Μια κακιά ςφηυγοσ
Μια φορά κι ζναν καιρό ςε μια χϊρα, κάκε νφχτα ζβγαινε ζνασ ξζνοσ , που ιταν πραγματικά
επικίνδυνοσ και ζκανε πολφ άςχθμα πράγματα. Ζκοβε πάρα πολλά ξφλα με τα οποία ζβαηε
φωτιζσ ςε τυχαία ςπίτια. Κάκε πρωί οι κάτοικοι αυτισ τθσ πόλθσ παραπονοφνταν ςτον
διμαρχο αλλά αυτόσ δεν μποροφςε να κάνει τίποτα, παρά να μαηεφει ςτρατιϊτεσ από άλλα
μζρθ και να καταςτρϊνει ςχζδια για τθ ςφλλθψι του. Αυτά τα περιςτατικά με τον ξζνο
ςυνεχίςτθκαν για πολλζσ μζρεσ ϊςπου ο διμαρχοσ κατζςτρωςε ζνα ςχζδιο με το οποίο
πίςτευε ότι ο ξζνοσ κα ζπεφτε ςτθν παγίδα. Το ςχζδιο ιταν να βάλουν ζναν ψεφτικο
κθςαυρό ςτο δάςοσ από το οποίο ζπαιρνε τα ξφλα ο ξζνοσ και μετά να χτυπιςουν τισ
καμπάνεσ τρεισ φορζσ και τότε κα ζβγαιναν χιλιάδεσ ςτρατιϊτεσ και κα περικφκλωναν τον
ξζνο. Το επόμενο βράδυ ο ξζνοσ, κακϊσ πιγε να κόψει ξφλα για να ανάψει φωτιά, είδε το
κθςαυρό και καμπϊκθκε από το χρυςό. Τότε ακοφςτθκε ο ιχοσ τθσ καμπάνασ τρεισ φορζσ
και βγικαν χιλιάδεσ ςτρατιϊτεσ, περικφκλωςαν τον ξζνο, τον πιγαν ςτθ φυλακι, του
ζβγαλαν τθν κουκοφλα και είδαν ότι ιταν θ ςφηυγοσ του δθμάρχου! Εκείνθ είπε ότι το ζκανε
αυτό για να αναγκάςει τον άντρα τθσ να φφγει, να πάρει αυτι τθν εξουςία και να γίνει αυτι
θ βαςίλιςςα τθσ χϊρασ! Μπικε όμωσ φυλακι και ζηθςαν αυτοί καλά και εμείσ καλφτερα!
Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ

Το κορίτςι και θ ευχι
Μια φορά κι ζναν καιρό ιταν μια κοπζλα που δεν είχε πολλοφσ φίλουσ αλλά μόνο ζναν.
Μουρμοφριηε όλθ τθν ϊρα που δεν είχε πολλοφσ φίλουσ. Ο φίλοσ του κοριτςιοφ άρχιςε να
ςτενοχωριζται γιατί θ κοπζλα δεν είχε καταλάβει ότι εάν ζχεισ ζναν φίλο αυτόσ είναι
πολφτιμοσ. Η κοπζλα όμωσ παραπονιόταν και εκείνοσ ζφυγε. Δεν τθν ζνοιαξε όμωσ γιατί
είχε βάλει τον εγωιςμό τθσ πάνω από τθ φιλία τουσ. Κακϊσ περπατοφςε είδε τότε μια ξζνθ
παρζα, πιγε εκεί και τουσ είπε να μείνει μαηί τουσ. Η παρζα τθσ είπε ναι. Μετά από λίγο θ
παρζα τθσ είπε πωσ κα πιγαινε ζνα ταξιδάκι και τθ ρϊτθςαν αν κζλει και εκείνθ να πάει
μαηί τουσ. Η κοπζλα είπε ναι και πιγε ςτο ςπίτι τθσ να μαηζψει τα πράγματά τθσ. Η παρζα
τθσ είπε πωσ κα πάνε ςτθν Ευχοφπολθ. Η κοπζλα είπε: «Ευχοφπολθ. Τι παράξενθ χϊρα!». Η
παρζα τθσ απάντθςε ότι λζγεται ζτςι γιατί είναι θ χϊρα που κάνεισ ευχζσ. Ζφταςαν όλοι
μαηί ςτθν Ευχοφπολθ και αποφάςιςαν να κάνει ο κακζνασ από μια ευχι. Η κοπζλα ζκανε
τελευταία τθν ευχι τθσ. Ευχικθκε να ζρκει ςτο ταξίδι και ο φίλοσ τθσ. Η ευχι τθσ
πραγματοποιικθκε, ο φίλοσ τθσ ιρκε και ζηθςαν αυτοί καλά και εμείσ καλφτερα!
Κορίνα Καλζντηου

Η παγίδα ενόσ ξζνου
Μια τρομακτικι νφχτα, μια παρζα παιδιϊν, αποφάςιςαν να κάνουν μια εξερεφνθςθ για
ζναν κθςαυρό με ζναν χάρτθ που είχαν. Ξαφνικά άναψε μπροςτά τουσ μια φωτιά και από
μζςα τθσ βγικε ζνα ξζνοσ. Τα παιδιά τρόμαξαν τόςο πολφ, ϊςτε τα ζκαναν πάνω τουσ και
πιγαν να δείρουν τον ξζνο. Εκείνοσ όμωσ τουσ είπε να μθν τον δείρουν γιατί ιξερε που

