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της Πελιώς ΠαΠαδια

Για να περάσουν τα πολύ μικρά παιδιά τη 
συνέχεια του καλοκαιριού τους ευχάρι-
στα και δημιουργικά προτείνουμε κατ’ 
αρχάς τα νέα βιβλία με πρωταγωνιστές 

τα στρουμφάκια, που κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις 
Μεταίχμιο. «Στρουμφοβιβλίο με παιχνίδια», «Μια 
ιστορία για να τη χρωματίσεις. Ο Άγριος», «Ψάξε και 
βρες: Πού κρύφτηκε ο Προκόπης», «Οι τέσσερις επο-
χές» και «Μια μέρα μαζί με τα στρουμφάκια» είναι οι 
πρόσφατοι τίτλοι που συμπληρώνουν την πολύ επιτυ-
χημένη παιδική σειρά και υπόσχονται ατέλειωτες ώρες 
στρουμφοπαιχνιδιού, εκπαίδευσης και διασκέδασης! 

 Για να μην ξεχάσουν μάλιστα τα μικρά σας 
εντελώς το σχολείο τώρα το καλοκαίρι και για να μη 
δυσκολευτείτε να τα συνεφέρετε από Σεπτέμβρη, 
οι Εκδόσεις Διόπτρα προτείνουν το «Μια μέρα στο 
σχολείο», ένα βιβλίο της Ellen Crimi-Trent γεμάτο 
διασκεδαστικές σελίδες και εκπαιδευτικές δραστηρι-
ότητες, με ένα υπέροχο εξώφυλλο-ρολόι που θα σας 
βοηθήσει να τους διδάξετε και την ώρα! Στις ίδιες εκ-
δόσεις και από την ίδια συγγραφέα θα βρείτε και τα νέα 
εκπαιδευτικά βιβλία για παιδιά προσχολικής ηλικίας 
«Κολλάω, παίζω και μαθαίνω» και «Ζωγραφίζω, παίζω 
και μαθαίνω», που συνδυάζουν επίσης το τερπνόν μετά 
του ωφελίμου. 

 Σε παρόμοιο παιχνιδο-εκπαιδευτικό πνεύμα 
κινείται και το βιβλίο της Ελληνοεκδοτικής για παιδιά 
από 4 ετών «Μαθαίνω τις Εποχές, τους Μήνες, τις 
Ημέρες, την Ώρα», χάρη στο οποίο οι λιλιπούτειοι ανα-
γνώστες αναπτύσσουν την αντίληψή τους παίζοντας 
και διασκεδάζοντας. Στην ίδια σειρά θα βρείτε και το 
βιβλίο «Μαθαίνω τα Χρώματα, τα Σχήματα, τον Χώρο 
και τα Αντίθετα», που φέρνει τα παιδιά προσχολικής 
ηλικίας σε επαφή με τις έννοιες του χώρου και με τα 
αντίθετα. 

 Το 3ο βιβλίο της σειράς με τις ιστορίες των τριών 
λεπτών των Εκδόσεων Διάπλαση περιέχει 12 σύντομες, 
μαγικές, αστείες, μυστηριώδεις και συναρπαστικές 
ιστορίες της Κριστίνα Κένιχ, οι οποίες, μεταφρασμένες 
από τη Μαρία Σούμπερτ, θα σας ταξιδέψουν παρέα με 
τα παιδιά σας στη χώρα με τα «Μαγικά Πόνυ». Από τις 
ίδιες εκδόσεις κυκλοφορεί και η νέα περιπέτεια της 
ηρωίδας της Στέφανι Ντάλε, της Φραουλίτσας της φρα-
ουλονεράιδας,  «Μια υπέροχη λιακάδα». Η Φραουλίτσα 
είναι πάντοτε χαρούμενη, ακόμα και όταν βρέχει και οι 
φράουλές της κρεμάνε λυπημένες τα κεφάλια. Η μικρή 
Φραουλονεράιδα όμως ξέρει τι πρέπει να κάνει για να 
τις βοηθήσει: θα ψάξει αμέσως να βρει ένα πανέμορφο 
νέο σπίτι γι’ αυτές…

