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Ο ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΗΣ 



Μηα ηζηνξία πνπ ζθέθηεθαλ ηα παηδηά θαη ηελ 
νινθιήξσζαλ κε ηηο δσγξαθηέο ηνπο 



Σε κηα κηθξή πόιε δνύζε έλα κηθξό αγόξη πνπ ην θώλαδαλ όινη Σνθνιαηάθε, 
γηαηί ήζειε λα ηξώεη ζπλέρεηα ζνθνιάηεο ! Μόιηο μππλνύζε ην πξσί ήζειε λα 

θάεη γηα πξσηλό δηάθνξα γιπθά, όπσο ζνθνιάηα, θξέπα, παγσηό θ.α.  



Αθόκα θαη ζηα όλεηξα ηνπ ν Σνθνιαηάθεο έβιεπε 
ηνύξηεο, παγσηά θαη ζνθνιάηεο! 



Ξαθληθά έλα πξσί μύπλεζε κε έληνλν πνλόδνλην. Πξώηε θνξά 
έλησζε ηέηνην πόλν. Δελ είρε όξεμε λα θάεη ηίπνηα, νύηε έλα 

γιπθό όπσο ζπλήζηδε λα θάλεη θάζε πξσί  



Σεθώζεθε θαη πήγε ακέζσο ζηελ κακά ηνπ γηα λα ηεο πεί γηα ηνλ πνλόδνλην ηνπ. 
Τξόκαμε όηαλ ηνπ εμήγεζε όηη πξέπεη λα επηζθεθηνύλ ηνλ νδνληίαηξν , γηαηί  κόλν 

απηόο ζα  κπνξνύζε  λα βνεζήζεη  λα θάλεη θαιά ην δνληάθη ηνπ 



Πήγε ζηνλ θαζξέπηε, άλνημε ην ζηόκα ηνπ  θαη είδε κηα 
καύξε ηξύπα ζην δνληάθη πνπ πνλνύζε! 



Δελ είρε μαλαπάεη ζε νδνληίαηξν. Ήηαλ ε πξώηε ηνπ  θνξά θαη έηξεκε από ην θόβν ηνπ. Ο νδνληίαηξνο ηνπ εμήγεζε 
πσο ηα κηθξόβηα ζην ζηόκα ηνπ έηξσγαλ θάζε κέξα ιίγν από ηελ επηθάλεηα ηνπ δνληηνύ ηνπ ώζπνπ λα δεκηνπξγεζεί 

κηα ηξύπα .  Απηή ε αξξώζηηα νλνκάδεηαη ηεξεδόλα θαη κπνξεί λα θαηαζηξέςεη ηειείσο ην δόληη εάλ δελ θάλνπκε θάηη 



Μεηά ην ζθξάγηζκα ηνπ δνληηνύ ηνπ , έθπγε θαη ν πόλνο. Ο νδνληίαηξνο ηνπ ράξηζε κηα νδνληόβνπξηζα 
θαη κηα νδνληόθξεκα θαη ηνπ εμήγεζε πσο  ε δάραξε είλαη ν λνύκεξνο έλα ερζξόο ησλ δνληηώλ θαη πξέπεη 

λα ηελ απνθεύγνπκε όζν κπνξνύκε 



Ο Σνθνιαηάθεο ππόζρεζεθε ζηνλ νδνληίαηξν όηη 
ζα πιέλεη ηα δόληηα θάζε πξσί θαη βξάδπ! 



Έηζη θάζε κέξα δελ μερλνύζε λα ηα πιέλεη πξσί θαη βξάδπ! 



Ο Σνθνιαηάθεο απνθάζηζε λα αιιάμεη ην πξόγξακκα δηαηξνθήο ηνπ 
θαηλα κελ ηξώεη άιιν ηόζα γιπθά πνπ βιάπηνπλ ηόζν ηα δνληάθηα ηνπ 



Σηα όλεηξα ηνπ δελ έβιεπε άιιν ηνύξηεο θαη παγώηα άιια θξνύηα θαη 
ιαραληθά! Επίζεο δελ ζηακάηεζε λα βνπξηζίδεη ηα δόληηα πξσί θαη βξάδπ. 

Έηζη ζπλέρηζε λα έρεη γεξά δνληάθηα.  


