
∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ 

ΣΕΛ. 2: Ευχές για τη µητέρα από τα παιδιά του Νηπιαγωγείου – Η 
καρδιά της µάνας ΣΕΛ. 3:  Μανούλα µου (Β΄ τάξη) – Και ο Θεός έπλασε 

τη µάνα ΣΕΛ. 5: Η αγωνία ενός µικρού αγγέλου ΣΕΛ. 6: Easter holidays 

– Οι διακοπές του Πάσχα ΣΕΛ. 7: Πρωταπριλιά – Χανς Κρίστιαν 
Άντερσεν ΣΕΛ. 8: Παγκόσµια ηµέρα κατά των ναρκών ΣΕΛ. 9: 

Παγκόσµια ηµέρα υγείας – Παγκόσµια ηµέρα των ροµά ΣΕΛ. 10: 

Παγκόσµια ηµέρα της Γης ΣΕΛ. 11: Παγκόσµια ηµέρα κατά της 
ελονοσίας -  Παγκόσµια ηµέρα χορού ΣΕΛ. 12: 100 χρόνια από τη 

γέννηση του Γιάννη Ρίτσου ΣΕΛ. 13: Νοµισµατικό µουσείο – Πνευστά 

Μουσικά Όργανα ΣΕΛ. 15: Έρευνα για τα ατυχήµατα στους µαθητές 
του σχολείου ΣΕΛ. 17: Συνεντεύσεις από κατοίκους του χωριού ΣΕΛ. 

19: Εκδήλωση για τη γιορτή της Μητέρας – Η εξέλιξη της τηλεόρασης 

ΣΕΛ. 20: Το αυτοκίνητο στη ζωή µας ΣΕΛ. 20: Το δώρο της Μαρτίνας 
– Γιατί το λέµε; - Γράµµα από τη συγγραφέα Γιολάντα Τσορώνη - 

Γεωργιάδη 23 - 24: ∆ιασκεδάστε µαθαίνοντας  

ΜΑΝΑ ΜΟΥ 
Άσε να λέει ο κόσµος: τη δουλειά σου

.
  

κοίτα να µεγαλώσεις τα παιδιά σου  

να ‘ναι καλοντυµένα, καθαρά
.
   

Βάλε τα χέρια στη δουλειά για µένα,  

τα µαύρα χέρια σου τα σκεβρωµένα,  

πάντα µες στις φωτιές και στα νερά.   

 

Απ’ το πρωί ως το βράδυ στη µπουγάδα,  

σαν µηχανή
.
  µ’ ορµή και γληγοράδα,  

πετάξου µια στιγµή στο µαγερειό,  

φέρε το σπίτι βόλτα µε τη σκούπα,  

πρόφτασε που ξεχείλησεν η σούπα  

και ξαναγύρισε στο πλυσταριό.  

 

Εκεί, µες στα νερά και στον καπνό,  

µες στον µονότονο της σκάφης σου ρυθµό,  

- ρυθµό κρατάει που στάζει κι η αλισίβα  

και που χορεύει στην αυλή η βροχή,  

δουλεύει τ’ όνειρο κι η προσευκή,  

κι άνιωθα σώνουνται τα ρούχα η στοίβα. 

 

Να µεσηµέρι: µαζευτήκαµε όλοι  

µε γουρλωµένα µάτια σαν διαβόλοι,  

κι έχεις κενώσει, κόψει το ψωµί,  

βρεγµένη, κι ανασκουµπωµένη,  

χάφτεις κι η γλώσσα σου η τσουρουφλισµένη 

λούζεται µ’ άσπρο τσουχτερό κρασί. 

