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Καλικάντζαροι και Αϊ-Βασίληδες ξεπηδούν από χιονισμένες
στο ταξίδι των μικρών φίλων προς την Καισαρεία

σελίδες

Από τη Δέσποινα Σαββοπούλου

ΜΑΡΩΛΟΪΖΟΥΠΩΡΓΟΣΣΙΣΚΟΣ

To παιδικό βιβλίο έχει την τιμητική παιδιά, διηγείται εδώ με τον καλό δωράκη, η οποία έχει καταπιαστεί
του την εποχή των γιορτών. Πολλαπλέςτης φίλο ΓιώργοΣίσκοένα παραμύθι με όλα τα είδη παιδικού βιβλίου, τα
εκδόσεις, η πλειοψηφία των που εκτυλίσσεταισ' ένα χωριό, όπου οποία σχεδόν πάντα συμπληρώνει
οποίων αντλεί την έμπνευση της η μικρή ηρωίδα, παιδίτης πόλης, ζει με τη μουσική, τους στίχους της
από τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά
τρυφερές στιγμές στο σπίτι του παππού και τη φωνή της. To ίδιο συμβαίνει
καιτη γιορτινή θεματολογία.
με τους «φίλους»του τα πουλιά. κι αυτή τη φορά, καθώς το βιβλίο
Η συνεχής έκδοση νέων βιβλίων με Ο παππούς τής μαθαίνειτα ονόματα συνοδεύεται από CD, στο οποίο η
χριστουγεννιάτικα έλατα, καλικάντζαρους,
και τις συνήθειες των πουλιών, που Μάρω Θεοδωράκη με ομάδα ηθοποιών
Ο Καλοκάντζαρος
κάλαντα, μελομακάρονα, έρχονται κοντά στο παράθυρο να
αφηγείται με θεατρικό ύφος
Αϊ-Βασίληδες,κάθε χρόνο,δείχνει,αν αναζητήσουν την τροφή τους στο το παραμύθι και ερμηνεύει τα τραγούδια
σώζει το
μη τι άλλο,ότι το αναγνωστικό κοινό χιονισμένο τοπίο. Ταπαιδιά του χωριού
του. Πρωταγωνίστριες του
Καλοκαντζαροχωριό
επιλέγειτα συγκεκριμέναβιβλία.Αλλωστε, τής μαθαίνουνστροφή στροφή παραμυθιού είναι η κυρα-Μερόπη,
οι συγγραφείς συχνά χρησιμοποιούν
τα τοπικά κάλαντα για να τα πούνε η κυρα-Φροσύνη, αλλά και η μικρή
ΒΑΓΓΕΛΗΣ
απλώς τη γιορτινήορολογία μαζί με τα πουλιά, από σπίτι οε σπίτι Γαρουφαλλιά.Οι δύο κυράδες είναι
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
γιανα περάσουνπολλαπλάμηνύματα την παραμονή των Χριστουγέννων. ασυναγώνιστεςστην κατασκευήτων
ΕΙΚΟΝ.ΚΑΡΛΑ
οικολογικούή κοινωνικούχαρακτήρα Τιςεικόνεςτου βιβλίουζωγράφισανοι χριστουγεννιάτικων γλυκών, μόνο
ΜΑΝΕΑ
στους μικρούςαναγνώστες.Σημαντικοίφίλοιτων συγγραφέων Νότα Γεωργίου,που με τα καμώματατους θα φέρουν
ΠΑΤΑΚΗΣ2008
Ελληνεςσυγγραφείς επιδόθηκαν
Ανδρέας Καράμπελας,Διατσέντα μεγάλη αναστάτωση στο χωριό. Μια
ΣΕΛ.34
και φέτος στη συγγραφή γιορτινών Παρίσηκαι ΒάσωΨαράκη.Ταέσοδα ιστορία πασπαλισμένη με μπόλικη
TIMHC19.90
βιβλίωνδιαρκείας. Παράλληλα,δεν από τις πωλήσεις του βιβλίουθα διατεθούν
ζάχαρη και λαχταριστό μέλι, καθώς
(περιέχειCD)
λείπουντα κλασικάχριστουγεννιάτικα
στην ΕταιρίαΨυχοκινητικής το λόγο έχουν τα κατεξοχήν γλυκά
αναγνώσματασε νέες πολυτελείς ΥγείαςΠαιδιού και Εφήβου.
των Χριστουγέννων, τα μελομακάρονα
εκδόσεις, ή τα ανάλογα βιβλίαξένων
και οι κουραμπιέδες.
συγγραφέων.
Ο Καλοκάντζαροςσώζει
ΕΨΥΠΕ2008
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Παραμονή Πρωτοχρονιάς

