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 ÃéÜííçò Ñßôóïò
Ðñùéíü Üóôñï

Ìå ëßãá ëüãéá…
Το ποίηµα αυτό γράφτηκε από τον ποιητή Γιάννη Ρίτσο για την κόρη του, την Έρη. 
Είναι ένα ποίηµα µε ελεύθερο στίχο, χωρίς οµοιοκαταληξία. Έχει έντονο το προσωπι-
κό-αυτοβιογραφικό στοιχείο. Θυµίζει νανούρισµα. Μέσα από τους στίχους του πα-
ρουσιάζονται ευτυχισµένες οικογενειακές στιγµές.

ÁðÜíôçóå óôéò åñùôÞóåéò, ãéá íá êáôáëÜâåéò êáëýôåñá ôï êåßìåíï
 Ποιος κοιτάζει το παιδί που αποκοιµήθηκε; 
 Σε ποιον και γιατί λέει ο ποιητής να κάνει ησυχία; 

ÁðáíôÞóåéò óôéò äñáóôçñéüôçôåò ôïõ ó÷ïëéêïý âéâëßïõ
1. Ο ποιητής, για να περιγράψει τον ύπνο του παιδιού, χρησιµοποιεί εικόνες 
από τη φύση. Μπορείτε να τις βρείτε στο κείµενο;
• Στην α’ στροφή µε τους στίχους «σ’ ένα µαξιλάρι-φεγγαράκι» και «Όλη η πλάση…  
   κοιτάζει το παιδί µου που κοιµήθηκε» φαίνεται πως το φεγγάρι, που φωτίζει τις νύ   
   χτες, µοιάζει να κρατά το παιδί σαν µαξιλάρι, στην αγκαλιά του, ενώ όλα τα πλάσµα
  τα έχουν έρθει στο παράθυρο και το κοιτάζουν, προσέχοντας να µην το ξυπνήσουν.
• Στη β’ στροφή µε το στίχο «µια µυγδαλιά ανθισµένη αστέρια» φαίνεται πως η ανθι
   σµένη αµυγδαλιά µε λουλούδια, σαν τα αστέρια του ουρανού, κοιτάζει κι εκείνη  
   από το παράθυρο. 
• Στην γ’ στροφή µε τους στίχους «Ο θεός των σπουργιτιών και των παιδιών / πίσω 
   από µια κουρτίνα λουλουδένια...» φαίνεται σε µια εικόνα η ενότητα της φύσης, που 
   δεν περιορίζεται έξω από το παράθυρο, αλλά κυριαρχεί και µέσα στο δωµάτιο.

2. Τι αισθάνεται η µητέρα όταν βλέπει το κοιµισµένο παιδί της;
Η µητέρα είναι χαρούµενη που το παιδί της κοιµάται. Απολαµβάνει να το κοιτάζει και 
να συνειδητοποιεί πως µε τον ύπνο ξεκουράζεται, µεγαλώνει και κάθε µέρα αλλάζει. 
Κι εκείνη το αγαπά όλο και πιο πολύ. 

Ðñùéíü Üóôñï
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3. Το ποίηµα αυτό µοιάζει µε νανούρισµα. Φέρνουµε στην τάξη νανουρίσµατα 
και τα διαβάζουµε. 

Κοιµήσου και παράγγειλα
Στην Πόλη τα προικιά σου
Στα Γιάννενα τα ρούχα σου

και τα χρυσαφικά σου.

Νάνι του, νανάκια του
Ύπνος στα µατάκια του
Νάνι το µωρό µου, νάνι

Κι όπου το πονεί να γειάνει.

Κοιµήσου συ, µωράκι µου,
Σε κούνια καρυδένια

Σε ρουχαλάκια κεντητά
Και µαργαριταρένια.

Έλα, ύπνε, πάρε το
Στην αγκαλιά σου βάλε το.

Äñáóôçñéüôçôá åðÝêôáóçò
Το ποίηµα του Γιάννη Ρίτσου έχει ελεύθερο στίχο, δηλαδή δεν έχει οµοιοκαταληξία. 
Σύγκρινέ το µε το παρακάτω ποίηµα της Σοφίας Φίλντιση, στο οποίο υπάρχει οµοιο-
καταληξία:

Νάνι
Πάει η νύχτα στο λιµάνι να λουστεί
Κι έν’ αστέρι το σαπούνι τής κρατεί.

