
1. Το κατσίκι καγκουρό

Μια φορά , σε ένα αγρόκτημα, στην πλαγιά ενός βουνού, ζούσε
ένα αντρόγυνο. Οι δυο τους ήταν καλοί άνθρωποι και αγαπούσαν πολύ
τα ζώα. Στο αγρόκτημα αυτό είχανε πολλά ζώα που τα φροντίζανε με
αγάπη και στοργή. Όλα τα ζώα του αγροκτήματος ήταν ευτυχισμένα,
αγελάδες, κατσίκες, πρόβατα, και γουρούνια.

Κάποια μέρα λοιπόν γεννήθηκε ένα κατσικάκι. Το μικρό κατσικάκι
όμως, ήταν διαφορετικό από όλα τα άλλα κατσικάκια που είχαν
γεννηθεί. Τα πόδια του δεν ήταν όμοια. Τα δυο μπροστινά ποδαράκια
του, ήταν μικρά σαν χεράκια, τα πισινά πόδια ήτανε μεγάλα. Έτσι το
μικρό κατσικάκι, δεν μπορούσε να περπατήσει κανονικά, όπως όλα τα
ζωάκια, αλλά χοροπηδούσε σαν καγκουρό. Όταν τα ζωάκια
πρωτοαντίκρισαν το κατσίκι αυτό, έμειναν έκπληκτα και στη συνέχεια
το περιγελούσανε και το κοροϊδεύανε. Το μικρό κατσίκι ήτανε
στεναχωρημένο και συνέχεια κούρνιαζε στην αγκαλιά της μαμάς
κατσίκας. Εκείνη το παρηγορούσε.

- Μην στεναχωριέσαι μικρό μου, πίστεψέ με ότι κάποια
μέρα, όλα τα ζωάκια, θα καταλάβουν την αξία σου και θα σε
αγαπήσουν πραγματικά, του έλεγε η μαμά κατσίκα.

- Μαμά, δεν το πιστεύω ότι θα γίνει ποτέ αυτό. Μόλις βγω
έξω να παίξω μαζί τους, εκείνα γελάνε και με φωνάζουν καγκουρό. Δεν
πρόκειται να γίνουνε φίλοι μου, έλεγε απογοητευμένο το κατσικάκι.

Μια μέρα, το καλό αντρόγυνο, είχε βγάλει όλα τα ζωάκια να
βοσκήσουνε και να φάνε την τροφή τους, κάτω από τον ζεστό ήλιο. Οι



κοτούλες τρώγανε ευτυχισμένες τα πίτουρα που τους είχε ρίξει το
αφεντικό τους. Τα πρόβατα, οι αγελάδες, οι κατσίκες, βοσκούσαν
χορταράκια μέσα στο αγρόκτημα. Ένα από τα γουρουνάκια ,
απολάμβανε το μεσημεριανό του μπάνιο, στα λασπόνερα, που τόσο
πολύ του άρεσε. Το κατσικάκι, τριγυρνούσε από δω και από κει, μοναχό
του μέσα στο αγρόκτημα, αφού κανένα άλλο ζωάκι δεν του έδινε
σημασία.

Όμως, εκείνη την ημέρα ήτανε αποφασισμένο να πλησιάσει ένα
ζωάκι και να προσπαθήσει να γίνει φίλος του. Τι σημασία είχε, αν το
κατσικάκι ήτανε διαφορετικό από τα άλλα κατσικάκια, είχε και εκείνο
ψυχή και ήθελε να νιώσει όπως όλα τα ζωάκια του κόσμου, αγαπητό
και ευπρόσδεκτο από τον περίγυρό του.

Έτσι, οπλίστηκε με θάρρος και άρχισε να χοροπηδάει προς την
κατεύθυνση που βρισκότανε το γουρουνάκι. Στην αρχή, διστακτικά,
αλλά στη συνέχεια, με αποφασιστικό ρυθμό.

Εκείνη την ώρα όμως, ένα μεγάλο κακό, πλησίαζε το αγρόκτημα.
Ένας πεινασμένος λύκος, κατέβηκε από τα βουνά για να βρει τροφή.
Αφού μύρισε τα ζωάκια από μακριά, ο λύκος πλησίαζε σιγά σιγά το
αγρόκτημα, φτάνοντας μέχρι τον φράχτη που φύλαγε τα ζώα.

Το κατσικάκι, συνέχιζε να χοροπηδάει προς το γουρουνάκι, έως
ότου είδε δύο αυτιά μεγάλα και μια ουρά, να κρύβονται πίσω από τον
φράχτη. Αμέσως κατάλαβε ότι, ένας κίνδυνος παραμόνευε και
συγκεκριμένα ένας λύκος καραδοκούσε να τους επιτεθεί. Έτρεξε
αμέσως, όσο πιο γρήγορα μπορούσε, φωνάζοντας με όλη τη δύναμη
που είχε:

- Τρέξτε να σωθείτε, ένας λύκος είναι εδώ!



Έφτασε αμέσως στο γουρουνάκι, το άρπαξε από το χέρι και μαζί
τους άρχισαν να τρέχουν και τα άλλα ζωάκια.

