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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Μια ακόμα σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της. Το βιβλίο αυτό, απο-
τέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, δίνει στα παιδιά μας την ευκαιρία να 
ανατρέξουν στην ονειρική φαντασία τους, στη δημιουργική τους ικανότητα 
να αναπλάθουν ιστορίες, στον απαράμιλλο τρόπο να μας λεν τις δικές τους 
αλήθειες και τα δικά τους θέλω μέσω της εξιστόρησης ενός παραμυθιού ή 
μέσω της αποτύπωσης μιας ζωγραφιάς, μιας εικόνας.

Είναι πραγματικά εκπληκτικό πόσα μπορούμε να μάθουμε απ’ αυτά που 
κρύβουν οι δικές τους τρυφερές και άδολες ψυχές (!) και ίσως μέσα απ’ αυτές 
να θυμηθούμε τη δική μας ξεχασμένη αθωότητα.

Για μας, ως γονείς, είναι ιδιαίτερη τιμή να κρατάμε στα χέρια μας σ’ αυτό 
το βιβλίο τα όνειρά τους, τις προσπάθειές τους, τη θέλησή τους, τη σπιρτά-
δα και τη ζωντάνια τους. Ελπίζουμε κι ευχόμαστε στο μέλλον το βιβλίο αυτό 
να συντροφεύει τις παιδικές τους θύμησες και να πραγματώνει τις τωρινές 
επιθυμίες τους.

Παιδιά, θα θέλαμε να σας πούμε ότι: «όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει δρό-
μος κι όπου υπάρχει δρόμος, υπάρχει περιπέτεια» κι αυτή η περιπέτεια είναι 
δική σας, γιατί ονειρευτήκατε και προσπαθήσατε το καλύτερο, το διαφορετι-
κό.....

Ευχόμαστε σε όλες σας τις πράξεις να εμπνέεστε απ’ αυτήν την περιπέ-
τεια και να έχετε στο νου σας αυτό που εμείς οι μεγάλοι καιρό τώρα το έχου-
με ξεχάσει: «το να μεταδίδεις τη γνώση, σημαίνει να ανάβεις από το λυχνάρι 
σου τα κεριά των άλλων χωρίς να στερείσαι τη φλόγα και τη λάμψη σου».

                                      Τα Δ.Σ των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων
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Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ
Γαβριήλ Δημόπουλου, Στ΄

Ά́κουσα κάποτε έναν μύθο ή μπορείς να το πεις και παραμύθι.
Μια φορά και ένα καιρό σε ένα χωριό της Ελλάδας, κάπου στην Μακεδο-

νία, ζούσε ένας γέροντας μέσα στο δάσος. Μόνος του, σε μια καλύβα, που την 
είχε φτιάξει με τα ίδια του τα χέρια. Ήταν πολύ φτωχός, αλλά δεν τον ένοιαζε, 
είχε φίλους όλα τα ζώα του δάσους.

Ελάφια και λύκοι, λαγοί και αλεπούδες, αηδόνια και γεράκια, ποντικοί και 
φίδια, ήταν οι φίλοι του. Μέσα από τα χέρια του τρώγανε. Έρχονταν στην 
φτωχική του καλύβα χωρίς να τον φοβούνται και χωρίς να τα φοβάται. Οι 
παράξενοι αυτοί σύντροφοί του είχαν μάθει να ζουν ειρηνικά όσο ήταν κοντά 
του. Πολλές φορές τις κρύες νύχτες του χειμώνα φιλοξενούσε τα άρρωστα 
και ταλαιπωρημένα ζώα στην καλύβα του και αυτά με την σειρά τους, του 
έκαναν συντροφιά και του «πρόσφεραν» τροφή.

Τα χρόνια περνούσαν και όλο και περισσότερο τα πράγματα γινόταν κα-
λύτερα, για όλους μες το δάσος. Ώσπου μια μέρα ακούστηκαν άγνωστες αν-
θρώπινες φωνές.

Ξέχασα να σας πως ότι όλοι στο χωριό περιφρονούσαν και κορόιδευαν τον 
άνθρωπο αυτόν. Τον θεωρούσανε τρελό και γι’ αυτό όποτε τον έβλεπαν τον 
πείραζαν.

Ας συνεχίσουμε όμως την ιστορία μας.
Όταν λοιπόν πήγε κοντά για να δει τι γίνετε, αντίκρισε ανθρώπους πολ-

λούς να κοιτούν και να δείχνουν το δάσος «του». Κουβέντιαζαν έντονα και 
δυνατά. Τ’ αυτιά του γίνανε «χωνιά» και τα μάτια του παρακολουθούσαν σαν 
της «κουκουβάγιας». Κάτι δεν πήγαινε καλά.

Πέρασε καιρός από τότε, ώσπου μια μέρα, άκουσε να έρχονται αυτοκίνη-
τα, μεγάλα, με εργάτες. Κατάλαβε……..

Έπρεπε κάτι να κάνει.
Συγκέντρωσε όλα τα ζώα.
Η μέρα τους βρήκε όλους στην καλύβα του.
Είχαν αποφασίσει.
Όλα ήτανε έτοιμα.
Όλοι μαζί κατεβήκανε στο χωριό.

ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
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Τρόμαξαν όσοι τους είδαν. Κλείστηκαν στα σπίτια τους. Όταν ο γέροντας 
έφτασε στην κεντρική πλατεία του χωριού άρχισε να μιλάει δυνατά. Τότε 
ένας-ένας έβγαιναν από το σπίτι του και άρχισαν να τον ακούνε.

‒ Εμείς είμαστε οι εχθροί σας; ρώτησε και στα μάτια του έτρεξαν δάκρυα.
‒ Όλοι πλάσματα του Θεού είμαστε. Όλοι δικαιούμαστε ένα κομμάτι γης. 

Για όλους υπάρχει μια γωνιά πάνω σ’ αυτήν την γη. Στους ανθρώπους έδωσε 
ο Θεός κάτι παραπάνω, το μυαλό. Συλλογίζονται για το καλό και το δίκαιο. 
Υποστηρίζουν και βοηθούν τους αδυνάτους. Συλλογίζονται και υποστηρίζουν 
όλα τα πλάσματα του Θεού. Και αυτά τα πλάσματα Εκεινού είναι. Δεν έχουν 
μιλιά, μα έχουν οικογένεια. Έχουν τα δέντρα και τις σπηλιές για σπίτι. Δεν ζη-
τάν κάτι παραπάνω. Δεν κάνουν κακό. Και εσείς δίνετε τη γη τους σε ξένους.

Έφυγε με ορθό το κορμί του. Μπροστά αυτός και ξωπίσω οι «φίλοι» του.
Πέρασε καιρός. 
Οι χωρικοί αποφάσισαν να πάνε στο δάσος. Τον είδαν έξω από το καλύβι 

του να ταϊζει το φίδι μέσα από το χέρι του.
Κατάλαβαν…………….
Τον πλησίασε ο Δήμαρχος του χωριού, έσκυψε στο ύψος του, τον κοίταξε 

στα μάτια και έγειρε το κεφάλι του.
‒ Είχες δίκιο, του είπε. Ένας Θεός μας έπλασε όλους και στον καθένα μας 

ανήκει ένα κομμάτι γης. Είσαι άνθρωπος αγνός, απλός και συμπονετικός. 
Σηκώθηκε και κούνησε τα χέρια του, τότε όλοι μαζί άρχισαν να φτιάχνουν 

την καλύβα του.
Αν ποτέ πάτε σ’ αυτό το χωριό θα δείτε ένα δάσος γεμάτο ζώα και πανέ-

μορφα ψηλά δέντρα. Ακόμα και η καλύβα του γέροντα υπάρχει. Στέκεται εκεί 
αγέρωχη, μοναχή της πια, μα είναι ένα σύμβολο της αγάπης και της συμπό-
νιας. Εκεί ψηλά στο βουνό Παγγαίο. 

r

Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΥΛΗΣ
Μαρίας Χρυσικοπούλου, Β΄

Μία φορά κι έναν καιρό σε ένα μικρό χωριουδάκι μέσα σε ένα σπιτάκι 
ζούσε ένα μικρό κοριτσάκι. Ήτανε τόσο χαρούμενο και γλυκό και είχε μεγάλη 
φαντασία. Συνέχεια κάτι δημιουργούσε.

Ένα απόγευμα βρήκε ένα μεγάλο κομμάτι νάιλον που άφησε ο πατέρας 
της. Ήτανε περιτύλιγμα από κάποιο κουτί.
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«Σίγουρα δεν θα σε πετάξω» σκέφτηκε το κορίτσι. «Θα σε κάνω …….. θα σε 
κάνω ………….. Ανθρωπάκι!!!!!».

Πράγματι έτσι έγινε. Έπαιζε όλο το βράδυ μαζί του. Όταν ήρθε η ώρα για 
ύπνο, το άφησε δίπλα στο κρεβάτι της. Καληνύχτα Θαυμαστούλη.

Δεν ξέρουμε αν είχε όνειρα γλυκά ο Θαυμαστούλης, πάντως το κοριτσάκι 
μας είχε ένα παράξενο όνειρο: Ο Θαυμαστούλης ζωντάνεψε και της χάρισε 
μια μικρή γυάλα με ένα χρυσό ψαράκι.

«Να το προσέχεις, της είπε, κι όταν θα πας για διακοπές πάρτο μαζί σου. 
Όποτε θα ’κανες μπάνιο στη θάλασσα βάλτο να κολυμπήσει. Θα δεις ένα θαύ-
μα!».

Το πρωί ξύπνησε το κοριτσάκι μας και βλέπει δίπλα στο κρεβάτι της μια 
γυάλα μ’ ένα ψαράκι!

Μπορείτε να φανταστείτε τι χαρά είχε και πόσο ανυπομονούσε να πάει 
στη θάλασσα!

Επιτέλους ήρθε η στιγμή που οι γονείς αποφασίσανε να πάνε στη θάλασσα. 
Το κοριτσάκι, να μην το λέμε συνέχεια κοριτσάκι, λεγόταν Μαρία. Η Μαρία 
πήρε κρυφά μαζί τους το ψαράκι. Όταν στην παραλία ήταν λίγο πιο μακριά 
από τους γονείς, έβαλε το ψαράκι απαλά στο νερό κι έγινε θαύμα! Το ψαράκι 
μεγάλωσε, φούσκωσε κι έγινε τεράστιο!!!!

Μια βελούδινη φωνή είπε: 
«Ανέβα Μαρία στην πλάτη μου, θα πάμε ταξίδι!» Η Μαρία δεν δίστασε και 

γρήγορα ανέβηκε στην πλάτη του ψαριού. «Κρατήσου καλά. Ξεκινάμε!»
Κολυμπήσανε από το ένα νησί στο δεύτερο, από το δεύτερο στο τρίτο 

……..
«Θέλεις να δεις και τον βυθό;» ρώτησε το ψάρι. «Ναι; Να μπεις στο στόμα 

μου».
Η Μαρία μπήκε στο στόμα του, χωρίς φόβο. Ύστερα κάθισε δίπλα σ’ ένα 

απ’ τα μάτια του. Έπειτα κοιτούσε απ’ αυτό σαν στο παράθυρο. Είδε, θαύμασε 
και λαχταρούσε όλα τα πλάσματα που είδε: Αστερίες, αχινούς ιππόκαμπους, 
χελώνες, χταπόδια, καβούρια, τσούχτρες και μέδουσες που τσιμπάνε, σμέρ-
νες, χέλια, τεράστια καλαμάρια, ψάρια χρωματιστά και διαφορετικά κοράλ-
λια, κοχύλια, όμορφα και τεράστια σαλάχια…. Η Μαρία ήταν ευτυχισμένη 
από την εκδρομούλα τους, μα κατάλαβε ότι κάποια στιγμή πρέπει να τελειώ-
σει και οι γονείς της θα ανησυχούν. Το ίδιο κατάλαβε και το ψαράκι.

«Μαρία ανέβα. Φτάσαμε στην παραλία μας!» είπε το ψάρι με τη βελούδινη 
φωνή.

«Μαρία, Μαράκι! Που είσαι;» φώναξε η μαμά της. Ευτυχώς το ψάρι πρόλα-
βε να ξεφουσκώσει, να μικρύνει όπως ήταν πριν και να μπει στη γυάλα του….
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Το πρώτο πράγμα που έκανε όταν έφτασε η Μαρία στο σπίτι της, ήταν μια 
μεγάλη αγκαλιά στο ανθρωπάκι της. Ψιθύρισε στο αυτί του Θαυμαστούλη:

«Σ’ ευχαριστώ πολύ! Σε παρακαλώ την άλλη φορά φέρε μου ένα πουλάκι 
που θα με πάει ψηλά στα βουνά……..»

Το κοριτσάκι ήμουν εγώ…

r
 

Ο ΣΤΙΝΚΙ ΚΑΙ Η ΜΙΜΗ
Γιώργου Γονίδη,  Δ΄

Μια φορά κι έναν καιρό σε έναν υπόνομο της Αγγλίας ζούσε ένα ποντι-
κάκι, ο Στίνκι. Ο Στίνκι ήταν πολύ μικρός και δεν είχε βγει ποτέ του έξω από 
τον υπόνομο.

