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Μια φορά κι έναν καιρό ήταν δύο πολύ αγαπημένες φίλες η Χαρά και η Γαλήνη. 

Όπου πήγαιναν ήταν συνέχεια μαζί. 

Μία μέρα, στο σχολείο, η δασκάλα τους, τους μίλησε για τα δικαιώματα του 

παιδιού. Αυτά έχουν ψηφιστεί και έχουν γίνει νόμος στις περισσότερες χώρες του 

κόσμου και γι' αυτό θα πρέπει να τηρούνται απ' όλους τους μεγάλους. 

«Όλα τα παιδιά», τους είπε, «έχουν δικαίωμα να μένουν κοντά στους γονείς 

τους, να έχουν ίση μεταχείριση, φαγητό, ρούχα, σπίτι, καλή υγεία, ιατρική 

περίθαλψη, να πηγαίνουν στο σχολείο, να μη δουλεύουν, να μεγαλώνουν χωρίς ξύλο 
και προσβολές, να λένε τη γνώμη τους και να σέβονται την προσωπικότητα τους». 

Όλα αυτά έκαναν μεγάλη εντύπωση στις δύο φίλες και πήραν μαζί μια 

απόφαση. Θα ανέβαιναν στο μαγικό αερόστατο που είχαν φτιάξει μαζί με την φιλία 

τους και θα έκαναν το γύρω του κόσμου για να γνωρίσουν και άλλα παιδιά, να δουν 

πώς ζουν και αν πραγματικά οι μεγαλύτεροι τα σέβονται και τα αγαπούν. 

Το ταξίδι τους ήταν μεγάλο και κουραστικό, ωστόσο η καλή τους νεράιδα που 
προστάτευε και αγαπούσε τα παιδιά τις βοήθησε να το πραγματοποιήσουν. 

Οι δύο αγαπημένες φίλες έφτασαν στην Αφρική, όπου συνάντησαν ένα φτωχό 

κοριτσάκι την Ινώ και της ζήτησαν να μιλήσει για την ζωή της. 

«Η χώρα μου είναι φτωχή, αναγκάζομαι να πηγαίνω πολύ μακριά για να πάρω 

νερό και μετά το κουβαλάω μέχρι το σπίτι μου για να μπορούμε να το πίνουμε, αλλά 

και για να πλενόμαστε. Στο χωριό μας δεν υπάρχει γιατρός αλλά ούτε και εμβόλια 

που είναι απαραίτητα να γίνονται στα παιδιά, με κίνδυνο να απειλούμαστε από βαριές 

ασθένειες». 

Τα δύο κορίτσια κοιτάχθηκαν με έκπληξη και είπαν: 

«Είναι δυνατόν να μην έχετε ούτε τα απαραίτητα για να ζήσετε. Αυτό είναι 

άδικο. Έλα μαζί μας Ινώ. Με το μαγικό μας αερόστατο θα γυρίσουμε τον κόσμο και 

όλα μαζί ενωμένα τα παιδιά θα διώξουμε την αδικία και θα κάνουμε τον κόσμο 
καλύτερο για τα παιδιά της γης». 
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Τα παιδιά φτάνοντας στην Κίνα συνάντησαν ένα παιδί που τον έλεγαν Σαλέμο 

και τους είπε την ιστορία του. 

«Κατάγομαι από το Μπαγκλαντές. Η οικογένεια μου είναι φτωχή, δεν είχα 

καλά ρούχα, ούτε μπορούσα να πηγαίνω στον γιατρό κάθε φορά που αρρώσταινα. Η 

οικογένεια μου με ανάγκαζε να δουλεύω στην θάλασσα του Μπαγκλαντές, ως ψαράς 
και γι' αυτό δεν πήγαινα σχολείο. 

Αναγκάστηκαν να με δώσουν για υιοθεσία σε μια οικογένεια στην Κίνα. Οι νέοι 

μου γονείς με φροντίζουν και με αγαπούν, αλλά τα προβλήματα μου συνεχίστηκαν 
και εδώ γιατί στο σχολείο μου με κορόιδευαν επειδή ήμουν μαυράκι». 

«Η δασκάλα βρήκε την λύση όταν είπε ότι όλα τα παιδιά του κόσμου είναι 

αδέρφια και ίσα μεταξύ τους». 

« Έλα μαζί μας», είπαν η Χαρά, η Γαλήνη και η Ινώ, στον Σαλέμο. «Αυτό το 
μήνυμα θα πρέπει να το δώσουμε σε όλα τα παιδιά του κόσμου.» 

Η παρέα των παιδιών μεγάλωνε, ο Σαλέμο ανέβηκε στο αερόστατο και το 

ταξίδι συνεχίστηκε. 
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Τα παιδιά έφτασαν στην Αμερική, όπου συνάντησαν τον Παύλο, τον Γιαννάκη 

και τον Τόμας. 

