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1. Πρωινὴ προσευχὴ
᾽
Επρόβαλ’ ἡ αὐγούλα
κι ὁλόχαρο ξυπνῶ
νὰ στείλω προσευχούλᾶ
ψηλὰ στὸν Οὐρανό.

Βοήθησέ με, Θεέ μου,
νἆμαι καλὸ παιδὶ
καὶ πάντα φώτιζέ μου
τὸ νοῦ καὶ τὴν ψυχή.
Μὲ τ’ ἄλλα τὰ παιδάκια
νἆμ’ ἀγαπημένο,
σὰν τ’ ἄκακα τ’ ἀρνάκια
τρισευτυχισμένο.

Χ. Α.

2. Ἀνοίγει τὸ σχολεῖο
νοιξαν
τὰ
σχολεῖα.
Φρεσκοχρωματισμένα
καὶ
ὁλοκάθαρα περιμένουν τὰ
παιδιά!
῎Εφτασε ἡ 1η ᾽Οκτωβρίου.
Τὴ λούζει ἕνας εὐχάριστος
ἥλιος. Τὰ παι-διά μὲ καινούργιες ποδιές,
μὲ τὴ σάκκα στὴν πλάτη, τρέχουν γιὰ τὸ
σχολεῖο. Σὲ ὅποια γωνιὰ κι ἂν σταθῆς, θὰ
ἰδῆς τὰ παιδάκια δυὸ - δυό, τρία - τρία ἢ κι
ἀπὸ ἕνα - ἕνα νὰ χύνωνται στοὺς δρόμους, ποὺ
ὁδηγοῦν στὸ σχολεῖο.
Περπατοῦν καμαρωτὰ - καμαρωτά, ὅλο
γέλια καὶ χαρές.
Φτάνουν στὸ σχολεῖο.
Κοιτάξτε τί γίνεται!
Τί χαρὲς καὶ τί χαιρετίσματα!
- Τί γίνεσαι, Κώστα;
- Πῶς πέρασες, Πᾶνο;
- Καλῶς την τὴν ῾Ελενίτσα!
- Πότε ἤρθατε Νίνα; ἀκοῦς δεξιὰ καὶ


ἀριστερά· ὁ ἕνας χαιρετισμὸς πάνω στὸν
ἄλλο!
Κι ἀρχίζουν ἀμέσως οἱ ἀτέλειωτες
ὁμιλίες:
- Τί ὡραῖα, ποὺ περάσαμε στὸ βουνὸ!...
-᾽Εμεῖς ἐπήγαμε στὸ χωριὸ τοῦ παπποῦ!...
- ῾Η θάλασσα... τί ὄμορφη, ποὺ ἦταν ἡ
θάλασσα!
-Ἄχ !... πότε πέρασαν κι ὅλα τρεῖς μῆνες;
῎Ετσι, καθὼς μιλοῦν τὰ παιδάκια, γεμᾶτα
ὄρεξη καὶ χάρη, δὲ χορταίνει κανεὶς νὰ τὰ
βλέπη.
Ἀλλὰ νά! κατεβαίνει
στὴν αὐλὴ ὁ δάσκαλος,
συνοδεύοντας τὸν Παπα
- Δημήτρη, μὲ τὰ
ὁλόασπρα γένεια.
῾Ο Παπούλης εὐλογεῖ
μὲ ἀγάπη δεξιὰ κι
ἀριστερά
του
τὰ
παιδάκια· κι ὁ δάσκαλος
χαμογελᾶ στὰ παιδιὰ
καὶ στοὺς γονεῖς τους.


Στὸ μέσο τῆς
αὐλῆς
εἶναι
ἕνα
τραπέζι
στρωμένο
μὲ
κατάλευκο τραπεζομάνδηλο.
῾Ο
παπᾶς
πλησιάζει, στὸ
τραπέζι. Φορεῖ τὸ
χρυσοκεντημένο
πετραχήλι
του·
βγάζει
τὸ καλυμμαύχι, του καὶ τὸ τοποθετεῖ
στὴν ἄκρη τοῦ τραπεζιοῦ. Στὴ μέση εἶναι
κάτασπρη λεκάνη μὲ ὁλοκάθαρο νερό· καὶ
δεξιὰ ὁλόχρυσος Σταυρός, μέσα σὲ μυρωδᾶτα
βασιλικά.
Τὰ παιδιὰ βρέθηκαν στὴ στιγμὴ
τοποθετημένα σὲ σχῆμα μεγάλου Π, γύρω
ἀπὸ τὸ τραπέζι τοῦ Ἁγιασμοῦ.
Δεξιὰ στὸ τραπέζι ἕνα παιδὶ ἀπὸ τὴν ἕκτη
τάξη κρατεῖ καμαρωτὸ τὴν ὄμορφη Σημαία
τοῦ σχολείου.

Αὐτὴ τὴ στιγμὴ οἱ ἀκτῖνες τοῦ ἥλιου
ξεπερνοῦν τὰ δέντρα τοῦ κήπου καὶ λούζουν
τὴ Σημαία καὶ τὸ γέρο - παπᾶ.
Λάμπει ὁλόκληρος τώρα ὁ παπᾶς: Κι
ἀμέσως ἀρχίζει:
«Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάντοτε, νῦν καὶ
ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν».
Καί, ψάλλοντας, βαφτίζει τὸ Σταυρὸ κι
ἁγιάζει τὸ νερό. Ραντίζει ἔπειτα γύρω κι
ἁγιάζει τὸ δάσκαλο, ὅλα τὰ παιδάκια καὶ
τοὺς ἐπισκέπτες.
Ὅλοι ἀσπάζονται τὸ Σταυρὸ καὶ φιλοῦν τὸ
χέρι τοῦ παπᾶ. Κι ἑκεῖνος εὔχεται νὰ δώση ὁ
Θεὸς σὲ ὅλους ὑγεία καὶ προκοπή.
Ἕνα παιδὶ λέει ὡραῖο ποίημα γιὰ τὴ Σημαία.
Κι ὁ δάσκαλος δίνει συμβουλὲς στὰ παιδιά.
Αὐτὴ εἶναι ἡ ἡμέρα τοῦ Ἁγιασμοῦ.
Αὔριο ἀρχίζουν οἱ ταχτικὲς ἐργασίες τοῦ
σχολείου.



3. Τὰ πρῶτα μαθήματα

Τὰ παιδιὰ πέρασαν στὴν τάξη. Καθένα
πῆρε τὴν ὡρισμένη θέση του:
Πρῶτα εἶπαν τὴν προσευχή:
Δὲ λησμονῶ μὲ τὸ σταυρό μου,
ποὺ κάνω βράδυ καὶ πρωΐ,
τὴν προσευχή μου στὸ Θεό μου,
ποὺ μοῦ χαρίζει τὴ ζωή.
Μεγάλ’ ἡ χάρη Του μεγάλη!
Γι αὐτὸ συνήθισα κι ἐγώ,
πρὶν ἀπὸ κάθε πράξη μ’ ἄλλη
πιστὰ νὰ Τὸν δοξολογῶ.



Ι. Μωραΐτης

Ἀμέσως ἔπειτα ἄρχισε ἡ
ἐργασία μὲ συζήτηση γιὰ
τὴ ζωὴ τοῦ καλοκαιριοῦ.
Ὅλα τὰ παιδιὰ εἶπαν τὶς
καλοκαιρινὲς ἐντυπώσεις
τους.
᾽Εμίλησαν τὰ παιδιά,
ποὺ ἀνέβηκαν τὸ καλοκαίρι
στὰ βουνά. ῎Επειτα ᾽κεῖνα,
ποὺ
ξεκαλοκαίριασαν
σὲ παραθαλάσσια μέρη.
᾽Εμίλησαν ἐκεῖνα, ποὺ
παραθέρισαν σὲ χωριά· κι
ἐκεῖνα, ποὺ δὲ βγῆκαν ἔξω
ἀπὸ τὴν πόλη ἢ ἀπὸ τὸ
χωριό τους.
Ἄλλα ἐμιλοῦσαν γιὰ τὰ
πράσινα δένδρα, γιὰ τὴ
δροσιὰ καὶ γιὰ τὰ κοπάδια
τοῦ βοσκοῦ.
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Ἄλλα ἔλεγαν γιὰ τὰ
παιγνίδια στὴ θάλασσα καὶ
στὴν ἀμμουδιά γιὰ τὰ καΐκια
καὶ γιὰ τὶς ψαρόβαρκες.
Πολλὰ παιδιὰ εἶπαν γιὰ
τὶς καλοκαιρινὲς ἐργασίες
τῶν χωρικῶν· γιὰ τὰ
κουκούλια, γιὰ τὰ σῦκα, γιὰ
τ᾽ ἀμπέλια, γιὰ τὰ σταφύλια·
καὶ γιὰ τὶς σταφίδες, γιὰ τὰ
δροσερὰ καρπούζια, καὶ γιὰ
τὰ νόστιμα ἀχλάδια.
Μερικὰ παιδιὰ εἶπαν
πὼς ἐβοηθοῦσαν τὰ μεγάλα
τους ἀδέρφια, ποὺ ἔκαναν
συλλογὲς ἀπὸ περίεργα
φύλλα καὶ καρποὺς ἢ
ἀπὸ σπάνιες ἀχιβάδες καὶ
πολύχρωμα πετραδάκια, γιὰ
τὸ μουσεῖο τοῦ σχολείου.
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4. Τὸ παιδάκι στὸ σχολείο
Ποῦ πάει τὸ μικρουλάκι,
γιὰ ποῦ νὰ τρέχη μὲ χαρά;
μὲ τὴ σάκκα τὴν καινούργια
τὴν καθαρὴ ποδιά;
Ζωηρὸ καὶ χτενισμένο,
χαριτωμένο, καθαρό,
τρέχει μὲ χαρὰ μεγάλη
γιὰ τοῦ χωριοῦ μας τὸ σχολειό.
Γιὰ ἰδὲς ὀμορφιὰ καὶ χάρη
γιὰ ἰδὲς βῆμα ταχτικό,
καμαρώνει σὰ στρατιώτης,
ποὺ πηγαίνει στὸ στρατό!
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⁂

5. ῾Ο τρύγος
λα τὰ παιδιὰ ξαίρουν κάτι
νὰ εἰποῦν γιὰ τὸ κλῆμα τοῦ
σπιτιοῦ τους ἤ γιὰ τὸ μοῦστο,
ποὺ ἔβγαλαν αὐτὲς τὶς ἦμέρες.
Ποῦ εἶναι τ’ ἀμπέλια;

Τὴν καταπράσινη πλαγιά, ποὺ εἶναι λίγο
πιὸ ἔξω ἀπὸ τὰ σπίτια τους, τὴν ξαίρουν καλὰ
ὅλα τὰ παιδιά.
Πολλὲς φορὲς ἐπῆγαν στ’ ἀμπέλια καὶ
εἶδαν τὸν παπποῦ να κλαδεύη τὰ κλήματα·
εἶδα τοὺς γονεῖς τους νὰ σκάβουν τὸ χῶμα
γύρω ἀπὸ τὸ κλῆμα καὶ νὰ τὸ μαζεύουν σὲ
μικροὺς σωρούς· εἶδαν τὸν πατέρα νὰ ραντίζη
τὸ ἀμπέλι μὲ τὴ μηχανὴ στὸν ὦμο· εἶδαν τὴ
μητέρα νὰ σκαλίζη καὶ νὰ θειαφίζη.
Πολλὲς φορὲς τὸ εῖδαν τὸ ἀμπέλι· ἄλλοτε μὲ
τοὺς γονεῖς τους κι ἄλλοτε μὲ τὸ δάσκαλο.
Μὰ ὅλες τὶς φορὲς τὸ ἀμπέλι ὅλο κι ἐζητοῦσε
κάτι· ὅλο κι ἀπαιτήσεις εἶχε.
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Τώρα ὅμως ἦρθε ἡ ἐποχὴ νὰ δώση. Καὶ
δίνει, δίνει πλούσια πληρωμὴ τ’ ἀμπέλι.
Πῶς εἶναι τώρα τά ἀμπέλια.

Τὰ κλήματα εἶναι σκεπασμένα μὲ τὰ
καταπράσινα παλαμωτὰ φύλλα τους· οἱ
βέργες ἁπλώνονται παντοῦ κι ἑνώνονται μὲ
τὰ διπλανὰ κλήματα. Ἀπὸ μακρυὰ φαίνονται
σὰν ἕνα στρῶμα μὲ χρῶμα βαθὺ πράσινο, ποὺ
σκεπάζει τὴν πλαγιά. Καὶ κάτω ἀπὸ ᾽κεῖνο τὸ
καταπράσινο φύλλωμα κρύβεται τὸ πλούσιο
εἰσόδημα τοῦ ἀμπελιοῦ.
Σταφύλια δροσερὰ κι ὁλόγλυκα κρέμονται
ἀπὸ τὶς βέργες· καὶ τὰ πλατειὰ φύλλα ἀπὸ
πάνω, σὰν σκεπή, τὰ προστατεύουν ἀπὸ τὴ
ζέστη καὶ τὰ κρύβουν ἀπὸ τὰ πουλιά.
῞Ἔφτασε ὁ τρύγος

Τὰ σταφύλια ὡρίμασαν. ῎Εφτασε ὁ τρύγος.
Οἱ τρυγητές, μ’ ἕνα καλάθι καὶ μ’ ἕνα
μαχαιράκι στὸ χέρι, ἁπλώθηκαν στὴν
πλαγιά· σκορπίστηκαν μέσα στ’ ἀμπέλια κι
ἡ πλαγιὰ πῆρε νέα ζωή· πηγαίνει κι ἔρχεται
ἀπὸ τὰ τραγούδια.
14
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Καὶ σκύβουν κάτω· καὶ κόβουν ἕνα - ἕνα τὰ
σταφύλια οἱ τρυγητές· ἔπειτα ἀνασηκώνονται·
τὰ κοιτάζουν, τὰ καθαρίζουν· τὰ θαυμάζουν
καὶ τὰ τοποθετοῦν στὸ καλάθι τους, δίχως νὰ
ξεχάσουν νὰ τσιμπήσουν καὶ τρεῖς - τέσσερες
ρόγες ἀπὸ τὸ καθένα.
Τὰ καλάθια ἀδειάζονται σὲ μεγάλες
καλάθες· κι ἐκεῖνες πάλι ἀδειάζονται στὸ
ληνό. Κι ὁ ξανθοκόκκινος μοῦστος τρέχει·
τρέχει ἄφθονος στὴ στέρνα· κι ἀπ’ ἐκεῖ
μεταφέρεται στὰ καθαρὰ βαρέλια. ῾Ο τρύγος
εἶναι ἡ ἐποχή, ποὺ πληρώνονται οἱ ἀμέτρητοι
κόποι τοῦ ἀμπελουργοῦ.

6. Τσιριτρὸ
1
Σὲ μιὰ ρόγα ἀπὸ σταφύλι
ἔπεσαν ὀκτὼ σπουργίτες
κι ἐτρωγόπιναν οἱ φίλοι...
τσίρι - τίρι, τσιριτρό,
τσιριτρὶ
τσιριτρό.

2
᾽Εχτυπούσανε τὶς μύτες
κι ἐκουνοῦσαν τὶς οὐρὲς
κι εἶχαν γέλια καὶ χαρὲς
τσίρι - τίρι, τσιριτρό,
τσιριτρὶ
τσιριτρό.
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3
Πώπω, πώπω σὲ
μιὰ ρόγα
φαγοπότι
καὶ
φωνή!
τὴν ἀφῆκαν ἀδειανή·
τσίρι - τίρι, τσιριτρό,
τσιριτρὶ
τσιριτρό.

4
Κι ἐμεθύσαν, κι ὁλημέρα
πᾶνε δῶθε, πᾶνε πέρα,
τραγουδῶντας στὸν ἀέρα
τσίρι - τίρι, τσιριτρό,
τσιριτρὶ
τσιριτρό.
Ζ. Παπαντωνίου
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7. Ἀπὸ τὶς ἱστορίες τοῦ
παπποῦ
Τὰ ἐγγονάκια πάντα ζητοῦσαν ἀπὸ τὸν
παπποῦ νὰ τοὺς λέη ἱστορίες.
῞Ενα βράδυ τοὺς εἶπε ὁ παπποῦς:
- Σήμερα, ποὺ ἐρχόμουν νὰ σᾶς πάρω ἀπὸ
τὸ σχολεῖο, ἐσκόνταψα σὲ μιὰ πέτρα.
- Καὶ τί ἔπαθες παπποῦ; ἔπεσες; ἐχτύπησες
παπποῦ; ἐρώτησαν μὲ πνιγμένη φωνὴ τὰ
ἐγγονάκια.
- Λίγο ἔλειψε! εἶπε ὁ παπποῦς. Εὐτυχῶς
δὲν ἔπαθα κακό.
-Ἄ! τὴν κακὴ τὴν πέτρα, μέσα στὸ δρόμο
ποὺ βρέθηκε, εἶπαν τὰ παιδιά.
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- Κι ἔπειτα τί ἔκανες παπποῦ; ἐρώτησαν
τὰ μικρά του ἐγγονάκια.
- Σεῖς, τί θὰ κάνατε, παιδιά μου; ἐρώτησε ὁ
γέροντας μὲ καλωσύνη.
-᾽Εγώ, εἶπε τὸ ἕνα, θὰ τῆς ἔδινα μιὰ
κλωτσιὰ νὰ πάη πιὸ πέρα!
- Κι ἐγώ, εἶπε τὸ ἄλλο, δὲ θὰ γύριζα νὰ τὴν
κοιτάξω!
᾽Εγώ, παιδάκια μου, ἔσκυψα καὶ τὴ σήκωσα
γιὰ νὰ τὴ βάλω πιὸ πέρα, εἶπε ὁ γέροντας.
- Πέταγμα ἤθελε, παππούλη! πέταγμα
ἤθελε ἡ κακιά! εἶπε, ἡ ἐγγονή˙ κι ἀγκάλιασε
τὸν παπποῦ της καὶ τοῦ ἐχάϊδευε τὰ ἄσπρα
του τὰ γένεια.
- Καὶ ξέρετε τί ἔκαμα ἀκόμη; εἶπε ὁ
παπποῦς· ἔπιασα κουβέντα μαζί της.
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- Κουβέντα!... Καὶ τί σοῦ εἶπε, παπποῦ;
Πέστο μας! τί σοῦ εἶπε; ρωτοῦσαν τὰ
ἐγγονάκια.
- Νά! τὴ ρώτησα, λέει ὁ παπποῦς, πῶς
βρέθηκε στὴ μέση τοῦ δρόμου.
- Λοιπόν, παπποῦ, τί σοῦ ἀπάντησε;
ἐρώτησε ὁ ἔγγονος, ποὺ ἧταν πιὸ βιαστικὸς
κι ἀνυπόμονος.
- Μοῦ εἶπε ὁλόκληρη τὴν ἱστορία της, λέει
ὁ παπποῦς.
- Θὰ μᾶς τὴ διηγηθῆς, παππούλη; ἐρώτησε
πάλι ὁ ἔγγονος.
- Ναί! θὰ σᾶς πῶ, ὅσα θυμοῦμαι, εἶπε ὁ
γέροντας.
-Ὅλα! ὅλα! παππούλη. Ὅλα νὰ μᾶς τὰ πῆς,
ἔλεγε ἡ ἐγγονούλα του.
῾Ο παπποῦς λέει:
- Δὲ φταίω ἐγώ, μοῦ ἔλεγε ἡ πέτρα. ᾽Εγὼ
ἤμουν ψηλὰ σ’ ἐκεῖνον τὸ βράχο.
- Ποῦ, παπποῦ; στὸν Κοκκινόβραχο;
ἐρώτησε ὁ ἐγγονὸς.
- Ναί! ᾽Εκεῖ μοῦ εἶπε πὼς ἧταν καὶ πὼς
κάποια μέρα τὴν ηὗρε μεγάλο κακό!
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- Τὴν καϋμένη τὴν πετρούλα, λέει τώρα ἡ
ἐγγονή· τί ἔπαθε;
- Πές τα μας, παππούλη, πές τα μας ὅλα,
ὅπως σοῦ τὰ εἶπε, παρακαλεῖ ὁ ἔγγονος.
- Λοιπόν... λέει ὁ παπποῦς... ἐκεῖ πάνω, μοῦ
ἔλεγε ἡ πέτρα, ἧταν εὐχαριστημένη.
Τὴ σκέπαζαν τὰ χιόνια τὸ χειμῶνα·
τὴ χάϊδευε τὸ δροσερὸ ἀεράκι τὴν ἄνοιξη.
Πρώτη - πρώτη αὐτὴ καλημέριζαν οἱ ἀχτῖνες
τοῦ ἥλιου καὶ τελευταία - τελευταία τὴν
καληνύχτιζαν. ᾽Εκεῖ πάνω εἶχε ὁ ἀϊτὸς τὴ
φωληά του καὶ πλάϊ της ἔβγαζε στὸν περίπατο
τὰ ἀϊτοπουλάκια του. Εἶναι ἀλήθεια, πὼς τὴν
ἔψηνε ὁ ἥλιος τὸ καλοκαίρι. Ναί! μά... ἦταν
εὐχαριστημένη. ῎Εβλεπε κάτω στὴ χώρα τὴν
κίνηση καὶ ἤξαιρε πολλὰ ἀπὸ τὴ ζωή μας κι
ἀπὸ τὴν ἱστορία μας.
- Τὴν καϋμενούλα! τί καλά, ποὺ περνοῦσεν.
Καὶ τί ἤθελε, ποὺ ἦρθε ἐδῶ κάτω; ἐρώτησε
ἡ ἐγγονή.
- Δὲν τὸ ἤθελε ἡ ἄτυχη! εἶπε ὁ παπποῦς.
Κι ἀκοῦστε τὰ ἴδια της τὰ λόγια:
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«῞Ενα πρωΐ, μόλις ἐξύπνησα, ἐπερίμενα
ἀνυπόμονη τὶς χρυσὲς ἀχτῖνες τοῦ ἥλιου νὰ
παίξω μαζί τους.
» ᾽Ἀργὰ - ἀργὰ καὶ μὲ πολὺ καμάρι βγῆκε ὁ
ἥλιος κατακόκκινος ἀπὸ τὴν ἀκροθαλασσιά.
» Οἱ ἀχτῖνες του μὲ ἔλουσαν ὁλόκληρη, κι
ἐμὲ καὶ τὶς ἀδερφές μου, καὶ ἤμουν γεμάτη
χαρά... »
- Καὶ γιατί ἔφυγε ἡ ἀνόητητ ρωτάει ἡ
ἐγγονή.
- ᾽Εκείνη τὴ στιγμή, λέει ἡ πέτρα, ἔφτασε
ἕνας ἐργάτης καὶ στάθηκε δίπλα μου. Καὶ
κρὰπ - κροὺπ μὲ ἕνα σιδερένιο ἐργαλεῖο ἄρχισε
νὰ κτυπάη γύρω κι ἐπάνω μου.
- Μπᾶ... τὸν κακό!... εἶπαν τὰ παιδιά... Τί
τὸν ἐνοχλοῦσε ἡ καϋμένη;
- Καὶ ξεχώρισε
ἐμένα κι ἄλλες
πολλὲς ἀπὸ τὶς
ἀδερφές μου κι ἀπὸ
τὴ γειτονιά μας,
εἶπε ἡ πέτρα.
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῎Επειτα;
ἐρώτησαν
τὰ
παιδιά... τί τὴν
ἔκαμαν;
- ῎Επειτα, εἶπε ἡ
πέτρα, μᾶς ἔρριξε
μέσα σ’ ἕνα κάρρο.
Κι ἔβαλε πολλές...
πάρα
πολλὲς
πέτρες. Καὶ μᾶς
ἐπετοῦσε, κράπ κρούπ... ἀπρόσεχτα, τὴ μιὰ πάνω στὴν ἄλλη...
Κι ἐμεῖς ἐχτυπιώμαστε, δίχως νὰ τὸ θέλωμε,
κι ἐχαλάσαμε τὴν ὄψη μας!
- Τὶς καϋμένες! ἔλεγαν τὰ παιδιά.
- Καὶ τὸ ἄλογο τοῦ κάρρου βογγοῦσε ἀπὸ
τὸ πολὺ βάρος, συνέχισε ὁ παπποῦς. ῎Επειτα ξεκίνησε ὁ ἐργάτης ἐκεῖνος τραβῶντας
τὸ ἄλογο, γιὰ νὰ μᾶς φέρη ἐδῶ κάτω
στὴν πόλη. Ὑποφέραμε πολὺ στὸ ταξίδι,
γιατὶ ἦταν κατηφορικὸς ὁ δρόμος κι ἐμεῖς
ἐχτυπούσαμε ἡ μιὰ μὲ τὴν ἄλλη! Καὶ τὸ
ἄλογο ἀγκομαχοῦσε.
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Κι ὁ ἐργάτης ὁ καϋμένος δὲ μποροῦσε νὰ
σταματήση στὸν πολὺ κατήφορο.
Κι ἐδῶ δίπλα στὴ στροφή, - λέει ἡ πέτρα
ἐγὼ γλίστρησα καὶ γκάπ... ἔπεσα στὸ δρόμο.
Ὁ ἐργάτης δὲν πρόλαβε νὰ μὲ πάρη. Τὶς
ἀδερφοῦλες μου τὶς πῆγε σ’ ἐκείνη ἐκεῖ τὴν
οἰκοδομή, στὸ μεγάλο σπίτι τοῦ κὺρ - Γιώργη
Λογοθέτη. Τὶς παράλαβαν ἄλλοι ἐργάτες
καὶ... τὶκ - τὰκ μὲ τὰ σφυριά τους τὶς ἔκαμαν
ὅπως ἤθελαν καὶ τὶς ἔχτισαν!
᾽Εγώ, - ἔλεγε ἡ πέτρα - ἐγὼ ἡ ἄτυχη
ἀπόμεινα ἐδῶ κάτω καὶ ὑποφέρω! Ὅλοι μὲ
πατοῦν.
- Μπᾶ! πιὸ καλὰ δὲν ἦταν παπποῦ, ποὺ δὲν
τὴν ἔχτισαν; Ἅμα τὴν ἔχτιζαν δὲ θὰ ἔβλεπε
τίποτεν! εἶπαν τὰ παιδιά.
- Ἀκοῦστε τὰ λόγια τῆς ἴδιας, εἶπε ὁ
παπποῦς.
- Οἱ ἀδερφές μου - ἔλεγε ἡ πέτρα - δὲ
βλέπουν Θεοῦ πρόσωπο. Μὰ πιστεύω νὰ εἶναι
εὐχαριστημένες, γιατὶ μὲ αὐτὲς ἐχτίστηκε
αὐτὸ τὸ μεγάλο σπίτι, ποὺ ζοῦν μέσα τόσοι
ἄνθρωποι!
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᾽Ενῶ ἐγώ, ἡ ἄτυχη, ἔμεινα ἐδῶ χάμω! Δὲ
φάνηκα χρήσιμη σὲ τίποτε!...
- Καὶ δὲ σοῦ ζήτησε τίποτε ἡ πέτρα;
ἐρώτησαν τὰ παιδιά.
- Μὰ ἦταν ἀνάγκη νὰ ζητήση; ἀπάντησε
ὁ παπποῦς. Τὴν ἐπῆρα μὲ καλωσύνη καὶ τὴν
ἔχτισα στὴ μάντρα τοῦ κήπου μας. ᾽Εκεῖ πιὰ
θὰ εἶναι ὠφέλιμη καὶ δὲ θὰ ἐνοχλῆ κανένα.
- Καὶ τώρα, ὥρα γιὰ φαγητό, εἶπε ὁ παπποῦς·
πᾶμε, παιδάκια μου!
Καὶ σηκώθηκαν ὅλοι εὐχαριστημένοι.
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8. Πέτρα καὶ διαβάτες
Καταμεσὶς τοῦ δρόμου
μιὰ πέτρα εἶναι ριγμένη.
Ἀπρόσεχτοι διαβάτες
ἀπὸ σιμὰ περνοῦν·
σκοντάφτουν· πέφτουν χάμω,
σηκώνονται, διαβαίνουν
καὶ μὲ χαμένα λόγια
τὴν πέτρα βλαστημοῦν.
Ἄν ἀπ’ αὐτοὺς ὁ πρῶτος
τὴν ἔπαιρν’ ἀπ’ τὴ μέση
καὶ τὴν ἀκουμποῦσε
πέρα στοῦ δρόμου τὴ γωνιά,
κανεὶς ἀπὸ τοὺς ἄλλους
κανεὶς δὲ θἆχε πέσει πιά.
Ι. Πολέμης
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9. Τὰ πρωτοβρόχια
Πάει πιὰ τὸ καλοκαίρι. ῎Εφυγαν τὰ
πουλιά· ἐταξίδεψαν τὰ γοργόφτερα χελιδόνια·
κι ἀπόμειναν οἱ τσίχλες, τὰ κοτσύφια κι οἱ
μπεκάτσες. Οἱ ἡμέρες μικραίνουν.
῾Ο ἀέρας σκορπάει μακρυὰ τὰ κιτρινισμένα
φύλλα κι ὅλο ξεγυμνώνει τὰ δέντρα. Τ’
ἀμπέλια τὰ τρύγησαν. Λίγα, πολὺ λίγα,
χρυσάνθεμα στολίζουν ἀκόμα τοὺς κήπους ἢ
τὶς γλάστρες.
Τὰ ἄλλα λουλούδια ξεψυχοῦν· ἐπέθαναν κι
οἱ μυριάδες τὰ ἔντομα, ποὺ γέμιζαν τὸν ἀέρα
μὲ τὸ βούισμά τους. Γιὰ ἰδὲς τὰ χορταράκια!...
ἐκιτρίνισαν καὶ τρυποῦν˙ δὲν εἶναι μαλακά,
σὰν πρῶτα· κι ὅλο μαραίνονται!

Καί:
«Τὰ χωράφια ξεραμμένα
περιμένουν τὰ καϋμένα
τῆς βροχούλας τὸ νερό,
γιὰ νὰ πιοῦν καὶ νὰ χορτάσουν.
Καὶ οἱ γεωργοὶ νὰ πιάσουν.
τὴ δουλειὰ μὲ τὸν καιρό».
῾Ο οὐρανὸς εἶναι σκεπασμένος ἀπὸ σταχτιὰ
ἢ μαῦρα σύννεφα. Τὰ ἀργοκίνητα βώδια, μὲ τὰ
λαμπερά τους μάτια, ἐμπῆκαν στὴ δουλειά.
Τὸ ἀλέτρι τοῦ γεωργοῦ καθαρίστηκε
ἀνοίγοντας αὐλάκια μέσα στὰ χωράφια. Γιὰ
ἰδές το! γυαλίζει σὰν καθρέφτης ἀληθινός.
Καί:
«Πέφτει πέφτει ἡ βροχούλα,
τί χαρὰ καὶ τί δροσούλα!
ἐμαλάκωσε πιὰ ἡ γῆ!
Τὸ ζευγάρι, τὸ ἀλέτρι
τὰ ἐπήρανε στὸ χέρι
τρέχουν ὅλοι οἱ γεωργοί».
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῾Ο γεωργὸς ὁ καϋμένος, καταϊδρωμένος
ἐργάζεται γιὰ τὸ ψωμάκι μας. Καὶ τὰ βώδια,
πατῶντας ἀργὰ - ἀργὰ κι ἀγκομαχῶντας,
σύρουν τὸ ἀλέτρι, ποὺ σχίζει μὲ ἐπιμονὴ τὸ
χῶμα.
Γιὰ ἰδές:
«Τί βαθειὰ τὸ χῶμα σχίζει
τὸ ἀλέτρι ποὺ γυαλίζει;
Τί αὐλάκια στὴ σειρά!
Πάνω, κάτω τὸ ζευγάρι,
ποιὸς κριθάρι, ποιὸς σιτάρι
σπέρνει μὲ κρυφὴ χαρά!»

