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ΣΤΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ 
ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 

Εκείνο το anoi iatiko πρωί, στον κήπο 

του κολεγίου Τόπφορντ τα πουλάκια κελαηδούσαν 

χαρούμενα και έμοιαζε να διαγωνίζονται ποιο απ’ 

όλα θα ypi ei  πιο δυνατά. Ακόμη και 

στην αίθουσα της καθηγήτριας Αρουρίτας 

ακουγόταν μια μελωδία με παράξενο σκοπό, 

αλλά οι υπεύθυνοι σε αυτή την περίπτωση 

ήταν οι σπουδαστές του μαθήμα-

τος επικοινωνίας. Ενώ περίμεναν 

ANY OMONA να μπει 

στην αίθουσα η κα-

θηγήτρια, κάποια 

παιδιά είχαν αρ-

χίσει ένα αλλόκοτο 
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kon epto. Όλα είχαν ξε-

κινήσει όταν κάποιος στην άκρη 

της αίθουσας είχε σπάσει τη 

σιωπή XTY NTA  τα 

δάχτυλά του στο θρανίο. 

Ύστερα από λίγο στον 

ήχο αυτό προστέ-

θηκε ο ήχος ενός ποδιού 

που XTY OY E 

στο πάτωμα. 

Από τις σειρές στα πλάγια, 

τέλος, κάποιος βάλθηκε να 

βασανίζει ένα 

στ ι λ ό . 

Λίγο λίγο ο 

ρυθμός που γεννήθηκε 

από αυτό το ασυνήθιστο 

τρίο γινόταν ολοένα και 

πιο έντονος...

ΣΤΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 
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Ο θόρυβος σταμάτησε μόνο όταν μπήκε στην 

αίθουσα η καθηγήτρια. Όλοι περίμεναν με  

ANY OMONH IA να μάθουν ποια θα 

ήταν η δοκιμασία για το τέλος του εξαμήνου. 

Κάθε εξάμηνο η καθηγήτρια Αρουρίτα σκαρφι-

ζόταν ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ δοκιμασίες και τις 

ανέθετε στους σπουδαστές της.

Την προηγούμενη χρονιά, για παράδειγμα, 

τους είχε ζητήσει να φανταστούν ποιος 

θα ήταν ο πιο χαρούμενος και διασκεδαστικός 

τρόπος να ενημερώνονται όλοι οι σπουδαστές 

για τα νέα του κολεγίου. Έτσι, είχε γεννηθεί το 

ΣΤΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 



Ραδιο ΤοπφοΡνΤ , στα μικρό-

φωνα του οποίου εναλλάσσονταν όλοι οι σπου-

δαστές.

Εκείνη τη μέρα, χαρούμενη όπως πάντοτε, η κα-

θηγήτρια ξεκίνησε με ένα πλατύ χαμόγελο:

– Λοιπόν, είστε έτοιμοι; είπε. Σκέφτηκα πολύ    

και νομίζω πως ήρθε η στιγμή να δοκιμαστεί η 

ΔΗΜΙΟΥΡΓIΚΟΤΗΤΑ και η οργανωτικότη-

τά σας. Οπότε...

Οι σπουδαστές την κοίταζαν 

με προσοχή.

– Φέτος σκέφτηκα να σας 

αναθέσω την οργάνωση 

και την προετοιμασία μιας 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ!
Στην αίθουσα απλώθηκε 

ένα μουρμουρητό.

– Ησυχάστε, ησυχάστε! 

Θα σας τα εξηγήσω 

Εί
στ

Ε Ε
το

ίμοί;

ΣΤΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 

1O
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όλα! είπε η καθηγήτρια προσπαθώντας να τρα-

βήξει πάλι την  της τάξης.

Έπειτα εξήγησε λεπτομερώς την ιδέα της και, 

όταν akoy thke ο ήχος του κουδουνιού, 

οι σπουδαστές βγήκαν από την αίθουσα συζητώ-

ντας μεταξύ τους. Αυτή τη φορά η Αρουρίτα τους 

είχε ΞΑΦΝΙΑΣΕΙ με μια πραγματικά συναρ-

παστική δοκιμασία: να σκεφτούν μια εκδήλωση 

και να την οργανώσουν με κάθε λεπτομέρεια. 

Έπειτα η καθηγήτρια θα επέλεγε την καλύτερη 

απ’ όλες τις προτάσεις και όλοι οι σπουδαστές θα 

ynep azontan για την υλοποίησή της.

ΣΤΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 
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 Ά

κρ
η!

Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΜΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ!

– Το συνειδητοποιείτε; είπε η Παμ πετώντας 

στο κρεβάτι της Νίκι μια στοίβα από περιοδικά 

για ακροβατικά με MOTO IK ETE . 

Πρέπει να σχεδιάσουμε την εκδήλω-

ση των ονείρων μας!

Οι Τέα Σίστερς,   

και γεμάτες ιδέες, δεν 

είχαν χάσει χρόνο και είχαν δώσει 

ραντεβού το ίδιο απόγευμα στο 

δωμάτιο της Νίκι και της Πολί-

νας. Αν δούλευαν μαζί, ήταν 

σίγουρες ότι η καθεμία θα έδινε 

τον καλύτερό της εαυτό.

– Λέτε να μου δώσει ο πρύτα-
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Ζητω οί μοτοσίκλΕτΕσ! 

νης την άδεια να ετοιμάσω μια I∑TA για 

μοτοσικλέτες στην αυλή του κολεγίου; ρώτησε η 

Πάμελα. 

Η πρόταση που είχε αποφασίσει να παρουσιάσει 

ήταν μια εντυπωσιακή εκδήλωση με επαγγελμα-

τίες MOTO∑IK ETI∑TE∑ που κάνουν 

AKPOBATIKA κόλπα.

– Δεν ξέρω, απάντησε η Βάιο-

λετ γελώντας, αλλά ένα 
πράγμα είναι 
σίγουρο: όταν 

του το ζητήσεις, 

θέλω να είμαι 

μπροστά για να 

μη χάσω την έκ-

φρασή του!

Η εκδήλωση που 

ετοίμαζε η Βάιο-

λετ ήταν λιγότερο 

Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ! 
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PI OKIN YNH 

από εκείνη της φίλης 

της, αλλά εξίσου ενδια

φέρουσα: ένα μεγά

λο kon epto 

με μουσικούς απ’ όλο 

τον KO MO.

– Αν επιλεγεί η δική 

μας πρόταση, είπε 

η Πολίνα σηκώνο-

ντας τα μάτια από την οθόνη του λάπτοπ 

στο οποίο δούλευε με τη Νίκι, θα μπορέσουμε 

να ζητήσουμε από τον πρύτανη να μας δανείσει 

εκείνη την υπέροχη φωτογραφία από το ταξίδι 

του στο Μεξικό με όλους τους πρώην σπουδα-

στές του!

– EξΟχΗ ΙΔΕα! είπε η Νίκι.

Εκείνη και η Πολίνα σκέφτονταν να οργανώσουν 

μια έκθεση ταξιδιωτικών Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ω Ν .

Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ! 

μπ
ρΆ
βο

!
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– Κι έπειτα, συνέχισε το κορίτσι, μπορούμε να 

ζητήσουμε από την Κολέτ να μας δανείσει...

Τότε όμως η Νίκι σταμάτησε και κοίταξε γύρω 

της μπερδεμένη: 

– Για μια στιγμή. Πού είναι η Κολέτ;

Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ! 

πο
ύ Ε

ίνΆί

  
  

η κ
ολΕ

τ; 

ΔΕ
ν ξ

Ερω
…




