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Η παρέα µας φέτος µεγάλωσε.

Χωράει όλου του κόσµου τα παιδιά.

Προετοιµάσου για τις εκπλήξεις

που σε περιµένουν σ’ αυτό το βιβλίο και

γνώρισε τραγούδια και παιχνίδια από

διάφορες χώρες.

Η συγγραφική οµάδα
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Με τα φτερά του ήχου

1
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Έλα κι εσύ, µε τη γλυκιά φωνή!
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3

Το σαλιγκάρι

Σαλιγκάρι

Στίχοι, µουσική: Πολυξένη Ματέυ

Σαλιγκάρι, 

έβγα στο χορτάρι.

Βγάλ’ τα κερατάκια σου.

Πού ’ν’ τα ποδαράκια σου;

∆εν έχω ποδαράκια,

µόν’ έχω κερατάκια

και σπιτάκι κουβαλάω

όπου στέκω κι όπου πάω.

Ααααα!!!
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Τι -τι -τι Τι -τι

Τι -τι -τι Τι -τι Τι -τι

Μ’ ένα τσαµπί σταφύλι... όλοι φίλοι
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Βρέχει τραγούδια!
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Παρέλαση

Στίχοι: Ρ. ∆ερέµπεη

Μουσική: Κ. Πατσαντζόπουλος

Ένα-δύο, ένα-δύο

περπατάµε στο σχολείο.

Χέρι µπρος και χέρι πίσω,

το κορµί κρατάω ίσιο.

Τα παιδάκια στη γραµµούλα,

µε γαλάζια σηµαιούλα,

υπερήφανα περνούµε 

και τους ήρωες τιµούµε.

Μια τροµπέτα... θυµάται
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Μορφή ΑΒ

Σε ρωτάω κι απαντάς
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Βάζω τις νότες, παίζεις τη µουσική;

Π

τι - τι

ντιν - ντιν

Ι

τα

νταν

Π

τι - τι

ντιν - ντιν

Ι

τα

νταν
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Του κόσµου τα κελαηδίσµατα
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Έλα να χορέψουµε βαλς
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Πινιάτες

La piñata 

Μεξικάνικο τραγούδι

Τα Χριστούγεννα στο Μεξικό

τις πινιάτες θα κρεµάσουµε

και µε βήµα όλοι ρυθµικό

για ελάτε να τις σπάσουµε!

Τις πινιάτες σπάσε και τα δώρα πιάσε.

Χόρεψε και γέλα, στη γιορτή µας έλα!

Καλά Χριστούγεννα!

Feliz Navidad!
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Τα ελάφια του Αϊ̄ Βασίλη

Frohe Weihnachten!

Wesolych Swiat Bozego Narodzenia!

С Наступающим Рождеством!

Buon Natale!

Καλά Χριστούγεννα!

Merry Christmas!

Joyeux Noël!
Feliz Natal!

Gezuar Krishtlindjen!

Cestitamo Bozic!

Feliz Navidad!
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Τα κάλαντα θε 

να σας πω...
... κι εσείς να µε 

φιλέψετε…

19

13

Ένα σακούλι δώρα

... µε τη γλυκιά 

φωνή µου...
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Χιόνι… χιόνισε!

Χιόνι, χιόνι, χιόνισε 

∆ηµοτικό κείµενο, µουσική: Π. Ματέυ

Χιόνι, χιόνι, χιόνισε,

τα πουλιά παγώνισε,

πόρτες, τρύπες βούλωσε,

όλα τα κουκούλωσε!

5
8

5
8

5
8

5
8

5
8

5
8

5
8

5
8
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Απ’ τα ψηλά στα χαµηλά!
Στίχοι, µουσική: Ν. Ατέσογλου

Ντο, σι, λα, σολ, φα, µι, ρε, ντο.

Και πάλι θα τα κατεβώ,

να βρω το ντο το χαµηλό!

Ντο, ρε, µι, φα, σολ, λα, σι, ντο.

Οκτώ σκαλάκια θ’ ανεβώ και

θα σταθώ στο πιο ψηλό!
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Μαγικός καθρέφτης

16
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Πιερότοι και κολοµπίνες

17

Ήρθε το καρναβάλι,

ήρθε η Αποκριά.

Κάθε παιδάκι πάλι, πάλι

κάνει τον µασκαρά!

Στίχοι, µουσική: Ν. Ατέσογλου
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Χορεύω στον ρυθµό σου

18

7
8
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Χρώµατα και σχήµατα

19

3
4

4
4

Τα τα τα Τα τα τα

Τα τα τα τα Τα τα τα τα

3
4

4
4
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Μου το ’πε η άνοιξη

5 / 8

2 / 4 3 / 4 4 / 4

7 / 8
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Χελιδονάκι, πέταξε!
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Ταξίδι στην... Πασχαλινοχώρα!
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Τραγούδια από... κούνια!

Τι σηµαίνουν οι λέξεις:
yavrum ninni (µικρό παιδί στα τουρκικά), ребенок (µωρό στα ρωσικά), copilaş (µωρό στα 
ρουµανικά), baba (µωρό στα αφρικανικά), foshnja (µωρό στα αλβανικά), µωρόν (µωρό 
στην κυπριακή διάλεκτο), culcă (κοιµήσου στα ρουµανικά).

10-0046MousikiMathitiBdimotikou.indd   29 16/1/2013   4:13:51 μμ



30

24

Στο µαγαζί του ρολογά

Στίχοι, µουσική: Άννα και Πολυξένη Ματέυ

Στο µαγαζί του ρολογά,
τικ τακ, τικ τακ

µια µέρα µπήκαµε κρυφά.
Τικ τακ, τικ τακ.

