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ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ, σε μια μεγάλη πολι-
τεία, ζούσαν δύο παιχνιδάκια. Η Ντόλλυ, η κουκλίτσα, 
και ο Τίμος, ένα κόκκινο αγωνιστικό αυτοκινητάκι. Και 
τα δυο τους έμεναν σε μια μεγάλη, άδεια, σκονισμένη 
βιτρίνα. Κάθε πρωί, όταν οι πρώτες αχτίδες του ήλιου 
χτυπούσαν τα τζάμια της βιτρίνας, άνοιγαν τα ματάκια 
τους και έλεγαν καλημέρα:

- Καλημέρα Ντόλλυ, έλεγε ο Τίμος

- Καλημέρα Τίμο, έλεγε η Ντόλλυ, πώς είσαι σήμερα;

Ύστερα από λίγη ώρα ερχόταν ο γεράκος και άνοιγε το 
μαγαζάκι του, και καθόταν πίσω από τον πάγκο για να 
διαβάσει την εφημερίδα του. 

Ο Τίμος και η Ντόλλυ, είχαν ξεχάσει πια πόσον καιρό 
ήσαν στη βιτρίνα. Γύρω τους υπήρχε πολλή σκόνη. Κα-
μιά φορά το βράδυ πριν κοιμηθούν συζητούσαν, κι έλε-
γαν ιστορίες για τα παλιά, που υπήρχαν πολλά φώτα στο 
δρόμο και μπαινόβγαιναν παιδιά με τις μαμάδες τους 
στο μαγαζί, και αγόραζαν παιχνίδια. Αλλά αυτό ήταν τόσο 
παλιά, που και οι δύο το θυμούνταν πια σαν ένα μύθο, 
σαν ένα όνειρο. Κι έλεγαν και οι δύο ότι πάει τόσος και-
ρός από τότε! 

Οι μέρες περνούσαν και ο Τίμος με την Ντόλλυ ανα-
ρωτιούνταν γιατί δεν μπαίνουν πια παιδιά στο μαγαζί. 
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Και γιατί δεν υπήρχαν πια άλλα παιχνίδια. Από το τζά-
μι της βιτρίνας έβλεπαν μαμάδες να προσπερνούν βια-
στικές, τραβώντας τα παιδάκια τους από το χέρι, που κι 
αυτά δεν χαμογελούσαν πια. 

Ένα βράδυ, λέει η Ντόλλυ στον Τίμο:

- Αχ, πόσο λαχταρώ να με πάρει αγκαλιά ένα κορι-
τσάκι! Να με παίξει, να με ταΐσει, να με κοιμήσει στην 
αγκαλιά του! Θα είναι η μεγαλύτερη χαρά μου να δω το 
χαμόγελο στα χείλη του!

- Αχ, Ντόλλυ μου! Κι εγώ πόσο λαχταρώ να με πιάσει 
ένα αγοράκι, να με τσουλήσει! Και να έχουμε μαζί χίλιες 
δυο περιπέτειες! 

Αυτά έλεγαν μεταξύ τους κι εύχονταν να μπουν μα-
μάδες με παιδάκια, και να πάρουν τη Ντόλλυ και τον 
Τίμο

Ώσπου μια μέρα δεν ξανάρθε ούτε ο γεράκος.  

Το μαγαζί έμεινε άδειο κι έρημο, και η σκόνη γέμι-
ζε τη βιτρίνα. Η Ντόλλυ τα βράδυα έκλαιγε με μαύρο 
δάκρυ. Ο Τίμος προσπαθούσε να της δώσει κουράγιο, 
αλλά ανησυχούσε πολύ και αυτός. 

Συζητούσαν μεταξύ τους αυτά που τους είχε πει η 
παλιά εφημερίδα που είχε ξεχάσει ο γεράκος στο μαγα-
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ζί: ότι ένας μεγάλος δράκος, ο Χρηματοκαταβροχθιστής, 
ήρθε πριν από λίγο καιρό στην πόλη. Ο Χρηματοκατα-
βροχθιστής έμπαινε κρυφά στα σπίτια των ανθρώπων 
τη νύχτα κι έτρωγε όλα τους τα λεφτά. Και όσο και να 
δούλευαν όλοι, τα λεφτά τους τα έχαναν. Και είχαν γίνει 
όλοι πολύ φτωχοί. Και φυσικά, κανείς δε σκεφτόταν πια 
τα παιχνίδια.

- Έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, έλεγε η Ντόλλυ 
στον Τίμο, ποτέ δε θα φύγουμε από εδώ. Δε θα ξανα-
μπούν παιδάκια εδώ μέσα. Και δεν έρχεται πια και ο γε-
ράκος μας.

Ο Τίμος έκανε τον γενναίο, για να δώσει κουράγιο 
στην Ντόλλυ, αλλά μέσα του ανησυχούσε κι αυτός. Δεν 
της μιλούσε όμως γιατί κατάστρωνε ένα σχέδιο. Όσο η 
Ντόλλυ έκλαιγε, εκείνος σκεφτόταν, και σκεφτόταν, και 
σκεφτόταν. Το γύριζε από δω, το γύριζε από κει. Τελι-
κά, ένα βράδυ, όταν είχε έτοιμο ένα σχέδιο δράσης, της 
μίλησε:

- Το σκέφτηκα πάρα πολύ, της είπε, και νομίζω ότι 
μπορούμε να κάνουμε κάτι. Χτες, όταν κοιμόσουν, ήρθε 
εδώ η ποντικίνα πάλι, να σκαλίσει τα χαρτιά περιτυλίγ-
ματος -ξέρεις πόσο της αρέσουν!

Η Ντόλλυ χαμογέλασε, γιατί συμπαθούσε πολύ την 
ποντικίνα, τη Μαρίτσα.
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- Ναι, είπε.

- Λοιπόν, είπε ο Τίμος, εκείνη μου είπε ότι ο γεράκος 
χρωστάει πολλά λεφτά, επειδή δεν είχε να πληρώσει το 
ενοίκιο, και το κλείνει το μαγαζί. Γιαυτό δεν έρχεται.

- Πω! Πω! είπε η Ντόλλυ. Κι εμείς τι θα γίνουμε;

- Λοιπόν, αυτό ήθελα να σου πω, θα φύγουμε!

- Θα φύγουμε; είπε έκπληκτη η Ντόλλυ. Και πώς θα 
γίνει αυτό;

- Ρώτησα την ποντικίνα, και μου είπε για μια τρυ-
πούλα εκεί στην άκρη, που βγάζει στο δρόμο. Από εκεί 
μπαινοβγαίνει κι εκείνη.

- Αχ! Τι καλά! Θέλω τόσο να πάμε να βρούμε παιδά-
κια! είπε η Ντόλλυ

- Ναι Ντόλλυ μου, είπε ο Τίμος. Αφού δεν αγοράζει 
πια κανείς παιχνίδια, θα πάμε εμείς να βρούμε τα παι-
διά.

Και μια και δυο, η Ντόλλυ μπήκε στο αυτοκινητάκι, 
έπιασε το τιμόνι, και ξεκίνησαν μαζί. 

Ήταν νύχτα τελικά όταν βγήκαν από το μαγαζί στο δρό-
μο. Το φεγγάρι έλαμπε στον ουρανό. Όταν ξεπρόβαλλαν 
από την τρυπούλα συνάντησαν την ποντικίνα, που ερχό-
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ταν να μπει στο μαγαζί. Και οι δύο μαζί της είπαν:

- Γεια σου ποντικίνα.

Εκείνη συγκινήθηκε που έφευγαν και τους ευχήθη-
κε καλή τύχη.

Η Ντόλλυ οδήγησε πολύ ώρα και ο Τίμος ένιωθε 
χαρά. Όμως εκείνη την ώρα η πόλη ήταν έρημη. Μετά 
από λίγη ώρα η Ντόλλυ ρώτησε τον Τίμο:

- Πως θα βρούμε παιδάκια;

- Δεν ξέρω Ντόλλυ. Τώρα είναι νύχτα. Τα παιδάκια 
μάλλον κοιμούνται στα κρεβατάκια τους.

Εκείνη την ώρα το φως του φεγγαριού χάθηκε και 
άρχισε να φυσάει δυνατά. Σε λίγο άρχισε να βρέχει.

- Αχ! φώναξε η Ντόλλυ, θα βραχούν τα μεταξένια 
μου μαλλάκια!

- Αχ! Φώναξε και ο Τίμος, θα μπει λασπόνερο και θα 
λερώσει τα ωραία μου καθίσματα! Το νερό θα χαλάσει 
τις μπαταρίες μου, και τα φωτάκια μου δε θα ανάβουν!

- Πάμε να βρούμε καταφύγιο, φώναξαν και οι δύο 
μαζί.

Και τότε είδαν ένα μικρό σκεπασμένο σημείο στην άκρη 
του πεζοδρομίου. Πήγαν εκεί και στάθηκαν. Όμως η 
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βροχή δυνάμωνε, και δυνάμωνε, όλο και δυνάμωνε. 
Τελικά το νερό άρχισε να τρέχει ορμητικά γύρω τους. 
Η Ντόλλυ κατέβηκε από το αυτοκίνητο για να δει αν 
υπήρχε εκεί κοντά καμιά ποντικότρυπα, σαν αυτή από 
την οποία βγήκαν, για να χωθούν. Εκείνη την ώρα το 
νερό που κυλούσε ορμητικά στο δρόμο ξεχείλησε, ανέ-
βηκε στο πεζοδρόμιο, και άρχισε να παρασέρνει τον Τίμο 
με την ορμή του

- Βοήθεια! Βοήθεια! φώναζε ο Τίμος.

Η Ντόλλυ παρακολούθησε έντρομη τον Τίμο να χάνε-
ται στο βάθος του δρόμου, ενώ βυθιζόταν στο νερό.

- Βοήθεια! φώναξε και η Ντόλλυ.

Εκείνη την ώρα άκουσε μια χαρούμενη φωνούλα πλάι 
της:

- Γιατί κλαις όμορφη κουκλίτσα;

Η Ντόλλυ γύρισε και είδε ένα όμορφο άσπρο σκυλάκι.

- Αχ, όμορφό μου σκυλάκι, ο μοναδικός μου φίλος, ο 
Τίμος, το αυτοκινητάκι, έπεσε στα νερά. Θα τον χάσω! 
Και τον αγαπώ τόσο!

- Γαβ! Εγώ ξέρω καλό κολύμπι! είπε το σκυλάκι, κού-
νησε την ουρά του, και βούτηξε στο νερό. 
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Έβρεχε όμως πολύ και το σκυλάκι χρειάστηκε να πα-
λέψει με τα ορμητικά νερά, και κάποια στιγμή κι εκεί-
νο φοβήθηκε. Λίγο παρακάτω όμως είδε τον Τίμο, και 
τον γράπωσε με τα δοντάκια του. Όταν κόπασε η βροχή, 
πήρε τον Τίμο και γύρισαν εκεί που είχε μείνει η Ντόλ-
λυ.

Ήσαν όλοι βρεγμένοι μέχρι το κόκκαλο, και κρύωναν. 
Αλλά ήσαν ασφαλείς. Όλοι ήταν χαρούμενοι. Το σκυλά-
κι, που το έλεγαν Ίρμα, κάλεσε την Ντόλλυ και τον Τίμο 
στο σκυλόσπιτό του, στην άκρη ενός κήπου εκεί κοντά. 
Εκεί είπαν ο ένας στον άλλον την ιστορία τους.

