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Ο κ. Σταφροσ Γρόςδοσ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ και κφριοσ επιμορφωτήσ του ςεμιναρίου, 
ενζπνευςε τουσ εκπαιδευτικοφσ να δημιουργήςουν με αφορμή μικρά κείμενα 

τα δικά τουσ κόμικσ ςε 30’. 
 
 

Οι εκπαιδευτικοί, που δοφλεψαν ςε ομάδεσ  

 

Aκαναςοποφλου Βίκθ Ιακωβίδου οφία Παπαδθμθτρίου Μαρία 

Ακριβόπουλοσ Αργφριοσ Ιατροποφλου Θεοφανι Παπαςπφρου Δζςποινα 

Αμελαδιώτθ Αλεξάνδρα 
Μαρία 

Κτςιου τυλιανι Παςχαλίδου Αικατερίνθ 

Ανεμοποφλου Μαρία Κάμπα Ιουλία Παυλίδου Άννα 

Αραμπατηι Μάρκα Καρακώττα ουλτάνα αρμουκάςογλου Ευαγγελία 

Αργυροποφλου Βάια Kαραλι Μαρία ιδθροποφλου Θεοδώρα 

Αρςενοποφλου Μαρία Κολωνιάρθ Βενετία τάλια Μαρία 

Βαφοποφλου Αςπαςία Κυράτςου Θεοδώρα τεφανάκου Ευφροςφνθ 

Bογιατηι Ελζνθ 
Κφρου-Χατηθευφραιμίδου 
Ειρινθ 

Σιφκιτςι Ζαχαροφλα 

Γαλάνθ Μαρία Κωνςταντινίδου Ζωι Σοηίδου Ράνια 

Γοριδάρθ Βαςιλικι Μάρκου Μαρία Σςαλίκθ Μαρία 

Δαμαςκθνόσ Ιωάννθσ Μαρχαβίλα Δζςποινα Σςιγαρίδα Κωνςταντίνα 

Ευαγγελινοφ Μαρία Μελιςςανίδου Αικατερίνθ Σςιουμάρθ Βαςιλικι 

Ζωγράφου Νίκθ Μιχαθλίδου Μαρία Tςίτα Κατερίνα 

Ζωγράφου οφία Μπίκου Ευανκία Φζτςθ τυλιανι 

Θεοδοςίου Αργφριοσ Νταϊροφςθσ Θεολόγοσ Ψακοποφλου Χρυςοφλα 

 



Ο Βοριάσ και ο Ήλιοσ 
 

Ο Βοριάσ και ο Ήλιοσ μάλωναν για το ποιοσ είναι πιο δυνατόσ και 
ςυμφϊνθςαν πωσ νικθτισ κα είναι εκείνοσ που κα κατόρκωνε να 
γδφςει ζνα διαβάτθ.  
Πρϊτοσ άρχιςε ο Βοριάσ, φυςϊντασ με δφναμθ. Όταν ο άνκρωποσ 
τυλίχτθκε ςφιχτά, ο Βοριάσ φφςθξε με περιςςότερθ ορμι. Τότε ο 
άνκρωποσ, υποφζροντασ απ’ το κρφο, πρόςκεςε ςτα ροφχα του κι ζνα 
πανωφόρι. Ο Βοριάσ απόκαμε κι ζδωςε ςειρά ςτον Ήλιο. 
Εκείνοσ ςτθν αρχι ζλαμψε απαλά, κι όταν ο άνκρωποσ ζβγαλε το 
πανωφόρι, άρχιςε να του ρίχνει όλο και πιο ηεςτζσ ακτίνεσ. Τελικά, ο 
άνκρωποσ δεν άντεξε, ζβγαλε τα ροφχα του και βοφτθξε ςτο κοντινό 
ποτάμι, για να δροςιςτεί. 

 
Θ. Ιωαννίδθσ, Αισώπου Μύθοι, εκδ. Α.Σ.Ε. 

 
 

 
Εικόνα: http://100mythoi.blogspot.gr/2013_10_01_archive.html 









 
 
 
 
 

Μόνος στο δωμάτιο  
 

«Περίμενε εδώ και κα γυρίςω αμζςωσ», είπε θ μθτζρα και βγικε από το ςπίτι. 
Ο Γιωργάκθσ είναι πζντε χρονών και πρώτθ φορά μζνει μόνοσ του ςτο δωμάτιο!  
Τι μεγάλο που είναι το δωμάτιο! Ο Γιωργάκθσ κοιτάηει γφρω του. Πάνω ςτο 

τραπζηι είναι ζνα ανκοδοχείο με λίγα γαρίφαλα. Μια μφγα φζρνει βόλτεσ ςτον αζρα. 
Από το παράκυρο φαίνεται ο ουρανόσ ςυννεφιαςμζνοσ. Φυςά δυνατά και ζνα 
ςφννεφο ςαν να ζρχεται καταπάνω ςτο τηάμι.  

Ο Γιωργάκθσ κλείνει τα μάτιά. Αλλά τώρα μαηί με το ςφννεφο χάνεται και το 
φωτιςμζνο παράκυρο και το βάηο με τα λουλοφδια. Όλα είναι μαφρα.  

