ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΒΘΝΕΚΔ ΠΏΕΑΒΕΏ
ΚΏΕ ΘΡΔΚΒΤΜΏΣΩΝ
ΠΏΕΑΏΓΩΓΕΚΟ ΕΝΣΕΣΟΤΣΟ
Άληα Kαηζίθε-Γθίβαινπ Γηάλλεο Παπαδάηνο
Bίθπ Πάηζηνπ Αεµ. Πνιίηεο Θενδ. Ππιαξηλόο

Aλζνιόγην Λνγνηερληθώλ Kεηµέλσλ
Γ΄& Α΄ Αεµνηηθνύ
ημ ζημθεζό ημο ηόζµμο
Σόκνο 1νο

Aλζνιόγην Λνγνηερληθώλ Kεηµέλσλ
Γ΄& Α΄ Αεµνηηθνύ
ημ ζημθεζό ημο ηόζµμο
Σόκνο 1νο

YΓΓPAΦEI
Άληα Kαηζίθε-Γθίβαινπ, Kαθηγ. ηοσ Παν/μίοσ Aθηνών
Γηάλλεο . Παπαδάηνο, Στ. Σύµβ.
Bίθπ Πάηζηνπ, Aναπλ. Kαθηγ. ηοσ Παν/µίοσ Αθηνών
Αεµήηξεο Πνιίηεο, Eκπαιδεσηικός
Θενδόζεο Ππιαξηλόο, Λέκηορας ηοσ Iονίοσ Παν/µίοσ
KPITE-AΞIOΛOΓHTE
Mέλε Kαλαηζνύιε, Aν. Kαθηγ. ηοσ Παν/µίοσ Aθηνών
Eιέλε άββα, Στολικός Σύµβοσλος
Mαξία Kνπξθνπµέιε, Eκπ/κός
EIKONOΓPAΦHH
Αηαηζέληα Παξίζε, Σκιηζογράθος - Eικονογράθος
ΦIΛOΛOΓIKH EΠIMEΛEIA
Θενδόζεο Ππιαξηλόο, ΐαζηιηθή Παπαλδξένπ,
Φιλόλογοι
YΠEYΘYNOI TOY MAΘHMATO KATA TH YΓΓPAΦH
Πέηξνο Mπεξεξήο, Xξ. Παπαξίδνο, Σύµβ. ηοσ Παιδ. Iνζη
YΠEYΘYNH TOY YΠOEPΓOY
Nηθνιέηηα Γθιηάνπ, Mόνιµη Πάρ. ηοσ Παιδαγ. Iνζη.
EΞΩΦYΛΛO
Θεόδσξνο Πάληνο, Eικαζηικός Kαλλιηέτνης
ΠΡΟΒΚΣΤΠΧΣΕΚΒ ΒΡΓΏΕΒ
ACCESS Γξαθηθέο Σέρλεο Ώ.Β.
ΠΡΟΏΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΐΕΐΛΕΟΤ
ΓΕΏ ΜΏΘΔΣΒ ΜΒ ΜΒΕΧΜΒΝΔ ΟΡΏΔ
Ομάδα Εργαζίας
Αποθ. 16158/6-11-06 και 75142/Γ6/11-7-07 ΥΠΕΠΘ

ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΒΘΝΕΚΔ ΠΏΕΑΒΕΏ ΚΏΕ ΘΡΔΚΒΤΜΏΣΩΝ
ΠΏΕΑΏΓΩΓΕΚΟ ΕΝΣΕΣΟΤΣΟ
Άληα Kαηζίθε-Γθίβαινπ Γηάλλεο Παπαδάηνο
Bίθπ Πάηζηνπ Αεµήηξεο Πνιίηεο
Θενδόζεο Ππιαξηλόο

Aλζνιόγην Λνγνηερληθώλ Kεηµέλσλ
Γ΄& Α΄ Αεµνηηθνύ
ημ ζημθεζό ημο ηόζµμο
Σόκνο 1νο

Γ΄ Κ.Π.. / ΒΠΒΏΒΚ ΕΕ / Βλέξγεηα 2.2.1 / Καηεγνξία
Πξάμεσλ 2.2.1.α: «Ώλακόξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ
ζπνπδώλ θαη ζπγγξαθή λέσλ εθπαηδεπηηθώλ παθέησλ»
ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΟ ΕΝΣΕΣΟΤΣΟ
Γεκήηξηνο Γ. Βιάρνο, Οκόηηκνο Καζ. ηνπ Ώ.Π.Θ,
Πξόεδξνο ηνπ Παηδαγσγ. Ελζηηη.
Πξάμε µε ηίηιν: «πγγξαθή λέσλ βηβιίσλ θαη
παξαγσγή ππνζηεξηθηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ µε
βάζε ην ΑΒΠΠ θαη ηα ΏΠ γηα ην Γπκλάζην»
Βπηζηεκνληθνί Τπεύζπλνη Έξγνπ
Αληώληνο . Μπνκπέηζεο
ύκβνπινο ηνπ Παηδαγσγ. Ελζηηηνύηνπ
Γεώξγηνο Κ. Παιεόο
ύκβνπινο ηνπ Παηδαγσγ. Ελζηηηνύηνπ
Ώλαπιεξσηέο Βπηζηεµνληθνί Τπεύζπλνη Έξγνπ
Ιγλάηηνο Δ. Χαηδεεπζηξαηίνπ
Μόληκνο Πάξεδξνο ηνπ Παηδαγ. Ελζηηη.
Γεώξγηνο Χαξ. Πνιύδνο
Πάξεδξνο ε.ζ. ηνπ Παηδαγ. Ελζηηηνύηνπ
Έξγν ζπγρξεµαηνδνηνύµελν 75% από ην Βπξσπατθό
Κνηλσληθό Σακείν θαη 25% από εζληθνύο πόξνπο.

ην ζθνιεηό
ηνπ θόζκνπ

«Πέζαλ η’ άλζε ζηελ πνδηά ζνπ,
άζηξα γέκηζε ν γηαιόο»

Έαβα έαβα Καβζζζάηζ
πηύπα πηύπα ημ νααδάηζ
κημ ηαζ νε ηαζ ιζ ηαζ θα
ιεξ ζηα νμγ ηα ζύκκεθα.
Οδπζζέαο Βιύηεο
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Κάκμξ Θμκημθέςκ

Σν πνξηνθάιη θαη µηα ειηαρηίδα

Ή

ηαλ, θάπνηε, µηα µηθξή ειηαρηίδα.
Μηθξή, κα πνιπηαμηδεµέλε. Καη πνύ
δελ είρε πάεη!
Βίρε ηαμηδέςεη µέρξη ηα πην µαθξηλά αζηέξηα. Βίρε
δηαζρίζεη ην δηάζηεµα ζθαξθαισµέλε πάλσ ζε
βηαζηηθνύο γαιαμίεο.
Μα πάληα γπξλνύζε πίζσ. ηε δεζηή αγθαιηά ηνπ
ήιηνπ. ζπνπ µηα µέξα απνθάζηζε λα έξζεη ζηε Γε. Καη
ήξζε.
Έπαημε µε ηα θύµαηα. Κξύθηεθε µέζα ζηα ζθνηεηλά
θπιιώµαηα ησλ δέληξσλ. Αξνζίζηεθε ζηα λεξά ησλ
πνηαµώλ. Κνπβέληηαζε, θαζηζκέλε πάλσ ζηα πέηαια
µηαο µαξγαξίηαο, µε ηηο µέιηζζεο θαη ηηο πεηαινύδεο.
Ώθνύµπεζε πάλσ ζηηο θηεξνύγεο ελόο αεδνληνύ θαη
ηξαγνύδεζε µαδί ηνπ.
Καη νη µέξεο πεξλνύζαλ. «Πόηε ζα γπξίζεηο πίζσ;»,
ηε ξσηνύζε ν ήιηνο. «Ώρ, είλαη όκνξθε ε Γε!», ηνπ
απαληνύζε εθείλε. «Άζε µε λα µείλσ γηα πάληα!».
O ήιηνο δελ ηεο ην ράιαζε ην ραηίξη. «Μείλε!», ηεο
είπε. Κη ε ειηαρηίδα, ραξνύµελε, άξρηζε λα ςάρλεη λα
βξεη ην πνύ ζα έζηελε ην λέν ζπηηηθό ηεο.
Έςαμε εθεί πνπ θπηξώλνπλ ηα ινπινύδηα. Κη εθεί
πνπ πςώλνληαη ηα πεύθα. Βθεί πνπ θνηµνύληαη ηα
ειάθηα. Βθεί πνπ μεδηςνύλε ηα πνπιηά. Παληνύ ήηαλ
όµνξθα! Πνην µέξνο λα πξσηνδηαιέμεη;
ζπνπ µηα µέξα ζπλάληεζε έλα δέληξν. Μηθξό
ήηαλ. Μα είρε θαηαπξάζηλα θύιια, µε όµνξθε µπξσδηά.
Βίρε θαη θάηη νινζηξόγγπινπο θαξπνύο, πνπ
θξεµόληνπζαλ από ηα θιαδηά ηνπ.
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Κάησ από ηε θινύδα ηνπο –θη απηή κπξσδάηε
ήηαλ– ε ειηαρηίδα άθνπζε ηνπο ρπµνύο λα ηελ
πξνζθαινύλε: «’ εµάο κείλε!», είπαλ. «’ απηό ην
πνξηνθάιη!». Κη έηζη έθαλε.
Ώπό ηόηε είλαη πνπ ην πνξηνθάιη έρεη απηό ην
ιαµπεξό ρξώµα. ηαλ ην πηάλεηο ζηα ρέξηα ζνπ, ιεο θαη
θξαηάο ηνλ ήιην. Ίδηα µ’ απηόλ ιάµπεη.

Αξαζηεξηόηεηεο
1. Δ ειηαρηίδα ηνπ θεηκέλνπ καο ηαμηδεύεη ζηε γε. Κάησ
βιέπνπκε κηα εηθόλα κε αληαλαθιάζεηο ηνπ θσηόο. Οη
ειηαρηίδεο ηεο εηθόλαο απηήο ηαμηδεύνπλ ζηε ζάιαζζα.
πδεηάκε γηα ηα ηαμίδηα ησλ δύν ειηαρηίδσλ.
2. ηελ ηζηνξία καο ην πνξηνθάιη πήξε ην ιακπεξό ηνπ
ρξώκα από ηελ ειηαρηίδα. Γξάθνπκε ηε δηθή καο κηθξή
ηζηνξία γηα ην ρξώκα ηεο ληνκάηαο, ηνπ κήινπ ή ηεο
παηάηαο.
3. Ώθνύκε ην ηξαγνύδη ηνπ Νίθνπ Κππνπξγνύ «Ήιηε
κνπ» (ζηίρνη Λέλαο Κηηζνπνύινπ, Νίθνπ Κππνπξγνύ).
Φαληαδόκαζηε ηνπο ήρνπο θαη ηνπο δσγξαθίδνπκε κε
ρξώκαηα.

Oζ δθζαπηίδεξ ηαλζδεύμοκ
(θσηνγξαθία: Pσµύινο Παξίζεο)
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Κάκμξ Θμκημθέςκ (Αεήκα 1946).
Γξάθεη πεδνγξαθία γηα παηδηά θαη γηα κεγάινπο.
Βπίζεο, αζρνιείηαη µε ηελ θξηηηθή ηνπ βηβιίνπ. Σα
ζέµαηα ησλ βηβιίσλ ηνπ αλαθέξνληαη ζηηο νηθνγελεηαθέο
ζρέζεηο θαη ζηα θαζεµεξηλά πξνβιήµαηα ηνπ
αλζξώπνπ. Μεξηθά από ηα έξγα ηνπ: Θάπμηε ζηδκ
Πμκηζημύπμθδ, Ο Φςηίςκ ήηακ εθάθζ, Ο ζηύθμξ… εα
δείλεζ, Οζ ηάθηζεξ µε ηα δώνα, Ο αδενθόξ ηδξ Αζπαζίαξ,
Γμµήκζημξ.

Πνόηαζδ βζα δζάααζµα.
Βπγέληνο Σξηβηδάο, Ο ήθζμξ ηδξ Ιίγαξ, εθδ. Κέδξνο.
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Ιέμ Κπμοζηάθζα

Δ πηώζε ηνπ θύιινπ
πνπ ην έιεγαλ Φξέληπ

Δ

Άλνημε είρε πεξάζεη. Σν ίδην θαη ην Καινθαίξη.
Σν θύιιν πνπ ην έιεγαλ Φξέληπ είρε µεγαιώζεη.
Βίρε εµθαληζηεί γηα πξώηε θνξά ηελ Άλνημε ζαλ
έλαο µηθξόο βιαζηόο ζ’ έλα µεγάιν θισλάξη ζηελ
θνξπθή ελόο παλύςεινπ δέληξνπ.
Σνπ Φξέληπ ηνπ άξεζε πνπ ήηαλ θύιιν. Ώγαπνύζε
ην θισλάξη ηνπ, ηνπο αλάιαθξνπο θπιισηνύο* θίινπο
ηνπ, ηε ζέζε ηνπ ςειά ζηνλ νπξαλό, ην ζξόηζµα* πνπ
έθεξλε ν άλεµνο, ηηο ειηαρηίδεο πνπ ηνλ δέζηαηλαλ, ην
θεγγάξη πνπ ηνλ ζθέπαδε µε απαιέο, άζπξεο ζθηέο.
Ο Φξέληπ ζπµπαζνύζε ηδηαίηεξα ηνπο ειηθησµέλνπο.
Κάζνληαλ πνιύ ήζπρα πάλσ ζην γξαζίδη θαη
πεξλνύζαλ εθεί ηελ ώξα ηνπο ζρεδόλ αθίλεηνη.
Μηινύζαλ ςηζπξηζηά γηα ηα πεξαζµέλα.
Καη ηα παηδηά ήηαλ επίζεο δηαζθεδαζηηθά, παξ’ όιν
πνπ νξηζµέλεο θνξέο ράξαδαλ ηα νλόµαηά ηνπο ζηνλ
θνξµό ηνπ δέληξνπ θαη έζθηδαλ ηηο θινύδεο ηνπ. Ήηαλ,
σζηόζν, δηαζθεδαζηηθό λα ηα βιέπεηο λα ηξέρνπλ
αδηάθνπα θαη λα γεινύλ ηόζν πνιύ.
µσο, ην Καινθαίξη ηνπ Φξέληπ πέξαζε γξήγνξα.
Μηα µέξα, έλα πνιύ παξάμελν πξάγµα ζπλέβεθε. Δ
ίδηα αύξα, ην ίδην αεξάθη, πνπ ζε άιιε επνρή έθαλε ηα

* θπιισηνύο: γεκάηνπο θύιια  ζξόηζµα: απαιόο
ήρνο από ηελ θίλεζε ησλ θύιισλ
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θύιια λα ρνξεύνπλ αλάιαθξα, ηώξα ηα θπζνύζε δπλαηά πάλσ ζην θνηζάλη ηνπο θαη ηα ηξάληαδε αγξηεµέλα.
Μεξηθά θύιια δελ άληεμαλ ην αλεµόδαξµα,* θόπεθαλ
από ηα θιαξάθηα ηνπο θαη βξέζεθαλ λα πεηνύλ ςειά
ζηνλ αέξα. ην ηέινο, έπεθηαλ µαιαθά πάλσ ζηε γε.
Ο Φξέληπ πξόζεμε όηη η’ άιια θύιια ζπλέρηζαλ λα
πέθηνπλ. «Θα ήξζε ε ώξα ηνπο», ζθέθηεθε. Βίδε,
µάιηζηα, όηη µεξηθά θύιια αληηζηέθνληαλ γηα ιίγν ζηηο
ξηπέο* ηνπ αλέµνπ πξηλ πέζνπλ. Άιια πάιη αθήλνληαλ
λα θνπνύλ από ην θισλάξη ηνπο µε ην πξώην θύζεµα
ηνπ αλέµνπ θη έπεθηαλ απαιά ζηε γε.

*αλεµόδαξµα: δπλαηό ρηύπεκα ηνπ αέξα
 ξηπέο: δπλαηά ρηππήκαηα
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Γξήγνξα ην δέληξν έµεηλε ζρεδόλ γπµλό.
Σώξα ν Φξέληπ ήηαλ νινµόλαρνο, ην µόλν θύιιν
πνπ είρε απνµείλεη ζην θιαδί.
Σα ραξάµαηα ν άλεµνο πήξε ηνλ Φξέληπ από ην
θισλάξη ηνπ. Καζόινπ δελ πόλεζε. Έλησζε λα πιέεη
ήξεµα, απαιά θαη αζόξπβα µέζα ζην θελό, όιν πξνο ηα
θάησ.
Ο Φξέληπ έπεζε πάλσ ζ’ έλα ζσξό από ρηόλη. Καηά
θάπνην ηξόπν έλησζε λα είλαη µαιαθά, αθόµα θαη δεζηά.
’ απηή ηε λέα ηνπ ζέζε ήηαλ πην άλεηα από θάζε άιιε
θνξά. Έθιεηζε ηα µάηηα ηνπ θαη θνηµήζεθε. Αελ ήμεξε όηη
ν μεξόο θαη άρξεζηνο εαπηόο ηνπ,* όπσο ηνλ λόµηδε
ηώξα, ζα γηλόηαλ έλα µε ην λεξό θαη ζα ρξεζίµεπε λα
γίλεη ην δέληξν πην δπλαηό. Πην πνιύ απ’ όια, δελ ήμεξε
όηη εθεί, θνηµηζµέλα µέζα ζην δέληξν θαη ηε γε, ππήξραλ θηόιαο ζρέδηα γηα λα βγνπλ λέα θύιια ηελ Άλνημε.

*ν μεξόο θαη άρξεζηνο εαπηόο ηνπ: ν μεξακέλνο
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. Πάλσ ζην δέληξν ηνύ Φξέληπ είρε ηε θσιηά ηνπ έλα
πνπιί. ηαλ γελλήζεθαλ ηα κηθξά ηνπ, ηνπο
δηεγήζεθε ηελ ηζηνξία ηνπ θύιινπ πνπ ην έιεγαλ
Φξέληπ. Ση λα ηνπο είπε;
2. Παίδνπκε ηελ ηζηνξία ηνπ Φξέληπ ρξεζηκνπνηώληαο
ην ζώκα, ηελ θίλεζε θαη ηελ έθθξαζή καο.
3. Φαληάδνκαη ην Φξέληπ ζε θάζε επνρή. Μαδεύσ ή
δσγξαθίδσ θύιια δηαθνξεηηθώλ δέληξσλ θαη
θηηάρλσ κηα ζπλεηθόλα (θνιάδ).

Ιέμ Κπμοζηάθζα (Ιμξ Άκηγεθεξ. 1924-1998).
Καζεγεηήο ηεο Παηδαγσγηθήο θαη ηεο Φπρνινγίαο ζην
Παλεπηζηήµην ηεο Νόηηαο Καιηθόξληαο· έρεη γξάςεη
πνιιά βηβιία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αλζξώπηλεο
ζρέζεηο, ζηε δύλαµε ησλ αλζξώπηλσλ ζπλαηζζεµάησλ, θαη εηδηθόηεξα ηεο αγάπεο. Σα πην γλσζηά βηβιία
ηνπ είλαη: Λα γεζξ, κ’ αβαπάξ ηαζ
κα µαεαίκεζξ, Ιεςθμνείμ 9 βζα
ημκ Πανάδεζζμ, Λ’ αβαπάµε μ
έκαξ ημκ άθθμ, Ζ πηώζδ ημο
θύθθμο πμο ημ έθεβακ Φνέκηο.

Πνμηάζεζξ βζα δζάααζια .
Μάξσ ΛνΎδνπ, Ο αεάκαημξ
βασδανάημξ, εθδ. Παηάθε.
Εβάλ Σνπξγθέληεθ, Απ, ηοκδβέ…
ηοκδβέ, εθδ. Παπαδόπνπινο.

Nζηόθαμξ Ιύηναξ (1883-1927), Tμ βασδμονάηζ
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Ληάζακ έθκημκ

To ηξαγνύδη ηεο θάιαηλαο

Δ

γηαγηά είπε µηα ηζηνξία ζηε Λίιε.
«Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό», άξρηζε,
«ν σθεαλόο ήηαλ γεµάηνο θάιαηλεο.
Φάιαηλεο µεγάιεο ζαλ ηνπο ιόθνπο θη ήξεµεο ζαλ ην
θεγγάξη. Ήηαλ ηα πην ζαπµαζηά πιάζµαηα ζηνλ θόζµν».
Δ Λίιε ζθαξθάισζε ζηα γόλαηα ηεο γηαγηάο ηεο.
«πλήζηδα λα θάζνµαη ζηελ άθξε ηεο πξνβιήηαο,
πεξηµέλνληαο λα αθνύζσ ηηο θάιαηλεο», ζπλέρηζε ε
γηαγηά.
«Μεξηθέο θνξέο θαζόµνπλα εθεί όιε ηελ εµέξα θη
όιε ηε λύρηα. Καη ηόηε, εληειώο μαθληθά, ηηο έβιεπα λα
’ξρνληαη από πνιύ µαθξηά. Έζθηδαλ ην λεξό, ζαλ λα
ρόξεπαλ».
«Μα πώο ήμεξαλ όηη ήζνπλα εθεί, γηαγηά;», ξώηεζε
ε Λίιε. «Πώο ζε έβξηζθαλ;».
Δ γηαγηά ραµνγέιαζε. «Ώ, µα πξέπεη λα έρεηο πάληα
µαδί ζνπ θάηη μερσξηζηό. Έλα ηέιεην θνρύιη ή µηα
όµνξθε πέηξα. Καη αλ νη θάιαηλεο ζε ζπµπαζήζνπλ, ζα
πάξνπλ ην δώξν ζνπ θαη ζα ζνπ δώζνπλ θη εθείλεο ην
δηθό ηνπο».
«Καη ηη µπνξνύζαλ λα ζνπ δώζνπλε, γηαγηά;»,
ξώηεζε ε Λίιε.
«Ση ζνπ ράξηζαλ νη θάιαηλεο;».
Δ γηαγηά αλαζηέλαμε. «Μηα δπν θνξέο», ςηζύξηζε,
«µηα δπν θνξέο µνλάρα ηηο άθνπζα λα ηξαγνπδάλε».
Ο ζείνο Φξεηδεξίθνο µπήθε θνπξηόδνο ζην δσµάηην.
«Αελ είζαη ηίπνηα άιιν παξά µηα παξάμελε γξηά!»,
είπε ζπµσµέλνο. «Οη θάιαηλεο ήηαλ πνιύ ζεµαληηθέο
γηα ην θξέαο ηνπο, ηα θόθαιά ηνπο θαη γηα ην ιίπνο ηνπο.
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Ώλ πξέπεη λα πεηο θάηη ζηε Λίιε, νπσζδήπνηε, πεο ηεο
ηνπιάρηζηνλ θάηη ρξήζηµν. Μελ ηεο γεµίδεηο ην θεθάιη
µε αλνεζίεο. Άθνπ, θάιαηλεο πνπ ηξαγνπδάλε!».
«Τπήξραλ θάιαηλεο εδώ, εθαηνµµύξηα ρξόληα πξηλ
εµθαληζηνύλ ηα πινία θαη νη πόιεηο, ή αθόµα θαη νη
άλζξσπνη ησλ ζπειαίσλ», ζπλέρηζε ε γηαγηά ηεο Λίιεο.
«Οη άλζξσπνη ζπλήζηδαλ λα ιέλε πσο είραλ θάηη
µαγηθό».
«Οη άλζξσπνη ζπλήζηδαλ λα ηηο ηξώλε θαη λα ηηο
βξάδνπλ, γηα λα πάξνπλ ην ιίπνο», µνπξµνύξηζε ν
ζείνο Φξεηδεξίθνο. Μεηά ηνπο γύξηζε ηελ πιάηε θαη
βγήθε έμσ ζηνλ θήπν.
Δ Λίιε νλεηξεύηεθε ηηο θάιαηλεο.
Ήηαλ ζεόξαηεο ζαλ ηα βνπλά µέζα ζηα όλεηξά ηεο,
πην γαιάδηεο θη απ’ ηνλ νπξαλό.
Σηο άθνπζε λα ηξαγνπδάλε µέζα ζηα όλεηξά ηεο, νη
θσλέο ηνπο ήηαλ νιόηδηεο µε ηνπ αλέµνπ. Πήδεμαλ έμσ
απ’ ην λεξό µέζα ζηα όλεηξά ηεο θαη ηε θώλαμαλ µε ην
όλνµά ηεο.
Σν επόµελν πξσί ε Λίιε πήγε µηα βόιηα µέρξη ηνλ
σθεαλό. Πήγε εθεί, όπνπ θαλέλαο δελ ςάξεπε ή
θνιπµπνύζε, νύηε άξαδαλ βαξθνύιεο.
Πεξπάηεζε µέρξη ηελ άθξε ηεο παιηάο πξνβιήηαο.
Δ ζάιαζζα ήηαλ γαιήληα, αθίλεηε ζρεδόλ. Έβγαιε έλα
θίηξηλν ινπινύδη από ηελ ηζέπε ηεο θαη ην πέηαμε ζην
λεξό.
«Ώπηό είλαη γηα ζαο», θώλαμε.
Δ Λίιε θάζηζε ζηελ άθξε ηεο πξνβιήηαο θαη
πεξίµελε.
Πεξίµελε όιν ην πξσί θαη όιν ην απόγεπµα.
Καη ηόηε, θαζώο έπεθηε ην ζνύξνππν, ν ζείνο
Φξεηδεξίθνο θαηέβεθε από ηνπο ιόθνπο γηα λα ηε βξεη.
«Φηάλνπλ πηα νη αλνεζίεο», ηεο είπε.
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«Γύξηζε ζπίηη. Αε ζα ζε αθήζσ λα πεξάζεηο
νλεηξνπνιώληαο νιόθιεξε ηε δσή ζνπ».
Βθείλε ηε λύρηα, ε Λίιε μύπλεζε απόηνµα.
Σν θσο ηνπ θεγγαξηνύ έινπδε ην δσµάηην.
Ώλαζεθώζεθε θαη αθνπγθξάζηεθε.* ην ζπίηη
επηθξαηνύζε απόιπηε εζπρία. Καηέβεθε πξνζερηηθά
από ην θξεβάηη θαη πιεζίαζε ην παξάζπξν. Κάηη
αθνπγόηαλ από µαθξηά, πέξα από ηνπο ιόθνπο.
ΐγήθε γξήγνξα έμσ θη άξρηζε λα ηξέρεη πξνο ηελ
παξαιία.
Δ θαξδηά ηεο θόληεπε λα ζπάζεη, όηαλ έθζαζε ζηε
ζάιαζζα.
Κη εθεί, πειώξηεο µέζα ζηνλ σθεαλό, βξηζθόληνπζαλ νη θάιαηλεο. Πεδνύζαλ θαη ζηξηθνγύξηδαλ, ζα λα
ρόξεπαλ ζην θσο ηνπ θεγγαξηνύ.
Σν ηξαγνύδη ηνπο γέµηδε ηε λύρηα.
Δ Λίιε είδε ην θίηξηλν ινπινύδη ηεο λα ρνξεύεη θη
απηό πάλσ ζηνλ αθξό.
Πέξαζαλ πνιιά ιεπηά, µπνξεί θαη ώξεο. Ξαθληθά, ε
Λίιε έλησζε ην παγσµέλν αεξάθη λα δηαπεξλά ην
λπρηηθό ηεο, λα ’ρνπλ μπιηάζεη ηα γπµλά ηεο πόδηα.
Ώλαηξίρηαζε θη έηξηςε ηα µάηηα ηεο. Κη ύζηεξα ν
σθεαλόο ήηαλ αθίλεηνο μαλά θη ε λύρηα ζθνηεηλή θαη
ήζπρε.
Νόµηδε πσο νλεηξεπόηαλ. εθώζεθε όξζηα θαη πήξε
ην δξόµν ηνύ γπξηζµνύ. Καη ηόηε, από πνιύ, πνιύ
µαθξηά, θαζώο ν άλεµνο αλάζαηλε, άθνπζε,
«Λίιε! Λίιε!».
Οη θάιαηλεο θώλαδαλ ην όλνµά ηεο.

