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              Η ΦΡΟΥΤΟΠΟΛΗ 

 



     Κάποτε, σε μια πόλη μακρινή αλλά και κοντινή, την Φρουτόπολη, ζούσαν φρούτα 

και άνθρωποι μαζί αρμονικά. Από τότε  που θυμόντουσαν όλοι τα φρούτα χαρίζονταν 

στους ανθρώπους απλόχερα για να τρέφονται σωστά και υγιεινά. Τα παιδιά είχαν 

όρεξη για παιχνίδι ενώ οι μεγάλοι πήγαιναν με κέφι στις δουλειές τους. Μια μέρα 

όμως, έφτασε στη Φρουτόπολη ένας ανθρωπάκος, ο Δρ. Βακτήριους που όπως 

μαρτυράει και τ’ όνομά του, είχε έρθει για να προκαλέσει πολλά μπλεξίματα. Μαζί 

του είχε φέρει μια βαλίτσα γεμάτη πολύχρωμα φαγητά τόσο γλυκά και μυρωδάτα 

που όλοι ενθουσιάστηκαν με αυτά τα περίεργα φαγητά που ο Δρ. τα αποκαλούσε 

ζαχαρωτά και του ζήτησαν να τους φέρει κι άλλα. Εκείνος τους υποσχέθηκε πως την 

επόμενη μέρα θα ερχόταν με περισσότερες και μεγαλύτερες βαλίτσες για όλους και 

έφυγε όσο ξαφνικά είχε έρθει. 

     Το βράδυ τα παιδιά δεν είχαν όρεξη να δοκιμάσουν τους φρέσκους χυμούς και τις 

σαλάτες των φρούτων και των λαχανικών. Τα φρούτα παραξενεύτηκαν πολύ είναι η 

αλήθεια. Ποτέ κανένα παιδί δεν είχε αρνηθεί ένα μανταρίνι, μια ντοματοσαλάτα. 

Πείστηκαν όμως πως την άλλη μέρα θα ήταν όπως πριν. Που να ήξεραν όμως ότι τα 

σχέδια του Δόκτορα ήταν πάνω από τα βιταμινούχα μυαλουδάκια τους. 



 



      Νωρίς το επόμενο πρωί ο Δρ. Βακτήριους πήγε στην πλατεία της Φρουτόπολης και 

άρχισε να στήνει πάγκους για ν’ απλώσει τα ζαχαρωτά και τα γλειφιτζούρια του, ένα νέο 

γλυκό που είχε κατασκευαστεί και περίμενε να δει την αποδοχή του. 

       Το μεσημέρι, μόλις τα παιδιά σχόλασαν είδαν από μακριά τον Δόκτορα να χτυπά ένα 

καμπανάκι: 

Όοολοι στην πλατεία της Φρουτόπολης, έχω ζαχαρωτά για όλους! 

         Χωρίς να χάσουν λεπτό, όλα τα παιδιά έτρεξαν από πίσω του καθώς αυτός 

προχωρούσε μπροστά, χτυπώντας το καμπανάκι, καλώντας τους όλους στην πλατεία. 

          Σε λίγη ώρα ήταν όλοι μαζεμένοι εκεί μικροί-μεγάλοι κρατώντας σακούλες για να 

βάλουν μέσα τα ζαχαρωτά του Δρ. Βακτήριους .Ήρθαν ακόμα και τα φρούτα, περίεργα 

να δουν αυτόν τον ξένο που ήρθε στην πόλη τους. Όπως ήταν φυσικό, οι πάγκοι 

άδειασαν αστραπιαία αφήνοντας τον Δόκτορα να τρίβει ευχαριστημένος τα χέρια του. 







          Το ίδιο βράδυ τα φρούτα και τα λαχανικά αποφάσισαν να συγκαλέσουν 

συμβούλιο στο Δημαρχείο της πόλης. Τον λόγο πήρε το Μήλο: 

Αγαπητά φρούτα, λαχανικά και λοιποί παρευρισκόμενοι, σας κάλεσα για ν’ 

αποφασίσουμε τι θα κάνουμε με τον νεοφερμένο, εννοώντας των Δρ.Βακτήριους. 

Προσωπικά, δεν μου φάνηκε και πολύ της εμπιστοσύνης… 

Εγώ τον φοβάμαι! τσίριξε μια Φράουλα. 

Ησυχία παρακαλώ! είπε το Μήλο. Όπως έλεγα λοιπόν, προτείνω να γνωρίσουμε 

καλύτερα αυτόν τον τύπο, μοιάζει λίγο ύποπτος. 

Συμφωνώ, είπε το Πορτοκάλι. Αυτά που δίνει στα παιδιά είναι πράγματα που δεν τα 

έχω ξαναδεί! Είναι τόσο… τόσο ψεύτικα και σκληρά, αφήστε τα χρώματα! Μωβ, 

πράσινο, κίτρινο, μπλε! Είναι φυσιολογικό αυτό; 

         Όλα τα φρούτα τότε άρχισαν να μιλούν μεταξύ τους και το Μήλο άρχισε να 

χτυπάει το χέρι του στο τραπέζι. 

ΗΣΥΧΙΑ, ησυχία λέω! 

         Όλα σταμάτησαν και τον κοίταξαν με ανυπομονησία. 

Το Μήλο τόσα χρόνια αρχηγός ποτέ δεν τους είχε απογοητεύσει, ενώ πάντα είχε μια 

καλή ιδέα  για να λύσει ένα πρόβλημα. 

       -Θέλω, άρχισε πάλι το Μήλο ,ν’ αναφερθώ επίσης και στο γεγονός ,ότι τα παιδιά 

δεν θέλουν πια αυτά που τους προσφέρουμε. Σήμερα ένα παιδί μόνο που δεν με 

χτύπησε όταν προσφέρθηκα να του δώσω λίγη φρουτοσαλάτα. 

Κοιτούσε μόνο να καταβροχθίσει τα –πως τα είπαμε; τα ζαχαρωτά που κρατούσε. 

