Είδος: Περιοδικό / Κύριο
Ημερομηνία: Παρασκευή, 18-12-2009
Σελίδα: 98,99,100,101
(1 από 4)
Μέγεθος: 2249 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 210 3661200
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
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Πv εορταστική περίοδο τα παιδιά γίνονται πρωταγωνιί
πολλές εκδόσεις δραστηριοτήτων με αυτοκόλλητα, κινούμενα μέρη,
στές. Παράλληλα, οι εκδότες δίνουν αυτή την εποχή ευφάCL/ σταυρόλεξα, γρίφους που αρέσουν στα μικρότερα παιδιά, καθώς και
νταστα, πρωτότυπα βιβλία που απευθύνονται στους νεοσσούς
συναρπαστικές περιπέτειες για τα εφηβάκια τωντελευταίων τάξεων

κάθε οικογένειας. Πέρα από τα απαραίτητα παιχνίδια, ένα ή
περισσότερα βιβλία κάνουν τους μικρούς μας φίλους να αποκτήσουν
καλύτερη επαφή με την ανάγνωση και να περάσουν πιο δημιουργικά
τις η μέρες των γιορτών.
Στα βιβλιοπωλεία θα βρείτε βιβλία που έλκουν το θέμα τους από
τα Χριστούγεννα, τον Αγιο Βασίλη, τα ήθη και τα έθιμα της εποχής,

τουΔημοτικού και των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου. Υπάρχουν και
αξιόλογες κυκλοφορίες νέων βιβλίων και παραμυθιών που η θεματογραφία
τους είναι ευρύτερη και θα πάρουν μόνιμη θέση στην παιδική
βιβλιοθήκη. Μην ξεχάσετε και τις κλασικές χριστουγεννιάτικες ιστορίες,
τα παραμύθια που μεγάλωσαν γενιές και γενιές και γνωρίζουν
και αυτά τα Χριστούγεννα νέες εκδόσεις.
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Αντουάν Ντε Σαιντ-Εξυπερύ

ΟΜικρόςΠρίγκιπας

Κάρολος Ντίκενς

Χριστουγεννιάτικη
Ιστορία
To πολυδιαβασμένο και πολυαγαπημένο
μυθιστόρημα του ΚάρολουΝτίκενς
ΧριστουγεννιάτικηΙστορία μεταφέρει στη
μεγάλη οθόνη φέτος η Disney,με την
υπογραφήτου σκηνοθέτη ΡόμπερτΖεμέκις
και μετο γνωστό κωμικότου Χόλιγουντ
ΤζέιμςΚάρεϊ να κρατά τον πρωταγωνιστικό
ρόλο, αυτόν του κακορίζικου και τσιγκούνη
ΕμπενίζερΣκρουτζ. Απότις εκδόσεις Ελληνικά
Γράμματα κυκλοφορεί το βιβλίο της ταινίας.
Μια πολυτελήςέκδοση με σκληρό εξώφυλλο,
η οποία στις ιλουστρασιόν σελίδες της
αιχμαλωτίζει στιγμιότυπα απότην ταινία -με
τρισδιάστατη εικονογράφηση- και διηγείται
στους μικρούς αναγνώστες την πασίγνωστη
ιστορία του Σκρουτζ.
ΣΒβίόες.·48, τιμή: ΙΟ.ΟΟβ,
εκλυθείς Ejlflrmxa Γράμμαια.

www.clipnews.gr

Άκρωςεντυπωσιακό,το συγκεκριμένο βιβλίο
κατατάσσεταιστη σειρά πολυτελήpop-up
και είναι ένα δώρο που θα ενθουσιάσει
κάθε αποδέκτη. To παιδί, ανοίγονταςτο
βιβλίο, βρίσκεται ακριβώς στον κόσμο του
Μικρού Πρίγκιπα,καθώςσε κάθε δισέλιδο
ξεδιπλώνεται η ιστορία του όχι μόνο μέσα
απότο κείμενο, αλλά και απότα περίτεχνα
δουλεμένα κινούμενα μέρη και τις εικόνες.
Έναςτόμος που θα μαγέψει και τους
μεγαλύτερους. Κλασικό,διαχρονικό παραμύθι,
ΟΜικρόςΠρίγκιπαςσυγκινεί εδώ και πενήντα
τέσσερα χρόνια τους αναγνώστες του αε όλο
τον κόσμο.
Με την παραμυθένια μετάφραση της
Μελίνας Καρακώστα.
Σεβίΰες: 68, τιμή 26,50 β, εκδόαεις Πατάκη.

