




Μια όμορφη γοργόνα 
 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα κοριτσάκι που ήθελε να πάει 
στη θάλασσα για να δει τις γοργόνες. Δεν πίστευε τον αδερφό της  που 
της έλεγε ότι δεν υπάρχουν.  

 Έτσι λοιπόν μια ηλιόλουστη μέρα πήγαν στην θάλασσα μαζί με τη 
μαμά  και τον μπαμπά τους. 

Εκεί που  έπαιζαν με τα κουβαδάκια τους και έφτιαχναν κάστρα 
στην άμμο εμφανίστηκε πάνω σε έναν βράχο  μια γοργόνα και τα 
παιδιά έτρεξαν γρήγορα στους γονείς τους. Είπαν για την γοργόνα αλλά 
δεν τους πίστεψαν έτσι τους αγόρασαν δύο μεγάλα παγωτά για να 
ξεχαστούν.  

Σε λίγο το κοριτσάκι, ενώ κολυμπούσε είδε ξανά την γοργόνα,  που 
της είπε : «Μη μου κάνεις κακό, εδώ είναι το σπίτι μου».    «Μην 
φοβάσαι, δε θα σου κάνω κακό, είσαι πολύ όμορφη, έχεις όμορφα 
μαλλιά αλλά καλύτερα να φύγεις γρήγορα πριν σε δει ο αδερφός μου» 
της απάντησε. Αμέσως η γοργόνα έφυγε και κολύμπησε μακριά .  

Τα δύο αδερφάκια συνέχισαν να παίζουν στην αμμουδιά και να 
σκαρφαλώνουν στα δέντρα παίζοντας κρυφτό, κυνηγητό και άλλα 
παιχνίδια. 

 Όταν ήρθε η ώρα να φύγουν το κοριτσάκι  ήθελε να 
αποχαιρετήσει την μικρή γοργόνα. Πλησίασε στη θάλασσα και εκείνη τη 
στιγμή εμφανίστηκε ξανά η γοργόνα και της έδωσε μια όμορφη μαγική 
χτένα από κοχύλια. «Αυτή η χτένα είναι το δώρο μου, είναι μαγική. 
Κάθε φορά που θα χτενίζεις τα μαλλιά σου θα γίνονται ακόμα πιο 
λαμπερά και όμορφα».  Το κοριτσάκι την ευχαρίστησε και την 
αποχαιρέτησε. 

  Κανείς ποτέ δεν είδε την μικρή γοργόνα που χάθηκε στα βάθη 
της θάλασσας. Μόνο το μικρό κορίτσι είχε την τύχη να την δει! 

                                                                          Κοντάκου Ντέπυ Β2                                                                                    





Η Λόλα και η Σελήνη 
  

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα σκυλάκι που ήθελε 
να πάει στο φεγγάρι. 

Το σκυλάκι το έλεγαν Λόλα. Ρώτησε τη μαμά της 
αλλά της είπε ότι είναι δύσκολο, δεν γίνεται. 

Όταν ήταν τα γενέθλια της Λόλας η μαμά της 
σκέφτηκε να της πραγματοποιήσει την επιθυμία της. 

Ξεκίνησαν για το μεγάλο και μακρινό ταξίδι . 
Συνάντησαν έναν γαλαξία με μονόκερους. 

Ρώτησαν ένα μονόκερο από πού πάνε για το φεγγάρι 
και αυτός τους απάντησε: « Να πάτε ευθεία! » 

Μετά από πολύ δρόμο βρέθηκαν στον πλανήτη 
«Φαντασία»! 

Εκεί ρώτησαν έναν εξωγήινο «προς τα πού πάμε για 
το φεγγάρι;» 

Όλο αριστερά τους απάντησε αυτός. 

Αφού πέρασαν από διαφορετικούς πλανήτες κάποτε 
έφτασαν στη  «Σελήνη» 

Η σκυλίτσα , η Λόλα  ξετρελάθηκε από τη χαρά της ! 

Επιτέλους έφτασαν στη Σελήνη! Μαγεύτηκε από 
αυτό που είδε ! Το πρόσωπό της έλαμψε! 

Ήταν τα ωραιότερα γενέθλια που έκανε!!!!! 

