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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». 

 

 



 

Καη ηζηκέλην ζην ηζηκέλην 
έγηλε ε παιηά καο πόιε 
απ’ ηε κηα ζηηγκή  

ζηελ άιιε 
ηζηκεληέλην πεξηβόιη. 

Νίθνο Καλάθεο 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Αληόλην εγθνπί, 
«Υσξίο ηίηιν» 

 



 ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΕΧΖ. 
 

Φέκα πξσηαπξηιηάηηθν 
 

- Κάπνηε, κηα 
Πξσηαπξηιηά, 
γελλήζεθε έλα 
ςέκα. 

- Μπα! Καη ηη ρξώκα είρε; 
- Άζπξν, όηαλ όκσο 
ζύκσλε ή ληξεπόηαλ, 
θνθθίληδε. 
- Κη εγώ ην παζαίλσ απηό. 
Καη ηη έγηλε κε απηό ην 
ςέκα; 

Σν άζπξν ςέκα, πξσί 
πξσί Πξσηαπξηιηάο, κόιηο 
γελλήζεθε, πήγε ζηελ απιή  
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ελόο ζρνιείνπ, αθξηβώο ηελ 
ώξα πνπ ρηππνύζε ην 
θνπδνύλη. Σα παηδηά κόιηο 
ην είδαλ, ην αγάπεζαλ 
ακέζσο. Σν ίδην θαη νη 
δάζθαινη θαη ν δηεπζπληήο. 
Σα παηδηά ζέιεζαλ λα ην 
θξαηήζνπλ ζην ζρνιείν 
ηνπο. 
- Ση όκνξθν ςέκα είζαη εζύ! 
είπαλ θαη ν δηεπζπληήο ηνύ 
έθαλε επίζεκε πξόηαζε λα 
κείλεη ζην γξαθείν, καδί 
ηνπ. 
- Ήηαλ Πξσηαπξηιηά, γη’ 
απηό ην αγάπεζαλ. Γηαηί ηα 
ςέκαηα θαλείο δελ ηα  
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ζπκπαζεί. Σειηθά έκεηλε ην 
ςέκα ζην ζρνιείν; 
- Όρη, πξνηίκεζε λα θύγεη. 
Πήγε βόιηα ζηελ αγνξά. Οη 
θαηαζηεκαηάξρεο άλνηγαλ 
ραξνύκελνη ηελ πόξηα λα 
πεξάζεη κέζα. Όινη ήζειαλ 
λα ην θξαηήζνπλ θνληά 
ηνπο. 
- Θα ζε βάισ ζηε βηηξίλα, 
πξνζθέξζεθε έλαο 
βηβιηνπώιεο. 
- Θα ηξσο όζα γιπθά 
ζέιεηο, ηνπ είπε έλαο 
δαραξνπιάζηεο. 
- Θα γίλεηο δηεπζπληήο, ην  
δηαβεβαίσζε ν ηδηνθηήηεο  
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ελόο ζνύπεξ κάξθεη. 
Όκσο ην ςέκα θνύλεζε 

παηρληδηάξηθα ην θεθάιη ηνπ 
θη έθπγε ρνξνπεδώληαο. 

Καζώο πεξπαηνύζε ζηα 
πεδνδξόκηα, ηα απηνθίλεηα 
ζηακαηνύζαλ δίπια ηνπ θαη 
θόξλαξαλ δπν θνξέο γηα λα 
ην ραηξεηήζνπλ. 
- Μα όινη ην αγάπεζαλ 
απηό ην ςέκα; 
- Ναη, όινη. Καη ηα δέληξα 
θαη ηα πνπιηά θαη ν ήιηνο. 
Καη όηαλ πήγε ζηελ παηδηθή 
ραξά λα παίμεη, νη θνύληεο 
ζηξηθνγύξηδαλ ζαλ ηξειέο 
από ηε ραξά ηνπο. Ύζηεξα  
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θάζηζε ζε έλα παγθάθη λα 
μεθνπξαζηεί. 
- Καη ινηπόλ; 

Σόηε πέξαζε κηα γηαγηά. 
- Εήησ! θώλαμε από ηε 
ραξά ηεο ζαλ ην είδε. Μα 
εζύ ιάκπεηο πην πνιύ θη 
από ηνλ ήιην! Αρ, θαη λα 
’ζνπλ αιήζεηα! 

Σν άξπαμε θαη ρόξεςε 
καδί ηνπ έλαλ μέθξελν 
ρνξό. 

Έλαο δεκνζηνγξάθνο 
πνπ πέξαζε από δίπια 
ηνπ, θαζώο πήγαηλε ζηε 
δνπιεηά ηνπ, ζηάζεθε θαη ην 
θνίηαμε θαιά-θαιά. 
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- Θα ζε θάλσ πξώηε 
είδεζε! Σνπ είπε ζνβαξά. 

Σν ςέκα ρακνγέιαζε θη 
έθαλε λα θύγεη, κα ήηαλ 
ιαραληαζκέλν θαη είρε 
ράζεη ηε ζβειηάδα* ηνπ 
από ηνλ πνιύ ρνξό.  

Έλαο δεκνζηνγξάθνο ην 
έβαιε ζηελ ηζάληα ηνπ, καδί 
κε ηα ραξηηά ηνπ θαη ην 
καγλεηνθσλάθη ηνπ, θαη 
θίλεζε γηα ηνλ ηειενπηηθό 
ζηαζκό. Σν ςέκα έγηλε 
πξώηε είδεζε ζην απνγεπ- 
 

*ζβειηάδα / ζβέιηνο: 
γξεγνξάδα / γξήγνξνο 
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καηηλό δειηίν εηδήζεσλ. 
Αθνύζηεθε ζε όιε ηε γε. 
Όινη αλαηξίρηαζαλ θαη 
δάθξπζαλ. Γήκαξρνη θαη 
δεκνηηθνί ζύκβνπινη 
ζπλεδξίαζαλ. Απνθάζηζαλ 
νκόθσλα λα αιιάμνπλ ην 
ςέκα θαη λα ην θάλνπλ 
αιήζεηα. Ήηαλ πνιύ 
όκνξθν γηα λα είλαη ςέκα. 
Έηξεμαλ ζηνλ πξσζππνπξ-
γό ηεο ρώξαο. Δθείλνο ηνπο 
άθνπζε πξνζεθηηθά. Ήηαλ 
αλήζπρνο. Ήζειε ιίγν λα 
ζθεθηεί. Ζ ώξα πεξλνύζε 
θαη ν πξσζππνπξγόο δελ 
είρε απνθαζίζεη αθόκε.  
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Αξγά ην βξάδπ αλαθνίλσζε 
ηελ απόθαζε ηνπ: 
- Όρη! Γε γίλεηαη! Γελλήζεθε 
ςέκα θαη δελ αιιάδεη. Γελ 
είλαη παξά έλα πξσηαπξη-
ιηάηηθν ςέκα. 
- Μα πνην ήηαλ ηειηθά απηό 
ην ςέκα; 

Σν ςέκα ήηαλ όηη ε πείλα 
εμαθαλίζηεθε από ηε γε! 
 

νθία Γαβξηειίδνπ 
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ε πνηα κέξε ηαμίδεςε 
ην ςέκα θαη πνηνπο ζπλά-
ληεζε κέρξη λα θηάζεη 
ζηνλ ηειενπηηθό ζηαζκό; 

 

Πνην ήηαλ ην ςέκα ηεο 
ηζηνξίαο; Άιιαμέ ην κε 
έλα δηθό ζνπ ςέκα πνπ ζα 
έθαλε ηνλ θόζκν 
θαιύηεξν. 
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 Τπάξρνπλ ςέκαηα 
πνπ ζα ζέιακε λα ήηαλ 
αιήζεηεο. Δίλαη ηα ςέκαηα 
πνπ αγαπάκε. Με ηνπο 
θίινπο ζνπ κπνξείηε λα 
δσγξαθίζεηε ν θαζέλαο ην 
δηθό ηνπ ςέκα θαη λα 
δεκηνπξγήζεηε όινη καδί 
έλα έξγν κε ηίηιν «Σα 
ςέκαηα πνπ αγαπώ». 
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[Φνβάκαη!] 
 