Ἀπόσπασμα ποιήματος Χ. Σαμαρτσίδη

Σπέρνει ὁ καλὸς ὁ γεωργός.
῾Ο μεγάλος του ὁ γυιὸς τὸν βοηθάει καὶ τὸν
ξεκουράζει.
῾Η γυναῖκα του βοηθάει κι αὐτὴ καὶ ἡ κόρη
τους σβαρνίζει.
Ὅλη ἡ οἰκογένεια κι ὅλο τὸ χωριὸ
ἐργάζονται ἀδιάκοπα.
Ὅλοι σπέρνουν μ’ ἐπιμονὴ ἀπ’ τὸ πρωὶ ὥς
τὸ βράδυ.
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Τώρα βασιλεύει ὁ ἥλιος Καὶ... ντάν... ντίν...
ντάν... ντίν... χτυπάει ἑσπερινὸ ἡ καμπάνα τοῦ
χωριοῦ. Ὅλη ἡ ἐργατειὰ σταματάει. Σκύβουν
ὅλοι τὸ κεφάλι καὶ κάνουν τὸ σταυρό τους.
῎Επειτα ξεκινοῦν συντροφιὲς - συντροφιὲς
γιὰ τὸ χωριό.
῾Η γιαγιὰ ἔχει ἕτοιμη καλὴ φωτιὰ καὶ
ζεστὸ φαγητὸ καὶ περιμένει.
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10. ῞Ενας σαλίγκαρος στὸν
κῆπο
βρεχε ἥσυχα - ἥσυχα μιὰ ἀπὸ
τὶς τελευταῖες ἡμέρες τοῦ
᾽Οκτωβρίου. Κατὰ τὸ ἀπόγευμα
σταμάτησε ἡ βροχή.
῾Ο Κώστας καὶ ἡ ῾Ελενίτσα - ἡ μικρή του
ἀδερφούλα - βγῆκαν στὸν κῆπο.
Στέκονται σὲ μιὰ γωνιὰ καὶ παρατηροῦν
τὰ λάχανα.
Ὁ ἥλιος μὲ τὶς χρυσοκέντητες ἀχτῖνες του
χάϊδεψε τὰ δέντρα τοῦ κήπου καὶ τὰ λάχανα,
χάϊδεψε καὶ τὰ δυὸ ἀδερφάκια· καληνύχτισε
ἔπειτα τὸν κόσμο καὶ κρύφτηκε πίσω ἀπὸ τὸ
βουνό.
᾽Εκεῖ, στὴ γωνιὰ τοῦ κήπου, ἕνας
σαλίγκαρος σύρθηκε ἔξω ἀπὸ τὴν ὑγρὴ καὶ
σκοτεινὴ φωλιά του.
῎Εβγαλε λίγο τὸ σῶμα του, ἀπὸ τὸ στριμμένο
ὄστρακό του, καὶ τὸ ἅπλωσε ἐμπρός.
῾Ο Κώστας καὶ ἡ ῾Ελενίτσα τὸν
παρακολουθοῦν μὲ προσοχή.
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῎Επειτα ἀνασήκωσε ὁ σαλίγκαρος σιγὰ
τὸ μικρούτσικο κεφαλάκι του καὶ ξεπέταξε
δυὸ μικρὲς κεραῖες. Ἀμέσως ἔπειτα ἄρχισε
νὰ ἀνεβάζη, κάπως γρηγορώτερα πίσω καὶ
πάνω, δυὸ ἄλλες πιὸ μεγάλες κεραῖες. Τὶς
ἔστρεφε ἐμπρός, δεξιά, ἀριστερά. Θὰ νόμιζες,
πὼς μ’ αὐτὲς ἐγύρευε νὰ ἰδῆ ποῦ βρίσκεται.
Κι ἀλήθεια, αὐτὸ ἦταν! ᾽Επροσέξατε ποτὲ
τὰ δυὸ μικρούτσικα ματάκια τοῦ σαλίγκαρου, ποὺ εἶναι καθαρά, σὰν κρύσταλλο, στὴν
ἄκρη τῆς κάθε μεγάλης κεραίας του;
Δίχως θὸρυβο γλίστρησε ὁ σαλίγκαρος
πιὸ ἐμπρός. Καὶ νά τος! ᾽Εκὸλλησε τώρα στὸ
τρυφερὸ φύλλο μιᾶς λαχανίδας. Χρ... χρ... Χρ...
κόβει μεγάλα κομμάτια. Τὰ ἀλέθει καλὰ μ’
ἓνα σωρὸ δόντια, ποὺ ἔχει πάνω στὴ γλῶσσα
του.
-῏Ω! ξεφωνίζει ἡ
Ελενίτσα· πάει τὸ
λάχανο.
Καί, πὰτ - πάτ!,
προχωρεῖ νὰ τὸ
προστατέψη.
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Ἀκούει
τὸ
πάτημα ὁ καλός μας
ὁ σαλίγκαρος. Δὲν
ἔχει νὰ σκεφτῆ πολύ˙
ἕνα ἐλαφρὸ φρου...
ουούτ... ἀκούγεται...
καὶ
μονομιᾶς
κεραῖες καὶ σῶμα
κρύφτηκαν
μέσα
στὸ ὄστρακο.
Τσουχτερὸ ἀεράκι φύσηξε αὐτὴ τὴν ὥρα.
Καὶ ἡ ῾Ελενίτσα ἄρχισε νὰ τουρτουρίζη.
- Πᾶμε νὰ φύγωμε, Κώστα, λέει ἡ
῾Ελενίτσα, θἄρθωμε ἄλλο ἀπόγευμα νὰ
ἰδοῦμε τὸ σαλίγκαρο.
- Εἶναι ζήτημα, ἂν θὰ τὸν βροῦμε σὲ λίγες
ἡμέρες, ἀπάντησε ὁ Κώστας! ῎Επειτα ἀπ’
αὐτὸν τὸν μῆνα θὰ παραμερίση κάπου· θὰ
κλειστῆ στὸ ὄστρακό του καὶ θὰ κοιμηθῆ
βαρειά. Εἶναι πολὺ κουρασμένος.
- Μπᾶ τὸν καϋμένο! εἶπε ἡ ῾Ελενίτσα˙ καὶ
πότε θἄρθωμε νὰ τὸν ξυπνήσωμε;
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-Ἄ! θὰ κοιμηθῆ πολύ!... ὁλόκληρους μῆνες,
λέει ὁ Κώστας.
- Κι ἄν τὸν παραπάρη ὁ ὕπνος; ρωτάει
ἀνήσυχη ἡ ῾Ελενίτσα, ποιός θὰ τὸν
ξυπνήση;
- Δὲν ὑπάρχει τέτοιος φόβος, λέει ὁ Κώστας.
Τὴν ἄνοιξη, ἅμα ἀρχίση νὰ τὸν χαϊδεύη ὁ
ἥλιος, θὰ ξυπνήση μόνος του.
῎Εφυγαν τὰ παιδιά. Σὲ λίγες ἡμέρες
εἶδαν τὸ σαλίγκαρο στὸ βάθος τῆς γωνιᾶς
τρυπωμένον.
- Νά τος! ὁ σαλίγκαρος, λέει ἡ ῾Ελενίτσα
πρώτη.
Πλησιάζει κι ὁ Κώστας· τὸν προσέχει καλὰ
καὶ λέει:
- Πάει! Μᾶς καληνύχτισε γιὰ πολὺν καιρὸ
ὁ σαλίγκαρος, ῾Ελενίτσα. Νά, γιὰ ἰδὲς πῶς
ἔφραξε τὴν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ του!
Καὶ πῆρε ὁ Κώστας τὸν σαλίγκαρο νὰ τὸ
δείξη στὴν ῾Ελενίτσα. Τὸ ὄστρακό του ἦταν
ἐμπρὸς κλεισμένο μὲ μιὰ λεπτὴ θαμπὴ
μεμβράνα.
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- Ἅπλωσε καὶ τὰ σεντόνια του, λέει ἡ ῾Ελενίτσα.
- Τὴν ἄνοιξη! τὴν ἄνοιξη μὲ τὰ καινούργια
φύλλα καὶ, μὲ τὰ τρυφερὰ χορτάρια μπορεῖ νὰ
ἰδοῦμε πάλι τὸ σαλίγκαρο, ῾Ελενίτσα, εἶπε ὁ
Κώστας· καὶ, τὸν τοποθέτησε στὸν κρυψῶνα
του.
- Μὰ γιατί εἶπες ὅτι μπορεῖ νὰ τὸν δοῦμε;
ρωτάει ἡ ῾Ελενίτσα.
- Γιατὶ σὲ λίγες ἡμέρες., ἅμα ξυπνήση, θὰ
χωθῆ μιὰ πιθαμὴ βαθειὰ στὸ χῶμα, γιὰ νὰ
γεννήση τ’ αὐγουλάκια του, εἶπε ὁ Κώστας.
- Μπᾶ! αὐτὸ τὸ πραματάκι θὰ γεννήση κι
αὐγά; ρωτάει ἡ ῾Ελενίτσα.
- Ναί! ναί! θὰ γεννήση 70 - 80 αὐγουλάκια
ἄσπρα καὶ μικρά, σὰν φακή, κι ἀπ’ αὐτὰ θὰ
γίνουν νέα σαλιγκαράκια, λέει ὁ Κώστας.
- Λοιπὸν θὰ χρειαστοῦν πολλὰ φύλλα
γιὰ νὰ μεγαλώσουν τὰ παιδιά του, λέει ἡ
῾Ελενίτσα.
- Αἴ! ἄς φυτέψωμε φέτος πιὸ πολλὰ λάχανα,
λέει ὁ Κώστας. Καὶ πρέπει νὰ τὸ θυμήσωμε
στὸν πατέρα, ἅμα θὰ φυτέψη τὸν κῆπο.
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Σαμάρι φορεῖ: γάϊδαρος δὲν εἶναι!
Κέρατα ἔχει: βῶδι δὲν εἶναι!
Περπατεῖ καὶ γράφει: γραμματικὸς δὲν εἶναι!
Τί εἶναι;

11. Διορθώνουν τὶς
καταστροφὲς
Στὴν ἐποχὴ τοῦ πολέμου μὲ τοὺς ᾽Ιταλοὺς
καὶ τοὺς Γερμανοὺς ὅλοι οἱ νέοι τοῦ χωριοῦ
πῆγαν στρατιῶτες. Οἱ γέροι κι οἱ γυναῖκες
ἔκαναν ὅλες τὶς δουλειὲς στὰ χτήματα. Καὶ
τὰ μικρὰ παιδιά, ὅσες φορὲς ἐπρόφθαναν,
ἐβοηθοῦσαν στὰ κοντινὰ χτήματα, σ’ ὅ,τι
μποροῦσαν.
Κάθε βράδυ μαζεύονταν οἱ χωριανοὶ στὸ
σχολεῖο ἤ στὴν ἐκκλησία. ᾽Εκεῖ μάθαιναν
ἀπὸ τὸ γέρω παπᾶ, ποὺ ἀναπλήρωνε καὶ τὸ
στρατιώτη δάσκαλο, τὰ νέα τοῦ πολέμου.
Καὶ παρακαλοῦσαν γονατιστοὶ τὴν Παναγία
νὰ βοηθήση τὴν Πατρίδα μας.
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Κάποια γιορτή, - ἔπειτα ἀπὸ τὴ λειτουργία
καὶ τὴν παράκληση, ποὺ ἔκαναν στὴν
Παναγία,- ἀκούστηκαν εὐχάριστα νέα. Ὁ
στρατὸς μας ἐλευθέρωσε τὸ Ἀργυρόκαστρο.
Οἱ γέροι ἄδειασαν τὰ τουφέκια τους στὸν
ἀέρα ἀπὸ τὴ χαρά. Κι οἱ κοπέλλες καὶ τὰ
παιδιὰ πιάστηκαν στὸ χορὸ ἔξω ἀπὸ τὴν
ἐκκλησία. ῾Ο γέρω παπᾶς κι ὁ γέρω Πρόεδρος
ἔσερναν τὸ χορό.
᾽Εκείνη τὴ στιγμὴ πέρασαν ἀπὸ ψηλὰ
τὰ ἐχθρικὰ ἀεροπλάνα. Εἶδαν τὴ χαρὰ τῶν
χωρικῶν καὶ τὴν ἐφθόνησαν. Καὶ - μποὺμ
- μπουουοὺμ! - ἄδεια - σαν τὶς βόμβες τους
ἐπάνω στὸ χωριό!
᾽Εγκρέμισαν τὸ γεφύρι! ᾽Εχάλασαν τὸ
σχολεῖο! ᾽Εκατάστρεψαν τοὺς δρόμους! Καὶ
μιὰ γωνιὰ τῆς ἐκκλησίας ἐγκρεμίστηκε.
᾽Ερράγισε κι ἡ καμπάνα καὶ γι’ αὐτὸ χτυπάει
βραχνὰ ντάγ... ντάγ ... ντάγ..! Τὴν ἀκοῦτε;
῎Εφυγαν ἀργότερα οἱ ἐχθροί! ᾽Ελευθερώθηκε
ἡ Πατρίδα μας! Πολλοὶ χωριανοὶ ἔπεσαν
γιὰ τὴν τιμὴ τῆς ῾Ελλάδος! Οἱ περισσότεροι
ἐγύρισαν δοξασμένοι.
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Καί, σήμερα, σήμερα κι ὅλας, ἔπειτα ἀπὸ
τὴ λειτουργία, θὰ γίνη ἔρανος ν’ ἀγοράσουν
καινούργια καμπάνα. Καὶ μὲ προσωπικὴ
ἐργασία θὰ χτιστῆ τὸ μέρος τῆς ἐκκλησίας,
ποὺ γκρέμισαν οἱ καταραμένοι ἐχθροί.
῎Ετσι μὲ προσωπικὴ ἐργασία ἔφτιαξαν οἱ
καλοί μας χωρικοὶ καὶ τὸ γεφύρι· ἐπισκεύασαν
καὶ τὸ σχολεῖο καὶ τοὺς δρόμους.
Καὶ τώρα τὰ ὑλικὰ γιὰ τὴν ἐκκλησία τὰ
ἔχουν ἕτοιμα. Χθὲς βράδυ ἦρθαν καὶ δυὸ
καλοὶ τεχνίτες, ποὺ τοὺς περίμεναν ἀπὸ καιρὸ
οἱ χωριανοί, γιὰ νὰ τοὺς δώσουν ὁδηγίες.
Σήμερα θὰ γίνουν τὰ ἐγκαίνια τῆς ἐργασίας.
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12. ῞Ολο τὸ χωριὸ στὶς ἐλιὲς
Πολλὲς φορὲς ἐπῆγαν τὰ παιδιὰ στὸν
ἐλαιῶνα.
Δὲν εἶναι καὶ πολὺ μακρυά. Στὸ πιὸ ζεστὸ
καὶ ἀπάνεμο μέρος τοῦ χωριοῦ εἶναι οἱ ἐλιές·
ὑπάρχουν καὶ λίγες μέσα στ’ ἀμπέλια.
Τί εἶδαν ἄλλοτε τὰ παιδιὰ στὸν ἐλαιῶνα.

Πολλὲς φορὲς ἔπαιξαν τὰ παιδιὰ κάτω ἀπὸ
τὴν σκιά, ποὺ κάνουν οἱ μεγάλες ἐλιές, μὲ τὴ
σχισμένη καὶ σκληρὴ φλούδα.
᾽Εκαθάρισαν ἄλλοτε γύρω γύρω τὸν τὸπο,
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ποὺ ἐφύτρωναν οἱ νέες ἐλιές, μὲ τὴ γυαλιστερὴ
καὶ μαλακὴ φλούδα.
Κάποια φορά, ποὺ πῆγαν περίπατο ὅλο
τὸ σχολεῖο, ἔπαιξαν καὶ κρυφτὸ μέσα στὶς

κουφάλες, ποὺ ἔχουν οἱ γέρικες ἐλιές.
Ἐπρόσεξαν πολλὲς φορὲς τὰ στενόμακρα
καὶ μυτερὰ φύλλα τῆς ἐλιᾶς. Εἶδαν, πὼς ἀπὸ
τὸ ἐπάνω μέρος εἶναι μαλακά, μὲ χρῶμα βαθὺ
πράσινο, κι ἀπὸ τὸ κάτω μέρος ἔχουν χρῶμα
ἀσημένιο.
Εἶδαν τὸν πατέρα νὰ κλαδεύη ἀράδα ὅλες
τὶς ἐλιές, γέρικες καὶ νέες. Τὸν εἶδαν ἄλλοτε,
ποὺ προοπαθοῦσε νὰ ἡμερώση τὶς ἀγριλιές.
Τὸν εἶδαν καὶ ν’ ἀσβεστώνη τοὺς κορμούς
τους.
45

Ἐχάρηκαν σὲ ἄλλη ἐποχή, ποὺ εἶδαν τὶς
ἐλιὲς ἀνθισμένες. Κι εἶδαν τοὺς γονεῖς τους
νὰ χαίρουν, ἅμα ἔδεσαν οἱ καταπράσινοι
καρποί.
Πῶς εἶναι τώρα οἱ ἐλιές.

Τώρα οἱ πράσινες ἐλιὲς ἔγιναν μελανὲς ἤ
κατάμαυρες· ἄρχισαν νὰ πέφτουν μιὰ - μιά,
πέντε - δέκα, πολλὲς μαζί.
Ἔφτασε ὁ καιρός, ποὺ ὡρίμασαν οἱ ἐλιές.
Ὅλοι οἱ χωρικοὶ ξεκινοῦν μὲ ψηλὲς σκάλες
στὸν ὦμο· τὶς στερεώνουν στοὺς κλάδους
τῆς ἐλιᾶς καὶ ἀρχίζουν νὰ μαζεύουν τὸν
καρπό· μαζεύουν μιὰ - μιὰ τὶς ὥριμες ἐλιὲς
καὶ γεμίζουν τὰ σακκουλάκια, ποὺ ἔχουν
κρεμασμένα ἀπὸ τὴ μασχάλη τους.
46

Εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ ἡ ἐργασία! Ὅλοι οἱ
ἄνθρωποι ἐργάζονται. Καὶ τὰ παιδιά, ὕστερα
ἀπὸ τὸ μάθημα, τρέχουν στὸν ἐλαιῶνα·
βοηθοῦν κι ἐκεῖνα μαζεύουν τὶς ἐλιές, ποὺ
εἶναι χάμω. ᾽Ιδές τα! γρήγορα - γρήγορα
γεμίζουν τὶς φοῦχτες καὶ τὶς ἀδειάζουν στὸ
μεγάλο σακκί.
Ὅλο τὸ χωριὸ βρίσκεται στὸν ἐλαιῶνα αὐτὲς
τὶς ἡμέρες. Εἶναι ὁ καιρὸς τῆς ἐσοδειᾶς!
- Πόσα μᾶς δίνεις, καϋμένη ἐλιά! ἔλεγαν
ὅλοι. Καὶ δὲ ζητᾶς καὶ πολλὰ πράματα!
Βγαίνει τὸ λάδι.

Τώρα οἱ ἐλιὲς μεταφέρθηκαν στὸ λιοτρίβι·
τὸ ξαίρουν τὰ παιδιὰ τὸ λιοτρίβι τοῦ χωριοῦ
τους. Πολλὲς φορὲς ἐπῆγαν μέσα νὰ ἰδοῦν.
᾽Επῆγαν μιὰ ἡμέρα καὶ μὲ τὸ δάσκαλό τους
μαζί. Εἶδαν ἀνθρώπους καταλαδωμένους
νὰ ρίχνουν ἐλιὲς στὸ μικρὸ πέτρινο ἁλώνι.
Εἶδαν ἔπειτα τοὺς ἐργάτες νὰ γυρνοῦν τὴ
βαρειὰ πέτρα, ποὺ τὶς ἔτριβε καὶ τὶς ἔκανε
σωστὴ λάσπη. Ἄκουσαν τὸν κὺρ Γιώργη,
ποὺ διευθύνει τὴ μηχανή, νὰ φωνάζη πότε
«βίρα» (σήκωσε) πότε «μάϊνα» (στὸπ 47

σταμάτησε).
Τὸν ξαίρουν καλὰ τὰ παιδιὰ τὸν κύρ Γιώργη
μὲ τὸ ξύλινο πόδι. Καὶ τὸν σέβονται πολύ,
ὅπως κι ὅλοι οἱ χωρικοί.
Εἶναι ὁ ἥρωας λοχίας Γιώργης Δημητρίου,
ποὺ ἔχασε τὸ πόδι του, πολεμῶντας στὴν
Ἀλβανία.
Εἶδαν τὰ παιδιὰ τὴ μηχανὴ νὰ στίβη τὶς
πετσέτες, γεμισμένες μὲ τὴ λάσπη τῆς ἐλιᾶς.
Εἶδα... νὰ βγαίνη τὸ ἁγιασμένο λάδι!
Πολλὰ πράματα εἶδαν τὰ παιδιά. Κι ὅλο
ρωτοῦσαν γιατί γίνεται αὐτό; γιατί ἐκεῖνο
γίνεται ἔτσι;
῾Η συζήτηση, ποὺ ἀκολουθοῦσε σὲ κάθε
ἐρώτηση, ἐξηγοῦσε τὸ γιατί.
Οἱ ζωγραφιές,ποὺ ἔκαμαν τὰ παιδιά,
ἐμιλοῦσαν καλὰ - καλὰ γιὰ ὅλες αὐτὲς τὶς
ἐργασίες.
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13. ῾Η ἐλιὰ
Ὅπου κι ἄν λάχω κατοικία
δὲν μ’ ἀπολείπουν οἱ καρποί.
Μ’ ἔχει ὁ Θεὸς εὐλογημένη,
κι εἶμαι γεμάτη προκοπή!

᾽Εδῶ, στὸν ἴσκιο μου ἀπὸ κάτω,
ἦρθ’ ὁ Χριστὸς ν’ ἀναπαυθῆ!
Κι ἀκούστηκε ἡ γλυκειὰ λαλιά του
λίγο προτοῦ νὰ σταυρωθῆ.

Κ. ΙΙαλαμᾶς
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14. Στὴν ἐκκλησία
Σήμερα εἶναι Κυριακή.
Κάθε Κυριακὴ καὶ κάθε μεγάλη γιορτὴ
πηγαίνουν στὴν ἐκκλησία οἱ Χριστιανοί.
῾Ο Κωστάκης καὶ ἡ ῾Ελενίτσα ξυπνοῦν
σήμερα πολὺ πρωΐ. Τώρα πλύνονται καὶ
φοροῦν τὰ καθαρά τους ροῦχα. ῾Ο παπποῦς,
ἡ γιαγιά, ὁ πατέρας, ἡ μητέρα εἶναι ἕτοιμοι.
Ξεκινοῦν γιὰ τὴν ἐκκλησία. Πρέπει νὰ
προφτάσουν πρὶν προχωρήση ἡ λειτουργία.
Στὸ δρόμο ὁ παπποῦς λέει στὰ ἐγγονάκια
του:
Ὅταν μποῦμε στὸ ναὸ
παιδιά μου νὰ φανῆτε,
πὼς στὸν ἴδιο τὸ Θεὸ
θὰ παρουσιαστῆτε.
Βλέπετε στὸ ἱερὸ
τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ
κάμετε σωστὰ σταυρὸ
καὶ καλὰ σταθῆτ’ αὐτοῦ.
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Μπαίνουν ὅλοι στὴν ἐκκλησία· τὸ λιβάνι
μοσχομυρίζει· ἀνάβουν τὸ κεράκι τους μὲ
σεβασμὸ πολὺ καὶ προχωροῦν. Σὲ λίγο ὅλοι
οἱ χωριανοὶ εἶναι στὴν ἐκκλησία. Μὸνο κανένας ἅρρωστος μπορεῖ νὰ λείπη.
Τὰ καντήλια καὶ τὰ μανουάλια εἶναι
ἀναμμένα ὅλα. Οἱ εἰκόνες ὅλες λάμπουν στὸ
εἰκονοστάσιο. Οἱ ψάλτες ψάλλουν ὡραῖα.
Χτυποῦν ἀκόμη μιὰ φορὰ οἱ καμπάνες.
Καὶ ἡ λειτουργία προχωρεῖ. Ἀνάβει τώρα
καὶ ὁ πολυέλαιος καὶ φεγγοβολάει ὅλη ἡ
ἐκκλησία.
Ὁ παπᾶς λέει τὸ Εὐαγγέλιο. Λάμπει
ὁλόκληρος ὁ παπα - Δημήτρης, μὲ τ’ ἄσπρα
γένεια, μέσα στὰ χρυσά του φορέματα!
Ὅταν βγαίνουν τὰ ἅγια, ὅλοι οἱ χωριανοὶ
γονατίζουν καὶ κάνουν τὸ σταυρό τους.
«Τῶν ὑπὲρ πίστεως καὶ Πατρίδος
πεσόντων» λέει ὁ παπᾶς!
Κι ὅλοι οἱ χωριανοὶ κάνουν τὸ σταυρό τους
μὲ ἑξαιρετικὴ συγκίνηση. Πολλὰ παλληκάρια
τοῦ χωριοῦ, πατέρες καὶ ἀδέρφια τῶν παιδιῶν
τοῦ σχολείου, ἐσκοτώθηκαν τὰ τελευταῖα
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χρόνια πολεμῶντας γιὰ τὴν ᾽Ελευθερία καὶ
τὴ δόξα τῆς Πατρίδας.
Κάνει ἔπειτα ὁ παπᾶς πολλὲς εὐχὲς στὸ
Θεὸ καὶ τὸν παρακαλεῖ νὰ δίνη ὑγεία καὶ
προκοπὴ καὶ ὅλα τὰ καλὰ στοὺς ἀνθρώπους.
Καὶ οἱ ψάλτες ψάλλουν πολλὰ τροπάρια.
Τελειώνει ἡ λειτουργία. ῾Ο παπα Δημήτρης μοιράζει τὸ ἀντίδωρο. Ὅλο τὸ
χωριὸ παίρνει ἀντίδωρο καὶ φιλεῖ τὸ χέρι τοῦ
καλοῦ παπᾶ.
Οἱ χωρικοὶ γεμᾶτοι χαρὰ καὶ καλωσύνη
γυρίζουν στὰ σπίτια τους.

52

15. Που βρίσκεται ὁ
δυνατώτερος τοῦ κόσμου
῞Ενα ζευγάρι ποντικῶν δὲν εἶχε γνωρίσει
ποτὲ τὴν πεῖνα. Μέσα στὴν ἀποθὴκη, ποὺ
ἔμενε, ὑπῆρχαν πολλὰ σακκιὰ γεμᾶτα σιτάρι, κριθάρι, ἀραποσίτι.
Εἶχαν καὶ μιὰ κόρη, ποὺ ἦταν ἡ ὡραιότερη
τοῦ κόσμου.
Ἡ κόρη μεγάλωσε.
Ὁ πατέρας κι ἡ μητέρα ἤθελαν ἕνα γαμπρὸ
ἄξιο καὶ δυνατό.
Ἡ κόρη μας, ἔλεγαν, εἶναι ἡ ὡραιότερη σ᾽
ὅλη τὴ χώρα. Καὶ φυσικὰ πρέπει νὰ τῆς διαλέξωμε τὸν καλύτερο καὶ τὸ δυνατώτερο
γαμπρό, ποὺ ὑπάρχει σ’ ὅλο τὸν κόσμο.
- Ὁ ἥλιος, ποὺ λάμπει στὸν
οὐρανό, εἶναι ὁ καλύτερος καὶ
δυνατώτερος στὸν κόσμο!
εἶπε ἡ κυρὰ ποντικίνα.
- ῎Εχεις δίκιο, παρατήρησε
ὁ ποντικός. Αὐτὸς μόνο
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εἶναι ἄξιος τῆς
κόρης μας.
Τὸ ζευγάρι
τῶν ποντικῶν,
μαζὶ μὲ τὴν
κόρη
τους

παρουσιάστηκαν στὸν ἥλιο. ῾Ο ποντικὸς μὲ
ὕφος σοβαρὸ εἶπε στὸν ἥλιο:
-Ἥλιε μου, εἷσαι ὁ δυνατώτερος καὶ ὁ πιὸ,
ἄξιος στὸν κόσμο. Σοῦ προτείνω τὴν κόρη
μου γιὰ νύφη. Εἶναι τὸ πιὸ ὄμορφο ποντικάκι·
καὶ τὴν ἔχομε πολὺ χαϊδεμένη.
῾Ο ἥλιος τὰ ἄκουσε αὐτὰ κι ἀπάντησε
χαμογελῶντας:
- Σᾶς εὐχαριστῶ πολὺ γιὰ τὴν τιμή, ποὺ
μοῦ κάνετε. Ἀλλὰ δὲν εἶμαι ἐγὼ οὔτε ὁ
καλύτερος, οὔτε ὁ δυνατώτερος στὸν κόσμο.
῾Υπάρχει κάποιος ἄλλος, ποὺ κι ἐγὼ τὸν
ἀναγνωρίζω ἀνώτερό μου.

- Καὶ ποιός εἶναι αὐτός, ἥλιε μου; ἐρώτησαν
ὁ ποντικὸς καὶ ἡ ποντικίνα.
- Τὸ σύννεφο! ἀπάντησε ὁ ἥλιος. Αὐτὸ
εἶναι δυνατώτερο ἀπὸ μένα. Ἅμα κάνη,
πὼς ἁπλώνεται τὸ σύννεφο στὸν οὐρανό, μὲ
σκεπάζει καὶ σκοτεινιάζει τὸ φῶς μου.
- Δίκηο ἔχει ὁ ἥλιος, ἐσκέφτηκε ἡ
οἰκογένεια, τῶν ποντικῶν˙ καὶ πῆρε τὸ δρόμο
γιὰ τὸ σύννεφο.
῾Ο ποντικὸς ἔκαμε στὸ σύννεφο τὴν
πρόταση τοῦ γάμου.
- Εἶσαι τὸ δυνατώτερο πλάσμα τοῦ κόσμου
τοῦ λέει· καὶ μόνο γιὰ σένα γεννήθηκε ἡ
μονάκριβη κόρη μου, ἡ ποντικίτσα.
- Μοῦ κάνετε μεγάλη τιμὴ καὶ σᾶς
εὐχαριστῶ πολύ, ἀπάντησε τὸ σύννεφο.᾽Αλλὰ
νὰ ξαίρετε, πὼς δὲν εἶμαι καὶ τόσο δυνατό, ὅσο
με νομί-ζετε· ὑπάρχει ἄλλος δυνατώτερος.
- Τί; ποιός εἶναι δυνατώτερος ἀπὸ σένα,
καλό μου σύννεφο; ἐρώτησε ἡ ποντικίνα, ἐσὺ
σκοτεινειάζεις καὶ τὸν ἥλιο ἀκόμη.
- Ναί, εἷπε τὸ σύννεφο· αὐτὸ εἶναι
ἀλήθεια.
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Ἀλλὰ τί ἀξία μπορῶ νὰ ἔχω ἐγώ, ἂν
κάμη, πὼς σηκώνεται ὁ ἀέρας; Εἴδατε, πῶς
μὲ κυνηγάει στὸν οὐρανό; Μπορῶ νὰ τοῦ
ἀντισταθῶ;
- Ἀλήθεια, σκέφτηκαν οἱ ποντικοί· ὁ
ἀέρας εἶναι δυνατώτερος πάντα νικάει κι
ἀποδιώχνει τὰ σύννεφα, ποὺ σκοτεινιάζουν
τὸν ἥλιο. Ἄς ἐπισκεφτοῦμε τὸν ἀέρα, εἶπαν
καὶ ξεκίνησαν.
Ηὖραν τὸν ἀέρα· κι ὁ πατέρας, ὁ κὺρ
ποντικός, ἔκαμε τὴν πρόταση.
- Ἀέρα μου, τοῦ εἶπε, εἶσαι ὁ δυνατώτερος
τοῦ κόσμου· νικᾶς τὰ σύννεφα, ποὺ
σκοτεινιάζουν τὸν ἥλιο. Μόνο σὲ σένα
ταιριάζει νὰ πανδρευτῆς τὴν κορούλα μας,
τὴν χαϊδεμένη ποντικίτσα.
- Μὲ ὑποχρεώνετε μὲ τὴν ἀγάπη σας,
ἀπάντησε ὁ ἀέρας. Δὲν εἶμαι ὅμως ὁ
δυνατώτερος. Ὑπάρχει κι ἄλλος ἀκόμη πιὸ
δυνατὸς ἀπὸ μένα.
-Τί;... ποῦ... ποιός εἶναι αὐτὸς; ρωτάει
ἀνυπόμονη ἡ κυρὰ ποντικίνα.
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- Νά, αὐτὸς ἐκεῖ ὁ γέρικος Πύργος! αὐτὸς
Εἶναι δυνατώτερός μου! ἀπάντησε ὁ ἀέρας.
Χρόνια καὶ χρόνια τώρα προσπαθῶ νὰ τὸν
γκρεμίσω καὶ δὲν τὸ κατορθώνω. Σὲ ρωτῶ,
κυρὰ ποντικίνα μου, δὲν τὸν βρίσκεις καὶ σὺ
πιὸ δυνατώτερό μου αὐτὸν τὸν Πύργο;
- Δίκηο ἔχει, εἶπε ἡ κυρὰ πεθερά· καὶ
παρακίνησε τὸν ἄντρα καὶ τὴν κόρη της νὰ
έπισκεφτοῦν τὸν ψηλὸ Πύργο, ποὺ δὲν ἦταν
καὶ πολὺ μακρυά τους.
Ὅλη ἡ οἰκογένεια τὸ βρῆκε σωστὸ καί, γυ-
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ρίζοντας στὸ σπίτι τους ὁ κύρ ποντικὸς κι ἡ
κυρὰ ποντικίνα με τὴ μονάκριβή τους κόρη,
πέρασαν κι ἀπ’ τὸν ψηλὸ Πύργο.
Κι ἔκαμαν τὴν πρόταση.
- Σὺ εἶσαι τὸ δυνατώτερο, ποὺ ἔχει ὁ
κόσμος, εἷπαν ποντικὸς καὶ ποντικίνα μ’ ἕνα
στόμα. Δὲ μπορεῖ νὰ σὲ νικήση οὔτε ὁ ἀέρας,
ποὺ διώχνει τὰ σύννεφα, ποὺ σκοτεινιάζουν
τὸν ἥλιο. Καὶ τὴν κόρη μας, τὴν ὀμορφότερη
ποντικίτσα τοῦ κὸσμου, σοῦ προτείνομε γιὰ
νύφη.
- Εὐχαριστῶ, ἀπάντησε ὁ Πύργος κι
ὤρθωσε τὸν πελώριο ὄγκο του. Εὐχαριστῶ.
Μὰ δὲ σᾶς ἐπληροφόρησαν σωστά. Ὑπάρχει
ἄλλος δυνατώ-τερος κι ἀπὸ μένα.
- Φεύγομε, φεύγομε, ἔλεγε ἡ μάννα.
- Ποιός; ποιός εἶναι ὁ δυνατώτερός σου; ρωτάει μ’ ἐπιμονὴ ὁ κύρ ποντικός.
- Σεῖς! σεῖς τὰ ποντικάκια εἶστε δυνατώτερά
μου, εἶπε σοβαρὰ - σοβαρὰ ὁ ψηλὸς Πύργος.
Ὅλη ἡ δικιά σας γενιὰ εἶναι δυνατώτερή
μου. Ἤ δὲν τὸ καταλαβαίνετε τάχα; Ὅλα σεῖς
τὰ ποντικάκια, κράτς - κρίτς, μέρα νύχτα
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τρυπᾶτε τὰ θέμελά μου καὶ μὲ κουφώσατε.
Στὸν τόπο σας λοιπόν! Καὶ στὴ γενιὰ τὴ δική
σας νὰ ἀναζητήσετε τὸν καλύτερο.
- ΑΛΗΘΕΙΑ!... Ἔχει δίκηο εἶπε ὁ ποντικὸς.
Καὶ γύρισε στὴν τρύπα του μαζὺ μὲ τὴν
γυναῖκα καὶ τὴν κόρη του.
Ἐπάντρεψαν τὴν κόρη τους μ’ ἕνα
παλληκάρι τοῦ τόπου τους κι έζησαν ὅλοι
εὐτυχισμένοι.
«Παποῦτσι ἁπὸ τὸν τόπο σου
κι ἄς εἶν καὶ μπαλωμένο»

(Διασκευὴ καὶ προσαρμογὴ ἀπὸ τὸ «Ἡ Ἰαπωνία καὶ
αἱ παραδόσεις της» τοῦ Χουγκουζέρο - Βακατσοῦκι).

61

16. Ὁ ἥλιος καὶ ὁ ἀέρας
1. Ὁ ἀέρας θύμωσε
μὲ τὸν ἥλιο μάλωσε˙
ὁ ἀέρας ἔλεγε:
«Εἶμαι δυνατώτερος!»
Καὶ ὁ ἥλιος ἔλεγε:
«Σὲ περνῶ στὴ δύναμη!»
2. ῞Ενας γέρος γεωργὸς
μὲ τὴ μαύρη κάπα του
στὸ χωράφι πήγαινε.
3. Ὁ ἀέρας λάλησε:
«Ὅποιος ἔχει δύναμη
παίρνει ἀπὸ τὸ γέροντα
τὴ χοντρὴ τὴν κάπα του».
4. Φύσηξε, ξεφύσηξε,
ἔσκασε στὸ φύσημα!
Ἄδικος ὁ κόπος του!
Κρύωσεν ὁ γέροντας
καὶ διπλᾶ τυλίχτηκε
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στὴν χοντρὴ τὴν κάπα
του!
5. Κι ὁ ἥλιος λάλησε:
«Ὅποιος ἔχει δύναμη
παίρνει
ἀπὸ
τὸ
γέροντα
τὴ χοντρὴ τὴν κάπα του!»
6. Ἔφεξεν ὁλόλαμπρος,
καλωσύνη σκόρπισε.
Ἔβγαλεν ὁ γέροντας
τὴ χοντρὴ τὴν κάπα του!
7. Πάλι ξαναλάλησε:

«Ἄκουσε καὶ μάθε το:
Σὲ περνῶ στὴ δύναμη,
γιατὶ πᾶς μὲ τὸ κακὸ
κι ἐγὼ πάω μὲ τὸ
καλὸ».

(Κατὰ τὸν Αἴσωπον) Γ. Δροσίνης
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17. ῾Ο σπουργίτης, τὸ
πουλάκι τοῦ τόπου μας
Τσίου... τσίου!..Τσίρπ - τσίρπ. Τσίου... τσίου..
Ὁ μικρὸς σπουργίτης τριγυρνάει ἀπὸ δῶ κι
ἀπὸ κεῖ. Πηδάει στὰ δέντρα, πηδάει στὴ γῆ,
ζητῶντας κανένα σπόρο ἤ σκουλῆκι.
Τίκ ... τίκ... κτυπάει καὶ τὸ τζάμι στὰ
παράθυρα, ζητῶντας κανένα ψίχουλο
ψωμάκι.
Τὸ χιόνι σκέπασε τὴ γῆ. Δὲ θὰ βρῆ σπόρους
πουθενὰ ὁ μικρὸς σπουργίτης. Ἀπὸ χθές, ποὺ
ἔπιασε ὁ χιονιάς, δὲ βγῆκε ἔξω ἀπὸ τὴ φωλιά
του. Καὶ τώρα, ποὺ βγαίνει, δὲν ἔχει ποῦ νὰ
σταθῆ.
Μά, νά τὸ παράθυρο τοῦ Κώστα καὶ τῆς
Ἑλενίτσας εἶναι μισανοιγμένο!
Φρ... φρ... φρ... ὁ μικρὸς σπουργίτης καὶ
βρίσκεται στὸ κατώφλι τοῦ παραθύρου.
Τίκ... τίκ... κτυπάει μὲ ἐπιμονὴ τὸ παράθυρο·
καὶ τσίου... τσίου... ξεφωνίζει ὁ συμπαθητικὸς
ζητιᾶνος.
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Ὁ Κώστας καὶ ἡ Ἑλενίτσα τὸν λυποῦνται
καὶ τοῦ ἀνοίγουν καλύτερα τὸ παράθυρο.
Μά... δὲ μπαίνει μέσα ὁ ντροπαλὸς ζητιᾶνος.
Θὰ εἶναι εὐχαριστημένος νὰ τοῦ ρίξουν μόνο
λίγα ψίχουλα.
Καὶ τὰ δυὸ ἀδερφάκια, ὁ Κώστας καὶ ἡ
Ἑλενίτσα, ὅπως πάντα, ἔτσι τρέχουν καὶ
τώρα νὰ τοῦ δώσουν κάτι.
Τὰ καλὰ αὐτὰ παιδάκια ἀγαποῦν κάθε πουλάκι. Μὰ τώρα εἶναι χειμώνας. Δέν ἀκούγεται
ἄλλο πουλάκι πουθενά. Ὁ σπουργίτης ἔχει
πάρει ὅλη τὴν ἀγάπη τους.
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18. ῎Εφτασαν τὰ
Χριστούγεννα
Εἶναι τώρα λίγες μέρες, ποὺ στὸ σχολεῖο
μιλοῦν γιὰ τὴ μεγάλη γιορτή, ποὺ
πλησιάζει.
Χριστούγεννα!
Τὰ παιδιὰ μαθαίνουν πολλὰ ἀπὸ τὴν
ἱστορία τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου.
Ἄκουσαν γιὰ τὸ ὁλόλαμπρο ἀστέρι, ποὺ
χρύσωσε μὲ τὸ φῶς του ὅλη τὴ φύση, γύρω
στὸ ταπεινὸ σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ.
Ἄκουσαν γιὰ τὶς γλυκὲς ψαλμωδίες τῶν
ἀγγέλων. Ἔμαθαν γιὰ τοὺς καλοὺς βοσκούς,
ποὺ εἶχαν τὴν τύχη, πρῶτοι - πρῶτοι ἐκεῖνοι
ἀπ’ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, νὰ ἰδοῦν τὸ ΧΡΙΣΤΟ!
Ἄρεσε πολὺ στὰ παιδιά, ἅμα ἄκουσαν μὲ
πόσο σεβασμὸ ἔτρεξαν οἱ καλοὶ βοσκοί, γιὰ
νὰ προσκυνήσουν τὸ Χριστούλη μέσα στὴ
φτωχικὴ καὶ μουχλιασμένη σπηλιά.
᾽Εδιάβασαν μαζὶ μὲ τὸ δάσκαλό τους
σχετικὲς ἱστορίες ἀπὸ διάφορα βιβλία.
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Ἔμαθαν ἀκόμη, πὼς οἱ άχτῖνες, ἀπὸ τὸ
χρυσὸ ἀστέρι, ἔφτασαν πολὺ μακρυὰ καὶ
φώτισαν τοὺς τρεῖς μάγους.
Ὁ δάσκαλος παρουσίασε στὰ παιδιὰ ὡραῖες
ζωγραφιές, ποὺ ἔδειχναν τοὺς τρεῖς μάγους μὲ
τὰ μακρυὰ ἄσπρα μαλλιά.
Σ’ ἕνα βιβλίο ἐδιάβασαν, πὼς οἱ μάγοι:
Ξεκίνησαν ἀπὸ τὰ κάστρα τους μακρυὰ
καὶ πῆγαν νὰ βροῦν τὸ Μεγάλο Βασιλιά.
Πέρασαν κάμπους, πέρασαν κι’ ἀπὸ
γκρεμούς.
Διαβῆκαν ἐμπρὸς ἀπὸ φίλους κι ἀπ’
ἐχθρούς.
Κι ὑπόφεραν πολύ. Κουράστηκαν σκληρά.
Μὰ τ’ ἄστρο φώτιζε τὸ δρόμο τους
μπροστά.
῏Ηρθαν τέλος στὸ σπήλαιο τὸ μακρυνό.
Κι ηὖραν, σὰ βρέφος ἐκεῖ μέσα τὸ
Χριστό!...
Πέσανε καὶ τὸν προσκυνήσανε πιστά·
κι ὅλοι δῶρα τοῦ πρόσφεραν βασιλικά.
Σμύρνα τοῦ πρόσφεραν, Λιβάνι καὶ Χρυσό.
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Στὸν ᾽Ηρώδη, κρύψαν, πὼς ηὗραν τὸ
Χριστό.

