
 
 

 

Η καμπανούλα της Ειρήνης, Γιώργος Κατσέλης, εικ: Αγγελική Πιλάτη, εκδ. 

Ψυχογιός 

Θα ξεκινήσω τούτη την όμορφη, συγκινητική κι ίσως αληθινή σε ένα μέρος 

της ιστορία,  από το τέλος της. Εκεί που ο συγγραφέας αναρωτιέται : « 

…Ποιος να ξέρει ποια είναι η αλήθεια; Μήπως είπαν ψέματα ποτέ τα 

παραμύθια; ».Ακριβώς αυτό πιστεύω κι εγώ κι άρχισα να διαβάζω το βιβλίο 

του  Γιώργου Κατσέλη που με συνεπήρε κι έζησα τούτη τη αλήθεια 

κάμποσες φορές. Για την Ειρήνη την όμορφη νεράιδα που πάντα θα κυνηγά 

ο κυρ Πόλεμος. Για εκείνους τους λαούς, τους ανθρώπους, τους δυνατούς 

της γης που σκορπούν τον τρόμο και τον πανικό με μια  «Βόμβα Ολικής 

Καταστροφής Β132». Για το μικρό χωριό της Καλλονής στο λόφο του 

Προφήτη Ηλία στην Ασωπία της Βοιωτίας. Για τους ανθρώπους που 

βρήκαν την βόμβα, τον σιδηρουργό που την μετέτρεψε σε καμπάνα. Για τον 

παπά – Στρατή που όλος ο κόσμος γνώρισε τα τελευταία δυο χρόνια, τη 

δράση, την « Αγκαλιά»  του, τους πρόσφυγες, την αγάπη που σαν δίνεται 

απλόχερα κάνει θαύματα. 

Για τα παιδιά που ακούν πολλές ιστορίες για πολέμους, για την Ειρήνη που 

 από τα χρόνια τα παλιά του παππού Αριστοφάνη την φυλάκιζε ο Πόλεμος 

κι ένας απλός γεωργός ο Τρυγαίος την ελευθέρωσε. Μόνο που οι άνθρωποι 

με τα χρόνια ξεχνούν, θέλουν να κατακτήσουν τα πάντα, σκορπώντας 

όλεθρο, καταστροφή, και πανικό. Κι είναι  η ιστορία μιας μικρής μικρής 

πολιτείας της Καλλονής που σώθηκε κάποτε από ολική καταστροφή. Πώς 

να μην πιστέψεις μετά στα θαύματα και στα παραμύθια! Όταν εκείνη η 



βόμβα, γράφει ο καταπληκτικός Γιώργος Κατσέλης σαν ξεκίνησε το μεγάλο 

της ταξίδι  συνάντησε στο δρόμο της ένα σωρό χαμογελαστά πρόσωπα. Ένα 

λευκό περιστέρι που της πρόσφερε ένα κλαδί ελιάς  και της αλάφρωσε το 

βάρος της, ένα μικρό αγγελάκι που τη βοήθησε να ανέβει ακόμα πιο ψηλά 

κι ένοιωσε τη μαγεία του σύννεφου, της αγάπης, και άδειασε όλο της το 

βάρος μεμιάς. Κι εκεί συνάντησε ένα μικρό αστέρι που της μαλάκωσε 

εντελώς την ψυχή με μια του μόνο φράση που τη λένε ΖΩΗ. Κι έκανε η 

βόμβα μια ευχή στ΄ αστέρια κι άλλαξαν όλα, μέχρι και η προγραμματισμένη 

της πορεία και ποτέ της , ποτέ δεν σκόρπησε το κακό στους ανθρώπους. 

Κι είναι μαγικό το παραμύθι. Κι είναι πολύ συγκινητικό, κι ανθρώπινο και 

γεμάτο μηνύματα για εκείνους που αγαπούν την Ειρήνη, για όλους που 

πρέπει να μάθουν να αγαπούν τον ίδιο τον άνθρωπο. Για τους ανθρώπους 

που δεν λογαριάζουν τους εαυτούς τους, που προσφέρουν τα πάντα στους 

συνανθρώπους τους. Για την «Αγκαλιά» και την αγκαλιά τη δική μας. Για 

την καλοσύνη, την αγάπη, την ομορφιά της ψυχής και του λόγου! 

Μια ιστορία, ένα σύγχρονο παραμύθι που αγαπήσαμε πολύ κι εμείς στο 

σχολείο γιατί έχει πολύ αληθινή χρυσόσκονη, κι αστέρια από εκείνα που 

αγαπούν πολύ και άσπρα περιστέρια και κλαδιά από ελιά σαν της αυλής 

μας. 

Την εικονογράφηση έχει κάνει η Αγγελική Πιλάτη που πραγματικά 

ζωντανεύει μια ιστορία χωρίς τίποτα περιττό και όπως της ταιριάζει. 

Να την διαβάσετε κι εσείς και τα παιδιά σας γιατί η Ειρήνη , η Αγάπη και η 

Ζωή είναι ότι πιο πολύτιμο υπάρχει στον κόσμο! 

  

 