 

Και γύρω σου εµείς, άντρες ένας κι ένας,  

της γλώσσας παλικάρια και της πένας,  

τρεις σκυφτοί µε σκέψεις χίλιες δυο, 

χαµογελώντας συ µας καµαρώνεις  

η γυναικούλα, και ξαναδυναµώνεις 

 και πας να ονειρευτής στο πλυσταριό. 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΩΤΑΣ 
 

Μηνιαία µαθητική εφηµερίδα               Έτος 13
ο
 

των µαθητών των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων    Απρίλιος 2009 

του ∆ηµοτικού Σχολείου Ριζού     Αριθµός Φύλλου 107 

Τηλέφωνο Σχολείου 2381071209    Ευρώ 1 

dim-rizou.pel.sch.gr 

e-mail: mail@dim-rizou.pel.sch.gr 
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Η ΚΑΡ∆ΙΑ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ 

Ένα παιδί, µοναχοπαίδι αγόρι, 

αγάπησε µιας µάγισσας την κόρη. 

- ∆εν αγαπώ εγώ, του λέει, παιδιά, 

µ' αν θέλεις να σου δώσω το φιλί µου, 

της µάνας σου να φέρεις την καρδιά 

να ρίξω να την φάει το σκυλί µου. 

 

Τρέχει ο νιος, την µάνα του σκοτώνει 

και την καρδιά τραβά και ξεριζώνει 

και τρέχει να την πάει, µα σκοντάφτει 

και πέφτει ο νιος κατάχαµα µε δαύτη. 

 

Κυλάει ο γιος και η καρδιά κυλάει 

και την ακούει να κλαίει και να µιλάει. 

Μιλάει η µάνα στο παιδί και λέει: 

- Εχτύπησες, αγόρι µου;…και κλαίει!  

 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 
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ΜΑΝΟΥΛΑ ΜΟΥ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ 

 
 

"ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΠΛΑΣΕ ΤΗ ΜΑΝΑ" ΤΟΥ ΠΑΟΛΟ ΚΟΕΛΙΟ 

Όταν ο καλός Θεός δηµιουργούσε τις 

µητέρες, βρισκόταν στην έκτη µέρα 

συνεχούς δουλειάς, όταν ο άγγελος 

εµφανίστηκε και είπε: "Παιδεύεστε πολύ 

µε αυτό το δηµιούργηµα.” 

Και είπε ο Θεός: " Έχεις διαβάσει τις 

προδιαγραφές που πρέπει να έχει αυτό 

Μανούλα µου, να 

είσαι στη ζωή σου 

πάντα γελαστή και 

χαρούµενη!  

Παπαθεοδώρου 

Απόστολος 

Μανούλα µου, δε 

θέλω να πάθεις 

ποτέ τίποτα! 

 

Παπαδόπουλος 

Βαγγέλης 

Μανούλα µου, 

θέλω να είσαι 

πάντα καλά! 

Φαντίδης 

Ιωακείµ 

Μανούλα µου, 

είσαι η πιο καλή 

του κόσµου! 

Παπαδόπουλος 

Γιώργος - 

Ραφαήλ 

Μανούλα µου, 

σ’ αγαπώ πολύ! 

 

Παπουτσής 

Γιάννης 

Μανούλα µου, 

να είσαι πάντα 

γερή! 

Φενερίδης 

∆ηµήτρης 

Μανούλα µου, σ’ 

αγαπώ πολύ και 

θέλω να είσαι 

πάντα καλά! 

Φαντίδου  

Νεφέλη 

Μανούλα µου, 

να είσαι πάντα 

δυνατή! 

Χαρατσίδου 

Σοφία 

Μανούλα µου, ό,τι 

κι αν συµβεί, θα 

είµαι πάντα πλάι 

σου! 

Σεµετσίδου 

Ευθυµία 

Μανούλα µου, 

θα σ’ αγαπώ για 

πάντα! 

Σιδηροπούλου 

Ελισάβετ 

Μανούλα µου, 

να είσαι πάντα 

καλά! 

Σιδηρόπουλος 

Μανώλης 

Μανούλα µου, 

να είσαι πάντα 

ευτυχισµένη! 

Παπαδόπουλος 

Λευτέρης 
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εδώ; Πρέπει να είναι εντελώς αδιάβροχο 

αλλά όχι πλαστικό, να έχει 180 

µετακινούµενα µέρη που να µπορούν να 

αντικαθίστανται, να κινείται πάνω σε 

χυµένο καφέ και σε άλλα τροφικά 

κατάλοιπα, να έχει ποδιά που 

εξαφανίζεται όταν σηκώνεται, ένα φιλί 

που να θεραπεύει οτιδήποτε από ένα 

σπασµένο πόδι µέχρι µια ερωτική 

απογοήτευση, και να έχει έξι ζευγάρια 

χέρια." 

