
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
…εµπνευσµένα από το περιβάλλον



Τι «τρέχει» µε το περιβάλλον; Πολλά τα προβλήµατά του! Και τι κάνει ο άνθρωπος; Ακόµα πιο 

πολλά, άλλοτε για να το προστατεύει και άλλοτε για να το δυσκολεύει.

Με αφορµή το «Δρακοπαραµύθι» της Αγγελικής Βαρελλά οι µαθητές του Ε2 προβληµατίστηκαν

για την κλιµατική αλλαγή και την περιβαλλοντική υποβάθµιση. Έβαλαν λοιπόν την απεριόριστη

φαντασία τους και έγραψαν παραµύθια µε ήρωες µερικά περιβαλλοντικά προβλήµατα.

Στόχος τους ήταν να κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον µικρών και µεγάλων και οι ιστορίες τους

κατάφεραν να λειτουργήσουν ως τροφή για σκέψη από όλους µας. Καλή ανάγνωση!

Ο δάσκαλος

Γουλιέλµος Δούναβης



Το τέλειο σχέδιο
της Βαλεντίνης Ροπόδη

Μια φορά κι έναν καιρό σε µια πόλη όχι και τόσο µακρινή ήταν οι κακές συνήθειες µε την εµφάνιση µικρών παιδιών. Αυτές
ήταν o Κοµπιουτεράκιας, η Μοναχούλα, ο Χάκερ και ο Νταής. Στην αρχή έκαναν πολλή παρέα ο Κοµπιουτεράκιας και ο Χάκερ,
αλλά µετά κόλλησαν µε αυτούς και οι άλλοι δύο της παρέας.

Δεν µπορείτε να φανταστείτε τι αναστάτωση έφεραν στην πόλη! Έµπαιναν στα σπίτια των ανθρώπων απρόσκλητοι,
στρογγυλοκάθονταν και άλλαζαν την ζωή τους. Δουλειές δε γίνονταν, τα παιδιά έπαιρναν µηδενικά, τα φαγητά καίγονταν και
οι άνθρωποι έµεναν νηστικοί… Ένας κακός χαµός! Όταν επιτέλους κάποια στιγµή αποφάσιζαν να φύγουν, οι άνθρωποι
έκαναν τον σταυρό τους.

Μία µέρα οι φίλοι καθόντουσαν και πίνανε καφέ. Τότε, ο Κοµπιουτεράκιας πέταξε µια έξυπνη ιδέα: να κυριέψουν ολόκληρη
την πόλη και να κλείσουν τους ανθρώπους για ένα µήνα µέσα στα σπίτια τους µπροστά στον υπολογιστή. «Σκεφτείτε τι καλά
που θα περάσουµε! Εγώ θα έχω τον κόσµο µπροστά στον υπολογιστή, ο Χάκερ θα κάνει τις ζαβολιές του, ο Νταής θα τους
φοβίζει και η Μοναχούλα θα έχει κι άλλους ανθρώπους µόνους». Ο Νταής ενθουσιάστηκε και σκεφτόταν ένα σωρό κακίες να
λέει στους ανθρώπους. Θα τους τρέλαινε! Ο Χάκερ ονειρευόταν πως θα έµπαινε στους λογαριασµούς και θα έπαιρνε ένα
σωρό κρυφές πληροφορίες. Ίσως να έδινε µερικές και στον Νταή. Η Μοναχούλα πάλι χαιρόταν που θα ήταν και άλλοι
άνθρωποι σαν κι αυτήν.

Μαζευόντουσαν κάθε απόγευµα για να οργανώσουν το έξυπνο σχέδιό τους. Άρχισαν να φτιάχνουν υπέροχα παιχνίδια
στον υπολογιστή, που να ταιριάζουν σε όλους τους ανθρώπους και µικρούς και µεγάλους. Παιχνίδια γνώσης, αθλητικά,
µόδας, µαγειρικής, επιτραπέζια και ό,τι µπορείτε να φανταστείτε φτιάχνονταν από αυτή την παρέα. Ο καθένας είχε ένα µυστικό
κωδικό και όταν θα τους έβαζαν όλοι µαζί θα κυρίευαν την πόλη.

Θέλετε να µάθετε τι έγινε; Τίποτα απολύτως. Όχι, γιατί οι άνθρωποι τους κατάλαβαν, αλλά η Μοναχούλα µπούχτισε µε τόση
παρέα και σηκώθηκε κι έφυγε. Δεν ήταν για πολλά-πολλά. Έτσι η Μοναχούλα χωρίς να το θέλει έσωσε την πόλη.



