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Έιζα Υίνπ

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

T

*δπν γηνξηέο ηελ ίδηα κέξα **γηαγηά
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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. Θα
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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.*
*μύιηλν θάζηζκα
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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
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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 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.
*κάισζε
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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
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πνπ είρε ηξία ρέξηα, θαη ηελ άιιε,
ρσξίο κσξό ζηελ αγθαιηά, πνπ
θνξνύζε καληίια 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
*κνπζνπικάλα
**θάιπκκα ηνπ πξνζώπνπ
12 / 74

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.
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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;
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Έιζα Υίνπ (Πεηξαηάο 1954).
Μεγάισζε ζηε άκν, όπνπ θαη δεη.
πλεξγάδεηαη κε εθεκεξίδεο θαη
ινγνηερληθά πεξηνδηθά. Έρεη
γξάςεη πνηήκαηα, δηεγήκαηα θαη
κπζηζηνξήκαηα γηα παηδηά θαη λένπο.
Ζ Λελέ ε κπξληά θπθινθόξεζε ην
1996.

Πξόηαζε γηα δηάβαζκα.
ΐαγγέιεο Διηόπνπινο, Θαθέ
αεδηαζηηθό κπαιάθη, εθδ. Παηάθε.

15 / 75

Ληίλα Υαηδεληθνιάνπ

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.
*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;

Ληίλα Υαηδεληθνιάνπ (Αζήλα 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 Αγαπνύια ηνπ
θαινθαηξηνύ, Φέθε, ν κεγάινο
πηαλίζηαο θαη άιιεο ηζηνξίεο.
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Θάιαληα

Πξσηνρξνληάηηθα θάιαληα
ηεο Κεθαινληάο
Σα θάιαληα είλαη ηξαγνύδηα πνπ ηα
ιέλε ζπλήζσο ηα παηδηά ηελ παξακνλή
ησλ κεγάισλ ενξηώλ ηεο ρξηζηηαλνζύεο, πεγαίλνληαο από ζπίηη ζε ζπίηη.
Τπάξρνπλ θάιαληα ησλ Υξηζηνπγέλσλ, ηεο Πξσηνρξνληάο (ηνπ Αγίνπ
Βαζηιείνπ), ησλ Φώησλ θαη ηνπ
αββάηνπ ηνπ Ιαδάξνπ. Σν πεξηερόελό ηνπο, πνπ έρεη αξρηθά ζρέζε κε ηηο
παξαπάλσ γηνξηέο, πεξηιακβάλεη
επρέο θαη εγθώκηα γη’ απηνύο ζηνπο
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νπνίνπο ςάιινληαη. Αθόκε, ππάξρνπλ
δηαθνξέο ζηα ιόγηα ηνπο από πεξηνρή
ζε πεξηνρή.

’

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 ήξζακε **κεγάιε αθέληε
***απηνθξάηνξα
****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.
*θνκςή **ζέιεηο
***ιεπηό θαη όκνξθν θξύδη, καύξνπ
ρξώκαηνο
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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.**
*επγεληθή θαη αξρνληηθή
ζπκπεξηθνξά
**παξαγγέιιεηο

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;
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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.
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Θάιαληα (Κπηηιήλε)
Πξόηαζε γηα δηάβαζκα.
Υξήζηνο Μπνπιώηεο, Δπηά
ηζηνξηνύιεο γηνξηηλέο θαη παξάμελεο,
επηά, εθδ. Παηάθε.
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Βνύια Κάζηνξε

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.
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Μπξνζηά καο ήηαλ ν Βπηηάθηνο
γηνκάηνο ινπινύδηα. Καη δίπια ηνπ
κεξηθά θνξίηζηα πνπ ηξαγνπδνύζαλ
ην «Ώη γελεαί πάζαη …»* θαη ην
«Έξαλνλ** 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 έπηαλα
ηνλ Βπηηάθην. Ούηε όηαλ κύξηδα ηα
ινπινύδηα. Ούηε όηαλ πήξα κεξηθά
λα ραξίζσ ζηε κακά. Ούηε όηαλ
*όιεο νη γελεέο
**ξάληηζαλ κε αξώκαηα
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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
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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!
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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.

Δπηηάθηνο (Βπαγγειίζηξηα, θηάζνο)
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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.
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Βνύια Κάζηνξε (Αγξίλην 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 θαιεζκέλνο, Ο ρηνλάλζξσπνο πήξε ηε κακά, Σν απγνπζηηάηηθν
θεγγάξη, Δθείλε ηε θνξά (θεθάιαην
απηνύ είλαη θαη ην θείκελν ηνπ
βηβιίνπ καο).
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Θώζηαο Βάξλαιεο

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!
*πέζαλεο **ηξαβάσ ηα καιιηά κνπ
από ην πέλζνο
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. Να πεξηγξάςεηε ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο Παλαγίαο-κάλαο.
2. πδεηήζηε γηα ηελ παξνπζία ηεο
Άλνημεο ζην πνίεκα.

Θώζηαο Βάξλαιεο.
(Πύξγνο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο.
1884-Αζήλα 1974).
Φηιόινγνο, ινγνηέρλεο, κεηαθξαζηήο, θξηηηθόο θαη δεκνζηνγξάθνο.
Σν έξγν ηνπ έρεη θνηλσληθό πεξηερόκελν. Έγξαςε ηα βηβιία Σν θσο
πνπ θαίεη, θιάβνη πνιηνξθεκέλνη,
Ζ αιεζηλή απνινγία ηνπ σθξάηε,
Ο πξνζθπλεηήο.

Πξόηαζε γηα δηάβαζκα.
Πελειόπε Αέιηα, Ζ δσή ηνπ
Υξηζηνύ, εθδ. Βζηία.
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«κνξθή κνπ, θαιή,
γιπθηά παηξίδα»

Θέιεη αξεηήλ θαη ηόικελ
ε ειεπζεξία.
Ώλδξέαο Κάιβνο

34 / 83

Θαιιηόπε θαέιινπ

Σν μύιηλν άινγν
Σν απόζπαζκα πνπ αθνινπζεί
είλαη από ηε δηαζθεπή ηεο Ηιηάδαο
ηνπ Οκήξνπ, πνπ έθαλε ε
ζπγγξαθέαο.

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
*απνζάξξπλε
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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 αθηέξσκα ζηνλ Ώπόι36 / 84

ισλα. 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
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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’ αλνίμνπλ
δηάπιαηα 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.

*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.

39 / 85

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.
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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 ΔΛΕΟΤΘΏ 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.
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ΠΡΒΠΒΕ ΝΏ ΓΚΡΒΜΕΟΤΜΒ ΏΠΟ
ΠΏΝΧ ΣΔΝ ΠΤΛΔ ΝΏ ΜΔΝ ΣΟ
ΥΏΛΏΟΤΜΒ ΣΟ ΏΦΕΒΡΧΜΏ.

ΝΏΕ, ΝΏΕ, ΝΏΕ,
ΒΜΠΡΟ ΝΏ
ΓΚΡΒΜΕΟΤΜ
Β ΣΔΝ ΠΤΛΔ.

ΓΚΡΒΜΕΣΒ
ΣΔΝ ΠΤΛΔ,
ΓΚΡΒΜΕΣΒ
ΣΔΝ ΠΤΛΔ!
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Kαιιηόπε θαέιινπ.
(Aιεμάλδξεηα 1912 - Aζήλα 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 απνκλεκνλεύκαηα ελόο γάηνπ, Tν Aξθνπδόπαηδν, H ώξα ηεο αιήζεηαο.

Όκεξνο.
Βίλαη ν κεγαιύηεξνο αξραίνο
Έιιελαο επηθόο πνηεηήο. Λέγεηαη όηη
γελλήζεθε ζηε Υίν ή ζηε κύξλε κεηαμύ ηνπ 9νπ θαη ηνπ 8νπ π.X. αηώλα.
Σξαγνύδεζε ηα θαηνξζώκαηα ησλ
Βιιήλσλ ζηνλ Tξσηθό πόιεκν
45 / 88

θαη ηηο πεξηπιαλήζεηο ηνπ Oδπζζέα
ώζπνπ λα γπξίζεη ζηελ παηξίδα ηνπ,
ηελ Iζάθε. Tα δύν έπε ηνπ, ε Iιηάδα
θαη ε Oδύζζεηα, ζεσξνύληαη αμεπέξαζηα έξγα ηεο ηέρλεο θαη ηνπ
ιόγνπ.

Πξνηάζεηο γηα δηάβαζκα.
Eιέλε Αηθαίνπ, O πόιεκνο ζηελ
Tξνία, εθδ. Παηάθε. Mελέιανο
ηεθαλίδεο, Iιηάδα – Tξσηθόο
πόιεκνο, εθδ. ίγκα.
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Λώληαο Έιαηνο

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
*παλσθόξη
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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 θαη ρξπζνί θαη
είραλ παξάμελεο κνξθέο ζηα
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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 πσο
ήηαλ πληγκέλε ζηα ινπινύδηα.
*ηα ηξηγσληθά ηκήκαηα
ζηελ πξόζνςε ησλ αξραίσλ λαώλ,
πάλσ από ηηο θνιόλεο
**παλέξηα
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Bηθέληηνο Λάληζαο (1822-1902),
Aθξόπνιε
- 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.
* ξνύρα
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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
πνιεκηζηέο πνπ παηνύζαλ ηελ
Σξνία, ηηο Ώκαδόλεο θαβάια ζηα
άγξηα άινγά ηνπο θαη ηε κάρε ηνπ
Μαξαζώλα.
- Ώ, λα ε πξώηε ζπκπινθή κε
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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.
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- Καη βέβαηα ζα έιζσ, απάληεζε ν
Θεαγέλεο. Πξώηα όκσο πξέπεη λα
πάσ ην γην κνπ ζην ζρνιείν.
- 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
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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;

Λώληαο Έιαηνο (1871 - 1951).
Φεπδώλπκν ηνπ Βπακεηλώλδα Γ. Παπακηραήι, πνηεηή θαη εθπαηδεπηηθνύ.
Έγξαςε ηα πξώηα ζρνιηθά βηβιία
ζηε δεκνηηθή.
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Πξνηάζεηο γηα δηάβαζκα.
ΐίησ Ώγγεινπνύινπ, Ζ Αθξόπνιε
θαη ε ηζηνξία ηεο, εθδ. Κέδξνο.
Κσλζηαληίλνο ΐέηζαο - Μαξίδα
Νηεθάζηξν, ηελ Αγνξά ησλ
αξραίσλ Αζελαίσλ, εθδ. Γλώζε.
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Ρήγαο Βειεζηηλιήο

Θνύξηνο

Χ

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!
*ζηηο **εμαηηίαο ***θαιύηεξα ****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.
57 / 92-93

Ζ Υάξηα ηνπ Ρήγα
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Ρήγαο Βειεζηηλιήο (Βειεζηίλν.
Θεζζαιίαο 1757 - Βειηγξάδη 1798).
Ο Ρήγαο ΐειεζηηλιήο είλαη έλαο από
ηνπο πξσηνπόξνπο ηεο Βπαλάζηαζεο ηνπ 1821. Έδεζε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, ζηε ΐιαρία θαη ζηε
ΐηέλλε. Βθεί εμέδσζε πνηήκαηα,
πξνθεξύμεηο θαη ηελ πεξίθεκε
Υάξηα 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.
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Πξόηαζε γηα δηάβαζκα.
Γαιάηεηα Γξεγνξηάδνπ-νπξέιε,
Ρήγαο Φεξαίνο. Ο ηξνβαδνύξνο ηεο
ιεπηεξηάο, εθδ. Ώπνζηνιηθήο
Αηαθνλίαο ηεο Βθθιεζίαο ηεο
Βιιάδνο.
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Γεκνηηθό ηξαγνύδη

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 …».
*κόλν **αθνλίδεη
****λα ζε ζηνιίζσ

***ρξπζάθη
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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 ΐξεηο άιια δεκνηηθά ηξαγνύδηα πνπ λα αλαθέξνληαη
ζε άιιεο εθδειώζεηο ηεο δσήο.
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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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Γηνλύζηνο νισκόο

Βιεύζεξνη πνιηνξθεκέλνη
Σν απόζπαζκα απηό είλαη από ην
πνίεκα ηνπ Γηνλπζίνπ νισκνύ
«Διεύζεξνη πνιηνξθεκέλνη», πνπ ην
ζρεδίαζε ν πνηεηήο ηξεηο θνξέο,
ρσξίο λα ην νινθιεξώζεη. Δίλαη
Απξίιηνο ηνπ 1826. Οη Σνύξθνη
πνιηνξθνύλ ην Κεζνιόγγη. Οη
θάηνηθνη αξλνύληαη λα παξαδνζνύλ.
Πεξλάλε θξηθηέο ζηηγκέο. Τπνθέξνπλ από πείλα θαη αξξώζηηεο. Θη
είλαη άλνημε. Ζ θύζε, γεκάηε δσή,
είλαη ζαλ λα ζέιεη λα παξαζύξεη ηνπο
πνιηνξθεκέλνπο κε ηελ νκνξθηά ηεο.
Οη πνιηνξθεκέλνη όκσο βάδνπλ ην
ρξένο γηα ηελ παηξίδα πάλσ από ηε
δσή ηνπο.
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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».
*νξθίδεηαη

