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Ιέθη. ηνπ Παλεπ. Θεζζαιίαο 
Νηθόιανο Γξαίθνο, Δθπ/θόο 
Λεσλ. Καίζαξεο, Δθπ/θόο 
Μάληα Καπιάλνγινπ,  
Δπίθ. Θαζ. ηνπ Παλ. Αηγαίνπ 
 

ΚΡΗΣΔ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΔ 
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Βαζηιηθή Λακπίηζε,  
θηηζνγξάθνο-Δηθνλ/θνο 
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Θεόδ. Σάζηνο, Φηιόινγνο 
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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». 

 



 

Θαη κηα ρειηδνλνθσιηά 
ςειά ζην λάξζεθα  

ρηηζκέλε  
ςάιιεη ην «Γόμα  

ελ Τςίζηνηο» 
 

Γεώξγηνο Γξνζίλεο 
 
 
 
 
 
 
 

 
Δηθόλα  

Παλαγίαο Διενύζαο 
ή Γαιαθηνηξαθνύζαο 



 ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΖ ΕΩΖ . 
 

Πξνζεπρή 
 

Παλαγηά κνπ, Παλαγίηζα, 
πνπ έρεηο ην Υξηζηό  

αγθαιίηζα 
  

πάξε ζηε ρξπζή πνδηά ζνπ 
ηα παηδηά ηεο γεο,  

θνληά ζνπ 
  

άζπξα, θίηξηλα, καπξάθηα 
όια ηνπ Υξηζηνύ αδεξθάθηα 
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δίπια ζην Υξηζηό  
λα ηα έρεηο 

λα κπνξείο  
λα ηα πξνζέρεηο. 

 

Θέηε Υνξηηάηε 
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Υξηζηνπγελληάηηθν 
δέληξν 

 

Κακπαλνύιεο,  
θακπαλνύιεο 

θξεκαζηέο κηθξέο ραξνύιεο, 
θαη κπακπάθη αληί  

γηα ρηόληα 
ζηα κηθξά ηνπ δέληξνπ  

θιώληα. 
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Μπάιεο κπάιεο θαη θεξάθηα 
θη αλακκέλα θαλαξάθηα 
θαη παηρλίδηα θη αγγεινύδηα 
θη άιια ρίιηα δπν θαινύδηα. 

 

  
 

Κάησ ρακειά ζηε βάζε 
κάγνη θαη βνζθνί έρνπλ  

θηάζεη, 
θαη πξνο ηεο θνξθήο  

ηα κέξε 
θέγγεη ιακπεξό έλα αζηέξη. 
 

Ρέλα Θαξζαίνπ 
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Πνηα ζηνιίδηα ήηαλ 
θξεκαζκέλα ζην 
ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν;  
Ση ππάξρεη ζηε βάζε ηνπ 
δέληξνπ θαη ηη ζηελ θνξπθή 
ηνπ; 

 

Ρώηεζε ηνπο γνλείο ζνπ  
αλ ζπκνύληαη θάπνην 
πνίεκα γηα ην ρξηζηνπγελ-
ληάηηθν δέληξν, πνπ έιεγαλ 
όηαλ εθείλνη ήηαλ καζεηέο.  
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Φηηάμε κε ηνπο ζπκκαζεηέο 
ζνπ κηα ζπιινγή κε όζα 
πνηήκαηα ζπγθεληξσζνύλ. 

 

Φαληάζνπ όηη γίλεηαη 
έλαο δηαγσληζκόο γηα ην 
πην παξάμελα ζηνιηζκέλν 
δέληξν. Ση ζα θξέκαγεο ζηα 
θιαξηά ηνπ; Θέιεηο λα ην 
δσγξαθίζεηο; 

 

Γηα λ’ αθνύζεηο 
ηξαγνύδηα κε ζέκα ην 
ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν, 
ζνπ πξνηείλνπκε: α) ην 
«Γεληξάθη κνπ πεξήθαλν»  
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από ην CD Υξηζηνύγελλα. 
16 Σξαγνύδηα από όιν ηνλ 
θόζκν θαη β) «Σν Υξηζηνπ-
γελληάηηθν δέληξν» θαη  
«Σν έιαην πνπ έγηλε 
ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν» 
από ην CD Υξηζηνύγελλα 
Λν 1. Οπξάλην ηόμν. 
 

Φηηάμε κε ηνπο ζπκκα-
ζεηέο ζνπ ν θαζέλαο ηε 
δηθή ηνπ ρξηζηνπγελληάηηθε 
θάξηα. Πάξηε έλα θνκκάηη 
ρξσκαηηζηό ραξηόλη θαη 
δηπιώζηε ην ζηε κέζε,  
ώζηε λα ηνπ δώζεηε ην 
ζρήκα ηεο θάξηαο.  
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Εσγξαθίζηε ζηελ 
εμσηεξηθή πιεπξά έλα 
ρξηζηνπγελληάηηθν ζέκα θαη 
ζηελ εζσηεξηθή γξάςηε 
επρέο. ηνιίζηε ην 
ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν 
ηεο ηάμεο. 
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Ο Ατ-Βαζίιεο ζα βξεη  
ην δξόκν ηνπ 

 

Ο Ηβάλ θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ 
εγθαηαιείπνπλ ηνλ ηόπν 
ηνπο θη όια ηα ππάξρνληα 
ηνπο, καδί θαη ηελ Δπηπρνύ, 
ηε γάηα ηνπο, εμαηηίαο ηεο 
θαηαζηξνθήο πνπ πξνθά-
ιεζε κηα ρηνλνζηηβάδα. Δίλαη 
παξακνλέο Υξηζηνπγέλλσλ. 
ηελ θαηαζθήλσζε ηεο λέαο 
ρώξαο πνπ κεηαθέξζεθαλ 
όια είλαη ρηνληζκέλα θαη 
ζηνιηζκέλα. Ο Ηβάλ είλαη 
ζθεθηηθόο. «Θα κπνξέζεη 
άξαγε λα κε βξεη θέηνο  
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ν Ατ-Βαζίιεο;» αλαξσηηέηαη 
θαζώο ξίρλεη ην γξάκκα πνπ 
έγξαςε γηα ηνλ Ατ-Βαζίιε 
ζην γξακκαηνθηβώηην. Δίλαη 
παξακνλή Πξσηνρξνληάο θαη 
ζηε ζηνιηζκέλε αίζνπζα ηεο 
θαηαζθήλσζεο όινη 
γηνξηάδνπλ. 
 

Ηβάλ θνίηαδε ραξνύκε-
λνο ηνπο γνλείο ηνπ πνπ 
ρόξεπαλ μέθξελα. Σνπο 
θακάξσλε. Ξαθληθά ν παηέ-
ξαο θάλνληαο κηα απόηνκε 
θηγνύξα, ηνλ άξπαμε 
παξαζύξνληάο ηνλ ζην 
ρνξό. 

