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Το Σαλιγκαρόσπιτο 

  



 

                                      

Ο Κουλούρης είναι ένα μικρό Σαλιγκάρι. 

 



 

  

Ζει κοντά στο Δάσος και κάνει βόλτες στο μεγάλο λιβάδι.  



Ο Κουλούρης έχει τη δική του Οικογένεια.  Εκτός από τον 

μπαμπά και τη μαμά του, ο Κουλούρης έχει και ένα σωρό 

αδελφάκια και είναι τόσα πολλά, που ξεχνά πολλές φορές 

τα ονόματά τους. 

  

Όταν γεννήθηκε,  ήταν ένα τόσο δα μικρό σαλιγκαράκι και πάνω στην πλάτη 

του,  το σπιτάκι του ήταν ένα μικρό διαφανές άσπρο και στρογγυλό 

κουλουροσπιτάκι. 

Ο Κουλούρης έβλεπε με τα ματάκια του τα καβούκια των μεγάλων 

Σαλιγκαριών και  τα θαύμαζε.  Τόσο μεγάλα και  δυνατά που ήταν.     

Με τα μικρά του δοντάκια,  ροκάνιζε τα μαλακά χορταράκια.    



Προσπαθούσε να δει πάνω από τα χορτάρια, αλλά ήταν ακόμα μικρός 

και  το ύψος του χαμηλό.  Τέντωνε τις μεγάλες κεραίες του, γιατί πάνω 

σ’ αυτές ήταν τα ματάκια του, αλλά δεν έφτανε  κι έτσι κοιτούσε πάνω 

από το κεφάλι του, μόνο τον Ουρανό. 

 

 

 

 

 

 



Ο Ουρανός ήταν άλλες φορές 

γαλάζιος και φωτεινός και άλλες 

φορές γκρίζος με μεγάλα σύννεφα 

που ταξίδευαν ψηλά.  Όταν άρχιζε να 

βρέχει,  οι γονείς του, τα αδέλφια του 

και οι άλλες οικογένειες Σαλιγκαριών,  

έβγαιναν όλο χαρά από τις κρυψώνες 

τους και τραγουδούσαν κάνοντας το 

μπάνιο τους.  

 

  



 

Όταν βρέχει ο Ουρανός 

Είμαι πιο χαρούμενος 

Κάνω μπάνιο στη βροχούλα 

Πλατσουρίζω στη λιμνούλα 

Μες τις λάσπες παίζω μπάλα 

Κάνω και μια κουτρουβάλα 

 

 

 



 

 

Ο Κουλούρης, αγαπούσε όλα τα στρογγυλά 

πράγματα.  Μέχρι και τις βόλτες του τις έκανε σε 

μικρούς κύκλους.  Όταν μεγαλώσω,  σκεφτόταν,  θα 

κάνω μεγάλους κύκλους.   

 

Μια μέρα,  ο Κουλούρης ξεχάστηκε στο παιχνίδι και έμεινε έξω μέχρι το πρωί.   

Όταν ξύπνησε,  οι γονείς και τα αδέλφια του είχαν  φύγει από κοντά του, αλλά 

και τα άλλα σαλιγκαράκια, δεν φαίνονταν πουθενά. 



Άρχισε να γλιστρά πάνω στο μαλακό χορτάρι και να πίνει νερό από τις 

δροσοσταλίδες που ήταν πάνω του.  Τι νόστιμο, δροσερό νερό ήταν αυτό!   

Απολάμβανε την βόλτα του,  μυρίζοντας το λιβάδι, χωρίς να ανησυχεί.  Όπου 

να ‘ναι, θα φανούν και οι δικοί μου,  σκεφτόταν. 

Αλλά, η ώρα περνούσε και κανείς δεν φαινόταν.   Ο ήλιος άρχισε να ανεβαίνει 

ψηλά στον Ουρανό και η ζέστη μεγάλωνε.   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Κουλούρης άρχισε να ιδρώνει και να ζεσταίνεται.   Ουφ, ουφ, ουφ,  

ξεφυσούσε και προχωρούσε με δυσκολία.    



Δεν μπορούσε να δει ψηλά, για να προχωρήσει προς το δάσος  κι έτσι 

κρύφτηκε μέσα στα χορτάρια,  που ήταν ακόμα δροσερά.  Αλλά, καθώς η ώρα 

προχωρούσε,  η ήλιος έκανε τα χορτάρια ξερά και ζεστά και το χώμα ακόμα 

ξεράθηκε.  

 

 

Ο Κουλούρης,  σκέφτηκε τότε,  ότι έπρεπε να κάνει κάτι μόνος του και όχι να 

κρύβεται δεξιά και αριστερά για να γλιτώσει από τον ήλιο.    Πρέπει να 

σκεφτώ τα καλά που έχω και να τα χρησιμοποιήσω,  αν αντέξω μέχρι το 

δειλινό,  που θα πέσει ο ήλιος και θα βγει η δροσιά,  θα σωθώ. 

 



 

Τότε,  του ήρθε στο μυαλό η εικόνα των μεγάλων σαλιγκαριών με τα μεγάλα 

στριφογυριστά σπίτια στην πλάτη τους, που ο Κουλούρης θαύμαζε.   Γιατί 

άραγε έχουμε αυτά τα σπίτια στην πλάτη μας, εμείς τα σαλιγκάρια; 

αναρωτήθηκε. 

Ήταν η πρώτη χρονιά που ο Κουλούρης έβλεπε μια ζεστή Ανοιξιάτικη μέρα, 

αφού είχε γεννηθεί μέσα στον κρύο Χειμώνα. Έτσι δεν ήξερε πώς να 

προφυλαχθεί από τη ζέστη.    

  



Αλλά το δικό του  σαλιγκαρόσπιτο,  είχε αρχίσει να μεγαλώνει 

και να σκληραίνει και δεν ήταν πια ένα μαλακό μικρό 

στρογγυλό σπιτάκι.    Έτσι ο Κουλούρης,  αποφάσισε να μπει μέσα 

στο σπιτάκι που κουβαλούσε στην πλάτη του. 

Γλίστρησε μέσα του και  χώρεσε ολόκληρος μια χαρά. 

 

 

 

 

 



Το Σαλιγκαρόσπιτο του Κουλούρη,  ήταν φτιαγμένο στα μέτρα του. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αμέσως,   δροσίστηκε και  ανακουφίστηκε από τις ακτίνες του ήλιου.  Εκεί, 

κοιμήθηκε μέχρι το απόγευμα που τον βρήκαν οι δικοί του και τον ξύπνησαν 

με τα τραγούδια τους. 

Η οικογένεια του Κουλούρη ήταν γεμάτη χαρά που τον βρήκαν ζωντανό και 

περήφανοι που ο Κουλούρης κατάλαβε την αξία του Σαλιγκαρόσπιτου. 

Έκαναν τη βραδινή τους βόλτα,  γύρω-γύρω όλοι και μετά πήραν τον 

Κουλούρη και τράβηξαν για το δροσερό δάσος.   Εκεί,  έκαναν όλοι μια 

μεγάλη γιορτή για την επιστροφή του Κουλούρη και  χόρεψαν κάτω από τον 

νυχτερινό ουρανό,  κουνώντας όλο χάρη τα Σαλιγκαρόσπιτά τους. 

 

 



Τα άστρα έλαμπαν στον Ουρανό!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Κι έζησε  ο  Κουλούρης και όλη η παρέα του καλά! 

 

Τέλος 

 