**έξεκν

***Σνύξθνο

Αξαζηεξηόηεηεο
1. Γηαηί ε κάλα δειεύεη ην πνπιί;
2. Ο νπιηώηεο θνπβεληηάδεη κε ην
ηνπθέθη ηνπ. Ση ζέινπλ λα πνπλ ηα
ιόγηα ηνπ;
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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 Διεύζεξνη
πνιηνξθεκέλνη θαη ην ηξαγνπδάκε.
5. Να απνδώζεηε ην πνίεκα κε
δσγξαθηέο. Κάησ από θάζε
δσγξαθηά λα βάιεηε ηηο αληίζηνηρεο
πνηεηηθέο θξάζεηο.
Θεόδσξνο
Bξπδάθεο
(1814-1878),
H Έμνδνο
ηνπ Mεζνινγγίνπ
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Γηνλύζηνο νισκόο.
(Εάθπλζνο 1798 - Θέξθπξα 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 Όκλν εηο ηελ
Βιεπζεξίαλ. Μεξηθά έξγα ηνπ είλαη:
Ο Θξεηηθόο, Ζ γπλαίθα ηεο Εάθπζνο,
Ο πόξθπξαο.
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Πξνηάζεηο γηα δηάβαζκα.
Βιέλε Υσξεάλζε, Κεζνιόγγη, ε
πνιηηεία ηνπ λεξνύ, εθδ. Καιέληεο.
Νηίλνο Αεκόπνπινο, Ο ΚαζηξνΠνιύμεξνο θη ε καγηθή ηνπ βάξθα,
εθδ. Καζηαληώηε.
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Θώζηαο Θαξπσηάθεο

Ο Αηάθνο
Ο Αζαλάζηνο Γηάθνο ήηαλ ήξσαο ηεο
Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821. Κε ιίγα
παιηθάξηα αληηζηάζεθε ζην γεθύξη
ηεο Αιακάλαο ζηνπο πνιππιεζέζηεξνπο Σνύξθνπο. Ο ζάλαηόο ηνπ
ππήξμε καξηπξηθόο.

Μ

έξα ηνπ Ώπξίιε.
Πξάζηλν ιάκπνο,*
γεινύζε ν θάκπνο
κε ην ηξηθύιιη.
*θσο, ιάκςε
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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;»
*θηινύζε
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Θεόθηινο Xαηδεκηραήι (1867-1934),
Aζαλάζηνο Γηάθνο
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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;

Θώζηαο Θαξπσηάθεο.
(Σξίπνιε 1896 - Πξέβεδα 1928).
Βξγάζηεθε σο δεκόζηνο ππάιιεινο.
Ώζρνιήζεθε κε ηελ πνίεζε θαη κε
κεηαθξάζεηο μέλσλ πνηεηώλ. Με ην
έξγν ηνπ επεξέαζε αξθεηνύο
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Έιιελεο ινγνηέρλεο. Έγξαςε ηηο
ζπιινγέο Ο πόλνο ηνπ αλζξώπνπ θαη
ησλ πξαγκάησλ, Λεπελζή θαη
Διεγεία θαη ζάηηξεο.

Πξόηαζε γηα δηάβαζκα.
Σάθεο Λάππαο, Ο ήξσαο ηεο Αιακάλαο, εθδ. Παηάθε.
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Άιθε Εέε

Οη Γεξκαλνί θαη νη πξόθεο
Σν κπζηζηόξεκα ηεο Άιθεο Εέε
Ο κεγάινο πεξίπαηνο ηνπ Πέηξνπ
αλαθέξεηαη ζηε γεξκαληθή θαηνρή,
ζηελ Αζήλα ηνπ 1941-44. Ο ιαόο κέζα από ηηο νξγαλώζεηο αληηζηεθόηαλ
όπσο κπνξνύζε, κε απεξγίεο, δηαδειώζεηο, θαηαζηξνθέο ζε εγθαηαζηάζεηο ή πιηθά ηνπ ερζξνύ. Οξηζκέλεο
θνξέο αληηζηέθνληαλ θαη ηα παηδηά
κε ην δηθό ηνπο ηξόπν.

Μ

ε ην ζρνιείν ηνπ Πέηξνπ ήηαλε
ρεηξόηεξα ηα πξάκαηα. Σν
74
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είραλε επηηάμεη* νη θαξακπηληέξνη**
θαη ηώξα ηα καζήκαηα γηλόληαλε ζ’
έλα πξώελ γθαξάδ. Υάκσ ήηαλε
παηεκέλν ρώκα ζθιεξό, γεκάην
μεξακέλα ιάδηα. Ώπό ηελ ηεξάζηηα
ζηδεξέληα πόξηα, αθόκα θη αλ ήηαλε
θιεηζηή, έκπαηλε θξύν. ε θάζε
γσληά έθαλε κάζεκα θη από κηα ηάμε
ηνπ Αεκνηηθνύ θαη πνιιέο θνξέο,
ζαλ έιεηπε θαλέλαο δάζθαινο,
θάλαλε θαη δπν θαη ηξεηο ηάμεηο καδί.
Σειεηώλαλε ζηηο δώδεθα, γηαηί κεηά
εξρόηαλε ην Γπκλάζην. Πνιιέο
θνξέο, ζα ζρνιλνύζε, ζπλαληνύζε
ην Γηάλλε, πνπ πήγαηλε γηα κάζεκα.
Ώπό ηα εβδνκήληα παηδηά ηεο ηάμεο
ηνπ Πέηξνπ ήηαλε δήηεκα αλ ήηαλ
παξόληα θάζε κέξα ηα είθνζη. Ο
θύξηνο Λνπθάηνο δε δηάβαδε πηα ηνλ
*ην είραλ πάξεη κε ηε βία
**Εηαινί αζηπλνκηθνί
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θαηάινγν γηα λα βάιεη «απώλ», θη
νύηε ξσηνύζε θαλέλαλ, «γηαηί
άξγεζεο;» ζαλ έθηαλε ζηε κέζε ηνπ
καζήκαηνο. Αελ θξαηνύζε πηα
βέξγα, δελ έιεγε «ζθαζκόο» θη νύηε
ηελ αγαπεκέλε ηνπ θξάζε, πνπ ηελ
μέξαλε πηα απέμσ θη αλαθαησηά:
«Θα ζε ζηείισ λα θόβεηο μύια». Σελ
πξώηε κέξα πνπ πήγαλε γηα κάζεκα, ηξνκάμαλε λα ηνλ γλσξίζνπλε.
Σνπο είπε «θαιά κνπ παηδάθηα» θαη
ηνπο ξώηεζε αλ θάγαλε ην πξσί.
ήθσζε ην ρέξη ηεο κνλάρα ε
Νηνύξα, ε θόξε ηνπ θνύξλαξε.
Ώπό ηε κέξα πνπ ηνπο είπε ν
Γηάλλεο, ηελ ώξα πνπ ζρνινύζαλε,
«αο ζέισ», πήξαλε ηε ζπλήζεηα λα
έξρνληαη ζηηο πέληε λα ηνλ πεξηκέλνπλε λα ζρνιάζεη. ηελ αξρή ν
Πέηξνο λόκηδε πσο ζα ηνλ ζέιεη πάιη θάηη λα ηνπ πεη γηα ηελ Ώληηγόλε,
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κα ν Γηάλλεο, ηνύηε ηε θνξά, νύηε
ηνλ ξώηεζε ηη θάλεη ε αδειθή ηνπ.
Σνπο έπηαζε από ηνπο ώκνπο,
εθείλνλ θαη ην σηήξε, θαη πήξαλε
θάηη ζνθάθηα, ώζπνπ βγήθαλε ζηε
κεγάιε ιεσθόξν… ηάζεθαλ ζ’ έλα
πςσκαηάθη θαη ράδεπαλ ηα ηεξάζηηα
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γεξκαληθά θνξηεγά πνπ πεξλνύζαλε θαη ζαξξείο θη έιεησλε ε άζθαιηνο από ην βάξνο ηνπο.
- Ση δηάνιν θνπβαιάλε; ξσηάεη ν
σηήξεο.
- Πνιεκηθό πιηθό, ην πάλε ζην
Κέληξν ρεκηθνύ πνιέκνπ, απάληεζε
ν Γηάλλεο θαη θάηη ςαρνύιεπε κέζα
ζην κπινπδόλ* ηνπ.
Όζηεξα ηνπο θνίηαμε πνλεξά.
- Ση ιέηε, ηνπο ζθάκε θαλέλα ιάζηηρν;
- Πώο; Πεηάρηεθαλ θη νη δπν καδί.
Ο Γηάλλεο έβγαιε από ην κπινπδόλ ηνπ κηα ραξηνζαθνύια. Ήηαλε
γεκάηε θνληόρνληξεο πξόθεο κε
κεγάιν θεθάιη. ΐάιζεθαλ λα ηηο
πεηάλε κε θόξα, ιεο θη ήηαλε
ραξηνπόιεκνο, θαηά ηελ άζθαιην.
*θνληή θαη θαξδηά κπινύδα
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Κνύξληαζαλ κεηά θαη πεξίκελαλ ην
πξώην απηνθίλεην πνπ πξνρσξνύζε αξγά θαη βαξηά. Ξαθληθά αθνύζηεθε έλαο μεξόο θξόηνο ζαλ
πηζηνιηά. Ο σηήξεο θη ν Πέηξνο
θόιιεζαλ ζηε γε. Ο Γηάλλεο ηνπο
ζθύξημε ζην απηί:
- Έζθαζε, έζθαζε…, θαη ην κπαιάθη* ρνξνπεδνύζε ραξνύκελα ζην
ιαηκό ηνπ.
Με πνιιή πξνθύιαμε θνηηάδαλε
θη νη ηξεηο ηνπο ην βαξύ θνξηεγό
πνπ είρε ζηακαηήζεη ιίγν πην θάησ
θη ε κεραλή ηνπ ιαράληαδε. Καηέβεθε από κέζα έλαο Γεξκαλόο θη
ύζηεξα άιινη δπν θαη θαηαπηάζηεθαλ λ’ αιιάμνπλε ηε ξόδα.
- Έρνπλε δνπιεηά γηα ώξα, ιέεη ν
Γηάλλεο. Σνύην δσ είλαη νιόθιεξν
θξνύξην.
*ην θαξύδη, ε πξνεμνρή ζην ιαξύγγη
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- Οη δηθέο κνπ πξόθεο ήηαλε, είπε ν
σηήξεο, εγώ ηηο πέηαμα θαηά θεη.
- Σξέρα λα ην θνθνξεπηείο, ηνλ
ςεπηνκάισζε ν Γηάλλεο.
Πέξα από ηελ αλεθόξα,
μεπξόβαιε ε κνύξε ελόο άιινπ
θνξηεγνύ. Ο Γηάλλεο όκσο ηνπο
πήξε βηαζηηθά από ην ρέξη θαη
θύγαλε. αλ είραλε θηάζεη ζηα

