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Γ΄ Κ.Π.. / ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ / Δλέξγεηα 2.2.1 / 
Καηεγνξία Πξάμεσλ 2.2.1.α: 
«Αλακόξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ 
ζπνπδώλ θαη ζπγγξαθή λέσλ 
εθπαηδεπηηθώλ παθέησλ» 

 

ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ 
Μηράιεο Αγ. Παπαδόπνπινο 
Οκόηηκνο Καζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ 
Ξξόεδξνο ηνπ Ξαηδαγωγ. Ηλζηηηνύηνπ 

 

Πξάμε µε ηίηιν: «πγγξαθή λέσλ 
βηβιίσλ θαη παξαγσγή 
ππνζηεξηθηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 
µε βάζε ην ΓΔΠΠ θαη ηα ΑΠ γηα ην 
Γεµνηηθό θαη ην Nεπηαγσγείν» 

 

Δπηζηεµνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ 
Γεώξγηνο Σύπαο 
Mόληµνο Ξάξεδξνο ηνπ Ξαηδ. Ηλζηηη. 

 

Αλαπιεξσηήο Δπηζηεµ. Τπεύζ. Έξγνπ 
Γεώξγηνο Οηθνλόµνπ 
Mόληµνο Ξάξεδξνο ηνπ Ξαηδ. Ηλζηηη. 

 

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



ΤΓΓΡΑΦΔΗ 
Σαζνύια Σζηιηκέλε,  
Ιέθη. ηνπ Ξαλεπ. Θεζζαιίαο 
Νηθόιανο Γξαίθνο, Δθπ/θόο 
Λεσλ. Καίζαξεο, Δθπ/θόο 
Μάληα Καπιάλνγινπ,  
Δπίθ. Θαζ. ηνπ Ξαλ. Αηγαίνπ 
 

ΚΡΗΣΔ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΔ 
Αιέμαλδξνο Αθξηηόπνπινο,  
Ιέθη. Ξαλεπ. Γ. Καθεδνλίαο 
Η. Μπάθαλνο, Πρ. Πύκβνπινο 
Ζι. Αλαγλώζηνπ, Πρ. Πύκβ. 
 

ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΖ 
Βαζηιηθή Λακπίηζε,  
Πθηηζνγξάθνο-Δηθνλ/θνο 
 



ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ 
Θεόδ. Σάζηνο, Φηιόινγνο 

 

ΤΠΔΤΘ. ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
ΚΑΣΑ ΣΖ ΤΓΓΡΑΦΖ  

Π. Μπεξεξήο, Υ. Παπαξίδνο 
Πύκβ. ηνπ Ξαηδ. Ηλζηηηνύηνπ 

 
ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 

Νηθνιέηηα Γθιηάνπ, Κόληκε  
Ξάξ. ηνπ Ξαηδ. Ηλζηηηνύηνπ 

 

ΔΞΩΦΤΛΛΟ 
Αιέμεο Κπξηηζόπνπινο,  
Δηθαζηηθόο θαιιηηέρλεο 

 

ΠΡΟΔΚΣΤΠΩΣ. ΔΡΓΑΗΔ 
ACCESS Γξαθ. Σέρλεο Α.Δ. 
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Ζ πξνζαξκνγή ηνπ βηβιίνπ 
έγηλε από ηελ Οκάδα 
αλάπηπμεο ςεθηαθνύ 
εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

πξνζβάζηκνπ από 
ακβιύσπεο καζεηέο,  

ηνπ έξγνπ «ρεδηαζκόο θαη 
Αλάπηπμε πξνζβάζηκνπ 

εθπαηδεπηηθνύ θαη 
επνπηηθνύ πιηθνύ γηα 

καζεηέο κε αλαπεξίεο – 
Οξηδόληηα Πξάμε». 



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

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

 

Β. Γ. Αλαγλωζηόπνπινο 
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 Θαη ζνπ κηιώ γηα… 
 

απηό ην βηβιίν ζα βξεηο 
παξακύζηα, πνηήκαηα θαη 
ηζηνξίεο πνπ γελλήζεθαλ 
από ηε θαληαζία θαη ηε 
ζνθία αλζξώπσλ ηνπ ρηεο 
θαη ηνπ ζήκεξα. Ηζηνξίεο 
πνπ ζα ζνπ κηιήζνπλ γηα 
ηελ νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν, 
ην πεξηβάιινλ, ηελ εηξήλε, 
ηε θηιία θαη γη’ άιια πνιιά 
ζέκαηα. Σαμηδεύνληαο κε 
θάζε ηζηνξία, ζ’ αλαθαιύ-
ςεηο όηη νη άλζξσπνη ζε 
όιεο ηηο επνρέο θαη ζε όιν 
ηνλ θόζκν αγαπνύλ θαη  

΄ 

8 / 9 9 / 9 



λνηάδνληαη γηα ηα ίδηα 
πξάγκαηα. 

Κξαηάο ζηα ρέξηα ζνπ 
έλα Αλζνιόγην θαληαζίαο, 
πεξηπέηεηαο θαη ραξάο, πνπ 
ειπίδνπκε ζαλ «δειθίλη» λα 
ζε ηαμηδέςεη ζηνλ 
πνιηηηζκό όινπ ηνπ 
θόζκνπ. 

 

Ζ ζπγγξαθηθή νκάδα  
ηνπ Αλζνινγίνπ 
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ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 
 
 

Κάησ από  
ηα ηξηαληαθπιιέληα 
πέικαηά ζνπ  

δπν θαξδηέο-   
ε θαξδηά ηεο κεηέξαο 
ε θαξδηά ηνπ παηέξα. 

Πάηα γεξά.  
Γε ζα πέζεηο 

 

Γηάλλεο Οίηζνο 
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Γηώξγνο Πηθειηώηεο, 
«Νηθνγέλεηα» 
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Ζ γειαζηή νηθνγέλεηα 
 

Πάλσ ζη’ άζπξν ην ραξηί 
δσγξαθίδσ έλα ζπηηάθη, 
θαλαπέ ραιί θαη ηδάθη. 

  

Καζηζηνύο ζηνλ θαλαπέ 
ζρεδηάδσ έλαλ παηέξα  
δπν παηδηά θαη κηα κεηέξα. 

  

Κη επεηδή ζέισ πνιύ 
λα θαλεί ζηε δσγξαθηά κνπ 
ε ραξά πνπ ’ρεη ε θαξδηά  

κνπ 
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ησλ ρεηιηώλ ηηο άθξεο θάλσ 
πξνο ηα πάλσ λα θνηηάλε 
θη έηζη όινη ηνπο γειάλε. 
 

Καξία Γνπκελνπνύινπ 
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ε πνην ζεκείν ην 
πνίεκα κηιάεη γηα ηα κέιε 
ηεο νηθνγέλεηαο; Πόζα είλαη 
απηά; Πόζα κέιε έρεη ε δηθή 
ζνπ νηθνγέλεηα; 

 
Φέξε ζην ζρνιείν κηα 

θσηνγξαθία ηεο νηθνγέ-
λεηάο ζνπ θαη ζύγθξηλέ ηελ 
κ’ απηήλ πνπ βξίζθεηαη 
ζηελ επόκελε ζειίδα ηνπ 
βηβιίνπ. Παξαηήξεζε ηα 
ξνύρα, ηνλ ρώξν πνπ 
βξίζθνληαη, ηα πξόζσπα  
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θαη ην πώο ζηέθνληαη 
απέλαληη ζηνλ θαθό. 
Με ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ 
θάληε ππνζέζεηο ν έλαο γηα 
ηε θσηνγξαθία ηνπ άιινπ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

ηα κέξα ζπλάρηεθαλ όια 
ηα πνπιηά θαη ζπκθώλεζαλ 
λα βάινπλ ηα παηδηά ηνπο 
ζην ζρνιείν λα κάζνπλ 
γξάκκαηα.  
Ζύξαλ* θαη δάζθαιν  
θαη ηνλ δηόξηζαλ. Άλνημαλ 
ην ζρνιείν θ’ επήξαλ ηα 
παηδηά ηνπο θαη ηα έγξαςαλ. 

Ύζηεξα από ιίγεο κέξεο 
κεξηθά παηδηά πήγαλ ζην 
ζρνιείν θαη δελ ήμεξαλ ην 
 

*Ηύπαν: βξήθαλ 

Μ 
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κάζεκά ηνπο. Ο δάζθαινο 
ηα άθεζε λεζηηθά ην 
κεζεκέξη. Μέζα ζηα παηδηά 
πνπ έκεηλαλ ηηκσξία ήηαλ 
θαη ην παηδί ηεο 
θνπθνπβάγηαο. 

