
Mama Petounia  

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018 

Μικρή βιβλιοφάγος: Το Τζάτζαλο, Φτου και βγαίνω και 

Ιστορίες με την Λιλίκα  

 
 

You've got a friend in me 

 

Γεια σας και χαρά σας! 

Παρασκευή σήμερα και μια ανάσα πριν το Σαββατοκύριακο, μαζί με την Μικρή 

βιβλιοφάγο μου, σας προτείνουμε τρία βιβλία από τις εκδόσεις  Παπαδόπουλος 

που μας άρεσαν πολύ. 

Αρχίζουμε σιγά, σιγά και μπαίνουμε σε Πασχαλινό mood, αγοράζοντας τα δώρα 

που θα χαρίσουμε φέτος το Πάσχα, χωρίς να ξεχνάμε πως το βιβλίο είναι πάντα 

ένα υπέροχο και διαχρονικό δώρο για μικρούς και μεγάλους. 

 

 

 

http://mamamiapetounia.blogspot.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=vjxzAUBVZEo&list=PLY6MLVrqZ61hiVFuAUpxx9i1SRHOv9hqz
http://www.epbooks.gr/
https://2.bp.blogspot.com/-1FJVF4BLL2k/WqvBIhMEhYI/AAAAAAAAL8A/OdIJmMwEkz8kOgJ7avyq7LWA3-wiL_cdgCEwYBhgL/s1600/IMG_0479.JPG


Το Τζάτζαλο 

Sean Ferrel-Charles Santoso 

Απόδοση Αντώνης Παπαθεοδούλου 

Για παιδιά ηλικίας 4+ 

 

 
 

"Πότε επιτέλους θα πετάξεις όλα αυτά τα Τζάτζαλα που μαζεύεις στο δωμάτιο 

σου;" μου έλεγε όταν ήμουν μικρή η μαμά μου, κι εγώ δεν καταλάβαινα τι 

εννοούσε... Τι ήταν πια αυτά τα Τζάτζαλα; 

Αργότερα κατάλαβα πως όλοι έχουμε από ένα Τζάτζαλο μέσα μας. Όλοι έχουμε 

από ένα μικρό τερατάκι που μας ξεγελά και ορίζει μερικές φορές την συμπεριφορά 

μας.  

Ένα Τζάτζαλο που παίρνει τον έλεγχο των συναισθημάτων μας και των πράξεών 

μας. 

Δεν ξέρω αν η μαμά μου εννοούσε πως το Τζάτζαλό μου έφταιγε για τον χαμό που 

γινόταν στο δωμάτιο μου, ξέρω όμως πως έβαζε κι αυτό πολύ συχνά το χεράκι 

του.  

 

http://www.epbooks.gr/product/101643/%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%B6%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B1%CE%BB%CE%BF
https://2.bp.blogspot.com/-SXu9DaP6JX4/Wqu4dmQPzCI/AAAAAAAAL7Q/C0s9C8TIhlM8uCeT9Er2kN9aacZIuybvACEwYBhgL/s1600/IMG_0474.JPG


 
 

 
 

Η μικρή Ρούθυ έχει ένα πρόβλημα στο σχολείο. Έχει μαζί της το Τζάτζαλό της, το 

μικρό της τερατάκι που δεν την αφήνει σε ησυχία. Είναι πάντα μαζί της και είναι 

αρπακτικό, απότομο, αγενέστατο και αηδιαστικό. Την κρατά μακριά από τους 

συμμαθητές της, δεν την αφήνει να παίξει, να ζωγραφίσει, να εκφραστεί. Με άλλα 

λόγια της κάνει τη ζωή δύσκολη. Μέχρι τη στιγμή που παίρνει την απόφαση να 

μιλήσει για αυτό. Να μιλήσει για το μικρό τερατάκι που την βασανίζει και που 

πολλές φορές ορίζει το μυαλό της και τις πράξεις της. Αποφασίζει να μοιραστεί το 

πρόβλημά της. 

 

https://3.bp.blogspot.com/-1S51Ma6iIEQ/Wqu4dHrI2bI/AAAAAAAAL7Q/bH6wmWWM4e44a762bwMS7Xea9s3wwUunACEwYBhgL/s1600/IMG_0473.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-bt_XW38UsVA/Wqu4dFZLcMI/AAAAAAAAL7E/0SNjr_UtlzgsjRCvHXS3U3rqUpCPVv6IQCEwYBhgL/s1600/IMG_0471.JPG


 
 

Και τότε συμβαίνει κάτι μαγικό! Συνειδητοποιεί πως δεν είναι μόνη της και πως 

όλοι έχουν κι από ένα Τζάτζαλο μέσα τους που τους βάζει σε μπελάδες.  

Και τότε όλα αλλάζουν και η ζωή γίνεται λίγο πιο εύκολη, λίγο πιο όμορφη, λίγο 

πιο ανάλαφρη.  

Όλα είναι διαφορετικά όταν δεν είσαι μόνος, όταν είμαστε πολλοί. 

Ένα πολύ όμορφο βιβλίο του Sean Ferrell για τα συναισθήματα, με μια "δυνατή" 

εικονογράφηση από τον Charles Santoso σε εξαιρετική διασκευή από τον 

Αντώνη Παπαθεοδούλου, που κατά τη γνώμη μου απευθύνετε σε μικρά αλλά 

και σε μεγάλα παιδιά. 

Άρεσε πολύ στην Χριστίνα αλλά και σε μένα, και μας έβαλε να σκεφτούμε λίγο η 

κάθε μια το δικό της Τζάτζαλο. 

