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Σελιδοδείκτης 
διακοττών 

τηςΣίσσυς Παπαδάκη 

Ήα πάρουµε µαζί στις διακοπές; Μα, φυσικά, µάγισσες και µαγισσούλες, 
νεράιδες, δεινόσαυρους και ζωγραφιές. Και µαζί όλους αυτούς µε τους 
οποίους περάσαµε εµείς, µικροί, µερικά από τα ωραιότερα καλοκαίρια στη 
ζούγκλα, όπως ο Μόγλης, σε εξωτικά νησιά µε τον Ροβινσώνα Κρούσο, µε 
Ψάθινα καπέλα και τον Τοµ Σώγερ, σε στέπες ακολουθώντας τον Μιχαήλ 

Στρογκώφ ή 20.000 Λεύγες κάτω από τη θάλασσα, σε παλάτια µε Κοιµωµένες Βασιλοπούλες, 
πετώντας µε τα φτερά των κύκνων του Νιλς Χόλγκερσεν, ξιφοµαχώντας παρέα µε τους Τρεις 
Σωµατοφύλακες ή, λίγο αργότερα, αναστενάζοντας «Αχ, Χίθκλιφ» σε ΑνεµοδαρµέναΎψη. 
Την καλύτερη παρέα µπορούµε να έχουµε αυτό, και κάθε, καλοκαίρι. Μπορούµε να πάµε 
όπου θέλουµε και να οδηγήσουµε και τα παιδιά µας στα πιο όµορφα µέρη. Ξεκινώντας από 
µια βόλτα στα βιβλιοπωλεία και ψαχουλεύοντας παλιά, αλλά και ολοκαίνουργια βιβλία. 
Μερικά από αυτά θα µας τα θυµίσει και η Ουρανία Τουτουντζή στο ∆ώσε τον µια να πάει 
ψηλά (∆ιόπτρα), έναν «οδηγό» που θα προσπαθήσει να βοηθήσει τους γονείς να κάνουν τα 
παιδιά τους να αγαπήσουν το διάβασµα, αλλά και να αποκτήσουν σφαιρική παιδεία. Πολλές 
από τις σελίδες του βιβλίου µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως έχουν για να αφηγηθούµε 
µύθους και ιστορίες ή να µας εµπνεύσουν για ένα σωρό δραστηριότητες. Από εκεί και πέρα, 
οι εκδοτικοί οίκοι έχουν πολλές προτάσεις για παιδιά Ξεκινώντας από τα πολύ µικρά. 

Ένας ραφτάκος που έφτιαχνε όµορφα ρούχα µε ακόµα ωραιότερες λέξεις όπως καλοκαίρι, 
λιακάδα, ζεστασιά, µια παρέα από λύκους κλασικών παραµυθιών, µια γάτα που ζούσε µαζί 
µε έναν σκύλο κι ένα ποντίκι, µια ταλαντούχα σύγχρονη µαγισσούλα, η οποία αναζητεί τον 
επαγγελµατικό προσανατολισµό της: οι πρωταγωνιστές στις Μικρές Καληνύχτες της Μαρίας 

Αγγελίδη (Μεταίχµιο), τέσσερα βιβλιαράκια, Ο ραφτάκος των λέξεων, Ο βασιλιάς λύκος, 
To νόστιµο ποντίκι και Η Τρίτη µάγισσα που υπόσχονται στα µικρά παιδιά αλλά και στους 
γονείς τους «όνειρα γλυκά». 

Χιουµοριστικές ιστορίες για παιδιά από τις ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
ΠΑΤΑΚΗ 
www.patakis.gr 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ K* 

Πεταβουδόνεφα 
εικονογράφηση; Πέτροε XpimourHos 

Τι θα έκανεε αν ξυπνούσεε ένα πρωί και 
ανακάλυπτεε ότι έχειε χάσει το µοναδικό σου 
ταλέντο; Και ότι στη βέση του έχεΐ5 πια ένα 
άλλο ταλέντο, τελεία» άχρηστο: 
Πέντε διαφορετικοί άνθρωποι. 
σε πέντε διαφορετικά σηµεία του κόσµου. 
Ba ενώσουν tis δυνύµειε tous για να λύσουν 
ένα µυστήριο που θα tous αλλάξει τπ ζωή. 