Μια μέρα αποφάσισε να βγει για πρώτη του φορά έξω από αυτόν, χωρίς 
να ρωτήσει τη μαμά του, η οποία είχε πάει για ψώνια. Όμως δεν ήξερε τους 
κινδύνους της πόλης.

Έτσι, μετά από λίγη ώρα συνάντησε μπροστά του μία γάτα, που την έλεγαν 
Μίμη. Τότε ο Στίνκι ρώτησε τη Μίμη:

‒ Θέλεις να γίνουμε φίλοι;
‒ Ναι, απάντησε η Μίμη.
Στην πραγματικότητα όμως δεν ήθελε να γίνει φίλη μαζί του, αλλά το σχέ-

διό της ήταν μόλις τελειώσουν το παιχνίδι τους να τον φάει! Έπαιξαν πολλά 
παιχνίδια μαζί και μετά η Μίμη τον ξενάγησε στην πόλη. Του έδειξε τα αξιοθέ-
ατα της Αγγλίας και άλλα πολλά. Κάποια στιγμή η Μίμη κάθισε να ξεκουρα-
στεί. Ξαφνικά θυμήθηκε πως όλα αυτά τα έκανε για να φάει τον Στίνκι. Όμως, 
όταν τελείωσαν το παιχνίδι τους, η Μίμη είχε περάσει τόσο καλά που δεν 
ήθελε πια να φάει τον Στίνκι, αλλά ήθελε να γίνει πραγματικά φίλη του.

Τότε ο Στίνκι πήγε γρήγορα στο σπίτι του μα για κακή του τύχη συνάντησε 
μπροστά του τη μαμά του.

‒ Πού ήσουν;
‒ Χμμ, εεεε, είχα βγει έξω.
‒ Τι πράγμα;
‒ Είχα βγει έξω κι έπαιζα με μια γάτα, η οποία μου έδειξε τα αξιοθέατα της 

πόλης.
Τότε η μαμά του άφωνη, ζήτησε να δει αυτή τη γάτα. Η Μίμη μόλις είδε 

τον Στίνκι χάρηκε πολύ κι άρχισε να παίζει μαζί του. Τότε η μαμά του Στίνκι 
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κατάλαβε πως η γάτα ήταν φίλη του Στίνκι και από τότε η μαμά του Στίνκι 
αφήνει τον Στίνκι και τη Μίμη να παίζουν κάθε μέρα.

Έτσι αποδεικνύεται πως η φιλία μπορεί να ξεπεράσει τα πάντα!

r

ΟΙ ΜΑΛΛΙΑΡΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ
Νικόλα Ξένου,  Στ΄

Παραμύθι νομίζω
ότι δεν θα μπορούσα να γράψω,
έτσι έγραψα γι’ αυτούς!

Μπορώ να θυμηθώ την Λούλα. Ήταν η γάτα που έβαζα στο κουβαδάκι 
μου όταν ήμουν πολύ πολύ μικρός. Δυστυχώς είχαν χαλάσει τα ματάκια της 
όταν ήταν μικρή, αλλά μ’ αγαπούσε το ίδιο.  Κοιμόταν  μαζί μου, έπαιζε μαζί 
μου, κρίμα που όλο αυτό τελείωσε στα 8 της χρόνια όταν έφυγε από τη ζωή.

Ταυτόχρονα υπήρχε ο Ρούντυ ο δαλματένιος γίγαντας, που με υποδέχτηκε 
πρώτος όταν γυρίσαμε με την μαμά μου στο σπίτι από το μαιευτήριο, όπου 
γεννήθηκα. Όπως λένε οι γονείς μου με άφησαν στο πάτωμα κι ήταν αυτός 
που ήρθε, με μύρισε και με φίλησε.  Με συνόδευσε μέχρι τα 8 μου χρόνια στα 
παιχνίδια, στις χαρές, στη θάλασσα το καλοκαίρι να κολυμπάει σαν φώκια και 
ο μπαμπάς μου να τον λέει μονάχους-μονάχους.

Λένε πως τα σκυλιά δεν αγαπούν τις γάτες, εγώ όμως γνώρισα ένα γάτο 
που αγαπούσε πολύ τα σκυλιά και ιδιαίτερα τον σκύλο μου τον Μπούμερ.

Να μπορούσατε μόνο να δείτε πώς έπαιζαν στον κήπο τα καλοκαίρια στον 
Μαραθώνα! Δεν ήξερες ποιος κυνηγούσε ποιον. Ο Κανέλος ο γάτος τον 
Μπούμερ ή και το ανάποδο.  Ξαπλωμένοι και οι δύο δίπλα-δίπλα στον ήλιο, 
αναρωτιόμασταν όλοι τι σοφία κουβαλούν μέσα τους τα ζώα και πόσο μικρός 
φαίνεται ο άνθρωπος μπροστά τους.

Σκέφτομαι και φαντάζομαι στην ενήλικη ζωή μου ποιους και πόσους ακό-
μα μαλλιαρούς φίλους θα συναντήσω για να ’μαι δίπλα τους και να ’ναι κοντά 
μου.

r
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ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΑΓΑΠΗ
Μιχάλη Μαγκλή,  Δ΄

Μία φορά κι έναν καιρό ήταν ένα 
παιδί επτά ετών, που λεγόταν Σίμος. Οι 
γονείς του είχαν πεθάνει και είχε υιοθετη-
θεί από ένα ζευγάρι άκαρδων ανθρώπων 
που τον κακομεταχειρίζονταν.

Κάθε μέρα τον έβαζαν να τρώει απο-
φάγια ή και μερικές φορές τα φαγητά των 
σκύλων. Και δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά 
τον ανάγκαζαν να κάνει όλες τις δουλειές 
του σπιτιού. Ποτέ δεν είχε νιώσει να τον 

περιτριγυρίζει η αγάπη. Στις δύσκολες στιγμές που περνούσε σκεφτόταν ότι 
οι αληθινοί του γονείς θα τον αγαπούσαν, πράγμα που τον παρηγορούσε για 
να συνεχίζει τη ζωή του.

Όταν έγινε οκτώ ετών, τόλμησε να κάνει μία ερώτηση στους θετούς γονείς 
του, που να μην έχει σχέση με το πώς ανάβει το πλυντήριο ή αν είναι ώρα να 
πλύνει τα πιάτα. Η ερώτησή του ήταν η εξής: «Μπορώ να παίξω;» και η απά-
ντηση ήταν η ακόλουθη «Ναι μπορείς, μόλις όμως τελειώσεις το σκούπισμα».

Ήταν τόσο χαρούμενος. Τελείωσε όσο πιο γρήγορα μπορούσε και βγήκε 
έξω να παίξει με τα υπόλοιπα παιδιά. Με το που τον είδαν εκείνα σταμάτησαν 
να παίζουν και τον ρώτησαν: «Πώς σε λένε;» και εκείνος απάντησε: «Με λένε 
Σίμο». Τότε του είπαν και αυτά τα ονόματά τους και όλα μαζί άρχισαν να παί-
ζουν. Πρώτη φορά ένιωθε παιδί.

Λίγο αργότερα, μετά από περίπου τριάντα λεπτά, είπε: «Παιδιά, πρέπει να 
φύγω μπορεί όμως να βρεθούμε αύριο». Τότε τον χαιρέτησαν και ένα κοριτσά-
κι, η Μαρία, καθώς γυρνούσε σπίτι του, άρχισε να του μιλάει. Τον ρώτησε 
ποιοι ήταν οι γονείς του. Εκείνος της απάντησε πως οι γονείς του είχαν πεθά-
νει και πως είχε υιοθετηθεί. Τότε εκείνη του είπε: «Ξέρεις, κι εγώ είμαι υιοθε-
τημένη και οι θετοί μου γονείς είναι πάρα πολύ καλοί. Οι δικοί σου γονείς είναι 
καλοί σαν τους δικούς μου;». Η απάντηση δεν ήταν θετική και το κοριτσάκι 
τον λυπήθηκε και τον κάλεσε στο σπίτι της. Δυστυχώς η κουβέντα τους δεν 
συνεχίστηκε για πολύ, γιατί σύντομα έφτασαν στην πόρτα του σπιτιού του. 
Αποχαιρετίστηκαν και ο Σίμος μπήκε στο σπίτι του, για να τελειώσει τις δου-
λειές που του είχαν μείνει.

Την επόμενη ο Σίμος ρώτησε τη μητέρα του, όταν είχε τελειώσει τις δου-
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λειές, αν θα μπορούσε να παίζει, αφού πρώτα τελείωνε όλα αυτά που του 
ανέθεταν κι εκείνη του απάντησε πως ναι. Έτσι κάθε μέρα θα μπορούσε να 
παίξει με τη φίλη του Μαρία.

Όταν έφτασε στο σπίτι της, της είχε χαρούμενα νέα. Μόλις μπήκε στο δω-
μάτιό της, της είπε: «Σε δύο μέρες έχω γενέθλια». Και αρχίσανε να συζητάνε 
και να κάνουν σχέδια.

Τα χρόνια περνούσαν και η φιλία τους εξελίχθηκε σε αμοιβαία αγάπη. 
Μετά από δέκα χρόνια ο Σίμος παντρεύτηκε τη Μαρία και έκαναν δύο παι-
διά, τον Ερμή και την Αθηνά. Κάθε μέρα που περνούσε τα παιδικά τραύματα 
του Σίμου γιατρεύονταν. Η αγάπη της γυναίκας και των παιδιών του ήταν το 
παν στη ζωή του.

r

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Μάνου Νικολόπουλου,  Δ΄

Σε δύο κορίτσια που ζουν στην 
επαρχία αλλάζει η ζωή τους και…. 
Αλλά καλύτερα να τα πάρουμε από 
την αρχή.

Η μεγάλη αδερφή είναι 18 ετών. 
Παρόλο που ζει ανάμεσα σε βουνά 
φοβάται πολύ τα ζουζούνια, αλλά 
αγαπάει πολύ τα λουλούδια του χω-
ριού όπου ζουν. Η Αγγελική είναι 16 
ετών και είναι πολύ ιδιότροπη στο 
φαγητό, για παράδειγμα βγάζει τα 

σπόρια απ’ την ντομάτα. Ακόμη της αρέσει να βοηθά στις δουλειές του κή-
που. Αυτά τα δύο κορίτσια ζουν μαζί με τη γιαγιά και τον παππού τους, την 
Νίκη και την Χρίστο. Η κυρία Νίκη βοηθά στην εκκλησία του χωριού και στο 
κτήμα, ο κύριος Χρίστος είναι ψάλτης και όπως και η σύζυγός του δουλεύει 
πολύ στο κτήμα. Μένουν μαζί τους, γιατί οι γονείς τους η Ηρώ και ο Σπύρος 
έχουν χωρίσει. Η μαμά μπερδεύει το «σ» με το «θ». Ο μπαμπάς έχει μανία με 
τα ηλεκτρονικά. Η μαμά μένει στην Κρήτη, ενώ ο μπαμπάς στην Θράκη. Ο 
φίλος των κοριτσιών είναι ο Φώτης που είναι 11 ετών. Μαζί του παίζουν τον 
ελεύθερο χρόνο τους. Το χωριό τους είναι ένα μικρό χωριό δίχως market, 
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κρεοπωλεία ή πλατεία ωραία. Είναι ένα μικρό χωριουδάκι.
Τις καθημερινές το πρωί ακούγεται μια σπαστική φωνή που βγαίνει απ’ 

τη γιαγιά. «Κορίτσια! Ξυπνήστε! Επτάμιση η ώρα». Τα κορίτσια μια μια φωνή 
λένε: «Πέντε λεπτά μόνο» και η γιαγιά τους απαντά: «Ούτε δευτερόλεπτο!». 
Τότε με το ζόρι περίπου σηκώνονται, ντύνονται, παίρνουν πρωινό και ο παπ-
πούς τους πάει στο σχολείο με το αυτοκίνητο.

Το μεσημέρι όταν γυρίσουν παίρνουν μεσημεριανό και γρήγορα για διά-
βασμα. Το απόγευμα όταν τελειώσουν βλέπουν τηλεόραση ή πάνε βόλτα ή 
παίζουν. Το βράδυ η ώρα είναι 11 και η γιαγιά πάλι φωνάζει: «Γρήγορα στο 
κρεβάτι! Αύριο έχετε σχολείο και δεν θα ξυπνάτε πάλι!». Τα κορίτσια πάνε για 
ύπνο. Επίσης κάθε 2 μέρες βοηθούν στο κτήμα.

Συνήθως στις γιορτές και τις αργίες, όταν πέφτουν κοντά σε Σαββατο-
κύριακο, έρχονται οι φίλοι τους ο Κώστα και η Ελένη που είναι Αθηναίοι. Η 
Ελένη αγαπά τα κορίτσια όπως και την αγαπάνε και είναι 7 ετών. Ο Κώστας 
είναι 10 ετών και έχει μανία με τα αμάξια. Η μητέρα και ο πατέρας των παι-
διών λέγονται Ρένα και Μήτσος.

