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MENOYME 

ΣΠΙΤΙ ! 

ΠΕΡΝΟΥΜΕ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ! 

 

 

Εγχειρίδιο Δραστηριοτήτων για όλη την οικογένεια 
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Αγαπητοί γονείς,  

Θα επιθυμούσαμε να μοιραστούμε μαζί σας μερικές χρήσιμες ιδέες για το πώς να 

περάσετε δημιουργικό χρόνο με την οικογένειά σας κατά τη διάρκεια της 

παραμονής σας στο σπίτι, απόρροια της πανδημίας SARS-CoV-2 προκειμένου να 

διαφυλάξουμε την υγεία μας και την υγεία των αγαπημένων μας. Αρχικά σας 

προτείνουμε μερικές δραστηριότητες και δημιουργικά παιχνίδια που μπορούν 

εύκολα να γίνουν σε κλειστό χώρο, όπως και χρήσιμα link και στη συνέχεια σας 

παραθέτουμε ένα διασκευασμένο παραμύθι της λαϊκής παράδοσης, 

οπτικοακουστικό υλικό και ένα παιχνίδι για να φτιάξετε τα δικά σας παραμύθια.  

Σημαντικό είναι κατά την ευχάριστη και δημιουργική ενασχόλησή σας με όλα τα 

παραπάνω να συμμετέχετε όλοι μαζί σαν ομάδα και να έχετε την πλήρη 

συγκέντρωσή σας σε αυτό που κάνετε! Πάνω απ’ όλα σε αυτές τις στιγμές που 

βρισκόμαστε σπίτι, σας προτείνουμε να αντιμετωπίσετε τις δράσεις αυτές σαν μία 

δίοδο ουσιαστικής επικοινωνίας με τα άλλα μέλη της οικογένειάς σας, κατανοώντας 

τις βαθύτερες ανάγκες τους μέσω της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας. 

 Όλες οι δράσεις και τα παιχνίδια είναι τέτοιας φύσεως, ώστε να μην υπάρχει σωστό 

και λάθος, να μην υπάρχει νικητής και χαμένος, να μην καλλιεργούν τον 

ανταγωνισμό αλλά να αποσκοπούν στη συνεργασία και να προάγουν το αίσθημα 

χαράς μέσα στην οικογένεια!  

 

Καλή διασκέδαση! 

 

Οι συγγραφείς του εγχειριδίου, 

Αφροδίτη Χαραλαμπάκη, 

Εκπαιδευτικός, M.A.Ed. Θεατροπαιδαγωγός, Αφηγήτρια Παραμυθιών 

 

Φραγκίσκος Αλέξανδρος Σαργολόγος, 

Εμψυχωτής, Συντονιστής & Εισηγητής Δράσεων, Θεατρολόγος 

B.A., M.A. in Education and Lifelong Learning 
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Δραστηριότητες και Παιχνίδια 

 

Το χαρτί της αγάπης! 

 

Κολλάμε ένα μεγάλο χαρτί (ή ένα χαρτί Α4) σε ένα σημείο του σπιτιού 

και όποτε νιώθουμε χαρούμενοι γράφουμε εκεί τα συναισθήματά μας.  

 

Μικροί και μεγάλοι γράφουμε τι μας κάνει να νιώθουμε όμορφα και να 

περνάμε καλά με τους άλλους, π.χ. : 

 

 Νοιώθω τέλεια όταν βλέπουμε ταινία και χαμογελούμε μαζί! 

 Περνάω ωραία όταν με μαθαίνουν κάτι νέο οι γονείς μου! 

 Μου άρεσε όταν η αδερφή μου με βοήθησε στην άσκηση! 

 Με ευχαριστεί να πηγαίνουμε βόλτα τον σκύλο! 

 Να ξαναμαγειρέψουμε μαζί αυτό το φαγητό! 

 Σ’ ευχαριστώ για την υποστήριξη! 

 Θέλω να βρίσκομαι κοντά σου!  

 Σ’ αγαπώ πολύ μαμά! 

 

 

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για εμφάνιση! 

Ένας κόσμος φανταστικός, γεμάτος αλήθειες… 

 

 

https://www.mythstory.net/enas-kosmos-fantastikos-gematos-alithies/
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Βρίσκουμε ποιο είναι το κάθε μπαχαρικό!  

 

Στην κουζίνα του σπιτιού μας ή στο σαλόνι συγκεντρωνόμαστε όλοι και 

βάζουμε μέσα σε ένα κουτί τα μπαχαρικά ή τα καρυκεύματα  που 

διαθέτουμε. 

Στη συνέχεια, βάζουμε ένα μαντήλι στα μάτια του παίχτη και το κάθε 

μέλος της οικογένειας του δίνει να αναγνωρίσει ένα μπαχαρικό από την 

γεύση του! 

Είναι αλμυρό; -Μάλλον είναι το αλάτι! 

