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Γ΄ Κ.Π.. / ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ / Δλέξγεηα 2.2.1 / Καηεγνξία
Πξάμεσλ 2.2.1.α: «Αλακόξθσζε ησλ
πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ θαη ζπγγξαθή λέσλ
εθπαηδεπηηθώλ παθέησλ»
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ
Μηράιεο Αγ. Παπαδόπνπινο
Οκόηηκνο Καζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ Πξόεδξνο
ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ
Πξάμε µε ηίηιν: «πγγξαθή λέσλ βηβιίσλ θαη
παξαγσγή ππνζηεξηθηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ
µε βάζε ην ΓΔΠΠ θαη ηα ΑΠ γηα ην Γεκνηηθό θαη
ην Νεπηαγσγείν»
Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ
Γεώξγηνο Σύπαο
Κόληκνο Πάξεδξνο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ
Αλαπιεξσηήο Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ
Γεώξγηνο Οηθνλόκνπ
Κόληκνο Πάξεδξνο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ
Έξγν ζπγρξεµαηνδνηνύµελν 75% από ην
Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν θαη 25% από
εζληθνύο πόξνπο.
Ζ πξνζαξκνγή ηνπ βηβιίνπ έγηλε από ηελ Οκάδα
αλάπηπμεο ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ
πξνζβάζηκνπ από ακβιύσπεο καζεηέο, ηνπ
έξγνπ «ρεδηαζκόο θαη Αλάπηπμε πξνζβάζηκνπ
εθπαηδεπηηθνύ θαη επνπηηθνύ πιηθνύ γηα καζεηέο
κε αλαπεξίεο – Οξηδόληηα Πξάμε»

Σα δειθίληα
Σα δειθίληα ζην ραξηί
ηνπ λεξνύ ραξηαεηνί.
Όιν πήδνπο θαη λαδάθηα
ρξπζνθηέξνπγα λαπηάθηα
παίδνπλ θαη αζθπθηηνύλ
έμσ ζηε δσή λα βγνπλ
κε θσλέο θαη κε ηξαγνύδηα
κε ζεκαίεο θαη ινπινύδηα.

Β. Γ. Αλαγλσζηόπνπινο

Καη ζνπ κηιώ γηα…

’ απηό ην βηβιίν ζα βξεηο παξακύζηα, πνηήκαηα
θαη ηζηνξίεο πνπ γελλήζεθαλ από ηε θαληαζία θαη
ηε ζνθία αλζξώπσλ ηνπ ρηεο θαη ηνπ ζήκεξα.
Ηζηνξίεο πνπ ζα ζνπ κηιήζνπλ γηα ηελ νηθνγέλεηα,
ην ζρνιείν, ην πεξηβάιινλ, ηελ εηξήλε, ηε θηιία
θαη γη’ άιια πνιιά ζέκαηα. Σαμηδεύνληαο κε θάζε
ηζηνξία, ζ’ αλαθαιύςεηο όηη νη άλζξσπνη ζε όιεο
ηηο επνρέο θαη ζε όιν ηνλ θόζκν αγαπνύλ θαη
λνηάδνληαη γηα ηα ίδηα πξάγκαηα.
Κξαηάο ζηα ρέξηα ζνπ έλα Αλζνιόγην
θαληαζίαο, πεξηπέηεηαο θαη ραξάο, πνπ ειπίδνπκε
ζαλ «δειθίλη» λα ζε ηαμηδέςεη ζηνλ πνιηηηζκό
όινπ ηνπ θόζκνπ.

Ζ ζπγγξαθηθή νκάδα ηνπ Αλζνινγίνπ

* Όηαλ βιέπεηο ηνλ ηίηιν ζε αγθύιεο [ ] ζεκαίλεη
πσο δελ είλαη ηνπ ζπγγξαθέα, αιιά ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ηνπ Αλζνινγίνπ. Απηό ζπκβαίλεη είηε
γηαηί είλαη απόζπαζκα (δει. έλα κέξνο ελόο
θεηκέλνπ) είηε γηαηί ν πνηεηήο δελ έρεη δώζεη ηίηιν
ζην πνίεκά ηνπ.
Θα ζπλαληήζεηο ιέμεηο, πνπ ζα ζπλνδεύνληαη από
έλαλ αζηεξίζθν (*). Δπεηδή νη ιέμεηο απηέο κπνξεί
λα ζνπ θαλνύλ δύζθνιεο, ζην θάησ κέξνο
ηεο ζειίδαο ζα βξίζθεηο ηη ζεκαίλνπλ.
6/9

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ
Θάησ από ηα ηξηαληαθπιιέληα πέικαηά ζνπ
δπν θαξδηέο –
ε θαξδηά ηεο κεηέξαο
ε θαξδηά ηνπ παηέξα.
Ξάηα γεξά.
Γε ζα πέζεηο

Γηάλλεο Ρίηζνο

Γηώξγνο ηθειηώηεο, «Οηθνγέλεηα»

Ζ γειαζηή νηθνγέλεηα
Πάλσ ζη’ άζπξν ην ραξηί
δσγξαθίδσ έλα ζπηηάθη,
θαλαπέ ραιί θαη ηδάθη.
Καζηζηνύο ζηνλ θαλαπέ
ζρεδηάδσ έλαλ παηέξα
δπν παηδηά θαη κηα κεηέξα.
Κη επεηδή ζέισ πνιύ
λα θαλεί ζηε δσγξαθηά κνπ
ε ραξά πνπ ’ρεη ε θαξδηά κνπ
ησλ ρεηιηώλ ηηο άθξεο θάλσ
πξνο ηα πάλσ λα θνηηάλε
θη έηζη όινη ηνπο γειάλε.

Καξία Γνπκελνπνύινπ

ε πνην ζεκείν ην πνίεκα κηιάεη, γηα
ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο; Πόζα είλαη απηά;
Πόζα κέιε έρεη ε δηθή ζνπ νηθνγέλεηα;
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Φέξε ζην ζρνιείν κηα θσηνγξαθία
ηεο νηθνγέλεηάο ζνπ θαη ζύγθξηλέ ηελ κ’
απηήλ ηνπ βηβιίνπ. Παξαηήξεζε ηα ξνύρα,
ηνλ ρώξν πνπ βξίζθνληαη, ηα πξόζσπα θαη ην
πώο ζηέθνληαη απέλαληη ζηνλ θαθό.
Με ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ θάληε ππνζέζεηο ν έλαο
γηα ηε θσηνγξαθία ηνπ άιινπ.

Εσγξάθηζε έλα από ηα κέιε
ηεο νηθνγέλεηάο ζνπ.
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Ζ θνπθνπβάγηα θαη ε πέξδηθα

Μηα κέξα ζπλάρηεθαλ όια ηα πνπιηά θαη
ζπκθώλεζαλ λα βάινπλ ηα παηδηά ηνπο
ζην ζρνιείν λα κάζνπλ γξάκκαηα. Ζύξαλ* θαη
δάζθαιν θαη ηνλ δηόξηζαλ.
Άλνημαλ ην ζρνιείν θ’ επήξαλ
ηα παηδηά ηνπο θαη ηα έγξαςαλ.
Ύζηεξα από ιίγεο κέξεο
κεξηθά παηδηά πήγαλ ζην ζρνιείν θαη δελ ήμεξαλ
ην κάζεκα ηνπο. Ο δάζθαινο ηα άθεζε λεζηηθά
ην κεζεκέξη. Μέζα ζηα παηδηά πνπ έκεηλαλ
ηηκσξία ήηαλ θαη ην παηδί ηεο θνπθνπβάγηαο.
Ζ θνπθνπβάγηα, άκα είδε πσο εζρόιαζαλ
ηα παηδηά ην κεζεκέξη θαη ην κσξό ηεο δελ
εζρόιαζε, επήξε ιίγν ςσκί θ’ επήγε ζην ζρνιείν
λα ηνπ ην δώζεη.
Καζώο επήγαηλε, ηελ έθηαζελ ε πέξδηθα.
Έκεηλε θ’ εθείλεο ην κσξό ηεο λεζηεία, θ’
επήγαηλε λα ηνπ δώζεη ιίγν ςσκί. Λέγεη ε πέξδηθα
ηεο θνπθνπβάγηαο:
- Να ραξείο ηα κάηηα ζνπ, γείηνλα. Έρσ πνιιή
δνπιεηά θαη ζε παξαθαιώ λα πάξεηο θαη
ηνπ κσξνύ κνπ ην θαΐ ηνπ.
- Σν παίξλσ, γεηηόληζζα, ιέγεη ε θνπθνπβάγηα,
αιιά δελ μέξσ ην κσξό ζνπ πνην είλαη.
- Χ, ιέγεη ε πέξδηθα, όζν γη’ απηό είλαη πνιύ
εύθνιν λα ην βξεηο.
Σν κσξό κνπ είλαη ην πην όκνξθν κσξό
ηνπ ζρνιείνπ!
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Ζ θνπθνπβάγηα πήγε ζην ζρνιείν.
Παξαθάιεζε ην δάζθαιν θη απηόο εδέρηεθε λα
δώζεη ην ςσκί ηνπ κσξνύ ηεο. Ύζηεξα είπε ηνπ
δαζθάινπ λα ηελ αθήζεη λα δεη όια ηα παηδηά.
Δθνίηαμε θαιά-θαιά, δελ εύξε
ην κσξό ηεο πέξδηθαο.
Δγύξηζε πίζσ, επήγε θαη εύξε
ηελ πέξδηθα θαη ηεο έδσζε
ην ςσκί θαη ηεο ιέεη:
- Ση λα ζνπ θάκσ! Δθνίηαδα κηαλ ώξαλ θαη δελ ην
εύξα ην κσξό ζνπ, γηαηί κέζ’ ζην ζρνιείν δελ
ήηαλ νκνξθόηεξν κσξό από ην δηθό κνπ!

Ιατθόο κύζνο από ηελ Θύπξν

Ση ληώζνπλ ε θνπθνπβάγηα θαη ε πέξδηθα
γηα ηα παηδηά ηνπο;

*Ζύξαλ: βξήθαλ
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[

ην «δειθίλη» ππάξρνπλ θη άιια θείκελα
πνπ πεξηγξάθνπλ ηε κεηξηθή αγάπε. Ση θνηλό
έρνπλ νη ήξσεο κεηαμύ ηνπο;
Παξαηήξεζε ηελ εηθόλα Ση δείρλεη; ε πνην
από ηα παξαθάησ είδε αλήθεη;

Βάιε X ζην ζσζηό ηεηξάγσλν:
πίλαθαο δσγξαθηθήο
γιππηό
θέληεκα
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Πνηνο δηεπζύλεη

Ρώηεζα έλα θνξηηζάθη:
- Πνηνο δηεπζύλεη ζην ζπίηη;
Απηή ζσπαίλεη θαη θνηηάδεη.
- Λέγε, πνηνο είλαη ν αξρεγόο; Ο κπακπάο ή
ε κακά;
Σν θνξηηζάθη κε θνηηάδεη θαη δελ απαληά.
- Λνηπόλ; Θα κνπ πεηο; Πεο κνπ πνηνο είλ’
ν αξρεγόο;
Με μαλαθνηηάδεη κε ακεραλία.
- Γελ μέξεηο ηη ζα πεη
«δηεπζύλσ»; Καη βέβαηα ην
μέξεηο.
- Γελ μέξεηο ηη ζα πεη «αξρεγόο»;
Καη βέβαηα ην μέξεηο.
- Λνηπόλ;
Με θνηηάδεη θαη ζσπαίλεη. Γελ μέξσ ηη λα
θάλσ. Να ζπκώζσ; Κη αλ ε θαεκέλε είλαη κνπγθή;
Σώξα, λα, ην βάδεη ζηα πόδηα. Σξέρεη κέρξη
ηελ άθξε ηνπ ιηβαδηνύ, γπξλάεη απόηνκα, κνπ
βγάδεη ηε γιώζζα θαη κνπ θσλάδεη γειώληαο:
- Γε δηεπζύλεη θαλείο, γηαηί ζην ζπίηη καο
όινη καο αγαπηόκαζηε.

Σδηάλη Ρνληάξη
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Αλ ήζνπλ εζύ ζηε ζέζε ηνπ θνξηηζηνύ, ηη
ζα απαληνύζεο ζηελ ίδηα εξώηεζε γηα ηε δηθή
ζνπ νηθνγέλεηα;

Ζ εηθόλα, δείρλεη κηα νηθνγέλεηα, όπσο
ήηαλ ηα πεξαζκέλα ρξόληα. Μπνξείο λα
πεξηγξάςεηο ηη αθξηβώο θάλεη ην θάζε πξόζσπν;

Θώζηαο Γξακκαηόπνπινο,
εηθνλνγξάθεζε ζην αιθαβεηάξην
«Σα θαιά παηδηά»
Εσγξάθηζε έλα κέινο ηεο δηθήο ζνπ
νηθνγέλεηαο λα θάλεη κηα θαζεκεξηλή θαη
ζπλεζηζκέλε δνπιεηά.
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Ναλνπξίζκαηα θαη ηαρηαξίζκαηα
α. Θνηκήζνπ ζπ κηθξάθη κνπ
Κνηκήζνπ ζπ κηθξάθη κνπ θαη γσ ζε λαλνπξίδσ,
θαη ηελ θνπλίηζα ζνπ θνπλώ, γιπθά θαη ζε
θνηκίδσ.
α ζε θνηκίζσ ύζηεξα ζηελ Παλαγηά ζ’ αθήλσ,
ζηελ Παλαγηά θαη ζην Υξηζηό θαη
ζην θύιαθ’ άγγειό ζνπ,
γηα λα ζε πξνθπιάγνπλε παλ’ ζην πξνζθέθαιό
ζνπ.

β. Θνηκήζνπ λεξαηδνύια κνπ…
Κνηκήζνπ λεξαηδνύια κνπ,
ακπγδαιηά ρξπζή κνπ
θνηκήζνπ θεξαζίηζα κνπ
λα ζε ραξεί ε ςπρή κνπ.

Λαλνπξίζκαηα από ηε Θξάθε
θαη ηελ ππόινηπε Διιάδα
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γ. Ράξλα, ηαξλαλίζηε ην…
Σάξλα, ηαξλαλίζηε ην
δάραξε πνηίζηε ην,
κόζθν* θαη ξαληίζηε ην
θαη δξνζνινγίζηε ην.
δ. Ραρηηξληί ηνπ ιέγαλε
Σαρηηξληί ηνπ ιέγαλε
θαη κνπ ην παληξεύαλε
θαη ηνπ δώλαλε πξνηθηά
έλα θόζθηλν θινπξηά
θαη ηνπ δώλαλ’ ελ’ ακπέιη
πνπ ρσξεί ν ια(γ)όο θαη κπαίλεη.

Σαρηαξίζκαηα* από ηελ Ήπεηξν θαη ηελ Θύζλν

*κόζθνο ή κόζρνο: αξσκαηηθό πγξό, πνπ κπξίδεη
πνιύ όκνξθα
*ηαρηαξίζκαηα ή ηαξλαξίζκαηα: ηξαγνπδάθηα
πνπ ιέεη ε κεηέξα ζην παηδί ηεο, όηαλ ην ρνξεύεη
ζηα γόλαηα ηεο γηα λα ην δηαζθεδάζεη
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ην δεύηεξν λαλνύξηζκα κε πνηεο ιέμεηο
ε κεηέξα δείρλεη ηελ αγάπε ζην παηδί ηεο;
Ση εηθνλίδνπλ νη πίλαθεο; Ση άξαγε λα
ζθέθηεηαη θάζε κεηέξα γηα ην παηδί ηεο;

Παλαγία Γιπθνθηινύζα
ε «Θαξδηώηηζζα»

Γεώξγηνο Ηαθσβίδεο,
«Κεηξηθή ηνξγή»
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Δδώ βιέπεηο ηνλ ράξηε ηεο Διιάδαο,
ζηνλ νπνίν ζεκεηώλνληαη
νη πεξηνρέο απ’ όπνπ
πξνέξρνληαη νη ζηίρνη
πνπ δηάβαζεο: ε Ήπεηξνο
(θόθθηλν), ε Θξάθε (κπιε) θαη
ε Κύζλνο (πξάζηλν).
ηνλ κεγάιν ράξηε
ηεο Διιάδαο
ηνπ ζρνιείνπ ζνπ βξεο
απηέο ηηο πεξηνρέο θαη
ηνλ δηθό ζνπ ηόπν.
Μέηξεζε πνηα πεξηνρή είλαη ε πην θνληηλή θαη
πνηα ε πην καθξηλή από ηνλ δηθό ζνπ ηόπν.
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[ Ζ Aξεηνύζα ]
ηνπο πεξαζκέλνπο ηνπο θαηξνύο, ζηελ πόιε
ηεο Αζήλαο,
ν Ζξάθιεο ήηαλ βαζηιηάο ν μαθνπζηόο ν ξήγαο*,
θαη ηεο θπξάο ηνπ η’ όλνκα ην ιέγαλε Αξηέκε,
θξόληκε ήηαλ θη όκνξθε, κνζρνκεγαισκέλε*.
Δπηπρηζκέλνη δνύζαλε νη δπν ηνπο κεο
ζηα πινύηε,
έλα κόλν ηνπο έιεηπε κεο ζηε δσή εηνύηε,
θη από ηε ζηελαρώξηα ηνπο θόληεπαλ
λα πνζάλνπλ:
πνπ δελ κπνξνύζαλε θη απηνί έλα παηδί
λα θάλνπλ
Σνλ ήιην θαη ηνλ νπξαλό ζπρλά παξαθαινύζαλ
λα ηνπο ραξίζνπλ ην παηδί πνπ ηόζν πεζπκνύζαλ.
Οη επρέο ηνπο εηζαθνύζηεθαλ θαη, κηα θαιήλ
εκέξα,
έθεξε ε βαζίιηζζα ζηνλ θόζκν ζπγαηέξα.

*ξήγαο: βαζηιηάο
*κνζρνκεγαισκέλε: θαιναλαζξεκκέλε
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[

Όλνκα ν ξήγαο έδσζε ζηελ θόξε: Αξεηνύζα,
γηα ηα θαιά ηεο ηα πνιιά, ηα πινύηε θαη
ηα ινύζα.
Μεγάισλε ε Αξεηή ζαλ δξνζεξό θισλάξη
θη επιήζαηλε ζηελ νκνξθηά, ζηε γλώζε θαη
ζηε ράξε.

