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Η Λία είναι στο σχολείο! Η ώρα είναι 2 το μεσημέρι. Το μάθημα της 

ζωγραφικής τελειώνει, το κουδούνι χτυπάει, όλα τα παιδιά φεύγουν, αλλά η 

Λία δεν φεύγει… Κάθεται στην καρέκλα της στενοχωρημένη… 

Το χαρτί της είναι άσπρο. Δεν έχει καμία ζωγραφιά…  

                                                                              

 

Η δασκάλα της Λίας την βλέπει και πηγαίνει κοντά στο θρανίο της, βλέπει το 

άσπρο χαρτί και λέει: 

   «Ααα! Μια άσπρη αρκούδα! Και πόσο πολύ χιονίζει!!! 

Είναι όλα άσπρα!!!»                                  
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«Mμμ, πολύ αστείο!», λέει η Λία. 

«Αφού, σας λέω, κυρία, ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΝΑ ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ!» 

Η δασκάλα της Λίας χαμογελάει και λέει: 

«Έλα, Λία, σίγουρα μπορείς να ζωγραφίσεις κάτι…  

Κάνε μια γραμμή             κάνε μια τελεία  

Κάνε την αρχή και δεν πειράζει τι θα βγει…» 

Τότε η Λία παίρνει έναν μαρκαδόρο και θυμωμένη πατάει τη μύτη του πάνω 

στο χαρτί. 

                                                                                

«Ορίστε!», λέει θυμωμένη η Λία. 
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Τότε η δασκάλα της παίρνει το χαρτί και το κοιτάει καλά καλά με μεγάλη 

προσοχή.  

«Μμμμ», κάνει η δασκάλα! 

Μετά δίνει το χαρτί στη Λία και της λέει: «Τώρα γράψε και το όνομά σου»! 

                                               

Η Λία σκέφτεται...«Ε, καλά, μπορεί να μην ξέρω να ζωγραφίζω, αλλά το όνομά 

μου ΞΕΡΩ να το γράφω». 
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Την επόμενη βδομάδα η Λία πηγαίνει στο μάθημα ζωγραφικής και τι βλέπει; 

Βλέπει πάνω από το μεγάλο θρανίο της δασκάλας, πάνω από την έδρα δηλαδή, 

μία κορνίζα με την τελεία που ζωγράφισε!!! 

                                                                  

Ήταν η δική της τελεία!!! 

«Πφφφ! Σιγά! Μπορώ να κάνω και πιο ωραίες τελείες από αυτήν την 

τελεία!!!» Ανοίγει το κουτί με τις νερομπογιές της και για πρώτη φορά αρχίζει 

να ζωγραφίζει!  

Ζωγραφίζει, ζωγραφίζει, ζωγραφίζει… Περνάει η ώρα και η Λία δεν σταματάει 

να ζωγραφίζει!!! Νιώθει τόσο πολύ χαρούμενη! Και συνεχίζει να ζωγραφίζει… 

Μια κόκκινη τελεία. Μια μωβ τελεία. Μια κίτρινη τελεία. 

 Μια μπλε τελεία.  
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-Μα, ακόμη ζωγραφίζει; 

-Ναι, ακόμη ζωγραφίζει και φτιάχνει πάρα πολλές τελείες, με πάρα πολλά 

χρώματα!  

«Αφού μπορώ να ζωγραφίσω μικρές τελείες, μπορώ να ζωγραφίσω και 

ΜΕΓΑΛΕΣ τελείες», σκέφτεται η Λία. 

Η Λία βάζει τις μπογιές κάτω, παίρνει μεγάλα πινέλα και πολύ μεγάλα χαρτιά 

και αρχίζει να ζωγραφίζει μεγάλες, πολύ μεγάλες, πάρα πολύ μεγάλες…τι;;; 

Τελείες!!! 
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Μετά από πολλές μέρες πηγαίνουν στο σχολείο της Λίας παιδιά από άλλα 

σχολεία, μαμάδες και μπαμπάδες, γιαγιάδες και παππούδες για να δουν…τι;;; 

Τις τελείες της Λίας! 

 

Βλέπουν τις τελείες και λένε: «Μα, πόσο όμορφες τελείες! Και τι ωραία 

χρώματα!!! Μα, αυτό το κορίτσι ζωγραφίζει πάρα πολύ ωραία». 

Κάποια στιγμή η Λία βλέπει ένα μικρό αγόρι που την κοιτάει με το στόμα 

ανοιχτό και της λέει: « Πωωω, πωωω! Ζωγραφίζεις πάρα πολύ ωραία! Θα 

ήθελα κι εγώ να ζωγραφίζω όπως εσύ!!!» 
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«Σίγουρα μπορείς!», του λέει η Λία. 

«ΕΓΩ;  Αποκλείεται. Δεν μπορώ!!! Ούτε μία γραμμή με τον χάρακα δεν μπορώ 

να κάνω…» 

Η Λία χαμογελάει και δίνει στο μικρό αγόρι ένα άσπρο χαρτί!  

«Για να δω», του λέει. 

 

Το μικρό αγόρι παίρνει το μολύβι. Θέλει να ζωγραφίσει μια γραμμή,  

αλλά το χέρι του πάει πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά... 

Η Λία παίρνει το χαρτί και το κοιτάει με μεγάλη προσοχή. 
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«Μμμμ», κάνει!  

Μετά δίνει το χαρτί στο αγόρι και λέει… 

                                                 

«Τώρα γράψε και το όνομά σου»! 

 

Συγγραφέας: Reynolds Peter H. 

Τίτλος πρωτοτύπου: The Dot  
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Παραμύθια ή αλήθεια; 

 

Για να δούμε, λοιπόν! 

1. Τι κάνει η Λία στο σχολείο; 

Α. μάθημα ελληνικών 

Β. μάθημα ζωγραφικής 

Γ. μάθημα γυμναστικής 

 

2. Πώς νιώθει η Λία, όταν τελειώνει το μάθημα ζωγραφικής; 

Α. φοβισμένη 

Β. χαρούμενη 

Γ. στενοχωρημένη 

 

    3. Τι ζωγράφισε στην αρχή η Λία στο χαρτί; 

     Α. μία άσπρη αρκούδα 

     Β. τίποτα 

     Γ. μία γραμμή 

 

4. Τι κάνει η δασκάλα της Λίας, όταν βλέπει το άσπρο χαρτί; 

Α. Της λέει να ζωγραφίσει κάτι (μία τελεία, μία γραμμή ό,τι θέλει). 

Β. Παίρνει το χαρτί και το πετάει στα σκουπίδια. 

Γ. Παίρνει το χαρτί και το σκίζει.  
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5. Πώς νιώθει η Λία, όταν ζωγραφίζει την πρώτη της τελεία; 

Α. θυμωμένη 

Β. στενοχωρημένη 

Γ. φοβισμένη 

 

6. Πού βάζει η δασκάλα της Λίας το χαρτί με την τελεία. 

Α. μέσα σε έναν φάκελο 

Β. κάτω από μια καρέκλα 

Γ. σε μια κορνίζα πάνω από την έδρα 

 

7. Τι κάνει η Λία, όταν βλέπει την τελεία της στην κορνίζα; 

Α. Αρχίζει για πρώτη φορά να ζωγραφίζει και νιώθει πολύ χαρούμενη. 

Β. Παίρνει την κορνίζα και την ρίχνει κάτω. 

Γ. Κάθεται στην καρέκλα της θυμωμένη. 
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