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1o βραβείο: Καπνάκης Γιώργος, Έξω Μουλιανά, Α’ τάξη 

Α)Rex  ο ονειροπόλος 
 Γεια σας, είμαι ο Ρέξ, ένα κατοικίδιο σκυλί, όπως τόσα άλλα. Ζω με μια οικογένεια και 

παράπονο δεν έχω: με ποτίζουν, με ταΐζουν, με κάνουν βόλτα για πιπί. Όμως να: εγώ θέλω να φύγω, να 

ζήσω ελεύθερος την περιπέτεια. 

 Μια μέρα έτσι που τ’ αφεντικά μου είχαν ανοιχτή την τηλεόραση,  άκουσα μια ανακοίνωση: 

«Ζητούνται σκύλοι για εκπαίδευση σε διαστημικό ταξίδι απ’ τη ΝΑΣΑ». «Να στείλουμε τον Ρεξ»», 

πετάγεται ο μικρός και σκάνε στα γέλια όλοι. «Κοίτα τον, κοιμάται του καλού καιρού κι ούτε τον 

νοιάζει τι λέμε για την πάρτη του», πετάχτηκε κι ο μεγάλος και γελάσανε μαζί ξανά.  

 Αυτό πάλι που τ’ αφεντικά μου με θεωρούνε χαζό που το βάζεις; Όμως εγώ καταλαβαίνω τα 

πάντα και με τόσες ώρες ανοικτή την τηλεόραση έχω πολλές γνώσεις. Γι’ αυτό το αποφάσισα: θα πάω 

στη ΝΑΣΑ!  

 «Τι έπαθε το ζωντόβολο και γαβγίζει βραδιάτικα;», αναρωτήθηκαν ταυτόχρονα μικρός και 

μεγάλος. 

  

 Εκείνο το βράδυ περίμενα να κοιμηθούν τ’ αφεντικά μου, για να φύγω κρυφά: ξέρω ν’ ανοίγω 

την πίσω πόρτα της κουζίνας! Μ’ έμαθε ο μεγάλος, για να κάνω μόνος μου την ανάγκη μου, επειδή 

αυτός βαριόταν να σηκωθεί απ’ τον καναπέ! Έβαλα τρόφιμα στο σακίδιο του μικρού, το κρέμασα στην 

πλάτη μου και 12:00 η ώρα ξεκινώ για το μακρύ ταξίδι μου. 

 Όταν έφτασα έξω απ’ το χωριό, σταμάτησα. «Πρόβλημα! Πώς πάω τώρα από το χωριό στην 

Αθήνα;». Συνέχισα το περπάτημα και ταυτόχρονα συλλογιζόμουν, ώσπου χωρίς να το καταλάβω, 

έφτασα στον σιδηροδρομικό σταθμό, όπου η αμαξοστοιχία εξπρές έκανε μια σύντομη στάση, για να 

κατέβει  ένας νυχτερινός επιβάτης. Χωρίς να το πολυσκεφτώ μπήκα γρήγορα, πριν να κλείσει η πόρτα. 

Έτρεχα, έτρεχα σ’ όλο το τρένο, νομίζοντας ότι με κυνηγούνε και όταν κατάλαβα ότι δε με κυνηγά 

κανείς, ήμουν σε ένα ανοικτό βαγόνι με ένα νάιλον από πάνω, για να μη βρέχεται. Εκεί ήταν ζεστά και 

προφυλαγμένα και με πήρε ένας γλυκός ύπνος. Με ξύπνησε ο μηχανοδηγός του τρένου, που σάκιαζε  

τα κάρβουνα για τη μηχανή. Ώσπου να καταλάβω  τι συμβαίνει, σάκιασε κι εμένα. Όταν με οδήγησε με 

το σακί στην αίθουσα της μηχανής, έκανε αφόρητη ζέστη και προσπάθησα να φύγω. Ο βοηθός που 

φτυάριζε τα κάρβουνα, είδε το σακούλι να κουνιέται και το άνοιξε. Τραβήχτηκε πίσω κάνοντας το 

σταυρό του κι εγώ βρήκα ευκαιρία και πετάχτηκα γρήγορα έξω. Μετά έγινε το ‘έλα να δεις’! Άρχισε το 

ανθρωποκυνηγητό μέσα στο τρένο! Ευτυχώς για καλή μου τύχη  είχαμε φτάσει στην πόλη. Έβλεπα τα 

φώτα της από το παράθυρο και τα φώτα των βαποριών, αφού περνάγαμε από το λιμάνι και πήδησα 

από το παράθυρο, αφήνοντας σύξυλο τον βοηθό. 

 Περπατώντας χαμένος στο λιμάνι είδα ένα πλοίο που έγραφε «America-Αmerica». Εδώ είμαστε 

σκέφτηκα κι επιβιβάστηκα κρυμμένος πίσω από ένα εργάτη που φόρτωνε πράγματα. Μεγάλο ταξίδι, 

με πολλά προβλήματα, θα σας τα διηγηθώ άλλη φορά, αλλά τελικά περάσαμε τον ωκεανό και φτάσαμε 

στον προορισμό μας.  

 Πάτησα στο έδαφος όλος χαρά, αλλά τα προβλήματα μόλις άρχιζαν: έπρεπε ν’ αντιμετωπίσω 

τους νταήδες της πόλης, τέσσερα άγρια αδέσποτα σκυλιά, που μόλις με είδαν να περπατώ μόνος μου 

και κατάλαβαν ότι είμαι ξένος και άπειρος, άρχισαν να με κυνηγούν. Κράτησε πολύ το κυνηγητό κι όταν 

δεν άντεχα πια άλλο, άκουσα ένα «Ψιτ, έλα εδώ, γρήγορα!». Ήταν η Τζούλι, η πιο όμορφη σκυλίτσα 

που είχα δει και η καλή μου νεράιδα, όπως αποδείχτηκε. Η Τζούλι ήταν μικροσκοπική, όχι πιο μεγάλη 



από μια γάτα, κι ήξερε να ξετρυπώνει σ’ όλα τα στενά της πόλης. Με βοήθησε να ξεφύγω από τους 

διώκτες μου και μετά με πήρε στην ‘αγέλη’ της, μια ομάδα από πολλά διαφορετικά αδέσποτα σκυλιά, 

που βοηθούσαν το ένα το άλλο. Σ’ αυτούς είπα την ιστορία μου κι εκμυστηρεύτηκα τ’ όνειρό μου κι 

αυτοί υποσχέθηκαν να με βοηθήσουν με κάθε τρόπο. Στην αρχή βέβαια είχαν τις αντιρρήσεις τους και 

προσπάθησαν να μου αλλάξουν γνώμη. Μου είπαν για μια κλούβα που έρχεται τακτικά στο λιμάνι και 

μαζεύει αδέσποτα, για να τα στείλει στη ΝΑΣΑ. Νομίζουν ότι πολλά κακά τους συμβαίνουν κατά τη 

διάρκεια της εκπαίδευσης, γιατί αλλιώς δεν εξηγείται το γεγονός ότι κανείς δεν γύρισε ποτέ πίσω.  

Όμως εγώ εκεί! Πιστός στο σκοπό μου! Κι αφού δεν κατάφεραν να μ’ αλλάξουν γνώμη, ήρθαν όλοι μαζί 

μου στην …κλούβα. 

 Να ‘μαστε στη ΝΑΣΑ λοιπόν. Εδώ η εκπαίδευση είναι πολύ πιο δύσκολη απ’ ότι φανταζόμουν. 

