


Ο πλανήτης Μαμαγή 

 

Μία φορά και έναν καιρό, σε ένα γαλαξία πολύ μακριά από 

εδώ ήταν ένας μεγάλος, στρογγυλός πλανήτης που τον έλεγαν 

Μαμαγή.  

 

Εκεί ζούσαν πολλά, μικρά, χρωματιστά πλάσματα, που      

λέγονταν χρωμοανθρωπάκια και το καθένα είχε το δικό του, 

μοναδικό, διαφορετικό, χρώμα.  

 

Τπήρχαν χρωμοανθρωπάκια πορτοκαλί, κόκκινα, μοβ, μπλέ, 

σκούρο μπλε, μπλε ανοιχτό, χρωμοανθρωπάκια πράσινα,   

κίτρινα, βεραμάν, σομόν, λαδί, χακί, λιλά, ροζ, τιρκουάζ, 

χρωμοανθρωπάκια σε όλα τα χρώματα και όλες τις             

αποχρώσεις. 

 

Σα χρωμοανθρωπάκια ζούσαν σε μικρά, χρωματιστά σπίτια 

με κήπο, τα έφτιαχναν από πέτρα, ξύλο και γυαλί, τα έχτιζαν 

με τάξη το ένα δίπλα στο άλλο και φρόντιζαν τα σπίτια τους 

να είναι καθαρά και ο κήπος τους περιποιημένος! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



τον πλανήτη Μαμαγή υπήρχαν και πολύχρωμα λουλούδια 

γεμάτα άνθη που μοσχοβολούσαν και πανύψηλα πολύχρωμα 

δέντρα φορτωμένα με καρπούς ζουμερούς, λαχταριστούς!  

 

Σα ζώα του πλανήτη Μαμαγή ήταν παρδαλά χρωματιστά,    

παιχνιδιάρικα και πολύ φιλικά με τα χρωμοανθρωπάκια! 

 

Είναι αλήθεια, πως αν έβλεπε κανείς τον Πλανήτη Μαμαγή 

από ψηλά, με όλα αυτά τα χρώματα, θα νόμιζε ότι βλέπει μία 

τεράστια, χρωματιστή μπάλα να επιπλέει μέσα στο απέραντο 

μπλε του γαλαξία του! 

 

ΩΩΩΩΩΩΩ! ήταν ένας υπέροχος, φωτεινός τόπος ο πλανήτης 

Μαμαγή! Ο ουρανός του ήταν καθαρός και γαλάζιος.  

 

Ο ήλιος του γαλαξία του πλανήτη Μαμαγή, χάριζε ένα ζεστό 

σαν χάδι φως που έκανε τα πάντα να λάμπουν.  

 

Αλλά και όταν ήταν χειμώνας και είχε σύννεφα που έκρυβαν 

τον ήλιο και τα σύννεφα πολύχρωμα ήταν! 

 

Και όταν έβρεχε, ακόμα και οι σταγόνες της βροχής          

πολύχρωμες ήταν! 



Γι’ αυτό άλλωστε και όταν ήταν χειμώνας και έβρεχε και 

έκανε κρύο, όλα τα χρωμοανθρωπάκια όπου κι αν            

βρίσκονταν, ό,τι κι αν έκαναν, το παρατούσαν κι έβγαιναν έξω 

στη βροχή.   

 

Έβγαιναν έξω στη βροχή να χορέψουν, να τραγουδήσουν και 

να χαρούν τις πολύχρωμες σταγόνες της βροχής που έπεφταν 

επάνω τους και τα έκαναν κι αυτά πολύχρωμα και έμοιαζαν 

όλα να είναι ίδια! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Και κάπως έτσι, όλα τα χρωμοανθρωπάκια ζούσαν στον    

πλανήτη Μαμαγή μαζί, χαρούμενα και αγαπημένα! 



Μαζί, με χαρά και αγάπη έκαναν και όλα όσα έπρεπε να    

γίνουν κάθε μέρα.  

 

Σις διάφορες δουλειές, το διάβασμα για το σχολείο, αλλά και 

τις δραστηριότητες και τα παιχνίδια τους.  

 

ΑΑΑ! Τα είχαν οργανώσει όλα υπέροχα τα χρωμοανθρωπάκια 

μας! Για όλες τις δουλειές που έπρεπε να γίνουν, είχαν      

χωριστεί σε ομάδες, για να τις κάνουν εύκολα και γρήγορα. 

Κάθε χρώμα και μία ομάδα! Κάθε ομάδα και μερικές       

δουλειές και όχι πάντα τις ίδιες!!! 

