Είδος: Εφημερίδα / Κύρια
Ημερομηνία: Κυριακή, 07-12-2008
Σελίδα: 26
Μέγεθος: 1040 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 8060
Επικοινωνία εντύπου: (210) 6430.011, 3818811
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

ΒΙΒΛΙΑ ΠΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝ ΟΨΕΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΟArtΒαοίλης
φέρνει
...«μαγικές
οελίδες»
ΤηςΔΕΣΠΟΙΝΑΣΚΟΝΤΑΡΑΚΗ
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Δεκέμβρηςμπήκεγιατα καλά,
%καιτα βιβλίαγιαπαιδιάεν όψει
Mj
των Χριστουγέννωνβρίσκονται
ήδη στις προθήκες των βιβλιοπωλείων.
li'trrn
Διασκεδαστικά,ευχάριστα
και κυρίως παιδαγωγικά, αφού με
εύσχημο τρόπο περνούν μηνύματα
γιατηνπροστασίατου περιβάλλοντος,
τη σωστήδιατροφήκαιτη φιλία,παραμένουν
n καλύτερηεπιλογήγια δώρο
στις μικρές ηλικίες.
Χωρίςπολλά λόγια -έτσι συνηθίζεται
άλλωστεστη λογοτεχνίαγιαπαιδιάας δούμε ποιες είναικάποιεςαπό
τις νέες κυκλοφορίες,αν και το θέμα
[
σίγουραδενεξαντλείταιεδώ.
Μια από τις διασημότερεςπεριπέτειες
m^TA'
της παγκόσμιαςλογοτεχνίας,
οι «20.000λεύγεςκάτωαπό τη θάλασσα»
παρουσιάζεται στα παιδιά ανανεωμένη
από τον Σαμ Ιτα (εκδόσεις
«Πατάκη»).Αιώνιακλασικόκαι αγαπημένο,
το έργο του Καρόλου Ντίκενς
«Χριστουγεννιάτικα
Κάλαντα»
εξακολουθεί
να μας διδάσκειτο αληθινό
πνεύμα των Χριστουγέννων.To κλασικό Διασκεδαστικά,
αυτό κείμενοκυκλοφορείτώρα
σε μια εξαιρετική έκδοση από τις
ευχάριστα
εκδόσεις «Πατάκη»,στην αυθεντική
και κυρίως
και χωρίς περικοπές μορφή της.
Ανδεν...βρίσκετεστιλόγιανα γράψετε παιδαγωγικά
γράμμα στον An Βασίλη,μην
αποτελούν
ανησυχείτε. Θα
βρείτεστο βιβλίο«Αγαπημένε
μουΑγιεΒασίλη»(κείμενοΡόνι
την καλύτερη
Ράνταλ,εικόνες Σάρον Ουίλιαμς
επιλογή
«Πατάκης»),μαζί με μια χριστουγεννιάτικη
ιστορία, 10 επιστολόχαρτα,
για δώρο
φακέλους και 140 πολύχρωμα αυτοκόλλητα!
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Κάτσε κάτω,
μηαμηά!
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Ανπάλι, ψάχνετε κατι πιο κλασικό,
αλλάπάντα στο πνεύμα των γιορτών,
υπάρχειτο βιβλίο«Νεράιδαπάνω
στοέλατο»με την εγγύησητου Μάνου
Κοντολέωνοε εικονογράφησηΚατερίνας
Βερούτσου.
Απότον ίδιο εκδοτικόοίκοκυκλοφορούν
επίσης τα «ΟΚαλοκάντζ,αρος
σώζειτοΚαλικαντζαροχωριό»
του Βαγγέλη
Ηλιόπουλου (εικονογράφηση
ΚάρλαΜανέα),«Ολί|βω
- Υπέροχη
Πρωτοχρονιά»
με κείμενακαι εικόνεςτου
Ιαν Φάλκονερ, «Ηρθαν τα Χριστούγεννα»
με εικόνεςπου ξεπετάγονται,
«ΑγιοςΒασίλης»του Mauri Kunnas,
«Πειρατολογία»,και «Ταμαγικά Χριστούγεννα
της Δέσποινας»της Ελένης
Δικαίουγια μεγαλύτεραπαιδιά.
Με οικολογικήσυνείδησηn ιστορία
του Νίκου Μιχαλόπουλουκαιτης
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To αιώνια κλασικό
και αγαπημένο
έργο του
ΚαρόλουΝτίκενς
«Χριστουγεννιάτικα
Κάλαντα»
κυκλοφορεί
τώρα οε μιαε&ηρετική
έκδοση,
στην αυθεντική
και χωρίς περικοπές
μορφή της
(εκδόσεις«Πατάκη»),
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«Ξέρει ο An
Βασίληςπού
μένω;» του
ΑΡΙΣΤΕΡΑ:
Ο MfreiDed' AUanceγράφει για τον Χνουδ*ύλη,στο «Κάτσε
Ρενέ Γκουισού κάτω, μπαμπά!»(εκδόσεις «Αερόστατο»).ΑΕ3Α:Μεοικολογικήσυνείδηση
(«Μεταίχμιο»).
n ιστορία του Νίκου Μιχαλόπουλουκαι της Αννας Βερούλη «Ο
An Βασίληςφέτος είναι πράσινος» από τις εκδόσεις «Αγκυρα».

