
ΣΤ΄1 ΤΑΞΗ 3Ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΚΕΧΑΓΙΑ Σελίδα 1 

 

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 

 (βιβλία για μικρά, μεγάλα και μεγαλύτερα παιδιά!!!) 

 

 
 ΤΟ ΚΡΥΜΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 

  

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΛΗΔΑ ΛΑΜΠΡΕΛΛΗ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΠΑΤΑΚΗ 

 ΕΤΟΣ:2010 

 

Με λίγα λόγια… 

Μια φορά κι έναν καιρό, στη Γη, τον πλανήτη του νερού, έπεσε μεγάλη ξηρασία. Οι 

πέτρες, τα φυτά, τα ζώα και οι άνθρωποι –όλα– ήταν στεγνά και διψασμένα. Κι ο 

αέρας, θερμός σαν ανάσα δράκου, δεν παρηγορούσε. 

Μια φορά κι έναν καιρό, σαν πάντα, σαν τώρα, δεν υπήρχε νερό, ήτανε κρυμμένο, 

φοβισμένο, κακιωμένο. 

Όμως κατάφεραν να το βγάλουν στο φως το παιδί και το φίδι -ήρωες ταπεινοί και 

μαζί παντοδύναμοι, γιατί ήταν αθώοι (τόσο που να μερώσουν τις νεράιδες), γιατί 

ήταν γενναιόδωροι (τόσο που ν’ αψηφήσουνε το θάνατο), γιατί, παρότι ανόμοιοι, 

ήτανε φιλιωμένοι. 

 

 

 Η ΒΙΔΡΑ ΠΟΥ ΦΟΒΟΤΑΝ ΤΟ ΝΕΡΟ 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΤΣΟΡΩΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΣΑΒΒΑΛΑΣ 

ΕΤΟΣ:2010 

 

Με λίγα λόγια… 

Η Βέρα, η μικρή βίδρα, έχει ένα μυστικό. Φοβάται το νερό! 

Στο Μεγάλο Αγώνα κολύμβησης που ξεκινά, εκείνη δε θέλει να πάρει μέρος. Αλλά 

όταν το Μικρό Πουλί πέφτει στο νερό, η μικρή βίδρα είναι η μόνη που μπορεί να το 

σώσει. Θα ξεπεράσει το φόβο της αυτή τη 

φορά; Τα παιδιά εκδηλώνουν συχνά, με 

διάφορα συμπτώματα, φόβο για το νερό, για τα 

ζώα, για το γιατρό, για το σχολείο, για τα ύψη, 

για το σκοτάδι κ.ά.  
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 ΑΡΚΑΣ - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΝΕΡΑ - ΜΗΝ ΨΑΡΩΝΕΙΣ! 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΑΡΚΑΣ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΛΙΒΑΝΗ 

ΕΤΟΣ:2010 

 

 

Με λίγα λόγια… 

Μην ψαρώνεις!... Μια κουβέντα είν’ αυτό. Και ειδικά αν είσαι ψάρι και βρίσκεσαι 

αντιμέτωπος με το πιο επικίνδυνο, το πιο αδίστακτο και το πιο αιμοβόρο πλάσμα του 

βυθού: τον Καρχαρία του Αρκά. Ακόμα και ο φλεγματικός Κορνήλιος -το ψάρι 

πιλότος που ακολουθεί παντού τον Καρχαρία εκτελώντας χρέη μπάτλερ, βοηθού και 

γραμματέα- έρχονται στιγμές που νιώθει το κρύο ρίγος του φόβου να διαπερνά την 

ψαροκοκαλιά του. Έχει όμως ισχυρά αντίδοτα γι’ αυτό: το αγγλοσαξονικό του 

χιούμορ και τη φιλοσοφημένη του απάθεια απέναντι στις φρικαλεότητες του 

αφεντικού του. 

