
Είδος: Περιοδικό / Κύριο / Μηνιαίο / Free Magazine
Ημερομηνία: Τετάρτη, 04-03-2015
Σελίδα: 48,49,50,51         (1 από 4)
Μέγεθος: 3578 cm ²

Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη

Επικοινωνία εντύπου: 

Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ

της Πελιώς ΠαΠαδια

Από τις Εκδόσεις Ίκαρος μόλις κυκλοφόρησε 
ένα καινούργιο βιβλίο της σειράς «Ψάξε να 
βρεις» της Jannie Ho! «Ο Μπου Λούκος ψάχνει 
το ελεφαντάκι του» μέσα σε κινούμενα μέρη, 

ειδικά σχεδιασμένα για παιδικά χεράκια, που κρύβουν 
εκπλήξεις. Σίγουρα οι λιλιπούτειοι αναγνώστες, από 
ενός έτους και άνω, θα ενθουσιαστούν ψάχνοντας 
μαζί του! 

 Σε πολύ μικρά παιδάκια, 1-3 ετών, απευθύνεται 
και η νέα σειρά «Τα μικρά ζωάκια», της Τζέντα Ρό-
μπαρντ, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Μεταίχμιο. 
Μια πολύ παράξενη μέρα ξημερώνει για τα μικρά 
ζωάκια, μιας και το καθένα χάνει από κάτι και ψάχνει 
να το βρει. Τα παιδιά, λοιπόν, θα ακολουθήσουν στις 
περιπέτειές τους «Το μικρό λιοντάρι που έχασε τον 
βρυχηθμό του», τη «Μικρή αλεπού που έχασε την 
ουρά της», τη «Μικρή ζέβρα που έχασε τις ρίγες της» 
και «Το μικρό ποντίκι που έχασε τη φωνή του». Τα 
τέσσερα βιβλία έχουν υπέροχη εικονογράφηση, αστεία 
στιχάκια, αλλά και παράθυρα που κρύβουν εκπλήξεις, 
για ατελείωτο παιχνίδι.

 Άλλη μια καινούργια σειρά παιδικών βιβλίων 
είναι αυτή της Άννας Γαλανού, σε εικονογράφηση 
Γιώργου Σγουρού, με ήρωα τον σκυλάκο Λόκο και συ-
μπρωταγωνίστριες-βοηθούς τις γάτες του, των οποίων 
οι τρεις πρώτες περιπέτειες μόλις κυκλοφόρησαν 
από τις Εκδόσεις Διόπτρα. «Ο Λόκο και οι γάτες του», 
«Ο Λόκο στο σχολείο» και «Ο Λόκο στο χιόνι» είναι 
ιστορίες γεμάτες τρυφερότητα, αγάπη και φιλία, με τις 
οποίες τα παιδιά και θα διασκεδάσουν και θα μάθουν.

 Από τις Εκδόσεις Μεταίχμιο μόλις κυκλοφό-
ρησαν «Η Σάρα και ο Πάπιος στους πιγκουίνους» και 
«Η Σάρα και ο Πάπιος στο Λούνα Παρκ», της Σάρα 
Γκόμες Χάρις, σε απόδοση Αναστασίας Καμβύση. 
Είναι εικονογραφημένες ιστορίες για μικρά παιδιά, με 
ήρωες ένα κορίτσι κι έναν πάπιο, ένα παράξενο αλλά 
αξιολάτρευτο δίδυμο που βλέπει τον κόσμο μέσα από 
το δικό του πρίσμα. Τα βιβλία προάγουν την αξία της 
φιλίας και βοηθούν στην ανάπτυξη της φαντασίας, 
καθώς τα παιδιά ακολουθούν τη Σάρα και τον Πάπιο 
στις περιπέτειές τους. 