- Γρήγορα! στην αποθήκη, καλά μου ζωάκια, γρήγορα!, είπε
το κατσικάκι αλαφιασμένο.

Ο λύκος, βλέποντας τα ζωάκια να χάνονται από μπροστά του,
έτρεξε να τα ακολουθήσει αλλά, για κακή του τύχη, πρόλαβαν και
κλείστηκαν όλα μέσα στην αποθήκη. Το κατσικάκι, με ένα πήδημα,
έφτασε στην μπάρα  της πόρτας και την κλείδωσε πίσω τους,
αφήνοντας το λύκο έξω από αυτήν.

Τα ζώα δεν πίστευαν αυτό που μόλις είχε συμβεί. Ένας λύκος στο
σπίτι τους και μάλιστα ένα κατσικάκι και κυρίως το κατσικάκι καγκουρό,
μόλις τους είχε σώσει. Άρχισαν όλα μαζί να ζητωκραυγάζουνε και να
φωνάζουνε δυνατά:

- Ζήτω το κατσικάκι καγκουρό που μας έσωσε από τον κακό
τον λύκο, ζήτω!

Το κατσικάκι ήτανε πολύ ευτυχισμένο. Ποτέ άλλοτε δεν είχε
νιώσει τόση χαρά και ένιωσε τόσο σημαντικό εκείνη την ημέρα. Τότε το
γουρουνάκι, το πλησίασε και του είπε:

- Συγγνώμη, για τον τρόπο που σου έχω φερθεί μέχρι
σήμερα. Είσαι το καλύτερο κατσικάκι που έχω δει ποτέ μου, θα δεχτείς
να γίνεις ο καλύτερός μου φίλος; Σου υπόσχομαι, επίσης, ότι πότέ πια
δεν θα σε ξαναπώ καγκουρό.

Το κατσικάκι του απάντησε με δάκρυα στα μάτια.



- Φυσικά και δέχομαι να γίνεις ο καλύτερός μου φίλος για
πάντα, αλλά δεν με πειράζει να με αποκαλείτε καγκουρό, άλλωστε είναι
η αλήθεια, είμαι ένα κατσικάκι με πόδια καγκουρό.

Μετά από λίγο, η πόρτα της μεγάλης αποθήκης άνοιξε και
εμφανίστηκε το καλό του το αφεντικό. Είχε καταφέρει να διώξει το λύκο
μακριά και τα ζωάκια ήταν πάλι ελεύθερα να συνεχίσουν τη ζωή τους.

Την άλλη μέρα, τα ζωάκια αποφάσισαν να διοργανώσουνε μια
μεγάλη γιορτή για τον μικρό τους ήρωα. Στήθηκε μεγάλο φαγοπότι και
όλα τα ζωάκια τρώγανε και πίνανε στην υγειά του καινούριου τους
φίλου. Τα ο κατσικάκι έλαμπε από ευτυχία και έτρεξε στη μαμά του.

- Πόσο δίκιο είχες μαμά, και την αγκάλιασε θερμά.
Από τότε, όλα τα ζωάκια, έπαψαν να κοροϊδεύουνε το κατσικάκι.

Ήταν και εκείνο, πλέον, μέλος της μικρής τους κοινωνίας. Και έζησαν
αυτά καλά και εμείς καλύτερα.

Από τον μαθητή της Δ’ τάξης Κόκκινο Ιωάννη



2. Τα ζώα της φάρμας

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένας βοσκός με την οικογένειά του
σε ένα βουνό. Εκεί έφτιαξε μία φάρμα, η οποία είχε μέσα από όλα τα
ζώα.

Είχε αγελάδες, γουρουνάκια, κουνελάκια, αλογάκια, κοτούλες
προβατάκια, ένα γάιδαρο, ένα σκύλο και μικρά παπάκια. Το σπιτάκι
τους ήταν ένας στάβλος, διώροφος, με πολλά παράθυρα. Όλα τα
ζωάκια είχαν το χώρο τους. Ήταν πολύ αγαπημένα μεταξύ τους και
βοηθούσε το ένα το άλλο. Εκεί ψηλά, μέσα στο στάβλο, σε μια γωνιά,
κατοικούσε η αραχνούλα με τα τρία της παιδάκια.

Μια μέρα, τα ζώα,  έπιασαν κουβέντα μεταξύ τους. Η αγελάδα
περήφανη λέει:

- Εγώ ταΐζω τα παιδιά του βοσκού μας.
Το προβατάκι συνέχισε:

- Εγώ με το μαλλί μου ζεσταίνω την οικογένεια του βοσκού.
- Ναι, αλλά εμείς, είπαν οι κοτούλες, δίνουμε τα φρέσκα

αβγουλάκια μας.
Ο γάιδαρος όμως, άρχισε να γελάει και τους λέει:

- Εγώ κουβαλάω τα ξύλα για να ζεσταθούν.



Ο σκύλος όμως, γάβγισε και είπε:
- Γαβ, γαβ, γαβ, όλους σας και το βοσκό σας προσέχω εγώ.

Ξαφνικά, όλοι μαζί, κοίταξαν την αραχνούλα και αναρωτήθηκαν, άραγε
σε τι χρειάζεται η αραχνούλα, έτσι κοιμήθηκαν με την απορία.