Ο 
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Γίρσο λα θαηαιάβεη ν 
Ηβάλ βξέζεθε ζηελ απιή, 
θάησ από ην κεγάιν έιαην 
πνπ ήηαλ ζηνιηζκέλν κε 
νιόιεπθεο κπάιεο ρηνληνύ. 
Άξρηζαλ λα ρνξεύνπλ θαη νη 
ηξεηο ηνπο γύξσ απ’ ην 
δέληξν θαη μαθληθά ε κακά 
θώλαμε: 
- Α! Έλα όκνξθν θνπηί 
θάησ απ’ ην δέληξν! 
- Γηα λα δνύκε, Ηβάλ, άλνημε 
ην θνπηί, είπε ν παηέξαο θαη 
ηνλ παξέζπξε ρνξεύνληαο 
καδί ηνπ. 
- Μα παηέξα … δελ μέξνπκε 
θνπηί, δίζηαζε ν Ηβάλ. 
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- Γηα λα δνύκε ηόηε … Ίζσο 
γξάθεη γηα πνηνλ είλαη, είπε 
ε κακά θη έζθπςε θαη δηάβα-
ζε πάλσ από ην θνπηί: 

Γηα ηνλ Ηβάλ 
Θαηαζθελώζεηο 
Αθξηηνβνπλίνπ 

- Άλνημέ ην, επέκελε ν παηέ-
ξαο. Έλαο πεξίεξγνο ζόξπ-
βνο αθνπγόηαλ κέζα απ’ ην 
θνπηί. 
- Κάλε γξήγνξα, επηηέ-
ινπο… Ξεπαγηάζακε, 
δηακαξηπξήζεθε ε κακά. 

Καη ηόηε, κπξνζηά ζηα 
κάηηα όισλ, κέζα απ’  
ην θνπηί μεπξόβαιε  
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έλα γαηάθη. Ήηαλ 
νιόαζπξν θαη θνξνύζε κηα 
θόθθηλε θνξδέια ζην ιαηκό 
νιόηδηα κε θείλε πνπ 
θνξνύζε ε κακά ζηα 
καιιηά ηεο ηηο γηνξηέο. Σνπο 
θνίηαμε θνβηζκέλν, ελώ 
έηξεκε ιηγάθη απ’ ην θξύν. 
- Ω, πόζν κνηάδεη κε ηελ 
Δπηπρνύ! θώλαμε ν Ηβάλ θαη 
πήξε ζηελ αγθαιηά ηνπ ην 
γαηάθη γηα λα ην δεζηάλεη. 
Οη γνλείο ηνπ θνηηάρηεθαλ 
ζηα κάηηα ραξνύκελνη. 
- Καη πώο ζα ην νλνκάζεηο; 
ξώηεζαλ. 
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- Αζπξνπινύ, είπε κε 
ζηγνπξηά ν Ηβάλ θη έπεηηα 
γέιαζε ραξνύκελα. 
Αζπξνπινύ είλαη ό,ηη 
πξέπεη λνκίδσ … 
- Ωξαία ηδέα, είπε ε κακά. 
ξα γηα ύπλν όκσο γηαηί αλ 
κείλνπκε θη άιιν εδώ ζα 
μεπαγηάζνπκε θη εκείο θαη ε 
Αζπξνπινύ ζνπ. 
 

Θαηεξίλα Αλαγλώζηνπ 
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Ση ήηαλ εθείλν πνπ έθαλε  
ηνλ Ηβάλ λα ζθέθηεηαη όηη ν 
Ατ- Βαζίιεο δε ζα έβξηζθε 
ηνλ δξόκν γηα λα θέξεη ην 
δώξν ηνπ; 

 
 

Ση λνκίδεηο όηη έγξαθε  
ν Ηβάλ ζην γξάκκα πνπ 
έζηεηιε ζηνλ Ατ-Βαζίιε;  
Ση ζα έγξαθεο εζύ ζην δηθό 
ζνπ; 
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Με ηνπο ζπκκαζεηέο 
ζνπ αλαδεηήζηε παιηέο 
θάξηεο πνπ λα απεηθνλί-
δνπλ ηνλ Ατ-Βαζίιε θαη  
ν θαζέλαο αο θηηάμεη ηελ 
ηζηνξία ηνπ. 
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Κάιαληα Πξσηνρξνληάο 
 

Αξρηκεληά θη αξρηρξνληά θη  
αξρή ηνπ Γελαξίνπ, 

Άγηνο Βαζίιεο έξρεηαη από  
ηελ Καηζαξεία, 

βαζηά εηθόλα θαη ραξηί,  
ραξηί θαη θαιακάξη, 

ην θαιακάξη έγξαθε θαη ην  
ραξηί κηινύζε. 

- Βαζίιε, πόζελ* έξρεζαη  
θαη πόζελ θαηεβαίλεηο; 

- Από ηε κάλα κ’ έξρνκαη 
θαη ζην ζρνιεηό κνπ πάσ. 
 
 

*πόθεν: από πνύ 
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- Κάηζε λα θαο, θάηζε  
λα πηεηο, θάηζε  

λα ηξαγνπδήζεηο, 
θη αλ είζαη θαη γξακκαηηθόο,  

πεο καο ηελ άιθα-βήηα.  
Καη ζην ξαβδί ηνπ  

(α)θνύκπεζε λα πεη 
ηελ άιθα-βήηα 

θαη ην ξαβδί ηνπ (ή)ηαλ  
μεξό, ρισξά βιαζηάξηα 

βγάδεη,  
θαη πάλσ ζηα βιαζηάξηα  
ηνπ πέξδηθεο θειαεδνύζαλ. 
’ απηό ην ζπίηη πνπ ’ξζακε  

πέηξα λα κε ξαγίζεη 
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θη ν λνηθνθύξεο ηνπ ζπηηηνύ 
ρξόληα πνιιά λα δήζεη 

θαη λα καο θαη λα καο  
θαινθαξδίζεη. 

 

Από ηε σδόπνιε 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

πύξνο Θαξδακάθεο,  
«Ο Ατ Βαζίιεο  

θαη ε βαζηιόπηηα» 
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Υξήζηνο Γαξνπθαιήο, 
«Σα παζραιηλά απγά» 

(ιεπηνκέξεηα) 
 
 

Ήξζε ε Παζραιηά 
 

- Ήξζε ε παζραιηά! 
ιέλε ηα πνπιηά 
πάλσ ζηα θιαδάθηα. 
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- Ήξζε ε παζραιηά 
ιελ όιν ραξά 
θαη ηα ινπινπδάθηα. 

  
- Ήξζε ε παζραιηά! 
ιέεη, θαζώο θπιά 
θαη ην πνηακάθη. 

  
- Ήξζε ε παζραιηά! 
θαη ηζνπγθξίδεη απγά 
ην κηθξό παηδάθη. 

 

Υάξεο αθειιαξίνπ 
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Σν ιαγνπδάθη  
ηεο Ιακπξήο 

 

Οινρξνλίο ε ραξνύκελε 
νηθνγέλεηα ηνπ θπξ Λαγνύ 
ρνξνπεδάεη, ηξαγνπδάεη 
θαη πιέθεη θνθηλάθηα γηα ην 
Πάζρα. Καη ζαλ θηάζνπλ νη 
κέξεο ηεο Λακπξήο, ν θπξ 
Λαγόο θσλάδεη ζηε γπλαίθα 
ηνπ θαη ηα παηδηά ηνπ: 

«Δκπξόο! Φνξηώζηε ηα 
θαιαζάθηα ζηελ πιάηε ζαο 
θαη δξόκν γηα ηελ πνιηηεία. 
Θα πεξάζνπκε από ην 
ζπίηη ηεο θπξά Παζραιηάο 
πξώηα». 
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Καη ηα ιαγνπδάθηα θνξ-
ηώλνληαη ηα κηζνγεκάηα 
από θαξακέιεο θαη ζνθν-
ιάηεο θαιαζάθηα ηνπο θαη 
μεθηλνύλ γηα ηελ θνληηλή 
πνιηηεία. Καηά ην ζνύξνπ-
πν θηάλνπλ ζην ζπίηη ηεο 
θπξά Παζραιηάο. 