 Ο αγαπημένος Άλφονς, της Γκουνίλα Μπέρ-
γκστρομ, ήδη κλασικός ήρωας της παιδικής λογοτε-
χνίας, επιστρέφει με την καινούργια του περιπέτεια 
«Ώρα για πάρτι, Άλφονς». Όπως καταλαβαίνετε και 
από τον τίτλο, ο Άλφονς ετοιμάζεται να κάνει πάρτι! Η 
θεία Φίφι είναι πολύ χαρούμενη και θα τον βοηθήσει 
να το οργανώσει πολύ όμορφα. Ένα βιβλίο με χιούμορ 
και φαντασία, που η κυκλοφορία του συμπίπτει με το 
μεγάλο... πάρτι που ετοιμάζουν οι Εκδόσεις Μάρτη, με 
αφορμή τον έναν χρόνο λειτουργίας τους. 

 «Το καραβάκι που ήθελε να ταξιδέψει ως την 
άκρη του κόσμου» είναι ανήσυχο και με την πρώτη 
ευκαιρία, σε μια μεγάλη θύελλα, αρπάζει ένα πελώριο 
κύμα και ξεκινάει το ταξίδι του. Όταν φτάνει πια στο 
τέλος του, το καραβάκι βλέπει τον κόσμο διαφορετικά. 
Η ιστορία της Μάρως Κατσίκα (Εκδόσεις Καλειδοσκό-
πιο) εμπνέεται από το ποίημα του Μιχαήλ Λέρμοντοβ 
«Το πανί» και από τις γραμμές και τα χρώματα του 
ρωσικού μοντερνισμού.
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 «Τι ωραία που είναι η ειρήνη! Μόνο που κανείς 
δεν χρειάζεται πια οπλοποιούς... Ξέρω καλά τη δουλειά 
μου όμως. Ας υπήρχαν ειρηνικά κανόνια, και θα τα 
’φτιαχνα καλύτερα απ’ όλους...» Αυτά σκεφτόταν ο 
Ίμπι Μπάρμπικεϊν κοιτώντας το φεγγάρι. Κι εκείνο 
του έδωσε μια καλή ιδέα. Το μεγαλύτερο κανόνι του 
κόσμου, το κανόνι που θα χάριζε νέες γνώσεις σε όλη 
την ανθρωπότητα, θα ήταν αυτό που θα έστελνε μια 
οβίδα, όχι στους εχθρούς, αλλά στην επιφάνεια της 
ανεξερεύνητης Σελήνης. Ναι! Αυτό θα ήταν το κανόνι 
της ειρήνης! Ο ευρηματικότατος Αντώνης Παπαθεο-
δούλου γνωρίζει στα παιδιά προσχολικής και πρωτο-
σχολικής ηλικίας το έργο ενός σπουδαίου οραματιστή 
συγγραφέα, μέσα από τη σειρά «Μικρά ταξίδια με τη 
φαντασία του Ιουλίου Βερν» (Εκδόσεις Παπαδόπουλος, 
εικονογράφηση Ίρις Σαμαρτζή). Δεύτερος τίτλος, μετά 
τον «Γύρο του Κόσμου σε 80 ημέρες», είναι, όπως ήδη 
καταλάβατε, το «Από τη Γη στη Σελήνη ή Το κανόνι της 
ειρήνης». 

 Από τις Εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί το νέο 
βιβλίο της Μαρίνας Γιώτη «Η Στιγμούλα είναι δυνατή», 
ένα παραμύθι για την ομαδικότητα και την ανεξάντλη-
τη δύναμη που κρύβουμε όλοι μέσα μας. Μια φορά και 
έναν καιρό μια μικρή σταγόνα, η Στιγμούλα, είδε από 
ψηλά ένα παράξενο χωριό, όπου δεν υπήρχε καθόλου 
νερό, τα παιδιά ήταν θλιμμένα και τα πάντα σκονισμέ-
να. Η Στιγμούλα αποφάσισε να βοηθήσει να επιστρέψει 
το χαμόγελο στα πρόσωπα των ανθρώπων, αλλά 
χρειάστηκε βοήθεια. Έτσι ανακάλυψε ότι η δύναμη που 
υπάρχει μέσα στον καθέναν μας γίνεται πολύ μεγαλύ-
τερη όταν ενώνεται με τη δύναμη των άλλων. Το βιβλίο 
περιέχει απίθανα αυτοκόλλητα και ηχογραφημένη 
αφήγηση από τον ηθοποιό Κώστα Κρομμύδα. 