ιταν ο κθςαυρόσ. Τα παιδιά τον άκουςαν και αυτόσ τουσ είπε ότι πρζπει να πάνε ςτο
τρομακτικό δάςοσ. Μόλισ ζφταςαν άκουςαν καμπάνεσ αλλά ο ιχοσ τουσ δε ςιμαινε οφτε
τθν ϊρα, οφτε γιορτι οφτε κθδεία! Αργότερα είδαν τςεκοφρια να ζρχονται καταπάνω τουσ,
ηόμπι, δράκουσ, και κανίβαλουσ και ζτςι κατάλαβαν πωσ ο ξζνοσ τουσ είχε οδθγιςει ςε μια
επικίνδυνθ παγίδα. Ξαφνικά εμφανίςτθκε από το πουκενά ο ξζνοσ τον οποίο από το κυμό
τουσ ςκότωςαν και πιραν τισ δυνάμεισ του. Τα παιδιά ζδιωξαν τουσ δράκουσ και τα ηόμπι
και ζψαξαν για το κθςαυρό για 7 ϊρεσ. Τελικά, τον βρικαν και αμζςωσ ζγιναν πλοφςιοι.
Ζτςι καταλάβαμε πωσ όταν πάμε κάπου μόνοι μασ δεν πρζπει να ακοφμε τουσ ξζνουσ γιατί
κζλουν το κακό και όχι το καλό μασ!
Τάςοσ Σάρρασ

Μια κοπζλα με μια παράξενθ ευχι
Μια φορά και ζναν καιρό ςε ζνα μικρό χωριό πολφ πολφτιμο για τθν ομορφιά του ηοφςε μια
κοπζλα που ονομαηόταν Σμαράγδα. Κάκε μζρα διάβαηε βιβλία και ςε ζνα βιβλίο ζγινε κάτι
πολφ παράξενο. Ξαφνικά εμφανίςτθκε ςτθ ςελίδα που διάβαηε, ζνασ ξζνοσ από τισ
επόμενεσ ςελίδεσ και τθσ είπε ότι το ταξίδι τθσ άρχιηε. Τότε ζνα μικρό ξωτικό του δάςουσ,
φίλοσ με όλα τα ηϊα, τθ βοικθςε να πει τα μαγικά λόγια για να ευχθκεί να φφγει από τον
ξζνο. Τα κατάφερε και τουσ αποχαιρζτθςε όλουσ και ζηθςαν αυτοί καλά και εμείσ
καλφτερα!
Αλίκθ Μαρία

Η κοπζλα που βρικε ζνα ςκυλάκι
Μια φορά κι ζναν καιρό ιταν μια κοπζλα. Μια μζρα που θ κοπζλα πιγαινε να αγοράςει
ροφχα βρικε ςτο δρόμο ζνα ςκυλάκι που ζψαχνε τθ μθτζρα του. Η κοπζλα ςκζφτθκε να το
πάρει μαηί τθσ. Το ςκυλάκι ικελε κι αυτό να πάει μαηί τθσ. Τελικά θ κοπζλα πιρε το ςκυλάκι
ςτο ςπίτι τθσ αλλά αυτό ιταν πολφ κουραςμζνο και ικελε να κοιμθκεί, ζτςι θ κοπζλα πιγε
να του αγοράςει ζνα κρεβατάκι. Του το αγόραςε και το άφθςε να κοιμθκεί. Η κοπζλα είχε
πάει να δει τουσ γονείσ τθσ όςο το ςκυλάκι κοιμόταν και εκεί γνϊριςε ζνα παιδάκι που τθσ
ηιτθςε να γίνει φίλοσ τθσ. Η κοπζλα γφριςε ςτο ςπίτι και ςκζφτθκε να πάει ζνα ταξίδι με το
ςκυλάκι τθσ αλλά εκείνο κοιμόταν ακόμα. Η κοπζλα το ξφπνθςε και πιγανε το ταξίδι. Η
κοπζλα πιρε μαηί τθσ το πολφτιμο μενταγιόν τθσ και τα πράγματα που ικελε. Στο δρόμο
ςυνάντθςαν ζναν παράξενο ξζνο, που τθ ρϊτθςε αν ικελε να τθσ πραγματοποιιςει τρεισ
ευχζσ. Η κοπζλα είπε ναι και θ πρϊτθ ευχι τθσ ιταν να βρει ζνα όμορφο ςπίτι για εκείνθ
και το ςκυλάκι τθσ και αμζςωσ πραγματοποιικθκε. Η δεφτερθ ευχι τθσ ιταν το ςκυλάκι τθσ
να ζχει ζνα μαλακό ςπιτάκι και το ςκυλάκι το χάρθκε πολφ. Η Τρίτθ ευχι τθσ ιταν να ζχει
ζνα πολφ όμορφο φόρεμα για το χορό. Αμζςωσ πιγε ςτο χορό με το πιο όμορφο φόρεμα
και ζτςι ζηθςαν αυτοί καλά και εμείσ καλφτερα!
Μαρία Σπφρου

