
ΤΠ. ΠΑΗΓΔΗΑ  ΚΑΗ ΘΡΖΚ. 
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣ. 
Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» 

 

Δι. Καξαληδόια   Κ. Κύξδε 
Σ. παλέιιε   Θ. Σζηαγθάλε 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

ΓΛΧΑ 

Πξώην ηεύρνο - 2νο ηόκνο 

Α΄  ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ΓΛΧΑ Α΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 
 

Γξάκκαηα   Λέμεηο   Ηζηνξίεο 
 

ΠΡΧΣΟ ΣΔΤΥΟ 
 

2νο ΣΟΜΟ 
 
 

 

 

 

 



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

 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ 
Μηράιεο Αγ. Παπαδόπνπινο 
Οκόηηκνο Καζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ 
Πρόεδρος ηοσ Παιδαγωγ. Ινζηιηούηοσ 

 

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

 

Δπηζηεµνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ 
Γεώξγηνο Σύπαο 
Mόνιµος Πάρεδρος ηοσ Παιδ. Ινζηιη. 

 

Αλαπιεξσηήο Δπηζηεµ. Τπεύζ. Έξγνπ 
Γεώξγηνο Οηθνλόµνπ 
Mόνιµος Πάρεδρος ηοσ Παιδ. Ινζηιη. 

 

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



ΤΓΓΡΑΦΔΗ 
Διέλε Καξαληδόια, Δπίθ. 
Θαζεγ. ηνπ Ξαλεπ. Αηγαίνπ  
Καιιηόπε Κύξδε, Δθπ/θόο 
Σαηηάλα παλέιιε, Δθπ/θόο 
Θενδώξα Σζαγθάλε, Δθ/θόο  
 

ΚΡΗΣΔ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΔ 
Βαζίι. Αλαγλσζηόπνπινο, 
Θαζ. Ξαλεπ. Θεζζαιίαο 
Ησάλλεο Λεβεληόπνπινο, 
Πρνιηθόο Πύκβνπινο 
Λπδία Ακπόλε-Σζνύξα,  

Δθπαηδεπηηθόο 
 

ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΖ 
Λήδα Βαξβαξνύζε, 
θηηζνγξάθνο-Δηθνλνγ/θνο 



 

ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ 
Βαζίιεηνο Βνπβνλίθνο,  

Φηιόινγνο 
 

ΤΠΔΤΘ. ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
ΚΑΣΑ ΣΖ ΤΓΓΡΑΦΖ  

Πέηξνο Μπεξεξήο, Πύκβ. 
ηνπ Ξαηδαγσγ. Ηλζηηηνύηνπ 

Υξήζηνο Παπαξίδνο, Πύκβ. 
ηνπ Ξαηδαγσγ. Ηλζηηηνύηνπ 

 

ΤΠΔΤΘ. ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 
Γεώξγηνο Οηθνλόκνπ, Κόλ. 
Ξάξεδξ. ηνπ Ξαηδαγ. Ηλζη. 

 

ΠΡΟΔΚΣΤΠΧΣ. ΔΡΓΑΗΔ 
ACCESS Γξ. Σέρλεο Α.Δ. 
 



ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ   
ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ,  

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 
Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» 

 

Δι. Καξαληδόια   Κ. Κύξδε 
Σ. παλέιιε   Θ. Σζηαγθάλε 
 

ΑΝΑΓΟΥΟ ΤΓΓΡΑΦΖ 
Μεηαίρκην 

 
 

ΓΛΧΑ Α΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 
 

Γξάκκαηα  Λέξεηο  Ηζηνξίεο 
 

ΠΡΧΣΟ ΣΔΤΥΟ 
 

2νο ΣΟΜΟ 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ζ πξνζαξκνγή ηνπ βηβιίνπ 
έγηλε από ηελ Οκάδα αλά-

πηπμεο ςεθηαθνύ εθπαηδεπ-
ηηθνύ πιηθνύ πξνζβάζηκνπ 
από ακβιύσπεο καζεηέο, 

ηνπ έξγνπ «ρεδηαζκόο θαη 
Αλάπηπμε πξνζβάζηκνπ 

εθπαηδεπηηθνύ θαη 
επνπηηθνύ πιηθνύ γηα 

καζεηέο κε αλαπεξίεο – 
Οξηδόληηα Πξάμε». 



