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Έξγν ζπγρξεµαηνδνηνύµελν 75% από ην 
Βπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν θαη 25% από 
εζληθνύο πόξνπο. 

 
Δ πξνζαξκνγή ηνπ βηβιίνπ έγηλε από ηελ Οκάδα 

αλάπηπμεο ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 
πξνζβάζηκνπ από ακβιύσπεο καζεηέο, ηνπ 

έξγνπ «ρεδηαζκόο θαη Ώλάπηπμε πξνζβάζηκνπ 
εθπαηδεπηηθνύ θαη επνπηηθνύ πιηθνύ γηα καζεηέο  

κε αλαπεξίεο – Οξηδόληηα Πξάμε» 



 

 

 
 

Σν γηαζεκί, ε ξνδηά θαη ε ραξνππηά 
 

Θόθθηλε θισζηή δεκέλε, 

ζηελ αλέκε ηπιηγκέλε, 

δώζ’ ηεο θιόηζν λα γπξίζεη, 

παξακύζη λ’ αξρηλίζεη. 

 

Καζηζκέλνο ζην κηληέξη* ζηαπξνπόδη, ραηξεηώ 

ηελ αθεληηά ζαο! Ώξρή ηνπ παξακπζηνύ 
θαιεζπέξα ζαο! 
 

Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό ήηαλ έλαο βαζηιηάο κε 
ηε γπλαίθα ηνπ θαη είραλ έλα θνξηηζάθη πνιύ 
όκνξθν θαη θαιόθαξδν. Γνύζαλε θαιά κέρξη πνπ 
ήξζε κηα επνρή θαη ε γπλαίθα πέζαλε. Ο βαζηιηάο 
μαλαπαληξεύηεθε. Δ δεύηεξε γπλαίθα έθαλε θη 
απηή κηα θόξε πνπ ήηαλ όκσο θαθηά, δειηάξα, είρε 
ρίιηα δπν θνπζνύξηα. Γήιεπε ηε κεγάιε θαη ήζειε 
λα ηε δηώμεη από ην ζπίηη. θέθηεθε ηόηε  
ε βαζίιηζζα θαη θσλάδεη ην θαιό θνξίηζη θαη ηνπ 
ιέεη: 
 

- Θα παο ζην δάζνο, λα θέξεηο ην ζάηζη*  
ηεο δξαθόληηζζαο γηα λα θάλνπκε πίηεο. 
 
 

 

*κηληέξη: κηθξόο ζηελόο θαλαπέο   

*ζάηζη: αλνηρηό, ρσξίο βάζνο θαη επίπεδν ζαλ 
ηαςί αληηθείκελν, γηα ςήζηκν πίηαο 
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θεθηόηαλ έηζη πσο ην θνξίηζη δε ζα έβξηζθε  
ην δξόκν λα γπξίζεη πίζσ θαη ζα ην έηξσγαλ  
ηα άγξηα ζεξία. 
 

 Δ θνπέια όκσο ήηαλ θαιόο άλζξσπνο, έθακε 
ην ζηαπξό ηεο θαη πήξε ην δξόκν γηα ην δάζνο. 
Βθεί ζπλαληά έλα γηαζεκί. 
 

- Θα κνπ ξίμεηο έλαλ θνπβά λεξό πνπ δηςάσ;  
ηεο ιέεη ην γηαζεκί. 
 

- Σξεηο θνπβάδεο ζα ζνπ ξίμσ, όρη έλαλ, 
απνθξίζεθε ην θνξίηζη. 
 

 Ρίρλεη ηξεηο θνπβάδεο λεξό ζην γηαζεκί θη 
εθείλν ηεο επρήζεθε: 
 

- πσο κνζρνκπξίδνπλ ηα γηαζεκάθηα κνπ, έηζη λα 
κνζρνκπξίδεηο θη εζύ. 
 

 Πάεη παξαπέξα θαη ζπλαληά κηα ξνδηά θαη  
ηεο ιέεη ε ξνδηά: 
 

- Θα κνπ ξίμεηο έλαλ θνπβά λεξό πνπ δηςάσ; 
 

- Σξεηο θνπβάδεο ζα ζνπ ξίμσ, όρη έλαλ, είπε  
ην θνξίηζη. 
 

 Σεο ξίρλεη ινηπόλ ηξεηο θνπβάδεο λεξό. 
 

- πσο είλαη ηα ξόδηα κνπ θόθθηλα, έηζη θόθθηλα 
λα γίλνπλ ηα καγνπιάθηα ζνπ, ηεο επρήζεθε  
ε ξνδηά. 
 

 Πάεη παξαπέξα, βξίζθεη κηα ραξνππηά,  
ηεο ιέεη ε ραξνππηά: 
 

- Θα κνπ ξίμεηο έλαλ θνπβά λεξό πνπ δηςάσ; 

6 / 80-81 



 

- Σξεηο θνπβάδεο ζα ζνπ ξίμσ, όρη έλαλ.  
 

Ρίρλεη λεξό θαη ζηε ραξνππηά θη απηή ηεο ιέεη: 
 

- πσο είλαη ηα ραξνππάθηα κνπ καύξα, έηζη 
καύξα λα γίλνπλ θαη ηα καηάθηα ζνπ, ηα θξπδάθηα 
ζνπ θαη ηα ηζίλνξα* ζνπ. 
 

 Φεύγεη ε θνπέια, θηάλεη ζην ζπίηη ηεο δξαθό-
ληηζζαο θαη ρηππάεη ηελ πόξηα. ΐγαίλεη ε δξαθό-
ληηζζα θαη ηε ξσηάεη: 
 

- Ση ζέιεηο; 
 

- Με έζηεηιε ε βαζίιηζζα λα κνπ δώζεηο ην ζάηζη 
ζνπ, λα θάλνπκε πίηεο. 
 

- Βληάμεη, ιέεη ε δξαθόληηζζα, αιιά πξώηα έρσ θη 
εγώ κηα απαίηεζε, λα κνπ ζηάμεηο ην ζπίηη, λα ην 
αζπξίζεηο, λα ην ζπγπξίζεηο θαη κεηά λα 
δπκώζεηο. 
 

- Βληάμεη, ηεο ιέεη ε θνπέια. 
 

 Γπκώλεη, καγεηξεύεη, θηηάρλεη ην ζπίηη, ην 
έθακε λα αζηξάθηεη. Δ δξαθόληηζζα επραξηζηή-
ζεθε. Παίξλεη ινηπόλ ηελ θνπέια, ηελ πάεη ζ’ έλα 
μεξνπήγαδν θαη ηεο ιέεη: 
 

- Καηέβα θάησ. 
 

 Καηεβαίλεη εθείλε θαη ε δξαθόληηζζα ιέεη  
ζην μεξνπήγαδν: 
 

- Πεγάδη, πεγαδάθη κνπ, ό,ηη ρξπζό, ό,ηη σξαίν 
έρεηο κέζα, λα ηεο ην θνξέζεηο. 
 

 

*ηζίλνξα: βιεθαξίδεο 
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 ΐγαίλεη ε βαζηινπνύια ληπκέλε ζηα ρξπζά, 
θνύθια. Έπεηηα παίξλεη ην ζάηζη, ραηξεηά  
ηε δξαθόληηζζα θαη θεύγεη. ην δξόκν δίςαζε. 
ΐξίζθεη κηα ιηκλνύια, ζθύβεη λα πηεη θαη θαηά 
ιάζνο ηήο θεύγεη ην έλα παληνθιάθη θαη πέθηεη 
ζηε ιηκλνύια. Πξνζπάζεζε λα ην πηάζεη, όκσο 
δελ ηα θαηάθεξε. Φεύγεη ινηπόλ θαη πάεη  
ζην ζπίηη. ηαλ έθηαζε, ε αδειθή ηεο δήιεςε 
πνιύ θαη είπε: 
 

- Κνίηα πώο ήξζε, ζηα ρξπζά ληπκέλε!  
 

 Σεο ιέεη ε κάλα ηεο: 
- Με ζηελνρσξηέζαη, ζα θάλσ ηηο πίηεο θαη ζα ζε 
ζηείισ ζηε δξαθόληηζζα, λα ηεο παο ην ζάηζη θαη 
λα ηελ επραξηζηήζεηο. 

 

 Πξάγκαηη ηελ έληπζε, πήξε ην ζάηζη θαη πάεη. 
ην δξόκν ζπλαληά θη απηή ην γηαζεκί πνπ ηεο 
είπε: 
 

- Κόξε κνπ, ξίμε κνπ έλαλ θνπβά λεξό πνπ δηςάσ. 
 

- Ση ιεο θαιέ, ππεξέηξηα ζνπ είκαη; ιέεη εθείλε.  
 

 Σόηε ηεο ιέεη ην γηαζεκάθη: 
 

- Καιά, όζν άζρεκε είζαη, άιιν ηόζν άζρεκε λα 
γίλεηο.  
 

 Φεύγεη από εθεί θαη πάεη ζηε ξνδηά. 
 

- Κόξε κνπ, ηεο ιέεη ε ξνδηά, ξίμε κνπ έλαλ θνπβά 
λεξό, πνπ δηςάσ. 
 

- ρη, δελ είκαη ππεξέηξηα ζνπ, ηεο απαληά εθείλε. 
Σόηε ηεο ιέεη ε ξνδηά: 
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- πσο είλαη θόθθηλα ηα ξνδάθηα κνπ, εζύ λα 
γίλεηο θίηξηλε. 
 Φεύγεη από εθεί, πάεη ζηε ραξνππηά: 
 

- Κόξε κνπ, ηεο ιέεη ε ραξνππηά, ζα κνπ ξίμεηο 
ιίγν λεξό, πνπ δηςάσ; 
 

- Αελ είκαη ππεξέηξηά ζνπ, λα ζνπ ξίμσ λεξό.  
 Σόηε ε ραξνππηά ηήο ιέεη: 
 

- πσο είλαη ηα ραξνππάθηα κνπ θακπνύξηθα, λα 
γίλεηο θη εζύ θακπνύξα. 
 Πάεη ζηε δξαθόληηζζα. 
 

- Οξίζηε, ηεο ιέεη, κνπ είπε ε κακά κνπ λα ζαο 
θέξσ ην ζάηζη ζαο. 
 

- Θα ην πάξσ, αιιά πξώηα ζα κνπ ζπγπξίζεηο  
ην ζπίηη. 
 

- ρη, ιέεη εθείλε, εγώ δελ έξρνκαη λα θάλσ ηέηνηεο 
δνπιεηέο. 
 

- Χξαία, ηεο ιέεη ε δξαθόληηζζα, έια ηόηε  
ζην πεγαδάθη.  
 Καη ιέεη ζην πεγαδάθη: 
 

- Πεγάδη, πεγαδάθη κνπ, ό,ηη θνπξηέο έρεηο, ινύζε 
ηελ. Καη ην πεγαδάθη ηελ έινπζε κε απηά. 
 
 ΐγαίλεη απηή έμσ,  
θεύγεη θαθνθαξδηζκέλε,  
πάεη ζηε κάλα ηεο θαη ηεο ιέεη: 
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- Κνίηαμε λα δεηο πώο ήξζα. 
 

- Με ζηελνρσξηέζαη, ηεο ιέεη εθείλε, εγώ ζα ζε 
ινύζσ θαη ζα πάξνπκε ηεο αδειθήο ζνπ ηα ξνύρα 
θαη ζα ζ’ ηα βάισ. 
 

Ώο αθήζνπκε ηώξα ηα δπν θνξίηζηα θαη αο πάκε 
ζην βαζηιόπνπιν ελόο γεηηνληθνύ κέξνπο. Ώπηό 
είρε βάιεη ηειάιε όηη ήζειε λα παληξεπηεί. Μηα 
κέξα πήγε ζηε ιηκλνύια λα πνηίζεη ην άινγν ηνπ 
θαη απηό θνβόηαλ θαη δελ ήζειε κε θαλέλα ηξόπν 
λα πηεη λεξό. Σν βαζηιόπνπιν θαηάιαβε πσο θάηη  
ζα ’βιεπε θαη θνβόηαλ. θύβεη θαη θαζώο θνίηαμε 
κέζα, είδε ζηνλ πάην έλα παπνύηζη πνπ άζηξαθηε 
ηόζν πνιύ, πνπ ε ιάκςε ηνπ θόβηδε ην άινγν. Σν 
ηξαβάεη έμσ θαη βάδεη ηνλ ηειάιε θαη ιέεη: 
 

- πνηαο είλαη ην παπνύηζη, ζα ηεο ην δώζσ θαη 
ζα ηελ πάξσ γπλαίθα κνπ. 
 

 Μόιηο ην άθνπζε ε κεηξηά έθιεηζε ην θαιό 
θνξίηζη ζην θνθίλη*, πήξε ηα ρξπζά ξνύρα θαη ηα 
έβαιε ζηε δηθή ηεο θόξε. Έθηαζε θαη ε ζεηξά ηνπο 
λα πάεη ην βαζηιόπνπιν ζην ζπίηη ηνπο θαη ηνπ 
ιέεη ε κεηξηά: 
 

- Σεο θόξεο κνπ είλαη ηα ξνύρα θαη ηα παπνύηζηα, 
απηή ζα πάξεηο γπλαίθα. 
 
 
 
 

*θνθίλη: πιερηό θαιάζη από θιαδηά ιπγαξηάο ή 
θαιακηάο 
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Αελ ηνπ πνιπάξεζε ηνπ βαζηιηά αιιά ηη λα 
θάλεη; Βθεί πνπ θαζόηαλ πάλσ ζην θνθίλη, ηνλ 
ηζηκπνύζαλε. Γηαηί ην θαιό θνξίηζη, πξηλ ην 
θξύςνπλ ζην θνθίλη, είρε πάξεη κηα βειόλα θαη κε 
απηήλ θέληαγε ην βαζηιόπνπιν. 
 

- Μα, ηη έρεη εδώ θάησ θαη κε ηζηκπάεη; ξώηεζε  
ην βαζηιόπνπιν. 
 

- Κιώζα, βαζηιόπνπιν κνπ, είλαη, ηνπ ιέλε. 
 

 Ώπηόο όκσο δε ράλεη θαηξό θαη ζεθώλεη  
ην θνθίλη θαη από θάησ βγαίλεη κηα σξαηόηαηε 
θνπέια. Σεο βάδεη ην παληόθιη θαη ηεο ήξζε ίζα 
ίζα. 
 

- Ώπηή είλαη ε γπλαίθα πνπ ζα πάξσ, ιέεη  
ην βαζηιόπνπιν.  
 

Καη παληξεύηεθαλ θαη δήζαλ απηνί θαιά θη εκείο 
θαιύηεξα 
 

Ιατθό παξακύζη ησλ Κηθξαζηαηώλ Διιήλσλ 
από ηελ Λ. Αιηθαξλαζζό ηεο Θξήηεο 

 
 
 
 
 
 

Γηαηί ηα θπηά ράξηζαλ ηόζα θαιά  
ζην θνξίηζη; 
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ε πνην άιιν παξακύζη ην θνξίηζη έραζε  
ην παπνύηζη ηεο θαη γηα πνην ιόγν; 

 
 

ηελ παξαθάησ θσηνγξαθία νη καζεηέο 
ηνπ Αεκνηηθνύ ρνιείνπ ηεο Ώληηπάξνπ επηζθέ-
πηνληαη ηε γηαγηά Μαξίθα γηα λα αθνύζνπλ  
ηα παξακύζηα ηεο. ΐξείηε θάπνηνλ θη εζείο  
ζηελ πεξηνρή ζαο λα μέξεη παξακύζηα θαη 
πξνζθαιέζηε ηνλ ζην ζρνιείν γηα λα ζαο  
ηα αθεγεζεί. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Πνηνη είλαη νη ήξσεο ηνπ παξακπζηνύ; 
Μπνξείο λα κνηξαζηείο ηνπο ξόινπο κε  
ηνπο θίινπο ζνπ θαη λα «παίμεηε» ην παξακύζη. 
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Σα παηρλίδηα ηνπ αγέξα 
 

Σξέιεο πνπ θάλεη ζήκεξα η’ αγέξη! 
Αέληξα, ινπινύδηα, γίλαλε άλσ θάησ. 
Μνπ βνύηεμε ην θέληεκα απ’ ην ρέξη 
θαη ζθέπαζε ηνλ θνηκηζκέλν γάην. 

 

  
 

Σα ξνύρα η’ απισκέλα, θνύληα  κπέια... 
Φηεξνύγηζε ην ζάιη ηεο γηαγηάο. 
Καη λα ε κεηαμσηή κνπ ξνδ θνξδέια 
θηνγθάθη ζηελ θνξθή ηεο ιεκνληάο. 

 

  
 

Ση θέθηα πνπ ’ρεη ζήκεξα η’ αγέξη! 
Πνηήξηα ζπάεη, ζηα πηάηα καο βνπηά 
θη ε εθεκεξίδα, απ’ ηνπ παππνύ ην ρέξη, 
ηξειό πνπιί, ζηα ζύλλεθα πεηά! 

 
Ληίλα Υαηδεληθνιάνπ 
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Πνηα ζεκεία ηνπ πνηήκαηνο ζνύ ζπκίδνπλ 
εηθόλεο πνπ θη εζύ έδεζεο θάπνηα κέξα πνπ 
θπζνύζε; Πνύ ήζνπλ θαη κε πνηνλ; 

 
 

Πξνζπάζεζε λα ζπκεζείο ήρνπο πνπ 
άθνπζεο όηαλ θπζνύζε αέξαο. Πνηα αληηθείκελα 
ζα ρξεζηκνπνηνύζεο γηα λα ηνπο απνδώζεηο; 
Μπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο θαη ηε θσλή ζνπ. 

 
 
 
 
 
 

Έξγν  
ηνπ Αιέθνπ  

Φαζηαλνύ 
 

 

Γηα λα θηηάμεηο έλα θνπξθνύξη, ζαλ απηό 
ηνπ δσγξάθνπ Φαζηαλνύ πάξε έλα ραξηόλη θαη 
ζρεδίαζε ηξεηο θηγνύξεο, όπσο ν θαιιηηέρλεο. 
Ώθνύ ηηο θόςεηο θαη ηηο ρξσκαηίζεηο, ζηεξέσζέ ηεο 
κε κηα πηλέδα ζε έλα μπιάθη. 
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Γίλε αγέξαο θαη κε ηνπο θίινπο ζνπ «παίμε» 
ην πνίεκα. Ώλ ζέιεηο θαη κνπζηθή ζπλνδεία, 
κπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο ην Καινθαίξη από  

ην έξγν ηνπ Ώληόλην ΐηβάιληη Οη Σέζζεξηο Δπνρέο, 
εθόζνλ ππάξρεη ην CD ζην ζρνιείν ζνπ. 
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Σν ηξνκαγκέλν ρειηδνλάθη 
 

Έλα ρειηδνλάθη έπεζε κπξνζηά  

ζηα πόδηα ηεο Καηεξίλαο, ζηνλ θήπν  
ηνπ εμνρηθνύ μελνδνρείνπ, 
όπνπ είρε έξζεη λα πεξάζεη  
ηηο δηαθνπέο ηεο, καδί κε ηε κακά ηεο,  
ηε γηαγηά ηεο θαη ηνλ αδειθό ηεο,  
ηνλ Παλαγηώηε. Δ Καηεξίλα είρε  
θαηέβεη ζηνλ θήπν γηα λ’ απνραη- 
ξεηίζεη ηνλ θπξ Παληειή,  
ηνλ θεπνπξό, γηαηί ν κπακπάο ηεο  
είρε θηάζεη ηώξα ην κεζεκέξη  
θαη ηελ άιιε κέξα ζα ηνπο έπαηξλε  
κε ην απηνθίλεηό ηνπ γηα λα γπξίζνπλ  
πίζσ ζην ζπίηη ηνπο. Καη λα, ηελ ώξα πνπ ηα 
έιεγε απηά ζηνλ θπξ Παληειή, ήξζε ην ρειηδόλη θαη 
έπεζε κπξνζηά ζηα πόδηα ηεο. 

 

 Ο θπξ Παληειήο ην ζήθσζε από ράκσ,  
ην παζπάηεςε θη έπεηηα είπε: 
 

- Γσληαλό είλαη θαη δε θαίλεηαη λα είλαη πνιύ 
ρηππεκέλν. Γαιηζκέλν κόλν δείρλεη. Κη είλαη 
πεηξνρειίδνλν, απ’ απηά πνπ πεηνύλ θνληά  
ζηε ζάιαζζα. Σν ζέιεηο; Πάξ’ ην! 

 

 Δ Καηεξίλα πήξε θάπσο δεηιηαζκέλε  
ην πνπιάθη, ηνπ ράηδεςε ηηο ζηαρηηέο θηεξνύγεο 
ηνπ θαη ην θεθαιάθη κε ηα θαηάκαπξα καηάθηα,  
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πνπ έκνηαδαλ κε ράληξεο, ύζηεξα ην αγθάιηαζε 
απαιά θαη ην πήγε ζηνλ αδειθό ηεο. 
 

- Κνίηαμε! ηνπ είπε. Έλα ρειηδόλη. Ση ζα ην 
θάλνπκε; 
 

- Να πάκε ζηε κακά θη απηή ζα καο πεη, απάληεζε 
ν Παλαγηώηεο. 

 

Δ κακά όκσο θαηαγηλόηαλ λα εηνηκάδεη  
ηηο βαιίηζεο θη έηζη δεηήζεθε ε ζπκβνπιή  
ηεο γηαγηάο. Δ γηαγηά ζύζηεζε ζηελ Καηεξίλα λα 
βάιεη ην πνπιάθη ράκσ, γηα λα ηδνύλ κήπσο έρεη 
ζπάζεη θακηά θηεξνύγα ή θαλέλα πνδαξάθη.  
Σν πνπιάθη πάηεζε γεξά θαη ηα δπν πνδαξάθηα 
ηνπ, ηέλησζε ηηο θηεξνύγεο ηνπ, ηηο ρηύπεζε  
κηα - δπν θνξέο, κα δελ  
κπόξεζε λα πεηάμεη. 
 

- Να βξνύκε έλα θινπβί  
θαη λα ην βάινπκε! πξόηεηλε  
ε Καηεξίλα. 

 

- Πνύ ζα ην βξνύκε εδώ πέξα  
ην θινπβί; Έθαλε ν Παλαγηώηεο. 
Βδώ δελ έρεη θινπβηά. 

 

- Σν θαιύηεξν ζα ήηαλ λα ην 
αθήζνπκε ειεύζεξν λα πάεη λα 
βξεη ηνπο ζπληξόθνπο ηνπ, είπε  
ε γηαγηά. Γηα ηελ ώξα όκσο δελ  

κπνξεί λα πεηάμεη, θη αλ ην βγάινπκε 
ζηνλ θήπν ζα ην θάεη θακηά γάηα. Να  

ην θιείζνπκε ινηπόλ ζην κπαιθόλη θη αξγόηεξα 
βιέπνπκε ηη γίλεηαη. 
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 Έβγαιαλ ινηπόλ ην πνπιάθη ζην κπαιθόλη,  
ε γηαγηά έβαιε θνληά ηνπ θη έλα πηαηάθη κε λεξό, 
κελ ηύρεη θαη δηςάζεη, θη ν Παλαγηώηεο θαηαγη-
λόηαλ όιν ην απόγεπκα λα θπλεγάεη κύγεο θαη 
θνπλνύπηα, γηαηί όπσο είρε αθνπζηά, κόλνλ απηά 
ηξώλε ηα ρειηδόληα. Χζηόζν δελ ηα θαηάθεξε λα 
πηάζεη θαλέλα θαη ην ρειηδνλάθη πεξπαηνύζε έλα 
γύξν ζην κπαιθόλη, ρηππνύζε πόηε πόηε  
ηηο θηεξνύγεο ηνπ, δνθηκάδνληαο λα πεηάμεη, θ’ 
ύζηεξα πήγαηλε θαη δάξσλε ζε κηαλ άθξε. 
 

Δ Καηεξίλα έθαλε δηάθνξα ζρέδηα θαη ηα ’ιέγε  
ζηε γηαγηά ηεο: 
 

- Ξέξεηο, γηαγηάθα, αλ ην ρειηδνλάθη δελ κπνξέζεη 
λα πεηάμεη σο αύξην ην πξσί πνπ ζα θύγνπκε, ζα 
ην θξαηήζσ ζηελ αγθαιηά κνπ θαη ζα ην πάξσ 
καδί κνπ κέζα ζην απηνθίλεην. Κη όηαλ θηάζνπκε 
ζην ζπίηη καο, ζα ηνπ δέζσ ην πνδαξάθη ηνπ κ’ 
έλα ζπάγθν θαη ζα ην αθήζσ λα ηξηγπξίδεη 
ειεύζεξα παληνύ. 
 