 

τις αρχές του κάθε μήνα οι ομάδες άλλαζαν δουλειές, έτσι 

ώστε καμία ομάδα να μη βαριέται κάνοντας συνέχεια τα ίδια 

πράγματα! 

 

Μάλιστα, τις δουλειές που έπρεπε να γίνουν για να είναι όλα 

καλά και ωραία, τις είχαν ονομάσει ευθύνες και πρόσεχαν 

πολύ, έτσι ώστε να τις μοιράζονται με δικαιοσύνη και να τις 

αναλαμβάνουν με σοβαρότητα από την αρχή μέχρι το τέλος. 

 

Η ζωή στον Πλανήτη όμως δεν είχε μόνο ευθύνες! 

Είχε και τρελή Φαρά και πολλή Διασκέδαση. 



Γι’ αυτές, τα χρωμοανθρωπάκια δεν είχαν χωριστεί σε         

ομάδες, τις ζούσαν όλα μαζί, παρέα, γιατί ήξεραν καλά ότι η  

Φαρά και η Διασκέδαση είναι υπόθεση όλων! 

 

Κανείς δεν μπορεί να χαρεί και να διασκεδάσει αληθινά, αν 

είναι μόνος του! Το γέλιο είναι πιο δυνατό και ευχάριστο 

όταν γελάμε πολλοί μαζί! 

 

Σο ίδιο όμως έκαναν και για τα Προβλήματα και τη Λύπη, 

γιατί ήξεραν καλά ότι και αυτά γίνονται ευκολότερα όταν τα 

μοιράζεσαι με αγαπημένους φίλους! 

 

Έτσι κυλούσε η ζωή σε αυτόν τον περίεργο πλανήτη Μαμαγή 

και ήταν όλοι πολύ ευτυχισμένοι! Το πρωί σχολείο, μετά   

διάβασμα και ευθύνες και όλο τον υπόλοιπο χρόνο, Φαρά,     

Διασκέδαση και Παιχνίδι!!! 

 

Σο πιο αγαπημένο παιχνίδι που είχαν τα χρωμοανθρωπάκια 

στο πλανήτη Μαμαγή ήταν το «τρελόμπαλο»!  

 

 

 

 



Σο «τρελόμπαλο», το έλεγαν έτσι γιατί παιζόταν με μια    

μπάλα που επειδή την έφτιαχναν από ό,τι υλικό βάζει ο νους, 

όταν κυλούσε, δεν μπορούσες να ξέρεις που θα πάει. 

 

Αυτό το τρελόμπαλο, τα χρωμοανθρωπάκια, άλλοτε το 

έφτιαχναν από χαρτί, άλλοτε από σφουγγάρια, από ζυμάρια, 

από ασημόχαρτο, ακόμα και από λουλούδια!!!!! 

 

Σα «τρελόμπαλά» τους είχαν πολλή πλάκα! Μερικές φορές 

έμοιαζαν σαν μεγάλα κουλούρια, άλλες σαν στρουμπουλές 

χαρτόσφαιρες, χρυσόσφαιρες ή  ασημόσφαιρες που έλαμπαν 

καθώς στριφογύριζαν στο έδαφος, από πόδι σε πόδι. 

 

Γιατί αυτό ακριβώς ήταν το παιχνίδι! Τα χρωμοανθρωπάκια 

χωρίζονταν σε ομάδες και έτρεχαν και ίδρωναν, κυνηγώντας 

και κλωτσώντας, ο ένας στον άλλον, το τρελόμπαλό τους.  

 

Κάθε μέρα μαζεύονταν στο κέντρο του πλανήτη Μαμαγή, στο 

πιο μεγάλο και φωτεινό του σημείο, χωρίζονταν σε ίσες       

ομάδες και άρχιζαν τρελό παιχνίδι!!!!  

 

Για να έχει το παιχνίδι τους ακόμα μεγαλύτερη πλάκα, 

έφτιαχναν τις ομάδες συνδυάζοντας τα χρώματά τους.  



Δεν έπαιζαν δηλαδή οι πράσινοι με τους κόκκινους, ή οι 

μπλε με τους κίτρινους! οοοχι! Αυτό θα  ήταν συνηθισμένο 

και πολύ βαρετό για τα χρωμοανθρωπάκια μας! 

 

Αυτά, μπλέκονταν μεταξύ τους, σχηματίζοντας πολύχρωμες 

ομάδες. Οι πράσινοι με τους κόκκινους, οι κίτρινοι με τους 

μπλε, οι μοβ με τους πορτοκαλολεμονοροδακινί και ό,τι 

άλλους συνδυασμούς μπορείτε να φανταστείτε! 