Εκείνο το βράδυ, κατέβηκε από ψηλά, μια πονηρή αλεπού, είδε
τη φάρμα και λιγουρεύτηκε τις κοτούλες.

- Μμμ! , σκέφτηκε, θα φάω καλά σήμερα.
Πήγε να δει, σιγά σιγά, τι κάνει ο σκύλος, ο φύλακας, τον βλέπει να
κοιμάται και αθόρυβα, πέρασε το φράχτη και μπήκε μέσα στο στάβλο
όπου κοιμόντουσαν όλα τα ζώα και οι κοτούλες.

Η αραχνούλα εκείνη την ώρα, έπλεκε τον ιστό της, γιατί είναι
γνωστό ότι είναι πολύ εργατική. Βλέπει τη μουσούδα της αλεπούς να
είναι χωμένη μέσα στην πόρτα, τρομάζει και τρέχει γρήγορα στο αυτί
του αλόγου και του ψιθυρίζει:

- Είναι η αλεπού εδώ.
Και ενώ η αλεπού μπαίνει μέσα στον στάβλο, το άλογο της δίνει μια
κλοτσιά που πλέκεται στον ιστό της αράχνης.

Έτσι γλύτωσαν οι κοτούλες και τα υπόλοιπα ζώα. Όλοι μαζί, την
επόμενη μέρα, ευχαρίστησαν την αραχνούλα και έλυσαν την απορία
τους. Τελικά, όλα τα ζώα, έχουν το σκοπό τους και είναι πλασμένα για
να χρησιμεύουν σε κάτι.

Από τον μαθητή της Δ’ τάξης Ατματζίδη Χρήστο



3. Η χριστουγεννιάτικη κατασκήνωση των ζώων

Επιτέλους, έφτασαν τα Χριστούγεννα! Οι φίλες μου, η γάτα, η
χελώνα και εγώ, ανυπομονούμε για το μεγάλο ταξίδι. Αύριο φεύγουμε.

Η διαδρομή είναι υπέροχη. Οι φίλες μου και εγώ είμαστε
ενθουσιασμένες.

Μόλις φτάσαμε, το μέρος ήταν όπως το περίμενα. Μια απέραντη
έκταση, με πολλά δωμάτια και χώρους στολισμένους, με
χριστουγεννιάτικα στολίδια. Πιο ωραία ήταν η αίθουσα που
συναντιόντουσαν όλα τα ζώα και περνούσαν την ώρα τους.

Σήμερα είναι παραμονή Χριστουγέννων. Οι υπεύθυνοι της
κατασκήνωσης, με τη βοήθεια των ζώων, ετοιμάζονται για δείπνο. Τις
χριστουγεννιάτικες μέρες τα τραπέζια είναι γεμάτα από σπιτικές
λιχουδιές.



Παραμονή Πρωτοχρονιάς και έχει στηθεί το μεγαλύτερο γλέντι
των ζώων. Όλα καθαρά και στολισμένα, ετοιμάζονται για την κοπή της
βασιλόπιτας και την αλλαγή του χρόνου.

Το τυχερό ζώο είναι η μικρή χελώνα, σε αυτήν έτυχε το φλουρί.
Όλη η κατασκήνωση βούιξε από τις φωνές μας.

Έφτασε η μέρα της αναχώρησης. Δεν ήθελα να φύγω από το
χώρο της κατασκήνωσης αλλά έπρεπε να πάμε στα σπίτια μας. Όλοι
ήμαστε λυπημένοι.

Όπως και να’ χει, ήταν μια εμπειρία αξέχαστη που θα μείνει στο
μυαλό μας. Ας ελπίσουμε ότι θα ξαναγίνει η κατασκήνωση.

Από την μαθήτρια της Δ’ τάξης Μάρτσου Βασιλική



4. Ο Αϊ – Βασίλης και τα δύο ελαφάκια

Μια φορά κι έναν καιρό, σε ένα χιονισμένο δάσος, ζούσαν δυο
μικρά ελαφάκια, ο Ρούντι και η Σούζαν. Ξαφνικά όμως ξέσπασε μια
μεγάλη καταιγίδα και παρέσυρε τα ελαφάκια από το καταφύγιό τους.

Τα ελαφάκια όταν συνήλθαν, κατάλαβαν πως ήταν στο βόρειο
πόλο, που είναι ένα απομακρυσμένο σημείο της γης, στο οποίο ζει ο Αϊ–
Βασίλης, τα ξωτικά και οι τάρανδοί του.

Μόλις άνοιξαν τα μάτια τους, αντίκρισαν ένα μικρό και ζεστό
σπίτι. Τα ελαφάκια σηκώθηκαν από το χιονισμένο έδαφος και χτύπησαν
την πόρτα. Τότε τους άνοιξε ένας χοντρός κύριος, με μεγάλη γενειάδα, ο
οποίος φορούσε κόκκινα ρούχα και μαύρες μπότες.