Το φεγγάρι καθρεφτάκι ασηµί,
Που γλαράκι στα φτεράκια του κρατεί.

Μια µικρή µανταρινίτσα τής µιλεί:
— Νύχτα, έχω στα κλαδιά µου ένα πουλί.

Κατιτί το ’χει πικράνει, δε λαλεί.
Νύχτα, βιάσου κι έλα δώσ’ του ένα φιλί.

Πάει η νύχτα στο λιµάνι να λουστεί
Και του φάρου το µατάκι ανοιγοκλειεί.

Êåßìåíá ãéá ôçí ïéêïãÝíåéá
32

16SELIDO_02.indd   32 5/8/2006   5:05:29 ìì



Και κρεµάει στο ζερβί της το αυτί
Σκουλαρίκι, ένα κοχύλι ρουµπινί.

Πάει η νύχτα στο λιµάνι να λουστεί…
— Μη µιλάτε, νανουρίζω ’να παιδί.

Είν’ τα χείλη του µπουκίτσα βυσσινιά
Και γλαράκι τοσοδούλι η καρδιά…

Νάνι... νάνι… νάνι… νάνι, το παιδί…

(Από τη συλλογή «Ποιήµατα για παιδιά – Σειρά Ποιητικά Σπουργιτάκια», Εκδόσεις  Πατάκη. 
Η συλλογή αυτή έχει τιµηθεί µε Κρατικό Βραβείο Παιδικής Λογοτεχνίας 2004.)

Θυµήσου... 
 Η οµοιοκαταληξία είναι η επανάληψη της ίδιας κατάληξης στις συλλαβές 
των τελευταίων λέξεων δύο ή περισσότερων έµµετρων στίχων. 
Είδη οµοιοκαταληξίας: 
Ζευγαρωτή (α – β και γ – δ)
Πλεκτή (α – γ και β – δ ) 
Σταυρωτή (α – δ και β – γ ) 

Προσπάθησε να γράψεις µια στροφή από ένα δικό σου ποίηµα µε ελεύθερο 
στίχο και ένα άλλο µε οµοιοκαταληξία.

_________________________________ ____________________________

_________________________________ ____________________________

_________________________________ ____________________________

_________________________________ ____________________________

_________________________________ ____________________________

 ÄéÜâáóå åðßóçò…
• Μαρία Παπαγιάννη, Καληνύχτα,  µαµά, Εκδόσεις Πατάκη.

Ðñùéíü Üóôñï
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Ñïýíôï Ìüñéôò
Ðþò âÜöôçêáí êüêêéíá ô’ áóôåñÜêéá

Ìéá ìáôéÜ óôï ëåîéêü 
σούρουπο = η ώρα της ηµέρας αµέσως µετά το ηλιοβασίλεµα, όταν αρχίζει να 
νυχτώνει.
επιπόλαιο = όχι βαθύ.
άσπλαχνα = χωρίς συµπόνια.

Ìå ëßãá ëüãéá…
Καθώς έπεφτε το τελευταίο φως του ήλιου στο δάσος, µια µητέρα και το ζαρκαδάκι 
της αναζητούσαν φαγητό και νερό. Μια αλεπού όµως τους ακολουθούσε και δεν 
άργησε να επιτεθεί στο µικρό ζαρκαδάκι, τον Αστρούλη, τραυµατίζοντάς το. Τότε η 
µητέρα του, µε αυταπάρνηση, άρχισε να χτυπάει την αλεπού µε τα νύχια και τα πό-
δια της, µέχρι που την ανάγκασε να το βάλει στα πόδια. Η µητέρα γύρισε στο παιδί 
της και έγλειψε την πληγή του, ώσπου το αίµα να σταµατήσει. Το ζαρκαδάκι ένιωσε 
ξανά ασφαλές και ευτυχισµένο στην αγκαλιά της µητέρας του. Η αυταπάρνηση της 
µητέρας του το έσωσε. Κάθε µητέρα είναι έτοιµη να θυσιαστεί προκειµένου να υπε-
ρασπιστεί και να προστατεύσει το παιδί της από οποιαδήποτε απειλή.

