 
μηχανή του Ντα Βίντσι πρώτα εκτείνεις τα σημεία α και β 
και στη συνέχεια το σημείο γ.



Είμαι άχρηστη! Άχρηστή!
Κανείς δεν πετάει με την πρώτη 
φορά. Εσύ όμως θα τα 
καταφέρεις. Σου το υπόσχομαι.

Μα την ουρά του σελαχιού! Είσαι 
γλάρος και οι γλάροι πετάνε!



Ναι, ζητώ την άδειά σας να καταρρίψω το 
ταμπού. Να νιαουρίσω σε ανθρώπινη γλώσσα 
και να ζητήσω τη βοήθεια ενός ανθρώπου!

Για να τη βοηθήσουμε να 
πετάξει πρέπει να 
ζητήσουμε βοήθεια έξω 
από τον κόσμο των γάτων.



Και ποιον άνθρωπο 
θα εμπιστευθούμε;

Τον ποιητή , γιατί ξέρει να πετάει 
με τα λόγια του.



Ένας γάτος που μιλάει!
Πρέπει να με βοηθήσεις να μάθω σε ένα 
γλαρόνι να πετάει, γιατί το υποσχέθηκα 
στη μαμά της, που πέθανε μολυσμένη από 
πετρέλαιο.

Θα σε βοηθήσω. 
Ελάτε απόψε στην 
εκκλησία του 
Αγίου Μιχαήλ.



Θα ανεβούμε στο καμπαναριό 
και από εκεί θα πετάξει η 
Καλότυχη. 



Φοβάμαι!
Θα πετάξεις, Καλότυχη. Πάρε μια βαθιά 
εισπνοή. Άνοιξε τα φτερά. Όλος ο 
ουρανός θα είναι δικός σου. Πέτα!



Πετάω, Ζορμπά! Μπορώ και πετάω!

Εντάξει, γάτε, 
τα καταφέραμε.

Δε θα σε ξεχάσω ποτέ … 
ούτε και τους άλλους 
γάτους.

Πετάει μόνο αυτός που τολμάει!



Ο Ζορμπάς έμεινε να την κοιτάζει και σε λίγο 
κανείς δε θα μπορούσε να πει αν ήταν οι 
σταγόνες της βροχής ή τα δάκρυα που 
μούσκεψαν τα μάτια του – ούτε καν κι αυτός ο 
ίδιος ο Ζορμπάς, ο καλός γάτος, ο ευγενικός 
γάτος, ο γάτος του λιμανιού, ο γάτος που ήταν 
μαύρος και πελώριος και χοντρός.



Μέσα από τις σελίδες του λογοτεχνικού μας βιβλίου, ταξιδέψαμε σε
μακρινούς ωκεανούς και ευαισθητοποιηθήκαμε για τα
περιβαλλοντικά ζητήματα. Μάθαμε πως το να είσαι διαφορετικός
είναι σπουδαίο δώρο και πως οι αξίες είναι ο θησαυρός του
ανθρώπου. Με αγάπη και πολύ χιούμορ, ο συγγραφέας του βιβλίου,
Σεπούλβεδα, μιλάει για την τιμή, τη δικαιοσύνη, τη συντροφικότητα,
την υπεράσπιση του αδυνάτου και το δικαίωμα στη διαφορετικότητα
κάθε πλάσματος. Με τον δικό του (μοναδικό) τρόπο καταγγέλλει τη
ζημιά που έχει προκαλέσει στον πλανήτη η ανεξέλεγκτη βιομηχανική
ανάπτυξη και ενθαρρύνει τους μικρούς μαθητές μας, να αγωνιστούν
για να γίνει καλύτερος κι ομορφότερος αυτός ο
κόσμος. Ολοκληρώνοντας το βιβλίο καταφέραμε να βάλουμε στο
σεντούκι της ψυχής μας τις έννοιες της συντροφικότητας, της
αλληλοβοήθειας, της αποδοχής, της διαφορετικότητας… Κυρίως όμως
αντιληφθήκαμε πως μπορούμε να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας, και να
προσπεράσουμε κάθε δυσκολία για την επίτευξη ενός ανώτερου
σκοπού…



Απλώστε τα φτερά σας και τολμήστε να πετάξετε ψηλά για
να φτάσετε τα όνειρά σας.
Μόνο όποιος τολμά τα καταφέρνει!
Θυμηθείτε την Καλότυχη κάθε φορά που μια προσπάθειά
σας δεν πετυχαίνει… Κάθε προσπάθειά της, την έφερνε πιο
κοντά στο όνειρό της. Και στο τέλος τα κατάφερε παιδιά!!
Πέταξε ψηλά και έπιασε το όνειρό της!
ΜΗΝ απογοητεύεστε! ΜΗΝ τα παρατάτε!
Με υπομονή και επιμονή όλα είναι δυνατά!!
Με πολλή αγάπη και απεριόριστη εμπιστοσύνη στις
δυνατότητές σας, η δασκάλα σας, Χαρά Κορσιάνου.



Ωραιοζήλη

Στα λαμπερά μου αστεράκια….
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