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1.Απομνημονεύματα βουτηγμένα 
στο ρεαλισμό!

2. Ένα τεράααστιο παλάτι 3.“Κάθε μέρα γίνεσαι και 
πιο λεβέντης Ζαφείρη!”

4.Ενίοτε ανακάλυπτα δικούς μου 
μικρούς θησαυρούς

9.“Αντιός Καγκελάριε!”

5. Ήθελα να βγώ από το παλάτι.  
Κώλωνα όμως.

10.Το σκοτάδι άρχισε να πέφτει...
το ίδιο κι εγώ.

6.Όπα;! Τι ειν τούτο;

11.Μεγάλωσε το δέμα; Μπα..πιο 
πιθανό εγώ να μίκρυνα.

7.Ζήτησα αμέσως να δω τη 
βασίλισσα, με την οποία διατηρούσα 
παλατιακές σχέσεις.

12.Ο καλύτερος του χωριού με 
έστειλε στο παζάρι.

8.“Βγες και βρες”, η αποστολή και 
μια νέα στολή.

14.Σ.Σ: Εγώ πάντως σ’ αυτό το 
σημείο τον λυπήθηκα.

15.Επισκέφθηκα παλάτια 
ανταγωνιστών

16.Αναγκάστηκα να πλαγιάσω με 
αγνώστους

13.Άλλοτε έτρωγα μούρα, άλλοτε 
κουτσομούρα



17. δεν είχα τίποτα κοινό με τους 
άλλους (κι ο Κοντορεβιθούλης δε 
φάνηκε)

   18.Μόνος κι έρημος. 19.Οι Πέτρινες γλώσσες, οι 
γλωσσοκοπάνες

20.προσγειωμένος ανώμαλα 
στο Λιβάδι με τα Διεστραμμένα 
Σκιάχτρα, είχα χάσει το δέμα.

21.Ελεύθερος πια ένιωσα τον ήλιο 
να λούζει σαν επίδοξος κομμωτής 
το λιγερό κορμί μου.

22.Ω! Κεανέ! 23.Αρκετά με αυτό το παραμύθι! 24. “Χαίρω πολύ, Ασημίνα,”, μια 
αιθέρια, για τα δεδομένα, ύπαρξη

25.Ευτυχία. Εξηγήσεις για το 
πόσο και πως πακετώθηκε ο 
καθένας μας δε χρειάζονται.

26.Λουλούδια για το λουλούδι μου.
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30.Kοιμόμουν πότε στην εξοχή, 
πότε στην εσοχή

31.Η ζωή των άλλων φάνταζε 
παραμυθένια

27.Φεύγω! Ενα μεγάλο βήμα για τον 
Ζαφείρη, ένα μικρό για την ανθρωπότητα.

28.Ποτέ μου δε σχολίασα την ταπετσαρία 
της. Είχα τακτ ο μπαγάσας..

29.Η βασίλισσα ήταν τόσο 
υψηλοτάτη που έφτανε τα 
μπιχλιμπίδια της χωρίς σκάλα.



32.αερομπίξ (γαλλιστί) 34.Ένα αλλιώτικο, αλλόκοτο 
κι αλλοπρόσαλο δωρο.

39.Στο χωριό η λαϊκή αγορά 
αποδείχθηκε πολύ λαϊκή

45.Ο κατακλυσμός του 
Ευκλείδη

33.Η τακτοποίηση 
ήταν το φόρτε μου

40.Προσευχή σε κάθε λογής 
θεό, μήπως και εισακουστώ

35.Ένιωθα σαν το χρυσό αηδόνι στο 
κλουβί της εξουσίας.

41.Το γιοφύρι και η προσμονή 
κακαβιάς.

36.Αντίο βασιλόσπιτο, 
καλημέρα κοσμάκη!

42.Ήπια τσάι με τον Ταζ.

37.Για να κοιμηθώ αποφάσισα 
να μετρήσω τα φεγγάρια.

43.Ύπνος στο ύπαιθρο

38.Χαιρέτισα τον πλάτανο και 
πήρα τους δρόμους

44.Η κοιλάδα του μεθανίου



46.Μου πούλησαν παραμύθια 47.Η ζωή ήταν όλο ανηφοριές 
και κατηφοριές 48.Οι κακές γλώσσες με 

ξεκατίναξαν στον αέρα

49.Σκιάχτρα. Αγενέστατα και 
διεστραμμένα προς το νότο

50.Μια υγρή έκταση νερού 
ξεπρόβαλε σαν όαση νερού.

51.Χαίρε θάλασσα με τη 
νερουλή σου αρμύρα!

52.Το δώρο μου! 53.Ο ήλιος δύει κι έρωτας 
ανατέλλει. Ποιητικότατο.

54.Ματς μουτς! 55.“Τσιάο!” (ιταλιστί)



56.Ο Κοντοπίθαρος με διάθεση νομαδική, περιπλανιέται 
εφοδιασμένος με ελπίδα και χλαμύδα

57.Χάπυ εντ σε 
λάιφσταϊλ βερζιόν. 

58.ουφ!

59.Η πρωινή γυμναστική

60.“μα, περιμένουμε την 
(6η) δόση μας...”

61.Ο Ζαφείρης κοιμάται στην 
πόλη που δεν κοιμάται

62.τράλαλα και πίτσι πίτσι

63.Γεια χαρά! Εδώ 
Ζαφείρης

64.Ο έρως στα χρόνια 
των Κοντοπιθραίων.

65.Πάντα τετοια!

65.5.χωρίς τιτλο. Ετσι. Για να 
έχουμε κι ένα τέτοιο



66.“Χαλοου! 
Πάκετ? 
Ένιουαν?

67.Ελπίζοντας σε μια 
ευχάριστη έκπληξη

68.Βασιλείς: μπλα μπλα μπλα 
χωρίς ουσία. 69.Μια από τα ίδια;...

70.Πρώτη φορά ολομόναχος. Κι όμως αισθανόμουν σαν 
να με παρακολουθούν



71-118 αρχιγράμματα


