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∆· «£Â·ÙÚÔ·È¯ÓÈ‰›ÛÌ·Ù·» ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÂ› ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó
ˆ˜ Â˘¤ÏÈÎÙÔ ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÛÙ· ıÂ·ÙÚÈÎ¿ ·È¯Ó›‰È· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. 

™ÙÈ˜ È‰¤Â˜ ÁÈ· ·˘ÙÔÛ¯Â‰È·ÛÌfi Û˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ÙÔ ı¤Ì· ‹ ‰ÒÛÙÂ Û·ÊÂ›˜ Ô‰ËÁ›Â˜
‚¿˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ, ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‚ÔËı¿ÙÂ Ù·
·È‰È¿ Ó· Î¿ÓÔ˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÌÂ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ. 
∞Ó Î¿ÔÈÔ˜ ÍÂÊ‡ÁÂÈ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ!

∫¿ıÂ ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· ‰Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛË ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· «ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ
Ù· ·È‰È¿ Ó· ·›ÍÔ˘Ó ı¤·ÙÚÔ».
¢ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙÂ!

∆· ÌÈÎÚ¿ ıÂ·ÙÚÈÎ¿ ¤ÚÁ· ¤¯Ô˘Ó ÙfiÛÔ Â˘¤ÏÈÎÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜, ÒÛÙÂ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ· ÛÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙË˜ Î¿ıÂ Ù¿ÍË˜. 
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ Ù· fiˆ˜ ÓÔÌ›˙ÂÙÂ!

√/∏ ÂÌ„˘¯ˆÙ‹˜/ÙÚÈ· Î·È Ô‰ËÁfi˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È ‰ÂÓ
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ ıÂ¿ÙÚÔ˘.
∞ÚÎÂ› Ó· ¤¯ÂÈ Î¤ÊÈ Ó· ·›ÍÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘˜.

∏ Î·ı·Ú‹ Ì·ÙÈ¿ ÁÈ· Ó·  ÂÚÌËÓÂ‡ÂÈ Î·ÓÂ›˜ ÔÚı¿ «Ù· ıÂ·ÙÚÔ·È¯ÓÈ‰›ÛÌ·Ù·»
ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÂ› ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙ·Ó fiÌˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ÙfiÙÂ ÙÔ ı¤·-
ÙÚÔ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ‰ÂÓ ÚÔˆıÂ› ÌfiÓÔ ÙËÓ ÂÏÂ‡ıÂÚË, ÙÔÏÌËÚ‹ Î·È ¯·Ï·Ú‹
¤ÎÊÚ·ÛË, ·ÏÏ¿ Á›ÓÂÙ·È ÂÊ·ÏÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·˘ÙÔÁÓˆÛ›· Î·È Î·Ï‡ÙÂ-
ÚË Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ.

£Â·ÙÚÔ-
·È¯ÓÈ‰›ÛÌ·Ù·#1
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¶¿ÌÂ Ó· ˙ÂÛÙ·ıÔ‡ÌÂ Ï›ÁÔ;

¢ÂÓ Â›Ó·È ‚¤‚·È· ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Î¿ÓÔ˘ÌÂ ˙¤ÛÙ·Ì· ‹ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ·Ó·-
ÓÔ‹˜ ÚÈÓ ÙÔ ıÂ·ÙÚÈÎfi ·È¯Ó›‰È, ¿ÏÏˆÛÙÂ Ù· ·È‰È¿ ‰ÂÓ «˙ÂÛÙ·›ÓÔ-
ÓÙ·È ÚÈÓ ·›ÍÔ˘Ó», ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ fiÌˆ˜ ‚ÔËı¿ÂÈ ÔÏ‡ ÁÈ· Ó· Ì·˙¤-
„Ô˘ÌÂ Î·È Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘ÌÂ Ù· ·È‰È¿.

Γινόµαστε σαν ένα µπαλόνι.
Με κάθε εισπνοή φουσκώνουµε, µε κάθε εκπνοή αφήνουµε
το µπαλόνι να ξεφουσκώσει.

Φυσάµε όλοι µαζί και µιµούµαστε τον ήχο ενός τρένου.

Φανταζόµαστε πως είµαστε κούκλες.
Καθώς εισπνέουµε αργά ζωντανεύουµε, µε την εκπνοή ξανα-
γινόµαστε άψυχες κούκλες.

Φυσάµε ένα φανταστικό κουτάλι γεµάτο καυτή σούπα για να
κρυώσει.  

Φανταζόµαστε πως είµαστε φτερά που τα παίρνει ο άνεµος.

Ας πούµε ότι καθόµαστε κάτω από ένα γιασεµί.
Το άρωµα του µας χαλαρώνει, µας νυστάζει, µας παίρνει 
ο ύπνος, ξαπλώνουµε.



Εισπνέουµε και ανεβαίνουµε, ψηλώνουµε, σηκώνουµε τα χέ-
ρια, στεκόµαστε µε τα πόδια στις µύτες, πιο ψηλά, όλο και πιο
ψηλά.
Εκεί κρατάµε την αναπνοή µας για λίγο και µετά εκπνέουµε
αργά-αργά “λιώνοντας σαν το µέλι στο πάτωµα”. ∆ηλαδή χα-
λαρώνουµε, πέφτουµε και απλωνόµαστε.

Είµαστε µια µπαλίτσα παγωτό που λιώνει στο πάτωµα.

Καθόµαστε µε κλειστά µάτια ο ένας δίπλα στον άλλο.
Επαναλαµβάνουµε ο ένας µετά τον άλλον ποµ, φς, ποµ, φς,
ποµ, φς……

Κλείνουµε τα µάτια και σκεφτόµαστε ένα πρόσωπο που αγα-
πάµε να µας χαµογελά.

Πηδάµε ψηλούς αόρατους τοίχους που µας εµποδίζουν να
πάµε εκεί που θέλουµε.

Είµαστε δεµένοι και προσπαθούµε να λυθούµε.

Παίζουµε µποξ, ρακέτες ή βόλεϊ, µε φανταστικό αντίπαλο.
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¢ÒÛÙÂ ı¤Ì·Ù· Î·È Î›ÓËÙÚ· ÛÙ· ·È‰È¿, ÒÛÙÂ Ó· ·˘ÙÔÛ¯Â‰È¿ÛÔ˘Ó 
√È ·˘ÙÔÛ¯Â‰È·ÛÌÔ› ‰È·ÛÎÂ‰¿˙Ô˘Ó Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Â›Ó·È ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ‚Ô‹-
ıËÌ· ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÎ‹ÛÔ˘ÌÂ  Ù· ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜ Ì¤Û·.

∑ËÙ‹ÛÙÂ ·fi Ù· ·È‰È¿ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ¿Óˆ ÛÂ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎ¤˜ ÂÈÎfiÓÂ˜ 
Î·È ÁÂÁÔÓfiÙ·, Ó· ·ÊËÁËıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÛˆÌ·ÙÈÎ¿ Î·È ÏÂÎÙÈÎ¿, È‰¤-
Â˜, ÛÎ¤„ÂÈ˜ Î·È Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·.

øı‹ÛÙÂ Ù· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ‰ÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ È‰¤Â˜, ÂÈÎfiÓÂ˜, ÈÛÙÔÚ›Â˜, ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘·.  
∂›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙÔ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ı· ¿ÚÂÙÂ!
µÔËı‹ÛÙÂ Ù· Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ÛÎ¤ÊÙËÎ·Ó. 
∂Óı·ÚÚ‡ÓÂÙÂ, ·Úˆı‹ÛÙÂ Î·È Î·ÙÂ˘ı‡ÓÂÙÂ Ù· ·È‰È¿, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó· ÔÏÔÎÏË-
ÚÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó fiÛÔ ÌÔÚÔ‡Ó.

ªËÓ ÍÂ¯Ó¿ÙÂ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘ÙÂ›ÙÂ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· ÂÚÂı›-
ÛÌ·Ù· Ô˘ Û·˜ ‰›ÓÔ˘Ó Ù· ›‰È· Ù· ·È‰È¿.

¢Ô˘Ï¤„ÙÂ Î·Ùã ÂÈÏÔÁ‹Ó Â›ÙÂ fiÏÔÈ Ì·˙›, Â›ÙÂ ¯ˆÚÈÛÌ¤ÓÔÈ ÛÂ ÔÌ¿‰Â˜ 
‹ ·ÎfiÌ· Î·È ÌÂ Î¿ıÂ ·È‰› ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¿. 

∞˘ÙÔÛ¯Â‰È¿ÛÙÂ ÌÂ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÛ¯Â‰È·ÛÌÔ‡˜.

Ã·Ï·ÚÒÛÙÂ!   ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ¯·Ï¿ÚˆÛË ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ·˘ÙÔÛ¯Â‰È·ÛÌÒÓ…
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π‰¤Â˜ Î·È ı¤Ì·Ù· ÁÈ· ·˘ÙÔÛ¯Â‰È·ÛÌfi



Παρέλαση µε µουσικά όργανα.
Κάποιος φαλτσάρει και οι υπόλοιποι τον αποβάλουν από την
ορχήστρα.
Αυτός στην αρχή κλαίει, µετά σκέφτεται λίγο και αποφασίζει να
τους χαλάσει την παρέλαση, φαλτσάροντας συνεχώς.

Έρχεται ένας κλόουν µε ένα λουλούδι στο πέτο.
Ένας άλλος βλέπει το λουλούδι, το θαυµάζει και ζητάει να το
µυρίσει.
Ο λουλουδάτος κλόουν κάνει τον δύσκολο.
Ο άλλος παρακαλάει.
Τελικά τον αφήνει να µυρίσει το λουλούδι του.
Όµως το λουλούδι πετάει νερό και καθώς ο δεύτερος κλόουν
σκύβει να µυρίσει, καταβρέχεται και τροµάζει.

Ένας κλόουν κορδώνεται πως είναι δυνατός.
Κάνει επίδειξη δύναµης µε ψεύτικο βάρος.
Μπαίνει άλλος κλόουν, τον κοιτάζει προσεχτικά και αποκαλύ-
πτει την απάτη του.
Το βάρος είναι ελαφρύ σαν πούπουλο.
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™Ã√§∂π√ °π∞ ∫§√√À¡

¢ÒÛÙÂ ÛÙËÓ Ù¿ÍË «ÙÔ˘˜ ÎÏfiÔ˘Ó» ˆ˜ ı¤Ì· Î·È ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÂ›ÙÂ ÙÔ ÁÈ· Ï›ÁÔ.
ªÂÙ¿ ‚ÔËı‹ÛÙÂ ÙÔ Î¿ıÂ ·È‰› Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Ù‡Ô ÎÏfiÔ˘Ó. 
µÚÂ›ÙÂ ÙÔ˘˜ ÔÓfiÌ·Ù·.

µÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ ÛÂ ¤Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· ÎÏfiÔ˘Ó. ™‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ Î·È Ú¤-
ÂÈ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó Ù· ‰˘Ó·Ù¿ ÙÔ˘˜!  ∆· ‚ÔËı¿ÌÂ Ó· ÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·›ÍÔ˘Ó
ÙÈ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÌÈÎÚ¤˜ ÛÎËÓ¤˜. 

£· ¿ÚÂÛÂ Û›ÁÔ˘Ú· ÛÙ· ·È‰È¿ ·Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡ ¤·ÈÚÓ·Ó 
·fi  ¤Ó· ‰›ÏˆÌ· ÎÏfiÔ˘Ó.



Το δείχνει σε όλους.
Ο πρώτος κλόουν νευριάζει πολύ που τον αποκάλυψε. 
Τον πιάνει και τον τινάζει πέρα δώθε.
Αυτός πέφτει κάτω και κάθεται ακίνητος.
Ο άλλος τα χάνει, προσπαθεί να τον συνεφέρει, όσο δεν συνέρ-
χεται φοβάται όλο και περισσότερο.
Ξεσπάει σε λυγµούς.
Καθώς κλαίει, ο “λιπόθυµος” κλόουν σηκώνεται ξαφνικά και
τον τροµάζει.

Ο ένας κλόουν βλέπει τον άλλον που έρχεται από µακριά και 
αποφασίζει να του κάνει πλάκα. 
Θα παραστήσει το άγαλµα.
Κάθεται λοιπόν ακίνητος σε µια στάση.
Ο άλλος κλόουν στέκεται µπροστά στο «άγαλµα» και το κοιτάζει.
Το «άγαλµα» µπορεί να τον τροµάξει απότοµα ή να τον πειρά-
ζει σε στιγµές που ο άλλος δεν τον βλέπει.

∆ύο κλόουν κάθονται σε ένα παγκάκι.
Ο ένας πίνει πορτοκαλάδα µε καλαµάκι.
Ο άλλος λιγουρεύεται την πορτοκαλάδα· κάνει αυτόν που πίνει
να κοιτάξει αλλού και του κλέβει γουλιές πορτοκαλάδας.
Ο κλόουν µε την πορτοκαλάδα απορεί που βλέπει το µπουκάλι 
να αδειάζει «από µόνο του».
Κάτι αρχίζει να υποπτεύεται, όπου στο τέλος πιάνει τον δρά-
στη επ΄ αυτοφώρω.   

Ο ένας κλόουν χρησιµοποιεί τον άλλον σαν κούκλα.
Το νούµερο πετυχαίνει.     
Ο κόσµος χειροκροτεί.
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Ο κλόουν που δίνει τις διαταγές φουσκώνει από καµάρι.
∆ίνει εντολή στον κλόουν-κούκλα να τον ακολουθήσει, αλλά ε-
κείνος κάνει στροφή και φεύγει από την άλλη.

Ο ένας τρώει µπανάνα και πετάει κάτω την µπανανόφλουδα, 
ο άλλος την πατάει,  πέφτει και του κάνει παρατήρηση.

Ο ένας βήχει ή φτερνίζεται στο πρόσωπο του άλλου και τον
κολλάει συνάχι.

Ο ένας κοιµάται και ο άλλος κάνει φασαρία και τον ενοχλεί. 
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¶·›ÍÙÂ ÌÈÎÚ¿ ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· ÌÂ ı¤Ì· Ù· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·.
µÔËı‹ÛÙÂ Ù· ·È‰È¿ Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó Î·È Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÌÈÎÚ¤˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜
ÌÂ ‰È¿ÊÔÚ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·.
¢ÒÛÙÂ ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ Ó· ÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ ‰ÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜ Î·È ·›ÍÙÂ ·È¯Ó›-
‰È· ÌÂ ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì·.

Μια κυρία πάει στο κοµµωτήριο για να χτενιστεί, γιατί το βρά-
δυ θα πάει σε ένα χορό και θέλει να είναι πολύ όµορφη.
Η κοµµώτρια όµως βαριέται την δουλειά της.
Χτενίζει την κυρία και συγχρόνως µιλάει µε µια φίλη της στο
κινητό.
Καταστρέφει σχεδόν τα µαλλιά της κυρίας. 

Για να φανταστούµε τώρα και το αντίθετο!
∆ηλαδή µια κοµµώτρια που αγαπάει την δουλειά της και νοιά-
ζεται για τους πελάτες της.

Ένας τροχονόµος ρυθµίζει την κυκλοφορία.
Ξαφνικά τον τρώει η µύτη του, κάνει µια κίνηση για να την ξύ-
σει, αλλά οι οδηγοί µπερδεύονται νοµίζοντας πως τους κάνει
σήµα και γίνεται στο δρόµο µεγάλη ανακατωσούρα.

Μια δασκάλα κάνει µάθηµα.
Τα παιδιά δεν ακούν την δασκάλα και κάνουν φασαρία.    

Άλλη µια δασκάλα κάνει µάθηµα.
Αυτή τη φορά τα παιδιά είναι ήρεµα και συνεργάσιµα.

Μια τραγουδίστρια τραγουδάει στην πρώτη της µεγάλη συναυ-
λία. Έχει πολύ τρακ και µπερδεύει τα λόγια του τραγουδιού.
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Μια τραγουδίστρια της όπερας τραγουδάει στο µπάνιο.

Ένας ζαχαροπλάστης φτιάχνει κατά λάθος µια τούρτα µε αλάτι
αντί για ζάχαρη. 
Την αγοράζει κάποιος για τα γενέθλια του φίλου του.

Τα παιδιά µας παρουσιάζουν µε όποιον τρόπο θέλουν 
ένα επάγγελµα που αγαπούν.

Τι λέτε για ένα παιχνίδι;
Κάθε παιδί µιµείται τις κινήσεις που κάνει κάποιος στην δου-
λειά του και οι υπόλοιποι πρέπει να βρουν τι δουλειά κάνει.
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√È ·Ú·Î¿Ùˆ È‰¤Â˜ ÁÈ· ·˘ÙÔÛ¯Â‰È·ÛÌfi ÛÎÔfi ¤¯Ô˘Ó Ó· ÛÚÒÍÔ˘Ó
Ù· ·È‰È¿ Ó· «ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó».
¶ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô˘
Ó· ·˘ÙÔÛ¯Â‰È¿˙Ô˘Ó ÌÂ ÙÔ ÏfiÁÔ, ÂÈ‰ÈÎ¿ ÙÈ˜ ÚÒÙÂ˜ ÊÔÚ¤˜. 
°Èã ·˘Ùfi, ·ÊÔ‡ ‰ÒÛÂÙÂ ÙËÓ Ô‰ËÁ›·, ·Ú¯›ÛÙÂ Ó· ÌÈÏ¿ÙÂ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ù· ·È‰È¿ 
Ó· Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Î¿ÓÔ˘Ó.

µÏ¤ˆ ÙËÓ ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÌÔ˘, ÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘, ÙË ÌËÙ¤Ú· ÌÔ˘ Ó· ÌÂ ¯·ÈÚÂÙ¿ÂÈ! 

µÏ¤ˆ ¤Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô, Ù· ·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Î·È ·›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ·˘Ï‹!

µÏ¤ˆ ÌÈ· Ï·˚Î‹ ·ÁÔÚ¿! 
∫fiÛÌÔ˜ ¿ÂÈ ÎÈ ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ÔÈ ˆÏËÙ¤˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜, ÚÔÛ·-
ıÔ‡Ó Ó· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó Ù· ÂÌÔÚÂ‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. 

Πάµε να ανεβούµε σε ένα ψηλό βουνό!
Η ανάβαση είναι δύσκολη. 
Η προσπάθεια είναι µεγάλη.
Μόλις φτάσουµε στην κορυφή κοιτάζουµε κάτω.
Ας πει ο καθένας από µας τι βλέπει.

∏ ¯Ú‹ÛË Ì·ÁÓËÙÔÊÒÓÔ˘ ÙÈ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÊÔÚ¤˜ Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÂÈ Ù· ·È‰È¿
«Ó· Ï˘ıÔ‡Ó» Î·È Ó· Ô˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏ·.
√ ÛˆÌ·ÙÈÎfi˜ ·˘ÙÔÛ¯Â‰È·ÛÌfi˜ Ô˘ ÚÔËÁÂ›Ù·È ‹ Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÈ ÙÔ ÏÂÎÙÈÎfi ·˘-
ÙÔÛ¯Â‰È·ÛÌfi Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜, ÚÔÛı¤ÙÂÈ ıÂ·ÙÚÈÎfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··-
Ú·›ÙËÙÔ˜.

ΞΕΚΙΝΑΜΕ; 
ΦΥΓΑΜΕ!

Πάµε να πετάξουµε!
Χρησιµοποιούµε τα χέρια µας σαν φτερά.
Είναι τόσο όµορφα να είσαι στον αέρα· νοιώθεις το σώµα σου 
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* √È ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙÔÓ Î¿ıÂ ·˘ÙÔÛ¯Â‰È·ÛÌfi Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ¤˜.

* 



ελαφρύ.
Καθώς πετάµε, ένας-ένας λέει δυνατά κάτι που θα ήθελε.

Πάµε να σπάσουµε έναν τοίχο!
Ο τοίχος βρίσκεται µπροστά µας αλλά δεν τον βλέπουµε, είναι
αόρατος.
Είναι τόσο σκληρός που πρέπει να βάλουµε όλη την δύναµή µας 
για να τον γκρεµίσουµε.
Καθώς το κάνουµε, ας πούµε τι µας εκνευρίζει, τι δεν µας αρέ-
σει και µας ενοχλεί.

Πάµε να ισορροπήσουµε σε ένα σκοινί.
Πρέπει να είµαστε πολύ συγκεντρωµένοι για να µην πέσουµε.
Αργά-αργά, προσεκτικά, βήµα-βήµα.
Ας πούµε κάτι που µας έτυχε ή κάναµε σήµερα.
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£· ‹ıÂÏ· ÔÏ‡ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù· ·È‰È¿ Ó· Â›Ó·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ·.

£· ‹ıÂÏ· ÔÏ‡ ÌÈ· ÊÚ¿Ô˘Ï·. 

£· ‹ıÂÏ· ÔÏ‡ Ó· Â›¯· ¤Ó· ·‰ÂÏÊ¿ÎÈ. 

ªÂ ÂÎÓÂ˘Ú›˙ÂÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ‰¤ÓÙÚ· ÛÙËÓ ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· 
ÛÎ·ÚÊ·ÏÒÓˆ.

ªÂ ÂÓÔ¯ÏÂ› Ó· ÌÂ Í˘Ó¿ÓÂ fiÙ·Ó ÎÔÈÌ¿Ì·È.

¢ÂÓ Ìã ·Ú¤ÛÔ˘Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ·Á·Ô‡Ó Ù· ˙Ò·.

* ™‹ÌÂÚ· ¤Ê·Á· ÁÈ· ÚˆÈÓfi ÊÚÔ‡Ù· Î·È „ˆÌ› ÌÂ Ì¤ÏÈ.
◊Ù·Ó ÙfiÛÔ ÓfiÛÙÈÌÔ!

* 

* 



Πάµε να βουτήξουµε σε µια θάλασσα.
Το νερό είναι ζεστό και η θάλασσα σαν λάδι.
Κολυµπάµε χαλαρά.
Ας πει ο καθένας µια απίθανη ιστορία ή ένα παραµύθι.

™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Î·ıfiÌ·ÛÙÂ fiÏÔÈ ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Î·È ·ÎÔ‡ÌÂ ·˘Ù¿ Ô˘ Â›·ÌÂ ·fi ÙÔ
Ì·ÁÓËÙfiÊˆÓÔ. 
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™‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› Ô Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ˜ ÌÔ˘ ¤ÊÂÚÂ ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ·.
◊Ù·Ó ·fi ÌÈ· Ê›ÏË ÌÔ˘ Ô˘ ˙ÂÈ ÛÙËÓ πÛ·Ó›·.

™‹ÌÂÚ· ‹Ú· ÙÔ ÏÂˆÊÔÚÂ›Ô Î·È ¤Úıˆ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô.  
ª¤Û· ·fi ÙÔ ÏÂˆÊÔÚÂ›Ô, Î·ıÒ˜ ÂÚ¯fiÌÔ˘Ó, Â›‰· ¤Ó·Ó 
Î‡ÚÈÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¤‚ÏÂÂ, ‹Ù·Ó Ù˘ÊÏfi˜.
∫Ú·ÙÔ‡ÛÂ ¤Ó· ÛÎ‡ÏÔ ÌÂ ¤Ó· ÏÔ˘Ú¿ÎÈ Î·È Ô ÛÎ‡ÏÔ˜ ÙÔÓ Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ! 

ªÈ· Ì¤Ú·, ·È‰È¿, Â›‰· ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Á›Á·ÓÙ·.
∫·ıfiÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Í·ÊÓÈÎ¿ ¤Ó·˜ 
Á›Á·ÓÙ·˜ ‚Á‹ÎÂ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ÓÂÚfi!
«∏ ı¿Ï·ÛÛ· Â›Ó·È ÔÏ‡ ÎÚ‡· Û‹ÌÂÚ·», Â›Â Î·È ¤Î·ÓÂ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ 
‚‹Ì· Î·È Û¯Â‰fiÓ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎÂ! 

ªÈ· ¿ÏÏË ÊÔÚ¿ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÙ·ÏÔ‡‰· ÌÂ ‹ÚÂ Ì·˙› ÙË˜ Î·È ÂÙ¿Í·ÌÂ.
¶‹Á·ÌÂ ÛÙÔÓ Î‹Ô ÂÓfi˜ ˘¤ÚÔ¯Ô˘ ‡ÚÁÔ˘ ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·.
◊È· Ì·˙› ÙË˜ Ó¤ÎÙ·Ú ·fi Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·!

∫¿ÔÙÂ ¤Ó·˜ Ì¿ÁÔ˜ ÌÂ Â›¯Â ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÛÂ ÎÔ‡ÎÏ·.
◊Ù·Ó ¤Ó·˜ ÔÏ‡ Á¤ÚÔ˜ Ì¿ÁÔ˜, ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ô˘ Ù· Â›¯Â Û¯Â‰fiÓ ¯·Ì¤Ó·.
◊ıÂÏÂ Ó· ˙ˆÓÙ·Ó¤„ÂÈ ÌÈ· ÎÔ‡ÎÏ·, ·ÏÏ¿ ÌÂÚ‰Â‡ÙËÎÂ Î·È 
ÌÂÙ·ÌfiÚÊˆÛÂ ÂÌ¤Ó· Ô˘ ÂÚÓÔ‡Û· Ù˘¯·›· ·fi ÂÎÂ› ÛÂ ÎÔ‡ÎÏ·.
ŒÌÂÈÓ· ÙÚÂÈ˜ Ì‹ÓÂ˜ ÛÙÔ Ú¿ÊÈ ÂÓfi˜ Ì·Á·˙ÈÔ‡ ÌÂ ·È¯Ó›‰È·!

* 



Οι µικρές µαϊµούδες πηδάνε ασταµάτητα δεξιά κι αριστερά.
Ξύνουν το κεφάλι και ξεψειριάζονται.
Είναι µέσα στη ζούγκλα.
Ξηµερώνει. Είναι πρωί και µόλις ξυπνούν. 
Χασµουριούνται και τεντώνονται. 
Πειράζονται µεταξύ τους.
Πηγαίνουν να βρουν καµιά µπανάνα για να φάνε.
Βλέπουν ένα τεράστιο γέρικο δέντρο γεµάτο καρπούς.
Καθώς αγγίζουν το δέντρο κάτι κολλάει στα χέρια τους.
Γλύφουν τα δάχτυλα και µµµ…είναι µέλι!!!
Αχ! Αχ! τι είναι αυτό! Οι µέλισσες δεν συµφωνούν καθόλου που
τους παίρνουν το µέλι τους. 
Αρχίζουν να κυνηγούν τις µαϊµούδες.
Τις τσιµπούν. Οι µαϊµούδες πονούν.
Τρίβει η µια την άλλη µε φύλλα του δάσους για να ανακουφί-
σουν τον πόνο.
Ξαφνικά βλέπουν……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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¢È·‚¿ÛÙÂ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÌÂ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈÂ˜ ÌÈÎÚ¤˜
Ì·˚ÌÔ‡‰Â˜.
∑ËÙ‹ÛÙÂ ÙÔ˘˜ Ó· ·˘ÙÔÛ¯Â‰È¿ÛÔ˘Ó ¿Óˆ Û’·˘Ù¿ Ô˘ ¿ÎÔ˘Û·Ó.
ÃˆÚ›ÛÙÂ Ù· ÛÂ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ·Ê‹ÛÙÂ Ï›ÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙÔ‡Ó.  
¶Â›ÙÂ ÛÙËÓ Î¿ıÂ ÔÌ¿‰· Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÂ› Ò˜ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ë ÈÛÙÔÚ›·.  
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¢È·‚¿ÛÙÂ ·ÚÁ¿ ÊÚ¿ÛË ÚÔ˜  ÊÚ¿ÛË.
∑ËÙ‹ÛÙÂ ·fi Ù· ·È‰È¿ Ó· ·Ó··Ú¿ÁÔ˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ ·ÎÔ‡ÓÂ ÌÂ ÛˆÌ·ÙÈÎÔ‡˜
·˘ÙÔÛ¯Â‰È·ÛÌÔ‡˜.
√È Î·ıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ·˘ÙÔÛ¯Â‰È·ÛÌÔ› ··ÈÙÔ‡Ó ·fi Ù· ·È‰È¿ Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË
Î·È ÁÚ‹ÁÔÚÂ˜ ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜.

Είστε εξαντληµένοι, πεινασµένοι και έχετε χάσει το δρόµο σας. 

Τριγύρω σας υπάρχει µόνο άµµος, σαν µια τεράστια παραλία.

Περπατάτε………………..                    

Ο ήλιος καίει.

Ξαφνικά βλέπετε µπροστά σας ένα σπίτι.

Ανοίγετε την πόρτα και µπαίνετε µέσα όλο λαχτάρα µήπως
βρείτε κάτι να φάτε· ανακαλύπτετε πως είναι εντελώς άδειο.

Η απογοήτευσή σας είναι µεγάλη.

Είστε έτοιµοι να φύγετε όταν βλέπετε µια άλλη πόρτα στο πίσω
µέρος του σπιτιού.

Την ανοίγετε και βρίσκεστε µπροστά σε ένα µέρος γεµάτο ψηλά
δέντρα. 
Βγαίνετε γρήγορα έξω.  

Έχετε την ελπίδα να βρείτε κάτι φαγώσιµο.