 

 ΚΑΛΕ, ΠΝΙΓΟΜΑΙ… 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΠΑΤΑΚΗ 

ΕΤΟΣ:2010 

Με λίγα λόγια… 

Καλοκαιράκι και πήγαμε διακοπές στη θάλασσα!!!! Και ξέρετε τι πάθαμε; 

Κοντέψαμε να πνιγούμε! Μάλιστα, ακριβώς αυτό. Και μάλιστα σε μια κουταλιά νερό 

– όπως λέει ο αδερφός μου.Και από τότε με κοροϊδεύει… Αλλά εγώ δε θα τον αφήσω 

έτσι ατιμώρητο…Γιατί μετά το νησί θα πάμε στο βουνό. Κι εκεί ο αδερφός μου θα 

βρει τον μάστορά του…Ξέρω εγώ τι θα του σκαρώσω… 

 

 Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ 2 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΟΣΧΟΥ  

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΨΥΧΟΓΙΟΣ 

ΕΤΟΣ:2010 

Με λίγα λόγια… 

Η Εξουσία ήταν κάποτε μοιρασμένη ανάμεσα σε 

τέσσερα μεγάλα έθνη: τις Φυλές του Νερού, το Βασίλειο 

της Γης, το Έθνος της Φωτιάς και τους Νομάδες του 
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Ανέμου. Οι αρχηγοί του κάθε έθνους είχαν τη δύναμη να δαμάζουν το στοιχείο που 

χαρακτήριζε τη φυλή τους. Μόνο ο Άβαταρ, η γέφυρα μεταξύ του ανθρώπινου 

κόσμου και του κόσμου του πνεύματος, μπορούσε να δαμάσει και τα τέσσερα 

στοιχεία και να διατηρήσει την τάξη. Πριν από εκατό χρόνια, ο Άβαταρ 

εξαφανίστηκε, τη στιγμή που το Έθνος της Φωτιάς απέκτησε τεράστια δύναμη από 

ένα κομήτη και επιτέθηκε στα άλλα έθνη. Είχε χαθεί κάθε ελπίδα… ώσπου 

εμφανίστηκε ο Άανγκ, ένας δεκατριάχρονος μαχητής του ανέμου που αποδεικνύεται 

ο νέος Άβαταρ. Μπορεί, άραγε, να σώσει τον κόσμο από το Έθνος της Φωτιάς ή είναι 

πολύ αργά; 

 

 ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΡΥΖΙ 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΑΝΝΑ ΜΟΙ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:ΡΙΤΑ ΚΟΛΑΪΤΗ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: GEMA 

ΕΤΟΣ:2010 

 

Με λίγα λόγια… 

Το μαύρο ρύζι είναι ένα βιβλίο για τη χαμένη αθωότητα και ένας ύμνος για τις 

γυναίκες του Βιετνάμ, τις κόρες του δράκου σύμφωνα με την παράδοση, κόρες του 

νερού και της φωτιάς, εύθραυστες και ακατανίκητες. 

Βιετνάμ 1968: η βία κορυφώνεται με την επίθεση του Τετ και η Σαϊγκόν παραδίδεται 

στη φωτιά και στον όλεθρο. Πέρα απ’ αυτά τα πραγματικά γεγονότα, η Άννα Μόι 

βλέπει και αισθάνεται το Βιετνάμ της παιδικής της ηλικίας. Μέσα από τις μνήμες των 

ηρώων της, ζωντανεύουν εικόνες νοσταλγικές, μυρωδιές, τελετές και μυσταγωγίες, 

χρώματα: το μαύρο του λακαριστού μεταξιού και των τοίχων της φυλακής, το λευκό 

του ρυζιού και του ασβέστη, το κίτρινο της καράμβολας και των ράσων των 

βουδιστών, το κόκκινο του χαρτιού που διώχνει τα κακά πνεύματα ή του αίματος...  

 

 

 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: ΙΝΔΟΚΙΝΑ 

 

O συγγραφέας περιπλανιέται αδιάκοπα σ’ έναν µακρινό τόπο, προικισµένο µε 

εξωτικά χρώµατα, σµαραγδένια νερά, τροπική βλάστηση και πανάρχαιο πολιτισµό, 

µε νωπές ωστόσο τις µνήµες των εφιαλτικών πολέµων. Kάθε φωτογραφία µάς 

µεταφέρει στις τροπικές ζούγκλες και τα µεγαλοπρεπή µνηµεία που ξεδιπλώνονται 

γύρω από τον Mεκόνγκ. Κάθε σελίδα µάς οδηγεί σε µυστικά µονοπάτια, άγνωστες 

φυλές, λιµναίους οικισµούς, γευσιγνωστικές ακρότητες και σπάνιες εµπειρίες. 

