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            Αγκαλίτσες! 

Η Αλίκη η αλεπού απολάμβανε στην ακροθαλασσιά τα αστέρια 

αγκαλίτσα με τους αχώριστους φίλους της. Τον Άρη τον αλιγάτορα, τον 

Αντρέα τον αχινό, τον Αχιλλέα τον αρκούδο και το άλογο την Αγάπη. 

 

Ο Άρης μασουλούσε αχλάδια και αμύγδαλα. 

Ο Αντρέας είχε αγκάθια και ήταν ατρόμητος. 

Ο Αχιλλέας ήθελε να γίνει ανιθολόγος για να ανακαλύψει τον άσπρο 

άνιθο. 

Η Αγάπη  δεν ήξερε ακόμα αν θα γίνει αυτοκράτορας, αεροπόρος ή αθλητής όμως 

έκανε τεράστια άλματα και έτρεχε σαν τον άνεμο. 

Φαντάζονταν ότι θα ταξίδευαν με αεροπλάνο στην 

Αγγλία, την Αμερική και την Αφρική ή θα προσγειώνονταν 

στον πύργο του Άιφελ με αερόστατο.  

Λέγοντας αστεία και  ανέκδοτα έκαναν ανασκαφές στην 

αμμουδιά και ανακάλυψαν με ανακούφιση αρχαία 

αγάλματα όπως στην Αμφίπολη οι αρχαιολόγοι. Μαζί με 

την Άννα φώναξαν «Αα!» 

Ήταν αισιόδοξοι και πίστευαν ότι το αύριο θα είναι καλύτερο από το 

χθες.   

 

 

 

                 

 



 

Βελισάριος, ο βασιλιάς βάτραχος 

Ο Βελισάριος, ο βασιλιάς βάτραχος ζούσε στα 

βαθιά νερά μιας λίμνης στη Βόνιτσα. Λίγο πιο 

κει βούταγε με χάρη, η Βίνα η βατραχίνα.  

Πριν βραδιάσει της 

ζήτησε να γίνει η 

βασίλισσά του. Το 

βραδάκι της χάρισε 

την παλιά σκουριασμένη τιάρα και τη βέρα 

της μαμάς του.  

Την πήγε και βαρκάδα με 

μια βάρκα. Άρχισε να βρέχει και το βατραχικό ζευγάρι 

χοροπηδούσε στη βροχή. Βαρέθηκαν και βιαστικά 

πήγαν να βολευτούν το βασιλικό 

κρεβάτι. Διάβασαν ένα αρχαίο 

βιβλίο, που ήταν και το μοναδικό 

που είχε η βιβλιοθήκη τους, για 

τις βραχογραφίες.   

Τα βατραχάκια τους Βούλα, Βασιλική και Βασίλης 

κολυμπούσαν με σωσίβια. Μάθαιναν βιολί, 

βιολοντσέλο και βιόλα. 

Ο Βελισάριος, αν και φοβιτσιάρης, αποφάσισε να πάει στο Βόρειο Πόλο 

να συναντήσει τον Άγιο Βασίλη. Πήρε ένα 

βαπόρι και ξεκίνησε για τον Βορρά με τη 

βοήθεια του βοριά. 

 

 

      

 

 



 

Γάτα, γουρούνι και 

γοργόνα 

Η γάτα με τη γκρι απαλή γούνα και τα 

γαλάζια μάτια σαν τον ουρανό, ήταν η 

Γιάννα. Γουργούριζε όταν έβλεπε τον 

γοητευτικό γάτο Γιώργο. Μια μέρα του Γενάρη έκαναν γάμο με 

κουμπάρο τον Γιάννη ,τον γαλέο. Στόλισαν το γαμήλιο τραπέζι με 

γιασεμιά και γαρδένιες. Ο γαμπρός φορούσε γιλέκο με γαρίφαλο στο 

πέτο. Γέννησαν δυο γλυκά γατάκια, τη Γωγώ και τη Γιώτα. Η γάτα 

έγλειφε με τη γλώσσα τα γατάκια της. Τα τάιζε γαλατάκι και γατοτροφή. 

Το γουρούνι ο Γρηγόρης, γείτονας καλός, ήταν γιατρός. Είχε 

γουρουνάκια δυο και έκαναν παρέα με τα γατάκια. 

Η γοργόνα η Γεωργιάννα με 

τα γαλανά μάτια ζούσε στα 

γαλήνια νερά της γαλάζιας 

θάλασσας και βρήκε στο 

βυθό μια μαγική γόμα. 

Μα μέρα ένας γύπας κακός και ένας γορίλας γρουσούζης  εμφανίστηκαν 

θέλοντας να χωρίσουν την καλή παρέα. Τότε η γοργόνα πήρε τη μαγική 

γόμα και τους έσβησε εξαφανίζοντάς τους. Πριν προλάβουν να χαρούν 

ένας γίγαντας έκλεψε τη γόμα. Προσπάθησε να 

σβήσει τη γάτα, το γουρούνι 

και τη γοργόνα αλλά για 

κακή του τύχη ακούμπησε  

με τη γόμα το χώμα . Αμέσως 

άνοιξε η γη και τον κατάπιε. 