-     Ναι κι εμένα, παραπονέθηκε ένα Μαρούλι, δεν με φωνάζουν πια όταν διαβάζουν 

για να πάρουν ενέργεια, τρώνε μόνο αυτά τα παλιοζαχαρωτά! Τα μισώ! 

-     Κι εγώ! Κι εγώ! ακούστηκαν φωνές από τα συγκεντρωμένα και τώρα πια 

αγριεμένα φρούτα. 



- Ηρεμήστε ΟΛΟΙ σας! φώναξε το Μήλο, ίσως λίγο δυνατότερα απ’ όσο έπρεπε, γιατί 

είδε πως από ένα σταφύλι έπεσαν μερικές ρώγες. 

Καθάρισε το λαιμό του (ξερόβηξε), μα πριν προλάβει να πάρει το λόγο, μια Πιπεριά-

ήρεμος τύπος-σηκώθηκε και είπε: 

- Όχι πανικός! Προτείνω να περιμένουμε λίγο να δούμε τι θα γίνει και ύστερα 

βγάζουμε απόφαση. Εξάλλου παιδιά, αυτός ο Δρ. Βακτήριους μπορεί να φύγει αύριο 

μεθαύριο! 

   Τα λόγια του διαδέχθηκαν επιδοκιμασίες και το Μήλο, κάπως εκνευρισμένο που 

του πήραν τη θέση, επανέφερε την τάξη λέγοντας πως η συζήτηση έκλεισε και θα 

συναντιόντουσαν μερικές μέρες αργότερα, να δουν πως θα εξελιχθούν τα πράγματα. 

    Δεν ήξεραν όμως –ούτε και θα μπορούσαν ασφαλώς- να γνωρίζουν πως ο Δρ. 

Βακτήριους είχε κρυφακούσει την συζήτησή τους και σκόπευε να μείνει, για πολύ-

πολύ καιρό ακόμα…… 





    « Χμ! Έτσι, ε ;; Τώρα θα δείτε…» σκέφτηκε ο Δρ.  Βακτήριους. 

     Πήγε στο εργοστάσιό του και άρχισε να ετοιμάζει τα πιο ελκυστικά 
πράγματα του κόσμου. Τι πατατάκια, τι γαριδάκια, τι αναψυκτικά, 
τι φαστφουντάκια, καραμέλες και σοκολατάκια στα πιο απίθανα 
σχέδια και χρώματα. Είχε αυτός κάτι μαγικά σιρόπια και σκόνες 
που έδιναν απίστευτο χρώμα και άρωμα σε ό,τι έκανε. Τα είχε 
φέρει από την μαγεμένη ανατολή και την φαντασμαγορική  δύση 
από ταξίδια μακρινά που είχε πάει. 
«Πω πω, χρήμα που θα βγάλω! Μόλις τα συνηθίσουν τα παιδιά 
δεν θα μπορούν να ζήσουν χωρίς αυτά! Τι έχω να πουλήσω…!! 
Θα φτιάξω ωραίες διαφημίσεις και θα γίνουν ανάρπαστα τα 
ζαχαρωτούλια μου. Θα γίνω πλούσιος… πλούσιος…. πλούσιος!», 
σκεφτόταν ο Δρ. Βακτήριους και άρχισε να εφαρμόζει το σχέδιό 
του. Έβαλε τα εμπορεύματά του παντού. Σε περίπτερα, στα 
κυλικεία των σχολείων και σε μαγαζιά. Διαφημίσεις με όμορφα 
χαρούμενα τραγουδάκια που γέμισαν την πόλη. 
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 Τα παιδιά από την άλλη έκοψαν τελείως τα υγιεινά τρόφιμα. Ούτε σαλάτες, ούτε φρούτα. 

Μαράζωναν τα καημένα τα μήλα και τα αχλάδια, αναστέναζαν τα πορτοκάλια και τα 

μαρούλια. Έπεσαν όλα σε κατάθλιψη. Ένοιωθαν άχρηστα πια. Νικήθηκαν από τη 

ζάχαρη!  

Αντίθετα ο Δρ. Βακτήριους έτριβε τα χέρια του από χαρά.  

 «Τι εύκολο ήταν τελικά να παρασύρω τα παιδιά και τους μεγάλους βεβαίως, βεβαίως ! 

Από τους μεγάλους παίρνουν παράδειγμα τα παιδιά μην το ξεχνάμε αυτό, ε!» 

Πρώτοι - πρώτοι έτρεξαν και αυτοί να δοκιμάσουν τις λιχουδιές του.  

 Τα φρούτα και τα λαχανικά άρχισαν να φεύγουν σιγά-σιγά από την πόλη. Με σκυμμένα 

τα κεφάλια το ένα πίσω από το άλλο πήραν δρόμο μακρύ για την Ψυγειούπολη. Μπήκαν 

μέσα στα ψυγεία και δεν ξαναμίλησαν πια. Κανένας δεν είχε όρεξη για κουβέντα. 

 Μάταια το Μήλο προσπαθούσε να κρατήσει το ηθικόν ακμαίον. -Μη φεύγετε! τους έλεγε 

το Μήλο. Μη χάνετε τις ελπίδες σας. Κάποιος θα καταλάβει το λάθος. Αργά ή γρήγορα 

θα μας χρειαστούν! Θα ανακαλύψουν την απάτη του Δρ. Βακτήριους. 

 





- Σιγά! γκρίνιαξε το κερασάκι. Δεν βλέπετε που έπεσαν όλοι 
με τα μούτρα στα αναψυκτικά; Θα μπω στην κατάψυξη και 
δεν θα ξαναβγώ έξω! 
- Και εμείς, και εμείς! πετάχτηκαν όλα. 
Απελπισμένο το Μήλο είδε πως δεν μπορεί να κάνει 
τίποτα πια. Έμεινε μόνο του στο δέντρο του κήπου. 
Κανείς δεν άπλωσε το χέρι του να το κόψει. Ώσπου ήρθε 
ο βαρύς χειμώνας. Φύσηξε δυνατός βοριάς και το Μήλο 
έπεσε στο χώμα όπου κοιμήθηκε για πάντα. 
 Ο καιρός περνούσε κάπως έτσι. Τα παιδιά, αλλά και οι 
μεγάλοι, όπως είπαμε έτρωγαν όλο και περισσότερα 
νόστιμα μεν, αλλά βλαβερά ζαχαρωτά. Στην αρχή ήταν 
όλα καλά. Σιγά-σιγά κάποιοι άρχισαν τα παράπονα :  
- Με πονάει το δόντι μου, φώναξε ο Κωστάκης.  
-Πώς πάχυνα έτσι, έλεγε η Ελένη. 
 