  «Ταξίδι στο κέντρο στη Γης ή ένας πλανήτης 
γεμάτος μυστικά». Μόλις κυκλοφόρησε από τις 
εκδόσεις Παπαδόπουλος το τρίτο βιβλίο της σειράς 
για παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας «Μικρά ταξίδια με 
τη φαντασία του Ιουλίου Βερν», σε κείμενο του πάντα 
ευρηματικού Αντώνη Παπαθεοδούλου, που διασκευ-
άζει τις αγαπημένες κλασικές ιστορίες του σπουδαίου 
Γάλλου συγγραφέα και τις γνωρίζει στους πολύ 
μικρούς αναγνώστες, με βοηθό του την εικονογράφο 
Ίριδα Σαμαρτζή. Διαβάστε το παρέα με τα παιδιά σας 

και ζήστε μια διασκεδαστική περιπέτεια, που θα σας 
ταξιδέψει έως... το κέντρο της Γης!  

 Από το κέντρο της Γης πάμε στη θάλασσα και 
στο βιβλίο «Ο ντετέκτιβ Πλοκαμίδης και η συνωμοσία 
της Βοτσαλούπολης», σε κείμενο και εικονογράφηση 
του Νίκου Φουστέρη, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις 
Πατάκη. Στην αιώνια µάχη του καλού µε το κακό, 
ακόµα και στα βάθη της θάλασσας, το δίκαιο θα έχει 
πάντα τους υπερασπιστές του. Ο ντετέκτιβ Πλοκαµίδης 
είναι ένας από αυτούς. Το πολυµήχανο αυτό χταποδάκι, 
µε τις άριστες ικανότητες και το αλάνθαστο ένστικτο 
που διαθέτει, µπορεί να τα βγάλει πέρα ακόµα και στις 
πιο απίθανες καταστάσεις, εξιχνιάζοντας τα δυσκολό-
τερα µυστήρια του βυθού!

 Για παιδιά από 6 ετών προτείνουμε «Το χαμένο 
χαμόγελο», του Νικόλα Ρώσση, σε εικονογράφηση 
Δημήτρη Φουσέκη, που κυκλοφορεί από τη Δέλτα 
Εκδοτική. Ένα αγοράκι ξυπνάει το πρωί χωρίς το χαμό-
γελό του. Ψάχνει παντού να το βρει, αλλά κανείς, ούτε 
καν το τέρας της ντουλάπας, δεν το έχει δει. Ρωτάει 
έναν εργάτη, έναν βασιλιά, τον καλύτερο πωλητή του 
κόσμου και έναν κλόουν, αλλά κανείς δεν μπορεί να το 
βοηθήσει. Και η δασκάλα του, αντί να βρει το χαμόγελό 
του, τους βάζει διαγώνισμα… Μόνο όταν γυρίζει σπίτι 
ανακαλύπτει την αλήθεια πίσω από τα χαμόγελα: το 
μόνο αληθινό χαμόγελο είναι αυτό που μοιράζεσαι με 
τους άλλους.

 Η Ελένη Σβορώνου και οι Εκδόσεις Καλειδοσκό-
πιο μας παρουσιάζουν το «Σκληρό Καρύδι», την ιστο-
ρία ενός παιδιού-πρόσφυγα, ενός παιδιού ξένου, που 
αναγκάστηκε να ξεριζωθεί από την πατρίδα της για 
να γλιτώσει τον πόλεμο και τη βία και να βρεθεί στην 
Ελλάδα. Η Αϊσέ, ένα εννιάχρονο κορίτσι, μιλάει με κέφι, 
τόλμη και λίγο παράπονο για τη ζωή της. Μοιράζεται 
τα ίδια βάσανα με όλα τα παιδιά της ηλικίας της: σχέ-
σεις με τους συμμαθητές και τον αδερφό της, φιλίες, 
παιχνίδι… Αλλά έχει και τις δικές της, τις βαθύτερες 
έγνοιες για μια πατρίδα που αναγκάστηκε να εγκα-
ταλείψει. Βάζει στο μίξερ νοσταλγία, φόβο, πείσμα, 
χιούμορ και θέληση και φτιάχνει το ιδιαίτερο γλυκό της 
δικής της ζωής. Μας κερνάει με γενναιοδωρία όλους. 
Ακόμη κι αυτούς που έτυχε να την πικράνουν. Η Αϊσέ 
ξέρει να παίζει μπάλα. Εμείς; Η έκδοση πραγματοποιεί-
ται με τη συνεργασία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες. 