Η παρέα έστησε ένα γλέντι 

με γέλια. Έφαγαν γάβρο και ήπιαν ένα γιγάντιο 

γάλα. Τα γατάκια και τα γουρουνάκια γλύψανε 

γλειφιτζούρια. Κάλεσαν και μια γριά γάτα 

γιατρίνα χωρίς δόντια και την κέρασαν γιαούρτι. 

 



Ο δυνατός δράκος

 
Ο δυνατός δράκος Δημήτρης με τη δρακίνα τη Δανάη ζούσαν με τα 

δώδεκα δρακάκια τους στην είσοδο του δροσερού δάσους με τα δέντρα 

που έσταζαν δηλητήριο. Τα δρακάκια πήγαιναν στη Δευτέρα Δημοτικού. 

Δασκάλα τους ήταν η Δέσποινα που δούλευε κάθε Δευτέρα και λάτρευε 

τα δαμάσκηνα. 

Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα αποφάσισαν να στολίσουν τα δέντρα 

του δρακόδασους λίγο…. διαφορετικά . Στόλισαν δέντρα με δωράκια, 

δέντρα με τα δοντάκια που είχαν βγάλει ως τώρα, δέντρα με 

δημητριακά, δέντρα με δαχτυλίδια διαμαντένια, δέντρα με δρόμους, 

δέντρα με δεξιά παπουτσάκια, δέντρα με λέξεις που άρχιζαν από «δ» 

γραμμένες σε ταμπελίτσες, δέντρα με δεινοσαυράκια, δέντρα με 

δελφίνια, δέντρα με δολάρια, δέντρα με δάκρυα. 

Δημοσιογράφοι δημοσίευσαν φωτογραφίες και ο Δήμαρχος τους έδωσε 

βραβείο για την διασκεδαστική  ιδέα τους. 

 

              

 

 

 

 



 

Η ελαφίνα 

«Μια φορά κι έναν καιρό 

ήταν μία ελαφίνα 

που τη λέγαν Ερατώ» 

Κάθε πρωί στις έξι η ώρα, πήγαινε κάτω από την ελιά 

παρέα με τον Οδυσσέα Ελύτη και έγραφαν ένα 

ποιηματάκι.  Στις επτά είδαν στον έναστρο ουρανό ένα 

ελικόπτερο που το πιλοτάριζε ένας εξαιρετικά εύσωμος 

ελέφαντας. Του πρότειναν να ντυθεί Άη Βασίλης και με 

το έλκηθρο της ελαφίνας να πάνε δώρα στην Ελεάνα 

ειρήνη, ελπίδα, ευτυχία και ελευθερία. Ο ελέφαντας ενθουσιάστηκε με 

την ιδέα. 

Στις εννιά έπαιξαν όλοι μαζί ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που λεγόταν «Στον 

κόσμο των εξωγήινων Έψιλον».  

Στις έντεκα έφαγαν εκατό ελιές.   

Όταν η ελαφίνα ενηλικιώθηκε ερωτεύτηκε 

το ελάφι τον Ελευθέριο και παντρεύτηκαν σε 

ένα ερημικό εκκλησάκι στην Ελλάδα. 

Κουμπάρα ήταν η εξαδέρφη της η Ελένη. Η 

Ερατώ ήταν εντυπωσιακή νύφη και ο Ελευθέριος εντυπωσιάστηκε.  

Έμειναν στη εξοχή και περνούσαν έξοχα. Ήταν πολύ ευτυχισμένοι. 

           

           

         

 

 

 

 



 

Η ζέβρα η Ζωή 

 

Η ζέβρα, η Ζωή, φορούσε μια ζακέτα  με ζώνη που άρεσε σε όλα τα ζώα. Ζούσε στη 

ζούγκλα παρέα με πολλά άλλα ζουζουνάκια που ζουζούνιζαν όλη μέρα. Έτρωγαν 

ζυμαρικά και πολλά ζουμερά ζαχαρωτά γι’αυτό τα δόντια τους ήταν μαύρα σαν 

ζωύφια.  

Τα ζουζουνάκια έκαναν ζαβολιές. Ζυγίζονταν σε μια ζυγαριά 

πηδώντας, έπαιζαν επιτραπέζια ρίχνοντας ένα ζαρωμένο ζάρι.  

Ο ζαχαροπλάστης της ζούγκλας Ζαχαροζυμούλης βοηθούσε τη 

Ζωή να ζυμώσει ζύμη. Τα ζουζουνάκια πέταξαν το ζάρι ψηλά 

και σφηνώθηκε στο λαιμό της. Τότε ο Ζαχαροζυμούλης 

ζέστανε ένα ζουμί από ζελεδάκια με μπόλικη ζάχαρη και της 

μαλάκωσε το λαιμό. Η Ζωή βλέποντας τα ζουζουνάκια να 

ζουζουνίζουν συνέχεια ζαλίστηκε και τα έκλεισε σε ένα κλουβί. 