Ήξζε ε άλνημε. Γπν κηθξνί 
κειηζζνθάγνη* αλαιακβά-
λνπλ λα μππλήζνπλ ηελ 
Tεζηνύλην, ηε ρειώλα.  
Όκσο ν Νηε-ε-ε δελ μέξεη 
αθόκα λα πεηά θαιά… 
 
 

*κειηζζνθάγνο: είδνο 
πνπιηνύ 
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ήιηνο είπε δπλαηά:  

ήκεξα ζα δεζηάλσ ηα 
δάζε. Ο αλνημηάηηθνο 
άλεκνο δε ζύκσζε. 
- Αο ηα δεζηάλεη, είπε, είλαη 
θαηξόο. 
Σα δέληξα ηίλαμαλ ραξνύ-
κελα ηα θιαδηά ηνπο. 
- Ήξζε ε άλνημε, είπαλ. 
Εεζηαζήθακε. 

Ο ήιηνο είπε πάιη: 
- ήκεξα πξέπεη πηα λα 
μππλήζεη θαη ε Σεζηνύλην ε 
ρειώλα. 

O αλνημηάηηθνο άλεκνο ην 
’θέξε ην κήλπκα ηνπ ήιηνπ  

Ο 
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ζην δάζνο, ζηα δέληξα, ζηα 
πνπιηά. 
- Αο μππλήζεη, αο μππλή-
ζεη… είπε ν Νηε-ε-ε ν 
κηθξόο κειηζζνθάγνο, θαη 
πήδεζε δπν θνξέο πάλσ 
ζην θιαδάθη ηεο κεγάιεο 
βαιαληδηάο. 
- Κάλεη δέζηε, είπε ζην 
αδειθάθη ηνπ, ν Νηηθ-Νηηθ-
Νηηθ, ν κεγαιύηεξνο 
κειηζζνθάγνο, θαη θνύλεζε 
ηε καθξηά ηνπ ηελ νπξά κε 
ηα δέθα ηα θηεξά, ηξεηο 
νιόθιεξεο θνξέο. Σίλαμε 
θαη ηα πξάζηλα θηεξά ηνπ  
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θαη άλνημε ιίγν ηα θνληά ηνπ 
πνδαξάθηα. 
- Γηα πνύ εηνηκάδεζαη; 
ξώηεζε ν Νηε-ε-ε, ην 
κεγάιν ηνπ αδειθό. 
- Θα θαηεβώ, λα πησ λεξό, 
γηαηί δηςώ, είπε ν Νηηθ-Νηηθ-
Νηηθ θειατδηζηά. 
- Να ’ξζσ θη εγώ; μαλαξώ-
ηεζε ην κηθξό πνπιάθη. 
- Έια ζε πεξηκέλσ, είπε κε 
ραξά ν Νηηθ-Νηηθ-Νηηθ. 

Σν κηθξό όκσο πνπιάθη, 
ν Νηε-ε-ε δελ είρε κάζεη 
αθόκα λα θαηεβαίλεη από 
ςειά θαη θνβόηαλ. Βγήθε 
ζηελ άθξε ηνπ κεγάινπ  
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θιαδηνύ, θη έθακε θαηά πσο 
ηνπ είραλ δείμεη νη γνλείο 
ηνπ. Σν κόλν όκσο πνπ 
θαηάθεξε ήηαλ λα θάλεη έλα 
κηθξό γύξν ιίγα κέηξα 
καθξύηεξα από ην ςειό 
δέληξν θαη γύξηζε 
ηξνκαγκέλν πίζσ, γηαηί 
λόκηζε όηη ζα πέζεη. 
- Γελ κπνξώ! Φώλαμε 
δπλαηά ζην αδειθάθη ηνπ. 
Θα πέζσ. 
- Γελ πέθηεηο, είπε ν Νηηθ-
Νηηθ-Νηηθ. Με θνβάζαη. Μελ 
θνπλάο γξήγνξα ηα θηεξά 
ζνπ. Με ζθίγγεζαη. Άθεζε 
ην ζώκα ζνπ ειεύζεξν λα  
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θαηεβεί ζηγά-ζηγά. Ο αέξαο 
ζε θξαηάεη. Γνθίκαζε. 
- Γελ κπνξώ! Φώλαμε μαλά 
ν Νηε-ε-ε. Φνβάκαη, εγώ δε 
βιέπσ θαλέλα λα κε θξαηά. 

Σόηε ν Νηηθ-Νηηθ-Νηηθ 
ήξζε θνληά ζηνλ Νηε-ε-ε θαη 
ηνπ κίιεζε θαιόθαξδα. 
- Έια Νηε-ε-ε. Θα ζε 
βνεζήζσ λα θαηεβείο. 
- Όρη! θνύλεζε ην θεθαιάθη 
ηνπ δπν θνξέο ν Νηε-ε-ε. 
Θέισ ηνλ κπακπά. Δζύ δε 
κε βνεζάο θαιά, ζα πέζσ. 
- Γελ πέθηεηο! Αγξίεςε 
ηώξα ν Νηηθ-Νηηθ-Νηηθ. Σα 
θηηξηλνπξάζηλα θηεξά ηνπ  
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ιαηκνύ ηνπ θαη ηνπ ζβέξθνπ 
ηνπ ζεθσζήθαλε όξζηα 
νιόγπξα θαη 
αλαθαηεύηεθαλ άζρεκα. 
- Μελ είζαη αλόεηνο, έια. 
Θα ζε βνεζήζσ. 

Ο Νηε-ε-ε ν κηθξόο κειηζ-
ζνθάγνο ην απνθάζηζε. 
Ήξζε ζηγαλνπαηώληαο 
ζηελ άθξε ηνπ κεγάινπ 
θιαδηνύ θαη ηώξα ήηαλ 
έηνηκνο λα πεηάμεη. Βέβαηα 
ε θαξδνύια ηνπ ην ήμεξε 
πόζν αθόκα θνβόηαλ… 
αιιά πάεη πηα. Ζ απόθαζε 
είρε παξζεί. Δκπξόο. 
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- Σάπα-ηάπα-ηάπα-ηάπα… 
αθνύζηεθαλ ηελ ίδηα ζηηγκή 
λα ρηππνύλ ηα θηεξάθηα 
από ηνπο δπν κηθξνύο 
κειηζζνπξγνύο, θαζώο 
μαθληθά μεθίλεζαλ καδί… 
[λα πηνπλ λεξό θαη λα 
μππλήζνπλ ηελ Σεζηνύλην]. 

 

Διέλε Βαιαβάλε 
 

 
 

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

 
 

*παληνκίκα: κίκεζε κε 
θηλήζεηο ρσξίο ιόγηα 
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Η Αιθαβήηα δίρσο ξν 
 

«Ση θαιά πνπ ζα ’ηαλ λα κελ 
είρε ε αιθαβήηα γν!» ζθέ-
θηεηαη ε Καηεξίλα πνπ δελ 
κπνξεί λα πεη ζσζηά ην ξν. 
 

Αιθαβήηα δίρσο ξν 
ην θεθάιη ζνπ μεξό. 
Αιθαβήηα δίρσο ξν 
πνύ ζα βξεηο Καηεξηληώ; 
Πεο ηξνκπόλη* θαη ηξηδόλη 
λα γιηηώζεηο ην θαςόλη*. 

 
 

*ηξνκπόλη: κνπζηθό όξγαλν 

*θαςόλη: πείξαγκα 
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[...] Γεινύζαλ θαη 
δηαζθέδαδαλ ηα παηδηά ηεο 
γεηηνληάο θαη θαζόινπ δελ 
ηα έλνηαδε αλ έθαλαλ ζε 
θάπνηνλ θαθό. Ζ κηθξή 
Καηεξίλα ην ’βαδε ζηα 
πόδηα θαη θξπβόηαλ ζην 
ζπίηη ηεο. Κη νύηε λα παίδεη 
κε ηα γεηηνλνπνύια ήζειε 
νύηε λα κηιάεη. Κιεηζηό ην 
θξαηνύζε όιε ηε κέξα ην 
ζηόκα ηεο γηαηί πνιύ πνιύ 
ληξεπόηαλ πνπ κηινύζε 
ςεπδά. Κάπνηεο κέξεο 
πήγαηλε θαη θαζόηαλ κόλε 
θάησ από ηνλ πιάηαλν ηεο 
γεηηνληάο. Άθνπγε ηα πνπιηά  
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πνπ θειαεδνύζαλ 
θξπκκέλα ζηηο θπιισζηέο 
ηνπ θαη γέκηδε ραξά ε 
θαξδηά ηεο. Σα πνπιηά ηελ 
άθνπγαλ λα ηξαγνπδάεη κε 
ηελ ςεπδή θσλνύια ηεο θαη 
δελ ηελ θνξόηδεπαλ. 