 

 





Σκέφτηκαν να πάνε στον γιατρό, τον κ. Υγιεινούλη . Ουρά έκαναν μεγάλοι έξω από το 

γραφείο του. Εξετάσεις, φάρμακα και ξανά εξετάσεις και ξανά φάρμακα. 

-Χμμμ… Κάτι δεν πάει καλά.., μουρμούριζε ο γιατρός. Μα τι κάνετε; τους ρώτησε… 

«Τρώτε μήπως κάτι που δε πρέπει;» Άρχισαν όλοι να ομολογούν σιγά σιγά τις νέες τους 

συνήθειες. 

 «Κομμένα όλα!» είπε με αυστηρό ύφος εκείνος. «Τέρμα η ζάχαρη, τα λίπη και τα 

συντηρητικά». Περισσότερα φρούτα και λαχανικά, σαλάτες και χυμούς για τα παιδιά. 

 «Μάλιστα γιατρέ» υποσχεθήκαν όλοι. 

  Πήγαν στην αγορά να αγοράσουν φρούτα και λαχανικά αλλά δε βρήκαν τίποτα. 

 «Μα που πήγαν;» αναρωτιόνταν οι άνθρωποι. 

 «Θα σας πω εγώ!» απάντησε ένα ξεχασμένο κάστανο από την κορυφή του δέντρου. 

«Όλα τα φρούτα και τα λαχανικά έφυγαν για το βορά. Πήγαν στην Ψυγειούπολη και δε 

θα ξαναρθούν.» 

 «Τώρα, πως θα τα πείσουμε να ξαναγυρίσουν;» σκέφτονταν τα παιδιά. « Να ζητήσουμε 

συγγνώμη, μα πως θα μας ακούσουν;» είπε κάποιος. 

 Μαζεύτηκαν όλοι στο πάρκο να κάνουν συνέλευση. 

 «Κάποια λύση θα βρεθεί, όλοι μαζί μπορούμε». 

 Κάθονταν όλοι κάτω στο γρασίδι και προσπαθούσαν να βρουν λύση για να γυρίσουν τα 

φρούτα και τα λαχανικά. 

 



Ξαφνικά, ένα σμήνος πουλιών κάθισε στα κλαδιά του δέντρου στο 
πάρκο. Κοιτούσαν τους ανθρώπους από ψηλά και αναρωτιόνταν 
τι κάνουν όλοι αυτοί εκεί μαζεμένοι και γιατί είναι λυπημένοι. 
                   «Τι κάνετε εκεί;» ρώτησε ένα μικρό χελιδόνι. 
                   «Ποιος μίλησε;» ρώτησε ένα παιδάκι. 
                 «Είμαστε χελιδόνια και ταξιδεύουμε για το βορά. 
Ξεκουραζόμαστε στο πάρκο σας!» είπε το χελιδονάκι. «Τι σας 
συμβαίνει; Φαίνεστε όλοι πολύ λυπημένοι.» 
                  Τότε το παιδάκι του διηγήθηκε όλη την ιστορία. Για τον 
κακό Δόκτορα, τα γλυκά και τα ζαχαρωτά που έφτιαξε και πώς 
έδιωξε τα φρούτα!  
           Το χελιδόνι άκουγε με προσοχή και μόλις το παιδί τέλειωσε 
την αφήγησή του τίναξε τα φτερά του και κελάηδησε χαρούμενα. 
                 «Θα σας βοηθήσουμε εμείς, μη φοβάστε. Θα πάμε να 
βρούμε τα φρούτα και τα λαχανικά» και το σμήνος πέταξε για την 
Ψυγειούπολη! 

 

 





... Εκείνη την στιγμή, δύο μεγαλύτερα παιδιά, ο Κώστας και η Ελένη, από 

τα πρώτα που είχε γιατρέψει ο Doctor Υγιεινούλης, σηκώθηκαν και μίλησαν 

στα χελιδόνια: 

Θέλουμε κι εμείς να έρθουμε!, είπαν με μια φωνή. 

Τα χελιδόνια απόρησαν. 

Μα το ταξίδι είναι μακρύ και δύσκολο, είπε το μικρό χελιδονάκι. Θα 

κουραστείτε, και όταν φτάσουμε, ίσως είναι πολύ αργά!!! 

 Μα πρέπει να μας πάρετε μαζί σας!, είπε η Ελένη, πρέπει να πείσουμε τα 

φρούτα να γυρίσουν πίσω, τα χρειαζόμαστε! 

 Ναι, συμφώνησε και ο Κώστας, μαζί θα καταφέρουμε να τους αλλάξουμε 

γνώμη! 

     Τελικά, τα χελιδόνια συμφώνησαν να πάρουν μαζί τους τα παιδιά, 

αλλάζοντας κάθε τόσο σειρά, για να μην κουράζεται καμία ομάδα. 

Ταξίδευαν  έτσι, για μέρες και νύχτες ολόκληρες, σταματώντας μόνο για να 

φάνε και να ξεκουραστούν, κι αυτό για πολύ λίγο. 

   Και δώστου πάλι, να πετάνε [ καλύπτοντας ένα σωρό χιλιόμετρα ] 

αφήνοντας πίσω τους πεδιάδες καταπράσινες, φωτισμένα χωριουδάκια 

στις πλαγιές των βουνών και λίμνες καταγάλανες, που στραφτάλιζαν στο 

φως του φεγγαριού. Ώσπου μια μέρα, ο αέρας άρχισε να γίνεται πιο 

τσουχτερός και το έδαφος ήταν καλυμμένο με πάγο και χιόνι. Στο βάθος, 

πίσω από ένα γκρίζο λόφο, από τον οποίο έδυε κρύος ο ήλιος, 

αχνοφαινόταν η Ψυγειούπολη. 