 Της Νικολέτας της άρεσαν πολύ οι γόμες των 
συμμαθητριών της. Δεν χόρταινε να τις κοιτάζει στο 
σπίτι της. Τις είχε πάρει χωρίς να ρωτήσει, αλλά θα τις 
επέστρεφε σύντομα. Όταν πήγε στο σχολείο, οι φίλες 
της δεν ήταν πια χαρούμενες. Και ήξερε πολύ καλά πως 
έφταιγε εκείνη γι’ αυτό. Δεν έπρεπε να το είχε κάνει, 
αλλά τη μάγεψαν... Ναι, για όλα έφταιγαν αυτές. «Οι 
Μάγισσες γόμες», το νέο βιβλίο του Βασίλη Κουτσιαρή 
(Εκδόσεις Μίνωας, εικονογράφηση Αιμιλία Κονταίου) 
προσεγγίζουν μια συνηθισμένη συμπεριφορά των 
παιδιών της προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, 
δίνοντας αφορμή στους γονείς να συζητήσουν με τα 
παιδιά τους και να τους δείξουν πώς να διαχειρίζονται 
την επιθυμία να παίρνουν κρυφά κάτι που δεν τους 
ανήκει.

 «Είμαι ένας καλλιτέχνης», της βραβευμένης και 
πρωτοεμφανιζόμενης στο ελληνικό κοινό Καταλανής 
εικονογράφου Marta Altes, από τις Εκδόσεις Key 
Books. To τέλειο βιβλίο για οποιονδήποτε αγαπάει να 
δημιουργεί τέχνη και να κάνει σαματά. Γνωρίστε το 
αγόρι που δεν μπορεί να σταματήσει να δημιουργεί. 
Αγαπάει τα χρώματα, τα σχήματα, τις υφές και εμπνέε-
ται από τα πάντα: από τις κάλτσες του, τα περιεχόμενα 
του ψυγείου, ακόμα και τη γάτα του, την οποία ντύνει 
με ένα (πολύχρωμο) παλτό. Υπάρχει, όμως, μόνο ένα 
πρόβλημα: η μαμά του δεν ενθουσιάζεται πολύ με τα 
έργα του. Αντιθέτως, δείχνει να μη συμφωνεί. Αλλά το 
αγόρι το ’χει βάλει σκοπό να κάνει τη μαμά του να χα-
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μογελάσει. Ετοιμάζεται να δημιουργήσει το καλύτερό 
του έργο και σε μεγάλη κλίμακα... Αστείο, ανατρεπτικό, 
τέλειο για δημιουργικά παιδιά και ενήλικες, αυτό το 
πανέξυπνο και πανέμορφο βιβλίο δείχνει ότι η Τέχνη 
βρίσκεται παντού!   

 Τα συνηθισμένα ποντίκια τρελαίνονται για 
το τυρί. Ο «Βιβλιοπόντικας», όμως, του Βαγγέλη 
Ηλιόπουλου (Εκδόσεις Πατάκη, εικονογράφηση Κιάρα 
Φεντέλε) κάνει μια μπουκιά κάθε βιβλίο που του αρέσει 
πολύ. Δεν μπορεί να αντισταθεί στη νοστιμιά τους, 
κι ας θυμώνει η αγαπημένη του Τίτα Γραβιέρα, κι ας 
δουλεύει στη Βιβλιοθήκη. Συνεχώς υπόσχεται ότι δεν 
θα τα ξαναφάει, μα ποτέ δεν μπορεί να αντισταθεί. 
Έτσι, μπλέκει στις πιο συναρπαστικές περιπέτειες, 
παρέα με τα παιδιά και τους λογοτεχνικούς ήρωες που 
τόσο αγαπά. Προσοχή λοιπόν όταν τον συναντήσετε, 
αν δεν θέλετε να δαγκώσει και το δικό σας αγαπημένο 
βιβλίο, μάλλον θα πρέπει να το κρύψετε.

