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Αγαπητέ αναγνώστη, αγαπητή αναγνώστρια,

Κάποτε αναρωτηθήκαμε ποιο είναι το ομορφότερο πράγμα στον κόσμο. Ψάξαμε παντού, κοιτάξαμε 

κάτω από τα κρεβάτια μας και ψηλά στον ουρανό. Και έπειτα από πολύ, πάρα πολύ καιρό, ίσως 

βρήκαμε τελικά την απάντηση. Είναι…

Ο κόσμος ο ίδιος!

Ο κόσμος με όλα τα αμέτρητα αξιοπερίεργα και θαυμαστά του, τις διαφορετικές πραγματικότητες,  

τις ποικιλόμορφες προοπτικές και τους 7.816.557.646 μοναδικούς ανθρώπους του. Και το καλύτερο; 

Όσο κι αν τον εξερευνήσεις, πάντα θα υπάρχει κι άλλο! Στο βιβλίο που κρατάς υπάρχουν μόνο 

τριάντα ιστορίες από τις δισεκατομμύρια που μπορείς να βρεις εκεί έξω. Τριάντα ιστορίες παιδιών 

απ’ όλο τον κόσμο, με το καθένα να σου ανοίγει την πόρτα για να ρίξεις μια ματιά στο σύμπαν τους. 

Η κάθε ιστορία είναι απλώς μια μικρή, μια πολύ μικρή ματιά στη ζωή, στη χώρα και στον πολιτισμό 

του κάθε καινούριου φίλου σου.

Ελπίζουμε ότι οι ιστορίες μας θα πυροδοτήσουν την περιέργειά σου και θα σε εμπνεύσουν να 

κάνεις αμέτρητες ερωτήσεις, να ανακαλύψεις, να ακούσεις και να κοιτάξεις γύρω σου με ανοιχτά 

αυτιά και αστραφτερά μάτια. Ελπίζουμε ότι το βιβλίο αυτό θα αποτελέσει το πρώτο βήμα σε μια 

ατελείωτη, υπέροχη εξερεύνηση του πλανήτη μας.

Έτοιμοι; Φύγαμε!

Τα φιλαράκια σου,

Εύη και Νεφέλη
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Μ ια μέρα, θα τρέξω σαν τσάσκι, σκεφτόταν κάθε βράδυ ο Χουάν Κάρλος προτού τον πάρει ο ύπνος. 

Κανείς όμως δεν τον πίστευε. 

«Θα δείτε», επέμενε εκείνος. «Εσύ με πιστεύεις, Λούλου;» ρώτησε μια μέρα το λάμα που ζούσε στον 

δρόμο του. Η Λούλου απλώς τον κοίταξε. «Να σου εξηγήσω», συνέχισε ο Χουάν Κάρλος. «Οι τσάσκι ήταν 

εξαιρετικά γρήγοροι δρομείς. Ταξίδευαν χιλιόμετρα για να μεταφέρουν τα μηνύματα της Αυτοκρατορίας 

των Ίνκα – ενός ένδοξου πολιτισμού που έζησε πριν από εκατοντάδες χρόνια και γεν νήθηκε ακριβώς 

εδώ, στο Κούσκο. Δε νιώθεις περήφανη που ζεις σε μια τόσο σπουδαία πόλη, Λούλου;» 

«Μμμ», μουρμούρισε η Λούλου και ο Χουάν Κάρλος θεώρησε ότι η απάντηση ήταν θετική.

Κάθε πρωί, ο Χουάν Κάρλος πήγαινε για τρέξιμο στο μονοπάτι των Ίνκα. Και κάθε φορά προσπαθού-

σε να τρέξει λίγο πιο γρήγορα, λίγο πιο μακριά. 

«Τρία δευτερόλεπτα γρηγορότερα από χτες», τον ενθάρρυνε ο θείος του, που ήταν μαραθωνοδρόμος. 

«Έχετε κάποιο μήνυμα να στείλετε σήμερα, σενιόρα Κοντσίτα;» ρώτησε ο Χουάν Κάρλος τη γειτόνισσα. 