      Για όσους δεν ξέρουν, η Ψυγειούπολη είναι ένα κρύο, 

παγωμένο και αφιλόξενο μέρος, καθόλου ιδανικό για διακοπές, 

ούτε καν το καλοκαίρι! Έχει παντού δωμάτια-ψυγεία, που χωράνε 

τα φρούτα που δεν θέλουν πια να φαγωθούν ή να 

χρησιμοποιηθούν. Κυριαρχεί παντού η θλίψη και μια παγωμένη 

ησυχία… 

     Εδώ λοιπόν αποφάσισαν να έρθουν τα φρούτα και τα λαχανικά 

μας, αφού είδαν και απόειδαν ότι οι άνθρωποι δεν τα θεωρούν 

χρήσιμα, και δεν τα θέλουν πια. Λυπημένα, αμίλητα και πικραμένα, 

μπήκαν στα ψυγεία τους και θυμωμένα ζήτησαν από τους 

φρουρούς της Ψυγειούπολης, κάτι παγάκια μέχρι πάνω οπλισμένα 

σαν αστακοί με σταλακτίτες, να μην αφήσουν κανέναν να τα βγάλει 

από κει. 

     Εντωμεταξύ, ο Κώστας και η Ελένη, μαζί με τα χελιδόνια, είχαν 

φτάσει στις πύλες της Ψυγειούπολης και προσπαθούσαν να 

σκεφτούν κάποιον τρόπο για να μπουν κρυφά μέσα. Κάνοντας τον 

γύρο των τειχών ανακάλυψαν προς μεγάλη τους έκπληξη και τύχη 

κάτι που τους έκανε να χαμογελάσουν: μια καταπακτή στο έδαφος, 

μισοχαμένη πίσω από τα αγριόχορτα που θα τους οδηγούσε 

σίγουρα μέσα! Δεν έμενε παρά να καταστρώσουν σχέδιο…. 





 Καθισμένοι στο παγωμένο χορτάρι με τα χελιδόνια από πάνω τους 
κουρνιασμένα στα κλαδιά ενός γυμνού από φύλλα γέρικου 
δέντρου, τα παιδιά έστυβαν το κεφάλι τους να βρουν μια λύση για 
το πώς θα έπειθαν τα φρούτα να γυρίσουν πίσω μαζί τους. 
-Και αν απλά τους το εξηγούσαμε ευγενικά; είπε η Ελένη. Θα μας 
άκουγαν και θα καταλάβαιναν πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. 
Έτσι θα επέστρεφαν μαζί μας. 

  -Δεν ξέρω, μουρμούρισε ο Κωστάκης. Θυμάσαι τι είχε πει το 
Καστανάκι; δεν πρόκειται να αλλάξουν γνώμη. . . 
-Εγώ πάλι λέω ότι δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε!, αντιγύρισε η 
Ελένη, και καθώς τα χελιδόνια συμφωνούσαν, έβαλαν μπροστά το 
σχέδιο, χωρίς να γνωρίζουν όμως, τι τους περίμενε. 

    Άνοιξαν με δυσκολία τη βαριά, σιδερένια πόρτα της καταπακτής , 
και μπήκαν στην άλλη πλευρά του τείχους , για να μείνουν με το 
στόμα ορθάνοικτο από την έκπληξη και τη σαστιμάρα. 

 





 

    Φρούτα και λαχανικά σχημάτιζαν ατέλειωτες σειρές για να μπουν στα δωμάτια-

ψυγεία τους, κάτω από το απαθές βλέμμα των φρουρών. 

-Ωχ, όχι! αναφώνησε  η Ελένη, αλλά πρόλαβε εγκαίρως να σωπάσει, γιατί είδε έναν 

φρουρό να γυρνά προς το μέρος όπου βρίσκονταν κρυμμένοι μαζί με τα χελιδόνια. 

Τι θα κάνουμε τώρα ; ψιθύρισε. Δεν περίμενα να είναι τόσα πολλά φρούτα, ούτε 

τόσοι φρουροί... Πώς θα βρούμε τα δικά  μας φρούτα; 

-Ακούστε τι θα κάνουμε, πήρε το λόγο ο Κώστας. Οι φίλοι μας από εδώ, θα κάνουν 

κύκλους πάνω από την Ψυγειούπολη, για να εντοπίσουν πού βρίσκονται τα φρούτα 

μας. Εμείς θα περιμένουμε εδώ κρυμμένοι μέχρι το μικρό χελιδόνι να μας κάνει 

σήμα. Τότε θα βγούμε και όσο τα χελιδόνια θα απασχολούν τους φρουρούς θα πάμε 

να τα ελευθερώσουμε!  

   Ήταν πράγματι ένα καλό σχέδιο. Όλα πήγαν όπως τα περίμεναν. Οι φρουροί-

παγάκια ξαφνιάστηκαν όσο δεν λέγεται, βλέποντας ένα σμήνος χελιδόνια να 

εμφανίζονται ξαφνικά μπροστά τους και να τους επιτίθενται , τρυπώντας τους με τα 

ράμφη τους! Οπισθοχώρησαν προς τα μέσα, ενώ μερικοί δειλοί τρόμαξαν τόσο 

πολύ, που έλιωσαν από το φόβο τους, σχηματίζοντας πολλές λίμνες , στις οποίες 

πατούσαν και έπεφταν κάτω, γλιστρώντας οι υπόλοιποι! Παντού επικρατούσε 

πανικός και φρούτα και  λαχανικά έτρεχαν πάνω κάτω αλαφιασμένα, φωνάζοντας 

και σκούζοντας. Οι ντομάτες είχαν ασπρίσει, ενώ ένα κουνουπίδι τραβούσε τα 

μαλλιά του! Κάποιες λεπτεπίλεπτες φράουλες λιποθύμησαν και γενικά γινόταν ένας 

χαμός!!! 