Η κοπζλα και το παλάτι τθσ
Μια φορά κι ζναν καιρό ηοφςε μια κοπζλα που είχε ζναν φίλο. Μια μζρα ικελε να κάνει
ζνα ταξίδι και ζκλειςε δφο ειςιτιρια, ζνα για εκείνθ και ζνα για το φίλο τθσ. Πταν μπικαν
ςτο αεροπλάνο είδαν πολλοφσ ανκρϊπουσ που ικελαν να πάνε ςτο ίδιο μζροσ. Πταν
ζφταςαν ςτο νθςί που ικελαν θ κοπζλα είδε ζναν παράξενο κφριο. Μόλισ τον κοίταξε ςτα
μάτια ο κφριοσ τθσ είπε πωσ μπορεί να τθσ πραγματοποιιςει μια ευχι. Η κοπζλα του είπε
ότι κζλει ζνα παλάτι και ο παράξενοσ κφριοσ αμζςωσ τθν πραγματοποίθςε. Ζτςι θ κοπζλα
ζηθςε εκεί με τον καλφτερό τθσ φίλο και όλα τα ηϊα που βρίςκονταν ςτο ςτάβλο. Μια μζρα
είπε ςτο φίλο τθσ πωσ το παλάτι ιταν πολφ πολφτιμο για αυτι. Τότε εμφανίςτθκε ζνασ
ξζνοσ και τθσ είπε πωσ για να κρατιςει το παλάτι χρειάηεται να κάνει ζνα πράγμα που δεν
το ζχει ξανακάνει ποτζ κανείσ. Η κοπζλα είπε «ναι», ζτςι ο ξζνοσ τθσ είπε αυτό που ικελε
και θ κοπζλα τον άκουςε προςεκτικά. Η κοπζλα το ζκανε βζβαια ςωςτά αυτό που τθσ
ηιτθςε ο ξζνοσ και κράτθςε το παλάτι και όλοι ιταν χαροφμενοι. Μια μζρα όμωσ θ κοπζλα
ζπρεπε να φφγει αλλά δεν μποροφςε να αφιςει το φίλο τθσ μόνο του εκεί και ζτςι δεν
ζφυγε, ζμεινε εκεί μαηί με το φίλο τθσ ςτο παλάτι και ζηθςαν αυτοί καλά και εμείσ
καλφτερα!
Κατερίνα Ρλατάκθ

Η φιλία
Μια φορά ιταν μια παράξενθ κοπζλα, θ Νικολζτα. Η Νικολζτα δεν είχε φίλουσ, οφτε μαμά
οφτε μπαμπά. Ήταν ορφανι και τθ μεγάλωνε θ γιαγιά τθσ. Η γιαγιά τθσ τισ διάβαηε κάκε
βράδυ κι από ζνα παραμφκι. Τθ μια φορά για ιππότεσ, τθν άλλθ για ηϊα. Πμωσ μια φορά
τθσ διάβαςε για τον ίκο και τον Πςκαρ και τθ μοναδικι φιλία τουσ, που κράτθςε για
πάντα. Τότε θ Νικολζτα κατάλαβε και ζκανε μια ευχι. Ευχικθκε: «Μακάρι να είχα ζναν
φίλο». Μια μζρα που θ Νικολζτα περπάταγε ςτο πεηοδρόμιο ςυνάντθςε ζνα ξζνο κορίτςι
που το ζλεγαν Μαρία. Αυτζσ οι δφο ζγιναν αμζςωσ φίλεσ. Ριγαν ταξίδια και ζκαναν
εκδρομζσ. Μετά από αυτά θ Νικολζτα κατάλαβε ότι θ φιλία είναι το πιο πολφτιμο πράγμα
ςτον κόςμο!
Γιάννθσ Δουράμπεθσ

Το μακρινό ταξίδι μιασ παράξενθσ κοπζλασ
Μια φορά κι ζναν καιρό ιταν μια παράξενθ κοπζλα. Οι άλλεσ κοπζλεσ τθν κορόιδευαν και
ζτςι εκείνθ ζνα βράδυ ζκανε μια ευχι. Η ευχι τθσ ιταν να πάει ςε μια άλλθ χϊρα όπου εκεί
κα υπιρχαν παράξενεσ κοπζλεσ. Το ταξίδι ιταν μακρινό, θ κοπζλα πζραςε μζςα από
εριμουσ, λιβάδια και πολλά άλλα παράξενα και μακρινά μζρθ. Μετά από 3 μινεσ 17
θμζρεσ 3 ϊρεσ 32 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα ζφταςε ςτον προοριςμό τθσ. Τισ πρϊτεσ

μζρεσ ζνιωςε πολφ ξζνθ αλλά ςασ διαβεβαιϊ πωσ μετά από λίγο καιρό ζκανε πολλοφσ και
πολφτιμουσ φίλουσ!
Φίλιπποσ Διδαςκάλου

Η πολφτιμθ πζτρα τθσ ςυμφοράσ
Μια φορά κι ζναν καιρό ιταν ζνα χωριό δίπλα ςτθ κάλαςςα που κατοικοφταν από
ψαράδεσ. Μια μζρα ζφταςε ςτο χωριό ζνασ ξζνοσ Ινδιάνοσ, που είπε ςτουσ χωριανοφσ ότι
μποροφςε να τουσ πραγματοποιιςει μια ευχι. Τότε ζκαναν ςυμβοφλιο και αποφάςιςαν να
ευχθκοφν να περάςουν με περιςςότερα χριματα αυτι τθ χρονιά. Τότε ο φίλοσ του Ινδιάνου
ζφταςε με μια πολφτιμθ πζτρα από ζνα μεγάλο ταξίδι. Ήταν παράξενοσ και μια κοπζλα τον
πζραςε για ςκφλο. Αυτόσ είπε πωσ αν ςκοτϊςουν ζνα ηϊο με ζνα τςεκοφρι που κα
ζφτιαχναν από τθν πζτρα κα πραγματοποιοφταν θ ευχι τουσ. Αυτοί το ζκαναν και το χωριό
χάκθκε ςτο χάοσ και ςτον όλεκρο. Οπότε ζηθςαν αυτοί κακά και εμείσ καλφτερα!
Μιχάλθσ Βογιατηισ