«Υξόληα Πνιιά, θπξά 
Παζραιηά. Απνγέκηζέ καο 
ηα θαιάζηα καο», ηεο 
θσλάδνπλ. 

Καη ε θπξά Παζραιηά 
ηνπο γεκίδεη ηα θαιάζηα 
ηνπο κε θόθθηλα απγά. 

Βαξηά θνξησκέλα ύζηεξα 
ηα ιαγνπδάθηα, ζα  
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ζθνηείληαζε, πήγαλε θξπθά 
θξπθά ζηα καγαδηά θαη 
πήξαλε ηε ζέζε ηνπο κέζα 
ζηηο βηηξίλεο. ηύισζαλ 
πεξήθαλα ηα απηάθηα ηνπο, 
ζήθσζαλ όξζηα ηα δπν 
κπξνζηηλά ηνπο πνδαξάθηα 
θαη πεξίκελαλ λα 
μεκεξώζεη γηα λα ’ξζνπλ νη 
θίινη ηνπο ηα παηδηά, λα ηα 
θακαξώζνπλ. 

Αρ! Ση ραξά, ζαλ καδεύ-
ηεθαλ κπξνο ζηε βηηξίλα ηα 
παηδάθηα. Πνην ζα πάξεη ην 
γεκάην θνθηλάθη, πνην ζα 
πάξεη ην θόθθηλν απγό! 
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αλ ηέιεησζε ε 
Παζραιηάηηθε γηνξηή, ηα 
ιαγνπδάθηα γπξίζαλε πάιη 
ζην δάζνο θαη άξρηζαλ λα 
πιέθνπλ θαιαζάθηα γηα ηε 
ραξνύκελε γηνξηή, πνπ ζα 
μαλάξζεη ηελ εξρόκελε 
Λακπξή. 
 

Αληηγόλε Κεηαμά  
(ζεία Ιέλα) 
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Πνηνο γέκηζε ηα θαιαζά-
θηα κε θόθθηλα απγά θαη ζε 
πνηνπο ηα έδσζαλ νη ιαγνί; 

 

Πνην δξόκν ζ’ αθνινπ-
ζήζνπλ ηα  
ιαγνπδάθηα  
γηα λα  
θηάζνπλ  
ζηε βηηξίλα; 
 
 
 
 

Δηξήλε  
Ζιηνπνύινπ,  
«Εαραξνπιαζηείν» 
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Μνηξαζηείηε ξόινπο θαη 
«παίμηε» ηελ ηζηνξία κε ηα 
ιαγνπδάθηα ζηελ ηάμε. 
Μπνξείηε λα θηηάμεηε 
ράξηηλα θαιαζάθηα θαη λα 
ηα γεκίζεηε κε απγά, 
θαξακέιεο θαη ζνθνιάηεο. 
ην ηέινο ρνξέςηε όινη καδί 
κε ηε ζπλνδεία θάπνηνπ 
παζραιηλνύ δεκνηηθνύ 
ηξαγνπδηνύ, πνπ κπνξείηε 
λα βξείηε ζε δηάθνξα CD, 
όπσο ζηα Παζραιηλά ηεο 
Γόκλαο ακίνπ. 
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Ο Υξηζηόο θαη ηα πνπιηά 
 

Κάπνηε, ιέλε, έζθπςε ν 
Υξηζηόο ζηα λεξά κηαο 
ιίκλεο θαη ηνπ έπεζε ν 
ζηαπξόο θαη ράζεθε. Σόηε 
καδεύηεθαλ γύξσ ηνπ ηα 
πνπιάθηα θαη ζέιεζαλ λα 
βνεζήζνπλ. Πξώηα πάεη ην 
πεξηζηέξη, ζθύβεη ζηε ιίκλε 
θαη βξέρεη κόλν ηα λύρηα 
ηνπ. Ο Υξηζηόο γηα λα ην 
ζπκάηαη ηνπ βάδεη θόθθηλν 
ρξώκα ζηα πνδαξάθηα ηνπ. 
Πάεη ην ρειηδόλη, δελ θαηα-
θέξλεη ηίπνηα. Ο Υξηζηόο  
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ηνπ βάθεη ηελ θνηιίηζα ηνπ 
κε άζπξν ρξώκα.  
ηελ θαξδεξίλα, πνπ δελ 
κπόξεζε θη εθείλε λα ηα 
θαηαθέξεη, βάθεη  
θόθθηλε  
ηε κπηνύια  
θαη βάδεη  
πηηζηιηέο  
ζηα θηεξά. ηελ πέξδηθα 
γηα ζεκάδη βάθεη κύηε θαη 
πόδηα θόθθηλα, ηεο ζνπζνπ-
ξάδαο θάλεη ηξίρξσκε ηελ 
νπξά ηεο, ζηνλ θνθθηλν-
ιαίκε – ην ιέεη θαη η’ όλνκά 
ηνπ – βάθεη θόθθηλν ηνλ 
ιαηκό, ζη’ αεδόλη ραξίδεη  
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κεισδηθή θσλή. Έηζη 
ζπλερίζηεθε θαη ζηα άιια 
πνπιάθηα, είηε κηθξά είηε 
κεγάια. 

Σέινο, έλαο ατηόο από 
ςειά δπγηάδεηαη θαη νξκά 
κέζα ζηα λεξά θαη αλαζύξεη 
ηνλ ζηαπξό. Σόηε ν Υξηζηόο 
ηνλ ζθξαγίδεη ζηε ξάρε θαη 
ηνλ θάλεη ζηαπξατηό. 
 

Ιατθόο ζξύινο* 
 

*λαϊκός θρύλος: δηήγεζε, 
δεκηνύξγεκα ηεο 
θαληαζίαο ηνπ ιανύ 
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Απ’ όια ηα πνπιηά πνπ 
πξνζπάζεζαλ λα βνεζή-
ζνπλ ηνλ Υξηζηό, κόλν ν 
ζηαπξατηόο ηα θαηαθέξλεη. 
κσο ν Υξηζηόο αληακείβεη 
όια ηα πνπιηά. Γηαηί 
πηζηεύεηο όηη ην θάλεη; 

 
 

Σν αίληγκα «Από πάλσ 
ζαλ ηεγάλη, από θάησ ζαλ 
κπακπάθη θη από πίζσ ζαλ 
ςαιίδη» πεξηγξάθεη έλα  
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από ηα πνπιηά, πνπ αλαθέ-
ξνληαη ζηε ιατθή παξάδν-
ζε πνπ δηάβαζεο. Μπνξείο 
λα καληέςεηο πνην είλαη; 
 

 

Πνηα ρξώκαηα ράξηζε ν 
Υξηζηόο ζην θάζε πνπιί; 
Υξσκάηηζε ην θάζε πνπιί 
κε ην ζσζηό ρξώκα! 
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Ζ κνπζηθή κπνξεί λα 
κηκεζεί ην ηηηίβηζκα ησλ 
πνπιηώλ, όπσο ζην κνπζη-
θό παξακύζη ηνπ εξγθέη 
Πξνθόθηεθ Ο Πέηξνο θαη ν 
Ιύθνο. Αλ ππάξρεη απηό ην 
CD ζην ζρνιείν ζνπ, βξεο 
πνην κνπζηθό όξγαλν 
ρξεζηκνπνηεί ν ζπλζέηεο 
γηα λα δώζεη ηελ εληύπσζε 
ελόο πνπιηνύ πνπ 
θειαεδεί. 
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Σν θάζε βόηζαιν, 
ιείν ή ηξαρύ, ην ιέσ  

παηξίδα. 
 