Δρακοκαλικάντζαροι
της Μαρισήνας Μπαντή

Μία φορά και έναν καιρό, Χριστούγεννα, κάποιοι δρακοκαλικάντζαροι εµφανίστηκαν στη γη για να κάνουν δρακοζηµιές, για να δώσουν ένα
µάθηµα στους ανθρώπους. Ο Σκουπιδοντενεφέξ, ο Καυσαέριους, η Αφιλτουρίξ και ο Εργοστάσιους ήταν οι πιο κακοί δράκοι που υπήρχαν!

Κάθε βράδυ που έβγαιναν πάνω στη γη, χαίρονταν πάρα πολύ να κάνουν δρακοζηµιές, αλλά πιο πολύ όταν έβλεπαν τους ανθρώπους
αναστατωµένους µε αυτά που έκαναν. Σκέφτηκαν ότι θα είχε πάρα πολλή πλάκα να οργανώσουν µία παγκόσµια ρύπανση του περιβάλλοντος.
«Σκεφτείτε πόσο διασκεδαστικό θα ήταν, αν το πρωί οι άνθρωποι έβλεπαν την πόλη τους γεµάτη σκουπίδια και µε καυσαέριο!» είπαν
ενθουσιασµένοι.

Έτσι, ο Εργοστάσιους πρότεινε να αναλάβει να χαλάσει τους εξαερισµούς των εργοστασίων, για να µην µπορούν οι άνθρωποι να βγουν έξω
από τα σπίτια τους. Ο Σκουπιδοντενεφέξ συµφώνησε και είπε: «Εγώ θα κάνω κάτι καλύτερο, θα βγάλω όλα τα σκουπίδια από τους
σκουπιδοντενεκέδες και θα γεµίσω όλη την πόλη µε αυτά, ώστε να µην µπορούν ούτε τα παιδιά να έχουν κανένα δικό τους χώρο για να παίξουν».
«Θα είναι πολύ εντυπωσιακό!» είπαν όλοι οι δρακόφιλοι.

Τότε, πετάχτηκε ο Καυσαέριους: «Ααα, αυτό που θα κάνω εγώ θα είναι τροµερό και φοβερό. Θα πάω σε όλα τα αυτοκίνητα και θα πειράξω
τις εξατµίσεις και, όταν οι άνθρωποι θα πάνε να πάρουν τα αυτοκίνητά τους, για να πάνε στις δουλειές τους, το καυσαέριο θα είναι τόσο πολύ που
θα µοιάζει σαν µαύρες οµπρέλες στον ουρανό».

«ΝΑΙ, πολύ ωραία ιδέα !!!», είπε η Αφιλτουρίξ.

«Κι εγώ θα καταστρέψω όλα τα φίλτρα που υπάρχουν, ώστε οι άνθρωποι να µην µπορούν να αναπνέουν καθαρό αέρα, όταν βγαίνουν έξω».

Αµέσως, όλοι οι δρακόφιλοι άρχισαν να γελούν και να διασκεδάζουν για το κακό που θα προκαλούσαν στους ανθρώπους. Παρόλ’ αυτά,
ήθελαν απλά να δώσουν ένα µάθηµα σ' αυτούς, γιατί και οι ίδιοι οι άνθρωποι δεν προστατεύουν το περιβάλλον τους, που είναι πολύ σηµαντικό για
την ίδια τη ΖΩΗ τους!!!



Η καταστροφή του περιβάλλοντος
της Τζωρτζίνας Καπέλη

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν τρεις φίλοι η κυρία Φασαριόζα, ο κύριος Δασοκαταστροφέας και ο κύριος
Καυσαερίους. Μια µέρα αυτοί οι φίλοι καθώς καθόντουσαν σε ένα από τα λιγοστά πάρκα σκεφτόντουσαν πώς θα
καταστρέψουν το περιβάλλον και πώς θα κάνουν τη ζωή των ανθρώπων δύσκολη. Τότε η κυρία Φασαριόζα
σκέφτηκε ένα άσχηµο και κακό σχέδιο. Η κυρία Φασαριόζα θα έκανε θόρυβο µε την κατασκευή Δηµόσιων έργων εν
ώρα κοινής ησυχίας. Ο κύριος Δασοκαταστροφέας θα έδινε εντολή σε µερικούς ξυλοκόπους να κόψουν τα δέντρα
και θα εξαφάνιζε τους κάδους ανακύκλωσης για να γίνεται µεγαλύτερη σπατάλη χαρτιού.

Τέλος, o κύριος Καυαέριους κάθε πρωί θα έκανε µποτιλιάρισµα στους δρόµους και θα έσκαγε τα λάστιχα από
τα ποδήλατα έτσι ώστε να αναγκάζονται να χρησιµοποιούν οι άνθρωποι τα αυτοκίνητα και να ρυπαίνεται το
περιβάλλον. Μόλις έβαλαν σε εφαρµογή το σχέδιό τους οι άνθρωποι διαµαρτυρήθηκαν ότι θέλουν πίσω την παλιά
πόλη τους. Αµέσως αυτοί οι τρεις φίλοι από κακοί µεταµορφώθηκαν σε καλοί. Έτσι η κυρία Ησυχία, ο κύριος
Δασοφύλακας και ο κύριος Οικολόγος υποσχέθηκαν ότι δε θα ξανακάνουν κακό στην πόλη.

