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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». 



 

Κε θιαξίλα θαη κε ληέθηα 
κε ιανύηα θαη βηνιηά 
ζα ρνξέςνπκε ζη’ αιώλη 
λένη, γέξνη θαη παηδηά. 

 

Γεκνηηθό ηξαγνύδη 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πνιύθιεηηνο Ρέγθνο, 
«θπξηαλό παλεγύξη» 

 



ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 
 
 

Ο Κέγαο Αιέμαλδξνο θαη 
ην Θαηαξακέλν θίδη 

 

ΚΑΡΑΓΚΗΟΕΖ: Αμηόηηκνη 
θύξηνη, θπξίεο κνπ θαη 
παηδηά. Έρνπκε παξάζηαζε 
ηνλ Αιέμαλδξν ην Μαθεδό-
λα θαη ην θαηαξακέλν θίδη. 
Καζίζηε, απόςε ζα μεπνδα-
ξηαζηνύκε ζην γιέληη. Θα 
θάκε, ζα πηνύκε θαη λεζηη-
θνί ζα θνηκεζνύκε. Αο πάσ 
θη εγώ ηώξα λα εηνηκάζσ 
ηελ παξάζηαζε. 
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(Ο Καξαγθηόδεο θεύγεη. 
Αθνύγεηαη ην ηξαγνύδη ηνπ 
Υαηδεαβάηε θαη εκθαλίδεηαη 
ν ίδηνο). 
 

ΧΑΣΖΗΑΒΑΣΗ: Αθνύζαηε, 
αθνύζαηε! αγάδεο, παζά-
δεο, ληεξβηζάδεο, Ρώζνη, 
Πξώζζνη, Μπόεξεο, Οζσ-
καλνί… Άγγινη, Γάιινη, 
Πνξηνγάινη, έξβνη, 
Ρνπκάλνη, Πνινπλνί! … 

ΙΑΡΑΓΙΘΟΖΗ: (Μέζα από 
ηελ θαιύβα κ’ έλα 
ραζκνπξεηό). Πνηνο 
νπξιηάδεη όμσ απ’ ηελ 
παξάγθα κνπ θαη ζα κνπ  
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μππλήζεη ηελ νηθνγέλεηα, ν 
γξνπζνύδεο!… 

ΧΑΣΖΗΑΒΑΣΗ: Αθνύζαηε, 
αθνύζαηε… 

ΙΑΡΑΓΙΘΟΖΗ: Να, πνπ λα 
δαγθώζεηο ηε γιώζζα ζνπ, 
γξνπζνύδε! 

ΧΑΣΖΗΑΒΑΣΗ: Καηά 
δηαηαγήλ ηνπ πνιπρξν-
λεκέλνπ καο παζά, όπνηνο 
ζθνηώζεη… 

ΙΑΡΑΓΙΘΟΖΗ: Πνπ λα 
ιπζζάμεηο, ηδαλακπέηε… 
Φέξε εδώ απηόλε… 

ΧΑΣΖΗΑΒΑΣΗ: Θα πάξεη 
ηε βεδπξνπνύια γηα 
ζύδπγν, εθαηό ιίξεο  
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κπαμίζη θαη κεηά ην ζάλαην 
ηνπ παζά ζα ιακβάλεη θαη 
ηνλ ζξόλνλ. (πγρξόλσο 
πέθηεη ζην θεθάιη ηνπ έλα 
θαηαβξερηήξη*). Πσ, πσ… 
θαη δάγθσζα ηε γιώζζα 
κνπ… 

ΙΑΡΑΓΙΘΟΖΗ: (Βγαίλν-
ληαο έμσ απ’ ηελ παξάγθα). 
Ση έρεηο, κσξέ γξνπζνύδε, 
θαη νπξιηάδεηο απ’ έμσ απ’ 
ηελ θαιύβα κνπ ζαλ 
θαξαβίζηνο ζθύινο; 
 
 

*θαηαβξερηήξη: πνηηζηήξη 
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ΧΑΣΖΗΑΒΑΣΗ: Φηνπ, 
θηνπ… Να, βξε παηδάθη 
κνπ, ηειαιώ*. 

ΙΑΡΑΓΙΘΟΖΗ: Καη ηη είζαη 
θόθνξαο θαη ιαιάο; 

ΧΑΣΖΗΑΒΑΣΗ: Σειαιώ, 
είπα. Μήπσο είζαη εύθνινο 
λα ηειαιήζνπκε καδί; Θα 
πάξνπκε ηέζζεξηο ιίξεο - 
δπν εζύ, δπν εγώ. 

ΙΑΡΑΓΙΘΟΖΗ: Αλ είλαη γηα 
ιίξεο, ηόηε πάκε! … 
 
 

*ηειαιώ: αλαθνηλώλσ θάηη 
ζηνλ θόζκν κε δπλαηή 
θσλή 
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ΧΑΣΖΗΑΒΑΣΗ: Άθνπ, 
ινηπόλ, ηη ζα ιεο. Ό,ηη ιέσ 
εγώ ζα ιεο θη εζύ: 
"Αθνύζαηε, αθνύζαηε! …" 

ΙΑΡΑΓΙΘΟΖΗ: Απηά η’ 
αθνύζακε. Παξαθάησ.  
(Ο Υαηδεαβάηεο επαλαιακ-
βάλεη ηα πξνεγνύκελα). 

ΙΑΡΑΓΙΘΟΖΗ: Δεε… ζηγά, 
κσξέ! Έλα ηζνπβάιη ιόγηα 
κηα ραςηά ηα ’θαλεο. Έλα 
έλα. 

ΧΑΣΖΗΑΒΑΣΗ: Καηά 
δηαηαγήλ ηνπ παζά… 

ΙΑΡΑΓΙΘΟΖΗ: Ζ ζπληαγή 
ηνπ παηζά… είλαη… 
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ΧΑΣΖΗΑΒΑΣΗ: Όπνηνο 
θνλεύζεη… 

ΙΑΡΑΓΙΘΟΖΗ: Όπνηνο 
ρσλέςεη… 

ΧΑΣΖΗΑΒΑΣΗ: Σνλ θαηά-
ξακέλν όθε*… 

ΙΑΡΑΓΙΘΟΖΗ: Σν 
ζθνπξηαζκέλν θόθηε… 

ΧΑΣΖΗΑΒΑΣΗ: Θα παίξλεη 
εθαηό ιίξεο κπαμίζη*… 

ΙΑΡΑΓΙΘΟΖΗ: Θα ηξώεη 
μύιν πνπ ζ’ αμίδεη… 
 
 

*όθε / όθηο: θίδη 

*κπαμίζη: θηινδώξεκα 
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ΧΑΣΖΗΑΒΑΣΗ: Σε βεδπξν-
πνύια γηα ζύδπγν… 

ΙΑΡΑΓΙΘΟΖΗ: Θα παίξλεη 
δηαδύγην… 

ΧΑΣΖΗΑΒΑΣΗ: Καη κεηά 
ην ζάλαην ηνπ παζά ζα 
ιακβάλεη θαη ηνλ ζξόλνλ… 

ΙΑΡΑΓΙΘΟΖΗ: Αθνύ 
θνπζθώζεη απ’ ηνλ παηζά, 
ζα δηαβάζεη ηελ εθεκεξίδα 
ηνλ "ΥΡΟΝΟΝ". 

ΧΑΣΖΗΑΒΑΣΗ: Λνηπόλ, 
θαιή δνπιεηά, Καξαγθηόδε, 
θαη θαιή αληάκσζε. 
 

Δπγέληνο 
παζάξεο 
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«Θα θάκε, ζα πηνύκε θαη 
λεζηηθνί ζα θνηκεζνύκε!» Ση 
ελλνεί κε απηά ηα ιόγηα ν 
Καξαγθηόδεο; 
 

Μπνξείο λα νλνκάζεηο 
θαζεκηά από ηηο παξαθάησ 
θηγνύξεο; Πνηεο άιιεο από 
ην Θέαηξν θηώλ γλσξίδεηο; 
Φηηάμε όπνηα ζνπ αξέζεη. 
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Παξνηκίεο* 
 

Δπρή γνληνύ αγόξαδε  
θαη ζηα βνπλά πεξπάηα 
 
 

 
Σν κήιν θάησ από 
ηε κειηά ζα πέζεη. 

 
Μεηά ηε βξνρή  
βγαίλεη ν ήιηνο. 
 
 

*παξνηκίεο: ζύληνκεο 
θξάζεηο κε θξπκκέλν 
λόεκα, πνπ άιιν ιέλε θη 
άιιν ελλννύλ 
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Ζ αιεπνύ δέθα ρξνλώλ  
θαη ην αιεπνπδάθη  
έληεθα. 