 
 

ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΤΜΒΟΛΧΝ 
 

 
 Γξάθνπκε θαη  
 δηαβάδνπκε 
 
 Κάλνπκε θάηη όινη καδί 
 
 πδεηάκε 
 
 Θπκόκαζηε μαλά 
 

 
 
 



ΜΗΑ ΠΑΡΑΣΑΖ  
ΣΖΝ ΠΛΑΣΔΗΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μ κ 

Θ ζ 

Ζ ε 
Γ γ 

Υ ρ 
Λ ι 

Ε δ Τ π 

Θζ Μκ Ζε Γγ 
Λι Υρ Τπ Εδ 
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Θ ζ  Θέαηξν θηώλ 

Μ κ  Μύηε ζαλ ζαιάκη 

Ζ ε   Μήια θαη θακήια 

Γγ  Γάηα θαη παπαγάινο 

Λ ι  Έλα ιεκόλη κε θηεξά 

Υ ρ  Υάζακε ηε γάηα 

Ε δ   Τ π  Έλα δηδάλην  
ζηε δύκε 

ην δαραξνπιαζηείν  
ηνπ Γιπθόζαπξνπ 

9 / 45 



 

Θέαηξν θηώλ 
 

 
 
 
 
 
 
 

– Θέαηξν θηώλ.  

«Ο Καξαγθηόδεο 

ζαιαζζόιπθνο». 

Μηα παξάζηαζε από 

ηνλ παζάξε. 

– Κξαηά έλα ζεόξαην 

ζπαζί. 

Ο ΚΑΡΑΓΚΗΟΕΖ 

10 / 46 



 

Έρεη θαη έλα θαιάζη. 

Θα πάκε ζην ζέαηξν; 
 
 
 

Θ ζ   Θ ζ   Θ ζ 
 

 Θ ζ. 
 
 
 

Ση ζα πάξεη ν Καξαγθηόδεο  
ζην ηαμίδη ηνπ; 
Βάιε ζε θύθιν ηηο ιέμεηο 
πνπ έρνπλ ζ ηεο επόκελεο 
ζειίδαο θαη ζα ην κάζεηο. 
 

11 / 46-47 



 

 
 
θαιάζη  θηζάξα  ζπαζί 

 
 
 

ζήθε  βαιίηζα  
 
 
 ζεξκόκεηξν 
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Μπακπάθν, ηη ζα 

θάκε;  

Ζ θνηιηά κνπ 

γνπξγνπξίδεη θαη  

ε πείλα κε ζεξίδεη. 

Μία θέηα θνινθύζη 

θη έλα νιόθιεξν 

ξεβίζη. 
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Μύηε ζαλ ζαιάκη 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
– Καιεκέξα ζαο! Δίκαη 

ν Μνξθνληόο κε  

ην όλνκα. 

– Μκκ! Όλνκα θαη 

πξάκα. 

14 / 48 



– Αρ! Ζ κύηε κνπ! 

– Μύηε είλαη απηό;  

αλ ζαιάκη είλαη! 

– Με, κε πνλάο!  

Άζε κε πηα. 

 
 

Μ κ  Μ μ   Κ κ 
 
 Μ κ. 
 

Πνηα είλαη ηα άιια 
έξγα ηνπ Καξαγθηόδε πνπ 
έρεη δεη ε Μαξίλα;  

15 / 48-49 



Βάιε ζε θύθιν ηνπο 
ηίηινπο πνπ έρνπλ Μ κ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΚΑΡΑΓΚΗΟΕΖ 
ΝΟΟΚΟΜΟ 

ΚΑΡΑΓΚΗΟΕΖ 
ΑΔΡΟΠΟΡΟ 

Ο ΚΑΡΑΓΚΗΟΕΖ 
ΜΑΔΣΡΟ 
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Μέλα κε ιέλε 
Μνξθνληό  

αιιηώο ρξπζό θακάξη  
θη νη κνξθνληέο  

ηξειαίλνληαη  
πνηα ζα κε πξσηνπάξεη. 
 

