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Αγαπημένα μου παιδιά, 
 
γίνατε οι μικροί συγγραφείς αυτού του ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ παραμυ-
θιού που κρατάτε στα χέρια σας και το οποίο είναι τόσο ΞΕΧΩ-
ΡΙΣΤΟ, γιατί είναι το ΔΙΚΟ σας δημιούργημα. 
Με την καθοδήγηση της δασκάλας σας και της συγγραφέα-ει-
κονογράφου Λιάνας Δενεζάκη και αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό 
υλικό που εικονογράφησε η ίδια Παραμυθοκάρτες -ιστορίες από 

το Μαγικό Βασίλειο εκδ. Κίτρινο Πατίνι, αντλήσατε ερεθίσματα για τη δημιουργία 
της ιστορίας σας. Κι εμείς ταξιδέψαμε μαζί σας σ’ έναν κόσμο ονειρικό, με πρι-
γκίπισσες και ιππότες, νεράιδες και κάστρα μυθικά... 
Γοητευτήκαμε από τις σκέψεις σας και τις μαγικές εικόνες που προέκυψαν από 
τη συνεργασία σας και την ομαδική προσπάθεια.  
Αισθάνθηκα υπερήφανη, σαν δασκάλα σας, για τις πρωτότυπες ιδέες που εκ-
φράσατε με τόσο παραστατικό τρόπο και στη συνέχεια εικονογραφήσατε με τα 
φωτεινά χρώματα της παιδικής σας φαντασίας! 
Σας εύχομαι η ζωή σας να είναι το ίδιο παραμυθένια γεμάτη χρώματα και πολλά 
πολλά χαμόγελα! 

Με αγάπη, η δασκάλα σας 

Έλενα Παπαευαγγέλου

Αυτό το βιβλίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο εκπαιδευτικής δράσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού 

Βιβλίου με την άδεια της διευθύντρια του σχολείου Χαράς Ζαΐμη και της Συντονίστριας Εκπαίδευσης του 4ου 

ΠΕΚΕΣ Ευσταθίας Χριστοπούλου. Η επιμέλεια σχεδιασμού και έκδοσης έγινε από τη Λιάνα Δενεζάκη 

(www.denezaki.gr) και τη δασκάλα της τάξης Έλενα Παπαευαγγέλου με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων 

και κηδεμόνων των μαθητών.  Το κάστρο της φιλίας εκτυπώθηκε σε 32 αντίτυπα, που προ-

ορίζονται αποκλειστικά για εκπαιδευτική χρήση.
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Πλησίαζε 25η Μαρτίου.  
Ο καιρός ήταν λίγο σαν άνοιξη,  
αλλά έμοιαζε και με χειμώνα.  
Η Μήλα, μια πριγκίπισσα με 
αστραφτερή πανοπλία, είχε μόλις 
επιστρέψει από το σχολείο της.

Η Μήλα έμενε σε ένα μεγάλο Κάστρο 
στην κορυφή της Παραμυθοχώρας.  

Η Παραμυθοχώρα βρισκόταν στα Νότια 
 της Ονειροχώρας. 

Εκείνη την ημέρα η δασκάλα  
τούς είχε μιλήσει 

για την Ελληνική Επανάσταση.  
Η Μήλα ήταν ντροπαλή,  

αλλά ατρόμητη σαν  
τον Κολοκοτρώνη! 

Αγαπούσε πολύ τα άλογα.  



Στο πιο ψηλό σημείο της Ονειροχώρας, βρισκόταν 
χτισμένο το Παλάτι του Πρίγκιπα Όλα-Δικά-μου. 
Η Μήλα και ο πρίγκιπας Όλα-Δικά-Μου ήταν 
διαρκώς τσακωμένοι. 



Αλλά κι ο πρίγκιπας Όλα-Δικά-Μου, που ήταν και ιππότης, δεν πήγαινε πίσω. 
«Δε σέβεται κανέναν! Δεν έχει ιδέα από καλούς τρόπους!» ούρλιαζε κι έβγαζε κα-
πνούς από τα αυτιά του. 

Ένα απόγευμα, που είχαν συναντηθεί για να παίξουν, η Μήλα γύρισε στο κάστρο 
της πολύ θυμωμένη. Είχαν πάλι μαλώσει! Η Μήλα είχε γίνει κατακόκκινη από τα 
νεύρα της. 
«Δεν τον αντέχω! Τα θέλει όλα δικά του! Λέει πως έχει δίκιο σε όλα!» φώναζε. 
 



Για να ηρεμήσει η Μήλα, σκέφτηκε να πάει μια βόλτα με το 
άλογό της. Όπως κι έκανε! 