Έτσι λοιπόν έχουν έρθει αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα πήγαιναν βόλτα 
στους καταρράκτες. Ξεκίνησαν. Στο δρόμο είδαν έναν κάβουρα και ένα βα-
τράχι. Έφτασαν στους καταρράχτες. Εκεί είδαν μια κουφάλα σ’ ένα δέντρο, 
από εκεί πετάχτηκε ένα σκιουράκι.

‒ Γεια σας με λένε Τάσο, εσάς;
‒ Εμένα Αγγελική!
‒ Εμένα Νίκη!
‒ Εμένα Κώστα!
‒ Εμένα Ελένη!
Τότε πετάγεται και ένα δεύτερο σκιουράκι.
‒ Εμένα με λένε Ηλία και είμαι αδερφός του Τάσου. Άκουσα τα ονόματά 

σας, είναι πολύ ωραία!
‒ Θέλετε να γίνεται φίλοι μας; Ρώτησε η Ελένη.
‒ Φυσικά! Απάντησαν τα σκιουράκια.
‒ Ποιες είναι οι συνήθειές σας, τι σας αρέσει να κάνετε;
‒ Μας αρέσει να τρώμε φυστίκια και να τρέχουμε. Εσάς;
‒ Εμένα να βλέπω τηλεόραση και να βοηθώ στο κτήμα, είπε η Αγγελική.
‒ Εμένα να μαζεύω λουλούδια, είπε η Νίκη.
‒ Εμένα να παίζω στον υπολογιστή, είπε η Ελένη.
‒ Και εμένα να χαζολογώ αυτοκίνητα, είπε ο Κώστας.
‒ Πάμε πάνω στους καταρράκτες;  Είπε ο Τάσος το σκιουράκι.
‒ Ναι! Απάντησαν όλοι και ξεκίνησαν.
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Θα πήγαιναν στους αρχικούς καταρράκτες όπου είναι και η πηγή. Στο δρό-
μο συνάντησαν ένα μεγάλο θάμνο με αγκάθια όπου δυσκολεύτηκαν να πε-
ράσουν.

Τα κατάφεραν όμως. Έφτασαν.
Σε αυτούς τους καταρράκτες δεν είχαν πάει ποτέ. Ήταν όμως τέλειο. Είχε 

πολλές πασχαλιές αλλά και κίτρινους και άσπορους κάλους. Ήταν ένας «πα-
ράδεισος». Γύρισαν από ένα σύντομο δρόμο που δεν είχε αγκάθια.

Όταν έφτασαν σπίτι ζήτησαν απ’ τα σκιουράκια να πάνε στο σπίτι της Ελέ-
νης και του Κώστα για να τους μάθουν UNO ή τράπουλα. Αυτοί δέχτηκαν. 
Στο σπίτι τους σύστησαν στους γονείς. Μετά τους εξήγησαν πως παίζεται το 
UNO. Έπαιζαν για δύο ώρες UNO. Μετά το βαρέθηκαν και τους έμαθαν τρά-
πουλα, όπου έπαιζαν πάλι 2 ώρες.

Η ώρα ήταν 9.30. Τα κορίτσια έπρεπε να φύγουν. Έτσι έφυγαν και τα σκι-
ουράκια. Όλοι κοιμήθηκαν.

Την άλλη μέρα πηγαίνουν όλοι μαζί βόλτα. Όταν βγήκαν απ’ το σπίτι και 
συναντήθηκαν. Εκεί είδαν μια γάτα να τρέχει να πιάσει το ποντίκι. Η γάτα 
φώναζε: «Θα σε πιάσω άτιμε!». Η νίκη έπιασε τη γάτα και η Αγγελική το πο-
ντίκι απ’ την ουρά. Η μια την άφησε στο τέλος του χωριού και η άλλη τον 
άφησε στην αρχή του χωριού. Μετά πήγαν στο σπίτι των κοριτσιών για να 
ξαναπαίξουν.

Έτσι όπως έπαιζαν η Ελένη ρωτάει τα κορίτσια:  
‒ Πώς περνάτε στο χωριό;
‒ Καλά. Αλλά το χωριό αυτό δεν έχει και πολλά μαγαζιά ή έστω τα κυριότε-

ρα και έτσι πρέπει να πηγαίνουμε ή στο διπλανό χωριό ή στη πρωτεύουσα».
‒ Θα προτιμούσατε να είστε μέσα στην πόλη;
‒ Και ναι και όχι. Ναι γιατί εκεί θα έχουμε περισσότερες ανέσεις. Αλλά όχι 

γιατί στη συγκεκριμένη πρωτεύουσα γίνεται χαμός από αυτοκίνητα και εκεί η 
γιαγιά δεν θα μας αφήνει μόνες έξω γιατί φοβάται μην μας κλέψουν.

‒ Άρα πού προτιμάτε;
‒ Ε,ε,ε,ε; Δεν ξέρουμε. Μάλλον εδώ.
‒ Α. Εντάξει.
Συνέχισαν το παιχνίδι τους.
Το βράδυ η Ελένη σκεφτόταν την συζήτηση σχετικά με τη ζωή τους. «Γιατί 

άραγε να μην θέλουν την πόλη, αλλά το χωριό. Απ’ την μία έχουν δίκιο και απ’ 
την άλλη λίγο άδικο. Τέλος πάντων. Έτσι θέλουν», και κοιμήθηκε.

Την άλλη μέρα η παρέα δεν εύρισκε τον Τάσο! Πού να ήταν άραγε; Η πα-
ρέα γύρισε όλο το χωριό 12 φορές και τίποτα. Μετά πήγαν και στα δύο διπλα-
νά χωριά. Τίποτα.
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‒ Λοιπόν στο διπλανό χωριό ψάξαμε, στον κήπο ψάξαμε, στα σπίτια μας 
ψα…

‒ Όχι! Στο δικό μου δεν ψάξαμε. Πάμε.
Πήγαν εκεί βρήκαν ένα σημείωμα:
Σαν θέλετε το φίλο σας φέρτε 50 ευρώ στην πλατεία του χωριού σας.
Ως τις 23 Μαρτίου 2011 ώρα 13.38. Τότε μόνο θα ξαναδείτε το φίλο σας.
‒ Αμάν!
‒ Τώρα τι κάνουμε;
‒ Ό,τι λέει!
‒ Τι; Πως;
‒ Θα πάει ο καθένας 12,50 ευρώ. Εκτός του Ηλία.
‒ Εντάξει.
Την άλλη μέρα πήγαν στην πλατεία έδωσαν τα χρήματα και έφυγαν. Στον 

δρόμο ρωτούσαν τον Τάσο τι του έκαναν.
‒ Τι σου έκαναν;
‒ Τίποτα, μόνο με είχαν σε μια υφασμάτινη τσάντα.
‒ Α! Πάλι καλά.
‒ Τους είδες καθόλου;
‒ Όχι δυστυχώς.
‒ Εντάξει, πάμε να παίξουμε;
‒ Ναι!
Έτσι πήγαν να παίξουν.
Την άλλη μέρα έγινε κάτι τραγικό. Ο Τάσος πήγε να περάσει το δρόμο. 

Ένας πήγαινε με ταχύτητα, πέρασε  με κόκκινο και …… έγινε το τραγικό. 
Πάτησε τον Τάσο. Φώναξαν γρήγορα το ασθενοφόρο. Τον πήρε και τον πήγε 
στον κτηνίατρο. Αυτός είπε ότι δεν ήταν τόσο τραγικά, αλλά ούτε και εντάξει. 
Θα ζούσε αλλά υπήρχε μία πιθανότητα 43,85% να μείνει «φυτό».

‒ Τι!! απάντησαν όλα τα παιδιά όταν το έμαθαν.
‒ Δυστυχώς ναι.
‒ Μπορεί και να είναι καλά ρε παιδιά. Ας μείνουμε αισιόδοξοι.
‒ Τώρα μπαίνει στο χειρουργείο. Θα γίνει πρώτο το χειρουργείο και έτσι οι 

πιθανότητες να ζήσει κανονικά θα περνά το 96,75%.
‒ Α! Να και ένα καλό.
‒ Γιατρέ! Γιατρέ! Ο σκίουρος ξύπνησε και είναι τώρα «φυτό»!
‒ Τι;
Τα παιδιά άρχισαν να κλαίνε.
Αυτή η εβδομάδα πέρασε δύσκολα. Αυτή που ήρθε πιστεύω να είναι κα-

λύτερη.
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Ο γιατρός πήρε την Αγγελική τηλέφωνο.
‒ Ναι.
‒ Ναι γειά σας. Ο γιατρός είμαι.
‒ Ναι γιατρέ πείτε μου.
‒ Μπορείτε να τον πάρετε.
‒ Πώς;
‒ Είναι πια κανονικός.
Τότε ακούστηκε μια τσιρίδα: 
‒ Αααααα. Τέλεια! Ερχόμαστε!
Το είπε στα παιδιά. Πήγαν και πήραν μια μεγάλη ανθοδέσμη για τον Τάσο. 

Πήγαν στο νοσοκομείο, του την έδωσαν και έζησε. Και πάντα πρόσεχε τους 
δρόμους, ακόμη κι αν υπήρχε φανάρι.

Τα παιδιά πήγαν Αθήνα. Τα σκιουράκια ήταν πια Αθηναίοι. Τα κορίτσια 
ήταν μόνα τους. Ένα σπίτι πουλιόταν στο χωριό.  Αυτό το αγόρασαν δύο 
πλούσιοι, ο Γιώργος και ο Παντελής. Αυτοί βρήκαν τα κορίτσια. Ήταν και στις 
ηλικίες τους! Έτσι τα  βρήκαν για τα καλά! Τα σπίτια τους ήταν πολύ κοντά, 
σχεδόν κολλητά.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ

Όλοι ήταν 2 χρόνια μεγαλύτεροι (18 + 20 χρονών). Τα δύο αδέρφια ο Γιώρ-
γος και ο Παντελής αποφάσισαν να πάνε σε μια σχολή στο εξωτερικό. Μαζί 
τους είπαν να πάρουν και τα κορίτσια.

‒ Κορίτσια θα πάμε σε μια σχολή.
‒ Που;
‒ Στη Γαλλία.
‒ Πώς;
‒ Ναι! Θα θέλατε να έρθετε μαζί;
‒ Ναι! Πότε φεύγετε;»
‒ Αύριο!
‒ Εντάξει θα ετοιμαστούμε σήμερα.
Το είπαν τα κορίτσια στη γιαγιά και σ’ όλο το σόι. Τρίτη 15 Μαρτίου 2013 

έφυγαν απ’ την Ελλάδα! 

r
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ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ
Νίκης Μηλεούνη,  Δ΄

Μια φορά κι ένα καιρό ήταν 
ένα αγοράκι ο Όσκαρ. Αυτός ήθελε 
να γίνει αστρο-ναύτης. Ήταν πολύ 
έξυπνος και μαζί με τους φίλους του 
έφτιαξε έναν όχι πολύ μεγάλο πύ-
ραυλο.

Την μέρα Πέμπτη 13 Απριλίου 2006 
είχαν πει να συναντηθούν στο σπίτι 
του Βαγγέλη, ένα φίλο του Όσκαρ. Εκεί 
έφτιαξαν τον πύραυλο, γιατί ο μπαμπάς 
του ήταν μυστικός πράκτορας κι είχε δικό 
του εργαστήριο. Τότε ξεκίνησαν για το φεγγάρι 
ο Όσκαρ φρόντισε να πάρει όλα τα απαραίτητα. Άρχισε το ταξίδι, πέρασαν 
απ’ το Γαλαξία εκεί το γάλα τους βοήθησε να πάνε πιο γρήγορα στο φεγγάρι. 
Πέρασαν από τον Άρη εκεί είδαν Αριανούς να χορεύουν. Το φεγγάρι ήταν 
ακόμα μακριά. Μετά από τρεις ώρες τα κατάφεραν και έφτασαν στο φεγγάρι. 
Εκεί ένα τυρένιο, τεράστιο, καταπληκτικό κάστρο από τυρί ήταν μπροστά 
τους. Είχε ότι τυριά χωράει ο νους σου: Γκούντα, παρμεζάνα, γραβιέρα, κασέ-
ρι ακόμα και φέτα. Ήταν όλα πεντανόστιμα!

Ξαφνικά κάτι τεράστιοι βρομεροί ποντικοί πετάχτηκαν μπροστά τους. 
Τους πήγαν στα τυρένια μπουντρούμια. Αλλά οι ποντικοί ήταν πολύ χαζοί 
γιατί ήταν από τυρί και φάγαν τα κάγκελα. Κατάφεραν να ξεφύγουν. Ο Όσκαρ 
και οι φίλοι του ήθελαν να τους διώξουν από το φεγγάρι, έτσι έφτιαξαν μια 
τυρένια γάτα. Οι ποντικοί αντί να τρομάξουν την έφαγαν. Οι ποντικοί πήραν 
τον Όσκαρ και τον πήγαν στο βασιλιά Τυράκι. Ο Όσκαρ τον είδε να κλαίει: 
«Γιατί κλαίς;» κι εκείνος είπε: «Δεν βλέπεις δεν έχω τίποτα να φάω, μόνο τυρί». 
Ο Όσκαρ είπε: «Θα βρω κάτι καινούργιο να φάτε!».