Ζ θνπθνπβάγηα, άκα είδε 
πσο εζρόιαζαλ ηα παηδηά 
ην κεζεκέξη θαη ην κσξό 
ηεο δελ εζρόιαζε, επήξε 
ιίγν ςσκί θ’ επήγε ζην 
ζρνιείν λα ηνπ ην δώζεη. 

Καζώο επήγαηλε, ηελ 
έθηαζελ ε πέξδηθα. Έκεηλε 
θ’ εθείλεο ην κσξό ηεο 
λεζηεία, θ’ επήγαηλε λα ηνπ  
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δώζεη ιίγν ςσκί. Λέγεη ε 
πέξδηθα ηεο θνπθνπβάγηαο: 
- Να ραξείο ηα κάηηα ζνπ, 
γείηνλα. Έρσ πνιιή 
δνπιεηά θαη ζε παξαθαιώ 
λα πάξεηο θαη ηνπ κσξνύ 
κνπ ην θαΐ ηνπ. 
- Σν παίξλσ, γεηηόληζζα, 
ιέγεη ε θνπθνπβάγηα, αιιά 
δελ μέξσ ην κσξό ζνπ πνην 
είλαη. 
- Ω, ιέγεη ε πέξδηθα, όζν γη’ 
απηό είλαη πνιύ εύθνιν λα 
ην βξεηο. 

Σν κσξό κνπ  
είλαη ην πην όκνξθν  
κσξό ηνπ ζρνιείνπ! 
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Ζ θνπθνπβάγηα πήγε ζην 
ζρνιείν. Παξαθάιεζε ηνλ 
δάζθαιν θη απηόο εδέρηεθε 
λα δώζεη ην ςσκί ηνπ 
κσξνύ ηεο. Ύζηεξα είπε 
ηνπ δαζθάινπ λα ηελ 
αθήζεη λα δεη όια ηα 
παηδηά. Δθνίηαμε θαιά-θαιά, 
δελ εύξε ην κσξό ηεο 
πέξδηθαο. Δγύξηζε πίζσ, 
επήγε θαη εύξε ηελ πέξδηθα 
θαη ηεο έδσζε ην ςσκί θαη 
ηεο ιέεη: 
- Ση λα ζνπ θάκσ! Δθνίηαδα 
κηαλ ώξαλ θαη δελ ην εύξα 
ην κσξό ζνπ, γηαηί κέζ’ ζην 
ζρνιείν δελ ήηαλ  
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νκνξθόηεξν κσξό από ην 
δηθό κνπ! 
 

Ιαϊθόο κύζνο  
από ηελ Θύπξν 

 
 

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

 

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

 
 
 
 
 
 

Βάιε X ζην ζσζηό 
ηεηξάγσλν: 

 

πίλαθαο δσγξαθηθήο 
 
γιππηό  θέληεκα 
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Ξνηνο δηεπζύλεη; 
 

ώηεζα έλα θνξηηζάθη: 
- Πνηνο δηεπζύλεη ζην ζπίηη; 
Απηή ζσπαίλεη θαη θνηηάδεη.  
- Λέγε, πνηνο είλαη ν 
αξρεγόο; Ο κπακπάο ή ε 
κακά;  

Σν θνξηηζάθη κε θνηηάδεη 
θαη δελ απαληά. 
 
 
 
 
 
 
 

Ρ 
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- Λνηπόλ; Θα κνπ πεηο; Πεο 
κνπ πνηνο είλ’ ν αξρεγόο;  
Με μαλαθνηηάδεη κε 
ακεραλία. 
- Γελ μέξεηο ηη ζα πεη 
«δηεπζύλσ»; Καη βέβαηα ην 
μέξεηο. 
- Γελ μέξεηο ηη ζα πεη 
«αξρεγόο»; Καη βέβαηα ην 
μέξεηο. 
- Λνηπόλ; 

Με θνηηάδεη θαη ζσπαίλεη. 
Γελ μέξσ ηη λα θάλσ. Να 
ζπκώζσ; Κη αλ ε θαεκέλε 
είλαη κνπγθή;  
Σώξα, λα, ην βάδεη ζηα 
πόδηα. Σξέρεη κέρξη ηελ  
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άθξε ηνπ ιηβαδηνύ, γπξλάεη 
απόηνκα, κνπ βγάδεη ηε 
γιώζζα θαη κνπ θσλάδεη 
γειώληαο: 
- Γε δηεπζύλεη θαλείο, γηαηί 
ζην ζπίηη καο όινη καο 
αγαπηόκαζηε. 
 

Ρδηάλη Ονληάξη 
 

 
 

Αλ ήζνπλ εζύ ζηε ζέζε 
ηνπ θνξηηζηνύ, ηη ζα 
απαληνύζεο ζηελ ίδηα 
εξώηεζε γηα ηε δηθή ζνπ 
νηθνγέλεηα; 
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Ζ εηθόλα, δείρλεη κηα 
νηθνγέλεηα, όπσο ήηαλ ηα 
πεξαζκέλα ρξόληα. 
Μπνξείο λα πεξηγξάςεηο ηη 
αθξηβώο θάλεη ην θάζε 
πξόζσπν; 

 
 
 
 
 
 
 

Θώζηαο Γξακκαηόπνπινο, 
εηθνλνγξάθεζε ζην 

αιθαβεηάξην 
«Ρα θαιά παηδηά» 
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Εσγξάθηζε έλα κέινο 

ηεο δηθήο ζνπ νηθνγέλεηαο 
λα θάλεη κηα θαζεκεξηλή θαη 
ζπλεζηζκέλε δνπιεηά. 
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Λαλνπξίζκαηα  
θαη ηαρηαξίζκαηα 
 

α. Θνηκήζνπ ζπ κηθξάθη κνπ 
 

Κνηκήζνπ ζπ κηθξάθη κνπ  
θαη γσ ζε λαλνπξίδσ, 

θαη ηελ θνπλίηζα ζνπ  
θνπλώ, 

γιπθά θαη ζε θνηκίδσ. 
α ζε θνηκίζσ ύζηεξα  

ζηελ Παλαγηά ζ’ αθήλσ, 
ζηελ Παλαγηά θαη 

ζην Υξηζηό θαη 
ζην θύιαθ’ άγγειό ζνπ, 

γηα λα ζε πξνθπιάγνπλε 
παλ’ ζην πξνζθέθαιό ζνπ. 
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β. Θνηκήζνπ  
λεξαηδνύια κνπ… 

 

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

Λαλνπξίζκαηα  
από ηε Θξάθε  

θαη ηελ ππόινηπε Διιάδα 
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γ. Ράξλα, ηαξλαλίζηε ην… 
 

Σάξλα, ηαξλαλίζηε ην 
δάραξε πνηίζηε ην, 
κόζθν* θαη ξαληίζηε ην 
θαη δξνζνινγίζηε ην. 

 
 
 
 

δ. Ραρηηξληί ηνπ ιέγαλε 
 

Σαρηηξληί ηνπ ιέγαλε 
θαη κνπ ην παληξεύαλε 
θαη ηνπ δώλαλε πξνηθηά 
έλα θόζθηλν θινπξηά 
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θαη ηνπ δώλαλ’ ελ’ ακπέιη 
πνπ ρσξεί ν ια(γ)όο θαη  

κπαίλεη. 
 