αξάληνο Παπιέαο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θεόθηινο Υαηδεκηραήι, 
«Ο ήξσαο Κάξθνο 

Κπόηζαξεο καρόκελνο» 



 

ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 
ΗΣΟΡΗΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αζπξνγάιαλν παλί 
 

ηινύζαλε δπν λεξάηδεο:  
- Ση ζεκαία λα δώζνπκε ζ’ 
απηή ηε ρώξα; είπαλ θη 
έδεημαλ ηελ Διιάδα. 

Μ 
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- Αο ξσηήζνπκε ηελ ίδηα, 
είπε ε κηα. 
- Αο ξσηήζνπκε, ζπκθώ-
λεζε θαη ε άιιε. 

Βξήθαλ ηελ Διιάδα λα 
ινύδεηαη ζε κηα θαηαγάιαλε 
ζάιαζζα θαη λα ζηεγλώλεη 
θάησ από έλαλ νιόιακπξν 
ήιην. 
- Κπξά, θπξά αξρόληηζζα, 
θπξά καο παηλεκέλε, Διιά-
δα δνμαζκέλε, ηη ρξώκα ζέ-
ιεηο λα ’ρεη ε ζεκαία ζνπ; 
- Να ξσηήζσ ηα παηδηά 
κνπ, είπε ε Διιάδα. 
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Σα κηζά παηδηά ηεο 
δνύζαλ ζηε ζηεξηά,  
παηδεύνληαλ* κε ηε γε θαη 
ηα βνπλά. 
- Κπξά, θπξά αξρόληηζζα, 
θπξά καο παηλεκέλε, 
Διιάδα δνμαζκέλε, 
ζθιεξόο ν ηόπνο. Καη ε 
δνπιεηά ζθιεξή. Μα άζπξα 
πεξηζηέξηα νη ςπρέο καο. Γη’ 
απηό άζπξε, νιόαζπξε ηε 
ζέκε* ηε ζεκαία καο.  

Σα ’γξαςε ηα ιόγηα απηά  
 

*παιδεύονηαν: 
αγσλίδνληαλ, δνύιεπαλ 

*θέμε: ζέινπκε 
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ζε ρξπζόδεην ηεθηέξη* ε 
Διιάδα. 
- Αο πάσ ηώξα λα ξσηήζσ 
θαη η’ άιια κνπ παηδηά, ηα 
παηδηά ηεο ζάιαζζαο, είπε 
ε Διιάδα. 

Σα βξήθε λα παιεύνπλ κε 
ηα δίρηπα. Να ηα ηξαβνύλ κε 
θόπν, γηαηί ήηαλ γηνκάηα 
απ’ αζεκέληα ιαρηαξηζηά 
ςάξηα. 
- Κπξά, θπξά αξρόληηζζα 
θπξά καο παηλεκέλε, Διιά-
δα δνμαζκέλε, εκάο  
 

*ηεθηέρι: ηεηξάδην κε 
ζεκεηώζεηο 
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νη ςπρέο καο είλαη 
δνμαζκέλεο ζην γαιαλό 
λεξό. Σνύηε ε ζάιαζζα ε 
κεγάιε, πνπ καο δίλεη ραξά 
θαη δσή, ζέινπκε λα 
ρσξέζεη ηε ζεκαία καο. 

Σα ’γξαςε θαη ηνύηα ηα 
ιόγηα ε Διιάδα ζε ρξπζό-
δεην ηεθηέξη θαη ην ’δσζε, 
ην ηεθηέξη, ζηηο λεξάηδεο. 
- Έηζη λα γίλεη, είπαλ 
εθείλεο. 

Καη ηόηε κέζα από ηελ 
αθξηζκέλε ζάιαζζα βγήθε 
η’ αζπξνγάιαλν παλί θη 
απιώζεθε ζε νπξαλό θαη 
γε. Κείλε ηελ ώξα ν ήιηνο  
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άζηξαςε, έζθπςε, θίιεζε 
ην παλί θαη ην θίιεκά ηνπ 
έγηλε έλαο νιόρξπζνο 
ζηαπξόο. 
- Ζ ζεκαία καο, είπε ε 
Διιάδα. Ζ ζεκαία γηα ηα 
παηδηά ηεο ζηεξηάο, γηα ηα 
παηδηά ηεο ζάιαζζαο. 
 

Γαιάηεηα νπξέιε 
 
 

 

Πνηα παηδηά ηεο Διιά-
δαο έδσζαλ ην άζπξν θαη 
πνηα ην γαιάδην ρξώκα ζηε 
ζεκαία θαη γηαηί; 
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ηηο εηθόλεο βιέπεηο 
δηάθνξα γξακκαηόζεκα, 
πνπ έρνπλ ηελ ειιεληθή 
ζεκαία. πδεηήζηε ζηελ 
ηάμε γηα ηε ζεκαζία ηνπ 
γξακκαηόζεκνπ θαη θηηάμηε 
έλα δηθό ζαο ζην άδεην 
πιαίζην, κε ζέκα ηε ζεκαία. 
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Ζ γηνξηή ηνπ «Όρη» 
 

Κάησ απ’ ηε ζεκαία  
ζην ζρνιεηό κπξνζηά  
ηα παηδηά γηνξηάδνπλ,  
ηα Διιελόπνπια 

  

«ρη ζηνπο ηπξάλλνπο! 
ρη ζηε ζθιαβηά!  
Εήησ ε εηξήλε!  
Εήησ ε ιεπηεξηά!» 

  

Όζηεξα ζην εξών 
ζηέθνπλ ζησπειά. 
Κη αθνπκπνύλ ζηελ πιάθα 
αγξηνινύινπδα. 

 

Θώζηαο Θαιαπαλίδαο 
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Παξαηήξεζε ηηο αθίζεο 
ηνπ πνιέκνπ ηνπ ’40 θαη 
δηάβαζε ηα θείκελα πνπ ηηο 
ζπλνδεύνπλ. πδεηήζηε 
ζηελ ηάμε γηα πνην ζθνπό 
γίλνληαη νη αθίζεο. Φηηάμε 
καδί κε ηνπο ζπκκαζεηέο 
ζνπ αθίζεο γηα ηε γηνξηή 
ηνπ «ΟΥΗ» θαη ζηνιίζηε κε 
απηέο ηελ ηάμε.  
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 Αθίζα  
 ηεο Βάζσο  
 Θαηξάθε 

 
 

 
 
 
 
 
 
Αθίζα  
ηνπ Γηώξγνπ 
Γξακκαηόπνπινπ 

 

για τοσς στρατιώτες   
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Σα ειιελάθηα 
 

ε θάπνην λεζί γηα ρξόληα 
αθέληεο ήηαλ ν Αγάο* θαη 
έθαλε ό,ηη απηόο ήζειε. Οη 
Έιιελεο θάηνηθνη έπξεπε λα 
ηνλ ππαθνύλ, λα ηνπ δίλνπλ 
κεξίδην από ηε ζνδεηά ρσξίο 
θαλείο λα ηνικά λα κηιήζεη. 
Γη’ απηό πνιιά παιηθάξηα 
μεληηεύνληαλ ζηα θαξάβηα. 
Αλάκεζά ηνπο θη ν Γηώξγεο.  
 
