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i ^ Για όσους επιθυµούν κάτι παραδοσιακότερο και 

κάτι που θα τους βοηθήσει να µιλήσουν στα παιδιά 
για τη Μεγάλη Εβδοµάδα υπάρχουν: το βιβλίο του 
το Μπράιαν Γουάιλντσµιθ Μια πασχαλινή ιστορία 
(εκδόσεις Καλειδοσκόπιο), Η Μεγάλη Εβδοµάδα του 
Νικόλα (εκδόσεις Άθως), οι Ξεχωριστές πασχαλινές 
ιστορίες της Ρένας Ρώση-Ζάί'ρη (εκδόσεις Άγκυρα), 
που είναι εµπνευσµένες από το ελληνικό Πάσχα και 
από διηγήµατα σπουδαίων συγγραφέων µας, του 
Νιρβάνα, του Μυριβήλη, του Κρυστάλη. 
Για µεγαλύτερα παιδιά, αλλά και για όσους αγαπούν 
την καλή λογοτεχνία, αναζητήστε το τρίτοµο έργο 
Πασχαλινά διηγήµατα Ελλήνων συγγραφέων σε 
επιµέλεια ∆ηµήτρη Αρµάου (εκδόσεις Guttenberg). 

∆ώρα 
Εκτός όµως από τα βιβλία που οι ιστορίες τους 
περιστρέφονται γύρω από το Πάσχα, τις µέρες αυτές 
οι περισσότεροι εκδοτικοί οίκοι εξέδωσαν πολλά και 
καινούργια παραµύθια και µυθιστορήµατα για πολύ 
πολύ νεαρούς αναγνώστες. Και εδώ κυριαρχούν οι 
λαγοί και τα διάφορα άλλα ζωάκια που αρέσουν στα 
µικρά παιδιά. 
Οι εκδόσεις Ίκαρος µας γνωρίζουν τον Τικ και την 
Τέλα, δύο κουνελάκια, που στην τρυφερή Άιµνούλα 
ξεχνούν να πάνε στην τουαλέτα µε αποτέλεσµα ένα 
πολύ σύνηθες στα µικρά παιδιά ατύχηµα. To βιβλιαράκι 

βοηθά τα παιδιά να αποφεύγουν να βρεθούν 
και αυτά στην ίδια θέση. Από τις ίδιες εκδόσεις µόλις 
κυκλοφόρησε και Η Χρυσοµαλλούσα και µόνο ένας 
αρκούδος, µια έξυπνη και αστεία συνέχεια του πολύ 
γνωστού παραµυθιού. Ένα νεογέννητο βατραχάκι 
που δεν θέλει να µεγαλώσει πρωταγωνιστεί στο Ο 
µικρός γυρίνος στον µεγάλο κόσµο (εκδόσεις Πατάκη). 

Πλήθος ζωάκια εµφανίζονται στο Ο γύρος του 
κόσµου του Μουκ (εκδόσεις Κόκκινο), που προσφέρει 
ένα πολύ ευχάριστο µάθηµα γεωγραφίας. 
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Από την παρέα δεν θα µπορούσε να λείπει και ένας λύκος, 
µια που τα παιδιά φαίνεται πως γοητεύονται µε τις περιπέτειές 

του. Τι γίνεται Όταν ο λύκος πεινάει και αναζητεί ένα 
τροφαντό κουνελάκι στη µεγάλη πόλη; Η συνέχεια στο 
όµορφο βιβλιαράκι των εκδόσεων Παπαδόπουλος. Με µια 
καινούργια ιστορία φτάνει και ο γνωστός ελεφαντάκος 
Έλµερ. Στο ΟΈλµερ και τα ξυλοπόδαρα (εκδόσεις Πατάκη) 
καταστρώνει ένα περίπλοκο σχέδιο για να γλιτώσει από τους 
κυνηγούς. 
Ένα χρυσόψαρο, έναν γάτο, δύο παπαγαλάκια και ένα σωρό 
παιχνίδια έχει η ηρωίδα τού Η Νεφέλη δεν έχει κινητό της 
Κωνσταντίνας Αρµενιάκου (εκδόσεις Μεταίχµιο), ένα βιβλίο 
για µαθητές του δηµοτικού µε θέµα µια πολύ σύγχρονη 
απαίτηση των παιδιών. Σε παιδιά από 7 χρόνων απευθύνεται 
και το Ο Μάγος Πότε Πότε και το χαµένο ποτέ της Άίνας 
Μουσιώνη (εκδόσεις Μεταίχµιο), όπου ένα κοριτσάκι βοηθά 
έναν φιλοµαθή µάγο, και σε λίγο µεγαλύτερα το αστυνοµικό 
µυθιστόρηµα της Άίνας Άυχναρά To κλεµµένο βιολί (εκδόσεις 

Πατάκη). 

