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Το βιβλίο: Δύο όψεις μιας ιστορίας σε ένα βιβλίο. Η διάσημη ιστορία του 
Κοντορεβιθούλη, περίπου όπως την ξέρουμε, αλλά και η ιστορία… 
αλλιώς, ιδωμένη από μια άλλη οπτική γωνία.  

Πώς γίνεται ένας γονιός να παρατάει τα παιδιά του στο δάσος, όσο 
δύσκολα κι αν είναι τα πράγματα; Και ο Κοντορεβιθούλης, αφού ήταν 
τόσο έξυπνος, δεν ήξερε ότι τα ψιχουλάκια δεν θα άντεχαν για πολύ 
στο δάσος; Κι αν ήταν τόσο κοντούλης, πώς μπορούσε να τον δει από 
ψηλά ένας τόοοσο τεράστιος Γίγαντας; Και αυτός ο Γίγαντας πάλι, 
τόσο κουρασμένος ήταν που τον άφησε να του κλέψει έτσι απλά τις 
μπότες;  



Ο δαιμόνιος ρεπόρτερ, Φάνης ο Μπούφος, είναι αποφασισμένος να 
ανακαλύψει τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις του γνωστού 
παραμυθιού. Ένα βιβλίο που μιλάει για την ενηλικίωση, τη 
συνεργασία και πώς να αντιμετωπίζουμε τους χειρότερούς μας 
φόβους. Ένα εργαλείο για γονείς και εκπαιδευτικούς που μαθαίνει 
στα παιδιά να διαβάζουν ανάμεσα στις γραμμές και να αναπτύσσουν 
την κριτική τους σκέψη.  

Γιατί έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά και δυο όψεις τα νομίσματα… 

 
Είπαν για το βιβλίο:  
 
«Σε καθετί καινούριο, το παιδί φοβάται να μη χάσει τα ήδη 
κεκτημένα. Ο δικός μας ρόλος είναι να εμπνεύσουμε τα παιδιά να 
προσπαθήσουν, να πειραματιστούν και να τα ενθαρρύνουμε να 
σταθούν στις δικές τους δυνάμεις». 
 
Πόλκα Χατζηιωάννου-Σταθοπούλου, εκπαιδευτικός 
 
 



«Ο Κοντορεβιθούλης, στην ιστορία της Μαρίνας Γιώτη, είναι ένας 
ήρωας-πρότυπο που υπερνικάει τους φόβους του, βοηθάει την 
οικογένειά του, ανακαλύπτει τι τον κάνει ευτυχισμένο, καταφέρνει 
να το ακολουθήσει και επαγγελματικά, κάτι το οποίο τον γεμίζει με 
τεράστια χαρά και τον ευχαριστεί όσο τίποτε άλλο. Το παραμύθι της 
Μαρίνας Γιώτη είναι ένας οδηγός ενηλικίωσης και θάρρους για μικρά 
και μεγάλα παιδιά, καθώς διαπραγματεύεται, με τη λογική και τη 
σκέψη, πολλαπλά θέματα και συναισθήματα που αφορούν τη 
σταθερή και σωστή βάση της ψυχικής υγείας.» 
 
Σοφία Αντύπα, ψυχολόγος 
 
 
Θέματα:  
Ένα βιβλίο για τoν φόβο και πώς να τον αντιμετωπίσουμε! 

Κοινό: Για παιδιά από 4 έως 9 ετών.  
 
 