- Καξδνύια κνπ, έιεγε ε γηαγηά, ηα ρειηδόληα δελ 
είλαη ζαλ ηηο θόηεο ή ζαλ ηα πεξηζηέξηα λα δνύλε 
κέζα ζην ζπίηη. Βίλαη πνπιάθηα ηνπ Θενύ θαη 
πεηάλε ειεύζεξα ζηνλ αέξα. Σνύην ην θαεκέλν, αλ 
δελ κπνξέζεη λα πεηάμεη σο αύξην ην πξσί, θαζώο 
είλαη λεζηηθό θαη πεηλαζκέλν ζα ςνθήζεη. 
 

 Μα ην ρειηδνλάθη δελ ςόθεζε. Σν βξάδπ όηαλ 
ζθνηείληαζε, θνύξληαζε πίζσ από ην κηζάλνηρην  
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παξαζπξόθπιιν ζην απάγγεην* θη εθεί θνηκήζεθε 
σο ην πξσί. Σελ άιιε κέξα ε κακά άλνημε πνιύ 
λσξίο ηε κπαιθνλόπνξηα, γηαηί έπξεπε λα 
εηνηκαζηνύλ γηα λα θύγνπλ, θαη - ηζηπ! ηζηπ! –  
ην πξώην πνπ κπήθε κέζα ζηελ θάκαξα ήηαλ  
ην ρειηδόλη! 
 

- Βδώ είζαη, ρξπζό κνπ; Έθαλε ραξνύκελε  
ε Καηεξίλα, θαη ηνπ άπισζε ην ρέξη. 
 

- Σν ρειηδόλη αλέβεθε ζαξξεηά ζην κπξάηζν ηεο 
θαη ηελ θνίηαμε κε ηα δσεξά καηάθηα ηνπ. 
 

- Φαίλεηαη θαιύηεξα από ρηεο, είπε ε γηαγηά. 
Κη αιήζεηα, όηαλ βγήθε ε Καηεξίλα ζην κπαιθόλη, 
ην ρειηδόλη έθαλε έλα - δπν πεδεκαηάθηα πάλσ 
ζηελ ηελησκέλε παιάκε ηεο, ύζηεξα δπγηάζηεθε*, 
άλνημε ηηο θηεξνύγεο ηνπ θαη θξξξη! πέηαμε θαηά 
ηε ζάιαζζα. Γηα κηα ζηηγκή θάλεθε πσο ζα πέζεη, 
κα γξήγνξα βξήθε ηελ ηζνξξνπία ηνπ, πήξε θόξα 
θαη ράζεθε ςειά ζηνλ νπξαλό. 
 

- ην θαιό, ρειηδνλάθη! ην θαιό! θώλαμε  
ε Καηεξίλα. Ούηε αληίν δελ καο είπε! έθαλε θαη 
βνύξθσζαλ ηα κάηηα ηεο. 
 
 
 
 
 

*απάγγεην - απάγθην: ν ηόπνο πνπ δελ ηνλ πηάλεη 
ν άλεκνο 

*δπγηάζηεθε: ηζνξξόπεζε 
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- Πώο δελ καο είπε! γέιαζε ν Παλαγηώηεο, θη 
έδεημε κηα νινζηξόγγπιε πξάζηλε θνπηζνπιίηζα, 
πνπ είρε αθήζεη ην ρειηδνλάθη ζην πξεβάδη. 
 

Γεσξγία Σαξζνύιε 
 
 
 

 
 

Κξάηεζεο πνηέ πνπιάθη ζηα ρέξηα ζνπ; Ση 
έλησζεο εθείλε ηε ζηηγκή; 
 

 

Γηα ηα ρειηδόληα θαη γεληθά γηα ηα πνπιηά 
έρνπλ γξαθηεί πνιιά πνηήκαηα, ηξαγνύδηα, ηζην-
ξίεο. Μπνξείο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ λα 
ζπγθεληξώζεηο θάπνηα από απηά θαη λα θηηάμεηο 
έλα βηβιίν γεκάην ... ηηηηβίζκαηα! 

 

ηελ εηθόλα βιέπεηο δύν ρειηδόληα ην έλα  
αληίθξπ ζην άιιν. Πξόζεμε ηε ζηάζε ηνπο. 

Ση άξαγε λα ιέλε κεηαμύ ηνπο; 
 
 
«Υειηδόληα». Ιεπηνκέξεηα  
από ηελ ηνηρνγξαθία  
ηεο Άλνημεο  
ζηελ θπθιαδηθή Θήξα  
(αληνξίλε) 
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Σν θεγγαξάθη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φεγγαξάθη ζηγαλό 
Πιέεη κεο ζηνλ νπξαλό 
ζα ζθαθίδη θσηεηλό. 

 
 

*ζθαθίδη: κηθξό πιενύκελν 
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αλ θαληήιη θάζε βξάδπ 

δίρσο άλακκα θαη ιάδη, 

θέγγεη κέζα ζην ζθνηάδη. 

 
Ήζεια λα ην θξαηώ 
ζαλ ην ηόπη κνπ θη απηό, 
δσ θη εθεί λα ην πεηώ. 
 
Μα πνηέ ζσζηό δε κέλεη, 
κηα ηξαλεύεη, κηα κηθξαίλεη, 
ζαλ ηη ηάρα λα παζαίλεη; 

 

Γηώξγνο Βηδπελόο 
 
 
 
 
 
 

Ξέξεηο θάπνην άιιν πνίεκα γηα ην θεγγάξη; 
Οη ζπκκαζεηέο ζνπ ζα ραξνύλ λα ην αθνύζνπλ. 

 
 
 
 
 

Δ εηθόλα ζηελ επόκελε ζειίδα δείρλεη έλα 
λπρηεξηλό ηνπίν. Παξαηήξεζε ηα θσηεηλά ζεκεία 
ηεο. Ώλαθάιπςε από πνύ πξνέξρεηαη ην θσο  
ζηα ζεκεία απηά. 
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Θώζηαο Παπαληθνιάνπ, 
«Λπρηεξηλό ηνπίν» 

 
 
 

Βθηόο από πνηήκαηα έρνπλ γξαθηεί θαη 
πνιιά κνπζηθά έξγα γηα ην θεγγάξη ή ηε ζειήλε, 
όπσο αιιηώο ιέγεηαη. Μπνξείηε λα αθνύζεηε ηε 
Κηθξή λπρηεξηλή κνπζηθή ηνπ ΐόιθαλγθ Ώκαληένπο 
Μόηζαξη ή ην Υάξηηλν ην θεγγαξάθη ηνπ Μάλνπ 
Υαηδεδάθη, εθόζνλ έρεηε απηά ηα CD ζην ζρνιείν 
ζαο. 
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Ο ζπνπξγίηεο θαη ην νπξάλην ηόμν 
 

Ήηαλ θάπνηε έλαο ζπνπξγίηεο πνπ ήζειε λα 

γλσξίζεη ην νπξάλην ηόμν. Ήζειε λα δεη από θνληά 
ηα ρξώκαηά ηνπ. 
 

 «Βίλαη πνιύ καθξηά ην νπξάλην ηόμν!» ηνπ 
έιεγε ε ζνθή θνπθνπβάγηα. «Κη εζύ, ηόζν 
κηθξνύιεο πνπ είζαη, ζα θνπξαζηείο θαη ζα κείλεηο 
ζηα κηζά ηνπ δξόκνπ!» 

 

 κσο ν ζπνπξγίηεο δελ άιιαδε γλώκε. 
 

 Κη έηζη έλα πξσί μεθίλεζε γηα ην κεγάιν ηαμίδη. 
 

 Πέξαζε κέζα από ην κεγάιν δάζνο. Βίδε  
ηα ιηνληάξηα, ηηο ηίγξεηο, ηνπο ειέθαληεο θαη  
ηηο κατκνύδεο. 

 

 «Πάσ θαιά γηα ην κέξνο πνπ είλαη ην νπξάλην 
ηόμν;» ξώηεζε έλα ρηκπαηδή. 
 

 «Καιά παο!» ηνπ απάληεζε εθείλνο. 
 

 Μεηά από ην κεγάιν δάζνο, ν ζπνπξγίηεο 
βξέζεθε ζηε κεγάιε ζάιαζζα. Βίδε ηα θύκαηα, 
είδε ηα ςάξηα, είδε ηα θαξάβηα, είδε θαη ηνπο 
γιάξνπο. 
 

 «Γηα ην κέξνο πνπ βξίζθεηαη ην νπξάλην ηόμν, 
από εδώ πάλε;» ξώηεζε έλα δειθίλη. 
 

 «Ναη!» ηνπ απάληεζε εθείλν. 
 

Μεηά από ηε κεγάιε ζάιαζζα, ν ζπνπξγίηεο 
βξέζεθε ζηε κεγάιε έξεκν. Βίδε ηελ άκκν λα  
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αζηξνπνβνιάεη θάησ από ηνλ ήιην, είδε  
ηα θνηληθόδεληξα, είδε ηηο θακήιεο. 
 

 «Θέισ λα θηάζσ ζην νπξάλην ηόμν. Καιά 
πάσ;» ξώηεζε έλα ζθαζάξη. 
 

 «Καιά παο!» ηνπ απάληεζε εθείλν. 
 

 Μεηά από ηε κεγάιε έξεκν, ν ζπνπξγίηεο 
βξέζεθε ζηα κεγάια βνπλά. Βίδε ηα ρηόληα, είδε 
ηνπο ατηνύο, είδε ηηο αξθνύδεο, είδε ηηο δξνζεξέο 
πεγέο θαη ηα παλύςεια έιαηα. 
 

 «Πξνο ηα πνύ πέθηεη ην νπξάλην ηόμν;» 
ξώηεζε έλα ζθίνπξν. 
 

 «Βθεί!» ηνπ έδεημε εθείλνο. 
 

 Καη ν ζπνπξγίηεο – αλ θαη είρε πηα θνπξαζηεί 
– πήξε θνπξάγην θαη ζπλέρηζε. Σν θαηαιάβαηλε 
πσο πιεζίαδε. 
 

 Καη λαη! Μόιηο πέξαζε ην ηειεπηαίν βνπλό, 
βξέζεθε ζηελ πεδηάδα πνπ θαηνηθνύζε ην νπξάλην 
ηόμν. 
 

 Ήηαλ κηα πιαηηά πεδηάδα, γεκάηε από 
ινπινύδηα. Σα ινπινύδηα είραλ πάλσ ηνπο ηα 
ρξώκαηα ηνπ νπξάληνπ ηόμνπ. Τπήξραλ θαη 
κεξηθέο ιίκλεο. Σα λεξά ηνπο είραλ ρξώκαηα ηνπ 
νπξάληνπ ηόμνπ. Τπήξραλ θαη πνπιηά πνπ  
ηα θηεξά ηνπο είραλ ηα ρξώκαηα ηνπ νπξάληνπ 
ηόμνπ. Τπήξρε θαη ην ίδην ην νπξάλην ηόμν. 
κνξθν πνπ ήηαλ! 
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 Ο ζπνπξγίηεο πήγε θαη θνύξληαζε ζηελ πην 
ρακειή κεξηά ηνπ. Μπνξνύζε πηα λα μεθνπξαζηεί. 
ήθσζε ηα κάηηα ηνπ πξνο ηα επάλσ. ,ηη έβιεπε 
ήηαλ ινπζκέλν ζε καγεπηηθνύο ρξσκαηηζκνύο. 
 

 «Ώρ, ηη νκνξθηά!» είπε ν ζπνπξγίηεο. «Άμηδε  
ε θνύξαζε!» θη έπεηηα έθιεηζε ηα κάηηα ηνπ θαη 
θνηκήζεθε. 
 

 Σα όλεηξα ηνπ είραλ ρξώκαηα ηνπ νπξάληνπ 
ηόμνπ. Σόζν όκνξθα όλεηξα ήηαλ. 

 
Κάλνο Θνληνιέσλ 
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Πνηα δώα ξώηεζε ν ζπνπξγίηεο γηα  
ην νπξάλην ηόμν; 

 
 

Έρεηο δεη πνηέ νπξάλην ηόμν; Ση ρξώκαηα 
είρε; Θπκάζαη πόηε ζρεκαηίζηεθε, πξηλ ή κεηά  
ηε βξνρή; 

 
 

Πσο ήηαλ ε πεδηάδα πνπ θαηνηθνύζε  
ην νπξάλην ηόμν; ε ηη δηέθεξε από ην ηνπίν  
ηνπ πίλαθα; Γσγξάθηζε ζ’ απηό ό,ηη ιείπεη γηα λα 
κνηάζεη κε ηελ πεδηάδα ηεο ηζηνξίαο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θσλζηαληίλνο Καιέαο, «Ιαύξην» 
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[Σα ηδηηδίθηα ζηήζαλε ρνξό] 
 

Σδηηδίθηα ζηήζαλε ρνξό 
ζην ληάια κεζεκέξη* 
θαη ζηέθνπλ γύξσ ηα παηδηά 
θαη παίδνπλ παιακάθηα. 

 

Γηάλλεο Ρίηζνο 
 

 
 

Έρεηο αθνύζεη πνηέ ηδηηδίθηα; Με πνηνπο 
ηξόπνπο θαη κε πνηα πιηθά κπνξείο λα κηκεζείο 
ηνλ ήρν ηνπο; 
 

 

Οη δσγξάθνη ρξεζηκνπνηνύλ ρξώκαηα γηα  
λα καο δώζνπλ εηθόλεο. Οη πνηεηέο ρξεζη- 
κνπνηνύλ ιέμεηο. Βζύ κπνξείο λα θάλεηο θαη 

ηα δύν. Να, όπσο ζηελ παξαθάησ εηθόλα, όπνπ  
ν δσγξάθνο έγξαςε κε ρξσκαηηζηά γξάκκαηα  
ηνλ ηίηιν ηνπ πνηήκαηνο. Αηάιεμε ρξώκαηα θαη 
κνξθέο γξακκάησλ θαη αληίγξαςε κε ηνλ ίδην 
ηξόπν ηνπο ζηίρνπο ηνπ πνηήκαηνο. Κάλε ηνλ δηθό 
ζνπ πνηεηηθό πίλαθα. 

 
 
 
 

 
 

 

*ληάια κεζεκέξη: θαηακεζήκεξν
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Oη πεηαινπδίηζεο  

 

Μηα θνξά θη έλαλ  

θαηξό ζε κηα δξνζεξή  
ξεκαηηά γελλήζεθαλ θάκπνζεο 
ηξεινπεηαινπδίηζεο: 
 άζπξεο, θίηξηλεο, γαιάδηεο,  
θόθθηλεο θαη παξδαιέο κε  
ρξσκαηηζηέο βνύιεο. Πεηνύζαλ  
ραξνύκελεο εδώ θη εθεί. Έλα  
θόβν είραλ κνλάρα. Φνβόληνπζαλ  
ηα πνπιάθηα πνπ ηηο θπλεγνύζαλ.  
Οη θαεκέλεο δελ κπνξνύζαλ λα ραξνύλ  
ακέξηκλα ηηο νκνξθηέο ηεο Άλνημεο. Ο θόβνο  
ηνπ ερζξνύ βαζάληδε ηελ κηθξή ηνπο ύπαξμε. 
 

 Μηα θαιή Διηαρηίδα ηόηε, πνπ ιππήζεθε πνιύ 
ηηο θησρέο πεηαινπδίηζεο, ζέιεζε λα ηηο 
πξνζηαηέςεη. 
 

- Μηθξέο πεηαινπδίηζεο κνπ, ηνπο είπε, ζαλ 
βιέπεηε θίλδπλν λα κε ζαο πηάλεη παληθόο θαη ηα 
ράλεηε. Κξαηάηε ηελ ςπρξαηκία ζαο. Πξνζπαζή-
ζηε ζε πεξίπησζε θηλδύλνπ λα βξίζθεη ε θαζεκηά 
ην θαηάιιειν θαηαθύγην. Καη λα θξύβεζηε. 
 

- Σν θαηάιιειν θαηαθύγην; Καη πνην είλαη θαιή 
καο Διηαρηίδα; 
 

- Δ θαζεκηά πξέπεη λα ηξέρεη θαη λα θξύβεηαη  
ζην κέξνο, ζην ινπινύδη, ζην θύιιν, πνπ 
ηαηξηάδεη κε ην ρξώκα ηεο. Με ην ρξώκα  
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ησλ θηεξώλ ηεο. Σόηε ν ερζξόο δε ζα κπνξεί 
εύθνια λα ζαο μερσξίζεη. 
 

- Γηα εμήγεζε καο θαιύηεξα Διηαρηίδα. 
 

- Βζύ γηα παξάδεηγκα Κνθθηλόθηεξε 
πεηαινπδίηζα, λα ηξέρεηο θαη λα ρώλεζαη κέζα ζε 
έλα θόθθηλν ινπινύδη. ε κηα παπαξνύλα, ζε έλα 
άλζνο ξνδηάο, ζε έλα θόθθηλν γεξάλη ή ζε έλα 
θόθθηλν ηξηαληάθπιιν. 
 

- Κη εγώ πνύ λα πεγαίλσ; ξώηεζε κηα ιεπθή 
πεηαινπδίηζα. 
 

- Βζύ Λεπθόθηεξε λα ηξέρεηο ζηα θξίλα ή  
ζηα άζπξα ηξηαληάθπιια ή η’ άζπξα γαξίθαια. 
 

- Κη εγώ ζα ηξέρσ ζηα θίηξηλα αλζάθηα,  
ζηηο θίηξηλεο καξγαξίηεο, είπε ε Κηηξηλόθηεξε 
πεηαινπδίηζα. 
 

- Μα βέβαηα. Σώξα θαηαιάβαηε όιεο ην κάζεκά 
ζαο. 
 

- Καηαιάβακε θαη ζ’ επραξηζηνύκε, θαιή καο 
Διηαρηίδα. 
 

- Γηα λα ζ’ επραξηζηήζνπκε ηώξα ζα ρνξέςνπκε 
θαη ζα ηξαγνπδήζνπκε πξνο ηηκή ζνπ. 
 

 Κη νη ρξσκαηηζηέο πεηαινπδίηζεο άξρηζαλ 
ηόηε έλα ραξνύκελν πεηαρηό ρνξό, 
ηξαγνπδώληαο. 
 

 [...] Ξαθληθά άθνπζαλ θηεξνπγίζκαηα θαη 
θάκπνζα πνπιάθηα πέηαμαλ πξνο ην κέξνο ηνπο. 
 

- Κίλδπλνο! Κίλδπλνο! Κξπθηείηε πεηαινπδίηζεο! 
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Σξέμε Κνθθηλόθηεξε ζηελ Παπαξνπλίηζα! 

Πέηαμε Λεπθόθηεξε κέζα ζη’ άζπξν θξίλν! 

Κίηξηλε, ζηελ θίηξηλε ηξέμε καξγαξίηα! 

Κη εζύ Γαιαλόθηεξε ζην γαιάδην κελεμέ! 
 

 Έηζη ηνπο θώλαμε ε θίιε ηνπο Διηαρηίδα. 
Κξύθηεθαλ νη πεηαινπδίηζεο. Πέξαζε ν θίλδπλνο 
θαη μαλαβγήθαλ λα ζπλερίζνπλ ην ρνξό ηνπο. 
 

Δ. Παιαηνιόγνπ-Πεηξώλδα 
 
 
 
 
 
 
 

Ση ζα γηλόηαλ αλ νη πεηαινύδεο κπέξδεπαλ 
ηηο ζπκβνπιέο ηεο Διηαρηίδαο θαη θξύβνληαλ ζε 
άιια ρξώκαηα; Υξσκάηηζε ηηο ιεπθέο πεηαινύδεο 
κε ρξώκαηα πνπ ζνπ αξέζνπλ. 
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Όια ζηε γε ζέινπλ αγάπε θαη ζηνξγή. 

 

Αληξέαο Δκπεηξίθνο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ληθόιανο Γθύδε «Ζ Υαξά»(ιεπηνκέξεηα) 
 
 



 

ΒΕΡΔΝΔ ΚΏΕ ΦΕΛΕΏ 
 
 

Δ επγλσκνζύλε ηνπ κηθξνύ κπξκεγθηνύ 
 

Έλα κπξκήγθη πιεζίαζε ζ’ έλα πνηακάθη λα πηεη 

λεξό. Ώιιά ην ξεύκα ην παξέζπξε θαη θηλδύλεπε 
λα πληγεί. 
 

 Σόηε, ην είδε έλα 
πεξηζηέξη θαη ην ιππήζεθε.  
Σνπ έξημε έλα θιαδί, θαη  
ην κπξκήγθη πηάζηεθε θαη ζώζεθε. 
 

 ηελ όρζε πνπ βγήθε ην κπξκήγθη, είδε έλαλ 
θπλεγό πνπ είρε βάιεη ζην κάηη ην πεξηζηέξη. 
 

 Σν κπξκήγθη έηξεμε όζν πην γξήγνξα 
κπνξνύζε θαη, ηε ζηηγκή πνπ ν θπλεγόο 
εηνηκαδόηαλ λα πηάζεη ην πεξηζηέξη,  
ην κπξκεγθάθη ηνλ δάγθσζε δπλαηά  
ζηελ παηνύζα θαη ηνλ μάθληαζε. 
 

 Έηζη, ην πεξηζηέξη πξόιαβε θαη πέηαμε 
καθξηά. 

 

Αίζσπνο 
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Ση ήηαλ απηό πνπ έδσζε δύλακε  
ζην κπξκήγθη λα ηα βάιεη κε ηνλ θπλεγό; 

 
 

Έρεηο θίινπο; Σνπο βνεζάο, όηαλ έρνπλ 
αλάγθε; Αηεγήζνπ κηα ηζηνξία, όπσο απηή, 
πνπ λα θαίλεηαη ε αγάπε πνπ έρεηο γηα έλαλ 
θίιν ή κηα θίιε ζνπ. 

 
 

Ο Ώίζσπνο ζηηο ηζηνξίεο ηνπ ρξεζηκνπνηεί 
πνιιά δώα θαη πνπιηά γηα ήξσεο. Ξέξεηο άιιε 
ηζηνξία ηνπ Ώηζώπνπ κε ήξσα ην κπξκήγθη; Πνηα 
είλαη απηή; 
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Ο κηθξόο θάζηνξαο θαη ε ερώ 
 

Ο κηθξόο θάζηνξαο  

δνύζε νινκόλαρνο  
ζηελ άθξε ηεο κεγάιεο  
ιίκλεο. Αελ είρε αδειθνύο. 
Αελ είρε αδειθέο. 
Καη ην ρεηξόηεξν  
Ώπ’ όια δελ είρε  
νύηε θίινπο.  
Μηα κέξα, ηελ ώξα  
πνπ θαζόηαλ ζηελ άθξε ηεο ιίκλεο, άξρηζε λα 
θιαίεη. Έθιαηγε πνιύ δπλαηά. Καη κεηά δπλαηό-
ηεξα. Ξαθληθά άθνπζε θάηη παξάμελν. ηελ άιιε 
άθξε ηεο ιίκλεο θάπνηνο άιινο έθιαηγε καδί ηνπ. 
Ο κηθξόο θάζηνξαο ζηακάηεζε λα θιαίεη, γηα λα 
αθνύζεη. Ώκέζσο ζηακάηεζε λα θιαίεη θαη  
ν άιινο. Ο κηθξόο θάζηνξαο ήηαλ πάιη κόλνο ηνπ. 
 

 «Μπνπρ, ρνπρ, ρνπνπ», έθαλε. 
 

 «Μπνπρ, ρνπ, ρνπνπ», έθαλε θαη ε θσλή,  
ζηελ απέλαληη πιεπξά ηεο ιίκλεο. 
 

 [...]Ο κηθξόο θάζηνξαο ζηακάηεζε λα θιαίεη. 
 

 «Γεηα ζνπ!», θώλαμε. 
 

 «Γεηα ζνπ!» θώλαμε θαη ε θσλή, από  
ηελ απέλαληη πιεπξά ηεο ιίκλεο. 
 

 Ο κηθξόο θάζηνξαο ζθέθηεθε γηα έλα ιεπηό. 
 

 «Βίκαη κόλνο κνπ», είπε. «Υξεηάδνκαη έλαλ 
θίιν». 
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 «Βίκαη κόλνο κνπ», είπε ε θσλή από ηελ 
απέλαληη πιεπξά ηεο ιίκλεο. «Υξεηάδνκαη έλα 
θίιν». 
 