 

*Αγάς: αμησκαηνύρνο ησλ 
Σνύξθσλ 
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Όηαλ γύξηζε κεηά από θαηξό, 
βξήθε ην ρσξηό άδεην θαη ην 
Παγόλη, ην αγαπεκέλν πνπιί 
ηεο αδειθήο ηνπ ηεο 
Καξίαο, άξρηζε λα ηνπ 
δηεγείηαη ηη έγηλε ηελ 
Θπξηαθή, πνπ γίλνληαλ νη 
γάκνη ηεο Παγώλαο θαη ηνπ 
Γηάλλνπ. 
 

ίρε πηα λπρηώζεη, αιιά 
ην γιέληη ζπλερηδόηαλε θαη 
ζα ζπλερηδόηαλε γηα πνιύ 
αθόκα. Ο γακπξόο θη ε 
λύθε ρόξεςαλ ηνλ πξώην 
ην ζπξηό. Μεηά ρόξεςαλ θη 
όινη νη θαιεζκέλνη.  

Δ 
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Ζ Μαξία θη νη θίιεο ηεο 
ηξαγνύδαγαλ γηα ηελ 
νκνξθηά ηεο λύθεο. Σν 
ηνπκπειέθη, ην νύηη, ην 
θιαξίλν ζπλόδεπαλ ην ρνξό 
θαη ην ηξαγνύδη. Κη εθεί πνπ 
όια ήηαλ ραξνύκελα, 
θάλεθε ν Αθέληεο ν Αγάο 
κε ηνπο δηθνύο ηνπ. 
πλεζηζκέλνο λα θάλεη ό,ηη 
ζέιεη, θώλαμε: 
- Κξαζί θαη κεδέ γηα ηα 
παιηθάξηα κνπ. Κη εζύ 
Μαξία, ζήθσ λα 
ρνξέςνπκε! 

ινη πάγσζαλ. Σέηνηα 
πξνζβνιή! Ζ Μαξία δελ  
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ηα ’ραζε θαη κε ζηαζεξή 
θσλή ηνπ είπε: 
- Γε ρνξεύσ κε ην δόξη! 

Απηό ήηαλε. Ζ ζπλνδεία 
ηνπ Αθέληε ηνπ Αγά ζήθσ-
ζε ηα όπια, νη δηθνί καο 
ηξάβεμαλ ηα ζπαζηά… 

Σνπ Γηώξγε ηα ρείιηα 
ηξέκαλε απ’ ην θαθό ηνπ… 
- Αξθεηά! θώλαμε θαη 
ηξάβεμε ην ζπαζί ηνπ. 
Σώξα ζα δεη!… 
- Με! Σνπ θώλαμαλ νη άιινη 
θαη ηνλ θξάηεζαλ ζθηρηά 
απ’ ηα ρέξηα. 
- Αθήζηε κε! Αξθεηά πηα κε 
ηνλ Αθέληε ηνλ Αγά! 
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- Γελ έρεη λόεκα, Γηώξγε, 
ηνπ είπαλ νη άιινη. Δίκαζηε 
ιίγνη θη είλαη πνιινί.  
- Γελ είκαζηε πηα ιίγνη, είπε 
ν Γηώξγεο. Καη ζη’ άιια ηα 
ρσξηά ην ’ρνπλ 
απνθαζίζεη. Οη δηθνί καο 
πνύ είλαη ηώξα; 
- Οη αλήκπνξνη πήγαλε ζ’ 
άιια ρσξηά πην ήζπρα. Οη 
λένη βγήθαλ ζην βνπλό*, 
είπε ην Παγόλη. 
 
 

*βγήκαν ζηο βοσνό: 
αλέβεθαλ ζην βνπλό γηα λ’ 
αληηζηαζνύλ ζηνλ αγά 
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- Δκπξόο, ινηπόλ, γηα ην 
βνπλό! 

Δίρε μεκπηίζεη ν ήιηνο απ’ 
ηελ αλαηνιή, όηαλ έθηαζαλ 
ζηνπο πξόπνδεο ηνπ 
βνπλνύ. ια ήηαλ ήζπρα. 
Σίπνηε δε θαηλόηαλ, ηίπνηε 
δελ αθνπγόηαλ… θαη 
μαθληθά… θνθθίληζε ην 
βνπλό απ’ ηα θεζάθηα* θαη 
κηα ειιεληθή ζεκαία 
μεδηπιώζεθε. 
 
 

*θεζάκια: θαπέια πνπ 
θνξνύλ νη ηζνιηάδεο 
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- Καιύηεξα κηαο ώξαο 
ειεύζεξε δσή παξά 
ζαξάληα ρξόληα ζθιαβηά 
θαη θπιαθή! 

Ήηαλ θνξηηζίζηηθε θσλή, 
πνπ ην είπε, αιιά αξθεηά 
δπλαηή γηα λα θαηαιάβεη ν 
Γηώξγεο ηε θσλή ηεο 
Μαξίαο. Με θηεξά ζηα 
πόδηα αλέβαηλαλ ηώξα ην 
βνπλό, λα ελσζνύλ κε ηνπο 
άιινπο. 

Ήηαλ 22 Μαξηίνπ ηνπ 
1821. 

 

Δπγελία Φαθίλνπ 
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Σελ ηζηνξία απηή ηελ 
έγξαςε ε Δπγελία Φαθίλνπ 
παξαηεξώληαο ιατθά θε-
ληήκαηα. Γξάςε θαη ζπ ηε 
δηθή ζνπ ηζηνξία παξαηε-
ξώληαο ην παξαθάησ 
θέληεκα. 
 
 
 
 
 

Κπαηαλία (θεληεηό 
ζθέπαζκα θξεβαηηνύ)  

από ηελ Θξήηε 
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Σα κνπζηθά όξγαλα πνπ 
βιέπεηο ζηηο παξαθάησ 
εηθόλεο, γηα λα βγάινπλ 
ήρν, ζα πξέπεη ν νξγαλν-
παίρηεο λα ηα ρξεζηκν-
πνηήζεη κε δηαθνξεηηθό 
ηξόπν. Μπνξείο λα βξεηο 
πνηνη είλαη απηνί νη ηξόπνη; 
 
 
 
 
 
 
 