Κοιτάτε προσεχτικά τα δέντρα· σκαρφαλώνετε πάνω τους,

Ã∞ª√°∂§∞ ™∆√¡ ∏§π√
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όµως αυτά δεν έχουν καρπούς και εσείς δεν αντέχετε άλλο.

Τότε ξαφνικά βλέπετε πάνω στα κλαδιά των δέντρων κάτι που
δεν είχατε προσέξει πριν.

Μπορεί να µην υπάρχουν καρποί υπάρχουν όµως φωλιές που-
λιών. 

Εκεί µέσα µπορεί να υπάρχουν αβγά πουλιών σκέφτεστε.

Σκαρφαλώνετε πάλι σε ένα δέντρο και αρχίζετε να ψάχνετε τις
φωλιές για αβγά. 
Τίποτα. 

Ανεβαίνετε σε άλλο δέντρο και συνεχίζετε να ψάχνετε.

Ούτε εδώ υπάρχει αβγό.

Κατεβαίνετε απογοητευµένοι.
Ξαφνικά κοντά στις ρίζες του δέντρου βλέπετε ένα λουλούδι.

Το κόβετε, το θαυµάζετε, το µυρίζετε.
Είναι υπέροχο. 

Η πείνα σας όµως είναι µεγάλη. 
Αποφασίζετε να το φάτε.

∆ιστάζετε………
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Όµως δεν έχετε άλλη επιλογή και το τρώτε.
Ανακαλύπτετε ότι είναι νοστιµότατο.

Μόλις το καταπίνετε µια γλυκιά ζέστη απλώνεται σε όλο σας το
σώµα. 

Αρχίζετε να ανθίζετε και να ανοίγετε όπως ένα λουλούδι.

Ανθισµένοι, χαµογελάτε στον ήλιο.
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ÃˆÚ›ÛÙÂ ÛÂ ˙Â˘Á¿ÚÈ· Ù· ·È‰È¿ Î·È ·Ê‹ÛÙÂ Ù· Ó· ·˘ÙÔÛ¯Â‰È¿ÛÔ˘Ó ÂÏÂ‡ıÂÚ·
ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· ÙË˜ Ï·˚Î‹˜ ·ÁÔÚ¿˜. 

Η κυρία Θάλεια που πάντα ψάχνει για το καλύτερο, ψωνίζει
ψάρια από την κυρία Ουρανία που όλο γκρινιάζει.

Ο ∆ήµος που είναι φοιτητής και δεν έχει πολλά λεφτά, 
αγοράζει λουλούδια από την όµορφη Ρίτα.

Η αγχωµένη µαµά που βιάζεται πολύ να µαγειρέψει πριν γυρί-
σουν τα παιδιά από το σχολείο, παίρνει µπανάνες από τον νυ-
σταγµένο παππού.

Η ντροπαλή Ορνέλα από την Αλβανία, πουλάει µπλουζάκια και
φόρµες.
∆εν µιλάει καλά Ελληνικά µα πρέπει να συνεννοηθεί µε τον κύ-
ριο Βασίλη που δεν ακούει καλά. 

Ο πονηρός κύριος Στάθης προσπαθεί να πουλήσει στην µικρή
Άννα που την έχει στείλει η µαµά της να ψωνίσει κακής ποιό-
τητας µαρούλια.

™∆∏ §∞´∫∏ ∞°√ƒ∞
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Τα πουλιά πετούν µέσα στο δάσος από το ένα µέρος στο άλλο,
ψάχνοντας να βρούνε το ταίρι τους, κάνοντας διάφορες κινή-
σεις και παιχνίδια για να γνωριστούν µεταξύ τους και να ται-
ριάξουν.
Στο τέλος σχηµατίζουν ζεύγη.

Ένα πουλί αντιλαµβάνεται κάποιον κίνδυνο και ειδοποιεί τα άλλα.
Γίνεται µεγάλη αναστάτωση.

Όλα τα πουλιά µαζί ενώνονται και σχηµατίζουν ένα απειλητικό
σύνολο για να τροµάξουν τον εχθρό.

Όταν ο κίνδυνος περνάει, τα πουλιά διαλύουν το σχήµα που έ-
φτιαξαν, σκορπίζουν ξανά στο χώρο και βρίσκουν πάλι το ταίρι
τους.

∆∞ ¶√À§π∞

µ¿˙ÂÙÂ ÌÔ˘ÛÈÎ‹.
¢›ÓÂÙÂ ÙËÓ Î¿ıÂ ÂÈÎfiÓ· Î·È ‚ÔËı¿ÙÂ Ù· ·È‰È¿ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó
Î·È Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÌÈÎÚ¿ ¯ÔÚÔıÂ·ÙÚÈÎ¿ ‰ÚÒÌÂÓ·.  
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¢ÒÛÙÂ ÛÙ· ·È‰È¿ È‰¤Â˜ ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó Î·È Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÌÈÎÚ¤˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜ 
Î·È ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘·.
∞Ê‹ÛÙÂ ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÂÙÔÈÌ·ÛÙÔ‡Ó ‹ ˙ËÙ‹ÛÙÂ ÙÔ˘˜ Ó· ·˘ÙÔÛ¯Â‰È¿ÛÔ˘Ó
Â› ÙfiÔ˘. 

Κάποιος τρώει µια χαλασµένη παστούλα.
Στην αρχή ορµάει στο γλυκό µε λαχτάρα.
Σιγά-σιγά καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, ώσπου αρχίζει
να πονάει η κοιλιά του.

Ένα παιδί φυσάει κάνοντας τον άνεµο.  
Τα υπόλοιπα παιδιά παριστάνουν τα φτερά που τα παίρνει ο ά-
νεµος.

Στο εστιατόριο. Οι απαιτητικοί πελάτες και ο γκαφατζής σερ-
βιτόρος.

Ο ταχυδρόµος χτυπάει το κουδούνι.
Φέρνει ένα γράµµα µε κακή είδηση.
Αυτός που παίρνει το γράµµα, µόλις το διαβάσει λιποθυµάει.

Τρεις πυροσβέστες τρέχουν να σβήσουν µια φωτιά και να σώ-
σουν κάποιον µέσα από τις φλόγες.

Γείτονες τσακώνονται προσπαθώντας να λύσουν ένα πρόβλη-
µα, π.χ. ο σκύλος του ενός γαβγίζει όλο το βράδυ.

Ακροβάτης περπατάει σε σχοινί.
Μόλις φτάσει στην µέση γλιστράει, γλιστράει, γλιστράει,…… στο
τέλος κρατιέται και συνεχίζει.

∫∞¶√π∂™ π¢∂∂™ ∞∫√ª∞



Οδοντιατρείο. Ο οδοντίατρος είναι βιαστικός, ο ασθενής φοβη-
τσιάρης.

Φτιάξτε τις δικές σας διαφηµίσεις για γνωστά ή φανταστικά
προϊόντα µε απίστευτες ιδιότητες.
Ψηφίστε την καλύτερη διαφήµιση.

Ποιος θα λιποθυµήσει καλύτερα; 

Ποιος θέλει να κάνει τον θηριοδαµαστή;
Οι υπόλοιποι ας κάνουν τα λιοντάρια που κάνουν το νούµερό
τους στο τσίρκο.

Κάποιος είναι µόνος στο σπίτι το βράδυ. 
Ξαφνικά ακούγεται ένας θόρυβος σαν να έσπασε το παράθυρο.
Ο ήρωας µας φοβάται πολύ, έχει πανικοβληθεί. 
Ο θόρυβος έρχεται όλο και πιο κοντά.
Στο τέλος ανακαλύπτει πως ήταν ο γάτος του.

∆ώστε ένα θέµα στα παιδιά και πείτε τους να φτιάξουν το δικό
τους ποίηµα.

Χειµώνας. Στο συνέδριο των µικρών µάγων, µερικοί µικροί µά-
γοι προσπαθούν να φέρουν την άνοιξη πρόωρα.
Ζητήστε από τα παιδιά να φτιάξουν µια µικρή χορογραφία, ένα
ποίηµα ή µια τελετή µε λίγα λόγια, που θα είναι η επίδειξη µα-
γείας της κάθε οµάδας.   

Κάποιος που δεν µπορεί να µιλήσει, προσπαθεί απεγνωσµένα
να ζητήσει βοήθεια σε µια ερηµική τοποθεσία.
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Πρέπει µόνο µε νοήµατα να τους πει, π.χ. πως το αυτοκίνητο
του έπεσε σε γκρεµό και πως ο φίλος του είναι ακόµα µέσα πα-
γιδευµένος και κινδυνεύει ή ότι κάποιος τον χτύπησε και τον
έκλεψε.
Οι άλλοι δεν τον καταλαβαίνουν και τον φοβούνται. 

Κάποιος φεύγει και αποχαιρετάει όλο του το σόι. 
Περνώντας από πρόσωπο σε πρόσωπο, η συγκίνηση του µεγα-
λώνει, καταλήγοντας σε λυγµούς.

Τα παιδιά φτιάχνουν ένα συγκρότηµα.
Βρίσκουν όνοµα και τι όργανο παίζει ο καθένας.
Ετοιµάζουν µια µικρή στροφή από το πρώτο τους τραγούδι και
το ερµηνεύουν.
Μοιράζουν αυτόγραφα!

Τα παιδιά αφηγούνται τις αγαπηµένες τους ιστορίες. 
∆ιαλέγουν κάποιες από αυτές για να τις παίξουν, χωρισµένοι 
σε µικρές οµάδες.

Αγόρια φωτογράφοι, κορίτσια µοντέλα και το αντίστροφο.

Ας παίξουµε γνωστά παραµύθια µέχρι τη µέση και ας αλλάξου-
µε το τέλος τους.
Τα παιδιά χωρίζονται σε οµάδες και διαλέγουν ένα παραµύθι.
Κάθε οµάδα καλείτε να το αλλάξει από ένα σηµείο και µετά.

Τα παιδιά βλέπουν µια φωτογραφία (κατά προτίµηση µε πάνω
από 4 πρόσωπα) και καλούνται να την ζωντανέψουν .
Εξερευνούν ποιοι θα µπορούσαν να είναι και τι θα µπορούσαν
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να λένε αυτοί οι άνθρωποι.

Σκηνές από ένα γηροκοµείο.
Χωρίζονται τα παιδιά σε οµάδες και  φωτίζουν κάποιο συγκε-
κριµένο γεγονός, π.χ οι ηλικιωµένοι που θυµούνται τα νιάτα
τους ή κάνουν πάρτι ή αποφασίζουν να τιµωρήσουν την άκαρδη
διευθύντρια κ.λπ. 

Ο Α είχε ένα βιβλίο που κάποια στιγµή το άνοιξε και το βρήκε
µουτζουρωµένο.
Νοµίζει πως αυτό το έκανε ο Β.
Ο Β δεν γνωρίζει τίποτα.
Ο Γ ξέρει ότι δεν το έκανε ο Β (γιατί το έκανε αυτός) αλλά δεν
τολµάει να το οµολογήσει.
Προσπαθεί όµως να µην κατηγορηθεί ο Β.

Προφορική εξέταση ενός µαθητή που είναι εντελώς αδιάβα-
στος και προσπαθεί να τα µπαλώσει.

Ένας κάνει το φωτογράφο και προσπαθεί να βγάλει µια φωτο-
γραφία. 
Αυτός που φωτογραφίζεται συνεχώς κουνιέται.

Τα παιδιά ετοιµάζουν ένα ολόκληρο τηλεοπτικό πρόγραµµα.   
Το κανάλι µας θα έχει σίγουρα ειδήσεις, µετεωρολογικό δελτίο,
διαφηµίσεις, συνεντεύξεις, περιγραφή ποδοσφαιρικού αγώνα,
κάποιο σίριαλ, εκποµπές µαγειρικής κ.λπ…….  

Βρισκόµαστε σε ένα άγνωστο µέρος.
Κάνει απίστευτη ζέστη και είµαστε εξαντληµένοι γιατί περπα-
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τάµε ώρες και διψάµε πολύ. Ξαφνικά βλέπουµε ένα ποτάµι.
Όλο λαχτάρα πίνουµε νερό και ξεδιψάµε.  

Ένα κορίτσι κάνει τη διευθύντρια κάποιας εταιρείας.
Έχει καλέσει όλους τους υπαλλήλους της στο σπίτι για φαγητό. 
Ένας ένας οι καλεσµένοι έρχονται και κάθονται γύρω από το
τραπέζι.
Η διευθύντρια είναι πολύ αυστηρή και οι υπάλληλοι (τα υπόλοι-
πα παιδιά της οµάδας) δεν νιώθουν άνετα.
Η διευθύντρια καµαρώνει για την µαγειρική της.
Το φαγητό σερβίρεται. Είναι απαίσιο!!! ∆εν τρώγεται!!!
Προσοχή! Η διευθύντρια δεν πρέπει να καταλάβει τίποτα για
να µην αρχίσει τις απολύσεις! 

Συνέντευξη για µια ληστεία ή ένα ατύχηµα που έγινε στη γειτο-
νιά σας.
Ο ρεπόρτερ και οι µάρτυρες. 

Κάποιος κουβαλάει κάτι βαρύ· είναι πτώµα από την κούραση,
έτοιµος να καταρρεύσει. Ξαφνικά βλέπει ένα παιδί να κινδυ-
νεύει π.χ. από ένα αυτοκίνητο.
Μαζεύει τις τελευταίες του δυνάµεις και ορµάει να το σώσει.

Ταξιδιώτες στον χρόνο φτάνουν στην παρούσα µέρα από το
µέλλον ή το παρελθόν.

Μια παρέα παρακολουθεί τηλεόραση.
α) Κάτι δραµατικό
β) Κάτι πολύ αστείο
γ) Κάτι τροµαχτικό

28



29

δ) Έναν αγώνα ποδοσφαίρου

Άφιξη σε έναν άγνωστο πλανήτη. Συνάντηση µε εξωγήινο.
Φτιάχνουµε φανταστικούς διάλογους.

Αγώνες ξιφασκίας.

∆ιαλέγουµε µια απλή φράση, 
π.χ. Καληµέρα Γιωργάκη, τι κάνεις;
∆εν έχεις σχολείο σήµερα;
Παίζουµε τη φράση µε διάφορους χαρακτήρες π.χ. νευρικός,
δειλός, ψηλοµύτης, µια κουτσοµπόλα  κ.λπ.
Τώρα δοκιµάζουµε τα συναισθήµατα. 
Κάποιος είναι πολύ θλιµµένος, κάποιος άλλος πολύ χαρούµε-
νος κ.λπ.
Πώς θα µιλήσουν αυτοί;
Αλλάζουµε τις καταστάσεις. Κάνει πολύ κρύο, έχει καύσωνα, 
έχει πολύ φασαρία, γίνεται σεισµός κ.λπ.

Τα παιδιά δηµιουργούν µικρές χορογραφίες πάνω σε συγκε-
κριµένα θέµατα, π.χ. η θάλασσα, το τρένο, ο ήλιος που βασι-
λεύει…………
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£˘ÌËıÂ›ÙÂ!!!
Οι µύθοι του Αισώπου παίζονται εύκολα και ευχάριστα από 
τα παιδιά.
∆ιαβάστε την ιστορία, µοιράστε ρόλους και δώστε τους λίγο
χρόνο να τις ετοιµάσουν.

Παίξτε σκηνές από παραµύθια! 

Η µυθολογία είναι πηγή έµπνευσης για µικρές ιστορίες!

Απαγγείλετε ποιήµατα µε όσο πιο ωραία φωνή µπορείτε.
Κάνει καλό στην υγεία. 

Γελάστε και κλάψτε όλοι µαζί! Είναι ανακουφιστικό!

Τραγουδήστε!   
Ένας-ένας, δυο-δυο, όλοι µαζί χορωδία, τραγουδήστε!
Φτιάχνει το κέφι και τονώνει την αυτοπεποίθηση. 
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πÛÙÔÚ›Â˜ ÁÈ· ‰Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛË

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Â˘¯¿ÚÈÛÙ· ·Ú·Ì‡ıÈ· Î·È ÈÛÙÔÚ›Â˜, Î·Ù¿ÏÏËÏ· ‰ÔÌËÌ¤ÓÂ˜,
ÒÛÙÂ Ó· ·ÔÙÂÏ¤ÛÔ˘Ó ÙÔ ÓÔËÌ·ÙÈÎfi Î·È ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, Ì¤Û· ·fi ÙÔ
ÔÔ›Ô ı· ÍÂË‰‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ıÂ·ÙÚÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ. 

ªÔÚÔ‡ÌÂ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘ÌÂ Ù· ·È‰È¿ Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· 
Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ó ‰Ú·Ì·ÙÈÎ¿, «Ó· ·›ÍÔ˘Ó», ‚ÔËıÒÓÙ·˜ Ù· ÌÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜
ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ Ó· ÂÌ‚·ı‡ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·.

∏ ÂÍÂÚÂ‡ÓËÛË ÙˆÓ ÚfiÏˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÛÂ  Î¿ıÂ ÈÛÙÔÚ›· Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿-
ÓÙÏËÙË.
ŸÛÔ ÙÔ ·È‰› ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿, ÙfiÛÔ ÙÔ ‚ÔËı¿ÌÂ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fi-
ÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ‰Ú·Ì·ÙÈÎ¤˜ ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈÂ˜..

™Â Î¿ıÂ ÈÛÙÔÚ›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ›Â˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ·Êã ÂÓfi˜ ¯ÚËÛÈÌÂ‡Ô˘Ó 
ˆ˜ ¤ÙÔÈÌÔ ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ‰Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜
ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ·Êã ÂÙ¤ÚÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó È‰¤Â˜ Î·È ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜  ‰Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Ô˘
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Î·Ùã ÂÈÏÔÁ‹Ó.    



«Έφτασε το καλοκαίρι!» φώναξε ο Αλί στα αδέλφια του
καθώς έτρεχε µε το ποδήλατό του στον κήπο.

«Τρέχα να δεις κάτι υπέροχες πεταλούδες», είπε µαλακά η Άι-
ντα για να µη τις τροµάξει.

«Πω πω τι φωτεινά και χαρούµενα χρώµατα!» 
Γεµάτος ενθουσιασµό ο Βαΐντ, έτρεξε στις πεταλούδες που πε-
τούσαν πάνω από τα λουλούδια.
Ήθελε να τις δει από κοντά.
Σκόνταψε όµως σε µια πέτρα του κήπου, έχασε την ισορροπία
του και κρατήθηκε από ένα µικρό κλαδί λεµονιάς που βρισκό-
ταν δίπλα του, για να µην πέσει.

Όλη αυτή η αναστάτωση έκανε δυο πουλιά που τα λέγανε πάνω
στο δέντρο να πετάξουν µακριά ταραγµένα και τέσσερις πετα-
λούδες να φύγουν για τον διπλανό κήπο.
«Α όχι!» έκανε απογοητευµένος ο Βαΐντ, «δεν το ήθελα αυτό, 
συγνώµη αν σας τρόµαξα», είπε στα πουλιά και στις πεταλούδες.

∆εν ήξερε ότι υπήρχαν και άλλοι που τρόµαξαν µαζί του.
Όταν σκόνταψε, βρισκόταν δίπλα σε µια µυρµηγκοφωλιά και τη
στιγµή εκείνη, άνοιγε τη πόρτα της µετά από έναν ολόκληρο

Ο Στεφ και οΤσεφ βγαίνουν για πρώτη φορά από τη µυρµηγκο-
φωλιά τους στον κήπο και περνούν ένα «διαφορετικό» καλο-
καίρι. Μπορούν δυο µυρµήγκια να περάσουν το καλοκαίρι τους
παριστάνοντας τα τζιτζίκια;
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* ¢È·‚¿ÛÙÂ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·Ø ‰ÒÛÙÂ ÚfiÏÔ˘˜ Î·È ˙ËÙ‹ÛÙÂ Ó· ·˘ÙÔÛ¯Â‰È¿ÛÔ˘Ó ¿-
Óˆ ÛÙÔ˘˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˘˜ Ô˘ ¿ÎÔ˘Û·Ó.



χειµώνα για να βγουν τα µυρµήγκια έξω.
Ο φύλακας της πόρτας µόλις που είχε βγάλει τις κεραίες του
έξω από την φωλιά όταν ένοιωσε µια αναστάτωση. 
«Όλοι πίσω!» είπε και έκλεισε ξανά την πόρτα.

Ξαναδοκίµασαν να ανοίξουν την πόρτα µετά από ώρα, όταν τα
παιδιά ήταν στο σπίτι και έπαιζαν µε τα παιχνίδια τους.
Αφού σιγουρεύτηκαν πως δεν υπάρχει κίνδυνος, άρχισαν να
βγαίνουν το ένα πίσω από το άλλο. 
Με το που βγήκαν άρχισαν αµέσως δουλειά. 

Μόνο δυο µικρά µυρµηγκάκια ο Στεφ και ο Τσεφ δεν ήξεραν τι
πρέπει να κάνουν και κοίταζαν απορηµένα αλλά και γεµάτα
θαυµασµό.
Ήταν βλέπετε το πρώτο τους καλοκαίρι που έβγαιναν από την
µυρµηγκοφωλιά και όλα τους έκαναν εντύπωση.
Κοίταζαν τα άλλα µυρµήγκια που έτρεχαν εδώ κι εκεί κάτω από
τον ήλιο ψάχνοντας για τροφή, κοίταζαν τα πολύχρωµα λου-
λούδια που γέµιζαν τον κήπο αρώµατα, κοίταζαν τις πεταλού-
δες και τις µέλισσες να περιτριγυρίζουν τα λουλούδια, κοίταζαν
τον γαλάζιο ουρανό που τους σκέπαζε, κοίταζαν, κοίταζαν και
δεν χόρταιναν τα µατάκια τους.
«Τα φανταζόσουν ποτέ όλα αυτά;» ρώτησε ο Τσεφ.
«Υποψιάζοµαι ότι θα δούµε και θα µάθουµε πολλά αυτό το κα-
λοκαίρι», απάντησε ο Στεφ.
∆εν πρόλαβε να τελειώσει τη φράση του και η
δασκάλα των µυρµηγκιών τα πλησίασε.

∆ΑΣΚΑΛΑ
Λοιπόν µικρά µου, πώς σας φαίνετε ο κήπος;
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ΣΤΕΦ
Τόσα χρώµατα, τόσες µυρωδιές! 

ΤΣΕΦ
Όλα φαίνονται τόσο όµορφα κάτω από τον γαλάζιο ουρανό!

∆ΑΣΚΑΛΑ
Χαίροµαι που είστε ευχαριστηµένα.
Να ξέρετε όµως, πως υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι στον κήπο
ειδικά για δυο µικρά µυρµηγκάκια όπως εσείς.

ΣΤΕΦ
∆εν µπορώ να φανταστώ τίποτα κακό µέσα σ΄ αυτήν την οµορφιά!

∆ΑΣΚΑΛΑ
Κι όµως θα πρέπει να είστε πολύ προσεχτικά.
Αλλά γι’ αυτά θα σας µιλήσω αργότερα.
Άλλωστε εγώ θα είµαι η δασκάλα σας για όλο το καλοκαίρι.

ΤΣΕΦ
Τι ωραία! 
Χρειαζόµαστε κάποιον  να µας πει τι να κάνουµε.

∆ΑΣΚΑΛΑ
Γι’ αυτό ακριβώς ήρθα, για να σας µάθω!
Ποιος θα µου πει τώρα, τι βλέπει να κάνουν τα άλλα µυρµή-
γκια; Κοιτάξτε προσεχτικά πριν απαντήσετε.

ΣΤΕΦ
(σηκώνει το χέρι του) Κυρία, κυρία να το πω!
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∆ΑΣΚΑΛΑ
Ας µας πει ο Στεφ. 

ΣΤΕΦ
Κάνουν βόλτες κάτω από τον ήλιο.
Κάνουν ηλιοθεραπεία! Αυτό είναι! 
Έτσι λοιπόν αποκτάµε αυτό το ωραίο µαύρισµα που έχουµε ε-
µείς τα µυρµήγκια!

∆ΑΣΚΑΛΑ
Χµ…..όχι ακριβώς……για παρατήρησε πιο καλά!

ΤΣΕΦ
Κυρία, κυρία εγώ!!!   Το βρήκα!!!

∆ΑΣΚΑΛΑ
Πες το Τσεφ.

ΤΣΕΦ
Ξεκινάνε για πικ-νικ! Το κατάλαβα γιατί αρκετοί κουβαλάνε το
φαγητό τους!

∆ΑΣΚΑΛΑ
Πω πω αυτά τα µυρµηγκάκια δεν ξέρουν τίποτα!
Λοιπόν µικρά µου πρέπει να σας πω πως ούτε ηλιοθεραπεία
κάνουν, ούτε για πικ νικ πάνε. Εµείς τα µυρµήγκια δουλεύουµε
όλο το καλοκαίρι για να ζήσουµε καλά το χειµώνα!

ΣΤΕΦ
Περνάµε δηλαδή όλο το καλοκαίρι δουλεύοντας;
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∆ΑΣΚΑΛΑ
Βεβαίως.

ΤΣΕΦ
Τι κρίµα!

∆ΑΣΚΑΛΑ
∆εν πρέπει να το λέτε αυτό.
Θυµηθείτε τις κρύες µέρες του χειµώνα µέσα στην ζεστή µυρ-
µηγκοφωλιά. ∆εν µας έλειψε τίποτα.

ΣΤΕΦ
Η αλήθεια είναι ότι είχαµε από όλα.

∆ΑΣΚΑΛΑ
Είχαµε από όλα γιατί είχαµε φροντίσει να τα µαζέψουµε το κα-
λοκαίρι. Εντάξει παιδιά;

ΤΣΕΦ
Εντάξει κυρία, καταλάβαµε!

ΣΤΕΦ
Εµείς τα µυρµήγκια δουλεύουµε όλο το καλοκαίρι και απολαµ-
βάνουµε το χειµώνα.

∆ΑΣΚΑΛΑ
Μπράβο παιδιά! Είµαι πολύ περήφανη για εσάς!
Περιµένετε τώρα εδώ να στείλω κάποιον να σας πάρει στην ο-
µάδα του και να σας δείξει τι ακριβώς πρέπει να κάνετε.
Εµείς θα τα ξαναπούµε αργότερα πάλι.
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ΣΤΕΦ
Μάλιστα κυρία.

ΤΣΕΦ
Ευχαριστούµε κυρία.

Έφυγε λοιπόν η δασκάλα και ο Στεφ και ο Τσεφ περί-
µεναν όπως τους είχε πει να κάνουν.

Τότε ήταν που ο µεγάλος Μπάµπουρας του κήπου τούς πλησίασε.
«Γεια σας µπόµπιρες», είπε µε ψεύτικη ευγένεια και τους χτύ-
πησε και τους δυο µαζί µε τα πόδια του ελαφρά στην πλάτη. 

Τα δυο µυρµηγκάκια φοβήθηκαν λίγο.

Όσο κι αν προσπαθούσε να κάνει το συµπαθητικό και το φιλικό
ο Μπάµπουρας, η βραχνή του φωνή και τα χέρια του που κολ-
λούσαν, τον πρόδιδαν πάντα.
Είχε βλέπετε την κακή συνήθεια να έχει συνέχεια ένα σβώ-
λο από γλυκά µαζί του και να µασουλάει από αυτόν όλη την
ώρα.
Γύρναγε όλη µέρα εδώ κι εκεί και µάζευε ό,τι ζαχαρωτό έ-
βρισκε. 
∆εν χρειάζεται βέβαια να πούµε πως τα δόντια του ήταν χά-
λια.
Οι τρόποι του δε, ήταν χειρότεροι από τα δόντια του.
Λίγοι στον κήπο ανέχονταν τον χαρακτήρα του, έτσι ο Μπά-
µπουρας δεν είχε και πολλές πολλές παρέες.
Άλλωστε λίγο πολύ ήταν γνωστό σε όλους πως ο Μπάµπουρας
συνεχώς δηµιουργούσε προβλήµατα.
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Ο Στεφ και ο Τσεφ όµως δεν το ξέρανε και ψέ-
µα στο ψέµα ο Μπάµπουρας κατάφερε να κερδί-
σει την εµπιστοσύνη τους.

ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ 
(µιλάει µε βραχνή φωνή και µασουλάει συνεχώς)
Ποια είναι τα ονοµατάκια σας µικρά µου;

ΣΤΕΦ
Στεφ και Τσεφ……

ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ
Στεφ και Τσεφ……πολύ χαριτωµένα ονόµατα.
Σας είδα έτσι µόνα σας και είπα µήπως µπορώ να βοηθήσω.

ΤΣΕΦ
Περιµένουµε κύριε.

ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ
Και σαν τι περιµένετε δηλαδή;

ΣΤΕΦ
Κάποιον απ΄ την οµάδα µας να έρθει να µας πάρει να ξεκινή-
σουµε τη δουλειά!

ΤΣΕΦ
Είναι το πρώτο µας καλοκαίρι έξω από τη φωλιά και δεν ξέ-
ρουµε τι πρέπει να κάνουµε, χρειαζόµαστε καθοδήγηση.
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ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ
Καθοδήγηση;
Και δεν το λέτε τόση ώρα;
Και τι κάνουµε εµείς εδώ;
Τσάµπα τα πήραµε τα πτυχία;

ΣΤΕΦ
Είστε δάσκαλος;

ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ
Καθηγητής του πανεπιστηµίου παρακαλώ!
∆άσκαλος των δασκάλων!