Είναι λίγο καυτερό; -Μάλλον είναι πιπέρι. Ποιο πιπέρι όμως είναι; Το 

μαύρο, το λευκό, το πράσινο, το κόκκινο; 

Είναι γλυκό; -Σίγουρα θα είναι ζάχαρη; Μήπως όμως είναι στέβια ή 

κάποιο άλλο γλυκαντικό;  

Είναι πικρό; -Ποιο από όλα τα μπαχαρικά θα μπορούσε να είναι; 

Μήπως η κανέλα; 

Στο τέλος της δραστηριότητας, μπορούμε να συζητήσουμε όλοι μαζί 

ποια μπαχαρικά ή και μυρωδικά αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ, τι 

παράγει το χωριό μας και τι φτιάχνουν οι παππούδες μας; Μπορούμε 

να συμπεριλάβουμε και βότανα του τόπου μας, όπως ρίγανη, θυμάρι, 

δεντρολίβανο, φασκόμηλο, ευκάλυπτο, χαμομήλι και τσάι του βουνού, 

καθώς και να ψάξουμε τις ευεργετικές ιδιότητές τους.  

 Πόσο ωραία φτιάχνει η γιαγιά το αγαπημένο μας γλυκό; 

 Έχουμε δοκιμάσει να κάνουμε τη συνταγή της; 

 Ποιο μπαχαρικό μας αρέσει περισσότερο και γιατί; 

 Τι μπαχαρικό θα βάλουμε σήμερα στο φαγητό μας; 

 Ποια είναι άραγε τα μπαχαρικά που παράγει η χώρα μας; 

 

Βρίσκουμε όσο μπορούμε πιο πολλά! 
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Φτιάχνουμε τα δικά μας παραμύθια!  

 

Με τη βοήθεια της παραμυθοτράπουλας (υπάρχει στο τέλος του 

εγχειριδίου για εκτύπωση) μπορούμε να φτιάξουμε τα δικά μας 

παραμύθια! Σκεφτόμαστε δύο ή τρεις ξεχωριστούς και ευφάνταστους 

ήρωες, τους περιγράφουμε και τραβάμε ένα φύλλο από την 

παραμυθοτράπουλα.  

Προσπαθούμε να δώσουμε μία εξέλιξη στην ιστορία, σύμφωνα με τη 

λέξη που θα τύχουμε, π.χ. Αν το φύλλο γράφει «ψέματα», ο ήρωάς μας 

θα πει ή θα του πουν ψέματα. Αν το φύλλο γράφει «απαγόρευση» στον 

ήρωά μας θα του απαγορεύσουν κάτι ή θα απαγορεύσει ο ίδιος κάτι. 

 

Και άλλες ιδέες: 

 Ποιος/ποιοι είναι οι ήρωες μας αυτές τις ημέρες; 

 Μας έχει απαγορευθεί κάτι και γιατί; 

 Ο ήρωάς μας κάθεται σπίτι ή όχι; 

 Τι αγώνα δίνει ο δικός μας ήρωας; 

 Από τι κινδυνεύει ίσως ο παππούς και η γιαγιά του ήρωα και τι 

χρειάζεται να προσέξουν; 

 Ποιος είναι ο τελικός σκοπός του ήρωά μας;   

 

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για εμφάνιση! 

Τρεις ορισμοί για το παραμύθι… 

 

https://www.mythstory.net/treis-orismoi-gia-to-paramythi/
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Ακούμε και ξεχωρίζουμε τους ήχους! 

Με το κινητό μας τηλέφωνο (Smartphone ή Tablet) ηχογραφούμε 

ήχους, εμείς ή και το παιδί, από διαφόρους ήχους του περιβάλλοντος 

του σπιτιού ή του μπαλκονιού μας. Στη συνέχεια, με τη σειρά του ένας 

ένας προσπαθεί να βρει όσο πιο πολλούς ήχους μπορεί!  

Τέτοιοι ήχοι μπορεί να είναι: 

 Το κλείσιμο της πόρτας 

 Το άνοιγμα του φερμουάρ 

 Ο θόρυβος του ψυγείου 

 Ο απορροφητήρας 

 Το νερό που τρέχει από τη βρύση 

 Το ντους 

 Το θρόισμα του αέρα 

 Το άνοιγμα ενός ντουλαπιού 

 Ο ήχος που κάνει το πορτατίφ όταν ανοίγει και κλείνει, 

  Το πληκτρολόγιο του υπολογιστή και γενικά ότι πιο ευφάνταστο 

μπορεί να σκεφθεί κάποιος! 

 Έξτρα συμβουλή! 

Είναι χρήσιμο κάποιοι ήχοι να μην μοιάζουν μεταξύ τους, ώστε η 

αναγνώρισή τους να μην είναι εύκολη και να υπάρχει ενδιαφέρον στη 

συγκεκριμένη δραστηριότητα.  

