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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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* Όταν βλέπεις τον τίτλο σε αγκύλες [  ], σημαίνει πως δεν είναι του συγγραφέα, αλλά της συγγραφικής ομά-
δας του Ανθολογίου. Αυτό συμβαίνει είτε γιατί είναι απόσπασμα (δηλ. ένα μέρος ενός κειμένου) είτε γιατί
ο ποιητής δεν έχει δώσει τίτλο στο ποίημά του.

*  Θα συναντήσεις λέξεις που θα συνοδεύονται από έναν αστερίσκο (*). Επειδή οι λέξεις αυτές μπορεί να σου
φανούν δύσκολες, στο κάτω μέρος της σελίδας θα βρίσκεις τι σημαίνουν.
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Τα δελφίνια
Tα δελφίνια στο χαρτί
του νερού χαρταετοί.
Όλο πήδους και ναζάκια
χρυσοφτέρουγα ναυτάκια
παίζουν και ασφυκτιούν
έξω στη ζωή να βγουν
με φωνές και με τραγούδια
με σημαίες και λουλούδια.

Β.Δ. Αναγνωστόπουλος
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Θέλουμε να σου πούμε ότι...

Σ’ αυτό το βιβλίο θα βρεις παραμύθια, ποιήματα και ιστορίες

που γεννήθηκαν από τη φαντασία και τη σοφία ανθρώπων

του χτες και του σήμερα. Ιστορίες που θα σου μιλήσουν για

την οι κογένεια, το σχολείο, το περιβάλλον, την ειρήνη, τη φιλία και

για πολλά άλλα θέματα. Ταξιδεύοντας με κάθε ιστορία, θ’ ανακαλύ-

ψεις ότι οι άνθρωποι σε όλες τις εποχές και σε όλο τον κόσμο αγα-

πούν και νοιάζονται για τα ίδια πράγματα. 

Κρατάς στα χέρια σου ένα Ανθολόγιο φαντασίας, περιπέτειας

και χαράς, που ελπίζουμε σαν «δελφίνι» να σε ταξιδέψει στον πολι-

τισμό όλου του κόσμου.

Η συγγραφική ομάδα
του Ανθολογίου
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Kάτω από τα τριανταφυλλένια πέλματά σου
δυο καρδιές-

η καρδιά της μητέρας
η καρδιά του πατέρα.

Πάτα γερά.
Δε θα πέσεις.

Γιάννης Ρίτσος

Γιώργος Σικελιώτης, «Οικογένεια»
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Η γελαστή οικογένεια
Πάνω στ’ άσπρο το χαρτί
ζωγραφίζω ένα σπιτάκι,
καναπέ χαλί και τζάκι.

Καθιστούς στον καναπέ
σχεδιάζω έναν πατέρα
δυο παιδιά και μια μητέρα.

Κι επειδή θέλω πολύ 
να φανεί στη ζωγραφιά μου 
η χαρά που ’χει η καρδιά μου

των χειλιών τις άκρες κάνω
προς τα πάνω να κοιτάνε
κι έτσι όλοι τους γελάνε.

Μαρία Γουμενοπούλου

OIKOΓΕΝΕΙΑ

12
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Φέρε στο σχολείο μια
φω  τογραφία της οικογέ -
νειάς σου και σύγκρινέ την
μ’ αυτήν του βιβλίου. Παρατήρη -
σε τα ρού χα, τον χώρο που βρί -
σκονται τα πρό σωπα και το πώς
στέκονται απέ ναντι στον φακό. 
Με τους συμμαθητές σου κάντε
υποθέσεις ο ένας για τη φωτο -
γραφία του άλλου. 

OIKOΓΕΝΕΙΑ
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Σε ποιο σημείο το ποίημα

μιλάει για τα μέλη της οι -

κογένειας; Πόσα είναι αυτά;

Πόσα μέλη έχει η δική σου οικο -

γένεια;

Ζωγράφισε ένα από τα

μέλη της οικογένειάς σου.
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OIKOΓΕΝΕΙΑ
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Mια μέρα συνάχτη καν όλα τα πουλιά και συμ-
φώνησαν να βάλουν τα παιδιά τους στο
σχολείο να μάθουν γράμ ματα. Ηύραν*

και δάσκαλο και τον διό ρισαν. Άνοιξαν το σχο-
λείο κ’ επήραν τα παιδιά τους και τα έγραψαν.

