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Σας παρουσιάζουμε δέκα μικρές πασχαλινές ιστορίες για παιδιά! 
Γράφτηκαν με κέφι και αγάπη από μια παρέα νέων συγγραφέων που 
συναντήθηκαν στα σεμινάρια δημιουργικής γραφής της σχολής Har-
mony & Creativity, στον κύκλο σεμιναρίων «Σύγχρονες τάσεις στη 
γραφή παραμυθιού».

Το βιβλίο αυτό γεννήθηκε στο πλαίσιο των μαθημάτων και το μοι-
ραζόμαστε μαζί σας ελεύθερα. 

Η δημιουργικότητα είναι το όπλο μας για μια καλύτερη ζωή!
Μέσα από αυτές τις ιστορίες  θα γνωρίσουμε πασχαλινά έθιμα, θα 

μυρίσουμε ανοιξιάτικους κήπους και πασχαλινά κουλούρια, θα ανά-
ψουμε φωτεινές λαμπάδες και θα νιώσουμε την αγάπη και τη φιλία 
να νικούν κάθε δυσκολία! 

Οι ιστορίες συνοδεύονται από προτάσεις για δραστηριότητες δημι-
ουργικής γραφής για παιδιά και όχι μόνο! 

Στην ιστοσελίδα www.4e-project.gr, στον σύνδεσμο του βιβλίου αυ-
τού, θα βρείτε πασχαλινά εκτυπώσιμα φύλλα εργασίας για παιδιά 4-6 
ετών.

Άννα Αθανασιάδου

λίγα λόγια για το βιβλίο αυτό...



Σ
τη Λαμπαδοχώρα κάθε χρόνο τα παιδιά 
γιόρταζαν το Πάσχα λίγο διαφορετικά... 
Έκαναν διαγωνισμό ωραιότερης λαμπά-
δας! Μάλιστα ο νικητής κέρδιζε σαν έπαθλο 
ένα ταξίδι στο... νησί του Πάσχα!

Έτσι και εκείνη τη χρονιά. Οι προετοιμα-
σίες ήταν άπειρες, η κούραση ήταν ατελείωτη και οι 
λαμπάδες άρχισαν τα παράπονα:

«Δεν αντέχω άλλο», παραπονιόταν η λαμπάδα η 
Χρυσαφένια. «Η Λαμπρίνα με γέμισε γκλίτερ και αρώ-
ματα, δεν μπορώ να ανασάνω!»

«Κι εμένα η Αναστασία με γέμισε στολίδια και δεν 
μπορώ να περπατήσω», έλεγε στενοχωρημένη η Ρο-
δούλα, μια άλλη λαμπάδα.

«Κι εγώ είμαι θυμωμένος με τον Πασχάλη», συ-
μπλήρωσε ο Καμβάς, μια λαμπάδα σε σχήμα διαφορετικό. 
«Πρώτα με ζωγράφισε και χάλασε το όμορφο κερί μου! 
Και μετά; Δεν θα το πιστέψετε!  Ήθελε άλλη λαμπάδα!»

«Κι όλα αυτά τα περνάμε για το διαγωνισμό. Μετά 
μας χώνουν στα συρτάρια και μας ξεχνάνε!» συνέχισε 
η Χρυσαφένια

«Ακριβώς! Κι εμείς μαραζώνουμε μόνες μας στο 
σκοτάδι. Δεν είναι ζωή αυτή!» συμφώνησε η Ροδούλα.

«Ας φύγουμε! Ας πάμε κάπου που θα εκτιμάνε και 
θα φροντίζουν κάθε λαμπάδα!» πρότεινε ο Καμβάς αγα-

νακτισμένος.
«Πάμε!» συμφώνησαν κι οι δύο μαζί του.
Πριν ξεκινήσουν το ταξίδι έγραψαν ένα γράμμα 

στα παιδιά με τα παράπονά τους. Έπειτα περπάτησαν 
πολύ μέχρι που βρήκαν μια ηλιόλουστη παραλία. Εκεί 
ξάπλωσαν για να ξεκουραστούν:

«Ωραία κι ήσυχα που είναι εδώ!»
«Χωρίς κανένα άγχος ή φασαρία!»
«Τώρα μπορούμε να χαλαρώσουμε όσο θέλουμε...»
Την ίδια ώρα  στη Λαμπαδοχώρα τα παιδιά έψαχναν 

τις λαμπάδες τους. Τελικά βρήκαν το γράμμα. Μόλις 
όμως το διάβασαν, αποφάσισαν να τις βρουν και να τις 
φέρουν πίσω. Και ξεκίνησαν ακολουθώντας όσα ίχνη 
είχαν...

«Μα πού να έχει πάει η Χρυσαφένια; Περπατάμε τό-
σες μέρες, αλλά έχει εξαφανισθεί!» παραπονέθηκε η 
Λαμπρίνα.

«Κι εγώ χρειάζομαι τη Ροδούλα για τον διαγωνισμό», 
έλεγε αγχωμένη η Αναστασία. «Ήταν τόσο όμορφη... 
Γιατί να θέλει να φύγει;»

«Όλα τα είχαν, ήταν στολισμένες, όμορφες, μο-
ντέρνες! Πώς κουράστηκαν; Κεριά είναι, τι θα πά-
θουν;» αναφώνησε ο Πασχάλης. «Όμως πρέπει να 
βρω τον Καμβά. Τελικά είναι καλύτερος από την 
καινούρια μου λαμπάδα!»
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 Μια φωτεινή συντροφιά
Ελένη Δρακουλάκου

...μια ιστορία για την πραγματική ομορφιά



«Παιδιά κοιτάξτε, μια όμορφη παραλία. Ας ξαπο-
στάσουμε εδώ λίγο», είπε η Λαμπρίνα κουρασμένη.

«Καθίστε εσείς, εγώ θα συνεχίσω το ψάξιμο», 
είπε ο Πασχάλης.

Όσο τα κορίτσια κάθονταν στην άμμο και χάζευαν 
τα κύματα, ένα αεράκι τους έφερε μια γλυκιά 
κερένια μυρωδιά!

«Τις βρήκα! Είναι στην παραλία!» φώναξε ο Πα-
σχάλης.

«Οι λαμπάδες μας!» φώναζε τρέχοντας η Λαμπρίνα.
«Μα τι έχουν πάθει;»
«Έχουν ζεσταθεί πολύ κι είναι αγνώριστες! Αν 

μείνουν εδώ θα λιώσουν!» συμπλήρωσε αναστα-
τωμένη η Αναστασία! 

«Ας τις πάμε γρήγορα σπίτι!» είπε αποφασιστικά 
ο Πασχάλης.

Πράγματι κάθε παιδί πήρε τη λαμπάδα του στο 
σπίτι και άρχισε να τη φροντίζει. Ευτυχώς εκείνες 
δεν είχαν λιώσει. Ο ήλιος όμως τις είχε ζεστάνει 
αρκετά και χάλασε όλα τα γκλίτερ, τα στολίδια και 
τις ζωγραφιές τους.

Έτσι, όσο η Λαμπρίνα καθάριζε τη Χρυσαφένια 
από τα γκλίτερ και τα αρώματα, μαγεύτηκε από τη 
λουλουδένια της μυρωδιά.

Όσο η Αναστασία αφαιρούσε τα καμένα στολίδια 
από τη Ροδούλα, είδε ότι η λαμπάδα της ήταν 
ομορφότερη χωρίς αυτά.

Κι όσο ο Πασχάλης καθάριζε τον Καμβά, θαύμασε 
το πολύχρωμο κερί του.

Τίποτα δεν ήθελαν πλέον να αλλά-
ξουν στις λαμπάδες τους, γιατί 
έβλεπαν την πραγματική τους 
ομορφιά.

Τότε αποφάσισαν να μη συμμετέχουν στον δια-
γωνισμό. Η πραγματική ομορφιά δεν κρίνεται εκεί. 
Άλλωστε οι λαμπάδες είχαν δίκιο... ήταν κουραστικός! 
Μάλιστα έπεισαν και τους φίλους τους να κάνουν το 
ίδιο και ο διαγωνισμός τελικά καταργήθηκε.

Για πρώτη φορά όλα τα παιδιά της Λαμπαδοχώρας 
κέρδισαν το ωραιότερο έπαθλο: γιόρτασαν την Ανά-
σταση και το Πάσχα πραγματικά!

Για πρώτη φορά οι λαμπάδες δεν έμειναν στα 
συρτάρια, αλλά στόλιζαν τα παιδικά δωμάτια.

Κι οι λαμπάδες απ’ τη χαρά τους άναβαν κάθε 
μέρα για λίγη ώρα κρατώντας στα παιδιά φωτεινή 
συντροφιά όλο τον χρόνο!
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Ή
ταν άνοιξη και τα πολύχρωμα λου-
λούδια στόλιζαν τον κόσμο όπως τα 
άστρα στολίζουν τον ουρανό. Σε λίγο 
θα ερχόταν το Πάσχα. Όπως κάθε χρό-
νο η γιαγιά Ευρύκλεια θα περνούσε 
αυτές τις μέρες με τον εγγονό της, 

τον Αναστάση. Θα έμεναν μαζί στο όμορφο σπίτι 
της, ψηλά σε ένα βουνό.

