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Ο θησαυρός
του

Βαλεντίνου!



Mια φορά και έναν καιρό
ήταν ένα ξωτικό πολύ ζημιάρικο και άλλο τόσο

σκανταλιάρικο, που το έλεγαν Βαλεντίνο. 
Ευκαιρία δεν έχανε να τρυπώνει στα 

σπίτια των ανθρώπων και να τα κάνει άνω κάτω
μέχρι να βρει πού φυλούσαν τα γλυκά. 

Τρελαινόταν για λιχουδιές! 
Στο σπίτι του είχε συγκεντρώσει τόνους 

από τα γλυκά που είχε κλέψει!

Tαξίδι στο μαγικό κόσμο των βιβλίων!
Με οδηγό το πενάκι της εικονογράφου-συγγραφέα κ. 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

Μα του
άρεσαν οι τσιγγουνιές!



Ζούσε στην Πολιτεία των Ερωτευμένων, όπου όταν έβρεχε 
ο ουρανός έριχνε καρδούλες. Όλοι κυκλοφορούσαν πιασμέ-
νοι χέρι-χέρι και τραγουδούσαν για την αγάπη! Όλοι, εκτός
από τον Βαλεντίνο, που τριγύριζε πάντα μόνος γιατί δεν είχε
κανέναν φίλο να τον αγαπά και να τον νοιάζεται. Αλλά δεν
τον ένοιαζε... ή, τουλάχιστον, δεν το παραδεχόταν 

ούτε στον ίδιο του τον εαυτό!



Σε αντίθεση με τους άλλους, ο Βαλεντίνος δεν ονειρευόταν να βρει
το ταίρι του, αλλά να γίνει βαθύπλουτος για να ανοίξει ένα τερά-
στιο ζαχαροπλαστείο. Ήθελε να ανακαλύψει εκείνο το σπάνιο ου-
ράνιο τόξο, που έκρυβε στην άκρη του έναν αμύθητο θησαυρό. 

Είχε πείσει τον εαυτό του ότι δε χρειάζεται
φίλ

ους!



Όμως, κανένα δεν οδηγούσε σε θησαυρό... Ο Βαλεντίνος είχε

κουραστεί και ήταν έτοιμος να εγκαταλείψει τις προσπάθειές

του, όταν αποφάσισε να δώσει μία τελευταία ευκαιρία στον

εαυτό του και να ακολουθήσει ακόμα ένα ουράνιο

τόξο! Και να που εκείνο, το τελευταίο, έκρυβε

στην άκρη του ένα τεράστιο σεντούκι.

Η χαρά του ήταν
απερίγραπτη.

Μια και δυο, λοιπόν, 

άρχισε να ακολουθεί 

όλα τα ουράνια τόξα

που συναντούσε στο δρόμο του. 



Το κακό ήταν πως τον θησαυρό τον είχε ανακαλύψει ταυτό-

χρονα κι ένας βασιλιάς ξακουστός για τη φιλαργυρία του. Ο

λαός του τον μισούσε, γιατί δεν έβρισκε τίποτα καλό να πει

για κανέναν και συνεχώς γκρίνιαζε. Δεν είχε ούτε έναν φίλο!

Ούτε ο Βαλεντίνος ούτε ο βασιλιάς υποχωρούσαν και η ιδέα

να μοιραστούν μεταξύ τους το θησαυρό δεν τους είχε περά-

σει καν απ’ το μυαλό. Έστησαν λοιπόν άγριο καβγά!

Κι ούτε αναρωτήθηκαν σε ποιον
ανήκε στ’ αλήθεια ο θησαυρός!



Στην πραγματικότητα, το σεντούκι με το θησαυρό ανήκε σε
έναν Πήγασο, που στεκόταν παράμερα και τους κοιτούσε αρ-
κετή ώρα να μαλώνουν. Αποφάσισε πως, αν κατάφερνε
να τους κάνει να καταλάβουν την αξία της φιλίας, θα τους το
χάριζε με όλη του την καρδιά. Άλλωστε, εκείνος δε χρειαζό-
ταν το θησαυρό για να είναι ευτυχισμένος: είχε αμέτρητους
φίλους!
Ο Βαλεντίνο και ο βασιλιάς ήθελαν τόσο πολύ το θησαυρό,
που θα μονομαχούσαν με κάθε τρόπο!

Θα έδιναν
ακόμα

και τη
ζωή τους για το θησαυρό!



«Ξιφομαχήστε κι εγώ θα χαρίσω το θησαυρό στον νικητή!» είπε
ο Πήγασος και τους έδωσε από ένα ξίφος. Θυμωμένοι όρμησαν
ο ένας καταπάνω στον άλλο! Με έκπληξη, διαπίστωσαν πως
τα ξίφη ήταν... ψεύτικα. Λύγιζαν κι έκαναν αστείους ήχους όπως
αυτά που κρατούν τα παιδιά στις Απόκριες.