Φαντασία 
Αν ψάχνετε ένα δώρο για µεγαλύτερα παιδιά, στα αγοράκια 

αλλά και τα κοριτσάκια των τελευταίων τάξεων του 
δηµοτικού και του γυµνασίου αρέσουν πολύ οι ιστορίες όπως 
αυτές µε πρωταγωνιστή τον Νικόλας Φλαµέλ και πρόσφατα 
κυκλοφόρησε άλλη µία, µε τίτλο Ο νεκροµάντης. Ο Νικόλας 
Φλαµέλ ήταν ένας από τους πιο γνωστούς παλιούς αλχηµιστές 

και αναζητούσε τη «φιλοσοφική λίθο» και το µυστικό 
της αθανασίας. Στα βιβλία της σειράς φαίνεται πως την έχει 
βρει και έτσι ταξιδεύει στον χρόνο και σε διάφορους τόπους. 
Από τα πιο ενδιαφέροντα νέα βιβλία είναι και το Εκλεκτός 
και Ευλογηµένος: η προφητεία του Τζέισον Άρκλεϊ, το 
πρώτο βιβλίο του συγγραφέα από τη Γλασκώβη που ζει 
στην Αθήνα. Μια φανταστική περιπέτεια που συνδυάζει την 
αγάπη του για την Ελλάδα και τη Σκωτία µε το ενδιαφέρον 
του για τους θρύλους και τα µυστήρια. 

Γνώσεις 
Τέλος, αν προτιµάτε τα βιβλία γνώσεων, στο Μαθαίνω πώς 
λειτουργεί (εκδόσεις Καστανιώτη) επεξηγείται µε τρόπο 
πολύ κατανοητό πώς λειτουργούν µηχανές που έχουν σχέση 
µε τη ζωή στο σπίτι, την κυκλοφορία στην πόλη, τον ελεύθερο 

χρόνο, τις µεταφορές, ενώ στο Παλιά επαγγέλµατα 
ζωντανέψτεεε! της Κατερίνας Μανανεδάκη (εκδ. Λιβάνη) 
ζωντανεύουν ο καρβουνιάρης, ο λατερνατζής, ο παγωτατζής 
κι άλλα επαγγέλµατα που έχουν χαθεί. 
Στο πολύ όµορφο Ο µπαµπάς µου είναι... της Ιζαµπέλ Μαρτέν 

(εκδόσεις Κόκκινο) µπορείτε επίσης να βρείτε πρωτότυπες 
ιδέες για να καλλιεργήσουν οι µπαµπάδες τη σχέση µε τα 

παιδιά τους. 
Ποιος εκπαιδεύει συναισθηµατικά ποιον ερευνά ο Τρύφων 
Ζαχαριάδης στο εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο του (εκδόσεις 
Τόπος). Εξετάζει, µέσα από ψυχαναλυτική οπτική, τις ποικίλες 

αλληλοεπιδράσεις γονέων και παιδιών. Με απολύτως 
κατανοητό αλλά και επιστηµονικό λόγο και πολλά κλινικά 
παραδείγµατα που διευκολύνουν τον αναγνώστη ξετυλίγει 
µπροστά στα µάτια µας ένα «οικογενειακό δράµα», στο 
οποίο όλοι, λίγο-πολύ, έχουµε πρωταγωνιστήσει. 
Πώς µπορούµε να αξιοποιήσουµε τις εµπειρίες µας µε τα 
παιδιά µας είναι και το θέµα του Μαµά, φοβάµαι... Και εγώ, 
παιδί µου της ψυχολόγου Σοφίας Ανδρεοπούλου (εκδόσεις 
∆ιόπτρα), ενώ η Σοφί Καρκέν δίνει, µε τη βοήθεια παραµυθιών, 

Μικρά µαθήµατα ζωής που µας βοηθούν στο µεγάλωµα 
των παιδιών µας (εκδόσεις Gema). 
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