 

 

  



ΣΤ΄1 ΤΑΞΗ 3Ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΚΕΧΑΓΙΑ Σελίδα 4 

 

 

 ΓΟΡΓΟΝΕΣ: ΕΝΑΣ ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΤΖΟΛΑ-ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΥ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΣΑΒΒΑΛΑΣ 

ΕΤΟΣ:2010 

 

Με λίγα λόγια… 

Μπορεί να συναντήσεις μια γοργόνα στα πιο απίθανα μέρη: στις λιμνούλες που 

σχηματίζει η παλίρροια ανάμεσα στα βράχια των ακτών, πάνω στα αφρισμένα 

κύματα, βαθιά στα κρυστάλλινα νερά των κοραλλιογενών νησιών! Αναζήτησέ τις και 

αυτές θα σε γοητεύσουν και θα μοιραστούν μαζί σου τα μυστικά τους…  

 

 

 

 ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΟΥΛΑΣ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΜΠΑΡΤΖΟΥΛΙΑΝΟΣ 

ΕΤΟΣ:2009 

 

Με λίγα λόγια… 

Το κρεβάτι της μικρής Αθηνούλας έμοιαζε με βάρκα και ένα βράδυ ονειρεύτηκε ότι 

σιγά-σιγά το δωμάτιο της πλημμύρισε και ανέβηκε η στάθμη του νερού μέχρι το 

ταβάνι. Η Αθηνούλα ξύπνησε τότε, παρατηρώντας όλα τα αντικείμενα και τα 

παιχνίδια να κολυμπάνε λικνιστικά μέσα στο δωμάτιό της που είχε πραγματικά 

μεταμορφωθεί σε ένα γιγάντιο ενυδρείο. 

 

 

 Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΚΗ, ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΗΤΑΝ 

ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΙ 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΚΕΔΡΟΣ 

ΕΤΟΣ:2009 

 

Με λίγα λόγια… 

Έχετε δει ποτέ σας ψωμόπαιδο; Αν όχι, το φταίξιμο δεν είναι δικό σας. Ξέρουν να 

κρύβονται πολύ καλά, πίσω από τα καρβέλια, στα ράφια των αρτοπωλείων…  

Όπως και να έχει, εδώ θα βρείτε την ιστορία του πιο διάσημου από όλα τα 

ψωμόπαιδα: του ξακουστού Φραντζολάκη! Θα μάθετε με ποιον ακριβώς τρόπο 

ζωντάνεψε, Μα και πως περνούσε τις μέρες του. Τι έκανε όταν ξεραινόταν;  
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Γιατί αποφάσισε να πάρει το προζύμι του και να φύγει; Ποιους συνάντησε στο δρόμο 

και πώς απέφυγε τις κακοτοπιές του ταξιδιού; Και ακόμη, πόσα ψωμόπαιδα χωρούν 

σε μια σχεδία και πώς κατάφερε ο Φραντζολάκης να φτάσει σ’ εκείνο που 

αποζητούσε χωρίς να χάσει αυτό που ήδη είχε;  

 

 ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΗ ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΑ 

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΣΑΒΒΑΛΑΣ 

ΕΤΟΣ:2010  

 

Με λίγα λόγια… 

Ζήστε μια πρωτόγνωρη περιπέτεια στο μαγευτικό 

κόσμο των νεράιδων! 

Γνωρίστε τις νεράιδες του δάσους, τις νεράιδες του 

καταρράκτη, που πετούν πάνω σε λιβελλούλες, και 

τις νεράιδες της σκοτεινής σπηλιάς, που 

λαμποκοπούν μες στο σκοτάδι. Αυτές και άλλες 

πολλές μαγευτικές νεράιδες ξεπροβάλλουν ολοζώντανες από τις τέσσερις 

εντυπωσιακές εικόνες‐ αφίσες που πετάγονται μέσα από τις σελίδες του βιβλίου. 

 

 ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΕΥΗ ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 

ΕΤΟΣ: 2011 

 

Με λίγα λόγια… 

Ο Ασιρού, ένα παράξενο πλάσμα. Ο κόσμος του; Ο λόφος, η γέρικη ελιά, μια ξύλινη 

φλογέρα, τα σύννεφα και τ’ αστέρια. Ένα βράδυ ο άνεμος σκορπίζει τα σύννεφα και, 

για πρώτη φορά, ο Ασιρού βλέπει τι υπάρχει πέρα από αυτά. Μια λίμνη. Μέσα της, 

κάτι γυαλίζει. Τ’ αστέρια! Έπεσαν στη λίμνη; Κι αν δεν ξέρουν κολύμπι; Κι αν το 

νερό πάρει τη λάμψη τους μακριά; Αποφασίζει να κάνει το πρώτο του ταξίδι για να 

καταφέρει να τα σώσει. Η Εύη συνάντησε τον Ασιρού και ταξίδεψε μαζί του πάνω σ’ 

ένα αστέρι. Μέχρι να γυρίσουν πίσω, της διηγήθηκε την ιστορία του κι εκείνη του 

υποσχέθηκε ότι, με τη σειρά της, θα μοιράζεται αυτή την ιστορία με μικρούς και 

μεγάλους. 

