
Ένα δάσος φουντωτό και στη μέση εκεί κρυμμένο 

ένα πολύχρωμο χωριό. Κι όλο πάνε κι έρχονται τα ζώα, 

με δουλειές με φούντες και σκοτούρες, και ούτε τούτος 

ούτε κείνος πρόσεξαν μέσα στη βιασύνη πως στην πόρτα 

της προέδρου έστεκε ένα μοναχό. . .  αυγό! Να το πάρουν, 

να το δώσουν ή μήπως τελικά να το υιοθετήσουν; 

Μήπως τελικά σημασία δεν έχει από πού έπεσε τ’ αυγό, 

αλλά ποιος θα το αγαπήσει και γλυκά θα το φροντίσει ;
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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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Μια φορά κι έναν καιρό, ή μάλλον δυο 

και τρεις και παραπάνω, ήταν ένα αυ-

γό! Ίσως όμως καλύτερα να το πιάσουμε 

από την αρχή, γιατί δεν ήταν μόνο αυτό.

Μια φορά κι έναν καιρό, τι ήταν ο κό-

σμος, ένα αυγό –τόσος δα– και μέσα σ’ 

αυτόν κρυμμένο ένα δάσος φουντωτό! 

Και μέσα σε αυτό, καλά κρυμμένο το χω-

ριό, πολύχρωμο και φουντωτό κι αυτό!





Κι όλη μέρα πήγαιναν κι έρχονταν τα 

ζώα με δουλειές και με σκοτούρες. Κι 

ούτε τόσο δα δεν ξαπόσταιναν ν’ απο-

λαύσουν την ωραία τους τη μέρα, την 

παρέα ο ένας του άλλου και το φουντω-

τό χωριό…

Πρωί πρωί η χελώνα παρέδιδε από 

πόρτα σε πόρτα την αλληλογραφία, 

φουριόζα, βιαστική. Ούτε που πρόσεξε 

ότι η είσοδος της αλεπούς προέδρου 

ήταν κλειστή από κάτι μεγάλο, άσπρο 

και ζεστό. Άφησε τα γράμματά της αφη-

ρημένη στο κουτί και λίγο έλειψε να πέ-

σει επάνω του, έτσι όπως έφευγε 

σκυφτή.
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