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Έκτακτο γεγονός –
Αρχή του παραµυθιού

Ε να πρωί, εντελώς ξαφνικά, η γαλήνη και
η ηρεμία της Νεραϊδοχώρας αναστατώ-

θηκαν. Ένας παράξενος, ασουλούπωτος
άντρας με κάτι πόδια σαν τηλεγραφόξυλα,
μια μύτη σουβλερή και μια τούφα μαλλιά
σαν πυκνοφυτεμένο θάμνο, έκανε την εμ-
φάνισή του μ’ ένα χωνί στο χέρι.
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«Προσοχή! Προσοχή! Άνοιξε και φέτος
και λειτουργεί η Μεγάλη των Νεράιδων Σχο-
λή. Νεράιδες από τη Νεραϊδοχώρα 10-14
χρόνων γίνονται δεκτές έπειτα από εξετάσεις.
Αριθμός περιορισμένος. Λεπτομέρειες κα-
θημερινά 10-1 το πρωί και 6-8 το απόγευμα
στα τηλέφωνα Νρδ-1 και Νρδ-2».

Κι ο παράξενος αυτός τύπος δεν άφησε
δρόμο και δρομάκι που να μην περάσει και
να μην περπατήσει, με τα σουβλερά σαν τη
μύτη του παπούτσια, φωνάζοντας για τη Σχο-
λή. Μόλις τελείωσε με τη Νεραϊδοχώρα, στά-
θηκε στο πιο κεντρικό σημείο, εκεί όπου γί-
νονταν τα νεραϊδοθαύματα, τράβηξε ένα κόκ-
κινο μεγάλο μαντίλι, το ’ριξε στους ώμους του,
σφύριξε τρεις φορές κι άρχισε να πετάει ψη-
λά αφήνοντας πίσω του κόκκινες, κίτρινες
και πράσινες κορδέλες που διαφήμιζαν τη
Μεγάλη των Νεράιδων Σχολή…
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Η Μεγάλη των Νεράιδων Σχολή

Σ το Δάσος των Κίτρινων Δέντρων, σ’ ένα
τεράστιο μέσα στη μέση ξέφωτο, φάντα-

ζε η Μεγάλη των Νεράιδων Σχολή. Όλα τα
κτίρια ήταν περιτριγυρισμένα από έναν πα-
νύψηλο φράχτη. Η Σχολή είχε τρία πατώ-
ματα. Αυτό τουλάχιστον έβλεπε κανείς όταν
περνούσε το φράχτη κι έμπαινε μέσα. Μια
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μεγάλη σιδερένια καγκελόπορτα –πάντα δι-
πλοκλειδωμένη– εμπόδιζε την είσοδο και
έξοδο σ’ αυτήν. Έξω, ακριβώς μπροστά της,
μέσα σ’ ένα μικρό σαν περιπτεράκι κουβού-
κλιο, καθόταν μια μεγαλούτσικη νεράιδα.
Αυτή κανόνιζε τα πηγαινέλα από τη σιδερέ-
νια πόρτα.

Η μέρα των εξετάσεων είχε φτάσει. Δώδε-
κα χαριτωμένες νεραϊδούλες ήταν υποψή-
φιες για την Α΄ τάξη. Όπως είχε κανονιστεί,
την ορισμένη μέρα και ώρα οι νεράιδες μη-
τέρες οδήγησαν τα κορίτσια τους στη Σχο-
λή. Ήταν η πρώτη και η τελευταία μέρα της
χρονιάς που οι γονείς επιτρεπόταν να μπουν
στη Μεγάλη Αίθουσα της Σχολής. Την πρώ-
τη για να παραδώσουν τα παιδιά τους για τις
εξετάσεις και την τελευταία για να τα παρα-
λάβουν για τις τρίμηνες διακοπές τους.

Μόλις περνούσε κάποιος στο χολ, έβλεπε
ένα τεράστιο κίτρινο φύλλο δέντρου κολλη-
μένο στον απέναντι τοίχο που έγραφε:
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
ΜΙΑ ΝΕΡΑΪΔΟΥΛΑ ΔΕΚΤΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ:

α) Να έχει καλούς τρόπους.
β) Να είναι πρόθυμη να προσφέρει βοήθεια.
γ) Να μην είναι δειλή και αναποφάσιστη.
δ) Ν’ αγαπάει τη μουσική, το τραγούδι 

και το χορό.
ε) Να έχει θέληση κι επιμονή.

