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Κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμη τυ-
λιγμένη, δώσ’ της κλότσο να γυρίσει, πα-
ραμύθι να αρχίσει… και έτσι μια
ανοιξιάτικη μέρα στην πόλη της Αθήνας
γεννήθηκε η Αγγελική. Μεγάλωσε στο
Λεοντάρι, ένα όμορφο χωριό στον νομό
Καρδίτσας. Από την εφηβική της ηλικία
έγραφε παραμύθια και αυτό υπήρξε για
πολλά χρόνια το καλά κρυμμένο μυ-
στικό της. Αν και σπούδασε νοση λευ -
τική, επέλεξε να εργαστεί σε μεγάλο
βιβλιοπωλείο — μέσα στο στοιχείο της.
Στη ζωή της κυριαρχούν τα δικά της
αστέρια, τα δύο παιδιά της.

Το 2010 εκδόθηκε το πρώτο της παρα-
μύθι με τίτλο: Κέλη η μικρή σφήκα.

Επικοινωνία: aggela27@yahoo.gr

Έχετε παρατηρήσει τον έναστρο ουρανό κατά τους καλοκαιρι-
νούς μήνες; Σίγουρα θα εντυπωσιαστήκατε αν κάποια νύχτα
είχατε την τύχη να παρακολουθήσετε κάποιο πεφταστέρι στην
ταχύτατη βουτιά του με προορισμό τη Γη…

Αλήθεια, ποια είναι τα πεφταστέρια και πού πάνε;
Κάποιοι λένε πως πραγματοποιούν ευχές… Εσείς το πιστεύετε;

Ο Φοίβος σίγουρα.
Ο μικρός μας ήρωας είναι ένα αστέρι που λατρεύει τη θά-

λασσα. Θα ήθελε να μπορούσε να γνωρίσει από κοντά τον υδά-
τινο κόσμο της και, το πιο απίστευτο, να μεταμορφωθεί σε
αστερία!

Έτσι μια νύχτα κάνει την ευχή του στο πρώτο πεφταστέρι που
αντικρίζει…

Άραγε ο Φοίβος τα κατάφερε; Κι αν ναι, του λείπουν τα αγα-
πημένα του πρόσωπα, που τώρα πια βρίσκονται μακριά του; Ή
μήπως άξιζε να κυνηγήσει το όνειρό του;

Σ’ αυτό το ταξίδι είναι μόνος του ο μικρός φίλος μας;
Και ποια είναι η Καλλιρρόη; Πού εξαφανίστηκαν οι αστερίες

και τα δελφίνια;
Ποια αποστολή αναλαμβάνει ο Φοίβος παρέα με τους καινού-

ριους του φίλους;
Η αξία της φιλίας, η δύναμη της συγχώρεσης, η πίστη στο

όνειρο είναι μερικά μόνο από τα μηνύματα αυτής της υπέροχης
καλοκαιρινής περιπέτειας που στάζει θαλασσινή αλμύρα και
εμπνέει με την αγάπη των μικρών ηρώων της…
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Ένα πεφταστέρι για τον Φοίβο
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«Μπλε» σειρά, ιστορίες για παιδιά 8+

Βιβλία της σειράς

� Καληνύχτα σας, κύριε Γκουγκλ...
Συγγραφέας: Γιώργος Κατσέλης, εικονογράφηση: Στάθης Πετρόπουλος

� Ένα πεφταστέρι για τον Φοίβο
Συγγραφέας: Αγγελική Φλώρου, εικονογράφηση: Αλέξης Φραγκούλης

� Aναταραχή στην Κουζίνα #2: Ένα αλλιώτικο Πιρούνι

Συγγραφέας: Βασίλης Τερζόπουλος, εικονογράφηση: Κωνσταντίνα Ζαφείρη

�Ψάρια στον γιαλό με πλακάτ και με πανό
Συγγραφέας: Άννα Δενδρινού, εικονογράφηση: Αλέξης Φραγκούλης

� Γειτονιές
Συγγραφέας: Έρικα Αγγέλικα Γαρμπή, εικονογράφηση: Βασίλης Γρίβας
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«Μπλε» σειρά, ιστορίες για παιδιά 8+
Αριθμός: 2
Τίτλος: Ένα πεφταστέρι για τον Φοίβο