*αθνπγθξάζηεθε: άθνπζε πξνζεθηηθά
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Mεβάπηενδ θάθαζκα
(επεμεξγαζία: Α. Παξίζε)
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. Υσξηδόκαζηε ζε ηέζζεξηο νκάδεο. Καζεκηά από απηέο
γξάθεη έλα γξάκκα ζηηο θάιαηλεο εθ κέξνπο ηεο Λίιεο.
Αηαβάδνπκε όινη καδί ην πεξηερόκελν ησλ παξάμελσλ
απηώλ επηζηνιώλ.
2. Υξεζηκνπνηώληαο καγλεηόθσλν, παίξλνπκε
ζπλέληεπμε από ην ζείν ηεο Λίιεο. Σνπ δεηάκε λα καο
εμεγήζεη ηηο απόςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηηο θάιαηλεο θαη
εκείο ηηο ζπδεηάκε ζηελ ηάμε.
3. ρεκαηίδνπκε ην πεξίγξακκα κηαο κεγάιεο θάιαηλαο,
ην γεκίδνπκε κε εηθόλεο, απνζπάζκαηα εθεκεξίδσλ,
άξζξα πεξηνδηθώλ ή όηηδήπνηε άιιν πνπ λα έρεη ζέκα
ηα δώα ηα νπνία θηλδπλεύνπλ λα εμαθαληζηνύλ. Γηα
θαιύηεξε ελεκέξσζε κπνξνύκε λα ζπλεξγαζηνύκε θαη
κε νηθνινγηθέο νξγαλώζεηο, γηα λα καο ζηείινπλ έληππν
πιηθό.

Ληάζακ έθκημκ.
Ώγγιίδα ζπγγξαθέαο. Γξάθεη βηβιία γηα παηδηά θαη
εθήβνπο. Μεξηθά έξγα ηεο: Ζ Θθάνα ηαζ μ Κπάζηεν
πμνεύμοκ ζημ θεββάνζ, Θάης απ’ ημ θεββάνζ, Ο πθακήηδξ
ηδξ Σγάκεη.

Πνόηαζδ βζα δζάααζµα.
Βπγέληνο Σξηβηδάο, Ζ θαίµανβδ θάθαζκα, εθδ. Κέδξνο.
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Εςή Βαθάζδ

πνπ ε Σξεινύηζηθε
γίλεηαη έλαο ήιηνο αξµπξόο,
ήιηνο ζαιαζζηλόο

Δ

αρηηδνύια θηεξνύγηζε πάλσ ζην θύµα.
– µνξθνο πνπ ’λαη ν γηαιόο! ζαύµαζε.
– µνξθνο πνπ ’λαη ν Μάεο! ηεο απνθξίζεθε ην
ζγνπξό θύµα.
– Έια µαδί µνπ, ηνπ είπε ε αρηίδα. Θα ζε
ζεξγηαλίζσ ζηα ηξηαληάθπιια θαη ζηα ζπαξηά, ζα ζε
θηιέςσ θεξάζηα θαη µέιη.
– Έια µαδί µνπ, ηεο είπε ην θύµα. Θα ζε πάσ ζηηο
βνπιηαγµέλεο πνιηηείεο θαη ζηα πέηξηλα θαξάβηα.
Δ Σξεινύηζηθε θνληνζηάζεθε µαγεµέλε.
–Έια, ηεο μαλάπε ην θύµα. Καηέβα ιίγν θαη ζην δηθό
µαο θόζµν. Βδώ θάησ είλαη θξύν θαη ζθνηεηληά. Ούηε
θσο νύηε παξαµύζηα. Έια λα θηηάμνπµε έλαλ ήιην, έλαλ
ήιην δηθό µαο, αξµπξό, ήιην ζαιαζζηλό…
Δ ειηαρηίδα θνίηαμε ηα βνπλά, ηηο πνιηηείεο θαη ηνλ
νπξαλό. Σα βνπλά νλεηξεύνληαλ, νη πνιηηείεο θνπβεληηάδαλε, ν νπξαλόο ήηαλ ρξπζόο, γεµάηνο Άλνημε θαη
ειηαρηίδεο.
– Βδώ δε µε ρξεηάδνληαη, µνπξµνύξηζε ε
Σξεινύηζηθε. Κη ύζηεξα θώλαμε ηνπ Ήιηνπ:
– Ήιηε µνπ, άζε µε λα θαηεβώ ζηε ζάιαζζα, παξέα
µε ην θηιαξάθν µνπ ην θύµα. Θα ζεξγηαλίζνπµε ζηηο
βνπιηαγµέλεο πνιηηείεο θαη ζα δεζηάλνπµε ηα πέηξηλα
θαξάβηα!
– Να παο, θνξνύια µνπ, είπε ν Ήιηνο.
– ρη! θώλαμε ν αέξαο. Αε ζα ζ’ αθήζσ λα θύγεηο.
Βίζαη παηδί δηθό µαο. Αε ζα παο ζηε ζάιαζζα!
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– ε παξαθαιώ, θπξ αέξα µνπ, είπε θαη ην θύµα.
Αώζε µαο ηελ ειηαρηίδα θαη δήηα ό,ηη ζεο.
– Καιά… ζα δνύµε… ζπνπ λα δύζεη ν ήιηνο ζα
ζαο απαληήζσ.
Δ Σξεινύηζηθε θαη ην θύµα ραµνγέιαζαλ.
– Θα δεζηάλνπµε ηελ άµµν θαη ζ’ αλζίδνπλ ξόδα θη
αλεµώλεο, είπε ην θύµα.
– Θα θσηίζνπµε ηελ άβπζζν* θαη ζα γλσξηζηνύλε
ηα ςάξηα θαη ζα γίλνπλ θίινη, είπε ε ειηαρηίδα.
– Θα ζηνιίζνπµε µε ζπίζεο ηα ζαιαζζηλά θνξάιηα, είπε
ην θύµα.

* άβπζζν: ην κεγάιν βάζνο
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– Θα λαλνπξίζνπµε µε παξαµύζηα ηα µηθξά
ρηαπόδηα, µνπξµνύξηζε ε αρηηδνύια.
– Θα ’λαη σξαία…, ςηζύξηζε ε ζάιαζζα.
Μα, ζαλ έθηαζε ην δεηιηλό θαη πξηλ πέζεη ην
ζθνηάδη, ν αέξαο είπε:
– Κάλαµε ζπµβνύιην µε η’ άιια πιάζµαηα ηεο
θύζεο θη απνθαζίζαµε λα µελ αθήζνπµε ηελ ειηαρηίδα
λα θύγεη…
– Ώπηό είλαη άδηθν! θώλαμε ε Σξεινύηζηθε. Δ
ζάιαζζα µ’ έρεη αλάγθε.
– … εθηόο αλ, ζπλέρηζε ν αέξαο, εθηόο αλ έλα
πιάζµα ηεο ζάιαζζαο έξζεη ζε µαο!
ώπαζε ε ζάιαζζα. ώπαζε ε αρηηδνύια. Ο Ήιηνο
θνύλεζε ην θεθάιη ηνπ. Μηα Σξεινύηζηθε ειηαρηίδα
µπνξνύζε λα πάεη ζηε ζάιαζζα. Μηα Σξεινύηζηθε
ειηαρηίδα µπνξνύζε λα πάεη παληνύ. Μα πνην
ζαιαζζηλό ζα άθελε ην λεξό θαη ηελ αξµύξα;
– Βγώ! είπε ην ζγνπξό θύµα. Βγώ ζ’ αλέβσ ζηνλ
νπξαλό.
Γνξγά γνξγά ε ζάιαζζα ην ’πιπλε, ην ζηόιηζε, ην
θίιεζε θαη ην ’ζηεηιε ζηε µαγηθή ζπειηά πνπ ’λαη
θαηαµεζήο ζην πέιαγν.
Γνξγά γνξγά ν Ήιηνο ζηόιηζε ηελ Σξεινύηζηθε, ηε
θίιεζε θαη ηελ έζηεηιε ζηε µαγηθή ζπειηά πνπ ’λαη
θαµσµέλε από αιάηη θαη θνρύιηα.
Κη από θεη, αθνύ γιπθνθηιήζεθαλ θη νξθίζηεθαλ
πάληα λ’ αγαπηνύληαη, ην θύµα θη ε αρηίδα, ρώξηζαλ.
Σν θύµα έγηλε ζύλλεθν θη αλέβεθε ζηνλ νπξαλό.
Κη ε Σξεινύηζηθε βνύηεμε ζηε ζάιαζζα θη έγηλε
έλαο µηθξόο ήιηνο µε πνπθαµηζάθη από αιάηη θη αθξό,
ήιηνο αξµπξόο, λα θσηίδεη ηα ςαξάθηα, λα νµνξθαίλεη
ηα ζαιαζζηλά ινπινύδηα, λα ιέεη παξαµύζηα γηα
ηα δειθίληα θαη ηα θεγγαξόςαξα.
22 / 21

Αξαζηεξηόηεηεο
1. «Θα λαλνπξίζνπκε κε παξακύζηα ηα κηθξά
ρηαπόδηα, κνπξκνύξηζε ε αρηηδνύια»: πλζέζηε θαη
ζεηο, καδί κε ηελ αρηηδνύια, έλα λαλνύξηζκα γηα ηα
ρηαπόδηα. Καιό ζα ήηαλ λα πάξεηε θαη ιέμεηο κέζα από
ην ίδην ην θείκελν.
2. Μπνξείηε λα ζπδεηήζεηε γηα βπζηζκέλεο πνιηηείεο,
αθνύ πξώηα αληιήζεηε πιεξνθνξίεο από ηε κπζνινγία
ή από ηνπηθέο παξαδόζεηο ηεο Βιιάδαο.
3. ΐξείηε πιηθό (δσγξαθηθνύο πίλαθεο, ηξαγνύδηα,
πνηήκαηα, κύζνπο, εηθόλεο αξραηνινγηθνύ πεξηερνκέ
λνπ θ.η.ι.) γηα ηνπο αέξεδεο θαη ηηο νλνκαζίεο ηνπο από
ηελ αξραηόηεηα έσο ζήκεξα.

Εςή Βαθάζδ (Αεήκα 1945).
πνύδαζε λνµηθά. Έρεη γξάςεη παξαµύζηα, δηεγήµαηα
θαη ζεαηξηθά έξγα. Ώζρνιείηαη θαη µε ηελ θξηηηθή ηνπ
παηδηθνύ βηβιίνπ. ηα έξγα ηεο εµπλέεηαη από ηνπο
ζξύινπο θαη ηηο παξαδόζεηο ηνπ ιανύ µαο. Μεξηθά από
απηά είλαη: Ηζημνίεξ ημο αζδµέκζμο δάζμοξ, Ζ επακάζηαζδ ηςκ παναµοεζώκ, Ο ηήπμξ ηςκ µεηαµμνθώζεςκ,
Ο ηθέθηδξ ηςκ µανβανζηανζώκ, πμθείμ παζπκζδζώκ.

Πνόηαζδ βζα δζάααζια.
Ιόηδ Πέηνμαζηξ Ακδνμοηζμπμύθμο,
Ζ μζημβέκεζα ημο ήθζμο, εηδ. Παηάηδ.
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Κανζακίκα Θνζεγή – Ρεββίκα Θαπεηακάηδ

Έθηαθηα κέηξα
ζηε Ληιηπνύπνιε
γηα ην λέθνο

O δήµανπμξ Υανπμύδαξ δεκ εκδζαθένεηαζ πναβµαηζηά βζα
ηδ Ιζθζπμύπμθδ. Σμ ζοµθένμκ ημο είκαζ πάκς απ’ όθα. Ο
Πνίβηζπαξ, µμνθςµέκμξ ζοκενβάηδξ ηαζ αηόθμοεόξ ημο,
είκαζ ημ ίδζμ πμκδνόξ ηαζ οπμηνζηήξ. Ο ζδενμµάζαξ, µζα
µδπακή ακαηύηθςζδξ, έπεζηα από µζα ηθμηζζά ημο
δδµάνπμο βζα ηδκ ηαηή ηδξ απόδμζδ, ηαζ ύζηενα από µζα
έηνδλδ, ηαηαζηνέθεηαζ ηαζ ημ κέθμξ ηαηαηθύγεζ ηδ
Ιζθζπμύπμθδ.

Α

δµμζζμβνάθμξ Κπνίκδξ: Βδώ Ληιηπνύπνιε, εδώ
Ληιηπνύπνιε. αο µηιάεη ν δεµνζηνγξάθνο
Μπξίλεο. Γεηα ζαο παηδηά! Σίπνηα δε ζθηάδεη ηνλ
αζπλλέθηαζην µπιε νπξαλό ηεο Ληιηπνύπνιεο. Σίπνηα
δε ζθηάδεη ηελ πγεία, ηελ επηπρία θαη ηελ αηζηνδνμία µαο.
ινη νη Ληιηπνππνιίηεο δνπιεύνπλ, παίδνπλε ή πάλε
πεξίπαην µε ην ραµόγειν ζηα ρείιε. Ώθόµα θαη ν δήµαξρνο ηεο Ληιηπνύπνιεο Υαξρνύδαο επηηέινπο πξόθνςε.
Μαδί µε ηνλ αρώξηζην θίιν ηνπ ηνλ Πξίγθηπα έρνπλ
μερπζεί ζηνπο δξόµνπο θαη µαδεύνπλ ηα ζθνππίδηα.

Υανπμύδαξ: [αήπμοκ] Ση µαύξν ζύλλεθν είλαη απηό;
θέπαζε ην λνηηά, όιε ηε Ληιηπνύπνιε.
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Πνίβηζπαξ: ηα ’ιεγα εγώ, Υαξρνύδα, ζηα ’ιεγα εγώ
πσο ν ηδεξνµάζαο ρσξίο θίιηξν είλαη επηθίλδπλνο.
Υανπμύδαξ: Θα ζε πλίμσ, βξε! Πνύ είζαη λα ζε
πλίμσ πηα; Να εζπράζσ από ζέλα θαη ηηο ηδέεο ζνπ,
πνπ µνπ ’ρνπλ θαηαζηξέςεη ηε δσή. Πνύ είζαη ιέσ;
[βήρνπλ] θνηείληαζε θαη δε ζε βιέπσ. Σζνύδνπλε ηα
µάηηα µνπ.
Πνίβηζπαξ: Ώληί λα ςάρλεηο εµέλα [βήρεη], ςάμε θαιύηεξα δξόµν λα μεθύγνπµε θαη θξπςώλα λα θξπθηνύµε
[βήρεη], λα εμαθαληζηνύµε πξηλ ην πάξνπλ νη άιινη
µπξσδηά πσο εµείο δεµηνπξγήζαµε ην λέθνο [βήρεη],
γηαηί ζα µαο γδάξνπλε δσληαλνύο.
Γδµμζζμβνάθμξ Κπνίκδξ: Βδώ Ληιηπνύπνιε, εδώ
Ληιηπνύπνιε. αο µηιάεη ν δεµνζηνγξάθνο Μπξίλεο.
Γεηα ζαο παηδηά. Ση γεηα ζαο, πνπ µαο πιάθσζε ην
ζύλλεθν.
Παπαβάθμξ: Θα ζθάζσ, πλίγνµαη. Μπαίλεη ην
λέθνο… από ηηο ραξαµάδεο µπαίλεη.
Γδµμζζμβνάθμξ Κπνίκδξ: Ώθξηβώο, αγαπεηνί αθξναηέο. Ώπό ζηηγµή ζε ζηηγµή ζα βξεζνύµε αγθαιηά µε ην
λέθνο. Αήµαξρε Υαξρνύδα, δήµαξρε Υαξρνύδα, μύπλα.
Υανπμύδαξ: Ση έγηλε, ξε παηδηά, µαο πηάζαλε;
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Γδµμζζμβνάθμξ Κπνίκδξ: Αήµαξρε Υαξρνύδα, νη
θάηνηθνη ηεο Ληιηπνύπνιεο πεξηµέλνπλ ελαγσλίσο*
θάπνηα ιύζε.
Υανπμύδαξ: Ώ, γηα ην λέθνο πξόθεηηαη; Φέξε εδώ ην
µηθξόθσλν. Ληιηπνππνιίηεο, Ληιηπνππνιίηηζζεο, ηόζα
ρξόληα ξεµάδαηε* ηε θύζε θη όπνηνλ πάξεη ην λέθνο.
Οπ λα ραζείηε, λα ραζείηε! Σελ θάλαηε ηε Ληιηπνύπνιε
ζαλ ηα µνύηξα ζαο, αιιά σο γλσζηόλ ν Υαξρνύδαο
είλαη µεγαιόςπρνο. Γη’ απηό ζαο ζπγρσξώ θαη ζαο ηα
απαγνξεύσ όια. Ώπαγνξεύεηαη λα αλάβεηε θαινξηθέξ,
ηδάθηα, ζόµπεο, θεξηά θαη ζπίξηα. Ώπαγνξεύεηαη λα
ηξέρεηε κε ηα παηίληα θαη λα ζεθώλεηε ζθόλε.
Ώπαγνξεύεηαη λα πεηάηε ζηξαθαζηξνύθεο άµα δελ είλαη
γηνξηή. Βπίζεο, απαγνξεύεηαη λα ηεγαλίδεηε ςάξηα, γηα
λα µε µεγαιώζεη ην λέθνο, δηόηη ηώξα ηη είλαη, έλα
ζπλλεθάθη είλαη εθεί ράµσ, ζα ην ζπλεζίζεηε. Γη’ απηό
µε µε πηέδεηε άιιν. Βίλαη ώξα θνηλήο εζπρίαο
[ραζµνπξηέηαη].

* ελαγσλίσο: κε αγσλία  ξεµάδαηε: θαηαζηξέθαηε
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. πδεηήζηε γηα ηηο πξνηάζεηο ηνπ δεκάξρνπ Υαξρνύδα
θαη κέζα από απηέο πξνζπαζήζηε λα πεξηγξάςεηε ην
ραξαθηήξα ηνπ.
2. Ώθνύκε ηελ πξώηε πιεπξά ηνπ δίζθνπ Δδώ
Ιζθζπμύπμθδ («Μάζα, ηδεξνκάζα» θαη «Σν λέθνο») θαη
ηξαγνπδάκε ηα ηξαγνύδηα ηνπ.

Κανζακίκα Θνζεγή.
Γελλήζεθε ζηελ Ώζήλα. Βίλαη ζηηρνπξγόο, παξαγσγόο
ξαδηνθσληθώλ εθπνµπώλ θαη ζπγγξαθέαο βηβιίσλ γηα
µηθξά παηδηά. Μεξηθά από ηα έξγα ηεο είλαη: Aπ, βζαηί κα
είµαζ βάηα!, Δίµαζ έκαξ αάηναπμξ µζηνμύθδξ μ Δµµακμοήθ
Α. Κπαηαημύθδξ, Κζα ηίβνδ θμαενή, θμαενή ηαζ ηνμµενή!

Ρεββίκα Θαπεηακάηδ.
Βίλαη ρνξνγξάθνο θαη ζθελνζέηξηα. Αηδάζθεη µηνύδηθαι
θαη ρνξό ζηε Αξαµαηηθή ρνιή ηνπ Βζληθνύ Θεάηξνπ.

Πνόηαζδ βζα δζάααζµα.
νθία Γαξαµπνύθα, Σμ Βνςµμπώνζ, εθδ. Κέδξνο.
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Λίημξ Γηάηζμξ

Ο εθηάιηεο ηεο Πεξζεθόλεο

Β

θεί πνπ θύηξσλε θιεζθνύλη* θη άγξηα µέληα*
θη έβγαδε ε γε ην πξώην ηεο θπθιάµηλν
ηώξα ρσξηάηεο παδαξεύνπλ ηα ηζηµέληα
θαη ηα πνπιηά πέθηνπλ λεθξά ζηελ πςηθάµηλν.*
Βθεί πνπ ζµίγαλε ηα ρέξηα ηνπο νη µύζηεο*
επιαβηθά πξηλ µπνπλ ζην ηειεζηήξην ,
ηώξα πεηάλε η’ απνηζίγαξα νη ηνπξίζηεο
θαη ην θαηλνύξγην παλ λα δνπλ δηπιηζηήξην.
Βθεί πνπ ε ζάιαζζα γηλόηαλ επινγία
θη ήηαλ επρή ηνπ θάµπνπ ηα βειάζµαηα
ηώξα θαµηόληα θνπβαιάλ ζηα λαππεγεία
άδεηα θνξµηά ζηδεξηθά παηδηά θη ειάζµαηα.*
Κνηµήζνπ Πεξζεθόλε
ζηελ αγθαιηά ηεο γεο
ζηνπ θόζµνπ ην µπαιθόλη
πνηέ µελ μαλαβγείο.

* θιεζθνύλη θη άγξηα µέληα: αξσκαηηθά θπηά

 πςηθάµηλν: εξγνζηάζην κε κεγάινπ ύςνπο θακίληα
 µύζηεο: απηνί πνπ κπνύζαλ ζηα Βιεπζίληα κπζηήξηα
 ειάζµαηα: κεηαιηθέο πιάθεο
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. Σν πνίεκα έρεη κεινπνηεζεί από ην Μάλν Υαηδηδάθη.
Ώθνύκε ηε κνπζηθή θαη έπεηηα ρσξηδόκαζηε ζε δύν
νκάδεο. Δ κία ηξαγνπδά ηνπο δύν πξώηνπο ζηίρνπο
θάζε ζηξνθήο θαη ε άιιε ηνπο δύν ηειεπηαίνπο. Σελ
ηειεπηαία ζηξνθή ηελ ηξαγνπδάκε όινη καδί.
2. Γηαηί ν πνηεηήο παξαθηλεί ηελ Πεξζεθόλε λα κείλεη
ζηελ «αγθαιηά ηεο γεο»; Βζείο ηη ζα θάλαηε γηα λα βγεη
ζην «κπαιθόλη ηνπ θόζκνπ»;
3. Δ παξάζηαζε από ηνλ αξραίν θξαηήξα (ζηελ εηθόλα)
εηθνλίδεη ηελ αξπαγή ηεο Πεξζεθόλεο από ηνλ
Πινύησλα. Μπνξείηε λα βξείηε
πιεξνθνξίεο από ηε κπζνινγία
γηα ην ζέκα απηό;
4. πγθεληξώλνπκε πιεξνθνξηαθό
πιηθό γηα ην παξειζόλ ηνπ δηθνύ
καο ηόπνπ θαη ην ζπγθξίλνπκε κε
ην ζήκεξα.
H ανπαβή ηδξ Πενζεθόκδξ

Λίημξ Γηάηζμξ (Ανηαδία 1911 - Αεήκα 1992).
εµαληηθόο πνηεηήο. Έρεη γξάςεη ζηίρνπο γηα ηξαγνύδηα, πνπ ηα έρνπλ µεινπνηήζεη ζπλζέηεο, όπσο ν Μάλνο
Υαηδηδάθηο, ν Μίθεο Θενδσξάθεο, ν ηαύξνο Ξαξράθνο.
Ώπό ηα πην γλσζηά έξγα ηνπ είλαη ε πνηεηηθή ζπιινγή
Αµμνβόξ.

Πνόηαζδ βζα δζάααζµα.
Jean Gione, Ο άκενςπμξ πμο θύηεοε δέκηνα, απόδνζε
Κ. Πνύινο, εθδ. Παπαδόπνπινο
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Υνήζημξ Κπμοθώηδξ

Δ ρεισλίηζα Καξέηα-Καξέηα
θαη ην παιηό Φνιθζβάγθελ

Δ

πξώηε ιέμε πνπ ςηζύξηζε ε ρεισλίηζα ΚαξέηηαΚαξέηηα µε ην πνπ βγήθε απ’ η’ απγό ήηαλ:
«Ώζηέξηα!!». Γηα ηελ αθξίβεηα, αλαζεθώλνληαο
ην θεθάιη ηεο είπε µε ζαπµαζµό: «Πνπό, αζηέξηα!».
Καη ηνύην γηαηί γελλήζεθε ζηελ άµµν, πιάη ζη’
αθξνγηάιη, µηα θαινθαηξηάηηθε λύρηα µε αζηξνθεγγηά,
πνπ εθαηνµµύξηα αζηέξηα, µηθξά, µεγάια, µεγαιύηεξα,
θη αθόµε πην µεγάια, ιαµπύξηδαλ ςειά ζηνλ νπξαλό,
ηξεµόζβελαλ, ζαλ λα ηεο έθιεηλαλ θηιηθά ην µάηη. Κη
εθείλε, µαγεµέλε απ’ ηελ ηόζε νµνξθηά, βάιζεθε λα ηα
µεηξάεη έλα έλα, ρσξίο όµσο λα μέξεη πσο είλαη
αµέηξεηα. Έηζη απνμεράζηεθε…
Καη λα ’ηαλ µόλν απηό! Ώληί λα πάξεη ην δξόµν
επζύο γηα ηε ζάιαζζα, όπσο έθαλαλ η’ αδέιθηα θαη ηα
πξώηα ηεο μαδέιθηα πνπ βγήθαλ θη εθείλα ηελ ίδηα
λύρηα απ’ η’ απγό, ηξάβεμε αθξηβώο ζηελ αληίζεηε
θαηεύζπλζε. Κη ήηαλ απηό βαξύ ζθάιµα, ζαλάζηµν πνπ
ιέλε νη µεγάινη. Γηαηί ε µηθξή Καξέηηα-Καξέηηα, όπσο νη
γνλείο ηεο θη νη παππνύδεο ηεο, θη νη πξνπαππνύδεο
ηεο, αηώλεο ηώξα, από πάληα δειαδή, ήηαλ πξννξηζµέλε λα δεη ζηηο λεξέληεο γεηηνληέο, ζηε ζάιαζζα. Βθεί
ζα ήηαλ ην ζπίηη ηεο, όρη ζηε ζηεξηά.
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Ξεγειάζηεθε, αιίµνλν, απ’ ηα θαλάξηα ησλ
απηνθηλήησλ ζηε µεγάιε ιεσθόξν. Μπεξδεύνληαο ην
πάλσ µε ην θάησ, ηα πέξαζε θη απηά γη’ αζηέξηα,
ηεξάζηηα αζηέξηα.
Έθαλε όπηζζελ λα δεη θαιύηεξα, λα θαηαιάβεη, θη
απηό πνπ αληίθξηζε ηελ πιεµµύξηζε αλαπάληερε ραξά.
«Έλα άγαιµα!… Αελ πηζηεύσ ζηα µάηηα µνπ! Σν
άγαιµα ηεο πξν γηαγηάο µνπ, ηεο αμηόηηµεο θπξίαο
Καξέηηα-Καξέηηα!», αλαθώλεζε.*
«Δ ζνθή πξνγηαγηά µνπ! Ώρ, ηη ηύρε πνπ ρσ
απόςε!».

