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Μια
φορά
κιέναν
καιρό...
Παραμύθιαπου...νανουρίζουν,
ψυχαγωγούν
αλλάκαιδιδάσκουν,
ια καλύτεραδώρα για usyioptes
κ ^\ταν
Εέρει κανείς να παρατηρεί, α\ar
νακαλύπτει το πνεύμα ενός αιώνα

είναι auto ακριβώς: ένα βιβλίο-δώρο, ανοιχτό
στο ενδεχόμενο.
και τη φυσιογνωμία ενός βασιλιά ακόμα
«Πιστεύουμε ότι n τέχνη προχωράει σ'
elgika@pegasus.gr
και στο χερούλι μιας πόρτας»,υποστήριζε
αυτό το ηεΖοδρόμιο και n Ζωή, n Ζωή μας,
Πριγκίπισσες, Αϊ-Βασίληδες, Χιόνια, n
προχωράει στο άλλο, και δεν αντιλαμβανόμαστε
Γέννηση που κάθε χρόνο περιμένουμε ο Βίκτορ Ουγκό την ίδια ακριβώς εποχή
ο
εΕασκημένος
αναγνώστης.
που με tous «Αθλίους»του σηματοδοτούσε
και ελπίζουμε, αλλά και συναισθήματα,
ότι αυτό είναι ψέμα», ισχυρίζεται
«Μονάχα
γράφοντας
κατανοώ
ό,τι
Ζω»,
και έσωΖε έναν αιώνα.
ποντικάκια,αρκουδάκια, καλικαντζαράκια,
ο Μπολάνιο.
Διότι τίποτε δεν διασώΖει καλύτερα από ισχυρίζονται οι συγγραφείς. Και οι αναγνώστες
Κι εΕάλλου «Δεν σταματά ποτέ κανείς να
σε μια πανδαισία χρωμάτων, ήχων, διαστάσεων!
«ένα βιβλίο μου λύνει τους γρίφους».
Κοινή απορία- λαχτάρα όοοολων ένα βιβλίο Ιστορία και Εποχή και δεν υπάρχει
διαβάΖει, ακόμη κι αν τα βιβλία τελειώνουν,
καθρέφτης πιστότεροςτης πραγματικότητας
με τον ίδιο τρόπο που δεν σταματά κανείς
των μεγάλων εδώ στο γραφείο: «Εμεΐ5
από μια, τελικά, γραμμένη ιστορία. Σε μια ομολογουμένως δύσκολη, δυσανάγνωστη
να Ζει, ακόμη κι αν ο θάνατος είναι ένα
γιατί δεν είχαμε τέτοια βιβλία;» Μα έχουμε
εποχή, αντικρίζετε την αλήθεια
γεγονός βέβαιο».
τώρα! Και τα χαιρόμαστε, μαΖί με tous
κατάματα επινοώντας Εανά τη Ζωή, μέσα
Η ακμή μας, n παρακμή μας εκεί. Οι φόβοι
Πόσω μάλλον για μας που αυτή εδώ τη
μικρούς μας γιους και θυγατέρες, αναδεΕιμιούς
και οι ελπίδες μας μέσα. To παρελθόν ωσεί από μια ιστορία χάρτινη. Σ' ένα βιβλίο.
στιγμή, oris εορταστικές προθήκες των
και φίλους!
Και οι χριστουγεννιάτικες taxis aas as βιβλιοπωλείων ακριβώς όλα αρχίΖουν!
παρόν. Αλλά και το μέλλον, έτσι και γίνεις

Βιβλια για παιδιά

«24 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΑ ΝΑ ΚΑΛΩ ΣΟ Pi ΣΕ11
ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ». Εκδ. «Μεταίχμιο», σελ.
80, C 12.
Κάθε μέρα γιορτή, κάθε μέρα μια ιστορία!
