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Δανόσ ςυγγραφζασ, που ζγινε διάςθμοσ από τα παςίγνωςτα παιδικά παραμφκια
του. Γεννικθκε το 1805 ςτθν πόλθ Οντενηζ και μεγάλωςε μζςα ςτθν ανζχεια και τθν
φτϊχεια. Στθν αρχι ικελε να γίνει θκοποιόσ και πιγε ςτθν Κοπεγχάγθ αναηθτϊντασ
τθν τφχθ του. Και εκεί τα πράγματα ιταν δφςκολα.Το μόνο που τελικά πρόςφερε
τθν ευκαιρία γιά καλφτερθ ηωι ςτον Άντερςεν ιταν απλά το ταλζντο του ςτθ
ςυγγραφι. Τα ποιιματα που ζγραψε ςτα πρϊτα του βιματα ςτθ λογοτεχνία
αγαπικθκαν από το κοινό και ζτςι ο ςυγγραφζασ ζγινε γνωςτόσ ςτθ χϊρα του, τθ
Δανία. Το όνομα του όμωσ ζχει ταυτιςτεί με τα παιδικά παραμφκια. Ζγραψε
περίπου 168 παραμφκια ςε διάςτθμα 42 ετϊν που αγαπικθκαν από όλο τον κόςμο
και μεταφράςτθκαν ςε πάρα πολλζσ γλϊςςεσ. Από τθν μία άκρθ του πλανιτθ μζχρι
τθν άλλθ δεν υπάρχει παιδί μζχρι ςιμερα , που να μθν μεγαλϊνει με τα παραμφκια
του Άντερςεν ι που να μθν ζχει διαβάηει ζςτω ζνα από αυτά. Ζχει βραβευκεί με
πολλζσ τιμθτικζσ διακρίςεισ ενϊ θ Δανία ζχει κακιερϊςει το «Βραβείο Άντερςεν»
γιά το καλφτερο ζργο ςτθν παιδικι λογοτεχνία. Πζκανε το 1875 ςε θλικία 60 ετϊν.
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Ο αυτοκράτορασ τθσ Κίνασ ζχει ζναν ανεκτίμθτο
κθςαυρό ςτο παλάτι του· ζνα αθδόνι που κελαθδά
υπζροχα. Η μελωδικι φωνι του αγγίηει τθν καρδιά και
του πιο ςκλθροφ ανκρώπου. Μα ο αυτοκράτορασ δεν
ξζρει ότι τα αθδόνια δε ηουν φυλακιςμζνα...
Ο Χανσ Κρίςτιαν Άντερςεν μζςα από το παςίγνωςτο
παραμφκι "Σο Αθδόνι του Αυτοκράτορα" εξυμνεί τθν
αξία τθσ απλότθτασ, τθσ ελευκερίασ, τθσ αγάπθσ και τθσ
προςφοράσ ςτουσ ςυνανκρώπουσ μασ.

Μία κλαςικι, ςυγκινθτικι ιςτορία αγάπθσ και
αφοςίωςθσ. «Η μικρι γοργόνα» του Χανσ Κρίςτιαν
Άντερςεν όταν ζγινε δεκαπζντε χρονϊν και ανζβθκε ςτθν
επιφάνεια τθσ κάλαςςασ αντίκριςε το πιο όμορφο
πλάςμα που είχε δει ποτζ τθσ. Ζνασ πρίγκιπασ… ςτο
πλοίο… ςε ζνα χορό. Μία καταιγίδα ξεςπάει και θ μικρι
γοργόνα παλεφει να ςϊςει τον αγαπθμζνο τθσ. Και τα
καταφζρνει. Από τθ ςτιγμι εκείνθ το μόνο που
ςκζφτεται είναι να γίνει άνκρωποσ και να ηιςει με τον
αγαπθμζνο τθσ πρίγκιπα. Ο μόνοσ τρόποσ για να ςυμβεί
αυτό είναι να μεταμορφωκεί ςε άνκρωπο.

