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Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ

O βασιλιάς Εκφόβιος έχει έναν και μοναδικό στόχο. Να 
συνθλίψει όλα τα βασίλεια της περιοχής. Μια μυστη-

ριώδης, μοβ φιγούρα τού προτείνει ένα υποχθόνιο, πρωτά-
κουστο σχέδιο. Ένας φοβερός πόλεμος των λέξεων ξεκινά 
και τα βασίλεια πέφτουν το ένα μετά το άλλο, σαν τραπου-
λόχαρτα. Όλα εκτός από ένα: το βασίλειο του Συνετού. Με 
ποιο τρόπο ο Συνετός καταφέρνει να νικήσει τη λυσσαλέα 
δύναμη των αρνητικών λέξεων; Μπορούν οι λέξεις να νική-
σουν τις λέξεις;

Μια πρωτότυπη ιστορία για τη δύναμη που κρύβουν  
οι λέξεις και την ικανότητά τους άλλοτε να επιφέρουν 
 την καταστροφή κι άλλοτε να δημιουργούν θαύματα.

56 pages /upm γραφής 120gr./ spine 0,42
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Η ΜΑΡΙΑ ΛΟΪΖΙΔΟΥ γεννήθηκε ένα καλοκαίρι, σ’ ένα 
χωριό της Κύπρου, τον Κόρνο. Μεγάλωσε σε μια μεγάλη 
οικογένεια, όπου ανάμεσα σε γέλια, παιχνίδια και φασα-
ρία λέγονταν και πολλά παραμύθια. Για να φάει, ερχόταν 
ένα παραμύθι, καθόταν στα γόνατα της μαμάς της, και της 
μιλούσε. Για να κοιμηθεί, περίμενε να έρθει το παραμύθι 
του μπαμπά. Όταν μεγάλωσε, τα παραμύθια συνέχισαν 
να είναι μαζί της. Σήμερα είναι παντρεμένη και έχει δύο 
παιδιά. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Τμήμα 
Επιστημών της Αγωγής, κι έπειτα ακολούθησε μεταπτυ-
χιακές σπουδές στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης στο 
Λονδίνο. Εργάζεται ως δασκάλα σε δημοτικά σχολεία της 
Κύπρου. Το 2015 κέρδισε διάκριση στον Διαγωνισμό 
Ανέκδοτου Παιδικού Παραμυθιού του Κυπριακού Συνδέ-
σμου Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου. Από τις Εκδόσεις 
ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορεί επίσης το βιβλίο της ΤΟ ΜΑΓΑ-

ΖΑΚΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ενώ ετοιμάζονται κι άλλα.
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Σε όσους γεμίζουν το σακί με λέξεις…
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ΚΚάποτε, ζούσε ένας βασιλιάς. Εκφό-
βιος ήταν το όνομά του. Κι όπως όλοι 

οι άλλοι βασιλιάδες που ακούμε στις ιστο-
ρίες, έτσι κι αυτός συνήθιζε να κάνει κάτι… 
αλλόκοτο. Ο βασιλιάς Εκφόβιος, κάθε βρά-
δυ, λίγο πριν πάει για ύπνο, άνοιγε τον χάρ-
τη με τα γειτονικά βασίλεια και καμάρωνε 
τις κατακτήσεις του. Γιατί μπορεί να είναι 
σπουδαίο να έχεις ένα δικό σου, ολοδικό 
σου βασίλειο, μα γι’ αυτόν τον βασιλιά ήταν 
ακόμη πιο σπουδαίο να διαλύει τα βασίλεια 
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των άλλων. Κάθε βράδυ, λοιπόν, παρατη-
ρούσε προσεκτικά τον χάρτη, σημάδευε τα 
βασίλεια που θα συνέθλιβε και ήσυχος ξά-
πλωνε να κοιμηθεί.
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Εκείνο το βράδυ, όμως, δεν τον έπαιρνε 
ο ύπνος με τίποτα. Γύριζε από τη μια, γύρι-
ζε από την άλλη, φυσούσε, ξεφυσούσε κι 
όλο σκεφτόταν: Ο πόλεμος είναι τόσο απο-
λαυστικός! Βαρέθηκα όμως τα ίδια και τα 
ίδια. Χρειάζομαι μια καινούρια στρατηγική. 
Κάτι που θα αιφνιδιάσει τον εχθρό, θα τον 
συντρίψει και θα τον κάνει μικρά μικρά κομ-
ματάκια μια και καλή!

