
Γεια οου, κότουφα 

Μια μέρα ο Μάρτης συνάντησε τον κότσυφα. 
- Γεια σου, κότσυφα, του είπε. 
- Για να σου πω, απάντησε ο κότσυφας θυμωμέ-

νος. Δε με λένε σκέτο κότσυφα. Με λένε κυρ κότσυ-
φα κι αφέντη κιτρινομύτη, γιατί πρώτος απ' όλα τα 
πουλιά έφτιαξα τη φωλιά μου. Γέννησα τ' αυγά μου 
κι όπου να 'ναι θα δεις και τα παιδιά μου. 

Ο Μάρτης κούνησε το κεφάλι του. Την άλλη μέρα 
έπιασε τόσο κρύο, που τα αυγά του κότσυφα έσπα-
σαν. 

» 

Πριν έρθει ο Απρίλης, ο Μάρτης συνάντησε ξανά 
τον κότσυφα. 

- Καλημέρα, κότσυφα και κυρ κότσυφα κι αφέντη 
κιτρινομύτη! 

- Δεν είμαι πια κότσυφας και κυρ κότσυφας κι αφέ-
ντης κιτρινομύτης. Με ξεγέλασες, Μάρτη! Τη μια 
μέρα κάνεις κρύο, την άλλη κάνεις ζέστη. Πάει η φω-
λιά μου, πάνε και τ' αυγά μου! 

Όμως ο κότσυφας, όταν ζέστανε ο καιρός, έφτια-
ξε καινούρια φωλιά και γέννησε ξανά αυγά. 

Διασκευή λαϊκής παράδοσης 
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Παοχαλινό 
Πέντε μέρες μόνο μένουν 
για ν' αρχίσουν οι γιορτές 
της Μεγάλης Εβδομάδας 
κι οι πασχαλινές χαρές. 
Πώς μ' αρέσουν οι καμπάνες 
να χτυπούν νυχτερινές... 
Και μοσκοβολούν οι φούρνοι 
απ' τις τόσες μυρωδιές... 
Τα τραπέζια κοκκινίζουν 
απ' τα κόκκινα τ' αυγά. 
Κι ένας τ' άλλου τα τσουγκρίζουν 
και του λεν: χρόνια πολλά... 

Έλλη Αλεξίου 

Αλεξίου, Έ. 1983. Τραγουδώ και χορεύω. 
Αθήνα: Καστανιώτης 

Πασχαλινά κουλούρια 

Τα παλιά χρόνια, τις παραμονές 
του Πάσχα οι άνθρωποι 
έφτιαχναν κουλούρια. 
Τα έπλαθαν έτσι, ώστε 
να μοιάζουν με ζώα, πουλιά, 
ψάρια, ανθρωπάκια. 
Τους έβαζαν για μάτια και 
στόμα γαρίφαλα ή ξυλάκια 
κανέλας. Στη μέση, συχνά 
έβαζαν ένα κόκκινο αυγό. 

Διασκευή από το βιβλίο Πέρδικες και πουλιά, 
Οι μικροί λαογράφοι 5, του Μουσείου 

Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης 

Λαζαράκι 
από την Κω, 
Δωδεκάνησα 

Πασχαλινό κουλούρι 
για τα βαφτιστή ρια 
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Στη βιβλιοθήκη 
Τα παιδιά κανόνισαν 

να πάνε στη βιβλιοθή-
κη. Ήθελαν να επι-
στρέψουν το βιβλίο I 
για τα πουλιά. 

Πήγαν στην αίθουσα 
με τα παιδικά βιβλία. Οι 
τοίχοι ήταν γεμάτοι ρά-
φια με βιβλία. Βιβλία με-
γάλα και βιβλία μικρά, 
βιβλία χοντρά και βιβλία 
λεπτά. Βιβλία με σκλη-
ρό εξώφυλλο και βιβλία 
με μαλακό εξώφυλλο. Βιβλία παλιά και βιβλία καινούρια. 
Πάνω από τα ράφια ήταν κολλημένες αφίσες για βιβλία 
και εικόνες με ήρωες βιβλίων. Στη μέση υπήρχαν δύο 
μεγάλα τραπέζια με καρέκλες. Σε μια γωνιά τα παιδιά 
είδαν ένα χαλί με πολλά μαξιλάρια. 

Η υπεύθυνη της βιβλιοθήκης τούς καλημέρισε και τους 
ρώτησε τι βιβλία θα ήθελαν. 

- Πείτε μου, παιδιά! Τι σας ενδιαφέρει; Στα βιβλία μπο-
ρούμε να βρούμε τα πάντα. 

