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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». 

 

 



 

Σξίιηεο αγγέισλ 
θεληνύλ ηεο λύρηαο 
ηε ζηγαιηά… 
Άθνπ η’ αεδόλη 
όηαλ ζσπαίλνπλ 
η’ άιια πνπιηά. 

 

Ληίλα Υαηδεληθνιάνπ 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Θσλζηαληίλνο Βνιαλάθεο, 
«Γάζνο» 



 ΠΑΗΓΗ ΚΑΗ ΦΤΖ. 
 

πκθσλία κ’ έλα δέληξν 

 
 
 
 
 
Έρσ θίιν κνπ πηζηό 

έλα δέληξν θνπλησηό. 
πκθσλία ηνπ ’ρσ θάλεη  

κε ραξηί θαη κε κειάλη. 
Να ηνπ δίλσ εγώ λεξό.  
Να κνπ δίλεη απηό ρνξό.  
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Να παηλεύσ ηα πνπιηά ηνπ. 
Να ηνπ ιέσ ζ’ αγαπώ.  
Να κνπ δίλεη ηνλ θαξπό.  
Ν’ αγθαιηάδσ  

ηνλ θνξκό ηνπ.  
Να κε ιέεη θη αδεξθό ηνπ. 
Καη λα δήζνπκε καδί  
όζν δσ θη όζν ζα δεη. 
 

Γηώξγεο Θξόθνο 
 
 
 

Ση δίλεη ν πνηεηήο ζην 
δέληξν θαη ηη ηνπ πξνζθέ-
ξεη απηό γηα αληάιιαγκα; 
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Σα δέληξα είλαη αγαπε-
κέλν ζέκα πνηεηώλ θαη 
δσγξάθσλ. Παξαηήξεζε 
ηνπο παξαθάησ πίλαθεο, 
θαη βξεο κε πνην δηαθνξε-
ηηθό ηξόπν ν θάζε δσγξά-
θνο παξνπζηάδεη ηα δέληξα. 
Αθνινύζεζε κε ην δάρηπιό 
ζνπ ην ζρήκα ηνπο. 
Μπνξείο λα θαληαζηείο ηελ 
ηζηνξία πνπ ην θαζέλα ζνύ 
δηεγείηαη; 

 
 

Γ. Γνπλαξόπνπ-
ινο,«Γέληξα» 
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Κ. Καλνπζάθεο, 
«Υσξίο ηίηιν» 
(ιεπηνκέξεηα) 

 
Α. Σδάθνο,  
«Σνπίν» 
 
 

Δθηόο από ηα πνπιηά, 
πνηνη άιινη νξγαληζκνί απ’ 
απηνύο πνπ βιέπεηο λνκί-
δεηο όηη δνπλ ζ’ έλα δέληξν; 
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Ο ρηνλάλζξσπνο 
 

Πηπεξηά γηα κύηε 
θάξβνπλα γηα κάηηα 
γηα ηα δπν ηνπ ρέξηα 
μύια δπν θνκκάηηα. 

  
Να, θαη γηα θαπέιν  
κηα παιηνθαλάηα, 
θνληνζηξνπκπνπιάηνο* 
ζαλ ρνληξνπαηάηα. 

  
 
 

*θνληνζηξνπκπνπιάηνο: 
θνληόο θαη παρύο 
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Όζνη ζα πεξλνύλε 
θαη ζα ηνλ θνηηάδνπλ  
Θα ρακνγεινύλε… 
Καη ζα ηνλ… ζαπκάδνπλ. 

 

Έιιε Αιεμίνπ 
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Από πνηα αληηθείκελα 
έθηηαμαλ ηα παηδηά ηε κύηε, 
ηα κάηηα, ηα ρέξηα θαη ην 
θαπέιν ηνπ ρηνλάλζξσπνπ; 
 
 

Έθηηαμεο πνηέ ζνπ 
ρηνλάλζξσπν; Πόηε θαη 
κε πνηνλ; 
 
 

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

 

Σξηγσλνςαξνύιεο,  
ην ζνθό ςάξη πνπ είλαη  
δηαθνξεηηθό απ’ όια  
ηα άιια εμαηηίαο ηνπ 
ζρήκαηνο ηνπ ζώκα- 
ηόο ηνπ, αιιά πνπ  
πάληα βξίζθεη ιύζεηο  
γηα όια ηα δύζθνια,  
ην ηειεπηαίν δηάζηεκα 
αζρνιείηαη κε ηε κειέηε  
ησλ πξνβιεκάησλ  
ηνπ βπζνύ. Κηα  
κέξα ήξζε θαη ηνλ  
ζπλάληεζε έλα λαξβάι  

Ο 
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(είδνο ςαξηνύ) θαη ζπδήηεζε 
καδί ηνπ ην πξόβιεκά ηνπ. 

- Πεο κνπ, από πνύ έξρε-
ζαη; [ηνλ ξώηεζε ν Σξηγσ-
λνςαξνύιεο] 
- Από ηα πέξαηα ηνπ 
σθεαλνύ, απ’ ηε ρώξα ησλ 
πάγσλ. Άθνπζα γηα ζέλα, 
γηα ην ζάξξνο θαη ηε ζνθία, 
θη ήξζα λα ζε γλσξίζσ θαη 
λα ζνπ κηιήζσ γηα έλα 
πξαγκαηηθά κεγάιν 
πξόβιεκα. 
- Αιήζεηα; Πνην είλαη απηό; 
- Οη ςαξάδεο δελ απνηε-
ινύλ πηα ην κνλαδηθό  
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θίλδπλν! Σώξα ππάξρνπλ 
θαη νη ζπιιέθηεο! Απηνί 
καδεύνπλ όια ηα παξάμελα 
πιάζκαηα ησλ βπζώλ θαη 
ηα θάλνπλ εθζέκαηα* ζηηο 
βηηξίλεο ηνπο! Αλ πηαζηείο 
απ’ απηνύο, αιίκνλό ζνπ! 
Μεηά από βαζαληζηήξηα, 
πνπ ζπρλά ηα ιέλε 
«έξεπλεο», θαηαιήγεηο λα 
δηαθνζκείο ηηο βηηξίλεο ησλ 
ζαινληώλ ηνπο. 
 

*εθζέκαηα: αληηθείκελα 
πνπ έρνπλ ελδηαθέξνλ θαη 
ηα παξνπζηάδνπκε ζε 
εθζέζεηο, ζε κνπζεία θιπ. 
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Ο Σξηγσλνςαξνύιεο 
άθνπγε θαηάπιεθηνο θαη ην 
λαξβάι ζπλέρηδε: 
- Δγώ απνηειώ ζηόρν, κα 
κέρξη ηώξα θαιά ηα 
θαηάθεξα θαη μέθπγα. 
Τπάξρνπλ όκσο νιόθιεξα 
είδε πνπ θηλδπλεύνπλ λα 
εμαθαληζηνύλ! Να, νη 
ηππόθακπνη, ηα αινγάθηα 
ηεο ζάιαζζαο, έρνπλ 
ζρεδόλ εμαθαληζηεί. Εεη 
κόλν έλαο, ν ηειεπηαίνο 
ηππόθακπνο! Κη αλ ν 
ζπιιέθηεο ηνλ πηάζεη θη 
απηόλ, ηόηε … 
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- Απηό δελ πξέπεη λα γίλεη, 
θώλαμε ν Σξηγσλνςαξνύ-
ιεο. Όινη έρνπλ δηθαίσκα 
ζηε δσή. Άιισζηε, αλ 
εμαθαληζηνύλ νιόθιεξα 
είδε, ηόηε ε ηζνξξνπία ηεο 
θύζεο ζην βπζό ζα δηαηα-
ξαρηεί! Θα θηλδπλέςνπκε 
όινη! 
- Πόζν ραίξνκαη πνπ 
θαηαιαβαίλεηο ηα αιεζηλά 
πξνβιήκαηα ηνπ βπζνύ! 
Διπίδσ λα θάλεηο θάηη. 
Πξέπεη όκσο λα θύγσ 
ηώξα. Γελ κπνξώ λα κείλσ 
γηα πνιύ καθξηά απ’ ηνλ 
θόζκν ησλ πάγσλ. 
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- Γεηα ζνπ, θαιέ κνπ θίιε. 
Να πξνζέρεηο, θη όζν γηα 
ηνλ ηειεπηαίν ηππόθακπν, 
κείλε ήζπρνο, ζα θξνληίζσ 
εγώ! 
Ζ γιώζζα θαη ην ιαβξάθη 
βξήθαλ ηνλ Σξηγσλνςα-
ξνύιε ζπλνθξπσκέλν* θαη 
κειαγρνιηθό. 
- Μα ηη έρεηο; Σνλ ξώηεζαλ. 
Με ζπκό, κα θαη κε ζιίςε, 
ηνπο είπε γηα όζα έκαζε απ’ 
ην λαξβάι. 
 