Αυτοί οι τρεις φίλοι έµαθαν ότι µόνο µε το να κάνεις καλά και όµορφα πράγµατα για την πόλη σου θα είναι όλοι
ευτυχισµένοι.



Η αποστολή της σωτηρίας του πλανήτη
του Παναγιώτη Σαµιωτάκη

Ο Εξοικονοµόλ και ο Ανακυκλωσίν είναι δύο πολύ καλοί φίλοι µε υπερφυσικές δυνάµεις. Η αποστολή τους είναι
να σώσουν τον πλανήτη Γη από την καταστροφή του περιβάλλοντος.

Οι υπερδυνάµεις του Εξοικονοµόλ είναι να πετάει, να γίνεται αόρατος και να υπνωτίζει τους ανθρώπους. Ενώ, ο
Ανακυκλωσίν είναι υπερβολικά γρήγορος. Πιο γρήγορος και από την ταχύτητα του φωτός. Μπορεί επίσης κι αυτός
να πετάει.

Ο Εξοικονοµόλ βάζει φίλτρα στα φουγάρα των εργοστασίων, για να µη µολύνουν την ατµόσφαιρα. Ο
Ανακυκλωσίν µαζεύει τα σκουπίδια που τα πετάνε κάτω, τα διαχωρίζει ανάλογα µε το υλικό που είναι φτιαγµένα,
µέταλλο, χαρτί, γυαλί ή πλαστικό και τα ρίχνει στους κάδους ανακύκλωσης. Όποιος αφήνει ανοιχτή τη βρύση για
πολλή ώρα, ο Εξοικονοµόλ τον υπνωτίζει και την κλείνει αµέσως για να µη σπαταλάει το νερό. Οι παλιές ηλεκτρικές
συσκευές µετατρέπονται σε καινούριες από τον Ανακυκλωσίν. Έτσι είναι λιγότερος ο όγκος των σκουπιδιών που
καταλήγει στη χωµατερή. Ο Εξοικονοµόλ µπαίνει αόρατος µέσα στα σπίτια κι όταν κάποιος ξεχάσει την πόρτα του
ψυγείου ανοιχτή, εκείνος πηγαίνει και την κλείνει, για να µη φύγει η ψύξη και γίνει σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας.
Μπαίνει αθόρυβα στα δωµάτια των παιδιών που δεν έχουν κλείσει τον υπολογιστή τους ή την τηλεόραση και τα
απενεργοποιεί αµέσως.

Η αποστολή που έχουν αναλάβει είναι πολύ δύσκολη και ας έχουν υπερδυνάµεις. Γι’ αυτό χρειάζονται τη βοήθεια
όλων για ένα καλύτερο µέλλον των παιδιών!!!



Ο Οικοδοµέξ και ο Τροχαιόλ
του Σπύρου Μόρφη

Στη δικιά µου πόλη εκτός από όλους αυτούς τους δράκους που αναφέραµε υπάρχουν

ακόµα δύο, ο Οικοδοµέξ και ο Τροχαιόλ. Ο Οικοδοµέξ, ένας δράκος θεόρατος µε γκρι

κουστούµι, γέµισε το Γαλάτσι µε πολυκατοικίες. Ευτυχώς έχουµε κοντά µας το Άλσος που

οµορφαίνει όλο αυτό το τσιµέντο.

Υπάρχει και ο Τροχαιόλ που του αρέσει όταν οι άνθρωποι τρέχουν µε µηχανές ή µε

αυτοκίνητα και έτσι γίνονται πολλά ατυχήµατα. Δε µου αρέσει να ακούω κάθε µέρα

τσιριχτά φρεναρίσµατα σειρήνες ασθενοφόρων και ανθρώπους στον δρόµο να πονάνε.

Θέλω να σταµατήσουν ο Οικοδοµέξ και ο Τροχαιόλ. Να υπάρχουν καλοί δράκοι, ο

Πρασινούλης, Γαλανούλης, Παρκούλης και ο Λουλουδάτος.



Σκυλοπαραµύθι
του Ευθύµη Τσερπέλη

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν τρεις σκύλοι που ήθελαν κοντά τους τις αναστατώσεις και τις 
συµφορές.

Ο πρώτος ήταν ο Καυσαέριος ο Β´. Του άρεσε να ανοίγει τη µηχανή ξένων αυτοκινήτων 
κρυφά!

