
 

 

Οι φωνές των ζώων 

της Ελισάβετ Γρηγοριάδου 

 

Ακούω τον ήχο της κουκουβάγιας ενώ έχω γυρισμένη την 

πλάτη μου και γράφω στον πίνακα. Δέκα η ώρα το πρωί. 

«Η καμπύλη ζήτησης δείχνει τη σχέση ανάμεσα στην τιμή 

του προϊόντος και τη ζητούμενη ποσότητα», εξηγώ κι ένα 

τριζόνι έρχεται τώρα να συνοδεύσει την κουκουβάγια.  

Στο βάθος νιαουρίζει μία γάτα και σε λίγο προστίθεται κι 

ένας σκύλος.  

Δεν έχει νόημα να συνεχίσω. Είναι πιο δυνατοί από μένα 

και το ξέρουν. Τους κοιτάζω στα μάτια.  

«Για πέντε λεπτά μπορείτε να κάνετε τη φωνή όποιου 

ζώου ή πτηνού θέλετε. Μετά χρειάζομαι δέκα λεπτά 

ησυχία για να τελειώσω αυτό που πρέπει να παραδώσω 

σήμερα», προτείνω.  

Δεν προλαβαίνω να τελειώσω τη φράση μου και όλα τα 

ζώα και τα πτηνά του δάσους και της ζούγκλας 

ακούγονται με φοβερή πιστότητα. Διακρίνω ακόμη και 

σπάνια είδη αιλουροειδών. «Ελπίζω να μην περνά απ’ έξω 

ο Διευθυντής», σκέφτομαι με τρόμο.  

«Μπορώ να κάνω και το δελφίνι, κυρία», λέει ο Κέιντι 

από το πρώτο θρανίο, με ύφος τέτοιας περηφάνειας  που 

νιώθω κάτι μέσα μου να λιώνει.  

«Πως βρέθηκα εδώ;», αναρωτιέμαι κάθε φορά που 

συμβαίνει κάτι παρόμοιο.  

  



 

 

Animal’s voices 

By Elisavet Grigoriadou 

 

I hear the owl's sound as I turn my back and write on 

the board. Ten o'clock in the morning. "The demand curve 

shows the relationship between the price of the product 

and the quantity demanded," I explain, and a cricket is 

now coming to accompany the owl. A cat dips in the 

background and a dog is added shortly.  

It makes no sense to continue. They are stronger than 

me and they know it. I look at them in the eyes.  “For 

five minutes you can make the sound of any animal or bird 

you want. Then I need ten minutes of silence to finish 

what I have to teach today", I suggest. 

I can't finish my sentence and all the animals and birds 

of the forest and jungle sound terribly loyal. I even see 

rare species of feline. "I hope the Director doesn't go 

out," I think of in horror. 

"I can do the dolphin, ma'am," says Kady from the first 

desk, in a style of such a pride that I feel something 

melting inside of me. 

"How I found myself here?" I wonder every time 

something like this happens.  

 