ΤΣΕΦ
Τι τυχεροί που είµαστε που µιλάµε µαζί σας!

ΣΤΕΦ
Και τι µάθηµα κάνετε κύριε;

ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ
Χµ……διδάσκω τρόπους πώς να απολαµβάνει κανείς την ζωή
του! 
Να ζει ανέµελα και να µην τον νοιάζει τίποτα.

ΤΣΕΦ
Ωραίο ακούγεται!

ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ
Αν θέλετε µπορώ να σας δείξω· να γίνετε µαθητές µου.
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ΣΤΕΦ
Πολύ ευγενικό εκ µέρους σας αλλά µας έχει ήδη αναλάβει άλλη
δασκάλα.

ΤΣΕΦ
Όπως σας είπαµε περιµένουµε να έρθουν να µας πάρουν.

ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ
Για να σας µάθουνε πώς να δουλεύετε όλο το καλοκαίρι;

ΣΤΕΦ
Ναι…

ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ
Και αν εγώ αναλάµβανα να σας µάθω πώς να αποφύγετε τη δου-
λειά και να την περάσετε φίνα όλο το καλοκαίρι, τι θα λέγατε;

ΤΣΕΦ
Μπορεί να γίνει αυτό;

ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ
Βεβαίως και µπορεί, τι λέµε τόση ώρα;

ΣΤΕΦ
Τι πρέπει να κάνουµε, πείτε µας;

ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ
Σίγουρα δεν έχετε δει ποτέ σας τα τζιτζίκια.
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ΤΣΕΦ
Όχι, αφού σας είπαµε πως πρώτη φορά, βγήκαµε από τη µυρ-
µηγκοφωλιά µας.

ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ
Α, λοιπόν τα τζιτζίκια είναι οι τυχεροί του καλοκαιριού.
Όλο το καλοκαίρι την περνάνε αραχτοί πάνω σε ένα δέντρο και
λιάζονται.
Πώς σας φαίνεται να το κάνατε κι εσείς αυτό;

ΣΤΕΦ
Ακούγεται τέλειο, µας πώς µπορεί να γίνει;

ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ
Είναι απλό.
Τα τζιτζίκια βγάζουν και αφήνουν εδώ κι εκεί τις φορεσιές
τους.
Θα διαλέξουµε δυο που θα σας πάνε, θα τις φορέσετε ωραία-
ωραία και θα πάτε στον διπλανό κήπο που δεν σας ξέρει κα-
νείς να παραστήσετε τα τζιτζίκια.
Ελάτε µαζί µου…

ΤΣΕΦ
Και η δασκάλα µας που είπε να περιµένουµε;

ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ
Μη σας απασχολεί καθόλου, αυτό δεν είναι πρόβληµα.
Θα στείλω κάποιον να την ειδοποιήσει.
Θα χαρεί πολύ όταν µάθει πως σας ανέλαβα εγώ.
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ΣΤΕΦ/ΤΣΕΦ
Ευχαριστούµε πολύ!   Είστε τόσο καλός!

Πήρε λοιπόν ο Μπάµπουρας τον Στεφ και τον
Τσεφ στο βάθος του κήπου και τους έδωσε να φορέσουν τα
ρούχα του τζίτζικα. Μόλις τα µυρµηγκάκια έβαλαν τις φορεσιές
και κοιτάχτηκαν, έβαλαν τα γέλια.
«Η διασκέδαση άρχισε» φώναξε ο Μπάµπουρας και έβαλε στο
στόµα του µια µεγάλη µπουκιά γλυκού.
«Τι κάθεστε λοιπόν, πηγαίνετε να απολαύσετε τον ήλιο.»

Μια και δυο λοιπόν τα µυρµηγκάκια ξεκίνησαν για το διπλανό
κήπο. Όταν έφτασαν, χωρίς να χάσουν καιρό, βρήκαν ένα ό-
µορφο δέντρο και ανέβηκαν στον κορµό του.
Ξάπλωσαν εκεί, έκλεισαν τα µάτια και πάνω που
άρχισε γλυκά-γλυκά να τα παίρνει ο ύπνος, τα
πλησίασε γεµάτο περιέργεια ένα µεγάλο τζιτζίκι.

ΤΖΙΤΖΙΚΙ
Ποιοι είστε εσείς; Από πού έρχεστε;

ΣΤΕΦ
Εεε….εµείς είµαστε……..εεε……δυο…εεε…..

ΤΣΕΦ
∆υο τζιτζίκια είµαστε…..εεε……που ήρθαµε…..εεε…

ΣΤΕΦ
Από το διπλανό κήπο ήρθαµε…εεε…γιατί…..
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ΤΣΕΦ
Γιατί είχε πολύ φασαρία εκεί και αποφασίσαµε να µετακοµί-
σουµε.

ΣΤΕΦ
∆εν νοµίζω να σας πειράζει;

ΤΖΙΤΖΙΚΙ
Να µας πειράζει; Μα τι λέτε τώρα;
Μεγάλη µας χαρά να σας έχουµε µαζί µας.
Και για να γνωριστούµε καλύτερα πάµε να πούµε όλοι µαζί ένα
τραγουδάκι.

Ωχ! Τι ήταν αυτό τώρα;
Ο κύριος Μπάµπουρας δεν τους είχε πει τίποτα για τραγούδια.
Τα δυο µυρµηγκάκια τα έχασαν και δεν ήξεραν τι να κάνουν,
γιατί βέβαια δεν ήξεραν να τραγουδούν.
Τραγούδαγε ο τζίτζικας και όλο τους κοίταζε µες στα µάτια και
κάτι σαν να καταλάβαινε.
Όσο πιο βαθιά στα µάτια τους κοίταζε, τόσο αυτά τα έχαναν
και φαινόταν το ψέµα τους.
Κάποια στιγµή ο τζίτζικας σταµάτησε απότοµα το τραγούδι,
πλησίασε τους δυο φίλους και τράβηξε τις τζιτζικοφορεσιές α-
πό πάνω τους. 
«Ντροπή σας», είπε ο τζίτζικας, «να φύγετε και να µη ξανάρ-
θετε εδώ!» 
Με κατεβασµένο το κεφάλι ο Στεφ και ο Τσεφ βγήκαν όσο πιο
γρήγορα µπορούσαν από τον κήπο. Και ποιος φαντάζεστε πως
ήταν ο πρώτος που είδαν;
Ο Μπάµπουρας!
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ΣΤΕΦ
Μας κατάλαβαν!

ΤΣΕΦ
Όχι µόνο µας κατάλαβαν αλλά µας µάλωσαν κιόλας!

ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ
Τα άκουσα όλα.
Μα πού να το φανταστώ ότι δεν ξέρετε να τραγουδάτε!

ΣΤΕΦ
Μα εµείς…

ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ
Εσείς δεν ξέρετε τίποτα µου φαίνεται.
Πηγαίνετε τώρα αµέσως να βρείτε δάσκαλο να σας κάνει µαθή-
µατα τραγουδιού.

ΣΤΕΦ
Μα….

ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ
Μετά θα σας δώσω δυο καινούριες φορεσιές τζίτζικα και θα
δοκιµάσετε σε άλλο κήπο αυτή τη φορά.
Ελπίζω να µη τα κάνετε πάλι σαλάτα και µετανιώσω που σας
διάλεξα για µαθητές µου. 

ΣΤΕΦ/ΤΣΕΦ
Θα προσέξουµε πολύ κύριε……
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ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ
Τι κάθεστε λοιπόν και µε κοιτάτε κουτορνίθια! 
Πηγαίνετε!

ΣΤΕΦ
∆εν ξέρουµε πού να βρούµε δάσκαλο τραγουδιού, κύριε.

ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ
Πω πω µπελά που βρήκα µε αυτούς τους δυο!

ΤΣΕΦ
Συγνώµη κύριε...

ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ
Τέλος πάντων, τι να σας κάνω, είµαι βλέπετε και καλόκαρδος.
Ακούτε τον κότσυφα που τραγουδάει;
Αυτόν να πάτε να βρείτε και να τον παρακαλέσετε να σας κάνει
µαθήµατα.
Εγώ θα σας περιµένω εδώ.  

ΣΤΕΦ
Σας υποσχόµαστε ότι θα τα καταφέρουµε!

Ούτε που να το συζητήσει ο κότσυφας ότι θα έχανε
χρόνο για να µάθει δυο µυρµήγκια να τραγουδάνε.
Αυτός είχε οικογένεια, γυναίκα και παιδιά και όλη µέρα έτρεχε
να τους φροντίσει.
Όταν είχε ελεύθερο χρόνο, έδινε µαθήµατα στα δικά του παι-
διά. Όχι, όχι δεν µπορούσε να ασχοληθεί µ΄ αυτούς.
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«Μα πρέπει να µάθουµε να τραγουδάµε» είπαν οι δυο φίλοι.
«Λυπάµαι αλλά εγώ δεν µπορώ να σας βοηθήσω» απάντησε ο
κότσυφας.

Απογοητευµένοι ο Στεφ και ο Τσεφ έκαναν να φύγουν.
Ο κότσυφας όµως που είχε καλή καρδιά, λυπήθηκε πολύ που
τους είδε να φεύγουν έτσι στεναχωρηµένοι.
Πιστεύοντας πως για να έχουν τέτοια λαχτάρα να µάθουν να
τραγουδούν αγαπούν τις καλές τέχνες και µη µπορώντας να
φανταστεί πως για όλα αυτά φταίει ο µπάµπουρας, αποφάσισε
να τους βοηθήσει.
«Θα πάτε να βρείτε εκ µέρους µου το γάτο της γειτονιάς»
τους λέει, «και να του πείτε πως για προσωπική χάρη του ζη-
τώ να σας µάθει να τραγουδάτε.» 

Έτσι και έγινε.
Ευτυχώς, ο γάτος που τριγυρνούσε µόνος του και έδινε συναυ-
λίες τα βράδια στις ταράτσες και τις µάντρες δεν είχε κανένα
πρόβληµα να τους πάρει µαζί του.

Μέσα σε λίγες νύχτες ο Στεφ και ο Τσεφ είχαν µάθει να βγά-
ζουν τέτοιες κορώνες που µαζί µε τον γάτο, σαν τρίο, σίγουρα
θα µπορούσαν να έχουν µεγάλη επιτυχία.

Τότε ήταν που ο Μπάµπουρας εµφανίσθηκε ξανά.
Τους τράβηξε κοντά του, κόλλησε το πρόσωπό του στο δικό
τους και είπε:  
«Καταπληκτικό! Ποιος το περίµενε! Μα εσείς είστε µεγάλα τα-
λέντα!
Προσέξτε όµως καλά, µην τα θαλασσώσετε πάλι.
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Πηγαίνετε γρήγορα σε έναν κήπο και το νου σας, µη σας κατα-
λάβουν.
Πάρτε τις τζιτζικοφορεσιές σας.  Γρήγορα είπα! Ακόµα εδώ είστε;
Αν αποτύχετε κι αυτή τη φορά και σας ξαναπετάξουν έξω από
τον κήπο, θα χάσω τελείως την υποµονή µου µαζί σας και ίσως
να µην πάρετε ποτέ πτυχίο. Καταλάβατε;»

Τρέχοντας έφυγαν οι δυο φίλοι.

Την ίδια ώρα, ο Βαΐντ, ο Αλί και η Άιντα γυρνούσαν από το
σχολείο.
Έτρεχε µπροστά ο Βαΐντ όταν τους είδε να διασχίζουν το δρό-
µο, φορώντας τα ρούχα του τζίτζικα.
Άρχισε να φωνάζει: 
«Παιδιά, τρέξτε να δείτε δυο περίεργα τζιτζίκια που…», δεν
πρόλαβε όµως να ολοκληρώσει και γλίστρησε σε κάτι νερά.
Τα αδελφια του έτρεξαν να τον βοηθήσουν.

Ο Στεφ και οΤσεφ βρήκαν την ευκαιρία να κρυφτούν. Όταν έ-
φυγαν τα παιδιά άρχισαν πάλι να τρέχουν και µέχρι να βρουν
κήπο και να ανέβουν σε δέντρο δεν σταµάτησαν ούτε λεπτό. 

Στο τέλος ιδρωµένοι από το τρέξιµο και το βαρύ ντύσιµο σκαρ-
φάλωσαν πάνω στα κλαδιά µιας ελιάς.
Πριν προλάβουν να πάρουν ανάσα τους πλησίασε
ένα γέρικο τζιτζίκι, µε µακριά άσπρα γένια.

ΤΖΙΤΖΙΚΙ
Ποιοι είστε εσείς; Από πού έρχεστε;
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ΣΤΕΦ
Εεε….εµείς είµαστε……..εεε……δυο…εεε…..

ΤΣΕΦ
∆υο τζιτζίκια είµαστε…..εεε……που ήρθαµε…..εεε…

ΣΤΕΦ
Από το διπλανό κήπο ήρθαµε…εεε…γιατί…..

ΤΣΕΦ
Γιατί είχε πολύ φασαρία εκεί και αποφασίσαµε να µετακοµίσουµε.

ΣΤΕΦ
∆εν νοµίζω να σας πειράζει;

ΤΖΙΤΖΙΚΙ
Να µας πειράζει; Μα τι λέτε τώρα;
Μεγάλη µας χαρά να σας έχουµε µαζί µας.
Και για να γνωριστούµε καλύτερα πάµε να πούµε όλοι µαζί ένα
τραγουδάκι.

ΤΣΕΦ
Ε, ναι, γιατί όχι……εεε……τι λες κι εσύ Στεφ;

ΣΤΕΦ
Εεε……βεβαίως……εεε……πολύ ευχαρίστως!
Συγχωρήστε µας µόνο παρακαλώ γιατί είµαστε λίγο βραχνια-
σµένοι.

Άρχισε να τραγουδά ο τζίτζικας, τζι τζι τζι τζι τζι,
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µπήκαν και τα δυο µυρµηγκάκια, αφού πρώτα ξεροκατάπιαν δυο
τρεις φορές. Μιαοοοοουυυυύ!!!!!

Τζι, τζι, τζι, τζι, τζι!!!!………… Μιαοοοοουυυυύ!!!!!

Τζι, τζι, τζι, τζι, τζι…τραγούδαγε ο τζίτζικας και όλο τους κοί-
ταζε µες στα µάτια γιατί κάτι σαν να καταλάβαινε.
Συνέχιζε όµως να τραγουδά.
Και µαζί του, τι να κάνουν, συνέχιζαν και τα µυρµηγκάκια.

Τζι, τζι, τζι, τζι, τζι!!!!………… Μιαοοοοουυυυύ!!!!!

Στο τέλος, ο τζίτζικας σταµάτησε απότοµα το τραγούδι και
τους κοίταξε βαθιά στα µάτια.
Κατάλαβε πως δεν ήταν τζιτζίκια αλλά µυρµήγκια που παριστά-
νανε τα τζιτζίκια αλλά νόµιζε κι αυτός όπως ο κότσυφας, πως
όλα αυτά τα κάνουνε γιατί έχουν πάθος µε το τραγούδι.
«∆ε θα τους µαρτυρήσω, σκέφτηκε, είναι καλοί µπορεί να κά-
νουν καριέρα», τους πλησίασε λοιπόν και τους είπε:
«Ωραίες φωνές! Καλό καλοκαίρι, φίλοι µου και να περάσετε
καλά!»

Επιτέλους µετά από τόσες δοκιµασίες τα κατάφεραν!
Μπορούσαν επιτέλους να απολαύσουν τον ήλιο ελεύθερα!
Σίγουρα ο κύριος Μπάµπουρας θα ήταν πολύ περήφανος γι’
αυτούς!

Η αλήθεια ήταν πως ο Μπάµπουρας δεν το έµαθε ποτέ, γιατί
εκείνη τη µέρα αρρώστησε βαριά από τα πολλά γλυκά και δεν
ξανασηκώθηκε ποτέ πια από το κρεβάτι του. 
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∆εν µπόρεσε να ξαναπλησιάσει τους δυο µικρούς φίλους και έ-
τσι εκείνοι πέρασαν αµέριµνοι το καλοκαίρι τους κάνοντας η-
λιοθεραπεία και γατοτραγουδώντας.

Ο χειµώνας όµως δεν άργησε και πολύ να έρθει και κανείς δεν
είχε προετοιµάσει γι’ αυτό τον Στεφ και τον Τσεφ.
Πώς αλλάξανε έτσι ξαφνικά τα πράγµατα δεν µπορούσαν να
καταλάβουν.
Ο ήλιος ζέσταινε όλο και λιγότερο, οι µέρες ήταν µικρότερες α-
πό τις νύχτες, έβρεχε συνέχεια, τα φύλλα έπεφταν από τα δέ-
ντρα και µέσα σε όλα αυτά δεν έβλεπαν πουθενά τα τζιτζίκια
για να ρωτήσουν τι πρέπει να κάνουν.
Και ο κύριος Μπάµπουρας; Τι έγινε ο κύριος Μπάµπουρας;
Την απάντηση τούς την έδωσε µια αράχνη που
έτυχε να περνάει από κει και άκουσε να ρωτάνε
για τον µπάµπουρα.

ΑΡΑΧΝΗ
Τώρα ο Μπάµπουρας!
Τι να σου κάνει τώρα ο Μπάµπουρας! Τα χάλια του έχει ο καη-
µένος· έχει πέσει στο κρεβάτι και δεν µπορεί να σηκωθεί.
Από το σπίτι του έρχοµαι.
Είπα να του υφάνω καµιά κουβερτούλα να µην παγώσει τώρα
που έρχονται τα µεγάλα κρύα.
Θα το πιστέψετε; 
Με µια καραµέλα στο στόµα τον βρήκα! ∆εν βάζει µυαλό αυτός!
Μόνος του, κανείς δεν πάει να τον δει.
Και γιατί να πάει;
Από τότε που τον ξέρω µόνο ψέµατα λέει και µόνο µπερδέµατα
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δηµιουργεί!
Ας είναι……φεύγω τώρα γιατί έχω και δουλειές….

Έκαναν πολύ ώρα να µιλήσουν οι δυο φίλοι αφού έφυγε η
αράχνη. Σκεφτόντουσαν.
Κάποια στιγµή ο Στεφ κοίταξε τον Τσεφ στα µάτια και είπε:
«Μας κορόιδεψε!» 
Την επόµενη κιόλας στιγµή ήταν έξω από την µυρµηγκοφωλιά
τους και χτυπούσαν την πόρτα.
«Ανοίξτε µας! Ανοίξτε µας!» φώναζαν.
Και να!  Η πόρτα ευτυχώς άνοιξε και βρέθηκαν
µπροστά στον φύλακα της φωλιάς.

ΦΥΛΑΚΑΣ
Τι φωνάζετε έτσι και µας χαλάτε την ησυχία;  
Ποιοι είστε;

ΣΤΕΦ
Ο Στεφ και ο Τσεφ, γεννηθήκαµε εδώ.

ΤΣΕΦ
Ανοίξτε µας παρακαλώ να µπούµε, κρυώνουµε!

ΦΥΛΑΚΑΣ
Στεφ και Τσεφ, µάλιστα, για να δω... (κοιτάζει τα χαρτιά του)
µάλιστα… βεβαίως, βεβαίως, εδώ γεννηθήκατε... µα τι βλέπω…!

ΣΤΕΦ
Λοιπόν τα χαρτιά µας είναι όλα εντάξει;
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ΦΥΛΑΚΑΣ
Μια στιγµή! Πείτε µου σας παρακαλώ, τι κάνατε όλο το καλο-
καίρι;

ΤΣΕΦ
Εεε……τραγουδούσαµε πάνω σε ένα δέντρο στο διπλανό κήπο.
Κάναµε τα τζιτζίκια!

ΣΤΕΦ
Είµαστε ξέρετε καλλιτέχνες και…..

ΦΥΛΑΚΑΣ
Όλο το καλοκαίρι δεν φέρατε ούτε ένα κοµµατάκι τροφή!
Λυπάµαι πολύ δεν µπορώ να σας αφήσω να µπείτε!

ΣΤΕΦ
Σας παρακαλώ µη µας το κάνετε αυτό!

ΤΣΕΦ
∆εν φταίµε εµείς ο Μπάµπουρας µάς είπε να κάνουµε τα τζιτζίκια! 

ΣΤΕΦ
Μας είπε πως δεν ήταν απαραίτητο να δουλέψουµε το καλοκαίρι.

Όλο και αγρίευε ο φύλακας µε αυτά που άκουγε και ή-
ταν έτοιµος να κλείσει την πόρτα όταν εµφανίσθηκε η πραγµα-
τική δασκάλα των δυο µικρών φίλων.

∆ΑΣΚΑΛΑ
Στεφ! Τσεφ! Επιτέλους! Μα πού ήσασταν;   
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Γιατί δεν περιµένατε τότε όπως σας είπα;

ΤΣΕΦ
∆εν φταίµε εµείς……

ΣΤΕΦ
Εµείς δεν ξέραµε και……

∆ΑΣΚΑΛΑ
Μα εσείς τρέµετε!
∆εν χρειάζεται να πείτε τίποτα τώρα! Θα µου τα πείτε όλα µε-
τά! Περάστε γρήγορα µέσα, να φάτε και να πιείτε κάτι ζεστό.

ΦΥΛΑΚΑΣ
Ξέρετε, κυρία δασκάλα, ο Στεφ και ο Τσεφ δεν δούλεψαν κα-
θόλου όλο το καλοκαίρι.
∆υστυχώς δεν έχουν δικαίωµα να φάνε.

∆ΑΣΚΑΛΑ
∆εν µπορούµε να τους αφήσουµε έξω στο κρύο.
∆εν νοµίζω πως φταίνε για ό,τι έγινε.

ΦΥΛΑΚΑΣ
Μα υπάρχει νόµος για εµάς τα µυρµήγκια που λέει πως πρέπει
να δώσεις για να πάρεις.

∆ΑΣΚΑΛΑ
Σίγουρα θα βρούµε κάτι που θα µπορούν να κάνουν για τους υ-
πόλοιπους ώστε να ξεπληρώσουν το φαγητό τους.
Στεφ, Τσεφ, περάστε µέσα!
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Μερικούς µήνες µετά, µια παγωµένη Κυριακή 
του χειµώνα, ο Αλί, ο Βαΐντ και η Άιντα γύρναγαν 
στο σπίτι µετά από µια ωραία βόλτα µε τους γονείς τους.
«Παιδιά να πάρουµε πέτρες από το κήπο να παίξουµε πεντό-
βολα», είπε ο Άλι. 

«Τέλεια ιδέα!» απάντησε η αδελφή του.

«Περιµένετε, διαλέγω πέτρες εγώ!» πετάχτηκε ο Βαΐντ και
άρχισε αµέσως να ψάχνει.

«Γρήγορα» του είπε ο Αλί, «θα παγώσουµε». 

«Παιδιά τρέξτε!!! ∆εν θα το πιστέψετε», φώναξε ο Βαΐντ κα-
θώς έσκυψε στο χώµα να πάρει µια πέτρα.
«Μέσα από αυτή την µυρµηγκοφωλιά ακούγονται
νιαουρίσµατα».
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™¯Â‰È¿˙Ô˘ÌÂ Ì·˙› ÌÂ Ù· ·È‰È¿ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰fiÓÙÈ, ¿Óˆ ÛÂ ¿ÛÚÔ ¯·ÚÙfiÓÈ. 
∫fi‚Ô˘ÌÂ ÌÂ „·Ï›‰È ÙÔ ‰fiÓÙÈ Ô˘ Û¯Â‰È¿Û·ÌÂ.
∫ÔÏÏ¿ÌÂ ¤Ó· ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿ÎÈ, ¤Ó· ÌÈÎÚfi Í‡ÏÔ ‹ ÔÙÈ‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏÔ ÛÙËÓ ›Ûˆ ÌÂ-
ÚÈ¿ ÙÔ˘ ¯·ÚÙÔÓÈÔ‡ Ô˘ ı· Ì·˜ ¯ÚËÛÈÌÂ‡ÛÂÈ ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù¿ÌÂ Î·È Ó· «·›˙Ô˘-
ÌÂ» Â‡ÎÔÏ· ÙËÓ ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ¯¿ÚÙÈÓË ÊÈÁÔ‡Ú· Ì·˜.
√ °ÔÌÊ¿ÎÔ˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜!  ∂›Ó·È fiÌˆ˜ ÔÏ‡ ÊÔ‚ÈÛÌ¤ÓÔ˜ Î·È ÛÙÂÓ·¯ˆÚËÌ¤-
ÓÔ˜.
∆Ô˘ ˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘ÌÂ ÏÔÈfiÓ «Î·ÙÂ‚·ÛÌ¤Ó·» ¯Â›ÏË.

∏ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ Â›Ó·È ·Ï‹ Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ¿Óˆ ·fi Ï›Á· ÏÂÙ¿. §›-
ÁÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÁÎÔÊÚ¤ ¯·ÚÙ› Î·È ÎfiÏÏ· ı· Ì·˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ‹-
ÛÔ˘ÌÂ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙË ıÏÈÌÌ¤ÓË ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ °ÔÌÊ¿ÎÔ˘ ÌÂ ¤Ó·
ÌÂÁ¿ÏÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ. 

£· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Â›ÛË˜ Ù· ·È‰È¿ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÌÈ· Ì¤Ú· ÚÈÓ Ì·˙› ÌÂ ÙË
‰·ÛÎ¿Ï· ÙÔ˘˜ ÙÔÓ °ÔÌÊ¿ÎÔ ÌÂ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ ˘ÏÈÎfi ‹ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› Á·-
ÓÙfiÎÔ˘ÎÏ·.

√ °ÔÌÊ¿ÎÔ˜ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ √‰ÔÓÙÔÁÔÓ›· Ó· ¿ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ¤Ó· ·È‰¿ÎÈ
Ô˘ ‚Á¿˙ÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ‰fiÓÙÈ Î·È ÙÔÓ ÂÚÈÌ¤ÓÂÈ. 
ºÔ‚¿Ù·È fiÌˆ˜ Î·È ·ÓËÛ˘¯Â› ÔÏ‡ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘. 
∫È ·Ó ·ÚÚˆÛÙ‹ÛÂÈ ‹ ¿ıÂÈ Ù›ÔÙ· Î·Îfi;

∆· ·È‰È¿ ·ÎÔ‡ÓÂ fiÛ· ÙÔ˘˜ ·ÊËÁÂ›Ù·È Ô °ÔÌÊ¿ÎÔ˜, ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈÔ‡Ó Ù· Ì¤-
ÚË ÙË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ˙ËÙ¿ÂÈ, ÌÈÏ¿ÓÂ Ì·˙› ÙÔ˘, ÙÔÓ ‚ÔËıÔ‡Ó Ó· ÍÂÂÚ¿-
ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÂÌÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ó ÙÈ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈ-
Î¿ ÌÂ Ù· ‰fiÓÙÈ· ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÛÙÔÌ·ÙÈÎ‹ ˘ÁÈÂÈÓ‹.  

√ °ÔÌÊ¿ÎÔ˜ «˙ˆÓÙ·ÓÂ‡ÂÈ» Î·È ÌÈÏ¿ÂÈ ÌÂ ÙË ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘ ÊˆÓ‹.
∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó 
Ó· Ô˘Ó ‹ Ó· ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿. Ã·Ú¿ ÙÔ˘ Ó· Û˘ÓÔÌÈÏÂ› Ì·˙› ÙÔ˘˜.
∆Ë Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÈ fiÔÙÂ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ·ÊËÁ‹ÙÚÈ·.
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ΓΟΜΦΑΚΟΣ
Γεια σας παιδιά! Είµαι ο Γοµφάκος!
Αχ, πώς φοβάµαι! Πώς φοβάµαι! 
∆εν ξέρω τι να κάνω ο καηµένος!
Τι έπαθα! Να, κοιτάξτε µε πώς τρέµω!
Ξέρετε πού πάω εγώ τώρα; 
Στο άγνωστο! Στο άγνωστο µε βάρκα την ελπίδα!  
Αχ δεν αντέχω άλλο!  Έτσι µου ΄ρχεται να βάλω τα κλάµατα.
(κλαίει)…………

ΑΦΗΓΗΤΡΙΑ
Παιδιά πείτε του να µην κάνει έτσι!
Τι είναι αυτό που τόσο πολύ φοβάται;
Να µας το πει µήπως µπορούµε να τον βοηθήσουµε!