Έσκασαν στα γέλια!
Από τα χάχανα, μάλιστα, δεν μπορούσαν να σταθούν στα
πόδια τους, και αγκαλιάστηκαν για να μην πέσουν. 

Τότε ακριβώς κατάλαβαν πόσο
σημαντικό είναι να έχεις κάποιον

να μοιράζεσαι τις αστείες 
στιγμές σου, αλλά και 

να στηρίζεσαι πάνω του
όταν το έχεις ανάγκη.

Η καρδιά τους πλημμύρισε
αγάπη. Κι έγιναν φίλοι!

Ο Πήγασος 



Ούτε που τους ένοιαζε πια να κρατήσουν το θησαυρό που τους
χάρισε ο Πήγασος. Συμφώνησαν να τον μοιράσουν στους
λαούς τους. Κι έτσι έκαναν! 
Άλλαξαν συμπεριφορά, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να απο-
κτήσουν αμέτρητους φίλους. 
Λίγο καιρό αργότερα ο Βαλεντίνο γνώρισε την Βαλεντίνα, 
την κόρη του βασιλιά. Την ερωτεύτηκε και τη ζήτησε σε γάμο.
Παντρεύτηκαν στις 14 Φεβρουαρίου και η αγάπη τους έμεινε
στην ιστορία! Όσο, για τον βασιλιά; Βρήκε κι αυτός τη Βασί-
λισσα της Καρδιάς του και κυβέρνησαν δίκαια και σοφά για
πολλούς πολλούς αιώνες. 

Και από τότε και μετά έζησαν αυτο
ί

καλά και εμείς πολύ πολύ καλύτ
ερα!



Δ΄ δημοτικού Ε΄ δημοτικού

Ε1
ΑΓΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ
ΒΕΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΓΚΑΝΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΟΥΔΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΖΑΧΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΖΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΘΑΝΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΛΕΝΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ
ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΟΥΤΟΥΖΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΤΡΙΜΜΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΧΑΤΖΗΔΟΥΡΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ε2
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΒΛΑΣΑΪ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΜΑΜΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ ΑΘΗΝΑ

ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΠΕΚΡΗ ΑΘΗΝΑ

ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΝΙΚΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ

ΡΟΥΠΑΚΑ ΑΝΝΑ
ΣΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΤΡΑΟΥΝΕΑΝΟΥ ΠΑΟΥΛΑ-ΜΕΛΑΝ

Δ1
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-Α

ΓΚΙΟΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΟΥΓΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΚΑ ΜΑΡΙΕΤΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΤΣΕΛΗ ΒΕΝΕΤΙΑ
ΚΟΒΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΚΟΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΡΟΥΣΤΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΛΩΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ

ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Δ2
ΓΑΒΡΙΛ ΧΡΗΣΤΙΑΝΑ-ΜΙΧ

ΔΕΛΒΕΝΑΚΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΛΚΜ
ΚΙΡΤΣΕΒ ΤΕΟΝΤΟΡ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΕΪΔΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΟΓΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΟΤΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΝΤΕΛΗΜΙΧΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΡΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΑΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΣΑΪ ΧΑΡΙΤΙΝΙ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
ΡΟΥΠΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΡΟΥΤΣΑΪ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΣΧΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΡΕΤΗ
ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



ΣΤ΄ δημοτικού

ΣΤ1
ΑΛΙΣΑ ΜΙΚΕΛ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΤΑΥ-

ΡΟΥΛΑ
ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΚΟΛΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΛΑΪΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΛΕΧΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΡΓΕΤΗ ΑΝΝΑ

ΜΑΡΓΕΤΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΠΟΥΜΠΑΚ ΤΖΙΩΡΤΖΕ-ΜΑΡΙΟ
ΝΤΡΑΓΚΟΛΙ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΑ

ΣΤΡΑΟΥΝΕΑΝΟΥ ΟΛΙΒΙΑ ΝΤΙΑΝΑ

ΣΤ2
ΒΕΛΙΑ ΣΚΟΝΤΡΑ-ΕΜΜ.

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΟΚΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΜΠΑΣΤΟΥΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΠΑΣΤΟΥΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΕΚΤ.
ΜΠΟΓΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΟΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕΠΠΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΡΑΦΑΕΛΛΑ
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