Ζητώ ένα βιβλίο με ήρωες ανθρώπους και το λλίζω. 

Χτες εγώ ζήτησα ένα βιβλίο με ήρωες ανθρώπους 
και το ξεφύλλισα. 



Ο Άρης ζήτησε ένα βιβλίο με παραμύθια. Η Αγγελική 
ζήτησε ένα βιβλίο με περιπέτειες. Ο Σαμπέρ ένα βιβλίο με 
πληροφορίες για τα ζώα του δάσους. 

Η υπεύθυνη της βιβλιοθήκης έφερε πολλά βιβλία με τα 
θέματα που της ζήτησαν τα παιδιά. Τα παιδιά έκατσαν στα 
μαξιλάρια και ξεφύλλισαν τα βιβλία. Η Μαρίνα άρχισε να 
διαβάζει το βιβλίο που διάλεξε. Ο τίτλος του ήταν «Το 
γαϊτανάκι»*. 

* Το γαϊτανάκι: είναι ένας χορός και μαζί παιχνίδι. Όλα τα παιδιά πιάνονται 

σε κύκλο και χορεύουν. 

Για να δανειστεί η Μαρίνα το βιβλίο, πρέπει να γράψει το όνομα 
του συγγραφέα και τον τίτλο του βιβλίου. Βοήθησέ τη. 

Συγγραφέας: 
Γυγένιος Τριβιζάς 

ΕΥΓΕΝΚ5Ϊ ΤΡΒΙΖΑΙ 

Τα τρία μικρά λυκάκια 
Εικονονρόφηση Έλεν Οξίνμηερυ 

Τίτλος: 
Τη τρίπ μικρά λυκάκια 



Να σας διαβάσω; 
Λίγες μέρες μετά, η Μαρίνα διαβάζει στους φίλους της 

ένα κομμάτι από το βιβλίο «Το γαϊτανάκι». 

Μια φορά, δεν πάει καιρός, ζούσε σ' ένα μικρό χωριό, κάπου εδώ κοντά, 
ένας άνθρωπος πολύ σοφός και πολύ γέρος. Η πλάτη του ήταν σκυφτή -

τόσο σκυφτή, που η άσπρη του γενειάδα άγγιζε τη γη. Είχε διαβάσει 
τα βιβλία όλου του κόσμου και είχε μάθει τις γλώσσες όλων 

των ανθρώπων. Ζούσε 
απόμερα, σ' ένα μικρό 
σπιτάκι, ολομόναχος. 

Στον κήπο του 
φύτρωναν και άνθιζαν 

όλων των λογιών 
τα λουλούδια: 

τριαντάφυλλα, τουλίπες, 
μαργαρίτες, κυκλάμινα, 
ζουμπούλια και όμορφα 
κατακόκκινα γαρίφαλα. 

Οι συγχωριανοί τον πολύ 
τον αγαπούσαν και όλοι 

τον φώναζαν 
«ο κυρ Νικόλας ο Γαρίφαλος». 
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Εγώ όταν ήμουν μικρός, έτρεχα συνέχεια 
και δε σταματούσα. 



Κάποιο δειλινό, όταν ο ήλιος καλησπέριζε τη νύχτα, που σκαρφάλωνε 
πίσω από το βουνό, τρία κοριτσάκια πέρασαν μπροστά από τον κήπο του 
κυρ Νικόλα, τραγουδώλτας τούτο το όμορφο τραγούδι: 

Λ ν όλα τα παιδιά της Γης 
πιάν αν γερά τα χέρια, 
κορίτσια, αγόρια στη σειρά 
και στήνανε χορό, 
ο κύκλος θα γινότανε πολύ πολύ μεγάλος 
κι ολόκληρη τη Γη μας θ' αγκάλιαζε, θαρρώ. 

Ζωρζ Σαρή 

Σαρή, Ζ. Το γαϊτανάκι. 200412. Αθήνα: Πατάκης. 
Η εικονογράφηση είναι της Α. Μακρή και προέρχεται από την πρωτότυπη έκδοση. 

- Και τι έκανε μετά ο κυρ Νικόλας; ρωτάει ο Σαμπέρ. 
- Εκανε έναν απλό υπολογισμό, λέει η Μαρίνα. Αν όλοι 

οι νέοι όλου του κόσμου, αγόρια και κορίτσια, δώσουν τα 
χέρια μια ορισμένη μέρα, σε μια ορισμένη στιγμή, μπο-
ρούν να φτιάξουν ένα γαϊτανάκι γύρω από τη Γη και όλοι 
μαζί, αγαπημένοι, να τραγουδήσουν και να χορέψουν. Ο 
κυρ Νικόλας αποφάσισε να κάνει το γύρο του κόσμου και 
να μιλήσει σε όλους για την ιδέα του. Ήταν σίγουρος πως 
θα την καταλάβουν και θα τη δεχτούν. 