Η Άννα, η αδερφή του Όσκαρ, είπε γιατί δεν πάμε να φέρουμε γάλα από 
το Γαλαξία ίσως γίνει καλύτερο το τυρί και πιο νόστιμο από πριν. Πήραν την 
κουτάλα του Γαλαξία, βάλαν γάλα και το έβαλαν στο τυρί. Ήταν πολύ πιο 
νόστιμο από πριν. Ο Όσκαρ και οι φίλοι του έφυγαν. Όλοι φώναζαν και πα-
νηγύριζαν!!!

r
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Η ΕΥ Τ Υ ΧΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ
ΤΗΣ ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΖΕΝΥ

Οριάνας Πατέρνα,  Δ΄

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένα κοριτσάκι, η Ρεβέκκα που δεν είχε 
πολλά πράγματα και ήταν ευτυχισμένη. Σ’ ένα άλλο σπίτι ζούσε ένα κοριτσά-
κι, η Τζένυ, που ήταν πάμπλουτη και δυστυχισμένη. Μια μέρα αυτά τα κορι-
τσάκια συναντήθηκαν στην πλατεία της γειτονιάς. Η μια κοιτούσε την άλλη 
για πολύ ώρα μέχρι που η Ρεβέκκα ρώτησε την Τζένυ.

‒ Ποια είσαι;
‒ Είμαι η Τζένυ. Εσύ; απαντάει η Τζένυ.
‒ Με λένε Ρεβέκκα.
‒ Ωραίο όνομα, είπε τότε η Τζένυ και άρχισαν να πιάνουν φιλίες.
Μιλούσαν για πολύ ώρα και η μία έλεγε στην άλλη πως ήταν ευτυχισμένη 

και η άλλη πως ήταν δυστυχισμένη. Μετά είδαν πως είχε περάσει η ώρα και 
πήγαν σπίτια τους. Δεν ήταν εύκολο να συναντιούνται γιατί οι γονείς της Ρε-
βέκκα δεν ήθελαν να συναντιέται με πλούσιους και της Ρεβέκκας με απλούς. 
Επειδή ήταν απέναντι, άνοιγαν τα παράθυρά τους, έβλεπαν η μία την άλλη 
και μιλούσαν. Μια μέρα αποφάσισαν να συναντιούνται κάθε απόγευμα στην 
πλατεία όταν μπορούσαν. Φυσικά και έλεγαν δικαιολογίες για να πάνε όπως: 
«Θέλω να πάω βόλτα στη πλατεία» ή «Θέλω να κάνω ένα πείραμα εκεί». Την 
πρώτη μέρα όταν πήγαν αγκαλιάστηκαν και άρχισαν να παίζουν με την μπά-
λα της Τζένυ.

Και οι δύο ήταν ευτυχισμένες τότε. Μετά από μήνες έπρεπε οι γονείς της 
Τζένυ να μετακομίσουν στο κέντρο για δουλειές. Η Τζένυ στεναχωρήθηκε 
που θα μετακόμιζαν και δεν θα έβλεπε τη φίλη της. Όταν μετακόμισαν, αυτή 
άρχισε να κλαίει. Δεν άντεχε μακριά από την Ρεβέκκα.

Όταν είχαν μετακομίσει η Ρεβέκκα 
είχε γενέθλια και πήγε στο κέντρο με 
τους γονείς της.

Στο κέντρο υπήρχε πολύς κόσμος. Τα 
κορίτσια αυτά συναντήθηκαν σ’ ένα μα-
γαζί με ρούχα. Όταν είδε η μία την άλλη 
έτρεξαν και αγκαλιάστηκαν. Οι γονείς 
συγκινήθηκαν και η Ρένα , η μαμά της 
Ρεβέκκας, κάλεσε τους γονείς της Τζένυ 
στο πάρτι της Ρεβέκκας. Πέρασαν πολύ 
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ωραία εκεί. Οι γονείς της Τζένυ ξαφνιάστηκαν μ’ αυτό το απλό πάρτι. Τους 
άρεσε πολύ. Ο Τζον, ο μπαμπάς της Τζένυ τους προσκάλεσε σ’ ένα ταξίδι 
στην Ιταλία.

Μην ξεχνάτε πως η ευτυχία δεν είναι  στα πλούτη!!!!

r

ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ, ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΚΟ-
ΡΙΤΣΙ ΚΑΙ Ο ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ!

Ειρήνης Μαραντίδη,  Στ΄

Κάποτε, στη μακρινή έρημο της Αι-
γύπτου, όπου ο ήλιος δεν λείπει ποτέ από 
την καθημερινή ζωή των ανθρώπων ζούσε 
μία γυναίκα, θαρρώ τη λέγανε Στραμπερή. 
Της άρεσε η μοναξιά και δεν έβγαινε ποτέ 
από τον παμπάλαιό της πύργο. Ζούσε στο 
πιο απομακρυσμένο δωμάτιό του. Ήταν 
τρομακτικό, σκοτεινό, ενώ οι ντουλάπες 

ήταν γεμάτες αράχνες και κατσαρίδες. Η Στραμπερή δεν καθάριζε ποτέ παρά 
μόνο καθόταν σκεπτική στην ξύλινη καρέκλα της και έγραφε σ’ ένα μονό-
χρωμο τετράδιο. Η Στραμπερή όμως δεν έμενε μόνη της. Στο πύργο ζούσε 
κι ένα μικροσκοπικός καλικάντζαρος, ο Νιου, τον οποίο η Στραμπερή δεν 
είχε προσέξει έως τότε. Ο Νιου την παρακολουθούσε που και που, όμως δεν 
μπόρεσε ποτέ να καταλάβει γιατί ήταν πάντα σκυθρωπή.

Μια μέρα, καθώς έπαιζε με τη μικροσκοπική του μπάλα έπεσε στα χέρια 
του το παρακάτω χαρτί:

Αγαπητό ημερολόγιο,
Θέλω να σου εξομολογηθώ το μεγάλο μου μυστικό.
Στην πραγματικότητα δεν με λένε Στραμπερή, ούτε ζούσα πάντα στην Αίγυπτο. Το πραγ-

ματικό μου όνομα είναι Μαρίλια και ζούσα για κάποιο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα και 
συγκεκριμένα στην Κατερίνη. Σίγουρα θα αναρωτιέσαι πως ήρθα από την Ελλάδα στην 
Αίγυπτο. Λοιπόν:

«Ήταν μια βροχερή μέρα στην Κατερίνη και εγώ θαύμαζα το ουράνιο τόξο που είχε 
δημιουργηθεί μετά τη βροχή. Ξαφνικά μια πύλη άνοιξε και χωρίς να το καταλάβω βρέθηκα 
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σ’ αυτήν την παλιοέρημο! Από τότε προτιμώ να μένω κλεισμένη στον εαυτό μου και να μην 
μιλάω σε κανέναν!»

Τώρα εξηγούνται όλα, είπε ο Νιου. Αυτό είναι, σκέφτηκε. Πρέπει με κάποιο 
τρόπο να της φτιάξω τη διάθεση ή ακόμη καλύτερα να ξαναγυρίσει πίσω στην 
Κατερίνη.

Άνοιξε γρήγορα την ατζέντα του και πήγε στη λίστα τηλεφώνων.
Αρχικά πήρε τηλέφωνο την Κοκκινοσκουφίτσα μήπως και της φτιάξει τη 

διάθεση. Όμως καθώς ερχόταν την έφαγε ο κακός ο λύκος και το σχέδιο του 
απέτυχε.

Αμέσως μετά κάλεσε τη Χιονάτη και τους επτά νάνους. Στο δρόμο η Χιο-
νάτη έφαγε ένα δηλητηριασμένο μήλο και οι επτά νάνοι δεν μπόρεσαν να 
έρθουν γιατί πήγαν στην κηδεία της. Πήρε τηλέφωνο όλους τους ήρωες των 
παραμυθιών, όμως οι περισσότεροι είχαν πάει σε spa για ανανέωση επιδερμί-
δας, μερικοί είχαν μίτινγκ, ενώ οι υπόλοιποι έλειπαν σε διακοπές στο Μπαλί.

΄Ολες του οι ελπίδες είχαν χα-
θεί όταν είδε ότι στη λίστα είχε 
απομείνει ένα νούμερο τηλεφώ-
νου αυτό του Τζίνι του Αλαντίν. 
Τον πήρε τηλέφωνο και έφτασε 
στο πι και φι.

Τρέξανε στο δωμάτιο της Στρα-
μπερής, ο Νιου για να στήσει αυτί 
(όχι ότι είναι κουτσομπόλης) και 
το Τζίνι του Αλαντίν για να της 
εκπληρώσει τρεις ευχές. Στην 
αρχή η Στραμπερή δεν είχε προσέ-
ξει την παρουσία του, αλλά αφού 
κατάλαβε τι συμβαίνει γύρω της δεν έχασε τη μοναδική αυτή ευκαιρία.

Η πρώτη της ευχή ήταν να γυρίσει πίσω στην Κατερίνη.
Η δεύτερη ευχή της ήταν να ανακαινισθεί ο πύργος.
Ουάου, πολύ κουλ, είπε ο Νιου! Το όνειρο της ζωής μου θα γίνει πραγματι-

κότητα!!! Βέβαια όλα αυτά τα είπε από μέσα του οπότε δεν τον άκουσε κανείς 
άλλος εκτός από εκείνον.

Ας μην τα πολυλογώ στην τρίτη ευχή η Στραμπερή δεν ήξερε τι να ευχηθεί 
γι’ αυτό το Τζίνι του Αλαντίν της έδωσε διορία μέχρι αύριο το πρωί για να το 
σκεφτεί.

Το επόμενο πρωί ο Νιου περίμενε στην εξώπορτα του πύργου για να απο-
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χαιρετήσει τη Στραμπερή ελπίζοντας αυτήν τη φορά να τον προσέξει. Έτσι 
κι έγινε! Ενώ ετοιμαζόταν να ανοίξει την εξώπορτα ένιωσε κάτι στα πόδια 
της. Ναι, καλά κατάλαβε ο Νιου ήταν! Με το που τον είδε άρχισε να του κά-
νει ερωτήσεις. Τον ρώτησε αν είχε οικογένεια και αν ζει πολλά χρόνια στον 
πύργο. Έτσι δεν έχασε κι ο Νιου την ευκαιρία να της διηγηθεί όλα αυτά που 
συνέβησαν τις τελευταίες μέρες.

Ένα λεπτό αργότερα έφτασε το Τζίνι (του Αλαντίν) και η Στραμπερή ανα-
κοίνωσε την τελευταία της ευχή.

Η τρίτη της ευχή ήταν να βρει ο Νιου μια οικογένεια.
Τελικά είναι ωραίο να βοηθάς τους 

συνανθρώπους σου, είπε ο Νιου.

3 ΜΗΝΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ…….
Η Στραμπερή ζει ευτυχισμένη μαζί 

με την οικογένειά της, ενώ ο Νιου ερ-
γάζεται πλέον στον πύργο, που μετα-
τράπηκε σε πεντάστερο ξενοδοχείο, 
και ονομάζεται: «Η όαση», ως ρεσε-
ψιονίστ. Στο πλευρό του βρίσκεται η 
γυναίκα του και τα παιδιά του.

Αν ποτέ βρεθείτε στην Αίγυπτο 
μην ξεχάσετε να τον επισκεφθείτε.

Διεύθυνση: Μπαμπαλίμ 6.

r

Η ΖΗΛΙΑΡΑ ΕΜΙΛΙ
Κωστίας Παλάτου,  Δ΄

Έ́να κορίτσι η Έμιλι ήταν πολύ ζηλιάρα. Όταν η μαμά της έπαιρνε κάτι 
για το μικρό της αδερφό, αυτή ζήλευε και ήθελε και αυτή δώρο. Οι μέρες 
περνούσαν και ο αδερφός της Έμιλι ο Γιωργάκης είχε τα γενέθλιά του. Όταν 
έφθασαν οι καλεσμένοι και η Έμιλι έβλεπε να δίνουν τόσα πολλά δώρα στο 
Γιωργάκη ζήλεψε τόσο πολύ, που έτρεξε στο δωμάτιο της τόσο θυμωμένη και 
έκλεισε πολύ δυνατά την πόρτα, που ακούστηκε μέχρι κάτω. Όταν η μητέρα 
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της άκουσε το θόρυβο ανέβηκε αμέσως επά-
νω για να δει τι έγινε. Όταν η μητέρα της τη 
ρώτησε για ποιο λόγο είναι τόσο θυμωμένη 
αυτή απάντησε ότι: «Στο Γιωργάκη δίνουν πιο 
πολλά δώρα απ΄ό,τι εμένα», όταν το άκουσε 
αυτό η μαμά της παραξενεύτηκε και της απά-
ντησε: «Πώς να σου δίνουν πιο πολλά δώρα 
εσένα αφού έχει ο Γιωργάκης τα γενέθλιά του». 
Η Έμιλι ακόμα ήταν θυμωμένη, η μαμά της 
Έμιλι δεν μπορούσε να την πείσει να μην ζη-
λεύει. Η Έμιλι δεν έτρωγε τίποτα, δεν έβγαινε από το δωμάτιο της παρά μόνο 
για να πάει σχολείο και όλα αυτά για τέσσερεις ολόκληρες μέρες. Την άλλη 
μέρα η μαμά της πήγε και της μίλησε και της είπε ότι: «Η ζήλια είναι κακό 
πράγμα», αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να την θυμώσει πιο πολύ και της 
απαντήσει η Έμιλι: «Εγώ δεν ζηλεύω, με άκουσες;» και την έδιωξε. 