Έσκασαν από τη ζέστη.  

Η Ζωή ζαλισμένη αλλά ευχαριστημένη φύτεψε σε μια ζαρντινιέρα ζουμπούλια.  

       

 

 

 

 



 

Ο Ήλιος και ο Ηλίας 

Ο Ήλιος ήταν στο ηλιακό 

σύστημα.  Είχε βοηθούς  και 

φίλες τις ηλιαχτίδες αλλά και τον 

ημίθεο Ηρακλή .Όταν ήταν 

ήρεμος και χαρούμενος στη γη 

είχε ηλιοφάνεια. Μια ηλιόλουστη 

μέρα που έδινε τη δύναμή του, 

το φως, στη γη άρχισαν να 

φυτρώνουν ηλιοτρόπια και οι 

άνθρωποι να παίρνουν τους ηλιόσπορους και να κάνουν ηλιέλαιο. Όταν 

φούντωνε από το θυμό του 

φούντωνε και μαζί του φούντωνε 

και η ζέστη στη γη. Έτσι μια μέρα 

έλιωσαν τα καλώδια και έπαθε 

ηλεκτροπληξία ο Ηλίας ο 

ηλεκτρολόγος. 

Τον συγκίνησε η 

ηρωίδα Ηλιάνα 

με τα κατορθώματά της και της πρόσφερε ηλίανθους  

Στην ησυχία του ηλιοβασιλέματος η καρδιά του 

έκανε έναν ήχο σαν την έκρηξη του ηφαιστείου του 

Ηρακλείου. 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

Ο θαρραλέος Θωμάς 

Ο θαρραλέος Θωμάς ζούσε στη Θεσσαλονίκη με την οικογένειά του. 

Συνέβαινε κάτι περίεργο. Όλων τα ονόματα άρχιζαν από Θήτα.  

Θέμος ο μπαμπάς, Θάλεια η μαμά, Θεμιστοκλής ο 

παππούς, Θεόπη η γιαγιά, Θεοδώρα η θεία, Θέμης ο 

θείος, Θανάσης , Θάνος και Θοδωρής τα ξαδέρφια, 

Θησέας ο νονός και Θαλασσινή η αγαπημένη του.  

Ο Θωμάς συνέχεια έλεγε τη λέξη θέλω.  

«Θέλω να βρω ένα θησαυρό.» 

«Θέλω μια θαλαμηγό που στο κατάστρωμά της να 

φυτρώνει ένας  θάμνος με θρούμπι.» 

« Θέλω να πίνω τη θάλασσα. Να γίνω θαλασσόλυκος.» 

«Θέλω να μην βλέπω θολά και να διαβάζω ιστορίες με 

θέμα τους θεούς.» 

«Θέλω να βλέπω θρίλερ σε θρι-ντι.»  

«Θέλω να μην είμαι θνητός, να είμαι αθάνατος.» 

«Θέλω να δω έναν  θαλασσί ιπποπόταμο.» 

Θυμωμένος που δεν μπορούσε να τα έχει θόλωνε το 

μυαλό του. 

 Τι θλιβερό! 

 

 

 

 

                

 

 

 



 

 

Ο ιερός ιπποπόταμος Ιάσονας 

Ένας Ιταλός ιατρός και ένας Ισπανός ιστιοπλόος 

ξεκίνησαν με ιστιοφόρο για τη μακρινή Ινδία. Είχαν 

ακούσει για τον ιερό ιπποπόταμο Ιάσονα και ήθελαν 

να τον δουν από κοντά. 

Ο ιερός ιπποπόταμος Ιάσονας μπορούσε να κάνει 

ισορροπία πάνω σε έναν  ίππο. Του άρεσε λοιπόν η 

ιππασία. Δεν πάθαινε ποτέ ίωση. Ταξίδευε με 

ιστιοφόρο. Έτρωγε ιγκουάνα από την Ιαπωνία. Έκανε 

παρέα με ιππόκαμπους από την Ικαρία. Τρόμαζε με τον ίσκιο του και 

τους ιστούς της αράχνης Ιφιγένειας και τότε ίδρωνε από το φόβο του. 

Η Ιωάννα που είχε πολλές ιδέες του έλεγε ιστορίες 

για ιππότες. Η Ιουλία η παπαγαλίνα του καθάριζε 

κάθε πρωί τα δόντια και για χάρη του έκαναν 

πάρτυ κάθε Ιανουάριο με καλεσμένους Ινδιάνους, 

Ιταλούς, Ισπανούς, Ιρλανδούς, Ιρακινούς και 

Ιορδανούς.                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Η κακομαθημένη καμηλοπάρδαλη 

Η καμηλοπάρδαλη, η Κωνσταντίνα από την Καλαμάτα 

ήταν κακομαθημένη. Συνήθιζε να κοροϊδεύει γι’ αυτό 

είχε μόνο ένα φίλο τον κροκόδειλο Κροκ από την Κίνα 

που του άρεσε να του κάνει ο κουρέας καρφάκια. 

