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Οι μέρες του Πάσχα, πλησιάζουν. Μέρες γεμάτες μυρωδιές, χρώματα, ανοιξιάτικη αύρα , 
χίλια δυο έθιμα και όμορφες ιστορίες. Μέρες διακοπών και αρκετού χρόνου για όλα τα 
παιδιά και για όσους αισθάνονται σαν τα παιδιά ,να διαβάσουν, να διηγηθούν, ή και να 
γράψουν παραμύθια κι ιστορίες. Τα παραμύθια τούτη την περίοδο είναι γεμάτα με  ιστορίες
για παράξενα αυγά , σοκολατένια, κόκκινα, πολύχρωμα, ταξιδιάρικα, μεταμφιεσμένα, 
συλλογισμένα, και πάνω απ΄όλα σκανδαλιάρικα. Αυγά λοιπόν , λαγοί σοκολατένιοι και όχι,  
ανταγωνισμοί, αλαζονείες , λαμπάδες, ποντικοί αλλά και τελική κάθαρση ,όπως συμβαίνει 
σχεδόν πάντα στα παραμύθια για να περνάνε όλοι καλά κι εμείς που τα διαβάζουμε ακόμα 
καλύτερα…

Γράφει η Ελένη Μπετεινάκη

Η Ανάσταση του Χριστού, Φίλιππος Μανδηλαράς ( εικ: Ναταλία Καπατσούλια), εκδ. 
Παπαδόπουλος

Την ιστορία των Παθών και της Ανάστασης την ξέρουν όλοι οι μεγάλοι. Για τα  μικρά παιδιά
όμως που τώρα μαθαίνουν και τίποτα για αυτά δεν είναι αυτονόητο, έρχεται τούτη δω η 
γραφή να τα πληροφορήσει. Είναι γραμμένη με τρόπο μοναδικό, απλό και κατανοητό, σε 
στιχάκια και μη, κι έτσι ο μικρός αναγνώστης ή ακροατής να κατανοήσει πλήρως την 
ιστορία των ημερών και του Θεανθρώπου.

Όλα ξεκινούν από τη στιγμή που έρχεται στην Ιερουσαλήμ ο Ιησούς και όλη η πόλη είναι 
στρωμένη με βάγια για να Τον υποδεχτεί. Κόσμος πολύς είναι συγκεντρωμένος αλλά 
κάποιοι αντιδρούν και με την εμφάνιση και με την διδασκαλία Του . Ένας τρόπος να τον 
πλησιάσουν είναι να εξαγοράσουν κάποιον  από του Μαθητές Του. Τριάντα αργύρια 
κοστίζει η προδοσία του Ιούδα κι Εκείνος το καταλαβαίνει και το λέει σε όλους τους την 
βραδιά της Πέμπτης στο δείπνο που τους έχει προσκαλέσει. Λίγο αργότερα θα επισκεφθεί 
τον κήπο της Γεσθημανής κι εκεί θα γίνει η σύλληψή Του. Η ιστορία σε μας τους 
μεγαλύτερους γνωστή. Το μίσος, η κακία και η άγνοια θριαμβεύει τόσο ώστε να 
προτιμήσουν να ελευθερώσουν τον ληστή Βαραββά παρά τον Υιό του Θεού. Τον ντύνουν 
με κόκκινο μανδύα, και Του δίνουν να μεταφέρει ο ίδιος τον Σταυρό Του στον Γολγοθά. Σαν
φεύγει από τη ζωή το σώμα του κλείνεται και φυλάγεται σε μια σπηλιά με πέτρα βαριά στην



είσοδό της, κλεισμένη. Εκείνος όμως θα αναστηθεί και η Αγάπη, η Αλήθεια, το Φως θα 
θριαμβεύσει.

Μια ακόμα ιστορία του Φίλιππου Μανδηλαρά για μικρά απιδιά εικονογραφημένη από την 
Ναταλία Καπατσούλια με το αξεπέραστο ύφος και των δύο, που λατρεύουν  όλα τα παιδιά.

Κείμενο λιτό, ιστορία γνωστή αλλά απόλυτα αγαπητή και απαραίτητη  για νέους 
λιλιπούτειους αναγνώστες.

Για παιδιά από 3 ετών
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