Όταν πήγαινε στο σχολείο έβλεπε άλλες οικογένειες που ήταν όλοι μαζί 
και όχι όπως την οικογένεια της Έμιλι που έλειπε ένα άτομο. Αυτά τα πράγ-
ματα της έφεραν πολλές σκέψεις. Όταν πήγε στο σπίτι της πήγε αμέσως στο 
δωμάτιο και κάθησε και σκέφτηκε όλα αυτά που της είχε πει η μαμά της. Την 
επόμενη μέρα πήγε στη μαμά της και κουβέντιασαν όλα αυτά που της είχε 
πει και η Έμιλι της είπε: «Mαμά έχεις δίκιο έκανα λάθος, συγνώμη» και βέβαια 
έγιναν πάλι μια ευτυχισμένη οικογένεια. Η Έμιλι από εκείνη την ημέρα ποτέ 
δεν ξαναζήλεψε με τίποτα γι΄αυτό κι εμείς όλοι δεν πρέπει να ζηλεύουμε γιατί 
αυτό μας φέρνει σε κακό και δεν πρέπει να κάνουμε κακά πράγματα.

r

ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
Παναγιώτη Μπάκου,  Δ΄

Μια φορά κι ένα καιρό ήταν η 
Γαλαζούπολη κι ονομάστηκε έτσι 
γιατί ήταν γεμάτη γαλάζιο. Ο δή-
μαρχος της ο κύριος Γαλακτομπού-
ρεκος ήταν αυτός που έκανε την 
πόλη τόσο όμορφη. Η κόρη του, 



k 24  l

Μαριφύλλη ήταν ένα αξιολάτρευτο κοριτσάκι. Πιο όμορφη γυναίκα στον κό-
σμο δεν υπήρχε. Ούτε η Αφροδίτη δεν ήταν τόσο όμορφη. 

Μια μέρα όμως έγινε κάτι πολύ σοβαρό. Ο κύριος Γαλακτομπούρεκος εξα-
φανίστηκε. Μετά ήρθε ένας άλλος δήμαρχος, ο κύριος Μιτσικέλης.

Πέρασαν τρία χρόνια. Η πόλη είχε μετατραπεί σε έρημο. Ο δήμαρχος δεν 
είχε αφήσει ούτε πέταλο. Η Γαλαζούπολη μετατράπηκε σε Ερημούπολη. Τώρα 
πια ούτε πράσινο υπήρχε ούτε γαλάζιο, μα ούτε και νερό. Όλοι προσπαθού-
σαν να ξαναφυτέψουν, αλλά ερχόταν η μπουλντόζα και τους τα ξερίζωνε. Η 
μητέρα Φύση αρρώστησε βαριά. Κανένας δεν το ήξερε. Το ήξεραν μόνο τα 
παιδιά.

Έφυγαν κρυφά από την πόλη, πήγαν σ’ ένα παλιό σπήλαιο, σιγά σιγά άρχι-
σαν να φυτεύουν λουλούδια, κυπαρίσσια, μηλιές, μανταρινιές κ.ά..

Μέσα σε λίγες μέρες η σπηλιά είχε γεμίσει με λουλούδια και πανέμορφα 
καταπράσινα δέντρα. Αλλά δεν έφτανε μόνο αυτό. Την επόμενη μέρα τα παι-
διά έτρεξαν προς τη σπηλιά μήπως και ήρθε η μπουλντόζα. Ευτυχώς γι΄αυ-
τούς τα πράγματα ήταν όλα όπως τα άφησαν το βράδυ. Όμως για μια στιγμή 
ακούστηκε ένας θόρυβος σαν μπουλντόζα. Τα παιδιά φοβήθηκαν και αμέσως 
κρύφτηκαν πίσω από ένα θάμνο, βλέποντας την καταστροφή της πανέμορ-
φης σπηλιάς τους.

Εκνευρισμένα τα παιδιά πήγαν να παραπονεθούν στο δήμαρχο της Γαλα-
ζούπολης. Στο Δημαρχείο τα παιδιά αναζήτησαν τον κύριο Μιτσικέλη. Τον 
βρήκαν και του είπαν τι συνέβη με τη μπουλντόζα. Ο κύριος Μιτσικέλης δεν 
δέχτηκε τις προτάσεις των παιδιών, λέγοντας τους να φύγουν. 

Τα παιδιά αποφάσισαν να στείλουν ένα γράμμα στις άλλες πολιτείες. Ένα 
βράδυ τα παιδιά στο κάστρο της Μητέρας Φύσης πήγαν και είδαν ότι ήταν 
πάρα πολύ άρρωστη και την παρακάλεσαν να μην πεθάνει γιατί τότε δεν θα 
μπορέσει να ξαναγεννηθεί λουλούδι και δέντρο.
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Τα παιδιά των άλλων πόλεων έλαβαν το γράμμα και αποφάσισαν να βοη-
θήσουν. Μετά από λίγες μέρες τα παιδιά έφτασαν στην πόλη φορτωμένα με 
εργαλεία κηπουρικής. 

Την επόμενη μέρα φύτευαν με μανία δέντρα και λουλούδια. Όταν πληρο-
φορήθηκε ότι τα παιδιά φύτευαν δέντρα εξαγριωμένος είπε στην μπουλντόζα 
να πάει να τα ξεριζώσει όλα. Έλα όμως που τα παιδιά είχαν βάλει στο δρόμο 
τεράστιες πρόκες.

Η μπουλντόζα τα πάτησε και της 
έσκασαν τα λάστιχα, αλλά με μανία 
ήθελε να τα καταστρέψει όλα! Τότε τα 
παιδιά ανέβηκαν πάνω στη μπουλντό-
ζα, άνοιξαν το ντεπόζιτο και έριξαν 
άμμο στο μοτέρ του. 

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα η 
μπουλντόζα κοκάλωσε. Τα παιδιά 
έμειναν ευχαριστημένα από τη δουλειά τους. Σιγά σιγά έβλεπαν ένα νέο άντρα 
με ένα κοριτσάκι από δίπλα. Ναι αυτή ήταν η Μαριφύλλη και από δίπλα της 
ήταν ο κύριος Γαλακτομπούρεκος. 

Μετά από λίγα λεπτά ο κύριος Γαλακτομπούρεκος έδιωξε τον κύριο Μι-
τσικέλη και ανέβηκε αυτός στην καρέκλα του δημάρχου και η Μητέρα Φύση 
ξαναβρήκε τη χαμένη της ομορφιά.

Γι΄αυτό πρέπει να αγαπάμε τη Μητέρα Φύση και ειδικά εμείς τα παιδιά η 
ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ.

r

Η ΚΑΛΛΟΝΗ ΚΑΙ Ο ΓΙΑΚΟΥ
Κατερίνας Μπότσικα,  Δ΄

Σε μια δασούπολη ζούσε η Καλλονή με τη μητέρα της και τρώγανε το 
νόστιμο χορτάρι του δάσους. 

Μια μέρα η Καλλονή συνάντησε το Γιακού και έγιναν οι πιο κολλητοί φί-
λοι του δάσους. Ο Γιακού είχε χάσει την οικογένειά του. Η Καλλονή το είπε 
στη μαμά της. Η μαμά της το λυπήθηκε και το είχε σαν δικό της παιδί. Έτσι, η 
Καλλονή με το Γιακού έγιναν τα πιο ευτυχισμένα αδερφάκια. 

Πέρασαν τα χρόνια, η Καλλονή και ο Γιακού είχαν μεγαλώσει και παίζανε 
κάθε μέρα. Ο μπαμπάς της Καλλονής είχε πεθάνει εδώ και εκατομμύρια χρό-
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νια, η καημένη η μαμά ήταν πολύ 
στεναχωρημένη!

Μετά από λίγο η μαμά φώνα-
ξε την Καλλονή και το Γιακού να 
φάνε. Η μαμά είχε μαζέψει για την 
Καλλονή άχυρα και μήλα. Η μαμά 
έδωσε στον Γιακού να φάει ξηρούς 
καρπούς, στο τέλος έφαγαν και ένα 
γλυφιντζούρι! 

Την άλλη μέρα η Καλλονή και ο 
Γιακού πήγαν να κυνηγήσουν μία 
αγελάδα αλλά τελικά η αγελάδα 
κυνήγησε αυτούς. Μόλις γύρισαν 

απ’το κυνήγι πήγαν να δουν τη μαμά τους. Πού να ήταν άραγε; Τότε άρχισαν 
να φωνάζουν: «μαμά, μαμά!» Και μαντέψτε που ήταν! Ήταν στην τραπεζαρία 
και τους είχε φτιάξει μια τούρτα με σαντυγί φράουλα και ένα γλυφιντζούρι 
για κεράκι! Μόλις την είδαν έτρεξαν και την αγκάλιασαν! Μετά, μόλις σβή-
σαν το κεράκι η μαμά πέθανε και την πήρε το δασοασθενοφόρο.

Ο Γιακού και η Καλλονή παντρεύτηκαν. Η Καλλονή μόλις έφυγε από το 
γάμο πήγε αμέσως στο μαιευτήριο για να γεννήσει. Ο άντρας της ο Γιακού 
ήταν όλη την ώρα κοντά της. Ουά! Ουά!

Καλλονή: ‒ Το μωρό γεννήθηκε
Γιακού: ‒ Όχι γλυκιά μου γεννήθηκαν δύο μωρά
Καλλονή: ‒ Πονάω!
Γιακού: ‒ Μην ανησυχείς είμαι δίπλα σου!
Καλλονή: ‒ Είναι όμορφα τα μωρά;
Γιακού: ‒ Είναι κουκλιά όπως εσύ!
Εκείνη τη μέρα βγήκαν απ’ το μαιευτήριο και πήγαν στο σπίτι εκεί είδαν 

τηλεόραση επίσης φάγανε πατατάκια και ποπ-κορν. Μετά πήγαν όλοι για ένα 
χαλαρωτικό ύπνο. Αύριο είναι μια μεγάλη μέρα. 

Μόλις ξημέρωσε η Καλλονή πήγε να ξυπνήσει την Αστραπένια και τον 
Πήγασο με τα γάλατά τους. Όμως είχαν ξυπνήσει! Ήπιαν τα γάλατά τους και 
πήγαν στο σχολείο. Στο σχολείο πρέπει να πηγαίνουν στις 8:20, αλλά εκείνοι 
πάνε πάντα στις 8:05 και πάντα προλαβαίνουν!

r
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ΤΟ Μ ΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ
Ήριννας Ελένης Μεταξά,  Στ΄

Η Αλκμήνη ήταν ένα κοριτσάκι που ζούσε με τους γονείς της σ’ ένα 
πλούσιο σπίτι κοντά στο δάσος. Οι γονείς της έκαναν συχνά ταξίδια στο εξω-
τερικό και έτσι δεν ασχολιόντουσαν πολύ μαζί της.

Μια μέρα η Αλκμήνη, καθώς βοηθούσε τη μητέρα της να βάλει τα ρού-
χα της στη βαλίτσα γιατί θα πήγαινε ταξίδι, είδε μέσα στο μπαουλάκι με τα 
κοσμήματά της ένα πολύ αστραφτερό μενταγιόν. Το πήρε στα χέρια της και 
αφού το κοίταξε καλά, πρόσεξε ότι κάτι έγραφε, αλλά δεν φαινόταν καθαρά 
γιατί το μενταγιόν ήταν σπασμένο στη μέση. Προσπάθησε να καταλάβει τι 
ακριβώς έγραφε, αλλά ήταν γραμμένο σε ξένη γλώσσα. Ρώτησε τότε τη μη-
τέρα της. Όμως και αυτή της είπε ότι δεν ήξερε και ότι το είχε βρει πεταμένο 
στο γειτονικό δάσος. Η Αλκμήνη αισθανόταν ότι αυτό που ήταν γραμμένο 
την αφορούσε και ήθελε οπωσδήποτε να το ανακαλύψει.

Έτσι όταν έφυγαν οι γονείς της πήγε στο δάσος, γιατί σκέφτηκε ότι όλο και 
κάποιος άνθρωπος θα ζούσε εκεί και ίσως να μπορούσε να της δώσει κάποιες 
πληροφορίες. Όμως όσους συνάντησε έφευγαν τρομαγμένοι μόλις τους ρω-
τούσε, λέγοντας ότι δεν ήξεραν τίποτα. 

