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της Πελιώς ΠαΠαδια

Το εκδοτικό γεγονός του μήνα είναι η 
επανέκδοση του κλασικού βιβλίου του 
Αντουάν ντε Σεντ Εξιπερί «Ο μικρός 
πρίγκιπας» από τις Εκδόσεις Μεταίχμιο. 

Αυτό που κάνει ξεχωριστή τη συγκεκριμένη έκδοση 
είναι η μετάφρασή της από την Άλκη Ζέη και η εικονο-
γράφησή της από τον Αλέξη Κυριτσόπουλο. Ευκαιρία, 
λοιπόν, να ξαναδιαβάσετε παρέα με τα παιδιά σας την 
πασίγνωστη ιστορία, στην οποία ο αφηγητής πέφτει 
με το αεροπλάνο του, που έχει πάθει βλάβη, στην 
έρημο. Εκεί θα συναντήσει τον μικρό πρίγκιπα, ένα 
ασυνήθιστο παιδί, και θα γίνουν φίλοι. Αν και θεωρείται 
παιδικό βιβλίο, ο μικρός πρίγκιπας κάνει ιδεαλιστικές 
παρατηρήσεις σχετικά με τη ζωή και την ανθρώπινη 
φύση και πραγματεύεται θέματα που απασχολούν τους 
ανθρώπους κάθε ηλικίας, όπως η μοναξιά, η φιλία, η 
αγάπη και η απώλεια. 

 Οι Εκδόσεις Ίκαρος μόλις εξέδωσαν δύο νέους 
τίτλους στην πετυχημένη σειρά προσχολικών βιβλίων 
του Benji Davies με πρωταγωνιστή έναν αρκουδάκο, 
σε απόδοση Φίλιππου Μανδηλαρά. «Ο Αρκουδάκος 
βουτάει στα βαθιά» και «Ο Αρκουδάκος στο πάρκο με 

τους δεινοσαύρους» είναι δύο βιβλιαράκια με υπέροχες 
εικόνες και έξυπνα κινούμενα μέρη, φτιαγμένα από 
σκληρό χαρτόνι, ιδανικά για τα μικρά χεράκια των 
παιδιών από 1 έως 3 ετών, που σίγουρα θα τα ευχαρι-
στηθούν πολύ.

 Σε μικρά παιδάκια απευθύνονται και οι νέες 
περιπέτειες με πρωταγωνίστρια την Πέππα το 
γουρουνάκι, που κυκλοφόρησαν από τις Εκδόσεις 
Anubis! «Η Μεγάλη Ιστορία της Μικρούλας Πέππα» και 
«Η γιαγιά μου!» χαρακτηρίζονται από λιτό κείμενο και 
χαρούμενη εικονογράφηση και ενθαρρύνουν τον μικρό 
αναγνώστη να μάθει μέσα από τη διασκέδαση και το 
παιχνίδι με την αγαπημένη του ηρωίδα.

 Πόσο εύκολο είναι να μιλήσει κανείς στα παιδιά 
για τις κακές συνήθειες; Το βιβλίο της Δήμητρας 
Μπουσίου «4+1 μύθοι του Αισώπου μάς λένε ΟΧΙ στις 
κακές συνήθειες» (Εκδόσεις Ελληνοεκδοτική), που 
αποτελεί δράση του προγράμματος «Πάρε Ανάσα» της 
Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας για την πρό-
ληψη της καπνιστικής συμπεριφοράς των μαθητών, 
αξιοποιεί πέντε μύθους του Αισώπου και επιχειρεί μέσα 
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από ευχάριστες δραστηριότητες να δείξει στα παιδιά 
τη σημασία των αγαθών της ζωής και της υγείας. 