Όταν τα ελαφάκια είδαν τον χοντρό κύριο, κατάλαβαν πως είναι ο
Αϊ-Βασίλης. Τα ελαφάκια του εξήγησαν πώς βρέθηκαν στο βόρειο πόλο.
Ο Αϊ-Βασίλης τους είπε ότι εδώ δεν υπάρχουν ελαφάκια και υπάρχουν
μόνο τάρανδοι και ξωτικά, αλλά παρ’ όλα αυτά μπορούν να περάσουν
στο μικρό όμορφο και πολύ ζεστό σπιτικό του. Έδωσε και στα δυο από
ένα φλιτζάνι ζεστή σοκολάτα και άρχισε να λέει διάφορες ιστορίες,
όπως του Σκρουτζ και άλλες ιστορίες για τα ταξίδια του σε ολόκληρη τη
γη.



Ο Αϊ-Βασίλης τους κέρασε από ένα πιάτο μπισκότα με γάλα και
τους είπε ότι θα τους πάει μια βόλτα με το έλκηθρό του, για να δουν
όλο το βόρειο πόλο. Τα ελαφάκια εντυπωσιάστηκαν με το όμορφο
τοπίο, καθώς όμως πετούσαν με το έλκηθρο, η Σούζαν ρώτησε τον Α¨-
Βασίλη πώς οι τάρανδοί του μπορούν και πετάνε. Ο Αϊ Βασίλης της
απάντησε ότι οι τάρανδοί του είναι μαγικοί.

Καθώς τελείωνε η βόλτα, ο Ρούντι ρώτησε τον Αϊ – Βασίλη πώς
χιονίζει συνέχεια στο βόρειο πόλο. Ο Αϊ-Βασίλης του απάντησε πως, αν
δεν χιόνιζε συνέχεια θα πέθαινε αυτός, τα ταρανδάκια του και τα
ξωτικά.

Όταν τελείωσε η βόλτα με το έλκηθρο, ο Αϊ-Βασίλης
αποχαιρέτησε τα ελαφάκια του λέγοντάς τους να πάνε για ύπνο στα
ζεστά κρεβατάκια τους και το επόμενο πρωί θα δούνε τα δώρα τους
κάτω από το δέντρο.

Από τον μαθητή της Δ’ τάξης Κελεσίδη Χαράλαμπο



5. Ο αγώνας των ψαριών

Μια νέα μέρα ξεκινούσε στο βυθό του θαλασσινού κόσμου. Θα
γινόταν ένας αγώνας δρόμου, στον οποίο, τα ψάρια θα είχαν τη
δυνατότητα να κερδίσουν φαγητό για έναν χρόνο.

Ο Μπομπ ο μπακαλιάρος, ξύπνησε νωρίς το πρωί για να φάει και
να κάνει την πρωινή του γυμναστική. Η Λίνα η καβουρίνα, η οποία θα
έπαιρνε μέρος στο διαγωνισμό, γυάλιζε τις δαγκάνες της. Η Μάγκη η
θαλάσσια χελώνα, ξεκουραζόταν και έβλεπε την κυκλοφορία των
ψαριών στους θαλάσσιους δρόμους. Τέλος, ο Τζίμης το δελφίνι, διάλεγε
τα ρούχα που θα έβαζε στον αγώνα. Όλα τα ψάρια ήταν χαρούμενα και
ανυπόμονα για τον σημερινό διαγωνισμό.



Όταν έφτασε 12 το μεσημέρι, τα τέσσερα ψάρια, έλαβαν θέσεις
στην τοποθεσία όπου θα γινόταν  ο αγώνας αυτός. Υπεύθυνες ήταν οι
σαρδέλες. Ο αγώνας ξεκίνησε όταν το χταπόδι σφύριξε με τη σφυρίχτρα
του. Το κάθε ψάρι έπρεπε να μαζέψει τέσσερα μαργαριτάρια και να
πάει πρώτο στο σημείο τερματισμού. Τα τέσσερα ψάρια ξεκίνησαν
γρήγορα να κολυμπάνε και να ψάχνουν για μαργαριτάρια.

Όλα φαινόντουσαν τέλεια μέχρι που ο Τζίμης χάθηκε κατά λάθος
στην περιοχή των μαύρων καρχαριών. Ένας καρχαρίας μύρισε το
δελφίνι που ήταν εκεί κοντά και άρχισε να το ψάχνει. Μόλις τον βρήκε
άρχισε να τον κυνηγάει.

Ο Τζίμης φοβισμένος άρχισε να κολυμπάει γρήγορα και να
φωνάζει βοήθεια. Η Λίνα, η Μάγκη και ο Μομπ, τον άκουσαν και πήγαν
να τον βοηθήσουν.

Όταν ο Τζίμης κατάφερε να  ξεφύγει από τον καρχαρία,
συνάντησε τους φίλους του που τον έψαχναν και έφτιαξαν μια παγίδα
για τον καρχαρία για εκδίκηση. Ύστερα ο καρχαρίας πιάστηκε στην
παγίδα και τα ψάρια έφυγαν τρέχοντας.

Σιγά σιγά, άρχισε να βραδιάζει και οι τέσσερις φίλοι δεν
μπορούσαν να ψάχνουν για μαργαριτάρια, επειδή ήταν σκοτεινά.
Πήγαν στη γραμμή τερματισμού και είπαν στις σαρδέλες τι έγινε. Οι
σαρδέλες συζήτησαν και αποφάσισαν να βγουν όλοι νικητές. Τέλος όλοι
πήραν το βραβείο και συνέχισαν το δρόμο τους.