 

Γισζζνδέηεο* 
 

Άζπξε πέηξα μέμαζπξε  
θη απ’ ηνλ ήιην  
μεμαζπξόηεξε 
 
Πίηα ζπαλαθόπηηα 
ζπαλαθνιαδόπηηα. 
 
 

*γιωζζνδέηεο: θξάζεηο 
πνπ πξέπεη λα πεηο ρσξίο 
λα κπεξδεπηείο 
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Αθνύ ζπδεηήζεηε ζηελ 
ηάμε γηα ηε ζεκαζία ησλ 
παξνηκηώλ, ζθεθηείηε 
παξαδείγκαηα από ηε 
ζρνιηθή δσή, ζηα νπνία ζα 
ηαίξηαδαλ θάπνηεο από 
απηέο. 

 

Γλσξίδεηο θάπνηα 
παξνηκία; Από πνηνλ ηελ 
άθνπζεο θαη πνύ; Γλσξίδεηο 
ηη ζεκαίλεη; 
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Γεκηνπξγήζηε έλα 
άικπνπκ κε παξνηκίεο θαη 
γισζζνδέηεο, πνπ ζα 
ζπγθεληξώζεηε από ηνπο 
παππνύδεο θαη ηηο 
γηαγηάδεο ηεο γεηηνληάο ζαο. 

 
 

Εσγξάθηζε ό,ηη ζέιεηο 
γηα κηα παξνηκία ή έλαλ 
γισζζνδέηε πνπ ζα 
δηαιέμεηο. 
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[Οη ηεγαλίηεο  
ηνπ Σξαγνπόδε] 

 

ν δών πξνρσξνύζε αξγά 
αξγά θη ν Λάκπεο πίζσ ηνπ 
κε ην ζθνύθν ηνπ ρακειά 
ζη’ απηηά θαη ηα ρέξηα ρσκέ-
λα ζηηο ηζέπεο, ώζπνπ 
θηάζαλε ζην Ξέθσην, θν-
ληά ζην δάζνο. Σν θεγγάξη 
είρε αλέβεη ηώξα ζηνλ νπ-
ξαλό θη αζήκσλε δέληξα 
θαη θιαδηά κε ην θσο ηνπ. 
Κη εθεί πνπ πεξπαηνύζαλε, 
βιέπεη μαθληθά ην παηδί έλα 
πξάγκα, ριαπ! λα πεδάεη 
ζην ζακάξη ηνπ κνπιαξηνύ,  

Σ 
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αλάκεζα ζηα δπν ζαθηά κε 
ην αιεύξη. Σν κνπιάξη ηξό-
καμε θη άξρηζε λα ηξέρεη. 
- ηγά ζηγά, θηιαξάθν κνπ, 
αθνύζηεθε ηόηε κηα 
θσλίηζα ςηιή θαη δπν 
ρεξάθηα ηξηρσηά έπηαζαλ 
ην θαπίζηξη* θαη ην 
ζηακάηεζαλ, έλα θεθάιη 
γύξηζε πίζσ θαη θνίηαμε ην 
παηδί. 
- Γεηα ζνπ Λάκπε! θώλαμε 
ραξνύκελα. 
 
 
 

*θαπίζηξη: ραιηλάξη  
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Ο Λάκπεο είδε ζην θσο ηνπ 
θεγγαξηνύ έλα θνληό 
αλζξσπάθη κε ηξηρσηό 
κνύηξν, κεγάιν ζηόκα θαη 
δπν καηάθηα πνπ 
κπηξκπηιίδαλε* γεκάηα 
πνλεξηά θαη ζηε ζηηγκή 
θαηάιαβε ηη ήηαλ. 

«Γπζηπρία κνπ», είπε 
κέζα ηνπ, «θαιηθάληδαξνο!» 
θη έθιεηζε ην ζηόκα ηνπ 
ζθηρηά. 
- Καιηθάληδαξνο, κάιηζηα! 
είπε απηόο, ζαλ λα  
 

*κπηξκπηιίδαλε: 

παηρλίδηδαλ 
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θαηάιαβε ηη ζπιινγίζηεθε 
ην παηδί. Φνβήζεθεο; 

Μα ν Λάκπεο δελ άλνημε 
ην ζηόκα ηνπ λ’ απαληήζεη. 
- Φνβάζαη, Λάκπε; ξώηεζε 
πάιη ν θαιηθάληδαξνο. 

Μηιηά ν Λάκπεο. 
- Γηαηί ηξόκαμεο, δε κ’ 
αθνύο; 
- Γε…, δε ζα κνπ θάλεηο 
θαθό; ςηζύξηζε ηέινο ν 
Λάκπεο μεςπρηζκέλα. 
- Καθό; Καη γηαηί λα ζνπ 
θάλσ θαθό; είπε ν 
θαιηθάληδαξνο. 
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- Γε…δε…δε ζα κνπ πάξεηο 
ηε κηιηά; ξώηεζε 
ηξνκαγκέλνο ν Λάκπεο. 
- Υη, ρη, ρη…λα ζνπ πάξσ ηε 
κηιηά; γέιαζε κε ηελ θαξδηά 
ηνπ ν θαιηθάληδαξνο. Ακή, 
εγώ ν θαθνκνίξεο θάλσ 
πώο θαη πώο λα βξσ θαλέ-
λα λα θνπβεληηάζσ, πνπ 
ζηελνρσξηέκαη κόλνο κνπ 
ζηηο εξεκηέο, θη εζύ ιεο λα 
ζνπ πάξσ ε κηιηά; Ση λα ηελ 
θάλσ ηε κηιηά ζνπ, Λάκπε 
κνπ; Ζ δηθή κνπ κε θηάλεη 
θαη κε παξαθηάλεη.  
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Μίια ειεύζεξα, δελ έρεηο 
ηίπνηα λα θνβεζείο από 
κέλα! 

Σνπ Λάκπε πήγε ε 
θαξδηά ηνπ ζηνλ ηόπν ηεο 
θη είπε κέζα ηνπ: «Χξαία! … 
λα πνπ είδα θαη θαιηθά-
ληδαξν! … ηπρεξόο είκαη!» 
- Πώο ζε ιέλε; ξώηεζε ηόηε 
μεζαξξεκέλνο. 
- Σξαγνπόδε! Δμαηηίαο ησλ 
πνδαξηώλ κνπ πνπ είλαη 
ηξαγίζηα, είπε ν 
θαιηθάληδαξνο. 
- Χ! δε θαίλεηαη πνιύ, 
θώλαμε ν Λάκπεο. Αλ 
κάιηζηα δε κνπ ην ’ιεγεο,  
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νύηε ζα ην πξόζερα 
θαζόινπ. Σα κάηηα ζνπ 
όκσο είλαη πνιύ έμππλα θαη 
θαηαιαβαίλεη θαλείο πσο ην 
κπαιό ζνπ είλαη αλζξσπηλό. 
Ο Σξαγνπόδεο επραξηζηή-
ζεθε κ’ απηά ηα ιόγηα. 
- Δίζαη επγεληθό παηδί, 
Λάκπε, είπε. Καη κηα πνπ ην 
’θέξε ε ηύρε λα γλσξη-
ζηνύκε, πεο κνπ ηη πξάγκα 
ζέιεηο λα ζνπ θάλσ. 

Ο Λάκπεο ζπιινγίζηεθε 
πάιη θάκπνζε ώξα. 
- Σόηε απηό πνπ ζέισ πην 
πνιύ είλαη λα γίλεη θαιά ε 
ζεηα- Μαξηώ, ε γεηηόληζζά  
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καο. Δίλαη άξξσζηε πνιιέο 
κέξεο ηώξα θη έρεη δπν 
κηθξά παηδηά. Σελ αγαπάκε 
πνιύ ηε ζεηα-Μαξηώ. Σα 
βξάδηα έξρεηαη ζπίηη καο 
θαη θάζε ρξόλν ζαλ απόςε, 
ηελ Παξακνλή, ςήλνπκε 
καδί ηηο ηεγαλίηεο ζην ηδάθη 
θαη ιέκε παξακύζηα. 
- Λάκπε, είπε ν Σξαγνπό-
δεο, βιέπσ πσο δελ είζαη 
κνλάρα επγεληθό παηδί, κα 
θαη θαιό, θη είκαη επραξη-
ζηεκέλνο πνπ ζε γλώξηζα. 
Απηό πνπ δεηάο ζα γίλεη. 
Δκέλα όκσο ηη ζα κνπ 
δώζεηο; Γηαηί θάηη πξέπεη  

28 / 138 



λα κνπ δώζεηο θη εζύ, έηζη 
είλαη ν λόκνο ησλ 
θαιηθάληδαξσλ. 

