
Ιωάννα και Χαρίκλεια 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας 
αστροναύτης που πετούσε στον 
ουρανό σαν γκιόνης. Αυτός ο 
αστροναύτης ήθελε να πάει στη γη 
και να γνωρίσει τα επαγγέλματα. Τότε 
πήρε τον τεράστιο πύραυλό του και 
μπήκε στη γη. Ο αστροναύτης έφτασε 
στην γη τον Φλεβάρη. Ξεκίνησε από 
τον βιβλιοπώλη. Όταν μπήκε μέσα 
είδε πάρα πολλά βιβλία. Του άρεσαν 
πολύ και αγόρασε ένα που είχε τίτλο 
«Ο διάσημος τραγουδιστής». 
Φαινόταν τέλειο κι έτσι έδωσε μερικά 

χρήματα για να το αγοράσει. Μετά 
πήγε σε έναν άλλο επαγγελματία τον 
ράφτη και αγόρασε ένα τέλειο 
παντελόνι. Μετά πείνασε και πήγε 
στον φούρναρη για να αγοράσει μια 
φραντζόλα. Είδε όμως ότι η 
φραντζόλα που αγόρασε ήταν μικρή 
και πήγε σε έναν μανάβη να αγοράσει 
και λίγα φρούτα. Κουράστηκε από το 
ταξίδι του και πήγε πίσω στον 
επιβάτη του για να του πει να πάνε 
στο διάστημα ξανά. Όταν πήγαν 
ένιωσε καλύτερα και έζησαν αυτοί 
καλά κι εμείς καλύτερα. 

 

Θοδωρής και Σάββας 

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένας 
καλός ράφτης. Αυτός ο ράφτης ήθελε 
να γίνει καλός μαθητής. Αχ! Θα ήθελε 
να γίνει και τραγουδιστής. Έγινε 

βράδυ. Ο γκιόνης φώναζε. Όταν έγινε 
η νύχτα μέρα ο ράφτης πήγε στον 
φούρναρη. Πήρε μια φραντζόλα. 
Όταν γύρισε σπίτι του έκατσε να δει 
τηλεόραση. 

 

Μαριάννα και Παναγιώτης 

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένας 
φούρναρης. Εκεί κοντά ζούσε κι ένας 
τραγουδιστής. Όση ώρα τραγουδούσε 
ο τραγουδιστής, ο φούρναρης έψηνε 
ψωμιά. Ο τραγουδιστής τραγουδούσε 
σαν τον γκιόνη. Ένας αστροναύτης 
πετούσε στο διάστημα. Σε λίγες μέρες 
θα έφτανε ο Φλεβάρης. Στη γη 

περνούσε ένας μανάβης. Όταν 
περνούσε ο μανάβης ανέβηκε σε ένα 
λεωφορείο ένας επιβάτης. Στα χέρια 
του κρατούσε ένα βιβλίο από τον 
βιβλιοπώλη. Εκεί κοντά περνούσε κι 
ένας μαθητής. Ο μαθητής πήγαινε 
στον ράφτη για να του ράψει την 
τσάντα και έζησαν αυτοί καλά κι εμείς 
καλύτερα. 

 

Ηλίας και Βασίλης 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας 
αστροναύτης. Πήρε το διαστημόπλοιό 
του και ταξίδεψε στο φεγγάρι. Την 
άλλη μέρα ο αστροναύτης πήγε στο 
σπίτι του για να φάει. Ένας επιβάτης 

έτρεξε να φορέσει τα ρούχα του για να 
πάει στη δουλειά του. Τις μέρες 
εκείνες ήταν Φλεβάρης. Στον ουρανό 
πέρασε ένας γκιόνης. Ένας μανάβης 
περνούσε από εκεί. Κάποιος φώναξε 
«Ε! Μανάβη φέρε λίγα καρπούζια!». 

 



 

Πολυχρόνης και Χρήστος 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας 
γκιόνης τραγουδιστής που είδε έναν 
μανάβη να ράβει ένα γιλέκο. Ένας 
μαθητής που ήθελε να γίνει 
αστροναύτης έπεσε πάνω σε ένα 

φούρναρη. Τον Φλεβάρη ένας 
επιβάτης έγινε βιβλιοπώλης. Το 
βιβλιοπωλείο που δούλευε ήταν 
μαγικό και την δεύτερη μέρα που 
πήγε στην δουλειά ο βιβλιοπώλης 
έγινε μάγος. 

 

Κωνσταντίνος και Αποστόλης 

Μια φορά κι έναν καιρό ένα παιδί 
ήθελε να γίνει αστροναύτης. Όταν 
μεγάλωσε έγινε ένας θαρραλέος 
αστροναύτης. Είπε σε ένα ράφτη να 
του ράψει μια διαστημική στολή. 
Ύστερα μπήκε σαν επιβάτης στο 
τρένο για την Αμερική. Όταν έφτασε 
εκεί είδε πολύ καλούς πυραύλους. 
Πυραύλους τελευταίας τεχνολογίας. 
Χαμογέλασε και μπήκε σε ένα μαγαζί 
που ήταν βιβλιοπωλείο. Μέσα είχε 
ένα πανέξυπνο βιβλιοπώλη.  Του 
ζήτησε ένα βιβλίο για το σώμα του 
πουλιού γκιόνης. Ο αστροναύτης 
αγόρασε το βιβλίο και βγήκε έξω από 
το βιβλιοπωλείο. Πήγε σε ένα 
μανάβη για να πάρει φρούτα και σε 
μια φουρνάρισσα για να πάρει μια 
φραντζόλα. Όταν πήγαινε προς τη 
ΝΑΣΑ είδε ένα παιδί στο σχολείο που 
δεν ήταν καλός μαθητής. Ήταν 
Φλεβάρης και κρύωνε και πεινούσε. 
Ο αστροναύτης του έδωσε ένα 
μπουφάν κι ένα αχλάδι και το 
παιδάκι ευχαρίστησε τον 
αστροναύτη. Χτύπησαν το κουδούνι 
για μέσα. Ο αστροναύτης έφτασε στη 
ΝΑΣΑ και μπήκε στον πύραυλό του. 
Έβαλε μέσα τα φρούτα και τη 
φραντζόλα. Μέχρι τη στιγμή της 

εκτόξευσης έβαλε το ραδιόφωνο σε 
ένα σταθμό. Ένας τραγουδιστής 
τραγουδούσε πολύ ωραία. Σε λίγο 
ξεκίνησε η εκτόξευση και έκλεισε το 
ραδιόφωνο.  

3,2,1 εκτόξευση! Όταν έφτασε στο 
φεγγάρι περπάτησε και είδε 
εξωγήινους που είχαν 95 μάτια, 3 
κεφάλια και χρώμα κόκκινο. Όταν 
γύρισε στον πύραυλο ρύθμισε τον 
αυτόματο πιλότο να πάει ο πύραυλος 
στη γη. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος 
που πάτησε στο φεγγάρι. Όταν 
έφτασε στη γη έζησε αυτός καλά κι 
εμείς καλύτερα.  

 