 

 20.000 ΛΕΥΓΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:ΙΟΥΛΙΟΣ ΒΕΡΝ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ANUBIS 

ΕΤΟΣ: 2011  
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Με λίγα λόγια… 

Ο επιστήμονας Πιερ Αρονάξ και ο πιστός του 

υπηρέτης αποφασίζουν να ριχτούν στο κυνήγι 

ενός θαλάσσιου τέρατος. Με τη βοήθεια του 

Νεντ Λάντ, του μεγαλύτερου φαλαινοθήρα του 

κόσμου, ο Αρονάξ θα ανακαλύψει σύντομα πως 

το τέρας είναι στην πραγματικότητα ένα 

υποβρύχιο. Θέλοντας να διατηρήσει την ύπαρξή 

του μυστική, ο κυβερνήτης του υποβρυχίου, που είναι γνωστός απλώς με το όνομα 

Πλοίαρχος Νέμο, ανακοινώνει στον Αρονάξ και στους συντρόφους του ότι δε θα τους 

επιτρέψει να φύγουν και γίνεται ο ξεναγός τους στο μυστηριώδη κόσμο των 

ωκεανών. Σύντομα, όμως, οι τρεις άντρες θα πρέπει να αποφασίσουν αν μπορούν να 

εμπιστευτούν τον Νέμο ή αν θα προσπαθήσουν να δραπετεύσουν από την υποβρύχια 

φυλακή τους. 

 

 Η ΖΕΡΑΛΝΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΞΩΤΙΚΟ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΕΥΑ ΛΙΑΝΟΥ – ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΕΝΑΣΤΡΟΝ 

 

Με λίγα λόγια… 

Η μικρή Ζεραλντίν είναι κορίτσι της σύγχρονης πόλης. Μεγαλώνει με αστική 

πολυτέλεια, με πατέρα μεγαλοδικηγόρο και μητέρα διευθύντρια περιοδικού μόδας. 

Γύρω της άφθονα υλικά αγαθά και ειλικρινής οικογενειακή αγάπη, αλλά καμία 

προϋπόθεση για ονειρεμένα φαντασιακά πετάγματα. Ευτυχώς που υπάρχει στη ζωή 

της ο επαρχιώτης παππούς. Δίπλα από το εξοχικό του απλώνεται μια ωραία λίμνη, 

γεμάτη μύθους και μυστήρια… Έτσι οι διακοπές κοντά του μετατρέπονται σε μαγική 

φυγή σε έναν κόσμο παραμυθένιας ομορφιάς. Ανάμεσα ονείρου και πραγματικότητας 

θα παρελάσουν ολοζώντανα στοιχειά και ξωτικά και νεραϊδομορφές, βασίλισσες του 

ποταμού, πριγκίπισσες σειρήνες των φυκιών και χίλιες δυο νερένιες άυλες υπάρξεις, 

που δίνουν άμετρη ορμή στη φαντασία του παιδιού για ασυνόρευτα ταξίδια… 

 

 

 ΑΣΤΕΡΩ ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ… ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΘΥΜΑΡΙ 

 

Με λίγα λόγια… 

Όταν η 10χρονη Αστέρω χάνει την πολυαγαπημένη της μανούλα, πιστεύει ότι είναι 

το χειρότερο που μπορεί να της συμβεί. Και όμως, σύντομα αναγκάζεται να 

εγκαταλείψει το νησί της και με μοναδική συντροφιά τον 5χρονο αδελφό της, Πίπη, 

και τα δύο πολύτιμα κοσμήματα που της άφησε η μητέρα της βρίσκεται στο Πάπιγκο, 

φιλοξενούμενη μιας μυστηριώδους χήρας. 
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Γρήγορα θα καταλάβει ότι τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται: οι καλοκαιρινές 

της διακοπές θα διαρκέσουν πολύ παραπάνω, ενώ γεγονότα που εκτυλίσσονται εν 

αγνοία της θα της στερήσουν ανθρώπους και αντικείμενα που αγαπάει πιο πολύ. 