Βηηζέληδνο Θνξλάξνο

Πώο νλνκαδόηαλ ε κεηέξα θαη ν παηέξαο
ηεο Αξεηνύζαο θαη γηα πνην ιόγν ήηαλ
ζηελνρσξεκέλνη;
Ζ δσγξαθηά είλαη έξγν ηνπ ιατθνύ
δσγξάθνπ Θεόθηινπ, ν νπνίνο
εκπλεύζηεθε από ηνπνίεκα πνπ
δηάβαζεο. Μαδί κε ηελ Αξεηνύζα
ν Θεόθηινο δσγξάθηζε θαη
ηνλ θαιό ηεο, ηνλ Δξσηόθξηην.
Μπνξείο λα πεξηγξάςεηο
ηελ Αξεηνύζα; Πώο θαληάδεζαη
ην αξρνληηθό ζπίηη όπνπ έκελε;

Θεόθηινο,«Δξσηόθξηηνο
θαη Αξεηνύζα»
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Κάπνηνη ζπλζέηεο εκπλεύζηεθαλ από
ηελ ηζηνξία ηεο Αξεηνύζαο, όπσο
ν Γηάλλεο Μαξθόπνπινο θαη ν Υξηζηόδνπινο
Υάιαξεο. Δάλ έρεηε ζην ζρνιείν ζαο ην CD
Δξσηόθξηηνο θαη Αξεηή ηνπ Μαξθόπνπινπ,
κπνξείηε λα αθνύζεηε ην ηξαγνύδη
ηνπ Δξσηόθξηηνπ γηα ηελ Αξεηνύζα (αξ. 43) ή από
ην CD Δξσηόθξηηνο ηνπ Υάιαξε κπνξείηε λα
αθνύζεηε ην ηξαγνύδη Σα Θιηβεξά Καληάηα.
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[

Θα ζ’ αγαπώ ό,ηη θη αλ γίλεη

Ο Μηθξόο ήηαλ πνιύ θαθόθεθνο. Κιείζηεθε
ζην δσκάηην θη άξρηζε λα ζηξηθνγπξίδεη
θη όια ηα πξάγκαηα λ’ αλαπνδνγπξίδεη.
Σηο δσγξαθηέο από ηνλ ηνίρν ηηο μεθνιινύζε θη
όια ηα παηρλίδηα ηνπ ραινύζε.
«Θεέ κνπ!» είπε ε Μακά «ηη έρεηο πάζεη;»
«Δίκαη έλαο αλάπνδνο θαη γθξηληάξεο Μηθξόο
θαη θαλείο δε κ’ αγαπάεη» είπε ν Μηθξόο.
«Μηθξέ κνπ» είπε ε Μακά «όπσο θαη
λα’ ζαη εγώ πάληα ζα ζ’ αγαπώ».
«Κη αλ ήκνπλ αξθνύδνο, πάιη ζα
κε θξόληηδεο θαη ζα κ’ αγαπνύζεο;»
ξώηεζε ν Μηθξόο.
«Φπζηθά» είπε ε Μακά. «Δγώ
ζα ζ’ αγαπώ ό,ηη θη αλ γίλεη».
[...] «Ό,ηη θη αλ γίλεη;» είπε
ν Μηθξόο θαη ρακνγέιαζε.
«Κη αλ ήκνπλα θξνθόδεηινο;»
«Θα ζε αγθάιηαδα θαη ζα ζε
αγαπνύζα θαη ηε λύρηα ζα ζνπ ηξαγνπδνύζα»
είπε ε Μακά.
«Υαιάεη πνηέ ε αγάπε;» ξώηεζε ν Μηθξόο.
«Λπγίδεη άξαγε πνηέ θαη ζπάεη; Κη αλ λαη, κπνξείο
άξαγε λα ηελ θνιιήζεηο, θαη λα ηε θηηάμεηο θαη λα
ηε ρηίζεηο;»
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«Α, δελ μέξσ» είπε ε Μακά
«ην κόλν πνπ μέξσ είλαη όηη
ζα ζ’ αγαπώ γηα πάληα».
«Κη όηαλ πεζάλνπκε θαη ραζνύκε,
ζα κ’ αγαπάο αθόκε;» είπε
ν Μηθξόο.«Θα ππάξρεη αθόκα
αγάπε;»
Ζ κακά πήξε ζηελ αγθαιηά ηεο ην Μηθξό θαη
θνίηαμαλ καδί από ην παξάζπξν ηνλ νπξαλό.
Σν θεγγάξη έθεγγε ςειά θαη η’ αζηεξάθηα ήηαλ
θσηεηλά.
«Κνίηα, Μηθξέ, η’ αζηεξάθηα πώο ιάκπνπλε
ζηνλ νπξαλό. Ξέξεηο πσο πνιιά απ’ απηά έρνπλ
πεζάλεη εδώ θαη ρξόληα πηα; Σα βιέπεηο όκσο
πώο θσηίδνπλ αθόκα ζηνλ νπξαλό; Ζ αγάπε είλαη
ζαλ η’ αζηέξηα: πνηέ δελ πεζαίλεη θαη πάληα
θσηίδεη».
Ληέκπη Γθιηόξη
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Γηαηί είλαη θαθόθεθνο ν Μηθξόο ηεο ηζηνξίαο;
ε πνηα δσάθηα ζθέθηεθε λα κεηακνξθσζεί γηα λα
δνθηκάζεη ηελ αγάπε ηεο κακάο ηνπ; ε ηη ζα
κεηακνξθσλόζνπλ εζύ θαη γηαηί;

Φηηάμε ηνλ δηθό ζνπ «νπξαλό ηεο
αγάπεο». Γξάςε ζη’ αζηέξηα ην όλνκα
αγαπεκέλσλ ζνπ πξνζώπσλ θαη ρξσκάηηζέ
ηα κε ηα ρξώκαηα πνπ ζνπ αξέζνπλ.

Έρεηο ληώζεη πνηέ όηη δε ζ’ αγαπνύλ;
Πόηε;
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Ο παππνύιεο
O παππνύιεο ζαλ θνπέιη*
Κάζε κέξα πάεη ζη’ ακπέιη.
Σν ζθαιίδεη, ην πνηίδεη
θαη ην δηπινθαζαξίδεη.
Καη ην Μάε κε ηνπο αλζνύο
θνξθνθόβεη ηνπο βιαζηνύο.
Κη σο λα δηπινμεθπιιίζεη,
ε αγνπξίδα* έρεη γπαιίζεη.
Σώξα θέξλεη ζην καληίιη
θόθθηλν γιπθό ζηαθύιη.
Σώξα θάζεηαη δξαγάηεο*
ν παππνύο αλνηρηνκάηεο
θαη ηνπ πάκε ην θαΐ ηνπ
θαη καο δίλεη ηελ επρή ηνπ
καο θηιεύεη* θαη ζηαθύιηα
ζε θαιάζηα, ζε καληίιηα.
Βαζίιεο Ρώηαο
*θνπέιη: λένο
*αγνπξίδα: άγνπξν ζηαθύιη
*δξαγάηεο: αγξνθύιαθαο, απηόο πνπ θπιάεη
ηε ζνδεηά ησλ ρσξαθηώλ
*θηιεύεη: θεξλάεη
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Πνηα εξγαζία θάλεη ν παππνύο
ηνπ πνηήκαηνο; πδεηήζηε γηα ηηο δνπιεηέο
ησλ δηθώλ ζαο παππνύδσλ.
Θπκάζαη θάπνηα επρή πνπ ζνπ έδσζε
ν παππνύο ζνπ θαη πόηε έγηλε απηό;
ηε δσγξαθηά ηεο επόκελεο ζειίδαο
εηθνλίδεηαη κε αλζξώπηλε κνξθή ν κήλαο
ηνπ ρξόλνπ πνπ σξηκάδεη ην ζηαθύιη. Πνην είλαη
ην όλνκά ηνπ; ε πνηα επνρή αλήθεη; Παξαηήξεζε
ηελ εηθόλα θαη βξεο θη άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ
έρεη ν θαηξόο απηόλ ηνλ κήλα.
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Φσηεηλή ηεθαλίδε, εηθνλνγξάθεζε
ζην παξακύζη «Οη δώδεθα κήλεο».
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Ζ θιώζα

Ήηαλ κεζεκέξη πνιύ δεζηό, θη ε Αζπξνύια
γύξεπε έλα δξνζεξό κέξνο λα θαζίζεη κε ηα
θισζνπνύιηα ηεο. Σέινο βξήθε κηα θνπθάια ελόο
δεληξνπ θαη ηξύπσζε κέζα. Σα πνπιάθηα
ζηξώζεθαλ γύξσ ηεο θαη θάησ απ’ ηα θηεξά ηεο
θαη θιείζαλ ηα κάηηα ηνπο λα θνηκεζνύλε.
Ζ κάλα όκσο δελ θνηκόηαλ.
Μ’ νξζάλνηρηα ηα κάηηα, θνίηαδε από δσ,
θνίηαδε από θεη, θαη θύιαγε ηα κηθξά ηεο.
- Χ! Ζ θιώζα, ε θιώζα! Φώλαμε
ε Γαξνπθαιίηζα, θη έηξεμε θνληά ηεο. Αρ,
λα πηάζσ έλα πνπιάθη! Κη έζθπςε θαη πήξε
έλα ζηα ρέξηα ηεο. Μα δελ πξόιαβε θαιά
θαιά λα ην ρατδέςεη, θη έλα άγξην
θαθάξηζκα αθνύζηεθε θη ε θιώζα όξκεζε
κε λύρηα θαη ξάκθνο πάλσ
ζηε Γαξνπθαιηά. Καηαηξόκαμε
ην θνξηηζάθη, θη έθεξε ηα ρέξηα ηνπ
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ζην πξόζσπν λα θπιαρζεί, κα ε θιώζα όιν θαη
πην άγξηα νξκνύζε πάλσ ηνπ.
Φσλέο, θαθό ε θιώζα, θσλέο θη ε Γαξνπθαιίηζα απ’ ην θόβν ηεο. ην ζπίηη πήξαλ όινη
είδεζε θαη ηξέμαλε ζηελ απιή.
- Πέηαμε ην πνπιί, θώλαμε ν παππνύο.
Μα εθείλε δελ θαηαιάβαηλε θη όιν έθξπβε
ην πξόζσπν ηεο κε ηα ρέξηα ηεο, πνπ θξαηνύζαλ
ζθηρηά ην πνπιάθη. Έλα ιεπηό αθόκα, ζα γηλόηαλ
κεγάιν θαθό, κα πξόθηαμε ν παππνύο θαη κπήθε
αλάκεζα ηνπο.
Πήξε ην πνπιάθη απ’ ηα ρέξηα ηεο Γαξνπθαιίηζαο θαη ζθύβνληαο κε πξνζνρή θαη θνηηώληαο
αιινύ, ην ’ξημε κπξνζηά ζηελ αγξηεκέλε κάλα,
πνπ θνύζθσλε ηα θηεξά ηεο θη έθαλε γύξνπο
κπξνζηά ζηα κηθξά ηεο.
- Ση έθαλεο, παηδί κνπ! Φώλαμε πξώηε ε γηαγηά.
Πηάλνπλ πνηέ θισζνπνύιηα, όηαλ είλαη θνληά θη
ε κάλα; Έια ηώξα κέζα λα ζνπ δώζσ λα πηεηο
ιίγν λεξό.
O παππνύο έςαμε θαιά ην πξόζσπν
ηνπ θνξηηζηνύ, κελ έρεη θακηά γξαηζνπληά, θη
έβαιε ζηα ρέξηα ηνπ ηώδην.
- Πνηέ λα κελ ην μαλαθάλεηο απηό, ηεο είπε θαη ηε
ράηδεςε ζηα καιιάθηα ηεο. Ούηε ζηελ θιώζα νύηε
ζε θαλέλα άιιν δών. Όια αγξηεύνπλ, όηαλ έρνπλ
κηθξά.
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- Πσ πσ, έιεγε ε Γαξνπθαιίηζα, πόζν ηξόκαμα!
Πξώηε κνπ θνξά είδα ηόζν αγξηεκέλε θόηα.
- Γελ είλαη θόηα, Γαξνπθαιίηζα, είπε ε κεηέξα.
Δίλαη θιώζα. Δίλαη κάλα. Μάλα πνπ αγσλίδεηαη λα
θπιάμεη ηα κηθξά ηεο.
- σζηά! Έιεγε πην ύζηεξα ε Γαξνπθαιίηζα κέζα
ζην λνπ ηεο. Ζ θιώζα, έηζη έπξεπε λα θάλεη, γηα
λα ζώζεη ην θισζνπνπιάθη ηεο. Κη εγώ, αλ θαλείο
έξζεη λα κνπ αξπάμεη ηελ θνπθιίηζα κνπ, ζα
ηνλ αθήζσ;

Υξπζνύια Υαηδεγηαλληνύ

Γηαηί ε θιώζα όξκεζε ζηε Γαξνπθαιίηζα;
Έλησζεο πνηέ λα ζε πξνζηαηεύεη από
θάπνηνλ θίλδπλν ε δηθή ζνπ κακά; Πόηε θαη πνύ;
Παξαηήξεζε ηηο εηθόλεο ζηελ επόκελε
ζειίδα θαη ζθέςνπ ηη κπνξεί λα αηζζάλνληαη απηέο
νη κεηέξεο. ην άδεην ηεηξάγσλν δσγξάθηζε
ην πξόζσπν ηεο δηθήο ζνπ κακάο.
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Καξθ Κπξάνπλ,
[Ο Άξζνπξ ζην ζρνιείν]
Ν Πεπηέκβξεο πάληα δεο,
έρεη όια ηα παηδάθηα
θίινπο θαη ζπκκαζεηέο.

Ρέλα Θαξζαίνπ

ΥΟΛΔΗΟ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗ

Ζ πξώηε κέξα ζην ζρνιείν

Όηαλ ρηύπεζε ην μππλεηήξη,
ήκνπλ ήδε μύπληνο, θαζηζκέλνο
ζην θξεβάηη κνπ. Γηα δέθαηε θνξά
βεβαηώζεθα πσο δελ έιεηπε ηίπνηα
από ηελ θαηλνύξγηα κνπ ηζάληα. Ζ θαζεηίλα,
ηα κνιύβηα, ε ζβήζηξα, ην πξόρεηξν ηεηξάδην.
εθώζεθα θξπθά. Πήγα γξήγνξα θαη βξήθα
ην κηθξό γνύληλν αξθνπδάθη κνπ, ην έρσζα κέζα
ζηελ ηζάληα θαη γύξηζα ζην θξεβάηη κνπ. Έθιεηζα
ζθηρηά ηα κάηηα κνπ γηα λα δεη ε κακά πόζν θαιά
είρα θνηκεζεί, εγώ, πνπ ζηξηθνγύξηδα ζα ζβνύξα
όιε ηε λύρηα. Ο κπακπάο άλνημε ηελ πόξηα.
- Σν πξσηλό είλαη έηνηκν, Αξγύξε! Δκπξόο, όξζηνο
κεγάιε!
Έθαλα όηη δελ άθνπζα ηίπνηα. Ζ κακά ήξζε λα
κε θηιήζεη. Σελ θνίηαμα κε κεγάια έθπιεθηα κάηηα
ηάρα, ζαλ κπνύθνο. Αιιά ν κπνύθνο, εθείλν
ην πξσί δελ πεηλνύζε. Σν ζηνκάρη ηνπ έθαλε
πεξίεξγνπο ζνξύβνπο θη έηζη ην γάια θαη ε θέηα
κε ην βνύηπξν έκεηλαλ πάλσ ζην ηξαπέδη. Ζ κακά
επέκελε:
- Μα είζαη κεγάινο πηα, κηθξνύιε κνπ!
Σν ζθέθηεζαη; ζε κηζή ώξα ζα βξίζθεζαη
ζην κεγάιν ζρνιείν!
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Μνπ είραλ θνπεί ηα πόδηα. Κξύσλα θηόιαο.
Αιιά νη κεγάινη είλαη ζαξξαιένη. Καηάθεξα λα
θνξέζσ ηα θαηλνύξγηα κνπ ξνύρα. Όια ήηαλ
θαηλνύξγηα, εθηόο από ην θόβν πνπ είρε αξρίζεη
από ηηο δηαθνπέο θηόιαο. ην δξόκν, αθνύ ήκνπλ
πηα κεγάινο, άθεζα ην ρέξη ηεο κακάο. Γελ ήκνπλ
εγώ ζαλ όια απηά ηα πηηζηξίθηα πνπ πεξπαηνύζαλ κπξνζηά κνπ. Μόιηο όκσο αληίθξηζα
ην ζρνιείν, μαλάπηαζα γξήγνξα–γξήγνξα ην ρέξη
ηεο κακάο. Μνπ ην έζθημε δπλαηά. Έπεηηα κ’ αγθάιηαζε θαη δελ ήζειε λα κ’ αθήζεη. Υξεηάζηεθε λα
βάισ όιε ηε δύλακε γηα λα ηεο μεθύγσ. Ήκνπλ
κεγάινο πηα εγώ. Μπήθα ζην κεγάιν ζρνιείν
ρσξίο λα γπξίζσ πίζσ. θνύπηζα ηα κάηηα κνπ.
Έθαλα ηάρα πσο κπήθε ζθόλε ζην κάηη κνπ.
Οη κεγάινη δελ θιαίλε. Μήπσο θαη ζηα κάηηα
ηεο κακάο είρε κπεη ζθόλε; Θάξξνο. Σν κεζεκέξη
όηαλ ζα έξζεη λα κε πάξεη, ζα μέξσ λα δηαβάδσ.
ίγνπξα. Καη λα γξάθσ θαη λα ινγαξηάδσ. Όια ζα
ηα μέξσ. Θα αθνύσ πξνζεθηηθά ηε δαζθάια, ζα
είκαη επγεληθόο κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ, δε ζα
ιέσ θαθά ιόγηα, ζα κπσ ήζπρα-ήζπρα ζηε ζεηξά
κνπ θαη δε ζα ιεξώζσ ηα σξαία κνπ θαηλνύξγηα
ξνύρα.
Ζ δαζθάια καο ήηαλ ε θπξία Μεηαμά. Ήζειε λα
ηε θσλάδνπκε Γεσξγία θαη θπξίσο όρη
«δαζθάια». Ο Κπξηάθνο πνπ θαζόηαλ δίπια κνπ,
είπε:
- Γαζθάια, κπνξώ...
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ηακάηεζε. Ζ δαζθάια καο ρακνγέιαζε. Μεηά
είπακε όινη ηα νλόκαηα καο. Φαλή, Γηάλλεο,
Ηνπιία, Αλαζηαζία…
Ζ δαζθάια καο θπξία Γεσξγία ηα έγξαςε
ζηνλ πίλαθα. Κνηηαδόκαζηαλ όινη κεηαμύ καο κε
θάηη ραδά ρακόγεια.
- Με ηη ζέιεηε λα αξρίζνπκε;
ξώηεζε ε θπξία καο.
Ο Κσζηήο ζήθσζε ην ρέξη.
- Με ηελ ηνπαιέηα θπξία.

