
 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



Τα γενέθλια της Χαράς  

Το τηλέφωνο χτύπησε πέντε φορές. Η 
μαμά της Μαρίας σήκωσε το ακουστικό. 

«Λέγετε!» είπε με δυνατή φωνή. 

«Γεια σας! Είμαι η Χαρά... Θέλω να 
καλέσω τη Μαρία στα γενέθλιά μου!» είπε 
η Χαρά με δισταγμό. «Δεν ήρθε στο 
σχολείο και δεν...» 

Η Χαρά σταμάτησε για λίγο. Πήρε μια 
βαθιά ανάσα και συνέχισε: «Εεε…θέλω να 
την καλέσω στα γενέθλιά μου, στο σπίτι 
μου, στην οδό… Αγγελάκη 13». 

Η Χαρά δε θυμόταν τι έπρεπε να πει, 
ντράπηκε και έκλεισε βιαστικά το 
τηλέφωνο. 



Μόλις το έκλεισε, της ήρθε μια ιδέα! 
Μέσα στη σάκα της είχαν μείνει μερικές 
ακόμη προσκλήσεις... Την αναποδογύρισε 
βιαστικά. 

Τότε άρχισαν να πέφτουν από αυτή 
διάφορα χαρτάκια. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 

 



 

 

 



Σας καλούμε στην κοπή της 
βασιλόπιτας του συλλόγου 
χειμερινών κολυμβητών «Ο 
μπάτης» που θα γίνει την 
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2003 
ακτή Μπάτη στις 9 μ.μ. 

 

 

 Σας προσκαλούμε στην ομιλία 
που θα δώσει ο συγγραφέας 
Κωνσταντίνος Βασιλείου με θέμα 
«Παιδικά εικονογραφημένα βιβλία» 
την Τρίτη 19 Μαρτίου 2003 στην 
αίθουσα της Στέγης Φίλων 
Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας 
στις 7 μ.μ. 

 



 

 



 

 



 



 

 



 



 

 



 

 

 



Το μυστικό τραγούδι της Μάτας 

Έτριψε βιαστικά τα δόντια της με την 
οδοντόβουρτσα κι έτρεξε στο κρεβάτι της. 
Σ’ ένα λεπτό μπήκε κι ο μπαμπάς. 

— Καληνύχτα κοριτσάκι, είπε, και... 
φυσικά να τα εκατοστίσεις. 

«Καληνύχτα» έγνεψε η Μάτα και 
κρυφογέλασε. Όλο «φυσικά» και 
«φυσικά» έλεγε ο μπαμπάς: 
φυσικομπαμπάς σκέτος. 

Αμέσως μετά, «τσακ τσακ» τα τακουνάκια 
της μαμάς. 

— Καληνύχτα, Μάτα μου, να τα 
εκατοστίσεις, χιλιόχρονη, είπε. 

«Καληνύχτα, μαμά» έγνεψε η Μάτα κι 
έκλεισε τα μάτια της. 

Μόλις έκλεισε πίσω της η πόρτα, η Μάτα 
πετάχτηκε σαν ελατήριο. 



Έτρεξε και κλείδωσε και βιαστικά 
τράβηξε στο κρεβάτι της όλα της τα δώρα: 
πακέτα με παπούτσια και κούκλες, 
σακούλες με μπουφάν και χρυσές 
κορδελίτσες, καινούριο σκουφί και 
κασκόλ... και φυσικά, τα απαραίτητα 
βιβλία της νονάς. Αχ! Αυτή η νονά! 
Κοντεύει να της γεμίσει τα ράφια. 

Όμορφα που ήταν απόψε, κι η τούρτα 
τεράστια, ολόασπρη σαν χιονισμένο βουνό 
γεμάτη σαντιγί και ανανάδες και πάνω να 
γράφει: «Να τα εκατοστίσεις», και εννέα 
κεράκια που τα έσβησε μεμιάς! Κι όλοι 
τραγούδησαν το τραγούδι, κι όταν 
τελείωσαν η Μάτα έγνεψε σε όλους 
«ευχαριστώ». 

 



 

 

 



Tα γενέθλια της Χαράς 

Η Χαρά στα γενέθλιά της κάλεσε όλη την 
τάξη της, δηλαδή είκοσι πέντε συμμαθητές 
και συμμαθήτριές της. Τελικά από την 
τάξη της ήρθαν δεκαέξι παιδιά, εφτά 
αγόρια και εννιά κορίτσια. Ήρθαν όμως 
ακόμη τέσσερα παιδιά από τη γειτονιά της 
και τρία ξαδελφάκια της. 

Στις 5.30 όλοι ήταν εκεί. O καιρός ήταν 
καλός και το πάρτι έγινε στην αυλή. 
Έπαιξαν έντεκα φορές κρυφτό, πέντε 
φορές «μήλα» και έξι φορές κυνηγητό. 

Γύρω στις 6.45 κουράστηκαν πια να 
τρέχουν και κάθισαν να φάνε. 

Έφαγαν στην αρχή σαράντα τέσσερα 
κεφτεδάκια και δύο σακούλες πατατάκια. 
Έπειτα δοκίμασαν τα είκοσι δύο γλυκά 
που είχε ετοιμάσει η μαμά της Χαράς. 



Κατά τις 7.15 έφεραν μία τεράστια 
τούρτα. Είχε πάνω οχτώ κεράκια, τέσσερις 
ζαχαρωτούς πιγκουίνους και ένα γατάκι. 

Η Χαρά χρειάστηκε να φυσήξει τρεις 
φορές, για να σβήσει όλα τα κεράκια. 
Όταν η ώρα πήγε 8.00, οι γονείς των 
παιδιών άρχισαν να έρχονται σιγά σιγά. 
Στις 9.20 όλοι είχαν φύγει. 



 



 



 

 



 

 



 

 

 



Κόσμος μπαίνει, κόσμος βγαίνει 

και ανεβοκατεβαίνει 

και κανένας δε σωπαίνει! 

Όλοι τρώνε, δε χορταίνουν, 

από το φαΐ παχαίνουν, 

και τα πιάτα δεν τα πλένουν. 

Μα εγώ δεν καταλαβαίνω 

νηστική γιατί όλο μένω, 

και μικραίνω και λεπταίνω 

και τη ζώνη μου μαθαίνω 

όλο πιο σφιχτά να δένω! 

 



 



 

 



 

 



 