Από την μαθήτρια της Δ’ τάξης Ζαχίλα Ελένη



6. Μια μέρα στο δάσος

Μια φορά κι έναν καιρό , σε ένα δάσος, ένας λύκος έψαχνε
τροφή για την οικογένειά του.

Έψαχνε, αλλά τίποτα. Μετά συνάντησε έναν σκίουρο. Ζήτησε από
τον σκίουρο τροφή. Αυτός λυπήθηκε που δεν είχε φαΐ και του έδωσε
λίγα βελανίδια.

Ύστερα ο λύκος συνάντησε μια αλεπού. Εκείνη του είπε ότι, αν
της δώσει τα βελανίδια θα του δώσει φαΐ. Ο λύκος το έκανε αλλά η
αλεπού έτρεξε γρήγορα, όμως, μια αρκούδα την σταμάτησε και ο λύκος
πήρε τα βελανίδια του. Ο λύκος είπε τι είχε γίνει και η αρκούδα του
έδωσε ένα ψάρι.

Δεν έφτανε όμως για να ταΐσει την οικογένειά του. Περπατούσε
και έψαχνε τροφή όταν ένας πελαργός έκατσε δίπλα του και ο λύκος



του είπε όσα έγιναν. Αυτός συγκινήθηκε και του έδωσε μισό κομμάτι
κρέας.

Την άλλη μέρα ο λύκος κατέβηκε στο ποτάμι για να πάρει νερό
και συνάντησε τον σκίουρο στο δέντρο, την αρκούδα μέσα στο ποτάμι
και τον πελαργό σ’ ένα κλαδί δέντρου. Τους κάλεσε στο σπίτι του για να
τους ευχαριστήσει.

Μόλις πήγαν στο σπίτι του λύκου είδαν ένα τραπέζι γεμάτο φαΐ.
Είχε τα πάντα πάνω του. Είχε βελανίδια, μέλι, κρέας και σπόρους. Τα
ζώα ρώτησαν πού τα βρήκε όλα αυτά. Εκείνος είπε ότι δεν είχε ανάγκη
από φαΐ, απλά ήθελε να δει ποιοι πραγματικά ήταν φίλοι του.

Έφαγαν, ήπιαν, γλέντησαν μέχρι το πρωί. Ο λύκος για να τους
ευχαριστήσει κι άλλο τους έδωσε και δώρα.

Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Από τον μαθητή της Δ’ τάξης Αποστολίδη Παναγιώτη
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Από τον μαθητή της Δ’ τάξης Αποστολίδη Παναγιώτη



7. Η αγέλη των λύκων

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε στο βουνό μία αγέλη λύκων. Ο
Τάκης, το μικρό λυκάκι, μαζί με την αγέλη τριγυρίζανε για να βρουν
τροφή και καταφύγιο.

Ξαφνικά, στο δρόμο τους, συναντήσανε ένα πρόβατο. Η αγέλη
όρμησε στο πρόβατο για να το πιάσει και τελικά τα κατάφερε. Η μαμά
και ο μπαμπάς του Τάκη μοίρασαν την τροφή, πρώτα στα μικρά και
στον Τάκη και ύστερα σε όλη την αγέλη.

Ξαφνικά, στο δρόμο τους, συνάντησαν τρεις κυνηγούς, οι οποίοι
χτύπησαν την μαμά και τον μπαμπά του Τάκη με βελάκια ύπνωσης. Οι
κυνηγοί πιάσανε τον Τάκη και τα υπόλοιπα μικρά.

Ξαφνικά, έπιασε χιονοθύελλα και οι κυνηγοί αποφάσισαν να
κατασκηνώσουν και έστησαν τις σκηνές τους. Η αγέλη περιπλανιόταν
μέσα στη χιονοθύελλα για να εντοπίσει τα μικρά.  Οι κυνηγοί έβαλαν τα
λυκάκια μέσα σε ένα κλουβί, άναψαν φωτιά για να ζεσταθούν και
κοιμήθηκαν.



Η μαμά και ο μπαμπάς του Τάκη άρχισαν να μυρίζουν τα ίχνη των
μικρών . Πλησίασαν την σκηνή. Αλλά, ξαφνικά, από έναν θόρυβο, οι
κυνηγοί ξύπνησαν και βγήκαν έξω με τα όπλα και δάδες στα χέρια τους.
Εν τω μεταξύ, είχε έρθει όλη η αγέλη και μόλις είδαν τους κυνηγούς,
όρμησαν πάνω τους με θυμό. Ξαφνιασμένοι οι κυνηγοί, άρχισαν να
τρέχουν.

Η μαμά και ο μπαμπάς τους Τάκη και οι υπόλοιποι γονείς,
μπήκαν μέσα στη σκηνή και είδαν κρεμασμένα τομάρια ζώων. Για μια
στιγμή, πίστεψαν ότι ήταν τα παιδάκια τους. Όμως, από το βάθος της
σκηνής, άκουσαν ουρλιαχτά και κλάματα. Ήταν τα μικρά τους μέσα σε
ένα μεγάλο κλουβί. Η αγέλη με τα κοφτερά τους δόντια και νύχια
κατάφεραν και έσπασαν το κλουβί. Τα λυκάκια χαρούμενα έτρεξαν
προς την αγκαλιά των γονιών τους.

