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Νεραϊδοχώρα – Πλατεία Νεραϊδοθαυµάτων

Κ όντευε να χαράξει. Τότε, ξαφνικά και από
το πουθενά, δυο τρεις νεράιδες που γύ-

ριζαν στα σπίτια τους προτού τις βρει η μέρα,
είδανε ψηλά, πάνω από τα κεφάλια τους, ένα
τεράστιο στρογγυλό αντικείμενο που κατέ-
βαινε με αργό ρυθμό στην πλατεία τους.

Στην αρχή έμειναν έκπληκτες να το κοι-
τάζουν. Γρήγορα, όμως, ξεχύθηκαν στους
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δρόμους της Νεραϊδοχώρας φωνάζοντας:
— Όλοι στην πλατεία! Όλοι στην πλατεία!
Ένας ανάλαφρος θόρυβος «φριτς…»

ακούστηκε και ο χώρος γέμισε στο λεπτό με
νεράιδες που στάθηκαν ολόγυρα στην πλα-
τεία, ακίνητες, με τα μάτια καρφωμένα σ’
εκείνο το περίεργο, τεράστιο στρογγυλό αντι-
κείμενο που όλο πλησίαζε και πλησίαζε και
πλησίαζε…

Κάποια στιγμή έφτασε και πάτησε ακρι-
βώς στο κέντρο αυτής της πλατείας, εκεί όπου
γίνονταν τα νεραϊδοθαύματα. Ήταν ένα κα-
τακόκκινο ρόδι!

Για λίγα δευτερόλεπτα αυτό το τεράστιο
ρόδι κουνήθηκε πέρα δώθε, σαν να ήθελε να
ισορροπήσει. Κι αμέσως μετά άρχισε ν’ ανοί-
γει σαν τριαντάφυλλο και από μέσα πετά-
χτηκε ο γνωστός, παράξενος, ασουλούπωτος
άντρας* με τα πόδια σαν τηλεγραφόξυλα
και την τούφα μαλλιά σαν πυκνοφυτεμένο
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θάμνο, κρατώντας στο χέρι του ένα χωνί,
και φώναξε:

«Προσοχή, προσοχή! Άνοιξε και φέτος
και λειτουργεί η Μεγάλη των Νεράιδων Σχο-
λή. Νεράιδες από τη Νεραϊδοχώρα 10 έως
14 χρόνων γίνονται δεκτές έπειτα από εξε-
τάσεις. Αριθμός περιορισμένος. Οι δευτε-
ροετείς νεράιδες να εγγραφούν αμέσως στη
Σχολή, γιατί ξεκινάνε τα μαθήματα. Λεπτο-
μέρειες καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6
με 8 το απόγευμα στα τηλέφωνα Νρδ-1 και
Νρδ-2».

Μόλις τέλειωσε η ανακοίνωση, το ρόδι
–ανοικτό όπως ήταν σαν τριαντάφυλλο– άρ-
χισε να υψώνεται στον ουρανό, ενώ ο παρά-
ξενος αυτός τύπος έλουζε με κατακόκκινα
σποράκια ροδιού τη Νεραϊδοχώρα, προσφέ-
ροντας απλόχερα στους κατοίκους της μια
νόστιμη λιχουδιά για να πλουτίσει το πρωινό
τους γεύμα.
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∆εύτερος χρόνος στη Σχολή

Ζωηρή κίνηση και ατέλειωτα πηγαινέλα
τούτη τη μέρα στη Μεγάλη των Νεράιδων

Σχολή, στο ξέφωτο του Δάσους των Κίτρινων
Δέντρων. Δώδεκα χαριτωμένες νεραϊδούλες
καταφτάνανε χαμογελαστές για να περάσουν
την τρίμηνη εκπαίδευσή τους σ’ αυτή. Τώρα
πια ήταν στο δεύτερο έτος και έπρεπε να εί-
ναι πιο μελετηρές και πιο προσεκτικές από
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την περσινή χρονιά, γιατί τα μαθήματα ήταν
περισσότερα και αρκετά πιο δύσκολα.

Αυτό, βέβαια, το πληροφορούνταν με το
που περνούσαν την πόρτα της Μεγάλης των
Νεράιδων Σχολής, καθώς ολόκληρος ο εσω-
τερικός τοίχος της ήταν γεμάτος με σχετικά
προγράμματα και ανακοινώσεις:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΙΤΗΣΕΙ ΜΙΑ ΝΕΡΑΪΔΟΥΛΑ 

ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ:
α)  Να φροντίζει τους άλλους όσο 

φροντίζει και τον εαυτό της.
β)  Να προσπαθεί συνέχεια να γίνει 

καλύτερη.
γ)  Να μη ζηλεύει και να μην κατηγορεί 

τις συμμαθήτριές της.
δ)  Να χρησιμοποιεί, σύμφωνα 

με τις οδηγίες της δασκάλας της, 
όσα μαθαίνει.