Η Ντόλλυ συγκινήθηκε όταν έμαθε ότι η Ίρμα είχε 
χάσει από μικρή τη μαμά της. Την βρήκε μια καλή κυρία 
και τη μεγάλωσε. Τώρα η κυρία έχει γεράσει, και η Ίρμα 
δεν τη βλέπει πολύ συχνά. Όμως η Ίρμα αγαπούσε πολύ 
την μεγάλη κυρία και έμενε στον κήπο της με μεγάλη 
χαρά. 

Και η Ίρμα συγκινήθηκε πολύ με την ιστορία του Τί-
μου και της Ντόλλυ. 

- Αχ! είπε η Ντόλλυ, λαχταρώ να με πάρει στην αγκα-
λιά του ένα κοριτσάκι, και να παίξει μαζί μου. Γι αυτό 
είμαι φτιαγμένη.

- Αχ! είπε και ο Τίμος. Λαχταρώ να με πάρει ένας 
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μπόμπιρας στα χεράκια του, να κάνει τη μηχανή μου 
να βουίζει, να κάνει ότι με ταξιδεύει στην άκρη του κό-
σμου, να περάσουμε μαζί βουνά και λαγκάδια! Πωπω 
περιπέτειες που θα ζούσαμε μαζί!

Η Ίρμα σκέφτηκε λίγο και τους είπε ότι μπορούσε να 
τους βοηθήσει. Ήξερε δύο παιδάκια στην κάτω γωνία, 
που δεν είχαν παιχνίδια.

Μια και δυο, μπροστά η Ίρμα, και πίσω η Ντόλλυ με 
τον Τίμο, ξεκίνησαν.

Στο μεταξύ ξημέρωνε. Τα σύννεφα έφυγαν, κι ένας 
ολόλαμπρος ήλιος βγήκε στον ουρανό. Τα μαλλάκια και 
το φουστανάκι της Ντόλλυ στέγνωσαν. Ο Τίμος στέ-
γνωσε κι αυτός. 

Η Ίρμα, η Ντόλλυ και ο Τίμος, κρύφτηκαν στους θά-
μνους της αυλής. Εκεί η Ίρμα είπε στην Ντόλλυ και στον 
Τίμο ότι σε αυτό το σπίτι μένουν δυο παιδάκια, περίπου 
τεσσάρων ετών. Ο πατέρας τους έμεινε χωρίς δουλειά 
επειδή ο Χρηματοκαταβροχθιστής έφαγε όλα τα λεφτά 
του αφεντικού του. Τότε το αφεντικό έδιωξε τον πατέρα 
από τη δουλειά του. Και η μητέρα δούλευε μόνο λίγες 
ώρες την εβδομάδα.

Η Ίρμα έφυγε να πάει στην κυρία της, κι έμειναν η 
Ντόλλυ με τον Τίμο μέσα στους θάμνους.
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Σε λίγο άνοιξε η πόρτα και βγήκαν δύο παιδάκια, έτοι-
μα να πάνε στο νηπιαγωγείο της γειτονιάς. Η μητέρα 
τους βγήκε μαζί τους, και τα φίλησε τρυφερά. 

Τα πήρε από το χέρι και έφυγαν.

Η μητέρα γύρισε σε λίγο χωρίς τα παιδιά, και κάθισε 
στον κήπο και μονολογούσε:

- Τα αγγελούδια μου. Πόσο τα χαίρομαι! Είναι η χαρά 
της ζωής μας. Κρίμα που δεν μπορώ να τους πάρω ένα 
παιχνίδι για τα γενέθλιά τους. Αύριο είναι τα τέσσερά 
τους. Να ‘ναι καλά. Κάποτε ο Χρηματοκαταβροχθιστής 
θα φύγει -δεν μπορεί! Τα παιδιάκια μου να είναι καλά, 
και όλα τα άλλα θα τα βρούμε.

Και μπήκε μέσα στο σπίτι να συνεχίσει τις δουλειές 
της.

Το μεσημέρι γύρισαν και τα παιδάκια, έφαγαν, και βγή-
καν στον κήπο να παίξουν.

Και τη νύχτα, αφού η μαμά τα έβαλε στο κρεβατάκι 
τους, κι εκείνα έκλεισαν τα ματάκια τους, βγήκαν από 
την κρυψώνα τους ο Τίμος και η Ντόλλυ και γλίστρησαν 
κρυφά μέσα στο σπίτι. Η Ντόλλυ ξάπλωσε στο μαξιλα-
ράκι της Αθηνάς, και ο Τίμος ακούμπησε στο μάγουλο 
του Δημήτρη. Γιατί έτσι τα έλεγαν τα παιδάκια. Και μαζί 
με τα παιδάκια, είδαν κι εκείνοι όνειρα γλυκά. 
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Η Ντόλλυ ονειρευόταν την Αθηνά να της χτενίζει τα 
μαλλιά και να τη φροντίζει όπως θα φροντίζει αργότε-
ρα ένα αληθινό μωρό. Ο Τίμος ονειρεύτηκε ένα μεγάλο 
ταξίδι, όπου εκείνος με τον Δημήτρη θα αντιμετώπιζαν 
τον Χρηματοκαταβροχθιστή, και θα τον νικούσαν. Θα 
τον έδιωχναν από την πόλη.

Το πρωί η Αθηνά και ο Δημήτρης αντίκρυσαν με έκ-
πληξη δύο πολύ όμορφα παιχνίδια, δώρο για τα γενέ-
θλιά τους.

- Μαμά! Μαμά! Έλα να δεις! Τι ωραία παιχνίδια!

Και ήσαν όλοι τόσο χαρούμενοι! Κανείς δεν ήξερε πως 
βρέθηκαν μέσα στο σπίτι μια πανέμορφη κούκλα κι ένα 
αυτοκινητάκι, αλλά όλοι είχαν μεγάλη χαρά. Όμως μυ-
στικά μέσα τους ακόμα πιο χαρούμενοι ήσαν η Ντόλλυ 
και ο Τίμος, που ήταν φτιαγμένοι για να προσφέρουν στα 
παιδιά αυτήν ακριβώς τη χαρά. Γιατί μπορεί τα παιδιά 
να χαίρονται να έχουν παιχνίδια, αλλά και τα παιχνίδια 
χαίρονται να βλέπουν τα παιδάκια χαρούμενα.

Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.

Όσο για το τι έγινε με τον Χρηματοκαταβροχθιστή … 
Ε! Αυτή είναι μια ιστορία που θα την πούμε κάποια άλλη 
φορά. 

ΤΕΛΟΣ
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2. Οι περιπέτειες  
των παιχνιδιών
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ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ, σε μια πολιτεία, ζούσαν 
δύο παιχνιδάκια, ο Τίμος, ένα κόκκινο αγωνιστικό αυ-
τοκινητάκι και η Ντόλλυ, μια πανέμορφη κουκλίτσα. 

Ο Τίμος και η Ντόλλυ ζούσαν στο σπίτι της Αθηνάς 
και του Δημήτρη. Η Αθηνά και ο Δημήτρης ήταν δύο 
τετράχρονα αδελφάκια, που αγαπούσαν πάρα πολύ τον 
Τίμο και την Ντόλλυ, και τα πρόσεχαν, επειδή ήσαν τα 
μοναδικά τους παιχνίδια. 

Υπήρχαν ελάχιστα παιχνίδια στην πόλη, επειδή είχε 
έρθει ένας μεγάλος δράκος, ο Χρηματοκαταβροχθιστής, 
που έτρωγε τα λεφτά των ανθρώπων. Έτσι κανείς δεν 
είχε λεφτά και, φυσικά, οι γονείς δεν αγόραζαν πια παι-
χνίδια για τα παιδάκια τους. Το πώς βρέθηκαν ο Τίμος 
και η Ντόλλυ στο σπίτι της Αθηνάς και του Δημήτρη εί-
ναι μια άλλη ιστορία και θα την πούμε μια άλλη φορά.

Ο Τίμος και η Ντόλλυ αγαπούσαν πολύ τα παιδάκια 
και τους γονείς τους και ήταν ευτυχισμένοι εκεί. Όμως 
μια μέρα άκουσαν τη μαμά των παιδιών να κλαίει κρυ-
φά στην κουζίνα, την ώρα που μαγείρευε. Και η Αθηνά 
και ο Δημήτρης την είχαν ακούσει και στενοχωρήθηκαν 
πολύ. Ενώ λοιπόν τα παιδάκια έπαιζαν με τον Τίμο και 
την Ντόλλυ στην αυλή, άρχισαν να μιλάνε μεταξύ τους 
γιαυτό που συνέβαινε: 
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- Δημήτρη, έχεις καταλάβει τι είναι ο Χρηματοκρατο-
στής; Έλεγε η Αθηνά προσπαθώντας να πει τη δύσκολη 
λέξη

- Χρη-μα-το-κα-τα-βρο-χθι-στής, τη διόρθωνε ο 
Δημήτρης.

- Χρηματο-καταβροχθιστής, Ουφ! έλεγε η Αθηνά.

- Δεν ξέρω, έλεγε ο Δημήτρης σηκώνοντας τους 
ώμους του, μάλλον τρώει τα λεφτά του μπαμπά και της 
μαμάς, και όλων των ανθρώπων.

- Πρέπει να είναι πολύ κακός, έλεγε η Αθηνά

- Μάλλον, απαντούσε ο Δημήτρης, και κυλούσε τον 
Τίμο επάνω στα χορτάρια της αυλής φωνάζοντας Βρουμ! 
Βρουμ! Βρουμ!

Η Αθηνά τον ακολούθησε, και του μίλησε πάλι:

- Φοβάμαι. Η μαμά κλαίει.

- Το ξέρω, απαντούσε ο Δημήτρης, μάλλον κλαίει για-
τί ο μπαμπάς δεν πάει πια στη δουλειά κάθε πρωί.

- Γιατί δεν μας λένε κάτι γι αυτό;

Αναρωτιούνταν τα παιδάκια. Ο μπαμπάς έφευγε κάθε 
πρωί από το σπίτι σαν να μη συνέβαινε τίποτα και η μαμά 
μαγείρευε τραγουδώντας, και μόνο κρυφά έκλαιγε. Και 
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οι δύο γονείς προσπαθούσαν να μη στενοχωρήσουν τα 
παιδιά τους, που τα αγαπούσαν πολύ.

Ο Τίμος και η Ντόλλυ άκουγαν, έβλεπαν, και τα βρά-
δια, που όλοι κοιμούνταν, συζητούσαν για το πόσο ανή-
συχοι ήταν όλοι στο σπίτι. Ώσπου μια μέρα ο Τίμος είπε:

- Φτάνει πια! Εγώ είμαι ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο, 
και δεν μπορώ να κάθομαι με σταυρωμένα τα χέρια μου 
-ή μάλλον με σταυρωμένες τις ρόδες μου! Γι’ αυτό έχω 
σκεφτεί να κάνουμε κάτι!

- Τι έχεις σκεφτεί; Ρώτησε η Ντόλλυ, που αγαπούσε 
κι εκείνη την περιπέτεια και τη δράση.

