
 

 

  



 

 
 
 

Στη μικρή Αναστασία άρεσαν πολύ οι ιστορίες.  

 

Της άρεσαν τόσο πολύ, που συνεχώς ζητούσε από τους γονείς της 

να της διαβάζουν παραμύθια ή να της λένε ιστορίες από το μυαλό 

τους.  

 

Σύντομα, άρχισε κι εκείνη να λέει με τη φαντασία της δικές της 

ιστορίες. Και όλοι γύρω της το διασκέδαζαν πολύ. Ιστορίες με 

πριγκίπισσες, φτερωτά άλογα, νεράιδες και μαγικά ραβδιά...  

 

Όταν μεγάλωσε λίγο, άρχισε να διαβάζει μόνη της βιβλία. Ώσπου, 

μία μέρα παρατήρησε πάνω στο τραπέζι του σαλονιού ένα περίεργο 

μεγάλο βιβλίο με πολλές λέξεις και μικρά γράμματα που, όπως 

άκουγε στο σπίτι, το έλεγαν εφημερίδα. 

 
 
 



 

                                 
 
 

«Τι ιστορίες γράφει εδώ μαμά; Είναι ωραίες; Ποιος είναι ο 

συγγραφέας»;  

«Α, αυτές είναι αληθινές ιστορίες», της είπε η μαμά της. «Άλλες είναι 

ωραίες και άλλες όχι. Αυτοί που τις γράφουν δεν λέγονται 

συγγραφείς, λέγονται δημοσιογράφοι».  

 

Αληθινές ιστορίες; Άλλες ωραίες και άλλες όχι; Δηλαδή;  

 

Η μικρή πήρε τη σκέψη μαζί της στο κρεβάτι της. Η αλήθεια είναι ότι 

δεν είχε καταλάβει ακριβώς τι ήταν αυτές οι αληθινές ιστορίες, ούτε 

γιατί κάποιος πρέπει να διαβάζει ιστορίες που δεν είναι τόσο ωραίες. 

Ούτε είχε καταλάβει γιατί αυτούς που τις έγραφαν δεν τους έλεγαν 

συγγραφείς και τους έλεγαν δημοσιογράφους. 



 

 
 
 

Η επόμενη μέρα ξημέρωσε γλυκά και η Αναστασία ξεκίνησε να πάει 

στο σχολείο. 

 

Όταν έφτασε, όμως, είδε πως κάτι περίεργο συνέβαινε στον κήπο. 

Παιδιά και δάσκαλοι ήταν μαζεμένοι κάτω από το μεγάλο  δέντρο και 

τα πρόσωπά τους ήταν γεμάτα αγωνία!  

 

Πλησίασε… και τι να δει; Ένα γατάκι είχε παγιδευτεί πάνω σε ένα 

ψηλό κλαδί. Δεν μπορούσε να κατέβει και νιαούριζε δυνατά και 

απεγνωσμένα.  

 

Ένας δάσκαλος προσπάθησε να σκαρφαλώσει και να το σώσει 

αλλά μάταια... Τότε ένα αγοράκι είχε την ιδέα να καλέσουν την 

πυροσβεστική. Και αυτό έκαναν! 



 

 
 

                      
                             
 
 

Σύντομα τέσσερεις άνδρες με κόκκινες στολές μπήκαν με το 

πυροσβεστικό στον κήπο του σχολείου. Ξεδίπλωσαν μία μεγάλη 

σκάλα, ο ένας ανέβηκε πάνω, έπιασε με προσοχή το γατάκι και 

κατάφερε να το κατεβάσει κρατώντας το σφιχτά μέσα στην αγκαλιά 

του.  

 

Τα παιδιά άρχισαν να πανηγυρίζουν, να ζητωκραυγάζουν και να του 

χαρίζουν χάδια και αγκαλιές!  

 

Μόλις του είχαν σώσει τη ζωή! Είχαν γίνει όλοι τους μικροί ήρωες! 



 

 

 
 
 

Όταν γύρισε στο σπίτι, η μικρή έτρεξε γρήγορα στους γονείς της να 

τους πει τα νέα. «Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε σήμερα στο 

σχολείο»!  

 

Και άρχισε να τους διηγείται την περιπέτεια της μικρής γατούλας και 

το σπουδαίο κατόρθωμα των παιδιών και των πυροσβεστών.  

 

«Αυτή είναι μία υπέροχη ιστορία», είπαν η γονείς του κοριτσιού.  

«Δεν είναι ιστορία, είναι αλήθεια», είπε η μικρή.  

«Ακριβώς», είπε η μαμά της χαμογελώντας, «είναι μία ωραία 

αληθινή ιστορία σαν και αυτές που γράφουν οι εφημερίδες».  

 

Ώστε αυτό εννοούσε αληθινές ιστορίες; Ώστε αυτό κάνουν οι 

δημοσιογράφοι; «Ακριβώς», της ξαναείπε η μαμά της. Μόλις της είχε 

έρθει μία φανταστική ιδέα!  



 

 
 
 

Την επόμενη μέρα η Αναστασία έτρεξε στο σχολείο και πρότεινε με 

ενθουσιασμό στους συμμαθητές της να φτιάξουν μία εφημερίδα!  

 

Πρώτη πρώτη θα γράψουν την ιστορία της μικρής γατούλας και της 

μάχης που έδωσαν οι μικροί ήρωες μαθητές για να τη σώσουν.  

 

Τις υπόλοιπες σελίδες θα τις γέμιζαν με άλλες αληθινές ιστορίες που 

θα έβλεπαν γύρω τους κάθε μέρα.  