Επιτέλους, ήταν όλοι μαζί, χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.

Από τον μαθητή της Δ’ τάξης Ατματζίδη Γιώργο



8. Το πάθημα του λύκου

Μια φορά κι έναν καιρό, το λιοντάρι αρρώστησε βαριά.
Φοβήθηκε πως θα πεθάνει κι έδωσε διαταγή να συγκεντρωθούν όλα τα
ζώα του μεγάλου δάσους μπροστά του, για να του πουν τι πρέπει να
κάνει για να γιατρευτεί. Όλα τα ζώα του είπαν τη γνώμη τους, ώσπου
ήρθε και η σειρά του λύκου.
- Βασιλιά μου, είπε με σεβασμό, δεν γνωρίζω κανένα γιατρικό για
την αρρώστια σου, μα ούτε και όσα ζώα είναι συγκεντρωμένα εδώ,
γνωρίζουν. Το μόνο ζώο που ξέρει από φάρμακα είναι η αλεπού, μα
αυτή σε περιφρόνησε και δεν ήρθε στο κάλεσμά σου. Άκουσα μάλιστα
να λένε, ότι χάρηκε για την αρρώστια σου και ότι δεν τη νοιάζει αν
πεθάνεις.
Ο λύκος, τα είπε επίτηδες αυτά τα λόγια γιατί δεν χώνευε την αλεπού
και ήταν σίγουρος ότι το λιοντάρι θα την τιμωρούσε.
- Ώστε έτσι! Φώναξε το λιοντάρι. Να τη βρείτε αμέσως και να τη
φέρετε μπροστά μου. Θα της κόψω τη γλώσσα!

Ο λύκος, έτριψε τα χέρια του από τη χαρά του. Είχε έρθει η
στιγμή να κάνει κακό στην αλεπού. Ένα πουλάκι όμως, πέταξε γρήγορα
και βρήκε την αλεπού.
- Αυτό κι αυτό συμβαίνει, της είπε, ο λύκος σε συκοφάντησε και το
λιοντάρι θα σου κόψει τη γλώσσα για να σε τιμωρήσει.
- Σ’ ευχαριστώ, καλό μου πουλάκι, του είπε η αλεπού. Μη
φοβάσαι, θα καταφέρω να γλυτώσω.



Μάζεψε τότε αγριόχορτα και μια και δυο, τράβηξε με θάρρος για τη
σπηλιά του λιονταριού. Το λιοντάρι, όταν την είδε, άφρισε από το κακό
του.
- Σου έφερα αυτά τα βότανα, είπε η πονηρή αλεπού στο άρρωστο
λιοντάρι,  για να γίνεις καλά.
- Έλα εδώ, της φώναξε, πού ήσουν; Δεν έμαθες ότι κάλεσα όλα τα
ζώα να παρουσιαστείτε μπροστά μου;
- Ναι, βασιλιά μου, απάντησε με θάρρος η αλεπού. Το έμαθα πως
είσαι άρρωστος βαριά, γι αυτό κι εγώ πριν έρθω, πήγα και μάζεψα αυτά
τα βότανα που θα σε κάνουν καλά.

Ο θυμός του λιονταριού, έπεσε αμέσως.
- Ώστε γι αυτό άργησες να έρθεις, της είπε. Καλά έκανες, θα γίνω
καλά όταν πάρω αυτά τα χόρτα;
- Ναι, βασιλιά μου. Μόνο που χρειάζεται να τα ανακατέψεις με
κάτι ακόμα, για να γίνει τέλειο το φάρμακο.
- Με τι, ρώτησε το λιοντάρι.
- Να τα βράσεις μαζί με μια γλώσσα λύκου. Αυτή … βέβαια ξέρεις
που θα τη βρεις.
- Και βέβαια, ξέρω! φώναξε το λιοντάρι. Θα κόψω τη γλώσσα
αυτού του λύκου.

Το είπε και το έκανε αμέσως. Έτσι, η πονηρή αλεπού, τιμώρησε
τον λύκο για τη συκοφαντία του.

Από τον μαθητή της Δ’ τάξης Ράγγο Νίκο



9. Τα σκυλιά μου κι εγώ

Κάποτε, μετακομίσαμε σ’ ένα χωριό, το Άνυδρο. Μια μέρα, ήρθε
στη αυλή του σπιτιού μας, ένα σκυλί. Στην αρχή δεν μπορούσαμε να το
διώξουμε κι έτσι τελικά το κρατήσαμε. Του κάναμε όλα τα εμβόλια που
χρειάζονταν κι έτσι έγινε ο φύλακάς μας.

Μετά από μερικούς μήνες, γέννησε τρία μικρά και γλυκά
κουταβάκια. Από αυτά κρατήσαμε το ένα και τα υπόλοιπα τα δώσαμε.
Το κουταβάκι το ονομάσαμε Χάρη. Παίζαμε και τρέχαμε  πολύ ώρα μαζί
του.



