


 

 

                                                                                                                                                                    Ήταν πράσινος με άσπρες βούλες. 

 

             Μια φορά 

          κι έναν  καιρό      

           ζούσε σε μια    

  καθαρή γαλάζια λίμνη 

       ένας μεγάλος 

         κάβουρας. 

        Τον λέγανε 

     Αλέξανδρο Άρη. 



 
   

 

 

Έμενε στη λίμνη, 

γιατί εκεί είχε 

βούρλα, 

 καλάμια, 

γκαζόν, 

 ωραίους κρίνους 

που μυρίζουν σαν 
αρωματικό, 

        ψαράκια, πολύχρωμες πεταλούδες, 

μελισσούλες και πουλιά.  



 

     Ο Αλέξανδρος 

ονειρευόταν να 

  δουλέψει στη WWF 

για να σώζει τα ζώα 

και να βγάζει λεφτά 

για να τρώει κάθε   
μέρα παγωτό. 



 

 

 

 

                  Αυτό ήταν δύσκολο, γιατί για να δουλέψει 

                                                 έπρεπε πρώτα να 

                                             σπουδάσει κτηνιατρική. 

                                            Δεν είχε, όμως, φράγκο 

                                                   για να πάει 

                                              στο πανεπιστήμιο, 

                                         δεν ήξερε να γράφει 

                                             και να διαβάζει 

                 και τον ενοχλούσε  η γάτα η ζωγράφος. 

 

 



 
 

 

 

 

Κάθε φορά που έβγαινε ο κάβουρας από το σπίτι του,  

η γάτα ήταν εκεί και τον έβαφε με πινέλο σαν κλόουν. 

Ντρεπόταν, λοιπόν, να πάει στο πανεπιστήμιο. 



 

 

 

 
 

                                                                                                                 Ο Αλέξανδρος ήταν λυπημένος. Μια  

                                                                                     μέρα τον είδε ο γείτονας και φίλος του,  

                                                                                     ο βάτραχος   Μάκης Χατζηλάμπρου. 

                                                                                          -Τί έχεις;, τον ρώτησε.                     

                                                                              -  Δεν μπορώ να διαβάσω και  να γράψω,       

                                                                          φοβάμαι τη γάτα ζωγράφο και δεν έχω φράγκο  

                                                                                για να σπουδάσω, απάντησε ο κάβουρας. 

                                                                                - Μα υπάρχουν δημόσια πανεπιστήμια 

                                                                                που δεν πληρώνουν οι σπουδαστές,  

                                                                                       του λέει ο βάτραχος. 

   - Ευχαριστώ που μου το είπες, αλλά υπάρχουν και άλλα εμπόδια. Με βάφει η γάτα ζωγράφος     
και δεν ξέρω να διαβάζω. 

- Μη στενοχωριέσαι! Θα σου μάθω εγώ να διαβάζεις και θα παγιδέψουμε τη γάτα!,  

του υποσχέθηκε ο βάτραχος. 

              

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά από καιρό ο Αλέξανδρος έμαθε να διαβάζει και βρήκε οδηγίες για να 
φτιάξουν μια παγίδα. Η παγίδα θα είχε χρώματα, κόλλα και ένα κουτί. Από 
το κουτί θα πεταγόταν ένας ξύλινος ζωγράφος, που θα φώναζε «μπιμπ», 

και θα έβαφε το κεφάλι της γάτας με πολλά χρώματα.  



 

 

 

 

         

       Ο βάτραχος και ο κάβουρας 

  για βράδια έσκαβαν το χώμα κοντά 

στη λίμνη για να βάλουν την παγίδα. 

 Πάνω από την τρύπα 

      έβαλαν μια γκρι κουβέρτα. 

 
 



 

 

 

 

 

 

                      Την επόμενη μέρα η γάτα πέρασε 

                               πάνω από την κουβέρτα, 

                              βρέθηκε μέσα στην παγίδα 

                                και κόλλησε εκεί κάτω.  

                           Ο ξύλινος ζωγράφος 

                         άρχισε να την ζωγραφίζει 

                                            φωνάζοντας 

                                                                  «μπιμπ»      

                                                                εκατό φορές.  

                                      Την έκανε σαν πασχαλινό αυγό. 

 
 



 

 

   

                         

 

 

 

                                                                        Ο Αλέξανδρος κατάφερε 

                                                                      να πάει στο πανεπιστήμιο. 

                                                             Πήρε το πτυχίο του 

                                                              και έπιασε δουλειά 

                                                                   στη WWF. 

                                                              Άλλαξε το όνομα του 

                                                             από Αλέξανδρο Άρη 

                                                           σε Αλέξανδρο Τιρζιάν. 

   Βοηθάει τα ζώα σε όλο τον κόσμο και έχει αποκτήσει φίλους 

                             σε άλλες χώρες. 
 


