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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

«Ο τόπος μας είναι κλειστός, όλο βουνά που έχουν σκεπή το χαμηλό ουρανό μέρα και νύχτα. Δεν 

έχουμε ποτάμια, δεν έχουμε πηγάδια, δεν έχουμε πηγές.  Ήχος στεκάμενος, ίδιος με την αγάπη μας, 

ίδιος με τα σώματά μας. Στα λιμάνια την Κυριακή σαν κατεβούμε ν’ ανασάνουμε, βλέπουμε να 

φωτίζουνται στο ηλιόγερμα σπασμένα ξύλα, από ταξίδια που δεν τέλειωσαν…» Γ. Σεφέρη: Ο 

τόπος μας είναι κλειστός. 

 

Κριτήρια επιλογής θέματος: 

Βασικό κριτήριο επιλογής του θέματος, ήταν η ανάγκη μας να αναδείξουμε τοπία της 

ευρύτερης περιοχής στην οποία ζούμε, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την αγωνία μας για τη 

φροντίδα και την προστασία τους. 

 

Λίγα λόγια για τη δουλειά μας. 

Στο πρόγραμμα - εργασία μας, περιγράφουμε ορισμένα  τοπία τα οποία γίνονται 

αντιληπτά ως τόπος, λέξη πιο συγκεκριμένη και οικεία από την λέξη πατρίδα. Η περιγραφή του 

τοπίου συμπλέκεται με την περιγραφή της ζωής των ανθρώπων, των φυτών και των ζώων που 

αποκτούν φωνή και που κατοικούν σ’ αυτό, με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκαλύπτεται η 

αξεδιάλυτη και συμπληρωματική σχέση  που υπάρχει μεταξύ τους. Αποτέλεσμα, το τοπίο να 

γίνει το ευρύτερο περιβάλλον μας. Κεντρικός άξονας ήταν το «Πλέξιμο» των περιοχών, όπου το 

ΚΠΕ Νεάπολης, εκπονούσε τα περιβαλλοντικά του προγράμματα: Δάσος Πασχαλίγο, Αλυκές 

Ελούντας,  παραδοσιακός οικισμός Νοφαλιά, Δημοτικός Κήπος Νεάπολης. Προσθέσαμε και το 

Δικταίο Άνδρο για να αποδώσουμε με ιδιαίτερο τρόπο τη σιωπή και να εντάξουμε στην εργασία 

μας την αναπηρία της Διάχυτης Αναπτυξιακής Διαταραχής. Σ’ αυτούς τους τόπους λοιπόν, η 

ηρωίδα μας  - η Λαλά μας (γιαγιά στην Κρητική διάλεκτο) - που δεν είναι άλλη παρά η νότα Λα, 

αποφασίζει να φύγει από το πιάνο της και να συμμετέχει στις μουσικές και τους ήχους που 

παράγονται στο ευρύτερο περιβάλλον (πόλη, χωριό, δάσος, θάλασσα, σπηλιά). Το ταξίδι της 

αρχίζει και με τη βοήθεια του ανέμου -του από μηχανής θεού μας - επισκέπτεται τα μέρη που 

σημειωτέων, οριοθετούν το απάνω Μεραμπέλλο, επαρχία του νομού Λασιθίου. Σε κάθε στάση 

της ενθουσιάζεται. Έρχεται σε επαφή με καινούριες εικόνες. Δέντρα, φυτά και ζώα του δάσους, 

πουλιά, ακόμα και με ξωτικά και νεράιδες που κατοικούν στα ποτάμια, φυσικά φαινόμενα 

(βροχή, κεραυνοί, αστραπές και βροντές)… Κύματα, αλμυρό νερό και θαλασσοπούλια. Φούρνοι 

παλιοί, καφενεία, στενά δρομάκια και παππουδολαλάδες που κάθονται στα πεζούλια. Λατέρνες 

που ξεμακραίνουν βγάζοντας παραπονιάρικες μελωδίες. Μυρωδιές από γαζίες και ζουμπούλια… 

Και μετά η απόλυτη σιωπή. Ο άηχος ήχος, η μοναξιά και η απομόνωση. Τέλος οι ανοιξιάτικες 

μουσικές των λουλουδιών του κήπου. Που μεταμορφώνονται σε μουσικά όργανα και σκορπούν 

μελωδίες. Συνεχώς, καινούριοι ήχοι, θόρυβοι και μουσικές, ξεπροβάλουν και ενθουσιάζουν την 

κ. Λα. Πρωτόγνωρα συναισθήματα, διαφορετικός τρόπος ζωής. Όμως τελικά, τίποτα δεν είναι 

σαν το πιάνο και τις αδελφές της, τις νότες. Τίποτα δεν είναι σαν το σπίτι της. Σαν τον τόπο της. 

Η κυρία Λα, επιστρέφει στο παλιό πιάνο πλέον, που μοιάζει με «το στόμα ενός παιδιού που 

έχασε το δόντι του», γεμάτη γνώσεις, περιπέτειες και ένα βαθύ καταγάλανο και καθαρό ουρανό 

στα μάτια της. Με το ταξίδι της αυτό, η κ. Λα κατάφερε να μετατρέψει το όνειρο της σε 

πραγματικότητα. Είναι σημαντικό για μας να πούμε πως… η κ. Λα δεν ταξίδεψε για να πάει 
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κάπου. Αλλά, απλώς για να πάει, να δει, να γνωρίσει και να επιστρέψει! Ταξίδεψε για χάρη του 

ταξιδιού… 

 

Μέθοδος υλοποίησης προγράμματος: 

Επιλέξαμε ως μέσο προσέγγισης του προγράμματος μας, το παραμύθι το οποίο 

κινητοποιεί τη συναισθηματική νοημοσύνη των μαθητών με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ικανότητες 

και το οποίο αποτελεί το δρόμο για να προσεγγίσουμε τη γνώση. Επίσης, επειδή το παραμύθι 

έχει ενδιαφέρον, προκαλεί, εξάπτει τη φαντασία, οδηγεί την αντίληψη, τρέφει τη μνήμη, 

καλλιεργεί το συναίσθημα, το διάλογο και τη μητρική γλώσσα, καταστεί τη γνώση ευχάριστη 

και δημιουργική. Τέλος, επιδρά στην ψυχολογία του παιδιού και το βαθύτερο νόημά του γίνεται 

πλήρως κατανοητό. 

 

Μαθητές που συμμετείχαν.  

Στο πρόγραμμα, συμμετείχαν 10 μαθητές. Οι τρεις είναι μαθητές με διάχυτη 

αναπτυξιακή διαταραχή (αυτισμός) και οι επτά με Νοητική Υστέρηση. 

 

Στόχοι: 

Η δομή του προγράμματος, έπρεπε να σχεδιαστεί με ιδιαίτερη προσοχή. Το 

σημαντικότερο ήταν να υπάρχει ευελιξία σε περίπτωση που οι μαθητές θα κουράζονταν. Έτσι, η 

εργασία μας κινήθηκε σε δύο άξονες. Ο πρώτος (ο περιβαλλοντικός), σκοπό είχε να αναδειχτούν 

οι φυσικές ομορφιές της περιοχής μας με τέτοιο τρόπο, που να είναι ελκυστικός για τους 

μαθητές. Να γνωρίσουν τα μυστικά του δάσους, των αλυκών, του χωριού, της σπηλιάς και ενός 

βοτανικού κήπου που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Επίσης, να μπορέσουν να οριοθετήσουν 

την πλοκή της ιστορίας μας και να σχεδιάσουν ένα χάρτη στον οποίο κινείται η ηρωίδα μας. 

