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Φέτος στο νηπιαγωγείο του Νικόλα, τα παιδιά μαθαίνουν για διάφορες χώρες 

της Ευρώπης.. Την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Αγγλία, τη Γερμανία και 

τη Ρωσία.  

Μαζεύουν πληροφορίες και μαθαίνουν για τη γλώσσα, τα έθιμα, την κουζίνα, 
τον πολιτισμό της κάθε χώρας.  
Η νηπιαγωγός ζήτησε -αν μπορούμε και έχουμε- να φέρουμε υλικό για τις 
χώρες αυτές.. (ψιτ.. κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη... ☺) 
Την επόμενη εβδομάδα θα "ταξιδέψουν" στη Γαλλία, οπότε βρήκα και 
εκτύπωσα φωτογραφίες από διάφορα μνημεία και βρήκα και μεγάλα 
αυτοκόλλητα με τον πύργο του Άιφελ.  
Το πιο δύσκολο όμως είναι να καταφέρουμε να βρούμε βιβλία και παραμύθια 
που σχετίζονται με τις χώρες αυτές.. 
Και τότε βρέθηκε στα χέρια μου το βιβλίο "Η κυρία Άιφελ" που κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος.  
Ένα βιβλίο με πολύ ιδιαίτερη εικονογράφηση, γιατί είναι κυρίως ασπρόμαυρο 
με ροζ λεπτομέρειες..  
 
Είναι μια ιστορία αγάπης που εκτυλίσσεται στο Παρίσι.. Ο Άιφελ είναι ένας 
νεαρός μηχανικός, ερωτευμένος με την όμορφη Κάτια.. Για χάρη της μπορεί 
να κάνει τα πάντα... Φτιάχνει γέφυρες, 
σταθμούς..αστεροσκοπεία..πύργους..Χέρι χέρι ταξιδεύουν σε όλη τη γη..  
Όμως ένα πρωι η Κάτια αρρωσταίνει ,δεν έχει πια όρεξη για τίποτα... και 
κανένας γιατρός δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα τι της συμβαίνει...  
 
Τότε ο Άιφελ πιάνει δουλειά... Να φτιάξει για την αγαπημένη του ένα θαύμα.. 
Κλείνεται στο εργαστήρι του και καταστρώνει σχέδια.. Κι όταν το τελειώνει... 
είναι πράγματι ένα θαύμα.. Αρπάζει την αγαπημένη του και την οδηγεί μέσα 
από το Παρίσι , στον πιο υπέροχο πύργο.. Έναν πύργο φτιαγμένο μόνο για 
εκείνη.. Καθισμένοι αγκαλιά πάνω στον πύργο του Άιφελ, με το Παρίσι στα 
πόδια τους .. γίνεται το θαύμα...  
Μια τρυφερή , φανταστική ιστορία για το πως και γιατί φτιάχτηκε ο Πύργος του 
Άιφελ.. γραμμένη σε ομοιοκαταληξίες από την Alice Briere Haquet.  
Κι ένας γλυκός τρόπος για να μιλήσουμε στα παιδιά μας για την αγάπη.. Την 
τρυφερή, αγνή αγάπη που κάνει την καρδιά μας να χτυπά δυνατά και μπορεί 
να κάνει θαύματα γι'αυτούς που αγαπάμε... 
 

http://www.epbooks.gr/product/101498/%CE%B7-%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%B9%CF%86%CE%B5%CE%BB
https://www.facebook.com/epbooks.gr


{Ο Πύργος του Άιφελ στο Παρίσι κατασκευάστηκε το 1889 από το μηχανικό 
Γουστάβο Άιφελ για να αποτελέσει την κεντρική είσοδο της έκθεσης 
Universell. Με το πέρασμα του χρόνου έγινε σύμβολο και σήμα κατατεθέν του 
Παρισιού, μιας πόλης που είναι συνώνυμο του ρομαντισμού και της αγάπης.  
 
Ανυπομονώ να το διαβάσουν τα παιδιά του νηπιαγωγείου για να μάθω τις 

εντυπώσεις τους!! 
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