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Η Ελένη Γεωργοστάθη έχει σπουδάσει Φιλολογία και εργάζεται χρόνια ως επιμελήτρια 

εκδόσεων. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται και στον χώρο της συγγραφής 

παιδικών βιβλίων, ενώ παράλληλα διατηρεί ιστολόγιο για το παιδικό βιβλίο 

(miaforakienankairoimikrieleni.blogspot.gr). 

Τo τελευταίο της βιβλίο φέρει τον τίτλο «Τελικά θα γράψουμε τεστ;» και κυκλοφορεί κι 

αυτό από τις εκδόσεις «Ψυχογιός» σε εικονογράφηση της έμπειρης Ναταλίας 

Καπατσούλια. 

Πρόκειται για μια σύγχρονη ιστορία που όμως εμπλέκει και τη φαντασία και το χιούμορ με 

τρόπο λειτουργικό και εν τέλει αποτελεσματικό! Αποτελεσματικό με την έννοια ότι οι 

μικροί αναγνώστες (απευθύνεται σε παιδιά 7-8 ετών που μπορούν άνετα να το 

διαβάσουν και μόνα τους) διασκεδάζουν, αλλά ταυτόχρονα βρίσκουν τροφή για σκέψη. 

http://fractalart.gr/tag/asimina-xirogianni/
http://miaforakienankairoimikrieleni.blogspot.gr/


Ο Βασίλης και ο Αργύρης «καίγονται» να μάθουν αν θα τους βάλει τεστ η δασκάλα και 

βρίσκουν τρόπο να μπουν μέσα στο μυαλό της. Μαγικές συσκευές που διαβάζουν 

μυαλά, έξυπνοι εφευρέτες, κατασκοπία της κυρίας Περσεφόνης, απρόσμενες σκέψεις, 

απροσδόκητες συμπεριφορές. Ανατροπές που προκαλούν το γέλιο! Μήπως η 

κυρία  Περσεφόνη προτιμά να σκέφτεται άλλα πράγματα και όχι τα διαβάσματα; Μήπως 

προτιμά να σκέφτεται τη θάλασσα ή το σούπερ μάρκετ, τα γάλατα, τους καφέδες και ένα 

σωρό άλλα; Το τεστ όμως ή το διαγώνισμα είναι συνήθως μια σοβαρή υπόθεση για τα 

παιδιά που έχουν φόβους και ανασφάλειες! Είναι ιδιαίτερα αστείες οι σκέψεις που κάνουν 

τα παιδιά για την απαίσια οδήγηση της δασκάλας τους. Ακόμα πιο περιπετειώδες 

είναι  το περιστατικό με τον ληστή που η κυρία τον…«κανονίζει» με το απορρυπαντικό 

που του προκαλεί φοβερή αλλεργία! Στα μάτια των μαθητών της τώρα η κυρία 

Περσεφόνη φαντάζει πραγματικά ατρόμητη. 

Όταν η παιδική φαντασία οργιάζει, όλα γιγαντώνονται και αυτό είναι σχεδόν μαγικό. 

Μέχρι και σούπερ ήρωες κατασκευάζει το παιδί! Και τα πιο απίθανα και εξωπραγματικά 

πράγματα γι’ αυτό είναι πιθανά! 

Αλλά και όταν γράφουν εκθέσεις οι μαθητές, διατυπώνουν πολλάκις πράγματα απίθανα, 

ολόκληρα σενάρια που κινούνται ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα, την 

αλήθεια και το ψέμα. 

Μια ανατρεπτική ιστορία, καλοσχεδιασμένη, που θέτει διάφορα θέματα σχετικά με την 

παιδική ψυχολογία. Το παιδικό βλέμμα είναι αφοπλιστικό, και γεγονός είναι επίσης ότι 

συχνά εμφανίζει την ικανότητα να είναι διεισδυτικό μέσα στον αυθορμητισμό του! 

Τα τεχνολογικά επιτεύγματα και η χρήση  τους είναι ένα άλλο θέμα που θίγεται στο βιβλίο 

και παρουσιάζει ενδιαφέρον τούτη η προσέγγιση. 
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