Ιατθά όξγαλα: ληανύιη, 
ιαγνύην, θινγέξεο 
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Μνηξάζνπ ηνπο ξόινπο 
ηεο ηζηνξίαο κε ηνπο ζπκ-
καζεηέο ζνπ θαη «παίμηε» 
ηε ζθελή ηνπ γιεληηνύ. Γηα 
κνπζηθή κπνξείηε λα ρξεζη-
κνπνηήζεηε ηα ηξαγνύδηα 
από ην CD Σξαγνύδηα θαη 
ζθνπνί από δηάθνξεο 
πεξηνρέο ηεο Διιάδαο ηεο 
Γόκλαο ακίνπ ή ην CD 
Σξαγνύδηα ηεο Θξάθεο θαη 
ηεο Καθεδνλίαο ηνπ Υξόλε 
Αεδνλίδε ή όπνην άιιν CD 
κε δεκνηηθά ηξαγνύδηα 
ππάξρεη ζην ζρνιείν ζαο. 
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Ο αγσληζηήο κε ηελ πέλα 
 

- Ση έγηλε ην 1821; 
- Ζ ειιεληθή επαλάζηαζε. 
- Καη ηη πεηύρακε κε  
ηελ επαλάζηαζε; 
- Να ιεπηεξσζνύκε  
από ηε ζθιαβηά. 
- Καη πνηνη  
ην θαηάθεξαλ απηό; 
- Οη ήξσεο ηνπ ’21. 
- Γειαδή ηη έθαλαλ; 
- Πήξαλ ηα ληνπθέθηα, ηα 
θαξηνθίιηα θαη ηα γηαηαγά-
ληα θαη πνιεκώληαο από 
ξαρνύια ζε ξαρνύια 
θέξδηζαλ ηε ιεπηεξηά. 
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- Καη πνηνη είλαη απηνί νη 
ήξσεο; 

Απ’ όιεο ηηο κεξηέο ηεο 
ηάμεο αθνύζηεθαλ 
νλόκαηα:  
- Κνινθνηξώλεο! 
Καξατζθάθεο! Αλδξνύηζνο! 
Γηάθνο! Μπνπκπνπιίλα! 
- Ση νθείινπκε ζ’ απηνύο; 
- Δπγλσκνζύλε θαη αγάπε.  
- Γηαηί ηάρα; 
- Γηαηί καο ράξηζαλ ηε 
ιεπηεξηά. 

Ζ δαζθάια καο πήξε 
βαζηά αλάζα. Φαηλόηαλ 
επραξηζηεκέλε από ηηο  
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απαληήζεηο καο. Κη σζηόζν 
είπε: 
- Ναη, αιιά… 
- Αιιά; 
- Παξαιείςαηε έλαλ ήξσα. 
- Πνηνλ; Σνλ Καλάξε; 
- ρη! 
- Σνλ Μπόηζαξε; 
- ρη! ρη! Ο ήξσαο απηόο 
πνπ μεράζαηε δε θνξνύζε 
θνπζηαλέια! 
- Καη ηη θνξνύζε; 
- Κνπζηνύκη! 
- Κνπζηνύκη; Καη πώο 
πνιεκνύζε;  
- Γελ πνιεκνύζε! 
- Μα ηόηε ηη ήξσαο ήηαλ; 
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- Καη δε κνπ ιέηε, ήξσεο 
είλαη κόλν εθείλνη πνπ 
κάρνληαη κε όπια;  

Πξαγκαηηθά. Απηό ήηαλ 
θάηη πνπ δελ ην είρακε 
ζθεθηεί. 
- ηε δσή ππάξρνπλ ήξσεο, 
πνπ δελ θξαηνύλ πνιεκηθό 
όπιν. Δίλαη νη θαζεκεξηλνί 
ήξσεο, πνπ αγσλίδνληαη ν 
θαζέλαο όπσο κπνξεί. 

Ήηαλ ηώξα ε ζεηξά καο 
λα ηελ ηξειάλνπκε ζηηο 
εξσηήζεηο. 
- Καη πώο αγσλίζηεθε ν 
ήξσαο πνπ μεράζακε; 
- Με ηελ πέλα ηνπ. 
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- Δίλαη όπιν ε πέλα; 
- Δίλαη… ηα ρέξηα ελόο 
πνηεηή είλαη.  
- Κη ήηαλ πνηεηήο; 
- Ναη! 
- Καη πώο ηνλ έιεγαλ; 

Έγηλε ζησπή ζηελ ηάμε. 
ηακάηεζαλ νη εξσηήζεηο, 
ζηακάηεζαλ θαη νη απαληή-
ζεηο. Όζηεξα, ε δαζθάια 
κάο είπε ηνλίδνληαο κία κία 
ηηο ιέμεηο. 
- Γίπια ζηνπο ήξσεο πνπ 
αλαθέξαηε θαη πνπ 
αγσλίζηεθαλ κε εξσηζκό 
θαη απηνζπζία, αγσλίζηεθε 
θαη ν Γηνλύζηνο νισκόο.  
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Γελ πήδεζε πνηέ ξαρνύ-
ιεο. Γελ θξάηεζε πνηέ 
πηζηόιηα. Γε κύξηζε 
κπαξνύηη. Μόλν από 
καθξηά άθνπγε ην ζόξπβν 
ηεο κάρεο. Κη όκσο ε πέλα 
ηνπ πνιεκνύζε. Πνιεκνύζε 
κε ηνπο ζηίρνπο ηνπ. 
Μπνξεί νη άιινη ήξσεο λα 
καο ράξηζαλ ηε ιεπηεξηά, 
όκσο ν πνηεηήο κάο έδσζε 
έλα ζύκβνιν. Καη κάιηζηα 
ην έδσζε, όπσο θαη ηελ 
ππόινηπε πνίεζή ηνπ, 
ζηελ απιή γιώζζα ηνπ 
ιανύ, πνπ ιίγνη γξακκαηη- 
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ζκέλνη ηε ρξεζηκνπνηνύ-
ζαλ σο ηόηε. 

Σα ιόγηα ηνπ ύκλνπ ηα 
μέξνπκε όινη απέμσ. Αιιά 
γηα λα δνύκε θαιύηεξα ηη 
ζέινπλ λα πνπλ. 
 

ε γλσξίδσ από ηελ θόςε 
ηνπ ζπαζηνύ ηελ ηξνκεξή 
ζε γλσξίδσ από ηελ όςε 
πνπ κε βία κεηξάεη ηε γε. 

  

Απ’ ηα θόθαια βγαικέλε 
ησλ Διιήλσλ ηα ηεξά, 
θαη ζαλ πξώηα  

αλδξεησκέλε,  
Υαίξε σ ραίξε, Διεπζεξηά! 
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Βάιακε ηα δπλαηά καο 
όια ηα παηδηά θη είπακε 
πνιύ πξνζεθηηθά ηνλ 
εζληθό ύκλν, γηα λ’ αλαγαι-
ιηάζεη ε ςπρή ηνπ πνηεηή 
θαζώο ιέγακε ην ηξαγνύδη 
ηνπ. 
 

Αγγειηθή Βαξειιά 
 
 
 

Ση νθείινπκε ζηνπο 
ήξσεο θαη γηαηί; 
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ηνλ πίλαθα παξαηήξε-
ζε θαη νλόκαζε ηα όπια θαη 
ηα ξνύρα πνπ θνξά ην 
ειιελόπνπιν. πδήηεζε κε 
ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ εάλ 
ην ειιελόπνπιν απηό 
κπνξεί λα είλαη θάπνηνο 
«ήξσαο» ηνπ ’21. Γηεγήζνπ 
ή δσγξάθηζε κηα ηζηνξία γη’ 
απηό. 

