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Πρόλογος 

«Οτιδήποτε βλέπεις μπορεί να γίνει ένα παραμύθι και 

μπορείς να βγάλεις μια ιστορία από οτιδήποτε αγγίξεις». 

Φάνς Κρίστιαν Άντερσεν 

 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης που 

ήθελε να είναι… αλλιώς. Κι έτσι του έδωσαν το όνομα Σο χολείο Αλλιώς! 

Σο χολείο Αλλιώς άνοιξε τις πόρτες του και καλωσόρισε στην αγκαλιά του 

πρώτα τις/τους εκπαιδευτικούς κι έπειτα τα παιδιά, κάθε εβδομάδα με μια 

διαφορετική θεματική.  

Ώσπου μια μέρα όλοι μαζί ξεκινήσαμε ένα «Σαξίδι στην 

Παραμυθοχώρα», με οχήματα τη φιλαναγνωσία, το παιχνίδι ρόλων, τα 

εικαστικά, την κίνηση, τις νέες τεχνολογίες και την κοινωνική και 

συναισθηματική μάθηση. Σο ταξίδι αυτό κράτησε μία εβδομάδα και είχε 

σαν αποτέλεσμα την παραγωγή δέκα διαφορετικών παραμυθικών ιστοριών 

που έγραψαν και εικονογράφησαν, ατομικά ή σε μικρές ομάδες, τα ίδια τα 

παιδιά (ηλικίας από νήπια μέχρι έκτη δημοτικού). Ιστορίες με 

πριγκίπισσες, βασιλιάδες, μάγισσες, νεράιδες, ξωτικά, γίγαντες και φυσικά 

μια πληθώρα μαγικών αντικειμένων και ζώων-βοηθών, που δεν μπορούσαν 

παρά να πάρουν σάρκα και οστά σε αυτό το βιβλιαράκι, ώστε να 

διαβαστούν και από άλλους! 

Επειδή όμως η φαντασία αρνείται να μπει σε καλούπια –και καλά 

κάνει!– θα βρείτε επίσης στο παρόν βιβλιαράκι έναν Φάρτη της 

Παραμυθοχώρας κι ένα απόσπασμα για κουκλοθέατρο, που τα ίδια τα 

παιδιά επινόησαν.  

Και ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα; Θα μπορούσε. Σο παραμύθι 

όμως δεν τελειώνει εδώ… 

 

Ελένη Καρπούζα & τέφανος αφούρης 

Τπεύθυνοι των διαθεματικών δράσεων  

του «Σο χολείο Αλλιώς ΚΔΑΠ» 
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Η κακιά μάγισσα 

 

Μια φορά κι έναν κακό καιρό ήταν μια κακιά μάγισσα που πετούσε 

με τη σκούπα της στο δάσος. Όμως αυτή η μάγισσα ήταν πολύ πολύ πάρα 

πολύ κακιά μάγισσα που ήθελε να κλέψει το στέμμα του βασιλιά.  

Όμως δύο εμπόδια την περίμεναν στο δρόμο της: ένα άλογο κι ένας 

ιππότης. Όταν είδε η μάγισσα τον ιππότη και το άλογό του, το έβαλε στα 

πόδια και το βασίλειο δεν ξαναενόχλησε ποτέ! 

 

Σάσος Οικονομίδης, Χάρης Μποζίνης,  

Γιώργος Σογκόζογλου & Μιχάλης ουγιουλτζής  
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Η πριγκίπισσα και ο πειρατικός χάρτης 

 

Μια φορά κι έναν καιρό στο Παλάτι της Νύχτας ζούσε μια πανέμορφη 

πριγκίπισσα. υνέχεια φορούσε φορέματα με αστέρια και φεγγάρια και 

μια πανέμορφη τιάρα.  

Μια μέρα βρήκε έναν λαγό που της είπε να πάει να βρει έναν χάρτη 

που έψαχνε. Όμως της είπε: «Πρόσεχε γιατί πρέπει να βρεις το κλειδί». Η 

πριγκίπισσα είπε: «Ευχαριστώ που με βοήθησες». Κι επειδή τον λυπήθηκε, 

τον πήρε μαζί της.  

το δρόμο συνάντησε έναν ιππότη με ένα άλογο και της είπε να 

έρθουν μαζί του. υνέχισαν το δρόμο τους και βρήκαν το κλειδί δεμένο σε 

ένα κλαδί ενός δέντρου.  