- Θα κάνουμε Γενική Συνέλευση Παιχνιδιών! φώναξε 
ο Τίμος

- Τι είναι αυτό; ρώτησε η Ντόλλυ

- Είναι κάτι που άκουγα στην τηλεόραση προχθές. Εί-
ναι όταν μαζεύονται όλοι σε ένα δωμάτιο και μιλάνε για 
κάτι που συμβαίνει και μετά αποφασίζουν όλοι μαζί τι 
θα κάνουνε γι αυτό.

Της Ντόλλυ της άρεσε η ιδέα να συζητήσουν το πρό-
βλημα και με τα άλλα παιχνίδια. Στο κάτω-κάτω από 
καιρό πια ήθελε να τα γνωρίσει. Είχε ακούσει πολλά 
για μια άλλη κούκλα, τη Νεφέλη, που έμενε στον από 
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κάτω δρόμο, στο σπίτι της Μαιρούλας, και πολύ ήθελε 
να τη γνωρίσει και να γίνουν φίλες. Ήταν επίσης περί-
εργη να δει το διάσημο τραινάκι τον Τσαφ-τσουφ-ουφ-
ουφ-πουουφφφ! που τον είχε ο Γιαννάκης, που έμενε 
δύο δρόμους παρακάτω. Η Ντόλλυ άκουγε συχνά την 
Αθηνά και τον Δημήτρη να μιλάνε γι’ αυτά τα παιχνίδια.

Ο Τίμος και η Ντόλλυ λοιπόν ζήτησαν βοήθεια από το 
γάτο του σπιτιού, τον Φελίνο, να πάει από σπίτι σε σπίτι 
και να ειδοποιήσει τα παιχνίδια για τη Γενική Συνέλευση 
Παιχνιδιών, που ορίστηκε για το επόμενο βράδυ.

Εκείνη τη νύχτα λοιπόν, ο Φελίνος τρύπωσε στα άλλα 
σπίτια της πόλης, σε όσα σπίτια δηλαδή υπήρχαν παιχνί-
δια -γιατί δεν είχαν παιχνίδια όλα τα παιδιά της πόλης. 
Ο Φελίνος τρύπωσε κρυφά από παράθυρα, σκαρφάλωσε 
σε στέγες και πήδηξε από καμινάδες, κρυφο-γλίστρησε 
από μισάνοιχτες πόρτες κουζίνας, και τελικά κατάφερε 
στη διάρκεια της νύχτας να ειδοποιήσει όλα τα παιχνίδια.

Το άλλο βράδυ λοιπόν, στην κορυφή του λόφου, μα-
ζεύτηκαν τα παιχνίδια κάτω από το φως του φεγγαριού.

Ήταν εκεί φυσικά ο Τίμος και η Ντόλλυ, πρώτοι και 
καλύτεροι. Ήρθαν τα δύο φορτηγάκια του Ιάσωνα και 
του Αλέξανδρου, ο Μπέμπονας και ο Μπεμπάρας. Ήρθε 
και η νταλίκα του Αχιλλέα, ο Φώτης ο Βαρύς.
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Ήρθε ο τρομερός εκσκαφέας του Νικολάκη ο Χούφτας 
και η φοβερή μπουλντόζα του Κωστάκη, η Δαγκάνα, που 
είχε και τουβλάκια στο κεφάλι της.

Ήρθε και το αεροπλανάκι του Οδυσσέα, η Αστραπή η 
Συννεφούλα, και οι κούκλοι μάστορες του Γιωργάκη, ο 
Σάββας και ο Μεμάς.

Ήρθε και η κούκλα - μάγισσα που ζούσε στη βιτρίνα 
του φαρμακείου, η φοβερή Κουκλομυταρού η Στρυφτο-
καπελού. 

Ήρθε και ο γερανός του Πέτρου, ο Άρτσι ο Δυνατός, 
και η κούκλα της αδελφής του της Αφροδίτης, η Νικόλ 
η Ωραία.

Ήρθε και η μπάλα της Δανάης, η Σφαιροστρυφογυ-
ριστρού η Τριγυρίστρα. Και φυσικά ήρθε και η Νεφέλη, 
η κούκλα της Μαιρούλας και ο διάσημος Τσαφ-τσουφ-
ουφ-ουφ-πουουφφφ! το τραινάκι του Γιαννάκη. 

Μαζί τους ήταν, εννοείται, και ο Φελίνος ο γάτος, που 
πέταγε τη σκούφια του για νυχτερινή περιπέτεια.

Ο Τίμος μίλησε πολύ ώρα στα άλλα παιχνίδια για τη 
στεναχώρια των ανθρώπων στο σπίτι που ζούσε με την 
Ντόλλυ. Και τα άλλα παιχνίδια είπαν κι αυτά με τη σειρά 
τους τι συνέβαινε στα σπίτια που ζούσαν. Κάποια στιγμή, 
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ο Τσαφ-τσουφ-ουφ-ουφ-πουουφφφ! σήκωσε το χέρι να 
προσθέσει κάτι σε αυτά που έλεγαν.

- Πες μας Τσαφ-τσουφ-ουφ-ουφ-πουφ! , είπε η Ντόλ-
λυ

- Όχι Τσαφ-τσουφ-ουφ-ουφ-πουφ! φώναξε το τραι-
νάκι, που θύμωνε όταν δεν έλεγαν το όνομά του σωστά, 
Τσαφ-τσουφ-ουφ-ουφ-πουουφφφ!, το Πουουφφφφ! 
πρέπει να είναι μακρύ, διαμαρτυρήθηκε.

- Εντάξει Τσαφ-τσουφ-ουφ-ουφ-πουουφφφ!, διόρ-
θωσε η Ντόλλυ, και γέλασε γιατί πολύ το συμπαθούσε 
το τραινάκι.

- Λοιπόν, έλεγα να πάμε στον Χρηματοκαταβροχθη-
στή και να του πάρουμε τα λεφτά που έχει κλέψει, μή-
πως και ξεκουμπιστεί να φύγει, είπε σοβαρός ο Τσαφ-
τσουφ-ουφ-ουφ-πουουφφφ! Εγώ σίγουρα μπορώ να 
γεμίσω τα βαγόνια μου με λεφτά και να τα πάρω μακριά 
του.

- Κι εμείς μπορούμε να σκάψουμε βαθιές τρύπες και 
να τα κρύψουμε εκεί, και όταν φύγει να τα ξεθάψουμε 
και να τα επιστρέψουμε στους ανθρώπους! Φώναξαν ο 
Χούφτας και ο Δαγκάνας.

- Κι εγώ μπορώ να τον κοιμίσω με μαγικό φίλτρο, για 
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να μπορείτε να τα κάνετε όλα αυτά! Φώναξε η Κουκλο-
μυταρού η Στρυφτοκαπελού.

Συζητώντας λοιπόν τα παιχνίδια όλο το βράδυ κατέ-
στρωσαν τελικά ένα σχέδιο. Πρώτα λοιπόν αποφάσισαν, 
πριν πάνε να πάρουν τα λεφτά που έκρυβε ο Χρηματο-
καταβροχθιστής, να μάθουν κάτι για τις συνήθειές του. 
Έτσι θα μπορούσαν να τον εξουδετερώσουν πιο εύκολα. 
Θα κοίταζαν και που βρίσκεται η σπηλιά του. Και χρει-
άζονταν επίσης να είναι έτοιμοι να θάψουν γρήγορα τα 
λεφτά. Γι αυτό έπρεπε να έχουν βρει από πριν ένα μέρος 
που το χώμα θα ήταν μαλακό για να σκάψουν γρήγορα. 
Έτσι, αποφάσισαν να στείλουν μερικά παιχνίδια για να 
κάνουν πρώτα αυτές τις δουλειές.

Πρώτη έφυγε εκείνη τη νύχτα η Αστραπή η Συννε-
φούλα. Η Αστραπή πέταξε ψηλά στον ουρανό, την ώρα 
που ανέτελλε ο ήλιος, και από εκεί ψηλά είδε τον Χρη-
ματοκαταβροχθιστή να βγαίνει από ένα σπίτι στο γειτο-
νικό χωριό, και να πετάει ψηλά. Στο στόμα του κρατούσε 
μια κατσαρόλα γεμάτη με λεφτά που είχε κλέψει από 
τους ανθρώπους του χωριού. Η Αστραπή τον ακολού-
θησε στον ουρανό. Ο Χρηματοκαταβροχθιστής, σίγου-
ρος για τον εαυτό του και τη δύναμή του, ούτε σκέφτηκε 
να κοιτάξει πίσω του. Ποιος θα τολμούσε να τον ακο-
λουθήσει;
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Έτσι, μπροστά πετούσε ο Χρηματοκαραβροχθιστής, 
και πίσω του η Αστραπή η Συννεφούλα. Ο Χρηματο-
καταβροχθιστής έφτασε τελικά στη σπηλιά του με την 
Αστραπή ξοπίσω του. Χώθηκε μέσα στην τρύπα του για 
να κοιμηθεί. Η Αστραπή προσγειώθηκε στον απέναντι 
βράχο και περίμενε. Όταν σε λίγο ακουγόταν μόνο το 
ροχαλητό του Χρηματοκαταβροχθιστή, η Αστραπή απο-
γειώθηκε, πέταξε ψηλά, και πρόλαβε να γυρίσει στο 
σπίτι της πριν ξυπνήσει ο μικρός Οδυσσέας και την ανα-
ζητήσει. 

Το άλλο βράδυ που μαζεύτηκαν ξανά τα παιχνίδια στο 
λόφο, η Αστραπή τους εξήγησε πως θα βρουν τη σπηλιά 
του Χρηματοκαταβροχθιστή. Τότε αποφάσισαν να μά-
θουν κάτι περισσότερο για τις συνήθειες του Χρηματο-
καταβροχθιστή. Έτσι, έφυγαν εκείνο το βράδυ ο Τίμος 
και η Ντόλλυ.

Ο Τίμος και η Ντόλλυ έφτασαν στη σπηλιά που τους 
είπε η Αστραπή ξημερώματα, και κρύφτηκαν περιμέ-
νοντας τον Χρηματοκαταβροχθιστή. Καθώς περίμεναν 
κρυμμένοι πίσω από ένα βράχο, άκουσαν ένα σφύριγ-
μα και σε λίγο είδαν τον Χρηματοκαταβροχθιστή να προ-
σγειώνεται.

- Πω πω, πως σφυρίζουν τα φτερά του! ψιθύρισε η 
Ντόλλυ
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- Σσσς! της ψιθύρισε ο Τίμος, που ανησυχούσε μή-
πως τους ακούσει.

Αλλά ο Χρηματοκαταβροχθιστής, σίγουρος για τη δύ-
ναμή του, ούτε που σκέφτηκε ότι θα μπορούσε κανείς να 
τον πλησιάσει. Κι έτσι δεν πρόσεξε τίποτα.

Ο Χρηματοκαταβροχθιστής μπήκε στη σπηλιά του, 
και σε λίγο ακούγονταν μόνο οι μασέλες του. Έτρωγε το 
κλεμμένο χρυσάφι, για να κοιμηθεί χορτάτος.