Αγγελοι και αγγελάκια κι όλα τα αστέρια
του ουρανού oris mo όμορφες, tis πιο
τρυφερές ιστορίες, που φωτίΖουν μία μία
και tis 24 ημέρες του Δεκεμβρίου και μας
παρασέρνουν στη μαγεία τους, ανοίγο- '
ντας τον δρόμο της καρδιάς μας για να καλωσορίσει
τον μικρό Χριστό.
«ΑΓΓΕΛΙΚΑ, Η ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΠΟΝΤ!ΚΙΝΑ
- ΛΕΥΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ» ms Clara
Vulliamy. Απόδοση: Χάρης Βλαβιανός.
Εκδ. «Πατάκη», σελ. 32, C 10.90.
Είναι παραμονή Χριστουγέννων στη Ζαχαρόστρατα.
Η Αγγελίνα, n ιπτάμενη ποντικίνα,
και τα δέκα μικρά ποντικάκια έχουν
ετοιμάσει τα πάντα, όμως...το χριστουγεννιάτικο
δέντρο tous είναι γυμνό
και οι κάλτσες στο κρεβάτι δεν έχουν ακόμη
γεμίσει με λιχουδιές. Ποιο από τα
δέκα μικρά ποντικάκια θα αποδειχθεί τόσο
γενναίο, ώστε να βγει μες στην παγωμένη
νύχτα για να φέρει σπίτι λίγη από τη
χριστουγεννιάτικη μαγεία;

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΕΛΕΝΗΓΚΙΚΑ

C.

Ο βασιλιάς και n βασίλισσα Ξέχασαν να
καλέσουν τη Νεράιδα του Χιονιού στη
γιορτή τους, κι αυτή καταράστηκε τη γλυκιά
τους κόρη V αποκτήσει καρδιά από
πάγο...
«ΜΕΛΩΔΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ» του
Sam Taplin. Εικονογράφηση: Anna
Luraschi. Απόδοση: Φίλιππος Μανδηλαράς.
Εκδ. «Πατάκη», σελ. 17, C 17.
Πρωτοχρονιάτικο βιβλίο, που συνοδεύεται
από πρωτότυπεςχριστουγεννιάτικες
μελωδίες. Από χαρτόνι, με ήχους και μια
τρυφερή χριστουγεννιάτικη ιστορία.
«Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ Al-ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΤΑ
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» της Αμάvras
Μιχαλοπούλου. Εικονογράφηση:
Σοφία Τουλιάτου. Εκδ. «Καστανιώτη»,
σελ. 40, C 14.
Τρυφερή ιστορία για την αυταπάρνηση
και την αλληλοβοήθεια, τη σχέση των παιδιών
με τους ηλικιωμένους και το νόημα
των γιορτών.

«TO ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΒΡΗΚΕ ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ»
της Ρένας Ρώσση- Ζαΐρη. Εικονογράφηση:
«ΦΟΝ ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΟΜΗ
ΕλίΖα Βάβούρη. Εκδ. «Μεταίχμιο»,
ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΗ» του Κυριάκου
σελ. 32, C 13.
Χαρίτου. Εικονογράφηση: Ντανιέλα
To μικρό αστέρι ήΞερε πωςδεν θα ΞαναστόλιΖε
Σταματιάδη. Εκδ. «Μεταίχμιο», σελ.
κανένα χριστουγεννιάτικο δέντρο.
32, C 13.
Ηταν λασπωμένο, φοβισμένο και σίγουρο
Η συγγραφέας Λίτσα Ψαραυτη διαβάΖει παραμύθια της στον παιδικό
»
Για χρόνια και χρόνια κάθε Χριστούγεννα,
σταθμό της Dorothy Snot (Ιπποκράτους 17 5α). Ευχαριστούμε την κ. Ντανιέλα πωςγρήγορα κάποιοςαπό τους ανθρώπους
Μελομακάρονα και Κουραμπιέδε5τρώγανε
Κράλλη, ιδιοκτήτρια Tns Dorothy Snot, για τη θερμή Tns φιλοΞενία.