 

*ζπλνθξπωκέλν: 
θαηζνπθηαζκέλν  
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- Με ηάξαμεο κε όζα κνπ 
είπεο, είπε ε γιώζζα. Γελ 
ππάξρεη όκσο ιόγνο λα 
ζηελνρσξηέζαη! Θα 
θάλνπκε κηα παλζαιάζζηα* 
επηηξνπή γηα ηελ 
πξνζηαζία ηνπ ηειεπηαίνπ 
ηππόθακπνπ! 

 

Βαγγέιεο Ζιηόπνπινο 
 
 
 
 
 

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

 

Ση ζα ζπκβεί αλ 
εμαθαληζηνύλ νιόθιεξα 
είδε ηνπ βπζνύ; 

 

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

 

24 / 77 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

Ζ Πίηπο  
θαη ν Παλ 

 
 

α παλάξραηα ρξόληα ην 
πεύθν δελ ήηαλ δέλδξν, 
αιιά κηα αηζέξηα πεληά-
κνξθε λύκθε ηνπ δάζνπο 
πνπ ιεγόηαλ Πίηπο. Ζ Πίηπο  

Σ 
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εξσηεύηεθε ην ζεό Πάλα 
πνπ ηνλ αθνινπζνύζε από 
πεγή ζε πεγή θαη ηεο 
ηξαγνπδνύζε καγεπηηθνύο 
ζθνπνύο κε ηε θινγέξα 
ηνπ. Δίρε όκσο ηελ θαθή 
ηύρε λα ηελ εξσηεπηεί ν 
Βνξέαο, ν ζεόο ηνπ Βόξεηνπ 
αλέκνπ, πνπ ηελ θπλήγεζε 
γηα λα ηελ πάξεη από ηνλ 
Πάλα. Όηαλ ηνπ αληηζηά-
ζεθε, ν Βνξέαο νξγίζηεθε 
θαη πξνζπάζεζε λα ηελ 
γθξεκίζεη από έλαλ ςειό 
βξάρν. Δθείλε ηε ζηηγκή 
θάλεθε ν Παλ πνπ ηελ 
επζπιαρλίζηεθε θαη πξηλ  
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ηε δεη λα ηζαθίδεηαη, ηε 
κεηακόξθσζε ζε πεύθν. 
 

Οβίδηνο 
 
 

 

ε ηη κεηακόξθσζε ν 
ζεόο Πάλαο ηελ αγαπεκέλε 
ηνπ γηα λα ηε γιηηώζεη από 
ηνλ Βνξέα; 
 

 

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

Φώηεο Θόληνγινπ  
«Ο Βνξέαο αξπάδσλ  

ηελ Ωξείζπηαλ» 
 

Έρεηο αθνύζεη λα θπζά 
ν δπλαηόο βνξηάο  
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ηνλ ρεηκώλα; Μπνξείο λα 
κηκεζείο ηνλ ήρν ηνπ;  
Σνλ ήρν ηνπ αλέκνπ ηνλ 
κηκείηαη θαη ε κνπζηθή. Δάλ 
ππάξρεη ζην ζρνιείν ζνπ 
ην CD κε ηηο Σέζζεξηο 
Δπνρέο ηνπ Αληόλην 
Βηβάιληη άθνπζε ην θνκκάηη 
ηνπ Υεηκώλα, όπνπ ηα 
κνπζηθά όξγαλα ηεο 
νξρήζηξαο κηκνύληαη ηνπο 
δπλαηνύο αλέκνπο. 
πδήηεζε ζηελ ηάμε, κε 
πνην ηξόπν ε νξρήζηξα 
πεηπραίλεη λα δώζεη ηελ 
εληύπσζε ηνπ δπλαηνύ 
αλέκνπ. 
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Σν γηαζεκί, ε ξνδηά 
θαη ε ραξνππηά 

 
 

Θόθθηλε θισζηή δεκέλε, 
ζηελ αλέκε ηπιηγκέλε, 
δώζ’ ηεο θιόηζν λα γπξίζεη, 
παξακύζη λ’ αξρηλίζεη. 
 

 

αζηζκέλνο ζην κηληέξη* 
ζηαπξνπόδη, ραηξεηώ ηελ 
αθεληηά ζαο! Αξρή ηνπ 
παξακπζηνύ θαιεζπέξα 
ζαο! 
 

*κηληέξη: κηθξόο ζηελόο 
θαλαπέο 

Κ 
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Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό 
ήηαλ έλαο βαζηιηάο κε ηε 
γπλαίθα ηνπ θαη είραλ έλα 
θνξηηζάθη πνιύ όκνξθν θαη 
θαιόθαξδν. Ενύζαλε θαιά 
κέρξη πνπ ήξζε κηα επνρή 
θαη ε γπλαίθα πέζαλε. Ο 
βαζηιηάο μαλαπαληξεύηεθε. 
Ζ δεύηεξε γπλαίθα έθαλε θη 
απηή κηα θόξε πνπ ήηαλ 
όκσο θαθηά, δειηάξα, είρε 
ρίιηα δπν θνπζνύξηα. 
Εήιεπε ηε κεγάιε θαη ήζειε 
λα ηε δηώμεη από ην ζπίηη. 
θέθηεθε ηόηε ε βαζίιηζζα 
θαη θσλάδεη ην θαιό θνξίηζη 
θαη ηνπ ιέεη: 
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- Θα παο ζην δάζνο, λα 
θέξεηο ην ζάηζη* ηεο δξαθό-
ληηζζαο γηα λα θάλνπκε 
πίηεο. θεθηόηαλ έηζη πσο 
ην θνξίηζη δε ζα έβξηζθε 
ηνλ δξόκν λα γπξίζεη πίζσ 
θαη ζα ην έηξσγαλ ηα άγξηα 
ζεξία. 

Ζ θνπέια όκσο ήηαλ 
θαιόο άλζξσπνο, έθακε ηνλ 
ζηαπξό ηεο θαη πήξε ηνλ 
δξόκν γηα ην δάζνο. 
 

*ζάηζη: αλνηρηό, ρσξίο 
βάζνο θαη επίπεδν αληηθεί-
κελν, ζαλ ηαςί γηα ςήζηκν 
πίηαο 
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Δθεί 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: 
- Όπσο κνζρνκπξίδνπλ ηα 
γηαζεκάθηα κνπ, έηζη λα 
κνζρνκπξίδεηο θη εζύ. 

Πάεη παξαπέξα θαη 
ζπλαληά κηα ξνδηά θαη ηεο 
ιέεη ε ξνδηά: 
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- Θα κνπ ξίμεηο έλαλ θνπβά 
λεξό πνπ δηςάσ; 
- Σξεηο θνπβάδεο ζα ζνπ 
ξίμσ, όρη έλαλ, είπε ην 
θνξίηζη. 