«ηαµάηα, επηηέινπο, ηηο αλνεζίεο, ρεισλίηζα»,
αθνύζηεθε µηα βαξηά θσλή. «Αελ είµαη ε ζνθή
πξνγηαγηά ζνπ. Έλα παιηό Φνιθζβάγθελ είµαη. Έλα
ζαξαβαιηαζµέλν απηνθίλεην. Κη αλ έµπαηλεο ζηνλ θόπν
λα µε πξνζέμεηο ιίγν θαιύηεξα, ζα ’βιεπεο, θαιή µνπ,
πσο δε µνηάδσ θαη ηόζν µε ρειώλα. Με ζθαζάξη µνηάδσ.

* αλαθώλεζε: θώλαμε δπλαηά
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Κη εζύ… εζύ είζαη µηα νλεηξνπαξµέλε ρεισλίηζα πνπ
ινμνδξόµεζε επηθίλδπλα, πνπ πξηλ θαιά θαιά πξνθηάζεη λα βγεη απ’ η’ απγό, ζα πήγαηλε αδηθνραµέλε. Γηαηί,
θαθά ηα ςέµαηα, µόιηο έζθαγεο µύηε* ζηελ άζθαιην ζα
ζ’ έθαλαλ ιηώµα νη ξόδεο…».

* έζθαγεο µύηε: ζα παηνύζεο
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Δ µηθξή ρεισλίηζα Καξέηηα - Καξέηηα δε ρόξηαηλε λ’
αθνύεη θαη λα βιέπεη. Μπνξεί, βέβαηα, λα µε ζεξγηάληζε
ζηνλ νπξαλό, µπνξεί εθείλα ηα πειώξηα αζηέξηα λα µελ
ήηαλ παξά θαλάξηα απηνθηλήησλ ζηε µεγάιε ιεσθόξν,
µπνξεί απηό πνπ λόµηζε γηα ην άγαιµα ηεο ζνθήο
πξνγηαγηάο ηεο λα ήηαλ έλα παιηό Φνιθζβάγθελ, όµσο
ε αηπρία ηεο ήξζε θη έγηλε ηύρε… Κνίηα λα δεηο… ια
ηνύηα ηα παιηά αληηθείµελα ζηελ παξαιία… Έλαο
νιόθιεξνο θόζµνο! Ση εµπεηξίεο θη ηζηνξίεο!
Καη ζθέθηεθε ε ρεισλίηζα πσο είρε λα µάζεη αθόµε
έλα ζσξό πξάγµαηα απ’ ην ζηόµα ηνπο. Κη ύζηεξα
ζθέθηεθε θσλαρηά:
«Φαίλεηαη πσο όια ηα πεηνύλ νη άλζξσπνη, άµα παιηώζνπλ… Καη γηαηί ηα πεηνύλ άξαγε ζηελ παξαιία;».
«Ώ, µηθξή µνπ ρεισλίηζα», είπε µε ηελ µπάζα θσλή
ηνπ ην παιηό Φνιθζβάγθελ, «ηώξα πεξλάο ζηα
δύζθνια. Οη άλζξσπνη… Ώιιά άζε θαιύηεξα… Ώπηό
είλαη µηα ζιηβεξή ηζηνξία, ζα ’παηξλε πνιύ ρξόλν γηα λα
ζνπ εμεγήζσ. Μόλν θνίηα θαιύηεξα γύξσ ζνπ θαη ζα
δεηο. Κη άιια θνλζεξβνθνύηηα, θαη θνπηηά από θόια
ιόθα –θόθα θόια ήζεια λα πσ– θαη λάηινλ ζαθνύιεο.
Πιήζνο, ζνπ ιέσ! Υαµόο, ζπλσζηηζµόο».
«Ώιήζεηα, ζαλ λα έρεηε δίθην, θύξηε Φνιθζβάγθελ»,
δηαπίζησζε εθείλε. «Καη δε µνπ ιέηε, θύξηε
Φνιθζβάγθελ, έρνπλ όια ηνπο θσλή;».
«Έρνπλ θαη παξαέρνπλ. µσο άθνπ ηώξα πξνζερηηθά ηη ζα ζνπ πσ θαη βάιε ην θαιά ζην λνπ ζνπ.
Ώξθεηά όζα είδεο θη έµαζεο. Καηξόο λα γπξίζεηο ζηε
ζάιαζζα. Ώµέζσο, ηνύηε ηε ζηηγµή. Γηαηί εζύ δελ είζαη
θηηαγµέλε γηα ζηεξηά, θαιό µνπ θνξηηζάθη. Έρνπλ δεη ηα
µάηηα µνπ πνιιέο ρεισλίηζεο ηεο γεληάο ζνπ λα
ράλνληαη άδηθα. Άιιεο μεζηξαηίδνληαο ζαλ θη εζέλα, θη
άιιεο πξηλ πξνιάβνπλ λα βγνπλ απ’ ην απγό. Μπήδνπλ
απξόζεθηα νη παξαζεξηζηέο ηηο νµπξέιεο ηνπο ζηελ
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άµµν, παίδνπλ ζαλ ηξεινθάηζηθα ξαθέηεο, ζηήλνπλ ηηο
μαπισηέο πνιπζξόλεο γηα ειηνζεξαπεία, απηέο ηηο
δνινθόλεο ζεδιόγθ,* θαη, µ’ έλα θξαααθ, πάλε η’ απγά,
πάλε θαη ηα Καξεηηάθηα-Καξεηηάθηα. Κάζε θνξά µε
γέµηδε ζιίςε ν ραµόο ηνπο. Μ’ εζέλα όµσο ζα πνλέζσ.
Ώρ, πνιύ ζα πνλέζσ! Πίζηεςέ µε. Γηαηί εζέλα, µηθξή
µνπ ρεισλίηζα, ζε ζπµπάζε ζα, ζ’ έβαια ζηελ θαξδηά
µνπ. ΐηάζνπ ινηπόλ… ».
«Ναη, βηάζνπ», ηε ζπµβνύιεςε θαη ην θνλζεξβνθνύηη. «Κη εγώ ζε ζπµπάζεζα. Καη ζα ’ηαλ, αιήζεηα, θξίµα
απ’ ην Θεό λα ραζείο».

Αξαζηεξηόηεηεο
1. Γσγξαθίδνπκε ζε ραξηί ηνπ κέηξνπ κηα κεγάιε
ακκνπδηά. Αεκηνπξγνύκε έπεηηα κηα ζπλεηθόλα (θνιάδ)
κε ρεισλίηζεο θαη δηάθνξα άρξεζηα αληηθείκελα
(ηελεθεδάθηα, ζαθνύιεο θαη άιια).
2. Με ζθεληθό ην πξνεγνύκελν έξγν καο, παξνπζηάδνπκε ζηελ ηάμε (αλ ζέινπκε θαη ζε άιιεο ηάμεηο) ηε
ζπλάληεζε θαη ην δηάινγν ηεο ρεισλίηζαο θαη ηνπ
Φνιθζβάγθελ.
3. Δ ρειώλα Καξέηηα-Καξέηηα θνιπκπά ζηε ζάιαζζα,
όπνπ βξίζθεη κπξνζηά ηεο ηε θάιαηλα από ηελ ηζηνξία
«Σν ηξαγνύδη ηεο θάιαηλαο» (ζει. 16-18). Ση λα είπαλ
άξαγε νη δπν ηνπο;

* ζεδιόγθ: αλαπαπηηθά θαζίζµαηα
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Θανέηηα-Θανέηηα

Κζηνά κεμβέκκδηα
Θανέηηα-Θανέηηα

Υνήζημξ Κπμοθώηδξ (Ιήµκμξ 1952).
Βίλαη αξραηνιόγνο. Έρεη γξάςεη παξαµύζηα θαη
θαληαζηηθέο ηζηνξίεο µε ζέµαηα εµπλεπζµέλα από ηε
θύζε, από ηελ παξάδνζε ησλ παξαµπζηώλ θαη ηελ
νµνξθηά ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Μεξηθά έξγα ηνπ: Ζ
πανάλεκδ αβάπδ ημο αθόβμο ηαζ ηδξ θεύηαξ, Κε ηα θηενά
ημο Πήβαζμο, Σμ άβαθµα πμο ηνύςκε, Ο Πζκόηζμ ζηδκ
Αεήκα, Ο ηθέθηδξ ηςκ ηανπμογζώκ.

Πνόηαζδ βζα δζάααζµα.
Νηέηβηλη Μαθ Κη, Ο Έθµεν ηαζ ηα λοθμπόδανα, εθδ.
Παηάθε.
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«Καη πάκε. Βκάο πξνζκέλεη ην ζπηηάθη»

Σμ ζπίηζ πμο βεκκήεδηα ίδζμ ζηδκ ίδζα ζηνάηα,
ζηα ιάηζα ιμο όθμ ορώκεηαζ ηαζ ι’ όθα ημο ηα
κζάηα.
Κσζηήο Παιακάο
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Γζάκκδξ Ρίηζμξ

Πξσηλό άζηξν

’

έλα µαμηιάξη - θεγγαξάθη
ην παηδί µνπ απνθνηµήζεθε.
ιε ε πιάζε ζηηο µύηεο ησλ πνδηώλ
θνηηάδεη απ’ ην παξάζπξό µαο
θνηηάδεη ην παηδί µνπ πνπ θνηµήζεθε.
ια η’ αζηέξηα
µηα µπγδαιηά αλζηζµέλε αζηέξηα
µπξνο ζην παξάζπξό µαο
θνηηάδεη ην παηδί µνπ πνπ θνηµήζεθε.

Ο ζεόο ησλ ζπνπξγηηηώλ θαη ησλ παηδηώλ
πίζσ από µηα θνπξηίλα ινπινπδέληα
θνηηάδεη ην παηδί µνπ πνπ θνηµήζεθε.
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ηγά, µαλνύια,
ζηγά.
Θα ην μππλήζεηο.
Ση ζόξπβν πνπ θάλεη
ε πνξηνύια ηεο θαξδηάο ζνπ
θαζώο αλνηγνθιείλεη
ζηνλ θήπν ηεο ραξάο.
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. Ο πνηεηήο, γηα λα πεξηγξάςεη ηνλ ύπλν ηνύ παηδηνύ,
ρξεζηκνπνηεί εηθόλεο από ηε θύζε. Μπνξείηε λα ηηο
βξείηε ζην θείκελν;
2. Ση αηζζάλεηαη ε κεηέξα όηαλ βιέπεη ην θνηκηζκέλν
παηδί ηεο;
3. Σν πνίεκα απηό κνηάδεη κε λαλνύξηζκα. Φέξλνπκε
ζηελ ηάμε καο λαλνπξίζκαηα θαη ηα δηαβάδνπκε.

Γζάκκδξ Ρίηζμξ. (Κμκεµααζία 1909 - Αεήκα 1990).
Ώπό ηνπο µεγαιύηεξνπο πνηεηέο µαο. Ώγσλίζηεθε γηα ηε
δεµνθξαηία θαη ηελ ειεπζεξία. Σα πνηήµαηά ηνπ
ζπλήζσο αληινύλ ηα ζέµαηά ηνπο από ηελ ηζηνξία, ηε
µπζνινγία θαη ηα πξνβιήµαηα ηνπ ζεµεξηλνύ
αλζξώπνπ. Έρεη γξάςεη θαη πνηήµαηα πνπ δηαβάδνληαη
επράξηζηα από ηα παηδηά όπσο: «Σα παηρλίδηα η’
νπξαλνύ θαη ηνπ λεξνύ», «Πξσηλό άζηξν», «λεηξν
θαινθαηξηλνύ µεζεµεξηνύ». Πνιιά πνηήµαηά ηνπ έρνπλ
µεινπνηεζεί. Άιια έξγα ηνπ είλαη: Σμ ηναβμύδζ ηδξ
αδεθθήξ µμο, Ρςµζμζύκδ, Δπζηάθζμξ.

Πνμηάζεζξ βζα δζάααζµα.
Εσάλλα Καξαηδαθέξε, Έκα πζάκμ µε θηενά, εθδ.
ύγρξνλε Βπνρή. Μάξσ ΛνΎδνπ, Θαζ ημ µζηνό παζδάηζ
ηνέπεζ ζηδκ αβηαθζά ηδξ µαµάξ ημο κα ζοκακηήζεζ ηδκ
αβάπδ, εθδ. Παηάθε.
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Ρμύκημ Κόνζηξ

Πώο βάθηεθαλ
θόθθηλα η’ αζηεξάθηα

Ο

ήιηνο έµνηαδε µ’ έλα πειώξην θαλάξη
ζηνλ νπξαλό θη έβαθε θόθθηλν όιν ηνλ
θόζµν. Δ ιίµλε, ηα ιηβάδηα, νη αγξνί,
όια ξόδηδαλ από ην θσο ηνπ. Μόλν ην πξάζηλν ηνπ
δάζνπο είρε πάξεη έλα ζθνύξν ηόλν θαζώο ην
ζνύξνππν πιεζίαδε.
Δ µεηέξα θαη ην δαξθαδάθη ηεο είραλ πάξεη δξόµν.
Πήγαηλαλ ζε µηα θνηιάδα µε ηξπθεξό ρνξηάξη θη έλα
ξπάθη µε θξπζηαιιέληα λεξά. µσο ε αιεπνύ ηνύο πήξε
από πίζσ. Ήηαλ εύθνιν λ’ αθνινπζήζεη ηα ίρλε ηνπο, θη
ν άλεµνο ηε βνεζνύζε, γηαηί θπζνύζε αληίζεηα, θη έηζη
ηα δαξθάδηα δελ µπνξνύζαλ λα ηε µπξηζηνύλ.
Δ θνηιάδα ήηαλ µαθξηά θαη ζηελή. Αεμηά θη αξηζηεξά
νη πιαγηέο ήηαλ γεµάηεο ρνξηάξη, ζάµλνπο, θηέξεο θαη
βξάρηα. Δ αιεπνύ είρε θαινύο θξπςώλεο. Δ µεηέξα ηνπ
Ώζηξνύιε άξρηζε λα ηξώεη, θη απηόο ηε µηµήζεθε. Βίρε
µπόιηθν γξαζίδη εθεί ηξηγύξσ.
Ωζηόζν, αξγά θαη πξνζερηηθά, ε αιεπνύ πιεζίαδε
ηα δπν δώα πνπ νύηε ηελ έβιεπαλ νύηε ηε µπξίδνληαλ.
Ώθόµα θη όηαλ απηή ζύξζεθε µε ηελ θνηιηά θη ήξζε πην
θνληά.
Δ µεηέξα ρώζεθε πίζσ από µηα βαηνµνπξηά.
Έςαρλε λα βξεη έλα ηξπθεξό ρνξηάξη μέλνηαζηε, ρσξίο
λα ληώζεη ηνλ θίλδπλν πνπ παξαµόλεπε. Γηα µεξηθέο
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ζηηγµέο ην δαξθαδάθη έµεηλε µόλν, θη απηό αθξηβώο
πεξίµελε ε αιεπνύ. Γύγηαζε* ην θνξµί ηεο, πήξε θόξα
θαη ηηλάρηεθε ζαλ αζηξαπή πάλσ ηνπ.
Ο Ώζηξνύιεο θηλήζεθε αµέζσο. Ρίρηεθε ζην πιάη θη
έηζη ε αιεπνύ δελ µπόξεζε λα ξηρηεί ζηελ πιάηε ηνπ.
Έπεζε όµσο πάλσ ηνπ θαη ηνλ δάγθσζε ζηα πιεπξά.
Βπηπρώο ήηαλ έλα επηπόιαην δάγθσµα. Ο Ώζηξνύιεο
μεθώληζε θη άξρηζε λα θινηζάεη δεμηά θη αξηζηεξά µε ηα
µαθξηά, ιηγλά ηνπ πόδηα. Δ αιεπνύ έπεζε ζην ρνξηάξη.
Δ µεηέξα έηξεμε αµέζσο θαη ξίρηεθε ζηελ αιεπνύ.
Με ηα ζθιεξά λύρηα ησλ πνδηώλ ηεο, ηεο ρηύπαγε ην
θνθθηλόηξηρν θνξµί ηεο άζπιαρλα, ρσξίο ζηαµαηεµό
ζαλ λα ’ρε ζθπξηά. Σώξα ε αιεπνύ δελ θνίηαδε ην
δαξθαδάθη, αιιά πώο λα γιηηώζεη ηε δσή ηεο. Οη νπιέο*
ηεο µεηέξαο ηε βάξαγαλ ζηα πιεπξά θαη ην θεθάιη. Ώπό
ηα µεγάια ήζπρα µάηηα ηεο είρε ραζεί θάζε εξεµία. Ήηαλ
γεµάηα άγξην ζπµό θη απειπηζία.
Μεηά από απηή ηελ επίζεζε ε αιεπνύ ην έβαιε ζηα
πόδηα. Υώζεθε πίζσ από ηηο βαηνµνπξηέο θη
εμαθαλίζηεθε, αιιά ην µέξνο είρε ράζεη πηα γηα ηνλ
Ώζηξνύιε ηελ αζθάιεηά ηνπ. Δ µεηέξα ηνπ είρε
θινηζήζεη µε ηόζε δύλαµε, πνπ ηελ πόλεζε ην
ρηππεµέλν ηεο πόδη. Γηα µηα ζηηγµή µάιηζηα θνβήζεθε
µήπσο ηεο μαλαλνίμεη ε πιεγή.
ζν γηα ηελ αιεπνύ, είρε θάεη ηόζεο θινηζηέο, πνπ
ηώξα έηξερε θνπηζαίλνληαο, αμηνιύπεηε. Σπρεξή ήµνπλα, ζθεπηόηαλ, πνπ δε µνπ έζπαζε θαλέλα θόθαιν.
Ο Ώζηξνύιεο ήηαλ πάληα πεζµέλνο ζην ρώµα. Δ
πιεγή μεµάησλε* ζπλέρεηα θαη ην δαξθαδάθη έραλε

* δύγηαζε: ηζνξξόπεζε  νπιέο: λύρηα
 μεµάησλε: έηξερε αίκα
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δπλάµεηο. Σ’ άζπξα αζηεξάθηα πάλσ ζην δέξµα ηνπ
άξρηζαλ λα βάθνληαη θόθθηλα. Κόθθηλα ηξνµαρηηθά
αζηέξηα πνπ πξνµελνύζαλ* ην ζάλαην, αλ ην αίµα
ζπλέρηδε λα ηξέρεη.
Δ µεηέξα αθνινύζεζε γηα ιίγν ηε µνρζεξή αιεπνύ,
αιιά μαθληθά ηελ παξάηεζε θαη γύξηζε βηαζηηθά ζηνλ
Ώζηξνύιε. Σνλ θνίηαμε θαη ηα µάηηα ηεο μαλάγηλαλ ήξεµα θαη γιπθά. Όζηεξα έζθπςε θη έγιεηςε ηε µαησµέλε
πιεγή ηνπ παηδηνύ ηεο απαιά, γεµάηε ζηνξγή θαη
ηξπθεξόηεηα.
Ο Ώζηξνύιεο ζάιεςε θαη ηέλησζε ηα πόδηα ηνπ θη
έζηεζε η’ απηηά ηνπ. ια ήηαλ ήζπρα ηώξα, αθόµα θη ε
πιεγή ηνπ έπαςε λα πνλάεη.

* πξνµελνύζαλ: πξναλάγγειιαλ
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Φώηζα Mμκάπμοξ-Mμκάπμοξ µε ημ µζηνό ηδξ

Αξαζηεξηόηεηεο
1. Σα δώα ππεξαζπίδνληαη ηα κηθξά ηνπο, όηαλ
θηλδπλεύνπλ. Μπνξείο λα δηεγεζείο παξόκνηεο ηζηνξίεο;
2. Πεξηγξάθσ έλα πεξηζηαηηθό πνπ δείρλεη ηελ αγάπε
ηεο κεηέξαο κνπ γηα κέλα.
3. Φηηάρλνπκε έλα βηβιίν γηα ηε κεηέξα. Κάζε παηδί
δσγξαθίδεη κηα ζειίδα θαη γξάθεη ιίγα ιόγηα γηα ηε δηθή
ηνπ κεηέξα. πγθεληξώλνπκε ηηο ζειίδεο, ηηο «δέλνπκε»
όιεο καδί θαη δίλνπκε έλαλ ηίηιν ζην βηβιίν.

Ρμύκημ Κόνζηξ (Rudo Moric) (θμααηία 1921 - 1985).
πγγξαθέαο παηδηθώλ βηβιίσλ, ππνςήθηνο γηα ην
Bξαβείν Άληεξζελ ην 1978, ην 1982 θαη ην 1986.

Πνόηαζδ βζα δζάααζµα.
Ώληώλεο Μπελέθνο, Ο Κπαη ηαζ μζ θίθμζ ημο, εθδ.
Καζηαληώηε.
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Θέηδ Υμνηζάηδ

Λνύλα παξθ, παππνύιε µνπ!

Έ

ρσ µαγηθό παππνύιε
πνπ ’λαη ινύλα παξθ ηξειό
έρεη γόλαηα αινγάθηα
δίλσ µηα θαη θαβαιώ
θάλσ θνύληα ζε δπν ρέξηα
θαη ηζνπιήζξα ζ’ αγθαιηά
παίδσ έλα βνπβό ηαµπνύξιν
ηε µεγάιε ηνπ θνηιηά
θέγγνπλ πάλσ ηνπ ιακπηόληα
κάηηα πίζσ από γπαιηά
ηξαγνπδάεη βξαρλή θαζέηα
θαη ιαιεί ζνθή κηιηά
έρεη ηζέπεο µαγαδάθηα
λύρηα µέξα αλνηρηά
παίξλσ ηζίθιεο ζνθνιάηεο
θη ό,ηη ζεο ρσξίο ιεθηά
µα πιεξώλσ εηζηηήξην
θη είλαη αθξηβό πνιύ
γηα λα µπσ ζην ινύλα παξθ µνπ
δίλσ ζθπξηρηό θηιί.
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. Γσγξαθίδνπκε ζε ραξηί ηνπ κέηξνπ ην ηξειό Λνύλα
παξθ ηνπ καγηθνύ παππνύ.
2. Μπνξείο λα δηεγεζείο αζηείεο ηζηνξίεο κε ήξσα ην
δηθό ζνπ παππνύ;
3. «Σξαγνπδάεη βξαρλή θαζέηα»: Δρνγξαθώ ηνλ
παππνύ κνπ ή ηνλ παππνύ ησλ θίισλ κνπ, όηαλ
ηξαγνπδά ή όηαλ ιέεη ηζηνξίεο θαη παξακύζηα.
4. ΐξίζθνπκε ζε κηα βηβιηνζήθε (ηεο ηάμεο, ηνπ
ζρνιείνπ ή ηνπ δήκνπ ηεο πεξηνρήο καο) ην βηβιίν ηνπ
Γίγθξηλη Λάνπκπε, Ο παππμύξ πεηάεζ (εθδ. Κάζησξ), θαη
ην δηαβάδνπκε. Φαληαδόκαζηε θαη γξάθνπκε έλαλ
δηάινγν αλάκεζα ζηνπο δύν παππνύδεο.

Θέηδ Υμνηζάηδ (Θεζζαθμκίηδ 1929).
Έρεη αζρνιεζεί µε ηελ πεδνγξαθία, ην ζέαηξν θαη
θπξίσο µε ηελ πνίεζε γηα παηδηά. Θέµαηα ησλ βηβιίσλ
ηεο είλαη ε θύζε, ε παξάδνζε θαη ν ραξνύµελνο
παηδηθόο θόζµνο. Σα πνηήµαηά ηεο µνηάδνπλ µε
παηρλίδηα ηεο θαληαζίαο µε ηηο ιέμεηο. Μεξηθά από ηα
έξγα ηεο: Ο δάζηαθμξ µε ημ αζμθί ηαζ ημ αζηένζ, Σα
δέκηνα µαξ, Σμ πακδβύνζ, Παζπκζδόβεθα, Παζπκζδόθελα,
Δίµαζ ημο ηόζµμο έκα παζδί, ηδ Βένμζα ζηδ Βενβίκα.