Η ςτρίγγλα κοπζλα
Μια φορά κι ζναν καιρό υπιρχε μια παράξενθ κοπζλα που ότι επικυμοφςε το είχε. Μια
μζρα ηιτθςε να πάει ζνα ταξίδι όμωσ δεν μπόρεςε να το ζχει. Τότε κφμωςε και διζλυςε ό,τι
είχε και δεν είχε. Ύςτερα εμφανίςτθκε ζνασ φίλοσ και τθσ είπε πωσ άμα ςυνεχίςει ζτςι δεν
κα ζχει ξανά ευχζσ και πολφτιμα ταξίδια. Μετά από λίγο εκείνθ τα ςυμμάηεψε όλα και
ςκζφτθκε πωσ άμα γίνει καλφτερθ κα ξαναπάει ταξίδι. Τότε αυτόσ ο φίλοσ τθν πιρε και
ταξίδεψαν ςε όλο τον κόςμο. Σε κάκε ταξίδι αντιμετϊπιηαν και κάτι, ζνα τζρασ, ζναν
κφκλωπα και ξζνουσ ανκρϊπουσ. Σε κάκε ταξίδι θ κοπζλα παραπονιόταν για κάτι, ιταν
μικρό το ξενοδοχείο, ςκλθρό το κρεβάτι , δθλαδι ποτζ δεν περνοφςαν καλά. Και τότε αυτόσ
τθσ ζδωςε ζνα μάκθμα: Δεν κα ξαναπάνε ταξίδι οφτε ςε 1.000.000 αιϊνεσ!
Γιάννθσ

Η κοπζλα με το όνειρο
Μια φορά μια κοπζλα είχε ζνα όνειρο. Μια μζρα ςυνάντθςε ζναν ξζνο ςτο ταξίδι τθσ και
τον ρϊτθςε πόςουσ φίλουσ ζχει και εκείνοσ απάντθςε 73. Μετά ο ξζνοσ τθσ είπε αν κζλει να
γίνει φίλθ του και εκείνθ είπε ναι. Μετά από λίγο καιρό οι δφο φίλου ξαναςυναντικθκαν
και είπαν τα μυςτικά τουσ. Η κοπζλα είπε ότι ζχει ζνα όνειρο, να γίνει αςτροναφτθσ. Ο ξζνοσ
τθσ είπε ότι αυτόσ ικελε να αποκτιςει ζνα πολφτιμο κειμιλιο. Τότε και οι δυο τουσ
παραξενεφτθκαν γιατί και τα δφο πράγματα ιταν πολφ δφςκολο να γίνουν. Ζνα βράδυ θ
κοπζλα κοίταξε τον ουρανό, είδε ζνα πεφταςτζρι και ζκανε μια ευχι. Η ευχι τθσ κοπζλασ
ιταν εκείνθ και ο ξζνοσ να αποκτιςουν τα πράγματα που ικελαν. Τότε το πρωί θ κοπζλα
ξφπνθςε μζςα ςε ζνα διαςτθμόπλοιο με τον ξζνο και πιγαν μαηί ςτο φεγγάρι. Ζτςι θ κοπζλα

ζηθςε το όνειρό τθσ. Το άλλο πρωί ο ξζνοσ και θ κοπζλα απζκτθςαν ζνα πολφτιμο κειμιλιο.
Αυτό το κειμιλιο ιταν φτιαγμζνο από χρυςό και πολφχρωμα διαμάντια. Ζτςι, πιγε ο
κακζνασ τουσ ςτο ςπίτι του και ζηθςαν χαροφμενοι τθν υπόλοιπθ ηωι τουσ!
Νικόλασ Αλεξίου

Η ευχι
Μια φορά κι ζναν καιρό ιταν ζνασ άντρασ ο οποίοσ ικελε να πάει ςτθν Ρφλο για να δει τι
κάνει ο φίλοσ του. Μόλισ ζφταςε ςτθν Ρφλο πιρε τθλζφωνο το φίλο του για αν του πει ποφ
είναι το ςπίτι του. Ο φίλοσ του δεν απαντοφςε και εκείνοσ ανθςφχθςε. Ριγε και ρϊτθςε
ξζνουσ αν ιξεραν. Οι ξζνοι ιξεραν μόνο ότι πριν από δφο εβδομάδεσ είχε φφγει και είχε
πάει ςτθν Ράρο. Ζτςι και εκείνοσ μάηεψε τα πράγματά του και πιγε ςτθν Ράρο. Μόλισ
ζφταςε ςτθν Ράρο βρικε μια κοπζλα αλλά βρικε και τον φίλο του. Μετά από μια
εβδομάδα κάτι παράξενο ζγινε. Είδε πωσ είχε ςτθν τςζπθ του ζνα πολφτιμο βραχιόλι.
ϊτθςε τθν κοπζλα αν το είχε βάλει εκείνθ ςτθν τςζπθ του και εκείνθ του είπε όχι. Τότε
ρϊτθςε το φίλο του, αν το είχε βάλει εκείνοσ. Ο φίλοσ του είπε πωσ το είχε βάλει εκείνοσ
για να το δϊςει ςτθ γυναίκα του. Ζτςι ζηθςαν αυτοί καλά και εμείσ καλφτερα!
Κωνςταντίνα Μαραγκοφ

Ο φτωχόσ ψαράσ
Μια φορά κι ζναν καιρό υπιρχε ζνασ ψαράσ που είχε για φίλο του ζνα βάτραχο, ο οποίοσ
τον βοθκοφςε να ρίχνει τα δίχτυα του. Αλλά ζπιανε ςυνζχεια ςκουπίδια όπωσ μπάλεσ,
δαχτυλίδια και πολλά άλλα. Μια μζρα πιγε ςτθ κάλαςςα να κολυμπιςει και τότε
εμφανίςτθκε ζνα ψάρι από το πουκενά. Ευτυχϊσ ο ψαράσ είχε πάρει μαηί του το καλάμι
του και ζτςι ζπιαςε το μεγάλο ψάρι. Το ποφλθςε ςτθν αγορά, ζβγαλε πολλά λεφτά και
παντρεφτθκε μια ωραία γυναίκα!
Αλζξανδροσ Β.