 

Για το παιχνίδι το τρελόμπαλο, είχαν φτιάξει απλούς, όμως 

πολύ σημαντικούς κανόνες,  για να παίζουν όλοι με τον ίδιο 

τρόπο, να έχουν τον ίδιο στόχο και να ξέρουν ποιος πρέπει να 

κάνει τι για να είναι δίκαια και άξια, ο νικητής!  

 

Ο στόχος ήταν η κάθε ομάδα να καταφέρει να κλωτσήσει   

σωστά το τρελόμπαλο και να το βάλει μέσα σε μία τεράααα-

ααστια πολύχρωμη τρύπα, που τη λέγανε τρελοτέρμα, και 

κάθε ομάδα είχε το δικό της!  

 

Σελικά, νικήτρια ήταν η ομάδα που είχε καταφέρει να στείλει 

το τρελόμπαλο, πιο πολλές φορές μέσα στο τρελοτέρμα της 

άλλης ομάδας.  

 



Έτσι, κάποιες μέρες κέρδιζαν οι κοκκινοπράσινοι, κάποιες 

άλλες η ομάδα των πορτοκαλομόβ, άλλες φορές οι κιτρινο-

μπλέ, οι πρασινοπετρόλ, οι χακιμπλέ, οι λιλαρόζ και πάει  

λέγοντας!  

 

Για τις ημέρες που οι δύο ομάδες είχαν βάλει τις ίδιες φορές 

το τρελόμπαλο στο τρελοτέρμα της άλλης ομάδας, οι κανόνες 

έλεγαν, ότι και οι δύο ομάδες ήταν νικήτριες!  

 

Για τις ημέρες που όσο κι αν προσπαθούσαν οι ομάδες,      

τελικά δεν κατάφερναν να βάλουν το τρελόμπαλο στο         

τρελοτέρμα της άλλης ομάδας, οι κανόνες έλεγαν ότι δεν   

κέρδιζε κανείς!  

 

Σα χρωμοανθρωπάκια όμως δεν τα ένοιαζε καθόλου αυτό! 

 

Σο μόνο που τα ένοιαζε ήταν να έχουν παίξει καλά. Να έχουν 

προσπαθήσει πολύ, να έχουν γελάσει πολύ, να έχουν χαρεί 

και να έχουν διασκεδάσει ακόμα περισσότερο! 

 

Υυσικά και το καθένα ήθελε να κερδίζει η δική του ομάδα 

στο τέλος του παιχνιδιού! 

 



Ποιος δεν θέλει άλλωστε να είναι ο νικητής;  

 

Σον νικητή τον χειροκροτούν, τον θαυμάζουν, τον θέλουν όλοι 

για φίλο τους, μοιάζει πιο τυχερός από τους άλλους! 

 

Σα χρωμοανθρωπάκια το ήξεραν αυτό και η κάθε ομάδα   

προσπαθούσε να κερδίζει και όταν τα κατάφερνε όλοι οι   

παίκτες της αισθάνονταν ακόμα πιο ΠΟΛΤΦΡΩΜΟΙ και   
ΛΑΜΠΕΡΟΙ!!!!! 

 

Εάν όμως δεν συνέβαινε, δεν το έβαζαν και μαράζι! 

 

Έτσι κυλούσαν οι μέρες, η μία μετά την άλλη, στον  πλανήτη 

ΜΑΜΑΓΗ!  

 

 

 
Ώσπου μια μέρα… 

 

 

 

 

 



… Εκεί που έπαιζαν, ένα χρωμοανθρωπάκι, που τώρα πια 

κανένας δε θυμάται ποιο από όλα ήταν, αντί να κλωτσήσει το 

τρελόμπαλο προς κάποιο συμπαίκτη του, το κλώτσησε       

κατευθείαν στο πρόσωπο ενός παίκτη της άλλης ομάδας, με 

τέτοια δύναμη που εκείνο το χρωμοανθρωπάκι πόνεσε πολύ 

και έπεσε κάτω! 

 

Σο παιχνίδι σταμάτησε. Το χτυπημένο χρωμοανθρωπάκι είχε 

κουλουριαστεί ακίνητο στο έδαφος και κρατούσε το πρόσωπό 

του με τα χέρια του. Κάποια έτρεξαν προς τον πεσμένο      

συμπαίκτη τους, για να δουν τι του συμβαίνει και να τον    

βοηθήσουν. Τα υπόλοιπα κοιτούσαν αμίλητα. 

 

ταν τον πλησίασαν είδαν κάτι τρομερό! Έτσι όπως το      

χτυπημένο χρωμοανθρωπάκι ήταν κουλουριασμένο κάτω, 

άρχισε σιγά-σιγά να «ξεδιπλώνεται» ! 