«Ευχαριστώ, Χουάν Κάρλος, είσαι πολύ ευγενικός. Αλλά, αν χρειαστώ κάτι, μπορώ να πάρω τηλέφω-

νο». Η απάντησή της τον γέμισε στενοχώρια. Ήξερε όμως ότι κάποτε θα έφτανε η στιγμή που περίμενε.

Μια μέρα, ο Χουάν Κάρλος και η οικογένειά του πήγαν κατασκήνωση στο βουνό. Ήταν μια ξεχωρι-

στή μέρα. Θα έτρωγαν πατσαμάνκα – ένα πεντανόστιμο περουβιανό φαγητό. Θα έσκαβαν μια τρύπα 

στο χώμα και θα κατασκεύαζαν έναν μικρό φούρνο με πέτρες. Ύστερα θα έβαζαν μέσα κρέας και πατάτες 

και θα κάλυπταν τον φούρνο με χώμα. Όλοι το λάτρευαν.

«Οχ, ξέχασα τις πατάτες στο Κούσκο», αναφώνησε ο θείος του όταν έφτασαν. 

Ο Χουάν Κάρλος πετάχτηκε όρθιος, λέγοντας: «Θα τρέξω σπίτι να τις φέρω». 

«Μα θα σου πάρει ώρες», τον αποθάρρυναν όλοι. 

«Προπονούμαι γι’ αυτό όλη μου τη ζωή. Είναι μόλις μεσημέρι. Θα έχω γυρίσει εγκαίρως για την 

προετοιμασία του βραδινού». Και προτού καλά καλά προλάβει κανείς να απαντήσει, ο Χουάν Κάρλος 

εξαφανίστηκε, σηκώνοντας πίσω του ένα σύννεφο σκόνης. Έτρεξε στο μονοπάτι των Ίνκα, στα βήματα 

των τσάσκι του παρελθόντος, ώσπου έφτασε στο Κούσκο.

«Όλα καλά;» ρώτησε η σενιόρα Κοντσίτα καθώς ο Χουάν Κάρλος πέρασε με ορμή από μπροστά της. 

Μα ο Χουάν Κάρλος είχε ήδη εξαφανιστεί από τα μάτια της. 

«Μμμ», έκανε η Λούλου καθώς ο Χουάν Κάρλος σχεδόν έπεσε πάνω της. 

«Πάντοτε πίστευες σ’ εμένα, Λούλου», της φώναξε σαν έφευγε.

Τέσσερα λεπτά πριν από το ηλιοβασίλεμα, βήματα γρήγορα σαν αστραπή πλησίασαν τη σκηνή. 

«Ήρθε! Ήρθε! Ο τελευταίος τσάσκι!» ζητωκραύγασε η οικογένεια. Εκείνη τη νύχτα μαγείρεψαν, 

έφαγαν, τραγούδησαν και χόρεψαν. Όταν ο Χουάν Κάρλος ξάπλωσε στο χώμα να ξεκουραστεί, ένιω-

σε κάτι από κάτω του – είναι δυνατόν; Άλλο ένα σακί πατάτες! 

«Σσς, θα είναι το μικρό μας μυστικό», ψιθύρισε ο θείος του. «Ήξερα ότι αυτή ήταν η ευκαιρία σου 

να λάμψεις. Και τα κατάφερες».

Ο τελευταίος τσάσκι
ΧΟΥΑΝ ΚΑΡΛΟΣ, ΠΕΡΟΥ
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Φαγητό: Σεβίτσε. Είναι ωμό ψάρι με φρέσκο χυμό λεμονιού και μπαχαρικά.  

Το έχεις δοκιμάσει ποτέ;

Μέρος: Λίμνη Τιτικάκα και νησιά Ούρος. Είναι κάτι νησάκια  

που έφτιαξε η φυλή των Ούρου από καλάμια και επιπλέουν στη λίμνη. 

Γιορτή: Ίντι Ράιμι. Είναι η γιορτή στην οποία τιμούμε τον θεό Ήλιο,  

τον Ίντι. Ξεκίνησε τον καιρό των Ίνκα.

Αν επισκεφτείς το Περού: Θα σε πάω να δεις το Μάτσου Πίτσου,  

τη διάσημη πόλη των Ίνκα στις Άνδεις. 