 Η αγαπημένη μικρών και μεγάλων σειρά βιβλίων 
«Η Χαρά και το Γκουντούν», του Ευγένιου Τριβιζά, με 
τους σπαρταριστούς ήρωες, τις ξεκαρδιστικές περι-
πέτειες και τα διασκεδαστικά παιχνίδια, κυκλοφορεί 
από τις Εκδόσεις Πατάκη σε νέα βελτιωμένη έκδοση, 
σε εικονογράφηση του Βαγγέλη Ελευθερίου! Το πιο 
περίεργο, το πιο χαριτωµένο, το πιο απίθανο ζωάκι του 
κόσµου, το Γκουντούν, ζητάει ένα βράδυ καταφύγιο 
στο δωµάτιο της τολμηρής και καλόκαρδης Χαράς 
και αποφασίζει να µείνει παντοτινά κοντά της και να 
ταξιδέψουν μαζί στα πέρατα του κόσµου και ακόµα 
παραπέρα. Απέναντί τους θα έχουν έναν αµείλικτο, 
ύπουλο και αδίστακτο αντίπαλο, τον Γκουντουνοφάγο, 
που σκοπός της ζωής του είναι να βρει και να φάει 

ένα Γκουντούν και γι’ αυτόν τον λόγο στήνει τη µία 
γκουντουνοπαγίδα µετά την άλλη. Όμως, η Χαρά και το 
Γκουντούν πάντα θα του ξεφεύγουν. Στη σειρά κυκλο-
φορύν οι τίτλοι: 1. Το µυστικό της µαξιλαροθήκης 2. Οι 
τρεις αποκριάτικες κορδέλες 3. Η µεγάλη φαγούρα 4. 
Το ανώνυµο γράµµα 5. Το βουνό της τύχης 6. Το πάρτι 
των καγκουρό 7. Ο υπέροχος σκουπιδοτενεκές 8. Οι 
δώδεκα οµπρέλες 9. Το Γκουντούν πάει σχολείο 10. Ο 
Γκουντουνοφάγος παθαίνει αµνησία 11. Το κόκκινο 
βότσαλο 12. Η µάγισσα µε τα πόµολα. 

 Οι μικροί wannabe συγγραφείς έχουν πλέον τον 
δικό τους οδηγό! Το νέο βιβλίο της Ελένης Σβορώνου 
«Μαγειρεύοντας ιστορίες: Πώς να γράψετε τα δικά σας 
κείμενα», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Μεταίχμιο, 
είναι γεμάτο με δημιουργικές ασκήσεις που ξεκλειδώ-
νουν τη φαντασία και τα συναισθήματα και εμπνέουν 
τα παιδιά για να γράψουν τις δικές τους ιστορίες. Το 
βιβλίο χωρίζεται σε ενότητες ανάλογα με το θέμα του 
κειμένου στο οποίο ασκείται το παιδί (μυθολογία, 
ημερολόγιο, κόμικ, αστυνομική ιστορία, περιγραφή 
αθλητικού γεγονότος, ιστορία με ήρωες από τον 
φυσικό κόσμο κ.ά.). Σε κάθε ενότητα δίνεται αρχικά 
ένα κείμενο-παράδειγμα που λειτουργεί ως αφορμή 
για συζήτηση αλλά και ως έμπνευση για τα κείμενα του 
παιδιού. Στη συνέχεια με στοχευμένες ερωτήσεις και 
απαραίτητες συμβουλές το παιδί καθοδηγείται ώστε να 
γράψει τα δικά του κείμενα: ξεκινάει με πιο σύντομα 
κείμενα και προχωράει στη συγγραφή ιστορίας. Έτσι, 
αβίαστα, χωρίς κόπο, το παιδί γίνεται ένας μικρός συγ-
γραφέας. Η εικονογράφηση και το ευχάριστο στήσιμο-
παρουσίαση δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον 
για να βγουν στο χαρτί σκέψεις και συναισθήματα.

 Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μίνωας 
ο «Πάνθηρας Μαυρόγατος», ένα βιβλίο που μας κάνει 
να δούμε τον κόσμο των ανθρώπων μέσα από τα μάτια 
ενός μικρού μαύρου γάτου, γεμάτου όνειρα και φιλο-
δοξίες, που τα καταφέρνει όλα!  Χμμ… Εντάξει… Όχι 
και όλα! Κάποιες φορές οι γκάφες του τον φέρνουν σε 
πολύ δύσκολη θέση, αλλά αυτό είναι μια... πονεμένη, 
βρεγμένη και πεινασμένη ιστορία! Η Βάσια Ακαρέπη, 
με απίστευτο χιούμορ, γράφει για έναν παιχνιδιάρη 
γάτο, έναν ανατρεπτικό ήρωα που εξερευνά τον κόσμο 
των ανθρώπων και καταλήγει στα πιο ξεκαρδιστικά 
συμπεράσματα για αυτούς. Τελικά οι μαύρες γάτες δεν 
φέρνουν γρουσουζιά; Η εξαιρετική εικονογράφηση 
είναι του «δικού μας» Λαυρέντη Χωραΐτη. 

 Μέσα από τη νέα, εξαιρετική, σειρά των Εκδόσε-
ων Μεταίχμιο «Μυθολογικά Παραμύθια» επιχειρείται 
μια καινούργια «ανάγνωση» των αρχαίων ελληνικών 
μύθων, που δεν είναι παλιές χιλιοειπωμένες ιστορίες 
ξεχασμένων θεών, αλλά συναρπαστικά παραμύθια 
δράσης, μέσα από τα οποία ξετυλίγονται όλες οι δια-
χρονικές ανθρώπινες περιπέτειες, οι φόβοι και οι χαρές 
που έχουν σημαδέψει και ακόμη σημαδεύουν την ψυχή 
του ανθρώπου. Κυκλοφορούν «Τα βόδια του Γηρυόνη» 
και «Τα μήλα των Εσπερίδων», σε κείμενο Μαρίας Αγ-
γελίδου και εικονογράφηση Ίριδας Σαμαρτζή, και «Το 
αίνιγμα της Σφίγγας» και «Το τραγούδι των Σειρήνων», 
σε κείμενο Κώστα Πούλου και εικονογράφηση Σοφίας 
Παπαδοπούλου. 
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 Ένα ξεχωριστό βιβλίο, που μόλις κυκλοφόρησε 
από τις Εκδόσεις Πατάκη, είναι «Ο Βόρακας, ο Κόρακας 
και η Σονάτα της Φανής», της Γεωργίας Γαλανοπούλου, 
σε εικονογράφηση Βαγγέλη Παυλίδη. Ένας θρύλος για 
τη χαµένη Φανή, ένα στοιχειωµένο καράβι, µια στε-
ρεµένη θάλασσα, ο άπληστος µέχρι τέλους Βόρακας 
και ο βοηθός του ο Κόρακας, ένα παιδί που αναζητεί 
την αλήθεια, η φωνή του δίκιου που επαναστατεί, µια 
µαγική λέξη που πασχίζει ν’ αποκρυπτογραφηθεί και 
µια ορχήστρα αηδονιών που µαγεύει µε τη µουσική 
της συνθέτουν το σκηνικό αυτής της συναρπαστικής 
αλληγορικής έμμετρης ιστορίας που απευθύνεται σε 
παιδιά από 8 ετών και στηλιτεύει την απληστία και την 
αλόγιστη εκµετάλλευση των αγαθών της φύσης.
 

