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¦b- ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Η σύγχρονη ποίηση δεν 
µπορεί παρά να ζωγραφίζει 
όπως ο αεικίνητος ζωγράφος 

το φανταστικό µοντέλο του 

Σαράντα ένα συν ένα ποιήµατα για τα πλάτη και τα µήκη των αισθήσεων και των παραισθήσεων συµπεριέλαβε στον «41ο 
Παράλληλο» του. Συνδυάζοντας στην ποίησή του άλογα ή παράλογα στοιχεία µε σουρεαλιστικές εικόνες, κλείνει την πόρτα στον 
ρεαλισµό «για να αναδειχθεί το όνειρο, n παραλογή, n παραµυθία της ζωής». Φιλοξενούµενος της «ΠτΚ», ο συµπολίτης ποιητής 
Γιώργος Κοζίας µιλάει για το κωµειδύλλιο που παίζουν καθηµερινά, στο καφέ-στέκι του στην ηλ. Γεωργίου, οι µαριονέτες µε 
τη µέγκα. Για την πάσχουσα ορατή Πάτρα. Για ιον άλυτο παγκόσµιο ζόφο ελλείψει σύγχρονων ηρώων και αγίων, την ύστατη 
προσπάθεια του ανθρώπου εν µέσω κρίσης, καθώς επίσης για µοδάτα ψηλοτάκουνα και «σιδερένια τακούνια». 

Γιώργος Κοζίας 

Της ΚΡΙΠΥΣ ΚΟΥΝΙΝΙΟΤΉ 

kouniniotidpelop gr 

Πότε κάνατε την πρώτη σας «βουτιά» στα νερά της ποίησης 
και πόσο εύκολο ήταν, δεδοµένου on ζείτε εκτός 

Αθηνών κι εκπροσωπείτε µια τέχνη µε περιορισµένο 
κοινό, να προωθήσετε to έργο σας; 
θαρρώ πως δεν έχει ιδιαίτερη σηµασία ο χρόνος ή ο τόπος 
που οδηγεί τον δηµιουργό (ποιητή, ζωγράφο, κινηµατογραφιστή 

κ.ά.) στον χώρο της τέχνης, αλλά ο τρόπος: ∆ηλαδή 
n πορεία της αναζήτησης, οι διανοητικές και γνωστικές διεργασίες 

που στρέφουν την ανθρώπινη οντότητα προς το 
όλον ή το µέρος της τέχνης. Συνεπώς, οποιαδήποτε πρωτεύουσα, 

όπως και n τσιµεντένια Αθήνα (µέγαιρα της αρχιτεκτονικής 
και ερωµένη ακαδηµαϊκών) δεν είναι ο «οµφαλός 

της Γης», άρα και της τέχνης... Οσον αφορά το περιορισµένο 
αναγνωστικό κοινό: Η Ποίηση και οι αρχιµάοτορές 

της προηγούνται κάποιες φορές της εποχής τους, οπότε 
και απευθύνονται ευτυχώςΟ) σης εκλεκτές µειοψηφίες. 

Πρόσφατα κυκλοφόρησε n νέα σας ποιητική συλλογή 
«41ος Παράλληλος». Πώς προέκυψε ο τίτλος; 
41ος Παράλληλος: Παράλληλος κύκλος ή παράλληλο πλάτος 

ή απλά παράλληλος χαρακτηρίζεται κάθε παράλληλος 
κύκλος προς τον ισηµερινό της Γης και συνεπώς κάθετος 
στον άξονα της Γης. Οι παράλληλοι κύκλοι είναι άπειροι. 
Εξ αυτού ο τίτλος της ποιητικής συλλογής: Αρα n ποιητική 
αναζήτηση σε όλες σχεδόν τις πνευµατικές και ζωτικές διαστάσεις 

µε σαράντα ένα συν ένα ποιήµατα για τα πλάτη και 
τα µήκη των αισθήσεων και των παραισθήσεων. 
Στα ποιήµατα σας κυριαρχεί ο σουρεαλισµός. Η έν¬ 

θερµη σχέση σας µαζί του είναι άρρηκτη, να υποθέσω; 
Σουρεαλιστής (!) µεγάλη κουβέντα -σουρεαλισµός ένα κίνηµα 