19. ῾Η σχολικὴ γιορτὴ τῶν
Χριστουγέννων καὶ τῆς
Πρωτοχρονιᾶς
Στὰ σπίτια γίνονται πολλὲς ἑτοιμασίες γιὰ
τὶς μεγάλες γιορτές, ποὺ ἔρχονται. Τὰ παιδιὰ
γιώρτασαν καὶ στὸ σχολεῖο τὰ Χριστούγεννα
καὶ τὴν Πρωτοχρονιά.
Στὴ μεγαλύτερη αἴθουσα τοῦ σχολείου
ἔστησαν μιὰ ὄμορφη σπηλιά. Τὴν ἔκαμαν μὲ
πέτρες καὶ μέ τοῦβλα.
᾽Επάνω τὴ σκέπασαν μὲ χλωρὰ χορταράκια
καὶ σκόρπισαν χνούδι ἀπὸ βαμβάκι, γιὰ νὰ
δείχνη, πὼς ἧταν χιονισμένη.
Στὸ βάθος τῆς σπηλιᾶς ἔβαλαν ἕνα μικρὸ
κουτάκι, ἀντὶ γιὰ φάτνη. Μέσα εἶχαν ἕνα
βρέφος καμωμένο ἀπὸ πηλό, ποὺ παράσταινε
τὸ Χριστούλη. Γύρω εἷχαν τὸν ᾽Ιωσήφ, τὴν
Παναγία, βοσκοὺς καὶ προβατάκια.
Ὅλα ἦσαν ἀπὸ πηλοὺς χρωματιστούς˙ τὰ
ἔκαμαν τὰ παιδιὰ μὲ πολλὴ προσοχὴ καὶ μὲ
τέχνη.
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Ἄναψαν κι ἕνα μικρὸ καντηλάκι.
Τὰ παράθυρα ἦσαν σκοτεινιασμένα μὲ
γαλάζιες κόλλες. ᾽Επάνω σ᾽αὐτὲς τὶς κόλλες
ἦσαν κολλημένες σκηνὲς ἀπὸ τὴ γέννηση
καὶ τὴν πρωτοχρονιά: τὸ λαμπρὸ ἄστρο μὲ τὶς
ὁλόχρυσες ἀχτῖνες˙ οἱ μάγοι μὲ τὶς καμῆλες
τους· οἱ μάγοι, ποὺ προσκύνησαν μὲ τὰ δῶρα
στὰ χέρια· οἱ βοσκοὶ μὲ τὰ ἀρνιά οἱ ἄγγελοι·
ὁ Ἅγιο - Βασίλης μὲ τὰ δῶρα· παιδιὰ μὲ
καράβια, μὲ τύμπανα καὶ μὲ σιδεράκια, ποὺ
ἔλεγαν τὰ κάλαντα. Κι ἄλλες πολλὲς σκηνές,
ὄμορφα τοποθετημένες, ἐφάνταζαν, σὰν
πραγματικές.
Κι ὅλα αὐτὰ ἦσαν σχεδιασμένα καὶ βγαλμένα μὲ τὸ ψαλίδι ἀπὸ χρυσόκολλες κι ἀπὸ
διάφορες γυαλιστερὲς κόλλες.
Εἶναι ὄμορφα, πολὺ ὄμορφα στολισμένη ἡ
αἴθουσα τῆς γιορτῆς.
Εἶναι καλεσμένοι κι οἱ γονεῖς τῶν παιδιῶν.
Καὶ κοιτάζουν παντοῦ· δὲν ξαίρουν τὶ νὰ
πρωτοθαυμάσουν! Ὅλα τοὺς ἀρέσουν!
Ἀρχίζει ἡ γιορτὴ!
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Ὅλα τὰ παιδιὰ ψάλλουν τὰ κάλαντα:
Χριστὸς γεννᾶται σήμερον
στὴ Βηθλεὲμ τὴν πόλη,
οἱ Οὐρανοὶ ἀγάλλονται
καὶ χαίρει ἡ φύση ὅλη.
Λένε καὶ ποιήματα καὶ τραγουδοῦν
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια.
Τὰ μικρὰ παιδιὰ παρασταίνουν τοὺς
μάγους.
Τὰ μεγάλα παρασταίνουν τοὺς βοσκοὺς μὲ
τοὺς ἀγγέλους γύρω ἀπὸ τὴ σπηλιά.
Ἔπειτα ἄρχισαν ποιήματα καὶ τραγούδια
τῆς Πρωτοχρονιᾶς.
Παιδιὰ μικρὰ καὶ μεγάλα, κρατῶντας
στὰ χέρια τὸν «Ἀβέρωφ» τὸ μεγάλο χάρτινο
καράβι τους, ἄρχισαν:
Ἀρχιμηνιὰ καἰ ἀρχιχρονιὰ
κι ἀρχὴ καλός μας χρόνος.
Ἀγιο - Βασίλης ἔρχεται
ἀπὸ τὴν Καισαρεία.
Κι ἀμέσως παρουσιάστηκε ὁ γέροντας μὲ
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τὰ χρυσᾶ χιονᾶτα γένεια, μὲ τὴν χοντρὴ τὴν
κάπα του, φορτωμένος ἕνα σάκκο μὲ δῶρα.
Τὰ παιδιὰ τὸν ἐρώτησαν:
Βασίλη πόθεν ἔρχεσαι;
καὶ πόθε κατεβαίνεις;
Ὁ γέροντας ἀπάντησε:
Ἀπὸ τὴ μάννα μου ἔρχομαι
καὶ στὸ σχολειὸ πηγαίνω.
Τὰ παιδιὰ εἶπαν:
Βασίλη ξαίρεις γράμματα;
πές μας τὴν Ἄλφα - Βῆτα
κι ἔλα κόψε μας τὴν πίττα.
Κι ἀμέσως ὁ γέροντας ἔκοψε καὶ μοίρασε
τὴν πίττα, ποὺ τοῦ παρουσίασαν κορίτσια
ἀπ’ τὶς μεγάλες τάξεις. Καὶ κάποιο παιδάκι
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ψάχνοντας τὴν πίττα ξεφώνησε: «τὸ βρῆκα! τὸ
βρῆκα!» Ὅλοι χάρηκαν, ποὺ ηὖρε τὸ νόμισμα
ἕνα καλὸ παιδάκι καὶ εἶπαν: «Εὖγε, εὖγε.
Καὶ τοῦ χρόνου!... Καὶ τοῦ χρόνου!... Χρόνια
πολλά!».
῎Επειτα ἐμοίρασε καὶ δῶρα ὁ Ἅγιο - Βασίλης:
κοῦκλες - τόπια - στρατιωτάκια,
κάλτσες - ροῦχα - παπουτσάκια,
κασετίνες - μαντηλάκια,
χαρτί, πέννες, παιγνιδάκια.
Ἡ γιορτὴ τελείωσε. Οἱ γονεῖς γεμᾶτοι
χαρά, εὐχαρίστησαν τὸ δάσκαλο κι ἔφυγαν.
Τὰ μαθήματα ἔπαψαν γιὰ δέκα πέντε
μέρες.

Δόξα Σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ
καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη

ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.

(Ἐκκλησιαστικὴ Δοξολογία)
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20. Ἐντυπώσεις τῶν παιδιῶν
ἀπὸ τὶς διακοπὲς
Ἐπέρασαν οἱ διακοπές. Ἄρχισαν πάλι τὰ
μαθήματα τοῦ σχολείου.
῏Ηρθαν τὰ παιδιά.
- Χρόνια πολλά, ἀκοῦς ἀπ’ ἐδῶ.
- Χρόνια πολλά, ἀκοῦς ἀπ’ ἐκεῖ.
῞Ενα κορίτσι ἔλεγε: «Ὁ παπποῦς μοῦ ἔφερε
μιὰ κούκλα».
῞Ενα ὀρφανὸ ἔλεγε: «Ἐμένα μοῦ ἔφερε ὁ
Ἅγιο - Βασίλης κασετίνα».
Ἄλλο παιδὶ εἶπε: «᾽Εμένα μοῦ ἔστειλε ἡ
κυρὰ - Θανάσαινα ἕνα τόπι κι ἕνα πατίνι».
Κι ἄλλο: «Κι ἐμένα ἕνα βιβλίο κι ἕνα ὄμορφο
παιγνίδι».
῾Ο δάσκαλος τὰ χαιρέτησε ὅλα καὶ τὰ
ρώτησε ἑνα - ἕνα πῶς ἐπέρασαν.
῞Ολα τὰ παιδιὰ μετὰ τὸ διάλειμμα ἔγραψαν
μὲ ὄμορφα καὶ καλογραμμένα γραμματάκια
μικρὲς ἐκθεσοῦλες.
᾽Ιδέτε δυὸ ἀπ’ αὐτές.
῏Ηρθαν οἱ διακοπές˙ ἤμουν κάθε μέρα στὸ
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σπίτι· άλλὰ δὲν ἔβλεπα τὶς φίλες μου.
῾Η καμπάνα τοῦ σχολείου μας ἔμεινε άφωνη
τόσες μέρες.
Ὁ πατέρας ἔφερε πολλὰ ψώνια. ᾽Επῆγα στὴν
᾽Εκκλησία. Ἄκουσα τὸ «Δόξα ἐν ὑψίστοις
Θεῷ».
Πηνελόπη

῞Ολες τὶς μέρες τὶς πέρασα ὡραῖα. Μὰ δὲν
εἶχα ὑπομονὴ πότε νἄρθη ἠ πρωτοχρονιά.
῏Ηρθε!
Τί ὡραῖα!
῾Ο Ἅγιο - Βασίλης ἐρχόταν κουρασμένος·
ηὖρε στὸ δρόμο τὸν παπποῦ καὶ τὴ μητέρα
καὶ τοὺς ἐφόρτωσε δῶρα γιὰ μένα καὶ γιὰ
τὴν ἀδερφούλα μου!
Καὶ «χρόνια πολλά».
Βασιλάκης
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21. Οἱ μῆνες μιλοῦν μὲ δυὸ
γερόντισσες
῏Ηταν ᾽Ιανουάριος μήνας·
ἐσκέπαζαν ὅλο τὸν τόπο γύρω.

τὰ

χιόνια

῾Η φτωχὴ γριούλει παίρνει τὸ δρόμο γιά τὸ βουνό.

Μιὰ φτωχὴ γριούλα ἔτρεμε ἀπὸ τὸ κρύο
μέσα στὴν καλύβα της· δὲν εἶχε ξύλα ν’ ἀνάψη
λίγη φωτιά!
- Θὰ πάω στὸ ρίζωμα τοῦ βουνοῦ ν’
ἀναζητήσω κανένα ξυλαράκι, ἐσκέφτη ἡ
γριούλα.
Παίρνει ἕνα σκοινὶ κι ἕνα σακκὶ καὶ
προχωρεῖ.
Τὸ κρύο εἶναι ἀνυπόφορο κι ὁ ἀέρας
πολὺ δυνατός˙ ἡ γριὰ δυσκολεύεται νὰ
προχωρήση.
Ἡ γριούλα βρίσκει καταφύγιο σ’ ἕνα σπήλαιο.

Βλέπει ἐκεῖ κάπου μιὰ σπηλιά! Ἄν
ἐπήγαινα ἐκεῖ μέσα, σκέφτεται, θὰ γλύτωνα
κάμποσο κρύο, ὥσπου νὰ μαλακώση λίγο ὁ
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καιρός.
Κι ἐμπῆκε μέσα.
Δώδεκα παλληκάρια, καθισμένα γύρω
σὲ μεγάλη φωτιά, ἐπετάχτηκαν ὄρθια καὶ
καλοσώρισαν τὴ γριούλα.
- Καλημέρα παλληκάρια μου! λέει ἡ
γριούλα, προσπαθῶντας νὰ κρύψη τὴν
ταραχή της.
- Καλῶς την τὴν κυρούλα! Κάθησε, κυρούλα,
νὰ ζεσταθῆς, τῆς λένε τὰ παλληκάρια.
Καὶ τινάζουν τὸ χιόνι ἀπὸ πάνω της.
- Πῶς ἐδῶ, κυρούλα; τὴ ρωτοῦν τὰ
παλληκάρια˙ πῶς ἐβγῆκες ἀπὸ δῶ μ’ αὐτὸν
τὸν καιρό;
῾Η γριούλα λέει:
- ᾽Εβγῆκα, παλληκάρια μου, ψάχνοντας
γιὰ κανένα ξυλάκι˙ ὅσα εἶχα τά ἔκαψα.
- Μά, εἶναι πολὺ κακὸς ὁ φετεινὸς χειμώνας,
κυρούλα, λέει ἑνα παλληκάρι.
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- Χειμώνας εἶναι, παλληκάρι μου, λέει
ἡ γριούλα· θὰ κάμη καὶ ψύχρα. Χρειάζεται
καὶ τὸ κρύο· καλὸ εἶναι καὶ τὸ χιόνι· θὰ
ψοφὴσουν τὰ κουνούπια, θὰ χαθοῦν οἱ
μυῖγες, θὰ ὠφεληθοῦν τὰ ἀμπέλια, θὰ
γειάνουν οἱ ἄρρωστες ἐλιές. Χρειάζεται κι ὁ
χειμώνας, ὅπως χρειάζεται καὶ ἡ ἄνοιξη καὶ
τὸ καλοκαῖρι καὶ τὸ φθινόπωρο. Δόξα νἄχη ὁ
Θεός, παλληκάρι μου, ποὺ τὰ κανόνισε ἔτσι.
Πῶς ἀπαντάει ἡ γριούλα στὶς ἐρωτήσεις τῶν δώδεκα
παλληκαριῶν.

- Καὶ ποιὸς μήνας σοῦ ἀρέσει πιὸ πολύ,
κυρούλα; ἐρώτησε ἕνα παλληκάρι.
- Ὅλοι οἱ μῆνες τοῦ Θεοῦ εἶναι! λέει ἡ
γριούλα. Ὅλοι εἶναι ἄξιοι καὶ καλοί.
- Καὶ ὁ Ἰανουάριος, κυρούλα; σοῦ ἀρέσει;
ἐρώτησε ἕνα παλληκάρι· τί καλὸ εἶδες ἀπ’
αὐτόν;

- Ὁ Ἰανουάριος, παλληκάρι μου, μᾶς φέρνει
τὸν καινούργιο χρόνο· μᾶς φέρνει τὸν Ἅγιο
- Βασίλη μὲ τὰ δῶρα· μᾶς φέρνει τὰ Φῶτα·
κάνει νὰ καθώμαστε γύρω στὴ φωτιὰ ὅλη
ἡ οἰκογένεια μαζεμένη καὶ νὰ λέμε χίλιες
δυὸ ἱστορίες· τὸν ᾽Ιανουάριο γεννιῶνται τὰ
πιὸ πολλὰ ἀρνάκια καὶ τὰ κατσικάκια· τότε
ἔχομε ἄφθονο γάλα. Ἄς ἔχη καὶ χιόνια· καὶ
τὰ χιόνια χρειάζονται, γυιέ μου, καὶ οἱ βροχὲς
ὠφελοῦν.
- Καὶ ὁ Φεβρουάριος; ἐρώτησε ἄλλο
παλληκάρι· σοῦ ἀρέσει κι ὁ κουτσοφλέβαρος,
πού, «ἄν τύχη καὶ κακιώση, μέσα στὸ χιόνι θὰ μᾶς χώση;»
-῎Ω! καλό μου, παλληκάρι! εἶπε ἡ γριούλα·
εἶναι καλὸς μήνας ὁ Φεβρουάριος· μὴ τὸν λὲς
κακό! Φέρνει τὶς ἀποκριές, ποὺ διασκεδάζομε,
καὶ κάνει τὶς ἀμυγδαλιὲς νὰ φαίνωνται σὰ
νυφοῦλες στολισμένες: «Ὁ Φλεβάρης, ὅσο κι ἂν φλεβίση,
καλοκαῖρι θὰ μυρίση», παιδάκι μου!
- Ὁ Μάρτης ὅμως εἶναι κακός, κυρούλα!
λέει τρίτο παλληκάρι.
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- Ὄχι! χρυσό μου παλληκάρι, ἀπαντᾶ ἡ
γριούλα. Μᾶς φέρνει τὴ μεγάλη γιορτὴ
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ· τὸ Μάρτη ἀνοίγουν τὰ
ματάκια των ὅλα τὰ δέντρα καὶ τὰ λουλούδια.
Τὸ Μάρτη ἔρχονται τὰ χελιδόνια, τὰ γοργόφτερα πουλάκια τὸ Μάρτη ἔρχεται ἡ ἄνοιξη,
ποὺ δίνει νέα ζωὴ στὸν κόσμο.
Ὅ,τι καὶ νὰ κάνη ὁ Μάρτης, ἀγόρι μου,
κακία δὲν ἔχει: «Μάρτης εἶναι χάδια κάνει!
πότε κλαίει πότε γελάει».
- Καὶ ὁ Ἀπρίλης, κυρούλα; ἐρώτησε ἄλλο
παλληκάρι.
Τὸν Ἀπρίλη, ἀγόρι μου:
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«ἡ γῆ εἶναι ντυμένη χλόης φορεσιά· κι ὅλους μᾶς περιμένει
ἔξω στὴ δροσιά».

Τὸν Ἀπρίλη :
Μήτε κρύο μήτε ζέστη,
ὥρα χρόνου ζηλευτή!
Καὶ μαζὶ Χριστὸς Ἀνέστη!
ἡ μεγάλη μας γιορτή.
Κὸβουν ἄνθη μυρωμένα,
δίνουν, παίρνουνε φιλιά
πολὺ εἶναι ταιριασμένα
Ἄνοιξη καὶ Πασχαλιά!

- Ὁ Μάης, γερόντισσά μου; πῶς σοῦ
φαίνεται; ἐρώτησε ἄλλο παλληκάρι.
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- Πολὺ καλὸς μήνας εἶναι ὁ Μάης, ξανθό μου παλληκάρι! Τότε λαλοῦν τ’ ἀηδόνια·
τότε φτειάνουν τὰ πουλάκια τὶς φωλιές τους·
τὸ Μάη ἀνοίγουν τὰ τριαντάφυλλα, ποὺ
μοσχομυρίζουν σ’ ὅλη μας τὴ χώρα.
- Ὁ Ἰούνιος, γιαγιά μου; πῶς σοῦ φαίνεται;
καλὸς εἶναι κι αὐτός; ἐρώτησε ἄλλο
παλληκάρι.

- Εἶναι ὄμορφος μήνας ὁ Ἰούνιος, παλληκάρι
μου! Μᾶς φέρνει τὰ μούσμουλα καὶ τὰ κόκκινα κεράσια· κάνει τὰ χωράφια νὰ φαίνωνται
χρυσᾶ· ἀρχίζει νὰ γλυκαίνη τὴ σταφίδα!
- ῾Ο ᾽Ιούλιος, κυρούλα μου, εἶναι καλὸς
μήνας; ἐρώτησε ἑνα παλληκάρι.
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- ῾Ο ᾽Ιούλιος, παλληκάρι μου, γεμίζει τὰ
ἀμπάρια τοῦ γεωργοῦ μὲ τὸ χρυσοκίτρινο
σιτάρι αὐτὸς μᾶς ἐτοιμάζει τροφὴ γιὰ ὅλο τὸ
χρόνο˙ φέρνει τὰ σῦκα· χοντραίνει τὶς ἐλιές·
μαυρίζει τὰ σταφύλια· γλυκαίνει τὰ πεπόνια,
τὰ ἀχλάδια, τὰ καρπούζια. Στὰ παραθαλάσσια
φυσάει ὁ μοσκομυρισμένος μπάτης.

- ῾Ο Αὔγουστος, γιαγιά, πῶς σοῦ φαίνεται;
ρωτάει τώρα ἄλλο παλληκάρι.
- ῞Οπως καὶ νὰ κάνη ὁ Αὔγουστος,
παλληκάρι μου, πάντα θὰ δροσίση. «Ἀπὸ
Μαρτιοῦ πουκάμισο κι ἀπ’ Αὔγουστο πανωφόρι», λένε στὸ χωριό μου.
Λογῆς - λογῆς φροῦτα γίνονται αὐτὸ τὸ
μὴνα. Τ᾽ ἀμπέλια τὰ καρπερὰ κι ἡ ξανθὴ
σταφίδα ἔχουν πολὺ νὰ ὠφεληθοῦν τὸν
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Αὔγουστο.
-Ὁ Σεπτέμβρης, κυρούλα, ἐρώτησε ἕνα
ὡραῖο παλληκάρι, πῶς σοῦ φαίνεται αὐτὸς;
- Πολὺ καλὸς μήνας εἶναι κι αὐτός, χρυσέ
μου. Τότε ἔχομε ὅλα τὰ ἀγαθὰ τοῦ Θεοῦ·
σταφύλια, μούστους, φροῦτα κι ὅλα τὰ καλά·
τότε ἀνοίγουν τὰ σχολεῖα γιὰ τὰ καλὰ
παιδιά.
- Ἄμ’ ὁ Ὀκτώβρης, γερόντισσα, πῶς σοῦ
φαίνεται; ἐρώτησε ἄλλο παλληκάρι.
- Χαριτωμένος μήνας εἶναι, γυιέ μου!
Τότε γιορτάζομε τὸν Ἅγιο - Δημήτρη μὲ τὸ
καλοκαιράκι του· μαυρίζουν οἱ ἐλιές, ἀρχίζουν
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τὰ μαθήματα· οἱ βοσκοὶ μὲ τὰ πρόβατα
πιάνουν τὰ χειμαδιά.
- Καὶ ὁ Νοέμβρης, κυρούλα; ξεφωνίζει
βιαστικὰ ἄλλο παλληκάρι.
- Πολὺ - πολὺ καλὸς μήνας εἶναι ὁ
Νοέμβρης, παλληκάρι μου. Μὲ τὰ πρωτοβρόχια του ποτίζει τὴ γῆ καὶ τὴν ἑτοιμάζει γιὰ
τὸ σπαρτό· ὁ γεωργὸς διορθώνει τ’ ἀλέτρι,
τὸ ὑνὶ καὶ τὶς ἀξίνες· ὁ βοσκὸς στεριώνει τὸ
μαντρί του κάτω στὸ χειμαδιό· οἱ μητέρες
ἑτοιμάζουν χειμωνιάτικα· οἱ γιαγιὲς πλέκουν
χοντρὲς φανέλλες καὶ κάλτσες, γιὰ τὸν ὄμορφο
χειμῶνα.
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- Ἄμ’ ὁ Δεκέμβρης, γερόντισσα, πῶς σοῦ
φαίνεται; ἐρώτησε τὸ πιὸ τρανὸ παλληκάρι.
- Τὸ Δεκέμβρη, νιὲ καὶ παλληκάρι μου,
προσμένουμε μὲ χαρὰ τὰ Χριστούγεννα. Τὸ
Δεκέμβρη χαίρεσαι νὰ βλέπης τὰ ἀρνάκια
καὶ τὰ κατσικάκια νὰ χοροπηδοῦν. Τότε εἶναι
στὴ μέση κι ὁ χειμώνας. Δόξα νἄχη ὁ Θεός!
εἶπε ἡ γριούλα.
Κι ἐκαμε τὸ σταυρό της. Ἔπειτα σηκώθηκε
νὰ φύγη, λέγοντας:
- Σᾶς εὐχαριστῶ, παλληκάρια μου·
εζεστάθηκα καλά! Ἄς φύγω τώρα νὰ μαζέψω
κανένα ξυλάκι καὶ νὰ γυρίσω γρήγορα, ὅσο
εἶναι ἀκόμη ἡμέρα τοῦ Θεοῦ!
Τί κερδίζει ἡ γριούλα μὲ τὴν καλή της γλῶσσα.

- Δός μας, κυρούλα, τὸ σακκουλάκι σου,
εἶπαν τὰ παλληκάρια˙ δός μας νὰ σὲ φιλέψωμε
κ’ ἐμεῖς κάτι, μιά, ποὺ πέρασες ἀπὸ τὴ σπηλιά
μας.
Τὰ παλληκάρια ἐγέμισαν τὸ σακκουλάκι
τῆς γριᾶς· τὸ ἔδεσαν καλὰ ἀπὸ πάνω· τῆς
ἔδωκαν καὶ λίγα ξερὰ ξύλα· κι ἕνα παλληκάρι
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τὴ συνώ-δεψε πιὸ ἔξω.
Ὁ Θεὸς νὰ συχωρέση τοὺς γονεῖς σας, εἶπε
ἡ γριούλα· κι ἔφυγε πολὺ εὐχαριστημένη!
῎Εφτασε σὲ λίγη ὥρα στὸ καλυβάκι της κι
ἄναψε φωτιά. ῎Επειτα ἄνοιξε τὸ σακκουλάκι.
Μὰ τί νὰ ἰδῆ! Ἦταν γεμᾶτο χρυσᾶ φλωριά!
Τί παθαίνει μιά ἄλλη γριὰ μὲ τὴν κακιά της γλῶσσα.

Ἀπέναντι στὸ φτωχικὸ καλύβι τῆς καλῆς
γριούλας ἐκαθόταν μιὰ ἄλλη γριά· μὰ ὄχι καὶ
τόσο φτωχή, σὰν τὴν πρώτη.
Τώρα καὶ λίγες ἡμέρες ἔβλεπε μεγάλη
μεταβολὴ στὴν καλὴ γριούλα. Τὴν ἔβλεπε
νἄχη καλὴ φωτιά, νὰ φορῆ ζεστὰ φορέματα.
῎Εβλεπε άκ- όμη, πὼς κανένα ζητιᾶνο
δέν ἄφηνε νὰ φύγη παραπονεμένος ἀπὸ τὸ
φτωχικό της.
Τὴ ρώτησε λοιπὸν κι ἔμαθε ὅλη τὴν ἱστορία
γιὰ τὰ φλωριά.
Καὶ σκέφθηκε νὰ κάμη κι αὐτὴ τὸ ἴδιο.
Τὴν ἄλλη μέρα, πρωΐ - πρωΐ, ξεκίνησε γιὰ
τὸ βουνὸ.
Ἔφτασε ἐμπρὸς στὴ σπηλιά.
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Τὰ παλληκάρια τὴν εἶδαν. Τὴν ἐλυπήθηκαν
καὶ τῆς φωνάζουν:
- Πέρασε, κυρούλα, νὰ ζεσταθῆς καὶ νὰ
ξεκουραστῆς.
῾Η γριὰ ἔτρεξε μέσα γεμάτη χαρά. Ἐκάθησε
γύρω ἀπὸ τὴ φωτιά˙ δεν ἐφοβήθηκε καθὸλου,
ποὺ εἶδε τὰ ἄγνωστά της παλληκάρια.
- Ἦρθα, καλά μου παλληκάρια, τοὺς λέει,
ὡς ἐδῶ νὰ μαζέψω κανένα ξυλάκι, γιὰ νὰ
ζεσταθῶ· μὰ τίποτε δὲν ηὗρα, ὥς τώρα, δὲν
ἄφηκε τίποτε ὁ κοσμάκης! τὰ μάζεψε ὅλα·
μᾶς κατάστρεψε κι ὁ χαμένος ὁ Γενάρης μὲ
τὰ χιόνια του καὶ μὲ τὶς βροχές του.
Ὅλα τὰ παλληκάρια ἐρώτησαν τὴ γριά:
- Καὶ δὲ μᾶς λές, κυρούλα, ποιός μήνας
εἶναι ὁ καλύτερος ἀπ’ ὅλους;
- Νὰ χαθοῦν! νὰ χαθοῦν! παιδάκια μου,
ξεφωνίζει ἡ κακόγλωσση γριά. Ὅλοι κακοὶ
κι ἀνάποδοι εἶναι· πάρε τὸν ένα, χτύπα τὸν
ἄλλο!
- Ἀλλὰ τώρα, παλληκάρια μου, θὰ φύγω,
λέει ἡ γριά, γιατὶ περνάει ἡ ὥρα· ἔχετε τίποτε;
δὸς τε μου, καλά μου παλληκάρια!
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- Δὸς μας τὸ σακκουλάκι σου, εἶπαν τὰ
παλληκάρια.
Τὸ ἐγέμισαν, τὸ ἔδεσαν καλὰ ἀπὸ πάνω
καὶ τὸ ἔδωκαν στὴ γριά. Ἐκείνη τὸ ἅρπαξε
καὶ κοίταζε πότε νὰ φύγη!
- Ξύλα, δὲ θὰ πάρης ξύλα, γιαγιά; ἐρώτησε
ἕνα παλληκάρι.
- Ὄχι, παιδάκι μου, ὄχι... δὲν μπορῶ νὰ τὰ
σηκώσω, λέει ἡ γριά· ἔχω λίγα γιὰ ἀπόψε...
αὔριο ἔρχομαι πάλι.
- Νὰ φτάσης στὸ σπίτι σου καὶ τότε νὰ λύσης
τὸ σακκουλάκι! εἶπαν τὰ παλληκάρια.
Ἡ γριὰ γεμάτη χαρὰ πέρασε στὸν ὧμο της
τὸ σακκούλι κι ἔφυγε βιαστική. ῎Εφτασε
στὸ σπίτι της. ῎Εκλεισε θύρες καὶ παράθυρα·
ἄναψε τὸ λύχνο της καὶ κάθησε νὰ μετρήση
τὰ φλωριά!
῎Ελυσε τὸ σακκουλάκι! Μὰ τί νὰ ἰδῆ;...
Τὸ σακκουλάκι ἦταν γεμᾶτο πέτρες.
Τώρα κατάλαβε ἡ γριὰ τί ἔπαθε! Καὶ εἶπε
μὲ τὸ νοῦ της: Καλὰ λέει ὁ κόσμος, πώς:
῾Η γλῶσσα κόκκαλα δὲν ἔχει
καὶ κόκκαλα τσακίζει.

92

93

22. Πῶς περνοῦν τὰ χρόνια

᾽Εσώθη τὸ ἡμερολόγιο! πᾶνε ὅλα τὰ
φύλλα του. Πάει κι ὁ παλιὸς ὁ χρόνος. Ἦρθε
ὁ καινούργιος! Ἀρχίσαμε νὰ βγάζωμε φύλλα
ἀπὸ τὸ και-νούργιο ἡμερολόγιο.
- Μὰ τί εἶναι αὐτὸς ὁ χρόνος; ἕνας φεύγει
ἄλλος ἔρχεται; ἐρωτοῦσαν τὰ παιδιά.
- Κοιτάξτε γύρω σας, τοὺς ἔλεγε ὁ παπποῦς
τους.
Τὰ δέντρα δὲν ἔχουν φύλλα! Δὲν ὑπάρχουν
λουλούδια στὸν κῆπο! πουλάκια δὲν κελαηδοῦν!
μόνο τὸ τσίου - τσίου τοῦ σπουργίτη ἀκοῦς!
Τὰ χιόνια ἔκαμαν τὰ βουνὰ νὰ φαίνωνται
σὰ γερασμένα! Σύννεφα σκοῦρα - σταχτιὰ
κρύβουν τὸν ἥλιο τίς περισσότερες ἡμέρες.
Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι φοροῦν βαρειὰ φορέματα.
Κάνει πολὺ κρύο.
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Αὐτὴ ἡ ἐποχὴ εἶναι ὁ Χειμώνας.
Ἀργότερα τὸ κρύο θὰ λιγοστέψη· θὰ
ἑλαφρώσωμε τὰ φορέματα καὶ τὰ σκεπάσματα.
Θὰ σβήσωμε τὰ τζάκια καὶ τὶς θερμάστρες.
Θὰ λυώσουν τὰ χιόνια. καὶ θὰ φανοῦν
πρῶτα οἱ πλαγιὲς τῶν βουνῶν κι ἀργότερα οἱ
κορφές τους.
Θὰ προβάλουν τὰ μούσμουλα καὶ τὰ
κεράσια σιγὰ - σιγά. Τὰ δέντρα θὰ γεμίσουν
φύλλα. Θὰ κελαηδοῦν πουλιά. Θ’ ἀνοίξουν
τὰ λουλούδια καὶ θὰ μοσκοβολάη ἡ φύση.
Θ’ ἀκοῦς τὰ βελάσματα τῶν ἀρνιῶν στὶς
πλαγιὲς καὶ τὸ κουδούνισμα τῶν γιδιῶν θὰ
σὲ εὐχαριστῆ, ἔλεγε ὁ παπποῦς.
Κι αὐτὴ ἡ ἐποχὴ θὰ εἶναι ἡ Ἄνοιξη, παιδιά
μου.
Ἀκόμη ἀργότερα ἡ ζέστη θὰ δυναμώση·
θὰ ὑπάρχουν φροῦτα ἄφθονα : βερύκοκα σταφίδα - σῦκα - σταφύλια - ἀχλάδια.
῾Ο κόσμος θὰ μένη στὶς ἐξοχές· θὰ
κοιμώμαστε στὸ ὕπαιθρο ἤ μὲ ἀνοιχτὰ
παράθυρα. Θὰ μοσκομυρίζουν τὰ πεῦκα καὶ
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τὰ ἔλατα. Τὰ παιδιὰ θὰ παίζουν ὧρες πολλὲς
μέσα στὴ θάλασσα μὲ τὰ καταγάλανα νερὰ
καὶ θὰ κυλιοῦνται στὴν ἄμμο.
Θὰ φοροῦμε τὰ ἐλαφρότερα φορέματα· ὁ
γεωργὸς θὰ μαζεύη τοὺς κόπους του. Θὰ
θερίζη τὰ στάχυα, θὰ ἁλωνίζη τὰ δεμάτια καὶ
θὰ βγάνη τὸ ὄμορφο χρυσοκίτρινο σιτάρι. Τὴ
νύχτα θ’ ἀκούγεται ἡ φλογέρα τοῦ βοσκοῦ.
Θὰ ξυπνᾶμε μὲ τὴ λαλιὰ τῆς πέρδικας.
Αὐτὴ ἡ ἐποχὴ θὰ εἶναι τὸ Καλοκαῖρι (τὸ
θέρος), παιδιά.
Ὕστερα ὅμως θ’ ἀρχίση νὰ λιγοστεύη ἡ
ζέστη· θὰ μαραίνωνται τὰ λουλούδια θὰ
κιτρινίζουν καὶ θὰ πέφτουν τὰ φύλλα· θὰ
ξηραίνωνται τὰ χορτάρια· θὰ λιγοστεύουν
τὰ φροῦτα· θὰ τρυγήσωμε τ’ ἀμπέλια καὶ τὶς
σταφίδες· θὰ ξεσηκώνεται ὁ κόσμος ἀπὸ τὶς
ἐξοχές. θ’ ἀνοίξουν τὰ σχολεῖα. Θ᾽ ἀρχίση νὰ
σπέρνη ὁ γεωργός. Θὰ μαζέψωμε τὶς ἐλιές.
Θὰ ἑτοιμάζη τὰ χειμωνιάτικα ἡ μητέρα.
Αἴ! αὐτὴ ἡ ἐποχὴ θὰ εἶναι τὸ Φθινόπωρο.
Καὶ ἔπειτα ὁ καιρὸς θὰ γίνη, ὅπως εἶναι
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καὶ τώρα. Θὰ φτάση πάλι ὁ χειμώνας· θὰ ἔχη
περάση ἕνας Χρόνος. Καὶ θὰ πλησιάζη πάλι
νέο ῎Ετος.
Οἱ ἡμέρες τοῦ χρόνου.

