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Τιτάνα.
Αλέξιος Δανιάς
5ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού

Με τι άλλο θα ήθελε να ταξιδέψει
ένας

Τιτάνας , έστω και μικροσκοπικός.

Φυσικά με τον μέγα και θρυλικό

Τιτανικό.

Μια μεγάλη περιπέτεια για παιδιά που θα απολαύσουν και οι μεγάλοι,
από έναν πολύ νεαρό και... πρωτοεμφανιζόμενο συγγραφέα.
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Τιτάνας

Το διήγημα του Αλέξη Δανιά «Εγώ, ο
»
τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο
του πανελλήνιου διαγωνισμού παιδικής
λογοτεχνικής έκφρασης (2010-2011) των εκδόσεων Σταμούλη.
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Τιτάνα.

και θέλω να σας διηγηθώ την ιστορία μου.
Ίσως να μην το ξέρετε,
αλλά εγώ ήμουν αυτός
που έδωσε στον «Τιτανικό»
το όνομά του.

Κανείς δεν ήθελε να με πάρει
στο πλοίο στο πρώτο του ταξίδι

(αναρωτιέμαι γιατί).
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Γι’ αυτό κι εγώ ανέβηκα κρυφά λίγες ώρες
πριν σαλπάρει για το μεγάλο του ταξίδι.

5

Mέχρι να σαλπάρει το πλοίο, βρήκα την ευκαιρία και ξεναγήθηκα στις κουζίνες της πρώτης, τη δεύτερης και της τρίτης θέσης.
Επισκέφθηκα και τα τυριά τους. Ήταν υπέροχα!!! Η αλήθεια είναι
ότι θα έπρεπε να προσέχω τι τρώω, γιατί λίγο πριν ξεκινήσει ο
«Τιτανικός»

είχα ήδη π
άρει

2 κιλά.
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Ήταν Τετάρτη πρωί στις 10 Απριλίου του 1912, όταν
επιτέλους το πλοίο ξεκίνησε. Εκείνη τη μέρα, αποφάσισα να επισκεφτώ τις καμπίνες της πρώτης θέσης
μήπως έβρισκα καμιά λιχουδιά Σε μια από αυτές είδα
δύο κοριτσάκια και μία κυρία . Μόλις βρέθηκα μπροστά τους άρχισαν να τσιρίζουν και σκαρφάλωσαν
πάνω σε ένα τραπέζι. Τσίριζαν τόσο πολύ που κι εγώ
ακόμη τρόμαξα με τον εαυτό μου.

Είχα γίνει αλήθεια
τόσο χο ντρός ;
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Τις επόμενες μέρες ξεναγήθηκα και σε άλλα μέρη του
πλοίου. Στο κουρείο της πρώτης θέσης, στο γυμναστήριο, στο αναγνωστήριο, στην πισίνα και στην καφετέρια.
Η αλήθεια είναι ότι στο αναγνωστήριο κάθισα πολλές
ώρες. Εκεί κατάλαβα για πρώτη φορά αυτό που μου
έλεγε πάντα η μάνα μου. «Εσύ παιδί μου», μού έλεγε,

«όταν μεγαλώσεις θα
γίνεις βιβλιοφάγος».
Το πρωί της Κυριακής στις 14 Απριλίου, βρέθηκα στο τηλεγραφείο του πλοίου. Ο βοηθός ασυρματιστής είχε μόλις
πάρει προειδοποίηση για παγόβουνο από το ατμόπλοιο
Βαλτική. Μπορεί να μην το γράφουν τα βιβλία, αλλά εγώ
ήμουν αυτός που μετέφερε στον καπετάνιο Σμιθ το τηλεγράφημα και έτσι έσωσα τον Τιτανικό από μία τραγωδία.
Δυστυχώς λίγο αργότερα, την ίδια μέρα, συνέβη το
μοιραίο. Ήμουν στο λεβητοστάσιο όταν άκουσα κάποιον
να λέει: «Βρισκόμαστε κοντά σε παγόβουνα». Εγώ δεν
έδωσα σημασία. Ήμουν απασχολημένος τρώγοντας το
παπούτσι ενός μηχανικού. Δεν θα έλεγα πως ήταν ό,τι πιο
νόστιμο είχα δοκιμάσει.
Ξαφνικά, ο Τιτανικός έκανε όπισθεν και αριστερά.
Έπειτα αισθάνθηκα ένα δυνατό τράνταγμα και είδα νερό
να μπαίνει με ορμή από ένα σημείο. Κόντεψα να πάθω
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συγκοπή. Η αλήθεια είναι ότι η μαμά μου με είχε μάθει
να κολυμπώ, αλλά μόνο σε μπανιέρα. Τόσο νερό δεν
είχα ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Με δυσκολία ανέβηκα στο
κατάστρωμα.
Εκεί επικρατούσε μεγάλη ηρεμία. Μου φάνηκε παράξενο. Εγώ, καλού κακού, πέρασα ένα σωσίβιο από το
λαιμό μου και το έσερνα μαζί μου. Εκτός από τους άντρες
στη γέφυρα, πολύ λίγοι είχαν καταλάβει ότι κάτι πήγαινε
στραβά. Μετά όμως από λίγο, κάποιος υπάλληλος από
το ταχυδρομείο, ήρθε να πει ότι το αμπάρι του ταχυδρομείου είχε γεμίσει νερά. Κάποιος άλλος ήρθε να πει ότι
το πρωραίο στεγανό έβαζε γρήγορα νερά. Τότε πέρασα
κι εγώ μπροστά από τον καπετάνιο Σμιθ και αυτός, βλέποντας ένα σωσίβιο να κουνιέται κατάλαβε επιτέλους
τη σοβαρότητα της κατάστασης. Κατάλαβε δηλαδή ότι

