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Ήταν ένα όμορφο ανοιξιάτικο πρωινό. Ο ήλιος φώτιζε τον καταγάλανο 
ουρανό και ζέσταινε γλυκά το μικρό χωριό στη μέση του δάσους. Ο Φί-
λιππος, τρέχοντας σχεδόν, πήρε τον δρόμο για το σχολείο, που βρισκόταν 
στην άλλη άκρη του χωριού. Περπατούσε και σκεφτόταν τις διακοπές που 
πλησίαζαν. Πόσα σχέδια είχε καταστρώσει στο μυαλό του για αυτό το 
καλοκαίρι! Παρέα με τους φίλους του, την ατρόμητη ομάδα των «Μικρών  
Εξερευνητών», θα περπατούσαν το δάσος απ’ άκρη σ’ άκρη και θα ανακά-
λυπταν καινούργιες μεριές. Και ποιος ξέρει, ίσως επιτέλους κατόρθωναν να 
φτάσουν μέχρι το Μυστικό Ξέφωτο και να δουν από κοντά τη Μαγεμένη 
Βελανιδιά και το σπίτι των Ξωτικών, για τα οποία είχε ακούσει τις πιο απί-
θανες ιστορίες από τον μπαμπά του!

Αυτές οι σκέψεις γύριζαν στο μυαλό του μικρού αγοριού όταν, λίγο πριν 
φθάσει στο σχολείο, ένιωσε ένα απαλό αεράκι να του χαϊδεύει το πρό-
σωπο και ένα παράξενο βουητό έφθασε στα αυτιά του. Το βουητό αυτό 
ολοένα και μεγάλωνε, σαν κάτι να πλησίαζε στο χωριό. «Πολύ περίεργο!», 
σκέφτηκε το μικρό αγόρι και συνέχισε τον δρόμο του. Ξαφνικά, ο ουρανός 
σκοτείνιασε μονομιάς. «Μα πού στο καλό βρέθηκε αυτό το σύννεφο;», 
αναρωτήθηκε τότε ο Φίλιππος και έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό. 
Όμως, αυτό που αντίκρισε τον άφησε με το στόμα ανοιχτό!
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Ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος γεννήθηκε το 1982 στην Πάτρα.  
Είναι αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος Επιστημών της Αγω-
γής και της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπι-
στημίου Πατρών. Έχει κατά καιρούς ασχοληθεί με το Θεατρικό 
Παιχνίδι σε σχολεία, ενώ εργάζεται στο Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο 
«Το Μικρό Γυρί» στην Πάτρα. Είναι παντρεμένος και έχει δύο 
κόρες. Από τις Εκδόσεις Ζήτη κυκλοφορούν επίσης τα παρα-
μύθια του «Οι χαμένοι φεγγαροκαθρέφτες» και «Οι μάγοι των 
χρωμάτων» (1ο βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Συγγραφής 
Παραμυθιού από τον «Μύλο των Ξωτικών»).

Ο Αλέξης Φραγκούλης γεννήθηκε και ζει στην Πάτρα.  Είναι από-
φοιτος του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής και Εκπαίδευσης 
στην Προσχολική Ηλικία ενώ ασχολείται με την παιδική εικο-
νογράφηση. Το 2006 κέρδισε το Α' Βραβείο Ζωγραφικής στους 
Περιφερειακούς Καλλιτεχνικούς Μαθητικούς Αγώνες Δυτικής 
Ελλάδας & Ιονίων Νήσων ενώ το 2012 κέρδισε το Βραβείο Νέου 
Καλλιτέχνη στον διαγωνισμό αφίσας του Πατρινού Καρναβαλιού. 
Το 2015 εκδόθηκε η πρώτη του εικογραφημένη του δουλειά με 
τίτλο «Το Παράθυρό μας» από τις εκδόσεις ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ. 
Ακολούθησαν τα «Ένα πεφταστέρι για το Φοίβο» και «Ψάρια 
στο βυθό με πλακάτ και με πανό» από τις εκδόσεις ΚΟΚΚΙΝΗ 
ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ. 

Ακολουθήστε τον Αλέξη: 

https://www.facebook.com/alexfragoulisofficial/
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Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος

Οι μάγοι των χρωμάτων

1ο βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Συγγραφής  
Παραμυθιού 2012-2013 από τον «Μύλο των Ξωτικών»

Μια μακρινή φορά κι έναν αλλοτινό καιρό, τα πάντα πάνω 
στη Γη ήταν ασπρόμαυρα. Οι άνθρωποι κατοικούσαν σε 
ασπρόμαυρα σπίτια, φορούσαν ασπρόμαυρα ρούχα, περ-
πατούσαν σε ασπρόμαυρους δρόμους, έκαναν βόλτες σε 
δάση με ασπρόμαυρα δέντρα και λουλούδια, κολυμπού-
σαν σε μια ολόμαυρη θάλασσα και κοιτούσαν έναν κάτα-
σπρο ουρανό. Κανείς δεν ήξερε τι θα πει κόκκινο, κίτρινο, 
πράσινο ή μπλε. Κανείς δεν είχε δει ή ακούσει ποτέ του 
κάποιον να μιλάει για το ροζ, το γαλάζιο, το καφέ και το 
πορτοκαλί.

Όλοι είχαν μάθει να ζουν δίχως την ομορφιά των χρωμάτων 
για πάρα μα πάρα πολύ καιρό. Όλα όμως θ’ αλλάξουν όταν 
επισκεφθούν για πρώτη φορά τη Γη τέσσερις παντοδύναμοι 
μάγοι από τα πέρατα του διαστήματος, οι μάγοι των χρωμά-
των. Χάρη σε αυτούς, μέσα σε ένα κιόλας βράδυ, ο πλανήτης 
θα αποκτήσει χιλιάδες χρώματα, το ένα ομορφότερο από  
τ' άλλο, απ' τη μια άκρη ως την άλλη. Κι όμως, όλα θ’ αλλά-
ξουν και πάλι όταν, μετά από πολλά πολλά χρόνια, οι μάγοι 
των χρωμάτων αποφασίσουν να επισκεφθούν ξανά τη Γη. 
Εκεί, θα τους περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη...

Εικονογράφηση:   
Χριστίνα Ανδρικοπούλου

Σελίδες: 24

ISBN 960-456-409-9

www.ziti.gr
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Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος

Οι χαμένοι φεγγαροκαθρέφτες

O μικρός Πέτρος και ο αγαπημένος του σκύλος, ο Ατσίδας, ζουν 
σ’ ένα μικρό χωριό δίπλα σε μια όμορφη λίμνη. Περνούν όλη τη  
μέρα μαζί και κάθε βράδυ ανυπομονούν να δουν το φεγγάρι 
να ξεπροβάλλει πίσω απ’ τα ψηλά βουνά. Ώσπου ένα βράδυ το 
φεγγάρι δε φαίνεται στον νυχτερινό ουρανό.
 Το τι ακριβώς έχει συμβεί αποτελεί ένα άλυτο μυστήριο!  
Οι δύο φίλοι όμως μαθαίνουν το μυστικό που κρύβεται πίσω 
από την εξαφάνιση του φεγγαριού και αποφασίζουν να φέρουν 
πίσω το χαμένο φως του! Βέβαια αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να 
έρθουν αντιμέτωποι με τη μάγισσα που κατοικεί στην κορυφή  
του Μεγάλου Βουνού…

Σελίδες: 24

ISBN 978-960-456-288-6

www.ziti.gr
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