Είπε ο Νικηφόρος Βρεττάκος στο ποίημα του Πράσινος Κήπος: «Έχω τρεις κόσμους: Μια 

θάλασσα, ένα ουρανό κι ένα πράσινο κήπο. Θα μπορούσα εάν τους διάβαινα και τους τρεις να σας 

έλεγα που φτάνει ο καθένας τους. Η θάλασσα ξέρω. Ο ουρανός υποψιάζομαι. Για τον πράσινο 

κήπο μου με ρωτήσετε». 

 Ο δεύτερος άξονας (πολιτιστικός), σκοπό είχε να συμπεριληφθούν όσο το δυνατόν 

περισσότεροι ήχοι στο παραμύθι μας και στη συνέχεια να αναπαραχθούν από τους ίδιους τους 

μαθητές, με υλικά που χρησιμοποιούν είτε στην καθημερινότητα τους, είτε βρίσκονται ελεύθερα 

στη φύση, να τους τα προμηθεύουμε, ή τέλος, να τα κατασκευάσουν μόνοι τους. Έτσι π.χ. η 

βροχή, αποδόθηκε με πλαστική σακούλα, η θάλασσα με σκάγια και ένα ταψί, η βροντή με 

χτύπημα σε λαμαρίνα, ο άνεμος με φύσημα κ.λ.π. Τέλος, χρησιμοποιήσαμε ανακυκλωμένα 

μουσικά όργανα, κατασκευές μαθητών, για να παραχθούν οι απαραίτητες νότες. 

 

Δράσεις:  

Οι δράσεις του προγράμματος μας, επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην εκπαίδευση και τη 

διά βίου μάθηση των μαθητών μας, μέσα από ένα ευρύ φάσμα βιωματικών δραστηριοτήτων. Οι 

δραστηριότητες αυτές στοχεύουν στη διάνοιξη νέων δρόμων σκέψης, στοχασμού και 

αντιμετώπισης ζητημάτων που έχουν ως επίκεντρο την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Έτσι 

λοιπόν, δημιουργήσαμε το παραμύθι, το διαβάσαμε και το ξαναδιαβάσαμε. Γνωρίσαμε μέσα από 

εικόνες και video, τις περιοχές που αφορούσαν στο παραμύθι. Χαρτογραφήσαμε την ιστορία 
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μας. Χαράξαμε τα δικά μας μονοπάτια σε κάθε μια ξεχωριστά περιοχή και φανταστήκαμε 

ταξίδια ήρεμα, γαλήνια, γεμάτα χρώματα. Συνοδοιπόρος μας, η ηθοποιός Μαριάνθη Μενεγάκη 

η οποία μας ταξίδευε με τη φωνή της, την ανάγνωση της και την παρουσία της. Επισκεφτήκαμε 

το δάσος, ακούσαμε τους ήχους που άκουσε η κ. Λα, επισκεφτήκαμε τις Αλυκές και τα χωριά. 

Ζωγραφίσαμε τις εντυπώσεις μας. Στη συνέχεια αρχίσαμε την αναπαράγουμε τους ήχους. 

Διάφορα υλικά (κυρίως ανακυκλώσιμα και επαναχρησιμοποιούμενα), μετατράπηκαν σε μουσικά 

όργανα, που μας χάρισαν τις πιο όμορφες μελωδίες. Καλλιεργήσαμε στο θερμοκήπιο μουσικά 

φυτά, τους ήρωες δηλαδή του παραμυθιού μας. Νεροκολοκύθες, Γλυκοκολοκύθες, καρότα και 

μελιτζάνες, καμπανούλες και φούσκες. Μαζέψαμε φύλλα από τα γύρω δέντρα. Φύλλα από 

ευκάλυπτο, από πλάτανο, από ελιά, από χαρουπιά. Με ένα φύσημα, γινόταν κι αυτά μουσικά 

όργανα. Οι δράσεις μας, ολοκληρώθηκαν με παιχνίδια αυλής τα οποία εμπνεύστηκαν, 

σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν μέσα από το παραμύθι μας. 

 

Υποστήριξη - ενίσχυση των μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 

Ενεργή συμμετοχή εκπαιδευτικού. 

Είναι σημαντικό να κατανοήσουν οι μαθητές ότι αυτό που κάνουν έχει ενδιαφέρον ακόμα και 

για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό και ότι πρέπει σχεδόν όλα να γίνουν σε συνεργασία. Είναι 

απαραίτητη η συμμετοχή μας, αλλά σε σημείο τέτοιο που να γίνει σαφές ότι οι εκπαιδευτικοί 

απλώς βοηθούν.  

Προσαρμοσμένο γνωστικό αντικείμενο – διδασκαλία. 

Η αποδοχή και υιοθέτηση των εργασιών και ενεργειών που οι μαθητές θεωρούν ελκυστικές είναι 

απαραίτητη ενέργεια. Εάν αρνηθούν να κάνουν μια προκαθορισμένη εργασία, τότε η εργασία 

πρέπει ή να αντικατασταθεί ή να προσπεραστεί.  Δεν την εκτελούμε εμείς για να τους δείξουμε 

ότι εμείς μπορούσαμε κι αυτοί όχι. Φυσικά αρκετές απ’ αυτές, τις αφήνουμε για κάποια άλλη 

στιγμή. Δεν υπάρχει κανένα νόημα στο να προσπαθήσουμε να τραβήξουμε την προσοχή τους 

και να επιτύχουμε την κοινωνική αλληλεπίδραση, χωρίς να δείξουμε σεβασμό στις εργασίες που 

επιλέγουν να κάνουν ή που μπορούν να εκτελέσουν με ευκολία. 

Διεύρυνση των οριζόντων τους  

Εάν δεν μπορούν οι μαθητές να κατανοήσουν την εργασία που τους ζητείται να εκτελέσουν, δεν 

αλλάζουμε την εργασία αλλά τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν να την κατανοήσουν. Αντί 

να προσπαθήσουμε να αντικαταστήσουμε την εργασία, τους δείχνουμε νέους τρόπους για να την 

εκτελέσουν. Με λίγα λόγια η ευελιξία μας, παίζει σημαντικό ρόλο. Διευρύνουμε τις ιδέες μας 

σχετικά με τον τρόπο του προγράμματος. Προσπαθήσαμε να βρούμε  δελεαστικές προτάσεις για 

να πετύχουμε το σκοπό μας. Οι εκδρομές, οι επισκέψεις, η μουσική και η αυτενέργεια ήταν 

σύμμαχοι μας για να επιτευχθούν οι στόχοι μας. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Όταν στα σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εκπονούνται προγράμματα σχολικών 

δραστηριοτήτων τότε δημιουργούνται σχολεία χαρούμενα, ήρεμα, ασφαλή, προοδευτικά. 

Σχολεία στα οποία οι μαθητές και οι μαθήτριες χαίρονται να φοιτούν. Σχολεία στα οποία οι 

μαθητές έρχονται κάθε πρωί με χαμόγελο. Σχολεία που δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να 

αναπτύξουν τα ταλέντα, τις ικανότητές τους και την κριτική σκέψη. Σχολεία που δίνουν χρόνο 

για αναστοχασμό, που δείχνουν κατανόηση και αγάπη για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από την 
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αναπηρία τους, την επίδοσή τους στα μαθήματα. Γενικά, δημιουργούν σχολεία εργαστήρια της 

ζωής και της χαράς. 