Ο Λάκπεο έμπζε ην 
θεθάιη ηνπ. 
- Ση λα ζνπ δώζσ; έθαλε. 
Θέιεηο ην ιάζηηρό κνπ; είλαη 
θαηλνύξην. 
- Όρη, είπε ν Σξαγνπόδεο, 
δε κνπ ρξεηάδεηαη. Θα κνπ 
δώζεηο πέληε ηεγαλίηεο 
κεγάιεο θαη θαινςεκέλεο 
κε κπόιηθν κέιη απάλσ. 
ύκθσλνη; 
- ύκθσλνη! θώλαμε ν 
Λάκπεο νιόραξνο, πνπ 
γιίησζε ην ιάζηηρό ηνπ. 
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Όκσο πνύ ζα ζε βξσ λα 
ζνπ ηηο δώζσ; 
- Θα ηηο βάιεηο ηα κεζάλπ-
ρηα έμσ ζην πεδνύιη ηεο 
απιήο ζαο θη εγώ ζα ’ξζσ 
λα ηηο πάξσ. Καη ηώξα, γεηα 
ζνπ, πάσ ιηγάθη ζην κύιν 
ηνπ κπαξκπα - ηαύξνπ. Κη 
όπσο ε ζεηα - ηαύξαηλα 
είλαη αθεξεκέλε πνύ θαη 
πνύ, ζα θαηαθέξσ λα ηεο 
αξπάμσ θακηά ζπαλαθό-
πηηα. 
- Γεηα ζνπ, Σξαγνπόδε, 
είπε ν Λάκπεο. 

Ο θαιηθάληδαξνο κε δπν 
πεδήκαηα πέξαζε ην  
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μέθσην θαη ρώζεθε ζην 
δάζνο θη ν Λάκπεο κε ην 
κνπιάξη ηνπ ηξάβεμε θαηά 
ην ρσξηό. αλ έθηαζε ζην 
ζπίηη ηνπ, μεθόξησζε ην 
αιεύξη, πήγε ην κνπιάξη 
ζην ζηάβιν θη ύζηεξα καδί 
κε ηνλ παηέξα ηνπ έκπαζαλ 
ηα ζαθηά ζην ζπίηη. Ζ Αζε-
κνύια δύκσζε γξήγνξα 
γξήγνξα θη έβαιε ην δπκάξη 
θνληά ζηε θσηηά λ’ αλεβεί. 
Κη όηαλ αλέβεθε θαη θνύ-
ζθσζε θαη μερείιηζε ζηε 
ιεθάλε, ε κάλα έζηεζε ην 
ηεγάλη ζηε θσηηά θαη ε 
Αζεκνύια θάζηζε δίπια  
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ζην ζνθξά* θη άξρηζε λα 
πιάζεη ηηο ηεγαλίηεο. 

Ο λνπο ηνπ Λάκπε ήηαλ 
αιινύ. 

«Λεο λα κε γέιαζε  
ν θαιηθάληδαξνο;»έιεγε 
κέζα ηνπ θαη  
θαζόηαλ  
ζην ζθακλάθη ηνπ  
ακίιεηνο θαη 
ζπιινγηζκέλνο. 

Πέξαζε θάκπνζε ώξα. Κη 
έμαθλα… έμαθλα ε πόξηα 
άλνημε βηαζηηθά θη ε ζεηα -
Μαξηώ κπήθε κέζα 
 

*ζνθξάο: ρακειό ηξαπέδη 
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γειαζηή, ηπιηγκέλε ζην 
κάιιηλν ζάιη ηεο. Πίζσ 
αθνινπζνύζαλε ηα παηδηά 
ηεο. 
- Θεηα-Μαξηώ! θώλαμε ν 
Λάκπεο νιόραξνο θη έηξεμε 
λα βάιεη έλα ζθακλί ζηε 
γσληά. Θεηα - Μαξηώ θαισ-
ζόξηζεο! Δίζαη θαιά ηώξα; 
- Καιά, παηδάθη κνπ, είπε ε 
ζεηα - Μαξηώ κε ρακόγειν, 
θαιώο ζαο βξήθα! 

Καη θάζηζε ζην ζθακλί 
ηεο. 

Σα παηδηά γύξσ ζην 
ζνθξά πιάζαλε ηεγαλίηεο. 
Ζ Αζεκνύια έπιαζε  
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αλζξσπάθηα θαη θνπινπ-
ξάθηα θαη ηα παηδηά ηεο 
ζεηαο - Μαξηώο πιάζαλε 
καξγαξίηεο θαη κπαζηνπ-
λάθηα. Κη ν Λάκπεο έπιαζε 
πέληε κεγάιεο ηεγαλίηεο, 
πνπ ςεζήθαλε θαη 
ξνδνθνθθηλίζαλε κέζα ζην 
ιάδη ηνπο. Σηο κέισζε ν 
ίδηνο θαιά θαιά, ηηο έβαιε 
ζ’ έλα πηαηάθη θαη πήγε θαη 
ηηο άθεζε έμσ, ζην πεδνύιη 
ηεο απιήο. 
- Σξαγνπόδε, είπε, ζνπ 
’θεξα ηηο ηεγαλίηεο ζνπ! Γε 
κε γέιαζεο! ’ επραξηζηώ! 
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- Καη κπήθε κέζα ζηελ 
θάκαξα γηα λ’ αθνύζεη ην 
παξακύζη. 

 

Πηπίλα Σζηκηθάιε 
 
 
 
 

 

Γηαηί ν θαιηθάληδαξνο 
αληάκεηςε ηνλ Λάκπε; 

 

Ση έρεηο αθνύζεη εζύ γηα 
ηνπο θαιηθάληδαξνπο θαη 
από πνύ ην έρεηο κάζεη;  
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Ρώηεζε ηνλ παππνύ, θαη ηε 
γηαγηά λα ζνπ πνπλ ηη 
πίζηεπαλ γη’ απηνύο νη 
άλζξσπνη ηα παιαηόηεξα 
ρξνληά. 

 
 

Ο Σξαγνπόδεο νθείιεη 
ην όλνκά ηνπ ζηα πόδηα 
ηνπ. Εσγξάθηζε κηα παξέα 
θαιηθάληδαξσλ θαη δώζε 
ζηνλ θαζέλα θάπνην όλνκα 
πνπ λα έρεη ζρέζε κε έλα 
ραξαθηεξηζηηθό ηνπ. 
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Υειηδόληζκα 
 

Σελ πξώηε κέξα ηνπ Κάξηε 
ηα παηδηά επηζθέπηνληαη ηα 
ζπίηηα ηξαγνπδώληαο ην 
ηξαγνύδη ηεο Υειηδόλαο γηα 
λα δείμνπλ ην ηέινο ηνπ 
ρεηκώλα θαη ηνλ εξρνκό  
ηεο άλνημεο. 
 

Ήξζε, ήξζε ρειηδόλα, 
ήξζε θη άιιε κειεδόλα, 
θάζηζε θαη ιάιεζε, 
θαη γιπθά θειάεδεζε: 
«Μάξηε, Μάξηε κνπ θαιέ, 
θαη Φιεβάξε θνβεξέ, 
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θη αλ θιεβίζεηο θη αλ  
ηζηθλίζεηο*, 

θαινθαίξη ζα κπξίζεηο. 
Κη αλ ρηνλίζεηο, θη αλ  

θαθίζεηο, 
πάιηλ άλνημε ζ’ αλζίζεηο». 

 

Γεκνηηθό ηξαγνύδη από  
ηε Θξάθε 

 
 
 
 
 
 

*ηζηθλίδω: ςήλσ θαγεηό 
ηόζν ώζηε λα «ςηινθαεί» 
θαη λα κπξίζεη 
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ηηο παξαθάησ εηθόλεο, 
απηήο θαη ηεο άιιεο ζειί-
δαο, βιέπεηο ηε «Υειηδόλα». 
Μπνξείο λα θηηάμεηο ηε δηθή 
ζνπ θαη ηελ πξώηε κέξα 
ηνπ Μάξηε λα πεηο ηα 
θάιαληα. 