Ο Αναστάσης ήρθε στη γιαγιά του τη Μ. Εβδομάδα. 
Τα ξημερώματα της Μ. Πέμπτης βγήκανε μαζί να 
μαζέψουν λουλούδια για να στολίσουν το σπίτι. Θα 
μάζευαν και τις πιο όμορφες μαργαρίτες! Ξέρετε 
γιατί; Για να βάψουν με αυτές τα πασχαλινά αβγά!

-Τα μαζέψαμε όλα γιαγιά! Τώρα πια το λιβάδι έμει-
νε άδειο από λουλούδια! είπε ανήσυχα ο Αναστάσης.

-Για κοίτα γύρω σου καλά Αναστάση μου...Νέοι 
βλαστοί ετοιμάζουν τα νέα μπουμπούκια τους. Αύ-
ριο  κιόλας το λιβάδι θα ‘ναι γεμάτο ξανά! είπε ξέ-
νοιαστα η γιαγιά Ευρύκλεια.

Έπειτα πήγαν επίσκεψη στον Λάμπρο τον κόκορα 
και την Ματίνα την κότα που αλώνιζαν και τσιμπο-
λογούσαν ανέμελα στο χωράφι της γιαγιάς.

-Καλημέρα Λαμπρούκο μου! Καλημέρα Ματίνα Τι-

τίνα, έχεις αβγά; είπε με παιχνιδιάρικη φωνή η 
γιαγιά. Και αμέσως συμπλήρωσε:

-Έλα Αναστάση, βάλ’ τα όλα προσεκτικά σε αυτό 
το  κουτί.

-Μα καλά...όλα γιαγιά; Θα αδειάσει η φωλιά! είπε 
ανήσυχα πάλι ο Αναστάσης.

-Χαχαχα γέλασε σπαρταριστά η γιαγιά Ευρύκλεια. 
Οι κότες, Αναστάση μου, κάθε λίγο γεννούν νέα 
αβγά, ειδικά οι χαρούμενες κότες, όπως η Ματίνα 
μας, είπε με ικανοποίηση η γιαγιά Ευρύκλεια.

Στο τσουκάλι έβραζε νερό με έντονο κόκκινο χρώ-
μα. Η γιαγιά έβαζε μέσα σε παλιά καλσόν ένα αβγό 
και ακουμπούσε πάνω μια μαργαρίτα. Έτσι όταν τα 
αβγά θα βάφονταν κόκκινα, στο σημείο που ήταν η 
μαργαρίτα θα έμενε ένα αποτύπωμα από το σχήμα 
της.

Καθώς ο Αναστάσης διασκέδαζε με τον ήχο από 
το νερό που κόχλαζε στο τσουκάλι, ένιωσε μια ανη-
συχία.

-Ω όχι! Αν βάψουμε όλα τ’ αβγά, θα γίνουν όλα 
κόκκινα και δε θα μείνει ούτε ένα λευκό! σκέφτηκε 
σιωπηλά.

Και ίσα που πρόλαβε να πάρει ένα από το κουτί 
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Ένα Πάσχα γεμάτο!
Έλενα Πετρίδου

...μια ιστορία για την αλλαγή και την ανανέωση



και γρήγορα γρήγορα να το χώσει κάτω από τα στά-
χια του πασχαλινού καλαθιού.

-Αναστάση, έλα να πάρεις λουλουδάκια να στολί-
σεις το καλάθι μας. Σε λίγο τα αβγά μας θα είναι 
έτοιμα! είπε η γιαγιά.

Ο Αναστάσης ετοίμασε το καλάθι που θα φιλο-
ξενούσε τα αβγά. Με τα υπόλοιπα λουλούδια δια-
κόσμησαν χαρούμενοι τις διάφορες γωνιές του 
σπιτιού.

Οι μέρες πέρασαν και ήρθε το βράδυ του Μεγάλου 
Σαββάτου. Πήγαν στο κοντινό ξωκλήσι για να γιορ-
τάσουν την Ανάσταση.

-Χριστός Ανέστη γιαγιά!
-Αληθώς Ανέστη εγγονάκι μου!
Ευχήθηκαν ο ένας στον άλλο και γύρισαν στο 

σπίτι μόνο με το φως από τις δυο λαμπάδες τους 
και το φως από τα άστρα που έλαμπαν στον ουρανό.

Μόλις μπήκαν στο σπίτι τσούγκρισαν τα κόκκινα 
αβγά τους και πήγαν να κοιμηθούν.

Το άλλο πρωί, Κυριακή του Πάσχα, ο Αναστάσης 
σηκώθηκε νωρίς και έκατσε στο τραπέζι χαζεύοντας 
το πασχαλινό καλάθι που ήταν άδειο από αβγά.

Αμέσως ένα «τσακ» τράβηξε την προσοχή 
και των δυο τους! Ένα δεύτερο τσακ 
ακούστηκε και τότε έκπληκτοι είδαν 
ένα κοτοπουλάκι να ξεπροβάλει.
Ήταν από το αβγό που είχε κρύ-
ψει ο Αναστάσης, αλλά το είχε 
ξεχάσει.

Η γιαγιά ξεκαρδίστηκε στα γέλια κι ο Αναστάσης 
φώναζε με χαρά!

-Γιαγιά, το καλάθι δεν είναι άδειο! Τίποτα δεν είναι 
άδειο γιαγιά! Κάθε τι που αδειάζει απλά αλλάζει. Κάτι 
άλλο παίρνει τη θέση του! Τώρα κατάλαβα γιαγιά!  
είπε το παιδί γεμάτο ανακούφιση κι αγκάλιασε το 
μικρό νεογέννητο κοτοπουλάκι.

-Χρόνια Πολλά Αναστάση! αποκρίθηκε με χαρά η 
γιαγιά. Αυτό το Πάσχα ήταν το πιο γεμάτο και για 
μένα παιδί μου!
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Τ
ο σπίτι της γιαγιάς Αμαλίας είχε ντυθεί 
τα γιορτινά του. Πάσχα έφτανε σε λίγες 
ημέρες και σήμερα η γιαγιά Αμαλία είχε 
από νωρίς ψωνίσει μια ντουζίνα αβγά. 
Έμενε να περαστούν με κόκκινη μπο-
γιά και ήταν έτοιμα για το πασχαλινό 

τρα-πέζι. Η γιαγιά λάτρευε το κόκκινο χρώμα. Έλεγε ότι 
είναι το χρώμα της αγάπης. Της μικρής Ξένιας, της 
εγγονής της, όμως καθόλου δεν της άρεσε το κόκκινο. 
Για την ακρίβεια, το ‘χε βαρεθεί. 

«Αμάν κάθε χρόνο βρε γιαγιά! Πάλι κόκκινα τα αβγά; 
Η Ρηνούλα δίπλα τα βάφει πολύχρωμα, με ένα κάρο 
σχέδια...» έλεγε και ξανάλεγε τριγυρνώντας κατσου-
φιασμένη.

«Ξένια μου γλυκιά, έτσι είναι η παράδοση» απαντού-
σε η γιαγιά και η συζήτηση τελείωνε.

Σήμερα όμως έμελλε τίποτα να μην πάει όπως συνή-
θως. 

«Ξένια, έλα να με βοηθήσεις να βάψουμε τα αβγου-
λάκια. Θα τελειώσουμε γρηγορότερα» είπε η γιαγιά 
Αμαλία.

Με μισή καρδιά η εγγονή της πήγε προς την κουζίνα. 
Έκανε να καθίσει στην ψηλή καρέκλα μα εκείνη κου-
νήθηκε απότομα, η Ξένια έχασε την ισορροπία της 

και για να μην πέσει, άρπαξε το τραπεζομάντηλο 
ρίχνοντας στο πάτωμα όλο το κόκκινο χρώμα! Πω πω 
συμφορά! 

«Αχ βρε Ξένια... Τώρα πώς θα βάψουμε τα αβγά; Τα 
μαγαζιά έχουν κλείσει κι άλλη μπογιά κόκκινη δεν έχω. 
Ορίστε, σου ‘γινε το χατίρι. Αβγά χωρίς κόκκινο χρώμα 
φέτος...» είπε η γιαγιά λυπημένη.

Η Ξένια δεν το ‘θελε. Όχι δεν της άρεσαν τα άχρωμα 
αβγά, μα κυρίως δεν της άρεσε να βλέπει την γιαγιά 
Αμαλία στεναχωρημένη. Δεν το ‘χε κάνει επίτηδες. 
Βγήκε στην αυλή της γιαγιάς, κάθισε στο σκαλοπάτι 
και δάκρυα ανέβηκαν στα μάτια της. Ποτέ της δεν είχε 
θελήσει περισσότερο κόκκινα, κατακόκκινα πασχαλινά 
αβγά. 

Κρυμμένος πίσω από το ποτιστήρι, ο ποντικός ο Λίνος, 
χρόνια κάτοικος της πίσω αυλής της γιαγιάς Αμαλίας, 
είδε την στεναχώρια της μικρής Ξένιας κι αποφάσισε 
να την πλησιάσει. 

«Γεια!» της είπε «τι σου συμβαίνει;» 
Η Ξένια μέσα στην θλίψη της του εξήγησε τι συνέβη 

στο κόκκινό τους χρώμα.
«Χμ... Κάτι πρέπει να κάνω.» είπε μεμιάς ο ποντικός 

Λίνος ξύνοντας το καραφλό του κεφαλάκι. Κι αφήνοντας 
την Ξένια, έτρεξε να ειδοποιήσει όλα τα ζωάκια και τα 
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Το κόκκινο, το χρώμα της αγάπης
Ζωή Σαββάκου

...μια ιστορία για την αλληλεγγύη



λουλούδια του κήπου να συγκεντρωθούν. 
Αφού τους εξήγησε το πρόβλημα, έμειναν για λίγο 

όλοι σκεπτικοί. Μα τότε μια φωνούλα ακούστηκε.
«Νομίζω ότι έχω μια ιδέα» είπε η πασχαλίτσα. «Μπο-

ρώ εγώ, χτυπώντας τα ζουζουνοφτερά μου, να χαρίσω 
στην Ξένια λίγο από το κόκκινο χρώμα μου για τα αβγά 
της.»