Ἐμετρήσατε ποτὲ πόσα φύλλα ἐβγάλατε
ἀπὸ τὸ ἡμερολόγιο; Ἄλλα τὰ ἐβγάλατε τὸ
Χειμῶνα, ἄλλα τὴν Ἄνοιξη, ἄλλα τὸ Θέρος,
καὶ ἄλλα τὸ Φθινόπωρο.
Καὶ θυμᾶστε τί ἔγραφε κάθε φύλλο τοῦ
ἡμερολογίου; Κοιτάξτε τὸ σημερινὸ τί
γράφει:
ΔΕΥΤΕΡΑ
20
᾽Ιανουαρίου
᾽Επάνω - ἐπάνω τὸ ὄνομα τῆς ἡμέρας·
στὸ μέσο ἕνας ἀριθμὸς κι ἀμέσως ἔπειτα
«᾽Ιανουαρίου».
Ἀνάλογα ἔγραφαν ὅλα τὰ φύλλα, ποὺ
ἐβγάλατε, καὶ τὰ ἄλλα, ποὺ θὰ βγάλετε
ἀκόμη.
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23. Τὸ ὡρολόγι
Τὶκ - τάκ, παιδί, τὶκ - τάκ, τὶκ - τάκ,
χτυπάει
τὸ ὡρολόγι δίχως νὰ σταθῆ
κι ἐμπρὸς ἐμπρὸς νύχτα - μέρα πάει
χωρὶς ποτέ, ποτὲ νὰ κουρασθῆ.
Τὶκ - τάκ, παιδί, τὶκ - τάκ, τὶκ - τάκ
χτυπάει
ὡσὰν νὰ σοῦ φωνάζη φανερά,
πὼς ὁ καιρὸς γοργὰ - γοργὰ περνάει
καὶ πίσω δὲ γυρνάει ἄλλη φορά.
Τὶκ - τάκ! τ’ ἀκοῦς; τρέχα στὸ σχολειό
σου!
κι ἄν πολὺ ἐπιμελὴς φανῆς,
ἄν κοπιάζης καὶ δὲ χάνης τὸν καιρό σου,
καλὸς κάποια μέρα θὰ γενῆς.
Α. Εἱμαρμένος
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24. Ὁ πατέρας ἄρρωστος
Εἶναι ἡμέρες τώρα, ποὺ ἀρρώστησε ὁ πατέρας τοῦ Κώστα καὶ τῆς ῾Ελενίτσας. Ἔχει
γρίππη.
Στὸ σπίτι εἶναι ὅλοι στενοχωρημένοι. ῾Η
ἀρρώστεια ἀνάγκασε τὸν πατέρα νὰ κάμη
διακοπὴ ἀπὸ τὴν ἐργασία του. Καὶ δὲν εἶναι
αὐτὴ ἡ ζημιὰ μόνο. Εἶναι καὶ τὰ ἔξοδα, ποὺ
χρειάζονται γιὰ γιατρό, γιὰ φάρμακα, γιὰ
ἰδιαίτερη τροφὴ κι ἄλλα πολλά!
῾Η μητέρα φροντἱζει, ὄσο μπορεῖ, γιὰ νὰ
τὰ βγάλη πέρα στὴν κακὴ περίσταση, ποὺ
τοὺς ηὖρε. Ὅλη τὴν ἡμέρα εἶναι στὸ πὸδι· καὶ
τὴ νύχτα ξαγρυπνάει στὸ προσκέφαλο τοῦ
ἄρρωστου.
Ὁ Κώστας καὶ ἡ Ἑλενίτσα πηγαίνουν στὸ
σχολεῖο· μὰ δὲ βλέπουν τὴν ὥρα πότε νὰ γυρίσουν στὸ σπίτι, νὰ βοηθήσουν τὴ μητέρα
καὶ νὰ κάμουν συντροφιὰ τοῦ πατέρα.
Τὸ βράδυ εἶναι ὅλοι γύρω στὸ κρεββάτι! Τὰ
παιδιᾶ λένε τὶς ἱστορίες τοῦ σχολείου τους ἤ
διαβάζουν, ὥσπου νὰ νυστάξουν. Ὁ πατέρας
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τοὺς δίνει θάρρος καὶ τοὺς χαμογελάει. Καὶ
τὰ παιδιὰ παρακαλοῦν στὴν προσευχή τους
γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ πατέρα.
῎Επειτα ἀπὸ λίγες ἡμέρες ὁ πατέρας
καλυτέρεψε. ᾽Εσηκώθη ἀπὸ τὸ κρεββάτι! Σὲ
λίγες ἡμέρες ἀκόμη ἔγινε ἐντελῶς καλὰ καὶ
πῆγε στὴ δουλειά του.
Τώρα ὁ πατέρας ἔρχεται κάθε βράδυ
φορτωμένος χίλια πράματα γιὰ τὴν οἰκογένεια
του. Ἡ χαρὰ ξαναγύρισε στὴν οἰκογένεια. Κι
εἶναι τώρα πιὸ μεγαλωμένη ἡ χαρὰ ὄλων.
- Ἄκουσε, πατέρα, ἔλεγε ἡ Ελενίτσα. Δὲ
θέλω πιὰ ν’ ἀρρωστήσης. Θὰ παρακαλῶ κάθε
ἡμέρα τὸ Θεούλη. Πωπώ, ἄν ἀρρωστήση καὶ
ἡ μητέρα! Τί θὰ γίνωμε;
Ἅμα ἔρχεται ὁ πατέρας, ὅλο τὸ σπίτι εἶναι
χαρούμενο.

25. Ἔρχεται ὁ πατέρας
1
Πῆρε καὶ βραδιάζει
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τελείωσε ἡ δουλειά!
ἡ μητέρα σιάζει
τὸ τραπέζι μὲ χαρά!
2
Κάποιον σὰν κι ἐμένα
περιμένει χαρωπά,
κάποιος γνωρισμένα
στὴν ἐξώπορτα κτυπᾶ.
3
Ἄκουσέ τον κάτω,
μητερούλα μου καλή,
νά τὸ πάτημά του!
τρίζει πάνω στὸ σκαλί.
4
Μύρισ’ ὁ ἀέρας,
ἔφεξε τὸ σπιτικό!
ἔρχεται ὁ πατέρας
με χαμόγελο γλυκό!
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Γ. Βιζυηνὸς

26. Ὁ Κοσμᾶς κι ὁ
Δαμιανός, τὰ παιδιὰ τοῦ
χωριοῦ
Εἶναι μαθητὲς μιᾶς μεγαλύτερης τάξης τοῦ
Δημοτικοῦ σχολείου ὁ Κοσμᾶς κι ὁ Δαμιανός.
Εἶναι ἀδέρφια δίδυμα καὶ δὲν ἐγεννήθηκαν
σ᾽ αὐτὸ τὸ χωριό.
Μὰ πῶς εὑρέθηκαν ἐδῶ; Ποιός τὰ συντηρεῖ;
Ποιάς τὰ προσέχει;
Τὰ ἔχει κάμει παιδιά της ἡ Κοινότητα τοῦ
χωριοῦ.
Ὅλοι οἱ χωριανοὶ τὰ θεωροῦν παιδιὰ τοῦ
χωριοῦ καὶ παιδιὰ δικά τους. Τὰ φιλοξενεῖ
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ἀπὸ ἕνα μῆνα κάθε οἰκογένεια. Τὴ σειρὰ τὴν
ὁρίζει τὸ συμβούλιο τῆς Κοινότητας. Αὐτὸ
βοηθάει καὶ στὰ ἔξοδα γιὰ τὴν ἐνδυμασία καὶ
τὴ συντήρηση.
Ἀλλὰ γιατί: Δὲν ἔχουν γονεῖς;
Εἶναι πικρὴ ἡ ἱστορία τους! ᾽Ακοῦστε την:
Ὁ πατέρας τῶν παιδιῶν ἧταν στρατιώτης.
Ἐπολεμοῦσε σὰν ἥρωας ἐπάνω στὴ
Μακεδονία γιὰ τὴν ἐλευθερία καὶ γιὰ τὴ
δὸξα τῆς ῾Ελλάδος. Καί!... ἔμειναν ὀρφανὰ ὁ
Κοσμᾶς κι ὁ Δαμιανός!
Σὲ λίγο οἱ κακοὶ Γερμανοὶ κατάφταναν
στὸ χωριὸ τῶν παιδιῶν. Ὁ παπποῦς κι ἡ
μητέρα τους ἐσήκωσαν ὅ,τι μπόρεσαν ἀπ’ τὸ
νοικοκυριό τους. Τὰ ἐφόρτωσαν στὸ κάρο κι
ἔτρεχαν νὰ φύγουν,
Γιὰ ποῦ;
᾽Εμπρός! Πρὸς τὰ κάτω! Γιὰ ὅπου σέρνονταν
ὅλοι μήπως τοὺς καταφτάση ὁ ἐχθρός!
Μὰ οἱ κακοὶ ἔφτασαν! ῎Εκαψαν καὶ
ξεθεμέλιωσαν τὸ χωριό! Δὲν ἔμεινε οὔτε
σημάδι χωριοῦ.
Τὰ τρομερὰ Γερμανικὰ «Στούκας»
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κατάφτασαν κι αὐτούς, ποὺ ἔφευγαν, κι
ἐσκόρπισαν τὸ θάνατο καὶ τὴν καταστροφή!
Πάει ἡ μάννα τῶν παιδιῶν! Πάει κι ὁ
παπποῦς!. Πᾶνε καὶ σωρὸ ἄλλοι ἀπὸ τοὺς
χωριανούς! ᾽Εσκοτώθηκαν καὶ τὰ ζῶα˙
ἐκάηκαν καὶ τὰ πράματά τους· ἐσκοτώθη
καὶ τὸ γέρικο ἄλογο, ποὺ ἔσερνε τὸ κάρο
μὲ τὰ παιδιὰ καὶ μὲ τὰ λίγα ροῦχα. Καὶ τὸ
κάρο ἐγύρισε ἀνάποδα κι ἐσκέπασε τὰ παιδιὰ
ζωντανά!
Σὲ λίγο ηὗρε τὰ παιδιὰ ὁ στρατός μας.
Τὰ περιμάζεψε καὶ τὰ ἔφερε μαζί του στὴν
πρώτη πολιτεία, ποὺ ἀπάντησε. ῎Εφερε μαζί
του ὁ στρα-τός μας κι ἄλλα παιδάκια ἔρημα
καὶ πολλοὺς τραυματίες.
Ὁ Νομάρχης ἐπροσκάλεσε τοὺς Κοινοτάρχες
νά βοηθήσουν σ’ ὄ,τι μποροῦσαν.
῾Ο γέρω - Θύμιος, ὁ Πρόεδρος τοῦ χωριοῦ,
ἀνάλαβε νὰ περιποιηθῆ ἡ Κοινότητα του
δέκα τραυματίες καὶ νὰ φροντίση γιὰ δυὸ
παιδάκια ἔρημα. Τὸ ἴδιο κι ἄλλες Κοινότητες.
῎Ερριξαν λαχνὸ· καὶ στὴν Κοινότητα τοῦ
106

γέρω - Θύμιου ἔτυχαν τὰ δυὸ ἀδερφάκια, ὁ
Κοσμᾶς κι ὁ Δαμιανός.
῾Ο καλὸς γέροντας τὰ ἑφόρτωσε στὸ
γαϊδουράκι του καὶ τὰ ἔφερε στὸ χωριό! Οἱ
τραυματίες τὸν ἀκολουθοῦσαν σιγὰ - σιγά!
᾽Επρότεινε στὸ συμβούλιο ὁ γέρω - Θύμιος
νὰ υἱοθετήση ἡ Κοινότητα τὰ δυὸ ὀρφανὰ
τοῦ πολέμου καὶ νὰ τὰ μεγαλώση. Ἀργότερα
θὰ τὰ ἔπαιρνε τὸ Κράτος.
Τὸ συμβούλιο κι ὄλο τὸ χωριὸ τὸ δέχτηκαν
μὲ εὐχαρίστηση πολλή. Τὸ θεώρησαν
καθῆκον τους. Καὶ τὰ παιδιὰ γίνηκαν
«παιδιὰ τῆς Κοινότητας» κι ἀδέρφια ὅλων
τῶν παιδιῶν της!
Καὶ τοὺς ἀξίζει! Εἶναι ἔξυπνα· εἶναι φρόνιμα· εἶναι γεμᾶτα καλωσύνη!
Ὅλες οἱ οἰκογένειες τοῦ χωριοῦ περιμένουν
μὲ χαρά νὰ πάρουν στὸ σπίτι τους τὸν Κοσμᾶ
καὶ τὸ Δαμιανό. Καὶ τ’ ἄλλα τὰ παιδιὰ τὸ
ἴδιο! Πῶς θὰ ῆθελαν ὅλα νὰ μὴν ἔφευγαν
ποτὲ ἀπὸ τὸ σπίτι τους κι ἀπὸ τὸ χωριό τους
τὰ δύο θετά τους ἀδερφάκια!
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27. Προετοιμασίες γιὰ τὴν
Ἀποκριὰ
Ἄρχισε ἡ ἀποκριά! τὰ
καταστήματα ἐστόλισαν
τὶς βιτρίνες τους μὲ προσωπίδες· οἱ δρόμοι ἐγέμισαν
ἀπὸ
μεταμορφωμένους
ἀνθρώπους.
- Αὐτὲς τὶς ἡμέρες θὰ ἰδῆτε κι ἄλλα πολλά
ἀστεῖα, εἶπε κάποια ἡμέρα ἡ δασκάλα στὰ
παιδιά. Θὰ διαβάσωμε καὶ ἱστορίες, ποὺ
θὰ γελάσωμε· καὶ θὰ παίξετε καὶ σεῖς στὴ
γιορτή, ποὺ θὰ δώση τὸ
σχολεῖο μας.
Τὴν άλλη ἡμέρα ἔγινε
συζήτηση στὴν τάξη γιὰ
τὴ γιορτή. Ἀκούστηκαν
γνῶμες κι ἀπὸ τὰ κορίτσια κι ἀπὸ τὰ ἀγὸρια καὶ
καταρτίσθηκε τὸ σχέδιο
τῆς γιορτῆς.
Σχέδιο γιορτῆς τῆς Ἀποκριὰς στὴ
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Β΄ τάξη.

1. Ἡ γιορτὴ θὰ γίνη
τὴν ἄλλη Πέμπτη τὸ
ἀπόγεμα.
2.
Οἱ
τοῖχοι
θὰ
στολιστοῦν μέ γελοιογραφίες, ποὺ θὰ τὶς
σχεδιάσουν τὰ παιδιά.
3. Ὅλα τὰ παιδιὰ - ἀγόρια καὶ κορίτσια θὰ ἔρθουν μεταμορφωμένα.
4. Δέκα ἀγὸρια καὶ δέκα κορίτσια θά χορέψουν διάφορους χορούς.
5. Ὀκτὼ ἀγὸρια καὶ ὀκτὼ κορίτσια θὰ παίξουν μιὰ κωμωδία.
6. Θὰ καλέσωμε καὶ τοὺς
γονεῖς μας.
Ἀπὸ τὴν ἴδια ἡμέρα
ἄρχισαν οἱ προετοιμασίες.
῾Η
δασκάλα
στὴν
ὡρισμένη
ὥρα
τοὺς
ἐβοηθοῦσε μὲ πολλὴ χαρά.
Ὅλα τὰ παιδιὰ δουλεύουν
μὲ ὄρεξη. Γελοῦν, γελοῦν
πολὺ μὲ τὶς γελοιογραφίες,
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ποὺ σχεδιάζουν.
Τὶς ἄλλες ὥρες διαβάζουν ἀποκριάτικες
ἱστορίες· μαθαίνουν ὅλα τὰ παιδάκια τὴν
κωμωδία, γιὰ νὰ διαλεχτοῦν ἐκεῖνα, ποὺ θὰ
παίξουν πιὸ κατάλληλα. Μετροῦν καὶ κόβουν
χαρτόνια καὶ κάνουν ὅλα τους τὰ μαθὴματα
μὲ πιὸ πολλὴ ὄρεξη.
῾Η γιορτὴ τῆς Ἁποκριᾶς.

Τὴν Πέμπτη, στὶς 4, ἔπειτα ἀπὸ τὸ μεσημέρι, ὅλα εἶναι ἕτοιμα. Καὶ οἱ γονεῖς τῶν
παιδιῶν ἔχουν πάρει τὶς θέσεις τους.
Ἡ γιορτὴ ἀρχίζει μὲ γέλια καὶ μὲ χαρές.
Τί ἀστεῖα σχέδια εἶναι ἐκεῖνα, ποὺ στολίζουν
τοὺς τοίχους!
Ποῦ εὑρέθηκαν οἱ ξεκαρδιστικὲς καὶ
ἀστεῖες ἑνδυμασίες!
Καὶ τί σοβαρὰ παίζουν τὸ μέρος τους ὅλα
τὰ παιδάκια.
Χαλάει ὁ κόσμος ἀπὸ τὰ γέλια, ἅμα
παρουσιάζωνται μερικὰ παιδιὰ ντυμένα σὰν
καβούρια! ἄλλο σὰν ποντικός! κι ἄλλο σάν
χελώνα!
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Καὶ γελάει
τραγουδοῦν:

πολὺ

ὁ

κόσμος,

Κάτω στὸ γιαλὸ
στὸν ἄμμο
τὰ καβούρια
κάνουν γάμο.
Μέ καλέσανε
νὰ πάγω
νὰ χορέψω
καὶ νὰ φάγω.
Δὸς του ὁ ψύλλος
τὴ φλογέρα
ἐβαροῦσε
ὅλη μέρα.
Κι ὁ λαγὸς
ἐχοροπήδα
στὸ συρτὸ
μὲ τὴ γαρίδα.
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ἅμα

Παίζει ὁ ποντικὸς
βιολὶ
κι ἡ χελώνα παίζει
ντέφι.
Πέρασε
κι ἕνα πουλὶ
καὶ μᾶς λέει:
χαρὰ στὸ κέφι!...

(Δημοτικὸ)

Ἡ γιορτὴ ἐτελείωσε!
Ὅλοι ἔφυγαν χαρούμενοι.
Τὰ μαθὴματα θά ἄρχιζαν πάλι τὴν Καθαρὴ
Τρίτη.
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28. Τὰ παιδιὰ γυρίζουν στὸ
σχολεῖο
Τὴν Τρίτη ἦρθαν πάλι τὰ παιδιὰ στὸ
σχολεῖο. Ἦταν λίγο κουρασμθένα· μὰ δὲν
τοὺς ἔλειπε οὔτε ἡ χαρά, οὔτε τὸ γέλιο. Κι
ἔλεγαν... ἔλεγαν μεταξύ τους πολλὰ νέα, πρὶν
νὰ περάσουν στὴν τάξη!
Στὴν ὥρα του ἐχτύπησε τὸ κουδούνι τοῦ
σχολείου˙ ἐσυγκεντρώθηκαν ὅλα τὰ παιδιὰ
στὸ διάδρομο, ὅπως γίνεται πάντοτε.
Ὅλα τὰ παιδιὰ μαζὶ ἔψαλλαν τὴν
προσευχή:
Σ’ ἐσένα, πλάστη καὶ Θεέ,
ἐτούτη τὴ στιγμὴ
ὑψώνω μὲ καρδιὰ καὶ νοῦ
παράκληση θερμή.
Πατέρα: ρίξε σπλαχνικὰ
στὰ πλάσματά Σου μιὰ ματιά!
φῶς, σὰν οὐράνια χαραυγή.
σκόρπα ἀπ᾽τὸ θρόνο Σου στὴ γῆ.
Μετάφρ. Α. Ἀργυροπούλου (Π. Μ. Aoeqdm)
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Ἔπειτα ἐπέρασαν στὶς τάξεις.
Πολλὰ παιδιὰ εἶπαν τὶς ἐντυπώσεις τους
ἀπὸ τὴν ἀκροθαλασσιά, ποὺ ἐπῆγαν μὲ τὶς
οἰκογένειές τους τὴν Καθαρὴ Δευτέρα. Μὰ
ἔλεγαν, πὼς δὲν ἐπάτηοαν οὔτε στὴν ἄκρη
τῆς θάλασσας! ῏Ηταν πολὺ κρύα ἀκόμη!...
Ἄλλα παιδιὰ ἐμίλησαν γιὰ τὶς ἐξοχές, ποὺ
ἐπῆγαν:
῾Η γῆ ἄρχισε νὰ πρασινίζη, ἔλεγαν! Οἱ
μυρτιὲς ἐγέμισαν καινούργια κλαδιά. Μιὰ
χαρά ἦταν νὰ βλέπης τὶς ἀμυγδαλιὲς ντυμένες στὰ ὁλόλευκα· ἐκαμάρωναν, σὰν ὄμορφες
νυφοῦλες, πάνω σὲ καταπράσινα χαλιά!
Ἄλλα παιδιά, εἶπαν γιὰ τοὺς ἀϊτούς τους,
ποὺ ἐσήκωσαν καὶ γιὰ τὰ παιγνίδια, ποὺ
ἔκαμαν.
Ἄλλα παιδιά, εἶπαν, πὼς εὐχαριστήθηκαν
πολύ, ποὺ εἶδαν κάτασπρα ἀρνάκια. Τὰ
ἀρνάκια ἔβοσκαν στὴν καταπράσινη πλαγιά
τοῦ βουνοῦ.
Ὁ βοσκός, καθισμένος πιὸ πέρα, ἔπαιζε τὴ
φλογέρα του· ὁ ἄγριος ὁ σκύλος του ἐκαθόταν
πλάϊ του ἡμερωμένος!
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Ἡ Ἀγγελικὴ Τριανταφύλλου εἶπε, πὼς τῆς
ἔμαθε ἡ γιαγιά της ἕνα τραγουδάκι γιὰ τὴν
ἀμυγδαλιά.
῞Ολα τὰ παιδιὰ τὴν ἐπαρακάλεσαν νὰ τοὺς
τὸ τραγουδήση· μὰ ἐκείνη δὲν εἶχε θάρρος!
῾Η δασκάλα τὴν ἐβοήθησε κι ἄρχισε νὰ παίζη
στὸ βιολὶ τὸ τραγούδι τῆς ἀμυγδαλιᾶς.
Ἡ Ἀγγελικὴ ἐπῆρε θάρρος καὶ τὸ
τραγούδησε καὶ μιὰ καὶ δυὸ καὶ τρεῖς φορές!
Ἄρεσε πολύ καὶ τὰ παιδιά, σὲ δυὸ - τρεῖς
ἡμέρες, τὸ ἔμαθαν καὶ τὸ τραγουδοῦσαν μὲ
χαρά.
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29. Η μυγδαλιὰ

Ἡ νυφούλα ἡ μυγδαλιὰ
ἔβαλε τὰ νυφικά της
καὶ μιὰ γέρικη ἐλιὰ
καμαρώνει τὰ προικιά της.

Μυγδαλιά μου, μυγδαλιά!
ἄκου με καὶ μέ, νὰ ζήσης!
τί ἐβιάστηκες ν’ ἀνθίσης;
δὲν φοβᾶσαι τὸ χιονιά;
Ἄκου μένα, ποὔχω χρόνια!...
Μὰ ἡ καλή μας μυγδαλιά,
ἐστολίστηκε διπλᾶ
μὲ λουλούδια καὶ... μὲ χιόνια!!!

Α. Κατακουζηνὸς
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30. Ὁ Μάρτης

῞Ενας μικρὸς μαθητής, ὁ Λυκοῦργος
Γρηγοριάδης, ἔλεγε πέρυσι, σὰν τώρα:
- Σὴμερα ὁ ἥλιος εἶναι πιὸ ζεστός! ῾Ο
οὐρανὸς φαίνεται πιὸ καθαρὸς· τὰ δέντρα στὴν
ἀντικρυνὴ πλαγιὰ τοῦ βουνοῦ ξεχωρίζουν
καθαρὰ - κα-θαρὰ καὶ φαίνονται πιὸ πράσινα
ἀπὸ άλλοτε.
Ὁ ἡμεροδείχτης μας σήμερα μᾶς δείχνει:
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1
Μαρτίου
Εἶναι ὁ τρίτος μήνας τοῦ χρόνου. Πόσα
ἀκούστηκαν στὴ γειτονιὰ γιὰ τὸ Μάρτη!
῎Ελεγαν καὶ καλά, ἔλεγαν κι ἄσχημα.
- Μὰ ἐγώ, ἔλεγε ὁ Λυκοῦργος, ἐπίστεψα
τὴ μητέρα μου, ποὺ μοῦ εἶπε:
«Θὰ ἰδῆς μοναχὸς σου πόσα καλὰ θὰ φέρη ὁ
Μάρτης. Μόνο πρόσεξε νὰ κρατῆς σημείωση
στὸ ἡμερολὸγιο, ποὺ σοῦ χάρισε ὁ θεῖος σου.
»Αὐτὸ τὸ ἡμερολὸγιο ἔχει ἀρκετὴ θέση
κάτω ἀπὸ κάθε ἡμερομηνία μπορεῖς νὰ
γράφης ἐκεῖ λίγες λέξεις· καὶ στὸ τέλος τοῦ
μηνὸς θὰ μιλὴ-σωμε μαζί».
Πόσα πράματα ἔγραψε ὁ Λυκοῦργος!
Διαβάστε μερικὲς σημειώσεις ἀπὸ τὸ
ἡμερολόγιό του!
8 Μαρτίου: ῾Ο κῆπος τοῦ σχολείου μας
ἐγέμισε ἀπὸ λουλούδια κι ἀπὸ πεταλοῦδες.
Τί ὡραῖες πεταλοῦδες! Τί χνουδᾶτα καὶ
πολύχρωμα φτερά! Μιὰ τρελλὴ πεταλούδα
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ἐχὸρευε, ὅλο ἐχὸρευε! ᾽Εμάθαμε νὰ τραγουδᾶμε
τὴν πεταλούδα.
14 Μαρτίου: Οἱ πασχαλιὲς στὸν κῆπο
τοῦ σχολείου ἐφούσκωσαν· τὰ τσαμπιά τους
εἶναι γεμᾶτα λευκὰ μπουμπούκια, ποὺ μὸλις
ἀνοίγουν τὰ ματάκια τους!
16 Μαρτίου: ᾽Επήγαμε ἐκδρομή. Στὸ
μεγάλο βουνὸ λιγοστεύουν τὰ χιόνια! Ἄρχισε
νὰ τὰ λυώνη ὁ Μάρτης.
18 Μαρτίου: Εἶδα ἕνα κοπάδι πρόβατα.
Τί ὄμορφα ἦσαν τ’ ἀρνάκια! Ὁ τσοπᾶνος
ἐκρατοῦσε στὴν ἀγκαλιά του ἕνα ἀρνάκι
ἄσπρο - ἄσπρο, σάν τὸ χιὸνι. Τὸ μικρούλι!...
Θὰ κουράστηκε φαίνεται! Ἡ μητέρα του
ἀκολουθοῦσε βελάζοντας· θὰ τὸ ζητοῦσε,
πιστεύω!
21 Μαρτίου: ῏Ηρθαν τὰ χελιδόνια! ᾽Εγέμισε
τὸ χωριὸ χελιδόνια! Πάρα πολλὰ πετοῦν γύρω
στὴν εκκλησία, κι ἄλλα στὰ σπίτια. Εὗγε
Μάρτη! Εὗγε σου! ᾽Εσὺ μᾶς τἄφερες!
25 Μαρτίου: ῾Ο Εὐαγγελισμὸς τῆς
Παναγίας καὶ ἡ μεγάλη γιορτὴ τῆς Πατρίδος
μας. Εἴχαμε φτιαγμένες στὴν τάξη σημαῖες
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ἀπὸ χαρτί τὶς ἐβαστούσαμε στὴ γιορτὴ
σὴμερα· ἐφορεσαμε καὶ ὡραῖα ἐθνὸσημα, σὰν
παράσημα!
31 Μαρτίου: Ἡ μητέρα μου μοῦ εἶπε: Βλέπεις παιδί μου! Ὁ Μάρτης εἶναι ὁ πρὸσκοπος
τῆς ἀνοίξεως κι ἄλλαξε ὅλη τὴ φύση· τὴν
ἔκαμε και-νούργια!
῎Εκαμε ὑπερβολικὴ εὐχαρίστηση στὴν
τάξη αὐτὸ τὸ ἡμερολὸγιο.
Τὰ παιδιὰ ἐπῆραν ἀπὸφαση νὰ κρατήσουν
κι αὐτὰ ἡμερολόγια· ἔλεγαν μάλιστα, πὼς θὰ
τὰ στείλουν καὶ σέ ἄλλα σχολεῖα, γιὰ νὰ τὰ
διαβάζουν τὴν ἐρχόμενη χρονιά.
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31. Στὸ καλὸ γεροχειμῶνα!
Μ’ ἀνοιξιάτικα λουλούδια.
μυρωμένα, δροσερά·
Μέ
παιγνίδια,
μὲ
τραγούδια,
μὲ φωνὲς καὶ μὲ χαρά,
τὸ λευκόμαλλο χειμῶνα
ἄς τὸν διώξωμε καὶ πάλι.
Κι ὁ καθένας ἄς τοῦ
ψάλλη:
«Στὸ καλό, γεροχειμῶνα!
Στὸ καλό».
Οἱ ἀγροὶ ὅλοι φοροῦνε
καταπράσινη στολὴ
καὶ στοὺς κήπους, ποὺ
ἀνθοῦνε,
κελαδεῖ κάθε πουλί.
Ὅλ’ ἡ φύση λουλουδίζει
καὶ φωνάζουν τὰ παιδιὰ
μὲ χαρούμενη καρδιά:
«Στὸ καλὸ γεροχειμῶνα!
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Στὸ καλό».
Κι ὅταν θὰ γυρίσης πάλι.
ἄν καὶ γέρος, θὰ χαρῆς!
γιατὶ ἴσως πιὸ μεγάλη
τὴν ᾽Ελλάδα μας θὰ βρῆς!
Τώρα ὅμως, κὺρ χειμῶνα,
σύρε, σύρε στὴ δουλειά σου,
γιατὶ πέρασε ἡ σειρά σου.
«Στὸ καλό. γεροχειμῶνα!
Στὸ καλό».
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Ι. Πολέμης

32. Ξένοι στὸν κῆπο!
(Μέλισσες! Μέλισσες!)

Ταχτικὰ τὰ παιδιὰ τῆς τάξεως ποτίζουν
τὶς γλάστρες τους.
Οἱ μεγάλες τάξεις ἔχουν κήπους καὶ τοὺς
καλλιεργοῦν· βοηθοῦν κάποτε καὶ τὰ παιδιὰ
τῆς Πρώτης καὶ τῆς Δευτέρας.
Αὐτὲς οἱ δυὸ μικρὲς τάξεις δὲν ἐπῆραν
ἀκόμη κήπους. ῎Εχουν γλάστρες.
Κάθε παιδὶ ἔχει τὴ δική του γλάστρα. Σὲ
κάθε γλάστρα εἶναι κολλημένο ἕνα χαρτί
γράφει τὸ ὄνομα τοῦ παιδιοῦ, ποὺ τὴν ἔχει.
Κάθε παιδὶ φροντίζει γι’ αὐτή: Τὴ σκαλίζει,
τὴν ποτίζει τὴ βγάζει ταχτικὰ στὸν ἥλιο·
μετράει τὰ φύλλα, ποὺ βγαίνουν· μετράει τὸ
ὕψος τοῦ ἄνθους! Καὶ σημειώνει στὸ
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τετράδιό του, ὅλο σημειώνει κάτι.
Δώδεκα παιδιὰ ἔχουν τρεῖς γλάστρες
ὁμαδικά· εἶναι ἀπὸ 4 παιδιὰ σἑ κάθε ὁμάδα!
῞Ενα τὴν ποτίζει· τὸ δεύτερο τὴ σκαλίζει·
ἄλλο τὴν πηγαί-νει στὸν ἦλιο· καὶ τὸ
τέταρτο γράφει ἡμερολόγιο· γράφει ἐκεῖνο,
ποὺ θ’ ἀποφασίσουν ὅλα τὰ παιδιὰ μαζὶ γιὰ
νὰ γραφῆ.
Στὸ ἡμερολόγιο εἶναι γραμμένο: πότε
φύτεψαν τὸ ἄνθος· πότε βγῆκε τὸ πρῶτο
φύλλο· πόσα δάκτυλα ὕψος παίρνει κάθε
βδομάδα κι ἄλλα σχετικά.
Μιὰ μέρα ἦρθε ἕνα παιδὶ ἀπὸ τὴν Τρίτη
τάξη καὶ εἶπε στὰ παιδιὰ τῆς Δευτἐρας:
- ᾽Ελᾶτε στοὺς κήπους μας! ἐλᾶτε νὰ ἱδῆτε
τοὺς ἐπισκέπτες τοῦ κήπου μας.
126

῞Ολα τὰ παιδιὰ βγῆκαν ἀπὸ τὴν τάξη τους·
ἔκαμαν γραμμὴ καὶ πῆγαν στοὺς κήπους τῆς
Τρίτης τάξεως.
Κάθε λουλούδι τὸ τριγύριζαν δύο καὶ τρεῖς
ἐπισκέπτες! Ποιοί νὰ ἦταν αὐτοί; ῞Ολο.
γύριζαν καὶ μουρμούριζαν:
Ζούμ - ζούμ - ζούμ!
- Μέλισσες! μέλισσες! ἐξεφώνησαν πολλὰ
παιδιά!
Πόσο χαρούμενες ἐπετοῦσαν γύρω στὰ
λουλούδια! Πόσο ἀκούραστες ἐτριγύριζαν!
Πολλὴ ὥρα τὶς περιεργάστηκαν τὰ
παιδιά!
᾽Ελαφρὰ - ἐλαφρὰ πετοῦσαν οἱ μέλισσες
ἐπάνω στὰ λουλούδια· βιαστικὰ - βιαστικὰ
ἔχωναν τὸ κεφάλι μέσα στὸ λουλούδι˙ ὅλο τους
τὸ σωματάκι ἔμπαινε ἀμέσως σὲ κίνηση, σὰν
κάτι νὰ τραβοῦσαν, σὰν κάτι νὰ ροφοῦσαν.
Καὶ στὴ στιγμὴ πετοῦσαν κι ἔγραφαν πάλι
γύρους στὸν ἀέρα.
Κι ἔπειτα ἔκαναν ἐπίσκεψη σ’ ἄλλο
λουλούδι καὶ σ’ ἄλλο.
Τὰ παιδάκια τῆς Πρώτης ἔβλεπαν κι
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ἐκεῖνα· μὰ ἦσαν κάπως δειλά. Εἷχαν καὶ φόβο
ἀπὸ τὶς μέλισσες μὴ τὰ κεντρίσουν.
῎Επειτα βγῆκαν ὅλα τὰ παιδιὰ ἀπὸ τοὺς
κήπους κι ἄφησαν ἥσυχες τὶς μέλισσες νὰ
παίζουν μὲ τὰ λουλούδια.
Τὰ παιδιὰ τῆς Δευτέρας ἑνώθηκαν μὲ
τὰ παιδιὰ τῆς Πρώτης, γιὰ νὰ παίξουν. Οἱ
δασκάλες τους τοὺς λένε:
- Ἀκοῦστε, παιδιά! Θὰ παίξωμε, τὸ ἴδιο
παιγνίδι, ποὺ παίζουν ἐκεῖ πέρα οἱ μέλισσες
μὲ τὰ λουλουδάκια! θὰ τραγουδοῦμε καὶ τὸ
ἴδιο τραγούδι!
᾽Εσεῖς, θὰ γυρίζετε γύρω - γύρω, σὰ
μελισσάκια, εἶπαν στὰ παιδιὰ τῆς Πρώτης·
καὶ θὰ τραγουδᾶτε, καθὼς τραγουδοῦν καὶ
οἱ μέλισσες: Ζοὺμ - ζοὺμ - ζούμ! Καὶ σεῖς, τὰ
παιδιὰ τῆς Δευτέρας, θὰ τραγουδᾶτε, σὰν τὰ
λουλουδάκια!
᾽Επῆραν ὅλοι τὶς θέσεις τους· κι ἄρχισαν τὸ
παιγνίδι:
Τὰ παιδάκια τῆς Πρώτης ἐγύριζαν γύρω
- γύρω καὶ τραγουδοῦσαν:
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- Ζοὺμ - ζοὺμ - ζούμ! μέλισσα τριγύρω.
Τὰ παιδιὰ τῆς Δευτέρας ἀπαντοῦσαν:
- Δὲ σὲ βλάπτουν τὰ παιδάκια
πέτα ᾽δῶ στὰ λουλουδάκια!
Πάλι ἔλεγαν τὰ παιδάκια τῆς Πρώτης
- Ζοὺμ - ζοὺμ - ζούμ! μέλισσα τριγύρω.
Κι ἀπαντοῦσαν τῆς Δευτέρας:
-Ζήτ’ ὁλόγλυκες σταγόνες
στοὺς δροσάτους μας ἀνθῶνες!
Κι ἐπαναλάβαιναν τὰ μικρὰ τῆς Πρώτης:
- Ζοὺμ - ζοὺμ - ζούμ! μέλισσα τριγύρω.
Κι ἔλεγαν τὰ παιδιὰ τῆς Δευτέρας:
- Τὴν κηρήθρα καὶ τὸ μέλι
θὰ μᾶς κάμης στὴν κυψέλη.
Καὶ τραγουδοῦσαν τὰ παιδάκια τῆς
Πρώτης:
- Ζοὺμ - ζοὺμ - ζούμ! μέλισσα τριγύρω.
Κάθε μέρα, στὸ μεγάλο διάλειμμα, τὰ
παιδιὰ τῆς Πρώτης καὶ τῆς Δευτέρας ἔπαιζαν
αὐτὸ τὸ παιγνίδι· κι ὅλα τὰ παιδιὰ τῶν ἄλλων
τάξεων τὰ κοίταζαν μὲ χαρά.
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33. ῾Η μέλισσα
Ποτέ μου δὲν ἀμέλησα
τὸ ἔργο μου, σὰ μέλισσα·
κι ὅπου νὰ ζήσω θέλησα
δὲν ἔβλαψα, μὰ ὠφέλησα!