 Ο κηθξόο θάζηνξαο, δελ κπνξνύζε λα ην 
πηζηέςεη. ηελ άιιε άθξε ηεο ιίκλεο, δνύζε θαη 
θάπνηνο άιινο, πνπ ήηαλ ζιηκκέλνο θαη 
ρξεηαδόηαλ έλα θίιν. Πήγε γξήγνξα ζηε βάξθα θαη 
μεθίλεζε γηα λα ηνλ βξεη. Δ ιίκλε ήηαλ πνιύ 
κεγάιε. Κσπειαηνύζε θαη θσπειαηνύζε 
ζπλέρεηα. Κάπνηε είδε κηα κηθξή πάπηα πνπ έθαλε 
θύθινπο θνιπκπώληαο. 
 

 «Φάρλσ θάπνηνλ πνπ ρξεηάδεηαη έλα θίιν», 
είπε ν κηθξόο θάζηνξαο. «Βζύ ήζνπλ πνπ 
έθιαηγεο;» 
 

 «Πξαγκαηηθά ρξεηάδνκαη έλα θίιν», είπε  
ε πάπηα. «Μα δελ έθιαηγα εγώ». 
 

 «Θα γίλσ εγώ θίινο ζνπ», είπε ν κηθξόο 
θάζηνξαο. «Έια καδί κνπ». 
 

 Έηζη ε πάπηα πήδεμε κέζα ζηε βάξθα. 
 

 Κσπειαηνύζαλ θαη θσπειαηνύζαλ ζπλέρεηα. 
Κάπνηε είδαλ κηα κηθξή ελπδξίδα* πνπ 
γιηζηξνύζε νινκόλαρε πάλσ θάησ ζηελ όρζε. 
 

 «Φάρλνπκε θάπνηνλ πνπ ρξεηάδεηαη έλα θίιν», 
είπε ν κηθξόο θάζηνξαο. «Βζύ ήζνπλ πνπ 
έθιαηγεο;»  
 
 

*ελπδξίδα: κηθξόζσκν δών πνπ δεη ζηα πνηάκηα 
θαη ηηο ιίκλεο 
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 «Πξαγκαηηθά ρξεηάδνκαη έλα θίιν», είπε  
ε ελπδξίδα. 

 

 «Μα δελ έθιαηγα εγώ». 
 

 «Θα γίλνπκε εκείο θίινη ζνπ», είπαλ ν κηθξόο 
θάζηνξαο θαη ε πάπηα.  
 

 «Έια καδί καο.» 
 

 Έηζη ε ελπδξίδα πήδεμε κέζα ζηε βάξθα. 
 

 Κσπειαηνύζαλ θαη θσπειαηνύζαλ ζπλέρεηα. 
Κάπνηε είδαλ κηα κηθξή ρειώλα, πνπ ιηάδνληαλ 
νινκόλαρε πάλσ ζε έλα βξάρν. 
 

 «Φάρλνπκε θάπνηνλ πνπ ρξεηάδεηαη έλα θίιν», 
είπε ν κηθξόο θάζηνξαο. «Βζύ ήζνπλ πνπ 
έθιαηγεο;» 
 

 «Πξαγκαηηθά ρξεηάδνκαη έλα θίιν», είπε  
ε ρειώλα. «Μα δελ έθιαηγα εγώ». 
 

 «Θα γίλνπκε εκείο θίινη ζνπ», είπαλ ν κηθξόο 
θάζηνξαο, ε πάπηα θαη ε ελπδξίδα. «Έια καδί 
καο». 
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 Έηζη ε ρειώλα πήδεμε κέζα ζηε βάξθα θαη 
θσπειαηνύζαλ θαη θσπειαηνύζαλ, κέρξη πνπ 
έθηαζαλ ζηελ άθξε ηεο ιίκλεο. Βθεί δνύζε 
νινκόλαρνο, έλαο ζνθόο γεξν-θάζηνξαο ζε έλα 
ζπίηη από ιάζπε. Ο κηθξόο θάζηνξαο ηνύ είπε 
πσο θσπειάηεζαλ ζε όιε ηε ιίκλε, γηα λα βξνπλ 
πνηνο έθιαηγε. 
 

 «Αελ ήηαλ ε πάπηα», είπε. «Αελ ήηαλ  
ε ελπδξίδα, κα νύηε θαη ε ρειώλα. Πνηνο ήηαλ 
άξαγε;» 
 

 «Ήηαλ ε ερώ», είπε ν ζνθόο γεξν-θάζηνξαο. 
 

 «Καη πνύ κέλεη;» ξώηεζε ν κηθξόο θάζηνξαο. 
 

 «ηελ άιιε άθξε ηεο ιίκλεο», είπε ν ζνθόο 
γεξν-θάζηνξαο. «πνπ θαη αλ βξίζθεζαη, ε ερώ, 
είλαη πάληνηε ζηελ απέλαληη πιεπξά ηεο ιίκλεο». 

 

 «Μα γηαηί θιαίεη;» ξώηεζε ν κηθξόο θάζηνξαο. 
 

 «ηαλ εζύ είζαη ζιηκκέλνο, είλαη ζιηκκέλε θαη 
ε ερώ», είπε ν γεξν-θάζηνξαο. «ηαλ είζαη 
επηπρηζκέλνο, είλαη επηπρηζκέλε θαη ε ερώ». 
 

 «Μα πώο κπνξώ λα ηε βξσ θαη λα γίλσ θίινο 
ηεο;» ξώηεζε ν κηθξόο θάζηνξαο. «Αελ έρεη 
θαλέλα θίιν, όπσο εγώ». 

«Έρεηο εκέλα», είπε ε πάπηα. 

«Καη εκέλα», είπε ε ελπδξίδα. 

«Καη κέλα», είπε ε ρειώλα. 
 

 Ο κηθξόο θάζηνξαο ηα ’ραζε. «Ναη», είπε, «έρσ 
πνιινύο θίινπο ηώξα!» 
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 Καη ήηαλ ηόζν επηπρηζκέλνο, πνπ είπε μαλά 
πνιύ δπλαηά: «Έρσ πνιινύο θίινπο ηώξα!» 

 

 Ώπό ηελ άιιε άθξε ηεο ιίκλεο, κηα θσλή ηνπ 
απάληεζε: «Έρσ πνιινύο θίινπο ηώξα!» 
 

 «ΐιέπεηο;» είπε ν ζνθόο γεξν-θάζηνξαο. 
«ηαλ είζαη επηπρηζκέλνο, είλαη επηπρηζκέλε θαη  
ε ερώ. ηαλ έρεηο θίινπο, έρεη θίινπο θη απηή». 
 

 « Γήησ!», θώλαμε δπλαηά, απαληώληαο ηνπο: 
«Γήησ!» 
 

Άκπ Καθ Ληόλαιλη 
 
 
 
 
 

Γηαηί ν θάζηνξαο άξρηζε λα θιαίεη; 

 
 
 
 

Μπνξείο λα ζπκεζείο κε ηε ζεηξά, πνηα δώα 
ζπλάληεζε ν κηθξόο θάζηνξαο; Ση γλσξίδεηο γη’ 
απηά; 
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Ο θάζηνξαο ςάρλνληαο γηα θίινπο  
ζπλάληεζε δηάθνξα δώα ην έλα κεηά  

ην άιιν, πνπ δνύλε ζηε ιίκλε. ε πνην άιιν 
θείκελν ηνπ Ώλζνινγίνπ ν ήξσαο ζπλαληά επίζεο 
άιια δώα ζηε ζεηξά θαη ηη ηνπο δεηάεη; Σνλ ηίηιν 
κπνξείο λα ηνλ αλαθαιύςεηο ζηελ παξαθάησ 
θξάζε: «ηαλ ν παπαγάινο ζπλαληήζεθε κε  
ηελ Κνινηνύκπα, είπαλ έλα ςέκα πξσηαπξη-
ιηαηηθό ζηνλ ζπνπξγίηε θαη ην νπξάλην ηόμν». 

 
 
 
 

Βάλ ζέιεηο λα παίμεηο κε ηελ ερώ ζνπ θάλε 
δεπγάξη κ’ έλαλ θίιν ή κηα θίιε ζνπ. ηαζείηε ζε 
απόζηαζε ν έλαο από ηνλ άιιν, πιάηε κε πιάηε. 
Ο έλαο ιέεη κία θξάζε ή ιέμε, ραξνύκελα ή 
ιππεκέλα θαη ν άιινο, πνπ θάλεη ηελ ερώ,  
ηελ επαλαιακβάλεη. 
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ηαλ θάλνπλε πόιεκν 
 
ηαλ θάλνπλε πόιεκν 
ε γε έρεη πνλόιαηκν 
πνλάεη ε θαξδηά ηεο 
θαη θιαίλε ηα παηδηά ηεο 
θη όιν θάλνπλε πόιεκν 
θη άληε κε ηνλ πνλόιαηκν 
ηνλ άξξσζην ιαηκό ηεο 
από ηνλ πόιεκό ηεο. 
Βλάληηα ζηνλ πνλόιαηκν 
ζηνλ πόλν θαη ηνλ πόιεκν 
ππάξρεη κηα αζπηξίλε 
άλζξσπνη, πέζηε ΒΕΡΔΝΔ. 

 

Γηώξγνο Καξίλνο 
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Γηαηί λνκίδεηο όηη ν πόιεκνο πξνθαιεί 
«πνλόιαηκν» ζηε γε; 

 
 

Πώο θαληάδεζαη ηελ εηξήλε; Μπνξείο λα  
ηε δσγξαθίζεηο; Γηαηί είλαη ζεκαληηθή γηα  
ηνπο αλζξώπνπο; 

 
 
 

Δ εηξήλε απαζρνινύζε ηνλ άλζξσπν ζε 
όιεο ηηο επνρέο. Γξάθηεθαλ ινηπόλ πνιιέο 
ηζηνξίεο θαη ηξαγνύδηα γη’ απηή. Φάμε ζηε βηβιην-
ζήθε ηνπ ζρνιείνπ ζνπ θαη ηνπ Αήκνπ ή ζε 
θάπνην βηβιηνπσιείν θαη βξεο θη άιια έξγα κε 
ζέκα ηελ εηξήλε. 
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Αώζε ηελ αγάπε 
 

Ο Κάλνο θαη ν ηάζεο είλαη θίινη θαη ζπκκαζεηέο 
ζε έλα «δηαπνιηηηζκηθό ζρνιείν»*. Θάζνληαη  
ζην ίδην ζξαλίν κέρξη πνπ θάπνηα κέξα ε δαζθάια 
ηνπο, ε θπξία Κάξζα, ηνπο αιιάδεη ζέζε κε 
αθνξκή ηνλ εξρνκό δπν παηδηώλ από άιιεο ρώξεο. 
Ζ αιιαγή απηή δπζαξεζηεί ηα παηδηά. Θάπνηα κέξα 
ε θπξία Κάξζα πξνηείλεη ζηελ ηάμε λα εηνηκάζνπλ 
κηα πξσηόηππε γηνξηή... 
 

Ήηαλ κηα Αεπηέξα θνληά ζηα Υξηζηνύγελλα θαη  

ε θπξία Μάξζα ιίγν πξηλ θύγνπλ από ην ζρνιείν 
ηνπο είπε:  
 

- Ώύξην ζα θάλνπκε κηα γηνξηνύια κέζα  
ζηελ ηάμε. 
 

- Ση γηνξηή; Πνηνο άγηνο γηνξηάδεη; ξσηνύζαλ  
ηα παηδηά. 
 

- Ώπηόο ν άγηνο δελ ππάξρεη ζην εκεξνιόγην. Μελ 
ςάμεηε, γηαηί δε ζα ηνλ βξείηε. Βίλαη ν άγηνο  
ηεο θηιίαο. 
 

- Μα δελ έρεη όλνκα; 
 

- Να ηνλ πνύκε... Φηιάγην; θώλαμε ν Μάλνο. 
 

- Να ηνλ πνύκε έηζη, ζπκθώλεζε ε δαζθάια ηνπ.  
 
 

*Γηαπνιηηηζκηθό ζρνιείν: ζρνιείν όπνπ θνηηνύλ 
θαη καζεηέο, πνπ έξρνληαη από άιιεο ρώξεο 

43 / 107 



 

Γηα λα ηνλ ηηκήζνπκε, αύξην ζα θέξεηε όινη ζαο 
έλα δσξάθη γηα λ’ αληαιιάμνπκε κεηαμύ καο δώξα. 
ύκθσλνη; Πεξίεξγε γηνξηή, αιιά... ζύκθσλνη! 
 

 Σνπ Μάλνπ ην κπαιό έηξεμε ζην θίιν ηνπ  
ην ηάζε. Ήμεξε ηη ζα ηνπ πάξεη. Έλα θαθειάθη κε 
πνδνζθαηξηζηέο ηεο αγαπεκέλεο ηνπ νκάδαο.  
Σνλ Γηάλλνπο, πνπ θαζόηαλ θαη δίπια ηνπ, νύηε 
πνπ ηνλ ζθέθηεθε. 
 

 Σελ επόκελε κέξα απηόο ν άγηνο ηεο θηιίαο 
πνπ δελ είρε όλνκα ζα πξέπεη λα ήηαλ πνιύ 
ραξνύκελνο. Γηαηί όια ηα παηδηά είραλ θέξεη θάηη 
καδί ηνπο, αθόκα θαη ραξηηά κε δσγξαθηέο, αθόκα 
θαη πνηεκαηάθηα. 
 

 Δ Νηαληέιια είρε θέξεη έλα ηαςί πξαζόπηηα λα 
ηε κνηξάζεη ζε όινπο. Ο Γηάλλνπο είρε θέξεη έλα 
θαιαζάθη κήια. 
 

- Ση ζα ηα θάλεηο ηόζα κήια; ξώηεζε ην Πνισ-
λεδάθη, ν Μάλνο. Θα ηα θαο όια εζύ; Θα ζθάζεηο! 
Θα θάλεηο κπακ! Ο Γηάλλνπο έθαλε πξάγκαηη 
κπακ, αιιά όρη από ην πνιύ θαΎ. ηαλ ήξζε  
ε ζεηξά ηνπ λα δώζεη ηα δώξα ηνπ, πήξε ην θαια-
ζάθη ηνπ, ζηάζεθε κπξνζηά ζηελ έδξα, μαλζνύιεο 
θαη θνληόο θαζώο ήηαλ, κε ηα παξαπνλεκέλα ηνπ 
καηάθηα, θη άξρηζε λα ηξαγνπδά κε ηελ όκνξθε 
θσλνύια ηνπ θάηη ζηα... θηλέδηθα, δειαδή  
ζηα πνισληθά. 
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Ώθνύ ηέιεησζε ην ηξαγνύδη ζηε γιώζζα ηνπ, 
πέξαζε απ’ όια ηα ζξαλία θη έδσζε ζηνπο ζπκ-
καζεηέο ηνπ έλα κήιν, ιέγνληαο ηνπο ζε 
ζπαζκέλα ειιεληθά: «Νηόζε ηελ αγάπε όπσο 
ληίλεηο έλα κήιν, έηδη ακπιά!» 
 

 ια ηα παηδηά θξαηνύζαλ ζην ρέξη ηνπο έλα 
κήιν πνπ κηινύζε γηα ηελ αγάπε. Σν ράξεθαλ ζαλ  
λα ήηαλ παηρλίδη. Κη άξρηζαλ λα πεηνύλ ην έλα 
ζην άιιν ην κήιν ιέγνληαο: «Αώζε ηελ αγάπε 
όπσο δίλεηο έλα κήιν. Έηζη απιά». 
 

Αγγειηθή Βαξειιά 
 
 

 
 
 
 

 

Βάλ θάλαηε θη εζείο ζηελ ηάμε ζαο κηα 
«γηνξηή θηιίαο», ηη δώξν ζα έδηλεο εζύ  
ζηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ, γηα λα ηνπο δείμεηο  
ηελ αγάπε ζνπ; 

 
 
 

 

Γηαηί λνκίδεηο όηη ν Μάλνο δε ζθέθηεθε  
ηνλ Γηάλλνπο πνπ θαζόηαλ δίπια ηνπ; 
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Πνηα θξάζε, έιεγαλ ηα παηδηά πεηώληαο  
ην έλα ζην άιιν ην κήιν; Γξάςε ηελ πάλσ 

ζηηο ηειίηζεο κε ρξσκαηηζηά κνιύβηα, γηα λα 
θηηάμεηο ην «κήιν ηεο Ώγάπεο». 
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Θαη κηα ρειηδνλνθσιηά ςειά ζην λάξζεθα 
ρηηζκέλε ςάιιεη ην «Γόμα ελ Τςίζηνηο» 

 

Γεώξγηνο Γξνζίλεο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Δηθόλα Παλαγία Διενύζαο 
ή Γαιαθηνηξαθνύζαο 

 



ΘΡΔΚΒΤΣΕΚΔ ΓΧΔ 
 

Πξνζεπρή 
 

Παλαγηά κνπ, Παλαγίηζα, 
πνπ έρεηο ην Υξηζηό αγθαιίηζα 

 
πάξε ζηε ρξπζή πνδηά ζνπ 

ηα παηδηά ηεο γεο, θνληά ζνπ 
 

άζπξα, θίηξηλα, καπξάθηα 
όια ηνπ Υξηζηνύ αδεξθάθηα 

 
δίπια ζην Υξηζηό λα ηα έρεηο 
λα κπνξείο λα ηα πξνζέρεηο. 

 

Θέηε Υνξηηάηε 
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Υξηζηνπγελληάηηθν δέληξν 
 

Κακπαλνύιεο, θακπαλνύιεο 
θξεκαζηέο κηθξέο ραξνύιεο, 
θαη κπακπάθη αληί γηα ρηόληα 
ζηα κηθξά ηνπ δέληξνπ θιώληα. 
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Μπάιεο κπάιεο θαη θεξάθηα 
θη αλακκέλα θαλαξάθηα 
θαη παηρλίδηα θη αγγεινύδηα 
θη άιια ρίιηα δπν θαινύδηα. 
 
Κάησ ρακειά ζηε βάζε 
κάγνη θαη βνζθνί έρνπλθηάζεη, 
θαη πξνο ηεο θνξθήο ηα κέξε 
θέγγεη ιακπεξό έλα αζηέξη. 

 

Ρέλα Θαξζαίνπ 
 
 
 
 
 
 

Πνηα ζηνιίδηα ήηαλ θξεκαζκέλα  
ζην ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν; Ση ππάξρεη  
ζηε βάζε ηνπ δέληξνπ θαη ηη ζηελ θνξπθή ηνπ; 

 
 

Ρώηεζε ηνπο γνλείο ζνπ αλ ζπκνύληαη 
θάπνην πνίεκα γηα ην ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν, 
πνπ έιεγαλ όηαλ εθείλνη ήηαλ καζεηέο. Φηηάμε κε 
ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ κηα ζπιινγή κε όζα 
πνηήκαηα ζπγθεληξσζνύλ. 
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Φαληάζνπ όηη γίλεηαη έλαο δηαγσληζκόο γηα  
ην πην παξάμελα ζηνιηζκέλν δέληξν. Ση ζα 

θξέκαγεο ζηα θιαξηά ηνπ; Θέιεηο λα ην 
δσγξαθίζεηο; 

 
 

Γηα λ’ αθνύζεηο ηξαγνύδηα κε ζέκα  
ην ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν, ζνπ πξνηείλνπκε:  
α) ην «Γεληξάθη κνπ πεξήθαλν» από ην CD 
Υξηζηνύγελλα 16 Σξαγνύδηα από όιν ηνλ θόζκν 
θαη β) «Σν Υξηζηνπγελληάηηθν δέληξν» θαη  

«Σν έιαην πνπ έγηλε ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν» 
από ην CD Υξηζηνύγελλα Νν 1. Οπξάλην ηόμν. 

 
 

Φηηάμε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ ν θαζέλαο 
ηε δηθή ηνπ ρξηζηνπγελληάηηθε θάξηα. Πάξηε έλα 
θνκκάηη ρξσκαηηζηό ραξηόλη θαη δηπιώζηε ην  
ζηε κέζε, ώζηε λα ηνπ δώζεηε ην ζρήκα  
ηεο θάξηαο. Γσγξαθίζηε ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά 
έλα ρξηζηνπγελληάηηθν ζέκα θαη ζηελ εζσηεξηθή 
γξάςηε επρέο. ηνιίζηε ην ρξηζηνπγελληάηηθν 
δέληξν ηεο ηάμεο. 
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Ο Ώτ-ΐαζίιεο ζα βξεη  
ην δξόκν ηνπ 

 
Ο Ηβάλ θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ εγθαηαιείπνπλ  

ηνλ ηόπν ηνπο θη όια ηα ππάξρνληά ηνπο, καδί θαη 

ηελ Δπηπρνύ, ηε γάηα ηνπο, εμαηηίαο ηεο θαηα-

ζηξνθήο πνπ πξνθάιεζε κηα ρηνλνζηηβάδα. Δίλαη 

παξακνλέο Υξηζηνπγέλλσλ. ηελ θαηαζθήλσζε ηεο 

λέαο ρώξαο πνπ κεηαθέξζεθαλ όια είλαη ρηνληζκέλα 

θαη ζηνιηζκέλα. Ο Ηβάλ είλαη ζθεθηηθόο. «Θα 

κπνξέζεη άξαγε λα κε βξεη θέηνο ν Ατ-Βαζίιεο;» 

αλαξσηηέηαη θαζώο ξίρλεη ην γξάκκα πνπ έγξαςε 

γηα ηνλ Ατ-Βαζίιε ζην γξακκαηνθηβώηην. Δίλαη 

παξακνλή Πξσηνρξνληάο θαη ζηε ζηνιηζκέλε 

αίζνπζα ηεο θαηαζθήλσζεο όινη γηνξηάδνπλ. 

 

Ο Εβάλ θνίηαδε ραξνύκελνο ηνπο γνλείο ηνπ πνπ 

ρόξεπαλ μέθξελα. Σνπο θακάξσλε. Ξαθληθά  
ν παηέξαο θάλνληαο κηα απόηνκε θηγνύξα, ηνλ 
άξπαμε παξαζύξνληάο ηνλ ζην ρνξό. 
 

 Αίρσο λα θαηαιάβεη ν Εβάλ βξέζεθε ζηελ απιή, 
θάησ από ην κεγάιν έιαην πνπ ήηαλ ζηνιηζκέλν 
κε νιόιεπθεο κπάιεο ρηνληνύ. Άξρηζαλ λα 
ρνξεύνπλ θαη νη ηξεηο ηνπο γύξσ απ’ ην δέληξν θαη 
μαθληθά ε κακά θώλαμε: 
 

- Ώ! Έλα όκνξθν θνπηί θάησ απ’ ην δέληξν! 
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- Γηα λα δνύκε, Εβάλ, άλνημε ην θνπηί, είπε  
ν παηέξαο θαη ηνλ παξέζπξε ρνξεύνληαο καδί ηνπ. 
 

- Μα παηέξα ... δελ μέξνπκε γηα πνηνλ είλαη απηό 
ην θνπηί, δίζηαζε ν Εβάλ. 
 

- Γηα λα δνύκε ηόηε ...Ίζσο γξάθεη γηα πνηνλ είλαη, 
είπε ε κακά θη έζθπςε θαη δηάβαζε πάλσ από  
ην θνπηί: 

 

Γηα ηνλ Ηβάλ 
Θαηαζθελώζεηο Αθξηηνβνπλίνπ 

 
- Άλνημέ ην, επέκελε ν παηέξαο. Έλαο πεξίεξγνο 
ζόξπβνο αθνπγόηαλ κέζα απ’ ην θνπηί. 
 

- Κάλε γξήγνξα, επηηέινπο… Ξεπαγηάζακε, 
δηακαξηπξήζεθε ε κακά. 
 

 Καη ηόηε, κπξνζηά ζηα κάηηα όισλ, κέζα απ’ 
ην θνπηί μεπξόβαιε έλα γαηάθη. 
 

 Ήηαλ νιόαζπξν θαη  
θνξνύζε κηα θόθθηλε  
θνξδέια ζην ιαηκό νιόηδηα κε  
θείλε πνπ θνξνύζε ε κακά  
ζηα καιιηά ηεο ηηο γηνξηέο. Σνπο θνίηαμε 
θνβηζκέλν, ελώ έηξεκε ιηγάθη απ’ ην θξύν. 
 

- Χ, πόζν κνηάδεη κε ηελ Βπηπρνύ! θώλαμε ν Εβάλ 
θαη πήξε ζηελ αγθαιηά ηνπ ην γαηάθη γηα λα ην 
δεζηάλεη. Οη γνλείο ηνπ θνηηάρηεθαλ ζηα κάηηα 
ραξνύκελνη. 
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- Καη πώο ζα ην νλνκάζεηο; ξώηεζαλ. 
 