«Μα βέβαια! Κι εγώ μπορώ, αγγίζοντάς τα με τα κόκ-
κινα πούπουλά μου» είπε περιχαρής κι ο κοκκινολαίμης.

«Ναι ναι κι εγώ κι εγώ!» είπε η παπαρούνα «Έχω 
πολλά κόκκινα πέταλα. Με χαρά θα της χαρίσω 
μερικά!»

Το συμβούλιο είχε βρει τρομερή ιδέα. Ο 
ποντικός ο Λίνος έτρεξε και γρήγορα μετέ-
φερε πολύ προσεκτικά όλα τα άχρωμα αβγά 
της γιαγιάς Αμαλίας στην αυλή. Λίγο η πα-
σχαλίτσα, λίγο ο κοκκινολαίμης και λίγο 
η παπαρούνα, σιγά σιγά όλα τα αβγά 
έγιναν κατακόκκινα. Τα επέστρεψε ο 
ποντικός μας πίσω στη θέση τους 
στην κουζίνα, χωρίς κανείς να 
τον πάρει μυρωδιά.

Δεν είχαν περάσει λίγα 
λεπτά και η φωνή της 
γιαγιάς Αμαλίας 
ακούστηκε έκ-
πληκτη.

«Ξένια, 
Ξένια έλα να δεις γρήγορα!»

Μια ντουζίνα κόκκινα πασχαλινά αβγά στόλιζαν τα 
ψάθινα καλαθάκια στο τραπέζι. Η γιαγιά κοιτούσε με το 
στόμα ανοιχτό.

«Μα καλά, πώς έγινε αυτό;» αναρωτιόταν.
Η Ξένια χαμογέλασε και κοίταξε προς τον κήπο, τον 

μικρό ποντικό.
«Είχες δίκιο γιαγιά. Το κόκκινο είναι το χρώμα της 

αγάπης.»
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Έ
φτασε η τελευταία εβδομάδα του σχο-
λείου πριν το Πάσχα.                                                                                                                                  

Τα παιδιά έπρεπε να εργαστούν 
και να ψάξουν πολύ, για να ολοκλη-
ρώσουν την τελευταία τους εργασία. 
Σημείωναν σε έναν μεγάλο πίνακα 

όλα εκείνα τα πασχαλινά έθιμα και όχι μόνο... Η δα-
σκάλα τούς είχε πει πως ήταν τόσα πολλά, που θα 
γέμιζε ο πίνακας!                                                                          

Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν! Τόσα πολλά!                                                                                                                 
Άρχισαν αμέσως την έρευνα. Στο γραφείο στε-

κόταν η Κυρά Σαρακοστή που από τα εφτά ποδα-
ράκια της είχαν μείνει μόνο δύο. Έκοψαν το ένα 
και έτσι κουτσή που έμεινε την λυπήθηκαν και 
την έγραψαν πρώτη πρώτη στον πίνακα. Τα παιδιά 
έψαχναν και έγραφαν. Την τελευταία ημέρα η δα-
σκάλα είπε χαρούμενη: «Τα πήγατε πολύ καλά, 
μας λείπουν μόνο δύο πράγματα ακόμη... Πριν τα 
βρούμε, θα θέλατε να ζωγραφίσετε κάτι πασχαλινό 
για να στολίσουμε τον πίνακα του Πάσχα;»

Ο μικρός Λάμπρος προσπαθούσε να συγκεντρωθεί 
και να ζωγραφίσει. Μα του ήταν δύσκολο... Το μυαλό 
και η σκέψη του ταξίδευαν και το μόνο που ένιωθε 
ήταν ένα μεθυστικό άρωμα που ερχόταν στη μύτη 

του από τον κήπο. Το χέρι του, αφηρημένα, έπιασε 
την μωβ μπογιά και έκανε γραμμές πάνω κάτω. 
Συνήλθε μόνο όταν άκουσε την φωνή της δασκάλας. 
«Λάμπρο τελείωσες την ζωγραφιά σου; Θες να την 
παρουσιάσεις; Λάμπρο; είσαι εδώ;»

«Ω! ωχ! Συγγνώμη κυρία, ήθελα να κάνω κόκκι-
νες παπαρούνες! Μα έκανα μόνο... μια μωβ μουν-
τζούρα...»

«Για να δω...» είπε η δασκάλα και χαμογέλασε. 
«Ο Λάμπρος χωρίς να το καταλάβει μας ζωγράφισε 
μια... πασχαλιά! Είναι ένα λουλούδι που έχει την 
τιμητική του αυτές τις μέρες! Είναι το ένα από 
τα δύο στοιχεία που μας λείπει από τον πίνακα. 
Με το λουλούδι αυτό στολίζουμε και τον Επιτάφιο. 
Θα σας πω την ιστορία της πασχαλιάς. Είναι πολύ 
συγκινητική...

Όταν η Παναγία ταξίδευε με τον Ιωσήφ και τον 
Ιησού προς την Αίγυπτο για να γλιτώσει από τον 
Ηρώδη, και θέλησε στο δρόμο να ξαποστάσει, η 
πασχαλιά της χάρισε την δροσιά και τον ίσκιο της. 
Η Παναγία για να την ευχαριστήσει, την ευλόγησε 
να είναι πάντα όμορφη και ευωδιαστή. Το όνομά 
της όμως το πήρε αργότερα, όταν σταυρώθηκε ο 
Χριστός. Σαν τον είδε στο σταυρό, μαράθηκε από 
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Το Πάσχα της πασχαλιάς!
Γιώτα Κολοβού

...μια ιστορία για τα έθιμα του Πάσχα



την στεναχώρια της. Μα σαν αναστήθηκε μετά από 
τρεις ημέρες, από τη χαρά της ζωντάνεψε και από 
τότε ανθίζει κάθε χρόνο το Πάσχα. Γι’ αυτό τη λέμε 
πασχαλιά. Ελάτε να βγούμε στον κήπο να την δούμε 
ανθισμένη!»                                                                                                                          

Τα παιδιά, συγκινημένα από την τρυφερή ιστορία 
της πασχαλιάς, ήθελαν να τη δουν και από κοντά. 
Κατέβηκαν στον κήπο και χάιδευαν και μύριζαν τα 
λουλούδια της.

Ο μικρός Λάμπρος κοίταξε το όμορφο λουλούδι, 
που το άρωμα του τον έκανε να ταξιδέψει με τον 
νου!

Όπως έπιασε όμως τα φύλλα της, ένα γαργαλητό 
στο χέρι του τον έκανε να αναπηδήσει. Ξαφνιά-
στηκε και σαν συνήλθε, άρχιζε να ξεφωνίζει!                                                                           

«Κυρία, κυρία το βρήκα! αυτό είναι το τελευταίο 
που μας λείπει από τον πίνακα και έχει σχέση 
με το Πάσχα! Είναι η πασχαλίτσα ή λαμπρίτσα 
όπως την λέμε στο χωριό μου! Και δείτε, δείτε! 
Περπατάει τώρα πάνω στο χέρι μου!»

Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν παρατη-
ρώντας το μικρό κόκκινο σκαθαράκι 
με τις μαύρες βούλες. Αφού πήραν μια 
τελευταία βαθιά ανάσα από την μο-
σχοβολιά του κήπου, μπήκαν μέσα 
και χαρούμενα συμπλήρωσαν 
όλο τον πίνακα με τα ση-
μαντικότερα στοιχεία που 
συμβολίζουν το Πάσχα.   

(Εσείς παιδιά τα ξέρετε όλα αυτά; )
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Ένα Πάσχα ήταν θαρρώ
πριν από πολύ καιρό

που ο Γιαννάκης δεν κρατιόταν
να’ ρθει Ανάσταση βιαζόταν.
Πώς του αρέσαν βρε παιδιά

τα πασχαλινά αβγά! 
Μαγειρίτσες, τσουρεκάκια,
το αρνί, τα κουλουράκια.
Κάθε βράδυ ονειρευόταν

στην κουζίνα πως καθόταν
κι έτρωγε όλο λιχουδιές
νοστιμιές πασχαλινές.
Το πρωί όταν ξυπνούσε

έναν εφιάλτη ζούσε,
έβλεπε μόνο φακές,
ταραμάδες και ελιές.

«Κάνε υπομονή βρε Γιάννη
ως το Σάββατο που φτάνει,
θα‘ ρθει και εκείνη η ώρα

έχουμε νηστεία τώρα!»

Μα δεν έφτανε αυτό...
Μύριζε παντού γλυκό!

Τα πασχαλινά κουλούρια
του’ χαν σπάσει τα ρουθούνια.

Άλλο τώρα δεν αντέχει
πόση υπομονή να έχει;
Ένα μοναχά θα πάρει

πριν τον πάρουνε χαμπάρι.
«Μα αυτό είναι κελεπούρι!
Ένα Πάσχα... σε κουλούρι!»