Φραντζέσκο

Ο ΙΑικρόςΙϊρΙβκοΓΑς

Αλεξοπουλου-Πετράκη

Ο ΠβανήτηςΕκπέμπει S.Ο.S.

Οικολογικούπεριεχομένου το νέο βιβλίο
της Φραντζέσκας Αλεξοπούλουπου έχει για
πρωταγωνιστή του τον μικρό Ορφέα, ο οποίος
είναι πολύτρομαγμένος με αυτά που γίνονται
γύρω του. Αναρωτιέται τι συμβαίνει στη φύση
και πού οφείλονται οι φωτιές και αποφασίζει να
δράσει. 0α τα καταφέρει να κάνει κάτι για τον
πλανήτη; Η συγγραφέας προσπαθεί εύστοχα
να αφυπνίσει συνειδήσεις μικρών και μεγάλων
μέσα απότην καθημερινότητα μας.
Εικονογράφηση:Ίρις Σαμαρτζή.
Σεβίδες: 32, τιμή: 12,006,
εκδόσεις Παπαδόπουλος.

Είδος: Περιοδικό / Κύριο
Ημερομηνία: Παρασκευή, 18-12-2009
Σελίδα: 98,99,100,101
(2 από 4)
Μέγεθος: 2249 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 210 3661200
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

ΛίτσαΨαραυτη
Η Μαμά ΚάνειΑπεργία
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ΓκάιλςΜίλτον
Πάριι οίον Κήπο!

Ηκαταξιωμένησυγγραφέας εμπνέεται
αυτή τη φορά από το φαινόμενοτης εποχής
μας,την έλλειψηχρόνου καιτην πίεση που
νιώθουμε όλοισυχνά να μας βαραίνειλόγω
των πολλαπλώνυποχρεώσεων.Έτσιένιωσε
καιη πρωταγωνίστριαμαμάτης ιστορίαςτης
καιαποφάσισενα κάνειαπεργία καινα πει
μαζεμέναόλατα «όχι»που δεν είχεπει στα
παιδιάτης έως σήμερα.Γιαπαιδιά από 9 ετών.
Εικονογράφηση:ΕλίζαΒαβούρη.
Σεβίδες: 80, τιμή: 6,60β, εκδόοεις Ψυχογιός.

ΆντιΣτάντον
Ο μπαρμπα-Λιγδιάρης,
Κακός, Σκβηρος, Βρομιάρης!

Στοζωολογικόκήπο,όλα την ημέρα βαίνουν
καλώς,όπως είναιπρογραμματισμένο.Οι
επισκέπτεςθαυμάζουντα ζώα,τα ταΐζουν,
παίζουνόσο γίνεται μαζίτους, ως τις 7.00που
οι πόρτες κλείνουνκαιο Θόδωρος ο θυρωρός
φεύγει.Τότεείναιπου οι μαϊμούδεςκάνουν
προσκλητήριο οε όλατα ζώα να γλεντήσουν
καινα το ρίξουν έξω.0α συμμετάσχουνόλα
στο πάρτι καιθα ξεφαντώσουν,ώσπου να
ξημερώσεικαιv' αρχίσειπάλι η ρουτίνα.
Εικονογράφηση:ΚάθρινΜακουέν.