Θινλη Γθνύληκαλ

Θπκάζαη ηελ πξώηε δηθή ζνπ κέξα
ζην ζρνιείν; ε ηη έκνηαδε θαη ζε ηη δηέθεξε από
ηνπ Αξγύξε;
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Εήηεζε από ηε κακά θαη ηνλ κπακπά,
ηνλ παππνύ θαη ηε γηαγηά λα ζνπ δηεγεζνύλ
πώο ήηαλ ε δηθή ηνπο πξώηε κέξα ζην ζρνιείν.
ηε θσηνγξαθία
βιέπεηο κηα ζρνιηθή
ηάμε από θάπνην
ρσξηό ηεο Μαθεδνλίαο ηα πεξαζκέλα
ρξόληα. Πξνζπάζεζε
λα ηε ζπγθξίλεηο κε
κηα θσηνγξαθία ηεο ηάμεο ζνπ.
ε απηή ηε θσηνγξαθία
βιέπεηο κηα ζρνιηθή
ηάμε ζε καθξηλή ρώξα
ηεο Αζίαο. Πνηεο
δηαθνξέο λνκίδεηο όηη έρεη
απηή ε ηάμε κε ηε δηθή ζνπ;
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Μαξγαξίηα
Ζ κηθξνύια ε κηθξή
Μαξγαξίηα
λα δηαβάζεη δελ κπνξεί
άιθα βήηα.
ηα καηάθηα ηεο θπιά
έλα δάθξπ,
ην βηβιίν ηεο πεηά
ζε κηαλ άθξε.
Σν πνδάξη ηεο ρηππά
θαη θσλάδεη,
ηελ θνηηάδνπλ ηα παηδηά
θάλνπλ ράδη.
Να δηαβάζεη δελ κπνξεί
άιθα βήηα,
αρ! ηη άηαρην παηδί,
Μαξγαξίηα!

Κηράιεο ηαζηλόπνπινο
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Έλησζεο πνηέ όπσο ε Μαξγαξίηα
ηνπ πνηήκαηνο θαη γηα πνην ιόγν;
Λεο ν πνηεηήο λα είρε
δεη ηνλ δηπιαλό πίλαθα
πξηλ γξάςεη ην πνίεκά ηνπ;
Αλ ζπγθξίλεηο ηελ εηθόλα
κε ην πνίεκα, πνηεο
νκνηόηεηεο ή δηαθνξέο
ζα βξεηο;

Ληθεθόξνο Ιύηξαο
«Γελ ζέιεη ην ζρνιείνλ»

Μπνξείο θαη ζπ λα γίλεηο δσγξάθνο ή
πνηεηήο θαη λα θηηάμεηο κηα εηθόλα ή έλα
πνίεκα γηα ην ζρνιείν ζνπ. Γίλε θσηνγξάθνο θαη
θσηνγξάθηζε θάηη, από ην ζρνιείν ζνπ.
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Ξ … όπσο μηθίαο

Ο Ξέξμεο ν μηθίαο γύξηζε κηα κέξα πνιύ
ζηελνρσξεκέλνο από ην ζρνιείν ηνπ. Γελ έθαγε
ηίπνηα γηα κεζεκεξηαλό θαη θιείζηεθε
ζην δσκάηηό ηνπ. Απηό ήηαλ πξάγκαηη
παξάμελν γη’ απηόλ, αθνύ όινη γλώξηδαλ
πόζν ιηρνύδεο θαη γειαζηόο ήηαλ.
Ζ κακά ηνπ, ινηπόλ, επεηδή
θαηάιαβε πσο θάηη ζνβαξό
ηνπ ζπκβαίλεη, κπήθε ζηγά ζηγά
ζην δσκάηηό ηνπ θαη ηνλ βξήθε
λα θιαίεη μαπισκέλνο
ζην θξεβάηη ηνπ.
- Ση έρεηο αγνξάθη κνπ;
ξώηεζε, παίξλνληάο
ηνλ αγθαιηά.
- Αρ, καλνύια κνπ. Όινη
ζην ζρνιείν κε θνξντδεύνπλ
γηα ηε κεγάιε ζνπβιεξή κνπ κύηε! Με θσλάδνπλ
κπηόγθα θαη δε ζέινπλ λα παίδνπλ καδί κνπ, γηαηί
θνβνύληαη, ιέλε, πσο ζα ηνπο ρηππήζσ... Ούηε
θαλείο θάζεηαη καδί κνπ ζην ίδην ζξαλίν, γηα λα
κελ ηνπ ζθίζσ, ιέλε, ηελ πνδηά... Κη όιν
ραδναζηεία θάλνπλ κε ηελ κύηε κνπ: Πξνρηέο, αο
πνύκε, πνπ έβξερε, ήξζαλ όινη κε έλα καληαιάθη
ζην ρέξη θη όηαλ ηνπο ξώηεζε ε δαζθάια καο ηη
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ην ζέιαλε, βάιαλε ηα γέιηα θαη ηεο απαληήζαλε
πσο ζα θξεκνύζαλ ηα βξεγκέλα ξνύρα ηνπο
ζηε κύηε κνπ λα ηα ζηεγλώζνπλ! Υηεο πάιη, όηαλ
ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο ξσηνύζε ε δαζθάια
πώο βπζίζηεθε ν Σηηαληθόο, πεηάρηεθε ην κειαλνύξη θαη θώλαμε πεξηπαηρηηθά: Μήπσο πεξλνύζε
ν Ξέξμεο από δίπια ηνπ; Κη όινη ζθάζαλε
ζηα γέιηα! Αιιά ην ρεηξόηεξν έγηλε ζήκεξα: Όηαλ
κε ξώηεζε ε δαζθάια ηη δώξν ζέισ λα κνπ θέξεη
ν Ατ-Βαζίιεο, πξηλ πξνιάβσ λ’ απαληήζσ,
άξρηζαλ όινη λα θσλάδνπλ: Έλα ηεξάζηην άζπξν
ζεληόλη! Έλα ηεξάζηην άζπξν ζεληόλη! Καη γηαηί,
παξαθαιώ,ζεληόλη; ξώηεζε απνξεκέλε
ε δαζθάια. Γηα λα ζθνππίδεη ηε κύηε όηαλ ζπλαρώλεηαη... θώλαμαλ ηα παιηόπαηδα θαη ηξειάζεθαλ ζηα γέιηα... Απηό ήηαλ, δελ αληέρσ άιιν! Γε
ζα μαλαπάσ ζρνιείν πνηέ πηα, είπε ν Ξέξμεο θαη
μαλάξρηζε λα θιαίεη.
- Απηό ζα είλαη πνιύ θνπηό από κέξνπο ζνπ, κηθξέ
κνπ, ηνπ είπε ε κακά ηνπ, γηαηί έηζη νύηε γξάκκαηα
ζα κάζεηο, νύηε θαη ηελ αμία ηεο κύηεο ζνπ ζα
απνδείμεηο!
- Καη ηη αμία κπνξεί λα έρεη ε ηεξάζηηα, ζνπβιεξή
κνπ κύηε; ξώηεζε ν Ξέξμεο, ζηακαηώληαο ακέζσο
ην θιάκα ηνπ.
- Απηό ζα ζε αθήζσ λα ην αλαθαιύςεηο κόλνο
ζνπ, όηαλ έξζεη ε θαηάιιειε ώξα...
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[...] Σελ άιιε κέξα ν Ξέξμεο μεθίλεζε
απνθαζηζηηθά γηα ην ζρνιείν ηνπ, όηαλ, ζηα κηζά
ηνπ δξόκνπ, άθνπζε ζπαξαρηηθέο θσλέο λα
θαινύλ ζε βνήζεηα θαη νη θσλέο απηέο έξρνληαλ
αθξηβώο από ηε κεξηά ηνπ ζρνιείνπ! Γίλεη κηα κε
ηε δπλαηή νπξά ηνπ, ρηκάεη ζαλ βνιίδα κπξνζηά,
πιεζηάδεη θαη ηη λα δεη; Έλα πειώξην δίρηπ, απηό
πνπ νη άλζξσπνη ιέλε «ηξάηα», ζάξσλε ρσξίο
έιενο ην βπζό, θπιαθίδνληαο πξνο ην ζάλαην ό,ηη
έβξηζθε ζην δηάβα ηνπ. Καη κέζα βξίζθνληαλ
ε δαζθάια θη όινη νη ζπκκαζεηέο ηνπ! Καζόινπ δε
δίζηαζε ν Ξηθίαο: νξκάεη πάλσ ζην δίρηπ θαη
ρξαηο ρξνπηο! ην μεζθίδεη κε ηελ θνθηεξή ηνπ
κύηε, ιεπηεξώλνληάο ηνπο όινπο...

Καξία Φξαγθηά

Γηαηί ν Ξέξμεο ζθέθηεθε λα κελ μαλαπάεη
ζην ζρνιείν;
Πώο λνκίδεηο όηη αηζζάλζεθαλ
νη ζπκκαζεηέο ηνπ Ξέξμε κεηά ηε δηάζσζή ηνπο;
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Ο παπαγάινο
αλ έκαζε ηε ιέμε «θαιεζπέξα»
ν παπαγάινο, είπε μαθληθά:
«Δίκαη ζνθόο, γλσξίδσ ειιεληθά.
Ση θάζνκαη εδώ πέξα;»
Σελ πξάζηλε δαθέηα ηνπ θνξεί
θαη ζην ζπλέδξην ησλ πνπιηώλ πεγαίλεη
γηα λα ηνπο πεη κηα γλώκε θσηηζκέλε.
Παίξλεη κηα ζηάζε ιίγν ζνβαξή,
μεξνβήρεη, θνηηάδεη ιίγν πέξα,
θαη ηνπο ιέεη: «Καιεζπέξα».
Ο ιόγνο ηνπ ζαπκάζηεθε πνιύ.
«Ση δηαβαζκέλνο, ιέλε, παπαγάινο!
Θα ’λαη ζνθόο απηόο πνιύ κεγάινο
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αθνύ κπνξεί θη αλζξώπηλα κηιεί.
Απ’ ηηο Ηλδίεο* θεξκέλνο, πνηνο μέξεη
πόζα βηβιία καδί ηνπ λα ’ρεη θέξεη,
κε ηη ζνθνύο εκίιεζε θαη πόζα
λα μέξεη ζησλ γξακκαηηθώλ ηε γιώζζα!
- Κπξ παπαγάιε, ζα ’ρνπκε ηελ ηύρε
λ’ αθνύζνπκε ηη ιεο θαη παξαπέξα;»
O παπαγάινο βήρεη, μεξνβήρεη,
κα ηη λα πεη, μαλάπε «Καιεζπέξα».

Εαραξίαο Παπαλησλίνπ

Γηα πνηνπο ιόγνπο λνκίδνπλ ηα άιια
πνπιηά όηη ν παπαγάινο είλαη ζνθόο;
Πνιιά πνηήκαηα γίλνληαη ηξαγνύδηα, όπσο
έγηλε θαη κε ηνλ Παπαγάιν ζην CD Σν καληήιη
ηεο λεξάηδαο. Δάλ ππάξρεη ζην ζρνιείν ζνπ,
κπνξείο λα ην αθνύζεηο.

*Ηλδίεο: καθξηλή ρώξα ηεο Αζίαο
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Παίμε ην παηρλίδη ηνπ παπαγάινπ. Με
ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ ζρεκάηηζε θύθιν.
Όηαλ ν δάζθαινο δώζεη ην ζύλζεκα, θαζέλαο από
ζαο ηελ ίδηα ζηηγκή ζα πξέπεη λ’ αξρίζεη λα ιέεη
κηα νπνηαδήπνηε ιέμε. «Κξαηήζηε» ζην κπαιό
ζαο όζν πην πνιιέο ιέμεηο ησλ άιισλ
«παπαγάισλ» κπνξείηε. Νηθεηήο ζα είλαη όπνηνο
ζπκεζεί πεξηζζόηεξεο ιέμεηο, όηαλ ν δάζθαινο
δώζεη ην ζύλζεκα ηνπ ηέινπο ηνπ παηρληδηνύ.
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[Σν ζηνίρεκα]

Κάζε κεζεκέξη ε κακά θαη ε Μαξία βάδνπλ έλα
ζηνίρεκα. Πνηα ζα θηάζεη πξώηε ζην ζπίηη.
Ζ κακά από ηε δνπιεηά ηεο, ε Μαξία από
ην ζρνιείν. ρνιάλε θαη νη δπν ηελ ίδηα ώξα.
Μέρξη ηώξα ε Μαξία έρεη θεξδίζεη κόλν ηξεηο
θνξέο. Ο κπακπάο έξρεηαη ηειεπηαίνο. Απηόο
αξγεί λα ζρνιάζεη.
[...] Έμσ από ηελ πόξηα ηεο ζηακαηάεη, βγάδεη
ηα θιεηδηά ηεο θαη μεθιεηδώλεη. Σν πξάζηλν παιηό
θαη ε καύξε ηζάληα ηεο κακάο θξέκνληαη
ζηελ θξεκάζηξα. Πάιη ήξζε πξώηε. Πάιη θέξδηζε.
«Μακά», θσλάδεη θαη νξκάεη ζηελ θνπδίλα.
Ζ κακά είλαη κπξνζηά ζην λεξνρύηε θαη εηνηκάδεη
ην θαγεηό ηνπο.
«Κνξηηζάθη κνπ», ιέεη θη
απηή κόιηο ηελ αθνύεη. Γπξίδεη
θαη ηελ αξπάδεη ζηελ αγθαιηά
ηεο. Σε ζεθώλεη ςειά θαη ηε
ζηξηθνγπξίδεη πάλσ από
ην θεθάιη ηεο.
Μαδί ηεο ζηξηθνγπξίδνπλ θαη ε ζάθα θαη
ην ςσκί θαη ην καθξύ καθξύ κνιύβη ηεο.
«Μακά» θσλάδεη από θεη ε Μαξία, «αθνύ όιν
ην δξόκν έξρνκαη ηξέρνληαο, πώο γίλεηαη θαη ζπ
θηάλεηο πάληα πξώηε;»
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Ζ κακά ρακνγειάεη θαη ηε ζθίγγεη ηξπθεξά.
«Μήπσο επεηδή ηα πνδαξάθηα ηεο θνξνύιαο κνπ
είλαη αθόκε πην κηθξά από ηα δηθά κνπ;» ιέεη. ε
ιίγν θάζνληαη θαη νη δπν ζην ηξαπέδη. Σξώλε θαη
δηεγνύληαη ε κηα ζηελ άιιε πώο πέξαζαλ όιν
ην πξσί. Ζ κακά ζηε δνπιεηά ηεο, ε Μαξία
ζην ζρνιείν. Κη αθνύ απνθάγαλε ε κακά ιέεη:
«Καη ηώξα μεθνύξαζε ... ».
Ζ Μαξία πεγαίλεη ζην δσκάηην ηεο θαη
μαπιώλεη.
Αξγόηεξα ε κακά αλνίγεη πξνζερηηθά
ηελ πόξηα, πιεζηάδεη ην θξεβάηη ηεο Μαξίαο θαη
ηεο δηνξζώλεη ηα ζθεπάζκαηα. Μεηά ηεο δίλεη έλα
απαιό θηιί ζην κάγνπιν θαη, παηώληαο ζηηο κύηεο
ησλ πνδηώλ ηεο, γπξίδεη λα θύγεη.
«Μακά» αθνύγεηαη ε θσλή ηεο Μαξίαο. «Ναη,
ρξπζό κνπ». «Μ’ αγαπάο πνιύ, κακαθνύια κνπ;»
«’ αγαπώ πνιύ, θνξηηζάθη κνπ».

Κάξσ Ιντδνπ

Όηαλ επηζηξέθεηο από ην ζρνιείν,
πνηνλ βξίζθεηο ζην ζπίηη ζνπ;
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Παξαηήξεζε
ηελ εηθόλα.Ση λνκίδεηο
πσο ιέεη ε κακά
θαη ηη ην παηδί;
Ση ζπδεηάο εζύ
κε ηε δηθή ζνπ κακά;

Γηώξγνο Γεσξγηάδεο,
«Κάλα θαη παηδί»

Εσγξάθηζε ηε ζηηγκή ηεο επηζηξνθήο ζνπ
ζην ζπίηη θαη βάιε έλα ηίηιν ζηε δσγξαθηά ζνπ.
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Θαη ηζηκέλην ζην ηζηκέλην
έγηλε ε παιηά καο πόιε
απ’ ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε
ηζηκεληέλην πεξηβόιη.

