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Χελίδα 2 

Περιγραφό 
 

Σι τρυφερζσ και πρωτότυπεσ ιςτορίεσ που κα διαβάςετε ςυντζκθκαν 

και εικονογραφικθκαν από τα παιδιά.  

Γιατί… τα παιδιά αγαπάνε τα παραμφκια. 

 

Ψα παιδιά αγαπάνε τα παραμφκια γιατί τα βοθκοφν να ξεπεράςουν 

τουσ μφχιουσ φόβουσ τουσ, να  παρθγορθκοφν και να επιςτρατεφςουν 

τισ δυνάμεισ τουσ για τον αγϊνα τθσ ενθλικίωςθσ. 

Ψα παιδιά αγαπάνε τα παραμφκια γιατί οι ιρωεσ ςτο τζλοσ «ηοφνε καλά  

κι εμείσ καλφτερα».   

Θ Υ.Σ. του ΞΥΕ Οικακιάσ ςχεδίαςε το Υεριβαλλοντικό Υρόγραμμα 

«Λςτορίεσ τθσ μαμάσ φϊκιασ» για τθν πρϊτθ και δεφτερθ τάξθ του 

δθμοτικοφ ςχολείου.  

Ψο ςχολικό ζτοσ 2016 – 2017 το πρόγραμμα υλοποιικθκε ςε είκοςι μία 

περιβαλλοντικζσ ομάδεσ των δθμοτικϊν ςχολείων τθσ Ηακφνκου με τθν 

ςυνεργαςία των εκπαιδευτικϊν των τάξεων, τουσ οποίουσ οφείλουμε 

να ευχαριςτιςουμε για τθν ςυνεργαςία τουσ! 

 

 Θ Ωπεφκυνθ Οειτουργίασ του ΞΥΕ Οικακιάσ  

 Υθνελόπθ Αβοφρθ 

  

 Θ Υαιδαγωγικι Σμάδα του ΞΥΕ Οικακιάσ 

 Αγγελικι Δαλακιάρθ  

 Αναςτάςιοσ Βιςβάρδθσ  

 Δθμιτρθσ Χεμιτζκοσ 

 Χοφία Εμμανουθλίδου 



 
 

      
 

Χελίδα 3 

Η ιςτορύα τησ φώκιασ 
Σχολείο: 1ο Δθμοτικό Χχολείο Ηακφνκου 

Εκπαιδευτικόσ: Υεριςτζρθ Χαριτίνθ 
 

Τάξη: Α2 

Μαθητζσ/τριεσ: Ηθκίδθσ Ανδρζασ-Ακανάςιοσ, Ξυρζ Παρία, Ξωςτάκθσ Λωάννθσ, Οίκαϊ 
Υαναγιϊτθσ, Ολάχα Αντζλα, Οοφμι Παριάνκθ, Παλαπζτςα Παριτηϊρτηια, Παλαπζτςα 
Παρίλια, Πουηάκθσ Υαναγιϊτθσ-Δραγανίκοσ, Ρτόηεσ Χπφροσ, Ρτοφηα Εςτζλα, 
Υαλαιοκοδϊρου Ξατερίνα, Υλζπι Αριόν, Υομόνθσ Γιϊργοσ, Υυλαρινόσ Ανδρζασ, Φάμα 
Παρτίν, Χοφρμθσ Αναςτάςιοσ, Ψετράδθσ Κοδωρισ, Ψςεπζλε Αλζξανδροσ, 
Χατηθκωνςταντίνου Χταφροσ 
 

 

Πια φορά κι ζναν καιρό, ηοφςε μια φϊκια ςτο Ξερί που ζκανε παρζα με 

μια γοργόνα κι ζναν πειρατι.  

Ζπαιηαν όλοι μαηί βόλεϊ, κολυμποφςαν, κάνανε βουτιζσ και ζπιαναν 

ψάρια. Χτθ κάλαςςα, που ζπαιηαν, γνϊριςαν ζναν αςτερία και του 

είπαν “γεια”. 



 
 

      
 

Χελίδα 4 

Εκεί που κολυμποφςαν, θ γοργόνα, απρόςεκτθ, μπλζχτθκε ςτα δίχτυα 

ενόσ ψαρά. Σ πειρατισ ζπακε πανικό και θ φϊκια ζψαχνε γφρω-γφρω 

ςτισ ςπθλιζσ τθ γοργόνα. 

αφνικά, ςυνάντθςαν ζναν άγριο καρχαρία, ο οποίοσ ιταν πρόκυμοσ να 

τουσ βοθκιςει να βρουν τθ γοργόνα.  

Σ καρχαρίασ ζκοψε, με τα δόντια του, το δίχτυ του ψαρά, για να 

ελευκερϊςει τθ γοργόνα. Ζτςι, θ φϊκια βρικε τθν ευκαιρία και πιγε 

ςτα δίχτυα του ψαρά να πάρει τα ψάρια να τα φάει.  

Σ ψαράσ, όταν είδε τα δίχτυα του κομμζνα, κφμωςε πάρα πολφ και 

αποφάςιςε να πάρει όλα τα ψάρια τθσ κάλαςςασ με μια τράτα. 

Σ πειρατισ όμωσ, αποφάςιςε να πάει ςτον ψαρά και να του πει να μθν 

κυμϊνει. 

 Ξφριε ψαρά, δε κζλαμε να ςου χαλάςουμε τα δίχτυα, αλλά να 
ςϊςουμε τθ γοργόνα. 

 Εντάξει, απλά για ποιο λόγο πιρατε όλα μου τα ψάρια; 

 Ψαρεφεισ ςυνζχεια και θ φϊκια δεν βρίςκει εφκολα να φάει. 
 
Πετά από ςυηιτθςθ, ο ψαράσ αποφάςιςε να δίνει ψάρια ςτθ φϊκια και 
ζτςι όλοι ζγιναν φίλοι. 

 

...και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλφτερα! 

 



 
 

      
 

Χελίδα 5 

Η ιςτορύα μιασ μικρόσ φώκιασ 
Σχολείο: 4ο Δθμοτικό Χχολείο Ηακφνκου 

Εκπαιδευτικόσ: Παροφδα Αναςταςία 

 

Τάξη: Α1 

Μαθητζσ/τριεσ: Βαρβαρίγοσ Διονφςιοσ, Βλαχιϊτθ Υαναγιϊτα – Υολυτίμθ, Γραμμζνοσ 

Χπυρίδων, Γράφοσ Ευάγγελοσ, Ηιβα Βαςιλικι, Ηιϊγκασ Ακανάςιοσ, Κανάςθ Ελζνθ, 

Ξαραβίασ Υαναγιϊτθσ, Ξεφαλλθνοφ Αγγελικι, Ξλάδθ Ευφροςφνθ, Ξόμθ Άννα Παρία, 

Πποηιϊρθσ Δθμιτριοσ, Χίνο  Πατζο, Χοφόσ Αντϊνιοσ, Φεϊηοφλα Γκζρτα, Φείηοφλα Γκιςζλα, 

Φιορεντίνοσ Υαναγιϊτθσ 

 

 

Πια φορά κι ζνα καιρό 

ιταν μια μαμά φϊκια κι 

είχε ζνα μικρό φωκάκι και 

ηοφςαν ςε μια ςπθλιά ςτο 

Ξερί Ηακφνκου.  

Πια μζρα μπικαν ςτθ 

κάλαςςα να κολυμπιςουν 

και να βρουν ψάρια να 

φάνε. 

Χε μια ςτιγμι 

φάνθκε ζνασ 

καρχαρίασ και τα 

κυνιγθςε κι όπωσ 

ζτρεχαν να ςωκοφν 

το φωκάκι ζχαςε τθ 

μαμά του. Ψο φωκάκι 

κολυμποφςε και 

φϊναηε τθ μαμά του. Θ μαμά του το ζψαχνε παντοφ. 



 
 

      
 

Χελίδα 6 

Χε λίγο ςυνάντθςε 

μια χελϊνα καρζτα 

καρζτα  και τθ 

ρϊτθςε αν είδε το 

φωκάκι τθσ. Θ 

χελϊνα τθσ είπε ότι 

το φωκάκι τθσ το 

είδε ςε μια ςπθλιά 

που ηοφςε μια 

γοργόνα.  

Θ φϊκια είπε ςτθ χελϊνα να τθ βοθκιςει να πάει να βρει το φωκάκι 

τθσ. Θ χελϊνα βοικθςε τθ φϊκια και τελικά ζφταςαν ςτθ ςπθλιά τθσ 

γοργόνασ.  

Εκεί όμωσ τουσ 

περίμενε ο 

καρχαρίασ.  

Θ φϊκια 

κρφφτθκε κάτω 

από τθ χελϊνα 

και γλίτωςε από 

τον καρχαρία.  

Θ μαμά φϊκια βρικε το φωκάκι τθσ το πιρε μαηί τθσ και χαροφμενοι 

γφριςαν ςτθ ςπθλιά τουσ.   

  



 
 

      
 

Χελίδα 7 

Μια περιπϋτεια; Στο Καλαμϊκι 
Σχολείο: 4ο Δθμοτικό Χχολείο Ηακφνκου 

Εκπαιδευτικόσ: Λωάννου Ελζνθ 

 

Τάξη: Α2 

Μαθητζσ/τριεσ: Γιαντςάι    Φαμπιζλ, Ξλάδθσ Αντϊνιοσ-Διονφςθσ, Ξονίδθ Παρία, Ξρυεμάδθ 

Φιόνα, Οαμάι Ελεάνα, Οαμάι Ψηανςίλα, Παρμαρά Φωτεινι- Ξυριακι, Πιχαλοποφλου 

Χταυροφλα, Ρζγκα Διονυςία- Υαναγιϊτα, Υαναγιωτίδθσ Οάμπροσ, Υομόνθσ Βαςίλθσ, 

Φοφκασ Αλζξανδροσ, Χτεριϊτθ Αναςταςία, Ψςάτςο Ζρικ, Ψςζκα Ερβιν, Ψςιμπερδϊνθσ Υζτροσ 

 

 

Πια φορά κι ζνα καιρό ηοφςαν ςε μια ςπθλιά, ςτο κερί ςτθ Ηάκυνκο, 

δυο οικογζνειεσ Φωκιϊν.  

Σι δφο φίλεσ φϊκιεσ γζννθςαν δφο πανζμορφα μικρά! Ζνα κοριτςάκι 

και ζνα αγοράκι!  