80 / 101

ζνθάθηα, αθνύζηεθε πάιη ν μεξόο
θξόηνο.
- Σώξα ήηαλε νη δηθέο κνπ πξόθεο,
γέιαζε ν Γηάλλεο.
Ώπό ηόηε, ν Πέηξνο θη ν σηήξεο
πήγαηλαλ θάζε ηόζν ζην πςσκαηάθη πνπ θνίηαδε ηε κεγάιε ιεσθόξν,
αιιάδνληαο πάληα ζηέθη λα κελ ηνπο
επηζεκάλνπλ νη Γεξκαλνί. Ο Γηάλλεο
ηνπο είρε κάζεη πώο λα πεηάλε ηηο
πξόθεο αθξηβώο, δίρσο λα ηηο
ζπαηαιάλε, θη ν ίδηνο δελ εξρόηαλε
πηα καδί ηνπο. Σελ ηειεπηαία θνξά
πήγαλε κ’ όιε ηελ νκάδα ηνύ θνπηκπόι θαη ην βξήθαλε πσο είλαη
πνιύ πην δηαζθεδαζηηθό.
Φνπηκπόι παίδεηο θάζε κέξα.
Έζθαζε, όκσο, κόλν έλα ιάζηηρν
θαη θνληέςαλε λα δαξζνύλε, γηαηί ν
θαζέλαο έιεγε πσο ήηαλε ην δηθό
ηνπ θαξθί. Αελ κπνξέζαλε λα
μαλαπάλε, άξρηζε λα θπζάεη γηα
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κέξεο ηόζν δπλαηόο αέξαο, πνπ νη
πξόθεο δελ έθηαλαλ εθεί πνπ ηηο
πεηνύζαλε. Κη ύζηεξα ν Γηάλλεο δελ
κπνξνύζε λα βξεη άιια θαξθηά.
- Να ηηλάμνπκε έλα γεξκαληθό ηξέλν,
είπε ν σηήξεο, δε ρξεηάδνληαη
πξόθεο.
Ο Γηάλλεο δε γέιαζε θαζόινπ,
ζαλ η’ άθνπζε, νύηε ηνλ θνξόηδεςε.
- Γηα ην ηξέλν ζα πάξσ κνλάρα ηνλ
Πέηξν, ηνπ είπε ζνβαξά. Βζύ είζαη
δαβνιηάξεο θαη ζα ινγαξηάδεηο όια
ηα ηξέλα γηα δηθά ζνπ.
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. Ση γλώκε έρεηε, ηα παηδηά πξνρώξεζαλ ζην ζρέδην ηνπο; πλερίζηε
ηελ ηζηνξία.
2. Ώθνύ βξείηε από άιια
Λνγνηερληθά έξγα απνζπάζκαηα
πνπ λα αθεγνύληαη ηε ζπκκεηνρή
ησλ παηδηώλ, αγνξηώλ θαη
θνξηηζηώλ, ζηνλ αγώλα θαηά ησλ
θαηαθηεηώλ, ζπδεηήζηε γη' απηά.
3. Γηαηί ν δάζθαινο ήηαλ ηόζν
θαιόο κε ηνπο καζεηέο ηνπ; Να
αλαδεηήζεηε ηε θξάζε ηνπ θεηκέλνπ
πνπ δίλεη ηελ απάληεζε.
4. Ο αθεγεηήο πεξηγξάθεη, ζαλ λα
ήηαλ κπξνζηά θαη λα μέξεη ηα
πάληα, πώο έξηρλαλ ηα παηδηά
πξόθεο ζην δξόκν. Μπνξείηε λα
κεηαηξέςεηε ηελ πεξηγξαθή ζε
δηάινγν θαη λα ηνλ παξνπζηάζεηε
ζηελ ηάμε;
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5. αο πεξλάεη απ’ ην κπαιό όηη ε
ζπγγξαθέαο κπνξεί λα πήξε κέξνο
ζηα γεγνλόηα πνπ πεξηγξάθεη;

Άιθε Εέε (Αζήλα 1925).
ύγρξνλε πεδνγξάθνο. Έγξαςε
βηβιία γηα παηδηά θαη κεγάινπο. Σα
ζέκαηά ηεο ηα αληιεί από δηθά ηεο
βηώκαηα, από ηελ ηζηνξία ηεο ρώξαο
καο θαη ηνπο αγώλεο ηνπ ιανύ καο.
Οξηζκέλα έξγα ηεο: Κηα Θπξηαθή ηνπ
Απξίιε, Σν θαπιάλη ηεο βηηξίλαο,
Ζ Αιίθε ζηε ρώξα ησλ καξκάξσλ,
Ζ κνβ νκπξέια.

Πξνηάζεηο γηα δηάβαζκα.
Άιθε Γέε, Ζ κώβ νκπξέια, εθδ.
Κέδξνο.
Γώξδ αξή, Θόθθηλε θισζηή δεκέλε,
εθδ. Παηάθε.
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Ιηιίθα Λάθνπ

Ο Σδνβάλη
Ηηαινγεξκαληθή θαηνρή ζηελ Αζήλα.
Πείλα θαη δπζηπρία. Ο κηθξόο
πύξνο ηε κέξα δεηηαλεύεη θαη ην
βξάδπ καδί κε άιια παηδηά θνηκάηαη
ζε κηα ζπειηά. Οη Γεξκαλνί έρνπλ
ζπιιάβεη ηνλ παηέξα ηνπ θαη
αγσλίδεηαη νινκόλαρνο λα επηβηώζεη.
ηε ζπειηά ζα γλσξίζεη απξόζκελα
έλαλ Ηηαιό ζηξαηηώηε θαη ζα γίλνπλ
θίινη. Σν απόζπαζκα πνπ αθνινπζεί
είλαη από ην βηβιίν Ζ θόιαζε ησλ
παηδηώλ.
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Ν

α πώο πηάζακε θηιίεο κε ην
πύξν. Πεξλνύζε κηα κέξα
κπξνζηά από ην ζπίηη, αδύλαηνο
θαη σρξνύιεο θαζώο ήηαλ. Με έλα
κπεξεδάθν ζην θεθάιη θαη έλα
ηεηξάδην ζην ρέξη. Σνπ θώλαμα:
«Σέηνηα ώξα, ζηηο δέθα ην πξσί
πάλε ζην ζρνιείν ηα θαιά παηδηά;
Σξέρα! Θα ζε καιώζεη ν
δάζθαινο!».
Σόηε αληηιήθζεθα όηη ην παηδί
πεξπαηνύζε κε θόπν. Σν αγνξάθη
ζηακάηεζε θαη είπε:
«Ο δάζθαινο δε θσλάδεη πηα…
Ξέξεη όηη πεηλάκε θαη θξπώλνπκε…
Σα ζξαλία όιν αδεηάδνπλ… Ο
δάζθαινο δε ζπκώλεη πηα…».
Σόηε ξώηεζα ην κηθξό, όρη από
αδηαθξηζία, αιιά από ελδηαθέξνλ,
γηαηί ήηαλ θαη γεηηνλόπνπιό καο.
Σνλ έβιεπα ηαρηηθά ηελ ίδηα ώξα λα
πεξλά από ην ζπίηη.
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«Ση έθαγεο ην πξσί;», ηνπ θάλσ.
«Ση λα θάσ; Φινύδηα από ιεκόληα! Ο παηέξαο ηξώεη ην ίδην. Ώπό ηα
ιεκόληα ζα ζσζνύκε, όζν βξίζθνληαη θη απηά…».
«Καη ν παηέξαο ζνπ πνύ
δνπιεύεη;».
«Πνύ λα δνπιέςεη; Έθηηαρλε
πξώηα θιεηδσληέο …* Μα ηώξα πηα
θάζεηαη …».
Καη ν πύξνο μαλαπήξε ην δξόκν.
ΐάδηδε ζα λα ’ρε ρηνλίζηξεο** ζηα
πόδηα θαη ηνλ πνλνύζαλ.
Έηζη ην ινηπόλ πηάζακε γλσξηκία
κε ην πύξν.
Πέξαζε θαηξόο.
Θπκάκαη ήηαλ κηα παξακνλή ηνπ
Υξηζηνύ. Μαύξα Υξηζηνύγελλα.
*θιεηδαξηέο
**πξεμίκαηα από ην πνιύ θξύν
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Έθαλε έλα μεξνβόξη θαη ρηόληδε
αξαηά. Ο πύξνο ήξζε θαη ρηύπεζε
ηελ πόξηα καο.
«Πώο ζ’ άθεζε ν παηέξαο ζνπ λα
ηξηγπξλάο κε ηέηνην θαηξό;», ηνπ
είπα, αλνίγνληαο ηελ πόξηα.
Σόηε πξόζεμα πσο ήηαλ θαη
μππόιεηνο.
«Σνλ παηέξα κνπ ηνλ πηάζαλε νη
Γεξκαλνί… Δ κεηξηά κνπ πνύιεζε
ηα πξάγκαηα θη έθπγε, δελ έρνπκε
πηα ζπηηηθό!».
«Καη ζπ ηη θάλεηο; Πνύ βξίζθεζαη;
Γηαηί δελ ήξζεο εδώ ζε κέλα;».
«Μπα, βξήθα κηα παξέα παηδηά,
εδώ θαηά ην Λπθαβεηηό πνπ κηα
θνξά κέλακε… Σελ εκέξα
δηαθνλεύνπκε,* ηε λύρηα
θνηκόκαζηε ζε κηα ζπειηά πάλσ
από ηνλ Άε ηδέξε…
*δεηηαλεύνπκε
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Καιά είλαη θεη… Μόλν θξύσζα…
ΐήρσ, ζα λα ’ρσ ππξεηό… ιν
δηςώ… Κάηη θαίεη κέζα κνπ…».
Σνλ πήξα κέζα ζην ζπίηη, ηνπ
έδσθα ζηαθίδεο, ην κόλν πξάγκα
πνπ είρακε. Γεζηάζεθε ιηγάθη θνληά
ζηε θνπθνύ θαη, θαζώο άπισζε λα
δεζηαζνύλ ηα παγσκέλα ρεξάθηα
ηνπ, κνπ θάλεθε ζαλ έλα πνπιάθη
πεζκέλν απ’ ηε θσιηά ηνπ.
Σνπ είπα λα κείλεη θνληά καο. Αελ
ήζειε.
«ρη!», κνπ θάλεη. «Αελ αθήλσ
ηελ παξέα! Ση ζα πνπλ νη άιινη;
Μόλν πνπ ζα ’ξρνπκαη λα κνπ δίλεηο
λεξό, γηαηί όιν δηςάσ!».
Κη έθπγε.
Πέξαζε πάιη θάκπνζνο θαηξόο
από ηόηε.
Μηα κέξα ζπλαληώ ην πύξν έμσ.
Φαηλόηαλ πνιύ θαιύηεξα από
πξώηα. Αελ ήηαλ έηζη αδύλαηνο,
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νύηε ηόζν σρξνύιεο.* Έκνηαδε
κάιηζηα θαη θεθάηνο.
«Σώξα είκαη θαιά!», κνπ ιέεη.
«Έρσ έλα θίιν πνπ κ’ αγαπά θαη
κνπ δίλεη θαΎ…».
«Καη πνηνο είλαη απηόο; Βίλαη ηεο
παξέαο ζνπ;».
«Ση ιεο! Ο θίινο κνπ είλαη θαληάξνο. Βίλαη Εηαιόο θαη ιέγεηαη Σδνβάλη!».
«Εηαιόο;», θάλσ εγώ κε απνξία.
«Μάιηζηα, Εηαιόο! Γηαηί ηάρα; Αε
βξίζθνπληαη αλάκεζά ηνπο θαη
θαινί; Αελ κπνξεί λα ’λαη όινη ηνπο
θαθνί!», έθαλε ν πύξνο κε ηελ
παηδηάηηθε ινγηθή ηνπ.
«Καιά. Καη ζπ πνύ ηνλ γλώξηζεο
ηνλ Εηαιό; Κάηζε λα κνπ πεηο».
Καη ην αγόξη άξρηζε λα ιέεη
νιόθιεξε ηελ ηζηνξία:
*θηηξηλνύιεο
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«Να! Πάλσ ζην Λπθαβεηηό, πνπ
θνπξληάδνπκε* ηε λύρηα, ήξζαλ εθεί
θνληά ζην θπιάθην Εηαινί θαη
θπιάλε. Έλα βξάδπ ην ινηπόλ, πνπ
ήκαζηε θακπόζα παηδηά ρσκέλα
κέζ’ απηνύ, κε ην ζηνκάρη αδεηαλό
θαη ηνπξηνπξίδακε,** αθνύζακε
πεξπαηεζηέο… Γαξώζακε*** ην
ινηπόλ ν έλαο θνληά ζηνλ άιινλ θαη
πεξηκέλακε. ε ιηγάθη ήξζαλ δύν
Εηαινί θαη ζηάζεθαλ κπξνζηά ζηε
ζπειηά καο. Έλαο από ηνπο δύν
άλαςε έλα θαθό θαη ηνλ έξημε κέζα.
Μαο ηύθισζε ηα κάηηα κε ην θσο. Ο
δηπιαλόο κνπ ηόζν θνβήζεθε, πνπ
άξρηζε λα θιαίεη. Βγώ δελ κπνξνύζα λα βγάισ ηζηκνπδηά. Μόλν
έηξεκα ηόζν πνιύ, πνπ ζηάζεθε
*θσιηάδνπκε **ηξέκακε από ην
θξύν
***καδεπηήθακε
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ν Εηαιόο κε ην θαθό θαη κε θνίηαδε
θαη θάηη είπε ζηνλ άιινλ. Ούηε καο
ρηύπεζαλ, νύηε καο δηώμαλ από θεη.
Φύγαλ ρσξίο λα πνύλε ιέμε.
Ώθνύγακε ηηο πεξπαηεζηέο ηνπο λα
ράλνπληαη ζην ζθνηάδη. «Φηελά ηε
γιηηώζακε απόςε!», θώλαμε έλαο
κεγάινο. «Αελ μαλαπαηώ εγώ εδώ
πέξα... Θα πάσ αιινύ λα
θνπξληάζσ…». Σν ίδην είπαλ θαη η’
άιια παηδηά…Μείλακε δπν - ηξεηο.
Βίρακε ζπλεζίζεη ηνύηελ ηε ζπειηά
θαη είκαζηε θαη ηεο γεηηνληάο.
Καζίζακε…
Σν άιιν βξάδπ πάκε ζηε ζπειηά
θαη πεξηκέλακε λ’ αθνύζνπκε
πεξπαηεζηέο. Θα καο θέξλαλε θαη
πάιη ςσκί; ε ιηγάθη αθνύκε ηα
βήκαηά ηνπο. Αελ ηνπο θνβόκαζηε
πηα ηόζν πνιύ. Βίρακε μεζαξξέςεη.
Ο Εηαιόο ζηάζεθε κπξνζηά ζηε
ζπειηά, άλαςε ην θαθό θαη ήξζε
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θνληά καο. Έζθπςε πάλσζέ καο θαη
κε ην έλα ηνπ ρέξη κάο ράηδεπε ηα
καιιηά… Θπκήζεθα ηνλ παηέξα
κνπ, πνπ θακηά θνξά έθαλε έηζη - θη
άξρηζα ζηγά λα θιαίσ. Πόζνλ
θαηξό, ζθέθηεθα, ρέξη αλζξώπνπ
είρε λα καο ρατδέςεη, ςεηξηάξηθα θαη
βξόκηθα θαζώο είκαζηε… Καη δνο
ηνπ ηα δάθξπα λα ηξέρνπλ… Ο
Εηαιόο θάηη κνπ έιεγε ζηε γιώζζα
ηνπ, κα δελ θαηαιάβαηλα. Άξρηζε ην
ινηπόλ ηζάηξα - πάηξα ηα ειιεληθά.
Έιεγε πσο είρε θη απηόο παηδηά θαη
γπλαίθα ζηελ Εηαιία. Μαο έδεημε θαη
κηα θσηνγξαθία. Ήηαλ ηεο θνξνύιαο ηνπ. Ση όκνξθε! Σε ιέγαλε
Λνπηζία. Σελ θνίηαδε θαη ηα κάηηα
ηνπ δαθξύζαλε. Σελ άιιε κέξα
μαλάξζε, καο έθεξε δπν θέηεο ςσκί
θαη ιίγν ηπξί…Όζηεξα βγάδεη από
ην ιαηκό ηνπ θαη πεξλά ζην δηθό
κνπ έλα αιπζηδάθη κε κηα Παλαγί94 / 107