Έναπολυβραβευμένο βιβλίο,μεταφρασμένο
ήδη σε 24 χώρες. Ο μπαρμπα-Λιγδιάρηςείναι
ένας εντελώςτρομακτικός άνθρωπος που
σιχαίνεταιτα παιδιά,τα ζώα,τη διασκέδασηκαι
τα καλαμπόκια.Toβιβλίομιλάειγι' αυτόν και
για μιαθυμωμένηνεράιδα που ζειστο μπάνιο
του. Αυτήη νεράιδα τον χτυπάει με ένα τηγάνι
στο κεφάλιόταν δεν περιποιείταιτον κήπο
του. Αίφνης,εμφανίζεταιο σκύλος ο Μαλλιάς
καιτου κάνειτον κήπο άνω κάτω.Ο μπάρμπαΛιγδιάρης
αποφασίζειτότε να δράσει.Όμως,
η Μελίνακαιο ΠαρασκευάςΜαρούληςδεν θα
τον αφήσουν!

Σεβίδες 32, τιμή 9,90S, εκδόσεις «Μίνωας».

ΖωήΒαλάσηTo Ψηβόιερο
Μηαβκόνι ιου Κόσμου

Βάσω Ψοιράκη

fi ΤουρονπίταΜαγειρεύει
μαζί με ταΠαιδιά
Ησυγγραφέας όχι μόνο έγραψε, αλλάκαι
εικονογράφησετις πρωτότυπες, νόστιμες
καιυγιεινέςσυνταγέςτηςΤουρουπίτας.
Οι ιστορίεςτης ΒάσωςΨαράκηδίνουν
ερεθίσματαγια ανάγνωση,γνώση καιδράση,
που έχειως σκηνικότο θρυλικόκαιαγαπημένο
από μικρούςκαιμεγάλους Κάστροτης
ΜάγισσαςΣουμουτού. Μέσαστο Κάστρο,
μιαπαρέα παιδιώνσυναντάτην Τουρουπίτα,
τη δημοφιλήΜάγισσατης Κουζίνας,καιμε
τρόπους παιγνιώδεις,τραγούδια καικέφι
μαγειρεύουν24 συνταγές.
Χ,βίδας:72,αμα:15,90e. «κδόοειςΠατάκη.
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Μιαιστορίαγια έναν άρχοντα κουτό και
φαντασμένο,ένανάρχοντα υπερόπτη και
ολότελαάχρηστο,που δεν ήξερεούτε να παίζει
ούτε να διαβάζει,που δεν μπορούσε καννα
τραγουδήσει,αλλάήθελεπάντα να στέκεται
«ψηλότερα»απ' όλους,γράφει στο νέο της
βιβλίογιαπαιδιάη Ζωή Βαλάση.Έναπαραμύθι
γιατη μοναξιάπου φέρνειη υπεροψίακαιγια
την αναντικατάστατηαξίατης ανθρώπινης
επαφής.Ο εικονογράφοςΠέτροςΖαμπέλης,
που στη 40χρονη ενασχόλησητου μετο
παιδικόβιβλίο
έχειεπιμεληθεί
εικαστικά400
*
τίτλουςγια παιδιά
καιεφήβους,
ζωντανεύειμετις
ζωγραφιέςτου
την ιστορία.
Σεβίδες: 41,
τιμή: 12.90 6,
εκδόσεις
Εββηνικά
Γράμμαιιι.

Σεβίδες: 144,τιμή: 8,00S, εκδόα&ζΜίνωας. -
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ΜατούλαΤόλκα
Η Εβίτοα
Πατουςλαούςτης
Μεσογείουη ελιά
αποτελείσύμβολο
ειρήνης,ευημερίας
καιγονιμότητας.
Τακλαδιάτης στεφάνωναντους νικητές
των ΟλυμπιακώνΑγώνων,το πολύτιμολάδι
τηςφρόντιζεγιατην υγεία καιτην ομορφιά
θεών καιανθρώπων. Μιαπαρέα από παιδιά
ανακαλύπτουντη σημασίαπου έχει η ελιά
στην καθημερινότητατους, αστειεύονται,
μεταμφιέζονταικαι... μαγειρεύουν!
Εικονογράφηση:ΑνδριάναΡούσσου.
Σεβίδες: 45, τιμή: 12,006, εκδόσειςA. A. Λφάνη.

Είδος: Περιοδικό / Κύριο
Ημερομηνία: Παρασκευή, 18-12-2009
Σελίδα: 98,99,100,101
(3 από 4)
Μέγεθος: 2249 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 210 3661200
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

Φίλιππος Μανδηλαράς

Καλικάντζαρος
Είσαι
και Φαίνεσαι!