ΓΟΜΦΑΚΟΣ
Μακάρι να µπορούσατε να µε βοηθήσετε! 
Αλλά πολύ δύσκολο το βλέπω...
Λοιπόν ακούστε………
Ξέρετε από πού έρχοµαι;
Από την Οδοντογονία ! Εκεί ζουν όλα τα δόντια πριν πάνε να
ζήσουν µέσα στο στόµα κάποιου παιδιού.
Α! η Οδοντογονία είναι µια υπέροχη χώρα!
Περνούσα τέλεια εκεί! Εγώ δεν ήθελα να φύγω! 
Τι µπορούσα να κάνω όµως; 
Αφού το γράµµα που πήρα το έγραφε καθαρά……  
Ποιο γράµµα; Αυτό που έλεγε πως πρέπει να φύγω αµέσως α-
πό την Οδοντογονία… 
Έγραφε: Αγοράκι έξι χρονών έβγαλε το παλιό δοντάκι! 
Να πας επειγόντως να πάρεις την θέση του.
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Από εκείνη την ώρα δεν µπορώ να ησυχάσω…
Φοβάµαι! Ποιο θα είναι αυτό το αγοράκι; 
Θα µε προσέχει άραγε; Ή µήπως όχι;
Μία  φίλη µου, η Κοπτηρίτσα, δοντάκι κι αυτή όπως κι εγώ,
πριν από πολύ καιρό έφυγε από την Οδοντογονία για να πάει
να ζήσει στο στόµα ενός µικρού κοριτσιού.   
∆εν µπορείτε να φανταστείτε τι πέρασε εκεί!
Μου τα έγραφε η Κοπτηρίτσα κι εγώ τα διάβαζα και ανατρίχια-
ζα ολόκληρος!
Το κοριτσάκι αυτό, λέει, έτρωγε συνέχεια γλυκά και δεν έπλε-
νε συχνά τα δόντια του.
Έτσι κάθε βράδυ η φίλη µου η Κοπτηρίτσα δεχόταν επίθεση α-
πό χιλιάδες µικρόβια.
Μόλις έπεφτε να κοιµηθεί να ησυχάσει κι αυτή λίγο, αµέτρητα
πάνοπλα µικρόβια έπεφταν πάνω της µε µανία.
Όσο πιο πολλά γλυκά είχε φάει το κοριτσάκι, τόσο περισσότε-
ρο δύναµη και περισσότερα όπλα είχαν τα µικρόβια.
Κι αν είχε πέσει στο κρεβάτι χωρίς να πλύνει τα δόντια της, ό-
πως πολλές φορές έκανε, η καηµένη η Κοπτηρίτσα ήταν πια
τελείως ανυπεράσπιστη.   
Αντιστεκόταν, πάλευε όσο µπορούσε.
Στο τέλος όµως δεν άντεξε άλλο. Αρρώστησε από τερηδόνα. 
Άνοιξε µια τρύπα στο κορµάκι της! 
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ÃˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Ù· ·È‰È¿ ÛÂ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˙ËÙ¿ÌÂ Ó· ·Ó··Ú·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó «ÙÔ
‰Ú¿Ì· ÙË˜ ∫ÔÙËÚ›ÙÛ·˜».
ŒÓ· ·È‰› Î¿ÓÂÈ ÙÔ ‰fiÓÙÈ Î·È Î¿ÔÈ· ¿ÏÏ· Ù· ÌÈÎÚfi‚È· ÙË˜ Ô‰ÔÓÙÈÎ‹˜ ÌÈ-
ÎÚÔ‚È·Î‹˜ Ï¿Î·˜.
∏ ∫ÔÙËÚ›ÙÛ· ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÎÔ˘Ú·ÛÙÈÎ‹ Ì¤Ú· ¤ÊÙÂÈ ÁÈ· ‡ÓÔ.
∆· ÌÈÎÚfi‚È· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÙËÓ Î˘ÎÏÒÓÔ˘Ó ·ÂÈÏËÙÈÎ¿. 



ΓΟΜΦΑΚΟΣ
Έτσι λοιπόν η Κοπτηρίτσα τρύπησε και άρχισε να πονάει!
Μαζί µ΄ αυτήν άρχισε να πονάει και το κοριτσάκι που είχε 
την Κοπτηρίτσα στο στόµα της.
Πόναγε, πόναγε, πόναγε!
Ξέρετε πώς πονάµε εµείς τα δοντάκια αν τρυπήσουµε; Πολύ!  
Και τι λέτε να έκανε; ……………
Αυτό ακριβώς!
Η µαµά της την πήγε στον οδοντογιατρό.
Μα αυτή πού να κάτσει!
Γιατί φοβόταν τόσο, δεν µπορώ να καταλάβω;
Ο οδοντίατρος δεν θέλει να πονέσει κανένα παιδί, 
να κάνει καλά εµάς τα δοντάκια θέλει. 
Έτσι δεν είναι;  
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∑ËÙ¿ÌÂ ·fi ÙËÓ Î¿ıÂ ÔÌ¿‰· Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È
Ù· ÌÈÎÚfi‚È· Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·Ì‡ÓÂÙ·È ÙÔ ‰fiÓÙÈ, ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜
Ì·˜.
¶.¯. Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ ¤¯ÂÈ Ê¿ÂÈ ÔÏÏ¿ ÁÏ˘Î¿ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï‡ÓÂÈ Ù· ‰fi-
ÓÙÈ· ÙÔ˘, ¤ÙÛÈ Ù· ÌÈÎÚfi‚È· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Î·È ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ Î·È Ë ∫ÔÙË-
Ú›ÙÛ· Ì·˜ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ó˘ÂÚ¿ÛÈÛÙË.
™Â ÌÈ· ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· ÙÔ ‰fiÓÙÈ ¤¯ÂÈ fiÛË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ·Ô-
ÎÚÔ‡ÛÂÈ ÙÈ˜ ÂÈı¤ÛÂÈ˜, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ Ï˘ıÂ› Û¯ÔÏ·ÛÙÈÎ¿…Î.Ï…

∆Ô ·È¯Ó›‰È ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Î·È ‰È·ÚÎÂ› fiÛÔ Ù· ·È‰È¿ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Â˘¯¿-
ÚÈÛÙ· Ûã ·˘Ùfi.

°È· ÂÏ¿ÙÂ ÙÒÚ· Ó· ·›ÍÔ˘ÌÂ ÙËÓ «Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔÓ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ» …………
ŒÓ· ·È‰› ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÌÂ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ ‰fiÓÙÈ Î·È ¤Ó·
¿ÏÏÔ Î¿ÓÂÈ ÙÔÓ Ô‰ÔÓÙÔÁÈ·ÙÚfi.
∑ËÙ¿ÌÂ ·fi Î¿ıÂ ‰˘¿‰· ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ·›˙ÂÈ Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›  ÙÔ˘˜ ¯·Ú·-



ΓΟΜΦΑΚΟΣ
Ελπίζω να µην πάω να µείνω σε κανένα παιδάκι που φοβάται
τον οδοντίατρο γιατί χάθηκα!
Καταλάβατε τώρα γιατί είµαι τόσο ανήσυχος;
Γιατί έχω ακούσει πολλά!
Αµ η άλλη η τροµερή ιστορία που κυκλοφορεί στην Οδοντογο-
νία για ένα παιδάκι που κάποιος συµµαθητής του το έσπρωξε
για αστείο και αυτό έπεσε και χτύπησε άσχηµα το δοντάκι του,
τον Νεογιλάκο…
Τι αστείο ήταν αυτό, δεν µπορώ να καταλάβω.
Ο καηµένος ο Νεογιλάκος! Πόσο υπέφερε!  
Και ήταν µωρό ακόµα.
Για να µη πω για κάποιον άλλο που έτρωγε τόσο λαίµαργα και
δεν µάσαγε το φαγητό του, τόσο λαίµαργα………

Τόσο λαίµαργα έτρωγε λοιπόν που δεν µάσαγε το φαΐ του σχε-
δόν καθόλου, έτσι και το στοµάχι του χαλούσε και δεν γύµναζε
τα ούλα του.
Γιατί ξέρετε βέβαια ότι µασώντας καλά την τροφή µας γυµνά-
ζουµε και τα ούλα µας.  
Τα ούλα του κυρίου λαίµαργου λοιπόν χαλαρώσανε,
ξέρετε τι σηµαίνει χαλαρώσανε;
Ξεσφίξανε, δεν µπορούσαν πια να κρατήσουν τα δόντια και κα-
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ÎÙ‹ÚÂ˜ ÙÔ˘ ÂÂÈÛÔ‰›Ô˘. 
(·fi ÙÔ Ó· Î¿ıÂÙ·È ÙÔ ·È‰› ¿ÓÂÙÔ Î·È ¯·Ï·Úfi ÛÙËÓ Î·Ú¤ÎÏ· ÙÔ˘ Ô‰ÔÓÙ›·-
ÙÚÔ˘ ¤ˆ˜ Ó· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·Ó‹Û˘¯Ô Ô˘ Ó· ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘).   

°È· ¿ÌÂ Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ.
¶Ò˜ ÙÚÒÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ô˘ ÙÚÒÂÈ Ï·›Ì·ÚÁ·;



θώς τα ούλα δεν είχαν την δύναµη να κρατήσουν τα δόντια, τα
δόντια τι έκαναν; …………
Σωστά! Έπεφταν!
Όλη η οδοντο-οικογένεια έπεσε και τσακίστηκε.

ΓΟΜΦΑΚΟΣ
Αχ! ∆εν µπορώ!! Τι ταραχή! 
Έτσι που σας βλέπω να κάνετε τα ούλα να µην µπορούν να
κρατήσουν τα δόντια, µου έρχεται να βάλω τα κλάµατα πάλι! 
∆εν µπορώ να κρατηθώ! (κλαίει)

ΑΦΗΓΗΤΡΙΑ
Έλα Γοµφάκο µου, µην κλαις!
Παιδιά πείτε του να µην κλαίει……
Έχω µια ιδέα! 
Θέλετε να τον βοηθήσουµε;……..Ναι; Ωραία!

ΓΟΜΦΑΚΟΣ
Θα µε βοηθήσετε; Αλήθεια; Πώς όµως;

ΑΦΗΓΗΤΡΙΑ
Λοιπόν ακούστε!
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∑ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘ÌÂ ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ.
¢‡Ô ·È‰È¿ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ó· ·Ú·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó  ÙÔÓ «Î‡ÚÈÔ» Ï·›Ì·ÚÁÔ 
ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÚÒÂÈ Î·È ÙËÓ Ì·Ì¿ ÙÔ˘ Ó· ÙÔÓ Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ‡ÂÈ.
∆È ı· ¤ÏÂÁÂ ¿Ú·ÁÂ Ë Ì·Ì¿ ÙÔ˘ Ï·›Ì·ÚÁÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ÙÔ ¤-
‚ÏÂÂ Ó· ÙÚÒÂÈ;

∆· ˘fiÏÔÈ· ·È‰È¿ ÛÂ ‰˘¿‰Â˜ ·˘ÙÔÛ¯Â‰È¿˙Ô˘Ó Î¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· Ô‡Ï· Ô˘ ÛÈÁ¿
ÛÈÁ¿ ¯·Ï·ÚÒÓÔ˘Ó Î·È ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ù· ‰fiÓÙÈ· Ó· ¤ÛÔ˘Ó.



Όλοι εµείς εδώ θα στείλουµε µήνυµα στο παιδάκι που θα πάρει
τον Γοµφάκο και θα του πούµε τι να κάνει για να τον προσέχει
και τι δεν πρέπει να κάνει για να µην του αρρωστήσει.
Εντάξει παιδιά; Συµφωνείτε; Θα το κάνουµε;

ΓΟΜΦΑΚΟΣ
Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια! ∆εν φοβάµαι πια!
Με όλες αυτές τις συµβουλές που θα ακούσει (ή θα διαβάσει)
από εσάς, σίγουρα ο µικρός φίλος που θα µε πάρει, θα µε προ-
σέχει…
Φεύγω! Βιάζοµαι να πάω να τον βρω!
Περιµένετε όµως……δεν µπορώ να πάω να τον βρω µε αυτό το
λυπηµένο πρόσωπο! ∆εν είµαι πια λυπηµένος!

ΑΦΗΓΗΤΡΙΑ
Έχει δίκιο παιδιά ο Γοµφάκος!
Ελάτε λοιπόν, να του φτιάξουµε ένα ωραίο χαµόγελο!

ΓΟΜΦΑΚΟΣ
Ευχαριστώ και πάλι….Γεια σας! 
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∑ËÙ¿ÌÂ ·fi Ù· ·È‰È¿ Ó· Ô‡ÓÂ ÙÈ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ  ÙÔ ·È-
‰› Ô˘ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ‰ÔÓÙ¿ÎÈ, ÒÛÙÂ ·˘Ùfi Ó· ‰È·ÙËÚËıÂ› ˘ÁÈ¤˜
ÛÂ fiÏË ÙÔ˘ ÙËÓ ˙ˆ‹.
ª·ÁÓËÙÔÊˆÓÔ‡ÌÂ ÙÈ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜, ÙÈ˜ ÚÔÙÚÔ¤˜ Î·È ÙÈ˜ ˘Ô‰Â›ÍÂÈ˜
ÙÔ˘˜ (ÛÙ· ·È‰È¿ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÓÂ ÙËÓ ÊˆÓ‹ ÙÔ˘˜) ‹ ÙÈ˜ ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ ÛÂ ¤Ó·
¯·ÚÙ›.
∆ËÓ Î·Û¤Ù· ‹ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ·ÊËÁ‹ÙÚÈ· Ó· ÙÔ ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ ·È‰›
Ô˘ ı· «ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ» ÛÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘ ÙÔÓ °ÔÌÊ¿ÎÔ..

ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÌÂ ÎfiÎÎÈÓÔ ÁÎÔÊÚ¤ ¯·ÚÙ›, ÎÔÏÏ¿ÌÂ ¿Óˆ
ÛÙÔ ˙ˆÁÚ·ÊÈÛÙfi ÙÔ˘ ÛÙfiÌ· ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ.



Η γιαγιά που δεν ακούει καλά αγοράζει πατάτες.
Στον πάγκο ο νευρικός κύριος Τάκης.

Κ. ΤΑΚΗΣ
Για ελάτε, για ελάτε, εδώ η καλή πατάτα!
Όσο και να ψάξετε καλύτερη δε θα βρείτε!

ΓΙΑΓΙΑ
Πόσο τις έχεις τις πατάτες γιε µου;

Κ. ΤΑΚΗΣ
Εβδοµήντα λεπτά το κιλό.
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∏ Ï·˚Î‹ ·ÁÔÚ¿ Ì¿˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÂ˜ Î·È Î·-
Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜.

¢È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘ÌÂ Ì·˙› ÌÂ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ ¯ÒÚÔ, ÒÛÙÂ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ  
ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÌÈ·˜ Ï·˚Î‹˜ ·ÁÔÚ¿˜.
ªÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÚ·¤˙È· ‹ ıÚ·Ó›· ÁÈ· ¿ÁÎÔ˘˜, ¯¿ÚÙÈÓÂ˜
ÎÔ‡ÙÂ˜ ÁÈ· Î·Ê¿ÛÈ·, Û·ÎÔ‡ÏÂ˜, Ù·Ì¤ÏÂ˜ Î·È ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ı· ÊÙÈ¿-
ÍÔ˘ÌÂ ÌÂ Ù· ·È‰È¿ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ.
ªÔÚÔ‡ÌÂ ‚¤‚·È· ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙË Ê·ÓÙ·Û›· Ì·˜.
∫¿ÔÈ· ·È‰È¿ ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ó Ó· Î¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ˆÏËÙ¤˜ ÙË˜ Ï·˚Î‹˜ Î·È Î¿ÔÈ·
¿ÏÏ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ‹ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ.
∞ÊÔ‡ ·Ê‹ÛÔ˘ÌÂ Ï›ÁË ÒÚ· Ù· ·È‰È¿ Ó· ·˘ÙÔÛ¯Â‰È¿ÛÔ˘Ó ÂÏÂ‡ıÂÚ· ¿Óˆ
ÛÙËÓ Ï·˚Î‹ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ‡˜ ˙ËÙ¿ÌÂ Ó· ·ÁÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·.

¢È·‚¿˙Ô˘ÌÂ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È¿ÏÔÁÔ˘˜, ‰›ÓÔ˘ÌÂ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ÚfiÏÔ˘˜
ÛÂ ‰˘Ô ·È‰È¿ Î·È ÙÔ˘˜ ˙ËÙ¿ÌÂ Ó· ·˘ÙÔÛ¯Â‰È¿ÛÔ˘Ó ÏÂÎÙÈÎ¿ Î·È ÛˆÌ·ÙÈÎ¿
¿Óˆ ÛÂ ·˘ÙÔ‡˜.



ΓΙΑΓΙΑ
Τι χυµό καλέ; Άκου χυµό! Τι άλλο θα ακούσουµε; 
Βγάζει χυµό η πατάτα; 

Κ. ΤΑΚΗΣ
Το κιλό λέω! Εβδοµήντα λεπτά.

ΓΙΑΓΙΑ
Εβδοµήντα επτά;

Κ. ΤΑΚΗΣ
Εβδοµήντα!

ΓΙΑΓΙΑ
Πενήντα; Φτηνός είσαι. Βάλε µου δυο κιλά.

Κ. ΤΑΚΗΣ
Α!!!  Θα µε σκάσεις γιαγιά! Εβδοµήντα! 
Εβδοµήντα λεπτά το κιλό!

ΓΙΑΓΙΑ
Εβδοµήντα; Ακριβός είσαι!

Κ. ΤΑΚΗΣ
Ακριβός; Θα αστειεύεσαι! 
Κοίτα τι πατάτα έχω, δε θα βρεις καλύτερη.

ΓΙΑΓΙΑ
Τι να την κάνω µεγαλύτερη. 
Μια χαρά πατάτα είναι αλλά ακριβή βρε παιδί µου!
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Κ. ΤΑΚΗΣ
Α! Εσύ θα µε τρελάνεις! Θες;

ΓΙΑΓΙΑ
Ε; Τι έγινε χθες;

Κ. ΤΑΚΗΣ
Πατάτες λέω, θες;

ΓΙΑΓΙΑ
Τι;

Κ. ΤΑΚΗΣ 
Πατάτες λέω, θες;

ΓΙΑΓΙΑ
Με εβδοµήντα λεπτά το κιλό; 
Όχι παλικάρι µου, καλά να είσαι να τις πουλήσεις όλες σού εύ-
χοµαι, αλλά εγώ θα κάνω τη βόλτα µου στη λαϊκή και θα ψάξω
να βρω φτηνότερες. 

Κ. ΤΑΚΗΣ
Γκρρρρ!!!!!

ΓΙΑΓΙΑ
Τι είπες;

………………………
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Η κυρία Βιβή είναι λίγο άρρωστη σήµερα.
Θέλει πορτοκάλια.
Τα πουλάει ο ευγενικός Φώτης.

ΦΩΤΗΣ
Εδώ τα καλά πορτοκάλια! Ζουµερά και όλο χυµό!
Καληµέρα κυρία Βιβή!
Να σας δώσω σακούλα να διαλέξετε;

Κ. ΒΙΒΗ
Βάλε µου εσύ αγόρι µου, αν µπορείς, σε παρακαλώ.

ΦΩΤΗΣ
Αν µπορώ; Και βέβαια!  Πόσα να βάλω;

Κ. ΒΙΒΗ
∆υο κιλά σήµερα µόνο, Φώτη µου. 
∆εν αισθάνοµαι πολύ καλά και δεν θα ήθελα να σηκώσω πολύ
βάρος.

ΦΩΤΗΣ
∆εν αισθάνεστε καλά; Μήπως θα µπορούσα να βοηθήσω; 

Κ. ΒΙΒΗ 
Όχι, ευχαριστώ. ∆εν είναι τίποτα, µόνο µια µικρή αδιαθεσία.

ΦΩΤΗΣ
Ίσως δεν έπρεπε να βγείτε από το σπίτι. 

Κ. ΒΙΒΗ
∆υστυχώς, δεν είχα κανέναν να µε βοηθήσει µε τα ψώνια και
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αναγκάστηκα να βγω.

ΦΩΤΗΣ 
Έτοιµα τα πορτοκάλια σας! 
Μόλις πάτε σπίτι, στύψτε να πιείτε ένα χυµό και θα γίνετε
περδίκι. Ο χυµός τους είναι φάρµακο.

Κ. ΒΙΒΗ
Σ΄ ευχαριστώ!

ΦΩΤΗΣ
Μπορείτε αν θέλετε να τα αφήσετε εδώ, να κάνετε τα υπόλοι-
πα ψώνια σας και να περάσετε να τα πάρετε όταν τελειώσετε.
Και µη µου στεναχωριέστε, κυρία Βιβή µου, εγώ θα πω στον
συνάδελφο να προσέχει τον πάγκο µου και θα σας βοηθήσω να
τα πάτε µέχρι το σπίτι σας.

Κ. ΒΙΒΗ
Σ΄ ευχαριστώ πολύ! Τι ευγενικός που είσαι! 

………………………
Η Ρούλα ψωνίζει για το πάρτι της το βράδυ.
Είναι πολύ χαρούµενη.
Αγοράζει σαλάτες από ένα νεαρό αγόρι τον Βάσια.
Ο Βάσια έχει λίγους µήνες που ήρθε από τη Ρωσία.

ΡΟΥΛΑ
Καληµέρα!
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ΒΑΣΙΑ
Καληµέρα κορίτσι! Σήµερα όλα φρέσκα και ωραία! ∆ιάλεξε ό,τι θες!

ΡΟΥΛΑ
Θα µου βάλεις αυτά τα µαρούλια;

ΒΑΣΙΑ
Έβαλα.  Εντάξει;

ΡΟΥΛΑ
Περίµενε, αυτά είναι µόνο η αρχή! 
Σήµερα θα πάρω πολλές σαλάτες.

ΒΑΣΙΑ
Κατάλαβα σήµερα πολλές σαλάτες. Σήµερα εσύ πολύ κόσµο.

ΡΟΥΛΑ
Μπράβο το βρήκες! Σήµερα έχω πάρτι, θα έρθουν οι φίλοι µου
να γιορτάσουµε τα γενέθλιά µου. 
Αποφασίσαµε να έχουµε µόνο σαλάτες για φαγητό.

ΒΑΣΙΑ
Μόνο σαλάτες, καλό! 

ΡΟΥΛΑ
Ναι, πολλές διαφορετικές σαλάτες, δεν είναι ωραία ιδέα;

ΒΑΣΙΑ
Είναι φρέσκο και µπορείς να χορεύεις και να διασκεδάσεις όσο
θες, δεν είναι βαρύ είναι……
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ΡΟΥΛΑ
Είναι ελαφρύ γεύµα και ότι πρέπει για πάρτι, σωστά.
Εντάξει τώρα, πήρα ό,τι ήθελα.
Τι σου χρωστάω;

ΒΑΣΙΑ
Πέντε ευρώ.  
Πάρτι δικό µου, Ρωσία, γενέθλια δικά µου, µητέρα µου,
τόσο πολύ φαΐ, µαµά ωραία φαγητά, όµως τόσα πολλά και βαρύ
καταλαβαίνεις, κανένας µετά, µουσική έπαιζε, κανένας µετά
δεν χόρευε.

ΡΟΥΛΑ
Καταλαβαίνω γιατί και η δική µου µαµά αν µου µαγείρευε για το
πάρτι, θα γλείφαµε τα δάχτυλα µας, δε λέω, αλλά θα παίρναµε
και τρία κιλά ο καθένας.

ΒΑΣΙΑ
Ναι, αυτό λέω!

ΡΟΥΛΑ
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου!

ΒΑΣΙΑ
Γεια σου κορίτσι! Χρόνια πολλά!
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Οι µικροί µας επιστήµονες µετά από εξαντλητική δουλειά 
στο εργαστήριό τους δηµιούργησαν µια διαστηµο-µηχανή.
Με αυτή την µηχανή θα µπορέσουν επιτέλους να ταξιδέψουν 
στο διάστηµα.
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∆·Í›‰È ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÔÈ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎ¤˜ ÌË¯·Ó¤˜, ÔÈ ·ÛÙÚÔÓ·‡ÙÂ˜ Î·È ÔÈ ÂÍˆ-
Á‹ÈÓÔÈ, ÁÔËÙÂ‡Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ Î·È Ù· ·Ú·Û¤ÚÓÔ˘Ó ÛÙËÓ «ÂÍÂÚÂ‡ÓËÛË ÙˆÓ ÂÎ-
ÊÚ·ÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ Ì¤ÛˆÓ».
¢È·‚¿ÛÙÂ ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ÙË Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎ‹ ‚fiÏÙ· Î·È ˙‹ÛÙÂ Ì·˙› ÌÂ Ù· ·È‰È¿ ·˘Ù‹Ó
ÙËÓ ÂÍÂÚÂ‡ÓËÛË.
√È ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜ Û¿˜ ‰›ÓÔ˘Ó È‰¤Â˜ ÁÈ· Ù· ÛËÌÂ›· ÙË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ô˘ ÌÔÚÂ›ÙÂ
Ó· ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙÂ.   

∞˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÔ‡ÌÂ……
¶Ò˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë ‰È·ÛÙËÌÔ-ÌË¯·Ó‹;

¶ÚÔÙÚ¤Ô˘ÌÂ Ù· ·È‰È¿ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó, Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó È‰¤Â˜ 
Î·È ÌÂ Ù· ÛÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÌÈ· ÌË¯·Ó‹.

ªÔÚÔ‡Ó Â›ÛË˜ Ó· ¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÂ ÌÈÎÚ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ 3-4 ‹ 5 ·È‰ÈÒÓ. 
∏ Î¿ıÂ ÔÌ¿‰· ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ 
ÙË ‰ÈÎ‹ ÙË˜ ÌË¯·Ó‹.

∞Ó Ù· ·È‰È¿ ‰˘ÛÎÔÏÂ‡ÔÓÙ·È Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ ÙË ‰È·ÛÙËÌÔ-ÌË¯·Ó‹
ÙÔ˘˜, Ô ÂÌ„˘¯ˆÙ‹˜ ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜, ·˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ.

ªÂÚÈÎ¤˜ È‰¤Â˜: 
·) ™ÙÔÈ¯›˙Ô˘ÌÂ Ù· ·È‰È¿ ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿.

∞fi ÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ ÛËÎÒÓÔ˘Ó Î·È ÂÓÒÓÔ˘Ó Ù· ¯¤ÚÈ·, 
Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÌÈ·Ó ·„›‰·.
√È ·ÛÙÚÔÓ·‡ÙÂ˜ ÂÚÓ¿ÓÂ ·fi Î¿Ùˆ.
ŸÙ·Ó ‚ÁÔ˘Ó «·¤Ó·ÓÙÈ» ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. 



Πώς ακούγεται η διαστηµο-µηχανή που φτιάξαµε; 
Τι ήχο βγάζει;

Έτοιµοι; Φύγαµε!

Φτάσαµε! 
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‚) ™¯Â‰È¿˙Ô˘ÌÂ ÌÂ ÌÈ· ÎÈÌˆÏ›· ¤Ó·Ó Î‡ÎÏÔ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ·.
ªÂÚÈÎ¿ ·È‰È¿ Í·ÏÒÓÔ˘ÓØ Ù· fi‰È· ÙÔ˘˜ ·ÎÔ˘ÌÔ‡Ó ÙËÓ
ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ· ÙÔ˘ Î‡ÎÏÔ˘ (Û·Ó Ó· Â›Ó·È Ô Î‡ÎÏÔ˜ ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ ‹ÏÈÔ˜ Î·È Ù·     
ÛÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÔÈ ·ÎÙ›ÓÂ˜ ÙÔ˘). 
√È ·ÛÙÚÔÓ·‡ÙÂ˜ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È fiÚıÈÔÈ Ì¤Û· ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ.
ŸÙ·Ó Ë ‰È·ÛÙËÌÔ-ÌË¯·Ó‹ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ, ÔÈ ·ÛÙÚÔÓ·‡ÙÂ˜ ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ 
¯·ÌËÏÒÓÔ˘Ó, ÂÓÒ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ Â›Ó·È Í·ÏˆÌ¤Ó· ÛËÎÒÓÔ˘Ó 
ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘˜ ÒÛÙÂ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·ıÈÛÙ‹ ı¤ÛË.
∞fi ·˘Ù‹Ó ÙË ı¤ÛË ·ÏÒÓÔ˘Ó Ù· ¯¤ÚÈ· Î·È ÎÏÂ›ÓÔ˘Ó Ì¤Û· ÙÔ˘˜
ÙÔ˘˜ ·ÛÙÚÔÓ·‡ÙÂ˜. ∆Ô Ù·Í›‰È ·Ú¯›˙ÂÈ.
ŸÙ·Ó ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜, Ì·˙Â‡Ô˘Ó Ù· ¯¤ÚÈ·, Í·ÏÒÓÔ˘Ó 
¿ÏÈ ›Ûˆ Î·È ÔÈ ·ÛÙÚÔÓ·‡ÙÂ˜ ÛËÎÒÓÔÓÙ·È fiÚıÈÔÈ, ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ·
ÂÍÂÚÂ‡ÓËÛË.

Á) ŸÚıÈ· ÛÂ Î‡ÎÏÔ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÌË¯·Ó‹ ÎÚ·ÙÈÔ‡ÓÙ·È 
·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ.
√È ·ÛÙÚÔÓ·‡ÙÂ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË Ì¤ÛË. 
∏ ‰È·ÛÙËÌÔ-ÌË¯·Ó‹ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ·
Î·È ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ·.

∑ËÙ¿ÌÂ  ·fi Ù· ·È‰È¿ Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Î·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó
ÔÈÔ˜ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙË ÌË¯·Ó‹ Ì·˜.

ŸÙ·Ó Î·Ù·Ï‹ÍÔ˘ÌÂ Ò˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘ÌÂ ÙË ‰È·ÛÙËÌÔ-ÌË¯·Ó‹ Ì·˜, Î¿-
ÔÈ· ·È‰È¿ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÌÂ ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘˜ ÙË ÌË¯·Ó‹ Î·È Î¿ÔÈ· ¿ÏÏ· ·Ó·-
Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ó· ÙË «ÛÙÂÏÂ¯ÒÛÔ˘Ó».



