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

 

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

 
 

Α΄  ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 
Γεύηεξν ηεύρνο - 1νο ηόκνο 

ΓΛΧΑ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ΓΛΧΑ Α΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 
 

Γξάκκαηα  Λέμεηο  Ηζηνξίεο 
 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΣΔΤΥΟ 
 

1νο 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. 
Καζεγ. ηοσ Παλεπ. Αηγαίοσ  
Καιιηόπε Κύξδε, Δθπ/θός 
Σαηηάλα παλέιιε, Δθπ/θός 
Θενδώξα Σζαγθάλε, Δθ/θός  
 

ΚΡΗΣΔ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΔ 
Βαζίι. Αλαγλσζηόπνπινο, 
Καζ. Παλεπ. Θεζζαιίας 
Ησάλλεο Λεβεληόπνπινο, 
τοιηθός ύκβοσιος 
Λπδία Ακπόλε-Σζνύξα,  

Δθπαηδεσηηθός 
 

ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΖ 
Λήδα Βαξβαξνύζε, 
θηηζνγξάθνο-Δηθνλνγ/θνο 



 

ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ 
Βαζίιεηνο Βνπβνλίθνο,  

Φηιόιογος 
 

ΤΠΔΤΘ. ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
ΚΑΣΑ ΣΖ ΤΓΓΡΑΦΖ  

Πέηξνο Μπεξεξήο, ύκβ. 
ηοσ Παηδαγωγ. Ιλζηηηούηοσ 

Υξήζηνο Παπαξίδνο, ύκβ. 
ηοσ Παηδαγωγ. Ιλζηηηούηοσ 

 

ΤΠΔΤΘ. ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 
Γεώξγηνο Οηθνλόκνπ, Μόλ. 
Πάρεδρ. ηοσ Παηδαγ. Ιλζη. 

 

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 
 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΣΔΤΥΟ 
 

1νο 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 
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ΚΑΝΣΑΛΗΔ 

Δη εη  Αη αη  Οη νη 
Μπ κπ  Νη λη 

Οη νη 

Αη αη 

Μπ κπ 

Νη λη 

Δη εη 



 

Δη εη:  Σν θαπέιν πεξπαηάεη 

Αη αη:  Έλαο θαηλνύξηνο  
καζεηήο  

Οη νη:  Όινη ζην νηθόπεδν 

Μπ κπ:  Μπιε όλεηξα 

Νη λη:  Με πηλέιν θαη  
θαληαζία 

Δη εη, Αη αη, Οη νη,  

Μπ κπ, Νη λη:  Οη δπν θίινη 

 
 

9 / 7 



 

Σν θαπέιν πεξπαηάεη! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άξεο: Ση θάλεη ην ζθπιάθη,  
Ησάλλα; 
 

Ησάλλα: Σξέρεη πάλσ θάησ  
ζην ζπίηη θαη γαβγίδεη.  
Σνπ αξέζεη λα θξύβεη 
δηάθνξα πξάγκαηα.  
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Υζεο πήξε ην κνιύβη κνπ 
θαη ην έρσζε πίζσ από ην 
ςπγείν. Ύζηεξα θξύθηεθε 
θάησ από ην θαπέιν ηνπ 
παππνύ. Ξαθληθά είδακε 
έλα θαπέιν λα πεξπαηάεη. 
 

Άξεο: Ση αζηείν! Έλα 
θαπέιν κε πόδηα! 
 

ακπέξ: Ση άιιε δαβνιηά  
ζα θάλεη άξαγε; 
 

 
 

Δί εί    Δη εη. 
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 Δη  εη.  
 

Σα παηδηά θξάηεζαλ 
ζεκεηώζεηο γηα ηε θξνληίδα  
ηνπ ζθύινπ. πκπιήξσζε 
ηα εη θαη δηάβαζε ηη 
έγξαςαλ. 
 
 

Ο ζθύινο ζέι__ ρώξν γηα 
λα παίμ__.  

Πξέπ__ λα έρ__ θξέζθν 
λεξό.  

Γελ πξέπ__ λα ηξώ__ 
γιπθά. 

Πξέπ__ λα θάλ__ εκβόιηα 
θάζε ρξόλν. 
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Ση θάλεη ην θνπηάβη  
ζην δσκάηην ηεο Ησάλλαο; 
Παξαηεξήζηε ηηο εηθόλεο 
θαη ζπδεηήζηε γη’ απηέο 
ζηελ ηάμε. 
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Έλαο θαηλνύξηνο 
καζεηήο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γάζθαινο: Παηδηά, ηη 
βιέπσ! Έρνπκε έλαλ 
θαηλνύξην καζεηή!  
 

Γηώξγνο: Πώο βξέζεθε 
εδώ; Δζύ ηνλ έθεξεο 
Ησάλλα;  
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Ησάλλα: Ναη, θαηά ιάζνο.  
Κξύθηεθε ζην ζαθίδην 
ρσξίο λα ηνλ δσ. Όιν 
θξύβεηαη.  
 

Μαξία: Πώο ηνλ ιέλε;  
 

Ησάλλα: Αθόκα δελ έρεη 
όλνκα.  
 

Πέηξνο: Χξαία, λα ηνπ 
βξνύκε εκείο έλα όλνκα. 
 
 
 

Αί αί    Αη αη. 
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 Αη  αη. 
 

πκπιήξσζε ηα αη, 
ηόληζε όπνπ ρξεηάδεηαη  

 

θαη δηάβαζε ηη ζθέθηεηαη  
ν ζθύινο. 
 
 
 

Χξ__α είλ__ εδώ. 

Έρεη π__ρλίδηα 

θαη πνιιά π__δηά. 
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Παξαηεξήζηε  

ηηο εηθόλεο. πδεηήζηε ηεο  
ζηελ ηάμε θαη δηεγεζείηε  
ηελ ηζηνξία. 
 
 1. 
 
 

 
 
 
 2.   

 3. 
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Όινη ζην νηθόπεδν 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Πάιη θξύθηεθε  
ν Μνιύβηνο. Όινη  
ηνλ ςάρλνπλ ζηε γεηηνληά. 
 