 

 

Οι Εκπαιδευτικοί  

Ξανθούλα Πορφυράκη (ΠΕ 16-50) 

Γιώργος Μαυροειδής  (ΠΕ 14-04-50) 
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ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΑΣ 

 

Σ’ ένα πιάνο μια φορά, ζούσαν εφτά όμορφα κορίτσια. Νότες τις έλεγαν.  Αν και ήταν 

διαφορετικές μεταξύ τους, όλοι είχαν να πουν μια καλή κουβέντα γι’ αυτές. Όταν έβγαιναν 

όλες μαζί από το πιάνο, σκορπούσαν στο δωμάτιο τις πιο όμορφες μελωδίες! Αλλά, ακόμα και 

όταν έβγαιναν λίγες - λίγες, πάλι όμορφες ήταν! Οι μουσικοί, τις είχαν βάλει σε μία σκάλα και 

έτσι ήξεραν τη θέση τους και πότε έπρεπε να βγουν.  

Αν και αδελφές, καμιά δεν ήταν ίδια με κάποια άλλη. Άλλη ήταν άσπρη, άλλη ήταν 

μαύρη.  Η μία ήταν χοντρή, η άλλη λεπτή. Όλες διαφορετικές. Κάθε μια όμως, είχε και τη χάρη 

της. 

Ένα πρωινό η ψηλόλιγνη κυρία Λα σηκώθηκε και αφού τεντώθηκε, όρθωσε το 

ανάστημα της και είπε στις αδελφές της. 

- Δε μπορώ να ζω άλλο μαζί σας. Πιστεύω πως είμαι η πιο όμορφη απ’ όλες σας, 

βγάζω την πιο ωραία νότα, είμαι ψιλή, λεπτή και αεράτη. Θέλω να φύγω απ’ αυτό 

το υγρό και μικρό δωμάτιο που με πνίγει. Θέλω να ταξιδέψω στον κόσμο. Να 

γυρίσω τους τόπους που έχω ακούσει και δεν έχω δει ποτέ μου. Ξέρω πως, ο έξω 

κόσμος, εκτός από μουσική είναι γεμάτος από ομιλίες, κραυγές, θορύβους και 

ψίθυρους. Θέλω λοιπόν, να τους γνωρίσω και να ζήσω παρέα μαζί τους.     

Μάταια οι αδελφές της προσπάθησαν να της αλλάξουν γνώμη. Της έλεγαν συνεχώς ότι 

η θέση της είναι στο πιάνο και ότι μόνη της δε θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Θα ήταν 

μονότονη και κουραστική. Μοναχά όλες μαζί και σε συνεργασία θα μπορούσαν να 

προσφέρουν όμορφες μουσικές. Προσπάθησαν να της εξηγήσουν ότι ο έξω κόσμος ήταν 

άγνωστος και ότι θα μπορούσε να της συμβούν δυσάρεστα πράγματα. Η κυρία Λα όμως, 

επέμενε στην απόφαση της. 

Πήρε τα λιγοστά της πράγματα και σε λίγο μία μικρή τρύπα στο πιάνο έμεινε να τη 

θυμίζει. Το πιάνο πλέον, έμοιαζε με το στόμα ενός μικρού παιδιού, που μόλις είχε χάσει το 

δοντάκι του. Οι αδελφές της ήταν πολύ στεναχωρημένες. Ήξεραν πλέον, πως η ζωή τους από 

δω και μπρος δε θα ήταν όπως παλιά.  

Η κυρία Λα, άφησε το μικρό και υγρό δωμάτιο, με ένα στριγκλό ήχο. Σαν αυτόν που 

έκανε η πόρτα του δωματίου όταν έτριζε…. Ένα ηηηηηηηηηηηηηηηη ακούστηκε και η κυρία 

Λα, βρέθηκε στο δρόμο κοιτάζοντας με έκπληξη τον έξω κόσμο!!! 

- Τι όμορφα που είναι!, μονολόγησε. Και πριν προλάβει να ολοκληρώσει τη 

σκέψη της, άκουσε ένα μπίιιιιιιπ και μία φωνή να της λέει: 

-  Πρόσεχε κυρά μου, δε βλέπεις μπροστά σου;  
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Ένα αυτοκίνητο είχε περάσει από μπροστά της με μεγάλη ταχύτητα. Τα λάστιχα του 

έτριβαν την άσφαλτο, η εξάτμιση και η μηχανή του, έκαναν έναν πρωτόγνωρο θόρυβο. Ήταν 

το μόνο που πρόλαβε να ακούσει πριν λιποθυμήσει. 

Όταν συνήλθε, ένιωσε ένα αεράκι να τη φυσάει στο πρόσωπο και μια φωνή να της λέει:  

- Είσαι καλά; Μήπως χτύπησες; 

- Που βρίσκομαι; Ρώτησε. Θυμάμαι ήμουν σε ένα δρόμο και ένα αυτοκίνητο με 

τρόμαξε. Έχασα την ισορροπία μου και τώρα βρίσκομαι σ’ αυτό το μέρος που δεν το 

γνωρίζω.  

- Μη φοβάσαι κυρία Λα, της είπε μία άγνωστη κυρία. Είσαι σε ένα όμορφο δάσος. Σε 

έφερε ο άνεμος, που σε βρήκε λιπόθυμη στο δρόμο. Μείνε ξαπλωμένη μέχρι να 

συνέλθεις και άκουσε το νερό του ποταμιού που κυλάει μέχρι να ηρεμήσεις!  

Πράγματι, η κυρία Λα άκουγε ένα θόρυβο παράξενο ο οποίος, κάτι της θύμιζε. Ναι… 

Της θύμιζε το νερό όταν κυλούσε στο ποτήρι που βρίσκονταν πάνω στο πιάνο. Θυμήθηκε την 

κυρία του σπιτιού. Όποτε έβαζε νερό για να πιει, ακούγονταν ο ίδιος θόρυβος. 

Η έκπληξη της έγινε ακόμα μεγαλύτερη όταν είδε πως η κυρία που της μιλούσε ήταν 

πολύ λεπτή, αρκετά ψηλή και έμοιαζε με ένα μακρόστενο σωλήνα.  

- Εσείς ποια είστε; Τη ρώτησε..  και γιατί το σώμα σας είναι γεμάτο τρύπες; 

- Είμαι η νεράιδα του ποταμού. Έχω τρύπες στο σώμα μου για να μπορώ να μιλάω. 

Έχω φωνή, μονάχα όταν ο άνεμος περνά απαλά μέσα από το κορμί μου. Να, όπως 

τώρα. Εάν ο άνεμος δε φυσούσε, εγώ δε θα μπορούσα να σου μιλήσω!  

- Τι όμορφα που είναι στο δάσος! Απάντησε η κυρία Λα. Μακάρι να μπορούσα να 

έμενα για πάντα εδώ. Πες μου όμως… Τί είναι το δάσος; Σε τι χρησιμεύει; Ποιοι 

έρχονται εδώ; 

Η νεράιδα του ποταμού, χαμογέλασε και της είπε: 

- Σε ένα δάσος, υπάρχουν πολλά και διαφορετικά δέντρα. Υπάρχουν  ζώα τα οποία 

βρίσκουν καταφύγιο στις κουφάλες τους και τα κλαδιά τους. Πουλιά, που δεν 

μπορούν να ζήσουν πουθενά αλλού. Στο δάσος μεγαλώνουν, πολλά φυτά. 