Παναγοπούλου Κατερίνα Β΄2 

 





Το φύτεμα της κολοκύθας 
  

Αυτές τις πολλές μέρες που μείναμε στο σπίτι εγώ με 
τη γιαγιά μου κάναμε όμορφα πράγματα. 

Ζωγραφίσαμε, μαγειρέψαμε, περπατήσαμε και 
ασχοληθήκαμε με τον κήπο. 

Θα σας περιγράψω το φύτεμα της κολοκύθας. 

Το χειμώνα είχαμε ξεράνει σπόρους κίτρινης 
κολοκύθας και τους φυτέψαμε τον Απρίλιο. 

Ρίξαμε χώμα μέσα σε χάρτινες αυγοθήκες. Σε κάθε 
αυγοθήκη βάλαμε από δύο σπόρους. Τέλος ποτίσαμε 
προσεχτικά. Κάθε πρωί ψεκάζαμε το χώμα. Μετά από 
δεκαπέντε ημέρες φύτρωσαν τα πρώτα σποράκια. 

Κάθε μέρα από δύο. Σε λίγες μέρες οι αυγοθήκες 
ήταν καταπράσινες.  

 Ήρθε η στιγμή να τις φυτέψουμε στον κήπο. 
Σκάψαμε το χώμα και φυτέψαμε τις κολοκύθες τη μία 
μακριά από την άλλη. Τώρα  έχουν μεγαλώσει αρκετά .                          

Τις φροντίζουμε και περιμένουμε να δούμε τους 
όμορφους καρπούς της!  

                                                       Ριζομάρκου Λυδία Β2 
 





Το παιδί που ήθελε να γίνει γιατρός 
 

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε σε ένα νησί ένα αγόρι που 
το έλεγαν Γιώργο. 

Ο Γιώργος αγαπούσε πολύ τα γράμματα και ήθελε να γίνει 
γιατρός για να βοηθάει τους ανθρώπους από τις λοιμώξεις. 

Δυστυχώς στο νησί ζούσε ένας κακός άρχοντας που τον 
έλεγαν Δράκουλα. Δεν αγαπούσε τους ανθρώπους και 
ιδιαίτερα τα παιδιά που με τα παιχνίδια τους τον ενοχλούσαν. 

Για αυτό τον λόγο έκλεισε τα σχολεία για να μη μάθουν 
πράγματα που θα τους κάνουν ελεύθερους! 

Ο Γιώργος βρήκε βιβλία στη βιβλιοθήκη του μπαμπά του 
και άρχισε να τα διαβάζει. Ακόμα και το βράδυ με το φως της 
λάμπας. 

Ένας φίλος του μπαμπά του  που ήταν γιατρός δέχτηκε να 
του μάθει ιατρική και να του χαρίσει ιατρικά βιβλία. Ο Γιώργος 
άρχισε να διαβάζει με ενθουσιασμό. 

Σιγά σιγά καταλάβαινε τις αρρώστιες που έβλεπε. 

Κάποτε ο άρχοντας Δράκουλας  αρρώστησε βαριά. Έμαθε 
για τον Γιώργο και είπε στους υπηρέτες του να  τον φέρουν. 

Ο Γιώργος τον βοήθησε και έγινε καλά. 

Ο άρχοντας τότε συγκινήθηκε τόσο πολύ που άνοιξε όλα 
τα σχολεία. 

Έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα!! 

(Αυτό το παραμύθι που σας ανέφερα σημαίνει ότι ο 
άνθρωπος είναι ικανός για όλα!!!) 

  
                                                                         Γιώργος Μενδρινός Β2 
 





Το μικρό  χελιδόνι        
                   

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα χελιδόνι που ετοιμαζόταν να 
έρθει από τα κρύα μέρη του βορρά, στο ζεστό κλίμα της Ελλάδας. 

Το μικρό χελιδόνι ξεκινώντας το μεγάλο του ταξίδι, αποχαιρέτησε 
τους φίλους του. 

Πέρασε από διάφορες χώρες και αντιμετώπισε πολλούς 
κινδύνους. Συνάντησε χιονισμένα βουνά, μεγάλους ωκεανούς και 
ξέφυγε από πολλούς αετούς. Στο τέλος κάθε μέρας έψαχνε ένα ζεστό 
μέρος για  να ξεκουραστεί. 