Τα τρία παιδιά ήταν αναγκασμένα από τους γονείς τους να δουλεύουν. Ο 

Παύλος δούλευε σ' ένα νυχτερινό μαγαζί, ο Γιαννάκης και ο Τόμας σ' ένα μεγάλο 

εργοστάσιο επίπλων. 

Ο Παύλος διηγήθηκε στα παιδιά την περιπέτειά τους:«Ο Γιαννάκης, ο Τόμας κι 

εγώ φεύγαμε κρυφά από το σπίτι μας και πηγαίναμε στο νυχτερινό σχολείο, γιατί 

θέλαμε να μορφωθούμε και να κάνουμε την ζωή μας καλύτερη. Οι γονείς μας όμως 

είχαν αντίθετη άποψη και μας υποχρέωναν να δουλεύουμε. Όταν ανακάλυψαν ότι 

πηγαίναμε στο σχολείο μας έδειραν πολύ άσχημα. Η κακή αυτή συμπεριφορά τους, 

αν και ήταν γονείς μας, μας ανάγκασε να πάμε στην αστυνομία και να καταγγείλουμε 

την κακοποίησή μας». 

«Τι κάνατε μετά από αυτή την άσχημη συμπεριφορά τους; Δεν αντιδράσατε;» 
αναφώνησαν όλα τα παιδιά. 

«Η αστυνομία κάλεσε τους γονείς μας και τους προειδοποίησε ότι αν μας 

υποχρέωναν να δουλεύουμε θα έπρεπε να υποστούν τις συνέπειες του νόμου και να 
μας δώσουν σε άλλες οικογένειες για υιοθεσία», είπε ο Τόμας αναστενάζοντας. 

«Κατάλαβαν όμως», συνέχισε ο Γιαννάκης, «ότι δεν είχαν δικαίωμα να μας 

υποχρεώνουν να εργαζόμαστε και από τότε πηγαίνουμε κανονικά σε πρωινό σχολείο 
και ζούμε με όλα τα δικαιώματά μας». 

«Ελάτε λοιπόν κι εσείς στο αερόστατο της ΦΙΛΙΑΣ μας για να συνεχίσουμε το 

ταξίδι και να αγκαλιάσουμε και άλλα παιδιά. 

Η παρέα των παιδιών μεγάλωσε και το αερόστατο ξεκίνησε για το νέο του 
ταξίδι. 
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Προσγειώθηκαν στο Ιράν. Εκεί ζούσε ο Μπαχλάζ και επειδή στη χώρα του 

υπήρχε πόλεμος αναγκάστηκε να γίνει στρατιώτης. Κρατούσε όπλο και πολεμούσε 
για την επιβίωσή του. 

Η παρέα των παιδιών άκουσε για πρώτη φορά ότι μικρά παιδιά πολεμούσαν και 

έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το αγοράκι που τους μίλησε για την ζωή του: 

«Είναι σημαντικό να υπάρχει ειρήνη σε μία χώρα γιατί έτσι οι άνθρωποι 

μπορούν να δουλεύουν, τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο, υπάρχει αγάπη και 

ευτυχία και όχι πόνος και δυστυχία που φέρνει ο πόλεμος», είπε ο Μπαχλάζ. 

«Οι γονείς μου σκοτώθηκαν και έμεινα ορφανός, γι' αυτό όταν τελείωσε ο 

πόλεμος αναγκάστηκα να δουλέψω για να ζήσω, παίρνοντας ελάχιστα χρήματα και 

λίγο ψωμί». 

«Ω! στα αλήθεια αυτό είναι πολύ σκληρό για ένα παιδί», είπε η Χαρά και 
συμφώνησε όλη η παρέα.. 

«Σύστησέ μας τον φίλο σου, ήταν κι αυτός στρατιώτης στον πόλεμο που 

γινόταν στη χώρα σου;» ρώτησε η Γαλήνη. 

«Όχι, ο Μόζμπι είναι αδερφός μου. Μια μέρα καθώς περνούσε με τον πατέρα 

του, από τον δρόμο που δούλευα, με ρώτησαν αν θα ήθελα να ζήσω με την 

οικογένειά τους. Δέχτηκα με μεγάλη χαρά και έτσι βρήκα έναν αδερφό και μια 
οικογένεια και ζούμε τώρα πλέον όλοι μαζί ευτυχισμένοι». 

«Πρέπει να έρθετε και εσείς μαζί μας για να πούμε στα παιδιά του κόσμου πόσο 

σημαντική είναι η ΕΙΡΗΝΗ», είπαν η Χαρά και η Γαλήνη. 

Τα παιδιά συμφώνησαν και με ένα πήδημα βρέθηκαν μέσα στο αερόστατο. 
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Στην Γερμανία τα παιδιά συνάντησαν την Λαγκάρντο ένα πλούσιο 

κακομαθημένο κορίτσι. 