Μετά από ένα χρόνο περίπου, η σκυλίτσα μας γέννησε άλλα εφτά
κουταβάκια. Στην αρχή κρατήσαμε τρία, ώσπου να γίνουν δύο μηνών
για να τα δώσουμε.

Όταν εγώ και η αδερφή μου τα ταΐζαμε γάλα, βουτούσαν μέσα
στο μπολ και γελούσαμε.

Στη συνέχεια δώσαμε τα υπόλοιπα δύο και κρατήσαμε ένα
θηλυκό κουτάβι την Κική. Με την Κική περνούσα πολλές ώρες παίζοντας
μπάλα, τρέχοντας σε όλη την αυλή και την χάιδευα συνέχεια. Την
πήγαινα βόλτα στο πάρκο, πολλές φορές ανέβαινε στο μπαλκόνι και την
κατέβαζα κάτω στο σπιτάκι της.

Μου αρέσουν πολύ τα σκυλιά γιατί είναι καλοί φύλακες και
μπορείς να παίζεις μαζί τους.

Από τον μαθητή της Δ’ τάξης Τσακπίνη Βασίλη



10. Μια βόλτα στο δάσος

Όταν ήμουν μικρός, εγώ, η παρέα μου και οι οικογένειές μας,
θελήσαμε να κάνουμε πικ-νικ στο δάσος.

Προχωρώντας στο δάσος, είδαμε ένα ωραίο μέρος για να
καθίσουμε  να φάμε. Καθώς απλώναμε το τραπεζομάντηλο και βγάζαμε
τα φαγητά μας, παρατηρήσαμε ότι τριγύρω υπήρχαν πολλά πυκνά
δέντρα.



Η γη ήταν καταπράσινη, γύρω μας υπήρχαν πολύχρωμα
λουλούδια. Κάποια από αυτά τα λουλούδια είχαν μια ιδιαίτερη
μυρωδιά. Βλέπαμε πολλά πουλιά να πετάνε και ακούγαμε το
κελάηδημά τους

.

Μόλις τελειώσαμε το φαγητό μας εμείς τα παιδιά παίξαμε
κρυφτό. Έπειτα οι γονείς μας μας φώναξαν να κάνουμε μια βόλτα.

Εκεί που περπατούσαμε, είδαμε πολλά σκιουράκια,
σκαντζόχοιρους και κουκουβάγιες.

Τα συναισθήματά μας εκείνη τη στιγμή ήταν, η χαρά και η
ευτυχία, γιατί ταΐσαμε τα ζωάκια και περάσαμε υπέροχα.

Από τον μαθητή της Δ’ τάξης Μάρτσιο Δημήτρη



11. Τα δύο άλογα

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσαν δύο άλογα.
Ήταν γρήγορα στα άλματα και στο τρέξιμο. Υπήρχε και ένας

άνθρωπος που φρόντιζε τα άλογα, πάνω σε ένα βουνό.
Μια μέρα έγινε πρωτάθλημα στο τρέξιμο. Το ένα άλογο έχασε και

στεναχωρήθηκε και δε μιλούσε στο άλλο. Παρηγοριά του όμως ήταν τα
λόγια του άλλου αλόγου.

Και έτσι μπόρεσαν να γίνουν ξανά αγαπημένοι φίλοι.

Από τον μαθητή της Δ΄ τάξης 2014-2015 Άνθο Ιωάννη



12. Το ποντίκι φύλακας και ο γάτος

Μια φορά και έναν καιρό υπήρχε ένας ποντικός που ήταν
φύλακας στο βασίλειο των ποντικών. Όμως κάτω στο λιβάδι ήταν η
περιοχή των γάτων, με έναν βασιλιά πολύ κακό.

Ο βασιλιάς ποντικός ήταν πολύ φοβισμένος γιατί ανησυχούσε
μήπως ο βασιλιάς γάτος επιτεθεί στο βασίλειο των ποντικών. Έστειλε
πολλούς στρατιώτες και όλοι τους πέθαναν. Ο τελευταίος στρατιώτης
ήταν ένας φύλακας.

Ο βασιλιάς ποντικός δεν είχε άλλη επιλογή. Έπρεπε να πολεμήσει
ή να σκοτωθεί. Φόρεσε την πανοπλία του, πήρε την τυχερή του λόγχη
και τον πιστό φύλακα και όρμησε στη μάχη.

Πολέμησαν πολύ γενναία, ώσπου όλες οι γάτες σκοτώθηκαν. Ο
βασιλιάς ποντικός τότε, ανακήρυξε τον φύλακα στρατηγό γιατί έσωσε
το βασίλειο των ποντικών και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Από τον μαθητή της Δ΄ τάξης 2014-2015 Δάνδαρα Κωνσταντίνο



13. Οι τρεις αρκούδες πάνε περίπατο στο δάσος

Μια φορά και έναν καιρό μέσα στο δάσος υπήρχε μια καλυβίτσα
όπου ζούσαν τρεις αρκούδες.

Η μία ήταν πολύ μεγάλη γιατί ήταν ο μπαμπάς και η άλλη ήταν η
μαμά, πιο μικρή από τον μπαμπά. Υπήρχε όμως και το μικρό αρκουδάκι
που είχε καφέ χρώμα, του άρεσε να τρώει ζεστή χορτόσουπα, μαζί με
τον μπαμπά και την μαμά. Του άρεσε επίσης να παίζει ανέμελο στο
δάσος.