Πρώτη κυκλοφορία: Ιούνιος 2016

Συγγραφέας: Αγγελική Φλώρου

Εικονογράφηση: Αλέξης Φραγκούλης

ΙSBN: 978-618-5151-19-5

Επιμέλεια κειμένων: Δημήτρης Καραδήμας

Εκτύπωση – Βιβλιοδεσία: Ταχύτυπο
Τηλ.: 2610 461.780 • e-mail: info@tachytypo.gr

Εκδόσεις: Kόκκινη κλωστή δεμένη
Μαιζώνος 20–22, 262 23 Πάτρα • Τηλ.: 2610 226.453
e-mail: kokkiniklosti@gotsis.net.gr

www.kokkiniklostibooks.gr

Απαγορεύεται, σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 και το Διεθνές Δίκαιο που ισχύει στην Ελλάδα,
η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, η διασκευή του βιβλίου αυτού με οποιονδήποτε τρόπο,
χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.
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Αφιερωμένο στα ολοδικά μου πεφταστέρια,
την Ροδάνθη-Ιωάννα και τον Μάριο-Φώτη,

που ήρθαν στον κόσμο μου και
από τότε φωτίζουν και

ομορφαίνουν τον δικό μου ουρανό...

Αφιερωμένο και στα πεφταστέρια
όλου του κόσμου...
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Μια φορά κι έναν καιρό
∑∑

Μια φορά κι έναν καιρό, σε έναν κόσμο μακρινό ζούσε
ο Φοίβος. Και για να ακριβολογούμε, επειδή ο Φοί-

βος ήταν ένα μικρό αστέρι, ο κόσμος του ήταν ο ουρανός
με τ’ άστρα. 

Έχετε παρατηρήσει τον έναστρο ουρανό κατά τους κα-
λοκαιρινούς μήνες; 

Αν ναι, τότε θα ανταμειφθήκατε με τη μαγευτική ομορ-
φιά που αντικρίσατε από τα αμέτρητα αστέρια που φεγ-
γοβολούσαν. Σίγουρα μάλιστα θα εντυπωσιαστήκατε αν
κάποια νύχτα είχατε την τύχη να παρακολουθήσετε ένα
πεφταστέρι στην ταχύτατη βουτιά του με προορισμό τη
Γη. Αν πάλι όχι, την επόμενη φορά που θα βρεθείτε μπρο-
στά σ’ ένα τέτοιο θέαμα, μην αμελήσετε να το κοιτάξετε,
γιατί θα αποζημιωθείτε με τη μοναδική ομορφιά που θα
αντικρίσετε.

Κάπου εκεί ανάμεσα στη γειτονιά των αστεριών έλαμπε

∂∂ 9 ∂∂
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ζωηρά κάθε βράδυ στο ίδιο σημείο ο μικρός φωτεινός μας
φίλος. Ο Φοίβος.

Ο Φοίβος ήταν ένα πανέξυπνο αστεράκι με μεγάλη πε-
ριέργεια. Ήθελε να μαθαίνει τα πάντα για τη ζωή σε όλους
τους πλανήτες και ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για τη Γη μας.
Παρέα με τα φιλαράκια του, τον Λάμπη, τη Φωτεινή, τον
Απόλλωνα και την Ασημίνα, κατά τη διάρκεια της ημέρας
πήγαιναν στην ίδια τάξη του αστροσχολείου. Εκεί, διδά-
σκονταν την ιστορία των πλανητών, αστρομαθηματικά,
αστρογλώσσα και ένα σωρό άλλα αστρομαθήματα. Στα
διαλείμματα έπαιζαν όλοι μαζί το «αστεράκια ακούνητα,
αμίλητα, αγέλαστα, μέρα ή νύχτα;» ή «αστροκυνηγητό»,
ακόμα και «τυφλοαστρόμυγα». Όμως η αλήθεια είναι ότι
περίμεναν πώς και πώς να φύγει η ηλιόλουστη μέρα και τη
θέση της να πάρει η γλυκιά νύχτα. Και αυτό γιατί τότε απο-
λάμβαναν τις ιστορίες που τους διηγούνταν κάθε βράδυ ο
παππούς του Φοίβου, ο Σείριος.

∂∂ 10 ∂∂
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Οι ιστορίες του παππού Σείριου
∑∑

Οπαππούς Σείριος δεν βαριόταν ποτέ να αφηγείται ιστο-
ρίες. Και ήξερε τόσο πολλές! Τους μιλούσε λοιπόν για τον

κόσμο των ανθρώπων, για τα βουνά, για τα λαγκάδια, για τις
λίμνες, ακόμη και για τις πολιτείες. Τα φιλομαθή αστεράκια κά-
θονταν ολόγυρά του και τον άκουγαν προσηλωμένα και με το
στόμα τους ανοιχτό. Μάλιστα τον αγαπούσαν τόσο πολύ που
όλα τον φώναζαν «παππού». Ο Σείριος έλεγε κι έλεγε κι έδει-
χνε στους μικρούς του φίλους τον δικό μας κόσμο.