    Η Ελένη με τον Κώστα εκμεταλλεύτηκαν αυτόν τον πανικό και πήγαν τρέχοντας 
στην περιοχή 21, στα δωμάτια με τα φρούτα τους, όπως τους είχαν κάνει νόημα 
τα χελιδόνια. Άνοιξαν την πόρτα και βρέθηκαν μπροστά σ’ ένα διάδρομο με 
δωμάτια –ψυγεία. Και εκεί μέσα, σε καθένα από αυτά, βρίσκονταν τα φρούτα και 
τα λαχανικά τους.  

    - Ξυπνήστε! Φώναξαν και οι δυο ταυτόχρονα. Βλέποντας ότι αυτό δεν δούλεψε, 
άρχισαν να χτυπάνε τα τζάμια του κάθε δωματίου. Τα φρούτα και τα λαχανικά 
σαν από λήθαργο έτριψαν τα μάτια τους, τεντώθηκαν και έκπληκτα είδαν δυο 
παιδιά να χτυπούν τις πόρτες καλώντας τα να βγουν έξω.  

   -Μα ποια είναι αυτά τα παιδιά; ρώτησε το πορτοκάλι.  

   -Κάτι μου θυμίζουν , είπε ένα αγγουράκι , ξύνοντας το κεφάλι του προσπαθώντας 
να θυμηθεί . 

   -Μα φυσικά! αναφώνησε μια Πιπεριά . Είναι η Ελένη και ο Κώστας! Τότε στην 
Φρουτόπολη μας λάτρευαν. Δοκίμαζαν όλα όσα τους προσφέραμε, χωρίς 
παράπονα και πάντα ζητούσαν υγιεινά πράγματα. Ώσπου ήρθε αυτός ο … ο … 
ούτε το όνομά του δεν αξίζει να πω! Και σαν όλους τους άλλους μας άφησαν … 

    Μα τώρα σας χρειαζόμαστε! παρακάλεσαν με μια φωνή τα δυο παιδιά. Πρέπει  
να έρθετε πίσω, όλοι σας χρειαζόμαστε. Ο Δρ. Βακτήριους –στο άκουσμα του 
ονόματος όλοι μόρφασαν με αποστροφή- μας κορόιδεψε! Τα κατασκευάσματά 
του δεν ήταν παρά ανθυγιεινές τροφές, που μας έκαναν και αρρωστήσαμε όλοι 
πολύ άσχημα. ΠΡΕΠΕΙ να επιστρέψετε, αλλιώς η κατάσταση θα χειροτερέψει… 





 

Καταλάβαμε το λάθος μας! είπε η Ελένη. Τα ψευτο-ζαχαρωτά του Δρ. 

Βακτήριους μόνο κακό μας έκαναν. Ενώ εσείς τόσο νόστιμα και υγιεινά 

…πραγματικά ντρεπόμαστε για λογαριασμό όλων. 

Είναι αλήθεια! παραδέχτηκε κι ο Κώστας. Η υγιεινή διατροφή είναι ό,τι 

καλύτερο για τον άνθρωπο και ειδικά για εμάς τα παιδιά! Από εδώ και στο 

εξής τέρμα τα ζαχαρωτά, τα αναψυκτικά και τα γλυκίσματα. ΜΟΝΟ φρούτα 

και λαχανικά! Θα το πούμε σε όλους! 

   Για λίγα λεπτά επικράτησε σιωπή. Κανένα φρούτο ή λαχανικό δεν 

μιλούσε. Τα παιδιά  με κομμένη την ανάσα περίμεναν την απόφασή τους. 

Έξαφνα το Πορτοκάλι έσπασε την σιωπή. 

Εμείς…δεν φανταστήκαμε ποτέ ότι τα πράγματα θα έπαιρναν τόσο άσχημη 

τροπή… Είχαμε θυμώσει, που δεν μας προτιμήσατε και φύγαμε 

αποφασισμένοι να μην ξαναγυρίσουμε. Αλλά τώρα…αν είναι τόσο άσχημα 

όσο λέτε…θα επιστρέψουμε. Για τα παιδιά, για εσάς, για να γίνετε καλά… 

Τα τελευταία του λόγια έκρυψαν οι φωνές και οι αποδοκιμασίες των 

φρούτων και των λαχανικών από τα ψυγεία και οι πανηγυρισμοί της Ελένης 

και του Κώστα. 

 



Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι θα έρθετε στ’ αλήθεια μαζί μας στη 

Φρουτόπολη; ρώτησε ο Κώστας. 

Άκου μικρέ, είπε μια γέρικη πατάτα. Όταν ένα φρούτο δίνει το λόγο του 

είναι υπόσχεση. Πώς θα γυρίσουμε πίσω λοιπόν; Δεν πιστεύω να 

φύγουμε πετώντας! 

Κι όμως, χαμογέλασε η Ελένη, αυτό ακριβώς θα κάνουμε! Ελάτε, ελάτε! 

φώναξε στα φρούτα και στα λαχανικά που έβγαιναν από τα ψυγεία τους 

για να συγκεντρωθούν στην πόρτα του θαλάμου, εξηγώντας τους 

παράλληλα το σχέδιο απόδρασης. 





Ας πάμε όμως τώρα και στα χελιδόνια. Οι φτερωτοί φίλοι των 

παιδιών αφού έτρεψαν τους φρουρούς σε φυγή, πέταξαν για την 

περιοχή 21, όπου βρήκαν τον Κώστα και την Ελένη και όλα τα 

φρούτα και λαχανικά μαζεμένους. 

-Όλοι έτοιμοι για αναχώρηση; ρώτησε το μικρό χελιδονάκι. 

 Επικράτησε ένα σούσουρο και μια μικρή αναταραχή μέχρι να 

καταφέρουν τα παιδιά να ακουμπήσουν προσεκτικά κάθε φρούτο 

και λαχανικό στη ράχη των χελιδονιών. Αφού βολεύτηκε και ο 

τελευταίος, η Ελένη φώναξε: 

-Επόμενος σταθμός Φρουτόπολη! και το σμήνος απογειώθηκε 

πετώντας πέρα από τους λόφους που βάφονταν κόκκινοι από τη 

δύση του ηλίου, αφήνοντας πίσω τους την Ψυγειούπολη. 