Αρκεί η βοήθεια της καλής γιαγιάς Βασιλικής και του 11χρονου Μιχάλη, που 

γνωρίζει τα βουνά σαν την παλάμη του χεριού του, για να τα καταφέρει; Γιατί η χήρα 

Φανή δεν στέλνει την κόρη της στο Παρθεναγωγείο της κυρίας Μάρως; Κι ακόμα, 

ποιο μυστικό κρύβει το «μικρό Λενιώ», το κορίτσι που στοιχειώνει το φαράγγι; Είναι 

πράγματι τόσο επικίνδυνο όσο πιστεύουν οι χωριανοί; 

 

 

 ΓΟΡΓΟΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΡΑΙΔΕΣ 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ: ΣΤΕΛΛΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ  

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΚΕΔΡΟΣ 

ΕΤΟΣ: 2005 

 

Με λίγα λόγια… 

Μέσα από τα πέταλα ενός τριαντάφυλλου, πάνω στον αφρό 

των κυμάτων ή στις χιονονιφάδες των χειμωνιάτικων 

καταιγίδων – ποιος ξέρει πού μπορεί να συναντήσεις κάποια 

νεράιδα! Τα μαγικά αυτά πλάσματα είναι έτοιμα να σε γοητεύσουν, αν ξέρεις πού να 

τα αναζητήσεις… 

Μπορεί όμως να συναντήσεις μια γοργόνα στα πιο απίθανα μέρη: στις λιμνούλες που 

σχηματίζει η παλίρροια ανάμεσα στα βράχια των ακτών, πάνω στα αφρισμένα 

κύματα, βαθιά στα κρυστάλλινα νερά των κοραλλιογενών νησιών! Αναζήτησέ τες και 

αυτές θα σε γοητεύσουν και θα μοιραστούν μαζί σου τα μυστικά τους… 

 

 

 ΤΟ ΣΥΝΝΕΦΟ ΕΦΕΡΕ ΒΡΟΧΗ 

 

 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ: ΜΑΡΩ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ 

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΞΟΥΡΗΣ 

ΑΦΗΓΗΣΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΗΣ 

ΚΑΡΚΑΛΕΜΗΣ. 

ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΦΑΣ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΔΙΑΠΛΑΣΗ 

 

Με λίγα λόγια… 

Βασισμένο στο ομώνυμο τραγούδι του Μάνου Χατζιδάκι και ποίηση του Βαγγέλη 

Γκούφα) είναι ένα βιβλίο που μας θυμίζει ότι η φιλία, όταν είναι αληθινή, μπορεί και 

μας δυναμώνει. 

Μέρες τώρα ο Πλάτανος του μικρού χωριού παραπονιόταν για τη μοναξιά του, ενώ η 

γκρίνια του έφτανε μέχρι τ’ ανοιχτά τ’ ουρανού. Όλα όμως αλλάζουν όταν το 

συννεφάκι έρχεται και με τις σταγόνες του ανατρέπει όλη του τη ζωή. Ο Σπίθας, τα 
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τρυγόνια, η πασχαλίτσα, ακόμα και η κυρία Σμαρώ είναι κάποιοι που θα 

εντυπωσιαστούν από την ομορφιά του πλατύφυλλου δέντρου. 

 

 

 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΘΗ 

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΙΒΑΣ  

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 

 

 

Με λίγα λόγια… 

Δύο πολύ χαριτωμένες ιστορίες γραμμένες 

σε πρωτότυπους και συνάμα 

ευκολομνημόνευτους στίχους, που θα 

θυμίζουν στα παιδιά τις όμορφες στιγμές 

του καλοκαιριού. 

Συχνά τα καρχαριάκια, που είναι πολύ μεγάλα ψάρια και οι αθερινούλες, που είναι 

πολύ μικρά ψαράκια, χάνουν για λίγο το νόημα της ζωής, φοβούνται μπροστά σε 

απώλειες και αναρωτιούνται τι τους επιφυλάσσει το μέλλον. 

