
 
ενα κρυο πρωινο του σεπτεμβρη σε να ανιλιαγο σοκκακι ενασ αντρας με μια μακρια 
καμπαρντινα περπατουσε σκυθρωπος ξαφνου εστριψε αριστερα και τους ειδε: η 
ειπηρωτικη μαφια τον περιμενε τους ηξερε ολους ο γιαννης ο τακης ο παναγας ο τζο 
και ο αρχηγος του μικρου αυτου αποσπασματος ο πετραρας. καλως ηρθες του ειπε 
σαρκαστικα και τον πυροβολησε. 
Ο φοιβος ειχε την ατυχια να περνα απο εκεινο το σοκακι και να ειδε την αποτροπαιη 
σκηνη κουκουλομενος στη κοκκινη καπα του συνιδητοποιησε τι ειχε μολις δει να 
συμβαινει.  

 
κκκκααααααααααααααααααααααααααααααα!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.φωναξε και ετρεξε 
μακρια πισω του ακουστικαν φωνες μια φωνη ελεγε:κυνιγιστε τον! και μια αλλη 
ελεγε:παναγα δεν δινεις εσυ τις διαταγες. εγω θα πω ΚΥΝΙΓΙΣΤΕ ΤΟΝ!!.κι ετσι οι 
αντρες αρχισαν να κυνυγουν το μικρο φιβο που πεταξε τις αφισες που κουβαλουσε 
κι ετρεξε στην αστυνομια.ο φοιβος ηταν 11 χρονων και ειχε δει πολλες ταινιες ετσι 
σκεφτηκε οτι οι αστυνομικοι μπορει να ηταν πληρομενοι απο την μαφια.ετσι ετρεξε 
στο οχυρομενο δεντρπσπιτο του και κρυφτικε το οχυρομενο δεντροσπιτο ηταν πολυ 
οχυρομενο και ετοιμο για καθε εισβολη! 

 
ο φοιβος ηταν στο παραθηρο ετοιμος να αρχισει να πεταει πετρες στους μαφιοζους 
οταν για πρωτη φορα τους ειδε πιο προσεκτικα ηταν περιεργα ντυμενοι καπιοι 
φορουσαν επιδεσμους στα κεφαλια τους ενω αλλοι μακρια υφασματα.μα ο πιο 



σατανικος ηταν ενας μικροκαμομενος αντρας που απο μακρια εμοιαζε πολυτος 
συνιθισμενος.ηταν κρυμμενος στις σκιες και παρακολουθουσε τους υπολοιπους. 
ο φοιβος δεν το σκεφτηκε αλλο πηρε μια πετρα απο το αποθεμα του και την πεταξε 
σε εναν μεγαλοσωμο τυπο... 

 
ο τυπος επεσε κατω αιμοραγοντας ελαφρα,ο μικρος σατανικος ανθρωπακος τον 
κοιταξε με μισσος και κανοντας νοημα στους αλλους αρηισε να απομακρυνεται 
αργα μαζι με τους μπραβους του.ο φοιβος παρακολουθησε τις πατημασιες των 
μαφιοζων:οι πιο μεγαλοσομοι εκαναν βαθιες εντονες πατημασιες ενω ο πετραρας 
μικρες που σκεπαζονταν αμεσσος απο τη βροχη που αρχισε να πεφτει... 

 
ο φοιβος περπατησε εναν διαδρομο που τον οδηγουσε πιο μεσα στο τεραστιο 
δεντροσπιτο το οποιο ειχε χτισει μονος του βυθιστικε σε μια πολυθρονα και θιμυθικε 
πως πριν απο 3 χρονια ειχε εγκαταλειψει το σπιτι της οικογενειας του για να ζησει τη 
πριπετεια.οπως εκανε κι ο ρομπεν των δασων, για να βγαζει το ψωμι του εφτιχνε 
κομικς τον ελευθερο χρονο του διπλωνε οριγκαμι.το αγαπημενο του ηταν το 
χρυσοψαρο που το διπωνε παντα με το καλυτερο χαρτι και κατα πρτιμηση παντα 
κιτρινο!!  

 
o φοιβος αποφασισε πως οι περιπετειες του ηταν πολυ ωραιες και δε θα γυρναγε 
σπιτι του παρα μονο τα χριστουγενα και το πασχα,τοτε θα περπατουσε με τον 
μπαμπα του προς το ηλιοβασιλεμα οπως παλια.ο φοιβος ηταν 



ευτυχισμενος!@#$%&* 

 
τοτε ακουσε εναν τρομερο θορυβο!βγηκε εξω και αντικρισε συσσωμη την 
ειπηρωτικη μαφια να πυροβολει το δεντροσπιυο με καλασνικοφ,δυστυχως για τη 
μαφια οι σφαιρες εξωστρακιζονταν στιυς τοιχους και γυρναγαν στους 
μαφιοζους.σιγα σιγα ολοι αρχισαν να τρεχουν μακρια για να σοθουν!  
ο φοιβος καταλαβε εκεινη τη στιγμη πως επρεπε να ξεκαθαρισει με τη μαφια μια για 
παντα.ετσι πηρε ενα αγκαθωτο ροπαλο δυο μετρων και διεσχισε τους αδειους 
δρομους της πολης.οταν εφτασε στο ανδρο της μαφιας αντικρισε πεντε μπραβους με 
μαυρα σακακια και γυαλια ο ενας του ριχτηκε προσπαθοντας να τον χτυπησει μα ο 
φοιβος τον χτυπησε με το ροπαλο και ετσι οι θπολοιποι μπραβοι τρομαξαν και 
εφυγαν.ο φοιβος αρχισε να ανεβαινει της σκαλες του ανδρου απο οπου περναγε οι 
μπραβοι εφευγαν τρομαγμενοι. 
μεχρι που ο φοιβος μπηκε στη σκοτεινη σαλα που καθοταν ο κιπινιος ο αρχηγος της 
μαφιας εκει ο φοιβος τον απειλησε μσ το ροπαλο και τον εστειλε πισω στην ειπηρο! 
ο φοιβος εγινε ηροας και το κρατος του οργανωσε μια γιορτη στο συνταφμα!!!!!!!  

 

  