ηζα… Να, δεο ηελε ηη όκνξθε πνπ
είλαη!… Καη από ηόηε γελήθακε
πξώηνη θίινη… Σώξα έξρεηαη θάζε
βξάδπ θαη θάηη καο θέξλεη. Αε καο
αθήλεη δίρσο ςσκί… Έλα βξάδπ
καο έθεξε θαη παηρλίδηα… Σνλ
θσλάδνπκε Σδνβάλη θαη απηόο
ραίξεηαη. Σνλ αγαπάκε πνιύ. Με ηα
θνπηζνειιεληθά ηνπ καο είπε πσο
δελ ήζειε ζθνησκνύο, νύηε ηνλ
πόιεκν… νπ ιέσ, είλαη θαιόο
άλζξσπνο ν Σδνβάλη…».
Ώπηά κνπ δηεγήζεθε ν πύξνο θη
έηζη εζύραζα γηα ηελ ηύρε ηνπ.
Πέξαζε πάιη θάκπνζνο θαηξόο.
Δ ξόδα γύξηζε ηεο ηύρεο θη έθεξε
γξνπζνπδηά ζηνπο Εηαινύο. ζνη δελ
ήηαλ θαζίζηεο πήγαλ κε ηνπο πκκάρνπο. Οη Γεξκαλνί όκσο ηνπο
κηζνύζαλ.
Μηα κέξα πεξλνύζα από ηελ νδό
Παλεπηζηεκίνπ. Βίδα έλα ιόρν
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Εηαιώλ πνπ ’ραλ ηα θαθά ηνπο ράιηα.
Οη άληξεο ήηαλ θνπξειηαζκέλνη,
θαηαθίηξηλνη, μελεζηηθσκέλνη. Οη
Γεξκαλνί ηνπο πεγαίλαλ κε βξηζηέο.
Έλαο θαληάξνο δελ κπνξνύζε λα
ζύξεη ηα πόδηα ηνπ θαη ν ινρίαο ν
Γεξκαλαξάο ηνλ βάξεζε. θίρηεθε ε
θαξδηά κνπ.
Βθεί δα ινηπόλ πνπ θαζόκνπλ θαη
ράδεπα, θάλσ έηζη θαη πνηνλ βιέπσ;
Σν πύξν πνπ βάδηδε θνληά ζην
θίιν ηνπ ηνλ Σδνβάλη πνπ θνύηζαηλε.
Σνπ θξαηνύζε ην ζάθν θαη ηνλ βνεζνύζε λα πεξπαηάεη, κ’ όιεο ηηο
βξηζηέο πνπ άθνπγε απ’ ην Γεξκαλό
ινρία.
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. Πνηα είλαη ηα θύξηα πξόζσπα ηεο
ηζηνξίαο; Μπνξείο λα κηιήζεηο κε
ιίγα ιόγηα γηα ην θαζέλα από απηά;
2. ην θείκελν ν πύξνο πεξηγξάθεη
ηε γλσξηκία ηνπ κε ηνλ Σδνβάλη.
Πώο ζα πεξηέγξαθε ν Σδνβάλη ηε
γλσξηκία απηή;
3. Τπάξρνπλ θαη ζήκεξα ρώξεο
όπνπ γίλεηαη πόιεκνο θαη νη
άλζξσπνη βαζαλίδνληαη από ηελ
πείλα. Φέξλνπκε πιεξνθνξίεο
(από ηε Unicef θαη ηελ Ώction Aid)
θαη ηηο παξνπζηάδνπκε ζηελ ηάμε.
4. πγθεληξώλνπκε θσηνγξαθηθό ή
άιιν πιηθό γηα ηνπο πνιέκνπο θαη
ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύλ,
θαη ην εθζέηνπκε ζηελ ηάμε. Με
αθνξκή ην πιηθό απηό ζπδεηνύκε
γηα ηηο αλάγθεο ησλ αλζξώπσλ ζε
όιεο ηηο επνρέο.
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Φσηνγξαθίεο από ηνλ θαηξό
ηεο Kαηνρήο
Ιηιίθα Λάθνπ (Αζήλα 1903/4 - 1989).
Πεδνγξάθνο θαη κνπζηθόο. Σα έξγα
ηεο αλαθέξνληαη ζηελ εθεβηθή
ειηθία, ζηε ζέζε ηεο γπλαίθαο, ζηα
αλζξώπηλα δηθαηώκαηα. Σα πην
γλσζηά από απηά είλαη: Γε ηεο
Βνησηίαο, Γηα κηα θαηλνύξηα δσή, Ζ
θπξία Ληνξεκί, Ζ θόιαζε ησλ
παηδηώλ.
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Πξόηαζε γηα δηάβαζκα.
Γηώξγεο Κξόθνο, Σα παηδηά ηεο
εηξήλεο, εθδ. Κακπαλά.
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Κάξσ Γνύθα

Βδώ Πνιπηερλείν…
Tν κπζηζηόξεκα ηεο Κάξσο Γνύθα
Ζ αξραία ζθνπξηά αλαθέξεηαη ζε
πξόζθαηα ηζηνξηθά γεγνλόηα ηεο
παηξίδαο καο. Σν απόζπαζκα πνπ
αθνινπζεί, ζρνιηάδεη ηελ εμέγεξζε
ηνπ Πνιπηερλείνπ ην Λνέκβξην ηνπ
1973. Φνηηεηέο, εξγάηεο θαη καζεηέο είραλ θιεηζηεί κέζα ζην θηίξην
ηνπ Πνιπηερλείνπ δεηώληαο λα
πέζεη ην δηθηαηνξηθό θαζεζηώο πνπ
είρε επηβιεζεί ζηελ Διιάδα από ην
1967. Σν βξάδπ ηεο 17εο Λνεκβξίνπ
ε ζηξαηησηηθή θπβέξλεζε, γηα λα
ηνπο δηαιύζεη, δηέηαμε ην ζηξαηό λα
εηζβάιεη ζην Πνιπηερλείν.
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Ώ

θνύζηεθαλ νη ζεηξήλεο ηνπ
λνζνθνκεηαθνύ. Ήξζε θαη
ζηάζεθε κπξνζηά ζηελ θαγθειόπνξηα.* Σν ζεκάδεπαλ ζηα ιάζηηρα,
απ’ ηελ νδό Πνιπηερλείνπ ε Ώζηπλνκία, απ’ ην Ώθξνπόι Παιάο νη
ειεύζεξνη ζθνπεπηέο, ηα επίιεθηα**
ώκαηα Ώζθαιείαο. Μεηαθέξαλ ζε
πξόρεηξα θνξεία ηνπο ηξαπκαηίεο.
Ώλνίγακε ρώξν θαη ηνπο θνηηάδακε.
Μηα θνπέια δίπια κνπ έκπεμε ηα
θιάκαηα, θώλαδε όηη δελ κπνξεί λα
βιέπεη αίκαηα. Έλ’ αγόξη ηελ παξακέξηζε, θη απηή ζπλέρηδε όηη πώο
βξέζεθε εδώ κέζα δελ ην θαηάιαβε.
Καηέβεθε, ιέεη, η’ απόγεκα λα δεη ηη
γίλεηαη. ΐνύημε ε Ώζήλα θαη
θαηέβεθε. ΐιέπεη ηε ζπκκαζήηξηά
ηεο ηελ Πνύιηα, θαη κπήθε
*θεληξηθή πύιε ηνπ Πνιπηερλείνπ
**εηδηθά εθπαηδεπκέλα
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ζηνλ απιόγπξν.* Κη όζν λα πνπλ ηα
λέα ηνύο αξρηλνύλ νη αζηπλνκηθνί ηα
δαθξπγόλα,** πνύ λα θύγεη. Πεξίκελε λα εζπράζνπλ ηα πξάγκαηα, αλη’
απηνύ, ρεηξνηέξεπαλ. Καη λα ζνπ
ηελ ηώξα εδώ κέζα, άγξηα
κεζάλπρηα. Θα πεζάλνπλ νη γνληνί
ηεο απ’ ηελ αγσλία ηνπο. Έλα δίζθν
ηνύο είρε πεη πσο θαηεβαίλεη λ’
αγνξάζεη. Ώιιά πνύ ’λ’*** ηελ ηώξα;
Πήγαηλε λα ζθάζεη ζνβαξή θαη
θνβηζκέλε· όζν ηελ θαινθνίηαδα,
ηόζν ηε ζπκπνλνύζα. Έδεηρλε
απνζβνισκέλε**** κ’ όια πνπ
γίλνληαλ κπξνο ζηα κάηηα ηεο. Σελ
αγθάιηαζα θαη ηεο ιέσ: κε θνβάζαη,
εδώ κέζα είζαη αζθαιήο. Έξρεηαη
θαη η’ αγόξη από θνληά. Σελ παξε*απιή **αέξηα πνπ πξνθαινύλ
δάθξπα ***είλαη
****έθπιεθηε
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γνξεί όηη πεξηθξνπξνύκε* γεξά ηα
θάγθεια - είκαζηε κηα κεξαξρία**
ςπρσκέλνη πνπ δε ζα ηνπο
αθήζνπκε λα πεξάζνπλ.

Από επέηεην ηεο εμέγεξζεο
ηνπ Πνιπηερλείνπ (θσηνγξαθία)
Έρνκε πιεξνθνξεζεί όηη άξρηζαλ
λα θηλνύληαη ηαλθο κε θαηεύζπλζε ην
*πξνζηαηεύνπκε
**ζηξαηησηηθή κνλάδα
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Πνιπηερλείν, σζηόζν πηζηεύνπκε
όηη πξόθεηηαη γηα εθθνβηζκό θαη
ηξνκνθξαηία. Σ’ αζθπμηνγόλα* πνπ
έξημαλ ήηαλ ε απόδεημε πσο έρνπλ
ράζεη ηελ ςπρξαηκία ηνπο. Ήζειαλ
λα παληθνβάινπλ θαη λα δηαιύζνπλ
ηηο ρηιηάδεο ηνπ θόζκνπ πνπ καο
παξαζηέθνληαλ. Με ηελ έθηαζε πνπ
πήξε ε θαηάιεςε,** ηελ απήρεζε
πνπ έρεη, ζα ’λαη ζαλ λα ζθάβνπλ ην
ιάθθν ηνπο, αλ καο επηηεζνύλ. Καη
γεληθά θαζήθνλ καο, απηήλ ηε λύρηα, λα ειπίδνπκε. Ώπόςε πεζαίλεη
ν θαζηζκόο θαη ην πηζηεύνκε.
Αελ κπνξνύζα ώξα 11.30΄ λα
θαληαζηώ ην ηέινο απηήο ηεο
λύρηαο. Φάιινπλ ηνλ Βζληθό Όκλν.
Σ’ απηνθίλεηα ηνπ Βξπζξνύ ηαπξνύ
*αέξηα πνπ δπζθνιεύνπλ ηελ
αλαπλνή
**θπξίεπζε ηνπ θηηξίνπ
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ζηελ πόξηα. Φειά, ζην ηαξαηζάθη
ηνπ ζπξσξείνπ ππάξρνπλ αθόκε
παηδηά.