ε)  Να υπακούει πάντα στον αυστηρό 
τρόπο εκπαίδευσης της Σχολής.
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Κάτω απ’ αυτή την ανακοίνωση, σε μια ορι-
ζόντια ξύλινη φλούδα από κορμό δέντρου,
ήταν –όπως συνήθως– γραμμένο το πρό-
γραμμα της νέας χρονιάς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΕΤΩΝ

α)  Χωρισμός των μαθητριών 
σε ομάδες δραστηριοτήτων.

β)  Επιδείξεις ικανοτήτων.
γ)  Ανάπτυξη πρωτοβουλιών 

και αποφυγή κινδύνων.
δ)  Διδασκαλία κοινωνικής επαφής 

και συμπεριφοράς.
ε)  Βασικά μαθήματα μαγείας.

Κι αμέσως παρακάτω, σε μια άλλη ξύλινη
φλούδα, αναγράφονταν τα απαραίτητα εφό-
δια που μια δευτεροετής νεραϊδούλα έπρεπε
να έχει μαζί της.
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1)   Ένα πολυσέλιδο σημειωματάριο.
2)   Δύο μικρά ξύλινα ραβδάκια.
3)   Δύο νεραϊδόσχημα ζευγάρια 

παπούτσια χορού.
4)   Τρία επίσημα βραδινά φορέματα 

και ανάλογα νεραϊδοκοσμήματα.
5)   Ένα ζευγάρι πρόσθετα, διάφανα 

φτερά, κατάλληλα για το μέγεθός τους.
6)   Υλικά μαγείας, δηλαδή:
α)   Ένα σκουριασμένο δίσκο μέτριου 

μεγέθους.
β)   Ένα κατσαρόλι με καπάκι.
γ)   Έξι φτερά πεταλούδας.
δ)   Οκτώ πόδια από μέλισσες 

και δύο κερήθρες.
ε)   Δύο χρωματιστές εικόνες αφιλικόντερ

πράσινες.
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στ) Δύο χρωματιστές εικόνες αφιλικόντερ
κίτρινες.

ζ) Δύο χρωματιστές εικόνες αφιλικόντερ
μπλε σκούρες.

η) Μία ξεφτισμένη σκούπα.
θ) Ένα μπαλωμένο κουρέλι 5 x 8.
ι) Ένα παιδικό κουβαδάκι με βότσαλα.

Όλα αυτά, βέβαια, ήταν γραμμένα και κολ-
λημένα στον τοίχο της Αίθουσας Υποδοχής,
έτσι που να μπορούν να τα δουν και να τα
αντιγράψουν όλες οι νεραϊδούλες που έμπαι-
ναν στη Σχολή.

Αμ δε! Καμιά τους δεν έδωσε προσοχή.
Μόλις πατούσε καθεμία εκεί το ποδαράκι της,
αμέσως έτρεχε να συναντήσει τις φίλες και
συμμαθήτριές της και να προσθέσει τη φω-
νούλα της στο βουητό που αντηχούσε μέσα
στην αίθουσα από τα γελάκια και τα μπλα
μπλα των δευτεροετών.

Η Αλαμάλα και η Φρουξινέλ –δύο από τις
δασκάλες τους– υποδέχονταν τις μαθήτριες
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χαμογελαστές, τις ρωτούσαν πώς πέρασαν
στις διακοπές τους και με υπομονή περίμεναν
να τελειώσουν τα κορίτσια τα γελάκια και τις
κουβεντούλες τους.