Μια μέρα σταμάτησε πάνω σε ένα λευκό σύννεφο που συνάντησε 
στο δρόμο του. Εκεί έκανε φίλο ένα αστέρι που του έλεγε να συνεχίσει 
το ταξίδι του και ότι εκείνο θα το προσέχει από ψηλά. Τότε το χελιδόνι 
έβγαλε διάφορες λιχουδιές που του είχε δώσει η μαμά του και έφαγαν 
μαζί. Όταν ξημέρωσε, το χελιδόνι αποχαιρέτησε το αστέρι. 

Μετά από πολλές μέρες κατάφερε να φτάσει στον προορισμό του. 
Επιτέλους! Ήταν άνοιξη! 

Το χελιδόνι διάλεξε να χτίσει τη φωλιά του σε ένα χωριό την 
Καρδίτσα. Μάζεψε πολλά κλαδάκια για να την κάνει γερή. Την έφτιαξε 
σε ένα σπίτι κάτω από τα κεραμίδια.  

Σε αυτό το σπίτι ζούσε κι ένα παιδάκι που κάθε πρωί του έβαζε 
ψωμάκι και νερό. Το μικρό χελιδόνι ήταν πολύ χαρούμενο. Μετά από 
λίγο καιρό βρήκε ταίρι και έζησαν μαζί στην φωλιά του. 

Δεν πέρασε πολύς καιρός και μέσα από τη φωλιά πετάχτηκαν δυο 
μικρά χελιδονάκια. Ήταν τα παιδάκια τους! 

Στο τέλος του καλοκαιριού, όλη η οικογένεια ετοιμαζόταν για το 
ταξίδι της επιστροφής. Στο δρόμο δεν είχαν κανένα κίνδυνο γιατί τους 
προστάτευε ο φίλος τους, το αστέρι. 

           Έτσι έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα!!!    

             Δημήτρης Μπλάντας  Β΄2  
 





  

Το τυχερό παιδί 
 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα ορφανό παιδί. 
Κάθε πρωί πήγαινε στην πλατεία για να ζητιανεύει. 
Πείναγε πολύ και δεν είχε ούτε ρούχα να φορέσει. Ο 
χειμώνας ήταν κοντά και σκεφτόταν πως θα τα βγάλει 
πέρα. 

Ο χειμώνας ήρθε και ο μικρός κρύωνε πολύ, έτσι 
αρρώστησε βαριά.  Ένας κύριος τον είδε έτσι άρρωστο 
και ταλαιπωρημένο και προσφέρθηκε να τον βοηθήσει. 
Τον πήρε στο σπίτι του, του έδωσε ρούχα για να φορέσει, 
φαγητό να φάει και τον κράτησε υπό την προστασία του. 

Ο μικρός σιγά σιγά ανάρρωνε και είπε στον κύριο ότι 
πρέπει να φύγει. Όμως ο κύριος που δεν είχε παιδιά του 
πρότεινε να μείνει μαζί του και ότι θα γίνει ο προστάτης 
του. Ο μικρός δέχτηκε με χαρά! 

Ο κύριος τον έγραψε στο σχολείο και έκανε τα πάντα 
για να προχωρήσει στη ζωή. 

Το παιδί έφτασε να τελειώσει το πανεπιστήμιο και 
έγινε σπουδαίος μα ποτέ δεν ξέχασε το καλό και τη 
βοήθεια που του πρόσφερε εκείνος ο κύριος.  

  
                                                ΜΠΑΡΔΙ ΑΛΕΞ  Β2 

  
 





  
Ο ΜΟΝΑΧΙΚΟΣ ΝΑΝΟΣ 

 
Μια φορά κι έναν καιρό, ζούσε ένας νάνος σε μια καλύβα, 

ψηλά σε ένα βουνό. 

 Ήταν μόνος του εκεί, αλλά του άρεσε. Είχε συντροφιά τα 
ζώα και τα φυτά  του βουνού. 

Το αγαπημένο του φαγητό ήταν τα μανιτάρια. Έψαχνε 
ώρες πολλές να τα βρει και τα έτρωγε ωμά! 