 

Καθώς ξεδιπλωνόταν και τεντωνόταν για να σηκωθεί, το    

χρώμα του άρχισε να αλλάζει!  Από κόκκινο που ήταν, έγινε 

ροζ, μετά άσπρο, σαν να… «ξεπλύθηκε»… και στο τέλος 
γκρι! 

 

Σο χτυπημένο χρωμοανθρωπάκι έγινε όλο γκρι!!!! 



Και όταν πια σηκώθηκε από το έδαφος και στάθηκε στα     

πόδια του, εκτός από το χρώμα του, είχε αλλάξει και η      

συμπεριφορά του!  

 

Έτρεξε με φόρα προς τον παίκτη που το είχε χτυπήσει, τον 

πλησίασε και άρχισε να του φωνάζει δυνατά, κουνώντας τα 

χέρια του και όλο του το σώμα. Ήταν θυμωμένο. 

 

Πολύ θυμωμένο. Πάρα πολύ θυμωμένο. Ήταν «άπειρο των  

απείρων άπειρο, στο άπειρο» θυμωμένο. 

 

Και γι’ αυτό, αντί να μιλάει, ούρλιαζε, κατηγορώντας το φίλο 

του με πολύ άσχημα λόγια.  

 

Έτσι, η ευκαιρία να συζητήσουν και να βρουν μαζί, τι         

ακριβώς είχε συμβεί και να λυθεί η παρεξήγηση, χάθηκε για 

πάντα. 

 

Ση θέση της συζήτησης την είχε πάρει ο καβγάς. 

 

Σα υπόλοιπα χρωμοανθρωπάκια, μην μπορώντας να          

ακούσουν από τις φωνές και να καταλάβουν τι ακριβώς   

συμβαίνει, άρχισαν να φωνάζουν όλα μαζί δυνατά. 



Κάποια υποστήριζαν το γκρι χρωμοανθρωπάκι,  κάποια το 

άλλο! 

 

ε λίγο κανείς δεν μπορούσε να ακούσει κανέναν!             

Καβγάδιζαν θυμωμένα, κουνώντας έντονα τα χέρια τους πέρα 

δώθε στον αέρα, έτσι, που δεν μπορούσες να δεις και να    

καταλάβεις τι  γινόταν!!! 

 

Και όσο δυνάμωναν οι φωνές και οι αλληλοκατηγορίες, τόσο 

άρχισαν τα χρώματά τους να «ξεβάφουν». 

 

Και καθώς οι κινήσεις τους γίνονταν απότομες και άγριες,  

σιγά σιγά όλα τα χρωμοανθρωπάκια «ξέβαψαν» τελείως και 

έγιναν γκρι. Ένα σκούρο γκρι χρώμα! 

 

Σην ίδια στιγμή, άρχισε να φυσάει ένας δυνατός αέρας       

γεμάτος μια γκρίζα σκόνη που γρήγορα σκέπασε τον ουρανό 

και έκρυψε τον ήλιο και το φως του. 

 

Σα χρωμοανθρωπάκια ήταν τόσο απορροφημένα με τον     

καβγά τους, που ούτε που κατάλαβαν ότι είχαν ξεβάψει και 

ότι φυσούσε γκρίζα σκόνη, που έκρυψε τον ήλιο. 

 



Δεν είδαν ούτε τα μεγάλα γκρι σύννεφα, που άρχισαν με   

μανία  και αυτά να «ρίχνουν» μια γκρίζα, πηχτή βροχή, που 

κολλούσε σε ό,τι άγγιζε και μύριζε και απαίσια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντίθετα, τα χρωμοανθρωπάκια συνέχισαν να τσακώνονται 

και να είναι θυμωμένα μεταξύ τους! 

 

λα εναντίον όλων, φώναζαν, έσπρωχναν και χτυπούσαν,    

αδιαφορώντας για τη γκρίζα βροχή που δυνάμωνε και έπεφτε  

επάνω τους και κολλούσε και μύριζε και απαίσια.  

 

Και έβρεχε πολύ και δυνατά! Συνέχεια! 

 



Μέχρι που τώρα πια, όλα τα χρωμοανθρωπάκια είχαν γίνει 

γκρι και ήταν θυμωμένα με τα άλλα χρωμοανθρωπάκια που 

ήταν γκρι και έφταιγαν εκείνα που ήταν γκρι και φώναζαν και 

χτυπούσαν! 

 

Και μύριζαν και απαίσια!!!    

        

Και έτσι χρόνος πέρασε πολύς! Κανένας δε θυμάται πόσος! 