Ραρηαξίζκαηα* από  
ηελ Ήπεηξν θαη ηελ Θύζλν 

 
 

*μόζκορ ή μόζσορ: 
αξσκαηηθό πγξό, πνπ 
κπξίδεη πνιύ όκνξθα 

*ηασηαπίζμαηα ή ηαπναπί-
ζμαηα: ηξαγνπδάθηα πνπ 
ιέεη ε κεηέξα ζην παηδί ηεο, 
όηαλ ην ρνξεύεη ζηα γόλαηά 
ηεο γηα λα ην δηαζθεδάζεη 
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ην δεύηεξν λαλνύξηζκα 
κε πνηεο ιέμεηο ε κεηέξα 
δείρλεη ηελ αγάπε ζην 
παηδί ηεο; 

 

Ση εηθνλίδνπλ νη 
πίλαθεο; Ση άξαγε λα 
ζθέθηεηαη θάζε κεηέξα γηα 
ην παηδί ηεο; 

 
Ξαλαγία  
Γιπθνθηινύζα 
ε «Θαξδηώηηζζα» 
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Γεώξγηνο 
Ηαθωβίδεο, 
«Κεηξηθή Πηνξγή» 

 

 
 
 
 
 
 

Δδώ βιέπεηο ηνλ ράξηε  
ηεο Διιάδαο, ζηνλ νπνίν 
ζεκεηώλνληαη νη πεξηνρέο 
απ’ όπνπ πξνέξρνληαη νη 
ζηίρνη πνπ δηάβαζεο: ε 
Ήπεηξνο (θόθθηλν), ε  
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Θξάθε (κπιε) θαη ε Κύζλνο 
(πξάζηλν). ηνλ κεγάιν 
ράξηε ηεο Διιάδαο ηνπ 
ζρνιείνπ ζνπ βξεο απηέο 
ηηο πεξηνρέο θαη ηνλ δηθό 
ζνπ ηόπν. Μέηξεζε πνηα 
πεξηνρή είλαη ε πην θνληηλή 
θαη πνηα ε πην καθξηλή από 
ηνλ δηθό ζνπ ηόπν. 
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[ Ζ Aξεηνύζα ] 
 

ηνπο πεξαζκέλνπο  
ηνπο θαηξνύο, ζηελ πόιε  

ηεο Αζήλαο, 
ν Ζξάθιεο ήηαλ βαζηιηάο  

ν μαθνπζηόο ν ξήγαο*,  
θαη ηεο θπξάο ηνπ η’ όλνκα  

ην ιέγαλε Αξηέκε,  
θξόληκε ήηαλ θη όκνξθε,  

κνζρνκεγαισκέλε*. 
 
 

*πήγαρ: βαζηιηάο 

*μοζσομεγαλωμένη: 
θαιναλαζξεκκέλε  
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Δπηπρηζκέλνη δνύζαλε  
νη δπν ηνπο κεο ζηα 

πινύηε,  
έλα κόλν ηνπο έιεηπε κεο  

ζηε δσή εηνύηε,  
θη από ηε ζηελαρώξηα ηνπο  

θόληεπαλ λα πνζάλνπλ: 
πνπ δελ κπνξνύζαλε  
θη απηνί έλα παηδί λα θάλνπλ 
Σνλ ήιην θαη ηνλ νπξαλό  

ζπρλά παξαθαινύζαλ  
λα ηνπο ραξίζνπλ ην παηδί  

πνπ ηόζν πεζπκνύζαλ. 
Οη επρέο ηνπο  

εηζαθνύζηεθαλ 
θαη, κηα θαιήλ εκέξα, 

έθεξε ε βαζίιηζζα  
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ζηνλ θόζκν ζπγαηέξα. 
Όλνκα ν ξήγαο έδσζε  

ζηελ θόξε: Αξεηνύζα,  
γηα ηα θαιά ηεο ηα πνιιά,  

ηα πινύηε θαη ηα ινύζα. 
Μεγάισλε ε Αξεηή  

ζαλ δξνζεξό θισλάξη  
θη επιήζαηλε ζηελ νκνξθηά,  

ζηε γλώζε θαη ζηε ράξε. 
 

Βηηζέληδνο Θνξλάξνο 
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Πώο νλνκαδόηαλ  
ε κεηέξα θαη ν παηέξαο  
ηεο Αξεηνύζαο θαη γηα πνην 
ιόγν ήηαλ ζηελνρσξεκέλνη; 

 
 

Ζ παξαθάησ δσγξαθηά 
είλαη έξγν ηνπ ιατθνύ 
δσγξάθνπ Θεόθηινπ,  
ν νπνίνο εκπλεύζηεθε από 

ην πνίεκα πνπ δηάβαζεο. 
Μαδί κε ηελ Αξεηνύζα  
ν Θεόθηινο δσγξάθηζε  
θαη ηνλ θαιό ηεο, ηνλ 
Δξσηόθξηην.  
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Μπνξείο λα πεξηγξάςεηο 
ηελ Αξεηνύζα; Πώο 
θαληάδεζαη ην αξρνληηθό  
ζπίηη όπνπ έκελε; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Θεόθηινο, «Δξωηόθξηηνο 
θαη Αξεηνύζα» 
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Κάπνηνη ζπλζέηεο 
εκπλεύζηεθαλ από ηελ 
ηζηνξία ηεο Αξεηνύζαο, 
όπσο ν Γηάλλεο 
Μαξθόπνπινο θαη ν  
Υξηζηόδνπινο Υάιαξεο. 
Δάλ έρεηε ζην ζρνιείν ζαο 
ην CD Δξωηόθξηηνο θαη 
Αξεηή ηνπ Μαξθόπνπινπ, 
κπνξείηε λα αθνύζεηε ην 
ηξαγνύδη ηνπ Δξσηόθξηηνπ 
γηα ηελ Αξεηνύζα (αξ. 43) ή 
από ην CD Δξωηόθξηηνο ηνπ 
Υάιαξε κπνξείηε λα 
αθνύζεηε ην ηξαγνύδη Ρα 
Θιηβεξά Καληάηα. 
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Θα ζ’ αγαπώ  
ό,ηη θη αλ γίλεη 
 

 
 
 
 
 
 
 
Μηθξόο ήηαλ πνιύ 

θαθόθεθνο. Κιείζηεθε ζην 
δσκάηην θη άξρηζε λα 
ζηξηθνγπξίδεη θη όια ηα 
πξάγκαηα λ’ 
αλαπνδνγπξίδεη. Σηο  
δσγξαθηέο από ηνλ ηνίρν 

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

 

Ληέκπη Γθιηόξη 
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Γηαηί είλαη θαθόθεθνο ν 
Μηθξόο ηεο ηζηνξίαο; ε 
πνηα δσάθηα ζθέθηεθε λα 
κεηακνξθσζεί γηα λα 
δνθηκάζεη ηελ αγάπε ηεο 
κακάο ηνπ; ε ηη ζα 
κεηακνξθσλόζνπλ εζύ θαη 
γηαηί; 

 
 

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

 
 

Έρεηο ληώζεη πνηέ 
όηη δε ζ’ αγαπνύλ; 
Πόηε; 
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Ν παππνύιεο 
 

O παππνύιεο ζαλ θνπέιη* 
Κάζε κέξα πάεη ζη’ ακπέιη. 

  

Σν ζθαιίδεη, ην πνηίδεη 
θαη ην δηπινθαζαξίδεη. 

  

Καη ηνλ Μάε κε ηνπο αλζνύο 
θνξθνθόβεη ηνπο βιαζηνύο. 

  

Κη σο λα δηπινμεθπιιίζεη, 
ε αγνπξίδα* έρεη γπαιίζεη. 

  

Σώξα θέξλεη ζην καληίιη 
θόθθηλν γιπθό ζηαθύιη. 
 
 

*κοπέλι: λένο 

*αγοςπίδα: άγνπξν ζηαθύιη 
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Σώξα θάζεηαη δξαγάηεο* 
ν παππνύο αλνηρηνκάηεο 

  

θαη ηνπ πάκε ην θαΐ ηνπ 
θαη καο δίλεη ηελ επρή ηνπ 

  

καο θηιεύεη*  
θαη ζηαθύιηα 
ζε θαιάζηα,  
ζε καληίιηα. 

 

Βαζίιεο Οώηαο 
 
 

*δπαγάηηρ: αγξνθύιαθαο,  
απηόο πνπ θπιάεη ηε 
ζνδεηά ησλ ρσξαθηώλ 

*θιλεύει: θεξλάεη 
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Πνηα εξγαζία θάλεη ν 
παππνύο ηνπ πνηήκαηνο; 
πδεηήζηε γηα ηηο δνπιεηέο 
ησλ δηθώλ ζαο 
παππνύδσλ. 
 

Θπκάζαη θάπνηα επρή 
πνπ ζνπ έδσζε ν παππνύο 
ζνπ θαη πόηε έγηλε απηό; 
 

ηελ παξαθάησ 
δσγξαθηά εηθνλίδεηαη κε 
αλζξώπηλε κνξθή ν κήλαο 
ηνπ ρξόλνπ πνπ σξηκάδεη 
ην ζηαθύιη. Πνην είλαη ην  
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όλνκά ηνπ; ε πνηα επνρή 
αλήθεη; Παξαηήξεζε ηελ 
εηθόλα θαη βξεο θη άιια 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη ν 
θαηξόο απηόλ ηνλ κήλα. 

 
 
 
 

Φωηεηλή Πηεθαλίδε, 
εηθνλνγξάθεζε  
ζην παξακύζη 

«Νη δώδεθα κήλεο». 
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Ζ θιώζα 
 

ηαλ κεζεκέξη πνιύ 
δεζηό, θη ε Αζπξνύια 
γύξεπε έλα δξνζεξό κέξνο 
λα θαζίζεη κε ηα  

θισζνπνύιηα ηεο. 
Σέινο βξήθε κηα  
θνπθάια ελόο  
δεληξνπ θαη  
ηξύπσζε κέζα.  