Ζ Καηεξίλα αγαπνύζε 
πνιύ ηνλ πιάηαλν πνπ 
ήηαλ πνιύ πνιύ κεγάινο. 
Απηό, βέβαηα, ην ρξσζηνύ-
ζε ζηα γάξγαξα λεξά ηεο 
πεγήο πνπ θπινύζαλ 
δίπια ηνπ θαη ηνλ πόηηδαλ 
κέξα λύρηα. Κη απηόο όιν 
κεγάισλε κεγάισλε. Σα 
θιαδηά ηνπ άγγηδαλ ηα  
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ζύλλεθα. Δθείλα ηα 
ζύλλεθα πνπ θακηά θνξά 
θαηέβαηλαλ ρακειά ρακειά 
ζηε γε γηα λα δνπλ αλ νη 
άλζξσπνη ζην ρσξηό ηεο 
κηθξήο Καηεξίλαο είλαη 
αγαπεκέλνη θαη 
κνληαζκέλνη κεηαμύ ηνπο. 

«Όρη! δελ είλαη αγαπεκε-
λνη θαη κνληαζκέλνη κεηαμύ 
ηνπο», είπαλ ηα πνπιηά ζηα 
ζύλλεθα. «Ζ κηθξή Καηεξί-
λα είλαη ιππεκέλε γηαηί 
κεξηθά παηδηά ηεο γεηηνληάο 
ηελ θνξντδεύνπλ πνπ δελ 
κπνξεί λα πεη ην ξν». 
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Καη ηόηε ηα ζύλλεθα 
ζύκσζαλ. Καηέβεθαλ πνιύ 
πνιύ ρακειά. Κη έγηλε 
μαθληθά κηα ηέηνηα νκίριε 
πνπ ηα παηδηά ηεο γεηηνληάο 
έραζαλ ηα ηόπηα κέζ’ από 
ηα ρέξηα ηνπο.  
Καη δελ ηα  
μαλαβξήθαλ  
πνηέ όζν θη  
αλ έςαμαλ.  

Απηό έγηλε κηα, έγηλε δπν, 
έγηλε ηξεηο θνξέο ώζπνπ 
εθείλα ηα παηδηά, ηα 
πεηξαρηήξηα, θαηάιαβαλ  
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ηη ήζειαλ λα ηνπο πνπλ ηα 
ζπκσκέλα ζύλλεθα. Κη από  
ηε κέξα εθείλε έπαςαλ λα 
πεηξάδνπλ ηε κηθξή 
Καηεξίλα. 
 

Πέπε Γξαθάθε 
 
 
 
 
 
 
 

Με πνηνλ ηξόπν 
έδεημαλ ηα ζύλλεθα  
ηνλ ζπκό ηνπο; 
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 Ήζνπλ πνηέ «πεηξα-
ρηήξη» γηα θάπνηνλ άιιν; 
Πώο ιεο λα έλησζε κε ην 
πείξαγκά ζνπ; 

 
 

ηα παιαηόηεξα ρξόληα  
νη άλζξσπνη έθηηαρλαλ 
ζηίρνπο, ηνπο γλσζηνύο 
γισζζνδέηεο*, γηα λα 
μεπεξάζνπλ δπζθνιίεο  
ηεο γιώζζαο ζαλ θη απηέο  

 

*γισζζνδέηεο: θξάζεηο 
πνπ πξέπεη λα πεηο ρσξίο 
λα κπεξδεπηείο  
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πνπ είρε ε Καηεξίλα. Παίμε 
κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ 
δηαβάδνληαο ηνπο 
παξαθάησ γισζζνδέηεο:  
 

«Καιεκέξα θακειάξε  
θακειάξε, θαιεκέξα». 
 

«Πνληηθόο ηξππά  
θνπξνύπη* 

πνληηθνηξππνθνπξνύπεο». 

 
 
 

*θνπξνύπη: πήιηλν δνρείν 
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[Οη κεγάινη είλαη  
πνιύ πεξίεξγνη] 

 

Έλαο πηιόηνο πξνζγεηώλε-
ηαη ζηελ έξεκν αράξα 
εμαηηίαο κηαο βιάβεο ηνπ 
αεξνπιάλνπ ηνπ. Δθεί 
ζπλαληά ηνλ κηθξό πξίγθηπα, 
έλα παηδί από έλαλ άγλσζην 
πιαλήηε κηθξό όζν έλα ζπίηη. 
Ο κηθξόο πξίγθηπαο ηαμηδεύεη 
εδώ θη έλαλ ρξόλν θαη 
επηζθέπηεηαη θαηλνύξγηνπο 
πιαλήηεο γηα λα ηνπο  
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γλσξίζεη. Δίλαη επαίζζεηνο 
θαη δελ θαηαιαβαίλεη πνιιά 
πξάγκαηα γηα ηνπο αλζξώ-
πνπο, όπσο ηελ επηπνιαηό-
ηεηα, ηε δίςα γηα ρξήκαηα 
θαη εμνπζία, ηε κνλαμηά… 
 

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

 

Αληνπάλ ληε αηλη-Δμππεξύ 
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Υαξηαεηνί 
 

Πέξα ζηνπο ιόθνπο  
ηνπο γπκλνύο 

πήγαλ ν Μπάκπεο θη  
ε Λεληώ, 

ηα θνληνγεηηνλόπνπια, 
λα ξίμνπλ ηνπο ραξηαεηνύο. 

  

Πείζκα πνπ ην ’βαιαλ  
ηα δπν 

πνηνο ζα πεξάζεη  
η’ αιινπλνύ. 
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Σξαβνύλ θαινύκπα*, θη  
νη ατηνί 

πήξαλ ηνπο δξόκνπο  
η’ νπξαλνύ. 

  

Με ηα ζθνηληά ζην ρέξη ηνπο 
ινμνθνηηηνύληαη θη  

απνξνύλ, 
πνπ βιέπνπλ θαη ηνπο δπν  

ατηνύο 
ζην ίδην ύςνο λα πεηνύλ! 

  

 
 
 

*θαινύκπα: ν ζπάγθνο κε 
ηνλ νπνίν πεηάκε ηνλ ατηό 
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Όζν λα ηδνύλ  
λα θαιντδνύλ, 

εκπιέρηεθαλ θη νη δπν ατηνί 
θη αλεκνζηξνβηιίδνληαο 
πέζαλ κπξνζηά ηνπο  

θαξθσηνί. 
  

Σώξα ν Μπάκπεο θη  
ε Λεληώ 

λα ηνπο μεκπιέμνπλ  
δελ κπνξνύλ, 

κπεξδεύνπλε ηα ρέξηα ηνπο, 
ινμνθνηηηνύληαη θαη γεινύλ. 
 

Νίθνο Καλάθεο 
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  Παξαηήξεζε ηνλ 
πίλαθα ηεο επόκελεο 
ζειίδαο θαη ζθέςνπ εάλ ν 
δσγξάθνο βξηζθόηαλ ζε 
ςειό ή ρακειό ζεκείν, 
όηαλ ηνλ δσγξάθηδε. 
Φαληάζνπ όηη αλεβαίλεηο 
ςειά ζηνλ νπξαλό πάλσ ζ’ 
έλαλ αεηό. Πώο ζα ζνπ 
θαίλνληαη ε γεηηνληά θαη νη 
θίινη ζνπ; Εσγξάθηζε ηελ 
εηθόλα πνπ θαληάδεζαη.  
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Νίθνο Υαηδεθπξηάθνο –
Γθίθαο «ηέγεο θαη αεηνί» 

 
 

Έρεηο πεηάμεη πνηέ 
αεηό; Πνύ θαη κε πνηνπο 
ήζνπλ; Ση αηζζάλζεθεο; 
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Μ’ αινγάθη θηεξσηό 
αλεβαίλσ ζη’ όλεηξν. 
Η θαξδνύια κνπ πεγή 
θη ε ραξά κνπ αρώξεηε. 