  

 



 
 

      
 

Χελίδα 8 

Πια μζρα λοιπόν αποφάςιςαν να 

πάνε ςτο καλαμάκι να μάκουν 

κολφμπι. Εκεί ςυνάντθςαν τζςςερισ 

χελωνίτςεσ caretta caretta.  

- Ξαλθμζρα!  

- Ξαλθμζρα κυρία φϊκια μου. 

Ψι τυχερι που είςαι! Εςφ τα 

χαίρεςαι τα μικρά ςου!  

Εγϊ… δεν φτάνει που δεν τα 

βλζπω αλλά και όταν 

γεννιοφνται ανθςυχϊ για το τι 

κα από γίνουν.  

Ωπάρχουν τόςοι κίνδυνοι και 

μια που το είπα…  

Υροςοχι!  

Ωπάρχουν ψαράδεσ… 

Είναι επικίνδυνο για τα μικρά 

ςου!!! 

Τμωσ δεν πρόλαβε να τελειϊςει 

τθν κουβζντα τθσ και το μικρό 

φωκάκι είχε πιαςτεί ςτα δίχτυα…  

- Χυμφορά!!! Κα ςκίςουμε τα 

δίχτυα Πμμ… κα πάρουμε και το 

μεηζ! Ρόςτιμα ψαράκιααααα.  

Σ ψαράσ κφμωςε πολφ! 

- Φφγετε από δω κα ςασ 

ςκοτϊςω, κα ςασ κάνω γριγορα 

φωκόςοφπα!!! 

- Πα καλά γίνεται 

φωκόςουπα;;;  

- Γίνεται γίνεται! Γριγορα πίςω ςτο κερί!!! Δεν αςτειεφεται...  



 
 

      
 

Χελίδα 9 

Ξι ζτςι τρομαγμζνεσ γυρίςανε 

πίςω… ζχοντασ πάρει τα μικρά 

φωκάκια το μάκθμα τουσ… αλλά και 

ζναν μικρό μεηζ!  

 

Αν ποτζ τα δείτε κα τα 

αναγνωρίςετε… είναι λίγα ςτο νθςί 

μασ, μα πολφ πολφ όμορφα.  

Κζλουν τθν προςταςία και τθν 

αγάπθ μασ!!! 

 

 

Ψα παιδιά του Α2 του 4ου ΔΧ Ηακφνκου ζφτιαξαν αυτό το παραμφκι. Ι 

μιπωσ μασ είπαν μια αλικεια; 

  



 
 

      
 

Χελίδα 10 

Σόνια, η μικρό φώκια 
Σχολείο: ΔΘΠΣΨΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΞΑΠΥΣΩ Ηακφνκου 

Εκπαιδευτικόσ: Γελαδάρθ Ειρινθ 

 

Τάξη: Α1 

Μαθητζσ/τριεσ: Αγκαλλίου Λριντόνα, Υανά Παριάδνθ, Ξοντονισ Αναςτάςθσ, Ηίφλε 

Γκρατςιζλα, Οιβζρθσ Ευριπίδθσ, Πόρφθ Χαρά, Ηζηα Παρία, Γιοβάρκθσ Δθμιτρθσ, Ρικολλό 

Κεοδϊρα, Πιλεςθ Αλεξάνδρα, Λςοφφι Βανζςα, Ππραχιμλλάρι Σργκίτο, Οθμναίου Υζνυ, 

Γιάτςε Ξωνςταντίνοσ, Βρυϊνθσ Υαναγιϊτθσ, Ξαποδίςτριασ Χτζλιοσ, Βοφρτςθσ Βαςίλθσ, 

Πουχάι Ρεφζλθ, Πζρκα Αλεξάνδρα 

 

Πια φορά και ζνα καιρό 

ιταν μια μικρι, 

χαροφμενθ φϊκια που 

ηοφςε με τθν οικογζνειά 

τθσ.  

Πια όμορφθ μζρα ο 

μπαμπάσ Παρίνοσ 

αποφάςιςε να πάει να 

μαηζψει ψάρια. Ψθν ϊρα 

όμωσ που ψάρευε 

μπλζχτθκε ςε κάτι δίχτυα. 

Θ ϊρα περνοφςε και ο μπαμπάσ δε γφριηε, τότε θ μαμά Πανταλζνα 

άρχιςε να ανθςυχεί και βγικε να τον ψάξει. Τμωσ υπιρχε ζνα 

πρόβλθμα… δεν είχε που να αφιςει τθ μικρι Χόνια!!! 

Ωςτόςο ςτθ ςπθλιά μαηί τουσ 

ηοφςε ζνα μεγάλο πορτοκαλί 

καβοφρι! Αποφάςιςε λοιπόν θ 

μαμά να ηθτιςει βοικεια από 

το καβοφρι. Υιγε λοιπόν και 

του είπε:  

- Χε παρακαλϊ κα 

προςζξεισ για λίγο το 

μικρό μου; 



 
 

      
 

Χελίδα 11 

Ψο καβοφρι τθσ απάντθςε: 

- Ραι!!! Αλλά μθν αργιςεισ ,γιατί θ Χόνια μπορεί να πεινάςει και 

εγϊ δεν κα μπορϊ να τθ κθλάςω!! 

- Εντάξει κα κάνω όςο πιο γριγορα μπορϊ, είπε βιαςτικά θ μαμά 

φϊκια και ζφυγε.  

Άρχιςε τότε να κολυμπάει γριγορα – γριγορα. Πετά από λίγο βρικε το 

μπαμπά να είναι μπλεγμζνοσ ςε κάτι δίχτυα. Δεν μποροφςε όμωσ μόνθ 

τθσ θ μαμά Πανταλζνα να κόψει τα δίχτυα με τα νφχια τθσ. 

 

Είπε τότε ςτο μπαμπά: « Πθ φοβάςαι! Υάω να φωνάξω τα καβοφρια με 

τισ δαγκάνεσ τουσ για βοικεια». 

Ζτςι θ μαμά το ϋπε και το ϋκανε. Υιγε ςτθ ςπθλιά, ζβαλε τα καβοφρια 

πάνω ςτθ πλάτθ τθσ και κολφμπθςαν προσ το μπαμπά. 

 



 
 

      
 

Χελίδα 12 

Ψα καβοφρια κόψανε τα δίχτυα. Ψα ψάρια ελευκερϊκθκαν και ο 

μπαμπάσ δεν τα κυνιγθςε γιατί τόςθ ϊρα είχαν γίνει φίλοι. 

 

Ζτςι θ μαμα, ο μπαμπάσ και τα καβοφρια γφριςαν πίςω ςτθ ςπθλιά. 

Πόλισ ζφταςαν πιραν αγκαλιά το μωράκι τουσ, ευχαρίςτθςαν το 

καβοφρι για τθ βοικειά του και ζψθςαν ζνα χταπόδι για να το 

γιορτάςουν… 

και ηιςαν αυτοί καλά και εμείσ καλφτερα… 

   

  



 
 

      
 

Χελίδα 13 

Η φώκια και ο ψαρϊσ 
Σχολείο: ΔΘΠΣΨΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΞΑΠΥΣΩ ΗΑΞΩΡΚΣΩ 

Εκπαιδευτικόσ: Χταυροποφλου Ελζνθ 

 

Τάξη: Α2 

Μαθητζσ/τριεσ: Οοφισ Πζιςι Οι, Ραηεράι Αλεξάντρο, Υανάσ Λωάννθσ, Υζττα Ξατερίνα, 

Υζττασ Υαναγιϊτθσ, Υιςςανίδθσ Χτζλιοσ, Φαψομανίκθσ Ρίκοσ, Φζνεςθ Βαρβάρα, Φίκοσ 

Γιϊργοσ, Φοκοηίγια Γιάννθσ, Χυνετοφ Λωάννα, Ψςιριγϊτθσ Ανδρζασ, Φαραοφ Ξωνςταντίνα, 

Φεντότκο Παρία, Φιορεντίνοσ Χάρθσ, Χαματάι Εργκίςα, Χρυςουλάκθ Λωάννα, Χωραφά 

Λοκάςτθ, Χωραφά Ρεφζλθ 

 

Πια φορά κι ζναν καιρό, ςε μια ςπθλιά κοντά ςτο Ψςιλιβι ηοφςαν δυο 

μικροφλεσ κι ατακτοφλεσ φϊκιεσ, θ Άννα και ο Χπφροσ. 

 

 

Πια μζρα, αφοφ είχαν παίξει για πολλι ϊρα ςτθ ςπθλιά τουσ, 

κουράςτθκαν και πείναςαν. Ζτςι, βοφτθξαν ςτο νερό για να βρουν 

τροφι. Επειδι όμωσ, όπωσ είπαμε, ιταν ατακτοφλεσ και λίγο 

τεμπελοφλεσ ςκζφτθκαν να πάνε ςτα δίχτυα ενόσ ψαρά για να βρουν 

ζτοιμθ τροφι. 



 
 

      
 

Χελίδα 14 

 

Ζτςι κι ζγινε. Ενϊ ζτρωγαν όμωσ από τα δίχτυα, ο ψαράσ που ιταν 

πάνω ςτθ βάρκα κατάλαβε ότι κάποιοσ πειράηει τα δίχτυα του. Ψότε 

τράβθξε γριγορα-γριγορα τα δίχτυα πάνω ςτθ βάρκα.  

Πόλισ τα τράβθξε είδε ότι οι φϊκιεσ όχι μόνο του είχαν ςκίςει τα δίχτυα 

αλλά δεν είχαν αφιςει τίποτα μζςα ςτα δίχτυα. Σ ψαράσ δε κα είχε 

οφτε ζνα ψαράκι να πουλιςει ςτο ψαράδικό του και να κρζψει τα 

παιδιά του. 

 

Αυτό κφμωςε πολφ τον ψαρά και τον ζκανε να χτυπιςει λίγο τθ φϊκια. 

Θ φϊκια πόνεςε… 



 
 

      
 

Χελίδα 15 

Ψότε ξαφνικά εμφανίςτθκε ζνασ κφριοσ που τον ζλεγαν Αναςτάςθ, ο 

οποίοσ αγαποφςε πολφ τισ φϊκιεσ. Σ κφριοσ Αναςτάςθσ είπε ςτον ψαρά 

ότι δεν πρζπει να χτυπάμε τισ φϊκιεσ αλλά και κανζνα άλλο ηϊο. 