Μάλιστα, κάποια από αυτά, είναι σπάνια και ζουν μονάχα εδώ. Οι άνθρωποι το 

επισκέπτονται τακτικά. Πολλοί είναι αυτοί που το σέβονται και το αγαπούν. Τα 

παιδιά έρχονται με τους δασκάλους τους, παίζουν διάφορα παιχνίδια και 

απολαμβάνουν τις μουσικές και τους ήχους που χαρίζουν τα πλάσματα του. Είναι 

τόσο κοντά στην πόλη σου, αλλά… και τόσο μακριά! Αρκετός είναι ο κόσμος που δε 

γνωρίζει τα όμορφα πράγματα που συμβαίνουν εδώ. Όσοι όμως το γνωρίζουν δεν 

το λησμονούν ποτέ. Το επισκέπτονται και απολαμβάνουν τις ομορφιές του! 
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Ξαφνικά ένα μπρρρρρρρ, μπουουουουου, ακούστηκε. Ήταν τόσο δυνατό που η κυρία 

Λα τρόμαξε. Και την τρομάρα της συμπλήρωσε μια δυνατή λάμψη, που κόντεψε να την 

τυφλώσει. 

- Τι είναι αυτό; Ρώτησε. Πόσο τρομακτικός ήχος! Και αυτή η λάμψη… κόντεψε να με 

τυφλώσει. Από πού ήρθε; 

- Μη φοβάσαι της είπε η νεράιδα του ποταμού. Μια βροντή και μια αστραπή ήταν. 

Συμβαίνει τακτικά στο δάσος μας. Σε λίγο, μάλλον θα αρχίσει να βρέχει και πρέπει 

να προστατευτούμε. Η βροχή πάντα αρχίζει να πέφτει σιγά σιγά και όσο περνά η 

ώρα δυναμώνει. Είναι ευλογημένο το νερό που πέφτει με τη βροχή. Ποτίζει τα 

δέντρα και τα φυτά.  Το ποτάμι που κυλάει στο δάσος, θα γεμίσει με το νερό της και 

έτσι δε θα στερέψει εντελώς. Απ’ αυτό το νερό πίνουν τα πουλιά τα ζώα και τα 

δέντρα του δάσους. Ακόμα και οι άνθρωποι της πόλης το χρησιμοποιούν. Πρέπει 

όμως να προσέξεις, μη βραχείς και κρυώσεις. Έλα γρήγορα, να προστατευτούμε 

στην κουφάλα του γεροπρίνου. 

Πράγματι, σε λίγο άρχισαν να πέφτουν οι πρώτες σταγόνες. Γκλιν, γκλιν, γκλιν… Τι 

όμορφος ήχος! Αλλά και όσο δυνάμωνε η βροχή μια όμορφη μελωδία ακούγονταν. Η νεράιδα 

του ποταμού άφησε τον αγέρα να κυλάει στο σώμα της, στέλνοντας τη μελωδία της σε όλο το 

δάσος καλώντας όλα τα πλάσματα κοντά της. Τα ζώα μαζεύτηκαν γρήγορα στο μεγάλο κορμό 

του γεροπλάτανου και άρχισαν να τραγουδούν. Το τριζόνι, η πάπια, ο κότσυφας, ο 

κορυδαλλός, η αλεπού και ο λύκος. Οι δρυς τίναξαν τις στάλες της βροχής από τα φύλλα τους 

για να μπορέσουν να πάρουν μέρος κι εκείνοι στη μουσική πανδαισία.  Σε κάποια σημεία 

μάλιστα, όλοι σταματούσαν, για να ακούσουν την κυρία αηδόνα να τραγουδά! Και όλοι μαζί, 

συμπλήρωναν τη συμφωνία του νερού και της βροχής. 

- Μπορώ να πάρω κι εγώ μέρος στη συναυλία σας; ρώτησε η κυρία Λα.  

- Φυσικά και μπορείς. Απάντησαν με μία φωνή.  

Και χωρίς να χάσει χρόνο, έβγαλε τη νότα της. Ψιλή αλλά και δυνατή!  

- «Λα, Λα, Λα, Λα…»   

Όλα τα πλάσματα του δάσους γύρισαν και την κοίταξαν παράξενα. Μέχρι και η βροχή 

σταμάτησε να πέφτει.   

- Πω, πω…  Τι μονοτονία! Μόνο αυτό μπορείς να κάνεις; Τη ρώτησαν.   

- Ναι, μόνο αυτό, απάντησε και  κοκκίνισε από τη ντροπή της.  

Τέτοια προσβολή δεν την περίμενε. Και χωρίς να το πολυσκεφτεί, παρακάλεσε τον άνεμο να 

την πάρει και να φύγουν από το δάσος.  

Πράγματι, ο άνεμος τη φύσηξε απαλά και κίνησαν το ταξίδι τους. Σε λίγο, φάνηκε 

μπροστά τους η θάλασσα. Η κυρία Λα φώναξε από τη χαρά της.  
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- Άνεμε, εδώ!!! άφησε με σε παρακαλώ εδώ, στη θάλασσα.  

Η κυρία Λα γνώριζε πολλά για τη θάλασσα. Είχε ακούσει για τα κύματα, για τα κοχύλια 

που ζούσαν στο βυθό της, που με τους όμορφους ήχους τους καλούσαν τα πλάσματα της στις 

θαλασσινές γιορτές. Γνώριζε για τα ψάρια και τα μυθικά πλάσματα που μάγευαν τους 

ναυτικούς. Ήξερε για τα δελφίνια και τη φωνή τους, μέχρι και για τη γοργόνα που έψαχνε τον 

αδελφό της ήξερε. Η κυρία στο σπίτι, χρησιμοποιούσε συχνά κοχύλια όταν ήθελε να παίξει 

θαλασσινές μελωδίες.  

Ο άνεμος την ακούμπησε απαλά σε ένα μικρό αρμυρίκι και με ένα φύσημα, της έστειλε 

μερικά κύματα να την καλωσορίσουν… 

- Ε, σιγά θα με βρέξετε, τους είπε αυστηρά. Δεν μπορείτε να είστε πιο προσεχτικά;  

- Κυρία Λα, της είπε ο άνεμος, μη φοβάσαι. Είμαστε σε μέρος που δε φυσάει πολύ και τα 

κύματα δεν έχουν μάθει να βγαίνουν στη στεριά. Κοιμούνται απαλά στη θάλασσα και 

μόνο όταν τα καλώ βγαίνουν στη στεριά. Αυτό συμβαίνει, επειδή βρισκόμαστε σε 

αλυκές. Γι’ αυτό βλέπεις αυτούς τους πετρόχτιστους χαμηλούς τοίχους. Πριν πολλά 

χρόνια απ’ αυτή την αλυκή, οι άνθρωποι έβγαζαν το αλάτι που έβαζαν στο φαγητό 

τους.  Ήταν πολύ σημαντικό μέρος. Από τις αλυκές οι άνθρωποι, με χορό και 

τραγούδια, έστελναν το ευλογημένο αλάτι σε όλη τη χώρα. 