 
Κώζηαο Καιαπαλίδαο 

 
 
 
 
 
 
 
 

Δηξήλε Ηιηνπνύινπ, 
«Λνύλα Παξθ ΙΙ» 



 

 

 ΦΑΝΣΑΗΑ   
 ΚΑΗ ΠΔΡΗΠΔΣΔΗΑ  
 
 

[Η νδνληόβνπξηζα] 
 

Μηα νδνληόβνπξηζα ζθιεξή  
κέζα ζην πνηεξάθη, 

ηα δόληηα ηνπ αθέληε ηεο  
βαξέζεθε ιηγάθη. 

’ έλα ζθνπιήθη ησλ  
δνληηώλ ηειεθσλεί θαη ιέεη:  
«Σα δόληηα ζάπηζέ ηνπ ηα  

ώζηε λα κε κε ζέιεη!»  
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Ζ ΓΟΛΗΟΣΡΗΥΖ*  
νδνληόβνπξηζα από 

ην πνηεξάθη. 
 

Ληάλα Αξαλίηνπ 
 

[Δίηαλε* κηα θνπέια  
απ’ ηε άκν] 

 

Δίηαλε κηα θνπέια απ’  
ηε άκν 

πνπ έρσζε ην δεμί ηεο  
ζηελ άκκν  

 

*δνιηόηξηρε: θαηεξγάξα, 
παλνύξγα 

*είηαλε: ήηαλε 

47 / 54 



θαη κε η’ άιιν ην ρέξη  
εθξαηνύζε έλα αζηέξη  
εηνύηε ε θνπέια απ’  

ηε άκν. 
 

Γηώξγνο εθέξεο 
 
 
 
 
 
 
 
 

ηελ εηθόλα βιέπεηο ην 
πνίεκα, όπσο ην έγξαςε θαη 

ην δσγξάθηζε ν ίδηνο 
ν πνηεηήο. 
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Σα δύν πνηήκαηα πνπ 
δηάβαζεο ιέγνληαη ιίκεξηθ*. 
Δίλαη πνηήκαηα δηαζθεδα-
ζηηθά, παηρλίδηα ηεο γιώζ-
ζαο θαη ηεο θαληαζίαο. ηελ 
επόκελε ζειίδα κπνξείο λα 
θηηάμεηο ην δηθό ζνπ ιίκεξηθ 
αξθεί λα παξαηεξήζεηο ηνλ  
πίλαθα θαη λα ζπκπιεξώ-
ζεηο ηηο θξάζεηο. 

 

*Σν ιίκεξηθ ιέγεηαη θαη 
ιεξνιόγεκα ή ιηκεξίθη  
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Αιέθνο Φαζηαλόο  
«Ο πξσηλόο  
πνδειάηεο» 

 
 
 
 

1. Ήηαλ …………………… 
(θάπνηνο)  
 

2. πνπ 
………………………………… 
(θάηη ηνπ ζπλέβαηλε) 
 

3. όκσο 
………………………………… 
(θάηη έθαλε) 
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4. θαη 
………………………………… 
(θάηη είπε)  
 

5. ……………………………… 
(βξεο έλα πεξίεξγν επίζεην 
γη’ απηόλ).  

 

Έλαο άιινο ηξόπνο λα 
θηηάμεηο δηθό ζνπ 
ιεξνιόγεκα είλαη λα 
ζπκπιεξώζεηο ηα θελά 
ζηνπο παξαθάησ ζηίρνπο 
πνπ έγξαςε ν εθέξεο: 
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Δίηαλε κηα γξηά ζ’ έλα  
παδάξη 

………………………………… 
όηαλ έπεζε έλα ηόπη  
………………………………… 
θαζώο έηξσγε ατζθξίκη*  

ζην Παδάξη. 

 
 
 
 
 
 

*ατζθξίκη: παγσηό 
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Φύιιν θύιιν  
ηεο θνπθηάο 

 
 
 

  ηα θνξά θη  
έλαλ θαηξό, ήηα-
λε έλαο γέξνο θαη 
κηα γξηά. Αθνύ 
μύπλεζε ν γέξνο 
έλα πξσί ιέεη 
ζηε γξηνύια ηνπ: 
- Γξηνύια κνπ,  

ζα πάσ λα ζθάςσ ην 
ακπειάθη κνπ, αιιά λα κνπ 
δώζεηο θαη δπν - ηξία 
θνπθηά λα ηα θπηέςσ. 

Μ 
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- Ναη, γεξνληάθη κνπ, πάξ’ 
ηα. 

Παίξλεη ν γέξνο ηελ 
αμίλα* ηνπ θαη μεθηλάεη γηα 
ην ακπέιη ηνπ λα ζθάςεη. 
ην δξόκν βξίζθεη έλα 
πεγάδη θαη πάεη λα πηεη 
λεξό, λα μεδηςάζεη. Καζώο 
έζθπςε, πέθηεη έλα θνπθί 
κέζα. Δπεηδή δελ είρε θαη 
πνιιά, πξνζπάζεζε λα ην  
βγάιεη. Πξνζπάζεζε, 
πξνζπάζεζε, ηίπνηα όκσο! 

 

*αμίλα: γεσξγηθό εξγαιείν 
(ηζάπα) 
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«Άζε, ζθέθηεθε, ζα πάσ λα 
ζθάςσ ην ακπέιη κνπ, λα 
θπηέςσ ηα ππόινηπα 
θνπθηά θαη ζην γπξηζκό ζα 
ην βγάισ». 

Πάεη ζθάβεη ην ακπέιη 
ηνπ, θπηεύεη ηα θνπθηά θαη 
γπξίδνληαο, ηη λα δεη; Να δεη 
κηα θνπθηά πνπ λα θηάλεη 
κέρξη ηνλ νπξαλό! 
Άξρηζε ινηπόλ ν γέξνο θη 
έιεγε: «Φύιιν, θύιιν ηεο 
θνπθηάο, αλέβαζέ κε πην 
ςειά! Φύιιν, θύιιν ηεο 
θνπθηάο, αλέβαζέ κε πην 
ςειά!», ώζπνπ αλέβεθε 
ζηελ θνξθή! Καη ηη λα δεη;  

55 / 56 



Να δεη ηνλ Ήιην θαη ην 
Φεγγάξη! 
- Γεξνληάθη κνπ, ιέεη ν 
Ήιηνο, πνηνο είλαη ν 
θαιύηεξνο, εγώ ή ην 
Φεγγάξη; 
- Δζύ, Ήιηε κνπ, ηνπ ιέεη ν 
γέξνο. 
- Δληάμεη, ηόηε πάξε έλαλ 
πεηεηλό θαη θάζε κέξα ζα 
ζνπ θάλεη κηα ιίξα. 

Ο γέξνο επραξηζηεκέλνο 
είπε: «Φύιιν, θύιιν ηεο 
θνπθηάο, θαηέβαζέ κε 
ρακειά! Φύιιν, θύιιν ηεο 
θνπθηάο θαηέβαζέ κε  
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ρακειά!» θη έηζη θαηέβεθε 
ζηε γε. 

Υαξνύκελνο πάεη ζην 
ζπίηη θαη ιέεη ζηε γξηά ηνπ: 
- Γξηνύια κνπ, έρσ θέξεη 
έλαλ πεηεηλό πνπ κνπ ηνλ 
έδσζε ν Ήιηνο θαη θάζε 
κέξα αληί γηα θνπηζνπιηά 
ζα καο θάλεη κηα ιίξα! 
- Μα ιεο αιήζεηα, γέξν κνπ; 
- Αιήζεηα ζνπ ιέσ! 

Πξάγκαηη, θάζε κέξα ν 
πεηεηλόο έθαλε ηε ιίξα! 

Ήζειαλ ινηπόλ λα 
επραξηζηεζνύλε ηνλ 
πεηεηλό θαη ηνλ πήγαλε ζην  
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ρξπζνρόν λα ηνλ 
ρξπζώζνπλε! 
- Θέισ λα κνπ ηνλε 
ρξπζώζεηο, είπε ν γέξνο 
ζην ρξπζνρόν, γηαηί θάζε 
κέξα κνπ θάλεη κηα ιίξα. 
- Δληάμεη, γεξνληάθη κνπ. 

Δθείλνο, όκσο, αληί λα 
ρξπζώζεη ηνλ πεηεηλό, πνπ 
έθαλε ηε ιίξα, ρξύζσζε 
έλαλ άιιν πνπ έθαλε ηελ 
θνπηζνπιηά. 