 

Σ ψαράσ ακοφγοντασ τα λόγια του κφριου Αναςτάςθ κατάλαβε ότι είχε 

κάνει λάκοσ. Ηιτθςε ςυγγνϊμθ από τθ φϊκια και πρότεινε να κάνουν 

μια ςυμφωνία.  

Θ ςυμφωνία ιταν ότι οι φϊκιεσ δε κα ξαναχαλοφςαν τα δίχτυα του 

ψαρά κι εκείνοσ κα τουσ ζδινε κάκε μζρα όςα ψάρια χρειάηονταν για να 

χορτάςουν. 

 



 
 

      
 

Χελίδα 16 

Σι μικρζσ φϊκιεσ δζχτθκαν τθ 

ςυμφωνία και όλο χαρά 

κολφμπθςαν μζχρι τθ φωλιά 

τουσ για να πουν ςτθ μαμά τουσ 

τι είχε ςυμβεί.  

Θ μαμά τουσ, θ κυρία Βιβι, αν 

και δίςταςε λίγο ςτθν αρχι, 

μετά δζχτθκε με χαρά τθ 

ςυμφωνία. Από τότε οι φϊκιεσ 

βοθκοφν τον ψαρά να βρίςκει πολλά ψάρια κι εκείνοσ με τθ ςειρά του 

τουσ δίνει κάκε μζρα τα πιο νόςτιμα ψάρια.  

Ζτςι ζηθςαν αυτοί καλά κι εμείσ καλφτερα. 

 

  



 
 

      
 

Χελίδα 17 

Οι περιπϋτειεσ τησ φωκο-οικογϋνειασ 
Σχολείο: Δθμοτικό Χχολείο Οικακιάσ 

Εκπαιδευτικόσ: Ηωι Ψςιάνου 

 

Τάξη: Α 

Μαθητζσ/τριεσ: Ξωνςταντίνα Γιατρά, Αλζξθσ Λμπραλίου, Χζρτηιο Λμπραλίου, Γιϊργοσ 

Ξιοφρκασ, Ψάςοσ Ξλάδθσ, Λωάννα Ξοριανίτθ, Παρία Ξοριανίτθ, Άννα Ξορφιάτθ, Αμάντα 

Οζκα, Χριςτιάννα Οζκα, Υαναγιϊτθσ Οιβζρθσ, Αριάδνθ Παυροκζρθ, Βαςιλικι Πιχαλίτςθ, 

Πίλα Πορ, Δζςποινα Πποηίκθ, Χτζφανοσ Πποηίκθσ, Διονφςθσ Ππράτθσ, Παρίνοσ ανιτόσ, 

Οεονάρντο Ψαφάι, Φραντςζςκα Χεκουράνι 

 

Πια φορά και ζναν καιρό ςε μια μικρι ςπθλιά ηοφςε μια όμορφθ φωκο-

οικογζνεια, ο μπαμπάσ φϊκοσ, θ μαμά φϊκια και το μικρό τουσ φωκάκι. 

Ιταν πολφ ευτυχιςμζνοι και κάκε μζρα βουτοφςαν μζςα ςτθ κάλαςςα, 

ψάχνοντασ για το φαΐ τουσ. 

Ζνα ιςυχο πρωινό τθν ϊρα 

που θ οικογζνεια 

απολάμβανε το γεφμα τθσ 

ςτθ μικρι ςπθλιά, 

εμφανίςτθκε κοντά τουσ μια 

βάρκα. Σ κόρυβοσ από τθ 

μθχανι τθσ βάρκασ τρόμαξε 

τθ φωκο-οικογζνεια, που 

ζφυγε αμζςωσ από εκεί. 

Σ μπαμπάσ φϊκοσ και θ μαμά φϊκια ζπεςαν ςτθ κάλαςςα και άρχιςαν 

να κολυμποφν όςο πιο γριγορα μποροφςαν. Βλζποντασ τουσ 

ανκρϊπουσ, που ιταν 

μζςα ςτθ βάρκα, 

κατάλαβαν ότι 

βρίςκονταν ςε 

κίνδυνο.  

Αφοφ κολφμπθςαν 

αρκετι ϊρα και 

επειδι είχαν 

κουραςτεί πολφ, 

βγικαν από τθ 



 
 

      
 

Χελίδα 18 

κάλαςςα και βρικαν καταφφγιο ςε μια ςπθλιά που ιταν αρκετά πιο 

μακριά από τθ δικι τουσ.  

αφνικά κοίταξαν γφρω τουσ και είδαν ότι το μικρό φωκάκι τουσ ζλειπε, 

δεν είχαν καταλάβει τι είχε ςυμβεί, ότι δθλαδι οι άνκρωποι είχαν 

προλάβει να αρπάξουν το μωρό τουσ. Θ μαμά φϊκια ξζςπαςε αμζςωσ 

ςε κλάματα αλλά ο μπαμπάσ φϊκοσ τθν πλθςίαςε και αφοφ τθν 

αγκάλιαςε, τθσ υποςχζκθκε ότι κα ζβριςκε το μωρό τουσ. Ζτςι 

ξεκίνθςαν αμζςωσ το ψάξιμο. 

 

Ππικαν λοιπόν ςτθ κάλαςςα, κολφμπθςαν μζχρι τθ ςπθλιά τουσ και 

άρχιςαν να ρωτοφν τα 

υπόλοιπα ηϊα μιπωσ 

είχαν δει το μωρό τουσ.  

Υρϊτα ρϊτθςαν ζναν 

γζρικο ξιφία αλλά 

δυςτυχϊσ δεν το είχε δει. 

Πετά ρϊτθςαν ζναν 

πολφχρωμο νεαρό 

ιππόκαμπο, αλλά και 

αυτόσ τουσ απάντθςε πωσ 



 
 

      
 

Χελίδα 19 

δεν είχε δει το μικρό φωκάκι, ιταν απαςχολθμζνοσ κακϊσ ζπαιηε 

κυνθγθτό με μια παρζα 

ιππόκαμπων.  

Φϊτθςαν και άλλα ηϊα τθσ 

κάλαςςασ, ζναν φαφοφτθ 

καρχαρία, ζναν 

ςυμπακθτικό κάβουρα και 

μια αγουροξυπνθμζνθ 

καλάςςια χελϊνα, αλλά 

κανείσ τουσ δεν είχε δει το 

μωρό τουσ.  

Απογοθτευμζνοι και ςτενοχωρθμζνοι κάκιςαν ςτα βράχια και ζκλαιγαν 

για το φωκάκι τουσ.  

 

Ψο κλάμα τουσ άκουςε ζνασ καλόσ πειρατισ που ζτυχε να περνάει από 

εκεί με το πειρατικό του καράβι. Δεν ιταν μόνοσ του, μαηί του 

βριςκόταν και το πλιρωμά του.  



 
 

      
 

Χελίδα 20 

Τταν ρϊτθςε τισ 

φϊκιεσ τι τουσ ςυνζβθ, 

του διθγικθκαν όλθ 

τθν ιςτορία.  

Ψότε αυτόσ αποφάςιςε 

να τισ βοθκιςει, τισ 

ζβαλε ςτο πλοίο του 

και άρχιςαν πάλι όλοι 

μαηί να ψάχνουν το 

χαμζνο φωκάκι. Σ 

μπαμπάσ φϊκοσ διθγικθκε και ςτα υπόλοιπα μζλθ του πλθρϊματοσ τθν 

ιςτορία.  

Ζνασ από τουσ πειρατζσ κυμικθκε ότι είχε ακοφςει πριν λίγθ ϊρα δφο 

γοργόνεσ να ςυηθτοφν για ζνα φωκάκι που το είχαν αρπάξει κάποιοι 

άντρεσ. Ψο πειρατικό καράβι άλλαξε αμζςωσ τθν πορεία του και 

κατευκφνκθκε προσ το ςθμείο που είχαν δει τισ γοργόνεσ.  

 



 
 

      
 

Χελίδα 21 

Ευτυχϊσ βρίςκονταν ακόμθ εκεί. Πόλισ είδαν τισ φϊκιεσ κατάλαβαν ότι 

ιταν οι γονείσ του μωροφ που είχαν αρπάξει οι άντρεσ τθσ βάρκασ. Σι 

γοργόνεσ τουσ οδιγθςαν ςτο μζροσ που κρατοφςαν το μωρό τουσ.  

 

Ψότε είδαν τουσ άντρεσ να κοιμοφνται μζςα ςτθ βάρκα και δίπλα τουσ, 

μζςα ς’ ζνα κλουβί βριςκόταν θ μικρι φϊκια φυλακιςμζνθ και 

φοβιςμζνθ. Σι πειρατζσ αποφάςιςαν να αιφνιδιάςουν τουσ άντρεσ τθσ 

βάρκασ που ακόμθ κοιμόντουςαν και δεν είχαν δει το πειρατικό καράβι.  

Ξρατϊντασ ςτα χζρια τουσ ςπακιά πιδθξαν πάνω ςτθ βάρκα και πριν 

καλά προλάβουν να το καταλάβουν, οι άντρεσ τθσ βάρκασ βρίςκονταν 

δεμζνοι χειροπόδαρα.  

Χτθ ςυνζχεια οι 

πειρατζσ άνοιξαν 

το κλουβί με ζνα 

ςπακί και 

ζβγαλαν από 

μζςα το μικρό 

φωκάκι. Υριν 

εγκαταλείψουν τθ 

βάρκα, οι 

πειρατζσ 

κατζςτρεψαν τθ μθχανι τθσ βάρκασ για να μθν μποροφν να τουσ 

ακολουκιςουν.  



 
 

      
 

Χελίδα 22 

Ψο μικρό φωκάκι ιταν πια ςϊο και αςφαλζσ ςτθ ηεςτι αγκαλιά των 

γονιϊν του. Αφοφ ευχαρίςτθςαν τουσ πειρατζσ, τουσ αποχαιρζτθςαν 

και βουτϊντασ ςτθ 

κάλαςςα πιραν τον 

δρόμο τθσ 

επιςτροφισ προσ τθ 

ςπθλιά τουσ.  