Έπρεπε να μάθουμε ένα σωρό πράγματα και να υποστούμε πολλές δοκιμασίες. Όμως πέρασα με 

«άριστα» όλα τα τεστ, καθώς κι οι φίλοι μου, ο Μαξ κι ο Σπίντι. Και να που επιτέλους η διαδικασία 

εκτόξευσης  ξεκίνησε. Η απογείωση ήταν επιτυχής κι όταν απομακρυνθήκαμε  απ’ τη Γη, δε χόρταινα να 

βλέπω τ’ άστρα και το φεγγάρι.  Αποστολή μας ήταν να βάλουμε τη σημαία στο φεγγάρι και να 

γυρίσουμε. Όμως εγώ είχα άλλα σχέδια: να εξερευνήσω το διάστημα. Όλα πήγαιναν στην εντέλεια 

ώσπου πέσαμε σε βροχή μετεωριτών. Οι φίλοι μου άρχισαν να φωνάζουν και να κλαίνε, αλλά εγώ 

πεισματικά κατάφερα να μας ξεμπλέξω και να μας σώσω με πολλές όμως ζημιές στο ηλεκτρονικό 

σύστημα. Έτσι αναγκάστηκα να στρέψω την πορεία μας προς τη Γη. Εκεί μας περίμεναν όλοι οι 

επίσημοι και μας απένειμαν παράσημα και γίναμε τα πιο διάσημα σκυλιά του πλανήτη, όμως εμένα 

τίποτα δε με χαροποίησε πιο πολύ από τον θαυμασμό στα μάτια της Τζούλι. «Είμαι περήφανη για 

σένα» μου είπε και με φίλησε στο μάγουλο κι εγώ σκέφτηκα ‘χαλάλι της όλα τ’ αστέρια’! 

  

 «Έχει ένα ηλίθιο χαμόγελο αυτός ο σκύλος, όταν κοιμάται», είπε ο μεγάλος. «Κανένα κόκαλο 

θα ονειρεύεται», συμπλήρωσε ο μικρός και γέλασαν κι οι δυο μαζί τρανταχτά για την εξυπνάδα τους. 

 

  



2o βραβείο: Καραμανωλάκη Μαρία, Έξω Μουλιανά, Β’ 

Δ)《Οι υποσχέσεις κρατάνε για πάντα》 

     Μια φορά κι έναν καιρό σε ένα μακρινό μέρος, εξαφανισμένο από τον χάρτη, ζούσε ένα 

κοριτσάκι. Το κοριτσάκι το έλεγαν Μαρίλια. Η Μαρίλια, ζούσε μόνο με την μαμά της. Επειδή ζούσε 

σε ένα μέρος που δεν είχε σχολείο,  δεν ήξερε τι να κάνει όλες τις ώρες που της έμεναν, όταν 

τέλειωνε με τις δουλειές του σπιτιού, που βοηθούσε τη μητέρα της. Συνήθως, οι ώρες αυτές ήταν 

απογευματινές, μέχρι την ώρα που θα πήγαινε για ύπνο. Τότε βαριόταν πολύ μόνη της, αφού δεν 

υπήρχαν άλλα παιδιά εκεί γύρω. Ο μόνος που της έκανε παρέα, ήταν ο σκύλος της, ο Πακ.  

     Μια μέρα, εκεί που είχε πάει μια εκδρομή με την μαμά της και τον Πακ, στον καταρράκτη, για να 

κολυμπήσουν στα κρύα νερά του, η Μαρίλια είπε «Μαμάκα, πηγαίνω μια βόλτα, γιατί βαρέθηκα 

τόση ώρα εδώ πέρα. Θα είμαι πίσω πριν την δύση του ηλίου, μην ανησυχείς».  Και η μητέρα της την 

άφησε να φύγει.  

     Εκεί που περπατούσε μέσα στα δέντρα, ξαφνικά, είδε κάτι άσπρο να αχνοφαίνεται από μακριά. 

Πλησίασε λοιπόν να δει τι ήταν και είδε ένα μικρό σιντριβάνι, που στην κορυφή του είχε ένα 

μαρμάρινο αγγελάκι χαμογελαστό σχεδιασμένο. Το σιντριβάνι ήταν μέσα σε έναν μεγάλο κήπο με 

δέντρα, λουλούδια, ένα παγκάκι  και μια κούνια, σαν να ήταν βγαλμένο από παραμύθι. Η Μαρίλια 

σκέφτηκε ότι της άρεσε πάρα πολύ εκεί και έτσι αποφάσισε ότι θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα, να 

πηγαίνει κάθε απόγευμα και να περνάει της ώρες της σ’ αυτόν κήπο.  

     Έτσι κι έκανε. Κάθε μέρα, η Μαρίλια τέλειωνε τις δουλειές της και μετά πήγαινε στον κήπο, 

παρέα με τον Πακ. Έπαιζε, κοιμόταν στο παγκάκι, μερικές φορές, έκανε κούνια. Της άρεσε εκεί! 

Ένιωθε σαν κάποιος να την παρακολουθούσε και αυτό της δημιουργούσε ένα ευχάριστο 

συναίσθημα ζεστασιάς.  

     Μια μέρα εκεί που καθόταν  η Μαρίλια στο παγκάκι και έπαιζε με το σκυλάκι της, άκουσε μια 

φωνή. «Μαρίλια, Μαρίλια, εδώ είμαι!», ξανά και ξανά. Έψαχνε να βρει από που ακουγόταν η φωνή, 

ώσπου μια στιγμή, εμφανίστηκε μπροστά της ένα αγοράκι με καστανά ματάκια και κοντά 

μαλλάκια, με όλα του τα ρούχα να είναι άσπρα. «Ποιος είσαι;», ρώτησε εκείνη. «Είμαι ο Φινέας, 

αλλά μπορείς να με φωνάζεις Φιν. Εσύ είσαι η Μαρίλια;» της είπε το αγοράκι. «Ναι! Που το ξέρεις 

εσύ;», ρώτησε η Μαρίλια. «Μου το είπε ένα πουλάκι!» είπε γελώντας ο Φιν και η Μαρίλια, αφού 

ήταν μικρούλα, τον πίστεψε. «Θέλεις να παίξουμε;» την ρώτησε ο Φιν και η Μαρίλια δέχτηκε και 

έτσι ξεκίνησαν το παιχνίδι. Η Μαρίλια τον συμπάθησε πολύ γρήγορα, σαν κάτι να την τραβούσε 

πάνω του. Σαν κάτι να ήξερε…… 

Περνούσαν μέρες, εβδομάδες ολόκληρες και ο Φιν με την Μαρίλια είχαν γίνει οι καλύτεροι 

φίλοι. Μια μέρα, ο Φιν αποφάσισε να πάρει την Μαρίλια σε κάποιο άλλο μέρος. «Τι είναι εδώ; Που 

είμαστε;» ρώτησε το κορίτσι. «Αυτό είναι το μαγικό μου μέρος, το αγαπημένο μου» της απάντησε ο 

Φιν. «Έλα, θέλω να σου δείξω κάτι!» της είπε πάλι και την τράβηξε από το χέρι. Πήγαν λοιπόν και 

έκατσαν σε έναν βράχο στην άκρη του γκρεμού. «Κοίτα» της είπε ο Φιν. Στάθηκε ένα βήμα πριν το 

κενό. «Πρόσεχε, θα πέσεις!» του φώναξε η Μαρίλια, αλλά ήταν ήδη αργά. Καθώς το κορίτσι άρχισε 

να κλαίει για το φίλο της, ένιωσε κάποιον να ακουμπάει το χέρι του στον ώμο της και γύρισε 

αμέσως. Πετάχτηκε και τον αγκάλιασε, λέγοντάς «Φιν, με κατατρόμαξες! Πώς το έκανες αυτό;». 

Εκείνος χαμογέλασε. Ξαφνικά, δυο άσπρα, πουπουλένια φτερά, ξεπρόβαλαν από πίσω του και είπε: 

«Αυτό εννοείς;» και άρχισε να πετάει. Η Μαρίλια ξαφνιάστηκε. Της φάνηκε πολύ παράξενο. ‘’Πώς 



μπορούσε να πετάξει; Αφού είναι άνθρωπος! Δεν μπορεί! Σίγουρα τα φτερά του θα είναι ψεύτικα!’’ 

σκέφτηκε και τον ρώτησε να μάθει το μυστικό του. «Θα μάθεις σε λίγο καιρό, όταν έρθει η ώρα, της 

είπε αυτός, αλλά πρέπει να μου υποσχεθείς πρώτα ότι αυτό θα είναι το μικρό μας μυστικό». Η 

Μαρίλια έγνεψε καταφατικά κι αυτός την πήρε από το χέρι και γύρισαν στον κήπο.  

