
 

ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ – ΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΑΚΙΑ 

 

ΜΑΖΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ 

 

Αφήγηση παραµυθιού – ∆ραµατοποίηση επιλεγµένων στιγµιότυπων της ιστορίας.  

 

Στόχος της συγκεκριµένης δράσης είναι, 

τα παιδιά  α) να µάθουν και να εκτιµήσουν την αξία της συνεργασίας και κατ’ 

επέκταση του συνεταιρισµού, β) να «απελευθερωθούν» από περιοριστικούς, 

στερεοτυπικούς ορισµούς του ρόλου των φύλων και γ) να εκφραστούν µέσα από 

καλλιτεχνικές δηµιουργικές δραστηριότητες. 

 

(Το παραµύθι αυτό µας «µιλάει» για ένα περιστατικό που έγινε «κάπου» «κάποτε» µε 

ήρωες µια µικρή οµάδα µε αρκούδους και αρκούδες. Αν τα παιδιά έχουν ήδη 

γνωρίσει τους ήρωες/αρκουδίτσες Μπουµπού και Μπαµπαλού – καλό θα ήταν να 

τους συνδέσουµε µε κάποιο τρόπο. Π.χ. παιδιά θυµάστε την  Μπουµπού και 

Μπαµπαλού; Την ιστορία αυτή την διηγιόταν στην Μπουµπού η γιαγιά της και έλεγε 

πως και εκείνης της την είχε µάθει η δική της γιαγιά…….)  

 

Ξεκινάµε…..  

 

Μια φορά και δυο καιρούς,  

υπήρχε κάποια Γη µακρινή που έµοιαζε πολύ µε την δική µας, αλλά δεν ήταν ίδια. 

Πυκνά δάση µε περίεργα, ψηλά, άγνωστα σ’ εµάς δέντρα, κάλυπταν σχεδόν 

ολόκληρη εκείνη την Γη! 

Σ’ ένα από αυτά τα δάση ζούσε µια µικρή οµάδα µε αρκούδες.  

Όµορφες, πολύχρωµες αρκούδες που περπατούσαν στα δυο τους πόδια και 

χαµογελούσαν! 

Ναι, ναι, οι αρκούδες αυτές ήταν πολύχρωµες, περπατούσαν πάντα στα δυο τους 

πόδια και χαµογελούσαν! 

Και γιατί να µην χαµογελούν;  

Η ζωή τους κυλούσε όµορφα µέσα στο δάσος.  

Κάθε πρωί όλες οι αρκούδες και όλοι οι αρκούδοι ξυπνούσαν µαζί µε τις πρώτες 

ακτίνες του ήλιου,  

βούρτσιζαν τα δόντια τους,  

έπλεναν το πρόσωπο τους,  

έκαναν την πρωινή τους γυµναστική,  

έτρωγαν το πρωινό τους  

και συζητούσαν για το πώς θα περάσουν την υπόλοιπη µέρα τους. 

 

«Θα κάνω ένα ωραίο µπάνιο τα µικρά µου!» φώναξε ένας νεαρός αρκουδοµπαµπάς. 

«Μου αρέσει τόσο πολύ να τα περιποιούµαι!» 

 

«Θα φτιάξω ένα ωραίο τραγούδι για να το τραγουδάµε κάθε φορά που θα έχουµε 

γιορτή!» είπε µελωδικά µια στρουµπουλή αρκουδίτσα έχοντας ήδη πάρει στα χέρια 

την κιθάρα της. 

 

«Κι εγώ θα φτιάξω το νοστιµότερο γλυκό του µήνα!» Πετάχτηκε ο αρκούδος σεφ της 

οµάδας. 



«Τέλεια!» Είπε µια µικρή αρκούδα. «Πάω να ψάξω, να βρω, να φέρω µέλι! Ποιος θα 

έρθει παρέα µου;»  

«Εγώ!» φώναξαν µαζί δυο αρκούδες και δυο αρκούδοι και πήγαν και στάθηκαν δίπλα 

της.  

