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Εικόνες και ιστορίες για 
τις γιορτές που έρχονται 

Χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα βιβλία για παιδιά 

Νωρίς; Ποτέ δεν είναι νωρίς για ένα 
δώρο στα παιδιά, όταν πρόκειται για 
βιβλία, και μάλιστα για βιβλία που θα 
τα προετοιμάσουν για τις γιορτές 
των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς. 

Και ναι, χρειάζεται και προετοιμασία, 
όπως αποδεικνύεται και 

από τα περιεχόμενα ορισμένων 
βιβλίων που κυκλοφόρησαν από 

τις εκδόσεις «Ψυχογιός». 
Σίγουρα θα χαρούν πολύ περισσότερο 

τις γιορτές, εάν έχουν μάθει κάποια 
από τα τραγούδια που παραδοσιακά τις 
συνοδεύουν. Τρία βιβλία με γενικό τίτλο 

«Γιορτινά τραγούδια» μπορούν 
να βοηθήσουν τα παιδιά, και γιατί όχι 
και τους μεγάλους, που θα τα ακούν, 
να νιώσουν το πνεύμα των γιορτινών 
ημερών. Κάθε βιβλίο έχει πλούσια εικονογράφηση, 

όλους τους στίχους του 
τραγουδιού και επιπλέον με ένα «κουμπί» 

που υπάρχει οε κάθε σελίδα οι μικροί 
αναγνώστες ακούν τη μελωδία του 

τραγουδιού. 
θα χαρούν επίσης τις γιορτές εάν 

έχουν παρασκευάσει μόνοι τους 
ένα γλυκό. Στο βιβλίο με τον χαρακτηριστικό 

τίτλο «Ενα μπι 
σκότο για τον Αϊ-Βασίλη», 

ο Μιχάλης και 
n Μαλένα θέλουν 

να τους επισκεφθεί 
ο Αϊ-Βασίλης, 

έστω κι αν έξω χιονίζει 
και κάνει κρύο 

Για να τον δελεάσουν ψήνουν 
μόνοι τους τα αγαπημένα 
του μπισκότα. To βιβλίο 

με τη ιστοριούλα τους συνοδεύεται 
και από την -εύκολη- συνταγή για 
τα μπισκότα και ακόμη από το πιατά 

κι που μπορούν να τα σερβίρουν. Και 
επιπλέον έξι κάρτες για να γράψουν οι 
μικροί κάποια δική τους συνταγή συν 
δώδεκα επιστολόχαρτα. Άλλωστε πόσα 
μπισκότα θα φάει ο Αϊ-Βασίλης; Τα υπόλοιπα 

μπορούν να τα χαρούν κάποιοι 
παππούδες ή γιαγιάδες ή θείες και φίλοι 

που μένουν μακριά. 
Και αφού έχουν μάθει τα τραγούδια 

των γιορτών, οι μικροί μπορούν να μάθουν 
τι συνέβη κάποτε στη Βηθλεέμ. 

Στο βιβλίο της Λόρι Σ. Φροεμπ «Πολύ 
παλιά στη Βηθλεέμ», όχι μόνο θα 
διαβάσουν το κείμενο, αλλά θα ανακαλύψουν 

και πολλές τρισδιάστατες εικόνες 
κι άλλες τόσες κινούμενες φιγούρες. 
Γιορτές έρχονται, και έρχεται και 

n ώρα του ΑΊ'-Βασίλη. Μπορεί να 
έχουν ετοιμαστεί τα μπισκότα του, 
όμως ποιος θα λύσει τις πολλές 
απορίες για το ποιος εί¬ 

ναι αυτός ο γελαστός παππούλης με τα 
ροδοκόκκινα μάγουλα; Κάποιες απαντήσεις 

θα βρουν τα παιδιά στο βιβλίο 
«Η απίστευτη ιστορία του Αϊ-Βασί- 
λη». Άλλωστε όλα δεν θέλουν να ξέρουν 

γιατί φοράει κόκκινα ρούχα ή εάν 
πρέπει να του στέλνουν γράμματα με 
τις επιθυμίες τους; 

Επειδή πλησιάζει και n ώρα για να 
πάρουν κορίτσια και αγόρια τα δώρα 
τους, το βιβλίο «To έλκηθρο του ΑϊΒασίλη» 

θα τους δείξει πώς προετοιμάζεται 
για το μεγάλο ταξίδι του. Και 

όχι μόνο αυτό, αφού θα δείξει με έναν 
έξυπνο τρόπο στα πιο μικρά και πώς να 
μετρούν ώς το πέντε. 

