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Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,
H νέα σχολική χρονιά μάς βρίσκει γεμάτους ανεκπλήρωτες επιθυμίες για όλα όσα
προσπαθήσαμε να πραγματοποιήσουμε, αλλά οι συνθήκες δε μας το επέτρεψαν, αλλά και
όνειρα και πείσμα για όλα όσα έχουμε βάλει σκοπό να πετύχουμε πέρα από οποιεσδήποτε
αντιξοότητες. Στη διαδρομή αυτή είναι πολύ σημαντικό να έχουμε καλούς φίλους και
συνοδοιπόρους. Και εμείς στις Εκδόσεις Πατάκη θέλουμε να λογαριαζόμαστε ως τέτοιοι για
όλους εσάς. Εξάλλου στόχος μας είναι τα καλά λογοτεχνικά βιβλία να γίνονται αποτελεσματικά
εργαλεία στα χέρια σας για να βοηθήσουν τους μαθητές σας να σκαρφαλώσουν σε κόσμους
γεμάτους γνώση, φαντασία και συναισθήματα.
Σας ευχόμαστε καλή αρχή και μοιραζόμαστε μαζί σας μικρές φιλαναγνωστικές αναμνήσεις και
σκέψεις μιας δικής μας φίλης και συνοδοιπόρου, της Μαρίας Παπαγιάννη, υποψήφιας
συγγραφέα για το Διεθνές Βραβείο H.C. Andersen 2022 και Πρέσβειρας για το Παιδικό Βιβλίο
για τη διετία 2021-2022.
Καλή σχολική χρονιά
Φιλικά,
Δικαίος Χατζηπλής

Αγαπητοί φίλοι,
Θα ήθελα να σας εξομολογηθώ πως μπορεί να επισκέπτομαι πολλά σχολεία, αλλά
πάντα έχω την ίδια αγωνία: Θα καταφέρω να ξεκλειδώσω έστω κι ένα βλέμμα; Θα
καταφέρω να βοηθήσω έστω κι ένα παιδί; Θα ανοίξω ένα παράθυρο σ’ ένα παιδί που
είναι απογοητευμένο; Θα το κάνω να ονειρευτεί μια ιστορία;
Και όσο κι αν δουλεύω, κι όσο πληθαίνουν οι ιστορίες μου που γίνονται βιβλία, πάλι
δε γιατρεύονται τα ερωτηματικά μου: Πόσο μπορεί να βοηθήσει ένα βιβλίο μου ένα
παιδί; Πόσο μπορώ να βοηθήσω για να αγαπήσουν τα παιδιά τα βιβλία; Πόσο μπορούν
να βοηθήσουν τα βιβλία για να μιλήσουμε στα παιδιά για όλα τα θέματα;
Όταν φεύγω όμως από ένα σχολείο, νιώθω δυνατή και με πολλές απαντήσεις. Μπορεί
να είναι ένα ζεστό βλέμμα, μια αγκαλιά, μια έντονη συζήτηση ή μια ζωγραφιά.
Θυμάμαι χιλιάδες στιγμές που έφυγα από το σχολείο χαρούμενη και συγκινημένη.
Γιατί ο μικρός Ορφέας μού είπε με σιγουριά πως το διάβασμα είναι πολύ υγιεινό ή
γιατί η Μανταλένα με διαβεβαίωσε πως η ιστορία που διάβασε την έκανε να μιλήσει
στους δικούς της για τους φόβους της. Ναι, σίγουρα, κάθε φορά που φεύγω από ένα
σχολείο ξέρω πως ένα βιβλίο δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, μπορεί όμως να μας
κάνει να δούμε τον κόσμο αλλιώς. Μπορεί να μας χαρίσει ένα εισιτήριο για το πιο
μακρινό ταξίδι: το βλέμμα του άλλου. Και, σίγουρα, κάθε φορά που φεύγω από το
σχολείο, θαυμάζω τους δασκάλους που σκύβουν πάνω στις ανησυχίες των παιδιών
και προσπαθούν να τις γιατρέψουν. Σίγουρα θέλει μεγάλη φαντασία για να είσαι
καλός δάσκαλος!
Διάβασα κάποτε κάτι που είχε πει ο Μαρκ Τουέιν: «Τα βιβλία είναι για τους ανθρώπους
που επιθυμούν να είναι οπουδήποτε». Και νομίζω πως αυτοί οι άνθρωποι είναι τα
παιδιά. Τα παιδιά που λαχταρούν να γυρίσουν τον κόσμο, να γνωρίσουν, να μάθουν
και να αλλάξουν τον κόσμο. Τον κόσμο που συχνά ανακαλύπτουν πως δεν είναι ούτε
δίκαιος ούτε υπέροχος. Κι ένα βιβλίο μπορεί να ψιθυρίσει στον αναγνώστη: «Έχεις
δίκιο, η ζωή είναι δύσκολη, αλλά εσύ είσαι μοναδικός, ξεκίνα, ψάξε, ονειρέψου,
τόλμα».
Νομίζω πως, στις δύσκολες μέρες που περνάμε όλοι, έχουμε χρέος να κάνουμε τα
παιδιά να αγαπήσουν τη ζωή, να καταλάβουν ότι αξίζει τον κόπο, παρά τις αδικίες
και τα μαύρα σύννεφα. Το βιβλίο δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις αγκαλιές, τους
φίλους, τα ταξίδια, αλλά μπορεί να ανοίξει την πόρτα και να δείξει στους αναγνώστες
τον δρόμο για το δάσος της ζωής, για να αναζητήσουν εκεί έξω τη λύση για μια
κοινωνία δίκαιη για όλους.
Ας ευχηθούμε να συναντηθούμε σύντομα ξανά όλοι στις τάξεις με βιβλία, πόρτες και
παράθυρα ορθάνοιχτα στη ζωή.

Μαρία Παπαγιάννη

Υποψήφια για το διεθνές βραβείο
H. C. Andersen Award 2022

Τα εφηβικά βιβλία της Μαρίας Παπαγιάννη που ταξίδεψαν στις γωνιές του κόσμου για να μας
εκπροσωπήσουν στη διεκδίκηση του Διεθνούς Βραβείου H.C. Andersen 2022
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Χρυσά κουπιά

Παπούτσια με φτερά

Εξώφ.: Φωτεινή Τίκκου

Εξώφ.: Φωτεινή Τίκκου

Σ’ έναν τόπο όπου οι άνθρωποι
πιστεύουν σε θρύλους, μια παρέα
παιδιών θα ανακαλύψουν τη
δύναμη της φιλίας και θα τολμήσουν να ξυπνήσουν το δέντρο
βασιλιά, γιατί καταλαβαίνουν πως,
αν είναι μαζί, θα το καταφέρουν,
γιατί το «μαζί» είναι όλες οι
γλώσσες κι όλοι οι καιροί.

Μια περιπέτεια με μικρά θαύματα και
μεγάλους αγώνες στους δυο κόσμους,
τον πραγματικό και τον άλλο, τον
κρυμμένο στη φαντασία μας. Ένα βιβλίο
για την ποίηση, για το κυνήγι της χώρας
της Ουτοπίας, ένα βιβλίο, δηλαδή, με
κανονικούς ανθρώπους που επιμένουν
να ονειρεύονται.
Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ

«[...] Η συγγραφέας στρέφει το
ενδιαφέρον της στην εσωτερική
δράση των ηρώων της, που πλάθει
με περίσσια πλαστικότητα. [...] Σαν
τους αγιογράφους, βγάζει φως
μέσα από το σκοτάδι. Αναδημιουργείται με τη γραφή της ένας
χαμένος παράδεισος».
Κατερίνα Δαφέρμου, The Books'
Journal
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Το Δέντρο το Μονάχο
Εξώφ.: Τάσος Μαντζαβίνος,
Τάματα στο δένδρο, 1997-2003
Μια σύγχρονη ιστορία σ’ ένα χωριό
ασάλευτο πάνω στα βράχια, στη
σκιά του βουνού. Πέρα μακριά, το
πέλαγος.
«Η δυναμική της πλοκής και η
παραστατική απεικόνιση των
χαρακτήρων, ενηλίκων
και παιδιών, συνθέτουν μια
σύγχρονη ηθογραφία που διαποτίζεται από τη στιλιστική λεπτότητα
της Μαρίας Παπαγιάννη».
Έκθεση επιτροπής για το κρατικό
βραβείο
Κρατικό Βραβείο | Βραβείο
λογοτεχνικού περιοδικού Διαβάζω
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Ως διά µαγείας
Εξώφ.: Σοφία Γαλή
Η Μανταλένα προκαλεί την κόρη της να
τιμωρεί τους Κακούς με Ανάποδες
Ευχές. Μεγαλώνοντας η Εύα θ’
ανακαλύψει ότι στη ζωή καμιά φορά οι
Ανάποδες Ευχές πιάνουν, καμιά φορά
όμως πρέπει να νικήσεις τους φόβους
σου και να ριχτείς στην περιπέτεια.
Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ
| Βραβείο λογοτεχνικού περιοδικού
Διαβάζω

Βιβλία για κορίτσια και αγόρια
που θα αλλάξουν τον κόσμο

Η λογοτεχνία ως ένα σημαντικό εργαλείο για να μάθουμε Ιστορία
1922-2022 | 100ή επέτειος Μικρασιατικής Καταστροφής
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Τα κοριτσάκια με τα ναυτικά