Λίθνο Θαλάθεο

Αληόλην εγθνπί, «Υσξίο ηίηιν»

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΕΧΖ

Φέκα πξσηαπξηιηάηηθν

- Κάπνηε, κηα Πξσηαπξηιηά, γελλήζεθε έλα ςέκα.
- Μπα! Καη ηη ρξώκα είρε;
- Άζπξν, όηαλ όκσο ζύκσλε ή ληξεπόηαλ,
θνθθίληδε.
- Κη εγώ ην παζαίλσ απηό. Καη ηη έγηλε κε απηό
ην ςέκα;
Σν άζπξν ςέκα, πξσί πξσί Πξσηαπξηιηάο,
κόιηο γελλήζεθε, πήγε ζηελ απιή ελόο ζρνιείνπ,
αθξηβώο ηελ ώξα πνπ ρηππνύζε ην θνπδνύλη.
Σα παηδηά κόιηο ην είδαλ, ην αγάπεζαλ ακέζσο.
Σν ίδην θαη νη δάζθαινη θαη ν δηεπζπληήο.
Σα παηδηά ζέιεζαλ λα ην θξαηήζνπλ ζην ζρνιείν
ηνπο.
- Ση όκνξθν ςέκα είζαη εζύ! είπαλ θαη ν δηεπζπληήο ηνπ έθαλε επίζεκε πξόηαζε λα κείλεη
ζην γξαθείν, καδί ηνπ.
- Ήηαλ Πξσηαπξηιηά, γη’ απηό ην αγάπεζαλ. Γηαηί
ηα ςέκαηα θαλείο δελ ηα ζπκπαζεί. Σειηθά έκεηλε
ην ςέκα ζην ζρνιείν;
- Όρη, πξνηίκεζε λα θύγεη. Πήγε βόιηα
ζηελ αγνξά. Οη θαηαζηεκαηάξρεο άλνηγαλ
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ραξνύκελνη ηελ πόξηα λα πεξάζεη κέζα. Όινη
ήζειαλ λα ην θξαηήζνπλ θνληά ηνπο.
- Θα ζε βάισ ζηε βηηξίλα, πξνζθέξζεθε έλαο
βηβιηνπώιεο.
- Θα ηξσο όζα γιπθά ζέιεηο, ηνπ είπε έλαο
δαραξνπιάζηεο.
- Θα γίλεηο δηεπζπληήο, ην δηαβεβαίσζε
ν ηδηνθηήηεο ελόο ζνύπεξ κάξθεη.
Όκσο ην ςέκα θνύλεζε παηρληδηάξηθα
ην θεθάιη ηνπ θη έθπγε ρνξνπεδώληαο.
Καζώο πεξπαηνύζε ζηα πεδνδξόκηα,
ηα απηνθίλεηα ζηακαηνύζαλ δίπια ηνπ θαη
θόξλαξαλ δπν θνξέο γηα λα ην ραηξεηήζνπλ.
- Μα όινη ην αγάπεζαλ απηό ην ςέκα;
- Ναη, όινη. Καη ηα δέληξα θαη ηα πνπιηά θαη
ν ήιηνο. Καη όηαλ πήγε ζηελ παηδηθή ραξά λα
παίμεη, νη θνύληεο ζηξηθνγύξηδαλ ζαλ ηξειέο από
ηε ραξά ηνπο. Ύζηεξα θάζηζε ζε έλα παγθάθη λα
μεθνπξαζηεί.
- Καη ινηπόλ;
Σόηε πέξαζε κηα γηαγηά.
- Εήησ! θώλαμε από ηε ραξά ηεο ζαλ ην είδε. Μα
εζύ ιάκπεηο πην πνιύ θη από ηνλ ήιην! Αρ, θαη
λα ’ζνπλ αιήζεηα!
Σν άξπαμε θαη ρόξεςε καδί ηνπ έλαλ μέθξελν
ρνξό.
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Έλαο δεκνζηνγξάθνο πνπ πέξαζε από δίπια
ηνπ, θαζώο πήγαηλε ζηε δνπιεηά ηνπ, ζηάζεθε θαη
ην θνίηαμε θαιά-θαιά.
- Θα ζε θάλσ πξώηε είδεζε! Σνπ είπε ζνβαξά.
Σν ςέκα ρακνγέιαζε θη έθαλε λα θύγεη, κα
ήηαλ ιαραληαζκέλν θαη είρε ράζεη ηε ζβειηάδα*
ηνπ από ηνλ πνιύ ρνξό.
Έλαο δεκνζηνγξάθνο ην έβαιε ζηελ ηζάληα
ηνπ, καδί κε ηα ραξηηά ηνπ θαη ην καγλεηνθσλάθη
ηνπ, θαη θίλεζε γηα ηνλ ηειενπηηθό ζηαζκό.
Σν ςέκα έγηλε πξώηε είδεζε ζην απνγεπκαηηλό
δειηίν εηδήζεσλ. Αθνύζηεθε ζε όιε ηε γε. Όινη
αλαηξίρηαζαλ θαη δάθξπζαλ. Γήκαξρνη θαη
δεκνηηθνί ζύκβνπινη ζπλεδξίαζαλ. Απνθάζηζαλ
νκόθσλα λα αιιάμνπλ ην ςέκα θαη λα ην θάλνπλ
αιήζεηα. Ήηαλ πνιύ όκνξθν γηα λα είλαη ςέκα.
Έηξεμαλ ζηνλ πξσζππνπξγό ηεο ρώξαο. Δθείλνο
ηνπο άθνπζε πξνζεθηηθά. Ήηαλ αλήζπρνο. Ήζειε
ιίγν λα ζθεθηεί. Ζ ώξα πεξλνύζε θαη ν πξσζππνπξγόο δελ είρε απνθαζίζεη αθόκε. Αξγά ην
βξάδπ αλαθνίλσζε ηελ απόθαζε ηνπ:
- Όρη! Γε γίλεηαη! Γελλήζεθε ςέκα θαη δελ αιιάδεη.
Γελ είλαη παξά έλα πξσηαπξηιηάηηθν ςέκα.
- Μα πνην ήηαλ ηειηθά απηό ην ςέκα;
Σν ςέκα ήηαλ όηη ε πείλα εμαθαλίζηεθε από
ηε γε!
νθία Γαβξεηιίδνπ
*ζβειηάδα / ζβέιηνο: γξεγνξάδα / γξήγνξνο
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ε πνηα κέξε ηαμίδεςε ην ςέκα θαη
πνηνπο ζπλάληεζε κέρξη λα θηάζεη
ζηνλ ηειενπηηθό ζηαζκό;

Πνην ήηαλ ην ςέκα ηεο ηζηνξίαο; Άιιαμέ ην
κε έλα δηθό ζνπ ςέκα πνπ ζα έθαλε ηνλ θόζκν
θαιύηεξν.

Τπάξρνπλ ςέκαηα πνπ ζα ζέιακε λα
ήηαλ αιήζεηεο. Δίλαη ηα ςέκαηα πνπ αγαπάκε.
Με ηνπο θίινπο ζνπ κπνξείηε λα δσγξαθίζεηε
ν θαζέλαο ην δηθό ηνπ ςέκα θαη λα
δεκηνπξγήζεηε όινη καδί έλα έξγν κε ηίηιν
«Σα ςέκαηα πνπ αγαπώ».
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[Φνβάκαη!]
Ήξζε ε άλνημε. Γπν κηθξνί κειηζζνθάγνη*
αλαιακβάλνπλ λα μππλήζνπλ ηελ Tεζηνύλην,
ηε ρειώλα. Όκσο ν Νηε-ε-ε δελ μέξεη αθόκα λα
πεηά θαιά...

Ο ήιηνο είπε δπλαηά: ήκεξα ζα δεζηάλσ
ηα δάζε. Ο αλνημηάηηθνο άλεκνο δε ζύκσζε.
- Αο ηα δεζηάλεη, είπε, είλαη θαηξόο.
Σα δέληξα ηίλαμαλ ραξνύκελα ηα θιαδηά ηνπο.
- Ήξζε ε άλνημε, είπαλ. Εεζηαζήθακε.
Ο ήιηνο είπε πάιη:
- ήκεξα πξέπεη πηα λα μππλήζεη θαη ε Σεζηνύλην
ε ρειώλα.
O αλνημηάηηθνο άλεκνο ην’ θέξε ην κήλπκα
ηνπ ήιηνπ ζην δάζνο, ζηα δέληξα, ζηα πνπιηά.

*κειηζζνθάγνο: είδνο πνπιηνύ
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- Αο μππλήζεη, αο μππλήζεη... είπε ν Νηε-ε-ε
ν κηθξόο κειηζζνθάγνο, θαη πήδεζε δπν θνξέο
πάλσ ζην θιαδάθη ηεο κεγάιεο βαιαληδηάο.
- Κάλεη δέζηε, είπε ζην αδειθάθη ηνπ, ν Νηηθ-ΝηηθΝηηθ, ν κεγαιύηεξνο κειηζζνθάγνο, θαη θνύλεζε
ηε καθξηά ηνπ ηελ νπξά κε ηα δέθα ηα θηεξά, ηξεηο
νιόθιεξεο θνξέο. Σίλαμε θαη ηα πξάζηλα θηεξά
ηνπ θαη άλνημε ιίγν ηα θνληά ηνπ πνδαξάθηα.
- Γηα πνύ εηνηκάδεζαη; ξώηεζε ν Νηε-ε-ε,
ην κεγάιν ηνπ αδειθό.
- Θα θαηεβώ, λα πησ λεξό, γηαηί δηςώ, είπε ν ΝηηθΝηηθ-Νηηθ θειατδηζηά.
- Να ’ξζσ θη εγώ; μαλαξώηεζε ην κηθξό πνπιάθη.
- Έια ζε πεξηκέλσ, είπε κε ραξά ν Νηηθ-Νηηθ-Νηηθ.
Σν κηθξό όκσο πνπιάθη, ν Νηε-ε-ε δελ είρε
κάζεη αθόκα λα θαηεβαίλεη από ςειά θαη θνβόηαλ. Βγήθε ζηελ άθξε ηνπ κεγάινπ θιαδηνύ, θη
έθακε θαηά πσο ηνπ είραλ δείμεη νη γνλείο ηνπ.
Σν κόλν όκσο πνπ θαηάθεξε ήηαλ λα θάλεη έλα
κηθξό γύξν ιίγα κέηξα καθξύηεξα από ην ςειό
δέληξν θαη γύξηζε ηξνκαγκέλν πίζσ, γηαηί λόκηζε
όηη ζα πέζεη.
- Γελ κπνξώ! Φώλαμε δπλαηά ζην αδειθάθη ηνπ.
Θα πέζσ.
- Γελ πέθηεηο, είπε ν Νηηθ-Νηηθ-Νηηθ. Με θνβάζαη.
Μελ θνπλάο γξήγνξα ηα θηεξά ζνπ. Με ζθίγγεζαη.
Άθεζε ην ζώκα ζνπ ειεύζεξν λα θαηεβεί ζηγάζηγά. Ο αέξαο ζε θξαηάεη. Γνθίκαζε.
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- Γελ κπνξώ! Φώλαμε μαλά ν Νηε-ε-ε. Φνβάκαη,
εγώ δε βιέπσ θαλέλα λα κε θξαηά.
Σόηε ν Νηηθ-Νηηθ-Νηηθ ήξζε θνληά ζηνλ Νηε-ε-ε
θαη ηνπ κίιεζε θαιόθαξδα.
- Έια Νηε-ε-ε. Θα ζε βνεζήζσ λα θαηεβείο.
- Όρη! θνύλεζε ην θεθαιάθη ηνπ δπν θνξέο
ν Νηε-ε-ε. Θέισ ηνλ κπακπά. Δζύ δε κε βνεζάο
θαιά, ζα πέζσ.
- Γελ πέθηεηο! Αγξίεςε ηώξα ν Νηηθ-Νηηθ-Νηηθ.
Σα θηηξηλνπξάζηλα θηεξά ηνπ ιαηκνύ ηνπ θαη
ηνπ ζβέξθνπ ηνπ ζεθσζήθαλε όξζηα νιόγπξα θαη
αλαθαηεύηεθαλ άζρεκα.
- Μελ είζαη αλόεηνο, έια. Θα ζε βνεζήζσ.
Ο Νηε-ε-ε ν κηθξόο κειηζζνθάγνο ην
απνθάζηζε. Ήξζε ζηγαλνπαηώληαο ζηελ άθξε
ηνπ κεγάινπ θιαδηνύ θαη ηώξα ήηαλ έηνηκνο
λα πεηάμεη. Βέβαηα ε θαξδνύια ηνπ ην ήμεξε πόζν
αθόκα θνβόηαλ... αιιά πάεη πηα. Ζ απόθαζε είρε
παξζεί. Δκπξόο.
- Σάπα-ηάπα-ηάπα-ηάπα... αθνύζηεθαλ ηελ ίδηα
ζηηγκή λα ρηππνύλ ηα θηεξάθηα από ηνπο δπν
κηθξνύο κειηζζνπξγνύο, θαζώο μαθληθά
μεθίλεζαλ καδί... [λα πηνπλ λεξό θαη λα μππλήζνπλ
ηελ Σεζηνύλην].

Διέλε Βαιαβάλε
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Υξεηάζηεθεο πνηέ ηε βνήζεηα θάπνηνπ
άιινπ γηα λα θάλεηο θάηη, όπσο ν Νηε-ε-ε
ζηελ ηζηνξία καο; Μίιεζέ καο γη’ απηό.

Πνηα δώα από απηά πνπ βιέπεηο
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, «θνηκνύληαη» ηνλ
ρεηκώλα θαη μππλνύλ ηελ άλνημε; Γηαηί ζπκβαίλεη
απηό;
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«Παίμε» ζε παληνκίκα* κε ηνπο ζπκκαζεηέο
ζνπ ηε ζθελή πνπ ν Νηηθ-Νηηθ-Νηηθ καζαίλεη
ζηνλ αδεξθό ηνπ ηνλ Νηε-ε-ε λα πεηάεη. Γηα
ξπζκό θαη κνπζηθή κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε
ην θνκκάηη Σν πέηαγκα ηεο κέιηζζαο ηνπ ζπλζέηε
Ρίκζθπ - Κόξζαθνθ από ην παξακύζη ηνπ Σζάξνπ
αιηάλ.

*παληνκίκα: κίκεζε κε θηλήζεηο ρσξίο ιόγηα
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Ζ Αιθαβήηα δίρσο ξν
«Ση θαιά πνπ ζα ’ηαλ λα κελ είρε ε αιθαβήηα γν!»
ζθέθηεηαη ε Καηεξίλα πνπ δελ κπνξεί λα πεη
ζσζηά ην ξν.
Αιθαβήηα δίρσο ξν
ην θεθάιη ζνπ μεξό.
Αιθαβήηα δίρσο ξν
πνύ ζα βξεηο Καηεξηληώ;
Πεο ηξνκπόλη* θαη ηξηδόλη
λα γιηηώζεηο ην θαςόλη*.
[...] Γεινύζαλ θαη δηαζθέδαδαλ ηα παηδηά
ηεο γεηηνληάο θαη θαζόινπ δελ ηα έλνηαδε αλ
έθαλαλ ζε θάπνηνλ θαθό. Ζ κηθξή Καηεξίλα
ην ’βαδε ζηα πόδηα θαη θξπβόηαλ ζην ζπίηη ηεο. Κη
νύηε λα παίδεη κε ηα γεηηνλνπνύια ήζειε νύηε λα
κηιάεη. Κιεηζηό ην θξαηνύζε όιε ηε κέξα ην ζηόκα
ηεο γηαηί πνιύ πνιύ ληξεπόηαλ πνπ κηινύζε
ςεπδά. Κάπνηεο κέξεο πήγαηλε θαη θαζόηαλ κόλε
θάησ από ηνλ πιάηαλν ηεο γεηηνληάο. Άθνπγε ηα
πνπιηά πνπ θειαεδνύζαλ θξπκκέλα ζηηο θπιισζηέο ηνπ θαη γέκηδε ραξά ε θαξδηά ηεο. Σα πνπιηά
ηελ άθνπγαλ λα ηξαγνπδάεη κε ηελ ςεπδή θσλνύια ηεο θαη δελ ηελ θνξόηδεπαλ.

*ηξνκπόλη: κνπζηθό όξγαλν
*θαςόλη: πείξαγκα
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[

Ζ Καηεξίλα αγαπνύζε πνιύ ηνλ πιάηαλν πνπ
ήηαλ πνιύ πνιύ κεγάινο. Απηό, βέβαηα, ην ρξσζηνύζε ζηα γάξγαξα λεξά ηεο πεγήο πνπ
θπινύζαλ δίπια ηνπ θαη ηνλ πόηηδαλ κέξα λύρηα.
Κη απηόο όιν κεγάισλε κεγάισλε. Σα θιαδηά ηνπ
άγγηδαλ ηα ζύλλεθα. Δθείλα ηα ζύλλεθα πνπ
θακηά θνξά θαηέβαηλαλ ρακειά ρακειά ζηε γε γηα
λα δνπλ αλ νη άλζξσπνη ζην ρσξηό ηεο κηθξήο
Καηεξίλαο είλαη αγαπεκέλνη θαη κνληαζκέλνη
κεηαμύ ηνπο.
«Όρη! δελ είλαη αγαπεκέλνη θαη κνληαζκέλνη
κεηαμύ ηνπο», είπαλ ηα πνπιηά ζηα ζύλλεθα.
«Ζ κηθξή Καηεξίλα είλαη ιππεκέλε γηαηί κεξηθά
παηδηά ηεο γεηηνληάο ηελ θνξντδεύνπλ πνπ δελ
κπνξεί λα πεη ην ξν».
Καη ηόηε ηα ζύλλεθα ζύκσζαλ. Καηέβεθαλ
πνιύ πνιύ ρακειά. Κη έγηλε μαθληθά κηα ηέηνηα
νκίριε πνπ ηα παηδηά ηεο γεηηνληάο έραζαλ ηα
ηόπηα κέζ’ από ηα ρέξηα ηνπο. Καη δελ ηα
μαλαβξήθαλ πνηέ όζν θη αλ έςαμαλ.
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Απηό έγηλε κηα, έγηλε δπν, έγηλε ηξεηο θνξέο
ώζπνπ εθείλα ηα παηδηά, ηα πεηξαρηήξηα,
θαηάιαβαλ ηη ήζειαλ λα ηνπο πνπλ ηα ζπκσκέλα
ζύλλεθα. Κη από ηε κέξα εθείλε έπαςαλ λα
πεηξάδνπλ ηε κηθξή Καηεξίλα.