Και µετά κι οι πέντε µαζί σχεδόν µε µια φωνή είπαν! «Πάµε;»  

 

«Για µια στιγµή!» Ο παππούς αρκούδος, ο πιο µεγάλος σε ηλικία από όλη την 

αρκουδο-οµάδα, σηκώθηκε αργά - αργά και µουρµούρησε: 

«Πεινάω πολύ! Πεινάω πάρα πολύ! Θέλω να φέρετε το µέλι γρήγορα!» 

 

«Μην ανησυχείς παππού θα το φέρουµε όσο πιο γρήγορα µπορούµε!»  

απάντησε γλυκά η µικρή αρκουδίτσα. 

 

«Αυτό θέλω να πω», συνέχισε ο παππούς αρκούδος κάπως απότοµα. 

«Πόσο γρήγορα; 

Όλοι ξέρουµε πως οι µέλισσες κρύβουν το µέλι τους πάνω στα πιο ψηλά δέντρα.  

Όλοι ξέρουµε επίσης πως οι αρκούδοι είναι πιο δυνατοί από τις αρκούδες,  

πιάνουν τους κορµούς και τους ταρακουνάνε µε περισσότερη δύναµη, 

έτσι που το µέλι πέφτει πιο γρήγορα.  

Ακόµα κι αν χρειαστεί να σκαρφαλώσουν, οι αρκούδοι έχουν πιο γερά µπράτσα και  

σκαρφαλώνουν ψηλά, γρηγορότερα.  

Γι αυτό λέω καλύτερα από εδώ και στο εξής να µένουν οι αρκούδες εδώ και να 

πηγαίνουν µόνο οι αρκούδοι να φέρνουν το µέλι». 

 

Σε κανέναν δεν άρεσαν τα λόγια του παππού αρκούδου αλλά και κανείς δεν τόλµησε 

να του αντιµιλήσει γιατί σεβόντουσαν την ηλικία του. 

 

Μόνο η µικρή αρκούδα αναστατωµένη γιατί πολύ αγαπούσε να ψάχνει για µέλι, 

ρώτησε:  

«Κι εµείς τα κορίτσια; Τι θα κάνουµε εµείς τα κορίτσια;»  

 

«Οι αρκουδίτσες», είπε ο παππούς µε ύφος που δεν σήκωνε και πολλά, πολλά  

«θα µένουν πίσω και θα κάνουν όλες τις υπόλοιπες δουλειές». 

 

Αυτό ήταν! Από τότε άλλαξε η ζωή τους. 

 

Εδώ πρέπει να σας πω ότι οι αρκουδίτσες είχαν καλύτερη µύτη από τους αρκούδους 

και µπορούσαν πιο εύκολα να βρουν σε ποιο δέντρο υπάρχει µέλι.  

Μέχρι τώρα συνεργαζόντουσαν µεταξύ τους, βοηθούσαν ο ένας τον άλλον και τα 

κατάφερναν µια χαρά. 

Τώρα όµως οι αρκούδοι πήγαιναν κάθε µέρα µόνοι τους για να βρουν το µέλι και  

κουραζόντουσαν πάρα πολύ. 

Γιατί χωρίς την καλή µύτη των θηλυκών δεν ήξεραν σε ποιο δέντρο υπάρχει η γλυκιά 

λιχουδιά και τίναζαν όοοολα τα δέντρα ώσπου να την ανακαλύψουν. 

Σας µιλάω για πολύ κούραση!!! 

Έπειτα γυρνούσαν πίσω µουτρωµένοι, σέρνοντας τα πόδια τους  

και σχεδόν δεν ήθελαν να µοιραστούν το λίγο µέλι που είχαν βρει.  

 

«Και τι έκανες εσύ όλη µέρα για να αξίζεις να σου δώσω να φας;» 

 Έλεγαν στις αρκούδες.  



Μάταια εκείνες προσπαθούσαν να τους πουν πως όλη µέρα καθάριζαν τις σπηλιές 

στο δάσος και φρόντιζαν τα µικρά αρκουδάκια.  