Περπάτησαν και περπάτησαν ώσπου βρήκαν το μπαούλο. Όταν το 

άνοιξαν, βρήκαν το χάρτη και μια όμορφη νεράιδα που με τα μαγικά της 

εμφάνισε τον θησαυρό. Και ‘ζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα! 

 

οφία Κρικίδη, Αφροδίτη Βαρούτη, Αντριάνα Βαρούτη  
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Σο κλεμμένο μπουκάλι 

 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς που τον ‘λεγαν Άθω. Είχε μια 

κόρη που τη λέγανε Γαλήνη και είχε για κατοικίδιο μια γάτα που τη ‘λεγαν 

άνι. Είχαν επίσης ένα κατάλευκο άλογο που το έλεγαν Ραλ.  

 

 

 

Ο βασιλιάς ζούσε σε ένα κρυστάλλινο παλάτι. Εκεί είχε ένα μαγικό 

φίλτρο που είχε όλες τις δυνάμεις και μπορούσε να το χρησιμοποιήσει 

μόνο μια φορά.  
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Ένα ξωτικό του πήρε το 

μαγικό φίλτρο. Η κόρη του, 

η γάτα και το λευκό άλογο 

κυνήγησαν το ξωτικό. Η 

γάτα παρακολουθούσε το 

ξωτικό.  

Μετά η γάτα και η 

πριγκίπισσα έδεσαν το 

ξωτικό, το έβαλαν στο άλογο 

και το πήγαν στο βασιλιά. Σο 

ξωτικό μπήκε στο 

μπουντρούμι. Η κόρη έδωσε 

το φίλτρο στο βασιλιά και 

εκείνος την ευχαρίστησε.  

 

 

 

Κατερίνα αραντοπούλου, Δήμητρα Βάκου & Μαρία Καλλία 
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Η νεράιδα που ήταν λυπημένη 

 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια λυπημένη νεράιδα και έψαχνε για ένα 

πουλάκι. Έλα όμως που δεν υπήρχε πουλάκι στη χώρα της και τότε 

κατέβηκε στη Φώρα των Δράκων. Και έτσι όπως πήγαινε βρήκε έναν δράκο 

που κρατούσε φυλακισμένο ένα πουλάκι. Ση βοήθησε και η φίλη της η 

πεταλούδα και έτσι βρήκε το πουλάκι και το πήρε μαζί της στη χώρα της. 

Και το ήθελε τόσο πολύ που ζήτησε να μείνει μαζί της για πάντα.  

 

Γεωργία Πετεινίδου, Αναστασία Μποζίνη & Ιωάννα Κορκακάκη  
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Ο Γιγάντιος 

 

Μια φορά κι έναν καιρό σε μια 

μεγάλη και όμορφη πόλη ζούσε 

ένας μεγάλος και καλοσυνάτος 

γίγαντας, που τον έλεγαν 

Γιγάντιο. Σου Γιγάντιου δεν του 

άρεσε που ήταν γιγάντιος, γιατί 

δεν μπορούσε να κάνει φίλους. 

Δηλαδή ήθελε να γίνει μικρός 

σαν πεταλούδα. Όμως το 

χειρότερο απ’ όλα ήταν ότι ο 

ήλιος βρισκόταν ακριβώς πάνω 

από το κεφάλι του. Επιθυμούσε 

λοιπόν να γίνει μικροσκοπικός 

σαν μυρμήγκι για να μην είναι 

πια ο ήλιος πάνω από το κεφάλι 

του… 
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Ένα πολύ ζεστό πρωινό του καλοκαιριού ο γίγαντας έσκασε από τη 

ζέστη και είπε: «Θα πάω να γίνω μικροσκοπικός!!!». Έτσι ξεκίνησε για το 

δάσος. Καθώς προχωρούσε είδε 

ένα τρομακτικό σπίτι. Υοβήθηκε 

να μπει μέσα αλλά από την άλλη 

ήθελε πολύ να γίνει 

μικροσκοπικός και κάτι μέσα 

του του έλεγε ότι αυτό το σπίτι θα 

τον βοηθούσε. Έτσι λοιπόν 

χτύπησε την πόρτα και του 

άνοιξε ένα μικρούλι ξωτικό. Ο 

γίγαντας του είπε:  

- Θέλω να γίνω μικροσκοπικός!  

Και το ξωτικό του απαντάει: 

- Γίγαντα, έχω ένα φίλτρο που θα σε κάνει μικροσκοπικό. 