Βρείτε µα s στο facebook 
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Ο Γίκ ra Τέλα, τα δύο λαγουδάκια, θα αρέσουν σίγουρα 
στα µικρά παιδιά και στο Σούπερ πατίνι (Ικαρος) τους 
µιλούν για τη συγγνώµη και τη σηµασία της φιλίας. 
«Μια αθερίνα, µια φορά, έχασε το ασηµί της, το χρώµα 
το υπέροχο που είχε στο κορµί της»: η Ευαγγελία Στάθη 
διηγείται Παραµύθια της θάλασσας (Τετράγωνο) µε 
πρωταγωνιστές άγριους καρχαρίες, αλλά και κοκέτικα 
µικρά ψαράκια. Ο Μπόινγκ, το θαρραλέο αεροπλανάκι 
(Ψυχογιός), ζει σ' ένα αεροδρόµιο, ανάµεσα σε µεγάλα 
αεροπλάνα, τα οποία όµως τον αγνοούν επειδή είναι 
µικρούλης και δεν τον αφήνουν να πετάξει. Ένα βράδυ 
αποφασίζει να φύγει και να γνωρίσει τον κόσµο, αλλά 
γρήγορα αντιλαµβάνεται ότι εκεί ψηλά στον ουρανό τα 
πράγµατα δεν είναι τόσο εύκολα όσο τα φανταζόταν. 
Ένα τεµπέλικο γαϊδουράκι πέφτει στα χέρια µιας απαίσιας 

µάγισσας που το ξεθεώνει στη δουλειά. To βάζει να 
σφουγγαρίζει το πάτωµα, να καθαρίζει καυτές πατάτες, 
να τσιγαρίζει γλώσσες από βατράχια, να τρατάρει τις 
φιλενάδες της µε αποκρουστικές λιχουδιές. Η εκµετάλλευση 

όµως έχει και τα όριά της και, όπως είπε ο σοφός 
γάιδαρος Ονονούφριος, «γκαρίζει καλά όποιος γκαρίζει 
τελευταίος». To γαϊδουράκι που γκάριζε (Μεταίχµιο) είναι 
η καινούργια ιστορία του Ευγένιου Τριβιζά για νήπια από 
τριών χρόνων. Οι δεινόσαυροι έχουν µεγάλο σουξέ στα 
µικρά αγοράκια. To Ακολούθησε τους δεινόσαυρους (Ψυχογιός) 

τους παρακολουθεί σε ένα ταξίδι µε τρισδιάστατες 
εικόνες και ήχους, που ξεκινά από τους προϊστορικούς 

χρόνους. Τα µικρά κοριτσάκια πάλι συχνά θέλουν να 
πάνε σε έναν Πριγκιπικό χορό (Ψυχογιός), να περιπλανη 
θούν σε τρισδιάστατες εικόνες και να ακούσουν µελωδίες 
στις σελίδες του. 

Ένα χοντρό περιστέρι, τρεις πιγκουίνοι που βροµοκοπάνε 
ψάρι, και ένας κατακλυσµός είναι οι πρωταγωνιστές ενός 
φιλοσοφικού, απρόσµενου και πάνω απ' όλα κωµικού 
βιβλίου σχετικά µε την Κιβωτό του Νώε. Στην Κιβωτό 
στις οκτώ! που έγραψε ο ΟύλριχΟυµπ. To βιβλίο (Πατάκης) 

έχει τιµηθεί µε βραβεία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. 