Αµέσως µετά την προσγείωση όλοι γινόµαστε αστροναύτες.

Προσγειωθήκαµε λοιπόν κάπου.  Πού;

Πάµε για εξερεύνηση!
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√ ÂÌ„˘¯ˆÙ‹˜ ·ÏÒÓÂÈ ÌÈ· ¿ÛÚË ÎÏˆÛÙ‹ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· ‹ ÙË Û¯Â‰È¿˙ÂÈ ÌÂ
ÎÈÌˆÏ›·.

∑ËÙ¿ÌÂ ·fi Ù· ·È‰È¿ Ó· ‚ÚÔ˘Ó fiÓÔÌ· ÛÙÔ Ï·Ó‹ÙË Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó.
(∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ı¤ÙÔ˘ÌÂ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÙ· ·È‰È¿ Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ
ÙÈ˜ È‰¤Â˜ ÙÔ˘˜). 

ÃˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÂ ÌÈÎÚ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Û·Ó ·ÛÙÚÔÓ·‡ÙÂ˜ ÂÍÂÚÂ˘ÓÔ‡Ó ÙÔÓ ¿ÁÓˆ-
ÛÙÔ Ï·Ó‹ÙË. 
∆È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó;

ªÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ÛÎÔÚ›ÛÔ˘ÌÂ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜ ‹ ‰È¿ÊÔÚ· «·ÁÓÒÛÙÔ˘
ÚÔÂÏÂ‡ÛÂˆ˜ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ·» (ÁÓˆÛÙ¿ Ì·˜ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· Ô˘ ı· ¤¯Ô˘ÌÂ ÙÚÔÔ-
ÔÈ‹ÛÂÈ ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ Úfi¯ÂÈÚÂ˜ ÌÂ ÁÎÔÊÚ¤ ¯·ÚÙ›).
ªÔÚÔ‡ÌÂ ·ÎfiÌ· Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘ÌÂ Ù· ·È‰È¿ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó 
ÌÂ ÏÂÎÙÈÎfi ·˘ÙÔÛ¯Â‰È·ÛÌfi Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÂÍÂÚÂ‡ÓËÛË˜.
¶Ò˜ ı· ÂÚÈ¤ÁÚ·Ê·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ‚Ú‹Î·Ó;
ªÂ ÙÈ ÌÔÈ¿˙ÂÈ;
™Â ÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ¯ÚËÛÈÌÂ‡ÂÈ; 
∑ËÙ¿ÌÂ ·fi ÙÔ˘˜ «·ÛÙÚÔÓ·‡ÙÂ˜» fiÏ· ·˘Ù¿ Ó· Ù· Î·Ù·ÁÚ¿„Ô˘Ó ÛÙÔ ‰È·Ï·-
ÓËÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ. 
(¯Ú‹ÛË Ì·ÁÓËÙÔÊÒÓÔ˘)

Ξαφνικά οι αστροναύτες βλέπουν µια άσπρη γραµµή να χωρίζει
το χώρο στα δύο.



Τι υπάρχει άραγε πέρα από την άσπρη γραµµή;
Να περάσουν «απέναντι» ή όχι;
Κάποιοι από τους αστροναύτες δεν συµφωνούν να περάσουν τη
γραµµή γιατί φοβούνται, κάποιοι άλλοι θέλουν να την περάσουν
αλλά αφού πρώτα ελέγξουν καλά τον χώρο, ενώ µερικοί είναι
τόσο περίεργοι που σχεδόν δεν κρατιούνται.
Συµβούλιο λοιπόν! 

Αποφασίζουν να περάσουν την άσπρη γραµµή
ή αποφασίζουν να µην περάσουν την άσπρη γραµµή.

Μόλις οι αστροναύτες περάσουν την άσπρη γραµµή,
(ή µόλις κάνουν να γυρίσουν πίσω),
όλα αλλάζουν και θαµπώνουν, σαν να περάσανε σε έναν άλλο
κόσµο. 
Πυκνή οµίχλη σκεπάζει τα πάντα. 
Ακούγεται µια µουσική και οι αστροναύτες αρχίζουν να χα-
σµουριούνται. 
Ένας ένας, σιγά σιγά, πέφτουν σε βαθύ ύπνο.

Έρχονται οι εξωγήινοι! 
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∑ËÙ¿ÌÂ ·fi Ù· ·È‰È¿ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ı¤ÛË.
¶ÔÈÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÛÚË ÁÚ·ÌÌ‹;  °È·Ù›;
¶ÔÈÔÈ ‰Â ı¤ÏÔ˘Ó;  °È·Ù›; 
£¤ÏÂÈ Î·ÓÂ›˜ Ó· ÂÈ Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ;

∆· ·È‰È¿ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó, ¤ÊÙÔ˘Ó Î·È «·ÔÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È».



Αφού αποφασίσουν µε τι τρόπο θα αφυπνίσουν τους κοιµισµέ-
νους αστροναύτες, οι εξωγήινοι περνάνε την άσπρη γραµµή και
το κάνουν. 
Σιγά σιγά οι αστροναύτες ξυπνάνε.  
Μόλις βλέπουν τους εξωγήινους τροµάζουν πολύ.
«Μην τροµάζετε, δε θέλουµε να σας κάνουµε κακό, θέλουµε να

Οι εξωγήινοι ανακαλύπτουν τους κοιµισµένους αστροναύτες.
«∆εν πρέπει να µείνουν πολύ ώρα ακόµα πέρα από την άσπρη
γραµµή γιατί τότε δε θα ξυπνήσουν ποτέ».
«Πρέπει να τους σώσουµε όσο πιο γρήγορα µπορούµε.»
«Εµπρός όλοι µαζί να διαλύσουµε την οµίχλη που φέρνει ύ-
πνο», λένε.
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∞˜ ÙÔ˘˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÔ‡ÌÂ….
¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ˙fiÌ·ÛÙÂ ÌÂ ÙË ÌÔÚÊ‹ Î·È ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ÂÍˆÁ‹ÈÓˆÓ.
∞ÎÔ‡ÌÂ ÙÈ˜ È‰¤Â˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È Ù· ‚ÔËı¿ÌÂ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó fiÛÔ ÈÔ
ÂÚ›ÂÚÁÔ˘˜ Î·È ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ˘˜ ÂÍˆÁ‹ÈÓÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó.  
£· ÌÔÚÔ‡ÛÂ .¯. Ô Î¿ıÂ ÂÍˆÁ‹ÈÓÔ˜ Ó· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÚ›· ·È‰È¿.
∆Ô Î¿ıÂ ·È‰› ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ¤Ó·Ó È‰È·›ÙÂÚÔ ÚfiÏÔ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÂÍˆÁ‹È-
ÓÔ˘.
∆Ô ¤Ó· Â›Ó·È Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘, ÙÔ ¿ÏÏÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÙÔÓ ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È
Î·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘.

¶Ò˜ ı· Ù· Ô‡ÓÂ ·˘Ù¿ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘˜;

¶Ò˜ ı· ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÍˆÁ‹ÈÓÔÈ ÙËÓ «˘ÓˆÙÈÎ‹ ÔÌ›¯ÏË»;

¢›ÓÔ˘ÌÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ È‰¤Â˜ ÛÙ· ·È‰È¿, fiˆ˜ Ó· Ê˘Û‹ÍÔ˘Ó, Ó· Ú›ÍÔ˘Ó ·ÓÙÈ-˘-
ÓˆÙÈÎ‹ ÛÎfiÓË, Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÔ˘Ó ÙÔ «Í˘ÓËÚÔÙÚ¿ÁÔ˘‰Ô»,
Î·È ·ÎÔ‡ÌÂ ÙÈ˜ ‰ÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ È‰¤Â˜.



γίνουµε φίλοι σας», λένε οι εξωγήινοι.

Όταν οι αστροναύτες συνειδητοποιήσουν ότι δεν κινδυνεύουν,
ευχαριστούν τους εξωγήινους που τους έσωσαν τη ζωή και αρ-
χίζουν να ρωτούν διάφορα πράγµατα.
Τις απαντήσεις που παίρνουν τις καταγράφουν στο διαπλανητι-
κό τους ηµερολόγιο (µαγνητόφωνο).  
Πώς τρώνε οι εξωγήινοι;
Πώς κάνουν µπάνιο; 
Έχουν σχολεία για τα παιδιά τους;
Πώς πηγαίνουν από το ένα µέρος στο άλλο;
Έχουν αυτοκίνητα;
Έχουν λουλούδια;
Υπάρχει πόλεµος στον πλανήτη τους;
Τι άλλο; (τα παιδιά αστροναύτες ρωτούν ό,τι άλλο θέλουν)

Οι αστροναύτες καταγράψανε τα πάντα στο διαπλανητικό 
τους ηµερολόγιο και ήρθε η ώρα να φύγουν, να γυρίσουν 
πίσω στη γη.
Αποφασίζουν να ανταλλάξουν δώρα µε τους εξωγήινους. 
Τι δώρα είναι αυτά;
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∆· ·È‰È¿ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÍˆÁ‹ÈÓÔ˘˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó
«·ÓıÚÒÈÓ·» Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙÚÔÓ·‡ÙÂ˜ Ó· Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ˘˜
Ï¤ÓÂ.

™Ù· ·Ú·¿Óˆ ÔÈ ·ÛÙÚÔÓ·‡ÙÂ˜ ÚˆÙÔ‡Ó ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÙË ÁÏÒÛÛ· Ì·˜ Î·È Û˘Á-
¯ÚfiÓˆ˜ ÌÂ ·ÓÙÔÌ›Ì· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ÂÍˆÁ‹ÈÓÔÈ 
ÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜.
∞ÊÔ‡ Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ÂÍˆÁ‹ÈÓÔÈ ··ÓÙÔ‡Ó ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘˜ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜
Â›ÛË˜ ÌÂ ·ÓÙÔÌ›Ì· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·Ù·ÓÔËÙÔ› ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙÚÔÓ·‡ÙÂ˜.   



Ανταλλάσσουν λοιπόν τα δώρα τους και είναι έτοιµοι για να α-
ποχαιρετιστούν. 
Τότε οι εξωγήινοι λένε: «∆εν µπορείτε να φύγετε έτσι! 
∆εν µπορείτε να φύγετε αν δε χορέψουµε όλοι µαζί! 
Αυτό είναι το έθιµό µας! 
Αποχαιρετούµε τους φίλους µε µουσική και χορό!»
Βάζουν µουσική και χορεύουν όλοι µαζί.
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∆Ô Î¿ıÂ ·È‰› ÌÔÚÂ› Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÈ ÙÔ ‰ÒÚÔ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙÔ ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔÓ Î·È-
ÓÔ‡ÚÈÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ‹ Ó· ÙÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÌÂ ÏÂÎÙÈÎfi ·˘ÙÔÛ¯Â‰È·ÛÌfi.



Αυτή είναι µια ιστορία µε τον Βάκη, που ήταν ένα τόσο δα 
µικρό βατραχάκι. 

Άρχισε λοιπόν να τρέχει προς τη φασαρία µε κάτι απίθανα σάλ-
τα φωνάζοντας: 
«Ό,τι και να συµβαίνει, κανείς να µην ανησυχήσει,
ο Βάκης ο Σούπερ-βατραχάκης,
το πρόβληµα θα λύσει! 

Πώς βρέθηκε κάτω από έναν κορµό δέντρου δεν κατάλαβε ποτέ.
Πονούσε τόσο, που η φωνή του δεν έβγαινε όσο κι αν προσπα-
θούσε να φωνάξει δυνατά για βοήθεια.
Το δέντρο που έπεσε πάνω του χτύπησε άσχηµα τα δύο πίσω
του πόδια.

Μια µέρα ο Βάκης βγήκε µόνος του στο δάσος βόλτα και πη-
δούσε εδώ και κει ευτυχισµένος.
Ξαφνικά σταµάτησε.   
Ένας περίεργος θόρυβος ερχόταν από µακριά. 

«Τι σαµατάς είναι αυτός που ακούω;» είπε,
«πάω αµέσως να δω τι συµβαίνει».

Τόσο περίεργο και τολµηρό ήταν!
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µ∞∫∏™ ∆√ ªπ∫ƒ√ µ∞∆ƒ∞Ã∞∫π

¢È·‚¿ÛÙÂ ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ Î·È ˙ËÙ‹ÛÙÂ ·fi Ù· ·È‰È¿ Ó· ÙÔ ·ÊËÁËıÔ‡Ó ÌÂ ‰ÈÎ¿
ÙÔ˘˜ ÏfiÁÈ·. 

∑ËÙ‹ÛÙÂ ·fi Ù· ·È‰È¿ Ó· “‰ÒÛÔ˘Ó” ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÈÎfiÓ· ·˘ÙÔÛ¯Â‰È¿˙Ô-
ÓÙ·˜ ÛˆÌ·ÙÈÎ¿ Î·È ÏÂÎÙÈÎ¿.



∆εν µπορούσε να κάνει τίποτα άλλο από το να περιµένει να το
βρουν.
Ευτυχώς, αυτό δεν άργησε να γίνει.
Η µεγάλη αρκούδα του δάσους πέρασε από εκεί όπως κάθε µέ-
ρα γυρνώντας από τη δουλειά της.
Πρώτα είδε το γέρικο δέντρο πεσµένο, µε τα κλαδιά του στο
χώµα.
Μετά άκουσε τους αναστεναγµούς του Βάκη.
Μέσα σε λίγα λεπτά είχε σπρώξει τον κορµό του δέντρου, είχε
ελευθερώσει το βατραχάκι, το κρατούσε στα µεγάλα χέρια της 
και έτρεχε για το βατραχονοσοκοµείο του δάσους.

«Μη φοβάσαι µικρό µου», είπε η αρκούδα, 
και µετά ρώτησε «µα πώς το έπαθες αυτό;»
«∆εν ξέρω πώς το έπαθα, ξέρω όµως ότι έµαθα εκτός από πε-
ρίεργο και τολµηρό να είµαι και προσεχτικό», 
είπε το µικρό βατραχάκι και µετά λιποθύµησε.
Η µεγάλη αρκούδα του δάσους έφτασε όσο πιο γρήγορα µπορού-
σε στο νοσοκοµείο των βατραχιών.
Ο Βάκης έµεινε στο βατραχονοσοκοµείο πολλές µέρες.
Όλες αυτές τις µέρες η οικογένειά του και οι φίλοι του ήταν δί-
πλα του. 
Στην αρχή πονούσε πολύ, ένοιωθε κουρασµένος και είχε χάσει 
το κέφι του. 
Οι φίλοι του δεν άντεχαν να τον βλέπουν έτσι αδύναµο στο κρε-
βάτι και προσπαθούσαν όσο µπορούσαν να τον κάνουν να νιώσει
καλύτερα.
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ÃˆÚÈÛÙÂ›ÙÂ ÛÂ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ˙ËÙ‹ÛÙÂ ·fi ÙËÓ Î¿ıÂ ÔÌ¿‰· Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÂ› ÙÔÓ
‰È¿ÏÔÁÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ·ÚÎÔ‡‰· Î·È ÙÔÓ µ¿ÎË.



Οι γονείς του και οι γιατροί τον φρόντιζαν µε αγάπη και στοργή.
Έτσι δεν άργησε να ξαναβρεί το κουράγιο του και να γίνει  πάλι
ζωηρός.       
Οι γιατροί τα είχαν χάσει µαζί του.
Όλοι στο νοσοκοµείο αγαπούσαν τον Βάκη και θαύµαζαν τη χα-
ρά του για τη ζωή. 
Οι γιατροί του βατραχονοσοκοµείου σκέφτηκαν πολύ πώς να
τον  βοηθήσουν.
Σκέφτηκαν, σκέφτηκαν, σκέφτηκαν, και στο τέλος αποφάσισαν.
«Ένα ζευγάρι παπούτσια-ελατήρια!» φώναξε ένας από τους κα-
λύτερους γιατρούς του νοσοκοµείου, «αυτό θα λύσει το πρόβλη-
µα του!»

Άρχισαν λοιπόν να φτιάχνουν ένα ζευγάρι παπούτσια µε ελατή-
ρια ειδικά για τον Βάκη.
Μέρες ολόκληρες δούλευαν γι΄ αυτά ώσπου επιτέλους µια µέρα
τα παπούτσια ήταν έτοιµα.
Πρωί πρωί µε µεγάλη αγωνία ο γιατρός τα έδωσε στον Βάκη
να τα φορέσει.

«Ω! τι θαύµα!»  «Ευχαριστώ γιατρέ!»
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∑ËÙ¿ÌÂ ·fi Ù· ·È‰È¿ Ó· ·˘ÙÔÛ¯Â‰È¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ 
ÙÔ˘ µ¿ÎË ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô.
¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ô˘ ‹Úı·Ó Ó· ÙÔÓ ‰Ô˘Ó;
¶ˆ˜ ÓÈÒıÔ˘Ó Ô˘ Ô µ¿ÎË˜ Â›Ó·È ·Ó‹ÌÔÚÔ˜ ÛÙÔ ÎÚÂ‚¿ÙÈ;
∆È Î¿ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÓÈÒÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ·;
∆È ÙÔ˘ Ï¤ÓÂ;
√ µ¿ÎË˜ ÙÈ Ï¤ÂÈ;  ¶Ò˜ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È; 
∆È ı˘Ì¿Ù·È ·fi ÙÔ ·Ù‡¯ËÌ· ÙÔ˘;  Î.Ï.



«Μπορώ και πάλι να πηδάω!»  «Μα τι λέω;»  
«Με αυτά τα παπούτσια ελατήρια µπορώ και πηδάω πιο ψηλά 
από πριν!» φώναζε καθώς πηδούσε πάνω κάτω µέσα στο δωµά-
τιο χαρούµενος.
Τόση ήταν η χαρά του που µπορούσε να κάνει και πάλι µεγάλα
και ωραία άλµατα, που συνέχισε να πηδάει για ώρες.
Όταν σταµάτησε, ευχαρίστησε ξανά τους γιατρούς, χαιρέτησε
όλους στο νοσοκοµείο και έφυγε ευτυχισµένος για το σπίτι.

Πόσο χαιρότανε που θα έβλεπε ξανά το σπίτι του!

Την άλλη µέρα πέρασαν οι φίλοι του για να τον πάρουν να πάνε
όλοι µαζί στο σχολείο. Τόσο πολύ τους είχε λείψει!
Στο δρόµο έλεγαν αστεία, µάζευαν λουλούδια και τραγουδούσαν.
Τραγουδούσαν ένα τραγούδι που το είχαν σκαρώσει όλοι µαζί
παρέα και κάθε φορά που το έλεγαν τους έφτιαχνε το κέφι.

Το τραγούδι αυτό έλεγε: 
Κουάξ κουάξ κουάξ
η ζωή είναι ωραία
κουάξ κουάξ κουάξ
µε τους φίλους µου παρέα
κουάξ κουάξ κουάξ
τριγυρνάω µέσα στο δάσος
κουάξ κουάξ κουάξ
και στα σάλτα είµαι άσος!
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∑ËÙ¿ÌÂ ·fi Ù· ·È‰È¿ Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ µ¿ÎË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ 
Î·È Ù· ‚ÔËı¿ÌÂ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÌÈ· ÌÂÏˆ‰›· ÁÈ· ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘˜ 
Î·È Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›·.  



Όταν η κεφάτη παρέα έφτασε στο σχολείο, τα περισσότερα βα-
τραχάκια ήταν ήδη εκεί.
Ένα βατραχάκι όταν είδε τα µεγάλα παπούτσια-ελατήρια του
Βάκη γέλασε και ένα άλλο έκανε ένα πήδο πίσω φοβισµένο.

Οι φίλοι του Βάκη µαζεύτηκαν τριγύρω του σαν να ήθελαν να
τον προστατεύσουν, αυτός όµως πήδησε µε θάρρος ανάµεσα
στα παιδιά και ρώτησε:

«Τι είναι αυτό που κάνει κάποιους να µη νιώθουν καλά µε µένα;
Μήπως επειδή αντί για πίσω πόδια όπως όλοι σας έχω παπού-
τσια-ελατήρια;»

Κανένα βατραχάκι δεν απάντησε, µόνο αυτό που γέλασε κατέ-
βασε το κεφάλι και ο Βάκης συνέχισε:

«Εγώ έχω όρεξη να ζήσω τη βατραχοζωή µου και δε θα µε ε-
µποδίσουν τα παπούτσια-ελατήρια.»
«Θα δυσκολέψουν κανέναν από εσάς να κάνουµε παρέα; 
«Μόνο κάποιος χαζός θα άφηνε ένα ζευγάρι παπούτσια ελατή-
ρια να τον εµποδίσουν να χαρεί την παρέα σου», 
είπε µια µικρή βατραχίνα και µε ένα σάλτο βρέθηκε δίπλα του.

Αµέσως µετά όλα τα βατραχάκια βρέθηκαν γύρω από τον Βάκη.
Κοιτάχτηκαν για λίγο σιωπηλά και µετά σαν να συνεννοήθηκαν
µε τα µάτια άρχισαν όλοι µαζί να τραγουδούν. 

Κουάξ κουάξ κουάξ
η ζωή είναι ωραία
κουάξ κουάξ κουάξ
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µε τους φίλους µου παρέα
κουάξ κουάξ κουάξ
τριγυρνάω µέσα στο δάσος
κουάξ κουάξ κουάξ
και στα σάλτα είµαι άσος!

«Μετά το σχολείο, λέω να πάµε να ξαπλώσουµε πάνω στα νού-
φαρα της λίµνης, κάτω από τον ήλιο»,  είπε ο µικρός βατραχά-
κος που γέλασε όταν πρωτοείδε τον Βάκη, «κάτω από τον ήλιο
και πάνω στο νούφαρο είσαι πάντα 
λίγο πιο σοφός».

Και αυτό έκαναν.
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∑ËÙ‹ÛÙÂ Ó· ·Ó··Ú¿ÁÔ˘Ó fiÏË ÙËÓ ÛÎËÓ‹ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô



Ο Σίµος δεν αντέχει να αποχωριστεί το πρώτο του νεογιλό δό-
ντι, όταν αυτό πέφτει.
Θέλει να το κρατήσει µαζί του για πάντα και αρνείται να δε-
χτεί, ότι δεν θα το έχει πια.
Κρυφά απ΄ όλους φυλάει το παλιό δοντάκι του µέσα σ΄ ένα
σπιρτόκουτο.
Ώσπου κάποιο βράδυ ονειρεύεται…….

Το µεγαλύτερο µέρος του παραµυθιού µπορεί να δραµατοποιηθεί.
Ζωντανεύοντας την ιστορία του Σίµου, θα δοθεί η ευκαιρία στα
παιδιά να «παίξουν» µε το άγχος του αποχωρισµού και να υπο-
δυθούν ότι το ξεπερνούν µε επιτυχία.

ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ ΠΡΩΤΟ 
Μια κρύα, σκοτεινή και βροχερή µέρα που φυσούσε πολύ,
ο Σίµος γύρισε από το σχολείο.
Η µητέρα του, όπως κάθε µέρα, ετοίµασε το τραπέζι και εκεί-
νος κάθισε να φάει.  
Μασούσε αργά και προσεχτικά το φαγητό του όταν ξαφνικά έ-
νιωσε πως κάτι περίεργο συµβαίνει µέσα στο στόµα του, 
κάτι σαν……………        
Αυτό ήταν!     Ο Σίµος κατάλαβε……… 
Ένα δόντι, κάθε φορά που µασούσε, πήγαινε πέρα δώθε, κου-
νιόταν!
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°π∞∆π ∂Ã∞™∂ ∆√ Ã∞ª√°∂§√ ∆√À √ ™πª√™;

∞ÊËÁËıÂ›ÙÂ ·Ó¿ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ Î·È Â›ÙÂ ÛÙ· ·È‰È¿ Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›-
ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË ÌÂ «·›ÍÈÌÔ», ·˘ÙÔÛ¯Â‰È·ÛÌÔ‡˜ Î·È ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ˜
‰È·ÏfiÁˆÓ..
∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ‹ ÂÈÏ¤ÍÙÂ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·›ÍÂÙÂ ÌÂ ÙËÓ
ÈÛÙÔÚ›·. 



ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ
Ήρθε λοιπόν ο καιρός να χάσει το πρώτο του δοντάκι. 
Από τη µητέρα του και τη δασκάλα του στο σχολείο, ήξερε ήδη
ότι στη θέση των δοντιών που έχει τώρα, θα έρθουν καινούρ-
για ολοκαίνουρια δοντάκια.
Όµως αυτό δεν µπορούσε να το χωνέψει!
Εκείνος αγαπούσε και πρόσεχε τα δόντια του, όπως ακριβώς 
του είχαν πει να κάνει. Όλα τα δόντια του. 
Πώς µπορούσε τώρα να αποχωριστεί ένα από αυτά;  
Α όχι, όχι δεν µπορούσε……….
Αποφάσισε να µην αφήσει αυτό το δοντάκι να πέσει.
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ºÙÈ¿ÍÙÂ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÌÈ·˜ ÎÚ‡·˜ ‚ÚÔ¯ÂÚ‹˜ Ì¤Ú·˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ.
ªÈ· ÔÌ¿‰· ·È‰ÈÒÓ ÎÙ˘¿ÂÈ ÂÏ·ÊÚ¿ Ù· ‰¿ÎÙ˘Ï· Î¿Ô˘ ÒÛÙÂ Ó· ·Ú¿ÁÂÈ ‹-
¯Ô ‚ÚÔ¯‹˜.
ÕÏÏ· ·È‰È¿ Ê˘Û¿ÓÂ ÌÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ ¤ÓÙ·ÛË ÁÈ· Ó· Î¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·¤Ú·.
∫¿ÔÈ· ¿ÏÏ· ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ.
ÕÏÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÔÌÚ¤Ï· Î·È ¿ÏÏÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó.
ÕÏÏÔÈ Â›Ó·È ÓÙ˘Ì¤ÓÔÈ ÈÔ ˙ÂÛÙ¿ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ. 
∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Ô ™›ÌÔ˜ Á˘ÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô.

∂›Ó·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ‹ fi¯È fiÙ·Ó Á˘ÚÓ¿ÂÈ Ô ™›ÌÔ˜ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô; °È·Ù›; 
∏ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ ÙÚ·¤˙È. ∫¿ÙÈ ÙÔ˘ Ï¤ÂÈ.  ∆È;
(Ó· Ï‡ÓÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ‹ ÚˆÙ¿ÂÈ Ò˜ ‹Ù·Ó Ë Ì¤Ú· ÙÔ˘ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô, Î.Ï.)
√ ™›ÌÔ˜ Î¿ıÂÙ·È Ó· Ê¿ÂÈ. ∆È Ê·ÁËÙfi ¤¯Ô˘Ó;  ∆Ô˘ ·Ú¤ÛÂÈ ‹ fi¯È;
∫ÔÈÙ¿˙ÂÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ. µÚ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ·;

•·ÊÓÈÎ¿ Î¿ÙÈ ÓÈÒıÂÈ ÛÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘.
∆È ÛÎ¤ÊÙÂÙ·È fiÙ·Ó Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ ˆ˜ ¤Ó· ÙÔ˘ ‰fiÓÙÈ ÎÔ˘ÓÈ¤Ù·È;
¶Ò˜ ·ÓÙÈ‰Ú¿ÂÈ;



ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ ΤΡΙΤΟ
Όµως λίγες µέρες µετά δάγκωσε ένα µήλο και……………
Ωχ όχι!! Έπεσε! 
Η µητέρα του µόλις είχε γυρίσει από τα ψώνια και είδε τον Σί-
µο µε βουρκωµένα µάτια να σφίγγει κάτι µέσα στην φούχτα του
και το µήλο µισοφαγωµένο, αφηµένο πάνω στο τραπέζι.
Ρώτησε να µάθει τι συµβαίνει και είναι τόσο στεναχωρηµένος
ο γιος της. 
Μόλις έµαθε τι είχε συµβεί χαµογέλασε, και είπε:
«Όταν ήµουν παιδί συνήθιζα να πετάω κάθε δοντάκι που έχα-
να στα κεραµίδια και έλεγα: 
«Πάρε ποντικέ το δόντι µου και δωσ΄ µου σιδερένιο, 
να κοκκαλίζω το κουκί και το παξιµαδένιο».
«Αν θέλεις µπορείς να κάνεις κι εσύ το ίδιο».      
Ο Σίµος απάντησε ότι θα το σκεφτεί.

ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Την άλλη µέρα στο σχολείο ρώτησε το φίλο του τον Ιγκόρ αν
είχε χάσει κι εκείνος κάποιο δοντάκι και τι έκανε. 
Ο Ιγκόρ είπε, ότι ήδη του είχε πέσει ένα δόντι και ότι ένα ακό-
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ŒÓ· ·È‰› ·›˙ÂÈ ÙË ‰·ÛÎ¿Ï· Ô˘ ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÁÈ· ÙË ÛËÌ·Û›· 
ÙË˜ ÛÙÔÌ·ÙÈÎ‹˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜. 
∆È ı· ¤ÏÂÁÂ;
∆· ˘fiÏÔÈ· ·È‰È¿ ·ÎÔ‡Ó.