Όμως, μια φορά που πήγαν όλοι μαζί περίπατο στο δάσος,
ξέχασαν το κλειδί στην πόρτα. Έτσι, ένα μικρό κορίτσι που περνούσε
από εκεί, μύρισε τη ζεστή χορτόσουπα, άνοιξε την πόρτα και μπήκε και
άρχισε να τρώει. Μετά νύσταξε και πήγε στο κρεβάτι του μικρού
αρκουδιού και κοιμήθηκε.



Όταν γύρισε η οικογένεια, είδε ανοιχτή την πόρτα. Μπήκαν και
είδαν το πιάτο του μικρού άδειο και το καρεκλάκι του σπασμένο, πήγαν
πάνω στο δωμάτιο και βρήκαν ένα κοριτσάκι να κοιμάται.

Μόλις τους είδε, τρόμαξε και το’ βαλε στα πόδια. Πήγε στο σπίτι
της τρομαγμένη, την ρώτησε η μαμά της πού ήταν και η μικρή άρχισε να
λέει την ιστορία.

Και εδώ τελειώνει η ιστορία με τις τρεις αρκούδες. Ζήσαν αυτές
καλά και εμείς καλύτερα.

Από τον μαθητή της Δ΄ τάξης 2014-2015 Καζαντζίδη Δημήτριο



14. Η αλεπού και η κότα

Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια αλεπού. Τα βράδια, η αλεπού,
πήγαινε σε σπίτια και έπιανε κότες. Μια μέρα πήγε να πιάσει μια μαύρη
κότα. Προσπαθούσε και προσπαθούσε όμως δεν μπορούσε να την
πιάσει.

Κάθε βράδυ πήγαινε να κυνηγήσει την κότα αλλά δεν μπορούσε
να την πιάσει. Ώσπου μια μέρα κουράστηκε. Δεν το έβαλε όμως στα
πόδια και τελικά μια μέρα έπιασε την κότα που φώναζε πολύ αλλά
κανείς δεν την άκουγε. Έτσι η αλεπού πήγε την κότα στο σπίτι της στο
δάσος.

Στο σπίτι της η αλεπού είχε τρία μωρά. Γι αυτό έπιασε την κότα,
για να φάνε τα μωρά της. Μετά έφυγε από το σπίτι της για να φέρει κι
άλλο φαγητό.



Η κότα είπε στα μωρά της αλεπούς, ας παίξουμε ένα παιχνίδι. Το
παιχνίδι λεγόταν κρυφτό. Έτσι τα αλεπουδάκια τα φυλούσαν πολύ ώρα,
η κότα έφυγε και κρύφτηκε πίσω από έναν θάμνο. Η αλεπού βρήκε την
κότα πιο κάτω να περπατά μέσα στο δάσος, την έπιασε και την πήγε στα
παιδιά της.

Τα παιδιά της όμως είπαν ότι η κότα έπαιξε μαζί τους και ότι δεν
θέλουν να την φάνε. Τότε η αλεπού την άφησε να πάει στο σπίτι της.

Από τον μαθητή της Δ΄ τάξης 2014-2015 Λέσι Εμιλιάνο



15. Ο Ασπρούλης  ο καλύτερός μου φίλος

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα σκυλάκι που το έλεγαν
Ασπρούλη, ήταν πολύ έξυπνο και όμορφο.

Ο Ασπρούλης, ζούσε σε ένα όμορφο σπιτάκι με κόκκινη σκεπή. Τα
αφεντικά του τον αγαπούσαν πολύ γιατί ήταν υπάκουος και
παιχνιδιάρης.

Κάθε πρωί ο Ασπρούλης έπαιρνε την εφημερίδα και την πήγαινε
στο αφεντικό του. Μετά πήγαινε στην αυλή και βοηθούσε όλα τα ζώα.

Ο καλύτερός του φίλος είναι ένα μικρό κοτοπουλάκι που το
λέγανε Πέρι. Μια μέρα ο Πέρι είπε στον Ασπρούλη.

- Πάμε μια βόλτα στη θάλασσα;
- Με μεγάλη μου χαρά, είπε ο Ασπρούλης.

Έτσι οι δύο φίλοι ξεκίνησαν για τη θάλασσα. Όταν έφτασαν ο
Ασπρούλης πήρε έναν υπνάκο. Ξαφνικά εκεί που κοιμόταν, τον
ξύπνησαν τα πουλιά.



- Ξύπνα Ασπρούλη, ο Πέρι έπεσε στη θάλασσα και δεν ξέρει
κολύμπι.

Ο Ασπρούλης, έτρεξε αμέσως και έσωσε τον φίλο του που
κινδύνευε.

Ο Ασπρούλης όμως κρυολόγησε γιατί μούσκεψε το τρίχωμά του,
ο Πέρι όμως τον περιποιήθηκε πολύ και όταν πια έγινε καλά, του πήγε
ένα τεράστιο κόκκαλο και του είπε.

- Ευχαριστώ που μου έσωσες τη ζωή.

Από τον μαθητή της Δ΄ τάξης 2014-2015 Στεργίου Αθανάσιο