Πετούσαν για αρκετές ημέρες. Μερικά φρούτα παραπονέθηκαν για 

ζαλάδες. Κάποια κερασάκια έχασαν το χρώμα τους, ενώ μια 

μπάμια είχε κιτρινίσει! Τα μπρόκολα κρατούσαν την κοιλιά τους και 

τα κολοκυθάκια είχαν ζαρώσει. Ευτυχώς όμως ο καθαρός αέρας 

τους έκανε όλους να νιώσουν γρήγορα καλύτερα. 

 





Ένα πρωινό είδαν από μακριά τον καπνό από τις στέγες της 

Φρουτόπολης. Είχαν επιτέλους φτάσει! Κανείς δεν μπορούσε να 

συγκρατήσει την ανυπομονησία του και όλοι πίεζαν τα χελιδόνια να 

πάνε πιο γρήγορα. Προσγειώθηκαν στην πλατεία της Φρουτόπολης, 

αλλά δεν είδαν κανένα. Παντού επικρατούσε ησυχία, ίδια σχεδόν με 

αυτή στην Ψυγειούπολη. 

-Εεε! φώναξε o Κώστας, είναι κανείς εδώ;; 

-Είμαστε η Ελένη και ο Κώστας! Επιστρέψαμε! φώναξε κι η Ελένη. 

Φέραμε πίσω τα φρούτα και τα λαχανικά! 

Στο άκουσμα αυτών των λέξεων οι πόρτες των σπιτιών άνοιξαν και οι 

κάτοικοι της Φρουτόπολης κοίταξαν έξω απορημένοι.  

-Τι βλέπουν τα ματάκια μου; είπε μια γιαγιά. 

-Τα φρούτα… επέστρεψαν! αναφώνησε κάποιος με χαρά. 

- Τα παιδιά τα έφεραν πίσω! ακούστηκε μια φωνή. 

Οι άνθρωποι τότε βγήκαν από τα σπίτια τους και έφτασαν τρέχοντας 

στην πλατεία όπου αγκάλιαζαν τα φρούτα και τα λαχανικά, μην 

πιστεύοντας στα μάτια τους. 
             

 





-Αρκετά! Βροντοφώναξε το Πορτοκάλι και όλοι άνθρωποι και φρούτα  
γύρισαν και το κοίταξαν. Επιστρέψαμε όχι για σας αλλά για τα 
μικρά παιδιά. Για να τραφούν σωστά και υγιεινά. Για να 
μεγαλώσουν και να καταλάβουν την αξία των φρούτων και των 
λαχανικών, και πόσο σημαντικά είναι στη ζωή μας. Αν δείξετε και 
εσείς μεταμέλεια τότε θα σας βοηθήσουμε! 

-Ποτέ πια ζαχαρωτά, είπαν οι μεγάλοι. 

-Πάντα φρούτα και λαχανικά, φώναξαν τα παιδάκια. 

Όλοι λοιπόν συμφώνησαν να μην ξαναπιαστούν κορόιδα ποτέ ξανά 
από κάποιον ψευτοεπιστήμονα, και να εμπιστεύονται πάντα τα 
φρούτα και τα λαχανικά και να μην τα υποτιμούν! 

Θα αναρωτιέστε όμως τι απέγινε ο Δρ Βακτήριους… Ε, με το που 
έφτασαν τα παιδιά δεν πρόλαβε να κάνει και πολλά! Τα χελιδόνια 
με τσιμπιές τον έδιωξαν μακριά από τη Φρουτόπολη, και αυτός 
ακόμα τρέχει..!  

 





   FRUITOWN 
Once upon a time, in Fruitown, a town not too far but not too close, 

fruit and people lived together peacefully. Fruit offered their nutrients 

to the people so they would live a healthy life. Children were eager to 

play and adults were happy at work. One day though, an odd man, 

called Dr.Vactirious arrived in the  town, ready to cause a lot of 

troubles. He had a suitcase with him, full of colourful food so delicious 

that everybody got very excited. He called these candies and the 

people soon asked him  for more. Dr.Vactirious promised them that 

the next day, he would come again with more and bigger suitcases 

and then he left as suddenly as he came. 

At night, the children didn’t want to taste the fruit juices and the fruit 

and vegetable salads. Fruits were really confused. Never before a 

child refused to try a tangerine or a tomato salad. They believed 

though that the next day things would be just as they were a little time 

ago. Little did they know that Dr.Vactirious plans were beyond their 

young brains! 

Early next morning Dr. Vactirious went to the square of the town in 

order to lay his candies and lollipops on the benches, (the new sweets 

he had made) looking forward to seeing the kid’s acceptance. 



     At noon, as soon as the children finished school, they saw Dr. Vactirious 
ringing a bell and shouting: “Come to the square, everyone! I have 
delicious candies for all of you!” 

     Without wasting any time all the kids run after him as he was walking 
towards the square. Some time later, parents and kids were there 
holding bags to put the sweets in. 

    The fruits, curious enough, went to the square to see that weird man. As it 
was expected the stalls were cleared rapidly leaving Dr. Vactirious 
rubbing his hands totally satisfied. 

    The same night  fruits and vegetables decided to call a meeting in the 
Town Hall. 

    The apple started: “Dear Fruit, Vegetables and everyone else here, I have 
invited you so as to decide on what we are going to do with the 
newcomer -meaning Dr. Vactirious! Personally speaking, I believe that 
he didn’t seem to be very trustworthy. 

    -I’m afraid of him! a Strawberry screamed. 

    -Silence, please! said the Apple. Well, as I was saying I suggest to get to 
know this guy better, Hm! He seems very suspicious. 

     -I agree, said the Orange. All these things he gives to the children are 
strange. I have never seen such things before!  

 



They are so… fake and crunchy not to mention their colours. Purple, green, 

yellow, blue! Is that normal? 

Very anxiously the fruits started to talk to each other and the Apple bang his hand 

on the table nervously and said: 

-QUIET, quiet! It’s no good talking all together! 

Everyone stopped and looked at him. As a matter of fact the apple has been their 

leader for years and he had never disappointed them. He was very wise and he 

always managed to solve their problems. 