 

Σο μόνο που θυμούνταν ήταν η εικόνα της γυναίκας που 

βγήκε αργά-αργά μέσα από τα μαύρα έγκατα του Πλανήτη 
Μαμαγή. 

 

Σα ρούχα της ήταν μαύρα, βρόμικα και σκισμένα. Τα 

άλουστα, ακούρευτα και απεριποίητα μαλλιά της ήταν γκρι 

και έφταναν μέχρι τα πόδια της. 

 

Η πλάτη της ήταν σκυφτή κάτω από το βάρος της καμπούρας 

που υψωνόταν σαν λόφος πάνω στους ώμους της. 

  

Περπατούσε κουτσαίνοντας και στο χέρι της κρατούσε για  

μαγκούρα ή ρόπαλο, κανένας δεν έμαθε ποτέ, ένα χοντρό,  

τεράστιο ξύλο. 



Σο πρόσωπό της ήταν σκοτεινό. Άσχημο. Τα φρύδια της 

έσμιγαν το ένα με το άλλο, τα βρώμικα χείλη της ήταν τόσο 

σουφρωμένα που σχεδόν δεν ξεχώριζαν, η μύτη της μεγάλη 

και χοντρή και σχεδόν έκρυβε το γεμάτο σημάδια πρόσωπό 

της. 

 

Ήταν η Έριδα, η κόρη του Κακού και της Βίας.   

 

Ήταν η ζηλιάρα, η γκρινιάρα που δημιουργούσε πάντα και 

μόνο τσακωμούς, γιατί της άρεσαν οι φασαρίες. 

 

Η Έριδα δεν αγαπούσε κανέναν, γι’ αυτό και δεν είχε φίλους. 

 

Ζούσε μόνη της εκατομμύρια χρόνια κάτω από την επιφάνεια 

του πλανήτη Μαμαγή, μέσα στα μαύρα σκοτάδια και 

«ανέβαινε» στην επιφάνεια μόνο όταν άκουγε καβγάδες, για 

να δημιουργεί και άλλους πολλούς και να χωρίζει όλους τους 

αγαπημένους φίλους. Αυτός ήταν άλλωστε και ο σκοπός της. 

Αυτό έκανε και τώρα….. 

 

Μάλιστα η Έριδα δεν ήταν μόνη της. Έφερε μαζί της και τα 

αγαπημένα της παιδιά! Τον Θυμό, τον Πόνο, τη Λήθη και 
τις Δίδυμες Υασαρία και Καταστροφή!  



ταν λοιπόν η Έριδα και τα παιδιά της βγήκαν στην           

επιφάνεια του πλανήτη Μαμαγή, σήκωσαν μεμιάς τα χέρια 

τους προς τον ουρανό και τα σύννεφα άρχισαν να γίνονται 

μαύρα και η βροχή που συνέχιζε να πέφτει δυνατά έγινε και 

αυτή μαύρη! 

 

Και συνέχισε να κολλάει! Και να μυρίζει απαίσια! Μάλλον  

ακόμα πιο απαίσια! 

 

Και αμέσως όλα τα χρωμοανθρωπάκια για πρώτη φορά στη 

ζωή τους, άρχισαν να πονούν, να φοβούνται και το             

σημαντικότερο: άρχισαν να ξεχνούν! 

 

Να ξεχνούν πως ήταν η ζωή και οι σχέσεις τους μέχρι πριν  

από εκείνες τις στιγμές. Να ξεχνούν ότι πριν αρχίσουν τους 

καβγάδες, ζούσαν μαζί χαρούμενα και αγαπημένα. 

 

Και από γκρίζα άρχισαν να γίνονται ακόμα πιο γκρίζα και  

ακόμα πιο γκρίζα μέχρι που το σκούρο γκρί άρχισε να γίνεται 

μαύρο και το μαύρο ακόμα πιο μαύρο μέχρι που όλα τα 

χρωμοανθρωπάκια έγιναν μαύρες, παγωμένες, ακίνητες     

φιγούρες.   

 



Έμοιαζαν σαν μαύρα αγάλματα με τεντωμένα χέρια, έτοιμα 

να χτυπήσουν το ένα το άλλο. 

 

Η Έριδα είχε «μπει στο παιχνίδι» για τα καλά και τα είχε   

αλλάξει όλα….. 

 

Σα λουλούδια και τα δέντρα που τώρα πια είχαν χάσει τα 

χρώματά τους και ήταν μαύρα εξαιτίας της βροχής,           

μαράθηκαν. 

