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Ο ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ ΚΆΣΤΡΩΝ
ΚΆΙ Ο ΦΥΛΆΚΙΣΜΕΝΟΣ ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ

Ο γατούλης στον κόσμο
Δώρα Κασκάλη

Ουρανία Τουτουντζή

Μιχάλης Καζάζης  
& Melanie Davies

Η Κάτυ είχ’ έναν κήπο

 Εικονογράφηση: Μιχάλης Καζάζης

 Εικονογράφηση: Μιχάλης Καζάζης

6-7 ετών

8-12 ετών

8-11 ετών

 «Ιστορίες που τις είπε η πέτρα». Ο έκτος 
και τελευταίος τόμος της σειράς των Εκδόσεων 
Μεταίχμιο εστιάζει σε σημαντικές στιγμές της αρχαίας 
ιστορίας, υιοθετώντας την οπτική και τη φωνή της 
πέτρας, στοιχείου κυρίαρχου σ’ αυτόν τον τόπο από 
την προϊστορική αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Η 
σειρά αυτή «ιστορικών παραμυθιών», από τη Μαρία 
Αγγελίδου, επιχειρεί να καλύψει μια μεγάλη σε 
σπουδαιότητα και διάρκεια περίοδο της ιστορίας μας, 
την αρχαιότητα, φιλοδοξώντας να πείσει μικρούς και 
μεγάλους –ιδίως τους μικρούς– ότι… η Ιστορία δεν 
είναι μόνο μάθημα! 

 Χριστούγεννα πλησιάζουν, να μη γλυκαθούμε; 
Θα μας βοηθήσει το «Sweetheart. Συνταγές για μια 
γλυκιά καθημερινότητα» (Εκδόσεις Καλειδοσκό-
πιο), η καλύτερη αφορμή για τους γονείς να γίνουν 
παιδιά με τα παιδιά τους μέσα στην κουζίνα και να 
δημιουργήσουν σπιτικά γλυκά, κέικ, τάρτες και να 
διοργανώσουν από κοινού τα καλύτερα πάρτι. Οι συ-
νταγές είναι απλές, δοσμένες με αγάπη· χωρίς μυστικά, 
με υλικά που υπάρχουν σε κάθε σπίτι. Και όπως λέει 
και η συγγραφέας Πόλλυ Αντωνιάδη: «Μη διστάζετε 
να βάλετε μια... γλυκιά πινελιά στην καθημερινότητα 
του παιδιού σας. Είναι ενέργεια, υγεία, χαρά. Δώστε 
έμφαση στην ποιότητα των υλικών. Διαβάστε μαζί 
τα συστατικά στις ετικέτες και δείξτε τους πώς να 
ξεχωρίζουν την ποιότητα από τη χημεία. Και το πιο 
σημαντικό: μοιραστείτε μαζί τους την αίσθηση του 
μέτρου. Αν αυτή συνοδεύει τις επιλογές τους, δεν θα 
γίνουν ποτέ υπέρβαρα!»

 Υπηρετήσατε τους εννέα μήνες της θητείας 
σας, περάσατε τη γέννα και φέρατε στον κόσμο ένα 
υπέροχο μωρό! Δεν δικαιούστε τώρα λίγη ξεκούρα-
ση; Κι όμως, τώρα που έχετε φτάσει στο σημείο της 
απόλυτης εξουθένωσης, καλείστε να αντιμετωπίσετε 
ρεψίματα, κλάματα και νευράκια... του συντρόφου 
σας! Τι γίνεται από εδώ και πέρα; Για νέες μαμάδες και 
νέους μπαμπάδες, οι πιο πολύτιμες συμβουλές για να 
προσαρμοστείτε στη νέα σας ζωή ως γονείς.

«Για τέλειες μαμάδες», «Για τέλειους μπαμπά-
δες» (Σάιμον Μπρετ, Εκδόσεις Μίνωας).

 Για το τέλος, δυο ημερολόγια 2015, από τις
Εκδόσεις Διόπτρα. «Καλύτερα γίνεται!» της Νάν-
συς Μαλλέρου, που έχει συγκεντρώσει σκέψεις, με τη 
μορφή θετικών δηλώσεων, και πράξεις, με τη μορφή 
μικρών τελετουργιών, που μπορούν να βελτιώσουν 
τη ζωή μας, να χτίσουν την αυτοπεποίθησή μας, και 
να μας οδηγήσουν  σε ισορροπημένες και ευτυχι-
σμένες σχέσεις! Και «Λεφτά υπάρχουν! Χρήματα δεν 
υπάρχουν», του μοναδικού ΚΥΡ, που επιστρέφει για μία 
ακόμα χρονιά με το νέο συλλεκτικό ημερολόγιό του για 
τη νέα χρονιά. 
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