- Ααααουουχχχχμμ! ακούστηκε το χασμουρητό του 
μόλις χόρτασε. Το χασμουρητό του ήταν τόσο δυνατό, 
που βγήκε σαν άνεμος από τη σπηλιά και ξερίζωσε ένα 
μικρό δένδρο που ήταν κοντά στην είσοδο.

- Πω πω, είπε η Ντόλλυ.

- Σσσσς! ψιθύρισε ο Τίμος, ανήσυχος πάντα.

Σε λίγο ακουγόταν το ροχαλητό του δράκου. Τότε ο 
Τίμος και η Ντόλλυ τρύπωσαν στη σπηλιά για να κά-
νουν αναγνώριση, δηλαδή να δουν που είναι το κάθε τι. 
Ο Χρηματοκαταβροχθιστής ροχάλιζε τόσο δυνατά που 
έτρεμαν οι βράχοι. 

Αφού είδαν πού κοιμάται και πού κρύβει τα λεφτά του, 
ο Τίμος και η Ντόλλυ έφυγαν, και γύρισαν στην πόλη. 
Ήταν πια μεσημέρι. Καθώς έφταναν στο σπίτι κρύφτηκαν 
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πίσω από τους θάμνους για να περάσουν απαρατήρητοι. 
Κοιτάζοντας είδαν την Αθηνά και το Δημήτρη, που εί-
χαν γυρίσει από το σχολείο, να τους ψάχνουν ανήσυ-
χοι. Σε μια στιγμή που κανείς δεν έβλεπε προς τη μεριά 
τους, ο Τίμος γλίστρησε ανάμεσα από τα χορτάρια, έτσι 
που να μισοφαίνεται, και η Ντόλλυ ξάπλωσε ανάσκελα 
κοντά του. Τελικά τα βρήκε ο Δημήτρης.

- Εδώ είναι! φώναξε χαρούμενος στην αδελφούλα του!

- Καλά, πώς βρέθηκαν εδώ; αναρωτήθηκε η Αθηνά. 
Είμαι σίγουρη ότι είχα αφήσει την Ντόλλυ κάτω από το 
παράθυρο, για να έχει φως.

- Ίσως να ήρθαν μόνα τους, είπε ο Δημήτρης

Πόσο δίκιο είχε!

Εκείνο το βράδυ, στη Γενική Συνέλευση των Παι-
χνιδιών, ο Τίμος και η Ντόλλυ κατάστρωσαν πια ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο. Ήξεραν πια πόση ώρα θα τους 
έπαιρνε να πάνε και να γυρίσουν, ήξεραν πού είναι το 
χρυσάφι, και ήξεραν και πού να το κρύψουν, καθώς και 
πού έχει το κρεβάτι του ο δράκος. Έστειλαν λοιπόν την 
Κουκλομυταρού την Στρυφτοκαπελού για να δει μόνη 
της τον Χρηματοκαταβροχθιστή και να σκεφτεί ποιο μα-
γικό φίλτρο θα τον κοιμίσει καλά, και πόσο από αυτό 
χρειάζεται.
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Η Κουκλομυταρού η Στρυφτοκαπελού πέταξε μέσα 
στη νύχτα πάνω στο μαγικό της σκουπόξυλο, και έφτασε 
γρήγορη σαν αστραπή στη σπηλιά του δράκου. Όση ώρα 
τον περίμενε να γυρίσει μπήκε στη σπηλιά είδε το χρυ-
σάφι και τα λεφτά. 

- Πω πω, πόσο έχει κλέψει!, είπε. Θα μας πάρει χρό-
νια για να τα μεταφέρουμε όλα αυτά. Και σκέφτηκε να 
φτιάξει και ένα δυναμωτικό ποτό για τα παιχνίδια που 
θα δουλέψουν σκληρά. Όταν γύρισε ο Χρηματοκαταβρο-
χθιστής και κοιμήθηκε, η Κουκλομυταρού η Στρυφτο-
καπελού βγήκε από την κρυψώνα της, και τον κοίταζε 
καλά-καλά από πάνω μέχρι κάτω και από κάτω μέχρι 
πάνω.

- Έννοια σου, και θα σε φτιάξω εγώ, μονολόγησε. 
Ύστερα γύρισε γρήγορα στην πόλη, πριν ξημερώσει, γλί-
στρησε στο φαρμακείο, και πρόφτασε να ρίξει μια ματιά 
στα σκονάκια και στα μπουκαλάκια του φαρμακοποιού, 
για να αποφασίσει πως θα φτιάξει τα μαγικά της φίλτρα. 
Όταν ήρθε το πρωί ο φαρμακοποιός να ανοίξει το μαγα-
ζί του, όλα ήταν στη θέση τους, και η Κουκλομυταρού η 
Στρυφτοκαπελού στο ράφι της.

Το άλλο βράδυ ήσαν λοιπόν έτοιμοι. Ξεκίνησαν, αλλά 
δεν μπορούσαν να πάνε γρήγορα. Μπορεί η Αστραπή η 
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Συννεφούλα και η Κουκλομυταρού η Στρυφτοκαπελού 
να πετούσαν, μπορεί ο Τίμος να είναι ένα γρήγορο αγω-
νιστικό αυτοκίνητο, αλλά οι άλλοι ήταν πιο αργοί.

- Μπρρρν! Μπρρν! αγκομαχούσαν ο Δαγκάνας και ο 
Χούφτας καθώς ανέβαιναν στο βουνό. 

- Τσαφ! Τσουφ! Ουφ! Ουφ! Πουφ!, λαχάνιαζε και ο 
Τσαφ-τσουφ-ουφ-ουφ-πουουφφφ!

- Ααχχ! τα ποδαράκια μου! διαμαρτυρόταν η Νικόλ η 
Ωραία.

Όλα τα παιχνίδια, το καθένα με τον τρόπο του, δυσκο-
λεύονταν. Έφτασαν στη σπηλιά το επόμενο μεσημέρι και 
κρύφτηκαν. Δεν θα προλάβαιναν να μεταφέρουν όλο το 
χρυσάφι πριν νυχτώσει, κι έτσι δεν αποκοίμισαν το δρά-
κο εκείνη τη μέρα. Θα περίμεναν το επόμενο πρωινό, 
όταν ο δράκος θα γυρνούσε ξανά στη σπηλιά του. 

Εκείνη τη μέρα κανένα παιδάκι στην πόλη δεν είχε 
παιχνίδια.

- Μα που έχουν πάει όλα; αναρωτιόνταν τα παιδάκια, 
καθώς μάθαιναν ότι και τα παιχνίδια των φίλων τους 
έλειπαν. Εκείνο το βράδυ όλα τα παιδάκια πήγαν στα 
κρεβατάκια πολύ στενοχωρημένα, αφού τους έλειπαν 
οι αγαπημένοι τους φίλοι. Οι μαμάδες τους τα φίλησαν 
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τρυφερά, και τους έλεγαν να μη στενοχωριούνται.

Στο μεταξύ, καθώς νύχτωσε, τα παιχνίδια παρέμει-
ναν κρυμμένα, και ο Χρηματοκαταβροχθιστής, άνοιξε τα 
μάτια του, χασμουρήθηκε, και σηκώθηκε. Έφαγε πρό-
χειρα ένα χρυσό κύπελλο και δύο χρυσά κουταλάκια, 
πολύ τραγανά, τεντώθηκε, ξαναχασμουρήθηκε, τίνα-
ξε τις φτερούγες του, και πέταξε μακριά. Στο μεταξύ 
τα παιχνίδια βγήκαν από την κρυψώνα τους, και πήγαν 
έξω από τη σπηλιά, σε ένα ξέφωτο που είχε δει λίγο πιο 
πέρα ο Τίμος, και βρήκαν ένα σημείο που ήταν κατάλλη-
λο για σκάψιμο. Αποφάσισαν όμως να περιμένουν, για 
να μην καταλάβει τίποτα ο Χρηματοκαταβροχθιστής. 

Λίγο πριν ξημερώσει, η Κουκλομυταρού η Στρυφτο-
καπελού πήγε στις κατσαρόλες με το χρυσάφι, που άρε-
σε στο Δράκο να τρώει για κύριο γεύμα, και τα ράντισε 
με το υγρό που είχε ετοιμάσει. 

- Χμμμμ! μουρμούριζε, εκατό δράκοι θα μπορούσαν 
να κοιμηθούν με τα μαγικά μου.

Πριν ξημερώσει τα παιχνίδια ξανακρύφτηκαν και πε-
ρίμεναν. Σε λίγο ακούστηκε ένα σφύριγμα και μετά φά-
νηκε ο Χρηματοκαταβροχθιστής

- Πω πω, θόρυβο που κάνουν τα φτερά του! σχολίασε 
η Νεφέλη.
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- Σσσσς! ψιθύρισε η Ντόλλυ, που είχε γίνει πια φίλη 
της.

Ο δράκος κάθισε να φάει. Αλλά ενώ άρχισε με όρεξη, 
σταμάτησε, και άρχισε να μυρίζει τη χρυσο-σουπά του. 
Μετά σηκώθηκε, και πήγε και στις άλλες κατσαρόλες, 
και τις μύριζε όλες.

- Λες να κατάλαβε τίποτα; ρώτησε ανήσυχος ο Τίμος 
την Κουκλομυταρού την Στρυφτοκαπελού.

- Ίσως. Γι αυτό τα ράντισα όλα, για να μην μπορεί να 
διαλέξει.

Πράγματι, αφού όλα κάτι του μύριζαν, ο Χρηματοκα-
ταβροχθιστής επέστρεψε στη σούπα του και συνέχισε να 
τρώει -χωρίς πολύ όρεξη. Κάτι περίεργο συνέβαινε με 
το φαγητό του σήμερα. Το χρυσάφι είχε μια άλλη μυ-
ρωδιά που δεν του πολυ-άρεσε. Έτσι δεν έφαγε πολύ. 
Έφαγε μόνο τη μισή σούπα του.

Η Κουκλομυταρού η Στρυφτοκαπελού είπε στα άλλα 
παιχνίδια ότι ο δράκος θα κοιμόταν αλλά όχι τόσο βαριά 
όσο είχε υπολογίσει. Σίγουρα πάντως ήταν καλύτερα 
από ό,τι θα ήταν αν κοιμόταν χωρίς μαγικό φίλτρο. Για-
τί οι δράκοι που τρώνε χρυσάφι ξυπνούν πολύ εύκολα, 
ειδικά αν κάτι απειλεί το χρυσάφι τους.
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Αποφάσισαν λοιπόν τα παιχνίδια να μείνει η Κουκλο-
μυταρού η Στρυφτοκαπελού στο πλευρό του, όση ώρα 
εκείνοι δούλευαν. Η Κουκλομυταρού η Στρυφτοκαπε-
λού παρακολουθούσε την ανάσα του, για να καταλάβει 
αμέσως την παραμικρή αλλαγή. Ετοίμασε καλού κακού 
και λίγο φίλτρο σε ένα μπουκαλάκι με ψεκαστήρα. Ήταν 
έτοιμη να του ψεκάσει τα τεράστια ρουθούνια του αν πή-
γαινε να ξυπνήσει.

Στο μεταξύ τα παιχνίδια άρχισαν να δουλεύουν όσο 
πιο αθόρυβα μπορούσαν. 