 «Υπάρχουν στιγμές που μόνο χάνοντας τα πάντα 
μπορείς να περισώσεις κάτι». Το εξαιρετικό -τόσο από 
πλευράς κειμένου όσο και από πλευράς εικονογράφη-
σης- «Οφσάιντ», των Φαμπρίτσιο Σιλέι και Μαουρίτσιο 
Κουαρέλο, μεταφρασμένο από τους Ελένη Κατσαμά και 
Φίλιππο Μανδηλαρά, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις 
Κόκκινο, είναι η ιστορία του μεγάλου ποδοσφαιριστή 
Ματίας Ζίντελαρ και ο αγώνας του κόντρα στους ναζί. 
Την άνοιξη του 1938, η ναζιστική Γερμανία προσαρτά 
την Αυστρία και η διοργάνωση ενός ποδοσφαιρικού 
αγώνα ανάμεσά τους θεωρείται ο καλύτερος και 
δημοφιλέστερος τρόπος για τον εορτασμό της ένωσης 
των δύο γερμανικών λαών. Ο Ματίας Ζίντελαρ είναι 
ο καλύτερος Αυστριακός ποδοσφαιριστής όλων των 
εποχών, είναι ο Μότσαρτ του Ποδοσφαίρου. Λίγοι 
Αυστριακοί πιστεύουν ότι θα συμμετάσχει σ’ αυτόν τον 
αγώνα κι ακόμα λιγότεροι ότι είναι ικανός να χαλάσει 
τη γιορτή. Κι όμως, τα καταφέρνει. Πρώτα, μ’ ένα 
εξαιρετικό γκολ και, ύστερα, με μια κραυγαλέα άρνη-
ση. Λίγους μήνες αργότερα, θα χάσει τη ζωή του υπό 
μυστηριώδεις συνθήκες. Αλλά θα μείνει στην ιστορία 
ως ένας αθλητής που έβαλε (κυριολεκτικά) γκολ στον 
ναζισμό. Το βιβλίο αυτό τιμά τη μνήμη του και διδάσκει 
στις επόμενες γενιές την ιστορία του. 

 Το «Αίνιγμα στο Αιγαίο» της Μαρίας Ρουσάκη 
είναι το νέο βιβλίο της πολύ επιτυχημένης σειράς των 
εκδόσεων Μίνωας «Λογοτεχνικές Εξερευνήσεις» και 
μεταφέρει τους μικρούς αναγνώστες στο νησί της 
Τήνου, όπου η μικρή πρωταγωνίστρια καλείται να 
δώσει λύση σε ένα συναρπαστικό αίνιγμα. Για τη Ζωή 
με τα πέντε αδέρφια, τους εκκεντρικούς γονείς και 
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τον κολλητό της φίλο, τον Χάρη, η ζωή μοιάζει πολλές 
φορές σαν παραμύθι. Είτε νιώθει σαν τη Σταχτοπούτα 
είτε σαν την Κοκκινοσκουφίτσα, λίγοι το προσέχουν. 
Όμως, εκείνη εκτιμά πως όλα στη ζωή φαντάζουν 
εξωπραγματικά, ειδικά το καλοκαίρι που αναγκάζεται 
να αποχωριστεί τους γονείς της για να περάσει τις 
διακοπές της στην Τήνο. Στην κατασκήνωση του νησιού 
συμβαίνουν πολλά και απρόοπτα, ακριβώς όπως στα 
παραμύθια. Αυτό που δεν μπορεί να προβλέψει η Ζωή 
είναι πως το αίνιγμα που καλείται να λύσει στο πανέ-
μορφο νησί του Αιγαίου θα την οδηγήσει σε πολλές 
αλήθειες, που αγγίζουν τον καθέναν ξεχωριστά… 

 Από τις Εκδόσεις Ψυχογιός μόλις κυκλοφό-
ρησε το «Απλά τέλειος», του Τζέικ Μάρσιονετ. Οι 
κανόνες της τελειότητας εφαρμόζονται καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ζωής μας στο σχολείο. Για τον Τζέικ Άλι 
Μάθιους όλα είναι νέα στο Μέριλαντ: νέο σχολείο, 
νέοι δάσκαλοι, νέοι νταήδες. Και ξαναβρίσκεται στο 
κατώτερο σκαλοπάτι της κοινωνικής κλίμακας! Αλλά 
ο Τζέικ είναι αποφασισμένος να αποκτήσει φίλους και 
να αναρριχηθεί ξανά στην κορυφή, με το κουτί των 
«Παιδικών Καρτών» του άθικτο και με τη βοήθεια της 
τελειότητάς του! Αρκούν όμως όλα αυτά για να νικήσει 
την κακιά, μεγαλύτερη αδελφή του, έναν νταή που 
είναι αληθινά άγριος, και τους ενήλικες που δείχνουν 
ότι δεν καταλαβαίνουν τίποτα; Αξίζει να σημειώσουμε 
ότι ο Μάρσιονετ έγραψε το βιβλίο σε ηλικία 12 ετών και 
τώρα, μαθητής γυμνασίου πλέον, γράφει το επόμενο 
βιβλίο της σειράς!