Ρολόγια βρήκαµε πολλά,
τικ τακ, τικ τακ

χτυπούσαν όλα ρυθµικά. 
Τικ τακ, τικ τακ.

Τα πιο µεγάλα και χοντρά,
τικ τακ, τικ τακ

χτυπούν αργά και δυνατά. 
Τικ τακ, τικ τακ.

Τα πιο µικρά, πιο βιαστικά,
πιο σιγανά, πιο ελαφρά. 

Τικ τακ, τικ τακ, τικ τακ, τικ τακ.

Και τα ηλεκτρονικά,
τικ τακ, τικ τακ

προχωράνε σιωπηλά…
Τικ τακ, τικ τακ.

Στο µαγαζί του ρολογά
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Ο γύρος του κόσµου
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Ηχοϊστορίες
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Μ ια φορά κι έναν καιρό ήταν µια πολιτεία χωρισµένη στα δύο από ένα ποτάµι. 
Οι κάτοικοι, µετά από έναν µεγάλο καβγά (θυµωµένες φωνούλες), αποφά-
σισαν να γκρεµίσουν το πέτρινο γεφύρι που ένωνε την πολιτεία (κλάβες, 

πιατίνια, µολύβια που πέφτουν στο πάτωµα). Έτσι, οι µισοί ζούσαν στη µια µεριά του 
ποταµού κι οι άλλοι µισοί στην άλλη µεριά.

Όµως, τα παιδιά της πολιτείας ήταν θλιµµένα (σκόρπιες νότες πάνω στο µεταλλό-
φωνο), γιατί πάνω σ’ εκείνο το γεφύρι έπαιζαν τα πιο ωραία παιχνίδια τους (σε 
µικρές οµάδες τα παιδιά παίζουν γνωστά παιχνίδια). Σαν να µην έφταναν όλα αυτά, δυο 

Ο Τοµ Τιριτόµ κι η πολιτεία που ήταν χωρισµένη στα δύο*
∆ιασκευή: Ελένη Τσούτσια-Λουλάκη

* Μπουλιώτης, Χ. (1999). Ο Τοµ Τιριτόµ κι η πολιτεία που ήταν χωρισµένη στα δύο. Αθήνα: Πατάκης.
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πράγµατα έγιναν αµέσως µετά το γκρέµισµα του γεφυριού: από τη µια σταµάτησαν 
όλα τα ρολόγια που έδειχναν την ώρα (οµάδα που µιµείται ρολόγια) και από την άλλη 
οι κάτοικοι ίσα που µπορούσαν να ψιθυρίσουν. Τίποτα δεν ήταν όπως πριν.

Τα σχολεία, τα θέατρα έκλεισαν… και τα παιδιά δεν ξεφώνιζαν στους δρόµους. 
Τίποτα δε γινόταν πια στην ώρα του. Έτσι κυλούσαν τα χρόνια, µέχρι που κάποτε γεν-
νήθηκε στη µια µεριά (µιµούµαστε το µωρό, το ταχτάρισµα, το νανούρισµα) ένα αγόρι, 
ο Τοµ, που µπορούσε να µιλάει. Όταν έγινε εφτά χρονών, ο Τοµ άρχισε ξαφνικά να… 
λέει την ώρα! Όλοι τότε τον ρωτούσαν (ψιθυριστά): «Τι ώρα είναι;».
— Τοµ, τι ώρα είναι; Πρέπει να πάω και στον γιατρό (ψιθυριστά, βραχνά).
— Η ώρα είναι έξι.
— Σε λίγο φεύγω για ταξίδι, πες µου την ώρα (ψιθυριστά, µε τρέµουλο).
— Η ώρα είναι οχτώ.

Έτσι, ο Τοµ αποφάσισε να λύσει το πρόβληµα µε την ώρα κρεµώντας στον λαιµό 
του ένα ταµπούρλο, για να διαλαλεί τον χρόνο. Κάθε µία ώρα έβγαινε στον δρόµο 
και χτυπώντας το ταµπούρλο διαλαλούσε δυνατά: «Η ώρα είναι έξι!», «Η ώρα 
είναι εφτά!». 

Τότε ο Τοµ σκέφτηκε πως θα ήταν χρήσιµος και στην άλλη πολιτεία. Γι’ αυτό προ-
τιµούσε να φωνάζει την ώρα στην όχθη του ποταµού, ώστε να τον ακούν και οι 
απέναντι. Με τον καιρό δεν άντεξε και πέρασε στην άλλη µεριά, όπου όλοι ήδη τον 
γνώριζαν και τον αγαπούσαν. Γνώρισε κι ένα κοριτσάκι, που το έλεγαν Μαρία. Έγιναν 
φίλοι και από τότε έλεγαν µαζί την ώρα. Εκείνη χτυπούσε το ταµπούρλο κι αυ-
τός φώναζε. Σιγά σιγά γνώρισε κι άλλα παιδιά από την άλλη πολιτεία. Έγιναν φίλοι, 
παίζανε µαζί και βάλανε σκοπό να ενώσουν τη χωρισµένη πολιτεία. 

Μια µέρα ο Τοµ χάθηκε. Έλειψε τρεις µέρες κι όλοι ανησύχησαν… και στις δυο µε-
ριές. Βγήκαν όλοι µε λάµπες στο δάσος (ήχοι δάσους) να τον ψάξουν, αλλά, για να 
τον βρουν, ο ένας µετά τον άλλο, ξεχνώντας ότι δεν είχαν δυνατή φωνή, άρχισαν 
να φωνάζουν µε αγωνία: «Τοοοοµ, Τοοοµ, Τοοοοοµ!».

