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Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά                                  

(Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», 

Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) 

  

-«Καλθμζρα αράχνθ!»  

Είπε λαχανιαςμζνοσ ςτθν καλφτερι του φίλθ ο κροκόδειλοσ. 

              

-«Είδα τα πουλιά τθσ λίμνθσ, δεν είναι πολφ καλά…» 

 

«…και πθγαίνουν μζςα ςτισ φωλιζσ τουσ, γιατί ξαναγφριςε ο χοντρόσ, περίεργοσ βάτραχοσ!» 

 

Στθ λίμνθ του Κουρνά πάντα επικρατοφςε θςυχία, αλλά τισ τελευταίεσ θμζρεσ ξαναγφριςε ο 

χοντρόσ βάτραχοσ που χαλάει τισ φωλιζσ των πουλιϊν και τρϊει τα μωρά και τα αυγά τουσ. 
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-«Σε προειδοποιϊ φίλθ μου, να πασ αλλοφ να φτιάξεισ τον ιςτό ςου για να μθν καταςτρζψει το 

ςπίτι ςου ο βάτραχοσ και εγϊ κα πάω να το πω και ςτα άλλα πουλιά ςτθν απζναντι όχκθ τθσ 

λίμνθσ για να γυρίςουν ςτισ φωλιζσ τουσ και να κρφψουν τα μικρά τουσ» 

Ο κροκόδειλοσ που ιταν πρϊτοσ ςτο κολφμπι με μιασ ζφταςε ςτθν απζναντι όχκθ.  

-«Αγαπθτά μου πουλιά ςασ προειδοποιϊ να πάτε ςτισ φωλιζσ ςασ γιατί εμφανίςτθκε ο χοντρόσ 

βάτραχοσ!» 

-«Ευχαριςτοφμε κροκόδειλε! Θα κρφψουμε τα πουλάκια μασ, κα γυρίςουμε ςτισ φωλιζσ μασ!» 

 

Τα πουλιά ιταν λυπθμζνα, περνοφςε ο καιρόσ, περνοφςε και δεν ακουγόταν κανζνα πουλί πια 

ςτθ λίμνθ. Ώςπου μια θμζρα μαηεφονται όλα τα πουλιά για να ςυηθτιςουν… 

-«Δεν πάει άλλο, πρζπει να αφιςουμε τθ φωλιά μασ για να ψάξουμε για φαγθτό! Πρζπει να 

φφγουμε, κα χαλάςουμε τισ φωλιζσ μασ και κα φφγουμε!» 

-«Και που κα πάμε;» 

-«Να πάμε ςε μια άλλθ λίμνθ!» 

-«Όχι, γιατί είναι μακριά και φοβόμαςτε, ασ πάμε ςτα ψθλά βουνά να αποφφγουμε τον 

κίνδυνο» 

-«Και τί κα τρϊμε;» 

-«Θα πάμε να βροφμε τον ςοφό παπποφ που μζνει ςτθν καλφβα ςτθ άκρθ τθσ λίμνθσ. Αυτόσ κα 

μπορζςει να μασ βοθκιςει» 

 

Τα πουλιά πιγαν ςτον παπποφ και μόλισ του είπαν το πρόβλθμά τουσ, εκείνοσ παίρνει τθν 

μαγκοφρα του, ψάχνει και βρίςκει το μαγικό φυτό που φτιάχνει μόνο του φαγθτό για τα 

πουλιά και τθ μαγικι πζτρα που αν τθ βάλεισ ςτο ζδαφοσ ξετρυπϊνει τα ςκουλικια. 
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Μόλισ τα πουλιά πιραν το μαγικό φυτό και τθν πζτρα, ξεκίνθςαν για τθν κορυφι του βουνοφ. 

 

 

Ο βάτραχοσ ιταν τόςο κυμωμζνοσ με τα πουλιά που ζφυγαν, που άρχιςε να τρϊει όλα τα 

ζντομα και να πίνει το νερό τθσ λίμνθσ. Ζτςι, ςε λίγο καιρό, ςτθν λίμνθ ζμειναν μόνο ο 

κροκόδειλοσ, θ αράχνθ, ο βάτραχοσ και ο ςοφόσ παπποφσ. 

Μια φορά τθν εβδομάδα ζνα πουλί κατζβαινε από το βουνό και ρωτοφςε τον κροκόδειλο αν 

ζχει φφγει ο βάτραχοσ. Και θ απάντθςθ ιταν πάντα θ ίδια: «Όχι…». 

Όςο περνοφςε ο καιρόσ, ο κροκόδειλοσ ςτεναχωριόταν όλο και περιςςότερο. 

-«Πϊσ άφθςα τα πουλιά τόςο καιρό μόνα μακριά από τθ λίμνθ; Θα πάω εγϊ να ςταματιςω 

τον βάτραχο, είμαι το πιο μεγάλο ηϊο ςτθ λίμνθ! Θα πάω να τον διϊξω!» 

