
Ο ΚΟΜΟ ΣΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 

Γράφει η Έφη Πουλάκου-Ρεμπελάκου 

 

12 ΓΑΣΟ-ΙΣΟΡΙΕ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΤ  

ηε κλήκε ησλ κεγαιύηεξσλ ζε ειηθία βαζηιεύεη ην αγαπεκέλν παξακύζη ηνπ 

Παπνπηζωκέλνπ Γάηνπ πνπ ήηαλ ηόζν ηθαλόο, ώζηε λα ραξίζεη ζηνλ αγαπεκέλν ηνπ 

θύξην δύλακε, πινύην θαη ην ρέξη κηαο πξηγθίπηζζαο. Δίλαη έξγν ηνπ Γάιινπ 

Αθαδεκατθνύ Charles Perrault (1628-1703) θαη δεκνζηεύζεθε ην 1697 γηα πξώηε 

θνξά καδί κε άιια παζίγλσζηα παξακύζηα (Ωξαία Κνηκωκέλε,  Κνθθηλνζθνπθίηζα, 

Σηαρηνπνύηα) ζε έλα ζπιινγηθό ηόκν, πνπ εθδόζεθε ζην Παξίζη. Ο Παπνπηζωκέλνο 

Γάηνο  ( Le Chat Botté) κεηαθξάζζεθε ην 1729 ζηα αγγιηθά (Puss in Boots) θαη ζηνπο 

αηώλεο πνπ πέξαζαλ δηαβάζηεθε ζε όιεο ηηο γιώζζεο ηνπ θόζκνπ θαη πηνζεηήζεθε 

από ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ηελ ηειεόξαζε, ηα θηλνύκελα ζρέδηα, αθόκε θαη ην κπαιέην 

(εκθαλίδεηαη ζηελ Σξίηε πξάμε ηνπ έξγνπ ηνπ Tchaikovsky Η Ωξαία Κνηκωκέλε). 

Γηα ηνπο πην κηθξνύο αλαγλώζηεο ζηε ρώξα καο θπθινθνξνύλ 94 εθδόζεηο ηνπ 

παξακπζηνύ. Άιια απεπζύλνληαη ζε λήπηα (κε απηνθόιιεηα, puzzle, δσγξαθηέο) θαη 

άιια ζε κεγαιύηεξα παηδηά κε σξαίεο εηθνλνγξαθήζεηο θαη ην απζεληηθό θείκελν.  

Μπνξεί θαλείο λα ζαπκάζεη ηελ εηθνλνγξάθεζε θαη ηα σξαία εμώθπιια 

.Οη γάηνη, βέβαηα, δνπλ καδί καο εδώ θαη 9000 ρξόληα θαη απνηεινύλ αγαπεκέλνπο 

ζπληξόθνπο γηα κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ. Φαίλεηαη όκσο όηη ηα αγαπεκέλα 

ηεηξάπνδα ζπκκεηέρνπλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ζηηο ζειίδεο πάξα πνιιώλ βηβιίσλ, 

εκβιεκαηηθέο θηγνύξεο πνπ δηαθξίλνληαη, όρη γηα ηα θαηνξζώκαηα θαη ηελ 

εθπαίδεπζε πνπ επηηπγράλνπλ νη ζθύινη, αιιά γηα ηε δηαθξηηηθή θαη αζόξπβε 

παξνπζία ηνπο ζηε δσή καο θαη ζην ζπίηη καο πνπ απνηειεί θαη ην δηθό ηνπο βαζίιεην 

(ζπηηόγαηνη). Υαξαθηεξηζηηθή ε ππέξνρε ζπκβίσζή ηνπο κε ηνπο ζπγγξαθείο, ηνπο 

πνηεηέο θαη ηνπο αλζξώπνπο ησλ γξακκάησλ. Πνιπάξηζκα ηα παξαδείγκαηα 

ζπγγξαθέσλ πνπ απνδεηνύζαλ κόλν ηε δηθή ηνπο παξέα θαηά ηηο ώξεο ηεο 

έκπλεπζεο. Ζ Patricia Highsmith, δεκηνπξγόο ηνπ θ. Ρηπιέη εμεγεί: Οη γάηεο δίλνπλ 

ζηνπο ζπγγξαθείο θάηη πνπ νη άλζξωπνη δελ κπνξνύλ: ζπληξνθηά ρωξίο απαηηήζεηο θαη 

