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της Πελιώς ΠαΠαδια

Από τις Εκδόσεις Ίκαρος μόλις κυκλοφόρησε 
«Ο γάμος των δυο σκιάχτρων», των Julia 
Donaldson και Axel Scheffler, σε απόδοση 
Φίλιππου Μανδηλαρά, μια υπέροχη ιστορία 

αγάπης γραμμένη και εικονογραφημένη με τρυφε-
ρότητα, χιούμορ, πρωτοτυπία και με αίσιο τέλος. Από 
τους δημιουργούς του «Γκρούφαλο» και τον εικονογρά-
φο των «Τικ και Τέλα», αυτό το παραμύθι για παιδιά από 
3 ετών σηματοδοτεί μια καινούργια συνεργασία για τη 
μοναδική παιδική σειρά του Ίκαρου. Τα δύο σκιάχτρα, 
η Χάρη Κριθάρη και ο Πάρης Σιτάρης, ετοιμάζουν τον 
γάμο τους. Αλλά ο Τσουγκράνας έχει βαλθεί να τους χα-
λάσει τα σχέδια. Θα τα καταφέρουν τα δύο αγαπημένα 
σκιάχτρα να παντρευτούν όπως ονειρεύονται; 

 Είναι άραγε τόσο άσχημο να είσαι «Πρώτος 
απ’ το τέλος»; Τα παιδιά θα το μάθουν μέσα από το 
ομώνυμο βιβλίο των William Bee και Kate Hindlen, που 
κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Κόκκινο. Ο μικρός Άλ-
μπερτ φέρνει τον Σίντνεϊ, το κατοικίδιο τέρας του, να 
λάβει μέρος στον διαγωνισμό καλύτερου κατοικίδιου 
τέρατος στον κόσμο. Νικητής θα ανακηρυχθεί όποιος 
έχει τα περισσότερα παράσιτα, μυρίζει χειρότερα, πε-
τάει ψηλότερα, έχει τα περισσότερα σπυράκια και την 
πιο καυτή ανάσα. Τι λέτε, θα τα καταφέρει ο Σίντνεϊ; Το 
μόνο σίγουρο είναι ότι λατρεύει τα αφρόλουτρα! Οπότε 
μάλλον οι πιθανότητές του είναι λίγες... 

 Στο νέο βιβλίο του, που μόλις κυκλοφόρησε από 
τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος, ο Αντώνης Παπαθεοδού-
λου αναρωτιέται «Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια;» 
Η πολύχρωμη και παιχνιδιάρικη εικονογράφηση της 
Σοφίας Τουλιάτου και το πρωτότυπο και διασκεδαστικό 
κείμενο του εξαιρετικού συγγραφέα βοηθούν τα παιδιά 
να αποκτήσουν κριτική σκέψη. Επομένως, προσοχή! 
Μη βιαστείτε να απαντήσετε, γιατί μάλλον η ερώτηση 
είναι παγίδα και το σωστό δεν είναι το προφανές... 

 Από τις Εκδόσεις Φίλιππος Νάκας κυκλοφορεί 
«Ο μαχητής της Τηθυγαίας», της Ντόρας Καλλιγά. Τι 
συνέβη στην παραμυθένια Τηθυγαία όταν οι άνθρωποι 
άρχισαν να σπαταλούν το νερό, να χτίζουν εργοστάσια, 
να χρησιμοποιούν παράξενες μηχανές και να γεμίζουν 
τον υπέροχο αυτόν τόπο με σκουπίδια; Ο μαχητής της 
Τηθυγαίας είναι ένα αστείο μουσικό παραμύθι που 
στόχο έχει να αφυπνίσει τις συνειδήσεις μας για τη 
σωτηρία του πλανήτη. Η έκδοση περιλαμβάνει και CD 
με πρωτότυπα τραγούδια.

 Στο πλαίσιο της αγαπημένης σειράς βιβλίων 
«Μικρές Καληνύχτες» (Εκδόσεις Μεταίχμιο) εντάσσε-
ται η ιστορία της Αλεξάνδρας Τσόλκα «Καληνύχτα, Νε-
ράιδα Νονά», σε εικονογράφηση Κατερίνας Βερούτσου. 
Για παιδιά μικρά με μεγάλη φαντασία και για νέους 
γονείς με πολλή όρεξη, άλλη μια όμορφη ιστορία που 
διαβάζεται μέσα σε 10 λεπτά. Μια καλόκαρδη νεράιδα 
νονά με αδυναμία στα γλυκά! Μια τούρτα γενεθλίων 
λαχταριστή, όλο χρώματα και καραμελωμένα στολίδια! 
Ένα κοριτσάκι που έχει μόνο τη νονά να τη φιλάει και 

έναν σκυλάκο, τον Πρίγκιπα, για να αγκαλιάζει! Ένα 
πάρτι! Και ένα μεγάλο μυστήριο: ποιος έφαγε την 
τούρτα και πώς θα γιορταστούν τα πιο ωραία γενέθλια; 
Ένα ευαίσθητο βιβλίο που μιλάει για τα πράγματα 
που έχουν ιδιαίτερη αξία για τα παιδιά, δηλαδή για 
την παρουσία ενός προσώπου που τα νοιάζεται και τα 
αγαπάει και όχι για τα δώρα και τα υλικά αγαθά. 