πάνω από 2.200 επιβάτες

και ένας ποντικός
κινδύνευαν σοβαρά.

Έτσι έδωσε εντολή να αρχίσουν οι επιβάτες να μπαίνουν στις σωσίβιες λέμβους. Οι μουσικοί της ορχήστρας
ανέβηκαν από το σαλόνι στο κατάστρωμα και άρχισαν
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να παίζουν μουσική. Για λίγο βρέθηκα στο δίλημμα. Να
ροκανίσω ένα ξύλινο μουσικό όργανο ή να δοκιμάσω τα
δόντια μου μέσα σε μια βάρκα;
Την ώρα που προσπαθούσα να πάρω μια απόφαση,
ένα γυναικείο τακούνι με πάτησε στην ουρά. Από την
τρομάρα μου έδωσα ένα σάλτο και βρέθηκα στη βάρκα
Ν ο 5. Εκεί έπαθα κι άλλη τρομάρα. Μόλις είχαν ανακαλύψει έναν λαθρεπιβάτη και τον είχαν βάλει να τραβάει
κουπί. Τότε φοβήθηκα μήπως με ανακαλύψουν κι εμένα
και με βάλουν στη θέση του. Γι’ αυτό κρύφτηκα κάτω από
τα φουστάνια μιας πολύ κομψής κυρίας.
Καθώς η βάρκα απομακρυνόταν, είδα φωτοβολίδες να
ανεβαίνουν στον ουρανό και άκουσα έναν παράξενο
θόρυβο. Η πρύμνη στεκόταν ψηλά, ενώ η πλώρη βυθιζόταν γρήγορα στον ωκεανό. Και τότε μια άσχημη σκέψη
πέρασε απ’ το μυαλό μου.

Λες να υπήρχαν

κι άλλο ι ποντικοί στο πλοίο
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Μετά από λίγο άκουσα έναν υπόκωφο θόρυβο και είδα
τον Τιτανικό να κόβεται στα δύο σαν ένα μεγάλο κομμάτι τυρί και να χάνεται μες τη θάλασσα. Σκέφτηκα τα
αμπάρια του πλοίου με τα φαγώσιμα που χάθηκαν στην
παγωμένη θάλασσα και ράγισε η καρδιά μου.
Έτσι αφήσαμε όλα αυτά πίσω μας και κάναμε κουπί για
να φτάσουμε στο πλοίο Καρπάθια, που είχε έρθει για
να μας σώσει. Εκεί φρόντισαν όλους τους επιζώντες με
ζεστές κουβέρτες κα ζεστό φαγητό. Μόνο σε εμένα δεν
έδωσαν τίποτα. Κανείς δεν ήθελε να ασχοληθεί με έναν
χοντρό παγωμένο ποντικό.
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Την Πέμπτη 18 Απριλίου του 1912 στις επτά το βράδυ,
το πλοίο Καρπάθια, αγκυροβόλησε στο λιμάνι της Νέας
Υόρκης. Όλοι οι συγγενείς και οι φίλοι περίμεναν να δουν
τους δικούς τους. Κοιτούσα κι εγώ,

αλλά μάταια.

Κανείς δεν είχε έρθει για μένα.
Ούτε καν η αρραβωνιαστικιά μου. Φαίνεται, δεν είχαν
διαβάσει τις εφημερίδες.
Απελπισμένος, κατέβηκα από το Καρπάθια, έχοντας
πάρει την απόφασή μου.

Ποτέ πια

δεν θα ξαναταξιδέψω
με μεγάλο πλοίο.

Καλύτερα στην
ποντικότρυπά μου!
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