Ο δεύτερος ήταν ο Ήφαιστος. Του άρεσε να βγάζει φλόγες και λάβα από µέσα του και να 
καταστρέφει σπίτια. 
Τρίτος και χειρότερος ήταν ο Ζηµιάς. Έκλεβε, φώναζε, κατέστρεφε και έβριζε.

Αυτοί ήταν οι τρεις χειρότεροι σκύλοι του κόσµου.



Ο Κορόνα-Μαν και η µάχη µε τον Μάσκα
του Δηµήτρη Παπαλώτου

Το 2020 οι επιστήµονες ανακάλυψαν έναν κακό. Αυτός ο κακός λεγότανε Κορόνα-Μαν

και είχε σκοπό να βλάψει όλους τους ανθρώπους. Είχε αρχίσει να επεκτείνεται και οι

άνθρωποι ήταν τροµοκρατηµένοι και για πολλούς µήνες κρυβόντουσαν στα σπίτια τους.

Μετά ήρθε ένας ήρωας, αυτός λεγόταν Μάσκας. Ο Μάσκας είχε ένα ευφυές σχέδιο το

οποίο θα νίκαγε τον Κορόνα-Μαν. Μοίρασε προστατευτικές µάσκες στους ανθρώπους

και έτσι ο Κορόνα-Μαν δεν µπορούσε να διαπεράσει τις µάσκες και να βλάψει τους

πολίτες.

Τελικά, ο Κορόνα-Μαν έχασε και η ανθρωπότητα ήταν πλέον ασφαλής.



Σκυλοπαραµύθι
της Αλκµήνης-Αικατερίνης Μπαρµπαδήµου

Πριν από λίγες µέρες είδα δύο θηλυκά και δύο αρσενικά σκυλιά. Τη µία την έλεγαν
Ρυπανσούλα και την άλλη Σκουπιδούλα. Τα αρσενικά τα έλεγαν Φαγάνα και τον άλλο
Φωνακλά.

Αυτά τα τέσσερα σκυλιά ήταν οι καλύτεροι φίλοι. Από το πρωί µέχρι το βράδυ ήταν µαζί.
Μέχρι που κοιµόντουσαν και µαζί. Μια µέρα όµως τσακώθηκαν τα αρσενικά µε τα θηλυκά
και χώρισαν τους δρόµους τους. Ο Φωνακλάς στενοχωρήθηκε πάρα πολύ και άρχισε να
κλαίει και να ουρλιάζει. Ο Φαγάνας του έλεγε «µη φωνάζεις έτσι». Ο Φαγάνας δεν άντεχε
να τον ακούει άλλο. Πήγε στις σκυλίτσες και τους ζήτησε συγγνώµη. Εκείνες δέχτηκαν.

Ο Φαγάνας λέει στη Σκουπιδούλα «κάνε µπάνιο πριν έρθεις». Μετά από λίγο
φτάνουν στο σπίτι, χτυπάνε το κουδούνι και περιµένουν να τους ανοίξουν. Ο Φωνακλάς
µόλις ακούει τα κουδούνι τρέχει, για να ανοίξει. Ανοίγει την πόρτα και µε ευγένεια τούς λέει
να περάσουν. Τότε, πετάχτηκε ο Φαγάνας και είπε «φέρατε γλυκά!». Μετά, άρχισαν να
παίζουν και να περνούν καλά. Όπως πριν.



Δρακοπαραµύθι
της Γιώτας Νικολοπούλου

Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχαν κάποιοι κακοί, µα πάρα πολύ κακοί δράκοι. Αυτοί οι δράκοι βρισκόντουσαν µετά το σχολείο τους

στον ποταµό «Βρωµιά». Εκεί πέρα σχεδίαζαν τι κακά πράγµατα θα κάνουν. Ο Κορώνις ήταν αυτός που ό,τι και να ακουµπούσε

το σκότωνε, ο Ναρκών ήταν συνέχεια κάτω στο πάτωµα κοιµισµένος και ο Θάνης ήταν αυτός που σκορπούσε παντού τον θάνατο.

Μια µέρα, ενώ ο Θάνης σκορπούσε τον θάνατο, ένας άνθρωπος δεν πέθανε. Ο Θάνης παραξενεύτηκε και πήγε µπροστά του και τον

ρώτησε

-Μα καλά, εσύ πώς δεν πέθανες;

-Εγώ δεν πέθανα, γιατί είµαι δρακάγγελος και ήρθα να σας καταστρέψω!

-Ώστε έτσι ε; Ήρθες εδώ για να µας καταστρέψεις. Για πες µου τι θα κάνεις;

-Θα φέρω εδώ τον Ειρήνιο που αγαπά την ειρήνη, τον Φαρµόλι που δίνει φάρµακα και την Νοσόκια που φροντίζει τους ασθενείς.

-Για να σε δω τότε!