Ιταν ςίγουροι ότι 

πια κα ιταν 

ευτυχιςμζνοι και 

αςφαλείσ. Σι 

καινοφριοι τουσ 

φίλοι, οι πειρατζσ, βρίςκονταν κάπου μζςα ςτθ κάλαςςα, ζτοιμοι να 

τουσ προςτατζψουν από όποιον ικελε να τουσ κάνει κακό.   

  



 
 

      
 

Χελίδα 23 

Η μαμϊ φώκια, το φωκϊκι κι ο Τρύτωνασ 
Σχολείο: 4/κζςιο Δθμοτικό Χχολείο Σρεινισ Ηϊνθσ 

Εκπαιδευτικοί: Ζλενα Υατθνιϊτθ και Άννα Ξόκκαλθ 

 

Τάξη: Α & Β 

Μαθητζσ/τριεσ: Διονφςθσ Ππάςτασ, Ξατερίνα Ππάςτα, Διονφςθσ Πάργαρθσ, Κοδωρισ 

Πάργαρθσ, Χοφία Ηϊντου, Χριςτίνα Βυκοφλκα, Αναςτάςθσ Γιατράσ, Διονυςία Παρίνου, 

Διμθτρα Πάργαρθ, Γιϊργοσ Ψςάκωνασ, Γιάννθσ Χαϊκάλθσ, Χριςτίνα ζνου, Ρικολζτα 

Παροφδα 

 

Πια φορά κι ζναν καιρό ιταν μια μαμά φϊκια που είχε ζνα μωρό. 

Ξολυμποφςαν όμορφα ςτθ κάλαςςα Πια μζρα πιγαν ςτθν παραλία και 

ςυναντιςανε ζνα κοριτςάκι. Θ μαμά ζπιαςε κουβζντα με το κοριτςάκι 

και το μωράκι τθσ απομακρφνκθκε και το ζχαςε.  

Ψότε άρχιςε τότε να το ψάχνει μανιωδϊσ. Ψθν ϊρα που το ζψαχνε 

ςυνάντθςε ζναν Ψρίτωνα και του ηιτθςε να το ψάξουν μαηί. 

Χυναντιςανε μια ςπθλιά και ο Ψρίτωνασ είπε:  

- «Ξάτι βλζπω!» 

- «Μςωσ είναι το μωράκι μου!», είπε θ μαμά φϊκια με αγωνία 
και ανυπομονθςία.  

Δυςτυχϊσ όμωσ δεν ιταν το μικρό τθσ και ςυνζχιςαν να ψάχνουν.  



 
 

      
 

Χελίδα 24 

Ψο μωρό εν τω μεταξφ είχε μπλεχτεί ςε δίχτυα.  

Αυτά τα δίχτυα ανικαν ςε ζνα πειρατικό πλοίο. Ψο πλοίο είχε ζναν 

πειρατι με μαφρο μάτι και ζνα μαφρο επίδεςμο που το κάλυπτε.  

Σ πειρατισ ψάρευε και όταν τράβθξε τα δίχτυα του βρικε μζςα το 

φωκάκι. Δεν ιταν κακόσ και δεν ικελε να το πειράξει. Ψο ρϊτθςε:  

- «Πιπωσ χάκθκεσ;» 

- «Ραι, χάκθκα», παραδζχτθκε αυτό. «Ζχαςα τθ μαμά μου». 

- «Πθν ανθςυχείσ», είπε ο πειρατισ, «κα τθν ψάξουμε μαηί. 
Βζβαια, πϊσ κα τθ βροφμε που υπάρχουν τόςεσ πολλζσ 
φϊκιεσ;» 

- «Θ μαμά μου ζχει τα πιο μεγάλα μάτια από όλεσ τισ φϊκιεσ», 
είπε το φωκάκι.  



 
 

      
 

Χελίδα 25 

Ψότε πιραν ζνα τθλεςκόπιο του πειρατι και άρχιςαν να ψάχνουν ςτθ 

κάλαςςα τθ μαμά φϊκια. 

 

αφνικά, πολφ πολφ μακριά είδε ο πειρατισ τθ μαμά φϊκια με τον 

Ψρίτωνα. Υιρε το καράβι του λοιπόν και πιγε πιο κοντά να δει. 

Υροςπζραςε κάτι βράχια κι ζφταςε δίπλα ςτθ μαμά φϊκια.  

Αυτι τότε είδε το μωρό τθσ και άρχιςε να φωνάηει:  

- «Αυτό είναι το μωρό μου! Δεν το πιςτεφω ότι το ξαναβρίςκω!» 

 



 
 

      
 

Χελίδα 26 

Ζτρεξε τότε κι αυτό ςτθ μαμά του κι εκείνθ αμζςωσ ευχαρίςτθςε τον 

πειρατι που το ζςωςε και το πρόςεχε.  

 

Αποχαιρζτθςε κι ο Ψρίτωνασ τθ μαμά φϊκια με το μωρό τθσ, γιατί ικελε 

να πάει ςτθ γοργονοςπθλιά του.  

Ξι ζτςι ζηθςαν αυτοί καλά κι εμείσ καλφτερα!   

  



 
 

      
 

Χελίδα 27 

Το ϊτακτο  φωκϊκι 
Σχολείο: 2ο Φίηασ Δθμοτικό Χχολείο  

Εκπαιδευτικοί: Γρθγοριάδου Ευςεβεία και Φζνεςθ Παριζττα 

 

Τάξη: Α & Β 

Μαθητζσ/τριεσ: ΔΛΣΡΩΧΘΧ ΞΑΞΣΟΩΦΘΧ, ΑΓΓΕΟΛΞΘ ΠΩΟΩΡΑ, ΧΦΩΧΑ ΒΟΑΧΛΩΨΘ, ΓΛΩΦΓΣΧ 

ΥΦΣΒΘΧ, ΕΛΦΘΡΘ ΦΑΗΘ, ΡΛΞΘ ΒΣΧΧΣΩ, ΔΛΣΡΩΧΛΑ ΞΩΧΨΘ, ΔΛΣΡΩΧΘΧ ΒΟΑΧΛΩΨΘΧ, ΒΕΟΛΣΡ 

ΑΒΡΨΛΣΩ, ΧΦΩΧΑ ΒΟΑΧΛΩΨΘ, ΕΟΕΡΑ ΠΩΟΩΡΑ, ΔΛΣΡΩΧΘΧ ΠΑΦΛΡΣΧ, ΑΟΛΧΛΑ ΠΥΦΑΧΛΠΛ, 

ΕΠΠΑΡΣΩΕΟΑ ΡΨΕΡΨΛΑ, ΞΕΛΧΛ ΟΛΟΑ, ΨΑΧΣΧ ΥΑΨΛΦΘΧ, ΠΛΞΑΕΟΑ ΡΨΕΡΨΛΑ, ΑΡΨΩΡΛΑ 

ΠΩΟΩΡΑ, ΠΛΞΕΟ ΓΞΣΓΞΑ, ΡΛΞΣΟΑΧ ΞΑΨΑΧΞΘΧ, ΧΣΦΛΑ ΑΦΒΑΡΛΨΑΞΘ, ΔΛΣΡΩΧΘΧ 

ΥΑΥΑΔΑΨΣΧ 

 

Πια φορά και ζνα 

καιρό ςϋ ζνα  τόπο 

όχι πολφ μακριά 

από εδϊ  μια 

φϊκια γζννθςε ζνα 

όμορφο μικρό. Πε 

τον καιρό ζπρεπε 

να το αφιςει για 

να φάει ψάρια για 

να κάνει γάλα.  

 

Ζτςι μια φορά που εκείνο κοιμόταν ζφυγε για να  αναηθτιςει τροφι. 

   

Τταν το φωκάκι το μικρό ξφπνθςε ςκζφτθκε ότι δεν κα πείραηε και πολφ 

να βγει χωρίσ τθν άδεια τθσ μαμάσ του από τθν ςπθλιά.  



 
 

      
 

Χελίδα 28 

Ππικε ςτθ κάλαςςα και εκεί που κολυμποφςε ςυνάντθςε φάλαινεσ, 

δελφίνια, καρχαρίεσ, χελϊνεσ, καλάςςιουσ ελζφαντεσ και άλλα 

ψαράκια.  

 

 

 

Ξάποια ςτιγμι το πλθςίαςε απειλθτικά ζνασ καρχαρίασ και εκείνο 

ζτρεξε να ςωκεί.  



 
 

      
 

Χελίδα 29 

Τμωσ χάκθκε και μπλζχτθκε ςτα δίχτυα  ενόσ ψαρά που μόλισ ζνιωςε 

ότι ζπιαςε κάτι μεγάλο άρχιςε να το τραβάει με δφναμθ προσ τθ βάρκα: 

- Ω πόςο κα ςτενοχωρθκεί  θ μαμά μου, ζκλαψε το μικρό 
φωκάκι. Εκεί που ζλεγα καλά που γλίτωςα από τον καρχαρία 
τϊρα είμαι μπλεγμζνοσ μζςα ςε δίχτυά. Χε παρακαλϊ κφριε 
ψαρά άφθςε με!!! 

- Κα ςε αφιςω του είπε ο ψαράσ με ζνα όρο. Ρα πασ 
κατευκείαν ςτθ μαμά ςου και από εδϊ και πζρα να 
προςζχεισ… 

  

 

Θ μαμά φϊκια που είχε εν τω μεταξφ γυρίςει πανικοβλικθκε και άρχιςε 

να το ψάχνει ςτθ κάλαςςα. Ευτυχϊσ το βρικε μόλισ το άφθςε ο ψαράσ 

ηαλιςμζνο, το πιρε ςτθν ςπθλιά και το ζκανε μια μεγάλθ αγκαλιά. 



 
 

      
 

Χελίδα 30 

- Άμα ξυπνάσ και λείπω να περιμζνεισ να γυρίςω είπε θ μαμά 
φϊκια. Θ κάλαςςα ζχει πολλοφσ κινδφνουσ και όπωσ είςαι 
μικρόσ μπορεί να πάκεισ κάτι. 

- Παμά μου, καλι ςυγνϊμθ που ςε ανθςφχθςα , δεν κα 
ξαναφφγω μόνοσ μου, υποςχζκθκε το φωκάκι. 

 

Ξαι ζηθςαν αυτοί καλά και εμείσ καλφτερα και το φωκάκι μεγάλωςε και 
ζγινε μια μεγάλθ παιχνιδιάρα φϊκια 

 

. 