- Ώζπξνπινύ, είπε κε ζηγνπξηά ν Εβάλ θη έπεηηα 
γέιαζε ραξνύκελα. Ώζπξνπινύ είλαη ό,ηη πξέπεη 
λνκίδσ ... 
 

- Χξαία ηδέα, είπε ε κακά. ξα γηα ύπλν όκσο 
γηαηί αλ κείλνπκε θη άιιν εδώ ζα μεπαγηάζνπκε θη 
εκείο θαη ε Ώζπξνπινύ ζνπ. 
 

Θαηεξίλα Αλαγλώζηνπ 
 
 
 
 
 
 

Ση ήηαλ εθείλν πνπ έθαλε ηνλ Εβάλ λα 
ζθέθηεηαη όηη ν Ώτ- ΐαζίιεο δε ζα έβξηζθε  
ηνλ δξόκν γηα λα θέξεη ην δώξν ηνπ; 

 
 

Ση λνκίδεηο όηη έγξαθε ν Εβάλ ζην γξάκκα  
πνπ έζηεηιε ζηνλ Ώτ-ΐαζίιε; Ση ζα έγξαθεο  
εζύ ζην δηθό ζνπ; 

 
 

Με ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ αλαδεηήζηε 
παιηέο θάξηεο πνπ λα απεηθνλίδνπλ ηνλ Ώτ-ΐαζίιε 
θαη ν θαζέλαο αο θηηάμεη ηελ ηζηνξία ηνπ. 
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Κάιαληα Πξσηνρξνληάο 
 
Ώξρηκεληά θη αξρηρξνληά θη αξρή ηνπ Γελαξίνπ, 
Άγηνο ΐαζίιεο έξρεηαη από ηελ Καηζαξεία, 
βαζηά εηθόλα θαη ραξηί, ραξηί θαη θαιακάξη, 
ην θαιακάξη έγξαθε θαη ην ραξηί κηινύζε. 
- ΐαζίιε, πόζελ* έξρεζαη θαη πόζελ θαηεβαίλεηο; 
- Ώπό ηε κάλα κ’ έξρνκαη θαη ζην ζρνιεηό κνπ  

πάσ. 
- Κάηζε λα θαο, θάηζε λα πηεηο, θάηζε λα  

ηξαγνπδήζεηο,  
θη αλ είζαη θαη γξακκαηηθόο, πεο καο  

ηελ άιθα-βήηα.  
Καη ζην ξαβδί ηνπ (α)θνύκπεζελα πεη  

ηελ άιθα-βήηα 
 
θαη ην ξαβδί ηνπ (ή)ηαλ μεξό, ρισξά βιαζηάξηα  

βγάδεη,  
θαη πάλσ ζηα βιαζηάξηα ηνπ πέξδηθεο  

θειαεδνύζαλ. 
’ απηό ην ζπίηη πνπ ’ξζακε πέηξα λα κε ξαγίζεη 
θη ν λνηθνθύξεο ηνπ ζπηηηνύ ρξόληα πνιιά λα  

δήζεη 
θαη λα καο θαη λα καο θαινθαξδίζεη. 

 

Από ηε σδόπνιε 
 
 
 
 

*πόζελ: από πνύ 
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πύξνο Θαξδακάθεο,  
«Ο Ατ Βαζίιεο θαη ε βαζηιόπηηα» 
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Ήξζε ε Παζραιηά 
 

- Ήξζε ε παζραιηά! 
ιέλε ηα πνπιηά 
πάλσ ζηα θιαδάθηα. 
 
- Ήξζε ε παζραιηά 
ιελ όιν ραξά 
θαη ηα ινπινπδάθηα. 
 
- Ήξζε ε παζραιηά! 
ιέεη, θαζώο θπιά 
θαη ην πνηακάθη. 
 
- Ήξζε ε παζραιηά! 
θαη ηζνπγθξίδεη απγά 
ην κηθξό παηδάθη. 

 

Υάξεο αθειιαξίνπ 
 
 

Υξήζηνο 
Γαξνπθαιήο, 
«Σα παζραιηλά απγά» 
(ιεπηνκέξεηα) 
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Σν ιαγνπδάθη ηεο Λακπξή 
  

 Οινρξνλίο ε ραξνύκελε νηθνγέλεηα ηνπ θπξ 
Λαγνύ ρνξνπεδάεη, ηξαγνπδάεη θαη πιέθεη 
θνθηλάθηα γηα ην Πάζρα. Καη ζαλ θηάζνπλ  
νη κέξεο ηεο Λακπξήο, ν θπξ Λαγόο θσλάδεη  
ζηε γπλαίθα ηνπ θαη ηα παηδηά ηνπ: 
 

 «Βκπξόο! Φνξηώζηε ηα θαιαζάθηα  
ζηελ πιάηε ζαο θαη δξόκν γηα ηελ πνιηηεία. Θα 
πεξάζνπκε από ην ζπίηη ηεο θπξά Παζραιηάο 
πξώηα». 
 

 Καη ηα ιαγνπδάθηα θνξηώλνληαη ηα κηζν-
γεκάηα από θαξακέιεο θαη ζνθνιάηεο θαιαζάθηα 
ηνπο θαη μεθηλνύλ γηα ηελ θνληηλή πνιηηεία. Καηά 
ην ζνύξνππν θηάλνπλ ζην ζπίηη ηεο θπξά 
Παζραιηάο. 
 

 «Υξόληα Πνιιά, θπξά Παζραιηά. Ώπνγέκηζέ 
καο ηα θαιάζηα καο», ηεο θσλάδνπλ. 
 

 Καη ε θπξά Παζραιηά ηνπο γεκίδεη ηα θαιάζηα 
ηνπο κε θόθθηλα απγά. 
 

 ΐαξηά θνξησκέλα ύζηεξα ηα ιαγνπδάθηα, ζα 
ζθνηείληαζε, πήγαλε θξπθά θξπθά ζηα καγαδηά 
θαη πήξαλε ηε ζέζε ηνπο κέζα ζηηο βηηξίλεο. 
ηύισζαλ πεξήθαλα ηα απηάθηα ηνπο, ζήθσζαλ 
όξζηα ηα δπν κπξνζηηλά ηνπο πνδαξάθηα θαη 
πεξίκελαλ λα μεκεξώζεη γηα λα ’ξζνπλ νη θίινη 
ηνπο ηα παηδηά, πήγαλ λα ηα θακαξώζνπλ. 
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 Ώρ! Ση ραξά, ζαλ καδεύηεθαλ κπξνο ζηε 
βηηξίλα ηα παηδάθηα. Πνην ζα πάξεη ην γεκάην 
θνθηλάθη, πνην ζα πάξεη ην θόθθηλν απγό! 
 

 αλ ηέιεησζε ε Παζραιηάηηθε γηνξηή,  
ηα ιαγνπδάθηα γπξίζαλε πάιη ζην δάζνο θαη 
άξρηζαλ  λα πιέθνπλ θαιαζάθηα γηα ηε ραξνύκελε 
γηνξηή, πνπ ζα μαλάξζεη ηελ εξρόκελε Λακπξή. 
 

Αληηγόλε Κεηαμά (ζεία Ιέλα) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πνηνο γέκηζε ηα θαιαζάθηα κε θόθθηλα απγά 
θαη ζε πνηνπο έδσζαλ νη ιαγνί; 
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Πνην δξόκν ζ’ αθνινπζήζνπλ ηα ιαγνπδάθηα 
γηα λα θηάζνπλ ζηε βηηξίλα; 

 
 
 
 

Δηξήλε Ζιηνπνύινπ,  
«Εαραξνπιαζηείν» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μνηξαζηείηε ξόινπο θαη «παίμηε»  
ηελ ηζηνξία κε ηα ιαγνπδάθηα ζηελ ηάμε. Μπνξείηε 
λα θηηάμεηε ράξηηλα θαιαζάθηα θαη λα ηα γεκίζεηε 
κε απγά, θαξακέιεο θαη ζνθνιάηεο. ην ηέινο 
ρνξέςηε όινη καδί κε ηε ζπλνδεία θάπνηνπ 
παζραιηλνύ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ, πνπ κπνξείηε 
λα βξείηε ζε δηάθνξα CD, όπσο ζηα Παζραιηλά 
ηεο Αόκλαο ακίνπ. 
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Ο Υξηζηόο θαη ηα πνπιηά 
 
 Κάπνηε, ιέλε, έζθπςε ν Υξηζηόο ζηα λεξά κηαο 
ιίκλεο θαη ηνπ έπεζε ν ζηαπξόο θαη ράζεθε. Σόηε 
καδεύηεθαλ γύξσ ηνπ ηα πνπιάθηα θαη ζέιεζαλ λα 
βνεζήζνπλ. Πξώηα πάεη ην πεξηζηέξη, ζθύβεη  
ζηε ιίκλε θαη βξέρεη κόλν ηα λύρηα ηνπ. Ο Υξηζηόο 
γηα λα ην ζπκάηαη ηνπ βάδεη θόθθηλν ρξώκα  
ζηα πνδαξάθηα ηνπ. Πάεη ην ρειηδόλη, δελ 
θαηαθέξλεη ηίπνηα. Ο Υξηζηόο ηνπ βάθεη  
ηελ θνηιίηζα ηνπ κε  
άζπξν ρξώκα. ηελ θαξδεξίλα,  
πνπ δελ κπόξεζε θη εθείλε  
λα ηα θαηαθέξεη, βάθεη θόθθηλε  
ηε κπηνύια θαη βάδεη πηηζηιηέο  
ζηα θηεξά. ηελ πέξδηθα γηα  
ζεκάδη βάθεη κύηε θαη πόδηα  
θόθθηλα, ηεο ζνπζνπξάδαο θάλεη ηξίρξσκε  
ηελ νπξά ηεο, ζηνλ θνθθηλνιαίκε –ην ιέεη θαη  
η’ όλνκά ηνπ– βάθεη θόθθηλν ην ιαηκό, ζη’ αεδόλη 
ραξίδεη κεισδηθή θσλή. Έηζη ζπλερίζηεθε θαη  
ζηα άιια πνπιάθηα, είηε κηθξά είηε κεγάια. 

Σέινο, έλαο ατηόο από ςειά δπγηάδεηαη θαη 
νξκά κέζα ζηα λεξά θαη αλαζύξεη ην ζηαπξό.  
Σόηε ν Υξηζηόο ηνλ ζθξαγίδεη ζηε ξάρε θαη  
ηνλ θάλεη ζηαπξατηό. 

Ιατθόο ζξύινο* 
 

*ιατθόο ζξύινο: δηήγεζε, δεκηνύξγεκα  
ηεο θαληαζίαο ηνπ ιανύ 
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Ώπ’ όια ηα πνπιηά πνπ πξνζπάζεζαλ λα 
βνεζήζνπλ ηνλ Υξηζηό, κόλν ν ζηαπξατηόο ηα 
θαηαθέξλεη.  κσο ν Υξηζηόο αληακείβεη όια  
ηα πνπιηά. Γηαηί πηζηεύεηο όηη ην θάλεη; 

 
 

Σν αίληγκα «Ώπό πάλσ ζαλ ηεγάλη, από 
θάησ ζαλ κπακπάθη θη από πίζσ ζαλ ςαιίδη» 
πεξηγξάθεη έλα από ηα πνπιηά, πνπ αλαθέξνληαη 
ζηε ιατθή παξάδνζε πνπ δηάβαζεο. Μπνξείο λα 
καληέςεηο πνην είλαη; 

 
 

Πνηα ρξώκαηα ράξηζε ν Υξηζηόο ζην θάζε 
πνπιί; Υξσκάηηζε ην θάζε πνπιί κε ην ζσζηό 
ρξώκα! 
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Δ κνπζηθή κπνξεί λα κηκεζεί ην ηηηίβηζκα 
ησλ πνπιηώλ, όπσο ζην κνπζηθό παξακύζη  

ηνπ εξγθέη Πξνθόθηεθ Ο Πέηξνο θαη ν Ιύθνο. Ώλ 
ππάξρεη απηό ην CD ζην ζρνιείν ζνπ, βξεο πνην 
κνπζηθό όξγαλν ρξεζηκνπνηεί ν ζπλζέηεο γηα λα 
δώζεη ηελ εληύπσζε ελόο πνπιηνύ πνπ θειαεδεί. 
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Σν θάζε βόηζαιν, 

ιείν ή ηξαρύ, ην ιέσ παηξίδα. 
 

αξάληνο Παπιέαο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θεόθηινο Υαηδεκηραήι, 
«Ο ήξσαο Κάξθνο Κπόηζαξεο καρόκελνο» 

 

 



ΏΠΟ ΣΔΝ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΕΣΟΡΕΏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ώζπξνγάιαλν παλί 
 

Μηινύζαλε δπν λεξάηδεο:  
 

- Ση ζεκαία λα δώζνπκε ζ’ απηή ηε ρώξα; είπαλ θη 
έδεημαλ ηελ Βιιάδα. 
 

- Ώο ξσηήζνπκε ηελ ίδηα, είπε ε κηα. 
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- Ώο ξσηήζνπκε, ζπκθώλεζε θαη ε άιιε. 
 

 ΐξήθαλ ηελ Βιιάδα λα ινύδεηαη ζε κηα 
θαηαγάιαλε ζάιαζζα θαη λα ζηεγλώλεη θάησ από 
έλαλ νιόιακπξν ήιην. 
 

- Κπξά, θπξά αξρόληηζζα, θπξά καο παηλεκέλε, 
Βιιάδα δνμαζκέλε, ηη ρξώκα ζέιεηο λα ’ρεη  
ε ζεκαία ζνπ; 
 

- Να ξσηήζσ ηα παηδηά κνπ, είπε ε Βιιάδα. 
 

 Σα κηζά παηδηά ηεο δνύζαλ ζηε ζηεξηά, 
παηδεύνληαλ* κε ηε γε θαη ηα βνπλά. 
 

- Κπξά, θπξά αξρόληηζζα, θπξά καο παηλεκέλε, 
Βιιάδα δνμαζκέλε, ζθιεξόο ν ηόπνο. Καη  
ε δνπιεηά ζθιεξή. Μα άζπξα πεξηζηέξηα νη ςπρέο 
καο. Γη’ απηό άζπξε, νιόαζπξε ηε ζέκε*  
ηε ζεκαία καο. Σα ’γξαςε ηα ιόγηα απηά ζε 
ρξπζόδεην ηεθηέξη* ε Βιιάδα. 
 

- Ώο πάσ ηώξα λα ξσηήζσ θαη η’ άιια κνπ παηδηά, 
ηα παηδηά ηεο ζάιαζζαο, είπε ε Βιιάδα. 
 

 Σα βξήθε λα παιεύνπλ κε ηα δίρηπα. Να ηα 
ηξαβνύλ κε θόπν, γηαηί ήηαλ γηνκάηα απ’ 
αζεκέληα ιαρηαξηζηά ςάξηα. 
 

- Κπξά, θπξά αξρόληηζζα θπξά καο παηλεκέλε, 
Βιιάδα δνμαζκέλε, εκάο νη ςπρέο καο είλαη 
δνμαζκέλεο ζην γαιαλό λεξό. 
 

 

*παηδεύνληαλ: αγσλίδνληαλ, δνύιεπαλ  

*ζέκε: ζέινπκε 

*ηεθηέξη: ηεηξάδην κε ζεκεηώζεηο 
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Σνύηε ε ζάιαζζα ε κεγάιε, πνπ καο δίλεη ραξά 
θαη δσή, ζέινπκε λα ρσξέζεη ηε ζεκαία καο. 
 

 Σα ’γξαςε θαη ηνύηα ηα ιόγηα ε Βιιάδα ζε 
ρξπζόδεην ηεθηέξη θαη ην ’δσζε, ην ηεθηέξη,  
ζηηο λεξάηδεο. 
 

- Έηζη λα γίλεη, είπαλ εθείλεο. 
 

 Καη ηόηε κέζα από ηελ αθξηζκέλε ζάιαζζα 
βγήθε η’ αζπξνγάιαλν παλί θη απιώζεθε ζε 
νπξαλό θαη γε. Κείλε ηελ ώξα ν ήιηνο άζηξαςε, 
έζθπςε, θίιεζε ην παλί θαη ην θίιεκα ηνπ έγηλε 
έλαο νιόρξπζνο ζηαπξόο. 
 

- Δ ζεκαία καο, είπε ε Βιιάδα. Δ ζεκαία γηα ηα 
παηδηά ηεο ζηεξηάο, γηα ηα παηδηά ηεο ζάιαζζαο. 
 

Γαιάηεηα νπξέιε 
 
 
 
 
 
 

 

Πνηα παηδηά ηεο Βιιάδαο έδσζαλ  
ην άζπξν θαη πνηα ην γαιάδην ρξώκα ζηε ζεκαία 
θαη γηαηί; 
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ηηο εηθόλεο  βιέπεηο δηάθνξα γξακκαηό-
ζεκα, πνπ έρνπλ ηελ ειιεληθή ζεκαία. πδεηήζηε 
ζηελ ηάμε γηα ηε ζεκαζία ηνπ γξακκαηόζεκνπ θαη 
θηηάμηε έλα δηθό ζαο ζην άδεην πιαίζην, κε ζέκα 
ηε ζεκαία. 
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Δ γηνξηή ηνπ «ρη» 
 

Κάησ απ’ ηε ζεκαία  
ζην ζρνιεηό κπξνζηά  
ηα παηδηά γηνξηάδνπλ,  
ηα Βιιελόπνπια 
 
«ρη ζηνπο ηπξάλλνπο! 
ρη ζηε ζθιαβηά!  
Γήησ ε εηξήλε!  
Γήησ ε ιεπηεξηά!» 
 
Όζηεξα ζην εξών 
ζηέθνπλ ζησπειά. 
Κη αθνπκπνύλ ζηελ πιάθα 
αγξηνινύινπδα. 

 

Θώζηαο Θαιαπαλίδαο 
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Παξαηήξεζε ηηο αθίζεο ηνπ πνιέκνπ ηνπ ’40 
θαη δηάβαζε ηα θείκελα πνπ ηηο ζπλνδεύνπλ. 
πδεηήζηε ζηελ ηάμε γηα πνην ζθνπό γίλνληαη  
νη αθίζεο. Φηηάμε καδί κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ 
αθίζεο γηα ηε γηνξηή ηνπ «ΟΥΕ» θαη ζηνιίζηε κε 
απηέο ηελ ηάμε.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αθίζα ηεο Βάζσο 
Θαηξάθε  

Αθίζα ηνπ Γηώξγνπ  
Γξακκαηόπνπινπ 
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Σα ειιελάθηα 
 
ε θάπνην λεζί γηα ρξόληα αθέληεο ήηαλ ν Αγάο* θαη 

έθαλε όηη απηόο ήζειε. Οη Έιιελεο θάηνηθνη έπξεπε 

λα ηνλ ππαθνύλ, λα ηνπ δίλνπλ κεξίδην από ηε 

ζνδεηά ρσξίο θαλείο λα ηνικά λα κηιήζεη. Γη’ απηό 

πνιιά παιηθάξηα μεληηεύνληαλ ζηα θαξάβηα. 

Αλάκεζά ηνπο θη ν Γηώξγεο. Όηαλ γύξηζε κεηά από 

θαηξό, βξήθε ην ρσξηό άδεην θαη ην Παγόλη,  

ην αγαπεκέλν πνπιί ηεο αδειθήο ηνπ ηεο Καξίαο, 

άξρηζε λα ηνπ δηεγείηαη ηη έγηλε ηελ Θπξηαθή, πνπ 

γίλνληαλ νη γάκνη ηεο Παγώλαο θαη ηνπ Γηάλλνπ. 

 

Βίρε πηα λπρηώζεη, αιιά ην γιέληη ζπλερηδόηαλε 

θαη ζα ζπλερηδόηαλε γηα πνιύ αθόκα. Ο γακπξόο 
θη ε λύθε ρόξεςαλ ηνλ πξώην ην ζπξηό. Μεηά 
ρόξεςαλ θη όινη νη θαιεζκέλνη. Δ Μαξία θη  
νη θίιεο ηεο ηξαγνύδαγαλ γηα ηελ νκνξθηά  
ηεο λύθεο. Σν ηνπκπειέθη, ην νύηη, ην θιαξίλν 
ζπλόδεπαλ ην ρνξό θαη ην ηξαγνύδη. Κη εθεί πνπ 
όια ήηαλ ραξνύκελα, θάλεθε ν Ώθέληεο ν Ώγάο κε 
ηνπο δηθνύο ηνπ. πλεζηζκέλνο λα θάλεη ό,ηη ζέιεη, 
θώλαμε: 
 

- Κξαζί θαη κεδέ γηα ηα παιηθάξηα κνπ. Κη εζύ 
Μαξία, ζήθσ λα ρνξέςνπκε! 
 
 

*Αγάο: αμησκαηνύρνο ησλ Σνύξθσλ 
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ινη πάγσζαλ. Σέηνηα πξνζβνιή! Δ Μαξία 
δελ ηα ’ραζε θαη κε ζηαζεξή θσλή ηνπ είπε: 

 

- Αε ρνξεύσ κε ην δόξη! 
 

 Ώπηό ήηαλε. Δ ζπλνδεία ηνπ Ώθέληε ηνπ Ώγά 
ζήθσζε ηα όπια, νη δηθνί καο ηξάβεμαλ ηα 
ζπαζηά... 
 

 Σνπ Γηώξγε ηα ρείιηα ηξέκαλε απ’ ην θαθό 
ηνπ... 
 

- Ώξθεηά! θώλαμε θαη ηξάβεμε ην ζπαζί ηνπ. Σώξα 
ζα δεη!... 
 

- Με! Σνπ θώλαμαλ νη άιινη θαη ηνλ θξάηεζαλ 
ζθηρηά απ’ ηα ρέξηα. 
 

- Ώθήζηε κε! Ώξθεηά πηα κε ηνλ Ώθέληε ηνλ Ώγά! 
 

- Αελ έρεη λόεκα, Γηώξγε, ηνπ είπαλ νη άιινη. 
Βίκαζηε ιίγνη θη είλαη πνιινί.  
 

- Αελ είκαζηε πηα ιίγνη, είπε ν Γηώξγεο. Καη  
ζη’ άιια ηα ρσξηά ην ’ρνπλ απνθαζίζεη. Οη δηθνί 
καο πνύ είλαη ηώξα; 

 

- Οη αλήκπνξνη πήγαλε ζ’ άιια ρσξηά πην ήζπρα. 
Οη λένη βγήθαλ ζην βνπλό*, είπε ην Παγόλη. 
- Βκπξόο, ινηπόλ, γηα ην βνπλό! 
 
 

 

*βγήθαλ ζην βνπλό: αλέβεθαλ ζην βνπλό γηα  
λ’ αληηζηαζνύλ ζηνλ αγά 
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 Βίρε μεκπηίζεη ν ήιηνο απ’ ηελ αλαηνιή, όηαλ 
έθηαζαλ ζηνπο πξόπνδεο ηνπ βνπλνύ. ια ήηαλ 
ήζπρα. Σίπνηε δε θαηλόηαλ, ηίπνηε δελ 
αθνπγόηαλ... θαη μαθληθά... θνθθίληζε ην βνπλό απ’ 
ηα θεζάθηα* θαη κηα ειιεληθή ζεκαία μεδηπιώζεθε.  
 

- Καιύηεξα κηαο ώξαο ειεύζεξε δσή παξά 
ζαξάληα ρξόληα ζθιαβηά θαη θπιαθή! 
 

 Ήηαλ θνξηηζίζηηθε θσλή, πνπ ην είπε, αιιά 
αξθεηά δπλαηή γηα λα θαηαιάβεη ν Γηώξγεο  
ηε θσλή ηεο Μαξίαο. Με θηεξά ζηα πόδηα 
αλέβαηλαλ ηώξα ην βνπλό, λα ελσζνύλ κε  
ηνπο άιινπο. 
 

 Ήηαλ 22 Μαξηίνπ ηνπ 1821. 
 