Η Κωνσταντίνα είχε καφεκίτρινο 

χρώμα. Φορούσε στον καθόλου κοντό 

λαιμό της ένα κολιέ για κόσμημα και ένα κίτρινο καρό 

κολάν στα πόδια της. Στα καστανά μαλλιά της έβαζε 

κορδέλα κατακόκκινη. Το καλοκαίρι τα έφτιαχνε κότσο ή 

κοτσίδα και φορούσε ένα καπέλο καταπληκτικό. 

Δροσιζόταν με καρπουζάκι. Το χειμώνα φορούσε ένα 

καφέ κασκόλ και καναρινί καλτσάκια και έτρωγε 

καλοψημένα κάστανα. Την άνοιξη, τη συναντούσες στις κερασιές να 

τρώει κεράσια. Το φθινόπωρο, γλυκό κυδώνι. 

Με τον Κροκ καλλιεργούσαν κάκτους και κυκλάμινα. 

Κουβέντιαζαν, έπιναν κόκκινο κρασάκι, κόκα κόλα και 

καφεδάκι, έκαναν κούνια, κυνηγητό , κρυφτό και καυτή 

πατάτα, καθάριζαν κυδώνια και κολοκύθες. Κάπου κάπου 

κατέβαιναν από τις καμινάδες. 

Μια μέρα μέσα σε μια καμινάδα συνάντησαν 

έναν κακομούτσουνο, κοκκαλιάρη, καραφλό, 

καλοφαγά καλικάντζαρο. Άναβε κάρβουνα, 

έβαζε πάνω ένα καζάνι και έβραζε κρέατα . Τους 

κάλεσε και τους κέρασε: κρακεράκια, 

κεφτεδάκια από κιμά, κοτομπουκίτσες, καρότα, και κροκέτες. 

Κουλουράκια, κέικ, κωκάκια, κορνφλέικς και καραμέλες. Φούσκωσαν οι 

κοιλίτσες τους και κάθισαν να χωνέψουν καθισμένοι στον καναπέ. 

Ξαφνικά ακούστηκε το κουδούνι. Ήταν ένα κούριερ από τον Καναδά. 

Τους έφερε ένα κινητό. Δεν το άνοιξαν γιατί έκαναν κολλάζ έναν κόκορα 

και μια κότα. 

 

 



     

 

Ο λαγός 

Λέει ο λαγός: 

 Λέξεις άπειρες μ΄αρέσουν που αρχίζουν από 

«λ». 

Λάχανα, λουκούμια, λουκάνικα, λουκουμάδες, 

λεμόνια, λεμονόσουπα, λάδι, λεμονάδα, 

λαχανοσαλάτα, λύκος, λυκάκι, λιοντάρι, 

λεμούριος, λιβάδι, Λιβαδειά, Λαμία, λαϊκή, 

λωρίδα, λίπη, λάσπη, λιμάνι, Λίλα, Λίνα , Λέμης, 

Λία, Λίνα, Λέο, Λαλαλούψι, λουλούδια , 

λεωφορείο, λόφος, λουφάζω, λιώνω, λίμνη, 

λαγοκκλησάκι, λύνω, λύσσα, λαρύγγι, λίμα, λαγούμι, λατομείο, λιλά, 

λευκό, Λαγονήσι, Λογάδι, λαχανόρυζο, λυπητερός, λάμπα, λουστρίνι, 

λίρα, λατρεύω, λάθος, λαούτο….. 

Λα λα λα τραγουδάω με χαρά!  Λα λα λα λαχάνιασα……. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Μαγεία στο….Μαράσλειο 

Η Μαρία, ο Μάνος και η Μάιρα , μαθητές του 

Μαρασλείου, γνώρισαν τη μαγεία της 

Μουσικής από το μαγικό μανιτάρι που 

φύτρωνε πλάι στο Εργαστήρι Μουσικής.   

Οι μαθητές ήταν μυαλωμένα παιδιά και 

μορφώνονταν με τα Μαθηματικά, τη Μελέτη 

και μαθήματα πολλά. Έρχονταν στο 

Μαράσλειο με τη μαμά και το μεσημέρι 

έφευγαν με τον μπαμπά. 

Μέσα στο μαγικό μανιτάρι του Μαρασλείου 

ζούσε ένας μικροσκοπικός μάγος από το 

Μεξικό, ο Μάριος, με τη μοναδική μάγισσα 

Μαριφύλλια με το φουστάνι  από μοβ 

μαντίλια. Είχαν ένα μαύρο μουλάρι που του 

άρεσε να τρώει μελομακάρονα, μούρα , 

μακαρόνια αλλά και μυρμήγκια. Οι δυο μάγοι γέννησαν ένα μωρό τη 

Μαρίνα που του άρεσε να μυρίζει τη μυρωδιά της μαμάς όταν έβγαινε 

από το μπάνιο, να βλέπει Μόνστερ Χάι  και να μελετάει μαγικά. Του 

έδιναν με το ζόρι να πιει μουρουνόλαδο. Μια 

μέρα θύμωσε μαζί τους και τους μεταμόρφωσε 

σε μήλο και μπανάνα.  Το μετάνιωσε μα πριν 

προλάβει να τους ξανακάνει όπως πρώτα, οι 

μαθητές τούς έφαγαν. Τότε μια μέλισσα μεγάλη 

εμφανίστηκε και πήγε το μωρό στη Μύκονο. 