 Η Νεράιδα της Νύχτας Αμαλασούνθα, νεράιδα 
της καλοσύνης, της αγάπης και της ελπίδας, έχει 
μεγάλη αδυναμία στα παιδιά, θέλει να πραγματοποιεί 
όλες τις επιθυμίες τους και να τα κάνει χαρούμενα. Δεν 
μπορεί όμως να τα συναντήσει, γιατί, σαν Νεράιδα της 
Νύχτας, ζει το βράδυ, όταν αυτά κοιμούνται. Η Αμα-
λασούνθα είναι απαρηγόρητη. Τι θα γίνει, όμως, όταν 
τελικά θα συναντήσει ένα όμορφο αγοράκι που δεν 
μπορεί να κοιμηθεί; Θα πραγματοποιήσει τη μεγάλη 
επιθυμία του; Θα καταφέρει να το κάνει ευτυχισμένο; 
Και τελικά θα το κοιμίσει; Το πιο γλυκό νανούρισμα 
από τη Νεράιδα της Νύχτας «Αμαλασούνθα», της 
Θεοφανίας Παπαθωμά, από τις Εκδόσεις Διάπλαση! 
Το βιβλίο συνοδεύεται και από CD, με μουσική του 
Γρηγόρη Πετράκου. 

 Από τις Εκδόσεις Ψυχογιός επανακυκλοφο-
ρούν όλα τα βιβλία του σπουδαίου Αντουάν ντε 
Σεντ Εξιπερί, του Γάλλου πιλότου που έγινε γνωστός 
παγκοσμίως χάρη στον κλασικό μικρό πρίγκιπά του. 
«Ο μικρός πρίγκιπας», λοιπόν, επανέρχεται με δύο νέες 
εκδόσεις, μια κλασική και μια σκληρόδετη. Αξίζει να 
τον ξαναδιαβάσετε και εσείς, παρέα με τα παιδιά σας, 
και να γοητευτείτε εκ νέου καθώς θα τους γνωρίζετε 
το παραμύθι ενός παράξενου, χρυσαφένιου αγοριού 
που συναντά έναν πιλότο που κατέπεσε στην έρημο 
και του αφηγείται μαγικές ιστορίες για τριαντάφυλλα, 
αλεπούδες και μακρινούς πλανήτες.

 Περνάμε τώρα σε έναν κακό βασιλιά, που ταλαι-
πωρεί τους κατοίκους του μακρινού βασιλείου του με 
παράλογες διαταγές. Θέλει να είναι χορτάτοι οι σκύλοι 
και να μένουν οι πίτες ολόκληρες και κάθε μέρα σκαρ-
φίζεται και κάτι καινούργιο. Παρ’ όλα αυτά οι υπήκοοί 
του κατορθώνουν να είναι ευτυχισμένοι, να χορεύουν 

και να τραγουδούν. Όμως όλα θα αλλάξουν τη μέρα 
που ο βασιλιάς σκέφτεται κάτι σατανικό, να φυλακίσει 
τη Μουσική... «Της μουσικής το παραμύθι», μια ιστορία 
της Σπυριδούλας Μπιρμπίλη για τη μουσική, τη 
φαντασία και τη δημιουργικότητα, σε εικονογράφηση 
Ναταλίας Καπατσούλια, μόλις κυκλοφόρησε από τις 
Εκδόσεις Διάπλαση.

 «Η αδελφή μου είναι δράκος». Αυτό υποστηρίζει 
ο Δαμιανός, που ξέρει όλη την αλήθεια για την αδερφή 
του, αλλά κανείς δεν τον πιστεύει. Έτσι, προσπαθεί 
να βρει τρόπους να μη θυμώνει τόσο πολύ εκείνη. Θα 
καταφέρει να νικήσει τον δράκο; Ή μήπως τελικά δεν 
είναι μόνο ένας; Νέο παραμύθι από τη Μαρία Ρουσάκη, 
που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Πατάκη, σε εικονο-
γράφηση Γιώργου Σγουρού.