∞˘ÙÔÛ¯Â‰È¿ÛÙÂ fiÙÈ ÂÓÒ ÙÚÒÙÂ ¤Ó· Ì‹ÏÔ Û¿˜ ¤ÊÙÂÈ ¤Ó· ‰fiÓÙÈ.

ŒÓ· ·È‰› ·›˙ÂÈ ÙËÓ ÌËÙ¤Ú· Î·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ Î¿ÓÂÈ ÙÔÓ ™›ÌÔ.
∑ËÙ‹ÛÙÂ ·fi Ù· ·È‰È¿ Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ‰È¿ÏÔÁÔ 
ÌËÙ¤Ú·˜ – ™›ÌÔ˘.



µα κουνιόταν.
Ο Ιγκόρ ήταν από τη Ρωσία και εκεί λέει, όταν ένα παιδί χάσει
ένα δόντι το ρίχνουν στις στάχτες που έχουν µείνει 
στο τζάκι.
Η συµµαθήτριά τους η Παρί που άκουσε αυτά που έλεγαν τους
είπε ότι στο Ιράν  όταν ένα παιδί χάνει ένα δόντι το βάζουν
κάπου ψηλά και περιµένουν να έρθει ο κόρακας να το πάρει.
«Αν θες», του είπε η Παρί «πάµε µαζί να βρούµε ένα µέρος
κάπου ψηλά, να το αφήσουµε, πλάκα δεν θα ΄χει;» 
Ο Ιγκόρ ενθουσιάστηκε και είπε πως το επόµενο δόντι που 
θα χάσει, σίγουρα θα το βάλει κάπου ψηλά, όπως τα παιδιά στο
Ιράν.
«Τι θα κάνεις εσύ Σίµο µε το δικό σου δοντάκι;» ρώτησαν 
τον Σίµο.
Ο Σίµος κάτι ψιθύρισε µέσα από τα δόντια του και αποµακρύν-
θηκε.

Η αλήθεια ήταν ότι δεν άντεχε να το αποχωριστεί.  

Είπε λοιπόν ψέµατα σε όλους ότι το πέταξε σε ένα οικόπεδο
κοντά στο σπίτι του και έκρυψε το παλιό δόντι µέσα σε ένα
σπιρτόκουτο.

Από εκείνη την ηµέρα το σπιρτόκουτο το είχε πάντα µαζί του.
Από εκείνη την ηµέρα επίσης ο Σίµος δεν  ξαναχαµογέλασε
ποτέ.
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∞ÊÔ‡ ‰È·‚¿ÛÂÙÂ ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ˙ËÙ‹ÛÙÂ ·fi Ù· ·È‰È¿ 
Ó· Û·˜ ÙÔ ‰ÈËÁËıÔ‡Ó. 



ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ ΠΕΜΠΤΟ / ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ
Πέρασαν µέρες πολλές, δύσκολες µέρες γιατί δεν είχαν ούτε
ένα χαµόγελο, ώσπου κάποιο βράδυ ο Σίµος είδε ένα παράξενο
όνειρο.
Είδε το δόντι του να ζωντανεύει µέσα στο σπιρτόκουτο και να
βγαίνει έξω. 
Φώναζε λέει το δόντι: «Σίµο! Σίµο! Σίµο!»
Είχε σκαρφαλώσει πάνω στο κοµοδίνο και χοροπηδούσε εδώ
και κει, για να το προσέξει.
«Εσύ;» είπε ο Σίµος και έµεινε να το κοιτάζει γεµάτος έκπλη-
ξη, «µα πώς µπορείς και µιλάς;»
«Γιατί µε κρατάς φυλακισµένο µέσα σε αυτό το κουτί;» ρώτησε
το δόντι.
«∆ε σε κρατώ φυλακισµένο!» διαµαρτυρήθηκε το αγόρι, 
«εγώ σε αγαπάω και δε θέλω να σε χάσω, θέλω να σε κρατήσω
για πάντα µαζί µου».
«Όµως εγώ πρέπει να φύγω», είπε το δόντι.
Σ΄ευχαριστώ που µε πρόσεχες και µε αγαπούσες όσο ζούσα
µαζί σου, όµως οι δρόµοι µας χωρίσανε τώρα.
Πρέπει να µε αφήσεις να ακολουθήσω τον δικό µου δρόµο και
εσύ να συνεχίσεις τον δικό σου».
«Μα πώς θα ζήσεις χωρίς εµένα;» είπε µε δυνατή φωνή ο Σί-
µος και µετά πιο ντροπαλά, «και εγώ πώς θα συνεχίσω χωρίς
εσένα;»
Το δόντι µε απαλή φωνή απάντησε: «στο ταξίδι της ζωής, Σί-
µο, όλα έρχονται και φεύγουν από δίπλα µας συνέχεια και αυτό
δεν πρέπει να µας φοβίζει.»
«Εµένα δε µου αρέσει να χάνεται ό,τι αγαπώ!» κλαψούρισε το
αγόρι.
«Μα δε χάνεται τίποτα µικρέ µου.
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Φεύγω από σένα για να πάω κάπου αλλού και ένα άλλο δοντάκι
έχει ήδη ξεκινήσει από κάπου για να έρθει σε σένα!
Εκεί πρέπει να δώσεις όλη τη φροντίδα σου, σε αυτό που έρχε-
ται!
Εµένα να µε θυµάσαι που και που µε αγάπη, µου αρκεί για να
είµαι καλά όπου κι αν πάω!!  
Εντάξει Σίµο;

«Σίµο! Σίµο! Σίµο!»
Όταν άνοιξε τα µάτια του είδε τη µητέρα του πάνω από το κε-
φάλι του να του µιλάει. 
Κατάλαβε ότι όλα αυτά δεν ήταν παρά ένα όνειρο.
«Σήκω γλυκέ µου», είπε η µητέρα θα αργήσεις στο σχολείο.
Πριν φύγει ο Σίµος έβαλε στην τσέπη του το σπιρτόκουτο 
µε το δοντάκι και το πήρε µαζί του.

ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ ΕΚΤΟ
Στην αυλή του σχολείου υπήρχε µια µεγάλη όµορφη µουριά και
εκεί στις ρίζες της άφησε ο Σίµος το δοντάκι του.
«Γεια σου! Να πας στο καλό!» φώναξε ο Σίµος και έτρεξε να
µπει στην τάξη του, γιατί είχε χτυπήσει το κουδούνι.
«Σε ποιον µιλάς;» ρώτησε ο Ιγκόρ που βρέθηκε να τρέχει δί-
πλα του.
«Χαιρετάω ένα φίλο», είπε ο Σίµος και για πρώτη φορά µετά
από πολύ καιρό ένα χαµόγελο έλαµψε στο πρόσωπό του.
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¢Ú·Ì·ÙÔÔÈÂ›ÛÙÂ ÙÔ fiÓÂÈÚÔ.
ŒÓ· ·È‰› ·›˙ÂÈ ÙÔÓ ™›ÌÔ Î·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÙÔ ‰ÔÓÙ¿ÎÈ Ô˘ ˙ˆÓÙ·ÓÂ‡ÂÈ.
¶Ò˜ ÌÈÏ¿ÂÈ ÙÔ ‰fiÓÙÈ;
¶Ò˜ ·ÓÙÈ‰Ú¿ÂÈ Ô ™›ÌÔ˜ fiÙ·Ó ÙÔ ·ÎÔ‡ÂÈ Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ;
∆È Ï¤ÓÂ;



«Ε! Σίµο!» φώναξε ο Ιγκόρ.
«Ένα δοντάκι! Ένα καινούριο δοντάκι! 
Μόλις που φαίνεται ένα καινούριο δοντάκι που βγαίνει!»
«Καλώς ήρθες», ψιθύρισε ο Σίµος και µπήκε µαζί µε το φίλο
του γρήγορα στην τάξη……
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°Ú·ÌÌ¤Ó· ÂÈ‰ÈÎ¿ ÁÈ· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿, Ù· ıÂ·ÙÚÈÎ¿ ·˘Ù¿ ¤ÚÁ· ÌÔÚÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ·
Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Ù¿ÍË ‹ ÛÂ ıÂ·ÙÚÈÎ‹ ÛÎËÓ‹.

∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚË ÛÎËÓÈÎ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·-
Û›·, Î·È fiÛ· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ··ÈÙÔ‡Ó ·Ï¿ Ì¤Û·.

∏ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ıÂ·ÙÚÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ  ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜
ÔÌ·‰ÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙË˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ·ÔÙÂÏÂ› ÌÈ· ÂÈ-
Û·ÁˆÁ‹  ÛÙË ‰Ú·Ì·ÙÈÎ‹ Ù¤¯ÓË. 
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£Â·ÙÚÈÎ¿ ¤ÚÁ· ÁÈ· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿



∆· ·È‰È¿ ÎÚ·Ù¿ÓÂ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Úfi¯ÂÈÚÂ˜ ÈÓ·Î›‰Â˜ ÌÂ ÎÔÓÙ¿ÚÈ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó
‰È¿ÊÔÚ· Û˘Óı‹Ì·Ù·.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ ÙÈ˜ ·Ù¿ÎÂ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ¤¯ÂÙÂ
ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ªÔÚÂ›ÙÂ ·ÎfiÌ· Ó· ‚ÚÂ›ÙÂ fiÏÔÈ Ì·˙› Î·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙÂ ÛÙÔ
¤ÚÁÔ Ù· ‰ÈÎ¿ Û·˜ ·ÈÙ‹Ì·Ù·!!!

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
Κυρίες και κύριοι……
Βρισκόµαστε µπροστά σε ένα κοσµοϊστορικό γεγονός.
Όπως βλέπετε, εδώ έχουµε να κάνουµε µε µια διαδήλωση 
µικρών παιδιών. Τι νοµίζετε, µόνο εσείς µπορείτε να κάνετε
διαδηλώσεις; Για να ακούσουµε όµως τι έχουν να µας πουν……

ΟΛΟΙ
Παιχνίδι κάθε µέρα στον καθαρό αέρα! (δις) 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
Πέστε µου παρακαλώ εσείς, (δείχνει κάποιο παιδί) 
γιατί βγήκατε στους δρόµους και φωνάζετε;

ΠΑΙ∆Ι
Γιατί θέλουµε να ακουστούµε!

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
Και σαν τι έχετε να πείτε δηλαδή;

ΠΑΙ∆Ι
Εµείς τι έχουµε να πούµε; Πλάκα µας κάνετε;

ΠΑΙ∆Ι
Τι νοµίζετε δηλαδή πως όλα τα προβλήµατα µας είναι λυµένα,
επειδή είµαστε παιδιά;
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ΠΑΙ∆Ι
Για ψάξε να βρεις ένα όµορφο µέρος για να παίξεις;

ΠΑΙ∆Ι
Ένα µέρος που να µην κινδυνεύεις, ένα µέρος που να παίζεις
ελεύθερα! 

ΠΑΙ∆Ι
Θέλουµε δέντρα για να σκαρφαλώνουµε!

ΟΛΟΙ
∆έντρα και λουλούδια γέλια και τραγούδια! (δις)

ΠΑΙ∆Ι
Θέλουµε περισσότερα πάρκα για να κάνουµε βόλτες µε τα πο-
δήλατα. Ανοιχτούς χώρους για να τρέχουµε και να παίζουµε
µπάλα. ∆εν έχει νοστιµιά η ζωή χωρίς παιχνίδι!

ΟΛΟΙ
Θα δώσουµε αγώνα – ελεύθεροι στο χώµα!
Αφήστε στο παιχνίδι ελεύθερο ωράριο!

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
∆ηλαδή αυτά είναι τα αιτήµατά σας; 
Θέλετε περισσότερους χώρους για παιχνίδι;

ΠΑΙ∆Ι
∆εν είναι µόνο αυτό…

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
Έχετε και άλλα;
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ΠΑΙ∆Ι
Βεβαίως έχουµε και άλλα!
Θέλουµε καλύτερα σχολεία, µεγάλα, ηλιόλουστα, πιο καθαρά, 
µε περισσότερο χρώµα, πιο χαρούµενα! 

ΠΑΙ∆Ι
Το ξέρετε πως υπάρχουν παιδιά στον κόσµο που, αυτή τη στιγ-
µή που µιλάµε, δουλεύουν αντί να πηγαίνουν σχολείο; 

ΠΑΙ∆Ι
Ντροπή! Πρέπει κάτι να κάνετε γι΄ αυτό!

ΟΛΟΙ
Το σχολείο αγαπάω και για µάθηση διψάω!  (δις)

ΠΑΙ∆Ι
Ζητάµε περισσότερη αγάπη, χάδια και αγκαλίτσες!

ΠΑΙ∆Ι
Θέλουµε να µάθει και ο τελευταίος µεγάλος πως τα παιδιά κα-
ταλαβαίνουν µε λόγια και όχι µε φωνές!

ΠΑΙ∆Ι
Θέλουµε σεβασµό κι αγάπη για τα παιδιά όλου του κόσµου!

ΟΛΟΙ
Θέλουµε αγάπη φιλιά και αγκαλίτσες!

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
Νοµίζω πως καταλάβαµε.
Τίποτα άλλο;
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ΠΑΙ∆Ι
Θέλουµε ειρήνη!
Να πάψετε πια να πολεµάτε εσείς οι µεγάλοι για πράγµατα που 
δεν καταλαβαίνουµε εµείς τα παιδιά!

ΟΛΟΙ
Κάτω ο πόλεµος! Ζήτω η ειρήνη!

ΠΑΙ∆Ι
Όχι στα όπλα και στις βόµβες! Ναι στη ζωή!

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τι είχαν να µας πουν τα παιδιά!
∆εν νοµίζετε πως έχουν δίκιο σε ό,τι ζητάνε;
Κάπου εδώ λοιπόν τελειώνει η Λιλιπούτεια διαδήλωση. 

ΠΑΙ∆Ι
Περιµένετε! 
Μια διαδήλωση παιδιών δεν µπορεί παρά να τελειώσει µε τρα-
γούδι και χορό!

ΟΛΟΙ
Πάµε παιδιά!

ΜΟΥΣΙΚΗ
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∆· ·È‰È¿ ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó.



ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ
Βρισκόµαστε ανάµεσα σε πολύχρωµες πεταλούδες.
∆εν τις βλέπετε;
Είναι γιατί τώρα κοιµούνται.
Ξεκουράζονται. 
Όπου να΄ ναι θα τις δείτε που θα σηκωθούν να αρχίσουν δου-
λειά.
Τι δουλειά;
Μοιράζουν αρετές και χάρες στα παραµύθια.
Σε όλα τα παραµύθια.
Όλου του κόσµου. 
Έτσι λέει «αυτό» το παραµύθι.
(διαβάζει) 
«Σε κάποιο µέρος µακριά από τη γη, υπάρχει ένας τόπος όπου
ζουν οι πεταλούδες των παραµυθιών.
Φορτωµένες µε χαρίσµατα, αναλαµβάνουν τον υπέροχο ρόλο 
να τα µοιράζουν απλόχερα».
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√π ¶∂∆∞§√À¢∂™ ∆ø¡ ¶∞ƒ∞ªÀ£πø¡ 

∆· ·È‰È¿ Â›Ó·È ¯ˆÚÈÛÌ¤Ó· ÛÂ 5 ÔÌ¿‰Â˜.
∫¿ıÂ ÔÌ¿‰· ·È‰ÈÒÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡ÂÈ Î·È ·fi ¤Ó· ¯¿ÚÈÛÌ·, ¤Ó· ÚÔÙ¤ÚË-
Ì·, ÌÈ· ·ÚÂÙ‹.

∆ËÓ ·Ê‹ÁËÛË ÙËÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô/Ë ·È‰·ÁˆÁfi˜.

√ ·ÊËÁËÙ‹˜ Î¿ıÂÙ·È ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÛÂ Î¿ÔÈ· ·fiÛÙ·ÛË ·fi Ù· ·È‰È¿,
ÎÚ·Ù¿ÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‚È‚Ï›Ô Î·È Î¿ÓÂÈ ˆ˜ ‰È·‚¿˙ÂÈ.

∆· ·È‰È¿ ÓÙ˘Ì¤Ó· ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔ˘ÏÔ˘ÚÈ·ÛÌ¤Ó·
ÛÙÔ ¿ÙˆÌ·, ÎÚ˘ÌÌ¤Ó· Î¿Ùˆ ·fi ÁÎÔÊÚ¤ ¯·ÚÙ›.



(τα παιδιά κουνιούνται κάτω από τα «σκεπάσµατα»)  

Ξυπνούν!   

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΑΦΗΓΗΤΗΣ
Μόλις ανοίξουν τα µάτια τους αρχίζουν να τραγουδούν και να
χορεύουν.
Αφού χορέψουν και τραγουδήσουν, κάθονται ήσυχα ήσυχα και
τρώνε το πρωινό τους, νέκταρ λουλουδιών και γύρη.

ΑΦΗΓΗΤΗΣ
Μετά το πρωινό και πριν ξεκινήσουν για τα παραµύθια, τους α-
ρέσει να µιλούν για τα κατορθώµατά τους.

ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ  - ΟΜΑ∆Α 1 
Ο γίγαντας που φοβόταν 
Αρετή = γενναιότητα /τόλµη    

ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ
Υπήρχε ένας γίγαντας που φοβόταν µε το παραµικρό.
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√È «ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ» ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›·.  
ŸÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ë ÌÔ˘ÛÈÎ‹ Î¿ıÔÓÙ·È ÛÂ ËÌÈÎ‡ÎÏÈÔ ÛÙË ÛÎËÓ‹.

∆· ·È‰È¿ Î¿ÓÔ˘Ó ÌÂ ·˘ÙÔÛ¯Â‰È·ÛÌfi fiÙÈ ÙÚÒÓÂ Î¿ÙÈ ˘¤ÚÔ¯Ô.

™ËÎÒÓÂÙ·È ÌÈ· ÔÌ¿‰· ·È‰ÈÒÓ.



ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ
Ζούσε βαθιά µέσα στο δάσος και εκεί όλα τον φόβιζαν. 

ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ
Μα πώς κάνεις έτσι, ολόκληρος γίγαντας;

ΓΙΓΑΝΤΑΣ
Έχετε δίκιο, µα τι να κάνω; Είµαι δειλός! 
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ŒÓ· ·È‰› ÂÚ·Ù¿ÂÈ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Á›Á·ÓÙ·, Í·ÊÓÈÎ¿ ÂÙ¿ÁÂÙ·È Î·Ù·-
ÙÚÔÌ·ÁÌ¤ÓÔ˜ ÊˆÓ¿˙ÔÓÙ·˜: 
«ª·Ì¿!!! ŒÓ· Ì˘ÚÌ‹ÁÎÈ!!!»  

ªÂÚÈÎ¿ ·È‰È¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÂ ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘˜ ¤Ó· Ë¯ËÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ‰¿ÛÔ˜.
∆Ô ·È‰› Ô˘ Î¿ÓÂÈ ÙÔ Á›Á·ÓÙ· ÎÔÈÙ¿ÂÈ ‰ÂÍÈ¿ ÎÈ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÙÚÔÌ·ÁÌ¤ÓÔ.

∫¿ÔÈ· ·È‰È¿ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î·È ÎÔÚÔ˚‰Â‡Ô˘Ó ÙÔ Á›Á·ÓÙ·, ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜
Ó· ‚¿ÏÂÈ Ù· ÎÏ¿Ì·Ù·.

√ Á›Á·ÓÙ·˜ ·Ó·Î·ÙÒÓÂÈ ÙÔ ÁÎÔÊÚ¤ ¯·ÚÙ› Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ‹‰Ë ÛÙË ÛÎËÓ‹ 
Î·È ÎÚ‡‚ÂÙ·È ·fi Î¿Ùˆ.

√È ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ ÙÈ˜ 1Ë˜ ÔÌ¿‰·˜ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Á›Á·ÓÙ·.

ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ
Όλη την ηµέρα, όπου κι αν πήγαινε, ό,τι κι αν έκανε, φοβόταν. 
Αλλά και το βράδυ έτρεµε στο σκοτάδι.
Όλα τα ζώα του δάσους τον κορόιδευαν.

ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ
Αποφάσισε να σκάψει ένα µεγάλο λάκκο για να κρυφτεί.

ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ
Έµεινε εκεί για χρόνια µέχρι που ακούσαµε το παραµύθι και
τρέξαµε να τον βρούµε.



ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ - ΟΜΑ∆Α 2 
Ένα γκρινιάρικο ποντικάκι
Αρετή = χαρά, ευθυµία    

ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ
Μια µέρα σε ένα παραµύθι, τα ποντίκια αποφάσισαν να κάνουν
µια µεγάλη γιορτή.

ΠΟΝΤΙΚΙΑ
-Τι να γιορτάσουµε;
-Να γιορτάσουµε που βγαίνει ο ήλιος κάθε πρωί!
-Ναι!!!!!!

Πόσο θα ήθελα να είχα λίγο θάρρος!

ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ
Πετάξαµε γύρω του δίνοντάς του αυτό που χρειαζόταν.

ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ
Ζήσε τη ζωή µε θάρρος
µάθε, ο φόβος είναι βάρος

ΓΙΓΑΝΤΑΣ
Τώρα ξέρω δε φοβάµαι
θαρραλέος θέλω να ΄µαι.
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ÀfiÎÏÈÛË, ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ·, ÛËÎÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ 2.

¶ÂÙ¿ÓÂ Á‡Úˆ ÙÔ˘, ÂÓÒ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÙÔ˘ Ú›¯ÓÔ˘Ó ¯Ú˘ÛfiÛÎÔÓË.

∫¿ÔÈ· ·È‰È¿ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÓÙ›ÎÈ·.



ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ
Έτσι τα ποντίκια αποφάσισαν να αφιερώσουν τη γιορτή τους
στον ήλιο για να τον ευχαριστήσουν που βγαίνει κάθε πρωί και
τους ζεσταίνει.

Άρχισαν λοιπόν τις προετοιµασίες, όλοι µαζί τραγουδώντας.

Μόνο ένα µικρό ποντικάκι καθόταν αµίλητο σε µια γωνιά, µε τα
ποντικοµουτράκια του κατεβασµένα……

ΠΟΝΤΙΚΑΚΙ
Εγώ δεν είµαι καθόλου ευχαριστηµένο.
Γιατί να είµαι;
Λες και έχω εγώ όρεξη για γιορτές και τραγούδια.
Και γιατί δηλαδή πρέπει να γιορτάσουµε εµείς για τον ήλιο;

ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ
Ακούσαµε την γκρίνια του και τρέξαµε να τον βρούµε.  
Λίγη χαρά και ευθυµία σίγουρα θα το έκαναν να νοιώσει καλύτερα.

ΠΟΝΤΙΚΑΚΙ
Νιώθω χαρά να µε γεµίζει
ολόκληρο µε πληµµυρίζει 

ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ
Έξω η κλάψα έξω η γκρίνια
γιατί θα σου φέρει γκίνια 
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¶ÂÙÔ‡Ó Á‡Úˆ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ú›¯ÓÔ˘Ó ¯Ú˘ÛfiÛÎÔÓË.

ÀfiÎÏÈÛË, ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ·, ÛËÎÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ 3.



ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ - ΟΜΑ∆Α 3  
Μια ελαφρόµυαλη µαϊµού 
Αρετή = γνώση

ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ
∆εν φαντάζεστε τι έκανε η άµυαλη µαϊµού σε αυτό το παρα-
µύθι. Τι δεν έκανε πρέπει να πούµε!

Τη µια χαζοµάρα πίσω από την άλλη.
Κρυβόταν πίσω από τα δέντρα, πεταγόταν ξαφνικά και τρόµαζε
τους άλλους!

Πόσες φορές δεν είχε χτυπήσει µικρά ζώα έτσι όπως έτρεχε
και πηδούσε σαν παλαβή µέσα στο δάσος!

Μια φορά πήγε να πνιγεί στο ποτάµι γιατί ήθελε να σερφάρει
πάνω σε ένα κλαδί δέντρου.

Μια άλλη φορά κάρφωσε το λαγό µε ένα µυτερό ξύλο που πέτα-
ξε, γιατί έπαιζε λέει ολυµπιακούς  αγώνες και έριχνε ακόντιο!    

ΜΑΪΜΟΥ
Αυτό που µε διασκεδάζει πιο πολύ από όλα είναι να τρώω τις
µπανάνες και να πετάω τις µπανανόφλουδες κάτω.
Πάντα κάποιος θα βρεθεί να την πατήσει.
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ŒÓ· ·È‰› ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙË ÌÈÎÚ‹ ÂÏ·ÊÚfiÌ˘·ÏË Ì·˚ÌÔ‡

∞˘ÙÔÛ¯Â‰È·ÛÌfi˜.

∞˘ÙÔÛ¯Â‰È·ÛÌfi˜.

∞˘ÙÔÛ¯Â‰È·ÛÌfi˜.

∞˘ÙÔÛ¯Â‰È·ÛÌfi˜.



ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ
Μα δε σκέφτεσαι καθόλου µικρή µαϊµού πως µε αυτό το ανόητο
παιχνίδι µπορεί κάποιος να χτυπήσει άσχηµα;

ΜΑΪΜΟΥ
Εγώ το κάνω για πλάκα, µόνο για να γελάσουµε.

ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ
Σίγουρα της λείπει η γνώση.
Γρήγορα γιατί µπορεί κανέναν να σκοτώσει!

ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ
Στη γνώση πρέπει να βουτάς

ΜΑΪΜΟΥ
Και όταν τρώω την µπανάνα

ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ
Τη φλούδα κάτω µη πετάς

ΜΑΪΜΟΥ
Να µην κλάψει καµιά µάνα.

ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ - ΟΜΑ∆Α 4 
Πινόκιο
Αρετή = αλήθεια
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ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ
Στα πολύ παλιά χρόνια, τότε που γινόντουσαν πολύ παράξενα
πράγµατα, ζούσε ένα αγοράκι ο Πινόκιο.

Ο Πινόκιο δεν ήταν σαν τα άλλα παιδιά.
Ο Πινόκιο ήταν µια ξύλινη ζωντανή κούκλα.

Ευτυχώς που βρεθήκαµε στο δρόµο του και του µιλήσαµε για
την αλήθεια.

ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ
Πινόκιο!

ΠΙΝΟΚΙΟ
∆εν είµαι ο Πινόκιο!
Είµαι ο πρίγκιπας που παντρεύτηκε τη Σταχτοπούτα!

Μετά έγινε και παραµύθι.
Ο Πινόκιο λοιπόν έλεγε πολλά ψέµατα.

Τόσα ψέµατα που συνέχεια ήταν µπερδεµένος και δεν ήξερε
ποτέ τι έχει πει και που.

Μέσα σε όλα αυτά µεγάλωνε και η µύτη του.
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ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ
Α! Αυτός είναι αδιόρθωτος!

ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ
Μικρέ µου πρίγκιπα, έχετε να µας πείτε κάτι πριν φύγουµε;

ΠΙΝΟΚΙΟ
∆εν είµαι πρίγκιπας είµαι ο Πινόκιο.
Σας είπα ψέµατα αλλά υπόσχοµαι να µην το ξανακάνω!

ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ
Ευτυχώς!

ΠΙΝΟΚΙΟ
Θα λέω πάντα την αλήθεια
τα ψέµατα αφήνω, για τα παραµύθια.

ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ
Αν την αλήθεια όλοι αγαπούσαν 
σίγουρα καλύτερα θα ζούσαν.

ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ - ΟΜΑ∆Α 5 
Ο κακός Μάγος
Αρετή = καλοσύνη, αγάπη

ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ
Σε πόσα παραµύθια δεν είχε µπει αυτός ο κακός µάγος!
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Και σε όλα βέβαια είχε φέρει το κακό.

Πόσους ανθρώπους δεν είχε µεταµορφώσει σε βατράχους!

ΜΑΓΟΣ
Άµπρα κατάµπρα κίδα λίδα βίδα ξίδα γίδα
γίνε βάτραχος και πήδα!

ΜΑΓΟΣ
Ξάφνου γλύκανε η καρδιά µου
και µοιράζω τα φιλιά µου
κακό δεν µπορώ να κάνω
προτιµάω να πεθάνω.

ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ
Μπράβο µπράβο!

ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ
Κάποιος πρέπει να του µιλήσει για το µεγαλείο της αγάπης.

Ποιος θα τολµήσει; 
Εµείς φυσικά!

ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ
Πόσους δεν είχε κάψει µε µια µατιά!
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ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ¤Ó· ·È‰› ÛÂ ‚¿ÙÚ·¯Ô.

√ Ì¿ÁÔ˜ Á˘ÚÓ¿ÂÈ Î·È ÎÔÈÙ¿ÂÈ ¿ÁÚÈ· Ù· ·È‰È¿ Î·È ÂÎÂ›Ó· Î¿ÓÔ˘Ó ˆ˜ ¤ÊÙÔ˘Ó
ÏÈfiı˘Ì·.

∆Ô˘ Ú›¯ÓÔ˘Ó ¯Ú˘ÛfiÛÎÔÓË.



ΜΑΓΟΣ
Γρήγορα πρέπει να βιαστώ! (φεύγει γρήγορα)

ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α
Πού πάει έτσι βιαστικός;

ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α
Από τότε γυρνάει στα παραµύθια και µεταµορφώνει όποιον βά-
τραχο βρει σε άνθρωπο.

ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ
Αρκετά είπαµε όµως.
Ήρθε η ώρα να φύγουµε.
Μας περιµένουν οι ήρωες των παραµυθιών να τους κάνουµε
καλύτερους.
Και είναι κρίµα να τους αφήσουµε να περιµένουν.
Γεια σας!!! 
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ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΝΥΧΙΑ
Μα πού είναι όλοι οι άλλοι;
Μετά θα µε πουν άγριο και καβγατζή.

Γιατί αργούν;          
Αφού είπαµε ότι έχουµε συµβούλιο.
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∆· Á·Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È ¯ˆÚÈÛÌ¤Ó· ÛÂ 5 ÔÌ¿‰Â˜.
∫¿ıÂ ÔÌ¿‰· Á·ÙÈÒÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙË˜ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi ÙË˜ ÙÚfiÔ Ó· ‚Ï¤-
ÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·.
∆· ·È‰È¿ ÏÔÈfiÓ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÂ 5 ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙÈ˜ ·Ù¿ÎÂ˜ Ô˘ ·ÓÙÈ-
ÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜. 

√È «¡ÙÂ §· Ã·‚È¿ÚÈ», Â›Ó·È ‰È¿ÛËÌÂ˜ Á¿ÙÂ˜, Û¿ÓÈ·˜ Ú¿ÙÛ·˜ „ËÏÔÌ‡ÙÂ˜ 
Î·È ·Î·Ù¿‰Â¯ÙÂ˜ .

∆· «∞ÙÛ¿ÏÈÓ· ¡‡¯È·» ˙Ô˘Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÁÂÌ¿Ù· ı˘Ìfi 
Î·È ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· Î·˘Á¿.

√È «ª¤ÌË‰Â˜»  ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ó· ˙Ô˘Ó Ì·˙› ÌÂ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Ù· Ù·˝˙Ô˘Ó
Î·È ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÙÂÌ¤ÏÈÎ· Î·È ˘Ó·Ú¿‰ÈÎ·. 

ŸÏÔ ÙÔ ÛfiÈ ˙ÂÈ ÛÂ ¤Ó· ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰›Ï· ÛÂ ÌÈ· Ù·‚¤ÚÓ·, ÙÚÒÓÂ Î·Ï¿ Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ
Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÈ Â›Ó·È ÔÈ ¯·˙ÔÌ¿ÚÂ˜ Î·È ÔÈ Ï¿ÎÂ˜.
∂›Ó·È ÔÈ «ªÈ·Ô˘Ï¤ÔÈ».

«ª.°.» («ª˘ÛÙÈÎÔ› °·ÙÔÚ¿ÎÙÔÚÂ˜»)
Œ¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÓÂ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÓÙÈÎÔ‡˜.
∫¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ «Î·ÌfiÛÔ˘˜» ·ÏÏ¿ fiÏÔÈ Í¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Â›Ó·È ‰ÂÈÏÔ› Î·È ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÌÂ
ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi.

∫¿ÔÙÂ, Î¿Ô˘, Î¿ÔÈÔÈ Á¿ÙÔÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ.



Εµείς δεν τα ανεχόµαστε αυτά.

ΜΙΑΟΥΛΕΟΙ
Ξέρω κάποιους που µπορεί να το έριξαν στον ύπνο.  (γελούν) 
Οι φίλοι µας οι Μπέµπηδες, οι υπναράδες.

Τέτοιοι τεµπέληδες που είναι όλα να τα περιµένεις.

ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΝΥΧΙΑ
Έτσι και το έχουν κάνει αυτό και µας έχουν στήσει, θα πάω
στο σπίτι που µένουνε να τους σηκώσω µε γρατσουνιές!

Ούτε η κυρία τους που τους έχει µη στάξει και µη βρέξει
δε θα µπορεί να τους σώσει!

ΜΙΑΟΥΛΕΟΙ
Οι αριστοκράτισσες Ντε Λα Χαβιάρι σίγουρα θα έρθουν τελευ-
ταίες όπως πάντα για να κάνουν εντύπωση.

Τι λέτε, τους κάνουµε καµιά πλάκα;

ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΝΥΧΙΑ
Να λείπουν οι πλάκες.
∆ε θυµάστε τι έγινε πέρσι µε την πλάκα που κάνατε στους Μ.Γ 

∆εν µπορούσαµε να τους συνεφέρουµε. 

ΜΙΑΟΥΛΕΟΙ
Πώς δε θυµόµαστε! Ξεχνιέται τέτοια καζούρα!
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Βάλαµε άσπρες πετσέτες και κάναµε τα γατοφαντάσµατα.
Καθώς βγαίνανε από το εργοστάσιο που φυλάνε για να έρθουν
εδώ, πεταχτήκαµε µπροστά τους!

Τροµάξανε τόσο πολύ!  Είναι τόσο φοβητσιάρηδες!  (γελούν)

Λέτε να φοβούνται ακόµα και τα ποντίκια του εργοστασίου;
(γελούν)
Τσάµπα τους ταΐζουν οι άνθρωποι για να βάζουν τα ποντίκια
σε τάξη.

Καλύτερα να βάλουν τους ποντικούς να φυλάνε τους γάτους.
(γελούν)

ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΝΥΧΙΑ
Εσείς όλα τα βρίσκετε αστεία. 
Αυτοί µας έχουν και περιµένουµε λες και είµαστε χαζοί και ε-
σείς γελάτε.

∆ε σας νευριάζει που δεν µας υπολογίζουν;

ΜΙΑΟΥΛΕΟΙ
Μας νευριάζει που θα αργήσουµε.
Τι ώρα λέτε να τελειώσουµε;

Γιατί βλέπετε εµείς ήρθαµε πολύ νωρίς, ελπίζοντας να τελειώ-
σουµε νωρίς!

Εσείς πώς και ήρθατε από τους πρώτους;
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ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΝΥΧΙΑ
Εµείς τριγυρνούσαµε στο δρόµο όταν ξαφνικά µας κυνήγησε 
ένας σκύλος ψηλός σαν άλογο και χοντρός σαν ιπποπόταµος.

Το ρίξαµε στην τρεχάλα και τρέχα - τρέχα, τρέχα - τρέχα, 
φτάσαµε ως εδώ.
Τι να κάνεις, αυτά έχει η ζωή στο δρόµο.

ΜΙΑΟΥΛΕΟΙ
Πω πω µανούλα µου!
Καλά που δεν συναντήσαµε εµείς αυτόν το σκύλο.

Είχαµε φάει και µπακαλιάρο σκορδαλιά, και δε θα µπορούσαµε 
να τρέξουµε.

ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΝΥΧΙΑ
Μπακαλιάρο σκορδαλιά άκουσα;
Τυχεροί που είστε που σας αφήνουν να µένετε στο οικόπεδο
δίπλα στην ταβέρνα!

Προχθές που περνούσα από κει, µου µύρισε κοκορέτσι στη
σούβλα.

ΜΙΑΟΥΛΕΟΙ
Γι’ αυτό δε θέλουµε να αργήσουµε.
Το βράδυ σερβίρετε αστακοµακαρονάδα!

Η σπεσιαλιτέ του µαγαζιού.
Θα ήταν κρίµα να τη χάσουµε!
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Θα βάλουν και µουσική να χορέψουµε.
Γιατί να χάσουµε αυτό το γλέντι;

ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΝΥΧΙΑ
Να έρθουµε µαζί σας , αδέλφια;

ΜΙΑΟΥΛΕΟΙ
Ούτε να το συζητάς! Την τελευταία φορά που µε κατάφερες και
σε έβαλα στο οικόπεδο, γρατσούνισες µια κυρία που ερχόταν
να φάει στην ταβέρνα.

Το αφεντικό έχει θυµώσει πολύ µαζί σου.

Λέει: «∆ε θα τον πετύχω πουθενά τον παλιόγατο, θα δει τι θα
πάθει!»

ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΝΥΧΙΑ
Άδικη κοινωνία!

ΜΙΑΟΥΛΕΟΙ
Κοιτάξτε! έρχονται  οι ποντικοκυνηγοί  του εργοστασίου.

Τι πλάκα, φοράνε όλοι τα ίδια λουράκια. (γελούν)

Μ.Γ.
Γιατί γελάτε, βλέπετε τίποτα αστείο;

ΜΙΑΟΥΛΕΟΙ
Όχι όχι! ∆ε γελάµε, θαυµάζουµε τα λουράκια σας!
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Μ.Γ.
Είµαστε ειδικό σώµα, γι’ αυτό τα φοράµε!

Όσο εµείς κάνουµε περιπολίες στο εργοστάσιο, τα ποντίκια δε 
θα βρίσκουν ησυχία.

Μας τα έβαλαν για να ξέρουν όλοι ποιοι κάνουν κουµάντο εκεί.

ΜΙΑΟΥΛΕΟΙ
Μήπως σας τα έβαλαν για να ξεχωρίζετε από τα ποντίκια;

Μ.Γ.
Καλύτερα να µην τα βάζεις µαζί µου!

ΜΙΑΟΥΛΕΟΙ
(τα τροµάζει) Μπου!

Μ.Γ.
Αχ!!! Νιαρ!!! (πετάγονται από το φόβο τους)

(οι Μιαουλέοι γελούν)

Μ.Γ.
Τι ανόητα αστεία είναι αυτά;
Μας γατοκοψοχολιάσατε!

ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΝΥΧΙΑ
Σταµατήστε! Μας ζαλίσατε!
Επιτέλους έρχονται οι αριστοκράτισσες Ντε Λα Χαβιάρι!
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ΜΙΑΟΥΛΕΟΙ
Στολισµένες σαν λατέρνες!
Κάθε φορά που βλέπω τις Ντε Λα Χαβιάρες σκάω στα γέλια.

Μ.Γ.
Θα έπρεπε να φοβούνται να κυκλοφορούν στο δρόµο µε όλα
αυτά τα στολίδια.

ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΝΥΧΙΑ
Κοιτάξτε πώς καµαρώνουν! Μου έρχεται να τις γρατσουνίσω. 

Μ.Γ.
Για πρόσεξε καλά! Μόνο γι’ αυτό που λες θα µπορούσα να σε
συλλάβω. 

ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΝΥΧΙΑ
(τα τροµάζουν) Μπου!

Μ.Γ.
Αχ!!! Νιαρ!!! (πετάγονται από το φόβο τους)
Πάλι την πατήσαµε.

ΝΤΕ ΛΑ ΧΑΒΙΑΡΙ
Είστε όλοι εδώ;
Μπορούµε να αρχίσουµε;
∆εν έχουµε και πολύ χρόνο.

ΜΙΑΟΥΛΕΟΙ
Γιατί; Είστε καλεσµένες σε καµιά δεξίωση;
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ΝΤΕ ΛΑ ΧΑΒΙΑΡΙ
Να λείπουν τα κρύα αστεία, παρακαλώ.
Λοιπόν πού θα γίνει το συµβούλιο;
Ας καθίσουµε και παρακαλώ θα ήθελα ένα τσάι. 

ΜΙΑΟΥΛΕΟΙ
(κοροϊδεύουν) Από εδώ περάστε, έχουµε ετοιµάσει τους δερ-
µάτινους καναπέδες, ειδικά για τις κυρίες Ντε Λα Χαβιάρες.

ΝΤΕ ΛΑ ΧΑΒΙΑΡΙ
Ντε Λα Χαβιάρι ανόητε!
Και µην ξεχάσετε! Το τσάι σε πορσελάνη!

ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΝΥΧΙΑ
Α!!! Θα τους δαγκώσω την ουρά, δεν αντέχω άλλο!

Τι λέτε κυρίες µου;
Πού νοµίζετε ότι βρίσκεστε, σε παλάτι;

Εδώ ήρθαµε να µιλήσουµε για τα προβλήµατα µας και όχι να
πιούµε τσάι!

ΝΤΕ ΛΑ ΧΑΒΙΑΡΙ
Εντάξει λοιπόν!
Μη φωνάζεις, µε ταράζουν οι φωνές!
Ας µιλήσουµε να τελειώνουµε.

Μ.Γ.
Στοπ!  ∆ε θα κουνηθεί κανείς πριν ελέγξουµε το χώρο.
Φοβόµαστε ότι αυτό το µέρος δεν είναι πολύ ασφαλές.
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Πρέπει να ψάξουµε µήπως το έχουν παγιδεύσει µε καµιά βόµβα!
(αρχίζουν να ψάχνουν)

ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΝΥΧΙΑ
Ποιος θα έκανε κάτι τέτοιο;

Μ.Γ.
∆εν ξέρω, δεν ξέρω.
Εµείς πάντως πρέπει να προσέξουµε.
(ψάχνουν)

ΝΤΕ ΛΑ ΧΑΒΙΑΡΙ
Ελπίζω µόνο να µη σκάσει κοντά µου και χαλάσει η τρίχα µου.
Η κυρία µου µε πήγε στο κοµµωτήριο σήµερα το πρωί!

Μ.Γ.
Τι αλαφρόµυαλες!   
Κανονικά θα έπρεπε να ανησυχούν.

ΜΙΑΟΥΛΕΟΙ
Έχετε δίκιο. Συµφωνώ!
Αυτή τη στιγµή ακόµα κι εγώ, δεν έχω όρεξη για χαζοµάρες
και ανησυχώ. 

Κι εγώ ανησυχώ µήπως αυτή η καθυστέρηση µας κάνει να χά-
σουµε την αστακοµακαρονάδα µας!

ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΝΥΧΙΑ
Μα πού είναι επιτέλους οι µπέµπηδες οι σπιτόγατοι, να τελει-
ώνουµε;
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Αυτά που ακούω µε έχουν τρελάνει!

Μ.Γ.
Πλησιάζουν. Ακούω τα βήµατα τους.
Έχουµε βάλει κοριούς γύρω γύρω για να ελέγχουµε την περιο-
χή.

ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΝΥΧΙΑ
Και πώς ξέρεις πώς είναι αυτοί;

Μ.Γ.
Ακούω τα χασµουρητά τους.
(συνεχίζουν να ψάχνουν)

ΜΙΑΟΥΛΕΟΙ
Νάτοι! Κοίτα θράσος! 
Έρχονται και µε το πάσο τους!

Κοίτα τους, αυτοί βαριούνται και να κουνηθούνε!

ΝΤΕ ΛΑ ΧΑΒΙΑΡΙ
Πώς τόλµησαν να αργήσουν περισσότερο από εµάς;

ΜΠΕΜΠΗ∆ΕΣ
Γεια σας παιδιά! Άντε, άντε να αρχίσουµε το συµβούλιο, να πά-
µε και για κανένα υπνάκο…

Εγώ γίνεται να µην πάρω µέρος και να αράξω εδώ να σας περι-
µένω; Βαριέµαι τα συµβούλια.
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Εντάξει. Ναι σε όλα. Μπορούµε να φύγουµε τώρα;

Μ.Γ.
(είναι όλοι µαζί µαζεµένοι και ακούνε κάτι)
Ίσως χρειαστεί να φύγουµε όλοι!

ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΝΥΧΙΑ
∆εν κατάλαβα; Είπαµε θα µιλήσουµε και θα µιλήσουµε.

Μ.Γ.
Πίσω όλοι!  Ακούω κάτι παράξενο!
Κάτι δεν πάει καλά!
Λέω να αναβάλουµε το συµβούλιο!

ΜΠΕΜΠΗ∆ΕΣ
Σωστά, να το αναβάλουµε και να πάµε να ξαπλώσουµε λίγο.
Αρκετή ταλαιπωρία περάσαµε. 

ΑΤΣΑΛΙΑ ΝΥΧΙΑ
Τι µαµµόθρεφτο!

Μ.Γ.
Καλυφτείτε! Ακούω τικ! τακ!
(τρέχουν όλοι οι Μ.Γ και πέφτουν κάτω να καλυφτούν)

(δυο «Μιαουλέοι» πάνε από πάνω τους και τους τροµάζουν)

ΜΙΑΟΥΛΕΟΙ
Μπουµ!!!!!!!!!
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Μ.Γ.  (όλοι)
Γατουλοµανουλίτσα µου!!!

ΜΙΑΟΥΛΕΟΙ
(γελούν) Στο καλό σας! Γελάσαµε πάλι!

Μ.Γ.
Ζούµε ακόµα;   ∆εν τιναχτήκαµε στον αέρα;

ΝΤΕ ΛΑ ΧΑΒΙΑΡΙ
Τι ανόητοι! ∆ε θα καταδεχόµουν ποτέ να τιναχτώ στον αέρα
µαζί σας. 

ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΝΥΧΙΑ
(ανακαλύπτουν αντί για βόµβα ένα ρολόι)
Ένα ρολόι! Σας τρόµαξε ένα απλό ρολόι! 

ΜΙΑΟΥΛΕΟΙ
∆ικό µας είναι.  
Το φέραµε για να βλέπουµε την ώρα και να µην αργήσουµε!

Ευτυχώς που το πήραµε µαζί µας.
Τρόµαξε για τα καλά τους φοβητσιάρηδες ποντικοκυνηγούς!
Πολύ πλάκα!

ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΝΥΧΙΑ
∆εν αφήνουµε τις πλάκες να µπούµε επιτέλους στο ζουµί;
Εδώ έχουµε προβλήµατα να λύσουµε.

Μ.Γ.
Σωστά πρέπει να οργανώσουµε την άµυνά µας.
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Να προστατευτούµε όσο πιο καλά µπορούµε.

Στην ανάγκη να µην κυκλοφοράµε στους δρόµους.
Ξέρετε τι κίνδυνοι υπάρχουν στους δρόµους; 

ΜΠΕΜΠΗ∆ΕΣ
Ας µη βγαίνουµε, ποιος νοιάζεται;
Θα την περνάµε ξάπλα και δε θα κουραζόµαστε κιόλας.

Αν όµως την περνάµε ξάπλα, και εδώ βρίσκω την ευκαιρία να
µιλήσω γι’αυτό που µας απασχολεί, γιατί να µην απαιτήσουµε
και καλύτερα στρώµατα;  

Αν φωνάξουµε όλοι µαζί, µπορεί κάτι να πετύχουµε!

ΝΤΕ ΛΑ ΧΑΒΙΑΡΙ
Σιγά µη φωνάξω εγώ µαζί σας!
Άλλωστε δεν έχω ανάγκη από στρώµα. Κοιµάµαι στα καλύτερα.
∆ε θα ασχοληθώ εγώ µε τα µπανάλ προβλήµατά σας.

Αν είναι να µιλήσουµε για κάτι σε αυτό το συµβούλιο, θα µιλή-
σουµε για τα δικαιώµατα της κάθε ράτσας.

∆εν µπορεί να έχει τα ίδια δικαιώµατα µια σιαµαία µε ένα κερα-
µιδόγατο.

ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΝΥΧΙΑ
Και γιατί δεν µπορεί; 
Προσέχετε τι λέτε γιατί θα θυµώσω και θα σας πάρω στο κυ-
νήγι.
Θα σας κάνω να µετανιώστε πολύ άσχηµα γι’ αυτά που είπατε.
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Μ.Γ.
Επ! Για ησυχία µη σας κλείσω όλους µέσα!

ΜΙΑΟΥΛΕΟΙ
∆ε λέµε κανένα ανέκδοτο να διασκεδάσουµε βρε παιδιά! 

ΜΠΕΜΠΗ∆ΕΣ
Εγώ σηκώθηκα και έκανα τον κόπο να έρθω µέχρι εδώ, γιατί
πίστευα πως θα µιλήσουµε για τα στρώµατα.

ΝΤΕ ΛΑ ΧΑΒΙΑΡΙ
Χρειάζοµαι επειγόντως ένα τσάι!

ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΝΥΧΙΑ
Σταµατήστε να µε ακούσετε! 
Το ξέρετε πως έχουν γεµίσει τις γειτονιές µε λάµπες και δεν
µπορούµε να βουτάµε πια µε την ησυχία µας στους σκουπιδοτε-
νεκέδες;

ΝΤΕ ΛΑ ΧΑΒΙΑΡΙ
Μπλιαχ!!! Τι αηδία, δεν µπορώ να ακούσω άλλο.

ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΝΥΧΙΑ
Προχθές ένας δικός µας πήδηξε στο καπό ενός αυτοκινήτου.
Το αυτοκίνητο αυτό είχε συναγερµό και άρχισε να χτυπάει σαν
τρελός.
Ο δικός µας από τότε έχει πάθει ψυχολογικό σοκ!

Ξέρετε τι πρέπει να κάνουµε;
Να οργανώσουµε οµάδες για να σπάσουµε τις λάµπες και να
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καταστρέψουµε τους συναγερµούς στα αυτοκίνητα.

Μ.Γ.
Αυτό είναι παράνοµο.

∆εν θα πάρουµε εµείς µέρος σε αυτές τις βαρβαρότητες.

ΜΠΕΜΠΗ∆ΕΣ
Μόνο στο κρεβατάκι του είναι πια κανείς ήσυχος.

Γι’ αυτό σας λέω, φωνάξτε για καλύτερα στρωµατάκια, ρίξτε το
στον ύπνο και ο µήνας έχει εννιά! 

ΝΤΕ ΛΑ ΧΑΒΙΑΡΙ
Εσείς µόνο τον ύπνο έχετε στο µυαλό σας και εσείς δεν ξέρετε
τι λέτε.
Το µεγάλο µας πρόβληµα είναι το µπέρδεµα που υπάρχει µε τις
ράτσες.

ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΝΥΧΙΑ
Λάθος! Οι λάµπες και οι συναγερµοί.
Πρέπει όλοι να ξεσηκωθούµε και να βγούµε στους δρόµους. 

ΜΙΑΟΥΛΕΟΙ
∆ε θέλω να ξεσηκωθώ για τίποτα! Μια χαρά την περνάω!
Το φαγάκι µου το έχω, τη διασκέδασή µου την έχω.

∆ε θα λέγαµε όµως όχι για ένα πικάπ δικό µας, γιατί τώρα α-
κούµε µουσική από την ταβέρνα και µας βάζουν ό,τι τραγούδι
θέλουν.
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ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΝΥΧΙΑ
∆εν κρατιέµαι, θα σε γρατσουνίσω! 

ΜΠΕΜΠΗ∆ΕΣ
(έχει ξαπλώσει στο πάτωµα)
Ησυχία, δεν µπορεί να µε πάρει ο ύπνος!

ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΝΥΧΙΑ
Θα ορµήσω να σας φάω τα µουστάκια!

Θα το πω για τελευταία φορά: 
Πρέπει να οργανώσουµε οµάδες και να σπάσουµε τις λάµπες
στις γειτονιές.

Να χαλάσουµε τους συναγερµούς των αυτοκινήτων.

Μ.Γ
∆ε µας φταίνε σε τίποτα ούτε οι λάµπες ούτε οι συναγερµοί!
∆εν είναι σοβαρά προβλήµατα αυτά.

Εδώ έχει γεµίσει η γειτονιά γατοκακοποιούς!
Το ξέρετε πως έχουν έρθει και ξένοι γάτοι από άλλες γειτο-
νιές;

ΝΤΕ ΛΑ ΧΑΒΙΑΡΙ
Μη περιµένετε βέβαια από εµάς να έρθουµε µαζί σας να σπάµε
λάµπες ή να κυνηγάµε γατοκακοποιούς!

Άλλωστε εµάς µόνο πώς θα κρατήσουµε τη θέση µας στην υψη-
λή κοινωνία µάς ενδιαφέρει.
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Και αυτή την θέση, θέλω να καταγγείλω, πως τη λιγουρεύονται
οι κεραµιδόγατοι.  

ΜΙΑΟΥΛΕΟΙ
Είπατε «λιγουρεύονται» και θυµήθηκα την αστακοµακαρονάδα..

Εµείς να σας πούµε, πως το µόνο που θα θέλαµε είναι ένα δικό
µας πικάπ να ακούµε ότι µουσική µας αρέσει, και να πάµε σιγά-
σιγά.

∆ε µας αρέσουν καθόλου τα συµβούλια. 
∆εν είναι καθόλου διασκεδαστικά!  

ΜΠΕΜΠΗ∆ΕΣ
Να πηγαίνουµε κι εµείς………
Όταν καταλάβετε, πόσο σηµαντικός είναι για την υγεία µας έ-
νας καλός ύπνος, τότε τα λέµε. 

Μ.Γ
Λέτε βλακείες. Η ασφάλειά µας είναι πιο σηµαντική.

ΝΤΕ ΛΑ ΧΑΒΙΑΡΙ
Κάνετε λάθος! Να διατηρήσουµε τις ράτσες µας!

ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΝΥΧΙΑ
Μια είναι η λύση! Να τα σπάσουµε όλα!!

ΜΙΑΟΥΛΕΟΙ
Και η καλοπέραση; Κανείς δεν ενδιαφέρετε για την καλοπέραση;
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ΜΠΕΜΠΗ∆ΕΣ
Μαλακά στρωµατάκια!

Μ.Γ.
Ασφάλεια!

ΝΤΕ ΛΑ ΧΑΒΙΑΡΙ
∆εν µπορεί να είµαστε όλοι ίσοι και όµοιοι!

ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΝΥΧΙΑ
Να σπάσουµε όλες τις λάµπες! 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στο συµβούλιό τους,
οι γάτοι µαλώσανε πολύ άσχηµα.
Και βέβαια δε συζητήσανε, ούτε και λύσανε κανένα 
σοβαρό πρόβληµα τους.
Γιατί ο κάθε γάτος έχει το δικό του χαρακτήρα και δεν καταλα-
βαίνει ούτε και θέλει να καταλάβει τον χαρακτήρα των άλλων.

Κανείς δεν κάνει τον κόπο να µπει στη θέση του άλλου,
να ξεχάσει για λίγο τον εαυτό του, να πάψει να σκέφτεται 
µόνο το συµφέρον του και να ενδιαφερθεί για το γενικό καλό.

Έτσι, σε κάθε συµβούλιο γίνεται µεγάλη φασαρία και τα προ-
βλήµατα µένουν άλυτα και γίνονται όλο και περισσότερα……

Σας θυµίζει τίποτα αυτό;
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ΓΟΡΓΟΝΑ 1
Μέρες και νύχτες ταξιδεύω στις θάλασσες του κόσµου παίζο-
ντας µε τα κύµατα, µιλώντας µε τα ψάρια.
Όλο τον κόσµο γνώρισα, πολλούς ανθρώπους είδα.
Άκουσα τα τραγούδια τους, βρέθηκα στις γιορτές τους, µα έµα-
θα και τους πόνους τους, µου είπαν τα βάσανα τους.
Τους αγαπάω τους ανθρώπους, χαίροµαι µε τις χαρές τους και
κλαίω για τις συµφορές τους. Θέλω να τους βοηθήσω.
Γι΄ αυτό έστειλα µήνυµα στις αδελφές µου µε ένα δελφίνι να
συναντηθούµε εδώ, αυτή την ώρα.
Και µε µεγάλη µου χαρά τις βλέπω να έρχονται µαζί.

Γλυκές µου αδελφούλες πόσο χαίροµαι που σας βλέπω και πάλι!

ΓΟΡΓΟΝΑ 3
Ήρθαµε όσο πιο γρήγορα µπορούσαµε!

ΓΟΡΓΟΝΑ 2
Πες µας γιατί µας κάλεσες;

ΓΟΡΓΟΝΑ 3
Το δελφίνι µάς είπε πως πρόκειται για κάτι σοβαρό.
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ΓΟΡΓΟΝΑ 1
Ναι, είναι αλήθεια, πρόκειται για κάτι σοβαρό.
Να σας ρωτήσω κάτι, θέλω πρώτα όµως.
Και εσείς όπως κι εγώ ταξιδεύετε στα πέρατα του κόσµου.
Πέστε µου, ποια νοµίζετε πως είναι η µεγαλύτερη δυστυχία
που τους ανθρώπους βασανίζει;

ΓΟΡΓΟΝΑ 2  
Χωρίς να το σκεφτώ απαντάω.
Ο πόλεµος!

ΓΟΡΓΟΝΑ 3
Όσο υπάρχει πόλεµος στη γη, ο άνθρωπος κινδυνεύει.
Όσο υπάρχουν όπλα, τα βάσανα θα περισσεύουν και τα δάκρυα 
θα κυλούν.

ΓΟΡΓΟΝΑ 2
Σωπάστε!  Ακούω φωνές και ανθρώπους να ζητάνε βοήθεια!
Τρέξτε αδελφές µου, πρέπει να βοηθήσουµε.

ΝΑΥΤΗΣ 1
Γοργόνες! Είστε στ΄ αλήθεια γοργόνες ή ονειρεύοµαι;

ΓΟΡΓΟΝΑ 2
∆εν ονειρεύεσαι, καλέ µου ναύτη!

124

∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÊˆÓ¤˜.

µÁ¿˙Ô˘Ó ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿ ÙÚÂÈ˜ Ó·‡ÙÂ˜ ÂÍ·ÓÙÏËÌ¤ÓÔ˘˜ Î·È ÙÚÔÌ·ÁÌ¤ÓÔ˘˜.



ΝΑΥΤΗΣ 2
Ευχαριστώ, µας σώσατε τη ζωή!

ΓΟΡΓΟΝΑ 3
Μα τι πάθατε;

ΝΑΥΤΗΣ 3
Μας χτύπησε στ΄ ανοιχτά ένα  πλοίο πολεµικό.
Τα καράβι µας βούλιαξε και εµείς ίσα που προλάβαµε να πηδή-
ξουµε στη θάλασσα. 

