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Μια φορά και έναν καιρό… ήταν μια μηλιά που είχε πολλά μήλα. Κάποια παιδιά κάθε 
απόγευμα που πήγαιναν να παίξουν κοντά στη μηλιά, ανέβαιναν στα κλαδιά της έκοβαν 
μήλα και τα έτρωγαν. Η μηλιά τα αγαπούσε και της άρεσε να τα φροντίζει, γιατί της
έκαναν παρέα. 

Μια μέρα όμως, ήρθε ένας ξυλοκόπος που ήθελε να την κόψει. Τα παιδιά έτρεξαν να 
τον συναντήσουν, για να του πουν να μην το κάνει. Η μηλιά όμως κόπηκε κι εκεί έγιναν 
σπίτια.



Μια μέρα, το κορίτσι που έμενε σε ένα από τα σπίτια βρήκε ένα μήλο και το φύτεψε.
Μετά από καιρό εμφανίστηκε ένα δεντράκι που έγινε μια τεράστια μηλιά. Όμως η 
καημενούλα, δεν είχε μήλα και όσα έβγαιναν ήταν πράσινα και πολύ ξινά.

Μετά από πολύ καιρό και αφού είχαν μεγαλώσει εκεί κοντά και άλλες μηλιές, ξανα-
ήρθε ο ξυλοκόπος για να τις κόψει και τις έκοψε…Το κορίτσι στεναχωρέθηκε πολύ!



Τότε τα άλλα δέντρα εκεί κοντά, αλλά και τα πουλιά θύμωσαν πολύ.! Τα πουλιά βρήκαν 
τον ξυλοκόπο που είχε μόλις τελειώσει τη δουλειά του και άρχισαν να τον τσιμπάνε. 

Τότε εμφανίστηκε ένας μάγος και είπε ότι ήθελε να βοηθήσει τα πουλιά και τα δέντρα, 
γιατί τα αγαπούσε. 



Έκανε τα μαγικά του και έφτιαξε κάτι μαγικά δέντρα. Τότε ο χώρος γέμισε με δέντρα, 
ζώα και ανθρώπους και έγινε ένα όμορφο περιβάλλον.

Τα παιδιά της περιοχής κάλεσαν έναν εξωγήινο για να τιμωρήσει τον ξυλοκόπο . Τότε 
ο εξωγήινος έστειλε τον ξυλοκόπο στο διάστημα. 



Εκεί τον βρήκε ο Superman , ο οποίος δεν ήξερε ότι ο ξυλοκόπος ήταν κακός και τον 
βοήθησε ξαναστέλντοντάς τον πίσω στη γη. Άλλα, όταν ο ξυλοκόπος άρχισε πάλι να 
κόβει δέντρα, ο Sumerman κατάλαβε ότι είναι κακός και του είπε ότι αν δεν 
σταματούσε θα τον έβαζε σε ένα διαστημόπλοιο και θα τον έστελνε πάλι πίσω στο 
διάστημα. 

Κι έτσι κι έγινε. Στο διάστημα όμως που ήταν ο ξυλοκόπος, φύτρωναν κι εκεί μηλιές. 
Τότε ήταν που άρχισε να τρώει μήλα και σταμάτησε να κόβει τις μηλιές. Έβαλε μυαλό.



Το κοριτσάκι που είχε φυτέψει την πρώτη μηλιά, γύρισε στο σπίτι ήσυχο. Και μετά όλοι 
έγινα καλοί σε αυτή την πόλη και αγαπούσαν τα δέντρα. Όλοι ταξίδευαν για να δουν
την πόλη με τις μηλιές και να φυτέψουν και άλλες. Για να βρουν όμως την πόλη,
έπρεπε να έχουν μαζί τους μια πυξίδα.

Ξαφνικά, μια μέρα, σε ένα ταξίδι, βρήκαν ένα φτερό από ένα μαγικό πουλί. Το 
χρησιμοποίησαν σαν μαγικό ραβδί και έκαναν ό,τι ήθελαν. Το πήραν στο χωριό τους 
και έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα…