 Δράκος (συμ)πρωταγωνιστεί και στο νέο βιβλίο 
του Αριστείδη Δάγλα «Ο Δεκατρής» (Εκδόσεις Λιβάνη, 
εικονογράφηση Κώστας Φραγκιαδάκης), διασκευή 
μιας λαϊκής επτανησιώτικης ιστορίας. Μια φορά κι 
έναν καιρό, σ’ ένα χωριό που καταλήστευε ένας άγριος 
και απάνθρωπος Δράκος ζούσε και μια ζωηρή παρέα 
από δεκατρία παιδιά. Το δέκατο τρίτο μέλος της, ο 
Δεκατρής, κούτσαινε από το ένα πόδι, όμως ήτανε 
πάρα πολύ έξυπνος, πράγμα που εξισορροπούσε τα 
φυσικά του ελαττώματα. Αυτήν την εξυπνάδα δεν 
μπόρεσαν ποτέ να τη συγχωρέσουν τα άλλα μέλη της 
παρέας, γι’ αυτό κατά καιρούς έψαχναν δικαιολογίες 
ώστε να τον διώξουν από κοντά τους. Αυτός, όμως, με 
την ευστροφία του πάντα κατόρθωνε να ξεπερνάει τις 
δυσκολίες και να γυρνάει στην παρέα του, σαν να μη 
συμβαίνει τίποτα... 

 Δύο νέες περιπέτειες κυκλοφορούν από τις 
Εκδόσεις Ψυχογιός. Η «Περιπέτεια στο Τσαμπουκαλο-
νήσι», της Πέγκυς Φούρκα, είναι μια ιστορία γεμάτη 
δράση και ανατροπές, μέσα από την οποία τα παιδιά 
μαθαίνουν για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της ενδοσχολικής βίας. Από την άλλη, η «Περιπέτεια 
στην Τεμπελχανία», της Κατερίνας Μουρίκη, είναι 
ένα κεφάτο βιβλίο που αποδεικνύει ότι η γνώση και 
η ψυχαγωγία μπορούν να προχωρούν χέρι χέρι στον 
δρόμο της εκπαίδευσης των παιδιών μας.

 Γιατί οι άνθρωποι στις τρεις πολιτείες δεν 
ακούνε ιστορίες; Το αγόρι γιατί φορά τα σιδερένια του 
παπούτσια; Ο κύριος Παύλος, παραπέρα, τι πουλά; Οι 
αγοραστές γιατί κάνουν ουρές µες στην αυλή του; Kαι η 
άνοιξη γιατί φέτος δεν φάνηκε στην άκρη του χειµώνα; 
Τι είναι αυτό που δεν το έχουν και το βρίσκουν, το 
’χουν, το χάνουν και το ξαναβρίσκουν; Αυτό που όλα τα 
γυρίζει, τα κάνει αλλιώς; Καθώς οδεύουμε σταδιακά 
προς την άνοιξη, οι Εκδόσεις Πατάκη μάς προτείνουν 
το νέο βιβλίο της Χριστίνας Φραγκεσκάκη, σε εικονο-
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γράφηση Μαρίας Μπαχά. «Άµπερ φάµπερ, βγε!»… 
Tρεις ιστορίες για τις λέξεις που λιώνουν τους πάγους 
για να συναντηθούμε µε την άνοιξη.

  Ο Ευγένιος Τριβιζάς επανέρχεται, αυτήν τη 
φορά με ένα graphic novel που κυκλοφορεί από τις 
Εκδόσεις Ίκαρος, τη «Θαυμαστή Καμήλα». Ο Αχμέτ 
Χαμαμέτ, ο μοναχικός βεδουίνος, έχει μια καμήλα που 
τον συνοδεύει ακούραστη σε όλα του τα ταξίδια. Είναι 
η παρηγοριά, η ελπίδα και η μοναδική παρέα του. 
Έτσι, όταν η καμήλα τού εκμυστηρεύεται το όνειρό 
της να γίνει ανάλαφρη σαν ελαφίνα και του ζητάει να 
την απαλλάξει από την καμπούρα της, ο βεδουίνος 
δεν διστάζει ούτε στιγμή. Η οργιαστική φαντασία 
του παραμυθά και η έμπειρη πένα του Νίκου Κούτση 
ζωντανεύουν με συναρπαστικό τρόπο τα πολύβουα 
αραβικά παζάρια, τα κακόφημα λιμάνια, τους ομιχλώ-
δεις δρόμους του Λονδίνου, τις μαγευτικές οάσεις, 
τις μανιασμένες αμμοθύελλες και τις μαυλιστικές 
οφθαλμαπάτες που συνθέτουν μια σπαρταριστή, αλλά 
και τραγική αλληγορία. 

