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Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα ολοστρόγγυλο σαν σφαίρα καρπούζι, φορτωμένο μαζί με άλλα καρπούζια πάνωπάνω στην καρότσα ενός αγροτικού αυτοκινήτου. Ο αγρότης πήγαινε να τα πουλήσει στην πόλη, στη λαϊκή αγορά.
Τα είχε μαζέψει από το χωράφι του, κοντά στο όμορφο παραθαλάσσιο χωριό του, γιατί είχαν πια ωριμάσει, ήταν
βλέπετε καλοκαίρι.

Ξαφνικά, σε μια
στροφή του
δρόμου, ένας
σκύλος πετάχτηκε
μπροστά από το
αυτοκίνητο,
θέλοντας να
περάσει απέναντι.
Ο αγρότης τότε
φρέναρε δυνατά
για να μην τον
πατήσει. Τα
καρπούζια όμως στην καρότσα ταρακουνήθηκαν δυνατά και αυτό που ήταν φορτωμένο πάνω-πάνω, το
ολοστρόγγυλο καρπούζι κύλησε και έπεσε κάτω…

Ευτυχώς, εκεί
που έπεσε υπήρχε χορτάρι κι έτσι δεν έσπασε! Το καρπούζι κύλησε λίγο ακόμα και σταμάτησε κρυμμένο στα
χόρτα. Ο οδηγός έριξε μια βιαστική ματιά στον καθρέφτη του αυτοκινήτου, δεν κατάλαβε τίποτα και έτσι έφυγε.
Το καρπούζι έμεινε εκεί στο χορταριασμένο χώμα, κοντά στον παραλιακό δρόμο να αναρωτιέται. Άραγε θα το
έβρισκε κανείς; Ή θα έμενε εκεί κρυμμένο για πάντα μόνο του;

Ένας σκύλος
όμως, ο Μπόμπι, τα είχε δει όλα! Πήγε κοντά στο καρπούζι και το ακούμπησε, ήταν κρύο, ύστερα το μύρισε,
μύριζε ωραία, μετά το έξυσε λίγο με τα νύχια του, όμως γλιστρούσε, ήταν λείο, έπειτα έβαλε το αυτί του να
ακούσει κάτι από μέσα. Το έσπρωξε με τη μουσούδα του κι αυτό τσούλησε λίγο, ήταν όμως βαρύ, δεν μπορούσε
να το κουνήσει περισσότερο… -Θα πάω να φωνάξω την οικογένεια μου, σκέφτηκε τότε.

Οικογένεια του ήταν
η Ίριδα, που πήγαινε
στην Γ’ Δημοτικού, ο αδελφός της ο Αλέξανδρος, στη Β’ Δημοτικού και η μικρότερη αδελφή τους η Νικολέτα που
πήγαινε στην Α’ Δημοτικού. Η μαμά τους, η κυρία Μαρία και ο μπαμπάς, ο κύριος Κυριάκος, τον φρόντιζαν πολύ
τον Μπόμπι. Ήταν όλοι μαζί, 3 παιδιά και 2 γονείς και 1 σκύλος, μια αγαπημένη οικογένεια με 6 μέλη!

Ο Μπόμπι πήγε σπίτι κι άρχισε να γαυγίζει δυνατά κουνώντας την ουρά του. Τραβούσε την Ίριδα από το
φουστάνι, φαινόταν ότι κάτι ήθελε να τους δείξει. Τα τρία παιδιά τον ακολούθησαν γεμάτοι περιέργεια. Βρήκαν το
καρπούζι, κοίταξαν τριγύρω μήπως δούνε σε ποιον ανήκει, όμως δεν υπήρχε κανείς. Το σήκωσαν και το πήγαν
στο σπίτι τους. Η κυρία Μαρία κατάλαβε ότι μάλλον θα είχε πέσει από κάποιο αυτοκίνητο περαστικό.
-Τι θέλετε να το κάνουμε τώρα; ρώτησε τα παιδιά. –Να το φάμε, είπαν και οι τρεις μαζί.
-Και σε πόσες κομμάτια δηλ. φέτες να το κόψουμε; ξαναρώτησε.
–Σε 3, γιατί είμαστε 3 παιδιά, είπε η Νικολέτα.
-Σε 6, γιατί είμαστε όλοι μαζί 6 στην οικογένεια, είπε ο Αλέξανδρος.
-Μήπως σε 5, γιατί ο Μπόμπι δεν τρώει καρπούζι, αφού τρώει πάντα κόκκαλα, είπε η Ίριδα.
Όμως ο Μπόμπι τότε γαύγισε κι ακούμπησε με το πόδι του το καρπούζι, λέγοντας έτσι ότι ήθελε κι αυτός.
-Εντάξει λοιπόν, σε 6 φέτες είπε η κυρία Μαρία και συνέχισε. –Και πώς να είναι κομμένες, όλες ίσες ή κάποιοι να
πάρουν μεγαλύτερη και κάποιοι μικρότερη φέτα;
-Μήπως να πάρω εγώ μεγαλύτερη φέτα που είμαι και η πιο μεγάλη; είπε η Ίριδα.
-Μήπως να πάρω εγώ μεγαλύτερη φέτα που είμαι αγόρι; αναρωτήθηκε ο Αλέξανδρος.
-Μήπως να πάρω εγώ τη μεγαλύτερη που είμαι η πιο μικρή για να μεγαλώσω; πετάχτηκε η Νικολέτα.