Από παξάζηαζε 
Θαξαγθηόδε  

ηνπ Αληώλε Κόιια 
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Μήια θαη θακήια 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

– ήκεξα ήξζε  

ν παζάο από ην λεζί. 

– Ση; Ήπηε όιν  

ην θξαζί; 
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– Με θέξαζε θαη ηξία 

κήια.  

– Ση; Έπεζε από ηελ 

θακήια; 

– Μαξίλα, κηα γάηα  

ζηε ζθελή! 

 
 

Ζ ε   Η ε   Ζ ε 
 
 Ζ ε. 
 

Ση ιέεη θόηα; 
πκπιήξσζε ηα  
Ζ ε θαη ζα ην κάζεηο. 

19 / 50-51 



 

Μ__ κηιάηε, πάπηεο! 
__ παξάζηαζ__ 
κε η__ γάηα αξρίδεη. 

 

 

Παίδνπκε θξπθηό; 
 

Αλεβαίλσ ζηε κειηά  
θαη παηώ ζηε ιεκνληά.  
Πίλσ ην γιπθό θξαζί  
κε ηελ θνύπα  
ηε ρξπζή.  
Γάηα, ηα θπιάο εζύ. 

 

20 / 51 



 

Γάηα θαη παπαγάινο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ο παπαγάινο κνπ! 

- Καιή κνπ γάηα, έια 

εδώ.  

Γηαηί έζθηζεο ην παλί; 

21 / 52 



 

- ήκεξα ήηαλ  

ε παξάζηαζε ηεο 

γάηαο. Γαηάθη, καο 

έθαλεο θαη γειάζακε. 

- Έθιεςεο  

ηελ παξάζηαζε. 

 
 

Γ γ   Γ γ   Γ γ 
 
 Γ γ. 
 

Ση ιέεη ν παπαγάινο; 
πκπιήξσζε ηα Γ γ θαη 
δηάβαζε. 
 

22 / 52-53 



 

__άηα, __άηα! 
Πέηα, αλ ζεο,  
θαη πηάζε κε. 

 
 

 

Γηαηί γειάλε  

νη αθξίδεο, 

νη γνξίιεο  

θη νη γαξίδεο; 

Γηαηί ε γάηα θάλεη 

κάγηα γηα λα γίλεη 

θνπθνπβάγηα; 
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Έλα ιεκόλη κε θηεξά 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Πνύ είλαη  

ν παπαγάινο; 

- Λεο λα είλαη  

ζηελ θαζέια; 
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- Λεο λα είλαη  

ζην θαιάζη; 

- Λεο λα πήγε ζπίηη; 

- Να ηνο! Πήγε  

ζηε ιεκνληά. 

- αλ ιεκόλη κε θηεξά! 

 
 

Λ ι   Λ λ   Ι ι 
 

 Λ ι. 
 

Ση ζα ήζειε λα είλαη  
ν παπαγάινο; Γξάςε  
ηε ιέμε, ηόληζέ ηελ  
θαη δηάβαζε.  

25 / 54-55 



 

Θα ήζειε λα είλαη 
___________ . 
 

 
 

 

Αλ ήκνπλα ιαγόο; 

Θα θξπβόκνπλ  

ζην ιηβάδη. 

Αλ ήκνπλ πεηαινύδα; 

Θα θξπβόκνπλ  

ζηα ινπινύδηα. 

Μα αλ ήκνπλ αγειάδα, 

ζα θαζόκνπλ  

ζηε ιηαθάδα. 
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Υάζακε ηε γάηα 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Βξήθακε  

ηνλ παπαγάιν,  

αιιά ράζακε ηε γάηα. 

- Να ηε ζηνλ δξόκν. 
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- Αρ! Έλα κεραλάθη! 

Γάηα, πξόζερε!  

Σξέρα γξήγνξα! 

- Υώζεθε  

ζηε ραξηνζαθνύια! 

θόξπηζε θαη  

ηα ιάραλα. Πάιη 

ζάιαζζα ηα έθαλε! 

 
 

Υ ρ   Χ χ   Σ ρ 
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Υ ρ. 
 

