
Ο χαρούμενος βυθός 

 

Αφηγητής :  

 Ένας όμορφος βυθός. 

που ήταν γαλαζοπράσινος 

χρυσός  

υπήρχε κάπου εδώ κοντά  

και ήταν γεμάτος όλος με 

χρυσόψαρα. 

 

Ψαροτουφεκάδες , δύτες 

και ψαράδες  

σύχναζαν πάντα εκεί , 

ψάρια δεν ήθελαν να 

πιάσουν  

την ομορφιά να μη 

χαλάσουν . 

 

Μα και τα χρυσόψαρα , 

καλά περνούν  

την ομορφιά τους  

πάντα την κοιτούν. 

Η έκπληξη είναι τωρα εδώ 

κοντά… 

Μια μέρα ξαφνικά… 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχόλιο [D1]: Θάλασσα πές μου /Στη 
θάλασσα 

Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα 



Χρυσόψαρο 1 

 

-Μπά!  

Ποιό ψάρι είναι αυτό  

που ήρθε τωρα στο βυθό; 

Παράξενο μου φαίνεται  

τώρα κοντά που έρχεται . 

Χρυσόψαρο 2 

-Ψάρι κλόουν είν όνομα του  

& περίεργα είν τα πτερυγιά του 

Παρέα λένε κάνει  

σε μια ανεμώνη 

που ‘ναι μόνη . 

 

Χρυσόψαρο 3 

-Ψάρι Κλόουν; 

Ανεμώνη που ‘ναι μόνη; 

Σα περίεργα μας τα λες! 

 

Χρυσόψαρο 4 

-Μα πως βούτηξε εδώ 

κι ασχημίζει το βυθό; 

-Μα δε ντρέπεται καθόλου 

τώρα να ναι δω; 

 

Χρυσόψαρο 5:Ιωάννα 

- 3 άσπρες ρίγες βλέπω να χει, 

 1στη μέση και 1στο κεφάλι , 

ή τρίτη είναι στην ουρίτσα,  

που χει μαύρη τη γραμμίτσα. 

 

 

 

Χρυσόψαρο 6 

Άσχημο πολύ μου κάνει  

και καθόλου δε μας 

μοιαζει. 

 

Χρυσόψαρα (όλα μαζί) 

- Να φύγει , να φύγει από 

δω!Δε το θέλουμε εδώ . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχόλιο [D3]: Τα ψαράκια 
 



Νεράιδα Χρυσαφένια: -

Γιατί χάθηκε η ησυχία  

και βρισκόσαστε σε 

ανησυχία; 

 

 

Χρυσόψαρο 7 

Κοίτα νεράιδα 

Χρυσαφένια… 

ένα ψάρι κλόουν βρέθηκε 

εδώ 

και είναι απ όλα μας  

πολύ διαφορετικό. 

 

 

Χρυσόψαρο 8 

Τα νερά μας τώρα είναι 

διαφορετικά 

γιατί εδώ πια τώρα 

κολυμπά. 

 

 

Νεράιδα Χρυσαφένια: 

Και που είναι το κακό; 

Ψαράκι δεν είναι κι αυτό; 

 

 

 

Χρυσόψαρο 9 

-Χρυσόψαρο δεν είναι 

αυτό  

σαν τους φίλους μας εδώ . 

Ψαράκι όμως είναι 

μα και ξεχωριστό. 

 

 

Νεράιδα Χρυσαφένια:   

Αφού ψαράκι είναι  

και χρυσόψαρο δεν είναι  

πιο είναι το προβλημα 

εδώ; 

Δεν υπάρχουν λέτε άλλα 

ψάρια στο βυθό; 

 

Χρυσόψαρο 10  

Δίκιο  φαίνεται να έχεις  

Νεράιδα Χρυσαφένια . 

Ψάρια πολλών λογιών 

υπάρχουν 

κουτσομούρες ,σαργοί  

,χέλια… 

 

Νεράιδα Χρυσαφένια:  

Μα για κοιταχτείτε  

όλοι σας καλά καλά! 

Διαφορετικά χρυσόψαρα  

βλέπω εγώ εδώ μπροστά. 

 



Χρυσόψαρο 11 

Δίκιο έχεις σα μιλάς σε 

μας. 

Πιο μακριά ουρά έχω εγώ 

από σας. 

 

Χρυσόψαρο 12: 

Φαγητό πολύ  

δε τρώω εγώ  

και με φωνάζουν στο βυθό 

χρυσόψαρο λεπτό. 