Αυτό γινόταν πια κάθε μέρα: Ο Φιν πετούσε τριγύρω από την Μαρίλια πειράζοντάς την και 

εκείνη ξεκαρδιζόταν στα γέλια. Ώσπου μια μέρα του είπε: «Θέλω κι εγώ να μάθω να πετάω σαν κι 

εσένα. Θα μου μάθεις;». Ο Φιν πάγωσε. «Θέλεις πραγματικά να το κάνω αυτό;» την ρώτησε. Η 

Μαρίλια πετάχτηκε χαρούμενη: «Θέλω, ναι! Θέλω!» και «Μάθε μου, σε παρακαλώ! Θέλω να πετάμε 

μαζί!». Γύρισαν το βράδυ στον κήπο και ο Φιν χαιρέτισε την Μαρίλια. Η Μαρίλια πήγε σπίτι της και 

είπε στην μαμά της τα πάντα για τον νέο της φίλο και τον κήπο και το μαγικό μέρος, εκτός όμως 

από το μικρό μυστικό μεταξύ εκείνης και του Φιν. Αυτό δεν θα μπορούσε να το πει ποτέ σε 

κανέναν. Η Μαρίλια, έπρεπε πια να πάει για ύπνο, γιατί είχε πάει αργά το βράδυ. Πήγε στο 

κρεβατάκι της και την πήρε ο ύπνος με ένα χαμόγελο στα χείλη της, που κράτησε όλη τη νύχτα. 

Στον ύπνο της, ονειρεύτηκε δύο κάτασπρα, μεγάλα φτερά πάνω σε ένα τραπέζι. Άπλωσε το χέρι 

της να τα πιάσει και την μόλις τα ακούμπησε, ακούστηκε η φωνή της μαμάς της που την ξύπνησε.  

      Την επόμενη μέρα όταν η Μαρίλια πήγε στον κήπο, κανείς δεν ήταν εκεί να την περιμένει. 

Φώναζε ξανά και ξανά τον Φιν, αλλά εκείνος τίποτα. Η Μαρίλια στην αγωνία της να βρει το φίλο 

της δεν πρόσεξε ότι κάτι είχε αλλάξει: το αγγελάκι στο σιντριβάνι δεν χαμογελούσε πια! Πέρασε η 

πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη ημέρα, πέρασαν εβδομάδες ολόκληρες και κάθε μέρα η 

Μαρίλια ήταν μόνη της στον κήπο με το σκυλάκι της. Η Μαρίλια είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ, 

γιατί ο μοναδικός της φίλος, είχε τώρα εξαφανιστεί και δεν είχε πια κανέναν να παίξει, ούτε να της 

μάθει να πετάει.  

     Ακριβώς δύο μήνες είχαν περάσει από τότε που είδε η Μαρίλια για τελευταία φορά τον Φιν. Ή 

έτσι νόμιζε τουλάχιστον….. 

Μια μέρα, εκεί που καθόταν η Μαρίλια στην κούνια του κήπου, άκουσε βήματα. Πετάχτηκε 

πάνω και άρχισε να ψάχνει μπας και βρει πουθενά τον Φιν. Και τον βρήκε. Την περίμενε ακριβώς 

μπροστά από το σιντριβάνι. Μόλις τον είδε η Μαρίλια, τον αγκάλιασε και άρχισε  να κλαίει. «Που 

ήσουν τόσο καιρό; Γιατί δεν ερχόσουν να παίξουμε; Μου έλειψες τόσο πολύ». Εκείνος την 

αγκάλιασε ακόμα πιο σφιχτά. «Δεν έχει σημασία, Μαρίλια. Τώρα είμαι εδώ και είμαστε μαζί. Ένα 

πράγμα θέλω μόνο να μου πεις….. θέλεις ακόμα να πετάξεις;». Εκείνη έγνεψε καταφατικά 

αγκαλιάζοντάς τον. «Ωραία,» της είπε ο Φιν, «θα σου μάθω. Πρώτα όμως πρέπει να χαιρετήσεις τα 

πιο αγαπημένα σου πρόσωπα. Πήγαινε τώρα σπίτι σου, νύχτωσε. Καληνύχτα Μαρίλια» και με 

αυτό, ο Φιν έφυγε πάλι.  

     Όταν πήγε σπίτι της η Μαρίλια, αγκάλιασε την μαμά της και της είπε πόσο πολύ την αγαπάει και 

πόσο την ευχαριστεί για όσα έκανε τόσα χρόνια γι’ αυτήν. Μετά πήγε  στο δωμάτιό της, ξάπλωσε 

στο κρεβάτι της και αποκοιμήθηκε. Ξαφνικά, ένιωσε μια μικρή λάμψη να ενοχλεί τον ύπνο της και 

ξύπνησε να δει τι ήταν. Ήταν ο Φιν που στεκόταν στο παράθυρό της. «Είσαι έτοιμη;» την ρώτησε 

και εκείνη του είπε: «Ναι». Τότε ο Φιν πήγε μπροστά από το κρεβάτι της και της έδωσε το χέρι του. 

Όταν έφτασαν στην άκρη του γκρεμού τη ρώτησε ξανά: «Με εμπιστεύεσαι;» κι εκείνη απάντησε 

«Φυσικά. Πάντα θα σε εμπιστευόμουν. Είσαι ο καλύτερός μου φίλος!». Τότε ο Φιν έγινε μια μικρή 

μπαλίτσα από φως, που σιγά-σιγά μεγάλωνε και η Μαρίλια έμεινε κατάπληκτη. Ξαφνικά 

εμφανίστηκε μπροστά της ένας ψηλός άντρας με καστανά μάτια και κοντά καστανά μαλλιά, με 

κάτασπρα ρούχα. Η Μαρίλια τρόμαξε, αλλά όταν τον κοίταξε ξανά, κατάλαβε ποιος ήταν ο άντρας 



που στεκόταν μπροστά της. Ήταν εκείνος που ήταν κάθε μέρα στο πλευρό της για πέντε χρόνια, 

εκείνος που την έπαιρνε κάθε μέρα μαζί του και πήγαιναν μακρινές βόλτες μέχρι να νυχτώσει, 

εκείνος που εμπιστευόταν περισσότερο από όλους: ήταν ο μπαμπάς της, ο αγαπημένος της, ο Κόρι. 

«Μπαμπά;».  

Έτσι ήταν λοιπόν: το αγγελάκι είχε την ψυχή ενός από τους πιο αγαπημένους ανθρώπους 

της Μαρίλιας, του Κόρι, του μπαμπά της, που δυστυχώς, είχε πεθάνει, όταν η Μαρίλια ήταν μόλις 

πέντε χρονών, αλλά δεν της το είπαν παρά μόνο της είπαν ότι πήγε ένα μεγάλο ταξίδι. Κάθε μέρα 

λοιπόν, η ψυχή του πατέρα κατέβαινε στο αγγελουδάκι και εκείνο έπαιρνε ζωή και γινόταν το 

αγοράκι που μιλούσε στην Μαρίλια, για να μην είναι πια μόνη της. 

     Ξαφνικά, χοντρά δάκρυα άρχισαν να γεμίζουν τα μάτια του μικρού κοριτσιού. Ο Κόρι, έτρεξε 

αμέσως προς το μέρος της και την έσφιξε μέσα στα χέρια του. «Μπαμπάκα μου! Που ήσουν τόσο 

καιρό; Γιατί με άφησες; Που πήγες; Μου έλειψες τόσο πολύ! Θέλω από εδώ και πέρα να είμαστε 

κάθε μέρα μαζί. Μην με αφήσεις ποτέ ξανά, μπαμπάκα μου. Σε παρακαλώ!» του απάντησε η 

Μαρίλια και η καρδιά του Κόρι γέμισε με αγάπη και χαρά. «Όχι αγάπη μου, δεν θα σε αφήσω ποτέ!» 

και άπλωσε το χέρι του προς το μέρος της «Έλα, ψυχή μου, τα φτερά σου σε περιμένουν. Είναι ώρα 

να φύγουμε». Η Μαρίλια έπιασε το χέρι του μπαμπά της, σηκώθηκε, φόρεσε τα φτερά της και 

πέταξαν κι οι δύο μακριά.  

     Το πρωί, μπήκε η μητέρα της στο δωμάτιο για να την ξυπνήσει, αλλά στο κρεβάτι βρήκε το 

σώμα της άψυχο και ένα χαρτάκι στο κομοδίνο που έλεγε: 

«Την πήρα μαζί μου χθες. Τώρα μπορούμε να ζήσουμε μαζί για πάντα. Συγνώμη. Κόρι.» 