Πώς να φάει μόνο ένα
Αχ  δεν άφησε κανένα...
Πω πω πω τι συμφορά!
Τι θα πει και στη μαμά;

Τι θα πάει στη νονά του ;
Τον πονάει και η κοιλιά του!
«Αχ τι έπαθα ο καημένος»

λέει τώρα ξαπλωμένος 
«τι λιχούδης είμαι εγώ

 τώρα θέλω και γιατρό;»
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Τα πασχαλινά κουλούρια
Γεωργία Βουδούρη

...μια ιστορία για τις πασχαλινές λιχουδιές και τη λαιμαργία 



-«Τι έχει ο Γιάννης;» -«Λαιμαργία»
λέει η γιατρός Μαρία

«τώρα μοναχά σουπίτσες,
όχι αβγά ή μαγειρίτσες»

Αχ Θεέ μου τι κακό,
τι είδους Πάσχα είναι αυτό ;

Δίχως λίγη μαγειρίτσα 
Κουλουράκια; μια μπουκίτσα;

Τιμωρία για τον Γιάννη
μέχρι η κοιλιά να γιάνει...

‘Εβαλε λίγο μυαλό
ύστερα από όλο αυτό;

Πέρασαν πολλά πια χρόνια
και ο Γιάννης έχει εγγόνια.
Δεν ξεχνάει τι είχε πάθει
γιατί έμαθε απ’ τα λάθη.
Κάθε Πάσχα λαχταράει 
λιχουδιές πάλι να φάει.

Μα μες της γιορτής τη φούρια
δεν ξεχνάει τα κουλούρια!
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Ο 
Αναστάσης και η Λαμπρινή μάζευαν 
τα παιχνίδια και τα ρούχα τους στα 
βαλιτσάκια που τους είχε δώσει η μα-
μά τους. Θα πήγαιναν για τις γιορ-
τές του Πάσχα στο χωριό. Ήταν εν-
θουσιασμένοι! Θα έβλεπαν τη γιαγιά 

τους που έμενε εκεί. Θα τους έλεγε παραμύθια και 
θα τους έφτιαχνε τις πεντανόστιμες πίτες της. Ο 
Αναστάσης έπαιρνε τα επιτραπέζια της Λαμπρι-
νής και η Λαμπρινή τράβαγε τα παιχνίδια του Ανα-
στάση.

«Εγώ θα το πάρω αυτό, εσύ πάρε το άλλο. Αυτό 
είναι δικό μου!»,  φώναζαν και οι δύο μαζί.

«Εεε παιδιά», είπε ήρεμα η μαμά τους, «διακοπές 
στο χωριό θα πάμε, μην παίρνετε πολλά παιχνίδια. 
Εκεί θα παίξετε στα χωράφια, θα δείτε κότες, πάπιες, 
κουνέλια, θα δείτε πουλιά, έντομα, πασχαλίτσες...»

Σταμάτησαν και κοίταξαν απορημένα την μαμά 
τους. «ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΕΣ;» είπαν με μια φωνή, «γιατί 
τις λένε έτσι;» 

«Ελάτε να σας πω μια ιστορία!», τους είπε χα-
μογελαστά η μαμά τους και τα παιδιά έκατσαν σιω-
πηλά να την ακούσουν.

Μια φορά και έναν καιρό, ήρθε η Άνοιξη και γέ-
μισε ο αγρός πολύχρωμα λουλούδια και πουλιά. Όμως 
μια μικρή ζουζουνίτσα πρόβαλε δειλά κάτω από τα 
χορταράκια, κοίταξε τριγύρω της και αναρωτήθηκε.

«Γιατί εγώ είμαι άχρωμη ενώ ακόμα και οι μέ-
λισσες έχουν κίτρινες και μαύρες ρίγες; Θέλω κι 
εγώ χρώματα πάνω μου!»

Την ίδια ώρα στο χωριό οι οικογένειες στόλιζαν 
τα σπίτια, έβαφαν κόκκινα αβγά και μοσχομυριστά 
κουλούρια. Οι μυρωδιές από το ψήσιμο των κουλου-
ριών έφταναν σε όλον τον αγρό. Έφτασαν και στη 
μυτούλα της ζουζουνίτσας.

 «Θα πάω μια βόλτα στο χωριό να δω τις ετοιμασίες, 
να ξεχαστώ λίγο», είπε και ξεκίνησε.

Πετούσε με τα μικρά φτερά της και κοίταζε 
τριγύρω, όταν τελικά μια γλυκιά μυρωδιά την παρέ-
συρε σε μια κατοικία. Μπήκε από την χαραμάδα 
και αντίκρυσε μια όμορφη κοπέλα, την Πασχαλιά. 
Έβαφε κόκκινα αβγά και έψηνε τσουρέκια. Πλησίασε 
πιο κοντά και λίγο... απρόσεκτα και τότε τα μάτια 
της Πασχαλιάς έπεσαν πάνω της. Ντράπηκε τόσο 
πολύ που δεν ήταν όμορφη η μικρή ζουζούνα...

«Ζουζουνίτσα, γιατί είσαι στεναχωρημένη;» τη 
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Η πασχαλίτσα
Κατερίνα Θεοδωρακάκη

...μια ιστορία για την ομορφιά της φύσης



ρώτησε η κοπέλα.
«Θέλω να έχω χρώμα ζωηρό, να ταιριάζω με την 

Άνοιξη», απάντησε εκείνη.
«Και γιατί στεναχωριέσαι; Ήρθες στο κατάλληλο 

σπίτι! Εγώ θα σε κάνω όμορφη! Έλα κοντά μου».
Πλησίασε  και η Πασχαλιά πήρε τα πινέλα της 

και την ζωγράφισε με την κόκκινη μπογιά από τα 
αβγά. Για να ξεχωρίζει της έβαλε μαύρες βούλες. 
Η ζουζουνίτσα τρελάθηκε από τη χαρά της! Δεν 
το πίστευε! Ανυπομονούσε να γυρίσει στον αγρό 
να την δουν όλοι. Ευχαρίστησε την Πασχαλιά και 
ετοιμαζόταν να φύγει, όταν εκεί-
νη της φώναξε.

«Μη φεύγεις, θα σου δώ-
σω και το όνομά μου! Αλλά 
επειδή είσαι τόσο μικρή 
θα σε ονομάσω...Πασχα-
λίτσα!»

Κατενθουσ ιασμένη 
και περήφανη που είχε 
χρώματα και όνομα, επέστρεψε 
στον αγρό της.

Εδώ τελειώνει η ιστορία μας. Άντε παιδιά, 
ετοιμαστείτε,  σε καμιά ώρα φεύγουμε, είπε η 
μαμά.

Η Λαμπρινή και ο Αναστάσης ευχαριστήθηκαν 
τόσο με την ιστορία αυτή, που ξέχασαν και τα επι-
τραπέζια και τον καβγά τους. Και περίμεναν με 
ανυπομονησία να συναντήσουν τη γιαγιά και την 
όμορφη Πασχαλίτσα!
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Ε
ίναι Άνοιξη στον μεγάλο κήπο. Όλοι 
ετοιμάζονται για το Πάσχα και το μεγάλο 
πασχαλινό τραπέζι που κάθε χρόνο στή-
νεται εκεί, ανάμεσα στα ανθισμένα λου-
λούδια και τα καταπράσινα δέντρα. Μα τις 
μεγαλύτερες ετοιμασίες τις κάνει ο λαγός. 

Βλέπετε είναι αυτός που στο πασχαλινό τραπέζι έχει 
την τιμητική του, αφού κάθε χρόνο έχει την αποστολή 
να μοιράζει τα πασχαλινά αβγά!

Έχει αρχίσει προπόνηση από την Καθαρά Δευτέρα. 
Θέλει να είναι όμορφος, να έχει καλή φυσική κατάσταση, 
να τρέχει δεξιά και αριστερά χοροπηδώντας, να κρατάει 
τα καλαθάκια με τα πολύχρωμα πασχαλινά αβγά και να 
τα μοιράζει σε μικρούς και μεγάλους! Μα δεν είναι μόνο 
αυτό... Δεν μοιράζει απλά τα αβγά. Είναι ο επίσημος 
διασκεδαστής που κάθε χρόνο με τα μαγικά του τρικ τους 
εντυπωσιάζει όλους! Πόσο περήφανος ένιωσε πέρυσι 
όταν κάθε καλεσμένος είδε ξαφνικά το αβγό που είχε 
πάρει στο χέρι του να είναι πράσινο, αντί για το κόκκινο 
που είχε σηκώσει από το καλαθάκι! Φέτος όμως... φέτος 
θα έκανε ένα φοβερό κόλπο που θα το θυμούνταν όλοι για 
χρόνια. Δεν το έχει πει σε κανέναν. Θα εξαφανιζόταν 
και θα ξαναεμφανιζόταν σε όλες τις μεριές του κήπου. 
Θα τους τρέλαινε όλους! Σήμερα μόλις όλοι πήγαιναν 

για ύπνο θα έκανε την τελική μεγάλη πρόβα...και αύριο.. 
Ωωω! Αύριο η δόξα και το χειροκρότημα τον περίμεναν!

