
ΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗ
e-book



Το παρόν βιβλίο αποτελεί προϊόν φαντασίας.

Τίτλος: Μια καλύτερη μέρα στο σχολείο

Συγγραφέας: Παναγιώτης Κατσούλης

Εικονογράφηση: Παναγιώτης Κατσούλης

Κειμενική Επιμέλεια: Στελλίνα Ζάρρα

Σελιδοποίηση: Βιβή Μαρκάτου

*Αυτοέκδοση*

Εκδότης: Παναγιώτης Κατσούλης

Π. Κατσούλης

Cc Παναγιώτης Κατσούλης, Στελλίνα Ζάρρα 2021

Ξάνθη, Οκτώβριος 2021

ISBN: 978-618-85718-1-5

Creative Commons Licence
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0

 International (CC BY-NC-SA 4.0)

ΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗ
e-book





Ο  Ευθύμης  ξύπνησε ένα πρωί 
και ετοιμαζόταν για το σχολείο, 
σκεφτότανε πως δεν ήθελε να 

πάει γιατί δεν περνούσε καλά και 
παρακαλούσε τη μαμά του να μην τον 

πάει σχολείο.



Στο σχολείο είχε στην τάξη του έναν 
συμμαθητή ο οποίος με κάθε ευκαιρία 
τους ενοχλούσε, πότε τους χαλούσε το 

παιχνίδι και πότε τους πείραζε.



Ο  Αντρέας ένιωθε ότι είναι ο αρχηγός στην 
τάξη και αισθανόταν τόσο δυνατός που νόμιζε 

πως μπορεί να κάνει όλα τα άλλα παιδιά ότι 
θέλει. Έτσι με τις πράξεις του συνέχισε να 

πληγώνει και να στεναχωρεί τους συμμαθητές 
του.



Όλα τα παιδάκια ένιωθαν πως αυτά κάτι είχαν για 
να τα κοροϊδεύει ο Αντρέας και έτσι αισθανόταν 

άσχημα. Καθόταν σε μια άκρη στην αυλή 
απογοητευμένα και στενοχωρημένα.



Ο Ευθυμης και η Χαρά σκεφτόταν πως πρέπει να βρουν  
μια λύση ώστε να αλλάξουν την κατάσταση... και τότε 

τους ήρθε μια ιδέα και τότε  σηκώθηκε η Χαρά που ήταν 
τολμηρή και είπε στα παιδιά:

-Λοιπόν σηκωθείτε όλοι σκεφτήκαμε ένα ωραίο παιχνίδι 
να παίξουμε, ελάτε ώρα να περάσουμε καλά.



Αντέδρασαν τότε όλα τα παιδιά λέγοντας πως δεν 
έχουν όρεξη.

Τότε απάντησε η Χαρά με δυνατή φωνή:
-Παιδιά δεν αξίζει να στεναχωριόμαστε όταν 

κάποιος μας κοροϊδεύει. 
Αγαπάμε και παίζουμε όλα τα παιδιά ακόμα και 

αν δεν μας ταιριάζουν, αλλά επειδή αγαπάμε και 
τον εαυτό μας δε πρέπει να τον αφήσουμε να 

πληγώνεται, αλλά να τον στηρίζουμε.





Γι’ αυτό μένουμε μακριά από  
ό,τι μας στεναχωρεί και το προσπερνάμε.

Φτάνει να ξέρουμε εμείς ποιοι είμαστε και δεν μας 
απασχολεί τι λένε οι άλλοι.

Έτσι έπεισε τους φίλους της να σηκωθούν και να 
αρχίσουν το παιχνίδι.

Έπαιζαν όμορφα ανέμελα και χαμογελαστά.



Ο Αντρέας  καθόταν στην αρχή και τους κοίταζε 
κοροϊδεύοντας το παιχνίδι τους.

Όσο όμως τους κοίταζε πόσο ωραία περνούσαν, θέλησε να 
τους πλησιάσει και να ζητήσει να παίξει μαζί τους.

Τότε του είπε ο Ευθύμης και η Χαρά, τωρα που είδες πως 
παίζουν όμορφα και πως περνάμε καλά όλοι μαζί έλα 

στην παρέα μας να περάσεις όμορφα μαζί μας.
Έτσι έπαιξαν όλοι μαζί και απολαυσαν το παιχνίδι.



Εκείνη την μέρα ο Ευθύμης βγήκε χαρούμενος από το 
σχολείο και είπε στη μαμά του:

-Μαμά πέρασα όμορφα σήμερα και πλέον θέλω να 
πηγαίνω σχολείο. Γιατί μαμά ξέρεις τι κατάλαβα;  

Ο Αντρέας δεν ήταν κακό παιδί απλά δεν ήξερε να 
συνεργάζεται και να παίζει όμορφα σε μια ομάδα. 



Σήμερα του δείξαμε εμείς και μας είπε
  πως του άρεσε και από εδώ και πέρα 

θα παίζει μαζί μας όμορφα
 χωρίς να μας κοροϊδεύει.

Είδες μαμά ήταν εύκολο τελικά.



Ζήτω οι φίλοι.
Ζήτω το σχολείο.

Χαμογέλασαν δυνατά και 
προχώρησαν προς το σπίτι.



Ανακαλύψτε όλες τις μοναδικές 
ιστορίες του Παναγιώτη Κατσούλη!

Κυκλοφορεί το
«Μια καλύτερη μέρα στο σχολείο» και το
«Ένα χειμωνιάτικο δώρο για τον Ερμή»!

Σύντομα 
και 
νέοι

τίτλοι!