ηνλ απιόγπξν ηνπ Πνιπηερλείνπ
(θσηνγξαθία)

Αξαζηεξηόηεηεο
1. Πώο ληώζνπλ ην αγόξη θαη ε
θνπέια πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην
Πνιπηερλείν;
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2. Ώλ ε θνπέια κπνξνύζε λα
επηθνηλσλήζεη κε ηε κεηέξα ηεο ζην
ηειέθσλν, ηη ζα ηεο έιεγε;
3. πλερίδνπκε ην θείκελν. Ση θαληάδεζηε ή ηη μέξεηε όηη έγηλε κεηά;
4. ΐξίζθνπκε από άιια ινγνηερληθά
θείκελα θαη θαηαγξάθνπκε δηάθνξα
ζεκαληηθά γεγνλόηα πνπ βνήζεζαλ
ζηνπο αγώλεο γηα ηελ ειεπζεξία.
(Μπνξνύκε λα παξνπζηάζνπκε ηα
γεγνλόηα απηά, ρξεζηκνπνηώληαο
θαη θσηνγξαθηθό πιηθό).

Κάξσ Γνύθα (Υαληά 1947).
ύγρξνλε πεδνγξάθνο. πνύδαζε
αξραηνινγία. Σα ζέκαηα ησλ βηβιίσλ
ηεο ηα αληιεί από ην ηζηνξηθό
παξειζόλ θαη από ηε ζύγρξνλε
πξαγκαηηθόηεηα. Μεξηθά έξγα ηεο
είλαη: Ζ αξραία ζθνπξηά, Οη ιεύθεο
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αζάιεπηεο, Έλαο ζθνύθνο από
πνξθύξα, Ζ πεγάδα, Πνύ ’λαη ηα
θηεξά.
Πξνηάζεηο γηα δηάβαζκα.
ΐνύια Μάζηνξε, Θάησ απ’ ηελ
θαξδηά ηεο, εθδ. Παηάθε. Μαξία
Καινγεξάθε, Κακά ηη ζπλέβε ζην
Πνιπηερλείν, εθδ. Βιιεληθά
Γξάκκαηα.
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Γεκήηξεο Ραβάλεο-Ρεληήο

Υαξκόζπλν γεγνλόο

Ώ

πηή ηε ζηηγκή, Έιιελεο, απηή
ηε ζηηγκή,
ζηελ πόξηα καο ζηακάηεζε
έλα ηαλθ!
Ο ινραγόο ζήθσζε ην ρέξη θαη
καο ραηξέηεζε!
Ώπηή ηε ζηηγκή, Έιιελεο, απηή
ηε ζηηγκή,
Ο ζηξαηόο είλαη δηθόο καο,
δελ ζα καο ρηππήζνπλ!
Ώπηή ηε ζηηγκή ζήθσζε ην ρέξη θαη
καο ραηξέηεζε
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έλαο ινραγόο. Αελ ζα καο
ρηππήζνπλ!
Μόλν ην ζίδεξν είλαη δηθό ηνπο,
νη θαξδηέο είλαη δηθέο καο.
Αελ ζα καο ρηππήζνπλ.
Ώπηή ηε ζηηγκή,
αδειθώλνληαη ζηνπο δξόκνπο
πνιίηεο θαη θαληάξνη.
Αελ ζα καο ρηππήζνπλ!
… έλα άιιν ρέξη ζεθώζεθε
θαη δηέηαμε “ππξ!”…».
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. Ώθνύκε ην καγλεηνθσλεκέλν
ληνθνπκέλην ηεο εμέγεξζεο ηνπ
Πνιπηερλείνπ.
2. Γξάθνπκε ζε ραξηόληα
ζπλζήκαηα ηνπ Πνιπηερλείνπ,
όπσο «Κάησ ε Υνύληα», «Φσκί,
Παηδεία, Βιεπζεξία» θαη άιια.
Μπνξνύκε λα ηα αλαξηήζνπκε ζηελ
ηάμε ή ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ καο.
3. Φαληαδόκαζηε όηη
παξαθνινπζνύκε από θνληά ηελ
εμέγεξζε ηνπ Πνιπηερλείνπ.
εθώλνπκε ην ρέξη καο θαη
ραηξεηνύκε ηνπο θνηηεηέο. Ση ζα
ηνπο ιέγακε;
4. πδεηνύκε κε ηνπο γνλείο καο γηα
ηα γεγνλόηα ηνπ Πνιπηερλείνπ.

110 / 114

πλζήκαηα ηνπ Πνιπηερλείνπ
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Γεκήηξεο Ραβάλεο-Ρεληήο.
(1925 - 1996).
Έδεζε σο πνιηηηθόο πξόζθπγαο γηα
πνιιά ρξόληα ζην εμσηεξηθό, όπνπ
αλέπηπμε πινύζηα ινγνηερληθή δξάζε. ηελ Καηνρή αζρνιήζεθε κε ην
ζέαηξν ηνπ βνπλνύ. Έγξαςε κπζηζηνξήκαηα, δηεγήκαηα, πνηήκαηα
θαη ζεαηξηθά έξγα γηα παηδηά, θαζώο
θαη πνιιά ηξαγνύδηα. Κπξηόηεξα
έξγα ηνπ: Ο δξνκάθνο κε ηελ
πηπεξηά, Κύζνη, κύζνη παξακύζη,
Παηδηά ηεο Αζήλαο, Ζ σξαία Διέλε
ησλ γατδάξσλ.

Πξόηαζε γηα δηάβαζκα
Γσξδ αξή, Σα γελέζιηα, εθδ.
Παηάθε.
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Μαξία Ππιηώηνπ

Υαξνύκελνη ραξηαεηνί
Σν δηήγεκα αλαθέξεηαη ζηελ
θαηάζηαζε πνπ αθνινύζεζε κεηά
ηελ εηζβνιή ησλ Σνύξθσλ ζηελ
Θύπξν ην 1974 θαη ην δηαρσξηζκό
ησλ Διιελνθύπξησλ από ηνπο
Σνπξθνθύπξηνπο.



ηαλ έθεπγαλ θνξησκέλνη όια
ηνπο ηα πξάγκαηα, θαλέλαο
δελ κπνξνύζε λα πείζεη ην Γιαύθν
πσο δε ζα γύξηδε ζύληνκα πίζσ. Κη
όκσο πέξαζε έλαο νιόθιεξνο
ρξόλνο. Ο πόιεκνο ηειείσζε, νη
ππξνβνιηζκνί, νη βνκβαξδηζκνί
113
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ζηακάηεζαλ, θη απηνί πνπ έθεπγαλ
κέζα ζηε θσηηά απνθάζηζαλ λα
γπξίζνπλ. Σν ζπίηη ηνπο βξηζθόηαλ
ζηα «ζύλνξα».
Καλέλαο δελ κπνξνύζε λα ηνπο
εκπνδίζεη: «Καιέ, δε θνβάζηε; Απν
βήκαηα πην θάησ… Θεέ κνπ, αλ
μαλαξρίζνπλ;». Πην πνιύ απ’ όινπο
ήζειαλ ηα παηδηά. Ο Γιαύθνο θαη ε
Ααλάε. Έλα ρξόλν καθξηά από ην
ζπίηη ηνπο ην λνζηάιγεζαλ. Σελ
απιή, ηηο βεξάληεο, ηα δσκάηηα. Καη
ηε κεγάιε ηαξάηζα. αλ έθηαζαλ,
δελ έλησζαλ ηίπνηα από ην θόβν
πνπ πξνζπαζνύζαλ νη άιινη
ζπγγελείο θαη θίινη λα ηνπο
κεηαδώζνπλ. Ήηαλ έλα ήξεκν
απξηιηάηηθν δεηιηλό. Ο νπξαλόο ζηε
δύζε νινθόθθηλνο έθαλε ηα δπν
παηδηά λα κειαγρνιήζνπλ θαη λα
λνζηαιγήζνπλ ηνπο παιηνύο
θαινύο θίινπο.
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ΐνήζεζαλ όινη θαη ηαθηνπνηήζεθαλ ηα πάληα: έπηπια, ξνύρα,
καγεηξηθά ζθεύε, βηβιία, όια κέρξη
ην βξάδπ. Κνηκήζεθαλ θνπξαζκέλα,
σζηόζν ηθαλνπνηεκέλα πνπ
γύξηζαλ ζην παηξηθό ηνπο ζπίηη.
Ξεκέξσζε Κπξηαθή. Ώλνημηάηηθε
δξνζεξή. Ση έθπιεμε, Θεέ κνπ. ην
δσκάηηό ηνπο έλαο κεγάινο
ραξηαεηόο.
- ’ επραξηζηνύκε, παηέξα.
Βίλαη ζίγνπξα πσο θάζηζε αξγά
ην βξάδπ λα ηνπο ηνλ θηηάμεη, γηα λα
κπνξέζεη λα ηνπο ραξίζεη ηελ
πξώηε θπξηαθάηηθε ραξά ζην δηθό
ηνπο ζπίηη. Ώπό κηθξά παηδηά
παίδαλε κε ηνπο ραξηαεηνύο ηέηνηα
επνρή. Μαδί θη ν παηέξαο πνπ
έθαλε πάληα ζα κηθξό παηδί.
- ’ επραξηζηνύκε, είπαλε μαλά θαη
ηνλ θίιεζαλ.
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Υαξνύκελα θαη ηα δπν αλέβεθαλ
ζηελ ηαξάηζα. Ο αέξαο πξσηλόο δξνζεξόο θπζνύζε από ην Νόην. Καη
λάηνο θηόιαο ν ραξηαεηόο όκνξθνο θακαξσηόο λα πεηά θη όιν λα ηξαβά
θαηά ην ΐνξξά. Ο ζπάγθνο ήηαλ
καθξύο θαη γεξόο. Σνλ άθεζαλ όιν.
Πόζν όκνξθα ληώζαλε. αλ ηνλ
παιηό θαιό θαηξό.
Ξαθληθά ιίγν πην θάησ θαηά ην
ΐνξξά, ιίγν πην πέξα από ηε «γξακκή»* από κηα άιιε ηαξάηζα αληίθξπ,
*δηαρσξηζηηθή γξακκή αλάκεζα
ζηνπο Βιιελνθύπξηνπο θαη ηνπο
Σνπξθνθύπξηνπο
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δπν άιια παηδηά θνπλνύζαλ ηα ρέξηα
ραξνύκελα θαη μεθώληδαλ.
- ίγνπξα καο θαισζνξίδνπλ,
ςηζύξηζε ν Γιαύθνο.
- Πξέπεη θαη κεηο λα θσλάμνπκε λα
καο αθνύζνπλ, ζθέθηεθε ε Ααλάε.
- Ση λα πνύκε;
- Να, θάηη γηα λα δείμνπκε πσο
ζέινπκε λα ’καζηε «θίινη».
Απν ηαξάηζεο, ηέζζεξα παηδηά,
κηα «γξακκή» αλάκεζά ηνπο θη έλαο
ραξηαεηόο. Ώθόκα θη έλα λήκα γεξό
πνπ μεθηλά από ηνύηα ηα παηδηά θαη
θηάλεη κε ην ραξηαεηό σο η’ άιια.
- Βγώ ιέσ λα γξάςνπκε ζην
ραξηαεηό έλα κήλπκα.
- Καηάιαβα. Αειαδή θάηη πνπ λα ιέεη
πσο δε ζέινπκε πνιέκνπο. Θέινπκε
λα δήζνπκε αδειθσκέλα…
Σελ άιιε κέξα ν ραξηαεηόο
έγξαθε: «ΒΕΡΔΝΔ, ΏΓΏΠΔ».
Βπηπρώο θπζνύζε πάιη από ην
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Νόην. Ση όκνξθα! Ώθόκα θη ν ίδηνο ν
ραξηαεηόο βηαδόηαλ λα πεηάμεη θαη
λα θηάζεη γoξγόηεξα ζη’ αληηθξηλά
παηδηά.
- Μα αλ δελ μέξνπλ ειιεληθά; Ώλ δελ
κπνξέζνπλ λα ην δηαβάζνπλ;
ζθέθηεθε ν Γιαύθνο.
- Αελ έρεη ζεκαζία, ζα θαηαιάβνπλ.
Θα ην ληώζνπλ.
Πξαγκαηηθά. Ήηαλ έλα ραξνύκελν
ζπλαπάληεκα.* Με ραξνύκελα μεθσλεηά κηα απ’ εδώ θαη κηα απ’ εθεί
πέξαζαλ όιν ην δεηιηλό ηνπο ρσξίο
λα βαξεζνύλ.
Σελ επνκέλε ζαλ βγήθαλ λα πεηάμνπλ ην ραξηαεηό απνγνεηεύηεθαλ.
Ο αέξαο θπζνύζε από ην ΐνξξά. Πώο ζα θαηαιάβνπλ νη θίινη καο
ηώξα πσο είκαζηε ζηελ ηαξάηζα;