Γ. Βιζυηνὸς

34. ῾Η κυψέλη
Τί ζωὴ εὐτυχισμένη
κάν’ ἡ μέλισσα ἐκεῖ!
Μέσ’ στὸ μέλι πάντα μένει
μέσ’ στὸ μέλι κατοικεῖ!
Εἶναι πιὸ γλυκὰ ἀπ’ τὸ
μέλι
τῆς μητερας τά φιλιά!
κι εἶναι πάντοτε κυψέλη
ἡ θερμή της ἀγκαλιά.
Ι. Πολέμης
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35. Σχολικὴ ἐκδρομὴ στὸ
μύλο
᾽Επέρασε πιὰ ὁ βαρὺς χειμώνας.
Στὶς κορφὲς τῶν βουνῶν ἔλυωσαν τὰ
χιὸνια.
Τὰ λιβάδια ἄρχισαν νὰ πρασινίζουν.
Στὶς πλαγιὲς ἄνοιξαν οἱ ἀνεμῶνες κι
ἐφάνηκαν οἱ πρῶτες μαργαρίτες.
Τὰ
χαμομήλια
ἄρχισαν
νὰ
μπουμπουκιάζουν. Στὶς ρεματιες τὰ γυμνὰ
πλατάνια ἄρχισαν νὰ ντύνωνται μὲ καινούργια
φυλλωσιά. Καὶ στοὺς βάλτους ἑπρασίνισαν
τὰ καλάμια.
Καιρὸς γιά ὁλοήμερη ἐκδρομή!
Τὸ σχολεῖο ἀποφάσισε νὰ κάμη τὴν ἐκδρομὴ
στὸ μύλο τοῦ γέρο - Δημήτρη.
Πρωΐ - πρωΐ ὅλα τὰ παιδιὰ περίμεναν στὴν
αὐλὴ τοῦ σχολείου.
Στὴν
ὡρισμένη
ὥρα
ξεκίνησαν!
᾽Ετραγουδοῦσαν χαρούμενα τὸ τραγούδι τῆς
αὐγούλας:
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Ξημερώνει
αὐγὴ
δροσάτη
μὲ τὸ πρῶτο τὸ πουλὶ
λὲς καὶ κράζει τὸν
ἐργάτη
στὴ φιλὸπονη ζωή.
Πρὶν ἀχνίση κάθε
ἀστέρι
μὲ χαρούμενη καρδιά,
νέοι, μεσόκοποι καὶ
γέροι
τρέξετ’
ὅλοι
στὴ
δουλειά,
τρα - λα - λά, τρα - λα
- λά.
Γ. Μαρκορᾶς (Ἀπόσπασμα)

᾽Επροχώρησαν κοντὰ
μιὰ ὥρα μέ τραγούδια,
μὲ ἀστεῖα, μὲ χαρούμενα ξεφωνητά.
Πόσα
πράματα
ἔβλεπαν στὸ πλάϊ τους
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καὶ μακρυά! ᾽Ελιές, πεῦκα, ἀμπέλια,
χωράφια, πράσινες βουνοπλαγιές.
Πιὸ μακρυὰ ἔβλεπαν
ψηλὲς βουνοκορφές.
Καὶ δεξιὰ κι ἀριστερά
τους ἦσαν βοσκοί,
ἐργάτες,
σοῦστες,
κάρρα,
ἁμάξια,
αὐτοκίνητα, ζῶα φορτωμένα, ἀγωγιάτες.
Ἔφτασαν στὸ ρίζωμα
τοῦ λόφου, ποὺ ἦταν
γεμᾶτος πεῦκα.
Μόλις ἐσταμάτησαν,
ἄκουσαν ἕνα κρότο
ἀλλόκοτο. Καὶ, σὲ λίγο
βρέθηκαν ἐμπρὸς σ’ ἕνα
χαντάκι μὲ πολὺ νερό˙
τὸ νερὸ πηδοῦσε στὸν
κατήφορο κι ἔκανε
πολὺ θόρυβο.
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- Ἆ! εἶπαν τὰ παιδιά. Ἆ... νά! αὐτὸς ἦταν ὁ
κρότος, ποὺ ἀκούαμε. Τὸ ποτάμι! Τὸ ποτάμι!
Μὰ πιὸ πάνω στὴ ρεματιά, κάποιος ἄλλος
κρότος ἀκούεται! κάτι τρίζει χοντρὰ - χοντρά!
Τρ - ρου - ρου - ρου - ρου - ρου... ντροὺ - ντροὺ
- ντρού...
Κάποιο παιδὶ εἶπε:
- ᾽Εκεῖ θὰ βγαίνη τὸ ποτάμι!
Τὰ άλλα δὲν τὸ πίστεψαν.
- Προχωροῦμε λίγο ἀκόμη, εἶπε ὁ
δάσκαλος.
- Καὶ νά!... βρέθηκαν ἐμπρὸς σ’ ἕνα κτίριο.
Εἶναι πολὺ παλιό. ῎Εχει ἕνα παράθυρο
στὴν ἀνατολικὴ πλευρὰ καὶ μιὰ πόρτα στὴ
μεσημβρινὴ (νότια). Λίγο πιὸ ἔξω ἀπὸ τὸ
σπίτι αὐτὸ στέκεται ἕνας ἄνθρωπος. Φορεῖ
ἄσπρο σκοῦφο, ἔχει ἄσπρα γένεια καὶ τὰ
ροῦχα του εἶναι κάτασπρα.
- Καλῶς ὡρίσατε! καλῶς ὡρίσατε, χαιρετάει
ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος.
Καλημέρα, μπαρμπα - Δημήτρη, τοῦ λέει
ὁ δάσκαλος.
- Καλημέρα, παπποῦ, ἐχαιρέτισαν καὶ τὰ
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παιδιά.
- Καλῶς τα, τὰ καλὰ παιδιά, λέει ὁ γερο
- Δημήτρης. ᾽Ελᾶτε, ἐλᾶτε νὰ ἰδῆτε τὸ μύλο
μου, πῶς ἀλέθει!
Τά παιδιὰ πέρασαν πολλὴ ὥρα κοιτάζοντας
τὸ μύλο.
Τρία - τρία, τέσσερα - πέντε ἔπεφταν τὰ
σιταρόσπειρα σὲ μιὰ τρύπα· καὶ δυὸ μεγάλες
πέτρες τὰ ἔτριβαν.
᾽Εμπρός, ἀνάμεσα ἀπὸ τὶς μυλόπετρες,
ἔβγαινε τὸ ἀλεύρι καυτὸ - καυτὸ! Ἔβγαινε
καὶ πασπάλιζε ὅλους κι ὅλα, ὅσα ἦσαν γύρω,
καὶ τὰ ἄσπριζε.
Ἕνα παιδὶ θυμήθηκε τὸ ποιηματάκι, ποὺ
μιλεῖ μόνο του γιὰ τὴν ἐργασία τοῦ μύλου˙
καὶ τὸ ἀπάγγειλιε ὡραῖα:
Ὁ μύλος γυρίζει
ὁ μύλος κροτεῖ.
Ἄχ πόσο μ’ ἀρέσει
καὶ μ’ εὐχαριστεῖ:
Γυρίζει, γυρίζει.
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Ἀλέθει καλά
σιτάρι, κριθάρι
καὶ ἄλλα πολλά.

Ἀλ. Κατακουζηνὸς (Ἀπόσπασμα)

Ὅλα τὰ παιδιὰ πεινασμένα στρώθηκαν γιὰ
φαγητό. Ἐκάθησαν κατὰ ὁμάδες ἐπάνω στὸ
καταπράσινο φυσικὸ χαλὶ τῆς ἐξοχῆς. Μαζί
τους ἐκά-θησε κι ὁ δάσκαλος κι ὁ γέρο - Δημήτρης.
Ἔφαγαν κι ἤπιαν ἀπὸ τοῦ μύλου τὸ
κρύο νερό. Στὸ τέλος τοῦ φαγητοῦ ὁ γερο Δημήτρης ἐτραγούδησε ἕνα τραγούδι:
Ἕνας γέρος γέροντας
κι ὄχι τόσο γέροντας,
ἐκατὸν ἐννιὰ χρονῶν,
τὸ ἄλογό του πότιζε.
Τὰ βουνὰ τριγύριζε
καὶ τὰ δένδρα κοίταζε.
«Σεῖς ψηλὰ βουνά,
τώρα μὲ τὴν ἄνοιξη
δὲ μὲ ξανανιώνετε
ἐμὲ καὶ τ’ ἄλογό μου!
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Ὅπως ξανανιώνονται
καὶ καινούργια γίνονται
τοῦτα τὰ χαμόδεντρα,
τὰ χιλιόχρονα κλαδιά;»
Καί, τελειώνοντας ὁ καλὸς γέροντας,
ἐκτύπησε τὰ χέρια του κι εἶπε
παραπονετικά:
«Ἄϊντε νὰ γινόμουν κι ἐγὼ νιὸς,
ὅπως ἤμουν μιὰ φορά!»

(Δημοτικὸ)

Ἔπειτα τραγούδησαν τὰ παιδιὰ πολλὰ
σχολικὰ τραγούδια καὶ χόρεψαν τοὺς
῾Ελληνικοὺς χορούς.
῎Επαιξαν κι ἐλεύθερα παιγνίδια.
Ἀνέβηκαν ἔπειτα στὴν κορφὴ τοῦ λὸφου
μὲ τὸ δάσκαλὸ τους, ποὺ τοὺς ἔδειξε ὅλα τὰ
μέρη γύρω - γύρω.
Τὸ ἀπὸγευμα ξεκίνησαν γιὰ τὸ σχολεῖο
γεμᾶτα χαρὰ καὶ ὄρεξη. Καὶ τὸ βράδυ ἔλεγαν
στοὺς γονεῖς τους πῶς ἐπέρασαν. Ἔλεγαν -

ἔλεγαν κι ἐνύσταζαν ἀπὸ τὴν κούραση!...
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36. Ὁ Εὐαγγελισμὸς καὶ ἡ
μεγάλη ᾽Εθνικὴ γιορτὴ
Τὸ ἡμερολὸγιο γράφει σήμερα:
24 ΜΑΡΤΙΟΥ
Δυὸ μεγάλες γιορτὲς εἶναι αὔριο. Τὰ παιδιὰ
στολίζουν τὸ σχολεῖο με μυρτιές, μὲ δάφνες,
μὲ σημαῖες, μὲ εἰκόνες!
Στὴ μέση τοῦ τοίχου, ἐπάνω ἀπὸ τὴν ἕδρα
τοῦ δασκάλου, εἶναι μιὰ ὡραία εἰκὸνα τῆς
Παναγίας.
Τὰ παιδιὰ τὴν παρατηροῦν μέ προσοχή:
Ἡ Παναγία σταυρώνει τὰ χέρια καὶ κλίνει
τὸ κεφάλι· ἀπέναντι ἕνας ἄγγελος, μὲ τὶς
φτεροῦγες του κλεισμένες, μιλεῖ μὲ πολὺ
σεβασμὸ στὴν Παναγία!
Τὰ παιδιὰ δίνουν ἐξαιρετικὴ προσοχὴ
στὴν εἰκόνα αὐτή. Κι ὁ δάσκαλος τοὺς διηγήθηκε τὴν ἱστορία τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς
Θεοτόκου.
Τὰ παιδιὰ ἀποφάσισαν νὰ σχεδιάσουν ἐπάνω
σὲ γαλάζιο χαρτί, μὲ κεφαλαῖα γράμματα, τὰ
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λόγια, ποὺ εἶπε ὁ Ἄγγελος στὴν Παναγία:
ΧΑΙΡΕ ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΜΑΡΙΑ!
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΕΤΑ ΣΟΥ!
῎Επειτα νὰ τὰ κόψουν μὲ τὰ ψαλιδάκια
τους, νὰ τὰ κολλήσουν μὲ γόμα ἐπάνω σὲ
λευκὸ χοντρὸ χαρτὶ καὶ νὰ τὰ τοποθετήσουν
κάτω ἀπὸ τὴν εἰκὸνα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.
Τὸ ἔκαμαν· κι ἐφαίνονταν ὡραῖα τὰ γαλάζια
γράμματα ἐπάνω στὸ λευκὸ χαρτόνι.
Κάτω - κάτω σὲ μιὰ εἰκόνα εἶναι
γραμμένο:
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
σὲ ἄλλη: ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ἄλλη γράφει: ΓΕΡΜΑΝΟΣ
ἄλλη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
ἄλλη: Ο ΔΙΑΚΟΣ
ἄλλη: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ
ἄλλη: ΑΛΒΑΝΙΑ - ΠΙΝΔΟΣ
ἄλλη: ΟΧΥΡΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πολλὰ παιδιὰ ξαίρουν κάτι ἀπὸ τὸ σπίτι
τους καὶ μποροῦν νὰ εἰποῦν δυὸ λὸγια γιὰ τὸν
Κολοκοτρώνη καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους ἥρωες.
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Ὁ δάσκαλος τοὺς τὰ ἐξήγησε ὅλα· τοὺς εἶπε
πόσο ἀγωνίστηκαν οἱ ἥρωες τοῦ 21 γιὰ τὴν
ἐλευθεριά μας! τοὺς εἶπε ἀκόμη, πὼς κι αὐτὸς
ὁ ἴδιος ἐπολεμησε πολλὲς φορὲς στὸ πλευρὸ
τοῦ Βασιλιᾶ, γιὰ νὰ μεγαλώση ἡ ῾Ελλάδα
μας.
Τὰ μεγάλα παιδιὰ ἔκαμαν σημαιοῦλες καὶ
ἐθνόσημα μὲ χαρτιὰ ἄσπρα καὶ γαλάζια!
῎Εστειλαν καὶ σ’ ὅλα τὰ παιδάκια τῆς
Δευτέρας τάξεως ἀπὸ μιὰ σημαία. ᾽Εθνόσημα ἔκαμαν μόνα τους τὰ παιδιὰ τῆς Δευτέρας
κι ἔστειλαν καὶ στὰ μικρά τῆς Πρώτης.
Τὸ ἀπόγευμα ἔγινε ἐπίσημη γιορτὴ στὸ
σχολεῖο. Τὰ μεγάλα παιδιὰ εἶπαν ποιήματα κι
ἔβγαλαν λόγους. ῎Επαιξαν κι ἑνα πατριωτικὸ
δραματάκι.
῞Ενα παιδάκι ἀπὸ τὴ Δευτέρα τάξη εἶπε τὸ
ποίημα:
Σὲ κάθε τῆς Ἑλλάδος μας μεριά,
ἡ γαλανὴ σημαία κυματίζει.
Στὴ θάλασσα καὶ σ’ ὅλη τὴ στεριά,
ἡ θεία τῶν προγόνων λευτεριὰ

τὴ δὸξα στὰ παιδιά μας τὴ χαρίζει.
Στὰ κάστρα στὰ βουνὰ καὶ στὰ χωριά,
κάθ’ Ἕλληνας μὲ πόθο ξεστομίζει:
«Ζήτω ἡ Ἑλλάδα, ζήτω ἡ λευτεριά!»

Ι. Πολέμης
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37. ᾽Εγύρισαν τὰ χελιδόνια
Ἦρθαν τὰ χελιδόνια.
῏Ηταν μεσημέρι· ὥρα, ποὺ τέλειωναν
οἱ ἐργασίες τοῦ σχολείου. Μόλις ἔβγαιναν
τὰ πρῶτα παιδιὰ στὴν ἔξοδο τοῦ σχολείου,
ἀκούστηκαν χαρούμενες φωνες καὶ γελια.
᾽Εμαζεύτηκαν πολλὰ παιδιά κι ἔβλεπαν
εὐχαριστημένα.
Ἄλλα ἔτρεξαν στὴν Κυρία, φωνάζοντας:
- ᾽Ελᾶτε, ἐλᾶτε γρήγορα, Κυρία, ἐλᾶτε νὰ
ἰδῆτε! ῏Ηρθαν τὰ χελιδόνια!...
Δυὸ - τρία - τέσσερα ζευγάρια πετοῦσαν
ἐπάνω ἀπὸ τὴν αὐλὴ τοῦ σχολείου. Σβὶτς
- σβίτς!... ἔκαναν· κι ἔγραφαν στὸν ἀέρα
χαριτωμένους γύρους.
- Καλῶς μᾶς ἦρθαν, καλῶς μᾶς ἦρθαν, εἶπε
ἡ δασκάλα καὶ χτύπησε τὰ χέρια μὲ χαρά.
Ὅλα τὰ παιδιὰ ἐπλησίασαν τὴν Κυρία κι
ἐρωτοῦσαν:
- Αὔριο... αὔριο, θὰ μιλήσωμε, Κυρία, γιὰ
τὰ χελιδόνια;
- Ναί! ναί, παιδιά μου, λέει ἡ Κυρία.
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Κι ἔφυγαν ὅλοι μὲ χαρά.
Τὴν ἄλλη μέρα τὸ χωριὸ ἦταν γεμᾶτο ἀπὸ
χελιδόνια.
- Στὴν ἐκκλησία γύρω εἶδα χίλια χελιδόνια... ἔλεγε ἡ Κατίνα Νικολαΐδου.
- Κι ἐγὼ εἶδα ἕνα ζευγάρι, ποὺ ἦρθε στὸ
σπίτι μας, ἔλεγε ὁ Κώστας ὁ Ρηγόπουλος.
- Καὶ σ’ ἐμᾶς ἦρθε ἕνα ζευγάρι καὶ
παρατήρησε καλὰ - καλὰ τὴ φωλιά του, λέει
ἡ Ζωὴ Κρητικοῦ.
- Καὶ σ’ ἐμᾶς... καὶ σ’ ἐμᾶς... ἐφώναξαν τὰ
περισσότερα παιδιά.
Κι ἐμίλησαν ὅλα τὰ παιδιὰ γιὰ τὰ πρόσχαρα
πουλάκια· γιὰ τὰ σπαθᾶτα χελιδόνια.
Πῶς εἶναι τὸ σπαθᾶτο χελιδόνι.
- Τί ὡραῖο μικρὸ κεφαλάκι!
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Τί ὡραῖα ἔξυπνα ματάκια! Εἶδες ὄμορφη
μυτίτσα; ἔλεγαν μερικὰ παιδιά.
- Τί ὠραῖο μαυρογάλαζο χρῶμα ἀποπάνω!
Τί ταιριαστὸ εἶναι τὸ κάτασπρο χρῶμα, ποὺ
ἔχει στὸ στῆθος καὶ στὴν κοιλιά!
- Τί ὡραῖες μακρυὲς φτεροῦγες! Σὰ σπαθιὰ
κόβουν τὸν ἀέρα!
- Καὶ τί ὄμορφη οὐρά, ποὺ μοιάζει σὰν
ψαλλίδι, ἐπρόσθεσε ἡ Ἀγλαΐα Θεοχάρη.
- Θὰ σᾶς μάθω ἕνα τραγουδάκι, γιὰ τὰ
καλά μας χελιδόνια, εἶπε ἡ Κυρία.
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38. Τὰ παιδιὰ στὴν
ἀκρογιαλιὰ
Μιὰ ὡραία ἡμέρα τοῦ Ἀπρίλη τὰ παιδιὰ
πῆγαν ἐκδρομὴ στὴ θάλασσα. Ὁ ἥλιος δὲν
ἦταν οὔτε ἀδύνατος, οὔτε καυτερός· ἐχάϊδευε
ἁπαλά - ἁπαλὰ τὰ παιδιὰ καὶ καθρεφτιζόταν
στὴν ἥσυχη θάλασσα.
Ἀκίνητη, σὰν λάδι εἶναι ἡ θάλασσα σήμερα, ἔλεγε ὁ δάσκαλος.
Μόνο ἕνα φλοὺ - φλοὺ - φλοὺτς - φλού!...
ἀκουόταν. Κι ἔφθανε λίγο ὡς τὴν ἀμμουδιὰ
καὶ πάλι ἔφευγε ἡ θάλασσα. Εἶναι ἡμερωμένη
σήμερα ἡ θάλασσα ἀπὸ τὴν ἀνοιξιάτικη
καλωσύνη!
Τὰ παιδιὰ στάθηκαν λίγο στὴν
ἀκροθαλασσιά· ἔπειτα στρώθηκαν στὴν
ἀμμουδιά γιὰ φαγητό. Τί ὄρεξη, ποὺ εἶχαν!
Ἤθελαν νὰ φᾶνε ὅλα τὰ φαγητά τους. ῾Ο
δάσκαλος τοὺς ἐφώναξε:
- Παιδιά: αἴ! οἰκονομία! Τί θὰ φᾶμε τὸ
ἀπόγευμα; Κι ἐδῶ δὲν ὑπάρχει τίποτε ν’
ἀγοράσωμε!

Κατὰ τὸ μεσημέρι ὁ ἥλιος ἐζέστανε πολύ˙
κάποια παιδιὰ μπῆκαν λίγο στὴν ἄκρη τῆς
θάλασσας, κυνηγῶντας μικρὰ ψαράκια, ποὺ
ἔφθαναν ἔξω - ἔξω. Ὁ δάσκαλος τοὺς εἶπε,
πὼς δὲν πρέπει νὰ μείνουν πολὺ στὸ νερὸ!
- Δὲν εἶναι ἀκόμη καλοκαίρι, τοὺς ἔλεγε.
Καὶ τὰ παιδιά, ποὺ βιάζονταν, ἔλεγαν:
- Ἄχ! μὰ γιατί ἀργεῖ αὐτὸ τὸ καλοκαίρι;
Κι ἔτρεξαν γύρω στὸ δάσκαλὸ τους.
Μιὰ μαθήτρια, ἡ Ἑλένη Γρηγοροπούλου,
ἀπάγγειλε ἕνα σχετικὸ ποιηματάκι, ποὺ τῆς
τὸ ἔμαθε ἡ γιαγιά της.
Μικρὸ ψαράκι μου καλό,
ποὺ τρέχεις μέσα στὸ γιαλό,
καὶ κάνεις παιγνιδάκια
μὲ τ’ ἄλλα τὰ ψαράκια.
Πόσο θέλω νὰ σὲ φτάσω!
πόσο θέλω νὰ σὲ πιάσω!
Ἆ! τώρα δίχως ἄλλο,
στὸ χέρι θὰ σὲ βάλω!

Ἀλ. Κατακουζηνὸς
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Τί ὡραῖα, ποὺ τὸ ἔλεγε τὸ ποιηματάκι ἡ
᾽Ελένη. Θὰ ἔλεγε κανείς, πὼς ἐμιλοῦσε στ’
άληθινὰ μὲ κανένα ψαράκι γνωστό της.
Ἐκάθησαν ἔπειτα στὴν ἀμμουδιὰ ὁ
δάσκαλος καὶ γύρω του ὅλα τὰ παιδιά. Ὁ
δάσκαλος εἶπε στὰ παιδιὰ πολλὰ σχετικὰ μὲ
τὴ ζωἦ τῶν ψαριῶν καὶ μὲ τὴν ἐργασία τῶν
ψαράδων.
Στὸ τέλος ἐτραγούδησαν κι αὐτὸ τὸ ὡραῖο
τραγουδάκι:
Γλυκὰ φυσάει ὁ μπάτης,
ἡ θάλασσα δροσίζεται,
στὰ γαλανὰ νερά της
ὁ ἥλιος καθρεφτίζεται.
Γιὰ ἰδὲς πῶς παίζουν μὲ χαρά,
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πετῶντας δίχως ἔννοια,
ψαράκια μὲ χρυσὰ φτερά,
σὲ κύματα ἀσημένια!

Γ. Δροσίνης

Τὸ ἀπόγευμα τὰ παιδιὰ ἐμάζεψαν ἀχιβάδες
καὶ χρωματιστὰ βότσαλα.
Κι ἀργότερα ἐγύρισαν στὸ σχολεῖο καὶ στὸ
σπίτι τους πολὺ εὐχαριστημένα.
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39. ῾Η μεγάλη ἑβδομάδα
Τὰ παιδιά μιλοῦν γιὰ τὰ πάθη τοῦ Χριστοῦ.

Πλησιάζει ἡ Λαμπρή. Αὐτὲς τὶς ἡμέρες
μαθαίνουν τὰ παιδιὰ στὸ σχολεῖο ὁλες τὶς
ἱστορίες γιὰ τὰ πάθη τοῦ Χριστοῦ.
Προσέχουν πολὺ καὶ στὶς ἱστορίες, ποὺ
διαβάζουν τὰ παιδιὰ τῶν μεγάλων τάξεων.
Λυποῦνται πολὺ τὰ παιδάκια, ποὺ κακοὶ
ἄνθρωποι ἐβασάνισαν τόσο πολὺ τὸ Χριστό
μας.
Δακρύζουν τὴ στιγμή, ποὺ τοὺς διηγεῖται
ὁ δάσκαλος, πῶς ἐσταύρωσαν τὸν Κύριο, καὶ
φαίνονται πολὺ θυμωμένα.
Μὰ πάλι μαλακώνουν, ἅμα ἀκούουν τὸ
Χριστὸ νὰ λέη: «Πατέρα: συχώρεσέ τους· δὲν
ξαίρουν τί κάνουν!».
Μαθαίνουν στὸ σχολεῖο νὰ ψάλλουν:
Αἱ γενεαὶ πᾶσαι
ὕμνον τῆ ταφῆ Σου
προσφέρουσι, Χριστέ μου.
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῎Ερραναν τὸν Τάφον
αἱ μυροφόροι μύρα
λίαν πρωΐ ἐλθοῦσαι.
῾Ετοιμασίες γιὰ τὴ Λαμπρή.

Ἀπὸ τὴ Μεγάλη Πέμπτη ἔπαψαν καὶ
τὰ μαθήματα. Στὰ σπίτια γίνονται πολλὲς
ἑτοιμασίες γιὰ τὴ γιορτὴ τῆς Λαμπρῆς. Οἱ
μητέρες ράβουν καινούργια φορέματα τῶν
παιδιῶν· καθαρίζουν κι ἀσπρίζουν τὰ σπίτια·
ζυμώνουν τὶς λαμπροκουλοῦρες καὶ βάφουν
τὰ κόκκινα αὐγά. Οἱ πατέρες ἀγοράζουν τὰ
καινούργια παπούτσια καὶ καπέλλα γιὰ τὰ
παιδιά.
Καὶ κάθε βράδυ νέοι καὶ γέροι, μητέρες καὶ
παιδιά, παρακολουθοῦν τὶς ὁλονυχτίες στὴν
ἐκκλησία.
Ἡ θλιβερὴ ἡμέρα.

᾽Εξημέρωσε ἡ Μεγάλη Παρασκευή.
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Ἀπὸ πρωΐ - πρωΐ ἡ γιαγιὰ μοιρολογοῦσε:
Σήμερα μαῦρος οὐρανός,
σήμερα μαύρη μέρα.
Σήμερα ὅλοι θλίβονται
καὶ τὰ βουνὰ λυποῦνται.
Δὲν εἶναι μονάχα ἡ ἱστορία τῆς σημερινῆς
ἡμέρας θλιβερή! Καὶ ἡ ἴδια ἡ ἡμέρα σήμερα
εἶναι μισοσκοτεινιασμένη.
Οὐρανὸς ἀκατάστατος˙ ὁ ἀέρας δὲ σεῖ οὔτε
ἕνα φύλλο.
Γκλὰν - γκλὰν - γκλὶν - γκλίν....
Ντάν.... ντάν.... ντίν.... ντίν.... χτυποῦν
θλιβερὰ τῆς ἐκκλησίας οἱ καμπάνες.
Ὁ Ἐπιτάφιος.

Ἀπὸ πρωΐ -πρωΐ, ἐπήγαιναν στὴν ἐκκλησία
ἀγόρια καὶ κορίτσια. Ὁλα ἦσαν φορτωμένα
μὲ λουλούδια:
Μενεξέδες, ἀνεμῶνες, βιολέτες, πασχαλιὲς
εἶναι σωρὸς ἐπάνω σ’ ἕνα τραπέζι.
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Τί ὡραῖα στολίδια, ποὺ βγάζει ἡ γῆ!
Τὰ κορίτσια τῆς Πέμπτης καὶ τῆς Ἕκτης
τάξεως στολίζουν τὸν ᾽Επιτάφιο.
Τὰ μικρότερα παιδιὰ τῶν ἄλλων τάξεων,
ἀγὸρια καὶ κορίτσια, ἑτοιμάζουν τὰ λουλούδια
καὶ τοὺς τὰ δίνουν στὸ χέρι.
῾Ωραῖα! πολὺ ὡραῖα, ἐστολίσθη ὁ Επιτάφιος!
Τώρα ὅλα τὰ παιδιὰ τοῦ σχολείου κάνουν
κύκλο γύρω στὸν ᾽Επιτάφιο καὶ ψάλλουν:
Αἱ γενεαὶ πᾶσαι., Ἡ περιφορὰ τοῦ Επιταφίου.

Στὴν ὁλονυχτία
ὅλος ὁ κόσμος ἦταν
στὴν ἐκκλησία.
Τά ἀγόρια τοῦ
σχολείου φοροῦσαν
τὴ φορεσιὰ τοῦ
προσκόπου.
Ἔψαλλαν
κι
αὐτὰ ἕνα μέρος
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ἀπὸ τὸν ᾽Επιτάφιο
θρῆνο.
Ἔγινε ἔπειτα ἡ
περιφορὰ τοῦ ᾽Επιταφίου γύρω στὴν
ἐκκλησία
καὶ
στοὺς δρὸμους.
Ἐπῆρε ὁ παπᾶς
τὸ
Εὐαγγέλιο
στὰ χέρια του καὶ
προχώρησε πρὸς
τὰ ἔξω. Τέσσερα παλληκάρια σήκωσαν ψηλὰ
τὸν ᾽Επιτάφιο κι ἀκολουθοῦ- σαν τὸν παπᾶ.
᾽Εσταμάτησαν στὴ μεγάλη εἴσοδο τῆς
ἐκκλησίας. Ὅλος ὁ κόσμος ἐπέρασε κάτω
ἀπὸ τὸν ᾽Επιτάφιο. Ὁ παπᾶς με τοὺς ψάλτες
ἔψαλλαν διαρκῶς. ῎Επειτα προχώρησαν
ὅλοι.
᾽Εμπρὸς - ἐμπρὸς ἐβάδιζαν μερικὰ μεγάλα παιδιά τοῦ σχολείου. Αὐτὰ κρατοῦσαν
τὸ Σταυρό, τὰ μεγάλα φανάρια καὶ τὰ
ἑξαπτέρυγα τῆς ἐκ-κλησίας.
Ἔπειτα ὁ παπᾶς καὶ οἱ ψάλτες.
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Ἀκολουθοῦσε ὁ Ἐπιτάφιος. Δεξιὰ κι
ἀριστερὰ στὸν ᾽Επιτάφιο πήγαιναν τὰ παιδιὰ
τῶν μεγάλων τάξεων μὲ τὰ πολύχρωμα φαναράκια τους ἀναμμένα. Ἀκολουθοῦσε ὅλος ὁ
κόσμος μὲ μεγάλο σεβασμὸ.
Συχνὰ σταματοῦσαν· κι ὁ παπᾶς ἔλεγε
κάποια ευχη.
῎Επειτα προχωροῦσαν ὅλοι ψάλλοντας:
῎Ερραναν τὸν τάφον
αἱ μυροφόροι μύρα
λίαν πρωΐ ἐλθοῦσαι.
κι ἄλλοτε:
Κύριε ἐλέησον!
Κύριε ἐλέησον!
Κύριε ἐλέησον!
Κι οἱ καμπάνες τῆς ἐκκλησίας ἐσήμαιναν
λυπητερά:
Ντὶν - ντίν....
Ντὰν - ντίν....
Ντὰν - ντίν....
᾽Εγύρισαν ἔπειτα στὴν ἐκκλησία· ὁ παπᾶς
ἐδιάβασε ἕνα Εὐαγγέλιο· καὶ ἡ ἀκολουθία
ἐτελείωσε.
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40. ῾Η Ἀνάσταση
῎Εφτασε τὸ Πάσχα.
Τὸ Σαββατόβραδο, στὶς 11 ἡ ὥρα, ἄρχισαν
νὰ χτυποῦν οἱ καμπάνες τῆς ἐκκλησίας.
Δὲ χτυποῦν λυπητερά, ὅπως χθὲς καὶ
προχθές! Χτυποῦν χαρούμενα· χτυποῦν
γλυκά!!!
Ὁ Κώστας κι ἡ ἀδερφή του ἡ ῾Ελενίτσα
εἶναι ἕτοιμοι γιὰ τὴν ἐκκλησία˙ ἑφόρεσαν τὰ
λαμπριάτικα φορέματα καὶ περιμένουν τὸν
παπποῦ καὶ τὴ γιαγιά· περιμένουν τὸν πατέρα
καὶ τὴ μητέρα νὰ ντυθοῦν. Κρατοῦν στὰ χέρια
τὶς ἄσπρες λαμπάδες τους, στολισμένες μὲ τὰ
χρυσόχαρτα. Τοὺς τὶς ἔδωκε ὁ παπποῦς καὶ
τοὺς εὐχήθη χρόνια πολλά.
Ὁ Κώστας λέει μὲ χαρὰ τὸ ποίημα τῆς
Πασχαλιᾶς, ποὺ ἔμαθε στὸ σχολείο του:
῏Ηρθε πάλι ἡ Πασχαλιά!
φέρνει ἀγάπη καὶ φιλιά,
φέρνει αὐγά, φέρνει κι ἀρνί,
Χριστὸς Ἀνέστη! Χριστιανοί.
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Φτάνουν στὴν ᾽Εκκλησία.
Η ἐκκλησία Εἶναι γεμάτη ἀπὸ κόσμο!
Ὁ παπᾶς μὲ ὁλόχρυση φορεσιὰ στέκει
ἐμπρὸς στὴν ῾Ωραία Πύλη. Κρατεῖ στὸ δεξί του
χέρι μιὰ μεγάλη λαμπάδα καὶ στὸ ἀριστερὸ,
τὸ θυμιατό.
Εἶναι πολὺ ὄμορφος μὲ τὰ κάτασπρα μακρυὰ
του γένεια. Φαίνεται, σὰν ἅγιος ὁ παπᾶς! Καὶ
ψάλλει!... ψάλλει ἀγγελικά!
Δεῦτε λάβετε φῶς...
Μικροὶ καὶ μεγάλοι πλησιάζουν· κι ὁ
καλὸς ὁ παπούλης δίνει σ’ ὅλους ν’ ἀνάψουν
τὶς ἄσπρες τους λαμπάδες!
Ἔπειτα λέει το Εὐαγγέλιο! Κλείνει τώρα
τὸ Εὐαγγέλιο καὶ θυμιατίζει.
Τὸ ρολόϊ τῆς ἐκκλησίας ἀρχίζει νὰ χτυπᾶ
ντὰν - ντὰν - ντάν...... 12 ἡ ὥρα!
Καὶ ὁ παπούλης ψάλλει:
Χριστὸς Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν!
θανάτῳ θάνατον πατήσας
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι
ζωὴν χαρισάμενος.
Χτυποῦν γοργὰ οἱ γλυκόλαλες καμπάνες.
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Καὶ τὸ ἐλαφρὸ ἀεράκι παίρνει τὴ χαρούμενη
φωνή τους καὶ τὴ σκορπᾶ μακρυά, πολὺ
μακρυά.
Στὸ σπίτι περιμένει ἡ ζεστὴ μαγερίτσα,
περιμένουν τὰ κόκκινα αὐγά!
Τσουγκρίζει ὁ παπποῦς κι ἡ γιαγιά!
Τσουγκρίζει ὁ πατέρας κι ἡ μητέρα!
Τσουγκρίζει ὁ Κώστας κι ἡ ῾Ελενίτσα!
Τσουγκρίζουν ὅλοι μὲ γέλια! μὲ χαρά!
- Χριστὸς Ἀνέστη!
- ᾽Αληθῶς Ἀνέστη! ἀκοῦς δεξιὰ κι
ἀριστερά.
Τὸ ἀπόγευμα, ἔπειτα ἀπὸ τὴν Ἀγάπη, οἱ
χωρικοὶ καὶ οἱ χωρικὲς ἔστησαν ὄμορφο χορὸ
στὸ προαύλιο τῆς ᾽Εκκλησίας. Τὰ κορίτσια
καὶ τὰ ἀγόρια ἐχόρευαν καὶ ἔλεγαν αὐτὸ τὸ
τραγούδι:
Τὰ κορίτσια τραγουδοῦσαν:
᾽Εμπᾶτ’ ἀγόρια στὸ χορὸ
νὰ μάθετε τραγούδια,
τοῦτον τὸν ὄμορφο καιρό,
π’ ἀνοίγουν τὰ λουλούδια.
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Πᾶνε, πέρασαν τὰ χιὸνια,
ἤρθανε τὰ χελιδόνια,
πέρασε ἡ μαυρίλα,
ἄνοιξαν καινούργια φύλλα.
Λά - λα, λά - λα, λα - λα - λά.
Λά - λα, λά - λα, λα - λα - λά.
Τὰ ἀγόρια ἀπαντοῦσαν:
Μπᾶτε, κορίτσια, στὸ χορὸ
νά μάθετε τραγούδια,
τοῦτον τὸν ὄμορφο καιρό,
π’ ἀνοίγουν τὰ λουλούδια.
Ν’ ἀγναντέψωμε τ’ ἀρνάκια,
π’ ἀνεβαίνουν στὰ βουνά,
στὰ χλωρὰ τὰ χορταράκια,
σὲ λημέρια δροσερά.
Λά - λα, λά - λα, λα - λα - λά.
Λά - λα, λά - λα, λα - λα - λά.