Και πριν προλάβει να τελειώσει την περιγραφή του, ένα παράξενο φρου 

φρου φρου ακούστηκε πάνω από το κεφάλι της κυρίας Λα. Ένας σταχτοτσικνιάς 

παρέα με ένα φλαμίνγκο, ήρθαν και κάθισαν δίπλα της.  

- Τι παράξενη που είσαι, της είπαν τα πουλιά. Και τι παράξενη φωνή 

που έχεις!  

- Κι εσείς είστε παράξενα πουλιά απάντησε η κυρία Λα. Ο ένας γκρι και 

ο άλλος πορτοκαλοκόκκινος. Πολύ παράξενα χρώματα! 

- Είμαι έτσι, γιατί η τροφή που τρώω στις αλυκές έχει πολύ αλάτι 

απάντησε το Φλαμίνγκο. Και ’συ εάν μείνεις εδώ αρκετό καιρό, θα 

γίνεις πορτοκαλί… 

Μόλις η κυρία Λα το άκουσε πως θα γίνει πορτοκαλογκρί, ανατρίχιασε. Δεν της άρεσε πολύ η 

ιδέα.  

Έκανε ένα μπρρρρρρρ και τους είπε: 

- Μα εγώ ζούσα στο πιάνο που όλα ήταν άσπρα και μαύρα. Τώρα θα γίνω 

πορτοκαλογκρί; 

Αμέσως είπε στον άνεμο να την πάρει μακριά από τη θάλασσα και τις αλυκές της. 

Πράγματι, με ένα φοοουυυυυυ ο άνεμος την πήγε πιο πέρα. Σε ένα μικρό, όμορφο και 

γραφικό χωριό.  
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- Τι είναι εδώ; Ρώτησε η κυρία Λα. 

- Ένα μικρό παραδοσιακό χωριό, της απάντησε ο άνεμος. Με όμορφα παλιά 

σπίτια. Κάποια μισοχαλασμένα, κάποια άλλα φτιαγμένα από την αρχή. 

- Και γιατί ήρθαμε εδώ;  

- Γιατί εδώ θα ακούσεις καινούριους ήχους. Θα ακούσεις τους ανθρώπους να 

λένε παλιές ιστορίες, θα ακούσεις παλιές μουσικές και τραγούδια που δεν τα 

τραγουδάμε πια.  

- Καλά υπάρχουν ήχοι και μουσικές που δεν έχω ακούσει ακόμα; Τόσο καιρό 

ταξιδεύουμε παρέα. Νομίζω ότι τους άκουσα όλους. 

- Κι όμως, της απάντησε ο άνεμος. Σ’ αυτό το χωριό θα ακούσεις γιαγιάδες να 

σπάνε αμύγδαλα, θα τις δεις να κάθονται στα πεζούλια και να λένε ιστορίες από 

τα νιάτα τους. Θα ακούσεις να μιλάνε στις κότες, στις γάτες, στα σκυλιά. Θα 

ακούσεις τους ήχους από τα φαγητά που μαγειρεύονται στη φωτιά, θα 

ακούσεις τα ξύλα να τρίζουν όταν τα καίει η φωτιά για να μαγειρευτεί το 

φαγητό ή για να ζεστάνουν το σπίτι! Θα ακούσεις πρόβατα και κατσίκια, θα 

ακούσεις να τραγουδούν στο καφενείο τον πόνο και την αγάπη! Θα 

περπατήσεις στα σοκάκια, θα δεις τα γκρεμισμένα σπίτια και θα τα ακούσεις να 

σου διηγούνται την ιστορία του χωριού. Θα μυρίζεις τις ανθισμένες γαζίες και 

τους λεμονανθούς του χωριού. Θέλεις να περπατήσουμε και να δεις πως ζουν 

εδώ οι άνθρωποι; 

- Θέλω απάντησε η κυρία Λα. Ίσως βρω επιτέλους το μέρος που θέλω να ζήσω. 

Ο άνεμος, την πήρε αγκαλιά και άρχισαν να περπατάνε στα σοκάκια του χωριού. Μόλις 

ξεκίνησαν τη βόλτα τους, μια παράξενη μελωδία ακούστηκε. Μια φυσαρμόνικα έπαιζε ένα 

παλιό, γνώριμο, νοσταλγικό σκοπό. Συγκινήθηκε γιατί της θύμισε κάτι από το παλιό πιάνο. 

Όση ώρα ξεμάκραιναν και χάνονταν ο ήχος της φυσαρμόνικας, τόσο περισσότερο η κυρία Λα 

αναπολούσε το πιάνο και τις αδελφές της. 

Συνέχισαν το δρόμο τους. Ένα ξερό γκαπ, γκαπ, γκαπ ακούγονταν όλο και πιο δυνατά.  

- Τι είναι αυτός ο ήχος άνεμε; Ρώτησε. 

- Ένας χασάπης κόβει κρέατα πάνω σε ένα ξερό κούτσουρο. Της απάντησε. 

Η κυρία Λα, είχε ακούσει πολλές φορές για τα κούτσουρα των χασάπηδων. Η κυρία στο 

σπίτι, συζητούσε με τους φίλους της γι’ αυτό το ξύλο. Και ευθύς, είπε στον άνεμο. 

- Ξέρεις άνεμε, ότι τα καλύτερα μουσικά όργανα, γίνονται από τα κούτσουρα των 

χασάπηδων; Κι αυτό γιατί είναι τα πιο ξερά. 

Η κυρία Λα πλησίασε για να δει το κούτσουρο, αλλά το θέαμα που αντίκρισε την 

τρόμαξε. Τράβηξε απαλά τον άνεμο και συνέχισαν το δρόμο τους μέχρι που έφτασαν στο 

καφενείο του χωριού. Φωνές, γέλια, τραγούδια και μουσικές ακουγόταν μέσα στον καφενέ. 

Πλησίασε στο τζάμι και έμεινε με το στόμα ανοιχτό όταν διαπίστωσε πως οι μουσικές έβγαιναν 
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από τα ποτήρια, τα κουτάλια και τις κατσαρόλες του καφενείου! Πλησίασε στην πόρτα και την 

άνοιξε απαλά. Μπήκε στο καφενείο, και τους παρακάλεσε με την ψιλή της νότα, να καθίσει 

στην παρέα τους. Την κοίταξαν λίγο περίεργα, αλλά τη δέχτηκαν με χαρά.  Σε λίγο το κέφι 

άναψε και έφτασε στο αποκορύφωμα του. Τα κατσαρολικά, τα ποτήρια, τα κουτάλια και τα 

κομπολόγια των παππούδων, έφτασαν κι αυτά γρήγορα στο τσακίρ κέφι. Οι 

παππουδολαλάδες πιάσαν το χορό και το τραγούδι. Οι φωνές τους έφταναν μέχρι την άκρη 

του χωριού και γρήγορα απλώθηκαν σε όλη την περιοχή! Η κυρία Λα, μπήκε στην παρέα και 

άρχισε να τραγουδά μαζί με τους θαμώνες του καφενείου σ’ ένα παλιό, γνώριμο σκοπό: 

Μες στον καφενέ, παππούδες και λαλάδες, (δις)1 

Τραγουδούν και πίνουνε και γλεντοκοπίζουνε. (δις) 

Πέρασε και η Λα και κάθισε κοντά τους(δις) 

Κι άρχισε να τραγουδά, δυνατά και τσιριχτά! (δις) 

Και τρομάξανε και φύγαν οι λαλάδες(δις)2 

Άλλες στον κατήφορο κι άλλες στον ανήφορο. (δις) 

Βρε κυρία Λα, τις τρόμαξες λιγάκι(δις) 

Το σκασαν και φύγανε και τα όρη πήρανε. (δις) 

Μόλις άκουσε η κυρία Λα, τους στίχους του τραγουδιού, κοκκίνισε από την ντροπή της 

και βγήκε έξω από τον καφενέ. Άρχισε απαρηγόρητη το κλάμα και με αναφιλητά είπε στον 

άνεμο τι είχε συμβεί. 