Ησάλλα: Κνηηάμηε! Δίλαη  
ζην νηθόπεδν. Βγήθε από  
ηελ πνιπθαηνηθία.  
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Άξεο: Χρ! Έρεη γεκίζεη  
κε ρξώκαηα.  
 
 

Οξθέαο: Ση έρεη  
ζην ζηόκα ηνπ; 
 

ακπέξ: Έλα πηλέιν. 
 

Ησάλλα: Από πνηνλ  
ην πήξε;  
 

Μαξίλα: Μάιινλ από  
ηελ αδειθή ηνπ Πέηξνπ.  
Να ηε, αλνίγεη  
ην παξάζπξν. 
 

 
 

 Οί νί    Οη νη. 
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 Οη  νη. 
 

Ση ιέλε ν θόθνξαο θαη  
ε θόηα; πκπιήξσζε ην νη, 
βάιε ηόλν θαη δηάβαζε. 
 
 

 

Ση θάλεη ην θνπηάβη; 
 

Βάθεη ηνλ η__ρν.  
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Σα άιια δώα  
ηη θάλνπλ; 
 

Ο κεγάινο βάηξαρνο 
θνηκάηαη. 

 

Οη κηθξνί βάηξαρνη  
θάλνπλ βνπηηέο. 
 

Ο θαθεηήο πνληηθόο 
θάλεη πνδήιαην! 
 
 

Οη άζπξνη πνληηθνί 
θάλνπλ γπκλαζηηθή.  
 

Ο πξάζηλνο  
παπαγάινο δηαβάδεη. 
 

Οη θίηξηλνη παπαγάινη 
ηξαγνπδνύλ. 
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Μπιε όλεηξα 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Δηξήλε: Ο ζθύινο ζαο 
αθνύκπεζε ζηνλ πίλαθα 
πνπ δσγξαθίδσ. Έγηλε 
πνιύρξσκνο. 
 

Οξθέαο: Σεξάζηηνο 
πίλαθαο! Μνηάδεη  
ζαλ βπζόο.  

22 / 14 



Να έλαο ηππόθακπνο  
θαη έλαο θόθθηλνο αζηεξίαο. 
 

Μαξίλα: Βιέπσ θαη  
κπνπξκπνπιήζξεο  
ζηνλ πίλαθα! 
 

ακπέξ: Μπνξεί λα είλαη 
νπξαλόο κε αζηέξηα,  
κε παξάμελα πνπιηά  
θαη κπαιόληα. 
 

Δηξήλε: Κάζε άλζξσπνο 
βιέπεη ζηνλ ίδην πίλαθα 
δηαθνξεηηθά πξάγκαηα.  
Ο ηίηινο ηνπ πίλαθα  
είλαη «Μπιε όλεηξα». 
 

  Μπ    κπ. 
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Μπ κπ. 
 

Ση άιιν είδαλ  
ηα παηδηά ζην εξγαζηήξην  
ηεο Δηξήλεο; πκπιήξσζε  
ηα Μπ κπ θαη δηάβαζε. 
 

Πνιιά __νπθαιάθηα  

κε ρξώκαηα 

Γηάθνξα ζσιελάξηα  

κε __νγηέο  

Έλα κηθξό __ανύιν  

κε κεγάια πηλέια. 

___ινθ δσγξαθηθήο. 
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Παξαηεξήζηε ηνπο  
πίλαθεο. Ση βιέπεηε; 

πδεηήζηε ζηελ ηάμε. 
 

 
 

Γηαλ Βερκέερ, 
Ο θαιιηηέτλες 
ζηο αηειηέ ηοσ 

 
 
 

 

Νίθος  
Υαηδεθσρηάθος 
- Γθίθας,  
Σο εργαζηήρη  
ηοσ Καιιηηέτλε 
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Με πηλέια θαη θαληαζία 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Άξεο: Κύξηε, ρζεο είδακε 
έλα εξγαζηήξη δσγξαθηθήο. 
 

Πέηξνο: Σεο αδειθήο κνπ 
είλαη. 
 

Ησάλλα: Να θάλνπκε θαη 
εκείο κηα κεγάιε δσγξαθηά; 
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Γάζθαινο: Δληάμεη.  
Θα δσγξαθίζνπκε  
ηε κάληξα ηνπ ζρνιείνπ. 
Μπνξνύκε λα θαιέζνπκε  
θαη ηνπο γνλείο ζαο  
λα καο βνεζήζνπλ. 
 

Άξεο: Ναη, λαη! Να βάινπκε  
ρξώκα παληνύ. 
 

Πέηξνο: Δγώ ζα θέξσ  
ρνληξά πηλέια. 
 

Άξεο: Κη εγώ  
ηε θαληαζία κνπ! 
 

Νη    λη. 
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 Νη λη. 
 

Ση δσγξάθηζαλ  
ηα παηδηά ζηε κάληξα; 
πκπιήξσζε ηα λη  
θαη δηάβαζε. 

 

Φειά δέ__ξα θαη θν__νύο 

ζάκλνπο. 

Έλα ιην__άξη κε κεγάια 

δό__ηα. 

Μηα θακεινπάξδαιε κε 

κηθξά θέξαηα. 

Έλαλ ρν__ξό  

ειέθα__α  

θαη έλα ιεπηό θίδη. 
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Παξαηεξήζηε  
ηνπο πίλαθεο. Ση βιέπεηε; 
πδεηήζηε ζηελ ηάμε. 
 
 

Αλρί Ροσζώ,  
Μαϊκούδες 
ζε παρζέλο  
δάζος 

 
 
Σο γαιάδηο  
ποσιί,  
ηοητογραθία  
από ηελ Κλωζό
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Οη δπν θίινη 
 

Ο ζθύινο ιέεη ηεο γάηαο: 
«Σα λύρηα ζνπ εηνηκάδεηο, 
θπζάο θαη θακπνπξηάδεηο. 
Μα ηη έρεηο θαη ζπκώλεηο; 
Χο πόηε νη ηζαθσκνί;». 
Κη εθείλε: «Με δπγώλεηο, 
ζε ζθίδσ ζηε ζηηγκή!». 