Και επειδή τον έψαχναν όλοι µαζί, ενωµένοι, ξαναβρήκαν και την κανονική φωνή 
τους! Πανηγύρισαν (ζητωκραυγές) µόλις τον είδαν ξανά και έχτισαν όλοι µαζί ξανά 
το γεφύρι (χωρίζουµε τα παιδιά σε δύο οµάδες. Η Α οµάδα παίζει   και η Β οµάδα παίζει 

  µε κλάβες, ταυτόχρονα).
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Μ ια µέρα ο πιο µικρούλης από την παρέα των ήχων ξέφυγε κι άρχισε να κατρα-
κυλάει στο χορτάρι (glissandi στο µεταλλόφωνο, lotos flute). Ένας καινούριος 
άγνωστος κόσµος άρχισε να ξετυλίγεται µπροστά του, που δεν προλάβαινε 

να τον χορταίνει. Έτρεχε ανέµελα από εδώ και από εκεί, τραγουδούσε, φώναζε, 
χαµογελούσε στα λουλούδια, µουρµούριζε στο ποταµάκι (αδειάζουµε ένα ποτήρι 
νερό σε ένα άλλο), έπαιζε µε τον ήλιο (tremolo στο πιατίνι) και τη σκιά των δέντρων 
του µεγάλου δάσους. Ήταν τόσο ευχαριστηµένος και χαρούµενος από τη νέα του πε-
ριπέτεια, που χωρίς να το καταλάβει, ξεµάκρυνε πολύ και χάθηκε (νότες στο ξυλόφω-
νο ή στο µεταλλόφωνο, ξεκινώντας από τα ψηλά προς τα χαµηλά µε diminuento).

Ο µικρός θλιµµένος ήχος*
∆ιασκευή: Ελένη Τσούτσια-Λουλάκη

* Ridout, A. (1987). Little sad sound. Wien: Ed. Yorke.
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Άρχισε να φωνάζει τους φίλους του, όµως δεν του απαντούσε κανείς. Η ώρα 
περνούσε κι αυτός τρόµαζε όλο και πιο πολύ, καθώς κανείς δεν ερχόταν να τον ανα-
ζητήσει. Το σκοτάδι απλωνόταν σιγά σιγά κι αυτός λυπηµένος σκεφτόταν: «Ίσως δεν 
υπάρχει κανείς που να µ’ αγαπάει και να µε χρειάζεται, αισθάνοµαι τόσο µόνος».

Μελαγχόλησε τόσο, που ένα δάκρυ κύλησε από τα µάτια του (ποτηρόφωνο). Στο 
µεταξύ, κάπου στο λιβάδι, στην παρέα των ήχων κατάλαβαν πως έλειπε ο Μικρότε-
ρος. 
—  «Μµ… καλύτερα», έλεγε ο Μεσαίος, «µ’ αυτή την τσιριχτή φωνή ήταν ώρες ώρες 

τόσο εκνευριστικός…» (παίζουµε στη µεσαία περιοχή του ξυλόφωνου).
—  «Όλο προβλήµατα µας προκαλούσε…» συνηγορούσε ένας από τους Χαµηλούς (παί-

ζουµε στη χαµηλή περιοχή του ξυλόφωνου).
— «Καθόλου δεν τον χρειαζόµαστε», αποφάσισε ο Χαµηλότερος.

Κι άρχισαν να στήνουν τα µουσικά παιχνίδια τους (αυτοσχεδιασµοί στα µουσι-
κά όργανα) παίζοντας όλοι µαζί σαν να µη συνέβαινε τίποτα. Κάτι όµως δεν τους πή-
γαινε. Κάτι δεν έδενε. Κάτι έλειπε… Κάτι τόσο δα µικρό!
—  «Είναι αυτός… είναι ο Μικρός που µας λείπει!» είπε ο Μεσαίος δειλά δειλά.
—  «Τον χρειαζόµαστε σίγουρα», είπε ένας από τους Μικρούς, που είχε µείνει χω-

ρίς παρέα…
— «Ναι, σίγουρα, αυτός λείπει!» συµφώνησε κι ο πιο Χαµηλός.

Έτσι, σιγά σιγά, όλοι παραδέχτηκαν πως χωρίς τον Μικρότερο δεν µπορούσαν να 
γίνουν όλοι µαζί µια µουσική. Ξεκίνησαν (σε τέµπο εµβατηρίου) λοιπόν για το δάσος 
(ήχοι δάσους). Έψαχναν, φώναζαν µε αγωνία και όλο το δάσος αντηχούσε από τα 
καλέσµατά τους, ψιλά, µεσαία και χαµηλά, άλλα δυνατά, άλλα σιγότερα. 

Ώσπου, ξάφνου, ο µικρούλης θλιµµένος ήχος εµφανίστηκε µπροστά τους (ήχος 
από ντέφι ή τρίγωνο). Και τόσο θερµά τον καλωσόρισαν, τόσες χαρές έκαναν, ώστε 
εκείνος ένιωσε πως ήταν το κέντρο του µουσικού κόσµου!