Η σπηλιά της γοργόνας

Ελένη Δικαίου

Λίτσα Ψαραύτη

Εξώφ.: Έλλη Σολοµωνίδη-Μπαλάνου

Εξώφ.: Εύη Τσακνιά

Είναι η αληθινή ιστορία μιας οικογένειας. Μπροστά από τα δίδυμα κοριτσάκια,
το Κατινάκι και τη Μαρίτσα, περνάνε
όσα σημάδεψαν τον λαό της Ιωνίας,
από τις ευτυχισμένες μέρες ως το
αναγκαστικό ρίζωμα στους προσφυγικούς συνοικισμούς.
Έπαινος Ένωσης Σμυρναίων

«Όλα όσα άκουσα από την προγιαγιά μου αφηγούμαι σ’ αυτό το
βιβλίο γιατί θέλω να ξαναθυμηθώ
αυτούς που ξεριζώθηκαν, πόνεσαν,
αγωνίστηκαν, κι έμαθαν να
ελπίζουν και να συγχωρούν...»
Λίτσα Ψαραύτη
ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ | Βραβείο
Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ
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Ο τελευταίος Έλληνας της Σμύρνης
Ελένη Δικαίου
Σµύρνη σήµερα. Ένα συνέδριο µεταφραστών τελειώνει τις µέρες του Πάσχα. Στον κήπο της Αγίας Φωτεινής, της µικρής εκκλησίας την οποία έχει παραχωρήσει το ολλανδικό προξενείο για τις θρησκευτικές
ανάγκες της ολιγάριθµης ορθόδοξης κοινότητας, δυο άνθρωποι συναντιούνται τυχαία το βράδυ της
Μεγάλης Παρασκευής, λίγο πριν βγει ο Επιτάφιος. Ένας νεαρός µεταφραστής κι ένας γέρος µαθητής της
παλιάς Ευαγγελικής Σχολής Σµύρνης.
Ο ένας αγωνιά για το χρέος που δεν κατάφερε να ξεπληρώσει, ο άλλος αναλαµβάνει να το ξεπληρώσει
αυτός. Μια µαθητική εργασία. Ένα κουρελιασµένο πουκάµισο: «Όχι… Έχει πάνω του το αίµα του δεσπότη!».
Η αλήθεια που δεν πρέπει να χαθεί.
Έπαινος ΕΣΤΙΑΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ | Χρυσές Λίστες ELNIPLEX
«Σκληρό, ρεαλιστικό, συγκινητικό ιστορικό μυθιστόρημα από την Ελένη Δικαίου. […] Η γραφή της σε αρκετά
σημεία είναι καθηλωτική, η συνοχή των γεγονότων με το παρόν καλοδουλεμένη, ενώ φανερά απέχει του
εκβιασμένου μελοδραματισμού και των συναισθηματικών εξαναγκασμών, καθώς η συγκίνηση έρχεται
αβίαστα από τη φυσική σκληρότητα των γεγονότων και την προσεγμένη αφήγηση».
Απόστολος Πάππος, Elniplex

Ισμαήλ και Pόζα
Γιάννης ΓιαννέλληςΘεοδοσιάδης
Η αινιγματική Σμυρνιά γερόντισσα Ρόζα
και ο πανίσχυρος Ισμαήλ ζουν επί
δεκαετίες με το βάρος ενός μυστικού
σημαδεμένου από τη βία της Μικρασιατικής Καταστροφής. Το συλλεκτικό
πάθος ενός αρχιτέκτονα, μια παλιά
φωτογραφία κι ένα νυφικό λερωμένο
με αίμα γίνονται αφορμή για να
ανασυρθεί η ιστορία τους από το
παρελθόν και μαζί της κομμάτια της
παρουσίας και της δράσης του ελληνισμού στη Μικρασία. Σμύρνη, Αϊβαλί,
Μυτιλήνη, Αθήνα, Κωνσταντινούπολη,
η μυρωδιά των παλαιοπωλείων, η
γοητεία των ταξιδιών, η πρόκληση του
έρωτα και του μυστηρίου, αυτή είναι η
δαιδαλώδης διαδρομή που ακολουθούν οι ήρωες και οι αναγνώστες, για
να διαπιστώσουν εντέλει πως οι μικρές
ιστορίες των ανθρώπων είναι αυτές
που σφραγίζουν τη μεγάλη Ιστορία.

Νάνσι
Σπύρος Γιαννακόπουλος
Eικ.: Πέτρος Χριστούλιας
Μια πριγκίπισσα σώζεται από την
ομηρία ενός απαίσιου δράκου χάρη
στις ενέργειες ενός λευκού ιππότη,
τον οποίον είναι υποχρεωμένη να
παντρευτεί. Εκείνη είναι όμως
ερωτευμένη με τον κηπουρό κι όταν
αντιλαμβάνεται ότι αυτός έχει
εξαφανιστεί, αναλαμβάνει δράση!
«Συγγραφική κωμωδία που σε
προδιαθέτει να το διαβάσεις
απνευστί και μια δυναμική πριγκίπισσα με παντιέρα σπασμένα
στερεότυπα. Θα μπορούσε να είναι ένα παραμύθι καθαρά
“φεμινιστικό”, χωρίς να μας κάνει όμως ιδιαίτερη εντύπωση,
μιας και ο Σπύρος Γιαννακόπουλος μας έχει συνηθίσει μέσα
από τα βιβλία του να αποδεικνύει την αγάπη του για το ασθενές
φύλο που τελικά αποδεικνύεται πως δεν είναι και τόσο
ασθενές». Μαριάννα Τεγογιάννη, kosvoice.gr

12+

Εξώφ.: Θέντα Μιμηλάκη
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Η Σμύρνη στις φλόγες
Ομέρο Αρίτζις
Με άξονα την πολεµική σύγκρουση
ανάµεσα στην Ελλάδα και στην
Τουρκία µεταξύ 1919 και 1922,
που κορυφώνεται µε τον διωγµό
των Ελλήνων από τη Μικρά Ασία
και την καταστροφή της Σµύρνης, ο
Οµέρο Αρίτζις αφηγείται τις
δραµατικές συνέπειες του διωγµού
αυτού. Ο αναγνώστης θ’ ανακαλύψει πως τα αιµατηρά γεγονότα της
καταστροφής της Σµύρνης φωτίζονται µε µεγάλη µαεστρία από την
ποιητική γλώσσα του Αρίτζις, ο
οποίος πέρα από την αφήγηση έχει
την ικανότητα να αναπλάθει πολύ
ζωντανά εικόνες και καταστάσεις.

Φωτογραφίες σε
μαύρο φόντο
Άντρη Αντωνίου
Εξώφ.: Θέντα Μιμηλάκη
Η Αμαλία ακροβατεί ανάμεσα στα
οχτώ και τα δεκάξι της χρόνια.
Επιστρέφει τελετουργικά και
αναπόφευκτα στον τρόμο εκείνης
της μέρας, εκείνης της πράξης, της
υπέρτατης παραβίασης της ψυχής.
Μέχρι που στη ζωή της θα μπει ο
μικρός Ορφέας με τα στρογγυλά
μάγουλα και τα θλιμμένα μάτια.
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Θα σου χαρίσω τον ήλιο
Τζάντυ Νέλσον
Μτφρ.: Αργυρώ Πιπίνη
Ένα λαμπερό μυθιστόρημα που θα
σας κόψει την ανάσα, επειδή
καταφέρνει να μιλήσει για την ουσία
της ανθρώπινης ύπαρξης την εποχή
που ξανοίγεται στον κόσμο.
Η Τζουντ και ο δίδυμος αδερφός
της, ο Νόα, είναι πολύ δεμένοι
μεταξύ τους. Στα δεκατρία τους, ο
κλειστός κι απομονωμένος Νόα
ερωτεύεται το αγόρι της διπλανής
πόρτας, ενώ η ριψοκίνδυνη Τζουντ σερφάρει στα κύματα του
ωκεανού. Τρία χρόνια αργότερα, στα δεκάξι τους, τα δύο
αδέλφια έχουν αποξενωθεί. Ο Νόα διηγείται την ιστορία των
πρώτων χρόνων. Η Τζουντ των κατοπινών. Αυτό που δε
συνειδητοποιούν είναι ότι καθένας γνωρίζει μόνο τη μισή
ιστορία κι ότι, αν έβρισκαν τον τρόπο να προσεγγίσουν ο ένας
τον άλλον, θα μπορούσαν να ξαναφτιάξουν τον κόσμο…
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30 γυναίκες που άλλαξαν
τον κόσμο και πώς μπορείς
να τον αλλάξεις κι εσύ
Στέλλα Κάσδαγλη
Εικ.: Φωτεινή Τίκκου
«Το βιβλίο της Στέλλας Κάσδαγλη είναι
αντισυμβατικό στη δομή του και στο
περιεχόμενό του. Με το εύρημα της
προσωπικής τους αφήγησης, οι
ιστορίες αποκτούν στοιχεία παραστατικότητας, αλήθειας, δημιουργώντας
στον αναγνώστη ανυπομονησία και
ενθουσιασμό. Γίνονται οι αγαπημένες
χορταστικές ιστορίες που εμπνέουν
πριν ονειρευτούμε το βράδυ στο
κρεβάτι ή ατενίζοντας τον ουρανό».
Πέπη Νικολοπούλου, elculture.gr
Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ
| Χρυσές Λίστες ELNIPLEX
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Με λένε Μαλάλα
Μαλάλα Γιουσαφζάι,
Πατρίσια Μακκόρμικ
Μτφρ.: Αύγουστος Κορτώ
Η συγκλονιστική ιστορία της Μαλάλα θα
σας βοηθήσει να δείτε έναν άλλο κόσμο
και θα σας κάνει να πιστέψετε στην
ελπίδα και τη δυνατότητα ενός και μόνο
ατόμου –και μάλιστα νέου– να φέρει την
αλλαγή. Η Μαλάλα Γιουσαφζάι είναι
πλέον διεθνές σύμβολο ειρηνικής
διαμαρτυρίας και το νεότερο άτομο που
έχει βραβευτεί με το Νόμπελ Ειρήνης.
Στο βιβλίο αυτό μαθαίνουμε από πρώτο
χέρι την απίστευτη ιστορία ενός κοριτσιού που ήξερε από μικρή
ηλικία ότι ήθελε ν’ αλλάξει τον κόσμο – και τον άλλαξε.
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Ξέρω γιατί κελαηδάει το
πουλί στο κλουβί
Μάγια Αγγέλου
Το αυτοβιογραφικό βιβλίο της Μάγιας
Αγγέλου είναι ένα βιβλίο τόσο ευφρόσυνο και τόσο οδυνηρό, τόσο μυστηριώδες και τόσο αξιομνημόνευτο, όσο η ίδια
η παιδική ηλικία. Η Μάγια Αγγέλου
αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο τα
παιδικά και εφηβικά της χρόνια στις
νότιες πολιτείες της Αμερικής: παιδικά
χρόνια σημαδεμένα από έναν βιασμό,
με αποτέλεσμα έναν βαθύτατο ψυχικό
κλονισμό που της στερεί τη μιλιά για
αρκετά χρόνια, εφηβεία που καταλήγει σε μια σύντομη ερωτική
ιστορία, που της αφήνει έναν γιο. Σε μια εποχή κι ένα περιβάλλον
έντονων φυλετικών διακρίσεων, η πίστη στη ζωή, η έμφυτη
δύναμη για επιβίωση, η αγάπη για τις λέξεις που μπορούν να
βάλουν τα πράγματα σε τάξη είναι τα όπλα μιας νεαρής κοπέλας
που θα εξελιχθεί σε μια σπουδαία γυναίκα.