Όσο ο Χούφτας έσκαβε έξω να φτιάξει μεγάλες τρύ-
πες για να θάψουν τα λεφτά, ο Δαγκάνας άδειαζε με την 
μεγάλη του χούφτα τις χύτρες και φόρτωνε το χρυσάφι 
στα φορτηγάκια, τον Μπέμπονα και τον Μπεμπάρα, και 
στην νταλίκα τον Φώτη τον βαρύ. 

Ενώ ο Δαγκάνας φόρτωνε λοιπόν τα φορτηγά και τη 
μεγάλη νταλίκα, οι κούκλοι μάστορες είχαν χωθεί σε 
μια χύτρα με λεφτά και φόρτωναν το τρενάκι τον Τσαφ-
τσουφ-ουφ-ουφ-πουουφφφ!

Μέχρι να πάει το φορτίο του ο Τσαφ-τσουφ-ουφ-ουφ-
πουουφφφ! στην τρύπα που έσκαβε ο Χούφτας, ο Δα-
γκάνας φόρτωνε τον Μπέμπονα και τον Μπεμπάρα, και 
όταν γύριζε ο Τσαφ-τσουφ-ουφ-ουφ-πουουφφφ! για να 
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πάρει καινούριο φορτίο, ο Μπέμπονας και ο Μπεμπάρας 
ήταν φορτωμένοι και έτοιμοι να πάνε στην τρύπα. 

Και μόλις τα άλλα παιχνίδια άρχιζαν να φέρνουν χρυ-
σάφι και λεφτά για να γεμίσουν μια τρύπα, ο Χούφτας 
άρχιζε να σκάβει μια καινούρια. Στο μεταξύ ο Άρτσι ο 
Δυνατός, με τη βοήθεια του Τίμου, έδενε στην αλυσί-
δα του μια ολόκληρη χύτρα γεμάτη λεφτά για να τη με-
ταφέρει στις τρύπες που έσκαβε ο Χούφτας. Η Νικόλ η 
Ωραία βοηθούσε να δένουν τα φορτία στο γερανό. Ήταν 
απίθανη με τους κόμπους! Και η Νεφέλη με την Ντόλ-
λυ βοηθούσαν τον Μπέμπονα, τον Μπεμπάρα, τον Φώτη 
τον Βαρύ και τον Τσαφ-τσουφ-ουφ-ουφ-πουουφφφ!, 
όταν σκάλωναν ανάμεσα στα χορτάρια. Δουλειά δύσκο-
λη και βαριά και αυτή. Ο Τίμος πήγαινε από τον έναν 
στον άλλον και τους βοηθούσε όλους, όπου και όπως 
χρειαζόταν. Πλάι του έτρεχε η Σφαιροστρυφογυριστρού 
η Τριγυρίστρα, η χαρούμενη μπαλίτσα. Ο Φελίνος ο γά-
τος, πηδώντας γρήγορα από τα βράχια, πηγαινοερχόταν 
από τη σπηλιά με τα παιχνίδια στην πόλη και πάλι πίσω, 
και έλεγε στα παιχνίδια τι κάνουν οι άνθρωποι.

- Βάλε ένα χεράκι να σπρώξουμε! Φώναζε η Ντόλλυ 
στην Νικόλ την Ωραία, όταν για άλλη μια φορά η πίσω 
ρόδα του Φώτη κόλλησε σε μια τρύπα στο χώμα.
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Κάποια στιγμή ο Άρτσι πήγε να σηκώσει μια βαριά χύ-
τρα με λεφτά, αλλά δεν την έδεσαν καλά, κι εκείνη έπεσε 
κάνοντας πολύ θόρυβο. 

Ο Χρηματοκαταβροχθιστής άρχισε να κουνιέται ανή-
συχα στον ύπνο του, και η Κουκλομυταρού η Στρυ-
φτοκαπελού αμέσως του ψέκασε τη μύτη. Ο δράκος 
φτερνίστηκε, αλλά δεν ξύπνησε. Όλοι αναστέναξαν με 
ανακούφιση, και συνέχισαν τη δουλειά τους. Πιο προσε-
κτικά αυτή τη φορά.

Έτσι πέρασε η μέρα και όλοι δούλευαν πολύ σκληρά. 
Και όταν πήγαινε πια να σκοτεινιάσει και δεν έβλεπαν 
πια, μετέφεραν και τα τελευταία λεφτά. Μετά κρύφτη-
καν για να δουν τι θα γίνει. Αλλά ο Χρηματοκαταβρο-
χθιστής κοιμόταν βαθιά, και άργησε να ξυπνήσει. Ήταν 
τελικά περασμένα μεσάνυχτα όταν ξύπνησε.

Άνοιξε τα μάτια του, χασμουρήθηκε, τεντώθηκε, και 
σηκώθηκε βαρύς.

- Έχει σκοτεινιάσει για τα καλά. Παρακοιμήθηκα σή-
μερα, μονολόγησε.

Βαριο-περπατώντας πήγε να φάει, αλλά στάθηκε γε-
μάτος τρόμο μπροστά σε αυτό που έβλεπε. Έτριβε τα 
μάτια του και κοιτούσε ξανά και ξανά. Δεν πίστευε στα 
μάτια του. Όλα του τα λεφτά είχαν κάνει φτερά. Δεν 
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υπήρχε δεκάρα στη σπηλιά του. Όταν πια κατάλαβε ότι 
λεφτά δεν υπήρχαν άρχισε να κλαίει, να θρηνεί, και να 
χτυπιέται.

- Ουουουου! έκλαιγε

- Τα λεφτά μου! θρηνούσε

- Πεινάω! φώναζε.

Έτρεμαν οι τοίχοι της σπηλιάς από τις δυνατές φω-
νές του. Έτρεμαν οι βράχοι έξω από τη σπηλιά από το 
κλάμα του. Έτρεμε το χώμα μέχρι κάτω στην πόλη από 
τα ουρλιαχτά του. Οι άνθρωποι ξύπνησαν ανήσυχοι και 
βγήκαν στους δρόμους.

- Τι έγινε; ρωτούσαν ο ένας τον άλλον.

Αλλά κανείς δεν ήξερε. Η γη έτρεμε από τα ουρλιαχτά 
του Χρηματοκαταβροχθιστή. Τελικά κάποιοι άνθρωποι 
κατάλαβαν ότι κάποιο κακό μεγάλο είχε βρει τον δράκο, 
κι ότι εκείνος ήταν που φώναζε. Κανένας όμως δεν λυ-
πήθηκε.

Και μόλις ξημέρωσε ο Χρηματοκαταβροχιστής απο-
φάσισε να φύγει και να πάει αλλού, κάπου όπου κανείς 
δεν θα σκεφτεί να τον εμποδίζει να κλέβει. 

Ποιος ξέρει όμως; Ίσως όπου και να πάει τελικά, πά-
ντα να υπάρχουν έξυπνα παιχνίδια που να αγαπούν τα 



ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ

36

παιδάκια. Και ίσως ο Χρηματοκαταβροχθιστής να πάθει 
τα ίδια και αλλού.

Ενώ λοιπόν ο δράκος πετούσε μακριά, τα παιχνίδια 
πήραν το δρόμο του γυρισμού. Την νύχτα γλίστρησαν 
κρυφά στα σπίτια τους, και το πρωί όλα τα παιδάκια της 
πόλης ήσαν πολύ χαρούμενα που ξαναβρήκαν τα αγαπη-
μένα τους παιχνίδια.

Σύντομα οι άνθρωποι κατάλαβαν ότι ο Χρηματοκατα-
βροχθιστής είχε φύγει για τα καλά. Η ζωή έγινε καλύ-
τερη. Βέβαια κανείς δεν είχε ακόμα λεφτά, γιατί τα παι-
χνίδια τα έκρυψαν και δεν έλεγαν σε κανέναν που ήταν 
θαμμένα, μέχρι να σιγουρευτούν ότι ο δράκος είχε φύ-
γει για τα καλά. Όμως οι άνθρωποι θα καλλιεργούσαν 
τη γη, και θα έφτιαχναν πράγματα ξανά. Έτσι η ζωή τους 
θα γινόταν και πάλι καλύτερη, αφού κανείς δεν θα τους 
έκλεβε τον κόπο τους. 

Αλλά αυτό θα γινόταν σιγά-σιγά.

Τα παιδάκια μόνο συζητούσαν μεταξύ τους για την 
εξαφάνιση του δράκου που έγινε τις μέρες που είχαν 
χαθεί τα παιχνίδια τους. Η Αθηνά κοιτούσε την Ντόλλυ 
και αναρωτιόταν αν εκείνη είχε καμιά σχέση με την εξα-
φάνιση του Χρηματοκαταβροχθιστή.

- Ποιος ξέρει; της έλεγε ο Δημήτρης. Ίσως.
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Και η Ντόλλυ στα κρυφά χαμογελούσε, και ο Τίμος 
καμάρωνε.

Κι έζησαν αυτοί ευτυχισμένοι κι εμείς καλύτερα.

Όσο για τα θαμμένα λεφτά, κάποια μέρα τα παιχνί-
δια θα δείξουν την κρυψώνα σε ένα φτωχό παιδί, που 
θα βρει τον κρυμμένο θησαυρό και θα τον επιστρέψει 
στους ανθρώπους-αλλά αυτό είναι μια ιστορία που θα 
την πούμε άλλη φορά.

ΤΕΛΟΣ
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3. Το δαχτυλίδι
του πράσινου χρυσού
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ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ, σε μια χώρα μακρινή, 
υπήρχε μια μικρή πολιτεία όπου ζούσαν πολλοί καλοί κι 
ευτυχισμένοι άνθρωποι. Πιο ευτυχισμένοι όμως από 
όλους ήταν οι άνθρωποι που ζούσαν στο τελευταίο σπι-
τάκι της πόλης, στην αρχή του δάσους. Εκεί ζούσαν ένας 
άνδρας με τη γυναίκα του, που λίγο καιρό πριν είχε 
γεννήσει δύο παιδάκια, δίδυμα, ένα αγοράκι κι ένα κορι-
τσάκι.

Η ιστορία μας λοιπόν διηγείται σημαντικά γεγονότα 
που έγιναν γύρω από αυτό το σπιτάκι όπου ζούσαν ο 
Δημήτρης και η Αθηνά, γιατί έτσι τα έλεγαν τα παιδάκια.

Όταν ο Δημήτρης και η Αθηνά ήσαν ακόμα μωρά, και 
μάθαιναν πια πώς να παρατήσουν το μπουσούλημα για 
να περπατήσουν, ήσαν πολύ περίεργα και έξυπνα. Το ίδιο 
έκανε και ο γατούλης του σπιτιού, ο μικρός Φελίνος.

Ο Φελίνος λοιπόν, όπως όλα τα γατάκια, ήταν περί-
εργος, και ζημιάρης. Παντού χωνόταν, όλα ήθελε να τα 
μυρίσει, όλα ήθελε να τα σκαλίσει. 