Πχ. Ο ήχος που κάνει μία πόρτα που ανοίγει μπορεί να μοιάζει με τον 

ήχο που κάνει κάποιο ντουλάπι, ο ήχος του καλοριφέρ μπορεί να 

θυμίζει μια βρύση που τρέχει ή ο ήχος που κάνει το πορτατίφ όταν 

ανοίγει και κλείνει να είναι παρόμοιος με αυτόν που ανοιγοκλείνει το 

στυλό μας! 

 

Αφήστε τη φαντασία ελεύθερη και ηχογραφείστε ήχους! 
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Το σταυρόλεξο του ονόματός μας! 

 

Γράφουμε σε ένα χαρτί κάθετα το όνομά μας. Ύστερα γράφουμε 

οριζόντια δίπλα από κάθε γράμμα μία λέξη που να αρχίζει με το γράμμα 

αυτό. Στη συνέχεια κόβουμε τις λέξεις και τις ανακατεύουμε.  

Τραβάμε τρία χαρτάκια τυχαία και προσπαθούμε να φτιάξουμε 

προτάσεις ή ιστορίες με τις λέξεις αυτές! π.χ. 

 

ΑΝΟΙΞΗ 

ΦΑΡΟΣ 

ΡΟΔΑΚΙΝΟ 

ΟΝΕΙΡΟ 

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΣ 

ΙΚΕΤΕΥΩ 

ΤΙΝΑΖΩ 

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

Είδα στο όνειρό μου έναν φάρο και μια θάλασσα μεγάλη με ένα πλοίο 

να παλεύει με τα κύματα. Μόλις ξύπνησα τίναξα δυνατά τα σεντόνια 

μου και βρήκα πάνω τους καφέ άμμο και πανέμορφα κοχύλια!  

 

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για εμφάνιση! 

Πώς διαβάζουμε βιβλία στα παιδιά προσχολικής ηλικίας… 

 

 

https://www.mythstory.net/pos-diavazoume-vivlia-sta-paidia-proscholikis-ilikias/
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Ο φίλος μου, η ΜΝΗΜΗ μου ! 

 

Καθόμαστε όλοι μαζί στο σαλόνι του σπιτιού μας και καλύπτουμε με 

ένα μαντήλι τα μάτια του παίχτη, ώστε να μη βλέπει γύρω του. Στη 

συνέχεια ένας ένας ρωτάει τον παίκτη να του πει λεπτομέρειες για ένα 

δωμάτιο του σπιτιού και τα αντικείμενα που υπάρχουν σε αυτό! 

Μπορούμε να δώσουμε ένα λεπτό σε κάθε παίκτη να απομνημονεύσει 

όσα αντικείμενα παραπάνω μπορεί! 

Ο κάθε παίχτης μπορεί να σκεφθεί ή οι υπόλοιποι να του κάνουν τις 

παρακάτω ερωτήσεις: 

 Τι αντικείμενα υπάρχουν στο δωμάτιο; 

 Τι χρώμα έχουν τα αντικείμενα; 

 Πόσα χαρτιά βρίσκονται περίπου πάνω στο γραφείο; 

 Θυμόμαστε πού βάλαμε τελευταία φορά το μπουφάν μας; 

 Τι βρίσκεται σε κάθε γωνία του δωματίου; 

 Σε ποιο ράφι βρίσκονται οι κορνίζες; 

 Στις κορνίζες ποιοι απεικονίζονται; 

 Σε ποια δωμάτια δεν υπάρχει κάποιο αντικείμενο που έχουμε 

διπλό; π.χ. πορτατίφ. 

 Έξτρα συμβουλή! 

Μπορούμε να ρωτήσουμε ανά πάσα στιγμή τον παίκτη: 

 Σίγουρα είναι ο κουμπαράς πάνω στο ράφι; 

 Η κορνίζα είναι στο πρώτο ή το δεύτερο ράφι; 

 Είσαι σίγουρος/η ότι η σκούπα και το φαράσι την τελευταία φορά 

που τα είδες δεν ήταν στην κουζίνα μας; 

Προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε τον παίκτη να αφηγηθεί όσες πιο 

πολλές λεπτομέρειες μπορεί, να αναφέρει τα αντικείμενα που θυμάται 

κρατώντας του το ενδιαφέρον με πολλές ερωτήσεις!  
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Μια Αλήθεια κι ένα Ψέμα! 

 

Λέμε ο καθένας από μία αλήθεια και ένα ψέμα για τον εαυτό μας ή για 

κάτι που μας έχει συμβεί στο παρελθόν και οι υπόλοιποι προσπαθούν 

να μαντέψουν εάν αυτό που λέμε είναι αλήθεια ή ψέμα.  