 

  

https://2.bp.blogspot.com/-UUogdsIAW8k/Wqu4bmpd3eI/AAAAAAAAL7Q/i1WpHL-5db0oGvPIFRmw1K5F2k_m_2oPwCEwYBhgL/s1600/IMG_0472.JPG


Φτου και βγαίνω 

Rob Hodgson 

Για παιδιά ηλικίας 3+ 

 

 
 

Μα τι είναι αυτό που κρύβεται μέσα στην σκοτεινή σπηλιά; 

Ο λύκος είναι αποφασισμένος να το μάθει, ακόμα κι αν χρειαστεί να περιμένει 

ώρες, μέρες, μήνες. 

Η περιέργεια και η λαιμαργία του, του γεννούν ιδέες για να πείσει το άγνωστο 

πλάσμα να βγει από την σκοτεινή τρύπα! Μα όταν επιτέλους τα καταφέρνει, τον 

περιμένει μια ΜΕΓΑΛΗ έκπληξη! 

 

 

http://www.epbooks.gr/product/101625/%CF%86%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B2%CE%B3%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%89
https://4.bp.blogspot.com/-erEbLAe3w1A/WqvBHuEdrJI/AAAAAAAAL7o/hguOm45LjqMgzXisukC5x7Odvb-CipiGQCEwYBhgL/s1600/IMG_0476.JPG


 
 

 
 

Διαβάζοντας  το βιβλίο του Rob Hodgson με την Χριστίνα, γελάσαμε πολύ και 

αναρωτηθήκαμε πόσο μερικές φορές η περιέργεια και η λαιμαργία μας, ορίζουν 

την ζωή μας. 

Μια έξυπνη και αστεία ιστορία, με έντονο το στοιχείο της έκπληξης και με μια 

εικονογράφηση χαρούμενη και διασκεδαστική. 

 

 

  

https://1.bp.blogspot.com/-RCzFztnqZio/WqvBHlx9xiI/AAAAAAAAL8E/WKrpaNLGWVMVRhdBGTNGK4aZ4zXplENQgCEwYBhgL/s1600/IMG_0477.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-zllI0HQuWEQ/WqvBHUhNbQI/AAAAAAAAL8A/lMzKsyh5d7kLCtfmwVevFiFxFVmsZHE-ACEwYBhgL/s1600/IMG_0478.JPG


Ιστορίες με την Λιλίκα νο3 

Gilbert Delahaye-Marcel Marlier 

Για παιδιά ηλικίας 4+ 

 

 
 

Οι αγαπημένες ιστορίες με την Λιλίκα του Βέλγου συγγραφέα παιδικών βιβλίων 

Gilbert Delahaye με την υπέροχη εικονογράφηση του Marcel Marlier, χαρίζουν 

ακόμα όμορφες στιγμές σε μικρούς και μεγάλους, κι ας έχουν περάσει 60 χρόνια 

από την πρώτη τους κυκλοφορία στα ελληνικά από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. 

Είναι πάντα τόσο διαχρονικές, απλές, και άμεσες που διαβάζονται ευχάριστα από 

παιδιά κάθε ηλικίας. 

http://www.epbooks.gr/product/101644/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BB%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%BD%CE%BF3
https://1.bp.blogspot.com/-PX2MNHVpEPU/WqvBJ0n20EI/AAAAAAAAL8E/_iu6Uc5X9TgqoZQVfv0WxrvfiwuZnUq-ACEwYBhgL/s1600/IMG_0482.JPG


 
 

 
 

Σε συνδυασμό με την νοσταλγική σχεδόν φωτογραφική εικονογράφηση του 

Marcel Marlier, οι "Ιστορίες με τη Λιλίκα", υπήρξαν ένα εκδοτικό φαινόμενο 

το οποίο μεγάλωσε πολλές γενιές από το 1954 που πρωτοκυκλοφόρησαν, μέχρι 

και σήμερα.  

Αυτός είναι ο τρίτος τόμος των ιστοριών, με "την Λιλίκα στο πάρκο", "την Λιλίκα 

στο βουνό" και "την Λιλίκα στο σχολείο" να μας ψυχαγωγεί και να μας ταξιδεύει με 

τις περιπέτειες της.  

Από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος κυκλοφορούν επίσης οι τόμοι 1 και 2. 

 

http://mamamiapetounia.blogspot.gr/2018/03/mikri-vivliofagos-to.tzatzalo-

ftou.kai.vgaino-istories.me.tin.lilika-reviews.html 

 

http://www.epbooks.gr/product/101404/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BB%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%BD%CE%BF1
http://www.epbooks.gr/product/101505/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BB%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%BD%CE%BF2
http://www.epbooks.gr/product/101505/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BB%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%BD%CE%BF2
http://mamamiapetounia.blogspot.gr/2018/03/mikri-vivliofagos-to.tzatzalo-ftou.kai.vgaino-istories.me.tin.lilika-reviews.html
http://mamamiapetounia.blogspot.gr/2018/03/mikri-vivliofagos-to.tzatzalo-ftou.kai.vgaino-istories.me.tin.lilika-reviews.html
https://2.bp.blogspot.com/-WGM6L55fnIQ/WqvBI3DhmOI/AAAAAAAAL8M/rVtapYEq2YYG53bbds8tfUg0IzKiig6OQCEwYBhgL/s1600/IMG_0480.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-9jfUtQiIIi4/WqvBJs_M-aI/AAAAAAAAL8M/zmztUsnG_CwYfY41Cx_B2I71WoP-aEdxgCEwYBhgL/s1600/IMG_0481.JPG

