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157Στο δάσος επικρατεί μεγάλη αναστάτωση επειδή  
κανένας δεν μπορεί να ανοίξει την πόρτα του σχο-

λείου. Ποιο είναι το μαγικό κλειδί και γιατί χάθηκε το 
χαμόγελο της δασκάλας; 

Ο δήμαρχος Αλκιβιάδης Λουπ διατάζει ανακρίσεις 
και όλα τα ζώα είναι πρόθυμα να τον βοηθήσουν. Πρέ-
πει οπωσδήποτε να βρουν και να φέρουν πίσω το χα-
μένο χαμόγελο της Καλλιόπης Φοξ. Διαφορετικά το σχο-
λείο θα παραμείνει κλειστό.

Μια χιουμοριστική ιστορία σε παραμυθένια 
ατμόσφαιρα, που στοχεύει στην ένταξη των 

μικρών μαθητών στη σχολική ζωή, την κατανόηση 
του τρόπου λειτουργίας του σχολείου και τη 

βελτίωση τόσο της κοινωνικής τους συμπεριφοράς 
όσο και της συναισθηματικής τους κατάστασης.
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Ç ÃÉÙ ÔÁ ÖÙ ÔÏÕ ãåííÞèçêå óôï ÄñïóÜôï Êáñäßôóáò 
και μεγάλωσε óôç ËÜñéóá, üðïõ σπούδασε αρχικά στην 
Παιδαγωγική Ακαδημία. Στη συνέχεια συμπλήρωσε τις 
σπουδές της στο ΑΠΘ και στο Πανεπιστήμιο Θεσσα
λίας. ΕñãÜστηκε ùò Ó÷ïëéêÞ Óýìâïõëïò στην Πñù
ôïâÜèìéá Åêðáßäåõóç. Είναι παντρεμένη και μητέρα 
τριών παιδιών.  

Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν τα βι
βλία της Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛ, ΜΙΑ ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΚΑΙ ΔΥΟ 

ΑΥ ΤΟΚΙΝΗΤΑ (και τα δύο τιμήθηκαν με το Βραβείο 
Μυ   θιστορήματος από τη Γυναικεία Λο γο τεχνική Συ
ντροφιά και βρέθηκαν στη βραχεία λίστα των Κρατικών 
Βραβείων Παιδικής Λογοτεχνίας), Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ Η 

ΝΕΡΑΪΔΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΓΑΒΡΙΕ

ΛΑΣ, ΤΑ ΧΡΙ ΣΤΟΥ  ΓΕΝ ΝΙΑΤΙΚΑ ΔΩΡΑ ΤΗΣ ΓΑΒΡΙΕ ΛΑΣ, 
ΜΑΣΑΣ, ΦΥ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΙΚΑΣ, ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΗΣ ΓΑΒΡΙΕ

ΛΑΣ, ΔΕ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕ ΠΑΡΕΙ Ο ΥΠΝΟΣ!, ΚΩΔΙΚΑΣ 99, 
ΟΤΑΝ ΧΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ΝΤΟΛΥ, Η ΜΙΚΡΟΥΛΑ Η ΜΙΜΗ 

ΠΑΝΤΑ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ, ΜΕ 6 ΚΛΙΚ, καθώς και τα μυ
θιστορήματά της για ενη λίκους ΤΑ ΒΙΟΛΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΑ

ΔΡΑΣ, ΤΟ ΔΑΚΡΥ ΤΟΥ ΚΡΙΝΟΥ, ΣΒΗ Σ ΜΕ  ΝΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ, 
ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ, ΤΟ ΔΙΩΡΟΦΟ ΤΗΣ ΤΣΙ

ΜΙΣΚΗ και ΣΤΗΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ ΤΟΝ ΙΣΚΙΟ. 
Πληροφορίες για τη συγγραφέα υπάρχουν στην 

ιστοσελίδα: http://giotafotou.psichogios.gr
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Στη Φωτεινή, με την ευχή
να είναι η ζωή της πάντα μέσα στο φως.
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Εκείνο το πρωινό επικρατούσε μεγάλη 
αναστάτωση στο δάσος. Πολύ μεγάλη 
αναστάτωση! Όλα τα μικρά ζώα με τους 

γονείς τους ήταν συγκεντρωμένα μπρος στην 
κλειστή πόρτα του σχολείου, και οι φωνές, 
τα ουρλιαχτά, τα τιτιβίσματα και τα σφυρίγ
ματα χαλούσαν τον κόσμο. 