-Θα κόψουμε μάλλον 6 ίσες φέτες, είπε η κυρία Μαρία, κόβοντας το καρπούζι πρώτα στη μέση. Υπήρχαν τώρα
δυο μισά του καρπουζιού. Σκέφτηκαν ότι για να έχουν 6 ίσες φέτες έπρεπε να κόψουν σε 3 φέτες το κάθε μισό,
δηλ.

3+3=6.

Τότε ακούστηκε το χτύπημα του
κουδουνιού. Τα ξαδελφάκια τους,
ο Νίκος και η Αρετή από τη
διπλανή πολυκατοικία είχαν έλθει
για να παίξουν μαζί τους.
-Σταματήστε το κόψιμο, τώρα
πρέπει να κόψουμε

6+2=8

κομμάτια, είπε ο Αλέξανδρος. –Να
κόψουμε 4 φέτες από το ένα μισό
και 4 φέτες από το άλλο μισό, για
να είναι ίσες, 4

+ 4 = 8. Εκείνη

τη στιγμή έφτασε και η θεία η
Νίκη, που ήταν δασκάλα. Όλοι
κοιτάχτηκαν μεταξύ τους . Πώς
να κόψουν τώρα άλλη μια φέτα παραπάνω; Γινόταν δυσκολότερο,
ξανασκεφτούν.

8 +1 = 9 ίσες φέτες, πώς; Έπρεπε να το

-Εγώ δεν θα πάρω καρπούζι, είπε η θεία Νίκη, θα με κεράσετε ένα καφεδάκι, όμως θα πάρω όλους τους
σπόρους από το καρπούζι. Στο σχολείο θα τους μετρήσουμε, για να ξέρουμε πόσους σπόρους έχει ένα καρπούζι!
Εσείς ξέρετε;
Η κυρία Μαρία έκοψε στη συνέχεια τις φέτες και έφαγαν όλοι εκτός από δυο, τον Αλέξανδρο και τον κύριο
Κυριάκο. Ο κύριος Κυριάκος έλειπε, όμως θα επέστρεφε αργότερα. Ο Αλέξανδρος ζήτησε από τη μαμά του να
πάρει τη φέτα καρπουζιού μαζί του και να κατέβει από το χωμάτινο δρομάκι του σπιτιού τους στην παραλία, για
να το απολαύσει παρέα με τα χρώματα του καλοκαιριού. Κι άλλα παιδιά βρίσκονταν στην παραλία τέτοια ώρα.
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Εκεί στην
αμμουδιά,
κάθισε κάτω
κρατώντας τη
ζουμερή φέτα
καρπουζιού.
Ένας περίεργος
κύριος φάνηκε
να πλησιάζει,
φορούσε
καπέλο, είχε
στην πλάτη ένα
σακίδιο και
κράταγε ένα
μεγάλο
καβαλέτο.
Κοίταξε τον
Αλέξανδρο με
το καρπούζι του
κι έπειτα πήγε πιο πέρα, έστησε το καβαλέτο του, έβγαλε χρώματα και πινέλα κι άρχισε να ζωγραφίζει. Έφτιαξε
έναν πίνακα ζωγραφικής με φέτες καρπούζι… Ποιος ξέρει, μπορεί να ήταν ένας διάσημος ζωγράφος!

Ήταν 2 Ιουνίου του 2014 όταν μας επισκέφτηκε στην τάξη η Σχολική μας Σύμβουλος και συγγραφέας
κ. Νίκη Δεληκανάκη.
Γνωρίστηκε με τα παιδιά μέσα από μια συνέντευξη για τα παραμύθια και για τα σχήματα που είχαμε
προετοιμάσει. Εκείνη την καλοκαιρινή ζεστή ημέρα σκέφτηκε να μας αποκαλύψει μερικά μυστικά των
συγγραφέων, έτσι με το συντονισμό της και τη βιωματική συμμετοχή των παιδιών διασκεδάσαμε
σχεδιάζοντας ένα δικό μας μαθηματικό παραμύθι παίζοντας και τρώγοντας ένα καρπούζι! Τα παιδιά
έμειναν κατενθουσιασμένα, ενώ σε επόμενο χρονικό διάστημα το εικονογράφησαν, με την παιδαγωγική
καθοδήγηση των εκπαιδευτικών των τάξεων.
Την ευχαριστούμε πολύ γι αυτό το πρωτότυπο καλοκαιρινό ταξίδι γνώσης!
Η Υπεύθυνη
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