Ο επικίνδυνοσ ξζνοσ
Μια φορά κι ζναν καιρό ςε ζνα απομονωμζνο και μικρό χωριό ηοφςαν πολλζσ οικογζνειεσ
ευτυχιςμζνεσ. Μια μζρα ζνασ άνκρωποσ ζφταςε ςτο χωριό. Πλοι κατάλαβαν ότι ιταν ξζνοσ.
Ο ςοφότεροσ του χωριοφ προςπάκθςε να ςυνεννοθκεί και είπε ςτουσ υπόλοιπουσ
κατοίκουσ ότι ιταν Άγγλοσ και ότι ικελε να μείνει ςτο χωριό. Ο ξζνοσ δεν είχε ζρκει για
καλό ςκοπό. Η νφχτα πλθςίαηε. Μόλισ ζκλειςαν όλα τα φϊτα ζβαλε φωτιά ςτο ςπίτι του
δθμάρχου αλλά ευτυχϊσ ο διμαρχοσ με τθν οικογζνειά του δεν ιταν μζςα. Ο ξζνοσ ζκαψε
το ςπίτι του δθμάρχου γιατί ικελε να πάρει ζναν πολφτιμο κθςαυρό. Οι καμπάνεσ
χτυποφςαν και όλοι οι χωριανοί μαηεφτθκαν ςτθν εκκλθςία και ζςτθςαν μια παγίδα ςτον
ξζνο. Ο ξζνοσ μόλισ πιρε τον πολφτιμο κθςαυρό και πιγε να φφγει πιάςτθκε ςτθν παγίδα

των χωρικϊν και εγκλωβίςτθκε. Τον πιγαν ςτθν αςτυνομία. Ζτςι ο ξζνοσ μπικε φυλακι, ο
διμαρχοσ ζχτιςε ζνα καλφτερο ςπίτι από το παλιό και ζηθςαν όλοι καλά!
Βαςιλία Χαςιϊτθ

Ο τρελόσ χάρτθσ
Μια θλιόλουςτθ μζρα μια όμορφθ κοπζλα αποφάςιςε να κάνει ζνα ταξίδι, ζνα ταξίδι
μακρινό! Οι γονείσ τθσ όμωσ δεν τθν άφθναν! Εκείνθ τότε είπε ςτο φίλο τθσ να το κάνουν
κρυφά. Ο φίλοσ τθσ τισ είπε πωσ δεν είναι ςωςτό να φφγουν ταξίδι κρυφά! Ο πατζρασ τθσ
που ιταν ξζνοσ ιξερε καλά όλα τα μζρθ του κόςμου και τα κεωροφςε επικίνδυνα. Ζτςι δεν
μποροφςε να του πει τίποτα. Ριο παλιά ο πατζρασ τθσ τισ είχε πει πωσ είχε ζναν πολφτιμο
χάρτθ, ο οποίοσ μιλοφςε ςε όποιον τον κοιτοφςε για πολφ ϊρα και ιταν καλόσ άνκρωποσ.
Του ζλεγε να κάνει μια ευχι. Οπότε μια φορά που ζλειπαν οι γονείσ τθσ πιγε ςτο δωμάτιό
τουσ και αφοφ ζψαξε για πολφ ϊρα βρικε το χάρτθ. Ζκανε αμζςωσ ό,τι τθσ είχε πει ο
πατζρασ τθσ. Μετά από ϊρεσ ο χάρτθσ τθσ μίλθςε και τθσ είπε να κάνει μια ευχι. Εκείνθ
ευχικθκε να πάει το μακρινό ταξίδι. Τθν επόμενθ μζρα κιόλασ θ ευχι τθσ
πραγματοποιικθκε και πιγε αυτό το ταξίδι. Οι γονείσ τθσ ανθςφχθςαν αλλά όταν γφριςε
και τουσ διθγικθκε όλθ τθν ιςτορία κατάλαβαν το λάκοσ τουσ και ηιτθςαν ςυγγνϊμθ.
‘Ζηθςαν λοιπόν κάποιοι ωραία, κάποιοι άλλοι πιο ωραία και εμείσ πιο ωραία από όλουσ!
Μπζττυ Άννα Στρατι