 

  



 
 

      
 

Χελίδα 31 

Το ϊτακτο φωκϊκι 
Σχολείο: 1ο Σλοιμερο Δθμοτικό Χχολείο Ηακφνκου 

Εκπαιδευτικοί: ΥΑΡΨΑΗΘ ΠΑΦΛΑ και ΥΕΨΨΑ ΠΑΦΛΕΨΨΑ 

 

Τάξη: Β1 - Β2 

Μαθητζσ/τριεσ: ΑΒΦΑΡΨΛΡΘ ΑΧΥΑΧΛΑ, ΑΓΓΕΟΘΧ ΛΩΑΡΡΘΧ, ΒΣΩΦΨΧΑΡΘΧ ΛΑΞΩΒΣΧ, 

ΒΣΩΦΨΧΑΡΘΧ ΧΦΘΧΨΣΧ, ΓΛΑΨΦΑΧ ΓΕΦΑΧΛΠΣΧ, ΓΞΣΩΧΞΣΩ ΦΑΛΔΦΑ, ΓΣΩΧΕΨΘ ΑΡΑΧΨΑΧΛΑ, 

ΓΦΛΒΑΧ ΚΕΣΔΩΦΣΧ, ΔΦΣΧΣΧ ΑΓΑΠΕΠΡΩΡ, ΔΣΡΣΩ ΟΣΩΛΗΑ, ΚΕΣΔΩΧΘ ΑΛΞΑΨΕΦΛΡΘ, 

ΞΕΦΑΟΟΘΡΣΧ ΔΛΣΡΩΧΛΣΧ, ΞΟΩΡΑΦΑΞΘ ΠΑΦΛΑ ΕΟΕΡΘ, ΞΣΞΞΛΡΣΩ ΠΑΦΓΑΦΛΨΑ, ΞΣΡΛΔΘΧ 

ΞΩΡ/ΡΣΧ, ΟΑΓΣΔΘΠΣΧ ΛΩΑΡΡΘΧ, ΟΣΩΡΨΣΩ ΔΛΣΡΩΧΛΑ, ΠΥΑΟΛ ΠΛΞΕΟ, ΡΛΞΣΟΑ ΕΡΛΑ, 

ΕΡΣΩ ΑΛΞΑΨΕΦΛΡΘ, ΠΑΠΠΣΩ ΟΩΔΛΑ, ΠΑΡΕΧΘ ΑΡΡΑ, ΠΑΦΛΡΣΧ ΔΛΣΡΩΧΛΣΧ, ΠΑΦΛΡΣΧ 

ΑΞΘΧ, ΠΑΦΛΡΣΩ ΠΑΦΛΑΡΚΘ, ΠΑΦΞΣΩΨΧΑΧ ΔΛΣΡΩΧΛΣΧ, ΠΑΨΑ ΧΑΦΑ, ΠΣΚΩΡΑΛΣΧ 

ΔΛΣΡΩΧΛΣΧ, ΠΥΑΝΦΑΠΛ ΕΠΛΟΛΑΡΣ, ΠΥΣΗΛΞΘ ΠΑΦΛΟΕΡΑ, ΠΥΣΗΛΞΘΧ ΥΑΩΟΣΧ, ΡΨΣΞΑ 

ΑΟΕΘΧ, ΕΡΣΩ ΠΑΦΛΑ, ΥΑΟΟΑ ΞΟΕΑ, ΥΑΥΑΔΑΨΣΩ ΗΕΨΑ, ΥΑΥΑΔΣΥΣΩΟΣΩ ΧΨΩΟΛΑΡΘ, 

ΥΑΥΥΑΧ ΒΑΧΛΟΘΧ, ΥΑΦΑΧΧΘΧ ΓΕΩΦΓΛΣΧ, ΥΣΟΩΓΕΡΘ ΑΡΨΩΡΛΑ 

 

 

Πια φορά κι ζναν καιρό μια φϊκια με 

μουςτάκια είχε ξαπλϊςει ςτθν άμμο. 

Τταν βαρζκθκε μπικε ςτθ κάλαςςα να 

κολυμπιςει και να φάει ψάρια. 

Θ φϊκια μασ ιταν ζγκυοσ και μετά από 

λίγο καιρό γζννθςε ςτθ ςπθλιά τθσ ζνα 

μικρό φωκάκι.  

 

Ψάιηε γάλα το φωκάκι τθσ και αυτό 

μεγάλωνε γριγορα. Ιταν ζνα 

άτακτο φωκάκι… φϊναηε και 

ζλεγε ςυνεχϊσ ΥΕΛΡΑΩ! Δεν 

άκουγε τθ μαμά του και όταν αυτι 

κοιμόταν μερικζσ φορζσ ζφευγε 

κρυφά. Αυτό ιταν πολφ 

επικίνδυνο.  



 
 

      
 

Χελίδα 32 

Ζβγαινε ςτθ ςτεριά και ζπαιηε με τα 

παιδιά μπάλα και κρυφτό. Ξρυβόταν 

ςτα βράχια και βυκιηόταν ςτα βακιά 

νερά τθσ κάλαςςασ. Χτθ ςτεριά ζχανε 

γιατί τα παιδιά το ζπιαναν εφκολα. 

Χτθ κάλαςςα όμωσ κολυμποφςε 

γριγορα και ξζφευγε απ’ όλουσ.  

 

Ζνα μεςθμζρι θ μαμά φϊκια ξφπνθςε αλλά το 

φωκάκι πουκενά… Ψο ‘ψαχνε από δω το 

‘ψαχνε από κει πουκενά το φωκάκι.  

Ξακϊσ κολυμποφςε ανιςυχθ ςυνάντθςε ζναν 

καρχαρία και τον ρϊτθςε: «Ξφριε καρχαρία, 

μιπωσ είδατε το φωκάκι μου;» Σ καρχαρίασ 

απάντθςε: «Τχι κυρία μου, γιατί αν το ’βριςκα 

κα το ‘τρωγα.»  

Πετά ςυνάντθςε μια χελϊνα και τθ ρϊτθςε κι 

αυτι αν είδε το φωκάκι τθσ. Θ χελϊνα 

απάντθςε πωσ δεν το είδε.  

Ϊςτερα ςυνάντθςε μια φάλαινα αλλά τθ 

φοβικθκε και δεν τθ ρϊτθςε τίποτα. 

Χτο τζλοσ θ φϊκια πολφ ςτενοχωρθμζνθ βγικε 

ςτθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ και είδε ζναν 

πειρατι.  



 
 

      
 

Χελίδα 33 

Ψον ρϊτθςε κι αυτόν αν είδε το φωκάκι τθσ 

και αυτόσ τθσ είπε ότι το είδε ζξω ςτθν 

παραλία να παίηει με τα παιδιά.  

Θ φϊκια μασ φουριόηα πιγε ςτθν παραλία 

και τελικά το βρικε. Θ φϊκια κυμωμζνθ το 

ρϊτθςε. 

- Γιατί παιδί μου ζφυγεσ από κοντά μου; 

- Χυγγνϊμθ μαμά, δε κα το ξανακάνω.  
  Ικελα να παίξω με τα παιδιά. 

 

 

Υιγαν ςτθ ςπθλιά μαηί ζφαγαν, κοιμικθκαν και  

ΗΘΧΑΡ ΑΩΨΣΛ ΞΑΟΑ ΞΑΛ ΕΠΕΛΧ ΞΑΟΩΨΕΦΑ!!!!!!!!!!!!! 

 

 

 

  



 
 

      
 

Χελίδα 34 

Κορύνα και χελωνύτςα αχώριςτεσ φύλεσ 
Χχολείο: 4ο Δθμοτικό Χχολείο Ηακφνκου 

Εκπαιδευτικοί: Πουδιλα  Αναςταςία 

 

Τάξη: Β1 

Μαθητζσ/τριεσ: Αρναοφτθ Δζςποινα, Ξακολφρθ Ευγενία, Ξοφτςθσ Υζτροσ, Γιατράσ 

Σδυςςζασ, Ελεηάι Αντιόλα, Οάππου Λωάννα, Γκίοκα Πελίνα, Ππίμπα Ελζνθ, Ηοφγρασ 

Δθμιτρθσ, Χείλαρθ Άννα, Αγγελι Ξορίνα, Χοφλα Σρλάντ, Παρίνου Δζςποινα, Οιβζρθ 

Διμθτρα, Ηιβασ Ρικόλασ, Ψαλβίντερ Χίνγκ, Γιατράσ Αντϊνθσ, Φουνάι Ππεςάρτ 

 

Πια φορά κι ζναν καιρό ςτθ Ηάκυνκο ηοφςε μια μαμά φϊκια, που τθν 

ζλεγαν Περϊπθ και γζννθςε ζνα μωράκι ςε μια μικρι ςπθλιά, 

κρυμμζνθ ανάμεςα ςε πολλοφσ βράχουσ. 

Ψο μωράκι κοιμόταν όλθ μζρα και ξυπνοφςε μόνο για να το ταΐςει θ 

μαμά του. Ψο ζλεγαν Ξορίνα και κακϊσ μεγάλωνε ιταν πολφ 

παιχνιδιάρικο. Ζπαιηε παιχνίδια όλθ μζρα και το πιο αγαπθμζνο του 

ιταν μια φουςκωτι μπάλα που είχε ξεμείνει από τουσ ανκρϊπουσ. 

 

Θ μαμά πάντα το ςυμβοφλευε :«Υρόςεχε γιατί αυτά τα πράγματα που 

ζρχονται από τουσ ανκρϊπουσ είναι καμιά φορά επικίνδυνα. Ππορεί να 

υπάρχουν ςκουπίδια που μπορεί να ςου κάνουν κακό.» και θ μαμά 

ςυνζχιηε «Ζλα ,γλυκό μου, κα παίξουμε κρυφτό. Εγϊ κα τα φυλάω κι 

εςφ κα κρφβεςαι» Ζτςι προςπακοφςε να του αποςπάςει τθν προςοχι 

από τα βλαβερά παιχνίδια. 



 
 

      
 

Χελίδα 35 

Θ αγαπθμζνθ κρυψϊνα για το μικρό το Ξορινάκι ιταν πίςω από ζναν 

μεγάλο βράχο ι πίςω από τθν πλάτθ του μπαμπά του. Ζπαιηαν ϊρεσ 

ατζλειωτεσ. Τταν βαριόταν το κρυφτό, ζπαιηε μπάλα με τον μπαμπά ι 

του άρεςε να κυνθγάει τθν ουρά του. Χιγά ςιγά μάκαινε και να 

κολυμπάει ςτα ρθχά νερά. 