 

 

Χρυσόψαρο 13 

Πιο μακριά πτερύγια έχω 

εγώ 

χρυσόψαρο γοργό. 

 

 

Χρυσόψαρο 14 

Όλα τα χρυσόψαρα  

μου φαίνονται μεγάλα 

κι εγώ είμαι μοναχά 

μια στάλα. 

 

Χρυσόψαρο 15 

Λέπια πολλά έχω εγώ 

και γυαλίζω στο λεπτό. 

Ασημένιο κάνω το βυθό 

και είμαι περήφανο γι’ 

αυτό. 

 

Νεράιδα Χρυσαφένια:  

Βλέπετε χρυσόψαρα καλά, 

πως χαρακτηριστικά έχετε 

πολλά! 

Έτσι και το ψάρι κλόουν  

διαφέρει από μας 

τίποτε δεν έχουμε πια  

να χωρίσουμε μεταξύ μας. 

Χρυσόψαρο 16 

Δίκιο έχεις  

Νεράιδα Χρυσαφένια 

όλα πια φαίνονται  

να ναι παραμυθένια. 

Χρυσόψαρο 17 

Μια ιδέα φοβερή  

μου ρθε τώρα στη στιγμή. 

Στο ψάρι κλόουν είναι ώρα  

όλοι μας να πάμε τώρα.  

Πάμε να το συναρτήσουμε 

για να το καλωσορίσουμε. 

 

 

Χρυσόψαρα (όλα μαζί) 

Πάμε , πάμε! 

 

 

 

 

 

 

 

Σχόλιο [D4]: Ελάτε να γίνουμε φίλοι 



Χρυσόψαρο 1 

Καλως ήρθες ψάρι κλοουν  

στον ωραίο μας βυθό 

Φίλο μας  καλό 

 σε θέλουμε εδώ  

μα το θες κι εσύ αυτό; 

 

Ψάρι κλόουν  

Θέλω πολύ να γίνω  

φίλος σας καλός 

Βλέπετε το νερό με 

παρέσυρε  

ως εδώ.. 

 

Χρυσόψαρο2  

-Μη στεναχωριέσαι, 

είμαστε εδώ. 

Δε θα μείνεις μόνος σου,  

ούτε 1 λεπτό.. 

 

Χρυσόψαρο 3  

-Φίλους γονείς κι αδέλφια 

πήγαινε να φωνάξεις 

στο βυθό μας ωραία 

Θα περάσεις! 

 

 

 

 

Ψάρι κλόουν 

Θα χαρούνε όλοι τους 

πολύ 

και θα στήσουνε γιορτή 

Τρέχω αμέσως να το πώ , 

δε γυρίζω μοναχό! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Χρυσόψαρο 4 

Κι έτσι στο βυθό 

Πάρτυ έγινε τρελό. 

Ψάρια γέμισε σωρό 

 που στήσανε χορό. 

Χρυσόψαρο 5 

Ψάρια κλόουν και 

χρυσόψαρα 

χορεύουν ζευγαράκια 

και λένε όλα μαζί  

όμορφα τραγουδάκια 

 

 Χρυσόψαρο 6 

Στολίστηκε ο βυθός  

με χρώματα πολλά 

Όμορφος έγινε πολύ , 

δεν υπήρχε άλλος 

σ’ολόκληρη τη γη. 

 

Χρυσόψαρο 7 

Χαμογελαστά προσωπάκια 

 είχαν τα ψαράκια 

κι ο ήλιος χαρωπός  

ακτίνες έστελνε σωρό. 

Χρυσόψαρο 8 

 

Το ρεύμα παιχνίδια  

τους έκανε πολλά 

και γέμιζε ο βυθός  

με χρώματα ο τυχερός. 

 

 

 

Χρυσόψαρο 9 

Χρυσοπορτοκαλί,  

ασπρόμαυρο ριγέ 

του πήγαινε πολύ 

καλέ. 

 

Ψάρι κλόουν 

Τα ψαράκια καλά ζήσαν  

στο χαρούμενο βυθό … 

 

 

Γοργόνα Χρυσαφένια 

…Κι εμείς εδώ περάσαμε  

χρυσο-πορτοκαλο-ασπρο-

μαυρο-ριγέ-καλύτερα  

στο νηπιαγωγείο αυτό! 

 

 

              

 

 

 

                       

 

 

Σχόλιο [D5]: Χορεψε χορεψε 

Σχόλιο [D6]: Καλοκαιρι σ’αγαπώ 

Σχόλιο [D7]: Γινε μαζι μου παιδι 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