Πρόσφατα βραβευμένα βιβλία

10+

Βραβευμένα βιβλία
που αγαπάμε να
διαβάζουμε ξανά

Η σφεντόνα του Δαβίδ
Παντελής Καλιότσος
Εξώφ.: Θανάσης Γεωργίου
Ποιος είναι ο σύγχρονος Δαβίδ στον
οποίο αναφέρεται ο Παντελής Καλιότσος
και ποιος ο Γολιάθ; Τον ρόλο του γίγαντα
έχει η απριλιανή δικτατορία και τη
σφεντόνα την κρατούν ως νέοι Δαβίδ οι
μαθητές της Β’ Δημοτικού ενός επαρχιακού σχολείου που θέλουν να πολεμήσουν το καθεστώς για να
μη βλέπουν τη δασκάλα τους στεναχωρημένη.
Κρατικό Βραβείο | Αναγραφή στη λίστα
White Ravens | Βραβείο Ελληνικού
Τμήματος της ΙΒΒΥ | Βραβείο λογοτεχνικού περιοδικού Διαβάζω

12+
9+
Ο Ισιντόρ και το φεγγάρι
Γιώργος Παναγιωτάκης
Εικ.: Βασίλης Κουτσογιάννης
«Στις λέξεις, Ισιντόρ. Εκεί κρύβεται η μαγεία!»
Ένα βιβλίο που μιλάει για τα όνειρα, για τις ιστορίες και για τις
λέξεις –για το υλικό δηλαδή από το οποίο είναι πλασμένα τα
όνειρα– και για τους αγώνες που οφείλουμε να δώσουμε, ώστε ο
κόσμος μας να γίνει δίκαιος και φωτεινός
Κρατικό Βραβείο | Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ |
Χρυσές Λίστες ELNIPLEX

Η προφητεία του κόκκινου
κρασιού

11+

Λότη ΠέτροβιτςΑνδρουτσοπούλου

Μάζεψε το θάρρος σου, Ανδώ
Γιώργος Χατζόπουλος
Εικ.: Θέντα Μιμηλάκη
Η Ανδώ, κόρη του Διγενή Ακρίτα, αγοροκόριτσο και ικανή
στα όπλα, κλέβει το θρυλικό σπαθί του πατέρα της που έχει
απομείνει μισό. Αν ενωθεί το σπαθί, η δύναμή του θα είναι
ανυπέρβλητη. Με συνοδοιπόρο τον Κοσμά, αναζητά την
αλήθεια για τον πατέρα της – αν ζει ή αν πέθανε. Μια
εξαιρετική αναπαράσταση της εποχής, με μια χαρισματική
ηρωίδα και με αρκετές δόσεις χιούμορ.
Βραβείο λογοτεχνικού περιοδικού Ο Αναγνώστης | Χρυσές
Λίστες ELNIPLEX

Εξώφ.: Κατερίνα Χαδουλού

11+
Νινέτ
Ζωρζ Σαρή
Εξώφ.: Θανάσης Γεωργίου
Μήπως ο καθένας μας δε θα ΄θελε να ζήσει στην Πόλη,
στην Οδησσό, στο Παρίσι ή στη Σενεγάλη; Ποιος δε θα
ζήλευε τη Νινέτ, που έζησε σε τόσα μέρη; Τι ψάχνει όμως
να βρει το ατίθασο αυτό κορίτσι;
Κρατικό Βραβείο | Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ

12+
Καλημέρα, Ελπίδα
Αγγελική Βαρελλά
Εξώφ.: Έλλη Σολομωνίδη Μπαλάνου

10+
30 γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο και
πώς μπορείς να τον αλλάξεις κι εσύ
Στέλλα Κάσδαγλη
Εικ.: Φωτεινή Τίκκου
Τριάντα ιστορίες ως όχημα για να μπουν στη ζωή μας τα
δυναμικά πρότυπα. Με πρωτοπρόσωπη αφήγηση, εστιάζουν
στο συναίσθημα. Διαφέρουν από την απλή παράθεση
εγκυκλοπαιδικών γνώσεων γιατί έχουν λογοτεχνικότητα και
έτσι εμπνέουν. Ειλικρινείς και δυναμικές, θαρραλέες και
ανατρεπτικές, ωραίες και πρωτοποριακές
Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ | Χρυσές Λίστες
ELNIPLEX

11+
Το Νησί με τις λέξεις που αγαπάνε
Μάνος Κοντολέων
Εικ.: Κατερίνα Βερούτσου
Ένα Νησί που σιγά σιγά καταστρέφεται... Γιατί, όμως; Ο
ηγεμόνας του Νησιού ανησυχεί. Ποια απόφαση να πάρει;
Πώς να θυμίσει στους κατοίκους αυτού του τόπου τις
λέξεις που αγαπάνε; Ίσως έξι φάκελοι που ο καθένας
κρύβει και μια ιστορία να μπορέσουν να δώσουν τη λύση.
Όμως ποιοι τις έγραψαν;
Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ | Χρυσές Λίστες
ELNIPLEX

1892-1896: Η Αλεξανδριανή
και η Ελπίδα είναι συμμαθήτριες. Τις ενώνει η λαχτάρα να
προωθήσουν τα ιδανικά του
ελληνισμού. Ζουν τέσσερα
χρόνια με συγκλονιστικές
αλλαγές, στο ιστορικό πλαίσιο
της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων.
Βραβείο Λογοτεχνικού περιοδικού Διαβάζω | Βραβείο Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ

Ένα ταξίδι στο θρυλικό Μελένικο, στον
«Μιστρά του Βορρά», γίνεται αφορμή για
να ζωντανέψει το παρελθόν της βυζαντινής αυτής πόλης, κέντρου του Ελληνισμού, όπως το έζησαν γνωστές οικογένειες που βίωσαν την ακμή και την πτώση
του. Έρχονται έτσι στο φως σημαντικοί
σταθμοί στην πολυτάραχη πορεία του
από τον καιρό του Ρήγα και της Φιλικής
Εταιρείας ως τους Βαλκανικούς πολέμους και την καταστροφή του τον Αύγουστο του 1913, όταν οι
χιλιάδες κάτοικοί του πήραν τον δρόμο της προσφυγιάς. Πρόσωπα
πραγματικά και φανταστικά, μέσα από την ατομική τους ζωή φανερώνουν πτυχές της νεοελληνικής ιστορίας που μένουν συχνά στη σκιά
ή στο περιθώριο.
Αναγραφή στη λίστα White Ravens | Κρατικό Βραβείο | Βραβείο
Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ

13+
Θωμάς Q.Bit: ταξιδιώτης στο
κάτοπτρο του χρόνου
Βαγγέλης Ηλιόπουλος
Εξώφ.: Θανάσης Κατσίλλης
«Συγκινητικό, συναρπαστικό, επίκαιρο
και πρωτότυπο, το εφηβικό μυθιστόρημα
του Βαγγέλη Ηλιόπουλο κινείται λίγο στο
κλίμα των “φάνταζι”, των πολυπρόσωπων και πολύτομων μυθιστορημάτων
φαντασίας, αλλά είναι τελικά ένα
κοινωνικό μυθιστόρημα με γερές ρίζες
στο εδώ και τώρα της σύγχρονης
εφηβικής ζωής. Κι αν το μέλλον, όπως
λένε, έρχεται από το παρελθόν, ο
συγγραφέας προτείνει να χτίσουμε το
σπίτι του μέλλοντος σε γερά θεμέλια».
Ελένη Σβορώνου, oanagnostis.gr
Κρατικό Βραβείο | Αναγραφή στον
τιμητικό πίνακα της ΙΒΒΥ

Σύγχρονη λογοτεχνία για νέους
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9+

Ο κόκκινος μανδύας

Ο αλγόριθμος της ζωής

Εύη Πίνη

Ελένη Πουλημένου

Εξώφ.: Λέλα Στρούτση

Εξώφ.: Φωτεινή Τίκκου

Σπάρτη, 5ος αι π.Χ. Μια πόλη
μύθος, γεμάτη αντιφάσεις. Η Διοτίμα είναι είλωτας, η μητέρα της
όμως αποδεικνύεται ότι έχει
ευγενική καταγωγή. Ένα βιβλίο
που ανατρέπει τα στερεότυπα και
μας επιτρέπει να δούμε τη
σπαρτιατική κοινωνία στην
πραγματική της διάσταση την ώρα
που η ενδιαφέρουσα πλοκή –μια
ανεξιχνίαστη δολοφονία– κρατάει
αμείωτο το ενδιαφέρον μας.