Ση πέηαμε θάησ ε γάηα;  
Βάιε ζε θύθιν ηηο ιέμεηο 
πνπ έρνπλ ρ θαη ζα κάζεηο. 
 

 
 

ρόξηα  κήια 
 
 

ιάραλα  αριάδηα 
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Να ’ραλα,  

ηη λα ’ραλα,  

λα ’ραλα  

ηα ιάραλα.  

Αρ, κε ηόζα 

ράραλα έραζα  

ηα ιάραλα. 
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Έλα δηδάλην ζηε δύκε 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Δδώ είλαη ε γάηα;  

Έθαλε πνιιέο δεκηέο; 

- Όρη θαη ηόζεο! 

θόξπηζε ηε δάραξε  

ζην ηξαπέδη. Ύζηεξα 

πάηεζε ζηε δύκε. 

31 / 58 



- Καη ηώξα πνύ είλαη; 

- Να ηε ζην θαδάλη  

κε ηε ζνθνιάηα. 

- Δίλαη κεγάιν δηδάλην. 

 

Ε δ   Ζ δ   Ε δ   
 
 

Τ π  Υ υ   π 
 

 

Τ π   Ε δ. 
 

Ση δνθίκαζε ε γάηα; 
Βάιε ζε θύθιν ηηο ιέμεηο 
πνπ έρνπλ δ. 

32 / 58-59 



 

 

 
 
 

δάραξε  ξπδόγαιν  πάζηα 
 

 
Ση ηεο άξεζε 

πεξηζζόηεξν; 
Βάιε ζε θύθιν ηε ιέμε 
πνπ έρεη π θαη δηάβαζέ ηε. 
 

 
 

κειόπηηα  θέηθ  
 
 ξπδόγαιν 
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Εάραξε, δύκε, παγσηά,  

ξπδόγαιν, δαραξσηά,  

έλα θαδάλη ζνθνιάηα...  

Κη άιιε δαβνιηά ε γάηα.  

Γπν κεγάιεο ηνύκπεο  

θάλεη,  

λα ηε κέζα ζην θαδάλη. 
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ην δαραξνπιαζηείν 
ηνπ Γιπθόζαπξνπ 

 
- Πεο κνπ πνύ λα βξσ  
ηνλ Γιπθόζαπξν; 
 

    
 

- Να ’καη! 
ε κηα ζθάθε καξκειάδα  
κπήθα λα δξνζηζηώ.  
Με ηνπ κπαθιαβά  

ην θύιιν  
ηώξα ζα ηπιηρηώ. 
 

    

35 / 60 



 
 
 
 
 
 
 

Δγώ όιν ηνλ ρξόλν  
πξνζπαζνύζα λα θηηάμσ 
ην πην γιπθό γιπθό πνπ  

έγηλε πνηέ.  
Καη ην κεγαιύηεξν 
παγσηό ηνπ θόζκνπ  

ην ’θαλα,  
θαη ην άγαικα ηεο 
πξνπξνπξνπξνγηαγηάο  

κνπ 
36 / 60 



ην ’θηηαμα κε δειέ  
θξάνπια. 

Αιιά ην πην γιπθό γιπθό,  
ηίπνηα. 

Γε κνπ πεηπραίλεη. 
 

Καξηαλίλα Θξηεδή  
Από ηελ παηδηθή 

ξαδηνθσληθή εθπνκπή 
«Δδώ Ιηιηπνύπνιε»,  

α΄ κεηάδνζε  
από ην Γ΄ πξόγξακκα  
ηεο ΔΟΑ, 31/12/1987 
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ΣΟ ΤΝΝΔΦΟ 
ΔΦΔΡΔ ΒΡΟΥΖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Γ δ 

 ΟΤ νπ 

Χσ Ββ 

Ξ μ 

Φ θ 

Φ ς 
μ ΟΤ νπ Χσ Ββ  

Γδ Φθ Ξμ Φς 

38 / 61 



ΟΤ νπ  Μνπ ραξίδεηο  
ηελ νπξά ζνπ; 

Χ σ Β β  Με βάξθα θαη  
ζσζίβην 

Γ δ  Μόλνο ζην ζθνηάδη 

Φ θ  Υσξίο θσο 

Ξ μ  Σν παξάμελν ηαμίδη  
ηεο πλλεθέληαο 

Φ ς  Φηράιεο 

Πνππνπιέληα ζύλλεθα 

Καιά Υξηζηνύγελλα,  
θαιή ρξνληά 
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Μνπ ραξίδεηο  

ηελ νπξά ζνπ; 
 
 
 
 
 
 
 

Έλα απόγεπκα ν παππνύο 
δηαβάδεη ζηα παηδηά έλα 
παξακύζη. Έμσ βξέρεη. 
 