Δπγελία Φαθίλνπ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*θεζάθηα: θαπέια πνπ θνξνύλ νη ηζνιηάδεο 
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Σελ ηζηνξία απηή ηελ έγξαςε ε Βπγελία 
Φαθίλνπ παξαηεξώληαο ιατθά θεληήκαηα. Γξάςε 
θαη ζπ ηε δηθή ζνπ ηζηνξία παξαηεξώληαο  
ην παξαθάησ θέληεκα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κπαηαλία (θεληεηό ζθέπαζκα θξεβαηηνύ) από  
ηελ Θξήηε 
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Σα κνπζηθά όξγαλα πνπ βιέπεηο  
ζηηο παξαθάησ εηθόλεο, γηα λα βγάινπλ ήρν, ζα 
πξέπεη ν νξγαλνπαίρηεο λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη κε 
δηαθνξεηηθό ηξόπν. Μπνξείο λα βξεηο πνηνη είλαη 
απηνί νη ηξόπνη; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ιατθά όξγαλα: ληανύιη, ιανύην 

 
 

Μνηξάζνπ ηνπο ξόινπο ηεο ηζηνξίαο κε 
ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ θαη «παίμηε» ηε ζθελή  
ηνπ γιεληηνύ. Γηα κνπζηθή κπνξείηε λα ρξεζηκν-
πνηήζεηε ηα ηξαγνύδηα από ην CD Σξαγνύδηα θαη 
ζθνπνί από δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο ηεο 
Αόκλαο ακίνπ ή ην CD Σξαγνύδηα ηεο Θξάθεο θαη 
ηεο Καθεδνλίαο ηνπ Υξόλε Ώεδνλίδε ή όπνην 
άιιν CD κε δεκνηηθά ηξαγνύδηα ππάξρεη ζην 
ζρνιείν ζαο. 
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Ο αγσληζηήο κε ηελ πέλα 
 
- Ση έγηλε ην 1821; 
 

- Δ ειιεληθή επαλάζηαζε. 
 

- Καη ηη πεηύρακε κε  
ηελ επαλάζηαζε; 
 

- Να ιεπηεξσζνύκε από  
ηε ζθιαβηά. 
 

- Καη πνηνη ην θαηάθεξαλ απηό; 
 

- Οη ήξσεο ηνπ ’21. 
 

- Αειαδή ηη έθαλαλ; 
 

- Πήξαλ ηα ληνπθέθηα, ηα θαξηνθίιηα θαη  
ηα γηαηαγάληα θαη πνιεκώληαο από ξαρνύια ζε 
ξαρνύια θέξδηζαλ ηε ιεπηεξηά. 
 

- Καη πνηνη είλαη απηνί νη ήξσεο; 
 

 Ώπ’ όιεο ηηο κεξηέο ηεο ηάμεο αθνύζηεθαλ 
νλόκαηα:  
 

- Κνινθνηξώλεο! Καξατζθάθεο! Ώλδξνύηζνο! 
Αηάθνο! Μπνπκπνπιίλα! 
 

- Ση νθείινπκε ζ’ απηνύο; 
 

- Βπγλσκνζύλε θαη αγάπε.  
 

- Γηαηί ηάρα; 
 

- Γηαηί καο ράξηζαλ ηε ιεπηεξηά. 
 

 Δ δαζθάια καο πήξε βαζηά αλάζα. Φαηλόηαλ 
επραξηζηεκέλε από ηηο απαληήζεηο καο. Κη 
σζηόζν είπε: 
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- Ναη, αιιά… 
 

- Ώιιά; 
 

- Παξαιείςαηε έλαλ ήξσα.  
 

- Πνηνλ; Σνλ Καλάξε;  
 

- ρη! 
 

- Σνλ Μπόηζαξε; 
 

- ρη! ρη! Ο ήξσαο απηόο πνπ μεράζαηε δε 
θνξνύζε θνπζηαλέια! 
 

- Καη ηη θνξνύζε; 
 

- Κνπζηνύκη! 
 

- Κνπζηνύκη; Καη πώο πνιεκνύζε;  
 

- Αελ πνιεκνύζε! 
 

- Μα ηόηε ηη ήξσαο ήηαλ; 
 

- Καη δε κνπ ιέηε, ήξσεο είλαη κόλν εθείλνη πνπ 
κάρνληαη κε όπια;  
 

 Πξαγκαηηθά. Ώπηό ήηαλ θάηη πνπ δελ ην είρακε 
ζθεθηεί. 
 

- ηε δσή ππάξρνπλ ήξσεο, πνπ δελ θξαηνύλ 
πνιεκηθό όπιν. Βίλαη νη θαζεκεξηλνί ήξσεο, πνπ 
αγσλίδνληαη ν θαζέλαο όπσο κπνξεί. 
 

 Ήηαλ ηώξα ε ζεηξά καο λα ηελ ηξειάλνπκε 
ζηηο εξσηήζεηο. 
 

- Καη πώο αγσλίζηεθε ν ήξσαο πνπ μεράζακε; 
 

- Με ηελ πέλα ηνπ. 
 

- Βίλαη όπιν ε πέλα; 
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- Βίλαη... ηα ρέξηα ελόο πνηεηή είλαη.  
 

- Κη ήηαλ πνηεηήο; 
 

- Ναη! 
 

- Καη πώο ηνλ έιεγαλ; 
 

 Έγηλε ζησπή ζηελ ηάμε. ζηακάηεζαλ  
νη εξσηήζεηο, ζηακάηεζαλ θαη νη απαληήζεηο. 
Όζηεξα, ε δαζθάια κάο είπε ηνλίδνληαο κία κία 
ηηο ιέμεηο. 
 

- Αίπια ζηνπο ήξσεο πνπ αλαθέξαηε θαη πνπ 
αγσλίζηεθαλ κε εξσηζκό θαη απηνζπζία, 
αγσλίζηεθε θαη ν Αηνλύζηνο νισκόο. Αελ 
πήδεζε πνηέ ξαρνύιεο. Αελ θξάηεζε πνηέ 
πηζηόιηα. Αε κύξηζε κπαξνύηη. Μόλν από καθξηά 
άθνπγε ην ζόξπβν ηεο κάρεο. Κη όκσο ε πέλα ηνπ 
πνιεκνύζε. Πνιεκνύζε κε ηνπο ζηίρνπο ηνπ. 
Μπνξεί νη άιινη ήξσεο λα καο ράξηζαλ  
ηε ιεπηεξηά, όκσο ν πνηεηήο κάο έδσζε έλα 
ζύκβνιν. Καη κάιηζηα ην έδσζε, όπσο θαη  
ηελ ππόινηπε πνίεζε ηνπ, ζηελ απιή γιώζζα 
ηνπ ιανύ, πνπ ιίγνη γξακκαηηζκέλνη  
ηε ρξεζηκνπνηνύζαλ σο ηόηε. 
 

 Σα ιόγηα ηνπ ύκλνπ ηα μέξνπκε όινη απέμσ. 
Ώιιά γηα λα δνύκε θαιύηεξα ηη ζέινπλ λα πνπλ. 
 

ε γλσξίδσ από ηελ θόςε 
ηνπ ζπαζηνύ ηελ ηξνκεξή 
ζε γλσξίδσ από ηελ όςε 
πνπ κε βία κεηξάεη ηε γε. 
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Ώπ’ ηα θόθαια βγαικέλε 
ησλ Βιιήλσλ ηα ηεξά, 
θαη ζαλ πξώηα αλδξεησκέλε,  
Υαίξε σ ραίξε, Βιεπζεξηά! 

 

 ΐάιακε ηα δπλαηά καο όια ηα παηδηά θη είπακε 
πνιύ πξνζεθηηθά ηνλ εζληθό ύκλν, γηα λ’ αλαγαι-
ιηάζεη ε ςπρή ηνπ πνηεηή θαζώο ιέγακε  
ην ηξαγνύδη ηνπ. 
 

Αγγειηθή Βαξειά 
 
 
 
 

 

Ση νθείινπκε ζηνπο ήξσεο θαη γηαηί; 
 

 

ηνλ πίλαθα παξαηή- 
ξεζε θαη νλόκαζε  

ηα όπια θαη ηα ξνύρα  
πνπ θνξά ην ειιελόπνπιν.  
πδήηεζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο  
ζνπ εάλ ην ειιελόπνπιν  
απηό κπνξεί λα είλαη θάπνηνο  
«ήξσαο» ηνπ ’21.  
Αηεγήζνπ ή δσγξάθηζε  
κηα ηζηνξία γη’ απηό. 
 

Αιεμάληεξ – Καξί Θνιέλ,  
«Σν Διιελόπνπιν» 
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Κε θιαξίλα θαη κε ληέθηα 
κε ιανύηα θαη βηνιηά 
ζα ρνξέςνπκε ζη’ αιώλη 
λένη, γέξνη θαη παηδηά. 

 

Γεκνηηθό ηξαγνύδη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πνιύθιεηηνο Ρέγθνο,  
«θπξηαλό παλεγύξη» 

 
 



 

ΠΟΛΕΣΕΣΕΚΔ ΚΛΔΡΟΝΟΜΕΏ 
 

Ο Μέγαο Ώιέμαλδξνο θαη  
ην Καηαξακέλν θίδη 

 

ΘΑΡΑΓΘΗΟΕΖ: Ώμηόηηκνη θύξηνη, θπξίεο κνπ θαη 
παηδηά. Έρνπκε παξάζηαζε ηνλ Ώιέμαλδξν  
ην Μαθεδόλα θαη ην θαηαξακέλν θίδη. Καζίζηε, 
απόςε ζα μεπνδαξηαζηνύκε ζην γιέληη. Θα θάκε, 
ζα πηνύκε θαη λεζηηθνί ζα θνηκεζνύκε. Ώο πάσ θη 
εγώ ηώξα λα εηνηκάζσ ηελ παξάζηαζε. 
 

(Ο Θαξαγθηόδεο θεύγεη. Αθνύγεηαη ην ηξαγνύδη ηνπ 
Υαηδεαβάηε θαη εκθαλίδεηαη ν ίδηνο). 
 

ΥΑΣΕΖΑΒΑΣΖ: Ώθνύζαηε, αθνύζαηε! αγάδεο, 
παζάδεο, ληεξβηζάδεο, Ρώζνη, Πξώζζνη, 
Μπόεξεο, Οζσκαλνί… Άγγινη, Γάιινη, 
Πνξηνγάινη, έξβνη, Ρνπκάλνη, Πνινπλνί! … 
 

ΘΑΡΑΓΘΗΟΕΖ: (Κέζα από ηελ θαιύβα κ’ έλα 
ραζκνπξεηό). Πνηνο νπξιηάδεη όμσ απ’  
ηελ παξάγθα κνπ θαη ζα κνπ μππλήζεη  
ηελ νηθνγέλεηα, ν γξνπζνύδεο!… 
 

ΥΑΣΕΖΑΒΑΣΖ: Ώθνύζαηε, αθνύζαηε… 
 

ΘΑΡΑΓΘΗΟΕΖ: Να, πνπ λα δαγθώζεηο  
ηε γιώζζα ζνπ, γξνπζνύδε! 
 

ΥΑΣΕΖΑΒΑΣΖ: Καηά δηαηαγήλ ηνπ πνιπρξν-
λεκέλνπ καο παζά, όπνηνο ζθνηώζεη… 
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ΘΑΡΑΓΘΗΟΕΖ: Πνπ λα ιπζζάμεηο, ηδαλακπέηε… 
Φέξε εδώ απηόλε… 
 

ΥΑΣΕΖΑΒΑΣΖ: Θα πάξεη ηε βεδπξνπνύια γηα 
ζύδπγν, εθαηό ιίξεο κπαμίζη θαη κεηά ην ζάλαην 
ηνπ παζά ζα ιακβάλεη θαη ηνλ ζξόλνλ. 
(πγρξόλσο πέθηεη ζην θεθάιη ηνπ έλα 
θαηαβξερηήξη*). Πσ, πσ… θαη δάγθσζα  
ηε γιώζζα κνπ… 
 

ΘΑΡΑΓΘΗΟΕΖ: (Βγαίλνληαο έμσ απ’ ηελ παξάγθα). 
Ση έρεηο, κσξέ γξνπζνύδε, θαη νπξιηάδεηο απ’ έμσ 
απ’ ηελ θαιύβα κνπ ζαλ θαξαβίζηνο ζθύινο; 
 

ΥΑΣΕΖΑΒΑΣΖ: Φηνπ, θηνπ… Να, βξε παηδάθη 
κνπ, ηειαιώ*. 
 

ΘΑΡΑΓΘΗΟΕΖ: Καη ηη είζαη θόθνξαο θαη ιαιάο; 
 

ΥΑΣΕΖΑΒΑΣΖ: Σειαιώ, είπα. Μήπσο είζαη 
εύθνινο λα ηειαιήζνπκε καδί; Θα πάξνπκε 
ηέζζεξηο ιίξεο - δπν εζύ, δπν εγώ. 
 

ΘΑΡΑΓΘΗΟΕΖ: Ώλ είλαη γηα ιίξεο, ηόηε πάκε! … 
 

 
 
 
 
 
 

*θαηαβξερηήξη: πνηηζηήξη 

*ηειαιώ: αλαθνηλώλσ θάηη ζηνλ θόζκν κε δπλαηή 
θσλή 
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ΥΑΣΕΖΑΒΑΣΖ: Άθνπ, ινηπόλ, ηη ζα ιεο. ,ηη ιέσ 
εγώ ζα ιεο θη εζύ: ‘‘Ώθνύζαηε, αθνύζαηε! …’’ 
 

ΘΑΡΑΓΘΗΟΕΖ: Ώπηά η’ αθνύζακε. Παξαθάησ.  
(Ο Υαηδεαβάηεο επαλαιακβάλεη ηα πξνεγνύκελα). 
 

ΘΑΡΑΓΘΗΟΕΖ: Βεε… ζηγά, κσξέ! Έλα ηζνπβάιη 
ιόγηα κηα ραςηά ηα ’θαλεο. Έλα έλα. 
 

ΥΑΣΕΖΑΒΑΣΖ: Καηά δηαηαγήλ ηνπ παζά… 
 

ΘΑΡΑΓΘΗΟΕΖ: Δ ζπληαγή ηνπ παηζά… είλαη… 
 

ΥΑΣΕΖΑΒΑΣΖ: πνηνο θνλεύζεη… 
 

ΘΑΡΑΓΘΗΟΕΖ: πνηνο ρσλέςεη… 
 

ΥΑΣΕΖΑΒΑΣΖ: Σνλ θαηαξακέλν όθε*… 
 

ΘΑΡΑΓΘΗΟΕΖ: Σν ζθνπξηαζκέλν θόθηε… 
 

ΥΑΣΕΖΑΒΑΣΖ: Θα παίξλεη εθαηό ιίξεο 
κπαμίζη*… 
 

ΘΑΡΑΓΘΗΟΕΖ: Θα ηξώεη μύιν πνπ ζ’ αμίδεη… 
 

ΥΑΣΕΖΑΒΑΣΖ: Σε βεδπξνπνύια γηα ζύδπγν… 
 

ΘΑΡΑΓΘΗΟΕΖ: Θα παίξλεη δηαδύγην… 
 

ΥΑΣΕΖΑΒΑΣΖ: Καη κεηά ην ζάλαην ηνπ παζά ζα 
ιακβάλεη θαη ηνλ ζξόλνλ… 
 

ΘΑΡΑΓΘΗΟΕΖ: Ώθνύ θνπζθώζεη απ’ ηνλ παηζά, 
ζα δηαβάζεη ηελ εθεκεξίδα ηνλ ‘‘ΥΡΟΝΟΝ’’. 
 
 

 

*όθε/όθηο: θίδη 

*κπαμίζη: θηινδώξεκα
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ΥΑΣΕΖΑΒΑΣΖ: Λνηπόλ, θαιή δνπιεηά, 
Καξαγθηόδε, θαη θαιή αληάκσζε. 
 

Δπγέληνο παζάξεο 
 
 
 
 

«Θα θάκε, ζα πηνύκε θαη λεζηηθνί ζα 
θνηκεζνύκε!» Ση ελλνεί κε απηά ηα ιόγηα  
ν Καξαγθηόδεο; 

 
 

Μπνξείο λα νλνκάζεηο θαζεκηά από  
ηηο παξαθάησ θηγνύξεο; Πνηεο άιιεο από  
ην Θέαηξν θηώλ γλσξίδεηο; Φηηάμε όπνηα ζνπ 
αξέζεη. 
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Παξνηκίεο* 
 
Βπρή γνληνύ αγόξαδε  
θαη ζηα βνπλά πεξπάηα 

 
 
 
 
Σν κήιν θάησ από 
ηε κειηά ζα πέζεη. 
 
 
 
 

Μεηά ηε βξνρή  
βγαίλεη ν ήιηνο. 

 
 
 
 
Δ αιεπνύ δέθα ρξνλώλ  
θαη ην αιεπνπδάθη έληεθα. 
 
 
 
 
 
 

*παξνηκίεο: ζύληνκεο θξάζεηο κε θξπκκέλν 
λόεκα, πνπ άιιν ιέλε θη άιιν ελλννύλ 
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Γισζζνδέηεο* 
 

Άζπξε πέηξα μέμαζπξε  
θη απ’ ηνλ ήιην μεμαζπξόηεξε 

 
 
Πίηα ζπαλαθόπηηα  
ζπαλαθνιαδόπηηα. 
 
 
 
 
 
 

Ώθνύ ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε γηα ηε ζεκαζία 
ησλ παξνηκηώλ, ζθεθηείηε παξαδείγκαηα από  
ηε ζρνιηθή δσή, ζηα νπνία ζα ηαίξηαδαλ θάπνηεο 
από απηέο. 

 
 

Γλσξίδεηο θάπνηα παξνηκία; Ώπό πνηνλ  
ηελ άθνπζεο θαη πνύ; Γλσξίδεηο ηη ζεκαίλεη; 

 
 
 
 

*γισζζνδέηεο: θξάζεηο πνπ πξέπεη λα πεηο 
ρσξίο λα κπεξδεπηείο 
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Αεκηνπξγήζηε έλα άικπνπκ κε παξνηκίεο 
θαη γισζζνδέηεο, πνπ ζα ζπγθεληξώζεηε από 
ηνπο παππνύδεο θαη ηηο γηαγηάδεο ηεο γεηηνληάο 
ζαο. 

 
 
 
 

Γσγξάθηζε ό,ηη ζέιεηο γηα κηα παξνηκία ή 
έλαλ γισζζνδέηε πνπ ζα δηαιέμεηο. 
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[Οη ηεγαλίηεο ηνπ Σξαγνπόδε] 
 

Σν δών πξνρσξνύζε αξγά αξγά θη ν Λάκπεο 

πίζσ ηνπ κε ην ζθνύθν ηνπ ρακειά ζη’ απηηά θαη 
ηα ρέξηα ρσκέλα ζηηο ηζέπεο, ώζπνπ θηάζαλε  
ζην Ξέθσην, θνληά ζην δάζνο. Σν θεγγάξη είρε 
αλέβεη ηώξα ζηνλ νπξαλό θη αζήκσλε δέληξα θαη 
θιαδηά κε ην θσο ηνπ. Κη εθεί πνπ πεξπαηνύζαλε, 
βιέπεη μαθληθά ην παηδί έλα πξάγκα, ριαπ! λα 
πεδάεη ζην ζακάξη ηνπ κνπιαξηνύ, αλάκεζα  
ζηα δπν ζαθηά κε ην αιεύξη. Σν κνπιάξη ηξόκαμε θη 
άξρηζε λα ηξέρεη. 
 

- ηγά ζηγά, θηιαξάθν κνπ, αθνύζηεθε ηόηε κηα 
θσλίηζα ςηιή θαη δπν ρεξάθηα ηξηρσηά έπηαζαλ 
ην θαπίζηξη* θαη ην ζηακάηεζαλ, έλα θεθάιη 
γύξηζε πίζσ θαη θνίηαμε ην παηδί. 
 

- Γεηα ζνπ Λάκπε! θώλαμε ραξνύκελα. 
 

 Ο Λάκπεο είδε ζην θσο ηνπ θεγγαξηνύ έλα 
θνληό αλζξσπάθη κε ηξηρσηό κνύηξν, κεγάιν 
ζηόκα θαη δπν καηάθηα πνπ κπηξκπηιίδαλε* 
γεκάηα πνλεξηά θαη ζηε ζηηγκή θαηάιαβε ηη ήηαλ. 
 

 «Απζηπρία κνπ», είπε κέζα ηνπ, 
θαιηθάληδαξνο!» θη έθιεηζε ην ζηόκα ηνπ ζθηρηά. 
 
 
 

*θαπίζηξη: ραιηλάξη  

*κπηξκπηιίδαλε: παηρλίδηδαλ 
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- Καιηθάληδαξνο, κάιηζηα! είπε απηόο, ζαλ λα 
θαηάιαβε ηη ζπιινγίζηεθε ην παηδί. Φνβήζεθεο; 
 

 Μα ν Λάκπεο δελ άλνημε ην ζηόκα ηνπ  
λ’ απαληήζεη. 
 

- Φνβάζαη, Λάκπε; ξώηεζε πάιη  
ν θαιηθάληδαξνο. 
 

 Μηιηά ν Λάκπεο. 
 

- Γηαηί ηξόκαμεο, δε κ’ αθνύο; 
 

- Αε..., δε ζα κνπ θάλεηο θαθό; ςηζύξηζε ηέινο  
ν Λάκπεο μεςπρηζκέλα. 
 

- Καθό; Καη γηαηί λα ζνπ θάλσ θαθό; είπε  
ν θαιηθάληδαξνο. 
 

- Αε...δε...δε ζα κνπ πάξεηο ηε κηιηά; ξώηεζε 
ηξνκαγκέλνο ν Λάκπεο. 
 

- Υη, ρη, ρη...λα ζνπ πάξσ ηε κηιηά; γέιαζε κε  
ηελ θαξδηά ηνπ ν θαιηθάληδαξνο. Ώκή, εγώ  
ν θαθνκνίξεο θάλσ πώο θαη πώο λα βξσ θαλέλα 
λα θνπβεληηάζσ, πνπ ζηελνρσξηέκαη κόλνο κνπ 
ζηηο εξεκηέο, θη εζύ ιεο λα ζνπ πάξσ ε κηιηά; Ση 
λα ηελ θάλσ ηε κηιηά ζνπ, Λάκπε κνπ; Δ δηθή κνπ 
κε θηάλεη θαη κε παξαθηάλεη. Μίια ειεύζεξα, δελ 
έρεηο ηίπνηα λα θνβεζείο από κέλα! 
 

 Σνπ Λάκπε πήγε ε θαξδηά ηνπ ζηνλ ηόπν ηεο 
θη είπε κέζα ηνπ: «Χξαία! ... λα πνπ είδα θαη 
θαιηθάληδαξν! ... ηπρεξόο είκαη!» 
 

- Πώο ζε ιέλε; ξώηεζε ηόηε μεζαξξεκέλνο. 
 

- Σξαγνπόδε! Βμαηηίαο ησλ πνδαξηώλ κνπ πνπ 
είλαη ηξαγίζηα, είπε ν θαιηθάληδαξνο. 
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- Χ! δε θαίλεηαη πνιύ, θώλαμε ν Λάκπεο. Ώλ 
κάιηζηα δε κνπ ην ’ιεγεο, νύηε ζα ην πξόζερα 
θαζόινπ. Σα κάηηα ζνπ όκσο είλαη πνιύ έμππλα 
θαη θαηαιαβαίλεη θαλείο πσο ην κπαιό ζνπ είλαη 
αλζξσπηλό. 
 

Ο Σξαγνπόδεο επραξηζηήζεθε κ’ απηά ηα 
ιόγηα. 
 

- Βίζαη επγεληθό παηδί, Λάκπε, είπε. Καη κηα πνπ 
ην ’θέξε ε ηύρε λα γλσξηζηνύκε, πεο κνπ ηη 
πξάγκα ζέιεηο λα ζνπ θάλσ. 
 

 Ο Λάκπεο ζπιινγίζηεθε πάιη θάκπνζε ώξα. 
 

- Σόηε απηό πνπ ζέισ πην πνιύ είλαη λα γίλεη θαιά 
ε ζεηα- Μαξηώ, ε γεηηόληζζά καο. Βίλαη άξξσζηε 
πνιιέο κέξεο ηώξα θη έρεη δπν κηθξά παηδηά. Σελ 
αγαπάκε πνιύ ηε ζεηα-Μαξηώ. Σα βξάδηα έξρεηαη 
ζπίηη καο θαη θάζε ρξόλν ζαλ απόςε, ηελ 
Παξακνλή, ςήλνπκε καδί ηηο ηεγαλίηεο ζην ηδάθη 
θαη ιέκε παξακύζηα. 
 

- Λάκπε, είπε ν Σξαγνπόδεο, βιέπσ πσο δελ 
είζαη κνλάρα επγεληθό παηδί, κα θαη θαιό, θη 
γλώξηζα. Ώπηό πνπ δεηάο ζα γίλεη. Βκέλα όκσο ηη 
ζα κνπ δώζεηο; Γηαηί θάηη πξέπεη λα κνπ δώζεηο θη 
εζύ, έηζη είλαη ν λόκνο ησλ θαιηθάληδαξσλ. 
 

 Ο Λάκπεο έμπζε ην θεθάιη ηνπ. 
 

