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Σ’ ένα δάσος μια φορά κοντά στη λίμνη μέσα στα χόρτα και τα
λουλούδια ζει μια όμορφη Πασχαλίτσα. Τη φωνάζουν Νέλη - Κοκκινέλη για
το κόκκινο παλτό της που δεν αποχωρίζεται στιγμή. Όλη μέρα τριγυρνά από
λουλούδι σε λουλούδι και παίζει με τους φίλους της. Τρώει δροσερά φύλλα και
τρελαίνεται για τα βατόμουρα. Πετά πάνω στα τριαντάφυλλα, στις μαργαρίτες,
στις κόκκινες παπαρούνες, στους κρίνους και τις καμπανούλες και ρουφά το
γλυκό χυμό τους.
-Έλα να παίξουμε Κοκκινέλη, της είπαν μια μέρα με λιακάδα δύο
σαλιγκάρια.
-Δεν μπορώ, πάω στον αγρό που βρήκα και έχει κάτι φύλλα όλο γλύκα
απάντησε η Νέλη και πετώντας έφυγε γρήγορα.

Πριν από λίγες μέρες σε μια μεγάλη βόλτα είχε ανακαλύψει έναν αγρό με κάτι
παράξενα φυτά που τα μεγάλα κοκκινωπά φύλλα ήταν γλυκά σαν μέλι. Ήταν ο
αγρός του κυρ-Μανώλη που αυτή τη χρονιά είχε σπείρει ζαχαρότευτλα.
Πρώτη φορά δοκίμαζε η πασχαλίτσα τέτοια νόστιμα φύλλα , ξετρελάθηκε
γιατί ήταν σαν να ’τρωγε ζαχαρωτά. Έτσι πήγαινε συχνά εκεί και μασουλούσε
όσα πιο πολλά φύλλα μπορούσε όμως αυτό δεν της βγήκε σε καλό. Πάχυνε
πολύ κι έγινε σαν μπαλίτσα στρογγυλή. Δεν χωρά στο κόκκινο παλτό της και
τα μαύρα του κουμπάκια είναι έτοιμα να σπάσουν. Είναι πολύ αστεία και τα
ζώα του δάσους την κοροϊδεύουν όταν τη βλέπουν να περνά και να περπατά
αργά.. Δεν μπορεί πια να σκαρφαλώνει και να πετά πάνω στα δέντρα, στ΄
αγριολούλουδα ούτε και να παίξει με τ’ άλλα έντομα.

Αχ! πόσο ντράπηκε μια μέρα όταν άκουσε το σαλιγκάρι να τραγουδά….
«Περνάει μια χοντρή, λα λα λα λα λα λα….». Κατάλαβε πως το ’λεγε για κείνη.
Πληγωμένη και νευριασμένη πήγε και κρύφτηκε πίσω από ένα λάχανο. Για
πρώτη φορά πρόσεξε τον εαυτό της. Είδε πόσο χοντρά είχαν γίνει τα πόδια
της και το σώμα της ήταν σαν μπαλόνι παραφουσκωμένο, έτοιμο να σκάσει.
Τρόμαξε κι έβαλε τα κλάματα.
-Ποιος κλαίει και χαλά τον ύπνο μου; Ρώτησε η κουκουβάγια που είχε την
φωλιά της στο δέντρο εκεί κοντά. Έβαλε τα γυαλιά της και τότε είδε την
Νέλη. Άνοιξε τα φτερά της και πέταξε κοντά της.
-Γιατί κλαις μικρή μου Κοκκινέλη;
- Όλοι με κοροϊδεύουνε χοντρή γι’ αυτό είμαι λυπημένη. Θέλω να γίνω όπως
ήμουν πρώτα και να ξαναπετώ ψηλά όπως όλα τα ζουζούνια .
Η κουκουβάγια έκλεισε τα μάτια της, έξυσε το κεφάλι της και σκέφτηκε για
λίγο.
-Νομίζω πως ξέρω κάποια που μπορεί το πρόβλημά σου να σου λύσει.
Είναι η Νεφέλη, του δασοφύλακα η κόρη που μένει στο μικρό σπιτάκι στην
άκρη του δάσους. Μην στεναχωριέσαι κι εκείνη ήτανε χοντρούλα σαν κι εσένα
μα τώρα είναι μια κούκλα, σαν κλαράκι λυγερή. Πως έγινε αυτό δεν ξέρω να
σου πω. Να πας μικρούλα μου και να τη βρεις και είμαι σίγουρη πως θα σου
πει ποιο είναι το μυστικό που κάνει τους χοντρούς λεπτούς. Αυτά είπε η
κουκουβάγια κι έτρεξε να ξαναμπεί στην κουφάλα του δέντρου και να
συνεχίσει τον ύπνο της.