Η Κυριακή του Πάσχα ξημερώνει στον κήπο. Όλοι 
ετοιμάζονται πυρετωδώς για το τραπέζι. Μα ξαφνικά 
μια ψιλή φωνή ακούγεται. «Καλέεε έχει δει κανείς τον 
λαγό;»

«Ωχ τι είναι αυτό τώρα;» «Πού είναι ο λαγός;» «Δεν 
γίνεται να κάνουμε πασχαλινό τραπέζι χωρίς το λαγό!»   
Φυτά και ζώα αρχίζουν να ψάχνουν. Η λεύκα ελέγχει 
όλον τον κήπο από ψηλά, αλλά δεν βλέπει τίποτα. Οι 
γάτες δεν έχουν αφήσει τίποτα που να μην χώσουν τις 
μουσούδες τους. Τα πουλιά έχουν ψάξει παντού.

«Μήπως του συνέβη κάτι τη νύχτα;» ρωτάει ανή-
συχη η τριανταφυλλιά.

«Δεν είδαμε τίποτα!» λένε ταυτόχρονα η κουκουβάγια 
και το νυχτολούλουδο.

 Όλοι προσπαθούν να εξηγήσουν το μυστήριο! Την 
ίδια στιγμή στο ξέφωτο, μακριά από τον κήπο, μέσα 
από έναν φουντωτό μεγάλο θάμνο, μια απεγνωσμένη 
φωνή ακούγεται: «Βοήθεια, βοήθεια με ακούει κανείς; 
Αχ τι έπαθα ο καημένος! Πού να είμαι τώρα, τι θα 
απογίνω; Τι χαζός που είμαι, τι θα γίνει τώρα το πα-
σχαλινό τραπέζι χωρίς εμένα; Βοήθεια, βοήθεια με 
ακούει κανείς;»
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Ο Μάγος Λαγός
Έλφη Ασλάνη

...μια ιστορία για την αυτογνωσία



Ένα χελιδόνι που πετούσε αμέριμνο από πάνω ακούει 
τις κραυγές και πλησιάζει.

«Πώς βρέθηκες εκεί μέσα κυρ λαγέ; Τι χάλια είναι 
αυτά;»

«Αχ καλό μου χελιδόνι βοήθησέ με σε παρακαλώ! Εί-
μαι ο μαγικός λαγός του Πάσχα. Μένω στον κήπο και 
πήγα να δοκιμάσω ένα κόλπο για να το παρουσιάσω στο 
αυριανό τραπέζι και από λάθος βρέθηκα εδώ. Πρέπει 
να με βοηθήσετε να γυρίσω πίσω! Δεν μπορεί να γίνει 
γιορτή χωρίς εμένα... Όλοι θα είναι απαρηγόρητοι αν 
λείπω!»

Το χελιδόνι φωνάζει τους φίλους του για να βρουν 
τρόπο να απεγκλωβίσουν τον λαγό από το μεγάλο θάμνο. 
Δύο πελαργοί πλησιάζουν και με τα ράμφη τους του 
προτείνουν να κρατηθεί να τον ανεβάσουν μα κάπου έχει 
σκαλώσει και δεν μπορεί να βγει. Τα σπουργίτια πιάνουν 
αμέσως δουλειά και μαζί με τα περιστέρια αρχίζουν να 
τσιμπολογάνε τον θάμνο για να ανοίξουν δρόμο. Μέχρι 
και τα μικρά ποντικάκια και ο ασβός σκάβουν από κάτω 
μήπως του ανοίξουν τούνελ. Και να! Μια τρύπα στη ρίζα 
του θάμνου ανοίγει και ο λαγός βγαίνει!

Με δάκρυα στα μάτια τους ευχαριστεί και αρχίζει να 
τρέχει, να προφτάσει να φτάσει στην ώρα του. Σε λίγο, 
στον ανθισμένο κήπο, όλοι βλέπουν τον λαγό κατάκοπο, 
με ανακατεμένα μαλλιά, γεμάτο αγκάθια να πλησιάζει 
λαχανιασμένος.

«Πού ήσουν; Τι έπαθες;» ρωτάνε.
«Δεν έχουμε χρόνο! θα σας εξηγήσω μετά, βοη-

θήστε με να ετοιμαστώ τώρα!» λέει ο λαγός.

Αμέσως οι πάπιες αρχίζουν να κουβαλάνε νερό από τη 
μικρή λίμνη να του γεμίσουν το μπάνιο. Η κουκουβάγια 
αναλαμβάνει την γκαρνταρόμπα, η γάτα έχει ήδη πάρει 
τη χτένα έτοιμη να αρχίσει την κομμωτική και ο σκύλος 
φυλάει απ’ έξω για να μην τους ενοχλήσει κανείς. Με 
τη βοήθεια όλων ο λαγός είναι έτοιμος στην ώρα του. 
Παίρνει χοροπηδώντας τα καλαθάκια και αρχίζει να 
μοιράζει τα αβγά κάνοντας τα γνωστά του κόλπα.

«Τίποτα καινούριο δεν ετοίμασες για φέτος;» ρωτάνε 
οι φίλοι του.

«Όχι τίποτα. Αυτά είναι όλα! Δεν ξέρω άλλα!» λέει 
εκείνος χαμογελώντας πονηρά κάτω από τα μουστάκια 
του. «Ό,τι ξέρω κάνω! Ό,τι δεν ξέρω καλά, δεν το κάνω! 
Είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά, ποτέ δεν ξέρεις τι 
μπορεί να πάθεις..

Έτσι λοιπόν, μια ακόμη 
Πασχαλιά, δια-
σκεδάζουν 
όλοι μέσα 
στον όμορφο 
κήπο με χαρά 
και...ασφάλεια!
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Ο
ι προβολείς έριξαν το φως τους στη 
βιτρίνα του ζαχαροπλαστείου που είχε 
στολιστεί γιορτινά για το Πάσχα! Οι 
περαστικοί δεν έπαιρναν τα μάτια 
τους από εκείνη την εντυπωσιακή βι-
τρίνα! Μεγάλα, γυάλινα βάζα γεμάτα 

από πολύχρωμες καραμέλες, αφράτα, μυρωδάτα 
τσουρέκια, παραδοσιακά κουλουράκια πορτοκαλιού, 
λαχταριστά ζαχαρωτά και γλειφιτζούρια διακο-
σμούσαν τη βιτρίνα! 

Όμως, αυτό που ξεχώριζε ήταν τα σοκολατένια 
αβγά! Είχαν διάφορα μεγέθη, άλλα μικρά, άλλα με-
γάλα, ζωγραφισμένα με ειδική ζαχαρόπαστα σε όλα 
τα χρώματα του ουράνιου τόξου και με τα πιο πρω-
τότυπα σχέδια του κόσμου! Το κάθε ένα από αυτά 
ήταν τυλιγμένο σε διάφανη, γυαλιστερή ζελατίνα, 
δεμένη με έναν κατακόκκινο φιόγκο στην κορυφή! 

Κόσμος πολύς μπαινόβγαινε καθημερινά στο ζα-
χαροπλαστείο αγοράζοντας πάντοτε τουλάχιστον 
ένα σοκολατένιο αβγό! 

Ανάμεσα στα αβγά λοιπόν υπήρχε κι ένα πολύ 
μικρότερο από τα άλλα. Οι πελάτες δεν μπορούσαν 
να το δουν καλά κι έτσι κανείς δεν ήθελε να το αγο-
ράσει. 

Το μικρό αβγό αναρωτιόταν... «Γιατί κανείς δεν 
με προσέχει και δεν θέλει να το πάρει; Μπορώ κι 
εγώ να προσφέρω τη δική μου γλύκα! Τι μου λείπει; 
Μήπως φταίει  ότι είμαι μικρό; 

Αυτά σκεφτόταν διαρκώς και μελαγχολούσε... Και 
οι σκέψεις του δεν το άφηναν να ησυχάσει.

«Γιατί αλήθεια, εμένα δεν με παρατηρεί κανείς; 
Μήπως δεν τους αρέσουν τα χρώματα και τα σχέδιά 
μου; Μακάρι κι εμένα να με προσέξει κάποιος. Θέ-
λω κι εγώ να προσφέρω χαρά σε ένα παιδάκι ή ακό-
μη και σε έναν μεγάλο... Γιατί όχι; Και οι μεγάλοι 
λατρεύουν τα σοκολατένια αβγά το Πάσχα!»

Καθώς περνούσαν οι μέρες, ο ζαχαροπλάστης 
κατάλαβε ότι αυτό το μικρό αβγό είχε περάσει απα-
ρατήρητο και στεκόταν ακίνητο στη θέση του. 
Άρχισε να το κοιτάζει πολύ προσεκτικά για να δει 
πώς μπορεί να το κάνει πιο ελκυστικό στους πελά-
τες του. ΄

Ήταν κρίμα να έμενε στη βιτρίνα μόνο του... Τότε 
του ήρθε μια ιδέα!

 «Ξέρω πολύ καλά τι θα κάνω!» μονολόγησε και 
τράβηξε για το εργαστήρι του.

Πήρε ένα σωληνάριο γεμάτο από χρυσή ζαχα-
ρόπαστα με γεύση φουντουκιού και “ζωγράφισε” 
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Το χαμογελαστό σοκολατένιο αβγό 
Σταυρούλα Βενιέρη

...μια ιστορία για την αξία της διαφορετικότητας



πάνω στο μικρό αβγό ένα τεράστιο χαμόγελο! Το 
αποτέλεσμα ήταν θεαματικό! Το αβγό κατενθου-
σιάστηκε με αυτήν την αλλαγή! Ένιωσε υπερήφανο 
και πανέμορφο! Ήταν σίγουρο τώρα ότι κάποιος θα 
το προτιμούσε κι αυτό... 