- Ση λα ζνπ δώζσ; έθαλε. Θέιεηο ην ιάζηηρό κνπ; 
είλαη θαηλνύξην. 
 

- ρη, είπε ν Σξαγνπόδεο, δε κνπ ρξεηάδεηαη. Θα 
κνπ δώζεηο πέληε ηεγαλίηεο κεγάιεο θαη 
θαινςεκέλεο κε κπόιηθν κέιη απάλσ. ύκθσλνη; 
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- ύκθσλνη! θώλαμε ν Λάκπεο νιόραξνο, πνπ 
γιίησζε ην ιάζηηρό ηνπ. 
 

 κσο πνύ ζα ζε βξσ λα ζνπ ηηο δώζσ; 
 

- Θα ηηο βάιεηο ηα κεζάλπρηα έμσ ζην πεδνύιη  
ηεο απιήο ζαο θη εγώ ζα ’ξζσ λα ηηο πάξσ. Καη 
ηώξα, γεηα ζνπ, πάσ ιηγάθη ζην κύιν  
ηνπ κπαξκπα-ηαύξνπ. Κη όπσο ε ζεηα-ηαύξαηλα 
είλαη αθεξεκέλε πνύ θαη πνύ, ζα θαηαθέξσ λα 
ηεο αξπάμσ θακηά ζπαλαθόπηηα. 
 

- Γεηα ζνπ, Σξαγνπόδε, είπε ν Λάκπεο. 
 

 Ο θαιηθάληδαξνο κε δπν πεδήκαηα πέξαζε  
ην μέθσην θαη ρώζεθε ζην δάζνο θη ν Λάκπεο κε 
ην κνπιάξη ηνπ ηξάβεμε θαηά ην ρσξηό. αλ 
έθηαζε ζην ζπίηη ηνπ, μεθόξησζε ην αιεύξη, πήγε 
ην κνπιάξη ζην ζηάβιν θη ύζηεξα καδί κε  
ηνλ παηέξα ηνπ έκπαζαλ ηα ζαθηά ζην ζπίηη.  
Δ Ώζεκνύια δύκσζε γξήγνξα γξήγνξα θη έβαιε 
ην δπκάξη θνληά ζηε θσηηά λ’ αλεβεί. Κη όηαλ 
αλέβεθε θαη θνύζθσζε θαη μερείιηζε ζηε ιεθάλε, 
ε κάλα έζηεζε ην ηεγάλη  
ζηε θσηηά θαη ε Ώζεκνύια 
θάζηζε δίπια ζην ζνθξά*  
θη άξρηζε λα πιάζεη ηηο ηεγαλίηεο. 
 

 Ο λνπο ηνπ Λάκπε ήηαλ  
αιινύ. 

 

 
 

 

*ζνθξάο: ρακειό ηξαπέδη 
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«Λεο λα κε γέιαζε ν θαιηθάληδαξνο;» έιεγε 
κέζα ηνπ θαη θαζόηαλ ζην ζθακλάθη ηνπ  
ακίιεηνο θαη ζπιινγηζκέλνο. 
 

 Πέξαζε θάκπνζε ώξα. Κη έμαθλα... έμαθλα  
ε πόξηα άλνημε βηαζηηθά θη ε ζεηα-Μαξηώ κπήθε 
κέζα γειαζηή, ηπιηγκέλε ζην κάιιηλν ζάιη ηεο. 
Πίζσ αθνινπζνύζαλε ηα παηδηά ηεο. 
 

- Θεηα-Μαξηώ! θώλαμε ν Λάκπεο νιόραξνο θη 
έηξεμε λα βάιεη έλα ζθακλί ζηε γσληά. Θεηα-Μαξηώ 
θαισζόξηζεο! Βίζαη θαιά ηώξα; 
 

- Καιά, παηδάθη κνπ, είπε ε ζεηα-Μαξηώ κε 
ρακόγειν, θαιώο ζαο βξήθα! 
 

 Καη θάζηζε ζην ζθακλί ηεο. 
 

 Σα παηδηά γύξσ ζην ζνθξά πιάζαλε 
ηεγαλίηεο. Δ Ώζεκνύια έπιαζε αλζξσπάθηα θαη 
θνπινπξάθηα θαη ηα παηδηά ηεο ζεηαο-Μαξηώο 
πιάζαλε καξγαξίηεο θαη κπαζηνπλάθηα. Κη  
ν Λάκπεο έπιαζε πέληε κεγάιεο ηεγαλίηεο, πνπ 
ςεζήθαλε θαη ξνδνθνθθηλίζαλε κέζα ζην ιάδη 
ηνπο. Σηο κέισζε ν ίδηνο θαιά θαιά, ηηο έβαιε  
ζ’ έλα πηαηάθη θαη πήγε θαη ηηο άθεζε έμσ,  
ζην πεδνύιη ηεο απιήο. 
 

- Σξαγνπόδε, είπε, ζνπ ’θεξα ηηο ηεγαλίηεο ζνπ! 
Αε κε γέιαζεο! ’ επραξηζηώ! 
 

- Καη κπήθε κέζα ζηελ θάκαξα γηα λ’ αθνύζεη  
ην παξακύζη. 

 

Πηπίλα Σζηκηθαιή 
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Γηαηί ν θαιηθάληδαξνο αληάκεηςε  
ηνλ Λάκπε; 

 
 

Ση έρεηο αθνύζεη εζύ γηα ηνπο θαιηθάληδα-
ξνπο θαη από πνύ ην έρεηο κάζεη; Ρώηεζε  
ηνλ παππνύ, θαη ηε γηαγηά λα ζνπ πνπλ ηη 
πίζηεπαλ γη’ απηνύο νη άλζξσπνη ηα παιαηόηεξα 
ρξνληά. 

 
 

Ο Σξαγνπόδεο νθείιεη ην όλνκά ηνπ  
ζηα πόδηα ηνπ. Γσγξάθηζε κηα παξέα θαιηθάληδα-
ξσλ θαη δώζε ζηνλ θαζέλα θάπνην όλνκα πνπ λα 
έρεη ζρέζε κε έλα ραξαθηεξηζηηθό ηνπ. 
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Υειηδόληζκα 
 
Σελ πξώηε κέξα ηνπ Κάξηε ηα παηδηά επηζθέ-

πηνληαη ηα ζπίηηα ηξαγνπδώληαο ην ηξαγνύδη  

ηεο Υειηδόλαο γηα λα δείμνπλ ην ηέινο  

ηνπ ρεηκώλα θαη ηνλ εξρνκό ηεο άλνημεο. 

 
Ήξζε, ήξζε ρειηδόλα, 
ήξζε θη άιιε κειεδόλα, 
θάζηζε θαη ιάιεζε, 
θαη γιπθά θειάεδεζε: 
«Μάξηε, Μάξηε κνπ θαιέ, 
θαη Φιεβάξε θνβεξέ, 
θη αλ θιεβίζεηο θη αλ ηζηθλίζεηο*, 
θαινθαίξη ζα κπξίζεηο. 
Κη αλ ρηνλίζεηο, θη αλ θαθίζεηο, 
πάιηλ άλνημε ζ’ αλζίζεηο». 
 

 
Γεκνηηθό ηξαγνύδη από ηε Θξάθε 

 
 
 
 
 
 

*ηζηθλίδσ: ςήλσ θαγεηό ηόζν ώζηε λα 
«ςηινθαεί» θαη λα κπξίζεη 
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ηηο παξαθάησ εηθόλεο, βιέπεηο  
ηε «Υειηδόλα». Μπνξείο λα θηηάμεηο ηε δηθή ζνπ 
θαη ηελ πξώηε κέξα ηνπ Μάξηε λα πεηο  
ηα θάιαληα. 

 
 
 

β. «Ζ ρειηδόλα» από  
ηε Θεζζαιία 

 
 
 

 
 

 
α. «Υειηδόληζκα»  
από ηελ Αγξηαλή  
εξξώλ 

 

 

Ώλ ξσηήζεηο ηνπο γνλείο, ηνπο παππνύ-
δεο ή θαη άιινπο κεγαιύηεξνπο, ζα ζνπ πνπλ θαη 
άιια ηξαγνύδηα (θάιαληα) πνπ ιέγαλε, όηαλ ήηαλ 
παηδηά. Παξόκνηα ηξαγνύδηα κπνξείο λα βξεηο ζε 
δηάθνξα CD, όπσο ζηελ Πεξπεξνύλα θαη άιια 
ηξαγνύδηα ηνπ ιανύ καο γηα παηδηά ηεο Αόκλαο 
ακίνπ. 
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Σα δύν αδέξθηα 
 

Αύν αδέξθηα θαιιηεξγνύζαλ καδί έλα θνκκάηη 

γεο θαη κνηξάδνληαλ ηε ζνδεηά. Έλα βξάδπ πνπ  
ν θαζέλαο εηνηκαδόηαλ λα απνζεθεύζεη ην κεξίδηό 
ηνπ, ν έλαο από ηνπο δύν αδεξθνύο ζθέθηεθε θαη 
είπε: 
 

- Ο αδεξθόο κνπ είλαη παληξεκέλνο θαη έρεη δπν 
παηδηά. Ώπηό ηνπ πξνθαιεί έγλνηεο θαη έμνδα πνπ  
εγώ δελ έρσ. Βπνκέλσο εθείλνο έρεη πεξηζζόηεξε 
αλάγθε απηή ηε ζνδεηά από εκέλα. Θα ηνπ κεηαθέ-
ξσ κεξηθά ζαθηά ζηα θξπθά. Βπεηδή μέξσ θαιά 
όηη αλ ηνπ ην πξνηείλσ, ζα αξλεζεί.εθώζεθε,  

θνπβάιεζε κεξηθά ζαθηά ζηνλ αρπξώλα  
αδειθνύ ηνπ θαη γύξηζε λα μαπιώζεη.  
κσο ν άιινο αδειθόο ζεθώζεθε ιίγν  
αξγόηεξα θαη είπε: 
 

- Αελ είλαη δίθαην εγώ λα έρσ ην κηζό 
ζηηάξη από ην ρσξάθη καο. Ο αδεξθόο 
κνπ δελ έρεη γλσξίζεη αθόκα ηηο ραξέο 
ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο. Έρεη αλάγθε λα 
βγαίλεη θαη λα δηαζθεδάδεη, πξάγκαηα 
πνπ θνζηίδνπλ αθξηβά. Θα ηνπ κεηαθέξσ 
επνκέλσο έλα κέξνο ηνπ ζηηαξηνύ κνπ. 

  

 εθώζεθε ινηπόλ γηα λα  
κεηαθέξεη κεξηθά ζαθηά  
ζηηαξηνύ ζην γεηηνληθό αρπξώλα. 
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 Σν επόκελν πξσί, ν θαζέλαο από ηνπο 
αδεξθνύο έκεηλε έθπιεθηνο, επεηδή βξήθε  
ζηνλ αρπξώλα ηνπ ηελ ίδηα πνζόηεηα ζηηαξηνύ κε 
ηελ πξνεγνύκελε. 
 

 Κάζε ρξόλν, ηελ επνρή ηεο ζπγθνκηδήο, 
μαλάξρηδαλ ην ίδην. Καη πνηέ δελ κπνξνύζαλ λα 
θαηαιάβνπλ κε πνην καγηθό ηξόπν ν αξηζκόο  
ησλ ζαθηώλ ήηαλ πάληα ν ίδηνο. 

 

Παξακύζη από ηε Κέζε Αλαηνιή 
 
 
 
 
 
 
 

Θπκάζαη λα έρεηο δώζεη θη εζύ θάηη ζε 
θάπνηνλ άιιν, αληί λα ην θξαηήζεηο γηα ηνλ εαπηό 
ζνπ; 

 
 
 

Ρώηα ηνλ παππνύ ή ηε γηαγηά ζνπ λα ζνπ 
πνπλ ηζηνξίεο από ηνλ θαηξό ηνπ ζεξηζκνύ  
ζηελ επνρή ηνπο. 
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ΐάιε ζηε ζσζηή ζεηξά ηηο εηθόλεο γηα λα  
δείμεηο πώο από ην ζηηάξη θηηάρλνπκε ςσκί. 

 
 
 
 
 

Ιίρληζκα  Άιεζκα 
  
 
 
 

 Εύκσκα 
Αιώληζκα 

 
 

 

Έξγν  
ηνπ Θεόθηινπ 
Υαηδεκηραήι  
 

Φήζηκν 
 
 
 
 
 
 
 

 Θεξηζκόο 
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Ώηλίγκαηα* 
 

Μηθξή κηθξή λνηθνθεξά* 
κεγάιε πίηα θάλεη. 

 
Ση είλαη; 

 
 
 

Πξάζηλν παιάηη, θόθθηλα ινπινύδηα θαη καύξνη 
θαιόγεξνη θάζνληαη κέζα. 

 
Ση είλαη; 

 
 
 

Πάπισκα παπισκαηίδεη, 
πα* ζηε γε ρακνθπιηέηαη, 

πην πνιιέο θνξέο κνπγθξίδεη. 
 

Ση είλαη; 
 
 
 
 

*αηλίγκαηα: ζύληνκεο θξάζεηο, πνπ κέζα από  
ηελ πεξηγξαθή ελόο πξάγκαηνο ζε θαινύλ λα 
καληέςεηο θάηη άιιν  

*λνηθνθεξά: λνηθνθπξά 

*πα: πάλσ 
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Μηα βαξθνύια θνξησκέλε 
ζηε ζπειίηζα πάεη θαη κπαίλεη. 

 
Ση είλαη; 

 
 
 

Πξόβιεκα 
 

Ο παπάο θη ε παπαδηά, 
ν Γηάλλεο θη ε Μαξία, 

έμη απγά ςήζαλε 
θαη θάγαλε από ηξία. 

 
 

 
 
 

Παηρλίδη κε αηλίγκαηα: Υσξηζηείηε ζε 
ηέζζεξηο νκάδεο. Κάζε νκάδα ζα πξέπεη λα 
εηθνλνγξαθήζεη έλα αίληγκα κε ηε ιύζε ηνπ ζε 
μερσξηζηά θνκκάηηα ραξηί. Σνπνζεηήζηε  
ηηο δσγξαθηέο ζαο ζην ηακπιό ηεο ηάμεο 
αλαθαηεκέλεο. Μεηά πξνζπαζήζηε λα ηαηξηάμεηε  
ηηο δσγξαθηέο ησλ αηληγκάησλ κε ηη ο ιύζεηο ηνπο. 
Σν παηρλίδη ηειεηώλεη, όηαλ βξείηε όιεο ηηο ζσζηέο 
ιύζεηο. 
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Ώθνύ βξεηο πόζα είλαη ηα πξόζσπα  
ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ κνηξάδνληαη ηα απγά, 

έλσζε κε κία γξακκή απηά πνπ έθαγε ν θαζέλαο 
ηνπο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

παπα Γηάλλεο 
 

παπαδηά Καξία 
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ηνλ θνκπηνύηεξ ηηθη-ηηθη 

γπξνθέξλεη ην πνληίθη 
 

Θέηε Υνξηηάηε 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
νθία Εαξακπνύθα [Αζηξόγαηνο] 

 
 
 
 



 

ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ 
 

Κύξηε Νηεζηκπέι… 
 

Να ιηγώλεηαη ζην θιάκα 
ην κηθξό κνπ ην αδεξθάθη, 
έμσ θνκπξεζέξ, θακηόληα, 
κηα Γηακάρα, Καβαζάθη, 
πάλσ ξαδηνηζηξίδεο 
πνπ ζνπ ζπαλ ηηο σηναζπίδεο* 
θη έλα ζηεξενθσληθό, 
θνληθό 
λα θνπληέηαη ν πνιπέιαηνο, 
θύξηε Νηεζηκπέι κνπ, έιενο! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*σηναζπίδεο: εηδηθό θάιπκκα ησλ απηηώλ γηα λα 
κελ αθνύκε δπλαηνύο ζνξύβνπο 
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Καη ην βίληεν ησλ θάησ  
ζηε δηαπαζώλ* λα παίδεη 
κηα ηαηλία, δξάζε όιν,  
λα «μππλνύλ» νη Κνγθνιέδνη.  
Δ θπξία ε από πιάη  
δπλαηά ζαλ πνιπβόιν,  
λα κηιάεη, λα κηιάεη,  
θη εγώ πνύ ’καζα πσο ηάρα  
είλ’ ε ζησπή ρξπζάθη... 
θύξηε Νηεζηκπέι, ληζάθη*! 

 

Γεκήηξεο Καλζόπνπινο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ζηε δηαπαζώλ: ζηελ πην δπλαηή έληαζε  

*ληζάθη: θηάλεη πηα! 
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Πνηνπο ελνριεηηθνύο ζνξύβνπο αθνύεη  
ην παηδάθη ζην πνίεκα; 

 
 
 
 

Ο Ώιεμάληεξ Γθξάρακ Μπει ήηαλ έλαο 
επηζηήκνλαο πνπ αζρνιήζεθε κε ηνπο ήρνπο. 
Ώξγόηεξα άιινη επηζηήκνλεο όηαλ ζέιεζαλ λα 

κεηξήζνπλ ηελ έληαζε ησλ ήρσλ, δειαδή  
ην πόζν δπλαηά θηάλνπλ ζηα απηηά καο  
νη δηάθνξνη ήρνη, θαηαζθεύαζαλ κηα «ζθάια» 
ήρσλ. ηε βάζε ηεο ζθάιαο έβαιαλ ηνπο πην 
αδύλακνπο ήρνπο. Κάζε ζθαινπάηη έδεηρλε έλαλ 

βαζκό Ληεζηκπέι. 
 
Παξαηήξεζε ζηελ εηθόλα ηεο επόκελεο ζειίδαο 
όηη όζν αλεβαίλνπκε ηε «ζθάια» ηόζν πην δπλαηνί 
είλαη νη ήρνη. 
 
Οη αξηζκνί δείρλνπλ ηε δύλακε ηνπ ήρνπ, δειαδή 

ηνπο βαζκνύο Ληεζηκπέι(db) 
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Σππηθά παξαδείγκαηα  
έληαζεο ήρσλ ζε ληεζηκπέι 

 
 
 

Κίλδπλνο γηα ηελ αθνή 
 

Ώπνγείσζε ηδεη 
 

πλαπιία ξνθ κνπζηθήο 
 

Ραδηόθσλν πνπ παίδεη δπλαηά 

 

Κπθινθνξία βαξέσλ νρεκάησλ 

 
 

 ζπδήηεζε 

 
 
 
 

 ςίζπξνο 

 
 

ρακειόηεξνο ήρνο πνπ 
κπνξνύκε λα αθνύζνπκε 

 
Γηάθνξνη ήρνη αλάινγα κε ηελ έληαζή ηνπο  

ζε ληεζηκπέι 
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Με ην καγλεηνθσλάθη ζνπ ερνγξάθεζε 
ζνξύβνπο ηεο γεηηνληάο ζνπ θαη κεηά παίμε κε 
ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ ην παηρλίδη  
ηεο αλαγλώξηζήο ηνπο. 
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Δ ειεθηξηθή ζθνύπα θαη  
ε ιαρηάξα ησλ δύν θίισλ 

 
Ο Θαξπδάθεο, έλα κηθξό θαξύδη θαη ε Εαραξνύια, 

έλαο ηόζνο δα θόθθνο δάραξεο, ζπλαληηνύληαη όηαλ 

ε θπξία Καξηάλλα απνθαζίδεη λα θάλεη θαξπδόπηηα. 

Γίλνληαη θίινη θαη επεηδή ζέινπλ λα γπξίζνπλ ηνλ 

θόζκν, ην ζθάλε από ηε ιεθάλε. Κε έλαλ πήδν 

βξίζθνληαη ζην πάησκα θαη ηόηε αξρίδνπλ νη 

πεξηπέηεηεο. 

 

Ξύπλεζαλ από ηνλ ηξνκαρηηθό ζόξπβν  

ηεο ειεθηξηθήο ζθνύπαο. Πάλσ θάησ, πάλσ θάησ, 
ε θπξία Μαξηάλλα ηελ πεξλνύζε ζηα ραιηά θη 
εθείλε ξνπθνύζε ό,ηη έβξηζθε ζην δξόκν ηεο.  
Σξνκνθξαηεκέλε ε Γαραξνύια ζθηρηαγθάιηαζε 
ηνλ Καξπδάθε. Μα ν Καξπδάθεο δε θνβήζεθε 
ιηγόηεξν. 
 

- Φαίλεηαη δελ είλαη ηπρεξό καο λα γλσξίζνπκε 
ηνλ θόζκν. πνπ λα’ λαη απηό ην ζεξίν ζα καο 
θαηαπηεί, είπε. 
 

 Αελ ηνπο έθηαλε ε ηξνκάξα ηνπ ζαλάηνπ πνπ 
ηνπο πιεζίαδε, πήξαλ θη άιιε ιαρηάξα. Μηα 
ζηξνγγπιή, θξπζηάιιηλε κπαιίηζα μεθόιιεζε 
από ηνλ πνιπέιαην θη έπεζε θάησ κε ηέηνηα θόξα, 
πνπ αλ ηνπο έβξηζθε, ζα ηειείσλε ε ηζηνξία κηα 
ώξα αξρύηεξα, αθνύ δε ζα ππήξρε πηα 
Καξπδάθεο θαη Γαραξνύια. 
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 Βπηπρώο δελ έπεζε πάλσ ηνπο, αιιά πνιύ 
θνληά ηνπο. Καη όρη κόλν απηό! Με ηε θόξα πνπ 
είρε ηίλαμε ην ραιί γύξσ, ηίλαμε ηνλ Καξπδάθε κε 
ηε Γαραξνύια θαη βξέζεθαλ – ηη ηπρεξνί πνπ ήηαλ 
– πάλσ ζηελ ειεθηξηθή ζθνύπα. 
 

 ΐέβαηα δελ πέξαζαλ θαη ηόζν επράξηζηα. Δ 
θπξία Μαξηάλλα πήγαηλε ηε ζθνύπα πάλσ θάησ, 
πάλσ θάησ! Δ Γαραξνύια δαιίζηεθε. Ο Καξπδά-
θεο ηα έβιεπε όια γύξσ ηνπ λα ρνξνπεδνύλ. 
Υξεηαδόηαλ κεγάιε πξνζπάζεηα γηα λα θξαηεζνύλ 
θαη λα κελ θαηξαθπιήζνπλ. 
 

 Δ θπξία Μαξηάλλα αθνύ θαζάξηζε ην ραιί  
ηνπ ζαινληνύ, πξνρώξεζε γηα λα θαζαξίζεη  
ην ραιί ηνπ θαζηζηηθνύ. Βπηπρώο εθείλε ηε ζηηγκή 
ρηύπεζε ην ηειέθσλν. Άθεζε θάησ θνληά  
ζηελ αλνηρηή πόξηα ηε ζθνύπα θη έηξεμε λα  
ην ζεθώζεη. 
 

 Υσξίο λα ράζνπλ θαηξό αλ θαη ήηαλ δαιηζκέλνη 
θαη θαηαθνβηζκέλνη, νη δπν θίινη έπηαζαλ ζθηρηά 
ηα ρέξηα, κέηξεζαλ σο ην ηξία, έβαιαλ όιε ηνπο 
ηελ θαξπδνδαραξέληα δύλακε, πήδεμαλ θαη 
βξέζεθαλ έμσ από ην ζπίηη! 
 

Φηιίηζα Υαηδεράλλα 
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Ση λνκίδεηο όηη ζπλέβε ζηνπο δύν ήξσεο  
ηεο ηζηνξίαο κόιηο βγήθαλ έμσ από ην ζπίηη; 
Υσξηζηείηε ζε νκάδεο θαη ζπλερίζηε ηελ ηζηνξία. 
Μεηά θάζε νκάδα αο αθεγεζεί ηε δηθή ηεο. 

 
 

 

 Ώλ είρεο κία ειεθηξηθή ζθνύπα πνπ ζα 
κπνξνύζε λα «εμαθαλίδεη» ηα πάληα, ηη ή πνηνλ ζα 
δεηνύζεο λα ξνπθήμεη θαη γηαηί; 

 
 

Δ ζθνύπα θαη ην ηειέθσλν είλαη δπν 
ζπζθεπέο πνπ ππάξρνπλ ζπλήζσο ζηα ζεκεξηλά 
ζπίηηα. Πνηεο άιιεο ζπζθεπέο έρεη ην ζπίηη ζνπ; 
Με ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ θηηάμε έλαλ θαηάινγν κε 
απηέο. 