Ο άγγελος κούνησε το κεφάλι του 

αργά και είπε: "Έξι ζευγάρια χέρια...µε 

κανέναν τρόπο." 

"∆εν είναι τα χέρια που µου 

δηµιουργούν προβλήµατα," είπε ο Θεός. 

"Είναι τα τρία ζευγάρια µάτια που πρέπει 

να έχουν οι µητέρες." 

"Αυτά θα υπάρχουν στο στάνταρ 

µοντέλο;" ρώτησε ο άγγελος.  

Ο Θεός έγνεψε καταφατικά. "Το ένα 

ζευγάρι για να βλέπει µέσα από κλειστές 

πόρτες όταν αυτή ρωτάει, "Τι κάνουν τα 

παιδιά εκεί;" όταν ήδη αυτή ξέρει. Το 

άλλο ζευγάρι στο πίσω µέρος του 

κεφαλιού της για να βλέπει όσα δεν 

µπορούσε αλλά πρέπει να ξέρει, και 

φυσικά ένα τρίτο ζευγάρι εδώ µπροστά 

για να µπορεί να βλέπει πότε ένα παιδί 

κάνει γκάφες και να λέει, "Καταλαβαίνω 

και σ' αγαπώ," χωρίς να χρειάζεται να 

βγάλει λέξη. 

"Κύριε," είπε ο άγγελος αγγίζοντας 

ευγενικά το µανίκι του, "Ξεκουραστείτε 

τώρα. Αύριο είναι άλλη µέρα.". 

"∆εν µπορώ," είπε ο Θεός. "Είµαι 

πολύ κοντά στο να δηµιουργήσω κάτι που 

µοιάζει τόσο πολύ µε µένα. Ήδη έχω 

κάνει µία πού θεραπεύει µόνη της τον 

εαυτό της όταν είναι άρρωστη, που 

µπορεί να ταΐσει µια οικογένεια έξη 

ατόµων µε µια µπουκιά ψωµί και που 

µπορεί να βάλει ένα εννιάχρονο παιδί να 

σταθεί κάτω από το ντους."  

Ο άγγελος περιτριγύρισε το µοντέλο 

της µητέρας πολύ αργά. "Είναι πολύ 

απαλή," αναστέναξε." 

"Αλλά και πολύ σκληρή!" είπε ο Θεός 

µε έµφαση. "∆εν µπορείς να φανταστείς 

τι µπορεί να κάνει ή τι µπορεί να αντέξει 

µια µητέρα." 

"Μπορεί να σκέφτεται;" 

"Όχι µόνο σκέφτεται, αλλά µπορεί να 

λογικεύει και να συµβιβάζει," είπε ο 

∆ηµιουργός.  

Τελικά ο άγγελος έσκυψε πάνω της  

άγγιξε µε το δάχτυλο του το µάγουλό της. 

"Εδώ υπάρχει µια διαρροή," είπε. "Σας 

το είπα, προσπαθήσατε να τοποθετήσετε 

πάρα πολλά σ' αυτό το µοντέλο." 

"∆εν είναι διαρροή," είπε ο Θεός. 

"Είναι ένα δάκρυ." 

"Και σε τι χρησιµεύει;" 

"Είναι για χαρά, λύπη, απογοήτευση, 

πόνο, µοναξιά και υπερηφάνεια." 

"Είστε µεγαλοφυΐα," είπε ο άγγελος. 

Ο Θεός κοίταξε µελαγχολικά, "∆εν το 

έβαλα εγώ εκεί." 
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"Η ΑΓΩΝΙΑ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ" 

Μια φορά και ένα καιρό ένα παιδί ήταν 

έτοιµο να γεννηθεί. Την προηγούµενη 

ηµέρα ρώτησε το Θεό: «Μου λένε ότι θα 

µε στείλεις αύριο στη γη. Φοβάµαι. Πώς 

θα µπορέσω να ζήσω εκεί; Είµαι µικρός 

και αβοήθητος». Και ο Θεός του 

απάντησε: «Μην ανησυχείς. Έχω 

φροντίσει για σένα. Μεταξύ πολλών 

Αγγέλων διάλεξα έναν και για σένα. Θα 

σε περιµένει στη γη και θα σε φροντίζει». 