Ο ξζνοσ και οι ηθμιζσ του
Τθ νφχτα τθσ Ανάςταςθσ χτυποφςαν δυνατά οι καμπάνεσ. Ξαφνικά, τθν ϊρα που λζγαμε το
«Χριςτόσ Ανζςτθ» εμφανίςτθκε μπροςτά μασ ζνασ ξζνοσ άνκρωποσ. Ο οποίοσ δεν ιταν
κακόλου ςοβαρόσ. Το λζω αυτό γιατί αυτόσ ο άνκρωποσ ζβριηε ζξω από τθν Εκκλθςία
ςυνεχϊσ. Εκτόσ όμωσ από αυτζσ τισ γελοιότθτεσ ζκανε και πολφ επικίνδυνα πράγματα. Για
παράδειγμα, όταν ζψελνε ο παπάσ αυτόσ πιγε πίςω από τθν εκκλθςία, ζριξε
πυροτεχνιματα και άναψε επίτθδεσ φωτιά για να αναςτατϊςει όλουσ τουσ ανκρϊπουσ.
Νόμιηε αυτόσ ότι όλοι οι άλλοι άνκρωποι ιταν χαηοί και μόνο εκείνοσ ιταν ζξυπνοσ. Λάκοσ
του όμωσ γιατί αυτόσ πιάςτθκε ςτθν παγίδα. Μόλισ τον άφθςαν ελεφκερο ζφυγε γριγορα
για το ςπίτι του να πάρει από τον μεγάλο του κθςαυρό άλλα πιο επικίνδυνα αντικείμενα
για να ξανακάνει τισ ηθμιζσ του!
Εφα Σαλίβερου

Μια τρελι επικυμία
Μια μζρα μου ιρκε μια τρελι επικυμία να προςφζρω δϊρα ςε όλα τα άπορα παιδιά τθσ
γειτονιάσ μου. Ζτςι λοιπόν πιρα το δρόμο που κα με οδθγοφςε ςτο εμπορικό κζντρο. Ριγα
ςε ζνα κατάςτθμα με ροφχα και γζμιςα δζκα μεγάλεσ ςακοφλεσ. Στο ταμείο είχε πολφ

κόςμο μα όταν τουσ είπα πωσ αυτά τα ροφχα ιταν για φιλανκρωπικό ςκοπό με άφθςαν να
περάςω πρϊτοσ. Πταν ζφταςα ςτθ γειτονιά μου και μοίραςα τα ροφχα μου ιρκε άλλθ μια
επικυμία, να μάκω ςτα παιδιά αυτά λίγα γράμματα. Πταν λοιπόν άρχιςα να τουσ μακαίνω
ζνα παιδί μου είπε ότι δεν του άρεςαν και μου μίλθςε με πολφ ςκλθρά λόγια. Εγϊ του είπα
ότι ιταν δικι του επιλογι το αν κα μάκει γράμματα για να μθν τον εκμεταλλεφονται ςτθ
ηωι του ι αν δεν κα μάκει και κα τον κοροϊδεφουν και κα τον εκμεταλλεφονται. Από τότε
άρχιςε να παρακολουκεί το μάκθμά μου ςαν να ιταν το πολυτιμότερο πράγμα ςτθ ηωι
του!
Χάρθσ Μαραγκόσ

Ο νζοσ κόςμοσ
Μια νφχτα κρφα και ςιωπθλι ξεκίνθςα για ζνα νζο κόςμο μιασ και όλα ςε αυτι τθν πόλθ
είχαν καταςτραφεί. Μόλισ ζφταςα οι καμπάνεσ χτφπθςαν και όλοι άρχιςαν να τρζχουν
χωρίσ ςταματθμό. Εγϊ επειδι ιμουν ξζνθ δεν κατάλαβα πωσ όταν χτυπάνε οι καμπάνεσ
ςθμαίνει ότι ζχει πιάςει φωτιά και ςυνζχιςα μζχρι να βρω ζνα ςπιτάκι να μείνω. Κακϊσ
περπατοφςα παραςφρκθκα από ζνα πολφ γλυκό ςκυλάκι που βριςκόταν ςτον απζναντι
δρόμο. Ρζραςα γριγορα απζναντι αν και ξζρω ότι ιταν επικίνδυνο αλλά ιταν τόςο
όμορφο το ςκυλάκι που με ζκανε ν α τρζξω κοντά του. Μόλισ με είδε από τθ χαρά του
άρχιςε να τρζχει και εγϊ ζτςι όπωσ το ακολουκοφςα ζπεςα ςε μια παγίδα. Κολυμποφςα επί
ϊρεσ μζχρι που ζφταςα ςτον πάτο τθσ κάλαςςασ. Εκεί ςυνάντθςα όλεσ τισ Θεζσ του
Ολφμπου. Ζνιωςα φανταςτικά, με αντιμετϊπιηαν ςα Θεά και με ςτόλιηαν ςαν να ιμουν
νφφθ. Πλα ζμοιαηαν ψεφτικα. Στο τζλοσ τουσ είπα πωσ ζπρεπε να φφγω γιατί είχα αρκετό
ψάξιμο ακόμθ. Τότε μου αποκάλυψαν το δϊρο που κα μου ζκαναν για αυτι τθν επίςκεψθ.
Ζναν κθςαυρό! Τα μάτια μου άςτραψαν και ζτρεξα να τον δω. Εκτόσ από χρυςάφι,
χριματα, ροφχα και όλα τα ςχετικά είχε και ζνα φακελάκι που με παρακάλεςαν να το
ανοίξω ςιγά ςιγά για να μθν τρομάξω το τηίνι που είχε μζςα. Το ζκανα και τότε το τηίνι πολφ
ευγενικά μου ηιτθςε να του πω τρεισ ευχζσ που κα ικελα να μου πραγματοποιιςει. Η
πρϊτθ ιταν να βρω ζνα ωραίο πριγκιπόπουλο, θ δεφτερθ να ζχει ζνα λευκό άλογο και θ
Τρίτθ να κάνουμε ςυνζχεια ταξίδια. Μζχρι να κλείςω και να ανοίξω τα μάτια μου όλα είχαν
πραγματοποιθκεί. Ζτςι με το νζο μου ςφντροφο μείναμε όλθ τθ νφχτα ςτο παλάτι των Θεϊν
γλεντϊντασ. Τθν επόμενθ μζρα μαηί με το άλογό μασ ξεκινιςαμε για το Ραρίςι!
Βίβιαν Σταυριδάκθ