 
 
 
 
 

β. «Υειηδόλα» 
από ηε Θεζζαιία 
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α. «Υειηδόληζκα» 

από ηελ Αγξηαλή εξξώλ 
 

 

Αλ ξσηήζεηο ηνπο γνλείο, 
ηνπο παππνύδεο ή θαη 
άιινπο κεγαιύηεξνπο, ζα 
ζνπ πνπλ θαη άιια 
ηξαγνύδηα (θάιαληα) πνπ 
ιέγαλε, όηαλ ήηαλ παηδηά.  
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Παξόκνηα ηξαγνύδηα 
κπνξείο λα βξεηο ζε  
δηάθνξα CD, όπσο ζηελ 
Πεξπεξνύλα θαη άιια 
ηξαγνύδηα ηνπ ιανύ καο γηα 
παηδηά ηεο Γόκλαο ακίνπ. 
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Σα δύν αδέξθηα 
 

ύν αδέξθηα θαιιηεξ-
γνύζαλ καδί έλα θνκκάηη 
γεο θαη κνηξάδνληαλ ηε 
ζνδεηά. Έλα βξάδπ πνπ ν 
θαζέλαο εηνηκαδόηαλ λα 
απνζεθεύζεη ην κεξίδηό 
ηνπ, ν έλαο από ηνπο δύν 
αδεξθνύο ζθέθηεθε θαη 
είπε: 
- Ο αδεξθόο κνπ είλαη 
παληξεκέλνο θαη έρεη δπν 
παηδηά. Απηό ηνπ πξνθαιεί 
έγλνηεο θαη έμνδα πνπ εγώ 
δελ έρσ. Δπνκέλσο εθείλνο  

Γ 
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έρεη πεξηζζόηεξε αλάγθε 
απηή ηε ζνδεηά από εκέλα. 
Θα ηνπ κεηαθέξσ κεξηθά 
ζαθηά ζηα θξπθά. Δπεηδή 
μέξσ θαιά όηη αλ ηνπ ην 
πξνηείλσ, ζα αξλεζεί. 
εθώζεθε, θνπβάιεζε κεξη-
θά ζαθηά ζηνλ αρπξώλα ηνπ 
αδειθνύ ηνπ θαη γύξηζε λα  

μαπιώζεη. Όκσο ν άιινο  
αδειθόο ζεθώζεθε ιίγν  

αξγόηεξα θαη είπε: 
- Γελ είλαη  
δίθαην εγώ 

λα έρσ  
ην κηζό ζηηάξη  
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από ην ρσξάθη καο. Ο 
αδεξθόο κνπ δελ έρεη 
γλσξίζεη αθόκα ηηο ραξέο 
ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο. 
Έρεη αλάγθε λα βγαίλεη θαη 
λα δηαζθεδάδεη, πξάγκαηα 
πνπ θνζηίδνπλ αθξηβά. Θα 
ηνπ κεηαθέξσ επνκέλσο 
έλα κέξνο ηνπ ζηηαξηνύ κνπ. 

εθώζεθε ινηπόλ γηα λα 
κεηαθέξεη κεξηθά ζαθηά 
ζηηαξηνύ ζην γεηηνληθό 
αρπξώλα. 

Σν επόκελν πξσί, ν 
θαζέλαο από ηνπο αδεξ-
θνύο έκεηλε έθπιεθηνο, 
επεηδή βξήθε ζηνλ  
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αρπξώλα ηνπ ηελ ίδηα 
πνζόηεηα ζηηαξηνύ κε ηελ 
πξνεγνύκελε. 

Κάζε ρξόλν, ηελ επνρή 
ηεο ζπγθνκηδήο, μαλάξρηδαλ 
ην ίδην. Καη πνηέ δελ 
κπνξνύζαλ λα θαηαιάβνπλ 
κε πνην καγηθό ηξόπν ν 
αξηζκόο ησλ ζαθηώλ ήηαλ 
πάληα ν ίδηνο. 

 

Παξακύζη από 
ηε Κέζε Αλαηνιή 
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Θπκάζαη λα έρεηο δώζεη 
θη εζύ θάηη ζε θάπνηνλ 
άιιν, αληί λα ην θξαηήζεηο 
γηα ηνλ εαπηό ζνπ; 

 

Ρώηα ηνλ παππνύ ή ηε 
γηαγηά ζνπ λα ζνπ πνπλ 
ηζηνξίεο από ηνλ θαηξό ηνπ 
ζεξηζκνύ ζηελ επνρή ηνπο. 

 

Βάιε ζηε ζσζηή ζεηξά 
ηηο εηθόλεο γηα λα δείμεηο 
πώο από ην ζηηάξη 
θηηάρλνπκε ςσκί. 
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Λίρληζκα  Άιεζκα 
 

 
  

[ 

Αιώληζκα 
 

Έξγν ηνπ  
Θεόθηινπ 

Υαηδεκηραήι 
Φήζηκν 
 
 
 
 

Θεξηζκόο  Εύκσκα 
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Αηλίγκαηα* 
 

Μηθξή κηθξή λνηθνθεξά* 
κεγάιε πίηα θάλεη. 

 

Ση είλαη; 
 
 

 
 

*αηλίγκαηα: ζύληνκεο θξά-
ζεηο, πνπ κέζα από ηελ 
πεξηγξαθή ελόο πξάγκαηνο 
ζε θαινύλ λα καληέςεηο 
θάηη άιιν  

*λνηθνθεξά: λνηθνθπξά 
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Πξάζηλν παιάηη, θόθθηλα 
ινπινύδηα θαη καύξνη 

θαιόγεξνη θάζνληαη κέζα. 
 

Ση είλαη; 
 
 
 

Πάπισκα παπισκαηίδεη, 
πα* ζηε γε ρακνθπιηέηαη, 

πην πνιιέο θνξέο 
κνπγθξίδεη. 

 

Ση είλαη; 
 
 

*πα:πάλσ 
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Μηα βαξθνύια θνξησκέλε 
ζηε ζπειίηζα πάεη θαη 

κπαίλεη. 
 

Ση είλαη; 
 
 
 

Πξόβιεκα 
 

Ο παπάο θη ε παπαδηά, 
ν Γηάλλεο θη ε Μαξία, 

έμη απγά ςήζαλε 
θαη θάγαλε από ηξία. 
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Παηρλίδη κε αηλίγκαηα: 
Υσξηζηείηε ζε ηέζζεξηο ν-
κάδεο. Κάζε νκάδα ζα πξέ-
πεη λα εηθνλνγξαθήζεη έλα 
αίληγκα κε ηε ιύζε ηνπ ζε 
μερσξηζηά θνκκάηηα ραξηί. 
Σνπνζεηήζηε ηηο δσγξα-
θηέο ζαο ζην ηακπιό ηεο 
ηάμεο αλαθαηεκέλεο. Μεηά 
πξνζπαζήζηε λα ηαηξηάμεηε 
ηηο δσγξαθηέο ησλ αηληγκά-
ησλ κε ηηο ιύζεηο ηνπο. Σν 
παηρλίδη ηειεηώλεη, όηαλ 
βξείηε όιεο ηηο ζσζηέο 
ιύζεηο. 
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Αθνύ βξεηο πόζα είλαη 
ηα πξόζσπα ηνπ πξνβιή-
καηνο πνπ κνηξάδνληαη ηα 
απγά, έλσζε κε κία γξακκή 
απηά πνπ έθαγε ν θαζέλαο 
ηνπο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

παπα  παπαδηά  
Γηάλλεο  Καξία 
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ηνλ θνκπηνύηεξ ηηθη-ηηθη 
γπξνθέξλεη ην πνληίθη 

 
Θέηε Υνξηηάηε 

 
 
 
 
 
 
 
 

νθία Εαξακπνύθα 
[Αζηξνγάηνο] 

 
 



ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 
 

Θύξηε Ληεζηκπέι… 
 

Να ιηγώλεηαη ζην θιάκα 
ην κηθξό κνπ ην αδεξθάθη, 
έμσ θνκπξεζέξ, θακηόληα, 
κηα Γηακάρα, Καβαζάθη, 
πάλσ ξαδηνηζηξίδεο 
πνπ ζνπ ζπαλ ηηο  

σηναζπίδεο* 
 
 

*ωηναζπίδεο: εηδηθό θάιπκ-
κα ησλ απηηώλ γηα λα κελ 
αθνύκε δπλαηνύο ζνξύβνπο 
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θη έλα ζηεξενθσληθό, 
θνληθό 
λα θνπληέηαη  

ν πνιπέιαηνο, 
θύξηε Νηεζηκπέι κνπ,  

έιενο! 
  

Καη ην βίληεν ησλ θάησ 
ζηε δηαπαζώλ* λα παίδεη 
κηα ηαηλία, δξάζε όιν,  
λα «μππλνύλ»  

νη Κνγθνιέδνη. 
 