Ζνα μικρό κορίτςι, ςε διαςτάςεισ όχι μεγαλφτερο από τον
αντίχειρα τθσ μθτζρασ τθσ, αιςκάνεται πολφ μόνο μζςα
ςτο κόςμο, κακϊσ γνωρίηει ότι είναι θ μοναδικι με αυτζσ
τισ διαςτάςεισ. Οι προςευχζσ τθσ για μια κάποια
ςυντροφιά επιτζλουσ κα ειςακουςτοφν όταν αρχίηει να
τθν επιςκζπτεται ο Πρίγκιπασ των Παραμυκιϊν ςτο
περβάηι του παρακφρου τθσ. Όταν όμωσ πζςει κφμα
απαγωγισ ενόσ απαίςιου βατράχου, θ ηωι τθσ κα
ανατραπεί. Κακϊσ κα προςπακιςει να βρει τελικά το
δρόμο τθσ επιςτροφισ για το ςπίτι τθσ, κα ανακαλφψει
το πραγματικό νόθμα τθσ ελπίδασ και τθσ φιλίασ.

ΕΝΑΣ ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΓΑΠΗ, ςτον αλτρουιςμό,
ςτο κάρροσ, ςτθν αφοςίωςθ. Το πρωί είναι κφκνοι. Το
βράδυ ξαναγίνονται πρίγκιπεσ. Ποιοσ κα λφςει τα μάγια
τθσ κακιάσ μθτριάσ τουσ που μεταμόρφωςε τα 11
πριγκιπόπουλα ςε άγριουσ κφκνουσ και ζδιωξε τθν
αδελφι τουσ, τθν Ελίηα, μακριά από το παλάτι;

Μια φορά και ζναν καιρό, ηοφςε ςε μια μακρινι χϊρα
ζνασ βαςιλιάσ που το μόνο που ςκεφτόταν ιταν τα
ροφχα του. Σπαταλοφςε τα χριματα τθσ χϊρασ για να
αγοράηει ολοζνα και περιςςότερα ροφχαΕίχε μια
φορεςιά για κάκε ϊρα τθσ μζρασ και οι ράφτεσ του
παλατιοφ δοφλευαν αςταμάτθτα ράβοντασ ςυνζχεια
καινοφργια ροφχα.Η φιμθ του αυτοκράτορα και θ
αδυναμία του για τα ροφχα ζφταςαν ςτα αυτιά δυο
απατεϊνων που αποφάςιςαν να τον ξεγελάςουν και
εκμεταλλευτοφν τθν ματαιοδοξία του.

Η όμορφθ πορςελάνινθ βοςκοποφλα και ο
πορςελάνινοσ καπνοδοκακαριςτισ κζλουν να
αρραβωνιαςτοφν, αλλά ο επιβλθτικόσ Κινζηοσ
μανδαρίνοσ τουσ το απαγορεφει. Ζτςι το ηευγάρι
ςκαρφαλώνει από τθν καμινάδα και περιπλανιζται
ςτον απζραντο και άγνωςτο κόςμο!

"Το βιβλίο είναι ένα ανοιχτό παράθυρο στον
κόσμο"Νικηφόρος Βρεττάκος.

Καλά μου τεταρτάκια, όλο αυτό το δφςκολο διάςτθμα που
¨ΜΕΝΟΤΜΕ ΠΙΣΙ¨ ζχουμε τθν ανάγκθ , περιςςότερο από κάκε άλλθ
φορά, να αποδράςουμε με τον νου μασ και να ταξιδζψουμε ςτον
κόςμο. Μαγευτικά ταξίδια, λοιπόν, μποροφμε να κάνουμε μζςα από τα
βιβλία. Πατιςτε ςτουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ διαλζξτε, ακοφςτε και
διαβάςτε ςυγχρόνωσ , όςα περιςςότερα βιβλία μπορείτε. Κι όταν
ξαναβρεκοφμε κα μοιραςτοφμε τισ εντυπϊςεισ μασ. Καλό ταξίδι!
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