Μια μέρα λοιπόν, που ο Φελίνος έσκαβε με τα ποδα-
ράκια του το χώμα, έξω στην αυλή, έφτιαξε μια πιο βα-
θιά τρύπα, και όπως σκάλιζε, ωωωω, τι χαρά, ανακά-
λυψε ένα παράξενο πράγμα θαμμένο βαθιά στο χώμα. 
Και δως του να σκάβει ακόμα πιο δυνατά, μέχρι που το 
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έβγαλε. Το κοιτούσε, το κοιτούσε, και του έκανε μεγά-
λη εντύπωση: ήταν ένα μεγάλο, πράσινο δαχτυλίδι, που 
λαμπύριζε κάτω από το φως του ήλιου. Ήταν υπέροχο!

Του άρεσε τόσο του Φελίνου αυτό το πράσινο δαχτυ-
λίδι, που το κύλισε, το έβαλε μέσα στο σπίτι, και το έκρυ-
ψε στο βάθος της ντουλάπας. Μετά χώθηκε και ο ίδιος, 
εκεί στα ζεστά, να το δει καλύτερα.

Ο Φελίνος έπαιζε και τριβόταν πάνω στο δαχτυλίδι. 
Τότε, με το τρύψιμο, το δαχτυλίδι έβγαλε ξαφνικά έναν 
πράσινο καπνό. Όταν ο καπνός διαλύθηκε, φανερώθη-
κε ένα πανέμορφο κορίτσι. Είχε μακρινά ξανθά μαλλιά 
και πράσινο δέρμα. Ο Φελίνος στην αρχή τρόμαξε, αλλά 
μετά πλησίασε και ήθελε να τη γνωρίσει.

Τώρα, επειδή το κορίτσι ήταν μια νεράϊδα, μπορούσε 
να μιλήσει με τον Φελίνο, επειδή οι νεράϊδες γνωρίζουν 
όλες τις γλώσσες. Έτσι μπορούσε να μιλήσει και με το 
γατάκι.

- Ποια είσαι εσύ; Ρώτησε ο Φελίνος.

- Είμαι Νεράϊδα του Πράσινου Δάσους της Νεραϊδο-
χώρας, απάντησε η κορίτσι. Με λένε Σελένια, όπως το 
Φεγγαράκι (Σελήνη), γιατί όταν γεννήθηκα, μια Φεγ-
γαραχτίδα χάιδεψε όλες τις κορυφές των Δένδρων και 
είπε ότι είμαι δική της. Από τότε είμαι η πριγκίπισσα 
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της Σελήνης του Πράσινου Δάσους της Νεραϊδοχώρας.

- Ωωωωωω! έκανε ο Φελίνος, είναι σπουδαίο αυτό 
μάλλον.

Και ο Φελίνος άρχισε να παίζει με τη μικρή νεράϊδα, 
που όταν είδε τα μικρά παιδάκια, ήταν πολύ χαρούμενη. 
Η Σελένια μάλιστα έπαιζε πολύ με το Δημήτρη και την 
Αθηνά, όταν δεν έβλεπαν οι μεγάλοι, γιατί οι μεγάλοι 
δεν πρέπει να δουν τις νεράϊδες, και γιατί οι νεράϊδες 
αφήνουν μόνο τα μικρά παιδιά να τις βλέπουν. Έπαιζαν 
κάθε μέρα και ήσαν πολύ ευτυχισμένοι και γελούσαν.

Ώσπου μια μέρα τους βρήκε μια μεγάλη συμφορά. 
Ακούστηκε ένα δυνατό φτερούγισμα, κι ένας φοβερός 
βρυχηθμός, κι ένας μεγάλος Δράκος όρμησε στο σπίτι, 
και άρπαξε το πράσινο δαχτυλίδι. Ύστερα πέταξε μακριά. 

Η Σελένια άρχισε να κλαίει απαρηγόρητη και εξήγησε 
στο Φελίνο ότι αυτό το δαχτυλίδι ήταν η μοναδική πόρτα 
από όπου μπορούσε να γυρίσει στη νεραϊδοχώρα. Ήταν 
φτιαγμένο πολύ παλιά, από τους μεγάλους γίγαντες, 
που δεν υπήρχαν πια, και που ήταν φίλοι των ευγε-
νών νεραϊδων και των ξωτικών. Είχαν φτιάξει μαγικά 
δαχτυλίδια που ήταν πόρτες για τις διάφορες νεραϊδο-
χώρες: τη γαλάζια νεραϊδοχώρα των θαλασσών, τη νε-
ραΪδοχώρα του πράσινου δάσους, την νεραϊδοχώρα του 
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βουνού της κόκκινης Φωτιάς, και τη νεραϊδοχώρα της 
Κίτρινης Ερήμου. Κάποτε οι γίγαντες χάθηκαν, και κα-
νείς δεν ξέρει που πήγαν, αλλά σε κάθε νεραϊδοχώρα 
υπήρχαν πολλά τέτοια δαχτυλίδια, και καμιά φορά οι νε-
ράϊδες και τα ξωτικά έρχονταν σε ετούτο τον κόσμο και 
έψαχναν τους φίλους τους, τους γίγαντες. Τώρα που ο 
παράξενος δράκος είχε κλέψει το δαχτυλίδι της, η Σε-
λένια δεν είχε τρόπο να γυρίσει στο σπίτι της. 

Ο Φελίνος, που έκανε πολλές ζημιές, κατάλαβε ότι 
τώρα είχε κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, ίσως την 
μεγαλύτερη. Λυπόταν πάρα πολύ για τη φίλη του τη Σε-
λένια, γιατί την αγαπούσε. Αποφάσισε λοιπόν να επανορ-
θώει. Έτσι άρχισε να ψάχνει για να βρει τον Δράκο και 
να ξαναπάρει το Δαχτυλίδι.

Αλλά πού να ψάξει; Χρειαζόταν βοήθεια. Έτσι, τρύ-
πωσε κρυφά τη νύχτα στο φαρμακείο της πόλης, για 
να συμβουλευτεί μια τρομερή μάγισσα που βρισκό-
ταν εκεί, την Κουκλομυταρού την Στρυφτοκαπελού. Η 
Κουκλομυταρού ήταν μια πανέμορφη κούκλα που ζούσε 
στη βιτρίνα του φαρμακείου. Ήξερε τα πάντα για όλα, 
και έφτιαχνε πολλά μαγικά φίλτρα. 

Η Κουκλομυταρού, εφού άκουσε τη διήγηση του Φε-
λίνου, εξήγησε στο γατούλη ότι το δαχτυλίδι που βρήκε 
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είναι τρομερά σπάνιο: είναι φτιαγμένο από πράσινο χρυ-
σάφι, που δεν υπάρχει πια. Το πράσινο χρυσάφι ήταν το 
καλύτερο χρυσάφι που υπήρχε. Το χρησιμοποιούσε στα 
μαγικά της μια αρχαία φυλή γιγάντων που κανείς δεν 
ξέρει τι απέγινε. Η Κουκλομυταρού είπε στον Φελίνο 
ότι από την ώρα που ξέθαψε το δαχτυλίδι, ο Δράκος το 
μυρίστηκε, ξύπνησε από τον μακρύ του ύπνο, και ξεκί-
νησε να έρθει να το βρει. Του είπε ακόμα ότι ο Δράκος 
αυτός ανήκει στους Χρυσοφάγους, και ότι μάλλον πια 
θα εγκαταστάθηκε κάπου στην περιοχή ελπίζοντας να 
βρει και άλλο χρυσό. 

- Θα φέρει συμφορά στην πόλη μας, είπε τελειώνο-
ντας η Κουκλομυταρού η Στρυφτοκαπελού. Φελίνο, 
έκανες μια πάρα πολύ μεγάλη ζημιά.

Ο Φελίνος, με τα αυτάκια του κατεβασμένα, ξεκίνη-
σε, τρομερά μετανιωμένος, να βρει τα ίχνη του Δράκου 
για να μπορέσει να πάρει πίσω το δαχτυλίδι της Σελέ-
νιας. Πέρασε λόγγους και φαράγγια, και τριγύρισε όλη 
τη γύρω περιοχή, αλλά δεν βρήκε ούτε το Δράκο, ούτε 
το δαχτυλίδι. Το βράδυ γύρισε κατάκοπος στο σπίτι, 
και είπε στη Σελένια όσα έμαθε από την Κουκλομυτα-
ρού τη Στρυφτοκαπελού. Η Σελένια, αφού τραγούδη-
σε ένα νεραϊδένιο νανούρισμα πάνω από το κρεβατάκι 
των μωρών, για γλυκά όνειρα, κάθισε με το Φελίνο, να 
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σκεφτούν μαζί τι να κάνουν. Τελικά αποφάσισαν να ανα-
ζητήσουν τις συμβουλές των παιχνιδιών της πόλης. Τα 
παιχνίδια ξέρουν τα πάντα, γιατί όλοι μιλούν μπροστά 
τους για διάφορα πράγματα, ενώ οι μεγάλοι δεν έχουν 
ιδέα ότι τα παιχνίδια καταλαβαίνουν όλα όσα λένε. 

Την άλλη μέρα λοιπόν, ο Φελίνος, με τη Σελένια πίσω 
του, τρύπωσαν μαζί στην αποθήκη του σπιτιού, όπου 
ήσαν φυλαγμένα τα παλιά παιχνίδια του πατέρα των 
μωρών. Άνοιξαν διάφορα κουτιά και τελικά βρήκαν το 
κουτί με τα παλιά παιχνίδια.

Μέσα στο κουτί αυτό ζούσε ένας κούκλο-αστυνομι-
κός, ο Μένιος. Ο Μένιος πετάχτηκε αμέσως έξω, έτοι-
μος να δει τι συμβαίνει. 

Ο Μένιος, αφού άκουσε το πρόβλημα, είπε:

- Χμμμμ! μου φαίνεται πως θα βοηθήσει αν πούμε 
πως είναι δύο τα προβλήματα: το ένα πρόβλημα είναι να 
βρεθούν τα κλοπιμαία, δηλαδή το δαχτυλίδι που έκλεψε 
ο Δράκος, και να επιστραφεί σε αυτόν που το είχε, δηλα-
δή στη Σελένια. Το δεύτερο πρόβλημα είναι να πιάσουμε 
τον κλέφτη και να τον βάλουμε φυλακή.

Ο Φελίνος και η Σελένια αποφάσισαν ότι κατ αρχήν 
έπρεπε να πάρουν πίσω το δαχτυλίδι. Το πώς θα τιμω-
ρηθεί ο Δράκος θα το σκέφτονταν μετά. Ο Φελίνος μάλι-
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στα έτρεμε από το φόβο του, στην ιδέα να τα βάλει μόνος 
του με τον μεγάλο δράκο. Αλλά δεν το έλεγε. Αντίθετα, 
έλεγε στον εαυτό του, «είμαι ένας γενναίος γατούλης, 
θα πάω να πάρω πίσω το δαχτυλίδι, και θα διορθώσω 
τη ζημιά που έκανα». Και ήταν αποφασισμένος να προ-
σπαθήσει, παρά τον φόβο του. Μήπως αυτό τελικά είναι 
που τον κάνει πραγματικά πολύ γενναίο;

Ο Φελίνος και η Σελένια λοιπόν, ζήτησαν βοήθεια από 
την Ίρμα, μια νεαρή σκυλίτσα που έμενε πολύ κοντά 
τους. Η Ίρμα πρόθυμα αποφάσισε να μυρίσει όλη την 
γύρω περιοχή για αν βρει φρεσκοσμαμμένο χώμα, έτσι 
ώστε να καταλάβουν που μπορεί να είχε κρύψει ο Δρά-
κος το χρυσοπράσινο δαχτυλίδι.