αιρετικών της ζωής που ανέτρεψαν τα δεδοµένα της 
αισθητικής τον 20ό αιώνα και στην εξέλιξή του στραβοπάτησε 

στις ευκολίες των επιγόνων του- µάλλον συνδυάζω 
άλογα ή παράλογα στοιχεία µε σουρεαλιστικές εικόνες, 

συνήθως µετατρέπω το πραγµατικό σε µαγικό ή το ανάστροφο, 
σίγουρα όµως κυριαρχεί στα ποιήµατά µου το µη 

προφανές, οπότε ο ρεαλισµός δικαίως· απουσιάζει για να 
αναδειχθεί το όνειρο, n παραλογή, π παραµυθία της ζωής. 

Για του λόγου το αληθές, θα αναφερθώ στην «Πολωνέζικη 
µέγκα», που «κάθεται στο καφενείο Αστυ,/ 

στην µπυραρία των καταθλιπτικών πίνει αντισηπτικό 
[...] Η µαρκησία Αυτόµατο ουρλιάζει:/-Τράβηξε, 

∆ήµιε, την αγχόνη αλεξικέραυνο!/Στο Πάνθεον των 
ηρώων, n ρέγκα-κυβερνήπις/µε γαλόνια σέρνει την 
∆όξα από το λουρί». Τι πυροδότησε τη «σύσταση» της 
«Μαριονέτες Α.Ε.»; 
Οι Μαριονέττες A.E. είναι µια ιστορία σχεδόν πραγµατική: 

Η πολωνέζικη ρέγκα εισβάλλει στην πόλη, βλέπει τους 
καταθλιπτικούς πολίτες νεόνυµφους, βαπτισµένους, τελώνες, 

παλλακίδες να πίνουν αντισηπτικό, την κυρία-αυτόµατο 
να διατάζει, ιον δήµιο να εκτελεί... στο τέλος n ρέγκα γίνεται 

κυβερνήτης, σέρνει µε το λουρί σαν το σκυλί αιχµάλωτη 
ακόµα και την Αδοξη-∆όξα. Αν βλέπατε µε τα αυτιά 

κι ακούγατε µε τα µάτια θα συναντουσαιε τις µαριονέττες 
και τη ρέγκα να παίζουν κωµειδύλλιο καθηµερινά στο Cafe 
City των µικροαστών, απέναντι από το πολύπαθο θέατρο 
Απόλλων, που πίνω ιον καφέ µου. 

«Πελάτες χορεύουν, τραγουδούν, γλεντούν και ξεφαντώνουν/κι 
άλλοι αναστενάζουν, δεν τρώνε, δεν πίνουν, 

µαραζώνουν.../Στο Καµπαρέ "Μις Υφήλιος", καταραµένη 
εποχή:/"Ελπίζετε οι δυστυχείς-Προσεύχεσθε 

οι ευτυχείς!"». Η τελευταία στροφή ιου «Cabaret "Μις 
Υφήλιος"». Ελπίδα και προσευχή κόντρα στον παγκόσµιο 

ζόφο, µπορεί να λειτουργήσουν, λέτε; 
Ελπίδα και προσευχή κόντρα στον παγκόσµιο ζόφο; Πως 
όµως σε µια κοινωνία που απουσιάζουν οι ήρωες και σι άγιοι; 

Εάν τους δηµιουργήσουµε ή οι ίδιοι µεταµορφωθούµε 
σε ήρωες ελπιδοφόρους και άγιους τροπαιοφόρους, ίσως 
τότε υπάρξει µια κάποια λύσις... κόντρα στην ψεύτικη πρόοδο, 

κόντρα στον πλαστό έρωτα, κόντρα στη δηµοκρατία 
των ηλιθίων... «Βαρέθηκα την συµµετρία» όπως έλεγε ο γέρο-Μπουνιουέλ 

στο «Φάντασµα της Ελευθερίας». Στο ποίηµα 
«To θηριοτροφείο» δίνω την απάντηση: 

Στο θηριοτροφείο παρακολουθώ τα παιδιά, 
απαγγέλλουν: «έχω βόλους, έχω σχολείο, έχω Μαριάννα». 

Παίζουν µε φάρµακα, κηλεπιδέσµους, ζώνες, καλλυντικά, 
τρώνε τα ειρηνικά έντοµα, πίνουνε µαύρα χάπια, 
πάνε στον απόπατο µε τον Αρθούρο Ρεµπώ. 