Όταν ο κροκόδειλοσ –που δεν ιταν κακόλου δειλόσ- ζφταςε εκεί που ιταν ο βάτραχοσ, 

τρόμαξε όταν είδε δφο αντί για ζνα βατράχουσ. 
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Παρόλα αυτά με κάρροσ ρϊτθςε: 

-«Γιατί χαλάτε τισ φωλιζσ ; Γιατί τρϊτε όλα τα ζντομα;» 

-«Γιατί πεινάμε, δε μασ νοιάηει που ζχουν φφγει όλα τα πουλιά» απάντθςαν οι βάτραχοι 

βγάηοντασ μεγάλθ γλϊςςα! 

Τότε ο κροκόδειλοσ κφμωςε και δάγκωςε τον ζνα. 

Οι βάτραχοι πιδθςαν μακριά και φϊναξαν: 

-«Θα πάμε και κα ενϊςουμε τα δφο μαγικά κόκκαλα ϊςτε να ξυπνιςει ο δεινόςαυροσ που 

κρφβεται ςτον βυκό τθσ λίμνθσ!» 

Ο κροκόδειλοσ γφριςε αναςτατωμζνοσ ςτθν αράχνθ. 

-«Τον ζδιωξεσ;» ρϊτθςε εκείνθ 

-«Όχι, ιταν δφο και όχι ζνασ! Τον δάγκωςα αλλά μου γλφτωςε. Φεφγοντασ είπαν για δφο 

μαγικά κόκκαλα που κα ξυπνιςουν ζνα δεινόςαυρο!..» 

Η αράχνθ ιξερε καλά αφτθ τθν ιςτορία. Είπε ςτον κροκόδειλο: 

-«Αν είναι ζτςι, τότε γριγορα πρζπει να ψάξουμε για το κόκκαλο του πιο θλικιωμζνου, ιεροφ 

πουλιοφ τθσ λίμνθσ. Αν το βροφμε, τότε μπορεί να εμφανιςτεί ο πιο παλιόσ κφκνοσ και να μασ 

βοθκιςει» 

Ζτςι θ αράχνθ με τον κροκόδειλο ζψαχναν για το ιερό κόκκαλο. 

Οι βάτραχοι από τθν άλλθ ζψαχναν για πολλζσ μζρεσ και τζλοσ βρικαν τα δφο μαγικά 

κόκκαλα. Όταν τα ενϊςανε ζνασ δεινόςαυροσ εμφανίςτθκε μζςα από τθ λίμνθ. Είχε ζνα 

μεγάλο κζρατο ςτθ μζςθ ςτο κεφάλι του και μια φοβερι φωνι που τρόμαξαν όλοι. 

Περπατοφςε και τςαλαπατοφςε τα πάντα. Ζςπαγε τα δζντρα με τθ πατοφςα του και ζπινε το 

νερό τθσ λίμνθσ. 
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Αφοφ είδε ότι δεν υπιρχαν κακόλου πουλιά, αποφάςιςε να ανζβει ςτο βουνό, να τα πιάςει και 

να τα φάει. 

Όμωσ, κακϊσ ο δεινόςαυροσ ανζβαινε τθν πλαγιά του βουνοφ, ςυνάντθςε τον πιο παλιό 

κφκνο. 

Ο πιο παλιόσ κφκνοσ είχε μουςτάκι, φοροφςε φοφςτα και βραχιόλια ςτα πόδια του, κολιζ, 

ςκουλαρίκια ςτα αυτιά του, είχε κοτςίδια και δφο κζρατα. Το ζνα κζρατο βριςκόταν ςτο 

κεφάλι. 
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Ο δεινόςαυροσ κοντοςτάκθκε. Όταν προςπάκθςε να περάςει, άρχιςαν να τςακϊνονται. 

 

Τθν ϊρα που πολεμάγανε, θ αράχνθ τφλιξε τα πόδια του δεινόςαυρου με τον μαγικό ιςτό τθσ. 

Ο κροκόδειλοσ δάγκωςε το δεινόςαυρο ςτθν ουρά και ο κφκνοσ με το κζρατό του, τςίμπθςε 

ςτο πρόςωπο το δεινόςαυρο και του πιρε το ζνα κόκκαλο. Ο δεινόςαυροσ διαλφκθκε. 

Ζτςι, τα πουλιά γφριςαν ςτθ λίμνθ και ξαναζφτιαξαν τισ φωλιζσ τουσ. 

Ο κροκόδειλοσ με τθν αράχνθ και τον πιο παλιό κφκνο βρικαν τουσ βατράχουσ. Ο κφκνοσ τουσ 

τςίμπθςε με το κζρατο ςτον ποπό και τουσ είπε:  

-«Καλά να πάκετε, να μάκετε τρόπουσ, να μθν είςτε κακοί και να μθν κζλετε τθν λίμνθ μόνο 

για εςάσ» 

Τα πουλιά άρχιςαν ξανά τθν ηωι τουσ ςτθ λίμνθ. Οι βάτραχοι ζμειναν κοντά ςτθν καλφβα του 

παπποφ ο οποίοσ τουσ ζβγαηε νερό για να πίνουν κάκε μζρα. Από τότε δεν ξανά ενόχλθςαν 

κανζναν ςτθ λίμνθ. 

 