Στα νησιά ταξιδεύουν Οι Αγγελοι των Κοχυλιών της 
Φωτεινής Φραγκούλη (Πατάκη) και συναντούν πεταλούδες, 

λουλούδια, γαϊδουράκια και µια µαγική κλωστή 
που συνθέτει µιαν ονειρική πολιτεία. 
Ο Κικιρής είναι ο πρωταγωνιστής του βιβλίου Στο 
κοτέτσι της Πηνελόπης ∆έλτα (Τετράγωνο), ο οποίος 
λέγεται έτσι γιατί δεν µπορεί να πει ακόµη «κικιρίκου»! 
Είναι ένας µικρός πετεινός, πολύ ανήσυχος και περίεργος 
που θυµίζει τα δικά µας αγοράκια. Η ιστορία αυτή της 
∆έλτα κυκλοφορεί για πρώτη φορά ύστερα από ενενήντα 

χρόνια. 

Με καλό σκοπό 
ΗΛιβ η Λιβε^λα χάνει τη µαµά της. Της λένε πως έφυγε 
ταξίδι, µετά πως δεν θα ξανάρθει. ∆εν πιστεύει τίποτα και 
αρχίζει να την αναζητεί στο δάσος, όπου συναντά το ∆έντρο 
που δεν στενοχωριέται και διάφορα όµορφα πλάσµατα που 
της µαθαίνουν κάτι πολύ σηµαντικό. Η Λιβ της'Εφης Πυρπάσου 

(Ταξιδευτής) είναι µια τρυφερή ιστορία µε πολύ ωραίες 
εικόνες µε θέµα την απώλεια, αλλά και την επανασύνδεση, 
τον ξανακερδισµένο χρόνο. 
Την απώλεια έχει θέµα και Η Εύη και ο κύκλος της ζωής. Είναι 
ένα από τα βιβλία της σειράς Η ζωή σαν παραµύθι (Παπαδόπουλος) 

που έγραψε η Λίζα Βάρβολη-Κασκαβέλη µε στόχο 
να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν τις σκληρές όψεις της 
ζωής µέσα από παραµύθια. Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν: 
Ο Πέτρος και ο αδελφός του µε θέµα την αναπηρία, ΗΛέλα 
στο νοσοκοµείο που µιλά για τον φόβο της αρρώστιας και 
Τα δύο σπίτια της'Ελλης που ασχολείται µε το διαζύγιο. 
Στο Θέλω να αρρωστήσω του Αγγέλου Αγγέλου και της 
Έµης Σίµη (Ψυχογιός) ο µικρός Αχιλλέας, προσπαθώντας να 
αποφύγει το σχολείο της επόµενης µέρας και το επικείµενο 
διαγώνισµα, στέλνει τηλεγράφηµα στον κύριο Πυρετό και 
τον παρακαλεί να τον βοηθήσει. 
Η Ιστορία, εκτός από µάθηµα, είναι πολλές ενδιαφέρουσες 
ιστορίες σαν αυτές που διηγείται, σαν παραµύθι ώστε να αρέσουν 

σε παιδιά από 8 χρόνων και πάνω, η Μαρία Αγγελίδη 
στο Ιστορίες που τις είπε ο ΠόL·µoς (Πατάκη). 
Πόσο µου αρέσει... η σειρά (Μεταίχµιο) βοηθά τα παιδιά να 
αντιµετωπίζουν µε θετικό τρόπο καταστάσεις και πρόσωπα 
του περιβάλλοντος τους. 
Ο µικρός γρύπας µε τα γαλάζια φτερά της Μάνιας ∆ούκα 
(Ψυχογιός) προσφέρει µια λεπτοµερή, αλλά και παραµυθένια 
ξενάγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης, ενώ στο Κουβεντούλα 

µε το φεγγάρι και τη Χελιδονοφωλιά (εκδόσεις Α-Ω) 
ο A. Χαραλαµπάκης διαλέγει ποιήµατα για παιδιά και εφήβους. 