Το παιδί επέµενε.  

«Ναι, αλλά εδώ στον παράδεισο δεν 

κάνω τίποτα άλλο από το να τραγουδάω 

και να γελάω κάθε µέρα! Μόνο αυτά 

χρειάζοµαι για να είµαι ευτυχισµένος! Θα 

νοιώθω τόση ευτυχία στη γη;»  

Τότε ο Θεός του είπε:  

«Ο Άγγελος που έχω διαλέξει για 

σένα, ο Άγγελός σου, θα σου τραγουδάει 

όλη την ηµέρα. Θα αισθάνεσαι την αγάπη 

του κι έτσι θα είσαι ευτυχισµένος».  

Και το παιδί ρώτησε:  

«Και πώς θα καταλαβαίνω τους 

ανθρώπους, όταν θα µιλούν, αφού δεν 

ξέρω τη γλώσσα τους;»  

«Αυτό είναι εύκολο», του είπε ο 

Θεός. «Ο Άγγελός σου θα σου λέει τα 

πιο όµορφα και 

γλυκά λόγια, που 

έχεις ακούσει 

ποτέ και µε πολλή 

υποµονή και 

φροντίδα θα σε 

µάθει να µιλάς»!  

Και ύστερα το 

παιδί κοιτώντας 

το Θεό ρώτησε: 

«Και τι θα κάνω, όταν θα θέλω να 

µιλήσω σε σένα;»  

Ο Θεός χαµογέλασε στο παιδί και του 

είπε: «Ο Άγγελός σου θα σε µάθει πώς 

να προσεύχεσαι»!  

Και το παιδί είπε: «Έχω ακούσει ότι 

στη γη υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι, 

που είναι κακοί. Ποιος θα µε 

προστατεύσει από τους κακούς;»  

Ο Θεός αγκάλιασε το παιδί και του 

είπε:  

«Ο Άγγελός σου θα σε υπερασπιστεί 

ακόµα και αν χρειαστεί να βάλει σε 

κίνδυνο την ζωή του».  

Λυπηµένο το παιδί τον ρώτησε: «Ναι, 

αλλά πάντα θα είµαι λυπηµένος, γιατί δε 

θα σε βλέπω πια».  

- «Ο Άγγελός σου θα σου µιλάει 

συνέχεια για µένα και θα σε διδάξει τον 

τρόπο που 

θα 

µπορέσεις 

να γυρίσεις 

πάλι σε 

µένα. Έτσι 

και αλλιώς 

δε θα σου 

λείψω 

ποτέ, αφού 

θα είµαι 

πάντα 

δίπλα σου».  

Τη συγκεκριµένη στιγµή επικρατούσε 

απόλυτη γαλήνη στον παράδεισο και οι 

µακρινές φωνές από τη γη είχαν ήδη 

ακουστεί.  

Το παιδί βιαστικά ρώτησε: «Θεέ µου 

αν πρέπει να φύγω τώρα πες µου το 

όνοµα του Αγγέλου µου!»  

Και ο Θεός απάντησε: «Τον Άγγελό 

σου θα τον αναγνωρίσεις εύκολα. 

Άλλωστε θα είναι ο πρώτος που θα 

αντικρίσεις, φτάνοντας στη γη. Το όνοµα 

του Αγγέλου σου δεν είναι τόσο 

σηµαντικό...  

…θα την φωνάζεις απλά «µαµάκα»!  

 



ΜΑΘ.ΛΟΓ.  6                                                                                                                  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 

 

EASTER HOLIDAYS                                                     

At Easter I had a great time. 

I had a good sleep and a good rest. 

I visited  Salonika and stayed there for 5 

days. 

