
Αλεξίου Χριστίνα

Λέων και Δανάη
Περιπέτεια στο βουνό



Ο Λέων και η Δανάη στον Μπαλά.



Η ζωή στην ύπαιθρο

Η ζωή των γατιών της υπαίθρου είναι πολύ ωραία! Ίσως φορές
να γίνεται δύσκολη και κοπιαστική όμως ποτέ μονότονη ή βαρετή.
Το παχύ, πράσινο χορτάρι για εμένα δεν συγκρίνεται με το πιο
άνετο κρεβάτι. Όσο για τις μυρωδιές των αγριολούλουδων και των
δέντρων, δεν θα τις άλλαζα ούτε με αυτές των καλύτερων φαγη-
τών. Αν ήταν να διαλέξω να είμαι γάτα της υπαίθρου ή σπιτόγατα,
πάλι το πρώτο θα διάλεγα χωρίς συζήτηση!
Βέβαια η ζωή στη φύση κρύβει και κινδύνους. Σε περιπέτειες

μπορεί να βρεθείς εκεί που δεν το περιμένεις. Μπορεί να χρεια-
στεί με σκύλο να αναμετρηθείς ή με κάποιο άλλο ζώο. Ακόμη και
με τα στοιχειά της φύσης.
Η μητέρα μας από μικρά μάς συμβούλευε πώς να φυλαγόμαστε.

Μία από τις αγαπημένες της ιστορίες ήταν να μας διηγείται πώς
ξεκίνησε η πανάρχαια έχθρα μεταξύ γάτας και σκύλου:
Στην αρχή οι γάτες ήταν οι καλύτεροι φίλοι των σκύλων. Μια

μέρα ο αρχηγός των σκύλων όλης της γης, ο κύριος Οξύθυμος, πα-
ρέδωσε κάποια πολύτιμα μετάλλια στην αρχηγό των γατιών, την
κυρία Αθώα. Εκείνη του υποσχέθηκε πως θα τα πρόσεχε σαν τα
μάτια της.
Όμως έφτασε μια μέρα που όλες οι γάτες του κόσμου είχαν μια

μεγάλης σπουδαιότητας συνεδρίαση, στη βουλή των γατιών. Έτσι,
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η κυρία Αθώα, που έπρεπε να πάει εκεί, εμπιστεύτηκε τα μετάλλια
να της τα φυλάξει ο κύριος Ανακατώστρας, ο αρχηγός των ποντι-
κών. Εκείνος υποσχέθηκε πως δεν θα αφήσει κανέναν να τα πει-
ράξει. Έλα όμως που δεν μπόρεσε να κρατήσει την υπόσχεσή του…
Τα πράγματα έγιναν κάπως έτσι:
Ο κύριος Ανακατώστρας, το προηγούμενο βράδυ, είχε ξενυχτίσει

μετρώντας το συλλεγμένο τυρί στις αποθήκες του. Την άλλη ημέρα,
αφού παρέλαβε τα μετάλλια, τα τοποθέτησε πλάι στο τυρί και, κουρα-
σμένος καθώς ήταν, πήγε για ύπνο. Είχε ξεχάσει όμως να κλειδώσει!
Τότε έγινε το κακό, κάποιος –δεν μαθεύτηκε ποτέ ποιος– πήρε τα
μετάλλια και εξαφανίστηκε! Όταν ξύπνησε το λοιπόν ο κύριος Ανακα-
τώστρας τι να δει; Τα μετάλλια είχαν βγάλει φτερά!
«Ααχχ!!! Τι έπαθα! Τι θα πω τώρα στην κυρία Αθώα;» μονολόγη-

σε απελπισμένος.
Καταλαβαίνετε τι ταραχή τον έπιασε! Με βαριά καρδιά μετέφερε

το νέο στη γάτα, η οποία έγινε έξαλλη ακούγοντάς το.
—Τι είναι αυτά που μου λες; Τι θα κάνω τώρα, πώς θα το πω