Τα παιδιά είναι ζώα και τ' αγαπώ... 
Σπάνε τους βόλους. Γκρεµίζουν το σχολείο. 
Σπαράζουν m Μαριάννα. 

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ 

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ Εκ βαθέων 
εξοµολόγηση 

∆ΟΚΙΜΙΟ 

ΘΟ∆ΩΡΗΣ ΚΑΛΛΙΦΑΤΙ∆ΗΣ 

ΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ∆ΕΝ 
ΕΙΝΑΙ ΟΝΕΙΡΟ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆Η!, 2012. 
ΣΕΛ 230.TIMH18.il ΕΥΡΩ 

Ενα δχρονο αγόρι, κρατώντας το χέρι του 
παππού του, φεύγει από τους Μολάους κι 
έρχεται στην Αθήνα για να εγκατασταθεί 
µαζί µε την υπόλοιπη οικογένεια του Από 
εκείνη τη µέρα ξεκινάει n µεταναστευτική 
διαδροµή του. Στα χρόνια της στρατιωτικής 
του θητείας ο παραλογισµός του φασισµού 
τον οδηγεί στα όριά του. Ακόµα και οι διάφοροι 

έρωτες καταλήγουν οε αποτυχία Μόνη 
παρηγοριά το γράψιµο. Ωσπου, µε µια µικρή 

βαλίτσα και ελάχιστα χρήµατα φεύγει 
για τη Σουηδία. Τελικά γίνεται ένας καταξιωµένος 

συγγραφέας. Επιστρέφοντας για 
µια τιµητική εκδήλωση στην πατρίδα της 
καρδιάς του θα µπορέσει να συµφιλιωθεί, 

ΜΑΡΙΑ MIKE 
ΕΝΑΡΜ0ΝΙ0Ν ΚΡΑΜΑ 
∆ΟΚιΜΙΛ για την 1£Ζ0"?-ι 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ αγρα 21'2 
ΣΕΛ 2-0 ΣΕΛ 'f 

Του εαυτού 
ακροβασίες 

Στα µελετήυατσ της πρώτης ενότητας, µε 
τον τίτλο -Η πολιτική της επιθυµίας», µέσα 

ano τα κείµενα των A P Ραγκαβή. M 
Καρσγάτσπ. N Καζαντζάκη, M ∆ούκα, 
παρακολουθούµε ένα είδος ακροβασίας 
ανάµεσα στον εαυτό και στον άλλο, στον ίδιο 

και στον ξένο Σε αυτά της δεύτερης, 
µε τον τίτλο «To πένθος της ανά-πλαοης», 
δραµατικός πρωταγωνιστής σε κείµενα 
των A Σουρούνη M Κρανάκη. I Καρυστιάνη 

και Γ Κιουρτσάκη αναδεικνύετοι 
ο [εκπατρισµένος εαυτός στην προσπάθεια 

του να διαχειριστεί δύο τόπους, µε ό.ττ 
µποοεί auro να αη βαίνει oe επίπεδο συνηθειών, 

γλώσσας ϋνήµης, χρόνου, κοκ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ Απελπισµένο 
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ φτεροκόπηµα 

ΑΝΤΡΕΑ ΚΑΜΙΛΛΕΡΙ 
Ο ΧΟΡΟΣ TOY ΓΛΑΡΟΥ 
ve";t=-:- ze· s- γε=β:· 

∆εν έχει καλά-καλά χαράξει n µέρα και 
µια άσπρπ φλόγα ανάβει στην ακρογιαλιά 

Ξάφνου, αρχίζει το απελπισµένο φτεροκόπηµα. 
το τρεµάµενο χτύπηµα των 

φτερών ενός γλάρου που κράζει απεγνωσµένα 
και κάνει πονεµένες συστροφές, 

σαν να βιδώνεται, από κάτω προς 
τα επάνω, γύρω από το στραµµένο προς 
τον ουρανό ράµφος του Στη νέα του τούτη 

- διαφορετική από τις άλλες - περιπέτεια, 
ο εκκεντρικός αστυνόµος Μονταλµπανο 

θα προοπαθήσει νο εξιχνιάσει µια 
σκληρή ιστορία, έσχατο στοιχείο οτη λυση 
της οποίας θα γίνει ο θάνατος του γλάρου 