Αυτοκόλλητα, ζωγραφιές, παιχνίδια To µεγάλο βιβλίο 
δραστηριοτήτων (Πατάκης) σε ροζ για κορίτσια και γαλάζιο 
για αγόρια, πέραν των άλλων, εξασφαλίζει ήσυχες ώρες 
στους γονείς. 
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To ωραιότερο πράγµα του κόσµου είναι 
µια πανέµορφη έκδοση του Ποταµού. 
Στο εξώφυλλο, ένα φουστάνι φτιαγµένο 
από γράµµατα και λέξεις σε οδηγεί 
σε έξι ιστορίες που εκτυλίσσονται µε 
τον τρόπο τον κλασικών παραµυθιών 
και καταλήγουν στο απαραίτητο «και 
ζήσανε αυτοί καλά κι εµείς καλύτερα», 
µε τρόπο διαφορετικό από αυτόν που 
περιµέναµε, αλλά εξίσου γοητευτικό και 
λυτρωτικό. Στο ενδιάµεσο πανέµορφες 
διάφανες ζωγραφιές της Ντανιέλας Σταµατιάδη, 

νεαροί πρίγκιπες που ξεκινούν 
µε άγνωστο προορισµό, χοροί στο φεγ- 
γαρόφωτο, ερωτευµένα αστεράκια, δράκοι και τελικά άλλο ένα φουστάνι: ένα 
ρούχο που είναι µαγικό γιατί είναι φτιαγµένο µε φροντίδα από µια απρόθυµη, 
αρχικά, µαµά, που µε κόπο, χωρίς πατρόν και µεζούρα, του βάζει όλα της τα 
στολίδια και το κάνει «όχι µόνο όµορφο αλλά κυρίως δροσερό», σαν «τρυφερό 
αεράκι» που θα «σήκωνε και θα ανέµιζε» την κόρη της «σαν να της ψιθύριζε 
πως όταν µεγάλωνε θα γινόταν η πιο σπουδαία χορεύτρια». Ένα φόρεµα που 
θα µπορούσε να είναι φτιαγµένο από λέξεις σαν αυτό του εξωφύλλου του 
βιβλίου που έγραψε µια «ορθολογιστική µαµά», όπως συστήνεται η Άννα 
∆αµιανίδη στο οπισθόφυλλο, «που χάρις στα παιδιά της πίστεψε στη µαγεία, 
στους δράκους και τα παράλληλα σύµπαντα». 

www.clipnews.gr
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βιβλίο L W 
Νοµπελίστες 
«Μια φορά κι έναν καιρό... βγήκε στο πέλαγος και, να, η 
γοργόνα». Στο Λίγο ακόµα (Ίκαρος) ο Αλέξης Κυριτσόπουλος 

διηγείται ένα παραµύθι εµπνευσµένο από στίχους του 
Γιώργου Σεφέρη. ∆εν διαλέγει ποιήµατα. «Ζωγραφίζω», 
γράφει, «τις εικόνες που έλαµπαν ανάµεσα στα ποιήµατα και 
βρίσκω ένα δικό µου -δικό τους- µονοπάτι στο φως». 
Άλλωστε από τις απολαύσεις που προσφέρουν τα ποιήµατα 
είναι η ελευθερία να βάλεις κάτι δικό σου µέσα τους. 
Στη Σιωπή τον νερού (Καστανιώτης) ο νοµπελίστας Ζοζέ 
Σαραµάγκου θυµάται τα παιδικά του χρόνια και αποµονώνει 
µια µέρα από αυτά για να φτιάξει ένα αλληγορικό και όµορφο 

παραµύθι. 

Για λίγο µεγαλύτερα 
Η δροσοσταλίδα του Αντώνη ∆ηµητρακόπουλου (Ικαρος) 
είναι µια τρυφερή ιστορία για µικρά και µεγάλα παιδιά 
Η ηρωίδα του παραµυθιού περιπλανιέται στα σύννεφα, στα 
ποτάµια, στις λίµνες, στα λουλούδια ψάχνοντας απάντηση 
στο ερώτηµά της: Μήπως ξέρεις το όνοµά µου; 

Ο ντετέκτιβ Κλουζ του Γίργκεν Μπανσέρους είναι δηµοφιλέστατος 
στα παιδιά των «µεγάλων» τάξεων του δηµοτικού. 