Ήξερες ότι οι πατάτες και η κινόα πρωτοκαλλιεργήθηκαν στο Περού;

Τα αγαπημένα πράγματα του Χουάν Κάρλος

Τα καμπαγίτος ντε τοτόρα, που σημαίνει καλαμένια άλογα,  

είναι βάρκες από καλάμια. Πρωτοκατασκευάστηκαν στην πόλη Χουαντσάκο  

και χρησιμοποιούνται εδώ και χιλιάδες χρόνια. Στο τέλος κάθε μέρας,  

οι Περουβιανοί ψαράδες στέκονται όρθιοι πάνω τους και επιστρέφουν  

στην ακτή σκίζοντας τα κύματα. Πολλοί μάλιστα πιστεύουν 

ότι από εκεί προέρχεται το σέρφινγκ. Π
ΡΩ

ΤΕ
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Σ
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: 
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ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Στα ισπανικά, η φράση ΜΙ ΠΑΤΑ σημαίνει «το πόδι μου»,  
αλλά στο Περού τη χρησιμοποιούν για να πουν «το φιλαράκι μου»!
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Κίπου σημαίνει «κόμπος» στη γλώσσα των Ίνκα. Τα κίπου είναι πολύχρωμα 

μάλλινα σκοινιά με κόμπους, που κρέμονται από ένα κύριο σκοινί. Ο τύπος  

του κόμπου, η θέση του κόμπου και το χρώμα του σκοινιού είχαν το καθένα  

τη δική του σημασία. Παρότι οι Ίνκα δεν είχαν γραπτή γλώσσα, χρησιμοποιούσαν 

τα κίπου για να επικοινωνούν και να διατηρούν λεπτομερή αρχεία για κάθε είδους 

ζήτημα. Οι τσάσκι μετέφεραν κίπου σε όλη την Αυτοκρατορία των Ίνκα.

Φτιάξε το δικό σου κίπου για να στείλεις ένα κρυφό μήνυμα στον Χουάν Κάρλος. 

Πες του πόσες πατάτες, κρεμμύδια, καρότα και πέτρες θα χρειαστεί για  

το σημερινό πατσαμάνκα, καθώς και πόσα αλπακά θα χρειαστεί για  

να ανεβάσει όλα τα υλικά στο μονοπάτι των Ίνκα. Χρησιμοποίησε ένα χοντρό 

βασικό σκοινί και δέσε πάνω του χρωματιστά σκοινιά με κόμπους. Σκέψου  

τι ποσότητες επιθυμείς και φτιάξε κόμπους για να περιγράψεις το καθετί.

Ας επικοινωνήσουμε σαν τους Ίνκα

Κίτρινο = πατάτες 

Κόκκινο = κρεμμύδια

Πορτοκαλί = καρότα

Μοβ = κρέας (1 κιλό κρέας = 1 μοβ κόμπος)

Μαύρο = πέτρες

Μπλε = αλπακά
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Κ άθε καλοκαίρι, η Αθηνά και η οικογένειά της πηγαίνουν διακοπές σε κάποιο ελληνικό νησί. Φέ-

τος πήγανε στην Ικαρία. Δουλειά της Αθηνάς ήταν να διαβάσει και να μάθει τα πάντα για το νησί 

και τους κρυμμένους θησαυρούς του. 

«Είμαι σοφή, όπως η αρχαία θεά, η Αθηνά», είπε. «Εγώ θα σας πω όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε».

Την πρώτη μέρα των διακοπών τους, μια γυναίκα τούς καλωσόρισε στο ξενοδοχείο.

«Ονομάζομαι Άρτεμη. Αν χρειαστείτε οτιδήποτε, ρωτήστε με». 

Η Αθηνά άδραξε την ευκαιρία. «Άρτεμη! Όπως η αρχαία θεά. Φαντάζομαι ότι είσαι καλή στο κυνήγι;» 

«Δεν έχω κυνηγήσει ποτέ στη ζωή μου. Ένα όνομα είναι απλώς ένα όνομα», γέλασε η Άρτεμη. 

«Περίεργο», μουρμούρισε η Αθηνά.