Σεο ξίρλεη ινηπόλ ηξεηο 
θνπβάδεο λεξό. 
- Όπσο 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; 
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- Σξεηο θνπβάδεο ζα ζνπ 
ξίμσ, όρη έλαλ.  

Ρίρλεη λεξό θαη ζηε 
ραξνππηά θη απηή ηεο ιέεη: 
- Όπσο είλαη ηα 
ραξνππάθηα κνπ καύξα, 
έηζη καύξα λα γίλνπλ θαη ηα 
καηάθηα ζνπ, ηα θξπδάθηα 
ζνπ θαη ηα ηζίλνξά* ζνπ. 

Φεύγεη ε θνπέια, θηάλεη 
ζην ζπίηη ηεο δξαθόληηζ-
ζαο θαη ρηππάεη ηελ πόξηα. 
Βγαίλεη ε δξαθόληηζζα θαη 
ηε ξσηάεη: 
 
 

*ηζίλνξα: βιεθαξίδεο 
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- Ση ζέιεηο; 
- Με έζηεηιε ε βαζίιηζζα λα 
κνπ δώζεηο ην ζάηζη ζνπ, 
λα θάλνπκε πίηεο. 
- Δληάμεη, ιέεη ε δξαθόληηζ-
ζα, αιιά πξώηα έρσ θη εγώ 
κηα απαίηεζε, λα κνπ 
ζηάμεηο ην ζπίηη, λα ην 
αζπξίζεηο, λα ην ζπγπξί-
ζεηο θαη κεηά λα δπκώζεηο. 
- Δληάμεη, ηεο ιέεη ε θνπέια. 

Επκώλεη, καγεηξεύεη, 
θηηάρλεη ην ζπίηη, ην έθακε 
λα αζηξάθηεη. Ζ δξαθόληηζ-
ζα επραξηζηήζεθε. Παίξλεη 
ινηπόλ ηελ θνπέια, ηελ  
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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. 

Βγαίλεη ε βαζηινπνύια 
ληπκέλε ζηα ρξπζά, θνύ-
θια. Έπεηηα παίξλεη ην 
ζάηζη, ραηξεηά ηε δξαθό-
ληηζζα θαη θεύγεη. ηνλ 
δξόκν δίςαζε. Βξίζθεη κηα 
ιηκλνύια, ζθύβεη λα πηεη θαη 
θαηά ιάζνο ηήο θεύγεη ην  
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έλα παληνθιάθη θαη πέθηεη 
ζηε ιηκλνύια. Πξνζπάζεζε 
λα ην πηάζεη, όκσο δελ ηα 
θαηάθεξε. Φεύγεη ινηπόλ 
θαη πάεη ζην ζπίηη. Όηαλ 
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  
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δξόκν ζπλαληά θη απηή ην 
γηαζεκί πνπ ηεο είπε: 
- Κόξε κνπ, ξίμε κνπ έλαλ 
θνπβά λεξό πνπ δηςάσ. 
- Ση ιεο θαιέ, ππεξέηξηά 
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. 
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- Όρη, δελ είκαη ππεξέηξηά 
ζνπ, ηεο απαληά εθείλε. 

Σόηε ηεο ιέεη ε ξνδηά: 
- Όπσο 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; 
- Γελ είκαη ππεξέηξηά ζνπ, 
λα ζνπ ξίμσ λεξό.  

Σόηε ε ραξνππηά ηήο ιέεη: 
- Όπσο είλαη ηα ραξνππά-
θηα κνπ θακπνύξηθα, λα 
γίλεηο θη εζύ θακπνύξα. 
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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. 
- Όρη, 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. 
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Βγαίλεη απηή έμσ,  
θεύγεη θαθνθαξδηζκέλε,  
πάεη ζηε κάλα ηεο θαη ηεο 
ιέεη: 
- 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. 

Αο αθήζνπκε ηώξα ηα 
δπν θνξίηζηα θαη αο πάκε 
ζην βαζηιόπνπιν ελόο 
γεηηνληθνύ κέξνπο. Απηό 
είρε βάιεη ηειάιε όηη ήζειε 
λα παληξεπηεί. Μηα κέξα 
πήγε ζηε ιηκλνύια λα  
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πνηίζεη ην άινγό 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: 
- Όπνηαο είλαη ην παπνύηζη, 
ζα ηεο ην δώζσ θαη ζα ηελ 
πάξσ γπλαίθα κνπ. 
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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. 

Γελ ηνπ πνιπάξεζε ηνπ 
βαζηιηά αιιά ηη λα θάλεη; 
 
 

*θνθίλη: πιερηό θαιάζη από 
θιαδηά ιπγαξηάο ή θαιακηάο 
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Δθεί πνπ θαζόηαλ πάλσ 
ζην θνθίλη, ηνλ ηζηκπνύ-
ζαλε. Γηαηί ην θαιό θνξίηζη, 
πξηλ ην θξύςνπλ ζην θνθί-
λη, είρε πάξεη κηα βειόλα 
θαη κε απηήλ θέληαγε ην 
βαζηιόπνπιν. 
- Μα, ηη έρεη εδώ θάησ θαη 
κε ηζηκπάεη; ξώηεζε ην 
βαζηιόπνπιν. 
- Κιώζα, βαζηιόπνπιό 
κνπ, είλαη, ηνπ ιέλε. 

Απηόο όκσο δε ράλεη 
θαηξό θαη ζεθώλεη ην θνθίλη 
θαη από θάησ βγαίλεη κηα 
σξαηόηαηε θνπέια. Σεο  
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βάδεη ην παληόθιη θαη ηεο 
ήξζε ίζα ίζα. 
- Απηή είλαη ε γπλαίθα πνπ 
ζα πάξσ, ιέεη ην βαζηιό-
πνπιν.  

Καη παληξεύηεθαλ θαη 
δήζαλ απηνί θαιά θη εκείο 
θαιύηεξα 
 

Ιατθό παξακύζη  
ησλ Κηθξαζηαηώλ Διιήλσλ 

από ηελ Λ. Αιηθαξλαζζό  
ηεο Θξήηεο 
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Γηαηί ηα θπηά ράξηζαλ 
ηόζα θαιά ζην θνξίηζη; 

 

ε πνην άιιν παξακύζη 
ην θνξίηζη έραζε ην παπνύ-
ηζη ηεο θαη γηα πνην ιόγν; 

 

ηελ παξαθάησ θσην-
γξαθία νη καζεηέο ηνπ Γε-
κνηηθνύ ρνιείνπ ηεο 
Αληηπάξνπ επηζθέπηνληαη 
ηε γηαγηά Μαξίθα γηα λα 
αθνύζνπλ ηα παξακύζηα  
ηεο. Βξείηε θάπνηνλ θη εζείο 
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ζηελ πεξηνρή ζαο λα μέξεη 
παξακύζηα θαη πξνζθαιέ-
ζηε 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! 

Γέληξα, ινπινύδηα, γίλαλε  
άλσ θάησ. 

Μνπ βνύηεμε ην θέληεκα  
απ’ ην ρέξη 

θαη ζθέπαζε ηνλ θνηκηζκέλν  
γάην. 