Ο άνεμος αμέσως κατάλαβε τις προθέσεις της. Και πριν προλάβει να ολοκληρώσει τις 

σκέψεις του, την άκουσε να του λέει: 

-  Καλύτερα να φύγουμε άνεμε. Δε μου αρέσει εδώ. Σίγουρα κι αυτοί δε θα θέλουν 

την παρέα μου.  

Ο αγέρας χαμογέλασε την πήρε αγκαλιά και με ένα φουουουου… την ακούμπησε 

απαλά σε μία σπηλιά. Μέσα στη σπηλιά δεν ακούγονταν τίποτα. Μια παράξενη σιωπή μόνο 

που θύμιζε τις νύχτες, τότε που ζούσε μέσα στο πιάνο. Τότε που όλοι είχαν φύγει από το 

δωμάτιο. 

Μέσα στη σπηλιά μύριζε μούχλα, είχε υγρασία και ήταν αρκετά κρύα. Ήταν και αρκετά 

σκοτεινά. Όταν τα μάτια της συνήθισαν στο λιγοστό φως, είδε πως στο πάτωμα και στην 

                                                           
1
 Τραγούδι με το σκοπό από το τραγούδι «Κάτω στο γιαλό, κάτω στο περιγιάλι» 

2
 Λαλά = γιαγιά στα Μεραμπελλιώτικα. 
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οροφή της σπηλιάς υπήρχαν όμορφες λεπτές κολόνες. Ξαφνικά, άκουσε μία σιγανή φωνούλα. 

Τόσο σιγανή που τέντωσε πολύ το αυτί της για να ακούσει.  

- Ποιος είναι; Ακούστηκε ένας ψίθυρος από το βάθος της σπηλιάς. Ποιος ενοχλεί τη 

Σιωπή μου και κάνει τόσο θόρυβο; 

- Είμαι η κυρία Λα, απάντησε με την ψιλή φωνή της.  

Ο κύριος αντίλαλος που ζει παντού, επανέλαβε τα λόγια της: Είμαι η κυρία Λα. Είμαι η 

κυρία Λα… 

- Εσύ ποιος είσαι; Ρώτησε με αγωνία η κυρία Λα. 

- Είμαι ο κύριος Άηχος ήχος. Ο ήχος που δεν έχει ήχο. Είμαι η Σιωπή!!!  

- Τι είναι η σιωπή; Ρώτησε η κυρία Λα. 

- Από εμένα ζητάς να σου πω τι είναι η σιωπή; Δεν έχεις σωπάσει ποτέ σου; Αν θες 

να ξέρεις όμως, η σιωπή είναι λέξεις πολλές. Λέξεις που δεν υπάρχουν σε κανένα 

λεξικό. Δεν τις έχει πει ποτέ κανείς. Ούτε και συ. Γι’ αυτό δεν τις γνωρίζεις. Είναι 

όμορφες, πολύχρωμες, απλές, εύκολες και κατανοητές. 

Ο κύριος Αντίλαλος δεν μπόρεσε να επαναλάβει τα λόγια του κυρίου Άηχου ήχου. Ήταν 

τόσο, μα τόσο ψιθυριστά που ακόμα κι αυτός, δεν άκουσε τίποτα. Η κυρία Λα δεν 

πολυκατάλαβε, γι’ αυτό και ρώτησε: 

- Πώς περνάς την ώρα σου; Τι δουλειά κάνεις; Τι μπορεί να κάνει κάποιος όταν δε 

μιλάει καθόλου; 

- Μα φυσικά και μιλάω, απάντησε ο κύριος Άηχος ήχος. Δε φταίω εγώ, εάν εσύ δεν 

μπορείς να ακούσεις! Ζω με όλους όσους έχουν μάθει να ζουν στη σιωπή τους. Και 

αυτό είναι πολύτιμο. Δεν έχεις ακούσει ότι η σιωπή είναι χρυσός; Αν κυρία Λα, η 

σιωπή μου δεν μπορεί να σου πει κάτι, είναι γιατί μάλλον δεν ξέρεις με ποιο τρόπο 

μπορείς να την ακούσεις. 

- Ναι, απάντησε η κυρία Λα, όμως, θα μπορούσες να μου πεις σε τι χρησιμεύεις; 

Γιατί ζεις μόνος σου; Και τι μπορεί να προσφέρεις αφού είσαι ένας Άηχος ήχος; 

- Όλα αυτά για να τα μάθεις και να τα δεις, απάντησε ο κύριος Άηχος ήχος, θα πρέπει 

να βλέπεις με τα μάτια της καρδιάς. Με την καρδιά σου, μπορείς να δεις μια νότα 

να πετάει, μπορείς να αρπάξεις τον κελαϊδισμό ενός πουλιού, μπορείς να χαϊδέψεις 

το κελάρισμα του νερού.  

- Μα σε τι μπορούν να σου χρειαστούν όλα αυτά; Ρώτησε η κυρία Λα. Τι  κάνεις όλο 

τον καιρό που ζεις μέσα σ’ αυτή τη σπηλιά; Πώς περνά ο χρόνος σου; 

- Φιλοσοφώ τη ζωή, απάντησε ο κύριος Άηχος ήχος. Κάθε τι που συμβαίνει στη ζωή 

μας εγώ προσπαθώ να καταλάβω γιατί συνέβη. Αν ένα πουλί κάνει το καλύτερο 

κελάηδημα στον κόσμο, αλλά δεν υπάρχει κανείς να το ακούσει τι να το κάνεις; Το 

ίδιο και με ένα δέντρο όταν πέσει στο δάσος. Αν δεν υπάρχει κανείς για να το 

ακούσει, γιατί να υπάρχει ο ήχος; Τέτοια πράγματα κάνω κάθε μέρα. Αν θέλεις 
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μείνε μαζί μου, να φιλοσοφούμε παρέα στη σιωπή, να περνά και ο χρόνος σου. 

Αλλά σε παρακαλώ να σεβαστείς και να αγαπήσεις τη σιωπή της σπηλιάς. 

` Η κυρία Λα, μόλις τα άκουσε όλα αυτά, κατάλαβε ότι δεν ήταν ούτε αυτός ο χώρος που 

έψαχνε και παρακάλεσε τον άνεμο να φυσήξει και να την πάει σε άλλα μέρη. 

Ένα φούουουου, ακούστηκε και σε πολύ λίγο χρόνο, η κυρία Λα βρέθηκε στον κήπο της 

πόλης μας. Υπήρχαν παντού διάφορα λουλούδια, με όμορφα χρώματα. Τα  δέντρα ήταν 

γεμάτα φρούτα, και όλα τα φυτά έβγαζαν παράξενους ήχους. 