Τι μπορεί να καθησυχάσει τέτοια πλάσματα; Υπάρχει κάποια παρηγοριά ή «συνταγή 

ευτυχίας»; 

 

 

 ΑΙΝΙΓΜΑ ΣΤΟΝ ΒΥΘΟ- ΣΕΙΡΑ: ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ 3 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:  ΧΑΡΑ ΚΑΤΣΑΡΗ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΔΙΑΠΛΑΣΗ 

 

Με λίγα λόγια… 

Ποια σχέση μπορεί να έχουν ένα κορίτσι που έζησε στην αρχαία Πάρο κι ένα κορίτσι 

που κάνει τις διακοπές του στη σύγχρονη Σύρο; Ποιο μυστικό κρύβεται στο κιβώτιο 

που ρίχνεται στη θάλασσα ένα καλοκαιρινό βράδυ; Ποιοι είναι οι ένοικοι του 

εγκαταλελειμμένου σπιτιού στην άκρη του βράχου και με ποιον τρόπο θ’ αλλάξουν 

τις ζωές όσων μπλέκονται στην περίεργη αυτή ιστορία; Η Λουκία είναι ένα 

δεκαεφτάχρονο κορίτσι μ’ ένα πανέξυπνο μυαλό, μια κοφτερή γλώσσα κι ένα σώμα 

«αλλιώτικο». Παρέα με τη Μάρω, την κολλητή της, και τον Νίκο, έναν όμορφο 

φοιτητή που μένει στο διπλανό τους σπίτι, θα μπλεχτούν χωρίς να το θέλουν σε μια 

πολύ επικίνδυνη υπόθεση. Θα καταφέρουν άραγε να λύσουν το «αίνιγμα του βυθού», 

και μάλιστα χωρίς απώλειες; 
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 ΤΟ ΨΑΡΑΚΙ ΠΟΥ ΦΟΡΟΥΣΕ ΓΥΑΛΙΑ 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΡΕΝΑ ΡΩΣΣΗ-ΖΑΪΡΗ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΨΥΧΟΓΙΟΣ 

ΕΤΟΣ:2010 

 

Με λίγα λόγια… 

Ο Κόλι ήταν το πιο ευτυχισμένο και το πιο χαρούμενο 

ψαράκι του βυθού, μέχρι που ο ψαροφθαλμίατρος του είπε 

πως έχει ψαρομυωπία και πρέπει να φορέσει γυαλιά. Και 

τότε τα άλλα ψαράκια στο σχολείο άρχισαν να τον 

κοροϊδεύουν. Όταν όμως πήγαν εκδρομή για να μαζέψουν θαλάσσιες ανεμώνες, ήταν 

ο μόνος που είδε πιο γρήγορα από όλους ένα κοπάδι από καρχαρίες και… έγινε 

ήρωας! 

 

 ΤΟ ΠΕΡΓΑΛΙΟ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ: ΑΓΝΗ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΔΑΛΑ 

ΕΙΚΟΝΕΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΟΛΑΡΗΣ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΑΡΜΟΝΙΑ 

 

Με λίγα λόγια… 

Περγαλιό είναι ο ίσκιος του σπιτιού κι όποιο σπίτι το έχει, είναι καλορίζικο. 

Περγαλιό είναι ένα ανθρωπάκι κοντό, γαλανομάτικο, με φεσάκι. Είναι σαν παιδάκι 

τεσσάρων ως πέντε χρονών. Γυρίζει μέσα στο σπίτι και τη νύχτα πάει και κάθεται 

πάνω σε κάποιον που κοιμάται. Αν εκείνος σταθεί καλός μαζί του και προλάβει να 

του πάρει το φέσι, γίνεται ευτυχισμένος, γιατί το Περγαλιό του λέει πού είναι 

κρυμμένος ο θησαυρός. 

… οι παππούδες και οι παραπαππούδες μας είχαν εκείνα τα μάτια κι εκείνη την 

ποιητική φαντασία να ζωντανεύουν τα στοιχεία της φύσης και να γίνονται στοιχειά. 

Το νερό, ο αέρας, η φωτιά και το χώμα μεταμορφώνονται σε καλόβολα ή εκδικητικά 

πλάσματα. Πειραχτήρια ή μπαμπούλες που εξάπτουν ή γελοιοποιούν τους φόβους, 

την απορία μας γι’ αυτό το μυστήριο που λέγεται φύση και ζωή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

...και φυσικά ο κατάλογος συνεχίζεται ανάλογα με το ενδιαφέρον του καθενός!!! 