 

*ζηε δηαπαζώλ: ζηελ πην 
δπλαηή έληαζε 
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Ζ θπξία ε από πιάη  
δπλαηά ζαλ πνιπβόιν,  
λα κηιάεη, λα κηιάεη,  
θη εγώ πνύ ’καζα πσο  

ηάρα  
είλ’ ε ζησπή ρξπζάθη… 
θύξηε Νηεζηκπέι, ληζάθη*! 

 

Γεκήηξεο Καλζόπνπινο 
 
 
 
 
 
 
 

*ληζάθη: θηάλεη πηα! 
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Πνηνπο ελνριεηηθνύο 
ζνξύβνπο αθνύεη ην 
παηδάθη ζην πνίεκα; 

 

Ο Αιεμάληεξ Γθξάρακ 
Μπει ήηαλ έλαο επηζηήκν-
λαο πνπ αζρνιήζεθε κε 
ηνπο ήρνπο. Αξγόηεξα 
άιινη επηζηήκνλεο όηαλ 
ζέιεζαλ λα κεηξήζνπλ ηελ 

έληαζε ησλ ήρσλ, δειαδή 
ην πόζν δπλαηά θηάλνπλ 
ζηα απηηά καο νη δηάθνξνη 
ήρνη, θαηαζθεύαζαλ κηα  
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«ζθάια» ήρσλ. ηε βάζε 
ηεο ζθάιαο έβαιαλ ηνπο 
πην αδύλακνπο ήρνπο. Κάζε 
ζθαινπάηη έδεηρλε έλαλ 

βαζκό Μηεζηκπέι. 
 

Παξαηήξεζε ζηελ εηθόλα 
ησλ δύν επόκελσλ ζειίδσλ 
όηη όζν αλεβαίλνπκε ηε 
«ζθάια» ηόζν πην δπλαηνί 
είλαη νη ήρνη. 
 

Οη αξηζκνί δείρλνπλ ηε δύ-
λακε ηνπ ήρνπ, δειαδή 

ηνπο βαζκνύο Μηεζηκπέι 
(db) 
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Σππηθά παξαδείγκαηα  
έληαζεο ήρσλ  
ζε ληεζηκπέι 
 
 

 

 
 

 
 

1. θίλδπλνο γηα 
ηελ αθνή 

 

2. απνγείσζε  
ηδεη 

 

3. ζπλαπιία  
ξνθ κνπζηθήο 

 

4. ξαδηόθσλν  
πνπ παίδεη  
δπλαηά 
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5 .θπθινθνξία 
βαξέσλ 
νρεκάησλ 
 

6. ζπδήηεζε 
 

7. ςίζπξνο 
 

8. ν ρακειό-
ηεξνο ήρνο 
πνπ κπνξνύκε 
λα αθνύζνπκε 
 

Γηάθνξνη ήρνη  
αλάινγα κε  
ηελ έληαζή ηνπο  
ζε ληεζηκπέι 
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Με ην καγλεηνθσλάθη 
ζνπ ερνγξάθεζε ζνξύβνπο 
ηεο γεηηνληάο ζνπ θαη κεηά 
παίμε κε ηνπο ζπκκαζεηέο 
ζνπ ην παηρλίδη ηεο 
αλαγλώξηζήο ηνπο. 
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Ζ ειεθηξηθή ζθνύπα θαη ε 
ιαρηάξα ησλ δύν θίισλ 

 

Ο Θαξπδάθεο, έλα κηθξό 
θαξύδη θαη ε Εαραξνύια, 
έλαο ηόζνο δα θόθθνο 
δάραξεο, ζπλαληηνύληαη 
όηαλ ε θπξία Καξηάλλα 
απνθαζίδεη λα θάλεη 
θαξπδόπηηα. Γίλνληαη θίινη 
θαη επεηδή ζέινπλ λα 
γπξίζνπλ ηνλ θόζκν, ην 
ζθάλε από ηε ιεθάλε. Κε 
έλαλ πήδν βξίζθνληαη ζην 
πάησκα θαη ηόηε αξρίδνπλ νη 
πεξηπέηεηεο. 
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ύπλεζαλ από ηνλ 
ηξνκαρηηθό ζόξπβν ηεο 
ειεθηξηθήο ζθνύπαο. Πάλσ 
θάησ, πάλσ θάησ, ε θπξία 
Μαξηάλλα ηελ πεξλνύζε 
ζηα ραιηά θη εθείλε ξνπθνύ-
ζε ό,ηη έβξηζθε ζην δξόκν 
ηεο. Σξνκνθξαηεκέλε ε 
Εαραξνύια ζθηρηαγθάιηαζε 
ηνλ Καξπδάθε. Μα ν Καξπ-
δάθεο δε θνβήζεθε 
ιηγόηεξν. 
- Φαίλεηαη δελ είλαη ηπρεξό 
καο λα γλσξίζνπκε ηνλ 
θόζκν. Όπνπ λα ’λαη απηό 
ην ζεξίν ζα καο θαηαπηεί, 
είπε. 

Ξ 

63 / 150 



 

Γελ ηνπο έθηαλε ε ηξνκά-
ξα ηνπ ζαλάηνπ πνπ ηνπο 
πιεζίαδε, πήξαλ θη άιιε 
ιαρηάξα. Μηα ζηξνγγπιή, 
θξπζηάιιηλε κπαιίηζα 
μεθόιιεζε από ηνλ 
πνιπέιαην θη έπεζε θάησ κε 
ηέηνηα θόξα, πνπ αλ ηνπο 
έβξηζθε, ζα ηειείσλε ε 
ηζηνξία κηα ώξα αξρύηεξα, 
αθνύ δε ζα ππήξρε πηα 
Καξπδάθεο θαη Εαραξνύια. 
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Δπηπρώο δελ έπεζε πάλσ 
ηνπο, αιιά πνιύ θνληά 
ηνπο. Καη όρη κόλν απηό! Με 
ηε θόξα πνπ είρε ηίλαμε ην 
ραιί γύξσ, ηίλαμε ηνλ 
Καξπδάθε κε ηε Εαραξνύια 
θαη βξέζεθαλ - ηη ηπρεξνί 
πνπ ήηαλ - πάλσ ζηελ 
ειεθηξηθή ζθνύπα. 

Βέβαηα δελ πέξαζαλ θαη 
ηόζν επράξηζηα. Ζ θπξία 
Μαξηάλλα πήγαηλε ηε 
ζθνύπα πάλσ θάησ, πάλσ 
θάησ! Ζ Εαραξνύια 
δαιίζηεθε. Ο Καξπδάθεο ηα 
έβιεπε όια γύξσ ηνπ λα 
ρνξνπεδνύλ. Υξεηαδόηαλ  
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κεγάιε πξνζπάζεηα γηα λα 
θξαηεζνύλ θαη λα κελ 
θαηξαθπιήζνπλ. 

Ζ θπξία Μαξηάλλα αθνύ 
θαζάξηζε ην ραιί ηνπ 
ζαινληνύ, πξνρώξεζε γηα 
λα θαζαξίζεη ην ραιί ηνπ 
θαζηζηηθνύ. Δπηπρώο εθείλε 
ηε ζηηγκή ρηύπεζε ην 
ηειέθσλν. Άθεζε θάησ 
θνληά ζηελ αλνηρηή πόξηα 
ηε ζθνύπα θη έηξεμε λα ην 
ζεθώζεη. 

Υσξίο λα ράζνπλ θαηξό 
αλ θαη ήηαλ δαιηζκέλνη θαη 
θαηαθνβηζκέλνη, νη δπν 
θίινη έπηαζαλ ζθηρηά ηα  
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ρέξηα, κέηξεζαλ σο ην ηξία, 
έβαιαλ όιε ηνπο ηελ 
θαξπδνδαραξέληα δύλακε, 
πήδεμαλ θαη βξέζεθαλ έμσ 
από ην ζπίηη! 
 