 

Μπορούμε ακόμα να κάνουμε πολλές ερωταπαντήσεις: 

 

 Ποιο είναι το αγαπημένο μας χρώμα; 

 Ποιο τραγούδι μας αρέσει περισσότερο; 

 Ποιο είναι το αγαπημένο μας φαγητό; 

 Πότε πήγαμε τελευταία φορά σούπερ μάρκετ; 

 Πότε φάγαμε τελευταία φορά σοκολάτα; 

 Ποιο είναι το βιβλίο που μας άρεσε πολύ; 

 Ποια ομάδα παρακολουθούμε στο ποδόσφαιρο; 

 

Με αυτόν τον τρόπο διαπιστώνουμε πλήρως, το πόσο καλά μας 

γνωρίζουν οι άλλοι και γνωρίζουμε και εμείς τον εαυτό μας! 

 

Επιπρόσθετες ερωτήσεις: 

 Μου αρέσει πιο πολύ να κολυμπάω στην πισίνα παρά στη θάλασσα. 

Είναι αλήθεια ή ψέμα; 

 Προτιμώ να περνάω χρόνο βλέποντας ταινίες παρά σειρές στην 

τηλεόραση. Είναι αλήθεια ή ψέμα; 
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Η Υγιεινή στο τσεπάκι μας! 

 

Φτιάχνουμε όλοι μαζί μικρά χαρτάκια που γράφουμε πάνω ένα είδος 

προσωπικής υγιεινής (απολυμαντικό, καθαριστικό, είδος υγιεινής) και 

στη συνέχεια τα ανακατεύουμε! Ένα μέλος της ομάδας διαβάζει στα 

υπόλοιπα μέλη ένα χαρτάκι-είδος. 

Ο παίκτης μας μπορεί να αναφέρει: 

 Πού χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο καθαριστικό; 

 Τι πρέπει να προσέχουμε όταν κάνουμε χρήση αυτού; 

 Πού χρησιμοποιούμε σαπούνι και πού απολυμαντικό; 

 Ποια είναι η διαφορά μεταξύ σαπουνιού και απολυμαντικού; 

 Χρειάζεται να φοράμε γάντια μέσα στο σπίτι; 

 Πότε πλένουμε τα χέρια μας και με ποιο τρόπο; 

Κάποιες από τις λέξεις που μπορούμε να γράψουμε ή και να έχουμε 

έτοιμες είναι: 

 Σαπούνι 

 Αντισηπτικό χεριών 

 Σαμπουάν 

 Γάντια 

 Χλωρίνη 

 Μάσκα προσώπου 

 Μωρομάντηλα 

 Προστατευτικά γυαλιά 

 Οδοντόκρεμα 

 Οινόπνευμα  



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ! 

 

11 
ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ, ΠΕΡΝΑΜΕ ΟΜΟΡΦΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΣ! 

Κάνεις ό,τι κάνω! 

 

Ένας από την ομάδα που έχουμε κάνει δείχνει μία κίνηση και οι 

υπόλοιποι προσπαθούν να κάνουν όσο πιο πιστά την ίδια κίνηση! 

 

 Ύστερα μπορεί το παιχνίδι να γίνει και με ομιλία, κάνοντας κραυγές 

ζώων, φτιάχνοντας γλωσσοδέτες ή φράσεις της όπερας και οι άλλοι 

προσπαθούν να επαναλάβουν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο! 

 

 Κάποιος από την ομάδα σχεδιάζει έναν κύκλο νοητά στον αέρα  

που τέμνεται από δύο γραμμές. 

 Μπορούμε να καθρεπτίσουμε την κίνηση που κάνει ένα μέλος 

της ομάδας μας;  

 Μπορούμε να κάνουν μία δύσκολη χορευτική φιγούρα όλοι μαζί; 

 Πώς θα έκανε ένα δελφίνι όταν μας βλέπει; 

 «Ω, σόλε μίο!!!» Η μήπως κάπως διαφορετικά; 

 

Ας δοκιμάσουμε να πούμε γρήγορα γλωσσοδέτες! 

 Άσπρη πέτρα ξέξασπρη κι απ' τον ήλιο ξεξασπρότερη! 

 Μια κούπα καπακωτή, μια κούπα ξεκαπάκωτη, μια κούπα 

καπακωμένη, μια κούπα ξεκαπακωμένη! 

 Κοράλλι ψιλοκόραλλο και ψιλοκοραλλάκι! 

 Ο ποντικός έπεσε από το παραθύρι και έσπασε τα 

τζιτζεμενοφλεμονδοπαγιδοκοκκαλάκια του! 

 Πίτα σπανακόπιτα, σπανακολαδόπιτα, πίτα σπανακόπιτα, 

σπανακολαδοφραγκοσυκοπαντζαροκολοκυθόπιτα! 
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Ώρα για μια όμορφη Ιστορία! 

 

Διαβάζουμε στα παιδιά μία ιστορία που μπορούμε να βρούμε από το 

διαδίκτυο ή ακόμα καλύτερα μια ιστορία που μπορούμε να φτιάξουμε 

εμείς, σύμφωνα με το μάθημα της ιστορίας, της γλώσσας και των 

μαθηματικών! 

