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Μια ιστορία με αριθμούς

Υπήρχε κάποτε, κάπου πολύ μακριά μια χώρα παράξενη. Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ. Όλα τα πράγματα έμοιαζαν με γραμμές. Ακόμη και οι αριθμοί.

Το 1 ήταν                      Το 2 ήταν 

Το 3 ήταν                      Το 4 ήταν 

Το 5 ήταν                      Το 6 ήταν                          

…………………

Κάποια μέρα όμως όλα άλλαξαν. 
Το ένα, που ήταν πολύ ψηλομύτικο, 
αποφάσισε πως δεν μπορεί να μοιάζει 
τόσο πολύ με τους άλλους αριθμούς. 



Και έτσι αποφάσισε να αλλάξει λίγο.

Και τότε…..  το έγινε 1
 

Το  δύο, παραξενεμένο  με αυτό που είχε πάθει το 1 γονάτισε, σήκωσε 
ψηλά το λαιμό του και μετά καμπούριασε για να δει καλύτερα το 1.    

Έτσι το             έγινε                       και τελικά           2
Το    τρία     διπλώθηκε στα δύο απ’τα γέλια μόλις είδε το 1 και το 2
 

Και έτσι το             έγινε         3 

Το  τέσσερα  αποφάσισε τότε να γίνει το πιο παράξενο από όλα. Στράβωσε 
και ξαναστράβωσε και ξαναστράβωσε…. 

….. μέχρι που το            έγινε          4



Το πέντε άνοιξε ένα τεράστιο στόμα μόλις είδε τα άλλα νούμερα να αλλά-
ζουν σχήμα και από τότε δεν μπόρεσε ποτέ να το ξανακλείσει.

Έτσι  το             έγινε          5 
Το έξι, όταν είδε πώς είχαν γίνει τα άλλα νούμερα, άρχισε να γελάει τόσο 

πολύ που πρήστηκε  η κοιλιά του από τα γέλια. 

Και έτσι το               έγινε         6



Το  εφτά ζήλεψε το 1 και θέλησε να του μοιάσει. 

Έτσι το                       έγινε         7
Το οκτώ κοίταξε γύρω του και  αποφάσισε να μοιάσει στο 6. Φούσκωσε τα 

μάγουλά του, φούσκωσε και την κοιλιά του……. 

…..και τότε το                       έγινε         8 

Το εννέα εκνευρίστηκε τόσο πολύ με αυτά που γίνονταν , που κόντεψε να 
σκάσει από το θυμό του. Το κεφάλι του πρήστηκε τόσο πολύ…. 

  ….που  το                           έγινε         9



Όσο για το μηδέν… δεν ήξερε πού να κρυφτεί με αυτά που είδε, που 
αποφάσισε να κουλουριαστεί για να μην βλέπει άλλο. 

Έτσι  το    μηδέν      έγινε         0