Τη δεύτερη μέρα, η Αθηνά και οι γονείς της πήγαν να φάνε σε ένα εστιατόριο. Σύντομα, εμφανίστη-

καν οι ιδιοκτήτες, ο κύριος Διόνυσος και η κυρία Μαντώ. 

«Η Μαντώ θα σας μιλήσει για τα κρασιά μας. Είναι η ειδικός. Ξέρω τι σκέφτεστε. Θα έπρεπε να είμαι 

εγώ, που έχω το όνομα του θεού του κρασιού». Η Αθηνά κούνησε καταφατικά το κεφάλι. Αυτό ακρι-

βώς σκεφτόταν! «Εγώ όμως δεν πίνω κρασί, πίνω ούζο!» εξήγησε ο κύριος Διόνυσος.

Την τρίτη μέρα, η οικογένεια της Αθηνάς επισκέφτηκε με το καραβάκι τη μία παραλία μετά την άλ-

λη. Ο καπετάνιος, ο Απόλλωνας, έδειξε στην Αθηνά πώς να πιάνει ψάρια με το δίχτυ. 

«Διαβάζετε ποίηση; Τραγουδάτε;» τον ρώτησε η Αθηνά στο τέλος της εκδρομής. 

«Όχι, όλη την ώρα είμαι στη θάλασσα, γιατί;» έκανε ο καπετάν Απόλλωνας. 

«Να, σκέφτηκα ότι ίσως ήσασταν σαν τον θεό Απόλλωνα». Ο καπετάνιος χαμογέλασε. «Πάντως, εί-

στε φοβερός καπετάνιος», του ανταπέδωσε η Αθηνά το χαμόγελο. Φαίνεται τελικά ότι τα ονόματα ορι-

σμένων ανθρώπων δεν τους αντιπροσωπεύουν, σκέφτηκε η Αθηνά.

Την τέταρτη μέρα, η Αθηνά κολύμπησε σε γαλανά νερά, σκαρφάλωσε σε βράχια και μάζεψε κοχύ-

λια. Έκανε και μια φίλη. «Με λένε Αφροδίτη», είπε το κορίτσι. 

Τι όμορφη που είναι, σκέφτηκε η Αθηνά. 

«Σου αρέσει να χτενίζεις τα μα…» πήγε να πει η Αθηνά, μα σταμάτησε. «Τι σου αρέσει;» ρώτησε τελικά. 

«Μου αρέσει ο χορός. Και η μυθολογία. Και το κολύμπι. Εσένα;» 

«Μου αρέσει να με ξέρουν για τη σοφία μου», απάντησε η Αθηνά. 

«Αποκλείεται να σου αρέσει μόνο αυτό», είπε η Αφροδίτη. 

«Επίσης… μου αρέσει να φτιάχνω τυρόπιτες με τη γιαγιά μου. Και μου αρέσει πολύ να κάνω κατα-

κόρυφο», γέλασε η Αθηνά.

Την τελευταία μέρα, η Άρτεμη την αποχαιρέτησε. «Αντίο, Αθηνά, θεά της σοφίας!» 

«Είμαι σοφή, αλλά φτιάχνω και καταπληκτικές τυρόπιτες. Και είμαι πολύ καλή στην κατακόρυφο. 

Και μου αρέσει να κάνω ερωτήσεις! Πολλές ερωτήσεις. Οπότε είμαι σαν τη θεά, αλλά όχι ακριβώς», 

εξήγησε η Αθηνά. «Βλέπεις, εγώ δίνω νόημα στο όνομά μου. Και μπορώ να του δώσω ό,τι νόημα θέλω 

εγώ. Και αυτό ίσως αλλάξει με τον χρόνο. Για την ώρα, είμαι η Αθηνά, η θεά των ερωτήσεων, των κατα-

κόρυφων και της τυρόπιτας!» 

Τι σημαίνει τ' όνομά μου
ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
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Φαγητό: Τυρόπιτα, σπανακόπιτα, κασερόπιτα.

Νησί: Ικαρία. Θεωρείται μία από τις γαλάζιες ζώνες του κόσμου,  

δηλαδή ένα μέρος όπου οι κάτοικοι ζουν μέχρι 90 χρόνων και παραπάνω,  

επειδή έχουν υγιεινό και ευχάριστο τρόπο ζωής. 