ΝΑΥΤΗΣ 1
Ώρες παλεύαµε µε τα κύµατα.

ΓΟΡΓΟΝΑ 2
Γιατί σας χτύπησε; Είστε σε πόλεµο;

ΝΑΥΤΗΣ 2
Όχι, όχι! 
Εµείς δεν πολεµάµε, είµαστε ερευνητές.  
Μελετάµε τη ζωή στη θάλασσα και προσπαθούµε να την προ-
στατεύσουµε.

ΝΑΥΤΗΣ 3
Ίσως µας πέρασαν για εχθρούς τους ή µπορεί να µας βούλια-
ξαν από λάθος, δεν ξέρουµε τίποτα.

ΝΑΥΤΗΣ 1
Είδαµε το πλοίο να µας πλησιάζει και ξαφνικά ακούστηκε ένα
µπαµ! 
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και εµείς βρεθήκαµε στη θάλασσα ανάµεσα σε καπνούς. 

ΓΟΡΓΟΝΑ 1
Βλέπετε αδελφές µου, όταν υπάρχει πόλεµος κανένας δεν µπο-
ρεί να είναι ήσυχος, ακόµα και αυτός που δεν τον θέλει.

ΓΟΡΓΟΝΑ 2
Έχεις δίκιο, πρέπει να κάνουµε κάτι.

ΓΟΡΓΟΝΑ 3
Να βρούµε την ειρήνη και να της δώσουµε την θέση που της α-
ξίζει. 
Να βασιλεύει σε όλη τη γη!

ΝΑΥΤΗΣ 1
Ακούγεται τόσο όµορφο! Να βρούµε την ειρήνη, ναι!

ΝΑΥΤΗΣ 2
Θέλουµε κι εµείς να βοηθήσουµε σ΄ αυτό!

ΝΑΥΤΗΣ 3
Πού θα µπορούσαµε όµως να τη βρούµε;

ΓΟΡΓΟΝΑ 3
Θα ψάξουµε! 
Όσο υπάρχει πόλεµος η ειρήνη κάπου είναι κρυµµένη, παραπε-
ταµένη και αδύναµη. 

ΓΟΡΓΟΝΑ 2
Θα ταξιδέψουµε λοιπόν στα πέρατα του κόσµου και δε θα στα-
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µατήσουµε αν δε τη βρούµε.

ΝΑΥΤΗΣ 1 
Θα έρθουµε µαζί σας.
Αυτή θα είναι η οµορφότερη έρευνά µας!
Έτσι παιδιά;

ΝΑΥΤΗΣ 2
Πώς θα ταξιδέψουµε όµως; Το πλοίο µας βούλιαξε.
Εµείς δεν µπορούµε όπως εσείς ή τα ψάρια να κολυµπάµε. 

ΓΟΡΓΟΝΑ 1
Αυτό λύνεται εύκολα!
Αδελφή µου, πήγαινε όσο πιο γρήγορα µπορείς και φέρε µας ε-
δώ ένα όµορφο και γερό καράβι.
Με αυτό θα ταξιδέψουµε εµείς και οι τρεις γενναίοι ναύτες!

ΓΟΡΓΟΝΑ 2
Πάω! 

ΝΑΥΤΗΣ 3
Μα πώς θα βρει καράβι;

ΓΟΡΓΟΝΑ 2
Ξεχνάς πως όλη η θάλασσα και ότι ζει µέσα της είναι µαζί µας;   
Οι φίλοι µας τα δελφίνια θα οδηγήσουν την αδελφή µας εκεί
που πρέπει.

ΓΟΡΓΟΝΑ 3
Όλα τα άλλα είναι εύκολα µετά.
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Με ένα φύσηµα γοργόνας, το καράβι σκίζει τα νερά σαν πουλί
που πετάει στον ουρανό!

ΝΑΥΤΗΣ 1
Κοιτάξτε, έρχεται κιόλας!
Απίστευτο!

ΝΑΥΤΗΣ 2
Τι όµορφο πλοίο!

ΓΟΡΓΟΝΑ 2
Μπείτε µέσα γρήγορα!
Όσο καθυστερούµε ο πόλεµος καταστρέφει και η ειρήνη κινδυ-
νεύει!

ΝΑΥΤΗΣ 3
∆είτε άνθρωποι! Φτάσαµε κάπου.
Πάµε να ρωτήσουµε πού βρισκόµαστε! 
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ª·›ÓÔ˘Ó fiÏÔÈ Ì¤Û· ÛÙÔ Î·Ú¿‚È.

ª√À™π∫∏      
¢ÒÛÙÂ ÙÔ Ù·Í›‰È ÌÂ ÌÈ· ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· ‹ ÌÈ· ÂÈÎfiÓ·.

∂ÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ ÌÏÂ Î‡ÎÏÔ˘. 
ŒÓ·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙË ÛËÌ·›· ÙÔ˘˜.  

∫·ÙÂ‚·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÏÔ›Ô.



ΚΑΤΟΙΚΟΣ 1 
Γρήγορα! Γρήγορα! Τρέξτε! Καλυφτείτε!

ΚΑΤΟΙΚΟΣ 3
Μη χαζεύετε, θα χάσετε τη ζωή σας!

ΓΟΡΓΟΝΑ
Μα πού βρισκόµαστε; Γιατί φοβάστε τόσο πολύ;

ΚΑΤΟΙΚΟΣ 2
Είστε στη χώρα του µπλε κύκλου και ρωτάς γιατί φοβόµαστε;
Έχουµε πόλεµο µε τη χώρα του κίτρινου κύκλου.
Είναι επικίνδυνα εδώ.

ΚΑΤΟΙΚΟΣ 3
Ακούτε τις βόµβες; Βλέπετε τους καπνούς;

ΓΟΡΓΟΝΑ 2
Μα οι κάτοικοι της χώρας του κίτρινου κύκλου δεν είναι γείτο-
νες σας;

ΝΑΥΤΗΣ 1
Εσείς θα έπρεπε να είστε σαν αδέλφια.

ΚΑΤΟΙΚΟΣ 1
Χρόνια τώρα καυγαδίζουµε και ενοχλούµε ο ένας τον άλλον.
∆εν πάει πολύ καιρός που πιαστήκαµε και στα χέρια.
Εσείς όµως πώς βρεθήκατε εδώ;

ΝΑΥΤΗΣ 3
Ψάχνουµε να βρούµε την ειρήνη και να της δώσουµε τη θέση

129



που της αξίζει στη γη.

ΝΑΥΤΗΣ 2
Σίγουρα η ειρήνη δεν είναι εδώ.

ΚΑΤΟΙΚΟΣ 2
Έχουµε πολύ καιρό να τη δούµε.

ΓΟΡΓΟΝΑ 2
Ας φύγουµε γρήγορα από ΄δω.

ΓΟΡΓΟΝΑ 3
Η χώρα του µπλε κύκλου είναι πολύ επικίνδυνη.

ΝΑΥΤΗΣ 2
Ακούω τα όπλα και τις βόµβες και γεµίζει η καρδιά µου φόβο,
για τους ανθρώπους.

ΚΑΤΟΙΚΟΣ 3
(φωνάζει) Αν βρείτε την ειρήνη να της πείτε πως στη χώρα 
του µπλε κύκλου, υπάρχουν άνθρωποι που τη λαχταράνε.
∆εν αντέχουν άλλο να ζουν µέσα στο φόβο.

ΓΟΡΓΟΝΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΕΣ
Σας το υποσχόµαστε!
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∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ‚fiÌ‚Â˜ Î·È ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ›.

√È ÁÔÚÁfiÓÂ˜ Î·È ÔÈ Ó·‡ÙÂ˜ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÏÔ›Ô.



ΝΑΥΤΗΣ 2
Κοιτάξτε!  Η σηµαία της χώρας του µαύρου κύκλου.
Λέτε να βρούµε εδώ την ειρήνη;

ΚΑΤΟΙΚΟΣ 1
Παρακαλώ βοηθήστε µας, µήπως έχετε να µας δώσετε τίποτα
να φάµε;

ΚΑΤΟΙΚΟΣ 3
Χρειαζόµαστε φάρµακα, ρούχα και τρόφιµα.

ΝΑΥΤΗΣ 2
Μη µου πείτε πως και στη χώρα σας υπάρχει πόλεµος; 

ΚΑΤΟΙΚΟΣ 2
Όχι, όχι δε γίνεται πόλεµος στη χώρα του µαύρου κύκλου.

ΓΟΡΓΟΝΑ 2
Είστε τυχεροί!

ΚΑΤΟΙΚΟΣ 3
Τυχεροί εµείς; 

131

ª√À™π∫∏      
∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· ‹ Ë ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·Ó··ÚÈÛÙ¿ ÙÔ Ù·Í›‰È.

∂ÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ Ì·‡ÚÔ˘ Î‡ÎÏÔ˘.
ŒÓ·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙË ÛËÌ·›· ÙÔ˘˜.

∫·ÙÂ‚·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ Î·Ú¿‚È Î·È ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘
Ì·‡ÚÔ˘ Î‡ÎÏÔ˘.



Μη µε κάνετε να γελάω, γιατί ζαλίζοµαι από τη πείνα!

ΓΟΡΓΟΝΑ 3
Μα τι σας συµβαίνει;

ΚΑΤΟΙΚΟΣ 1
Η χώρα του µπλε κύκλου βρίσκεται σε πόλεµο µε τη χώρα του
κίτρινου κύκλου.

ΝΑΥΤΗΣ 1
Το ξέρουµε, δυστυχώς.

ΝΑΥΤΗΣ 2
Πολλοί άνθρωποι και από τις δυο χώρες σκοτώνονται στον
πόλεµο αυτό.

ΝΑΥΤΗΣ 3
Εσάς όµως τι σας συµβαίνει;

ΚΑΤΟΙΚΟΣ 2
Με το βρωµοπόλεµό τους έχουν κλείσει όλους τους δρόµους,
από στεριά, θάλασσα και αέρα.
Απορώ πώς τα καταφέρατε και φτάσατε ως εδώ.  
∆εν µπορούµε να βγούµε ελεύθερα από τη χώρα µας, ούτε 
µπορεί να έρθει κανείς σε εµάς.

ΚΑΤΟΙΚΟΣ 1
Αυτό έφερε φτώχια και δυστυχία στον τόπο µας.

ΓΟΡΓΟΝΑ 2
Αποκλείεται λοιπόν να µένει εδώ η ειρήνη.
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ΚΑΤΟΙΚΟΣ 2
Τι άκουσα; Ψάχνετε για την ειρήνη; 
Παρακαλώ αν τη βρείτε µη µας ξεχάσετε.

ΚΑΤΟΙΚΟΣ 3
∆ε θα αντέξουµε για πολύ ακόµα. 

ΝΑΥΤΗΣ 1
Νοµίζω πως πρέπει να φύγουµε.

ΓΟΡΓΟΝΑ 3
Θα τη βρούµε!  Σας υπόσχοµαι ότι θα τη βρούµε!

ΓΟΡΓΟΝΑ 1
Χαιρετούµε τη χώρα του πράσινου κύκλου!

ΝΑΥΤΗΣ 1
Ελπίζω να µην έχετε πόλεµο!

ΚΑΤΟΙΚΟΣ 1
Όχι, η χώρα µας δε θέλει τον πόλεµο.
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√È ÁÔÚÁfiÓÂ˜ Î·È ÔÈ Ó·‡ÙÂ˜ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÏÔ›Ô.

ª√À™π∫∏ 
∆Ô Ù·Í›‰È Û˘ÓÂ¯›˙ÂÙ·È.

∂ÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÌÂ ÙË ÛËÌ·›· ÙÔ˘ Ú¿ÛÈÓÔ˘ Î‡ÎÏÔ˘.

∫·ÙÂ‚·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÏÔ›Ô.



ΝΑΥΤΗΣ 1
Όλο χαρά ακούω τα λόγια σας!  Ζει λοιπόν εδώ η ειρήνη;

ΚΑΤΟΙΚΟΣ 2
Μακάρι να ήταν έτσι!

ΝΑΥΤΗΣ 1
Μα γιατί, δεν καταλαβαίνω;

ΚΑΤΟΙΚΟΣ 1
Μπορεί εδώ να µην έχουµε πόλεµο, αλλά οι βόµβες που έχουν
ρίξει στις άλλες χώρες της γης που έχουν πόλεµο, έχουν µο-
λύνει τόσο τον αέρα, που η χώρα του πράσινου κύκλου είναι
γεµάτη αρρώστιες και δυστυχία.

ΝΑΥΤΗΣ 2
Ο πόλεµος µπορεί να καταστρέψει και από µακριά λοιπόν.

ΚΑΤΟΙΚΟΣ 2
Η χώρα µας είναι η απόδειξη γι΄ αυτό.

ΝΑΥΤΗΣ 3
Η ειρήνη δεν βρίσκεται ούτε εδώ!

ΚΑΤΟΙΚΟΣ 3
Ψάχνετε αλήθεια για την ειρήνη;

ΝΑΥΤΗΣ 2
Το όνειρό µας είναι να τη δούµε να βασιλεύει σε όλο τον κόσµο.
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ΚΑΤΟΙΚΟΣ 3
∆υστυχώς δεν νοµίζω πως είναι στη χώρα του πράσινου κύ-
κλου.

ΝΑΥΤΗΣ 2
Μα πού µπορεί να είναι;

ΓΟΡΓΟΝΑ 1
Αν θέλουµε να µάθουµε πρέπει να συνεχίσουµε.
Πάµε, µη χάνουµε χρόνο.

ΚΑΤΟΙΚΟΣ 1
Ελπίζουµε για το καλό όλης της γης να τη βρείτε.

ΓΟΡΓΟΝΑ 1
Να οι κάτοικοι του κόκκινου κύκλου.
Λέτε να είµαστε τυχεροί αυτή τη φορά;
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ª√À™π∫∏ 
∆Ô Ù·Í›‰È Û˘ÓÂ¯›˙ÂÙ·È.

√È Ó·‡ÙÂ˜ Î·È ÔÈ ÁÔÚÁfiÓÂ˜ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÏÔ›Ô.

∂ÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÌÂ ÙË ÛËÌ·›· ÙÔ˘ ÎfiÎÎÈÓÔ˘ Î‡ÎÏÔ˘.
∫Ú·ÙÔ‡Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÌfiÁÔ˘˜.



ΝΑΥΤΗΣ 1
Μα πού πάνε; 
Και τι είναι όλα αυτά που κουβαλάνε;

ΝΑΥΤΗΣ 2
Ε! Εσείς κάτοικοι του κόκκινου κύκλου γεια και χαρά σας!

ΚΑΤΟΙΚΟΣ 1
Γεια σας, αλλά σας παρακαλώ µη µας καθυστερείτε, πρέπει να
φύγουµε από τη χώρα του κόκκινου κύκλου γρήγορα.

ΓΟΡΓΟΝΑ 2
Να φύγετε από τη χώρα σας;
Να αφήσετε τα σπίτια σας και τους φίλους σας;  Γιατί;
Τόση δυστυχία υπάρχει εδώ; 

ΚΑΤΟΙΚΟΣ 3
Η χώρα του κόκκινου κύκλου είναι µια πλούσια χώρα και οι πε-
ρισσότεροι που ζουν εδώ, περνάνε καλά.

ΓΟΡΓΟΝΑ 2
Τότε εσείς γιατί φεύγετε;

ΚΑΤΟΙΚΟΣ 2
∆εν έχετε ακούσει τίποτα για τη χώρα µας λοιπόν;
Η χώρα του κόκκινου κύκλου πουλάει όπλα για τους πολέµους
που κάνουν οι άλλες χώρες.

ΚΑΤΟΙΚΟΣ 1
Ο κόκκινος κύκλος έχει γεµίσει λεφτά, αλλά εµείς ντρεπόµαστε
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που ζούµε εδώ.

ΚΑΤΟΙΚΟΣ 3
∆ε θέλουµε να είµαστε κάτοικοι µιας χώρας που περνάει καλά
επειδή πουλάει όπλα.

ΓΟΡΓΟΝΑ 1
Όποιος αγαπάει την ειρήνη φεύγει από τη χώρα αυτή!
Πώς θα µπορούσε να ήταν εδώ η ειρήνη;

ΚΑΤΟΙΚΟΣ 1
Αν ήταν εδώ η ειρήνη, εµείς θα φεύγαµε;

ΓΟΡΓΟΝΑ 2
Σας υπόσχοµαι ότι θα τη βρούµε και ότι θα γυρίσετε σπίτια
σας σύντοµα.
Πάµε παιδιά, γρήγορα στο καράβι µας!

ΚΑΤΟΙΚΟΣ 1
Καλή τύχη! Θα περιµένουµε!
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™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÌÔ˘ÛÈÎ‹˜, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·È‰È¿ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛËÌ·›Â˜ ÌÂ
Î‡ÎÏÔ˘˜ ÛÂ ‰È¿ÊÔÚ· ¯ÚÒÌ·Ù·. °È· Î¿ıÂ ÛËÌ·›· Ô˘ ‚Á·›ÓÂÈ, ¤Ó·˜ Ó·‡ÙË˜ ‹
ÌÈ· ÁÔÚÁfiÓ· ÚˆÙ¿ÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔ Î·Ú¿‚È:
«æ¿¯ÓÔ˘ÌÂ Ó· ‚ÚÔ‡ÌÂ ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË!»
Î·È ÙÔ ·È‰› ÌÂ ÙËÓ ÛËÌ·›· ··ÓÙ¿ÂÈ:
«Ÿ¯È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‰Ò!»

ª√À™π∫∏ 
∆Ô Ù·Í›‰È Û˘ÓÂ¯›˙ÂÙ·È.



ΓΟΡΓΟΝΑ 2
(στο κοινό) Ψάξαµε παντού.
Πουθενά η ειρήνη.
Στο τέλος απογοητευµένοι και κουρασµένοι φτάσαµε πάλι σε
στεριά.

ΓΟΡΓΟΝΑ 3
Κοιτάξτε! Παιδιά που παίζουν δίπλα στη θάλασσα!

ΝΑΥΤΗΣ 3 
Πόσο όµορφα είναι!

ΠΑΙ∆ΙΑ
Ελάτε να παίξετε µαζί µας, ελάτε!

ΓΟΡΓΟΝΑ 1
Βλέπετε αυτό που βλέπω;

ΓΟΡΓΟΝΑ 2
Η ειρήνη!

ΓΟΡΓΟΝΑ 3
Η ειρήνη που ψάχναµε είναι εδώ!
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∫·ÙÂ‚·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÏÔ›Ô.
™ÙËÓ ·Ú·Ï›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·È‰È¿ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ.

∆· ·È‰È¿ ÌfiÏÈ˜ ‚Ï¤Ô˘Ó ÙÈ˜ ÁÔÚÁfiÓÂ˜  Î·È ÙÔ˘˜ Ó·‡ÙÂ˜, ÙÚ¤¯Ô˘Ó ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ·
ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜.



ΝΑΥΤΗΣ 1
Μέσα στα µάτια αυτών των παιδιών!

ΝΑΥΤΗΣ 2
Επιτέλους την βρήκαµε!

ΝΑΥΤΗΣ 3
Τρέξτε παιδιά!
Με όλη την δύναµη της ψυχής σας, τρέξτε να δώσετε το µήνυ-
µα της ειρήνης και της αγάπης στη γη.
Μόνο εσείς µπορείτε να το κάνετε!           
Τρέξτε!
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ª√À™π∫∏
∆· ·È‰È¿ ÌÔÚÔ‡Ó ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Î¿ÓÔ˘Ó ÌÈ· «ÛÎ˘Ù·ÏÔ‰ÚÔÌ›· ÂÈÚ‹ÓË˜»,
ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·fi fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÛËÌ·›Â˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙÔ‡˜ Î‡ÎÏÔ˘˜ ÌÂÙ·Ê¤-
ÚÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙË˜ ÂÈÚ‹ÓË˜.



Τι ζωγράφισες; 

Ζωγράφισα ένα καράβι που ταξιδεύει στη θάλασσα.

Κι εγώ θάλασσα ζωγράφισα, χωρίς καράβι, αλλά γεµάτη πολύ-
χρωµα ψάρια.

Εγώ ζωγράφισα έναν ήλιο και ένα σπιτάκι δίπλα στην θάλασσα.

Εγώ µια παραλία γεµάτη κόσµο.

Τελικά όλοι θάλασσα ζωγραφίσαµε.

Σαν να σκεφτόµαστε όλοι το ίδιο πράγµα.
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£∞§∞™™∞∫π ª√À

¢È·ÌÔÚÊÒÛÙÂ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÒÛÙÂ Ó· ı˘Ì›˙ÂÈ ÌÈ· Û¯ÔÏÈÎ‹ ·›ıÔ˘Û·, 
‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ ·ÓÙ› ÁÈ· ÛÎËÓ‹, ÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜.
∆ÔÔıÂÙÂ›ÛÙÂ ıÚ·Ó›· Î·È Î·Ú¤ÎÏÂ˜ ÌÂ Ù¤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ,  ÒÛÙÂ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó  
Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó Î·È Ó· ·›ÍÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿.
ºÚÔÓÙ›ÛÙÂ Ó· ÌË ¯·ıÂ› Ë ÂÈÎfiÓ· ÙË˜ Ù¿ÍË˜.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ ÙÈ˜ ·Ù¿ÎÂ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ı· ·›ÍÔ˘Ó.

¢È·Ï¤ÍÙÂ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó. ∫Ú·Ù‹ÛÙÂ ÙË ÌÂ-
Ïˆ‰›· ÙÔ˘˜ Î·È ·ÏÏ¿ÍÙÂ fiÏÔÈ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜. 
ªÔÚÂ›ÙÂ Â›ÛË˜ ·Ó ı¤ÏÂÙÂ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÙÂ ¿ÏÏ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÌÂ ı¤Ì· ÙË ı¿-
Ï·ÛÛ·.

ªÔ˘ÛÈÎ‹.
∆· ·È‰È¿ Î¿ıÔÓÙ·È Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ˆ˜ ˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó.



Εσύ, δεν τελείωσες ακόµα;

∆ε θα µας δείξεις αυτό που κάνεις; Τι είναι;

Ένα ροµπότ ζωγράφισα, αλλά µου άνοιξε η όρεξη για θάλασσα
και τη συµπληρώνω στην ζωγραφιά µου.

Και πώς κολλάει το ροµπότ µε τη θάλασσα;

Κολλάει µια χαρά!
Θα βάλω το ροµπότ µου να κάνει ηλιοθεραπεία στην παραλία.

Τυχερός! ∆εν του χρειάζεται καν αντηλιακό και καπέλο.  

(γελούν)

∆εν αφήνουµε τα αστεία λέω εγώ, να σκεφτούµε και κάτι σοβα-
ρό!

Σαν τι δηλαδή;

Πώς θα γιορτάσουµε το τέλος της σχολικής χρονιάς;
Πρέπει κάτι να δείξουµε!

Τόσος κόσµος θα έρθει να µας δει!

141

¢Â›¯ÓÔ˘Ó fiÏÔÈ ÙÈ˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ÌÂ ı¤Ì· ÙËÓ  ı¿Ï·ÛÛ·.
ªfiÓÔ ¤Ó· ·È‰› Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ·ÊÔÛÈˆÌ¤ÓÔ ÛÙËÓ ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿ ÙÔ˘.



Πρέπει να ετοιµάσουµε κάτι.

Κάτι που να αρέσει σε όλους, αλλά τι;

(κοιτάζονται όλοι σκεφτικοί για λίγο και µετά όλοι µαζί λένε) 

ΟΛΟΙ. Η θάλασσα! 

Η θάλασσα που τόσο αγαπάµε.

Θα κάνουµε µια θαλασσινή γιορτή.
∆ιακοπές έρχονται! 

Σωστά, άλλωστε όλοι το νου µας εκεί τον έχουµε!

Τι λέτε, να αρχίσουµε µε τραγούδια;

Τραγούδι για τη θάλασσα; Για ακούστε.  Παιδιά για πάµε!

(µαζεύονται κάποια παιδιά σχηµατίζουν ένα γκρουπ και αρχί-
ζουν να τραγουδούν και να χορεύουν)

*(τραγούδι)
Θάλασσα δεν µπορώ
άλλο ν΄αντισταθώ
το λέω κάθε µέρα του µπαµπά και της µαµάς
χάνεις το καλοκαίρι αν στη θάλασσα δεν πας
Θάλασσα δεν µπορώ
άλλο ν΄ αντισταθώ

(υποκλίνονται)
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Ευχαριστώ, ευχαριστώ!   Οι επόµενοι παρακαλώ!

*(τραγούδι)
Σαν ναυαγοί σαν Ροβινσώνες 
δίχως νόµους και κανόνες
σ΄ ένα νησί θέλω να πάµε
και στην άµµο να κοιµάµαι 
σαν ναυαγός και ο µπαµπάς µου 
σαν ναυαγός και η µαµά µου
θα ζεσταίνονται στον ήλιο χαλαρά!

Μπράβο! Μπράβο! Για ακούστε όµως και αυτό!
Παιδιά ένα δύο τρία πάµε!

*(τραγούδι) 
Όλα καλά 
όλα καλά θα µας πάνε
µες στο νερό 
µες στο νερό σαν βουτάµε
όλα καλά όλα καλά
βούτα ξανά βούτα ξανά
όλα καλά βούτα ξανά όλα καλά.

(τα άλλα παιδιά χειροκροτούν)

Ευχαριστούµε!  

Τώρα η σειρά σας! (απευθύνεται σε άλλη οµάδα παιδιών)

ένα δύο τρία  πάµε!!   
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*(τραγούδι)
Ξέρω τι ζητάω
και στον ήλιο και στη θάλασσα θα πάω
µόνο αυτό ζητάω
για παιχνίδι µε τα κύµατα διψάω
µόνο αυτό ζητάω. 

Μπράβο παιδιά!

Ποιος άλλος έχει τραγούδι για τη θάλασσα;

Εµείς!  (παίρνουν θέσεις) 

*(τραγούδι)
Και αντίστροφα ο χρόνος µετράει
όταν σαν ψάρι στο γαλάζιο γλιστράω
το µυαλό µου σε άλλους κόσµους πετάει
τα πάντα γύρω µου για λίγο ξεχνάω
κολυµπάω.

Βρε παιδιά εγώ δε συµφωνώ! 
Πολύ ελαφριά τη βρίσκω αυτή τη γιορτή! 
Όχι µόνο τραγούδια και χορό!

Σωστά. Μπορούµε να το κάνουµε λίγο πιο διδακτικό!
Να δείξουµε πως µεγαλώσαµε!  

Ακούστε ιδέα! 
Να µιλήσουµε για αυτά που πρέπει να προσέχουµε αν θέλουµε
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να χαρούµε άφοβα τη θάλασσα.

Να µην κολυµπάµε ποτέ µε γεµάτο στοµάχι.

Να µην αποµακρυνόµαστε από την ακτή, έστω κι αν ξέρουµε
καλό κολύµπι.

Να µην κάνουµε βουτιές σε µέρη που υπάρχουν βράχια ή που
δεν τα γνωρίζουµε καλά.

Να φοράµε πάντα καπέλο και να µην καθόµαστε πολλές ώρες 
στον ήλιο.

Να µην πετάµε σκουπίδια στην παραλία και να µη βρωµίζουµε
τη θάλασσα.

Μπράβο παιδιά!   
Πολύ έξυπνους σας βρίσκω!

(τα παιδιά καµαρώνουν)

Όµως αυτοί που έρχονται να δούνε τη γιορτή θα βαρεθούνε 
να ακούνε συµβουλές!

Αυτή δεν θα είναι γιορτή αλλά µάθηµα! 
Πρέπει να δείξουµε κάτι!

Σαν τι δηλαδή;

Κάτι που να θυµίζει θάλασσα!
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Κάτι σαν κι αυτό!

(µόλις τελειώσει η µουσική και η χορογραφία τα παιδιά υποκλί-
νονται)

Λέτε να τα καταφέρουµε να µυρίσει η γιορτή θάλασσα;

Σίγουρα, άλλωστε τι άλλο µπορούµε να κάνουµε;
Εκτός κι αν………

∆εν αντέχω παιδιά, δεν κρατιέµαι άλλο!! 

Έρχεται το καλοκαίρι! Πάµε να το προϋπαντήσουµε! 

ΟΛΟΙ
Γιούπι!!!!
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∆ΑΣΚΑΛΑ 
Ε! πού πάτε, περιµένετε!
∆εν τελείωσε ακόµα η σχολική χρονιά!
Γυρίστε πίσω!

(τα παιδιά γυρνούν και παίρνουν θέσεις)

Με ένα τραγούδι από όλους!
Έτσι να τελειώσουµε τη γιορτή µας.
Πάµε!

ΟΛΟΙ
*(τραγούδι)
Τέλος η σχολική χρονιά
µάθαµε πράγµατα πολλά
του χρόνου προχωράµε
δηµοτικό να πάµε
µα τώρα άλλο δεν µπορώ
τον ήλιο θέλω να χαρώ
Όπα!!! Φύγαµε για διακοπές!

Υπόκλιση.

147



σηµειώσεις











ISBN: 960-8313-73-2