το Καλοκαντζαροχωριό

Νεράιδα πάνω στο έλατο

Χρησιμοποιώνταςλαογραφικά στοιχεία,Ο Μάνος Κοντολέων συνηθίζει να
Ενας μεγάλος Ελληναςδημιουργός,
ήθη και έθιμα, ο ΒαγγέληςΗλιόπουλος
γράφει εμπνεόμενος από τα Χριστούγεννα,
μάστορας των λέξεων και αληθινός
φτιάχνειένα σύγχρονομύθο
καθώς πιστεύει ότι οι μέρες
ποιητής των εικόνων, ο Μάνος γιατον Καλοκάντζαροκαιτο Καλοκαντζαροχωριό,
αυτές χρειάζονταιακόμα περισσότερη
Ελευθερίου, έγραψε δύο έμμετρα
σχολιάζονταςτοντρό.πο
φαντασία καιχαρά. Αυτήτη φορά
παραμύθια για την παραμονή των με τον οποίο γιορτάζουμεσήμερα τα ο συγγραφέας δημιουργεί ένα παραμύθι
Ο κεντρικόςήρωας του
όπου οινεράιδες αναλαμβάνουν
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.Χριστούγεννα.
να στολίσουν τα δέντρα στις αυλές
Ο συγγραφέας μάς ταξιδεύει είναιένας...επαναστάτηςΚαλοκάντζαρος,
πίσω στο πώς γιορτάζονταν οι δύο
ο οποίος αποφάσισε να ανέβει των σπιτιών των ανθρώπων. Κυνηγούν
αυτές νύχτες στην Ελλάδαπαλιότερα. κρυφά στη Γηπολύ πριν από την παραμονή αστέρια καιτα κατεβάζουν από
των Χριστουγέννων,επειδή τον ουρανό για να τα τοποθετήσουν
Με ονειρική, όσο και ποιητική,
διάθεση μας παίρνει από το χέρι για ήθελε να δει πώς προετοιμάζονταιοι στα δέντρα. Εκείναπάλι κάθε άλλο
να μας πάει «οε μια βιτρίναμαγαζιού/ άνθρωποιγιατις γιορτές. Θαγυρνούσε παρά ευχαριστημένα είναι καθώς
ψιλικατζίδικου φτωχού/κάποια λαμπάκια
πίσω την κατάλληληστιγμή,τότε που δεν τους αρέσει καθόλου να χάνουν
αναβοσβήνουν/σκονισμένα». το δέντρο που βαστά τη Γηθα ήθελε την άπλα του ουρανού και να βρίσκονται
ακίνητα πάνω στις κορφές
Μιατρυφερή, συγκινητική ιοτορία μόνο μίατσεκουριάγια να πέσει. Ελα
γεμάτη μαγεία που μετατρέπει την όμως που τα σχέδιατου ανατράπηκαν, των δέντρων. Μόνο που μέσα στη
παραμονή της Πρωτοχρονιάς αε καθώς η Γητου επεφύλασσε εκπλήξειςβιασύνη τους άφησαν ένα δέντρο
καιγνωριμίες.Στοβιβλίουπάρχει χωρίς αστέρι. Μια νεράιδα πήνε κι
ένα ταξίδι στο όνειρο. Οι εικόνεςτης
καιδώρο CD,στο οποίο αφηγείταικαι έκατσε στην κορφή του φέρνοντας
ΒαλεντίνοΣαραντίνιείναιεξίσουπαραμυθένιες.
Μιαγλυκιάιστορίααπό τραγουδά το παραμύθι ο Γεράσιμος στους ανθρώπους αυτής της αυλής
Γεννατάς,οε μουσικήΚώστα Θωμαΐδη.υγεία, χαρά, ευτυχία καιτύχη για όλο
αυτές που πια δεν γράφονται.
Η ατμοσφαιρικήεικονογράφηση το χρόνο. Εναπολύ συγκινητικό και
τρυφερό παραμύθι στο οποίο η φαντασία
είναι
της ΚάρλαςΜανέα.
Τα πουλιά τραγουδούν
φτιάχνειτη δικές της όμορφες
τα κάλαντα όλο το χρόνο
αλήθειες.
To τελευταίο βιβλίοτης Μάρως ΛοΐζουΜελομακάρονα και
που έφυγε πέρσι από τη ζωή. Η κουραμπιέδες εν δράσει
dsavopoulou@e-tipos.com
συγγραφέας που τόσο αγάπησε τα Μετη σφραγίδατης Μάρως Θεο¬