 

αφνικά, μια μζρα θ μικρι κολυμβιτρια των ρθχϊν νερϊν είδε από 

μακριά κάτι να γυαλίηει… Ψο κοίταηε, το κοίταηε μα δεν μποροφςε να 

καταλάβει τι είναι, γιατί ςαν φϊκια ζβλεπε πολφ καλά μζςα ςτθ 

κάλαςςα και όχι ζξω από το νερό.  

Ψότε χλαπ! Βάηει το μικρό τθσ κεφαλάκι μζςα ςτο νερό και τι να δει… 

μια χελϊνα με ζνα καβοφκι χρυςό. «Παμά, φωνάηει, είναι κάτι εκεί 

ολόχρυςο.Ξολφμπα γριγορα να το δεισ» και πιγε κοντά θ μαμά φϊκια. 

 



 
 

      
 

Χελίδα 36 

Ψθν πλθςίαςε θ μαμά τθσ Ξορίνασ τότε είδε τθν παράξενθ χελϊνα να 

τρζμει ολόκλθρθ. 

Ιταν πολφ τρομαγμζνθ «Κζλω βοικεια κρφψε με ςε παρακαλϊ, με 

ψάχνουν οι πειρατζσ» είπε θ χελωνίτςα.« Πθ φοβάςαι. Ζλα μαηί μου, 

μικρι μου χελωνίτςα, κα ςε κρφψω ςτθ ςπθλιά μου» απάντθςε με 

τρυφερότθτα θ μαμά και τθν οδιγθςε ςτο ςπιτάκι. 

Τταν πιγαν ςτο ςπίτι ρϊτθςε θ μαμά: «Γιατί ςε κυνθγοφν; Ψι τουσ 

ζκανεσ;»  

«Κζλουν το χρυςό μου το καβοφκι το οποίο γυαλίηει ςτον ιλιο και είναι 

πολφ όμορφο» είπε θ χελϊνα. 

Σι μζρεσ περνοφςαν και θ χελϊνα με το Ξορινάκι άρχιηαν να κάνουν 

βόλτεσ ςτθ γαλάηια κάλαςςα. αφνικά εμφανίςτθκαν οι πειρατζσ. 

Θ χελϊνα τρόμαξε κι ζφυγε Σι πειρατζσ μπερδεφτθκαν και ζριξαν τα 

δίχτυα τουσ ελπίηοντασ ότι κα πιάςουν τθ χελϊνα με το χρυςό καβοφκι. 

 

Πζςα ςτα δίχτυα τουσ μπερδεφτθκε θ μικρι φϊκια και τθν ζφεραν ςτο 

καράβι τουσ. 



 
 

      
 

Χελίδα 37 

 

Θ χελϊνα, όμωσ δεν εγκατζλειψε τθ μικρι τθσ φίλθ. Ξάλεςε βοικεια. 

Ζφερε τουσ γονείσ τθσ και όλο τθσ το ςόι. Υερικφκλωςαν το καράβι και 

τουσ ζλεγαν δυνατά: 

«Αφήςτε την δεν ανήκει ςε εςάσ!!!» 

 

ΣΛ πειρατζσ τθν κοιτοφςαν περίεργα. Είδαν ότι είχε μουςτάκια, κακόλου 

αυτιά και δεν είχε χρυςό καβοφκι. Ζτςι αποφάςιςαν να τθν ρίξουν ςτθ 

κάλαςςα για να βρει τουσ γονείσ τθσ και το ςπίτι τθσ. 



 
 

      
 

Χελίδα 38 

Επειδι τουσ άρεςε πολφ το ςυμπακθτικό Ξορινάκι αποφάςιςαν να 

αλλάξουν τθ ςθμαία του πλοίου τουσ και να βάλουν μια καινοφρια με 

τθ γλυκιά μουςοφδα τθσ μικρισ φϊκιασ . 

 

Τςο για τισ δυο φίλεσ ζγιναν αχϊριςτεσ. Σι γονείσ τθσ χελϊνασ ζφτιαξαν 

το ςπίτι τουσ ςε μια ςπθλιά δίπλα από τθσ φϊκιασ .Ψα δυο κοριτςάκια 

από τότε ζπαιηαν μαηί, ζκαναν βόλτεσ ςτα γαλάηια νερά και 

ευχαριςτιόταν τισ ακτζσ τθσ Ηακφνκου .  

 

Ξαι ηιςανε αυτοί καλά και εμείσ καλφτερα 

  



 
 

      
 

Χελίδα 39 

Ψϊχνοντασ τη μαμϊ φώκια 
Σχολείο: 4ο Δθμοτικό Χχολείο Ηακφνκου 

Εκπαιδευτικοί: Ξλάδθ Φάνια 

 

Τάξη: Β2 

Μαθητζσ/τριεσ: Αποςτολοποφλου Ξων/να, Ρτζντθ Πελίνα, Πιχου Παριάννα, Ππιάηθσ 

Διονφςθσ, Ψςάγκου Παφρα, Φζντηοσ Χριςτοσ, Πουηάκα Αντριάνα, Ψςερκζηοβ Λβάν, 

Υιςκαρδζλθ Αναςταςία, Ρτόςτι Ψηόνι, Υαπαδάτου Χριςτίνα, ζνοσ Γιϊργοσ, 

Ψςαγκαροποφλου Αναςταςία, Φείηοφλλα Ξων/να, Χεβαςτάκθσ Γιϊργοσ, Χτραβοπόδθ 

Παριντίνα, Παροφγκασ Γιάννθσ, Ψηίκα Ζλενα, Χοφμπαςι Παριλζνα 

 

Πια φορά κι ζναν καιρό ςε μία μεγάλθ και ςκοτεινι ςπθλιά ςτο Ξερί,  

ιταν μια μαμά φϊκια που κιλαηε το μικρό τθσ, το φωκάκι.  

Ψθν ϊρα, που ιρεμθ κιλαηε το μικρό τθσ, ξαφνικά εμφανίςτθκε ςτθν 

είςοδο τθσ ςπθλιάσ ζνασ άνκρωποσ. Θ φϊκια φοβικθκε τόςο πολφ που 

παράτθςε το φωκάκι τθσ και εξαφανίςτθκε.  

 

Σ άνκρωποσ ςτενοχωρικθκε που ζμεινε το μικρό φωκάκι μόνο του και 

απροςτάτευτο εξαιτίασ του και αποφάςιςε να το βοθκιςει.  

Ψο μικρό φωκάκι, ιταν ιδθ 4 μθνϊν και είχε μάκει να κολυμπάει 

ευτυχϊσ, ζτςι ο κφριοσ αυτόσ το βοικθςε να βρει το δρόμο για τθ 

κάλαςςα.  



 
 

      
 

Χελίδα 40 

Πόλισ μπικε το φωκάκι ςτα γαλανά νερά τθσ άρχιςε να κολυμπάει με 

αγωνία. Δυςτυχϊσ όμωσ πιάςτθκε ςτα δίχτυα ενόσ ψαρά που ψάρευε 

εκεί με τθ βαρκοφλα του.  

Ψότε εμφανίςτθκε λίγο πιο πζρα από το φυλακιςμζνο ςτα δίχτυα 

φωκάκι, ζνασ τεράςτιοσ ξιφίασ με μια μεγάλθ πριονωτι μφτθ. Πόλισ 

είδε το φωκάκι που κινδφνευε μζςα ςτα δίχτυα του ψαρά, ζτρεξε και με 

τθν τεράςτια μφτθ του τρφπθςε τα δίχτυα και ελευκζρωςε το μικρό μασ 

φωκάκι.  

 

Υιρε το φωκάκι μαηί του για να το προςτατεφει και όπωσ 

κολυμποφςαν, ο ξιφίασ ζψαχνε κοντά ςτα βράχια και του ζβριςκε μικρά 

ψαράκια για να το ταϊηει.  

αφνικά μπροςτά τουσ εμφανίςτθκε ζνα "Παγιάτικο" που ιταν 

τεράςτιο και επιτζκθκε ςτο φωκάκι. Πόλισ όμωσ πρόςεξε δίπλα του τον 

ξιφία με τθν μφτθ τθ μεγάλθ, φοβικθκε και το βαλε ςτα "πτερφγια" και 

χάκθκε.  

Ψο φωκάκι παρακάλεςε το ξιφία να το βοθκιςει να βρει τθ μαμά του 

και φυςικά ο καλοςυνάτοσ ξιφίασ δεν του αρνικθκε.  



 
 

      
 

Χελίδα 41 

Άρχιςαν να ψάχνουν ςε βράχια και ςπθλιζσ ϊςπου ςε μια από αυτζσ 

βρικαν μια Γοργόνα κι ζναν Ψρίτωνα. Ψουσ ρϊτθςαν αν ιξεραν που 

βρίςκεται θ φϊκια και εκείνοι τουσ ζδειξαν το δρόμο για να τθ βρουν. 

Υράγμα τι ςε μια απομακρυςμζνθ από τθν παραλία ςπθλιά βρικαν τθ 

μαμά φϊκια που κακόταν εκεί ςτενοχωρθμζνθ.  

Ψθ ςτιγμι που είδε 

μπροςτά τθσ το μικρό 

τθσ το φωκάκι, το 

αγκάλιαςε με τα 

πτερφγια τθσ και του 

είπε:  

«Που ζλειψεσ πολφ. 

Φοβικθκα, ότι δεν κα 

ςε ξαναςυναντοφςα 

ποτζ». Ψο μικρό 

φωκάκι χαροφμενο τθσ φϊναξε: " κι εμζνα μου ζλειψεσ".  

Ψότε κολφμπθςαν μαηί και ξαναγφριςαν ςτθν όμορφθ ςπθλιά τουσ  

ςτο Ξερί και βζβαια ζηθςαν αυτοί καλά κι εμείσ καλφτερα. 