Τρεις μέρες έψαχνε η Ίρμα. Μύρισε όλους τους γύρω 
λόφους, χώθηκε σε μικρές σπηλιές, αναποδογύριζε πέ-
τρες. 

Τελικά, την Τρίτη μέρα είπε στον Φελίνο ότι βρήκε μια 
φρεσκοσκαμμένη περιοχή κοντά σε μια σπηλιά, που μύ-
ριζε πολύ παράξενα. 

Τα δύο ζωάκια έτρεξαν μαζί στο μέρος εκείνο. Πράγ-
ματι, μέσα από τη σπηλιά ακουγόταν το βαθύ ροχαλητό 
του Δράκου που κοιμόταν. 

Τότε, το γατάκι και το σκυλάκι, άρχισαν να σκάβουν 
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στο μέρος που είχε βρει η Ίρμα, και πράγματι, σε λίγο 
βρήκαν το δαχτυλίδι της Σελένιας. Μετά, κυλώντας το, 
έτρεξαν γρήγορα - γρήγορα πίσω στην πόλη.

Ω, τι χαρά έκανε η Σελένια όταν το είδε! Χόρευε και 
τραγουδούσε, και πήδαγε ψηλά, πανηγύρι έκανε. 

Γιατί τώρα μπορούσε να μπει μέσα στο δαχτυλίδι και 
να γυρίσει στον μαγικό της κόσμο. Ο Φελίνος πετάχτη-
κε μια στιγμή στο φαρμακείο και συμβουλεύτηκε την 
Κουκλομυταρού την Στρυφτοκαπελού, που του είπε ότι 
για να μην ξαναπάρει το δαχτυλίδι ο Δράκος, πρέπει να 
το θάψουν βαθιά στο χώμα, και να μείνει εκεί κρυμμέ-
νο. Αυτό όμως θα σήμαινε ότι από την ώρα που η Σε-
λένια θα διάβαινε την πόρτα του μαγικού της κόσμου 
μέσα από το δαχτυλίδι, δεν θα μπορούσε να ξαναέρθει 
σε ετούτον εδώ.

Ο αποχωρισμός ήταν βαρύς και δύσκολος. Αλλά ήταν 
για το καλό όλων. Η Σελένια χάρισε στα μωράκια ένα 
μικρό συννεφάκι που θα τους έφερνε καλά όνειρα σε 
όλη τους τη ζωή. 

Ακόμα χάρισε στον Φελίνο και στην Ίρμα από ένα με-
λωδικό νεραϊδοτράγουδο, που τους το τραγούδισε με 
τη γλυκιά της φωνή και θα το θυμόνταν για πάντα. Ο 
Φελίνος χάρισε στη Σελένια ένα τρυφερό γουργούρισμα 
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και η Ίρμα ένα αποχαιρετιστήριο λυπημένο γάβγισμα. 

Αφού μοιράστηκαν όλα αυτά τα δώρα, η Σελένια μπή-
κε μέσα στο δαχτυλίδι και χάθηκε από τα μάτια τους. Η 
Ίρμα και ο Φελίνος έσκαψαν μια βαθιά τρύπα στο χώμα 
και έκρυψαν εκεί το δαχτυλίδι της Σελένιας.

Την άλλη μέρα η μαμά του σπιτιού παρατήρησε ένα 
αχνό αραχνοϋφαντο συννεφάκι στο δωμάτιο των παι-
διών της:

-  Τι να είναι αυτό; αναρωτήθηκε.

Η γειτόνισσα όμως της εξήγησε ότι το συννεφάκι εί-
ναι τυχερό, και ότι τα παιδάκια της έχουν τις ευχές των 
νεραϊδών. Και ήταν αλήθεια.

 Ό Δράκος όμως, που τον έλεγαν Χρηματοκαταβρο-
χθιστή, εγκαταστάθηκε στην περιοχή και άρχισε να κλέ-
βει τους κόπους και το βιος των ανθρώπων, και έφερε 
μεγάλες συμφορές, μέχρι που μετά από καιρό μαζεύτη-
καν όλα τα παιχνίδια της πόλης και τον έκαναν να φύγει.

Όσο για τον Φελίνο, όσο περνούσε ο καιρός, καταλά-
βαινε όλο και περισσότερο πόσο μεγάλη ήταν η ζημιά, 
και ήξερε ότι βοήθησε την Σελένια να γυρίσει στο σπίτι 
της, αλλά είχε μείνει άλυτο το άλλο, δεύτερο πρόβλημα, 
που ήταν η τιμωρία του Δράκου. Όταν λοιπόν τα παι-
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χνίδια της πόλης έδιωξαν τον Δράκο, ο Φελίνος είχε τη 
θέση του σε εκείνη την ιστορία, και βοήθησε πολύ. Αλλά 
το πώς έδιωξαν τα παιχνίδια των παιδιών της πόλης τον 
Χρηματοκαταβροχθιστή είναι μια ιστορία που θα την 
πούμε κάποια άλλη φορά. 

Όσο για τα γατάκια, μετά από τη ζημιά του Φελίνου, 
τα λέμε «ζημιαρόγατα».

ΤΕΛΟΣ
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4. Ο Μελένιος
και η μάχη των Ιπποτών
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ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ σε μια μακρινή πολιτεία 
έγιναν πολλά σπουδαία πράγματα, με ήρωα τον Φελί-
νο, έναν μικρό γατούλη, και την πριγκίπισσα του Νεραϊ-
δόδασους Σελένια. Το πώς ο ζημιάρης Φελίνος ξέθαψε 
στον κήπο ένα δαχτυλίδι από πράσινο χρυσό, το πως από 
μέσα βγήκε η πριγκίπισσα Σελένια, καθώς και το πώς 
τους έκλεψε ο μεγάλος Δράκος Χρηματοκαταβροχθι-
στής το Δαχτυλίδι είναι μια ιστορία που θα την πούμε 
άλλη φορά. Σήμερα η ιστορία μας αρχίζει κάπως έτσι: 

Ο Μελένιος ήταν ένας πολύ τεμπέλης γάτος. Η γούνα 
του είχε το χρώμα του μελιού. Του άρεσε να κοιμάται 
στις πιο ήσυχες και σκοτεινές κρυψώνες. Πού τον είχες 
πού τον έβρισκες, όταν δεν κοιμόταν, ήταν χωμένος με 
τη μουσούδα του σε ένα πιάτο φαί. Ο Μελένιος ήταν κα-
λοσυνάτος, και πολύ τρυφερός. Του άρεσε να χαϊδεύεται 
και να κάνει «πουρ πουρ», που στη γλώσσα των γατιών 
θα πει: «μου αρέσει» και «σε αγαπώ».

Μια κατά τα άλλα ήσυχη μέρα λοιπόν, ο Μελένιος 
άκουσε μια αναταραχή. Άνοιξε το ένα του μάτι τεμπέ-
λικα και είδε τον Φελίνο να χορεύει με μια πανέμορφη 
νεράιδα δίπλα σε ένα παράξενο πράσινο δαχτυλίδι που 
λαμπύριζε. Τελικά η περιέργειά του νίκησε την αγάπη 
του για ύπνο, και άφησε το μαξιλαράκι του για να έρθει 
και αυτός, πολύ επιφυλακτικά, να εξερευνήσει το δα-
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χτυλίδι. Το μύριζε κρυμμένος μέσα στις σκιές. 

Ξαφνικά, μέσα από τις σκιές σχηματίστηκε ένα άνοιγ-
μα πάνω από το Δαχτυλίδι, και από μέσα πρόβαλλε ένα 
γατίσιο κεφαλάκι. Ήταν μια νεραϊδόγατα. Ο Μελένιος 
αναπήδησε πίσω τρομαγμένος, αλλά μετά πλησίασε να 
τη γνωρίσει. Ήταν λευκή, σαν το χιόνι, με μοναδική 
εξαίρεση ένα αυτάκι καφέ κι ένα μαύρο. Τα ίδια χρώ-
ματα είχε και η ουρά της που είχε μακρύ, πλούσιο τρί-
χωμα. Όμως, πάνω στη λευκή της γούνα τρεμόπαιζαν 
γαλαζοπράσινες λάμψεις. 

Η νεραϊδόγατα, πλησίασε κι εκείνη τον Μελένιο. Τα 
γατάκια και μύρισαν το ένα τα μουστάκια του άλλου. Για-
τί έτσι λένε τα γατάκια «γεια σου». Η καρδιά του Μελέ-
νιου χτύπησε δυνατά. Την αγάπησε αμέσως. Η γατού-
λα του είπε πως είναι η γάτα της νεράϊδας πριγκίπισσας 
Σελένιας, και πως το όνομά της είναι ΣελένιαΓάτα. Του 
είπε ακόμα πως είναι νεραϊδόγατα. 

- Τι θα πει αυτό; ρώτησε ο Μελένιος.

- Θα πει πως κάνω μαγικά κόλπα, μπορώ να πηδάω 
πολύ ψηλά, και οι μακριές τρίχες της ουράς μου είναι 
πολύ καλές για να φτιάχνουν φάρμακα για τους αρρώ-
στους και για όσους πονάνε. Ακόμα, τραγουδάω στο 
φεγγάρι ένα νιαούρισμα που κάνει τα βουνά να ψηλώ-
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νουν κι άλλο, και τα κύματα της θάλασσας να χαμηλώ-
νουν, είπε η ΣελένιαΓάτα.

Ο Μελένιος εντυπωσιάστηκε. Έγιναν φίλοι αμέσως 
και βγήκαν στον κήπο να παίξουν. Αυτή ήταν από τις 
λίγες φορές που ο τεμπέλης Μελένιος βγήκε έξω για 
παιχνίδι. Όπως έτρεχαν και πηδούσαν όμως, ακούστη-
κε από ψηλά ένα θρόισμα, και μια μαύρη σκιά όρμησε 
καταπάνω τους. 

Ο Μελένιος κοίταξε και αναπήδησε τρομαγμένος. 
Ήταν μια φοβερή μάγισσα με μαύρα ρούχα, που πετούσε 
επάνω σε μια σκούπα. Η μάγισσα όρμησε προς το μέρος 
τους, και, με κινήσεις γρήγορες σαν αστραπή, άρπαξε τη 
Σελένια Γάτα, και υψώθηκε ξανά στον ουρανό. Ο Μελέ-
νιος, έκπληκτος, άκουγε τα παραπονεμένα νιαουρίσμα-
τα της ΣελένιαςΓάτας να γίνονται όλο και πιο απόμακρα.

Ο Μελένιος ένιωσε μεγάλη λύπη και στενοχώρια. 
Ήξερε πως είχε χάσει ένα πολύ αγαπημένο του γατί. 
Έδωσε λοιπόν ένα σάλτο, και έτρεξε γρήγορα γρήγορα 
στο φαρμακείο της πόλης. Στη βιτρίνα του φαρμακείου 
ζούσε ένα παιχνίδι, μια φοβερή κούκλα-μάγισσα, η Κου-
κλομυταρού η Στρυφτοκαπελού. Εκείνη θα ήξερε να τον 
βοηθήσει να ξαναφέρει τη ΣελένιαΓάτα.

