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Winnie η Μάγισσα 
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Αλλάξτε το περιβάλλον σας, όχι τους ανθρώπους που αγαπάτε. Ένα 

τόσο απλόμήνυμα και όμως τόσο βαθύ είναι η κεντρική ιδέα του 

παραμυθιού «Winnie η Μάγισσα» που κυκλοφορεί από τις 

εκδόσεις Διόπτρα. 

Η Διόπτρα λανσάρει μια νέα σειρά βιβλίων για παιδιά διεισδύοντας 

για τα καλά στην αγορά του παιδικού βιβλίου. Η σειρά παραμυθιών 
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με πρωταγωνίστρια τη μαγισσούλα Winnie συμπληρώνεται με τους 

τίτλους «Winnie η Ιπτάμενη Σκούπα» και «Winnie το Άτακτο  

Ρομπότ». 

Η Winnie έχει κάνει θραύση σε όλο τον κόσμο πουλώντας 5 

εκατομμύριααντίτυπα και πλέον έρχεται να δώσει χαρά στους 

μικρούς της φίλους και στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες 

επισκεφτείτε το site: www.winnie-the-witch.com. 

Τα κέιμενα υπογράφει η Valerie Thomas και τη συγκλονιστική 

εικονογράφηση ο Korky Paul. Ένα παραμύθι για παιδιά με 

ταυτότητα, χαρακτήρα, αγάπη, χαρά και άφθονη δόση «μαγείας». 

Τα συστατικά επιτυχίας, δηλαδή, που απαιτούνται για την ίδια τη 

ζωή. Τι καλύτερο να διαλέξετε για τα παιδιά σας; 

Στο συγκεκριμένο βιβλίο «Winnie η Μάγισσα» η συγγραφέας 

«παίζει» με την ιδέα ότι οι άνθρωποι όταν ενοχλούνται από κάτι, 

παλεύουν να αλλάξουν τους ανθρώπους γύρω τους (πράγμα 

ανέφικτο συνήθως), αντί να αλλάξουν οι ίδιοι τις συνθήκες που τους 

προκαλούν δυσαρέσκεια. Στα σεμινάρια του Believe In You για τη 

«Διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων» και τη «Διαχείριση 

αρνητικών ανθρώπων»  πάντοτε λέω ότι δεν μπορούμε να 

αλλάξουμε κανέναν άλλο παρά μόνο τον εαυτό μας. Το 

καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να εμπνεύσουμε τον άλλο 

να αλλάξει μόνος του, δίνοντάς του κίνητρα. Σίγουρα όχι πάντως 

επιβάλλοντάς του τη θέλησή μας ή κουνώντας ένα μαγικό ραβδάκι. 

Εννοείται πως οι μάγισσες αποτελούν εξαίρεση, όπως θα μας 

αποδείξει η παιχνιδιάρα Winnie. Αλλά ακόμα και αυτές μπαίνουν σε 

μεγάλους μπελάδες όταν το κάνουν. Τι μπελάδες; Αυτό θα το 

ανακαλύψετε μόνοι σας! 
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