Χορός: Ικαριώτικος. Είναι ένας από τους πιο διάσημους  

ελληνικούς χορούς.

Παράδοση: Πάσχα. Το Σάββατο το βράδυ μετά την εκκλησία,  

τσουγκρίζουμε κόκκινα αυγά. Το δικό μου πάντοτε κερδίζει!

Μέρος: Ο Παρθενώνας, ο αρχαίος ναός που είναι αφιερωμένος  

στη θεά Αθηνά. Βρίσκεται στον λόφο της Ακρόπολης, στην Αθήνα.

Ήξερες ότι η Ελλάδα έχει πάνω από 6.000 νησιά;  

Αλλά μόνο τα 227 κατοικούνται.

Τα αγαπημένα πράγματα της Αθηνάς

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν στην Ελλάδα ως θρησκευτική  
και αθλητική γιορτή. Διοργανώνονταν κάθε τέσσερα χρόνια  

και συμμετείχαν διάφορες πόλεις της αρχαίας Ελλάδας. Τότε επιτρεπόταν  

η συμμετοχή μόνο στους άντρες, οι οποίοι μάλιστα αγωνίζονταν γυμνοί,  

ενώ οι νικητές δεν κέρδιζαν μετάλλια, μα ένα στεφάνι ελιάς.Π
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ΚΕΦΙ είναι η αίσθηση χαράς και ευτυχίας, το να απολαμβάνεις

τη ζωή και να διασκεδάζεις!

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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Η ελληνική μυθολογία είναι μια συλλογή από μύθους και ιστορίες  

που διηγούνταν οι αρχαίοι Έλληνες. Ένα μεγάλο μέρος της αφορούσε  

τους δώδεκα θεούς του Ολύμπου.  

Ο καθένας τους είχε τα δικά του γνωρίσματα. Μπορείς να ταιριάξεις  

τους θεούς και τις θεές με τα γνωρίσματά τους;

Μάντεψε ποιος 

Δίας Ήρα Ήφαιστος Αθηνά

Άρτεμις Ποσειδώνας Δήμητρα Άρης

Ερμής Αφροδίτη Εστία Απόλλωνας

Θεά της σοφίας

Θεός της μουσικής 

και της ποίησης

Θεός της φωτιάς

Θεός του πολέμου

Θεά της γεωργίας

Θεά της οικογένειας

Θεός του ουρανού

Θεά της αγάπης και  

της ομορφιάς

Θεά του κυνηγιού

Ταχυδρόμος των Θεών

Θεά του γάμου

Θεός της θάλασσας
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Τ ο τροπικό δάσος του Αμαζονίου ήταν το αγαπημένο μέρος της Άνα σε όλη τη Γη. Οι κορμοί των 

ψηλών δέντρων ήταν οι καλύτερες κρυψώνες για κρυφτό, ενώ οι νυσταγμένοι βραδύποδες γίνο-

νταν τα πιο αναπαυτικά μαξιλάρια. Παντού πετούσαν μεγαλοπρεπή πουλιά, που της έφερναν υπέρο-

χα μυστικά από τις κρυφές γωνιές του δάσους. Ήταν ένα μέρος ηρεμίας και αγαλλίασης.

Μια μέρα, η Άνα βρήκε το Μακάο να σκουπίζει με τη φτερούγα του τα δάκρυα του Βραδύποδα. 

«Τι συμβαίνει;» ρώτησε η Άνα. Ο Βραδύποδας φύσηξε τη μύτη του και έδειξε μια πινακίδα: Η ΠΟΛΗ 

ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ. «Οχ». Η Άνα κοίταξε τα άσχημα κτίρια της πινακίδας. «Μεί-

νετε εδώ, επιστρέφω». Κι έτρεξε στην υπηρεσία σχεδιασμού πόλης. 

«Πώς μπορώ να βοηθήσω;» είπε ένας άντρας με τεράστιο μουστάκι. 

«Κλέβετε τα σπίτια των ζώων και των δέντρων. Καταστρέφετε τη Βραζιλία», παραπονέθηκε η Άνα. 

