
μικρές καληνύχτες

Δύσκολοι καιροί για πρίγκιπες! Η οικονομική κρίση 

δεν κάνει διακρίσεις : μέχρι και οι γαλαζοαίματοι 

μένουν άνεργοι .  Έτσι και ο δικός μας ο πρίγκιπας. 

Όμως δεν το έβαλε κάτω: ξεκίνησε να ψάχνει για 

μια θέση στα γειτονικά βασίλεια. Και γνωστούς 

πήρε τηλέφωνο, και βιογραφικά έστειλε , και 

συνεντεύξεις έδωσε. Δουλειά όμως δεν έβρισκε. 

Δεν ήθελε πολύ να τον πιάσει απελπισία! Η μοίρα 

όμως δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. . .
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ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 80039

Μια φορά κι έναν καιρό... δηλαδή χτες ή σήμερα ή και αύριο...
Νάνοι και νεράιδες, δράκοι, μάγισσες και βασιλιάδες πάνε κι 
έρχονται ανάμεσα στα παραμύθια και στην αλήθεια. Δρόμο 
παίρνουν και δρόμο αφήνουν, φτάνουν στις άκρες του κόσμου 
κι ύστερα πάλι γυρίζουν πίσω. Και τέλος ζούνε και ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ 
αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα!
  Για παιδιά μικρά με μεγάλη φαντασία και για νέους γονείς 
με πολλή όρεξη! Ιστορίες που διαβάζονται μέσα σε δέκα 
λεπτά! 
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Και χωρίς πολλά πολλά, έναν καιρό και 

μια φορά, ο πρίγκιπας του ανατολικού βα-

σιλείου του πέρα κόσμου έμεινε χωρίς 

δουλειά! 

«Μα είναι δυνατόν κοτζάμ γαλαζοαίμα-

τος να μένει άνεργος;» θα σκεφτείτε, και 

πολύ καλά θα κάνετε. Κι όμως, φίλοι μου, 

από τα νύχια της οικονομικής κρίσης δε 

γλιτώνουν πια ούτε οι αριστοκράτες!

Έντεκα υπογραφές και πέντε σφραγί-

δες χρειάστηκαν για να πέσει η αυλαία της 

πολύχρονης βασιλείας της οικογένειας 

του πρίγκιπα. 
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Από πάππου προς πάππου κι από κεφά-

λι σε κεφάλι περνούσε το στέμμα μέχρι να 

καταλήξει στον νεαρό διάδοχο, που απο-

δείχτηκε ιδιαίτερα ικανός στα καθήκοντά 

του. Όμως ακόμα κι αυτός είχε αφεντικά, 

και συγκεκριμένα το Συμβούλιο με τους 

Εννιά Σοφούς και με τους Δύο Μάγους. 

Ένα βράδυ, λοιπόν, είχαν μαζευτεί και οι 

έντεκα γύρω από ένα τραπέζι για να με-

τρήσουν τα πλούτη του βασιλείου. Κι όταν 

ο ταμίας τούς ανακοίνωσε ότι σε λίγο και-

ρό το μόνο που θα τους απέμενε ήταν κά-

τι χρυσά μανικετόκουμπα, οι υπόλοιποι 

δέκα έχασαν το χρώμα τους. 
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– Έκανες σωστά τον λογαριασμό; ρώ-

τησε κάποιος.

– Μα φυσικά, παιδιά είμαστε; απάντησε 

ο μάγος-ταμίας. 

– Βρε, μήπως έκανες τίποτα μαγικά κι 

εξαφάνισες το χρυσάφι μας; ακούστηκε 

ένας άλλος.

– Δε σας επιτρέπω! έκανε θιγμένος ο 

ταμίας.

– Τότε δεν έχουμε άλλη επιλογή από το 

να στείλουμε τον πρίγκιπα στο σπίτι του 

και να πουλήσουμε το παλάτι σε κάτι ξέ-

νους που θέλουν να το κάνουν πολυτελές 

ξενοδοχείο, πετάχτηκε ένας από τους σο-

φούς, κι όλοι ενθουσιάστηκαν με την ιδέα. 
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