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Μια φορά κι έναν καιρό, κάπου πολύ μακριά στο σύμπαν 
υπήρχε ένας μικρός πλανήτης, που το όνομά του ήταν

‘’ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ’’ 

Στον πλανήτη αυτό κατοικούσαν οι Αστροναύτες της 
Μουσικής, οι Νότες και τα Μουσικά όργανα.

Στο κέντρο του πλανήτη υπήρχε μια καρδιά. Η 
Καρδιά της Μουσικής, που χτυπούσε ασταμάτητα 
μελωδικά!



Όλοι όσοι ζούσαν εκεί, μιλούσαν πάντα τραγουδιστά με ματζόρε (χαρούμενες) 
μελωδίες και ήταν πολύ αγαπημένοι. 

Γύρω από τον πλανήτη της Αγάπης υπήρχαν κι άλλοι πλανήτες που 
σκορπούσαν χαρούμενες μελωδίες. Της Χαράς, της Ελπίδας, της Αισιοδοξίας....



Οι Αστροναύτες της Μουσικής 
ταξίδευαν  συχνά από πλανήτη 
σε πλανήτη. Αν μπορούσε 
κάποιος να βρεθεί εκεί κοντά, 
θα ένιωθε τεράστια ευτυχία 
βλέποντας τις νότες να 
χορεύουν ανάμεσά τους.



Όμως ,κάπου εκεί γύρω ζούσαν και κάποιοι άλλοι πλανήτες που δεν 
αγαπούσαν καθόλου τη Μουσική. Και το κυριότερο, δεν τους άρεσαν καθόλου 

οι μελωδίες του πλανητη της Αγάπης. Τις θεωρούσαν πολύ ενοχλητικές. Ήταν οι 
πλανήτες της Μοναξιάς,  του Φόβου, της Κακίας, του Θυμού και της Ζήλειας .



Έτσι, αποφάσισαν να δώσουν ένα τέλος σε όλα αυτά.Έφτιαξαν 
έναν στρατό από χαλασμένα μουσικά όργανα και παράφωνες 
νότες που έπαιζαν άγρια μουσική, με σκοπό να επιτεθούν στον 
πλανήτη της Αγάπης, να νικήσουν τις γλυκές της μελωδίες και να 
σπάσουν την καρδιά της Μουσικής για να σταματήσει να χτυπάει.
Μια και δυο, λοιπον, ετοίμασαν τον κακόηχο στρατό τους και 
ξεκίνησαν όλοι μαζί για τον πλανήτη της Αγάπης. Και πρώτο πρώτο 
έβαλαν μπροστά ένα ξεχαρβαλωμένο τύμπανο, να χτυπάει το 
ρυθμό του πολέμου.



Ποτέ ξανά στο 
Σύμπαν δεν είχε 
ακουστεί τόσο 
άσχημος ήχος.



Στο μεταξύ, οι κάτοικοι στον πλανήτη της Αγάπης 
συνέχιζαν ανυποψίαστοι τις καθημερινές χαρούμενες 
ασχολίες τους. 
Το πρώτο που άκουσαν ήταν το τύμπανο του πολέμου. 
Κοιτούσαν ο ένας τον άλλον με απορία.
-Μα τι είναι αυτό που ακούγεται;
-Τι άσχημο που είναι!

Σε λίγο έφτασαν και οι υπόλοιποι παράφωνοι 
πολεμιστές. Επικράτησε πανικός! Σπασμένα βιολιά, 
ξεκούρδιστες κιθάρες, στραπατσαρισμένες νότες, ο 

ένας χειρότερος απ’ τον άλλον!



Οι κάτοικοι στον πλανήτη της Αγάπης σταμάτησαν τις γλυκές τους μελωδίες και έκλεισαν τα 
αυτιά τους.
-Τι άσχημος ήχος είναι αυτός; 
-Δεν μπορώ να ακούω άλλο.
-Τι ξεκούρδιστα όργανα!
- Μου δημιουργούν τόση θλίψη!

