
                                                             
        ΕΛΜΕΡ, Ο ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ!                                             

 
1 

 

-Ναι, ναι! Η Ψυχούλα είμαι εγώ 

                    και θα σας πω ένα όνειρο τρελό 

                  με τον Έλμερ, τον ελέφαντα, τον παρδαλό!!! 

-Τον παρδαλό; 

-Ναι, τον παρδαλό!!! Ο Έλμερ είναι παρδαλός, δηλαδή 

πολύχρωμος…Έχει πολλά χρώματα!!! 

 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια παρέα με ελέφαντες και 

ελεφαντίνες, αγόρια και κορίτσια. 

Ελέφαντες μεγάλοι και ελέφαντες μικροί,  

ελέφαντες αδύνατοι και ελέφαντες χοντροί, άλλοι ψηλοί και άλλοι 

κοντοί.  

Ελέφαντες από την Ασία, ελεφαντίνες από την Αφρική! 

Και όλοι αυτοί μαζί, φίλοι κολλητοί! 
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-Ακούς; Έρχονται!!! 

                                         

Κάποιοι έτσι, κάποιοι αλλιώς,  

καθένας διαφορετικός, 

μα όλοι πάντα χαρούμενοι 

και με το ίδιο χρώμα: γκρι. 

Ο Έλμερ σίγουρα είναι πολύ διαφορετικός!!! 

-Γιατί είναι πολύ διαφορετικός ο Έλμερ; 

-Μα, γιατί ο Έλμερ είναι πολύχρωμος!  

Ο Έλμερ έχει πολλά χρώματα: έχει χρώμα κίτρινο και ροζ, έχει 

χρώμα πράσινο και μωβ, άσπρο, μαύρο, κόκκινο, καφέ, 

πορτοκαλί και μπλε!  

 

Ο Έλμερ δεν έχει το χρώμα του ελέφαντα. 
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- Και ποιο είναι είπαμε το χρώμα που έχουν οι ελέφαντες; 

- Τι ερώτηση κι αυτή; Μα, φυσικά το γκρι!          

Με τον Έλμερ φίλο, οι ελέφαντες περνάνε τέλεια και νιώθουν 

τεράστια χαρά.  

 

Ο Έλμερ κάνει αστεία και οι φίλοι του γελάνε!!! χαχαχα 

                                              

Μια νύχτα, όμως, ο Έλμερ δεν γελάει καθόλου… Κλείνει τα μάτια 

του, αλλά δεν κοιμάται…Κάτι, κάτι σκέφτεται… 

-Μα, τι σκέφτεται ο Έλμερ;;; 

-Ο Έλμερ σκέφτεται ότι δεν του αρέσει πια να είναι διαφορετικός. 

 

Θέλει να έχει χρώμα γκρι, όπως όλοι οι φίλοι του οι καλοί! 
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-Ακούς τον Έλμερ; Κλαίει… 

«Δεν θέλω να έχω πολλά χρώματα, θέλω να έχω χρώμα γκρι… 

Όλοι με βλέπουν και γελάνε… Όλοι είναι ίδιοι κι εγώ 

διαφορετικός…» 

Το πρωί, λοιπόν, στενοχωρημένος ξυπνάει και πάει μια βόλτα!!! 

 Οι φίλοι του τον βλέπουν και τον χαιρετάνε: 

«Καλημέρα, Έλμερ!» 

«Καλημέρα!», απαντάει ο Έλμερ.  

Ο Έλμερ περπατάει, περπατάει και ξαφνικά βλέπει 

ένα δέντρο! Ένα δέντρο με γκρι φρούτα … 

 Ο Έλμερ τότε πέφτει πάνω στο δέντρο και ρίχνει κάτω όλα τα 

γκρι φρούτα… 

                                                                    

-Ρίχνει κάτω τα φρούτα; Γιατί δεν τα τρώει; 

-Περίμενε… 
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Κάτω, λοιπόν, υπάρχουν μόνο φρούτα… Δεν τρώει ούτε ένα! 

-Και τι κάνει μετά; 

-Μετά ο Έλμερ κάθεται πάνω στα φρούτα και πηγαίνει μπροστά, 

πίσω, δεξιά κι αριστερά…  

-Πάνω στα φρούτα; 

-Πάνω στα φρούτα, ναι! Κι όχι μόνο αυτό! Παίρνει τα φρούτα 

από κάτω και βάζει τον χυμό τους πάνω στα χέρια του, πάνω 

στην κοιλιά του, πάνω στα αυτιά του, πάνω στα πόδια 

του…ΠΑΝΤΟΥ!!! 

-Μπλιαχ!!!                                  

 

Κι όπως καταλαβαίνεις, πάνε τα χρώματά του: το κίτρινο, το ροζ, 

το πράσινο, το μωβ και τ’άλλα: 

 άσπρο, μαύρο, κόκκινο, καφέ, πορτοκαλί και μπλε πάνε κι αυτά! 
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-Τώρα, λοιπόν, τι χρώμα λες ότι έχει ο Έλμερ;;; 

-Γκρι;;; 

-Πολύ σωστά! Ο Έλμερ τώρα έχει χρώμα γκρι!!! 

