








Αυτό το βιβλίο αφιερώνεται
στ η γλυκιά κι αξιαγάπητη μαμά μου

και στ ον υπέροχο σκύλο μου,
τον Ντιλ.



ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΑΓΟΡΙ, Ο ΤΥΦΛΟΠΟΝΤΙΚΑΣ, Η ΑΛΕΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΟΓΟ



Γεια σου
Ξεκίνησες, βλέπω, απ’ την αρχή. Εντυπωσιακό! 
Εγώ συνήθως αρχίζω από τη μέση και ποτέ δεν 
διαβάζω τις εισαγωγές.
Απορώ και που έγραψα ένα βιβλίο, γιατί 
δεν είμαι καλός στ ο να τα διαβάζω.
Η αλήθεια είναι πως χρειάζομαι εικόνες. 

Οι εικόνες είναι σαν νησιά, όπου αράζεις 
μέσα σε μια θάλασσα από λέξεις.
Αυτό το βιβλίο είναι για όλους, είτε είσαι 

ογδόντα χρονών είτε οχτώ – εγώ μερικές φορές 
νιώθω πως είμαι και τα δυο. Θα μ’ άρεσε να 
το ’χεις πάντα κοντά σου, να γίνει η συντροφιά 
σου. Ξεκίνα από τη μέση, αν προτιμάς. 
Μουντζούρωσέ το, τσάκισε τις γωνιές του, 
γέμισέ το με δαχτυλιές.



Στις ζωγραφιές θα δεις κυρίως ένα αγόρι, 
έναν τυφλοπόντικα, μια αλεπού κι ένα άλογο. 
Θα σου πω λίγα πράγματα γι’ αυτά – αν και 
είμαι βέβαιος πως εσύ θα δεις εδώ πολλ ά που 
εγώ δεν βλέπω, γι’ αυτό θα είμαι σύντομος.
Το αγόρι νιώθει μοναξιά, όταν πρώτος σκάει 

μύτη ο τυφλοπόντικας. Περνούν ώρες συντροφιά 
αγναντεύοντας την ερημιά. Σκέφτομαι πως η 
ερημιά είναι λίγο σαν τη ζωή – τρομακτική 
μερικές φορές, όμορφη ωστ όσο.
Στις περιπλανήσεις τους συναντούν την 

αλεπού. Πάντα είναι ζόρικο να συναντάς μια 
αλεπού, αν είσαι τυφλοπόντικας.
Το αγόρι έχει ένα σωρό ερωτήσεις, 

ο τυφλοπόντικας λιγουρεύεται ένα γλυκό. 
Η αλεπού είναι συνήθως σιωπηλή και 
   δύσπιστ η, γιατί η ζωή την έχει πληγώσει.



Το άλογο είναι το πιο μεγάλο ζώο που έχουν 
δει ποτέ τους, αλλ ά και το πιο ευγενικό.
Όλα διαφέρουν μεταξύ τους, όπως κι εμείς, 

και το καθένα έχει τις δικές του αδυναμίες.
Εγώ βλέπω τον εαυτό μου και στ α τέσσερα 

πλάσματα, για δες μήπως μπορείς κι εσύ.

Οι περιπέτειές τους αρχίζουν την άνοιξη, που 
τη μια στ ιγμή πέφτει χιόνι και την άλλ η λάμπει 
ο ήλιος, κι αυτό είναι λιγουλάκι σαν τη ζωή – 
μπορεί απρόσμενα να ’ρθει τα πάνω κάτω.
Ελπίζω πως αυτό το βιβλίο θα σε ενθαρρύνει 

να ζήσεις με γενναιότητα και με περισσότερη



καλοσύνη προς τον εαυτό σου και προς 
τους άλλ ους. Και να ζητάς βοήθεια όταν τη 
χρειάζεσαι – πράγμα που επίσης θέλει πολλ ή 
γενναιότητα.
Όταν έφτιαχνα το βιβλίο, συχνά 

αναρωτήθηκα: ποιος στ ην ευχή είμαι εγώ που 
το κάνω αυτό; Όμως, όπως λέει το άλογο:

«η αλήθεια είναι πως όλοι αυτοσχεδιάζουμε».
Έτσι λοιπόν, σου λέω κι εγώ, άνοιξε τα φτερά 

σου κι ακολούθησε τα όνειρά σου – αυτό το 
βιβλίο είναι ένα δικό μου όνειρο. Ελπίζω να το 
απολαύσεις και σου στ έλνω την αγάπη μου.
Σ’ ευχαριστ ώ και σε φιλώ, 
Τσάρλι



Ένα τρυφερό, οικουμενικό παραμύθι, 
που μιλάει στην καρδιά μικρών και μεγάλων.

Αφηγείται μια ιστορία φιλίας ανάμεσα σ’ ένα μικρό 
παιδί με περίσσια περιέργεια για τον κόσμο γύρω του, 

έναν τυφλοπόντικα λαίμαργο και γεμάτο ζωή, 
μια αλεπού κουρασμένη από τις κακουχίες, 

κι ένα σοφό και ευγενικό άλογο.

Οι τέσσερις μαζί εξερευνούν τον απέραντο κόσμο.
Θέτουν ερωτήσεις ο ένας στον άλλον.
Υπομένουν και ξεπερνούν καταιγίδες.

Μαθαίνουν ν’ αγαπούν.

Αυτή η ωδή στην αθωότητα και την καλοσύνη 
έχει συγκινήσει βαθιά πάνω από ένα εκατομμύριο αναγνώστες.
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