ΒΙΒΛΙΟ 

¦b- 

www.clipnews.gr
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Σαράντα ένα συν ένα ποιήµατα για τα πλάτη και τα µήκη των αισθήσεων Kat των 
παραισθήσεων περιλαµβάνει ο «41ος Παράλληλος», η 5η ποιητική συλλογή του Γ. Κοζία 

> Ποιους λογοτέχνες αγαπά να διαβάζει; 
«Με γοητεύουν τα φαντάσµατα του Μίλτου Σαχτούρη, 

οι κρύπτες του E X. Γονατά, οι ουτοπικές 
πολιτείες του Ανδρέα Εµπειρίκου, οι ωραίοι 

Ελληνες του Νίκου Εγγονόπουλου, οι πολιορκηµένοι 
ήρωες του ∆ιονυσίου Σολωµού, οι δαίµονες 

του ΓκουστάΒ Φλωµπέρ, n τρέλα του Γκυ 
ντε Μωπασάν, n παραδοξότητα του Κάφκα, οι 
καθρέφτες και οι λαβύρινθοι του Χόρχε Λου- 
ίς Μπόρχες, τα άσµατα του Εζρα Πάουντ, τα ανδρείκελα 

του Νικολάι Γκόγκολ και τέλος οι καθηµερινοί 
θεατρίνοι (αφέντες και δούλοι] του 

Μπέρτολτ Μπρεχτ» απαντά. 

> Κάποια πράγµατα που θα ήθελε να δει να αλλάζουν 
στην Πάτρα: 

«Επιθυµώ να γίνει αόρατη πόλη -ορατή n Πάτρα 
πάσχει από παρατεταµένη δεξιόστροφη ευρωσοσιαλιστική 

µυωπία και µικροαστική αριστερόστροφη 
οπορτουνιστική πρεσβυωπία- σαν 

τις «Αόρατες πόλεις» του Ιταλό Καλθίνο: «Η πόλη 
που ονειρεύτηκες είναι n Λαλάγη. Οι κάτοικοι 

της φρόντισαν έτσι ώστε ο νυχτερινός ουρανός 
να κοντοστέκεται σε αυτή και n Σελήνη να επιτρέπει 

στο κάθε στοιχειό της πόλης να µεγαλώνει 
και να ξαναµεγαλώνει χωρίς τέλος». 

> ∆εν συγχωρεί «την ηλιθιότητα των πολιτισµένων 
και τις ιδεοληψίες των φοβισµένων». 

> Ελπίζει «να πάψει ο νικητής να γράφει του ηττηµένου 
την ιστορία». 

> Ο δικός του ορισµός της ευτυχίας: «Η απεξάρτηση 
του ατόµου από κάθε κατεστηµένη νοµική, 

ηθική ή θρησκευτική αρχή». 

'4 

Ανθρωπε, κάνε την τελευταία σου προσπάθεια», 
στίχος-έκκλπση. Πιστεύετε ότι προσπαθούµε αρκετά, 

σήµερα; 
Είν' n προσπάθειες µας, των συφοριασµένων/είν' n προσπάθειές 

µας σαν των Τρώων./Κοµµάτι κατορθώνουµε· 
κοµµάτι/ παίρνουµ' επάνω µας- κι αρχίζουµε/ νάχουµε 
θάρρος και καλές ελπίδες./ Είν' n προσπάθειές µας σαν 
των Τρώων./ θαρρούµε πως µε απόφασι και τόλµη/ θ' 
αλλάξουµε της τύχης την καταφορά,/κ' έξω οτεκόµεθα v' 
αγωνισθούµε./ Αλλ' όταν n µεγάλη κρίσις έλθει,/ n τόλµη 

κ' n απόφασίς µας χάνονται-/ ταράττεται n ψυχή µας, 
παραλύει·/ κι ολόγυρα αη' τα τείχη τρέχουµε/ ζητώντας 
να γλυτώσουµε µε την φυγή. 