Από τότε το μαγικό μανιτάρι μουρμούριζε μελωδίες μαγικές μόνο για 

τους μικρούς μαθητές.   

    

 

 

 



 

 

Στο νεραϊδόδασος 

Η νεράιδα της νύχτας Νιόβη με τα ξανθά 

μαλλιά και τα γαλανά μάτια ζούσε στο 

νεραϊδοδάσος.  Εκεί, νυχτολούλουδα και 

νάρκισσοι ευωδίαζαν κάθε νύχτα. Νότες 

πετούσαν και έφτιαχναν μελωδίες και 

νανουρίσματα  για τους νεκρούς. 

Τα μεσάνυχτα νυχτερίδες και 

νυχτοπεταλούδες τους έκαναν 

συντροφιά. Το νερό κυλούσε στο 

νεραϊδένιο ρυάκι. 

Η Νιόβη φορούσε  φόρεμα με νούμερα και στεφάνι στολισμένο με 

νιφάδες. ’Εμοιαζε με νύφη . Είχε νονό το Νεκτάριο και νονές τη Ναταλία 

και τη Νίκη. Φίλος της νυχτερινός ήταν ο νάνος 

Νικόλας που του άρεσε να κοιμάται πάνω στα 

νούφαρα της λίμνης. Του άρεσαν πολύ οι 

ντομάτες , τα νεκταρίνια και το γλυκό νεραντζάκι 

μα περισσότερο από όλα, τα νόστιμα 

ντολμαδάκια που μαγείρευε η Νιόβη. Τις νύχτες 

έφευγε νωρίς από το νεραϊδόδασος γιατί είχε 

μια πολύ σοβαρή δουλειά. Νανούριζε  τα μωρά 

όλου του κόσμου τραγουδώντας τους νανουρίσματα για να έχουν όνειρα 

γλυκά. 

«Νάνι νάνι , νάνι νάνι 
Ύπνο ήσυχο να κάνει 

Το μωρό να μεγαλώνει 
Να κοιμάται σαν αρνάκι 

Να ξυπνά σαν αηδονάκι» 
 

   

 

 



 

 

     Το ξεχασιάρικο ξινόμηλο 

Το ξεχασιάρικο ξινόμηλο από την Ξάνθη ξεχνούσε, 

ξεχνούσε πολύ! 

Ξεχνούσε: 

-Πώς παίζεται το ξυλόφωνο 

- να ράψει την ξηλωμένη του φορεσιά 

- να ξύσει με την ξύστρα τις ξυλομπογιές 

- να ξαπλώνει στην ώρα του για να ξυπνάει 

νωρίς το πρωί 

-  να ξυρίζεται με το ξυράφι 

- τις ξένες γλώσσες 

- να ξεπλένει τα ρούχα του 

- να ξεσκονίζει με το ξεσκονόπανο 

- να βάζει ξίδι στη μαρουλοσαλάτα 

- να φοράει παπούτσια και ήταν πάντα 

ξυπόλητο 

 - τα ξόρκια που θα το μεταμόρφωναν σε ξυλοπόδαρο, ξιφία,  

    ξίφος ή ξωτικό 

Περνούσε έτσι ο καιρός και από ξεχασιάρικο έγινε ξινισμένο 

ξινόμηλο.   

         

 



 

 

Ο ονειροπόλος Ορφέας 

«Όταν μεγαλώσω θα γίνω οδοντίατρος και θα έχω δικό μου 

οδοντιατρείο!», ονειρευόταν ο Ορφέας. «Θα εξαφανίσω για πάντα την 

ορμητική τερηδόνα και τα παιδιά δεν θα χρειάζονται οδοντόβουρτσα , 

οδοντόκρεμα και οδοντικό νήμα», έλεγε στον ονειροπαρμένο 

ορνιθολόγο Ορέστη και στον όμορφο οδοκαθαριστή τον Οδυσσέα. 

Καλού κακού θα τους λέω : «όχι στα παγωτά, όχι στα ζαχαρωτά, όχι στις 

καραμέλες και τα πολλά γλυκά, αν θέλετε δόντια να έχετε γερά» 

«Θα μαζεύω λεφτά για τα ορφανά παιδάκια»  

«Θα κάνω ορειβασία στο όρος Όλυμπος και θα έχω μαζί 

μου έναν όνο για να κουβαλάει τα πράγματα και μια 

όρνιθα για να κάνει ολόασπρα αυγά» 

«Θα έχω μια οικογένεια με οχτώ παιδιά και μια γυναίκα 

οφθαλμίατρο . Θα μένουμε στον όγδοο όροφο και θα οδηγώ ένα 

ολόμαυρο αυτοκίνητο…» 

«Θα παίζω με μια ορχήστρα μουσική και θα πηγαίνω στην όπερα κάθε 

Οκτώβρη»  

 «Θα ανακαλύψω μια ομπρέλα ολόχρυση 

μαγική να σταματά τις βόμβες και να 

σώζονται οι άνθρωποι ..»   