Η Κοκκινέλη σκούπισε τα μάτια της και μπήκε γρήγορα στ’ αμάξι και
πήγε στην άλλη άκρη του δάσους. Βρήκε την Νεφέλη να ποτίζει τα λουλούδια.
-Νεφέλη, σε παρακαλώ θέλω να γίνω σαν και πρώτα γιατί τα ζαχαρένια
φύλλα που έτρωγα με κάνανε σαν μια χοντροπατάτα. Η σοφή η κουκουβάγια
είπε πως εσύ γνωρίζεις το μυστικό που αδυνατίζει τους χοντρούς. Θέλεις να
το μοιραστείς μαζί μου;

Η Νεφέλη χαμογέλασε και θυμήθηκε πως κι εκείνη ήτανε χοντρούλα
γιατί έτρωγε πολλά γλυκά τούρτες, σοκολάτες, πάστες κι άλλες λιχουδιές.
Είχε πάντοτε κρυμμένες στις τσέπες της και στην τσάντα της τη σχολική
ανάμεσα στα τετράδια και τα βιβλία. ακόμα καραμελίτσες και γλειφιτζούρια .
Προτιμούσε να πίνει αναψυκτικά κι ας της λέγανε πως δεν της κάνουνε καλό.

Στράβωσε τα χειλάκια της όταν σκέφτηκε πως και τα δόντια της είχαν
χαλάσει και καμιά φορά την πονούσαν πολύ. Πόσο ντρεπόταν να χαμογελάσει
και θύμωνε όταν οι συμμαθητές της τη λέγανε η Νεφέλη η δρακουλίτσα.
Βούρκωσαν τα ματάκια της όταν θυμήθηκε πως θα έχανε και τους φίλους της
αφού δεν μπορούσε να τους ακολουθήσει στα παιχνίδια, δεν την θέλανε στην
ομάδα τους και όταν έχαναν της λέγανε πως αυτή τα φταίει που δε βγήκαν
πρώτοι.

Χαμογέλασε και πάλι αγκαλιάζοντας την Κοκκινέλη.
-Μη στεναχωριέσαι άλλο και δεν τόσο τρομερό αυτό το μυστικό. Στο σχολειό
μου το ’μαθα κι εγώ όταν η δασκάλα μας μίλησε για την ΥΓΙΕΙΝΗ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ.
Για να έχουμε καλή υγεία φίλη μας καλή να γίνει η Φιφή η κυρά Διατροφή.
Αυτό έκανα κι εγώ. Αυτή με συμβούλευσε πώς να τρέφομαι σωστά, να τρώω
όσο πρέπει κι όταν πρέπει τροφές υγιεινές, λαχανικά και φρούτα γεμάτα
βιταμίνες που καθόλου δεν παχαίνουν αλλά μόνο δυναμώνουν, πολύ- πολύ
μας ομορφαίνουν και χτίζουν σώμα δυνατό. Τις λιχουδιές και τα ζαχαρωτά τα
έβγαλα από την τσάντα. Δεν πίνω πια αναψυκτικά. Ξεκινώ την μέρα μου
πίνοντας γαλατάκι και ξεδιψάω με δροσερό νεράκι.
-Πως είπες πως τη λένε τη φίλη σου αυτή;
-Φιφή, κυρά Διατροφή.
-Ωραία! θα γίνει και δική μου φίλη, είπε η Νέλη η Κοκκινέλη.