Κι η θλίψη του σκορπίστηκε στον αέρα και χάθηκε (σωλήνας ηλεκτρολόγου). Και 
έπαιξαν όλοι µαζί χαρούµενη µουσική, που δεν της έλειπε τίποτα, καθώς ήταν η 
πιο υπέροχη µουσική όλου του κόσµου!
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Μ ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα παλικάρι, ο Λάµπρος, ο οποίος το µόνο που 
ήθελε στη ζωή του ήταν να παίζει καλά τη λύρα (ηχητικό απόσπασµα λύρας). 
Τον έστειλε ο πατέρας του στον καλύτερο λυράρη, µα ο Λάµπρος γρήγορα 

ξεπέρασε τον δάσκαλο κι ήθελε να µάθει παραπάνω.
Σαν µεγάλωσε λιγάκι, ο πατέρας του τον έστειλε και στον δάσκαλο της πολιτείας, 

µα ούτ’ εκείνος ήταν αρκετός για τον Λάµπρο. Ο πατέρας του θύµωσε και του είπε 
πως έπρεπε να βρει µια δουλειά και να αφήσει τη λύρα, µα ο Λάµπρος απάντησε πως 
θα γίνει λυράρης, αλλά ακόµα δεν ξέρει να παίζει όπως θέλει η καρδιά του. Έφυγε 
λοιπόν για να µάθει την τέχνη του.

Μετά από µέρες συνάντησε έναν γέροντα, που του είπε πως µόνο οι νεράιδες µπο-
ρούσαν να τον µάθουν να παίζει λύρα έτσι όπως ήθελε. Έπρεπε να πάει νύχτα στο 
δάσος, να βρει ένα σταυροδρόµι, εκεί να χαράξει έναν κύκλο, να σταθεί µέσα του και 
να µη βγει µε τίποτα µέχρι το πρωί. Πράγµατι, αυτό έκανε αµέσως. Όταν ήρθαν µε-
σάνυχτα, εµφανίστηκαν οι νεράιδες που χόρευαν και τραγούδαγαν. Ο Λάµπρος 
έπαιζε τη λύρα του και κρατιότανε να µη βγει να χορέψει µαζί τους. Εκείνες προ-
σπαθούσαν να τον παρασύρουν κι αυτός έπαιζε αγέρωχος λύρα. Η πιο µικρή νεράιδα 
τού ζήτησε τη λύρα για να παίξει. Έπαιξε, κι ο Λάµπρος µαγεύτηκε, µα δεν την άκου-
σε όταν τον προέτρεψε να βγει έξω από τον κύκλο, για να του µάθει την τέχνη της 
λύρας. Λίγο πριν ξηµερώσει, οι νεράιδες το πήραν απόφαση, κι εκεί που ετοιµάζο-
νταν να φύγουν, η µικρή ζήτησε ένα αντάλλαγµα, για να τον µάθει να παίζει τη λύρα. 
Εκείνος έβγαλε έξω το µικρό του δαχτυλάκι. Η νεράιδα το έκοψε και έφυγε.

Ο Λάµπρος τότε άρχισε να παίζει και η πλάση γύρω του µαγεύτηκε. Από τότε έχουν 
να λένε για όποιον παίζει επιδέξια τη λύρα πως έµαθε την τέχνη στο σταυροδρόµι 
µε τις νεράιδες.

*  Παπαλουκά, Φ. (1967). «Ο λυράρης κι η νεράιδα», στο Ιστορίες σαν παραµύθια. Αθήνα: Αστήρ. 
Πολίτης, Ν. (1904). «Ο λυράρης κι η νεράιδα», στο Παραδόσεις. Αθήνα: Ιστορική Έρευνα. 
Στη συγκεκριµένη ηχοϊστορία µπορούν να χρησιµοποιηθούν ηχητικά αποσπάσµατα από την κρητική, πο-
ντιακή και πολίτικη λύρα.

Ο λυράρης κι η νεράιδα*
∆ιασκευή: Ελένη Τσούτσια-Λουλάκη
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Μ ια φορά κι έναν καιρό ήτανε µια µαύρη τελεία. Κατοικούσε στη χώρα του κα-
τάλευκου χαρτιού, µόνη της, κρεµασµένη στο κενό. Το µόνο που γνώριζε ήταν 
η σιωπή. Ξαφνικά µια µέρα ένιωσε κάτι παράξενο, που την έκανε να θέλει να 

κινηθεί. Ήταν ο άνεµος που φυσούσε απαλά και την έκανε να ζαλίζεται.
Σιγά σιγά όµως συνήθισε και της άρεσε. Έτσι, όταν ο άνεµος δυνάµωνε, εκείνη χό-

ρευε µε άνεση και µε χάρη, ενώ, όταν ηρεµούσε, άφηνε τον άνεµο να την παρασύρει 
ψηλά, στην άκρη της χώρας του κατάλευκου χαρτιού, µε τα µάτια κλειστά. Απορρο-
φηµένη από το παιχνίδι της, δεν είχε καταλάβει ότι λίγο ήθελε για να βγει έξω από 

Ο πολύχρωµος µαρκαδόρος και η τελεία*
∆ιασκευή: Μαρία Αργυρίου

*  Tζουγανάτου, Α. (1997). «Καµιά φορά και κανέναν καιρό τελεία», στο περιοδικό Ρυθµοί. Αθήνα: ΕΣΜΑ, 
τ. 34, σ. 83.

   Νόνης, Α. (1997). «Ο µαρκαδόρος», στο περιοδικό Ρυθµοί. Αθήνα: ΕΣΜΑ, τ. 21, σ. 83.
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τη χώρα, όταν ξάφνου εµφανίστηκε από το πουθενά ένας πολύχρωµος µαρκαδόρος, 
που σιγoτραγουδούσε:

O µαρκαδόρος ο παλιός που τώρα πια δε γράφει,
δε θέλει να ’ναι άχρηστος ούτε για το καλάθι.
Θέλει να γίνει όργανο, να παίζει, να φωνάζει

κι έτσι, αντί για ζωγραφιές, ήχους τρελούς να βγάζει.