 Από τις ίδιες Εκδόσεις κυκλοφορεί και η έβδομη 
περιπέτεια της σειράς «Οι Ανύπαρκτες». Η Λίντια 
και η Τζούλι πέρασαν δύο σχολικές χρονιές γεμάτες 
περιπέτεια, αναζητώντας τα φώτα της δημοσιότητας. 
Τώρα που πλησιάζει το τέλος της Β΄ Γυμνασίου, η ζωή 
τους δείχνει επιτέλους να σταθεροποιείται και να 
αποκτάει έναν ήρεμο ρυθμό. Ώσπου… συντελείται η 
καταστροφή! Στην κυριολεξία. Την ειρηνική ζωή του 
Γυμνασίου Χάμλιν θα έρθει να διαταράξει η είδηση 
ότι οι μαθητές θα πρέπει να φιλοξενήσουν άλλους, 
άγνωστους μαθητές που έχασαν το σχολείο τους σε μια 
τραγική πυρκαγιά. Η εξωτερική απειλή θα ενώσει όλα 
τα παιδιά του Χάμλιν ενάντια στον κοινό εχθρό – για 
λίγο. Μέχρι που κάποιος βρίσκει το λεύκωμα της Τζούλι 
και της Λίντια και αρχίζει να κολλάει στο σχολείο 
μερικές από τις πιο προσωπικές σκέψεις των κοριτσιών. 

Από τότε κανείς δεν θέλει να τις ξέρει πια. Και ενώ ο 
μεγάλος χορός των δύο σχολείων πλησιάζει, οι δύο 
φίλες θα κινήσουν γη και ουρανό για να σταματήσουν 
τον πόλεμο ανάμεσα στα δύο σχολεία και να αποκατα-
στήσουν την «πληγωμένη» τους φήμη.

 Από τις Εκδόσεις Πατάκη μόλις κυκλοφόρησε 
η «Ελιά στο Πέλαγος», της Φωτεινής Φραγκούλη, 
σε εικονογράφηση της Εύης Τσακνιά, ένα στρώμα 
από λέξεις που μας ταξιδεύει σαν ένα μαγικό χαλί. Η 
αφηγήτρια αρχικά μας εξηγεί ότι στην άκρη άκρη των 
λέξεων, στην αρχή ή στο τέλος μιας ιστορίας, είναι ένα 
μικρό σπιτάκι ολομόναχο, όπου μένει ο ποιητής των 
παραμυθιών. Αυτός που παίρνει τις αλήθειες και τους 
βάζει ρούχα παραμυθένια. Κι ότι μια βραδιά χάθηκε 
κι εκείνη στο δάσος μιας ιστορίας και προσπαθώντας 
να βγει, βρέθηκε στο σπιτάκι του. Χτύπησε την πόρτα 
του και εκείνος, αφού την καλοδέχτηκε σε ένα σπίτι με 
παραμυθένια ομορφιά, την έβαλε να κοιμηθεί σε ένα 
στρώμα από λέξεις. Το πρωί όταν ξύπνησε, ανάλαφρη 
και σαν να είχε ξαναγεννηθεί, τον ευχαρίστησε και 
εκείνος την κέρασε πέντε έξι, έξι εφτά, εφτά οχτώ... 
ιστορίες για πρωινό. Κι εκείνη αποφάσισε να τις 
μοιραστεί μαζί μας... 

 Από τις Εκδόσεις Κέδρος κυκλοφορεί η νέα 
ιστορική περιπέτεια της Ουρανίας Τουτουντζή «Ίκαρος. 
Ο μικρός Ολυμπιονίκης», που ταξιδεύει τα παιδιά από 
10 ετών πίσω στον χρόνο για να ζήσουν από κοντά τους 
αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες αλλά και για να τους 
δώσει ένα διαχρονικό μήνυμα: πόσο σημαντικό είναι να 
έχουμε στόχους στη ζωή μας και να μην τους εγκατα-
λείπουμε μόλις εμφανίζονται οι πρώτες δυσκολίες. 

