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ο τέλος του πλανήτη ΓΗ», έγραφε η Ζουρλάν.
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«Αντίο Γη», έγραφε η Συνταράκτικ. «Εξωγήινη
πυρηνική βόμβα», φώναζαν στα δελτία

συναισθηματικής
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ενίσχυσητης συναισθηματικήςανθεκτικότητας

νοημοσύνης

και τον αυτοσεβασμό, τη δύναμη να αντιμετωπίζουν

τον κόσμο, όταν από τα ραντάρ εντοπίζεται ένα
αγνώστουπροέλευσηςδιαστημόπλοιοπου κατευθύνεται

θετικά τις αντιξοότητες της ζωής.

απειλητικά προς τη Γη. Όλοι οι πόλεμοι σταματούν.

«Τα φιλαράκια» παρουσιάζουν ένα καινοτόμο
πρόγραμμα για την προαγωγή της συναισθηματικής
ανθεκτικότητας των παιδιών, βασισμένο '.πιi θεωρία

Οι χώρες, που ως τώρα σημάδευαν η μία την άλλη,
j\jf5^·

συμφώνησαν κι έστρεψαν τα κανόνια τους προς
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της Γνωσιακής-Συμπεριφοριστικής Θεραπείας, με ^JN
γνώμονα πάντα το επίπεδοτης νοητικής-ηλικιακής

τον ουρανό.
Διαταγή: Μόλις το διαστημόπλοιο πλησιάσει σε
v - ,^.

συγκεκριμένηαπόστασηαπότη γη να το βομβαρδίσουν.

τους ανάπτυξης. To βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά
και στόχοςτου είναι η εκμάθηση τρόπων εντοπισμού

Τι είναι αυτό που ξέρει ο αστρονόμος Γαλιλαίος
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Εξαίρετος και τι προσπαθεί να αποδείξει, καθώς

και επεξεργασίας των αρνητικών σκέψεων που προκύπτουν
στην καθημερινότητα και ο εφοδιασμός

η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει; Γραμμένο με

τους με τις δεξιότητες εκείνες που θα τα βοηθήσουν

ευαισθησία και χιούμορ, το βιβλίο του Δημήτρη
Συγγραφέας:Δημήτρης Κάσσαρης

Κάσσαρη δίνει στους μικρούς αναγνώστες την
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(HOVττλονητηΜελιτζώ

ευκαιρία
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Εκδόσεις:ΠΑΤΑΚΗ
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να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Χρηστικό το
ένθετο που περιλαμβάνεται στο τέλος του βιβλίου

πλανήτη Μελιτζάν, να γελάσουν με την οικογένεια

«Τα φιλοροκια»

γΐα τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

Εξαίρετου, αλλά και να προβληματιστούν.

Εικόνες^ΝαταλίαΚαπατσούλια

να απολαύσουν την περιπέτεια στον

Εκδόσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στο

Συγγραφέας:ΜαρίζαΝτεκάσφο

νέο της βιβλίο η Ελένη Δικαίου μάς
διηγείται την ιστορία δύο φαντασμάτων

«Toχρόνιαπέρασαν.
αι σελίδεςγέμισαν Ημερολόγιο1910»

που είναι διαφορετικά και μοιάζουν μ'

Εικόνες:ΜυρτώΔεληβοριό

εμάς. Ο Αιμίλιος και ο Τιμόθεος δεν είναι ούτε
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*ν Πίλίδες

ζούσαν σι κοπέλες στην Αθήνα στις
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αρχές του 20ού αιώνα; Πώς διασκέδαζαν;
Τι διάβαζαν; Πώς ήταν το σχολείο; Τα
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μαθήματα; Είχαν σχέσεις με αγόρια; Διαβάζοντας

τρομακτικά ούτε εκδικητικά φαντασματάκια.
Τα δύο αδέρφια είναι σι μοναδικοί ένοικοι στο
παλιό σπίτι με τα ψηλοτάβανα δωμάτια και
τους σκοτεινούς διαδρόμους.
Δυστυχώς,