που περπατούσανδίπλα του στο πεζοδρόμιο
τα μουστάκια tous στον mo αστείο πόλεμο
θα το πατούσε.
του κόσμου... Μια μέρα όμως μια
Ξαφνικήχιονοθύελλα τα άλλαΕεόλα. Ο
«TO
ΟΝΕΙΡΟ
ΤΗΣ ΑΘΗΝΟΥΑΛΣ» του Θανάση
Φον Κουραμπιέ5,ο κόμης Μελομακαρόνης, ντολέων. Εικονογράφηση: Ρίτα Τσιμόχοβα. ρεί να υπάρχει στο αναγνωστικό κοινό. Οι
Δρίτσα. Εικονογράφηση: Γιώργος
eikovesTnsΡίτα Τσιμόχοβα, συμπληρώνουν
Εκδ. «Πατάκη», σελ. 32, C 9.90.
μια νηστική αρκούδα, ένας Ξενύχτης
Μπούτλας. Εκδ. «ΜπαρτΖουλιάvos»,
ένα αποτέλεσμα υψηλήςαισθητικής.
σκίουρος, ένας κηπουρόςονείρων κι άλλοι Με την ευκαιρία συμπλήρωσης30 χρόνων
σελ. 49, C 13.50.
πολλοίχαρακτήρες, στην mo χριστουγεννιάτικησυγγραφικού έργου, ο Mavos Κοντολέων
To κρεβάτι της μικρής Αθηνούλα5 έμοιαΖε
«Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ» ms
προσφέρει otous αναγνώστε5του
περιπέτειαμε δυο μεΖούρεςγέλιο
Εμιλι Χόουκ. Εικονογράφηση: ΛίΖα Εβανς. με βάρκα και ένα βράδυ ονειρεύτηκε ότι
«Πολύτιμα δώρα». Μια συλλογή τριών
και δυο φλιτΖάνιαγλύκα!
Απόδοση: Φίλιππος Μανδηλαpas.
παραμυθιών ή φανταστικών διηγημάτων,
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 12
Εκδ. «Πατάκη», σελ. 24, C 15.50.
που γεφυρώνουν την όποια διαφορά μπο¬
«ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΑΩΡΑ» του Μάνου Κο¬
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(lpivKiniooes,
Αϊ-Βασίληδε
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 10

«ΕΙΣΑΙ ΠΑ ΕΝΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑΚΙ;»
ση: Marie- Aline Bawin. Μετάφραση:
σιγά σιγά το δωμάτιο της πλημμύρισεκαι
της Βιβής Ματσούκα.
Ράνια Ζωίδη. Εκδ.
ανέβηκε n στάθμη του νερού μέχρι το ταβάνι... Εικονογράφηση: Νεκτάριος
«Παπαδόπουλος», σελ. 32, C
Χασσάνδρας. Εκδ. «ΜπαρτΖουλιάνος»,
7.
σελ. 3o, C
Auto to βράδυ ο Τομ δεν μπορεί
«ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΣ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΦΑΙΝΕ13.50.
να κοιμηθεί. ΝομίΖει ότι κάποιος
ΣΑΙ!» του Φίλιππου Μανδηλαρά. Εικονογράφηση:
Η συγγραφέας Βιβή Ματσούκα,
βρίσκεται στο δωμάτιο
Πέτρος Μπουλούμπασης.
μέσα από ένα παραμύθι, όπου
του, ότι κρύβεται πίσω από τις
Εκδ. «Πατάκη», σελ. 40, C 15.70.