Μέσα σε όλο αυτό το κακό η Καρδιά της Μουσικής που ήταν η καρδιά του πλανήτη, 
άρχισε να χτυπά όλο και πιο δυνατά. Τόσο δυνατά που έλεγες πως θα σπάσει.
Το σχέδιο των πολεμιστών κόντευε να πετύχει.



Όμως, οι Αστροναύτες της Μουσικής είχαν μια καταπληκτική ιδέα. Πέταξαν όσο πιο γρήγορα 
μπορούσαν και πήγαν στους πλανήτες που ήταν φίλοι τους. Τους εξήγησαν τι συμβαίνει και ζήτησαν 
τη βοήθειά τους.



Ο στρατός της Χαράς, της 
Αισιοδοξίας, της Ελπίδας, 
ξεκίνησε παίζοντας τις πιο 
ωραίες του μελωδίες. Όταν 
έφτασαν στον πλανήτη της 
Αγάπης, είδαν ότι οι 
παράφωνοι πολεμιστές 
την είχαν σχεδόν 
καταστρέψει. Μόνον η 
Καρδιά της Μουσικής 
συνέχιζε να χτυπάει σαν 
τρελή. 

- Εμπρός λοιπόν καλά μου 
όργανα! 
Φώναξαν οι αστροναύτες 
της Μουσικής. Πρώτα 
ξεκίνησαν τα τύμπανα της 
Χαράς και μετά 
ακολούθησαν όλα τα άλλα 
όργανα με τις νότες. 
Δυναμικές, όμορφες και 
χαρούμενες μελωδίες 
απλώθηκαν από άκρη σε 
άκρη σε ολόκληρο τον 
πλανήτη.

Βλέποντας όλα αυτά οι κάτοικοι του πλανήτη της Αγάπης, γέμισαν 
ελπίδα κι αισιοδοξία.  Άρχισαν να παίζουν μαζί τους και η μουσική 
τους ήταν τόσο όμορφη και δυνατή που τα παράφωνα όργανα 
τρόμαξαν και σταμάτησαν. Σταμάτησαν κι άκουγαν μαγεμένα τη 
μουσική να πλημμυρίζει το σύμπαν.



Και τότε, έγινε κάτι μαγικό! Οι παράφωνοι πολεμιστές άρχισαν να παίζουν την ίδια μελωδία με 
τον στρατό της Χαράς, της Αισιοδοξίας και της Ελπίδας. Το Σύμπαν γέμισε νότες . Υπνωτισμένοι 
από αυτή την ομορφιά ξέχασαν τον πόλεμο, ζήτησαν συγνώμη κι έμειναν για πάντα εκεί. 

Η Μουσική νίκησε  τον Φόβο, τον Θυμό, την Κακία, τη Ζήλεια και η καρδιά της γαλήνεψε και 
συνέχισε να χτυπά ήρεμα κι ευτυχισμένα. Οι πλανήτες  που ήταν φίλοι , ενώθηκαν κι έγιναν ένας 
μεγάλος πλανήτης. 



Κι έζησαν αυτοί μελωδικά, κι εμείς… μελωδικότερα!

Όσο για τους πλανήτες που 
ήθελαν να καταστρέψουν τον 
πλανήτη της Αγάπης, έμειναν 
άδειοι, αφού οι κάτοικοί τους  
έφυγαν. Ξεχάστηκαν και ποτέ 
κανείς πια δεν ασχολήθηκε 
μ’ αυτούς. 
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https://www.google.com/search?q=%CF%84%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%BF+%CE%BA%CE%B1%CF
%81%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BD+%CE%BC%CE%B5+%CF%87%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B1+%CE%BA%CE%B1
%CE%B9+%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1&tbm=isch&ved=2ahUKEwjetKPM9J7vAhURmhoKHQvfAH4Q2-
cCegQIABAA&oq=%CF%84%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%BF+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%
BF%CF%85%CE%BD+%CE%BC%CE%B5+%CF%87%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CF%80
%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzoECAAQHlDNnAhYu80IYLrSCGgAcAB4AIAB2QGIAYYd
kgEGMC4xMi43mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=yChFYN6wDJG0aou-g_AH&bih=158&biw=366