Κι αφού ο βασιλιάς δεν μπορούσε να σκε-
φτεί κάτι πρωτοποριακό και εξίσου κατα-
στροφικό, αποφάσισε να συγκαλέσει όλους 
τους στρατηγούς του για να ακούσει τις δι-
κές τους ιδέες: «Να πολλαπλασιάσουμε τα 
όπλα μας, βασιλιά μου», εισηγήθηκε ο ένας. 
«Να εκπαιδεύσουμε πιο σκληρά τους στρα-
τιώτες», πρότεινε ο άλλος. «Να κάνουμε πιο 
πολλές μάχες! Να πολεμάμε αλύπητα μέχρι 
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να τους εξαντλήσουμε», είπε κάποιος τρίτος. 
Μα καμιά από τις ιδέες των στρατηγών δεν 
ήταν τόσο μοναδική για να αρέσει στον βα-
σιλιά. Απογοητευμένος, σηκώθηκε να φύ-
γει από την αίθουσα του θρόνου. 

«Τσαλακώστε τους την ψυχή, μεγαλειότα-
τε», ακούστηκε τότε μια σιγανή φωνή.
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Ο βασιλιάς Εκφόβιος κοίταξε δεξιά, κοί-
ταξε αριστερά, δεν έβλεπε κανένα. «Ποιος 
μίλησε;» ρώτησε αποφασιστικά.

Μια ψηλόλιγνη φιγούρα ξεπρόβαλε μπρο-
στά του. Ο βασιλιάς Εκφόβιος προσπάθησε 
να δει καλύτερα, μα η μοβ μακριά κάπα της 
μορφής έκρυβε καλά το πρόσωπό της. 

«Σε διατάζω αμέσως να μου πεις ποιος εί-
σαι», απαίτησε ο βασιλιάς ενοχλημένος. 

«Αυτό δεν έχει καμία σημασία, μεγαλειό-
τατε», ψιθύρισε η φιγούρα. «Αν θέλετε να 
κατατροπώσετε τον εχθρό σας, τσαλακώστε 
τον σαν χαρτί», συνέχισε. 

Ο βασιλιάς 
Εκφόβιος κοί-
ταζε τη φι-
γούρα με 
επιφύλα-
ξη, μα η συ-
γκεκριμένη ει-
σήγηση ήταν τό-
σο ενδιαφέρουσα, που 
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δεν μπορούσε να μη ρωτήσει: «Και πώς θα 
το κάνουμε αυτό;»

 «Θα φτιάξουμε όπλα, που όμοιά τους 
δεν υπήρξαν ποτέ», του απάντησε με μο-
χθηρό ύφος. «Θα αιφνιδιάζουν τον εχθρό, 
θα τον εξουθενώνουν, μα προπάντων, βα-
σιλιά μου…»

«Προπάντων… τι;» ρώτησε ο βασιλιάς κρε-
μασμένος από τα χείλη της αινιγματικής φι-
γούρας. 

«Θα προκαλούν ματαίωση, μεγαλειότατε».
«Ματαίωση;» απόρησε ο βασιλιάς Εκφό-

βιος.
«Για σκεφτείτε το λιγάκι. Το να νικάτε κά-

ποιον στη μάχη δε σημαίνει ότι δε θα ξε-
σηκωθεί έπειτα από καιρό», εξήγησε η φι-
γούρα.

«Ναι, αλλά εμείς τον κατατροπώνουμε 
ξανά!» 

«Συμφωνώ, βασιλιά μου. Αναλογιστείτε, 
όμως, να είχατε τέτοια δύναμη ώστε να υπο-
δουλώσετε τις σκέψεις τους».
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«Σωστά», μουρμούρισε ο βασιλιάς μαγε-
μένος.

«Με τα νέα όπλα, οι εχθροί σας θα νιώ-
θουν τόση απογοήτευση που δε θα μπορούν 
καν να σταθούν στα πόδια τους, πόσο μάλ-
λον να σας πολεμήσουν, βασιλιά μου», πρό-
σθεσε η φιγούρα.
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