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To δίχως άλλο
ΓΙΑΝΝΗ):

είναι η εποχή τους.

ΤΑΉΑΝΑ

Λεξικά, εκπαιδευτικά

ΤΌΛΣ,ΤΟΪ

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ
ΛΕΩΝ ΤΟΛΧΤΟΪ

βιβλία,
βοηθήματα, μετά

& ΜΑΡΙΝΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

τους θερινούς
μήνες που έμειναν
στην άκρη,
επανέρχονται στο
προσκήνιο των
παιδικών βιβλιοθηκών.
Ωστόσο
ένα καλό λεξικό
είναι απαραίτητο για κάθε μαθητή.Το Μεγάλο
λεξικό του Δημοτικού είναι ένα λεξικό σύγχρονων
προδιαγραφών, που δεν αντιμετωπίζει το

Ταιιάνα Τοβσιόι

παιδί μόνο ως μαθητή, αλλά ως μια ολοκληρωμένη
προσωπικότητα που έχει πολύ περισσότερα
ενδιαφέροντα πέρα από τα σχολικά.
Χρειάστηκε έξι χρόνια για να ολοκληρωθεί
και δημιουργήθηκε

για να βοηθήσει, αφενός

στην κατανόηση και στη χρήση της ελληνικής
γλώσσας και. αφετέρου, γιανα καλύψει
τις υπόλοιπες σνάγκεςτου παιδιού. Περιέχει
13.000 λήμματα με όλες τις βασικές σημασίες,
συνώνυμα, αντίθετα, συγγενικά, ετυμολογίες,
τους αρχικούς χρόνουςτων ρημάτων, πίνακες
γραμματικής και εικόνες. Οι δύσκολες έννοιες
αναλύονται με παραδείγματα. To παιδί, περνώντας
από τα απλά και αυτά που εύκολα
καταλαβαίνει, οδηγείται σε πιο γενικά και
σύνθετα. Σεπλαίσια εξηγούνται ειδικά θέματα
τόσο από τον κύκλο των σχολικών μαθημάτων,
όπως γραμματική, μαθηματικά, φυσική
κ.λπ., όσο και από τα υπόλοιπα ενδιαφέροντα
των παιδιών, όπως αθλητικά θέματα, ποδήλατο
κ.ά. Περιέχει επίσης σύγχρονες λέξεις
και σημερινά θέματα για την κοινωνία, τη ζωή
μας, τα σύγχρονα προβλήματα, για οικολογικά
ζητήματα. Στις σελίδεςτου υπάρχουν
πολλά παραδείγματα από τη λογοτεχνία και
ιδιαίτερα από τους αγαπημένους συγγραφείς

Ο πατέρας μον
Λέων Τοβστόι

παιδιού σας να παίρνει τη θέση της βραδινής
ιστορίας και του παραμυθιού, μην ξαφνιαστείτε..
.
Zefti&et; 1.344, ιψΑ: 19,90€, εκδόαβις Παιάκη.

122ΕΠΙΚΑΙΡΑ

www.clipnews.gr

30/09-06/1 Ο/Κ

Φωτεινή Τσαβίκονβου

To κύμα ιου έρωτα

ρ»ς

To χάρισμα
Βέθρας

Ο αρχικός πλή ρης τίτλος του

Με το κατά πόσο μπορεί

Η Φωτεινή Τσαλίκογλου δίνει

κειμένου ήταν Σχετικά με το
θάνατο του πατέρα μου και τις

η αγάπη να γεφυρώσει τα

στη νέα της ηρωίδα ιδιαίτερα

κοινωνικά χάσματα και τις
αντιθέσεις και να ενώσει

χαρίσματα και μεταφυσικές
διαστάσεις. Η Βέθρα μπορεί

βαθύτερες αιτίες της φυγήςτου

και γράφτηκε από τη μεγαλύτερη φαινομενικά αντίθετους ανθρώπους
να μαντεύει αυτό που θα γίνει
κόρη του Τολστόι το
ασχολείται στο νέο
στο μέλλον και να συγκρατεί
1928. Αποτελεί μια μαρτυρία

