
 

 

Σάββατο, 4 Μαΐου 2019 

 

 

 

Η Μικρή Παραμυθού διαβάζει... 

 

το "Χάρτινα Αεροπλανάκια", του Jim Helmore (Εικονογράφηση: Richard Jones) 

 

Πόσοι από εμάς δεν ονειρευτήκαμε να πετάξουμε μακρυά, σε τόπους αλλιώτικους από 

όσους έχουν συνηθίσει να βλέπουν τα μάτια μας; Η Μικρή Παραμυθού ταξιδεύει, προς 

το παρόν, μέσα από τα πολύχρωμα και γεμάτα από φανταστικές ιστορίες βιβλία που 

γεμίζουν τα ράφια της βιβλιοθήκης της, χαρίζοντάς της μοναδικές εικόνες για να 

γεμίσουν τα μαγικά όνειρά της. 



 
 

Από τους δημιουργούς του υπέροχου παιδικού βιβλίου Το λευκό λιοντάρι, Jim 

Helmore και Richard Jones, γεννήθηκε ένα εξίσου όμορφο βιβλίο, που 

πραγματεύεται την αξία της φιλίας. Ήρωες της ιστορίας είναι δύο αχώριστοι φίλοι, 

η Μία και ο Μπεν, που ονειρεύονται μια μέρα να πετάξουν μακρυά. Μαζί φτιάχνουν 

χάρτινα αεροπλανάκια και ευχή τους είναι να καταφέρουν να φτιάξουν ένα 

αεροπλανάκι τόσο τέλειο, που να μπορεί να πετάξει ως την αντίπερα όχθη της λίμνης, 

όπου ζουν. Μέχρι που η οικογένεια του Μπεν αποφασίζει να μετακομίσει σε ένα σπίτι 

πολύ μακρυά και οι δύο φίλοι χωρίζουν. Λίγο πριν πουν αντίο, υπόσχονται να μην 

ξεχάσει ο ένας τον άλλο ποτέ. Όμως, οι υποσχέσεις είναι λόγια που ο άνεμος τα 

σκορπίζει μακρυά. Θα καταφέρει, άραγε, να κάνει την διαφορά το δέμα που 

καταφθάνει ένα πρωινό στο σπίτι της Μία και πώς οι χήνες και το πέταγμά τους θα 

δώσουν έμπνευση για την πραγματοποίηση του πιο μεγάλου ονείρου των δύο παιδιών; 

 

 
 

Ένα πραγματικά υπέροχο παιδικό βιβλίο, πολύ κοντά σε ύφος και εικονογράφηση με 

το Λευκό λιοντάρι, που επίσης αγαπήσαμε. Με κείμενο σύντομο, αλλά  περιεκτικό και 

πλούσιο σε περιεχόμενο και μηνύματα: για την σπουδαιότητα της φιλίας, τα όνειρα που 

δεν πρέπει να ξεχνιούνται και τους στόχους, που αν θέσουμε στην ζωή μας δεν θα 

πρέπει να προδώσουμε ποτέ. Πολύ ιδιαίτερη και σύγχρονη η εικονογράφηση, σε 

ταξιδεύει σε έναν κόσμο ονειρεμένο, όπου όλα μπορούν να συμβούν! Αποτελείται, 

συνολικά, από 40 σελίδες, απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 4 ετών και πάνω και 

κυκλοφορεί στα ελληνικά για λογαριασμό των εκδόσεων Παπαδόπουλος. 

https://mikriparamithou.blogspot.com/search?q=%CF%84%CE%BF+%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8C+%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9


 
 

Ένα μοναδικό παιδικό βιβλίο που κέρδισε μια θέση στην δική μας βιβλιοθήκη, 

υπενθυμίζοντάς μας ότι τα όνειρα, αν τα πιστέψεις πολύ, βγαίνουν αληθινά! 

 

  

 

 

 

Συνέχεια στη σελίδα του βιβλίου: http://bit.ly/2V1nhlP  

http://bit.ly/2V1nhlP