9+

Ο μοναχικός γερο-σοφός Ευκλείδης, ειδικευμένος στη ρομποτική
και στην τεχνητή νοημοσύνη,
δημιουργεί ένα τέλειο παιδί
ρομπότ στο οποίο σκοπεύει να
κληροδοτήσει τις γνώσεις αλλά
και την περιουσία του. Όλα όμως
ανατρέπονται όταν ο Φαίδωνας,
όπως το αποκαλεί, θα στραφεί
ενάντια στον δημιουργό του.

10+

Dream Escape:
Η απόδραση
της Αλίκης
Γιώργος Γρηγοράκης
Εξωφ.: Λέλα Στρούτση
Η Αλίκη θα βρεθεί από ένα ανιαρό
συνέδριο σε ένα σκοτεινό
υπόγειο, όπου την περιμένουν
πολλές εκπλήξεις. Μια φιλία με
ένα αγόρι με ουρά θα της αποκαλύψει τον κόσμο ενός ξεχωριστού
λούνα παρκ. Δε θα προλάβει
όμως να τον χαρεί, καθώς έχει
μπει σε μεγάλους μπελάδες.

Ο Σαλτιμπάγκος και οι γάτες της Ύδρας
Ντίνος Χατζηγιώργης
Εξώφ.: Λέλα Στρούτση
Ο Σαλτιμπάγκος, το τσοπανόσκυλο, μεγάλωσε στην Ύδρα,
ορκισμένος εχθρός των αιλουροειδών, μέχρι που συνάντησε τη
μικρή γατούλα Ντοτ και την πήρε υπό την προστασία του. Όταν
άκουσε την ιστορία της Μαύρης Σκούνας, που εξαφανίζει τις
γάτες του νησιού, ήξερε ότι θα έπρεπε να δώσει μάχη με τον
σκοτεινό της καπετάνιο. Και δε θα ήταν μια απλή μάχη, αλλά
ολόκληρος πόλεμος για να σωθούν όλες οι γάτες της Ύδρας.

9+
Ο καινούριος
Ντέιβιντ Άλμοντ
Εικ.: Μάρτα Άλτες
Ποιος είναι ο Τζορτζ; Όταν έρχεται ένας καινούργιος μαθητής στην τάξη, όλα τα άλλα παιδιά τον
βρίσκουν λιγάκι παράξενο. Όμως ο Τζορτζ είναι καταπληκτικός στο ποδόσφαιρο και του αρέσουν τα
πατατάκια, και αυτά είναι αρκετά για τον Ντάνιελ και για τον Μάξι. Η αλήθεια για τον Τζορτζ είναι πιο
παράξενη απ’ ό,τι μπορούν να φανταστούν οι νέοι του συμμαθητές… και επίσης πιο σκοτεινή.
«Χωρίς υπερβολή, δεν υπάρχει άλλος εν ενεργεία συγγραφέας σαν τον Άλμοντ στις μέρες μας».
The Times

10+
ΙΞ - Το Ιπτάμενο Ξενοδοχείο
Δημήτρης Μελικέρτης
Εικ.: Σπύρος Γούσης
Το Ιπτάμενο Ξενοδοχείο με τους 33 ορόφους και τα 3.333 αλεξίπτωτα προσγειώνεται στο χωριό της
Φορτούν κι εκείνη μπαίνει ως λαθρεπιβάτισσα μαζί μ’ έναν γάτο κοκκινοτρίχη. Τους καταδιώκει ένα
αγόρι, υπάλληλος του ΙΞ, που μεταμορφώνεται σε άλμπατρος. Ήρωες με κρυφά χαρίσματα, κυνηγοί
και κυνηγημένοι, οι αινιγματικοί ιδιοκτήτες και μια ερωτοχτυπημένη γάτα εμπλέκονται σε περιπετειώδεις διαδρομές και πρωτόγνωρες εμπειρίες στις θαυμαστές αίθουσες του ΙΞ.
«Περιπέτεια νον στοπ, φαντασία στο φουλ, χιούμορ που σπάει κόκαλα, φοβεροί διάλογοι, χαρακτήρες
μοναδικοί. Σκέψεις περί μοναδικότητας, μαγείας, φαντασίας, αυτοπεποίθησης, αλήθειας και ψέματος
– ζωής γενικότερα». Φίλιππος Μανδηλαράς

10+

10+

Η Λούση Λου είναι μια
από μας

Γιαννούλα, η πειρατίνα
του Αιγαίου

Σταμάτης Κεσόγλου

Λίτσα Ψαραύτη

Εξώφ.: Θέντα Μιμηλάκη

Εξώφ.: Εύη Τσακνιά

Ο κύριος Ρότζερς είναι Κυνηγός
φαντασμάτων που δεν έχει ποτέ
του πιάσει ούτε ένα φάντασμα.
Έτσι αποφασίζει να βρει τη Λούση
Λου και να την κυνηγήσει για όσο
χρειαστεί. Υπάρχει όμως κάτι που
θα σταθεί εμπόδιο στα σχέδιά του.
«Υψηλής θεατρικότητας και
φιλοσοφικής επανατοποθέτησης
ιστορία για τη ζωή, τον θάνατο, την
ελπίδα, την αγάπη, την πίστη, την
αφοσίωση και την έλλειψή τους,
σημεία αναφοράς για την ύπαρξη». Εlniplex

10+
Φαίδωνας και
Ελλάνικος
Μαρία Μπάστα
Εικ.: Σπύρος Γούσης

Ρεσάλτα, λάφυρα, απαγωγές,
συναρπαστικές ιστορίες από το
παρελθόν, κρυμμένοι θησαυροί και
έρωτες θα γίνουν η ζωή της
Γιαννούλας, που μεταμφιεσμένη σε
αγόρι μπαρκάρει στην Αστραπή,
ένα από τα πειρατικά πλοία που
αλωνίζουν το Αιγαίο τα χρόνια της
Τουρκοκρατίας.

11+

Τη νύχτα που το σκυλί
μας μεταμορφώθηκε
σε λύκο
Μαρούλα Κλιάφα
Εξώφ.: Θέντα Μιμηλάκη

Ο Φαίδωνας, παρά τον θανάσιμο
κίνδυνο που διατρέχει, ταξιδεύει
στις αποικίες της αρχαίας Ελλάδας, ανακαλύπτει τα μυστικά του
Ελλάνικου και, με τη βοήθεια του
Ποσειδώνα και της Αθηνάς,
στηρίζει την πατρίδα του την πιο
δύσκολη στιγμή, λίγο πριν από τη
ναυμαχία της Σαλαμίνας.

Αυτή εδώ είναι η ιστορία της
Αντριάνας, που έζησε τα προεφηβικά της χρόνια στη δίνη του
Εμφυλίου. Η εξιστόρησή της για
όσα θυμάται και όσα νομίζει πως
θυμάται άλλοτε είναι οδυνηρή σαν
εφιάλτης και άλλοτε τρυφερή σαν
νανούρισμα. Ένα αφήγημα όπου
δεν υπάρχουν καλοί και κακοί,
πατριώτες και προδότες, νικητές
και ηττημένοι, παρά μόνο θύματα.
Θύματα και από τις δυο αντιμαχόμενες πλευρές, τα οποία ήταν
ταυτόχρονα και θύτες.

Σύγχρονη λογοτεχνία για νέους
12+
Τίγκρε, με τα χέρια γυμνά
Γιώργος Κ. Παναγιωτάκης
Εξώφ.: Βασίλης Σελιμάς
Ο Τίγκρε έχει πολλά όνειρα: Να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, να τα φτιάξει με το κορίτσι που
αγαπά, να κάνει τη γιαγιά του περήφανη, να…
Όμως… Δικαιούται ένα παιδί της φαβέλας να ονειρεύεται; Σε τι μπορεί να ελπίζει όταν ζει σ’ έναν κόσμο
που τον καταδυναστεύουν η φτώχεια, η προκατάληψη και η βία;
Στο πλευρό του Τίγκρε βρίσκεται ένας ηλικιωμένος τερματοφύλακας που είναι μισητός σε ολόκληρη τη
χώρα κι ο δρόμος προς την ελευθερία και την ενηλικίωση είναι σπαρμένος με εμπόδια. Στο βάθος, όμως,
ίσως να αχνοφαίνεται το φως.