At Easter we had roast lamb. 

During the Holy week. I was going to the 

church with many other people. On Good 

Saturday's night my family and l went to the 

church to celebrate our God's Resurrection. 

We viewed a firework display after mid 

night and we cracked red eggs as the custom 

requires. 

I hope everyone had great holidays. 

Πασχαλινές διακοπές 

Το Πάσχα πέρασα υπέροχα. Κοιµήθηκα 

καλά και ξεκουράστηκα. 

Επισκέφθηκα τη 

Θεσσαλονίκη και έµεινα 

εκεί για 5 µέρες. 

Το Πάσχα φάγαµε 

ψητό αρνί . 

Κατά τη διάρκεια της 

Μεγάλης Εβδοµάδας 

πήγαινα στην εκκλησία µε 

πολλούς άλλους ανθρώπους. 

To Μεγάλο Σάββατο το βράδυ η οικογένειά 

µου και εγώ πήγαµε στην εκκλησία να 

γιορτάσουµε την Ανάσταση του Θεού µας. 

Είδαµε έκθεση πυροτεχνηµάτων µετά τα 

µεσάνυχτα και τσουγκρίσαµε κόκκινα αυγά 

όπως απαιτεί το έθιµο. 

Ελπίζω όλοι να πέρασαν υπέροχες διακοπές. 

Ανδρεάδου Βερόνικα (ΣΤ΄ Τάξη) 

*       *       * 

In the Sping we celebrate Easter. On Holy 

week we go to church. On Good Thursday all 

Christians go to church and they decorate the 

Epitaph. On Good Friday the Christians bow 

before the Epitaph. 

On Easter Saturday we go to church at night. 

In the church there are white candles and many 

presents. We have nice clothes and new shoes.  

On Easter Day we roast a lamb. We have red 

eggs. We eat, we drink and we dance. Easter Day 

is a lovely day!!!!!!!!!!!!!! 

Πασχαλινές διακοπές 

Στην Άνοιξη εµείς γιορτάζουµε το Πάσχα. 

Τη Μεγάλη Εβδοµάδα πηγαίνουµε στην 

εκκλησία. Τη Μεγάλη Πέµπτη όλοι οι χριστιανοί 

πηγαίνουνε στην εκκλησία και στολίζουν τον 

Επιτάφιο. Τη Μεγάλη Παρασκευή οι χριστιανοί 

προσκυνούν τον Επιτάφιο. 

Το Μεγάλο Σάββατο πηγαίνουµε στην 

εκκλησία το βράδυ. Μέσα στην εκκλησία 

υπάρχουν άσπρες λαµπάδες και πολλά δώρα. 

Εµείς έχουµε ωραία ρούχα και  καινούρια 

παπούτσια. Τη Κυριακή του Πάσχα σουβλίζουµε 

το αρνί. Έχουµε κόκκινα αυγά. Τρώµε, πίνουµε 

και χορεύουµε. Η Κυριακή του Πάσχα είναι µια 

αγαπηµένη µέρα. !!!!!!         

Ηλιάδου Βαρβάρα (ΣΤ΄ Τάξη) 

*       *       * 

Last week was a important week for our 

religion, because they were the days of Easter, 

the Holy Week. 

First of all, from Good Monday until Good 

Friday every afternoon we were attending the 

Mass. On Good Friday we walked with 

the Epitaph in our village. 

 The next day was the Good 

Saturday so we had to go to the church 

to celebrate the Resurrection and we 

took the Holy Light. Moreover after the 

Resurrection we returned to our house, 

where we were cracking the eggs and we 

were eating a traditional soap. On Easter 

Sunday we were baking the lamb on the spit with 

all the family and we were celebrating Easter 

until the afternoon.  

In the end, I have to say, that I had a 

wonderful week, because I was enjoying Easter 

with my family and my friends. 

Πασχαλινές διακοπές 

Η προηγούµενη εβδοµάδα ήταν σηµαντική 

για την θρησκεία µας, γιατί ήταν οι µέρες του 

Πάσχα, η Μεγάλη Εβδοµάδα. 