    

«Γηα ζηάζνπ» ιέεη ν ζθύινο 
«δε ζέιεηο λα είκαη θίινο; 
Μηιώ ζηα ζνβαξά» 
θαη θνύλαε ηελ νπξά. 
«Σξσγόκαζηε βδνκάδεο, 
παίξλεηο θαη δίλεηο μύιν.  

Αο πάςνπλ νη θαβγάδεο 
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θαη δέμνπ κε γηα θίιν. 
Γε ζθέθηεθεο θνκκάηη, 
πσο απ’ ηελ γθξίληα απηή 
ζα κείλσ κ’ έλα κάηη 
ζα κείλεηο κ’ έλα απηί;» 
………………………………… 

Λόγν ηηκήο εδώζαλ. 
Ήηαλ ερζξνί, θηιηώζαλ, 
μεράζαλ ηη έρεη γίλεη. 
πληξόθεςαλ. Δηξήλε. 
…………………………… 

Εαταρίας Παπαληωλίοσ 

Παπαληωλίοσ, Ε.  
Σα τειηδόληα, ποηήκαηα γηα 

παηδηά. 1920. Βηβιηοζήθε 
Δθπαηδεσηηθού Οκίιοσ 
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Σζ ηζ 

Γθ γθ γγ 

Σδ ηδ 

Απ απ Δπ επ 

Σζ ηζ   Γθ γθ γγ  
Σδ ηδ  Απ απ  Δπ επ 

ΣΟ ΥΑΜΔΝΟ ΚΛΔΗΓΗ 
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Σζ ηζ:  
Ο παπνπηζσκέλνο 
ρηνλόδξαθνο 

 

Γθ γθ γγ: Μελ αγγίδεηε!  
Έρεη αγθάζηα! 

 

Σδ ηδ: Κνληά ζην ηδάθη 

Δπ επ: Ζ επρή 

Απ απ: Ο ζείνο Παύινο 

Σζ ηζ Γθ γθ γγ  

Σδ ηδ Δπ επ:  
Γηα η’ αγγειάθηα  
ηνπ νπξαλνύ 
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Ο παπνπηζσκέλνο 
ρηνλόδξαθνο 

 
 
 
 
 
 
 
 

Σα παηδηά παίδνπλ 
ρηνλνπόιεκν. Κάλνπλ 
ηζνπιήζξα ζην ρηόλη. 
Μαδί κε ηνπο γνλείο ηνπο 
έθηηαμαλ έλαλ αζηείν 
ρηνλάλζξσπν. Σνπ έβαιαλ 
κηα θαηζαξόια γηα θαπέιν 
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θαη κηα νδνληόβνπξηζα  
γηα πίπα. Σνπ θόξεζαλ  
έλα ηζνπβάιη θαη δπν παιηά 
παπνύηζηα. 

Έθεξαλ θαη κηα ηζάληα  
κε ρξσκαηηζηά παληά.  
Όινη καδί έθηηαμαλ  
κε ηα παληά κηα νπξά  
γηα ηνλ ρηνλάλζξσπν. 
- Μνηάδεη κε δξάθν, είπε  
ε κακά ηνπ ακπέξ. 
- Ναη, είλαη  
έλαο παπνπηζσκέλνο 
ρηνλόδξαθνο, είπε 
γειώληαο ε Μαξίλα. 

 

Σζ    ηζ. 

35 / 20 



 

 Σζ  ηζ.. 
 

Ση άιιν έβαιε ε παξέα 
ζηνλ ρηνλάλζξσπν; Βάιε  
ζε θύθιν ηηο ιέμεηο  
πνπ έρνπλ ηζ θαη δηάβαζε. 
 
 

 μύζηξα  πεηζέηα  γάληηα 
 

 ηζάληα  πνηηζηήξη θάιηζεο 
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Ση θάλνπλ ηα δώα; 

Παξαηεξήζηε θαιά  
ηηο εηθόλεο θαη ζπδεηήζηε 
ζηελ ηάμε. 
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Μελ αγγίδεηε!  
Έρεη αγθάζηα! 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ύζηεξα ηα παηδηά 

έθηηαμαλ πηγθνπίλνπο από 
ρηόλη. Ξαθληθά ν Μνιύβηνο 
πήδεμε ζηελ αγθαιηά  
ηεο Ησάλλαο. Ήηαλ γεκάηνο 
αγθάζηα θαη ιάζπεο.  
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Έζθηγγε ζηα δόληηα ηνπ  
έλα κεγάιν θιεηδί. 
Άξεο: Μνιύβηε, πνύ  
ην βξήθεο ην θιεηδί; 
Ησάλλα: Μελ ηνλ αγγίδεηο, 
Άξε. Να ηνλ θαζαξίζνπκε 
πξώηα από ηα αγθάζηα  
θαη ηηο ιάζπεο. Φέξε  
έλα ζθνπγγάξη.  
ακπέξ: Μα ηη κπνξεί  
λα αλνίγεη κε έλα ηόζν 
κεγάιν θιεηδί;  
Οξθέαο: ην θιεηδί είλαη 
δεκέλνο έλαο ζπάγθνο  
κε κηα ηακπειίηζα. 
 
 

Γθ  γθ  γγ. 
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 Γθ  γθ    γγ. 
 

πκπιήξσζε ηα γθ πνπ 
ιείπνπλ θαη δηάβαζε ηη 
ζπδεηνύλ ηα παηδηά. 
 

Μήπσο ην θιεηδί αλνίγεη 

ηελ παξά__α               

ζην νηθόπεδν; 

Μήπσο ηε κεγάιε 

θα__ειόπνξηα; 

Μήπσο ην κπανύιν  

ηνπ παππνύ; 

Μήπσο ηελ πόξηα     

ηνπ __αξάδ; 
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πκπιήξσζε ηα γγ  
θαη δηάβαζε ηη έγξαςε  
ν Οξθέαο. 
  

Α__ειία 

Ο ζθύινο καο βξήθε  

ζην νηθόπεδν, ζηελ νδό 

Ά__εινπ ηθειηαλνύ 5, 

έλα παιηό θιεηδί. 

