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ΕΙΚΌΝΕΣ: ΊΡΊΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗ

Μπορείτε να σκανάρετε αυτό τον κωδικό  

με ένα smartphone ή tablet, για να ακούσετε  

τον συγγραφέα να αφηγείται την ιστορία.

Μουσική επιμέλεια: Guido De Flaviis

EΠΕΤΕΙΑΚΉ
ΕΚΔΟΣΉ

10
χρόνια

ΔΏΡΟ
ΕΠΊΤΡΑΠΕΖΊΟ

ΠΑΊΧΝΊΔΊ

TO ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΕΣΤ ΣΕΛΕΡ 

ΤΩΝ 80.000 ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ

Κάποια ρούχα είναι ραμμένα με μεταξωτή κλωστή, 

άλλα είναι μάλλινα βαριά κι άλλα σαν πέπλα ανάλαφρα. 

Υπάρχουν όμως και κάποια ρούχα βολικά πολύ, που 

είναι έτσι φτιαγμένα, ώστε να μας ζεσταίνουν τον 

χειμώνα και να μας δροσίζουν το καλοκαίρι. Ποιος 

ράφτης ξέρει να τα ράβει και πού θα τον βρούμε;

ΜΕ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΉ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΉΣΉ 
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΉΡΙΟΤΉΤΕΣ

από 3 ετών

ΑΝ
ΤΏ

ΝΗ
Σ 

ΠΑ
ΠΑ

ΘΕ
ΟΔ

ΟΎ
ΛΟ

Ύ
Ο 

ρα
φ

τά
κο

ς 
τω

ν 
λέ

ξε
ω

ν 

17465_RAFTAKOS TON LEXEON EPETEIAKO_CV.indd   1-3 24/11/2022   09:46





Μ ια φορά κι έναν καιρό, σε μια πόλη που ήταν μικρή 

κι έμοιαζε ακόμη με χωριό, ζούσε ένας ράφτης. Ένας ρά-

φτης που ήτανε μοναδικός για δύο λόγους.

Πρώτον, γιατί άλλον ράφτη η πόλη δεν είχε, κι εκείνος 

μόνος του έραβε κι έντυνε μεγάλους και παιδιά. Ήταν η 

βιτρίνα του μικρού του μαγαζιού γεμάτη: μπλούζες, ζακέ-

τες, παντελόνια, πουλόβερ και ζιβάγκο, κάλτσες και καπέ-

λα, κάπες και παλτά, σ’ όλα τα σχέδια και τα χρώματα. Κι 

ήταν και το μαγαζί του πάντοτε γεμάτο, με πελάτες γελα-

στούς, που έρχονταν και ξανάρχονταν για να διαλέξουν, 

να δοκιμάσουν, να ψωνίσουν.



Ήταν όμως μοναδικός και για άλλον έναν λόγο. Γιατί 

κλωστές και νήματα δεν είχε για να ράβει τα υφάσματα, 

ούτε και μαλλί είχε για τα πλεκτά του. Αντί γι’ αυτά χρησι-

μοποιούσε ένα πιο αγαπημένο του υλικό, ένα υλικό μονα-

δικό… τις λέξεις. Λέξεις από παραμύθια, λέξεις από ποιή-

ματα, από τραγούδια, από ιστορίες παλιές και λεξικά κι 

εγκυκλοπαίδειες.
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Προσεκτικά διάλεγε τις λέξεις, μέσα από τα τετράδια 

και τα βιβλία που είχε στα ράφια, δίπλα στα τόπια με τα 

υφάσματα. Και τις έβαζε τη μια δίπλα στην άλλη, πλέκο-

ντας τα γράμματα μεταξύ τους… Κοίταζε μέσα από τα χο-

ντρά γυαλιά του να πλέκονται τα γράμματα τα στρογγυλά, 

το ο και το θ, με τα πιο μυτερά, το χ, το κ και το ι.
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