Τίποτα δεν άκουγαν αυτοί, είχαν τόσα νεύρα από την κούραση που δεν µπορούσαν  

να ακούσουν τίποτα.  

 

«∆εν πάει άλλο!» Αναστέναξε η µικρή αρκουδίτσα µια µέρα.  

 

Φώναξε λοιπόν τις φίλες της και τους είπε:  

«Σήµερα όταν γυρίσουν οι αρκούδοι θα τους βάλουµε κάτω και θα τους πούµε.  

Θέλουµε να ξαναγίνουν τα πράγµατα όπως πριν.  

Θέλουµε όλοι µαζί να µεγαλώνουµε τα παιδιά,  

θέλουµε όλοι µαζί να κάνουµε τις δουλειές  

και όλοι µαζί να ψάχνουµε για τροφή.»  

ΘΕΛΟΥΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ!!!! 

 

«Ναι, ναι! Αυτό θέλουµε! Αυτό θέλουµε!» Είπαν όλες.  

 

Έφτασε λοιπόν η ώρα που γύρισαν οι αρκούδοι. 

Ήταν γεµάτοι νεύρα γιατί είχαν βρει ελάχιστο µέλι.  

Μόλις οι αρκούδες τους είπαν αυτά που είχαν να τους πουν εκείνοι αγρίεψαν και 

άρχισαν να φωνάζουν.  

Ξέρετε πώς φωνάζει ένας αγριεµένος αρκούδος; Έτσι φώναζαν! 

Μάταια εκείνες προσπαθούσαν να τους εξηγήσουν πως ήταν για το καλό όλων να 

συνεργαστούν και πάλι όπως παλιά.  

Οι αρκούδοι ήταν τόσο κουρασµένοι και τόσο αγριεµένοι που δεν µπορούσαν µε 

τίποτα να δούνε το καλό τους.  

Ούτε όµως οι αρκούδες έκαναν πίσω γιατί είχαν πεισµώσει πολύ κι έτσι κατέληξαν 

να µαλώνουν. 

 

«Για καθίστε καλά!» Είπε τότε ένας µεγαλόσωµος αρκούδος.  

«Άλλωστε εµείς είµαστε πιο δυνατοί. ∆εν σας συµφέρει να παλέψουµε!» 

 

«Τι θες να πεις;» ρώτησε η µικρή αρκούδα που είχε ξεσηκώσει τις άλλες, πήγε και 

στάθηκε απέναντί του και όρθωσε το ανάστηµά της.  

 

Πριν προλάβει όµως να τελειώσει ένας λαγός που περνούσε από εκεί και τα είδε όλα, 

τους φώναξε: 

«Εσείς µαλώνετε, αλλά δεν ξέρετε ότι οι µέλισσες πήραν το µέλι τους κι άλλαξαν δάσος! 

Άντε τώρα να το βρείτε!»  

 

Αµάν! Τι ήταν αυτό που άκουσαν!  

Άλλαξαν γειτονιά οι µέλισσες;  

Και τώρα πώς θα τις βρούνε;  

Ήδη µε µεγάλη δυσκολία τελευταία οι αρκούδοι ψάχνουν από δέντρο σε δέντρο. 

Τώρα που άλλαξαν και δάσος οι µέλισσες θα είναι αδύνατον να τις εντοπίσουν. 

Άλλωστε όλοι το ξέρουν ότι οι αρκούδοι δεν έχουν και τόσο καλή όσφρηση.  

Και τώρα τι κάνουµε; 

 

«Θα πάµε εµείς!» Είπαν όλες οι αρκουδίτσες µαζί!  

«Έχουµε καλύτερη µύτη από εσάς και θα τα καταφέρουµε».  



«Ναι, ναι, έτσι είναι», µουρµούρισαν οι άντρες αρκούδοι!  

«Να έρθουµε όµως µαζί για να βοηθήσουµε;»  

 

«∆εν χρειάζεται!» τον έκοψε η µικρή αρκουδίτσα και έκλεισε το µάτι στις άλλες.  

