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Μόλις ξύπνησε ο Χρήστος, το πρώ-
το πράγμα που σκέφτηκε ήταν να δια-
βάσει το παραμύθι που δεν πρόλαβε 
την προηγούμενη μέρα. Πήγε στη βι-
βλιοθήκη και κοίταξε τα βιβλία του. 
Ήταν όλα στη θέση τους. Όπως ακρι-
βώς τα είχε τακτοποιήσει πριν πάει για 
ύπνο. Άπλωσε το χέρι του και έπιασε 
το βιβλίο που ήθελε. Το ακούμπησε 
πάνω στο γραφείο του και κάθισε να 
διαβάσει. Μόλις, όμως, το άνοιξε, βρέ-
θηκε μπροστά σε μια δυσάρεστη έκ-
πληξη. Το παραμύθι είχε εξαφανιστεί. 
Το εξώφυλλο ήταν απείραχτο, στο 
εσωτερικό, ωστόσο, υπήρχαν μόνο 
λευκές σελίδες. Τις ξεφύλλισε όλες πα-
ραξενεμένος και διαπίστωσε ότι ήταν 
τελείως άδειες, κατάλευκες, σαν να 
μην είχαν γραφτεί ποτέ. Ούτε γράμμα-
τα υπήρχαν, ούτε εικόνες.
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Ο Χρήστος πήγε ξανά στη βιβλιοθήκη και πήρε ένα ακόμα παραμύθι. Το άνοι-
ξε εκεί, δεν ήθελε να καθυστερήσει πηγαίνοντάς το στο γραφείο του. Διαπίστωσε 
με τρόμο ότι κι αυτό ήταν άδειο. Το εξώφυλλο ήταν εντάξει, μέσα όμως οι σελί-
δες ήταν λευκές σαν χιόνι, άγραφες. Πήρε κι ένα άλλο, τα ίδια όπως και τα προη-
γούμενα. Σε λίγη ώρα είχε διαπιστώσει ότι όλα τα παραμύθια του είχαν αδειάσει, 
είχαν ξεγραφτεί. 
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Βοήθησε τον δράκο να βρει τους φίλους του.
1



όρεξη, αλήθεια, ήλιος, τραμπάλα, ταχύτητα, ουρανός, φλόγες, ιδέα, αγάπη, 
δάση, ρουθούνια, κουκούλα, επιτραπέζιο, ιστός, τρένο

Διαφορετικότητα σημαίνει πως κάποιος είναι μοναδικός. 
Όλοι είμαστε μοναδικοί, άρα διαφορετικοί. 

Βρες τις λέξεις που συμπληρώνουν την ακροστιχίδα της διαφορετικότητας.
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Έχουν πολλά δέντρα και κινδυνεύουν από φωτιά.

Όταν σκέφτεσαι, το μυαλό σου κατεβάζει μια…

Πρέπει να νιώθουμε για τους άλλους.

Έβγαιναν απ’ τα ρουθούνια του δράκου.

Είναι ψηλά και μερικές φορές 
έχει σύννεφα.

Έχουμε δύο στη μύτη μας.

Yπάρχει στην παιδική χαρά.

Yπάρχει στο μπουφάν 
για να σκεπάζει το κεφάλι.

Mας ανοίγει στην εξοχή και νιώθουμε πείνα.

Έχει πολλά βαγόνια και μας ταξιδεύει.

Φωτίζει τη Γη.

Ο πύραυλος τρέχει με μεγάλη…

Πρέπει πάντα να τη λέμε με θάρρος.

Tον πλέκει η αράχνη.

Tέτοιο παιχνίδι 
είναι το φιδάκι.
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Ευδοκία Ποιμενίδου

Η Ευδοκία Ποιμενίδου γεννήθηκε ένα απριλιάτι-
κο πρωινό στην Ξυλαγανή της Ροδόπης. Μεγάλωσε 
ακούγοντας από τη γιαγιά της παραμύθια για δράκους, 
νεράιδες και βασιλόπουλα. Σπούδασε νηπιαγωγός κι 
αποφάσισε να μην περάσει ούτε μια μέρα χωρίς να πει 
στα παιδιά της παραμύθι. Τώρα, γράφει βιβλία, αφη-
γείται ιστορίες και μεταμορφώνεται σε γιαγιά παραμυ-
θού για χάρη των παιδιών, όταν την καλούν σε μικρές 
τάξεις στα σχολεία. Διασκεδάζει σκαρώνοντας ιστορίες 
και παραμύθια με τους μικρούς ακροατές της. Τα βρα-
βεία της τα έχει στο πάνω ράφι της βιβλιοθήκης για να 
της θυμίζουν ότι πρέπει να συνεχίσει να ονειρεύεται 
νεράιδες, δράκους και βασιλόπουλα.
Ο σύζυγός της, Χρήστος Χατζηδημητρίου, τα παιδιά 
της, τα εγγόνια της και η μανούλα τους, είναι οι πρώτοι 
που ακούνε τις ιστορίες της και τη στηρίζουν με την 
αγάπη τους.
Ζει στη Λάρισα και συχνάζει σε Σχολεία και βιβλιοθή-
κες, κουβαλώντας παντού τα παραμύθια της. 

Τέτη Σώλου

Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε νομικά και πιάνο. 
Εδώ και τριάντα χρόνια εικονογραφεί βιβλία για παιδιά. 
Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς συγγραφείς και γνω-
στούς εκδοτικούς οίκους. Παράλληλα γράφει και εικο-
νογραφεί βιβλία με δραστηριότητες για παιδιά (η σειρά 
Στυβοκεφαλιές των Εκδόσεων Πατάκη έχει ξεπεράσει τη 
19η έκδοση) και φτιάχνει επιτραπέζια και κόμικς. Συνερ-
γάστηκε για πολλά χρόνια με τις αθηναϊκές εφημερίδες 
Έθνος, Ελευθεροτυπία και Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. 
Έχει γράψει τρία βιβλία για μεγάλους και έχει μεταφρά-
σει Λευκάδιο Χερν στα ελληνικά. Το πορτρέτο του Λευ-
κάδιου Χερν που έχει φιλοτεχνήσει βρίσκεται σε ιδιω-
τικές συλλογές στην Ελλάδα, στην Αυστραλία και στην 
Ιαπωνία. Έχει πάρει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις, στο 
Comicdom, και έχει πραγματοποιήσει τέσσερις ατομι-
κές εκθέσεις.
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