     Ξαφνικά βρέθηκαν στον κήπο. Όλα ήταν ίδια, εκτός από ένα πράγμα. Το αγγελάκι στο 

σιντριβάνι είχε φύγει. Τώρα πια, στεκόταν ένας ψηλός άντρας που κρατούσε το χέρι ενός μικρού 

κοριτσιού και από κάτω είχε μια πλάκα με τα εξής λόγια: 

«Θα είμαστε καλά, αφού είμαστε μαζί….» 

THE END 

                                         

  



3o βραβείο: Βασιλειάδη Κλαρίσα, Μόχλος, Γ’ τάξη 

Β) Αρκεί η αγάπη 

  Μια φορά και έναν καιρό σε ένα βασίλειο ζούσε ένας πρίγκιπας με τις τρεις μικρές του αδερφές 

και τον πατέρα του, έναν  αυστηρό βασιλιά, τον οποίο τον ένοιαζαν μόνο τα πλούτη και η εξουσία. Δεν 

ασχολούνταν καθόλου με τα παιδιά του από τότε που πέθανε η βασίλισσα, από τη μια λόγω των 

υποχρεώσεων της εξουσίας, από την άλλη εξαιτίας της θλίψης του για το χαμό της αγαπημένης του 

γυναίκας. Την φροντίδα των μικρών κοριτσιών είχε αναλάβει ο πρίγκιπας.  

Ο πρίγκιπας πήγαινε συχνά βόλτα στο δάσος με τις μικρές του αδελφές, την Βικτώρια, την 

Ασημίνα και την μικρότερη την Ηλιάνα. Εκείνες μάζευαν λουλούδια και αυτός τριγύριζε εκεί κοντά που 

είχε διάφορα ζώα και τα παρατηρούσε, διότι του άρεσαν πολύ.  

Μια μέρα βρέθηκαν κοντά στα μέρη, όπου τριγύριζε η Αλεξία, ένα πολύ καλό κορίτσι που ζούσε 

μόνη της σε μια καλύβα στο δάσος από πολύ μικρή, γιατί οι γονείς της είχαν πεθάνει. Η Αλεξία από 

μικρή είχε αναπτύξει μια ξεχωριστή ικανότητα: μπορούσε να μιλάει στα ζώα και εκείνα ήταν οι μόνοι 

της φίλοι. Εκείνη την μέρα λοιπόν, καθώς οι μικρές πριγκίπισσες ήταν μόνες τους, η μικρή Ηλιάνα 

έπεσε σε μια παγίδα. Κάποιος είχε ανοίξει μια μεγάλη τρύπα στο χώμα και την είχε καλύψει καλά με 

χόρτα και λουλούδια και έτσι η μικρή πριγκίπισσα έπεσε μέσα, αλλά για καλή της τύχη κατάφερε και 

κρατήθηκε από τη ρίζα ενός φυτού. Οι δυο μεγαλύτερες αδερφές φώναξαν δυνατά, αλλά ο πρίγκιπας 

δεν τις άκουσε, διότι είχε απομακρυνθεί πολύ. Όμως τότε ευτυχώς εμφανίστηκε η Αλεξία που είχε 

ακούσει τις φωνές των μικρών κοριτσιών και έτρεξε αμέσως να δει τι συμβαίνει. Η Αλεξία κοίταξε την 

μικρή και της έδωσε το χέρι της να πιαστεί ώστε να την τραβήξει πάνω και να την σώσει και τα 

κατάφερε, η μικρή Ηλιάνα σώθηκε και τότε ήταν που πρωτογνωρίστηκαν η Αλεξία με τον πρίγκιπα 

Χάρη: Οι μικρές πριγκίπισσες πήγαν και αγκάλιασαν την Αλεξία, για να την ευχαριστήσουν, ενώ η 

Ηλιάνα τη φίλησε που της έσωσε την ζωή και η Αλεξία ήταν τόσο χαρούμενη που ένιωθε για πρώτη 

φορά  ότι την αγαπούν. Τότε εμφανίστηκε ο Χάρης και η Ηλιάνα του φώναξε, όταν τον είδε: 

 -Χάρη, Χάρη, έλα εδώ να σου πω.  

- Έρχομαι Ηλιάνα, τι έγινε ; 

- Έπεσα σε αυτή εδώ την τρύπα και η κοπέλα από εδώ με έσωσε. 

- Τι ; Πότε έγινε αυτό ; Είσαι καλά τώρα Ηλιάνα ; 

- Καλά είμαι, μην ανησυχείς, ρώτα λοιπόν πως την λένε να μάθουμε. 

- Γεια, είμαι ο πρίγκιπας Χάρης, ο αδελφός των κοριτσιών. Πως σε λένε ; 

- Είμαι η Αλεξία. Μόλις άκουσα τις αδελφές σου που φώναζαν για βοήθεια, έτρεξα να δω τι έγινε και 

έτσι την βοήθησα. 

- Ευχαριστώ πάρα πολύ που την έσωσες. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι για εσένα, για να σου 

δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας ; 

- Όχι ευχαριστώ, το μόνο που θα ήθελα θα ήταν να …..σας ξαναδώ. 

- Πολύ ευχαρίστως, ερχόμαστε συχνά στο δάσος, οπότε θα σε ξαναδούμε σύντομα.  



- Ωραία, χαίρομαι. Αντίο Χάρη, αντίο κορίτσια, θα τα πούμε σύντομα. 

- Αντίο. 

Η Αλεξία είχε ερωτευτεί τον πρίγκιπα και ήταν πανευτυχής. Ήταν τόσο χαμογελαστή κάθε φορά 

που τον έβλεπε όπως και εκείνος. Ένας μεγάλος έρωτας είχε ξεκινήσει. Τα κορίτσια πήγαιναν συχνά με 

τον αδελφό τους και την επισκέπτονταν αλλά εκείνη δεν είχε πει στον Χάρη για το πώς αισθανόταν 

αλλά ούτε και εκείνος. Με αυτό όμως το θέμα ασχολήθηκαν οι μικρές αδελφές του πρίγκιπα που είχαν 

καταλάβει ότι ο αδελφός τους ήταν ερωτευμένος. Κατέστρωσαν ένα σχέδιο, στόλισαν ένα μέρος με 

λουλούδια και ετοίμασαν ένα πικνίκ τον αδελφό τους και την Αλεξία χωρίς να ξέρουν τίποτα αυτοί. 

Στην προετοιμασία βοήθησαν και οι φίλοι της Αλεξίας, τα σκιουράκια, τα ποντικάκια και τα πουλάκια, 

που την νοιάζονταν για όλα αυτά που είχε κάνει για αυτά. Ετοίμασαν το δείπνο και τους είπαν να πάνε 

στο μέρος όπου είχε πέσει η Ηλιάνα, για να δουν κάτι. Πήγαν και οι δυο, ο καθένας μόνος του και την 

ίδια ώρα και όταν συναντήθηκαν και είδαν ότι ήταν μόνοι τους κατάλαβαν ότι εκείνη την στιγμή 

έπρεπε να πουν πως νοιώθουν. Η Αλεξία πρώτη έτρεξε και τον αγκάλιασε, εκείνος μετά την φίλησε και 

κάθισαν να απολαύσουν την μοναδική στιγμή.  

 Ο Χάρης από εκείνη την μέρα πήγαινε συνέχεια και την έβλεπε μαζί με τις αδελφές του που 

κάθονταν και έπαιζαν με τα ζώα έξω, πήγαιναν όλοι μαζί βόλτα στο δάσος και μάζευαν λουλούδια. 

Περνούσαν κάθε μέρα πολύ ωραία και ξεχωριστά όλοι μαζί, η Αλεξία και ο Χάρης ζούσαν τον έρωτα 

τους και τα κορίτσια έκαναν καινούριους φίλους και είχαν παρέα κάθε μέρα, ώσπου μαθεύτηκαν τα 

σχέδια του βασιλιά: Ο βασιλιάς έψαχνε μια πριγκίπισσα για τον γιο του χωρίς να του πει τίποτα, ήθελε 

να είναι πλούσια και να έχει εξουσία σαν και εκείνον ώστε να γίνει πιο δυνατός. Όταν το έμαθε ο Χάρης 

έγινε έξαλλος, αναγκάστηκε να του πει για την Αλεξία μήπως αλλάξει γνώμη και καταλάβει το πώς 

νοιώθει αλλά ο βασιλιάς μετά από ό,τι άκουσε, τον κλείδωσε στο παλάτι, ώστε να μην την ξαναδεί 

ποτέ, ώσπου να του βρει μια πριγκίπισσα στα μέτρα του.  