  
Σα ξνύρα η’ απισκέλα,  

θνύληα κπέια… 
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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 πνηή-
καηνο ζνύ ζπκίδνπλ εηθόλεο 
πνπ θη εζύ έδεζεο θάπνηα 
κέξα πνπ θπζνύζε; Πνύ 
ήζνπλ θαη κε πνηνλ; 

 

Πξνζπάζεζε λα ζπκε-
ζείο ήρνπο πνπ άθνπζεο 
όηαλ θπζνύζε αέξαο. Πνηα 
αληηθείκελα ζα ρξεζηκν-
πνηνύζεο γηα λα ηνπο απν-
δώζεηο; Μπνξείο λα 
ρξεζηκνπνηήζεηο θαη ηε 
θσλή ζνπ. 
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Έξγν 
ηνπ Αιέθνπ 

Φαζηαλνύ 
 

Γηα λα θηηάμεηο έλα 
θνπξθνύξη, ζαλ απηό ηνπ 
δσγξάθνπ Φαζηαλνύ πάξε 
έλα ραξηόλη θαη ζρεδίαζε 
ηξεηο θηγνύξεο, όπσο ν 
θαιιηηέρλεο. Αθνύ 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. Αλ ζέιεηο θαη 
κνπζηθή ζπλνδεία, κπνξείο 
λα ρξεζηκνπνηήζεηο ην 
Θαινθαίξη από ην έξγν ηνπ 
Αληόλην Βηβάιληη Οη 
Σέζζεξηο Δπνρέο, εθόζνλ 
ππάξρεη ην CD ζην ζρνιείν 
ζνπ. 
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Σν ηξνκαγκέλν ρειηδνλάθη 
 

λα 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. Ζ Καηεξίλα είρε 
θαηέβεη ζηνλ θήπν γηα λ’ 
απνραηξεηίζεη ηνλ θπξ 
Παληειή, ηνλ θεπνπξό, 
γηαηί ν κπακπάο ηεο είρε 
θηάζεη ηώξα ην κεζεκέξη 
θαη ηελ άιιε κέξα ζα ηνπο  

Έ 
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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 κπξν-
ζηά ζηα πόδηα ηεο. 

Ο θπξ Παληειήο  
ην ζήθσζε από 

ράκσ, ην πα-
ζπάηεςε θη 
έπεηηα είπε: 

- Εσληαλό είλαη 
θαη δε θαίλεηαη λα 
είλαη πνιύ ρηππε-
κέλν. Εαιηζκέλν  
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κόλν δείρλεη. Κη είλαη 
πεηξνρειίδνλν, απ’ απηά 
πνπ πεηνύλ θνληά ζηε 
ζάιαζζα. Σν ζέιεηο; Πάξ’ 
ην! 

Ζ Καηεξίλα πήξε θάπσο 
δεηιηαζκέλε ην πνπιάθη, 
ηνπ ράηδεςε ηηο ζηαρηηέο 
θηεξνύγεο ηνπ θαη ην 
θεθαιάθη κε ηα θαηάκαπξα 
καηάθηα, πνπ έκνηαδαλ κε 
ράληξεο, ύζηεξα ην αγθά-
ιηαζε απαιά θαη ην πήγε 
ζηνλ αδειθό ηεο. 
- Κνίηαμε! ηνπ είπε. Έλα 
ρειηδόλη. Ση ζα ην θάλνπκε; 
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- Να πάκε ζηε κακά θη απηή 
ζα καο πεη, απάληεζε ν 
Παλαγηώηεο. 

Ζ κακά όκσο θαηαγηλό-
ηαλ λα εηνηκάδεη ηηο βαιί-
ηζεο θη έηζη δεηήζεθε ε 
ζπκβνπιή ηεο γηαγηάο.  
Ζ 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  
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κηα - δπν θνξέο, κα δελ  
κπόξεζε λα πεηάμεη. 
- Να βξνύκε έλα θινπβί θαη 
λα ην βάινπκε! πξόηεηλε ε 
Καηεξίλα. 

- Πνύ ζα ην βξνύ-
κε εδώ πέξα ην 
θινπβί; Έθαλε ν 
Παλαγηώηεο. Δδώ 
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  
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γάηα. Να ην θιείζνπκε 
ινηπόλ ζην κπαιθόλη θη 
αξγόηεξα βιέπνπκε ηη 
γίλεηαη. 

Έβγαιαλ ινηπόλ ην 
πνπιάθη ζην κπαιθόλη, ε 
γηαγηά έβαιε θνληά ηνπ θη 
έλα πηαηάθη κε λεξό, κελ 
ηύρεη θαη δηςάζεη, θη ν 
Παλαγηώηεο θαηαγηλόηαλ 
όιν ην απόγεπκα λα 
θπλεγάεη κύγεο θαη θνπλνύ-
πηα, γηαηί όπσο είρε αθνπ-
ζηά, κόλνλ απηά ηξώλε ηα 
ρειηδόληα. Χζηόζν δελ ηα 
θαηάθεξε λα πηάζεη θαλέλα 
θαη ην ρειηδνλάθη πεξπα- 
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ηνύζε έλαλ γύξν ζην 
κπαιθόλη, ρηππνύζε πόηε 
πόηε ηηο θηεξνύγεο ηνπ, 
δνθηκάδνληαο λα πεηάμεη, θ’ 
ύζηεξα πήγαηλε θαη δάξσλε 
ζε κηαλ άθξε. 

Ζ Καηεξίλα έθαλε 
δηάθνξα ζρέδηα θαη ηα ’ιεγε 
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  
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καο, ζα ηνπ δέζσ ην πνδα-
ξάθη ηνπ κ’ έλαλ 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. Δίλαη πνπιάθηα 
ηνπ Θενύ θαη πεηάλε 
ειεύζεξα ζηνλ αέξα. Σνύην 
ην θαεκέλν, αλ δελ κπνξέ-
ζεη λα πεηάμεη σο αύξην ην 
πξσί, θαζώο είλαη λεζηηθό 
θαη πεηλαζκέλν ζα 
ςνθήζεη. 
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Μα ην ρειηδνλάθη δελ 
ςόθεζε. Σν βξάδπ όηαλ 
ζθνηείληαζε, θνύξληαζε 
πίζσ από ην κηζάλνηρην 
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!  
 
 

*απάγγεην - απάγθην:  
ν ηόπνο πνπ δελ ηνλ πηάλεη 
ν άλεκνο 
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- ην πξώην πνπ κπήθε 
κέζα ζηελ θάκαξα ήηαλ ην 
ρειηδόλη! 
- Δδώ 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  
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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. 
 

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

 

Γηα ηα ρειηδόληα θαη 
γεληθά γηα ηα πνπιηά έρνπλ 
γξαθηεί πνιιά πνηήκαηα, 
ηξαγνύδηα, ηζηνξίεο. 
Μπνξείο κε ηνπο ζπκκα-
ζεηέο ζνπ λα ζπγθεληξώ-
ζεηο θάπνηα από απηά θαη 
λα θηηάμεηο έλα βηβιίν 
γεκάην … ηηηηβίζκαηα! 
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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; 

 

Γεώξγηνο Βηδπελόο 
 
 
 

Ξέξεηο θάπνην άιιν πνί-
εκα γηα ην θεγγάξη;  
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Οη ζπκκαζεηέο ζνπ ζα 
ραξνύλ λα ην αθνύζνπλ. 
 
 

Ζ εηθόλα δείρλεη έλα 
λπρηεξηλό ηνπίν.  
Παξαηήξεζε ηα θσηεηλά 
ζεκεία ηεο. Αλαθάιπςε από 
πνύ πξνέξρεηαη ην θσο 
ζηα ζεκεία απηά. 

 
 
 
 
 
 

Θώζηαο Παπαληθνιάνπ, 
«Λπρηεξηλό ηνπίν» 
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Δθηόο 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 
Βόιθαλγθ Ακαληένπο 
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 

 

ηαλ θάπνηε έλαο 
ζπνπξγίηεο πνπ ήζειε λα 
γλσξίζεη ην νπξάλην ηόμν. 
Ήζειε λα δεη από θνληά ηα 
ρξώκαηά ηνπ. 

«Δίλαη 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!» 

Όκσο ν ζπνπξγίηεο δελ 
άιιαδε γλώκε. 

Ή 
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Κη έηζη έλα πξσί μεθίλεζε 
γηα ην κεγάιν ηαμίδη. 

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

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

«Καιά παο!» ηνπ 
απάληεζε εθείλνο. 

