Κώστας Χ. Πασχάλης

Ασκήσεις επί χάρτου…εν μέσω θέρους και εν μέσω κρίσης

Με το θερμοκρασία στο κόκκινο και την ελληνική ειδησεογραφία να παραπέμπει ευθέως σε μεταμεσονύκτια
προβολή θρίλερ, οποιαδήποτε προσπάθεια παράθεσης σκέψεων και δη συγκροτημένων πέφτει, δυστυχώς, στο
απόλυτο κενό.
Μπροστά, λοιπόν, στο αδιέξοδο της λευκής σελίδας κατέβασα από το ράφι της βιβλιοθήκης μου, το τριμμένο
τετράδιο με τις εκθέσεις ιδεών ενός δωδεκάχρονου αγοριού (το οποίο και φυλάσσω προσεκτικά) και άρχισα να
το φυλλομετρώ, αναζητώντας το κείμενο εκείνο που πιθανώς θα μπορούσε να μου δώσει μία οποιαδήποτε
έμπνευση.
Αυτό που με ευχαριστεί και συνάμα με εκπλήσσει στην ανάγνωση των σχολικών κειμένων αυτού του παιδιού,
αλλά και πολλών άλλων παιδιών της ίδιας ηλικίας, είναι η ευρηματικότητα της σκέψης τους. Με μοναδική άνεση
μπορούν με αφετηρία μια πρώτη κεντρική ιδέα να αναπτύξουν με άνεση το όποιο θέμα τους ζητηθεί, ντύνοντάς
το με ψηφίδες της καθημερινότητάς τους. Καθημερινότητα που κυρίως αρθρώνεται από την πολύωρη επαφή με
την τηλεοπτική εικόνα.
Το κείμενο που εντέλει αποφάσισα να παραθέσω, ανήκει εξ’ ολοκλήρου στον δωδεκάχρονο (δεν υπάρχει δική
μου παρέμβαση) και το επέλεξα πρωτίστως γιατί πέραν του ότι είναι καλογραμμένο, διαθέτει λεπτό και
καλαίσθητο χιούμορ (και η αλήθεια είναι πως το έχουμε ανάγκη) και δευτερευόντως γιατί σχετίζεται άμεσα με
το κλίμα των διακοπών.
Το όνομα του «άτυπου νεαρού συνεργάτη μου» δεν το αναφέρω γιατί φοβάμαι πως θα μου ζητήσει
πνευματικά δικαιώματα.
Τέλος, απαραίτητος όρος για την ανάγνωση του κειμένου είναι να γνωρίζουν οι αναγνώστες τα
Στρουμφάκια, κινούμενα σχέδια ευρέως διαδεδομένα στις μικρές και όχι μόνον ηλικίες.
Τα στρουμφάκια κάνουν διακοπές στη Μύκονο
Μια μέρα του καλοκαιριού τα στρουμφάκια, σαν όλες τις άλλες μέρες έκαναν δουλειές. Έκοβαν ξύλα, μάζευαν
στρουμφομούρα , τσακώνονταν και ξεθεώνονταν στη δουλειά.
Ώσπου ένα τουριστικό φυλλάδιο για τη Μύκονο έπεσε στα μούτρα του Σπιρτούλη.
- Μα τα στρουμφομούρα, τι στην ευχή είναι αυτό, αναρωτήθηκε ο Σπιρτούλης.
- Μύκονος, τι είναι Μύκονος; Ας πάω να συμβουλευτώ τα βιβλία μου.
Έτσι ο Σπιρτούλης διάβασε στα βιβλία του ό,τι Μύκονος ήταν ένα τουριστικό νησί όπου πάνε διακοπές.
- Ε, χρειαζόμαστε διακοπές, λέω λοιπόν να πάμε στη Μύκονο.
Έτσι το είπε στα άλλα στρουμφάκια και συμφώνησαν. Όμως ο Μπάρμπα Στρούμφ είπε όχι. Τότε τα
στρουμφάκια κατέβηκαν σε διαδήλωση. Έκαναν πανώ και έγραψαν: «κάτω το σκουφί, θέλουμε διακοπές,
Μύκονος και ξερό ψωμί» και άλλα τέτοια.
Ο Μπάρμπα Στρούμφ δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς και δέχθηκε.
Έτσι τα στρουμφάκια ετοίμασαν βαλίτσες και έφυγαν με το αεροπλάνο που έφτιαξε ο Ξεφτέρης, για να πάνε
στη Μύκονο. Πιλότος ήταν ο Μπαρμπά Στρούμφ και αεροσυνοδός η Στρουμφίτα.
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Μόλις απογειώθηκε το αεροπλάνο βγαίνει η Στρουμφίτα και λέει: «Σε περίπτωση ανάγκης μάσκες οξυγόνου
θα πέσουν σε κάποιους. Σωσίβια θα βρείτε κάτω από τα καθίσματά σας»
- Συγνώμη γιατί κάποιοι και όχι όλοι, ρωτάει ο Μελέτης.
- Επειδή έχουμε οικονομική κρίση δεν μπορούσαμε να αγοράσουμε μάσκες σε όλους, απάντησε η Στρουμφίτα.
Μετά από πολλές ώρες ταξίδι έφθασαν στη Μύκονο. Μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο ξαμολήθηκαν σε όλο
το νησί. Ο Σπιρτούλης στη βιβλιοθήκη, στα στρουμφάκια στα μαγαζιά, ο Προκόπης στο γυμναστήριο, ο
Σκουντούφλης στην παραλία να μαζέψει πέτρες, ο Μελένιος σ’ ένα κατάστημα με καθρέφτες, ο Λιχούδης στο
κοντινότερο ζαχαροπλαστείο και Μπάρμπα Στρούμφ πήγε… μαντέψτε, σε Internet caféé για να μπει στο face
book του. Τελικά όλοι πέρασαν αξέχαστες διακοπές στη Μύκονο.
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