*ζπλάληεζε
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Έκεηλαλ αξθεηή ώξα λα θνηηάδνπλ ιππεκέλα θαηά ηε κεξηά ησλ
απέλαληη θίισλ. Πώο ζα ζηείινπλ
ζήκεξα ην κήλπκά ηνπο;
Ξαθληθά έλαο ραξηαεηόο θάλεθε
λα μεθηλά από ηελ άιιε κεξηά θαη λα
θηάλεη σο ηε δηθή ηνπο ηαξάηζα.
Πέξαζε θη απηόο ηε «γξακκή» πάλσ
από ηα θπιάθηα θαη ηα ζύξκαηα θαη
λάηνλ πεξήθαλνο κπξνζηά ηνπο.
Κάηη έγξαθε θη απηόο ζε κηα γιώζζα
πνπ δελ ήμεξαλ λα ηε δηαβάζνπλ.
κσο ηα παηδηά θαηάιαβαλ,
έλησζαλ ην κήλπκά ηνπο θαη
θώλαμαλ ραξνύκελα:
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- Γήησ…
Ξεθώληδαλ θη απηά, μεθώληδαλ θη
εθείλα. Ήηαλ κηα ραξνύκελε, ηξειή
αληαιιαγή δεησθξαπγώλ, αγάπεο,
θηιίαο. ΐιέπνληάο ηα έλαο μέλνο
πνηέ δελ ζα πίζηεπε πσο έλα ρξόλν
πξηλ ε αληαιιαγή απηή ήηαλ θσηηά,
ζθαίξεο, αίκα, ζάλαηνο. ρη, πξνο
Θενύ, ε αληαιιαγή απηή δε γηλόηαλ
από παηδηά. Ώλ ηα ξσηνύζαλ, ζα
’ηαλ όια αιιηώηηθα…
Οη παηδηθέο θαξδηέο βξήθαλ ην
θπζηθό ηνπο ξπζκό.
Ξέραζαλ ηα ιάζε ησλ κεγάισλ.
Απν ηαξάηζεο, ηέζζεξα παηδηά,
κηα «γξακκή» αλάκεζά ηνπο θη έλαο
ραξηαεηόο θάζε θνξά πνπ θπζά από
Νόην ή από ΐνξξά. Καη ην λήκα ηόζν
γεξό λα μεθηλά πόηε από ηνύηα θη
άιινηε από θείλα ηα παηδηά θαη λα
δέλεη γεξά ηηο θαξδηέο ηνπο.
- Ώλ ηέηνηνπο ραξηαεηνύο, ζθέθηεθε
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ε Μάλα, αθήζνπκε όινη λα πεηάμνπλ, ηόηε ζα ζβήζνπλ από κόλεο
ηνπο νη «γξακκέο», ηόηε ζα ιεηώζνπλ
ηα ζύξκαηα. Αελ ζ’ αληέμνπλ θάησ
από ηέηνηα αγάπε…

Αξαζηεξηόηεηεο
1. Ση λνκίδεηε όηη ζπκβνιίδεη ν
ραξηαεηόο ζην δηήγεκα απηό;
2. Γηαηί δελ κπνξνύλ λα
ζπλαληεζνύλ ηα παηδηά θαη λα
πεηάμνπλ όια καδί ηνπο ραξηαεηνύο
ηνπο;
3. πλαληηνύληαη δύν παηδηά, έλα
από θάζε «κεξηά», θαη ζπδεηνύλ γηα
ηελ θαηάζηαζε ζην λεζί ηνπο.
Μπνξείηε λα θαληαζηείηε ην
δηάινγν ηνπο;
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4. Υσξηδόκαζηε ζε δύν νκάδεο θαη
ε θαζεκηά (ύζηεξα από πξνηάζεηο
ησλ κειώλ ηεο) πξνηείλεη ηξόπνπο
κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα γίλεη ν
θόζκνο καο θαιύηεξνο.

Καξία Ππιηώηνπ.
(Ιεπθόλνηθν Θύπξνπ 1935).
Ααζθάια θαη ζπγγξαθέαο βηβιίσλ
γηα παηδηά. Σα ζέκαηά ηεο είλαη εκπλεπζκέλα από ηελ ηζηνξία ηνπ
λεζηνύ ηεο. Έγξαςε ηα βηβιία:
Υαξνύκελνη ραξηαεηνί, Σα παηδηά
ηνπ ήιηνπ, Σν θάζηξν καο,
Σν αζεκέλην θαπληζηήξη, Ζ αξβύια
πνπ ’γηλε βαξθνύια.
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Κεηά ηελ εηζβνιή,
ην 1974
(θσηνγξαθία)

Πξνηάζεηο γηα δηάβαζκα.
Φηιίζα Υαηδεράλα, Ζ Ληηληόλ,
ν Παβειάθεο κνπ θη εγώ, εθδ.
Καζηαληώηε
Λεία Καξαβία – Θεξπίι Οπξάι, Έλα
ζαιαζζηλό γεθύξη, εθδ. Φπηξάθε.
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Θπξηάθνο Υαξαιακπίδεο

Ώηγηαινύζα
Σν πνίεκα απηό αλαθέξεηαη ζηα
γεγνλόηα πνπ αθνινύζεζαλ ηελ
εηζβνιή ησλ Σνύξθσλ ζηελ Θύπξν
ηνλ Ηνύιην ηνπ 1974, δειαδή ζηελ
θαηνρή ελόο κέξνπο ηνπ λεζηνύ θαη
ζηε βίαηε απνκάθξπλζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν απόζπαζκα πεξηγξάθεη έλα ηέηνην γεγνλόο.

Α

πν κέξεο πξηλ λα θύγνπκε
ήξηε* θείλνο
πνπ ζα ζηξνγγπινθάζνληαλ
ζην ζπίηη.
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Γπξεύεη ην θιεηδί. Σνπ ιέσ:
«Βγώ θιεηδί
δελ έρσ θαη δελ έρεη ην ρσξηό καο.
Βκείο μεθιείδσηα είρακε ηα ζπίηηα
γηαηί θαλέλαο δελ θαηαδερόηαλ
λα κπεη κέζα ζηνπ άιινπ ηελ
απιή».
Αελ είπε ηίπνηα, έθπγε, μαλάξηε
ηελ άιιε κέξα. Σνπ είπα:
«Έια πηάζε
ηνύην ην πηάην, θώλαμε ηνλ ζθύιν
λα ηνπ ην δώζεηο λα ζε ζπλεζίζεη,
γηα λα κελ θιαίεη ην θηελόλ** καο
όηαλ ζα ’ρνπκε θύγεη». Σν έπηαζε,
ηνπ θώλαμε,
όκσο ν ζθύινο ηνπ ’δεημε ηα δόληηα.
Υακαί* ην πηάην. Κίλεζε λα θύγεη.
Σνπ ιέσ: «Μίαλ ράξηλ από ζέλα·
έπαξε σο αύξηνλ ’πνκνλήλ**
ζη’ αλάζεκαλ λα πάκελ
*ήξζε

**ην δών
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θη ύζηεξα λα ’ξηεηο λα ’κπεηο κεο
ζην ζπίηη».
Σελ άιιε κέξα έδεζα ηνλ ζθύιν
λα κελ καο αθινπζά,*** ην πιάζκαλ
ηνπ Θενύ.
Σνπ έβαια θαΎ, λεξό θη εκπήθακε
ν άληξαο κνπ θη εγώ ζην θνξηεγό.
*ράκσ **θάλε ππνκνλή
***αθνινπζεί

Αξαζηεξηόηεηεο
1. Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε κε
δηθά ζαο ιόγηα ην γεγνλόο πνπ
αλαθέξεηαη ζην πνίεκα;
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2. Πνύ θαληάδεζηε όηη πήγαλ κε ην
θνξηεγό νη ηδηνθηήηεο, όηαλ
δηώρηεθαλ από ην ζπίηη ηνπο;
Μπνξείηε λα ζπλερίζεηε ηελ
ηζηνξία;
3. Ση λα έγηλε ν ζθύινο;
4. Ώθνύ δηαβάζεηε κε πξνζνρή ηα
ιόγηα ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ ζπηηηνύ, λα
κηιήζεηε γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ.
(Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε
ζηίρνπο θαη θξάζεηο ή ιέμεηο ηνπ
πνηήκαηνο).
5. Υάλεηε θάηη πνπ αγαπάηε πνιύ.
Πώο ληώζεηε; Ση ζα ζέιαηε εθείλε ηε
ζηηγκή;

Θπξηάθνο Υαξαιακπίδεο.
(Άρλα Θύπξνπ 1940).
Πνηεηήο θαη εθπαηδεπηηθόο. Μεγάισζε ζηελ Ώκκόρσζην θαη ζπνύδαζε
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Εζηνξία θαη Ώξραηνινγία ζην Παλεπηζηήκην ηεο Ώζήλαο. ηα πνηήκαηά
ηνπ ηνλ απαζρνιεί θπξίσο ε κνίξα
ηεο Κύπξνπ θαη νη πεξηπέηεηεο ηνπ
ειιεληζκνύ. Πνηεηηθέο ζπιινγέο ηνπ
είλαη νη εμήο: Πξώηε πεγή, Ζ άγλνηα
ηνπ λεξνύ, Σν αγγείν κε ηα ζρήκαηα,
Αραηώλ αθηή, Κεζηζηνξία, Γνθίκηλ.

Θύπξνο, Θαηερόκελα (θσηνγξαθία)
Πξόηαζε γηα δηάβαζκα.
Μαξία Ππιηώηνπ, Σν αζεκέλην
θαπληζηήξη, εθδ. Παηάθε.
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«Τγεηά κνπ, πινύηε κνπ»

ην δξόκν θαη ζην πάιεκα
θαη ζην ιηζάξη,
ζησλ επγελώλ αγώλσλ
ιάκςε ηελ νξκή…
Θσζηήο Παιακάο
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Δπγέληνο Σξηβηδάο

Δ Αόλα Σεξεδόλα

Γ

νύζε θάπνηε ζηελ Εζπεπνλία
κηα πεληάκνξθε θπξά πνπ ηε
ιέγαλε Αόλα Σεξεδόλα. Δ Αόλα
Σεξεδόλα είρε ην πην γιπθό θαη
θσηεηλό ρακόγειν ηνπ θόζκνπ.
ζν γιπθό θαη θσηεηλό όκσο ήηαλ
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ην ρακόγειό ηεο, ηόζν κνρζεξή θαη
ύπνπιε ήηαλ ε ςπρή ηεο.
Κάζε πξσί ε Αόλα Σεξεδόλα
ξσηνύζε ηνλ θαζξέθηε ηεο, έλαλ
αζηξαθηεξό θαζξέθηε κε ρξπζή,
γπαιηζηεξή θνξλίδα:
- Καζξέθηε, θαζξεθηάθη, πνηα ζηνλ
θόζκν απηό έρεη ην ρακόγειν ην πην
γιπθό;
- Ώλακθηζβήηεηα εζείο, Αόλα
Σεξεδόλα, θαη απηό δελ ην ιέσ γηα
λα ζαο θνιαθέςσ, απαληνύζε ν
θαζξέθηεο.
Μηα κέξα ζπλέβε θάηη ην εληειώο
αλαπάληερν. Δ Αόλα Σεξεδόλα
ξώηεζε, όπσο ζπλήζηδε, ηνλ πηζηό
ηεο θαζξέθηε:
- Καζξέθηε, θαζξεθηάθη, πνηα ζηνλ
θόζκν απηό έρεη ην ρακόγειν ην πην
γιπθό;
- Σν νκνξθόηεξν ρακόγειν ζηνλ
θόζκν ην έρεη ε Λνπθία.
131 / 122-123

- Ση έθαλε, ιέεη; Λνπθία; Πνηα είλαη
απηή ε ραδν-Λνπθία;
- Αελ ηελ μέξεηο;
- ρη! Πνύ λα ηελ μέξσ;
- Βίλαη έλα θνξηηζάθη, πνπ κόιηο
κεηαθόκηζε ζηε γεηηνληά καο.
Σελ άιιε κέξα ε Αόλα Σεξεδόλα
έβαιε ζε εθαξκνγή ην ζαηαληθό
ηεο ζρέδην. Πξώηα απ’ όια έζηεηιε
ηξεηο γνξίιεο κε ζνκπξέξν* πνπ είρε
ζηε δνύιεςή ηεο, λα αξπάμνπλ ηνλ
νδνληνγηαηξό ηεο πεξηνρήο θαη λα
ηνλ θπιαθίζνπλ ζηα αλήιηαγα**
ππόγεηα ηνπ πύξγνπ ηεο.
Όζηεξα άλνημε έλα
δαραξνπιαζηείν ζηελ νδό Οπξάληνπ
Σόμνπ, αθξηβώο απέλαληη από ην
ζπίηη πνπ έκελε ε Λνπθία.
ηαλ ην άιιν πξσί ε Λνπθία βγήθε ζην δξόκν, γηα λα πάεη ζην ζρν*κεγάιν θαπέιν

**ζθνηεηλά
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ιείν, είδε ην δαραξνπιαζηείν κε ηηο
βηηξίλεο θίζθα* από ηνύξηεο, ζνθνιαηάθηα, πάζηεο θαη ινπθνπκάθηα.
Σα ιηγνπξεύηεθε θαη κπήθε κέζα.
- Καιεκέξα ζαο.
- Καιεκέξα! ηε γιπθνραηξέηεζε ε
Αόλα Σεξεδόλα κ’ έλα πιαηύ ρακόγειν. Ση επηζπκείο, θαιό κνπ θνξηηζάθη;
- Ώπηά εδώ ηα γιεηθηηδνύξηα, ηα
κεγάια, ηα ζηξηθνγπξηζηά, κε ηα
ηξία ρξώκαηα, πόζν έρνπλε;
- Ασξεάλ.