Και µεµιάς ρίχτηκε στο χαρτί και πολύχρωµες πιτσιλιές από χρώµατα άρχισαν να 
πέφτουν και να βγάζουν αλλόκοτες φωνές.

Η τελεία σάστισε…
Το µαγευτικό θέαµα συνεχίστηκε µε σχήµατα και χρώµατα να φτιάχνουν παράξε-

νους συνδυασµούς, µέχρι που εµφανίστηκε ένας πολύ περίεργος τύπος µε ψηλό κα-
πέλο. Άρχισε να φωνάζει τα πολύχρωµα σχήµατα µε ονόµατα, προσπαθώντας να τα 
βάλει σε τάξη, και τότε… άρχισε ένα γοητευτικό ταξίδι από ήχους στη χώρα του κα-
τάλευκου χαρτιού. Όλα έµοιαζαν να χορεύουν από τα χαµηλά στα ψηλά κι ανάποδα. 
Κι η µαύρη τελεία αποφάσισε να πάει κοντά τους. Πήρε µια βαθιά αναπνοή και έκα-
νε µια βουτιά στο απέραντο λευκό.

Ο πολύχρωµος µαρκαδόρος όχι µόνο τη συντρόφευε σε κάθε βήµα της, αλλά και 
τη µεταµόρφωνε άλλοτε σε αέρα κι άλλοτε σε κλωστή. Άλλοτε πάλι τη µεταµόρφω-
νε σε τεντωµένη µεµβράνη µε τις χρωµατιστές πιτσιλιές να πέφτουν πάνω της. Και 
τότε γεννήθηκε ένα τραγούδι. Και η τελεία ταξίδεψε παρέα µε τον µαρκαδόρο πάνω 
σε κατακόρυφα χρυσά φύλλα, σε διάφανα νερά και θάλασσες. Η τελεία τα έζησε και 
τα είδε όλα! Κι άρχισε να αναπολεί το ταξίδι της επιστροφής…

Ο δρόµος µακρύς και κουραστικός, αλλά η επιστροφή έκρυβε µια έκπληξη! Αµέ-
τρητες τελείες την περίµεναν καρτερικά, για να τους διηγηθεί όλα όσα γνώρισε. Τι 
υπέροχο να έχει κανείς τόσους φίλους! Τι υπέροχο να τους µαθαίνει να διασκεδά-
ζουν, να τραγουδούν, να φτιάχνουν σχήµατα και µελωδίες! 
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Μ ια φορά κι έναν καιρό ένας µικρός κάστορας ζούσε ολοµόναχος στην άκρη 
µιας λίµνης, χωρίς αδέλφια και φίλους. Μια µέρα τον έπιασε το παράπονο και 
άρχισε να κλαίει. Όσο περνούσε η ώρα, το κλάµα γινόταν όλο και πιο δυνα-

τό. Ξαφνικά άκουσε κάτι παράξενο. Από την άλλη άκρη της λίµνης κάποιος έκλαιγε 
µαζί του. Ο µικρός κάστορας σταµάτησε να κλαίει, για να ακούσει. Αµέσως σταµάτη-
σε κι ο άλλος.
—  «Μπου... χου... χουου», έκανε.
—   «Μπου... χου... χουου», του απάντησε και η φωνή από την άλλη πλευρά της λί-

µνης.
—  «Είµαι µόνος µου, χρειάζοµαι έναν φίλο», είπε.
—  «Είµαι µόνος µου, χρειάζοµαι έναν φίλο», είπε και η φωνή από την απέναντι πλευ-

ρά.
Ο µικρός κάστορας µπήκε γρήγορα στη βάρκα του και ξεκίνησε για να βρει ποιος 

του απαντούσε. Η λίµνη όµως ήταν πολύ µεγάλη. Κάποτε είδε µια µικρή πάπια να κο-
λυµπά και της είπε:
—  «Ψάχνω κάποιον που χρειάζεται έναν φίλο. Εσύ ήσουν που έκλαιγες;»
—  «Πραγµατικά χρειάζοµαι έναν φίλο, αλλά δεν ήµουν εγώ», είπε η πάπια.
— «Θα γίνω εγώ φίλος σου», είπε ο µικρός κάστορας. «Έλα µαζί µου». 

Πιο κάτω συναντούν µια ενυδρίδα.
—  «Ψάχνουµε κάποιον που χρειάζεται έναν φίλο. Εσύ ήσουν που έκλαιγες;»
—  «Πραγµατικά χρειάζοµαι έναν φίλο, αλλά δεν έκλαιγα εγώ», είπε η ενυδρίδα.

Ο µικρός κάστορας και η Ηχώ*
∆ιασκευή: Μαρία Αργυρίου

*  Το απόσπασµα είναι από την ιστορία του MacDonald, A. (1990). O µικρός κάστορας και η Ηχώ, µτφρ. 
Ρ. Ρώσση-Ζαΐρη. Αθήνα: Ρώσσης. Θα το βρείτε στο Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειµένων Α΄και Β΄∆ηµοτικού 
(σελ. 101-104). Οι δραστηριότητες που προτείνονται στο βιβλίο µπορούν να συνδυαστούν µε δραστηριό-
τητες επέκτασης και για τη συγκεκριµένη ηχοϊστορία.
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— «Θα γίνουµε εµείς φίλοι σου», είπαν και οι δύο. «Έλα µαζί µας».
Κωπηλατούσαν συνέχεια, µέχρι που είδαν µια χελώνα να λιάζεται ολοµόναχη πάνω 

σε έναν βράχο.
—  «Ψάχνουµε κάποιον που χρειάζεται έναν φίλο. Εσύ ήσουν που έκλαιγες;» τη ρώ-

τησαν και οι τρεις.
—  «Πραγµατικά χρειάζοµαι έναν φίλο, αλλά δεν έκλαιγα εγώ», είπε η χελώνα.
— «Θα γίνουµε εµείς φίλοι σου. Πήδηξε µέσα».