Σν θιεηδί θξέκεηαη από έλαλ 

ζπάγθν. Όπνηνο ην έραζε  

λα ηειεθσλήζεη  

ζην 6919500601. 
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Κνληά ζην ηδάθη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κάλεη πνιύ θξύν απόςε. 
Σα ηδάκηα έρνπλ ζνιώζεη. 
Σα παηδηά θάζνληαη θνληά 
ζην ηδάθη. Πίλνπλ ηζάη  
ηνπ βνπλνύ ζε κεγάια 
θιηηδάληα. πδεηνύλ  
γηα ην θιεηδί.  
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- Ση γξάθεη ε ηακπέια; 
ξώηεζε ν Οξθέαο.  
- Γε θαίλεηαη. Έρεη κόλν  
κηα κνπηδνύξα, απάληεζε  
ν ακπέξ. 
- Σόηε αο θπιάμνπκε  
ην θιεηδί ζην ζπξηάξη  
θη αο θνιιήζνπκε παληνύ  
ηελ αγγειία καο, πξόηεηλε  
ε Ησάλλα. 
- Θα ζαο πσ έλα παξακύζη 
γηα έλα καγηθό θιεηδί, είπε  
ε Μαξίλα. 
 

Σδ    ηδ. 
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 Σδ  ηδ. 
 

Πνην γισζζνδέηε 
είπε ν παπαγάινο ζηα δώα; 
πκπιήξσζε ηα ηδ  
θαη δηάβαζε. 
 

Ο __ίηδηξαο, ν κί__ηξαο, 

ν __ηηδηκηηδηρό__ξαο, 

αλέβεθε ζηελ ηδη__ηξηά,  

ηε κη__ηξηά,  

ηελ ηδη__ηκηηδηρν__ηξηά 

θαη έθνςε ηα__ ίηδηξα,  

ηα κί__ηξα, 

ηα __η__ηκηηδηρό__ηξα. 
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Μα έζπαζε ε ηδη__ηξηά,  

ε κη__ηξηά, 

ε ηδη__ηκη__ηρνηδηξηά 

θαη έπεζαλ ηα __ί__ηξα,  

ηα κί__ηξα,  

ηα __η__ηκη__ηρόηδηξα. 
 

Ρούια Παπαληθοιάοσ 
Παπαληθοιάοσ, Ρ. 2003.  
Ο ηδίηδηρας, ο κίηδηρας  

θαη άιιοη γιωζζοδέηες.  
Θεζζαιολίθε:  

Μηθρός Πρίγθεπας 
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Παξαηεξήζηε θαιά  
ηηο εηθόλεο. Γηεγεζείηε  
κηα ηζηνξία κε απηέο. 
 
 

 1. 
 
 
 
 

 2. 
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Ζ επρή 
 

 
 
 
 
 
 

Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό 
ήηαλ έλαο ςαξάο.  
Έλα απόγεπκα έπηαζε  
έλα κηθξνύηζηθν ςαξάθη.  
Σν ιππήζεθε θαη ην άθεζε 
ειεύζεξν. 
- Δίζαη πνιύ επγεληθόο, είπε  
ην ςαξάθη. Γηα λα ζε 
επραξηζηήζσ, ζνπ ραξίδσ 

« 
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ηνύην ην καγηθό θιεηδί. 
Κξάηεζέ ην θαη θάλε  
κηα επρή. 

Δπηπρηζκέλνο  
ν ςαξάο έβαιε ην θιεηδί 
ζηελ ηζέπε ηνπ. θεθηόηαλ: 
Ση λα επρεζώ; Να ςαξεύσ 
πάληα πνιιά ςάξηα;  
Να παληξεπηώ κηα θαιή 
γπλαίθα; 

Όκσο ε ηζέπε ηνπ ςαξά 
ήηαλ ηξύπηα θαη έραζε  
ην θιεηδί. 
- Λέηε ν Μνιύβηνο λα βξήθε 
ην θιεηδί ηνπ ςαξά; είπε  
ε Ησάλλα. 

» 
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Δύ  εύ   Δπ  επ. 
 

 

 
  
 

 

 

Σα παηδηά παίδνπλ  
ην παηρλίδη ησλ επρώλ. 
πκπιήξσζε ηα επ (= εβ) 
πνπ ιείπνπλ. Βάιε ηόλν 
ζηηο ιέμεηο θαη δηάβαζε. 
 

Θέισ λα ρνξ__σ θάζε 

κέξα. 

Θέισ λα καλη __σ  

ηα αηλίγκαηα. 

 

 Δπ  επ 
εβ 

εθ 
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Θέισ λα κε δει__σ  

ην κηθξό κνπ αδειθάθη. 

Θέισ λα κελ 

κπεξδ__σ ηα η  

ζηελ νξζνγξαθία. 

Θέισ λα ηαμηδ__σ 

ζπλέρεηα. 

 
 

Σα δώα θάλνπλ  
ηηο δηθέο ηνπο επρέο. 
πκπιήξσζε ηα επ (= εθ) 
πνπ ιείπνπλ, βάιε ηόλν  
θαη θεθαιαίν γξάκκα, όπνπ 
ρξεηάδεηαη, θαη δηάβαζε. 
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Δύρνκαη λα ληθήζσ __θνια 

ζηνλ αγώλα. 

 
 

Δύρνκαη λα γίλσ  

ρνξ__ηξηα. 

 

__ρνκαη λα πάξσ  

ζπλέλη__με  

από ηνλ βαζηιηά ησλ δώσλ.   

 

__ρνκαη λα γίλσ  

δη__ζπληήο  

ζην ζρνιείν. 
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Ο ζείνο Παύινο 
 
 

 
 
 
 
 
 

Έλα κεζεκέξη, όηαλ  
ε Ησάλλα γύξηζε ζην ζπίηη, 
ηεο είπε ε κακά ηεο: 
- Έρεη έξζεη έλα δέκα  
ζην ηαρπδξνκείν γηα ζέλα. 
Αύξην, κεηά ην ζρνιείν  
ζα πάκε λα ην πάξνπκε. 
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Όηαλ πήγαλ  
ζην ηαρπδξνκείν, ε κακά 
έδεημε ηελ ηαπηόηεηά ηεο.  
Σόηε ν ππάιιεινο  
ηνπο έδσζε έλα δέκα. 
- Πνηνο έζηεηιε απηό  
ην δέκα; ξώηεζε ε Ησάλλα. 
- Ο ζείνο ζνπ ν Παύινο.  
Σν πινίν ηνπ είλαη ζηελ 
Αθξηθή ηώξα, είπε ε κακά. 
- Κνίηα, κακά! Μηα καύξε 
κάζθα κε ράληξεο.  
Καη έλα βηβιίν κε ζαύξεο. 
Καη έλα γξάκκα γηα κέλα. 