επεκβάζεηο. Ο Ernest Hemingway, θεκηζκέλνο γαηόθηινο, άθεζε κε εηδηθό όξν ζηε 

δηαζήθε ηνπ θιεξνδόηεκα λα θηινμελνύληαη ζην Hemingway Museum πνπ βξίζθεηαη 



ζην Key West ζηε  Florida, 60 γάηνη (πνιινί από ηνπο νπνίνπο κέρξη ζήκεξα θέξνπλ 

νλόκαηα από ήξσέο ηνπ ή θίινπο θαη θίιεο).   

 Μεηαμύ ησλ κεγάισλ ζπγγξαθέσλ μερσξίδνπλ θαη νη δύν Ννκπειίζηεο James Joyce 

θαη Thomas Stearns Eliot. Ο πξώηνο άθεζε έλα γιπθύηαην γξάκκα ζηνλ ηόηε (1936) 

4ρξνλν εγγνλό ηνπ πνπ βξέζεθε πξόζθαηα αλάκεζα ζε μεραζκέλα ραξηηά θαη 

εθδόζεθε ην 2012 θαη ζηα ειιεληθά (Οη γάηεο ηεο Κνπεγράγεο). Ο δεύηεξνο 

θιεξνλόκεζε ηελ αγάπε ηνπ γηα ηνπο γάηνπο από ηνλ ηεξέα παηέξα ηνπ πνπ σο 

εξαζηηέρλεο δσγξάθνο ζπλήζηδε λα ηνπο απαζαλαηίδεη ζε πίλαθεο. Γπν από απηνύο 

ηνπο πίλαθεο, όπσο καξηπξεί ν κεηαθξαζηήο ηνπ Γηώξγνο εθέξεο, είρε καδί ηνπ ζην 

ζπίηη ηνπ. Δίλαη ν πνηεηήο ηνπ έξγνπ (Εγρεηξίδην πξαθηηθήο γαηηθήο ηνπ Γεξν-

Πόζνπκ), [εηθόλα 1] από ην νπνίν πξνέθπςε ην δηάζεκν κηνύδηθαι Cats πνπ παίδεηαη 

πεξηζζόηεξν από 20 ρξόληα ζην Λνλδίλν, ηε Νέα Τόξθε θαη ζε όιν ηνλ θόζκν. Σα 

δύν απηά βηβιία απεπζύλνληαη θπξίσο ζηνπο ελήιηθεο. Γηα ελήιηθεο θαη ην ειιεληθό 

κπζηζηόξεκα ηεο Λέλαο Γηβάλε  Εγώ ν Ζάρνο Ζάραξεο.  

Πνηθηιία όκσο βηβιίσλ γηα παηδηά κε ήξσεο γάηνπο ππάξρνπλ ζηα ειιεληθά 

βηβιηνπσιεία. Οη Έιιελεο γαηόθηινη ζπγγξαθείο είλαη πνιινί. Δλδεηθηηθέο νη 

αλαθνξέο καο θαη νη κηθξνί θίινη κπνξνύλ κόλνη ηνπο λα εκπλεπζζνύλ από ηελ 

εμαηξεηηθή εηθνλνγξάθεζε πνπ ζπλνδεύεη ηα πεξηζζόηεξα. Ζ Παπιίλα Πακπνύδε κε 

ην Γαηνιόγην, ν Υξήζηνο Μπνπιώηεο κε ηε ζεηξά ησλ γάησλ ηνπ (μερσξίδσ ηα Ο 

γάηνο ηεο νδνύ Σκνιέλζθε, Ο Σπλεθόγαηνο [εηθόλα 2], «  Η ζθπιίζηα δωή ηνπ γάηνπ 

Τδνλ Αθεληνύιε (Βξαβείν Αλαγλσζηώλ Πεξηνδηθνύ  «Γηαβάδσ»  [εηθόλα 3] θαη ην Ο 

ξνκαληηθόο γάηνο ηνπ βπζνύ) [εηθόλα 4], ν Δπγέληνο Σξηβηδάο κε ην Η ηειεπηαία καύξε 

