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Σελιδοδείκτης: (ο) 
ρόστενη ταινία (χάρτινη, 
ασμάτινη ή πλαστική) που 
οποθετείται σε σελίδα 
ντύπου, στε να την 
ντοπίζουμε αμέσως. 

μακ
υφ
τ
ε ώ
ε
[Ε
α
ΤΥΜ. Η λέξη μαρτυρείται 
πό το 1890] 

  
(Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Γ. 
Μπαμπινιώτης,  εκδόσεις Κέντρο 
Λεξικολογίας)     
  
    Ο σελιδοδείκτης λοιπόν δε μας βοηθά 
μόνο να βρίσκουμε τη σελίδα στο βιβλίο 
που διαβάζουμε, αλλά τώρα πια είναι και 
τίτλος εφημερίδας. 
Σωστά καταλάβατε. Η βιβλιοθήκη του 
σχολείου μας απέκτησε την εφημερίδα 
της!  Το σελιδοδείκτη της. 
    Στόχος μας είναι να την εκδίδουμε 
κάθε μήνα, γι’ αυτό χρειαζόμαστε τη 
βοήθειά σας και τις ιδέες σας. Ελπίζουμε 
να τη βρείτε ενδιαφέρουσα και να 
περάσετε όμορφα και δημιουργικά. 
  
    Όπως έχετε ήδη δει, ο χώρος της 
βιβλιοθήκης μας άλλαξε. Έγινε πιο 

χαρούμενος, παιχνιδιάρικος και 
χρωματιστός. Στόχος ήταν να γίνει ο 
χώρος πιο λειτουργικός και ελκυστικός 
για τα παιδιά. Επίσης οι τίτλοι των 
βιβλίων αυξήθηκαν και εμπλουτίστηκαν 
με την αγορά καινούριων. Όλα τα 
παραπάνω έγιναν με την οικονομική 
συνδρομή του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων. 
   Όσα παιδιά θέλετε μπορείτε να φέρετε 
τα παλιά σας καλοδιατηρημένα βιβλία 
για να εμπλουτίσουμε περισσότερο τη 
βιβλιοθήκη μας. 
Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά! 
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
  
    Το πρώτο μας τεύχος είναι 
αφιερωμένο στον μεγάλο παραμυθά 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Η Διεθνής 
Οργάνωση Βιβλίων για τη Νεότητα 
(IBBY), έχει καθιερώσει από το 1967 να 
γιορτάζεται στις  2 Απριλίου, ημέρα 
γέννησης του Άντερσεν, η Παγκόσμια 
Μέρα Παιδικού Βιβλίου. 
    Θέλετε τώρα να μάθουμε λίγα 
πράγματα γι’ αυτόν τον παραμυθά που 
μας έχει ταξιδέψει σε τόπους μαγικούς; 
  
Ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν γεννήθηκε 
στις 2 Απριλίου 1805 στο Οντένσε, μια 
μικρή πόλη της Δανίας, που βρίσκεται 
κοντά στην Κοπεγχάγη. Η οικογένειά 
του ήταν πολύ φτωχή. Ο πατέρας του 
ήταν παπουτσής και η μητέρα του 
πλύστρα. Ο πατέρας του πέθανε πολύ 
νέος, όταν ο Χανς ήταν 11 χρονών. Έτσι 
ο μικρός Χανς, για να βοηθήσει τη 
μητέρα του αναγκάστηκε να δουλέψει 

στην αρχή σ’ ένα καπνοπωλείο και στη 
συνέχεια σ’ ένα ραφτάδικο. Καμία από 
αυτές τις δουλειές δεν τον ικανοποίησε.      
Ο ίδιος αγαπούσε το διάβασμα, την 
ποίηση, το θέατρο και τα ταξίδια. Έτσι 
το 1819, σε ηλικία δεκατεσσάρων 
χρονών, έφτασε στην Κοπεγχάγη με 
σκοπό να γίνει ηθοποιός. Έδωσε 
εξετάσεις στη Βασιλική Σχολή Θεάτρου, 
αλλά ήταν τόσο άσχημος και αδύνατος, 
που δεν τον δέχτηκαν. Αποφάσισε να 
σπουδάσει μουσική, αλλά αρρώστησε 
ξαφνικά και έχασε τη φωνή του. Έτσι το 
μόνο ταλέντο που του έμεινε ήταν το 
ταλέντο της ποίησης. 
Το 1828 κατάφερε να γίνει δεκτός στο 
πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης για να 
σπουδάσει φιλολογία και ένα χρόνο 
αργότερα δημοσιεύει το πρώτο του έργο. 
Γράφει μυθιστορήματα και θεατρικά 
έργα που γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία και 
ο ίδιος γίνεται δεκτός στην ανώτερη 
κοινωνική τάξη της εποχής. 