Τότε ο Θάνης φώναξε όλους τους δράκους και πάλεψαν. Μετά από πολλά χρόνια επιτέλους βγήκαν νικητές ο Σκουλικάγγελος, ο

Ειρήνιος, ο Φαρµόλης και η Νοσόκια. Μετά πήγαν στο «Δρακοµπάρ» και γιόρτασαν τη νίκη τους.



Δρακοληστές
του Νεκτάριου Μάστορα 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας δράκος που τον έλεγαν Αχιλλέα κι έκανε όλο παρανοµίες.
Την ώρα που ήταν ξαπλωµένος σκεφτόταν ότι κάτι πρέπει να κάνει για να µην είναι µόνος του όλη την ηµέρα. Έτσι,

βγήκε στον δρόµο και άρχισε να κάνει βόλτες. Μετά από λίγο είδε τον Αγαµέµνονα, τον γείτονά του να κλέβει τα

πορτοφόλια των περαστικών.
Αφού πήγε και τον χαιρέτησε του είπε:
- Θα ήταν τέλειο αν φτιάχναµε µια µεγάλη οµάδα που να κλέβει µαγαζιά, πολυκατοικίες και ανθρώπους.
- Ναι, θα ήταν πολύ ωραίο, αλλά πρέπει να βρούµε κι άλλα άτοµα, είπε ο Αγαµέµνονας.
Και έτσι ξεκίνησαν να ψάχνουν δράκους. Αφού ψάξανε αρκετά, βρήκαν αρκετό κόσµο. Μέσα σε 1 ηµέρα βρήκαν

5 άτοµα που τα λέγανε Γιώργο, Χρήστο, Μάρκο, Στέφανο και Ιάσονα.
Την επόµενη µέρα πήγαν να ληστέψουν ένα µαγαζί µε διαµάντια. Την ώρα που έπαιρναν τα διαµάντια ήρθε η

Αστυνοµία και τους συνέλαβε όλους. Όταν ήταν στη φυλακή, όλοι µετάνιωσαν τα λάθη και τις παρανοµίες που
είχαν κάνει.
Μετά από πολλά χρόνια φυλάκισης βγήκαν από τη φυλακή και έγιναν όλοι τους καλοί άνθρωποι. Βρήκαν

χρήσιµες δουλειές που δεν ήταν παράνοµες.
Και ζήσανε αυτοί καλά και εµείς καλύτερα.



Η δράκαινα Έλλη
της Ελένης Πετρίδου

Η Έλλη ήταν µία δράκαινα που της άρεσε πολύ να βλέπει ανθρώπους να χάνουν τα

σπίτια τους και να κοιµούνται στον δρόµο. Γελούσε πάρα πολύ µε τους κακόµοιρους

ανθρώπους που έπαιρναν κουρέλια, για να σκεπάζονται τις κρύες νύχτες του χειµώνα, και

να βρίσκουν ένα παγκάκι, για να βολευτούν. Περισσότερο της άρεσε να µολύνει το

περιβάλλον και να πετάει σκουπίδια στα δάση µε αποτέλεσµα να καίγονται πολλά δάση.

Κάποτε όµως βοήθησε τους ανθρώπους να µαζέψουν λεφτά για να ξαναπάρουν τα

σπίτια τους πίσω. Μέχρι τότε δόθηκαν πολλά ξενοδοχεία, για να φιλοξενήσουν αυτούς

τους ανθρώπους και επίσης δεν ξαναµόλυνε ποτέ το περιβάλλον ούτε πέταγε σκουπίδια

στους δρόµους.



Ο Καυσαέριον φτάνει στη Ζωούπολη
του Παναγιώτη Μασοκώστα

Μια φορά κι έναν καιρό ο στρατηγός της Ζωούπολης έλαβε ένα µήνυµα από τον ταξιδευτή ψαριού. Το µήνυµα έγραφε: “Δεχόµαστε

επίθεση από τον Καυσαέριον”.

Ο Γούβγος µάζεψε τους τρεις δυνατότερους ήρωες της Ζωούπολης. Τον Δυναµοσπούργιτο, τον Γατονίντζα και και τον Σλούσκυλο. Αυτοί

οι ήρωες µάλλον θα µπορούσαν να νικήσουν τον Καυσαέριον.

Ο Καυσαέριον ήταν ένα µοχθηρό φίδι που του άρεσε να ρυπαίνει πόλεις µε καυσαέριο. Είχε την ικανότητα να ανοίγει τρύπες στη γη που

βγάζουν καυσαέριο.

Το επόµενο Σάββατο πρωί ο Καυσαέριον είχε φτάσει στη Ζωούπολη. Άρχισε να ανοίγει τρύπες καυσαερίου στην πόλη και να καταστρέφει

τα πάρκα ζώων. Οι ήρωες βγήκαν έξω από τα σπίτια τους και άρχισαν να ρίχνουν τσιµέντο στις τρύπες για να κλείσουν. Δεν τα

κατάφερναν, γιατί ο Καυσαέριον άνοιγε κι άλλες τρύπες. Ο Γατονίντζα πήγε και κάλεσε όλους τους κατοίκους της πόλης να βοηθήσουν.