«Θα συμμετέχω στους Ολυμπιακούς αγώνες 

με την ομάδα μου» 

Μακάρι να γίνουν όλα αυτά μια μέρα ,ονειροπολούσε ο ονειροπόλος 

Ορφέας. 

 

 

   

 



 

 

Τα παλαβά παπιά 

Ο Πίλας και ο Πίπης , τα δυο 

παλαβά παπιά, περνούσαν 

τέλεια μέσα στο τεράστιο 

ξεραμένο τους πεπόνι , πλάι 

από το πεύκο του πράσινου 

παπαγάλου κοντά στο λιβάδι 

με τις παπαρούνες.  

Πρωί πρωί πήγαιναν με την 

Πία και την Πιπίνα για πικ νικ. 

Ο παππούς πάπιος τους ετοίμαζε πίτα με πράσο, πιλάφι και πίτσα με 

πεπερόνι. Αφού χόρταιναν την πείνα τους διάβαζαν ποιήματα και 

παραμύθια με τον Πινόκιο. 

 Ήταν όμως πειραχτήρια και τους 

άρεσε να κάνουν παλαβομάρες. 

Πασαλείβονταν με παγωτό και χυμό 

πορτοκάλι, έπαιρναν από το μωρό την 

πιπίλα και την πάνα , έκαναν το 

πλυντήριο πισίνα, πείραζαν και 

τρόμαζαν το ποντίκι με παλαμάκια, 

κυνηγούσαν τις πολύχρωμες 

πιτσιλωτές πεταλούδες  και πολλά άλλα. Μια μέρα, Πέμπτη ήταν, 

βρήκαν μια πασχαλίτσα και έκαναν μια ευχή:  

« Να κάνει το παπί, πιπί στο σπίτι του Πι». Το πέτυχαν. 

Δεν χρειάζεται να σας πω γιατί ανέβηκε η πίεση του παππού! 

 



 

 

 

Ο ροζ ρινόκερος 

Ο ροζ ρινόκερος Ρένος πήγε τη ροζ ρινοκερίνα Ροζαλία ρομαντικό 

ραντεβού στη Ρώμη και της χάρισε ρόδα και ένα κολιέ με ρουμπίνια . 

Άκουγαν καθισμένοι σε ένα 

ροζ σύννεφο το νερό που 

κυλούσε στο ρυάκι του 

κοντινού ρέματος τρώγοντας 

ρυζότο με ρόδι ,ρόκα και 

ραπανάκι. Πόσο ήθελαν και 

ένα ρυζόγαλο! 

Χόρεψαν ροκ εντ ρολ. Ο 

Ρένος όμως γλίστρησε και 

τον πήγαν στο νοσοκομείο για ράμματα. Η Ροζαλία του έκλινε ρήματα 

για να τον παρηγορεί αλλά αυτός ροχάλιζε. Ρ….ρ…..ρ….ρ.. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Το σιωπηλό σαλιγκάρι 

Το σαλιγκάρι ο Σωτήρης πήγαινε στο 

σαλιγκαρείο με το σαλιγκαρικό που 

οδηγούσε πότε ο κ. Σάκης πότε ο κ. Στάμος. 

Η δασκάλα του ήταν η κ. Σταυριανή, μια 

σοφή δασκάλα.   

Ήταν πάντα σιωπηλό. Του άρεσε να λύνει 

σταυρόλεξα και να παίζει σκάκι. Τα 

Σάββατα έκανε σκι παρέα με τη σοβαρή στρουθοκάμηλο Σάσα. 

Στενοχωριόταν που δεν μπορούσε να παίξει σκοινάκι και στεφάνι. Έπαιζε 

όμως με τη σβούρα. Σάστιζε στο σκοτάδι. Όταν συναχωνόταν έμενε στο 

σπίτι, σκούπιζε τη μύτη του  και πετούσε ένα σωρό χαρτομάντιλα στα 

σκουπίδια. 

Μια μέρα ήταν συννεφιασμένος. Οι συμμαθητές του τον ρώτησαν γιατί. 

- Στενοχωριέμαι γιατί καθώς κατεβαίνω τις 

σκάλες αφήνω πίσω μου σάλια και 

γλιστράτε ή σκοντάφτετε και πέφτετε, 

τους είπε. 

- Μην ανησυχείς! Πετάχτηκε η Σοφία. 

Κάτι συζήτησαν όλοι μαζί και χάθηκαν από τα μάτια του. Ο Σωτήρης 

έμεινε σιωπηλός και σαστισμένος. Σε μια στιγμή έφεραν μια 

σφουγγαρίστρα και σφουγγάρισαν .  

