ΑΝΟΙΞΗ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010

ΤΕΥΧΟΣ 22

Παιδιά μέχρι 7 ετών

Ο βάτραχος,
η γάτα
και το φίδι
Μια συλλογή παραμυθιών
να τα διαβάζουν μεγάλοι
και παιδιά για να
περνούν καλά!
Από την αγαπημένη μας

Λότη ΠέτροβιτςΑνδρουτσοπούλου
με πολύ ωραίες
εικόνες του

Δημήτρη Φουσέκη.
Mε θέληση και συνεργασία όλα μπορούν να αλλάξουν! Αν δουλέψουμε όλοι μαζί,
τίποτα κακό δεν μπορεί να μας συμβεί!

Ο μόνος δρόμος
για τη ζωή...
ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ, ΣΤΗ ΓΗ, ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ
ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ, έπεσε μεγάλη ξηρασία. Οι πέτρες, τα φυτά,

τα ζώα και οι άνθρωποι –όλα– ήταν στεγνά και διψασμένα.
Κι ο αέρας, θερμός σαν ανάσα δράκου, δεν παρηγορούσε.
Κι ένιωθαν τόση λαχτάρα τα πλάσματα της Γης για το
νερό, που μέρα νύχτα τούς βασάνιζε η έγνοια πώς
να ξεδιψάσουν.
Μα απ’ όλους πιο πολύ υπέφεραν οι άνθρωποι.
Κι απ’ αυτούς πιο πολύ τα παιδιά. Κι ανάμεσα σ’ εκείνα
τα παιδιά...

Ήταν το μικρό αγόρι που
ξεκίνησε να αναζητήσει το
κρυμμένο νερό, για να ξεδιψάσει
όλα τα πλάσματα.
Εντυπωσιαστήκαμε από το βιβλίο
της Λίλης Λαμπρέλλη με την
τόσο ωραία εικονογράφηση
της Φωτεινής Στεφανίδη.
Εντυπωσιαστήκαμε αλλά και
τρομάξαμε λιγάκι, γιατί αυτό το
παραμύθι δεν είναι τόσο απίθανο
να συμβεί. Όμως με θέληση και συνεργασία όλα μπορούν
να αλλάξουν! Ναι, Βιβλιοφάγοι! Αν δουλέψουμε όλοι μαζί,
τίποτα κακό δεν μπορεί να μας συμβεί!
Καλό καλοκαίρι!

Κοραλία και Κρίτωνας

Τα αγαπημένα μας βιβλία
κερδίζουν βραβεία!

Σωτηρία... στο Το άγνωστο
παρά τρίχα! προκαλεί φόβο.

της Βιβλιοφάγου Κοραλίας

Γεια σας! Είμαι
η Ροσμαρί και είμαι μια
μικρή, μικρούλα ψείρα,
πρωταγωνίστρια, μαζί
με αμέτρητους άλλους
συγγενείς και φίλους,
στο Ψείρες, στα
όπλα! Μέχρι πριν
από λίγο καιρό εγώ και
αυτοί οι αμέτρητοι
συγγενείς και φίλοι
που σας έλεγα
ζούσαμε ανέμελα στο
κεφάλι του Λάμπρου. Ένα κεφάλι με πλούσια μαύρα
μαλλιά, αληθινό ψειροπαράδεισο! Ώσπου μια μέρα
είδα με τα ίδια μου τα τρομαγμένα μάτια
τα ΜΕΓΑΛΑ ΔΟΝΤΙΑ να πλησιάζουν. Έτσι άρχισε
ο πόλεμος, κι εμείς έπρεπε να αντιμετωπίσουμε όλες
τις επιθέσεις των ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ αλλά και τα
ύπουλα λουσίματα με ειδικό
υπερσαμπουάν.
Πώς τη γλιτώσαμε;
Δε θέλω ούτε να
το σκέφτομαι,
γιατί...
μου ’ρχεται
να τραβάω
τα μαλλιά μου!