 Σε παιδιά της ίδιας ηλικίας απευθύνεται και η 
Καρπαθιώτισσα Ειρήνη Χιώτη-Λέσκοβιτς, που πλάθει 
μια συναρπαστική ιστορία, αξιοποιώντας με εντελώς 
πρωτότυπο τρόπο την παράδοση του νησιού της. Με 
τα υλικά της ελληνικής παράδοσης, δημιουργεί μια 
ιστορία που εξαίρει τις θετικές αξίες της φιλίας, της 
εμπιστοσύνης, της αυτοπεποίθησης, της αποδοχής 
του άλλου, της πίστης. Την ιστορία την κάνουν ακόμη 
πιο συναρπαστική τα εντυπωσιακά έγχρωμα σχέδια 
του Θάνου Τσίλη (στο χρώμα συνεργάστηκε η Ειρήνη 
Ζελέσκου), τα οποία πλαισιώνουν και ζωντανεύουν 
το κείμενο. «Οι δράκοι της Καρπάθου» κυκλοφορούν 
από τις Εκδόσεις Πάπυρος. Ύστερα από έναν τρομερό 

πόλεμο, η γενιά των ανθρώπων χάνεται. Η μόνη γωνιά 
του πλανήτη όπου η ζωή άντεξε και αναπτύσσεται 
ξανά είναι τα αιγαιοπελαγίτικα νησιά. Στο νησί της 
Καρπάθου, στο χωριό Κοράκι, δεν κατοικούν πια 
άνθρωποι, μα δράκοι, που ακολουθούν όμως τα χνάρια 
των παλιών Καρπάθιων της ανθρώπινης γενιάς. Μια 
παρέα φίλων δράκων, μαζί με μια περίεργη νυχτερίδα, 
θα βοηθήσουν τον ταπεινό Φρόνη να νικήσει τον 
αλαζόνα Αντριώτη σε έναν ριψοκίνδυνο αγώνα μέσα 
από τα φαράγγια και τα σπήλαια της Καρπάθου. Ο 
Αντριώτης θα τραυματιστεί, θα χάσει τα φτερά του, 
όμως ο Φρόνης και οι φίλοι του δεν θα τον εγκαταλεί-
ψουν· θα δεχτούν να περάσουν μια μεγάλη δοκιμασία 
στα έγκατα του νησιού, με τη δύναμη της φιλίας και 
της πίστης, προκειμένου ο Αντριώτης να αποκτήσει και 
πάλι φτερά. Και αυτή η δοκιμασία, που είναι συνάμα 
και μια καταβύθιση στο παρελθόν της Καρπάθου, θα 
τους αποκαλύψει πόσο ζωντανό είναι ακόμα το πνεύμα 
της γενιάς των ανθρώπων… 

 Για το τέλος, κρατήσαμε την απόλυτη ιδέα 
ξεκούρασης στις διακοπές! Για όσους χρειάζονται 
χαλάρωση, οι Εκδόσεις Ψυχογιός έχουν μια ξεχωριστή 
πρόταση, τη νέα μόδα που έχει κατακτήσει όλον τον 
κόσμο: τη ζωγραφική μοτίβων! Ανακαλύψτε έναν 
τελείως διαφορετικό τρόπο χαλάρωσης μέσα από 
τη μαγεία της ζωγραφικής. Σχεδιάστε, χρωματίστε 
και ταξιδέψτε με τα μοναδικά σχέδια των εξής τριών 
βιβλίων: «Μυστικός Κήπος», «Μαγεμένο Δάσος» και 
«Ταξίδι στα χρώματα». Μάλιστα, τα δύο πρώτα φέρουν 
την υπογραφή της Τζοάνα Μπάσφορντ, της επονο-
μαζόμενης «βασίλισσας της ζωγραφικής», και έχουν 
πουλήσει περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια αντίτυπα 
παγκοσμίως. Καλές διακοπές! 
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