— Να, κοιτάξτε αυτό που μοιάζει με αργοσάλευτο, γι-
γάντιο, γαλάζιο φίδι. Το βλέπετε; Είναι ένα ποτάμι.

— Ποτάμι! επαναλάμβαναν με μια φωνή οι φίλοι και ο
ενθουσιασμός πλημμύριζε όλες τις φωτεινές ακτίνες τους.

— Ναι, ποτάμι. Ξεκινά από εκείνο το βουνό… να, εκεί…
και με τα ορμητικά, καθαρά νερά του καταλήγει… να,
εδώ… στη θάλασσα.

Θάλασσα… Ο Φοίβος πάντα ριγούσε στο άκουσμά της.
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Την αγαπούσε τόσο πολύ… Ακόμα και τα μάτια του είχαν
το χρώμα της — γαλάζιο. Τον γοήτευε περισσότερο απ’ οτι-
δήποτε άλλο περιέγραφε ο παππούς του. Ήθελε να μπο-
ρούσε να βρεθεί κι ο ίδιος στη θάλασσα και να διαπιστώσει
με τα ίδια του τα μάτια την άλλοτε γαλήνια και άλλοτε άγρια
ομορφιά της. Ήθελε να μπορούσε να την αισθανθεί στο
κορμάκι του, να γευτεί την αλμύρα της, να αγγίξει τη χρυ-
σαφένια, απαλή άμμο. Λαχταρούσε να κολυμπήσει πλάι
στους χρωματιστούς αστερίες ή, ακόμα καλύτερα, να ήταν
κι εκείνος ένας απ’ αυτούς. Λαχταρούσε να γνωρίσει από
κοντά τους εντυπωσιακούς ιππόκαμπους, να ξαπλώσει
πάνω στα μαλακά σφουγγάρια, να γίνει φίλος με τα ζωηρά
δελφίνια, ακόμα και να συναντήσει παραμυθένιες γοργό-
νες. Ο Φοίβος επιθυμούσε να μπορούσε να ζήσει στον βυθό
έστω και για λίγο, και δεν σας κρύβω ότι το έκανε συχνά
ονειροπολώντας ώσπου να έρθει το ξημέρωμα. Τότε έτρεχε
στο καμωμένο από αφράτα σύννεφα κρεβάτι του για να
πάρει έναν υπνάκο κι ύστερα μαζί με τους αστροσυμμαθη-
τές του, βουρρρ!… ξεκινούσε για το αστροσχολείο.

Μια ξάστερη ζεστή νύχτα ο Φοίβος παρέα με τα φιλα-
ράκια του άκουγαν μια ακόμα ιστορία του παππού Σείριου
με ήρωες, αυτή τη φορά, τα ζώα του δάσους…

— Και τότε γυρίζει απότομα η τρομακτική γκρίζα αρ-
κούδα και γκρρρ!…

∂∂ 12 ∂∂
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— Αααα! τσίριξαν όλα τα αστεράκια απ’ την τρομάρα
τους, μα πιο πολύ φοβήθηκε η Ασημίνα. 

Το κακόμοιρο το μικρούλι ζάρωσε κι έτρεμε σύγκορμο.
Και δεν έφταιγε το γεγονός ότι άκουγε την ιστορία για
πρώτη φορά, αλλά ότι ο παππούς τη διηγούνταν τόσο ζω -
ντανά, θαρρείς και ήταν κι ο ίδιος εκεί στο δάσος μαζί με
τους μικρούς ακροατές του.

— Χα χα χα! γέλασε με την καρδιά του ο καλοκάγαθος
παππούλης διακόπτοντας την αφήγησή του. 

Το πρόσωπό του έλαμψε ακόμη πιο πολύ και παίρνοντας
μέσα στη θερμή, μεγάλη αγκαλιά του την Ασημίνα είπε:

— Φοβηθήκατε, μικρά μου; Μα καλά, τόσο τρομακτικός
είμαι;

— Χι χι χι… όχι, όχι, είπαν χασκογελώντας οι μικροί
φίλοι, να… την πατήσαμε πάλι!

— Ωραία λοιπόν, αποκρίθηκε ο Σείριος. Αφού είναι έτσι,
ας πούμε για κάτι άλλο. Μμμ! Έχω μια ιδέα… Λέω να με ρω-
τήσετε εσείς. Τι θα θέλατε να μάθετε;

— Αμμμ! 
Τα αστεράκια έμειναν για λίγο σκεφτικά, άλλο ξύνοντας

μία απ’ τις ακτίνες του, άλλο ατενίζοντας το άπειρο και άλλο
κοιτώντας αφηρημένο.

∂∂ 13 ∂∂
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