163

41. Ἀνοιξιάτικη αὐγὴ
Ἡ μητέρα τοῦ Βασιλάκη Μαργαρίτη
τὸν ἔβλεπε ἕνα πρωΐ νὰ στριφογυρίζη στὸ
κρεββάτι του.
- Εἶναι πρωΐ ἀκόμη! τοῦ λέει. Θὰ σὲ φωνάξω
ἐγώ, παιδί μου, στὴν ὥρα σου.
Σὲ λίγο σηκώθη ὁ Βασιλάκης. ᾽Εφάνηκαν
οἱ ἀχτῖνες τοῦ ἥλιου. Νά τες ψηλὰ στὸ
καμπαναριό!
᾽Εξύπνησαν κι ὅλα τὰ πλάσματα τοῦ
Θεοῦ!
Στὸν ἐξώστη τοῦ σπιτιοῦ εἶναι μιὰ
χελιδονοφωλιά! Τὰ χελιδονάκια ξύπνησαν
πιὸ πρωΐ καὶ γλυκολαλοῦν πλάϊ στὴ φωλιά
τους. Ὁ Βασιλάκης τ’ άκούει καὶ τρέχει νὰ
ἑτοιμαστῆ.
᾽Εξύπνησαν κι οἱ κότες καὶ κακαρίζουν
στὴν αὐλή.
᾽Εξύπνησαν καὶ τὰ κατσικάκια. Νά τα!
πηδοῦν χαρούμενα γύρω στὴ μητέρα τους,
ποὺ τρώει τρυφερὸ χορτάρι.
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᾽Εξύπνησε κι ἡ ἀγελάδα, ποὺ εἶναι δεμένη
κάτω στὴν αὐλή˙ μασάει ἀργὰ - ἀργά· καὶ τὸ
μοσχαράκι της μιὰ θηλάζει καὶ μιὰ ξεφωνίζει:
μέεε - μέέέέ.....
Κι ὁ Βασιλάκης Εἶναι ἕτοιμος. Νά τος!
κάνει τὴν προσευχή του.
Αὐτὴ τὴ στιγμὴ χτυπάει γλυκὰ - γλυκὰ
κι ἡ καμπάνα τῆς ἐκκλησίας.
Καὶ οἱ χωρικοὶ κάνουν τὸ σταυρό τους καὶ
ξεκινοῦν γιὰ τὶς ἐργασίες τους.
Εἶναι Ἄνοιξη!
Οὔτε κρύο, οὔτε ζέστη! χαρούμενος καιρός!
Ὅλη ἡ φύση γελάει! ῾Ο οὐρανὸς εἶναι
γαλανός. ῾Ο ἥλιος χρυσαφένιος! Τὰ δέντρα
καταπράσινα! Τὰ λουλούδια μυρωδᾶτα. Οἱ
πασχαλιὲς κι οἱ ἀκακίες μοσχοβολοῦν· τὰ
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κλήματα ὅλο και ἁπλώνουν
πιὸ πέρα τὶς τρυφερές τους
φυλλωσιές.
Οἱ
χιλιόκλαδες
περιπλοκάδες
ἀνεβαίνουν
βιαστικὰ στοὺς τοίχους
καὶ ζώνουν τὰ δέντρα. Τὰ
πουλάκια ζωηρά, τρελλά,
ἀκούραστα,
χαιρετοῦν
τὴν
ἀνοιξιάτικη
αὐγὴ
καὶ γεμίζουν τὸν ἀέρα μὲ
χαρούμενα τραγούδια.
῾Ο Βασιλάκης εἶναι κι
αὐτὸς γεμᾶτος χαρά.
Τρώει μιὰ φέτα ψωμί, ποὺ
τοῦ δίνει ἡ μητέρα του, καὶ
βγαίνει στὸν ἐξώστη τοῦ
σπιτιοῦ του. ῎Εχει ἕτοιμες
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ὅλες τὶς ἐργασίες τοῦ σχολείου του καὶ
περιμένει νὰ χτυπήση ἡ καμπάνα.
Κι ἐκεῖ, ποὺ περιμένει, τραγουδάει σιγὰ σιγά:
Τώρα εἶν’ Ἀπρίλης καὶ χαρά!
Τώρα εἶναι καλοκαίρι!
Τὸ λὲν τ’ ἀηδόνια στὰ κλαδιὰ
κι οἱ πέρδικες στά πλάγια!
Τὸ λὲν κι οἱ κοῦκοι στὰ ψηλά,
ψηλὰ στὰ καταράχια.
Πᾶν τὰ κοπάδια στὰ βουνὰ
νὰ ξεκαλοκαιριάσουν.
Πᾶν κι οἱ τσοπάνηδες κοντά,
λαλῶντας τὴ φλογέρα,
νὰ τὰ τυροκομήσουνε
καὶ τὴ νομὴ νὰ πάρουν.
Καὶ νὰ γιορτάσουν τοῦ Ἁγιωργιοῦ.
νὰ ρίξουν στὸ σημάδι!
Νὰ πιοῦν νερὸ ἀπ’ τὸ βουνό,
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νὰ πάρουν τὸν ἀερα.
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(Δημοτικό)

42. Ἄνοιξαν τὰ
τριαντάφυλλα
Τελειώνει ὁ Ἀπρίλης! ῾Η χαρὰ τῆς ἄνοιξης
εἶναι σκορπισμένη σ’ ὅλο τὸν κὸσμο. Τὰ
παιδιὰ δὲ θέλουν νὰ ξεμακρύνουν ἀπὸ τὸν
κῆπο τοῦ σχο-λείου. Πάντα σκαλίζουν καὶ
καθαρίζουν τὰ λουλούδια. Οἱ βιολέτες χύνουν
ὄμορφη μυρωδιά.
Ἀλλὰ τώρα ἔχουν μερικὲς ἡμέρες, ποὺ
ὅλο γυρίζουν πλάϊ σὲ κάτι μικρὰ - μικρὰ
δεντράκια.
Καὶ τά κοιτάζουν· κι ὅλο ψάχνουν˙ κι ὅλο
τὰ παρατηροῦν μὲ προσοχή˙ καὶ λένε τὰ ἕνα
στὸ ἄλλο:
- Βλέπεις; ῎Εχουν ἀγκαθωτὰ κλαδιά. Ἔχουν
πράσινα φυλλαράκια, μὲ μικρὲς - μικρὲς
βελονίτσες ἀπὸ τὸ κάτω μέρος. Γύρω - γύρω
τὰ φύλλα ἔχουν κάτι δοντάκια, σὰν πριὸνι.
Τὰ
παιδιὰ
κάτι
μετροῦν,
κάτι
λογαριάζουν.
Κάποια μέρα ξεφώνησαν:
- Ἆ! ἆ! ἄνοιξαν! ἄνοιξαν!....
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Ἄνοιξαν τὰ τριαντάφυλλα! ᾽Εστολίστηκαν
οἱ τριανταφυλλιές! ᾽Εγέμισαν μὲ κόκκινα καὶ
μυρωδᾶτα τριαντάφυλλα οἱ τριανταφυλλιές!....
᾽Ιδέτε τες πῶς καμαρώνουν! Τί χαριτωμένες,
ποὺ εἶναι!
Ἄλλες ἔχουν κάτασπρα τριαντάφυλλα! Πιὸ
πέρα, μόλις ἀνοίγουν τὰ ἑκατόμφυλλα!
Μιὰ τριανταφυλλιὰ ἔχει ὁλοκίτρινα
τριαντάφυλλα!... Ἄχ! τί ὡραῖα, ποὺ μυρίζουν!
Σήμερα ὅλο στὸν κῆπο ἤθελαν νὰ εἶναι τὰ
παιδιά.
᾽Εκεῖ,
πλάϊ
στὶς
τριανταφυλλιές,
ἐδιάβασαν γιὰ τὰ τριαντάφυλλα. ᾽Εμέτρησαν τὰ τριαντάφυλλα κάθε τριανταφυλλιᾶς.
᾽Εζωγράφισαν ὡραῖα τριαντάφυλλα.
῎Εγραψαν στὰ τετράδια πότε ἄνοιξαν τὰ
τριαντάφυλλα. Κάποια παιδιὰ ἔγραψαν, πὼς
τὰ τριαντάφυλλα τοὺς ἀρέσουν πιὸ πολὺ ἀπ’
ὅλα τὰ λουλούδια.
῎Εκαμαν καὶ τριαντάφυλλα μὲ χαρτί.
Εἶπαν, πὼς θὰ κάμουν ἄλλη μέρα καὶ μὲ
πηλό· καὶ πὼς θὰ ζητήσουν ἀπὸ τὰ μεγάλα
παιδιὰ νὰ τοὺς τὰ χρωματίσουν.
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Εἶπαν καὶ ποιήματα· κι ἐτραγούδησαν
αὐτὸ τὸ τραγουδάκι:
Τριαντάφυλλο κλειστὸ εἶδ’ ἕνα παιδάκι,
ἦταν τόσο γελαστό,
χαρωπὸ καὶ μυριστό,
τὸ τριανταφυλλάκι!
νέο τριαντάφυλλο, τριανταφυλλάκι!
- Ἄχ, λουλούδι, προφαντό! εἶπε τὸ
παιδάκι,
θὰ σὲ κόψω, δὲ βαστῶ!
- Ἄν μὲ κόψης, σοῦ κεντῶ
τὸ μικρὸ χεράκι,
εἶπε τὸ τριαντάφυλλο, τὸ τριανταφυλλάκι.
Ξεκαρδίζεται, γελᾶ, τὸ τρελλὸ παιδάκι
τὸ τραβᾶ, τὸ ξεκολλᾶ!...
Τί ἀγκάθια! τί πολλά!
στὸ μικρὸ χεράκι!
Ἄχ!
κακὸ
τριαντάφυλλο
ἄχ
τριανταφυλλάκι!

Μετάφρασις Ἀγγ. Βλάχου
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- Σήμερα ἦταν ἡ «ἡμέρα τῆς τριανταφυλλιᾶς»
γιὰ τὸ σχολεῖο μας, ἔλεγαν τὰ παιδιά.
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43. ῾Η πρωτομαγιὰ
Καλῶς τονε τὸ Μάη, τὸ χρυσομάη!
Μὲ τ’ ἄνθη στολισμένος ἦρθες πάλι!
Μάη, χρυσομάη - Μάη μὲ δροσιές!
Πρωτομαγιά, τὰ λούλουδα γιορτάζουν
καὶ τὰ πουλιὰ τὰ ταίρια τους φωνάζουν,
τραγουδοῦν τὸ Μάη, Μάη! γύρω στὰ
κλαδιά!
Αὐτὸ τὸ τραγούδι τῆς πρωτομαγιᾶς ἔμαθαν
τὰ παιδιὰ στὸ σχολεῖο.
Στὰ χωριὰ καὶ στὶς μικρὲς πολιτεῖες, ὅλος ὁ
κόσμος βγαίνει τὴν πρωτομαγιὰ πρωΐ - πρωΐ
στὴν ἐξοχή!
Ἄλλοι πηγαίνουν νὰ χαροῦν τὸ Μάη τὸ
βράδυ τῆς παραμονῆς.
Οἱ κάμποι κι οἱ βουνοπλαγιὲς, εἶναι στρωμένοι μὲ χαμομῆλι καὶ παπαροῦνες.
Μύρια πλουμιστά, χιλιόχρωμα λουλούδια
μυρώνουν τὸν ἀέρα.
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Τὰ σχολεῖα ὅλα βγαίνουν στὴν ἐξοχή. Τὰ
παιδάκια φορτωμένα μὲ τὰ φαγητά τους εἶναι
ἕτοιμα πρωΐ - πρωΐ. Ξεκινοῦν τραγουδῶντας
τά τραγούδια τοῦ Μάη.
Μαζεύουν λουλούδια στὴν ἐξοχὴ· πλέκουν
στεφάνια· γυρίζουν τὸ βράδυ, φορτωμένα ἀπὸ
μυρωδᾶτα ἀγριολούλουδα.
Ὁ Βασιλάκης Μαργαρίτης πέρυσι γιώρτασε
τὸ Μάη σὲ μιὰ πόλη. Ἀκοῦστε τί λέει γιὰ τὴ
γιορτὴ τῆς Πρωτομαγιᾶς στὴν πόλη:
Τὸ ἀπόγευμα, ἔλεγε, τὰ ἀνθοπωλεῖα
ἦσαν γεμᾶτα ἀπὸ στεφάνια, ἀπὸ μυρωδᾶτα
τριαντάφυλλα κι ἀπὸ ὡραῖες βιολέττες.
Πολλὲς οἰκογένειες ἐβγῆκαν περίπατο στὶς
πλησιέστερες ἐξοχὲς ἢ στὶς πλατεῖες.
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Οἱ δρόμοι ἦσαν γεμᾶτοι ἀπὸ ἀνθρώπους·
ἄλλοι πήγαιναν κι ἄλλοι γύριζαν.
Ὅλοι κρατοῦσαν λουλούδια στὰ χέρια· ποιὸς
λίγα καὶ ποιὸς πολλά. Ἄλλοι βαστοῦσαν
στεφάνια κι ἄλλοι μεγάλες ἀνθοδέσμες.
Ὅλοι ἡσαν καλοδιάθετοι· ὅλοι ἔλεγαν
χρόνια πολλὰ - χρόνια πολλά.
Κι ἄλλα πολλὰ ἔλεγε ὁ Βασιλάκης.
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44. ῾Η μυρμηγκιὰ
Οἱ παράξενοι διαβάτες τοῦ κήπου.

῎Εβρεξε τὴν περασμένη νύχτα· σήμερα τὰ
ἄνθη μέσα στοὺς κήπους τοῦ σχολείου καὶ
μέσα στὶς γλαστρες φαίνονται πιὸ ὄμορφα·
εἶναι πιὸ πράσινα καὶ στέκονται πιὸ ζωηρά.
Ὁ ἥλιος τά χαϊδεύει ἁπαλὰ - ἁπαλά!
Στὸ δεύτερο διάλειμμα, τὰ παιδιὰ τῆς
Τρίτης τάξεως εἶναι ἀναστατωμένα· ὅλα
φωνάζουν:
- Παράξενοι διαβάτες περνοῦν ἀπὸ τὸν κῆπο
μας: Ἀνοίγουν δρόμο ἀνάμεσα στὶς βραγιές
μας καὶ φεύγουν καὶ πηγαίνουν κι ἔρχονται!
Περνοῦν πλῆθος! Δὲν τοὺς βλέπετε;
Κανένα παιδὶ δὲν ἔβλεπε τίποτε˙ ἕνα παιδὶ
ἀπὸ τὴ Δευτέρα τάξη τοὺς λέει:
- Τί ἐπάθατε; ὄνειρα βλέπετε;
- ᾽Ελᾶτε, νὰ ἰδῆτε, ἐφώναζαν τὰ παιδιὰ τῆς
Τρίτης.
Καὶ μὲ τὶς παλάμες στὰ γὸνατα ἔσκυβαν
ὅλα κάτω στὸ χῶμα τοῦ κήπου καὶ κάτι
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παρακολουθοῦσαν μὲ πολλὴ προσοχή.
᾽Επέρασαν καὶ τὰ παιδιὰ τῆς Δευτέρας
μέσα στοὺς κήπους. Τί νὰ ἰδοῦν; Τί σωρὸ
ἐπισκέπτες!
Καλὲ τί ἦταν αὐτό; Ποῦ βρέθηκαν τὸσα
μυρμήγκια; Μυρμήγκια μαῦρα, μυρμήγκια
μακρυά, μυρμήγκια μὲ φτερά!
Γιατὶ τὰ μυρμήγκια ἐργάζονται σήμερα βιαστικὰ κι
ἀνήσυχα.

Ὅλα τὰ παιδιὰ τὰ παρακολουθοῦν τώρα μὲ
προσοχὴ. Κοιτάζουν ἀπὸ ποῦ ἔρχονται καὶ
ποῦ πηγαίνουν. Ὅλα τὰ μυρμήγκια βγαῖνουν
μέσα ἀπ’ τὸ χῶμα! Βγαίνουν μέσα ἀπὸ τὸ....
σπίτι τους. Θύρα τοῦ σπιτιοῦ τους εἶναι μιὰ
τρύπα στρογγυλή˙ μόλις χωρεῖ ἕνα μικρὸ
δάχτυλο σ’ αὐτήν.
Γύρω της ἔχουν σωριασμένο χῶμα χοντρό,
κρισαρισμένο καὶ βγάζουν ἀπὸ μέσα σπόρους:
σιτάρι, κριθάρι, κεχρί!! Τοὺς ἁπλώνουν στὸν
ἥλιο.
Κι ἐργάζονται τὰ μυρμήγκια γρήγορα
- γρήγορα κι ἀνήσυχα˙ δὲ σταματοῦν καθό179

λου, δὲ φοβοῦνται ἀπὸ τὰ τόσα παιδιά, πού,
σκυφτὰ ἐπάνω τους, τὰ παρακολουθοῦν.
- Γιατί, Κύριε, τοὺς βγάζουν ἔξω τοὺς σπόρους; ἐρώτησε ὁ Γιάννος,τὸ δάσκαλό του.
Ὅλα τὰ παιδιά μαζεύτηκαν γύρω ν’
άκούσουν!
- Θὰ τὸ βρῆτε μόνα σας, παιδιά μου, ἅμα
προσέξετε, λέει ὁ δάσκαλος.
- Νὰ σκάψωμε μὲ ἕνα ξυλάκι γιὰ νὰ ἰδοῦμε
τί συμβαίνει, εἶπε ἕνα παιδί.
Ἄλλο εῖπε :
- Ὄχι, θὰ τοὺς χαλάσωμε τὸ σπίτι τους!
Ὁ δάσκαλος εἶπε:
- Ὄχι, παιδί μου, δὲν εἶναι σωστὸ νὰ
χαλάσωμε τὸ σπίτι τους ἀπὸ περιέργεια δική
μας. Ἄν προσέξετε καλύτερα, θὰ βρῆτε μόνα
σας τὸ λόγο, ποὺ ἀνάγκασε τά μυρμήγκια νὰ
βγάλουν τὶς τροφές τους καὶ νὰ τὶς ἁπλώσουν
στὸν ἥλιο. Νά! πάρετε ἕνα σπόρο σιταριοῦ
ἀπ’ αὐτοὺς ἐδῶ καὶ κοιτάξετέ τον! Εἶναι σάν
ἐκείνους, ποὺ ἔχομε μέσα στὴν τάξη, γιὰ νὰ
κάνωμε λογαριασμούς;
- Ὄχι - ὄχι! εἶπαν πολλὰ παιδιά˙ αὐτὸς εἶναι
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φουσκωμένος· εἶναι μαλακός· αὐτὸς εἶναι
μουσκεμένος!...
- Θὰ πέρασε μέσα ἡ βροχή, λέει ὁ Γιάννος,
καὶ θὰ ἐβράχηκαν οἱ ἀποθῆκες τῶν
μυρμηγκιῶν.
Ἔτσι... ἔτσι ἐβράχη κι ὁ σανός μας ἀπόψε
στὸ ὑπόγειο, ποὺ πέρασαν μέσα τὰ νερά...
- Καὶ γιατί νὰ τοὺς βγάλουν ἔξω τοὺς
σπόρους; ρωτάει ἡ Ἄννα.
- Νὰ τοὺς στεγνώσουν, καϋμένη! Δὲν τὸ
καταλαβαίνεις; ἀπάντησε ἡ Ὄλγα.
Τὰ παιδιὰ παρατηροῦσαν πολλὴ ὥρα τὰ
μυρμήγκια.
῎Επειτα ἔπαιξαν κι ἕνα σχετικὸ
παιγνιδάκι:
῞Ενα παιδὶ ἔκανε τὸ μυρμήγκι· ἄλλο παιδὶ
ἔκανε τὸν κύριο.
Κι ἔλεγαν:
Ὁ Κύριος: Ποῦ πηγαίνεις, μύρμηγκα,
μ’ ἕνα φόρτωμα τρανό;
Πές μας ποῦ εἶν’ τὸ σπίτι σου,
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μύρμηγκά μου δουλευτή;
Ὁ Μύρμηγκας: Γιὰ νὰ βρῆς τὸ σπίτι μου,
πέντε ὀργιές θὰ προχωρήσης!
Κεῖ μιὰ τρύπα θ’ ἀπαντήσης!
Ἀπ’ τὴν τρύπα κατεβαίνεις
καὶ σ’ ἑπτὰ κατώγια μπαίνεις.
Ὁ Κύριος: Κι εἶναι ᾽κεῖ τὸ σπίτι σου,
μύρμηγκα κουβαλητή;
Ὁ Μύρμηγκας: Κεῖ εἶν’ τοῦ μύρμηγκα τὸ
σπίτι,
δίχως πόρτα καὶ φεγγίτη!
Σκοτεινό ναι, σάν κρυψῶνας,
μὰ ζεστὸ, σὰν ἀχυρῶνας!
Ὁ Κύριος: Καὶ τί κάνεις μέσ’ στὸ σπίτι
σου,
μύρμηγκά μου παλληκάρι;
Ὁ Μύρμηγκας: Τρώγω, πίνω μέσ’ στ’
ἀμπάρι
τὸ Γενάρη, τὸ Φλεβάρη,
ἀπ’ ὅσα μάζεψα τὸν Ἁλωνάρη!
Ζ. Παπαντωνίου (Δραματοποίησις Χ. Δ.)
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Κατὰ τὸ ἀπόγευμα, λίγο πρὶν νὰ τελειώση
τὸ μάθημα, ἐθυμήθηκαν τὰ παιδιὰ νὰ ἰδοῦν
τί ἀπόκαμαν τὰ μυρμήγκια.
Κι ἐπῆγαν πάλι γύρω ἀπὸ τὴ φωλιὰ τῶν
μυρμηγκιῶν. Ἦταν ἡ ὥρα, ποὺ λίγα μυρμήγκια ἔσυραν μέσα τοὺς τελευταίους σπόρους.
Ἀπὸ δυὸ - δυὸ μυρμήγκια μαζὶ τραβοῦσαν
μέσα κάτι μεγάλους σπόρους ἀραποσίτια.
᾽Ετελείωσε ἡ ἐργασία τους.
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45. Τὰ παιδιὰ διαβάζουν
ἱστορίες γιὰ τὰ μυρμήγκια
Τὴν ἄλλη ἡμέρα ἔγινε στὴν τάξη πολλὴ
συζήτηση γιὰ τὰ μυρμήγκια. Τὰ παιδιὰ
διηγήθηκαν ὅσα εἶδαν. Τρία παιδιά, ποὺ ἦσαν
ἄρρωστα κι ἔλειπαν χθὲς ἀπὸ τὸ μάθημα,
ἄκουαν μὲ περισσότερη περιέργεια.
᾽Εδιάβασαν ἔπειτα παραμύθια καὶ ἱστορίες
καὶ ποιήματα γιὰ τὰ μυρμήγκια.
Ἄλλες ἐδιάβασαν τὰ παιδιὰ κι ἄλλες τοὺς
τὶς ἐδιάβασε ὁ δάσκαλος.
῞Ενα παραμύθι, ποὺ διάβασαν, ἔλεγε, πὼς
τὰ μυρμήγκια δὲν ἦσαν ἀπὸ τὴν ἀρχή, ὅπως
εἶναι σήμερα.
Ἦσαν κι αὐτὰ ἄνθρωποι ἦσαν μάλιστα
καλοὶ κι ἀκούραστοι γεωργοί· ποτὲ δὲν
παραμελοῦσαν τὶς ἐργασίες τους. Ἀλλὰ
εἶχαν τὴν κακὴ συνήθεια νὰ μὴ μένουν
εὐχαριστημένα ἀπὸ τὰ δικά τους προϊόντα. Δὲν τοὺς ἦσαν ἀρκετά, ὅσα πολλὰ κι
ἄν ἔπαιρναν ἀπὸ τὰ κτήματά τους˙ καὶ σὲ
κάθε εὐκαιρία ἄρπαζαν καὶ κάτι ἀπὸ τοὺς
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καρποὺς κι ἀπὸ τὰ φροῦτα τῶν γειτόνων καὶ
τὰ τοποθετοῦσαν στὶς δικές τους ἀποθῆκες.
Δὲν ἦταν καλὸ πρᾶμα ἡ πλεονεξία τῶν
μυρμηγκιῶν καὶ γι’ αὐτὸ τὸ τιμώρησε ὁ Θεός.
Τοὺς ἄλλαξε τὴ μορφὴ καὶ τὴν ἔκαμε, ὅπως
εἶναι σήμερα, γιὰ νὰ βλέπουν οἱ ἄνθρωποι
καὶ νὰ μὴ τολμᾶν νὰ βάλουν χέρι σὲ ξένο
πρᾶγμα!
Μιά, τὸν βλέπει, δυὸ τὸν βλέπει
ὁ Δημιουργός!
Μέσ’ τὴν Κτίση του δὲν πρέπει
τέτοιος γεωργός.
Γι’ αὐτὸ, πίσω τοῦ τραβάει
γνώση καὶ ψυχὴ·
καὶ μυρμήγκι τόνε κάνει
μέσ’ τὴν ἐξοχή.

Γ. Βιζυηνὸς (Ἀπόσπασμα)

Κι ἕνας, ἄλλος μύθος ὡμιλοῦσε γιὰ τὸ μυρμήγκι· ἔλεγε, πὼς αὐτὸ κι ἄλλη φορὰ ἐφέρθη
ἄσχημα στὸ τζίτζικα, τὸν τραγουδιστὴ τοῦ
καλοκαιριοῦ.
Σὲ ἄλλη ἱστορία ηὖραν, πὼς τὸ μυρμήγκι
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δὲν εἶναι μόνο ἐργατικὸ κι ἀκούραστο, ἀλλὰ
ἔχει καὶ καλωσύνες.
Ἐκινδύνευε μιὰ φορὰ ἕνα μυρμήγκι νὰ
πνιγῆ μέσα σε ἕνα ρυάκι, ἔλεγε μιὰ ἱστορία,
ποὺ διάβασαν. Τὸ εἶδε μιὰ πέρδικα καὶ τὸ
ἐλυπήθη· ἔρριξε μέσα στὸ ρυάκι ἕνα μικρὸ
κλαδί˙ τὸ μυρμήγκι ἀνέβη ἐπάνω· τὸ ρυάκι,
τρέχοντας, παράσυρε πρὸς τὴν ὄχθη τὸ κλαδὶ
καὶ τὸ μυρμήγκι ἐσώθη.
Ἔπειτα ἀπὸ λίγες ἡμέρες ἕνας κυνηγὸς
ἐσημάδευε μὲ τὸ ὅπλο του τὴν πέρδικα. Τὸ
μυρμήγκι τὸν εἶδε· καὶ τὸν ἐκέντησε δυνατὰ
στὸ πόδι· ὁ κυνηγὸς ἔκαμε νὰ φυλαχτῆ· ἡ
πέρδικα εἶδε τὴν κίνηση, ἐπέταξε μακρυὰ κι
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ἐσώθη.
Πολὺ εὐχαρίστησε τὰ παιδιὰ καὶ μιὰ ἱστορία,
ποὺ ἔλεγε γιὰ τὸ γεῦμα τοῦ μύρμηγκα:
Εἶχε βγῆ τὸ πρωΐ περίπατο λίγο πιὸ ἐπάνω,
στὸ μικρὸ δάσος, ὁ κὺρ - Βαγγέλης μὲ το γυιό
του τὸ Θωμᾶ.
᾽Εκάθησαν κάτω ἀπὸ ἕνα πεῦκο· ἔβλεπαν
κάτω τὰ σπίτια καὶ τοὺς δρὸμους· ἔβλεπαν τοὺς
ἀνθρώπους νὰ πηγαίνουν καὶ νὰ ἔρχωνται.
Ἔβλε-παν στὸ λιμάνι τὰ καΐκια ν’ ἀράζουν ἤ
νὰ ξεκινοῦν γιὰ τὰ μακρυνὰ, ταξίδια. ῎Εβλεπαν τὶς ψαρόβαρκες, πέρα βαθειὰ στὴ θάλασσα
ν’ ἀρμενίζουν μὲ τὸ πρωϊνὸ ἀεράκι. Ἄκουαν
στὴν πλαγιὰ τοῦ βουνοῦ τ’ ἀρνάκια νὰ βελάζουν καὶ τὸ βοσκὸ νὰ παίζη τὴ φλογέρα.
Κάποια στιγμὴ ἔρριξαν τὴ ματιά τους
ἐμπρὸς στὰ πόδια τους.
Εἶδαν, πολλὰ μυρμήγκια νὰ τρέχουν
γύρω, δεξιά, ἀριστερά, ἐπάνω, κάτω. Σὲ κάθε
διεύθυνση ἔτρεχαν ἀκούραστα καὶ βιαστικά.
Πάντα εἶχαν κάτι στοὺς ὤμους ἤ ἀναζητοῦσαν
νὰ βροῦν κάτι.
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- ᾽Εγὼ ξαίρω τί θὰ φᾶνε σήμερα τὸ μεσημέρι τὰ μυρμήγκια, ἔλεγε στὸ γυιὸ του ὁ κὺρ
- Βαγγέλης.
- Πῶς τὸ ξαίρεις, πατέρα; ἐρώτησε ὁ γυιός.
- Βέβαια παράξενο εἶναι, εἶπε ὁ πατέρας˙
ἀλλὰ ἔλα νὰ τὸ βροῦμε μαζί.
Τὸ κυνήγι τοῦ μύρμηγκα.

Λίγο πιὸ πέρα εἶδαν μιὰ μικρὴ κάμπη.
Ἄπλωνε κι ἐμάζευε διαρκῶς τὸ σῶμα της,
ποὺ ἦταν γεμᾶτο κόμπους καὶ τρίχες.
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᾽Επρόβαλλε τὸ κεφάλι της, ἔσειε δυὸ
μικρὲς τρίχες τοῦ κεφαλιοῦ της ἐδῶ κι ἐκεῖ,
κι ἐκανόνιζε κατὰ ποῦ θὰ γυρίση. Καὶ ὅλο
προχωροῦσε, ὅλο μάζευε, ὄλο ἅπλωνε τὸ
σῶμα της.
Ἕνας μύρμηγκας τὴν πλησιάζει καὶ τὴν
ἐγγίζει μὲ τὴν. προβοσκίδα του. Τὴν περιτριγυρίζει· ἀνεβαίνει στὸ σῶμα της˙ κατεβαίνει˙
καὶ τέλος τὴν σύρνει μαζί του.
- Μὰ ἡ κάμπη εἶναι 5 - 6 φορὲς μακρύτερή
του κι ἀρκετὰ χοντρότερη ἀπὸ τὸ μύρμηγκα,
λέει ὁ Θωμᾶς. Πῶς θὰ τὴ σηκώση ὁ
μύρμηγκας;
- Ἔχει καὶ ἕνα σωρὸ πόδια λέει ὁ πατέρας,
κι ὅλο σκαλώνει κάπου· ὅλο πιάνεται καὶ
προσπαθεῖ νὰ ξεφύγη. Ἄς προσέξωμε ὅμως
νὰ ἰδοῦμε. ῾Ο μύρμηγκας δὲ διστάζει· δὲν
τὴν ἀφήνει ἐλεύθερη οὔτε στιγμή· ὅλο τὴν
τραβάει, ὅλο τὴν σύρνει πιὸ μακρύτερα. Τὴν
ἀνεβάζει σὲ ξερὰ κλαδάκια καὶ σὲ πέτρες· τὴν
περνάει ἀνάμεσα ἀπὸ τὶς ξερὲς βελόνες τῶν
πεύκων. Τὴν ἀφήνει κάποτε καὶ σταματάει
νὰ ξεκουραστῆ. ῎Επειτα τὴν παίρνει πάλι καὶ
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τὴν σύρνει.
Περνοῦν δίπλα του ἄλλα μυρμήγκια·
τὸν βλέπουν, ἀλλὰ κανένα δὲν τὸν ἐνοχλεῖ·
κανένα δὲν προσέχει τὴν ἐργασία του· κανένα
δὲ ζηλεύει τὸ κυνῆγι του· ἔχουν τὴ δική τους
ἐργασία· τρέχουν γιὰ τὸ δικό τους σκοπό.
Ἔφυγε ὁ μύρμηγκας; Ποῦ πῆγε;

Σὲ λίγο ὁ μύρμηγκας ἀφήνει τὴν κάμπη
καὶ φεύγει.
- Θὰ κουράστηκε, πατέρα, εἶπε ὁ γυιὸς, καὶ
θὰ τὴν ἄφηκε!
- Μπᾶ... δὲν ἦταν αὐτὸ!... εἶπε χαμογελώντας
ὁ πατέρας.
- Ποῦ πῆγε τότε ὁ μύρμηγκας, πατέρα,
ἐρώτησε μὲ περιέργεια ὁ γυιός.
- ᾽Επροχώρησε λίγο· ἀπάντησε δύο ἄλλους
μύρμηγκες· τοὺς ἐπλησίασε˙ ἔβαλαν κι οἱ
τρεῖς τὰ κεφάλια τους πολὺ πλησίον τὸ ἕνα
μὲ τὸ ἄλλο. Κάτι θὰ εἶπαν βέβαια, ἀλλὰ ποιὸς
νὰ τὸ ἀκούση;
- Καὶ τώρα;
190

- Νά! ἔρχονται κι οἱ τρεῖς. Σηκώνουν τὸ
κυνῆγι ἐλαφρὰ καὶ τὸ μεταφέρουν στὴ φωλιά
τους.
- Ἆ! Καλὸ φαγὶ θὰ φᾶνε σήμερα... λέει ὁ
Θωμᾶς.
Ἀπὸ ὅλες τὶς διευθύνσεις καταφτάνουν
μυρμήγκια˙ ἄλλα φορτωμένα κι ἄλλα ὄχι.
Θὰ ἔλεγες, πὼς ἐχτύπησε κανένα κουδούνι
καὶ τὰ μάζεψε ὅλα.
Ἦταν δὰ καὶ μεσημέρι!!!
Τά παιδιὰ διάβασαν ἔπειτα αὐτὸ τὸ
ποίημα:
Τὰ τρία μυρμήγκια

Μικρὸ μυρμήγκι, τόσο δὰ μικρούτσικο,
ρεβίθι μεγαλούτσικο,
νὰ σύρη δὲ μποροῦσε, μὲ τὸ στόμα του,
μὲ τὰ πόδια, μὲ τὸ σῶμα του.
Δὲν τὸ μποροῦσε. Μὰ δέν ἀπελπίστηκε.
Σὲ πέτρα συλλογίστηκε,
ψηλὴ ν’ ἀνέβη· κι ἔτσι τὰ ματάκια του
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δυὸ βλέπουν ξαδερφάκια του.
Τρεχᾶτο κατεβαίνει, σὰν πετούμενο˙
κι αὐτὰ τοὺς λέει χαρούμενο:
- ᾽Ελᾶτε! χέρι, χέρι νὰ μοῦ δώσετε,
κάτι βαρὺ μαζί μου νὰ σηκώσετε...
Κι οἱ τρεῖς τους πᾶνε στὴ φωλίτσα τους
τὸ σπόρο· κι ἡ καρδίτσα τους
παντοτεινὰ νὰ ζοῦν μ’ ἀγάπη ὡρκίστηκε.
Καὶ πιὰ ποτὲ κανείς τους δὲ χωρίστηκε.