Το Αλφαβητάρι με τον Ήλιο 
Ύστερα ο Ορφέας διάβασε στους φίλους του ένα κομ-

μάτι από ένα παλιό αλφαβητάρι. 

Ο Ρήγας καπετάνιος 

Μια βαρκούλα ήταν δεμένη στην ακρογιαλιά. 
«Να η βάρκα του γερο-Κοσμά! Την παίρνουμε 

να πάμε ταξίδι;» λέει ο Ρήγας. 
«Θα μας δει, και θα χαλάσει τον κόσμο από τις 

φώνές» είπαν τ' άλλα παιδιά. 
«Δε μαλώνει ο γερο-Κοσμάς» λέει ο Ρήγας. 
Λίγα παιδιά πήγαν μαζί με το Ρήγα. Ζύγωσαν τη 

βάρκα και πήδησαν μέσα. Λύνουν το σκοινί και 
τραβούν μακριά. Ωραία που πηγαίνει η βαρκούλα 
με το κάτασπρο πανί! «Καλό ταξίδι! Χαιρετίσματα 
στους δικούς μας!» τους φωνάζουν από την ακρο-
γιαλιά. 

σ γ σ β 



Ξαφνικά φύσηξε δυνατός αέρας. Ύστερα άστρα-
ψε ο συννεφιασμένος ουρανός και μπουμπούνισε. 
Τι μπόρα ήταν εκείνη! Πρώτη φορά είδαν να πέφτει 
τόσο νερό. 

Η θάλασσα θύμωνε και φούσκωνε. Η βάρκα 
πήγαινε εδώ και 'κει. 

Ζαλισμένος ο Ρήγας δεν ξέρει τι να κάμει. 
Μα να, τους βλέπει ο Σγουρός, ο ψαράς. Πηδά 

σε μια βάρκα και πηγαίνει κοντά τους. Σε λίγο τους 
βγάζει στην ακρογιαλιά. Όλοι τους είναι καταμου-
σκεμένοι. 

«Ε, καπετάνιε!» λέει ο Σγουρός στο Ρήγα. «Δε 
φτάνει μοναχά η βάρκα, χρειάζεται και ο καραβοκύ-
ρης!» 

Δημαράς, Α. (επιμ.) 1976. Το Αλφαβητάρι με τον Ήλιο. Αθήνα: Ερμής. 
Η εικονογράφηση είναι του Κ. Μαλέα και προέρχεται από την πρωτότυπη έκδοση. 

Τι πρότεινε ο Ρήγας στα άλλα παιδιά; 
Γιατί νομίζεις πως δεν πήγαν όλα τα παιδιά μαζί του; 
Τι συνέβη ξαφνικά; 
Τι είπε στο Ρήγα ο Σγουρός, ο ψαράς; 
Τι νομίζεις ότι εννοούσε; 

Ανεβαίνω, κατεβαίνω και στο σπίτι μπαίνω, βγαίνω. 

Τη μουσούδα μου πλένω, φιόγκο στην ουρά μου δένω, 
ήσυχη ποτέ δε μένω. 

Όταν θυμώνω, με τη γάτα μαλώνω και μετά φιλιώνω. 
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Θα γράψουμε το δικό μας βιβλίο 
- Κύριε, πήγαμε 

στη δημοτική βιβλιο-
θήκη και είδαμε πολλά 
βιβλία. Διαβάσαμε για 
την περιπέτεια του 
Ρήγα στη θάλασσα, 
διαβάσαμε και για 
έναν άνθρωπο που 
αγαπούσε πολύ τα 
βιβλία, τον κυρ 
Γαρίφαλο, είπε ο 
Αρης. 

- Μακάρι να μπορούσαμε να γράφαμε κι εμείς βιβλία, 
είπε η Ιωάννα. 

- Μπορείτε να γίνετε κι εσείς συγγραφείς. Να γράψετε 
δικές σας ιστορίες. Καθένας σας μπορεί να σκεφτεί μια 
περιπέτειά του, μια αστεία ιστορία, κάτι που τον έκανε να 
χαρεί ή να στεναχωρηθεί. Θυμάστε τότε που ήρθε στην 
τάξη μας το σκυλάκι της Ιωάννας; είπε ο δάσκαλος. 