Καταγράφω την Καβαφική προσπάθεια έως ένα µέρος της 
απάντησης στο ερώτηµά σας, πλην όµως χρησιµοποίησα 
ως µότο στα ποιήµατά µου τα λόγια ενός Ευρωπαίου συγγραφέα, 

λογοτεχνικού προγόνου του Κάφκα, του Robert 
Otto Walser: Η σιδερένια αναγκαιότητα ψιθυρίζει: «Ανθρωπε 

κάνε την τελευταία σου προσπάθεια!». ∆ιάγουµε την 
εποχή της σιδερένιας αναγκαιότητας... χρειαζόµαστε, λοιπόν, 

µια ύστατη προσπάθεια πριν αναφωνήσουµε «...Ουαί 
τοις ηττηµένοις!». Και για να διακωµωδήσουµε m µεγάλη 

καπιταλιστική κρίση και ουχί την έσχατη θεολογική, 
εκτός από τα ψηλοτάκουνα της µόδας, έχουµε ανάγκη 

εδώ και τώρα τα «σιδερένια τακούνια» του Τζακ Λόντον. 

γιωργοσκοζιασ 
41ος ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ 
εκδοσεισ στιγµη. 2012. 
σελ 61. τιµη 8.52 ευρο 

01 ∆ΙΚΑΙΟΙ ΚΑΙ Η ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

«Οι ∆ίκαιοι απουσιάζουν ή σιωπούν/υποταγµένοι, για πάντα 
γελασµένοι», θεωρείτε τη µάχη οριστικά χαµένη για τη 

δικαιοσύνη; 
«Τον δίκαιο πολλοί εµίσησαν, την δικαιοσύνη ουδείς»... Η δικαιοσύνη 

υπάρχει ως γυναίκα του Καίσαρα, φαίνεται πµία αλλά δεν 
είναι, οι πάντες την αγαπούν και hiv επικαλούνται, εκτελεί τα καθήκοντα 

της αναπαυόµενη στον θρόνο του νόµου, αποφαίνεται 
κατά περίσταση και περίπτωση, αλλά όταν εµφανιστούν οι δίκαιοι 

τα πράγµατα αλλάζουν. Για την ιστορία αναφέρω: Οταν τέθηκε 
σε ψηφοφορία n πρόταση των Αρχόντων για να εξοριστεί ο 

Αριστείδης, ένας αγράµµατος πολίτης, που δεν τον γνώριζε ούτε 
στην όψη του, συναντώντας τον Αριστείδη καθοδόν, του ζήτησε 
να γράψει πάνω στο όστρακο το όνοµα «Αριστείδης». Οπότε, χωρίς 

καν να του φανερωθεί εκείνος, τον ρώτησε τι κακό είχε κάνει 
ο Αριστείδης και ζητούσε να τον εξορίσουν. Τότε ο πολίτης του 
απάντησε πως τίποτε µεν δεν είχε κάνει το κακό, αλλά κουράστηκε 

να ακούει συνέχεια να τον λένε όλοι «δίκαιο, δίκαιο». Και ο 
Αριστείδης, µετά από αυτό, χωρίς καθόλου να διστάσει, έγραψε 
επάνω στο όστρακο το όνοµά του. 

Ποίηση σας έχει µελοποιηθεί από τον Θάνο Μικρούτσικο. 
Τα συναισθήµατα σας ακούγοντας τους στίχους σας µελωδικά 

δοσµένους; 
Νοµίζω ότι ο κ. Μικρούτσικος σεβάστηκε την ιδιαιτερότητα και 
την αυτονοµία των ποιηµάτων µου. Τα «έντυσε» µε µελωδική θεατρικότητα. 

Η µουσική του Μικρούτσικου µου προσέφερε µια αίσθηση 
διαλογικής επινόησης από νότες µε έντονα µινιµαλισπκά 

και πρωτοποριακά στοιχεία. 

Ποιήµατά σας, επίσης, έχουν εµπνεύσει πίνακες της ζωγράφου 
Εύης Τσακνιά, σχέδια της οποίας κοσµούν τον «41ο 

Παράλληλο». ∆ίνεται στον αναγνώστη της ποίησης σας n 
αίσθηση ενός σφιχταγκαλιαστού χορού νοήµατος και εικόνας. 