  Γελάμε μαζί και λέμε αστεία, τους αγαπάμε 
και μας αγαπούν, και τρέχουμε, και κρυβόμαστε και 
παίζουμε κυνηγητό και κρυφτό, και κάποτε ψάχνουμε, 
ψάχνουμε, αλλά δεν μπορούμε να τους βρούμε, γιατί 
έχουν κρυφτεί καλά στην καλύτερη κρυψώνα: στην 
καρδιά μας... Ένα παιδάκι χάνει τον παππού του, με τον 
οποίον έκανε ένα σωρό πράγματα. Κι όπως μαθαίνει το 
άπειρο των αριθμών, μαθαίνει και το αξεχώριστο της 
χαράς από τη λύπη μέσα στην καρδιά των ανθρώπων. 
Και το αξεχώριστο της ζωής από τον θάνατο. Για παιδιά 

από 8 ετών και άνω, το βιβλίο του Κώστα Πούλου 
«Παππού;» έχει θέμα την απώλεια, χωρίς όμως να 
βαραίνει με λύπη ή με διδακτισμό, χωρίς να χρυσώνει 
το χάπι, χωρίς να είναι γραμμένο επίτηδες (Εκδόσεις 
Μεταίχμιο, εικονογράφηση Σταματίνα Ντούτσουλη). 

  Άλλο ένα βιβλίο με «δύσκολο» θέμα... Σε μια 
χώρα μακρινή που τη λέγανε Ατλαντίδα ζούσε μια 
αγαπημένη οικογένεια. Ο χρόνος κυλούσε γλυκά 
και ανέμελα. Κάθε τικ και κάθε τακ του μύριζε ζωή. 
Ώσπου μια μέρα, από εκείνες που δεν θέλεις να 
σκέφτεσαι –μα δεν ξεχνάς ποτέ–, εμφανίστηκε ένας 
αλλιώτικος δράκος… Από τις Εκδόσεις Ελληνοεκ-
δοτική μόλις κυκλοφόρησε το βιβλίο του Χρήστου 
Σίνη «Ο Καρκινόδρακος», σε εικονογράφηση Νίκου 

7/3 στις 12:00 
Τα κλαδιά της σοφίας
της Γιώτας Αλεξάνδρου, εκδόσεις ΠΑΡΡΗΣΙΑ, 5-105 ετών, στο ΙΑΝΟS CAFÉ.

7/3 στις 13:00
Το μαγικό καπέλο της γιαγιάς μου της Κατερίνας Τζαβάρα, 
εκδόσεις ΒιβλίοΔΙΑΠΛΟΥΣ, 4-8 ετών και εκπαιδευτικούς.

14/3 στις 10:00
«Η πόλη του ήχου» | Ανέβα στη μουσική...πάμε ταξίδι! 
Με την ομάδα musicArte, 5-8 ετών.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: Κατερίνα Παπαδάκου, 211 800 1160.

14/3 στις 12:00

Αλέξη, ώρα για μπάνιο! & Αλέξη, φάε κάτι! των: Άλισον Φαλκονάκη 
& Κλαίρης Γεωργέλλη, εκδόσεις Μεταίχμιο, 4-7 ετών, στο ΙΑΝΟS CAFÉ.

14/3 στις 13:00
Αγαπώ τα Αρχαία & Αγαπώ τα Μαθηματικά της Ουρανίας Τουτουντζή, 
εκδόσεις Διόπτρα, 6-12 ετών.