Πνόηαζδ βζα δζάααζµα.
Γαζµίλ Νηηµπέ, Ο ηνμµενόξ παππμύξ, µεηάθξαζε Βηξ.
Μάξξα, εθδ. Κέδξνο.
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Κενζέ Θόµπακο

Δ ηζηνξία ηνπ Βξλέζηνπ

Δ

ζεµεξηλή εµέξα είλαη πνιύ ζεµαληηθή γηα ηνλ
Βξλέζην: ζα γηνξηάζεη µαδί µε ηνπο γνλείο ηνπ
ηελ ΔΜΒΡΏ ΠΟΤ ΔΡΘΒ ΣΟ ΠΕΣΕ.
Κάζε ρξόλν, από ηόηε πνπ πηνζέηεζαλ ηνλ Βξλέζην,
γηνξηάδνπλ µε µεγάιε επηζεµόηεηα ηελ επέηεην ηεο
εµέξαο πνπ πήγαλ θαη ηνλ πήξαλ.
Βπίζεο, θάζε ρξόλν, δηεγνύληαη ζηνλ µηθξό, απηό
πνπ εθείλνο ιέεη «ε ηζηνξία µνπ».
Ο Βξλέζηνο δελ θνπξάδεηαη πνηέ λα ηελ αθνύεη, θαη
όζν µεγαιώλεη πξνζζέηεη θαηλνύξηεο εξσηήζεηο.
Σώξα, θαζηζµέλνο ζηα γόλαηα ηεο µεηέξαο ηνπ, µε
ηε γάηα ζηελ αγθαιηά ηνπ, εηνηµάδεηαη λα ηελ αθνύζεη µε
πνιύ µεγάιε πξνζνρή.
Καη ε µεηέξα αξρίδεη…
– Πξηλ από πάξα, µα πάξα πνιιέο µέξεο ήηαλ έλαο
άληξαο θαη µηα γπλαίθα πνπ αγαπηόληνπζαλ.
Ήηαλ πνιύ εξσηεπµέλνη θη από ηνλ έξσηα απηόλ
γελλήζεθε έλα µσξό.
– Βγώ! δηαθόπηεη ν µηθξόο.
– Ναη, εζύ, θαη ζνπ έδσζαλ ην όλνµα Βξλέζηνο. µσο,
απηόο ν άληξαο θη απηή ε γπλαίθα δελ µπνξνύζαλ λα
γίλνπλ γνλείο νύηε λα ζε θξαηήζνπλ θνληά ηνπο.
– Γηαηί; Αε µε αγαπνύζαλ;
– Καη βέβαηα ζε αγαπνύζαλ, αιιά γηα λα γίλνπλ έλαο
άληξαο θαη µηα γπλαίθα γνλείο δε θηάλεη µόλν ε αγάπε.
– Λνηπόλ, ελώ εθείλν ην δεπγάξη απέθηεζε έλα µσξό
–εζέλα–, εµάο µαο είπε ν γηαηξόο πσο πνηέ δε ζα
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µπνξνύζαµε λα θάλνπµε παηδί, παξ’ όιν πνπ αγαπνύζαµε ν έλαο ηνλ άιινλ πάξα πνιύ, επεηδή θάηη µέζα
ζηα ζώµαηά µαο δε ιεηηνπξγνύζε ζσζηά.
Ώπηό µαο έθαλε λα ζηελνρσξεζνύµε, είπε ν
παηέξαο, γηαηί θαη ε µαµά ζνπ θαη εγώ ζέιαµε πνιύ έλα
παηδάθη. Καη ε αγάπε µαο ήηαλ ηόζε, πνπ απνθαζίζαµε
λα πηνζεηήζνπµε έλα.
– Βµέλα! πεηάρηεθε ν Βξλέζηνο.
Δ µεηέξα ραµνγέιαζε θαη ηνπ ράηδεςε ην µάγνπιν:
– Ναη, εζέλα, όµσο άζε µε λα ζπλερίζσ.
– Ναη, λαη…
– Σόηε ινηπόλ, επηζθεθηήθαµε πνιιά νηθνηξνθεία…
– Καη εθεί ζαο πεξίµελα εγώ! Σα µαηάθηα ηνπ
Βξλέζηνπ έιαµπαλ!
Σώξα ζα άξρηδε ην αγαπεµέλν ηνπ θνµµάηη ηεο
ηζηνξίαο.
– Ναη, εθεί µαο πεξίµελεο. Κη απηό γηαηί εθείλν ην
δεπγάξη πνπ δελ µπνξνύζε λα ζε θξαηήζεη ζε είρε πάεη
εθεί όπνπ ζα ζε αλαδεηνύζαλ θάπνηνη άιινη γνλείο.
Μέρξη πνπ έθηαζε ε µέξα πνπ µαο εηδνπνίεζαλ λα
πάµε λα ζε πάξνπµε.
ήµεξα ζπµπιεξώλνληαη πέληε ρξόληα.
– Καη ην µαιιηαξό αξθνπδάθη ην αγόξαζε ν
µπαµπάο γηα ην δξόµν, έηζη;
– Ναη, απαληά ν παηέξαο, ήζεια λα είλαη ην πξώην
µαο δώξν γηα ζέλα.
– Έια, όµσο, ζπλέρηζε, ηη έθαλα όηαλ ζαο είδα;
Ήµνπλ όµνξθνο;
Δ µεηέξα πήξε ην θεθαιάθη ηνπ ζηα δπν ηεο ρέξηα
θαη ηνπ έδσζε έλα θηιί ζηελ άθξε ηεο µύηεο.
– Ήζνπλ γιύθαο! Φνξνύζεο έλα µπινπδάθη θη έλα
θνξµάθη, απηά πνπ ηα θπιάµε αθόµα.
Ο µηθξόο ξσηάεη:
– Αελ πεξπαηνύζα αθόµε, έηζη;
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– ρη, µπνπζνπινύζεο µόλν. Σα πξώηα βεµαηάθηα
ζνπ ηα έθαλεο εδώ ζην ζπίηη.
Ο µηθξόο όµσο έρεη ην θεθάιη ζθπµµέλν θαη δείρλεη
ζπιινγηζµέλνο. Ξαθληθά ςηζπξίδεη:
– Μαµά… εµέλα… εµέλα ζα µνπ άξεζε πεξηζζόηεξν
λα ήµνπλα ζηελ θνηιηά ζνπ.
– Κνίηα, ην πην ζεµαληηθό πξάγµα γηα έλα παηδί
είλαη λα μέξεη όηη ην αγαπνύζαλ θαη ην ήζειαλ απ’ ηελ
πξώηε ζηηγµή πνπ ην ζθέθηεθαλ.
Καη µε εζέλα έηζη έγηλε.
Αελ ζε είραµε γλσξίζεη αθόµε, θη όµσο πξνεηνηµάδαµε ηνλ εξρνµό ζνπ.
Μηινύζαµε γηα ζέλα, αλαξσηηόµαζηαλ πώο ζα
ήζνπλ, ηη ζα θάλαµε, πώο ζα ζε µνξθώλαµε.
Κάλαµε ηα ίδηα πξάγµαηα, µηθξέ µνπ, όπσο αλ ζα
ήζνπλ µέζα µνπ.
Γηα µαο, γηα ηελ αγάπε µαο γηα ζέλα, δελ έρεη ηελ
παξαµηθξή ζεµαζία πνπ µαο πεξίµελεο ζε άιιν µέξνο.
Σν ζεµαληηθό είλαη πσο ηώξα είµαζηε µαδί θαη
αγαπάµε ν έλαο ηνλ άιινλ.
Αε λνµίδεηο θη εζύ όηη απηό είλαη πνπ µεηξάεη;
– µσο…
Ο µηθξόο ζµίγεη ηα θξύδηα θαη επηµέλεη.
Βπηµέλεη γηαηί ζέιεη λα είλαη πνιύ ζίγνπξνο.
– Βζύ θαη ν µπαµπάο ζα µε αγαπάηε πάληα ην ίδην,
όπσο θαη αλ ήµνπλ ζηελ θνηιηά ζνπ;
– Μα θαη βέβαηα, ην ίδην θη αθόµε πεξηζζόηεξν.
Κη αλ πήγαµε λα ζε πάξνπµε, ην θάλαµε γηαηί ζε
ζέιαµε πνιύ.
Γη’ απηό, εδώ ζε εµάο, ε ΔΜΒΡΏ ΠΟΤ ΔΡΘΒ ΠΕΣΕ
είλαη εµέξα µεγάιεο γηνξηήο.
– Καη ν µπαµπάο είλαη ν δηθόο µνπ µπαµπάοµπαµπάο θη εζύ είζαη ε δηθή µνπ µαµά-µαµά, έηζη;
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– Κη εζύ ην δηθό µαο παηδί-παηδί. ε αγαπάµε, θαη θαµηά
θνξά ζε µαιώλνπµε, ζαλ παηδί µαο πνπ είζαη. Βίµαζηε
µηα πξαγµαηηθή νηθνγέλεηα.
– Καη δε… δε ζα µε αθήζεηε πνηέ, ε;
Οη γνλείο ηνπ άξρηζαλ λα γειάλε θαη ν µπαµπάο ηνύ
είπε:
– Να ζε αθήζνπµε; Πνηέ! Βζύ ζα µαο αθήζεηο όηαλ
ζα εξσηεπηείο µηα όµνξθε θνπέια.
Σώξα ε µαµά ηνλ αγθαιηάδεη ζθηρηά µε ηξπθεξόηεηα.

Ήηακ όθα ημοξ παζδζά µμο...
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. Ο Βξλέζηνο ζέιεη λα αθνύεη ηελ ηζηνξία ηνπ. Ση άιιν
ζα ήζειε λα ξσηήζεη ηε κεηέξα ηνπ;
2. Ο Βξλέζηνο ζα γηνξηάζεη καδί κε ηνπο γνλείο ηνπ «ηελ
εκέξα πνπ ήξζε ζην ζπίηη». Μπνξείο λα ηε θαληαζηείο
θαη λα πεξηγξάςεηο ηε γηνξηή;
3. Να ξσηήζεηο ηνπο γνλείο ζνπ πώο ήηαλ ε πξώηε
κέξα πνπ ήξζεο εζύ ζην ζπίηη ζνπ. Να γξάςεηο ηελ
ηζηνξία ζνπ ή λα ηελ παξνπζηάζεηο κε θσηνγξαθίεο
ζνπ!
4. Υσξηδόκαζηε ζε νκάδεο θαη γξάθνπκε έλα γξάκκα
ζηνλ Βξλέζην. ηε ζπλέρεηα αληαιιάζζνπκε ηα
γξάκκαηα θαη ζπδεηάκε γη’ απηά.

Mενζέ Kόµπακο.
Iζπαλόο ζπγγξαθέαο βηβιίσλ γηα παηδηά.

Πνμηάζεζξ βζα δζάααζµα.
Ε.Α. Εσαλλίδεο, Σμ ημνίηζζ µε ηζξ δομ µδηένεξ, εθδ.
Παηάθε. Κάξµελ ληε Πνζάδαο, Σμ Θίαζ, µεηάθξαζε Σδέλε
Γαβαιάθε, εθδ. Παηάθε.
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«Κόθθηλε θισζηή δεκέλε…»

Ο ηον-αμνζάξ μ δνμζενόξ
ζηδξ ιάκαξ ημο πδβαίκεζ
- Γζε ι’, πμύ ’ζμοκ πηεξ,
πμύ ’ζμοκ πνμπηέξ,
πμύ ’ζμοκ ηδκ άθθδ κύπηα […]
- Υνοζόκ οβζόκ εαίβθζγα
ζηδκ ανβονή ημο ημύκζα.
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Αίζςπμξ

Ληνληάξη θαη αγξηόρνηξνο
(Mύζνο δηαζθεπαζµέλνο από
ηε ζπγγξαθέα Έιιε Ώιεμίνπ)

Μ

έζα ζηε µεγάιε θάςα ηνπ θαινθαηξηνύ,
βξέζεθαλ έλα ιηνληάξη θαη έλαο αγξηόρνηξνο*
θνληά ζε µηα µηθξή πεγή, όπνπ έηξερε δξνζεξό
λεξάθη. Βίραλ θαη νη δπν ηνπο ηέηνηα δίςα, πνπ δελ είραλ
ηελ ππνµνλή λα πεξηµέλνπλ λα πηεη πξώηα ν έλαο θη
ύζηεξα ν άιινο. Έζπξσμε ην ιηνληάξη µε ηόζε νξµή
ηνλ αγξηόρνηξν, πνπ ν αγξηόρνηξνο βξέζεθε δπν µέηξα
πέξα από ην λεξό. Μα θη απηόο νξζώζεθε ζηα γξήγνξα
θαη, πέθηνληαο πάλσ ζην ιηνληάξη, ην απνµάθξπλε από
ηελ πεγή. Κη απηό ζπλερίζηεθε αξθεηή ώξα. Έηζη πνπ
νύηε ην έλα νύηε ην άιιν δελ είραλ θαηαθέξεη λα
μεδηςάζνπλ, µα νύηε λα δξνζηζηνύλ µε µηα ξνπθεμηά
λεξό. Πάιεπαλ ηνπ ζθνησµνύ πεηζµαησµέλα θαη,
παίξλνληαο βαζηέο αλάζεο, ζηαµαηνύζαλ έλα ιεθηό,
μαλαπαίξλαλε θόξα θαη μαλάξρηδαλ. Βίραλ θαη νη δπν
θαηαμεζθηζηεί, θαηαπιεγηαζηεί.
Σνπο είδαλ από ςειά δπν ζαξθνβόξα,* αξπαθηηθά
πνπιηά, γύπαο θαη θνξάθη, θαηέβεθαλ ραµειά θαη πεηνύζαλ από πάλσ ηνπο, πεξηµέλνληαο πόηε ζα πέζνπλ
πηα ςόθηα γηα λα ηα θαηαβξνρζίζνπλ. Σν ιηνληάξη θη ν

* αγξηόρνηξνο: αγξηνγνύξνπλν
 ζαξθνβόξα: ζαξθνθάγα
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αγξηόρνηξνο ηα είδαλ, θαηάιαβαλ ην ζρέδηό ηνπο θαη
ηξνµνθξαηήζεθαλ.
– ΐιέπεηο ηη γίλεηαη από πάλσ µαο; είπε ην ιηνληάξη
ζηνλ αγξηόρνηξν. Πεξηµέλνπλ λα αιιεινθαγσζνύµε, γηα
λα γιεληήζνπλ µε ηηο ζάξθεο µαο.
– Καιά πνπ ην θαηάιαβεο. Βµέλα δε µνπ αξέζεη πνηέ
ε δηρόλνηα.* Με ηε θηιηθή ζπλελλόεζε ηειεηώλνπλ
όµνξθα θαη θαιά όιεο νη δνπιεηέο… Θα είραµε πηεη ην
λεξάθη µαο, ζα είραµε μεδηςάζεη θαη δε ζα είραµε γεµίζεη
πιεγέο.
ηάζεθαλ µε ηε ζεηξά ηνπο µπξνο ζηελ πεγή,
ήπηαλ, ήπηαλ µε ηελ ςπρή ηνπο, μεδίςαζαλ θαη
ειεεηλνινγνύζαλ* ηνπο εαπηνύο ηνπο πνπ θόληεςαλ µε
ην ηπθιό* πείζµα ηνπο λα θάµνπλ ηα θνξµηά ηνπο
πινύζην ηξαπέδη ζηα ζαξθνβόξα πνπιηά.

* δηρόλνηα: έξηδα, ηζαθσκόο  ειεεηλνινγνύζαλ:
ζεσξνύζαλ αμηνιύπεηνπο  ηπθιό: παξάινγν
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. Γξάθνπκε ην θείκελν ζε δηάινγν. Καηαζθεπάδνπκε
κάζθεο ησλ πξσηαγσληζηώλ ηνπ κύζνπ θαη ηνλ
δξακαηνπνηνύκε ζηελ ηάμε καο.
2. Βίλαη πνιιέο νη θξάζεηο πνπ ιέεη ν ιαόο γηα ηε
δηρόλνηα, όπσο «ηξώγνληαη ζαλ ηα θνθόξηα». Μπνξείηε
λα βξείηε θη άιιεο;
3. Δ δηρόλνηα είλαη ε αηηία γηα πνιιέο θαηαζηξνθέο. Ώο
ζθεθηνύκε πεξηζηαηηθά δηρόλνηαο από ηελ ηζηνξία ή
ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη αο κηιήζνπκε γη’ απηά θαη ηα
απνηειέζκαηά ηνπο.
4. Υσξηδόκαζηε ζε νκάδεο. Καζεκηά δηαιέγεη έλαλ κύζν
ηνπ Ώηζώπνπ θαη ηνλ παξνπζηάδεη ζηελ ηάμε (κε
ζεαηξηθό παηρλίδη, θνπθινζέαηξν, παληνκίκα θ.ά.).
5. πγθξίλνπκε ην κύζν ηνπ Ώηζώπνπ, όπσο ηνλ
δηαζθεύαζε ε Έιιε Ώιεμίνπ, κε ηνλ ίδην κύζν, όπσο ηνλ
δηαζθεύαζε ν Σάζνο Ώπνζηνιίδεο θαη ηνλ
εηθνλνγξάθεζε ν Κώζηαο ΐνπηζάο ζηηο ζειίδεο 101102 πνπ αθνινπζνύλ.

Αίζςπμξ (Φνοβία Κζηνάξ Αζίαξ 7μξ - 6μξ αζώκαξ π.Υ.).
Μεγάινο µπζνπνηόο ηεο αξραηόηεηαο. Έγηλε παληνύ
γλσζηόο όρη µόλν γηα ηνπο µύζνπο ηνπ, αιιά θαη γηα ηα
αζηεία θαη ηα αλέθδνηα πνπ έιεγε. Οη µύζνη ηνπ έρνπλ
µεηαθξαζηεί ζε πνιιέο γιώζζεο θαη από
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ηελ αξραηόηεηα σο ζήµεξα έρνπλ γίλεη επράξηζην
αλάγλσζµα γηα µηθξνύο θαη µεγάινπο.

Aίζςπμξ (απόδμζδ Γ. Πανίζδ)

Έθθδ Αθελίμο (Ζνάηθεζμ Θνήηδξ 1984 - Αεήκα 1988).
Βξγάζηεθε σο δαζθάια. Έγξαςε βηβιία γηα µηθξνύο θαη
µεγάινπο πνπ ηα ραξαθηεξίδνπλ «ηξπθεξόηεηα θαη
αλζξσπηά». Ο πόιεµνο, ε εηξήλε, ν αγώλαο ηνπ
αλζξώπνπ γηα ηε δηθαηνζύλε είλαη ηα θπξηόηεξα ζέµαηα
πνπ ηελ απαζρνινύλ, αθόµε θαη ζηα βηβιία ηεο γηα παηδηά, όπσο είλαη: Ο Υμκηνμύθδξ ηαζ δ Πδδδπηή, Ήεεθε κα
ηδκ θέκε Θονία, Ρςηώ ηαζ µαεαίκς.

Πνμηάζεζξ βζα δζάααζµα.
Πηπίλα Σζηµηθάιε, Παναµύεζα ημο Αζζώπμο, εθδ. Ώζηήξ.
Σ. Γθνύληαι, Ο αβώκαξ ηςκ πμοθζώκ, εθδ. ύγρξνλνη
Οξίδνληεο.
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Tάζμξ Aπμζημθίδδξ – Kώζηαξ Bμοηζάξ

ΣΟ ΝΒΡΟ ΑΒΝ
ΒΕΝΏΕ ΏΡΚΒΣΟ!

ΜΠΏ, ΚΕ ΒΤ
ΑΕΦΏΒ;
ΝΏΕ!…
ΓΕΏΣΕ;;

ΚΏΕ ΣΕ
ΦΟΐΏΏΕ, ΜΔ
ΑΒ ΦΣΏΒΕ ΓΕΏ
ΣΟΤ ΑΤΟ ΜΏ;

ΑΚΡΙΒΩ!

!

ΓΕ’ ΏΤΣΟ ΘΏ
ΠΒΡΕΜΒΝΒΕ ΝΏ ΠΕΧ
ΠΡΧΣΏ ΒΓΧ ΚΏΕ ΜΒΣΏ,
ΏΝ ΠΒΡΕΒΦΒΕ
ΘΏ ΠΕΒΕ ΚΕ ΒΤ!

ΜΏ ΏΤΣΟ ΒΕΝΏΕ
ΏΑΕΚΟ!… ΓΕΏΣΕ ΝΏ ΜΔΝ
ΣΟ ΜΟΕΡΏΣΟΤΜΒ;
ΏΛΛΧΣΒ ΒΓΧ ΔΡΘΏ
ΠΡΧΣΟ ΣΔΝ ΠΔΓΔ!

ΓΙΑΣΙ ΔΓΩ ΔΙΜΑΙ
Ο ΒΑΙΛΙΑ!
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!

ΘΏ ΟΤ ’ΛΒΓΏ ΣΧΡΏ
ΣΕ ΒΕΏΕ, ΏΛΛΏ ΒΥΒ
ΥΏΡΔ ΠΟΤ ΑΕΦΏΧ!

Δ, ΣΙ
ΚΑΝΔΙ ΔΚΔΙ;
ΏΒ ΜΒ ΔΤΥΟ,
ΛΟΕΠΟΝ!

ΑΒ ΣΏ!…
ΏΠΟ ΣΧΡΏ
ΜΤΡΕΣΔΚΏΝΒ
ΦΟΦΕΜΕ!

;!

ΠΒΡΕΜΒΝΟΤΝ
ΝΏ ΦΏΝΒ ΣΟ
ΝΕΚΔΜΒΝΟ!

ΞΟΤ, ΞΟΤ,
ΟΡΝΕΏ, ΞΟΤ!
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ΘΏ ΦΤΓΟΤΝ ΜΟΝΟ
ΏΝ ΑΟΤΝ ΟΣΕ
ΤΜΦΕΛΕΧΘΔΚΏΜΒ!

ΏΑΕΚΏ
ΠΏΕΑΒΤΒΏΕ! ΑΔΛΏΑΔ;

ΒΣΕ, Β;

!

ΧΠΏ, ΐΡΒ ΏΑΒΡΦΒ!…
ΣΕ ΛΒ ΣΧΡΏ; ΒΛΏ, ΒΛΏ
ΠΕΒ ΠΡΧΣΟ!

! ! !

ΒΚΣΟ, ΚΕ ΏΝ ΠΡΟΣΕΜΏ, ΓΕΏ
ΑΤΟ ΓΟΤΛΕΒ ΝΒΡΟ ΠΏΡΏΠΏ- ΠΏΡΏΚΏΛΧ, ΠΡΧΣΏ
Ο… ΐΏΕΛΕΏ!
ΝΧ, ΝΏ ΓΕΝΒΕ ΜΒΓΒΑΏΚΕ ΣΟΤ!

! !

ΒΛΏ, ΏΒ ΣΔΝ
ΠΛΏΚΏ!... ΠΕΒ,
ΠΟΤ ΟΤ ΛΒΧ!

ΣΟΣΒ ΚΕ ΟΕ
ΑΤΟ ΜΏΓΕ!
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Ιασηό παναµύεζ

Ο πνληηθόο θη ε ζπγαηέξα ηνπ

Μ

ηα θνξά ήηαλ έλαο πνληηθόο θη είρε µηα ζπγαηέξα
πνιύ όµνξθε. Ήζειε λα ηελ παληξέςεη, µα δελ
ήζειε λα ηε δώζεη ζε πνληηθό. Κεη πνπ
ζπιινγηόηαλε,* βιέπεη ηνλ ήιην λα ιάµπεη.
Ώ! είπε µε ην λνπ ηνπ, λα γαµπξόο γηα ην θνξίηζη
µνπ θαη ρσξίο λα ράζεη θαηξό, ηελ παίξλεη θαη πάεη ζην
παιάηη ηνπ ήιηνπ.
– Ήιηε, ηελ παίξλεηο ηε ζπγαηέξα µνπ γπλαίθα; Αε
ζέισ λα ηε δώζσ ζ’ άιινλα ηόζν όµνξθε, µόλν ζε
ζέλα πνπ ’ζαη ηόζν όµνξθνο θαη δπλαηόο.
– Ώρ! ηνπ ιέεη ν ήιηνο, γηα λα ηνλ μεθνξησζεί, δελ
είµαη γσ, όπσο µε ζαξξείο,* δπλαηόηεξνο απ’ όινπο
ζηνλ θόζµν. Αηε* θείλα – λα ηα ζύλλεθα, άµα µε
πιαθώζνπλε, ζθνηεηληάδσ θαη ηίπνηα δελ µπνξώ λα ηα
θάµσ. ύξε* ζ’ απηά θαη ρσξίο άιιν ζα πεηύρεηο.
Ο θαεµέλνο ν πνληηθόο ηη λα θάµεη! ζεθώλεηαη θαη
πάεη ζηα ζύλλεθα· µα θαη θεη ζθνύξα ηα βξήθε.
– ΐιέπεηο ην βνξηά; ηνπ είπαλ ηα ζύλλεθα· απηόο
όηαλ θπζά, εµείο ζθνξπηδόκαζηε θαη ράλνπκε ηα
θνµµάηηα µαο· ζύξε ζην βνξηά.

* ζπιινγηόηαλε: ζθεθηόηαλ  µε ζαξξείο: κε λνκίδεηο
 Γηε: δεο  ύξε: πήγαηλε
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Σόηε ν πνληηθόο παίξλεη ηε ζπγαηέξα ηνπ θαη πάεη
ζην βνξηά θαη ηνπ ιέεη µε ηη ζθνπόλ ήξζε ζ’ απηόλα.*
– Μεηά ραξάο, θαεµέλε πνληηθέ, ζα ηελ έπαηξλα ηελ
όµνξθή ζνπ ηε ζπγαηέξα, µα δελ είµαη γσ, όπσο µε
ζαξξείο, δπλαηόο. ύξε θεη ζε θείλν ηνλ πύξγν. Σνλ
βιέπεηο; αξάληα ρξόληα θπζώληαο δελ µπόξεζα λα
ηνλ ξίμσ θάησ.
Να µελ ηα πνιπινγνύµε, πεγαίλεη θαη ζηνλ πύξγν
θαη ηνπ ιέεη ηα ίδηα. Ο πύξγνο ηόηε γπξίδεη θαη ηνπ ιέεη:
– Πνληηθέ, πνληηθέ, αθνύο µηα βνή µέζα ζηνπο
ηνίρνπο µνπ; Ση ζαξξείο πσο είλαη; Ώληξεησµέλα ζεξηά,

* ζ’ απηόλα: ζ’ απηόλ
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πνληηθνί, πνπ µε θαηαηξώλε θαη θνληεύνπλε λα µε
ξίμνπλε θάησ. Ώπ’ ηνπο πνληηθνύο πιεηόηεξν* αληξεησµέλνο θαη δπλαηόο θαλείο δελ είλαη ζηνλ θόζµν θαη
θαζόινπ θαλέλα λα µελ αθνύο.
Σόηε ν πνληηθόο γίλεθελ ε θαξδηά ηνπ* θαη δίλεη ηελ
θόξε ηνπ ζ’ έλαλ αληξεησµέλν θαη όµνξθν πνληίθαξν.

Αξαζηεξηόηεηεο
1. Ώο θαληαζηνύκε όηη ε πνληηθίλα δελ παληξεύεηαη
ηειηθά κε ηνλ πνληηθό, αιιά κε ηνλ ήιην ή ηα ζύλλεθα ή
ην βνξηά ή ηνλ πύξγν. Γξάθνπκε ηελ ηζηνξία ηνπο.
2. Γσγξαθίδνπκε ην γάκν ηεο πνληηθίλαο κε ην γακπξό
πνπ έρνπκε δηαιέμεη γη’ απηήλ.
3. Πώο ληώζεηε γηα ηνλ παηέξα-πνληηθό ζηελ αξρή θαη
πώο ζην ηέινο ηνπ παξακπζηνύ;
4. «Βίκαη έλαο σξαίνο αξνπξαίνο, λεαξόο θαη
ξσκαιένο». Ώθνύκε ην δίζθν ηνύ Γ. Κνπξνππνύ Οζ
δναπέηεξ ηδξ ζηαηζέναξ (ζηίρνη Βπγ. Σξηβηδά) γηα ηνλ
σξαίν αξνπξαίν θαη δηεγνύκαζηε ηελ ηζηνξία.

Πνόηαζδ βζα δζάααζµα.
Λεία Υαηδνπνύινπ-Καξαβία, Ζ Ρίηζ δεκ είκαζ πζα
πζηζζνίηζ, εθδ. Παηάθε.