Συνέχισε να περπατάει ανάμεσα στα πανύψηλα δέντρα μέχρι που απομα-
κρύνθηκε πάρα πολύ. Άρχισε να νυχτώνει, τα φύλλα των δέντρων θρόιζαν 
και ο αέρας σφύριζε δυνατά. Μια γριά ξεμαλλιασμένη γυναίκα εμφανίστηκε 
άξαφνα και την πλησίασε. Η Αλκμήνη φοβήθηκε και άρχισε να τρέχει μέχρι 
που είδε ότι σταμάτησε να την ακολουθεί. Βρήκε μια λίμνη και κάθισε να ξα-
ποστάσει. Πήρε το μενταγιόν και το έπλυνε στο νερό της λίμνης. Βγάζοντάς 
το απ’ το νερό της φάνηκε ότι γυάλιζε πιο πολύ από πριν και ότι τα γράμματα 
άρχισαν ξαφνικά να γίνονται κατανοητά: «Για να βρεις το άλλο σου μισό άκου-
σε τις γοργ... της λ...». Δεν κατάλαβε και πολλά, όμως της φάνηκε παράξενο 
που τα γράμματα άλλαξαν μόλις έβαλε το μενταγιόν στο νερό. Ήταν όμως 
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τόσο κουρασμένη και φοβισμένη που την πήρε ο ύπνος πάνω στα ξερά φύλλα 
κάτω από ένα γέρικο δέντρο. Σαν κοιμήθηκε τα δέντρα άρχισαν να μεγαλώ-
νουν υπερβολικά και τα λουλούδια να παίρνουν τερατόμορφη μορφή.

 Όταν ξύπνησε πήρε πάλι το μενταγιόν στα χέρια της, ξαναδιάβασε την 
επιγραφή μα πάλι δεν το κατάλαβε. Από κάπου ακούστηκε μια φωνή που φώ-
ναζε δυνατά το όνομά της. 

‒ Αλκμήνη! Αλκμήνη! Εδώ είμαι πάνω στο μεγάλο δέντρο. 
Το κορίτσι σήκωσε το κεφάλι να δει ποιος τη φώναζε. Ήταν μια όμορφη 

γλυκιά νεράιδα.
‒ Έλα μην φοβάσαι! της είπε. 
Η Αλκμήνη σκαρφάλωσε, κάθισε σ’ ένα κλαδί μαζί της και άρχισε τις ερω-

τήσεις. Την ρώτησε ποια ήταν αυτή η γριά που είχε δει στο δάσος. Την απά-
ντησε ότι ήταν μια μάγισσα, που τρομοκρατούσε κάθε βράδυ τους κατοίκους 
της περιοχής και ότι οι κάτοικοι τρόμαζαν όταν τους ρωτούσε για το μεντα-
γιόν, γιατί ο μύθος λέει ότι αυτός που έλυνε το γρίφο θα γινόταν ο βασιλιάς 
του ΜΑΓΕΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ. Η κακιά μάγισσα όμως ήθελε να γίνει αυτή η 
Βασίλισσα, και έτσι έσπασε το μενταγιόν στα δύο, ώστε κανείς να μην μπορεί 
να λύσει το γρίφο. Μετά απ’ αυτά που της είπε εξαφανίστηκε. Η Αλκμήνη 
ύστερα απ’ όλα αυτά αποφάσισε να λύσει το γρίφο και να σώσει το δάσος από 
τη γριά μάγισσα. Αφού κατέβηκε από το δέντρο, πήγε κοντά στη λίμνη, κάθι-
σε στα χλωρά χόρτα και κοιτούσε τα ψαράκια που κολυμπούσαν. Ξαφνικά μια 
λάμψη βγήκε από τη λίμνη και ακούστηκαν γυναικείες φωνές να τραγουδούν.  
Έσκυψε πάνω απ’ τη λίμνη για ν’ ακούσει καλύτερα, όμως γλίστρησε και έπε-
σε μέσα. Ένιωσε κάποιον να της τραβάει το πόδι. Γύρισε να δει τι ήταν και είδε 
μια γοργόνα. Τότε θυμήθηκε το γρίφο στο μενταγιόν και φώναξε δυνατά: 

‒ Για να βρεις το άλλο σου μισό άκουσε τις γοργόνες της λίμνης. 
Η γοργόνα αμέσως την άφησε και της είπε: 
‒ Δεν έχεις λύσει ακόμα το γρίφο, γιατί δεν έχεις βρει το άλλο μισό του 



k 29  l

μενταγιόν, αλλά ούτε και το δικό 
σου!!!. 

H Αλκμήνη δεν κατάλαβε ακρι-
βώς τα λόγια της γοργόνας όταν μία 
άλλη γοργόνα τη πλησίασε και της 
ψιθύρισε:

‒ Αν ψάχνεις το άλλο μισό του με-
νταγιόν ψάξε εκεί που φοβάσαι πιο 
πολύ!!. 

Ευχαρίστησε τις γοργόνες, βγήκε 
από τη λίμνη και μουσκεμένη καθώς 
ήταν προχώρησε προς το μέρος που 
είχε δει τη γριά μάγισσα, γιατί εκεί 
είχε φοβηθεί πραγματικά πάρα πολύ. 
Όταν έφτασε, είδε κάτι σαν πετραδά-
κι να γυαλίζει κάτω στο γρασίδι. Το 
σήκωσε και παρατήρησε ότι έμοιαζε 
πολύ με το μενταγιόν. Το ένωσε με 
το κομμάτι που είχε αυτή και ξαφνι-
κά τα γράμματα εξαφανίστηκαν και 
εμφανίστηκε μπροστά της η μάγισσα. Την έπιασε απ’ το χέρι και τη τράβηξε 
μέχρι το σπίτι της που βρισκόταν εκεί κοντά. Η μάγισσα τη ρωτούσε και την 
ξαναρωτούσε πού είναι το μενταγιόν. Η Αλκμήνη επέμενε ότι δεν ήξερε και 
τότε η μάγισσα την κλείδωσε σε μία αποθήκη. Εμφανίστηκε τότε μπροστά 
της μία νεράιδα που την κρατούσε και αυτήν κλεισμένη εκεί η μάγισσα. Η 
Αλκμήνη την ρώτησε εάν ήξερε για το γρίφο του μενταγιόν. Η νεράιδα της 
απάντησε ότι αυτή το έφτιαξε με την ελπίδα να το βρει τη κόρη της, δηλαδή 
το άλλο της μισό και αφού η κόρη της θα έλυνε το γρίφο θα γινόταν αυτή η 
επόμενη Βασίλισσα και θα την είχε πάλι κοντά της. Η Αλκμήνη της είπε ότι 
αυτή είχε βρει το μενταγιόν, αλλά ότι δεν ήταν η κόρη της. Η νεράιδα τη ρώ-
τησε ποιανού ήταν παιδί και όταν το κορίτσι  της απάντησε αυτή την έσφιξε 
στην αγκαλιά της λέγοντάς της: 

‒ Κόρη μου σε βρήκα επιτέλους. 
Η Αλκμήνη δεν καταλάβαινε τίποτα και κοίταζε τη νεράιδα με απορία, η 

οποία άρχισε να της εξηγεί:
‒ Όταν ήσουν μικρή η μάγισσα σε πήρε από εμένα και σε έδωσε σε κάποιους 

άλλους. Από τότε είχα τρελαθεί, έψαχνα παντού να σε βρω, αλλά δεν τα κα-
τάφερνα. Μέχρι που πριν λίγο καιρό κάποιες φίλες μου νεράιδες μου είπαν ότι 
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οι άνθρωποι που σε είχαν μεγαλώσει ζούσαν κοντά σ’ αυτό το δάσος. 
Η Αλκμήνη την αγκάλιασε και την ρώτησε εάν είχε το άλλο μισό μεντα-

γιόν. 
‒Όχι, το έχει η μάγισσα και κανείς δεν ξέρει που το έχει κρύψει, της απά-

ντησε. 
Το κορίτσι της έδειξε τα δύο κομμάτια που είχε βρει. Η νεράιδα τα πήρε 

και προσπάθησε να τα ταιριάξει. Είδε όμως ότι απ’ το ένα έλειπε ένα κομμάτι 
σαν να είχε σπάσει. «Γι’ αυτό λοιπόν εξαφανίστηκαν τα γράμματα» σκέφτηκε 
η Αλκμήνη, «γιατί δεν ήταν ολοκληρωμένο». Είπε στη νεράιδα ότι το δεύτε-
ρο κομμάτι το είχε βρει θαμμένο κοντά στο σπίτι της μάγισσας, άρα κάπου 
εκεί θα πρέπει να βρίσκεται και το υπόλοιπο. Εκείνη τη στιγμή για καλή τους 
τύχη, ήρθε η μάγισσα τους άνοιξε τη πόρτα και τους είπε να φύγουν, γιατί 
είχε πιστέψει ότι η Αλκμήνη δεν ήξερε τίποτα και ότι δεν θα μπορούσε να τις 
χαλάσει τα σχέδια.

Οι δυο τους έφυγαν τρέχοντας και κρύφτηκαν στο δάσος μέχρι να νυχτώ-
σει και να φύγει η μάγισσα απ’ το σπίτι για να πάει να τρομάξει τους κατοί-
κους του δάσους. Αμέσως μετά πήγαν στο σημείο που είχε βρει το σπασμένο 
κομμάτι, έσκαψαν και βρήκαν το υπόλοιπο. Τα ένωσαν και τότε μία λάμψη 
εκθαμβωτική τους θάμπωσε τα μάτια. Μια επιγραφή άρχισε ν’ αχνοφαίνεται: 
«Το άλλο σου μισό είναι στο δάσος το μαγικό». Η νεράιδα παραξενεύτηκε για-
τί αυτή είχε γράψει: «Για να βρεις το άλλο σου μισό άκουσε τις γοργόνες της 
λίμνης και βρες τη νεράιδα του δάσους». Η Αλκμήνη της είπε ότι το κομμάτι 
που είχε βρει στο μπαουλάκι της θετής της μητέρας έγραφε το σωστό, ενώ 
στο άλλο μισό που είχε θαφτεί για πολλά χρόνια στο έδαφος, τα γράμματα 
αλλοιώθηκαν και άλλαξε η επιγραφή μιας και τα πάντα σ’ αυτό το δάσος είναι 
ΜΑΓΙΚΑ!!! Ξαφνικά στην πλάτη της φύτρωσαν δύο πανέμορφα φτερά και 
μια κορόνα από ολόχρυσα φύλλα μυρτιάς έπεσε από τα σύννεφα στο κεφάλι 
της. Όλο το δάσος φωτίστηκε και χιλιάδες πουλιά άρχισαν να τιτιβίζουν. Η 
Αλκμήνη γύρισε με τη νεράιδα στο σπίτι των θετών της γονιών για να τους 
αποχαιρετήσει και να τους υποσχεθεί ότι δεν θα τους ξεχάσει και θα πηγαίνει 
συχνά να τους βλέπει. Όμως τώρα πια έπρεπε να ζήσει εκεί που πραγματικά 
ανήκε ... 

... κοντά στη νεράιδα και τους κατοίκους του ΜΑΓΕΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ.

r
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Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΥΛΙΠΕΣ
Αναστασίας Χατζηθεοδωρίδου,  Στ΄

ΣΤΟ ΕΞΟΧΙΚΟ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΜΟΥ

‒Γεια σε όλους. Ονομάζομαι Βιολέτα και έχω ένα υπέροχο εξοχικό. Για 
να λέμε την αλήθεια της γιαγιάς μου της Καίτης είναι, αλλά πηγαίνω κι εγώ 
εκεί πάντα τα καλοκαίρια και την άνοιξη. Μάλιστα, περιμένω πώς και πώς να 
κλείσουν τα σχολεία και να πάω εκεί στο μικρό σπιτάκι της γιαγιάς.

Καμιά φορά, το αποκαλώ: το μικρό σπίτι στο λιβάδι! Άδικο δεν έχω βέ-
βαια, γιατί γύρω του είναι μόνο εκτάσεις με δέντρα και λουλούδια, που το 
καλοκαίρι μας προσφέρουν τον ίσκιο και τη δροσιά τους. Πολλές φορές, τις 
ζεστές μέρες, επειδή το σπίτι της γιαγιάς δε διαθέτει κλιματισμό, κάνουμε πικ 
- νικ στο χορτάρι τρώγοντας μεσημεριανό ή μπορεί να κουβαλήσουμε και 
ολόκληρο τον εξοπλισμό, όπως: τραπέζια, καρέκλες κ.ά..

Μου αρέσει πολύ εκεί, επειδή, μπορεί κάποιες φορές να έχει πολλή ζέστη, 
αλλά συνήθως τα απογεύματα βρέχει, κι ας είναι καλοκαίρι. Έπειτα είναι όλα 
γαλήνια, όπως τα σαλιγκαράκια που βγαίνουν μετά τη βροχή και τα σπουρ-
γιτάκια που κελαηδούν σε ένα καθαρό τοπίο. Ευτυχώς, τα χιλιάδες τζιτζίκια 
σταματούν για λίγη ώρα, έτσι για λίγο το κεφάλι μου μένει ήσυχο.