- Ψραία, δώσ’ το μου γρήγορα γιατί έχω σκάσει.  

Σο ξωτικό του έδωσε το φίλτρο και ξαφνικά ο γιγάντιος μετατράπηκε σε 

μικροσκοπικός. Και ζήσαμε εμείς καλά κι εσείς καλύτερα! 

 

ΣΕΛΟ 

 

Μαρία αμιωτάκη  
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Η μάχη των πειρατών 

Ήταν κάποτε ένας πειρατής που 

ταξίδευε με το καράβι του για να 

βρει έναν θησαυρό. Ο θησαυρός 

αυτός βρισκόταν στο 

Καταραμένο Νησί, όπου έπρεπε 

να περάσεις καταιγίδες, άγρια 

νερά και άλλα πειρατικά πλοία 

για να φτάσεις. Όμως ο πειρατής 

είχε μαζί του έναν χάρτη που 

του έδειχνε πώς να φτάσει 

ασφαλής στο νησί, ξεπερνώντας όλα τα εμπόδια.  

Ακολούθησε λοιπόν τον χάρτη και 

κόντευε να φτάσει στο Καταραμένο 

Νησί. Ώσπου μια μέρα είδε ένα άλλο 

πλοίο με καπετάνιο τον ιδηρογένη που 

ήθελε κι αυτός να βρει τον θησαυρό. Γι’ 

αυτό και προσπαθούσε να τον 

καθυστερήσει πετώντας του κανονιές. Όμως ο πειρατής μας δεν τα 

παράτησε και συνέχισε.  
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Ξαφνικά ήρθε ένας φίλος του πειρατή για να τον βοηθήσει. Ο 

ιδηρογένης κι ο καλός πειρατής με τον φίλο του έκαναν μάχη. Ο καλός 

πειρατής και ο φίλος του νίκησαν και μοιράστηκαν τον θησαυρό.  

 

 οφοκλής Σσακιρόπουλος & Θάνος Κωνσταντινίδης 
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Η μαγική χρυσόσκονη 

 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ιππότης που το όνειρό του ήταν να 

πετάξει. Ο ιππότης με το άλογό του ταξίδευε μες στο δάσος και βρήκε μια 

κορώνα. Ση βάζει στο σάκο του και συνεχίζει τον δρόμο του.  

Πιο κάτω βρήκε έναν κακό δράκο. Πήγε με θάρρος μπροστά του και 

του λέει: 

- Πού θα βρω το σπίτι της μάγισσας; 

Και ο δράκος απαντάει:  

- Θα σας πω μόνο αν μου δώσετε την κορώνα. 

- Εντάξει, απάντησε ο γενναίος ιππότης.  

Όμως ο ιππότης συνειδητοποίησε πως ο δράκος είχε φυλακίσει έναν 

κοκκινολαίμη. Ο ιππότης δίνει την κορώνα και ο δράκος του λέει πως η 

μάγισσα είναι πάνω σε εκείνον τον λόφο. Ο ιππότης λέει στον δράκο να 

ελευθερώσει τον κοκκινολαίμη. Ο δράκος συμφωνεί και τον ελευθερώνει.  

Ο ιππότης φτάνει στη μάγισσα. Ο ιππότης της λέει να του δώσει τη 

μαγική χρυσόσκονη. Η μάγισσα συμφωνεί και του δίνει τη χρυσόσκονη.  

Ο ιππότης βάζει πάνω του λίγη χρυσόσκονη και πετάει ψηλά στα 

σύννεφα. Σότε συναντάει μια πριγκίπισσα πάνω σε ένα σύννεφο και την 

ερωτεύεται. Κι αυτή το ίδιο και μετά από έναν μήνα παντρεύονται. Και 

ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα! 

 

Κωνσταντίνα & Μαρία Λαγούρου 
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Η άφτερη νεράιδα 

Μια φορά κι έναν καιρό στην Παραμυθοχώρα, 

στο Δάσος των Νεράιδων, υπήρχε μια νεράιδα 

χωρίς φτερά. Ήταν πολύ λυπημένη, ούτε καν 

από το σπίτι της δεν ήθελε να βγει.  

Μια μέρα ήρθε ένας περαστικός 

αναζητώντας καταφύγιο. Όταν χτύπησε την 

πόρτα, στην αρχή δεν του άνοιξε, επειδή 

ντρεπόταν πάρα πολύ. Αφού χτυπούσε πάρα 

πολλή ώρα, 

κάποια στιγμή η 

άφτερη νεράιδα 

του άνοιξε και 

του είπε: 

- Ποιος είσαι και πώς σε λένε;  

- Με λένε Φοντρό Μπάμπη. 