 Όμως, μία μέρα του πόνεσε η κοιλιά του και έπρεπε να 
βρει γιατρό.  

 Έτσι αποφάσισε και πήγε στην πόλη τη μεγάλη, την 
Αθήνα! 

Καθόλου δεν του άρεσε εκεί . Του φάνηκαν όλα περίεργα 
και παράξενα. Άνθρωποι πολλοί, αυτοκίνητα και φασαρία!!! 

Τρόμαξε ο μάγος και αφού πήγε στον γιατρό έφυγε 
γρήγορα – γρήγορα για το βουνό του. 

 Όταν όμως γύρισε πίσω, είδε με μεγάλη απογοήτευση ότι 
ο αέρας του είχε χαλάσει την καλύβα του!! 

Αναγκάστηκε τότε να φύγει και να πάει σε μια κοντινή 
πόλη για να βρει σπίτι. Κατάλαβε πως δεν μπορούσε να ζει 
πάντα μόνος του !! 

Χρειαζόταν κι άλλους ανθρώπους να τον βοηθούν στις 
δυσκολίες της ζωής!!!!! 

                                                                     Μετάι  Φαμπιάνο 
 





Μια βόλτα στο βουνό 
 

 Ένα ανοιξιάτικο πρωινό, ξεκινήσαμε να πάμε βόλτα στα 
μονοπάτια πάνω στο βουνό. Ήμασταν μεγάλη παρέα, πολλά 
παιδιά με τους γονείς τους. 

Περπατώντας συναντήσαμε διάφορα έντομα όπως 
σκαθάρια, βρωμούσες, πασχαλίτσες και πολλά άλλα μικρά και 
μεγάλα. 

Μετά πήγαμε σε ένα εκκλησάκι και από έξω είδαμε την 
εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Φεύγοντας από το εκκλησάκι, 
ανεβήκαμε ένα δύσκολο μονοπάτι και φτάσαμε σε ένα πηγάδι 
στην Καμαρίτσα. Είχε σκιά και κάτσαμε να ξεκουραστούμε για 
λίγο.  

Συνεχίσαμε την βόλτα μας και φτάσαμε σε μια απότομη 
ανηφόρα που είχε δυο μεγάλες ρίζες δέντρων. 

Την ανεβήκαμε εύκολα αλλά στο τέλος της διαδρομής μας 
έπρεπε να κατεβούμε ένα πολύ απότομο μονοπάτι με μεγάλες 
πέτρες και χρειάστηκε να μας κρατήσουν οι γονείς μας από το 
χέρι για να μπορέσουμε να κατεβούμε με ασφάλεια. 

Στο δρόμο για την επιστροφή μας, στα αυτοκίνητα, 
περάσαμε δίπλα από μια μεγάλη, πράσινη δεξαμενή νερού 
5000 λίτρα και μαζέψαμε και θυμάρι.  

 Όταν φτάσαμε τελικά στα αυτοκίνητά μας ήμασταν πολύ 
κουρασμένοι αλλά μας άρεσε τόσο πολύ αυτή η βόλτα στο 
βουνό που κανονίσαμε να ξαναπάμε πολύ σύντομα.  
  
  

                                                                                            Γιάννης Τσιχλάκης  Β΄2 
  
 





 ΤΟ ΑΡΚΟΥΔΑΚΙ ΠΟΥ ΦΟΒΟΤΑΝ ΤΑ ΥΨΗ 

Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένα αρκουδάκι που φοβόταν τα ύψη. Έτσι 

λοιπόν περνάγανε οι μέρες και το αρκουδάκι δε μπορούσε να κάνει τραμπάλα, 

κούνια, τσουλήθρα και το πιο σημαντικό, δε μπορούσε να πάει ταξίδια με την 

οικογένεια και τους φίλους του. Περνάγανε μήνες και χρόνια και δε μπορούσε 

να παίξει κι έλεγε συνέχεια από μέσα του: “Μακάρι να μη φοβόμουν τα ύψη για 

να έπαιζα με τους φίλους μου” κι ήταν τόσο πολύ στενοχωρημένος, που κόντευε 

να πλημμυρίσει το σπίτι του από τα δάκρυα. Η μαμά του έλεγε συνέχεια “δεν 

είναι κάτι τα ύψη, δε μπορούν να σου κάνουν τίποτα”, αλλά όσο πιο πολύ του το 

'λεγε, τόσο πιο πολύ φοβόταν. 