Ο ξζνοσ
Μια φορά κι ζναν καιρό ιταν ζνα απομακρυςμζνο νθςί. Σε αυτό το νθςί ζλεγε ο Ευριπίδθσ
ότι υπιρχε ζνασ κθςαυρόσ, που όποιοσ κατάφερνε να τον βρει κα γινόταν πάμπλουτοσ.
Άλλοι πάλι ζλεγαν ότι για να καταφζρεισ να βρεισ το κθςαυρό ιταν πολφ δφςκολο γιατί
ζπρεπε να περάςεισ από τισ γιγαντιαίεσ καμπάνεσ, από το ςπιλαιο τθσ φωτιάσ και άλλεσ
παγίδεσ. Συνζχεια ςτο νθςί πιγαιναν πολφ γενναίοι άντρεσ που ζμπαιναν ςε ςπθλιζσ ,
ζςκαβαν τρφπεσ ςτο ζδαφοσ αλλά δεν ζβριςκαν τίποτα. Μια μζρα ιρκε ζνασ ξζνοσ ςτο νθςί

και όλοι παραξενευτικαν που τον είδαν. Κάποιοσ ντόπιοσ τον ρϊτθςε τι γφρευε. Εκείνοσ
είπε ότι ιρκε για να βρει το κθςαυρό. Τότε ο ντόπιοσ του είπε ότι δεν είχε καμιά
πικανότθτα να τον βρει. Ο ξζνοσ δεν απάντθςε και τον προςπζραςε. Ριγε ςε ζνα μζροσ που
πίςτευε ότι ιταν ο κθςαυρόσ και άρχιςε να ςκάβει. Μζρα νφχτα ζςκαβε. Μια νφχτα βγικε
ζξω μια γριοφλα και του είπε πωσ είναι επικίνδυνο να ςκάβει τθ νφχτα. Πμωσ ο ξζνοσ δεν
απάντθςε και ςυνζχιςε να ςκάβει. Τθν ίδια νφχτα κακϊσ ζςκαβε ζπεςε μζςα ςε μια τρφπα
και είδε μπροςτά του ζνα ςπιλαιο. Μζςα από το ςπιλαιο ζβγαιναν φωτιζσ . Ραρατιρθςε
τότε γφρω του και είδε μια ςτολι που πάνω τθσ ζπεφτε νερό. Τθν φόρεςε και ζτςι
κατάφερε να περάςει μζςα από τισ φωτιζσ. Μετά με τζλεια ιςορροπία κατάφερε να
περάςει πάνω από τισ καμπάνεσ και να φτάςει ςτον κθςαυρό. Τον άνοιξε και δεν είδε
τίποτε άλλο παρά ζνα χαρτί που ζλεγε πωσ αν ςεβόςουν τουσ ανκρϊπουσ που
προςπζραςεσ τϊρα κα γινόςουν πλοφςιοσ!
Γιϊργοσ Ανζςτθσ

Ο ζξυπνοσ ξζνοσ που ζγινε γνωςτόσ
Ήταν νφχτα και κακϊσ οι καμπάνεσ χτυποφςαν μεςάνυχτα, εγϊ κοιτοφςα το πανζμορφο
δάςοσ από το παράκυρο. Κακϊσ το κοιτοφςα είδα καπνοφσ να βγαίνουν από το ξζφωτο.
Μετά από λίγο οι φλόγεσ φοφντωςαν και ξζςπαςε φωτιά. Αμζςωσ εγϊ ζτρεξα μεσ ςτθ
νφχτα προσ το δάςοσ. Μπορεί ο δρόμοσ να ιταν μακρφσ ι μικρό, μπορεί να ιταν εφκολοσ ι
δφςκολοσ, πάντωσ εγϊ ζφταςα και ςυνάντθςα εκεί ζναν ξζνο και μεγάλο ςε θλικία άντρα.
Τον ρϊτθςα αν είδε τθ φωτιά και μου είπε πωσ αυτόσ τθν άναψε. Εγϊ ξαφνιαςμζνθ τον
ρϊτθςα γιατί. Αυτόσ μου απάντθςε πωσ ςε εκείνο το ξζφωτο υπιρχε ζνασ πολφτιμοσ
κθςαυρόσ που ικελε να τον καταςτρζψει. Ρροτοφ προλάβω να τον ρωτιςω γιατί εκείνοσ
μου είπε πωσ αν δεν τον κατζςτρεφε τότε όποιοσ τον ζβριςκε κα ζπεφτε ςε μια μεγάλθ ι
μικρι παγίδα, επικίνδυνθ ι ακίνδυνθ, κανείσ δεν ιξερε. Τότε εγϊ του είπα πωσ αν ιταν
όντωσ επικίνδυνοσ καλά ζκανε μα αν δεν ιταν τόςο επικίνδυνοσ κα μποροφςε ζνασ ζξυπνοσ
άνκρωποσ να βγει από τθν παγίδα με ζναν περίεργο ι ζναν ςυνθκιςμζνο τρόπο και να
πάρει το κθςαυρό που μπορεί να τον ζκανε διάςθμο ι και όχι. Αλλά ιταν ιδθ πολφ αργά
για αυτό. Γφριςα λοιπόν ςπίτι και ονειρεφτθκα το κθςαυρό. Το πρωί ακοφςτθκε ςτθν
τθλεόραςθ πωσ θ φωτιά ιταν πολφ επικίνδυνθ αλλά με τθ βοικεια ενόσ ζξυπνου
ανκρϊπου κατάφεραν αν τθ ςβιςουν. Επίςθσ, βρικαν και μερικά χρυςά νομίςματα.
Κοίταξα καλά τον ζξυπνο άνκρωπο και είδα ότι ιταν ο ξζνοσ που είχα γνωρίςει και πωσ πια
ιταν γνωςτόσ και δθμοφιλισ όπωσ ακριβϊσ του είχα πει! Βγικα μια βόλτα και κοιτάηοντασ
τον ουρανό ςυνειδθτοποίθςα πωσ ο ξζνοσ το είχε κάνει επίτθδεσ για να γίνει γνωςτόσ.
Αφοφ μόνο αυτόσ ιξερε για το κθςαυρό. Πλα αυτά που μου είχε πει ιταν μόνο ψζματα για
να με πάρει με το μζροσ του. Και αφοφ αυτόσ νομίηει ότι είναι ζξυπνοσ τότε εγϊ είμαι
εξυπνότερθ και μπορεί να πιάςτθκα κορόιδο μα όχι για πολφ. Τζλοσ πάντων αυτόσ κα χάςει
το χρόνο του παίηοντασ κζατρο ςε όλο τον κόςμο ενϊ κα μποροφςε να κάνει κάτι πιο
χριςιμο. Οφτωσ ι άλλωσ κα μακευτεί πωσ ο κθςαυρόσ είναι απλά κάτι καμζνα χάρτινα
νομίςματα. Ζτςι είναι θ ηωι! Ρόςο τον λυπάμαι (κακόλου). Καλά να πάκει. Το αξίηει!
Κρισ Αςθμακοποφλου