Η ώρα, όμως, περνούσε και τα αστεία και
οι συζητήσεις, αντί να σταματήσουν, γίνονταν
όλο και πιο ζωηρά. Κάποια στιγμή οι δασκά-
λες αποφάσισαν να βάλουν επιτέλους μια
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τάξη. Ένα κελάηδημα πουλιού ακούστηκε,
σιγανό στην αρχή, που όμως γινόταν όλο και
πιο δυνατό. Αυτό ήταν –όπως είναι γνωστό–
το κουδούνι της Μεγάλης των Νεράιδων Σχο-
λής. Στο λεπτό οι κουβέντες κόπηκαν μαχαί-
ρι και όλα τα κεφάλια γύρισαν προς το μέρος
όπου στέκονταν οι δυο δασκάλες. Η Αλαμά-
λα πήρε το λόγο:

— Κορίτσια, καλώς ήρθατε για δεύτερη
χρονιά στη Σχολή μας. Τώρα που μαζευτή-
κατε και οι δώδεκα ήρθε η ώρα να πάμε στη
Μεγάλη Αίθουσα, όπου βρίσκονται η διευθύ-
ντριά μας, η Αστριγιάν, και οι άλλες δασκάλες.
Εκεί σας περιμένει και μια μεγάλη έκπληξη.

— Έκπληξη! Τι έκπληξη; πετάχτηκε πρώ-
τη και καλύτερη η περίεργη της παρέας, που
–ακριβώς γι’ αυτόν το λόγο– είχε πάρει το
όνομα Τι-Τι.

Η Αλαμάλα χαμογέλασε, αλλά δεν έδωσε
απάντηση. Μαζί με τη Φρουξινέλ οδήγησαν
τις μαθήτριες στη Μεγάλη Αίθουσα, όπου γύ -
ρω από το μακρόστενο τραπέζι ήταν καθι -
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σμένες όλες οι υπόλοιπες δασκάλες: η Λαρ -
νανά, η Φουρλαγκίν, η Παρφουμί και στη
μέση η διευθύντρια, η Αστριγιάν.

Μόλις οι μικρές νεράιδες τακτοποιήθη-
καν κι έγινε ησυχία, η φωνή της Αστριγιάν
γέμισε την αίθουσα:

— Αγαπητές μικρές νεράιδες, σας καλω-
σορίζω και πάλι στη Μεγάλη των Νεράιδων
Σχολή. Ελπίζω πως φέτος θα αριστεύσουν
περισσότερες νεραϊδούλες, γιατί, όπως θα
θυμάστε, την περσινή χρονιά τα αστεράκια
της άριστης γενικής και ειδικής απόδοσης τα
κέρδισαν άξια δύο συμμαθήτριές σας: η Καλ
και η Σελφίν. Όλες οι δασκάλες σας κι εγώ
είμαστε βέβαιες πως αν προσπαθήσουν τη
φετινή χρονιά και οι δέκα υπόλοιπες μικρές
νεράιδες, η Μου-Μουρ, η Παλβ, η Χαζ, η
Τριλ, η Αμίλ, η Μπλα-Μπλα, η Ατς, η Γελ, η
Ούου και η Τι-Τι, θα έχουν κι αυτές όσα αστε-
ράκια χρειάζονται για ν’ αποφοιτήσουν με
«Άριστα» από τη Σχολή μας, πράγμα που
τους ευχόμαστε.
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»Και τώρα, πριν περάσουμε στον καθιερω-
μένο όρκο για την έναρξη της καινούργιας
χρονιάς, σας έχω μια έκπληξη. Μια έκπληξη
που θέλω να τη χαρείτε κι εσείς όσο τη χα-
ρήκαμε κι εμείς στη Σχολή: η τάξη σας απο-
κτάει τρία ακόμα άτομα.

Δεν πρόλαβε να τελειώσει αυτά που έλεγε
η Αστριγιάν κι άρχισαν τα σχόλια:

— Άγνωστες νεράιδες; μουρμούρισε η
Μουρ-Μουρ. Όχι βέβαια!

— Καλά ήμασταν ως τώρα, πετάχτηκε η
Παλβ, φτάνουμε και περισσεύουμε.

— Ωχ, τι κακό μας βρήκε! Δε μας χρειάζο-
νται προσθήκες ακόμα δεν ήρθαμε, συνέχι-
σε η Ούου, η κλαψού.

— Σςςς, βρόντηξε η Αστριγιάν. Τι θόρυ-
βος είναι αυτός; Παρακαλώ ησυχία. Να μην
ακούσω το παραμικρό. Ήρθε η στιγμή να
συναντήσετε τα τρία αυτά άτομα που από τώ-
ρα και ως το τέλος της εκπαίδευσής σας θα
είναι μαζί σας.

Η διευθύντρια τέλειωσε το λόγο της και η
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Αλαμάλα χτύπησε τρεις φορές τα χέρια της.
— Και τώρα η… έκπληξη! είπε.
Κι αμέσως, από το πουθενά, εμφανίστηκαν

στη μέση της αίθουσας –τι νομίζετε;– τα τρία
μικρά ξωτικά του Πίκαπ-Πουκ* που ήταν οι
καβαλιέροι της Καλ, της Σελφίν και της Τριλ
στον περσινό χορό του άρχοντα των ξωτικών.