Πέπε Γξαθάθε

Με πνηνλ ηξόπν έδεημαλ ηα ζύλλεθα
ηνλ ζπκό ηνπο;

Ήζνπλ πνηέ «πεηξαρηήξη» γηα θάπνηνλ
άιιν; Πώο ιεο λα έλησζε κε ην πείξαγκά ζνπ;
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ηα παιαηόηεξα ρξόληα νη άλζξσπνη
έθηηαρλαλ ζηίρνπο, ηνπο γλσζηνύο γισζζνδέηεο*, γηα λα μεπεξάζνπλ δπζθνιίεο
ηεο γιώζζαο ζαλ θη απηέο πνπ είρε ε Καηεξίλα.
Παίμε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ δηαβάδνληαο
ηνπο παξαθάησ γισζζνδέηεο:
«Καιεκέξα θακειάξε
θακειάξε, θαιεκέξα».
«Πνληηθόο ηξππά θνπξνύπη*
πνληηθνηξππνθνπξνύπεο».

*γισζζνδέηεο: θξάζεηο πνπ πξέπεη λα πεηο
ρσξίο λα κπεξδεπηείο
* θνπξνύπη: πήιηλν δνρείν
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[Οη κεγάινη είλαη πνιύ πεξίεξγνη]
Έλαο πηιόηνο πξνζγεηώλεηαη ζηελ έξεκν αράξα
εμαηηίαο κηαο βιάβεο ηνπ αεξνπιάλνπ ηνπ. Δθεί
ζπλαληά ην κηθξό πξίγθηπα, έλα παηδί από έλαλ
άγλσζην πιαλήηε κηθξό όζν έλα ζπίηη. Ο κηθξόο
πξίγθηπαο ηαμηδεύεη εδώ θη έλαλ ρξόλν θαη
επηζθέπηεηαη θαηλνύξγηνπο πιαλήηεο γηα λα ηνπο
γλσξίζεη. Δίλαη επαίζζεηνο θαη δελ θαηαιαβαίλεη
πνιιά πξάγκαηα γηα ηνπο αλζξώπνπο, όπσο ηελ
επηπνιαηόηεηα, ηε δίςα γηα ρξήκαηα θαη εμνπζία, ηε
κνλαμηά...

ηνλ επόκελν πιαλήηε θαηνηθνύζε έλαο
κεζύζηαθαο. Απηή ε επίζθεςε ππήξμε πνιύ
ζύληνκε, σζηόζν βύζηζε ην κηθξό πξίγθηπα ζε
βαζηά κειαγρνιία.
- Ση θάλεηο εθεί; είπε ζην κεζύζηαθα όηαλ ηνλ
βξήθε λα θάζεηαη ζησπειόο κπξνζηά ζε κηα ζεηξά
από άδεηα κπνπθάιηα θαη ζε κηα ζεηξά από γεκάηα
κπνπθάιηα.
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- Πίλσ, απάληεζε ν κεζύζηαθαο κε ύθνο ζιηβεξό.
- Γηαηί πίλεηο; ηνλ ξώηεζε ν κηθξόο πξίγθηπαο.
- Γηα λα μεράζσ, απάληεζε ν κεζύζηαθαο.
- Γηα λα μεράζεηο ηη; ξώηεζε ν κηθξόο πξίγθηπαο,
πνπ είρε αξρίζεη θηόιαο λα ηνλ ιππάηαη.
- Γηα λα μεράζσ πσο ληξέπνκαη, νκνιόγεζε
ν κεζύζηαθαο ζθύβνληαο ην θεθάιη.
- Γηαηί ληξέπεζαη; ξώηεζε ν κηθξόο πξίγθηπαο,
πνπ ήζειε λα ηνλ βνεζήζεη.
- Νηξέπνκαη πνπ πίλσ, απνηέιεησζε ηε θξάζε
ηνπ ν κεζύζηαθαο θαη θιείζηεθε νξηζηηθά
ζηε ζησπή ηνπ.
Κη ν κηθξόο πξίγθηπαο έθπγε πνιύ κπεξδεκέλνο.
«Οη κεγάινη είλαη ηειηθά πνιύ πνιύ πεξίεξγνη»
ζθέθηεθε ζπλερίδνληαο ην ηαμίδη ηνπ.

Αληνπάλ ληε αηλη-Δμπεξύ
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Υαξηαεηνί
Πέξα ζηνπο ιόθνπο ηνπο γπκλνύο
πήγαλ ν Μπάκπεο θη ε Λεληώ,
ηα θνληνγεηηνλόπνπια,
λα ξίμνπλ ηνπο ραξηαεηνύο.
Πείζκα πνπ ην ’βαιαλ ηα δπν
πνηνο ζα πεξάζεη η’ αιινπλνύ.
Σξαβνύλ θαινύκπα*, θη νη ατηνί
πήξαλ ηνπο δξόκνπο η’ νπξαλνύ.
Με ηα ζθνηληά ζην ρέξη ηνπο
ινμνθνηηηνύληαη θη απνξνύλ,
πνπ βιέπνπλ θαη ηνπο δπν ατηνύο
ζην ίδην ύςνο λα πεηνύλ!
Όζν λα ηδνύλ λα θαιντδνύλ,
εκπιέρηεθαλ θη νη δπν ατηνί
θη αλεκνζηξνβηιίδνληαο
πέζαλ κπξνζηά ηνπο θαξθσηνί.

*θαινύκπα: ν ζπάγθνο κε ηνλ νπνίν πεηάκε
ηνλ ατηό
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Σώξα ν Μπάκπεο θη ε Λεληώ
λα ηνπο μεκπιέμνπλ δελ κπνξνύλ,
κπεξδεύνπλε ηα ρέξηα ηνπο,
ινμνθνηηηνύληαη θαη γεινύλ.

Λίθνο Θαλάθεο
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Παξαηήξεζε ηνλ πίλαθα θαη ζθέςνπ εάλ
ν δσγξάθνο βξηζθόηαλ ζε ςειό ή ρακειό ζεκείν,
όηαλ ηνλ δσγξάθηδε. Φαληάζνπ όηη αλεβαίλεηο
ςειά ζηνλ νπξαλό πάλσ ζ’ έλαλ αεηό. Πώο ζα
ζνπ θαίλνληαη ε γεηηνληά θαη νη θίινη ζνπ;
Εσγξάθηζε ηελ εηθόλα πνπ θαληάδεζαη.

Έρεηο πεηάμεη πνηέ αεηό; Πνύ θαη κε
πνηνπο ήζνπλ; Ση αηζζάλζεθεο;

Λίθνο ΥαηδεθπξηάθνοΓθίθαο
«ηέγεο θαη αεηνί»
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[

Κ’ αινγάθη θηεξσηό
αλεβαίλσ ζη’ όλεηξν.
Ζ θαξδνύια κνπ πεγή
θη ε ραξά κνπ αρώξεηε.

Θώζηαο Θαιαπαλίδαο

Δηξήλε Ζιηνπνύινπ,
«Ινύλα Παξθ ΗΗ»

ΦΑΝΣΑΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΠΔΣΔΗΑ

[Ζ νδνληόβνπξηζα]
Μηα νδνληόβνπξηζα ζθιεξή κέζα
ζην πνηεξάθη,
ηα δόληηα ηνπ αθέληε ηεο βαξέζεθε
ιηγάθη.
’ έλα ζθνπιήθη ησλ δνληηώλ ηειεθσλεί
θαη ιέεη:
«Σα δόληηα ζάπηζέ ηνπ ηα ώζηε λα κε
κε ζέιεη!»
Ζ ΓΟΛΗΟΣΡΗΥΖ* νδνληόβνπξηζα από
ην πνηεξάθη.

Ιηάλα Αξαλίηνπ

*δνιηόηξηρε: θαηεξγάξα, παλνύξγα
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[Δίηαλε* κηα θνπέια απ’ ηε άκν]
Δίηαλε κηα θνπέια απ’ ηε άκν
πνπ έρσζε ην δεμί ηεο ζηελ άκκν
θαη κε η’ άιιν ην ρέξη
εθξαηνύζε έλα αζηέξη
εηνύηε ε θνπέια απ’ ηε άκν.

Γηώξγνο εθέξεο

ηελ εηθόλα βιέπεηο
ην πνίεκα, όπσο ην έγξαςε
θαη ην δσγξάθηζε ν ίδηνο
ν πνηεηήο.

*είηαλε: ήηαλε
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Σα δύν πνηήκαηα πνπ δηάβαζεο ιέγνληαη
ιίκεξηθ*. Δίλαη πνηήκαηα δηαζθεδαζηηθά, παηρλίδηα
ηεο γιώζζαο θαη ηεο θαληαζίαο.
Μπνξείο λα θηηάμεηο ην δηθό ζνπ
ιίκεξηθ αξθεί λα παξαηεξήζεηο
ηνλ πίλαθα θαη λα ζπκπιεξώζεηο
ηηο θξάζεηο.

Αιέθνο Φαζηαλόο
«Ο πξσηλόο πνδειάηεο»
1. Ήηαλ …………………………(θάπνηνο)
2. πνπ ……………………………(θάηη ηνπ ζπλέβαηλε)
3. όκσο ………………………………(θάηη έθαλε)
4. θαη ……………………………(θάηη είπε)
5. ………………………………(βξεο έλα πεξίεξγν
επίζεην γη’ απηόλ).

*Σν ιίκεξηθ ιέγεηαη θαη ιεξνιόγεκα ή ιηκεξίθη
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Έλαο άιινο ηξόπνο λα θηηάμεηο δηθό ζνπ
ιεξνιόγεκα είλαη λα ζπκπιεξώζεηο
ηα θελά ζηνπο παξαθάησ ζηίρνπο πνπ έγξαςε
ν εθέξεο:
Δίηαλε κηα γξηά ζ’ έλα παδάξη
……………………………………
όηαλ έπεζε έλα ηόπη
……………………………………
θαζώο έηξσγε ατζθξίκη* ζην Παδάξη.

*ατζθξίκη: παγσηό
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Φύιιν θύιιν ηεο θνπθηάο

Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό,
ήηαλε έλαο γέξνο θαη κηα
γξηά. Αθνύ μύπλεζε
ν γέξνο έλα πξσί ιέεη
ζηε γξηνύια ηνπ:
- Γξηνύια κνπ, ζα πάσ λα
ζθάςσ ην ακπειάθη κνπ, αιιά
λα κνπ δώζεηο θαη δπν - ηξία
θνπθηά λα ηα θπηέςσ.
- Ναη, γεξνληάθη κνπ, πάξ’ ηα.
Παίξλεη ν γέξνο ηελ αμίλα* ηνπ
θαη μεθηλάεη γηα ην ακπέιη ηνπ
λα ζθάςεη. ην δξόκν βξίζθεη
έλα πεγάδη θαη πάεη λα πηεη
λεξό, λα μεδηςάζεη. Καζώο
έζθπςε, πέθηεη έλα θνπθί κέζα.
Δπεηδή δελ είρε θαη πνιιά, πξνζπάζεζε λα
ην βγάιεη. Πξνζπάζεζε, πξνζπάζεζε, ηίπνηα
όκσο! «Άζε, ζθέθηεθε, ζα πάσ λα ζθάςσ
ην ακπέιη κνπ, λα θπηέςσ ηα ππόινηπα θνπθηά
θαη ζην γπξηζκό ζα ην βγάισ».
Πάεη ζθάβεη ην ακπέιη ηνπ, θπηεύεη ηα θνπθηά
θαη γπξίδνληαο, ηη λα δεη; Να δεη κηα θνπθηά πνπ λα
*αμίλα: γεσξγηθό εξγαιείν (ηζάπα)
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θηάλεη κέρξη ηνλ νπξαλό! Άξρηζε ινηπόλ ν γέξνο
θη έιεγε: «Φύιιν, θύιιν ηεο θνπθηάο, αλέβαζέ κε
πην ςειά! Φύιιν, θύιιν ηεο θνπθηάο, αλέβαζέ κε
πην ςειά!», ώζπνπ αλέβεθε ζηελ θνξθή! Καη ηη
λα δεη; Να δεη ηνλ Ήιην θαη ην Φεγγάξη!
- Γεξνληάθη κνπ, ιέεη ν Ήιηνο, πνηνο είλαη
ν θαιύηεξνο, εγώ ή ην Φεγγάξη;
- Δζύ, Ήιηε κνπ, ηνπ ιέεη ν γέξνο.
- Δληάμεη, ηόηε πάξε έλαλ πεηεηλό θαη θάζε κέξα ζα
ζνπ θάλεη κηα ιίξα.
Ο γέξνο επραξηζηεκέλνο είπε: «Φύιιν, θύιιν
ηεο θνπθηάο, θαηέβαζέ κε ρακειά! Φύιιν, θύιιν
ηεο θνπθηάο, θαηέβαζέ κε ρακειά!» θη έηζη
θαηέβεθε ζηε γε.
Υαξνύκελνο πάεη ζην ζπίηη θαη ιέεη ζηε γξηά
ηνπ:
- Γξηνύια κνπ, έρσ θέξεη έλαλ πεηεηλό πνπ κνπ
ηνλ έδσζε ν Ήιηνο θαη θάζε κέξα αληί γηα
θνπηζνπιηά ζα καο θάλεη κηα ιίξα!
- Μα ιεο αιήζεηα, γέξν κνπ;
- Αιήζεηα ζνπ ιέσ!
Πξάγκαηη, θάζε κέξα ν πεηεηλόο έθαλε ηε ιίξα!
Ήζειαλ ινηπόλ λα επραξηζηεζνύλε
ηνλ πεηεηλό θαη ηνλ πήγαλε ζην ρξπζνρόν λα
ηνλ ρξπζώζνπλε!
- Θέισ λα κνπ ηνλε ρξπζώζεηο, είπε ν γέξνο
ζην ρξπζνρόν, γηαηί θάζε κέξα κνπ θάλεη κηα ιίξα.
- Δληάμεη, γεξνληάθη κνπ.
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Δθείλνο, όκσο, αληί λα ρξπζώζεη ηνλ πεηεηλό,
πνπ έθαλε ηε ιίξα, ρξύζσζε έλαλ άιιν πνπ έθαλε
ηελ θνπηζνπιηά.
Πήγε ν γέξνο θαη πήξε ηνλ πεηεηλό, κα όηαλ
έθηαζε ζπίηη, αληί γηα ιίξα, ν πεηεηλόο έθαλε
θνπηζνπιηά! Πάεη πίζσ ζην ρξπζνρόν θαη ηνπ
ιέεη:
- Φέξε κνπ ηνλ πεηεηλό!
- Μα, ζνπ ηνλ έδσζα!
- Φέξε κνπ ηνλ πεηεηλό! Απηόο εδώ δελ είλαη
ν πεηεηλόο κνπ!
Σέινο πάλησλ, ινγνθέξαλε αιιά ν
ρξπζνρόνο δελ ηνπ έδσζε ηνλ πεηεηλό.
Πάεη πάιη ν γέξνο ζηελ θνπθηά θαη ιέεη:
«Φύιιν θύιιν ηεο θνπθηάο, αλέβαζέ κε πην
ςειά!». Αλέβεθε ζηελ θνξθή θη είδε ηνλ Ήιην θαη
ην Φεγγάξη. Δίπε ην πάζεκα ηνπ θαη ν Ήιηνο ηνπ
είπε:
- Θα ζνπ δώζσ έλαλ θόπαλν*, πνπ είλαη καγηθόο.
Άκα ηνπ ιεο «δώζ’ ηνπ» ζα ζηπιηαξώλεη* θη άκα
ηνπ ιεο «ζηακάηα» ζα ζηακαηά.
Σν παίξλεη ν γέξνο θαη ιέεη πάιη: «Φύιιν
θύιιν ηεο θνπθηάο, θαηέβαζέ κε ρακειά!»,
θαηέβεθε θάησ ζηε γε.
*θόπαλνο: ρνληξό μύιν πιαηύ ζηε κηα ηνπ άθξε.
Με απηό ρηππνύζαλ παιαηόηεξα ηα ξνύρα
ηεο κπνπγάδαο γα λα πιπζνύλ θαιύηεξα
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Πξηλ μεθηλήζεη γηα ην ρξπζνρόν, δνθίκαζε
ηνλ θόπαλν. Λέεη «δώζ’ ηνπ» θη αξρίδεη ν θόπαλνο
λα ηνλ ζηπιηαξώλεη. Λέεη «ζηακάηα» θαη
ζηακαηάεη.
Πάεη, ινηπόλ, ζην ρξπζνρόν θαη ηνπ ιέεη:
- Θα κνπ δώζεηο ηνλ πεηεηλό;
- Όρη.
- Όρη;
Πεηάεη κέζα ηνλ θόπαλν, «δώζ’ ηνπ, δώζ’
ηνπ!». Κη ν ρξπζνρόνο άξρηζε λα θσλάδεη: «ζα
ζνπ ηνλ δώζσ, ζα ζνπ ηνλ δώζσ!».
Κη έηζη, ηειηθά, πήξε ηνλ πεηεηλό πνπ θάζε
κέξα έθαλε ηε ιίξα θαη πήγε πάιη επραξηζηεκέλνο
ζην ζπίηη κε ηε γξηνύια ηνπ θαη δήζαλε απηνί θαιά
θη εκείο θαιύηεξα!