 

Στη συνέχεια ρωτάμε τα παιδιά για να αξιολογήσουμε: 

 

 Τι τους άρεσε; 

 Τι δεν τους άρεσε; 

 Τι τα προβλημάτισε; 

 Τι τα φόβισε; 

 Τι τα καθησύχασε;  

 

Την ίδια ή την επόμενη μέρα ζητάμε από τα παιδιά να επαναλάβουν την 

ιστορία με δικά τους λόγια και με τη δική μας βοήθεια! 

 Έξτρα συμβουλή! 

 Η ιστορία μπορεί να διασκευαστεί σύμφωνα με τη φαντασία μας! 

 Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να αλλάξουμε τον ήρωα και την πλοκή! 

 Η εξέλιξη και το τέλος της ιστορίας μπορούν να αλλάξουν! 

 Μπορούμε να γράψουμε την ιστορία μας και να την εκτυπώσουμε! 

 Ο κάθε ένας μας μπορεί να δώσει ένα δικό του τέλος στην ιστορία! 
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Βρίσκω πράγματα με την Αφή μου! 

Δίνουμε σε κάθε μέλος της οικογένειας τη δυνατότητα μέσω της αφής 

να ανακαλύψει ποιο αντικείμενο πιάνει με τα χέρια του! Η δράση 

γίνεται με καλυμμένα τα μάτια! 

Μπορούμε από πριν σε ένα δοχείο να έχουμε διάφορα αντικείμενα, 

από καθημερινής χρήσης μέχρι και αντικείμενα που χρησιμοποιούμε 

πάρα πολύ σπάνια ή αραιά και πού! 

Τέτοια αντικείμενα μπορούν να είναι: 

 Ένα κλειδί 

 Μία οδοντόκρεμα 

 Μία μικρή κονσέρβα 

 Ένα κερί 

 Ένα κουτάλι 

 Ένα φρούτο 

 Ένα νόμισμα 

 Ένα γάντι 

 Ένα CD 

 Ένα κόσμημα 

 Έξτρα συμβουλή! 

Για να αποκτήσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον το παιχνίδι μας μπορούμε να 

προσθέσουμε αντικείμενα που είναι πιο δύσκολο να βρεθούν, όπως: 

 Το καπάκι από ένα στυλό 

 Ένα ρεσώ για κερί 

 Μία παλιά κασέτα ή ένας δίσκος 

 Ένας λυγισμένος συνδετήρας 

 Ένα ιδιόμορφο μπρελόκ 

Εξερευνήστε γύρω σας και βρείτε περισσότερα από 20 αντικείμενα που 

ο καθένας με τη σειρά του καλείται να τα βρει! Μη διστάσετε την ώρα 

που μαντεύει κάποιος να του δώσετε αντιφατικές πληροφορίες για 

περισσότερη διασκέδαση! 
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Το πιο όμορφο Συναίσθημα που νιώθω! 

 

Αναμφίβολα το τέλος της ημέρας μας κάνει να αισθανόμαστε πιο 

ήρεμοι, μετουσιώνοντας το συναίσθημα αυτό σε σωματική χαλάρωση!  

 

Για το λόγο αυτό, πριν πάμε για ύπνο, όλα τα μέλη της οικογένειας 

αναφέρουν το πιο όμορφο πράγμα που τους συνέβη σήμερα. Μη 

διστάσετε να κάνετε την αρχή για τα παιδία και θα ακολουθήσουν κι 

εκείνα με πολλή χαρά.  

Ενδεικτικά μπορούμε να παραθέσουμε: 

 Σήμερα ευχαριστήθηκα πολύ το φαγητό που μαγειρέψαμε! 

 Το ραδιόφωνο έπαιζε ωραία μουσική, να ακούσουμε και αύριο! 

 Το παιχνίδι μου άρεσε πολύ μαζί σου (μαμά, μπαμπά)! 

 Μου άρεσε που μίλησα με συμμαθητές μου διαδικτυακά! 

 Χάρηκα που άκουσα τους φίλους μου από το τηλέφωνο! 

 

Από την πλευρά μας ως γονείς που βρισκόμαστε σε απόλυτη 

επικοινωνία με τα παιδιά,  μπορούμε να προσθέσουμε:  

 Μου άρεσε το παιχνίδι, αύριο να φτιάξουμε μία νέα ιστορία; 

 Ευχαριστήθηκα που γνώριζες όλα αυτά τα πράγματα! 

 Αναγνώρισες τόσα αντικείμενα γρήγορα και εύκολα! 