- Βρήκαμε τη λύση! Κάθε μέρα ένας 

από μας θα σε ακολουθεί για να 

σκουπίζει. Έτσι κανείς δεν θα έχει 

πρόβλημα. 

 

Ο Σωτήρης συγκινήθηκε. Σας ευχαριστώ! 

Ένας συναισθηματικός  σκύλος  τον κάλεσε στο 

σκυλικείο του σκυλείου  και τον κέρασε ένα 

σκυλούρι.   



 

Η τρυφερή τίγρη 

Η τρυφερή τίγρη και ο ταύρος που τον 

έλεγαν Τιτώδη, είχαν τρία ταυροτιγράκια 

που τα αγαπούσαν πολύ.  

Η τίγρη τούς τραγουδούσε, χαϊδεύοντάς τα 

τρυφερά, τοσοδούλια τραγουδάκια για να 

τους νανουρίζει τις νύχτες. Τους μάθαινε να 

ζωγραφίζουν με τέμπερες, τριαντάφυλλα 

και τουλίπες, τόπια και τάπες αλλά και τον 

τυραννόσαυρο Ρεξ. Χτυπούσαν ένα 

ταμπούρλο για να τρομάζουν τους 

τρομαχτικούς τύπους.   

Ο τυφλοπόντικας ο Τοτός άνοιγε τρύπες και τούνελ για να τσουλάνε ως 

την Τρίπολη και τα Τρίκαλα και να διασκεδάζουν τρελά. 

Ο Τιτώδης ήταν τραυματιοφορέας. Μια μέρα χτύπησε το τηλέφωνο που 

είχαν στο τεράστιο τραπέζι. «Έρχομαι αμέσως!», ακούστηκε η τρανταχτή 

φωνή του. Θα πήγαινε ταξίδι στην Τήνο να φέρει την κότα την Τιτίνα που 

είχε τρακάρει με το τρένο και τραυματίστηκε. 

Το τρένο έτρεχε με τρομερή ταχύτητα και του 

έσπασε το τιμόνι. Η Τιτίνα από την τρομάρα 

της κρυβόταν μέσα σε ένα τύμπανο και τον 

περίμενε. Γυρνώντας έφερε στα 

ταυροτιγράκια και την τίγρη , τηγανίτες, 

τάρτες και τούρτες. Τρώγανε τραγουδώντας 

«τραλαλά, τραλαλά!»  

           

     

 

 

 

 



 

 

Ύαινα Υπατία 

Η ύαινα από την Υεμένη με το 

παράξενο όνομα Υπατία ήταν 

υπναρού. Κάθε βράδυ έπαιρνε 

τον υπνόσακό της και πήγαινε 

να πάρει τον υπνάκο της στον 

υπόνομο, διαβάζοντας ένα 

παραμύθι για ένα ντεντέκτιβ 

που υποψιαζόταν όλους και 

έκανε υποθέσεις ότι ήταν 

ύποπτοι. 

Πρόσεχε την υγεία της. Είχε μια ξαδέρφη, την Υακίνθη 

με τα υπέροχα μάτια, που ήταν υπασπιστής και της 

άρεσαν οι υάκινθοι. 

Στον ύπνο της υπνοβατούσε και στα όνειρά της έβλεπε 

ότι ήταν υδραυλικός ή υπουργός σε υπουργείο και όλοι 

υποκλίνονταν μπροστά της. 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

Οι φανταστικοί φίλοι 

Μια αναμνηστική φωτογραφία. 

 

 

 

 

 

Ποιοι είναι αυτοί που φαίνονται καθισμένοι κάτω από το φοίνικα στη 

Φολέγανδρο και έχουν ανάψει φωτιά; 

Η φαλακρή φαγανή φάλαινα Φαίδρα που 

τρώει φάβα, φακή, φασολάδα και σαλάτα 

από φύκια. 

Η Φερενίκη το φλαμίνγκο 

που φέρνει φρέσκα 

φασολάκια. 

Το φίδι ο Φωτιάς που φοράει φόρμα, είναι φύλακας στη 

φυλακή και πίνει φραπέ. 

Η φώκια η Φανή που τρώει φράουλες και κρατάει ένα 

φλουρί. 

Η φίλη τους η Φωτεινή που τους φροντίζει. Φοράει φούξια φουλάρι και 

φούστα με φρου φρου. 

Ο Φώτης ο φαρμακοποιός που 

τους φέρνει φάρμακα από το 

φαρμακείο. 

Από μακριά φαίνεται το φως της 

φάρμας. Έρχεται το φθινόπωρο.   

 



 

 

Ο Χαχανούλης Χιονούλης 

Ο Χαχανούλης Χιονούλης ήταν ένας χιονάνθρωπος 

που βρέθηκε στο χιονισμένο βουνό. Οι 

χαριτωμένες χιονονιφάδες χόρευαν  γύρω του 

απαλά. Είχε πέσει πολύ χιόνι και ο χιονάνθρωπος 

χαχάνιζε από τη χαρά του.  

- «Θα μας αφήσεις να κοιμηθούμε χωρίς 

χάχανα;» άκουσε μια χοντρή φωνή. 