«Τι θα γίνει επιτέλους; Θα ανοίξει κάποιος 
αυτή την πόρτα;» διαμαρτυρήθηκε έντονα η 
μαμά σκιουρίνα. «Πρέπει να πάω στη δου
λειά μου. Έχω να μεταφέρω ένα σωρό βε
λανίδια…»

«Κι εμένα με περιμένουν από ώρα στο με
γάλο τούνελ», φώναξε ένας καλοθρεμμένος 
τυφλοπόντικας που στεκόταν δίπλα στα δυο 
παιδιά του, ενώ εκείνη ακριβώς τη στιγμή 
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ένας μεγαλόσωμος λύκος περνούσε με ένα 
σάλτο από πάνω τους. 

«Σιγά! Παραλίγο να μας πατήσεις!» αγα
νάκτησε, και δικαιολογημένα, ο τυφλοπό
ντικας, αλλά ο λύκος δεν του έδωσε σημα
σία. Προχώρησε κι άρχισε να τραντάζει την 
εξώπορτα του σχολείου, η οποία επέμενε να 
μένει κλειστή.
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«Άδικα προσπαθείς», παρατήρησε το μαύ
ρο κοράκι που παρακολουθούσε από το κλα
δί ενός δέντρου. «Η πόρτα αυτή δεν είναι 
μια συνηθισμένη πόρτα. Όπως βλέπεις, δεν 
έχει κλειδαριά, ούτε χερούλι».

Ο λύκος, αφού περιεργάστηκε για λίγο 
την πόρτα, γύρισε προς το μέρος του κορα
κιού. «Και τότε πώς ανοίγει;»

«Υπάρχει μαγικό κλειδί. Δεν το ήξερες;»
«Ποιο είναι αυτό το μαγικό κλειδί;»
«Α! Στην ερώτηση αυτή δεν μπορώ να απα

ντήσω. Μόνο ο δήμαρχος και η δασκάλα 
μπορούν».

Σαν να είχαν συνεννοηθεί, τα βλέμματα 
όλων στράφηκαν μονομιάς στην Καλλιόπη 
Φοξ, τη δασκάλα, που όλη αυτή την ώρα 
έστεκε εκεί δίπλα αμίλητη. Η Καλλιόπη 
Φοξ, μια μεσόκοπη αλεπού, είχε την εκτί
μηση όλων των ζώων του δάσους. Τη θεω
ρούσαν ιδιαίτερα μορφωμένη και πανέξυ
πνη, γι’ αυτό της εμπιστεύονταν τα παιδιά 
τους. Μόλις λοιπόν αναφέρθηκε το όνομά 
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της, όλοι σώπασαν αμέσως περιμένοντας 
την απάντησή της. Εκείνη όμως τους κοί
ταξε με περίλυπο βλέμμα και στη συνέχεια 
έσκυψε το κεφάλι της χωρίς να βγάλει κου
βέντα.

«Θέλω να πάω στο σχολείο! Θέλω να πάω 
στο σχολείο!» τσίριξε τότε ένα μικρό σκαν
τζοχοιράκι, τυλίχτηκε σε σφιχτή μπάλα και 
άρχισε να κυλιέται στο χώμα.

«Δεν είσαι με τα καλά σου! Μόλις πριν από 
λίγη ώρα, όταν πήγα να σε ξυπνήσω, έλεγες 
το αντίθετο!» είπε έκπληκτη η μητέρα του.