Μεηά από ην κεγάιν δά-
ζνο, ν ζπνπξγίηεο βξέζεθε 
ζηε κεγάιε ζάιαζζα. Δίδε 
ηα θύκαηα, είδε ηα ςάξηα,  
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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. 
Δίδε ηελ άκκν λα αζηξνπν-
βνιάεη θάησ από ηνλ ήιην, 
είδε ηα θνηληθόδεληξα, είδε 
ηηο θακήιεο. 
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«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. 
Δίδε ηα ρηόληα, είδε ηνπο 
ατηνύο, είδε ηηο αξθνύδεο, 
είδε ηηο δξνζεξέο πεγέο θαη 
ηα παλύςεια έιαηα. 

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

«Δθεί!» ηνπ έδεημε εθείλνο. 
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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 θαηνη-
θνύζε 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  
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ρξώκαηα ηνπ νπξάληνπ 
ηόμνπ. Τπήξρε θαη ην ίδην 
ην νπξάλην ηόμν. Όκνξθν 
πνπ ήηαλ! 

Ο ζπνπξγίηεο πήγε θαη 
θνύξληαζε ζηελ πην ρακειή 
κεξηά ηνπ. Μπνξνύζε πηα 
λα μεθνπξαζηεί. ήθσζε ηα 
κάηηα ηνπ πξνο ηα επάλσ. 
Ό,ηη έβιεπε ήηαλ ινπζκέλν 
ζε καγεπηηθνύο 
ρξσκαηηζκνύο. 

«Αρ, ηη νκνξθηά!» είπε ν 
ζπνπξγίηεο. «Άμηδε ε 
θνύξαζε!» θη έπεηηα έθιεηζε 
ηα κάηηα ηνπ θαη θνηκήζεθε. 
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Σα όλεηξά 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 ζρεκαηίζηε-
θε, πξηλ ή κεηά ηε βξνρή; 
 

 

Πώο ήηαλ ε πεδηάδα 
πνπ θαηνηθνύζε ην νπξάλην 
ηόμν; ε ηη δηέθεξε από ην 
ηνπίν ηνπ παξαθάησ 
πίλαθα;  
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Εσγξάθηζε 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 
 
 
 
 
 

*ληάια κεζεκέξη: 
θαηακεζήκεξν 
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Έρεηο αθνύζεη πνηέ 
ηδηηδίθηα; Με πνηνπο 
ηξόπνπο θαη κε πνηα πιηθά 
κπνξείο λα κηκεζείο ηνλ 
ήρν ηνπο; 

 

Οη δσγξάθνη ρξεζηκν-
πνηνύλ ρξώκαηα γηα λα καο 
δώζνπλ εηθόλεο. Οη πνηεηέο 
ρξεζηκνπνηνύλ ιέμεηο. Δζύ 
κπνξείο λα θάλεηο θαη ηα 
δύν. Να, όπσο ζηελ 
παξαθάησ εηθόλα, όπνπ  
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ν δσγξάθνο έγξαςε κε 
ρξσκαηηζηά γξάκκαηα ηνλ 
ηίηιν ηνπ πνηήκαηνο. 
Γηάιεμε ρξώκαηα θαη 
κνξθέο γξακκάησλ θαη 
αληίγξαςε κε ηνλ ίδην 
ηξόπν ηνπο ζηίρνπο ηνπ 
πνηήκαηνο. Κάλε ηνλ δηθό 
ζνπ πνηεηηθό πίλαθα. 

 
 

Οη πεηαινπδίηζεο 
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Oη πεηαινπδίηζεο 
 

ηα 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. Έλαλ θόβν είραλ 
κνλάρα. Φνβόληνπζαλ ηα 
πνπιάθηα πνπ ηηο θπλεγνύ-
ζαλ. Οη θαεκέλεο δελ 
κπνξνύζαλ λα ραξνύλ 
ακέξηκλα ηηο νκνξθηέο ηεο 

Μ 
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Άλνημεο. Ο θόβνο ηνπ 
ερζξνύ βαζάληδε ηελ κηθξή 
ηνπο ύπαξμε. 

Μηα θαιή Ζιηαρηίδα 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. Πξνζπαζήζηε ζε 
πεξίπησζε θηλδύλνπ λα 
βξίζθεη ε θαζεκηά ην 
θαηάιιειν θαηαθύγην. Καη 
λα θξύβεζηε. 
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- Σν θαηάιιειν θαηαθύγην; 
Καη πνην είλαη θαιή καο 
Ζιηαρηίδα; 
- Ζ θαζεκηά πξέπεη λα ηξέ-
ρεη θαη λα θξύβεηαη ζην 
κέξνο, ζην ινπινύδη, ζην 
θύιιν, πνπ ηαηξηάδεη κε ην 
ρξώκα ηεο. Με ην ρξώκα 
ησλ θηεξώλ ηεο. Σόηε ν 
ερζξόο δε ζα κπνξεί 
εύθνια λα ζαο μερσξίζεη. 
- Γηα εμήγεζέ καο θαιύηεξα 
Ζιηαρηίδα. 
- Δζύ γηα παξάδεηγκα 
Κνθθηλόθηεξε πεηαινπδί-
ηζα, λα ηξέρεηο θαη λα 
ρώλεζαη κέζα ζε έλα  
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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. 
- Δζύ Λεπθόθηεξε λα 
ηξέρεηο ζηα θξίλα ή ζηα 
άζπξα ηξηαληάθπιια ή η’ 
άζπξα γαξίθαια. 
- Κη εγώ ζα ηξέρσ ζηα θίηξη-
λα αλζάθηα, ζηηο θίηξηλεο 
καξγαξίηεο, είπε ε Κηηξηλό-
θηεξε πεηαινπδίηζα. 
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- Μα βέβαηα. Σώξα θαηαιά-
βαηε όιεο ην κάζεκά ζαο. 
- Καηαιάβακε θαη ζ’ 
επραξηζηνύκε, θαιή καο 
Ζιηαρηίδα. 
- Γηα λα ζ’ επραξηζηήζνπκε 
ηώξα ζα ρνξέςνπκε θαη ζα 
ηξαγνπδήζνπκε πξνο ηηκή 
ζνπ. 

Κη νη ρξσκαηηζηέο πεηα-
ινπδίηζεο άξρηζαλ ηόηε 
έλαλ ραξνύκελν πεηαρηό 
ρνξό, ηξαγνπδώληαο. 

[…] Ξαθληθά άθνπζαλ 
θηεξνπγίζκαηα θαη θάκπν-
ζα πνπιάθηα πέηαμαλ πξνο 
ην κέξνο ηνπο. 
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- Κίλδπλνο! Κίλδπλνο! 
Κξπθηείηε πεηαινπδίηζεο! 

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 Ζιηαρηίδα. Κξύθηεθαλ 
νη πεηαινπδίηζεο. Πέξαζε ν 
θίλδπλνο θαη μαλαβγήθαλ λα 
ζπλερίζνπλ ην ρνξό ηνπο. 
 

Δ. Παιαηνιόγνπ-Πεηξώλδα 
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Ση ζα γηλόηαλ αλ νη 
πεηαινύδεο κπέξδεπαλ ηηο 
ζπκβνπιέο ηεο Ζιηαρηίδαο 
θαη θξύβνληαλ ζε άιια 
ρξώκαηα; Υξσκάηηζε ηηο 
ιεπθέο πεηαινύδεο κε ρξώ-
καηα πνπ ζνπ αξέζνπλ. 
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Όια ζηε γε ζέινπλ 
αγάπε θαη ζηνξγή. 

 

Αλδξέαο Δκπεηξίθνο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ληθόιανο Γύδεο  
«Ζ Υαξά» (ιεπηνκέξεηα) 
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ΔΗΡΖΝΖ ΚΑΗ ΦΗΛΗΑ 
 

Ζ επγλσκνζύλε  
ηνπ κηθξνύ κπξκεγθηνύ 

 
λα κπξκήγθη πιεζίαζε 

ζ’ έλα πνηακάθη λα πηεη 
λεξό. Αιιά ην ξεύκα ην 
παξέζπξε θαη θηλδύλεπε λα 
πληγεί. 