28/3 στις 10:00
«Η πόλη του ήχου» | Φοίβος...φως και ρυθμός!
Με την ομάδα musicArte, 5-8 ετών. 
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: Κατερίνα Παπαδάκου, 211 800 1160.

28/3 στις 12:00 
Προσευχές για τα παιδιά από τα παλιά μας αλφαβητάρια & Παιδικά παιχνίδια 
των: Ευαγγελίας Κανταρτζή & Παύλου Μπαλογιάννη σε συνεργασία με το Μουσείο 
Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού 
Υλικού, 4-12 ετών.

28/3 στις 14:00
Πειθαρχία χωρίς τιμωρία της Judy Arnall, εκδόσεις Μάρτης, από 4 ετών.

Για τους μικρούς «βιβλιο...φάγους» με ελεύθερη είσοδο!

ianos.gr

Ραντεβού με ένα βιβλίο...
Κάθε Σάββατο στον ΠΑΙΔΙΚΟ ΙΑΝΟ

(Σταδίου 24, 210 32 17 917)
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Γιαννόπουλου, μια ιστορία δύναμης και ελπίδας που 
εξυμνεί τη φλόγα της ανθρώπινης ψυχής. Το βιβλίο 
κυκλοφορεί με την υποστήριξη της «Φλόγας», που 
ιδρύθηκε το 1982 από γονείς παιδιών που πάσχουν 
από νεοπλασματικές ασθένειες, με σκοπό την παροχή 
της καλύτερης ιατρικής, ψυχολογικής και κοινωνικής 
φροντίδας στα παιδιά και τις οικογένειές τους. Τα μέλη 
της και το διοικητικό συμβούλιο είναι αποκλειστικά 
γονείς αυτών των παιδιών, οι οποίοι προσφέρουν τις 
γνώσεις τους και την επαγγελματική εμπειρία τους 
σε εθελοντική βάση, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι του Συλλόγου. 

  Δύσκολο θέμα είναι και το bullying, όμως 
αντιμετωπίζεται με χιούμορ και αποφασιστικότητα 
και στο δεύτερο βιβλίο της ξεκαρδιστικής σειράς «Οι 
Φύτουλες», του συγγραφέα και σκιτσογράφου Michael 
Fry (Εκδόσεις Παπαδόπουλος). Στο «Καμία ανοχή!» 
έχοντας βάλει στη θέση του τον νταή του σχολείου, 
οι Φύτουλες δεν έχουν και πολλά να κάνουν, μέχρι τη 
στιγμή που εμφανίζεται η Σιμόν, μία νέα μαθήτρια 
που θα γίνει φίλη με τη Μόλι, αλλά δεν θα τα πάει και 
τόσο καλά με τον Νικ. Και καθώς ο Νικ είναι ειδικός 
στους μπελάδες, το μόνο που καταφέρνει είναι να φάει 
αποβολή! Θα μπορέσει άραγε να αποκαταστήσει την 
καλή του φήμη ή θα αναγκαστεί να μείνει στην ίδια 
τάξη; Ο συγγραφέας, χρησιμοποιώντας το ταλέντο 
του ως σκιτσογράφου, ετοίμασε μία σειρά βιβλίων 
γεμάτων με πανέξυπνες ζωγραφιές, που άλλοτε 
εξηγούν την ιστορία κι άλλοτε αποτελούν μέρος της. 
Οι αστείες ατάκες, που απέδωσε άψογα στα ελληνικά 
η μετάφραση της Χαράς Γιαννακοπούλου, θα κάνουν 
όλα τα παιδιά να γελάσουν και να ταυτιστούν με τους 
τρεις ήρωες, με τους οποίους σίγουρα αντιμετωπίζουν 
κοινούς προβληματισμούς για τη σχολική ζωή.