-Και είναι χαρούμενος;;; 

-Για να δούμε… 

Ο Έλμερ, που τώρα δεν είναι πολύχρωμος αλλά γκρι, πηγαίνει 

πάλι πίσω στους φίλους του. 

Στον δρόμο βλέπει δύο ζώα: έναν πράσινο κροκόδειλο και μία καφέ 

χελώνα! 

«Καλημέρα, ελέφαντα!», λένε ο πράσινος κροκόδειλος και η καφέ 

χελώνα. 

 

«Καλημέρα!!!», απαντάει ο Έλμερ όλο χαρά!  

Ο Έλμερ τώρα είναι πολύ χαρούμενος!!! Τώρα δεν είναι 

διαφορετικός, είναι ίδιος με όλους τους ελέφαντες… 

-Ναι, αλλά δεν είναι ο Έλμερ… 

-Μμμ, ναι! Δεν είναι… Είναι απλώς ένας γκρι ελέφαντας… 

 



                                                             
        ΕΛΜΕΡ, Ο ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ!                                             

 
7 

 

Φτάνει, λοιπόν, στους φίλους του! Πηγαίνει κοντά τους, τίποτα. 

Κανένας δεν τον κοιτάει. Πηγαίνει λίγο πιο κοντά. Πάλι τίποτα. 

Περνάει από μπροστά τους. Τίποτα! Κανένας δεν του δίνει 

σημασία… 

                                            

 

Τότε ο Έλμερ νιώθει πως κάτι δεν πάει καλά… Τι, όμως;  

Κοιτάει τα δέντρα: είναι ίδια, πράσινα όπως πριν. Κοιτάει τον 

ουρανό: είναι ίδιος, μπλε όπως πριν. Κοιτάει το σύννεφο: είναι 

ίδιο, μαύρο όπως πριν. Κοιτάει τους φίλους του, τους ελέφαντες: 

είναι ίδιοι, γκρι όπως πριν.  

Ο Έλμερ κοιτάει άλλη μια φορά τους φίλους του.  

 «Μα, γιατί δεν μου μιλάνε; Γιατί είναι τόσο σοβαροί; 
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Δεν μπορώ άλλο, θέλω να γελάσω!!!» 

Και ξαφνικά ο Έλμερ σηκώνει τη μύτη του ψηλά 

και φωνάζει δυνατά. ΜΠΟΥ!!!  

 

Οι ελέφαντες φοβούνται πολύ, μα πάρα πολύ! 

Και φωνάζουν δυνατά: «Βοήθειααα!» 

                                          

 Και τότε βλέπουν τον Έλμερ να γελάει, να γελάει και να μην 

σταματάει!!! 

 «Ο Έλμερ!», λένε όλοι. «Ο Έλμερ είναι σίγουρα! Αυτός κάνει 

συνέχεια αστεία!» 

Αρχίζουν, λοιπόν, όλοι οι ελέφαντες να γελάνε, να γελάνε χωρίς 

να σταματάνε!!! 
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Ξαφνικά το μαύρο σύννεφο γίνεται πολύ πολύ μεγάλο κι αρχίζει 

να βρέχει!  

Και σιγά σιγά φεύγει το γκρι χρώμα του Έλμερ και γίνεται 

ξανά… πολύχρωμος! Ναι, είναι ξανά ο Έλμερ που όλοι αγαπάμε. 

Ο Έλμερ ο πολύχρωμος, ο διαφορετικός. 

                                         

Οι ελέφαντες τον βλέπουν και γελάνε ακόμα πιο πολύ! 

 «Αχ, Έλμερ», λέει ένας παππούς ελέφαντας, «αυτό το αστείο να 

είσαι όλος γκρι ήταν το καλύτερο από όλα τα αστεία σου»!!! 

   

 «Εγώ λέω κάθε χρόνο αυτή τη μέρα να κάνουμε ένα πάρτι!», 

λέει ένας άλλος ελέφαντας.  

«Ναι, να την λέμε η μέρα του Έλμερ. Όλοι να βάζουμε πάνω μας 

χρώματα πολλά και να είμαστε πολύχρωμοι και ο Έλμερ να είναι 

γκρι».  



                                                             
        ΕΛΜΕΡ, Ο ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ!                                             

 
10 

 

Έτσι, λοιπόν, από τότε, μια φορά τον χρόνο, οι ελέφαντες γίνονται 

πολύχρωμοι και κάνουν πάρτι!!!  

                                                                              

   

 Αν δεις εκείνη τη μέρα έναν γκρι ελέφαντα, να ξέρεις πως είναι 

ο φίλος μας ο Έλμερ!!! 

                                                                 

 

 

Παραμύθια ή Αλήθεια; 


