
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙ
Τα πρώτα βήµατα του Χριστόφορου Κολόµβου

Μια ηλιόλουστη µέρα ανέτειλε στις ακτές 
της Ισπανίας. Τα πουλάκια κελαηδούσαν, οι 
ταυροµάχοι γυάλιζαν τα σπαθιά τους, τα 
παιδάκια έσπαγαν τις πινιάτες τους και 
γενικότερα όλα κυλούσαν οµαλά. Ο 
Χριστόφορος ξύπνησε κατευθείαν µε το 
πρώτο άκουσµα του κόκορα. Τεντώθηκε στο 
κρεβάτι του για να χουζουρέψει, αλλά το 
χέρι του έπεσε πάνω στη γυναίκα του που 
κοιµόταν δίπλα του και στο παιδί του που 
κοιµόταν και αυτό στο ίδιο κρεβάτι. 
Στάθηκε για λίγο καθιστός και µε τα πόδια 
του πάτησε τη γιαγιά που ξάπλωνε στο 
πάτωµα, παρέα µε τον παππού. Με χίλια 
ζόρια σηκώθηκε ώστε να πάει στη ντουλάπα να φορέσει τα ρούχα του αλλά στη 
διαδροµή πάτησε ένα θείο κάτι ξαδέρφια δυο τρεις γείτονες και κάτι φίλους που 
φιλοξενούσε. Απ’ ότι καταλάβατε αντί για καληµέρες ακούγονταν “άουτς” και ¨ωχ¨ 
και “πρόσεχε που πατάς” και άλλα τέτοια.



 Και δεν ήταν κάτι που συνέβαινε µόνο στο σπίτι 
του Χριστόφορου. Συνέβαινε παντού! Στους δρόµους 
οι φτωχοί και οι άστεγοι είχαν µαζευτεί τόσοι πολλοί, 
που δεν έβλεπες ούτε ένα τόσο δα κοµµάτι 
πεζόδροµου. Μέσα στα τείχη της πόλης οι άνθρωποι 
είχαν γίνει τόσοι πολλοί που ο ένας πατούσε στον 
άλλον για να πάει κάπου. Και µάλλον δε θέλετε να σας 
µιλήσω για το τι γίνοταν  όταν κάποιος φτερνίζοταν. 
Ήταν τόσο κοντά και στριµωγµένα όλοι τους, που 
κολλούσαν γρίπη ο ένας τον άλλον σε κλάσµατα του 
δευτερολέπτου. Φτερνίζοταν η κυρία Μαρία Ντολόρες 
που έµενε στη µια άκρη της πόλης, και ένα γιγάντιο 
κύµα φτερνίσµατος έφτανε µεχρι την άλλη. 

Ο Κολόµβος παιδιά ήταν πολύ εκνευρισµένος µε αυτή τη κατάσταση. Δε 
µπορούσε να βλέπει την πόλη του σε αυτή τη κατάσταση. Κάποτε µπορούσε να 
τρέχει στους δρόµους και τώρα µε δυσκολία περπατούσε. Και άσε και το άλλο. Τον 
έστειλε η κυρά του να πάρει τις καθιερωµένες ντοµάτες της Κυριακής για να κάνει 
γεµιστά. Που να βρει όµως ντοµάτες; Εδώ το φαγητό δεν έφτανε καλά καλά για 
όλους. Θα έβρισκε και ντοµάτες; Έπρεπε να πάρει και µπαχάρια για να νοστιµέψει 
το ρύζι. Μα που να βρει τα µπαχάρια; Εδώ µε το ζόρι βρίσκει λίγο αλάτι. Θα πάρει 
και µπαχάρια; Που έρχονται από την Ινδία; Πάλι λαχανόσουπα θα έτρωγε. Το 
πήρε απόφαση. Όµως πρώτα έπρεπε να πάει στον βασιλιά. Είχε βαρεθεί την 
κατάσταση! 