 Το Σαββατοκύριακο ποια δράση να επαναλάβουμε; 

 

Σε κάθε περίπτωση οι φράσεις σας να είναι ειλικρινής και να 

εκφράζετε όσα νοιώθετε! 
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Ένα όμορφο λαϊκό Παραμύθι – Τα Τρία Αινίγματα  

 

Μια φορά ήταν δύο αδέρφια, ένας έξυπνος κι ένας κουτός.  

Αυτοί οι δυο είχαν μαζί ένα κτήμα, που το μισό από τη μια είχε 

χώμα αφράτο, που μπορούσες να το οργώσεις και να το σπείρεις, ενώ 

το άλλο μισό ήταν ξεροχώραφο, μες στις πέτρες και τους βράχους. 

Κάποια μέρα ήρθε η ώρα να μοιράσουν το κτήμα, μα δεν συμφωνούσαν 

ποιος θα πάρει τι. Ήθελαν κι οι δυο το καλό. Κι αφού μόνοι τους δεν 

μπορούσαν να βρουν άκρη, πήγαν στο βασιλιά να τους δικάσει και να 

τους λύσει την υπόθεση. 

Σαν έφτασαν στο βασιλιά και του είπαν το πρόβλημά τους, λέει 

εκείνος: 

-Το δίκαιο είναι να μοιράσετε το χωράφι έτσι που να πάρετε κι οι 

δυο λίγο απ’ το καλό και λίγο απ’ το αχαμνό. 

Μα εκείνοι δεν συμφωνούσαν. Ήθελαν κι οι δύο το καλό. Αφού 

είδε την επιμονή τους, ο βασιλιάς είπε πως θα τους βάλει τρία 

αινίγματα, κι όποιος μπορέσει να βρει τις λύσεις τους, εκείνος θα 

έπαιρνε το καλό χωράφι. Τα αδέρφια συμφώνησαν να γίνει έτσι, κι 

ειδικά ο έξυπνος καταχαιρόταν, γιατί έλεγε από μέσα του ότι εκείνος θα 

έβρισκε τις λύσεις και θα κέρδιζε, ενώ ο κουτός δεν θα μπορούσε. Ο 

βασιλιάς, λοιπόν, αρχίζει και ρωτά: 

-Αίνιγμα πρώτον. Ποιο είναι το πιο γρήγορο πράγμα στον κόσμο; 

Έχετε διορία μια βδομάδα να σκεφτείτε.  

Φεύγουν αυτοί και πάνε στα σπίτια τους. Αρχίζει ο έξυπνος και 

σκέφτεται, προσπαθεί να βρει τη λύση. Ο καημένος ο κουτός από την 

άλλη, δεν ήταν άξιος να σκεφτεί τίποτα. Στενοχωριόταν λοιπόν κι 

αναστέναζε όλη μέρα κι όλη νύχτα. Αυτός είχε μια όμορφη κόρη, και 

καθώς τον έβλεπε έτσι, τον ρώτησε: 
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-Τι έχεις, πατερούλη μου, κι όλο αναστενάζεις; 

Της λέει, λοιπόν, εκείνος όλη την ιστορία με το χωράφι και για το 

αίνιγμα που τους έβαλε ο βασιλιάς.  

-Ε, γι’ αυτό σκας πατερούλη μου; Θα σου πω εγώ τη λύση και θα 

πας να πεις στον βασιλιά ότι την ξέρεις.  

Έτσι κι έκαναν. Την άλλη βδομάδα πάνε πάλι τα δυο αδέρφια στο 

παλάτι και βρίσκουν τον βασιλιά για να του πουν τις απαντήσεις. 

 -Το πιο γρήγορο πράγμα στον κόσμο είναι το πουλί, λέει ο 

έξυπνος αδερφός. 

 -Όχι, λέει ο βασιλιάς, και δίνει τον λόγο στον κουτό. 

 -Πολυχρονεμένε μου, το πιο γρήγορο πράγμα στον κόσμο είναι ο 

νους, γιατί ενώ τώρα είναι εδώ, μπορεί αμέσως ο νους μας να βρεθεί 

στην άλλη άκρη του κόσμου! 

 -Μπράβο σου, λέει ο βασιλιάς, το βρήκες! Αίνιγμα δεύτερον. 

Ποιο είναι το πιο βαρύ πράγμα του κόσμου; Έχετε πάλι μια βδομάδα 

για να το βρείτε.  

 Ο έξυπνος έφυγε σκεπτικός και προσπαθούσε να το βρει, ενώ ο 

κουτός έφυγε χαρούμενος. «Η κόρη μου θα το ξέρει σίγουρα κι’ αυτό», 

σκεφτόταν. Την ρωτάει λοιπόν μόλις τη βλέπει κι εκείνη τού είχε την 

απάντηση. 

 Σαν ήρθε η κανονισμένη μέρα, πήγαν πάλι τα αδέρφια στο 

παλάτι. Η βασιλιάς τους περίμενε στο θρόνο του, για να ακούσει τις 

απαντήσεις. 