Την επόμενη μέρα, ο πρώτος πελάτης 
που πέρασε μπροστά από τη φανταχτερή 
βιτρίνα του ζαχαροπλαστείου σταμάτησε 
απότομα όταν ακούστηκε η φωνούλα 
του παιδιού του που του κρατούσε το 
χέρι. Το κοριτσάκι του έλεγε: “Αυτό 
το μικρό σοκολατένιο αβγό θέλω! Το 
χαμογελαστό! Αυτό! Αυτό!” 

Έτσι, το ξεχωριστό αβγό μας αι-
σθάνθηκε τη ζεστασιά από τα παι-
δικά χεράκια που το αγκάλιασαν! 

Ήξερε τώρα ότι κι αυτό μπορούσε να προσφέρει τη 
γλυκιά του γεύση και να φωτίσει ένα πρόσωπο με 
ένα χαμόγελο! Σαν το δικό του χρυσό χαμόγελο!
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Πλησίαζαν οι γιορτές του Πάσχα.  Η Δή-
μητρα με το αδελφό της τον Σταύρο και 
την μικρή ξαδέλφη της, τη Στυλιανή, 
αποφάσισαν να κάνουν έκπληξη στους 
γονείς τους .

«Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε παι-
διά;» είπε η Δήμητρα. «Κάτι που να είναι διαφορετικό 
αλλά και ωραίο...»

Ο Σταύρος πρότεινε φέτος να βάψουν τα πασχαλινά 
αβγά... μόνοι τους και μάλιστα να τα κάνουν πολύ-
χρωμα, με όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου!  

«Η πρότασή σου είναι φανταστική», είπε η Δή-
μητρα. Και ξέρω και από πού θα ζητήσουμε βοήθεια... 
Από την κυρία Έλφη, τη φίλη μας που είναι ζωγράφος 
και ξέρει από χρώματα!»

Όταν όμως τα παιδιά πήγαν στη γειτόνισσά τους να 
τη ρωτήσουν, τη βρήκαν άρρωστη. Είχε πυρετό και 
δεν μπορούσε ούτε να τους μιλήσει. Τι κρίμα!

Καθώς επέστρεφαν στην αυλή τους η Δήμητρα 
ήταν σκεφτική. Στο τέλος πρότεινε:

«Θα μπορούσαμε να βάψουμε και τα αβγά της φίλης 
μας της κυρίας Έλφη, αφού τώρα δεν μπορεί! Θα είναι 
και για εκείνη μεγάλη έκπληξη. Ακούστε λοιπόν τι 
θα κάνουμε! Σταύρο εσύ θα πας στο μπακάλικο του 
κυρ Νίκου να αγοράσεις βαφές για τα αβγά. Θα πάρεις 

μπογιά πράσινη, κίτρινη, μπλε και κόκκινη. Θα του 
πεις να σου δώσει και αυτοκόλλητα με εικόνες για να 
τα βάλουμε στα χρωματιστά αβγά. Εγώ θα βάλω το νερό 
στην κατσαρόλα για να βράσουν τα αβγά. Εσύ Στυλιανή 
θα κολλάς τα αυτοκόλλητα επάνω στα βαμμένα αβγά.»

Η ομάδα ήταν έτοιμη!
Τα κορίτσια ετοίμασαν την κατσαρόλα με το νερό 

και άρχισαν να βράζουν τα αβγά. Στη συνέχεια τα το-
ποθετούσαν σε άλλες κατσαρόλες με τις μπογιές, με 
τα διαφορετικά χρώματα, για να τα βάψουν πολύχρωμα. 
Σε λίγη ώρα είχαν τελειώσει. Το καλαθάκι στην κουζίνα 
ήταν γεμάτο πολύχρωμα πασχαλινά αβγά.

«Τι όμορφα που είναι», είπε η μικρή Στυλιανή.
«Παιδιά συγχαρητήρια!» είπε η Δήμητρα. «Είμαστε 

τρομερή ομάδα. Θα τρελαθούν οι γονείς μας και η κυ-
ρία Έλφη που θα δουν τόσο όμορφα αβγά!»

Εκείνη τη στιγμή ο Σταύρος πήρε το καλάθι για να 
τα μεταφέρει στο τραπέζι. Αλλά...σκόνταψε στο σκα-
λοπάτι και του έπεσε το καλάθι με τα χρωματιστά αβγά! 
Συμφορά! Παντού στο πάτωμα της κουζίνας υπήρχαν 
σπασμένα πολύχρωμα αβγά!

«Συγγνώμη, δεν το ήθελα, συγγνώμη» είπε κατα-
κόκκινος ο Σταύρος.

«Τώρα; Τι θα κάνουμε; Τι θα δείξουμε στους γονείς 
μας και τι θα δώσουμε στην καημένη την άρρωστη 
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Τα πολύχρωμα πασχαλινά αβγά
Μάκης Καλλιτσάρης

...μια ιστορία για την συνεργασία και την αλληλοβοήθεια



φίλη μας, την κυρία Έλφη; Θα κάνει Πάσχα χωρίς 
αβγά!» είπε η Στυλιανή. «Έκλεισε και το κατάστημα ο 
κυρ-Νίκος και δεν μπορούμε να αγοράσουμε άλλα αβγά 
και μπογιές!» 

Τα παιδιά κάθισαν στο σαλόνι και πάσχιζαν να βρουν 
μια λύση.

«Το βρήκα!», είπε ξαφνικά ο Σταύρος. Η κυρία Γιώτα 
στην άκρη του χωριού έχει ένα κοτέτσι με κότες. Θα 
την παρακαλέσουμε να μας πουλήσει κάποια από τα 
αβγά τους.»

Χωρίς δεύτερη κουβέντα τα παιδιά έτρεξαν και εξή-
γησαν το πρόβλημά τους στην κυρία Γιώτα.

«Λυπάμαι παιδιά, αλλά τα έβαψα σήμερα του πρωί. 
Δεν μπορώ να σας βοηθήσω», είπε η κυρία Γιώτα. 
«Δεν πάτε και στο σπίτι της κυρίας Άννας που έχει 
και αυτή κότες, να τη ρωτήσετε μήπως έχει εκείνη 
αβγά για πούλημα;»

Χωρίς καθυστέρηση τα παιδιά έφθασαν στο σπίτι 
της κυρίας Άννας.

«Δυστυχώς παιδιά, σήμερα το πρωί πούλησα όλα τα 
αβγά στη λαϊκή αγορά. Δεν μου έμεινε τίποτα», είπε 
η κυρία Άννα.

Στενοχωρημένα τα παιδιά πήραν το δρόμο του γυρι-
σμού. Καθώς πλησίαζαν στο σπίτι συνάντησαν την 
κυρία Καίτη. Είδε τα παιδιά στενοχωρημένα και τα 
ρώτησε τι είχε συμβεί. Η Δήμητρα της εξήγησε τα 
πάντα.

«Αυτό είναι;» είπε γελαστή η κυρία Καίτη. 
«Εγώ περίμενα τα εγγόνια μου από την πό-

λη και αγόρασα πολλά αβγά για να βάψω. Όμως μου 
τηλεφώνησαν ότι δεν θα έρθουν, γιατί θα πάνε στην 
άλλη γιαγιά τους για το Πάσχα. Ελάτε να σας δώσω 
όσα αβγά θέλετε!»

Μετά από λίγο τα αβγά βράζανε στην κατσαρόλα.
«Πώς θα τα βάψουμε όμως, τώρα που δεν έχουμε 

μπογιές;» είπε ο Σταύρος.
«Θα φέρω τα πινέλα και τα χρώματα της ζωγραφικής 

που μου αγόρασε η μητέρα μου για το σχολείο», είπε 
η Δήμητρα και ο καθένας θα βάψει από ένα αβγό στα 
χρώματα που θέλει.

Σε λίγη ώρα το καλαθάκι στο τραπέζι ήταν και πάλι 
γεμάτο.

Οι γονείς των παιδιών ενθουσιάσθηκαν όταν είδαν 
στο τραπέζι το καλαθάκι με τα πολύχρωμα πασχαλινά 
αβγά. Ήταν μία έκπληξη που δεν την περίμεναν! Πε-
ρισσότερο όμως χάρηκε η κυρία Έλφη. Όταν τα παι-
διά της πήγαν το καλαθάκι με τα πολύχρωμα αβγά το 
χαμόγελό της έγινε το κα-
λύτερο φάρμακο! 
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Μ
ια φορά και έναν καιρό σε ένα μικρό 
αγρόκτημα ζούσε ένα αρνάκι που το 
λέγανε Άρτσι. Το φρόντιζαν η κυρα-
Γελαστή η αγελάδα και ο κυρ-κόκορας, 
ο Διαλεχτός. Εκείνο το πρωί ο Άρτσι 
ξύπνησε από το βέλασμα της κυρα-

Γελαστής. 
«Προσοχή... μουουου! Αρχίζουμε τις ετοιμασίες για 

το Πάσχα!»
 Βλέπετε ο κυρ-κόκορας, ο Διαλεχτός, είχε αφήσει το 

πρωινό του πόστο. Έψαχνε παντού να βρει καλαμπόκι...
Ποτέ δεν υπήρχε αρκετό καλαμπόκι για το δικό του 
πασχαλινό τραπέζι.

«Πάσχα ήταν όταν εξαφανίστηκαν οι γονείς μου», 
σκέφτηκε μελαγχολικά το αρνάκι μας. Και εκείνη 
ακριβώς τη στιγμή...