Στην πόλη που ζούσε υπήρχαν πολλές φτωχές οικογένειες. Ήταν φτωχοί γιατί η 

πολύ πλούσια οικογένεια της, τους έπαιρνε τα περισσότερα λεφτά και τους ανάγκαζε 

να δουλεύουν για αυτήν. 

Η Λαγκάρντο, ως κόρη της πλούσιας οικογένειας, ότι ήθελε το είχε. Μια μέρα 
ζήτησε απ' τους γονείς της όλα τα παιχνίδια του κόσμου. 

Την άλλη μέρα που πήγε στο βασιλικό σχολείο, η νεράιδα που ακολουθούσε 

την παρέα των παιδιών,- έριξε τη μαγική της χρυσόσκονη και έκανε το πλούσιο 
κορίτσι, που τα ήθελε όλα, φτωχή σαν τα άλλα παιδιά. 

Τότε κατάλαβε τα λάθη της, -υποσχέθηκε ότι δεν θα ζητά συνέχεια πράγματα 

και ζήτησε να μοιραστούν τα παιχνίδια της σε όλα τα φτωχά παιδιά της πόλης της. 

Τα παιδιά δέχτηκαν να την πάρουν μαζί τους γιατί μετάνιωσε για την 
συμπεριφορά της και η ίδια ήθελε να βοηθήσει όλα τα παιδιά της γης. 
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Στο Μεξικό τα παιδιά συνάντησαν τον Ζεϊκί και τον Μπάμπη. 

Ο Μπάμπης ήταν πολύ πλούσιος ενώ ο Ζεϊκί ήταν πολύ φτωχός. 

Ο Ζεϊκί είπε στα παιδιά πόσο πολύ κινδύνεψαν από κάποιους ληστές που 

θέλησαν να τους κάνουν κακό. 

Η περιπέτεια τους άρχισε όταν καθώς πήγαιναν στο σχολείο, ο Μπάμπης 

παγιδεύτηκε σε μια λακκούβα που υπήρχε στο δρόμο. Όταν ο Ζεϊκί προσπάθησε να 

τον βοηθήσει, τον άρπαξε ένας ληστής και τον πήγε στο σπίτι του. 

Ο Ζεϊκί σκέφτηκε τα δικαιώματα του και τα είπε στο ληστή: «Έχω ανάγκη να 

λέω ελεύθερα τη γνώμη μου, έχω ανάγκη να με αγαπούν, έχω ανάγκη να ζω με 

ασφάλεια...» και μ' αυτά τα λόγια έριξε μια κλοτσιά στον ληστή και έφυγε. 

Συναντήθηκε με τον φίλο του τον Μπάμπη που είχε ελευθερωθεί και τον 

έψαχνε. Από τότε έγιναν αχώριστοι φίλοι και ο Ζεϊκί έζησε μαζί με τους γονείς και τα 

αδέρφια στο σπίτι του αγαπημένου του φίλου Μπάμπη. 

Τα δυο παιδιά έγιναν μέρος της ομάδας γιατί θα μπορούσαν με την εμπειρία 

τους να ενημερώσουν τα παιδιά του κόσμου πώς να προστατευτούν από κακούς 

ανθρώπους που προσπαθούν να τα βλάψουν. 
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Η μεγάλη πλέον παρέα των παιδιών συνάντησε στη Γαλλία τον Τρουσί. 

Ο Τρουσί εργαζόταν σ'ένα συνεργείο αυτοκινήτων. Η κούραση του ήταν τόσο 

μεγάλη που κοιμήθηκε την ώρα που έκανε μάθημα στο σχολείο. 

Η κυρία Ζωρζ, η δασκάλα του, τον πήγε στο γραφείο και εκεί, αφού της ζήτησε 

συγγνώμη, της εξήγησε ότι κοιμήθηκε, γιατί ήταν πολύ κουρασμένος από την 

δουλειά στο συνεργείο. 

Η δασκάλα του δεν τον μάλωσε, αλλά προσφέρθηκε να τον βοηθήσει δίνοντας 

του χρήματα, προκειμένου να μην είναι αναγκασμένος να εργάζεται, αλλά να έχει όλο 

τον χρόνο για να διαβάζει και να παίζει με τα άλλα παιδιά. 

Το αερόστατο με τα παιδιά του κόσμου συνεχίζει το ταξίδι του. Τα παιδιά 
ζωγράφισαν το ουράνιο τόξο και έγραψαν: 

 

Η Καλή νεράιδα ταξιδεύει μαζί με τα παιδιά και ρίχνει την μαγική της 
χρυσόσκονη πάνω σε όλη την γη, προκειμένου να εκπληρώσει τις επιθυμίες τους. 

Είναι σίγουρο πως όταν τελειώσει το ταξίδι των παιδιών και θα γυρίσουν πίσω 

στα σπίτια τους, οι ευχές τους θα έχουν γίνει πραγματικότητα και θα ζήσουν αυτά 
καλά και ευτυχισμένα και εμείς ακόμα καλύτερα και πιο πολύ ευτυχισμένοι. 
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