Ο Μπάμπης την πήρε 

και πήγαν να φτιάξουν φτερά. το δρόμο τους 

συνάντησαν έναν τύπο με μια περίεργη μάσκα και 

φωτιές στο κεφάλι, στα χέρια και στα πόδια. Όταν πήγαν 

να πάρουν το φίλτρο, αυτός άρχισε να τους πετά φωτιές. 

Ο Φοντρός Μπάμπης 

την άρπαξε από το 

χέρι, πριν της έρθει 

μια φωτιά. Μετά ο 

Dragon σταμάτησε 

και γίναν φίλοι. Όταν 

πήγαν σπίτι, δια μαγείας έβγαλε φτερά. 

Από τότε την λένε Υτέρη. 

The End 

 

Κριστιάνα Ντούλμπεργκ & Νικόλας Βασιλειάδης  
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Η τέλεια δολοφονία 

 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς 

που τον ‘λεγαν Ρούπερ. Είχε τόσους πολλούς 

βοηθούς που τους βαρέθηκε. Σότε τους είπε: 

«Τπήκοοί μου, ήρθε η ώρα να 

ελευθερωθείτε! Πάτε στα σπίτια σας». Σότε 

όλοι πήγανε στα σπίτια τους χαρούμενοι. Ο 

βασιλιάς όμως δεν το εννοούσε έτσι. Σο 

έκανε για πλάκα! Σότε όμως αναγκάστηκε να 

κάνει μια 

καινούρια 

ζωή από την 

αρχή.  

Σελικά πήγε στο δάσος. Ξαφνικά είδε 

έναν βοηθό του μαχαιρωμένο σε ένα 

μέρος με λάβα. Έκανε ένα βήμα και 

ξαφνικά άκουσε ένα μαχαίρι να σηκώνεται και να πάει να τον μαχαιρώσει. 

Όμως ήταν τυχερός που δεν του ήρθε στην καρδιά ή σε κανένα άλλο 

ευαίσθητο μέρος.  



~ 16 ~ 
 

Όταν ξύπνησε, είδε να κυριαρχεί στη χώρα ο δολοφόνος τρίκλερ. 

Μαζί με τους άλλους δολοφόνους σκότωναν όλους τους κατοίκους τον έναν 

μετά τον άλλον. Όμως ο Ρούπερ δεν άφησε την κατάσταση έτσι. Πήρε τρεις 

βοηθούς, τον Μαρκ, τον τρακ και την Ολίβια. Πήγανε γρήγορα στην πόλη 

και πολεμήσανε σκληρά. 

 

Αλλά ο Ρούπερ τραυματίστηκε πολύ σοβαρά, σχεδόν μέχρι θανάτου. 

Όμως είπε στους βοηθούς 

του: «Παιδιά, σας έφερα ως 

εδώ. κοτώστε τον, σας 

παρακαλώ». Σότε πήγαν εκεί 

πάνω και με όλη τους τη 

δύναμη τον αποκεφάλισαν 

και τα σπαθιά τους είχαν 

αίματα. Σότε η πόλη έγινε 

χαρούμενη, αλλά ο Ρούπερ 

δεν άντεξε πολύ και την 

κραυγή του την άκουσε όλη η 

γη.  

 

Δημήτρης Σενεκεντζίδης  
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Σο υπόγειο 

 

Μια φορά κι έναν καιρό 

υπήρχε η Μαξ. Αλλά κανονικά 

την ‘λεγαν Μαξίν. Ζούσε στην 

πόλη Soul. Σης άρεσε πολύ εκεί. 

Είχε κάνει πολλούς φίλους, αλλά 

η καλύτερή της φίλη ήταν η Ελ.  

Σην Ελ την έλεγαν Eleven 

και είχε μαγικές, τηλεπαθητικές 

δυνάμεις. Όταν η Ελ ήταν 10 

ετών, την είχαν στο Moufiit για 

πειραματόζωο. Σο όνειρο της Ελ 

ήταν να βρει τη μαμά της.  