Το τι έγινε δε λέγεται! Τα κορίτσια ξέχα-
σαν στο λεπτό και τρόπους και κανόνες και
την παρουσία της διευθύντριας και των δα-
σκάλων κι όρμησαν στα ξωτικά. Τα αγκά-
λιαζαν, τα φιλούσαν… κόντευαν να τα ξε-
μαλλιάσουν τα κακόμοιρα από τη χαρά τους.
Και μετά τις πρώτες αντιδράσεις, λες και ήταν
συνεννοημένες, έκαναν κύκλο γύρω τους
–πάντα με αρχηγό την Καλ– κι άρχισαν να
τους τραγουδάνε τους στίχους που είχαν ετοι-
μάσει όταν αποχαιρετούσαν τη χώρα τους,
πέρσι, πριν από τις διακοπές τους:
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* Ο Πίκαπ-Πουκ είναι ο άρχοντας των ξωτικών
(«Η Μεγάλη των Νεράιδων Σχολή», σελ. 132).



Ξωτικά, μικρά ανθρωπάκια,
σκανταλιάρικα παιδάκια,
λύπη αφήνουμε πολλή
πίσω μας μ’ ένα φιλί.

Θέλουμε πολύ να ’ρθουμε
πάλι να σας ξαναδούμε,
γιατί σκέψη και καρδιά
μείνανε σ’ εσάς κοντά.

Ξωτικά και νεραϊδούλες
ζεύγη γίναν διαλεκτά
και ποτέ δε θα χωρίσουν,
γιατί αγάπη τα κρατά,
γιατί αγάπη τα κρατά,
γιατί αγάπη τα κρατά…*

Μόλις τελείωσε το τραγούδι, η Αλαμάλα
χτύπησε πάλι τρεις φορές τα χέρια της.
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Σχολής.



— Κορίτσια, ησυχία. Τώρα όλες σας θα
δώσετε τον όρκο των δευτεροετών. Κι εσείς
μαζί, είπε γυρίζοντας προς το μέρος των τριών
ξωτικών, που, συγκινημένα από την υποδο-
χή, στέκονταν σε μια γωνιά αμίλητα. 

Κούνησε, λοιπόν, η νεράιδα το ραβδάκι
της κι αμέσως δεκαπέντε κίτρινα φύλλα δέ-
ντρων βρέθηκαν στα χέρια των κοριτσιών
και των ξωτικών. Πάνω σε κάθε φύλλο ήταν
γραμμένος ο όρκος των δευτεροετών:

«Ορκίζομαι στον Νεραϊδοθεό
το δίκιο πάντα να υπηρετώ,
άτομο καλό να προσπαθώ να γίνω,
χαρά κι αγάπη απλόχερα
σ’ όλους εγώ να δίνω…»

— Και τώρα, συνέχισε η Αλαμάλα, παρα-
καλώ βάλτε όλοι το δεξί σας χέρι πάνω στο
κεφάλι σας και ορκιστείτε.

Έτσι, με τα χέρια στα κεφάλια έδωσαν όλοι
μαζί τον όρκο.
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Ήταν, στ’ αλήθεια, μια πολύ συγκινητική
μέρα και καταγράφηκε κι αυτή στα Αρχεία
της Μεγάλης των Νεράιδων Σχολής με κε-
φαλαία γράμματα ως: ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙ-
ΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ!
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εγάλες φουρτούνες 
περιμένουν φέτος τις 
δώδεκα νεραϊδούλες 

που φοιτούν για δεύτερη χρο-
νιά στη Μεγάλη των Νεράι-
δων Σχολή. Δε φτάνουν τα μα-
θήματα, τα διαβάσματα και τα 
μαγικά που μαθαίνουν, είναι 
αναγκασμένες να αντιμετω-
πίσουν και τους τρεις μυστη-
ριώδεις συμμαθητές τους από 
το σκοτεινό κόσμο του άρχο-
ντα Πίκαπ-Πουκ.

Άραγε, θα καταφέρουν να 
τα βγάλουν πέρα με όλα αυτά 
και να φτάσουν στο πιο ανα-
πάντεχο τέλος, ένα τέλος που 
δεν έχει ξαναγραφτεί ποτέ;

Διαβάστε και τα άλλα
όμορφα βιβλία
της αγαπημένης συγγραφέως,
που κυκλοφορούν
από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ.
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