 
 
 
 
 

Ή 
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Σα πνπιάθηα ζηξώζεθαλ 
γύξσ ηεο θαη θάησ απ’ ηα 
θηεξά ηεο θαη θιείζαλ ηα 
κάηηα ηνπο λα θνηκεζνύλε. 

Ζ κάλα όκσο δελ 
θνηκόηαλ. Μ’ νξζάλνηρηα ηα 
κάηηα, θνίηαδε από δσ, 
θνίηαδε από θεη, θαη θύιαγε 
ηα κηθξά ηεο. 
- Ω! Ζ θιώζα, ε θιώζα! 
Φώλαμε ε Γαξνπθαιίηζα, θη 
έηξεμε θνληά ηεο. Αρ, λα 
πηάζσ έλα πνπιάθη! Κη 
έζθπςε θαη πήξε έλα ζηα 
ρέξηα ηεο. Μα δελ πξόιαβε 
θαιά θαιά λα ην ρατδέςεη, 
θη έλα άγξην θαθάξηζκα 

54 / 26 



αθνύζηεθε θη ε θιώζα 
όξκεζε κε λύρηα θαη 
ξάκθνο πάλσ ζηε 
Γαξνπθαιηά. Καηαηξόκαμε 
ην θνξηηζάθη, θη έθεξε ηα 
ρέξηα ηνπ ζην πξόζσπν λα 
θπιαρζεί, κα ε θιώζα όιν 
θαη πην άγξηα νξκνύζε 
πάλσ ηνπ. 

Φσλέο, θαθό ε θιώζα, 
θσλέο θη ε Γαξνπθαιίηζα 
απ’ ηνλ θόβν ηεο. ην ζπίηη 
πήξαλ όινη είδεζε θαη 
ηξέμαλε ζηελ απιή. 
- Πέηαμε ην πνπιί, θώλαμε ν 
παππνύο. 
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Μα εθείλε δελ 
θαηαιάβαηλε θη όιν έθξπβε 
ην πξόζσπό ηεο κε ηα 
ρέξηα ηεο, πνπ θξαηνύζαλ 
ζθηρηά ην πνπιάθη. Έλα 
ιεπηό αθόκα, ζα γηλόηαλ 
κεγάιν θαθό, κα πξόθηαμε 
ν παππνύο θαη κπήθε 
αλάκεζά ηνπο. 

Πήξε ην πνπιάθη απ’ ηα 
ρέξηα ηεο Γαξνπθαιίηζαο 
θαη ζθύβνληαο κε πξνζνρή 
θαη θνηηώληαο αιινύ, ην 
’ξημε κπξνζηά ζηελ 
αγξηεκέλε κάλα, πνπ 
θνύζθσλε ηα θηεξά ηεο θη 
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έθαλε γύξνπο κπξνζηά ζηα 
κηθξά ηεο. 
- Ση έθαλεο, παηδί κνπ! 
Φώλαμε πξώηε ε γηαγηά. 
Πηάλνπλ πνηέ 
θισζνπνύιηα, όηαλ είλαη 
θνληά θη ε κάλα; Έια ηώξα 
κέζα λα ζνπ δώζσ λα πηεηο 
ιίγν λεξό. 

O παππνύο έςαμε θαιά 
ην πξόζσπν ηνπ θνξηηζηνύ, 
κελ έρεη θακηά γξαηζνπληά, 
θη έβαιε ζηα ρέξηα ηνπ 
ηώδην. 
- Πνηέ λα κελ ην μαλαθάλεηο 
απηό, ηεο είπε θαη ηε 
ράηδεςε ζηα καιιάθηα ηεο. 
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Ούηε ζηελ θιώζα νύηε ζε 
θαλέλα άιιν δών. Όια 
αγξηεύνπλ, όηαλ έρνπλ 
κηθξά. 
- Πσ πσ, έιεγε ε 
Γαξνπθαιίηζα, πόζν 
ηξόκαμα! Πξώηε κνπ θνξά 
είδα ηόζν αγξηεκέλε θόηα. 
- Γελ είλαη θόηα, 
Γαξνπθαιίηζα, είπε ε 
κεηέξα. Δίλαη θιώζα. Δίλαη 
κάλα. Μάλα πνπ αγσλίδεηαη 
λα θπιάμεη ηα κηθξά ηεο. 
- σζηά! Έιεγε πην ύζηεξα 
ε Γαξνπθαιίηζα κέζα ζην 
λνπ ηεο. Ζ θιώζα, έηζη 
έπξεπε λα θάλεη, γηα λα 
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ζώζεη ην θισζνπνπιάθη 
ηεο. Κη εγώ, αλ θαλείο έξζεη 
λα κνπ αξπάμεη ηελ 
θνπθιίηζα κνπ, ζα ηνλ 
αθήζσ; 
 

Σξπζνύια Σαηδεγηαλληνύ 
 

 
 
 

Γηαηί ε θιώζα όξκεζε 
ζηε Γαξνπθαιίηζα; 
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Έλησζεο πνηέ λα ζε 
πξνζηαηεύεη από θάπνηνλ 
θίλδπλν ε δηθή ζνπ κακά; 
Πόηε θαη πνύ; 

 
 

  Παξαηήξεζε ηηο εηθόλεο 
ζηελ επόκελε ζειίδα θαη 
ζθέςνπ ηη κπνξεί λα 
αηζζάλνληαη απηέο νη 
κεηέξεο. ην άδεην 
ηεηξάγσλν δσγξάθηζε ην 
πξόζσπν ηεο δηθήο ζνπ 
κακάο. 
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 ΥΟΛΔΗΟ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καξθ Κπξάνπλ, 
[Ν Άξζνπξ ζην ζρνιείν] 

 
Ν Πεπηέκβξεο πάληα δεο, 
έρεη όια ηα παηδάθηα 
θίινπο θαη ζπκκαζεηέο. 

 

Οέλα Θαξζαίνπ 
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Ζ πξώηε κέξα  
ζην ζρνιείν 

 

ηαλ ρηύπεζε  
ην μππλεηήξη,  
ήκνπλ ήδε μύπληνο, 
θαζηζκέλνο ζην θξεβάηη 
κνπ. Γηα δέθαηε θνξά 
βεβαηώζεθα πσο δελ έιεηπε 
ηίπνηα από ηελ θαηλνύξγηα 
κνπ ηζάληα. Ζ θαζεηίλα, ηα 
κνιύβηα, ε ζβήζηξα, ην 
πξόρεηξν ηεηξάδην. 
εθώζεθα θξπθά. Πήγα 
γξήγνξα θαη βξήθα ην 
κηθξό γνύληλν αξθνπδάθη 
κνπ, ην έρσζα κέζα ζηελ  

Ο 
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ηζάληα θαη γύξηζα ζην 
θξεβάηη κνπ. Έθιεηζα 
ζθηρηά ηα κάηηα κνπ γηα λα 
δεη ε κακά πόζν θαιά είρα 
θνηκεζεί, εγώ, πνπ 
ζηξηθνγύξηδα ζα ζβνύξα 
όιε ηε λύρηα. Ο κπακπάο 
άλνημε ηελ πόξηα. 
- Σν πξσηλό είλαη έηνηκν, 
Αξγύξε! Δκπξόο, όξζηνο 
κεγάιε! 

Έθαλα όηη δελ άθνπζα 
ηίπνηα. Ζ κακά ήξζε λα κε 
θηιήζεη. Σελ θνίηαμα κε 
κεγάια έθπιεθηα κάηηα 
ηάρα, ζαλ κπνύθνο. Αιιά ν 
κπνύθνο, εθείλν ην πξσί  
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δελ πεηλνύζε. Σν ζηνκάρη 
ηνπ έθαλε πεξίεξγνπο 
ζνξύβνπο θη έηζη ην γάια 
θαη ε θέηα κε ην βνύηπξν 
έκεηλαλ πάλσ ζην ηξαπέδη. 
Ζ κακά επέκελε: 
- Μα είζαη κεγάινο πηα, 
κηθξνύιε κνπ! Σν 
ζθέθηεζαη; ζε κηζή ώξα ζα 
βξίζθεζαη ζην κεγάιν 
ζρνιείν! 