«Χτίζω τη Βραζιλία του μέλλοντος», της απάντησε ο άντρας. «Κομψά, προηγμένα κτίρια που θα κά-

νουν τη Βραζιλία διάσημη και τους Βραζιλιάνους πανευτυχείς». 

«Τους Βραζιλιάνους ίσως, τα δέντρα και τα ζώα όμως όχι! Αυτά κάνουν τη Βραζιλία μοναδική», φώ-

ναξε η Άνα. 

«Ποιος νοιάζεται γι’ αυτά; Αυτά δεν είναι Βραζιλιάνοι. Οι Βραζιλιάνοι παίζουν ποδόσφαιρο. Χορεύουν 

σάμπα». Ο άντρας έκανε μια παύση. «Αν οι φίλοι σου, τα δέντρα και τα ζώα, μπορούν να τα κάνουν όλα 

αυτά, θα αλλάξουμε σχέδια. Έχεις διορία μέχρι την Παρασκευή», είπε και έκλεισε με πάταγο την πόρτα. 

Τι αγενέστατος άνθρωπος, σκέφτηκε η Άνα. Και τώρα πώς θα το καταφέρω αυτό;

Επέστρεψε στο τροπικό δάσος και κάλεσε τα ζώα και τα δέντρα. 

«Ποιος θέλει να παίξουμε ποδόσφαιρο;» Τα ζώα την κοίταξαν σαστισμένα. «Εσύ, Βραδύποδα;» είπε 

πετώντας του την μπάλα. Ο Βραδύποδας έμεινε άπραγος ενώ η μπάλα αναπήδησε στο κεφάλι του. 

«Ίσως η σάμπα είναι ευκολότερη. Ακολούθησε τα βήματά μου, Αρμαντίλλο». Η Άνα κουνήθηκε με 

ρυθμό από τα αριστερά στα δεξιά, αλλά το Αρμαντίλλο, όταν προσπάθησε να τη μιμηθεί, έμπλεξε τις 

φολίδες του. Η Άνα δοκίμασε κάθε είδους κόλπο, τίποτα όμως δεν έπιασε. 

«Λοιπόν;» ρώτησε ο άντρας την Παρασκευή. 

«Αυτό που μου ζητάτε δεν είναι σωστό. Σας παρακαλώ να το ξανασκεφτείτε», ικέτεψε η Άνα. Καθώς 

όμως στεκόταν εκεί, κρατώντας μια μπάλα στα χέρια της, το Τουκάν την τσίμπησε με το ράμφος του. Η 

μπάλα πετάχτηκε στο Αρμαντίλλο και αναπήδησε απευθείας στο στόμα του Τζάγκουαρ. Το Τζάγκουαρ 

πήδηξε και πέταξε την μπάλα ανάμεσα σε δύο δέντρα, εκεί όπου κοιμόταν ο Βραδύποδας. 

«Γκολ!» Τα ζώα άρχισαν να τραγουδούν και τα δέντρα λικνίζονταν στον ρυθμό. ΣΑΜΠΑ! Το Τουκάν 

και το Μακάο πέταξαν από τα δεξιά στ' αριστερά, ύστερα από τ' αριστερά στα δεξιά, πίσω μπρος, 

στροφή. Δέντρα και ζώα ενώθηκαν σε μια μεγάλη, ζωηρή επίδειξη σάμπα.

«Ορίστε! Ποδόσφαιρο και σάμπα! Πόσο πιο Βραζιλιάνος να γίνει κανείς;» είπε η Άνα χορεύοντας 

με τους φίλους της. Ο άντρας έμεινε και τους κοίταζε με το στόμα ορθάνοιχτο. 

Το επόμενο πρωί, η Άνα βρήκε τον Βραδύποδα να κοιμάται σε ένα παράξενο κρεβάτι. Κοίταξε προ-

σεκτικά και σκούπισε τη σκόνη που το κάλυπτε. Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΟΝΕΙ ΩΝ, έγραφε η γκρεμισμένη πινακίδα.

Σαν Βραζιλιάνος
ΑΝΑ, ΒΡΑΖΙΛΙΑ
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