«Μπαμ, μπαμ , μπαμ!», ακούστηκε από μακριά.
«Γρήγορα,  απ’ τη πίσω πόρτα. Στο δάσος! Τρέξτε!», 

είπε η κυρα-Γελαστή η αγελάδα κι αμέσως όλοι έφυγαν 
από το αγρόκτημα για να σωθούν.

«Μπαμ, μπαμ, μπαμ!» ακούστηκε ξανά αυτή τη 
φορά πιο δυνατά. Γέλια βροντερά ακολούθησαν. Ήταν 
ο Λύκος, που κυνηγούσε όλα τα ζώα της περιοχής και 
ειδικότερα τα αρνάκια.

«Πού ‘ναι, πού ‘ναι, βρες το αρνάκι, ψάξε-ψάξε και 
θα το βρεις. Ναι, θα το βρεις, να ‘χεις το γεύμα της 
Κυριακής»...

Ο Λύκος τραγουδούσε τόσο δυνατά που ο ήχος έφτα-
νε τρομακτικός στα αυτιά του Άρτσι. Ο μικρός μας 
ήρωας έτρεμε από φόβο.  

«Μα γιατί; Τι του έκανα και με κυνηγά; ‘Oλα τα ζω-
άκια είναι φίλοι μου!» είπε ο Άρτσι.

«Αχ παιδί μου», είπαν με ένα στόμα μια φωνή κό-
κορας ο Διαλεχτός και η Γελαστή αγελάδα. «Μάλλον 
ήρθε η ώρα να σου αποκαλύψουμε ένα μυστικό».

Ο Άρτσι τέντωσε τα αυτιά του και περίμενε να 
ακούσει τη συνέχεια. 

 «Οι γονείς σου δεν εξαφανίστηκαν. Ο Λύκος τους 
έπιασε το Πάσχα που γεννήθηκες. Ήταν τη Μεγάλη 
Εβδομάδα. Κι εμείς σε πήραμε εδώ για να σε σώσου-
με». 

Ο Άρτσι τους κοίταξε σαστισμένος. 
«Τώρα που έμαθες την αλήθεια τι θα κάνεις;» ρώ-

τησε η κυρα-Γελαστή.
«Θα...θα... δείξω σε αυτόν τον Λύκο τι θα πει να 

είσαι Αρνί!»
Ένιωθε πιο δυνατός από ποτέ! Γύρισε στο αγρόκτη-

μα, στολίστηκε, όπως κάνουμε το Πάσχα και πήγε να 
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Άρτσι, το γενναίο αρνάκι
Βαλσαμία Αθανασιά

...μια ιστορία για το θάρρος



συναντήσει τον Λύκο. Τον βρήκε τελικά στη Μεγάλη 
Πέτρα. Εκεί όλοι οι λύκοι συγκεντρώνονται και κάνουν 
κάθε Πάσχα τη συνέλευσή τους για να δώσουν το 
βραβείο στον καλύτερο λυκο-κυνηγό. Εκεί τον βρήκε 
μαζί με τους άλλους να συζητάνε για τον φετινό 
νικητή.

«Μπεεεεεεεεε...», βέλαξε. «Ώστε για σας είμαστε 
μόνο το τρόπαιο ενός διαγωνισμού; Δεν έχουμε καρδιά 
και αισθήματα; Μας κυνηγάτε και μας σκοτώνετε για 
κερδίσετε ένα βραβείο;»

«Και τι θες αρνάκι; Να σταματήσουμε να είμαστε 
κυνηγοί; Ποιον θα κυνηγάμε εμείς μετά αν όχι τα 
μικρά αρνάκια σαν κι εσένα;» είπε γελώντας ο Λύκος.

«Γιατί δεν δοκιμάζετε κάτι άλλο;»
«Σαν τι δηλαδή;»
«Να είναι νικητής όποιος βρει τα πιο...στρογγυλά 

σύννεφα! Ή να είναι νικητής όποιος κάνει τους 
πιο πολλούς λύκους να γελάσουν! Ή όποιος 
φτιάξει τα πιο πολλά τραγούδια!»

«Μμμ... περίεργες ιδέες 
έχεις αρνάκι! Και πο-
λύ θάρρος! Αλλά 
νομίζω ότι θα 
συμφωνήσουμε! 

Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε το κυνήγι μας. Τι λέτε συ-
νάδερφοι λύκοι;» 

Όλοι συμφώνησαν. Και έτσι άπλωσαν όλοι τα ποδα-
ράκια τους πάνω στην ιερή πέτρα και ορκίστηκαν 
ότι δε θα βλάψουν ξανά κανέναν. Κανείς πια δεν θα 
πείραζε μήτε αρνί μήτε άλλο ζώο. Κι όλοι μαζί 
με τους λύκους έζησαν ει-
ρηνικά και εμείς ακόμα κα-
λύτερα. 
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Με αφορμή τις ιστορίες που αγαπώ
δικά μου έργα με χαρά δημιουργώ!

Φαντάσου τις λαμπάδες να κάνουν διαδήλωση! Ποια θα ήταν τα συνθήματά τους; Μπορείς να 
φτιάξεις κι ένα πανό με αυτά!

 Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα στην κουζίνα... Κάποιος μας έκλεψε την μυστική συνταγή για τα 
πασχαλινά κουλούρια! Ποιος είναι άραγε ο ένοχος; Ποιος θα λύσει το μυστήριο; Μπορεί αν σκεφτείς 

μια ιστορία για αυτό;

Τα κόκκινα αβγά μιλούν τη δική τους γλώσσα! Φτιάξε με τη φαντασία σου μια αβγογλώσσα 
αντικαθιστώντας τα γράμματα με μικρά σκίτσα. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτόν τον κώδικα για 
να γράψεις το όνομά σου ή κάποιο μυστικό μήνυμα;

Ο Αναστάσης ήταν και χαρούμενος, αλλά και αγχωμένος. 
Εσένα τι σου δίνει χαρά; Μπορείς να σκεφτείς  και να μας γράψεις για πέντε διαφορετικά πράγματα που 
σε κάνουν χαρούμενο; Εσένα τι σε αγχώνει; Ας περιγράψουμε και πέντε πράγματα που μας αγχώνουν.

Τα παιδιά συγκέντρωσαν πληροφορίες για πολλά πασχαλινά έθιμα. Μπορείς να φτιάξεις ένα μικρό 
τραγούδι για το καθένα; Χρησιμοποίησε τη μελωδία από κάποιο γνωστό σου τραγούδι και άλλαξε 

στο μυαλό σου τους στίχους!

 Μια φωτεινή συντροφιά

Τα πασχαλινά κουλούρια

Το κόκκινο, το χρώμα της αγάπης!

Ένα Πάσχα γεμάτο!

Το Πάσχα της πασχαλιάς!
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«Μια μέρα ο λαγός ξύπνησε από έναν ξαφνικό θόρυβο! Κοίταξε αμέσως έξω από το 
παράθυρό του και τρομαγμένος είδε...»

Μπορείς να συνεχίσεις την ιστορία;

Τα αβγά βαρέθηκαν μέσα στο καλάθι... Και σκέφτηκαν να παίξουν ένα παιχνίδι. Ποιος θα βρει τις 
περισσότερες λέξεις που έχουν σχέση με το Πάσχα; Παίζουμε κι εμείς!

Μπορούμε να φανταστούμε το σπίτι της πασχαλίτσας; Προσπάθησε να το περιγράψεις όσο πιο 
αναλυτικά γίνεται! Και φυσικά αν θες μπορείς και να το ζωγραφίσεις!

Παίρνουμε συνέντευξη από το χαμογελαστό σοκολατένιο αβγό! 
Ποιες ερωτήσεις θα του έκανες; Τι θα απαντούσε;

Ο Άρτσι ήταν πολύ γενναίος και έξυπνος! Δεν πίστεψε ποτέ ότι οι γονείς του δεν ζουν. Για αυτό τους 
έγραψε ένα γράμμα και το άφησε στο δάσος. Τι θα έγραφε μέσα σε αυτό το γράμμα; 

Ο Μάγος Λαγός

Τα πολύχρωμα πασχαλινά αβγά

Η πασχαλίτσα

Το χαμογελαστό σοκολατένιο αβγό

Άρτσι, το γενναίο αρνάκι
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Ας γνωριστούμε.. .
Η Ελένη Δρακουλάκου γεννήθηκε στη Ραφήνα 
και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
στο τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής-
Ψυχολογίας. Αγαπά τη διδασκαλία και 
εργάζεται στον χώρο της εκπαίδευσης. Της 
αρέσει να ταξιδεύει και να μαθαίνει ξένες 
γλώσσες. Όταν βρίσκει χρόνο απολαμβάνει 
τη θάλασσα, τη μουσική και τη συγγραφή 
ιστοριών για παιδιά. Θεωρεί ότι ο συγγραφέας 

μπορεί να τους μιλήσει για τα πάντα, αρκεί να βρει το σωστό τρόπο.

 Η Γιώτα Κολοβού γεννήθηκε στην 
Μεγαλόχαρη Άρτας και ζει στην Αθήνα.  
Σπούδασε αγιογραφία, ζωγραφική και 
δημιουργική γραφή στο Harmony And Cre-
ativity. Η αγάπη για τα παιδιά, η φαντασία 
και η ανάγκη έκφρασης την οδήγησαν 
στην συγγραφή παιδικών βιβλίων, 
την εικονογράφηση και τις διασκευές 
γνωστών παραμυθιών. Ποίημά της έχει 

βραβευτεί από την Ουνέσκο και έχει συμμετάσχει σε εκθέσεις αγιογραφίας, 
ζωγραφικής και χειροτεχνίας.

