
 

3 υπέροχα βιβλία, ένας αγαπημένος συγγραφέας! 

16/03/17 

Πριν λίγες μέρες κατέφθασαν στο σπιτικό μας από τις αγαπημένες Εκδόσεις 
Παπαδόπουλος αυτά τα 3 αριστουργήματα του αγαπημένου μας συγγραφέα 
Αντώνη Παπαθεοδούλου. Μόλις τα πρώτο αντίκρυσε ο Κωνσταντίνος μου 
αναφώνησε «Μαμά μαμά αυτά είναι σίγουρα του Κου Αντώνη». 

Ήξερα ότι τα νέα παιδιά είναι πανέξυπνα αλλά ότι θα καταλάβαινε μόνο από 
τα εξώφυλλα ποιανού είναι τα βιβλία, απλά με ξεπερνάει!! Βέβαια επειδή ξέρει 
και να διαβάζει πια, μπορεί να είδε και το όνομα του στο εξώφυλλο χαχααχα. 
Πάντως είναι παμπόνηρος ο γλυκούλης μου χαχαχα 
Σας τα παρουσιάζουμε λοιπόν…… 

«Ένα τελευταίο γράμμα» 

Ένα βιβλίο για τα νέα, τις ιστορίες, τα αντίο, τα ευχαριστώ κι όλα όσα θέλουμε 
να μοιραζόμαστε, με γράμματα ή χωρίς. Για τον κύριο Κώστα, ήταν η 
τελευταία μέρα στη δουλειά. Η τελευταία μέρα, που θα ήταν ο μοναδικός 
ταχυδρόμος ενός ολόκληρου νησιού. Ήθελε να το πει σε όλους, να τους 
αποχαιρετήσει. Αλλά τι παράξενο! Κανείς δεν ήταν στην πόρτα να τον 
περιμένει, όπως κάθε μέρα εδώ και πενήντα χρόνια… 

Η τελευταία ημέρα δουλειάς για έναν ταχυδρόμο σε ένα ελληνικό νησί του 
Αιγαίου, πριν βγει στη σύνταξη είναι το «Ένα τελευταίο γράμμα», το βιβλίο 
που συνδυάζει το κείμενο του Αντώνη Παπαθεοδούλου και τις εικόνες της 
Ίριδας Σαμαρτζή, και που επέστρεψε τροπαιοφόρο από την Ισπανία με το 
Διεθνές Βραβείο Εικονογραφημένου Βιβλίου Compostela 2016. 

Ο Κος Κώστας είναι ο ένας και μοναδικός ταχυδρόμος του νησιού σε μια 
εποχή που δεν υπήρχε oύτε τηλέφωνο, ούτε emails. Ήταν ο άνθρωπος που 
περίμεναν πως και πως κάθε μέρα να τους καλημερίσει και να τους φέρει 
γράμματα από τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Έφτασε όμως η μέρα που 
έπρεπε να βγει στη σύνταξη αλλά έπρεπε να παραδώσει Το τελευταίο 
γράμμα…… Η ιστορία εξελίσσεται απρόβλεπτα. 
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Αυτό το βιβλίο είναι μια καλή αφορμή να μιλήσουμε με τα παιδιά μας για το 
παρελθόν, πως οι άνθρωποι ήταν ευτυχισμένοι με πολύ απλά πράγματα και 
να τους εξηγήσουμε ότι ναι μεν η τεχνολογία μας έχει βοηθήσει σε αρκετούς 
τομείς αλλά μας έχει κάνει πιο φτωχούς σε δημιουργικότητα και φαντασία… 

Ένα μικρό διαμαντάκι που δεν πρέπει να λείπει από καμία παιδική 
βιβλιοθήκη!! 

«Ροβήρος ο κατακτητής ή ο καπετάνιος των ουρανών!» 

Το παιδικό βιβλίο «Ροβήρος ο κατακτητής ή ο καπετάνιος των ουρανών!» 
είναι το τελευταίο βιβλίο της επιτυχημένης σειράς για παιδιά πρωτοσχολικής 
ηλικίας «Μικρά ταξίδια με τη φαντασία του Ιούλιου Βερν». 

Μπορείτε να φανταστείτε όλους τους ανθρώπους του κόσμου να κοιτούν τον 
ουρανό με απορία; Όλους ταυτόχρονα; Κάπως έτσι ξεκινά αυτή η ιστορία! 
Γιατί παράξενα πράγματα συμβαίνουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης. 