Ο δρόμοσ τθσ αγάπθσ
Ήταν κάποτε ζνα πριγκιπόπουλο που αν και τα είχε όλα είχε μια τεράςτια επικυμία. Ήκελε
να ξεφφγει από τα αυςτθρά όρια του πατζρα του. Ήκελε να ξυπνιςει ζνα πρωί και να
χαράξει το δικό του δρόμο, τθ δικι του πορεία, να νιϊςει για μια φορά τθν απόλυτθ
ελευκερία. Ήκελε να γνωρίςει ξζνουσ ανκρϊπουσ και άλλουσ πολιτιςμοφσ, να ταξιδζψει ςε
άλλεσ χϊρεσ. Το μεγάλο του πρόβλθμα όμωσ ιταν πωσ δεν μποροφςε με τίποτα να γλιτϊςει
από τθν αυςτθρότθτα και τθν πίεςθ του πατζρα του. Βζβαια και ο πατζρασ του είχε κάποιο
δίκιο. Από τότε που πζκανε θ γυναίκα του αναγκάςτθκε να αναλάβει μόνοσ του το δφςκολο
ζργο τθσ διαπαιδαγϊγθςθσ του γιου του. Αυτό τον ζκανε με τα χρόνια υπερπροςτατευτικό
και περίεργο με αποτζλεςμα να απομακρφνεται όλο και περιςςότερο από τον αγαπθμζνο
του διάδοχο, χωρίσ καν να το αντιλαμβάνεται. Μια μζρα, λοιπόν, κακϊσ ο πρίγκιπασ ζκανε
τον κακιερωμζνο περίπατό του ςτθν πόλθ αντίκριςε μια πανζμορφθ κοπζλα, περίπου ςτθν
θλικία του και αμζςωσ τθν ερωτεφτθκε. Αποφάςιςε λοιπόν να ανακοινϊςει τθν απόφαςι
του ςτον πατζρα του και τθν επόμενθ κιόλασ μζρα πιγε να ηθτιςει το χζρι τθσ κοπζλασ.
Δυςτυχϊσ, εκείνθ δεν ιταν ςτο ςπίτι τθσ και ζτςι περίμενε να γυρίςει. Αφοφ πζραςαν
αρκετζσ ϊρεσ και θ κοπζλα δεν είχε εμφανιςτεί, ο πρίγκιπασ ανθςφχθςε και ζφυγε κρυφά
τα μεςάνυχτα από το παλάτι για να τθν αναηθτιςει. Ζψαχνε όλθ τθ νφχτα και όλθ τθ μζρα
ϊςπου τελικά τθν είδε δεμζνθ ςε μια κολόνα ςτθ μζςθ τθσ εριμου. Αφοφ τθν ζλυςε και τθν
περιποιικθκε εκείνθ του εξιγθςε πωσ ζνασ ςκλθρόσ άντρασ τθν είχε παγιδεφςει και τθσ είχε
πάρει το πολφτιμο κολιζ τθσ, φτιαγμζνο από μοναδικοφσ λίκουσ. Του είπε ακόμθ πωσ
εκείνοσ ο κακόσ άντρασ είχε φφγει προσ τθν κοντινότερθ πόλθ με ςκοπό να πουλιςει αυτό
το κολιζ. Το βαςιλόπουλο τθσ ηιτθςε να τον παντρευτεί και να ξεκινιςουν μια καινοφρια
ηωι μαηί, γεμάτθ περιπζτειεσ και εκπλιξεισ. Εκείνθ δζχτθκε αμζςωσ και ζτςι ξεκίνθςαν μαηί
ζνα ταξίδι με μόνο οδθγό τθν αγάπθ τουσ. Ζτςι, ζηθςαν αυτοί καλά και εμείσ καλφτερα!
Νικθφόροσ Στρατισ.