Καθώς περνούσαν το μονοπάτι του Ουράνιου Τόξου, ένας ιππότης από την Ονει-
ροχώρα τής έκοψε τον δρόμο.  
«Με εντολή του βασιλιά Όλα-Δικά-Μου σου απαγορεύω να περάσεις!» της είπε.



 
«Από σήμερα θα είμαστε εχθροί, όπως 
οι Έλληνες και οι Τούρκοι το 1821!» 
είπαν, σχεδόν ταυτόχρονα, η Μήλα και 
ο Όλα-Δικά-Μου.

«Αυτό ήταν! Θα του  
κηρύξω τον πόλεμο!»  

είπε η Μήλα αποφασιστικά 
και έβγαλε τη γλώσσα της  

στον φρουρό. 



Για καλή της τύχη, την ώρα που η Μήλα 
ετοιμαζόταν να καταστρώσει το πολεμικό 
της σχέδιο, εμφανίστηκε μπροστά της ο ξά-
δερφός της. Αμέσως, κατάλαβε τι είχε συμ-
βεί!  Για να προλάβει το κακό, αποφάσισε να 
ζητήσει τη βοήθεια της Νεράιδας της Φιλίας.  



Και μια και δυο, ο Όλα-Δικά-Μου και η Μήλα,  
ξεκίνησαν για το σπίτι της Νεράιδας.

«Αυτοί οι δύο είναι έτοιμοι να κηρύξουν τον πόλεμο», της εξήγησε. 
«Πρέπει να με βοηθήσεις να τους σταματήσουμε!»  

Η νεράιδα, αφού σκέφτηκε λίγο, έστειλε και στους δύο εχθρούς  
από μια πρόσκληση. Η πρόσκληση έγραφε: 

«Ελάτε ΑΜΕΣΩΣ στο σπίτι μου!» 



Μόλις έφτασαν η Νεράιδα τούς έβαλε να καθίσουν σε δυο θρανία 
και τους έδωσε χαρτιά και πολύχρωμα μολύβια. 

«Θέλω να ζωγραφίσετε τη χαρά!» τους είπε. 

Εκείνοι, πήραν το κίτρινο μολύβι και ζωγράφισαν τον Ήλιο. 
«Και τώρα, θέλω να ζωγραφίσετε τη φιλία!» 

Με κόκκινο χρώμα έφτιαξαν μια μεγάλη καρδιά.



«Πολύ ωραία!» τους είπε η Νεράιδα και τους άφησε ελεύθερους να ζωγραφίσουν 
ό,τι τους αρέσει. Μετά από λίγο, η Μήλα και ο Όλα-Δικά-Μου είχαν ξεχάσει τις δια-
φορές τους και δημιουργούσαν. 



Χρησιμοποίησαν όλα τα χρώματα κι έφτιαξαν ένα υπέροχο ουράνιο τόξο! Τόσο χά-
ρηκαν για τη ζωγραφιά τους, που την έδειξαν γεμάτοι καμάρι στη Νεράιδα. 
«Κοίτα πόσο όμορφο είναι αυτό το ουράνιο τόξο!» της είπαν.  
«Βλέπετε πόσο πιο όμορφα περνάτε όταν συνεργάζεστε;» τους απάντησε εκείνη 
και συμπλήρωσε: «Είδατε πόσο πιο ωραία νιώθετε όταν χαμογελάτε, μοιράζεστε 
και παίζετε χωρίς ανταγωνισμό;» Ύστερα, τους έδωσε κι άλλα χαρτιά για να ζω-
γραφίζουν πασχαλίτσες, χαμόγελα και πολύχρωμες καρδιές!



«Και τώρα, θέλω να σας ζητήσω να γράψετε ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΛΑ που σκέ-
φτεται ο ένας για τον άλλον!» 

Έτσι κι έκαναν! Γέμισαν τα χαρτιά τους με γλυκές λέξεις! 



Κι επειδή,  όλα τα παραμύθια πρέπει να 
τελειώνουν όμορφα, έτσι θα κάνουμε 
και με το παραμύθι της τάξης μας. Οι 
δυο εχθροί που έγιναν φίλοι έχτισαν ένα 
τεράστιο κάστρο, που το ονόμασαν  

Κάστρο της φιλίας. 



Από τότε κάθε χρόνο, στις 2 Απριλίου, την ημέρα που γιορτάζουν τα Παραμύθια,  
οι δυο χώρες διοργανώνουν ένα μεγάλο πάρτι, για να μην ξεχάσουν ποτέ την 

ημέρα που η Νεράιδα κάλεσε τα δυο παιδιά στο σπίτι της και τους έδειξε 
πόσο πολύχρωμη μπορεί να γίνει η ζωή όταν υπάρχει αληθινή φιλία! 

Κι από τότε και μετά έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα!