- Το πιο βαρύ πράγμα είναι το σίδερο, λέει ο έξυπνος. 

- Όχι, απαντά ο βασιλιάς. Για πες μας εσύ. 

- Βασιλιά μου, το πιο βαρύ πράγμα στον κόσμο είναι η φωτιά, 

αφού δεν μπορούμε να τη σηκώσουμε. 

- Εύγε! Το βρήκες! Αίνιγμα τρίτον: πιο είναι το πιο αναγκαίο 

πράγμα στον κόσμο; Έχετε μια βδομάδα διορία. 
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Φεύγουν τα δυο αδέρφια.  

Ο έξυπνος αρχινά να το σκέπτεται, ενώ ο κουτός πάει και βρίσκει 

την κόρη του να του δώσει την απάντηση. Κι έτσι την άλλη βδομάδα 

έρχονται στο παλάτι, για να απαντήσουν στο τρίτο και τελευταίο 

αίνιγμα. Ο έξυπνος σπεύδει να πει πρώτος, για να κερδίσει αυτός το 

κτήμα. 

- Το πιο αναγκαίο πράγμα στον κόσμο είναι τα λεφτά. 

- Όχι, λέει ο βασιλιάς. Για πες μας κι εσύ τι σκέφτηκες, λέει του 

κουτού. 

- Το πιο αναγκαίο πράγμα, μεγαλειότατε, είναι ο γη, γιατί χάρη 

σ’ αυτήν ζούμε όλοι μας, κι οι άνθρωποι και τα φυτά και τα 

ζώα.  

- Περίφημα! Λέει ο βασιλιάς. Το καλό χωράφι σού αξίζει. Είναι 

πλέον δικό σου.  

Έτσι τα δυο αδέρφια δίκασαν την υπόθεσή τους και έγινε όπως 

είπε ο βασιλιάς. Αφού έφυγε ο έξυπνος αδερφός, ο βασιλιάς μίλησε 

στον κερδισμένο και τον ρώτησε: 

- Για πες μου τώρα, ποιος σου έδωσε τις λύσεις κι ήρθες και τα 

είπες; Ως τώρα δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο που να τα ξέρει 

όλα αυτά.  

- Μόνος μου τα σκέφτηκα, βασιλιά μου, επέμενε ο κουτός. 

Μα ο βασιλιάς δεν τον πίστευε κι επέμενε κι αυτός.  

- Πες μου την αλήθεια και μη φοβάσαι. Το κτήμα πια είναι δικό 

σου, ό,τι κι αν εξομολογήσεις. 

- Να, αφέντη βασιλέ, έχω μια κόρη όμορφη και καλή κι εκείνη 

μου είπε τις απαντήσεις.  

- Να τη φέρεις αύριο στο παλάτι, αποκρίνεται ο βασιλιάς.   

Ο καημένος ο άνθρωπος ανησύχησε, γιατί δεν ήξερε τι σκοπό είχε 

ο βασιλιάς. Μπας και ήθελε να την τιμωρήσει, που έδινε εκείνη τις 

απαντήσεις; Τι να έκανε, όμως, αναγκάστηκε να την πάρει και να πάνε. 

Μόλις την είδε ο βασιλιάς θαύμασε την ομορφιά της και σαν πιάσαν 
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την κουβέντα, θαύμασε τις γνώσεις και τη σύνεσή της. Αμέσως της 

ζήτησε να την κάνει γυναίκα του. 

- Πώς θα γίνει αυτό; λέει εκείνη. Του λόγου σου ένας βασιλιάς 

να παντρευτείς μια φτωχοπούλα; 

- Αφού εγώ σε θέλω, δεν με νοιάζει ό,τι και να ΄σαι. Μόνο ένα 

πράγμα με νοιάζει: Να μην ανακατεύεσαι σε υποθέσεις που 

θα έχω να δικάσω, και να με αφήνεις να τις δικάζω μόνος μου. 

Η κόρη συμφώνησε να τον παντρευτεί και δέχτηκε τον όρο του. 

Κάνανε κι ένα χαρτί κι υπέγραψε ότι δεν θα παρενέβαινε σε υποθέσεις 

του βασιλιά. Έλεγε μάλιστα το χαρτί, πως αν ποτέ αθετούσε τη 

συμφωνία, έπρεπε να εγκαταλείψει το παλάτι και δικαιούντο να πάρει 

μαζί της ένα πράγμα απ’ εκεί μέσα, όποιο ήθελε. Έγινε ο γάμος, η κόρη 

έγινε βασίλισσα και ζούσαν κι οι δυο καλά. Η κοπέλα δεν ανακατευόταν 

σε δουλειές του βασιλιά και εκείνος ήταν ευχαριστημένος. 

