
       Το τελευταίο παιδί στη γη 

 

Ξυπνάω μια ηλιόλουστη μέρα περιμένοντας ότι η ημέρα αυτή  θα είναι  

ιδιαίτερη. Αφού ετοιμάστηκα  πήγα στο δωμάτιο του αδελφού μου για 

να παίξουμε. Όταν μπήκα μέσα στο δωμάτιο του αντίκρισα κούτες, 

τσαλακωμένα χαρτιά, μπουκάλια …. με λίγα λόγια το δωμάτιο του 

αδερφού μου είχε μεταμορφωθεί σε αποθήκη! Πλησιάζω τους γονείς 

μου και τους λέω ότι ο Δημήτρης (ο αδελφός μου) δεν είναι στο 

δωμάτιό του, καθώς και ότι το ίδιο του το δωμάτιο δεν υπήρχε και ότι 

στη θέση του ήταν μια αποθήκη. Μα αυτοί με ρωτούσαν ποιος είναι ο 

Δημήτρης και κάτι τέτοια παράξενα λες και δεν είχαν κάνει άλλο παιδί! 

Και τότε βλέπω μια παραίσθηση, η όποια μου έλυσε όλες τις απορίες 

γιατί μου εξήγησε ότι ήμουν ……. <<ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΗ ΓΗ >> και 

έτσι ξεκίνησαν όλα….. 

 

Μετά από πολλές περιπέτειες μαζί με τον πολυαγαπημένο μου γάτο  

τον Σταχτή ανακάλυψα ότι ένας πανούργος επιστήμονας ονομαζόμενος 

Δόκτωρ Φαρ μετέτρεπε τα παιδιά σε τέρατα μέχρι να μη μείνει κανένα 

παιδί στον κόσμο για να έχει αυτός τον απόλυτο έλεγχο των γονιών 

τους.  Έτσι ο Σταχτής και εγώ πολεμάμε και θεραπεύουμε τα τέρατα-

παιδιά  μέχρι να μην υπάρχουν άλλα! 

 



 

  

 

 

Τα  όπλα  που  θα  χρησιμοποιούσα  για  να  σώσω  τον  κόσμο  θα  ήταν  

τα  εξής : 

εγώ 

     Ο 

Σταχτής 



Το  βιβλίο  με  τα  τέρατα :        

 

Το  βιβλίο  αυτό  θα  μου  έδειχνε  όλα  τα τέρατα  και  τις  ικανότητές  

τους.  

 

Τα  3D  γυαλιά :     

 

Τα  3D  γυαλιά  θα  με  βοηθούσαν  να  μαθαίνω  διάφορες  

πληροφορίες  για  το κάθε  τέρας  που  έπρεπε να  αντιμετωπίσω  κάθε  

φορά . 

 

Τη  μαγική  τροφή  του  Σταχτή :     

 

Αυτή  η  μαγική  τροφή  βοηθούσε  τον  Σταχτή ( τον γάτο  μου ) να  έχει  

super  δύναμη.  

 

 



 

Το  στυλό  monster :     

 

Το  στυλό  monster  μπορούσε  να  πιάσει  οποιοδήποτε  τέρας  μέσα  

του  και  να  το μεταμορφώσει  ξανά  στο  παιδί  που  ήταν  πριν  γίνει  

τέρας. 

 

 

Ο  πιο  τρομερός  μου  αντίπαλος  θα  ήταν  ο  Δημήτρης,  γιατί   είχε  

ισχυρές  δυνάμεις  και  θα  ήταν  δύσκολο να  πολεμήσω  τον  ίδιο  μου  

τον  αδερφό. 

 

Να  και  μια  ζωγραφιά  του :  

     



 

 

 

Σημείωση: 

 

Τη  ζωγραφιά  του  τέρατος  από  πάνω  την  έχει  ζωγραφίσει  ο  ίδιος  ο  

αδερφός  μου  και   το  ονόμασε  Δόκτωρ  Γατούλης , γιατί  του  αρέσουν  

οι  γάτες. 

 

 

Αθηνά  Βασιλοπούλου   