* πιεηόηεξν: πεξηζζόηεξν  γίλεθελ ε θαξδηά ηνπ:
ήξζε ζηα ζπγθαιά ηνπ
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Tμ Mκδµείμ ημο Ιοζζηνάηδ (Aεήκα, Πθάηα)
Υάνδξ αηεθθανίμο

Ο ζεόο Αηόλπζνο

Π

νιιέο θνξέο ν Αηόλπζνο άθελε ηε ραξνύµελε
ζπληξνθηά ηνπ θη απνηξαβηόηαλ ζε θάπνηαλ
απόµεξε εξεµηά, γηα λα θαζίζεη γηα ιίγν θαη λα
ζηνραζηεί* µνλάρνο ηνπ.
Έηζη, θάπνηα µέξα βξέζεθε ζε µηαλ έξεµε αθξνγηαιηά. Ξάπισζε θάησ ζηε δεζηή άµµν θαη ηνλ πήξε ν
ύπλνο. Σν θύµα από ην πέιαγν ηνλ λαλνύξηδε απαιά.
Κάπνηα ζηηγµή θάλεθε λα πιεζηάδεη έλα θαξάβη.
Ήηαλ Σπξξελνί* πεηξαηέο. Βίδαλ από µαθξηά

* λα ζηνραζηεί: λα ζθεθηεί  Σπξξελνί: από ηελ
Σπξξελία αξραία ρώξα ηεο Εηαιίαο
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ηνλ μαπισµέλν λέν µε ηα σξαία, µαύξα, ζγνπξά µαιιηά,
πνπ πέθηαλε θπµαηηζηά ζηνπο γεξνύο ηνπ ώµνπο,
θαζώο θαη ηνλ πνξθπξό επελδύηε* πνπ ηνλ ζθέπαδε, θαη
λόµηζαλ πσο ήηαλ θαλέλα πξηγθηπόπνπιν. Φηάλνληαο,
ινηπόλ, θνληά, πήδεζαλ θάησ απ’ ην πινίν, θη όπσο ν
Αηόλπζνο αθόµα θνηµόηαλ, πέζαλ πάλσ ηνπ, ηνλ έδεζαλ
θη αθνύ ηνλ θνξηώζεθαλ, ηνλ έθεξαλ ζην θαξάβη.
Ήηαλ γεµάηνη ραξά, γηαηί έιπηδαλ πσο ζίγνπξα ζα
πάξνπλ πνιιά ρξπζά θαη αζεµέληα λνµίζµαηα απ’ ηνπο
γνληνύο ηνπ, γηα λα ηνλ ιεπηεξώζνπλ. Σνλ δέλνπλ ζην
µεζηαλό* θαηάξηη θαη µαδεύνληαη όινη νιόγπξά ηνπ. Οη
όςεηο ηνπο είλ’ άγξηεο θαη απεηιεηηθέο:
– Λέγε µαο πνηνο είζαη…, ηνπ ιέλε.
Μα μαθληθά ηα ζθνηληά πνπ ηνλ είραλ δέζεη, ιύλνληαη
θαη πέθηνπλ ζηα πόδηα ηνπ ζαλ ζάπηεο θισζηέο. Ο ζεόο
θάζεηαη θάησ, ειεύζεξνο πηα, θαη ηνπο θνηηάδεη µε ηα
γειαζηά µαύξα µάηηα ηνπ. ινη έρνπλ µείλεη µε ην ζηόµα
αλνηρηό.
– Απζηπρηζµέλνη, θσλάδεη ν ηηµνληέξεο. Πνηνο είλ’
απηόο πνπ αξπάμαηε θαη ζέιεηε λα ηνλ δέζεηε; Αελ ην
βιέπεηε πσο δελ έρεηε λα θάλεηε µε άλζξσπν, αιιά µε
ζεό; Αελ βιέπεηε πνπ δε µνηάδεη µε ηνπο ζλεηνύο
αλζξώπνπο; Ση ηνλ θξαηάµε ινηπόλ; Βιάηε γξήγνξα λα
ηνλ βγάινπµε ζηε ζηεξηά θαη µελ απιώζεη θαλέλαο
ρέξηα πάλσ ηνπ, γηα λα µε µαο βξνπλ ζπµθνξέο πνπ
δελ ηηο θαληαδόµαζηε!…
Μα ν θαπεηάληνο δελ ήζειε λα ηνπ θύγεη απ’ ηα
ρέξηα ηέηνην θειεπνύξη*. Γπξίδεη αγξηεµέλνο ζηνλ
ηηµνληέξε θαη ηνπ ιέεη:

* επελδύηε: ζθνύξν θόθθηλν παλσθόξη

 µεζηαλό: κεζαίν  θειεπνύξη: επθαηξία
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– Πάςε, θνβηηζηάξε θη νλεηξνθαληαζµέλε, θαη θνίηα
ην ηηµόλη θαη πώο ζα σθειεζνύµε θαιύηεξα απ’ ηνλ άλεκν. Κη όζν γηα ηνύηνλ δσ ηνλ θαινµαζεµέλν, είλαη δηθή
µνπ δνπιεηά ηη ζα ηνλ θάλσ. Βιπίδσ λ’ αλνίμεη θάπνηε ην
ζηόµα ηνπ θαη λα µαο µαξηπξήζεη πνηνη είλαη νη γνληνί
ηνπ. Σώξα πνπ έπεζε ζηα ρέξηα µαο, εύθνια δε γιηηώλεη.
Κη έπηαζε λα δέζεη θαη πάιη ην λεαξό ζεό.

Πανάζηαζδ από ημ δζάγςµα ημο Mκδµείμο ημο Ιοζζηνάηδ
Μα ηελ ίδηα ζηηγκή, πξάγκαηα παξάμελα άξρηζαλ λα
γίλνληαη κπξνο ζηα κάηηα ηνπο. Γύξσ γύξσ ζην πινίν
άξρηζαλ λα ηξέρνπλ θύκαηα όρη από αξµπξό ζαιαζζηλό
λεξό, αιιά από θξαζί νιόμαλζν θαη µπξσδάην. Δ
επσδηά ηνπ ρύζεθε πάλσ ζην θαξάβη θη νη λαύηεο δελ
ρόξηαηλαλ λα ηελ αλαπλένπλ.
Σελ ίδηα ζηηγµή µηα θιεµαηόβεξγα μεθύηξσζε από ηε
βάζε ηνύ θαηαξηηνύ, ηπιίρηεθε νιόγπξά ηνπ, έθηαζε
ίζαµε ηελ θνξπθή ηνπ θη ύζηεξα, γέξλνληαο πξνο ηα
θάησ, θνξηώζεθε µε σξαία, γπαιηζηεξά, ξόδηλα
ζηαθύιηα. Κη έλαο θηζζόο ηπιίρηεθε θη απηόο νιόγπξα
ζην θαηάξηη, πνπ δε θαηλόηαλ πηα.
ΐιέπνληαο όια ηνύηα νη λαύηεο, παξαθαινύλ γεµάηνη
ηξόµν ηνλ ηηµνληέξε λα ηνπο βγάιεη ζηε ζηεξηά. Ο
ηηµνληέξεο ην ζέιεη θη ν ίδηνο θάηη ηέηνην. Μα ζην µεηαμύ ν
ζεόο ράζεθε από µπξνζηά ηνπο θαη ζηε ζέζε ηνπ
παξνπζηάζηεθε έλα ιηνληάξη πνπ βξπρηέηαη* ηξνµαρηηθά.
Οη λαύηεο θάλνπλ πίζσ λα θπιαρηνύλ. Μα ζηε µέζε ηνπ
πινίνπ βιέπνπλ µηα γηγαληόζσµε αξθνύδα, λα ζηέθεη

* βξπρηέηαη: κνπγθξίδεη
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ζηα πηζηλά ηεο πόδηα νιόξζε θαη λα ηνπο θνηηάδεη
ιαίµαξγα, έηνηµε λα ηνπο αξπάμεη.
Σα ’ρνπλ ράζεη νη άµνηξνη νη λαύηεο θαη δελ μέξνπλ πηα
ηη λα θάλνπλ. Μαδεύνληαη θη απηνί νιόγπξα ζηνλ
ηηµνληέξε θη από µέζα ηνπο παξαθαινύλ ηνπο ζενύο λα
ηνπο γιηηώζνπλ από ηνύηα ηα ζεξηά. Μα λα! Σν ιηνληάξη
µ’ έλα ηεξάζηην πήδεµα, νξµά θαηεπάλσ ηνπο θη αξπάδεη
ηνλ θαπεηάλην. Οη λαύηεο πήδεζαλ όινη ζηε ζάιαζζα θη
έγηλαλ δειθίληα.
Καη μαθληθά, όια δηαιύζεθαλ. Σν ιηνληάξη έγηλε πάιη
ν σξαίνο θαη γειαζηόο λένο, πνπ θαζόηαλ πξηλ από ιίγν
δίπια ζην θαηάξηη. Ώγθάιηαζε ηνλ ηηµνληέξε θαη ηνπ ιέεη:
– Με θνβάζαη, θαιέ µνπ ηηµνληέξε. Βίµαη ν ζεόο
Αηόλπζνο, ν γηνο ηνπ Αία θαη ηεο εµέιεο. ηαλ ζε
βξίζθνπλ πίθξεο θαη ζηελνρώξηεο, εµέλα λα θαιείο θη
όια ζ’ αιιάδνπλ ζηε δσή ζνπ. ια ζα ’λαη σξαία, ζαλ
έλα γιπθό όλεηξν.
Κη ν ζεόο, αθήλνληαο ην πινίν, ράζεθε µεο ζην
δάζνο, γηα λα μαλαβξεί ηε ραξνύµελε ζπληξνθηά ηνπ.

Αξαζηεξηόηεηεο
1. Υσξηδόκαζηε ζε νκάδεο, ζπγθεληξώλνπκε πιεξνθνξίεο γηα ην Αηόλπζν θαη ηηο γηνξηέο ηνπ θαη ύζηεξα ηηο
παξνπζηάδνπκε ζηελ ηάμε.
67 / 55-56

2. πδεηνύκε γηα ηηο νκνηόηεηεο αλάκεζα ζηηο αξραίεο
γηνξηέο ηνπ Αηόλπζνπ θαη ζηηο ζύγρξνλεο εθδειώζεηο
ηνύ θαξλαβαιηνύ ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Βιιάδαο.
3. Οη πεξηπέηεηεο ηνπ Αηόλπζνπ κε ηνπο Σπξξελνύο
αλαπαξηζηάλνληαη ζηε δσθόξν ηνπ Μλεκείνπ ηνπ
Λπζηθξάηε (ζηελ Ώζήλα). Μπνξνύκε λα ην επηζθεθηνύκε γηα λα παξαηεξήζνπκε από θνληά ηηο παξαζηάζεηο,
ή λα θέξνπκε πιεξνθνξίεο γη’ απηό.

Υάνδξ αηεθθανίμο (Θαοµαηόξ Φεζώηζδαξ 1923).
Έρεη ππεξεηήζεη ζηελ εθπαίδεπζε. Σα βηβιία ηνπ γηα
µηθξνύο θαη µεγάινπο αλαθέξνληαη ζηελ ηζηνξία ηνπ
ηόπνπ µαο θαη ζηνπο αγώλεο ησλ αλζξώπσλ γηα θαιύηεξε
δσή. Έξγα ηνπ γηα µηθξoύο αλαγλώζηεο: Σνία παζδζά παµέκα
ζημ δζάζηδµα, Σα µζηνά δζααμθάηζα,
Ο εοµόξ ημο Πμζεζδώκα, Ο βίβακηαξ
ηδξ αθαµίκαξ.

Πνμηάζεζξ βζα δζάααζµα.
Βιέλε Υσξεάλζε, Δθθδκζηή µοεμθμβία, εθδ. Γαραξόπνπινο. Λνύζπ
Κόνπηο - Άληνλπ Ληνύηο, Αηηζηόξ μ
παναµοεάξ. 100 µύεμζ από ηδκ
ανπαία εθθδκζηή µοεμθμβία,
µεηάθξαζε Φίιηππνο Μαλδειαξάο,
εθδ. Παηάθε.

Tμ Mκδµείμ ημο Ιοζζηνάηδ
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Λακά Λζημθάμο

Γισζζνδέηεο

Μ

ηα µέξα άζπξε μέμαζπξε
πνπ εγώ δελ είρα µία
µε ηνλ Ρνπµπνθνµπνινγή
θύγαµε γηα Ρνπµπία.
ηνλ θήπν όηαλ εηάηδε
µηα πάπηα µα πνηα πάπηα
ηνπ παπά µαο ηνπ παρύ
ηε θαθή θαηάπηα.
Να ηξέμεη πήγε πίζσ µνπ
µα θάησ θνπβαξηάζηεθε
ηεο θαξέθιαο ην πνδάξη
μεθαξεθινπνδαξηάζηεθε.
Ώλέβεθα ζηε ηδηηδηξηά
γηα λα θσλάμσ «θνύη»
κα ν Σδηηδηκηηδηρόηδηξαο
πνηέ ηνπ δελ αθνύεη.
ινπ ηνπ θόζµνπ ε ΐαβέι
ζα γισζζνδέηεο µνηάδεη
θη αλ γιώζζεςεο ηε µπέξδα ζνπ*
θαλέλαλ δελ ηνλ λνηάδεη.

* γιώζζεςεο ηε µπέξδα ζνπ = αληί: µπέξδεςεο ηε
γιώζζα ζνπ
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. ΐξίζθνπκε θη άιινπο γισζζνδέηεο. Κάζε παηδί ιέεη
ζσζηά ην δηθόηνπ γισζζνδέηε. Ώλ δελ ηα θαηαθέξεη,
κηκείηαη έλα δών.
2. Ώθνύκε ην πνίεκα, κεινπνηεκέλν από ην δίζθν ηνπ
Νόηε Μαπξνπδή Υάνηζκμ ηανάαζ.

Λακά Λζημθάμο.
Δζνπνηόο θαη ζηηρνπξγόο. Γελλήζεθε ζηελ Ώζήλα θαη
ζπνύδαζε λνµηθά θαη ζέαηξν. Έρεη ηδξύζεη ην «Θίαζν 81»
θαη παξνπζηάδεη ζεαηξηθά έξγα γηα παηδηά.
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Παξνηµίεο
Κάιιην* γατδνπξόδελε παξά γατδνπξνγύξεπε.
(από ηδκ Δθθάδα)
Μόλν η’ αεδόλη µπνξεί λα
θαηαιάβεη ην ηξηαληάθπιιν.

(από ηδ Βμοθβανία)
Ο γλσζηηθόο πνηέ δε βάδεη µεο
ζηνλ θήπν ηνπ θαηζίθα γηα θεπνπξό.

(από ηδκ Οοββανία)

Παξνηµηόµπζνη
Άιιαμελ ν Μαλσιηόο
θη έβαιε ηα ξνύρ’ αιιηώο.
Κάεθε ε γξηά ζην ρπιό,
θπζάεη θαη ην γηανύξηη.
Δ αιεπνύ, πεξηµέλνληαο
λα πέζνπλ απ’ ηελ θνύξληα*
νη θόηεο, ςόθεζε απ’ ηελ πείλα.
(από ηδκ Δθθάδα)

* Κάιιην: θαιύηεξα  θνύξληα: ην κέξνο πνπ
θνπξληάδνπλ
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Ώηλίγµαηα

Άµα βιέπσ, δελ ην βιέπσ,
θαη ην βιέπσ όηαλ δελ βιέπσ.
Σνπ µηιώ θαη µνπ µηιά,
ηξαγνπδώ, µνπ ηξαγνπδά,
ηνπ γειάσ, µνπ γειά.
Υνληξόο ρνληξόο θαιόγεξνο
µε γέληα ζην θεθάιη.
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. ΐξίζθνπκε παξνηκίεο από ηελ Βιιάδα θαη από άιιεο
ρώξεο, θαη ηηο αλαθνηλώλνπκε ζηελ ηάμε.
2. Έλα παηδί παξνπζηάδεη ζε παληνκίκα όπνηα παξνηκία
ζέιεη θαη ηα άιια παηδηά πξνζπαζνύλ λα ηε καληέςνπλ.
3. Αηαιέγνπκε (αηνκηθά ή νκαδηθά) έλα από ηα αηλίγκαηα.
Σν γξάθνπκε ζ’ έλα ραξηόλη θαη ην εηθνλνγξαθνύκε.

Πνμηάζεζξ βζα δζάααζµα.
Γηώξγνο Εσάλλνπ, Παναµύεζα ημο θαμύ µαξ, εθδ. Βξµήο.
Γηάλλεο Μπάξηδεο, 66 θνάζεζξ δοόµζζζ πζθζάδςκ πνόκςκ,
εθδ. Καζηαληώηε.
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Λνγνπαίρληδν
– Να ’ραµε*, ηη λα ’ραµε;
Να ’ραµε έλα γέξν, λα θύιαγε ηνλ θήπν,
ηνλ θήπν µε ηα πξάζα, µε ηα γαξηθαιάθηα.
– Να ’ραµε, ηη λα ’ραµε;
Να ’ραµε έλα γάηδαξν λα θαβαιήζεη ν γέξνο,
ν γέξνο ν θαεµέλνο, ν θαθνπαζεµέλνο,
πνπ θύιαγε ηνλ θήπν, ηνλ θήπν µε ηα πξάζα,
µε ηα γαξηθαιάθηα.
– Να ’ραµε, ηη λα ’ραµε;
Να ’ραµε έλαλ θόθνξα λα ηζίµπαγε ην γάηδαξν,
λα γθξέµηδε ην γέξν, ην γέξν ηνλ θαεµέλν,
ηνλ θαθνπαζεµέλν,
πνπ θύιαγε ηνλ θήπν, ηνλ θήπν
µε ηα πξάζα, µε ηα γαξηθαιάθηα.
– Να ’ραµε, ηη λα ’ραµε;
Να ’ραµε µηαλ αιεπνύ, λα ’ηξσγε ηνλ θόθνξα,
πνπ ηζίµπεζε ην γάηδαξν, πνπ γθξέµηζε ην γέξν,
ην γέξν ηνλ θαεµέλν, ηνλ θαθνπαζεµέλν,
πνπ θύιαγε ηνλ θήπν,
ηνλ θήπν µε ηα πξάζα, µε ηα γαξηθαιάθηα.

* Να ’ραµε: είρακε
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. Παίδνπκε ην ινγνπαίρληδν ζύκθσλα κε ηηο
παξαθάησ νδεγίεο: Φηηάρλνπκε έλαλ θύθιν. Ρσηάκε
όινη καδί «λα ’ρακε, ηη λα ’ρακε;». Ο θαζέλαο κε ηε ζεηξά
ηνπ ιέεη ηη ζα ήζειε λα έρεη θαη ζπλερίδνπκε ηελ ηζηνξία
κε ηνλ ίδην ηξόπν.
2. Φέξλνπκε θαη άιια ινγνπαίρληδα ή νδεγίεο γηα
νκαδηθά παηρλίδηα. Μπνξνύκε λα ηα παξνπζηάζνπκε
ζηελ ηάμε ή λα ηα παίμνπκε ζηελ απιή.

Πνμηάζεζξ βζα δζάααζµα.
Θέηε Υνξηηάηε, Σα παζπκζδόθελα, εθδ. Κέδξνο. Μαξνύια
Κιηάθα - Γσή ΐαιάζε, Αξ παίλμοµε πάθζ, εθδ. Κέδξνο.
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Παναµύεζ

Ο µόρζνο ηεο µύγαο
ημ παγάνζ* πεεξ πμο πήβα
είδα µζα ηεµπέθα µύβα
ηαζ µμο ήνεε ζημ µοαθό
παναµύεζ βεθαζηό.

Π

ξέπεη λα ζαο πσ ηνύηε ηελ ηζηνξία, γηα λα
γειάζεηε όπσο γέιαζα θη εγώ, όηαλ µνπ ηελ
έθεξε ν άλεµνο ζη’ απηηά µνπ.
Ώθνύζηε ινηπόλ:
Ήηαλ µηα µέξα µε ηζνπρηεξό θξύν. Έλα θξύν
παξάμελν. Καη ζε θείλν ην αθάληαζην θαη παξάμελν θξύν
δύν βόδηα ζ’ έλαλ θάµπν ηξαβνύζαλ µε θόπν ην άξνηξν.*
Σξαβνύζαλ θαη ίδξσλαλ, ηξαβνύζαλ θαη ίδξσλαλ. Βίραλ
μεθάµεη πηα ηα θαεµέλα. Ο θύξεο ηνπο πξνζπαζνύζε
ζπλέρεηα λα ηνπο δίλεη θνπξάγην θσλάδνληαο:
– Άηληε µπξνο, θαµάξηα µνπ, θαη ηειεηώλνπµε! Άηληε,
παιηθάξηα µνπ!
Κη όηαλ εθείλα θνληνζηέθνληαλ ιηγάθη λα μαπνζηάζνπλ,* έηξσγαλ µηα δπλαηή βηηζηά* ζηα θαπνύιηα θαη
ζπλέρηδαλ αδηαµαξηύξεηα. πσο ινηπόλ εθείλα όξγσλαλ,
πεξλά πεηώληαο µηα µύγα θαη θάζεηαη ζην θέξαην ηνπ
ελόο βνδηνύ. ΐνιεύεηαη, ζηεξίδεηαη θαιά ζε έλα
αλαπαπηηθό ζεµείν θαη απνιαµβάλεη ην ζέακα.
Πεξλά από εθεί θαη µηα αιεπνύ πνπ βιέπεη ηε µύγα θαη
ηεο ραµνγειά. Καζώο γλσξίδνληαλ από παιηά, ηε
ραηξεηά εγθάξδηα:

* παδάξη: αγνξά  άξνηξν: εξγαιείν γηα ην όξγσκα ηεο

γεο  λα μαπνζηάζνπλ: λα μεθνπξαζηνύλ  βηηζηά: μπιηά
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– Καιεµέξα, θνπµπάξα µύγα.
– Καιεµέξα θαη ζε ζέλα, θνπµπάξα αιεπνύ!
– Ση ραµπάξηα, θνπµπάξα µύγα; Ση γίλεηαη;
Καη ε µύγα µε βαζύ αλαζηελαγµό απάληεζε ζηελ
αιεπνύ:
– Ώρ, µα ηη ζέιεηο λα γίλεηαη, βξε θνπµπάξα αιεπνύ;
Αε βιέπεηο; … Οξγώλνπµε!
(παξακύζη από ηελ Καιαβξία)
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. «Ώρ, κα ηη ζέιεηο λα γίλεηαη, βξε θνπκπάξα αιεπνύ; Αε
βιέπεηο;… Οξγώλνπκε!»: Ώο ζπδεηήζνπκε γηα ηελ
απάληεζε ηεο κύγαο ζηελ αιεπνύ.
2. Ση άιιν ζα κπνξνύζαλ λα πνπλ κεηαμύ ηνπο ε κύγα
θαη ε αιεπνύ; Αεκηνπξγνύκε έλαλ δηθό καο δηάινγν θαη
ηνλ παξνπζηάδνπκε ζηελ ηάμε.
3. Μπνξείο λα ζπλερίζεηο ηελ ηζηνξία; Ση θαληάδεζαη όηη
έγηλε κεηά;
4. Σν παξακύζη πνπ δηαβάζακε πξνέξρεηαη από ηελ
Καιαβξία ηεο Κάησ Εηαιίαο. Μπνξείηε λα αθνύζεηε
ηξαγνύδηα άιισλ πεξηνρώλ, όπνπ κηινύλ ειιεληθά από
ην δίζθν Ζ εθθδκζηή ιμοζζηή πανάδμζδ ηδξ Θάης Ηηαθίαξ
ημο Πεινπνλλεζηαθνύ Λανγξαθηθνύ Εδξύκαηνο.
5. Να θέξεηε εηθόλεο ή θσηνγξαθίεο κε δηάθνξα
γεσξγηθά εξγαιεία. Ώλ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή ζαο
ιανγξαθηθό κνπζείν, κπνξείηε λα ην επηζθεθζείηε θαη
λα αλαδεηήζεηε ηέηνηα εξγαιεία.

Πνόηαζδ βζα δζάααζµα.
Μαξνύια Κιηάθα, Παναµύεζα ηδξ Θεζζαθίαξ, εθδ. Κέδξνο.
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Πζπίκα Σζζµζηάθδ

Ο Πξαζηλνζθνύθεο

Π

έξπζη ηελ παξαµνλή ησλ Φώησλ έγηλε ην θαθό.
ινη νη θαιηθάληδαξνη πνπ είραλ ζθνξπηζηεί ζηα
θεξαµίδηα θαη ζηηο θαµηλάδεο ησλ ζπηηηώλ ηνπ
ρσξηνύ ήηαλ έηνηµνη. Με ην πξώην πνπ ζα ’βιεπαλ ηνλ
παπα-Θύµην λα βγαίλεη µε ηελ αγηαζηνύξα* ηνπ, ζα
’θεπγαλ, ζα ’ηξεραλ θνπηξνπβαιώληαο µαθξηά ζη’
αλήιηαγν θαη ππθλό δάζνο, πίζσ απ’ ην ςειό βνπλό.
Βθεί, θάησ από έλα γέξηθν έιαην, πεξίµελε αλνηρηή κηα
κηθξή ηξύπα πνπ θαηέβαηλε, κε θάηη κηθξνύηζηθα
ζθαινπάηηα, βαζηά κέζα ζηελ θαηνηθία ηνπο.
Ήηαλ έλα ζπήιαην µηθξνύηζηθν θη απηό, µα όµνξθν
θαη γεµάην από ιαµπεξά γπαιηά θαη πεηξάδηα, θόθθηλα,
πξάζηλα, θίηξηλα, άζπξα θαη γαιάδηα, πνπ ιαµπνθνπνύζαλ ζα λα βξίζθνληαλ έμσ θαη λα ηα ρηύπαε ην θσο θη ν
ήιηνο.
Μόιηο έµπαηλε θη ν ηειεπηαίνο θαιηθάληδαξνο, ε
ηξύπα έθιεηλε µνλαρή ηεο θαη δελ µπνξνύζε πηα λα βγεη
θαλέλαο έμσ ζηε γε, παξά µνλάρα ηνπ ρξόλνπ ηα
Υξηζηνύγελλα, πνπ μαλάλνηγε πάιη µνλαρή ηεο.
Σν ’μεξαλ απηό νη θαιηθάληδαξνη, µα δελ ηνπο έλνηαδε.
Έηζη γηλόηαλ από παιηά, από ηόηε πνπ βξέζεθαλ, θαη
είραλ ζπλεζίζεη. Έπεηηα, δελ ηνπο έιεηπε θαη ηίπνηα µέζα
ζηε ζπειηά. Καη θαγεηά είρε ην θειάξη* ηνπο θαη λεξάθη
θαζαξό έβγαδε ν βξάρνο θαη βηβιία είραλ πνπ ηνπο ηα
δηάβαδε ν παππνύο, θαη ηε δνπιεηά ηνπο. Άιινη

* αγηαζηνύξα: θιαδί βαζηιηθνύ κε ην νπνίν ν ηεξέαο

αγηάδεη ηνπο πηζηνύο  θειάξη: απνζήθε γηα ηξόθηκα
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µαγείξεπαλ, άιινη ζπγύξηδαλ ε ζπειηά, άιινη
πειεθνύζαλ θη έδηλαλ όµνξθα ζρήµαηα ζηα πεηξάδηα.
Ωο θαη µνπζηθνί ήηαλ αθόµα, πνπ έπαηδαλ όξγαλα ζηηο
γηνξηέο. Υώξηα πηα πνπ ηα βξάδηα, γύξσ ζην µαθξύ
ηξαπέδη, έιεγε θαζέλαο ηελ ηζηνξία ηνπ, πώο ηα πέξαζε
ηηο δώδεθα µέξεο πάλνπ ζηε γε. Κνληνινγίο,* δελ
πεξλνύζαλε θαη άζρεµα.
Βθείλε ηε ρξνληά, ε πξώηε δνπιεηά ηνπ
Πξαζηλνζθνύθε, ηνπ µηθξνύ θαιηθάληδαξνπ, θαζώο
βγήθε πάλνπ ζηε γε, ήηαλ λα ηξέμεη ζηα θεξαµίδηα ηνπ
µύινπ ηνπ µπαξµπα-Κώζηα. Ήμεξε πσο δπγώλεη* ν
θαηξόο πνπ ζα ’θηηαρλε ε ζεία Κώζηαηλα ηηο ηεγαλίηεο. Κη
απ’ όζεο ηεγαλίηεο είρε δνθηµάζεη ν Πξαζηλνζθνύθεο,
απηέο ηνπ άξεζαλ πην πνιύ. Έμσ θαίλνληαλ ξνδνθόθθηλεο θαη ηξαγαληζηέο, µα µόιηο ηηο ηξύπαγε ην δόληη
γίλνληαλ µαιαθέο, ζα ινπθνύµη, θη έιησλαλ ζην ζηόµα.
Ώπό ηα θεξαµίδηα αλέβεθε ζηελ θαµηλάδα θαη
γιίζηξεζε ζηγά ζηγά πην θάηνπ λα ηδεί. Βπηηπρία! Δ ζεία
Κώζηαηλα έςελε ηεγαλίηεο, θη ν µπαξµπα-Κώζηαο µε ηα
παηδηά θαζηζµέλνη ζην ηξαπέδη πεξίµελαλ. Καη ζε µηα
ζηηγµή πνπ ε µπισλνύ ζήθσζε ηα µάηηα ηεο από ην ηεγάλη
θαη θνίηαμε ηνλ άληξα ηεο, πνπ θάηη ηεο είπε, ν
Πξαζηλνζθνύθεο βνύηεμε θη άξπαμε ηελ πξώηε.
Κη ε µπισλνύ ηεγάληδε, θη ν Πξαζηλνζθνύθεο
άπισλε ην ρεξάθη ηνπ θαη ζνύθξσλε,* όπνηε έβξηζθε
επθαηξία. ηγά ζηγά, µάιηζηα, μεζάξξεςε θαη ηηο
βνπηνύζε ζην βάδν µε ην µέιη πνπ ήηαλ δίπια. ην
ηέινο έθξπςε θαη δύν, ηηο ηειεπηαίεο, ζ’ έλα θνύθσµα*
ηεο θαµηλάδαο, γηα λα ηηο θάεη αξγόηεξα.