συνδέονται οι τέχνες, οι επιστήμες
κουρτίνες. Κι αν είναι n κακιά
«ΝομίΖετε ότι τα Ξέρετε όλα για τους καλικάντζαρους;
και ο αθλητισμός, καταφέρνει
μάγισσα από το παραμύθι που
Ολα, όλα; Είστε σίγουροι; Για
μέσω των δύο ηρώων Tns,
του διάβασε n μαμά λίγο πριν;
κοιταχτείτε καλά στον καθρέφτη...» μας λέει του Οράτιου, ενός καλοκάγαθου
Κι αν Ξανάρθει μεε στη νύχτα
ο συγγραφέας και υπογράφει ένα βιβλίο
κύκλωπακαι του Πολύκαρπου,
με το καΖάνι που βράΖει γεμάτο
για όσους αμφιβάλλουν ότι είναι κι αυτοί
εν05 καχύποπτουνάνου, να αποτυπώσει
βατράχια; Κι αν θέλει να τον
καλικάντζαροι!
με χιουμοριστικό
φάει; Μήπακ όμως είναι μόνοένα5
τρόπο, την αΞία ms υγιούς άμιλλας,
εφιάλτης;
«TO ΚΑΤΕΡΓΔΡΙΚΟ ΑΣΤΕΡΑΚΙ» της Ρένας
της συνεργασίας και του ανταγωνισμού.
Ρώσση- Ζαΐρη. Εικονογράφηση: Εφη
«ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
Λαδά. Εκδ. «Μεταίχμιο», σελ. 48, C
ΠΑ ΤΗΝ
48.
«Η ΠΑΠΑ, TO ΠΑΙΔΙ ΚΙ Ο ΚΙΘΑΡΙΣΤΑΣ,
ΕΥΡΩΠΗ», 27 χώρες ms Ευρωπαϊκής
ΦΟΥΜ, ΦΟΥΜ, ΦΟΥΜΙ
To μικρό γαλάΖιο αστεράκι θύμωσε τόσο
Ενωσης, 27 ιστορίες για παιδιά
ΑΝ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΙΟΤΑΝ
πολύ που δεν το διόλεΞαν να φωτίσει τη
και νέους. Εκδ. «Μεταίχμιο», σελ.
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ» του Αντώνη 288, C 19.
γέννηση του Χριστούλη, που έκανε τη μεγαλύτερη
σκανταλιά της Ζωήςτου. To έσκασε
Παπαθεοδούλου. Εκδ. «Πατάκη»,
Χρήσιμο βιβλίο για παιδιά, γονείς, αλλά και
από τον ουρανό και κατέβηκε στη
σελ. 56, C 4.50.
για εκπαιδευτικούς,το οποίο έρχεται να
Γη.
Evasvovos έρχεται Χριστούγεννα στο σπίτι
καλύψει το κενό που υπάρχει στην αγορά
του μικρού βαφτισιμιού του για να του χαρίσει σχετικά με την ιστορία της ΕυρωπαϊκήςΕνωσης
«TO ΛΟΥΛΟΥΔΙ» του ΤΖον Λάιτ. Εικονογράφηση: ένα ποδήλατο. Εκείνος όμως,γνωρίZovras
μέχρι σήμερα, προσφέροντας σημαντικές
ΛίΖα Εβανς. Απόδοση: Βασιλική
το πραγματικό ταλέντο του νονού
ιστορικές γνώσεις, γραμμένο σε
Κόκκινου. Εκδ. «Ελληνικά Γράμματα», του να αφηγείται τα mo τρελά παραμύθια,
απλή γλώσσα και με παιδαγωγικότρόπο.
C 13.50.
του Ζητά ένα ακόμη δώρο: ένα παραμύθι
«ΖΩΑ ΜΙΑ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑ ΠΑΙΔΙΑ».
Ο Μπριγκ είναι ένα αγόρι που Ζει σ' ένα μικρό που θα αφηγείται τη γέννηση του θείου
Εκδ. «Πατάκη», σελ. 304. C
γκρι'Ζοδωμάτιο οε μια μεγάλη γκρι'Ζα
Βρέφος. Προσοχή όμως: όχι στη Βηθλεέμ
πόλη.Στη βιβλιοθήκη με τα «επικίνδυνα βιβλία»,
δυο χιλιάδες χρόνια πριν αλλά στην Αθήνα.
21.90.