Μνπ είραλ θνπεί ηα 
πόδηα. Κξύσλα θηόιαο. 
Αιιά νη κεγάινη είλαη 
ζαξξαιένη. Καηάθεξα λα 
θνξέζσ ηα θαηλνύξγηα κνπ 
ξνύρα. Όια ήηαλ  
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θαηλνύξγηα, εθηόο από ηνλ 
θόβν πνπ είρε αξρίζεη από 
ηηο δηαθνπέο θηόιαο. ην 
δξόκν, αθνύ ήκνπλ πηα 
κεγάινο, άθεζα ην ρέξη ηεο 
κακάο. Γελ ήκνπλ εγώ ζαλ 
όια απηά ηα πηηζηξίθηα πνπ 
πεξπαηνύζαλ κπξνζηά 
κνπ. Μόιηο όκσο αληίθξηζα 
ην ζρνιείν, μαλάπηαζα 
γξήγνξα-γξήγνξα ην ρέξη 
ηεο κακάο. Μνπ ην έζθημε 
δπλαηά. Έπεηηα κ’ 
αγθάιηαζε θαη δελ ήζειε λα 
κ’ αθήζεη. Υξεηάζηεθε λα 
βάισ όιε ηε δύλακε γηα λα 
ηεο μεθύγσ. Ήκνπλ  
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κεγάινο πηα εγώ. Μπήθα 
ζην κεγάιν ζρνιείν ρσξίο 
λα γπξίζσ πίζσ. θνύπηζα 
ηα κάηηα κνπ. Έθαλα ηάρα 
πσο κπήθε ζθόλε ζην κάηη 
κνπ. Οη κεγάινη δελ θιαίλε. 
Μήπσο θαη ζηα κάηηα ηεο 
κακάο είρε κπεη ζθόλε; 
Θάξξνο. Σν κεζεκέξη όηαλ 
ζα έξζεη λα κε πάξεη, ζα 
μέξσ λα δηαβάδσ. ίγνπξα. 
Καη λα γξάθσ θαη λα 
ινγαξηάδσ. Όια ζα ηα 
μέξσ. Θα αθνύσ 
πξνζεθηηθά ηε δαζθάια, ζα 
είκαη επγεληθόο κε ηνπο 
ζπκκαζεηέο κνπ, δε ζα ιέσ  
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θαθά ιόγηα, ζα κπσ ήζπρα-
ήζπρα ζηε ζεηξά κνπ θαη δε 
ζα ιεξώζσ ηα σξαία κνπ 
θαηλνύξγηα ξνύρα. 

Ζ δαζθάια καο ήηαλ ε 
θπξία Μεηαμά. Ήζειε λα ηε 
θσλάδνπκε Γεσξγία θαη 
θπξίσο όρη «δαζθάια». Ο 
Κπξηάθνο πνπ θαζόηαλ 
δίπια κνπ, είπε: 
- Γαζθάια, κπνξώ… 

ηακάηεζε. Ζ δαζθάια 
καο ρακνγέιαζε. Μεηά 
είπακε όινη ηα νλόκαηά 
καο. Φαλή, Γηάλλεο, Ηνπιία, 
Αλαζηαζία… 
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Ζ δαζθάια καο θπξία 
Γεσξγία ηα έγξαςε ζηνλ 
πίλαθα. Κνηηαδόκαζηαλ 
όινη κεηαμύ καο κε θάηη 
ραδά ρακόγεια. 

Με ηη ζέιεηε λα 
αξρίζνπκε; ξώηεζε  
ε θπξία καο. 

Ο Κσζηήο ζήθσζε 
ην ρέξη. 

- Με ηελ ηνπαιέηα 
θπξία. 

 
Θινλη 

Γθνύληκαλ 
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Θπκάζαη ηελ πξώηε δηθή 
ζνπ κέξα ζην ζρνιείν; ε ηη 
έκνηαδε θαη ζε ηη δηέθεξε 
από ηνπ Αξγύξε; 

 

Εήηεζε από ηε κακά θαη 
ηνλ κπακπά, ηνλ παππνύ 
θαη ηε γηαγηά λα ζνπ 
δηεγεζνύλ πώο ήηαλ ε δηθή 
ηνπο πξώηε κέξα ζην 
ζρνιείν. 
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ηε θσηνγξαθία 
βιέπεηο κηα ζρνιηθή  
ηάμε από θάπνην ρσξηό ηεο 
Μαθεδνλίαο ηα πεξαζκέλα 
ρξόληα. Πξνζπάζεζε λα ηε 
ζπγθξίλεηο κε κηα 
θσηνγξαθία ηεο ηάμεο ζνπ. 
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ε απηή ηε θσηνγξαθία 
βιέπεηο κηα ζρνιηθή ηάμε 
ζε καθξηλή ρώξα ηεο 
Αζίαο. Πνηεο δηαθνξέο 
λνκίδεηο όηη έρεη απηή ε ηάμε 
κε ηε δηθή ζνπ; 
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Καξγαξίηα 
 

Ζ κηθξνύια ε κηθξή 
Μαξγαξίηα 
λα δηαβάζεη δελ κπνξεί 
άιθα βήηα. 

  

ηα καηάθηα ηεο θπιά  
έλα δάθξπ, 
ην βηβιίν ηεο πεηά 
ζε κηαλ άθξε. 

  

Σν πνδάξη ηεο ρηππά 
θαη θσλάδεη, 
ηελ θνηηάδνπλ ηα παηδηά 
θάλνπλ ράδη. 
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Να δηαβάζεη δελ κπνξεί 
άιθα βήηα, 
αρ! ηη άηαρην παηδί, 
Μαξγαξίηα! 

 

Κηράιεο Πηαζηλόπνπινο 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ληθεθόξνο Ιύηξαο 
«Γελ ζέιεη ην ζρνιείνλ» 
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Μπνξείο θαη ζπ λα γίλεηο 
δσγξάθνο ή πνηεηήο θαη  
λα θηηάμεηο κηα εηθόλα ή έλα 
πνίεκα γηα ην ζρνιείν ζνπ. 
Γίλε θσηνγξάθνο θαη 
θσηνγξάθηζε θάηη, από ην 
ζρνιείν ζνπ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

76 / 34 



Μ … όπωο μηθίαο 
 

Ξέξμεο ν μηθίαο γύξηζε 
κηα κέξα πνιύ 
ζηελνρσξεκέλνο από ην 
ζρνιείν ηνπ. Γελ έθαγε 
ηίπνηα γηα κεζεκεξηαλό θαη 
θιείζηεθε ζην δσκάηηό ηνπ. 
Απηό ήηαλ πξάγκαηη  
παξάμελν γη’ απηόλ, αθνύ 
όινη γλώξηδαλ πόζν 
ιηρνύδεο θαη  
γειαζηόο ήηαλ. 

 

Ζ κακά ηνπ, 
ινηπόλ, επεηδή 
θαηάιαβε πσο 
θάηη ζνβαξό  

Ο 
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ηνπ ζπκβαίλεη, κπήθε ζηγά 
ζηγά ζην δσκάηηό ηνπ θαη 
ηνλ βξήθε λα θιαίεη μαπισ-
κέλνο ζην θξεβάηη ηνπ. 
 

- Ση έρεηο αγνξάθη κνπ; 
ξώηεζε, παίξλνληάο ηνλ 
αγθαιηά. 
 