Ξεκίνησαν με τη Μαξ να τη βρουν. Πήγαν στην πιο μακρινή πόλη, το 

Hocins. Εκεί υπήρχαν τέσσερα αγόρια που στο υπόγειο έπαιζαν D&D, ο 

Γουίλ, ο Μάικ, ο Ντάστιν και ο Λούκας.  
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Η Μαξ και η Ελ πήγαν στο σπίτι 

του Μάικ. Σα αγόρια έπαιζαν ακόμα 

D&D. Η Μαξ χτύπησε την πόρτα και 

ο Μάικ της άνοιξε. Σην Μαξ την 

ήξεραν από παλιά, γι’ αυτό χάρηκαν 

όταν την είδαν. Σην πήραν και στο 

υπόγειο.  

 

 

 

Η Μαξ γνώρισε την Ελ στα αγόρια και 

τους είπε ότι έχει μαγικές δυνάμεις. Μαζί 

τους είπαν για τι πράγμα ψάχνουνε και 

έψαξαν και τα αγόρια.  

 

 

 

Σελικά βρήκαν τη μαμά της 

Ελ στο υπόγειο του αμ. Ο αμ 

ήταν ένας κακός που έκλεβε 

ανθρώπους. Σον σκότωσαν με τις 

μαγικές δυνάμεις της Ελ. Μάλιστα 

ο δήμαρχος τούς βράβευσε με 

15.000 ευρώ. Και ζήσαν αυτοί 

καλά κι εμείς καλύτερα.  

 

Νάσια Γαλαρνιώτη 
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 Ο Φάρτης της Παραμυθοχώρας 
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Ο Φάρτης της Παραμυθοχώρας 

 

Λίγα λόγια 

Ο Φάρτης της Παραμυθοχώρας βασίστηκε στο θέμα αυτής της εβδομάδας 

στο χολείο Αλλιώς. Περισσότερο στα παραμύθια που διαβάσαμε και στα 

θεατρικά που παίξαμε. Πάνω στον χάρτη αποτύπωσα τους ήρωες για τους 

οποίους μιλήσαμε, π.χ. μάγισσες, πριγκίπισσες, ιππότες, δράκοι, 

βασιλιάδες, πειρατές, νεράιδες, γίγαντες κ.λπ. Ο Φάρτης της 

Παραμυθοχώρας δημιουργήθηκε για να αποτυπωθεί η γνωστή 

Παραμυθοχώρα την οποία μας παρουσιάζουν τα παραμύθια-βιβλία. 

 

Σι είναι το καθένα 

1. Σο Δάσος των Σεράτων Μόντρες 

Σο Μόντρες είναι ένα όνομα το οποίο δημιούργησα. Σα Μόντρες είναι 

τέρατα, που αυτά αποφασίζουν τι μορφή θα πάρουν, ανάλογα με τις 

διαθέσεις τους. υνήθως είναι κακόκεφα, γι’ αυτό δεν θέλεις να μπεις στο 

δάσος τους (που είναι τρομακτικό χάρη σε αυτά).  

2. Σο Παλάτι της Πριγκίπισσας Λουμία  

Η Λουμία είναι μια καλοσυνάτη πριγκίπισσα, η οποία είναι φιλική με 

όλους, γι’ αυτό οι μάγοι και οι μάγισσες δεν τη συμπαθούν πολύ. 

3. Η Θάλασσα των Ιερών Δράκων 

Είναι το σπίτι των δράκων, που ήταν οι πρώτοι δράκοι στην 

Παραμυθοχώρα. Είναι σεβαστοί και όλοι τους θεωρούν ιερούς.  

4. Σζαμάν, η Πόλη των Γιγάντων 

Εκεί κρύφτηκαν οι γίγαντες για ασφάλεια, διότι θεωρούνταν επικίνδυνοι. 

Οι ίδιοι ονόμασαν την πόλη τους Σζαμάν.  

5. Σο Κάστρο του Δρακομάτη Υλογοβόλου και της Βασίλισσας 

Υωτιάς 

Ο Δρακομάτης Υλογοβόλος είναι ο σεβάσμιος βασιλιάς που εξημέρωσε 

τους δράκους και τους έκανε φύλακες της Παραμυθοχώρας. Σέλος, 
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παντρεύτηκε τη Υωτιά και από τότε ζουν μαζί στο κάστρο τους που το 

προστατεύουν οι αγκαθωτοί φρουροί.  

6. Η Λίμνη της Γκρίνιας  

Είναι απλώς μια γκρινιάρικη λίμνη.  

7. Νεραϊδοχώρα 

Η χώρα των νεράιδων, την οποία διοικούν ο Άρχοντας Μουσρούης και η 

Βασίλισσα Νεραϊδένια. 