- Κάπνηε ήηαλ  
έλαο ζθύινο πνπ δελ 
ηνπ άξεζε ε νπξά ηνπ. 
Ήζειε κηα άιιε νπξά. 
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- Αιεπνύ, ράξηζέ κνπ 
ηε γνύληλε νπξά ζνπ. 
 

- Όρη. Εήηα από  
ην γνπξνύλη ηε γπξηζηή 
νπξά ηνπ. 
 

- Γνπξνύλη, ράξηζέ κνπ 
ηε γπξηζηή νπξά ζνπ. 
 

- Όρη. Κάζε δών  
έρεη ηελ νπξά  
πνπ ηνπ ηαηξηάδεη. 
 

 
Ού νύ  Οπ Οπ 
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 Οπ νπ. 
 

Ο ζθύινο δήηεζε θη 
από άιια δώα ηελ νπξά 
ηνπο. Πνηα δώα ήηαλ; Βάιε 
ζε θύθιν ηηο ιέμεηο πνπ 
έρνπλ νπ θαη ζα ην κάζεηο. 

 

ε αξθνύδα 

ν ιύθνο 

ν θάζηνξαο 

ην άινγν 

ε ζηξνπζνθάκεινο 

ην θνπλέιη 
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Ση νπξά λα κνπ ηαηξηάδεη; 

Φνπλησηή ή πνππνπιέληα; 

Παξδαιή ή ινπινπδέληα;  

Μηα νπξά κε καύξεο  

βνύιεο  

ή κε θόθθηλεο θαξδνύιεο; 

43 / 63 



Με βάξθα θαη ζσζίβην 
 
 
 
 
 
 

- Νύρησζε. Ώξα λα 
γπξίζνπκε ζπίηη! 

 

- Ο θήπνο πιεκκύξηζε. 
 

- Καη ηώξα; Πώο ζα 
πεξάζνπκε; 

 

- Βξήθα ηε ιύζε!  
Με βάξθα.  
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- ηγά κε βάινπκε θαη 
ζσζίβην! 

 

- Έλα θνπηάβη  
ζην πεδνύιη! 

 

- Δίλαη κόλν ηνπ κέζα 
ζηε βξνρή. 

 

- Πάσ λα ην βνεζήζσ. 
 

 Β β  Β β  Β β  
 

Χ σ  Ω ω  Υ σ 
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 Β β    Χ σ. 
 

πκπιήξσζε ηα Χ σ 
πνπ ιείπνπλ. Βάιε ηόλν 
όπνπ ρξεηάδεηαη.  
Θα κάζεηο ηη ηξαγνπδάεη  
ν πξάζηλνο βάηξαρνο  
ζηε βξνρή. 
 

__ξα γηα ρνξό! 

Σξέρ__, γειά__ θαη  

βνπηά__ , 

ηε βξνρή ηελ αγαπά__. 
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πκπιήξσζε ηα Β β 
πνπ ιείπνπλ θαη δηάβαζε 
ηη απαληάεη ν πηηζηισηόο 
βάηξαρνο. 
 

__αξέζεθα λα δσ κεο  

ζηε __ξνρή, 

__νπηηέο λα ξίρλσ σο  

ην πξσί. 
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Με έλα παπνύηζη  
γηα θαξάβη  

ηαμηδεύεη ην θνπηάβη.  
Κάλεη ηα ρέξηα ηνπ ρσλί,  
βάδεη δπλαηή θσλή.  
- Σν θαξάβη κνπ βνπιηάδεη  
θη όπνπ λα ’λαη  

ζθνηεηληάδεη. 
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Μόλνο ζην ζθνηάδη 
 
 
 
 
 
 

- Πώο βξέζεθεο εδώ 
θνπηαβάθη;  

 

- Μάιινλ έραζε  
ηνλ δξόκν ηνπ.  

