
ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ… 

ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΒΥΘΟ! 

 

Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένα κοριτσάκι που το όνομά της ήταν 

Ανθή. Η Ανθή βρισκόταν το βράδυ στο σπίτι της και όπως κάθε βράδυ 

άλλωστε έπλυνε τα δόντια της και άρχισε να προετοιμάζεται για ύπνο. 

Πήγε λοιπόν στο κρεβάτι της, έκλεισε τα μάτια της και αποκοιμήθηκε. 

Από εκεί και πέρα ξεκίνησε το μακρύ ταξίδι του ονείρου… 

 

 



 

 

 



Μέσα στο όνειρό της η Ανθή μεταφέρθηκε στο βυθό της θάλασσας. Δεν 

ήταν πια η Ανθή έτσι όπως γνώριζε τον εαυτό της. Δεν είχε καστανά 

μαλλιά αλλά ξανθά και άσε που είχε και μια πολύ μεγάλη πολύχρωμη 

ουρά. Ήταν μια γοργόνα! Καθώς περιπλανιόταν μέσα στο βυθό η Ανθή 

ξαφνικά είδε από μακριά έναν τεράστιο σωρό από κοχύλια. Όταν 

πλησίασε κοντά κατάλαβε ότι αυτός ο σωρός από κοχύλια σχημάτιζε ένα 

όμορφο παλάτι. Πλησίασε ακόμα πιο κοντά και είδε μια μεγάλη πόρτα. 

Αποφάσισε να την χτυπήσει όπως και έκανε. Προς έκπληξή της είδε μια 

όμορφη γοργόνα με ξανθά μαλλιά σαν τα δικά της και μια φανταχτερή 

κόκκινη ουρά να της ανοίγει την πόρτα. Η Ανθή μόλις την αντίκρισε 

άρχισε να αναρωτιέται: «Που βρίσκομαι;» «Ποια είσαι;». Η όμορφη 

γοργόνα που το όνομά της ήταν Άρτεμις της απάντησε ότι βρισκόταν στο 

όμορφο παλάτι της και πως θα την φιλοξενούσε εκεί για όσο καιρό 

ήθελε!  

 

 



 

 

 



 

Η Ανθή δέχτηκε και έτσι ξεκίνησε μια όμορφη φιλία. Τα κορίτσια 

παίζανε μαζί, συζητούσανε συχνά για θέματα που τις απασχολούσαν, 

ζωγραφίζανε τον βυθό, κάνανε βόλτες και πολλά άλλα. Η μικρή Ανθή 

εκείνη τη στιγμή ένιωσε ότι είχε βρει την ιδανική φίλη. Δεν ήθελε ποτέ να 

αποχωριστεί τον όμορφο βυθό..  

 



 

 

 



 

 



Ωστόσο, εκείνη την ώρα στο μυαλό της ήρθε η φίλη της η Γεωργία. Αυτή 

ήταν η κολλητή της φίλη στην πραγματική ζωή. Μόλις την θυμήθηκε η 

Ανθή άρχισε σιγά σιγά να ξυπνά από το όνειρο μέσα στο οποίο είχε 

χαθεί…Όταν ξύπνησε το πρωί, από την μία αισθανόταν στεναχωρημένη 

γιατί συνειδητοποίησε πως η καλή γοργόνα που είχε γνωρίσει δεν 

υπήρχε στην πραγματικότητα. Από την άλλη πλευρά, υπήρξε κάτι που 

την έβαλε σε σκέψεις. Με αφορμή αυτό το όμορφο όνειρο η Ανθή 

θυμήθηκε τον έντονο καβγά που είχε με τη φίλη της την Γεωργία τις 

προάλλες. Φανταστείτε για ποιον ανόητο λόγο! Επειδή δεν ήθελαν να 

μοιραστούν το ίδιο παιχνίδι την ώρα του διαλείμματος στο σχολείο. Η 

Ανθή ξάφνου ένιωσε άσχημα που μάλωσε με την καλύτερή της φίλη για 

έναν τόσο ανούσιο λόγο και έτρεξε στο σχολείο προκειμένου να τη βρει 

και να της ζητήσει συγνώμη. Μόλις την είδε της έδωσε μια τεράστια 

αγκαλιά και ένα ζουμερό φιλί. Πόσο χάρηκε που τα ξαναβρήκε με την 

Γεωργία! Με την πραγματική της φίλη. Αυτή που της συμπαραστέκεται 

στα προβλήματά της και πάντα της συμπεριφέρεται όμορφα και με 



κατανόηση.. Η μικρή Ανθή έπειτα γύρισε στο σπίτι της και αποφάσισε να 

μοιραστεί το όνειρο και τους προβληματισμούς της με τον μπαμπά και 

την μαμά της… Και έτσι έζησαν αυτοί καλά και εμείς.. καλύτερα!  

 

 

 

 