 
 
 

Αιεμάληξ – Καξί 
Θνιέλ,  

«Σν 
Διιελόπνπιν» 
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Μικρή βιβλιοθήκη 
 
 

ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΖ ΕΩΖ 

Αύξην είλαη Θπξηαθή (κε 
θαζέηα), ηεο Γαιάηεηαο 
Γξεγνξηάδνπ - νπξέιε, 
εθδ. Αθξίηαο, Αζήλα 1992.  

Γηα όια θηαίεη ν θνπξακπηέο, 
ηεο Σαζνύιαο Σζηιηκέλε, 
εθδ. Καζηαληώηε,  
Αζήλα 2000.  
 

Ζ Βίβινο γηα παηδηά, ηεο 
Εσήο Καλάβα, εθδ. Αθξίηαο, 
Αζήλα 2001.  
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Ηζηνξίεο από ηε Βίβιν, ηνπ 
Μαηζαίνπ Μνπληέ, εθδ. 
Καζηαληώηε, Αζήλα 1998.  

«Ο θνύλεινο ιέεη ηα 
θάιαληα», ηεο Αληηγόλεο 
Μεηαμά (Θείαο Λέλαο), από 
ην βηβιίν Άθνπζέ κε Καξία 
κνπ, εθδ. Αηιαληίο, Αζήλα 
ρ.ρ.  

«Ο Υξηζηόο γελληέηαη» 
(πνίεκα), ηεο Καίηεο 
ηαζνύδε, από ηε ζπιινγή 
Ζ κεισδία ηεο αγάπεο, 
εθδ. Αθνί Κπξηαθίδε, 
Θεζζαινλίθε 1996.  
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Οη θόθθηλεο θάιηζεο, ηνπ 
Μάλνπ Κνληνιέσλ,  
εθδ. Παηάθε, Αζήλα 2003.  

Πάζρα Διιεληθό, ηεο Αγγε-
ιηθήο Μαζηξνκηρειάθε,  
εθδ. Αθξίηαο, Αζήλα 1999.  

Σα γηνξηηλά καο, ηεο Νηίλαο 
Υαηδεληθνιάνπ, εθδ. Αζηήξ, 
Αζήλα 1983. 

Σα Υξηζηνύγελλα ηνπ 
ηεκπέιε, ηνπ Αιέμαλδξνπ 
Παπαδηακάληε, εθδ. Παπα-
δόπνπινο, Αζήλα 1998.  

Σν πάηεξ εκώλ γηα παηδηά, 
ηνπ Λόηο Ρνθ, εθδ. Μίλσαο, 
Αζήλα 1995. 
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ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 
ΗΣΟΡΗΑ 

«25 Μαξηίνπ» (πνίεκα), ηνπ 
Β. Υαξσλίηε, από ην βηβιίν 
Σηηηβίζκαηα, εθδ. Γίπηπρν, 
Αζήλα 1975. 

Βαζίιεηνο Γηγελήο Αθξίηαο, 
ηεο Διέλεο θαη ηνπ Γεκήηξε 
Καινθύξε, εθδ. Κέδξνο, 
Αζήλα 1983. 

«Ζ Διιάδα» (πνίεκα), ηεο 
Μαξίαο Γνπκελνπνύινπ, 
από ην βηβιίν Άζηξα, 
βόηζαια θαη λόηεο, εθδ. 
Ζξάθιεηηνο, Αζήλα 1985. 
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Βιβλιογραθικές 
/μοσζικές πληροθορίες – 
εικόνες 
 

Δηθόλεο 
 

Φσηνγξαθίεο 
 

Μνπζηθή 
 

Δζλ. Πηλ.: Δζληθή Πηλαθνζή-
θε θαη Μνπζείν Αιεμάλδξνπ 
νύηδνπ, Αζήλα. 
 
ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΖ ΕΩΖ 

Παλαγία Διενύζα ή 
Γαιαθηνηξνθνύζα, ηέινο 
12νπ αη., απγνηέκπεξα ζε 
πξνεηνηκαζκέλν μύιν,  
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114 Υ 70 εθ., Βπδαληηλό 
Μνπζείν, Αζήλα. (κόην) 
«Δζπεξηλόο», Γ. Γξνζίλεο, 
Γαιήλε, Αζήλα 1902. 

Προζεστή, Θ. Υνξηηάηε, 
Θνύληα Κπέια, Κέδξνο, 
Αζήλα 1979 

Χριζηοσγεννιάηικο δένηρο, 
Ρ. Καξζαίνπ, Ο αγέξαο 
παίδεη θινγέξα, Αζήλα 1977. 

«Γεληξάθη κνπ 
πεξήθαλν», ζην CD 
Υξηζηνύγελλα. 16 Σξαγνύδηα 
από όιν ηνλ θόζκν, LYRA 
1994  
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«Σν ρξηζηνπγελληάηηθν 
δέληξν» θαη «Σν έιαην πνπ 
έγηλε ρξηζηνπγελληάηηθν 
δέληξν», ζην CD 
Υξηζηνύγελλα Λν 1. Οπξάλην 
ηόμν, FΜ 1999 

Ο Αϊ - Βαζίλης θα βρει ηο 
δρόμο ηοσ (απόζπαζκα), 
Κ. Αλαγλώζηνπ, Διιεληθά 
Γξάκκαηα, Αζήλα 2000. 
 

Κάλανηα Πρωηοτρονιάς 
από ηε σδόπνιε,  
Β. Βαθεηάδνπ, «Ήζε θαη 
έζηκα σδνπόιεσο», 
Ιανγξαθία, ΚΘ΄, 1974 
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. Καξδακάθεο, ζην  
Ο Ατ-Βαζίιεο θαη ε Βαζηιό-
πηηα, Α. Μαξίλε, Αθξίηαο, 
Αζήλα 1998. 

Ήρθε η παζταλιά,  
Υ. αθειιαξίνπ, Παηδηθή 
πνίεζε, Καςάζθεο,  
Αζήλα 1994. 

Υ. Γαξνπθαιήο, Σα 
παζραιηλά απγά, 2001, ιάδη 
ζε κνπζακά, 52 Υ 71 εθ., 
πιινγή Σξάπεδαο Αηηηθήο. 

Το λαγοσδάκι ηης 
Λαμπρής, Α. Μεηαμά (Θεία 
Λέλα), Δθεκεξηδνύια ηεο 
ζείαο Ιέλαο, η. 34, 1955. 

78 / 166 



Δ. Ζιηνπνύινπ, 
Εαραξνπιαζηείν, ιάδη ζε 
παλί, 120 Υ 185 εθ., 1999. 

Ο Χριζηός και ηα ποσλιά, 
Β. Γ. Αλαγλσζηόπνπινο, 
Ιατθνί ζξύινη θαη 
παξαδόζεηο γηα παηδηά, 
Καζηαληώηεο, Αζήλα 2002. 

Sergei Prokofiev, Ο 
Πέηξνο θαη ν Ιύθνο, ζην 
CD, Σν θαξλαβάιη ησλ δώσλ 
ηνπ Camille Saint Saens θαη 
Ο Πέηξνο θαη ν Ιύθνο ηνπ 
Sergei Prokofiev, ΑRΣΗΟΝ 
2003. 
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ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 
ΗΣΟΡΗΑ 

Θ. Υαηδεκηραήι, Ο 
ήξσαο Κάξθνο Κπόηζαξεο 
καρόκελνο, 1933, 
πδαηνγξαθία, 124 Υ 84 εθ., 
πιινγή Δκπνξηθήο 
Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. 
(κόην) «Παηξίδα», . 
Παπιέαο, Θαιαζζηλή Φήκε. 

