
Έκτακτη ανάγκηστον πλανήτη ΓΗ!



* Οι                                              είναι μια σειρά παιχνιδιών με κάρτες που 
δείχνουν στα παιδιά τον τρόπο βήμα βήμα να φτιάχνουν τις δικές τους 
ιστορίες. Εκδόσεις Κίτρινο Πατίνι (www.kitrinopatini.gr)

Ένα ασήμαντο μικρόβιο έβαλε όλο το σύμπαν σε συναγερμό. Έχουμε μπει όλοι στο ίδιο 

καζάνι και κάνουμε  όλοι κοινό αγώνα με στόχο να καταφέρουμε να περιορίσουμε το κακό 

αυτό και να βγούμε νικητές της ζωής. Σκληρό το μάθημα από ένα αόρατο και ανεγκέφαλο 

τέρας. Δεν τα βάζουμε κάτω όμως και προχωράμε. Έτσι αποφασίσαμε να μην μείνουμε 

αδρανείς και να φτιάξουμε αυτή την ιστορία μέσω των παραμυθοκαρτών*, με θέμα την κα-

τάσταση που επικράτει τώρα σε όλο τον κόσμο. Φτιάξαμε την ιστορία μέσα από τις κάρτες 

διαδικτυακά και μετά την εικονογραφήσαμε. Στα παιδάκια αναθέσαμε την εικονογράφηση. 

Στάληκαν πολλά σχέδια αφού η ιδέα αυτή τους είχε συναρπάσει και επιλέξαμε κάποια, ώστε 

να φτιάξουμε αυτό το παραμύθι. Η εκπαίδευση συνεχίζεται από το σπίτι με σκοπό να ξεχνάμε 

και λίγο τα όσα διαδραματίζονται γύρω μας. 

 

 

Η ιστορία μας «Έκτακτη ανάγκη στον πλανήτη ΓΗ» φτιά-

χτηκε ακολουθώντας  τις κάρτες του βασιλιά, της νεράιδας 

και της χρυσόσκονης με την τεχνική του ουράνιου τόξου.



Μια φορά κι έναν καιρό  
  

όταν η άνοιξη ακόμη δε μπήκε για τα καλά, ο πλανήτης Γη αναστατώθηκε. 
Ο πλανήτης γεμάτος μικρά-μικρά ανθρωπάκια, ο καθένας να κάνει τη δου-
λειά του. ‘Aλλοι στο σχολείο και άλλοι στη δουλειά. Ο κόσμος έτρεχε από 
κει, έτρεχε από δω να τα προλάβει όλα πριν σουρουπώσει και δεν προλά-
βει .’Ολοι αγέλαστοι, όλοι κουρασμένοι να προλάβουν το κάθετι.



Ώσπου μια μέρα ξαφνικά εμφανίστηκε ένα φοβερό τέρας στη Γη, 
γεμάτο λογής-λογής μικρόβια. Σκορπούσε τα μικρόβια του παντού καθώς 
έβηχε και φταρνιζόταν. Σκορπούσε μικρά-μικρά σταγονίδια παντού που ήταν 
τόσο βρομερά  και όλοι σιγά σιγά άρχισαν να αρρωσταίνουν. Ενόσω περ-
νούσε ο καιρός τα πράγματα κάθε μέρα γίνονταν και χειρότερα. 
Ο πλανήτης Γη βρισκόταν σε έκτακτη ανάγκη. Τι να κάνουν;  Όλοι ήταν σκε-
φτικοί. Κάτι έπρεπε να γίνει. 
 
Ο φόβος άρχισε να κυριεύει όλα τα προσωπάκια του πλανήτη.



Στο βασίλειο του ο Βασιλιάς πήγαινε από 
δω, πήγαινε από κει γεμάτος απόγνωση. 

Το τέρας άρχισε να γίνεται τεράστιο και 
έπρεπε να δώσει τη λύση σε αυτή την ανεξέλεγκτη 
κατάσταση. Το τέρας ολοένα και μεγάλωνε και ο 
πλανήτης άρχισε να μικραίνει. Τότε λοιπόν σκέφτηκε 
ότι η λύση θα ήταν να κλειστούν όλοι οι άνθρωποι 
στα σπίτια τους. Να απομακρυνθούν ο ένας από τον 
άλλο, ώστε το τέρας να μην μπορεί να τους βρει. 
Οι υπήκοοι του βασιλιά αφού άκουσαν τη διαταγή 
του  αρχίσαν να την εφαρμόζουν και να απαγο-
ρεύουν στους ανθρώπους να κινούνται άσκοπα και 
να βγαίνουν από το σπίτι.



Όλοι κλεισμένοι στα σπίτια τους, ούτε 
φωνές ούτε κόρνες από τα αυτοκίνητα, 
οι δρόμοι έρημοι. Κυκλοφορούσε μόνο 
το τέρας δεξιά και αριστερά  
και ανθρώπους έψαχνε να βρει  
και να φταρνιστεί.

Όλα γύρω μοιάζουν

φοβερά.  



Μια μικρή νεράιδα δε μπορούσε 
άλλο να βλέπει την κατάσταση του 
πλανήτη. Σκεφτόταν μέρα νυχτα τι να 
κάνει και ξαφνικά της ήρθε μια ιδέα. 
Αφού άρχισε να νυχτώνει και να 
κρύβεται ο ήλιος η νεράιδα πέταξε 
ψηλά και άρχισε να φυσάει τη μαγική 
χρυσόσκονή της, μέχρι να καλύψει 
όλο τον πλανήτη.  



Μόλις τέλειωσε πήγε και αυτή να κοιμηθεί όπως όλοι οι άλλοι. Την επό-
μενη μέρα αφότου ξύπνησε άκουσε τη φωνή του Βασιλιά να λέει: 

 
«Αγαπητοί μου φίλοι οι στρατιώτες του βασίλειού μου 
αφού εργάστηκαν μέρα και νύχτα κατάφεραν να πάρουν 
τη δύναμη που είχε το τέρας. Κατάφερα να του πάρουν 
την κορώνα που φορούσε και τότε αυτό άρχισε να χάνει 
τη δύναμη του  και τελικά το εξόντωσαν το έδιωξαν μια 
για πάντα.»



Σιγά σιγά όλα άρχισαν να βρίσκουν τη παλιά τους μορφή. Τα παιδάκια να 
βρίσκουνε το χαμόγελο και τη ξεγνοιασιά τους, οι μεγάλοι να είναι ήσυχοι 
πια αφού δεν κινδύνευαν από το τέρας. Η ζωή άρχισε να γίνεται όπως 
παλιά και ο πλανήτης να βρίσκει ξανά το χρώμα του αφού κατάφερε να 
φύγει από το σκοτάδι και την ερημιά. Τώρα όμως τα πράγματα ήταν αλλιώς. 
Το μεγάλο τέρας έδωσε ένα σημαντικό μάθημα στους ανθρώπους του πλα-
νήτη Γη. 

«Να είναι πιο προσεκτικοί,  
να αγαπάνε πιο πολύ  

και να ζούνε την κάθε στιγμή!»