 
  



 
 

      
 

Χελίδα 42 

Η φωκύςια διϊςωςη και ο καλόσ ψαρϊσ 
Σχολείο: 6ο Δθμοτικό Χχολείο Ηακφνκου 

Εκπαιδευτικοί: Χιϊνθ Αγγελικι 

 

Τάξη: Β1 

Μαθητζσ/τριεσ: Ακτφπθ Ραταλία, Ακτφπθσ Γεϊργιοσ, Ακτφπθσ Πάριοσ, Βοφλτςου 

Αικατερίνθ, Γιακουμζλοσ Ρικόλασ-Διονφςθσ, Γκοφςκου Ρεκταρία-Παρία, Διαμαντι Παρία-

Διονυςία, Ηοφγρασ Βαςίλειοσ, Ηοφγρασ Χπυρίδων, Κοδωρισ Δθμιτριοσ, Ξλάδθ Βαςιλικι, 

Ξλάδθ Χτυλιανι, Ξυπριϊτθσ Διονφςιοσ, Οεονταρίτθ Αγάπθ, Πάργαρθσ-Ξατςιμίρθσ Λωςιφ, 

Παυρομάτθσ Διονφςιοσ, Πίλο Σρζςτθσ, Ππάςτασ Λωάννθσ, Ππάςτασ Ρικόλαοσ, ζνου 

Χτυλιανι, Ψηαφζρι Εμμανουιλ, Χότηα Άγγελοσ 

 

Πια φορά και ζναν καιρό ςτον κόλπο του Οαγανά ηοφςε μια μικροφλα 

φϊκια. Θ μαμά τθσ θ κυρά-Φϊκια τθν μάκαινε να κολυμπά και να 

ψαρεφει.  

 

  

Πια μζρα όπωσ κολυμποφςε θ μικροφλα φϊκια απομακρφνκθκε από τθ 

μαμά τθσ και τριγφριηε ςτο βυκό. Δεν είδε όμωσ τα δίχτυα που είχε 



 
 

      
 

Χελίδα 43 

απλϊςει ζνασ ψαράσ για να ψαρζψει και εγκλωβίςτθκε. Υροςπάκθςε 

να ελευκερωκεί, πάλευε όμωσ δεν τα κατάφερε.  

Θ μαμά άκουςε το μικρό και ζτρεξε να το ςϊςει. Υάλευε με τα δόντια 

τθσ να κόψει τα δίχτυα όμωσ δεν τα κατάφερε.  

  

Ζτςι ηιτθςε βοικεια από τα άλλα πλάςματα τθσ κάλαςςασ, τα δελφίνια, 

τισ χελϊνεσ, τουσ κάβουρεσ, τουσ ξιφίεσ ακόμα και τουσ καρχαρίεσ. Τλα 

τα καλάςςια ηωάκια ιρκαν να βοθκιςουν. Θ μαμά φϊκια ζκλεγε κι 

ζλεγε: «Χασ παρακαλϊ βοθκιςτε με να ςϊςω το παιδάκι μου από τα 

δίχτυα». 

Ψότε όλα τα ηϊα πιγαν γφρω από τα δίχτυα και άρχιςαν να 

προςπακοφν να ελευκερϊςουν το μικρό φωκάκι. Σ ξιφίασ προςπάκθςε 

να κόψει το δίχτυα με τθν κοφτερι μφτθ του, οι κάβουρεσ με τισ 

δαγκάνεσ τουσ και θ μαμά φϊκια με τα κοφτερά τθσ δόντια.  

 

 



 
 

      
 

Χελίδα 44 

Ψα μικρά ψαράκια και τα καλαμαράκια τουσ εμψφχωναν και ζλεγαν: 

«Ππορείτε, μπορείτε, Ππράβο όλοι μαηί». 

  

Σ ψαράσ πάνω από τθ βάρκα κατάλαβε ότι γίνεται φαςαρία ςτο βυκό. 

Ψότε είδε το μικρό φωκάκι να παλεφει να ελευκερωκεί και τα ψάρια 

τριγφρω να αγωνίηονται να το ελευκερϊςουν. 

  

  



 
 

      
 

Χελίδα 45 

«Ω! Πάλλον 

κάποιο ατφχθμα 

ζγινε εδϊ» είπε ο 

ψαράσ. Ψραβάει 

ςιγά ςιγά τα 

δίχτυα και βλζπει 

μζςα φοβιςμζνο 

το μικρό φωκάκι. 

Χωρίσ να το 

ςκεφτεί κακόλου 

το ελευκερϊνει.  

 

Θ μαμά φϊκια το πιρε ςτθν αγκαλιά τθσ και το φίλθςε. Τμωσ το 

μάλωςε κιόλασ γιατί απομακρφνκθκε και κινδφνευςε. «Πθν 

απομακρυνκείσ άλλθ φορά, γιατί κινδυνεφεισ» του είπε αυςτθρά. 

 

Σ ψαράσ ζνοιωςε μεγάλθ χαρά και ζνοιωςε ςν ιρωασ που ελευκζρωςε 

το μικρό. Ψα ψάρια τον χαιρετοφςαν και τον ευχαριςτοφςαν κάνοντασ 

βουτιζσ και διάφορα κολπάκια. 



 
 

      
 

Χελίδα 46 

 

Σ ψαράσ βγαίνοντασ ςτθ ςτεριά είπε ςε όλουσ τθν περιπζτεια που 

ζηθςε και ζνοιωκε περιφανοσ και χαροφμενοσ ςαν ιρωασ.  

Είπε ςε όλουσ τουσ άλλουσ ψαράδεσ ότι πρζπει να είναι προςεκτικοί 

όταν ψαρεφουν ϊςτε να μθν κινδυνεφουν τα ηϊα τθσ κάλαςςασ. 

Ξαι ηιςαμε εμείσ καλά και αυτοί φωκίςια.  

 

  



 
 

      
 

Χελίδα 47 

Ο Άρησ ο Φώκοσ και ο θηςαυρόσ του Μαυρογϋννη 
Σχολείο: 6ο Δθμοτικό Χχολείο Ηακφνκου 

Εκπαιδευτικοί: Ξϊν/νοσ Πάρκοσ  

 

Τάξη: Β2 

Μαθητζσ/τριεσ: Γριβάκθ Ξυριακι, Πποηιϊρθσ Άγγελοσ-Θλίασ, Πυλωνάσ-Χοφιανόσ 

Διονφςιοσ, Υαπαδάτοσ Χπυρίδων, Υαράςχθσ Ξωνςταντίνοσ, Υάςτρασ Λωάννθσ, Υζττασ 

Λωάννθσ, Υιλικα Αφροδίτθ, Υλζςςα Αντωνία, Υομόνθσ Ρικθφόροσ-Χριςτοσ, Υοτιρθσ 

Ξωνςταντίνοσ, Υυλαρινοφ Ακθνά, Φαψομανίκθ Γεωργία, Φουςιάνοσ Ξων/νοσ-Χπφροσ, 

Χζλλθνα Αικατερίνθ, Χτεριϊτθ Παρίνα, Χτζφοσ Λωάννθσ, Ψεμπονζρα Αγγελικι, Ψεμπονζρασ 

Χταφροσ-Ρικιτασ, Χαϊκάλθ Παρία, Χριςτόπουλοσ Διονφςιοσ-Αναςτάςιοσ 

 

Πια φορά και ζναν καιρό ιταν ζνασ φϊκοσ που τον ζλεγαν Άρθ. Σ Άρθσ 

ηοφςε ςε μια ςπθλιά ςτθ Ηάκυνκο και ςυγκεκριμζνα ςτθν περιοχι του 

Ξεριοφ. 

Πια μζρα κακϊσ είχε βγει για ψάρεμα ςυνάντθςε το φίλο του το 

Πάξιμο που ιταν κι αυτόσ φϊκοσ. 

 

Παηί ο Άρθσ και ο Πάξιμοσ ζκαναν κακθμερινά διαγωνιςμό ταχφτθτασ, 

κάτι αντίςτοιχο με αυτό που εμείσ οι άνκρωποι ονομάηουμε κυνθγθτό.  

Εκεί που κυνθγοφςε ο ζνασ τον 

άλλο μζςα ςτο καταγάλανα νερά 

τθσ περιοχισ, ςυνάντθςαν το 

φίλο τουσ το Χταφρο, το χζλι.  

Σ Χταφροσ αφοφ τουσ χαιρζτθςε 

τουσ είπε πωσ είχε δει ζνα 

πειρατι, τον αποκαλοφμενο 

Παυριγζννθ – το όνομα του 



 
 

      
 

Χελίδα 48 

οποίου προζκυψε από τθ μακριά, μαφρθ γενειάδα του – να κρφβει ζνα 

κθςαυρό ςε μια παραλία. 

 

  

Ξακϊσ πιγαιναν οι τρείσ φίλοι να βρουν το κθςαυρό είδαν από μακριά 

το καράβι του πειρατι. Αμζςωσ κρφφτθκαν ςτθν πιο κοντινι ςπθλιά 

που βρικαν για να μθ τουσ δει ο πειρατισ.  

Για κακι τουσ τφχθ όμωσ ςτθ ςπθλιά ηοφςε θ μάγιςςα Ακθνά που ιταν 

μια χταποδοφλα με οχτϊ μαγικά ραβδιά. Θ κακιά μάγιςςα με το που 

είδε τουσ τρεισ φίλουσ, τουσ είπε να φφγουν αμζςωσ γιατί κα τουσ 

μεταμόρφωνε ςε βατράχια. 

 



 
 

      
 

Χελίδα 49 

  

Ψότε οι ιρωεσ μασ ςαςτιςμζνοι ζφυγαν και πιγαν να κρυφτοφν ςε κάτι 

κοράλλια. Εκεί μια καλι μάγιςςα θ Δανάθ που ιταν ψάρι κλόουν τουσ 

ζκρυψε μζχρι να φφγει ο Παυρογζννθσ με το μαφρο πειρατικό του 

καράβι και τουσ κακοφσ πειρατζσ.  

  

Πε το που είδαν το καράβι να φεφγει κατευκφνκθκαν κολυμπϊντασ 

γριγορα προσ τθν παραλία για να δουν το κθςαυρό.  

Τμωσ προζκυψε ζνα πρόβλθμα. Σ Χταφροσ το χζλι δεν μποροφςε να 

βγει ςτθν παραλία και τότε 

εκνευριςμζνοσ επειδι οι φίλοι του 

τον άφθςαν μόνο του μζςα ςτθ 

κάλαςςα, ζφυγε. 