- Τι είναι εδώ; Ρώτησε τον άνεμο. 

- Ένα μουσικό περιβόλι, της απάντησε. Είναι ο μεγάλος κήπος της πόλης μας. Ό,τι 

βλέπεις εδώ μέσα, μπορεί να βγάζει ήχους και να τραγουδάει!!!  Άκου… Μόλις τα 

φυτά ξεκίνησαν να παίζουν τη συμφωνία των λουλουδιών! Κλείσε τα μάτια σου και 

απόλαυσε την.  

Πραγματικά μέσα στο περιβόλι, ακούγονταν η πιο όμορφη μελωδία που είχε ακούσει 

από τη στιγμή που άφησε το παλιό πιάνο. Όλα τα φυτά μαζί, έβγαζαν μια εξαιρετική μελωδία. 

Μαγεμένη η κυρία Λα, περίμενε να τελειώσουν. 

- Τι είδους φυτά είστε; Και πώς μπορείτε και τραγουδάτε τόσο όμορφα; Ρώτησε η 

κυρία Λα όταν τελείωσαν τη συναυλία τους. 

- Είμαστε μουσικά φυτά, απάντησαν όλα μαζί. Με τους καρπούς μας, μπορούμε και 

παράγουμε όλες τις νότες.  

- Όλες τις νότες; Ρώτησε με απορία η κυρία Λα. Μπορείτε να κάνετε κι εμένα; 

- Φυσικά, της απάντησαν τα φυτά. Δεν είσαι η μόνη στον κόσμο που έχει αυτή την 

ικανότητα! 

- Δεν είμαι η μόνη στον κόσμο; Ξαναρώτησε η κυρία Λα. Ποιος άλλος μπορεί να κάνει 

ότι κάνω;  

- Μα αρκετοί από εμάς, απάντησαν τα φυτά. Ήδη γνώρισες μία. Τη νεράιδα του 

ποταμού. Αλλά και η ξαδέλφη της η κυρία Καλάμω, μπορεί. Και γυρνώντας στην 

κυρία Καλάμω της είπαν:  

- Κυρία Καλάμω δώσε μας μία Λα… 

Η κυρία Καλάμω, παρακάλεσε τον άνεμο να φυσήξει πολύ απαλά μέσα της και ευθύς μία νότα 

Λα, ξεχύθηκε στον αέρα… 

- Είδες; Ρώτησαν τα φυτά. Άκου τώρα τον ήχο που βγάζουν οι νεροκολοκύθες! Τα 

σποράκια μέσα στο σώμα της χτυπούν αρμονικά και έτσι παράγουν ήχους. Όταν τα 

κλαδιά των δέντρων χτυπήσουν την άδεια καρπουζιά, τότε συμπληρώνουν τον ήχο 

της νεροκολοκύθας! Και οι κορίνες τι σου λένε; Γκλιν γκλιν με τα σποράκια τους και 

γεμίζουν κι εκείνες με τη σειρά τους το περιβόλι με τις μελωδίες τους. Δες κι εκεί 

στο βάθος τις όμορφες  μωβ καμπανούλες! Μόλις αρχίσουν να βγάζουν ήχους, όλοι 
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μας σταματάμε και τις ακούμε.  Έχεις ακούσει τα φύλλα των δέντρων να 

τραγουδάνε όταν τα φυσούν τα χείλη των παιδιών; Και τα πολύχρωμα σκυλάκια τα 

έχεις ακούσει; Η ορχήστρα των λαχανικών είναι το καμάρι του κήπου μας. Άκου 

την! Να σου πούμε και κάτι άλλο; Βλέπεις εκείνη την καρυδιά; Περιμένει να 

μεγαλώσει για να δώσει το ξύλο της και να φτιάξουν λύρες και κιθάρες. 

- Δηλαδή περιμένει την ημέρα που θα την κόψουν; Ρώτησε η κυρία Λα. Και δεν τη 

νοιάζει που θα πεθάνει; 

- Όχι της απάντησαν τα φυτά. Και μείς σε λίγο θα ξεραθούμε. Απλώς περιμένουμε να 

περάσει το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Μόλις έρθει ο χειμώνας θα ξεραθούμε για 

να ξαναγεννηθούμε την Άνοιξη και να αρχίσουμε πάλι να τραγουδάμε.. 

Η κυρία Λα στεναχωρήθηκε  πολύ. Από τη στεναχώρια της ένα δάκρυ ξεγλίστρησε από 

τα μάτια της. Νοστάλγησε το πιάνο και τις αδελφές της. Τελικά, πουθενά δεν ήταν πιο 

όμορφα! Είχε κάνει μεγάλο λάθος που έφυγε από εκεί. Παρακάλεσε τον άνεμο να τη γυρίσει 

σπίτι της. Σε κείνο το παλιό, όμορφο πιάνο. Εκεί που όλες μαζί ζούσαν σε μια απόλυτη 

αρμονία. 

Ο άνεμος χαμογέλασε, χάρηκε που η κυρία Λα κατάλαβε το λάθος της και αφού 

φύσηξε απαλά, την πήρε στα χέρια του και τη μετέφερε στο παλιό πιάνο.  

Μόλις την είδαν οι αδελφές της, χάρηκαν πολύ και αμέσως άρχισαν να βγάζουν τις πιο 

όμορφες νότες που είχαν βγάλει ποτέ τους. Η κυρία Λα, αφού τις αγκάλιασε μία μία, πήρε τη 

θέση της στο πιάνο και άρχισε να συμπληρώνει με τη νότα της, τη συναυλία. Σε όλο το 

δωμάτιο,  απλώθηκε η πιο όμορφη μουσική που είχε ακουστεί ποτέ!  

Η καλή νεράιδα του ποταμού, φύσηξε διαφορετικά αυτή τη φορά. Με το φύσημα της, 

κάλεσε όλους όσους είχε συναντήσει η κυρία Λα, στο μεγάλο ταξίδι της. Τα πουλιά, τη βροχή, 

τον άνεμο, τα ποτήρια και τους τεντζερέδες,  την κυρία Καλάμω. Ήρθαν οι παππουλολαλάδες, 

τα λουλούδια, τα λαχανικά και τα φρούτα από το μουσικό περιβόλι! Και όλοι μαζί άρχισαν να 

παίζουν και να σκορπίζουν τη μουσική τους σε όλη την πόλη. Η κυρία καθόταν στο πιάνο και 

συμπλήρωνε τη συναυλία με τη φωνή της, ενώ ο κύριος Άηχος ήχος κρατούσε κλειστά τα 

αυτιά του. Τόση «ηχολίπανση», δεν μπορούσε να την αντέξει! Απλώς, περίμενε υπομονετικά 

τη στιγμή που η κυρία με το νανούρισμα της, θα στείλει σε όλα τα παιδιά τα πιο όμορφα 

όνειρα και στον κύριο Άηχο ήχο τη σιωπή… Πράγματι, σε λίγο ακούστηκε η μελωδική φωνή της 

κυρίας και το νανούρισμα της ταξίδεψε σε όλα τα παιδιά όλου του κόσμου! 

Στου παραμυθιού την άκρη 
ράψαμε κόκκινη κλωστή, 

τα όνειρα μας ν’ ανεμίζουν 
στης νύχτας την απέραντη σιωπή. 