Περπάτησε τη µισή πόλη και βρέθηκε επιτέλους µπροστά στα ανάκτορα. Οι 
φρουροί µε τα µεγάλα τους δόρατα, του έκοψαν τον δρόµο.  

-Για που το ε.......ε.....ε........ααααααααψουουουουου!!!!
-Σταµά....α........α........αααααααααψου!!!!
Οι φρουροί ήταν και αυτοί εδώ και καιρό άρρωστοι! Ο Κολόµβος πήρε το λόγο.
-Αρχικά φίλοι µου γίτσες. Εν συνεχεία θα ήθελα σας παρακαλώ να δω τον 

βασιλιά σας. Λέγοµαι Χρισόφορος Κολόµβος! Είµαι θαλασσοπόρος!
-Θαλασσο τι;
-Θαλασσοπόρος! 
-Και τι θέλεις θαλασσοπόρε;
-Είµαι έτοιµος να κάνω τον γύρω του κόσµου. Να βρω νέο δρόµο για την Ινδία.
-Τι; ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ!! Εµείς µπορεί να έχουµε λιγάκι 

γρίπη, αλλά εσύ βρε παιδάκι µου έχεις πυρετό! 
-Η γη είναι επίπεδη καλέ µας Κολόµβε! Θες να σκοτωθείς; 
-Θες να σε φανε τα θαλάσσια τέρατα στα έσχατα του κόσµου µας; 
-Αγαπητοί µου φίλοι θα προτιµούσα να µου ανοίξετε και να µιλήσω µε το βασιλιά. 

Με περιµένει.



Έπειτα από λίγη ώρα ο Κολόµβος διέσχιζε τους διαδρόµους του παλατιού και 
έφτανε στην αίθουσα του θρόνου. Ο βασιλιάς προβληµατισµένος καθόταν σε µια 
γωνιά και έκλαιγε τη µοίρα του. Μπροστά του είχε στόχους µε τις σηµαίες των 
Ολλανδών, των Δανών, των Βρετανών και άλλων βασιλείων της εποχής και τους 
έριχνε βελάκια! Ο Χριστόφορος όµως µε πολύ θάρρος στάθηκε µπροστά του και 
συστήθηκε. Για να µη τα πολυλογώ η συζήτηση έφτασε κάποτε στο επίµαχο σηµείο.  
Στο γύρο του κόσµου! Ο βασιλιάς πετάχτηκε από το θρόνο του.

-Μα τι είναι αυτά που λες; Είσαι σίγουρος ότι γίνεται; 
-Βασιλιά µου αν η γη ήταν επίπεδη και ένα καράβι έφευγε από το λιµάνι, τότε 

εµείς δε θα βλέπαµε το καράβι µέχρι να φτάσει στο επόµενο λιµάνι; 
-Για συνέχισε...
-Τώρα όχι µόνο χάνεται στον ορίζοντα, αλλά και το βλέπουµε να χάνεται 

κατηφορίζοντας. Βασιλιά µου άφησε µε να κάνω αυτό το ταξίδι και δε θα χάσεις.
-Η αλήθεια είναι Κολόµβε ότι χρειαζόµαστε επειγόντως έναν άλλο εµπορικό 

δρόµο για την Ινδία. Οι Οθωµανοί έχουν κλείσει όλα τα περάσµατα. Και σε άλλες 
περιπτώσεις δε θα µε πείραζε. Αλλά η Ευρώπη αρχίζει και µου θέλει και 
πολυτέλειες. Ακους εκεί κάρυ! Είχαν και στο χωριό τους κάρυ; Δε µπορούσαν να 
βολευτούν µε καρύδια; 
-Βασιλιά µου αν το ταξίδι αυτό γίνει θα βοηθήσει και αλλού.
-Που Κολόµβε µου;
-Μπορούµε να ιδρύσουµε λιµάνια και αποικίες στα µέρη που θα συναντήσω και 

έτσι να αραιώσουµε λίγο! Έχουµε γίνει τόσοι πολλοί που µε δυσκολία περπατάµε. 
-Κολόµβε αυτό είναι πρόβληµα όλης της Ευρώπης. Όχι µόνο δικό µας. 
-Ένας λόγος παραπάνω! Και οι Έλληνες στην αρχαιότητα είχαν κάνει αποικίες! 

