
 

 

Σάββατο, 16 Μαρτίου 2019 

 

Η Μικρή Παραμυθού διαβάζει... 

 

"Το λευκό λιοντάρι", του Jim Helmore (Εικονογράφηση: Richard Jones) 

 

 

Η Μικρή Παραμυθού αγαπά να διαβάζει ιστορίες γεμάτες μαγεία και όμορφες εικόνες, 

ενώ λατρεύει τα βιβλία εκείνα που την οπλίζουν με δύναμη και κουράγιο! Και κάπως 

έτσι μπήκε στην ζωή μας Το λευκό λιοντάρι του βραβευμένου Βρετανού συγγραφέα 

παιδικών βιβλίων Jim Helmore, που κυκλοφορεί στα ελληνικά για λογαριασμό 

των εκδόσεων Παπαδόπουλος. 
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Η Σοφία και η μαμά της μετακομίζουν στο καινούριο τους σπίτι πάνω στον λόφο. 

Παρόλο που οι ευκαιρίες για εξερεύνηση είναι πολλές, η μικρή δεν έχει φίλους για να 

τις μοιραστεί. Ώσπου μια μέρα μέσα από τους ολόλευκους τοίχους του νέου τους 

σπιτιού ξεπετάγεται ένα λευκό λιοντάρι και μια όμορφη φιλία γεννιέται. Σιγά σιγά θα 

γνωρίσει μικρά παιδιά και θα κάνει νέες παρέες, οχυρωμένη πίσω από την ασφάλεια 

και την σιγουριά που της προσφέρει η φιλία που ήδη έχει. Οι τοίχοι του σπιτιού θα 

γεμίσουν χρώμα, οι ώρες της Σοφίας θα γεμίσουν από παιχνίδι και το λευκό λιοντάρι 

σιγά σιγά θα την αποχαιρετίσει έχοντας πλέον ολοκληρώσει την αποστολή του και 

αφήνοντάς την γεμάτη από αυτοπεποίθηση για το άγνωστο που ανοίγεται μπροστά της. 

 
 

Πρόκειται για ένα εκπληκτικό βιβλίο με κεντρικό του θέμα τις αλλαγές και την 

ανασφάλεια που προκύπτει από αυτές, καθώς και την σπουδαιότητα της φιλίας, 

φανταστικής και πραγματικής. Μέσα από μια φαινομενικά απλή, παιδική ιστορία 

ξετυλίγεται ολόκληρη η ψυχοσύνθεση ενός παιδιού που βιώνει μια περίοδο μεγάλων 

αλλαγών. Το λιοντάρι συμβολίζει την εσωτερική μας δύναμη, εκείνη από την οποία 

πιανόμαστε σε κάθε δυσκολία. Καθόλου τυχαία επιλογή, μιας και το λιοντάρι του 

χιονιού, όπως είναι ο ακριβής τίτλος του βιβλίου στα αγγλικά, αποτελεί το έμβλημα 

του Θιβέτ και συμβολίζει την δύναμη, την αντοχή, την έλλειψη φόβου και την χαρά. Η 

Σοφία γεννά με την φαντασία της τον φίλο που θα ήθελε ιδανικά να έχει προκειμένου 

να καλύψει το κενό από την απουσία των πραγματικών και τον αφήνει να φύγει μονάχα 

όταν νοιώσει αρκετή σιγουριά, οικειότητα και ασφάλεια και έχοντας, πλέον, κάνει 

αληθινούς φίλους. Ένα απλό και καλογραμμένο, αλλά βαθιά αλληγορικό βιβλίο που 

γίνεται ακόμη πιο μοναδικό χάρη στην υπέροχη εικονογράφηση του Richard Jones. 

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 4 ετών και άνω. 
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Αν και σε εσάς αρέσουν οι όμορφες, γεμάτες μαγεία ιστορίες, αν που και που ο κόσμος 

σας φαίνεται τεράστιος, ενώ εσείς νοιώθετε μικροσκοπικοί, μην διστάσετε να 

κοιτάξετε βαθιά μέσα σας. Μπορεί να ανακαλύψετε κρυμμένο ένα λευκό λιοντάρι, 

έναν φίλο μοναδικό που θα σας σπρώξει μακρυά χαρίζοντάς σας λίγη από την δύναμή 

του! 

 

 

 

 

 

Συνέχεια στη σελίδα του βιβλίου: https://goo.gl/zx6BkS  
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