 Από τις Εκδόσεις Κόκκινο προτείνουμε το «Πριν 
Μετά», ένα εξαιρετικό εικονολόγιο για κάθε ηλικία, 
σχεδιασμένο από τους Anne-Margot Ramstein και 
Matthias Aregui, αφιερωμένο στον χρόνο που κυλά, 
που παρουσιάζει μεταμορφώσεις, αναδιπλώσεις, 
επιστροφές, επαναφορές, γεννήσεις, φθορές, προε-
τοιμασίες, εκπλήξεις, προσμονές, ετοιμασίες, αφίξεις, 
αναχωρήσεις και ό,τι ακόμα μπορεί να φέρνει στον νου 
σας ο χρόνος με το πέρασμά του. Τα παιδιά, εμπνεό-
μενα από τις όμορφες εικόνες, μπορούν να φτιάξουν 
ιστορίες για το πριν και το μετά, ή ακόμα να ζωγραφί-
σουν τα δικά τους δίπτυχα! Οι γονείς θα απολαύσουν 
ένα υψηλής αισθητικής βιβλίο τέχνης και τις εκπλήξεις 
που συνοδεύουν κάθε γύρισμα των σελίδων του. 

 Άλλο ένα βιβλίο με εξαιρετική εικονογρά-
φηση είναι το «Φύσηξε αεράκι», του Rob Biddulph 
(Εκδόσεις Παπαδόπουλος), μια συναρπαστική ιστορία 
σε στιχάκια, με έξυπνες ιδέες, ατίθασους χαρταετούς 
και σκανταλιάρικα πιθηκάκια, που κέρδισε φέτος 
το βραβείο Waterstones Children’s Book Prize. 
Διαβάζοντάς το, οι μικροί αναγνώστες θα ζήσουν την 
απίστευτη περιπέτεια ενός ατρόμητου πιγκουίνου και 
θα γνωρίσουν τους φίλους που κάνει στο ταξίδι με τον 
χαρταετό του μια μέρα που... φυσάει πολύ. 

 Για τα παιδιά που θέλουν να ακούσουν ένα αγα-
πημένο παραμύθι για να αποκοιμηθούν, προτείνουμε 
το νέο βιβλίο των Εκδόσεων Κέδρος «Παραμύθια για 
καληνύχτα, με πρίγκιπες και πριγκίπισσες, βασιλιά-
δες και βασίλισσες», μια συλλογή που περιλαμβάνει 
κλασικές, αλλά και λιγότερο γνωστές ιστορίες, 
διασκευασμένες και εικονογραφημένες με τρόπο που 
τις καθιστά ιδανικά αναγνώσματα για το βράδυ, πριν 
από την καληνύχτα.

 Περνάμε τώρα σε ένα καινούργιο παραμύθι. Μια 
φορά κι έναν καιρό, σε μια χώρα μακρινή, ζούσαν δυο 
παιδιά, ο Ευτύχιος και η Ευτυχούλα, που είχαν αποστο-
λή να διαδώσουν το μυστικό της ευτυχίας σε όλες τις 
πολιτείες του κόσμου. Έτσι, ονόμαζαν Ευτυχούπολη 
κάθε πόλη που συναντούσαν στις περιπλανήσεις τους. 
Τι συνέβη όμως σε κάποια πολιτεία και εξαφανίστηκε 
το μυστικό της ευτυχίας; Ποιος έδιωξε τον βασιλιά 

Ντορεμί από το παλάτι του; Ποιος είχε στα χέρια του 
τον μαγικό χάρτη και τι έκρυβε στο σεντούκι του ένας 
μυστηριώδης πειρατής; Οι απαντήσεις στο νέο βιβλίο 
της Μαριλίτας Χατζημποντόζη «Επιστροφή στην 
Ευτυχούπολη» (Εκδόσεις Ψυχογιός). 

 Αν τα παιδιά σας φοβούνται το νερό διαβάστε 
τους το «Τούμπαλιν», της Βάσιας Χατζηγιαννάκη 
(Εκδόσεις Μίνωας), μια θαλασσινή περιπέτεια που 
διαδραματίζεται στο Καστελόριζο. Ένα πανέξυπνο και 
πολυμήχανο αγόρι, που οι φίλοι του αποκαλούν «μικρό 
εφευρέτη», ψάχνει να βρει λύσεις στα πιο περίπλοκα 
προβλήματα. Έχει, όμως, έναν μεγάλο φόβο: τη 
θάλασσα. Δεν κολυμπάει, δεν μπαίνει σε βάρκες, δεν 
την πλησιάζει, ούτε καν αγγίζει το νερό. Μια μέρα, 
ωστόσο, θα αναγκαστεί να αντιμετωπίσει τους φόβους 
του και να ζήσει μια απίστευτη περιπέτεια… Στην 
έκδοση περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την 
προστασία των θαλάσσιων χελωνών από τον σύλλογο 
ΑΡΧΕΛΩΝ.