* Κνληνινγίο: κε ιίγα ιόγηα  δπγώλεη: πιεζηάδεη
 ζνύθξσλε: έθιεβε  θνύθσµα: βαζνύισκα
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Β, από ην µύιν ηνπ µπαξµπα-Κώζηα δελ μεθόιιεζε
ν Πξαζηλνζθνύθεο όιεο ηηο εµέξεο, από ηνπ Υξηζηνύ
µέρξη ηελ παξαµνλή ησλ Φώησλ! Καιύηεξα λα πνύµε
πσο από ην ηδάθη ηνπ µπαξµπα-Κώζηα δελ μεθόιιεζε.
Βθεί ήηαλ ρσµέλνο θαη ηελ παξαµνλή θη έηξσγε ηεγαλίηεο, θη νύηε άθνπζε ην ζύλζεµα πνπ έδσζε ν γεξνθαιηθάληδαξνο, ν παππνύο ηνπ, πνπ ήηαλε θαη αξρεγόο,
γηα λα ζεθσζνύλ λα θύγνπλ. ε ιίγν πνπ ηηο έθαγε
αλέβεθε λα ηδεί, µα ήηαλ αξγά! Οη θαιηθάληδαξνη είραλ
θύγεη!
Άξρηζε ηόηε λα ηξέρεη θαηά ην δάζνο µ’ όια ηνπ ηα δπλαηά
θη έθηαζε ίζα ίζα ηε ζηηγµή πνπ έθιεηλε ε πόξηα ηεο
ζπειηάο ηνπο.
– Ω, δπζηπρία µνπ, είπε ηόηε ην θαθόµνηξν, ηη ζα γίλσ
ηώξα νινµόλαρν: Πνύ λα πάσ θαη πνύ λα ζηαζώ; Ώλ
ήηαλ ηνπιάρηζην θαινθαίξη, θάπνπ ζα έβξηζθα ζην δάζνο
λα ηξππώζσ θαη λα θάσ ηίπνηα! Μα µε ηέηνηνλ θαηξό ζα
θνθαιώζσ!
Πξαγµαηηθά, ζην ςειό θαη ππθλό δάζνο δελ έβιεπεο ηίπνη’ άιιν παξά έλα παρύ ζηξώµα θάηαζπξνπ
ρηνληνύ, θαη ηα δέληξα ήηαλε θη απηά γεµάηα ρηόλη, από
ηελ θνξπθή µέρξη ηα θάησ θιαδηά, πνπ έγεξλαλ από ην
βάξνο ηνπ. Σν δάζνο απισλόηαλ ήζπρν θαη ζησπειό
η’αγξίµηα, µηθξά θαη µεγάια, είραλ ηξππώζεη ζηηο θσιηέο
ηνπο, θαη µνλάρα θάπνπ θάπνπ θαηλόληαλ πάλσ ζην ρηόλη
ηίπνηα αρλάξηα* από ιύθν ή αιεπνύ.
– Άζρεµα ηα πξάγµαηα! είπε ν Πξαζηλνζθνύθεο. Μα
δελ ηα ’ραζε. Έθαµε µεξηθέο βόιηεο έμσ από ηελ ηξύπα
ηεο ζπειηάο θαη θνίηαδε η’ αρλάξηα ησλ παπνπηζηώλ
ηνπ. Ήηαλ µηθξόηεξα από η’ αρλάξηα ηεο αιεπνύο θαη
πην θνληά ην έλα µε ην άιιν. Κη ήηαλ θπζηθό απηό, γηαηί
όινο όινο ν Πξαζηλνζθνύθεο δελ ήηαλ ςειόηεξνο από

* αρλάξηα: ίρλε, παηεκαζηέο
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µηα πηζαµή. Βπηπρώο πνπ ε ζθνπθίηζα ηνπ ήηαλ ςειή θαη
µπηεξή θαη ηνπ ράξηδε ιίγν αλάζηεµα. Έμαθλα ρηύπεζε
ην θεθάιη ηνπ.
– ΐξε, είπε, δελ πεγαίλσ πάιη ζηεο ζείαο Κώζηαηλαο
λα πεξάζσ ην ρεηµώλα µνπ; Φσηηά ζην ηδάθη έρεη θαη ηνλ
ηξόπν ηνλ μέξσ λα ζνπθξώλσ ηηο πίηεο από ην ηεγάλη
ηεο. Καιά ζα πεξάζσ!
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. Ώθνύ θαληαζηείηε ηα πεηξάδηα πνπ έθηηαρλαλ νη
θαιηθάληδαξνη, κπνξείηε λαθαηαζθεπάζεηε θαη ζεηο ηα
δηθά ζαο, αμηνπνηώληαο δηάθνξα κηθξά αληηθείκελα
(πέξιεο, ςεθίδεο, ραιίθηα).
2. Αεκηνπξγνύκε κεισδίεο, ρξεζηκνπνηώληαο κνπζηθά
όξγαλα (αθόκε θαη απηνζρέδηα), θαη ηηο ηξαγνπδάκε.
3. Υσξηδόκαζηε ζε νκάδεο. Οη κηζέο γξάθνπλ ή
δηεγνύληαη πώο πέξαζε ν θαιηθάληδαξνο ζην ζπίηη
ηεο ζείαο Κώζηαηλαο, ελώ νη ππόινηπεο δίλνπλ έλα
δηαθνξεηηθό ηέινο ζηελ ηζηνξία ηνπ Πξαζηλνζθνύθε.
4. ΐξίζθνπκε θη άιιεο ηζηνξίεο κε θαιηθάληδαξνπο
θαη ηηο δξακαηνπνηνύκε.

Πζπίκα Σζζµζηάθδ (1903 - 1987).
Ώζρνιήζεθε πεξηζζόηεξν µε ην παξαµύζη. Έρεη θάλεη
θαη µεηαθξάζεηο. Άληιεζε ηα ζέµαηά ηεο από ηε θύζε,
ηελ παξάδνζε θαη ηελ ηζηνξία. Οξηζµέλα από ηα
έξγα ηεο είλαη: Παναµύεζα ημο Αζζώπμο, 50 κέα
παναµύεζα, Ο πανηαεηόξ, Ζ ηόηηζκδ μµπνέθα,
Ηζημνίεξ Θαημπήξ θ.ά.

Πνόηαζδ βζα δζάααζµα.
Γσή ΐαιάζε θαη Καηζηµηραίνη,
Σμ ηαθζηακηγανάηζ
ηςκ Υνζζημοβέκκςκ, εθδ. Βιιεληθά Γξάµµαηα.
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Λακμύνζζια

Ό

Όπλε µνπ, έπαξέ µνπ ην

πλε µνπ θη έπαξέ µνπ ην, θη άµε* ην ζηα πεξβόιηα
θαη ηελ πνδηά ηνπ γέµηζε ηξηαληάθπιια θαη ξόδα.
Σα ξόδα λα ’λ’ ηεο µάλαο ηνπ, ηα µήια ηνπ θπξνύ* ηνπ
θαη η’ άζπξα ηα ηξηαληάθπιια λα ’λαη
ηνπ ζάληνπινύ* ηνπ.
Ο ύπλνο ηξέθεη ηα µσξά θη ν θάµπνο ηα βνζθάξηα,*
θη έµελα ην παηδάθη µνπ ην ηξέθνπλε ηα ράδηα.
Ο ύπλνο µνπ ζηα µάηηα ζνπ θη ε γεηα* ζηελ θεθαιή ζνπ
θη ε αγξππληά ζηνλ θύξε ζνπ λα θάµεη ην πξνηθί* ζνπ.
Κνηµήζνπ πνπ ζην γάµν ζνπ, ζη’ αξξαβσληάζµαηά ζνπ
ζ’ αλνίμνπλ ξόδα θαη αλζνί µέζα ζηελ θάµαξά ζνπ.
Σα ρηόληα αιεύξηα ζα γελνύλ θαη ηα βνπλά δαµάιηα*
θη ε ζάιαζζα γιπθό θξαζί λα πηνπλ ηα παιηθάξηα.

*άµε: πήγαηλε  θπξνύ: παηέξα  ζάληνπινπ: λνλνύ
 βνζθάξηα: όζα δώα βόζθνπλ  γεηα: ε πγεία
 πξνηθί: πξνίθα  δαµάιηα: κνζράξηα
84 / 66

Αξαζηεξηόηεηεο
1. Φέξλνπκε ζηελ ηάμε λαλνπξίζκαηα ηεο παηξίδαο καο.
Σα παξνπζηάδνπκε ζηνπο άιινπο θαη ζπδεηάκε γη’ απηά.
2. Μπνξνύκε λα θηηάμνπκε έλα βηβιίν κε ηα
λαλνπξίζκαηα ησλ παηδηώλ ηεο ηάμεο καο.
3. Υσξηδόκαζηε ζε νκάδεο· ε θάζε νκάδα δσγξαθίδεη
κηα εηθόλα γηα θάζε λαλνύξηζκα, βάδεη έλαλ ηίηιν θαη
δηαθνζκεί ηελ ηάμε.
4. Μαγλεηνθσλνύκε λαλνπξίζκαηα θαη ηα ηξαγνπδάκε
ζηελ ηάμε. Μπνξνύκε λα αθνύζνπκε λαλνπξίζκαηα από
ηνλ ςεθηαθό δίζθν ηνπ Νίθνπ Κππνπξγνύ
Ναλνπξίζκαηα, κε ηε αββίλα Γηαλλάηνπ, ή από ηελ
θαζέηα Ναλνπξίζκαηα, ηαρηαξίζκαηα, ζε κνπζηθή
Λάδαξνπ Κνπδηλόπνπινπ.

Πνόηαζδ βζα δζάααζια.
Λακμονίζιαηα, Σαπηανίζιαηα, Παζκέιαηα…, επηκ.
Μαξγαξίηα Κνπιεληηαλνύ, εθδ. Θπκάξη.
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«Φαικσδίεο γιπθέο κε ηα πξώηα
πξώηα Αόμα νη»

Θάεε πμο αβηαθζάγς έκακ
άκενςπμ, Θύνζε, εαννώ
πςξ ηνειζέιαζ από
ημ θαζιό ζμο.
Νηθεθόξνο ΐξεηηάθνο
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Λζηδθόνμξ Βνεηηάημξ

Δ Βηξήλε, ν Εεζνύο θαη ην πνπιί

Κ

αζόηαλ ν Εεζνύο θνληά ζην πνηάκη,
ζηε ξίδα ελόο δέληξνπ θαη πεξίκελε ηε κεηέξα
ηνπ. Αίπια ζη’ απηί ηνπ,
πάλσ ζ’ έλα θιαδί, πνπ ε πλνή ηνπ θσηόο
πεξηζζόηεξν
παξά ην αγεξάθη ην ζάιεπε αλάιαθξα,
θειάεδαγε, ακέξηκλν, έλα πνπιί.
Ώπ’ ην ξάκθνο ηνπ έζηαδαλ δηάθαλεο ηξίιιηεο*
ζην πνηάκη πνπ θύιαγε. Υακνγεινύζε
ν Εεζνύο.
Πεξηκέλαλε ηε κεηέξα ηνπ λα ηνπο θέξεη
δπν δάρηπια
καύξν ςσκί. Δ δσή είλαη όκνξθε.

* ηξίιιηεο: θειαεδήκαηα
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. Φαληαδόκαζηε έλαλ δηάινγν αλάκεζα ζηνλ Εεζνύ θαη
ην πνπιί. Ση ζα κπνξνύζαλ λα πνπλ, άξαγε, κεηαμύ ηνπο;
2. Πώο ληώζεηο δηαβάδνληαο ηε θξάζε «Δ δσή είλαη
όκνξθε», κε ηελ νπνία ηειεηώλεη ην πνίεκα;
3. Πνηεο εηθόλεο ηνπ πνηήκαηνο δθαηνινγνύλ ηε ιέμε
«Βηξήλε» ηνπ ηίηινπ ηνπ;
4. Γσγξαθίδνπκε όπνηα εηθόλα ηνπ πνηήκαηνο καο
έθαλε κεγαιύηεξε εληύπσζε.

Λζηδθόνμξ Βνεηηάημξ (πάνηδ 1911 - 1991).
Λπξηθόο πνηεηήο, ζην έξγν ηνπ νπνίνπ ππάξρεη ραξνύκελε δηάζεζε, αηζηνδνμία θαη αγάπε γηα ηνλ άλζξσπν. ηηο
ζπιινγέο Ο Σαΰβεημξ ηαζ δ ζζςπή θαη Ο πνόκμξ ηαζ ημ
πμηάιζ θπξηαξρεί ε παξνπζία ηεο θύζεο θαη ε γελέζιηα
γε. Σα πνηήκαηά ηνπ θπθινθνξνύλ ζε ηξεηο ηόκνπο, Σα
πμζήιαηα Η, ΗΗ, ΗΗΗ.

Πνόηαζδ βζα δζάααζια.
Φξόζσ Υαηόγινπ, Θαθδιένα εζνήκδ, εθδ. ύγρξνλε
Βπνρή.
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Ραιπζκηνακάε Σαβηόν

Βίζαη ν νπξαλόο ν απέξαληνο

Β

ίζαη ν νπξαλόο ν απέξαληνο
θη είζαη θη ε κηθξή θσιηά […].
Δ αθηίλα νπ έξρεηαη απάλσ
ζε ηνύηε ηε γε, ηε δηθή κνπ,
κε αγθαιηά νξζάλνηρηε, όιε ηελ εκέξα,
γηα λα θέξεη ζα γπξίζεη
πίζσ ζηα πόδηα νπ ζύλλεθα
γηλσκέλα* από ηα δάθξπά κνπ,
από ηνπο ζηελαγκνύο κνπ θη από ηα ηξαγνύδηα κνπ […].
Πάληα ζηε δσή κνπ ε αλαδήηεζα κε ηα ηξαγνύδηα κνπ.
Ήηαλ απηά πνπ κ’ νδήγεζαλ από πόξηα ζε πόξηα
θαη κ’ απηά έλησζα
νιόγπξά κνπ, ςάρλνληαο θη αγγίδνληαο ηνλ θόζκν κνπ.

* γηλσκέλα: θηηαγκέλα
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. Σν θείκελν απηό είλαη έλα είδνο πξνζεπρήο πξνο ην
Θεό. Μπνξείο λα γξάςεηο θαη εζύ κηα πξνζεπρή;
2. Τπάξρνπλ ζηηγκέο πνπ ρξεηάζηεθε λα δεηήζνπκε θάηη
πνιύ ζπγθεθξηκέλν ζηελ πξνζεπρή καο. Ώο κηιήζνπκε
γη’ απηέο ζηελ ηάμε καο.
3. «Βίζαη ν νπξαλόο ν απέξαληνο» - «Πάληα ζηε δσή
κνπ ε αλαδήηεζα κε ηα ηξαγνύδηα κνπ»: Πώο
θαηαιαβαίλεηε απηέο ηηο πξνηάζεηο;

Ραιπζκηνακάε Σαβηόν (1861 - 1941).
Ελδόο πνηεηήο θαη κπζηζηνξηνγξάθνο πνπ ηηκήζεθε κε ην
ΐξαβείν Νόκπει Λνγνηερλίαο, ην 1913. Έθαλε πνιιά
ηαμίδηα θαη επηζθέθζεθε αλάκεζα ζε άιιεο ρώξεο θαη ηελ
Βιιάδα. Έγξαςε πνηήκαηα γηα ηε θύζε, ηελ αγάπε θαη
ηελ παηδηθή αζσόηεηα. Παξάιιεια αζρνιήζεθε κε
πνιηηηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα. Μεξηθά από ηα βηβιία ηνπ
είλαη: Δηαηό πμζήιαηα ημο Θαιπίν, Ποβμθαιπίδεξ, Ζ
ενδζηεία ημο ακενώπμο.
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Έθζα Υίμο

Ο Ννξληίλ ζηελ εθθιεζηά
ελ άιιε κέξα μππλήζαλε θη ήηαλ θεθάηνη. Ήηαλε
Κπξηαθή θαη δηπιόζθνιν.* 21 ΜαΎνπ, Κσλζηαληίλνπ θαη Βιέλεο, γηόξηαδε ν παηέξαο. Βθηόο από ηε
λελέ,* πνπ δελ ηελ αθήλαλε ηα πνδάξηα ηεο, όινη νη
άιινη εηνηκάδνληαλ γηα ηελ εθθιεζηά. Δ κακά είρε θηηάμεη
άξην θαη ηνλ πήγε ζηελ εθθιεζηά απνβξαδίο κέζα ζην
παλέξη κε ηελ νινθέληεηε πεηζέηα. Σνλ δύκσζε κόλε
ηεο κε δάραξε, θαλέια θαη καζηίρα. Μνζθνκύξηζε ην
ζπίηη ζαλ ηνλ έθεξε από ην θνύξλν ξνδνθόθθηλν θαη
παζπαιηζκέλν κε ζνπζάκη.
Ο Ννξληίλ δελ είρε ηδέα ηη ζπλέβαηλε. Οη γηνξηηλέο
θακπάλεο ηνλ ηξνκάμαλε. Ο Ώξγύξεο ήζειε λα ηνλ
πάξνπλ καδί ηνπο ζηελ εθθιεζηά, επέκελε, αιιά ν
παηέξαο ήηαλ ζθεθηηθόο.
– Αελ μέξσ, είπε, αλ πξέπεη λα ηνλ πάξνπκε, έρεη
άιιε πίζηε. Κη ίζσο θαθνθαλεί θαη ηνπ παηέξα ηνπ, ηνπ
Μνπζηαθά.
Ο Ννξληίλ, άκα ηνπ εμήγεζε ε λελέ, είπε θη εθείλνο
πσο θάηη ηέηνην, λα πάεη δειαδή ζε ρξηζηηαληθή εθθιεζηά ηελ ώξα ηεο ιεηηνπξγίαο, κπνξεί θαη λα εμόξγηδε ηνλ
παηέξα ηνπ. Ώιιά ν ίδηνο ήζειε πνιύ λα δεη ηη θάλνπλ νη
ρξηζηηαλνί ζηηο εθθιεζηέο ηνπο θαη πώο πξνζθπλνύλ ην
δηθό ηνπο Ώιιάρ. Αε ζα ’ιεγε ηίπνηα ζηνλ παηέξα ηνπ.

T

* δηπιόζθνιν: δπν γηνξηέο ηελ ίδηα κέξα  λελέ: γηαγηά
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Θα ην θξαηνύζε κπζηηθό. Καη ζα ’ηαλ ην κνλαδηθό
ηνπξθάθη ζηνλ ηόπν ηνπ πνπ πάηεζε ζε ρξηζηηαληθή
εθθιεζηά λα ιεηηνπξγεζεί!
Ση ην ’ζειαλ όκσο λα πάξνπλ ηνλ Ννξληίλ ζηελ
εθθιεζηά;
Αελ ήηαλ κόλν πνπ ζαλ έθηαζαλ έβγαιε ηα
παπνύηζηα ηνπ θαη ηα άθεζε πίζσ από ηελ πόξηα, αιιά
πήξε θαη ην ραιάθη πνπ ζθνύπηδε ν θόζκνο ηα πόδηα ηνπ,
ην ’βαιε κεο ζηε κέζε θη έπεζε γνλαηηζηόο κπξνύκπηα.
Κάζε ηόζν ζήθσλε ην θεθάιη, ρηππνύζε ηηο παιάκεο ηνπ
ζην κσζατθό θαη μαλάπεθηε κε ην θνύηειν λ’ αγγίδεη ην
πάησκα. Οη γπλαίθεο άξρηζαλ λα ςνπςνπξίδνπλ θη ε
εθθιεζάξηζζα πήγε θαη ηνλ ζήθσζε. Δ κακά ηνλ πήξε
από ην ρέξη θαη ηνλ νδήγεζε ζ’ έλα ζηαζίδη.* Μα νύηε θη
εθεί θάζηζε πάλσ από πέληε ιεπηά. Καηέβεθε θαη πήγε
ίζα ζην δεζπνηηθό. Κάζηζε ζην ζξόλν ηνπ δεζπόηε θη
άπισζε ηα ρέξηα ηνπ ζηα ζθαιηζηά κπξάηζα ηνπ, ζαλ λα
’ηαλ ν Μέγαο ΐεδίξεο ησλ ηδακηώλ θαη ησλ λαώλ ηεο
Ώλαηνιήο. Ώπό θεη ηνλ ηξάβεμε γξήγνξα γξήγνξα ν
παηέξαο θαη ηνλ πήξε θνληά ηνπ ζην ςαιηήξη. Σνλ
θξαηνύζε απ’ ην καλίθη θαη, κόιηο έθαλε λα θύγεη, ηνλ
ηξαβνύζε, θη ν Ννξληίλ εζύραδε.
Ο Ώξγύξεο, ληπκέλνο δηαθάθη, ήηαλε ζην ηεξό. Έβγαδε
πόηε πόηε ην θεθάιη ηνπ από ηε κηθξή πύιε θαη
παξαθνινπζνύζε κε αλεζπρία, αιιά θαη κε επζπκία, ηα
θακώκαηα ηνπ Ννξληίλ.
Σν επεηζόδην έγηλε όηαλ ήηαλ λα δηαβάζεη ν παπάο
ην επαγγέιην θαη ν Ώξγύξεο βγήθε θξαηώληαο ην κηθξό
καλνπάιη. Ο Ννξληίλ, πνηνο μέξεη πώο ηνπ θάλεθε,
μέθπγε από ην ρέξη ηνπ παηέξα θη έηξεμε ζαλ ζίθνπλαο
λα πάξεη από ηα ρέξηα ηνπ Ώξγύξε ην καλνπάιη. Έγηλε κηα
κηθξνβαβνύξα θαη ηόηε επελέβε ν επίηξνπνο. Έπηαζε

* ζηαζίδη: μύιηλν θάζηζκα
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ηνλ Ννξληίλ, ηνλ ηξάβεμε θαη, καδί κε ηνλ παηέξα, ηνλ
έβγαιε έμσ. Έμσ εθεί, κε ρακειή θαη λεπξηαζκέλε θσλή,
έςαιε ηνλ αλαβαιιόκελν* ζηνλ παηέξα θαη ηνλ Ώξγύξε,
πνπ θνπβάιεζαλ ζηελ εθθιεζηά έλα άγλσζην ηξειόπαηδν. Πνύ λα ’μεξε ν επίηξνπνο πσο ην ηξειόπαηδν
απηό ήηαλ έλα ηνπξθάθη πνπ δελ ήμεξε πσο, όηαλ έλα
αγόξη είλαη ληπκέλν δηαθάθη, δελ παίδεη, αιιά παίξλεη
κέξνο ζηε ζεία ιεηηνπξγία!
Ο Ννξληίλ εληππσζηάζηεθε απ’ ηελ εθθιεζηά ηνπ
ρξηζηηαλνύ Ώιιάρ. ιν ην κεζεκέξη ηα θνπβέληηαδε κε ηε
λελέ. Αελ κπνξνύζε λα ρσλέςεη γηαηί νη ρξηζηηαλνί
θάλνπλ ηέηνηεο δσγξαθηέο. Καη ηη άζθεκνη γέξνη κε
καθξηέο γελεηάδεο ήηαλ απηνί ζηνπο ηνίρνπο! Καη πνηνη
ήηαλ εθείλνη νη θαβαιάξεδεο, ν έλαο κε η’ άζπξν άινγν,
πνπ είρε ρώζεη ην θνληάξη ηνπ ζηελ θαξδηά ελόο
αγξηάλζξσπνπ, θη ν άιινο κε ην καύξν άινγν, πνπ
θαξθώλεη έλα δξάθν; Καη γηαηί ηόζεο κσξνκάλεο κε ηα
κσξά ζηελ αγθαιηά θαη κηα κάιηζηα απ’ απηέο λα ην
βπδαίλεη θηόιαο; Άζε ηελ άιιε πνπ είρε ηξία ρέξηα, θαη ηελ
άιιε, ρσξίο κσξό ζηελ αγθαιηά, πνπ θνξνύζε καληίια

* έςαιε ηνλ αλαβαιιόκελν: κάισζε
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καύξε θη έκνηαδε κε ραλνύκ* ρσξίο θεξεηδέ!* Κη εθείλνο
ςειά ςειά ηη έθαλε θαη ηνλ θάξθσζαλ ζε δπν μύια κε
αλνηρηά ρέξηα, θαη ζην ζηήζνο είρε κηα ιαβσκαηηά θαη
ζην θεθάιη θνξνύζε ζηεθάλη από αγθάζηα; Καη γηαηί
ηνπο αλάβαλε θεξηά θαη ηνπο θηινύζαλ ζηηο πιεγέο
ηνπο, ζηα πόδηα ηνπο, θαη ηηο κσξνκάλεο ζην κάγνπιν;
Γαιίζηεθε ε λελέ κε ηηο ηόζεο εξσηήζεηο. Μάηαηα πξνζπαζνύζε λα εμεγήζεη ζηνλ Ννξληίλ πσο νη δσγξαθηέο
απεηθνλίδνπλ ηηο κνξθέο ησλ αγίσλ ηεο πίζηεο καο θαη
πσο κ’ απηέο επηθνηλσλνύκε κε ην πλεύκα ηνπο ζηνλ
Οπξαλό. Οη εηθόλεο είλαη νη γέθπξεο πνπ ελώλνπλ ηε
ζθέςε ησλ απιώλ αλζξώπσλ κε ην αζάλαην πλεύκα ηεο
άγηαο κνξθήο. Πώο αιιηώο λα ρσξέζεη ην θησρό κπαιό
ηνπ αλζξώπνπ ην Θεό ηνπ, αλ δελ ηνλ ζηήζεη απέλαληί
ηνπ, λα ηνλ βιέπεη, λα ηνλ αγγίδεη θαη λα ηνλ παξαθαιεί
θνηηάδνληάο ηνλ όξζηνο θαη θαηά πξόζσπν;
Πνιιά ηνπ ’πε ε λελέ ηνύ Ννξληίλ γηα ηνπο αγίνπο θαη
ηελ Παλαγία πνπ θξαηά ην Υξηζηό θαη ζθεπάδεη
όια ηα παηδηά ηνπ θόζκνπ, αθόκα θαη ηα ηνπξθάθηα.
Ο Ννξληίλ άιια θαηάιαβε, άιια όρη. Σνπ άξεζε
πνιύ όκσο ε ηζηνξία ηεο παξζέλαο Μαξίαο,
πνπ ζαλ κεηέξα ηνπ θόζκνπ πξνζηαηεύεη
όια ηα παηδάθηα, όπνπ θη αλ δνύλε.

