
Επιπεδοχώρα - Παραµύθι 
 

Στην Επιπεδοχώρα ζούσαν αγαπηµένα στο ίδιο σπίτι δύο 

νεαρά δίδυµα τετράγωνα. Κάθε πρωί ξυπνούσαν µαζί, εργάζονταν 

όλη την ηµέρα µαζί στο ίδιο γραφείο και το απόγευµα επέστρεφαν 

πάντα µαζί από τη δουλεία στο σπίτι τους. Ήταν τόσο δεµένα 

µεταξύ τους, που, όποιος τα «έβλεπε», τα περνούσε για 

ένα…ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ. 

Όλα πήγαιναν καλά ώσπου µια µέρα ένα µοχθηρό 

τρισδιάστατο κανονικό τετράεδρο είδε από ψηλά τα δυο 

ευτυχισµένα τετράγωνα και αποφάσισε να βάλει σε εφαρµογή ένα 

σατανικό σχέδιο για να τους στερήσει την ευτυχία. 

Τα παρακολούθησε, λοιπόν, ως το βράδυ που έπεσαν για 

ύπνο, το ένα δίπλα στο άλλο, όπως κάθε µέρα. Ενώ κοιµόντουσαν, 

τα έβγαλε έξω από την Επιπεδοχώρα και τα τοποθέτησε ως εξής: 

το ένα το έβαλε στη µέσα µεριά ενός µαγικού δακτυλίου/ 

δακτυλιδιού και το άλλο στην έξω µεριά του ίδιου δακτυλίου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μολονότι δεν ήταν φυλακισµένα, το τοίχωµα του δακτυλίου 

κρατούσε το ένα µακριά από το άλλο και λειτουργούσε ως φυλακή 

που ανάγκαζε τα δυο αγαπηµένα δίδυµα τετράγωνα σε 

υποχρεωτική και αιώνια αποµάκρυνση του ενός από το άλλο. 

Μάλιστα, πρόσθεσε και µια κατάρα: Αν κάποιος  προσπαθήσει  να  

τα  βγάλει, θα πεθάνουν ακαριαία. Το πρωί που ξύπνησαν µάταια 

προσπάθησαν να βρουν το ένα το άλλο. Μετά  από πολύωρη 

προσπάθεια από πολύωρη απεγνωσµένη προσπάθεια οι δυο 

ήρωες έπεσαν σε βαθιά µελαγχολία. 

Ο πόνος τους ήταν ανείπωτος. Όµως σε κανέναν κόσµο, 

δισδιάστατο, τρισδιάστατο, τετραδιάστατο, το κακό δε θριαµβεύει 

αιώνια. Μια σφαίρα περνούσε µια µέρα κοντα από τη δακτυλιδένια 

φυλακή που είχε χωρίσει βασανιστικά και άκαρδα τα δυο 

τετράγωνα. Άκουσε το σπαρακτικό κλάµα τους και ράγισε η καρδιά 

της. Έπρεπε να τα βοηθήσει. Όµως πώς να τα βγάλει χωρίς να 

ενεργοποιηθεί η κατάρα; Ευτυχώς ήταν «δυνατή» στα µαθηµατικά. 

Το µυαλό της πήρε στροφές και να τι έκανε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έκοψε το δακτύλιο και αναποδογυρίζοντας τις άκρες του τις 

ξανακόλλησε µαζί. Τώρα τα δυο τετράγωνα βρέθηκαν από την ίδια 



µεριά του δακτυλίου και συνέχισαν µαζί την περιπλάνησή τους, το 

ένα µπροστά από το άλλο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλήθεια, πώς να αποκάλεσαν την 
παρέµβαση της σφαίρας τα δυο τετράγωνα; 
ΘΕΪΚΗ, µήπως; 

 

Εικονογράφηση: Λένα Μπορνόβα, µαθήτρια Β΄ Λυκείου  
Φιλολογική Επιµέλεια: Κέλυ Σιαχάλου, Φιλόλογος 
Μετά την ιστορία µπορούµε να κάνουµε µια συζήτηση για τις ιδιότητες  

και τις διαφορές που έχουν οι  παρακάτω επιφάνειες: 

1. Ευκλείδιο επίπεδο 

2. Σφαίρα 

3. Κύλινδρος ( σκουλίκι) 

4. Λουκουµάς – Κούπα του καφέ ( Η κούπα που γίνεται λουκουµάς) 

 