Περνάω πολύ ωραία σ΄ εκείνο το συμπαθητικό εξοχικό. Η κουζίνα του εί-
ναι είναι ξύλινη και έχει και ένα μικρό σαλονάκι στις αποχρώσεις του μπεζ. 
Μπλιαχ! Γιατί πάντα οι μεγάλοι πρέπει να διαλέγουν τόσο ουδέτερα χρώ-
ματα; Πάντως, όπως και να ήταν, και αυτό κουκλίστικο θα το χαρακτήριζα! 
Επίσης, έχει ένα μικρό δωματιάκι στο οποίο κοιμάται ο παππούς. Και για να 
καταλάβετε ότι μιλάω για ένα ιδιαίτερο σπίτι θα σας αποκαλύψω πως έχει και 
δεύτερο όροφο.

Αυτός είναι ο αγαπημένος μου. Εκεί βρίσκεται η κρεβατοκάμαρα των γο-
νιών μου και ένα μικρό δωματιάκι, στο οποίο κοιμάται η γιαγιά Καίτη, όταν 
δεν είμαστε εκεί. Φυσικά, όταν την επισκεπτόμαστε της κάνω κατάληψη όπως 
λέει και η μαμά. Το λατρεύω εκείνο το δωματιάκι, επειδή έχει –ανεπανάλη-
πτη για μένα– θέα στην απέραντη θάλασσα. Το παράξενο στην όλη υπόθε-
ση, είναι πως το δωμάτιο των γονιών μου βλέπει σε ένα καταπράσινο βουνό, 
επειδή το μπαλκόνι του είναι από την μπροστινή μεριά του σπιτιού. Οπότε, 
κανείς σχετικά δεν είναι αδικημένος, από άποψη θέας εννοώ. Εγώ όμως το 
έχω ένα παράπονο, διότι το μπαλκόνι το δικό μου είναι αρκετά πιο μικρό από 
αυτό των γονιών μου. Αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίο πολλές φορές όταν 
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έχουμε επισκέπτες δεν μπορούμε να καθίσουμε εκεί. Εντάξει, φυσικά ξέρω και 
καταλαβαίνω πως δεν μπορώ να τα έχω όλα, αλλά μου φαίνεται και φυσικά 
είναι κρίμα!

Εξωτερικά, το σπίτι είναι πετρόχτιστο και αυτό είναι που το κάνει αρκετά 
ξεχωριστό. Βέβαια, θα ήταν ψέμα αν έλεγα ότι μόνο αυτό το σπίτι προσέχεις. 
Σου τραβάει το μάτι, γιατί δεν υπάρχει κανένα άλλο εκεί κοντά μας, μέχρι εκεί 
που μπορεί να διακρίνει το μάτι σου δηλαδή!

Το θέμα είναι πως δεν φαίνεται τίποτα άλλο επειδή είναι χτισμένο σε ένα 
υπερύψωμα, μάλλον είναι κάτι σαν λοφίσκος. Αν βέβαια, κατέβεις μία κατη-
φόρα, βρίσκεις κάποια σπίτια για ξεκίνημα και μετά όλο και πιο πολλά, και 
όλο και περισσότερα. Άμα θέλετε πιο πολλές πληροφορίες μπορείτε να ρωτή-
σετε τον παππού μου, που κάνει κάθε Τετάρτη το δρομολόγιο αυτό και, ξέρει 
τους δρόμους απ’ έξω κι ανακατωτά. Α!, εδώ που τα λέμε, κι εγώ ξέρω πολλά 
κατατόπια, διότι κάθε μέρα κατεβαίνω στο πάρκο για να παίξω με τις φίλες 
και τα ξαδέρφια μου. Αυτό με λίγα λόγια είναι το εξοχικό της γιαγιάς όπου 
περνάω φανταστικά.

Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΥΛΙΠΕΣ

Κάτι πολύ σημαντικό που ξέχασα να σας πω για το εξοχικό μου, είναι για 
τον κήπο με τις τουλίπες του. Όλο το χώρο γύρω, τον έχει αφιερώσει σ’ αυτές. 
Εκατοντάδες τουλίπες σπαρμένες με πολύ κόπο. Είναι όμως το καμάρι όλων 
μας. Αφήστε που είναι και τα αγαπημένα μου λουλούδια! Θα μπορούσα να 
αφιερώσω ώρες ολόκληρες μαζεύοντας όλων των ειδών τουλίπες. Στα όνειρά 
μου, τουλίπες βλέπω, στις ζωγραφιές μου, όλο τουλίπες ζωγραφίζω και με τις 
φίλες μου μόνο για τουλίπες μιλάμε!!! Με πιστέψατε; Χα, χα, χα! Ασφαλώς 
και αστειευόμουν!

Για να καταλάβετε την τρέλα της γιαγιάς μου με τις τουλίπες, επειδή και 
στα διπλανά οικόπεδα γύρω-γύρω από εμάς δεν έχει χτιστεί τίποτα, η γιαγιά 
μου έχει φυτέψει ακόμα κι εκεί τουλίπες. Δεν μπορώ να πω, το θέαμα είναι μα-
γευτικό, ειδικά αν το βλέπεις από ψηλά, από το μπαλκόνι δηλαδή. Δυστυχώς, 
όμως, μόνο το δωμάτιο των γονιών μου έχει θέα τις πανέμορφες τουλίπες. 
Αυτό που με στενοχωρεί πιο πολύ, είναι αυτό που λέει η γιαγιά μου, και κάθε 
φορά έχουμε την ίδια συζήτηση:

‒ Βιολέτα, φέρε μου σε παρακαλώ το λάστιχο να ποτίσω τις τουλίπες.
‒ Ωχ μωρέ γιαγιά, αφού κάποια μέρα θα τις ξεριζώσουν, ο χώρος αυτός δεν 

είναι δικός μας !
Εκείνη τότε, σκύβει και κουνάει το κεφάλι της πάνω-κάτω:
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‒ Να τις χαρείτε τώρα όσο μπορεί-
τε, γιατί μετά δε θα υπάρχουν πια ...

Τα ίδια λέει και ο παππούς για τη 
θέα:

‒ Δείτε ό,τι προλάβετε, διότι σε λίγα 
χρόνια όλα αυτά θα χτιστούν και δεν 
θα μπορείτε να την απολαύσετε !

Τι να πούμε, πάντως έχουν δίκιο, η 
αλήθεια να λέγεται. Κάθε πρωτομαγιά 
επίσης, πηγαίνω εκεί με την οικογέ-
νειά μου και με τη μικρή μου αδερφή, 
για την οποία ξέχασα να σας μιλήσω! 
Είναι δύο ετών και της αρέσουν επί-
σης οι τουλίπες. Και κάθε φορά, που 
ερχόμαστε γι’ αυτήν την περίσταση, 
φτιάχνουμε αξέχαστα στεφάνια. Φα-
ντάζομαι θα αναρωτιέστε γιατί είναι 
αξέχαστα, θα σας πω αμέσως: επειδή 
σίγουρα είναι πολύ όμορφα και γιατί 
κάθε χρόνο τα βγάζουμε μία φωτο-
γραφία, και έπειτα τις φωτογραφίες αυτές, τις κολλάμε σε ένα ειδικό άλμπουμ, 
ανεκτίμητης αξίας, για μας τουλάχιστον.

Ακόμα και οι φίλες μου έρχονται μόνο και μόνο για να μαζέψουν τις απί-
θανες αυτές τουλίπες. Η γιαγιά μου, δεν έχει καμία αντίρρηση να έρχονται 
και να παίρνουν όσες θέλουν. Εγώ όμως, αντιθέτως τις ψιθυρίζω στο αυτί πως 
θα τις ξεριζώσουν όλες και δε θα έχουμε να τις χαρούμε. Εκείνη όμως όπως 
πάντα γελά, οπότε όπως καταλαβαίνετε ο κόπος μου πάει χαμένος.

Αυτές οι τουλίπες είναι πολύ παράξενες, με την καλή έννοια πάντα, γιατί 
μεγαλώνουν ραγδαία, ούτε που καταλαβαίνεις πότε περνά ο χρόνος. Κάθε 
πρωί, εγώ με τη μαμά μου ή την αδερφή μου ή μπορεί και μόνη μου, βγαίνουμε 
να μαζέψουμε φρέσκιες τουλίπες, και να τις βάλουμε στο βάζο της κουζίνας 
και φυσικά του δωματίου μου.

Δεν μπορώ να περάσει μια μέρα χωρίς να πάω και να μαζέψω πολύχρω-
μες τουλίπες από τον κήπο. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν μα-
ζεύω, για παράδειγμα, όταν τις έχουμε «ρημάξει» όπως λέει και η μαμά και 
δεν υπάρχουν σε μεγάλη αφθονία ή όταν βρέχει, και ο μπαμπάς μου μου λέει 
να τις αφήσω να δροσιστούν πρώτα και μετά αν θέλω να μαζέψω μερικές. 
Όταν βρέχει, μου αρέσει να τις κοιτώ, αλλά μελαγχολώ, γιατί δεν μπορώ να 
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τις φέρω κοντά μου. 
Γιούπι! Σήμερα η μέρα είναι ηλιόλουστη και τα λουλούδια στο βάζο έχουν 

μαραθεί. Δεν μπορώ να τα βλέπω έτσι.
‒ Μαμά, να μαζέψω τουλίπες με την Αννούλα;
‒ Ναι, φυσικά.
Η Αννούλα, είναι μία ξαδέρφη μου και παίζουμε κάθε μεσημέρι και από-

γευμα μαζί 
‒ Ε, Άννα, πάμε στη λιμνούλα να παίξουμε κρυφτό με τα παιδιά.
‒ Φύγαμε!
‒ Α, να και οι άλλοι, παιδιά θέλετε να παίξουμε κρυφτό 
‒ Εγώ λέω καλύτερα να καθαρίσουμε τη λίμνη και μετά.
‒ Καλά, μάλλον έχεις δίκιο.
Όλα τα κορίτσια καθαρίσαμε τη λίμνη και ξεκινήσαμε να παίζουμε κρυφτό. 

Η ώρα όμως είχε περάσει και ήρθε η γιαγιά της Άννας.
‒ Αννούλα τσακίς κι έλα δω αμέσως, πρέπ να φύγμε.
‒ Τώρα καλέ γιαγιά, σε λίγο.
‒ Αννούλα είπα, θα σι λιώσου.
‒Χα, χα, χα ! Άντε τρέχα πριν σε λιώσει!!!
‒ Εντάξει, τα λέμε αύριο.
‒ Αχ, άρχισε να νυχτώνει. Πρέπει να επιστρέψω πριν βγει το φεγγάρι, έχω 

τους λόγους μου. Γεια σας τώρα.
Η Βιολέτα έφτασε όταν πήγαινε να εμφανιστεί το ασημένιο φεγγάρι. Ανέ-

βηκε γρήγορα τις σκάλες και κλείστηκε στο δωμάτιό της. Έβγαλε τις τέμπε-
ρές της από το ντουλάπι κι άρχισε να ζωγραφίζει στον καμβά της. «Τι ωραία 
που είναι η φεγγαράδα, τι ευγενικό που είναι το φεγγάρι και χαρίζει λίγο από 
το μαγευτικό του φως στην απέραντη θάλασσα ... » σκέφτομαι, καθώς προ-
σπαθώ να το ζωγραφίσω.

‒ Μμμμ... χάλια έγινε! Θα πρέπει να το ξανακάνω και νυστάζω πολύ. Από 
την άλλη ..., είναι η τελευταία μέρα που έχει πανσέληνο.

 
ΤΟ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ

‒ Γιαγιά, τόσες τουλίπες που έχεις στον κήπο σου, σκέφτηκες ποτέ να τις 
πουλήσεις;

‒ Χμμμ ..., ναι ! Φυσικά και το σκέφτηκα, και το πραγματοποίησα κιόλας.
‒ Αλήθεια; Πες μου κι άλλα, σε παρακαλώ .
Η ιδέα ήταν του παππού σου κι εγώ συμφώνησα. Αρχίσαμε πολύ γρήγο-

ρα να συνεργαζόμαστε με μία εταιρεία. Μάλιστα, στέλναμε τουλίπες και σ’ 
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ένα κοντινό ανθοπωλείο. Όλοι είχαν ξετρελαθεί, όμως ακριβώς γι’ αυτό τα 
πράγματα δυσκόλεψαν. Οι απαιτήσεις του κόσμου ήταν όλο και μεγαλύτερες, 
οι τουλίπες δεν έφταναν για να καλύψουν τις ανάγκες όλων. Έτσι έπρεπε να 
τις ραντίζουμε με φάρμακα για να μεγαλώνουν με γρηγορότερους ρυθμούς. 
Αυτό όμως ήταν σχεδόν αδύνατο.