του βιβλίο το επιτυχημένο

«από πρώτο χέρι» για τα γνωστά συγγραφικό ζευγάρι Γιάννης
οικογενειακά προβλήματα
και τα ηθικά διλήμματα
που αντιμετώπισε ο Λέων

και Μαρίνα Αλεξάνδρου.
Οι δύο συγγραφείς δίνουν
νέες διαστάσεις, διαφορετικές

οπτικές και αναδεικνύουν
τελικά λεπτές αποχρώσεις και
συναισθήματα, τόσο των δύο
ερημιέςτης Περιφέρειαςτου
Ριαζάν, με τις φροντίδες κάποιου βασικών ηρώων, όσο και του

Τολστόι - μέχρις ότου αφήσει
την τελευταία του πνοή «στις

σταθμάρχη».

κοινωνικού τους περίγυρου.
To παρελθόν τους μπλέκεται

Πρόκειται για κείμενο
σπαρακτικό, ιδίως αν αντιμετωπιστεί
με το παρόν σε μια ιστορία
που θα σαςταξιδέψει έως τη
όχι σαν «ματιά απ'
την κλειδαρότρυπα» στη ζωή

Ζάκυνθο του 1800, όταν τα

ενός μεγάλου συγγραφέα,

Επτάνησα ήταν κάτω από
την αγγλική επικυριαρχία.
αλλά ως βίωμα ενός οποιουδήποτε
παιδιού που παρευρίσκεται
Δύο παράλληλες ερωτικές

των παιδιών. To παιδί, μαθαίνοντας να χρησιμοποιεί
στη διένεξη μεταξύ
το λεξικό, γνωρίζει καλά τη μητρική
«δύο ανθρώπων που ήταν
του γλώσσα και αποκτά εφόδια έτσι ώστε να
τόσο κοντά ο ένας στον άλλο
εκφράζεται σωστά, δυναμικά και πλούσια.
λόγω της αμοιβαίας αγάπης
Κι αν δείτε το λεξικό δίπλα στο κρεβάτι του

Γιάννης και Μαρίνα
Αβεξάνδρον

στη μνή μη της πράγματα από
καιρό ξεχασμένα. Έχει, δε,
αναπτύξει μια σχέση που κανείς
δεν γνωρίζει: Κάθε τόσο
συνομιλεί με το φάντασμα
του μικρού της αδελφού που
την επισκέπτεται και της αποκαλύπτει
μυστικά, εξακολουθώντας
να έχουν μια σχέση
σαν να είναι ακόμα ζωντανός.
Κι όσο μιλάει μαζί του, τόσο
στα χέρια της πληθαίνουν τα
σημάδια, μικρά κατακόκκινα
αστεράκια. Καταλυτική στη
ζωή της Βέθρας θα είναι η
δασκάλα της Μιράζ που θα
τη φέρει σε επαφή με ένα
ισχυρό αντίδοτο, την τέχνη.
Η επαφή της με μεγάλους

ιστορίες, η σύγχρονη της
Άρτεμης και του Διονύση
και η παλιότερη του κόντε

ζωγράφους και τις ζωές τους,

Αντρέα Μαρτινέγκου και της
Μπιάνκα, συνυφαίνονται με

όπως ο Καραβάτζιο, ο Ντράγκερ,
ο Μπαλτίς, θα μεταμορφώσει

τους».

εξαιρετική μαεστρία
από τους συγγραφείς.

κατ' επέκταση την πόλη της.

Σεβίδες: 176, τιμή: 9,00€,
εκδόσεις Ροές.

Σεβίδες: 365, τιμή: 14,47g,
εκδόσεις A. A. Λιβάνη.

Σεβίδες: 264, τιμή: 16,00 €,
εκδόσεις Καστανιώτη.

όσο μακριά ήταν λόγω των
διαφορετικών επιθυμιών

τη δική της ζωή και