 Στο νέο βιβλίο της με τίτλο «Ένα πουλί... 
στην πρίζα» (Εκδόσεις Παπαδόπουλος) η υποψήφια 
εικονογράφος για το βραβείο Άντερσεν 2016 Λήδα 
Βαρβαρούση γράφει και εικονογραφεί την ιστορία 
ενός παράξενου πουλιού που ζει φυλακισμένο μέσα σε 
ένα κλουβί, που έχει ουσιαστικά δημιουργήσει το ίδιο. 
Λάτρης της τεχνολογίας και περίεργο για τις ζωές των 
άλλων, το πουλί με τα μεγάλα μάτια ζει απομονωμένο, 
μέχρι που βρίσκει τον δάσκαλό του, ένα περιστέρι, που 
αποφασίζει να το σώσει! Μέσα από την αστεία και ανα-
τρεπτική ιστορία τίθεται ένα πρόβλημα της σύγχρονης 
εποχής: η υπερβολική ενασχόληση των παιδιών με την 
τηλεόραση και τον υπολογιστή. Ο έμμετρος λόγος, που 
είναι κατάλληλος για μικρά παιδιά, σε συνδυασμό με 
τη ζωντανή εικονογράφηση των βιβλίων, έχουν κάνει 
τις Τρελοδαγκωνίτσες, στις οποίες ανήκει το βιβλίο, μία 
από τις πιο αγαπημένες σειρές παιδικών βιβλίων!

 Από τις Εκδόσεις Κέδρος κυκλοφορεί το 
βιβλίο της Έρης Ρίτσου «Η Μαύρη Πεταλούδα», σε 
εικονογράφηση Ναταλίας Καπατσούλια, για παιδιά από 
4 ετών. Όταν στον τόπο της πέφτει ξηρασία, η μικρή 
μαύρη πεταλούδα μεταναστεύει σ’ ένα λιβάδι γεμάτο 
πολύχρωμες πεταλούδες. Μακριά από τους δικούς της, 
σε νέο περιβάλλον, η μαύρη πεταλούδα προσπαθεί να 
επιβιώσει. Κάποιοι θα την αντιμετωπίσουν με καχυπο-
ψία, ενώ κάποιοι άλλοι θα την αγκαλιάσουν με αγάπη. 
Κι όταν η ξηρασία χτυπήσει και αυτό το λιβάδι, ίσως η 
μικρή μαύρη πεταλούδα να είναι η μόνη που μπορεί να 
βοηθήσει τις άλλες πεταλούδες να αντιμετωπίσουν τη 
συμφορά. 

 Νέο, εξαιρετικό, βιβλίο στη σειρά «Μικροί 
αναγνώστες-Μεγάλοι συγγραφείς» των εκδόσεων 
Πάπυρος. Πρόκειται για την «Ωδή σε ένα αστέρι», 
που δημοσίευσε ο μεγάλος Χιλιανός ποιητής Πάμπλο 
Νερούδα στο «Τρίτο βιβλίο των Ωδών» (1957), ένα 
βιβλίο για παιδιά, αλλά και για όσους μπορούν ακόμα 
να δουν τη μαγική διάσταση του κόσμου. Ένα βιβλίο 
που εξοικειώνει με τον πιο αβίαστο τρόπο τον μικρό 
αναγνώστη με τον λόγο ενός μεγάλου ποιητή και 
αφηγείται την ιστορία ενός ανθρώπου που ανεβαίνει 
στην ταράτσα ενός ψηλού κτηρίου, κλέβει ένα αστέρι 
από τον ουρανό της νύχτας και το κρύβει στο σπίτι 
του. Αυτό τον βάζει σε περιπέτειες. Δεν είναι εύκολο 
να κρατάς στο σπίτι σου ένα αστέρι… Πώς να αιχμα-
λωτίσεις το φως; Ο άνθρωπος αυτός κλέβει το αστέρι 
σπρωγμένος από την ακατανίκητη αγάπη του γι’ αυτό· 
στο τέλος όμως καταλαβαίνει ότι μερικές φορές, την 
αγάπη μας σε κάτι λατρευτό, πολύτιμο, τη δείχνουμε 
όταν του δίνουμε την ελευθερία του… Η ποίηση του 
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Νερούδα είναι μαγική: με μετρημένες λέξεις φτιάχνει  
έναν ολόκληρο κόσμο συναισθημάτων και εικόνων. Και 
αυτή η μαγεία αποτυπώνεται σε τούτο το παιδικό –τυ-
πικά τουλάχιστον– βιβλίο, με τα χρώματα και τα σχέδια 
της εικονογράφου Elena Odriozola, που προσεγγίζει το 
ποίημα με την ίδια αυτοσυγκράτηση, με απαλά παστέλ 
χρώματα, με σχέδια λιτά, ενεργοποιώντας τη φαντασία 
του μικρού αναγνώστη.  