Φηιίηζα Υαηδεράλλα 
 
 
 
 

Ση λνκίδεηο όηη ζπλέβε 
ζηνπο δπν ήξσεο ηεο 
ηζηνξίαο κόιηο βγήθαλ έμσ 
από ην ζπίηη; Υσξηζηείηε ζε 
νκάδεο θαη ζπλερίζηε ηελ 
ηζηνξία. Μεηά θάζε νκάδα 
αο αθεγεζεί ηε δηθή ηεο. 
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Αλ είρεο κηα ειεθηξηθή 
ζθνύπα πνπ ζα κπνξνύζε 
λα «εμαθαλίδεη» ηα πάληα, ηη 
ή πνηνλ ζα δεηνύζεο λα 
ξνπθήμεη θαη γηαηί; 

 
 

Ζ ζθνύπα θαη ην ηειέ-
θσλν είλαη δπν ζπζθεπέο 
πνπ ππάξρνπλ ζπλήζσο 
ζηα ζεκεξηλά ζπίηηα. Πνηεο 
άιιεο ζπζθεπέο έρεη ην 
ζπίηη ζνπ; Με ηνπο ζπκκα-
ζεηέο ζνπ θηηάμε έλαλ 
θαηάινγν κε απηέο. 
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Υσξηζηείηε ζε νκάδεο 
θαη θαζεκία αο δηαιέμεη λα 
κηκεζεί κε ήρνπο θαη 
θηλήζεηο θάπνηα ειεθηξηθή 
ζπζθεπή ηνπ ζπηηηνύ. 
Παξνπζηάζηε ηηο κηκήζεηο 
ζαο θαη πξνζπαζήζηε λα 
αλαθαιύςεηε ηηο ζπζθεπέο 
πνπ κηκνύληαη νη άιινη. 
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Ο ππνινγηζηήο κνπ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ηνλ θνκπηνύηεξ ηηθη - ηηθη  
γπξνθέξλεη ην πνληίθη  
πάεη κε ην δηθό κνπ ρέξη  
ςάρλσ λα ’βξσ πόζα μέξεη 
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αλ ηα ζέισ, κνπ καζαίλεη  
από κέλα πεξηκέλεη  
θαύζηκά ηνπ ην κπαιό κνπ  
ην γεκίδσ γηα θαιό κνπ 

  
είλαη άμηνο βνεζόο κνπ 
θίιε κεραλή ηνπ θόζκνπ 
ηάρα, ζα κπνξνύζε ε  

γλώζε 
θαη θαξδνύια λα ηνπ  

δώζεη; 
 

Θέηε Υνξηηάηε 
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Αλ ήζνπλ εζύ ν 

θαηαζθεπαζηήο ησλ 
ππνινγηζηώλ, πώο αιιηώο 
ζα νλόκαδεο ην «πνληίθη»; 
Γηθαηνιόγεζε ηελ νλνκαζία 
πνπ ζα ηνπ δώζεηο. Ρώηεζε 
γη’ απηό θαη ηνπο 
ζπκκαζεηέο ζνπ. 
 
 

Σν πνληίθη  
ηνπ ππνινγηζηή 
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ηάζνπ κπξνζηά ζηελ 
νζόλε ελόο ππνινγηζηή. 
Παξαηήξεζε ηα «εηθνλίδηα» 
ηεο νζόλεο. Κάλε κε ην πν-
ληίθη «θιηθ» ζηα παξαθάησ 
«εηθνλίδηα». Ση ζα ζπκβεί; 

 
 

πίζσ 

 

Μπνξείο λα δσγξαθί-
ζεηο δηθά ζνπ «εηθνλίδηα» 
γηα ηηο παξαθάησ εξγαζίεο 
ηνπ ππνινγηζηή ζνπ; 

 
 

Υ έλαξμε 
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Αθνύσ Θιείλσ ηνλ 
Κνπζηθή ππνινγηζηή 
 
 
 

Βιέπσ ηηο αγαπεκέλεο 
κνπ θσηνγξαθίεο 

 
 
 

ρεδηάδσ 
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Ο ζαιίγθαξνο βγαίλεη 
ακαμάδα 

 

- Αρ, δείηε! Γείηε! Ζ βξνρή 
ζηακάηεζε, θη ν θπξ 
αιίγθαξνο κπήθε ζη’ 
ακαμάθη ηνπ λα πάεη 
ακαμάδα. 
- Μπηθ! Μπηθ! Κνξλάξεη  
λα ηνλ δνπλ νη θίινη ηνπ.  
Μπηθ! Μπηθ θαη θακαξώλεη.  
Μα ηεο ηξνραίαο ηα ζήκαηα 
νύηε πνπ ηα θνηηά. 

Πεξλά κε ην πνξηνθαιί. 
Γε ζηακαηά ζην θόθθηλν. 
Καη κπηθ! κπηθ! ζπλέρεηα 
θνξλάξεη. 
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Κη όινη γπξλνύλ, ηνλ βιέ-
πνπλε. Πώο ηνλ πξνζέ-
ρνπλ! Ση θαιά! Χο θη ν ηξν-
ρνλόκνο, πνπ θξξξ! θξξξ! 
κε ηε ζθπξίρηξα ηνπ ζθπξί-
δεη θαη ηνλ ζηακαηά. 

Γειά ν θπξ αιίγθαξνο, 
θνξδώλεηαη. Κη όπσο ν 
ηξνρνλόκνο ηνλ δπγώλεη 
ζθέπηεηαη όιν ραξά: 
- Αρ, θαίλεηαη ζα  
κνπ δώζνπλ  
ην βξαβείν ηνπ  
πην θαινύ νδεγνύ!  
Πσο ζα ηνλ γξάςεη ν ηξνρν-
λόκνο γηα παξάβαζε θαη ζα  
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πιεξώζεη πξόζηηκν νύηε 
πνπ ην βάδεη κε ην λνπ. 

 

Εσή Θαλάβα 
 
 
 
 

Πνην είλαη ην ιάζνο  
ηνπ θπξ αιίγθαξνπ; 

 
 
 

Ση «βξαβείν» λνκίδεηο  
όηη ηαηξηάδεη ζηνλ θπξ 
αιίγθαξν; 
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ηνλ πίλαθα παξαηήξε-
ζε ηα ρξώκαηα θαη ηα 
ζρήκαηα θαη ζπδήηεζε κε 
ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ ηνλ 
ηξόπν κε ηνλ νπνίν ν 
θαιιηηέρλεο δσγξάθηζε έλα 
αηύρεκα κε απηνθίλεην. 
Εσγξάθηζε θη εζύ ή 
δηεγήζνπ έλα αηύρεκα. 
 
 
 
 
 
 
 

Γ. Κπηαξάο, «Σν αηύρεκα» 
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Σν ξνιόη ηεο Κάξσο 
 

λα ξνιόη ήζειε ε Μάξσ. 
Έλα κηθξό ξνιόη δηθό ηεο 
θαη ηίπνη’ άιιν. Ζ κακά 
όκσο, έιεγε πσο έπξεπε 
πξώηα λα κάζεη ηελ ώξα. 
Καη ηελ ώξα ε Μάξσ δελ 
ηελ ήμεξε… Πξνζπάζεζε 
θάπνηε λα ηε κάζεη, κα ηεο 
θάλεθε δύζθνιε. Αλ είρε, 
σζηόζν, έλα ξνιόη κε 
ινπξάθη θόθθηλν,  
πνπ λα ην θνξάεη  
ζην ρέξη θαη λα  
θάλεη ηηθ-ηαθ  
 

Έ 
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όηαλ η’ αθνπκπνύζε ζη’ 
αθηί, ζίγνπξα ζα κάζαηλε 
λα ιέεη ηελ ώξα - θαη 
γξήγνξα κάιηζηα. 

Έηζη λόκηδε ε Μάξσ, έηζη 
λόκηδε θη ε γηαγηά. Καη ηεο 
ράξηζε έλα ξνιόη ζηα γελέ-
ζιηά ηεο, ίδην ζαλ εθείλν 
πνπ νλεηξεπόηαλ. 
- Έια ηώξα, θαεκέλε, κελ 
θάλεηο έηζη, είπε ύζηεξα ε 
γηαγηά ζηε κακά, πνπ δε 
θαηλόηαλ θαη ηόζν επραξη-
ζηεκέλε. Γελ είλαη δα θαη 
ηόζν ζπνπδαίν. Έλα 
παηδηθό ξνινγάθη… Υαξά 
ζην πξάγκα. Ήηαλ  
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άιισζηε, ηόζν θηελό… Καη 
λα δεηο πνπ ηώξα ην παηδί 
ζα κάζεη λα καο ιέεη θαη ηη 
ώξα είλαη. 

Σν παηδί ήηαλ ε Μάξσ. Κη 
ε Μάξσ – ε, ηώξα δε γηλό-
ηαλ αιιηώο – έπξεπε λα ηε 
κάζεη ηελ ώξα. Κόληεπε, 
άιισζηε, λα γίλεη έμη 
ρξνλώλ. Γελ ήηαλ πηα θαη 
θαλέλα κσξό! 

Ζ αδειθή ηεο, ε Νηίλα, 
πνπ είλαη κεγάιε, ηεο έδεημε 
πξώηα ηηο ώξεο ηηο 
ζηξνγγπιέο: 

Όηαλ ν κηθξόο δείθηεο  
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είλαη ζην 1 θαη ν κεγάινο 
ζην 12, ε ώξα είλαη κία 
αθξηβώο. 