Αζπρογάλανο πανί,  
Γ. νπξέιε, Ο αγέξαο παίδεη 
θινγέξα, Σήλνο, Αζήλα 1977 

Παύινο (ζρεδίαζε), Μ. 
Βαξδνπνύινπ (πξνζαξκν-
γή), γξακκαηόζεκν, ζεηξά:  
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Οιπκπηαθνί Αγώλεο, Αζήλα 
2004, «Κνληέξλα Σέρλε θαη 
Οιπκπηαθνί Αγώλεο» (Νν 
7/2004), 23/7/2004, θιάζε 
2.00 επξώ, ΔΛ.ΣΑ. – Β. 
Κσλζηαληηλέα, γξακκαηό-
ζεκν, ζεηξά: Δπξσπατθή 
Δλνπνίεζε – Θνηλή Δπξσ-
πατθή Αγνξά (Νν 7/1992), 
12/10/1992, θιάζε 90 δξρ., 
ΔΛ.ΣΑ. – Μ. Βαξδνπνύινπ 
(ζρεδίαζε), γξακκαηόζεκν, 
ζεηξά: Δπέηεηνη – Γεγνλόηα 
(Νν 3/1995), 21/6/1995, 
θιάζε 100 δξρ., ΔΛ.ΣΑ. 
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Η γιορηή ηοσ «Ότι», Κ. 
Καιαπαλίδαο, Κ’ αινγάθη 
θηεξσηό, ρ.ρ. 

Κ. Γξακκαηόπνπινο, 
Έια λα ηα πάξεο, 1941, 
έγρξσκε ιηζνγξαθεκέλε 
αθίζα, 100 Υ 70 εθ., 
πιινγή Ηζηνξηθήο θαη 
Δζλνινγηθήο Δηαηξείαο 
Διιάδνο - Β. Καηξάθε, Γηα 
ηνπο ζηξαηηώηεο, 1941, 
έγρξσκε ιηζνγξαθεκέλε 
αθίζα, 100 Υ 70 εθ., 
πιινγή Ηζηνξηθήο θαη 
Δζλνινγηθήο Δηαηξείαο 
Διιάδνο. 
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Τα ελληνάκια 
(απόζπαζκα), Δ. Φαθίλνπ, 
Κέδξνο, Αζήλα 1980. 

Κπαηαλία (θεληεηό ζθέ-
παζκα θξεβαηηνύ) από ηελ 
Κξήηε, Μνπζείν Διιεληθήο 
Λατθήο Σέρλεο, Αζήλα. 

Λατθά όξγαλα: ληανύιη, 
ιαγνύην, θινγέξεο, 
Αλσγεηαλάθεο Φ., Διιεληθά 
Ιατθά Κνπζηθά Όξγαλα, 
Μέιηζζα, Αζήλα 1991. 

Γ. ακίνπ, Σξαγνύδηα 
θαη ζθνπνί από δηάθνξεο 
πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, CD,  
Ν 4, UNIVERSAL 1996 –  
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Υ. Αεδνλίδεο, Σξαγνύδηα  
ηεο Θξάθεο θαη ηεο Καθεδν-
λίαο, CD, ΑLΡΖΑ 1998. 

Ο αγωνιζηής με ηην πένα, 
Α. Βαξειιά, Αλαγλσζηηθό Γ΄ 
Γεκνηηθνύ, Ο.Δ.Γ.Β., Αζήλα 
1981. 

Αιεμάληξ - Μαξί Κνιέλ, 
Σν Διιελόπνπιν, ιάδη ζε 
κνπζακά, 44 Υ 38 εθ., 
Μνπζείν Μπελάθε, Αζήλα. 
 
 

Λύζεις και απανηήζεις 
 

ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΖ ΕΩΖ 
 

Ο Χριζηός και ηα ποσλιά. 
Υειηδόλη 
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Πεξηερόκελα 
 
ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΖ ΕΩΖ 7 
 

Θέηε Υνξηηάηε, 
Πξνζεπρή (πνίεκα) ............ 8 

Ρέλα Καξζαίνπ,  
Υξηζηνπγελληάηηθν δέληξν  
(πνίεκα) ............................ 10 

Καηεξίλα Αλαγλώζηνπ,  
Ο Ατ-Βαζίιεο ζα βξεη  
ην δξόκν ηνπ ..................... 16 

Θάιαληα Πξσηνρξνληάο ... 24 

Υάξεο αθειιαξίνπ, Ήξζε  
ε παζραιηά (πνίεκα) .......... 27 
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Αληηγόλε Μεηαμά (Θεία 
Λέλα), Σν ιαγνπδάθη  
ηεο Ιακπξήο ...................... 29 

Ο Υξηζηόο θαη ηα πνπιηά  
(ιατθόο ζξύινο) ................ 35 
 
ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ  
ΗΣΟΡΗΑ 41 
 

Γαιάηεηα νπξέιε,  
Αζπξνγάιαλν παλί ............ 42 

Κώζηαο Καιαπαλίδαο,  
Ζ γηνξηή ηνπ ΟΥΗ  
(πνίεκα) ............................ 49 

Δπγελία Φαθίλνπ,  
Σα ειιελάθηα ...................... 52 
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Αγγειηθή Βαξειιά,  
Ο αγσληζηήο κε ηελ πέλα .. 62 
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Βάζεη ηνπ λ. 3966/2011 ηα δηδαθηηθά 
βηβιία ηνπ Γεκνηηθνύ, ηνπ Γπκλαζίνπ, ηνπ 
Λπθείνπ, ησλ ΔΠΑ.Λ. θαη ησλ ΔΠΑ.. 
ηππώλνληαη από ην ΗΣΤΔ - ΓΗΟΦΑΝΣΟ 
θαη δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα Γεκόζηα 
ρνιεία. Σα βηβιία κπνξεί λα δηαηίζεληαη 
πξνο πώιεζε, όηαλ θέξνπλ ζηε δεμηά 
θάησ γσλία ηνπ εκπξνζζόθπιινπ έλδεημε 
«ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ ΜΔ ΣΗΜΖ ΠΩΛΖΖ». Κάζε 
αληίηππν πνπ δηαηίζεηαη πξνο πώιεζε 
θαη δελ θέξεη ηελ παξαπάλσ έλδεημε 
ζεσξείηαη θιεςίηππν θαη ν παξαβάηεο 
δηώθεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 7 ηνπ Νόκνπ 1129 ηεο 15/21 
Μαξηίνπ 1946 (ΦΔΚ 1946, 108, Α).  
 
 
 

Απαγνξεύεηαη ε αλαπαξαγσγή 
νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο απηνύ ηνπ 
βηβιίνπ, πνπ θαιύπηεηαη από δηθαηώκαηα 
(copyright), ή ε ρξήζε ηνπ ζε νπνηαδήπνηε 
κνξθή, ρσξίο ηε γξαπηή άδεηα ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 
Πνιηηηζκνπ θαη Αζιεηηζκνύ / ΗΣΤΔ -
ΓΗΟΦΑΛΣΟ. 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 
 