- Α, ναι, κύριε, φώναξε η Ελένη. Θα γράψω εγώ γι' αυτό. 
- Εγώ θα γράψω για τη μέρα που ζωγραφίσαμε όλοι 

μαζί τη μάντρα του σχολείου, είπε ο Δαμιανός. 
- Κι εγώ θα πω για τη ζαβολιά της γάτας στην παράστα-

ση του Καραγκιόζη, είπε η Ιωάννα. 
- Εγώ να περιγράψω την επίσκεψη μας στο Ναυτικό 

Μουσείο; ρώτησε η Φωτεινή. 
- Θα κάνουμε ένα βιβλίο. Θα κάνουμε ένα μεγάλο 

βιβλίο, φώναξε ο Γιάννης. 
- Θα κάνουμε ένα μεγάλο βιβλίο με ιστορίες της τάξης 

μας, συμπλήρωσε ο Πέτρος. 



- Θα είναι το ημερολόγιο της τάξης μας, είπε ο δάσκαλος. 
- Και τι θα κάνουμε με τα λάθη της ορθογραφίας; ρώτη-

σε ο Κωνσταντίνος. 
- Θα τα διορθώσουμε με τη βοήθεια του λεξικού, είπε ο 

δάσκαλος. Μόλις θα τελειώσετε τις ιστορίες σας, θα τις 
γράψουμε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μετά θα εικονο-
γραφήσουμε το βιβλίο, ζωγραφίζοντας όλες τις σελίδες 
του και το εξώφυλλο. Θα γράψουμε τον τίτλο και το 
βιβλίο μας θα είναι έτοιμο. 

Ανοιξε ί ο βιβλίο σου στη σελίδα 17. Παρατήρησε τη ζωγραφιά. 
Συμπλήρωσε ό,τι λείπει. Θα μάθεις τι έγραψε ο Δαμιανός. 

Ζωγραφιές στη μάντρα 

Μια μέρα είπαμε στην τάξη να ζωγραφίσουμε τη 
μάντρα του σχολείου. Ήρθαν και οι γονείς μας. Η 
μαμά της Φωτεινής έφερε κουλουράκια. Ζωγραφί-
σαμε μια καμηλοπάρδαλη, 

ί 0 ^ ( γ ϊνο\ 

^ ε π τ φ 0( - ητα / 
Εγώ πασάλειψα κατά λάθος το χέρι του Γιάννη. Ο 
Γιάννης έπεσε πάνω στα κουλουράκια. Δεν τα 
έλιωσε όλα. Ήταν πολύ νόστιμα. 



Έκθεση βιβλίου 

Η ιδέα που είχαν τα παιδιά της πρώτης τάξης να φτιά-
ξουν βιβλίο άρεσε σε όλους. Ετσι όλες οι τάξεις του σχο-
λείου άρχισαν να φτιάχνουν βιβλία. Αποφάσισαν να τα 
παρουσιάσουν στην έκθεση βιβλίου του σχολείου τους. Η 
διευθύντρια του σχολείου ετοίμασε μια ανακοίνωση. 

2ο Δημοτικό Σχολείο 
Αιγαίου 12 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Στις 22 Μαΐου θα γίνει στο σχολείο μας, όπως κάθε 
χρόνο, έκθεση παιδικού βιβλίου. Στην έκθεση θα υπάρχει 
μεγάλη ποικιλία βιβλίων. Γονείς και παιδιά θα μπορέσουν 
να τα ξεφυλλίσουν και να διαλέξουν. 

Φέτος στην έκθεση οι μαθητές και οι μαθήτριες του 
σχολείου μας θα παρουσιάσουν τα βιβλία που δημιούργη-
σαν ομαδικά. / ^ ζ ^ Ν . 

Ώρες λειτουργίας: 5-8 το απόγευμα. ' Λ 

Οι δάσκαλοι και οι δασκάλες 

Η δ ιεν$^τρ ια 

Χρι6ΐίνα, Μελά 
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Η πρώτη τάξη σκέφτηκε να ετοιμάσει τις προσκλήσεις 
για την έκθεση βιβλίου. 

Ιωάννα: Εμείς θα ετοιμάσουμε την πρόσκληση. 
Πέτρος: Εμείς θα ετοιμάσουμε την πρόσκληση για την 

έκθεση. 
Ελένη: Εμείς θα ετοιμάσουμε την πρόσκληση για την 

έκθεση του βιβλίου. 
Δαμιανός: Εμείς θα ετοιμάσουμε την πρόσκληση για την 

έκθεση του βιβλίου στο σχολείο. 

