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που ελευθέρωσε
Ο βασιλιάς

τις Νότες από
το Μαγικό Δάσος!

Β΄δημοτικού



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

Mια φορά και έναν καιρό, ήταν ένας βασιλιάς που είχε μα-
κριά μαλλιά, κι αυτό ήταν τεράστιο πρόβλημα. Όλοι ξέρουν
πως κάθε καθωσπρέπει βασιλιάς οφείλει να έχει μαλλιά
κοντά και περιποιημένα. Όμως, στην περίπτωσή του, αυτό
ήταν αδύνατον!

Κάθε πρωί τα έκοβε και κάθε μεσημέρι 
αυτά μάκραιναν ξανά... Όλοι στο βασίλειο
τον κορόιδευαν κι εκείνος στεναχωριόταν.



Έσπαγε το κεφάλι του να βρει έναν τρόπο να τους κάνει να
τον αποδεχτούν, αλλά αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο! Στο
βασίλειό του ζούσαν πολλές μάγισσες.

Μια μέρα, εκεί που κουρευόταν, του ήρθε μια ιδέα
που θα του έλυνε τα προβλήματα. 

Θα έβρισκε το Μαγικό Δάσος με τις Νότες!



Σκέφτηκε πως, αν γινόταν ξεχωριστός, θα τον αγαπούσαν όλοι. Κι
έτσι μια και δυο, ξεκίνησε για να ανακαλύψει το Μαγικό Δάσος με
τις Νότες. Είχε ακούσει τόσα γι’ αυτό στα παραμύθια που του διά-
βαζαν όταν ήταν μικρούλης.

Πρώτα, έπρεπε να βρει το κλειδί του σολ!



Εκεί που πήγαινε, συνάντησε ένα ξωτικό. Αυτό όμως όχι

μόνο δεν  ήθελε να του δείξει το δρόμο για το Μαγικό Δάσος

με τις Νότες, αλλά του έκανε και μάγια για να μη το βρει ποτέ.

Το ξωτικό μισούσε τόσο τη μουσική, που είχε χτίσει ψηλά

τείχη γύρω από το δάσος για να μην αφήνει τις νότες να βγαί-

νουν έξω.

Το ξωτικό σκόπευε 
να κρατήσεις τις νότες
κλειδωμένες, εκεί μέσα, για πάντα!



Για καλή του τύχη, λίγο παρακάτω 

o βασιλιάς συνάντησε έναν Πήγασο που μόλις

κατάλαβε τι είχε συμβεί του χάρισε το Σπαθί της

Αγάπης για να λύσει τα μάγια. Το μόνο 

που έπρεπε να κάνει ο βασιλιάς ήταν να 

ακουμπήσει με το Σπαθί της Αγάπης το ξωτικό.



Ο βασιλιάς έκανε ακριβώς ό,τι του είπε ο Πήγασος. Μόλις
ακούμπησε με το Σπαθί της Αγάπης το ξωτικό, αυτό άλλαξε
συμπεριφορά κι έγινε καλό. Μάλιστα, τον βοήθησε να βρει
το Μαγικό Δάσος με τις Νότες και του έδωσε το κλειδί για να
ανοίξει τις πύλες στα τείχη.
Οι νότες ξεχύθηκαν παντού σκορπώντας μια γλυκιά μελωδία. 

Η
μου

σική
ταξίδ

εψε μέχρι τη χώρα

του
βασ

ιλιά
με τα μακριά μαλλιά.



Χαρούμενος ο βασιλιάς που θα έφερνε τη μουσική στην πα-

τρίδα του, πήρε το δρόμο της επιστροφής. Όταν έφτασε στη

σπίτι του διαπίστωσε πως μια νεράιδα από το Μαγικό Δάσος

με τις Νότες είχε μεταμορφώσει όλες τις μάγισσες του βασιλείου

σε... νότες.

Τη νεράιδα αυτή την έλεγαν μελωδία. Με την γλυκιά φωνή της

καταφέρει να κάνει όλους τους κατοίκους, ακόμα και τις μάγισ-

σες, να τραγουδούν για την αγάπη. 



Ο βασιλιάς αγάπησε τη νεράιδα Μελωδία από
την πρώτη στιγμή που την είδε και τη ζήτησε
σε γάμο. Εκείνη δέχτηκε. Λίγες μέρες αργότερα
παντρεύτηκαν, κι από τότε και μετά κανείς δεν
ξανακορόιδεψε τον ξεχωριστό βασιλιά.

Έτσι, έζησαν αυτοί
καλά και εμείς πολύ πολύ καλύτ

ερα!



Β1 δημοτικού

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ-ΜΑ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΒΛΑΣΑΪ ΙΩΑΝΝΑ

ΓΙΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΟΥΔΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΟΥΓΕΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΖΗΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΖΑΚΙΔΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΚΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΛΕΜΟΝΙΑ
ΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΟΖΕΛΙ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΣΙΡΙΓΛΟΥ ΑΚΟ

Β2 δημοτικού

AΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΛΩΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΠΑΪΡΑΜΗ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΜΠΑΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-ΠΑ

ΜΠΑΣΤΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΧΙΑ ΖΥΜΠΕΡ

ΜΠΟΓΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΜΠΟΥΝΤΙΝΙ ΕΡΑ

ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΣΙΩΡΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

Β3 δημοτικού

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΟΣ-ΛΟΥΚΑΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΕΦΡ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΟΛΥΖΩΙΔΗ ΜΑΡΙΑ

ΣΤΑΜΠΟΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΣΦΥΡΙΔΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΡΙΜΜΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΣΙΩΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΟΛΕΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ

«Ξύπνα, είναι ώρα για το σχολείο!»
ακούστηκε η απαλή φωνή της μαμάς.
Την ώρα που άνοιγε την πόρτα, 
η Νεράιδα των Ονείρων πρόλαβε
και το ’σκασε από το παράθυρο 
για να μην τη δουν. 

Θα ξαναρχόταν το βράδυ...
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