ÁðÜíôçóå óôéò åñùôÞóåéò, ãéá íá êáôáëÜâåéò êáëýôåñá ôï êåßìåíï
 Πώς περιγράφει ο συγγραφέας τον ήλιο λίγο πριν από τη δύση του;
 Γιατί τα ζαρκάδια δεν πήραν είδηση την αλεπού που τα ακολουθούσε;
 Γιατί η µητέρα σταµάτησε να καταδιώκει την αλεπού; 

ÁðáíôÞóåéò óôéò äñáóôçñéüôçôåò ôïõ ó÷ïëéêïý âéâëßïõ
1. Τα ζώα υπερασπίζονται τα µικρά τους όταν κινδυνεύουν. Μπορείς να διηγηθείς 
παρόµοιες ιστορίες;
Όλες οι µανούλες στο αγρόκτηµα αγαπούσαν τα παιδιά τους. Όλες τα θεωρούσαν 
τα οµορφότερα µικρά του κόσµου. Ακόµη και η γαϊδουρίτσα, κι ας την κορόιδευαν 
όλοι κι ας της έλεγαν πως το γαϊδουράκι της είναι το πιο άσχηµο µικρό, το αγαπούσε 
κι ήταν αποφασισµένη να το προστατεύσει από κάθε απειλή. 
 Μια νύχτα ο λύκος βρήκε ευκαιρία που έλειπε ο σκύλος και µπήκε στο µαντρί να 
βρει φαγητό. Οι προβατίνες, οι γίδες, οι γουρουνίτσες, οι κότες, όλες οι µανούλες 

Êåßìåíá ãéá ôçí ïéêïãÝíåéá
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φώναζαν στα µικρά τους να κρυφτούν κι ετοιµάζονταν να του επιτεθούν αν τολµούσε 
να τα πειράξει. 
 Η γαϊδουρίτσα κατάλαβε πως, αν έχαναν χρόνο, ο λύκος θα προλάβαινε να ορµήξει 
έστω σε ένα από τα µικρά. Δεν έχασε λοιπόν λεπτό, επιτέθηκε πρώτη στο λύκο κι 
άρχισε να τον κλοτσά µε τα δυνατά πίσω πόδια της. Πάλευαν πολλή ώρα. Εκείνος 
προσπαθούσε να ελευθερωθεί κι έχωνε τα κοφτερά δόντια του στο κορµί της. Το 
µόνο που ήθελε ήταν να ξεφύγει και να γλιτώσει. Για φαγητό ούτε που είχε όρεξη 
πια. Τελικά, κατάφερε και διέφυγε, τραυµατισµένος από τις κλοτσιές. Όλα τα ζώα στο 
αγρόκτηµα είχαν σωθεί. Μόνο η γαϊδουρίτσα, που έχασε πολύ αίµα από τις πληγές 
που είχαν προκαλέσει οι δαγκωµατιές, δεν άντεξε...
 Όλες οι µανούλες στο αγρόκτηµα αγαπούν τα παιδιά τους, αλλά αγαπούν και το 
γαϊδουράκι που δεν έχει µαµά. Όλες το θεωρούν το οµορφότερο µικρό του κόσµου, 
αφού είναι το παιδάκι της γαϊδουρίτσας που τους έσωσε µε την αυτοθυσία της.    

2. Περιγράφω ένα περιστατικό που δείχνει την αγάπη της µητέρας µου για 
µένα.

Η µαµά µου µε αγαπάει πολύ.  Το ξέρω.  Δε χρειάζοµαι περιστατικά που να το 
αποδεικνύουν για να το καταλάβω. Μόνο το ότι κάθε µέρα, αν και κουρασµένη από 
τη δουλειά της, ασχολείται όλο το απόγευµα µε εµάς τα παιδιά της, περιµένει να 
κοιµηθούµε, για να προετοιµαστεί για τη δουλειά της, και το πρωί ξυπνά πρώτη, για 
να τα προλάβει όλα και να µας πάει στο σχολείο –κι όλα αυτά χωρίς να βαρυγκωµάει, 
χωρίς να γκρινιάζει, αλλά µε χαµόγελο– είναι αρκετό.
 Βέβαια, θυµάµαι ότι, τότε που κρυολόγησα και χρειάστηκε να µείνω λίγες µέρες 
στο νοσοκοµείο, η µαµά δεν έλειψε λεπτό από κοντά µου. Όλη µέρα κι όλη νύχτα 
βρισκόταν στην πολυθρόνα δίπλα µου και παρακολουθούσε αν χρειάζοµαι κάτι. Δεν 
έκλεισε µάτι. Οι νοσοκόµες τής έλεγαν να φύγει, να πάει σπίτι να ξεκουραστεί και 
πως, αν ήθελα κάτι, θα µου το έδιναν εκείνες. Όµως, η µαµά έλεγε πως στο σπίτι δε 
θα µπορούσε να ησυχάσει µακριά µου. Κι εγώ την ένιωθα κοντά µου και κοιµόµουν 
ήσυχα, αφού µε φύλαγε ο άγγελός µου, η µαµά µου.  