 
 

Αύ  αύ   Απ  απ. 
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Ση δνπιεηά λνκίδεηο όηη 
θάλεη ν ζείνο ηεο Ησάλλαο; 
Γηάβαζε θαη ζπκπιήξσζε 
ην ζσζηό. 
 

Δίλαη ξάθηεο;  

Δίλαη λαπηηθόο;  

Δίλαη πδξαπιηθόο; 
 

Ο ζείνο Παύινο είλαη 
………………… . 

 

 

 Απ  απ 
αβ 

αθ 
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πκπιήξσζε ηα Απ απ 
πνπ ιείπνπλ θαη βάιε ηόλν 
όπνπ ρξεηάδεηαη. Θα 
δηαβάζεηο ηη ηξαγνπδά  
ν παπαγάινο. 
 

Ο η__ξνο,  

ν κηθξνύιεο η__ξνο,  

θη ε __ξα, ε κεγάιε ζ__ξα 

από ην πξσί  

ςάρλνπλ ζηελ __ιή 

ην κ__ξν ην θνπηί  

κε ηνλ ζεζ__ξό  

πνπ έθξπςα εγώ. 
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Γηα η’ αγγειάθηα  
ηνπ νπξαλνύ 

 
 
 
 
 
 

Κακηά θνξά ζηα πνηήκαηα, 
ζηηο ιέμεηο, ζηα ηξαγνύδηα  
αθνύσ θηεξνθνπήκαηα  
ζαξξώ απ’ αγγεινύδηα. 

   
ύλλεθά κνπ, αθήζηε κε 
πάλσ ζαο λα παηήζσ, 
η’ αζηξάθηα πνπ ζακπώζαηε 
λα πάσ λα ηα γπαιίζσ. 
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Οη πύξαπινη ζηνλ νπξαλό  
ηξέρνπλ ζαλ κεραλάθηα. 
Καιέ Θενύιε, θύιαγε 
η’ άζηξα θαη η’ αγγειάθηα. 
 

Θέηε Υορηηάηε 
 

Υορηηάηε, Θ. Σεηράζηητα.  
Από ηο Εήθοσ-Βάρθε, Δ. 

(αλζοιόγεζε)  
Γηαιέγω θαη δηαβάδω. 

1995. Θεζζαιολίθε:  
Α.Π.Θ. θαη Ιλζηηηούηο 

Νεοειιεληθώλ ποσδώλ. 
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 Καξάβηα. 
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Έλα γξάκκα  
γηα ηελ Ησάλλα 

Γώξα γηα ηελ Ησάλλα 

Ση θξύβεη  
ην κπανύιν; 

Καξάβηα 

Παηρλίδηα  
πνπ ηαμηδεύνπλ 

Σν πεηξνθάξαβν 

25ε Μαξηίνπ 

Μηα Κπξηαθή  
ηνπ Μάξηε 
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Έλα γξάκκα  
γηα ηελ Ησάλλα 

 

Ζ Ησάλλα δηαβάδεη  
θαη μαλαδηαβάδεη ην γξάκκα 
πνπ έζηεηιε ν ζείνο Παύινο. 

 

Κέλπα, Πέκπηε 5 Μαξηίνπ 
 

Αγαπεκέλε κνπ Ησάλλα, 
Ση θάλεηο; Υάξεθα πνιύ 

πνπ πήξα ην γξάκκα ζνπ. 
Σώξα πνπ έκαζεο  
λα γξάθεηο, ζα γξάθνπκε  
ν έλαο ζηνλ άιιν  
ηηο πεξηπέηεηέο καο. 

Μνπ έγξαςεο πσο έρεηο  
έλα ζθπιάθη. Πώο ην ιέλε;  
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Έρσ θη εγώ λα  
ζνπ δηεγεζώ ηζηνξίεο  
γηα κεγάια δώα. Πνύ  
ηα είδα όια απηά; Πήγα  
ζε έλα πάξθν άγξησλ 

δώσλ.  
Δθεί ηα δώα δνπλ ειεύζεξα. 
Δίδα έλαλ ειέθαληα  
πνπ έπηλε λεξό  
κε ηελ πξνβνζθίδα ηνπ. 
Δίδα κατκνύδεο πάλσ  
ζηα δέληξα. Μπνξείο  
λα ηα δεηο θαη λα ηα 
θσηνγξαθήζεηο κόλν από 
καθξηά. νπ ζηέιλσ κεξηθέο 
από ηηο θσηνγξαθίεο  
πνπ ηξάβεμα. 
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ε ιίγεο κέξεο ζα γπξίζσ  
ζηελ Διιάδα.  
Θα δηαβάζνπκε καδί  
ην βηβιίν κε ηηο ζαύξεο  
πνπ ζνπ έζηεηια. 
 

Με πνιιή αγάπε 
ν ζείνο Παύινο 

 

Πνύ πάεη ν παπαγάινο 

πνπ θεύγεη; 

Δίπε πωο ζα πάεη  

ζηελ Αθξηθή. Πώο; 
 

 
 

Παξαηεξήζηε  
ηηο θσηνγξαθίεο.  
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πδεηήζηε θαη γξάςηε  
ηη θάλνπλ ηα δώα ζε θάζε 
θσηνγξαθία. 

 
 
 
 

 ..............................................  

 ..............................................  

 ..............................................  

 
 
 
 

 ..............................................  

 ..............................................  
 

 ..............................................  
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 ..............................................  

 ..............................................  

 ..............................................  