8. Σο Κάστρο της Αλιέλα, της μάγισσας της Δύσης 

 Η Αλιέλα έφτασε στην Παραμυθοχώρα για να εξασκήσει τα μαγικά της. 

Είναι θυμωνιάρα αλλά κάποιες φορές είναι καλή. Σο μεγάλο κενό 

προστατεύει το κάστρο της από τους εισβολείς.  

9. Σα Σάρταρα της Γης 

Είναι η φυλακή των κακών μάγων. Ο Μάγος Ντέμον φυλακίστηκε εκεί για 

έναν χρόνο, μέχρι να αποδράσει.  

10. Οι Παραδεισένιοι Καταρράκτες  

Εκεί μένουν οι Πήγασοι και το Σέρας των Παραδεισένιων Καταρρακτών 

(που είναι δράκος). 

11. Σο δάσος των Κενταύρων 

Εκεί κατέφυγαν οι Κένταυροι για να σωθούν μετά τον πόλεμο των 

Κενταύρων. 

12. Ο Κόσμος των Μονόκερων 

Εκεί μένουν όλοι οι μονόκεροι.  

13. Ο Πύργος της Υρίκης 

Είναι το σπίτι του Μάγου Ντέμον και του δράκου Ρόμπεν.  

14. Σο Κάστρο του Άρχοντα Κορομήλου  

Εκεί μένει ο Βασιλιάς Κορομήλος.  

15. Σο Κάστρο του Μάγου Κουτορνίθου 

Εκεί μένει ο φοβερός μάγος Κουτορνίθος.  

16. Σο πίτι των Σρολ 

Εκεί μένουν όλα τα τρολ. 
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17. Σο πλοίο του Πειρατή αλπαρομύθου 

Είναι το καινούριο καράβι του Πειρατή αλπαρομύθου που συνέχεια 

χαλάνε τα πλοία του και παίρνει καινούρια.  

18. Η Λίμνη των Γοργόνων 

Είναι η μόνη λίμνη που θα βρεις γοργόνες.  

19. Σα ύνορα της Πόλης των Νάνων 

Εκεί μένουν όλοι οι νάνοι.  

20. Σο γλειφιτζουροδάσος 

 Είναι το μόνο δάσος που υπάρχουν γλειφιτζούρια.  

 

Μαρίνα Βασιλειάδη  
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Η τιμωρία των κακών: Ένα απόσπασμα για κουκλοθέατρο 

 

Μια φορά κι έναν καιρό κατέφτασε στην Παραμυθοχώρα ο μεγάλος Μάγος 

Ντέμον από την αναζήτηση της μαύρης μαγείας. Μαζί με τον πιστό του δράκο 

Ρόμπεν και το κάστρο του, τον Πύργο της Φρίκης, αναζήτησε τον μυθικό 

Πήγασο για να πάρει τη δύναμη των φτερών του. Μα συνέχεια αποτύγχανε. 

Σέλος ο Πύργος παγιδεύει τον Πήγασο και ο Ρόμπεν με τον Μάγο Ντέμον τον 

πολεμούν, για να πάρουν τη μαγεία. Όμως αποτυγχάνουν ξανά και ο 

Πήγασος παγιδεύει τον Ντέμον και τον Ρόμπεν στα Σάρταρα και ελευθερώνει 

τον Πύργο της Φρίκης. Όμως… 

 

ΣΑ ΣΑΡΣΑΡΑ (έναν χρόνο μετά) 
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Ο Μάγος Ντέμον με τον δράκο του Ρόμπεν προσπαθούν να το σκάσουν 

εδώ και έναν χρόνο χωρίς αποτέλεσμα… 

Ντέμον: ΡΟΜΠΕΕΕΕΝ!!! 

Ρόμπεν: Σι έκανα πάλι;  

Ντέμον: ΕΔΨ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΦΡΟΝΟ ΠΡΟΠΑΘΨ ΝΑ ΒΓΨ ΑΠΟ 

ΣΑ ΣΑΡΣΑΡΑ ΚΙ ΕΤ ΚΑΘΕΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΙΣΑ! Άσε που εσύ φταις 

για όλα. Εσύ φταις που κατάντησα έτσι! Εσύ και μόνο εσύ! 

Ρόμπεν: Γιατί;  

 

Ντέμον: Σι γιατί, άχρηστε χαζόδρακε; 

Πρέπει να βρούμε τρόπο να 

φύγουμε από εδώ. Φρειάζομαι 

τη δύναμη. Ση χρειάζομαι! 