Ðþò âÜöôçêáí êüêêéíá ô’ áóôåñÜêéá
35

16SELIDO_02.indd   35 5/8/2006   5:05:29 ìì



3. Φτιάχνουµε ένα βιβλίο για τη µητέρα. Κάθε παιδί ζωγραφίζει µια σελίδα και 
γράφει λίγα λόγια για τη δική του µητέρα. Συγκεντρώνουµε τις σελίδες, τις «δέ-
νουµε» όλες µαζί και δίνουµε έναν τίτλο στο βιβλίο.   

Λίγα λόγια για τη µαµά µου:  Η δική µου η µαµά είναι –όπως κάθε µαµά για το παιδί 
της– η καλύτερη. Με αγαπάει και κάνει ό,τι µπορεί για να είµαι καλά και να νιώθω 
ευτυχία και χαρά. Κι όταν µε µαλώνει καµιά φορά κι όταν θυµώνει κι όταν τσακω-
νόµαστε, ξέρω πως έχει δίκιο, αλλά είµαι παιδί και θα κάνω και καµιά σκανταλιά. 
Ευτυχώς, γρήγορα όλα τα ξεχνάει και µε παίρνει ξανά στην αγκαλιά της, που είναι για 
κάθε παιδί η πιο ζεστή φωλιά.   

Προτεινόµενος τίτλος: Μια ζεστή φωλιά της µαµάς η αγκαλιά. 

Äñáóôçñéüôçôá åðÝêôáóçò
Ζήτησε από τη µαµά ή τον µπαµπά σου να σου µιλήσουν για τη δική τους µαµά. Ση-
µείωσε περιστατικά που έζησαν όταν ήταν παιδιά και η µαµά τους τους προστάτευ-
σε από κάποιον κίνδυνο. Ετοιµάστε µαζί µια τεράστια κάρτα-καρδιά για τη γιαγιά. 

 ÄéÜâáóå åðßóçò…
• Αλ. Μπαρδάκη – Β. Νίκα, Από µένα για τη µαµά µου, Εκδόσεις Πατάκη.

Êåßìåíá ãéá ôçí ïéêïãÝíåéá
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ÈÝôç ×ïñôéÜôç
Ëïýíá ðáñê, ðáððïýëç ìïõ!
Ìå ëßãá ëüãéá…
Ένα παιδί µιλάει για τον παππού του µε τρυφερότητα και δείχνει πως απολαµβάνει 
το ότι ο παππούς του έχει πάντα ανεξάντλητη διάθεση για παιχνίδι. 

ÁðÜíôçóå óôéò åñùôÞóåéò, ãéá íá êáôáëÜâåéò êáëýôåñá ôï êåßìåíï
 Ποια παιχνίδια παίζουν ο παππούς και ο εγγονός;
 Τι αντάλλαγµα ζητάει ο παππούς για να παίξει µε τον εγγονό του; 

ÁðáíôÞóåéò óôéò äñáóôçñéüôçôåò ôïõ ó÷ïëéêïý âéâëßïõ
1. Ζωγραφίζουµε σε χαρτί του µέτρου το τρελό λούνα παρκ του µαγικού 
παππού. 
Ζωγράφισε τον παππού µαγικά, σαν να είναι όλη η αγκαλιά του ένα λούνα παρκ.  