Έτσι, η μαμά του δεν άντεξε άλλο να τον βλέπει στενοχωρημένο και όταν 

κοιμόταν τον πήρε και τον ανέβασε στην τσουλήθρα για να σταματήσει να 

φοβάται. Μόλις ξύπνησε, τον έσπρωξε με φόρα και του φώναξε “Μη 

φοβάσαι!!!!” Όταν τσούλησε του άρεσε τόσο μα τόσο πολύ που αυτή τη φορά 

πλημμύρισαν οι κούνιες από δάκρυα χαράς!! Για αυτό η μαμά του είπε να πάει 

και στην κούνια, αλλά ακόμα δεν ήθελε επειδή η κούνια κουνιόταν πολύ 

γρήγορα και φοβόταν μην πεταχτεί. 

 Όταν ξαναπήγε για ύπνο, η μαμά τον ξαναπήρε και  τον έβαλε στην κούνια 

κι όταν ξύπνησε του είπε να κρατηθεί και τον κούνησε με δύναμη. Αυτή τη φορά 

του άρεσε τόσο που ζήτησε από τη μαμά του να πάνε και στην τραμπάλα. Και 

την κατάλληλη στιγμή ήρθε ένας φίλος του και αρχίσανε να κάνουν τραμπάλα! 

Επιτέλους κατάφερε να κάνει όλα τα παιχνίδια που δε μπορούσε επειδή 

φοβόταν. Ήταν πάρα πολύ έκπληκτος και χαρούμενος. 

Η μαμά του πρότεινε να το γιορτάσουν και πήγαν σε μια ταβέρνα. 

Παραγγείλανε δέκα μπολ με μέλι και τα καταβρόχθισαν σαν δεινόσαυροι τόσο 

πολύ που πείναγαν.   Όταν τέλειωσαν τους έφεραν για επιδόρπιο, παγωτό 

φτιαγμένο από μέλι. Λίγο πριν το φάνε, η μαμά του είδε ότι έπρεπε να πάνε σε 

ένα θέατρο που λέγεται Αρκουδούπολη. Όταν  η παράσταση τελείωσε  πήγαν 

σπίτι χαρούμενοι για να  κοιμηθούν και το αρκουδάκι ονειρευόταν ότι έκανε 

πάρτι στις κούνιες με τους φίλους του !!!  

                                                  Πολυκανδριώτη Εριφύλη Β2 





Οι τρεις φίλοι και η ευχή 
  

Κάποτε ήταν τρεις  φίλοι, ο Γιώργος Μ.,  ο Γιώργος Φ. και ο 
Νικόλας και παίζανε στην αυλή του σπιτιού του Νικόλα. 

Μία μέρα έτσι όπως έπαιζαν αποφάσισαν να κάνουν όλοι 
μαζί μίαν ευχή. 

«Να βρεθούν σε μία χώρα που θα είναι γεμάτη με 
πολύχρωμα ζαχαρωτά και φανταστικά παιχνίδια!» 

Εκείνη την ώρα έτσι ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά τους 
ένα ουράνιο τόξο. Όπως το κοιτούσαν   με θαυμασμό, το 
άκουσαν να μιλάει και να τους καλεί,  να περπατήσουν επάνω 
του, για να τους μεταφέρει στη μαγική χώρα. Ενθουσιασμένοι  
όλοι μαζί αποφάσισαν να πάνε. 

Ξεκίνησαν λοιπόν με  τον αγαπημένο τους διαγωνισμό 
τρεξίματος. Μόλις φτάσανε μείνανε με το στόμα ανοιχτό. 
Μπροστά τους βλέπανε την μαγική χώρα  που είχαν ονειρευτεί  
γεμάτη με πολύχρωμα ζαχαρωτά, γλυκά και φανταστικά 
παιχνίδια. 

«Τελικά οι ευχές μπορούν να πραγματοποιηθούν»  είπε ο 
Γιώργος Φ. μαγεμένος.  

