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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

Εξήντα σχεδόν χρόνια έχουν περάσει από την κυκλοφορία 
της πρώτης ιστορίας της Λιλίκας 

και οι εκδόσεις μας παρουσιάζουν ξανά σε αυτόν τον τόμο 
τρεις αγαπημένες ιστορίες της μικρής ηρωίδας.

Η νοσταλγική αυτή έκδοση θα συγκινήσει 
τους σημερινούς γονείς, που έχουν την ευκαιρία 

να γνωρίσουν στα δικά τους παιδιά 
τις περιπέτειες της μικρής Λιλίκας.



Η Λιλίκα στο πάρκο



Σήμερα ο καιρός είναι πολύ όμορφος, και η Λιλίκα ήρθε να παίξει 
στο πάρκο με τους φίλους της. 
– Καλημέρα, κύριε φύλακα, χαιρετούν τα παιδιά. 
– Καλημέρα, παιδιά μου. Παίξτε όσο θέλετε. Μόνο προσέξτε 
να μη χαλάσετε τα λουλούδια. 
– Σας δίνουμε τον λόγο μας, κύριε φύλακα. 
Και τώρα, ας τρέξουμε στο πάρκο. 



Εδώ δεν υπάρχουν αυτοκίνητα, ούτε λεωφορεία και υπόγειοι 
σιδηρόδρομοι. Είναι ένας μαγευτικός τόπος. Νομίζει κανείς 
ότι βρίσκεται στην εξοχή. Οι κύριοι, καθισμένοι στα παγκάκια, 
διαβάζουν την εφημερίδα τους. Οι κυρίες φλυαρούν, 
στριφογυρίζοντας τις ομπρέλες τους. Ένα κοτσύφι κελαηδά 
μέσα στους θάμνους. Ο κηπουρός ποτίζει, ο ζωγράφος ζωγραφίζει, 
το χορτάρι φυτρώνει αθόρυβα, η τριανταφυλλιά γεμίζει 
με καινούργια μπουμπούκια κι η αύρα σιγοτραγουδά ευτυχισμένη.



Τι είναι αυτός ο θόρυβος που ακούγεται;... Είναι το νερό του 
καταρράχτη, που κυλά ανάμεσα στα βράχια. 
– Θέλετε να βρέξουμε τα πόδια μας στο νερό; λέει η Λιλίκα. 
– Ελάτε να δείτε, τα βράχια είναι τόσο ψηλά που φτάνουν στις 
κορφές των δέντρων, φωνάζει ένα αγόρι σκαρφαλωμένο στις 
πέτρες του καταρράχτη. 
Σκαρφαλώνουν, γλιστρούν, κυλιούνται και, τέλος, φτάνουν στην 
κορυφή του καταρράχτη.



Ντλιν, ντλιν, ντλιν... Είναι οι φίλοι της Λιλίκας, που τρέχουν 
με τα ποδήλατά τους γύρω από το περίπτερο. 
– Κοιτάξτε, φωνάζει ένα μικρό κορίτσι, φάνηκαν τα παιδιά. 
– Ο Γιώργος έρχεται πρώτος. 
– Όχι, ο Γιαννάκης τον ξεπέρασε... Νά οι δύο μελλοντικοί 
πρωταθλητές!...



Μέσα στα νερά του ποταμού, που βρίσκεται στη μέση του πάρκου, 
τα χρυσόψαρα παίζουν κρυφτούλι. Φαίνονται να διασκεδάζουν 
πολύ!
– Κοιτάξτε, αυτό εκεί έχει ξαπλώσει στη λιακάδα. 
– Ας του ρίξουμε κάτι... 
– Εγώ έχω ένα μπισκότο. 
Μα νά που πλησιάζει ο κηπουρός, κουρεύοντας το γρασίδι με τη 
μηχανή του. Τι κρίμα!... Όλα τα ψαράκια κρύφτηκαν!...



Ιστορίες με τη Λιλίκα 3Οι αγαπημένες ιστορίες της μικρής Λιλίκας,
που διασκεδάζει στο πάρκο, 

πηγαίνει στο βουνό 
και κάνει νέους φίλους στο σχολείο, 

αρέσουν σε όλα τα παιδιά!

Είστε έτοιμοι να ταξιδέψετε μαζί της;
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