11+

12+

11+

Η απόδραση (Όνειρο πρώτο, σειρά Οι
αγριόπαπιες)

Η Μάσκα του Καπιτάνο

Γιώργος Χατζόπουλος

Εξώφ.: Βασίλης Κουτσογιάννης

Εξώφ.: Θέντα Μιμηλάκη
Τι σόι εγκληματίας θα μπορούσε να είναι ένας «μουζικάντης»; Τι
μπορεί να σημαίνει η λέξη «Ναφασκαβαλιάς»; Ποιες ψυχές
χαίρονται με τίποτα; Μπορεί να πνίξει τον Νίκο τον Ψαροκασέλα
ένα γροιβάδι; Ως αύριο έχει ο Θεός; Ή μήπως όχι;
Όταν η μαγεία της φύσης, η ξενοιασιά της παιδικής ηλικίας και η
ομορφιά του έρωτα συναντούν τη σκληρότητα, τη βαναυσότητα
και τη φρίκη του αυταρχικού καθεστώτος, ο εντεκάχρονος
Αλέξανδρος πρέπει να κάνει επιλογές, να πάρει αποφάσεις και
να δράσει. Σύμμαχοί του η νύχτα, τα ζώα, οι φίλοι, ο πρώτος
παιδικός του έρωτας και τα όνειρα. Τα άγρια όνειρα της πρώτης
εφηβείας…
Άραγε πόσο ψηλά μπορούν να πετάξουν οι αγριόπαπιες;

12+

Μπρούντζος και
Ηλιοτρόπιο
Τσάο Γουέν Σουέν
Εικ.: Meilo So,
Μτφρ.: Δημήτρης Σωτάκης

O Μπρούντζος ζει συντροφιά με
ένα γέρικο βουβάλι. Κανείς δεν
έχει ακούσει τη φωνή του. Στην
απέναντι όχθη θα εμφανιστεί ένα
κορίτσι, το Ηλιοτρόπιο, που κι
εκείνο περνάει τις ώρες του
μοναχικά. Η μοίρα θα ενώσει τα
δύο παιδιά, που μαζί θα ανακαλύψουν τον καινούριο κόσμο που
ανοίγεται μπροστά τους. Ένα
μοναδικό μυθιστόρημα, μεταφρασμένο απευθείας από τα
κινέζικα, από τον βραβευμένο με
το βραβείο Άντερσεν Cao
Wenxuan.
Hans Christian Andersen Award

Μάνος Κοντολέων
Ο δεκατετράχρονος Φιλ προσπαθώντας να ξεπεράσει την ψυχρότητα με την οποία τον μεγάλωσαν οι γονείς του, αλλά και τις
δύσκολες καταστάσεις που βιώνει, ανακαλύπτει την ύπαρξη του
Καπιτάνο, ενός άλλου εαυτού του πίσω από τον οποίο θα θελήσει
να κρυφτεί.
«Στιλίστας της γραφής, δεξιοτέχνης ύφους που επιδίδεται σε
θαυμαστούς τροπισμούς της γλώσσας, και εμβολιάζοντας παράλληλα τον λόγο του με λυρισμό και ποιητική υπαινικτικότητα, ο
Κοντολέων είναι την ίδια στιγμή συγγραφέας που στηρίζεται στην
εύρωστη και εύπλαστη μυθοπλαστική φαντασία και στη διάθεσή
του να καλλιεργήσει λόγους κοινωνικής κριτικής και εξερεύνησης
της σύγχρονης παθογένειας». Τζίνα Καλογήρου, Καθηγήτρια
ΕΚΠΑ

Ένα αγγελάκι στα Εξάρχεια

Ο άνθρωπος φωτιά

Λότη ΠέτροβιτςΑνδρουτσοπούλου

Κωνσταντίνος Πατσαρός
Εικ.: Ελένη Τσάμπρα

Μια ολόκληρη εποχή ζωντανεύει στις
σελίδες αυτού του βιβλίου μέσα από τα
βιώματα, τις χαρές και τις λύπες μιας
οικογένειας που ζει στην καρδιά της
Αθήνας τα χρόνια τα μεταπολεμικά και
τη δεκαετία του 1950. Με γνώση και
αντικειμενική ματιά, αλλά και με
σατιρική διάθεση, κέφι και χιούμορ, η
συγγραφέας περιγράφει σπαρταριστά
γεγονότα με φόντο την τότε κοινωνική
και πολιτική ζωή του τόπου.

12+
Αν έρθεις σαν
τον άνεμο
Τζάκλιν Γούντσον
Μτφρ.: Αργυρώ Πιπίνη
Ο Τζερεμάια είναι μαύρος. Η Έλλι
είναι λευκή και Εβραία. Οι κόσμοι
τους διαφορετικοί, αλλά για τους
ίδιους αυτό δεν έχει σημασία. Το
μόνο που μετράει είναι να
βρίσκονται μαζί. Για τους άλλους,
το μόνο που μετράει είναι να τους
κρατήσουν χώρια, μακριά τον
έναν από τον άλλον.
Hans Christian Andersen Award
2020
Astrid Lindgren Memorial Award

12+

11+
Ο γορίλλας του
δολοφόνου
(Γυμνάσιο – Λύκειο)
Γιάκομπ Βέγκελιους
Μτφρ.: Μαρία Αγγελίδου,
Άγγελος Αγγελίδης
Είναι νύχτα στο λιμάνι της Λισσαβόνας. Το λιγοστό φως των φαναριών
ίσα που καταφέρνει να διώχνει εδώ κι
εκεί το σκοτάδι. Στις σκιές τρέχει ένας
άντρας: αγωνίζεται για τη ζωή του. Το
όνομά του είναι Αλφόνς Μόρρο και
κρύβει ένα μυστικό· ένα μυστικό που
πανίσχυρες δυνάμεις θέλουν να
κρατήσουν κρυφό με κάθε κόστος. Ο
διώκτης του τον πλησιάζει. Και τον προλαβαίνει. Όλα τελειώνουν
πολύ γρήγορα. Ο Μόρρο πέφτει απ’ την προκυμαία και εξαφανίζεται στα σκοτεινά νερά του ποταμού Τάγου. Σύντομα το νέο
μαθαίνεται· έγινε φόνος. Αλλά μαζί κυκλοφορεί και μια φήμη
τρομακτική: πως στα στενά και τα σοκάκια του λιμανιού κρύβεται
κάποιος τρελός, διψασμένος για αίμα... Ο γορίλλας του δολοφόνου.

«Είδα την πόλη σας να καίγεται. Είδα τα σπίτια σας να μαυρίζουν.
Είδα τα δέντρα σας να γίνονται κάρβουνο και εσάς να τρέχετε
μακριά. Πέταξα από θάμνο σε θάμνο, από ελιά σε ρείκι, από
χωράφι σε χωράφι, από αυλή σε σπίτι και τα έκαψα όλα». Φωτιά
ξέσπασε στο νησί, το καλοκαίρι απέκτησε διαφορετικό χρώμα,
άλλη μυρωδιά. Οι υποσχέσεις που δόθηκαν από τον προηγούμενο Αύγουστο κάηκαν μαζί με τις πρώτες ελιές, θάφτηκαν στη
στάχτη. Η Άρτεμη όμως δεν τις ξέχασε. Είχαν ορκιστεί ότι θα
δημιουργήσουν μια ιστορία, μαζί και οι τρεις. Το μυαλό της ήταν
αφοσιωμένο εκεί, την τράβαγε μακριά από την καταστροφή, από
το μυστήριο της φωτιάς. Η ιστορία όμως είχε ήδη αλλάξει, έκαιγε
πια τα χέρια, όπως εκείνο το βράδυ που χίμηξε η πυρκαγιά στο
δωμάτιό της. Ο άνθρωπος φωτιά ήταν δίπλα της και σκόπευε να
παραμείνει.
Τρεις χαρακτήρες που αφηγούνται τα γεγονότα: ο γιος, ο
πατέρας και ο παππούς. Τρεις νέοι που ωριμάζουν μέσα από τη
σύγκρουση με το παρελθόν και το μέλλον.
Το τέλος της αθωότητας μέσα σ’ ένα καλοκαίρι που θα σημαδέψει τη ζωή τους…

14+
Η Ανδριανή και ο κυνηγός
Ελένη Δικαίου
Εξώφ.: Θέντα Μιμηλάκη
Η Ανδριανή είναι τελειόφοιτη Λυκείου,
απέτυχε στις Πανελλήνιες εξετάσεις
και οι γονείς της βρίσκονται σε
διάσταση. Θα ακολουθήσει τη μητέρα
της σε έναν τόπο που δεν αναφέρεται
σε κανέναν τουριστικό οδηγό και σε
ένα σχέδιο πέρα από κάθε λογική.
Στο μυθιστόρημα αυτό, η συγγραφέας
αναπτύσσει τη σχέση μάνας-κόρης,
διαχειρίζεται τις κρίσεις που περνά η
σχέση τους αλλά και το χάσμα των
γενεών ανάμεσά τους, αναδεικνύει ευφάνταστα τη μοναξιά της
ηρωίδας στο βουνό βάζοντάς τη να συνδιαλλαγεί με το υπερφυσικό. Πετυχαίνει τέλος την ώσμωση τοπίου και ανθρώπων στην
πολύ ενδιαφέρουσα σκηνή καταδίωξης, παραδίδοντας, εντέλει,
το καλύτερο μυθιστόρημά της των τελευταίων χρόνων — το
οποίο κρατάει τον αναγνώστη τόσο με την πλοκή του, όσο και με
τον αφηγηματικό του τρόπο.