Γ. Περγιαλίτης

Τὰ παιδιὰ ἔκαμαν καὶ διάφορες ἄλλες
συζητήσεις σχετικὲς μὲ τὰ μυρμήγκια καὶ
μὲ τὶς ἐργασίες τους. ᾽Εζωγράφισαν πολλὲς
σκηνὲς ἀπ’ ὅσα εἶδαν κι ἐδιάβασαν· ἔκαμαν
λογαριασμούς.
Κι ἔκλεισε ἡ συζήτηση γιὰ τοὺς παράξενους
διαβάτες τοῦ σχολικοῦ κήπου.
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46. Ἕνα ἐξοχικὸ κτῆμα
(Πάπιες - Χῆνες)
Κάποια ἡμέρα τὰ παιδιὰ τοῦ σχολείου
ἐπῆγαν περίπατο σ’ ἕνα ἐξοχικὸ κτῆμα. Τί
ὡραῖα ποὺ ἦταν ἐκεῖ! Δέντρα· δέντρα πολλά.
Κατὰ τὸ Βοριὰ εἶναι φυτευμένα στὴ γραμμὴ
μαυροπράσινα κυπαρίσσια.
Σὲ ὅλες τὶς ἄκρες εἶναι βάτα ἀγκαθερὰ κι
ἀθάνατοι μὲ σκληρὲς βελόνες.
Καὶ μέσα στὸ κτῆμα εἶναι ἄλλα δέντρα.
Εἶναι ὅλα φυτευμένα σὲ ἴσιες γραμμές.
᾽Ελιές, ἀχλαδιές, ροδακινιές· ὅλες φορτωμένες
λουλούδια,
μοιάζουν,
σὰν
νυφοῦλες
στολισμένες.
Σὲ μιὰ μεγάλη ἔκταση ἦταν ὅλο μυγδαλιές:
Δώδεκα γραμμὲς ἀπὸ μυγδαλιές· κι ἀπὸ 8
μυγδαλιὲς σὲ κάθε γραμμή. Κάθε γραμμὴ
20 βήματα μακρυὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη· ὅλες ἦσαν
μισοπράσινες˙ μερικὲς εἶχαν ἀκὸμη καὶ φύλλα
ἀπὸ ἄνθη· ὁ τόπος ἦταν, σὰν χιονισμένος ἀπὸ
τὰ ἄνθη τους, ποὺ ἔπεφταν διαρκῶς.
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Κατὰ τὸ Νοτιὰ καμαρώνουν οἱ λεμονιὲς μὲ
τὰ κίτρινα λεμόνια κι οἱ πορτοκαλιὲς μὲ τ’
ἀσπροκίτρινα λουλούδια.
Κάτω ἀπ’ ὅλα αὐτὰ τὰ δέντρα Εἶναι
καταπράσινες βραγιὲς μὲ λαχανικά.
Τὰ παιδιὰ παίρνουν στά χέρια μιὰ πάπια
καὶ μιὰ χήνα.
Πιὸ πέρα εἶναι μιὰ λίμνη. Ὁ φύλακας
ἐσύστησε στὸ δάσκαλο νὰ ὅδηγήση ἐκεῖ τὰ
παιδιά, γιὰ νὰ χαροῦν!
῎Ετσι κι ἔγινε· ἀπὸ μακρυὰ ἀκούστη πί - πί
- πί! πά- πά - πά! χ... χ... χ... χὴ ή η ή!
Καὶ ἡ λίμνη φαινόταν κάτασπρη.
῏Ηταν γεμάτη πάπιες καὶ χῆνες! Τί χαριτωμένα κολυμβοῦσαν· ἐβουτοῦσαν βαθειὰ στὸ
νερό. Ἔσπρωχναν πίσω τὸ νερὸ μὲ τὰ πόδια
κι ἔφταναν ἐπάνω - ἐπάνω, μασῶντας κάτι ἤ
χτυπῶντας τὴν πλατειά τους μύτη!
Ὁ φύλακας ἔπιασε μιὰ πάπια· τὴν ἔδωσε
σὲ μιὰ ὁμάδα παιδιῶν, ποὺ τοῦ τὴν ἐζήτησαν·
τοῦ ἔλεγαν, πὼς ἤθελαν νὰ τὴν παρατηρή194

σουν καλύτερα! Καὶ μιὰ χήνα τὴν ἔδωκε σὲ
ἄλλη ὁμάδα.
Πόσα πράγματα εἶδαν τὰ παιδιά!
Τί πυκνὰ καὶ μαλακὰ πούπουλα! Τί σκληρὴ
κίτρινη μύτη: στὴν πάπια μακρύτερη καὶ
πλατύτερη· στὴ χήνα κοντότερη καὶ πιὸ
σουβλερή. Τί κιτρινοκόκκινα πόδια, δίχως
φτερά! Τί λεπτὸ δερματάκι τυλίγει κι ἑνώνει
τὰ δάχτυλα! Καὶ τὸ περίεργο εἶναι, ποὺ ἄν
κι ἐβγῆκαν τώρα δὰ ἀπὸ τὸ νερό, ὅμως δὲ
φαίνονται καθόλου βρεγμένες!
Τὰ παιδιὰ τὶς παράδωκαν στὸ φύλακα
καὶ τὸν εὐχαρίστησαν. ᾽Εκεῖνος τὶς ἄφηκε
ἀλεύθερες. Καὶ τὰ παιδιὰ ξεκαρδίστηκαν στὰ
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γέλια, καθὼς τὶς ἔβλεπαν νά περπατοῦν...
σειῶντας καὶ λυγῶντας!...
῎Ετρεχαν!.... μακραίνοντας τὸ λαιμό!. καὶ
ξεφωνίζοντας!.. Καὶ...κουνιῶντας ὅλο τους
τὸ σῶμα δεξιὰ κι ἀριστερά, κατέβηκαν στὴ
λίμνη !
Ὅλα τὰ παιδιὰ εἶναι γύρω στὴ λίμνη
κοιτάζουν καὶ γελοῦν πετοῦν ψωμάκια μέσα.
Μὰ τὰ ψωμάκια δὲν προφτάνουν νὰ κατεβοῦν
κάτω˙ τὰ κυνηγοῦν καὶ τὰ ἁρπάζουν οἱ χῆνες
κι οἱ πάπιες!
Πολλὴ ὥρα ἐπέρασαν ἔτσι τὰ παιδιά.
Πολλὰ παιδιὰ ἐκάθησαν σὲ μιὰ γωνιὰ κι
ἐζωγράφισαν πάπιες καὶ χῆνες. Μιὰ ὁμάδα
ἀπὸ ἀγόρια καὶ κορίτσια ἐσχεδίαζε πάπιες
καὶ χῆνες καθιστές, ἐπάνω στὴν ἀμμουδιά,
ποὺ ἦταν γύρω στὴ λίμνη.
Τὴν ἄλλη ἡμέρα τὰ παιδιὰ ἐδιάβασαν ἕνα
ποιηματάκι σχετικό· τὸ ἔφτιασε ὁ δάσκαλός
τους.
῏Ω!, οἱ πάπιες πί - πί - πί
καὶ οἱ χῆνες χή - χή - χή,
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μὲ τὰ ὄμορφα φτερά,
μὲ τὰ πόδια τὰ γυμνά,
μὲ τὶς μύτες τὶς
σκληρές,
τὶς φτεροῦγες τὶς κοντές.
Παίζουν κάτω στὴν
αὐλὴ
καὶ φωνάζουν χή - χή -

χή
καὶ βουτοῦνε στὰ νερὰ
κυνηγῶντας τὰ ψωμιά!
κοίτα! κοίτα! τί βουτιές;
φοβερὲς καὶ τρομερές!

Νά την μιά! νά την ἐκεῖ!
π’ ἀνεβαίνει βιαστική!
κάτι σέρνει στὴ στεριά!
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τὸ τραβᾶ καὶ τὸ κοιτᾶ!
Εἶναι φύκια καὶ κλωστὲς
ἤ μπουκίτσες διαλεχτές;
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47. Ὁ Χριστὸς καὶ τὰ
παιδάκια
Ὁ Χριστὸς ἀγαποῦσε πολὺ τὰ μικρὰ
παιδάκια. Αὐτὸ τὸ γνωρίζομε ὅλοι.
Σὲ κάθε εὐκαιρία φανέρωνε τὴν ἀγάπη
του.
Κάποτε, κατὰ τὶς τελιτυταῖες ἡμέρες, ποὺ
ἔζησε στὸν κὸσμο, ἔτυχε νᾶ διδάσκη ὅλη τὴν
ἡμέρα.
῏Ηταν ἀπὸγευμα, ἅμα τελείωσε τὴ
διδασκαλία του ὁ Χριστός.
Κατακουρασμένος ἐκάθησε κάτω ἀπὸ μιὰ
ἐλιά. Κι ἐστηρίχθη στὸν κορμό της, γιὰ νὰ
ξεκουραστῆ.
Σιγὰ - σιγὰ τὸν ἔπαιρνε ὁ ὕπνος· τὸ πρόσωπό
του γελαστὸ ἀκτινοβολοῦσε, σὰν τὸν ἥλιο.
Οἱ μαθητές του λίγο πιὸ πέρα, συγκεντρωμένοι στὸν ἴσκιο ἄλλης ἐλιᾶς, ἐσυζητοῦσαν
ἥσυχα γιὰ τὴ διδασκαλία καὶ γιὰ τὰ θαύματα,
ποὺ εἶχε κάμει ἐκείνη τὴν ἡμέρα.
Ἕνας μαθητὴς ἔλεγε:
- Νὰ ἔχωμε ὅλοι ἀγάπη μεταξύ μας, εἶπε ὁ Κύριος.
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Ἄλλος εἶπε:
- ῾Ωραῖο ἦταν αὐτὸ, ποὺ εἶπε ὁ Κύριος: Ὁ, τι
δὲ θέλεις νὰ σοῦ κάνουν οἱ ἄλλοι, μὴν τὸ κάνης οὔτε σύ.

Ἄλλος μαθητὴς ἔλεγε:
- Καὶ πὸσους ἄρρωστους ἔκαμε καλὰ
σήμερα!
Ἄλλος μαθητὴς εἶπε:
- Καὶ νά! ἔρχονται κι ἄλλοι τώρα! Γιὰ
ἰδέτε γυναῖκες καὶ παιδάκια! Γιὰ ἰδέτε πόσοι
ἔρχονται!
Κι ἀλήθεια! ᾽Επλησίαζαν ἀρκετὲς γυναῖκες
μὲ τὰ παιδάκια των, γιὰ νὰ τὰ εὐλογήση ὁ
Κύριος.
- Ὄχι! τοὺς ἔλεγαν οἱ μαθητές. Ὄχι! εἶναι
πολὺ κουρασμένος ὁ Κύριος αὐτὴ τὴν ὥρα˙
περιμένετε ἀργότερα.
Μὰ ὁ Κύριος ἄνοιξε τὰ μάτια του! Ἤξαιρε
τί ζητοῦσαν οἱ γυναῖκες μὲ τὰ παιδάκια· κι
ἄκουσε τὶς δυσκολίες, ποὺ τοὺς ἔφερναν οἱ
μαθητές του.
- ᾽Ελᾶτε! ᾽Ελᾶτε! εἶπε ὁ Κύριος· φέρτε ἐδῶ
τὰ μικρά μου... Φέρτε τά μου ἐδῶ.
Κι ὁ Κύριος τὰ ἐχάϊδεψε· τά ἐκάθησε στά
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γόνατά του τὰ ὔψωσε στά χέρια του· τά ἔφερε
ὥς τὴν καρδιά του καὶ ὡς τὸ μέτωπό του˙ τὰ
φίλησε καί τὰ εὐλόγησε!
- Αὐτῶν εἶναι ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, εἶπε στοὺς
μαθητές του. Μακάρι ὅλος ὁ κόσμος νὰ γίνη ἄκακος,
σὰν τὰ μικρὰ παιδάκια.
Χριστέ μου, πόσο τ’ ἀγαποῦσες
τά μικρὰ παιδιά!
Τὰ θώπευες καὶ ταὐλογοῦσες
μὲ καλὴ καρδιά!
Καὶ τώρα κεῖ ψηλά, μακρυά τους,
δὲν τά λησμονᾶς!
Μὲ τὴ σκέψη εἶσαι κοντά τους,
πάντα τὰ πονᾶς!
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Χ. Δ.

48. Ὁ Γιαννάκης θαλασσινὸς
Ὁ πατέρας τοῦ Γιαννάκη Κωνσταντάρα
εἶναι βαρκάρης.
Λίγες ὥρες κάθε ἡμέρα μένει στὸ σπίτι
του· τὶς ἄλλες ὦρες τῆς ἡμέρας καὶ πολλὲς
ὥρες τῆς νύχτας ἤ ψαρεύει ἤ μένει στὸ λιμάνι ἤ μεταφέρει τοὺς ἐπιβάτες τῶν πλοίων.
Πολλὲς φορὲς πηγαίνει στὸ λιμάνι ὁ
Γιαννάκης, γιὰ νὰ ἰδῆ,τὸν πατέρα του.
Ὁ πατέρας τὸν παίρνει καὶ στὴ βάρκα.
Κάποτε τὸν ἀνεβάζει καὶ στά πλοῖα, ποὺ
ἔρχονται ἤ ποὺ φεύγουν. Τοῦ ἀρέσει πολὺ ἡ
θάλασσα τοῦ Γιαννάκη, θέλει νά γίνη θαλασσινός.
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Σήμερα, δά, εἶναι γεμᾶτος χαρά· ἔμαθε
στὸ σχολεῖο του αὐτὸ τὸ τραγουδάκι γιὰ τὸ
πλοῖο:
Κινεῖται πλοῖο ἐλαφρὸ
στὸ κῦμα μέσα στὸν ἀφρό.
Σὲ μέρη τρέχει μακρυνά,
βουνὰ καὶ θάλασσες περνᾶ!
Γυρίζει πάλι στὸ γιαλό,
φορτίο φέρνει ἐλαφρό.
Καρύδια, κάστανα πολλὰ
καὶ πορτοκάλια στρογγυλά!

Ἀλ. Κατακουζηνὸς
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49. Ἡ ἀδερφούλα ἄρρωστη
Πολλὲς ἡμέρες λείπει ἡ ῾Ελενίτσα ἀπὸ
τὸ σχολεῖο. Εἶναι ἄρρωστη. ᾽Εκρύωσε ἀπὸ
ἀπροσεξία της. Τώρα εἶναι στὸ κρεββάτι.
῾Υποφέρει κι αὐτή ἀνησυχοῦν κι οἱ γονεῖς της
πολύ.
῾Η καϋμένη ἡ μητέρα τῆς ῾Ελενίτσας
εἶναι μέρα νύχτα ξάγρυπνη μαζί της. Τὴν
περιποιέται μ’ ὅλη της τὴ δύναμη.
᾽Εκεῖνος ὅμως, ποὺ στενοχωριέται περισσότερο, εἶναι ὁ Κωστάκης, ὁ ἀδερφός της.
Δὲν παίζει τώρα ὁ Κωστάκης. Δὲν ἔχει
ὄρεξη γιὰ τίποτε. ῎Επειτα ἀπὸ τὸ σχολεῖο
κάνει συντροφιὰ τῆς ἀδερφούλας του. Τῆς
μιλεῖ γιὰ τὶς ἐργασίες τοῦ σχολείου τους.
Τῆς λέει, πὼς ὁ δάσκαλος κι ὅλα τὰ παιδιὰ
ρωτοῦν γι’ αὐτήν. Καὶ ἡ ῾Ελενίτσα δακρύζει
ἀπὸ συγκίνηση.
Πότε - πότε, ἅμα εἶναι καλύτερα ἡ
Ἑλενίτσα, τῆς τραγουδάει ὁ Κωστάκης καὶ
κανένα σχολικὸ τραγουδάκι.
Καὶ κάθε βράδυ, στὴν προσευχὴ του,
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παρακαλεῖ τὸ Θεὸ νὰ κάμη καλὰ τὴν
ἀδερφούλα του. Σήμερα ἦρθαν καὶ τρία παιδιὰ
τοῦ σχολείου νὰ τὴ χαιρετίσουν ἀπὸ μέρους
ὅλων τῶν παιδιῶν. ῎Εφεραν καὶ λουλούδια
ἀπὸ τὸ σχολικὸ κῆπο στὴν ἄρρωστη
συμμαθήτριά τους.
῾Η ῾Ελενίτσα τὰ πῆρε μὲ πολλὴ
εὐχαρίστηση.
Ἔπειτα ἀπὸ ἀρκετές ἡμέρες ἔγινε καλά ἡ
῾Ελενίτσα. Ὁ πατέρας καὶ ἡ μητέρα ἔλεγαν:
«Δόξα Σοι ὁ Θεὸς»· κι ἔκαναν τὸ σταυρό τους,
ἅμα τὴν εἶδαν νὰ σηκωθῆ ὀρθή.
Κι ὁ Κωστάκης ἔκαμε τὴν προσευχούλα
του. Εὐχαρίστησε τὸ θεὸ κι ἔκλαιγε ἀπὸ τὴ
χαρά του.
῾Η ῾Ελενίτσα τοὺς ἀγκάλιαζε καὶ τοὺς
φιλοῦσε ὅλους μὲ χαρά.
Καὶ στὴ μαννούλα της ἔλεγε: «Γιατί,
μαννούλα, δὲν ἔφυγες καθόλου ἀπὸ κοντά
μου;»
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50. Ἡ μητέρα
Πῶς νὰ θυμώσω τὴ μητέρα,
νὰ κάμω ᾽γὼ νὰ λυπηθῆ,
π’ ὅλη νύχτα κι ὅλη μέρα
γιὰ τὸ καλό μου προσπαθεῖ;
Αὐτὴ στὰ στὴθη τὰ γλυκά της
μὲ εἶχε βρέφος ἁπαλὸ˙
μ’ ἐκάθιζε στά γόνατά της
καὶ μ’ ἔμαθε γιὰ νὰ μιλῶ.
Αὐτὴ μὲ τρέφει καὶ μὲ ντύνει,
αὐτὴ γιὰ μὲ πρωΐ ξυπνᾶ˙
καὶ δίπλα στὴ μικρὴ μου κλίνη,
σὰν ἀρρωστήσω, ξαγρυπνᾶ.
Ἆ! Πῶς λοιπὸν τέτοια μητέρα
νὰ κάμω ἐγὼ νὰ λυπηθῆ,
π’ ὅλη νύχτα κι ὅλη μέρα
γιὰ τὸ καλό μου προσπαθεῖ;
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Γ. Βιζυηνὸς

51. Τὰ παιδιὰ στὴν ἐξοχὴ
Κατὰ τὸ τέλος τοῦ Μάη ἔγινε ἡ τελευταία
ἐκδρομὴ τοῦ σχολείου.
Ὅλα τὰ παιδιὰ πῆγαν μαζὶ στὴν ἐξοχὴ γιὰ
τελευταία φορὰ ἐφέτος.
Χαρὰ Θεοῦ ἧταν ἐκεῖ!
Ὁ ἥλιος ἔλαμπε ὁλόλαμπρος στὸν
κατακάθαρο οὐρανό. Ὁ ἀέρας ἦταν δροσερὸς
κι εὐχάριστος. Κούκου - κούκου, ἐφώναζαν
οἱ κοῦκοι ἀντικρυνά. Κι οἱ πέρδικες
ἐσιγολαλοῦσαν στὶς πλαγιὲς τοῦ βουνοῦ. Τ’
ἀηδόνια γλυκοκελαδοῦσαν στὶς ρεματιές.
Τὰ τζιτζίκια τραγουδοῦσαν ἀδιάκοπα στὰ
δέντρα. Τὰ νερὰ ἔτρεχαν καθάρια ἀνάμεσα
στὰ ξεπλυμένα λιθάρια κι ἐκυλοῦσαν στὰ
χαμηλά.
Δὲν καταλαβαίνουν καθόλου κούραση τὰ
παιδιά, περπατῶντας μέσα σὲ τὸσο ὄμορφη
φύση.
Περπατοῦν ἀρκετά, τὰ συντροφεύει
ἀδιάκοπα τ’ ἀηδονιοῦ ὁ γλυκὸς σκοπός.
Τώρα ὁ ἥλιος ἀρχίζει νὰ καίη. Ἀλλὰ νά,
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ἰδές, φάνηκε τὸ μέρος, ποὺ θὰ περάσουν τὴν
ἡμέρα τους.
Τί θεόρατα πλατάνια ἦσαν ἐκεῖνα.
Τί ἄφθονα γάργαρα νερὰ ἔτρεχαν.
Τί δυνατά, ποὺ ἀκουόταν τὸ λάλημα τοῦ
κότσιφα.
Τί τρελλὰ τραγουδοῦσαν τὰ ἀηδόνια.
Τί κοροϊδευτικὰ ἀπαντοῦσαν οἱ βαθρακοί.
Τί χαρούμενα βέλαζαν τὰ ἀρνάκια.
Τί τρελλὰ πηδοῦσαν τὰ κατσικάκια.
Τί ἀκούραστοι σκάλιζαν οἱ χωρικοὶ
στὰ καταπράσινα ἀμπέλια τῆς ἀπέναντι
πλαγιᾶς.
Τὴν ἄλλη μέρα, στὸ σχολεῖο, τὰ παιδιὰ
ζωγράφιζαν κάτι, ποὺ τοὺς ἄρεσε, ἀπὸ τὰ
τόσα, ποὺ εἶδαν στὴν ἐκδρομή.
Τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὶς μεγάλες τάξεις εἶχαν
μαζί τους χαρτὶ καὶ μολύβι κι ἐζωγράφισαν
στὸν τόπο πολλὰ σχέδια.
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52. Τὸ ἀηδόνι
Μέσα
στὸ
δάσος
περπατῶ
κι ἀκούω τὰ πουλάκια.
Κάθε κλωνὶ
καὶ μιὰ φωνή!
Σὲ
κάθε
δέντρο
μουσική,
χαρὲς καὶ τραγουδάκια.
Μὰ
ἐκεῖ,
ποὺ
ἄλλα
τραγουδοῦν
κι ἄλλα κρατοῦν τὸ ἴσο,
ἕνα πουλὶ
μικρὸ λαλεῖ!
Σὰν νά τοὺς λέη: «σωπᾶστε
σεῖς,
ἐγὼ θὰ τραγουδήσω».
Σώπασαν ὅλα... Τὸ μικρὸ
πουλὶ τ’ ἀποστομώνει.
Εἶχαν λαλιὰ
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τ’ ἄλλα πουλιά!
Μά ἕνα ἦταν μοναχὰ
ἀπ’ ὅλα τους: τ’ ἀηδόνι.
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Ἄγγ. Βλάχος

53. Τὸ γράμμα τοῦ πατέρα
Ὁ Σοφοκλῆς εἶναι ὀρφανὸ τοῦ πολέμου.῎Εχει
πολλὴ καλωσύνη καὶ δείχνει πολλὴ προκοπή.
Ὁ πατέρας του ἔπεσε σὰν ἥρωας, γιὰ τὴ
δὸξα τῆς Πατρίδος ἐπάνω στὰ βουνὰ τῆς
Ἀλβανίας.
Ὁ Σοφοκλῆς κρατάει σὰ φυλαχτὸ ἕνα
γράμμα, τὸ τελευταῖο γράμμα τοῦ πατέρα
του! Τὸ ἔστειλε νὰ τοῦ τὸ διαβάσουν, ὅταν
ἦταν πολὺ μικρὸς ἀκὸμα, γιατὶ τοῦ ἔγραφαν,
πὼς ὁ Σοφοκλῆς ἐζήταγε καὶ δικό του γράμμα ἀπὸ τὸν πατέρα.
Τώρα μπορεῖ νὰ τὸ διαβάση καὶ μόνος του.
Δὲν τὸ δίνει σὲ κανένα καὶ πότε - πότε τὸ
διαβάζει μοναχός.
Σήμερα τὸ ἔμαθε κι ὁ δάσκαλός του. Κι
ἐπαρακάλεσε τὸ Σοφοκλῆ νὰ τὸ δώση νὰ τὸ
ἰδῆ κι ἐκεῖνος. ῾Ο μικρὸς τὸ ἔδωκε. ῾Ο δάσκαλος τὸ διάβασε· τὸ δίπλωσε πάλι ἀργὰ ἀργὰ καὶ συγκινημένος τὸ τοποθέτησε μέσα
σὲ ἕνα καλὸ φάκελλο καὶ τὸ ξανάδωκε στὸ
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μικρὸ Σοφοκλῆ, λέγοντας:
- Εὖγε, παιδί μου! Εἶχες καλὸν πατέρα, ποὺ
δόξασε τὴν Πατρίδα, τὴν ῾Ελλάδα μας! Νὰ τὸ
φυλᾶς τὸ γράμμα αὐτὸ, παιδί μου· θὰ εἶναι
ἱστορικό.
Ὁ Σοφοκλῆς τὸ πῆρε δακρυσμένος.
Ὅλα τὰ παιδιὰ παρακάλεσαν τὸ δάσκαλο
νὰ τὸ διαβάση δυνατά, γιὰ νὰ τ’ ἀκούσουν
κι ἐκεῖνα. Κι ὁ μικρὸς Σοφοκλῆς ἄκουσε τὸ
δάσκαλό του καὶ τὸ ξανάδωκε. Νά, τί ἔγραφε
τὸ γράμμα:
Ἀπὸ τὴν Τρεμπεσίνα τῆς Ἀλβανίας 20 - 12
- 40
Παιδί μου Σοφοκλῆ!
Ἀπὸ τὸ γράμμα τοῦ παπποῦ μαθαίνω, πὼς
καὶ σὺ παρακαλεῖς γονατιστὰ τὴν Παναγία
νὰ μᾶς βοηθάη.
Ἀλήθεια, παιδί μου! ῾Η Παναγία πολεμάει
μαζί μας καὶ νικᾶμε! τοὺς ἐγκρεμίσαμε τοὺς
ἐχθροὺς ἀπὸ τὰ ψηλὰ βουνὰ τῆς Πατρίδος
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μας. Θὰ τοὺς ρίξωμε στὴ θάλασσα. Κι ἄν δὲ
θελήσουν νὰ φύγουν, θὰ τοὺς πνίξωμε ἐκεῖ
μέσα!
᾽Εσὺ νὰ εἶσαι καλὸ παιδί. Νὰ μαθαίνης τὰ
μαθήματά σου καὶ ν’ ἀκοῦς τὸν παπποῦ καὶ
τὴ μάννα σου.
Κι ἐμεῖς θἀρθοῦμε νικητές. Θὰ σοῦ φέρω κι
ἕνα καπέλλο στολισμένο μὲ φτερά. Σήμερα τὸ
ἐπῆρα λάφυρο ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς καὶ τὸ ἔταξα
γιὰ σένα.
Σὲ φιλῶ ὁ πατέρας σου
Γεώργης
Τὰ παιδιὰ συγκινήθηκαν. Κι ἀπὸ τότε
συμπαθοῦσαν πιὸ πολὺ τὸν καλὸ συμμαθητή
τους.
Κι ὁ Σοφοκλῆς ταχτικὰ ἔλεγε στὴν
προσευχή
του: «Ἀναπάψου, πατερούλη, στὸν ἴσκιο
τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Πατρίδας. ᾽Εγὼ θ’ ἀκούω
τὴ Μητέρα, θὰ προστατεύω τὴν ῾Ελενίτσα
καὶ θ’ ἀγαπῶ τὴν Πατρίδα».
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54. Τὸ καλοκαίρι
Τώρα πιὰ ὁ ἥλιος καίει· τὰ λουλούδια λιγόστεψαν· οἱ πράσινες βουνοπλαγιὲς ἄρχισαν νὰ
χρυσοκιτρινίζουν τὰ σπαρτὰ θερίστηκαν κι
ἐσωριάστηκαν στὶς θημωνιὲς τῶν ἁλωνιῶν.
Τὰ πουλιὰ δὲ λαλοῦν, παρὰ μόνο πρωΐ κι
ἀπόγευμα.
Στὶς πολιτεῖες ὁ κόσμος ἑτοιμάζεται
γιὰ τὶς ἐξοχές· καὶ στὰ χωριὰ τῆς ἐξοχῆς
διορθώνονται τὰ σπίτια, γιὰ νὰ δεχτοῦν τοὺς
ξένους.
Τὰ παιδιὰ στὰ σχολεῖα ἑτοιμάζονται γιὰ τὶς
ἐξετάσεις· μαθαίνουν διαλόγους· μαθαίνουν
ποιήματα καὶ τραγούδια· διορθώνουν
τὰ ἐργόχειρά τους, γιὰ τὴ σχολική τους
ἔκθεση.
῾Η μητέρα τοὺς ράβει τὶς καλοκαιρινὲς
ποδιές· ἡ γιαγιὰ τοὺς διορθώνει τὰ περυσινὰ
μπανιερά, γιὰ τὰ θαλασσινὰ λουτρά.
῾Ο πατέρας τοὺς ἀγοράζει καινούργια
πέδιλα. Ὁ παπποῦς τοὺς φέρνει ὡραῖες ψάθες
μὲ χρωματιστὲς κορδέλλες, ποὺ γράφουν:
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ΠΙΝΔΟΣ

ΚΟΡΥΤΣΑ
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ΡΟΥΠΕΛ

55. Τὸ καλοκαίρι
Ὁ Κόσμος λάμπει,
σάν ἕνα ἀστέρι.
Βουνά καὶ κάμποι,
δέντρα, νερά,
γιορτάζουν πάλι,
καθὼς προβάλλει
τὸ καλοκαίρι.
Θεοῦ χαρά!
Φωνοῦλες, γέλια
φέρνει τ’ ἀγέρι
μέσ’ ἀπ’ τ’ ἀμπέλια
τὰ καρπερά!
Παιδιά, ἀγγελούδια!
ψέλνουν τραγούδια
στὸ καλοκαίρι.
Θεοῦ χαρά!