Μετά από κάμποσο καιρό, η βασίλισσα καθόταν μια μέρα στο 

παράθυρο κι άκουσε απ’ έξω καυγά μεγάλο. Ήταν δυο άνθρωποι που 

είχαν ένα γαϊδούρι κι ήθελαν να ανέβουν κι οι δυο πάνω στο γάιδαρο, 

μα το ζωντανό δεν άντεχε τόσο βάρος. «Μην τσακώνεστε», τους λέει 

εκείνη. «Θα ανεβαίνετε μία ο ένας και μία ο άλλος, κι έτσι δεν θα 

κουραστείτε ούτε εσείς ούτε ο γαϊδαράκος σας». Κι εκείνοι έτσι έκαναν, 

αφού το πρόσταξε η βασίλισσα.  

Μαθαίνει ο βασιλιάς ότι η βασίλισσα έκανε τη δίκη των 

ανθρώπων που καυγάδιζαν, τη βρίσκει θυμωμένος κι ευθύς της λέει: 

-Να ετοιμαστείς να φύγεις, αφού δεν κράτησες τη συμφωνία μας. 

-Θα φύγω, μόνο θέλω πρώτα να δειπνήσουμε μαζί. 

-Καλά, της λέει εκείνος.  

Η βασίλισσα όμως, όταν έτρωγαν, έβαλε κρυφά βαρύ υπνωτικό 

στο κρασί του βασιλιά και αυτός μόλις το ήπιε αποκοιμήθηκε γλυκά. 

Αμέσως εκείνη διέταξε τους δούλους να ετοιμάσουν την άμαξα. Αφού 

την ετοιμάσανε, διατάζει και πιάνουν το βασιλιά, όπως ήταν 
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κοιμισμένος και τον βάζουν μέσα στην άμαξα και μια και δυο κινούν για 

το παλιό της σπίτι. 

Εκεί ξάπλωσαν τον βασιλιά στο κρεβάτι κι αυτός κοιμόταν ήσυχα 

μέχρι το πρωί. Σαν ξημέρωσε, ο βασιλιάς ξύπνησε κι αναρωτιόταν πού 

βρίσκεται. Βλέπει την κοπέλα και τη ρωτά τι συμβαίνει και γιατί τον είχε 

φέρει εκεί. Εκείνη του δείχνει το συμβόλαιο που είχαν κάνει. 

-Εδώ δε λέει ότι μπορούσα να διαλέξω ό,τι ήθελα από το παλάτι 

και να το πάρω μαζί μου καθώς φεύγω; Εγώ ούτε τα πλούτη σου ήθελα 

ούτε τα χρυσαφικά σου, μόνο εσένα ήθελα κι εσένα πήρα. 

Ο βασιλιάς χάρηκε πολύ για την αγάπη που του έδειξε η γυναίκα 

του και την αγκάλιασε. Γύρισαν πίσω στο παλάτι και στο εξής έκριναν 

μαζί όλες τις υποθέσεις, κατά πως της ζήτησε ο βασιλιάς. Κι ήταν πάντα 

αγαπημένοι και μονιασμένοι.  

Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα. 

 

Για περισσότερα παραμύθια με ήχο και εικόνα πατήστε στους 

παρακάτω συνδέσμους: 

Η Λιβελούλα και ο Βάτραχος 

Τα φλουριά του κόκορα 

Ο ξυλοκόπος και η χρυσή βέργα 

Ο σκύλος, η γάτα και τα ποντίκια 

Το δέντρο που ήθελε να φτάσει τον Ήλιο 

 

  

https://www.mythstory.net/paramythi/i-liveloula-ke-o-vatrachos/
https://www.mythstory.net/paramythi/ta-flouria-tou-kokora/
https://www.mythstory.net/paramythi/o-xylokopos-kai-i-chrysi-verga/
https://www.mythstory.net/paramythi/o-skylos-i-gata-kai-ta-pontikia/
https://www.mythstory.net/paramythi/to-dentro-pou-ithele-na-ftasi-ton-ilio/
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Παραμυθοτράπουλα 

Κόψτε και ανακατέψτε τις παρακάτω λέξεις, φτιάξτε το δικό σας 

παραμύθι! 

 

 

Απαγόρευση 

 

 

 

Παράβαση 

 

 

Παγίδα 

 

 

Βλάβη 

 

 

Έλλειψη 

 

Αναχώρηση 

του ήρωα 
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Αποστολή 

 

 

Συνάντηση 

με δωρητή 

 

Μαγικά 

Δώρα 

 

 

Εχθρός 

 

 

Αγώνας 

 

 

Νίκη 
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Επιστροφή 

 

 

Ψεύτικος 

ήρωας 

 

Άφιξη στο 

σπίτι 

 

 

Δοκιμασίες 

 

Διόρθωση 

βλάβης 

 

Αναγνώριση 

του ήρωα 
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Μετα- 

μόρφωση 

 

 

 

Αποκάλυψη 

 

 

Τιμωρία 

 

 

Βραβείο 

 

 

Ψέματα 

 

 

Σκοπός 