Τα κορίτσια μόλις άκουσαν τι έγινε πήγαν μόνες τους να βρουν την Αλεξία. Όταν έφτασαν σπίτι 

της και της είπαν τι συνέβη, εκείνη έκλαιγε ασταμάτητα από την στεναχώρια της και δεν μπορούσε να 

ηρεμήσει. Ήταν πάρα πολύ λυπημένη που στο τέλος αρρώστησε. Τα κορίτσια έφευγαν κάθε μέρα από 

το παλάτι, για να πάνε να την δουν και να την φροντίσουν μέχρι να βρουν ένα τρόπο να ελευθερώσουν 

τον αδελφό τους. Ο βασιλιάς απαγόρευε στις μικρές να βλέπουν το Χάρη και για αυτό αποφάσισαν να 

μπουν κρυφά εκεί όπου βρισκόταν ο πρίγκιπας. Κατάφεραν και μπήκαν όμως δεν μπορούσαν να τον 

ελευθερώσουν, του είπαν για την Αλεξία και στεναχωρήθηκε πάρα πολύ που δεν ήταν καλά και 

προσπαθούσε με κάθε τρόπο να το σκάσει αλλά μάταια.  

Μια μέρα όμως οι μικρές σκαρφίστηκαν κάτι, το είπαν στους φίλους της Αλεξίας, τα ζώα, και με ένα 

κούνημα του κεφαλιού τους αυτά έδειξαν ότι συμφωνούσαν με το σχέδιο. Αποφάσισαν λοιπόν να 

πάρουν την μοίρα της Αλεξίας και του Χάρη στα χέρια τους και έτσι τα μικρά κορίτσια και οι φίλοι της 

Αλεξίας πήγαν στο παλάτι για να βοηθήσουν τον πρίγκιπα να το σκάσει. Το άλογο της Αλεξίας πήγε 

καλπάζοντας στην είσοδο και απόσπασε την προσοχή των φρουρών, ώστε να μπουν τα άλλα ζώα 

κρυφά στο παλάτι. Κάποια πουλιά κατάφεραν και πήραν τα κλειδιά από τους φρουρούς στην πόρτα 

του πρίγκιπα, ενώ αλεπούδες και κουνέλια έτρεχαν πέρα δώθε απασχολώντας τους από τα καθήκοντα 

φύλαξής του. Έτσι τα κορίτσια και τα ζώα πήγαν στον πρίγκιπα, τον πήραν και προσεκτικά να μην τους 

δει κανείς, τον οδήγησαν έξω από το παλάτι και ύστερα στο δάσος, στην Αλεξία. Μόλις τον είδε εκείνη 

χάρηκε αφάνταστα που της πέρασαν όλα και εκείνος έμεινε εκεί κρυφά, ώσπου να γίνει τελείως καλά.  



Όμως όλο αυτό το διάστημα ο βασιλιάς έψαχνε τον γιο του και δεν τον έβρισκε πουθενά και τότε 

θυμήθηκε ότι αυτός του είχε πει για μια κοπέλα στο δάσος. Αμέσως φώναξε τους φρουρούς:  

- Φρουροί, φρουροί, ελάτε γρήγορα. 
- Μάλιστα , Μεγαλειότατε.  
- Πάρτε τα άλογα από τον στάβλο και ακολουθήστε με. 
- Μάλιστα , Μεγαλειότατε.  
 

Καθώς αυτοί ξεκινούσαν για το δάσος, η Αλεξία και ο Χάρης πήγαιναν βόλτα με τα κορίτσια κάτω 

από τη σκιά των μεγάλων δέντρων, ήταν όλοι τους ευτυχισμένοι, ώσπου ξαφνικά πετάχτηκε μπροστά 

τους ένας φρουρός, ο οποίος φώναξε αμέσως τον βασιλιά. Εκείνος καθώς άκουσε την φωνή του 

φρουρού έτρεξε όσο πιο γρήγορα μπορούσε με αποτέλεσμα το άλογο να τραυματιστεί στο ένα του 

πόδι από μια παγίδα που βρισκόταν εκεί. Η Αλεξία μόλις άκουσε το χλιμίντρισμα κατάλαβε ότι κάτι δεν 

πήγαινε καλά και έτρεξε να δει τι έγινε. Πίσω της ακολουθούσαν ο φρουρός, ο πρίγκιπας Χάρης και τα 

μικρά κορίτσια που ήταν ανήσυχα. Ο βασιλιάς ήταν σώος και αβλαβής σε αντίθεση με το άλογο που 

ήταν τραυματισμένο σοβαρά. Το άλογο μίλησε της Αλεξίας και της είπε που χτύπησε και όταν εκείνη 

του απάντησε, όλοι γύρω την κοίταζαν πολύ παράξενα, εφόσον δεν καταλάβαιναν τι συνέβαινε. Εκείνη 

τους εξήγησε και τους είπε τι είχε το άλογο, ζήτησε να το μεταφέρουν στην καλύβα της, όπου είχε τα 

κατάλληλα βότανα για την περίπτωσή του. Έτσι κι έγινε! Το άλογο μετά από λίγο καιρό έγινε καλά και ο 

βασιλιάς περιχαρής που το αγαπημένο του άλογο ανάρρωσε, άλλαξε την στάση του προς την Αλεξία. 

Κατάλαβε ότι είναι μια ευγενική κοπέλα που αγαπάει πραγματικά τον γιο του και μετά το πήρε 

απόφαση και την δέχτηκε, όπως ήταν, χωρίς πλούτη κι ευγενική καταγωγή και αποφάσισε ότι αυτή 

είναι η κατάλληλη νύφη για τον γιο του. 

 Ο Χάρης μετά από πολύ καιρό παντρεύτηκε την Αλεξία κι αργότερα έκαναν και δύο πολύ γλυκά 

παιδιά, τον Τζέιμς και την Τζουλιάν. Ο βασιλιάς-παππούς, μόλις παρέδωσε το θρόνο στο γιο του, 

ασχολούνταν μόνο με τα εγγόνια του και τις τρείς κορούλες του, αφού κατάλαβε ότι αυτά είναι που 

έχουν σημασία στη ζωή. Κι έτσι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα!.  

  



3o βραβείο: Ρούσεβα Τάνια, Μέσα Μουλιανά, Β’ τάξη 

Γ) Οι περιπέτειες του νεαρού βασιλιά! 

Μια φορά κι έναν καιρό, σε μια παλιά και μεγάλη πόλη, ζούσε ένα βασιλόπουλο με την 
οικογένεια του σε ένα ψηλό κάστρο. Το βασίλειο τους δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα προς 
το παρόν. Όλα φαινόντουσαν ήρεμα και ειρηνικά. Το κράτος τους είχε αρκετά χρήματα για τους 
υπηκόους, το εμπόριο, τον στρατό και δεν είχαν επιθέσεις από εχθρούς.  

Το βασιλόπουλο ζούσε στο παλάτι με τις δύο μεγαλύτερες αδερφές του, τους γονείς του 
και τους υπηρέτες τους. Το βασιλόπουλο θα ήταν και ο επόμενος βασιλιάς μόλις έφτανε στα 18 
του, δηλαδή μετά από δυο χρόνια. Για την ώρα έβγαινε με τα τρία συνομήλικα φιλαράκια του 
κάθε απόγευμα στο δάσος για βόλτες στα διάφορα μονοπάτια, μέχρι το βράδυ. Οι αδερφές του 
καθόντουσαν σπίτι και ασχολιόντουσαν με τις δουλειές του παλατιού με την μητέρα τους. Κάθε 
μέρα το βασιλόπουλο με την παρέα του βγαίνανε στους δρόμους και όλος ο κόσμος τους 
γνώριζε και τους φέρονταν με ευγένεια και σεβασμό και αυτοί τους το ανταπέδιδαν. 