ΜϋΚΐ̂ ιΙ: 

η ρ ό ο κ λ " ο η ν 
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•Ξ,——""" 
Η ΣΤ' τ<ίξη του 49ου Α. Σ. Αδηνών &ις ττροίκαλα «ην του Περι-
βαλλοντικού Προγράμματος «Περιβάλλον κ αι Πολιτικός εχη Γειχονιή μβς: 

Μοναβχη̂άκι - Κουμουνδούρου - Ψυ̂ΓΡ 
το Ιώ̂βτο 11 Ιουνίου 2005 

«τις 6:30 το «πτόγευμα βχο σχολείο μας 

Κάθε πρόσκληση μας δίνει ορισμένες πληροφορίες. 
Διαβάστε προσεκτικά τις προσκλήσεις. 
• Ποιος μας προσκαλεί; 
• Για ποιο λόγο μας προσκαλεί; 
• Ποια μέρα και ώρα πρέπει να είμαστε εκεί που μας προσκαλούν; 
• Πού μας προσκαλούν; 

Τα παιδιά έφεραν διάφορες προσκλήσεις για να πάρουν 
ιδέες. 



^ΥΊϊίο, 1 ν 
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Ή μ ο υ ν α σε μια θάλασσα 

απέραντη, γαλάζια, 

γοργόνες με νανούριζαν, 

μου κάναν χίλια νάζια. 

Μετά στο δ ά σ ο ς βρέθηκα 

μαζί με τις μα ϊμούδες 

και έτρωγα φ ρ α γ κ ό σ υ κ α 

με δ υ ο χοντρές αρκούδες . 

Στον Ά ρ η π ρ ο σ γ ε ι ώ θ η κ α , 

τους εξωγήινους είδα, 

μα απ ' το δ ι α σ τ η μ ό π λ ο ι ο 

έφυγε μία βίδα. 
* 

Και ξαφν ικά α κ ο ύ σ τ η κ ε 

μία φ ω ν ή ξιδάτη, 

ήτανε η μανούλα μου: 

«Για σ ή κ ω απ ' το κρεβάτι !». 

Α χ , αντίο, όνε ιρά μου, 

πρέπε ι τώρα να ξυπνήσω, 

τη δ α σ κ ά λ α πο ιος ακούει 

σ τ ο σ χ ο λ ε ί ο αν αργήσω. 

Αργυρώ Κοκορέλη 

Κοκορέλη, Α. 2004. Αντίο, όνειρά μου. 
Αθήνα: Ελληνικά γράμματα. 

Η εικονογράφηση είναι 
της Φ. Στεφανίδου και προέρχεται 

από την πρωτότυπη έκδοση. 
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Καλοκαιρινή εκδρομή 
Πρώτες μέρες του καλοκαιριού. Ο καιρός έχει ζεστάνει. 

Οι γονείς των παιδιών είχαν υποσχεθεί σε όλη την παρέα 
μια εκδρομή στη θάλασσα. Την Κυριακή θα πάνε στην 
Ψιλή Αμμο. 

Από τη ανυπομονησία τους όλα τα παιδιά ξύπνησαν 
πρωί πρωί, πριν ακόμη χτυπήσει το ξυπνητήρι. Ετοίμασαν 
τα εκδρομικά τους σακίδια, φόρεσαν τα καπέλα τους και 
να τα τώρα στο σταθμό των λεωφορείων. Η ώρα είναι 9. 
Κοιτάζουν τον πίνακα με τα δρομολόγια. 
Προσπαθούν να βρουν τι ώρα φεύγει 
λεωφορείο για την Ψιλή Άμμο. 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΩΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Πυργί Ψιλή Άμμος 

πρωί απόγευμα πρωί απόγευμα 
8 3 7 2 
9 6 9 3 
11 8 10 5 

11 7 

Το λεωφορείο των 9 ήταν γεμάτο. 

Παρατήρησε τον πίνακα με τα δρομολόγια και απάντησε. 

• Τι ώρα θα φύγουν τα παιδιά; 

• Πόση ώρα θα περιμένουν για το επόμενο δρομολόγιο; 

• Η διαδρομή μέχρι την Ψιλή Άμμο είναι μία ώρα. 

Τι ώρα θα φτάσουν εκεί; 



- Κάνουμε ένα μεγάλο κάστρο από άμμο; πρότεινε η 
Μαρίνα. Αρη και Ιωάννα, εσείς θα κουβαλήσετε άμμο με 
τα κουβαδάκια σας. Η Αγγελική, ο Μολύβιος και εγώ θα 
ψάξουμε για αχηβάδες για να το στολίσουμε. 