-I want to refer to the fact that the children don’t prefer what we offer them, 

anymore, said the Apple again. They are attracted by the new stuff! 

Today a child misbehaved when I offered him a fruit salad! He only wanted to 

devour these -how we named them- candies which he had in his hand. 

-Yes, that’s true. The same happened to me too, complained a Lettuce. They don’t 

call me anymore when they are looking for energy. They are always eating these 

ugly candies. I hate them! 

 



    -Me, too! Me, too! Shouted all the fruit. 

    -Calm down, everyone! yelled the Apple, a little bit louder than he 
should because he saw that some grapes fell to the ground. He 
coughed but before he started speaking again one Pepper -a quiet 
guy- stood up saying: 

    -No panic, please! I suggest to wait a little bit more to see what will 
happen and then we can make our decisions. Besides, Dr. 
Vactirious may go away tomorrow or the day after. 

     His speech made the atmosphere peaceful and the Apple 
concluded by saying that they may be ready to meet again a few 
days later to see how things go. 

    Poor fruit! They couldn’t even imagine that Dr.Vactirious had 
overheard their discussion and he intended to stay for a long time. 

 
 



-Hm! That’s all we needed! I’ll show you…” thought Dr.Vactirious. 

He went to his laboratory to prepare the most attractive sweets in the world. 

Chips, snacks, soft drinks, junk food, lollipops, in the most amazing sizes, shapes 

and colours. He used some magic syrups and powders which he had from the 

East while on long journeys. All these gave unbelievable colours and odors to 

whatever he made 

“Ha, ha, ha, ha!♫ Money, money, money, money! 

♫Money makes the world go round, the world go round♫, he was singing! As 

soon as the kids get used to them, they won’t be able to live without them! 

I’m going to sell so many sweet products. I will advertise them perfectly so that 

they will  be sold. I’m going to be so rich.” 

In the next few days his products were in stalls, canteens and stores. He also 

composed musical spots to advertise them. 

So, as it was expected the kids stopped eating healthy food like salads and fruit. 

Fruits and vegetables languished and got depressed because they were useless. 

They were defeated  by  sugar.  

Dr.Vactirious was so happy. ‘Wow’ he kept saying. It was very easy to persuade 

kids and adults to follow my plan. Kids imitate their parents. We mustn’t forget 

that. They were the first who tried my goods. 



Now, fruits and vegetables were ready to leave town. Very 

disappointed and sad they made their way to Fridgetown. They 

locked themselves inside fridge and never spoke again. It was a 

waste of time for the apple to try to make them feel happy. 

“Don’t go away” he said. ”Don’t lose your hope. They will 

understand their mistake. Sooner or later they will need us. Truth 

will be revealed.” 

“Yeah, yeah”, grumbled a cherry. ’’You don’t understand that 

everyone wants only refreshments? I will enter in the fridge and I 

will never go out!’’ 

“‘So shall we, so shall we” all the other said. 

The apple saw desperately that he could not do anything more. 

He was left alone on the tree. Nobody wanted to take it,  grab and 

cut it. 

It was just then when the heavy winter started. Kids and adults 

kept eating delicious but unhealthy candies. And as time passed 

lots of them started to suffer. 

-My tooth hurts, Kostakis complained. 

-Oh, I’ve put on wheigt, I’m almost fat, Helen said. Let’s visit our 

doctor Mr.Healthy. The queue outside his surgery was long.  



Everyone was now on medication. There were medicines all over the houses. 

-Hmmm! something goes wrong… doctor whispered. What are you doing? he 

asked them. Are you eating something unhealthy? 

They couldn’t do anything else. They had to admit their new bad habits. 

“You must STOP them, all NOW!!! he said strictly. No sugar, no fats and definitely 

no additives. More fruit, vegetables, salads and juice. 

-Yes, doctor, they all promised to stop these bad  habits. And so they went to the 

street market to buy fruit and vegetable, but unfortunately they found nothing. 

-Where are they? They all wondered. 

-I will tell you, a lonely chestnut said from the top of the tree. All fruit and 

vegetables left for the North. They went to Fridgetown and they will never come 

back here again. 

-But, how are we going to convince them to come back? kids wondered. We 

should ask them to forgive us, but how? 

They all met in the park to discuss the problem. “We’ll find a solution. We can do 

it all together.” 

While they were sitting on the grass and trying to find something, a flock of birds 

sat on a branch of big tree near them. They were watching the people and 

wondering what they were doing down there and why they had sad faces. 



“What are you doing?” asked a little swallow. 

“Who said that?” asked a little boy. 

“We are swallows and we are travelling North. We are having a rest 

here. What’s wrong with you? You seem very sad. 

A child told them the whole story. Even about  Dr.Vactirious, the 

candies, the sweets he had created and how he had kicked the fruit 

out. The swallow paid great attention and when the boy finished his 

narration, it opened his wings and sang happily. 

“We will help you, don’t worry, we will find the fruit and vegetables” 

‘Off we go’ and they flew to the Fridgetown. 

At that moment two children Kostas and Helen- who were the first 

children that Dr.Healthy made feel better- took the courage to speak to 

the swallows. 

“We want to come with you, too” The swallows looked at them 

strangely. 

“The whole journey is very long and just a hardship, said the little 

swallow. You’ll be very tired and maybe when you arrive there, it will be 

too late! 



“But you HAVE to take us with you, cried Helen, we have to 

convince the fruit to come back because we need them a lot” 

“Yes!, agreed Kostas. If we all make an effort, we’ll manage 

to change their minds.” 

Finally, the swallows agreed to take the children with them. 

They travelled far, for days and long nights, having some 

breaks just to have some rest. And over again they were flying 

leaving behind plains with fresh green grass, many hamlets 

with extraordinary lights and some of the most beautiful lakes 

that were sparkling down in the moonlight. One day, the wind 

started getting colder and colder and the ground was covered 

with ice and snow. From far away, behind a grey hill where a 

cold sun rised, the ugly Fridgetown could be seen. 