Ύστερα από λίγες μέρες μερικά παιδιά
πήγαν στο σχολείο και δεν ήξεραν το μάθημά
τους. Ο δάσκαλος τα άφησε νηστικά το μεσημέρι.
Μέσα στα παιδιά που έμειναν τιμωρία ήταν και το
παιδί της κουκουβάγιας.

Η κουκουβάγια, άμα είδε πως εσχόλασαν τα παιδιά το μεσημέρι και το
μωρό της δεν εσχόλασε, επήρε λίγο ψωμί κ’ επήγε στο σχολείο να του το
δώσει.

Καθώς επήγαινε, την έφτασεν η πέρδικα. Έμεινε κ’ εκείνης το μωρό της
νηστεία, κ’ επήγαινε να του δώσει λίγο ψωμί. Λέγει η πέρδικα της κουκουβά-
γιας:
– Να χαρείς τα μάτια σου, γείτονα. Έχω πολλή δουλειά και σε παρακαλώ να
πάρεις και του μωρού μου το φαΐ του.
– Το παίρνω, γειτόνισσα, λέγει η κουκουβάγια, αλλά δεν ξέρω το μωρό σου
ποιο είναι.

– Ω, λέγει η πέρδικα, όσο γι’ αυτό είναι πολύ εύκολο να το βρεις. Το μωρό
μου είναι το πιο όμορφο μωρό του σχολείου!

Η κουκουβάγια πήγε στο σχολείο. Παρακά λεσε
το δάσκαλο κι αυτός εδέχτηκε να δώ σει το ψωμί

του μωρού της. Ύστερα είπε του δασκάλου να
την αφήσει να δει όλα τα παιδιά. Εκοίταξε
καλά καλά, δεν ηύρε το μωρό της πέρδι κας.
Εγύρισε πίσω, επήγε και ηύρε την πέρδικα και
της έδωσε το ψωμί και της λέει:

– Τι να σου κάμω! Εκοίταζα μιαν ώραν και δεν
το ηύρα το μωρό σου, γιατί μέσ’ στο σχολείο δεν

ήταν ομορφότερο μωρό από το δικό μου!

* Ηύραν: βρήκαν

Λαϊκός μύθος από την Κύπρο

H κουκουβάγια και η πέρδικα
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OIKOΓΕΝΕΙΑ
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Παρατήρησε την εικόνα. Τι δείχνει; Σε ποιο από τα παρα-
κάτω είδη ανήκει;

Στο «Δελφίνι» υπάρχουν κιάλλα κείμενα που περιγρά-φουν τη μητρική αγάπη. Tι κοινόέχουν οι ήρωες μεταξύ τους;

Tι νιώθουν η κουκου -

βάγια και η πέρδικα για

τα παιδιά τους;

Βάλε Χ στο σωστό τετράγωνο
q πίνακας ζωγραφικής               q γλυπτό                q κέντημα
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OIKOΓΕΝΕΙΑ
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Ποιος διευθύνει;

P ώτησα ένα κοριτσάκι:
– Ποιος διευθύνει στο σπίτι;
Αυτή σωπαίνει και κοιτάζει.

– Λέγε, ποιος είναι ο αρχηγός; Ο μπαμπάς ή η μαμά;
Το κοριτσάκι με κοιτάζει και δεν απαντά.
– Λοιπόν; Θα μου πεις; Πες μου ποιος είν’ ο αρχηγός;
Με ξανακοιτάζει με αμηχανία.
– Δεν ξέρεις τι θα πει «διευθύνω»;
Και βέβαια το ξέρεις.
– Δεν ξέρεις τι θα πει «αρχηγός»;
Και βέβαια το ξέρεις.
– Λοιπόν;

Με κοιτάζει και σωπαίνει. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να θυμώσω; Κι αν η καημένη
είναι μουγκή; Τώρα, να, το βάζει στα πόδια. Τρέχει μέχρι την άκρη του λιβα-
διού, γυρνάει απότομα, μου βγάζει τη γλώσσα και μου φωνάζει γελώντας:

– Δε διευθύνει κανείς, γιατί στο σπίτι μας όλοι μας αγαπιόμαστε.
Τζιάνι Ροντάρι
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