στ) Να δηλώσει υπακοή στον αυστηρό 
τρόπο εκπαίδευσης της Σχολής.

Και –ακριβώς από κάτω– σε μια οριζόντια,
μεγάλη ξύλινη φλούδα από κορμό δέντρου
ήταν γραμμένο:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ
Τρίμηνη βασική εκπαίδευση πρωτοετών

που περιλαμβάνει:

α) Κατάταξη των νεράιδων ανάλογα 
με τα προσόντα τους.
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β) Απονομή ειδικών ονομάτων.
γ) Απομνημόνευση κανόνων της ζωής 

μιας νεράιδας.
δ) Διδασκαλία συμπεριφοράς.
ε) Πώς μια νεράιδα γίνεται, με τη θέλησή

της, αόρατη.

Μια νεαρή νεράιδα, όμορφη και γελαστή,
υποδεχόταν τις καινούριες νεραϊδούλες και
μία μία τις έστελνε σε κάποια μικρή αίθου-
σα όπου, καθισμένες μπροστά σ’ ένα μακρύ
τραπέζι, βρίσκονταν έξι άλλες νεράιδες που
θα εξέταζαν τις υποψήφιες και ή θα τις εγκρί-
νανε και θα τις κρατούσαν στη Σχολή ή θα τις
στέλνανε πίσω στα σπίτια τους.

Οι πρώτες τέσσερις νεράιδες ήταν χαριτω-
μένες και γελαστές^ δεν έδειχναν καθόλου
αυστηρές ούτε έτοιμες να μπήξουν φωνές
σ’ όποια μικρή δεν ήξερε ν’ απαντήσει σ’ αυ-
τό που θα ρωτούσαν. Οι δυο τελευταίες, όμως,
ήταν σοβαρές και με πολύ αυστηρό βλέμμα
εξέταζαν τα κορίτσια από πάνω ως κάτω.
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Μόλις μαζεύτηκαν και οι δώδεκα υποψή-
φιες, η πρώτη νεράιδα ξεκίνησε:

— Κατ’ αρχάς πρέπει να σας πω ότι για να
περάσετε την εξέταση που χρειάζεται και να
μπείτε στη Σχολή, είστε αναγκασμένες να
δώσετε τον όρκο που δίνουν όλες οι νεραϊ-
δούλες όταν πρωτοέρχονται. Υπάρχει καμιά
που δε θέλει να ορκιστεί;

— Όχι… φώναξαν όλες με μια φωνή.
— Ωραία λοιπόν… απάντησε η νεράιδα

και κούνησε το μικρό ραβδάκι που κρατούσε.
Αμέσως τότε δώδεκα κίτρινα φύλλα δέντρου
βρέθηκαν στα χέρια των κοριτσιών. Πάνω σε
κάθε φύλλο ήταν γραμμένα τα εξής:

«Ορκίζομαι στον Νεραϊδοθεό
που ξέρει την αλήθεια,
πως ό,τι πω και ορκιστώ
δε θα ’ναι παραμύθια».
— Τώρα βάλτε, παρακαλώ, το δεξί σας χέ-

ρι πάνω στο κεφάλι σας και ορκιστείτε.
Πρόθυμα οι νεραϊδούλες έβαλαν το δεξί

τους χεράκι πάνω στα κεφαλάκια τους και
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με την κρυστάλλινη φωνούλα τους διάβασαν
όλες μαζί τον όρκο.

Μόλις τελείωσε η ορκωμοσία, άρχισε η
εξέταση.

— Πες μου εσύ, νεραϊδάκι με το γαλάζιο
φόρεμα, γιατί βρίσκεσαι εδώ σήμερα;

— Για να μάθω πώς μπορώ να κάνω τους
ανθρώπους χαρούμενους κι ευτυχισμένους…
Αγαπώ πολύ κάποιους ανθρώπους, απάντη-
σε το μικρό κορίτσι.

Μόλις εκείνο τελείωσε, η ίδια νεράιδα –που
το όνομά της, όπως συστήθηκε αργότερα,
ήταν Αλαμάλα– γύρισε στην πλαϊνή της.

— Φρουξινέλ, της είπε, γράφε. Εσύ ξέρεις
πώς και τι.