Ο ΦίλιπποςΜανδηλαράς δεν έγραψε ένα
ακόμα βιβλίο για καλικάντζαρους, αλλά μια
ανατρεπτική ιστορία για όσους αμφιβάλλουν
ότι είναι κι αυτοί καλικάντζαροι! Σκεφτείτε
πώςπαρουσιάζονται οι καλικάντζαροι στη
λαϊκή παράδοση και ψάξτε να βρείτε αυτά τα
χαρακτηριστικά στους άλλους και μετά σε
εσάςτους ίδιους.Όπωςλέει και ο συγγραφέας,
«καλικάντζαρος είμαι και φαίνομαι!».
Εικονογράφηση:Πέτρος Μπουλούμπασης.
Σεβίδες: 40, τιμή: 15,70 E, εκδόσειςΠατάκη.

Q

.444464
iicrtouyewoj

a

64 U&.
Jam
44

44A^*4

Αναστασία Ευσταθίου

Κώστας Βασιλάκης

Χριστούγεννα
στηΓεβανδία

ΠρασινίζονταςταΧριστούγεννα

Τα Χριστούγεννα είναι συνδεδεμένα με το
κόκκινο χρώμα. Αυτή τη φορά θα κάνουμε τα
Χριστούγεννα πράσινα, μέσα από μια σειρά
οικολογικών ενεργειών που θα ωφελήσουν το
περιβάλλον. Αυτέςτις γιορτές μπορούμε να
χαρίσουμε θαλπωρή,ζεστασιά και αγάπη όχι
μόνο στο σπίτι και στην οικογένεια μας, αλλά
και στο μεγάλο μας σπίτι,τον πλανήτη, που
έχει ανάγκη τη φροντίδα μας για να συνεχίσει
να προσφέρει τα αγαθά του και στις επόμενες
γενιές. Εικονογράφηση:Κατερίνα Π.Βάγια.

Τα Χριστούγεννα στον πλανήτη πλησιάζουν
και τα γράμματα των παιδιών με τις επιθυμίες
τους δεν λένε να φτάσουν στη σπηλιά του
ΚάλιΚαλτου καλικάντζαρου. Εκείκάτω,
αναρρώνει, μήνεςτώρα,οτραυματίας
Αϊ-Βασίληςπαρέα μετά ξωτικά του και
τα καλικαντζαρούδια, ετοιμάζοντας τα
δώρα των παιδιών.Παράλληλα, ο βασιλιάς
Γελιονάρδοςφυλακίζεται, ο Αϊ-Βασίλης
συλλαμβάνεται, ενώ κάποιοι αδίστακτοι
κατασκευάζουντα νέα μικροτσίπ κατά του
γέλιου. Εικονογράφηση:ΓιώργοςΔημητρίου.
Σεβίδες: 69, τιμή:12,00 S, εκδόσεις A. A. Λιβάνη.

Σεβίδες: 45, τιμή: 10,00 β, εκδόσεις A. A. Λιβάνη.

Βησσαρία Ζορμπά-Ραμμοπούλου

ΟΚωστήςκαι το Θαύμα
τωνΧριστουγέννων

Δήμητρα Π. Πυργελή

Η ΜικρήΜπότατουΑϊ-Βασίβη

Τιγίνεται όταν ο Αϊ-Βασίληςξεκινά το ταξίδι
του στη Γηκαι δεν μπορείνα δέσει την μπότα
του; Τι θα βρει η μικρή Ελευθερίαστην αυλή
της; Ποιοςθα βοηθήσειτο γλυκό παππούλη
με τα άσπραγένια και την κατακόκκινη στολή;
Καιτελικά πώςκατέληξε η μπότα κρεμασμένη
στο δέντρο μας;Τιςαπαντήσεις θα βρούμε
στις σελίδεςτου βιβλίου ΗΜικρήΜπότα
τουΑϊ-Βασίλη.Ένατρυφερό παραμύθι που
απευθύνεται στα μικρά παιδιά και ζωντανεύει
το πνεύματωνΧριστουγέννωνκαιτην
αγαπημένη μορφή μικρών και μεγάλων.
,τιμΑ: 10.00S, εκδόσειςA. A. Αιβάνπ,

