
Η νεράιδα του δάςουσ 

τησ Β΄ Γυμναςίου του Πειραματικοφ Γυμναςίου Σπάρτησ. 

Παραμφθι με αφορμή το ποίημα του Μ. Γκανά «τα καμζνα» 

 

Η ομάδα «Νίκοσ Καββαδίασ» ζγραψε:  

Μια θλιόλουςτθ θμζρα, μια φορά κι ζναν καιρό, τα παιδιά ζπαιηαν ξζνοιαςτα ςτο 

δάςοσ. Ξαφνικά αντίκριςαν μπροςτά τουσ μια καλφβα. Αποφάςιςαν, λοιπόν, να μποφνε 

μζςα και άρχιςαν να εξερευνοφν τθν καλφβα.  

Μπικανε ςε ζνα δωμάτιο, ςτο οποίο ολόγυρα υπιρχαν αναμμζνα κεριά και ςτο 

κζντρο μια αναμμζνθ τθλεόραςθ. Η τθλεόραςθ τουσ είχε απορροφιςει τόςο, που δεν είδαν 

τθ φωτιά που ξζςπαςε από τα αναμμζνα κεράκια.  

Δυςτυχϊσ, θ φωτιά προχϊρθςε ςτο δάςοσ και μόνο τότε κατάλαβαν τι κακό είχε 

ςυμβεί. Άρχιςαν τότε να τρζχουν πανικόβλθτοι και όταν βγικαν ζξω από τθν καλφβα 

αντίκριςαν ζνα μιςοκαμζνο δάςοσ και τθ φωτιά να εξαπλϊνεται.  

Ξαφνικά μια λάμψθ εμφανίςτθκε μπροςτά τουσ κι από εκεί ξεπρόβαλε μα νεράιδα , 

που γζμιςε τα παιδιά ελπίδεσ. Ευτυχϊσ θ νεράιδα ζςβθςε τθ φωτιά και φςτερα τουσ ζμακε 

να αγαποφν και να ςζβονται τθ φφςθ. Τα παιδιά κατάφεραν να ξεχωρίηουν τθ ηωι από τθν 

εικονικι πραγματικότθτα και ζηθςαν αυτοί καλά κι εμείσ καλφτερα! 

 

                              Η ομάδα «Σςε Γκεβάρα» ζγραψε: 

Μια φορά κι ζναν καιρό υπιρχε ζνα όμορφο δάςοσ, όπου ηοφςαν χαροφμενα 

πολλά ηϊα. Πμωσ, ξαφνικά εμφανίςτθκε ζνα παράξενο χταπόδι. Σε κάκε του πόδι κρατοφςε 

κι ζνα τθλεοπτικό κανάλι, εγκλϊβιηε τουσ ανκρϊπουσ και τουσ αποςποφςε από τθν 

πραγματικότθτα. Ζτςι, όταν ςτο δάςοσ ξζςπαςε μια μεγάλθ φωτιά και όλα κάθκαν, οι 

άνκρωποι δεν κατάλαβαν τίποτα.  

Μα τότε εμφανίςτθκε ξαφνικά μια καλι νεράιδα των δαςϊν και φϊναξε όλα τα 

παιδιά και τουσ νζουσ που είχαν όνειρα κι ελπίδεσ, τουσ ζμακε να αγαπάνε τθ φφςθ και να 

ηοφνε απλά, προςτατεφοντάσ τθν,  

Ζτςι όλοι μαηί δοφλεψαν ςκλθρά, για να αναδαςϊςουν το λιβάδι και με το μαγικό 

άγγιγμα τθσ νεράιδασ αυτό ζγινε όπωσ πριν και τρεισ φορζσ καλφτερο.  Ζτςι, ηιςανε αυτοί 

καλά κι εμείσ καλφτερα! Πςο για το χταπόδι, δεν εμφανίςτθκε ξανά, γιατί δεν μποροφςε να 

νικιςει τθν αγάπθ που είχαν ςτθν καρδιά τουσ τα παιδιά! 