Πολλά και αγαπημένα βιβλία των Εκδόσεων Πατάκη
κέρδισαν φέτος τα Κρατικά Βραβεία.
Τέσσερα από τα πέντε βιβλία που βραβεύτηκαν
κυκλοφορούν από τις εκδόσεις. Βιβλία για εμάς, για τα
μεγάλα μας αδέρφια αλλά και για τα πολύ
μεγαλύτερά μας αδέρφια – που με ευχαρίστηση
διαβάζονται και από τη μαμά
και τον μπαμπά!
Το Κρατικό Βραβείο
Βιβλίου Γνώσεων κέρδισε
ο πολυαγαπημένος μας
Θεσσαλονικιός δεινόσαυρος,
όχι δηλαδή ο ίδιος ακριβώς,
αλλά ο Σάκης Σερέφας,
που έγραψε τις περιπέτειές
του στο βιβλίο Ένας
δεινόσαυρος στο μπαλκόνι
μου, και εμείς πολύ τις
αγαπήσαμε! Η εικονογράφηση του Stilou ταίριαξε
εξαιρετικά με το κείμενο.
Το Κρατικό Βραβείο Εικονογράφησης κέρδισε
για τις ζωγραφιές της η Κατερίνα Βερούτσου,
για την εικονογράφηση του βιβλίου Νεράιδα πάνω
στο έλατο του Μάνου Κοντολέων.
Εμείς το είχαμε πει από την αρχή… Αυτή η Νεράιδα
ήταν πανέμορφη!

Με το ίδιο βραβείο τιμήθηκε και ο Χρήστος Δήμου,
ο οποίος διασκεύασε και εικονογράφησε το
Μια χειμωνιάτικη ιστορία, βασισμένο στο Winter’s
Tale του Σάιξπηρ. Ένα ωραίο graphic novel για όλες
τις ηλικίες.
Και για να μη μείνουν παραπονεμένοι και οι έφηβοι:
Με Κρατικό Βραβείο τιμήθηκε το βιβλίο της
Λότης Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου Η προφητεία
του κόκκινου κρασιού, που έχει τιμηθεί επίσης
με το Βραβείο Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού
Βιβλίου.
Δύο μυθιστορήματα έχει γράψει η Αγγελική
Δαρλάση, και τα δύο έχουν βραβευτεί!
Οι Ονειροφύλακες βραβεύτηκαν με το Κρατικό
Βραβείο, ενώ πολύ πρόσφατα έλαβε το Βραβείο

Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου
για το Τότε που κρύψαμε
έναν άγγελο. Δύο βιβλία που
θα τα απολαύσουν
και οι γονείς μας!

Διακοπέςk

9

Μόλις κυκλοφόρησαν δύο ολοκαίνουριες
σειρές διακοπών, για να θυμηθούμε ό,τι
μάθαμε το φετινό χειμώνα, αλλά κυρίως
για να διασκεδάσουμε!

Όταν όμως το

γνωρίσεις;
του Μαξ Βέλθουις

Μια μέρα ένας ξένος,
ένας Ποντικός,
κατασκηνώνει στην άκρη
του δάσους και το
Γουρούνι και η Πάπια δεν
τον βλέπουν με καθόλου
μα καθόλου καλό μάτι.
Βρομιάρη τον ανεβάζουν,
κλεφταρά τον κατεβάζουν.
Όμως ο Βάτραχος δεν
είναι σίγουρος ότι οι
φίλοι του έχουν δίκιο
ούτε ότι, αν κάποιος
είναι διαφορετικός, είναι απαραίτητα και κακός.
Έτσι, αποφασίζει να διαπιστώσει την αλήθεια με τα ίδια
του τα μάτια και τα αυτιά. Λέτε η συνέχεια της ιστορίας
να τον δικαιώσει;
Ο Βάτραχος κι ο Ξένος του Μαξ Βέλθουις
(Βραβείο Άντερσεν). Ένα εμπνευσμένο παραμύθι, που
προσεγγίζει σοβαρά ζητήματα με διακριτικό χιούμορ
και ευαισθησία.