Εκπαιδεύομαι και εκπαιδεύω

Δέος για τη ζωή.
Η σκέψη του μεγάλου ανθρωπιστή μέσα
από κείμενα της περιόδου
1905-1965
Αλβέρτος Σβάιτσερ
Πρόλογος: Σταύρος Ζουμπουλάκης
Μτφρ.: Θοδωρής Τσομίδης
«Η κεντρική ιδέα του ηθικού στοχασμού του Σβάιτσερ είναι
απλή και κοινή: σεβασμός της ζωής, δέος (Ehrfurcht)
μπροστά στο θαύμα της ζωής. Αυτήν ωστόσο την απλή και
κοινή ιδέα ο Σβάιτσερ τη διευρύνει, πρωτοποριακά για την
εποχή του, πέρα από τα όρια της ανθρώπινης ζωής και
συμπεριλαμβάνει τα ζώα και όλη την πλάση. Το πιο άμεσο
δεδομένο της συνείδησης γίνεται το σύνθημα της ηθικής του:
“Είμαι ζωή που θέλει να ζήσει ανάμεσα σε ζωή που θέλει να
ζήσει”».
Από τον Πρόλογο του Σταύρου Ζουμπουλάκη

Πετυχαίνω στο Γυμνάσιο
Χριστίνα Ρασιδάκη, Σμαρούλα Παντελή
Το γυμνάσιο είναι ένας κόσμος με πολλές προκλήσεις, λίγο πριν
την ενηλικίωση. Ο τρόπος διδασκαλίας και διαβάσματος, οι
απαιτήσεις, οι κοινωνικές σχέσεις, τα ενδιαφέροντα, όλα αλλάζουν. Αυτό το βιβλίο γράφτηκε για τους μαθητές σας, για να
βρουν τον χάρτη και την πυξίδα για την καινούρια τους ζωή. Στη
ζωή θα δώσουν πολλές φορές εξετάσεις, με πολλούς τρόπους
και για πολλά πράγματα. Αυτό το βιβλίο θα γίνει ο σύμμαχός τους
και θα τους βοηθήσει να τα καταφέρνουν γενικώς!

Μεγαλώνοντας (με) το
παιδί μου

Κώστας Γκοτζαμάνης

Κώστας Γκοτζαμάνης

«Ο πανικός εμφανίζεται συχνότερα
σε περιόδους που χαρακτηρίζονται
από σημαντικές αποφάσεις και σχετίζονται με τη μετάβαση σε επόμενη
φάση ζωής. Με αυτή την έννοια,
είναι πιθανό να εμφανιστεί σε παιδιά,
κυρίως σε σχέση με ενδοοικογενειακές συγκρούσεις, όταν για παράδειγμα αισθάνονται ότι θα πρέπει να
συμπαραταχθούν με τον έναν από
τους δυο γονείς. Στην εφηβεία πάλι,
οι κρίσεις πανικού συνδέονται συνήθως με τις πρώτες
σημαντικές αποφάσεις της ζωής, που αφορούν την επιλογή
επαγγέλματος, σπουδών κτλ. Οι φροντιστές των παιδιών και
των εφήβων μπορούν να προσφέρουν σημαντική βοήθεια αν
καταφέρουν να διερευνήσουν και να ανακαλύψουν μαζί τους
ποιο είναι το κεντρικό δίλημμα αυτής της εποχής και να το
συζητήσουν ανοιχτά, χωρίς, βέβαια, να προσπαθήσουν να
υποβάλουν τις δικές τους προτιμήσεις».
Κώστας Γκοτζαμάνης στο Taλκ

Αποτελεσματική επικοινωνία στο σπίτι και στο
σχολείο.
Για εκπαιδευτικούς και γονείς
Χριστίνα Ρασιδάκη

Το παιδί και η γνώση. Από πού προέρχεται
η επιθυμία για μάθηση;
Μαρτίν Μενές
Ένα στα τέσσερα παιδιά παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες στην
κατάκτηση των βασικών γνώσεων που του προσφέρει το
σχολείο. Παρά το γεγονός ότι είναι εξίσου έξυπνο και περίεργο
με τα άλλα παιδιά, δεν καταφέρνει να μπει ουσιαστικά στη
θέση του μαθητή. Όμως, το πρόβλημα της σχολικής αποτυχίας
σπανίως εντοπίζεται εκεί όπου γεννιέται: στην επιθυμία για
γνώση, η οποία καθιστά τη μάθηση εφικτή. Στο βιβλίο αυτό, η
Μαρτίν Μενές, με το ψυχαναλυτικό της βλέμμα, βλέμμα οξύ
από την ιδιαίτερα πλούσια εμπειρία της σε ιατρο-ψυχοπαιδαγωγικά κέντρα, μας εξηγεί με ποιον τρόπο εμφανίζεται και
διατηρείται η επιθυμία κάποιου να μάθει.

Ένας σύγχρονος οδηγός επιβίωσης για
οικογένειες και άτομα, εύληπτος, χωρίς
θεωρητική ορολογία, χρήσιμος για
όλους. «Η νεανικότητα δεν έχει να
κάνει μόνο με την ηλικία, υπάρχουν
νέοι στην ηλικία άνθρωποι που έχουν
χάσει τη νεανικότητά τους, που έχουν
χάσει την ικανότητα να ονειρεύονται.
Για τους γονείς, η νεανικότητά τους
είναι ίσως το σημαντικότερο εργαλείο
που διαθέτουν για την ανατροφή των
παιδιών τους. Οι γονείς που δεν ονειρεύονται συνήθως αντιμετωπίζουν με φόβο τα όνειρα των παιδιών τους και φροντίζουν να
τα ψαλιδίζουν».
Κώστας Γκοτζαμάνης στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η συγγραφέας Αγγελική
Βαρελλά και το παιχνίδι
της επικοινωνίας

Το γέλιο του βατράχου
ή Πώς τα παραμύθια
μπορούν να σου αλλάξουν
τη ζωή

Νένα Κοκκινάκη
Με αφορμή τα 55 χρόνια (19662021) προσφοράς της Αγγελικής
Βαρελλά στην παιδική λογοτεχνία
και την κυκλοφορία του βιβλίου της
«Το χελιδόνι της 25ης Μαρτίου
1821» (ένα βιβλίο που είχε γράψει
ως μαθήτρια της Εβδόμης Γυμνασίου και που κυκλοφόρησε πρώτη
φορά φέτος σε εικονογράφηση του
Αχιλλέα Ραζή) δημοσιεύσαμε ένα μικρό βιβλίο αφιερωμένο
στο έργο της και το διαθέτουμε δωρεάν σε όλους. Το βιβλίο
είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα των Εκδόσεων Πατάκη, στην
αντίστοιχη θέση του βιβλίου, στην ένδειξη «απόσπασμα». Οι
Εκδόσεις Πατάκη έχουν εξασφαλίσει τα πνευματικά δικαιώματα της συγγραφέα και φιλολόγου Νένας Κοκκινάκη, ώστε να
μην τίθεται ζήτημα αντιγραφής, εκτύπωσης και εν γένει
διακίνησης του βιβλίου.

Μέθοδος 3step -

Είναι γεγονός ότι τα παιδιά μαθαίνουν, συνεργάζονται και τα
πάνε καλύτερα με τους γύρω τους όταν νιώθουν ηρεμία και
ασφάλεια. Πώς μπορούμε, όμως, να παρέμβουμε όταν
αυτές οι συνθήκες απουσιάζουν; Το βιβλίο αυτό ανταποκρίνεται στην επιθυμία πολλών εκπαιδευτικών και γονέων να
είναι υποστηρικτικοί, να πλαισιώνουν και να οριοθετούν
σωστά, χωρίς να γίνονται αυταρχικοί, υποχωρητικοί και
πιεστικοί. Με προσέγγιση που παρακάμπτει πολλές δυσκολίες, τους βοηθά να καλλιεργήσουν την κρίση και να βοηθήσουν τα παιδιά να χτίσουν τον χαρακτήρα τους, αποκτώντας,
παράλληλα, ψυχική ανθεκτικότητα και καλή σχέση με τον
εαυτό τους και τους άλλους.

Πανικός - Η μεγάλη
εξέγερση μέσα μας

Henri Gougaud
Μτφρ.: Λίλη Λαμπρέλλη
Μπροστά στο αβέβαιο μέλλον, σήμερα
μοιάζουμε με τους μακρινούς προγόνους μας που φοβούνταν μήπως δεν
ξαναδούν τον ήλιο. Η απάντηση σ’
αυτόν τον φόβο που κάποιες φορές μάς
ταρακουνάει βρίσκεται στα παραμύθια
και στην απέραντη σοφία τους. Μονάχα
αυτά γνωρίζουν να μεταμορφώνουν τις απειλές σε θαύματα.
Όμως θα πρέπει και να τ’ ακούμε.
Αυτό το παράξενο, αστείο και ταυτόχρονα καθησυχαστικό
αφήγημα, το παραγεμισμένο με ιστορίες, είναι ένα αληθινό
βιβλίο σοφίας.