* ραλνύκ: κνπζνπικάλα  θεξεηδέ: θάιπκκα ηνπ
πξνζώπνπ
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. Πώο ζπκπεξηθέξζεθε ν Ννξληίλ, όηαλ βξέζεθε ζηε
ρξηζηηαληθή εθθιεζία; Μπνξείο λα εμεγήζεηο ηε
ζπκπεξηθνξά απηή;
2. Να θέξεηε πιεξνθνξίεο γηα ηα ηδακηά ή λα
επηζθεθηείηε έλα ηδακί, αλ ππάξρεη ζηνλ ηόπν ζαο.
3. Δ Παλαγία «ζαλ κεηέξα ηνπ θόζκνπ πξνζηαηεύεη όια
ηα παηδάθηα, όπνπ θη αλ δνύλε». Ώο γξάςνπκε κηα δηθή
καο θξάζε γηα ηελ Παλαγία ή γηα ην Θεό.
4. Μπνξείο λα αθεγεζείο ηελ ηζηνξία ηνύ Ννξληίλ κε
δηθά ζνπ ιόγηα;

Έθζα Υίμο (Πεζναζάξ 1954).
Μεγάισζε ζηε άκν, όπνπ θαη δεη. πλεξγάδεηαη κε
εθεκεξίδεο θαη ινγνηερληθά πεξηνδηθά. Έρεη γξάςεη
πνηήκαηα, δηεγήκαηα θαη κπζηζηνξήκαηα γηα παηδηά θαη
λένπο. Ζ Λεκέ δ ιονκζά θπθινθόξεζε ην 1996.

Πνόηαζδ βζα δζάααζια.
ΐαγγέιεο Διηόπνπινο, Θαθέ αδδζαζηζηό ιπαθάηζ εθδ.
Παηάθε.
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Ληίκα Υαηγδκζημθάμο

Δ δηθή κνπ πξνζεπρή

Σ

ελ πξνζεπρή πνπ ζα ζαο πσ
θαλείο δε κνπ ηελ έρεη κάζεη.
Έξρεη’ απ’ ηεο θαξδηάο ηα βάζε.

Φύιαγε, Θε* κνπ, ηα ηξηδόληα,
πνπ γαιελεύνπλ ηε λπρηηά.
ώζε ην δέληξν απ’ ηε θσηηά!
ΐνήζα η’ αλέκειν ηδηηδίθη
κε ζηακαηήζεη ην ηξαγνύδη.
Κη από ην ηαπεηλό ινπινύδη
ίζακε η’ αλζξσπάθη εκέλα,
όια λα δνπλ επηπρηζκέλα
ηα πιάζκαηα πάλσ ζηε γε.

* Θε: Θεέ
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. Ση άιιν λνκίδεηε όηη ζα κπνξνύζε λα δεηήζεη ην
«αλζξσπάθη» ζηελ πξνζεπρή ηνπ:
2. ην πνίεκα απηό, όπσο θαη ζην πνίεκα ηνπ Ρ. Σαγθόξ,
πεξηγξάθνληαη δύν ηξόπνη πξνζεπρήο. Τπάξρνπλ
νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο αλάκεζα ηνπο;

Ληίκα Υαηγδκζημθάμο (Αεήκα 1931).
Ώζρνιήζεθε κε ηε κνπζηθή θαη ηε ινγνηερλία. Έγξαςε
παξακύζηα, κηθξά ζεαηξηθά έξγα, θαζώο θαη έξγα γηα ην
θνπθινζέαηξν. Πνηήκαηα θαη δηεγήκαηά ηεο έρνπλ
πεξηιεθζεί ζε αλζνινγίεο θαη ζρνιηθά βηβιία. Μεξηθά έξγα
ηεο: Ζ Αβαπμύθα ημο ηαθμηαζνζμύ, Φέθε, μ ιεβάθμξ
πζακίζηαξ ηαζ άθθεξ ζζημνίεξ.
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Θάθακηα

Πξσηνρξνληάηηθα θάιαληα ηεο Κεθαινληάο
Σα ηάθακηα είκαζ ηναβμύδζα πμο ηα θέκε ζοκήεςξ ηα
παζδζά ηδκ παναιμκή ηςκ ιεβάθςκ εμνηώκ ηδξ πνζζηζακμζύκδξ, πδβαίκμκηαξ από ζπίηζ ζε ζπίηζ. Τπάνπμοκ
ηάθακηα ηςκ Υνζζημοβέκκςκ, ηδξ Πνςημπνμκζάξ (ημο
Αβίμο Βαζζθείμο), ηςκ Φώηςκ ηαζ ημο αααάημο ημο
Ιαγάνμο. Σμ πενζεπόιεκό ημοξ, πμο έπεζ ανπζηά ζπέζδ ιε
ηζξ παναπάκς βζμνηέξ, πενζθαιαάκεζ εοπέξ ηαζ εβηώιζα βζ’
αοημύξ ζημοξ μπμίμοξ ράθθμκηαζ. Αηόιδ, οπάνπμοκ
δζαθμνέξ ζηα θόβζα ημοξ από πενζμπή ζε πενζμπή.

’

απηό ην ζπίηη πνπ ’ξηακε* πέηξα λα κε ξαγίζεη
θη ν λνηθνθύξεο ηνπ ζπηηηνύ ρξόλνπο πνιινύο
λα δήζεη.
Ώθέληε, αθέληε, νιάθεληε,* αθέληε θεκηζκέλε,
ζηελ μεληηηά θαη ηε Φξαγθηά, ζηνλ θόζκν μαθνπζκέλε,
αθέληε κ’ ξήγα* λα ζε δσ ή κπάηιν* ζηελ Πόιε
θαη βαζηιηά ζηνλ ηόπν ζνπ λα ζε ηηκήζνπλ όινη.

* πνπ ’ξηακε: πνπ ήξζακε  νιάθεληε: κεγάιε αθέληε
 ξήγα: απηνθξάηνξα  κπάηιν: βάηιν (πξόμελν ηεο
ΐελεηίαο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε)
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Πνιιά είπακε η’ αθέληε καο· αο πνύκε ηεο θπξάο καο.
Κπξά ρξπζή θαη ιπγεξή,* θπξά ραξηησκέλε,
κε θξνληκάδεο θη επκνξθηέο εζύ ’ζαη ζηνιηζκέλε.
Κπξά κνπ, όηαλ βνύιεζαη* ζηελ εθθιεζηά λα πάγεηο,
λα πξνζθπλήζεηο ην Θεό, ηελ πξνζεπρή λα θάλεηο,
βάλεηο ηνλ ήιην πξόζσπν θαη ην θεγγάξη ζηήζη
θαη ηνπ θνξάθνπ ην θηεξό βάλεηο γατηαλνθξύδη.*
Βζέ, θπξά κνπ, ζνπ ’πξεπε βαζίιηζζα λα γίλεηο,
λα θάζεζαη ζην ζξόλν ζνπ, ηηο επκνξθηέο λα θξίλεηο.
Κπξά κε ηνπο πνιινύο πηνύο ηνπο κνζθαλαζξεκκέλνπο
ζηελ πξνθνπή θαη ζηα θαιά θαινζπλεζηζκέλνπο,
πνπ ινύδεηο ηνπο, ρηελίδεηο ηνπο θαη ζην ζρνιεηό ηνύο
ζηέιλεηο,
λα κάζνπλ ράξηλ θη αξρνληηέο,* πνιιά ηνπο
παξαγγέξλεηο.*

* ιπγεξή: θνκςή  βνύιεζαη: ζέιεηο

 γατηαλνθξύδη: ιεπηό θαη όκνξθν θξύδη, καύξνπ
ρξώκαηνο  αξρνληηέο: επγεληθή θαη αξρνληηθή
ζπκπεξηθνξά  παξαγγέξλεηο: παξαγγέιιεηο
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. Οη επρέο πνπ ιέγνληαη ζηα θάιαληα δειώλνπλ ηηο
επηζπκίεο πνπ είραλ νη θάηνηθνη ηεο Κεθαινληάο ηα
παιαηόηεξα ρξόληα. Να βξείηε πνηεο είλαη απηέο νη
επρέο. Πνηα επηζπκία θξύβεη ε θαζεκηά;
2. Ώλ γξάθαηε δηθά ζαο θάιαληα ζήκεξα, ηη ζα
επρόζαζηε ζηηο θόξεο ηεο θπξάο;
3. Να ζπγθεληξώζεηε θάιαληα από δηάθνξεο πεξηνρέο
ηεο Βιιάδαο. Τπάξρνπλ ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ
επαλαιακβάλνληαη ζ’ απηά;
4. Ώθνύ αθνύζεηε θάιαληα από δηάθνξα κέξε, λα
ζπλζέζεηε δηθά ζαο πξσηνρξνληάηηθα θάιαληα κε επρέο
πνπ λα ηθαλνπνηνύλ επηζπκίεο θαη όλεηξα ησλ
αλζξώπσλ ηεο επνρήο καο.
5. Να κάζεηε ηα θάιαληα ηεο Κεθαινληάο θαη λα ηα
ςάιεηε ζηε ρξηζηνπγελληάηηθε γηνξηή ηνπ ζρνιείνπ ζαο.

Θάθακηα
(Κοηζθήκδ)

Πνόηαζδ βζα δζάααζια.
Υξήζηνο Μπνπιώηεο, Δπηά ζζημνζμύθεξ
βζμνηζκέξ ηαζ πανάλεκεξ, επηά, εθδ. Παηάθε.
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Βμύθα Κάζημνδ

Σόηε πνπ πήγακε βόιηα
ηνλ Βπηηάθην

Β

πηπρώο ηα δάθξπα ζηέγλσζαλ γξήγνξα θνληά
ζηε κακά θαη ζηνλ κπακπά. Καη κ’ άξεζε ε
εθθιεζία έηζη κηθξή πνπ ήηαλ. Ούηε ρώξηδε θαλείο
ηνύο άληξεο από ηηο γπλαίθεο. Κη ήηαλ γηνκάηε γηαγηάδεο
θαη παππνύδεο, πνπ άθνπγαλ επραξηζηεκέλνη ηνλ παπά
πνπ έςειλε. Κνληά ηνπ ζηέθνληαλ ιίγνη άληξεο θη
έθαλαλ ηνπο ςάιηεο.
Βκείο θαζόκαζηαλ ζε θάηη ςειέο θαη ζηελέο
θαξέθιεο, κε πιάηε θαη ρέξηα, όιν μύιν, πνπ έκνηαδαλ
κε θαζεηίλεο.
Μπξνζηά καο ήηαλ ν Βπηηάθηνο γηνκάηνο ινπινύδηα.
Καη δίπια ηνπ κεξηθά θνξίηζηα πνπ ηξαγνπδνύζαλ ην
«Ώη γελεαί πάζαη …»* θαη ην «Έξαλαλ* ηνλ ηάθνλ …». Ώ,
ηα έιεγαλ ηόζν σξαία! Ώθνπγόηαλ ε θσλή ηήο θαζεκηάο
μερσξηζηά! αλ λα ηξαγνπδνύζε κόλε ηεο!
Κη αο έιεγε ε κακά έπεηηα:
– Θεέ κνπ, ηη παξάθσλεο νη κηθξέο!…
Βκέλα κνπ άξεζαλ.
πσο κνπ άξεζε θη ν παπάο καο, πνπ όιν κε θνίηαδε
θαη κνπ ρακνγεινύζε. Καη κε ράηδεπε θηόιαο ζαλ πεξλνύζε
από θνληά κνπ. Καη δε ζύκσλε πνπ πήγαηλα νινέλα θη

* Αη γελεαί πάζαη: όιεο νη γελεέο  Έξαλαλ: ξάληηζαλ
κε αξώκαηα
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έπηαλα ηνλ Βπηηάθην. Ούηε όηαλ κύξηδα ηα ινπινύδηα. Ούηε
όηαλ πήξα κεξηθά λα ραξίζσ ζηε κακά. Ούηε όηαλ
πήγα ζηα θνξίηζηα θαη ηξαγνύδεζα θη εγώ:
– Θ’ αλαζηεζεί ν Υξηζηνύιεεεεο!
Έλα, μέξεηο, νιόηεια δηθό κνπ ηξαγνύδη. Μεηά, νη
άληξεο πνπ έθαλαλ ηνπο ςάιηεο ζήθσζαλ ηνλ Βπηηάθην.
Κη όηαλ ν παππνύιεο δήηεζε έλα λέν λα ζεθώζεη ην
ζηαπξό, δελ πήγαηλε θαλέλαο. Αελ έβξηζθαλ λέν.
Βκέλα δε κ’ άθελαλ γηαηί, ιέεη, ήκνπλα κηθξόο. Κη
ήηαλ έηνηκνο λα πάεη ν κπακπάο, αιιά ζην ηέινο
θαηέβαζαλ έλα αγόξη από ηελ θακπάλα πάλσ.
Όζηεξα, βγήθακε όινη έμσ. Μπξνζηά ν ζηαπξόο,
κεηά ν Βπηηάθηνο, ν παππνύιεο, νη ςάιηεο, ηα θνξίηζηα
θαη κεηά όινη εκείο. Κόιιεζαλ έπεηηα πάλσ ζηνλ
Βπηηάθην πνιιά θίηξηλα κηθξά θεξηά θαη η’ άλαςαλ.
Ώλάςακε θη εκείο ηα δηθά καο θαη μεθηλήζακε γηα ηελ
«πεξηθνξά». Αειαδή, ζα πεγαίλακε ηνλ Βπηηάθην κηα
βόιηα ζην ρσξηό. Έηζη είπε ε κακά, πνπ ηε ξώηεζα.
ην δξόκν πεξπαηνύζακε αξγά. Πξώηα, γηαηί έηζη
θάλνπλ ζηνλ Βπηηάθην. Έπεηηα, γηαηί νη πεξηζζόηεξνη
ήηαλ γέξνη, θαη ηέινο, γηαηί έπξεπε λα πξνζέρνπκε θαη
ηόζα πξάγκαηα: ηηο ζηξνγγπιέο πεηξνύιεο, ηα ζθαιηά,
ηα κπαιθόληα…
– Καηεβάζηε ιίγν ηνλ Βπηηάθην! Θα ξίμεη ην κπαιθόλη
θάησ! Έιεγε θη ν παππνύιεο ζηακαηώληαο ιίγν ην
ςάιζηκν.
Ώιιά απηόο είρε θαη λα πξνζέρεη θαη ηα θεξηά.
– ρη ηώξα ην θεξί, θπξα-Σαζία! Μεηά!
– ε βιέπσ, θπξα-Καιιηόπε! Άζε θάησ ην θεξί!
Μεηά ηελ πεξηθνξά ζα πάξεηε όινη ζαο. Φηάλνπλ
γηα όινπο.
Σα ’ιεγε ζε κεξηθέο γηαγηάδεο πνπ ήζειαλ λα πάξνπλ
αγηαζκέλν, ιέεη, θεξί από ηνλ Βπηηάθην.
Ώιιά δελ ηηο άξεζε λα πεξηκέλνπλ ην κεηά.
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Δπζηάθζμξ (Δοαββεθίζηνζα, ηζάεμξ)
Κη ήηαλ παληνύ λύρηα. Καλέλα παξάζπξν δελ είρε
θσο. Κη απηή ε …πεζακέλε εζπρία…
– Πξόζερε! ζα κε θάςεηο! Ση θόιιεζεο έηζη πάλσ
κνπ! είπε ε κακά θαη κνπ πήξε ην θεξί.
Μ’ αγθάιηαζε όκσο.
ην δξόκν ζηακαηήζακε ηξεηο θνξέο. Σόηε ήηαλ πνπ
είπακε ηα ηξαγνύδηα ησλ θνξηηζηώλ. Σν δηθό κνπ
ηξαγνύδη δελ ην ’μεξε θαλέλαο.
ηαλ θηάζακε ζηελ εθθιεζία μαλά, νη ςάιηεο
ζήθσζαλ ηνλ Βπηηάθην ςειά πάλσ από ηελ πόξηα θη
όινη εκείο πεξάζακε από θάησ. Να, όπσο παίδνπκε ην
«πεξλά πεξλά ε κέιηζζα…».
Κη αγηαζκέλν θεξί πήξακε όινη καο.
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. ε πνηα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ θαίλεηαη ε ζπκκεηνρή
ηνπ πξσηαγσληζηή ζηελ ηειεηή;
2. Να πεξηγξάςεηε ηελ πεξηθνξά ηνπ Βπηηαθίνπ ηεο
γεηηνληάο ζαο ή ηεο πεξηνρήο όπνπ έρεηε πεξάζεη έλα
Πάζρα.
3. Γλσξίδεηε δηαθνξεηηθά έζηκα γηα ηνλ Βπηηάθην από
άιια κέξε ηεο Βιιάδαο;
4. Πνηνο ηίηινο ζάο αξέζεη πεξηζζόηεξν, απηόο πνπ έρεη
ην απόζπαζκα ηνπ βηβιίνπ ζαο ή «ε πεξηθνξά ηνπ
Βπηηαθίνπ», πνπ αλαθέξεηαη κέζα ζην θείκελν; Να
εμεγήζεηε ηελ πξνηίκεζή ζαο.

Βμύθα Κάζημνδ (Αβνίκζμ 1945).
ύγρξνλε πεδνγξάθνο πνπ ζπγγξάθεη βηβιία γηα παηδηά
θαη λένπο. Έρεη γξάςεη κπζηζηνξήκαηα θνηλσληθνύ
πεξηερνκέλνπ θαη κηθξέο ηζηνξίεο. Μεξηθά από ηα έξγα ηεο
είλαη: Ο ηαθεζιέκμξ, Ο πζμκάκενςπμξ πήνε ηδ ιαιά, Σμ
αοβμοζηζάηζημ θεββάνζ, Δηείκδ ηδ θμνά (θεθάιαην απηνύ
είλαη θαη ην θείκελν ηνπ βηβιίνπ καο).
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Θώζηαξ Βάνκαθδξ

Δ κάλα ηνπ Υξηζηνύ

Φ

εύγεηο πάλνπ ζηελ άλνημε, γηε κνπ θαιέ κνπ,
Άλνημή κνπ γιπθηά, γπξηζκό πνπ δελ έρεηο.
Δ νκνξθηά ζνπ βαζίιεςε θίηξηλε,* γηε κνπ,
δελ κηιάο, δελ θνηηάο, πώο καδηέκαη* γιπθέ κνπ!

* βαζίιεςε θίηξηλε: πέζαλεο

 καδηέκαη: ηξαβάσ
ηα καιιηά κνπ
από ην πέλζνο

Αξαζηεξηόηεηεο
1. Να πεξηγξάςεηε ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο Παλαγίαοκάλαο.
2. πδεηήζηε γηα ηελ παξνπζία ηεο Άλνημεο ζην πνίεκα.

Θώζηαξ Βάνκαθδξ.
(Πύνβμξ Ακαημθζηήξ Ρςιοθίαξ 1884-Αεήκα 1974)
.

Φηιόινγνο, ινγνηέρλεο, κεηαθξαζηήο, θξηηηθόο θαη δεκνζηνγξάθνο. Σν έξγν ηνπ έρεη θνηλσληθό πεξηερόκελν.
Έγξαςε ηα βηβιία Σμ θςξ πμο ηαίεζ, ηθάαμζ πμθζμνηδιέκμζ, Ζ αθδεζκή απμθμβία ημο ςηνάηδ, Ο πνμζηοκδηήξ.

Πνόηαζδ βζα δζάααζια.
Πελειόπε Αέιηα, Ζ γςή ημο Υνζζημύ, εθδ. Βζηία.
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«κνξθή κνπ, θαιή,
γιπθηά παηξίδα»

Θέθεζ ανεηήκ ηαζ ηόθιδκ
δ εθεοεενία.
Ώλδξέαο Κάιβνο
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Θαθθζόπδ θαέθθμο

Σν μύιηλν άινγν
Σμ απόζπαζια πμο αημθμοεεί είκαζ από ηδ δζαζηεοή ηήξ
Ηθζάδαξ ημο Οιήνμο, πμο έηακε δ ζοββναθέαξ.

Έ

ηζη κέζα ζε ιίγεο κέξεο νη Ώραηνί έραζαλ ηνπο
δπν πην αλδξείνπο αξρεγνύο ηνπο, ηνλ Ώρηιιέα
θαη ηνλ Ώίαληα, θη ε απώιεηα απηή αθόπιηζε*
ηνπο πνιεκηζηέο. Άιισζηε δέθα νιόθιεξα ρξόληα
βξίζθνληαλ καθξηά από ηα ζπίηηα ηνπο θαθνπαζαίλνληαο
ζηνλ μέλν αθηιόμελν ηόπν. Άξρηζαλ ινηπόλ λα
ζηγνκνπξκνπξίδνπλ. Καη ηόηε ν Οδπζζέαο ζθέθζεθε πσο
ήηαλ θαηξόο λα ηειεηώζεη πηα απηή ε εθζηξαηεία. Κη αθνύ
νη δπν αμηόηεξνη από ηνπο αξρεγνύο είραλ ιείςεη, πνηα
ειπίδα ηνπο απόκεηλε λα θπξηέςνπλ ην Ίιην κε ηε
δύλακε ησλ όπισλ;
Απλαηόηεξε όκσο από ηα όπια είλαη ε πνλεξηά. Κη
αθνύζηε ηη ζνθίζζεθε ν πακπόλεξνο Οδπζζέαο:
Πήγε θαη πξόηεηλε ζηνλ Ώγακέκλνλα λα θηηάμνπλ κε
μύια έλα πειώξην άινγν, θνύθην ζην εζσηεξηθό ηνπ, κε
κηα θξπθή θαηαπαθηή ζην κέξνο ηεο θνηιηάο απ’ όπνπ ζα
κπνξνύζαλ λα κπαηλνβγαίλνπλ ηέζζεξηο πέληε άλδξεο.
Θα δηέδηδαλ ινηπόλ πσο εηνηκάδνληαη λα θύγνπλ θαη
πσο άθελαλ απηό ην μύιηλν νκνίσκα αιόγνπ ζαλ

* αθόπιηζε: απνζάξξπλε
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αθηέξσκα ζηνλ Ώπόιισλα. Οη Σξώεο ζίγνπξα ζα έηξεραλ
λα παξαιάβνπλ θαη λα κπάζνπλ ζηελ πόιε ηνπο ηελ
πξνζθνξά απηή ζην ζεό ηνπο. Καη ηόηε νη θιεηζκέλνη ζηελ
θνηιηά ηνπ Ώραηνί ηε λύρηα, όηαλ ζθνηάδη ζ’ απισλόηαλ
ζην Ίιην, ζα έβγαηλαλ θαη ζ’ άλνηγαλ ηηο πύιεο ησλ
ηεηρώλ γηα λα εηζνξκήζνπλ νη ζύληξνθνί ηνπο.
Έηζη θαη έγηλε. Έθηηαμαλ ην μύιηλν πειώξην άινγν θη
αθνύ κέζ’ ζηελ θνηιηά ηνπ θξύθηεθαλ ν Οδπζζέαο κε
ηέζζεξηο ζπληξόθνπο ηνπ, νη ζύληξνθνί ηνπο ην έζπξαλ
θνληά ζηα ηείρε απνραηξεηηζηήξην δώξν ζηνλ Ώπόιισλα.
Οη Σξώεο πάλσ από ην ηείρνο ην έβιεπαλ κε ζαπκαζκό
θαη πεξίκελαλ αλππόκνλα πόηε νη Ώραηνί ζ’ απνζύξνληαλ
γηα λα ην κπάζνπλ ζηελ πόιε. Μόλνλ ν Έιελνο, ν
κάληεο γηνο ηνπ Πξηάκνπ, ηνπο θώλαδε πσο απηό ήηαλ
ηέρλαζκα θη έπξεπε λα κε μεγειαζηνύλ. Μα δελ ηνλ
άθνπζαλ. Έβαιαλ κέζα ζην Ίιην ην μύιηλν άινγν, ηνλ
«Ανύξεην ίππν», όπσο η’ νλόκαδαλ, θαη ηε λύρηα ζηα
ζθνηεηλά νη θιεηζκέλνη ζην εζσηεξηθό άλδξεο
μεπήδεζαλ από ηελ θαηαπαθηή θη έηξεμαλ λ’
αλνίμνπλδηάπιαηα ηηο πύιεο ηνπ ηείρνπο.
Δ Σξνία ήηαλ ρακέλε πηα. Κη όηαλ ζε ιίγν ν
νξίδνληαο πνξθπξώζεθε,* δελ ήηαλ από ηνλ ήιην πνπ
αλέηεηιε. Ήηαλ από ηελ αληαύγεηα ηεο θσηηάο πνπ έθαηγε
ηελ πόιε ηνπ Πξηάκνπ.

* πνξθπξώζεθε: θνθθίληζε
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. Ώο ππνζέζνπκε όηη παξαθνινπζείηε από θνληά ηα
γεγνλόηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην θείκελν. Μπνξείηε λα
ηα δηεγεζείηε;
2. Ση λνκίδεηε όηη έιεγαλ κεηαμύ ηνπο νη πνιεκηζηέο πνπ
ήηαλ θξπκκέλνη ζηελ θνηιηά ηνπ μύιηλνπ αιόγνπ;
3. Να ζπγθξίλεηε ην παξαθάησ εηθνλνγξαθεκέλν
θείκελν ηνπ ΐαζίιε Ρώηα κε ην θείκελν ηεο Κ.
θαέιινπ. Να βξείηε ηηο νκνηόηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο.
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ΦΣΕΏΝΟΤΝ ΛΒΒΕ, ΒΝΏ ΜΒΓΏΛΟ ΏΛΟΓΟ,
ΣΟ ΑΟΤΡΒΕΟ ΕΠΠΟ, ΠΟΤ ΘΏ Σ’ ΏΦΔΟΤΝ
ΒΑΧ ΏΦΕΒΡΧΜΏ ΣΔ ΥΏΡΔ ΣΔ ΚΏΕ
ΜΟΛΕ ΣΒΛΒΕΧΒΕ ΘΏ ΦΤΓΟΤΝ.

ΏΤΣΟ ΘΏ ΠΏΧ ΝΏ ΣΟ
ΏΝΏΦΒΡΧ ΣΟΝ ΠΏΣΒΡΏ
ΜΟΤ ΚΏΕ ΐΏΕΛΕΏ ΠΡΕΏΜΟ.
ΒΡΥΒΣΏΕ, ΒΡΥΒΣΏΕ
ΠΏΝΧ ΣΕ ΡΟΑΒ
ΚΤΛΏΒΕ Δ ΤΜΦΟΡΏ.

ΚΏΏΝΑΡΏ, ΒΛΏ ΚΏΣΒ
ΜΏΓΕ ΜΏ ΚΕ ΏΒ ΠΕΏ ΣΕ
ΏΠΏΕΕΒ ΠΡΟΦΔΣΒΕΒ.

ΣΕ ΐΛΒΠΒΕ, ΚΏΏΝΑΡΏ;

ΦΧΣΕΏ ΚΏΕ ΏΕΜΏ!
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ΠΒΡΏΒ, ΠΒΡΏΒ ΚΕ ΒΤ
ΑΕΟΜΔΑΔ, ΣΒΛΒΤΣΏΕΟ Θ’
ΏΝΒΐΧ ΒΓΧ.