στον κύριο Οξύθυμο; του φώναξε αγανακτισμένη!
—Τι να μου πεις; παρενέβη ο σκύλος που είχε εμφανιστεί ξαφ-

νικά στην πόρτα.
—Να… σιγοψιθύρισε η γάτα. Στραβοκαταπίνοντας, άρχισε να του

λέει τα μαντάτα. Ο κύριος Οξύθυμος έγινε έξω φρενών και άρχισε
να κυνηγάει την κυρία Αθώα, η οποία με τη σειρά της άρχισε να
κυνηγάει τον κύριο Ανακατώστρα!
Από τότε επικράτησε η έχθρα μεταξύ σκύλου-γάτας και γάτας-

ποντικού. Πιστεύω, όμως, πως εμείς οι γάτες κάποτε θα ξαναγί-
νουμε φίλοι με τους σκύλους και με τα ποντίκια. Στην πραγματικό-
τητα δεν φταίει κανείς από τους τρεις μας για εκείνη τη συμφορά.
Άλλωστε η δύναμη της συγχώρεσης είναι μεγαλύτερη από εκείνη
του μίσους. Ποιος όμως έχει αυτή τη δύναμη να συγχωρέσει; Ποια
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γάτα θα κάνει την αρχή ή ποιος σκύλος ή ποντικός; Εγώ πά-
ντως έχω δει με τα μάτια μου και τέτοια παραδείγματα. Ένα από
αυτά είναι ο Κανέλος το σκυλί της γειτόνισσας, της κυρίας Λουκίας.
Ο Κανέλος είναι φίλος με τη Λόρα, τη γάτα της κυρίας Τασίας. Επί-
σης έγινε κάτι πρωτάκουστο, η γάτα του κυρίου Μάκη υιοθέτησε
ένα μικρό ορφανό ποντικάκι τον Τσέρυ, που τον βρήκε στο ντου-
λάπι της κουζίνας πεινασμένο, να ψάχνει για φαγητό. Αυτές οι πε-
ριπτώσεις όμως είναι, δυστυχώς, οι εξαιρέσεις του κανόνα.
Για αυτό πρέπει να είσαι πάντα έτοιμος για δράση!
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–Βοήθεια!!! Λέων σώσε με!
Σιχαίνομαι το νερό. Θα πνιγώ!



Λέων και Δανάη,
δύο τολμηρά γατιά

Νομίζω πως ήταν λάθος μου να αρχίσω να σας μιλάω και να
σας αποκαλύπτω τα μυστικά της γατοζωής, χωρίς πρώτα να σας
συστηθώ. Είμαι ένας γάτος που ακούει στο όνομα Λέων και ήρθε η
ώρα να σας διηγηθώ την ιστορία μου:
Πριν έξι χρόνια γεννήθηκα σε ένα παραδεισένιο μέρος της θεσ-

σαλικής γης, που ονομάζεται Μπαλάς, όπως άκουσα από τον πρώ-
το μου ιδιοκτήτη, τον Σωτήρη, να το αποκαλεί. Εμείς βέβαια οι γά-
τες δεν ενδιαφερόμαστε για τα ονόματα, επομένως αυτό που μου
έμεινε από εκείνο το μέρος είναι η ομορφιά του!
Ήταν ένας υπέροχος τόπος, πλημμυρισμένος στο πράσινο. Μια

