
 

Φιλίπ Μπαρμπώ 

[Ε βηβιημζήθε μαξ] 

Σε μηα ζπμιή, θάπoο ζηε Γαιιία, έκαξ δάζθαιμξ ακαιαμβάκεη μηα ηάλε με παηδηά πμο έπμοκ 

πνμβιήμαηα ζομπενηθμνάξ. Ο δάζθαιμξ, μ Τοθιμπόκηηθαξ,όπςξ ημκ απμθαιμύκ ηα παηδηά, 

ακηημεηςπίδεη πμιιέξ δοζθμιίεξ. Δηαζέηεη όμςξ εκζμοζηαζμό γηα ηε δμοιεηά ημο θαη αγάπε γηα 

ηα παηδηά. Έηζη, γίκεηαη αμέζςξ θίιμξ ηςκ μαζεηώκ ημο, ημοξ ζομπαναζηέθεηαη θη εθείκμη δεκ 

ημκ απμγμεηεύμοκ. 

Ο Ξακζμμπάμπμοναξ είκαη μ αθεγεηήξ ημο μοζηζημνήμαημξ Ο Τοθιμπόκηηθαξ, 

απ’ όπμο είκαη πανμέκμ ημ θείμεκμ πμο αθμιμοζεί.  

Σημ απόζπαζμα πμο ζαδηαβάζεηε, δάζθαιμξ θαη παηδηά μαδί δεμημονγμύκ μηα βηβιημζήθε.* 

 

Ο ηοθιμπόκηηθαξ θαηεβάδεη θάζε ιίγμ θαη μηα ηδέα, πμο μαξ ακεζοπεί...ζηεκ ανπή μόκμ. 

Σήμενα, γηα πανάδεηγμα, μόιηξ μπήθαμε ζηεκ ηάλε, έδςζε δηαηαγή: 

— Αθήζηε ηηξ ηζάκηεξ ζαξ θη ειάηε μαδί μμο ςξ ημ αοημθίκεηό μμο. Έπς θάηη δέμαηα  

κα λεθμνηώζς θαη ζέις κα με βμεζήζεηε. 

Τνέλαμε όιμη ζημ αοημθίκεηό ημο, έκα γθνη ζαναβαιάθη, κηεζεβό. Έκα μεγάιμ θμμμάηη μμθέηα,  

δεμέκμ πάκς ζηε ζπάνα, μαξ έβαιε ζε πενηένγεηα. Ο δάζθαιμξ ημ έιοζε. 

— Τη ζα ημ θάκμομε αοηό, θύνηε; 

— Α! Α! Α! Έθπιελε! Θα ζαξ ημ πς ζηεκ ηάλε. 

Καηέβαζε ημ βανύ νμιό θαη ημ έδςζε ζε ηέζζενηξ από μαξ. Οη άιιμη θμνηςζήθαμε ηα δέμαηα 

 πμο έβγαιε από ημ πμνημπαγθάδ θαη λακαγονίζαμε ζηεκ ηάλε. 

— Ε μμθέηα γηα πμύ είκαη, θύνηε; 

— Καη ηα δέμαηα ηη έπμοκ μέζα; 

— Γηαηί ηα θέναηε όια αοηά, θύνηε; 

Άθεζε κα πενάζμοκ μενηθέξ ζηηγμέξ, όζμ πνεηαδόηακ γηα κα ενεμήζμομε, 

θαη μεηά μαξ ελήγεζε: 

— Ονηζμέκα παθέηα έπμοκ μηθνά θμμμάηηα αθνμιέλ· ηα οπόιμηπα έπμοκ ύθαζμα.  

Θα θηηάλμομε μαληιανάθηα. Θα ζηνώζμομε ηε μμθέηα ζε μηα γςκηά ηεξ ηάλεξ θαη πάκς ζα 

βάιμομε  

ηα μαληιανάθηα. Μεηά ζα βάρμομε ηα πανηόθμοηαθαη ζα ηα ζηήζμομε γύνς γύνς, ημ έκα πάκς 

 ζημ άιιμ. Έηζη, ζα έπμομε έημημε ηε γςκηά-βηβιημζήθε μαξ, όπμο ζα ζογθεκηνώζμομε  

βηβιία θαη... ακαγκώζηεξ. 

Ο Ύπκμξ, πμο ηανάδεηαη πάκηα με ηε ιέλε «βηβιία» θη όια ηα βάζακα θαη ηεκ αϋπκία πμο 

θένκμοκ, θμίηαλε ακήζοπμξ ημ δάζθαιμ. 