 

- Καιά, θαη πώο 
αλέβεθε ζην πεδνύιη; 

 

- Θα πάηεζε  
ζηε ζαλίδα. 
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- Σν θαεκέλν, κόλν ηνπ 
ζην ζθνηάδη θαη  
ηε βξνρή. Σξέκνπλ  
ηα πνδαξάθηα ηνπ. 

 

- Με ιίγα ράδηα  
ζηε κνπζνύδα  
ζα είλαη κηα ραξά. 

 

- Γώζηε ηνπ θαη ιίγν 
γάια. 

 
 

  Γ δ   Δ δ   Γ δ 
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 Γ  δ.  
 

πκπιήξσζε ηα Γ δ 
πνπ ιείπνπλ θαη δηάβαζε 
ηη ζθέθηεηαη ην θνπηάβη. 
 

__ε ζέισ γάια, νύηε  

καθαξνλά__α! 

__ώζε κνπ __πν θόθαια  

κεγάια. 
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Γε θνβάκαη ην ζθνηάδη.  

Δίκαη δπλαηό θνπηάβη.  

Οη αζηξαπέο  

δε κε ηξνκάδνπλ  

θη νη βξνληέο  

κε δηαζθεδάδνπλ. 
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Υσξίο θσο 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Χρ! θνηάδη! 
 

- Καη θνβεξέο αζηξαπέο. 
 

- Με θνβάζηε! Ησάλλα, 
θέξε ηνλ θαθό.  
Κη εγώ, όηαλ ήκνπλ 
κηθξόο, θνβόκνπλ  
ηηο αζηξαπέο.  
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Φνβόκνπλ όκσο 
πεξηζζόηεξν  
ην δπλαηό θύζεκα  
ηνπ αλέκνπ.  
Σόηε ε γηαγηά κνπ,  
ε Φαλή, κνπ έιεγε  
κηα ηζηνξία. 

 

 Φ θ   Φ φ   Φ θ 
 
 Φ  θ. 
 

Ση ηζηνξία ιέεη  
ν παππνύο; 

πκπιήξσζε ηα Φ θ πνπ 
ιείπνπλ θαη δηάβαζε. 
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Κάζε __νξά πνπ  

ν άλεκνο __πζά  

δπλαηά, είλαη γηαηί  

νη λεξάηδεο έρνπλ γάκν. 

Σόηε ζηήλνπλ ρνξό από 

ηε γε κέρξη ηα ζύλλε__α. 

__πζά θαη ε ηξαγνπδηζηή 

__σλή ηνπο είλαη ην 

ζ__ύξηγκα ηνπ αλέκνπ. 
 

Ιατθή παξάδνζε  
από ηε Εάθπλζν  

θαη ηε Ιαθσλία, ειεύζεξε 
δηαζθεπή. Ξνιίηεο, Λ. 

1994. Ξαξαδόζεηο.  
Αζήλα: Γξάκκαηα 
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Παξακύζη, κύζη, κύζη  

ην θνπθί θαη ην ξεβίζη,  

εκαιώλαλε ζηε βξύζε.  

Καη πεξλάεη ε θαθή  

θαη ηα βάδεη θπιαθή.  

Καη ε θάβα ηήο θσλάδεη:  

«Φαθή, άζ’ ηα,  

δελ πεηξάδεη». 
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Σν παξάμελν ηαμίδη  
ηεο πλλεθέληαο 

 
 
 
 
 
 
 

- Ξέξσ θη εγώ έλα 
παξακύζη γηα  

ηνλ άλεκν θαη ηε βξνρή. 
 

Ο βαζηιηάο Φσηηάο,  
ε πλλεθέληα θαη  
ε θόξε ηνπο ε Υηνλέληα 
δνύζαλ ζε έλα παιάηη.  