Η Έλενα Πετρίδου γεννήθηκε στην Αθήνα. Έχει 
ασχοληθεί στο παρελθόν με τον μοντέρνο και 
jazz χορό. Τώρα είναι βρεφονηπιοκόμος  και 
μένει στην Αίγινα. Αγαπά τα παιδιά και γράφει 
ερασιτεχνικά  παιδικές ιστορίες και παραμύθια. 
Εμπνέεται από τη φύση, την φιλοσοφία και την 
τέχνη.

Η Γεωργία Βουδούρη γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στο Διδυμότειχο. Σπούδασε 
Νηπιαγωγός στο Αριστοτέλειο και 
στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο. Είναι 
παντρεμένη και έχει τρεις κόρες και δύο 
εγγόνια. Υπηρετεί στη δημόσια εκπαίδευση 
τα τελευταία δέκα εννιά  χρόνια. Αγαπά τις 
νέες τεχνολογίες, τις τέχνες, τα παραμύθια 
και φυσικά τα παιδιά! Το εκπαιδευτικό βιβλίο 

της «Μια ζωηρή τελεία» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Παρατηρητής».

Η Ζωή Σαββάκου είναι 28 ετών και κατοικεί στην 
Αθήνα με τον σύντροφό της και τα δύο σκυλιά 
τους. Εργάζεται ως νηπιαγωγός. Στον ελεύθερό 
της χρόνο ασχολείται με την συγγραφή κι 
αγαπά ιδιαίτερα να γράφει παιδικές ιστορίες 
μιας και, όπως πιστεύει, αγγίζουν με έναν 
άμεσο και δημιουργικό τρόπο την ψυχή των 
παιδιών.

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στον Πειραιά. 
Είμαι μητέρα δύο κοριτσιών και γιαγιά 
δύο αγοριών. Η μία μου αγάπη είναι η 
ψυχολογία και αυτό με οδήγησε στο ΕΚΠΑ, 
από το οποίο διαθέτω πιστοποίηση στην 
Θετική Ψυχολογία, στη Διαχείριση Χρόνου 
και Άγχους, στην Θεραπευτική Ύπνωση 
και είμαι πιστοποιημένη εμψυχώτρια 
Ευεξίας Γέλιου. Η άλλη μου αγάπη είναι το 
παραμύθι. Κι έτσι ξεκίνησα τα πρώτα μου 

βήματα στη συγγραφή παραμυθιών.

Ελένη Δρακουλάκου

Έλενα Πετρίδου Γεωργία Βουδούρη

Ζωή Σαββάκου Κατερίνα Θεοδωρακάκη

Γιώτα Κολοβού



Ζω και δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά 
στα Ιωάννινα. Είμαι καθηγήτρια Αγγλικών, 
ιδιοκτήτρια και υπεύθυνη σπουδών 
Κέντρου Ξένων γλωσσών και ΚΔΒΜ1 στο 
κέντρο και  πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια 
ενηλίκων καθώς και Διεθνής EFL teacher. 
Συνεργάζομαι με διεθνείς εκπαιδευτικούς 
φορείς πιστοποίησης ως εξετάστρια 
και υπεύθυνη εξεταστικών κέντρων. 
Ασχολούμαι με την συγγραφή παιδικού 
παραμυθιού από αγάπη στη δημιουργία 

και στο παιδί. Όνειρό μου είναι να εκδώσω μια σειρά με έναν κεντρικό 
ήρωα σε διάφορες περιπέτειες για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Γεννήθηκε στο Βόλο.  Είναι θεατρολόγος 
και μονωδός. Κατέχει πτυχίο αρμονίας και 
έχει παρακολουθήσει για πολλά χρόνια 
μαθήματα πιάνου. Ομιλεί τρεις ξένες γλώσσες 
Αγγλικά, Γερμανικά και Ιταλικά. Ως μονωδός 
έως σήμερα έχει λάβει μέρος σε συναυλίες, 
θεατρικές παραστάσεις, ημερίδες και φεστιβάλ 
συνεργαζόμενη παράλληλα με φωνητικά και 
μουσικά σύνολα. Ασχολείται με την διδασκαλία 
θεατρικού παιχνιδιού, μουσικής προπαιδείας, 

ενώ τον τελευταίο χρόνο δραστηριοποιείται και στον τομέα της αρθρογραφίας.  
Έχει βραβευτεί σε διαγωνισμό κλασικού τραγουδιού. Αυτή είναι η πρώτη της 
απόπειρα συγγραφής παιδικού παραμυθιού.

Η Σταυρούλα Βενιέρη γεννήθηκε 
στην Νίκαια. Σπούδασε Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ 
και Δημόσιες Σχέσεις. Είναι 
συγγραφέας και εργάζεται ως 
υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων 
σε εκδοτική εταιρεία. Καρπός 
της πρώτης συγγραφικής της 
προσπάθειας είναι το δίτομο έργο 
τα «Τα Δικαιώματα του Παιδιού». Έχει 

διακριθεί και βραβευτεί σε πολλούς λογοτεχνικούς διαγωνισμούς 
και αρκετά ποιήματά της έχουν μελοποιηθεί.

Έχει σπουδάσει στην Αθήνα Φιλοσοφία- Παιδα-
γωγική-Ψυχολογία και Κοινωνική και Εκπαιδευτική 
Πολιτική. Εργάζεται στον χώρο της ιδιωτικής εκπαί-
δευσης από το 1998. Έχει γράψει σειρές παιδικών 
βιβλίων και βιβλία με εκπαιδευτικό υλικό. Από το 
2003 παραδίδει σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς και 
γονείς και συνεργάζεται σε μόνιμη βάση με το 
παιδαγωγικό περιοδικό «Παράθυρο στην εκπαίδευση 
του παιδιού». Το 2009 ιδρύει την εταιρία σχε-διασμού 
εκπαι-δευτικών προγραμμάτων 4e-project. Από το 

2016 συνεργάζεται και με τη Σχολή Harmony & Creativity παραδίδοντας σεμινάρια 
δημιουργικής γραφής. Το 2019 επεκτείνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  «the book 
project» και στην έκδοση βιβλίων.

Ο Μάκης Καλλιτσάρης γεννήθηκε 
στο Σουφλί Έβρου και ζει 
στις Σέρρες. Είναι βετεράνος  
αστυνομικός και ασκεί το 
επάγγελμα του πραγματογνώμονα-
αναλυτή τροχαίων ατυχημάτων  
με έδρα τις Σέρρες. Η αγάπη στα 
παιδιά και στα εγγονάκια του τον 
οδήγησαν να ασχοληθεί με τα 
παιδικά παραμύθια και να εκδώσει 

το παραμύθι του  «Η Κούκη, ο Πούκη και η Ρίτσα η σαρδελίτσα».

Η Μιμίκα Καπούλα γεννήθηκε και συνεχίζει να ζει στην 
Αθήνα. Ασχολείται επαγγελματικά με τη γραφιστική 
τέχνη και την εικονογράφηση από το 1997 και 
ζωγραφίζει από τότε που θυμάται τον εαυτό της. Έχει 
γεμίσει με τις ζωγραφιές της πολλά παιδικά βιβλία 
και όχι μόνο. Πολλές φορές οι εικόνες της ταξίδεψαν 
στον χώρο της εκπαίδευσης καθώς υπήρξε για 
χρόνια συνεργάτης του παιδαγωγικού περιοδικού 
«Παράθυρο στην εκπαίδευση του παιδιού». 

Έλφη Ασλάνη

Σταυρούλα Βενιέρη
Άννα Αθανασιάδου

Μάκης Καλλιτσάρης

Μιμίκα Καπούλα

Βαλσαμία Αθανασιά



Email: project@4e-project.gr
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Δέκα μικρές πασχαλινές ιστορίες για παιδιά! Γράφτηκαν με κέφι και 
αγάπη από μια παρέα νέων συγγραφέων που συναντήθηκαν στα 

σεμινάρια δημιουργικής γραφής της σχολής Harmony & Creativity, 
στον κύκλο σεμιναρίων «Σύγχρονες τάσεις στη γραφή παραμυθιού».

Το βιβλίο αυτό γεννήθηκε στο πλαίσιο των μαθημάτων και το μοιραζόμαστε 
μαζί σας ελεύθερα. 

Η δημιουργικότητα είναι το όπλο μας για μια καλύτερη ζωή!
Μέσα από αυτές τις ιστορίες  θα γνωρίσουμε πασχαλινά έθιμα, θα 
μυρίσουμε ανοιξιάτικους κήπους και πασχαλινά κουλούρια, θα ανά-

ψουμε φωτεινές λαμπάδες και θα νιώσουμε την αγάπη και τη 
φιλία να νικούν κάθε δυσκολία! 

Οι ιστορίες συνοδεύονται από προτάσεις για δραστηριότητες 
δημιουργικής γραφής για παιδιά και όχι μόνο! 

Στην ιστοσελίδα www.4e-project.gr, στον σύνδεσμο του 
βιβλίου αυτού, θα βρείτε πασχαλινά εκτυπώσιμα φύλλα 

εργασίας για παιδιά 4-6 ετών.


