
Ήταν ένα παιδί που το έλεγαν Άρη.Μία μέρα είχε βρει ένα βιβλίο στην βιβλιοθήκη του που μιλούσε για 
περίεργα σπίτια.Την επόμενη εβδομάδα η μητέρα του,του είπε ότι ο δήμαρχος διοργάνωνε ένα διαγωνισμό 
για το πιο περίεργο σπίτι.
Ο Άρης είπε στην μητέρα του ότι ήθελε κι αυτός να πάρει μέρος στο διαγωνισμό. 

Η μητέρα του τον άφησε να διαγωνιστεί κι έτσι ο Άρης ξεκίνησε για να πάει να αγοράσει τα πράγματα που 
χρειαζόταν.Αφού τα πήρε όλα στο τέλος πήγε να πάρει μια κλειδαρότρυπα για να είναι ασφαλές το σπίτι 
του.
Όταν τελείωσε πήγε στο σπίτι του και ξεκίνησε να δημιουργεί τη βάση του σπιτιού του.

Αφού έφτιαξε τη βάση του από βιβλία της Ιστορίας και τους τοίχους από βιβλία των Μαθηματικών συνέ-
χισε για να κατασκευάσει τα παράθυρα του σπιτιού.Τα έκανε αρκετά βαθειά για να μπορεί να βάζει μέσα 
διάφορα πράγματα.Μόλις τελείωσε τα παράθυρα και πήγε να ξεκινήσει τη στέγη η μαμά του τον φώναξε για 
βραδινό και έτσι αναγκάστηκε να συνεχίσει αύριο.



Καθως ο Άρης έβγαινε από το σπίτι είδε στο γραμματοκυβότιο ένα μεγάλο δέμα που έγραφε <<Για τον 
Άρη>>Το πήγε στη μαμά του και το άνοιξαν. μόλις βγήκε από το σπίτι είδε ένα δέμα στο γραμματοκιβώτιο. 
το πήγε στη μαμά του και το άνοιξε.
 Μέσα βρήκαν ακόμη ένα κουτί που μόλις το άνοιξαν να δούνε τι έχει βρήκαν ένα γράμμα που έγραφε 
«αυτό που υπάχει μέσα στο κουτί είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό ραβδί που κάνει ότι του πεις»
Όταν ξύπνησε ο Άρης πήγε να συνεχίσει το σπίτι που είχε φτιάξει από βιβλία. Αφού έφτιαξε τους τοίχους 
ασχολήθηκε με τη διακόσμηση του σπιτιού. Πήρε κάτι παλιά έπιπλα από το υπόγειο και παλιές φωτογραφίες 
καθώς επίσης και δύο λαμπατέρ της γιαγιάς του. Αφού έβαλε τα έπιπλα εκεί που ήθελε, δοκίμασε να βάλει 
τα λαμπατέρ στη πρίζα.

Όταν έβαλε την πρίζα οι λάμπες δεν άναβαν κι έτσι πήγε ν’ αγοράσει καινούριες. Όταν τελείωσε ήταν πια 
πολύ αργά και η μαμά του τού είπε να πάει να φάει το βραδινό. Αφού τελείωσαν ο Άρης πήγε να ξαπλώσει 
στο κρεβάτι του. Τα μάτια του έκλεισαν σιγά-σιγά και αποκοιμήθηκε. Γι αυτό θα ασχολούνταν με τη διακό-
σμηση του κήπου αύριο. 

Ο Άρης αφου ξύπνησε πήγε να φυτέψει τα λουλούδια του κήπου του.Καθώς τα φύτευε έπεσε πάνω στο κε-
φάλι του ένα βελανίδι.Ο Άρης λυποθύμυσε για αυτό η μαμά του τον έβαλε στο κρεβάτι του.Ο Άρης είδε στο 
όνειρό του ότι σκαρφάλωσε πάνω στο δέντρο και ανακάλυψε ένα καινούργιο κόσμο.Για αυτό την επόμενη 
μέρα θα σκαρφάλωνε στο δέντρο για να δει τι υπήρχε εκεί.



Ο Άρης το επόμενο πρωί πήγε στον κήπο του για να δει το δέντρο του.Σκαρφάλωσε και στο τέλος αντικρη-
σε έναν τελείος διαφορετικό κόσμο απο΄τι περίμενε να δει.Ένας κόσμος από ρομπότ.Κατέβηκε γρήγορα στο 
σπίτι του και τα είπε στην μαμά του όμως εκείνη δεν τον πίστεψε και του είπε να ετοιμαστεί για το βραδινό 
και να πάει να κοιμηθεί.

Μόλις ξύπνησε το επόμενο πρωί είχε ξεχάσει τι είχε συμβεί με το ρομπότ και συνέχισε τη διακόσμηση του 
κήπου του.Πήρε το φτυαράκι κηπουρικής του και άρχισε να σκάβει τρύπες για να βάλει τα λουλούδια του.
Ξαφνικά έπεσε πάνω από το δέντρο ένα πούλι και ο Άρης το πήρε και το έβαλε πάνω στη φωλιά του.Το 
πουλί μίλησε και του είπε να μείνει και εκείνο μαζί του γιατί ένιωθε μόνο του και ήθελε παρέα.Έκατσε για 
λίγο μαζί του και μετά έφυγε γιατί ήταν πολύ κουρασμένος.Έφαγε έκατσε στον καναπέ και αποκοιμήθηκε. 
Η μαμά του τον είδε τον πήρε αγκαλιά και τον πήγε στο κρεβάτι του για να κοιμηθεί. 

Την άλλη μέρα οι γονείς του Άρη του ανακοίνωσαν ότι θα πάνε διακοπές.Ο Άρης χάρηκε πολύ και πήγε 
αμέσως να κάνει τις βαλίτσες του.Μόλις ετοιμάστηκαν όλοι ξεκίνησαν για να φύγουν.Όταν έφτασαν ο Άρης 
πήγε να βάλει το αντηλιακό του και ετοιμάστηκε να βουτήξει.Όταν κολυμπούσε κατάλαβε ότι ένα σμήνος 
ψαριών κολυμπούσε από κάτω του.Αφού το είπε στους γονείς του εκείνοι του είπαν να ότι ήταν ώρα για 
φαγητό και ότι την άλλη μέρα θα καθόντουσαν πιο πολύ.



Και η ιστορία μας τελειώνει έδω με τον Άρη να μας χαιετάει από το παράθυρο!!!

Αφού πέρασε μια εβδομάδα οι καλοκαιρινές διακοπές τελείωσαν και η οικογένεια του Άρη γύρισε στο σπίτι. 
Ο Άρης είδε τη μαμά του να βγάζει μέσα από τη βαλίτσα ένα μεγάλο βιβλίο με κόκκινο εξώφυλλο και θυμή-
θηκε το διαγωνισμό για τα παράξενα σπίτια. Ρώτησε τη μαμά του πότε είναι ο διαγωνισμός και εκείνη του 
απάντησε πως ήταν σήμερα στις 6 το απόγευμα.
Ο Άρης έτρεξε να τελείωσε με τις τελευταίες λεπτομέρειες του. Όταν ήρθε η ώρα του διαγωνισμού όλα τα 
σπίτια ήταν έτοιμα και ο δήμαρχος της πόλης αποφάσισε πως το καλύτερο ήταν του Άρη που πήρε το πρώτο 
βραβείο, ένα χρυσό μετάλλιο και ένα ολοκαίνουριο ποδήλατο.
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