Όηαλ ν κηθξόο δείθηεο 
είλαη ζην 2 θαη ν κεγάινο 
ζην 12, ε ώξα είλαη δύν 
αθξηβώο. 

Όηαλ ν κηθξόο δείθηεο 
είλαη ζην 3 θαη ν κεγάινο 
ζην 12, ε ώξα είλαη ηξεηο 
αθξηβώο – θαη πάεη 
ιέγνληαο… 

Πνιύ εύθνιν! Καηάιαβε 
ακέζσο ε Μάξσ. Φηάλεη ην 
κεγάιν λα δείρλεη δώδεθα  
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θαη ηόηε ην κηθξό καο ιέεη ηη 
ώξα είλαη. Ξέξεη, ινηπόλ, 
ηώξα λα πεη πόηε είλαη 
πέληε αθξηβώο, πόηε εθηά, 
πόηε νθηώ θαη πόηε ό,ηη 
άιιν «αθξηβώο» ηε ξσηή-
ζεηε. Καη ζε ιίγν ζα κάζεη 
θαη ηα «παξά ηέηαξην» θαη 
ηα «θαη δέθα» θαη ηα «παξά 
πέληε» θη όια εθείλα ηα 
πεξίεξγα πξάγκαηα πνπ 
ιέλε θάζε ηόζν νη κεγάινη 
θαη θάλνπλ ηελ ώξα λα είλαη 
δύζθνιε. 

Πεηνύζε, ινηπόλ, από ηε 
ραξά ηεο! Πεηνύζε, γηαηί  
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δελ ήμεξε αθόκα, ε 
θαεκέλε, ηηο ιαρηάξεο πνπ 
ηελ πεξίκελαλ… 

 

Ιόηε Πέηξνβηηο-
Αλδξνπηζνπνύινπ 

 
 
 

Πηζηεύεηο όηη είλαη ζεκα-
ληηθό λα μέξεη έλα παηδί 
ζηελ ειηθία ζνπ ηελ ώξα 
θαη γηαηί; 

 

Κύθισζε ηα ξνιόγηα 
πνπ δείρλνπλ ηηο ώξεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζην θείκελν.  
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Βάιε κόλνο ζνπ ηνπο 
δείθηεο ζην ξνιόη πνπ δελ 
έρεη, ώζηε λα δνπλ  
νη ζπκκαζεηέο ζνπ ηη ώξα 
μππλάο ην πξσί. 
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Ληθξή βηβιηνζήθε 
 
 

Ζ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΜΑ 
ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 

12+1 παξακύζηα από ηε 
Θεζζαιία, ηεο Μαξνύιαο 
Κιηάθα (ζπιινγή), εθδ. 
Καζηαληώηε, Αζήλα 1977.  

Από ηε ιατθή καο παξάδνζε: 
8. Παξνηκίεο – Δπρέο – νθά 
ιόγηα, ηνπ Β. Γ. 
Αλαγλσζηόπνπινπ 
(επηινγή), εθδ. Καζηαληώηε, 
Αζήλα 1995.  
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Διιεληθή Κπζνινγία, 
απόδνζε Μελέιανο 
ηεθαλίδεο, εθδ. ίγκα, 
Αζήλα 1999.  

Ζ γθξηληάξα θαηζίθα, ηνπ 
Αιέμε Σνιζηόη, ζε απόδνζε 
ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ,  
εθδ. Κέδξνο, Αζήλα 1984. 

Ιατθά Παξακύζηα γηα κηθξά 
παηδηά, ηνπ Β. Γ. 
Αλαγλσζηόπνπινπ, εθδ. 
Καζηαληώηε, Αζήλα 1999.  

Ιατθνί Θξύινη θαη παξαδό-
ζεηο γηα παηδηά, ηνπ Β. Γ. 
Αλαγλσζηόπνπινπ, εθδ. 
Καζηαληώηε, Αζήλα 1992. 
 

87 / 159-160 



Κύζνη ηνπ Αηζώπνπ, ηεο 
Διέλεο Βαιαβάλε,  
εθδ. Παηάθε, Αζήλα 1985. 

Ο γάκνο ηνπ Θαξαγθηόδε, 
ηνπ Δπγέληνπ παζάξε,  
εθδ. Αθξίηαο, Αζήλα 1997. 

Ο Πιάησλαο, ν σθξάηεο 
θαη νη Οιπκπηαθνί αγώλεο 
ησλ δώσλ, ηεο Όιγαο 
Ησαλλίδνπ, εθδ. Ληβάλεο, 
Αζήλα 2002. 

Οη θαξπάηηδεο κεηξάλε ηα 
αζηέξηα, ηεο Διέλεο 
Υαηδνύδε-Σνύληα, εθδ. 
Αγθπξα, Αζήλα 2003. 
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Οη πεξηπέηεηεο ηεο αξραίαο 
καγηζζνύιαο Κήζηξαο, ηεο 
καξάγδαο Μαληαδάθε, 
εθδ. Μεηαίρκην, Αζήλα 2003.  

Οκήξνπ Οδύζζεηα, 
απόδνζε Κώζηαο Πνύινο, 
εθδ Παπαδόπνπινο,  
Αζήλα 2003.  

Ώξα θαιηθαληδάξσλ,  
ηνπ Μ. Απηδή, εθδ. Διιεληθά 
Γξάκκαηα, Αζήλα 2000. 
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Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ  
ΣΖ ΕΧΖ ΜΟΤ 

 

ειελάλζξσπνη ζηε γε, ηεο 
Γηνιάληαο Παηεξάθε, εθδ. 
Μνπζηάθα, Αζήλα ρ.ρ. 

«Σν θνκπηνπηεξάθη κνπ» 
(πνίεκα), ηνπ Γ,. Μαλζό-
πνπινπ, από ην βηβιίν 
αξάληα ρακόγεια, εθδ. 
Δπξσεθδνηηθή, Αζήλα ρ.ρ.. 

«Σν ξνιόη» (πνίεκα), ηνπ 
Υάξε αθειιαξίνπ, από ην 
βηβιίν Παηδηθή πνίεζε, εθδ. 
Καςάζθε, Αζήλα 1994· 
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Βηβιηνγξαθηθέο / 
κνπζηθέο πιεξνθνξίεο - 

εηθόλεο 
 
 

Δηθόλεο 
 

Φσηνγξαθίεο 
 

Μνπζηθή 
 

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

Ζ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΜΑ 
ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 

Π. Ρέγθνο, θπξηαλό πα-
λεγύξη, 1938, ιάδη, 85 Υ 100 
εθ., Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε 
Θεζζαινλίθεο.  
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(κόην) Μ. Γέδε, Γηνξηέο, 
έζηκα θαη ηα ηξαγνύδηα ηνπο, 
Φηιηππόηεο, Αζήλα 1987. 

Ο Λέγαο Αιέμαλδξνο θαη 
ην Ιαηαξακέλν θίδη (από-
ζπαζκα), Δ. παζάξεο, 
Αθξίηαο, Αζήλα 1997. 

Θαξαγθηόδεο, θηγνύξα  
Θεάηξνπ θηώλ, Μνπζείν 
Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο, 
Αζήλα - Γ. Υαξίδεκνο, 
Κπάξκπα  Γηώξγνο, θηγνύξα 
Θεάηξνπ θηώλ, Μνπζείν 
Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο, 
Αζήλα - Β. Κνξθηάηεο,  
Μ. Αιέμαλδξνο, Μνπζείν  
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Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο, 
Αζήλα. 

Παξνηκίεο - γιωζζνδέηεο, 
α. Ιατθά παξακύζηα θαη 
παξακπζάδεο ηεο Ιέξνπ, 
Γεκ. ρνιείν Αγίαο Μαξί-
λαο Λέξνπ, Λέξνο 2004 –  
β. Γ. Γ. Καςάιεο, Οη παξνη-
κίεο ηνπ Θεζπξσηνύ ιόγηνπ 
Θώζηα Αζ. Κηραειίδε, 
Gutenberg, Αζήλα 1998 –  
γ. Μ. Γ. Μεξαθιήο, Παξνη-
κίεο ειιεληθέο θαη ησλ άιισλ 
βαιθαληθώλ ιαώλ, Παηάθεο, 
Αζήλα 1995 –  
δ. Ν. Γ. Πνιίηεο, Κειέηαη  
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πεξί ηνπ Βίνπ θαη ηεο γιώζ-
ζεο ηνπ ειιεληθνύ ιανύ. 
Παξνηκίαη, ηόκ. α΄,  
Αζήλα 1899, –  
ε. Γ. Παπαδόπνπινο, 
«Γισζζηθή ύιε ηεο λήζνπ 
Ληζύξνπ», Εσγξάθεηνο 
Αγώλ, ό.π. –  
ζη. Γισζζνδέηεο, 
Καληέκαηα, επηινγή Β. Γ. 
Αλαγλσζηόπνπινο, ό.π. 