«Τώρα όμως θέλω να πάω. Θέλω να πάω! 
Θέλω να πάω! Θέλω να είμαι με τους φίλους 
και τη δασκάλα μου», συνέχισε εκείνο, και 
βρέθηκαν πολλά μικρά ζωάκια που το μιμή
θηκαν αρχίζοντας να γκρινιάζουν. 

«Τι να πεις! Παιδιά! Τη μια έτσι, την άλλη 
γιουβέτσι! Δεν ξέρουν τι θέλουν!» συμπέρα
νε ένα πανέμορφο ελάφι κοιτάζοντας με κα
μάρι τα ελαφάκια του, που έμεναν για την 
ώρα ήσυχα, παρακολουθώντας ωστόσο με 

© Γιώτα Φώτου, 2019 / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2019



— 11 —

φανερή περιέργεια όσα συνέβαιναν γύρω 
τους. 

Επικρατούσε σωστό πανδαιμόνιο. Τα μι
κρά γκρίνιαζαν και έκλαιγαν, οι μεγάλοι φώ
ναζαν εκνευρισμένοι. Κι όλα αυτά επειδή η 
πόρτα του σχολείου δεν έλεγε να ανοίξει.

Την ίδια στιγμή, λίγο πιο μακριά, ξύπνη
σε ο δήμαρχος Αλκιβιάδης Λουπ. Το σπίτι 
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του ήταν μέσα σε ένα λαγούμι στη δυτική με
ριά του μεγάλου ξέφωτου. Άνοιξε τα μάτια 
του, χασμουρήθηκε και γύρισε στο άλλο 
πλευρό. Ήταν η πρώτη μέρα της ολιγοήμε
ρης άδειας που είχε δώσει στον εαυτό του 
έπειτα από ένα διάστημα μεγάλης κούρα
σης. Από τότε που είχε αναλάβει δήμαρχος, 
το δάσος, με τη δική του φροντίδα, είχε γί
νει αγνώριστο. Είχε κάθε λόγο να νιώθει ευ
χαριστημένος. Τώρα έλπιζε ότι για δυο τρεις 
το πολύ μέρες θα μπορούσε να ξυπνάει πιο 
αργά και να ξεκουραστεί λίγο. Δε θα περ
νούσε όλη τη μέρα στο κρεβάτι βέβαια, κα
θώς ήταν αναγκαίο να ρίχνει μια ματιά στην 
πρόοδο των δημοτικών έργων και να βοη
θάει τους δημοτικούς υπαλλήλους που εί
χαν την ευθύνη της καθαριότητας. Μετά όμως 
θα συνέχιζε τη μέρα του με εξερευνήσεις μέ
σα στο δάσος, που τόσο πολύ τις είχε στε
ρηθεί. Ο Αλκιβιάδης Λουπ, ένα έξυπνο κοκ
κινωπό τσακάλι με μαύρες βούλες στην πλά
τη, χαμογέλασε στις σκέψεις αυτές. 
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11+  ΕΤ ΩΝ

ΚΑΤΑΝΟΩ 
ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΩ 

ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Μέχρι 1.500 λέξεις
Νηπιαγωγείο & Α  ́δημοτικού

Φ

ΡΑΟΥΛΙΤΣ
Α

5-6  ΕΤΩΝ

ΔΙΑΒΑΖΩ 
ΜΙΚΡΑ 

ΚΕΙΜΕΝΑ

Από 2.000 λέξεις
Β́ & Γ́  δημοτικού

Β

Α
ΤΟΜΟΥΡΟ

7-8  ΕΤΩΝ

Β
Α

ΤΟΜΟΥΡΟ

7-8  ΕΤΩΝ

την 
κοινωνική 

συμπεριφορά

Καλλιόπης Φοξ

Εικονογράφηση: 
Ναταλία Καπατσούλια

Το χαμένο χαμόγελο
της 