Ιατθό παξακύζη από ηε Κήιν

*ζηπιηαξώλσ: ρηππώ κε μύιν
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Πνηα θξάζε επαλαιάκβαλε
ν παππνύο γηα λα αλέβεη ζηελ θνπθηά;
Πνηα είλαη ηα πξόζσπα ηνπ παξακπζηνύ
θαη πνην από απηά λνκίδεηο όηη δε θέξζεθε
ζσζηά;
Αλ εζύ έβιεπεο ηνλ ήιην θαη ην θεγγάξη λα
καιώλνπλ, ηη ζα ηνπο ζπκβνύιεπεο γηα λα
γίλνπλ θίινη;
Φαληάζνπ όηη ζθαξθαιώλεηο ζηελ θνπθηά,
όπσο ν γέξνο ηελ πξώηε θνξά θαη θηάλεηο
ζηελ θνξπθή. Ση είλαη απηό πνπ βιέπεηο; πλέρηζε
ην παξακύζη κ’ έλαλ δηθό ζνπ δηαθνξεηηθό ηξόπν.
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Ζ πηλεδνβξνρή
Όηαλ βξέρεη πηλέδεο
ηελ Μπαινλνρώξα
θη ε πηλεδνςηράια
γίλεηαη πηλεδνκπόξα,
θη ε πηλεδνκπόξα
γίλεηαη ζσζηόο
πηλεδνθαηαθιπζκόο
θαη πέθηνπλ νη πηλέδεο
απ’ ηα ζύλλεθα κε θόξα
θαη βξνληάεη θαη βξνληάεη
θη ε βξνρή δε ζηακαηάεη,
ηα κπαιόληα ηα θαεκέλα
ηξέρνπλ ζηνπο δξόκνπο
θνβηζκέλα, αιαιηαζκέλα
θαη ζην δάθξπ βνπηεγκέλα!
[... ] Άιια θξύβνληαη εδώ
άιια θξύβνληαη εθεί
έλα έλα θαη πνιιά καδί
θάησ από ζπθηέο
θαη κνπζκνπιηέο.
[...] Γειαδή όπνπ βξνύλε
Απ’ ηε βξνρή γηα λα ζσζνύλε.
Κη αλ θαλέλα άηπρν κπαιόλη
πνπ ξνύρα απιώλεη ζηελ απιή
ή ρνξεύεη ή βνπηπξώλεη
ηε θεηνύια ηνπ ζηελ εμνρή
ή ζηε ζηάζε πεξηκέλεη
ην κπαινλνηξάκ,
δελ πξνιάβεη
77 / 60

ηελ νκπξέια ηνπ λ’ αλνίμεη,
αθνύγεηαη έλα... ΜΠΑΜ!
θαη πέθηεη ην κπαιόλη ηέδα
ηξππεκέλν απ’ ηελ πηλέδα!
Έξρεηαη ακέζσο ην θνξείν,
ην πεγαίλεη ζην λνζνθνκείν,
θαη κπαινλνγηαηξνί ζνθνί
εγρείξεζε ηνπ θάλνπλ πιαζηηθή
θαη ην θνπζθώλνπλ πάιη
κε ηερλεηή αλαπλνή!
- Πνύ νθείιεηαη, γηαηξέ, ξσηάεη,
απηή κνπ ε αδηαζεζία;
- ηηο πηλέδεο θαίλεηαη όηη έρεηο
κηα κηθξή επαηζζεζία!
Με ζε λνηάδεη όκσο,
ζ’ αλαξξώζεηο
αλ ζην θξεβάηη ζνπ
μαπιώζεηο,
κείλεηο μαπισκέλν εθεί
σο ηελ άιιε Κπξηαθή
θαη κ’ έλα θπζεξό
παίξλεηο αέξα θαζαξό
θάζε κέξα ην πξσί!
Απηά θη άιια πνιιά
σξαία πάληα θαη ηξειά
ζπκβαίλνπλ ην ρεηκώλα
ζηελ Μπαινλνρώξα,
αιιά
όηαλ ζηακαηάεη
ε πηλεδνκπόξα,
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όια ηα κπαιόληα
θάλνπλ νιόζεξκε επρή
πνηέ, πνηέ
κελ μαλαβξέμεη
πηλεδνβξνρή!

Δπγέληνο Σξηβηδάο

Πνύ θξύθηεθαλ ηα κπαιόληα γηα λα
ζσζνύλ;
Τπνγξάκκηζε ζην θείκελν ηηο ιέμεηο, πνπ
αξρίδνπλ από «-πηλεδν...» θαη «-κπαινλν...».
Μεηά ζρεκάηηζε δηθέο ζνπ ιέμεηο, πνπ λ’
αξρίδνπλ κε ηνλ ίδην ηξόπν.
θέςνπ κηα ρώξα θαληαζηηθή θαη
δεκηνύξγεζε κηα βξνρή ... από ηη; Γξάςε
ην δηθό ζνπ πνίεκα ζπκπιεξώλνληαο
ηηο ιέμεηο θαη δώζε έλα δηθό ζνπ ηέινο.
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Όηαλ βξέρεη…………………………………
ηελ ……………………………………ρώξα
θη ε ……………………………………ςηράια
γίλεηαη ………………………………κπόξα,
θη ε ……………………………………κπόξα
γίλεηαη ζσζηόο
…………………………………θαηαθιπζκόο
………………………………………………………

Με ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ κεηακνξθσζείηε
ζε «κπαιόληα». Βάιηε κνπζηθή θαη ρνξέςηε
ζην πάξηη ησλ κπαινληώλ. «Παίμηε» ηελ
ηζηνξία αθνύγνληαο ην ηξαγνύδη ηεο
Πηλεδνβξνρήο ζην CD Κίια κνπ γηα κήια ηνπ
ζπλζέηε ηαύξνπ Παπαζηαύξνπ.
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Ζ ζθπξίρηξα

Έλαο κηθξόο βνζθόο
βνζθνύζε ηα πξόβαηά ηνπ
θνληά ζ’ έλα πνηακάθη.
Ξάθλνπ παξνπζηάζηεθε έλαο
γέξνο. Ήηαλ ν Υξηζηόο κεηακνξθσκέλνο. Ρώηεζε ην Βνζθό αλ ήηαλ θαιό
παηδί, αλ πξόζερε ηα πξόβαηά ηνπ θαη
ηέινο αλ ήζειε λα ηνλ πεξάζεη από ην
πνηάκη.
[...] Ο κηθξόο ζήθσζε ηηο άθξεο
ηνπ παληεινληνύ ηνπ θαη ηνλ πέξαζε
απέλαληη.
Σόηε ν Υξηζηόο ηνλ ξώηεζε ηη ζα
ήζειε λα ηνπ ραξίζεη. Δθείλνο απάληεζε ληξνπαιά όηη δελ ήζειε ηίπνηα. Ο Υξηζηόο ηνπ είπε:
- νπ αξέζνπλ νη γηνξηέο; Θα ζε επραξηζηνύζε αλ
ζνπ ράξηδα κηα ζθπξίρηξα πνπ ζα ηνπο έθαλε
όινπο λα ρνξεύνπλ γύξσ ζνπ; Σν κόλν πνπ
ρξεηάδεηαη είλαη λα ζθπξίμεηο θαη λα ζθεθηείο απηό
πνπ ζέιεηο θαη απηό ζα γίλεηαη.
Πόζν επραξηζηήζεθε όηαλ απόθηεζε απηή
ηε ζθπξίρηξα! Άξρηζε βάδνληαο ηα πξνβαηάθηα
ηνπ λα ρνξεύνπλ! Οη γνλείο ηνπ πνπ δνύιεπαλ
ιίγν πην πέξα ζηνλ αρπξώλα, έηξεμαλ λα δνπλ ηη
ζπκβαίλεη! Ο κηθξόο, βιέπνληαο ηνπο, άξρηζε λα
ζθπξίδεη θαη νη γνλείο ηνπ έδσζαλ ηα ρέξηα θαη
άξρηζαλ λα ρνξεύνπλ!
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[...] Δθείλε ηελ ώξα πεξλνύζε έλαο
θαξνηζηέξεο πνπ θνπβαινύζε γπαιηθά. Ο κηθξόο
βνζθόο ζθύξημε κε ηε ζθπξίρηξα ηνπ θαη ν θαξνηζηέξεο, ην άινγν, ην θάξν, ηα γπαιηθά, όια
άξρηζαλ λα ρνξεύνπλ!
Καη αλ ν κηθξόο βνζθόο δελ έρεη ζηακαηήζεη, ζα
ρνξεύνπλ αθόκα!

Ιατθό γαιιηθό παξακύζη

Πνηνη ρνξεύνπλ ζην παξακύζη; Γηεγήζνπ
ζηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ πόηε ήηαλ ε ηειεπηαία
θνξά πνπ ρόξεςεο εζύ θαη ηη έλησζεο ρνξεύνληαο.
Κάζε ιαόο έρεη ηα παξακύζηα ηνπ. Μόιηο
δηάβαζεο έλα ιατθό παξακύζη από ηε Γαιιία.
Φάμε ζε βηβιία θαη βξεο έλα παξακύζη από άιιε
ρώξα. Αλ νη ζπκκαζεηέο ζνπ θάλνπλ ην ίδην,
κπνξείηε λα θηηάμεηε ην βηβιίν κε
«Σα παξακύζηα απ’ όιν ηνλ θόζκν».

πύξνο Κειεηδήο:
«Βνζθόπνπιν
κε θινγέξα»
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Κάζε ηόπνο έρεη ηνπο δηθνύο ηνπ ρνξνύο.
ηηο παξαθάησ εηθόλεο βιέπεηο αλζξώπνπο
από δύν δηαθνξεηηθά κέξε ηεο Διιάδαο λα
ρνξεύνπλ. Βξεο έλαλ ρνξό ηνπ ηόπνπ, από ηνλ
νπνίν θαηάγεηαη ε νηθνγέλεηα ζνπ. Μπνξείο λα
δείμεηο ηα βήκαηα ζηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ;

Γιέληη γάκνπ
ζην Αγγεινρώξη Λάνπζαο

Παξαδνζηαθόο ρνξόο
Κπηηιήλεο
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Μηα θνξά ήηαλ … ε Κνινηνύκπα
Ζ Θνινηνύκπα πνπ έηξσγε κόλν κπαλάλεο
απνθαζίδεη λα πάξεη κέξνο ζηνπο αγώλεο
ηεο δνύγθιαο, αιιά είλαη απνγνεηεπκέλε, γηαηί ζηελ
πξνπόλεζε ηα πάεη ράιηα. Ο θίινο ηεο
ν Παλσ-θάησ, ηεο δίλεη ηε ρξπζή ζπκβνπιή:
«Όπνηνο ηξώεη ζσζηά, θνηκάηαη ζσζηά, γπκλάδεηαη
ζσζηά είλαη γεξόο θαη δπλαηόο».

Ήηαλ ...κεηά από έμη βδνκάδεο...
- Ση βιέπνπλ ηα κάηηα κνπ, Κνινηνύκπα! Κιαηο ή
θάλσ ιάζνο; ξώηεζε ν Παλσθάησ. Ση ζπκβαίλεη
πάιη;
- Κιαίσ λαη, θιαίσ, θιαίσ γηαηί αθνινύζεζα
ηηο νδεγίεο ζνπ θαη λα ηα ράιηα κνπ!
- Κάπνην ιάζνο κπξίδνκαη, Κνινηνύκπα, είπε
ν Παλσθάησ. Έια, γηα πεο κνπ ηη έθαλεο.
- Σελ πξώηε εβδνκάδα έθαγα ςάξη, θξέαο,
θνηόπνπιν, απγά. Πξσί, κεζεκέξη, βξάδπ, είπε
ε Κνινηνύκπα θαη ζπλέρηζε λα πεξηγξάθεη ηη
έθαγε ηηο άιιεο βδνκάδεο.
- Υν ρν ρν! Καη ζε πέξλαγα θαη γηα έμππλε,
Κνινηνύκπα, μέζπαζε ζε γέιηα ν Παλσθάησ. Γηα
λα γίλεηο γεξή θαη δπλαηή, δε θηάλεη κόλν λα
μέξεηο ηη ηξνθέο πξέπεη λα ηξσο αιιά θαη πώο λα
ηηο ηξσο. Δζύ, παηδί κνπ, έηξσγεο
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έλα δάρηπιν* θάζε βδνκάδα. Γε ζνπ ’κεηλε
δάρηπιν γηα δάρηπιν! Σν μέξεηο όηη πξέπεη λα
ηξσο θάζε κέξα απ’ όιεο ηηο νκάδεο ηξνθώλ; Έια
λα ζθεθηνύκε πώο ζα παίξλεηο γεύζεηο απ’ όια
ηα δάρηπια, θάζε κέξα. Μόιηο κνπ ήξζε κηα ηδέα.
Ννκίδσ όηη ζα ζε βνεζήζεη πνιύ. Πεξίκελε θαη ζα
δεηο.
Ήηαλ...ηελ άιιε κέξα...
Ζ Κνινηνύκπα θαηάιαβε πσο γηα λα γίλεη
γεξή θαη δπλαηή πξέπεη λα ηξώεη ηξόθηκα, απ’
όια ηα είδε θάζε κέξα.
Έηζη ε Κνινηνύκπα, αθνύ απόθηεζε ζσζηέο
ζπλήζεηεο δηαηξνθήο, άξρηζε έλα ζθιεξό
πξόγξακκα δνπιεηάο γηα λα θεξδίζεη
ηνπο αγώλεο.
Ήηαλ ...ην άιιν θαινθαίξη.

* ε θάζε δάθηπιν αληηζηνηρεί κηα νηθνγέλεηα
ηξνθώλ (πξώην δάρηπιν: θξέαο, ςάξηα, δεύηεξν:
γάια, ηπξί, ηξίην: ιάδη, βνύηπξν, ηέηαξην: ςσκί,
όζπξηα, πέκπην: θξνύηα, ιαραληθά)
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Δηθνλνγξάθεζε Λ. Καξνπιάθεο
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ΚΟΛΟΣΟΤΜΠΑ,
ΠΟΤ ΟΦΔΗΛΔΣΔ
ΣΖΝ ΔΠΗΣΤΥΗΑ
Α;

ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ΣΖ
ΧΣΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ
ΚΑΗ ΑΚΖΖ

…ΚΑΗ ΣΟΤ
ΚΑΛΟΤ ΦΗΛΟΤ
…ΚΑΗ ΣΟΤ
ΚΑΛΟΤ ΦΗΛΟΤ
…ΚΑΛΟΤ ΦΗΛΟΤ
…ΚΑΛΟΤ ΦΗΛΟΤ

νθία Καληνύβαινπ
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ε πνην αγώληζκα ε Κνινηνύκπα πήξε
ρξπζό κεηάιιην; Δάλ ζπκκεηείρεο εζύ ζε
παξόκνηνπο αζιεηηθνύο αγώλεο ή ζηνπο
Οιπκπηαθνύο αγώλεο, ζε πνην αγώληζκα ζα
ήζειεο λ’ αγσληζηείο θαη γηαηί;
Γίλε εξεπλεηήο γηα λα δεηο ηηο «δηαηξνθηθέο
ζπλήζεηεο» ησλ ζπκκαζεηώλ ζνπ, δειαδή
πνηεο ηξνθέο ηνπο αξέζνπλ. πκπιήξσζε εζύ
θαη νη ζπκκαζεηέο ζνπ μερσξηζηά ν θαζέλαο
ηελ θαξηέια 1. Μεηά αληηγξάςηε ηελ θαξηέια 2
ζηνλ πίλαθα ηεο ηάμεο θαη ζπγθεληξώζηε εθεί
ηα ζηνηρεία από ηηο θαξηέιεο 1. Σέινο
ζπδεηήζηε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο.
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Θαξηέια 1
Δξώηεζε: Ξνην θαγεηό ζνπ αξέζεη πην πνιύ;
………………………………………………………
Θαξηέια 2: Απνηειέζκαηα έξεπλαο
θαγεηό
Αξηζκόο καζεηώλ
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Σν κέιη

Μηα θνξά ήηαλ έλαο γέξνο θαη κηα γξηά. Μηα κέξα
πνπ ζθνύπηδε ε γξηά ζην ζνθάθη* ηεο, βξήθε έλα
γξόζη*. Πάεη ινηπόλ, ιέεη:
- Χ, θαθόκνηξε γέξν, δεο, βξήθα έλα γξόζη.
- Δ, ιέεη ν γέξνο, θαη ηη λα ην θάλνπκε ην γξόζη;
- Να πάκε λα πάξνπκε θάηη λα θάκε.
Κάζνληαλ ινηπόλ θαη ζθέθηνληαλ ηη λα πάξνπλ.
Λέεη ε γξηά:
- Χ, θαθόκνηξε γέξν, λα πάξνπκε θαξύδηα, ζα
πεηάμνπκε ηα θινύδηα, λα πάξνπκε θνπληνύθηα,
ζα πεηάμνπκε ηα θινύδηα, λα πάξνπκε ακύγδαια,
ζα πεηάμνπκε ηα θινύδηα, μέξεηο ηη λα πάξνπκε; Να
πάξνπκε κέιη, πνπ δε ζα πεηάμνπκε ηίπνηα.
Φεύγεη ινηπόλ ν γέξνο θαη πήγε θαη πήξε
ην κέιη. Έθαγε ν γέξνο, έθαγε ε γξηά θαη ε λύθε
θαη ν γακπξόο, έθαγε θαη ν θνπκπάξνο θαη
ε θνπκπάξα, έθαγε θαη ν ζθύινο θαη ε γάηα θαη
πεξίζζεςε θηόιαο θαη άιεηςαλ ην ζηύιν
ηνπ ζπηηηνύ γηα λα θνιιήζεη.
Πάεη ε γξηά λα ζηκώζεη ην ζηύιν, θνιιά. Πάεη
ν γέξνο λα μεθνιιήζεη ηε γξηά, θνιιά θη απηόο.
Πάεη ν γακπξόο λα μεθνιιήζεη ην γέξν, θνιιά,
πάεη ε λύθε λα μεθνιιήζεη ην γακπξό, θνιιά,
*ζνθάθη: πνιύ ζηελόο θαη κηθξόο δξόκνο
*γξόζη: παιηό νζσκαληθό (ηνπξθηθό) λόκηζκα
90 / 69-70

[

πάεη ν θνπκπάξνο λα μεθνιιήζεη ηε λύθε
θνιιά θη απηόο, πάεη ε θνπκπάξα λα μεθνιιήζεη
ηνλ θνπκπάξν, θνιιά θαη ε θνπκπάξα, πάεη ν
ζθύινο λα μεθνιιήζεη ηελ θνπκπάξα, θνιιά θη
απηόο, πάεη ε γάηα λα μεθνιιήζεη ην ζθύιν, θνιιά
θη ε γάηα, δελ απόκεηλε θαλέλαο πνπ λα κελ
θνιιήζεη! [...]

Ιατθό παξακύζη από ηελ Θάζν

Πνηα πιάζκαηα θόιιεζαλ ζην κέιη;
Μπνξείο λα ηα δσγξαθίζεηο κε ηε ζεηξά πνπ
αλαθέξνληαη ζην παξακύζη;
Πώο ζα μεθνιιήζνπλ ν γέξνο, ε γξηά θαη
όινη νη άιινη; Γξάςε ην ηέινο ηνπ παξακπζηνύ.
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Ρξίιηεο αγγέισλ
θεληνύλ ηεο λύρηαο
ηε ζηγαιηά…
Άθνπ η’ αεδόλη
όηαλ ζσπαίλνπλ
η’ άιια πνπιηά.