  Ποιo είναι το Μεγάλο Κόλπο του Τουρλού 
Αχταρμά; Πόσο αχόρταγος μπορεί να γίνει ο Βονα-
πάρτης; Ποιoς είναι ο χειρότερος εφιάλτης της Δόνα 
Μόνα; Πόσες ελιές Καλαμών μπορεί να φάει ο Ολιβιέ 
Καλαμόν; Άξιζε ο Ερμής Γρηγοριάδης το κύπελλο της 
Φόρμουλα 1; Πόσοι Πυθαγόρες ζουν στο παλάτι της 
Καστανιέτα; Νταζ Ασημάκης Λαδόκολλας σπικ ίνγκλις; 
Πώς έμαθε ο Φερνάν Κρουτόν την αυθεντική συνταγή 
για τα σουτζουκάκια και το γιαουρτλού κεμπάπ; Πού 

κρύβει ο Μοχάμπε Μαμακίτα τις ελιές; Τι σκέφτηκε ο 
Τζορτζ Μπουλ; Μπορεί η λογική να εξηγήσει τα πάντα; 
Ποιος «έφαγε» τη Μαύρη Θρούμπα; Για παιδιά από 10 
ετών, μόλις κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Κέδρος, 
«Η μία και μοναδική Μαύρη θρούμπα», σε κείμενο 
και εικονογράφηση της Λέλας Στρούτση, το πρώτο 
βιβλίο της σειράς «Ένας γρίφος για τον Οκτάβιο Παζλ», 
τον μονόφθαλμο μαθηματικό, που καλείται να λύσει 
το μυστήριο της εξαφάνισης της μίας και μοναδικής 
Μαύρης Θρούμπας, με συμμάχους του τη λογική και το 
μαθηματικό του δαιμόνιο. 

 «Πειθαρχία χωρίς ξύλο και φωνές». Ένας 
πρακτικός οδηγός από τις Εκδόσεις Μίνωας για να 
αντιμετωπίσετε με απλό τρόπο τα προβλήματα συ-
μπεριφοράς που παρουσιάζουν τα παιδιά προσχολικής 
ηλικίας. Από την επιθετικότητα και την αδελφική 
αντιζηλία, μέχρι την ακαταστασία και τα ψέματα, το 
βιβλίο προσφέρει σαφείς απαντήσεις και χρήσιμες 
συμβουλές. Παράλληλα, περιγράφει τα βασικά λάθη 
των γονιών και προτείνει λύσεις για να μεγαλώσουν τα 
παιδιά με αγάπη που ξέρει να θέτει όρια. Με όπλο την 
υπομονή και τη σιγουριά που προσφέρει η γνώση, οι 
γονείς μπορούν να διδάξουν τη σωστή συμπεριφορά 
και να απολαύσουν μια ήρεμη οικογενειακή ζωή. Γιατί 
πειθαρχία σημαίνει διδασκαλία και όχι τιμωρία. 

  Κλείνουμε με λίγη μαγειρική! Ιδανικός οδηγός 
για εργαζόμενες μαμάδες και μπαμπάδες είναι το νέο 
βιβλίο της food blogger Ερμιόνης Τυλιπάκη «Στην 
κουζίνα των γεύσεων», που κυκλοφορεί από τις Εκδό-
σεις Ψυχογιός. Σε αυτό θα βρείτε γρήγορες και απλές 
συνταγές, με υλικά που μπορούμε να προμηθευτούμε 
εύκολα, για όλη την οικογένεια και για κάθε περίσταση: 
ιδιαίτερα πρωινά και σνακ, προτάσεις για το καθημε-
ρινό τραπέζι, ευφάνταστα πιάτα για το τραπέζι του 
Σαββατοκύριακου, γλυκά που ενθουσιάζουν αλλά και 
ιδέες για τον μπουφέ και το πάρτι. Καλή όρεξη!

Άννα Κοντολέων

Πού πάει 
η αγάπη 
όταν χάνεται;

Μια τρυφερή, αισιόδοξη ιστορία

για την απώλεια και τον χωρισμό 

με εικόνες του Λευτέρη Κιουρτσόγλου. 

Βιβλία που δίνουν απαντήσεις...
Χαρά Γιαννακοπούλου
Φεγγαράκι μου χοντρό...
Ένα υπέροχο βιβλίο, εικονογραφημένο 
από την Κατερίνα Βερούτσου, για 
τις φοβίες και     τις ανησυχίες 
των μικρών         παιδιών. 
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