 
 

Υσξηζηείηε ζε νκάδεο θαη θαζεκία αο 
δηαιέμεη λα κηκεζεί κε ήρνπο θαη θηλήζεηο θάπνηα 
ειεθηξηθή ζπζθεπή ηνπ ζπηηηνύ. Παξνπζηάζηε  
ηηο κηκήζεηο ζαο θαη πξνζπαζήζηε λα αλαθαιύ-
ςεηε ηηο ζπζθεπέο πνπ κηκνύληαη νη άιινη. 
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Ο ππνινγηζηήο κνπ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ηνλ θνκπηνύηεξ ηηθη - ηηθη  
γπξνθέξλεη ην πνληίθη  
πάεη κε ην δηθό κνπ ρέξη  
ςάρλσ λα’ βξσ πόζα μέξεη 
 
αλ ηα ζέισ, κνπ καζαίλεη  
από κέλα πεξηκέλεη  
θαύζηκά ηνπ ην κπαιό κνπ  
ην γεκίδσ γηα θαιό κνπ 

 
είλαη άμηνο βνεζόο κνπ 
θίιε κεραλή ηνπ θόζκνπ 
ηάρα, ζα κπνξνύζε ε γλώζε 
θαη θαξδνύια λα ηνπ δώζεη; 

Θέηε Υνξηηάηε 
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Ώλ ήζνπλ εζύ ν θαηαζθεπαζηήο ησλ ππνιν-
γηζηώλ, πώο αιιηώο ζα νλόκαδεο ην «πνληίθη»; 
Αηθαηνιόγεζε ηελ νλνκαζία πνπ ζα ηνπ δώζεηο. 
Ρώηεζε γη’ απηό θαη  
ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ. 

 
 
 

 

Σν πνληίθη ηνπ ππνινγηζηή 
 
 
 
 

ηάζνπ κπξνζηά ζηελ νζόλε ελόο ππνιν-
γηζηή. Παξαηήξεζε ηα «εηθνλίδηα» ηεο νζόλεο. 
Κάλε κε ην πνληίθη «θιηθ» ζηα παξαθάησ 
«εηθνλίδηα». Ση ζα ζπκβεί; 
 
 

πίζσ 
Χ 

 

έλαξμε 
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Μπνξείο λα δσγξαθίζεηο δηθά ζνπ 
«εηθνλίδηα» γηα ηηο παξαθάησ εξγαζίεο  
ηνπ ππνινγηζηή ζνπ; 
 
 
 
 

Αθνύσ Θιείλσ  
Κνπζηθή ηνλ ππνινγηζηή 

 
 
 
 
    
Βιέπσ ηηο αγαπεκέλεο  ρεδηάδσ 
κνπ θσηνγξαθίεο 
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Ο αιίγθαξνο βγαίλεη ακαμάδα 
 
- Ώρ, δείηε! Αείηε! Δ βξνρή ζηακάηεζε, θη  
ν θπξ αιίγθαξνο κπήθε ζη’ ακαμάθη ηνπ λα πάεη 
ακαμάδα. 
 

- Μπηθ! Μπηθ! Κνξλάξεη λα ηνλ δνπλ  
νη θίινη ηνπ. Μπηθ! Μπηθ θαη θακαξώλεη.  
Μα ηεο ηξνραίαο ηα ζήκαηα νύηε πνπ  
ηα θνηηά. 
 

 Πεξλά κε ην πνξηνθαιί. Αε ζηακαηά  
ζην θόθθηλν. Καη κπηθ! κπηθ! ζπλέρεηα  
θνξλάξεη. 
 

 Κη όινη γπξλνύλ, ηνλ βιέπνπλε. Πώο ηνλ 
πξνζέρνπλ! Ση θαιά! Χο θη ν ηξνρνλόκνο, πνπ 
θξξξ! θξξξ! κε ηε ζθπξίρηξα ηνπ ζθπξίδεη θαη 
ηνλ ζηακαηά. 
 

 Γειά ν θπξ αιίγθαξνο, θνξδώλεηαη. Κη όπσο 
ν ηξνρνλόκνο ηνλ δπγώλεη ζθέπηεηαη όιν ραξά: 
- Ώρ, θαίλεηαη ζα κνπ δώζνπλ ην βξαβείν ηνπ πην 
θαινύ νδεγνύ! Πσο ζα ηνλ γξάςεη ν ηξνρνλόκνο 
γηα παξάβαζε θαη ζα πιεξώζεη πξόζηηκν νύηε 
πνπ ην βάδεη κε ην λνπ. 

 

Εσή Θαλάβα 
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Πνην είλαη ην ιάζνο ηνπ θπξ αιίγθαξνπ; 

 
 

Ση «βξαβείν» λνκίδεηο όηη ηαηξηάδεη  
ζηνλ θπξ αιίγθαξν; 

 
 

ηνλ πίλαθα παξαηήξεζε ηα ρξώκαηα θαη 
ηα ζρήκαηα θαη ζπδήηεζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ 
ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ν θαιιηηέρλεο δσγξάθηζε 
έλα αηύρεκα κε απηνθίλεην. Γσγξάθηζε θη εζύ ή 
δηεγήζνπ έλα αηύρεκα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γ. Κπηαξάο, «Σν αηύρεκα» 
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Σν ξνιόη ηεο Μάξσο 
 

Έλα ξνιόη ήζειε ε Μάξσ. Έλα κηθξό ξνιόη δηθό 

ηεο θαη ηίπνη’ άιιν. Δ κακά όκσο, έιεγε πσο 
έπξεπε πξώηα λα κάζεη ηελ ώξα. Καη ηελ ώξα  
ε Μάξσ δελ ηελ ήμεξε… Πξνζπάζεζε θάπνηε λα 
ηε κάζεη, κα ηεο θάλεθε δύζθνιε. Ώλ είρε, 
σζηόζν, έλα ξνιόη κε ινπξάθη θόθθηλν, πνπ λα ην 
θνξάεη ζην ρέξη θαη λα θάλεη ηηθ-ηαθ όηαλ η’ αθνπ-
κπνύζε ζη’ αθηί, ζίγνπξα ζα κάζαηλε λα ιέεη  
ηελ ώξα – θαη γξήγνξα κάιηζηα. 
 

 Έηζη λόκηδε ε Μάξσ, έηζη λόκηδε θη ε γηαγηά. 
Καη ηεο ράξηζε έλα ξνιόη ζηα γελέζιηά ηεο, ίδην 
ζαλ εθείλν πνπ νλεηξεπόηαλ. 
 

- Έια ηώξα, θαεκέλε, κελ θάλεηο έηζη, είπε ύζηεξα 
ε γηαγηά ζηε κακά, πνπ δε θαηλόηαλ θαη ηόζν 
επραξηζηεκέλε. Αελ είλαη δα θαη ηόζν ζπνπδαίν. 
Έλα παηδηθό ξνινγάθη… Υαξά  
ζην πξάγκα. Ήηαλ άιισζηε, ηόζν θηελό… Καη λα 
δεηο πνπ ηώξα ην παηδί ζα κάζεη λα καο ιέεη θαη ηη 
ώξα είλαη. 
 

 Σν παηδί ήηαλ ε Μάξσ. Κη  
ε Μάξσ –ε, ηώξα δε γηλόηαλ αιιηώο– 
έπξεπε λα ηε κάζεη ηελ ώξα.  
Κόληεπε, άιισζηε, λα γίλεη έμη  
ρξνλώλ. Αελ ήηαλ πηα θαη θαλέλα  
κσξό! 
 

 Δ αδειθή ηεο, ε Νηίλα, πνπ είλαη κεγάιε, ηεο 
έδεημε πξώηα ηηο ώξεο ηηο ζηξνγγπιέο: 

116 / 155 



 

 ηαλ ν κηθξόο δείθηεο είλαη ζην 1 θαη  
ν κεγάινο ζην 12, ε ώξα είλαη κία αθξηβώο. 
 

 ηαλ ν κηθξόο δείθηεο είλαη ζην 2 θαη  
ν κεγάινο ζην 12, ε ώξα είλαη δύν αθξηβώο. 
 

 ηαλ ν κηθξόο δείθηεο είλαη ζην 3 θαη  
ν κεγάινο ζην 12, ε ώξα είλαη ηξεηο αθξηβώο - θαη 
πάεη ιέγνληαο... 
 

 Πνιύ εύθνιν! Καηάιαβε ακέζσο ε Μάξσ. 
Φηάλεη ην κεγάιν λα δείρλεη δώδεθα θαη ηόηε  
ην κηθξό καο ιέεη ηη ώξα είλαη. Ξέξεη, ινηπόλ, ηώξα 
λα πεη πόηε είλαη πέληε αθξηβώο, πόηε εθηά, πόηε 
νθηώ θαη πόηε ό,ηη άιιν «αθξηβώο» ηε ξσηήζεηε. 
Καη ζε ιίγν ζα κάζεη θαη ηα «παξά ηέηαξην» θαη  
ηα «θαη δέθα» θαη ηα «παξά πέληε» θη όια εθείλα 
ηα πεξίεξγα πξάγκαηα πνπ ιέλε θάζε ηόζν  
νη κεγάινη θαη θάλνπλ ηελ ώξα λα είλαη δύζθνιε. 
 

 Πεηνύζε, ινηπόλ, από ηε ραξά ηεο! Πεηνύζε, 
γηαηί δελ ήμεξε αθόκα, ε θαεκέλε, ηηο ιαρηάξεο 
πνπ ηελ πεξίκελαλ... 

 

Ιόηε Πέηξνβηηο-Αλδξηηζνπνύινπ 
 
 
 
 
 

117 / 155-156 



 

 
 
 

 

Πηζηεύεηο όηη είλαη ζεκαληηθό λα μέξεη έλα 
παηδί ζηελ ειηθία ζνπ ηελ ώξα θαη γηαηί; 
 

 
 

Κύθισζε ηα ξνιόγηα πνπ δείρλνπλ  
ηηο ώξεο πνπ αλαθέξνληαη ζην θείκελν. ΐάιε 
κόλνο ζνπ ηνπο δείθηεο ζην ξνιόη  
πνπ δελ έρεη, ώζηε λα δνπλ  
νη ζπκκαζεηέο ζνπ ηη ώξα  
μππλάο ην πξσί. 
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 Κηθξή βηβιηνζήθε  
 
Ώλ ζέιεηο λα δηαβάζεηο θαη άιια ινγνηερληθά 
βηβιία πνπ έρνπλ σο βαζηθό ηνπο ζέκα ηηο 
ελόηεηεο ηνπ Ώλζνινγίνπ, 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. 
 

ΠΑΗΓΗ ΘΑΗ ΦΤΖ 
 

Ζ γε ην ζπίηη κνπ, ηνπ Μάλνπ Κνληνιέσλ, εθδ. 
Βζηία, Ώζήλα 2000. 

Κηα θνξά θη έλα... θηεξό, ηεο Καηεξίλαο Μνπξίθε, 
εθδ. Ώγθπξα, Ώζήλα 2003. 

Πώο θηηάρηεθε ην δάζνο, ηεο Γαιάηεηαο 
Γξεγνξηάδνπ -νπξέιε, εθδ. Ώ..Β., Θεζζαινλίθε 
1998. 

ηελ αγθαιηά ηεο ζάιαζζαο, ηεο Έιελαο 
Ώξηδαλίδνπ, εθδ. Βιιεληθά Γξάκκαηα, Ώζήλα 2003. 

Σεο απγνύιαο δξνζνύιεο (πνηήκαηα), ηνπ Ώληώλε 
Λακπξηλίδε, εθδ. ύγρξνλε Βπνρή, Ώζήλα 1997 

Σν λεθνζπλλεθάθη, ηεο Μαξίαο ΐειεηά - 
ΐαζηιεηάδνπ, εθδ. Μηθξή Μίιεηνο, Ώζήλα 2004. 

Σν παξάμελν πεξηβόιη, ηεο Υξπζνύιαο Πεηξίδνπ, 
εθδ. Ώξρηπέιαγνο, Ώζήλα 1998. 
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ΔΗΡΖΛΖ ΘΑΗ ΦΗΙΗΑ 
 

Ζ Ιίλα ε πνληηθίλα θαη ε Σίλα ε ιηνληαξίλα,  
ηεο Κξηζηίλ Βξβ, εθδ. Φπρνγηόο, Ώζήλα 2001. 

Ζ ζπληξνθηά ηεο θσηηάο, ηεο Μάληαο 
Καπιάλνγινπ, εθδ. Παηάθε, Ώζήλα 2001. 

Ο ζπόξνο ηεο εηξήλεο, ηεο Εδακπέι Πηλ, εθδ. 
ύγρξνλνη Οξίδνληεο, Θεζζαινλίθε 2001. 

ηε ρώξα ησλ ινπινπδηώλ, ηεο ηέιιαο 
ΐιαρνπνύινπ, εθδ. Κέδξνο, Ώζήλα 2004.  

Σα καγηθά κνιύβηα από ηε Καγηόξθα, ηεο Κ. 
Μνπξίθε, εθδ. Άγθπξα, Ώζήλα 1998. 
 

ΘΡΖΘΔΤΣΗΘΖ ΕΩΖ 

Αύξην είλαη Θπξηαθή (κε θαζέηα), ηεο Γαιάηεηαο 
Γξεγνξηάδνπ - νπξέιε, εθδ. Ώθξίηαο, Ώζήλα 
1992.  

Γηα όια θηαίεη ν θνπξακπηέο, ηεο Σαζνύιαο 
Σζηιηκέλε, εθδ. Καζηαληώηε, Ώζήλα 2000.  
 

Ζ Βίβινο γηα παηδηά, ηεο Γσήο Καλάβα, εθδ. 
Ώθξίηαο, Ώζήλα 2001.  

Ηζηνξίεο από ηε Βίβιν,  ηνπ Μαηζαίνπ Μνπληέ, εθδ. 
Καζηαληώηε, Ώζήλα 1998.  

«Ο θνύλεινο ιέεη ηα θάιαληα», ηεο Ώληηγόλεο 

Μεηαμά (Θείαο Λέλαο), από ην βηβιίν Άθνπζέ κε 
Καξία κνπ, εθδ. Ώηιαληίο, Ώζήλα ρ.ρ.  
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«Ο Υξηζηόο γελληέηαη» (πνίεκα), ηεο Καίηεο 

ηαζνύδε, από ηε ζπιινγή Ζ κεισδία ηεο αγάπεο, 
εθδ. Ώθνί Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 1996.  

Οη θόθθηλεο θάιηζεο, ηνπ Μάλνπ Κνληνιέσλ, εθδ. 
Παηάθε, Ώζήλα 2003.  
 

Πάζρα Διιεληθό, ηεο Ώγγειηθήο Μαζηξνκηρειάθε, 
εθδ. Ώθξίηαο, Ώζήλα 1999.  

Σα γηνξηηλά καο, ηεο Νηίλαο Υαηδεληθνιάνπ, εθδ. 
Ώζηήξ, Ώζήλα 1983. 

Σα Υξηζηνύγελλα ηνπ ηεκπέιε, ηνπ Ώιέμαλδξνπ 
Παπαδηακάληε, εθδ. Παπαδόπνπινο, Ώζήλα 1998.  

Σν πάηεξ εκώλ γηα παηδηά, ηνπ Λόηο Ρνθ, εθδ. 
Μίλσαο, Ώζήλα 1995. 
 

ΑΠΟ ΣΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΗΣΟΡΗΑ 

«25 Καξηίνπ» (πνίεκα), ηνπ ΐ. Υαξσλίηε, από  

ην βηβιίν Σηηηβίζκαηα, εθδ. Αίπηπρν, Ώζήλα 1975. 
 

Βαζίιεηνο Γηγελήο Αθξίηαο, ηεο Βιέλεο θαη ηνπ 
Αεκήηξε Καινθύξε, εθδ. Κέδξνο, Ώζήλα 1983. 

«Ζ Διιάδα» (πνίεκα), ηεο Μαξίαο 

Γνπκελνπνύινπ, από ην βηβιίν Άζηξα, βόηζαια 
θαη λόηεο, εθδ. Δξάθιεηηνο, Ώζήλα 1985. 
 

Ζ ΠΟΙΗΣΗΣΗΘΖ ΚΑ ΘΙΖΡΟΛΟΚΗΑ 
 

12+1 παξακύζηα από ηε Θεζζαιία, ηεο Μαξνύιαο 
Κιηάθα (ζπιινγή), εθδ. Καζηαληώηε, Ώζήλα 1977.  
 

121 / 159 



 

Από ηε ιατθή καο παξάδνζε: 8. Παξνηκίεο – Δπρέο – 
νθά ιόγηα, ηνπ ΐ. Α. Ώλαγλσζηόπνπινπ 
(επηινγή), εθδ. Καζηαληώηε, Ώζήλα 1995.  

Διιεληθή Κπζνινγία, απόδνζε Μελέιανο 
ηεθαλίδεο, εθδ. ίγκα, Ώζήλα 1999.  

Ζ γθξηληάξα θαηζίθα, ηνπ Ώιέμε Σνιζηόη, ζε 
απόδνζε ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ, εθδ. Κέδξνο, Ώζήλα 
1984  

Ιατθά Παξακύζηα γηα κηθξά παηδηά, ηνπ ΐ. Α. 
Ώλαγλσζηόπνπινπ, εθδ. Καζηαληώηε, Ώζήλα 
1999.  

Ιατθνί Θξύινη θαη παξαδόζεηο γηα παηδηά, ηνπ ΐ. Α. 
Ώλαγλσζηόπνπινπ, εθδ. Καζηαληώηε, Ώζήλα 
1992. 

Κύζνη ηνπ Αηζώπνπ, ηεο Βιέλεο ΐαιαβάλε, εθδ. 
Παηάθε, Ώζήλα 1985. 

Ο γάκνο ηνπ Θαξαγθηόδε, ηνπ Βπγέληνπ παζάξε, 
εθδ. Ώθξίηαο, Ώζήλα 1997- 

Ο Πιάησλαο, ν σθξάηεο θαη νη Οιπκπηαθνί 
αγώλεο ησλ δώσλ, ηεο ιγαο Εσαλλίδνπ, εθδ. 
Ληβάλεο, Ώζήλα 2002. 

Οη θαξπάηηδεο κεηξάλε ηα αζηέξηα, ηεο Βιέλεο 
Υαηδνύδε-Σνύληα, εθδ. Ώγθπξα, Ώζήλα 2003. 

Οη πεξηπέηεηεο ηεο αξραίαο καγηζζνύιαο 
Κήζηξαο, ηεο καξάγδαο Μαληαδάθε, εθδ. 
Μεηαίρκην, Ώζήλα 2003.  
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Οκήξνπ Οδύζζεηα, απόδνζε Κώζηαο Πνύινο, εθδ 
Παπαδόπνπινο, Ώζήλα 2003.  

Ώξα θαιηθάληδαξσλ, ηνπ Μ. Ώπηδή, εθδ. Βιιεληθά 
Γξάκκαηα, Ώζήλα 2000. 
 

Ζ ΣΔΥΛΟΙΟΓΗΑ ΣΖ ΕΩΖ ΚΟΤ 
 

ειελάλζξσπνη ζηε γε, ηεο Γηνιάληαο Παηεξάθε, 
εθδ. Μνπζηάθα, Ώζήλα ρ.ρ. 

«Σν θνκπηνπηεξάθη κνπ» (πνίεκα), ηνπ Α,. 

Μαλζόπνπινπ, από ην βηβιίν αξάληα ρακόγεια, 
εθδ. Βπξσεθδνηηθή, Ώζήλα ρ.ρ.. 

«Σν ξνιόη» (πνίεκα), ηνπ Υάξε αθειιαξίνπ, από 

ην βηβιίν Παηδηθή πνίεζε, εθδ. Καςάζθε, Ώζήλα 
1994· 

Βηβιηνγξαθηθέο /κνπζηθέο πιεξνθνξίεο – 
εηθόλεο 

 

Βηθόλεο 
 
Φσηνγξαθίεο 
 
Μνπζηθή 

 

ΠΑΗΓΗ ΘΑΗ ΦΤΖ 

Σν γηαζεκί, ε ξνδηά θαη ε ραξνππηά, Ιατθά 
Παξακύζηα θαη Παξακπζάδεο από ηε Κηθξά Αζία η. 
Αιηθαξλαζζόο: Σν θαιό θαη ην θαθό θνξίηζη, ΕΜΒ, 
Ώζήλα 2002. 
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Μαξίθα Φηινιία, ιατθή παξακπζνύ. Αεκνηηθό 

ρνιείν Ώληηπάξνπ, Παξακύζηα από ηελ Αληίπαξν. 
 

Σα παηρλίδηα ηνπ αγέξα, Ν. Υαηδεληθνιάνπ, 

Θαιεκέξα, Θαιελύρηα, Αίπηπρν, Ώζήλα ρ.ρ. 

Ώ. Φαζηαλόο, Φνπξθνπξάθη, (πνιιαπιό), 
αλνμείδσην θαη μύιν. 

«Presto» (Καινθαίξη), Ώ. Vivaldi, Κνλζέξην 

ζε ΦΏ κείδνλα (Σέζζεξηο Δπνρέο), πξνηεηλόκελν 

CD, Ώ. Vivaldi, ζηε ζεηξά Ζ Κεγάιε Κνπζηθή Βήκα 
πξνο Βήκα, ό.π. 
 

Σν ηξνκαγκέλν ρειηδνλάθη, Γ. Σαξζνύιε, Έλα 
βηβιίν γηα ηα κηθξά καο, Ώηιαληίο, Ώζήλα ρ.ρ. 

Σνηρνγξαθία ηεο Άλνημεο ή ησλ Θξίλσλ 
(ιεπη.) [Υειηδόληα], π. 1650 π. Υ., Βζληθό 
Ώξραηνινγηθό Μνπζείν. 

Σν θεγγαξάθη, Γ. ΐηδπελόο, Ζ Γηάπιαζηο ησλ 

Παίδσλ, η. 48 - 49, 1895.  

Κ. Παπαληθνιάνπ, Λπρηεξηλό ηνπίν, ιάδη ζε 
κνπζακά, 150 ρ 190 εθ., 1997, Μνπζείν Φξπζίξα, 
Ώζήλα. 

α. «Eine Kleine Nachtmusik», Wolfang 
Amadeus Mozart, πξνηεηλόκελν CD, Berliner 
Philharmoniker, Bohm Karl, UNIVERSAL 1997   

β. «Υάξηηλν ην θεγγαξάθη», Μ. Υαηδεδάθηο, ζην CD 
(δηπιό), 30 Νπρηεξηλά, ΒΜΕ 2004. 
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[ 

Ο ζπνπξγίηεο θαη ην νπξάλην ηόμν, Μ. 

Κνληνιέσλ, Έλα ζπξηάξη γεκάην όλεηξα, Άγθπξα, 
Ώζήλα 1988. 

Κ. Μαιέαο, Ιαύξην, π. 1918 - 1920, ιάδη ζε 
ραξηόλη, 51 Υ 90 εθ., Βζλ. Πηλ. 

[Σα ηδηηδίθηα ζηήζαλε ρνξό] (απόζπαζκα), Γ. 

Ρίηζνο, ζην Σα παηρλίδηα η΄ νπξαλνύ θαη ηνπ λεξνύ, 
Κέδξνο, Ώζήλα 1980. 

Οη πεηαινπδίηζεο, Β. Παιαηνιόγνπ-Πεηξώλδα, 
Ώλνημηάηηθα, Ώξγώ, Ώζήλα 1977 
 

ΔΗΡΖΛΖ ΘΑΗ ΦΗΙΗΑ 
 

Ν. Γύδεο, Ζ Υαξά (ιεπηνκέξεηα), ειαηνγξαθία 
ζε κνπζακά, 156 Υ 104 εθ., ηδησηηθή ζπιινγή. 

(κόην) «Όια ζηε γε ζέινπλ αγάπε»,  

Ώ. Βκπεηξίθνο, ζην «Κε ινγηζκό θαη κ όλεηξν» κε 
ζηίρν θαη κε ρξώκα ..., ό.π. 

Ζ επγλσκνζύλε ηνπ κηθξνύ κπξκεγθηνύ, 
Ώίζσπνο, Ώηζώπνπ Μύζνη, απνδ.- επηκ. Γ. 
ΐαιάζε, Βιιεληθά Γξάκκαηα, Ώζήλα 1997 

Ο κηθξόο θάζηνξαο θαη ε ερώ (απόζπαζκα), Ώ. 
MacDonald, κεηάθξ. Ρ. Ρώζζε - ΓαΎξε, Ρώζζεο, 
Ώζήλα 1990.  

Όηαλ θάλνπλε πόιεκν, Γ. Μαξίλνο, Σα πνηήκαηα 
ηνπ θιόνπλ, Καζηαληώηεο, Ώζήλα 1983.  

