
  

Σου 
άρεσε 
το 
βιβλίο; 

Οι κατσικούλες είχαν το 
σύνθημα "ΕΝΩΜΕΝΟΙ 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ"! Συμφωνείς; Τι 
μπορούμε να πετύχουμε 
ενωμένοι; 

Ποιες αρετές είχε η 
ξεχωριστή αυτή 
κατσικούλας, που της 
χάρισαν τη νίκη στις 
εκλογές; 

Ποιοι ήρωες του παραμυθιού 
θα ήταν κι αυτοί άξιοι 
αρχηγοί; 

Η μεταξύ μας διαφορετικότητα είναι 
εμπόδιο; Αξίζει να κυνηγάς τα 
όνειρά σου και να πιστεύεις στον 
εαυτό σου; 

Αν σου ζητούσα να 
περιγράψεις το βιβλίο με 
μία λεξούλα ποια θα ήταν 
αυτή; 

ΝΑΙ 

Συμφωνώ, γιατί ενωμένοι 
μπορούμε να πετύχουμε τα 
πάντα. 

Η κατσικούλα ήταν 
εργατική, φιλότιμη, είχε 
στην ψυχή της δύναμη, 
θάρρος, θέληση μα πάνω 
απ' όλα αγάπη. 

Άξιοι αρχηγοί θα ήταν ο 
Αστέρης ο σκύλος γιατί ήταν 
δίκαιος και ο Μουρίτσας το 
γουρούνι γιατί είχε καθαρή 
ψυχή και όμορφα 
συναισθήματα. 

Η διαφορετικότητα δεν είναι 
εμπόδιο. Ολοι πρέπει να κυνηγάμε 
τα όνειρά μας και με πάθος να 
προσπαθούμε να πετύχουμε τους 
στόχους μας για να είμαστε 
ευτυχισμένοι. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΝΑΙ 

Συμφωνώ γιατί ενωμένοι 
μπορούμε να κάνουμε πιο 
πολλά πράγματα. 

δύναμη, θάρρος και 
θέληση. Μα, πάνω απ' όλα, 
έχει αγάπη.  

Ο κύριος Μουρίτσας και ο 
κύριος Αστέρης.  Ναι, γιατί είμαστε όλοι ίσοι.  Θάρρος.  

ΝΑΙ 
Ναι. Να καταφέρουμε πιο 
πολλά. 

Βοηθούσε τις ανήμπορες 
κατσίκες και φρόντισε για 
την καθαριότητα του 
χωριού. Ο σκύλος ήταν άξιος αρχηγός. Όχι. Ναι. 

Η Διαλεκτούλα έγινε 
αρχηγός. 

ΝΑΙ 

Ενωμένοι μπορούμε να 
πετύχουμε πολλά πράγματα 
αρκεί να υπάρχει αγάπη και 
θέληση για αυτό που 
προσπαθούμε να 
καταφέρουμε. 

Είχε αγάπη δύναμη θέληση, 
θάρρος ήθελε να βοηθάει 
και να προσφέρει σε όσους 
είχαν και έχουν ανάγκη. 

Ένας ήρωας που θα μπορούσε 
να ήταν είναι το γουρούνι. 

Η διαφορετικότητα δεν αποτελεί 
εμπόδιο, θα έλεγα ότι αυτό είναι 
Καλύτερο στο να σε κάνει καλύτερο 
άνθρωπο, 
Αξίζει να κυνηγάς τα όνειρα σου και 
να πιστεύεις σε αυτά γιατί μέσα από 
αυτά ο άνθρωπος γίνεται 
καλύτερος, 
 Δικαιο, 

ΝΑΙ 

Ναι. Όταν είμαστε ενωμένοι 
μπορούμε να κάνουμε τα 
πάντα πιο καλά και πιο 
σωστά. 

Είχε υπομονή, θάρρος, 
θέληση να πάνω απ όλα 
αγάπη! Ο σκύλος και το γουρουνι 

Για πολλούς είναι αλλά δεν θα 
έπρεπε. Αξίζει να πιστέψουμε στον 
εαυτό μας και να κυνηγήσουμε τα 
όνειρα μας. Όλοι αξίζουμε το ιδιο 

ΝΑΙ 

Ναι, να φτάσουμε στην 
κορυφή του σκοπού μας, όσα 
εμπόδια κι αν υπάρξουν. 

Δύναμη  ψυχής, αγάπη και 
καλοσύνη για τους άλλους 
που την χρειαζόντουσαν. το γουρούνι 

Πάντα αξίζει να κυνηγάς τα όνειρα 
σου όσο διαφορετικός κι αν είσαι. ωραίο!! 



 
 

ΝΑΙ 

Συμφωνώ με το σύνθημα 
"ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ' , γιατί 
όταν είμαστε ενωμένοι 
πετυχαίνουμε πιο πολλά 
πράγματα απ'ότι όταν είμαστε 
μόνοι μας. Ακόμη καλύπτουμε 
ο ένας τις ανάγκες του άλλου. 

Οι αρετές που έχει είναι δύναμη, θάρρος 
και θέληση. Προσπαθεί για το καλύτερο, 
βοηθάει όποιον έχει ανάγκη, φροντίζει τους 
άλλους δίνοντάς τους φαγητό, σκέφτεται το 
καλό όλων και φροντίζει να είναι καθαρό το 
χωριό της.  