Είναι κάτι που επιδιώκετε, γράφοντας; 
Εικόνες και µόνο εικόνες: Τα νοήµατα πηγάζουν από τις εικόνες. 
Αυτό επιχειρώ µε τα ποιήµατά µου. Η κινηµατογραφική καταγραφή 

των αλλόκοτων πραγµάτων, ένα µοντάζ στον λόγο µε εικόνες 
που αιφνιδιάζουν. Η σύγχρονη ποίηση δεν µπορεί παρά να ζωγραφίζει 

όπως ο αεικίνητος ζωγράφος το φανταστικό µοντέλο του. 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

κτιστησ γκιµοσουλησ 
TO ΑΗ∆ΟΝΙ 
ΕΤΟ ΠΟ∆Ι ΤΗΣ 
εκδοσεισ καστανιοτη 2012 
σελ 200. τιµη 10 ευρο 

Παραµύθι στην άκρη 
της πόλης 

Ενας ταξιτζής, λίγο αλλιώτικος από τους 
άλλους, είναι ο Θωµάς. Ενας ταξιτζής 
παραµυθάς, στη µέση του δικού του κόσµου. 

Αη' το αυτοκίνητο του περνά όλο το 
τσίρκο της πόλης. Γύρω του µια βεντάλια 
από γυναίκες. Η Κατερίνα της προηγούµενης 

ζωής του, n Γιώτα που έζησε χίλιες 
ζωές αλλά δεν γέρασε ποτέ, n Μαντόνα 

της γειτονιάς του, που είναι έτοιµη 
από καιρό για να πετάξει, και n ∆αλιδά. 
Η άγνωστη του τηλεφώνου, που αλλάζει 

ρόλους συνεχώς. Ο Θωµάς µοιάζει 
να θέλει από κάποια κάτι, αλλά δεν 

ξέρει τι. Ενα ξηµέρωµα µε χιόνι, όµως, 
θα βρει αυτό που ψάχνει. 

Ο∆ΗΓΟΣ 

ουρανια t0yt0yntzh 
ΛΟΓΕ TOY ΜΙΑ 
ΝΑΠΑΒ ΦΗΛΑ 
εκδοσεισ διοπτρα 2012. 
σελ. 364. τιµη 16 ευρο 

Συµβουλές για γονείς 
παιδιών δηµοτικού 

Πόσες φορές δεν αναρωτηθήκατε αν επιλέξατε 
τα σωστά βιβλία για το παιδί σας Πόσες 

φορές δεν επιθυµήσατε να υπήρχε ένας 
οδηγός που θα σας βοηθούσε να κάνετε τις 
σωστές δραστηριότητες σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντα 

του παιδιού σας; Πόσες φορές 
δεν αισθανθήκατε πως ο χρόνος που περνάτε 

µε το παιδί σας κάθε άλλο παρά δηµιουργικός 
είναι; Πώς θα µάθουµε στο παιδί 

µας να αγαπά το Βιβλίο; Πώς θα το κάνουµε 
να αγαπήσει τα µαθηµατικά; Πώς θα του 

καλλιεργήσουµε τη λογική σκέψη; Πώς θα 
του µάθουµε να αγαπά την άθληση; Οι απαντήσεις 

για τους γονείς παιδιών του δηµοτικού, 
στις σελίδες του βιβλίου. 

ΠΑΙ∆ΙΚΟ 

Ο* αριθµοί 3 

σειρα disney 
ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 
-ΝΗΠΙΑΠΟΓΕΚ) 
εκδοσεισ metaixmio. 2012 
σελ. 64, τιµη 6.60 ευρο 

Μαθαίνοντας παρέα µε 
αγαπηµένους ήρωες 

Τα παιδιά [µε τη Βοήθεια των γονιών τους 
που τους διαβάζουν την ιστορία) ακολουθούν 

τον Μίκυ και την παρέα του σε µια διασκεδαστική 
περιπέτεια για να ανακαλύψουν 

τους αριθµούς. Παίζοντας µε τους 
αγαπηµένους τους ήρωες, τα παιδιά µαθαίνουν 

να αναγνωρίζουν και να γράφουν 
τους αριθµούς µέχρι το 10, να µετρούν, να 
αντιστοιχίζουν. Οι δραστηριότητες είναι 
εξελικτικά δοµηµένες και σε αυτές αξιοποιούνται 

τα αυτοκόλλητα και οι κόρτεςπαζλ 
µε τους ήρωες της Disney. Ακολουθεί 

ένα επιτραπέζιο παιχνίδι για 2-4 παίκτες 
µε το οποίο τα παιδιά ασκούνται στην 

απαρίθµηση. 

ΒΙΒΛΙΟ 
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