Όλοι οι κάτοικοι µετά χαράς θέλησαν να βοηθήσουν τους ήρωες. Όλοι οι κάτοικοι της Ζωούπολης πήραν τσιµέντο και άρχισαν να

κλείνουν τις τρύπες του Καυσαέριον. Αφού έκλεισαν όλες τις τρύπες, οι δυνάµεις του Καυσαέριον χάθηκαν. Ο Καυσαέριον έφυγε

απογοητευµένος από την πόλη και δεν κατέστρεψε τίποτα ποτέ ξανά.

Η Ζωούπολη σώθηκε και έτσι οι κάτοικοί της έφτιαξαν ένα εργοστάσιο τσιµέντου, αλλά ήταν φιλικό προς το περιβάλλον.



Ο Δρακοπυροσβέστης
της Τζωρτζίνας Τετώρου

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στο δάσος ένας δράκος που ήταν διαφορετικός από τους υπόλοιπους. Αυτός ο δράκος

όταν γεννήθηκε ήταν µπλε και πολύ έξυπνος. Μεγαλώνοντας ανακάλυψε ότι δεν πετάει φωτιά από το στόµα του, αλλά νερό.

Εκεί που ζούσε ο Μπίλι δεν τον έκανε κανένας παρέα, γιατί ήταν διαφορετικός. Καθόταν πάντα µονός του σε µια γωνία και

έκλαιγε. Μια µέρα ήρθε ένας καινούριος δράκος στην πόλη µαζί µε την οικογένειά του. Εκείνον τον δράκο τον έλεγαν Γουίλι.

Ούτε ο Γουίλι είχε φίλους, επειδή είχε έρθει πρόσφατα στην πόλη.

Ένα πρωί ο Μπίλι βρήκε το θάρρος και τόλµησε να πάει να ρωτήσει τον Γουίλι άµα θέλει να γίνουνε φίλοι.

-Καληµέρα! Με λένε Μπίλι. Εσένα πώς σε λένε;

-Εγώ είµαι ο Γουίλι. Μόλις µετακόµισα εδώ.

-Θέλεις να γίνουµε φίλοι; είπε ο Μπίλι.

-Γιατί εσύ δεν έχεις άλλους φίλους; ρώτησε ο Γουίλι.

-Όχι δεν µε κάνει κανένας παρέα, γιατί είµαι διαφορετικός, απάντησε λυπηµένος ο Μπίλι.

Από την ηµέρα εκείνη που γνωρίστηκαν έγιναν αχώριστοι. Ο Μπίλι έδειξε στον Γουίλι πώς να πετάει νερό από το στόµα και

ο Γουίλι άρχισε να του µαθαίνει να πετάει, αφού κανένας δεν του είχε δείξει…



Ανέβηκαν σε έναν µικρό λόφο για να ξεκινήσουν τα µαθήµατα. Ο Γουίλι του έδειξε πρώτα πώς να ανοίγει τα φτερά του και πώς να βάζει το σώµα

του και την ουρά του, όταν θα θέλει να πετάξει. Ο Γουίλι του έδειξε δυο φορές πώς έµαθε αυτός να πετάει. Έτσι αποφάσισε ο Μπίλι να δοκιµάσει και

αυτός να δει αν µπορεί να τα καταφέρει. Άνοιξε τα φτερά του, πήδηξε από τον λόφο και βρέθηκε µε τα µούτρα στο χώµα. Στην αρχή τρόµαξε αλλά

µετά τον έπιασαν τα γέλια. Μόλις σταµάτησε να γελάει µε τα κατορθώµατά του, ανέβηκε πάλι πάνω στον λόφο για να δοκιµάσει ξανά. Προσπάθησε

πολλές φορές χωρίς επιτυχία, αλλά δεν το έβαλε κάτω, γιατί όταν βάζει κάτι στο µυαλό του τα καταφέρνει και έτσι έγινε.

Πέρασαν πολλές µέρες που οι δυο φίλοι πέρναγαν τα απογεύµατά τους µε βόλτες ψηλά στον ουρανό.

Μια µέρα ο Γουίλι είδε δύο ανθρώπους να βάζουν φωτιά στο δάσος και έτρεξε να φωνάξει τον φίλο του τον Μπίλι να τον βοηθήσει να τη σβήσει

για να µην καούν τα σπίτια τους. Πέταξαν µαζί πάνω από το δάσος, για να του δείξει το σηµείο της φωτιάς. Ο Μπίλι, µόλις είδε τη φωτιά, άνοιξε το

στόµα του και άρχισε να πετάει νερό. Συνέχισε για πολλές ώρες, παρά την κούρασή του, µέχρι τελικά να καταφέρει να τη σβήσει τελείως.