- «Ποιος είναι;» ρώτησε ο Χαχανούλης 

Χιονούλης.   

- « Εγώ, η χελώνα Χαρούλα».  

- « Δεν σε βλέπω. Πού είσαι;» 

- « Στο χώμα κάτω από σένα» 

- «Και τι κάνεις εκεί;» 

- « Προσπαθώ να συνεχίσω τη χειμερία  

νάρκη μου και εσύ δε μ’ αφήνεις. Οι 

χελώνες ξέρεις όλο το χειμώνα 

κοιμούνται γιατί δεν βρίσκουν χόρτα να 

φάνε». 

- « Συγνώμη, εγώ ήθελα να κάνουμε παρέα. Είναι 

κρίμα να είσαι μόνος, χωρίς φίλους, τα 

Χριστούγεννα». 

Εκείνη τη στιγμή μια χαμογελαστή χιονοστιβάδα με 

χιούμορ πήρε μαζί της τον Χαχανούλη Χιονούλη και 

κατρακύλησαν στη χιονισμένη χώρα των Χριστουγέννων.   

« Χαρούμενα Χριστούγεννα χελώνα!» χαχάνιζαν ο Χιονούλης και η 

χαμογελαστή χιονοστιβάδα. 

 

      

      

      



           

     

Ψείρα και ψύλλος 

Μια ψεύτρα ψείρα και ένας 

ψηλός ψύλλος συναντήθηκαν 

πάνω στη γούνα της ψηλομύτας 

ψιψίνας  του μικρού ψαρά από τα 

Ψαρά. 

Ο ψαράς πήγε 

για ψώνια και 

αγόρασε ψωμί, ένα ψαλίδι, μια ψάθα και 

ένα ψαροντούφεκο. Πήρε από το ψυγείο το 

δόλωμα που είχε φτιάξει από ψίχουλα και 

ξεκίνησε με την ψαρόβαρκά του για ψάρεμα. Ήθελε να 

ψαρέψει ψάρια για να τα ψήσει στην ψησταριά, να τα φτιάξει 

ψαρόσουπα, ψαροκροκέτες ή ψαρομπουκιές. 

 Ψάρευε πολλές ώρες και έπιασε 

μόνο ένα ψαράκι. Η ψείρα και ο 

ψύλλος έπαθαν ναυτία και 

άρχισαν να τσιμπάνε την ψιψίνα. 

Αυτή άρχισε να χοροπηδάει και 

βρέθηκε στη θάλασσα. Ο ψαράς 

έβαλε το μοναδικό του ψάρι στο 

καλάμι του και την ψάρεψε. Όταν την ανέβασε στη βάρκα, στο 

καλάμι είχε μείνει μόνο το ψαροκόκαλο. 

- Νομίζω ότι σήμερα θα μαγειρέψω  

ψειροψυλλοψιψινόσουπα! 

 

 

 



 

Ωκεανός 

Ο Ωκεανός με τα κύματα που έφερνε στην 

παραλία έδειχνε την ώρα. Δύο κύματα, δύο η 

ώρα. Αυτό συνέβαινε γιατί στο βυθό του 

υπήρχε ένα ωρολόγι που χτυπούσε.  

 

 

 

 

 

 

 

Ο Ωκεανός ωρυόταν συνέχεια γιατί δεν έβρισκε ησυχία.  

Μια μέρα που ο Ωριγένης ο ωρολογοποιός με την ωραία γενειάδα 

κολυμπούσε παρέα με την Ωραιάνθη, 

του ζήτησε βοήθεια. Ο Ωριγένης 

βούτηξε και έφτασε στο ωρολόγι 

αλλά έπαθε ωτίτιδα. Ο φίλος του από 

το Ωδείο Αθηνών, ο Ωρίωνας, ήταν 

ωτορινολαρυγγολόγος. Τον έκανε 

καλά και τον κέρασε ωραία φρούτα 

ώριμα. 

 

 

 

 

 

 



 

 

              Ποιηματάκι  για τα γράμματα 

 

Με το άλφα και το βήτα 

ξεκινάει η αλφαβήτα. 

Με το γάμα και δέλτα  

έκανα μια ομελέτα. 

Με το έψιλον και ζου 

μελισσάκι είδα Ζουζού. 

Με το ήτα και το θήτα 

έφαγα αφράτη πίτα. 

Με το γιώτα και το κάπα 

φόρεσα προχθές μια κάπα 

παίζοντας με μια τάπα. 

Με το λάμδα και το μι 

ζύμωσα φρέσκο ψωμί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με το νι και με το ξι 

πήγα βόλτα με ταξί. 

Με το ο και με το πι 

κάνει το παπί πι πι. 

Με το ρο και με το 

σίγμα  

φτιάχνω ένα τέλειο 

ποίημα. 

Με το ταυ και με το 

υ 

ψήνω μέσα στο ταψί 

ένα νόστιμο αρνί. 

με το φι και με το χι 

έκανα μία ευχή 

για να φάω παγωτό 

 με το ψι και με το ω



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