www.clipnews.gr

Τα παιδιά συνήθως παίρνουν πολλάδώρατα
Χριστούγεννα. Υπάρχουνόμως και κάποια
που δεν έχουν αυτή την τύχη. Όπωςο μικρός
Κώστας,οι γονείς του οποίου είναι φτωχοί
μετανάστες και δεν μπορούν να υποσχεθούν
ένα χριστουγεννιάτικο δώρο στο γιο τους.
Αλήθεια, μια αγνή παιδική ψυχή μπορεί
να προκαλέσει το δικό της θαύμα τις άγιες
μέρεςτων Χριστουγέννων; Μια ξεχωριστή
χριστουγεννιάτικη ιστορία για τη δύναμη
της αγάπης,τηςπίστηςκαιτης ελπίδας.
Κατάλληλογια παιδιά από 5 ετών. Με την
εικονογράφηση του Αθανάσιου Σισμάνη.
Σεβίδες: 54, τιμή: 12,50 ©, εκδόσεις Ακρίτας.

ΠηνελόπηΜωραΐτου - Μαρία Μωράίτου

Τρίγωνα- Κάβαντα

Τα βιβλία δραστηριοτήτων προσφέρουν καλή
συντροφιά στα μικρότερα παιδιά.Με φόντο
τις χριστουγεννιάτικες γιορτές,τα παιδιάέχουν
την ευκαιρίανα διασκεδάσουν,να παίξουν,
να τραγουδήσουν και να ζωγραφίσουν.Toεν
λόγωβιβλίο περιέχειαυτοκόλλητα,παιχνίδια,
σταυρόλεξα,σπαζοκεφαλιές,αλλά και ιστορίες
απότο δωδεκαήμερο.Ό,τιπρέπειγια τις μέρες
των διακοπώναπότο σχολείογια παιδιάαπό
5 έως9 ετών.Μετις ζωηρέςζωγραφιέςτης
ΠέγκυςΦούρκα.
Σεβίδες: 32 ημή: 7,50 6, εκδόσεις Ακρίτας.

Είδος: Περιοδικό / Κύριο
Ημερομηνία: Παρασκευή, 18-12-2009
Σελίδα: 98,99,100,101
(4 από 4)
Μέγεθος: 2249 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 210 3661200
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

ΚλαιρΦρίντμαν

Χρισιονγε\ινιάηκ.α
Αγγεβάκιa
Χριστούγεννα χωρίςαγγελάκια δεν γίνεται.
Μάλιστα, αυτέςτιςμέρεςτα μικρά φτερωτά
πλάσματα αναλαμβάνουν δράση. Εκεί
ψηλά στον ουρανό τραγουδούν για την
ειρήνη, το γέλιο και την αγάπη. Πολύχρωμες
εικόνες συνοδεύουν τις όμορφες ευχές
τους που ταξιδεύουν πολύ μακριά για να
χαρίσουν στιγμές αγάπηςκαι φιλίας. Auto
είναι το αληθινό νόη ματων Χριστουγέννων!
Γιατα μικρότερα παιδιά, από 3 ετών.
Εικονογράφηση:ΤζάιλΤιέριλ.
Σεβίδες:24, τιμή: 12,006, εκδόσεις Μίνωας.
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Κυριάκος Χάριτος

ΦώτωΣκορδά

ΦονΚουραμπιέςεναντίον
ΚόμηΜεβομακαρόνη

ΤαΜεγαβντεραθαύματα...
ΓίνονταιστηνΚαρδιάμας

«Ηπλάση όλη έχει γιορτή, καθώς ένα παιδί θα
γεννηθεί, με ανθρώπινη μορφή μα του θεού θα
'ναι παιδί».Η ιστορία της Γέννησης σε έμμετρο
λόγο για παιδιά προσχολικής και πρώτης
σχολικής ηλικίας. Γιανα μάθουν τα μικρούτσικα
και να θυμηθούν τα μεγαλούτσικα, όπωςτονίζει
η συγγραφέας, που με χιούμορ και ευαισθησία
δίνει στους δασκάλους και τους γονείς μια
θεατρική πρόταση για χριστουγεννιάτικη γιορτή
μεπρωταγωνιστέςταίδιαταμικράπαιδιά.
Εικονογράφηση: ΘεοδόσηςΒρανάς.

