
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Αγαπημένο μου ημερολόγιο, 

μόλις γυρίσαμε από τη Χωχαρούπα. Είναι μια χώρα με καταγάλανο 

ουρανό. Τα σπίτια είναι χαμηλά σαν ψεύτικα. Η Χωχαρούπα έχει μεγάλα 

πάρκα με ψηλά δέντρα σαν γίγαντες και με μυρωδάτα λουλούδια. 

Τα παιδιά είναι πάντα γελαστά, φορούν χρωματιστά καπέλα και 

διαβάζουν ενδιαφέροντα βιβλία. Εκεί συνάντησα και ένα περίεργο 

ζώο, το χωχαρουπάκι. Είναι πολύχρωμο σαν ουράνιο τόξο, έχει 

κίτρινα αυτιά, πορτοκαλί μύτη, μια φουντωτή ουρά σαν σκιουράκι, 

και μιλά με σιγανή και τραγουδιστή φωνή. 

Καλό μου ημερολόγιο, νομίζω ότι δε θα ξεχάσω ποτέ αυτό το ταξίδι! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αγαπημένο μου ημερολόγιο, 

μόλις γυρίσαμε από τη Χωχαρούπα. Είναι 
μια χώρα με καταγάλανο ουρανό. Τα 
σπίτια είναι χαμηλά σαν ψεύτικα. Η 
Χωχαρούπα έχει μεγάλα πάρκα με ψηλά 
δέντρα σαν γίγαντες και με μυρωδάτα 
λουλούδια. Τα παιδιά είναι πάντα 
γελαστά, φορούν χρωματιστά καπέλα και 
διαβάζουν ενδιαφέροντα βιβλία. Εκεί 
συνάντησα και ένα περίεργο ζώο, το 
χωχαρουπάκι. Είναι πολύχρωμο σαν 
ουράνιο τόξο, έχει κίτρινα αυτιά, 
πορτοκαλί μύτη, μια φουντωτή ουρά σαν 
σκιουράκι, και μιλά με σιγανή και 
τραγουδιστή φωνή. 

Καλό μου ημερολόγιο, νομίζω ότι δε θα 
ξεχάσω ποτέ αυτό το ταξίδι! 
 

 

 

 



 

Τα σπίτια είναι χαμηλά σαν ψεύτικα.  

Τα πάρκα είναι μεγάλα. 

Τα δέντρα είναι ψηλά σαν γίγαντες. 

Τα λουλούδια είναι μυρωδάτα. 

Τα παιδιά είναι πάντα γελαστά. 

Τα παιδιά φορούν χρωματιστά καπέλα. 

Ο ουρανός της Χωχαρούπας είναι 
καταγάλανος. 

Το χωχαρουπάκι είναι πολύχρωμο σαν 
ουράνιο τόξο, έχει κίτρινα αυτιά, 
πορτοκαλί μύτη, μια φουντωτή ουρά σαν 



σκιουράκι, και μιλά με σιγανή και 
τραγουδιστή φωνή. 

 

 

 



 

 

Είναι πολύχρωμο σαν ουράνιο τόξο, έχει 
κίτρινα αυτιά, πορτοκαλί μύτη, μια 



φουντωτή ουρά σαν σκιουράκι, και μιλά 
με σιγανή και τραγουδιστή φωνή. 

 



 

Που λες, είδα μια μηχανή με καλώδια, 
λαμπάκια και ένα κουμπί. Είχε κεραία, 
τρύπες, ακουστικό και αριθμούς. 



Που λες, είδα
στριφογυριστά
λαμπάκια και
κουμπί. Στο 
κεραία και 
χαμηλά είχε 
δεξιό μέρος 

είδα μια μαύρη μηχανή
στριφογυριστά καλώδια, με 

και ένα μεγάλο πορτοκαλί
 πάνω μέρος είχε μια κόκκινη
 μια κόκκινη λάμπα.
 μία σειρά από τρύπες,
 είχε ένα πράσινο ακουστικό

 

μηχανή με 
 κίτρινα 
πορτοκαλί 

κόκκινη 
λάμπα. Πιο 
τρύπες, στο 

ακουστικό 



και στο κάτω μέρος είχε κάτι που έμοιαζε 
με ρολόι με μεγάλους αριθμούς. 

 

 

 

 



 

 

μεγάλη πόρτα ανοιχτά παράθυρα 
κόκκινη στέγη άσπροι τοίχοι 
ψηλή καπνοδόχος ξύλινος φράχτης 
κεντητά κουρτινάκια 
 



 

 

 

 



 



 



 

 

 

 



 

 

 



Ο Μέγας Καρχαρίας, μακρύς σαν 
λεωφορείο, φαρδύς σαν βυτιοφόρο, 
δυνατός σαν άρμα, γρήγορος σαν 
πύραυλος, είναι νικητής σε κάθε πάλη. 

Γι’ αυτό και τον ονόμασαν Μεγάλο! 
Βαγγέλης Ηλιόπουλος, «Τριγωνοψαρούλης εναντίον Μεγάλου Καρχαρία», 
εκδ. Πατάκη 

Στο περιγιάλι το κρυφό κι άσπρο σαν 
περιστέρι... 
Γιώργος Σεφέρης 

Τη δροσιά κάνει να λάμπει σαν διαμάντι 
στα κλαριά. 
Κωστής Παλαμάς 

Η λίμνη φαντάζει σαν ασημένιος κάμπος. 
Ζαχαρίας Παπαντωνίου 

 

 

 



 

 

 



 

 



 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



Ο κόρακας και η αλεπού 

 

«Θα άξιζε να ήσουν, κόρακα, 

και άρχοντας ακόμα, 

αν θα μπορούσε να μιλεί 

τ’ αγγελικό σου στόμα». 

«Κρα!...» Πάει το κρέας που άρπαξε!... 

κι η αλεπού στον τόνο 

το γνώριμό της: «Κόρακα, 

μυαλό σού λείπει μόνο!...» 

 

 



 



 



 



 

 



 

 



 



 



 

 



 

 
 