«Θζλω να γυρίςει θ μαμά μου», λζει μζςα του ο Γιωργάκθσ. Ύςτερα από λίγο 
φωνάηει δυνατά: «Μαμάαα!» Δεν του απαντάει κανζνασ.  

Σε λίγο ακοφει το πόμολο τθσ πόρτασ να γυρίηει. Είναι θ μαμά του που μπαίνει 
γελαςτι. Τι όμορφθ που είναι! Φοράει μια φοφςτα με πολφχρωμα λουλοφδια. Είναι θ 
πιο όμορφθ φοφςτα του κόςμου.  

Ο Γιωργάκθσ τρζχει και αγκαλιάηει τθ μαμά του. Όλα γφρω του του φαίνονται 
τώρα γελαςτά. Ακόμα και το ςφννεφο από το τηάμι.  

 
 

Βελαλίδης, Α. κ.ά. 
 
 
 
 
 
 







Ο κφριοσ Αλφάλφα  
 

Ο κφριοσ Αλφάλφα είναι ακροβάτθσ. Δουλεφει ςτο Τςίρκο Μουρλάνο ςτθν αρχι τθσ 
πόλθσ και είναι ζνασ από τουσ πιο παράξενουσ ανκρϊπουσ που εργάηονται εκεί. ο 
Αλφάλφα είναι παχουλοφτςικοσ, ςτρογγυλοπρόςωποσ και ςχεδόν καραφλόσ (πζντε 
τρίχεσ ζχει όλεσ κι όλεσ ςτο κεφάλι του). Το δεξί του χζρι βρίςκεται διαρκϊσ μζςα ςτθν 
τςζπθ. Το άλλο κρζμεται χαμθλά, μζχρι τισ πατοφςεσ του. Μερικοί αποροφν που 
καταφζρνει να ιςορροπεί ςτα ςκοινιά με τζτοια ευκολία.  

Το πιο περίεργο πράγμα ςτον Αλφάλφα όμωσ είν’ άλλο. Ο φουκαράσ μιλάει μόνο 
με λζξεισ που αρχίηουν από άλφα!  

Ρολλά παιδιά, για να βεβαιωκοφν, του πιάνουν κουβζντα:  
- Είναι αλικεια, Κφριε Αλφάλφα, ότι μιλάτε μόνο με λζξεισ που αρχίηουν από   

άλφα;  
- Ακριβϊσ! Απίςτευτο αλλά αλθκινό! αναςτζναξε αυτόσ.  
- Ροπό! Και ςασ ςυμβαίνει καιρό αυτό;  
- Αρκετό.  
- Μα πϊσ τα καταφζρνετε;  
- Άςε! Αιςκάνομαι άβολα.  
- Δεν μπορείτε να πείτε άλλεσ λζξεισ;  
- Άλλεσ; Αςτειεφεςαι;  
- Και τι κάνετε όταν πεινάτε; ρϊτθςε περίεργο ζνα κοριτςάκι.  
- Ανάλογα...  
- Θα πρζπει να ζχετε πολφ περιοριςμζνο διαιτολόγιο, ε;  
- Αρνάκι ανάλατο! Αγκινάρεσ αυγολζμονο! Ανκότυρο άπαχο! Αμφγδαλα!  

 
Ο μάγοσ βυκίςτθκε ςτισ ςκζψεισ του. Ζψαχνε να βρει μια λφςθ για το πρόβλθμα του 
Αλφάλφα. Ξαφνικά τινάχτθκε απ’ το μαξιλάρι του. (Μάλιςτα, εκεί που κακόταν 
υπιρχε τϊρα ζνα ροη αυγό! Τι παράξενοσ μάγοσ!) 

- Φίλε μου, ΕΓΩ μόλισ ςου βρικα λφςθ. Αν με ακοφςεισ, κα γλυτϊςεισ μια και 
καλι απ’ τον «ιό του άλφα».  

Βζβαια, δεν υπιρχε τζτοιοσ ιόσ. Απλϊσ ο Φαρςί παρίςτανε το ςπουδαίο 
επιςτιμονα. Το πρόςωπό του φωτίςτθκε. Ριρε μια πόηα ςαν να ζδινε παράςταςθ και 
άρχιςε να λζει:  

- Λοιπόν, κάκε φορά που κα κζλεισ να πεισ κάτι που αρχίηει από «βιτα», Θα 
βιχεισ βαςτϊντασ τα βλζφαρά ςου. Κάκε φορά που κα κζλεισ να πεισ κάτι που αρχίηει 
από «γάμα», κα γαργαλάσ τθ γάμπα ςου. Τισ λζξεισ που αρχίηουν από «δζλτα» κα τισ 
λεσ αφοφ δακρφςεισ δφο φορζσ. Πςο για τισ λζξεισ που αρχίηουν από «έψιλον», κα 
ενϊνεισ ζξι δάχτυλα...  

Ο Αλφάλφα, που είχε πιςτζψει ςτισ δυνάμεισ του μάγου, κρατοφςε ςθμειϊςεισ.  
Στο μεταξφ ο Φαρςί ςυνζχιςε να αραδιάηει ζνα ςωρό εξυπνάδεσ. Ώςπου ζφταςε 

ςτο «ωμζγα»...  
 

Γιολάντα Τςιαμπόκαλου 
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