- Παιδιά, ελάτε γρήγορα! Κοιτάξτε τι βρήκε ο Μολύβιος! 
Κάτι μεγάλα στρογγυλά ίχνη που ξεκινούν από τη θάλασ-
σα, φώναξε ο 'Γαμπέρ. Ας τα ακολουθήσουμε. 

Ξαφνικά τα νη σταματούν. Τα παιδιά κοιτάζουν γύρω 
τους με απορ ι. Εκείνη τη στιγμή τους πλησιάζει η μαμά 
του Ορφέα. 

- Παιδιά, προσέχετε πού πατάτε! Μην ανακατεύετε 
καθόλου την άμμο. Βρήκατε τα ίχνη μιας θαλάσσιας 
χελώνας. Μια χελώνα κάπου εδώ έχει θάψει τα αυγά της. 
Στην άκρη της παραλίας υπάρχει μια ταμπέλα με πληρο-
φορίες και φωτογραφίες. Πάμε όλοι μαζί να τη δούμε. 

\ 



Η χελώνα Καρέττα Καρέττα 

ΚΑΡΕΤΤΑ ΚΑΡΕΤΤΑ 

Η θαλάσσια χελώνα είναι ερπετό. 
Ζει στη θάλασσα εδώ και εκατομ-
μύρια χρόνια, από την εποχή των 
δεινοσαύρων. Το καβούκι της έχει 
σχήμα καρδιάς. Τρώει καβούρια, 
αστερίες, μέδουσες, αχινούς, σφουγ-
γάρια και καλαμαράκια. 

Από το τέλος του Μαΐου και μετά 
οι θηλυκές χελώνες βγαίνουν στη 
στεριά μόνο για να γεννήσουν. 
Γεννούν πάντα στην παραλία που 
γεννήθηκαν και οι ίδιες. 

Οι χελώνες βγαίνουν από τη 
θάλασσα τη νύχτα, ανοίγουν 
τρύπες στην άμμο, γεννούν 
εκεί τα αυγά τους και τα σκε-
πάζουν. 

Θα γίνω φίλος με το γλάρο, τον κάβουρα, 
τον αχινό, τον αστερία και το χελωνάκι. 



Σε κάθε τρύπα αφήνουν περίπου 120 
αυγά. Μένουν θαμμένα στην άμμο δύο 
μήνες και τα ζεσταίνει ο ήλιος. Οι χελώ-
νες κρύβουν τα αυγά τους καλά, για να 
μην τα βρει κάποιο ζώο και τα φάει. 

Μόλις τα χελωνάκια βγουν 
από τα αυγά, τρέχουν προς τη 
θάλασσα. Πολλά δεν προλαβαί-
νουν να φτάσουν στο νερό, γιατί 
τα τρώνε τα θαλασσοπούλια. 
Όμως κι αυτά που φτάνουν στο 

νερό κινδυνεύουν από τα μεγάλα ψάρια. Ελάχιστα μικρά 
καταφέρνουν να γίνουν μεγάλες χελώνες. 

Οι κίνδυνοι για τις θαλάσσιες χελώνες είναι πολλοί. Πιά-
νονται στα μεγάλα δίχτυα και πνίγονται, επειδή δεν μπο-
ρούν να πάρουν αέρα. Τρώνε πλα-
στικές σακούλες, γιατί νομίζουν ότι 
είναι μέδουσες και πεθαίνουν. Αν οι 
παραλίες έχουν φώτα και φασαρία, 
δεν μπορούν να γεννήσουν. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙ ΑΣ ΧΕΛΩΝΑΣ 



Αρχαίοι μύθοι 
- Υπάρχει ένας αρχαίος μύθος από την Ινδία για τη 

θαλάσσια χελώνα, λέει ο μπαμπάς του Σαμπέρ. Στα αρχαία 
χρόνια οι άνθρωποι πίστευαν ότι τρεις ελέφαντες κουβα-
λούσαν τη Γη στις ράχες τους. Αυτούς τους ελέφαντες 
τους κουβαλούσε πάνω στο καβούκι της μια τεράστια 
θαλάσσια χελώνα. Η χελώνα κολυμπούσε σε μια θάλασσα 
χωρίς αρχή και τέλος. 

Λένε πως, αν η χελώνα πάψει να υπάρχει, οι ελέφαντες 
θα χάσουν την ισορροπία τους. Τότε η Γη θα γλιστρήσει 
από τις ράχες τους και θα χαθεί. 