 

Σα ζώα, που τώρα πια ήταν κι αυτά μαύρα, έσκυψαν με     

βαριά ανάσα, πάνω στα μαύρα μαραμένα δέντρα και        

λουλούδια, λες και προσπαθούσαν να μοιραστούν μαζί τους 

το λιγοστό αέρα που τους είχε απομείνει! 

 

Ζώα και φυτά έμοιαζαν να προσπαθούν να κρατήσουν στη 

ζωή το ένα το άλλο!  

 

Ζώα και φυτά έμοιαζαν να προσπαθούν να δώσουν ζωή το ένα 

στο άλλο! Ζώα και φυτά έμοιαζαν να…  

 

 
ΜΠΑΑΜΜΜΜΜΠΑΑΑΜΜΜ! 



Ένα μπουμπουνητό ακούστηκε εκείνη τη φοβερή στιγμή!!!  

 

Ένας μεγάλος, τρομακτικός θόρυβος που ήταν λες και βγήκε 

από τα βάθη του πλανήτη Μαμαγή.  
 

Ήταν στην αρχή, σαν ένας σιγανός ψίθυρος που σιγά 

σιγά δυνάμωσε και έγινε κραυγή! 

 

αν ένα ελαφρύ τρέμουλο που σιγά σιγά δυνάμωσε και 

έγινε σεισμός κανονικός! 

 

εισμός τόσο μεγάλος και τόσο τρομακτικός που έμοιαζε λες 

και ο πλανήτης Μαμαγή κόπηκε στα δύο!  

 

Και τότε… Ο χρόνος σταμάτησε.  

 

Ευτυχώς, κάποιος δεν είχε ξεχάσει. Ευτυχώς, επιτέλους,    

κάποιος αντέδρασε. 

 

Ήταν ο ίδιος ο πλανήτης Μαμαγή που τόσο καιρό             

παρακολουθούσε λυπημένος τα όσα συνέβαιναν και           

αποφάσισε να βοηθήσει δραστικά τα χρωμοανθρωπάκια του, 

τα ζώα του και τα φυτά του, να ξαναβρούν τα χαμένα τους 



χρώματα και την προηγούμενη, γλυκιά, ευτυχισμένη ζωή 

τους. 

 

Γιατί ο πλανήτης Μαμαγή ήξερε, και ποτέ δε ξέχασε, ότι η 

ζωή τους ήταν η ζωή του και ότι η ζωή του ήταν η ζωή τους! 

 

Μάζεψε όση δύναμη είχε, και άρχισε να χτυπάει δυνατά τη 

καρδιά του, ώσπου με ένα τρόπο μαγικό, μέσα από τη γη του, 

άρχισαν να πετάγονται πολλές, μικρές, ζεστές, ζωηρές και 

χρωματιστές σπίθες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

πίθες μοβ, μπλε σκούρες, μπλε ανοιχτές, πράσινες, φούξια, 

κίτρινες, πορτοκαλί, κόκκινες, σπίθες σε όλα τα χρώματα 

άρχισαν να πετάγονται με ορμή στον αέρα που όπως φυσούσε 

δυνατά, τις έπαιρνε στην αγκαλιά του και τις έστελνε ψηλά 

στον ουρανό, πάνω στα μαύρα σύννεφα! 



Και οι πολύχρωμες σπίθες, που μύριζαν και όμορφα, 

έπεφταν πάνω στα μαύρα σύννεφα και τα σύννεφα λες και τα 

άγγιζε χέρι ζωγράφου παντοδύναμου, έπαιρναν χρώμα! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Και η βροχή έπαιρνε χρώμα κι αυτή! Και γινόταν πολύχρωμη 

όπως παλιά! 

 

Και δε κολλούσε! Και μύριζε και όμορφα!  

 

Και καθάριζε τα χρωμοανθρωπάκια από τη μαυρίλα τους! 

Και ξέπλενε τη μαυρίλα που είχε σκεπάσει, τόσο καιρό, τα 

μάτια, τα αυτιά, τα σώματα τους! 



Κι αν ακόμα δεν μπορούσαν να κινηθούν όπως παλιά,      

τουλάχιστον τώρα με τη πολύχρωμη βροχή μπορούσαν έστω 

και μουδιασμένα να κουνήσουν το κεφάλι τους και να        

ανοιγοκλείσουν τα μάτια. 

 

Σουλάχιστον τώρα με τη πολύχρωμη βροχή μπορούσαν να 

αισθάνονται! 

 

 
Και τότε! ηκώνοντας το κεφάλι ψηλά την είδαν!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κατέβαινε από τον ουρανό ανάμεσα στις σπίθες, που τώρα 

ήταν φλόγες, και τις πετούσε η καρδιά του πλανήτη Μαμαγή 

ψηλά στον ουρανό!  