Άραγε τόσοι είναι 
οι τάρανδοι 

που σέρνουν 
το έλκηθρο 
του; Κ.Μ. 
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ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 
ΜΑΙΡΗ ΜΑΝΔΑΛΗ 
Αλήθειες κρυμμένες, σημάδια 
ανεξίτηλα 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ 
ΣΕΛΙΔΕΣ 352 
ΤΙΜΗ 17« 

To ξύλινο σκαλιστό κουτί 8α ανοίξει για πρώτη 
φορά, πολλά χρόνια μετά τον θάνατο του κατόχου 
eu Man du, ιφυμμένη νη δββΒΕς. μη ασπρόμαυρη 
φωτογραφία του 1930, ιι οποία έμελλε να ανατρέψει 
πιν ιστορία μιας ολόκληρης οικογένειος. 
(Διάθεση: Μηαρμηουνάκης, Βιβλιορυθμός, 
Πρωτοπορία) 

ΔΙΗΓΗΜΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΙ 
Λάθρα Beach 

EKAOZEIZ NHEIAEE 
ZEAIAEZ 181 
TIMH 10€ 
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To πρώτο βιβλίο του θεσσαλονικιού συγγραφέα 
έχει ως αφετηρία του την καθημερινή 
πραγματικότητα και ης ανθρώπινες σχέσεις, 
άλλοτε εύκολες και άλλοτε δύσκολες, άλλοτε 
ισότιμες και άλλοτε άνισες. 
(Διάθεση: Ελευθερουδάκης, Public, To Κατώι 
του Βιβλίου) 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΠΗΣ 
Αθώα εγκλήματα 

EKAOZEIZ IANOE 
ZEAIAEI 344 
TIMH 18€ 

Κεντρικός ήρωας του μυθιστορήματος είναι ο 
Άρης, ένας πολίτης του κόσμου με πρωτόγονη 
ιδιοσυγκρασία, που διαθέτει έναν ευρηματικό 
και πρωτότυπο τρόπο να ανακουφίζει τους 
αδυνάτους επωφελούμενος σπα τα λάθη των 
δυνατών. 
(Διάθεση: Ιανός) 

προθήκη 
ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΑΛΑΖΗ 

Ένα όνομα, δύο τόποι. Επιβάτες 
Ανατολικής Θράκης, Νέοι Επιβάτες 

θεσσαλονίκης 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

ΣΕΛΙΔΕΣ 240 
ΤΙΜΗ 17« 

Μια παλιά και μια νέα 
πατρίδα, που αλλάζει με 
ραγδαίο ρυθμό, η/ώνονται 
σε μια ιστορία n οποία 
παρακολουθεί τα βήματα 
των προσφύγων σπα την 
Ανατολική Θράκη στο 
θρυλικό Μπαχτσέ Τσιφλίκι 

| της θεσσαλονίκης. Η 
λατρεία της Οσιας Παρασκευής της Εηιβατινής 
και n εκπαιδευτική παράδοση των Αρχιγενείων 
Εκπαιδευτηρίων, σύμβολα ενότητας της κοινότητος, 
συνυπάρχουν με τη ζωντανή ιστορική μνήμη, 
όπως την κατέγραψε n Μαριάνθη Παλοζή αηό το 
στόμα της πρώτης γενιάς των προσφύγων. 
(Διάθεση: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού) 

ΚΡΙΤΙΚΗ 

ΛΙΝΑ ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ 
Αναγνωστικά δικαιώματα 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΙΣ 
ΣΕΛΙΔΕΣ 608 
ΤΙΜΗ 25C 

« » ...: », Στις τριάντα βιβλιοκρισίες 
, του τόμου, 

δημοσιευμένες στο 
. περιοδικό «Νέα Εστία» την 
: τελευταία τριετία (Μάρτιος i 

2006 - Σεπτέμβριος 
I 2009), γίνεται λόγος για 

βιβλία των Σωτήρη 
i Δημητρίου, Δημήτρη  

-* Νόλλα, Μαρίας Μπτσορα, 
Νίκου Χουλιάρα, Σάκη Σερέφα κ,ά. To περιοδικό 
έδωσε τη δυνατότητα στην κρπικό να γράψει μεγάλο 
οε έκταση κείμενα, ώστε να σνημετωπίζει κάθε φορά 
το κρινόμενο βιβλίο σαν αφορμή και αφετηριακό 
σημείο για την προσπέλαση του προγενέστερου 
έργου των συγγραφέων. (Διάθεση: Ιανός, 

Ελευθερουδάκης, Public) 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
ΣΚΟΤ ΓΟΥΕΣΤΕΡΦΕΛΝΤ 

Uglies 
EKAOZEIZ METAIXMIO 
ZEAIAEZ 464 
TIMH 17€ 
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Η Τάλι ζει οε έναν κόσμο 
όπου τα δέκατα έκτα 
γενέθλια επιφέρουν την 
αισθηηκή τελειότητα/Ολοι 
οι δεκαεξάχρονοι 
υποβάλλονται οε μια 
εγχείρηση n οποία 
εξαφανίζει όλες τις ατέλειες 

' και οε μετατρέπει από 
άσχημο οε όμορφο. Παραμονές των γενεθλίων 
της περιμένει αυτό το σημαντικό γεγονός που θα 
αλλάξει m ζωή της. To μόνο πρόβλημα της είναι 
n φίλη της, n Σέι, σου προγραμματίζει να ενωθεί 
με τους επαναοτότες στο δάσος, εκεί όηου πηγαίνουν 
όλοι αι άσχημοι για να γλιτώσουν την εγχείρηση... 
(Διάθεση: To Κατώι του Βιβλίου, Μπαρμπουνάκης, 
Πρωτοπορία) 
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