Κ. Παλαμᾶς (Ἀπόσπασμα)
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56. Τὰ φύλλα τοῦ
ἡμερολογίου
Ὁ Κωστάκης καὶ ἡ Ἑλενίτσα παίζουν
σήμερα ἕνα ἀσυνήθιστο παιγνίδι.
Ἔχουν στὰ χέρια τους ὅλα τὰ φύλλα τοῦ
ἡμερολογίου τοῦ περασμένου χρόνου. Τοὺς τὰ
εἶχε φυλάξει ὁ πατέρας τους.
Ἀλλὰ γιὰ προσέξτε τί κάνουν:
Χωρίζουν τά φύλλα τοῦ χρόνου σὲ 12
σειρές.
Οἱ σειρὲς αὐτὲς εἶναι οἱ δώδεκα μῆνες.
Οἱ μῆνες εἶναι: ᾽Ιανουάριος, Φεβρουάριος,
Μάρτιος, Ἀπρίλιος, Μάϊος, ᾽Ιούνιος, ᾽Ιούλιος,
Αὔγουστος,
Σεπτέμβριος,
Ὀκτώβριος,
Νοέμβριος, Δεκέμβριος.
Τὸ ὄνομα τοῦ κάθε μήνα εἶναι γραμμένο
κάτω ἀπὸ τὸν ἀριθμό.
Κάθε μήνας ἔχει 30 ἤ 31 ἡμέρες· μόνο ὁ
Φεβρουάριος ἔχει 28 (καὶ κάθε 4 χρόνια 29).
῞Ενα μεγαλύτερο παιδί, ποὺ παρακολουθεῖ
τὸ παιγνίδι, τοὺς λέει, πὼς ὁ παπποῦς ξέρει
ἕνα τρόπο, ποὺ βρίσκει πόσες ἡμέρες ἔχει
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κάθε μήνας.
«Κλείνει τὸ ἀριστερὸ του χέρι σὲ γροθιά.
Ἔπειτα μὲ τὸ δείχτη τοῦ δεξιοῦ χεριοῦ του
δείχνει ἐπάνω στοὺς κόμπους τῆς γροθιᾶς,
ἀκριβῶς ἐκεῖ, ποὺ ἀρχίζουν τὰ δάχτυλα, καὶ
λέει τοὺς μῆνες.
Ὅσοι μῆνες τυχαίνουν ἐπάνω στὸν κόμπο
ἔχουν 31 ἡμέρες. Ὅσοι τυχαίνουν μέσα, στὸ
βαθύ, ἔχουν πιὸ λίγο ἀπὸ 31, δηλ. 30 (κι
ἕνας, ὁ Φεβρουάριος, 28 ἢ 29). Ἅμα φτάση
τὸ μέτρημα στὸν κόμπο τοῦ δείχτη τοῦ
ἀριστεροῦ χεριοῦ, άρχίζει πάλι ἀπὸ τὸν κόμπο τοῦ μικροῦ δάχτυλου.
Ὁ πατέρας τῶν παιδιῶν τοὺς ἔλεγε:
- Ἄν ἔχετε τὴν ὑπομονὴ νὰ κρατήσετε ὅλα
τὰ φύλλα τοῦ χρόνου, θὰ κάμετε 52 σειρὲς μὲ
7 φύλλα κάθε σειρά.
Αὐτὲς οἱ 52 σειρὲς εἶναι οἱ 52 ἐβδομάδες
τοῦ χρόνου!
Τὰ παιδιὰ ξαίρουν πιά, πὼς ὅλες οἱ
ἐβδομάδες ἔχουν ἀπὸ 7 ἡμέρες.
Καὶ τὰ ὀνόματά τους τὰ ξαίρουν: Κυριακή,
Δευτέρα,
Τρίτη,
Τετάρτη,
Πέμπτη,
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Παρασκευὴ, Σάββατο.
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57. Πῶς περνοῦν οἱ ὧρες
Τὶκ - τὰκ! Τὶκ - τὰκ! Τὶκ - τάκ!
Χτυπάει ἀδιάκοπα τοῦ πατέρα τὸ
ὡρολόγι.
Καὶ δὲν κουράζεται ποτέ!
Νύχτα - ἡμέρα, πρωΐ - βράδυ, πάντα ἔτσι
χτυποῦν τὰ ὡρολόγια.
- Τριάντα χρόνια τὸ ἔχω τὸ ὡρολόγι, ἔλεγε
ὁ πατέρας τοῦ Κωστάκη καὶ τῆς ῾Ελενίτσας,
καὶ δὲν ἐκουράστη νὰ χτυπάη.
Αὐτὸ ἐμέτρησε μὲ τὸ λεπτὸ ὅλα τὰ περασμένα χρόνια.
Καὶ χτυπάει ἀδιάκοπα· χτυπάει ἀκούραστα
τὶκ - τάκ, τὶκ - τάκ, αὐτὸ τὸ μικρὸ κι ἔξυπνο
κουτάκι!
Ἰδέτε το!
Μικρούλικο, κομψό,
ἀσημένιο ἤ χρυσό,
νικελένιο ἤ κοινό,
τρέχει πάντα βιαστικό.
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Τὶκ - τάκ, τὶκ - τάκ
πάντα χτυπάει
καὶ τὶς ὧρες μετράει!..
- Κοιτάξτε τὸ ὡρολὸγι! ἔλεγε ὁ πατέρας.
῎Εχει μιὰ ἄσπρη πλάκα! Γύρω στὴν πλάκα
εἶναι γραμμένοι οἱ ἀριθμοὶ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12.
Στὸ μέσο τῆς πλάκας εἶναι καρφωμένες
δυὸ βελόνες, ἡ μιὰ μικρὴ καὶ ἡ ἄλλη πιὸ
μεγάλη.
Ἀργά, πολὺ ἀργὰ κινεῖται ἡ μικρή·
ἀγωνίζεται νὰ φθάση τὴν ἄλλη, τὴν πιὸ
μεγάλη, γιατὶ τρέχει γρηγορώτερα ἡ
μεγάλη.
Κάθε μιὰ ὥρα συναντιῶνται˙ ἡ μεγάλη
περνάει ἐπάνω ἀπὸ τὴ μικρή· τῆς λέει κάτι
καὶ φεύγει πάλι πρώτη ἡ μεγάλη καὶ πίσω
ἀκολουθάει ἡ μικρή.
Καὶ πιὸ κάτω στὸ ὡρολόγι εἶναι κι
ἄλλη βελονίτσα, κλεισμένη σ’ ἕναν κύκλο
μὲ ἀριθμούς καὶ εἶναι ἐκείνη, ποὺ στιγμὴ
δὲ σταματάει· εἶν’ αὐτή, ποὺ πάντα κάνει
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τὶκ - τὰκ καὶ κεντάει τὶς πιὸ μεγάλες νὰ
προχωροῦν.
- Καὶ τί γίνεται μ’ αὐτὸ τὸ ἀτέλειωτο κυνηγητό, ποὺ παίζουν οἱ βελόνες; ἐρώτησε ὁ
Κωστάκης.
- Περνοῦν οἱ ὧρες! ἀπαντᾶ ἡ ῾Ελενίτσα.
- Περνοῦν, μὰ δὲ γυρίζουν πάλι, λέει ὁ
πατέρας.
- Μόνο, ποὺ περνοῦν μετρημένες,
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συμπληρώνει ὁ παπποῦς.
Καὶ μαθαίνει τὰ ἐγγονάκια του τὴν ὥρα:
- 24 εἶναι οἱ ὧρες τῆς ἡμέρας, τοὺς ἔλεγε.
Ἅμα βρεθοῦν καὶ οἱ δύο βελόνες ἐπάνω στὸ
12, εἶναι μεσημέρι ὁ ἥλιος λάμπει στὴ μέση
στὸν οὐρανό.
῎Επειτα ξεκινάει ἡ μεγάλη καὶ ἀκολουθεῖ
ἡ μικρή. Ὥσπου νὰ φτάση ἡ μικρὴ στὸ 1, ἡ
μεγάλη κάνει ὅλο τὸ γύρο καὶ φτάνει στὸ 12.
Καὶ ἡ ὥρα εἶναι 1.
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Καὶ πάλι ξεκινοῦν. Μόλις φτάση ἡ μικρὴ
στὸ 2, ἡ μεγάλη ἔχει τελειώσει τὸ δεύτερο
γύρο της καὶ βρίσκεται πάλι στὸ 12· καὶ ἡ
ὥρα εἶναι 2.
Κι ἔτσι, ὥσπου νὰ κάμη ἡ μικρὴ ἕνα
ταξιδάκι ἀπὸ τὴ μιὰ ὥρα στὴν ἄλλη, ἡ μεγάλη βελόνα φέρνει, σωστὸ ἕνα γύρο στὴν
πλάκα.
Σ’ αὐτὸ τὸ διάστημα ἡ μικρούλα βελονίτσα
ἔχει κάμει 60 σωστοὺς γύρους μέσα στὸ μικρὸ
ἁλωνάκι.
Ἅμα δείξουν μαζὺ οἱ βελόνες πάλι τὸ 12,
εἶναι μεσάνυχτα. ῎Εξω εἶναι βαθὺ σκοτάδι.
Ἄνθρωποι καὶ ζῶα ἡσυχάζουν· τὸ καντῆλι
τρεμο-σβήνει ἐμπρὸς στὸ Εἰκονοστάσιο· καὶ
μόνο τὰ καντηλάκια τοῦ οὐρανοῦ ἀγωνίζονται
νὰ φωτίσουν πιὸ καθαρά.
Καὶ πάλι προχωροῦν τὶκ - τὰκ οἱ βελόνες
τοῦ ὡρολογιοῦ. Ἀρχίζει ἀπὸ τὰ μεσάνυχτα
καινούργια ἡμέρα.
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58. Τί ἀξίζει ἕνα λιβάδι
Ἦταν μιὰ θερμὴ ἡμέρα τοῦ καλοκαιροῦ.
Ὁ ἥλιος ἔκαιγε δυνατά· ἀεράκι δὲ φυσοῦσε
καθόλου˙ ἄνθρωποι καὶ ζῶα δὲ μποροῦσαν ν’
ἀναπνεύσουν εὔκολα˙ κάτι τοὺς ἔπνιγε· κάτι
δυσκόλευε τὴν ἀναπνοή τους· κανεὶς δὲν εἶχε
ὄρεξη γιὰ ἐργασία.
Οἱ ἄνθρωποι ἀλάφρωσαν τὰ φορεματά
τους· ἐβγῆκαν στὶς αὐλὲς ἤ ἄνοιξαν τὰ παράθυρα τοῦ σπιτιοῦ τους. Ὁ ἀέρας ἔκανε λίγο
ρεῦμα κι ηὖραν κάποια ἀνακούφιση.
Μὰ τὰ ζῶα; Τί νὰ κάμουν τὰ κακόμοιρα;
Νά ἀλαφρώσουν τὰ ἐνδύματα ἢ νὰ τρέξουν
σὲ ψηλότερα μέρη;
Αὐτὸ τὸ δεύτερο ἴσως νὰ ἦταν εὔκολο
γιὰ τὰ ζῶα, ποὺ ἦσαν ἐλεύθερα γύρω ἀπὸ
δεντροφυτευμένους τόπους.
Μὰ τὰ ζῶα τοῦ λιβαδιοῦ; Αὐτά, ποῦ θὰ
ζητήσουν καταφύγιο; Ποῦ θὰ βροῦν δροσιά;
Στὴν ἄκρη ἑνὸς καταπράσινου λιβαδιοῦ
περνοῦσε ἕνα ποταμάκι. Τὸ δροσερὸ καὶ
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γάργαρο νερό του ἄφηνε νὰ φαίνωνται κάτω κάτω τὰ ἄσπρα χαλικάκια. Κι ἔτρεχαν ἥσυχα
- ἥσυχα, σὰν λάδι, τὰ νερά του. Στὶς ὄχθες
του ἦσαν φυτρωμένα καταπράσινα καλάμια.
Πιὸ πέρα ἦσαν τέσσερα - πέντε ψηλὰ καὶ
πολύκλαδα πλατάνια, ποὺ ἔρριχναν παχὺν
ἥσκιο.
᾽Εκεῖ εἶχαν καταφύγιο τὰ ζῶα τοῦ λιβαδιοῦ
κι ἐπερνοῦσαν μὲ κάποια ἀνακούφιση τὶς
πολύθερμες ὧρες τοῦ καλοκαιριοῦ.
Τὰ πλατύφυλλα πλατάνια τοὺς ἐξασφάλιζαν
ἀρκετὴ δροσιὰ σὲ τέτοιες δύσκολες ὦρες. Καὶ
τὸ δροσερὸ νεράκι τοῦ ποταμιοῦ ἀνακούφιζε
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ζῶα καὶ βοσκοὺς καὶ διαβάτες. Καὶ τὰ
πουλάκια, τόσο λιγοστὰ ἄλλωστε αὐτὴ τὴν
ὥρα, ἐσυμπλήρωναν κάποτε - κάποτε μὲ τὴ
λαλιά τους τὴν εὐχαρίστηση.
Ἀληθινὸ καταφύγιο ἦταν αὐτὴ ἡ
ἀκροποταμιά ἦταν σωστὸς παράδεισος στὴ
γύρω περιφέρεια, ποὺ τὴν ἔψηνε ὁ ἥλιος αὐτὲς
τὶς ὦρες.
᾽Εκεῖ ἔχουν καταφύγει τώρα πολλὰ ζῶα.
Καὶ νά μιὰ ἀγελάδα, ποὺ ἔφτασε στὴν ὄχθη
τοῦ μικροῦ ποταμιοῦ. ᾽Ιδέτε την! Σκύβει τὸ μεγάλο της κεφάλι ἐπάνω στὸ νερὸ καὶ στέκεται
233

ἀκίνητη, σὰν κούτσουρο· τὰ μεγάλα της τὰ
μάτια βλέπουν τὸ νερό, σὰν ἀποβλακωμένα.
Μὰ τί κάνει τόσην ὥρα σ’ αὐτὴ τὴ θέση
ἡ ἀγελάδα; Συλλογίζεται τίποτε ἤ μήπως
ὀνειρεύεται;
᾽Εξεκουράστη καλὰ - καλὰ ἡ καλή μας
ἀγελάδα. Ἔπειτα φροὺ - φρού... ἐρρούφηξε πολὺ
νερὸ. ᾽Ιδές τε! ᾽Εφούσκωσε καλὰ ἡ κοιλιά της.
Νά την τώρα, πὼς χώνεται ἀργὰ - ἀργὰ κάτω
ἀπὸ τὸν παχὺν ἥσκιο.
Ἄ! Νά τώρα κι ἕνα γαϊδουράκι! Νά το πὼς
ἔρχεται πηδῶντας στά τρία. Τρέχει νὰ σβὴση
κι αὐτὸ τὴ δίψα του στὸ γάργαρο νερό. Ἰδές το
τώρα! Ρίχνει λαίμαργα τὸ μάτι του σὲ κάτι
ξεράγκαθα, ποὺ εἶναι πιὸ πέρα, στὸ μεταξὺ
ἥλιου καὶ σκιᾶς καὶ... τρέχει ἐκεῖ. Ροκανίζει
δυὸ - τρία, σὰν τρυφερὸ μαρουλάκι· καὶ
κυλιέται ἔπειτα εὐχαριστημένο στὴ σκιά.
Κι ἄλλα ζῶα, μικρὰ καὶ μεγάλα,
ἐξακολουθοῦν νὰ μαζεύωνται στὸν ἥσκιο.
Ἄλλα ἔρχονται ἀργά - ἀργὰ κι ἄλλα ἔρχονται
πηδῶντας.
Οἱ βοσκοί τους ἔχουν κάμει συντροφιὲς πιὸ
234

πέρα, κάτω ἀπὸ ἕναν καλὸ ἥσκιο.
Βρέχουν στὸ νερὸ τὸ ξερὸ ψωμάκι τους καί
τὸ τρῶνε μὲ ὄρεξη πολλή.
Πίνουν εὐχάριστα κι ἀπ’ τὸ διαμαντένιο
νερὸ τοῦ ποταμιοῦ.
Τραγουδοῦν τὰ ὄμορφα τραγούδια τοῦ
βουνοῦ καὶ τῆς στάνης. Συζητοῦν γιὰ τὸ
χωριὸ τους.
Μιλοῦν γιὰ τὶς ἀτέλειωτες μάχες, ποὺ
κάνει ἡ Ελλάδα μας γιὰ τὴν ᾽Ελευθερία της!
Καὶ δοξάζουν τὸ Θεὸ γιὰ τὶς τόσες
καλωσύνες, ποὺ σκόρπισε στὸν κόσμο!...
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59. Ὁ μικρὸς μετανάστης
- Θὰ πάω ταξίδι! ἀπαντοῦσε ὁ μικρὸς Μίμης, σ’ ὅποιον τὸν ἐρωτοῦσε τί ἐργασία θὰ
κάμη, ἅμα μεγαλώση.
Τὰ ξυπνά του μάτια ἔβγαζαν φωτιές, ὅσες
φορὲς γινόταν λόγος γιὰ ταξίδια.
- Τί; Πῶς εἶναι αὐτό; Πῶς πηγαίνουν ἐκεῖ;
ἐρωτοῦσε πάντα ὁ Μίμης.
- Ἄχ! Πότε θὰ μεγαλώσω! ἔλεγε, ὅταν
ἄκουε νὰ μιλοῦν γιὰ βουνά, γιὰ θάλασσες,
γιὰ ξένα λιμάνια, γιὰ χῶρες μακρυνές.
Καὶ τὰ ματάκια του γέμιζαν φῶς.
Παίζοντας μὲ τὰ παιδιὰ τοῦ σχολείου καὶ
τῆς γειτονιᾶς, ἦταν πάντα ἀγαπημένος.
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Ὅλοι προτιμοῦσαν στὸ παιγνίδι τὸν ἔξυπνο
Μίμη. «Μικρὸ Μετανάστη» τὸν ἔλεγαν ὅλοι,
γιατὶ πάντα τὰ ξένα ὠνειρευόταν.
Πρῶτος καὶ καλύτερος ἦταν στὶς ἐκδρομὲς
ὁ Μίμης. ῎Ηξαιρε ὅλα τὰ χωράφια, ποὺ ἦταν
γύρω στὸ χωριό του. Καὶ στ’ ἀμπέλια εἶχε
πάει καὶ στὰ περιβόλια. Εἶχε ἀνεβῆ στὰ γύρω
βουναλάκια! Καὶ τὰ ματάκια του ἔπαιρναν
παράξενη γυαλάδα, ἅμα ἀντίκρυζε τὶς ψηλὲς
βουνοκορφές, τὶς στεφανωμένες μὲ τὰ χιόνια.
Δὲν μποροῦσε νὰ ἐξηγήση ὁ Μίμης τὸ
παράπονο τοῦ θείου του, ποὺ ἦταν μακρυὰ
στὰ ξένα.
«Πατρίδα! καὶ πάλι Πατρίδα!....» ἔγραφε ὁ
θεῖος σὲ κάθε γράμμα.
- Ξένα! Ὄμορφα ξένα! ἔλεγε ὁ Μίμης, ἅμα
διάβαζαν τὸ γράμμα.
Πάντα πλησίαζε τὰ παιδιὰ τῶν μεγάλων
τάξεων ὁ Μίμης κι ἄκουε μὲ προσοχή, ἅμα
διάβαζαν κάτι γιὰ τόπους μακρυνούς.
Στὸ σχολεῖο περίμενε ἀνυπόμονα τὴν ὥρα,
ποὺ οἱ μεγάλες τάξεις θὰ μιλοῦσαν γιὰ ξένους
τόπους ἤ θὰ ὑπολόγιζαν ταξίδια. Τότε πύρωνε
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τὸ πρόσωπο τοῦ «Μικροῦ Μετανάστη», κι
ἄναβαν τὰ μάτια του!
Λίγο ἔπειτα ἀπὸ τὶς γιορτὲς της
Πρωτοχρονιᾶς, ὁ πατέρας τοῦ Μίμη ἔλαβε
γράμμα ἀπὸ τὸν ἀδερφὸ του, ἀπ’ τὰ ξένα. Τοῦ
ἐγραφε, πὼς οἱ δουλειές του πηγαίνουν καλὰ
καὶ πὼς ἔπρεπε νὰ ταξιδέψη ἐκεῖ μ’ ὅλη τὴν
οἰκογένειά του.
Αὐτὸ ἦταν ὅλο! Τὸ πῆρε εἴδηση ὁ Μίμης.
Μέρα - νύχτα ταξίδευε μὲ τὸ νοῦ. Στοὺς φίλους
του ὅλο γιὰ τὸ μακρυνὸ ταξίδι μιλοῦσε.
Κατὰ τά μέσα Μαρτίου ἔφυγε ὁ Μίμης
μὲ τὴν οἰκογένειά του! Τ’ ὄνειρό του ἔγινε
ἀλήθεια!
Ἀποχαιρέτησε τοὺς φίλους του καὶ τὰ
μάτια,πλημμύρισαν ἀπὸ δάκρυα λύπης καὶ
χαρᾶς.
Ἐταξίδεψε μὲ σιδηρόδρομο ὁ Μίμης˙ και
γρήγορα ἔχασε ἀπὸ τὰ μάτια του τὰ βουνὰ τοῦ
χωριοῦ του. Ἀντίκρυσε τὴ γαλάζια θάλασσα!
᾽Εμπῆκε σὲ βάρκα˙ ἀνέβηκε στὸ πλοῖο˙ καὶ
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λίγο - λίγο τραβήχτηκε μακρυὰ ἀπὸ τὶς
χαρούμενες ἀκρογιαλιὲς τῆς Πατρίδος.
Ἔφτασε πέρα στὴν ἀνοιχτὴ θάλασσα·
μακρυά, πολὺ μακρυὰ ἀπὸ τὴ στεριά. Ἐπάνω
οὐρανός· κάτω καὶ γύρω θάλασσα καὶ τίποτε
ἄλλο. ῞Ενα πλοῖο, ποὺ περνάει πέρα μακρυά,
φαίνεται σὰν μαῦρο σημαδάκι, ποὺ καπνίζει
μέσα σὲ σκοτεινόμαυρο κάμπο!
Δὲ μιλεῖ καθόλου τώρα ὁ «Μικρὸς
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Μετανάστης» μας. Τὸ μάτι του βλάπει τὰ
γύρω ὅλα καὶ ἡ σκέψη του κάπου ἀλλοῦ
τρέχει.
Νὰ συλλογίζεται τάχα τοὺς φίλους του; Νὰ
φέρνη στὸ νοῦ του τὶς ὁλοπράσινες πλαγιὲς καὶ
τὰ βουναλάκια τοῦ χωριοῦ του; Νὰ θυμᾶται
τὶς λεῦκες καὶ τὰ πλατάνια τῆς ρεματιᾶς;
Ν’ ἀκούη τάχα τοῦ ἀηδονιοῦ τὰ γλυκόλαλα
τραγούδια;
Ἴσως ὅλα αὐτὰ κι ἄλλα πιὸ πολλὰ νὰ ἔχη
τώρα στὸ νοῦ του ὁ μικρὸς Μετανάστης.
Ἔφτασαν στὰ ξένα μερη!
Δὲν εἶναι ἐδῶ τὸ μικρὸ χωριουδάκι τοῦ
Μίμη, μὲ τὰ χαμηλά του σπιτάκια καὶ μὲ
τοὺς καλούς του χωριανούς. Δὲν εἶναι ἐδῶ οἱ
μικρὲς πολιτεῖες τῆς Πατρίδος του, ποὺ πέρασε ταξιδεύοντας μὲ τὸ σιδηρόδρομο.
᾽Εδῶ εἶναι δρόμοι πιὸ πλατειοὶ καὶ ἴσιοι.
᾽Εδῶ εἶναι χιλιάδες ἄνθρωποι, ποὺ κατοικοῦν
κλεισμένοι, σὰν περιστέρια σὲ ψηλοὺς
πύργους.
Δὲν ἀκούει ὁ Μίμης τὴ γλῶσσα τῆς
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Πατρίδος του. Δὲ βλέπει τὸν ἥλιο νὰ τοῦ
χαμογελάη καὶ τὴ σελήνη νὰ τοῦ παἱζη.
Δὲν τὸν χαϊδεύει τὸ δροσᾶτο ἀεράκι τῆς
῾Ελλάδος. Δὲν τὸν μαγεύουν τὰ τραγούδια
τῶν πουλιῶν, τοῦ βοσκοῦ ἡ φλογέρα, τῶν
γιδιῶν τὰ κουδουνάκια. Δὲν τὸν γνωρίζει
κανεὶς τὸ «Μικρὸ Μετανάστη» μας. Οὔτε κι
αὐτὸς γνωρίζει κανενα.
Κι ὁ πατέρας κι ἡ μητέρα τὴν πατρίδα
πάντα θυμοῦνται. Ἄφησε πιὰ ὁ θεῖος., ποὺ
κάθε λίγο λέει: «῾Ελλάδα! ῾Ελλάδα! πατρίδα
μου ἀγαπημένη!»
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- Καιρὸς εἶναι νὰ γράψω στοὺς φίλους μου,
ἐσκέφθη μιὰ ἡμέρα ὁ Μίμης.
- Καὶ βέβαια! πρέπει νὰ γράψης, εἶπαν ὁ
πατέρας κι ἡ μητέρα. Οἱ συμμαθητές σου
πρέπει νὰ πάρουν τὸ γράμμα σου, πρὶν νὰ
κάμουν ἐξετάσεις.
Ἔγραψε.
Διαβάστε τὸ γράμμα του:
Ἀγαπητοί μου συμμαθητές,

᾽Ωνειρευόμουνα τὰ ξένα. Εἶναι ἀλήθεια.
᾽Επέρασα βουνὰ καὶ κάμπους· ἄφηκα πίσω
μου στεριὲς καὶ νησιά· ἐταξίδεψα σὲ θάλασσα
πλατειά. Κι ἔφτασα ἐδῶ στὰ ξένα μέρη!
Δὲ λέγω!... καλὰ εἶναι κι ἐδῶ.... Μά.... μοῦ
λείπει κάτι.... Μοῦ λείπουν οἱ χάρες κι οἱ
χαρὲς τοῦ τόπου μας. Στὴν πατρίδα μας ὅλα
μοῦ γελοῦ-σαν!... ὅλα μὲ συμπαθοῦσαν...
᾽Εδῶ εἶμαι ξένος ἀνάμεσα σὲ ξένους!
Τώρα καταλαβαίνω γιατί ὁ θεῖος ἔγραφε
σὲ κάθε του γράμμα «Πατρίδα καὶ πάλι
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Πατρίδα». Τώρα κατάλαβα τί ἦταν ἐκεῖνο,
ποὺ ἐπιθυμοῦσα!
῎Ηθελα νὰ ταξιδεψω, μὰ ὄχι καὶ νὰ φύγω γιὰ
πάντα! Ἄν μὲ βαφτίζατε «Μικρὸ Ταξιδιώτη»
θὰ ἦταν πιὸ πετυχημένο.
Ἔχω ὅμως τὴ χαρά, πὼς θἄρθω σὲ λίγον
καιρό. ῾Ο θεῖος κι ὁ πατέρας λένε συχνά: «Σὲ
λίγον καιρὸ θὰ γυρίσωμε νὰ καταμείνωμε στὴ γλυκειά μας Πατρίδα, τὴν ὄμορφη
῾Ελλάδα.
Τὰ σέβη μου στὸν ἀγαπημένο μας
δάσκαλο.
Καὶ σᾶς, σᾶς φιλῶ ὅλους
Μίμης
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60. Τὸ χωριὸ

᾽Εκεῖ στ’ ἀπόσκια τοῦ
βουνοῦ
στὰ δροσερὰ χορτάρια,
ποὺ μουρμουρίζουν τὰ νερὰ
καὶ χύνονται καθάρια,
ἁπλώνετ’ ὄμορφο χωριὸ
μὲ λεῦκες στολισμένο
καὶ μέσ’ στὸν ἥλιο λούζεται
φαιδρὸ κι εὐτυχισμένο.
Ἔχει μιὰ πρόσχαρη ἐκκλησιὰ
κοντὰ στὴν κρύα βρύση.
Κι ἔρχεται κάθε χριστιανὸς
ἐκεῖ νὰ προσκυνήση.
Φιλοῦν τὸ χέρι τοῦ παπᾶ
καὶ τὸν καλημερίζουν,
Καὶ στὴ δουλειά τους
ὕστερα
μέ προκοπὴ γυρίζουν.
Ι. Πολέμης
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61. Ἐξετάσεις
Ἔφθασαν καὶ οἱ ἐξετάσεις!
Τὸ μεγάλο προαύλιο τοῦ σχολείου εἶναι
ὁλοκάθαρο. Τὸ σχέδιό του εἶναι ἕνα μεγάλο
Π. Γύρω - γύρω εἶναι ὁ σχολικὸς κῆπος.
Στὸν κῆπο ὑπάρχει ἀκὸμη ἀρκετὴ
πρασινάδα καὶ μυρωδᾶτα λουλούδια.
Οἱ γονεῖς τῶν παιδιῶν ἦρθαν κι ἐκάθησαν
στὶς καρέκλες τους, σύμφωνα μὲ ἀριθμούς,
ποὺ εἶχαν πάρει ἀπὸ πρῶτα. Στὴ μέση κάθεται ὁ παπᾶς τοῦ χωριοῦ. Φαντάζουν ὡραῖα,
καθὼς εἶναι ἁπλωμένα ἐπάνω στὸ μαῦρο του
ράσο, τὰ μακρυὰ ἄσπρα του γένεια!
Ὁ παπποῦς ὅμως τοῦ Κωστάκη καὶ τῆς
῾Ελενίτσας δὲν ἐφάνη ἀκόμη. Καὶ εἶναι ἀπὸ
τοὺς πιὸ καλοὺς φίλους τοῦ σχολείου ὁ γερο
- Κωνσταντῆς. Ποτὲ δὲν ἔλειψε ἀπὸ σχολικὴ
συγκέντρωση· καὶ στὴ δεντροφύτευση τῆς
αὐλῆς ἐργάστη· κι ἕνα χάρτη τῆς Μεγάλης
῾Ελλάδος ἔκαμε δῶρο στὸ σχολεῖο· καὶ τοὺς
χωριανοὺς ἐπαρακίνησε νὰ δώσουν ὅ,τι
μποροῦσε καθένας γιὰ τὸ μαθητικὸ συσσί247

τιο.
Δὲ θἄρθη ὅμως ὁ γερο - Κωνσταντῆς˙ εἶναι
ἄρρωστος. Ἦρθε ἡ νύφη του ἡ κυρὰ Δήμητρα,
ἡ μητέρα τοῦ Κωστάκη καὶ τῆς ῾Ελενίτσας,
κι ἔχει ἐντολὴ νὰ τοῦ εἰπῆ, πῶς θά γίνη ἡ
γιορτὴ καὶ μὲ κάθε λεπτομέρεια.
Ἄρχισε ἡ γιορτή. Ἕνα παιδὶ τῆς ῞Εκτης
τάξεως ἐχαιρέτησε τοὺς καλεσμένους ἀπὸ
μέρους ὅλου τοῦ σχολείου.
Ἕνα παιδὶ τῆς Πέμπτης εἶπε ὡραῖα λόγια
στὰ παιδιὰ τῆς ῞Εκτης, ποὺ θὰ ἔφευγαν ἀπὸ
τὸ σχολεῖο. Τὸ ἴδιο ἔκαμαν καὶ παιδιὰ ἀπὸ
τὶς μικρότερες τάξεις μὲ πολὺ λίγα λόγια.
- ᾽Εμεῖς τὰ παιδιὰ τῆς Δευτέρας καὶ τῆς
Πρώτης, ἔλεγαν ἔπειτα ὁ Κωστάκης καὶ
ἡ ῾Ελενίτσα στὸν παπποῦ, ἐπηγαίναμε νὰ
κλάψωμε, γιατὶ θὰ μᾶς ἔφευγαν οἱ μεγάλοι.
Καθένας ἀπο τὴν ῞Εκτη τάξη εἶχε πάρει ἀπὸ
τὴν ἀρχὴ τοῦ χρόνου, ἕνα ἀπὸ μᾶς, γιὰ μικρό
του φίλο. Καὶ μᾶς ἐπρόσεχαν πάντοτε· μᾶς
ἐβοηθοῦσαν στὶς ἐκδρομές μᾶς ἐπροστάτευαν
σὲ κάθε ἀνάγκη.
Ὁ Ἀρχηγὸς τῆς ῞Εκτης εὐχαρίστησε ὅλα
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τὰ παιδιὰ καὶ ὑπεσχέθη,πὼς ἡ τάξη τους δὲ
θὰ λησμονήση τὸ σχολεῖο: «Θὰ περνᾶμε νὰ
σᾶς βλέπωμε συχνά», ὑπεσχέθη στὰ παιδιά.
῎Επειτα τὰ παιδιὰ τραγούδησαν κι
εἶπαν ποιήματα. ᾽Επαίχτηκαν κωμωδίες
καὶ δραματάκια· κι ἔγινε γυμναστικὴ καὶ
παιγνίδια.
Ἀργότερα ὅλος ὁ κόσμος ἐπέρασε στὴν
ἔκθεση.
῾Η ἔκθεση, πῶς εἶναι ἡ ἔκθεση; ρωτάει μὲ
περιέργεια τὴ νύφη του ὁ γερο - Κωνσταντῆς·
κι ἀνασηκώνεται στὸ στρῶμα του.
Κι ἡ κυρὰ Δήμητρα τοῦ λέει:
- Στὴ μιὰ πλευρὰ ἔχουν ἔκθεση «ἡ Πρώτη
καὶ ἡ Δευτέρα τάξη». ῾Ωραῖα καὶ καθαρὰ
τετράδια γραφῆς, ἀριθμητικῆς, ἰχνογραφίας,
χαρτοκολλητικῆς˙ ζῶα μὲ πλαστιλίνη· ζῶα
καὶ πουλιὰ σχεδιασμένα σὲ χαρτονάκια μὲ
βελονιά· κι ἄλλα πολλά.
῾Ο γέρο φίλος τοῦ σχολείου εὐχαριστιέται·
χαμογελάει καὶ φτειάνεται πιὸ καλὰ στὸ
στρῶμα του.
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- Σ’ ἄλλη πλευρά, συνεχίζει ἡ νύφη του,
ἔχουν τὴν ἔκθεσή τους «ἡ Τρίτη καὶ ἡ
Τετάρτη». ῾Ωραῖα σχέδια
τοῦ σχολείου, τῆς αὐλῆς,
τῆς συν-οικίας καὶ τοῦ
χωριοῦ μὲ τοὺς γύρω τόπους.
Κατακάθαρα τετράδια καὶ
καλογραμμένα· ζῶα, πουλιά,
καρποὶ ζωγραφιστοί· τὰ
ἴδια ἀπὸ γυαλιστὸ χαρτί,
κομμένα καὶ κολλημένα σὲ
μεγάλα τετράδια. Χίλιων
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εἰδῶν πραματάκια ἀπὸ πηλὸ
κι ἀπὸ σύρμα.
Εὐχάριστα!
πολὺ
εὐχάριστα εἶναι αὐτά, ποὺ
ἀκούω, μουρμούριζε ὁ καλὸς
γέροντας. Θὰ τὰ ἰδῶ κι ἐγώ,
ἅμα σηκωθῶ.
- Στὴν πιὸ μεγάλη, στὴν
Ἀνατολική, πλευρὰ εἶναι
ἡ ἔκθεση τῶν μεγάλων
τάξεων. «τῆς Πέμπτης καὶ
τῆς ῞Εκτης», λέει ἡ μητέρα
τῶν παιδιῶν˙ καὶ προσθέτει:
- ᾽Εδῶ Εἶναι σπουδαῖα
πράματα!
Κάθε
παιδὶ
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ἔχει τὸ φάκελλό του μὲ τὶς ἐργασίες του.
Κόλλες μεγάλες, γραμμένες ἀπὸ ὅλες τὶς
σελίδες, ὁλοκάθαρες. Ὅμοιες κόλλες γεμᾶτες
λογαριασμούς.
Ἰχνογραφίες, χαρτογραφίες, ζωγραφιὲς μὲ
ὡραῖα χρώματα. Χίλιων εἰδῶν ἐπιπλάκια
μὲ σανίδι πριονισμένο. Ζῶα ὁλόκληρα˙ αὐτιὰ
καὶ μύτες· ἡ πόδια καὶ δάχτυλα· ἤ δοντια καὶ
νύχια ζώων καὶ πουλιῶν μὲ πηλὸ. Καλαθάκια
καὶ σάκκες καὶ καπέλλα πλεχτὰ μὲ ψάθα˙
κι ἄλλα, κι ἄλλα ἄφθονα ἐργόχειρα εἶχαν οἱ
μεγάλες τάξεις!
᾽Εβγῆκαν ἔπειτα ἀπὸ τὴν ἔκθεση ὅλοι οἱ
καλεσμένοι.
- Ὅλα; Σὲ παρακαλῶ νὰ μοῦ τὰ εἰπῆς ὅλα,
λέει ὁ γερο - Κωνσταντῆς. Νομίζω, πὼς τὰ
βλέπω ἐμπρὸς μου, καθὼς μοῦ τὰ λές!
- ᾽Ιδὲς λοιπὸν τί γίνεται τώρα, συνεχίζει ἡ
μητέρα τοῦ Κωστάκη καὶ τῆς ῾Ελενίτσας:
Τὰ παιδιὰ περνοῦν στὴ σειρά· χαιρετοῦν τὸ
δάσκαλό τους καὶ τοῦ φιλοῦν τὸ χέρι. ᾽Εκεῖνος
τοὺς βάζει στὰ χέρια ἀπὸ ἕνα φάκελλο κλειστό. Τὰ παιδιὰ τρέχουν βιαστικὰ στὴν
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ἀγκαλιὰ τῶν γονιῶν τους. ᾽Εκεῖνοι ἀνοίγουν
τὸ φάκελλο καὶ νά!... τὸ «᾽Ενδεικτικὸ» τοῦ
παιδιοῦ τους! Καὶ φιλοῦν τώρα οἱ γονεῖς τὰ
καλὰ παιδιά!
- Εὖγε! Εὖγε στὰ καλὰ παιδιὰ ξεφωνίζει ὁ
γερο - Κωνσταντῆς.
Καὶ σφουγγίζει τὰ μάτια του μὲ τὸ
μαντῆλι.
῎Εγινε ἔπειτα ἡσυχία, εἶπε ἡ μητέρα· καὶ
ἡ ῾Ελενίτσα μας εἶπε μιὰ προσευχή, ποὺ θὰ
μᾶς τὴν εἰπῆ καὶ τώρα.
Καὶ ἡ ῾Ελενίτσα πῆρε σοβαρὴ στάση κι εἶπε
κι ἐμπρὸς στὸν παπποῦ τὴν προσευχούλα:
Πρὶν πάψω νὰ διαβάζω,
Θεέ μου, σὲ παρακαλῶ
νὰ δώκης νὰ περάσω
τὸ καλοκαίρι μὲ καλὸ.
Τὸν ἄγγελό Σου πάντα
στέλνε τον νὰ μὲ ὀδηγᾶ,
νὰ προχωροῦμε ἀντάμα
στὰ ἔργα μὸνο τὰ καλά.
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- Εὖγε σου, καλή μου ἐγγονούλα, εἶπε ὁ
παπποῦς· κι ἐφίλησε τὴν ῾Ελενίτσα.
- Τί ἔγινε ἔπειτα; ἐρώτησε τὴ μητέρα
τῶν παιδιῶν μὲ πολλὴ περιέργεια ὁ καλὸς
γέροντας.
- Εἶπε κι ὁ δάσκαλος λίγα λόγια στοὺς
γονεῖς καὶ στὰ παιδιά, ἀπαντάει ἡ μητέρα.
᾽Εκείνη τὴ στιγμὴ μάλιστα, ἕνα ἀγόρι μὲ τὴ
φορεσιὰ τοῦ πρόσκοπου, κρατοῦσε ὑπερήφανα
τὴ σημαία τοῦ Σχολείου. Εἶχε δεξιά του
κι ἀριστερά του ἀπὸ ἕνα μαθητὴ καὶ μιὰ
μαθήτρια τοῦ σχολείου.
᾽Ετραγούδησαν ἔπειτα ἄλλα τραγούδια καὶ
τελευταῖα τὸν ᾽Εθνικό μας Ὕμνο».
Αὐτὴ τὴν ὥρα ὅλος ὁ κόσμος ἐστεκόταν
ὄρθιος καὶ τεντωμένος ὑπερήφανα!
Κι ἔτσι ἐτελείωσε ἡ σχολικὴ γιορτή.
᾽Εσυγκινήθη πολὺ ὁ γέροντας, ὁ καλὸς
αὐτὸς φίλος τοῦ σχολείου, ἅμα τὰ ἄκουσε ὅλα
αὐτά.
- Ἆ; λέει. ῎Εχομε ὡραῖο σχολεῖο· ἔχομε καὶ
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λαμπρὸ δάσκαλο. Ὅλο τὸ χωριὸ πρέπει νὰ
βοηθήση τὸ σχολεῖο!...
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62. Ἡ Σημαία
Πάντα κι ὅπου σ’ ἀντικρύζω
μὲ λαχτάρα σταματῶ
καὶ περήφανα δακρύζω,
ταπεινὰ σὲ χαιρετῶ.
Σὲ θωρῶ κι ἀναθαρρεύω
καὶ τὰ χέρια μου χτυπῶ,
σὰν ἁγία σὲ λατρεύω!
σὰ μητέρα σ’ ἀγαπῶ!
Κι ἀπ’ τὰ στήθη μου ἀνεβαίνει
μιὰ χαρούμενη φωνή:
«Νἆσαι πάντα δοξασμένη,
ὦ Σημαία γαλανή».

Ι. Πολέμης (Ἀπόσπασμα)
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Τὰ ἀντίτυπα τοῦ βιβλίου φέρουν τὸ κάτωθι βιβλιόσημον
εἰς ἀπόδειξ-ιν τῆς γνησιότητος αὐτῶν καὶ εἰς ἔνδειξιν τῆς
τιμῆς λιανικῆς πωλήσεως ἑκάστου ἀντιτύπου.
Ἀντίτυπον στερούμενον τοῦ βιβλιοσήμου τούτου
θεωρεῖται κλεψίτυπον. ῾Ο διαθέτων, πωλῶν ἢ χρησιμοποιῶν
αὐτὸ διώκεται κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 7 τοῦ νόμου
1129 τῆς 15/21 Μαρτίου 1946 (Ἑφ. Κυβ. 1946 Α 108).
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