 

Ήταν μία γυναίκα. Νέα και όμορφη. 

 

Ένα μακρύ πολύχρωμο φόρεμα κάλυπτε το σώμα της μέχρι 

τα ολόχρυσα σανδάλια που φορούσε στα πόδια της.  

 

Είχε ολόλευκα φτερά στους ώμους και καθώς κατέβαινε    

πετώντας έμοιαζε λες και χόρευε στο ρυθμό της μουσικής του 

ανέμου. 

 

Σο πρόσωπο, τα μάτια και το χαμόγελό της έδειχνα γεμάτα 

καλοσύνη και ήταν τόσο φωτεινά και λαμπερά που έμοιαζε 

σα να είχε φορέσει έναν ήλιο για πρόσωπο!!! 

 

Ήταν η Ίριδα, η μοναχοκόρη του Καλού και της Αρμονίας. 

  



Η Ίριδα ζούσε στον ουρανό και ήταν φίλη του πλανήτη     

Μαμαγή από όταν αυτός ήταν ένα μικρούλι, τόσο δα          

αστεράκι! 

 

Η Ίριδα αγαπούσε το φως, τον καθαρό αέρα, τη μουσική, το 

τραγούδι, το χορό, τα αρώματα… και φυσικά τα χρώματα!!!  

 

Πιο πολύ απ’ όλα όμως αγαπούσε τα χρωμοανθρωπάκια και 

τα ζώα και τα φυτά που ζούσαν μαζί με το φίλο της τον    

Πλανήτη Μαμαγή και ήθελε να τα βλέπει χαρούμενα, να 

ζουν μαζί, με αγνότητα, αγάπη, ομόνοια, πίστη, ελπίδα,      

αισιοδοξία, αοργησία, σεβασμό, ειλικρίνεια, κατανόηση. 

 

Η Ίριδα ταξίδευε στους γαλαξίες για να θυμίζει στα          

πλάσματα όλων των πλανητών, όταν εκείνα καμιά φορά το  

ξεχνούσαν, πόσο πραγματικά υπέροχο είναι να έχεις φίλους, 

να μιλάς και να παίζεις μαζί τους, να μοιράζεσαι τις χαρές 

και τις λύπες σου, να τους νοιάζεσαι και να τους αγαπάς! 

 

Σο ίδιο έκανε και τώρα που την είχε καλέσει ο φίλος της, ο 

Πλανήτης Μαμαγή. 

 

ταν άκουσε το κάλεσμα του για βοήθεια, είχε πετάξει όσο 



πιο γρήγορα μπορούσε, σχεδόν από την άλλη άκρη του     

σύμπαντος για να προλάβει να φτάσει στον πλανήτη Μαμαγή 

πριν χαθούν όλα τα αγαπημένα της χρωμοανθρωπάκια,      

εξαιτίας της κακιασμένης Έριδας. 

 

ταν η Ίριδα άγγιξε το έδαφος του πλανήτη Μαμαγή, ίσιωσε 

το σώμα της και άπλωσε τα χέρια προς το σπίτι της, τον     

Ουρανό.  

Μια μελωδία βγήκε από τα χείλη της.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μια μελωδία σαν τραγούδι μέσα από τα βάθη της ψυχής.  



Ένα τραγούδι που οι νότες του ήταν σαν ακτίνες φωτεινές που 

έδιωχναν τα σύννεφα και άφησαν τον ήλιο να φανεί πάνω στο 

γαλάζιο ουρανό! 

 
Και τότε έγινε κάτι μαγικό!!! 

 

Η Έριδα και τα παιδιά της άρχισαν να μικραίνουν όσο       

μίκραιναν τα σύννεφα!  

 

Σο φως του ήλιου άρχισε να χορεύει με το τραγούδι της 

Ίριδας και έμοιαζε να παίρνει μορφή… 

 

Κάτι που έμοιαζε με μια μικρή πολύχρωμη γραμμή, άρχισε 

σιγά σιγά να μεγαλώνει μέχρι που ήρθε κι έγινε ένας κύκλος 

στη μέση του πλανήτη Μαμαγή!  
 

Ένας κύκλος, σαν τεράστια χρωματιστή κορδέλα! 

 

Ένας κύκλος, που πήρε μέσα του και εξαφάνισε τελείως την 

Έριδα και τα παιδιά της! 

 

Ένας κύκλος, που έμοιαζε σαν το δικό μας Ουράνιο Σόξο! 

 



Η Ίριδα συνέχισε το τραγούδι της και το φως του ήλιου το 

χορό του! 