«Μπορούμε να παίξουμε, να τρέξουμε, να κυνηγιόμαστε 
και να γελάμε όλη μέρα» είπε ο Γιώργος Μ. ενθουσιασμένος.  

«Θα μπορούμε συνέχεια να τρώμε παγωτά, γλυκά, 
σοκολατένια και όσα ζαχαρωτά θέλουμε» είπε ο Νικόλας 
χαρούμενος.  

Στο τέλος τους είπε και το ουράνιο τόξο: «μόλις τα 
βαρεθείτε  όλα  θα μπείτε στην τεράστια, μαγική, πολύχρωμη 
τσουλήθρα  και θα επιστρέψετε αμέσως στο σπίτι σας και στην 
οικογένεια σας». 

Νικόλαος – Ραφαήλ Πάστρας, Β2 
 





ΤΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΜΑΣ 
 

Μια μέρα, πριν λίγο καιρό, ο μπαμπάς μας έφερε 
στο σπίτι ένα κουτί που ήταν δεμένο με μια θαλασσιά 
κορδέλα και μας είπε ότι μέσα είχε ένα δώρο για όλη την 
οικογένειά μας.  

Ανοίξαμε με λαχτάρα το κουτί για να δούμε τι είχε 
μέσα και τότε πετάχτηκε ένα μικρό σκυλάκι. Ήταν 
πανέμορφο, κατάλευκο, με μακριά αυτιά και σγουρά 
μαλλιά! Άρχισε να πηδάει πάνω μας και εμείς αρχίσαμε 
να πηδάμε γύρω του από την χαρά μας. Πραγματικά ήταν 
το ωραιότερο δώρο που πήραμε μέχρι τώρα εγώ και οι 
αδελφές μου! 

Ο μπαμπάς μας είπε ότι ήταν αγόρι και πως έπρεπε 
να του δώσουμε ένα ωραίο όνομα για να το μάθει και να 
μας ακούει όταν το φωνάζουμε. Αρχίσαμε να 
σκεφτόμαστε όνομα και μετά από πολλή συζήτηση 
συμφωνήσαμε όλοι να τον βαπτίσουμε Φίλια.   

 Όσο περνάει ο καιρός γινόμαστε όλοι φίλοι με τον 
Φίλια και τον αγαπάμε όλο και πιο πολύ. Παίζουμε πάρα 
πολύ μαζί του. Τον εκπαιδεύουμε να μας ακούει όταν τον 
φωνάζουμε, τον βγάζουμε βόλτα, του βάζουμε φαγητό 
και νερό στα μπολάκια του και έτσι έχουμε μία 
απασχόληση που μας γεμίζει χαρά και ομορφαίνει τη ζωή 
μας.  Κάθε μέρα ευχαριστούμε τους γονείς μας που 
σκέφτηκαν να μας χαρίσουν αυτό το υπέροχο και 
πανέμορφο ζωάκι, τον Φίλια μας.   

  
                                                             Αγάπη Χέλμη  Β΄2   
 





ΜΙΑ ΦΩΚΙΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΜΑΣ 
 

Πριν από λίγες ημέρες στο λιμανάκι που είναι 
μπροστά στο σπίτι μας εμφανίστηκε να κολυμπάει μία 
φώκια! 

Μαζευτήκαμε όλοι και την κοιτάζαμε έκπληκτοι που 
έκανε τις βουτιές της στη θάλασσα. Χτυπούσε με δύναμη 
την ουρά της στο νερό και μετά πηδούσε πάρα πολύ 
ψηλά και σήκωνε γύρω της το νερό που σχημάτιζε ένα 
τεράστιο σιντριβάνι!  Ήταν αρκετά μακριά μας και δεν 
μπορούσαμε να δούμε πως ήταν το κεφάλι της και το 
σώμα της. 

Ο παππούς Γιώργος έφερε την φωτογραφική του 
μηχανή για να την φωτογραφίσουμε γιατί ήταν η πρώτη 
φορά που εμφανίστηκε φώκια στην θάλασσα μας. 
Περιμέναμε αρκετά να την δούμε να βγαίνει πηδώντας 
από την θάλασσα για να τραβήξουμε την φωτογραφία. 
Κάποια στιγμή αυτό έγινε και τότε ο παππούς τράβηξε 
μία πανέμορφη φωτογραφία. 