[Οη ηεγαλίηεο ηνπ 
Σξαγνπόδε], Π. Σζηκηθάιε, 
Οη κπισλάδεο θαη ε λπθίηζα, 
Κέδξνο, Αζήλα 1984.  

94 / 167 



Χειηδόληζκα, Α. 
Κπξηαθίδνπ - Νέζηνξνο, Οη 
12 κήλεο. Σα Ιανγξαθηθά, 
Μαιιηάξεο – Παηδεία, 
Θεζζαινλίθε ρ.ρ. 

«Υειηδόληζκα» από ηελ 
Αγξηαλή εξξώλ, θση. Γ. 
Αηθαηεξηλίδεο, 1967, ζην Γ. 
Ν. Αηθαηεξηλίδεο, «Σν παηδί 
ζε εζηκηθνύο αγεξκνύο θαη 
επρεηεξηαθά δξώκελα», 
Ιατθή παξάδνζε θαη Παηδί, 
επηκ. Β. Γ. Αλαγλσζηόπνπ-
ινο, Καζηαληώηεο, Αζήλα 
1999 - «Υειηδόλα» Β.Γ. 
Αλαγλσζηόπνπινο, Σν  
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ηξαγνύδη ηεο «Υειηδόλαο», 
ζην Δξεπλώληαο ηνλ θόζκν 
ηνπ παηδηνύ, 1, Διιεληθά 
Γξάκκαηα, 1995  

Γ. ακίνπ, Ζ Πεξπε-
ξνύλα θαη άιια ηξαγνύδηα 
ηνπ ιανύ καο γηα παηδηά, CD 
ZODIAC  1998. 

Σα δύν αδέξθηα, Piquemal 
M., Lagautrière P. Les 
Philo-fables, Albin Michel, 
Paris 2003, κεηάθξ. Μ. 
Καπιάλνγινπ. 

Φ. Εαλέηεο, [Ιίρληζκα], 
Γεκνηηθό ρνιείν Πιάθαο 
Σξηνβάζαισλ Μήινπ, Από  
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ην ζηηάξη ζην ςσκί, επηκ. 
Γηαγηέιιε Α., Σζηξηγσηάθεο 
Α., Μήινο 2001 Νelly’s 
«Γπλαίθα κε ρεηξόκπιν ζηα 
Αλώγεηα Θξήηεο ζηε δεθ. 
1930-40» θσηνγξ. αξρείν 
Μνπζείνπ Μπελάθε – Φ. Εα-
λέηεο, [αιώληζκα], ό.π. – Σ. 
Σινύπαο, [ζεξηζκόο], Παξα-
δνζηαθέο θαιιηέξγεηεο, 
Μνπζείν Μπελάθε, Αζήλα 
1978 – [δύκσκα] Ν.Μ. Φηιά-
θε, Σν ςσκί ησλ Διιήλσλ θαη 
ηα γιπθίζκαηα ηεο ιατθήο 
καο παξάδνζεο, Καξκάλσξ, 
Ζξάθιεην 2001. 
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Θεόθηινο Υαηδεκηραήι, 
Κέγα αξηνπνηείνλ Γεσξγίνπ 
Παλαγηώηνπ Θνληνπθνύξλα-
ξε. Δθ Θεζζαιίαο ηεο Πξσ-
ηεπνύζεο Ιαξίζεο, 1933, 
Μνπζείν έξγσλ ηνπ Θεό-
θηινπ, Βαξεηά Μπηηιήλεο. 

Αηλίγκαηα, α. Μ. Αι. Αιεμηά-
δεο, «Ιατθό αίληγκα θαη 
παηδί. Παηδαγσγηθή δηάζηα-
ζε ηεο ζρέζεο», ζην Ιατθή 
Παξάδνζε θαη Παηδί, επηκ. Β. 
Γ. Αλαγλσζηόπνπινο, 
Καζηαληώηεο, Αζήλα 1999 – 
β. Υ. Υαηδεηάθε – Καςσ-
κέλνπ, Θεζαπξόο Λενειιε- 
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ληθώλ Αηληγκάησλ, Παλεπη-
ζηεκηαθέο Δθδόζεηο Κξήηεο, 
Ζξάθιεην 2001 –  
γ. Υ. Υαηδεηάθε - 
Καςσκέλνπ, ό.π. –  
δ. Υ. Υαηδεηάθε 
Καςσκέλνπ, ό.π. –  
ε. Πξόβιεκα: Ν. Γ. Πνιίηεο, 
Αηλίγκαηα θαη ινγνπαίγληα, Ο 
ελ Θσλζηαληηλνπόιεη 
Διιεληθόο Φηινινγηθόο 
ύιινγνο, ηνκ. ε΄. 

 

Κ. Γξακκαηόπνπινο 
εηθνλνγξάθεζε ζην Η. Κ. 
Γηαλλέιεο – Γ. αθθάο, 
Αιθαβεηάξην, Ο.Δ.Γ.Β., ρ.ρ. 
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Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ  
ΣΖ ΕΧΖ ΜΟΤ 

. Εαξακπνύθα, εηθνλν-
γξάθεζε ζην βηβιίν ηεο, 
Αζηξνγάηνο, Παηάθεο, 
Αζήλα 1994. 

(κόην) «Ο ππνινγηζηήο 
κνπ», Θ. Υνξηηάηε, από 
αλέθδνηε ζπιινγή. 

Ιύξηε Μηεζηκπέι…, Γ. 
Μαλζόπνπινο, Σα βνύθηλα 
ηεο ζησπήο, Αζήλα 1991. 

Σππηθά παξαδείγκαηα έληα-
ζεο ήρσλ ζε ληεζηκπέι, 
ρνιηθή Δγθπθινπαίδεηα. 
Παηάθε Oxford, Παηάθεο,  
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Αζήλα 2001, ηόκνο 6, 
ιήκκα: ήρνο. 

Η ειεθηξηθή ζθνύπα θαη ε 
ιαρηάξα ηωλ δύν θίιωλ,  
Φ. Υαηδεράλλα, Οη 
πεξηπέηεηεο ηνπ Θαξπδάθε 
θαη ηεο Εαραξνύιαο, 
Φπρνγηόο, Αζήλα 1995 

Ο ππνινγηζηήο κνπ, Θ. 
Υνξηηάηε, από αλέθδνηε 
ζπιινγή.  

Ο αιίγθαξνο βγαίλεη 
ακαμάδα (απόζπαζκα), 
Εσή Καλάβα, Γεκεληδό-
πνπινο, Αζήλα ρ.ρ. 
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Γ. Μπηαξάο, Σν αηύρεκα 
(2), αθξπιηθό, 220 Υ 190 εθ., 
1987. 

Σν ξνιόη ηεο Λάξωο, Λ. 
Πέηξνβηηο- 
Αλδξνπηζνπνύινπ, ηε 
γεηηνληά ηνπ ήιηνπ, 
Καζηαληώηεο, Αζήλα 1990 
 

Κύζεηο θαη απαληήζεηο 
 

Ζ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΜΑ 
ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 

Σα δύν αδέξθηα. Θεξηζκόο, 
αιώληζκα, ιίρληζκα, 
άιεζκα, δύκσκα, ςήζηκν. 
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Αηλίγκαηα. Μέιηζζα θαη 
κέιη, ην θαξπνύδη, ε ζάιαζ-
ζα, ην θνπηάιη ζην ζηόκα. 

Πξόβιεκα: Σα πξόζσπα 
ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη δύν 
ν παπα-Γηάλλεο θαη ε πα-
παδηά Μαξία, πνπ έθαγαλ 
από ηξία απγά ν θαζέλαο. 
 
Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ  
ΣΖ ΕΧΖ ΜΟΤ 

Ο ππνινγηζηήο κνπ. Σα 
«εηθνλίδηα» ζεκαίλνπλ: 
θιείζηκν ηνπ ελεξγνύ 
παξαζύξνπ, κελνύ έλαξμε, 
απ’ ην νπνίν νδεγνύκαζηε  
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ζπλήζσο ζην θιείζηκν ηνπ 
ππνινγηζηή, κεηαθνξά έλα 
βήκα πίζσ. 
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Εσή Καλάβα,  
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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 ΠΧΛΖΖ». 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. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