If you don’t know- Fridgetown- is a cold, freezing place 

unsuitable for vacation, of course. Everywhere there 

were frozen-rooms where fruit that do not want to be 

eaten are resting. Everywhere there was grief and a 

frozen silence… 

And here are our fruits. They felt useless and came here. 

Sad, unhappy and silent went into the fridge-rooms and 

angrily asked the ice cube guards not to let anyone to 

take them out. 

In the meanwhile Kostas and Helen-and the swallows, 

too- were out of the gate trying to find a way to go inside 

secretly. After some exploration they finally found out a 

trapdoor. But how can they go inside? That is the big 

question. 



Sitting on the cold grass and with the swallows nesting on the branch 

of a bare tree, the children thought hard their brains to find the right 

arguments to convince the fruit to return. 

“And what if… we just explained to them, the whole thing, politely? 

said Helen. They would listen to us and they would understand how 

serious the situation is. In that case, they would come back with us.” 

“I don’t’ know, mumbled Kostas. Remember what the little chestnut 

told us? They will never change their minds…” 

“I think  we have nothing to lose, said Helen, and as the swallows 

agreed, they all together started to think about their plan without 

knowing what they would face later. 

They opened the heavy, iron trapdoor with difficulty they got in and 

ohh, they remained speechless and surprised of what they saw. 

 Fruit and vegetables were standing in rows  under the vigil look of 

the guards. 

“Oh, no” exclaimed Helen but managed to hush herself just in time 

when she saw a guard turning towards them. 



“What are going to do now? she whispered. I didn’t expect so many 

guards and so much fruit. How are we supposed to find our fruit? 

“Listen to me, said Kostas firmly. Our friends, the swallows, will fly over  

Fridgetown in circles to find where our fruits are. We will wait here 

patiently, hiding and waiting until the little swallow makes a sign. Then 

we will immediately go and release our fruit while the remaining 

swallows will hold back the guards!” 

To say the truth it was a really good and clever  plan and everything 

went as  planned. 



The ice-cube guards were so surprised seeing a flock of 

swallows turning up out from nowhere and attacking them 

with their peaks. They retreated  and some cowards melted 

from fear, forming little ponds where some others slipped 

and fell with noise. Everyone was in panic! 

Fruit and vegetables were running up and down, shrieking 

and shouting. Some tomatoes went pale and a cauliflower 

had a panic attack. Some delicate strawberries 

fainted…and, to cut the strong shot, there was a mess!!! 

Helen and Kostas took advantage of the situation and ran 

towards their fruit as the swallows had instructed them. 

They opened the door and they were in front of a corridor 

full of frozen-rooms with their fruit and vegetables  inside. 



“Wake up! Wake up! , shouted both of them.” Upon realizing that this 

didn’t help, they started to knock every room’s front door. 

Fruit and vegetables woke up, stretched and rubbed their eyes. Suddenly 

the saw the two kids. 

“Who are these children?” asked the Orange. 

“They remind me of something, said the Cucumber, scratching his head, 

trying to remember. 

“Of course! ,screamed a Pepper. Helen and Kostas are here. They used 

to adore us in  Fruitown, They used to eat everything we gave them 

without complains and they always wanted to eat healthy products. Till he 

came… I don’t even want to mention his name! And they forgot us… 

“But now we need you, begged the two kids. You should come back 

because it is really urgent! Dr.Vactirious- when everyone heard his name 

made a wince of pain and disappointment-he lied to us. We are all ill 

because of his candies. You HAVE to return or else……… 

“We made a mistake, said Helen. The artificial sweets harmed us. But 

you, you are so tasty and healthy… we are really ashamed of ourselves.” 



“It’s true”, Kostas admitted. “A healthy diet is the best thing for everyone and 

especially for children. From now on, no candies, no soft drinks, no sweets. 

ONLY fruit and salads. We are going to tell  this to everyone. 

There was an absolute silence for a few minutes. Nobody talked. The children 

anxiously waited for their decision. At that moment Orange bursted out. 

“We didn’t  expect  things to go wrong. We got angry and so we left. But now 

we are ready to come back.” 

The audience cheers covered his last words .  

“Is it really true, that you are ready to follow us to  Fruitown?” ,Kostas asked. 

“Listen, my boy, said an old Potato. Fruit and vegetables always mean what 

they say. How are we going to come back? Not by flying, of course! 

Helen smiled “That’s how it’s going to be. Come on, come on, let’s go! Let’s 

gather outside the door and follow our escape plan.” 

What about the swallows? The children’s flying friends flew to the 21 area 

where they found Kostas, Helen and all the other. 

“Ready to set off?” asked a swallow. 



The kids put every fruit and vegetable carefully on the swallows’ 

backs.  “Next stop, Fruitown”. cried Helen. 

And so the birds flew away from Fridgetown leaving behind the hills 

painted red by the sunset. 

Their journey lasted a few days. Some fruit felt dizzy. Some cherries 

became pale and a gumbo became yellow. The broccoli and the 

pumpkins felt the same, too. But soon they all recovered. 

One morning, the roofs of the Fruitown houses appeared in front of 

their eyes. At last, there it was! They urged the swallows to hurry. 

They got off in the town square but nobody was there. There was the 

same ‘frozen’ silence as in Fridgetown. 



“Hey! Is anybody here? We are back! We have returned!  Fruit 

and vegetables are here with us, too!” 

The Fruitown citizens came out of their houses with hesitation 

and embarrassment. An old lady said “What do I see?” 

“ Fruit,  fruit are here! The kids brought them back?” 

The square was quickly filled with people. Happy people, 

happy faces, laughing and screaming with joy. 

“Enough!”  the Orange disturbed the happy voices.” We came 

back for you and  your kids’ sake. Feed them healthy so as to 

grow up and understand how important we are to life. We are 

going to help if you feel really sorry for your misdoing.” 

-Never again, candies! said the parents. 



-Always fruit and vegetables, said the children. 

And so they all agreed to be careful and never again be fool to believe 

a stranger. 

Do you wonder what happened to Dr.Vactirious? 

The swallows ‘took care’ of him. They gave him so many pecks that he 

started running away and he is still  running to this day. 



THE END 