Έτσι κωπηλατούσαν και κωπηλατούσαν, µέχρι που έφτασαν στην άλλη άκρη της 
λίµνης, όπου ζούσε ένας σοφός κάστορας σε ένα σπίτι από λάσπη. Ο µικρός κάστο-
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ρας του είπε την ιστορία και ο σοφός κάστορας του απάντησε:
—  «∆εν ήταν η πάπια, δεν ήταν η ενυδρίδα, αλλά ούτε και η χελώνα. Ήταν η Ηχώ. 

Όπου κι αν βρίσκεσαι, η Ηχώ είναι πάντοτε στην απέναντι πλευρά της λίµνης».
— «Μα γιατί όµως κλαίει;» ρώτησε ο κάστορας.
—  «Όταν είσαι εσύ θλιµµένος, είναι θλιµµένη και η Ηχώ. Όταν είσαι ευτυχισµένος, το 

ίδιο ευτυχισµένη είναι κι αυτή», συνέχισε να λέει ο σοφός κάστορας.
—  «Μα πώς µπορώ να τη βρω και να γίνω κι εγώ φίλος της; ∆εν έχει κανέναν φίλο, 

όπως κι εγώ».
— «Έχεις εµένα», είπε η πάπια.
— «Κι εµένα», είπε η ενυδρίδα.
— «Κι εµένα», είπε η χελώνα.

Ο µικρός κάστορας τα ’χασε. 
—  «Ναι, έχω πολλούς φίλους τώρα!» είπε δυνατά... και από την άλλη άκρη της λί-

µνης µια φωνή τού απάντησε:
— «Ναι, έχω πολλούς φίλους τώρα!»

Και όλοι γέλασαν µε την καρδιά τους.
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Μουσικό γλωσσάρι
Μουσικές έννοιες που συναντήσαµε…

Αξία: το όνοµα της διάρ-
κειας κάθε νότας.

Βαλς: αυστριακός χορός 
που χορεύεται από ζευγά-
ρια.

Εµβατήριο: µουσική σύν-
θεση µε χαρακτηριστικά 
τονισµένο ρυθµό.

Κανόνας: µουσικό κοµµά-
τι στο οποίο οι φωνές τρα-
γουδούν την ίδια µελωδία, 
σε διαφορετική όµως χρο-
νική στιγµή. 

Μαέστρος: διευθύνει και 
συντονίζει τους µουσικούς 
µιας ορχήστρας για το πώς 
θα ερµηνευτεί η µουσική 
που παίζουν. 

Μελωδία: µια σειρά από 
νότες, συνήθως διαφορε-
τικού τονικού ύψους και 
διάρκειας.

Μελωδικό σχήµα: µικρή 
µελωδία που µπορούµε 
εύκολα να θυµόµαστε.

Μοτίβο: µικρό µελωδικό 
σχήµα µε χαρακτηριστικό 
ρυθµό, π.χ.: τα τα τι-τι τα 

Νανούρισµα: αργό και 
σιγανό τραγούδι που 
έχει σκοπό να κοιµίσει το 
µωρό.

Οστινάτο: ρυθµικό ή µε-
λωδικό σχήµα που επανα-
λαµβάνεται πολλές φορές.
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Τι θα έλεγες να µάθουµε και κάτι ακόµη;

Απλά µέτρα: τα µέτρα που 
έχουν 2, 3 ή 4 παλµούς. 

Ασθενές µέρος του µέ-
τρου: το µέρος του µέτρου 
που δεν τονίζεται. 

Γκλισάντο (glissando): 
γλίστρηµα από τη µία νότα 
στην άλλη µε τέτοιον τρό-
πο, που να ακούγονται όλοι 
οι ενδιάµεσοι ήχοι.  

∆υναµικές: διαφορετικοί 
χαρακτηρισµοί της έντασης 
του ήχου. 

Ηχηρές κινήσεις (body 
instruments): ήχοι που 
παράγονται από το σώµα 
µας. 

Κλίµακα ή σκάλα:
η διαδοχή µιας σειράς 
φθόγγων από τον 
βαρύτερο µέχρι τον 
οξύτερο ή και το αντίθετο.

Μελωδικά όργανα: όρ-
γανα που παράγουν διάφο-
ρους φθόγγους, όπως τα 
ξυλόφωνα, τα µεταλλόφω-
να, τα καµπανάκια κ.ά. 

Μέτρο: το µικρότερο τµή-
µα µιας µουσικής σύνθεσης 
της οποίας ο πρώτος παλ-
µός είναι πάντα ισχυρός. 

Ρυθµός: η διαδοχή των 
αξιών των φθόγγων που 
αποτελούν ένα µουσικό 
κοµµάτι.
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Μεικτό µέτρο: ο συνδυα-
σµός ενός δίσηµου και 
ενός τρίσηµου µέτρου.

Ρυθµική αγωγή: η ταχύ-
τητα µε την οποία παίζεται 
µια σύνθεση.

Ρυθµικά όργανα: τα όρ-
γανα που παράγουν ήχους 
χωρίς συγκεκριµένο τονικό 
ύψος, όπως το ντέφι, το 
τύµπανο, τα κύµβαλα, τα 
κουδουνάκια, οι κλάβες 
(ξυλάκια), το τρίγωνο, οι 
µαράκες κ.ά.