Δίδαξε. Μπορείς;
Τι χρειάζεται για να χτιστεί η επόμενη γενιά
Andria Zafirakou
Η Ελληνοκύπρια Andria Zafirakou έχει κερδίσει το διεθνές βραβείο Global Teacher Prize ως
πρωτεργάτης της μεταμόρφωσης ενός υποβαθμισμένου σχολείου σε ένα από τα πιο πετυχημένα στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί που η φτώχεια, η στέρηση, οι δυσκολίες και το τραυματικό υπόβαθρο
πολλών μαθητών είχαν δημιουργήσει ένα περιβάλλον εχθρικό για τη μάθηση, κατάφερε να δημιουργήσει ένα ασφαλές σχολείο-καταφύγιο για τα παιδιά. Στο βιβλίο θα διαβάσουμε το πώς ξεκίνησε,
πλένοντας κρυφά τα ρούχα των μαθητών ενώ έκαναν μάθημα, διδάσκοντας στην τάξη φράσεις σε
35 γλώσσες για να επικοινωνήσουν τα παιδιά μεταξύ τους, αλλά και γιατί η τέχνη πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της εκπαίδευσης. Τέλος, θα μας εξηγήσει πώς οι μικρές, καθημερινές
πράξεις καλοσύνης μπορούν να έχουν καταπληκτικά αποτελέσματα και πώς οι καλοί δάσκαλοι
μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο.

Διαβάστε ένα απόσπασμα από το υπό έκδοση βιβλίο «Δίδαξε. Μπορείς;»

Δίδαξε. Μπορείς;
Τι χρειάζεται για να χτιστεί η επόμενη γενιά

Andria Zafirakou

Εξέτασα τη δουλειά κάποιων άλλων μαθητών κι
έπειτα το βλέμμα μου επέστρεψε στον Αλβάρο.
Καθόταν πάλι και κοιτούσε το χαρτί του. Τότε
συνειδητοποίησα πως έπρεπε να τον
καθοδηγήσω, πως θα προχωρούσε στην επόμενη
πινελιά μόνο αν πρώτα του έκανα μία εγώ. Έτσι
πορευτήκαμε, λοιπόν, σε όλο το μάθημα: κάθε
γραμμή που ζωγράφιζα εγώ εκείνος την
αντιστοιχούσε με μια άλλη. Και, μολονότι με αργό
ρυθμό, οι γραμμές γίνονταν ολοένα και πιο
μακριές, ολοένα και πιο ζωηρές, καθώς ολοένα
μεγάλωνε και η αυτοπεποίθηση του Αλβάρο στη
διάρκεια της υπόλοιπης ώρας. Ήξερα πως
υπήρχαν σηκωμένα χέρια, άλλα θρανία στα οποία
κάποιος με χρειαζόταν, κι έπρεπε να καταφέρω να
συνδυάσω τις ανάγκες του Αλβάρο με αυτές των
υπόλοιπων μαθητών μου. Στο τέλος του
μαθήματος, ανταμείφθηκα.
Ήμουν σκυμμένη πάνω από το θρανίο ενός άλλου
μαθητή, όταν ένιωσα πίσω μου την παρουσία
κάποιου.
«Π... πού να το βάλω αυτό, δεσποινίς;»
«Εκεί πάνω, στο ράφι» είπα. Αλλά δεν
αναγνώρισα τη φωνή που με είχε ρωτήσει. Και
μόλις γύρισα, κατάλαβα γιατί. Είχε μιλήσει ο
Αλβάρο. Τούτο το αγόρι, που πρωτοήρθε βουβό
στην τάξη μου, που είχε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες και περίμενε τόσο λίγα από τον εαυτό
του, μου είχε μιλήσει για πρώτη φορά. Κι αυτό
το είχε κατορθώσει η τέχνη. Δεν είπα τίποτα.
Δεν ήθελα να το κάνω ζήτημα ή να τον φέρω σε
δύσκολη θέση. Πρόσεξα πως είχε ένα τραύλισμα
– ίσως αυτός ήταν ο λόγος που προτιμούσε να
μη μιλάει. Είχε, όμως, ταλέντο, είχε δυνατότητες.
Πόσο χαζή ήμουν που τον είχα υποτιμήσει.
Ο Αλβάρο συνέχισε να παρακολουθεί τα
μαθήματά μου. Κάθε εβδομάδα έβλεπα την
αυτοπεποίθησή του να μεγαλώνει. Ήταν σαν η
αναγνώριση του ταλέντου του να τον έκανε να
νιώθει άξιος και σε άλλες πτυχές της σχολικής
του ζωής. Τον είδα να κάνει φίλους τον
παρακολουθούσα στην τραπεζαρία, την ώρα του
μεσημεριανού, να έρχεται σε επαφή με άλλα
παιδιά να παίζει ποδόσφαιρο στο προαύλιο την
ώρα του διαλείμματος. Δεν ερχόταν πια στο
μάθημά μου σέρνοντας τα πόδια του: δρασκέλιζε
την πόρτα με σιγουριά – κουβέντιαζε με τους
υπόλοιπους, με μια αίσθηση ότι δικαιούνταν να
βρίσκεται εκεί. Τη μέρα που τον μάλωσα επειδή
μιλούσε, ολόκληρη η τάξη ξέσπασε σε γέλια.
«Θεέ μου, Αλβάρο» του είπα. «Μόλις σου ζήτησα
να κάνεις ησυχία».
Κοκκίνισε από ντροπή, μα χαμογέλασε με τα
στραβά του δόντια και τα σιδεράκια του.
Με αυτό τον τρόπο συνεχίσαμε τα δύο επόμενα
χρόνια, κι όταν ήρθε η ώρα για τις απολυτήριες
εξετάσεις, πήρε κι εκείνος μέρος όπως οι

υπόλοιποι μαθητές. Και ο Αλβάρο, που δεν
περίμενε ποτέ κανείς πως θα μπορούσε να δώσει
οποιεσδήποτε εξετάσεις, κατάφερε να πάρει Δ. Τη
μέρα που δίνονταν τα αποτελέσματα, εμφανίστηκε
μαζί του και η μητέρα του.
«Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ» είπε και με
έσφιξε στην αγκαλιά της.
Ο Αλβάρο όλη μέρα δεν σταμάτησε να
χαμογελάει. Από όλες τις εξετάσεις που είχε
δώσει, αυτό ήταν το μοναδικό πιστοποιητικό που
πήρε.
Ο υπεύθυνος του τμήματος, ο Αρμάντο, ήρθε να
τον συγχαρεί.
«Ξέρεις, μόνο για τρεις μονάδες δεν πήρε Γ» μου
είπε.
«Γ; Μα αν έπαιρνε Γ, θα μπορούσε να
παρακολουθήσει το Άλφα επίπεδο» είπα.
Ο συνάδελφος έγνεψε καταφατικά. Κι αισθάνθηκα
μια σπίθα να ανάβει μέσα μου.
«Πρέπει να δοκιμάσουμε» είπα. «Πρέπει να
προσπαθήσουμε να τον βάλουμε στα μαθήματα
του Άλφα επιπέδου. Θα σου άρεσε αυτό,
Αλβάρο;»
Το πρόσωπό του μου είπε μονομιάς όλα όσα
ήθελα να ξέρω.
Εκείνο το καλοκαίρι πίεσα τη διευθύντρια να
εξασφαλίσει στον Αλβάρο μια θέση στο μάθημα
εικαστικών του Άλφα επιπέδου. Σύντομα με
κάλεσε και μου είπε πως, αν πίστευα ότι
μπορούσα να τον βοηθήσω να το φέρει εις πέρας,
μετά χαράς να κάναμε μια προσπάθεια. Ήθελε να
κανονιστούν έτσι τα μαθήματά του, ώστε να
μπορέσει παράλληλα να δώσει ξανά εξετάσεις για
τα πιστοποιητικά των αγγλικών και των
μαθηματικών.
«Κανένα πρόβλημα» είπα.
Η παρουσία του Αλβάρο στο μάθημα των
εικαστικών καθιερώθηκε. Όποτε είχε κενό,
καθόταν στα πίσω θρανία της τάξης μας,
δουλεύοντας πάνω στα έργα του ή
προσπαθώντας με διάφορους τρόπους να τα
εξελίξει. Οι νεότεροι μαθητές χαιρόντουσαν πολύ
να τον έχουν ανάμεσά τους – απέκτησε, μάλιστα,
φήμη ως ο φιλοξενούμενος καλλιτέχνης μας.
Συχνά στη διάρκεια του μαθήματος τα άλλα παιδιά
ζητούσαν τη βοήθειά του ή τον ρωτούσαν πώς
καταφέρνει να σχεδιάζει και να ζωγραφίζει με
αυτό τον τρόπο. Ήταν χάρμα να τον βλέπεις να
αλληλεπιδρά μαζί τους. Το τραύλισμά του
εξαφανιζόταν. Φαινόταν απόλυτα άνετος σε
εκείνο τον συμβουλευτικό ρόλο.
Τη μέρα που έβγαιναν τα αποτελέσματα για το
Άλφα επίπεδο, ήμουν ξαπλωμένη σε μια παραλία
στην Ελλάδα, εκεί που έχουν το εξοχικό τους οι
γονείς μου. Η αδερφή μου, η Μαρία, είναι κι αυτή
δασκάλα και τα τηλέφωνά μας κουδούνισαν
ταυτόχρονα μόλις βγήκαν τα αποτελέσματα. Τις
πιο πολλές χρονιές τα αποτελέσματα συμπίπτουν
με τις καλοκαιρινές μου διακοπές, και η υπόλοιπη
οικογένειά μου έχει μάθει πια να μη μας ενοχλεί,
εμένα και τη Μαρία, όταν σαρώνουμε με το
βλέμμα τους βαθμούς, με ένα φραπέ στο χέρι και
με την άμμο στα δάχτυλα των ποδιών μας. Μόλις
είδα το όνομα του Αλβάρο, πήδηξα πάνω