ΕΙΚΟΝΕΣ 

https://www.google.com/search?q=%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82+%CE%BA
%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiu-bHw9Z7vAhVpMOwKHdyRCG4Q2-
cCegQIABAA&oq=%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CF%81
%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzoHCCMQ6gIQJzoCCAA6CAgAELEDEIMBOgUIAB
CxAzoECAAQQzoECAAQHlCzxx9Yp7whYMnCIWgWcAB4BIAB-
AGIAZgmkgEHMC4xMi4xMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=ICpFYK7pFungsAfco6LwB
g&bih=158&biw=366

https://www.google.com/search?q=%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%C
E%B5%CF%82+%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF
%84%CE%BF%CF%85%CE%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwisv5mE-Z7vAhXG_IUKHcaNDLwQ2-
cCegQIABAA&oq=%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%82+%C
E%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%
85%CE%BD&gs_lcp=CgNpbWcQA1CvqAFY_scBYOLTAWgAcAB4AIABxAGIAdkLkgEDMC44mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1
pbWfAAQE&sclient=img&ei=by1FYOzLDcb5lwTGm7LgCw&bih=158&biw=366

https://www.google.com/search?q=%CF%86%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1+%CE%B8%CF%85%CE%BC%CF%
89%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwjq0fq3g5_vA
hUPNhoKHUssCVsQ2-
cCegQIABAA&oq=%CF%86%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1+%CE%B8%CF%85%CE%BC%CF%89%CE%BC%CE%B
5%CE%BD%CE%B7+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BD&gs_lcp=CgNpbWcQA1CRhipY6sQrYKnOK2gAcAB4AIABx
wGIAc8bkgEEMC4xOZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=WDhFYOrFB4_saMvYpNgF&bih=475&biw=1098



https://www.google.com/search?q=%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82+%CE%BC%CE%B5++%CF%80%CF
%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B1+%CE%BC%CE%B5+%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%B5+%CF%86%CE%BF%CE%BD%CF%84%C
E%BF+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiDyZ-3_J7vAhWC4oUKHa06AoUQ2-
cCegQIABAA&oq=%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82+%CE%BC%CE%B5++%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%
83%CF%89%CF%80%CE%B1+%CE%BC%CE%B5+%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%B5+%CF%86%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF+%CE%BA%C
E%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BD&gs_lcp=CgNpbWcQA1D4jgFY5skBYInPAWgAcAB4AIABtwOIAfgYkgEJMC43LjYuMC4xmAEAo
AEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=_zBFYMPNI4LFlwSt9YioCA&bih=475&biw=1098

https://www.google.com/search?q=%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%82+%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%8
1%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%BF+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwj29bub_Z7vAhX
Rw4UKHX0rCxEQ2-
cCegQIABAA&oq=%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%82+%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC
%CE%BC%CE%BF+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAcQHjoECAAQHlDw6gF
YgsgCYKPUAmgAcAB4AoABwQOIAZUtkgEKMC40LjEyLjMuM5gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=0TFFYLbJLtGHlwT91q
yIAQ&bih=475&biw=1098

https://www.google.com/search?q=%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B
C%CE%B5+%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%
BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwji-_Gz_p7vAhVVwIUKHXXPAwAQ2-
cCegQIABAA&oq=%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%BC%CE%B5+%CF%8
0%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BD&gs_lcp=CgNpb
WcQA1C9PViEamCOb2gAcAB4AIABpQOIAdATkgEJMC44LjMuMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=ETNFYKKvGdW
AlwT1ng8&bih=475&biw=1098#imgrc=4UYkM_YR9TPHVM

https://www.google.com/search?q=%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%BC%CE%B5+%CE%BA%CE%
B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%82+%CE%B3%CF%85%CF%81%CF%89+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF
%84%CE%BF%CF%85%CE%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwi63OypgJ_vAhURYxoKHW_sCskQ2-
cCegQIABAA&oq=%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%BC%CE%B5+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%
B4%CE%B9%CE%B5%CF%82+%CE%B3%CF%85%CF%81%CF%89+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF
%85%CE%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoGCAAQBxAeUPa3AljRyANg-
s0DaAFwAHgAgAGsA4gBsjOSAQowLjIzLjcuMC4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=FTVFYPr9DZHGae_Yq8gM&bih=4
75&biw=1098