Άξιος αρχηγός θα ήταν ο σκύλος και το 
γουρούνι ο Μουρίτσας. 

Δεν είναι εμπόδιο η 
διαφορετικότητά μας. Όλο 
λύνονται με συνεργασία. 
Αξίζει να κυνηγάω τα όνειρά 
μου και να πιστεύω πολύ 
στις ικανότητές μου. Μόνο 
έτσι θα πετύχω πολλά. "ΜΠΟΡΩ" 

ΝΑΙ 

Να βοηθάμε ο ένας τον άλλον 
να συνεργαζόμαστε και το 
κυριότερο να αγαπιόμαστε. 
 

Ήταν καλή με τα άλλα κατσίκια, βοηθούσε 
τα άλλα κατσίκια και τα αγαπούσε. 

Το γουρούνι, ο  σκύλος και τα άλλα 
κατσίκια. 

Ναι αξίζει να κυνηγώ τα 
όνειρα μου ακόμη και αν έχω 
προβλήματα δηλαδή αν είμαι 
κουτσός, τυφλός ή 
ανάπηρος. απόφαση 

ΝΑΙ 
Ναι,συμφωνώ μπορούμε να 
πετύχουμε όσα ονείρευουμε 

Έχει καλή ψυχή βοηθάει όποιον έχει ανάγκη 
φροντίζει τις ανήμπορες κατσίκες κι άλλα 
πολλά. Ο σκύλος και το γουρούνι 

Η διαφορετικότητά δεν είναι 
εμπόδιο και αξίζει να 
κυνηγάς τα όνειρα σου και 
να πιστεύεις στον εαυτό σου. Μάθηση 

ΝΑΙ 

Ναι μου αρέσει το σύνθημά 
τους.Όταν είμαστε ενωμένοι 
μπορούμε να πετύχουμε 
πολλά πράγματα με θάρρος 
και θέληση και με την αγάπη 
στην καρδιά μας κι έτσι όλη η 
ομάδα θα είναι δυνατή. 

Η Διαλεκτούλα είναι άξια κατσίκα γιατί 
παρόλο που δεν μπορούσε να περπατήσει 
και να δει καλά είναι αυτή που πάντα 
προσπαθεί για το καλύτερο.Βοηθάει όποιον 
έχει ανάγκη,φροντίζει κάθε μέρα για την 
καθαριότητα του χωριού,φροντίζει τις 
ανήμπορες κατσίκες και μαγειρεύει και 
προσφέρει φαγητό σε όσους δεν 
έχουν.Θέλει να υπάρχει αγάπη,αρμονία και 
ευημερία στο χωριό της και δεν ξεχωρίζει 
τα ζώα για την διαφορετικότητά τους. 

Πιστεύω ότι άξιος αρχηγός θα μπορούσε 
να είναι ο κύριος Μουρίτσας,το γουρούνι 
που όλοι αποφεύγουν γιατί μυρίζει 
άσχημα αλλά στην πραγματικότητα έχει 
καθαρή ψυχή και όμορφα συναισθήματα 
και με το θάρρος του φρόντισε να τους 
πείσει όλους να καταλάβουν το λάθος 
τους. Έτσι δέχτηκαν και αγκάλιασαν με 
αγάπη τη Διαλεκτούλα. 

Φυσικά και δεν είναι 
εμπόδιο.Ο καθένας μας έχει 
τα δικά του χαρίσματα και 
πρέπει να πιστέψει πολύ 
στον εαυτό του για να 
μπορέσει να κυνηγήσει και 
να πετύχει τα όνειρά του. 

Η μια 
λεξούλα 
είναι 
ΑΓΑΠΗ 

ΝΑΙ 

Οι κατσίκες είχαν το σύνθημα 
ενωμένοι μπορούμε και 
ενωμένοι μπορούμε να 
πετύχουμε τα πάντα 

Ότι είχε αγάπη για τους άλλους και ήταν 
ευγενική 

Ο σκύλος και όλες οι κατσίκες του 
χωριού 

Η μεταξύ μας 
διαφορετικότητα δεν είναι 
εμπόδιο και αξίζει να 
κυνηγάς τα όνειρα σου και 
να πιστεύεις στον εαυτό σου Αγαπη 

ΝΑΙ 

Συμφωνώ ότι είχαν το 
σύνθημα "ΕΝΩΜΕΝΟΙ 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ"! Ενωμένοι 
μπορούμε να περάσουμε την 
πανδημία του κορονοϊού. 

Οι αρετές που είχε ήταν:Η αγάπη, η 
εργατικότητα, η καθαρή ψυχή, 
τα όμορφα συναισθήματα, η δύναμη, το 
θάρρος, η θέληση κ.α. 

Οι ήρωες του παραμυθιού θα ήταν κι 
αυτοί άξιοι αρχηγοί είναι η 
Διαλεκτούλα,ο κύριος Μουρίτσας, το 
γουρούνι, ο κύριος Αστέρης ο σκύλος.  

Η διαφορετικότητα δεν είναι 
εμπόδιο και αξίζει να 
κυνηγάς τα όνειρά σου και 
να πιστεύεις στον εαυτό σου Μαγευτικό 