 
Γηαηί ζην πάξθν  

ησλ άγξησλ δώσλ  
νη άλζξσπνη κπνξνύλ  
λα θσηνγξαθίζνπλ ηα δώα 
κόλν από καθξηά; 
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Γώξα γηα ηελ Ησάλλα 
 
 
 
 
 

Λίγεο κέξεο κεηά ν ζείνο 
Παύινο έθηαζε 
θνξησκέλνο κε δώξα  
γηα ηελ Ησάλλα. 
- Πνην παθέην ζα αλνίμεηο 
πξώηα; Σν θόθθηλν  
ή ην πξάζηλν; ξώηεζε  
ν ζείνο Παύινο. 
- Σν θόθθηλν, είπε ε Ησάλλα. 
Α! Ο Πηλόθην! Γεο πόζν 
κεγάιε είλαη ε κύηε ηνπ! 
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- Σνλ αγόξαζα από ηελ 
Ηηαιία, είπε ν ζείνο Παύινο. 
Σώξα δηάιεμε. Σν πξάζηλν 
παθέην ή ηε ζαθνύια; 
- Σν πξάζηλν παθέην, 
απάληεζε ε Ησάλλα. Έλα 
θαπέιν! Γελ έρσ μαλαδεί 
ηόζν κεγάιν θαπέιν! 
- Δίλαη από ην Μεμηθό,  
ηεο είπε ν ζείνο Παύινο. 
- Καη απηή ε ζαθνύια ηη 
έρεη; ξώηεζε ε Ησάλλα. 
- Άλνημε θαη ζα δεηο, ηεο 
απάληεζε ν ζείνο Παύινο. 
- Έλα ηύκπαλν! Φώλαμε 
ραξνύκελε ε Ησάλλα. 
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- Έλα ηύκπαλν από  
ηελ Αθξηθή γηα λα παίδεηο 
κνπζηθή, ηεο είπε  
ν ζείνο Παύινο γειώληαο. 
 

 
 

Πνηα ζαθνύια είλαη 

γηα κέλα; 

Η κηθξή ή ε κεγάιε; 

 
 
 
 

67 / 34 



 

Ση θξύβεη ην κπανύιν; 
 

 
 
 
 
 

Υζεο ν ζείνο Παύινο 
άλνημε ην ζπξηάξη  
ηεο θνπδίλαο. Καη ηη λα δεη! 
Σν θιεηδί πνπ είρε βξεη  
ν Μνιύβηνο. Άξρηζε ηόηε  
λα θσλάδεη: 
- Σν θιεηδί κνπ! Πνηνο  
ην ’βαιε εδώ; Σν ’ςαρλα 
παληνύ! Πίζηεπα πσο  
ην ’ρα ράζεη. Ησάλλα, εζύ  
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ην βξήθεο; 
- Όρη εγώ. Ο Μνιύβηνο, 
απάληεζε ε Ησάλλα. 
- Μπξάβν, Μνιύβηε!  
’ επραξηζηώ, είπε ν ζείνο 
Παύινο. 
- Θείε, ηη αλνίγεηο κ’ απηό  
ην θιεηδί; ξώηεζε ε Ησάλλα. 
- Σν κπανύιν κε ηνπο 
ζεζαπξνύο κνπ, απάληεζε 
ν ζείνο Παύινο. 
- Ση ζεζαπξνύο, αιεζηλνύο; 
ξώηεζε ε Ησάλλα. 
- Καη βέβαηα αιεζηλνύο. 
Δίλαη πξάγκαηα πνπ ’ρσ 
καδέςεη απ’ ηα ηαμίδηα κνπ, 
είπε ν ζείνο Παύινο. 
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- Ση ’λαη; Θα ’ζεια λα δσ!  
Να θσλάμσ θαη ηνπο θίινπο 
κνπ; ξώηεζε ε Ησάλλα. 
- Δληάμεη. Αύξην, κεηά  
ην ζρνιείν, ειάηε όινη  
ζπίηη κνπ. 

 

 
 

Τη ’λαη ζ’ απηό  
ην κπανύιν; 

Τη είλαη ζε απηό  
ην κπανύιν; 

 
 

70 / 35 



 

Καξάβηα 
 

Καξάβηα κεγάια, θαξάβηα 
κηθξά, θαξάβηα κε παληά, 
θαξάβηα κε θνπγάξα*, 
βάξθεο, θαΐθηα, 
ππεξσθεάληα… Απηόο είλαη  
ν ζεζαπξόο ηνπ ζείνπ 
Παύινπ. Καξάβηα παξόκνηα 
κε ηα αιεζηλά, όκσο πνιύ 
κηθξόηεξα. Μνηάδνπλ  
κε παηρλίδηα. Από παηδί 
 
 

*θνπγάξν: ην κέξνο απ’ 
όπνπ βγαίλεη ν θαπλόο από 
ηηο κεραλέο ηνπ πινίνπ. 
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ηα καδεύεη θη έρεη πηα κηα 
κεγάιε ζπιινγή. 

Κάζε θνξά πνπ γπξίδεη 
απ’ ηα ηαμίδηα ηνπ, βγάδεη ηα 
θαξάβηα από ην κπανύιν. 
Σα μεζθνλίδεη, ηα ρατδεύεη, 
ηα θακαξώλεη. Όια ηα 
θαξάβηα έρνπλ νλόκαηα.  
Σν αγαπεκέλν ηνπ είλαη  
ε «αΐηα», έλα μύιηλν θαΐθη 
κε παληά. Σν έθηηαμε έλαο 
γέξνο λαπηηθόο από ηε 
θόπειν. 

ηνλ Οξθέα άξεζε 
πεξηζζόηεξν ην θαξάβη 
πνπ είρε δσγξαθηζκέλα 
δύν ηεξάζηηα κάηηα ζηα 
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πιατλά ηεο πιώξεο* ηνπ. 
- Έηζη ήηαλ ηα πνιεκηθά 
θαξάβηα ζηελ αξραία 
Διιάδα, είπε ν ζείνο 
Παύινο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* πιώξε: ην κπξνζηηλό 
κέξνο ελόο πινίνπ. 
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Θέισ λα ηαμηδέςσ κε 

έλα θαΐθη. 
 

Σα παηδηά έςαμαλ 
πιεξνθνξίεο γηα ηα πινία 
πνπ είδαλ. 
 