Η Κουκλομυταρού άκουσε τον Μελένιο έκπληκτη. 
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Του είπε πως μόλις είχε φύγει από το φαρμακείο και ο 
Φελίνος, που είχε έρθει να την δει επειδή ένας μεγάλος 
Δράκος έκλεψε το δαχτυλίδι της πριγκίπισσας Σελένιας 
και εκείνη δεν μπορούσε πια να γυρίσει στο σπίτι της. Η 
Κουκλομυταρού είπε στον Μελένιο:

- Καλά, τι πάθατε σήμερα εσείς οι δύο; Πρώτα ο Φελί-
νος έκανε μια μεγάλη ζημιά, και τώρα εσύ, έχασες την 
γάτα της πριγκίπισσας. Καλύτερα να μην μάθει η πρι-
γκίπισσα Σελένια ότι εκτός από το δαχτυλίδι χάθηκε και 
η γατούλα της, γιατί θα λυπηθεί πάρα πολύ. Πάμε μαζί 
να βρούμε τη ΣελένιαΓάτα, να την φέρουμε πίσω πριν 
βρει ο Φελίνος το δαχτυλίδι. Έχω μια ιδέα που να ψά-
ξουμε.

Και η Κουκλομυταρού έβαλε τον Μελένιο στη σκούπα 
της και πέταξαν ψηλά. Ο Μελένιος, που δεν ήταν ήρωας 
όπως ο Φελίνος, φοβήθηκε πολύ, αλλά δεν είπε τίποτα. 
Η αγάπη του για τη ΣελένιαΓάτα ήταν πιο μεγάλη από το 
φόβο του.

Πέταξαν πολλή ώρα και τελικά έφτασαν στην κορυφή 
ενός ψηλού βουνού, καλυμμένου με πάγους και χιόνια. 
Εκεί, ανάμεσα στα χιόνια βρισκόταν ένα εγκαταλειμμένο 
κάστρο. 

Δεν έμεναν πια στρατιώτες εκεί, αλλά το κατοικούσε 
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μια μάγισσα, γνωστή για την κακία της, η Μάγισσα Κα-
κίστρω. Η Κουκλομυταρού κρυφοκοίταξε από ένα πα-
ράθυρο και είδε τη ΣελένιαΓάτα δεμένη με αλυσίδες. Η 
Κακίστρω μαγείρευε φίλτρα σε ένα καζάνι, και μαζί τους 
ήταν και ένας κακός, κόκκινος Δράκος, που η Κακίστρω 
τον είχε για να την βοηθάει στις παλιοδουλειές της.

- Το φαντάστηκα, είπε στον Μελένιο. Οι τρίχες της 
ουράς της νεραϊδόγατας κάνουν ισχυρά μαγικά, για 
καλό ή για κακό, ανάλογα πως θα τα χρησιμοποιήσεις. 
Μπορεί να γίνουν γιατρικά, μπορεί όμως να τα φτιάξεις 
αλλιώς και να τα χρησιμοποιήσεις για να κάνεις κακό και 
να αποκτήσεις μεγάλη δύναμη, εξήγησε στον Μελένιο. 
Πάμε πίσω. Κάτι σκέφτηκα.

Και πέταξαν μέσα στη νύχτα και γύρισαν στο φαρμα-
κείο.

Εκεί, η Κουκλομυταρού, πήρε ένα παλιό κλειδί, και 
άνοιξε την φαρμακαποθήκη. Μέσα εκεί ήσαν τα παλιά 
παιχνίδια του γιου του φαρμακοποιού, που είχε πια με-
γαλώσει και σπούδαζε στην πόλη, να γίνει γιατρός. Η 
Κουκλομυταρού άνοιξε ένα κουτί, και μέσα ήταν γεμάτο 
με αγορίστικα παιχνίδια: ιππότες, στρατιωτάκια, και ένα 
μεγάλο κανόνι. Η Κουκλουταρού εξήγησε στα παιχνίδια 
τι συνέβαινε, και τους είπε πως πρέπει να κάνουν μια 
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εκστρατεία στο φρούριο της μάγισσας. Τα παιχνίδια εν-
θουσιάστηκαν.

- Αληθινή εκστρατεία! είπε ένας ιππότης. Ζήτω! Και 
βέβαια θα φέρουμε πίσω τη γάτα της πριγκίπισσας Σε-
λένιας! και σήκωσε ψηλά το σπαθί του.

Αμέσως φώναξαν και οι υπόλοιποι ιππότες και στρα-
τιώτες, κι αφού έδωσαν όρκο πίστης, αναρωτήθηκαν 
ποιος θα ήταν ο στρατηγός τους, δηλαδή ποιος θα τους 
οδηγούσε στη μάχη, ποιος θα σκεφτόταν πώς να πολε-
μήσουν. Στρατηγός στο κουτί δεν υπήρχε, μόνον στρα-
τιώτες και ιππότες. Η Κουκλομυταρού τότε τους είπε 
ότι, επειδή ο εχθρός ήταν μια μάγισσα, θα έκανε εκείνη 
το στρατηγό, επειδή εκείνη μπορούσε μόνο να σκεφτεί 
πώς να τη νικήσουν.

Πήγαν όλοι μαζί στο γειτονικό σπίτι, όπου ζούσε ένα 
άλλο παιχνίδι, ένα πολύ γενναίο τρενάκι, ο Τσαφ Τσουφ 
Ουφ Ουφ Πουουουφφφφ!!. Αφού του εξήγησαν τι συ-
νέβαινε, μπήκαν όλοι μαζί μέσα του, φόρτωσαν και το 
κανόνι, και ξεκίνησαν. Ο Τσαφ τσουφ Ουφ Ουφ Πουου-
φφ! αγκομαχούσε όπως ανέβαινε στο βουνό.

Όταν έφτασαν έξω από το σπιτάκι της μάγισσας, η 
Κουκλομυταρού η Στρυφτοκαπελού κάθισε επάνω στο 
πηγάδι της Μάγισσας Κακίστρως και φώναξε στην Μά-
γισσα:
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- Βγες έξω αν σου βαστάει Κακίστρω! Δεν θα ξανα-
πάρεις νερό από δω!

Η Κακίστρω βγήκε γρήγορα έξω, είδε την Κουκλομυ-
ταρού, και σήκωσε το χέρι της να την χτυπήσει με μάγια. 

- Να γίνεις μικρή σαν καρφίτσα! είπε. 

Η Κουκλομυταρού σήκωσε όμως το χέρι της ψηλά και 
έπιασε το μαγικό στον αέρα. Η Κακίστρω θύμωσε πολύ. 

- Να γίνεις πάγος! φώναξε δυνατά.

Η Κουκλομυταρού όμως και πάλι σήκωσε το χέρι της, 
γρήγορα σαν αστραπή, και έπιασε και έστειλε φωτιά που 
χάλασε αυτό το ξόρκι. Ο πάγος έλιωσε κι έγινε νερό. 
Η Κακίστρω θύμωσε τρομερά. Σαν θύελλα θύμωσε, 
και άστραψε και βρόντησε. Σήκωσε και τα δυο της χέρια 
ψηλά και φώναξε με φωνή που ακούστηκε παντού στα 
γύρω βουνά:

- Να γίνεις ακίνητη σαν βράχος!

Η Κουκλομυταρού, όμως, πανέτοιμη, σήκωσε τα δυο 
χέρια, χτύπησε το μαγικό και το έστειλε πίσω στην Κα-
κίστρω. Και τότε η Κακίστρω έγινε ακίνητη σαν βράχος, 
τιμωρημένη από τα ίδια της τα μάγια.

Η Κουκλομυταρού τότε πλησίασε και την έδεσε με ένα 
χοντρό σκοινί, καλού-κακού.
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Στο μεταξύ οι γενναίοι ιππότες έδωσαν μάχη με τον 
κόκκινο Δράκο. Πρώτα παρουσιάστηκε μπροστά του ο 
Μελένιος. 

Ο Δράκος όρμησε να τον αρπάξει,. Τότε το κανόνι έρι-
ξε μια μεγάλη σιδερένια μπάλα. Ο Δράκος, μπερδεμέ-
νος, άφησε τον Μελένιο και προσπάθησε να πιάσει την 
μπάλα. 

Τότε οι ιππότες του ρίχτηκαν από τα πλάγια με τα σπα-
θιά τους, ενώ άλλοι ανέβηκαν στη ράχη του, τον έδεσαν 
με σκοινιά, και τελικά τον ακινητοποίησαν. 

Στο τέλος η Κουκλομυταρού τους έδεσε και τους δύο 
στο κάστρο.

Άφησε μόνο ένα ποντικάκι να τους φέρνει φαγητό και 
νερό. Μετά, οι γενναίοι ιππότες άνοιξαν το κλουβάκι 
της ΣελένιαςΓάτας και την ελευθέρωσαν.

- Κυρία μου, είστε ελεύθερη, της είπαν.

Τότε ήρθε ο Μελένιος και τρίφτηκε επάνω της. Εκεί-
νη τον φίλησε. 

- Είσαι πολύ γενναίος, του είπε. Δεν φοβήθηκες να 
σταθείς μπροστά στον μεγάλο κόκκινο δράκο;

- Φοβήθηκα πολύ, είπε την αλήθεια ο Μελένιος. Βλέ-
πεις, δεν είμαι και τόσο γενναίος, όσο νομίζεις.
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- Είσαι, του είπε η ΣελένιαΓάτα. Γιατί το έκανες παρό-
λο που φοβόσουν. Αληθινά γενναίοι δεν είναι αυτοί που 
είναι άφοβοι, αλλά εκείνοι που κάνουν κάτι γενναίο πα-
ρόλο που φοβούνται. 

Μετά μπήκαν όλοι μαζί στον Τσαφ-Τσουφ-Ουφ-Ουφ-
Πουουφφ! για να γυρίσουν πίσω. 

- Γρήγορα, είπε το τρενάκι, πάμε πριν καταλάβει τίπο-
τα η πριγκίπισσα Σελένια 

Και ίσα-ίσα που πρόλαβαν, γιατί όσο έδιναν τη μάχη 
τους, ο Φελίνος είχε ξαναβρεί το Δαχτυλίδι, και η Νε-
ράιδα Πριγκίπισσα Σελένια ετοιμαζόταν να γυρίσει στον 
Πράσινο νεραϊδόκοσμο. Η ΣελένιαΓάτα ίσα που πρόλαβε 
να γλιστρήσει μέσα στο Δαχτυλίδι, μια στιγμή πριν από 
την κυρά της. Και η κυρά δεν έμαθε ποτέ τις περιπέτει-
ες της γατούλας της.

Οι ιππότες όμως γύρισαν στην αποθήκη πολύ περή-
φανοι για το έργο τους. Και ο Μελένιος πήγε κατευθείαν 
στο πιάτο του.  Αλλά αυτή τη φορά πριν φάει σκέφτηκε 
ότι είναι κι ο ίδιος ένας πολύ γενναίος ιππότης -κι ας 
μην του φαίνεται. Και αυτή τη φορά άφησε το φαγητό για 
αργότερα και πήγε στον κήπο να παίξει με τους φίλους 
του παιχνίδια για γενναίους ιππότες γατούληδες.

ΤΕΛΟΣ
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