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“Ένα κορίτσι που θα ήθελε να είναι πιο ψηλό. 

Μια γιαγιά που θα ήθελε να είναι πιο πολλά. 

Ένα φεγγάρι που θα ήθελε να μη νιώθει μόνο του. 

Κι ανάμεσά τους μπόλικα αστέρια. 
Μια ιστορία για δρόμους που φωτίζονται, για φόβους που μοιράζονται, μα πάνω 

απ’όλα για την αγκαλιά: 

τη μαγική εκείνη αγκαλιά που λειτουργεί σαν απάντηση σ’έναν κόσμο με πολλά 

ερωτήματα.” 
Μια ιστορία ενσυναίσθησης που αξίζει να διαβαστεί σε μία τάξη, σε ένα σπίτι, σε ένα 

δάσος ή ακόμα και σ’έναν καθρέφτη μπροστά. 



 

Όχι, πείτε μου! 

Ποιός δεν θα ήθελε να βουτήξει μέσα σε μία ιστορία που είναι γεμάτη αστέρια, το 

φεγγάρι και αγκαλιές; 

Ένας χαρισματικός εκπαιδευτικός, ο Ιωάννης-Μάριος Μάζαρης έγραψε μια ιστορία με 

όμορφα μηνύματα, που η Άρτεμις Πρόβου ζωντάνεψε με την όμορφη εικονογράφησή 

της. 
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Το βιβλίο “Η αγκαλιά που ψήλωνε” είναι από εκείνα που απευθύνονται σε όλους 

ανεξαρτήτως ηλικίας. 

Είναι από αυτά, που όσες φορές και να το διαβάσεις, ίσως και να μιλήσει διαφορετικά 

μέσα σου. Ίσως και να προσλάβεις διαφορετικό μήνυμα. 

Η Αλίκη δεν είναι ψηλή για την ηλικία της και νιώθει  μειονεκτικά. 

Ένα συναίσθημα, που το τονίζουν αρνητικά κάποιοι συμμαθητές της που την 

κοροϊδεύουν. 

Κάθε μέρα που πηγαίνει στο σχολείο βρίσκει 2 αστεράκια, που δεν μπορεί να καταλάβει 

ποιός της τα αφήνει. 

Αυτά τα αστεράκια γίνονται η αφορμή για μία όμορφη συζήτηση με τη γιαγιά, η οποία 

αναλαμβάνει δράση για να ξεδιαλύνει το μυστήριο και να ωθήσει την Αλίκη, να 

διαπιστώσει, ότι το πραγματικό μέγεθος του κάθε ανθρώπου είναι στο μεγαλείο της 

ψυχής του. 

Δεν έχει σημασία η εικόνα μας. 

Η αγάπη και οι πολλές αγκαλιές μεγενθύνουν τα όμορφα και μικραίνουν αυτά, που δεν 

πρέπει να δίνουμε σημασία. 

Μια εξαιρετική αφορμή για όμορφες συζητήσεις με τα παιδιά και με τον εαυτό μας. 

Το βιβλίο “Η αγκαλιά που ψήλωνε”  απευθύνεται σε ηλικίες από 4 ετών. 

Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος και μπορείτε να ξεφυλλίσετε τις πρώτες 

σελίδες του εδώ 
 

Μαμά Μαμαδοπούλου 
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