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Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «ΔΡΟΜΩΝ» το νέο βιβλίο της Χρυσάνθη Βαβέτση με τίτλο «Το «δώρο»
της Αιμιλίας».

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ξεκινούν να διοργανώσουν τη σχολική γιορτή για τα Χριστούγεννα. Η συμβολή
του καθηγητή τους είναι ουσιαστική μέσα από την αναζήτηση της αλήθειας και του διαχωρισμού μεταξύ της
παράδοσης και του καταναλωτισμού. 

Η μικρή Αιμιλία συζητά, αναρωτιέται και προβληματίζεται για το ποιος είναι ο πραγματικός Άγιος Βασίλης.
Το φετινό της όμως "δώρο" θα είναι κάτι το διαφορετικό, που θα τη βοηθήσει να δει με άλλη ματιά την ουσία
της ζωής. 

Santa Claus και Μέγας Βασίλειος. Καταναλωτισμός και παράδοση.
Δύο Αγιοβασίληδες και τα παιδιά στη μέση... θέλουν κάπου να πιστέψουν...
Ποιος είναι ο "αληθινός" και ποια είναι τα δώρα του...;
Τι "δώρο" μπορεί να κάνει στη μικρή Αιμιλία;
Ένα βιβλίο γι’ αυτούς που αγαπούν την παράδοση και αναζητούν στις γιορτές το  πραγματικό τους νόημα.

Η Χρυσάνθη Βαβέτση είναι Θεολόγος και Παιδαγωγός και υπηρετεί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στα
Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού. Είναι υποψήφια Διδάκτωρ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών με αντικείμενο έρευνας τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της Θρησκευτικής Αγωγής. Παράλληλα
με τις ερευνητικές της δράσεις, συγγράφει ιστορίες για παιδιά και ονειρεύεται ένα σχολείο συνεργασίας και
δημιουργικότητας, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες θα αισθάνονται ασφαλείς μακριά από διακρίσεις.
Ασχολείται ερασιτεχνικά με το θέατρο. Αυτή είναι η πρώτη της συγγραφική απόπειρα και έκδοση για παιδιά.

Η Μαρία Χαλκιά γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή Αθηνών στο τμήμα Θεολογίας και
έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές. Είναι καθηγήτρια Θεολόγος στα Αρσάκεια Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης.
Παρακολουθεί μαθήματα αγιογραφίας στο Κέντρο Τεχνών ΜΕΤΣ με δάσκαλο τον Γιώργο Κόρδη και αυτό είναι
το πρώτο της ολοκληρωμένο εικονογραφικό έργο.
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