Η Φρουξινέλ έβαλε αμέσως τα γυαλιά της
κι άρχισε να γράφει. Τώρα, για πλησίασε εσύ,
φώναξε η Αλαμάλα στο δεύτερο κορίτσι. Εσύ
γιατί θέλεις να φοιτήσεις στη Σχολή μας;

— Για να μάθω να υπερασπίζομαι τον εαυ-
τό μου δείχνοντας τη δύναμή μου, απάντησε
εκείνο με δυνατή φωνή.
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— Φρουξινέλ, γράφε, ξανάπε η πρώτη
νεράιδα.

— Κι εσύ; ρώτησε το τρίτο.
— Εγώ, μουρμούρισε εκείνο, εγώ… για

να βρω κάτι να μ’ αρέσει στη ζωή μου. Γιατί
όλα μου φταίνε…

— Σημείωνε, Φρουξινέλ. Θέλω όλες τις
απαντήσεις που δίνουν τα νεραϊδάκια με
κάθε λεπτομέρεια. Δε θα παραλείψεις ούτε
μια λέξη.

— Και, για να μου πει τώρα η τέταρτη υπο-
ψήφια γιατί θέλει να μπει στη Σχολή;

— Για να μάθω να κάνω παράξενα και τρε-
λά πράγματα και να εντυπωσιάζω τους αν-
θρώπους.

— Κυρία… κυρία… σήκωσε το χέρι του το
πέμπτο κοριτσάκι. Κι εγώ για κάτι τέτοιο ήρ-
θα. Μόνο που θέλω να ειδικευτώ στο να
σκαρώνω αθώες σκανταλιές. Μ’ αρέσουν οι
σκανταλιές-ες-ες!

— Χμ! Αυτό να το ’χουμε υπόψη μας, πα-
ρατήρησε η Αλαμάλα και κοίταξε τις υπό-
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λοιπες νεράιδες της Επιτροπής, που κουνού-
σαν τα κεφάλια τους. Έπειτα έγνεψε στην
έκτη νεραϊδούλα να πλησιάσει.

Εκείνη έκανε δυο βήματα και στάθηκε χω-
ρίς να πει λέξη.

— Για λέγε μας λοιπόν, νεραϊδάκι, τι σ’ έφε-
ρε εσένα στη Σχολή; 

Το μικρό κορίτσι πάλι δεν είπε κουβέντα.
Η Αλαμάλα έκανε ξανά την ερώτησή της.

Όμως, η μικρή για άλλη μια φορά έμεινε
σιωπηλή.

Τότε σηκώθηκε η τρίτη νεράιδα και πήγε
κοντά στο νεραϊδάκι.

— Έλα, μικρό κορίτσι, είπε γλυκά, μην
ντρέπεσαι και μη φοβάσαι. Πες μας, για ποιο
λόγο ήρθες να φοιτήσεις στη Σχολή μας;

Πολύ σιγανά, σχεδόν μέσα από το στόμα
του, απάντησε το νεραϊδάκι:

— Για να μάθω να μιλάω και με νεράιδες
και με ανθρώπους.

— Σίγουρα σου χρειάζεται, σχολίασε η
νεράιδα και γύρισε στη θέση της.
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Πριν, ακόμα, η Αλαμάλα φωνάξει την επό-
μενη, η έβδομη νεραϊδούλα ξεκίνησε να λέει:

— Ξέρετε, καλές μου νεράιδες, εγώ ήρθα
να φοιτήσω στη Σχολή σας γιατί πρέπει να
μάθω να κρατάω τη γλώσσα μου και να μη
λέω πολλά και άμα αρχίζω να μιλάω δε θυ-
μάμαι να σταματάω και…

Σ’ αυτό το σημείο τη διέκοψε η Αλαμάλα.
— Καλά, καλά, καταλάβαμε… Η Φρουξι-

νέλ θα σημειώσει όσα μας είπες και θα λά-
βουμε τα μέτρα μας.