Η φώκια την επόμενη μέρα δεν εμφανίστηκε. Όλοι 
είπαν ότι έφυγε ταξίδι για άλλες θάλασσες πιο βαθιές 
από την δική μας και ότι εκεί θα βρει τους φίλους της και 
θα είναι χαρούμενη με την παρέα τους. Σίγουρα δεν θα 
της άρεσε να ζήσει εδώ μόνη της. Εμείς  θα την 
θυμόμαστε όσα χρόνια και αν περάσουν γιατί θα την 
βλέπουμε στην φωτογραφία που βγάλαμε. 

                                                                  Ελπίδα Χέλμη  Β2 
 





Η ΦΙΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μία πάπια κι ένα λιοντάρι 
που ήταν εχθροί!   

Το λιοντάρι κυνηγούσε την πάπια, και η πάπια ξέφευγε 
από το λιοντάρι! 

Μια μέρα η πάπια κουράστηκε από το κυνηγητό και 
έφτιαξε μια robo-πάπια να κάνει ότι έκανε κι εκείνη για 
να φύγει από εκεί απαρατήρητη. 

Το λιοντάρι όμως γρήγορα κατάλαβε ότι η πάπια είχε 
φύγει, και ότι  πήγε από την άλλη μεριά της γης! Όταν 
συναντήθηκαν, άρχισε ξανά ο καβγάς, όχι για πολύ όμως! 

 Όσο καβγάδιζαν, τους βρήκαν οι κυνηγοί και τότε το 
λιοντάρι και η πάπια έγιναν φίλοι για να αντιμετωπίσουν 
το νέο εχθρό. Ενωμένοι, κατάφεραν και νίκησαν αυτόν 
τον εχθρό!    Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα!   

(Αυτή η ιστορία μας μαθαίνει ότι είναι καλύτερα να έχεις 
φίλους που δεν σου ταιριάζουν πάρα να είσαι εχθρός 
τους!) 

Με λίγα λόγια <<Η ΦΙΛΙΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!>> 

 ΤΕΛΟΣ!!!  

Φίλιππος Πέππας-Κυριακίδης 
 





Ένα κουνελάκι στο σαλόνι μας! 
 

 Πάσχα 2020!  

Η νονά μου μαζί με την λαμπάδα, τα παπούτσια , το τσουρέκι 
και τα κόκκινα αυγά, μου έφερε και ένα σοκολατένιο κουνελάκι. Το 
πήρα στα χέρια μου, και του είπα: « Πρέπει να είσαι πολύ νόστιμο! 
Ανυπομονώ να σε φάω!!».  Ξαφνικά, εκεί που άρχισαν να τρέχουν 
τα σάλια μου και να ετοιμάζομαι να κάνω την πρώτη δαγκωνιά, 
ακούω μια ψιλή φωνούλα να λέει: « Μη με φας, επειδή είμαι 
μαγικό κουνελάκι και μπορείς να μου ζητήσεις τρεις ευχές να σου 
πραγματοποιήσω. Σαν αντάλλαγμα , θα με αφήσεις στο σαλόνι σου 
και δεν θα αφήσεις κανέναν να με φάει, ούτε όμως θα φανερώσεις 
σε κανέναν πως είμαι μαγικό». 

 Στην αρχή, φοβήθηκα και δεν πίστευα αυτό που άκουγα. 
Όταν κατάλαβα πως το κουνελάκι δεν είναι κακό, του ζήτησα την 
πρώτη μου ευχή. Ευχήθηκα να εξαφανίσει τον κορωνοϊό, γιατί μας 
κρατούσε μακριά από τους φίλους μας , την δασκάλα μας και τους 
παππούδες μας και δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω να παίξουμε. 
Η δεύτερη μου ευχή, ήταν να μου φέρει ένα μεγάλο σοκολατένιο 
αυγό με δώρο έκπληξη. Η τρίτη ευχή μου ήταν να  ελευθερωθεί το 
κουνελάκι από την σοκολάτα και να γίνει αληθινό ζωάκι.  Όλες οι 
ευχές έγιναν και με την τρίτη ευχή, βρέθηκε στο σαλόνι μας ένα 
γλυκό και όμορφο, άσπρο κουνελάκι με τεράστια γαλάζια μάτια, 
όρθια αυτιά , μύτη ρόζ και μεγάλη εξυπνάδα. 