Γώζε ηελ αγάπε (απόζπαζκα), Ώ. ΐαξειιά, 
Παηάθεο, Ώζήλα 2004. 
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[ 

ΘΡΖΘΔΤΣΗΘΖ ΕΩΖ 

Παλαγία Διενύζα ή Γαιαθηνηξνθνύζα, 
ηέινο 12νπ αη., απγνηέκπεξα ζε πξνεηνηκαζκέλν 
μύιν, 114 Υ 70 εθ., ΐπδαληηλό Μνπζείν, Ώζήλα. 

(κόην) «Δζπεξηλόο», Γ. Αξνζίλεο, Γαιήλε, Ώζήλα 
1902. 

Πξνζεπρή, Θ. Υνξηηάηε, Θνύληα Κπέια, Κέδξνο, 
Ώζήλα 1979 

Υξηζηνπγελληάηηθν δέληξν, Ρ. Καξζαίνπ, Ο 
αγέξαο παίδεη θινγέξα, Ώζήλα 1977. 

«Γεληξάθη κνπ πεξήθαλν», ζην CD 

Υξηζηνύγελλα.  

16 Σξαγνύδηα από όιν ηνλ θόζκν, LYRA 1994  

«Σν ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν» θαη «Σν έιαην πνπ 
έγηλε ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν», ζην CD 

Υξηζηνύγελλα Λν 1. Οπξάλην ηόμν, FΜ 1999 

Ο Ατ - Βαζίιεο ζα βξεη ην δξόκν ηνπ 
(απόζπαζκα), Κ. Ώλαγλώζηνπ, Βιιεληθά 
Γξάκκαηα, Ώζήλα 2000. 

Θάιαληα Πξσηνρξνληάο από ηε σδόπνιε, ΐ.  

ΐαθεηάδνπ, «Ήζε θαη έζηκα σδνπόιεσο», 
Λανγξαθία, ΚΘ', 1974 

. Καξδακάθεο, ζην Ο Ατ-Βαζίιεο θαη  
ε Βαζηιόπηηα, Ώ. Μαξίλε, Ώθξίηαο, Ώζήλα 1998. 

Ήξζε ε παζραιηά, Υ. αθειιαξίνπ, Παηδηθή 
πνίεζε, Καςάζθεο, Ώζήλα 1994. 
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[ 

Υ. Γαξνπθαιήο, Σα παζραιηλά απγά, 2001, 
ιάδη ζε κνπζακά, 52 Υ 71 εθ., πιινγή Σξάπεδαο 
Ώηηηθήο. 

Σν ιαγνπδάθη ηεο Ιακπξήο, Ώ. Μεηαμά (Θεία 
Λέλα), Βθεκεξηδνύια ηεο ζείαο Λέλαο, η. 34, 1955. 

Β. Διηνπνύινπ, Γαραξνπιαζηείν, ιάδη ζε 
παλί, 120 Υ 185 εθ., 1999. 

Ο Υξηζηόο θαη ηα πνπιηά, ΐ. Α. 
Ώλαγλσζηόπνπινο, Λατθνί ζξύινη θαη παξαδόζεηο 
γηα παηδηά, Καζηαληώηεο, Ώζήλα 2002. 

Sergei Prokofiev, Ο Πέηξνο θαη ν Λύθνο,  
ζην CD, Σν θαξλαβάιη ησλ δώσλ ηνπ Camille 
Saint Seans  θαη Ο Πέηξνο θαη ν Λύθνο ηνπ Sergei 
Prokofiev, ΏRΣΕΟΝ 2003. 
 

ΑΠΟ ΣΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΗΣΟΡΗΑ 

Θ. Υαηδεκηραήι, Ο ήξσαο Κάξθνο 
Κπόηζαξεο καρόκελνο, 1933, πδαηνγξαθία, 124 Υ 
84 εθ., πιινγή Βκπνξηθήο Σξάπεδαο ηεο 
Βιιάδνο. 
 

(κόην) «Παηξίδα», . Παπιέαο, Θαιαζζηλή Φήκε. 

Αζπξνγάιαλν παλί, Γ. νπξέιε, Ο αγέξαο παίδεη 
θινγέξα, Σήλνο, Ώζήλα 1977. 

Παύινο (ζρεδίαζε), Μ. ΐαξδνπνύινπ 
(πξνζαξκνγή), γξακκαηόζεκν, ζεηξά: 

Οιπκπηαθνί Ώγώλεο, Ώζήλα 2004, «Κνληέξλα  
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Σέρλε θαη Οιπκπηαθνί Αγώλεο» (Νν 7/2004), 
23/7/2004, θιάζε 2.00 επξώ, ΒΛ.ΣΏ. – ΐ. Κσλζηα-
ληηλέα, γξακκαηόζεκν, ζεηξά: Βπξσπατθή 
Βλνπνίεζε – Κνηλή Βπξσπατθή Ώγνξά (Νν 
7/1992), 12/10/1992, θιάζε 90 δξρ., ΒΛ.ΣΏ. – Μ. 
ΐαξδνπνύινπ (ζρεδίαζε), γξακκαηόζεκν, ζεηξά: 
Βπέηεηνη – Γεγνλόηα (Νν 3/1995), 21/6/1995, θιάζε 
100 δξρ., ΒΛ.ΣΏ. 

Ζ γηνξηή ηνπ «Όρη», Κ. Καιαπαλίδαο, Κ’ αινγάθη 
θηεξσηό, ρ.ρ. 

Κ. Γξακκαηόπνπινο, Έια λα ηα πάξεο, 
1941, έγρξσκε ιηζνγξαθεκέλε αθίζα, 100 Υ 70 
εθ., πιινγή Εζηνξηθήο θαη Βζλνινγηθήο Βηαηξείαο 
Βιιάδνο - ΐ. Καηξάθε, Γηα ηνπο ζηξαηηώηεο, 1941, 
έγρξσκε ιηζνγξαθεκέλε αθίζα, 100 Υ 70 εθ., 
πιινγή Εζηνξηθήο θαη Βζλνινγηθήο Βηαηξείαο 
Βιιάδνο. 

Σα ειιελάθηα (απόζπαζκα), Β. Φαθίλνπ, Κέδξνο, 
Ώζήλα 1980. 

Κπαηαλία (θεληεηό ζθέπαζκα θξεβαηηνύ) 
από ηελ Κξήηε, Λατθά όξγαλα: ληανύιη, ιαγνύην, 

θινγέξεο, Ώλσγεηαλάθεο Φ., Διιεληθά Ιατθά 
Κνπζηθά Όξγαλα, Μέιηζζα, Ώζήλα 1991. 

Α. ακίνπ, Σξαγνύδηα θαη ζθνπνί από 
δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, CD, Ν 4,  
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UNIVERSAL 1996 – Υ. Ώεδνλίδεο, Σξαγνύδηα ηεο 
Θξάθεο θαη ηεο Καθεδνλίαο, CD, ΏLΡΔΏ 1998. 

Ο αγσληζηήο κε ηελ πέλα, Ώ. ΐαξειιά, 
Ώλαγλσζηηθό Γ΄ Αε-κνηηθνύ, Ο.Β.Α.ΐ., Ώζήλα 
1981. 

Ώιεμάληξ - Μαξί Κνιέλ, Σν Διιελόπνπιν, 
ιάδη ζε κνπζακά, 44 Υ 38 εθ., Μνπζείν Μπελάθε, 
Ώζήλα. 
 

Ζ ΠΟΙΗΣΗΣΗΘΖ ΚΑ ΘΙΖΡΟΛΟΚΗΑ 

Π. Ρέγθνο, θπξηαλό παλεγύξη, 1938, ιάδη, 85 
ρ 100 εθ., Αεκνηηθή Πηλαθνζήθε Θεζζαινλίθεο. 

(κόην) Μ. Αέδε, Γηνξηέο, έζηκα θαη ηα ηξαγνύδηα 
ηνπο, Φηιηππόηεο, Ώζήλα 1987. 
 

Ο Κέγαο Αιέμαλδξνο θαη ην Θαηαξακέλν θίδη 
(απόζπαζκα), Β. παζάξεο, Ώθξίηαο, Ώζήλα 1997. 

Θαξαγθηόδεο, θηγνύξα Θεάηξνπ θηώλ, 
Μνπζείν Βιιεληθήο Λατθήο Σέρλεο, Ώζήλα - Γ. 
Υαξίδεκνο, Μπάξκπα  Γηώξγνο, θηγνύξα Θεάηξνπ 
θηώλ, Μνπζείν Βιιεληθήο Λατθήο Σέρλεο, Ώζήλα - 
ΐ. Κνξθηάηεο, Μ. Ώιέμαλδξνο, Μνπζείν Βιιεληθήο 
Λατθήο Σέρλεο, Ώζήλα. 

Παξνηκίεο - γισζζνδέηεο, α. Ιατθά παξακύζηα θαη 
παξακπζά-δεο ηεο Ιέξνπ, Αεκ. ρνιείν Ώγίαο 

Μαξίλαο Λέξνπ, Λέξνο 2004 - β.  Γ. Α. Καςάιεο, Οη 
παξνηκίεο ηνπ Θεζπξσηνύ ιόγηνπ Θώζηα Αζ. 
Κηραειίδε, Gutenberg, Ώζήλα 1998 - γ. Μ. Γ.  
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Μεξαθιήο, Παξνηκίεο ειιεληθέο θαη ησλ άιισλ 
βαιθαληθώλ ιαώλ, Παηάθεο, Ώζήλα 1995  δ. Ν. Γ. 

Πνιίηεο, Κειέηαη πεξί ηνπ Βίνπ θαη ηεο γιώζζεο 
ηνπ ειιεληθνύ ιανύ. Παξνηκίαη, ηόκ. α΄, Ώζήλα 
1899, -  ε. Γ. Παπαδόπνπινο, «Γισζζηθή ύιε ηεο 
λήζνπ Νηζύξνπ», Γσγξάθεηνο Ώγώλ, ό.π. - ζη. 
Γισζζνδέηεο, Μαληέκαηα, επηινγή ΐ. Α. 
Ώλαγλσζηόπνπινο, ό.π. 

[Οη ηεγαλίηεο ηνπ Σξαγνπόδε], Π. Σζηκηθάιε, Οη 
κπισλάδεο θαη ε λπθίηζα, Κέδξνο, Ώζήλα 1984.  

Υειηδόληζκα, Ώ. Κπξηαθίδνπ - Νέζηνξνο, Οη 12 
κήλεο. Σα Λανγξαθηθά, Μαιιηάξεο - Παηδεία, 
Θεζζαινλίθε ρ.ρ. 

 

«Υειηδόληζκα» από ηελ Ώγξηαλή εξξώλ, 
θση. Γ. Ώηθαηεξηλίδεο, 1967, ζην Γ. Ν. 

Ώηθαηεξηλίδεο, «Σν παηδί ζε εζηκηθνύο αγεξκνύο 

θαη επρεηεξηαθά δξώκελα», Λατθή  
παξάδνζε θαη Παηδί, επηκ. ΐ. Α. 
Ώλαγλσζηόπνπινο, Καζηαληώηεο, Ώζήλα 1999 - 

«Υειηδόλα» ΐ.Α. Ώλαγλσζηόπνπινο, Σν ηξαγνύδη  
ηεο «Υειηδόλαο», ζην Βξεπλώληαο ηνλ θόζκν ηνπ 
παηδηνύ, 1, Βιιεληθά Γξάκκαηα, 1995  

Α. ακίνπ, Ζ Πεξπεξνύλα θαη άιια 
ηξαγνύδηα ηνπ ιανύ καο γηα παηδηά, CD ZODIAC  
1998. 
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Σα δύν αδέξθηα, Piquemal M., Lagautriere P. Les 
Philo-fables, Albin Michel, Paris 2003, κεηάθξ. Μ. 
Καπιάλνγινπ. 

Φ. Γαλέηεο, [Ιίρληζκα], Αεκνηηθό ρνιείν 

Πιάθαο Σξηνβάζαισλ Μήινπ, Από ην ζηηάξη ζην 

ςσκί, επηκ. Αηαγηέιιε Ώ., Σζηξηγσηάθεο Ώ., Μήινο 

2001 Νelly,s «Γπλαίθα κε ρεηξόκπιν ζηα Αλώγεηα 

Θξήηεο ζηε δεθ. 1930-40» θσηνγξ. αξρείν 

Μνπζείνπ Μπελάθε - Φ. Γαλέηεο, [αιώληζκα], ό.π. 

–Σ. Σινύπαο, [ζεξηζκόο], Παξαδνζηαθέο 
θαιιηέξγεηεο, Μνπζείν Μπελάθε, Ώζήλα 1978 - 

[δύκσκα] Ν.Μ. Φηιάθε, Σν ςσκί ησλ Διιήλσλ θαη 
ηα γιπθίζκαηα ηεο ιατθήο καο παξάδνζεο, 
Καξκάλσξ, Δξάθιεην 2001. 

Θεόθηινο Υαηδεκηραήι, Κέγα αξηνπνηείνλ 
Γεσξγίνπ Παλαγηώηνπ Κνληνπθνύξλαξε. Βθ 
Θεζζαιίαο ηεο Πξσηεπνύζεο Λαξίζεο, 1933, 
Μνπζείν έξγσλ ηνπ Θεόθηινπ, ΐαξεηά Μπηηιήλεο. 

Αηλίγκαηα, α. Μ. Ώι. Ώιεμηάδεο, «Ιατθό αίληγκα θαη 
παηδί. Παηδαγσγηθή δηάζηαζε ηεο ζρέζεο», ζην 
Λατθή Παξάδνζε θαη Παηδί, επηκ. ΐ. Α. 
Ώλαγλσζηόπνπινο, Καζηαληώηεο, Ώζήλα 1999  
– β. Υ. Υαηδεηάθε - Καςσκέλνπ, Θεζαπξόο 
Νενειιεληθώλ Ώηληγκάησλ, Παλεπηζηεκηαθέο 
Βθδόζεηο Κξήηεο, Δξάθιεην 2001 - γ. Υ. Υαηδεηάθε 
- Καςσκέλνπ, ό.π. - δ. Υ. Υαηδεηάθε Καςσκέλνπ, 
ό.π.- ε. Πξόβιεκα: Ν. Γ. Πνιίηεο, Ώηλίγκαηα θαη  
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ινγνπαίγληα, Ο ελ Κσλζηαληηλνπόιεη Βιιεληθόο 
Φηινινγηθόο ύιινγνο, ηνκ. ε΄. 

 

Κ. Γξακκαηόπνπινο εηθνλνγξάθεζε ζην  

Ε. Κ. Γηαλλέιεο – Γ. αθ- θάο, Αιθαβεηάξην, 
Ο.Β.Α.ΐ., ρ.ρ. 
 

Ζ ΣΔΥΛΟΙΟΓΗΑ ΣΖ ΕΩΖ ΚΟΤ 

. Γαξακπνύθα, εηθνλνγξάθεζε ζην βηβιίν 
ηεο, Ώζηξνγάηνο, Παηάθεο, Ώζήλα 1994. 

(κόην) «Ο ππνινγηζηήο κνπ», Θ. Υνξηηάηε, από 
αλέθδνηε ζπιινγή. 

Θύξηε Ληεζηκπέι..., Α. Μαλζόπνπινο, Σα βνύθηλα 

ηεο ζησπήο, Ώζήλα 1991. 

Σππηθά παξαδείγκαηα έληαζεο ήρσλ ζε ληεζηκπέι, 
ρνιηθή Βγθπθινπαίδεηα. Παηάθε 
Oxford, Παηάθεο, Ώζήλα 2001, ηόκνο 6, ιήκκα: 
ήρνο. 

Ζ ειεθηξηθή ζθνύπα θαη ε ιαρηάξα ησλ δύν 
θίισλ, Φ. Υαηδεράλλα, Οη πεξηπέηεηεο ηνπ 
Θαξπδάθε θαη ηεο Εαραξνύιαο, Φπρνγηόο, Ώζήλα 
Ε995- 

Ο ππνινγηζηήο κνπ, Θ. Υνξηηάηε, από αλέθδνηε 
ζπιινγή.  

Ο αιίγθαξνο βγαίλεη ακαμάδα (απόζπαζκα), 
Γσή Καλάβα, Γεκεληδόπνπινο, Ώζήλα ρ.ρ. 

Α. Μπηαξάο, Σν αηύρεκα (2), αθξπιηθό, 220 Υ 
190 εθ., 1987. 
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Σν ξνιόη ηεο Κάξσο, Λ. Πέηξνβηηο- 

Ώλδξνπηζνπνύινπ, ηε γεηηνληά ηνπ ήιηνπ, 
Καζηαληώηεο, Ώζήλα 1990 
 

Ιύζεηο θαη απαληήζεηο 
 
ΠΏΕΑΕ ΚΏΕ ΦΤΔ 

Σν γηαζεκί, ε ξνδηά θαη ε ραξνππηά. Δ 
ηαρηνπνύηα. 
 
ΘΡΔΚΒΤΣΕΚΔ ΓΧΔ 
 

Ο Υξηζηόο θαη ηα πνπιηά. Υειηδόλη 
 
Δ ΠΟΛΕΣΕΣΕΚΔ ΜΏ ΚΛΔΡΟΝΟΜΕΏ 

Σα δύν αδέξθηα. Θεξηζκόο, αιώληζκα, ιίρληζκα, 
άιεζκα, δύκσκα, ςήζηκν. 

Αηλίγκαηα. Μέιηζζα θαη κέιη, ην θαξπνύδη, π 
ζάιαζζα, ην θνπηάιη ζην ζηόκα. 

Πξόβιεκα: Σα πξόζσπα ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη 
δύν ν παπα-Γηάλλεο θαη ε παπαδηά Μαξία, πνπ 
έθαγαλ από ηξία απγά ν θαζέλαο. 
 
Δ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΣΔ ΓΧΔ ΜΟΤ 
 

Ο ππνινγηζηήο κνπ. Σα «εηθνλίδηα» ζεκαίλνπλ: 
θιείζηκν ηνπ ελεξγνύ παξαζύξνπ, κελνύ έλαξμε, 
απ’ ην νπνίν νδεγνύκαζηε ζπλήζσο ζην θιείζηκν 
ηνπ ππνινγηζηή, κεηαθνξά έλα βήκα πίζσ. 
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ΠΏΕΑΕ ΚΏΕ ΦΤΔ 

Σν γηαζεκί, ε ξνδηά θαη ε ραξνππηά  
(ιατθό παξακύζη)  ...................................................... 5 

Νηίλα Υαηδεληθνιάνπ, Σα παηρλίδηα ηνπ αγέξα 
(πνίεκα) ................................................................... 13 

Γεσξγία Σαξζνύιε, 

Σν ηξνκαγκέλν ρειηδνλάθη  .................................. 16 

Γηώξγνο ΐηδπελόο,  Σν θεγγαξάθη (πνίεκα) ....... 21 

Μάλνο Κνληνιέσλ,  

Ο ζπνπξγίηεο θαη ην νπξάλην ηόμν ..................... 24 

Γηάλλεο Ρίηζνο, 

[Σα ηδηηδίθηα ζηήζαλε ρνξό] (πνίεκα). ............... 28 

Β. Παιαηνιόγνπ-Πεηξώλδα, 

Οη πεηαινπδίηζεο ................................................... 29 
 

ΒΕΡΔΝΔ ΚΏΕ ΦΕΛΕΏ 32 
 

Ώίζσπνο, Ζ επγλσκνζύλε ηνπ κηθξνύ 
κπξκεγθηνύ  ............................................................ 33 

Άκπ Μαθ Νηόλαιλη, Ο κηθξόο θάζηνξαο θαη  
ε ερώ  ....................................................................... 35 

Γηώξγνο Μαξίλνο, Όηαλ θάλνπκε πόιεκν 
(πνίεκα)  .................................................................. 41 

Ώγγειηθή ΐαξειά, Γώζε ηελ αγάπε  .................... 43 
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ΘΡΔΚΒΤΣΕΚΔ ΓΧΔ 47 
 

Θέηε Υνξηηάηε, Πξνζεπρή (πνίεκα) ..................... 48 

Ρέλα Καξζαίνπ, Υξηζηνπγελληάηηθν δέληξν  
(πνίεκα) ................................................................... 49 

Καηεξίλα Ώλαγλώζηνπ, Ο Ατ-Βαζίιεο ζα βξεη  
ην δξόκν ηνπ .......................................................... 52 

Θάιαληα Πξσηνρξνληάο ........................................ 55 

Υάξεο αθειιαξίνπ, Ήξζε ε παζραιηά  

(πνίεκα) ................................................................... 57 

Ώληηγόλε Μεηαμά (Θεία Λέλα), 

Σν ιαγνπδάθη ηεο Ιακπξήο .................................. 58 

Ο Υξηζηόο θαη ηα πνπιηά  
(ιατθόο ζξύινο) ....................................................... 61 
 

ΏΠΟ ΣΔΝ ΒΛΛΔΝΕΚΔ  
ΕΣΟΡΕΏ 64 

 

Γαιάηεηα νπξέιε, Αζπξνγάιαλν παλί ................ 65 

Κώζηαο Καιαπαλίδαο,  

Ζ γηνξηή ηνπ ΟΥΗ (πνίεκα) ................................... 69 

Βπγελία Φαθίλνπ, Σα ειιελάθηα ........................... 71 

Ώγγειηθή ΐαξειιά,  

Ο αγσληζηήο κε ηελ πέλα ..................................... 76 
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Δ ΠΟΛΕΣΕΣΕΚΔ ΜΏ  
ΚΛΔΡΟΝΟΜΕΏ 80 

 

Βπγέληνο παζάξεο, Ο Κέγαο Αιέμαλδξνο  
θαη ην Θαηαξακέλν θίδη ........................................ 81 

Παξνηκίεο – Γισζζνδέηεο .................................... 85 

Πηπίλα Σζηκηθάιε, [Οη ηεγαλίηεο   

ηνπ Σξαγνπόδε] ..................................................... 88 

Υειηδόληζκα (ιατθό) ............................................... 94 

Σα δύν αδέξθηα (παξακύζη  
από ηε Μέζε Ώλαηνιή) ........................................... 96 

Αηλίγκαηα ................................................................. 99 
 

Δ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ  
ΣΔ ΓΧΔ ΜΟΤ 102 

 
 

Αεκήηξεο Μαλζόπνπινο,  

Θύξηε Ληεζηκπέι ...(πνίεκα) ............................... 103 

Φηιίζα Υαηδεράλλα, Ζ ειεθηξηθή ζθνύπα θαη 
ε ιαρηάξα ησλ δύν θίισλ .................................. 108 

Θέηε Υνξηηάηε,  

Ο ππνινγηζηήο κνπ (πνίεκα) .............................. 111 

Γσή Καλάβα, Ο αιίγθαξνο βγαίλεη  
Ακαμάδα ................................................................ 114 

Λόηε Πέηξνβηηο –Ώλδξνπηζνπνύινπ,  

Σν ξνιόη ηεο Κάξσο ............................................ 116 
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ΐάζεη ηνπ λ. 3966/2011 ηα δηδαθηηθά βηβιία ηνπ 
Αεκνηηθνύ, ηνπ Γπκλαζίνπ, ηνπ Λπθείνπ, ησλ 
ΒΠΏ.Λ. θαη ησλ ΒΠΏ.. ηππώλνληαη από ην ΕΣΤΒ - 
ΑΕΟΦΏΝΣΟ θαη δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα Αεκόζηα 
ρνιεία. Σα βηβιία κπνξεί λα δηαηίζεληαη πξνο 
πώιεζε, όηαλ θέξνπλ ζηε δεμηά θάησ γσλία ηνπ 
εκπξνζζόθπιινπ έλδεημε «ΑΕΏΣΕΘΒΣΏΕ ΜΒ ΣΕΜΔ 
ΠΧΛΔΔ». Κάζε αληίηππν πνπ δηαηίζεηαη πξνο 
πώιεζε θαη δελ θέξεη ηελ παξαπάλσ έλδεημε 
ζεσξείηαη θιεςίηππν θαη ν παξαβάηεο δηώθεηαη 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Νόκνπ 
1129 ηεο 15/21 Μαξηίνπ 1946 (ΦΒΚ 1946, 108, Ώ).  
 
 
 
 
 
 
 

Απαγνξεύεηαη ε αλαπαξαγσγή νπνηνπδήπνηε 
ηκήκαηνο απηνύ ηνπ βηβιίνπ, πνπ θαιύπηεηαη από 
δηθαηώκαηα (copyright), ή ε ρξήζε ηνπ ζε 
νπνηαδήπνηε κνξθή,  ρσξίο ηε γξαπηή άδεηα ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 
Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ / ΗΣΤΔ -ΓΗΟΦΑΛΣΟ. 

 



 

 



 

 

 