2. Μπορείς να διηγηθείς αστείες ιστορίες µε ήρωα το δικό σου παππού; 

Μια µέρα µε είχε πάρει ο παππούς για ψάρεµα µε τη βάρκα του. Θα ψαρεύαµε µε 
καθετή. Ο παππούς µου δεν ακούει καλά. Έτσι, πάνω στη βάρκα, που ο αέρας της 
θάλασσας έπαιρνε τη φωνή µου και η µηχανή έκανε πολύ θόρυβο, δε µε άκουγε 
καθόλου. 
 Με είχε συµβουλεύσει, όταν καταλαβαίνω ότι ένα ψάρι τσιµπάει, πριν τραβήξω 
την πετονιά µου, να του το λέω, για να µου δίνει οδηγίες. Αφού όµως δεν άκουγε, 
πώς να του το έλεγα; 
— Παππού, τσιµπάει. Τσιµπάει, σου λέω, το νιώθω που τραβάει.
— ...
— Παππού! Ε, δεν ακούς; Σου λέω, τσιµπάει το ψάρι!
— Πού είναι οι γλάροι; 
— Ποιοι γλάροι, παππού; Ψάρι σού λέω! Τσιµπάει το ψάρι! 
— Καλά και τι φωνάζεις; Να, ορίστε, το τρόµαξες και το έδιωξες. Πότε θα γίνεις καλός ψαράς; 
— Σαν κι εσένα, παππού;
— Είδες πλοκάµι χταποδιού; 
— Ό,τι θες ακούς, παππού! 
— Τη θάλασσα και τα ψάρια τα ακούω! Γι’ αυτό και το τηγάνι µας είναι πάντα γεµάτο. 
Όσο για τα υπόλοιπα, άκουσε τη συµβουλή µου, καµιά φορά  είναι καλύτερα να µην 
ακούς. Έλα να συνεχίσουµε, κι έχουµε πολλή δουλειά. 

Ëïýíá ðáñê, ðáððïýëç ìïõ!
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3. «Τραγουδάει βραχνή κασέτα»: Ηχογραφώ τον παππού µου ή τον παππού των 
φίλων µου, όταν τραγουδά ή όταν λέει ιστορίες και παραµύθια.
Για να ηχογραφήσεις τον παπού σου...
• Προσοχή! Πάτησε σωστά το REC. 
• Πρώτα ρώτησε αν θέλει να τραγουδήσει κάποιο παλιό αγαπηµένο του τραγούδι.
• Μετά ζήτησέ του να σου διηγηθεί µια ιστορία από τα παιδικά του χρόνια. 
• Και, τέλος, παρακάλεσέ τον να σου αφηγηθεί ένα λαϊκό παραµύθι που είχε ακούσει µικρός. 

4. Βρίσκουµε σε µια βιβλιοθήκη (της τάξης, του σχολείου ή του δήµου της πε-
ριοχής µας) το βιβλίο του Ζίγκριντ Λάουµπε, Ο παππούς πετάει (εκδ. Κάστωρ), 
και το διαβάζουµε. Φανταζόµαστε και γράφουµε ένα διάλογο ανάµεσα στους 
δύο παππούδες. 
— Ε! Καλέ µου φίλε, τι κάνεις; Καιρό έχω να σε δω.
— Καλά είµαι, αλλά είµαι απασχοληµένος. Παίζω όλη µέρα µε τον εγγονό µου.
— Κι εσύ; Γιατί κι εγώ κάνω µαζί του βόλτες. Αλήθεια, εσείς τι παίζετε;
— Ανεβαίνει στα γόνατά µου σαν να καβαλάει αλογάκι, κάνει τσουλήθρα και κούνια 
στην αγκαλιά και στα χέρια µου, και παίζει ταµπούρλο στην κοιλιά  µου. 
— Θα διασκεδάζετε πολύ. 
— Ο µικρός παίζει σαν να είναι στο λούνα παρκ.
— Εµείς πετάµε!
— Τι;
— Ναι, ζούµε περιπέτειες στην εξοχή και νιώθουµε σαν να πετάµε πάνω από χωριά, 
λιβάδια και δάση. Παίζουµε µε το ουράνιο τόξο, τσαλαβουτάµε στα νερά του ρυακιού, 
τρώµε φράουλες, παίζουµε µε τα έντοµα και τα πουλιά, µαζεύουµε λουλούδια. 
— Θα διασκεδάζετε κι εσείς πολύ! Δεν κουράζεσαι;
— Ναι, αλλά, όταν µου κρατά το χέρι, παίρνω δύναµη. Εσύ;
— Κι εγώ, όσο είµαι µαζί του, παίζω σαν µικρό παιδί.
— ...κι ο χρόνος κυλά ξέγνοιαστα. 
— ...κι ανέµελα. 