‒ Γιατί;
‒ Επειδή πρώτον θα μολυνόταν το έδαφος και δεύτερον γιατί δεν είχαμε το 

χρόνο που χρειαζόταν. Έτσι, τελείωσε άδοξα το κεφάλαιο αυτό.
‒ Τι ωραία που θα ήταν, φαντάζομαι. Πόσο θα μου άρεσε να μαζεύω κάθε 

πρωί ολοζώντανες τουλίπες, και το αεράκι να χτυπάει απαλά το πρόσωπό μου 
και να ανεμίζει το μακρύ και φαρδύ μου φόρεμα. Τα πουλάκια να κελαηδούν 
και τα δέντρα να μου κρατούν συντροφιά με το υπέροχο θρόισμά τους ...

‒ Ναι, όντως. Είπε η γιαγιά και σηκώθηκε να μαζέψει το τραπέζι που μόλις 
λέρωσε η άτακτη αδερφή μου. Πάντα έτσι κάνει, και σπάει τα νεύρα όλων, 
όμως κανείς, δυστυχώς για μένα, δεν της φωνάζει!

Την επόμενη μέρα η Βιολέτα είπε στην Άννα τα νέα που έμαθε για το ανθο-
πωλείο και τότε τους ήρθε η ιδέα να το παίξουν κι εκείνες. Δηλαδή, να κάνουν 
πως έχουν το δικό τους μικρό μαγαζί με τουλίπες. Πήγαν έκοψαν μερικές του-
λίπες από τον κήπο, έφεραν ένα μικρό τραπεζάκι από το υπόγειο, το ξεσκόνι-
σαν, πήραν και ό,τι περιτύλιγμα βρήκαν στα ξύλινα συρτάρια της κουζίνας και 
ξεκίνησαν να φτιάχνουν το μαγαζί τους. 

‒ Κάτι λείπει όμως, είπε προβληματισμένη η Αννούλα.
‒Σωστά! Με τόσο ήλιο πώς να κάνεις τη δουλειά σου! Πάω να φέρω την 

ομπρέλα από τη βεράντα. Ενώ τα κορίτσια έπαιζαν, ξαφνικά ένας τουρίστας 
έρχεται και βλέπει τις τουλίπες. Του αρέσουν τόσο πολύ που τις ρωτά αν τις 
πουλάνε.

‒ Όχι, όχι κύριε, δεν τις πουλάμε, μπορείτε όμως να πάρετε όσες θέλετε.
‒ Μα επιμένω, θα σας πληρώσω για να τις πάρω!      
‒ Καλά τότε, αφού επιμένετε, είπε η Βιολέτα και χαμογέλασε στην Άννα.
‒ Ωχ ! Ήρθε η γιαγιά μου, θα μου φωνάξει πάλι.
‒ Αννούλα, θα σι κάνου κιμά, μη μλάς μι ξένους.
‒ Αμάν καλέ γιαγιά!
‒ Θα σι πατήσου κάτου είπα, θα σι λιώσου.
‒ Συγνώμη ξαδερφούλα, πρέπει να φύγω, άντε γιατί η γιαγιά μου θα με 

κάνει παντού ρεζίλι!
‒ Ναι, χα, χα, χα, χα! Πάντως τα οικονομήσαμε σήμερα μ’ αυτόν το γενναι-

όδωρο κύριο. 
Η Βιολέτα, μάζεψε τα πράγματα σιγά σιγά για να μην ξυπνήσει κανέναν 
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και ανέβηκε κι εκείνη για το μεσημεριανό της ύπνο. Μάλιστα το σκεφτότανε 
σοβαρά για το μαγαζί!

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ

Σήμερα, η γιαγιά, μιλούσε αρκετές ώρες στο τηλέφωνο το πρωί. Μετά, το 
ένα τηλέφωνο έγινε δύο και τα δύο τρία και τα τρία τέσσερα, και τα τέσσερα 
... δέκα. Με λίγα λόγια, όλο το πρωί δεν σταμάτησε να μιλά στο τηλέφωνο, 
μα δεν είχα καταλάβει τον κύριο λόγο των συζητήσεών της. Στην αρχή, είπε 
«τι ευχάριστα νέα!», μετά όμως ήταν κάπως αναστατωμένη κι έλεγε «πόσα 
περίπου, για πού τις θέλετε ... ». Προσπάθησα να τη ρωτήσω περί τίνος πρό-
κειται, αλλά δεν κατάφερα τίποτα. Αφού τελικά βαρέθηκα περιμένοντας να 
μάθω κάτι, πήγα για παρηγοριά να μαζέψω μερικές τουλίπες, και να τις βάλω 
στο μικρό μπλε βαζάκι του δωματίου μου. Τότε, η γιαγιά ενώ με έβλεπε να 
τις μαζεύω, μου φώναξε «πάρε πολλές, πάρε όσες πιο πολλές μπορείς, μάζεψε 
αρκετές!». Αυτό ήταν πολύ περίεργο, η γιαγιά, πάντα έλεγε να μην κόβου-
με πολλές. Πάντως όπως και να έχει εμένα, δεν μου πέφτει και άσχημα, μου 
αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Κάποια στιγμή, κατά το μεσημέρι, άκου-
σα τη μαμά να λέει στη γιαγιά «πότε είναι το μυστήριο;», κι εγώ αναφώνησα 
ξαφνιασμένη «για ποιο μυστήριο μιλάτε εσείς οι δύο;». Η γιαγιά μου εξήγησε 
πως μία θεία θα παντρέψει την κόρη της και παράλληλα θα βαφτίσουν και το 
εγγονάκι της, δηλαδή, την κόρη της κόρης της.

Γι’ αυτό ήταν τόσο απασχολημένη το πρωί, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, το 
κύριο θέμα ήταν ότι της ανάθεσαν τον στολισμό για τη δεξίωση, για τις του-
λίπες, καταλάβατε πιστεύω. Της ζήτησαν να τους δώσει για τα τραπέζια των 
καλεσμένων, τα διακοσμητικά στην εκκλησία  και φυσικά, μερικές για να κρα-
τάει η νύφη. Αύριο το βράδυ είναι αλλά η γιαγιά, έκοψε μερικές τουλίπες από 
σήμερα, λέει πως θα τις τυλίξει με κάτι και θα τις βάλει στο ψυγείο για να 
αντέξουν, επειδή δεν θα προλάβει μέχρι αύριο. 

Από το πρωί κιόλας της άλλης μέρας, άρχισαν οι προετοιμασίες, εγώ δεν 
ήξερα τι να φορέσω. Ξεκίνησα να βγάζω τα ρούχα από την ντουλάπα στρε-
σαρισμένη, μα στο τέλος κάτι βρήκα: το φούξια φόρεμα με τα άσπρα τριαντα-
φυλλάκια που μου είχε φέρει η νονά μου και εκείνο το άσπρο μπολερό με το 
μεγάλο τριαντάφυλλο στο πλάι. «Θα είμαι τέλεια, εκθαμβωτική, η καλύτερη 
!!!», φώναξε η Βιολέτα πανευτυχής.

Το βράδυ δεν άργησε να έρθει, εμείς όμως πήγαμε πιο νωρίς, για να δώ-
σουμε τα τελευταία λουλούδια στη νύφη. Όλα ήταν εκπληκτικά, ειδικά οι 
τουλίπες της γιαγιάς μου! Όλοι αναρωτιούνταν που τις βρήκανε και αυτό μου 
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άρεσε πολύ, διότι, προκαλούσε τον θαυμασμό τους. Η νύφη δε, ήταν το κάτι 
άλλο. Είχε ένα πολύ μακρύ φουρό και το νυφικό ήταν φουσκωτό, πολύ φου-
σκωτό και είχε και πάρα πολλά στρας, τα οποία λαμπίριζαν και αντανακλού-
σαν στο φως δημιουργώντας αποχρώσεις του ουράνιου τόξου. 

Τι ωραία που θα ήταν αν γινόμουν παρανυφάκι, αλλά δεν πειράζει το θέμα 
είναι να περνάς καλά, που εγώ πέρασα αξέχαστα. Ήρθαν και οι ξαδέρφες μου 
και παίξαμε στο προαύλιο της εκκλησίας και στην ταβέρνα. Μετά, πήγα σπίτι 
κατά τις μία η ώρα εξουθενωμένη, δεν είχα μάτια για τίποτε άλλο πάρα μόνο 
τον ύπνο, και με τα ρούχα θα κοιμόμουνα, όμως η μαμά μου άρχισε να φωνά-
ζει όπως πάντα, γιατί έχει μανία με τα καλά ρούχα!

‒ Τι ωραίος που ήταν ο γάμος, πότε θα ξαναγίνει , είπε η Βιολέτα όλο νο-
σταλγία ...

‒ Δεν ξέρω, αλλά δεν θέλω να στο χαλάσω!

Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ 

Η γιαγιά ξύπνησε το πρωί να καθαρίσει την αυλή από τα φύλλα που έπεσαν 
από το αναρριχώμενο φυτό, τη μπουκαμβίλια. Εγώ, ξύπνησα αργά, συγύρισα 
το δωμάτιό μου, και πήγα στων γονιών μου, για να θαυμάσω τη θέα με τις 
τουλίπες να λιάζονται. Όμως, δύο άνθρωποι στέκονταν στον ήλιο και με ένα 
χαρτί συζητούσαν: «Εδώ είναι καλά; Μήπως λίγα μέτρα πιο πέρα;» Δεν έχασα 
καιρό, προσπαθούσα να καταλάβω περί τίνος μιλούσαν. Πήρα τα κυάλια του 
μπαμπά μου και τι να δω;  Ήταν εργολάβοι, και κρατούσαν ένα σχέδιο, για 
να φτιάξουν σπίτι, ξέρετε. Δεν έχασα καιρό, έτρεξα σε όλες τις φίλες, τις ξα-
δέρφες μου και τους γονείς τους.  Ήρθαν στο σπίτι μου όλοι αναστατωμένοι.  
Η γιαγιά που κατάλαβε τι συνέβαινε και με έψαχνε, όταν με είδε με τους άλ-
λους μου είπε: «πανέξυπνη είσαι», και γέλασε ψευτοπόνηρα. Τότε πλησιάσαμε 
τους δύο άντρες και τους μιλήσαμε. Εκείνοι δε μας άκουσαν και επίσης είπαν 
πως έκαναν απλά τη δουλειά τους. Ύστερα κάλεσαν το αφεντικό, πριν όμως 
προλάβουν καλά-καλά να τον ενημερώσουν, εγώ και οι φίλες μου είχαμε ... 
εξεγερθεί: φωνάζαμε πολύ δυνατά και προβάλλαμε τις διαφωνίες μας συνε-
χώς.

Ήρθαν οι ιδιοκτήτες και αναστατωμένοι ρώτησαν για λεπτομέρειες σχετι-
κά με το τι έγινε. Όταν τους μιλήσαμε χονδρικώς για το θέμα, μόνο που δεν 
έβαλαν τα γέλια, αλλά ύστερα τους εξηγήσαμε τι κόπο έχει κάνει η γιαγιά 
μου για να φυτέψει τις τουλίπες της. Μετά τους ανεβάσαμε στο σπίτι για να 
απολαύσουν την υπέροχη θέα των λουλουδιών. 

Τελικά, ως διά μαγείας πείστηκαν, και μας ανακοίνωσαν μετά από λίγες μέ-
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ρες και αφού είδαν την επιμονή και το πείσμα μας ότι αποφάσισαν τον κάμπο 
αυτόν να τον κάνουν τουριστική ατραξιόν με την προϋπόθεση η γιαγιά μου 
να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο να φροντίζει τις τουλίπες της!

Φυσικά, τα πιο πολλά χρήματα από τα εισιτήρια των επισκεπτών αποφα-
σίστηκε να τα παίρνουν οι ιδιοκτήτες και ένα μικρό μερίδιο η γιαγιά μου που 
θα έπρεπε να τις φροντίζει, να τις ποτίζει, γιατί όχι και να τους τραγουδάει ... 
χα, χα, χα !!!

Έτσι ζήσανε αυτοί καλά και οι τουλίπες καλύτερα !

Ποίημα

Ο κόσμος καταστρέφει χωρίς να σκεφτεί
τι θα πει ζωή.

Τα ζώα και τα δάση έχουνε ψυχή
πάνω στη γη αυτή.

Ο πλούτος της γης μας χάνεται
από απερισκεψίες

κι όταν το μετανιώσουμε
θα είναι πια αργά...

Το κύριό μας πρόβλημα
τώρα είναι οι τουλίπες
που με κόπο φύτεψε

η καλή γιαγιά.

Μπορούμε να τις σώσουμε
ελάτε όλοι μαζί

μια δύναμη να γίνουμε
στον κόσμο αληθινή.

r
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ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΥΤΟ ΤΥΠΩΘΗΚΕ 
ΤΟ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 2011 ΣΕ 300 

ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 2ΟΥ & 5ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΚΑ, 

ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 Γ. ΣΥΚΑΡΗ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΕ ΧΑΡΤΙ VELVET 100 gr,
ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ

ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΤΑ ΣΤΑΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ,

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΜΙΡΑΝΤΑ ΡΩΣΣΕΤΗ,

ΕΝΩ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ Ο

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
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