 

Οι συμμαθητές της ενθουσιάστηκαν και την επόμενη μέρα 

συμφώνησαν όλοι να πάνε με τις ιδέες τους. Με τα νέα τους δηλαδή.  

 

Έτσι κι έγινε.  

 



 

                     

 

Τα παιδιά άρχισαν να λένε τις ιστορίες που έβλεπαν γύρω τους. Στη 

βόλτα τους, στις δραστηριότητές τους, στο σπίτι τους, στη γειτονιά 

τους…  

 

Οι ιστορίες όμως αυτές δεν ήταν πάντα χαρούμενες, ούτε είχαν 

νεράιδες, σούπερ ήρωες και μαγικά ραβδιά.  

 

Ένα παιδί είπε για ένα δάσος που πήρε φωτιά, επειδή ένας 

απρόσεχτος αγρότης άναψε μία φωτιά κοντά σε ξερά χόρτα. 

Ευτυχώς οι πυροσβέστες ήταν πάλι εκεί για να τη σβήσουν.  

 

Ένα άλλο παιδί είπε την ιστορία της μαμάς του, που ένας κλέφτης 

της πήρε την τσάντα από το χέρι ενώ περπατούσε και φώναξε την 

αστυνομία.  



 

                      

Κάποιο άλλο είπε πώς το αυτοκίνητο του μπαμπά του έπεσε σε μία 

τεράστια λακκούβα. Εκείνος παραπονέθηκε στον Δήμαρχο και 

ευτυχώς την επόμενη μέρα πήγαν συνεργεία και την έκλεισαν.  

 

Υπήρχαν βέβαια και καλές αληθινές ιστορίες.  

 

Ένα παιδί είπε πως πηγαίνοντας βόλτα, είδε ένα χαρτονόμισμα να 

πέφτει από την τσέπη ενός παππού, έτρεξε, το μάζεψε και του το 

έδωσε πίσω! Ένα άλλο μίλησε για τα παιδιά της γειτονιάς του που 

αποφάσισαν να κάνουν αναδάσωση. Ένα τρίτο παιδί πρότεινε να 

γράψουν για τη γιορτή του σχολείου που οι μαθητές θα μαζέψουν 

δώρα και σχολικά για παιδάκια που οι οικογένειές τους δεν έχουν 

πολλά χρήματα.   

 

Έτσι είναι οι αληθινές ιστορίες. Άλλες είναι χαρούμενες και άλλες 

λυπητερές. Και αυτές τις αληθινές ιστορίες τις λένε… ειδήσεις!   



 

Είναι τα νέα μας. Τα νέα του σπιτιού μας, τα νέα της γειτονιάς μας, 

της πόλης μας, της χώρας μας, τα νέα όλου του κόσμου. Και όσα 

περισσότερα μαθαίνουμε, τόσο περισσότερο καταλαβαίνουμε τι 

γίνεται γύρω μας. Ποια είναι τα προβλήματα και πώς μπορούμε να 

τα λύσουμε.  

 

                                                
 
 

Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό πράγμα είναι η αγάπη, η ειρήνη, 

η υπευθυνότητα, το να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Μαθαίνουμε όχι 

μόνο τι συμβαίνει δίπλα μας, αλλά και τι συμβαίνει μακριά μας.  

Και καθώς μαθαίνουμε όλα αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα γύρω 

μας, μαθαίνουμε να μας νοιάζει. Να μη μας νοιάζει μόνο ο εαυτός 

μας, να μας νοιάζουν όλοι οι άνθρωποι. Γιατί ό,τι συμβαίνει σε έναν 

άνθρωπο μπορεί να συμβεί και σε εμάς. Μαθαίνουμε να γινόμαστε 

το κομμάτι ενός ολόκληρου κόσμου. Να μην είναι όλος μας ο κόσμος 

ο εαυτός μας.  

Οι ειδήσεις είναι οι πιο σημαντικές αληθινές ιστορίες που 

συμβαίνουν γύρω μας. Και οι δημοσιογράφοι είναι οι άνθρωποι που 

τις βρίσκουν και μας τις λένε. 



 

Βέβαια πολλές φορές, οι αληθινές ιστορίες μοιάζουν με τα 

παραμύθια. Έχουν καλούς και κακούς. Έχουν κλέφτες κι 

αστυνόμους. Έχουν σούπερ ήρωες, όπως τα παιδιά που έσωσαν 

το γατάκι ή όπως οι πυροσβέστες που έσβησαν τη φωτιά στο βουνό. 

Έχουν καλές νεράιδες, όπως τα παιδιά που μαζεύουν δώρα για τα 

παιδάκια που έχουν ανάγκη ή τα άλλα παιδιά που έδωσαν στον 

παππού το χαρτονόμισμα που του έπεσε από την τσέπη. 

 

Τα παιδιά στο σχολείο της μικρού κοριτσιού έφτιαξαν μία 

καταπληκτική εφημερίδα, που της έδωσαν το όνομα «Σούπερ 

Ιστορίες». 

Κάθε μήνα, μάζευαν αληθινές ιστορίες για να γεμίσουν τις σελίδες 

της εφημερίδας τους και να την πουλάνε. Για να την πάρει κάποιος 

έπρεπε να τους δώσει μία καραμέλα ή ένα γλειφιτζούρι ή άντε μια 

σοκολάτα! 

Και… ξέρετε πόσα γλυκά μαζέψανε; 

 



 

 

 

 

 

 

Αυτή είναι μια άλλη ιστορία!!! 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