- Και στην αρχαία Ελλάδα πίστευαν ότι η θαλάσσια 
χελώνα ήταν σπουδαίο ζώο, λέει η μαμά του Ορφέα. Γι' 
αυτό την είχαν σχεδιάσει πάνω σε νομίσματα. Ελεγαν ότι 
ήταν το αγαπημένο ζώο της Αφροδίτης, της θεάς της 
ομορφιάς. 

- Παλιά οι ψαράδες πίστευαν ότι θα είχαν καλό ταξίδι αν 
έβλεπαν χελώνα να κολυμπάει δεξιά από τη βάρκα τους. 
Όταν έβλεπαν τη χελώνα αριστερά, πίστευαν ότι θα είχαν 
κακό ταξίδι, συμπληρώνει ο μπαμπάς της Αγγελικής. 



Η οπηλιά 

Ξαψνικά ο Μολύβιος αρχίζει να τρέ-
χει. Τα παιδιά τον βλέπουν να χώνε-
ται ανάμεσα στα βράχια. Το σκυ-
λάκι χάνεται από τα μάτια 
τους. 

Όλοι ψάχνουν να τον 
βρουν. Οι πατημασιές του 
οδηγούν πίσω από 
ένα μεγάλο βράχο. 
Τα παιδιά βρίσκονται 
μπροστά στην είσοδο μιας 
σπηλιάς. 

- Λέτε να είναι σπηλιά 
πειρατών; ρωτάει η Ιωάννα. 
Φοβάμαι λίγο. 

- Μη φοβάσαι. Θα σου κρατώ το χέρι. Ετσι δε θα φοβάμαι 
ούτε εγώ, λέει ο Αρης. 

Ας μπούμε. 
- Ακούγεται ένας θόρυβος, ψιθυρίζει ο Σαμπέρ. 
- Μου φαίνεται σαν ροχαλητό. Μήπως είναι κάποιος 

πειρατής που κοιμάται; ρωτάει η Ιωάννα. 
- Παιδιά, μη χάνετε το θάρρος σας, φωνάζει η Μαρίνα. 
Ο Μολύβιος είναι που γρυλίζει. 
- Κάτι θα βρήκε. Πάμε να δούμε, λέει ο Ορφέας. 

Κρύβομαι στη σπηλιά. 
Εσύ, κάβουρα, κρύβεσαι στα βότσαλα. 
Ο αχινός κρύβεται στα βράχια. 
Τα ψάρια κρύβονται στη θάλασσα. 75 



Η μπουρού 

Τα παιδιά βρήκαν το Μολύβιο. Κι αυτός είχε βρει το 
θησαυρό που κρυβόταν στη σπηλιά. Είχε σταθεί μπροστά 
σε ένα μεγάλο κοχύλι και το γάβγιζε. Ήταν μια μπουρού. 
Στα παλιά χρόνια οι ναυτικοί φυσούσαν μέσα σε τέτοια 
κοχύλια. Έβγαινε ένας δυνατός ήχος. Ετσι ειδοποιούσαν 
ότι φτάνουν στη στεριά. 

- Με μια μπουρού σφύριζε και ο Τρίτωνας, είπε η Μαρίνα. 
Ενας αρχαίος ελληνικός μύθος έλεγε ότι ο Τρίτωνας 
ζούσε στη θάλασσα. Αυτός είχε σώμα ανθρώπου και ουρά 
ψαριού, όπως οι γοργόνες. Ήταν γιος του Ποσειδώνα, του 
θεού της θάλασσας. Όταν ο Τρίτωνας θύμωνε, σήκωνε 
τρικυμία. Οι ναυτικοί έχυναν κρασί στη θάλασσα, για να 
τον καλοπιάσουν και να έχουν καλό ταξίδι. 

- Ας παίξουμε τους πειρατές. Αυτοί οπωσδήποτε θα 
είχαν μπουρού, φώναξε η Ιωάννα. 

- Πάμε στην ακρογιαλιά να φυσήξουμε με την μπουρού. 
Ίσως κάποιος μας ακούσει και απαντήσει, είπε ο Σαμπέρ. 

- Αν βάλουμε το κοχύλι στο 
αυτί μας, μπορούμε να ακού-
σουμε το τραγούδι της θάλασ-
σας, είπε η Αγγελική. 

- Και να ονειρευτούμε θαλασ-
σινά ταξίδια, συμπλήρωσε 
ο Αρης. 

76 

Ο κάβουρας θα πάρει την μπουρού. 
Αυτός θα την έχει για σπίτι του. 



Τα τζιτζίκια 
Η Παναγιά το πέλαγο 
κρατούσε στην ποδιά της 
τη Σίκινο, την Αμοργό 
και τ' άλλα τα παιδιά της. 

