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Σ Ε    Λ Ι ∆ Ο              ∆ ΕΙ Κ  Τ ΗΣ 

 

 

 

  Από την Πέµπτη 5 έως και 

την Κυριακή 8 Μαΐου, στο 
εκθεσιακό κέντρο 
HELEXPO, στα περίπτερα 13 

και 15, θα πραγµατοποιηθεί στην πόλη 
µας η 8η ∆ιεθνής Έκθεση Βιβλίου. Στην 
«παιδική γωνιά» τα µικρά παιδιά και 
στην «γωνιά των εφήβων» τα 
µεγαλύτερα θα έχουν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν  και να κουβεντιάσουν µε 
αγαπηµένους τους συγγραφείς. Το 
πρόγραµµα των εκδηλώσεων 
µπορείτε  να το βρείτε στην πλατεία 
Αριστοτέλους, στο χώρο µπροστά 
από τον κινηµατογράφο Ολύµπιον, 
καθώς και στο δυαδίκτιο στη 
διεύθυνση:  

www.thessalonikibookfair.com. 

      

       Καλή περιήγηση 
στο µαγικό κόσµο του 

βιβλίου!!   
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   Μαµά, µανούλα, µαµάκα, µάνα. Όπως και να 

τη φωνάξουµε, όπως και να την πούµε είναι η 
πιο µικρή, η πιο εύκολη, η πιο χιλιοειπωµένη 
λέξη. Είναι η λέξη που συµβολίζει την απόλυτη 
και δεδοµένη αγάπη. Είναι η γυναίκα που µας 
δίνει τη ζωή και που προσπαθεί καθηµερινά να 
µας την κάνει πιο όµορφη και πιο εύκολη. Σ’ 
αυτή τη γυναίκα είναι αφιερωµένη η δεύτερη 
Κυριακή του Μάη. 

       Η γιορτή αυτή έχει 
τις ρίζες της  στην 
αρχαία ελληνική 
µυθολογία. Οι 
άνθρωποι, στην 
αρχαιότητα, λάτρευαν 
τη  Γαία , που ήταν η 
µητέρα όλων των θεών 
και των ανθρώπων, και 

κάθε άνοιξη κάνανε γιορτές για να την 
τιµήσουν. 

    Στην σύγχρονη εποχή 
καθιερώθηκε επίσηµα η 
«Γιορτή της Μητέρας», το 
1914 από το αµερικάνικο 
Κογκρέσο, µετά από 
αγώνες που έκανε η Anna 
Jarvis, η οποία ήθελε µε 
τον τρόπο αυτό να τιµήσει 

τη µητέρα της. 

   Στην Ελλάδα πρώτη φορά γιορτάστηκε στις 2 
Φεβρουαρίου του1929, για να συνδυαστεί µε τη 
γιορτή της Υπαπαντής. Στη διάρκεια της 
δεκαετίας του 60 µεταφέρθηκε η γιορτή τη 
δεύτερη Κυριακή του Μάη. 

 Με αφορµή τη «Γιορτή της Μητέρας» στο 

Σελιδοδείκτη θα δηµοσιεύσουµε ποιήµατα, 
χαϊκού, ακροστιχίδες και διάφορα κείµενα 
µαθητών και µαθητριών του σχολείου. 

 

 

Η γιορτή της µητέρας 

Η µητέρα µας φροντίζει και χαρούµενα πάντα 
µας καλωσορίζει. Γι’ αυτό κάθε χρόνο τη 2η 
Κυριακή του Μαϊου γιορτάζουµε τη γιορτή της 
µητέρας. Έτσι και φέτος θα διασκεδάσουµε και 
δώρα θα της φτιάξουµε. 

Μπορείτε και εσείς πολλά να δηµιουργήσετε 
και ύστερα να της τα δωρίσετε. 

Μερικές ιδέες για να προσφέρετε αγάπη στη 
µαµά σας. 

• Φτιάξτε µια κάρτα µε όµορφες ευχές και 
προσθέστε γκλίτερ, χάντρες και 
διάφορες όµορφες ζωγραφιές. 

• Πάρτε µια άσπρη µπλούζα και µε ειδικά 
χρώµατα ζωγραφίστε πολύχρωµες ευχές. 

• Φτιάξτε ένα µπολάκι πήλινο και µε 
τέµπερες ζωγραφίστε το. 

• Φτιάξτε µια χάρτινη κορνίζα µε 
πολύχρωµα χαρτόνια και ζωγραφίστε το 
πρόσωπο της µαµάς σας. 

• Φυτέψτε ένα λουλουδάκι και δώστε το 
της σε ένα όµορφο γλαστράκι. 

 

(∆ανάη Καµάρα, Γιώργος Γκολογκίνας, Μαρίσα 
Καραντώνη, Βαγγέλης Γεωργιάδης Ε2) 

 

 

 

 

 

Μανούλα µου γλυκιά… 

Μανούλα µου γλυκιά 
Μανούλα καλή, 
άκου µε καλά, 
διότι έχεις γιορτή!!! 
 