Σόηε, ην είδε έλα πεξηζηέ-
ξη θαη ην ιππήζεθε.  
Σνπ έξημε έλα θιαδί,  
θαη ην κπξκήγθη  
πηάζηεθε θαη ζώζεθε. 

ηελ όρζε πνπ βγήθε ην 
κπξκήγθη, είδε έλαλ θπλεγό  

Έ 
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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; Γηεγήζνπ κηα 
ηζηνξία, όπσο απηή, πνπ 
λα θαίλεηαη ε αγάπε πνπ 
έρεηο γηα έλαλ θίιν ή κηα 
θίιε ζνπ. 

 

94 / 100 



 

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

 

κηθξόο θάζηνξαο δνύζε 
νινκόλαρνο ζηελ άθξε ηεο 
κεγάιεο ιίκλεο. Γελ είρε 
αδειθνύο. Γελ είρε 
αδειθέο. Καη ην ρεηξόηεξν  
απ’ όια δελ είρε  
νύηε θίινπο.  
Μηα κέξα, ηελ  
ώξα πνπ  
θαζόηαλ ζηελ  
άθξε ηεο ιίκλεο, άξρηζε λα 
θιαίεη. Έθιαηγε πνιύ 
δπλαηά. Καη κεηά δπλαηόηε-
ξα. Ξαθληθά άθνπζε θάηη  

Ο 
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παξάμελν. ηελ άιιε άθξε 
ηεο ιίκλεο θάπνηνο άιινο 
έθιαηγε καδί ηνπ. Ο κηθξόο 
θάζηνξαο ζηακάηεζε λα 
θιαίεη, γηα λα αθνύζεη. 
Ακέζσο 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. 
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«Γεηα ζνπ!», θώλαμε. 
«Γεηα ζνπ!» θώλαμε θαη ε 

θσλή, από ηελ απέλαληη 
πιεπξά ηεο ιίκλεο. 

Ο κηθξόο θάζηνξαο 
ζθέθηεθε γηα έλα ιεπηό. 

«Δίκαη κόλνο κνπ», είπε. 
«Υξεηάδνκαη έλαλ θίιν». 

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

Ο κηθξόο θάζηνξαο, δελ 
κπνξνύζε λα ην πηζηέςεη. 
ηελ άιιε άθξε ηεο ιίκλεο, 
δνύζε θαη θάπνηνο άιινο, 
πνπ ήηαλ ζιηκκέλνο θαη  
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ρξεηαδόηαλ έλαλ θίιν. Πήγε 
γξήγνξα ζηε βάξθα θαη με-
θίλεζε γηα λα ηνλ βξεη. Ζ 
ιίκλε ήηαλ πνιύ κεγάιε. 
Κσπειαηνύζε θαη θσπεια-
ηνύζε ζπλέρεηα. Κάπνηε 
είδε κηα κηθξή πάπηα πνπ 
έθαλε θύθινπο θνιπκπώ-
ληαο. 

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

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

«Θα γίλσ εγώ θίινο 
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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 έλαλ θίιν», είπε 
ν κηθξόο θάζηνξαο. «Δζύ 
 

*ελπδξίδα: κηθξόζσκν δών 
πνπ δεη ζηα πνηάκηα θαη ηηο 
ιίκλεο 
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ήζνπλ πνπ έθιαηγεο;»  
«Πξαγκαηηθά ρξεηάδνκαη 

έλαλ 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. 
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Κάπνηε είδαλ κηα κηθξή 
ρειώλα, πνπ ιηάδνληαλ 
νινκόλαρε πάλσ ζε έλαλ 
βξάρν. 

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

«Πξαγκαηηθά ρξεηάδνκαη 
έλαλ 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». 

Έηζη ε ρειώλα πήδεμε 
κέζα ζηε βάξθα θαη  
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θσπειαηνύζαλ θαη 
θσπειαηνύζαλ, κέρξη πνπ 
έθηαζαλ ζηελ άθξε ηεο 
ιίκλεο. Δθεί 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. 

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

«Ήηαλ ε ερώ», είπε ν 
ζνθόο γεξν-θάζηνξαο. 
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«Καη πνύ κέλεη;» ξώηεζε 
ν κηθξόο θάζηνξαο. 

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

«Μα γηαηί θιαίεη;» ξώηεζε 
ν κηθξόο θάζηνξαο. 

«Όηαλ εζύ είζαη  
ζιηκκέλνο, είλαη ζιηκκέλε 
θαη ε ερώ», είπε ν γεξν-
θάζηνξαο. «Όηαλ είζαη 
επηπρηζκέλνο, είλαη 
επηπρηζκέλε θαη ε ερώ». 
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«Μα πώο κπνξώ λα ηε 
βξσ θαη λα γίλσ θίινο 
ηεο;» ξώηεζε ν κηθξόο 
θάζηνξαο. «Γελ 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!» 

Καη ήηαλ ηόζν επηπρηζκέ-
λνο, πνπ είπε μαλά πνιύ  
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δπλαηά: «Έρσ πνιινύο 
θίινπο ηώξα!» 

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

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

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

Άκπ Καθ Ληόλαιλη 
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Γηαηί ν θάζηνξαο άξρηζε 
λα θιαίεη; 

 

Μπνξείο λα ζπκεζείο κε 
ηε ζεηξά, πνηα δώα ζπλά-
ληεζε ν κηθξόο θάζηνξαο; 
Ση γλσξίδεηο γη’ απηά; 

 

Ο θάζηνξαο ςάρλνληαο 
γηα θίινπο ζπλάληεζε 
δηάθνξα δώα ην έλα κεηά ην 
άιιν, πνπ δνύλε ζηε ιίκλε. 
ε πνην άιιν θείκελν ηνπ 
Αλζνινγίνπ ν ήξσαο  
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ζπλαληά επίζεο άιια δώα 
ζηε ζεηξά θαη ηη ηνπο δεηάεη; 
Σνλ ηίηιν κπνξείο λα ηνλ 
αλαθαιύςεηο ζηελ παξαθά-
ησ θξάζε: «Όηαλ ν παπα-
γάινο ζπλαληήζεθε κε ηελ 
Κνινηνύκπα, είπαλ έλα 
ςέκα πξσηαπξηιηάηηθν 
ζηνλ ζπνπξγίηε θαη ην 
νπξάλην ηόμν». 

 

Δάλ 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  
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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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Όηαλ θάλνπλε πόιεκν 
 

 
 
 
 
 

 

 
Όηαλ 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. 
Δλάληηα ζηνλ πνλόιαηκν 
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ζηνλ πόλν θαη ηνλ πόιεκν  
ππάξρεη κηα αζπηξίλε 
άλζξσπνη, πέζηε ΔΗΡΖΝΖ. 

 

Γηώξγνο Καξίλνο 
 
 

 

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

 

Πώο θαληάδεζαη ηελ 
εηξήλε; Μπνξείο λα ηε 
δσγξαθίζεηο; Γηαηί είλαη 
ζεκαληηθή γηα ηνπο 
αλζξώπνπο; 
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Ζ εηξήλε απαζρνινύζε 
ηνλ άλζξσπν ζε όιεο ηηο 
επνρέο. Γξάθηεθαλ ινηπόλ 
πνιιέο ηζηνξίεο θαη 
ηξαγνύδηα γη’ απηή. Φάμε 
ζηε βηβιηνζήθε ηνπ 
ζρνιείνπ ζνπ θαη ηνπ 
Γήκνπ ή ζε θάπνην 
βηβιηνπσιείν θαη βξεο θη 
άιια έξγα κε ζέκα ηελ 
εηξήλε. 
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Γώζε 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. 
 