- Αρ, καλνύια κνπ. Όινη 
ζην ζρνιείν κε 
θνξντδεύνπλ γηα ηε κεγάιε 
ζνπβιεξή κνπ κύηε! Με 
θσλάδνπλ κπηόγθα θαη δε 
ζέινπλ λα παίδνπλ καδί 
κνπ, γηαηί θνβνύληαη, ιέλε, 
πσο ζα ηνπο ρηππήζσ… 
Ούηε θαλείο θάζεηαη καδί  
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κνπ ζην ίδην ζξαλίν, γηα λα 
κελ ηνπ ζθίζσ, ιέλε, ηελ 
πνδηά… Κη όιν ραδναζηεία 
θάλνπλ κε ηελ κύηε κνπ: 
Πξνρηέο, αο πνύκε, πνπ 
έβξερε, ήξζαλ όινη κε έλα 
καληαιάθη ζην ρέξη θη όηαλ 
ηνπο ξώηεζε ε δαζθάια 
καο ηη ην ζέιαλε, βάιαλε ηα 
γέιηα θαη ηεο απαληήζαλε 
πσο ζα θξεκνύζαλ ηα 
βξεγκέλα ξνύρα ηνπο ζηε 
κύηε κνπ λα ηα 
ζηεγλώζνπλ! Υηεο πάιη, 
όηαλ ζην κάζεκα ηεο 
ηζηνξίαο ξσηνύζε ε 
δαζθάια πώο βπζίζηεθε ν  
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Σηηαληθόο, πεηάρηεθε ην 
κειαλνύξη θαη θώλαμε 
πεξηπαηρηηθά: Μήπσο 
πεξλνύζε ν Ξέξμεο από 
δίπια ηνπ; Κη όινη ζθάζαλε 
ζηα γέιηα! Αιιά ην 
ρεηξόηεξν έγηλε ζήκεξα: 
Όηαλ κε ξώηεζε ε δαζθάια 
ηη δώξν ζέισ λα κνπ θέξεη 
ν Ατ-Βαζίιεο, πξηλ 
πξνιάβσ λ’ απαληήζσ, 
άξρηζαλ όινη λα θσλάδνπλ: 
Έλα ηεξάζηην άζπξν 
ζεληόλη! Έλα ηεξάζηην 
άζπξν ζεληόλη! Καη γηαηί,  
παξαθαιώ,ζεληόλη; ξώηεζε 
απνξεκέλε ε δαζθάια. Γηα  
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λα ζθνππίδεη ηε κύηε όηαλ 
ζπλαρώλεηαη… θώλαμαλ ηα 
παιηόπαηδα θαη ηξειάζεθαλ 
ζηα γέιηα… Απηό ήηαλ, δελ 
αληέρσ άιιν! Γε ζα 
μαλαπάσ ζρνιείν πνηέ πηα, 
είπε ν Ξέξμεο θαη μαλάξρηζε 
λα θιαίεη. 
- Απηό ζα είλαη πνιύ θνπηό 
από κέξνπο ζνπ, κηθξέ κνπ, 
ηνπ είπε ε κακά ηνπ, γηαηί 
έηζη νύηε γξάκκαηα ζα 
κάζεηο, νύηε θαη ηελ αμία 
ηεο κύηεο ζνπ ζα 
απνδείμεηο! 
- Καη ηη αμία κπνξεί λα έρεη 
ε ηεξάζηηα, ζνπβιεξή κνπ  
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κύηε; ξώηεζε ν Ξέξμεο, 
ζηακαηώληαο ακέζσο ην 
θιάκα ηνπ. 
- Απηό ζα ζε αθήζσ λα ην 
αλαθαιύςεηο κόλνο ζνπ, 
όηαλ έξζεη ε θαηάιιειε 
ώξα… 
[…] Σελ άιιε κέξα ν Ξέξμεο 
μεθίλεζε απνθαζηζηηθά γηα 
ην ζρνιείν ηνπ, όηαλ, ζηα 
κηζά ηνπ δξόκνπ, άθνπζε 
ζπαξαρηηθέο θσλέο λα 
θαινύλ ζε βνήζεηα θαη νη 
θσλέο απηέο έξρνληαλ 
αθξηβώο από ηε κεξηά ηνπ 
ζρνιείνπ! Γίλεη κηα κε ηε 
δπλαηή νπξά ηνπ, ρηκάεη  

82 / 36 



ζαλ βνιίδα κπξνζηά, 
πιεζηάδεη θαη ηη λα δεη; Έλα 
πειώξην δίρηπ, απηό πνπ νη 
άλζξσπνη ιέλε «ηξάηα», 
ζάξσλε ρσξίο έιενο ηνλ 
βπζό, θπιαθίδνληαο πξνο 
ηνλ ζάλαην ό,ηη έβξηζθε ζην 
δηάβα ηνπ. Καη κέζα 
βξίζθνληαλ ε δαζθάια θη 
όινη νη ζπκκαζεηέο ηνπ! 
Καζόινπ δε δίζηαζε ν 
Ξηθίαο: νξκάεη πάλσ ζην 
δίρηπ θαη ρξαηο ρξνπηο! ην 
μεζθίδεη κε ηελ θνθηεξή ηνπ 
κύηε, ιεπηεξώλνληάο ηνπο 
όινπο… 

 

Καξία Φξαγθηά 
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Γηαηί ν Ξέξμεο ζθέθηεθε 
λα κελ μαλαπάεη ζην 
ζρνιείν; 

 

Πώο λνκίδεηο όηη 
αηζζάλζεθαλ νη ζπκκαζεηέο 
ηνπ Ξέξμε κεηά ηε δηάζσζή 
ηνπο; 
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Ν παπαγάινο 
 

αλ έκαζε ηε ιέμε  
«θαιεζπέξα» 

ν παπαγάινο, είπε μαθληθά:  
«Δίκαη ζνθόο, γλσξίδσ  

ειιεληθά.  
Ση θάζνκαη εδώ πέξα;» 
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Σελ πξάζηλε δαθέηα ηνπ  
θνξεί  

θαη ζην ζπλέδξην  
ησλ πνπιηώλ πεγαίλεη 

γηα λα ηνπο πεη κηα γλώκε 
θσηηζκέλε. 

Παίξλεη κηα ζηάζε ιίγν  
ζνβαξή, 

μεξνβήρεη, θνηηάδεη ιίγν  
πέξα, 

θαη ηνπο ιέεη: «Καιεζπέξα». 
Ο ιόγνο ηνπ ζαπκάζηεθε  

πνιύ. 
«Ση δηαβαζκέλνο, ιέλε, 

παπαγάινο! 
Θα ’λαη ζνθόο απηόο πνιύ  

κεγάινο 
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αθνύ κπνξεί θη αλζξώπηλα  
κηιεί. 

Απ’ ηηο Ηλδίεο* θεξκέλνο,  
πνηνο μέξεη 

πόζα βηβιία καδί ηνπ  
λα ’ρεη θέξεη, 

κε ηη ζνθνύο εκίιεζε θαη  
πόζα 

λα μέξεη ζησλ γξακκαηηθώλ  
ηε γιώζζα! 

- Κπξ παπαγάιε, ζα ’ρνπκε  
ηελ ηύρε 

λ’ αθνύζνπκε ηη ιεο θαη  
παξαπέξα;» 

 

*Ινδίερ: καθξηλή ρώξα ηεο 
Αζίαο 
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O παπαγάινο βήρεη,  
μεξνβήρεη, 

κα ηη λα πεη, μαλάπε  
«Καιεζπέξα». 

 

Εαραξίαο Ξαπαληωλίνπ 
 
 
 
 
 

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

 

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

άζε κεζεκέξη ε κακά θαη 
ε Μαξία βάδνπλ έλα 
ζηνίρεκα. Πνηα ζα θηάζεη 
πξώηε ζην ζπίηη. Ζ κακά 
από ηε δνπιεηά ηεο, ε 
Μαξία από ην ζρνιείν. 
ρνιάλε θαη νη δπν ηελ ίδηα 
ώξα. Μέρξη ηώξα ε Μαξία 
έρεη θεξδίζεη κόλν ηξεηο 
θνξέο. Ο κπακπάο έξρεηαη 
ηειεπηαίνο. Απηόο αξγεί λα 
ζρνιάζεη. 

[…] Έμσ από ηελ πόξηα 
ηεο ζηακαηάεη, βγάδεη ηα 
θιεηδηά ηεο θαη μεθιεηδώλεη.  

Κ 
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Σν πξάζηλν παιηό θαη ε 
καύξε ηζάληα ηεο κακάο 
θξέκνληαη ζηελ θξεκάζηξα. 
Πάιη ήξζε πξώηε.  
Πάιη θέξδηζε. 

«Μακά», θσλάδεη 
θαη νξκάεη ζηελ θνπδίλα. Ζ 
κακά είλαη κπξνζηά ζην 
λεξνρύηε θαη εηνηκάδεη ην 
θαγεηό ηνπο. 

«Κνξηηζάθη κνπ», ιέεη θη 
απηή κόιηο ηελ αθνύεη. 
Γπξίδεη θαη ηελ αξπάδεη 
ζηελ αγθαιηά ηεο. Σε 
ζεθώλεη ςειά θαη ηε 
ζηξηθνγπξίδεη πάλσ από ην 
θεθάιη ηεο. 
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Μαδί ηεο ζηξηθνγπξίδνπλ 
θαη ε ζάθα θαη ην ςσκί θαη 
ην καθξύ καθξύ κνιύβη ηεο. 

«Μακά» θσλάδεη από θεη 
ε Μαξία, «αθνύ όιν ηνλ 
δξόκν έξρνκαη ηξέρνληαο, 
πώο γίλεηαη θαη ζπ θηάλεηο 
πάληα πξώηε;» 

Ζ κακά ρακνγειάεη θαη ηε 
ζθίγγεη ηξπθεξά. 