Σ Άρθσ και ο Πάξιμοσ μόνοι τουσ 

πλζον και πλθμμυριςμζνοι από 

χαρά και ενκουςιαςμό πλθςίαςαν 

το κθςαυρό.  

  



 
 

      
 

Χελίδα 50 

Ψθν ϊρα που προςπακοφςαν να 

ανοίξουν το μεγάλο ςεντοφκι 

εμφανίςτθκε από το πουκενά ο 

πειρατισ και τουσ μάλωςε γι αυτι 

τουσ τθν πράξθ.  

Αυτοί ζντρομοι του ορκίςτθκαν ότι 

κα φφγουν αμζςωσ και δε κα πουν 

ςε κανζνα για το κθςαυρό, αρκεί να 

τουσ αφιςει ελεφκερουσ.  

Σ Παυρογζννθσ όμωσ, όντασ ο πιο 

κακόσ πειρατισ του νθςιοφ, 

αποφάςιςε να μθν τουσ αφιςει να 

φφγουν και αφοφ τουσ αιχμαλϊτιςε, 

τουσ ζςτειλε ςε ζνα τςίρκο που είχε 

ζρκει ςτθν πλατεία Χολωμοφ.  

Από τότε ο Άρθσ και ο Πάξιμοσ 

δίνουν παραςτάςεισ με μπάλεσ 

καλάςςθσ και ψυχαγωγοφν τουσ 

τουρίςτεσ του νθςιοφ. Τςο για το 

φίλο τουσ το Χταφρο το χζλι, ζπιαςε 

δουλειά ςτθν τοπικι ΔΕΘ λόγω του 

ότι ιταν θλεκτροφόροσ.  

 
  



 
 

      
 

Χελίδα 51 

Το γενναύο φωκϊκι και ο κακόσ ψαρϊσ 
Σχολείο: ΔΘΠΣΨΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΞΑΠΥΣΩ «ΥΑΡΑΓΛΩΨΘΧ ΧΛΩΨΘΧ» 

Εκπαιδευτικοσ: ΧΨΣΝΔΘ ΧΣΦΛΑ  

 

Τάξη: Β1 

Μαθητζσ/τριεσ: ΑΒΣΩΦΘΧ ΑΦΛΧΨΕΛΔΘΧ, ΑΩΓΣΩΧΨΛΡΣΧ ΑΟΕΑΡΔΦΣΧ, ΑΩΓΣΩΧΨΛΡΣΩ-

ΥΩΟΑΦΛΡΣΩ ΔΛΣΡΩΧΛΑ, ΒΣΗΑΝΨΘΧ ΞΩΡΧΨΑΡΨΛΡΣΧ, ΒΣΦΦΛΧΘΧ ΛΩΑΡΡΘΧ, ΗΛΣΩ ΞΕΒΛ, ΗΛΦΟΕ 

ΨΗΕΧΛΞΑ-ΦΕΦΣΩΗΕ, ΞΑΝΨΑΗΘ ΡΨΕΧΑΦΡΨΑ, ΞΑΟΣΓΕΦΘ ΥΑΦΑΧΞΕΩΣΩΟΑ, ΞΑΟΣΓΕΦΛΑΧ ΥΑΩΟΣΧ, 

ΞΑΟΦΑΧ ΑΚΑΡΑΧΛΣΧ, ΞΑΨΧΑΦΣΧ ΑΡΔΦΕΑΧ, ΞΣΨΦΩΡΛΑ ΕΟΕΡΘ-ΛΩΑΡΡΑ, ΞΧΑΟΦΛ  ΧΑΦΑ, 

ΟΑΟΑΓΛΑΡΡΘ ΛΣΩΟΛΑ – ΔΛΣΡΩΧΛΑ, ΟΛΣΩΛΧ ΕΟΣΩΐΗΑ-ΧΣΣΩΥ 

 

Πια φορά και ζναν καιρό ιταν μία μαμά 

φϊκια που ηοφςε με το φωκάκι τθσ ςε 

μια ςπθλιά ςτθ Ηάκυνκο.  

Πια μζρα που κολυμποφςαν ςτθ 

κάλαςςα ςυνάντθςαν μία βάρκα με 

ψαράδεσ. Ψο φωκάκι κολφμπθςε δίπλα 

ςτθ βάρκα αλλά ξαφνικά πιάςτθκε ςτα 

δίχτυα τθσ!  

Θ μαμά κατάφερε όμωσ να το 

ελευκερϊςει ςκίηοντασ τα δίχτυα με τα 

δόντια τθσ. Ψότε όμωσ ο ψαράσ κφμωςε 

και ξανάριξε τα δίχτυα και αυτι τθ φορά 

ζπιαςε τθ μαμά!  

Ψο φωκάκι άρχιςε να φωνάηει. Ψότε 

μαηεφτθκαν χελϊνεσ, δελφίνια και 

διάφορα ψάρια και με αρχθγό το 

φωκάκι άρχιςαν να ςπρϊχνουν τθ βάρκα 

μζχρι που τθν αναποδογφριςαν 

ελευκερϊνοντασ ζτςι τθ μαμά.  

Χτθ κάλαςςα όμωσ ζπεςε και ο ψαράσ ο 

οποίοσ δεν ιξερε κολφμπι. Ψότε τα 

πλάςματα τθσ κάλαςςασ τον ζςωςαν και 

τον ζβγαλαν ςτθν ςτεριά.  



 
 

      
 

Χελίδα 52 

Σ ψαράσ μετανιωμζνοσ ηιτθςε ςυγγνϊμθ 

και υποςχζκθκε να μθν ξαναρίξει τα δίχτυα 

του. 

Θ μαμά φϊκια ευχαρίςτθςε τα πλάςματα 

τθσ κάλαςςασ και μαηί με το φωκάκι 

ςυνζχιςαν το κολφμπι τουσ.  

  

Ξαι ζτςι ζηθςαν αυτοί καλά και εμείσ καλφτερα 

 

 

 

     



 
 

      
 

Χελίδα 53 

Η ιςτορύα χωρύσ όνομα 
Σχολείο: ΔΘΠΣΨΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΞΑΠΥΣΩ «ΥΑΡΑΓΛΩΨΘΧ ΧΛΩΨΘΧ» 

Εκπαιδευτικόσ: ΛΑΞΩΒΛΔΘ ΧΦΛΧΨΛΡΑ 

 

Τάξη: Β2 

Μαθητζσ/τριεσ: ΟΩΞΣΩΦΕΧΘΧ ΛΩΑΡΡΘΧ, ΠΑΩΦΑΓΓΕΟΣΧ ΑΓΓΕΟΣΧ-ΔΛΣΡΩΧΛΣΧ, ΠΕΡΨΛΧΘ 

ΧΕΒΑΧΨΛΑΡΣΧ-ΥΑΡΣΧ, ΠΥΑΦΔΑΝ ΕΟΧΛΑΡΑ, ΡΣΩΨΧΞΣΦΧΞΑ ΠΑΦΛΞΑ, ΦΛΞΣΧ ΓΕΩΦΓΛΣΧ, 

ΧΥΛΡΣΧ-ΡΣΩΦΠΛΡΕΡ ΛΑΧΩΡΑΧ- ΧΩΞΦΑΨΘΧ, ΧΨΕΦΓΛΩΨΘΧ ΔΛΣΡΩΧΛΣΧ, ΧΨΕΦΑΡΘ 

ΠΑΦΛΡΑ,ΨΣΩΦΞΑΞΘΧ ΦΛΟΛΥΥΣΧ, ΨΧΛΑΦΑΧ ΚΕΣΔΩΦΣΧ, ΧΑΝΞΑΟΘ ΡΕΟΘ-ΧΦΛΧΨΛΡΑ, ΧΑΝΞΑΟΘ 

ΦΕΒΕΞΑ, ΧΑΦΑΞΨΛΡΣΩ ΑΚΘΡΑ-ΡΛΞΣΟΕΨΨΑ, ΧΑΧΑ ΞΦΛΧΨΛΡΑ, ΧΣΨΗΑ ΒΑΟΕΦΛΑ 

 

Πια φορά και ζναν καιρό ιταν μια μαμά φϊκια και το παιδί τθσ και 

πιγαιναν βόλτα ςτθ κάλαςςα. 

Θ μαμά μάκαινε ςτο παιδί να κολυμπάει 

ϊςπου αποφάςιςαν να βγουν ζξω ςτθν 

παραλία για να λιαςτοφν και να κάνουν 

μαςάη ςτισ πετροφλεσ. 

 

αφνικά ακοφςανε τθ μθχανι ενόσ 

ςκάφουσ. τότε τρζξανε και πζςανε ςτο 

νερό γιατί φοβικθκαν.  

Αφοφ νφχτωςε, βγικανε ςτθ ςπθλιά για 

να κθλάςει το μικρό τθσ, το οποίο ζπειτα 

ζπεςε για φπνο. Ψότε θ μαμά μπικε και 

πάλι ςτθ κάλαςςα για να ψάξει για 

τροφι.  

Τςθ ϊρα θ μαμά φϊκια ζλειπε το μικρό 

τθσ ξφπναγε και ζκλαιγε γιατί του ζλειπε 

θ μαμά του.  

Ψότε μια χελϊνα καρζτα καρζτα άκουςε 

το κλάμα του τθσ μικρισ φϊκιασ και το 

ρϊτθςε γιατί κλαίει.  

 



 
 

      
 

Χελίδα 54 

Εκείνο τθσ απάντθςε ότι του ζλειπε θ 

μαμά του και θ χελϊνα του πρότεινε να 

πάνε μαηί ςτθ κάλαςςα για να βρουν τθ 

μαμά του.  

Ψάχνανε, ψάχνανε ϊςπου βρικαν τθ 

μαμά φϊκια μπλεγμζνθ ςτα δίχτυα ενόσ 

ψαρά.  

Φϊναξε τότε το φωκάκι: ''Παμά κα ςε 

ςϊςω εγϊ!'' και με τα γερά του δοντάκια 

ζςκιςε τα δίχτυα και απελευκζρωςε τθ 

μαμά του.  

Πετά απ' όλα αυτά θ χελϊνα ζγινε φίλθ 

με τισ δφο φϊκιεσ, οι οποίεσ πιγαιναν 

ςυχνά να τθν επιςκεφτοφν μζςα ςτθ κάλαςςα. Ξαι ζτςι ζηθςαν αυτοί 

καλά και εμείσ καλφτερα... 

 

  