 

*δηαπνιηηηζκηθό ζρνιείν: 
ζρνιείν όπνπ θνηηνύλ θαη 
καζεηέο, πνπ έξρνληαη από 
άιιεο ρώξεο 
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Ζ αιιαγή απηή δπζαξεζηεί 
ηα παηδηά. Θάπνηα κέξα ε 
θπξία Κάξζα πξνηείλεη ζηελ 
ηάμε λα εηνηκάζνπλ κηα 
πξσηόηππε γηνξηή… 
 

ηαλ κηα Γεπηέξα θνληά 
ζηα Υξηζηνύγελλα θαη ε 
θπξία Μάξζα ιίγν πξηλ 
θύγνπλ από ην ζρνιείν 
ηνύο είπε:  
- Αύξην ζα θάλνπκε κηα 
γηνξηνύια κέζα ζηελ ηάμε. 
- Ση γηνξηή; Πνηνο άγηνο 
γηνξηάδεη; ξσηνύζαλ ηα 
παηδηά. 

Ή 
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- Απηόο ν άγηνο δελ ππάξρεη 
ζην εκεξνιόγην. Μελ 
ςάμεηε, γηαηί δε ζα ηνλ 
βξείηε. Δίλαη ν άγηνο ηεο 
θηιίαο. 
- Μα δελ έρεη όλνκα; 
- Να ηνλ πνύκε… Φηιάγην; 
θώλαμε ν Μάλνο. 
- Να ηνλ πνύκε έηζη, 
ζπκθώλεζε ε δαζθάια ηνπ. 
Γηα λα ηνλ ηηκήζνπκε, αύξην 
ζα θέξεηε όινη ζαο έλα 
δσξάθη γηα λ’ αληαιιάμνπκε 
κεηαμύ καο δώξα. 
ύκθσλνη; Πεξίεξγε 
γηνξηή, αιιά… ζύκθσλνη! 
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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. 
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Ζ 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 Πνισλεδάθη, ν 
Μάλνο. Θα ηα θαο όια εζύ; 
Θα ζθάζεηο! Θα θάλεηο 
κπακ! Ο Γηάλλνπο έθαλε 
πξάγκαηη κπακ, αιιά όρη 
από ην πνιύ θαΐ. Όηαλ 
ήξζε ε ζεηξά ηνπ λα δώζεη 
ηα δώξα ηνπ, πήξε ην 
θαιαζάθη ηνπ, ζηάζεθε 
κπξνζηά ζηελ έδξα, 
μαλζνύιεο θαη θνληόο  
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θαζώο ήηαλ, κε ηα 
παξαπνλεκέλα ηνπ 
καηάθηα, θη άξρηζε λα 
ηξαγνπδά κε ηελ όκνξθε 
θσλνύια ηνπ θάηη ζηα… 
θηλέδηθα, δειαδή ζηα 
πνισληθά. 

Αθνύ ηέιεησζε ην 
ηξαγνύδη ζηε γιώζζα ηνπ, 
πέξαζε απ’ όια ηα ζξαλία 
θη έδσζε ζηνπο ζπκκαζε-
ηέο ηνπ έλα κήιν, ιέγνληαο 
ηνπο ζε ζπαζκέλα 
ειιεληθά: «Νηόζε ηελ 
αγάπε όπσο ληίλεηο έλα 
κήιν, έηδη ακπιά!» 
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Όια 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: «Γώζε ηελ 
αγάπε όπσο δίλεηο έλα 
κήιν. Έηζη απιά». 
 

Αγγειηθή Βαξειιά 
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Δάλ 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; 

 
 

120 / 108 



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 
Αγάπεο». 
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Μηθξή βηβιηνζήθε 
 
ΠΑΗΓΗ ΚΑΗ ΦΤΖ 
 

Ζ γε ην ζπίηη κνπ,  
ηνπ Μάλνπ Κνληνιέσλ,  
εθδ. Δζηία, Αζήλα 2000. 

Κηα θνξά θη έλα… θηεξό,  
ηεο Καηεξίλαο Μνπξίθε,  
εθδ. Αγθπξα, Αζήλα 2003. 

Πώο θηηάρηεθε ην δάζνο, 
ηεο Γαιάηεηαο Γξεγνξηάδνπ 
- νπξέιε, εθδ. Α..Δ., 
Θεζζαινλίθε 1998. 

ηελ αγθαιηά ηεο ζάιαζζαο, 
ηεο Έιελαο Αξηδαλίδνπ,  
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εθδ. Διιεληθά Γξάκκαηα, 
Αζήλα 2003. 

Σεο απγνύιαο δξνζνύιεο 
(πνηήκαηα), ηνπ Αληώλε 
Λακπξηλίδε, εθδ. ύγρξνλε 
Δπνρή, Αζήλα 1997 

Σν λεθνζπλλεθάθη, ηεο 
Μαξίαο Βειεηά - 
Βαζηιεηάδνπ, εθδ. Μηθξή 
Μίιεηνο, Αζήλα 2004. 

Σν παξάμελν πεξηβόιη, ηεο 
Υξπζνύιαο Πεηξίδνπ,  
εθδ. Αξρηπέιαγνο,  
Αζήλα 1998. 
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ΔΗΡΖΝΖ ΚΑΗ ΦΗΛΗΑ 
 

Ζ Ιίλα ε πνληηθίλα θαη ε Σίλα 
ε ιηνληαξίλα, ηεο Κξηζηίλ 
Δξβ, εθδ. Φπρνγηόο,  
Αζήλα 2001. 

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

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

ηε ρώξα ησλ ινπινπδηώλ, 
ηεο ηέιιαο Βιαρνπνύινπ, 
εθδ. Κέδξνο, Αζήλα 2004.  
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Σα καγηθά κνιύβηα από ηε 
Καγηόξθα, ηεο Κ. Μνπξίθε, 
εθδ. Άγθπξα, Αζήλα 1998. 
 

Βηβιηνγξαθηθέο / 
κνπζηθέο πιεξνθνξίεο – 
εηθόλεο 
 

Δηθόλεο 
 

Φσηνγξαθίεο 
 

Μνπζηθή 
 

Δζλ. Πηλ.: Δζληθή 
Πηλαθνζήθε θαη Μνπζείν 
Αιεμάλδξνπ νύηδνπ, 
Αζήλα. 
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ΠΑΗΓΗ ΚΑΗ ΦΤΖ 

Κ. Βνιαλάθεο, Γάζνο, 
ιάδη ζε ραξηόλη, 37 Υ 29 εθ., 
Δζλ. Πηλ. 

(κόην) Ν. Υαηδεληθνιάνπ, 
Σν ρξπζό θαινθαηξάθη, 
Παηάθεο, Αζήλα 1998. 

Σπκθωλία κ’ έλα δέληξν,  
Γ. Κξόθνο, ηαιακαηηέο, 
Α..Δ., Θεζζαινλίθε 1982. 

 

Μ. Μαλνπζάθεο, Υσξίο 
ηίηιν (ιεπη.), αθξπιηθό – 
θάξβνπλν ζε μύιν, 50 Υ 70 
εθ., 1996, Μνπζείν Φξπζίξα, 
Αζήλα - Γ. Γνπλαξόπνπινο,  
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Γέληξα, έγρξσκν ζρέδην,  
61 Υ 80 εθ., Δζλ. Πηλ.  
– Α. Σδάθνο, Σνπίν, 1990, 
ιάδηα, 90 Υ 110 εθ., πιινγή 
Ν. Πνιπδσΐδε, Αζήλα  
- Κ. Γξακκαηόπνπινο, 
[Εσάθηα], ζην Δ. Γεξαληώ-
λεο, Αιθαβεηάξην. Σα Θαιά 
Παηδηά, ό.π. 

Ο Χηνλάλζξωπνο,  
Δ. Αιεμίνπ, Σξαγνπδώ θαη 
ρνξεύσ, Καζηαληώηεο, 
Αζήλα 1983. 

[Ο ηειεπηαίνο ηππόθακπνο], 
Β. Ζιηόπνπινο, Ο Σξηγσλν-
ςαξνύιεο, ν Καπξνιέπηαο θη  
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ν ηειεπηαίνο ηππόθακπνο, 
Παηάθεο, Αζήλα 1998.  