καλυβούλα ήταν το πρώτο σπίτι μου, περιτριγυρισμένη από ψηλά
πλατάνια, που αποτελούσαν καταφύγια δροσιάς και κρησφύγετα
των ατελείωτων παιχνιδιών μας με τα αδέρφια μου. Δίπλα από τη
μικρή, ξύλινη καλυβούλα μας, ανέβλυζε ένα ρυάκι το οποίο κατέ-
ληγε σε ένα ποταμάκι που υπήρχε εκεί κοντά. Γύρω από το γάργα-
ρο ρυάκι υπήρχαν αμέτρητα αγριολούλουδα και κυρίως ανεμώνες
που η αδερφή μου η Δανάη τις απεχθανόταν, διότι ήταν αλλεργική
σε αυτές. Εκεί, στο ρυάκι, έζησα και μια από τις πολλές μου περι-
πέτειες, για την οποία θα σας μιλήσω παρακάτω.
Μείναμε σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο κάπου πέντε μήνες,
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υπό τη φροντίδα της γλυκιάς μητέρας μας και του Σωτήρη. Η μη-
τέρα μας, όταν μεγαλώσαμε λίγο, μας διηγήθηκε τις πρώτες δύ-
σκολες μέρες της ζωής μας, όταν ήμασταν νεογέννητα: «Έκανε
ακόμη κρύο μιας και ήταν αρχές του Μάρτη. Είχα φροντίσει να
βρω ένα ασφαλές μέρος για τις πρώτες μέρες μετά τη γέννα,
ώστε να είστε προστατευμένα από τα άλλα ζώα, μα και από τους
ανθρώπους».
Εμείς με απορία τη ρωτήσαμε: «Γιατί μαμά;». Εκείνη γουρλώνο-

ντας τα υπέροχα, πρασινογάλαζα μάτια της μας απάντησε: «Τα άλ-
λα ζώα πολλές φορές είναι απειλητικά προς εμάς, ενώ οι άνθρω-
ποι σίγουρα θα σας έπαιρναν, τόσο όμορφα που ήσαστε!» κι ευθύς
ένα χαμόγελο ανασήκωσε τα πυκνά μουστάκια της, ενώ μας κοι-
τούσε με καμάρι!
Όμως εκείνες οι πρώτες, δύσκολες μέρες πέρασαν γρήγορα και

δεν άργησαν να έρθουν άλλες πιο χαρούμενες. Θυμάμαι τα παιχνί-
δια που κάναμε στο ποταμάκι με τα αδέρφια μου και πιο πολύ με
την αδερφή μου τη Δανάη και ιδίως τις σκανταλιές μας! Καλά κα-
ταλάβατε, ήρθε η ώρα να σας διηγηθώ εκείνη την περιπέτεια που
σας ανέφερα παραπάνω:
Ήταν ένα ηλιόλουστο μεσημέρι στα μέσα του Μάη και έκανε

αφόρητη ζέστη. Η αδερφή μου παραπονιόταν συνεχώς και είχε
αρχίσει να με κουράζει. Αποφάσισα λοιπόν να τη βάλω στη θέση
της, έχοντας μια φαεινή, σκανδαλώδη ιδέα. Ποια ήταν αυτή; Μα
φυσικά να την κάνω να μπει στο ποταμάκι, για να βρει τη δροσιά
που επιθυμούσε και εγώ την ηρεμία μου από τα παράπονά της!
Δεν είχα ιδέα πόσο επικίνδυνο μπορούσε να είναι αυτό…
—Αμάν, Δανάη, σταμάτα να γκρινιάζεις για τη ζέστη! Πάμε στο

ποταμάκι να παίξουμε!
—Δεν γκρινιάζω, απλώς Ζ Ε Σ Τ Α Ι Ν Ο Μ Α Ι!!! Θέλω λίγη δρο-

σιά!
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—Α! Όσο για αυτό, κάτι θα γίνει, μην ανησυχείς!
—Τι εννοείς αδερφούλη;
—Θα δεις, είναι έκπληξη!
Στον δρόμο για το ποταμάκι η Δανάη δεν είχε σταματήσει τη

μουρμούρα της, αντίθετα εγώ παρέμενα σιωπηλός καταστρώνο-
ντας το σχέδιό μου.
Όταν φτάσαμε, προσπάθησα να τη δελεάσω φωνάζοντας ενθου-

σιασμένα:
—Δανάη έλα να δεις τι ωραία φαίνεται το ποταμάκι από εδώ!