«Μήπσο επεηδή ηα 
πνδαξάθηα ηεο θνξνύιαο 
κνπ είλαη αθόκε πην κηθξά 
από ηα δηθά κνπ;» ιέεη. ε 
ιίγν θάζνληαη θαη νη δπν 
ζην ηξαπέδη. Σξώλε θαη 
δηεγνύληαη ε κηα ζηελ άιιε  
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πώο πέξαζαλ όιν ην πξσί. 
Ζ κακά ζηε δνπιεηά ηεο, ε 
Μαξία ζην ζρνιείν. Κη 
αθνύ απνθάγαλε ε κακά 
ιέεη: 

«Καη ηώξα μεθνύξαζε...». 
Ζ Μαξία πεγαίλεη ζην 

δσκάηηό ηεο θαη μαπιώλεη. 
Αξγόηεξα ε κακά αλνίγεη 

πξνζερηηθά ηελ πόξηα, 
πιεζηάδεη ην θξεβάηη ηεο 
Μαξίαο θαη ηεο δηνξζώλεη 
ηα ζθεπάζκαηα. Μεηά ηεο 
δίλεη έλα απαιό θηιί ζην 
κάγνπιν θαη, παηώληαο 
ζηηο κύηεο ησλ πνδηώλ ηεο, 
γπξίδεη λα θύγεη. «Μακά»  
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αθνύγεηαη ε θσλή ηεο 
Μαξίαο. «Ναη, ρξπζό κνπ». 
«Μ’ αγαπάο πνιύ, 
κακαθνύια κνπ;» «’ 
αγαπώ πνιύ, θνξηηζάθη 
κνπ». 
 

Κάξω Ινΐδνπ 
 
 

 
 
 

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

 
Γηώξγνο Γεωξγηάδεο, 

«Κάλα θαη παηδί» 
 

Εσγξάθηζε ηε ζηηγκή 
ηεο επηζηξνθήο ζνπ ζην 
ζπίηη θαη βάιε έλαλ ηίηιν 
ζηε δσγξαθηά ζνπ. 
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Κηθξή βηβιηνζήθε 
 

Αλ ζέιεηο λα δηαβάζεηο θαη 
άιια ινγνηερληθά βηβιία 
πνπ έρνπλ σο βαζηθό ηνπο 
ζέκα ηηο ελόηεηεο ηνπ 
Αλζνινγίνπ, ζνπ 
πξνηείλνπκε θάπνηνπο 
ηίηινπο. Μελ μερλάο πσο ην 
θαιύηεξν είλαη λα 
επηζθέπηεζαη ζπρλά 
βηβιηνζήθεο ηεο γεηηνληάο 
ζνπ, βηβιηνπσιεία θαη 
γεληθά ρώξνπο όπνπ ζα 
βξεηο θαη ζα δηαιέμεηο ν 
ίδηνο ηα βηβιία. 
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[ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

Έλα γεκάην κέιηα ρεξάθη, 
ηεο Βνύιαο Μάζηνξε, εθδ. 
Παηάθε, Αζήλα 2001. 

«Ζ Ιπγεξίηζα ε Ιπγεξή» 
(πνίεκα), ηνπ Νίθνπ 
Καλάθε, από ην βηβιίν Ρα 
ειηνηξόπηα, εθδ. Παηάθε 
Αζήλα 1998. 
 

«Θέιω ηνλ παππνύ θαη ηε 
γηαγηά θνληνύο» (πνίεκα), 
ηεο Ρέλαο Καξζαίνπ, από 
ην βηβιίν Πηα κνλνπάηηα ηνπ 
ήιηνπ, εθδ. Παηάθε, Αζήλα 
2000. 
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Ξνηνλ αγαπάεη ε κακά,  
ηεο νθίαο Παξάζρνπ, εθδ. 
Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 
2001 

Ρν ραϊδνλήζη, ηνπ Καξι 
Ννξάθ, εθδ. ύγρξνλνη Οξί-
δνληεο, Θεζζαινλίθε 1998. 
 
ΥΟΛΔΗΟ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗ 
 

Άιθα βήηα, ηεο Φσηεηλήο 
ηεθαλίδε, εθδ. ίγκα, 
Αζήλα 2002. 

Γελ είκαη κηθξόο!,  
ηεο Σαζνύιαο Σζηιηκέλε, 
εθδ. Διιεληθά Γξάκκαηα, 
Αζήλα 2003. 
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«Ζ γπκλαζηηθή κνπ» 
(πνίεκα), ηεο Νηίλαο 
Υαηδεληθνιάνπ, από ην 
βηβιίν Ξνηήκαηα γηα παηδηά, 
εθδ. Μηθξόο Πξίγθηπαο, 
Θεζζαινλίθε 1998. 

Ζ Φηινγξάκκαηε θαη ν 
Φαγαιέμεο, ηεο Μαξίαο 
Γεκάζε, εθδ. Διιεληθά 
Γξάκκαηα, Αζήλα 2000. 
 

Ν βηβιηνπόληηθαο, ηνπ 
Βαγγέιε Ζιηόπνπινπ, εθδ. 
Παηάθε, Αζήλα 2004. 

Ν Φώθνο λόκηδε όηη κηζνύζε 
ην ζρνιείν, ηνπ Βαγγέιε  
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Ζιηόπνπινπ, εθδ. Παηάθε, 
Αζήλα 2001. 

Όηαλ νη γνλείο πεγαίλνπλ 
ζρνιείν, ηνπ Μπινπκ 
Μπέθε, εθδ. Εεξβόδεηινο, 
Αζήλα 2000. 
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Βηβιηνγξαθηθέο /κνπζηθέο 
πιεξνθνξίεο – εηθόλεο 

 
Δηθόλεο 
 

Φσηνγξαθίεο 
 

Μνπζηθή 
 
Δζλ. Πηλ.: Δζληθή 
Πηλαθνζήθε θαη Μνπζείν 
Αιεμάλδξνπ νύηδνπ, 
Αζήλα. 
 

«Ρα δειθίληα», Β. Γ. 
Αλαγλσζηόπνπινο, από 
αλέθδνηε ζπιινγή. 
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ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 
 

Γ. ηθειηώηεο, 
Νηθνγέλεηα, 1961 - 1970, 
πιαζηηθό ζε κνπζακά,  
122 Υ 100 εθ., Δζλ. Πηλ.  
(κόην) Γ. Ρίηζνο, ζην  
«Κε ινγηζκό θαη κ’ όλεηξν» 
κε ζηίρν θαη κε ρξώκα …, 
Π.Σ.Γ.Δ. / Δ.Κ.Π.Α.,  
επηκ. Σ. Καινγήξνπ,  
. Υαηδεδεκεηξίνπ - 
Παξάζρνπ, ΤΠ.ΠΟ / 
ΤΠ.Δ.Π.Θ. 
 

Η γελαζηή οικογένεια,  
Μ. Γνπκελνπνύινπ, Άζηξα,  
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βόηζαια θαη λόηεο, 
Ζξάθιεηηνο, Αζήλα 1985. 

«Δκείο ηνπ ’60 νη 
εθδξνκείο»,  
Ζκεξνιόγην 1999, 
Μεηαίρκην, Αζήλα 1998. 
 

Η κοςκοςβάγια και η 
πέπδικα, Γ. Α. Μέγαο, 
Διιεληθά Παξακύζηα,  
ηνκ. β΄, Αζήλα 1971. 
 

[Ξνπιί], ιεπη. από 
πνδόγπξν λπθηθνύ 
πνπθάκηζνπ από ηε θύξν, 
18νο - 19νο αη., Μνπζείν 
Μπελάθε, Αζήλα. 
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Ποιορ διεςθύνει;  
Σδ. Ρνληάξη,  
Σν βηβιίν κε ηα ιάζε, 
Σεθκήξην, Αζήλα 1996. 
 

Κ. Γξακκαηόπνπινο, 
[Νηθνγέλεηα], 

ζην Δ. Γεξαληώλεο, 
Αιθαβεηάξην. Ρα Θαιά 
Ξαηδηά, Ο.Δ.Γ.Β.,  
Αζήλα 1950 
 

Νανοςπίζμαηα και 
ηασηαπίζμαηα,  
α. Δ. αξαληή - ηακνύιε, 
Γεκνηηθά ηξαγνύδηα ηεο 
Θξάθεο, Θξαθηθά, 11,1939 - 
β. Κ. Καξαπαηάθεο,  
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«Ζ κάλα θαη ην παηδί ζηα 
παιαηόηεξα ρξόληα,» Αζήλαη 
1983 - γ. Κ. Βαξδώθαο, 
«Ήπεηξνο», Εωγξάθεηνο 
Αγώλ ήηνη Κλεκεία ηεο 
Διιεληθήο Αξραηόηεηνο 
δώληα ελ ηω λπλ Διιεληθό 
ιαώ, ηνκ. α΄, ελ 
Κσλζηαληηλνππόιεη 1891 -  
δ. Γ. Βελεηνύιηαο, Ρεο 
Θύζλνπ ηα ηξαγνύδηα, Γήκνο 
Κύζλνπ, Κύζλνο 1999. 
 