ΠΛΟΗΑ 
 

Υπεξωθεάλην: Πνιύ 
κεγάιν πινίν πνπ θάλεη 
καθξηλά ηαμίδηα. Γηαζρίδεη 
ηνπο σθεαλνύο θαη 
κεηαθέξεη επηβάηεο  
από ιηκάλη ζε ιηκάλη. 
Κηλείηαη κε κεραλέο. 
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Δκπνξηθό πινίν: Μεγάιν ή 
κηθξό πινίν πνπ κεηαθέξεη 
πξάγκαηα από ιηκάλη ζε 
ιηκάλη. Κηλείηαη κε κεραλέο 
 

Καΐθη: Μηθξό πινίν γηα 
ςάξεκα θαη γηα κηθξά 
ηαμίδηα. Κηλείηαη κε παληά 
θαη κεραλή 
 

Πνην είλαη πνην;  
Βνήζεζε ηα παηδηά λα 
βξνπλ πνην είδνο πινίνπ 
δείρλεη ε θάζε εηθόλα. 
 

 

1. ………………… 
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2 3 
 

………………. ……………… 
 

Παξαηεξήζηε  
ηελ εηθόλα. Πεξηγξάςηε ηε 
δηαιέγνληαο θάζε θνξά κία 
από ηηο ιέμεηο. 
 

πινίν / πνδήιαην  

θνππηά / ξόδεο  

κεραλή / πεηάιηα 
 

Βάξθα: Πνιύ κηθξό ……… 
γηα θνληηλέο βόιηεο θαη γηα 
ςάξεκα. Κηλείηαη κε ………. 
θαη ……………… . 
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Παηρλίδηα  
πνπ ηαμηδεύνπλ 

 

Σα παηδηά δηάβαζαλ ζε 
έλα βηβιίν κε θαηαζθεπέο 
πώο λα θηηάρλνπλ 
θαξαβάθηα από απιά πιηθά. 
 

Αθνινύζεζε ηηο νδεγίεο 
θαη θηηάμε ην δηθό ζνπ 

θαξάβη. 
 

Υιηθά 
1. Έλα πιαζηηθό κπνπθάιη 

κε ην θαπάθη ηνπ 
2. Πηλέια  
3. Υξώκαηα 
4. Κόιια  
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5. Φειινί  
6. Έλα θιηηδάλη ξύδη 
 

Οδεγίεο 
1. Βάθνπκε νιόθιεξν  

ην κπνπθάιη. 
2. Εσγξαθίδνπκε 

θηληζηξίληα* 
πάλσ ζην κπνπθάιη. 

3. Κνιιάκε ηνπο θειινύο 
γηα θνπγάξα. 

4. Όηαλ ζηεγλώζεη θαιά  
ε θόιια, ηνπο  
ρξσκαηίδνπκε.  

 

*θηληζηξίληα: ηα ζηξνγγπιά 
παξάζπξα ζηα πινία. 
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5. Αλνίγνπκε ην θαπάθη ηνπ  
κπνπθαιηνύ θαη ξίρλνπκε 
κέζα ζην κπνπθάιη έλα  
θιηηδάλη ξύδη. Βάδνπκε  
ην ξύδη γηα λα κελ  
αλαπνδνγπξίδεη ην  
θαξάβη καο ζην λεξό. 

7. Κιείλνπκε θαιά  
ην θαπάθη. 

8. Γξάθνπκε ζην θαξάβη  
ην όλνκά ηνπ. 

9 
 

Με ην θαξάβη κνπ πνπ 

ιέγεηαη «Βνξηάο» ζα 

θάλσ ηαμίδηα καθξηλά. 
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Σν πεηξνθάξαβν 
 

Ο ζείνο Παύινο 
δηεγήζεθε ζηα παηδηά κηα 
ηζηνξία. Σελ είρε αθνύζεη 
από έλαλ γέξν λαπηηθό. 

 
 
 
 
 Κνληά ζηελ Κέξθπξα 

ππάξρεη έλα κηθξό λεζάθη 
πνπ κνηάδεη κε θαξάβη. Λέλε 
όηη θάπνηε, ζηα παιηά 
ρξόληα, θάλεθε από καθξηά 
έλα παξάμελν θαξάβη. Όινο 
ν θόζκνο βγήθε ζηελ 

« 
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αθξνγηαιηά γηα λα ην δεη. Να 
ήηαλ άξαγε θίινη ή ερζξνί; 

Σν θαξάβη έθηαζε  
ζην πέξαζκα αλάκεζα  
ζηα βξάρηα. Σόηε είδαλ  
ηε ζεκαία ηνπ. Ήηαλ από 
καύξν ύθαζκα θη είρε 
δσγξαθηζκέλν έλα ζεξηό. 
Όινη έηξεμαλ ζηα ζπίηηα 
ηνπο θνβηζκέλνη. Έζβεζαλ 
ιάκπεο θαη θεξηά. Μόλν ε 
καξώ, έλα ζγνπξνκάιιηθν 
θνξίηζη, έκεηλε  
ζηελ αθξνγηαιηά. 
- Θεέ κνπ, αλ είλαη ερζξνί,  
αο γίλεη ην θαξάβη ηνπο 
πέηξα, επρήζεθε ε καξώ. 
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Ακέζσο ην θαξάβη 
πέηξσζε θαη έγηλε έλα 
κηθξό λεζί. 
 

Διεύζερε δηαζθεσή ιαϊθής 
παράδοζες από  

ηελ Κέρθσρα 
 

 Γξάςε γηα ην θαξάβη 
πνπ ζα ήζειεο λα έρεηο. 
Μπνξείο λα 
ρξεζηκνπνηήζεηο ιέμεηο 
όπσο: θνπγάξν, παληά, 
άγθπξα, πιώξε, σθεαλόο, 
θύκα. 
 Υσξηζηείηε ζε δεπγάξηα.  
Αληαιιάμηε ηηο ηζηνξίεο 
ζαο. 

» 
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 Γηαβάζηε θαη 
εηθνλνγξαθήζηε ν έλαο  
ηελ ηζηνξία ηνπ άιινπ. 
 