η οικογένεια

ποντικών

έφυγε

εξαιτίας τους και έτσι έμειναν μόνοι τους. Τα

το ημερολόγιο της 14χρονης Μαρίκας, θα πάμε

δύο φαντάσματα ζούσαν ευτυχισμένα μέχρι

100χρόνιαπίσω,σε μια εποχήη οποίαείναι χρονικά
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κοντά στη δική μας, αλλά ταυτόχρονα μοιάζει πολύ
μακρινή! To νοσταλγικό και τρυφερό κείμενο της

εκείνο το πρωινό που κάποιος θέλησε να τα
ξεσπιτώσει.Τα συνεργεία κατεδάφισης έδιωξαν
άρον-άρον τον Τιμόθεο και τον Αιμίλιο, αναγκάζοντας

Μαρίζας Ντεκάστρο με τις εξαιρετικές ζωγραφιές

τους να περιπλανηθούν σε μαγαζιά

της ΜυρτώςΔεληβοριά,βασισμένεςαε φωτογραφίες
του ΕΛΙΑ, ταξιδεύουν τους μικρούς αναγνώστες

και σπίτια μέχρι να βρουν καταφύγιο

στην Αθήνα του 1910, όταν ο γαλατάς έφερνε το

φιλόξενο σχολείο. Τα παιδιά του σχολείου θα

στο

δώσουν ένα σκοπό στην ύπαρξη τους και θα

γάλα με το γαϊδουράκι,ο ατμοκίνητοςσιδηρόδρομος
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αγκομαχούσεστους δρόμους της πόλης,τα κορίτσια
πήγαιναν στο παρθεναγωγείο, μικροί και μεγάλοι
έκαναν μπάνιο στο Φάληρο, ενώ οι κουζίνες μοσχομύριζαν
γλυκό του κουταλιού.

Οι
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γονείς του πέθαναν. Οι φίλοι του
χάθηκαν. Η παλιά του ζωή αποτελεί

τα κάνει να νιώσουν κατι παραπάνω από

Συγγραφέας:ΕλένηΔικαίου

σκιές που αλλάζουν χρώμα το σούρουπο.

«Toφαντασμστάκιατης γυάλινηςαυλής»

Εικόνες:Δημήτρης Φουσέκης
Ανατρεπτική και έξυπνη ιστορία, που θα διασκεδάσει
Εκδόσεις:ΠΑΤΑΚΗ
τους μικρούς αναγνώστες.

το θαρραλέο νεαρό που μαζί με τον Τζίσκο,
τον τηλεπαθητικό σκύλο, μπλέκει σε μια συγκλονιστική

παρελθόν. Όμως η μάχη δεν έχει

περιπέτεια,η οποία θα τους οδηγήσει

τελειώσει ακόμα. Ο Τζακ προσπαθεί να κάνει

στις Άνδεις.

μια νέα αρχή στη ζωή του και επιστρέφει στο

Στο πλευρό τους θα βρεθεί η σαγηνευτική Έκο.

Χάντλι για να ξαναδεί την Π.Α, την αγαπημένη

Οι τρεις θα έρθουν αντιμέτωποι με άγρια ζώα,

του. Όμως, αυτή έχει πέσει θύμα απαγωγής

αδίστακτους

από το ΣκοτεινόΣτρατό και σι υποψίεςστρέφονται

εχθρικούς ιθαγενείς και πανίσχυρα τέρατα από

στον Τζακ. Η φυγή αποτελεί μονόδρομο για

το μέλλον.
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και την

των παιδιώνείναι πάντα ευπρόσδεκτο.Είναισημαντικό
τα παιδιάνα κατακτήσουναπόνωρίςτην αυτοπεποίθηση
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ειδήσεων. Αγωνία και τρόμος επικρατεί αε ολόκληρο

να βιβλίο με στόχο την καλλιέργειατης
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λαθρέμπορους

ναρκωτικών,

Στο δεύτερο βιβλίο της τριλογίας «Οι φρουροί
της φύσης», ο Ντέιβιντ Κλας επιχειρεί να
αφυπνίσει την οικολογική συνείδηση, οε μια
εποχή όπου οι περιβαλλοντικές καταστροφές
απειλούν το μέλλον του πλανήτη.