ουρλιάζοντας. Ο κόσμος μπορεί και να νόμισε
πως είχε βγει στην παραλία καρχαρίας.
«Τι;» είπε η Μαρία.
«Ο Αλβάρο πήρε A!»
Συνάντησα τον Αλβάρο λίγες εβδομάδες μετά,
όταν ήρθε στο σχολείο για να πάρει ένα μέρος της
δουλειάς του και να τακτοποιήσει τον φάκελό του.
Δεν τον είχα ξαναδεί ποτέ να χαμογελάει τόσο.
Αυτό που μου δίδαξε ο Αλβάρο ήταν ανεκτίμητο:
Συχνά τα παιδιά που υποτιμάμε τόσο αβασάνιστα
είναι τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
– το ίδιο δεν έκανα κι εγώ με τον Αλβάρο όταν
πρωτοήρθε στην τάξη μου; Αυτός, όμως, απέδειξε
πως και εγώ –όπως και όλοι– έκανα λάθος. Είχε
κατορθώσει να πάρει Α σε ένα μάθημα του Άλφα
επιπέδου, τη στιγμή που ποτέ δεν τον θεώρησαν
ικανό ούτε για ένα απλό πιστοποιητικό.
Αν διαβάσει κανείς τα στατιστικά δεδομένα που
αφορούν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες,
είναι πιθανό να νιώσει ένα δυσάρεστο
συναίσθημα. Έχουν διπλάσιες πιθανότητες να
πέσουν θύματα σχολικού εκφοβισμού στο
δημοτικό· έχουν τις επταπλάσιες πιθανότητες να
εξαιρεθούν από τη σχολική διαδικασία· έχουν
διπλάσιες πιθανότητες να ζήσουν μέσα στη
φτώχεια και πολύ λιγότερες να προσληφθούν σε
κάποια δουλειά. Τότε δεν ήμουν η μόνη που είχε
χαμηλές προσδοκίες – παρόμοιες έχει και η
κοινωνία.
Οι εκπαιδευτικοί, πάλι, δεν έχουν τα εφόδια ώστε
να βοηθήσουν στην υποστήριξη αυτών των
παιδιών. Μια ανασκόπηση του 2015 τόνιζε τη
θλιβερή έλλειψη κατάρτισης των εκπαιδευτικών
σε σχέση με τους μαθητές που αντιμετωπίζουν
αυτά τα προβλήματα, καταλήγοντας πως «μια
διδασκαλία σωστή για τα παιδιά με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες θα είναι μια διδασκαλία
σωστή για όλα τα παιδιά». Πέντε χρόνια μετά, δεν
έχω παρατηρήσει την παραμικρή βελτίωση στη
σχετική κατάρτιση των εκπαιδευτικών.
Παιδιά σαν τον Αλβάρο βλέπει κανείς στα σχολεία
κάθε μέρα, καθισμένα σε μια θέση στο βάθος της
τάξης, προσπαθώντας να γίνουν ένα με τους
τοίχους ή τρέμοντας μήπως τα προσέξουν επειδή
θα έχουν κάνει κάποιο θόρυβο. Ο Αλβάρο είχε
καταφύγει σε έναν σιωπηλό κόσμο, γιατί νόμιζε
πως δεν του άξιζε μια θέση στον πραγματικό.
Μαθητές σαν αυτόν είναι πολύ εύκολο να τους
αγνοήσει κανείς. Πολλές φορές, εμείς οι
εκπαιδευτικοί τυχαίνει να έχουμε τόσο μεγάλο
φόρτο εργασίας ή να είμαστε πνιγμένοι με τόσες
άλλες υποχρεώσεις, που αδυνατούμε να
δώσουμε στους Αλβάρο τον χρόνο και την
υπομονή που τόσο έχουν ανάγκη. Δείτε, όμως, τι
μπορούν να κατορθώσουν αν τους τα δώσουμε.
Η ιστορία του Αλβάρο είναι μια βαθιά ανθρώπινη
ιστορία, η οποία άλλαξε θεμελιωδώς τον τρόπο
σκέψης μου σε σχέση με τη διδασκαλία.
Ορκίστηκα πως δε θα κρίνω ποτέ ξανά ένα παιδί
από τις πρώτες εντυπώσεις. Ωστόσο, θα περνούσε
καιρός για να μάθω τι στ’ αλήθεια κρύβεται πίσω
από τα διάφορα προσωπεία που αρκετά παιδιά
υιοθετούν στο σχολείο.

Εκπαιδευτικά προγράμματα

σχεδιασμένα για τη διά ζώσης ή εξ αποστάσεως διδασκαλία με αφορμή λογοτεχνικά βιβλία
Συνεχίζουμε τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων που βασίζονται σε λογοτεχνικά βιβλία και που μπορούν να
υλοποιηθούν είτε στον χώρο του σχολείου είτε εξ αποστάσεως. Στόχος μας είναι να δώσουμε στους εκπαιδευτικούς
ακόμη περισσότερα εργαλεία για ανάπτυξη δράσεων φιλαναγνωσίας.
Μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα των Εκδόσεων Πατάκη (www.patakis.gr), στην ενότητα «ο εκδοτικός οίκος».
Στο ίδιο σημείο μπορείτε επίσης να βρείτε ειδικό οπτικοακουστικό υλικό που θα σας βοηθήσει να οργανώσετε τα
επετειακά αφιερώματα ενόψει της 28ης Οκτωβρίου. Το υλικό είναι εμπνευσμένο από βιβλία πολύ αγαπημένων
συγγραφέων που μελέτησαν, διερεύνησαν αλλά και έζησαν τα γεγονότα της κατοχικής Ελλάδας και του Β΄
Παγκοσμίου πολέμου.

Μήνας Εφηβείας 2021, συνεχίζουμε διαδικτυακά

Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής

«Βρες τη μαγεία σου και σκόρπισέ τη στον κόσμο»
(Για σχολικές τάξεις: Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμν. & Ε΄, Στ΄ Δημ.)
Ένα από τα μαγευτικά στοιχεία του νέου βιβλίου του Δημήτρη Μελικέρτη «ΙΞ - Το Ιπτάμενο
Ξενοδοχείο» είναι το ίδιο το ξενοδοχείο και οι μαγικές του αίθουσες.
Ο διαγωνισμός σάς προ(σ)καλεί να ξεδιπλώσετε τη φαντασία σας και να σχεδιάσετε μια
δικής σας έμπνευσης αίθουσα του ΙΞ.
Αξιοποιήστε τους ήρωες του βιβλίου και αφηγηθείτε μία περιπέτεια μέσα σε αυτή την
αίθουσα. Στείλτε τις συμμετοχές σας στο ekdiloseis@patakis.gr μέχρι τις 11/12/21.
Έπαθλο του διαγωνισμού η δημιουργική ενασχόληση με τη λογοτεχνία!
Ο συγγραφέας και Dr. Δημιουργικής Γραφής Δημήτρης Μελικέρτης θα προσφέρει ένα
αποκλειστικό εργαστήρι δημιουργικής γραφής τεσσάρων συναντήσεων σε μία τάξη
δημοτικού και μία γυμνασίου που θα διακριθούν.
Αναλυτικές πληροφορίες:
www.patakis.gr/Diagonismoi | ekdiloseis@patakis.gr | 2103650024

Π. TΣAΛΔAPH (ΠPΩHN ΠEIPAIΩΣ) 38, 104 37 AΘHNA, THΛ.: 210.36.50.000, 801.100.2665,
KENTPIKH ΔIAΘEΣH: EMM. MΠENAKH 16, 106 78 AΘHNA, THΛ.: 210.38.31.078 e-mail: info@patakis.gr • www.patakis.gr

Εικόνα εξωφύλλου: Θέντα Μιμηλάκη από το βιβλίο «Οι αγριόπαπιες» του Γιώργου Χατζόπουλου

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε με την τάξη σας σε ένα από τα προγράμματα του
επόμενου Μήνα Εφηβείας που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά τον Νοέμβριο του 2021.
Μέσα από τις ειδικά σχεδιασμένες δράσεις του προγράμματος στοχεύουμε να
δημιουργήσουμε νέα ερεθίσματα για τους νέους, να τους κεντρίσουμε τη φαντασία, να
τους χαρίσουμε μια διαφορετική γνώση και να τους προκαλέσουμε το ενδιαφέρον για τη
λογοτεχνία, την τέχνη, την επιστήμη και άλλους ενδιαφέροντες τομείς. Εκτός όμως από τις
εκδηλώσεις για εφήβους, στον Μήνα Εφηβείας έχουν σχεδιαστεί επιμορφωτικά σεμινάρια
για γονείς και εκπαιδευτικούς.
Σας προσκαλούμε να ξεφυλλίσετε το σχετικό έντυπο, να ενημερωθείτε μέσα από τα
www.patakis.gr, www.iread.i-teen.gr, να διαδώσετε τον Μήνα Εφηβείας, αλλά κυρίως να
οργανώσετε τη συμμετοχή της τάξης σας. Για τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις δεν υπάρχει
καμία οικονομική επιβάρυνση.
Πληροφορίες: Τμήμα Εκδηλώσεων, τηλ. 210.36.50.024. Τα προγράμματα απευθύνονται
σε παιδιά των τελευταίων τάξεων του δημοτικού και σε μαθητές γυμνασίου – λυκείου και
πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου.