Ρόμπεν: Να κάνω μια ερώτηση; 

Ντέμον: ΟΦΙ! 

Ρόμπεν: Γιατί;  

Ντέμον: ΟΦΙ! 

Ρόμπεν: Οκ… Γιατί;  

Ντέμον: ΛΕΓΕΕ; 

Ρόμπεν: Μα είπα. ΓΙΑΣΙ; 

Ντέμον: Αυτό ήθελες να ρωτήσεις;  

Ρόμπεν: Γιατί; Σο γιατί δεν είναι 

ερώτηση; 
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Ντέμον: ΑΑΑΑΑ! 

Ο Ντέμον κυνηγάει τον Ρόμπεν γύρω-γύρω.  

 

ΕΞΩ ΑΠΟ ΣΑ ΣΑΡΣΑΡΑ 

(ΣΟΤ ΠΑΡΑΔΕΙΕΝΙΟΤ 

ΚΑΣΑΡΡΑΚΣΕ) 

Εδώ και έναν χρόνο ο Πύργος 

της Υρίκης απολαμβάνει την 

ελευθερία του παρέα με τον 

Πήγασο Λούνι.  

Πύργος: Αυτά είναι μεγαλεία! 

Πήγασος: Μμμμ! Ζζζ… 

Πύργος: Φα χα! τοίχημα ότι 

αυτοί οι δύο θα είναι 

ακόμα εκεί μέσα! 

Πήγασος: Και καλά να πάθουν! 

Ζζζ… 

 

 

 

ΣΑΡΣΑΡΑ 

Ο Ντέμον σταματάει το κυνηγητό αλλά ο Ρόμπεν συνεχίζει να τρέχει γύρω 

γύρω.  

Ντέμον: ΟΦΙ ΟΦΙ! Αποκλείεται! Δεν μπορούμε να μείνουμε άλλο εδώ! 

Ρόμπεν: Γιατί; Εμένα μου αρέσει. Ποτέ δεν έχουμε περάσει τόση πολλή 

ώρα μαζί. αν πατέρας και γιος.  

Ντέμον: Εσύ δεν θα ήσουν γιος. Ιός θα ήσουν! 

Ρόμπεν: Γιατί το λες αυτό; 

Ντέμον: ΌΛΟ ΕΡΨΣΗΕΙ ΕΙΑΙ! Και όχι σημαντικές. 

Ρόμπεν: Οι ερωτήσεις σε πείραξαν! Εσύ που όλο μιλάς και φωνάζεις με 

αποτέλεσμα το ένα μου τύμπανο να είναι σπασμένο; 

Ο Ντέμον προσπαθεί να κρατήσει τον θυμό του αγνοώντας τον δράκο του. 

Ντέμον: Έχε χάρη… 
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Ρόμπεν: Μμμ… Μου αρέσουν οι χάρες, αν και ο μπαμπάς έλεγε πως είναι 

για τους δειλούς.  

Ο Ντέμον εκσφενδονίζει μια πέτρα στον Ρόμπεν.  

Ρόμπεν: Ααα! 

Ντέμον: Πρέπει να φύγουμε από εδώ μέσα! 

Ο Ντέμον χρησιμοποιεί όση μαγεία του έχει απομείνει για να ανοίξει τα 

Σάρταρα.  

Ντέμον: Όλα λου πορτικουάνα άνα 

άμπρα κατάμπρα! 

Ο Ντέμον έχει φτιάξει έναν μεγάλο 

σωλήνα που κάπου οδηγεί.  

Ντέμον: Έλα! 

Ρόμπεν: Πού πάμε; 

Μα ο Ντέμον έχει ήδη φύγει. 

Ρόμπεν: Εεε, δεν θα μέναμε λίγο 

ακόμη; Έτσι δεν είπαμε; 

Ντέμον: Δεν το είπαμε ποτέ αυτό! 

ΕΛΑΑΑ!  

Ρόμπεν: Περίμενε, ΠΑΣΕΡΑ! 

Ο Ντέμον εκσφενδονίζει άλλη μια 

πέτρα.  

Ρόμπεν: Ααα… Έρχομαι! 

Ο σωλήνας οδηγεί στους Παραδεισένιους Καταρράκτες (το σπίτι του 

Πήγασου). Ο Ντέμον περπατάει με μανία χωρίς να κοιτάξει πίσω, ενώ ο 

Ρόμπεν προσπαθεί να τον προφτάσει.  

