
Τα παπούτσια που περπατάνε την νύχτα 

Μια φορά και ένα καιρό σε μια πολύ μακρινή, μικρή πόλη υπήρχε 

ένα κατάστημα το oπoίο  πωλούσε παπούτσια. Σε αυτό το απλό 

κατάστημα κάτι παράξενο συνέβαινε κάθε βράδυ. Μόλις έκλεινε, όλα 

τα παπούτσια κατά μαγείας ζωντάνευαν άρχισαν να φτιάχνονται, να 

καθαρίζονται και να γυρεύουν τον καλύτερο τόπο στα ράφια. Όλα 

προσπαθούσαν να γίνουν όσο καλύτερα μπορούσαν για τα αγοράσει 

κάποιος πελάτης. 

Μέσα σε όλα αυτά τα παπούτσια υπήρχε ένα παιδικό ζευγάρι, το οποίο 

ήταν πολύ δυστυχισμένο. Είχε ένα πρόβλημα, ήταν το μόνο παιδικό 

παπούτσι με κορδόνια. Όλοι οι πελάτες προτιμούσαν για το παιδί τους 

παπούτσια δίχως κορδόνια. Αυτό το άτυχο ζευγάρι δεν τα κατάφερνε να 

πωληθεί για πολλά χρόνια και κάθε βράδυ παρακαλούσε να το 

αγοράσουν. 

Ένα πρωινό που έξω έκανε  τσουχτερό κρύο μπήκε στο κατάστημα ένα 

παιδί με την γιαγιά του. Ήρθαν για να αγοράσουν παπούτσια. Η γιαγιά 

έδειχνε του παιδιού παπούτσια δίχως κορδόνια. Όμως το παιδί μόλις 

είδε το δυστυχισμένο ζευγάρι πηρέ αμέσως την απόφαση του. Ήθελε 

αυτά τα παπούτσια, ο κόσμος να χάλαγε! Μετά από πολλή ώρα, τελικά 

η γιαγιά του έκανε το χατίρι και του τα αγόρασε.   

Τα παπούτσια έγιναν τα πιο ευχαριστημένα παπούτσια στον κόσμο και 

καθημερινά προσπαθούσαν να το ανταποδώσουν στο παιδάκι που τα 

αγόρασε. 

Μια μέρα όταν το αγόρι έπαιζε ποδόσφαιρο με τους φίλους του 

αναγκάστηκε να τρέξει πέρα από το  κάγκελο για να πάρει την μπάλα 

που βγήκε στον δρόμο.  Το παιδί έβλεπε μόνο την μπάλα και όχι το 

μεγάλο λεωφορείο, που έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα. Για καλή του τύχη 

τα παπούτσια του ανταπόδωσαν την χάρη. Τα κορδόνια των 

παπουτσιών του πιαστήκαν στα κάγκελα και έτσι γλίτωσε από το 

μεγάλο λεωφορείο.  

Από τότε και έπειτα το παιδί αγόραζε πάντα παπούτσια  με κορδόνια. 

Λουκάς Αντωνίου 



Τα παπούτσια που περιπατάνε τη νύχτα 

     Υπάρχουν πολλά είδη παπουτσιών, γόβες, αθλητικά,  σαγιονάρες… 

Εμένα μου αρέσουν πιο πολύ τα αθλητικά επειδή μαζί τους μπορώ να 

τρέχω, να παίζω ποδόσφαιρο, μπάσκετ και δεν πονάω τις πατούσες 

μου. Έτσι μια ημέρα πήγα να κοιμηθώ. Σε μια στιγμή κάποιος έκανε 

φασαρία και ξύπνησα. Όλοι κοιμόντουσαν.  

Πήγα στο σαλόνι και τι να δω! Τα αθλητικά μου είχαν φύγει από 

την παπουτσοθήκη και όχι μόνο. Όλα τα παπούτσια της οικογένειας! 

Μια παίζανε κρυφτό, μια κυνηγητό, κάποια έψαχναν γλυκά, αλλά για 

καραμέλες και τα είχαν ρίξει όλα κάτω!!!! Έτσι πήγα να κοιμηθώ. 

 Το πρωί που ξύπνησα, ήταν όλα στη θέση τους μέχρι και τα 

παπούτσια. Έτσι ετοιμάστηκα, φόρεσα τα παπούτσια μου και πήγα στο 

σχολείο μου!!!! 

Αναστασία Ψαρίδη 

 

 

 