-Τα κατάφερα! αναφώνησε µε χαρά ο Μπίλι.

Έσβησε τη φωτιά και έσωσε τα σπίτια τους. Από τότε όλοι τον έλεγαν Δρακοπυροσβέστη ή αλλιώς Μπίλι ο πυροσβέστης.

Τα κατορθώµατα του Μπίλι µαθεύτηκαν σε όλα τα δρακοχωριά και από τότε όλοι ήθελαν να τον κάνουν παρέα. Ο Μπίλι απέκτησε καινούριους

φίλους, αλλά δεν ξέχασε ποτέ τον Γουίλι που του έµαθε να πετάει.

Κι έτσι έζησαν αυτοί καλά και εµείς καλύτερα.

Ο Δρακοπυροσβέστης (συνέχεια)
της Τζωρτζίνας Τετώρου



Καλοί και κακοί µάγοι
της Εύας Μήτσου

Μια φορά και έναν καιρό υπήρχαν τρεις κακοί µάγοι, ο Αιθισµίν, ο Βιάν και ο Ματαιοδόξ.

Υπήρχαν όµως και τρεις καλοί µάγοι, η Αγάπη, η Γενναιοδωρία και η Καλοσύνη.

Οι τρεις κακοί µάγοι αποφάσισαν να κάνουν έναν διαγωνισµό για το ποιος θα έχει τους
περισσότερους ανθρώπους υπό έλεγχο. Ο Εθισµίν κέρδιζε άτοµα κάθε φορά που ένας

άνθρωπος έβλεπε κινητό. Ο Ματαιοδόξ κέρδιζε άτοµα, όταν ένας άνθρωπος ήταν
µαταιόδοξος. Ο Βιάν κέρδιζε άτοµα, όταν ένας άνθρωπος χτυπάει έναν άλλον.

Όλοι οι άνθρωποι είχαν κερδίσει πολύ κόσµο µέχρι που ξαφνικά δήλωσαν συµµετοχή στον
διαγωνισµό η Αγάπη, η Γενναιοδωρία και η Καλοσύνη. Μίλησαν στους ανθρώπους για τις

πράξεις των κακών και έφυγαν όλοι από αυτούς.
Στο τέλος η Αγάπη, η Γενναιοδωρία και η Καλοσύνη απέδειξαν στους κακούς ότι δεν έχει

νόηµα να κάνουν ξανά τέτοιον διαγωνισµό εναντίον των ανθρώπων, γιατί το καλό πάντα νικάει!



Μην κάνεις όνειρα
του Ανδρέα Πυροβολισιάνου

Μια φορά κι έναν καιρό (ίσως και στο 2021) υπήρχε ένας δράκος που λεγόταν Johnny. Ο

Johnny ήταν ο χειρότερος χούλιγκαν στον κόσµο!

Μιας που ήθελε να γίνει επαγγελµατίας, ρωτούσε όλο τον κόσµο (τους δράκους) αν ξέρουν

κάποιον επαγγελµατία χούλιγκαν. Την επόµενη ηµέρα βρήκε µια «συµµορία» από γκάνγκστερ.

Ρώτησε τον αρχηγό της οµάδας (συµµορίας) που τον έλεγαν Λε που βγαίνει από το Λέο, αν

µπορούσε να µπει κι αυτός! Ο Λε συµφώνησε µαζί του. Όµως, έπρεπε να ελέγξει τις ικανότητές

του!

Η πρώτη του αποστολή ήταν να πάρει την τσάντα µιας γιαγιάς-δράκου. Για κακή του τύχη η

γριά-δράκος ήταν πρώην-πράκτορας του FBI!! Ο Johnny µόλις πήρε την τσάντα της, η γριά-

δράκος τον έσπασε στο ξύλο!!!!!! Μετά από αυτό ο Johnny δε θέλησε να ξαναγίνει χούλιγκαν!



Ο κορονοϊός
της Δανάης Χριστοπούλου

Μια φορά κι έναν καιρό, η Κίνα έγινε µητέρα ενός ιού, του Κορονοϊού. Αυτός ο ιός, που τον λένε Κορονοϊό, ήθελε να

κατακτήσει όλον τον κόσµο και ξεκίνησε από την Κίνα. Μετά από λίγους µήνες κατάκτησε κι άλλες χώρες από όλη τη Γη. Τον

Μάρτιο του 2020, ήρθε στην Ελλάδα όπου εκεί (όπως βέβαια και σε όλες τις άλλες χώρες) έκανε συµµάχους. Τη Δίχω από το

όνοµα διχόνοια, τη Στενάχ από τη στεναχώρια, την Ντίνα από την καραντίνα και την Κλείς από την κλεισούρα.