 Τη σειρά best sellers των Valerie Thomas και 
Korky Paul με πρωταγωνίστρια τη Γουίνι τη Μάγισσα, 
που ενθουσιάζουν εδώ και χρόνια μικρούς και 
μεγάλους, γνωρίζουν στο ελληνικό κοινό οι Εκδόσεις 
Διόπτρα.  Η Γουίνι, που ζει με τον αξιαγάπητο γάτο της 
τον Γουίλμπορ και λατρεύει τα ταξίδια με την ιπτάμενη 
σκούπα της, έχει γίνει μια από τις πιο αγαπημένες 
ηρωίδες βιβλίων στα σπίτια και τα σχολεία όλου του 
κόσμου και μπορούμε να τη μάθουμε κι εμείς μέσα από 
τρεις περιπέτειές της. «Winnie Η μάγισσα», «Winnie Η 
ιπτάμενη σκούπα» και «Winnie Το άτακτο ρομπότ». 

 Από τις Εκδόσεις Κέδρος μόλις κυκλοφόρησε «Το 
σταχτί πέπλο», το νέο βιβλίο του Χρίστου Καλου-
ντζόγλου σε εικονογράφηση Λίζας Ηλιού, για παιδιά 
νηπιαγωγείου και πρώτων τάξεων του δημοτικού, μια 
πρωτότυπη ιστορία για το περιβάλλον, τα οικοσυστή-
ματα και την οικολογική συνείδηση. Πώς ξεκίνησε 
η φωτιά και ποιες θα είναι οι συνέπειές της; Τι είναι 
αυτό το σταχτί πέπλο που έχει καλύψει τα πάντα; 
Στη δεύτερη από τις ιστορίες του Φρι, έχει ξεσπάσει 
πυρκαγιά στο γειτονικό βουνό. Ο Φρι, το πουλάκι 
πρωταγωνιστής, η Έρη και η κούκλα της, η Νεγκρίτα, 
πρέπει να βοηθήσουν τα πλάσματα της ρεματιάς να 
προστατέψουν τον χώρο τους και να συμπαρασταθούν 
στα ζώα και στα πουλιά του βουνού που έχασαν το 
σπίτι τους.

 Επανακυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Μίνωας, 
εμπλουτισμένο με σπαρταριστά επεισόδια και νέα απο-
λαυστική εικονογράφηση, το δημοφιλές παραμύθι του 
Ευγένιου Τριβιζά «Ο Άρης ο Τσαγκάρης», που ανήκει 
στη σειρά «Τα παραμύθια με τους αριθμούς». Πόσες 
παντόφλες φοράει ένας νυσταγμένος ιπποπόταμος; 
Ποιος χρειάζεται πιο πολλά παπούτσια, δύο δίδυμοι κό-
κορες ή ένα χταπόδι; Και γιατί τα ροζ κοράκια θέλουν 
πράσινα γοβάκια; Ενώ ο Άρης ο τσαγκάρης προσπαθεί 
να βρει την απάντηση σε όλα αυτά, εμείς μαθαίνουμε 
πρόσθεση, αφαίρεση και άλλα πολλά. Η έκδοση συνο-
δεύεται από δραστηριότητες και αυτοκόλλητα.

 Από την Παιδική Νομική Βιβλιοθήκη κυκλο-
φορεί το βιβλίο «Ζητείται δικηγόρος με μουστάκια 
και ουρά!» της Ελένης Σβορώνου. Ο Μπαρμπαρόσα, 
ένας σκύλος που τον εγκατέλειψε το αφεντικό του, θα 
συναντήσει τον σοφό Μπαρμπούνη, που τον ψάρεψαν 
μπαμπέσικα με δυναμίτη. Οι δυο τους θα ενωθούν 
με όλα τα κατατρεγμένα ζώα που υποφέρουν άδικα, 
μια λεοπάρδαλη από γουναράδικο, ένα δελφίνι από 
δελφινάριο, έναν παπαγάλο από pet shop και πολλά 
άλλα. Όλοι μαζί αποφασίζουν να πάνε στο σχολείο για 
να μάθουν τη γλώσσα των ανθρώπων και τους νόμους 
τους. Έτσι, με τον Μπαρμπαρόσα δικηγόρο τους, θα 
μπορέσουν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Οι 
μικροί αναγνώστες καλούνται στο τέλος του βιβλίου να 
βοηθήσουν τα ζώα μαθαίνοντας μέσα από ευχάριστες 
και εκπαιδευτικές δραστηριότητες τους νόμους που τα 
αφορούν.

 «Ο Τρύφωνας από τη Δρακολανδία» (Εκδόσεις 
Πατάκη) είναι ένας δράκος με όλα τα εξωτερικά 
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