 Από τις θαλάσσιες χελώνες, περνάμε στα 
δελφίνια. Σήμερα, συναντάµε αρκετές διαφορετικές 
µορφές οικογενειακών σχηµάτων κι αυτό συχνά 
δηµιουργεί απορίες στα παιδιά. Το ίδιο συµβαίνει 
και σε µια µονογονεϊκή οικογένεια δελφινιών που 
πρωταγωνιστεί στο βιβλίο της Τζίνας Ξανθάκη «Μια 
διαφορετική οικογένεια» (Εκδόσεις Λιβάνη). Η µικρή 
Ντιάνα, που µεγαλώνει ευτυχισµένη µε τη μητέρα της, 
µια µέρα θα αναρωτηθεί αν µοιάζει µε τον µπαµπά 
της, που δεν γνώρισε ποτέ. Είναι η στιγµή που η µαµά 
θα αποφασίσει να διηγηθεί στην κόρη της την ιστορία 
τους. Μια περιήγηση στον βυθό, αλλά και στην κοντινή 
ακτή, κατά την οποία µαµά και κόρη συναντούν 
πολλούς διαφορετικούς τύπους οικογένειας, κάνει τη 
µικρή να καταλάβει πως αληθινή οικογένεια είναι εκεί 
όπου υπάρχει απέραντη και ανιδιοτελής αγάπη.

 Παραμένουμε στον βυθό της θάλασσας, καθώς 
στη σειρά «Κλασικοί θησαυροί» των Εκδόσεων Μίνωας 
μόλις επανακυκλοφόρησε το μυθιστόρημα επιστη-
μονικής φαντασίας του Ιουλίου Βερν «20.000 λεύγες 
κάτω από τη θάλασσα». Το βιβλίο, που εκδόθηκε για 
πρώτη φορά το 1869, θα παρασύρει τα παιδιά σε ένα 
ταξίδι στον θαυμαστό κόσμο του βυθού. Ο πλοίαρχος 
Νέμο κατασκευάζει το τέλειο υποβρύχιο, τον Ναυτίλο, 
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και εξερευνά τον απέραντο ωκεανό. Στο ταξίδι του 
έρχεται αντιμέτωπος με όλα τα θαλάσσια τέρατα, τις 
φουρτούνες και τις άγριες διαθέσεις της θάλασσας, 
ενώ συναντά ναυάγια, θησαυρούς αλλά και ολόκληρες 
πόλεις. Κινδυνεύει, παλεύει, σκοτώνει, αλλά τελικά 
αποκομίζει γνώση και καινούργιες εμπειρίες.

 Βυθού συνέχεια! Ένα από τα πιο χαρούμενα 
τραγούδια των θρυλικών Beatles, το «The Octopus’ 
Garden», ο «Χταποδόκηπος», γραμμένο από τον Ringo 
Starr, γίνεται παιδικό βιβλίο και κυκλοφορεί από τις 
Εκδόσεις Πάπυρος! Το όνειρο ενός παιδιού, να ζει σε 
έναν χταποδόκηπο στον βυθό, κάτω από τα κύματα, 
και να έρθουν εκεί και οι φίλοι του για να χαρούν μαζί 
του την ανέμελη ζωή στον πολύχρωμο κόσμο της 
θάλασσας, παίρνει σχήμα και μορφή από την πένα του 
εικονογράφου Ben Cort. Με την πανδαισία των χρωμά-
των και την αφοπλιστική αθωότητα των σχεδίων του, 
o εικονογράφος αποτυπώνει όλη την ομορφιά ενός 
τραγουδιού-ύμνος στη χαρά της ζωής. Ξεχωριστό είναι 
και το CD που συνοδεύει το βιβλίο.
Ο ίδιος ο Ringo συστήνεται στους μικρούς ακροατές-
αναγνώστες, τραγουδάει ειδικά για την έκδοση το 
«The Octopus’Garden», απαγγέλλει τους στίχους χωρίς 

μουσική και, στο τέλος, προσφέρει μια εκτέλεση του 
κομματιού χωρίς στίχους, για να τραγουδήσουν τα ίδια 
τα παιδιά!