γάηα, θαη ν Μάξθνο Βεληέξεο (Σνύπεξ γάηνη, ζνύπα ζθύινη). Ο επξεκαηηθόηαηνο 

Δπγέληνο Σξηβηδάο δάλεηζε ζηα ΔΛΣΑ ην ραξαθηήξα ηνπ γάηνπ Δξκηκίθνπ Πηο-Φηο 

γηα λα απαληά ζηα γξάκκαηα πνπ ζηέιλνπλ ηα παηδηά ζηνλ Άγην Βαζίιε. Όζνη 

ππήξμακε αλαγλώζηεο ηνπ ηζηνξηθνύ πεξηνδηθνύ Η Δηάπιαζηο ηωλ Παίδωλ 

ζπκόκαζηε ηνλ ήξσα από ην κπζηζηόξεκα Οη πεηξαηέο ηεο θακηλάδαο πνπ 

δεκνζηεπόηαλ ζε ζπλέρεηεο πξηλ 40 πεξίπνπ ρξόληα. 

Οη πξνηάζεηο καο γηα γαηόθηινπο γνλείο θαη γαηόθηια παηδηά ή θαη εθείλνπο πνπ είλαη 

γαηόθηινη θαη δελ ην γλσξίδνπλ: 



1. T.S. Eliot: Old Possum’s Book of Practical Cats (Γίγισζζε έθδνζε-Διιεληθή 

θαη Αγγιηθή, Δγρεηξίδην πξαθηηθήο γαηηθήο ηνπ Γεξν-Πόζνπκ. Μεηάθξαζε Π. 

Πακπνύδε & Γ. Εέξβαο) εθδ. Άγξα, 2005  

 

 

 

2. Joyce J. Οη γάηεο ηεο Κνπεγράγεο (Μεηάθξαζε Γ-Η Μπακπαζάθεο, 

εηθνλνγξάθεζε Casey Sorrow) εθδ. Φπρνγηόο, 2012  

 

 



3. Μπνπιώηεο Υ. Ο γάηνο ηεο νδνύ Σκνιέλζθε (εηθνλνγξάθεζε Φ. ηεθαλίδε) 

εθδ. Διιεληθά Γξάκκαηα, 2007  

 

 

 

4. Πακπνύδε Π. Γαηνιόγην. Ειιελν-γαηηθό & Γαην-ειιεληθό ιεμηθό. 

Ειιελνγαηηθνί δηάινγνη. (Δηθνλνγξάθεζε Π. Πακπνύδε) εθδ. Ρνέο, 2002   

 

 

 

 

 

 



5. Σξηβηδάο Δ: Η ηειεπηαία καύξε γάηα (εηθνλνγξάθεζε Steven West) εθδ. 

Μεηαίρκην, 2012  

 

 

 

6. Εαξόθσζηα Κ. Όζν ππάξρνπλ γάηνη (εηθνλνγξάθεζε πύξνο Γνύζεο) εθδ. 

Καζηαληώηεο, 2000  

 

 



7. Βεληέξεο Μ. Σνύπεξ γάηνη, ζνύπα ζθύινη (εηθνλνγξάθεζε πύξνο Γνύζεο) 

εθδ. Μίλσαο, 2007  

 

 

 

8. Froelich F. 365 γαηνϊζηνξίεο (Μεηάθξαζε Π. Παλαγησηνπνύινπ) 

εηθνλνγξάθεζε Maan Jansen, εθδ. Μάιιηαξεο-Παηδεία Θεο/λίθε 2004  

 

 



9. Perrault C. Le chat botté (κεηάθξαζε Μαξία Παπαγηάλλε, εηθνλνγξάθεζε 

Melanie Grandgirard) εθδ. Παηάθεο, 2012  

10. Perrault C. Le chat botté (κεηάθξαζε Γήκεηξα Γόηζε, εηθνλνγξάθεζε 

Roberto Molino) εθδ. Modern Times, 2008 [εηθόλα 13] 

11.  Perrault C. Le chat botté  εθδ. Πνηακόο 2003 (κεηάθξαζε Όιγα Λαδνπνύινπ, 

εηθνλνγξάθεζε Giuliano Lunelli) [εηθόλα 14] 

12. Perrault C Le chat botté (κεηάθξαζε Δξκηόλε αθειιαξνπνύινπ, 

εηθνλνγξάθεζε Scot Gustavson) εθδ. Α. Ληβάλε 2005  

 

 


