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Καθώς ο Ερυθροκυτταρούλης περπατούσε σκεφτικός, συνάντησε τη Δερ-

ματούλα την ομορφούλα να συζητάει με τη Μυϊκή ίνα τη ζωηρούλα. Φαί-

νονταν πράγματι πολύ, πολύ ανήσυχες ! ! !

 -Γεια σας, χαιρέτησε ο Ερυθροκυτταρούλης κοιτώντας τες περίεργα. 

Τι έχει πάθει το όμορφο πρόσωπό σου Δερματούλα; ρώτησε διστακτικά, 

χωρίς να θέλει να προσβάλει τη φίλη του.

 -Αυτό συζητάμε κι εμείς, απάντησε η Δερματούλα λυπημένη. Η Τάνια 

έχει σταματήσει να τρώει φρούτα και λαχανικά και χωρίς το ροζ μυρω-

δάτο χυμό, το πρόσωπό μου χάνει τη λάμψη του και γεμίζει μ’ αυτά τα 

ενοχλητικά σπυράκια.

 -Κι εγώ, διαμαρτυρήθηκε η Μυϊκή ίνα η ζωηρούλα, δεν μπορώ 

πλέον να τρέξω ούτε να χορέψω. Αισθάνομαι τόσο κουρα-

σμένη...

 -Κάτι πρέπει να κάνουμε, είπε ο Ερυθροκυτταρούλης ο 

κοκκινούλης, που ’χε αρχίσει κι αυτός να χλωμιάζει. Ο Λευκοκυτ-

ταράκης ο στρατιωτάκης κι η οικογένειά του είναι και αυτοί πολύ 

άρρωστοι. Δεν μπορούν πια να πολεμήσουν τους βάρβαρους ιούς και 

τα κακά μικρόβια. Βρισκόμαστε σε σοβαρό κίνδυνο! 

 -Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Να κάνουμε επανάσταση! ξεφώνισε 

αγανακτισμένη η Μυϊκή ίνα η ζωηρούλα.

 -Ναι, επανάσταση! συμφώνησε κι η Οστεΐτσα η δυνατούλα, που μόλις 

είχε έρθει και άκουσε τη συζήτησή τους.

 -Εγώ λέω να μιλήσουμε στο βασιλιά μας τον Νευρώνα, τον εξυπνού-

λη, πρότεινε η Δερματούλα. Μην ξεχνάμε ότι είναι σοφός!
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Άλλες φορές, μόλις βλέπει λαχανικά στο φαγητό της, σπρώχνει το πιάτο 

της μακριά, θυμώνει και πάει στο δωμάτιό της νηστική. Τότε όμως, τι κρί-

μα! Χάνει την ώρα της μεσημεριανής συζήτησης που τόσο αγαπά.

 Άλλοτε πάλι, παίρνοντας ένα ναζιάρικο ύφος, ρωτάει τον μπαμπά, 

που της έχει αδυναμία και που είναι και καλός μάγειρας: «Μήπως μπο-

ρείς να μου φτιάξεις κάτι άλλο να φάω; Ε, μπαμπάκα;». Ο μπαμπάς, μην 

μπορώντας να της χαλάσει χατίρι, της φτιάχνει πίτσες, πατάτες τηγανητές 

ή λουκουμάδες με σιρόπι. Έτσι η Τάνια βρίσκει και πάλι το κέφι της.

 Η μαμά όμως στεναχωριέται πολύ με τα καμώματα της Τάνιας και 

της λέει: «Τα κύτταρά σου θα είναι πολύ λυπημένα μ’ αυτά που τρως». Η 

μαμά της Τάνιας είναι γιατρός και ξέρει πολύ καλά τι συμβαίνει μέσα στο 

σώμα της κορούλας της.

 Τι συμβαίνει όμως μέσα στο σώμα της Τάνιας; Αυτό που δεν ξέρει η 

μικρή Τάνια είναι ότι το σώμα της αποτελείται από ένα παράξενο χω-
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ριουδάκι, ένα χωριουδάκι κυττάρων. Τα κύτταρα έχουν κι αυτά οικογέ-

νειες. Η κάθε οικογένεια ζει στο δικό της ξεχωριστό σπιτάκι. Στα σπιτάκια 

του χωριού ζουν οι οικογένειες του Ερυθροκυτταρούλη του κοκκινούλη, 

του Λευκοκυτταράκη του στρατιωτάκη, της Μυϊκής ίνας της ζωηρούλας, 

της Οστεΐτσας της δυνατούλας και της Δερματούλας της ομορφούλας. 

Στον πιο ψηλό λόφο του χωριού, σ’ ένα πανέμορφο παλάτι, ζει ο βασι-

λιάς των κυττάρων, ο Νευρώνας ο εξυπνούλης. Όλα τα κύτταρα σέβο-

νται, αγαπούν και υπακούν στις διαταγές του βασιλιά Νευρώνα. 

5


	esofyllo-2h
	sel10-11
	sel4-5