Μια μέρα λοιπόν, όταν το βασιλόπουλο τελείωσε τα μαθήματα του, συναντήθηκε με τους 
φίλους του, όπως πάντα, να πάνε στο δάσος για την καθημερινή τους βόλτα. Καθώς 
περπατούσαν πιο βαθιά στο δάσος, είδαν ένα περίεργο μονοπάτι με μαύρες πέτρες, που δεν το 
είχαν ξαναδεί. Ενθουσιάστηκαν και άρχισαν να τρέχουν με περιέργεια και ανυπομονησία, για να 
εξερευνήσουν το καινούριο δρομάκι. Είχε αρχίσει ήδη να βραδιάζει, αλλά δεν τους ένοιαζε και 
περπατούσαν για μερικά ακόμα λεπτά, ώσπου είδαν ένα πολύ λαμπερό φως να βγαίνει από μια 
μακρινή καλύβα. Οι νεαροί φοβήθηκαν, αλλά τους έτρωγε η περιέργεια να πάνε να δουν τι 
βρίσκεται εκεί. Ξαφνικά, εκεί που είχαν μείνει για λίγο ακίνητοι, άκουσαν βήματα από πίσω τους 
και μια άγρια φωνή να τους λέει να γυρίσουν αμέσως πίσω στο παλάτι. Ήταν ένας ιππότης που 
φύλαγε το δάσος. Τους είπε ότι αυτό το μονοπάτι και η καλύβα που είδαν είναι απαγορευμένα 
και πολύ επικίνδυνα και ότι πρέπει να φύγουν αμέσως από εκεί! Οι νεαροί υπάκουσαν και 
γύρισαν σπίτια τους.  

Το βράδυ που κάθισαν να φάνε, το βασιλόπουλο είπε στους γονείς του τι του συνέβη 
εκείνη τη μέρα. Οι γονείς του ταράχτηκαν και του διηγήθηκαν όλη την ιστορία. Του είπανε ότι σ' 
αυτήν την καλύβα, ζούσε κάποτε μια γριά που ασχολιόταν με μαύρη μαγεία! Εκείνη την εποχή 
βέβαια, όσους κάνανε τέτοια πράγματα, τους έκαιγαν ζωντανούς στη μέση της πόλης. Πολλοί 
προσπάθησαν να την εξολοθρέψουν, άλλα η μάγισσα ήταν ανίκητη και τους σκότωνε όλους με 
τα μαγικά της. Οπότε, κανείς πια δεν ξανασχολήθηκε μαζί της και με το πέρασμα του χρόνου, 
όλοι την ξέχασαν. Τον προειδοποίησαν επίσης, ούτε να το σκεφτεί να ξαναπεράσει από εκείνο 
το μονοπάτι, αλλιώς θα του απαγόρευαν να βγαίνει έξω! Το βασιλόπουλο υποσχέθηκε να μην 
ξαναπάει από εκεί, αλλά να που η περιέργεια τον έτρωγε τώρα πιο πολύ απ’ ότι πριν... Ήθελε να 
δει πως ήταν μια μάγισσα και τι είναι τα μαγικά....  

Πέρασαν κάμποσες μέρες και το βασιλόπουλο και η παρέα του ήταν αποφασισμένοι να 
δουν αυτή τη μάγισσα, αλλά χωρίς να το μάθει κανείς... Τις προηγούμενες μέρες, έψαξαν και 
βρήκαν πληροφορίες στη βιβλιοθήκη της πόλης τους, για τις μάγισσες, για να είναι 
προετοιμασμένοι. Ένα πρωί λοιπόν, ξεκινήσανε για το δάσος. Ο καθένας είχε πάρει το δικό του 
σπαθί και μερικά βιβλία με ξόρκια που, νόμιζαν, ότι θα τους βοηθούσαν. Έτρεξαν έως το 
μονοπάτι και βεβαιώθηκαν ότι δεν τους ακολουθάει κανείς. 

Μόλις έφτασαν στην καλύβα, δίστασαν λίγο, αλλά τελικά νίκησε η περιέργειά τους να 
δουν την τρομερή μάγισσα. Το βασιλόπουλο πήρε μια βαθιά ανάσα και κατευθύνθηκε προς την 
καλύβα. Η καλύβα ήταν μικρή και μαύρη, σαν να ήτανε καμένη και γύρω-γύρω από το σπίτι, 



υπήρχαν παντού ξεραμένα μαύρα τριαντάφυλλα! Οι νεαροί τρόμαξαν με το θέαμα, αλλά δεν 
έκαναν πίσω...Σήκωσαν ψηλά τα σπαθιά τους και πλησίασαν με φόβο την πόρτα. Ξαφνικά 
άκουσαν μια κραυγή από μέσα και όλοι μαζί τρομαγμένοι έτρεξαν και κρύφτηκαν πίσω από τα 
δέντρα. Μετά όμως από μερικά λεπτά βλέπουν να βγαίνει από το σπίτι μια νέα, πολύ όμορφη και 
ψηλή κοπέλα με πολύ μακριά, μαύρα μαλλιά και ένα κατάμαυρο φόρεμα. Οι νεαροί θαμπώθηκαν 
από την ομορφιά της, σαν να την ερωτεύτηκαν και ήθελαν να πάνε κοντά της, να της μιλήσουν, 
αλλά μετά είδαν ότι η κοπέλα, μάζεψε μερικά από τα ξεραμένα τριαντάφυλλα και μπήκε πάλι 
μέσα. Η παρέα βγήκε από την κρυψώνα της και συζητούσε το πόσο περίεργη αλλά και όμορφη 
ήταν η μάγισσα, αν ήταν μάγισσα η όμορφη αυτή κοπέλα...Αυτοί την φανταζόντουσαν αλλιώς: 
μια καμπουριασμένη γριά, άσχημη, έτσι όπως περιέγραφαν τα βιβλία τις μάγισσες, αλλά εκείνη 
ήταν εντελώς το αντίθετο!! Το βασιλόπουλο και η παρέα του λοιπόν, χωρίς φόβο πια, μαγεμένοι 
από τη γοητεία της πήγαν να της χτυπήσουν την πόρτα, για να τη γνωρίσουν. Άλλωστε δεν 
φαινόταν τόσο κακιά, όπως την περιέγραφαν... 

Έτσι τουλάχιστον νόμιζαν.... 

Χτυπούσαν για μερικά λεπτά την πόρτα, αλλά δεν τους άνοιγαν και άνοιξαν τελικά την 
πόρτα μόνοι τους. Μπήκαν μέσα με αγωνία. Αυτό που αντίκρισαν, τους έκανε να φοβηθούν και 
να ανατριχιάσουν...Το σπίτι είχε μαύρους τοίχους με φωτογραφίες σε κάδρα με κόκκινες 
πιτσιλιές πάνω τους...Παντού υπήρχαν μικρά μπουκαλάκια με χρωματιστά υγρά και εκατοντάδες 
βιβλία με απόκρυφα σύμβολα σκορπισμένα στο πάτωμα. Η ατμόσφαιρα ήταν τρομακτική κι 
έκανε πολύ κρύο. Ξαφνικά μια γλυκιά φωνή έσπασε την ησυχία και ακινησία που είχε η παρέα. 
Η γλυκιά φωνή τους έλεγε να καθίσουν και να μην φοβούνται. Οι νεαροί άκουγαν την φωνή, 
αλλά δεν έβλεπαν κανέναν στο δωμάτιο... 

Έτσι φοβισμένοι, έκατσαν στις καρέκλες και δεν είπαν τίποτα...Ήταν σαν κάποιος να τους 
είχε υπνωτίσει... Η πόρτα έκλεισε μόνη της και μερικά λεπτά αργότερα εμφανίστηκε η κοπέλα 
που είχαν δει έξω, να κρατάει 4 χρυσές κούπες με νερό. Οι νεαροί πήραν ο καθένας τις κούπες 
τους και ήπιανε το νερό τους ή …..αυτό που νόμιζαν ότι ήταν νερό....Η μάγισσα πια τους είχε 
μαγέψει, χωρίς να το καταλάβουν και έκαναν ό,τι τους ζητούσε. Αυτό που τους έδωσε να πιουν, 
μόνο νερό δεν ήταν! Οι νεαροί τώρα ήταν πλήρως υπό τον έλεγχο της και μπορούσε να τους 
σκοτώσει άνετα! 

………………………………………………………………………………….. 