Τους είχαν βοηθήσει και οικονοµικά και ο αριθµός των ανθρώπων στις πόλεις 
έγινε υποφερτός!
-Κολόµβε είσαι αστέρι! Αν είµασταν στο µέλλον και είχαν εφευρεθεί οι κάµερες, 

θα σε γύριζα ταινία!
-Ευχαριστώ βασιλιά µου. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο; 
-Παρακαλώ Κολόµβε.
-Παρατηρούσα τον πίνακα που έχετε πίσω σας. Δε λέω πολύ ωραίος. Που είναι 

όµως τα ρούχα τους βασιλιά µου;
-Χαχαχαχα. Δε φοράνε καλέ µου Χριστόφορε.
-Δε φοράνε; Είναι καλοκαίρι; Ετοιµάζονται για µπάνιο; Τελείωσαν τα χρώµατα 

του ζωγράφου;
-Όχι. Απλά είναι γυµνοί. 
-Και γιατί βαασιλιά µου;
-Α! Δε τα µαθες; 
-Τι να µάθω;



-Ζούµε την περίοδο της Αναγέννησης Χριστόφορε! Ξαναγεννιόµαστε!
-Και δηλαδή αυτοί µόλις γεννήθηκαν; Γι’ αυτό είναι τσιτσίδι; Βρέφος µε µούσια 

πάντως πρώτη φορά βλέπω. 
-Χαχαχα. Όχι! Δεν εννοώ αυτό. Ξαναγεννηθήκαµε πνευµατικά. Τώρα 

διαβάζουµε φιλοσοφία! Θέλουµε να µαθαίνουµε καινούργια πράγµατα. Ο κόσµος 
θέλει να γίνει καλύτερος. Τα τείχη των πόλεων πρέπει να πέσουν Χριστόφορε και 
ο κόσµος να γνωρίσει άλλους ανθρώπους. Να µάθει από αυτούς και να τους 
διδάξει πράγµατα που δε ξέρουν.
-Α! Όσο για τα τείχη µε βρίσκεις απόλυτα σύµφωνο. Και τι δε θα δινα να φύγει η 

πεθερά µου από τα τείχη. Ωστόσο την έλειψη ρούχων δε τη καταλαβαίνω. 
-Οι ζωγράφοι είναι επηρεασµένοι από την αρχαία ελληνική τεχνοτροπία. Γι’ αυτό 

άλλαξαν και οι ζωγραφιές. Αυτό που βλέπεις είναι Μιχαήλ Άγγελος. 
-Σιγά που χρειάστηκαν και δύο άνθρωποι γι αυτό το έργο. Αν φορούσαν ρούχα 

πόσοι θα χρειάζονταν;
-Δεν είναι δύο Χριστόφορε. Είναι ένας! Ο Μιχαήλ Άγγελος.
-Μάλιστα. Για να σου πω την αλήθεια βασιλιά µου δε µου φαίνεται τελικά και 

πολύ άσχηµο. Είχα βαρεθεί λίγο τους παλιούς πίνακες. Χειµώνα καλοκαίρι, τους 
έντυναν σαν να πηγαίνουν στα χιόνια.

Και κάπως έτσι ο Κολόµβος ξεκίνησε το ταξίδι του για να ανακαλύψει ένα νέο 
εµπορικό δρόµο για την Ινδία. Το τι έγινε στο ταξίδι του θα το µάθετε σε λιγο. 
Υποµονή φίλοι µου και η ιστορία συνεχίζεται!!!


