
Ο Μαγικός Κόσμος του παιδικού βιβλίου: 
υπερΘΕΜΑτίζοντας (Η Αλίκη στη χώρα 
των θαυμάτων) 

  

 

Αναρωτιέμαι για ένα θέμα: υπάρχει κάτι πιο σύγχρονο από 

το κλασικό; Ιδού η απορία αλλά και ιδού μια σειρά βιβλίων 
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που πρέπει να έχει μια βιβλιοθήκη που σέβεται τον εαυτό 

της… 

  

Κλασικά αγαπημένα – Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων 

Βασισμένο στο μυθιστόρημα του Λούις Κάρολ 

Μετάφραση: USBORNE PUBLISHING LTD 

Σειρά: Εικονογραφημένα βιβλία για μικρά παιδιά 

Εκδόσεις Ψυχογιός 

Σελίδες: 64 

Για παιδιά 5-8 ετών 

  

Από τη σειρά Κλασικά αγαπημένα των εκδόσεων Ψυχογιός, 

ήρθε στα χέρια μου η κλασσική, αγαπημένη, αμφιλεγόμενη, για 

μερικούς «σκανδαλιστική» ιστορία της Αλίκης που έτσι στα 

ξαφνικά προσγειώθηκε στη χώρα των θαυμάτων. Ας είναι καλά 

το Άσπρο Κουνέλι που οδήγησε το κορίτσι μέσα από την 

κουνελότρυπα του στην περίεργη αυτή χώρα. Οι εκπλήξεις αλλά 

και τα παράξενα πλάσματα δεν έχουν τελειωμό σ’ αυτήν την 

τρελή περιπέτεια που είναι τόσο εξωφρενική που μοιάζει πέρα 

για πέρα αληθινή. 

Η σειρά Κλασικά αγαπημένα περιλαμβάνει και μια σειρά από 

άλλους τίτλους που μας έρχονται από τα παλιά αλλά με 

σύγχρονη εικονογράφηση και λιτό και μοντέρνο κείμενο 

έρχονται να ενθουσιάσουν τους αναγνώστες του σήμερα, όπως 

άλλωστε έχει συμβεί με γενιές και γενιές αναγνωστών. 

Για παράδειγμα, οι Μικρές Κυρίες, από τη Λουίζα Μέι Άλκοτ, 

όπου η Η Μεγκ, η Τζο, η Μπεθ και η Έιμι είναι τέσσερις αδελφές 

που ζουν με τη μητέρα τους, καθώς ο πατέρας τους έχει πάει 



στον πόλεμο. Τα τέσσερα κορίτσια προσπαθούν να 

αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία τα οικονομικά προβλήματα, τις 

αρρώστιες και κάθε αναποδιά, και παρά τις δυσκολίες 

συνεχίζουν να κάνουν όνειρα για το μέλλον τους. 

Ένας ακόμη αξιόλογος τίτλος είναι ο αγαπημένος Όλιβερ 

Τουίστ, του Καρόλου Ντίκενς, όπου ο ορφανός Όλιβερ Τουίστ ζει 

σε ένα ψυχρό, αφιλόξενο πτωχοκομείο και όνειρό του είναι να 

βρει ένα σπιτικό και μια οικογένεια που να τον νοιάζεται. Μέχρι 

να το καταφέρει, οι περιπέτειές του δε λέγονται! Ή μάλλον, 

περιγράφονται πολύ γλαφυρά μέσα από αυτό το κλασικό βιβλίο. 

Η σειρά συμπληρώνεται με τους τίτλους Ο γύρος του κόσμου 

σε 80 μέρες, Ο μάγος του Οζ και Οι τρεις σωματοφύλακες. 

 


