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Προτάσεις παιδικών – εφηβικών βιβλίων από τους συνεργάτες 

του Μαγικού Κόσμου του Παιδικού Βιβλίου 

  

Το καλοκαίρι έχει φτάσει και το άρμα του ήλιου μας ταξιδεύει σε παραλίες 

με ανάλαφρα κύματα, σε κοχύλια θαμμένα στη χρυσή άμμο, σε 

πλακόστρωτα σοκάκια γεμάτα παιδικά χαμόγελα και παιχνίδια. 

https://www.kosvoice.gr/%CE%BF-%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1/item/%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%86%CE%B7%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://www.kosvoice.gr/%CE%88%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%20%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://www.kosvoice.gr/%CE%BF-%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1/item/%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%86%CE%B7%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://www.kosvoice.gr/imagecache/Imgh865/5f3f424ec8aa9863acfc40abb6ed4251.jpg


Μέσα από τις καλοκαιρινές μυρωδιές και τις παιχνιδιάρικες αποδράσεις 

ξεπηδούν παιδικά βιβλία που ευωδιάζουν, θυμίζουν , ανασαίνουν 

καλοκαίρι. Παιδικά βιβλία από τους συνεργάτες του Μαγικού Κόσμου 

του Παιδικού Βιβλίου, τα οποία θα συντροφεύσουν τους μικρούς 

αναγνώστες στις καλοκαιρινές τους αποδράσεις, στις ανακαλύψεις τους 

και στα φρέσκα όνειρά τους. 

Θα αποτελέσουν τον φάρο στο ταξίδι της γνώσης, στο ταξίδι της 

εξερεύνησης και της γνωριμίας με νέους ήρωες! 

Όλοι οι συνεργάτες του Μαγικού Κόσμου του Παιδικού Βιβλίου σας 

εύχονται καλό καλοκαίρι με χρώματα και όμορφα συναισθήματα! Και μία 

ευχή: να βρεθεί ο καθένας εκεί που πιο πολύ επιθυμεί με τους αγαπημένους 

του! 

  

Γράφει η Μαρία Κολιού: 

  

Η Αλίκη στη χώρα των Θαυμάτων η παραξενοπιεργοτερότερη ιστορία 

Συγγραφέας: Αντώνης Παπαθεοδούλου 

Εικονογράφηση: Ίρις Σαμαρτζή 

Σειρά: Μικρά Μεγάλα Κλασικά 

Εκδόσεις: Παπαδόπουλος 

Ηλικία: 6 άνω 

Ένα απόγευμα η Αλίκη στην αγκαλιά της αδερφής της είχε ονειρευτεί 

κόσμους μαγικούς και γεμάτους περιπέτειες. Όταν ξύπνησε, άριχε να 

αφηγείται τις ιστορίες της ταξιδεύοντας την σε παράξενες χώρες των 

Θαυμάτων. Στο ταξίδι της η Αλίκη συναντάει λαγούς, μαγικά φίλτρα που 

σε μικραίνουν ή σε μεγαλώνουν υπερβολικά, ποντικούς που κολυμπούν 

στη θάλασσα, ψευτοχελώνες, τραπουλόχαρτα και περίεργα πτηνά. 

Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων ή η παραξενοπεριεργοτερότερη 

ιστορία, είναι μία πρωτοποριακή διασκευή του Αντώνη Παπαθεοδούλου 

που στοχεύει να φέρει τους μικρούς αναγνώστες σε επαφή με την κλασική 



παιδική λογογτεχνία. Η αφήγηση περιέχει πινελιές χιούμορ και απίστευτης 

φαντασίας. 

Η Ίρις Σαμαρτζή μαγεμένη με τον λογοτεχνικό λόγο του κειμένου, τις 

γλαφυρές περιγραφές του ονείρου και των περιπετειών που βιώνει η 

πρωταγωνίστριά μας, αφήνεται στην πένα της και δημιουργεί απίστευτα 

σχέδια και συνδυασμών χρωμάτων. 

 

 

 

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

http://bit.ly/2WmBZUX