Ρόμπεν: τάσου… Σάιμ άουτ… Λαχανιασμένος δράκος… Πρέπει να… 

Ντέμον: Προχώρα… Γρήγορα… 

Κάποια στιγμή ο Ντέμον και ο Ρόμπεν φτάνουν στο τέλος του 

σωλήνα… 

Ντέμον: Αυτό ήταν. Σώρα θα σκάψουμε. 

Ρόμπεν: Πώς;! 

Ντέμον: Βούλωστο και σκάβε! 
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Ο Ντέμον και ο Ρόμπεν σκάβουν μανιασμένα και στο τέλος φτάνουν. 

Βγαίνουν στην επιφάνεια. Μπροστά τους απλώνονται οι Παραδεισένιοι 

Καταρράκτες.  

Ντέμον: (γελάει σατανικά) Φα χα χα χα χα! Ένα χειροκρότημα για το 

μεγαλύτερο μάγο του κόσμου! 

Ο Ρόμπεν χειροκροτάει.  

Ντέμον: Ψραία! Λοιπόν, πού είναι ο Πήγασος;  

Ρόμπεν: Απουσιάζει. Πρέπει να το γράψω στις απουσίες.  

Ντέμον: Έλα εδώ! Θα πάμε να τον ψάξουμε!  

Μέρες ολόκληρες ο Ντέμον κι ο Ρόμπεν ψάχνουν, αλλά ο Πήγασος 

και ο Πύργος τους ξεφεύγουν. Κάποια στιγμή καταστρώνουν ένα που 

εγγυημένα θα πετύχει.  

Ντέμον: Όλα είναι έτοιμα. Ο Πύργος και ο Πήγασος σε λίγο θα φτάνουν… 

Ρόμπεν: Και τι τη θέλουμε την παγίδα; Θέλουμε να πιάσουμε τον Πήγασο. 

Ρόμπεν: Γιατί;  

Ντέμον: Για να του πάρουμε τις δυνάμεις, κουφιοκεφάλα!  

Ρόμπεν: Ααα! Και εγώ τις χρειάζομαι. 

Ντέμον: ΟΦΙ ΕΤ, ΑΝΟΗΣΕ! ΕΓΨ! 

Ρόμπεν: Ααα!  

ε λίγο ο Πύργος και ο Πήγασος έρχονται. 

Ντέμον: Να τοι!  

Ρόμπεν: Απάνω τους! 

Ο Ρόμπεν ορμάει πάνω στον Πύργο και στον Πήγασο.  

Ντέμον: ΟΦΙ ΑΝΟΗΣΕ! 

Ο Πύργος και ο Πήγασος ξαφνιάζονται! Όμως πριν ο Ρόμπεν φτάσει 

κοντά τους… ΦΡΑΠ! Ο Ρόμπεν πιάνεται στην παγίδα.  

Ντέμον: ΟΦΙΙΙ! 

Ο Ντέμον προδίδει τη θέση του και ο Πύργος και ο Πήγασος ορμάνε κατά 

πάνω του.  

Πήγασος: Ψχ! Δραπέτευσαν! 

Πήγασος: Απάνω τους! 

Ντέμον: ΑΡΚΕΣΑ! 
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Ο Ντεμον παίρνει τη φιδίσια μορφή του. Ο Ντέμον, ο Πύργος και ο 

Πήγασος χάνονται στη μάχη. Ο Ρόμπεν παρακολουθεί παγιδευμένος.  

Ρόμπεν: Πάμε, αφέντη! 

 

Μετά από ώρες μάχης ο Ντέμον καταλαβαίνει πως δεν θα νικούσαν! 

Ντέμον: Δεν θα ξεφεύγετε για ΠΑΝΣΑ! ΘΑ ΕΠΙΣΡΕΧΨ!!! (γελά σατανικά) 

Φα χα χα χα χα χα χα! 

Αρπάζει με τα μάγια του το κλουβί που παγιδεύτηκε ο Ρόμπεν, 

μεταμορφώνεται και με δύο μαγικές λέξεις εξαφανίζεται! 

Πύργος: Θα επιστρέψει. 

Πήγασος: Σο μόνο σίγουρο. Πάντως θα τον περιμένουμε! 

 

ΤΝΕΦΙΖΕΣΑΙ… 

 

Μαρίνα Βασιλειάδη, Εριέττα Ρουθ Ντούλμπεργκ,  

τεφανία εϊταρίδου & Θεοδώρα Βάκου 

 