<< 
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Ο Φσηηάο δελ ηηο άθελε 
λα βγνπλ έμσ πνηέ. 
ηεξέσλε ηελ πόξηα  
κε έλα βαξύ μύιν.  
Μηα κέξα όκσο ην μέραζε. 
Σόηε ν Άλεκνο θύζεμε 
δπλαηά θαη άξπαμε  
ηε πλλεθέληα. Σελ πήξε 
καδί ηνπ ζην ηαμίδη ηνπ... 

 
 

 Ξ μ   Ξ ξ   Μ μ 
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 Ξ  μ. 
 

Ση ιέεη ν Άλεκνο  
ζηνλ Ήιην; 
πκπιήξσζε ηα Ξ μ πνπ 
ιείπνπλ θαη δηάβαζε. 
 

__εκέξσζε, Ήιηε. 

Δ__ήληα πέπια  

κεηά__έληα 

θηηά__ε γηα  

ηε πλλεθέληα. 
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Σαμηδεύεη ε πλλεθέληα  

κε ηνπ Αλέκνπ ηα θηεξά. 

Υίιηα δάθξπα κεηαμέληα 

ζην ηαμίδη ηεο ζθνξπά. 
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Φηράιεο 
 
 
 
 
 
 
 

 
…Ο Φσηηάο έςαρλε ζε 
όιε ηε γε, πνπζελά  
ε πλλεθέληα.  
Ο Άλεκνο πεηνύζε 
ςειά κε ηε πλλεθέληα 
ζηα θηεξά ηνπ. «Θέισ 
λα δσ ηελ θόξε κνπ»  
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έιεγε ε πλλεθέληα θαη 
δάθξπδε. Φηράιεο ηόηε 
έπεθηαλ ζηε 
δηςαζκέλε γε. 
Ο Άλεκνο ηεο θώλαδε: 
«Κιάςε όζν ζεο, ζηε 
γε δελ μαλαγπξλάο». 
Σόηε ην θιάκα ηεο 
δπλάκσλε θαη γηλόηαλ 
βξνρή.  

 
 

 Φ ς   Φ ς   Τ ς 
 
 

>> 
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Αζηέξη, πνπ ζα 
βξσ ηε κακά κνπ; 

 

 Φ ς. 
 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

Βνήζεζε ηε Υηνλέληα. 
Βάιε ζε θύθιν ηηο 
ιέμεηο πνπ έρνπλ ς. 

Μάδεςε από ηνλ δξόκν 
ηηο ιέμεηο πνπ έρνπλ ς. 

Ύζηεξα ξώηα  
ηνλ Άλεκν. 
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Όηαλ δαθξύδεη  

ε πλλεθέληα,  

ςηράιεο πέθηνπλ απαιά. 

Φειά θνηηά ηόηε  

ε Υηνλέληα,  

ζην ζύλλεθν ρακνγειά. 

ςάξη ςαιίδη 

δαρηπιίδη 

ςσκί 

ηαςί 
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Πνππνπιέληα ζύλλεθα 
 
Πνύ πνπιάλε  

πνππνπιέληα ζύλλεθα;  
ησλ νλείξσλ ηα παδάξηα.  
Πνύ πνπιάλε  

πνππνπιέληα όλεηξα; 
ησλ παηδηώλ  

ηα καμηιάξηα. 
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Πνηνο ηηλάδεη θηεξσηά  
παπιώκαηα  

θαη ζηε γε πέθηνπλ  
ληθάδεο; 

Σ’ νπξαλνύ πνηνο πιέλεη  
ηα παηώκαηα  

θαη γεκίδνπλ ζαπνπλάδεο; 
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Πνηνο κεηξάεη πξνβαηάθηα  
ακέηξεηα  

θαη ηα όλεηξα πνηίδεη; 
Πνηνο ρατδεύεη  

λπζηαγκέλα βιέθαξα  
θαη ην ζύλλεθν δαθξύδεη; 

 
Θσκάο Κνζρόπνπινο, 

Μέληα Θαινγεξνπνύινπ 
γηα ην ζεαηξηθό έξγν  

Κηα ηζηνξία κε ηζηνξίεο  
ηνπ Ρδ. Ονληάξη. 