*γεκάηεο
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-Σόηε ζα πάξσ έλα ή κάιινλ
ηξία. Κη απηέο εδώ νη ηξνύθεο;
- Οη ηξνύθεο; Γηα λα δσ ηνλ
ηηκνθαηάινγν… Ασξεάλ!
- Ώιήζεηα; ΐάιηε κνπ ηόηε κηζό
θηιό ή κάιινλ ελάκηζη.
Δ Αόλα Σεξεδόλα πεξίκελε
κεξηθέο κέξεο, γηα λα δώζεη ηνλ
θαηξό ζηε Λνπθία λα θάεη ηα ςώληα
ηεο, θαη ξώηεζε λσρειηθά* ηνλ
θαζξέθηε:
- Καζξέθηε, θαζξεθηάθη, πνηα
ζηνλ θόζκν απηό έρεη ην ρακόγειν
ην πην γιπθό;
- Β, δελ είπακε; απνθξίζεθε ν θαζξέθηεο. Δ Λνπθία!
- Πνηα Λνπθία, κσξέ; Βίζαη ζηα θαιά
ζνπ; Αε ραιάζαλε ηα δόληηα ηεο;
- ρη.
- Γηαηί;
*βαξηεζηεκέλα
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- Βπεηδή ε Λνπθία δελ είλαη θακηά
ραδνύιηθε κηθξνύια. Βίλαη ηεηξαπέξαηε. Κάζε βξάδπ πιέλεη θαιά θαιά
ηα δόληηα ηεο. Πνηέ, κα πνηέ δελ ην
μερλάεη.
Δ Αόλα Σεξεδόλα θάιεζε ηνπο
γνξίιεο κε ηα ζνκπξέξν, ηνπο έδσζε
έλα ηζνπβάιη θαη ηνπο είπε:
- Πεγαίλεηε ζην ζρνιείν ηεο Λνπθίαο. Μόιηο ηε δείηε λα ζηξίβεη ηε
γσλία, ξηρηείηε ηεο, αξπάμηε ηελ θαη
θνπβαιήζηε ηελ εδώ.
- Μάιηζηα. ηηο πξνζηαγέο ζαο.
Οη γνξίιεο πήξαλε έλα ηζνπβάιη,
αλεβήθαλε ζηε κνηνζηθιέηα ηνπο,
πήγαλε ζην ζρνιείν θαη πεξηκέλαλε
θξπκκέλνη πίζσ από κηα βειαληδηά.
Μόιηο είδαλε ηε Λνπθία λα βγαίλεη,
ρπκήμαλε, ηελ αξπάμαλε, ηε βάιαλε
ζην ηζνπβάιη, ηελ πήγαλε ζηνλ
πύξγν θαη ηελ θιεηδώζαλε ζε έλα
δσκάηην πνπ ην είρε εηνηκάζεη
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εηδηθά γηα ην ζθνπό απηό ε Αόλα
Σεξεδόλα.
Κάζε κέξα νη γνξίιεο πήγαηλαλ
ζην θειί ηεο Λνπθίαο ηα πην εμαίζηα
δαραξσηά!
- ρη! ρη! ρη!!! Αε ζα η’ αγγίμσ,
έιεγε κέζα ηεο. Αε ζα η’ αγγίμσ, γηαηί δελ έρσ καδί κνπ νδνληόβνπξηζα
θαη ζα ραιάζνπλε ηα δόληηα κνπ αλ
ηα θάσ.
ζν πεξλνύζαλ όκσο νη κέξεο
θαη δελ έβαδε κπνπθηά ζην ζηόκα
ηεο, ηόζν πην δύζθνιν ήηαλ λα
αληηζηέθεηαη ζηνλ πεηξαζκό.
Σελ έβδνκε κέξα νη γνξίιεο
θέξαλε ζην θειί κηα ππέξνρε,
ηεξάζηηα, παλέκνξθε, δεθαώξνθε
γακήιηα ηνύξηα. Δ Λνπθία δελ
άληεμε άιιν, άξπαμε ην θνπηάιη,
πήξε κηα κεγάιε, κηα πειώξηα, κηα
ηεξάζηηα θνπηαιηά θαη εηνηκάζηεθε
λα ηε βάιεη ζην ζηόκα ηεο.
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- πγλώκε! άθνπζε ηόηε κηα ςηιή
θσλίηζα. Βζύ είζαη ε Λνπθία;
- Ναη. Πνηνο κηιάεη;
- Βγώ. Σν γθξίδν πνληίθη κε ηελ
θίηξηλε νπξά. Βδώ ζην πάησκα.
νπ ’θεξα έλα κήλπκα. Βίλαη
δεκέλν ζηελ νπξά κνπ κε κηα
θόθθηλε θισζηή.
- Μήλπκα; Πνηνο
ην ζηέιλεη;
- Αηάβαζέ ην
θαη ζα δεηο.
Δ Λνπθία πήξε ην κήλπκα θαη ην
δηάβαζε.

Ινπθία,
Δίκαη ν Θαλάζεο ν νδνληίαηξνο.
Βξίζθνκαη θπιαθηζκέλνο ζην
αληηθξηλό θειί. ε ζαπκάδσ, Ινπθία.
Αιιά δελ ππάξρεη ιόγνο λα ραιάο ηε
δαραξέληα ζνπ. Θάλε ό,ηη ζνπ πεη
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ν Πνληηθνζνπξηαθέξηαο, ην έκπηζην
πνληίθη πνπ ζνπ έθεξε ην κήλπκα.
Κε αλππόθξηην* ζαπκαζκό
Θαλάζεο Πνιθόο
-Ση πξέπεη λα θάλσ; ξώηεζε ε
Λνπθία.
- Να μεγειάζεηο ηε Αόλα Σεξεδόλα,
εμήγεζε ν Πνληηθνζνπξηαθέξηαο.
- Μπα, αιήζεηα; Καη πώο, παξαθαιώ, ζα ηελ θάλσ λα πηζηέςεη όηη
έθαγα ηελ ηνύξηα, αλ δελ ηε θάσ;
- Θα ηε θάσ εγώ θαη ε παξέα κνπ.
- Καη πώο ζα ηελ θάλσ λα πηζηέςεη
όηη ραιάζαλε ηα δόληηα κνπ;
- Θα ηα καπξίζεηο κε ην θαξβνπλάθη.
- Πνην θαξβνπλάθη;
- Ώπηό πνπ κνπ έδσζε ν θύξηνο
Πνιθόο.
*εηιηθξηλή
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Πέζαλε όια πάλσ ζηε γακήιηα
ηνύξηα θαη ώζπνπ λα πεηο «πνληηθννπξά», δελ είρε κείλεη νύηε ςίρνπιν.
ην κεηαμύ ε Λνπθία καύξηζε κε ην
θαξβνπλάθη ηα δόληηα ηεο.
Βθείλε ηε ζηηγκή αθνύζηεθαλ
βήκαηα. Ήηαλ ε Αόλα Σεξεδόλα θαη
νη γνξίιεο πνπ έξρνληαλ λα δνπλ αλ
ε Λνπθία είρε θάεη ηελ ηνύξηα.
- Γηα λα δσ ηα δνληάθηα ζνπ, είπε
κειηζηάιαρηα ε Αόλα Σεξεδόλα. Γηα
άλνημε ην ζηνκαηάθη ζνπ!
- Οξίζηε, ρακνγέιαζε ε Λνπθία.
- ΐιέπσ όηη καπξίζαλε ηα δνληάθηα
ζνπ.
- Ώιήζεηα; Ση θξίκα!
- Καηάκαπξα είλαη.
Έρνπλε ηα καύξα
ηνπο ηα ράιηα. Αίλε
ηνπ ηώξα. Καη αλ
ζεο ηε ζπκβνπιή
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κνπ, κελ πνιπρακνγειάο, γηαηί, αλ
ηύρεη λα ζε δεη θαλείο, ζα ηνπ θνπεί
ε ρνιή ηνπ, θαη πνηνο ηνλ ζώδεη!
- Βπραξηζηώ γηα ηελ επγεληθή ζαο
ζπκβνπιή, θαιή κνπ θπξία. Θα ηε
ιάβσ ζνβαξά ππ’ όςε κνπ. Μπνξώ
λα πεγαίλσ ηώξα;
- Μπνξείο! απάληεζε ε Αόλα Σεξεδόλα. Ώθήζηε ηελ ειεύζεξε, έδσζε
εληνιή ζηνπο γνξίιεο. Καη ηνλ
νδνληνγηαηξό επίζεο. Αελ ηνλ
ρξεηαδόκαζηε πηα. Έηζη πνπ έγηλαλ
ηα δόληηα ηήο ραδνύιαο, δε
ζεξαπεύνληαη κε ηίπνηα.
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. Αηαζθεπάδνπκε ηελ ηζηνξία
ζε θόκηθο θαη ηελ παξνπζηάδνπκε
ζηελ ηάμε.
2. Μνηξαδόκαζηε ζε ηξεηο νκάδεο: ε
πξώηε ζα γξάςεη γηα ηε Αόλα, ε
δεύηεξε γηα ηε Λνπθία θαη ε ηξίηε
γηα ην καγηθό θαζξέθηε. Κάζε νκάδα δηαβάδεη ηελ ηζηνξία ηεο ζηελ
ηάμε.
3. Αεκηνπξγνύκε κηα θαληαζηηθή
εξσίδα, ηεο δίλνπκε ην όλνκα
«Μάρε πλάρη» θαη γξάθνπκε ηε
βηνγξαθία ηεο.

Δπγέληνο Σξηβηδάο (Αζήλα 1946).
Αηδάζθεη ζε Παλεπηζηήκην ηεο Ώγγιίαο. Έρεη γξάςεη παξακύζηα, κπζηζηνξήκαηα, ζεαηξηθά έξγα θαη πνηήκαηα.
Υξεζηκνπνηεί ην ρηνύκνξ θαη ηε
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θαληαζία γηα λα κηιήζεη ζηα παηδηά
γηα ζέκαηα όπσο ε θαηαζηξνθή ηεο
θύζεο, ε εηξήλε, νη ζρέζεηο ησλ
αλζξώπσλ. Μεξηθά από ηα έξγα ηνπ:
Ο ρηνλάλζξσπνο θαη ην θνξίηζη, Σα
ηξία κηθξά ιπθάθηα, Σν όλεηξν ηνπ
ζθηάρηξνπ νη ζεηξέο: Ζ Υαξά θαη ην
Γθνπληνύλ θαη Σν λεζί ησλ ππξνηερλεκάησλ, Φξνπηνπία (θόκηθο), Σν
ηεγάλη ηνπ δήκηνπ.