Τα μεγαλύτερα, τα μικρότερα, τα ταχύτερα,
όπου εργάΖεται, ανακαλύπτει κάποιο
Στην Αθήνα του σήμερα.
τα ανθεκτικότερα, τα mo παράΞενα...θα τα
βιβλίο με τη σημείωση «Μην το διαβάσεις».
«Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΕΚΠΕΜΙΙ 5.0,5* ms
ανακαλύψετε όλα σε αυτό το βιβλίο! Από
ΦραντΖέσκας Αλεξοπούλου- Πετράκη.
μυρμηγκοφάγου5 μέχρι Ζέβρες, ανακαλύψτε
«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ».
τι κάνουν τα Ζώα,τι τρώνε, πού Ζουν,
Εκδ. «Παπαδόπουλος», σελ. 32, C
Κείμενα: Λούσυ Μπόουμαν.Εικονογράφηση:
και πώςείναι n Ζωήγια τα μικρά tous.
11.50.
Στέλλα Μπάγκετ. Ο εννιάχρονος Ορφέας, είναι πολύτρομαγμένο5
«TO ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ»».Εκδ.
Απόδοση: Κατερίνα Σέρβη. Εκδ.
- δεν ντρέπεται καθόλου να το
«Πατάκη», σελ. 24, C 8.80.
πει. Ανοίγει λοιπόν tis κεραίες του για Ya
«Πατάκη», σελ. 192, C 18.
To
«ΒιβλίοTnsΕπιστήμης»είναι μια εμπεριστατωμένη
Ενα βιβλίο με περισσότερααπό 800 αυτοκόλλητα,
μαΖέψει περισσότερες πληροφορίες,να
και πληροφοριακή εισαγωγή
πολλάαπό τα οποία είναι γυαλιστερά, «αφουγκραστεί» τα μηνύματα που στέλνει
στον κόσμο Tnsεπιστήμη, tis βασικέ5 Tns
n φύση. Και αφού καταλαβαίνει αρκετά, αποφασι'Ζει
για δημιουργικέςώρες στις χριστουγεννιάτικες
έννοιες, αρχές και πρακτικέ5,για παιδιά ηλικίας
να δράσει. Είναι όμως εύκολο
διακοπές.
7 χρονών και άνω. Καλύπτονταςένα
Τα παιδιά θα στολίσουν τις χριστουγεννιάτικες αυτό; Θα τα καταφέρει τελικά;
ευρύ φάσμα θεμάτων -από τα έμβια όντα,
σελίδες του βιβλίου, θα βρουν αυτοκόλλητα
τη Γη και το περιβάλλον έως τη φυσική, το
για να στολίσουν τα δώρα και τις κάρτες «Ο TOM ΒΛΕΠΕΙ ΕΝΑΝ ΕΦΙΑΛΤΗ» ms
Elisabeth de Lambilly και του
διάστημα και την τεχνολογία-, προσφέρει
tous, καθώςκαι ένα ημερολόγιο του Δεκεμβρίου.
otous νεαρούς αναγνώστες έναν ευχάριChristophone Le Manse. Εικονογράφη¬
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CONOtAOYT
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
13 - 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΒΙΒΛΙΟ 13

sκαικαλικαντζαράκια
ση: Ράνια Ζωίδη. Εκδ. «Παπαδόπουλος»,
«Ο ΠΟΝ ΠΟΝΠΚΟΥΛΗΣ» της Αργυρώς
Κοκορέλη. Εικονογράφηση: Ναταλία
σελ. 32, C 7.
Καπατσούλια. Εκδ. «Ελληνικά Γράμματα», Πώς θα τα καταφέρει ο Top; Μια θαυμάσια
σειρά που θα διασκεδάσει τα παιδιά αλλά
σελ. 54, C 7.
και θα δώσει λύσεις στα προβλήματα που
Η γνωστή και αγαπημένη συγγραφέας των
παιδιώνΑργυρώ Κοκορέλη πλάθει μια τρυφερήσ' αυτήν την τρυφερή ηλικία φαντάΖουν
μεγάλα και άλυτα.