Πήγε ν γέξνο θαη πήξε 
ηνλ πεηεηλό, κα όηαλ έθηα-
ζε ζπίηη, αληί γηα ιίξα, ν 
πεηεηλόο έθαλε θνπηζνπιηά! 
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Πάεη πίζσ ζην ρξπζνρόν 
θαη ηνπ ιέεη: 
- Φέξε κνπ ηνλ πεηεηλό! 
- Μα, ζνπ ηνλ έδσζα! 
- Φέξε κνπ ηνλ πεηεηλό! 
Απηόο εδώ δελ είλαη ν 
πεηεηλόο κνπ! 

Σέινο πάλησλ, ινγνθέ-
ξαλε αιιά ν ρξπζνρόνο δελ 
ηνπ έδσζε ηνλ πεηεηλό. 

Πάεη πάιη ν γέξνο ζηελ 
θνπθηά θαη ιέεη: «Φύιιν 
θύιιν ηεο θνπθηάο, αλέβα-
ζέ κε πην ςειά!». Αλέβεθε 
ζηελ θνξθή θη είδε ηνλ 
Ήιην θαη ην Φεγγάξη. Δίπε  
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ην πάζεκα ηνπ θαη ν Ήιηνο 
ηνπ είπε: 
- Θα ζνπ δώζσ έλαλ 
θόπαλν*, πνπ είλαη 
καγηθόο. Άκα ηνπ ιεο «δώζ’ 
ηνπ» ζα ζηπιηαξώλεη* θη 
άκα ηνπ ιεο «ζηακάηα» ζα 
ζηακαηά. 
 

*θόπαλνο: ρνληξό μύιν 
πιαηύ ζηε κηα ηνπ άθξε. Με 
απηό ρηππνύζαλ παιαηόηε-
ξα ηα ξνύρα ηεο κπνπγά-
δαο γηα λα πιπζνύλ 
θαιύηεξα 

*ζηπιηαξώλσ: ρηππώ κε 
μύιν 

60 / 57-58 



Σν παίξλεη ν γέξνο θαη ιέεη 
πάιη: «Φύιιν θύιιν ηεο 
θνπθηάο, θαηέβαζέ κε 
ρακειά!», θαηέβεθε θάησ 
ζηε γε. 

Πξηλ μεθηλήζεη γηα ην 
ρξπζνρόν, δνθίκαζε ηνλ 
θόπαλν. Λέεη «δώζ’ ηνπ» θη 
αξρίδεη ν θόπαλνο λα ηνλ 
ζηπιηαξώλεη. Λέεη «ζηακά-
ηα» θαη ζηακαηάεη. 

Πάεη, ινηπόλ, ζην 
ρξπζνρόν θαη ηνπ ιέεη: 
- Θα κνπ δώζεηο ηνλ 
πεηεηλό; 
- Όρη. 
- Όρη; 
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Πεηάεη κέζα ηνλ θόπαλν, 
«δώζ’ ηνπ, δώζ’ ηνπ!». Κη ν 
ρξπζνρόνο άξρηζε λα θσ-
λάδεη: «ζα ζνπ ηνλ δώζσ, 
ζα ζνπ ηνλ δώζσ!». 

Κη έηζη, ηειηθά, πήξε ηνλ 
πεηεηλό πνπ θάζε κέξα έθα-
λε ηε ιίξα θαη πήγε πάιη 
επραξηζηεκέλνο ζην ζπίηη 
κε ηε γξηνύια ηνπ θαη δήζα-
λε απηνί θαιά θη εκείο 
θαιύηεξα! 

Λατθό παξακύζη  
από ηε Μήιν 
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Πνηα θξάζε επαλαιάκ-
βαλε ν παππνύο γηα λα 
αλέβεη ζηελ θνπθηά; 

 

Πνηα είλαη ηα πξόζσπα 
ηνπ παξακπζηνύ θαη πνην 
από απηά λνκίδεηο όηη δε 
θέξζεθε ζσζηά; 

 

Αλ εζύ έβιεπεο ηνλ ήιην 
θαη ην θεγγάξη λα καιώ-
λνπλ, ηη ζα ηνπο ζπκβνύ-
ιεπεο γηα λα γίλνπλ θίινη; 
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Φαληάζνπ όηη ζθαξθα-
ιώλεηο ζηελ θνπθηά, όπσο 
ν γέξνο ηελ πξώηε θνξά 
θαη θηάλεηο ζηελ θνξπθή. Ση 
είλαη απηό πνπ βιέπεηο; 
πλέρηζε ην παξακύζη κ’ 
έλαλ δηθό ζνπ δηαθνξεηηθό 
ηξόπν. 
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Η πηλεδνβξνρή 
 

Όηαλ βξέρεη πηλέδεο 
ζηελ Μπαινλνρώξα 
θη ε πηλεδνςηράια 
γίλεηαη πηλεδνκπόξα, 
θη ε πηλεδνκπόξα 
γίλεηαη ζσζηόο 
πηλεδνθαηαθιπζκόο 
θαη πέθηνπλ νη πηλέδεο 
απ’ ηα ζύλλεθα κε θόξα 
θαη βξνληάεη θαη βξνληάεη 
θη ε βξνρή δε ζηακαηάεη, 
ηα κπαιόληα ηα θαεκέλα 
ηξέρνπλ ζηνπο δξόκνπο 
θνβηζκέλα, αιαιηαζκέλα 
θαη ζην δάθξπ βνπηεγκέλα! 
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[…] Άιια θξύβνληαη εδώ 
άιια θξύβνληαη εθεί 
έλα έλα θαη πνιιά καδί 
θάησ από ζπθηέο 
θαη κνπζκνπιηέο. 
[…] Γειαδή όπνπ βξνύλε 
απ’ ηε βξνρή  

γηα λα ζσζνύλε. 
Κη αλ θαλέλα  

άηπρν κπαιόλη 
πνπ ξνύρα απιώλεη  

ζηελ απιή 
ή ρνξεύεη ή βνπηπξώλεη 
ηε θεηνύια ηνπ ζηελ εμνρή 
ή ζηε ζηάζε πεξηκέλεη 
ην κπαινλνηξάκ, 
δελ πξνιάβεη 
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ηελ νκπξέια ηνπ λ’ αλνίμεη, 
αθνύγεηαη έλα… ΜΠΑΜ! 
θαη πέθηεη ην κπαιόλη ηέδα 
ηξππεκέλν απ’ ηελ πηλέδα! 
Έξρεηαη ακέζσο ην θνξείν, 
ην πεγαίλεη  

ζην λνζνθνκείν, 
θαη κπαινλνγηαηξνί ζνθνί 
εγρείξεζε ηνπ θάλνπλ  

πιαζηηθή 
θαη ην θνπζθώλνπλ πάιη 
κε ηερλεηή αλαπλνή! 
- Πνύ νθείιεηαη, γηαηξέ,  

ξσηάεη, 
απηή κνπ ε αδηαζεζία; 
- ηηο πηλέδεο θαίλεηαη  

όηη έρεηο 
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κηα κηθξή επαηζζεζία! 
Με ζε λνηάδεη όκσο, 
ζ’ αλαξξώζεηο 
αλ ζην θξεβάηη ζνπ 
μαπιώζεηο, 
κείλεηο μαπισκέλν εθεί 
σο ηελ άιιε Κπξηαθή 
θαη κ’ έλα θπζεξό 
παίξλεηο αέξα θαζαξό 
θάζε κέξα ην πξσί! 
Απηά θη άιια πνιιά 
σξαία πάληα θαη ηξειά 
ζπκβαίλνπλ ην ρεηκώλα 
ζηελ Μπαινλνρώξα, 
αιιά  
όηαλ ζηακαηάεη 
ε πηλεδνκπόξα, 
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όια ηα κπαιόληα 
θάλνπλ νιόζεξκε επρή 
πνηέ, πνηέ 
κελ μαλαβξέμεη 
πηλεδνβξνρή! 

 

Δπγέληνο Σξηβηδάο 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πνύ θξύθηεθαλ ηα 

κπαιόληα γηα λα ζσζνύλ; 
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Τπνγξάκκηζε ζην 
θείκελν ηηο ιέμεηο, πνπ 
αξρίδνπλ από «-πηλεδν...» 
θαη «-κπαινλν...». Μεηά 
ζρεκάηηζε δηθέο ζνπ ιέμεηο, 
πνπ λ’ αξρίδνπλ κε ηνλ ίδην 
ηξόπν. 