Πξόηαζε γηα δηάβαζκα.
Ώγγειηθή ΐαξειιά, «Σν ειεθαληάθη
πνπ είρε πνλόδνλην», από ην βηβιίν
Γξάθε, δξάθε, είζ’ εδώ; εθδ.
Παηάθε.
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νθία Εαξακπνύθα

Ο σξαίνο Ααξείνο



πνηνο ηνλ έβιεπε λα θάζεηαη θαη
λα θακαξώλεη ζην παξάζπξν
έζθαγε απ’ ηε δήιηα ηνπ.
Ήηαλ ιεπηόο κε πξάζηλα κάηηα,
γθξίδνο, γπαιηζηεξόο, κε θόθθηλν
ινπξάθη.
Ώκίιεηνο, πίζσ απ’ ην ηδάκη,
θακηά θνξά αθίλεηνο γηα ώξεο,
έκνηαδε ςεύηηθνο.
Γνύζε κε ην αθεληηθό ηνπ, ηνλ
θύξην Σίην, πνπ ήηαλ δηαηηνιόγνοκνπζηθνιόγνο.
Ήμεξε δειαδή όιεο ηηο ηξνθέο θαη
ηη πξέπεη λα ηξώεη ν θαζέλαο, θαη
όιεο ηηο κνπζηθέο θαη ηα όξγαλα.
Κάζε πξσί ν Ααξείνο θαη ν δηαη143 / 127

ηνιόγνο Σίηνο ηξώγαλε ην ίδην
πξσηλό.
Έλα απγό, πνξηνθαιάδα, γάια
θαη ςσκί κε κέιη.
Ο Ααξείνο ηεγαλεηό.
Ο Σίηνο βξαζηό.
Ο Ααξείνο γάια.
Ο Σίηνο πνξηνθαιάδα.
Φσκί κε κέιη θαη νη δύν.
Ο Ααξείνο βιέπεη ηειεόξαζε
κόλν αλ έρεη Μίθπ Μάνπο. Ώιιηώο,
μαπιώλεη ζηνλ θαλαπέ θαη δηαβάδεη
Μίθπ Μάνπο. Κακηά θνξά αλεβαίλεη
ζην πξεβάδη ηνπ παξάζπξνπ θαη
ραδεύεη έμσ ηε λπρηεξηλή δσή ησλ
άιισλ γάησλ. Βθεί, γύξσ απ’ ηηο
ζαθνύιεο κε ηα ζθνππίδηα, είλαη
όινη καδεκέλνη. Έλαο γάηνο έρεη
βξεη θάηη θαιό θη ν άιινο ηνλ
θπλεγάεη. Έλαο κηθξνύιεο ηξώεη
ηζηπο θαη έλαο ςσξηάξεο βξήθε κηα
πάζηα κηζνθαγσκέλε.
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«Ώπηή είλαη δσή», ιέεη κέζα ηνπ ν
Ααξείνο, «γεκάηε πεξηπέηεηεο…».
Ώπό βδνκάδα, δειαδή ηε Αεπηέξα πνπ καο έξρεηαη, ν Σίηνο πάεη
ηαμίδη.
Ο Ααξείνο ζα κείλεη κόλνο ηνπ
εθηά κέξεο.
- νπ έρσ αθήζεη θαγεηό, αιιά κελ
μερλάο θάζε κέξα ηε ζαιάηα, είπε,
ηνλ ράηδεςε, πήξε ην ιαγνύην* ηνπ
θη έθπγε.
Βθείλν ην πξώην βξάδπ ηεο Αεπηέξαο, ρσξίο θαζόινπ λα δηζηάζεη, ν
Ααξείνο απνθάζηζε λα θάεη έμσ!
- Ση σξαία ε δσή ηνπ δξόκνπ…
Σξία κεξόλπρηα έκεηλε έμσ ν Ααξείνο.
Γλσξίζηεθε κε ηνλ πεξηπηεξά θη
έθαγε γαξηδάθηα θαη ζνθνιάηεο κε
ηελ θαξδηά ηνπ.
*κνπζηθό όξγαλν κε ρνξδέο
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Κνηκήζεθε θάησ απ’ ηα ζηακαηεκέλα απηνθίλεηα θαη ε γνύλα ηνπ
γέκηζε ιάδηα.
Βίρε κπξνζηά ηνπ θάκπνζεο κέξεο κέρξη λα γπξίζεη ν Σίηνο. Έθαγε
μαλά κηα πάζηα, ζθέην πάρνο από
θξέαο, κηζό κπηθηέθη από θηκά, κε
ζάιηζα από κπνπθάιη, θαη καγηνλέδα κε απγά θη έλα ζσξό ηεγαλεηά.
Νόκηδε όηη ζα ζθάζεη.
ηνκάρηαζε.
«ξα λα ζπκκαδεπηώ», ζθέθηεθε
ν Ααξείνο. «Αελ αηζζάλνκαη θαιά».
Ώπνραηξέηεζε ηελ παξέα θαη
πήγε λα κπεη ζην ζπίηη ηνπ από ηελ
ηξύπα ηεο θνπδίλαο. Ώδύλαηνλ. Έβαιε ην θεθάιη, αιιά δελ πεξλνύζε ε
θνηιηά. Ο Ααξείνο είρε γίλεη δηπιόο
από ηελ ηξύπα.
«Σώξα ηη ζα γίλεη; Πξέπεη λα θάλσ
δίαηηα κεξηθέο κέξεο, αιιηώο ζα ’ξζεη
ν Σίηνο θαη ζα είκαη αθόκα έμσ».
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Ώιιά ζην δξόκν δελ έρεη θαιό
θαΎ: ςάξη, θξέαο θαη ζαιάηα,
όζπξηα, ιαραληθά θαη θξνύηα, γάια,
γηανύξηη θαη ηπξί, θαη από ιίγν όια.
Έμσ ηξσο ό,ηη ζνπ ηύρεη. «Θα θάσ
ζθνππίδηα, ηη λα θάλσ, αιιά ζα πάσ
ζην γπκλαζηήξην», ζθέθηεθε.
Κάζε κέξα γπκλαδόηαλε δύν
ώξεο, αιιά ηίπνηα. Έκελε ην ίδην
ρνληξόο.
ζπνπ έλα βξάδπ είδε θσο ζην
παξάζπξν ηνπ ζπηηηνύ ηνπ.
Πήγε από θάησ θαη ληανύξηδε λα
ηνλ αθνύζεη ν Σίηνο. Άδηθα
μειαηκηαδόηαλε.
Μέζα αθνύγαλ
κνπζηθή θαη ηξώγαλ
καξηδίηζα.
Να πάξεη ε επρή,
ήηαλ θαη Σξίηε, πνπ
έρνπκε ςάξη. Ώο ήηαλ
θαη ζθέηε ζαιάηα, αο
147 / 128

ήηαλ κπάκηεο κε θνηόπνπιν, αιιά
αο ηνπ άλνηγε…
Ο Ααξείνο θνηκήζεθε ζην ραιάθη
ηεο εηζόδνπ πεξηκέλνληαο.
Σν πξσί, βγαίλνληαο, παξά ιίγν
λα ηνλ παηήζεη ν Σίηνο.
- Πνύ ήζνπλα; Πώο έρεηο γίλεη έηζη;
Έια, κπξνο, πάκε ζην θνύξλν.
- Αελ αληέρσ, δελ κπνξώ. Πξώηα
ζέισ ην απγό κνπ, γάια θαη ςσκί κε
κέιη.
- Γάια θαη ςσκί κε κέιη; Βζύ πξέπεη
λα ηξσο κόλν ζαιάηα γηα λα βξεηο
ηελ παιηά ζνπ θόξκα. ε έρεη πάξεη
ε θάησ βόιηα. Πνύ ’λαη ε σξαία
γνύλα; Πνύ ’λαη ε θνκςή ζνπ κέζε;
Ση ζα θάλνπκε κε εζέλα;
- Θα ρνξεύσ, είπε ν Ααξείνο, ζα
ρνξεύσ θάζε βξάδπ, θαη ζα ηξώσ
πξώηα ζαιάηα θαη κεηά ιίγν θξέαο,
ςάξη, όζπξηα θαη ρόξηα, όια ηα ιαραληθά θαη θξνύηα, γάια, γηανύξηη
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θαη ηπξί. Β, θη αλ παο
πάιη ηαμίδη, κπνξεί κηα
ηόζε δα κηθξνύια
ζνθνιάηα…

Αξαζηεξηόηεηεο
1. Παξαθνινπζήζηε ζηελ
ηειεόξαζε δηαθεκίζεηο γηα ηξνθέο
πνπ ζαο αξέζνπλ, αλ θαη μέξεηε όηη
δελ είλαη πγηεηλέο. πδεηήζηε γη’
απηέο ζηελ ηάμε.
2. πδεηάκε θαη θξίλνπκε ζηελ ηάμε
ηηο δηαθεκίζεηο πνπ ζπγθεληξώζακε. Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηά καο
δεκηνπξγνύκε δηθέο καο δηαθεκίζεηο, γηα λα πξνβάινπκε ηηο ηξνθέο
πνπ πξνηείλεη ν δηαηηνιόγνο Σίηνο.
Ώλ ππάξρνπλ ζην ζρνιείν ζαο
θάκεξα θαη βίληεν, κπνξείηε λα ηα
ρξεζηκνπνηήζεηε γηα ηελ πξνβνιή
ηνπο.
149
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νθία Εαξακπνύθα (Αζήλα 1942).
Έρεη γξάςεη θαη έρεη εηθνλνγξαθήζεη
παξακύζηα, ηζηνξίεο, κπζηζηνξήκαηα
θαη ζέαηξν. Βπίζεο, δηαζθεύαζε γηα
κηθξά παηδηά έξγα αξραίσλ Βιιήλσλ
ζπγγξαθέσλ. Μεξηθά βηβιία ηεο:
ην δάζνο, Σν Βξσκνρώξη, Δηξήλε
Αξηζηνθάλε· νη ζεηξέο: Κπζνινγία
θαη Φίινη θίινη θαξδηνθίινη.

Πξόηαζε γηα δηάβαζκα.
Σδηι Μέξθπ, Κία δίαηηα γηα
ειέθαληεο, εθδ. Ρώζζε.

150 / 129

Σδηάλη Ρνληάξη

Ο καύξνο ήιηνο
Θαη νη γηαηξνί θάλνπλ ιάζε πόηε πόηε. Θαη νη γνλείο αλεζπρνύλ κεξηθέο
θνξέο ρσξίο ηδηαίηεξν ιόγν. Γύν
ηαηξηθά ιάζε ζα δηνξζσζνύλ
έγθαηξα, αλ δηαβάζεηε πξνζερηηθά
ηε θξαζνύια «είλαη ε έθιεηςε ηνπ
ήιηνπ», πνπ ζπλνδεύεη ηε δσγξαθηά
ηνπ θνξηηζηνύ.

Δ

θόξε κνπ δσγξάθηζε
νιόκαπξν έλαλ ήιην.
Βίρε βάιεη γύξσ γύξσ
πνύ θαη πνύ θακηά αθηίλα
κε κπνγηά πνξηνθαιί.
Έθνςα ινηπόλ ην θύιιν
ην ’δεημα ζ’ έλα γηαηξό
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πνπ ακέζσο πήξε ύθνο
ιππεκέλν ζνβαξό
θαη κνπ είπε νξζά θνθηά
«ζα ’ρεη ςπρνινγηθά».
«Μέζα ζην κπαιό ηεο
θξύβεη θάηη θη είλαη
ιππεκέλε
θαη ηα βιέπεη όια
καύξα ε θαεκέλε,
κα αλ ην πξόβιεκά ηεο
είλαη νθζαικνινγηθό,
πήγαηλε ζηνλ εηδηθό
λα ηεο βάιεη γηαηξηθό».
Ώθνύγνληαο απηά γηα ην παηδί κνπ
από ην θόβν παξά ιίγν λα θνπεί ε
αλαπλνή κνπ.
Μα θνηηώληαο πάιη, βξήθα ζε κηα
γσληά ηνπ θύιινπ
κηα θξαζνύια πνπ έιεγε: «είλαη ε
έθιεηςε ηνπ ήιηνπ».
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Αξαζηεξηόηεηεο
1. Αηαβάζηε ην πνίεκα θαη δείμηε κε
ιόγηα ηνπ θεηκέλνπ όηη ην παηδί δελ
έρεη θαλέλα πξόβιεκα πγείαο.
2. Γσγξαθίζηε ην δηθό ζαο παξάμελν ήιην. Μελ μεράζεηε λα δειώζεηε
κε κηα θξάζε πνύ νθείιεηαη ε παξαμεληά ηνπ.
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Σδηάλη Ρνληάξη (1920-1980).
Ώπό ηνπο κεγαιύηεξνπο παξακπζάδεο, Εηαιόο ζηελ θαηαγσγή·
ζεσξείηαη από ηνπο αλαλεσηέο ηεο
ζύγρξνλεο παηδηθήο ινγνηερλίαο.
Μεξηθά έξγα ηνπ: Σν βηβιίν κε ηα
ιάζε, Έλα ιεπηό θξεκκύδη,
Παξακύζηα απ’ ην ηειέθσλν.

Πξόηαζε γηα δηάβαζκα.
Amelie Cantin, Ο πεηξαηήο θόιιεζε
γξίπε, εθδ. Μεηαίρκην.
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Με απόθαζε ηεο Βιιεληθήο Κπβέξλεζεο
ηα δηδαθηηθά βηβιία ηνπ Αεκνηηθνύ, ηνπ
Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ ηππώλνληαη
από ηνλ Οξγαληζκό Βθδόζεσο
Αηδαθηηθώλ ΐηβιίσλ θαη δηαλέκνληαη
δσξεάλ ζηα Αεκόζηα ρνιεία. Σα βηβιία
κπνξεί λα δηαηίζεληαη πξνο πώιεζε,
όηαλ θέξνπλ βηβιηόζεκν πξνο απόδεημε
ηεο γλεζηόηεηάο ηνπο. Κάζε αληίηππν πνπ
δηαηίζεηαη πξνο πώιεζε θαη δε θέξεη
βηβιηόζεκν, ζεσξείηαη θιεςίηππν θαη ν
παξαβάηεο δηώθεηαη ζύκθσλα µε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7, ηνπ Νόκνπ 1129
ηεο 15/21 Μαξηίνπ 1946 (ΦEK 1946, 108,
A΄).
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