Σταµάτα να δουλεύεις 
και να κουράζεσαι 
γιατί είναι η γιορτή σου 
κι η µέρα είναι δική σου!!! 
 

Εσύ που µας προσέχεις, 
εσύ που µας αγαπάς. 
Η αγάπη είναι δική σου, 
είναι µια µέρα χαράς. 
 

(Φίλιππος Αδάµ, Αλέξανδρος  Ασκεπίδης, Ελένη Καστρινάκη  Ε2 ) 
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Μανούλα µου καλή,                                                
καλή κι αγαπηµένη                                                         
που µε προσέχεις                                                          
τόσο πολύ                                                                              
κι απ’ το παραµικρό γυαλί. 

Για κάθε δυσκολία που υπάρχει στη ζωή                            
µε  βοηθάς πάντα εσύ                                                          
για να ξεπεράσω τους εφιάλτες                                         
και τους φόβους στη στιγµή. 

Θα υπάρχεις πάντα εσύ                                                         
µες στην καρδιά µου, στην ψυχή. 

(Νίκος Αδαµ, Θεοδώρα Καρκάνη, Νεφέλη 
Πετρίδου, ∆ήµητρα Ιωσήφ    ∆1) 

Η ΜΑΝΟΥΛΑ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ ΜΑΣ !!! 

Ήρθε η γιορτή της                            
γεµάτη χαρά                                       
είναι όλο λάµψη                                   
και παίζει µε παιδιά! 
 
Η µανούλα η καλή                           
η µανούλα η χρυσή                                    
η µανούλα είναι όµορφη                        
και πολύ ξεχωριστή! 
 
Μαµάκα σ’ αγαπώ,                           
µαµάκα σε λατρεύω.         
Μαµάκα είσαι εδώ;           
Θέλω φαγητό. 
 

 
Η µανούλα κουρασµένη      
όταν γυρνά απ’ τη δουλειά                                
µου χαϊδεύει τα χεράκια 
και µου λέει πώς περνά! 
 
Αν µπορούσα τη µανούλα 
να την έχω πιο κοντά       
θα της έδινα φιλάκια      
και µια µεγάλη αγκαλιά! 
 

( Ελίζα Λαβασίδου, Απόστολος Παπαδόπουλος, ∆ηµήτρης 
∆αβίλλας, Ευγενία Κισκίνη, Ε2 ) 

 

ΜΗΤΕΡΑ, Ο ΗΛΙΟΣ ΜΟΥ 

Βγήκε το δοντάκι                                                            
από το µικρό µου στοµατάκι.                                     
Φέρε µου µια γλυκιά φραουλίτσα                                    
σαν εσένα µανουλίτσα! 

Μόλις ήρθες εσύ                                                    
σταµάτησε ο πόνος πολύ                                                         
µε χαϊδεύεις τρυφερά και µου λες:                              
Αχ, µωρό µου, µην κλαις! 

Επειδή σ’ αγαπώ ΠΟΛΥ,                                                  
θα κάνω ό,τι πεις εσύ                                                          
αν µου δώσεις ένα γλυκό φιλάκι                                                
θα σου κάνω καφεδάκι… 

Όλες οι µαµάδες του κόσµου                                          
έχουν κάτι µαγικό                                                             
σ’ αγκαλιάζουν κι εσύ νιώθεις                                                
ότι πετάς στον ουρανό. 

(Κυριακή Γερονικολάου, Ραφαήλ Λεσσάι, Έλλη 
Τζαβέλλα, Αλκιβιάδης Στεφανίδης  Ε2  )  

«Μαµά, Μανούλα, Μαµάκα» 

Μανούλα µου γλυκιά                                    
σ’ έχω πάντα στην καρδιά. 

Μανούλα µου καλή                                                 
σ’ αγαπώ πάρα πολύ! 

Θέλω να σε πάρω αγκαλιά                                      
και να σε γεµίσω µε φιλιά! 

Για µένα θα ’σαι πάντα νέα,                                   
σ’ αγαπώ γιατί είσαι ωραια! 

Θα σ’ αγαπώ για πάντα                          
αγαπηµένη µου µαµάκα. 

Και σ’ αυτή σου τη γιορτή                                     
θα σε φροντίσω µε στοργή! 

(Βαγγέλης Πάππας, Σοφία Τευτσή, 
Σοφία Ράγια, Μιχαήλ 
Χατζηδηµητρίου Ε2 )     

                                ΜΑΜΑ-ΜΙΑ  

ΜΑΜΑ σε αγαπώ πολύ           
εσύ µε έφερες στη ζωή,             

είσαι κάτι πολύ ξεχωριστό         
στη ζωή που ζω εγώ! 

ΜΑΜΑ-ΜΙΑ είσαι µόνο µία        
σε αγαπώ πολύ, είσαι µοναδική. 

∆ώσε µου µια αγκαλιά                   
να σου δώσω δυο φιλιά,               

και να σου πω, χρόνια πολλά! 