Αγγεινο (;), Ξαλαγία 
Γιπθνθηινύζα ε 
«Θαξδηώηηζζα» (ιεπη.), 
κέζα 15νπ αη., απγνηέκπεξα  
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ζε πξνεηνηκαζκέλν μύιν, 
104,5 Υ 64 εθ.,  
Μνπζείν Εαθύλζνπ. 
 

Γ. Ηαθσβίδεο, Κεηξηθή 
ζηνξγή, 1889,  
ιάδη ζε κνπζακά,  
90,2 Υ 66 εθ., Δζλ. Πηλ. 
 

[Η Απεηούζα],  
Β. Κνξλάξνο, Δξωηόθξηηνο, 
απόδ. Κ. Πνύινο, 
Παπαδόπνπινο,  
Αζήλα 2000. 
 

Θ. Υαηδεκηραήι, 
Δξωηόθξηηνο θαη Αξεηνύζα, 
πδαηνγξαθία, 127 Υ 74 εθ.,  
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πιινγή Δκπνξηθήο 
Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. 
 

«Σα ’καζεο Αξεηνύζα 
κνπ», ζην CD Δξωηόθξηηνο 
θαη Αξεηή, Γ. Μαξθόπνπινο, 
Mercury 2003. 
«Σα ζιηβεξά καληάηα», ζην 
CD Δξωηόθξηηνο, Υ. 
Υάιαξεο, ΔΜΗ 1994 
 

Θα ζ’ αγαπώ ό,ηι κι αν 
γίνει, D. Gliori,  
απόδ. Φ. Μαλδειαξάο, 
Παηάθεο, Αζήλα 1999 
 

O παππούληρ, Β. Ρώηαο, 
Απγνύια, Αζήλα 1974 

108 / 162 



Φ. ηεθαλίδε,  
[Πεπηέκβξηνο], ζην  
Μ. ηεθαλίδεο, Νη δώδεθα 
κήλεο, ίγκα, Αζήλα 1996. 
 

Η κλώζα, Υ. Υαηδεγηαλληνύ, 
Ρν πήιηλν θαλάηη,  
Γξπκόο, Αζήλαη 1984. 
 

(πάλσ αξηζηεξά)  
Γ. Μόξαιεο, Έγθπνο 

γπλαίθα (ιεπη.), 1948,  
ιάδη ζε κνπζακά,  
102 Υ 65 εθ., Δζλ. Πηλ. - 
(πάλσ θέληξν) Β. Ρeter, 
Madona of Venice beach n. 3 
(ιεπη.), ιάδη ζε θακβά,  
30 Υ 25 εθ., 1995, Μνπζείν  
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Φξπζίξα Αζήλα -  
(πάλσ δεμηά) Ξαλαγία 
Νδεγήηξηα (ιεπη.),  
α΄ πιεπξά ακθηπξόζσπεο 
θνξεηήο εηθόλαο, ηειεπηαίν 
ηέηαξην 12νπ αη., 
απγνηέκπεξα ζε μύιν,  
115 Υ 77 εθ., Βπδαληηλή 
πιινγή, Καζηνξηά -  
(θάησ αξηζηεξά)  
Γ. Μπνπδηάλεο, Γπλαίθα κε 
ινπινύδηα (ιεπη.), 1923, 
πδαηνγξαθία, 56 Υ 73 εθ·, 
Δζλ. Πηλ. -  
(θάησ θέληξν) Γ. Ηαθσβίδεο, 
Κεηξηθή ζηνξγή (ιεπη.), ό.π,  
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- (θάησ δεμηά) Γ. ηθειηώηεο, 
Νηθνγέλεηα (ιεπη.), ό.π. 
 
ΥΟΛΔΗΟ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗ 
 

[Ν Άξζνπξ ζην ζρνιείν], 
ζην Μ. Brown, Ν Άξζνπξ 
βιέπεη πνιιή ηειεόξαζε, 
Modern Times, Αζήλα 1999 
(κόην) Ρ. Καξζαίνπ, ζην 
Κ.Δ.Π.Β., Ρν Σξπζό Κήιν, 
Σα Υξπζά Βηβιία,  
Αζήλα 1985. 
 

Η ππώηη μέπα ζηο ζσολείο 
(απνζπ.) Κ. Γθνύηκαλ, 
ύγρξνλνη Οξίδνληεο, 
Αζήλα 1998 
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ρνιηθή ηάμε ηνπ 
Γεκνηηθνύ ρνιείνπ 
Κνληαξηώηηζζαο Πηεξίαο, 
1961 - 62. 

 

Δ. Duigeman (ActionAid 
Αγγιίαο), Πρνιείν ζην 
Κπαλγθιαληέο, ζην Ξαηδηά 
ηνπ θόζκνπ – πνιίηεο ηνπ 
θόζκνπ, ActionAid Διιάο – 
ΤΠ.Δ.Π.Θ. 

 

Η Μαπγαπίηα,  
Μ. ηαζηλόπνπινο, 
Αξκνλία, Αζήλα 1956. 
 

Ν. Λύηξαο, Γελ ζέιεη ην 
ζρνιείνλ, π. 1884,  
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πδαηνγξαθία ζε ραξηόλη, 30 
Υ 19 εθ., πιινγή Φαίδσλα 
θαη Λπδίαο Κπκπάξε, 
Αζήλα. 
 

Ξ...όπωρ ξιθίαρ,  
Μ. Φξαγθηά, Ρν αιθαβεηάξη 
ηεο θύζεο, Διιεληθά 
Γξάκκαηα, Αζήλα 2000. 
 

Ο παπαγάλορ,  
Ε. Παπαλησλίνπ,  
Υειηδόληα, Αζήλαη 1920. 
 

«Παπαγάινο», ζην CD  
Ρν καληήιη ηεο λεξάηδαο, 
LΤRΑ 2000. 
 

[Το ζηοίσημα], Μ. Λνΐδνπ, 
Θαη ην κηθξό παηδάθη ηξέρεη  
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ζηελ αγθαιηά ηεο κακάο ηνπ 
λα ζπλαληήζεη ηελ αγάπε, 
Παηάθεο, Αζήλα 1996. 
 

Γ. Γεσξγηάδεο, Κάλα θαη 
παηδί, νξείραιθνο,  
ύςνο 63 εθ., 1964, πιινγή 
Νίθνπ Γξεγνξάθε, Αζήλα. 
 

 
 
Ιύζεηο θαη απαληήζεηο 
 
ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 
 

Η κοςκοςβάγια και η 

πέπδικα. Κέληεκα. 
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Βάζεη ηνπ λ. 3966/2011 ηα δηδαθηηθά 
βηβιία ηνπ Γεκνηηθνύ, ηνπ Γπκλαζίνπ, ηνπ 
Λπθείνπ, ησλ ΔΠΑ.Λ. θαη ησλ ΔΠΑ.. 
ηππώλνληαη από ην ΗΣΤΔ - ΓΗΟΦΑΝΣΟ 
θαη δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα Γεκόζηα 
ρνιεία. Σα βηβιία κπνξεί λα δηαηίζεληαη 
πξνο πώιεζε, όηαλ θέξνπλ ζηε δεμηά 
θάησ γσλία ηνπ εκπξνζζόθπιινπ έλδεημε 
«ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ ΜΔ ΣΗΜΖ ΠΩΛΖΖ». 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 (ΦΔΚ 1946, 108, Α).  
 
 
 

Απαγνξεύεηαη ε αλαπαξαγωγή 
νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο απηνύ ηνπ 
βηβιίνπ, πνπ θαιύπηεηαη από δηθαηώκαηα 
(copyright), ή ε ρξήζε ηνπ ζε νπνηαδήπνηε 
κνξθή, ρωξίο ηε γξαπηή άδεηα ηνπ 
πνπξγείνπ Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ, 
Ξνιηηηζκνπ θαη Αζιεηηζκνύ / ΗΡΔ -
ΓΗΝΦΑΛΡΝΠ. 



 

 



 

 

 