Πρώτα απ’ όλα από την  Μεγάλη ∆ευτέρα 

µέχρι και την Μεγάλη Παρασκευή 

παρευρισκόµαστε στην Λειτουργία. Την Μεγάλη 

Παρασκευή και γυρίσαµε τον Επιτάφιο στο 

χωριό µας.  

Η επόµενη µέρα ήταν το Μεγάλο Σάββατο 

και έτσι πήγαµε στην εκκλησία να γιορτάσουµε 

την Ανάσταση και πήραµε το Άγιο Φως. 

Επιπλέον µετά την Ανάσταση γυρίσαµε στα 

σπίτια µας, όπου τσουγκρίσαµε τα αυγά και 

φάγαµε την παραδοσιακά σούπα. Την Κυριακή 

του Πάσχα σουβλίσαµε το αρνί µε όλη την 

οικογένεια γιορτάσαµε το Πάσχα µέχρι το 

απόγευµα.  

Τέλος ,έχω να πω ότι είχα µια υπέροχη 

εβδοµάδα, επειδή απόλαυσα το Πάσχα µε την 

οικογένεια µου και τους φίλους µου. 

Σελίδου Στεφανία (ΣΤ΄ Τάξη) 
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ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑ 

Τα ψέµατα της Πρωταπριλιάς είναι ένα έθιµο 

που µας έχει έρθει από την Ευρώπη. Υπάρχουν 

διάφορες εκδοχές σχετικά µε τον τόπο και τον 

χρόνο που γεννήθηκε το  έθιµο αυτό. ∆ύο από 

αυτές, όµως, είναι οι επικρατέστερες. 

Σύµφωνα µε την πρώτη εκδοχή, το έθιµο 

ξεκίνησε από τους Κέλτες. Λαός της 

βορειοδυτικής Ευρώπης, οι Κέλτες ήταν δεινοί 

ψαράδες. Η εποχή του ψαρέµατος ξεκινούσε την 

1η Απριλίου. Όσο καλοί ψαράδες όµως και να 

ήταν, την εποχή αυτή του χρόνου τα ψάρια 

πιάνονται δύσκολα. Έτσι και αυτοί, όπως 

προστάζει ο κώδικας 

δεοντολογίας των 

ψαράδων όλων των 

εποχών, έλεγαν ψέµατα 

σχετικά µε τα πόσα 

ψάρια είχαν πιάσει. Αυτή 

η συνήθεια, έγινε µε το 

πέρασµα του χρόνου 

έθιµο.  
Η δεύτερη εκδοχή, 

που θεωρείται και πιο 

βάσιµη ιστορικά, θέλει 

γενέτειρα του εθίµου την 

Γαλλία του 16ου αιώνα. 

Μέχρι το 1564 η 

πρωτοχρονιά των Γάλλων ήταν η "1η Απριλίου". 

Την χρονιά αυτή όµως, και επί βασιλείας 

Καρόλου του 9ου, αυτό άλλαξε και πρωτοχρονιά 

θεωρούνταν πλέον η 1η Ιανουαρίου. Στην αρχή 

αυτό δεν το δέχτηκαν όλοι οι πολίτες. Οι 

αντιδραστικοί συνέχιζαν να γιορτάζουν την 

παλαιά, πλέον, πρωτοχρονιά τους την 1η 

Απριλίου, ενώ οι υπόλοιποι τους έστελναν 

πρωτοχρονιάτικα δώρα, για να τους 

κοροϊδέψουν. Το πείραγµα αυτό µετατράπηκε µε 

τον καιρό σε έθιµο. 

Όπου και να γεννήθηκε πάντως, γεγονός 

είναι ότι το έθιµο αυτό ήρθε και στην Ελλάδα 

και διαφοροποιήθηκε αποκτώντας µια ελληνική 

χροιά. Η βασική ιδέα βέβαια παρέµεινε ίδια. 

