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Μια φορά και έναν καιρό σε μια χώρα που την 
έλεγαν Νεφελοχώρα και ήταν τεράστια γίνονταν 

φοβερά πράγματα. Ήταν στην μέση του Ειρηνικού 
ωκεανού, μακριά από όλα τα υπόλοιπα νησάκια. 

Οι άνθρωποι ήταν πολύ παράξενοι και δεν μίλα-
γαν καθόλου μεταξύ τους. Ήταν συνέχεια θυμωμέ-
νοι ή στεναχωρημένοι. Τα παιδιά δεν έπαιζαν όλα 
μαζί, αλλά αντιθέτως κλείνονταν στο σπίτι τους και 
έπαιζαν ηλεκτρονικά παιχνίδια. Τα ρούχα που φό-
ραγαν ήταν μουντά. Ποτέ δεν χαμογελούσαν και 
δεν γιόρταζαν ποτέ. 
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Τα σπίτια τους είχαν σκούρα χρώματα. Η πόλη τους δεν είχε 
καθόλου πράσινο, πουθενά δεν υπήρχαν δένδρα και λου-
λούδια. Παντού ήταν χτισμένα ψηλά κτίρια και οι κάτοικοι 
δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους. 
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Μια μέρα ένα ζευγάρι από δύο νέους γονείς γέννη-
σαν ένα μικρό, γλυκό και αξιαγάπητο κοριτσάκι, το οποίο 
ονόμασαν Ελπίδα. Ήταν ξανθό, λίγο παχουλό και είχε 
δυο καταγάλανα μάτια. Ήταν το μόνο παιδί που ήταν χα-
ρούμενο και φόραγε πολύχρωμα ρούχα. Κανένας δεν το 
συμπαθούσε, αλλά αυτό μίλαγε σε όλους τους ανθρώ-
πους και τους αγαπούσε όλους. Κάθε χρόνο γιόρταζε 
τη μέρα της Χαράς, που σε κανέναν δεν άρεσε. Πήγαινε 
βόλτες και τραγούδαγε ποιηματάκια αφιερωμένα στη συ-
γκεκριμένη ημέρα. Επίσης είχε ένα χαριτωμένο σκυλάκι, 
το οποίο ήταν πάντα μαζί της. 

Καθώς μεγάλωνε κατάλαβε ότι ήταν τελείως διαφορετι-
κή από όλους τους άλλους ανθρώπους και αποφάσισε 
να μετακόμισε κάπου αλλού. Έψαχνε πολύ καιρό να βρει 
μια χώρα για να μετακομίσει. Ξαφνικά εμφανίστηκε ένα 
πουλάκι και άρχισε να κελαηδάει. Η Ελπίδα ξαφνιάστηκε 
γιατί στην Νεφελοχώρα ποτέ δεν κελαηδούσαν τα πουλιά. 
Το πλησίασε και άρχισε να τραγουδάει μαζί του, με την 
υπέροχη φωνή της. Οι άνθρωποι του μάλωσαν και έτσι 
σταμάτησαν να τραγουδούν. Το πουλάκι της είπε ότι ερ-
χόταν από μια μακρινή χώρα, που την έλεγαν Ηλιοχώρα. 
Της Ελπίδας, της άρεσε πάρα πολύ το όνομα της χώρας 
και ρώτησε το πουλάκι που ακριβώς βρισκότανε. Της είπε 
ότι ήταν λίγο πιο μακριά από τη δική της. 

Τη στιγμή που μιλούσαν έπιασε μια δυνατή βροχή και 
κρύφτηκαν κάτω από μια τέντα. Όταν σταμάτησε η βροχή 
πήγαν ένα μικρό περίπατο. Ξαφνικά κοίταξαν τον ουρανό 
και είδαν ότι η βροχή είχε σταματήσει. Το ουράνιο τόξο 
είχε απλώσει τα χρώματά του σε όλον τον ουρανό. Στην 
άκρη του ουράνιου τόξου, υπήρχε μια μικρή σκαλίτσα. 
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Τότε η Ελπίδα φώναξε πλημμυρισμένη από 
χαρά: «Ας ανέβουμε σε αυτή την φα-
νταστική σκάλα, στην άκρη του 
ουράνιου τόξου. Θέλουν 
να δω που θα μας 
οδηγήσει». 
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Οι μικροί μας φίλοι άρχισαν ένα καινούργιο ταξίδι κα-
θώς ανέβαιναν. Η πορεία τους ήταν πολύ ωραία, σε κά-
ποια στιγμή όμως το ουράνιο τόξο τους έριξε απότομα 
στο έδαφος. Η Ελπίδα δεν γνώριζε το μέρος και ήταν 
πολύ αγχωμένη. Το πουλάκι κοίταξε γύρω του και ενθου-
σιάστηκε, γιατί κατάλαβε ότι βρισκόταν στη χώρα του, την 
Ηλιοχώρα. Η Ελπίδα χάρηκε και άρχισε να τρέχει από ’δω 
και από ’κει. 

Η Ηλιοχώρα δεν είχε καμία σχέση με την Νεφελοχώρα. 
Αρχικά τα χρώματα της Ηλιοχώρας ήταν πάρα πολλά. 
Παντού υπήρχαν δένδρα, λουλούδια και πουλάκια που 
κελαηδούσαν. Ήταν μια πολύχρωμη και πανέμορφη χώρα. 
Επίσης τα σπίτια των ανθρώπων ήταν τεράστια κι όλα εί-
χαν έναν κήπο γεμάτο λουλούδια και μικρά δενδράκια. 
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Οι άνθρωποι ήταν χαρούμενοι και τραγουδούσαν συ-
νέχεια. Εκεί πάντα γιόρταζαν τις γιορτές και κυρίως τη μέρα 
της Χαράς. Όλοι γνωρίζοντας μεταξύ τους και μιλούσαν. 