«Πιο πολύ µπελά θα µας φέρετε.  

Εσείς να µείνετε εδώ να προσέχετε τα παιδιά».  

 

Μια και δυο πήγαν λοιπόν και άρχισαν να ψάχνουν από δάσος σε δάσος. 

Προχωρούσαν µε την µύτη µπροστά προσπαθώντας να µυρίσουν το µέλι. 

 

«Εδώ! Εδώ!» φώναξε χαρούµενη η µικρή αρκούδα.  

«Εδώ έχουν φέρει οι µέλισσες το µέλι τους. 

Ελάτε όλες µαζί να το µαζέψουµε!»  

 

Βοηθώντας η µια την άλλη κατάφεραν να µαζέψουν όσο περισσότερο µέλι 

µπορούσαν. 

Είχε αρχίσει να βραδιάζει όταν ξεκίνησαν να γυρίσουν πίσω. 

Στο δρόµο αποφάσισαν να κάνουν κάτι για να δώσουν ένα καλό µάθηµα στους 

αρκούδους.  

 

Γύρισαν λοιπόν µε τα µούτρα κατεβασµένα και µόλις είδαν τους φίλους τους  

να  περιµένουν µε αγωνία είπαν:  

«Ξέρετε πόσο κουραστήκαµε για να βρούµε αυτό το µέλι;  

Για να δούµε τι κάνατε εσείς για να αξίζετε να φάτε».  

 

Όλοι µαζί οι αρκούδοι, ακόµα και ο παππούς αρκούδος κατέβασαν το κεφάλι. 

 

Κανένας δεν µιλούσε, γιατί είχαν καταλάβει και όλοι σκεφτόντουσαν το ίδιο πράγµα. 

 

Μπορεί να είµαστε διαφορετικοί, ναι, όχι µόνο οι αρκούδες και οι αρκούδοι, αλλά και 

ο καθένας από εµάς ξεχωριστά, αυτό όµως δεν σηµαίνει πως δεν είµαστε ίσοι.  

 

Ένας, ένας λοιπόν σήκωνε το κεφάλι του και έλεγε δυνατά!  

«Είµαστε ο καθένας ξεχωριστός αλλά όλοι είµαστε ίσοι!!!» 

 

και – 

 

Η ζωή µας θα γίνει καλύτερη µε την συνεργασία όλων µας!!!! 

 

Μετά κοιτάχτηκαν στα µάτια και έδωσαν τα χέρια! 

 

Από τότε άρχισαν και πάλι να συνεργάζονται.  

Πήγαιναν πάντα µαζί για να µαζέψουν µέλι.  

Οι γυναίκες συνήθως το έβρισκαν µε την καλή τους µύτη και οι άντρες το κατέβαζαν 

από τα δέντρα.  

Λέω συνήθως γιατί πολλές αρκουδίτσες σκαρφάλωναν στα δέντρα µε την ίδια ή και 

περισσότερη επιδεξιότητα από τους αρκούδους ή τίναζαν τους κορµούς µε τέτοια 

δύναµη που τους άφηναν άφωνους όλους.  

Πολλοί αρκούδοι, από την άλλη,  µε την βοήθεια που είχαν από τις φίλες τους 

κατάφεραν να αποκτήσουν τόσο καλή µύτη, «γυναικεία» όπως έλεγαν µε καµάρι. 



 

Έτσι κάθε µέρα µάζευαν γρήγορα πολύ µέλι και είχαν άφθονο χρόνο για να παίζουν 

όλοι µαζί και να χαίρονται κάτω από τον ήλιο. 

 

Στο τέλος τα παιδιά θα µπορούσαν να ζωγραφίσουν σκηνές από την ιστορία. 

 

ΤΕΛΟΣ 

 

 

Επιλέξτε ή αφήστε τα παιδιά να επιλέξουν µικρές σκηνές ή στιγµιότυπα από την 

ιστορία και βοηθήστε τα να τα δραµατοποιήσουν. 

 