 

θέςνπ κηα ρώξα 
θαληαζηηθή θαη δεκηνύξ-
γεζε κηα βξνρή… από ηη; 
Γξάςε ην δηθό ζνπ πνίεκα 
ζπκπιεξώλνληαο ηηο ιέμεηο 
θαη δώζε έλα δηθό ζνπ 
ηέινο. 
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Όηαλ βξέρεη………………… 
ηελ ………………………… 

ρώξα 
θη ε …………………………… 

ςηράια 
γίλεηαη …………………… 

κπόξα, 
θη ε …………………………… 

κπόξα 
γίλεηαη ζσζηόο 
…………………………………

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

λαο κηθξόο  
βνζθόο βνζθνύζε 
ηα πξόβαηά ηνπ 
θνληά ζ’ έλα 
πνηακάθη. 

Ξάθλνπ παξνπζηά-
ζηεθε έλαο γέξνο.  
Ήηαλ ν Υξηζηόο κεηα-

κνξθσκέλνο. Ρώηεζε ηνλ 
βνζθό αλ ήηαλ θαιό παηδί, 

αλ πξόζερε ηα πξόβαηά 
ηνπ θαη ηέινο αλ ήζειε λα 

ηνλ πεξάζεη από ην πνηάκη. 
[…] Ο κηθξόο ζήθσζε ηηο  
 

Έ 
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άθξεο ηνπ παληεινληνύ ηνπ 
θαη ηνλ πέξαζε απέλαληη. 

Σόηε ν Υξηζηόο ηνλ ξώηε-
ζε ηη ζα ήζειε λα ηνπ ραξί-
ζεη. Δθείλνο απάληεζε 
ληξνπαιά όηη δελ ήζειε 
ηίπνηα. Ο Υξηζηόο ηνπ είπε: 
- νπ αξέζνπλ νη γηνξηέο; 
Θα ζε επραξηζηνύζε αλ ζνπ 
ράξηδα κηα ζθπξίρηξα πνπ 
ζα ηνπο έθαλε όινπο λα 
ρνξεύνπλ γύξσ ζνπ; Σν 
κόλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη 
λα ζθπξίμεηο θαη λα 
ζθεθηείο απηό πνπ ζέιεηο 
θαη απηό ζα γίλεηαη. 
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Πόζν επραξηζηήζεθε 
όηαλ απόθηεζε απηή ηε 
ζθπξίρηξα! Άξρηζε βάδν-
ληαο ηα πξνβαηάθηα ηνπ λα 
ρνξεύνπλ! Οη γνλείο ηνπ 
πνπ δνύιεπαλ ιίγν πην 
πέξα ζηνλ αρπξώλα, έηξε-
μαλ λα δνπλ ηη ζπκβαίλεη!  
Ο κηθξόο, βιέπνληάο ηνπο, 
άξρηζε λα ζθπξίδεη θαη νη 
γνλείο ηνπ έδσζαλ ηα ρέξηα 
θαη άξρηζαλ λα ρνξεύνπλ! 

[…] Δθείλε ηελ ώξα 
πεξλνύζε έλαο θαξνηζηέ-
ξεο πνπ θνπβαινύζε 
γπαιηθά. Ο κηθξόο βνζθόο 
ζθύξημε κε ηε ζθπξίρηξα  
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ηνπ θαη ν θαξνηζηέξεο, ην 
άινγν, ην θάξν, ηα γπαιηθά, 
όια άξρηζαλ λα ρνξεύνπλ! 

Καη αλ ν κηθξόο βνζθόο 
δελ έρεη ζηακαηήζεη, ζα 
ρνξεύνπλ αθόκα! 

 

Λατθό γαιιηθό παξακύζη 
 
 
 

 Πνηνη ρνξεύνπλ ζην 
παξακύζη; Γηεγήζνπ ζηνπο 
ζπκκαζεηέο ζνπ πόηε ήηαλ 
ε ηειεπηαία θνξά πνπ  
ρόξεςεο εζύ θαη ηη έλησζεο 
ρνξεύνληαο. 

 

76 / 63-64 



Κάζε ιαόο έρεη ηα παξα-
κύζηα ηνπ. Μόιηο δηάβαζεο 
έλα ιατθό παξακύζη από ηε 
Γαιιία. Φάμε ζε βηβιία θαη 
βξεο έλα παξακύζη από 
άιιε ρώξα. Αλ νη ζπκκα-
ζεηέο ζνπ θάλνπλ ην ίδην,  
κπνξείηε λα θηηάμεηε ην  
βηβιίν κε «Σα παξακύζηα  
απ’ όιν ηνλ θόζκν». 

 

πύξνο Μειεηδήο: 
«Βνζθόπνπιν  
κε θινγέξα» 

 

Κάζε ηόπνο έρεη ηνπο 
δηθνύο ηνπ ρνξνύο. ηηο 
παξαθάησ εηθόλεο βιέπεηο  
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αλζξώπνπο από δύν δηα-
θνξεηηθά κέξε ηεο Διιάδαο 
λα ρνξεύνπλ. Βξεο έλαλ 
ρνξό ηνπ ηόπνπ, από ηνλ 
νπνίν θαηάγεηαη ε νηθνγέ-
λεηά ζνπ. Μπνξείο λα 
δείμεηο ηα βήκαηα ζηνπο 
ζπκκαζεηέο ζνπ; 

 
 

Παξαδνζηαθόο  
ρνξόο  

Μπηηιήλεο 
 

Γιέληη γάκνπ  
ζην Αγγειν- 
ρώξη Νάνπζαο 
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Μηα θνξά ήηαλ …  
ε Κνινηνύκπα 

 

Η Κνινηνύκπα πνπ έηξσγε 
κόλν κπαλάλεο απνθαζίδεη 
λα πάξεη κέξνο ζηνπο 
αγώλεο ηεο δνύγθιαο, αιιά 
είλαη απνγνεηεπκέλε, γηαηί 
ζηελ πξνπόλεζε ηα πάεη 
ράιηα. Ο θίινο ηεο ν Παλσ-
θάησ, ηεο δίλεη ηε ρξπζή 
ζπκβνπιή: «Όπνηνο ηξώεη 
ζσζηά, θνηκάηαη ζσζηά, 
γπκλάδεηαη ζσζηά είλαη 
γεξόο θαη δπλαηόο». 
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ηαλ … κεηά από έμη 
βδνκάδεο… 

- Ση βιέπνπλ ηα κάηηα κνπ, 
Κνινηνύκπα! Κιαηο ή θάλσ 
ιάζνο; ξώηεζε ν 
Παλσθάησ. Ση ζπκβαίλεη 
πάιη; 
- Κιαίσ λαη, θιαίσ, θιαίσ 
γηαηί αθνινύζεζα ηηο 
νδεγίεο ζνπ θαη λα ηα ράιηα 
κνπ! 
- Κάπνην ιάζνο κπξίδνκαη, 
Κνινηνύκπα, είπε ν 
Παλσθάησ. Έια, γηα πεο 
κνπ ηη έθαλεο. 
- Σελ πξώηε εβδνκάδα 
έθαγα ςάξη, θξέαο,  

Ή 
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θνηόπνπιν, απγά. Πξσί, 
κεζεκέξη, βξάδπ, είπε ε 
Κνινηνύκπα θαη ζπλέρηζε 
λα πεξηγξάθεη ηη έθαγε ηηο 
άιιεο βδνκάδεο. 
- Υν ρν ρν! Καη ζε πέξλαγα 
θαη γηα έμππλε, 
Κνινηνύκπα, μέζπαζε ζε 
γέιηα ν Παλσθάησ. Γηα λα 
γίλεηο γεξή θαη δπλαηή, δε 
θηάλεη κόλν λα μέξεηο ηη 
ηξνθέο πξέπεη λα ηξσο 
αιιά θαη πώο λα ηηο ηξσο. 
Δζύ, παηδί κνπ, έηξσγεο  
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έλα δάρηπιν* θάζε βδνκά-
δα. Γε ζνπ ’κεηλε δάρηπιν 
γηα δάρηπιν! Σν μέξεηο όηη 
πξέπεη λα ηξσο θάζε κέξα 
απ’ όιεο ηηο νκάδεο ηξν-
θώλ; Έια λα ζθεθηνύκε 
πώο ζα παίξλεηο γεύζεηο 
απ’ όια ηα δάρηπια, θάζε 
κέξα.  
 