Όµως, µετά από δέκα περίπου µήνες, όλες οι χώρες µαζεύτηκαν και δηµιούργησαν πέντε πολεµιστές: τον Σπουτνίκο, τον

Τζόνι, τον Φαϊζέριο, τη Μοντέρνα και την Αστρία Ζενεκία. Αυτοί οι πέντε ονοµάστηκαν «εµβόλια» και πολέµησαν, πολεµούν και

θα πολεµούν τον Κορονοϊό. Μια µέρα, ο Κορονοϊός, ήθελε να κάνει το όνοµά του µισό σαν τους φίλους του, όπως και το

έκανε Κόρων. Όµως, αυτό δεν άρεσε στην Κίνα τη µητέρα του, έφαγε παντόφλα και δεν ξαναπάτησε στην Κίνα ποτέ.

Μέσα στη στεναχώρια του, αναρωτήθηκε: υπήρχαν κι άλλοι στη θέση µου που είχαν κατακτήσει όλο τον κόσµο; Έτσι

άνοιξε ένα βιβλίο µε όλη την ιστορία του κόσµου κι ανακάλυψε ότι πριν από διακόσια χρόνια, υπήρχε ο Χολέριος, και πριν

τριακόσια ο Πανούκλιος. Ο Κορονοϊός συνεχίζει να κατακτάει τον κόσµο µαζί µε τους συµµάχους του και η ανθρωπότητα

προσπαθεί να τον πολεµήσει.



Ο Ντουρκούρ σε συµµορία
του Άγγελου Πλάκα

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ο Ντουρκούρ και ήθελε να µπει σε µια συµµορία. Ρώτησε όλες 
τις συµµορίες και όταν τελικά βρήκε την κατάλληλη αναρωτήθηκε αν µπορεί να µπει σε αυτή.

Τότε του είπε ο αρχηγός της συµµορίας: «εάν θες να µπεις µέσα στην µυστική παρέα µας θα 
περάσεις κάποιες δοκιµασίες. Η πρώτη δοκιµασία είναι αυτή: πρέπει να κλέψεις µία ηλικιωµένη 
κυρία.» Όταν πήγε να τη ληστέψει δεν έφαγε παντόφλα, αλλά έφαγε µαγκούρα και τελικά µόλις 
πήγε να τρέξει ο Ντουρκούρ τον έπιασε από την κουκούλα και αναγκάστηκε να αφήσει την 
τσάντα και να φύγει τροµαγµένος. 

«Η δεύτερη και η τελευταία είναι να πας σε έναν αστυνοµικό και να του πάρεις αθόρυβα το 
όπλο και να φύγεις.» Τη δεύτερη δοκιµασία την κατάφερε, γιατί είχε κάνει συµφωνία µε τον 
αστυνοµικό δίνοντάς του χρήµατα. Το έδειξε στο τέλος τον αρχηγό και όταν τον έβαλε µέσα είπε: 
«δε θέλω να δω συµµορία ποτέ ξανά» και έφυγε τρέχοντας προς τον βορρά τραγουδώντας ένα 
όµορφο τραγούδι.



Οι δράκοι της Αθήνας
της Κωνσταντίνας Κακουλίδου

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν τρεις δράκοι, η Φλογίτσα, οι Σταγονίτσα και ο Νεφ. Οι δράκοι µένανε στο 

πιο ψηλό βουνό της Αθήνας και πολλές φορές κατέβαιναν στην πόλη, τη ρύπαιναν και την κατέστρεφαν.

Η Φλογίτσα κάθε καλοκαίρι άναβε φωτιές, οι Σταγονίτσα κάθε χειµώνα πληµµύριζε τα σπίτια και ο Νεφ

όλο το χρόνο ρύπαινε το περιβάλλον µε τους καπνούς που έβγαζε από το στόµα του.

Οι άνθρωποι αναγκάζονταν να φεύγουν από τα σπίτια τους και να πάνε σε µέρη χωρίς δράκους. 

Όµως, δεν είχαν ούτε σπίτια ούτε δουλειές. Έτσι, αποφάσισαν όλοι µαζί ότι θα έπρεπε να κάνουνε κάτι για να 

διώξουν τους δράκους από την πόλη, για να γυρίσουν στα σπίτια τους. Ζήτησαν από τους δράκους να 

κάνουν µια κουβέντα και οι δράκοι συµφώνησαν. Οι άνθρωποι σκέφτηκαν ότι αν τους πουν ότι υπάρχει µια 

τεράστια κοιλάδα µε πολύ νερό, δέντρα και βράχους θα θέλανε σίγουρα να πάνε.

Έτσι, οι δράκοι συµφώνησαν και έφυγαν από την πόλη. Οι άνθρωποι γύρισαν στα σπίτια τους και η 

πόλη έγινε όπως ήταν πριν.