Τα παιδιά έπαιζαν συνέχεια μαζί και ποτέ δεν καθό-
ντουσαν σπίτι. Όλοι είχαν ένα κατοικίδιο ζώο και το φρό-
ντιζαν συνέχεια. 

Η Ελπίδα ήταν χαρούμενη και εκεί μπορούσε να είναι 
ο εαυτός της. Έμεινε πολύ καιρό στη χώρα αυτή. Επί-
σης γνώρισε τρεις ανθρώπους οι οποίοι ήταν πολύ ση-
μαντικοί για την Ηλιοχώρα. Αυτοί έδιναν οδηγίες στους 
ανθρώπους για να μπορεί να ζει κανείς ευτυχισμένα. Η 
Ελπίδα λίγο πριν φύγει, τους πλησίασε και τους είπε όλα 
αυτά που συνέβαιναν στην χώρα της. Οι τρεις αυτοί άν-
θρωποι της έδωσαν τρία μοναδικά δώρα και της είπαν 
να μην τα χάσει μέχρι να φτάσει στην χώρα της. 

Ο πρώτος της έδωσε ένα κλειδί, το οποίο θα ξεκλείδωνε 
τις καρδιές των ανθρώπων και θα έβγαζε από μέσα της 
τη χαρά και την ευτυχία. Ο δεύτερος της έδωσε ένα κουτί 
το οποίο μέσα είχε κλεισμένη την φιλία Ο τελευταίος της 
έδωσε ένα μπουκάλι που είχε μέσα του την ζωντάνια. Της 
έδωσαν επίσης έναν γλάρο για να γυρίσει στη χώρα της. 
Μετά της είπαν να ανέβει στο ψηλότερο σημείο της πό-
λης της και να αφήσει τα δώρα της να πέσουν με έναν 
μαγικό τρόπο στο έδαφος για να απλωθούν σε όλη τη 
χώρα. 

Η Ελπίδα ανέβηκε επάνω στο γλάρο της και πετάξανε μαζί 
μέχρι τη χώρα της. Όταν έφτασαν η Ελπίδα έτρεξε κατευθείαν 
στο ψηλότερο σημείο της χώρας της καi έκανε ακριβώς ό,τι 
της είχαν πει οι τρεις άνθρωποι. Πέταξε κάτω τα τρία δώρα 
της και περίμενα να δει τι θα γινόταν. Περίμενε, περίμενα αλλά 
δεν άλλαζε τίποτε στη χώρα της και στους ανθρώπους. Πήγε 
απογοητευμένη σπίτι της, αλλά το σκυλάκι της άρχισε να 
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γαβγίζει και η Ελπίδα παραξενεύτηκε. Βγήκε έξω και είδε τους 
ανθρώπους να μιλάνε μεταξύ τους. Κανένας δεν ήταν πια 
θυμωμένος. Όλοι χαμογελούσαν και τα παιδιά είχαν πλημ-
μυρίσει τους δρόμους από τη χαρά και τα παιχνίδια τους. 

Η πόλη της καλυτέρευσε, όμως κάτι της έλειπε. Καθώς 
κοίταξε γύρω της είδε ότι πουθενά δεν υπήρχαν χρώματα 
και δένδρα. Σκεφτόταν τι να κάνει και κάποια στιγμή της 
ήρθε μια ιδέα. Πήγε σε όλα τα παιδιά που ήταν εκεί και 
τους είπε να φοράνε χρωματιστά ρούχα σαν κι εκείνη. Τα 
παιδιά συμφώνησαν μαζί της και την επομένη μέρα όλοι 
φόραγαν πολύχρωμα ρούχα. Την επόμενη μέρα μικροί 
και μεγάλοι είχαν πάρει χρώματα και έβαφαν τους τοί-
χους, τους δρόμους, τα μαγαζιά και ότι άλλο ήταν σκού-
ρο. Τα πάντα ήταν τέλεια, όμως κάτι έλειπε στην Ελπίδα. 

Η πόλη τους δεν είχε δένδρα, ούτε λουλούδια. Έτσι 
ξανά μικροί και μεγάλοι άρχισαν να φυτεύουν δένδρα, 
λουλούδια και ότι άλλο μπορούσαν. Η πόλη τους είχε 
γίνει πια η πιο ωραία. 

Τα πάντα είχαν καλυτερέψει, τα άτομα, το περιβάλλον, 
όλα ήταν διαφορετικά. Οι γονείς της Ελπίδας ήταν πολύ 
περήφανοι για την κόρη τους. Ακόμα, άλλαξαν το όνομα 
της χώρας, την ονόμασαν Φιλοχώρα. 

Η Ελπίδα ανέβηκε επάνω στον γλάρο της και πέταξε μέχρι 
την Ηλιοχώρα. Όταν έφτασε βρήκε τους τρεις ανθρώπους 
και τους είπε τι έγινε. Ήταν πολύ χαρούμενη και τους ευχα-
ρίστησε. Πριν φύγει τους έδωσε ένα δώρο. Ένα χαρτί στο 
οποίο είχε ζωγραφίσει αυτήν και την χώρα της. Ανέβηκε επά-
νω στον γλάρο της και πέταξε ξανά προς την χώρα της. 

Τα πάντα ήταν όπως τα φανταζόταν από την αρχή. Από 
τότε όλοι στην Φιλοχώρα χαμογελούσαν, έπαιζαν και όλοι 
φίλοι. Γιόρταζαν πάντα τις γιορτές και την ημέρα της Χα-
ράς πήγαιναν στην Ηλιοχώρα και γιόρταζαν όλοι μαζί. 
Έτσι από τότε έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα!
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