Χανς Κρίστιαν Άντερσεν  

Το 1835 δημοσίευσε τα πρώτα του 
παραμύθια με τίτλο «Παραμύθια για 
παιδιά». Οι ήρωες των παραμυθιών του 
ήταν φτωχοί και αδικημένοι άνθρωποι με 
πλούσια ψυχικά χαρίσματα και 
παρουσίαζε τη ζωή τους με ρεαλιστικό 
τρόπο, γεμάτο χιούμορ και δράση. 
Μερικά από τα πιο γνωστά παραμύθια 
του ήταν: 
  

 

 

 

 

 

Το ασχημόπαπο 
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Η πριγκίπισσα και το ρεβίθι 

 

 

 
Η μικρή γοργόνα 

 

 

 
Το κοριτσάκι με τα σπίρτα 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Τοσοδούλα 

 

 
Τα ρούχα του βασιλιά 

 

 
Ο μολυβένιος στρατιώτης 

 

  Ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν πέθανε στις 
4 Αυγούστου του 1875 στην Κοπεγχάγη. 
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http://blogs.sch.gr/41dimthe

 Σελιδοδείκτης σας 
προτείνει. 

 

 
 
Βιβλία του Άντερσεν που μπορείτε να 
βρείτε στη βιβλιοθήκη μας: 
  

1. Το κοριτσάκι με τα σπίρτα,  εκδ.  
Καλειδοσκόπιο 

2. Το κοριτσάκι με τα σπίρτα,  εκδ. 
Παπαδόπουλος 

3. Η μικρή γοργόνα,  εκδ. Disney 
4. Η μικρή σειρήνα και άλλα 

παραμύθια,  εκδ.  Γ. Οικονόμου 
5. Η τοσοδούλα,  εκδ. Κέδρος 
6. Οι  αγριόκυκνοι,  εκδ. 

Ζαχαρόπουλος 
7. Χανς Κρίστιαν Άντερσεν-Το 

παραμύθι της ζωής του και το 
Ασχημόπαπο, εκδ.  Μαλλιάρης 
Παιδεία 

 
 
 

Εκδηλώσεις της βιβλιοθήκης 
  
   Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
του Παιδικού Βιβλίου η βιβλιοθήκη του 
σχολείου έχει ετοιμάσει δύο εκδηλώσεις. 

 Την Παρασκευή 8 Απριλίου τα 
παιδιά θα γνωρίσουν και θα 
κουβεντιάσουν με τη Μαρία 
Πετκανοπούλου, συγγραφέα του 

βιβλίου,  «Ο μικρός ζωγράφος 
των βράχων». 

  
 Την επόμενη εβδομάδα θα είναι 
στο σχολείο μας η Άννα 
Χατζημανώλη, ιδιοκτήτρια των 
εκδόσεων Κίρκη, για να 
συζητήσει με τα παιδιά για την 
ανακύκλωση. 

  
  
  
  
Την προσοχή σας παρακαλώ!  
  
   
 
 Πάρτε χαρτί, ψαλίδι, ξυλομπογιές, 
μαρκαδόρους, κηρομπογιές και ότι άλλο 
υλικό θέλετε και δημιουργήστε τους 
δικούς σας σελιδοδείκτες. 
   Αν θέλετε μπορείτε να φέρετε 
κάποιους από αυτούς, για να στολίσουμε 
το χώρο της βιβλιοθήκης. 
  
Καλή επιτυχία… και καλή ανάγνωση!! 
  

 
 
 
 

Παραλίγο να το ξεχάσω!! 
Μπορείτε να διαβάζετε την 

εφημερίδα μας ηλεκτρονικά στο 
μπλογκ του σχολείου: 

 

   
 
 