 Ξέρατε ότι οι μανούλες έχουν μαγικές ικανότη-
τες; Ο μικρός πρωταγωνιστής του βιβλίου «Η μαμά μου 
η μάγισσα» της Λίνας Σωτηροπούλου μάλλον δεν το 
γνώριζε και άρχισε να σκαρφίζεται ανέμελος κόλπα για 
να γλιτώσει το διάβασμα και να έχει περισσότερο χρόνο 
για παιχνίδι! Όμως, η μαμά του έκανε τα... μαγικά της 
και τον ανακάλυπτε ό,τι κι αν έκανε... Έχουν άραγε όλες 
οι μαμάδες μαγικές ιδιότητες ή μόνο η δική του; Και 
υπάρχει τρόπος τελικά για να γλιτώσει κάποιο παιδί το 
διάβασμα ή πρόκειται για μια άνιση μάχη; Η απάντηση 
είναι μάλλον προφανής, ιδιαίτερα όταν οι μαμάδες 
έχουν και... συνεργούς! 

 Από τις Εκδόσεις Διάπλαση κυκλοφόρησαν δύο 
νέα βιβλία του Ευγένιου Τριβιζά, σε εικονογράφηση 
Άγη Αγησιλάου. Στο «Πιο όμορφο κυκνάκι», εφτά 
κυκνάκια σε μια λίμνη περιμένουν πώς και πώς την 
επίσκεψη του βασιλιά, που θα διαλέξει το πιο όμορφο 
για να το πάρει μαζί του στο παλάτι. Ποιο, όμως, 
είναι το πιο όμορφο απ’ όλα; Ποιο θα περάσει ζωή 
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χαρισάμενη στη μυθική λιμνούλα της βασιλικής αυλής 
με το αλαβάστρινο σιντριβάνι; Ποια είναι η απατηλή 
και ποια η αληθινή ομορφιά; Στο «Σάντουιτς του 
γίγαντα», πρωταγωνιστής είναι ο Τουκιθεμπλόμ, ένας 
πεινασμένος γίγαντας, που αποφασίζει να φτιάξει ένα 
μοναδικό, πεντανόστιμο σάντουιτς, από εκείνα τα πολύ 
χορταστικά, ένα σάντουιτς με ιπποπόταμο, λεοπάρδα-
λη, σκαντζόχοιρο και χήνα! Ο γίγαντας, όμως, είναι και 
φοβερά ακατάστατος. Έτσι, ούτε που φαντάζεται τι θα 
συμβεί όταν αρχίζει να ψάχνει να βρει τη... μουστάρδα!

 Κάποτε, σ’ ένα ψηλό βουνό, στην Πίνδο, ζούσε 
με την αγέλη του ένας μικρός λύκος, ο Λάμπης. Είχε 
το όνομα του παππού και του προπάππου του, μάτια 
λαμπερά και έξυπνα και τρίχωμα ασημένιο. Ο «Λάμπης. 
Ένα λυκάκι μεγαλώνει στην Πίνδο», της Λίλας Πατρό-
κλου, σε εικονογράφηση Κατερίνας Χαδουλού, είναι 
το πέμπτο βιβλίο της σειράς «Βιβλία για τη φύση» που 
κυκλοφορούν οι Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο σε συνεργα-
σία με τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ. Με ξεναγό τον Λάμπη, οι μικροί 
αναγνώστες γνωρίζουν την ομορφιά της Πίνδου και 
μαθαίνουν για τους κινδύνους που απειλούν την άγρια 
ζωή και για τη σημασία της προστασίας των βιότοπων.