ΣΟ ΚΏΛΟ ΟΑΤΒΏ, ΣΧΡΏ ΒΜΒΕ ΘΏ
ΠΏΡΟΤΜΒ ΣΔ ΚΏΛΏ, ΑΒ Θ’ ΏΦΔΟΤΜΒ ΚΏΝΒΝΏ ΔΜΏΑΕ ΟΛΟΓΤΡΏ Ώ
ΚΏΕ ΣΟ ΠΡΧΕ ΜΒ ΣΟ ΒΐΓΏ ΣΟΤ ΔΛΕΟΤ
ΘΏ ΜΠΟΤΜΒ ΣΏ ΠΛΟΕΏ. ΏΝΣΒ ΚΕ Ο
ΘΒΟ ΐΟΔΘΟ.
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ΟΕ ΒΥΘΡΟΕ ΜΏ ΒΦΤΓΏΝ, ΏΝΟΕΥΣΔΚΏΝ
ΣΟ ΠΒΛΏΓΟ ΚΏΕ ΓΕΝΏΝΒ ΏΦΏΝΣΟΕ.
ΠΔΓΏΝ ΏΠΟ ΚΒΕ ΠΟΤ ’ΡΘΏΝ.

ΣΏ ΚΟΜΜΏΣΕΏ ΝΏ ΠΏΝ, ΣΟΝ ΥΏΜΟ!
Δ ΘΏΛΏΏ ΝΏ ΣΟΤ ΚΏΣΏΠΕΒΕ.
ΠΡΒΠΒΕ ΝΏ ΓΚΡΒΜΕΟΤΜΒ
ΏΠΟ ΠΏΝΧ ΣΔΝ ΠΤΛΔ
ΝΏ ΜΔΝ ΣΟ ΥΏΛΏΟΤΜΒ
ΣΟ ΏΦΕΒΡΧΜΏ.

ΓΚΡΒΜΕΣΒ ΣΔΝ ΠΤΛΔ,
ΓΚΡΒΜΕΣΒ ΣΔΝ ΠΤΛΔ!
ΒΜΠΡΟ ΝΏ ΓΚΡΒΜΕΟΤΜΒ ΣΔΝ ΠΤΛΔ.
113 / 87

Kαθθζόπδ θαέθθμο. (Aθελάκδνεζα 1912 - Aεήκα 2001).
Αεκνζηνγξάθνο θαη ζπγγξαθέαο βηβιίσλ γηα παηδηά. Tα
ζέκαηά ηεο ηα αληιεί από ηελ ηζηνξία, ηε κπζνινγία θαη
ηελ θνηλσληθή δσή. Mεξηθά από ηα έξγα ηεο είλαη: Tα
απμικδιμκεύιαηα εκόξ βάημο, Tμ Aνημοδόπαζδμ, H ώνα
ηδξ αθήεεζαξ.

Όιδνμξ.
Βίλαη ν κεγαιύηεξνο αξραίνο Έιιελαο επηθόο πνηεηήο.
Λέγεηαη όηη γελλήζεθε ζηε Υίν ή ζηε κύξλε κεηαμύ ηνπ 9νπ
θαη ηνπ 8νπ π.X. αηώλα. Tξαγνύδεζε ηα θαηνξζώκαηα ησλ
Βιιήλσλ ζηνλ Tξσηθό πόιεκν θαη ηηο πεξηπιαλήζεηο ηνπ
Oδπζζέα ώζπνπ λα γπξίζεη ζηελ παηξίδα ηνπ, ηελ Iζάθε.
Tα δύν έπε ηνπ, ε Iθζάδα θαη ε Oδύζζεζα, ζεσξνύληαη
αμεπέξαζηα έξγα ηεο ηέρλεο θαη ηνπ ιόγνπ.

Πνμηάζεζξ βζα δζάααζια.
Eιέλε Αηθαίνπ, O πόθειμξ ζηδκ Tνμία, εθδ. Παηάθε. Mελέιανο ηεθαλίδεο, Iθζάδα – Tνςζηόξ πόθειμξ, εθδ. ίγκα.
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Λώκηαξ Έθαημξ

Έλαο πεξίπαηνο ζηελ πόιε

Κ

αηξόο πηα λα μεθηλήζνπλ. Δ κεηέξα θόξεζε ζην
Υάξε ην κηθξό ηνπ ηκάηην.* Μέζα ζην ζπίηη
θνξνύζε ην ρηηώλα, έλα πνπθάκηζν λα πνύκε,
πνπ έθηαλε σο ηα γόλαηα. Έπεηηα ηνπ πέξαζε ζηα πόδηα
ηα πέδηια. ην ζπίηη κέζα πεξπαηνύζε πάληνηε
μππόιπηνο. Όζηεξα νη αδεξθνύιεο ηνπ, ε ΏγιαΎα θαη ε
Ρνδόπε ηνλ εθίιεζαλ. Θα λόκηδε θαλείο πσο ζα έθεπγε
γηα καθξηλό ηαμίδη.
Ο παηέξαο ηνπ ηόηε ηνλ επήξε από ην ρέξη, γηαηί
ήζειε ηελ πξώηε κέξα λα ηνλ νδεγήζεη ν ίδηνο ζην
δάζθαιν. Έηζη βγήθαλ έμσ θαη πίζσ ηνύο αθνινπζνύζε ν
Λίραο. Οη δξόκνη ζηελ Ώζήλα ήηαλ πνιύ ζηελνί θαη ηα
ζπίηηα δελ είραλ παξάζπξα πξνο ην δξόκν. Έηζη ζνπ
θαηλόηαλ πσο βάδηδεο αλάκεζα ζε δπν ςεινύο ηνίρνπο
κε πόξηεο. Οη Ώζελαίνη δελ έρηηδαλ πνιπηειή ζπίηηα γηα
ηνλ εαπηό ηνπο παξά γηα ηνπο ζενύο πνπ ιάηξεπαλ. Φειά
θαη πάλσ από ηελ πόιε θάληαδε ν πεηξσηόο ιόθνο, ε
Ώθξόπνιε κε ηνπο καξκαξέληνπο λανύο. Οη λανί απηνί
ήηαλ βακκέλνη ζε κεξηθέο κεξηέο ηνπο γαιάδηνη, θόθθηλνη

* ηκάηην: παλσθόξη
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θαη ρξπζνί θαη είραλ παξάμελεο κνξθέο ζηα αεηώκαηα.*
Ω, πόζν έιακπαλ θάησ από ηνλ ιακπξόλ ήιην!
– Παηέξα, παξαθάιεζε ν Υάξεο, πάξε κε ζηελ
Ώθξόπνιε! Βίκαη αξθεηά κεγάινο γηα λα πάσ.
– Θα ζε πάσ, λα είζαη βέβαηνο, ηνπ είπε ν παηέξαο, κα
ζήκεξα ζα παο ζην ζρνιείν.
Αελ άξγεζαλ λα θζάζνπλ ζηνλ αλνηρηό ρώξν ηεο
αγνξάο. Ση ζόξπβνο, δσή θαη θίλεζε θαη ρξώκα! ’ έλα
κέξνο ιηγσλόζνπλ από ηηο κπξνπδηέο. ηε ζεηξά κε
θάληζηξα* όκνξθεο αλζνπώιηδεο πνπινύζαλ ινπινύδηα.
Λνπινύδηα ηεο άλνημεο, ηελ επνρή πνπ ε Ώζήλα πεο
πσοήηαλ πληγκέλε ζηα ινπινύδηα.
– Πάξηε κελεμέδεο, δνπκπνύιηα, ηξηαληάθπιια!
– Βδώ η’ αξρνληηθά ηκάηηα,* θώλαδε έλαο ςειόο
άλδξαο πνπ πνπινύζε ιεπθνύο θαη πνξθπξνύο
καλδύεο.
– Παηγλίδηα δηάθνξα γηα παηδηά, μειαξπγγηδόηαλ
άιινο πνπ πνπινύζε κάιιηλα θαη δεξκάηηλα ηόπηα θη
άιια ηέηνηα παηγλίδηα.
Πξώηε θνξά βξέζεθε ν Υάξεο κέζα ζ’ έλα ηόζν
ζόξπβν, πνπ μεθνύθαηλε. Δ δσή ηνπ θαη ε ραξά ηνπ ήηαλ
λ’ αθνύεη ζόξπβν, πνιύ ζόξπβν.
– ηάζνπ κηα ζηηγκή, παηέξα, παξαθάιεζε ν Υάξεο.
Πεξλνύζαλ από ηελ Πνηθίιε ηνά, ηε δσγξαθηζκέλε
από ηνλ Πνιύγλσην θαη ηνπο θίινπο ηνπ Μίθσλα θαη
Πάλαηλν. Δ ζηνά ήηαλ καθξηά, ηεηξάπιεπξε, κε ηνπο ηξεηο
ηνίρνπο θιεηζηνύο θαη κπξνζηά αλνηρηή θαη ζηεξηγκέλε
ζε θνιόλεο. Πξώηε θνξά ν Υάξεο έβιεπε δσγξαθηέο θαη
κάιηζηα ηόζν δσληαλέο. Σν κάηη ηνπ πήξε ηνπο πνιεκη-

* αεηώκαηα: ηα ηξηγσληθά ηκήκαηα ζηελ πξόζνςε ησλ
αξραίσλ λαώλ, πάλσ από ηηο θνιόλεο  θάληζηξα:
παλέξηα  ηκάηηα: ξνύρα
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Bζηέκηζμξ Ιάκηζαξ (1822-1902), Aηνόπμθδ
ζηέο πνπ παηνύζαλ ηελ Σξνία, ηηο Ώκαδόλεο θαβάια ζηα
άγξηα άινγά ηνπο θαη ηε κάρε ηνπ Μαξαζώλα.
– Ώ, λα ε πξώηε ζπκπινθή κε ηνπο Πέξζεο· λα εθεί
πνπ ηξέρνπλ ζηνπο βάιηνπο· θαη ηώξα ζηελ παξαιία·
σ, λάηνο ν Κπλέγεηξνο!…
Κη απηά ηε ζηηγκή πνπ ζηακάηεζε ν παηέξαο ηνπ, ν
Θεαγέλεο, όρη γηα λα ηνλ αθήζεη λα ραδέςεη, παξά γηα λα
αγνξάζεη δπν θνύθιεο γηα ηηο θόξεο ηνπ, ηελ ΏγιαΎα θαη
ηελ Ρνδόπε. Έπεηηα ηξαβώληαο ηνλ από ην ρέξη ηνπ
είπε.
– Δ αγνξά δελ είλαη θαηάιιειν κέξνο γηα παηδηά.
– Β, Θεαγέλε, θώλαμε έλαο θίινο, πνύ πεγαίλεηο
ηόζν βηαζηηθόο;
– Πάσ ην γην κνπ ζην ζρνιείν, απάληεζε πεξήθαλα
ν Θεαγέλεο.
Μόιηο έβγαηλαλ από ηελ αγνξά ηνπο ραηξέηεζε άιινο
θίινο, ν Βπηθύδεο.
– Πάκε ζηελ Πλύθα, Θεαγέλε. Ο Φηληίαο ζα καο κηιήζεη
γηα ηελ αγνξά λέσλ πινίσλ.
– Καη βέβαηα ζα έιζσ, απάληεζε ν Θεαγέλεο. Πξώηα
όκσο πξέπεη λα πάσ ην γην κνπ ζην ζρνιείν.
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– Σν γην ζνπ! Ση σξαία! είπε ν Βπηθύδεο, πνπ είρε
κνλάρα θνξίηζηα.
Ο Υάξεο έλησζε πσο ν παηέξαο ηνπ ηνλ θξαηνύζε
πην ζθηρηά.
Ση σξαίνο πνπ ήηαλ ν θόζκνο!

Αξαζηεξηόηεηεο
1. Ο κηθξόο Υάξεο πεγαίλεη πξώηε κέξα ζην ζρνιείν.
Ώπό πνηεο πεξηνρέο πεξλά θαη ηη βιέπεη γύξσ ηνπ; Μπνξείο λα ηα πεξηγξάςεηο ζε ιίγεο γξακκέο ή λα θέξεηο
θσηνγξαθίεο, εηθόλεο θ.η.ι. γηα ηνπο ρώξνπο απηνύο;
2. Σα θνξίηζηα ζηελ αξραία Βιιάδα δελ πήγαηλαλ
ζρνιείν. ΐξείηε ζε πνηα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ θαίλεηαη
απηό. πδεηήζηε ζηελ ηάμε ζαο γηα ηελ εθπαίδεπζε
αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ ηελ επνρή εθείλε.
3. Ο θαζέλαο καο ζπκάηαη ηελ πξώηε ηνπ κέξα ζην
ζρνιείν θαη κηιάεη γη’ απηήλ ζηνπο άιινπο. Γξάθεη ζ’
έλα ραξηί ηελ πην επράξηζηε ζηηγκή ηεο θαη ην
θαξθηηζώλεη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο ηάμεο.
4. Ο ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί ζην θείκελν απηό
δηάινγνπο θαη πεξηγξαθέο. Μπνξείο λα μερσξίζεηο ηηο
πεξηγξαθέο πνπ ππάξρνπλ; Ση πεηπραίλεη κ’ απηέο;

Λώκηαξ Έθαημξ (1871 - 1951).
Φεπδώλπκν ηνπ Βπακεηλώλδα Γ. Παπακηραήι, πνηεηή
θαη εθπαηδεπηηθνύ. Έγξαςε ηα πξώηα ζρνιηθά βηβιία ζηε
δεκνηηθή.

Πνμηάζεζξ βζα δζάααζια.
ΐίησ Ώγγεινπνύινπ, Ζ Αηνόπμθδ ηαζ δ ζζημνία ηδξ,
εθδ. Κέδξνο. Κσλζηαληίλνο ΐέηζαο - Μαξίδα Νηεθάζηξν,
ηδκ Αβμνά ηςκ ανπαίςκ Αεδκαίςκ, εθδ. Γλώζε.
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Ρήβαξ Βεθεζηζκθήξ

Χ

Θνύξηνο

ο πόηε, παιηθάξηα, λα δνύκελ ζηα ζηελά,
κνλάρνη, ζαλ ιηνληάξηα, ζηεο* ξάρεο, ζηα
βνπλά;
πειηέο λα θαηνηθνύκελ, λα βιέπνκελ θιαδηά,
λα θεύγνκ’ απ’ ηνλ θόζκνλ, γηα* ηελ πηθξή ζθιαβηά;
Να ράλνκελ αδέιθηα, παηξίδα θαη γνλείο,
ηνπο θίινπο, ηα παηδηά καο θη όινπο ηνπο ζπγγελείο;
Κάιιην* ’λαη* κίαο ώξαο ειεύζεξε δσή,
παξά ζαξάληα ρξόλνη ζθιαβηά θαη θπιαθή!

* ζηεο: ζηηο  γηα: εμαηηίαο  Κάιιην: θαιύηεξα
 ’λαη: είλαη
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. Μπνξείηε λα μερσξίζεηε από ηνλ «Θνύξην» ηνπ Ρήγα
ηνπο ζηίρνπο πνπ ζαο άξεζαλ θαη λα ζπδεηήζεηε γη’
απηνύο ζηελ ηάμε;
2. Πνηεο ζπκθνξέο πξνθαιεί ε ζθιαβηά; Να βξείηε ζην
θείκελν ηηο ιέμεηο ή ηηο θξάζεηο κε ηηο νπνίεο ν πνηεηήο
αλαθέξεηαη ζ’ απηέο.
3. Ώθνύκε κεινπνηεκέλν ηνλ «Θνύξην» θαη ηνλ
ηξαγνπδάκε όινη καδί.

Ζ Υάνηα ημο Ρήβα

Ρήβαξ Βεθεζηζκθήξ
(Βεθεζηίκμ Θεζζαθίαξ 1757 - Βεθζβνάδζ 1798).
Ο Ρήγαο ΐειεζηηλιήο είλαη έλαο από ηνπο πξσηνπόξνπο
ηεο Βπαλάζηαζεο ηνπ 1821. Έδεζε ζηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε, ζηε ΐιαρία θαη ζηε ΐηέλλε. Βθεί
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εμέδσζε πνηήκαηα, πξνθεξύμεηο θαη ηελ πεξίθεκε Υάνηα
ηνπ. Με ηα έξγα ηνπ ζέιεζε λα μεζεθώζεη ηνλ ειιεληθό ιαό
θαη ηνπο άιινπο ππόδνπινπο ιανύο ησλ ΐαιθαλίσλ
ελάληηα ζηνπο Σνύξθνπο. ην επαλαζηαηηθό ηξαγνύδη, ηνλ
«Θνύξην», πκλεί ηελ ειεπζεξία θαη θαηαδηθάδεη ηε
ζθιαβηά. Πέζαλε καξηπξηθά ζην ΐειηγξάδη.

Πνόηαζδ βζα δζάααζια.
Γαιάηεηα Γξεγνξηάδνπ-νπξέιε, Ρήβαξ Φεναίμξ.
Ο ηνμααδμύνμξ ηδξ θεοηενζάξ, εθδ. Ώπνζηνιηθήο
Αηαθνλίαο ηεο Βθθιεζίαο ηεο Βιιάδνο.

121 / 93

Γδιμηζηό ηναβμύδζ

Σν κηθξό θιεθηόπνπιν

Υ

νξεύνπλ ηα θιεθηόπνπια, γιεληάλε ηα θαεκέλα,
θη έλα κηθξό θιεθηόπνπιν δελ παίδεη, δε ρνξεύεη,
κόλ’* η’ άξκαηα ζπγύξαγε θαη ην ζπαζί ηξνράεη.*
«Σνπθέθη κνπ πεξήθαλν, ζπαζί κνπ παηλεκέλν,
πνιιέο θνξέο κε γιίησζεο, βόεζα θαη ηνύη’ ηελ ώξα,
λα ζ’ αζεκώζσ κάιακα* λα ζε ζκαιηώζσ* αζήκη …».

* κόλ’: κόλν  ηξνράεη: αθνλίδεη  κάιακα: ρξπζάθη
 λα ζε ζκαιηώζσ: λα ζε ζηνιίζσ
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. Γηαηί ην κηθξό θιεθηόπνπιν «δελ παίδεη, δε ρνξεύεη»;
2. Πώο πεξλά έλα θιεθηόπνπιν ηε κέξα ηνπ ζηα βνπλά;
Μπνξείο λα ηε θαληαζηείο θαη λα ηελ πεξηγξάςεηο;
3. Σα θιέθηηθα ηξαγνύδηα είλαη δεκνηηθά ηξαγνύδηα πνπ
πεξηγξάθνπλ ηε δσή ησλ αξκαηνιώλ θαη ησλ θιεθηώλ.
Να βξεηο άιια δεκνηηθά ηξαγνύδηα πνπ λα αλαθέξνληαη
ζε άιιεο εθδειώζεηο ηεο δσήο.
4. ην πνίεκα ηνπ Αηνλπζίνπ νισκνύ «Βιεύζεξνη
πνιηνξθεκέλνη» πνπ αθνινπζεί, ν νπιηώηεο κηιάεη ζην
ηνπθέθη ηνπ. Μπνξείο λα ζπγθξίλεηο ηα ιόγηα πνπ ιέλε ην
θιεθηόπνπιν θαη ν νπιηώηεο ζην ηνπθέθη ηνπο; Πνηα
ζπλαηζζήκαηα θαλεξώλνπλ;
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Γζμκύζζμξ μθςιόξ

Βιεύζεξνη πνιηνξθεκέλνη
Σμ απόζπαζια αοηό είκαζ από ημ πμίδια ημο Γζμκοζίμο
μθςιμύ «Δθεύεενμζ πμθζμνηδιέκμζ», πμο ημ ζπεδίαζε μ
πμζδηήξ ηνεζξ θμνέξ, πςνίξ κα ημ μθμηθδνώζεζ. Δίκαζ
Απνίθζμξ ημο 1826. Οζ Σμύνημζ πμθζμνημύκ ημ Κεζμθόββζ.
Οζ ηάημζημζ ανκμύκηαζ κα παναδμεμύκ. Πενκάκε θνζηηέξ
ζηζβιέξ. Τπμθένμοκ από πείκα ηαζ αννώζηζεξ. Θζ είκαζ
άκμζλδ. Ζ θύζδ, βειάηδ γςή, είκαζ ζακ κα εέθεζ κα
παναζύνεζ ημοξ πμθζμνηδιέκμοξ ιε ηδκ μιμνθζά ηδξ. Οζ
πμθζμνηδιέκμζ όιςξ αάγμοκ ημ πνέμξ βζα ηδκ παηνίδα
πάκς από ηδ γςή ημοξ.

Ά

θξα ηνπ ηάθνπ ζησπή ζηνλ θάκπν βαζηιεύεη·
ιαιεί πνπιί, παίξλεη ζππξί, θη ε κάλα ην δειεύεη.
Σα κάηηα ε πείλα εκαύξηζε·
ζηα κάηηα ε κάλα κλέεη·*
ζηέθεη ν νπιηώηεο ν θαιόο παξάκεξα θαη θιαίεη:
«Έξκν* ηνπθέθη ζθνηεηλό, ηη ζ’ έρσ ’γσ ζην ρέξη;
Οπνύ ζπ κνπ ’γηλεο βαξύ θη ν Ώγαξελόο* ην μέξεη».

* κλέεη: νξθίδεηαη  Έξκν: έξεκν  Αγαξελόο:
Σνύξθνο
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Θεόδσξνο Bξπδάθεο (1814-1878),
H Έλμδμξ ημο Mεζμθμββίμο
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. Γηαηί ε κάλα δειεύεη ην πνπιί;
2. Ο νπιηώηεο θνπβεληηάδεη κε ην ηνπθέθη ηνπ.
Ση ζέινπλ λα πνπλ ηα ιόγηα ηνπ;
3. Γεηήζηε από έλαλ καζεηή ηεο η΄ ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ
ζαο λα ζαο κηιήζεη γηα ηελ πνιηνξθία ηνπ Μεζνινγγίνπ
θαη ηελ Έμνδν.
4. Ώθνύκε όινη καδί κεινπνηεκέλν ην πνίεκα ζην δίζθν
ηνπ Γηάλλε Μαξθόπνπινπ Δθεύεενμζ πμθζμνηδιέκμζ θαη
ην ηξαγνπδάκε.
5. Να απνδώζεηε ην πνίεκα κε δσγξαθηέο. Κάησ από
θάζε δσγξαθηά λα βάιεηε ηηο αληίζηνηρεο πνηεηηθέο
θξάζεηο.

Γζμκύζζμξ μθςιόξ. (Εάηοκεμξ 1798 - Θένηονα 1857) .
Βίλαη ν εζληθόο καο πνηεηήο θαη έλαο από ηνπο πνιύ
ζεκαληηθνύο Βπξσπαίνπο πνηεηέο. πνύδαζε ζηελ Εηαιία.
Έδεζε ηελ επνρή πνπ ε Βιιάδα αγσληδόηαλ λα απνηηλάμεη
ηνλ ηνπξθηθό δπγό. Με ηελ πνίεζή ηνπ εθθξάδεη ηνπο αγώλεο
ησλ Βιιήλσλ γηα ηελ απειεπζέξσζή ηνπο. Ώθόκε, ηνλ
απαζρνιεί ε αληίζεζε αλάκεζα ζηε δσή θαη ζην ζάλαην.
Τπεξαζπίζηεθε ηε γιώζζα πνπ κηιάκε ζήκεξα, ηε δεκνηηθή.
Έγξαςε ηνλ Ύικμ εζξ ηδκ Δθεοεενίακ. Μεξηθά έξγα ηνπ
είλαη: Ο Θνδηζηόξ, Ζ βοκαίηα ηδξ Εάηοεμξ, Ο πόνθοναξ.

Πνμηάζεζξ βζα δζάααζια.
Βιέλε Υσξεάλζε, Κεζμθόββζ, δ πμθζηεία ημο κενμύ, εθδ.
Καιέληεο. Νηίλνο Αεκόπνπινο, Ο Καζηνμ-Πμθύλενμξ ηζ δ
ιαβζηή ημο αάνηα, εθδ. Καζηαληώηε.
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Θώζηαξ Θανοςηάηδξ

Ο Αηάθνο
Ο Αεακάζζμξ Γζάημξ ήηακ ήνςαξ ηδξ Δπακάζηαζδξ ημο
1821. Κε θίβα παθζηάνζα ακηζζηάεδηε ζημ βεθύνζ ηδξ
Αθαιάκαξ ζημοξ πμθοπθδεέζηενμοξ Σμύνημοξ. Ο εάκαηόξ
ημο οπήνλε ιανηονζηόξ.

Μ

έξα ηνπ Ώπξίιε.
Πξάζηλν ιάκπνο,*
γεινύζε ν θάκπνο
κε ην ηξηθύιιη.
Ωο ηελ εθίιεη*
ην πξσηλό ζάκπνο,
ε θύζε ζάκπσο
γιπθά λα νκίιεη.
Βθειαδνύζαλ
πνπιηά, πεηώληαο
όιν πην πάλσ.
Σ’ άλζε επσδνύζαλ.
Κη είπε απνξώληαο:
«Πώο λα πεζάλσ;»

* ιάκπνο: θσο, ιάκςε  εθίιεη: θηινύζε
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. Αηάβαζε ηελ ηζηνξία ηνπ
Ώζαλαζίνπ Αηάθνπ θαη ηνλ
ηξόπν πνπ αληηζηάζεθε
ζηνπο Σνύξθνπο.
2. Δ παξάδνζε αλαθέξεη όηη
ν Αηάθνο, πξνηνύ βαζαληζηεί,
είπε: «Γηα δεο θαηξό πνπ
δηάιεμε ν ράξνο λα κε πάξεη,
ηώξα πνπ αλζίδνπλ ηα θιαδηά
θαη βγάδεη ε γεο ρνξηάξη».
πκθσλεί ε παξάδνζε κε ην
πνίεκα γηα ηνλ ηξόπν πνπ
αληηκεηώπηζε ν Αηάθνο ην
ζάλαην;
Θεόθζθμξ Xαηγδιζπαήθ
(1867-1934), Aεακάζζμξ Γζάημξ

Θώζηαξ Θανοςηάηδξ (Σνίπμθδ 1896 - Πνέαεγα 1928).
Βξγάζηεθε σο δεκόζηνο ππάιιεινο. Ώζρνιήζεθε κε ηελ
πνίεζε θαη κε κεηαθξάζεηο μέλσλ πνηεηώλ. Με ην έξγν ηνπ
επεξέαζε αξθεηνύο Έιιελεο ινγνηέρλεο. Έγξαςε ηηο
ζπιινγέο Ο πόκμξ ημο ακενώπμο ηαζ ηςκ πναβιάηςκ,
Λδπεκεή θαη Δθεβεία ηαζ ζάηζνεξ.

Πνόηαζδ βζα δζάααζια.
Σάθεο Λάππαο, Ο ήνςαξ ηδξ Αθαιάκαξ, εθδ. Παηάθε.
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βηβιία ηνπ Αεκνηηθνύ, ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ
ηππώλνληαη από ηνλ Οξγαληζκό Βθδόζεσο Αηδαθηη-θώλ
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δε θέξεη βηβιηόζεκν, ζεσξείηαη θιεςίηππν θαη ν
παξαβάηεο δηώθεηαη ζύκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
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