ιστορία ηρωισμού και αγάπης. Παράλληλα
θίγει σύγχρονα Ζητήματα,όπωςο
«Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ
καταναλωτισμόςκαι n διατροφή, μέσα από
ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΚΗ του παιδιού που ήταν
απρόβλεπτες,χιουμοριστικές καταστάσεις.
φτιαγμένο από νερό και αλεύρι» του Γιώγου
«ΕΝΑ ΖΟΥΖΟΥΝΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ» ms Κάθριν
Κ. Παπαγιωτάκη. Εκδ. «Κέδρος»,
Λάσκι. Εικονογράφηση: Μάθιου
σελ. 102, C 8.
Τρούμαν. Μετάφραση: Ελένη Σβορώνου.
Εχετε δει ποτέ σας ψωμόπαιδο;Αν όχι, το
φται'Ξιμοδεν είναι δικό oas. Ξέρουν να
Εκδ. «Μεταίχμιο», σελ. 48, C 14.
κρύβονται πολύ καλά, πίσω από τα καρβέλια,
Ενα ταΞίδι στη Ζωήτου Δαρβίνου και τους
στα ράφια των αρτοπωλείων...
προσωπικούςτου προβληματισμούς.
Οπωςκαι να έχει, εδώ θα βρείτε την ιστορία
Ενα πολύ σημαντικό βιβλίο για έναν από
του mo διάσημου από όλα τα ψωμόπαιδα:
τους mo σπουδαίουςεπιστήμονες που έΖησαν
του Ξακουστού ΦραντΖολάκη!
ποτέ.
Υπέροχη εικονογράφηση, ένα βιβλίο εργαλείο
«Ο ΡΩΜΑΝΟΣ ΚΑΙ TO ΜΥΣΤΗΡΙΟ
στα χέρια των εκπαιδευτικών.(Ετος
ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΙΑΣ» ms Πέρσας Σούκα.
Δαρβίνου 2009)
Εκδ. «Ηλιοτρόπιο», σελ. 243, C 14.
«ΦΑΝΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΒΑΛΕΝΤΊΝΑ» του
Μια απρόσμενη περιπέτεια θα Ζήσουν ο
Ρωμανόςμε τη φίλη του Βαλεντίνο μετά την
Μάνου Βενιέρη. Εικονογράφηση: Νίκος
Βασιλειάδης. Εκδ. «Ελληνικά Γράμματα»,
ανεΞήγητη κλοπήτης φωνής της αδερφής
του Ονειρίας.
σελ. 38, C 5.80.
Σατιρική ιστορία για τη διαφορετικότητα
«ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ» ms Ευαγγελίας
και την αυτοεκτίμηση, με ήρωες δύο διαφορετικά
πλάσματα,έναν ποντικό και μία
Δεσύπρη. 48 παιχνιδοκάρτες, Εκδ. «Παπαδόπουλος»,
C 5.
γάτα.
Οι παιχνιδοκάρτε5 «Συναισθήματα» είναι
«ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΝΙΩΘΩ» του Janan Cain.
ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι για έναν ή περισσότερους
Απόδοση: Αντώνης ΠαπαθεοδούλουΠόπη
παίκτες και απευθύνεται σε παιδιά
Κύρδη. Εκδ. «Παπαδόπουλος», C
προσχολικήςκαι πρωτοσχολικήςηλικί10.
Με αστεία και απλά στιχάκια περιγράφονται
στο και διασκεδαστικό τρόπο για να αποκτήσουν
σμο, το σκοτάδι κι αυτή». Και με δραστηριότητε5 σκέψεις και συναισθήματα
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
νέες επιστημονικέςγνώσεις, άμεσα
στο τέλος του βιβλίου, για παιδιά
που γεννιούνται αε
αΕιοποιήσιμεςστην καθημερινή τους
προσχολικήςκαι πρωτοσχολικήςηλικίας.