 Οι εκδόσεις Μεταίχμιο φροντίζουν τους λιλιπού-
τειους φαν του αστυνομικού μυθιστορήματος. Μόλις 
κυκλοφόρησε το «Γραφείο αστυνομικών ερευνών 
Ηρακλή Πουαντιγιέ - Σκυλίσια ζωή», το τρίτο βιβλίο 
της αγαπημένης σειράς της Ιωάννας Μπουλντούμη.
Ο Ηρακλής Πουαντιγιέ είναι γνωστός λάτρης των 
τεχνών και θέλει να διαλευκάνει την υπόθεση της εξα-
φάνισης του φημισμένου πίνακα «Σκυλίσια ζωή», ενός 
αριστουργήματος αμύθητης αξίας, που έγινε άφαντο 
κυριολεκτικά κάτω από το μουσούδι του ζάμπλουτου 
ιδιοκτήτη του. Γρήγορα ο Πουαντιγιέ και η βοηθός 
του, Αγαθή Γαλή, θα φτάσουν σε αδιέξοδο. Πολλοί 
οι ύποπτοι, αλλά κανείς δεν αποδεικνύεται ένοχος. 
Μήπως για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Ηρακλής 
Πουαντιγιέ δεν θα καταφέρει να λύσει το μυστήριο; 
Μήπως ο κλέφτης αποδειχτεί πιο έξυπνος από τον 
κορυφαίο ντετέκτιβ;

 Ο Δημήτρης, ο πρωταγωνιστής του νέου βιβλίου 
της Ιωάννας Μπαμπέτα, είναι αναγκασμένος να 
περάσει το καλοκαίρι του μαζί με τη γιαγιά, κάνοντας 
«Διακοπές στη βεράντα» (Εκδόσεις Μεταίχμιο), καθώς 
οι γονείς του δουλεύουν. Διακοπές στη βεράντα, 
βέβαια, δεν είναι και το καλύτερο για ένα εννιάχρονο 
αγόρι. Μέχρι που ένα πρωινό ο Δημήτρης παρατηρεί 
στην απέναντι πολυκατοικία ένα κορίτσι με μακριά 
μαλλιά, που ποτίζει τις γλάστρες. Τότε το καλοκαίρι 
του αλλάζει. Η βεράντα μοιάζει με το καλύτερο μέρος 
του κόσμου για να περνάει κάποιος τις διακοπές του, 
ενώ τα κορναρίσματα και η φασαρία ακούγονται... σαν 
μουσική.

 Πάμε τώρα σε άλλο ένα βιβλίο για διακοπές, με 
πρωταγωνιστή έναν αγαπημένο ήρωα των παιδιών 
που μεγάλωσαν πια, έγιναν γονείς και ανυπομονούν 
να τον γνωρίσουν και στα δικά τους παιδιά. «Ο μικρός 
Νικόλας πάει διακοπές» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
Πατάκη και υπόσχεται πολύ ευχάριστες αναγνωστικές 
στιγμές. Από το 1956 ο γοητευτικός ήρωας των Σαμπέ 
και Γκοσινί μαγεύει μικρούς και μεγάλους. Ξεκίνησε 
ως κόμικ, έγινε εικονογραφημένη ιστορία και στη 
συνέχεια βιβλίο και ταινία. Έχει μεταφραστεί σε 30 
χώρες και έχει ξεπεράσει τα 10.000.000 αντίτυπα 
παγκοσμίως. Οι καλοκαιρινές του περιπέτειες έχουν 
φέρει το γέλιο σε γενιές αναγνωστών. Φέτος, ήρθε η 
σειρά των παιδιών σας! 

 Μιας και μιλάμε για διακοπές, και φέτος πολλά 
παιδιά θα πάνε κατασκήνωση, πιθανόν και χωρίς τη 
θέλησή τους. Οι εκδόσεις Ψυχογιός, λοιπόν, τους προ-
τείνουν το ξεκαρδιστικό βιβλίο της Μαρίας Φρίσα «75 
συμβουλές για να επιβιώσεις στην κατασκήνωση», που 
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είναι εμπλουτισμένο με υπέροχα σκιτσάκια και αυτοκόλλητα και φυσικά 
τους δίνει οδηγίες για να γίνει η ζωή τους μαζί με τα άλλα, άγνωστά τους, 
παιδιά πιο εύκολη και να επιβιώσουν στα δύσκολα. 