Ληίλα Υαηδεληθνιάνπ

Θσλζηαληίλνο Βνιαλάθεο, «Γάζνο»

πκθσλία κ’ έλα δέληξν
Έρσ θίιν κνπ πηζηό
έλα δέληξν θνπλησηό.
πκθσλία ηνπ ’ρσ θάλεη
κε ραξηί θαη κε κειάλη.
Να ηνπ δίλσ εγώ λεξό.
Να κνπ δίλεη απηό ρνξό.
Να παηλεύσ ηα πνπιηά ηνπ.
Να ηνπ ιέσ ζ’ αγαπώ.
Να κνπ δίλεη ηνλ θαξπό.
Ν’ αγθαιηάδσ ηνλ θνξκό ηνπ
Να κε ιέεη θη αδεξθό ηνπ.
Καη λα δήζνπκε καδί
όζν δσ θη όζν ζα δεη.

Γηώξγεο Θξόθνο
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ΠΑΗΓΗ ΚΑΗ ΦΤΖ

Ση δίλεη ν πνηεηήο ζην δέληξν θαη ηη ηνπ
πξνζθέξεη απηό γηα αληάιιαγκα;
Σα δέληξα είλαη αγαπεκέλν ζέκα πνηεηώλ
θαη δσγξάθσλ. Παξαηήξεζε ηνπο πίλαθεο,
ηεο ζειίδαο, θαη βξεο κε πνην δηαθνξεηηθό
ηξόπν ν θάζε δσγξάθνο παξνπζηάδεη ηα δέληξα.
Αθνινύζεζε κε ην δάρηπιό ζνπ ην ζρήκα ηνπο.
Μπνξείο λα θαληαζηείο ηελ ηζηνξία πνπ ην
θαζέλα ζνπ δηεγείηαη;

Γ. Γνπλαξόπνπινο,
«Γέληξα»

Κ. Καλνπζάθεο,
«Υσξίο ηίηιν»(ιεπηνκέξεηα)
Α. Σδάθνο,
«Σνπίν»
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Δθηόο από ηα πνπιηά, πνηνη άιινη νξγαληζκνί
απ’ απηνύο πνπ βιέπεηο λνκίδεηο όηη δνπλ
ζ’ έλα δέληξν;
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Ο ρηνλάλζξσπνο
Πηπεξηά γηα κύηε
θάξβνπλα γηα κάηηα
γηα ηα δπν ηνπ ρέξηα
μύια δπν θνκκάηηα.
Να, θαη γηα θαπέιν
κηα παιηνθαλάηα,
θνληνζηξνπκπνπιάηνο*
ζαλ ρνληξνπαηάηα.
Όζνη ζα πεξλνύλε
θαη ζα ηνλ θνηηάδνπλ
Θα ρακνγεινύλε...
Καη ζα ηνλ... ζαπκάδνπλ.

Έιιε Αιεμίνπ

*θνληνζηξνπκπνπιάηνο: θνληόο θαη παρύο
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Από πνηα αληηθείκελα έθηηαμαλ ηα παηδηά
ηε κύηε, ηα κάηηα, ηα ρέξηα θαη ην θαπέιν
ηνπ ρηνλάλζξσπνπ;

Έθηηαμεο πνηέ ζνπ ρηνλάλζξσπν;
Πόηε θαη κε πνηνλ;

Ση ζα ζπκβεί ζηνλ ρηνλάλζξσπν αλ βγεη
ν ήιηνο; Γηαηί λνκίδεηο πσο ζπκβαίλεη απηό;
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Παξαηήξεζε ηελ παξαθάησ δσγξαθηά.
θέςνπ ηνλ δηάινγν πνπ θάλεη ν ρηνλάλζξσπνο
κε ηνλ ήιην θαη γξάςε ηα ιόγηα ηνπο ζηα
«ζπλλεθάθηα».
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[Ο ηειεπηαίνο ηππόθακπνο]

Ο Σξηγσλνςαξνύιεο, ην ζνθό ςάξη πνπ είλαη
δηαθνξεηηθό απ’ όια ηα άιια εμαηηίαο
ηνπ ζρήκαηνο ηνπ ζώκαηόο ηνπ,
αιιά πνπ πάληα βξίζθεη ιύζεηο
γηα όια ηα δύζθνια, ην ηειεπηαίν
δηάζηεκα αζρνιείηαη κε ηε κειέηε
ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ βπζνύ. Κηα
κέξα ήξζε θαη ηνλ ζπλάληεζε
έλα λαξβάι (είδνο ςαξηνύ) θαη
ζπδήηεζε καδί ηνπ ην πξόβιεκά
ηνπ.
- Πεο κνπ, από πνύ έξρεζαη; [ηνλ
ξώηεζε ν Σξηγσλνςαξνύιεο]
- Από ηα πέξαηα ηνπ σθεαλνύ, απ’
ηε ρώξα ησλ πάγσλ. Άθνπζα γηα
ζέλα, γηα ην ζάξξνο θαη
ηε ζνθία, θη ήξζα λα ζε γλσξίζσ
θαη λα ζνπ κηιήζσ γηα έλα
πξαγκαηηθά κεγάιν πξόβιεκα.
- Αιήζεηα; Πνην είλαη απηό;
- Οη ςαξάδεο δελ απνηεινύλ πηα
ην κνλαδηθό θίλδπλν! Σώξα
ππάξρνπλ θαη νη ζπιιέθηεο! Απηνί
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καδεύνπλ όια ηα παξάμελα πιάζκαηα ησλ βπζώλ
θαη ηα θάλνπλ εθζέκαηα* ζηηο βηηξίλεο ηνπο! Αλ
πηαζηείο απ’ απηνύο, αιίκνλό ζνπ! Μεηά από
βαζαληζηήξηα, πνπ ζπρλά ηα ιέλε «έξεπλεο»,
θαηαιήγεηο λα δηαθνζκείο ηηο βηηξίλεο
ησλ ζαινληώλ ηνπο.
Ο Σξηγσλνςαξνύιεο άθνπγε θαηάπιεθηνο θαη
ην λαξβάι ζπλέρηδε:
- Δγώ απνηειώ ζηόρν, κα κέρξη ηώξα θαιά ηα
θαηάθεξα θαη μέθπγα. Τπάξρνπλ όκσο νιόθιεξα
είδε πνπ θηλδπλεύνπλ λα εμαθαληζηνύλ! Να,
νη ηππόθακπνη, ηα αινγάθηα ηεο ζάιαζζαο, έρνπλ
ζρεδόλ εμαθαληζηεί. Εεη κόλν έλαο, ν ηειεπηαίνο
ηππόθακπνο! Κη αλ ν ζπιιέθηεο ηνλ πηάζεη θη
απηόλ, ηόηε …
- Απηό δελ πξέπεη λα γίλεη, θώλαμε ν Σξηγσλνςαξνύιεο. Όινη έρνπλ δηθαίσκα ζηε δσή. Άιισζηε,
αλ εμαθαληζηνύλ νιόθιεξα είδε, ηόηε ε ηζνξξνπία
ηεο θύζεο ζην βπζό ζα δηαηαξαρηεί! Θα θηλδπλέςνπκε όινη!
- Πόζν ραίξνκαη πνπ θαηαιαβαίλεηο ηα αιεζηλά
πξνβιήκαηα ηνπ βπζνύ! Διπίδσ λα θάλεηο θάηη.
Πξέπεη όκσο λα θύγσ ηώξα. Γελ κπνξώ λα κείλσ
γηα πνιύ καθξηά απ’ ηνλ θόζκν ησλ πάγσλ.

*εθζέκαηα: αληηθείκελα πνπ έρνπλ ελδηαθέξνλ θαη
ηα παξνπζηάδνπκε ζε εθζέζεηο, ζε κνπζεία θιπ.
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- Γεηα ζνπ, θαιέ κνπ θίιε. Να πξνζέρεηο, θη όζν
γηα ηνλ ηειεπηαίν ηππόθακπν, κείλε ήζπρνο, ζα
θξνληίζσ εγώ!
Ζ γιώζζα θαη ην ιαβξάθη βξήθαλ ηνλ Σξηγσλνςαξνύιε ζπλνθξπσκέλν* θαη κειαγρνιηθό.
- Μα ηη έρεηο; Σνλ ξώηεζαλ.
Με ζπκό, κα θαη κε ζιίςε, ηνπο είπε γηα όζα έκαζε
απ’ ην λαξβάι.
- Με ηάξαμεο κε όζα κνπ είπεο, είπε ε γιώζζα.
Γελ ππάξρεη όκσο ιόγνο λα ζηελνρσξηέζαη! Θα
θάλνπκε κηα παλζαιάζζηα* επηηξνπή γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ ηειεπηαίνπ ηππόθακπνπ!

Βαγγέιεο Ζιηόπνπινο

*ζπλνθξπσκέλν: θαηζνπθηαζκέλν
*παλζαιάζζηα: απ’ όιε ηε ζάιαζζα
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Γηαηί νη ζπιιέθηεο απνηεινύλ θίλδπλν γηα
ηα πιάζκαηα ηνπ βπζνύ;

Ση ζα ζπκβεί αλ εμαθαληζηνύλ νιόθιεξα
είδε ηνπ βπζνύ;

Ση πξόηεηλε ε γιώζζα γηα ηελ πξνζηαζία
ηνπ βπζνύ; πδεηήζηε ζηελ ηάμε γηα ηα δώα πνπ
θηλδπλεύνπλ. Γηαιέμηε έλα είδνο από απηά θαη
θηηάμηε κηα επηηξνπή γηα ηε ζσηεξία ηνπ. Γξάςηε
κηα επηζηνιή ζε απηνύο πνπ ην απεηινύλ θαη
εμεγήζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη
ρξήζηκν ζηε θύζε.
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Ζ Πίηπο θαη ν Παλ

Σα παλάξραηα ρξόληα ην πεύθν
δελ ήηαλ δέλδξν, αιιά κηα αηζέξηα πεληάκνξθε λύκθε ηνπ δάζνπο πνπ ιεγόηαλ Πίηπο. Ζ Πίηπο
εξσηεύηεθε ην ζεό Πάλα πνπ ηνλ
αθνινπζνύζε από πεγή ζε πεγή
θαη ηεο ηξαγνπδνύζε καγεπηηθνύο ζθνπνύο κε
ηε θινγέξα ηνπ. Δίρε όκσο ηελ θαθή ηύρε λα
ηελ εξσηεπηεί ν Βνξέαο, ν ζεόο ηνπ Βόξεηνπ
αλέκνπ, πνπ ηελ θπλήγεζε γηα λα ηελ πάξεη από
ηνλ Πάλα. Όηαλ ηνπ αληηζηάζεθε, ν Βνξέαο
νξγίζηεθε θαη πξνζπάζεζε λα ηελ γθξεκίζεη από
έλαλ ςειό βξάρν. Δθείλε ηε ζηηγκή θάλεθε ν Παλ
πνπ ηελ επζπιαρλίζηεθε θαη πξηλ ηε δεη λα ηζαθίδεηαη, ηε κεηακόξθσζε ζε πεύθν.
Οβίδηνο
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ε ηη κεηακόξθσζε ν ζεόο Πάλαο
ηελ αγαπεκέλε ηνπ γηα λα ηε γιηηώζεη από
ηνλ Βνξέα;

Σα δέληξα έρνπλ «δώζεη» ην όλνκα ηνπο ζε
πόιεηο θαη ρσξηά ηεο παηξίδαο καο. Βξεο ηέηνηα
νλόκαηα κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ.
ηνλ πίλαθα εηθνλίδεηαη ν Βνξέαο λα
αξπάδεη κία άιιε λύκθε ηεο κπζνινγίαο,
ηελ Χξείζπηα. Με πνην ηξόπν ν δσγξάθνο δείρλεη
όηη θπζά δπλαηόο άλεκνο;

Φώηεο Θόληνγινπ
«Ο Βνξέαο αξπάδσλ ηελ Ωξείζπηαλ»
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Έρεηο αθνύζεη λα θπζά ν δπλαηόο βνξηάο
ηνλ ρεηκώλα; Μπνξείο λα κηκεζείο ηνλ ήρν ηνπ;
Σνλ ήρν ηνπ αλέκνπ ηνλ κηκείηαη θαη ε κνπζηθή.
Δάλ ππάξρεη ζην ζρνιείν ζνπ CD κε ηηο Σέζζεξηο
Δπνρέο ηνπ Αληόλην Βηβάιληη άθνπζε ην θνκκάηη
ηνπ Υεηκώλα, νπνύ ηα κνπζηθά όξγαλα ηεο
νξρήζηξαο κηκνύληαη ηνπο δπλαηνύο αλέκνπο.
πδήηεζε ζηελ ηάμε, κε πνην ηξόπν ε νξρήζηξα
πεηπραίλεη λα δώζεη ηελ εληύπσζε ηνπ δπλαηνύ
αλέκνπ.
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Κηθξή βηβιηνζήθε.
Αλ ζέιεηο λα δηαβάζεηο θαη άιια ινγνηερληθά
βηβιία πνπ έρνπλ σο βαζηθό ηνπο ζέκα ηηο
ελόηεηεο ηνπ Αλζνινγίνπ, ζνπ πξνηείλνπκε
θάπνηνπο ηίηινπο. Μελ μερλάο πσο ην θαιύηεξν
είλαη λα επηζθέπηεζαη ζπρλά βηβιηνζήθεο ηεο
γεηηνληάο ζνπ, βηβιηνπσιεία θαη γεληθά ρώξνπο
όπνπ ζα βξεηο θαη ζα δηαιέμεηο ν ίδηνο ηα βηβιία.
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«Ζ γπκλαζηηθή κνπ» (πνίεκα), ηεο Νηίλαο
Υαηδεληθνιάνπ, από ην βηβιίν Πνηήκαηα γηα
παηδηά, εθδ. Μηθξόο Πξίγθηπαο, Θεζζαινλίθε
1998.

Ζ Φηινγξάκκαηε θαη ν Φαγαιέμεο, ηεο Μαξίαο
Γεκάζε, εθδ. Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 2000.
Ο βηβιηνπόληηθαο, ηνπ Βαγγέιε Ζιηόπνπινπ, εθδ.
Παηάθε, Αζήλα 2004.
Ο Φώθνο λόκηδε όηη κηζνύζε ην ζρνιείν, ηνπ
Βαγγέιε Ζιηόπνπινπ, εθδ. Παηάθε, Αζήλα 2001.
Όηαλ νη γνλείο πεγαίλνπλ ζρνιείν, ηνπ Μπινπκ
Μπέθε, εθδ. Εεξβόδεηινο, Αζήλα 2000.
ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΕΥΖ

Ζ Αιίλα θαη ν ήιηνο, ηεο Γηνιάληαο Παηεξάθε, εθδ.
Καζηαληώηε, Αζήλα 1998.
Ζ θαξδνύια, ηεο νθίαο Φίιληηζε, εθδ. Παηάθε,
Αζήλα 1995
Ζ κακά πάεη ζρνιείν, ηνπ Μεξθνύξηνπ Απηδή, εθδ.
Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 2002.
Ζ κηθξή Ρηξή κπνξεί λα ’λαη πάληα ηνικεξή!,
ηεο Καηεξίλαο Μνπξίθε, εθδ. Φπρνγηόο, Αζήλα
2001.
Ο καύξνο θόηζπθαο θαη ν άζπξνο γιάξνο, ηεο
Κίηπ Κξόνπζεξ, εθδ. ύγρξνλνη Οξίδνληεο,
Θεζζαινλίθε 1998.
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Ο Ρίθν Θνθνξίθν, ηεο νθίαο Μαληνπβάινπ, εθδ.
Μηθξή Μίιεηνο, Αζήλα 2002.
πληξνθηά κε ηνλ άλεκν, ηεο Γαιάηεηαο
Γξεγνξηάδνπ - νπξέιε, εθδ. Παηάθε, Αζήλα 1997
Σα παπνπηζάθηα πνπ ιέλε παξακύζηα, ηεο
Αγγειηθήο Βαξειιά, εθδ. Άγθπξα, Αζήλα 1998.
Σν κπζηηθό ηξαγνύδη ηεο Μάηαο, ηεο Δηξήλεο
Μάξξα, εθδ. Κέδξνο, Αζήλα 1987.
Σν ζθαληδνρνηξάθη κε ηα θαηζαξά καιιηά, ηεο
Μαξίαο Βειεηά - Βαζηιεηάδνπ, εθδ. Διιεληθά
Γξάκκαηα Αζήλα 2002
ΦΑΛΡΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΔΟΗΞΔΡΔΗΑ

Δθηά θόθθηλεο θισζηέο, ηεο Λόηεο ΠέηξνβηηοΑλδξνπηζνπνύινπ, εθδ. Παηάθε, Αζήλα 1994
Ο κηθξόο πξίγθηπαο ηνπ ζθνληζκέλνπ πιαλήηε, ηεο
Νηνξίηαο Παπαιηνύ, εθδ. Παπαδόπνπινο, Αζήλα
2002.
Οη πεηξαηέο ηεο Ιηκλνρώξαο, ηεο Μάληαο
Καπιάλνγινπ, εθδ. Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα
1998.
Οη ρξσκαηηζηέο ζαπνπλόθνπζθεο ηεο Ρόδπ Ρνδ,
ηεο νθίαο Μαληνπβάινπ, εθδ. Καζηαληώηε,
Αζήλα 1994.
ηε ρώξα ηεο θαληαζίαο, ζπιινγηθό, εθδ. Άγθπξα,
Αζήλα 2001.
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Σν αθεξεκέλν αζηέξη, ηνπ Μαλόιε Μαπξνιέσλ,
εθδ. Κέδξνο, Αζήλα 2002.
Σν ηεζζεξνθύιιη, ηεο Εσήο Βαιάζε, εθδ. Κέδξνο,
Αζήλα 1996.
Υίιηνη κύζνη, έλα καξνύιη, ηνπ Βαγγέιε
Σαζηόπνπινπ, εθδ. ύγρξνλνη Οξίδνληεο,
ΞΑΗΓΗ ΘΑΗ ΦΠΖ
Ζ γε ην ζπίηη κνπ, ηνπ Μάλνπ Κνληνιέσλ, εθδ.
Δζηία, Αζήλα 2000.
Μηα θνξά θη έλα... θηεξό, ηεο Καηεξίλαο Μνπξίθε,
εθδ. Άγθπξα, Αζήλα 2003.
Βηβιηνγξαθηθέο /κνπζηθέο πιεξνθνξίεο –
εηθόλεο
Δηθόλεο
Φσηνγξαθίεο
Μνπζηθή
Δζλ. Πηλ.: Δζληθή Πηλαθνζήθε θαη Μνπζείν
Αιεμάλδξνπ νύηδνπ, Αζήλα.
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«Σα δειθίληα», Β. Γ. Αλαγλσζηόπνπινο, από
αλέθδνηε ζπιινγή.
ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑ
Γ. ηθειηώηεο, Οηθνγέλεηα, 1961 - 1970,
πιαζηηθό ζε κνπζακά, 122 Υ 100 εθ., Δζλ. Πηλ.
(κόην) Γ. Ρίηζνο, ζην «Κε ινγηζκό θαη κ’ όλεηξν»
κε ζηίρν θαη κε ρξώκα ..., Π.Σ.Γ.Δ. /Δ.Κ.Π.Α., επηκ.
Σ. Καινγήξνπ, . Υαηδεδεκεηξίνπ - Παξάζρνπ,
ΤΠ.ΠΟ / ΤΠ.Δ.Π.Θ.
Ζ γειαζηή νηθνγέλεηα, Μ. Γνπκελνπνύινπ,
Άζηξα, βόηζαια θαη λόηεο, Ζξάθιεηηνο, Αζήλα
1985.
«Δκείο ηνπ ’60 νη εθδξνκείο», Ζκεξνιόγην
1999, Μεηαίρκην, Αζήλα 1998.
Ζ θνπθνπβάγηα θαη ε πέξδηθα, Γ. Α. Μέγαο,
Διιεληθά Παξακύζηα, ηνκ. β΄, Αζήλα 1971.
[Πνπιί], ιεπη. από πνδόγπξν λπθηθνύ
πνπθάκηζνπ από ηε θύξν, 18νο - 19νο αη.,
Μνπζείν Μπελάθε, Αζήλα.
Ξνηνο δηεπζύλεη; Σδ. Ρνληάξη, Σν βηβιίν κε ηα
ιάζε, Σεθκήξην, Αζήλα 1996.
Κ. Γξακκαηόπνπινο, [Οηθνγέλεηα], ζην Δ.
Γεξαληώλεο, Αιθαβεηάξην. Σα Καιά Παηδηά,
Ο.Δ.Γ.Β., Αζήλα 1950
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Λαλνπξίζκαηα θαη ηαρηαξίζκαηα, α. Δ. αξαληή ηακνύιε, Γεκνηηθά ηξαγνύδηα ηεο Θξάθεο,
Θξαθηθά, 11,1939 - β. Κ. Καξαπαηάθεο, «Ζ κάλα
θαη ην παηδί ζηα παιαηόηεξα ρξόληα,» Αζήλαη 1983 γ. Κ. Βαξδώθαο, «Ήπεηξνο», Εσγξάθεηνο Αγώλ
ήηνη Μλεκεία ηεο Διιεληθήο Αξραηόηεηνο δώληα ελ
ησ λπλ Διιεληθό ιαώ, ηνκ. α΄, ελ
Κσλζηαληηλνππόιεη 1891 - δ. Γ. Βελεηνύιηαο, Σεο
Κύζλνπ ηα ηξαγνύδηα, Γήκνο Κύζλνπ, Κύζλνο
1999.
Αγγεινο (;), Παλαγία Γιπθνθηινύζα ε
«Θαξδηώηηζζα» (ιεπη.), κέζα 15νπ αη.,
απγνηέκπεξα ζε πξνεηνηκαζκέλν μύιν, 104,5 Υ 64
εθ., Μνπζείν Εαθύλζνπ.
Γ. Ηαθσβίδεο, Κεηξηθή ζηνξγή, 1889, ιάδη ζε
κνπζακά, 90,2 Υ 66 εθ., Δζλ. Πηλ.
[Ζ Αξεηνύζα], Β. Κνξλάξνο, Δξσηόθξηηνο, απόδ.
Κ. Πνύινο, Παπαδόπνπινο, Αζήλα 2000.
Θ. Υαηδεκηραήι, Δξσηόθξηηνο θαη Αξεηνύζα,
πδαηνγξαθία,
127 Υ 74 εθ., πιινγή Δκπνξηθήο Σξάπεδαο ηεο
Διιάδνο.
«Σα ’καζεο Αξεηνύζα κνπ», ζην CD
Δξσηόθξηηνο θαη Αξεηή, Γ. Μαξθόπνπινο,
Mercury 2003.
«Σα ζιηβεξά καληάηα», ζην CD Δξσηόθξηηνο, Υ.
Υαιαξήο, ΔΜΗ Η994
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Θα ζ’ αγαπώ ό,ηη θη αλ γίλεη, D. Gliori, απόδ. Φ.
Μαλδειαξάο, Παηάθεο, Αζήλα 1999
O παππνύιεο, Β. Ρώηαο, Απγνύια, Αζήλα Η974
Φ. ηεθαλίδε, [επηέκβξηνο], ζην Μ.
ηεθαλίδεο, Οη δώδεθα κήλεο, ίγκα, Αζήλα 1996.
Ζ θιώζα, Υ. Υαηδεγηαλληνύ, Σν πήιηλν θαλάηη,
Γξπκόο, Αζήλαη 1984.
(πάλσ αξηζηεξά) Γ. Μόξαιεο, Έγθπνο
γπλαίθα (ιεπη.), 1948, ιάδη ζε κνπζακά, 102 Υ 65
εθ., Δζλ. Πηλ. - (πάλσ θέληξν) Β. Ρeter, Madona of
Venice beach n. 3 (ιεπη.), ιάδη ζε θακβά, 30 Υ 25
εθ., 1995, Μνπζείν Φξπζίξα Αζήλα - (πάλσ δεμηά)
Παλαγία Οδεγήηξηα (ιεπη.), α΄ πιεπξά
ακθηπξόζσπεο θνξεηήο εηθόλαο, ηειεπηαίν
ηέηαξην 12νπ αη., απγνηέκπεξα ζε μύιν, 115 Υ 77
εθ., Βπδαληηλή πιινγή, Καζηνξηά - (θάησ
αξηζηεξά) Γ. Μπνπδηάλεο, Γπλαίθα κε ινπινύδηα
(ιεπη.), 1923, πδαηνγξαθία, 56 Υ 73 εθ·, Δζλ. Πηλ. (θάησ θέληξν) Γ. Ηαθσ-βίδεο, Κεηξηθή ζηνξγή
(ιεπη.), ό.π., - (θάησ δεμηά) Γ. ηθειηώηεο,
Οηθνγέλεηα (ιεπη.), ό.π.
ΠΣΝΙΔΗΝ ΘΑΗ ΞΑΗΓΗ
[Ο Άξζνπξ ζην ζρνιείν], ζην Μ. Brown, Ο
Άξζνπξ βιέπεη πνιιή ηειεόξαζε, Modern Times,
Αζήλα 1999
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(κόην) Ρ. Καξζαίνπ, ζην Κ.Δ.Π.Β., Σν Υξπζό Κήιν,
Σα Υξπζά Βηβιία, Αζήλα 1985.
Ζ πξώηε κέξα ζην ζρνιείν (απνζπ.) Κ.
Γθνύηκαλ, ύγρξνλνη Οξίδνληεο, Αζήλα 1998
ρνιηθή ηάμε ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ
Κνληαξηώηηζζαο Πηεξίαο, 1961 - 62.
Δ. Duigeman (ActionAid Αγγιίαο), ρνιείν
ζην Μπαλγθιαληέο, ζην Παηδηά ηνπ θόζκνπ –
πνιίηεο ηνπ θόζκνπ, ActionAid Διιάο – ΤΠ.Δ.Π.Θ.
Ζ Καξγαξίηα, Μ. ηαζηλόπνπινο, Αξκνλία, Αζήλα
1956.
Ν. Λύηξαο, Γελ ζέιεη ην ζρνιείνλ, π. 1884,
πδαηνγξαθία ζε ραξηόλη, 30 Υ 19 εθ., πιινγή
Φαίδσλα θαη Λπδίαο Κπκπάξε, Αζήλα.
Μ...όπσο μηθίαο, Μ. Φξαγθηά, Σν αιθαβεηάξη ηεο
θύζεο, Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 2000.
Ο παπαγάινο, Ε. Παπαλησλίνπ, Υειηδόληα, Αζήλαη
1920.
«Ξαπαγάινο», ζην CD Σν καληήιη ηεο
λεξάηδαο, LΤRΑ 2000. [Σν ζηνίρεκα], Μ. Λνΐδνπ,
Θαη ην κηθξό παηδάθη ηξέρεη ζηελ αγθαιηά ηεο
κακάο ηνπ λα ζπλαληήζεη ηελ αγάπε, Παηάθεο,
Αζήλα 1996.
Γ. Γεσξγηάδεο, Κάλα θαη παηδί, νξείραιθνο,
ύςνο 63 εθ., 1964, πιινγή Νίθνπ Γξεγνξάθε,
Αζήλα.
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[

ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΕΥΖ
Α.Segui, Υσξίο ηίηιν, πδαην-γξαθία, 80 X 100
εθ., 1988-89, Μνπζείν Φξπζίξα, Αζήλα.
(κόην) Νίθνο Καλάθεο, Ζιηνηξόπηα, Παηάθεο,
Αζήλα 1988.
Τέκα πξσηαπξηιηάηηθν, . Γαβξηειίδνπ, Έλα
άκπξα θαη ηέζζεξα θαηάκπξα, Μίλσαο, Αζήλα
2002.
[Φνβάκαη!], Δ. Βαιαβάλε, Αλνημηάηηθεο ηζηνξίεο,
Παπαδόπνπινο, Αζήλα 1986.
«Σν πέηαγκα ηεο άγξην κέιηζζαο», Νίkolay
Andreyevich Rimsky - Korsakov Σν Παξακύζη ηνπ
Σζάξνπ αιηάλ, ζην CD Power Classics! (1-10),
Delta 1994.
Ζ Αιθαβήηα δίρσο ξν (απόζπαζκα), Π. Γαξάθε,
Γλώζε, Αζήλα 1989.

Γισζζνδέηεο, Καληέκαηα, επηινγή Β. Γ.
Αλαγλσζηόπνπινο, Καζηαληώηεο, Αζήλα 1995.
[Νη κεγάινη είλαη πνιύ πεξίεξγνη], Α. ληε αηλη Δμππεξύ, Ο Κηθξόο Πξίγθηπαο, κεηάθξ. Μ.
Καξαθώζηα, Παηάθεο, Αζήλα 2000.
Σαξηαεηνί, Ν. Καλάθεο, Σα ειηνηξόπηα, Παηάθεο,
Αζήλα 1998.
Ν. Υαηδεθπξηάθνο- Γθίθαο, ηέγεο θαη αεηνί,
1948, ιάδη ζε ραξηόλη, 24 Υ 27 εθ., Δζλ. Πηλ.
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ΦΑΛΡΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΔΟΗΞΔΡΔΗΑ
Δ. Ζιηνπνύινπ, Ινύλα Παξθ II, ιάδη ζε παλί,
180 Υ 200 εθ., 2003.
(κόην) «Κ’ αινγάθη θηεξσηό», Κ. Καιαπαλίδαο,
από ην νκόηηηιν βηβιίν, ρ.ρ.
[Ζ νδνληόβνπξηζα], Λ. Αξαλίηνπ, 19 παξάινγα
θαη έλα κε δύν άινγα, ύγρξνλε Δπνρή, Αζήλα
1987.
[Δίηαλε κία θνπέια από ηε Πάκν], Γ. εθέξεο,
Πνηήκαηα κε δσγξαθηέο ζε κηθξά παηδηά, Δξκήο,
Αζήλα 1975
Α. Φαζηαλόο, Ο πξσηλόο πνδειάηεο,
αθξπιηθό, 1983.
Φύιιν θύιιν ηεο θνπθηάο, Μ. Καπιάλνγινπ,
Θόθθηλε θισζηή θισζκέλε. Λατθά παξακύζηα θαη
αθεγεηέο ηνπ Αηγαίνπ, Παηάθεο, Αζήλα 2004.
Ζ πηλεδνβξνρή (απόζπαζκα), Δ. Σξηβηδάο,
Κέδξνο, Αζήλα 2000.
«Ζ πηλεδνβξνρή», ζην CD Κίια κνπ γηα
κήια, . Παπαζηαύξνο, ΔΜΗ 1996.
Λύζεηο θαη απαληήζεηο
Ζ ζθπξίρηξα, Henri Pourrat, Contes et recits du
Livradois, texts recueilles par Henri Pourrat,
edition etadable par Bernadette Bricout,

115 / 163

Maisonneuve Larose, Paris 1989, κεηάθξ. - απόδ.
Μ. Καπιάλνγινπ.
. Μειεηδήο, Βνζθόπνπιν κε θινγέξα,
θσηνγξαθία από ην ιεύθσκα Φσηνγξαθία 19221991, Nexus Publications 1992.

Γιέληη γάκνπ ζην Αγγεινρώξη Νάνπζαο, 1984,
αξρείν Λ. Γξαλδάθε.
Γ. Σαιηάλεο, Παξαδνζηαθόο ρνξόο Κπηηιήλεο,
θσηνγξαθία από ην ιεύθσκα Λέζβνο. Από ηε
απθώ ζηνλ Διύηε, Γήκνο Μπηηιήλεο.
Κηα θνξά ήηαλ...ε Θνινηνύκπα (απόζπαζκα), .
Μαληνπβάινπ, εηθνλνγξ. Ν. Μαξνπιάθεο,
Καζηαληώηεο, Αζήλα ρ.ρ.
Ρν κέιη, νθόο Α. Μ., Σα Ιανγξαθηθά ηεο Θάζνπ,
ηόκ. Γ. Παξακύζηα, Αζήλα 1987.
ΞΑΗΓΗ ΘΑΗ ΦΠΖ
Κ. Βνιαλάθεο, Γάζνο, ιάδη ζε ραξηόλη,
37 Υ 29 εθ., Δζλ. Πηλ.
(κόην) Ν. Υαηδεληθνιάνπ, Σν ρξπζό θαινθαηξάθη,
Παηάθεο, Αζήλα 1998.
Ππκθσλία κ’ έλα δέληξν, Γ. Κξόθνο, ηαιακαηηέο,
Α..Δ., Θεζζαινλίθε 1982.
Μ. Μαλνπζάθεο, Υσξίο ηίηιν (ιεπη.),
αθξπιηθό – θάξβνπλν ζε μύιν, 50 Υ 70 εθ., 1996,
Μνπζείν Φξπζίξα, Αζήλα – Γ. Γνπλαξόπνπινο,
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Γέληξα, έγρξσκν ζρέδην, 61 Υ 80 εθ., Δζλ. Πηλ. –
Α. Σδάθνο, Σνπίν, 1990, ιάδηα, 90 Υ 110 εθ.,
πιινγή Ν. Πνιπδσΐδε, Αζήλα - Κ. Γξακκαηόπνπινο, [Εσάθηα], ζην Δ. Γεξαληώλεο,
Αιθαβεηάξην. Σα Καιά Παηδηά, ό.π.
Ν Σηνλάλζξσπνο, Δ. Αιεμίνπ, Σξαγνπδώ θαη
ρνξεύσ, Καζηαληώηεο, Αζήλα 1983.
[Ν ηειεπηαίνο ηππόθακπνο], Β. Ζιηόπνπινο,
Ο Σξηγσλνςαξνύιεο, ν Μαπξνιέπηαο θη ν
ηειεπηαίνο ηππόθακπνο, Παηάθεο, Αζήλα 1998.
Ζ Ξίηπο θαη ν Ξαλ, Οβίδηνο, Μεηακνξθώζεηο,
απόδ. Ε. Θ. ππξνπνύινπ, Μύζνη πεξί θπηώλ,
Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 1999
Φ. Κόληνγινπ, Ο Βνξέαο αξπάδσλ ηελ
Ωξείζπηαλ, θάξβνπλν, 99 Υ 177,5 εθ., ζπιινγή Γ.
Κόληνγινπ – Μαξηίλνπ, Αζήλα.
«Alegro non molto» (Υεηκώλαο), Α. Vivaldi,
Κνλζέξην ζε ΦΑ κείδνλα (Σέζζεξηο Δπνρέο),
πξνηεηλόκελν CD, Α. Vivaldi, ζηε ζεηξά Ζ Κεγάιε
Κνπζηθή Βήκα πξνο Βήκα, 1994 Ρνlygram
International Ltd and EDILIBRO S.L./ 1995
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Ιύζεηο θαη απαληήζεηο
ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑ
Ζ θνπθνπβάγηα θαη ε πέξδηθα. Κέληεκα.
ΦΑΛΡΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΔΟΗΞΔΡΔΗΑ
[Ζ νδνληόβνπξηζα], [Δίηαλε κία θνπέια από ηε
άκν]. Σν ιεξνιόγεκα ηνπ Γηώξγνπ εθέξε είλαη
από ην βηβιίν Πνηήκαηα κε δσγξαθηέο ζε κηθξά
παηδηά, εθδ. Δξκήο, Αζήλα 1975:
’’’’

Δίηαλε κηα γξηά ζ’ έλα παδάξη
πνπ έβγαιε κνλνκηάο έλα ραληδάξη
όηαλ έπεζε έλα ηόπη
θαη ηεο έζπαζε ην θόπη
θαζώο έηξσγε ατζθξίκη ζην Παδάξη.
ΞΑΗΓΗ ΘΑΗ ΦΠΖ
Ππκθσλία κ’ έλα δέληξν. Πεηαινύδα, ζθνπιήθη,
ζθαζάξη.
Ζ Ξίηπο θαη ν Ξαλ. Γελδξνπόηακνο, Κεξαζηά,
Φιακνπξηά, Ακπγδαιεώλαο θ.ά.
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