και δίνοντας ένα σάλτο βρέθηκα πάνω σε μια μεγάλη πέτρα δίπλα
στο ποτάμι.
Η Δανάη με ακολούθησε ανυποψίαστη αλλά φυσικά χωρίς να

σταματήσει τη γκρίνια της.
—Πώς σου ήρθε να ανέβουμε τόσο ψηλά; Η πέτρα βράζει από

τον ήλιο! Πάνε οι πατούσες μου!
Ξαφνικά ενώ έλεγε αυτά έκανε ένα στραβοπάτημα και μπλουμ

έπεσε μέσα στο κρύο νερό! Περίμενα να χαρεί αφού επιτέλους
βρήκε τη δροσιά που περίμενε, αλλά αυτή τουναντίον χτυπούσε τα
νερά γύρω της σαν αγριόγατα και φώναζε:
—Βοήθεια!!! Λέων σώσε με! Σιχαίνομαι το νερό. Θα πνιγώ!
Τρόμαξα όταν την είδα να παλεύει έτσι με τα νερά και τότε συν-

ειδητοποίησα ότι με την ανόητη ιδέα μου έβαλα σε κίνδυνο τη
ζωή της αδερφής μου, που αγαπούσα τόσο πολύ! Με έπιασε πανι-
κός και τρέμοντας της άπλωσα το χέρι μου για να το πιάσει και να
τη βγάλω έξω. Εκείνη πιάστηκε, αλλά δυστυχώς, άθελα της, αντί
να την τραβήξω με τράβηξε εκείνη μέσα στο νερό! Πλέον ήμασταν
και οι δύο αβοήθητοι!
—Νιάου! Βοήθεια! Ακούει κανείς; Μαμά!
Η ώρα περνούσε, το ρεύμα του νερού μάς παράσερνε προς το

άγνωστο και, αν συνεχίζαμε έτσι, προς βέβαιο πνιγμό. Τότε έγινε
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το θαύμα, ένα αγόρι που καθόταν στην όχθη του ποταμιού άκουσε
τα απελπισμένα καλέσματά μας για βοήθεια και ήρθε τρέχοντας.
Το νερό φαίνεται δεν ήταν καθόλου βαθύ για εκείνον που φάνταζε
σαν γίγαντας στα μάτια μας. Με μεγάλη ευκολία άπλωσε τα χέρια
του και κρατώντας μας στις χούφτες του μας έβγαλε έξω. Τις στιγ-
μές που ακολούθησαν δεν τις θυμόμαστε καλά, ούτε η Δανάη ούτε
εγώ γιατί είχαμε καταπιεί νερό και ήμασταν κάπως ζαλισμένοι.
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Με μεγάλη ευκολία άπλωσε τα χέρια του και κρα-
τώντας μας στις χούφτες του μας έβγαλε έξω.



Πάντως γίναμε γρήγορα καλά και αυτή η περιπέτεια, εκτός του
ότι μας έδωσε ένα καλό μάθημα για τον κίνδυνο του νερού, στά-
θηκε αφορμή της γνωριμίας και της φιλίας μας με τον νεαρό σω-
τήρα μας…
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Ερχόταν στην καλύβα μας και φώναζε: «ψιτ, ψιτ!»



Ένας καινούριος φίλος

Τον Θανάση, έτσι το έλεγαν το αγόρι που μας έσωσε, τον βλέ-
παμε αρκετά συχνά μετά από εκείνη την περιπέτειά μας και ομο-
λογώ πως ήταν κάπως παράξενος μαζί μας. Ερχόταν στην καλύβα
μας και φώναζε «ψιτ, ψιτ!», τότε εμείς τον πλησιάζαμε νομίζοντας
πως θα μας έδινε κάτι να φάμε, όμως προς απογοήτευσή μας, αυ-
τός έκανε κάποιες αστείες γκριμάτσες και άπλωνε το χέρι του
μάλλον για να μας χαϊδέψει. Φαίνεται είχε όρεξη για παιχνίδι. Εμείς
πάλι που προτιμούσαμε να δούμε φαγητό στο απλωμένο του χέρι,
φεύγαμε απογοητευμένοι. Πηγαίναμε στη μητέρα μας και τη ρωτού-
σαμε:
—Μαμά γιατί οι άνθρωποι συμπεριφέρονται έτσι περίεργα;
—Δεν ξέρω παιδί μου, αυτό είναι ένα μυστήριο για εμάς τις γά-