Λέµε αθώα ψέµατα µε σκοπό να ξεγελάσουµε το 

«θύµα» µας. Σε κάποιες περιοχές της πατρίδας 

µας, θεωρούν ότι όποιος καταφέρει να ξεγελάσει 

τον άλλο, θα έχει την τύχη µε το µέρος του όλη 

την υπόλοιπη χρονιά. Σε κάποιες άλλες 

πιστεύουν ότι ο «θύτης» θα έχει καλή σοδειά 

στις καλλιέργειες του. Επίσης το βρόχινο νερό 

της πρωταπριλιάς, θεωρούν µερικοί, ότι έχει 

θεραπευτικές ιδιότητες. Όσο για το «θύµα», 

πιστεύεται ότι, σε αντίθεση µε τον «θύτη», θα 

έχει γρουσουζιά τον υπόλοιπο χρόνο και 

πιθανότατα, αν είναι παντρεµένος, θα χηρέψει 

γρήγορα. 

Σύµφωνα µε τον Έλληνα λαογράφο Λουκάτο 

το έθιµο αυτό αποτελεί ένα σκόπιµο "ξεγέλασµα 

των βλαπτικών δυνάµεων που θα εµπόδιζαν την 

όποια παραγωγή", όπως είναι η αρχή του µήνα 

τόσο για τον Μάρτιο, όσο και τον Απρίλιο 

υποχρεώνοντας πολλούς να λαµβάνουν διάφορα 

"αντίµετρα" (αλεξίκακα µέτρα). Επίσης και ο 

Έλληνας λαογράφος Γ. Μέγας συµφωνεί πως η 

πρωταπριλιάτικη "ψευδολογία" παραπλανά 

ελλοχεύουσες δυνάµεις του κακού, έτσι ώστε να 

θεωρείται από τον λαό ως σηµαντικός όρος 

µαγνητικής ενέργειας (έλξης ή αποτροπής) για 

µια επικείµενη επιτυχία. 

Αθανασιάδου Κορίνα, Καρυπίδου Ελένη, Σεµερτσίδου Χρύσα (ΣΤ΄ Τάξη) 
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Η Παγκόσµια Ηµέρα Παιδικού Βιβλίου 

εορτάζεται στις 2 Απριλίου, ηµέρα που 

γεννήθηκε ο µεγάλος ∆ανός παραµυθάς Χανς 

Κρίστιαν Άντερσεν. Τον εορτασµό τον 

καθιέρωσε η ∆ιεθνής Οργάνωση Βιβλίων για τη 

Νεότητα (Ιnternational Board on Books for 

Young People - ΙΒΒΥ) το 1966. Από τότε, κάθε 

χρόνο, ένα διαφορετικό εθνικό τµήµα της IBBY 

ετοιµάζει ένα µήνυµα και µια αφίσα, που 

διανέµονται σε όλο τον κόσµο, µε σκοπό να 

τονιστεί η αξία των βιβλίων και της ανάγνωσης 

και να ενθαρρυνθεί η διεθνής συνεργασία για 

την ανάπτυξη και τη διάδοση της παιδικής 

λογοτεχνίας. 

ΧΑΝΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΑΝΤΕΡΣΕΝ 

Γεννήθηκε στις 2 Απριλίου 1805 στο 

Οντένσε, στο νησί Φιονία της ∆ανίας. Ο πατέρας 

του πέθανε πολύ νέος λόγω της φτώχειας και 

έτσι έµεινε µόνος µε την µητέρα του. Ο Χανς 

ήταν ένα περίεργο παιδί µε εξαιρετική φαντασία. 

Πολλές φορές τον έβλεπαν να περπατά στο 

δρόµο σαν ονειροπαρµένος και το µυαλό του δεν 

το είχε πουθενά αλλού, παρά µόνο στα ποιήµατα 

και στο διάβασµα. Όταν τέλειωσε το σχολείο 

των άπορων παιδιών, µπήκε σε ένα ραφτάδικο, 

για να µάθει την τέχνη, αλλά ούτε και εκεί τα 

κατάφερε. Το ενδιαφέρον του κέρδισε το 

θέατρο, όπου αποστήθιζε ολόκληρες σκηνές από 

τα έργα που έβλεπε. Όταν ήταν µε τους φίλους 

του, του άρεσε να απαγγέλλει και να τραγουδά. 


