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Βιβλία για όλα τα γούστα 
Νέες εκδόσεις µε οδηγό τη φαντασία! 
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Συµβουλές και πρακτικές 

λύσεις για την ανατροφή τους 
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ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 

Ο ΙΑΣΟΝΑΣ ΚΑΙ 
Η ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ 

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 
Ano τις εκδόσεις Λιβάνη 

Πολλά αντρειωµένα παλικάρια απ' 
όλη την Ελλάδα ανταποκρίθηκαν 
στο κάλεσµα του Ιάσονα να πάνε 
στην Κολχίδα και να φέρουν πίσω 

στην Ιωλκό το χρυσόµαλλο δέρας! 
Αρµενίζοντας µε την Αργώ, το 

θρυλικό καράβι τους, οι Αργοναύτες 
γνώρισαν τόπους µακρινούς, 

παραµυθένιους, πάλεψαν µε θεριά 
κι ανθρώπους, κινδύνεψαν... 

ΖΩΗΡΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 
Ano τις εκδόσεις ∆ιόπτρα 
Πόσες φορές τα ζωηρά παιδιά µας µάς 
έχουν φτάσει στα άκρα; Πόσες φορές 
έχουµε αναρωτηθεί: ουφ, γιατί σε εµένα 
ένα τόσο «δύσκολο» παιδί; Ωστόσο, 
στην πραγµατικότητα, τα ζωηρά παιδιά 
χαρακτηρίζονται απλώς από µεγαλύτερη 
ένταση, ευαισθησία, αντίληψη, επιµονή 
και δυσκολία προσαρµογής σε νέες 
καταστάσεις απ' ό,τι ένα µέσο παιδί. 
Μέσα από γλαφυρά παραδείγµατα και 
από ένα διαφορετικό, θετικό πρίσµα, 
η Mary Sheedy Kurcinka προσφέρει 
στους γονείς τη συναισθηµατική 
στήριξη που χρειάζονται και προτείνει 
αποτελεσµατικές τεχνικές για το 
χειρισµό του ζωηρού παιδιού τους. 
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∆ΤΑΙΙΕΣ ΣΤΗΝ Τ∆ΪΗ, 
«Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ 
ΤΩΝ ΕΦΤΑ ΘΑΛΑΣΣΩΝ» 
Ano τις εκδόσεις Κέδρος 
Ο Πάνος και οι συµµαθητές του 
δεν θα κάνουν ∆ΤΑΙΙΕΣ ΣΤΗΝ 
Τ∆ϊΗ, αλλά στην εκδροµή! Θα 
βρεθούν µπροστά σε κάποιες 
πρωτόγνωρες καταστάσεις; Θα 
συναντήσουν παράξενους ναυτικούς, 
θα κυνηγήσουν θαλάσσια τέρατα, 
θα λύσουν οικολογικά µυστήρια και 
γενικά θα µας κάνουν να τρελαθούµε 
ano την αγωνία -και τα γέλια. 

ΚΟΙΛΙΤΣ∆.ΟΟΜ 
Ano τις εκδόσεις Πατάκη 
To Κοιλίτσα.οοητ δεν είναι 
ένας πρακτικός οδηγός 
εγκυµοσύνης, αλλά ένας 
ειλικρινής (όσο και δύσκολος) 
απολογισµός του τι σηµαίνει 
να γίνεσαι σιγά-σιγά, σωµατικά 
και ψυχολογικά, µητέρα, 
γραµµένος µε απόλυτη 
ειλικρίνεια ano τη Στέλλα 
Κασδαγλή. 
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Η ΓΟΥΡΟΥΝΑ 
ΚΑΝΕΙ ΠΑΡΤΙ 
Ano τις εκδόσεις Πατάκη 
Την Παρασκευή η Νίτσα η 
γουρουνίτσα έχει τα γενέθλιά 
της, κι ετοιµάζει την πιο 
φανταχτερή γιορτή. Όταν δουν 
πόσα έχει καταφέρει, είναι 
σίγουρη ότι θα χαρούν, ότι θα 
καταλάβουν και θα τρέξουν 
να τη συγχαρούν. Όµως οι 
περιπέτειες που συναντάει 
θα της µάθουν τι πραγµατικά 
µετράει... Μια διασκεδαστική 
ιστορία που καταρρίπτει το 
µύθο ότι «την επιτυχία αν θες να 
πλησιάσεις, όσα αγαπάς πρέπει 
κάποτε να θυσιάσεις». 

1 ^ Parents · Μάρτιος 2013 
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΝΟΥ∆ΗΣ 

Παιδική δ.αφοψή 
και 
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ΓρΟφΟΥΥ ΙπΊαπς ΟΙ παιοιοιρο: 
Αύαµοντια Τούµπα 

και Ιωιπριις Ιαρβιλης 

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ∆Ν∆ΠΤΥΙΗ 
Ano τις εκδόσεις Κέδρος 
Μάθετε τα πάντα για τη σωστή διατροφή, ανάπτυξη 
και υγεία των παιδιών σας από τη γέννηση µέχρι την 
εφηβεία. Ποιες τροφές είναι κατάλληλες για το παιδ!; 
Πώς θα εξασφαλίσετε ότι µεγαλώνετε ένα απόλυτα 
υγιές και ισορροπηµένο νοητικά, ψυχικά και σωµατικά 
άτοµο; Οι απαντήσεις βρίσκονται σε αυτό το βιβλίο, 
που ανατρέπει πολλά δεδοµένα και µύθους που 
αφορούν στο άκρως σοβαρό και ζωτικής σηµασίας 
Θέµα της σωστής παιδικής διατροφής και ανάπτυξης. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ TO ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΙΟ 
Ano τις εκδόσεις Ψυχογιός 
Ήρθε η ώρα να πιάσουν τα παιδιά στα χέρια τους 
χαρτιά, µολύβια, µπογιές και ψαλίδια, να εξασκήσουν 
τη δεξιοτεχνία τους, να ακονίσουν τη φαντασία τους, 
να αισθανθούν τη χαρά της δηµιουργίας! Στο βιβλίο 
αυτό µε τις κατασκευές από το «Ουράνιο τόξο», ο 
Χρήστος ∆ηµόπουλος συγκεντρώνει 4O από τις πιο 
αγαπηµένες του κατασκευές και τις παρουσιάζει µε 
απλά σκιτσάκια και οδηγίες βήµα-βήµα για να τις 
φτιάξετε εσείς και τα παιδιά σας. Καλή διασκέδαση! 
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