Από την άκρη του καιρού 
και πίσω απ' τους χειμώνες 
άκουγα σφύριζε η μπουρού 
κι έβγαιναν οι Γοργόνες. 

Κι εγώ μέσα στους αχινούς 
στις γούβες στ' αρμυρίκια* 
σαν τους παλιούς θαλασσινούς^ 
ρωτούσα τα τζιτζίκια: 

- Ε, σεις, τζιτζίκια μου άγγελοι, 
γεια σας κι η ώρα η καλή. 
Ο βασιλιάς ο ήλιος ζει; 
Κι όλ' αποκρίνονταν μαζί: 

- Ζει ζει ζει ζει ζει ζει ζει ζει. 
Οδυσσέας Ελύτης 

Ελύτης, Ο. 19863. Τα ρω του έρωτα. Αθήνα: Ύψιλον 

* αρμυρίκι: μικρό δέντρο που 
φυτρώνει δίπλα στη θάλασσα. 



Κοχύλι 

Ενα κοχύλι μου 'δωσαν. 

Μέσα του τραγουδά 
μια θάλασσα του χάρτη. 
Νερό η καρδιά μου γέμισε 
με μικρά μικρά ψάρια 
από σκιά κι από ασήμι. 
Ένα κοχύλι μου 'δωσαν. 

Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα 

Λόρκα, Φ. Γκ. 19964. Τα ποιήματα. 
Μετάφραση Δικταίος, Α. 

Αθήνα: Σ. I. Ζαχαρόπουλος 

Δημήτρης Μυταράς, Η τόννα 



Λ έ ξ ε ι ς - κ λ ε ι δ ι ά 

Λέξεις-κλειδιά 

Το καπέλο περπατάει! 
μολύβι, ψυγείο, περπατάει 

Ένας καινούριος μαθητής 
καινούριος, παιδί, όνομα, κρύβομαι 

Όλοι στο οικόπεδο 

οικόπεδο, πολυκατοικία, πινέλο, ανοίγω 

Μπλε όνειρα 
πίνακας, ουρανός, μπαλόνι, βυθός, 
ιππόκαμπος 

Με πινέλα και φαντασία 
μάντρα, φαντασία, παντού, 
ζωγραφίζω 

Ο παπουτσωμένος χιονόδρακος 
χιονάνθρωπος, κατσαρόλα, παπούτσι, 
οδοντόβουρτσα 

Μην αγγίζετε! Έχει αγκάθια! 
αγκάθι, κλειδί, σπόγγος, αγγίζω 

Κοντά στο τζάκι 

τζάκι, φλιτζάνι, μουτζούρα, αγγελία 

Η ευχή 

ελεύθερος, ευχαριστώ, ευχή, εύχομαι 

Ο θείος Παύλος ταχυδρομείο, ταυτότητα, μάσκα, αύριο 

Ένα γράμμα για την Ιωάννα 
περιπέτεια, φωτογραφία, γράμμα, 
γράφω 

Δώρα για την Ιωάννα 
δώρο, Πινόκιο, τύμπανο, καπέλο 

Τι κρύβει το μπαούλο; 
συρτάρι, μπαούλο, ταξίδι, μαζεύω 

Καράβια 
καράβι, καΐκι, συλλογή 

Παιχνίδια που ταξιδεύουν 
οδηγίες, υλικά, κατάλογος 

Το πετροκάραβο 
νησί, σημαία, ύφασμα, πετρώνω 

Η μετακόμιση 
πολυκατοικία, φορτηγό, γείτονας, 
ξεφορτώνω 

Η Αγγελική 
Αγγελική, ποδήλατο, όροφος 

Παίζουμε παντομίμα; 
ομάδα, παντομίμα, επάγγελμα, παίζω 

Βόλτα στο βουνό 
βουνό, μέλισσα, πουλί, χελιδόνι, 
πηγαίνω, μυρίζω 

Το κοτσύφι 
φύλακας, κοτσύφι, χειμώνας, 
άνοιξη, σφυρίζω, κελαηδώ 

Το ημερολόγιο της Μαρίνας 
χώμα, προσεκτικά, βάζω, πέφτω 

Γεια σου, κότσυφα 
φωλιά, Μάρτης, ζέστη, κρύο 

Στη βιβλιοθήκη 
βιβλιοθήκη, βιβλίο, βιβλιοθηκάριος, 
ζητώ, διαβάζω 

Να σας διαβάσω; 
γέρος, γαϊτανάκι, γη, τραγουδώ, 
χορεύω 