κάθε παιδί εΞαιτίαςτου φόβου,
Ζωή.
της χαράς, της αγωνίας,
«ΚΑΙ 01 ΜΠΑΜΠΑΑΚΣ Ii ΡΟΥΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ»Tnsευτυχία, της απογοήτευσης,
«TO ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΚΙ ΠΟΥ ΗΟΙΛΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
της Βεατρίκης ΚάντΖολαΣαμπατάκου.
του θυμού και
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΗΣ»
Εικονογράφηση: Χρήστος
τόσων άλλων συναισθημάτων.
του Χρήστου Μπουλώτη. Εικονογράφηση: Δήμας. Εκδ. «Ελληνικά Γράμματα», σελ.
Μαρία Μπαχά. Εκδ. «Ελληνικά
51, C 6.50.
Γράμματα», σελ,68, C 7.50.
«ΟΙ ΜΥΟΟΙ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ*
Η πολυβραβευμένη Βεατρίκη ΚάντΖολαΣαμπατάκου
Διασκευή: Ρένα
Κεντρικός ήρωας είναι ο Στράτος, ένα
δημιούργησε μία χιουμοριστική
στρατιωτάκι-παιχνίδι,που δεν θέλει ούτε
ιστορία, με χαρακτήρα ευθυμογραφήματος,Ρώσση- Ζαΐρ n. Εικονογράφηση:
να πολεμά ούτε να φορά στολή, αλλά να
για τις σχέσεις, την αγάπη, τη συνεργασία
Σβετλίν Βασίλεβ.
χτι'Ζεισπίτια και να γράφει ποιήματα. Ο πολυβραβευμένος
και την ισότητα μέσα στην οικογένεια.
Εκδ. «Μεταίχμιο»,
συγγραφέας Xpnoros
σελ. 48, C 15.
Μπουλώτηςσε αυτό το τρυφερό παραμύθι
Γνωστοί και άγνωστοι μύθοι
ΑΧΙΛΛΙΑΧ ΚΑΙ f ΚΤΟΡΛ1 του Φίλιππου
μιλά για ένα από πολυτιμότερα δικαιώματα
του Αισώπου, που διασκεδάζουν
του ανθρώπου:την ειρήνη.
Μανδηλαρά. Εκδ. «Παπαδόπουλος»,
και διδάσκουν
σελ. 36, C 7.80.
τα παιδιά, Ζωντανεύουν μέσα
«ΟΙ Ii ΟΙΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ» του ΦίλιππουΟι περιπέτειεςτου Αχιλλέα και του Εκτορα
από μοναδικά έργα Ζωγραφικής.
Μανδηλαρά.Εκδ. «Παπαδόπουλος»,για τον πόλεμο στην Τροία, με χαριτωμένα
σελ. 36, C 7.80.
και απλά στιχάκια «Εννέα χρόνια πολεμούν
Η Θεογονία με χαριτωμένα και απλά στιχάκια οι Αχαιοί την Τροία,/το κάστρο είναι άπαρτο, «Ο TOM ΕΙΝΑΙ ΤΙΜΩ·
από τον ΦίλιπποΜανδηλαρά για να εντυπώνονται αμύνονται μ' ανδρεία./ Πρώτος
ΡΙΑί* της Marie de
στη μνήμη των παιδιών: Ολα
στους Τρώεςστέκεται ο Έκτορας στα τείχη,
Lambilly και του
στην αρχή ήταν σκοτάδι πυκνό,/ δεν υπήρχε / τη μαύρη συλλογίζεται Tnsπόληςτου την
Christophe le Masne. Εικονογράφηση:
νύχτα, ούτε πρωινό/ κι από του Χάους τα
τύχη» και έΞυπνεςδραστηριότητες στο τέλος
MarieAline
σπλάχναγεννήθηκε n γη,/ μόνη στον κό¬
του βιβλίου.
Bawin. Μετάφρα¬
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