Μόλις κυκλοφόρησε µια νέα περιπέτειά του µε τίτλο 
Ο Κλουζστο ∆ιαδίκτυο (Μεταίχµιο): Ευκαιρία να ξεκολλήσουν 

τα µικρά από το ∆ιαδίκτυο και να ξαναθυµηθούν τα 
βιβλία. 

Οι Μάγιας πίστευαν πως τα πιο ζωντανά µας όνειρα τα 
φέρνουν πεταλούδες. Τι γίνεται όµως όταν µια πεταλούδα 

µπερδεύεται και µοιράζει πέντε όνειρα σε πέντε λάθος 
παραλήπτες σε πέντε διαφορετικά µέρη του κόσµου; 
Στη Μόσχα, η Γιελένα Λιουµπεπόποβα Νιζιριίνσκι, 
πρώτη µπαλαρίνα των µπαλέτων Μπολσόι, δεν ενδιαφέρεται 

ξαφνικά για τίποτα εκτός από τους ανανάδες. 
Σε µια άλλη χώρα, ο Ιβέρνιος Γκι, ο καλύτερος ντετέκτιβ 
του Λονδίνου, πρέπει να ανακοινώσει στην ταραγµένη 
βασίλισσα της Αγγλίας πως χάθηκε ο παπαγάλος της. 
ΊαΠεταλουδοόνειρα (Πατάκη) είναι µια χιουµοριστική 
περιπέτεια της Αλεξάνδρας Κ. για λίγο µεγαλύτερα 
παιδιά, όπως και το LalaMand που έγραψε η ίδια συγγραφέας 

και εκτυλίσσεται σε ένα νησί που περιπλανιέται 
στο Αιγαίο. 

Στο Μυστήρια, µυστικά και Μάγια της Φράνσης 
Σταθάτου (Ψυχογιός) ένα κοριτσάκι περιπλανιέται 
στη µετακατοχική Αθήνα και ψάχνοντας για γάτες 
µπλέκεται σε µια παράξενη περιπέτεια. Ο Γιάννης είναι 
µαθητής γυµνασίου. Η ζωή του δεν διαφέρει από τη ζωή 
οποιουδήποτε µαθητή ως τη στιγµή που ο καθηγητής 
της φυσικής τού δίνει έναν δύσκολο γρίφο. Αµέσως µετά 
ο Γιάννης λαµβάνει ένα µέιλ µε ένα κρυπτογραφηµένο 
κείµενο. To µυθιστόρηµα της Γιώτας Φώτου Κώδικας 99 
(Ψυχογιός), για παιδιά από li χρόνων, καταδεικνύει την 
ανάγκη να αποκωδικοποιούµε όσα συµβαίνουν γύρω 
µας, κι όχι απλώς να εµπιστευόµαστε τις αισθήσεις µας 
ή να βασιζόµαστε σε αντιλήψεις που επικρατούν και µας 
τις έχουν επιβάλει οι άλλοι. Είναι ο καλύτερος της φίλος 
ή ένα επικίνδυνο πλάσµα της φαντασίας που συντροφεύει 

την Αλίκη όσο οι ορµόνες παίζουν παιχνίδια µε 

την εικόνα της στον καθρέφτη; Είναι η σύγκρουση των 
πλανητών ή το κορίτσι της διπλανής τάξης που φέρνει 
τον Φοίβο αντιµέτωπο µε µια συµµορία; To Κάτω τα 
χέρια από τα όνειρα µου της Ελένης Ρουφάνη (Κέδρος) 
είναι ένα µυθιστόρηµα για τους εφήβους και τους γονείς 
τους. Μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις του διατίθεται 
στους Γιατρούς του Κόσµου. 

Αδελφική ζήλια» 

Μαζί διαβάζουµε τον νό«µοϊ 
Μουσική & ∆ιαφορετικότητα Σχολική ζωή ^ 
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