Οι μέρες και οι εβδομάδες περνούσαν και στο βασίλειο και στην πόλη επικρατούσε χαμός 
και φρίκη που δεν βρέθηκαν ακόμα τα παιδιά. Είχαν ψάξει παντού, εκτός από το μονοπάτι. Όλοι 
φοβόντουσαν ότι θα είναι εκεί κι ότι σίγουρα θα τους βρουν νεκρούς, αλλά κανείς δεν το 
παραδεχότανε, επειδή το θέμα με το μαύρο μονοπάτι ήταν απαγορευμένο... Ο Βασιλιάς 
συγκάλεσε συμβούλιο και αποφάσισαν να πάνε εκεί. Ήταν η μόνη τους λύση. Μαζεύτηκε 
στρατός και λαός με επικεφαλής το βασιλιά και τις οικογένειες των χαμένων παιδιών.  

Μόλις έφτασαν στο μονοπάτι, άρχισε να φυσά ένας πολύ δυνατός αέρας, αλλά αυτό δεν 
τους εμπόδιζε. Έφτασαν στο σπίτι της μάγισσας και αυτό που αντίκρισαν, δεν το ξέχασαν ποτέ 
τους και όλοι είχαν τρελαθεί από τον φόβο και την δυστυχία τους...Η καταραμένη μάγισσα είχε 
δέσει τους 3 νεαρούς πάνω σε ψηλά ξύλινα παλούκια και καθόταν αυτή στη μέση και έλεγε 
ξόρκια σε μια ακαταλαβίστικη γλώσσα. Οι 3 νεαροί ήταν ακόμα ζωντανοί προς το παρόν, αλλά 
έλειπε το βασιλόπουλο, που είχε καταφέρει να ξεφύγει και είχε κρυφτεί στο δάσος. 

Ακόμα κι ο στρατός του βασιλιά είχε ταραχθεί τόσο πολύ από το θέαμα που έκανε μερικά 
βήματα πίσω. Η μάγισσα είχε αρχίσει να ουρλιάζει και να κοκκινίζουν τα μάτια της!!! Όλοι είχαν 
κατατρομάξει!!! Είχαν ξεχάσει αυτή την φρικιαστική μάγισσα, αλλά βλέποντας την μετά από 



τόσα χρόνια, η ατμόσφαιρα είχε γίνει ακόμα πιο τρομακτική!!! Ξαφνικά, μέσα από μερικά 
δέντρα, ξεπρόβαλε με μια φωνή το βασιλόπουλο φωνάζοντας στην οικογένεια του να φύγουν 
να κρυφτούν, για να σωθούν, γιατί η μάγισσα ήταν έτοιμη να τους σκοτώσει όλους!! Μάταια, 
κανένας δεν τον άκουσε. Κανείς δεν ήξερε τι να κάνει εκείνη την στιγμή, επειδή ήθελαν να 
σώσουν τους νεαρούς, αλλά και πάλι δεν μπορούσαν!! Ώσπου ξαφνικά άρχισε να βρέχει 
κάρβουνα!!!!!!!! Τρομοκρατήθηκαν όλοι τους και άρχισαν να ουρλιάζουν και να τρέχουν να 
κρυφτούν!!! Ξαφνικά σκοτείνιασε απότομα και σταμάτησε η .. ''καρβουνοβροχή''. Όλοι είχαν 
εξαφανιστεί ακόμα και τα δεμένα παιδιά και η μάγισσα! Μόνο το βασιλόπουλο έμεινε και η 
καλύβα στη μέση του δάσους, Το βασιλόπουλο άρχισε τότε να τρέχει στο δάσος καθώς 
επικράτησε μέσα του ο φόβος και ο τρόμος ότι τον κυνηγούσε η μάγισσα.  

Πέρασαν αρκετές μέρες, ώσπου να συνειδητοποιήσει το κακόμοιρο το βασιλόπουλο ότι 
δεν είχε πια ούτε οικογένεια, ούτε βασίλειο, ούτε και φίλους...Απ’ ότι φαίνεται η μάγισσα είχε 
πάρει την εκδίκησή της κι εξαφανίστηκε κι αυτή. Τότε ο νεαρός πρίγκηπας άρχισε να κλαίει 
δυνατά με λυγμούς και να ουρλιάζει και να φωνάζει ότι αυτός φταίει για όλα! Έβαλε την ζωή 
των φίλων του, της οικογένειας του και όλου του λαού του σε κίνδυνο!! Αν είχε ακούσει τους 
γονείς του και είχε κρατήσει τον λόγο του να μην ξαναπάει στο μονοπάτι, τώρα δεν θα είχε γίνει 
τίποτα από αυτά... 

Το βασιλόπουλο συνέχισε να ψάχνει κάποιο ίχνος από το εξαφανισμένο παρελθόν του 
μέσα στο δάσος, αλλά μάταια... Μεγάλωσε, είχε γίνει πια 18 και ακόμα συνέχιζε να ψάχνει μόνος 
του μέσα στο δάσος... Όταν πια έχασε κάθε ελπίδα, εγκαταστάθηκε στην καλύβα της μάγισσας 
και έμεινε εκεί μόνος κι αποτρελαμένος με μόνη συντροφιά τα ζώα μέχρι τα βαθιά του 
γεράματα. Ο κόσμος που άρχισε πάλι να κατοικεί την περιοχή μιλούσε για ένα παράξενο 
άνθρωπο που ζούσε απομονωμένος. Σε κανέναν, μα κανέναν δεν είπε ποτέ αυτό που του 
συνέβη, που του βάραινε την ψυχή του όλα αυτά τα χρόνια, ώσπου  πέθανε στα πολύ βαθιά 
του γεράματα και ησύχασε η ψυχή του.... 

 

  



Έπαινος: Μπουρμπουράκη Χρυσούλα 

Ε)Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ  

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα κορίτσι που δεν ήταν και τόσο όμορφο. Τα παιδιά που την 

συναναστρεφόταν δεν της έδιναν και πολλή σημασία, προσπαθούσαν να τη διώξουν απ’ τις παρέες τους 

θυμίζοντας της συνεχώς  πόσο άσχημη ήταν, όπως  τουλάχιστον την έβλεπαν αυτά. Ολόκληρο σχολείο και ούτε 

ένα άτομο δεν την έκανε παρέα. Ένιωθε πολύ μόνη και συνέχεια ξεσπούσε σε κλάματα εξαιτίας της κοροϊδίας 

που εισέπραττε από τα υπόλοιπα παιδιά.  

Και σα να μην έφταναν αυτά, κατηγορούσε και μόνη της συνεχώς τον εαυτό της για την ‘ασχήμια’ του. 

Κοιταζόταν στον καθρέπτη κι αντί να δώσει κουράγιο στον εαυτό της, του έκανε κριτική. Έβρισκε ότι  είχε πολλά 

σπυράκια στο πρόσωπο, φορούσε γυαλιά και σιδεράκια κι έμοιαζε με …’ξενέρωτη’, τα μαλλιά της ήταν πολύ 

σγουρά, αλλά ταυτόχρονα και ‘τόσο φουντωτά, που νόμιζες ότι θα έκαναν σ’ αυτά φωλιά τα πουλιά’, όπως είχε 

πει κάποτε τάχαμου για αστείο ένας συμμαθητής της! Το πρόσωπο της, έβρισκε, ήταν αυτό που έκανε τους 

άλλους γύρω της  να μη θέλουν να την κάνουν παρέα. Το σώμα της όμως ήταν φυσιολογικό. Ή μήπως όχι; Ήταν 

αδύνατη όπως και τα υπόλοιπα παιδιά. Ή μήπως ήταν υπερβολικά αδύνατη; Κι ύστερα ο τρόπος που ντυνόταν: 

τα ρούχα της δεν ήταν και τόσο της μόδας –μόλις κατέβηκε στην πόλη από το χωριό της, βλέπεις, ‘κι εμείς εκεί 

δεν έχουμε βιτρίνες, ξέρετε- και αυτός ήταν ακόμη ένας λόγος που τα άλλα παιδιά δεν την ήθελαν. 

Είχε ‘όμως κι ένα παράπονο: δεν κοίταζαν καθόλου τον χαρακτήρα της! Ήταν αγνή, καλοσυνάτη, γεμάτη 

ευγένεια και ποτέ δεν μίλησε άσχημα για τα υπόλοιπα παιδιά ακόμη και σε εκείνα που την κορόιδευαν. Καλά, 

αυτό δεν το ‘βλεπε κανείς; «Ποιος έχει παράπονο από μένα, ε; Όχι, αν έχει να το πει», σκεφτόταν. Ούτε λόγος να 

το πει δυνατά.  