-Ύστερα μας γνώρισε την Κική την κυρά Γυμναστική που έγινε φίλη μου.
Αυτή μου είπε πως δε φτάνει μόνο η Υγιεινή διατροφή αλλά χρειάζεται και η
γυμναστική για να έχω σώμα γερό και έξυπνο μυαλό. Έτσι για να γυμναστώ
απ΄ όλα τα αθλήματα διάλεξα κολύμπι και χορό.

Ακόμα η δασκάλα μας είπε φίλος μας καλός να γίνει κι ο
οδοντογιατρός. Αυτό έκανα κι εγώ! Με βοήθησε πολύ. Έβαλα ένα μεγάλο

χ

σε όλα τα γλυκά
κι έτσι τώρα πια έχω κάτασπρα δοντάκια και χαμόγελο πολύ λαμπερό
-Ευτυχώς που τα δικά μου τα δοντάκια δεν έπαθαν ζημιά κι έτσι δεν
χρειάζεται να πάω σε οδοντογιατρό…..
Η Νεφέλη γέλασε όταν το άκουσε αυτό και συνέχισε.
- Θέλω και κάτι άλλο ακόμα να σου πω. Χρειάζεται πολύ υπομονή γιατί δεν
γίνεσαι αδύνατη σε μια στιγμή. Θέλει χρόνο αρκετό όμως με σωστή διατροφή
και πολλή γυμναστική σίγουρα γίνεσαι λεπτή. Αυτό είναι το μυστικό και τώρα
πια το έμαθες κι εσύ.
Η Νέλη η Κοκκινέλη τ’ άκουσε όλα αυτά με μεγάλη προσοχή και
κουνούσε τις κεραίες σαν να έλεγε σε όλα ναι.
-Πολύ σ’ ευχαριστώ τώρα Νεφέλη, τώρα ξέρω τι θα κάνω, είπε και
ξαναγύρισε στο δάσος χαρούμενη.

Πήρε αποφάσεις σοβαρές! Τέρμα πια οι επισκέψεις στον αγρό του κυρ
Μανώλη! Άρχισε υγιεινή διατροφή. Τώρα τρώει μόνο όταν πεινάει λίγα φύλλα
δροσερά και ξεδιψά με δροσοσταλίδες αλλά που και που δοκιμάζει και λίγες
σταγόνες μελιού που την κερνάνε οι φίλες της οι μέλισσες.
Όσο για γυμναστική κολυμπά στην άκρη της λίμνης στα ρηχά σε μια μικρή
λακκούβα
-Ένα δύο ένα δυο το περπάτημα κάνει καλό! τραγουδάνε τα τζιτζίκια,
κουράγιο της δίνουν και ρυθμό όταν την βλέπουν να περπατά αργά- αργά.
Η μικρούλα η πασχαλίτσα γυμνάζεται πολύ. Κάνει τσουλήθρα πάνω στα
φύλλα και μια φίλη της αράχνη της φτιάχνει το σκοινί κι έτσι κάνει
αναρριχήσεις πάνω στα πλατιά τα φύλλα. Ιδρώνει η Κοκκινέλη και κουράζεται
πολύ, μα δεν τα παρατά στιγμή.

Οι φίλοι της τη βοηθάνε κι αν θέλεις κι εσύ να κάνει πολλές αναρριχήσεις
τράβα το σχοινί.

Μετά από καιρό και με μεγάλη προσπάθειες η πασχαλίτσα έχασε τα
περιττά κιλά, έγινε κομψή και μπορεί και πάλι να φορά το κόκκινο παλτό της
που της πάει πολύ. Τώρα πια μπορεί και περπατά γρήγορα, πετά όσο ψηλά
θέλει και παίζει με τους φίλους της. Είναι ευτυχισμένη. Πολλές φορές
πετώντας κάνει επισκέψεις στη Νεφέλη που της έμαθε τι θα πει ΥΓΙΕΙΝΗ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ.
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