Χροιά: η ποιότητα (το 
«χρώµα») του ήχου, που 
εξαρτάται από τον τρόπο 
παραγωγής του.
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Κεφάλαιο 1ο
•	The game of the cat and the four mice, 
E. Satie

•	Dripsody, H. LeCain 
•	The typewriter, L. Anderson

Κεφάλαιο 2ο
•	Aquasiq – Tαχτάρισµα, Καναδάς (Εσκιµώοι 
Ινουίτ), Μουσική Αγωγή & Μουσικό Ανθολό-
γιο Ά  – ΣΤ́  ∆ηµοτικού

•	Η συνέλευση των ζώων, Γ. Κουρουπός

Κεφάλαιο 3ο 
Συµφωνία των παιχνιδιών, W.A. Mozart

Κεφάλαιο 4ο  
•	Ο παππούλης, Π. Κούκου 
•	Πού πας, αφέντη µέρµηγκα, παραδοσιακό 
τραγούδι

Κεφάλαιο 5ο 
•	Απαλή βροχή από το CD (κοµµάτι 33), Μου-
σική Αγωγή Γ́ – ∆́  ∆ηµοτικού

•	Riding with thunder, L.V. Beethoven από το 
CD Father sky and mother earth

Κεφάλαιο 6ο 
•	Στρατιωτικό εµβατήριο, F. Schubert 
•	Η αλλαγή της φρουράς από τη σουίτα Κάρ-
µεν, G. Bizet

•	Υπολοχαγός Kije, S. Prokofiev 
•	Mars, I. Stravinsky 
•	The Comedians, D. Kabalevsky
•	Washington march, J.P. Souza
•	Θριαµβευτικό εµβατήριο από την όπερα Αΐντα,  
G. Verdi

•	Στρατιωτικό εµβατήριο Ραντέτσκυ, J. Straus 
•	Pop and circumstance march, Ε. Elgar

Κεφάλαιο 7ο 
•	Μινουέτο από το έργο Μουσική των βασιλι-
κών πυροτεχνηµάτων, G.F. Handel

•	Πεντοζάλης, παραδοσιακό Κρήτης 
•	Yellow submarine, Βeatles

Κεφάλαιο 8ο 
•	Symphony No 6 in fmoll από την Ποιµενική 
συµφωνία, L.V. Beethoven

Κεφάλαιο 9ο 
•	Το πουλί της φωτιάς, I. Stravinsky
•	Τέσσερις εποχές, µέρος «Άνοιξη», A. Vivaldi
•	Το πουλί από Το καρναβάλι των ζώων, 
C. Saint - Saёns

•	Το πουλάκι από το έργο Ο Πέτρος και ο λύ-
κος, S. Prokofiev

Κεφάλαιο 10ο 
•	Βαλς των λουλουδιών από τον Καρυοθραύ-
στη, P.I. Tchaikovsky 

•	Άγια νύχτα, F. Gruber

Κεφάλαιο 11ο 
•	Καρυοθραύστης, P.I. Tchaikovsky
•	Messiah και Water music, G.F. Handel

Κεφάλαιο 12ο 
•	It’s a small world, Disneyland in California

Κεφάλαιο 13ο 
•	Χίλια καλώς ορίσατε από το έργο Ελληνικά 
παιδικά τραγούδια και χοροί ΙΙ, Π. Ματέυ

Κεφάλαιο 14ο 
•	Snow is dancing από το έργο Children’s 
Corner, C. Debussy

Κεφάλαιο 15ο 
•	Ντο, ρε, µι από τη Μελωδία της ευτυχίας, 
από το CD 5 (κοµµάτι 3), Μουσική Αγωγή & 
Μουσικό Ανθολόγιο Ά – ΣΤ́  ∆ηµοτικού, 

•	Πιανίστες από Το καρναβάλι των ζώων, 
C. Saint-Saёns
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Κεφάλαιο 16ο 
•	Κανόνας, J. Pachelbel
•	Viva la musica, M. Praetorius

Κεφάλαιο 17ο  
•	Tarantella Napolitana από τη µουσική της 
κινηµατογραφικής ταινίας «Ο Νονός»

Κεφάλαιο 18ο 
•	Καλαµατιανό από τους 36 χορούς του Σκαλ-
κώτα

•	Ούλα χαλάλι του, παραδοσιακό Κύπρου 

Κεφάλαιο 19ο 
•	Dei Oben Uff Em Bergli (κοµµάτι 5), 
Ιm Bendel Obe (κοµµάτι 16), Hubelhaus 
Menuett (κοµµάτι 17) από το άλµπουµ Tänze 
für Kinder und Jugendliche, Urabl & Wey, 
Swiss Pan (Note 1)

•	Τραγουδήστε, τραγουδήστε (διασκευή: Στά-
θης Ουλκέρογλου)

Κεφάλαιο 20ό 
•	Γαλάζιος ∆ούναβης, J. Strauss
•	Το πέταγµα της µέλισσας, R. Korsakov
•	Απρίλη µου ξανθέ, Μ. Θεοδωράκης
•	Μία η άνοιξη, ∆. Σαββόπουλος
•	Χελιδονίσµατα, παραδοσιακό ∆ωδεκανήσου 

Κεφάλαιο 21ο 
•	El café (Αργεντινή)
•	Κούρου – κούρου (∆ηµοκρατία Κεντρικής 
Αφρικής)

•	Ο ουράνιος φλογεροπαίχτης (δυτική Κίνα), 
Μουσική Αγωγή & Μουσικό Ανθολόγιο 
Ά – ΣΤ́  ∆ηµοτικού

Κεφάλαιο 22ο 
•	Η ηµέρα της Λαµπρής, ποίηµα του ∆. Σολω-
µού το οποίο µελοποιήθηκε από τον Νίκο 
Ξυδάκη στον δίσκο του Προς τον κύριον 

Γεώργιον δε Ρώσση, που κυκλοφόρησε το 
1990. 