Είσαι γλυκιά, είσαι καλή           
είσαι µια ντίβα πραγµατική       

είσαι κούκλα ζωντανή                 
και µου φτιάχνεις τη ζωή!!!  

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΦΙΛΙ!!!  

 

( Ιωάννης-Ιπποκράτης Ιορδάνογλου, 
Βικτωρία Καλοκάση, Μιχάλης 
Καρκάνης, Ελένη Νούσιου Ε2  )    
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Την γατούλα την αγαπώ, αλλά  
από εσένα τίποτα περισσότερο δεν 
αγαπώ. 

(Νίκος Καραπαναγιωτίδης, Στ1 ) 

Τη γιορτή σου έχεις µια φορά το 
χρόνο, µανούλα µου χρόνια πολλά, 
αυτό σου λέω µόνο. 

Το δώρο µου είναι αυτό                          
για να σου δείξω πόσο σ’ αγαπώ. 

(Χαρά, Στ1 ) 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 Μανούλα, µανουλίτσα γιορτάζεις         
την Κυριακίτσα,                                        
θα σου πάρω εγώ δωράκια και θα σου 
δώσω δυο φιλάκια. 

 Σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ µε τίποτα δε        
σταµατώ. 

 Χρόνια σου πολλά µανούλα,                        
να ζήσεις µε χαρά!!! 

(Μπορδόπουλος ∆ηµήτρης, Θωµαή 
∆εβετζόγλου, Χριστίνα Σεσµίνι, Εβιάννα 
Παπαγερίδου, Παύλος Γιαβρίδης , ∆1 ) 

Μανούλα µου γλυκιά, είσαι όµορφη    
σαν ζωγραφιά. 

Σου εύχοµαι χρόνια πολλά, να είσαι γερή 
σαν τα ψηλά βουνά! 

(Μαρία Καρανίκα,  Στ1 )  

 Χρόνια πολλά µαµά µου 
σου εύχοµαι µε την  
καρδιά µου. 

(Ηρώ,  Στ1 ) 

Την Κυριακή ειν’ η γιορτή σου                          
κι αποζητάω ένα φιλί σου. 

Χάρη σε ’σενα ζω και αναπνέω,                        
χάρη στη δικιά σου  φροντίδα και στοργή. 

Μεγάλωσα µε αγάπη στη δική σου αγκαλιά,   γι’ 
αυτό σ’ ευχαριστώ πολύ. 

Χρόνια πολλά µαµά!!  

(Αναστασία Στρίκου, Μαρία Μπαγανά, Σπύρος 
Καραµανίδης, Μυρτώ Πύρρου  ∆1 ) 

Αγαπηµένη µου µαµά,                       
σου λέω χρόνια σου πολλά. 

Σε αγαπώ τόσο πολύ                 
που θα σου δώσω ένα φιλί. 

(Άγγελος Γιόφτσαλης,  Στ1 ) 

Το πρωί την Κυριακούλα,        
που’ χεις βρε µαµά γιορτούλα,    
σου προσφέρω µια καρδούλα  
που’ σαι τόσο γλυκούλα. 

Σ’ αγαπώ γι’ αυτό που είσαι         
σ’ αγαπούσα, σ’ αγαπώ και θα    
σ’ αγαπώ για πάντα. 

Γιατί η µάνα είναι µόνο µία. 

( Γιάννης Χαρπαντίδης, Τάσος 
Νούσιος, Άγγελος  Αστέριος 
Πάσχου, Χριστίνα Τσούκη, 
Ευαγγελία Καρανίκα, ∆1 )  

Χαρούµενη γιορτή της 
µητέρας, 

όταν σε βλέπω η πιο ωραία 
ώρα της ηµέρας. 

Πόσο πολύ σε αγαπώ,        
όσο και ένα παγωτό, χα! 

(Ηλίας Π.  Στ1 ) 

… και πέντε χαϊκού από την Τρίτη τάξη 

Η µαµάκα µου                                                                   
η καλή µε αγαπάει                                                         
πολύ, πολύ.                                                                   
(Αγγελίνα, Σωκράτης, Κώστας, Ιάσονας) 

Την µανούλα µου                                                                 
την καλή, την αγαπώ                                                          
πάρα πολύ.                                                                  
(Αφροδίτη, ∆άφνη, Γιάννης, Μάριος ∆. ) 

      Η µητέρα µας                                                                                 
η καλή                                                                           
γιορτάζει την Κυριακή, παιδιά.                                  
(Κατερίνα, Εύα, Μάριος Κ. Νίκη) 

Σ’ αγαπώ πολύ                                                                         
µανούλα µου καλή,                                                                          
πάρε ένα φιλί.                                                                    
(Σάββας, Βίκυ, Αναστασία, Ηλίας) 

Η αγάπη της                                                    
µητέρας είναι πολύ                                            
µεγάλη για µας!                                                  
(Σοφία, Ελένη, Πόλυ) 