τες. Βέβαια, οι άνθρωποι συνήθως έχουν καλή πρόθεση, προφα-
νώς τους αρέσει το μεταξένιο τρίχωμά μας και θέλουν να το ακου-
μπήσουν, όμως εμείς καλό είναι να προσέχουμε γιατί υπάρχουν
καλοί αλλά και κακοί άνθρωποι.
—Μαμά, είναι κακός ο κύριος Σωτήρης; ρώτησα με αγωνία.
—Όχι παιδί μου. Τον κύριο Σωτήρη να τον αγαπάτε και να τον

σέβεστε γιατί είναι αυτός που μας δίνει στέγη και τροφή. Αγαπάει
πολύ εμάς τις γάτες γι’ αυτό και έχει τόσες πολλές. Γενικά αγαπάει
όλα τα ζώα, γιατί το κτήμα του είναι γεμάτο.
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—Ναι μαμά, πετάχτηκε η Δανάη, έχει από όλα εδώ! Εμάς, τη
Λουλού και τον Γκέκα τους δύο σκύλους, τον Ροζούλη το γουρουνά-
κι, τα κουνέλια, τα πρόβατα και την υπέροχη λιμνούλα με τις πά-
πιες κάτω στο περιβόλι με τις μηλιές!
—Αχ ναι παιδιά μου, ο Μπαλάς είναι ένας μικρός παράδεισος

στον οποίο έχουμε την ευτυχία να ζούμε και εμείς!
—Μαμά, γιατί οι γάτες δεν ζουν ελεύθερες στο δάσος, όπως άλ-

λα ζώα; ρώτησα με απορία.
—Εμείς οι γάτες, παιδί μου, από πολύ παλιά εξημερωθήκαμε

από τους ανθρώπους και μάθαμε να ζούμε μαζί τους. Έχουμε μια
σχέση αλληλοπροσφοράς με αυτούς. Εκείνοι μας προσφέρουν στέ-
γη και τροφή και εμείς συντροφιά και στις αγροτικές περιοχές φύ-
λαξη του σπιτιού από ποντίκια, φίδια και άλλα ζωύφια. Είμαστε πο-
λύ μικρόσωμες και κυρίως άμαθες για να αντέξουμε μόνες μας σε
άγρια μέρη όπως το δάσος. Βέβαια, παρόλο που εξαρτόμαστε από
την ανθρώπινη φυλή, κρατάμε την αξιοπρέπειά μας, δεν τρέχουμε
ξοπίσω τους όλη την ώρα όπως κάνουν οι σκύλοι! κατέληξε η μα-
μά ενώ μια γκριμάτσα ειρωνείας και αποδοκιμασίας σχηματίστηκε
στο πρόσωπό της.
—Μαμά… άρχισε η Δανάη.
—Σςςς… κάποιος έρχεται, τη διέκοψε εκείνη και τέντωσε τα αυ-

τιά της για να ακούσει καλύτερα.
Πράγματι, σε λίγο φάνηκε ο Σωτήρης, ο ιδιοκτήτης μας. Χαρού-

μενα τρέξαμε κοντά του αφήνοντας πίσω τη μητέρα μας, που προ-
τίμησε να κάνει το αγαπημένο της ποδόλουτρο, γλύφοντας σχολα-
στικά τα πόδια της. Περιμέναμε να έχει κάποια λιχουδιά, αλλά
γρήγορα διαπιστώσαμε ότι κάναμε λάθος…
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Καθώς απομακρυνόμασταν
γύρισα και κοίταξα τη μητέρα

μου λίγο φοβισμένος.