 

Σα δέντρα, τα φυτά και τα ζώα ελευθερωμένα από την αγωνία 

τους άρχισαν να σαλεύουν! 

 

Σα χρωμοανθρωπάκια φωτίστηκαν και άρχισαν να αποκτούν 

πάλι τα  δικά τους χρώματά τους, το ένα μετά το άλλο.  

 

Πορτοκαλί, κόκκινο, μοβ, μπλέ, σκούρο μπλε, μπλε ανοιχτό, 

πράσινο, κίτρινο, βεραμάν, σομόν, λαδί, χακί, λιλά, ροζ,   

τιρκουάζ! 

 

λα τα χρώματά τους γύρισαν σα να μην έφυγαν ποτέ! λα 

τα χρώματα γύρισαν και έφεραν μαζί τους για παρέα όμορφες    

μυρωδιές, σαν φράουλα, μπισκότο, βανίλια και καραμέλα!!!   

 

Ω! όλα ξαναβρήκαν την παλιά τους μορφή! Ο πλανήτης  

Μαμαγή χαμογελούσε και έλαμπε ολόκληρος! 

 

Κάποιοι μάλιστα αργότερα, είπαν ότι χόρεψε κι αυτός για   

λίγο στο ρυθμό του τραγουδιού της Ίριδας! 

 



Η Ίριδα είχε ολοκληρώσει την αποστολή της και               

χαμογελαστή και αυτή, πέταξε πίσω στον Ουρανό.  

 

Δεν κρατήθηκε όμως! Γύρισε πίσω να κοιτάξει και πρόλαβε 

να δει τα χρωμοανθρωπάκια να χορεύουν το τραγούδι της, να 

αγκαλιάζονται και να δίνουν τα χέρια γελώντας! 

 

Η Ίριδα με ένα απαλό τίναγμα των φτερών της χαιρέτησε το 

φίλο της το πλανήτη Μαμαγή και μετά εξαφανίστηκε σε μια 

αστραπή που άφησε πίσω της λαμπερή σκόνη από αστέρια 

και διαμάντια που γρήγορα σκορπίστηκε και χάθηκε.  

 

Κι έτσι, από τότε, μέχρι και σήμερα, τα χρωμοανθρωπάκια 

στο πλανήτη Μαμαγή, συνεχίζουν να παίζουν χωρίς θυμό, 

χωρίς καβγάδες και φασαρία, αλλά μόνο με κέφι και χαρά! 

 
Ση χαρά του παιχνιδιού!  

 

Ση χαρά που νιώθει ο νικητής, γιατί νίκησε, αλλά και ο      

ηττημένος γιατί προσπάθησε! Γιατί όταν τελειώνει ο αγώνας 

νικητής και ηττημένος αρχίζουν τη προπόνηση για το         

επόμενο παιχνίδι!  

 



Ση σιγουριά που νιώθουν όλοι, ηττημένοι και νικητές, ότι 

προσπάθησαν όσο πιο σκληρά και δυνατά μπορούσαν για 

όσο περισσότερο άντεχαν. 

 

Σην αισιοδοξία, την ελπίδα και την επιμονή που νιώθουν 

όλοι, ηττημένοι και νικητές, ότι την επόμενη φορά θα είναι 

ακόμα καλύτεροι ακόμα πιο δυνατοί, ακόμα πιο έτοιμοι να 

προσπαθήσουν, ακόμα πιο πολύ. 

 

Ση χαρά που νιώθουμε όλοι όταν έχουμε αγαπημένους      

φίλους! 

 

ταν μιλάμε με ευγένεια, αλλά ακούμε και τους άλλους!   

 

ταν συνεργαζόμαστε και μοιραζόμαστε! 

 

ταν δίνουμε αξία στη προσπάθεια και τη συμμετοχή! 

 

ταν ψάχνουμε αυτό που μας ενώνει με τους άλλους και όχι  

αυτό που μας χωρίζει. 

 

ταν προσπαθούμε να δούμε, να ψάξουμε, να βρούμε ό,τι 

μπορούμε να κάνουμε καλά, μαζί με τους άλλους.   



Και τα χρωμοανθρωπάκια μας που τα ένιωσαν όλα αυτά και 

τα κράτησαν βαθιά στην καρδιά τους, από εκείνη τη μέρα  

γελάνε ακόμα ευτυχισμένα και δυνατά! 

 

Δυνατά, πολύ δυνατά, όλο και πιο δυνατά!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
Πού ξέρετε; 

 

Αν κάνουμε ησυχία,  

μπορεί και να ακούσουμε το γέλιο τους……. 
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