 

                                  



 Η ομάδα «Νίκοσ Εγγονόπουλοσ» ζγραψε:  

Μια φορά κι ζναν καιρό ςϋ ζναν κόςμο μαγικό, μια όμορφθ νεράιδα περιπλανιόταν 

ςτο δάςοσ που βριςκόταν ςτισ εκβολζσ του ποταμοφ «Ονείρου».  

Ξαφνικά, αντίκριςε μια κακιά μάγιςςα, με ζντονα γαλανά μάτια, θ οποία πάντα τθ 

ηιλευε για τθν ομορφιά τθσ και βρικε πωσ τότε ιταν θ κατάλλθλθ ςτιγμι, για να τθν 

εκδικθκεί. Από ζνα μικρό κουτί που κρατοφςε θ μάγιςςα ζβγαλε ζνα μικρό κουτί από όπου 

ξεπιδθςαν κόκκινεσ φλόγεσ που περικφκλωςαν τθ νεράιδα και κόντευαν να κάψουν 

ολόκλθρο το δάςοσ. 

Δυο παιδάκια που είχαν πάει εκεί εκδρομι με τθν οικογζνειά τουσ ζτρεξαν για να 

τθ βοθκιςουν. Μόλισ φτάνουν τθ βλζπουν να είναι ςτο ζλεοσ τθσ κακιάσ μάγιςςασ και 

καταφζρνουν να τθ ςϊςουν με τθ δφναμθ τθσ αγάπθσ. Από τότε, με τθ βοικεια τθσ 

νεράιδασ, τα παιδιά ξεκίνθςαν ζνα παγκόςμιο κίνθμα για τθ ςωτθρία του πλανιτθ. Ζτςι με 

ςυντονιςμζνεσ δράςεισ κατάφεραν και τον επανζφεραν ςτθν αρχικι του κατάςταςθ. Και 

ηιςανε αυτοί καλά κι εμείσ καλφτερα…  

 

                             Η ομάδα «Γιάννησ Ρίτςοσ» ζγραψε: 

Μια φορά κι ζνα καιρό ιταν ζνα πανζμορφο δάςοσ γεμάτο πραςινάδα. Οι 

άνκρωποι το αγαποφςαν και το φρόντιηαν.  

Μια θλιόλουςτθ θμζρα εμφανίςτθκε μια κακιά μάγιςςα που κρατοφςε μια 

τθλεόραςθ κι ζκανε μάγια ςτουσ ανκρϊπουσ. Οι άνκρωποι άρχιςαν να βλζπουν τθλεόραςθ 

μζρα-νφχτα και παραμζλθςαν το δάςοσ.  

Μια μζρα, ζνασ τουρίςτασ πζταξε απρόςεκτοσ ζνα τςιγάρο ςτο δάςοσ, με 

αποτζλεςμα να πιάςει φωτιά. Το δάςοσ κάθκε ολοςχερϊσ, αλλά οι άνκρωποι δεν ζκαναν 

τίποτε γιϋ αυτό.  

Ζνα πρωινό μια νεράιδα κατζβθκε ςτθ γθ αποφαςιςμζνθ να βοθκιςει ςε όλθ αυτιν 

τθν κατάςταςθ. Με το μαγικό τθσ ραβδί μάηεψε μερικοφσ ανκρϊπουσ και τουσ ζπειςε να 

ςταματιςουν να βλζπουν τθλεόραςθ. Οι άνκρωποι αποφάςιςαν να βγουν από τα ςπίτια 

τουσ και να κάνουν αναδάςωςθ. Ζτςι τα παιδιά άρχιςαν να παίηουν ανζμελα ςτο δάςοσ. Κι 

ζηθςαν αυτοί καλά κι εμείσ καλφτερα! 