Κρίτωνας

Πολύτιμα δώρα
Τριάντα γόνιμα χρόνια
στο χώρο της συγγραφής
συμπληρώνει ο Μάνος

Κοντολέων

Kαλοκαιρινές στιγμές
με την Αλέκα και το Μανόλη
Αλέκα Βαρβαρέσου
Μανόλης Βινιχάκης

Φανταστικές
καλοκαιρινές διακοπές
Βασίλης Καραγιάννης
Γιώργος Καραγιάννης

και τo γιορτάζει με μια
συλλογή παραμυθιών.
Πρόκειται για τρία
παραμύθια που
γεφυρώνουν την όποια
ηλικιακή διαφορά
μπορεί να υπάρχει στο
αναγνωστικό κοινό.
Οι εικόνες της Ρίτα Τσιμόχοβα –καθεμιά τους
κι ένας ζωγραφικός πίνακας– δημιουργούν
αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής. Ένα βιβλίο που
μπορεί να γίνει ένα πολύτιμο δώρο για όσους
αγαπούν τους θρύλους, έχουν φαντασία και
εξακολουθούν να πιστεύουν στην αγάπη.
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Μια αξέχαστη μέρα
στο Μουσείο

Συναισθημάτων
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Παιδικής Ηλικίας
της Βιβλιοφάγου Κοραλίας

Ένα ηλιόλουστο σαββατιάτικο πρωινό ο Κρίτωνας κι εγώ αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Να επισκεφθούμε ένα
μουσείο που όμοιό του δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Το Μουσείο
Συναισθημάτων Παιδικής Ηλικίας. Όταν φτάσαμε, μας υποδέχθηκε ένα παλιό χρωματιστό σπίτι, παραμυθένιο απ’ έξω αλλά
και από μέσα! Γιατί μέσα δεν είχε αυτά τα γυάλινα κουτιά με τα
εκθέματα που δεν μπορείς να τα αγγίξεις. Το αντίθετο! Η έκθεση του μουσείου, που λέγεται «Ποιος είμαι εγώ;», είναι μια σειρά από απίθανα παιχνίδια που σε βοηθούν να καταλάβεις τον
εαυτό σου. Καταρχήν λοιπόν φτιάξαμε το δέντρο με τις ανάγκες, έπειτα καθίσαμε στον κήπο με τα ταλέντα –ο Κρίτωνας θεωρεί ότι έχει ταλέντο στη ζωγραφική! Ας γελάσω!–, μετά παίξαμε με τον δυσκολομετρητή –αναγκάστηκα να αποκαλύψω τη δυσκολία μου να αντισταθώ στα γλυκά–, προχωρήσαμε με τις δικές μου ανάγκες, το «ακούω το σώμα μου» και καταλήξαμε στα
συναισθήματα και τα όνειρα. Κι αφού τα κάναμε όλα αυτά, παρακολουθήσαμε μαζί με άλλα παιδιά το εργαστήρι Φτιάχνουμε
ένα Παραμύθι. Φίλες και φίλοι Βιβλιοφάγοι, αλήθεια σας λέω.
Ήταν ένα από τα πιο διασκεδαστικά πράγματα που έχω κάνει
ποτέ! Καθένας έλεγε τις ιδέες του και όλοι μαζί φτιάξαμε ένα
παραμύθι αστείο και μοναδικό, σαν το μουσείο αυτό!
Από το Μουσείο Συναισθημάτων Παιδικής Ηλικίας φύγαμε με
τις καλύτερες αναμνήσεις και, φυσικά, με δύο καταπληκτικά βιβλία που αγοράσαμε από το πωλητήριο. Την επόμενη φορά που
οι γονείς σας θα θελήσουν να πάτε σε κάποιο μουσείο, σας το
προτείνουμε. ά
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Στείλε το κουπόνι συμμετοχής συμπληρωμένο στις Εκδόσεις Πατάκη,
Παναγή Τσαλδάρη (πρώην Πειραιώς) 38, 104 37 Αθήνα,
και γίνε μέλος της πιο συναρπαστικής παρέας!
Ονοματεπώνυμο
Οδός
Πόλη
Ε-mail
Υπογραφή γονέων

Αριθμός
Τ.Κ.
Τηλέφωνο
Ημερομηνία γέννησης

Όρεξη να 'χεις!

EKΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ (Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ ΑΕΕΔΕ)
Παναγή Τσαλδάρη (πρώην Πειραιώς) 38, 104 37 Αθήνα,
τηλ.: 210.36.50.000, 210.52.05.600, fax: 210.36.50.069
Επιμέλεια ύλης: Μάνια Σωτηροπούλου, Κατερίνα Σέρβη,
Πάολα Ζάγκου
Εικονογράφηση: Poly Bernatene
Σχεδιασμός: Γεωργία Μ. Σωτήρχου/geo_so@otenet.gr
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Μήπως δεν είσαι ακόμα βιβλιοφάγος;