Äñáóôçñéüôçôá åðÝêôáóçò
Βρες όσο περισσότερα βιβλία µπορείς που να αναφέρονται στην αγάπη µεταξύ 
παππού και εγγονιών. 

 ÄéÜâáóå åðßóçò…
• Βούλα Μάστορη,  Ένα γεµάτο µέλια χεράκι, Εκδόσεις Πατάκη. 
• Αγγελική Βαρελλά, Ο Θεός αγαπά τα πουλιά, Εκδόσεις Πατάκη.
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ÌåñóÝ Êüìðáíõ
Ç éóôïñßá ôïõ ÅñíÝóôïõ
Ìéá ìáôéÜ óôï ëåîéêü
οικοτροφείο = ίδρυµα που παρέχει στέγη και τροφή σε κάποιον.

Ìå ëßãá ëüãéá…
Το κείµενο αυτό ασχολείται µε το θέµα της υιοθεσίας. Μέσα από τις απορίες και τις 
ερωτήσεις του µικρού Ερνέστου αναδεικνύεται η δυνατή σχέση του παιδιού µε τους 
θετούς γονείς, καθώς και η συναισθηµατική πληρότητα, η αγάπη και η συνοχή της 
οικογένειάς του. 

ÁðÜíôçóå óôéò åñùôÞóåéò, ãéá íá êáôáëÜâåéò êáëýôåñá ôï êåßìåíï
 Πού ζούσε ο Ερνέστος πριν τον υιοθετήσει η οικογένειά του;
 Γιατί γιόρταζαν την ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΗΡΘΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ;
 Γιατί ο Ερνέστος λέει ότι θα του άρεσε να ήταν περισσότερο στην κοιλιά της 

         θετής του µητέρας;

ÁðáíôÞóåéò óôéò äñáóôçñéüôçôåò ôïõ ó÷ïëéêïý âéâëßïõ
1. Ο Ερνέστος θέλει να ακούει την ιστορία του. Τι άλλο θα ήθελε να ρωτήσει τη 
µητέρα του;
Μπορεί να ήθελε να τη ρωτήσει:
• Ποια ήταν η πρώτη του αντίδραση όταν τους είδε;  Τους αγάπησε αµέσως; 
• Πώς του φάνηκε το νέο του σπίτι; Έδειξε ότι του άρεσε το δωµάτιό του ή ήθελε να 
   γυρίσει στο οικοτροφείο; 
• Έκλαιγε το πρώτο βράδυ; Η µαµά κοιµήθηκε δίπλα του; 
• Πότε πρωτοείπε τις λέξεις  «µαµά» και «µπαµπά»;
• Πώς θα ήταν η ζωή του αν δεν τον έπαιρναν από το οικοτροφείο;
• Θα τον βοηθήσουν να βρει τους φυσικούς του γονείς; 