Αννας Βερούλη«Ο An Βαοίληςφέτος φορούν επίσης τα βιβλία«ToΑοτερόπαιδο»
σει το δωμάτιο του, ενώ n Μαντόνα
είναιπράσινος»(«Αγκυρα»),πουσυνοδεύεται
του Οσκαρ Ουάιλντ, με διασκευή
ναι, n γνωστή τραγουδίστρια-συστήνεται
καιαπό ed (εικόνεςΕυαΚαραντινού). της ΡέναςΡώσση-Ζαΐρη^Ξε/^
στα παιδιά μέσα από τις περιπέτειες
Πέντε γράμματα από πέντε
ο An Βασίληςπούμένω;»του ΡενέΓκουισού,
της παρέας «Μικρέςκαι Τριανταφυλλένιες»
διαφορετικάπαιδιάαπό όλο τον κόσμο
n νέα ιστορίατης ΡέναςΡώσσηΖαΐρη
(«Ψυχογιός»),
ζητούν όχι δώρα, αλλά κατι για τον
«7ο παιδί που γνώρισε τον An
Από τις ίδιεςεκδόσεις καιτο βιβλίο
Βασίλη»,
αλλάκαιn συναρπαστικήπεριπέτεια
τόπο τους.
«Ηρωεςτης Ελλάδας»που είναι κλασικό
Εναςύμνοςστη φιλίαείναιτο βιβλίο
-για μεγαλύτερες ηλικίες- «Η
για όλες τις εποχές του χρόνου. Οι
του ΓιάννηΠλαχούρη«7οπουλίκαι το σφραγίδατoυΣoL·μώvτa»του Ρικ Γιάνσι. συγγραφείς του Κύκλου του Ελληνικού
Παιδικού βιβλίουέγραψανμικρές
γεράνι» (εικόνες Ευγενία Λογκβινόβσκα)
(Αγκυρα),ενώ μια διασκεδαστική
ιστορίεςγια τονΑνδρούτσο,τον Μακρυγιάννη,
ιστορίαγια παιδιάπου έχουν βαρεθεί
τον Νικηταράκαιάλλουςήρωες
«Ηρωες της Ελλάδας»
να παίζουντα ίδια καιτα ίδια,ξετυλίγεται
από τον Πόλεμοτου '40 καιτην Επανάσταση
και άλλες ιστορίες
στο «Παιχνίδιτωνπαπουτσιών»
του 1821.
της ΠολυξένηςΒάκου-Σαλωνίδου
(εικόνες
Η ΦωτεινήΦραγκούληγράφει και
«ΛαϊκάΠαραμύθιατηςΜικρασίας» n Φωτεινή Στεφανίδη εικονογραφεί
Εύα Καραντινού).
«Επτάορφανάμολύβια...επτά ιστορίες»
είναιο τίτλοςτου νέου βιβλίουπου επιμελήθηκε
n Νίτσα Παραρά-Ευτυχίδου («ΕλληνικάΓράμματα»).Εναβιβλίογια
Απαντήσειςστα παιδικά
(εκδόσεις «Εν Πλω»). Πρόκειται για
τις πολύτιμες στιγμές της ζωής, μέσα
ερωτήματα
το 7ο βιβλίο της σειράς με γοητευτικά από ιστορίες που εμφανίζονταιαυτοτελείς,
όμως n μία συνδέεται με την
παραμύθιααπό τα Βουρλάτης Ερυθραίας,
Πώς φτιάχνεταιτο σπίτι;Πώς φτιάχνεται
όπως διασώθηκαν από τους
άλλη.
Ολοικάνουμεζημιές,αλλάδεν πειράζει.
n σοκολάτα;To τυρί; Τα κινούμενατελευταίουςπρόσφυγες της μαρτυρικής
Γι'αυτό και ο Mireilled' Allance
σχέδια;Οι τηλεοπτικέςεκπομπές;
Ιωνίας.
-Βιβλίαγια όλες τις ηλικίες και τα
γράφει για τον Χνουδούληπου θέλει
Απαντήσειςοε όλααυτά,μέσααπό τον
ενδιαφέροντα
έχουνοι εκδόσεις«Ψυχογιός».
πολύ να στολίσειτο δέντρο με τον μπαμπά
νέοτόμοτης σειράς«ΗπρώτημουΕγκυκλοπαίδεια
Pousse»
του, μέχρι που σπάει μια μπαλίτσα.
με τίτλο«Πώςφτιάχνεται;» Ξεχωρίζουν οι «/7 ιστορίεςτης
(«Μεταίχμιο»).
Πρωτοχρονιάς»,
με παραμύθιααπό τους
Γιαόσους θέλουν να συνδυάσουν Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ,
Η συνέχειαστο «Κάτσεκάτω,μπαμπά'.»
το παιδικό βιβλίο με ιδέες για κατασκευές,
ΑύραΜιγιό,Ροζέ-ΠιερΜπρεμί,Μονίκ
(εκδόσεις «Αερόστατο»).Από
τον
ίδιο εκδοτικόοίκο καιτο «Πούκρύβεται
Σκουαρσιαφικό,
Καλουάν,
Ιμιτέρ
Μασουρέλ,
υπάρχειτο «i Οιστορίεςμε τον
Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι κ.ά. Ο
An Βασίλη»(«Μεταίχμιο»),για παιδιά
τοποντικάκι;»του Hendrik Jonas,
«Ατακτούλης»
της ΕιρήνηςΚαμαράτουΓιαλλούση
που προσκαλεί τα παιδιά οε ένα διασκεδαστικό
6-8 ετών.
προσπαθεί να τακτοποιή¬
κυνήγι θησαυρού.
Απότον ίδιο εκδοτικόοίκο κυκλο¬