 Άλλο ένα χιουμοριστικό βιβλίο από τις εκδόσεις Ψυχογιός είναι «Η 
γιαγιά μου η κλέφτρα», του Ντέιβιντ Ουάλιαμς. Ο Μπεν βαριέται απίστευτα 
καθώς κάθε Παρασκευή είναι αναγκασμένος να μένει στο σπίτι της γιαγιάς 
του της οποίας η τηλεόραση δεν λειτουργεί και το μόνο που της αρέσει να 
κάνει είναι να παίζει σκραμπλ και να τρώει λαχανόσουπα. Σύντομα, όμως, 
ο Μπεν ανακαλύπτει πράγματα που αλλάζουν την εικόνα του γι’ αυτήν. 
Η γιαγιά τού αποκαλύπτει ότι ήταν κλέφτρα κοσμημάτων παγκόσμιου βελη-
νεκούς και ότι όνειρό της ήταν να κλέψει τα Κοσμήματα του Στέμματος. Ο 
Μπεν πείθει τη γιαγιά του να το κάνουν μαζί. Και τότε αρχίζει η περιπέ-
τεια… Μια ιστορία για την προκατάληψη και την αποδοχή, γραμμένη με 
τον σπιρτόζικο και συνάμα συγκινητικό τρόπο του πολυτάλαντου Βρετανού 
συγγραφέα.

 Ευχάριστα τα νέα για τους φίλους των πολυβραβευμένων ιστοριών 
της Liz Pinchon με πρωταγωνιστή τον Τομ Γκέιτς, αφού μόλις κυκλοφόρησε 
από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος η έκτη περιπέτειά του με τίτλο «Έξτρα 
σπέσιαλ λιχουδιές (μπα)», σε μετάφραση Χαράς Γιαννακοπούλου. Το βιβλίο, 
με σύγχρονη και απλή γλώσσα, απίθανο χιούμορ και αφήγηση σε πρώτο 
πρόσωπο, είναι κατάλληλο για παιδιά από 9 ετών. Τα ασπρόμαυρα σκίτσα 
διανθίζουν εξαιρετικά το πανέξυπνο κείμενο και συμπληρώνουν την 
εξέλιξη της ιστορίας. 

 Ευχάριστα τα νέα και για τους μικρούς ποδοσφαιρόφιλους, αφού 
κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Πατάκη το βιβλίο του Μάικλ Παρτ «Κριστιάνο 
Ρονάλντο - Γεννημένος νικητής», η συναρπαστική ιστορία του αγοριού που 
ξεκίνησε από τους δρόµους της Μαδέρα για να γίνει ένας από τους µεγα-
λύτερους ποδοσφαιριστές. Αυτή η συναρπαστική και συγκινητική ιστορία 
παρακολουθεί την πορεία του Ρονάλντο προς τη δόξα, το ταξίδι που τον 
έκανε αυτό που είναι σήµερα. Από τις ίδιες εκδόσεις και τον ίδιο συγγραφέα 
ήδη κυκλοφορεί και το βιβλίο «Λίο Μέσι - Μια ζωή σαν παραμύθι». 

 Παραμένουμε στον χώρο του ποδοσφαίρου. Από την Παιδική 
Νομική Βιβλιοθήκη κυκλοφορεί το βιβλίο του πολυβραβευμένου Βασίλη 
Παπαθεοδώρου «Ήταν το ίνδαλμά μου. Μια ιστορία για τη βία στα γήπεδα». 
Δύο παιδιά σε μια επαρχιακή πόλη, ο δεκαεννιάχρονος Μάνθος και ο δεκα-
τριάχρονος αδελφός του Ηλίας, ζουν για το ποδόσφαιρο και προσπαθούν 
να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα μέσω αυτού. Στην πορεία, θα 
γνωρίσουν τη βία, τα στημένα παιχνίδια, τα αναβολικά, τον ρατσισμό. 
Η αθωότητά τους θα χαθεί και μαζί της θα χαθούν φιλίες, γνωριμίες και 
σχέσεις. Η ιστορία φωτίζει μια σκοτεινή πτυχή του κόσμου του ποδοσφαί-
ρου, εκείνη που αρχίζει με όνειρα και τελειώνει με απογοήτευση και που 
όλοι οφείλουμε να παλέψουμε ώστε να εξαλειφθεί. Στο τέλος του βιβλίου οι 
νεαροί αναγνώστες, μέσα από έναν διάλογο με τον συγγραφέα, μαθαίνουν 
τους νόμους και τους κανόνες που διέπουν τα αθλήματα και «παιδεύονται» 
στις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι και του φίλαθλου πνεύματος. 

