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εσα στις σελίδες αυτού του βιβλίου
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Εικόνες: Ελίζα Βαβούρη

κρύβεται η βασική ιδέα ότι επιτυχημένοι
γονείς είναι οι ενημερωμένοι

Εκδόσεις: ΨΥΧΟΓΙΟΣ

γονείς, οι εκπαιδευμένοι. Ο παιδίατρος, που
ο ρόλος του δεν περιορίζεται οτην αντιμετώπιση

Σε

και την πρόληψη των ασθενειών του
σώματος, αποτελεί σημείο αναφοράς σε ό,τι
έχει να κάνει με την ανάπτυξη και την υγεία
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εκεί όλες οι μυρωδιές ήταν πολύ ζωντανές:
οι μυρωδιές από τα καρβέλια, τον καφε και
τα λουλούδια. Όλοι ήταν πανευτυχείς, εκτός

του κάθε παιδιού. Χρέος του γιατρού είναι να

από τον μαοτρο-Μιχάλη, που ήταν αλλεργικός

ενημερώσει, να προλάβει καταστάσεις, να

και δεν μπορούσε να τις μυρίσει! Έφτιαξε, λοιπόν,

προαγάγει την ψυχική και σωματική υγεία,

μια μηχανή που ρουφούσε τις μυρωδιές.
Ευτυχισμένος με την κατασκευή του, πίστεψε ότι

την ψυχοκινητική ανάπτυξη και να μεγιστοποιήσει
το δυναμικό του κάθε παιδιού.

έτσι θα καταφέρει να γλιτώσει από τις μυρωδιές.

Ο παιδίατρος Στέλιος Παπαβέντσης παρουσιάζει
στο εύχρηστο αυτό βιβλίο μια σύνθεση

Έλα, όμως, που η μηχανή έσκασε, και οι
μυρωδιές απλώθηκαν παντού, και ο καφές
μύριζε ψωμί, και τα απλωμένα ρούχα γαλακτομπούρεκο.

απόψεων και προσωπικών βιωμάτων από την
ενασχόληση του με τα παιδιά και τα προβλήματα
Συγγραφέας: Στέλιος Παπαβεντσης
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Μια γλυκιά και τρυφερή ιστορία, που

τους. Στόχος του είναι να καταθέσει
πρακτικές συμβουλές, σκέψεις και προβληματισμούς

Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ

γάτος Τζούνιορ και η σκυλίτσα

για μια νέα, πιο ολοκληρωμένη σχέση
του Έλληνα γονέα με τα παιδιά του.
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Έρικα που γνωρίσαμε στο «Η
αγάπηδιδάσκεται»πάνε στο κάμπινγκ

μια χώρα μακρινή υπήρχε ένα χωριουδάκι
που το έλεγαν Ευωδιαστή, επειδή

σατιρίζει τις αδυναμίες και τις παραξενιές των
ανθρώπων που αρνούνται πεισματικά να ακολουθήσουν
n
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τους υπόλοιπους. Η ευρηματική
εικονογράφηση κάνει το βιβλίο απολαυστικό.

ταν ο Πλούτωνας αρπάζει
(την Περσεφόνη και την οδηγεί

Ό

στον Κάτω Κόσμο, η μητέρα της,

η Θεά-Δήμητρα, καταριέται τη γη κι όλα
σταματούν να φυτρώνουν. Ο ήλιος σταματάει

για διακοπές.Για να μην πλήξουν,
θα πάρουν μαζί και την οικογένεια τους.

να λάμπει. Τα φυτά και τα λουλούδια

Εκα,όχιμόνοθα ζήσουναπίθανεςπερπτέταες,

ξεραίνονται...

αλλά με οδηγό το γερο-παπαγάλο με το

Χειμώνας βασιλεύει όλο

το χρόνο.
Η Περσεφόνη πρέπει να γυρίσει στον
Πάνω Κόσμο. Η μητέρα της κάνει συμφωνία

παράξενο όνομα Παμπερά-να,θα κάνουν
ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης, αλλά
και της ανθρώπινης βλακείας.

με τον Πλούτωνα. Τρεις μήνες το χρόνο
η Περσεφόνη Θα μένει στον Κάτω
Κόσμο. Τότε στη γη θα επικρατεί Χειμώνας.

Ο σκηνοθέτης και συγγραφέας Βασίλης
Μπουντούρης υπογράφει μια ιστορία
διασκεδαστικήμε διάφορουςσυμβολισμούς

Ένας από τους γνωστότερους

που αναφέρονταιστη σύγχρονηκοινωνική

μύθους, στον οποίο οι αρχαίοι Έλληνες

πραγματικότητα. Χιούμορ, σάτιρα και
ποίηση.

δικαιολογούσαν το ταξίδι από το θάνατο
στη ζωή και την εναλλαγή των εποχών.

«Έχειςπάρει κι εσύ τα μυαλά των ανθρώπων»,

Οι εικόνες αναδεικνύουν το κείμενο και

μου φαίνεται! Τι σημασία έχει αν

η διασκευή της Ρένας Ρώσση-Ζαΐρη
του δίνει πνοή.

τους έπαιρναν την ουσία της ζωής τους

Συγγραφέας:ΣάλιΠομ Κλέιτ,ον

με χάντρες ή χρυσό; Καμία διαφορά δεν

Εικόνες: Βιρτζίνια Αι

έχει! Μπορείς να το καταλάβεις αυτό;

Διασκευή: Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη

Μπορείς, η μιλάω στον αέρα τόση ώρα;».
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To φαινόμενο του

θερμοκηπίου
Era; ιτοΛιπιμος ιψαηαυχ, oftnyoc για να οωοοΒμε tuv πλανήτη μας

μέρα συνειδητοποιούμε όλο

είναι καταστροφή για τη ζωή μας.
To βιβλίο αυτό αποτελεί την πηγή,
όπου σι αναγνώστες μπορούν να ανατρέξουν
ώστε να κατανοήσουν τι ακριβώς
σημαίνει η υπερθέρμανση του
πλανήτη και κυρίως πώς μπορούμε να

κίνδυνο εξαφάνισης χλωρίδας και

συνεργαστούμε για να τον σώσουμε.
Ρεαλιστικό και συχνά σκληρό, αλλά
ταυτόχρονα διασκεδαστικό, «To φαινόμενο
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πανίδας, η υπερθέρμανση του πλανήτη

και περισσότερο την επίδραση
της υπερθέρμανσης του πλανήτη
στη ζωή μας. Από τις ακραίες
αλλαγές των κλιματολογικών συνθηκών
έως το λιώσιμο των πολικών
πάγων και των παγετώνων και τον

του θερμοκηπίου» είναι
γεμάτο γεγονότα και προτάσεις για
το πώς μπορούμε να επέμβουμε και
να σώσουμε τη γη μας.