Τώρα ήταν η σειρά της όγδοης νεραϊδού-
λας. Εκείνη, με το που τέλειωσε την κουβέντα
της η Αλαμάλα, έκανε δυο βήματα και –με
πολλή ευγένεια είναι η αλήθεια– ρώτησε:

— Μου επιτρέπετε να πω κι εγώ το λόγο
που ήρθα εδώ; Είναι ν’ ακονίσω το μυαλό μου
να παίρνει περισσότερες στροφές απ’ όσες
παίρνει. Καλά δεν έκανα;

— Άριστα! φώναξε μια νεράιδα της Επι-
τροπής. Εδώ θα μάθεις πράγματα που ούτε
τα ’χεις φανταστεί!
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Αμέσως μετά η Αλαμάλα φώναξε την ένα-
τη νεραϊδούλα.

— Εσύ γιατί ήρθες, παιδί μου;
— Εμένα μ’ έστειλε η μαμά νεράιδα και

μου είπε να σας πω να κάνετε ό,τι μπορείτε
για να γίνω… ατσίδα! Αλήθεια τι σημαίνει
αυτό; 

Οι νεράιδες κοιτάχτηκαν.
— Ε! Ε! Να… κόμπιασαν.
— Ατσίδα θα πει ξεφτέρι,

να ’χεις μυαλό ξυράφι, πε-
τάχτηκε η όγδοη νεραϊδού-
λα. Έτσι δεν είναι; ρώτησε
την Επιτροπή.

— Έτσι… έτσι… μουρ-
μούρισαν οι νεράιδες.

Και τότε συνέβη κά-
τι περίεργο. Την ίδια
στιγμή έκανε δυο βήματα



μπροστά το δέκατο κορίτσι ξεκαρδισμένο
στα γέλια.

— Αν σας πω γιατί ήρθα εγώ εδώ, είμαι
σίγουρη πως θα γελάσετε κι εσείς, είπε.
Ήρθα να μάθω πώς μπορώ να κάνω όλους
τους ανθρώπους να γελάνε… να γελάνε…
να γελάνε. Εγώ συνέχεια γελάω και θέλω
όλοι να κάνουν το ίδιο.

— Χμ! Νεραϊδάκι, δύσκολο αυτό που θέ-
λεις να μάθεις, αποκρίθηκε η Φρουξινέλ.
Εγώ, πάντως, το σημειώνω και βλέπουμε πώς
θα σ’ εκπαιδεύσουμε.

— Εγώ έχω αντίθετη γνώμη, πετάχτηκε το
ενδέκατο νεραϊδάκι. Οι άνθρωποι είναι κα-
λό να κλαίνε κάποιες στιγμές και όχι συνέχεια
να γελάνε. Το δάκρυ είναι ξέσπασμα. Το γέ-
λιο θα είναι μονότονο αν δεν καταφέρω εγώ
να μάθω πώς να τους δίνω την ευκαιρία να
ελευθερώσουν τον πόνο τους.

— Σαν να ’χει κάποιο δίκιο, σχολίασαν οι
νεράιδες της Επιτροπής, ενώ η Φρουξινέλ
έγραφε κι έγραφε.
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— Λοιπόν, εγώ, μίλησε η τελευταία νεραϊ-
δούλα, ήρθα γιατί είμαι πάντα πάρα πολύ
περίεργη και όλοι μου λένε πως αυτό δεν εί-
ναι καλό και πρέπει να μάθω να μ’ ενδιαφέ-
ρει πιο πολύ ο εαυτός μου παρά το τι κάνουν
οι άλλοι.

Μόλις τελείωσε την κουβέντα του και το
δωδέκατο νεραϊδάκι η Επιτροπή σηκώθηκε.
Κάτι ελαφρύ, σαν πέταγμα πεταλούδας ακού-
στηκε και, ξαφνικά, οι νεράιδες εξαφανίστη-
καν. Η μόνη που έμεινε ήταν η Αλαμάλα.

— Εσείς, κορίτσια, καθίστε εδώ. Εμείς θα
συνεδριάσουμε και σε μια ώρα περίπου, θα
σας ανακοινώσουμε τ’ αποτελέσματα. Στο
μεταξύ θα σας στείλω παγωμένο λουλουδό-
μελο και καρδιές τριανταφυλλιών μαγειρε-
μένες για να τσιμπήσετε. Μπορείτε να φάτε
και να πιείτε όσο θέλετε καθώς θα περιμένε-
τε αυτά που θα σας πούμε.

Με τα τελευταία αυτά λόγια πάλι κάποιο
θρόισμα ακούστηκε και εξαφανίστηκε και η
Αλαμάλα.
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