 
Ο άνεμος και η θάλασσα 

Χαράζουνε πορείες 
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και προσευχές σου αφήνουνε 
να φύγουνε της νύχτας οι σκιές. 

 
Μη φοβηθείς τους ήχους που καλπάζουν 

Αγγέλους τ’ ουρανού φρουρούς, 
σου στέλνω κάθε βράδυ να σε βλέπουν 
κι ανάσες της καρδιάς μου να μ’ ακούς.  

 
Έλα, μια βόλτα να σε πάω. 

Πάρε το όνειρο αγκαλιά 
Πάμε σε δάση και χωριά, 

 σε θάλασσες, σε κήπους πέρα μακριά. 
 

Μα να! Ξημέρωσε η μέρα και χαράζει 
και φεύγουνε τα όνειρα μακριά 

ο ήλιος σου φωτίζει τη ματιά 
και μια καινούρια μέρα ξεκινά!!! 
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Παιχνίδια Αυλής 
 

Το παιχνίδι ως εκπαιδευτικό εργαλείο στην Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση, 

επικεντρώνεται στο ρόλο που διαδραματίζει,  ω ς  ε ρ γ α λ ε ί ο  μ ά θ η σ η ς  

γ λ ω σ σ ι κ ώ ν ,  γ ν ω σ τ ι κ ώ ν  κ α ι  κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν  δ ε ξ ι ο τ ή τ ω ν .  Αντανακλά τις 

αναπτυξιακές δραστηριότητες τις οποίες εμπεδώνουν οι μαθητές και συμβάλλει 

στην ανάπτυξή τους, στην κατάκτηση και οργάνωση των δεξιοτήτων τους. Το 

παιχνίδι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη γνωστική ανά πτ υ ξ η τ ους ,  κ αθ ώς 

επ ίσ ης  κ α ι  γ ι α  τ η  δημ ιο υργ ία  κ ο ιν ω νικ ής  κ ατ ανό ησ ης ,  για την ενίσχυση 

των κινητικών δεξ ιοτ ήτ ω ν κ αι  τ ων δε ξ ιοτ ήτ ω ν  οπτ ικ ο κ ι νη τ ικ ο ύ 

συντ ον ισμ ο ύ (Glover, 1998; Tanta, Deitz, White & Billingsley, 2005). 

 

 

ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΠΗΛΙΑ 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ: 

Να εξασκηθεί η ακοή των μαθητών και να μπορούν να συγκεντρωθούν έτσι ώστε να 

εκτελέσουν με προσοχή τις οδηγίες. 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ: 

Ο κ. Άηχος ήχος, κάθεται στο Θρόνο του, (στην καρέκλα του) και κοιτάζει τον τοίχο. Κάτω 

από το θρόνο, έχουμε κρύψει ένα ευαίσθητο μουσικό όργανο (π.χ. Κορίνες). Τα παιδιά 

προσπαθούν να «κλέψουν» το όργανο, χωρίς να κάνουν θόρυβο οι κορίνες. Εάν ακουστεί ο 

παραμικρός ήχος ο κ. Άηχος ήχος φωνάζει:  

- Ποιος προσπαθεί να κλέψει τις κορίνες μου;  

Το παιδί βγαίνει έξω και συνεχίζει άλλος. Νικητές είναι αυτοί που θα καταφέρουν να 

«κλέψουν» το μουσικό όργανο χωρίς να τους ακούσει ο κ. Άηχος ήχος. 

 

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕΝΕ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ: 

Να μπορέσουν οι μαθητές να διατηρήσουν τον προσανατολισμό τους σε ένα γνωστό χώρο. 

Να μπορέσουν να συνεργάζονται και να δίνουν σωστές και ακριβείς πληροφορίες 

χρησιμοποιώντας τα σημεία του προσανατολισμού. (Βορράς, Νότος, Ανατολή, Δύση, 

αριστερά, δεξιά, ευθεία). 

Να αναγνωρίσουν οι μαθητές τα οικιακά σκεύη που παράγουν τους ήχους. 

ΥΛΙΚΑ: 

Κατσαρόλα, τηγάνι, ποτήρια, κουτάλια, τρίφτης. 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ: 

Δένουμε τα μάτια στον παίχτη και τον τοποθετούμε στο κέντρο της αυλής. Τον 

περιστρέφουμε αρκετές φορές κυκλικά, αριστερόκυκλα ή δεξιόκυκλα για να μπερδευτεί 

και να αποπροσανατολιστεί. Τοποθετούμε τα κατσαρολικά, τα ποτήρια, τα κουτάλια σε 

διάφορα σημεία της αυλής. Ένας μαθητής, παίζει ένα ρυθμό με την κατσαρόλα. Ο παίχτης 

πρέπει να αναγνωρίσει τον ήχο και να εντοπίσει το σημείο που βγαίνει ο ήχος της 
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κατσαρόλας. Στη συνέχεια χτυπάνε τα κουτάλια. Πρέπει να  αναγνωρίσει τον ήχο και να 

βρει που είναι κρυμμένα τα κουτάλια. Στη συνέχεια χτυπάμε τα ποτήρια κ.ο.κ.  

Του λύνουμε τα μάτια εφ’ όσον έχει καταφέρει να βρει όλα τα αντικείμενα. Αν δεν βρει 

κάποιο, επαναλαμβάνουμε το χτύπημα αλλά τα αντικείμενα είναι σε διαφορετικό σημείο.  

Νικητής είναι αυτός που θα βρει όλα τα όργανα, με την πρώτη ή με λιγότερες κινήσεις. 

(ενδείκνυται για μαθητές με χαμηλή ακοή) 

Ο παίχτης μπορεί να ζητήσει βοήθεια εάν δεν έχει βρει το σημείο που είναι το όργανο. Σ’ 

αυτή την περίπτωση, οι υπόλοιποι παίχτες, μπορούν να τον βοηθήσουν ή να τον 

μπερδέψουν ή να του υποδείξουν το σημείο λέγοντας του να κάνει μεγαλύτερο 

δρομολόγιο…. 

 

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ: TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΑ ΦΥΛΛΑ 

ΣΤΟΧΟΣ: 

Να μπορέσουν οι μαθητές να επιλέξουν το σωστό φύλλο και να παράξουν ήχους σύμφωνα 

με τις οδηγίες του παιχνιδιού. 

Να αναπαράγουν ήχους και να μπορέσουν να εκτελέσουν ένα μουσικό κομμάτι που θα 

τους υποδειχθεί. 

ΥΛΙΚΑ 

Διάφορα είδη φύλλων από δέντρα κήπου και δάσους.  

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

Τοποθετούμε διάφορα είδη φύλλων σε ένα τραπέζι. Κάθε παίχτης διαλέγει και παίρνει ένα 

φύλλο στην τύχη. Οι παίχτες, γνωρίζουν ότι τα φύλλα παράγουν ήχους. Νικητής, είναι 

αυτός που θα καταφέρει να επιλέξει το φύλλο που θα βγάλει τον καλύτερο και δυνατότερο 

ήχο! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ηχολίπανση. Η ΛαΛα μας η καλή ταξιδεύει στις ομορφιές του τόπου μας! 
 

 

Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Αγίου 
Νικολάου  

 

18 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Αλυκές Ελούντας 

Φραρό 



Ηχολίπανση. Η ΛαΛα μας η καλή ταξιδεύει στις ομορφιές του τόπου μας! 
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