 
 

 
 

ην ύθαζκα βιέπσ 

δσγξαθηζκέλν  
έλα ζεξηό 
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Θεόδωρος Βρσδάθες, 
Σο ζηραηόπεδο  
ηοσ Καραϊζθάθε 

 

Ζ 25ε Μαξηίνπ 
 

Ύκλνο εηο ηελ ειεπζεξία 
 

ε γλσξίδσ από ηελ θόςε 
ηνπ ζπαζηνύ ηελ ηξνκεξή, 
ζε γλσξίδσ από ηελ όςε, 
πνπ κε βία κεηξάεη ηε γε. 
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Απ’ ηα θόθαια βγαικέλε  
ησλ Διιήλσλ ηα ηεξά,  
θαη ζαλ πξώηα  

αλδξεησκέλε,  
ραίξε, σ ραίξε, Διεπζεξηά! 

 

Γηολύζηος οιωκός 
 

οιωκός, Γ. 1999.  
«Ύκλος εης ηελ 

Διεσζερίαλ»,  
απόζπαζκα ζηο Ποηήκαηα. 

Αζήλα: Ίθαρος 
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Χο πόηε παιηθάξηα,  
λα δνύκε ζηα ζηελά,  

κνλάρνη, ζαλ ιηνληάξηα,  
ζηεο ξάρεο, ζηα βνπλά; 

 

 

Καιιηό ’λαη κηαο ώξαο  
ειεύζεξε δσή. 

Παξά ζαξάληα ρξόλνη  
ζθιαβηά θαη θπιαθή! 

 

Ρήγας Φεραίος 
 

Φεραίος, Ρ. [τ.τ.]. 
«Θούρηος», απόζπαζκα· ζηο 

Ο Θούρηος θαη άιια 
επαλαζηαηηθά ηραγούδηα. 

Θεζζαιολίθε:  
Δθδοηηθή Θεζζαιολίθες 
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Σα παηδηά βξίζθνληαη ζην 
Ναπηηθό κνπζείν θαη 
θνηηάδνπλ πινία θαη ξνύρα 
πνπ θνξνύζαλ νη λεζηώηεο 
ηελ επνρή ηνπ 1821. 
 
 
 
 

1           2          3           4 
 
 
 
5 6 
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Μηα Κπξηαθή ηνπ Μάξηε 
 

Μηα Κπξηαθή ηνπ Μάξηε 
θαη κηα αξαθνζηή* 
εζύ ’ζνπλ ζην θαηάξηη 
θη εγώ ζηελ θνππαζηή**. 

 

 

 

* Σαξαθνζηή: νη ζαξάληα 
κέξεο λεζηείαο από ηελ 
Καζαξή Γεπηέξα σο ηελ 
Κπξηαθή ηνπ Πάζρα. 

** θνππαζηή: ην πάλσ 
κέξνο ηνπ ηνίρνπ ηνπ 
πινίνπ ζην θαηάζηξσκα, 
εθεί πνπ κπνξεί θαλείο λα 
αθνπκπήζεη. 
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Καη δίπια ζην ηηκόλη 
όηαλ γπξίζακε 
ην πξώην ρειηδόλη 
θαισζνξίζακε. 

 

 

Γε ζνπ ’ζηεηια ην κήιν 
θαη ζ’ έραζα από θίιν 
κα κ’ έλα πνξηνθάιη 
ζα ζε θεξδίζσ πάιη. 

 

Νίθος Γθάηζος 
 

Γθάηζος, Ν. 2002
5
.  

«Μηα Κσρηαθή ηοσ Μάρηε», 
απόζπαζκα ζηο Όια ηα 

ηραγούδηα. Αζήλα: Παηάθες 
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Κωλζηαληίλος Παρζέλες,  
ηο Ληκάλη ηες Καιακάηας 
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Λέμεηο - θιεηδηά 
 

Τν θαπέιν πεξπαηάεη! 
κνιύβη, ςπγείν, πεξπαηάεη 
 

Έλαο θαηλνύξηνο καζεηήο 
θαηλνύξηνο, παηδί, όλνκα, 
θξύβνκαη 
 

Όινη ζην νηθόπεδν 
νηθόπεδν, πνιπθαηνηθία, 
πηλέιν, αλνίγσ 
 

Μπιε όλεηξα 
πίλαθαο, νπξαλόο, κπαιόλη, 
βπζόο, ηππόθακπνο 
 
 

Με πηλέια θαη θαληαζία 
κάληξα, θαληαζία, παληνύ,  
δσγξαθίδσ 
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Ο παπνπηζωκέλνο 
ρηνλόδξαθνο 
ρηνλάλζξσπνο, θαηζαξόια, 
παπνύηζη, νδνληόβνπξηζα 
 

Μελ αγγίδεηε!  
Έρεη αγθάζηα! 
αγθάζη, θιεηδί, ζπάγθνο, 
αγγίδσ 
 

Κνληά ζην ηδάθη 
ηδάθη, θιηηδάλη, κνπηδνύξα, 
αγγειία 
 

Η επρή 
ειεύζεξνο, επραξηζηώ, 
επρή, εύρνκαη 
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Ο ζείνο Παύινο 
ηαρπδξνκείν, ηαπηόηεηα, 
κάζθα, αύξην 
 

Έλα γξάκκα γηα ηελ 
Ιωάλλα 
πεξηπέηεηα, θσηνγξαθία, 
γξάκκα, γξάθσ 
 

Γώξα γηα ηελ Ιωάλλα 
δώξν, Πηλόθην, ηύκπαλν, 
θαπέιν 
 

Τη θξύβεη ην κπανύιν; 
ζπξηάξη, κπανύιν, ηαμίδη, 
καδεύσ 
 

Καξάβηα 
θαξάβη, θαΐθη, ζπιινγή 
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Παηρλίδηα πνπ ηαμηδεύνπλ 
νδεγίεο, πιηθά, θαηάινγνο 
 

Τν πεηξνθάξαβν 
λεζί, ζεκαία, ύθαζκα, 
πεηξώλσ 
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Πεξηερόκελα ηνπ 1νπ ηόκνπ 
ηνπ 2νπ ηεύρνπο 
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