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Α΄και Γ΄δημοτικού

και το μαγικό καπέλο!
Ο Χαχαρούλης



Tαξίδι στο μαγικό κόσμο των βιβλίων!
Με οδηγό το πενάκι της εικονογράφου-συγγραφέα κας Λιάνας Δενεζάκη www.denezaki.gr
και αποσκευές τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των μαθητών μας πραγματοποιήσαμε
την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου το υπέροχο ταξίδι στον κόσμο των βιβλίων.
Τα παιδιά έγιναν συγγραφείς και εικονογράφοι και το υπέροχο αποτέλεσμα το κρατάτε στα
χέρια σας!

Με εκτίμηση
Δέσποινα Νίκα

Η Λου
λουδένια ζούσε στο

Μαγικ
ό Μανιταροχωριό.

Mια φορά και έναν καιρό, ήταν μια πανέμορφη νεράιδα
που λάτρευε τα λουλούδια και γι’ αυτό την ονόμασαν Λου-
λουδένια.



Το όνειρο της Λουλουδένιας ήταν να ταξιδέψει με αερόστατο.
Πριν από κάμποσα χρόνια, είχε ένα ατύχημα, όταν μάγκωσε
το αριστερό φτεράκι της σε μια πόρτα, κι από τότε δεν ξανα-
πέταξε ποτέ.

Ήθελε τόσο πολύ να δει 
τον κόσμο από ψηλά!



Η Λουλουδένια ζούσε στο Μαγικό
Mανιταροχωριό. Όλες οι νεράιδες
που ζούσαν εκεί είχαν για σπίτια τους
μανιτάρια, άλλα μικρά κι άλλα με-
γάλα. Στις πλατούλες τους φύτρω-
ναν πολύχρωμα φτερά!

Η Λουλουδένια ποτέ δεν έπαψε να ονειρ
εύεται

ότι κάποτε θα πετάξει με αερόστ
ατο!



Μια μέρα, η νεράιδα Γκριζέτα, που τη ζήλευε πάρα πολύ, της

είπε κοροϊδευτικά: «Δε θα τα καταφέρεις! Εσύ δεν είσαι ικανή

για τίποτα». Όταν μάλιστα κατάλαβε ότι τα λόγια της πλήγω-

ναν τη Λουλουδένια τα επαναλάμβανε ξανά και ξανά. 

Μέχρι που την έπεισε ότι 

δεν πρόκειται ποτέ 

να πραγματοποιήσει το όνειρό της.



Για καλή της τύχη, η Λουλουδένια, ένα

βράδυ που τριγυρνούσε απογοητευμένη στο

δάσος είδε μπροστά της ένα Λαγό, πολύ χα-

ρωπό, που τον έλεγαν Χαχαρούλη.

«Μη στεναχωριέσαι, αγαπημένη μου Λου-

λουδένια. Θα σου μάθω πώς να γίνεις ευτυ-

χισμένη», της είπε.

«Πάρε αυτό το καπέλο, είναι μαγικό!»



Και χωρίς να τη ρωτήσει καν, της φόρεσε στο κεφάλι ένα κα-
πέλο που άλλαζε σχέδια και χρώματα στο λεπτό. «Μ’ αυτό
θα ταξιδέψεις όσο ψηλά εσύ θέλεις και θα μπορέσεις να φτά-
σεις στη Χώρα της Φαντασίας. Το καπέλο αυτό είναι γεμάτο
μαγεία, χαρά, φαντασία και γέλιο. Πολύ γέλιο! Θα σου μάθει
τον τρόπο να ανακαλύπτεις παντού τη χαρά και θα σε βοη-
θήσει να καταλάβεις πως όλα είναι ομορφότερα όταν γελάς».
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τον τρόπο να κάνεις φίλους!



Μόλις η Λουλουδένια φόρεσε το μαγικό καπέλο, πέταξε αμέ-

σως ψηλά. «Ωπ!» είπε ξαφνιασμένη και αμέσως μετά έσκασε

στα γέλια. «Ω! Τι όμορφα που είναι να πετάς», έλεγε και ξα-

νάλεγε με χαρά. Από εκεί πάνω όλα της φαίνονταν ωραι-

ότερα. Η ζωή της άλλαξε. Άρχισε να χαμογελά περισσότερο.

Σύντομα έκανε καινούριους φίλους που την αγαπούσαν και

τους αγαπούσε πολύ, και καθόλου δεν τους ένοιαζε που η

Λουλουδένια είχε μόνο ένα φτερό. Οι κοροϊδίες της Γκριζέτας

δεν την ενδιέφεραν πια καθόλου.



Η Λουλουδένια ταξίδευε συχνά πυκνά
στη Χώρα της Φαντασίας παρέα με τους
καινούριους της φίλους. Κάθε μέρα
ήταν γιορτή!

Έτσι, έζησαν αυτοί καλά
και εμείς πολύ πολύ καλύτερα!



Γ1 δημοτικού

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ
ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΓΑΣΤΟΥΝΙΩΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΡΑΦ
ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΕΤΗ
ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ

ΝΙΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΑΡΑ

Γ2 δημοτικού

ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΠΕΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΥΡΟΜΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΡΟΥΤΣΑΪ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΣΑΛΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟΥΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΣΑΛΕΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΦΡΙΞΟΣ

ΧΑΤΖΗΝΑ ΜΑΡΙΑ

ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

Α2 δημοτικού

ΒΙΝΤΙΛΑ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΡΟΥΠΑΚΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΑ

ΡΟΥΣΔΗΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΡΟΥΤΣΑΪ ΟΡΕΣΤΗΣ

ΣΒΕΤΖΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΚΥΡΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥΤΟΥΖΑ ΣΟΦΙΑ

ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΣΕΛΙΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΣΩΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

A1 δημοτικού

ΒΑΘΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΒΕΛΙΑ-ΣΚΟΝΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΙΝΤΙΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΛΙΝΑ
ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΟΛΓΑ

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-ΘΕΜΙΣ
ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΚΟΒΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΛΕΝΓΚΑ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΙΧΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΜΠΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΠΑΣΤΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΤΑΥΡΟΥ
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