https://www.google.com/search?q=ugly+music+notes+cartoons&tbm=isch&ved=2ahUKEwjp8aHRuKHvAhUC3qQKHc-qBz4Q2-
cCegQIABAA&oq=ugly+music+notes+cartoons&gs_lcp=CgNpbWcQA1CMiQFYuaMBYOSxAWgAcAB4AIABwQGIAeYIkgEDMC42mAEAoAEBqgEL
Z3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=j3xGYKnuLYK8kwXP1Z7wAw&bih=829&biw=1805&client=firefox-b-d#imgrc=3n98k7F7u1KpxM

https://www.google.com/search?q=broken+music+instrument+cartoon&tbm=isch&hl=el&chips=q:broken+music+instrument+cartoon,onlin
e_chips:broken+strings&client=firefox-b-
d&sa=X&ved=2ahUKEwinjfyC9q_vAhWEvKQKHZPsDfgQ4lYoAXoECAEQGQ&biw=995&bih=626#imgrc=bneaxmO7rhs4EM

https://www.google.com/search?q=%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B9+%CE%B1%CF%83
%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%82+%CF%80%CE%BF%CF%85+%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%B1%
CE%BD+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwi6n5Hol7LvAhXdSBUIHbhkBZEQ2-
cCegQIABAA&oq=%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B9+%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%
CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%82+%CF%80%CE%BF%CF%85+%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD+%CE%BA
%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BD&gs_lcp=CgNpbWcQA1Cy5gNY2I0EYNCRBGgAcAB4AIABb4gBqQiSAQQwLjEwmAEAoAEBq
gELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=2ENPYLrTNt2R1fAPuMmViAk&bih=643&biw=1012&client=firefox-b-d#imgrc=ntn0-sqm481CSM

https://www.google.com/search?q=happy+music+instruments+cartoon&client=firefox-b-
d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=pXW9LGUaC_l3uM%252C6eiszDGWYSQUlM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRZ1T3sV-
t3AZAh2B2eRJv_5KMt_w&sa=X&ved=2ahUKEwiw6MSl_LLvAhWT7aQKHTDsCdoQ9QF6BAgGEAE#imgrc=MZNOik-e5fDUdM

https://www.google.com/search?q=notew+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwixz-
aM_7LvAhUBkqQKHfL3C-gQ2-
cCegQIABAA&oq=notew+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCABQkfY4WKqXOWCanjloA
HAAeACAAbIDiAGfCJIBBzAuNS40LTGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=JrBPYLGkJ4GkkgXy76_ADg&client=firefox-b-
d#imgrc=kmklDWticXqsfM
https://www.google.com/search?q=happy+red+heart+cartoon&client=firefox-b-
d&sxsrf=ALeKk01mhadIskyN9qEFtsdCjUJJywoMwg:1615922653359&source=lnms&tbm=isch&biw=1805&bih=829#imgrc=_cjF9GW44JG8FM

https://www.google.com/search?q=%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%82%20%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%
CE%B1%CE%BD%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%82%20%CE%BD%CE%BF%CF
%84%CE%B5%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BD&tbm=isch&hl=el&tbs=rimg:CXZkewZiMcJlYaxphmk
R5Q-a&sa=X&ved=0CAIQrnZqFwoTCOjG4YKfvO8CFQAAAAAdAAAAABAM&biw=1263&bih=689#imgrc=aQPsB2Z-81URLM

https://www.google.com/search?q=happy%20planet%20cartoon&tbm=isch&hl=el&tbs=rimg:CWkLLMG0CVF_1YQ0S5CMhKUcd&sa=X&v
ed=0CBwQuIIBahcKEwjYt5fH2_HvAhUAAAAAHQAAAAAQOw&biw=1263&bih=689#imgrc=RonGJTZLsoEFZM&imgdii=dq08acGEh04NDM