Το κορίτσι φοιτούσε τώρα στο Λύκειο και κατέβαινε στην πόλη, για να πάει στο σχολείο. Σαν παιδί της 

επαρχίας είχε μπει με φόβο στην τάξη από την πρώτη μέρα. Ούτε που τόλμησε βέβαια έστω και μια φορά να 

ανοίξει το στόμα της, αλλά κρυβόταν πίσω από την πλάτη της μπροστινής της στα πίσω θρανία. Κι όμως δεν ήταν 

κακή μαθήτρια. Το αντίθετο! Μήπως αυτός δεν ήταν κι ο λόγος που και στο επαρχιακό γυμνάσιο, που πήγαινε 

πριν, τα πράγματα δεν ήταν καλύτερα; Τα παιδιά την κορόιδευαν κι εκεί: γιατί ήταν ήσυχη, της άρεσε να περνά 

τα απογεύματα κάτω από ένα δέντρο με ένα βιβλίο στο χέρι κι όχι να σουλατσάρει πάνω-κάτω, όπως τ’ άλλα 

παιδιά. Είχε συνηθίσει πια. Δεν θα την ένοιαζε και καθόλου, αν……. Να, ντρεπόταν και να το παραδεχθεί, 

αλλά……….. Αχ, αυτό όμως που την πλήγωνε πιο πολύ ήταν ότι την κορόιδευε ανάμεσα στους άλλους κι ένα 

αγόρι! Αυτό που έκανε το σχόλιο για …….τα μαλλιά. 

Μια συνηθισμένη ημέρα ξημέρωσε πάλι για το κορίτσι. Αφού ετοιμάστηκε  ξεκίνησε να πάει στο σχολείο 

και μόλις έφτασε άρχισαν πάλι τα ίδια. Αφού πέρασαν οι ώρες του σχολείου, γύρισε σπίτι της, έφαγε, έκανε τα 

μαθήματα της και το βράδυ ξάπλωσε να κοιμηθεί. Όταν αποκοιμήθηκε είδε ένα όνειρο: μια νεράιδα ήρθε στον 

ύπνο της και  της είπε << Κοριτσάκι μου γλυκό, μην στεναχωριέσαι άλλο γι’ αυτά που σου συμβαίνουν στο 

σχολείο. Να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου,  αλλά και αυτοεκτίμηση. Μην αφήνεις τους άλλους γύρω σου να 

σε πληγώνουν. Να ξέρεις ότι η εμφάνιση δεν είναι τόσο σημαντική στη ζωή, όσο είναι οι καλοί άνθρωποι. Όμως 

επειδή ξέρω πως θα ήθελες να το έχεις και αυτό, να ξέρεις ότι σύντομα θα γίνει… με το μαγικό μου ραβδάκι!>>. 

Το κορίτσι ξύπνησε αμέσως και δεν μπορούσε να κοιμηθεί άλλο. «Τι σήμαινε το όνειρο; Ήρθε στ’ αλήθεια στον 

ύπνο της νεράιδα και τι εννοούσε άραγε λέγοντας της πως όλα θα αλλάξουν σύντομα;;; Μα υπάρχουν ολότελα 

νεράιδες;» Όμως και πάλι τι ευχάριστο ήταν το συναίσθημα που της προκάλεσε αυτό το όνειρο, όταν ξύπνησε! 

Αφού ξημέρωσε το κορίτσι σηκώθηκε να πάει σχολείο έχοντας στο νου της όλα αυτά. Μόλις έφτασε 

άρχισαν πάλι τα ίδια << Βρε, βρε,  το ασχημόπαπο;; Καλά δεν βαρέθηκες να έρχεσαι συνέχεια στο σχολείο,  να 

μας απαλλάξεις και εμάς από την δυσάρεστη παρουσία σου…>>.  Το κορίτσι όμως αυτή τη φορά ήταν 

προετοιμασμένο. << Όχι, δεν βαρέθηκα να έρχομαι σχολείο και δεν πρόκειται να σας απαλλάξω από την  



παρουσία μου. Ο μόνος λόγος που έρχομαι εδώ είναι, για να μορφωθώ για το δικό μου το καλό και όχι για να 

βλέπω εσένα κι εσένα κι εσένα!!!>>. Το αγόρι που άκουσε το ξέσπασμά της  ψιθύρισε: <<Ουάου ξεψάρωσε η 

μικρή!>>. << Ναι, ξεψάρωσα, και είπα να ανεβάσω λίγο την αυτοεκτίμηση μου και να σταματήσω να κλαίω για 

όλα αυτά που μου συμβαίνουν καθημερινά. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ εσύ ή οποιοσδήποτε άλλος για το πώς 

νιώθω εγώ, που συνέχεια με κοροϊδεύετε;; Να σου πω εγώ όχι. Όλοι κοιτάνε την εμφάνιση και όχι το χαρακτήρα 

μεγάλο λάθος όλο αυτό. Ποτέ δεν βρήκα έναν άνθρωπο να πω μια κουβέντα να με στηρίξει σε όλα αυτά που 

περνάω και τέλος στο σχολείο δεν ερχόμαστε για να κρίνουμε τον άλλον για την εμφάνιση του ερχόμαστε για το 

πώς να μάθουμε κάποια πράγματα που θα μας βοηθήσουν για το μέλλον μας. Κρίμα που κανείς σας δεν μπορεί 

να το καταλάβει αυτό. Σας το υπόσχομαι κάποια μέρα θα ντρέπεστε για τον τρόπο που μου φέρεστε>>.  Όλ’ 

αυτά είπε το κορίτσι, απορώντας από μέσα της –μα πού βρήκε τέτοιο θάρρος;- και είδε πολλά παιδιά να έχουν 

σκύψει το κεφάλι και να δείχνουν  μετανιωμένα.  

Την επόμενη μέρα που πήγε στο σχολείο είδε κάτι που δεν περίμενε. Όλα τα παιδιά ήταν φιλικά μαζί της 

και έδειχναν πως κατάλαβαν το λάθος τους και πήγαιναν εκεί που ήταν και της ζητούσαν με τον τρόπο τους 

συγγνώμη. Εκείνο το βράδυ είδε πάλι την νεράιδα στο όνειρο της : <<Είδες που η αυτοεκτίμηση καμιά φορά 

κάνει θαύματα; Ελπίζω να είσαι χαρούμενη τώρα. Αυτό εννοούσα όταν σου είπα πως κάτι θα συμβεί σύντομα. 

Έτσι θέλω να είσαι πάντα χαρούμενη και ευτυχισμένη>> και έφυγε πριν προλάβει να της ψελλίσει ένα 

ευχαριστώ.  

Πέρασαν τα χρόνια και το κορίτσι ήταν πάντα χαρούμενο και ευτυχισμένο, κυρίως, γιατί ήταν 

ευχαριστημένο με τον εαυτό του.  Πέρασε μάλιστα και στο Πανεπιστήμιο και μετακόμισε στη μεγάλη πόλη. Εκεί 

έμαθε και να ντύνεται καλύτερα, έφτιαξε τα μαλλιά της, τα σιδεράκια και τα σπυράκια είχαν εξάλλου 

εξαφανιστεί εδώ και καιρό, αφήνοντας τη θέση τους σε ένα λαμπερό νεανικό δέρμα κι ένα αστραφτερό 

χαμόγελο! Το κορίτσι πίστευε ως τώρα πως δεν είναι σωστό να κρίνουμε τους ανθρώπους γύρω μας από την 

εμφάνιση τους, γιατί με αυτήν γεννήθηκαν, αλλά να τους κρίνουμε από το χαρακτήρα τον οποίο φτιάχνουν 

μόνοι τους.  Τώρα όμως άρχισε να πιστεύει ότι η εμφάνιση τελικά κάποτε διορθώνεται. Ο χαρακτήρας όμως;» 

Το καλοκαίρι γύρισε πίσω στην πατρίδα της και καθώς περπατούσε στο δρόμο, ακούει: «Εεε, με 

θυμάσαι;». Ήταν αυτός! Το αγόρι απ’ το σχολείο. Κανόνισαν να βρεθούν μια μέρα για καφέ. Βρε μπας και 

υπάρχει στ’ αλήθεια η καλή της η νεράιδα;».  

Το τι ακολούθησε δε σας το λέμε. Πάντως έζησαν αυτοί  καλά και εμείς καλύτερα!!! 

ΤΕΛΟΣ 

 