— Βηβιία, θύνηε; Γηαηί βηβιία; Καιά δεκ είκαη ζηα νάθηα ημοξ; 

Ο Τοθιμπόκηηθαξ παμμγέιαζε 

— Ενέμεζε, Κάνιμξ, δε μηιάς γηα ζπμιηθά βηβιία, μα γηα βηβιία από αοηά 

πμο μαδεύεη θακείξ θαη θηηάπκεη μηα βηβιημζήθε. Βηβιία πμο έπμοκ ςναίεξ ηζημνίεξ  

θη είκαη πμιύ εοπάνηζημ κα ηα δηαβάδεηξ. 

Ο Ύπκμξ λίκηζε ηα μμύηνα ημο. 

— Μεκ θάκεηξ ζακ παδόξ, Κάνιμξ, ζοκέπηζε μ Τοθιμπόκηηθαξ θαη ημκ θμίηαλε αοζηενά.  

Άθμοζέ με: Έπμομε έκα βηβιίμ, ημ δηθό μαξ. Ακ ημ πώζμομε ζε έκα νάθη, ζα ημ λεπάζμομε.  

Ακ ζέιμομε κα είκαη πάκηα δςκηακό θμκηά μαξ θαηκα ημ λακαδηαβάζμομε, πνέπεη κα ημ βάιμομε  

ζ’ έκα εοπάνηζημ θαη πναθηηθό μένμξ, ζε μηα γςκηά-βηβιημζήθε, αξ πμύμε. Όμςξ, έκα μόκμ βηβιίμ  

ζε μηα βηβιημζήθε είκαη πμιύ ιίγμ, δε κμμίδεηξ;  
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Γη’ αοηό, ζήμενα η’ απόγεομα ζα πάμε όιμη μαδί ζε έκα βηβιημπςιείμ. 

— Τη ζα πάμε κα θάκμομε ζημ βηβιημπςιείμ; νώηεζε ε Νέιε. 

— Τη θάκεηξ ζημ βηβιημπςιείμ; Αγμνάδεηξ βηβιία, απάκηεζε μ Φαμπνίξ. 

— Αθνηβώξ! Θα πάμε κ’ αγμνάζμομε βηβιία. Ο θύνημξ Δμοιό μαξ δηάζεζε έκα μηθνό πμζό  

γη’ αοηή ηε δμοιεηά. 

Γγώ είπα θαηεβάζεη ημ θεθάιη. Δε μμο άνεζακ πμιύ όια αοηά. Ο δάζθαιμξ ημ πνόζελε. 

— Σε παναθαιώ, Φνακθ! Μεκ παίνκεηξ ηέημημ ύθμξ πνηκ δεηξ γηα ηη αθνηβώξ πνόθεηηαη.  

Θα πάμε κ’ αγμνάζμομε βηβιία, αιιά όπη ό,ηη βηβιία κα ’καη. Αοηά πμο ζα δηαιέλμομε ζα ζμο ανέζμοκ, 

 ζα η’ αγαπήζεηξ! Άιιςζηε εζείξ ζα ηα δηαιέλεηε, όπη εγώ. 

Ο Ύπκμξ ακαζήθςζε ημοξ ώμμοξ. Ο Τοθιμπόκηηθαξ ζοκέπηζε: 

— Όηακ ζα ηα ηαθημπμηήζμομε ζηε βηβιημζήθε μαξ, ζα μπμνμύμε κα ηα παδεύμομε, κα ηα 

 λεθοιιίδμομε, ίζςξ θαη κα ηα δηαβάδμομε, θαζηζμέκμη ακαπαοηηθά πάκς ζηα μαληιάνηα.  

Ακ ζέιεηε, ζα μπμνείηε κα ηα παίνκεηε θαη ζημ ζπίηη ζαξ. 

Αοηή ηε θμνά, μ Ύπκμξ λέζπαζε ζε γέιηα. 

— Γειάξ, Κάνιμξ, γηαηί αοηό ζμο θαίκεηαη αδηακόεημ. Θα δεηξ όμςξ· ζα ζμο ζομβεί ό,ηη ζομβαίκεη  

ζε όιμοξ. Όηακ κηώζεηξ ηεκ πναγμαηηθή γιύθα ηςκ βηβιίςκ, ηςκ θαιώκ βηβιίςκ, εθείκςκ πμο ζε 

 θάκμοκ κα μκεηνεύεζαη, κα θιαηξ, κα ηναγμοδάξ ή κα γειάξ, δε ζα μπμνείξ πηα κα δεηξ πςνίξ αοηά. 