2. Ο Ερνέστος θα γιορτάσει µαζί µε τους γονείς του «την ηµέρα που ήρθε στο σπίτι».  
Μπορείς να τη φανταστείς και να περιγράψεις τη γιορτή;
 Από µέρες τώρα η µητέρα του Ερνέστου έχει φροντίσει να στολίσει το σπίτι. 
Θέλει να είναι όλα έτοιµα για τη µεγάλη γιορτή: την ηµέρα που ήρθε στο σπίτι ο 
Ερνέστος.
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 Κάθε χρόνο γιορτάζουν αυτή την ηµέρα. Σαν τέτοια µέρα πέρσι του χάρισαν τη 
γάτα. Η φετινή έκπληξη θα είναι διαφορετική. Εκτός από τους γονείς και τους συγγε-
νείς, ο Ερνέστος θα έχει κοντά του και τους φίλους του από το νηπιαγωγείο! Θα γίνει 
πάρτι αληθινό. Η µαµά τού ετοιµάζει ένα σωρό γλυκίσµατα και φαγητά και γεµίζει το 
σπίτι µε µπαλόνια. Στον Ερνέστο αρέσει πολύ όλη αυτή η προετοιµασία και νιώθει 
τυχερός που είναι σαν να γιορτάζει δύο φορές το χρόνο τα γενέθλιά του.
 Η ηµέρα έφτασε. Ο µπαµπάς το πρωί έβγαλε από την ντουλάπα το χνουδωτό αρ-
κουδάκι και το έβαλε στην πολυθρόνα του σαλονιού. Θα περιµένει και αυτό τους 
επισκέπτες.
 Όταν χτυπάει το κουδούνι, ο Ερνέστος ανοίγει την πόρτα µε ένα πλατύ χαµόγελο. 
Τους υποδέχεται όλους µε ένα φιλί και τρέχει να παίξει µε τους φίλους του. Σε λίγο η 
µητέρα του θα τον φωνάξει για να σκάσει τόσα µπαλόνια όσα και τα χρόνια που είναι 
όλοι µαζί. Φέτος όµως έχει κι εκείνος µια έκπληξη για τους γονείς του. Τους έχει κάνει 
τόσες ζωγραφιές όσες και τα χρόνια που είναι µαζί τους. Μέσα στις ζωγραφιές είναι 
πάντα οι τρεις τους σε διάφορα µέρη: στο λούνα παρκ, στην παιδική χαρά, στα µα-
γαζιά… Η µαµά  και ο µπαµπάς του κρύβουν ένα δάκρυ περηφάνιας και συγκίνησης 
και του σκάνε ένα ρουφηχτό φιλί.
 Το βράδυ, πριν κοιµηθεί, θα ζητήσει πάλι από τη µαµά του να του διηγηθεί την 
ιστορία του.

3. Να ρωτήσεις τους γονείς σου πώς ήταν η πρώτη µέρα που ήρθες εσύ στο 
σπίτι σου. Να γράψεις την ιστορία σου ή να την παρουσιάσεις µε φωτογραφίες 
σου!

Γεννήθηκα στ______________________________. Το πρώτο δώρο που πήρα ήταν 

___________________ από τ... ________________________________________. 

Όταν πήγαµε στο σπίτι για πρώτη φορά,   _________________________________

________. 

Τα βράδια _______________________ , ενώ όλη την ηµέρα ήθελα να είµαι µε τ...

______________________________________. Χαϊδευτικά µε φώναζαν __________

_______, ενώ οι πρώτες λέξεις που είπα ήταν ________________ , ______________

___ , _____________________. 
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4. Χωριζόµαστε σε οµάδες και γράφουµε ένα γράµµα στον Ερνέστο. Στη συ-
νέχεια ανταλλάσσουµε τα γράµµατα και συζητάµε γι’ αυτά. 
Σκεφτήκαµε να στείλουµε στον Ερνέστο το παρακάτω γράµµα:

Αγαπητέ Ερνέστο, 

Είσαι τυχερός, γιατί βρήκες γονείς που σε αγαπούν, σε πήραν από το οικοτροφείο 
και είσαι ευτυχισµένος µαζί τους. Επίσης, είσαι τυχερός γιατί γιορτάζεις δύο φορές 
τα γενέθλιά σου. Μια τη µέρα που γεννήθηκες και την άλλη τη µέρα που σε πήραν οι 
γονείς σου. Διπλό πάρτι λοιπόν, διπλά δώρα. Το ότι δε σε έχει γεννήσει η µαµά σου 
δεν έχει καµιά σηµασία. Σε µεγαλώνει µε την αγάπη της, άρα είναι σαν να σε έχει 
γεννήσει από την καρδιά της.  
 Περιµένουµε να µας καλέσεις στο επόµενο πάρτι σου.

Φιλιά, 
Οι συµµαθητές σου 

Äñáóôçñéüôçôá åðÝêôáóçò
Μάθε για την υιοθεσία από απόσταση. Μήπως θέλουν οι συµµαθητές σου να 
υιοθετήσετε ένα παιδί που έχει την ανάγκη σας, συγκεντρώνοντας ένα µικρό ποσό 
κάθε µήνα;  

 ÄéÜâáóå åðßóçò…
• Κάρµεν ντε Ποσάδας, Το Κίβι, Εκδόσεις Πατάκη.
• Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Καναρίνι και µέντα, Εκδόσεις Πατάκη.
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