•	Όλοι πάνε στην εκκλησιά, παραδοσιακό δη-
µοτικό Αττικής, ∆. Σαµίου

•	Σήµερα Χριστός Ανέστη, παραδοσιακό δηµο-
τικό, ∆. Σαµίου

•	Magnificat (πασχαλινό ορατόριο), J.S. Bach

Κεφάλαιο 23ο 
•	Νami, nami ya zgherei, παραδοσιακό Λιβά-
νου, από το CD Tου κόσµου οι καληνύχτες

•	Laila, laila, Ισραήλ, από το CD Tου κόσµου οι 
καληνύχτες

•	Dourme negrito, Κούβα, από το CD Tου κό-
σµου οι καληνύχτες

•	Bo E La Ri Bo, παραδοσιακό Ιταλίας, από το 
CD Tου κόσµου οι καληνύχτες

•	Τίκι, τίκι, τίκι, Κάτω Ιταλίας, από το CD Να-
νουρίσµατα, Σ. Γιαννάτου

•	Babanin ninnisi, Τουρκία, από το CD Γλώσ-
σες από κούνια (http://www.lullabies-of-
europe.org)

•	Τwinkle, twinkle, little star, αγγλικό παρα-
δοσιακό, από το CD Γλώσσες από κούνια 
(http://www.lullabies-of-europe.org)

Κεφάλαιο 24ο 
•	Το βιεννέζικο µουσικό ρολόι από τη σουίτα 
Háry Janos, Z. Kodály

Κεφάλαιο 25ο
•	Music and musicians of the world, Auvidis 
series CD 1, UNESCO Collection of 
traditional music of the world

•	Anthology of traditional music, Auvidis 
series CD 2, UNESCO Collection of 
traditional music of the world

•	Traditional music of today, Auvidis series 
CD 3, UNESCO Collection of traditional 
music of the world

10-0046MousikiMathitiBdimotikou.indd   51 16/1/2013   4:14:00 μμ



Ακόµη µπορούµε ν’ ακούσουµε...

52

Κατσαρός, Γ. (2000). Τύµπανο, τροµπέτα και κόκκινα κουφέτα. Αθήνα: MINOS EMI CD.

Κολιάς, Π. (ενορχ. - διασκ.) (2007). Παραδοσιακές µελωδίες της Ευρώπης. Μια καληνύχτα γλυκιά. Τα 
ωραιότερα νανουρίσµατα από την Ευρώπη. Αθήνα: Acroasis.

Κουρουπός, Γ. (1998). Η συνέλευση των ζώων. 6 τραγούδια για ποντίκια. Αθήνα: COLUMBIA.

Κρουστόφωνο, Τραγούδια-κάλαντα του κόσµου. Θεσσαλονίκη 2000. 

Κυπουργός, Ν., Μαραγκόπουλος, ∆. & Πλάτωνος, Λ. (2009). Εδώ Λιλιπούπολη. Αθήνα: ΛΥΡΑ.

Μαυρουδής, Ν. (1995). Χάρτινο καράβι. Αθήνα: EROS MUSIC. 

Μουστάκας, Κ. (2007). Τα όργανα και τα τούµπανα. Ελληνικά λαϊκά παραµύθια. Αθήνα: Acroasis.

Μπασλάµ, ∆. (2005). Ο γαργαλιστής. Αθήνα: SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT CD. 

Ουλκέρογλου, Σ. (1994). Χριστούγεννα στον µικρό γαλάζιο πλανήτη. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα.

Παπασταύρος, Σ. (1996). Μίλα µου για µήλα. Αθήνα: MINOS – EMI.

Πλέσσας, Α. & Πλέσσας, Μ. Ο µάγος του Οζ . Αθήνα: SOSAPHONE G.S.F.REC CD.

Σαµίου, ∆. (1998). Ελληνικά κάλαντα. Αθήνα: MINOS EMI CD.

Σίµου, Α. (2006). Μικρές µουσικές ιστορίες. 21 πρωτότυπα τραγούδια και σχέδια µαθηµάτων, ρυθµικής 
και κίνησης για παιδιά προνηπιακής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Αθήνα: Μελωδικό Καράβι CD.

Χαραλάµπους, Α. Τραγουδώ και παίζω. Αθήνα: αυτοέκδοση.

Χαραλάµπους, Α. Το παιδικό τραγούδι. Αθήνα: αυτοέκδοση.

Stravinsky, I. (2005). Το πουλί της φωτιάς, διασκ. Μάρρα, Ε. Αθήνα: Κέδρος.
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Βάσει του ν. 3966/2011 τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, 

του Γυμνασίου, του Λυκείου, των ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ. 

τυπώνονται από το ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και διανέμονται 

δωρεάν στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί να 

διατίθενται προς πώληση, όταν φέρουν στη δεξιά κάτω 

γωνία του εμπροσθόφυλλου ένδειξη «ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ 

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ». Κάθε αντίτυπο που διατίθεται προς 

πώληση και δεν φέρει την παραπάνω ένδειξη θεωρείται 

κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 1129 της 15/21 

Μαρτίου 1946 (ΦΕΚ 1946, 108,  Α΄).

Απογορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος 

αυτού του βιβλίου που καλύπτεται από δικαιώματα 

(copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς 

τη γραπτή άδεια του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού / ΙΤΥΕ - 

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

10-0046MousikiMathitiBdimotikou.indd   56 16/1/2013   4:14:00 μμ