Η Πίηπο θαη ν Παλ, Οβίδηνο, 
Κεηακνξθώζεηο, απόδ.  
Ε. Θ. ππξνπνύινπ, Κύζνη 
πεξί θπηώλ, Διιεληθά 
Γξάκκαηα, Αζήλα 1999 

Φ. Κόληνγινπ, Ο Βνξέαο 
αξπάδσλ ηελ Ωξείζπηαλ, 
θάξβνπλν, 99 Υ 177,5 εθ., 
ζπιινγή Γ. Κόληνγινπ – 
Μαξηίλνπ, Αζήλα. 

«Alegro non molto» 
(Υεηκώλαο), Α. Vivaldi, 
Θνλζέξην ζε ΦΑ κείδνλα 
(Σέζζεξηο Δπνρέο),  
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πξνηεηλόκελν CD,  
Α. Vivaldi, ζηε ζεηξά  
Ζ Κεγάιε Κνπζηθή Βήκα 
πξνο Βήκα, 1994 Ρνlygram 
International Ltd and 
EDILIBRO S.L./ 1995 
 

Τν γηαζεκί, ε ξνδηά θαη ε 

ραξνππηά, Ιατθά Παξακύζηα 
θαη Παξακπζάδεο από ηε 
Κηθξά Αζία 
1. Αιηθαξλαζζόο: Σν θαιό 
θαη ην θαθό θνξίηζη,  
ΗΜΔ, Αζήλα 2002. 

Μαξίθα Φηινιία, ιατθή 
παξακπζνύ. Γεκνηηθό ρν- 
ιείν Αληηπάξνπ, Παξακύζηα 
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από ηελ Αληίπαξν. 

Τα παηρλίδηα ηνπ αγέξα,  
Ν. Υαηδεληθνιάνπ, 
Θαιεκέξα, Θαιελύρηα, 
Γίπηπρν, Αζήλα ρ.ρ. 

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

«Presto» (Καινθαίξη), Α. 
Vivaldi, Θνλζέξην ζε ΦΑ 
κείδνλα (Σέζζεξηο Δπνρέο), 
πξνηεηλόκελν CD,  
Α. Vivaldi, ζηε ζεηξά Ζ 
Κεγάιε Κνπζηθή Βήκα πξνο 
Βήκα, ό.π. 
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Τν ηξνκαγκέλν 
ρειηδνλάθη, Γ. Σαξζνύιε, 
Έλα βηβιίν γηα ηα κηθξά καο, 
Αηιαληίο, Αζήλα ρ.ρ. 

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

Τν θεγγαξάθη, Γ. Βηδπελόο, 
Ζ Γηάπιαζηο ησλ Παίδσλ,  
η. 48 - 49, 1895.  

Κ. Παπαληθνιάνπ, Λπρηε-
ξηλό ηνπίν, ιάδη ζε κνπζα-
κά, 150 x 190 εθ., 1997, 
Μνπζείν Φξπζίξα, Αζήλα. 
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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 Λπρηεξηλά, ΔΜΗ 
2004. 

Ο ζπνπξγίηεο θαη ην νπξά-
λην ηόμν, Μ. Κνληνιέσλ, 
Έλα ζπξηάξη γεκάην όλεηξα, 
Άγθπξα, Αζήλα 1988. 

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

[Τα ηδηηδίθηα ζηήζαλε 
ρνξό] (απόζπαζκα), Γ. 
Ρίηζνο, ζην Σα παηρλίδηα η’ 
νπξαλνύ θαη ηνπ λεξνύ, 
Κέδξνο, Αζήλα 1980. 

Οη πεηαινπδίηζεο,  
Δ. Παιαηνιόγνπ-Πεηξώλδα, 
Αλνημηάηηθα, Αξγώ,  
Αζήλα 1977 
 
ΔΗΡΖΝΖ ΚΑΗ ΦΗΛΗΑ 

Ν. Γύδεο, Ζ Υαξά 
(ιεπηνκέξεηα), ειαηνγξαθία 
ζε κνπζακά, 156 Υ 104 εθ., 
ηδησηηθή ζπιινγή. 
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(κόην) «Όια ζηε γε ζέινπλ 
αγάπε», Α. Δκπεηξίθνο, ζην 
«Κε ινγηζκό θαη κ’ όλεηξν» 
κε ζηίρν θαη κε ρξώκα..., 
ό.π. 

Η επγλωκνζύλε ηνπ 
κηθξνύ κπξκεγθηνύ, 
Αίζσπνο, Αηζώπνπ Κύζνη, 
απνδ.- επηκ. Ε. Βαιάζε, 
Διιεληθά Γξάκκαηα,  
Αζήλα 1997 

Ο κηθξόο θάζηνξαο θαη ε 
ερώ (απόζπαζκα),  
Α. MacDonald, κεηάθξ.  
Ρ. Ρώζζε - Εαΐξε, Ρώζζεο, 
Αζήλα 1990.  
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Όηαλ θάλνπλε πόιεκν,  
Γ. Μαξίλνο, Σα πνηήκαηα 
ηνπ θιόνπλ, Καζηαληώηεο,  
Αζήλα 1983.  

Δώζε ηελ αγάπε 
(απόζπαζκα), Α. Βαξειιά, 
Παηάθεο, Αζήλα 2004. 
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Ιύζεηο θαη απαληήζεηο 
 
ΠΑΗΓΗ ΚΑΗ ΦΤΖ 

Σπκθωλία κ’ έλα δέληξν. 
Πεηαινύδα, ζθνπιήθη, 
ζθαζάξη. 

Η Πίηπο θαη ν Παλ.  
Γελδξνπόηακνο, Κεξαζηά, 
Φιακνπξηά, Ακπγδαιεώλαο 
θ.ά. 

Τν γηαζεκί, ε ξνδηά θαη ε 
ραξνππηά. Ζ ηαρηνπνύηα. 
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Γηώξγνο Κξόθνο,  
πκθσλία κ’ έλα δέληξν 
(πνίεκα)  ............................. 8 

Έιιε Αιεμίνπ,  
Ο Υηνλάλζξσπνο  
(πνίεκα) ............................ 12 

Βαγγέιεο Ζιηόπνπινο, 
[Ο ηειεπηαίνο  
ηππόθακπνο] ...................... 16 

Οβίδηνο, Ο Πίηπο θαη  
ν Παλ ................................. 25 
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Σν γηαζεκί, ε ξνδηά θαη  
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Νηίλα Υαηδεληθνιάνπ,  
Σα παηρλίδηα ηνπ αγέξα 
(πνίεκα) ............................ 49 

Γεσξγία Σαξζνύιε, Σν 
ηξνκαγκέλν ρειηδνλάθη  ....54 

Γηώξγνο Βηδπελόο,   
Σν θεγγαξάθη (πνίεκα) .... 68 

Μάλνο Κνληνιέσλ,  
Ο ζπνπξγίηεο θαη  
ην νπξάλην ηόμν ................ 72 
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Γηάλλεο Ρίηζνο, 
[Σα ηδηηδίθηα ζηήζαλε  
ρνξό] (πνίεκα). ................. 81 

Δ. Παιαηνιόγνπ-  
Πεηξώλδα, 
Οη πεηαινπδίηζεο ............. 84 
 
ΔΗΡΖΝΖ ΚΑΗ ΦΗΛΗΑ 91 
 

Αίζσπνο, 
Ζ επγλσκνζύλε  
ηνπ κηθξνύ κπξκεγθηνύ  ... 92 

Άκπ Μαθ Νηόλαιλη,  
Ο κηθξόο θάζηνξαο θαη  
ε ερώ  ................................ 96 
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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 ΠΧΛΖΖ». 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 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, 
Πνιηηηζκνπ θαη Αζιεηηζκνύ / ΗΣΤΔ -
ΓΗΟΦΑΛΣΟ. 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