* ε θάζε δάθηπιν αληηζηνη-
ρεί κηα νηθνγέλεηα ηξνθώλ 
(πξώην δάρηπιν: θξέαο, 
ςάξηα, δεύηεξν: γάια, ηπξί, 
ηξίην: ιάδη, βνύηπξν, 
ηέηαξην: ςσκί, όζπξηα, 
πέκπην: θξνύηα, ιαραληθά) 
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Μόιηο κνπ ήξζε κηα ηδέα. 
Ννκίδσ όηη ζα ζε βνεζήζεη 
πνιύ. Πεξίκελε θαη ζα δεηο. 

Ήηαλ…ηελ άιιε κέξα… 
Ζ Κνινηνύκπα θαηάιαβε 

πσο γηα λα γίλεη γεξή θαη 
δπλαηή πξέπεη λα ηξώεη 
ηξόθηκα, απ’ όια ηα είδε 
θάζε κέξα. 

Έηζη ε Κνινηνύκπα, 
αθνύ απόθηεζε ζσζηέο 
ζπλήζεηεο δηαηξνθήο, 
άξρηζε έλα ζθιεξό 
πξόγξακκα δνπιεηάο γηα λα 
θεξδίζεη ηνπο αγώλεο. 

Ήηαλ … ην άιιν 
θαινθαίξη. 
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Δηθνλνγξάθεζε  
Ν. Μαξνπιάθεο 
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ΚΟΛΟΣΟΤΜΠΑ, 
ΠΟΤ ΟΦΔΗΛΔΣΔ 

ΣΖΝ ΔΠΗΣΤΥΗΑ Α; 

ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ 
ΣΖ ΧΣΖ 

ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ 
ΑΚΖΖ 

…ΚΑΗ 
ΣΟΤ 

ΚΑΛΟΤ 
ΦΗΛΟΤ 
…ΚΑΗ 
ΣΟΤ 

ΚΑΛΟΤ 
ΦΗΛΟΤ 

…ΚΑΛΟΤ 
ΦΗΛΟΤ 

…ΚΑΛΟΤ 
ΦΗΛΟΤ 

νθία  
Μαληνπβάινπ 
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ε πνην αγώληζκα ε 
Κνινηνύκπα πήξε ρξπζό 
κεηάιιην; Δάλ ζπκκεηείρεο 
εζύ ζε παξόκνηνπο 
αζιεηηθνύο αγώλεο ή ζηνπο 
Οιπκπηαθνύο αγώλεο, ζε 
πνην αγώληζκα ζα ήζειεο  
λ’ αγσληζηείο θαη γηαηί; 
 

Γίλε εξεπλεηήο γηα λα 
δεηο ηηο «δηαηξνθηθέο 
ζπλήζεηεο» ησλ ζπκκαζε-
ηώλ ζνπ, δειαδή πνηεο 
ηξνθέο ηνπο αξέζνπλ. 
πκπιήξσζε εζύ θαη νη  
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ζπκκαζεηέο ζνπ μερσξηζηά 
ν θαζέλαο ηελ θαξηέια 1. 
Μεηά αληηγξάςηε ηελ 
θαξηέια 2 ζηνλ πίλαθα ηεο 
ηάμεο θαη ζπγθεληξώζηε 
εθεί ηα ζηνηρεία από ηηο 
θαξηέιεο 1. Σέινο ζπδεηή-
ζηε ηα απνηειέζκαηα ηεο 
έξεπλαο 

 
Καξηέια 1 

 

Δξώηεζε: Πνην θαγεηό ζνπ 
αξέζεη πην πνιύ; 
…………………………………
………………………………… 
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Καξηέια 2: Απνηειέζκαηα έξεπλαο 

θαγεηό Αξηζκόο καζεηώλ 
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Σν κέιη 
 

ηα θνξά ήηαλ έλαο γέξνο 
θαη κηα γξηά. Μηα κέξα πνπ 
ζθνύπηδε ε γξηά ζην 
ζνθάθη* ηεο, βξήθε έλα 
γξόζη*. Πάεη ινηπόλ, ιέεη: 
- Χ, θαθόκνηξε γέξν, δεο, 
βξήθα έλα γξόζη. 
- Δ, ιέεη ν γέξνο, θαη ηη λα ην 
θάλνπκε ην γξόζη; 
 
 

*ζνθάθη: πνιύ ζηελόο θαη 
κηθξόο δξόκνο  

*γξόζη: παιηό νζσκαληθό 
(ηνπξθηθό) λόκηζκα 

Μ 
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- Να πάκε λα πάξνπκε 
θάηη λα θάκε. 

Κάζνληαλ ινηπόλ θαη 
ζθέθηνληαλ ηη λα πάξνπλ. 
Λέεη ε γξηά: 
- Χ, θαθόκνηξε γέξν, λα 
πάξνπκε θαξύδηα, ζα 
πεηάμνπκε ηα θινύδηα, λα 
πάξνπκε θνπληνύθηα, ζα 
πεηάμνπκε ηα θινύδηα, λα 
πάξνπκε ακύγδαια, ζα 
πεηάμνπκε ηα θινύδηα, 
μέξεηο ηη λα πάξνπκε; Να 
πάξνπκε κέιη, πνπ δε ζα 
πεηάμνπκε ηίπνηα. 

Φεύγεη ινηπόλ ν γέξνο 
θαη πήγε θαη πήξε ην κέιη.  

90 / 69 



Έθαγε ν γέξνο, έθαγε ε 
γξηά θαη ε λύθε θαη ν 
γακπξόο, έθαγε θαη ν θνπ-
κπάξνο θαη ε θνπκπάξα, 
έθαγε θαη ν ζθύινο θαη ε 
γάηα θαη πεξίζζεςε θηόιαο 
θαη άιεηςαλ ηνλ ζηύιν ηνπ 
ζπηηηνύ γηα λα θνιιήζεη. 

Πάεη ε γξηά λα ζηκώζεη 
ηνλ ζηύιν, θνιιά. Πάεη ν 
γέξνο λα μεθνιιήζεη ηε 
γξηά, θνιιά θη απηόο. Πάεη ν 

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

Λατθό παξακύζη  
από ηελ Κάζν 

 
 
 
 
 

92 / 70 



 
 

Πνηα πιάζκαηα θόιιε-
ζαλ ζην κέιη; Μπνξείο λα 
ηα δσγξαθίζεηο κε ηε ζεηξά 
πνπ αλαθέξνληαη ζην 
παξακύζη; 

 

Πώο ζα μεθνιιήζνπλ ν 
γέξνο, ε γξηά θαη όινη νη 
άιινη; Γξάςε ην ηέινο ηνπ 
παξακπζηνύ. 
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Μηθξή βηβιηνζήθε 
 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΕΧΖ 
 

Η Αιίλα θαη ν ήιηνο, ηεο 
Γηνιάληαο Παηεξάθε, εθδ. 
Καζηαληώηε, Αζήλα 1998. 

Η θαξδνύια, ηεο νθίαο 
Φίιληηζε, εθδ. Παηάθε, 
Αζήλα 1995 
 

Η κακά πάεη ζρνιείν, ηνπ 
Μεξθνύξηνπ Απηδή, εθδ. 
Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 
2002. 
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Η κηθξή Ρηξή κπνξεί λα ’λαη 
πάληα ηνικεξή!,  
ηεο Καηεξίλαο Μνπξίθε, 
εθδ. Φπρνγηόο, Αζήλα 2001. 

Ο καύξνο θόηζπθαο θαη ν 
άζπξνο γιάξνο, ηεο Κίηπ 
Κξόνπζεξ, εθδ. ύγρξνλνη 
Οξίδνληεο, Θεζζαινλίθε 
1998. 

Ο Ρίθν Κνθνξίθν, ηεο νθίαο 
Μαληνπβάινπ, εθδ. Μηθξή 

Μίιεηνο, Αζήλα 2002. 

πληξνθηά κε ηνλ άλεκν,  
ηεο Γαιάηεηαο Γξεγνξηάδνπ 
- νπξέιε, εθδ. Παηάθε, 
Αζήλα 1997 
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Σα παπνπηζάθηα πνπ ιέλε 
παξακύζηα, ηεο Αγγειηθήο 
Βαξειιά, εθδ. Άγθπξα, 
Αζήλα 1998. 

Σν κπζηηθό ηξαγνύδη ηεο 
Μάηαο, ηεο Δηξήλεο Μάξξα, 
εθδ. Κέδξνο, Αζήλα 1987. 

