Τα παραμύθια του Σαββάτου!
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Μέρες θύμησης, γεγονότων που σφράγισαν την ιστορία της πατρίδας μας και
που κάποιες φορές περιέχουν λέξεις και νοήματα δυσνόητα σε παιδιά μικρής
ηλικίας. Πόλεμος, ειρήνη, ελευθερία, αδελφοσύνη και διαφορετικότητα.
Θύμησες πάνω απ΄ όλα και ξεκαρδιστικές περιπέτειες σαν ο πόλεμος βρεθεί
σε μια φανταστική, απερίγραπτα παράξενη πολιτεία, και προσπαθήσει να
επιβληθεί. Είναι εκείνη η ιδανική πόλη των ονείρων και των παραμυθιών που
όλοι μας θα θέλαμε να ζούμε. Και αν πιστεύουμε πως η μουσική, στ΄ αλήθεια,
ενώνει τους ανθρώπους και ταξιδεύει μέχρι τα πέρατα του κόσμου τούτου , οι
ιστορίες δεν θα έχουν ποτέ τελειωμό και πάντα θα μας μαγεύουν, στο άκουσμα
τους !

Γράφει η Ελένη Μπετεινάκη
Το έπος του ’40, Φίλιππος Μανδηλαράς, ( εικονογράφηση : Ναταλία
Καπατσούλια), εκδόσεις Παπαδόπουλος
Ο ήρωας τούτης της ιστορίας είναι ο άγνωστος, ο στρατιώτης του αλβανικού
μετώπου. Με μικρά στιχάκια και γλώσσα απλή αλλά όχι απλοϊκή μας γνωρίζει
την ιστορία της Ελλάδας λίγο πριν και κατά τη διάρκεια του ηρωικού έπους
του 40. Κι έτσι η ιστορία « διδάσκεται » και αφομοιώνεται με τον πιο όμορφο
τρόπο .Τα μικρά παιδιά μαθαίνουν πως άρχισε όλο αυτό το μακελειό, τον
τορπιλισμό της Έλλης, τη στάση και τις αποφάσεις των Ιταλών, το Όχι των
Ελλήνων δια στόματος Ιωάννη Μεταξά. Μια ξεχωριστή περιγραφή
συναισθημάτων, αποφάσεων και αποτελεσμάτων που αφορούν τον πόλεμο

που ξεσπάει και τις κακουχίες λόγω καιρού στα βουνά της Πίνδου και
Αλβανίας. Η Άνοιξη μαζί με τα λουλούδια της δεν θα φέρει ελευθερία μα τους
Γερμανούς κατακτητές και κυρίαρχους στη χώρα. Θα ακολουθήσει η
γερμανική κατοχή για τριάμισι ακόμα χρόνια μέχρι να έρθει η στιγμή που η
ελληνική σημαία θα κυματίσει ξανά παντού.
Ο Φίλιππος Μανδηλαράς και η Ναταλία Καπατσούλια σε μια ακόμα
ιστορία που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας .
Εκπληκτικό βιβλίο και για γονείς και εκπαιδευτικούς . Γιατί η ιστορία μας
πρέπει να διδάσκεται από τις πιο τρυφερές ηλικίες με σεβασμό στη γλώσσα,
τον τρόπο, τις εικόνες και τις λέξεις που χρησιμοποιούμε!
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