Προτιμάτε κουραμπιέδες ή μελομακάρονα;
Η διαμάχη ανάμεσα στα δύο παραδοσιακά
γλυκά των γιορτών καλά κρατεί εδώ
και χρόνια. Ο Φον Κουραμπιές,ο κόμης
Μελομακαρόνης, μια νηστική αρκούδα, ένας
ξενύχτης σκίουρος, ένας κηπουρόςονείρων
κι άλλοι πολλοί χαρακτήρες πρωταγωνιστούν
στην πιο αλλιώτικη χριστουγεννιάτικη
περιπέτεια με δύο μεζούρες γέλιο και δύο
φλιτζάνια γλύκα!
Εικονογράφηση:ΝτανιέλαΣταματιάδη.
ΣνίΊίΰες: 32, τιμή: 13,00Θ, εκδόσειςΜειαίχμιο.

i!M i Ρίνα Ρώσση-Ζαιρη
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Τζίνι Γουίλις

Σεβίδες: 31, τιμή: 5,00 (.'.νκδόσα..:Ακρίτας.

ΑγαπημένεμονΆγιε Βασίβη
Τι κάνουν τα παιδιά όλου του κόσμου αυτές
τις ημέρες; Μα γράφουν γράμματα στον
Άγιο Βασίληγια να του παραγγείλουν τα
αγαπημένα τους παιχνίδια. Στο συγκεκριμένο
βιβλίο δραστηριοτήτωνοι μικροί
αναγνώστες θα βρουν ένα γράμμα για να
αλληλογραφήσουν με τον Αγιο Βασίλη και να
γράψουν τις παραγγελίες τους. Επίσηςπολλά
πολλά αυτοκόλλητα για να το διακοσμήσουν.
Κατάλληλο για τα μικρότερα παιδιά,
προσχολικήςκαι πρώτης σχολικής ηλικίας.
Εικονογράφηση:ΡόζυΡιβ.
Σεβίδΐς: 32, τιμή: i i,i'('Γ. ΐκΰόοϊΐς Μίναιας. ^^^^^

Ρενο Ρώσση-Ζάίρη

ΑνΚέτλι

To Παιδί που Βρήκε ένα Αστέρι

ΑπίθαναΧριστούγεννα

Η συγγραφέας διηγείται εδώ την ιστορία
ενός μικρού αστεριού που έπεσε απότον
ουρανό και το βρήκε ένα κορίτσι.To μικρό
αστέρι ήξερε πωςδεν θα ξαναστόλιζε κανένα
χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ήταν λασπωμένο,
φοβισμένο και σίγουρο πωςγρήγορα κάποιος
απότους ανθρώπουςπουπερπατούσαν
δίπλατου στο πεζοδρόμιο θα το πατούσε.
ΤαΧριστούγεννα όμως όλοι δικαιούνται μια
καλύτερη τύχη.
Εικονογράφηση:ΕλίζαΒαβούρη.
ΈςβίδίΚ,:!2-·ιμΛ- Ι3,ίίΡβ piSotSgU,Μϊ'ιΊΪζμι,

www.clipnews.gr

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν στο
Διαμαντένιο Παγετώνα, όλοι ετοιμάζονται
πυρετωδώς,αλλά ο μικρός πιγκουίνος Φλιπ
δεν καταλαβαίνει γιατί είναι οι πάντες τόσο
ενθουσιασμένοι. Είναι μικρούλης και δεν έχει
ξαναζήσει την εμπειρία των Χριστουγέννων,
είναι όμως αποφασισμένος να λύσει όλες
τις απορίες του. Χάρη στους φίλους του, θα
ανακαλύψει το πραγματικό νόημα
των Χριστουγέννων,
Σεβ.-δες·:TS..·ιιiii; 1&,Oil6', εκδόσεις Μίνωας.

