
 

Iστορίες με τη Λιλίκα" παραμύθι από άλλη εποχή.  

10/03/17  
 
Όταν έφτασε αυτό το παραμύθι στα χέρια μας, με το που ανοίξαμε την πρώτη 
σελίδα ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΤΗΚΑΜΕ από την εικονογράφηση που είναι βγαλμένη 
από μια άλλη εποχή. Μου θύμισε την δική μου παιδική ηλικία, τα ανέμελα, 
ξένοιαστα χρόνια που το μόνο που με απασχολούσε είναι πότε θα παίξω και 
πότε θα πάω βόλτα με τις φίλες μου. 
Ομολογώ ότι συγκινήθηκα και νοστάλγησα την παιδική μου αθωότητα. 
Χωρίς υπερβολές θα το χαρακτήριζα ένα παραμύθι "έργο τέχνης". 
Η μια σελίδα είναι πιο εντυπωσιακή από την άλλη και όχι μόνο για μένα αλλά 
και για τον Κωνσταντίνο μου, που παρατήρησε ότι αυτό δεν είναι σαν τα άλλα 
παραμύθια που έχουμε διαβάσει, ότι είναι "διαφορετικό". 
Δεν θα σας βάλω πολλές φωτογραφίες γιατί αξίζει να το αγοράσετε μόνο και 
μόνο για θα θαυμάσετε την εικονογράφηση πέρα από το περιεκτικό, 
περιγραφικό και κατανοητό κείμενο ακόμα και από μικρότερα παιδάκια από 
τον Κωνσταντίνο μου που είναι 6μιση. 
Το παραμύθι αυτό μας αφηγείται 3 νοσταλγικές ιστορίες με τη Λιλίκα: "Τα 
γενέθλια της Λιλίκας", "Η Λιλίκα είναι άρρωστη" και "Η Λιλίκα μαθαίνει 
κολύμπι". 
Ένα παραμύθι που διαβάζεται άνετα από παιδιά πρώτης δημοτικού που μόλις 
έχουν μάθει να διαβάζουν, όπως ο Κωνσταντίνος μου αλλά μπορείτε και να το 
διαβάσετε σε παιδάκι 2+ όπως είναι ο Δημήτρης μου, τα οποία θα 
καθηλωθούν από τις εικόνες και αν τους το διαβάσετε παραστατικά θα 
ενθουσιαστούν και θα τα απασχολήσετε πολύ ώρα!!! 
Εξήγησα στον Κωνσταντίνο μου ότι αυτό το παραμύθι του φάνηκε 
"διαφορετικό" γιατί έχει γραφτεί και οι εικόνες έχουν σχεδιαστεί πριν πάρα 
πολλά χρόνια. Όμως δεν υστερεί σε τίποτα από τα νέα παραμύθια, ίσως 
υπερτερεί σε αθωότητα και παιδικότητα.  
Εξήντα σχεδόν χρόνια έχουν περάσει από τότε που κυκλοφόρησε η πρώτη 
ιστορία με την Λιλίκα και η νοσταλγική αυτή έκδοση μας δίνει την ευκαιρία να 
γνωρίσουν τα δικά μας παιδιά βιώματα, εικόνες και θύμησες δικές μας. 
Κυκλοφορούν δυο βιβλία της Λιλίκας που αποτελούνται από 3 όμορφες 
ιστορίες. 
Μπορείτε να τα βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο www.epbooks.gr. 
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