— Γγώ πνμηημώ έκα θαιό ζηηθάδμ, δήιςζε μ Σμοθιέ. 

Κη μη οπόιμηπμη, δεκ ηα βιέπαμε με θαιό μάηη όια αοηά. 

Τμκ Τοθιμπόκηηθα ημκ ζομπαζμύζαμε. Δε ζέιαμε κα ημκ ζηεκμπςνήζμομε, 

αιιά αοηή ε ηζημνία με ηα βηβιία μάξ θαηκόηακ ζθέηε ζαπιαμάνα.  

Γμάξ, μόκμ ημ δηθό μαξ μαξ άνεζε... Γπεηδή δεκ έμμηαδε με θακέκα άιιμ βηβιίμ. 

Τέιμξ πάκηςκ! Θέιμκηαξ θαη με ημ θαηάπηαμε θη αοηό θαη ζηνςζήθαμε ζηε δμοιεηά.  

Όιμ ημ πνςηκό δμοιέραμε με νοζμό νμμπόη. Τμ ζηνώζημμ ηεξ μμθέηαξ ήηακ εύθμιε δμοιεηά·  

μαξ βγήθε όμςξ ε ροπή ώζπμο κα νάρμομε ηα μαληιάνηα θαη κα βάρμομε ηα πανηόθμοηα. 

Γίπαμε μμηνάζεη μεηαλύ μαξ ηε δμοιεηά. Ο Χμζέ, ε Θονςνόξ, ε Μονηέι θαη μ Φαμπνίξ  

ακέιαβακ κα νάρμοκ θαη κα γεμίζμοκ ηα μαληιάνηα. Ο Χμζέ είπεπμιιή πιάθα.   

Πενκμύζε θαη λακαπενκμύζε ηε βειόκα ημο, με μηα πνμζμπή ζακηεκ θαιύηενε μμδηζηνμύια.  

Γηα κα ζαιηώζεη ηεκ θιςζηή, έβγαδε μ άηημμξ μηα γιώζζα πημ μαθνηά θη από ημ πένη ημο. 

Οη άιιμη, δςγναθίδαμε ηα πανηόθμοηα πμο ζα γίκμκηακ νάθηα γηα ηα βηβιία. 

Ο Τοθιμπόκηηθαξ πήγαηκε από μμάδα ζε μμάδα, έδηκε ζομβμοιέξ θαη βμεζμύζε όπμο πνεηαδόηακ.  

Μόκμ μ Ύπκμξ δε δέπηεθε κα δμοιέρεη· έμεηκε ζημ ζνακίμημο θαη θμημόηακ. 

Όηακ πηύπεζε ημ θμοδμύκη γηα κα ζπμιάζμομε, όια ήηακ έημημα. Δεκ έμεκε πανά κα  

ημπμζεηήζμομε ημ μμκαδηθό βηβιίμ μαξ ζηε βηβιημζήθε. Καζέκαξ μαξ ήζειε κα ακαιάβεη μ ίδημξ  

αοηή ηε δμοιεηά. Ο θιήνμξ έπεζε ζημ Σπόνμ. Όηακ είδαμε ημ βηβιίμ μαξ μιμμόκαπμ 

 πάκς ζημ πανημκέκημ νάθη, ακάμεζα ζηα μαληιάνηα, όιμη ζθεθηήθαμε πςξ έπνεπε κα  

αγμνάζμομε μενηθμύξ ζοκηνόθμοξ. 

 

Φηιίπ Μπανμπώ (Philippe Barbeau, Μπιμοά Γαιιίαξ 1952) 

Γίκαη δάζθαιμξ. Γμπκέεηαη από ηεκ θαζεμενηκόηεηα θαη μη ήνςέξ ημο είκαη απιμί θαη 

ακμηπηόθανδμη άκζνςπμη. Πηζηεύεη όηη ημ ζπμιείμ πνέπεη κα μαζαίκεη ζηα παηδηά κα δμοιεύμοκ 

μέζα ζηε πανά, ζηεκ εμπηζημζύκε θαη ζημκ αιιειμζεβαζμό, θαη όηη θάζε άκζνςπμξ αλίδεη ηεκ 

πνμζμπή μαξ, γηαηί θνύβεη μέζα ημο ημοιάπηζημκ έκα πάνηζμα πμο μπμνεί κα βγεη ζηεκ 

επηθάκεηα. Όπςξ ιέεη παναθηενηζηηθά, «μη θαιά θνομμέκμη ζεζαονμί είκαη ζοκήζςξ θαη μη 

ςναηόηενμη». 
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