Σν ζθαληδνρνηξάθη κε ηα 
θαηζαξά καιιηά,  
ηεο Μαξίαο Βειεηά - 
Βαζηιεηάδνπ, εθδ. Διιεληθά 
Γξάκκαηα Αζήλα 2002 
 
ΦΑΝΣΑΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΠΔΣΔΗΑ 

Δθηά θόθθηλεο θισζηέο, ηεο 
Λόηεο Πέηξνβηηο-  
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Αλδξνπηζνπνύινπ, εθδ. 
Παηάθε, Αζήλα 1994 

Ο κηθξόο πξίγθηπαο ηνπ 
ζθνληζκέλνπ πιαλήηε, ηεο 
Νηνξίηαο Παπαιηνύ, εθδ. 
Παπαδόπνπινο, Αζήλα 
2002. 
 

Οη πεηξαηέο ηεο 
Ληκλνρώξαο, ηεο Μάληαο 
Καπιάλνγινπ, εθδ. Διιελη-
θά Γξάκκαηα, Αζήλα 1998.  

Οη ρξσκαηηζηέο ζαπνπλό-
θνπζθεο ηεο Ρόδπ Ρνδ, ηεο 
νθίαο Μαληνπβάινπ, εθδ. 
Καζηαληώηε, Αζήλα 1994.  
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ηε ρώξα ηεο θαληαζίαο, 
ζπιινγηθό, εθδ. Άγθπξα, 
Αζήλα 2001.  

Σν αθεξεκέλν αζηέξη, ηνπ 
Μαλόιε Μαπξνιέσλ, εθδ. 
Κέδξνο, Αζήλα 2002.  

Σν ηεζζεξνθύιιη, ηεο Εσήο 
Βαιάζε, εθδ. Κέδξνο, 
Αζήλα 1996.  

Υίιηνη κύζνη, έλα καξνύιη, 
ηνπ Βαγγέιε Σαζηόπνπινπ, 
εθδ. ύγρξνλνη Οξίδνληεο, 
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Βηβιηνγξαθηθέο / κνπζηθέο 
πιεξνθνξίεο – εηθόλεο 
 
 

Δηθόλεο 
 

Φσηνγξαθίεο 
 

Μνπζηθή 
 

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

Α.Segui, Υσξίο ηίηιν, 
πδαηνγξαθία, 80 X 100 εθ., 
1988—89, Μνπζείν 
Φξπζίξα, Αζήλα. 
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(κόην) Νίθνο Καλάθεο, 
Ηιηνηξόπηα, Παηάθεο, 
Αζήλα 1988. 
 

Ψέκα πξσηαπξηιηάηηθν,  
. Γαβξηειίδνπ, Έλα άκπξα 
θαη ηέζζεξα θαηάκπξα, 
Μίλσαο, Αζήλα 2002. 

[Φνβάκαη!], Δ. Βαιαβάλε, 
Αλνημηάηηθεο ηζηνξίεο, 
Παπαδόπνπινο, Αζήλα 
1986. 

«Σν πέηαγκα ηεο άγξην 
κέιηζζαο», Νikolay 
Andreyevich Rimsky - 
Korsakov Σν Παξακύζη ηνπ  

100 / 163 



Σζάξνπ αιηάλ, ζην CD 
Power Classics! (1-10), 
Delta 1994. 

Η Αιθαβήηα δίρσο ξν 
(απόζπαζκα), Π. Γαξάθε, 
Γλώζε, Αζήλα 1989. 

Γισζζνδέηεο, Μαληέκαηα, 
επηινγή Β. Γ. 
Αλαγλσζηόπνπινο, 
Καζηαληώηεο, Αζήλα 1995. 
 

[Οη κεγάινη είλαη πνιύ 

πεξίεξγνη], Α. ληε αηλη – 
Δμππεξύ, Ο Μηθξόο 
Πξίγθηπαο, κεηάθξ.  
Μ. Καξαθώζηα, Παηάθεο, 
Αζήλα 2000. 
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Υαξηαεηνί, Ν. Καλάθεο, Σα 
ειηνηξόπηα, Παηάθεο, Αζήλα 
1998. 

Ν. Υαηδεθπξηάθνο- 
Γθίθαο, ηέγεο θαη αεηνί, 
1948, ιάδη ζε ραξηόλη,  

24 Υ 27 εθ., Δζλ. Πηλ. 
 

ΦΑΝΣΑΗΑ ΚΑΗ 
ΠΔΡΗΠΔΣΔΗΑ 
 

Δ. Ζιηνπνύινπ, Λνύλα 
Παξθ II, ιάδη ζε παλί,  
180 Υ 200 εθ., 2003.  

(κόην) «Μ’ αινγάθη 
θηεξσηό», Κ. Καιαπαλίδαο, 
από ην νκόηηηιν βηβιίν, ρ.ρ.  
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[Η νδνληόβνπξηζα], Λ. 
Αξαλίηνπ, 19 παξάινγα θαη 
έλα κε δύν άινγα, ύγρξν-
λε Δπνρή, Αζήλα 1987.  

[Είηαλε κία θνπέια από ηε 

Σάκν], Γ. εθέξεο, Πνηήκα-
ηα κε δσγξαθηέο ζε κηθξά 
παηδηά, Δξκήο, Αζήλα 1975 

Α. Φαζηαλόο, Ο πξσηλόο 
πνδειάηεο, αθξπιηθό, 1983. 

Φύιιν θύιιν ηεο θνπθηάο, 
Μ. Καπιάλνγινπ, Κόθθηλε 
θισζηή θισζκέλε. Λατθά 
παξακύζηα θαη αθεγεηέο 
ηνπ Αηγαίνπ, Παηάθεο, 
Αζήλα 2004.  
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Η πηλεδνβξνρή 
(απόζπαζκα), Δ. Σξηβηδάο, 
Κέδξνο, Αζήλα 2000. 

«Η πηλεδνβξνρή», ζην CD 
Μίια κνπ γηα κήια, . 
Παπαζηαύξνο, ΔΜΗ 1996. 
 

Η ζθπξίρηξα, Henri 
Pourrat, Contes et récits du 
Livradois, textes recueillis 
par Henri Pourrat, édition 
établie par Bernadette 
Bricout, Maisonneuve 
Larose, Paris 1989, κεηάθξ. 
– απόδ. Μ. Καπιάλνγινπ. 

. Μειεηδήο, Βνζθόπνπιν 
κε θινγέξα, θσηνγξαθία  

104 / 163 



από ην ιεύθσκα 
Φσηνγξαθία 1922-1991, 
Nexus Publications 1992. 

Γιέληη γάκνπ ζην 
Αγγεινρώξη Νάνπζαο, 1984, 
αξρείν Λ. Γξαλδάθε. 

Γ. Σαιηάλεο, Παξαδνζηα-
θόο ρνξόο Μπηηιήλεο, θσην-
γξαθία από ην ιεύθσκα Λέ-
ζβνο. Από ηε απθώ ζηνλ 
Διύηε, Γήκνο Μπηηιήλεο. 

Μηα θνξά ήηαλ…ε 

Κνινηνύκπα απόζπαζκα), 
. Μαληνπβάινπ, εηθνλνγξ. 
Ν. Μαξνπιάθεο, 
Καζηαληώηεο, Αζήλα ρ.ρ. 
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Σν κέιη, νθόο Α. Μ., Σα 
Λανγξαθηθά ηεο Κάζνπ, ηόκ. 
Γ. Παξακύζηα, Αζήλα 1987. 
 

Λύζεηο θαη απαληήζεηο 
 

ΦΑΝΣΑΗΑ ΚΑΗ 
ΠΔΡΗΠΔΣΔΗΑ 
 

[Η νδνληόβνπξηζα], 
[Είηαλε κία θνπέια από ηε 
Σάκν].  
Σν ιεξνιόγεκα ηνπ 
Γηώξγνπ εθέξε είλαη από 
ην βηβιίν Πνηήκαηα κε 
δσγξαθηέο ζε κηθξά παηδηά, 
εθδ. Δξκήο, Αζήλα 1975: 
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Δίηαλε κηα γξηά ζ’ έλα  
παδάξη 

πνπ έβγαιε κνλνκηάο  
έλα ραληδάξη 

όηαλ έπεζε έλα ηόπη 
θαη ηεο έζπαζε ην θόπη 
θαζώο έηξσγε ατζθξίκη  

ζην Παδάξη. 
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