 Θα μπορούσατε να φανταστείτε πώς θα ζούσατε σε έναν επιτη-
ρούμενο κόσµο όπου µικροσκοπικές κάµερες θα παρακολουθούσαν την 
κάθε σας κίνηση και θα σας βαθµολογούσαν µε βάση έναν αλγόριθµο; Στις 
«Βαθμολογίες», που κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Πατάκη, σε μετάφραση 
Στέλλας Κάσδαγλη, η Λόρεν ΜακΛάφλιν χτίζει ένα δυστοπικό σύμπαν σε 
ένα μέλλον που μάλλον βρίσκεται υπερβολικά κοντά για να μας αφήνει 
αδιάφορους. Τα παιδιά-πρωταγωνιστές πρέπει να ξεχάσουν οικογένεια και 
φίλους, καθώς η επιβίωσή τους και το μέλλον τους εξαρτώνται από τη βαθ-
μολογία τους, αλλά και από αυτήν των φίλων τους, τους οποίους πιθανόν 
χρειαστεί να προδώσουν. Μέσα από αυτό το βιβλίο οι έφηβοι αναγνώστες 
θα προβληματιστούν, γνωρίζοντας έναν κόσμο στον οποίο η τεχνολογία δεν 
δίνει απλώς ευκαιρίες, αλλά καθορίζει όλη τη ζωή. 

 Το να φέρει κανείς ένα παιδί στον κόσμο είναι κάτι σχετικά απλό. Το 
μεγάλωμα του παιδιού, όμως, δεν είναι πάντα εύκολο. Το βιβλίο «Γονείς. 
Μια διαρκής πρόκληση», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Πατάκη σε 
μετάφραση Αγαθής Δημητρούκα, συμπυκνώνει την τριακονταετή πείρα 
του ψυχαναλυτή παιδιών Joseph Knobel Freud, απογόνου του πατέρα της 
ψυχανάλυσης, και βοηθάει γονείς και παιδιά να ξεπεράσουν τα προβλή-
ματά τους. Χωρισμένο σε 30 κεφάλαια, που περιλαμβάνουν όλα τα πιθανά 
σενάρια-προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γονείς, το βιβλίο είναι κάτι 
πολύ περισσότερο από οδηγός με συμβουλές. Είναι μάλλον μια πρόσκληση 
για να στοχαστεί κανείς σχετικά με τον ρόλο του ως γονέα, ενός λειτουρ-
γήματος που δεν είναι εύκολο, αλλά είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την 
κοινωνία μας.

 Σε γονείς απευθύνεται και το νέο βιβλίο της Μαρίνας Ψιλούτσικου 
«Πώς θα κάνω το παιδί μου να αγαπήσει το σχολείο;» (Εκδόσεις Διόπτρα). 
Η μόρφωση είναι το μεγαλύτερο εφόδιο που μπορεί να προσφέρει ο γονιός 
στο παιδί του, αλλά δεν ξεκινάει στην πρώτη δημοτικού, ξεκινάει στο 
πρώτο γιατί. Και δεν τελειώνει με τη λήξη του σχολείου ή των σπουδών. 
Τελειώνει τη μέρα που το παιδί θα πάψει να νιώθει ερευνητής, τη μέρα που 
θα πάψει να ανακαλύπτει τον κόσμο. Τελειώνει τη μέρα που κάποιος θα το 
πείσει πως είναι κακό να ρωτάει. Τελειώνει τη μέρα που κάποιος θα το πεί-
σει πως οφείλει μόνο να απαντάει. Μην επιτρέψετε να γίνουν οι απαντήσεις 
πιο σημαντικές από τα ερωτήματα. Όλοι γεννιόμαστε τέλειοι ερευνητές, 
με αστείρευτη διάθεση για μάθηση, καθώς, ως μωρά, αντιμετωπίζουμε 
τα πάντα με ενδιαφέρον και χρησιμοποιούμε όλες τις αισθήσεις μας για να 
τα καταλάβουμε. Το βιβλίο θα σας καθοδηγήσει ώστε να δημιουργήσετε 
το περιβάλλον που θα επιτρέψει στο παιδί σας να νιώθει σε όλη του τη 
ζωή ερευνητής. Τα τυπικά, οι βαθμοί και τα πτυχία θα έρθουν ως φυσική 
συνέπεια.
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