Μουσικές ακούγονται από τον ουρανό… παράξενα σημάδια εμφανίζονται 
πάνω από πόλεις και χωριά και εξαφανίζονται σε μια στιγμή… 
Κι είναι όλα αυτά ανεξήγητα. Γιατί βρισκόμαστε στα 1880. Κι οι άνθρωποι δεν 
έχουν ακόμη κατακτήσει τον ουρανό. Κανείς δεν έχει καταφέρει να φτιάξει μια 
ιπτάμενη μηχανή που θα δουλεύει. Κανείς εκτός από έναν. Τον Ροβήρο! 

Πρόκειται για ένα παιδικό βιβλίο βγαλμένο μέσα από τις ιστορίες του Ιουλίου 
Βέρν, ενός από τους μεγαλύτερους συγγραφείς παιδικών και εφηβικών 
ιστοριών. 

Η εικονογράφηση της Ίριδας Σαμαρτζή ειδικά αυτή τη φορά είναι 
αριστουργηματική σαν πίνακας ζωγραφικής. 

Μία γλυκιά ιστορία ζωντανεύει μέσα από την πένα του αγαπημένου μας 
συγγραφέα Αντώνη Παπαθεοδούλου και μας ταξιδεύει σ’ ένα μαγικό και 
άγνωστο κόσμο γεμάτο περιπέτειες! Πρόκειται για ένα βιβλίο που θα μαγέψει 
ακόμα και το πιο δύσκολο και δύσπιστο παιδί που δεν ενθουσιάζεται ιδιαίτερα 
με το διάβασμα απεναντίας που το βαριέται. Θα το καθηλώσει, θα το 
μαγέψει!! 

Για τον Κωνσταντίνο μου που είναι λάτρης των βιβλίων δεν χρειάζεται να σας 
περιγράψω πόσες ώρες έχει ασχοληθεί με το συγκεκριμένο βιβλίο. 

Παρατήρησε ακόμα και την παραμικρή λεπτομέρεια και ταξίδεψε μέσα από 
την φανταστική ιστορία που ο Κος Παπαθεοδούλου την απογείωσε με την 
ευρηματική του γραφή. 

«Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια« 

Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια;;; Μη βιαστείτε να απαντήσετε!!! 
Ο Κωνσταντίνος μου βιάστηκε να απαντήσει αλλά η ιστορία των διέψευσε… 
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Το βιβλίο «Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια» πέρυσι ήταν υποψήφιο για 
το Βραβείο Βιβλίου Public, πρόκειται για ένα ακόμη εξαιρετικό βιβλίο του 
αγαπημένου μας Αντώνη Παπαθεοδούλου, σε εικονογράφηση της Σοφίας 
Τουλιάτου. 

Πρώτα απ’ όλα τον εντυπωσίασαν τα χρώματα και οι εικόνες που είναι 
ζωντανές και παραστατικές. Νομίζεις ότι η γάτα, ο σκύλος, ο εξωγήινος, η 
κουκουβάγια και η τίγρης θα ξεπηδήσουν από τις σελίδες. 

Η πρώτη και προφανής απάντηση που έρχεται στο μυαλό ενός παιδιού και 
όχι μόνο είναι ότι «Η γάτα» κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια…. 
Όμως νιάου νιάου στα κεραμίδια μπορεί να κάνει και ένας σκύλος που 
βαρέθηκε τα ίδια και τα ίδια τα γαβ, τα γουβ και τα σκυλοπαιχνίδια, ή μια 
κουκουβάγια που έχει αράξει στη σκεπή σας και κάνει κουκουβάου-
κουκουβάου. Ή μήπως ένας εξωγήινος που ήρθε από έναν γαλαξία και νόμιζε 
ότι τα νιαουρίσματα είναι η γλώσσα των ανθρώπων;; 

Δεν θα σας πω άλλα για να το διαβάσετε μόνοι σας και να ενθουσιαστείτε από 
τα διασκεδαστικά, ευρηματικά και με ομοιοκαταληξία κείμενα του συγγραφέα!! 

Αυτό το παραμύθι να εξάψει την φαντασία και την δημιουργικότητα των 
παιδιών σας και θα τους βάλει στην διαδικασία να σκεφτούν πως τελικά 
τίποτα δεν είναι δεδομένο και ότι ακόμα και τα ερωτήματα που νομίζουμε ότι 
έχουν τις πιο σίγουρες απαντήσεις, αυτά είναι που μπορεί να ανατραπούν 
εντελώς. 

Κυκλοφορούν και τα 3 από τις αγαπημένες και ποιοτικές Εκδόσεις 
Παπαδόπουλος και μπορείτε να τα βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία και ΕΔΩ. 

http://workingmoms.gr/2017/03/3-yperoxa-vivlia-enas-agapimenos-

syggrafeas/  
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