 Ένιωσα μεγάλη χαρά που βρισκόταν το κουνελάκι μαζί μου 
και ήταν όλο δικό μου. Αγαπώ πολύ τα ζώα και πάντα ήθελα να έχω 
ένα. Αρχίσαμε να παίζουμε στο σαλόνι παρέα. 

 Ήμασταν πολύ χαρούμενοι γιατί εγώ απέκτησα ζωάκι και το 
κουνελάκι,  έγινε αληθινό και βρέθηκε μέσα σε μια οικογένεια.  

                                                                              

 Άννα Ρουμελιωτάκη Β’ τάξη  
 





Ο ΣΚΙΟΥΡΟΣ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΠΑΝΙΟ 

  

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας σκίουρος, ο 
Τάσος, που ήθελε να κάνει μπάνιο στην θάλασσα. 

 Όμως η θάλασσα ήταν μακριά και αυτός ζούσε στο 
δάσος. Έπρεπε να κάνει ολόκληρο ταξίδι. Ώσπου μια 
μέρα ξεκίνησε να πάει.  Ο Τάσος  μπορούσε και να 
πετάξει από δέντρο σε δέντρο, γι’ αυτό δεν του ήταν και 
τόσο δύσκολο το ταξίδι.  

         Ήταν όμως περιπετειώδες!!!! 

Στην αρχή συνάντησε έναν αετό και ο αετός άρχισε 
να τον κυνηγά. Ο Τάσος κρύφτηκε σε ένα δένδρο και ο 
αετός δεν μπορούσε πια να τον πιάσει. Έπειτα 
συνάντησε μια σοφή κουκουβάγια και την ρώτησε πώς 
να φτάσει στη θάλασσα. Αυτή του έδωσε οδηγίες για τον 
μισό δρόμο και για τον υπόλοιπο δρόμο βοήθησε ένα 
σπουργίτι, ο Σαμ. Ο Σαμ έγινε ο νέος φίλος του Τάσου και 
πέρασαν μαζί το τελευταίο δένδρο και είδαν την 
θάλασσα. 

  Έτσι το σκιουράκι ο Τάσος έκανε ένα μεγάλο ταξίδι 
με πολλές περιπέτειες και νέους φίλους για να φτάσει 
στη θάλασσα, που ήταν το όνειρό του! 

                                                       Ιωάννης Φωκάς  Β΄2 

 





Η γάτα ο ποντικός και ο σκύλος 
 

Μια φορά κι έναν καιρό  στο σπίτι ενός γεροντάκου, είχαν 
φτιάξει τις φωλιές τους πολλά ποντίκια. 

Όλα πήγαιναν καλά ως τη στιγμή που μια γάτα ήρθε στο 
σπίτι. 

Ούτε ένα κομματάκι τυρί δεν μπορούσαν πια να φάνε. 

«Να της κρεμάσουμε ένα κουδούνι στο λαιμό της» είπε 
ένα μικρό  ποντικάκι.  

Το ποντίκι πλησίασε τη γάτα την ώρα που κοιμόταν. Η 
μυρωδιά του όμως έκανε τη γάτα να  ξυπνήσει και προσπάθησε 
να το αρπάξει. Το ποντίκι κατάφερε και γλίτωσε από τα νύχια 
της γάτας. 

Την άλλη μέρα αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το σπίτι 
του γεροντάκου. Μόλις ετοιμάστηκαν να φύγουν, είδαν κάτι 
παράξενο. Η γάτα μάλωνε με ένα σκυλί. 

  Ο πιο σοφός ποντικός είπε : 

«Δε χρειάζεται να φύγουμε γιατί η γάτα θα μαλώνει με το 
σκυλί και έτσι θα βρίσκουμε ευκαιρία να τρώμε».  

Αυτό έκαναν και μέχρι σήμερα τρώνε….. 

  Έτσι έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα!!!!! 

  

                                      Γιώργος Φασουλής  Β΄2 

 