Θππνπξγόο, Λ. 2001.  
Ρα κπζηηθά ηνπ θήπνπ  

(ςεθηαθόο δίζθνο).  
Αζήλα: Πείξηνο 
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Καιά Υξηζηνύγελλα, 
θαιή ρξνληά 

 

Υξηζηνύγελλα,  
Πξσηνύγελλα,  

πξώηε γηνξηή ηνπ ρξόλνπ  
γηα βγείηε, δείηε, κάζεηε  
πσο ν Υξηζηόο γελλάηαη.  
Γελλάηαη θαη αλαηξέθεηαη  
κε κέιη θαη κε γάια.  
Σν κέιη ηξώλε νη άξρνληεο  
ην γάια νη αθεληάδεο.  
Δκείο εδώ δελ ήξζακε  
λα θάκε θαη λα πηνύκε,  
παξά ζαο αγαπνύζακε  
θη ήξζακε λα ζαο δνύκε.  
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Γώζηε καο θαη  
ηνλ θόθνξα,  

δώζηε καο θαη ηελ θόηα,  
δώζηε καο θαη πέλη’ έμη  

απγά  
λα πάκε ζ’ άιιε πόξηα. 

 

Θάιαληα Ξεινπνλλήζνπ 
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Δκκαλνπήι Ρδάλεο,  
Ζ πξνζθύλεζε  

ησλ Κάγσλ 
 
 
 
 

Ληθεθόξνο Ιύηξαο, 
Ρα Θάιαληα 
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Χριζηοσγεννιάηικο 
ζηολίδι 

 

Υλικά 
 

 έλαο θειιόο 

 ζύξκα 

 

Υξόληα πνιιά 
θαη 

Καιή ρξνληά! 
Με αγάπε 

ν ζείνο Παύινο 
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 έλα κηθξό θόθθηλν  
θνπξέιη 

 πηλέιν 

 ρξώκαηα 

 θόιια 
 

Οδηγίες 
 

Εσγξαθίδνπκε πάλσ  
ζηνλ θειιό ην πξόζσπν 
ηνπ Ατ-Βαζίιε.  
Υώλνπκε ζηνλ θειιό  
θνκκαηάθηα από ζύξκα 
γηα ρέξηα θαη γηα πόδηα.  
Από ην θόθθηλν θνπξέιη 
θηηάρλνπκε ηα ξνύρα  
θαη ην θαπέιν ηνπ.  
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Κνιιάκε ην θαπέιν  
ζην θεθάιη ηνπ. 
 

Πεξηνδηθό Γέθπξεο 
 

Γέθπξεο, 7.  
Λνέκβξηνο-Γεθέκβξηνο 

2002, ζει. 42 
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Λέμεηο - θιεηδηά 
 

Θέαηξν θηώλ 
ζέαηξν, ζπαζί 
 

Μύηε ζαλ ζαιάκη 
κύηε, ζαιάκη, όλνκα 
 

Μήια θαη θακήια 
κήιν, θακήια, ζθελή 
 

Γάηα θαη παπαγάινο 
γάηα, παπαγάινο 
 

Έλα ιεκόλη κε θηεξά 
ιεκόλη, θαζέια, θαιάζη 
 

Υάζακε ηε γάηα 
κεραλάθη, ιάραλν 
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Έλα δηδάλην ζηε δύκε 
δύκε, δάραξε, δηδάλην 
 

Μνπ ραξίδεηο ηελ νπξά  
ζνπ; 

νπξά, γνπξνύλη, αιεπνύ 
 

Με βάξθα θαη ζσζίβην 
ζσζίβην, θνπηάβη, βξνρή 
 

Μόλνο ζην ζθνηάδη 
ζθνηάδη, δξόκνο, 
κνπζνύδα 
 

Υσξίο θσο 
θσο, θύζεκα, θαθόο 
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Σν παξάμελν ηαμίδη  
ηεο πλλεθέληαο 

μύιν, μερλώ, ηαμίδη 
 

Φηράιεο 
ςάρλσ, ςηράια 
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7. Δ.Λ.Η.Α (Διιεληθό 
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Αξρείν). 
Ηζηνξηθή θαη Δζλνινγηθή 
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Πεξηερόκελα  
ηνπ 2νπ ηόκνπ 

ηνπ 1νπ ηεύρνπο 
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