Είδος: Εφημερίδα / Κύρια
Ημερομηνία: Πέμπτη, 10-12-2009
Σελίδα: 130,132,134
(1 από 3)
Μέγεθος: 1734 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: (210) 3617.360,3617369
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

Γιαμικροΰληδες

κατακτηθεί.Έλα όμως που τελικά θα κατακτηθεί
αυτός. To συνοδευτικό μουσικό εά αυξάνει
την όρεξη για τέχνη.

«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ,
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΘΑΥΜΑΤΑ»
ΜαρίαΠαπαγιάννη,
εικονογρ. Ελένη Τσάμπρα,εκδ.
Πατάκη

«ΗΕΓΓΟΝΗΤΟΥ
ΑΪ-ΒΑΙΙΛΗ ΚAl ΤΑ
ΜΠΙΣΚΟΤΑΤΗΣ
ΑΓΑΠΗΣ»
«Τρίγωνα, κάλαντα,
Αμάντα Μιχαλοπούλου,
όκόρπισαν πόντου...»,
εικονογρ.Σοφία
n μελωδία (από μηχανισμό
Τουλιάτου
μουσικής μέσα στο βιβλίο) από τα χριστουγεννιάτικα
θηλυκή
σύμπραξη
κάλαντα προετοιμάζει για τις
κορυφής που βγάζει
γιορτινές ιστορίες της βραβευμένης Μαρίας
τον πιο δημιουργικό
Παπαγιάννη φιλτραρισμένες με χιούμορ, μοντέρνα
της εαυτό στην αγαπημένη της ηρωίδα: την
γλώσσα και τρυφερότητα.
εγγονή του Αΐ-Βασίλη. Ο παππούς της αρρωσταίνει
παραμονές γιορτών και αυτή -μαζί
«ΟΚΥΡΙΟΣΜΠΡΟΥΜ
με τη μαμά της και τα ξωτικά- στρώνεται για
ΟΔΗΓΕΙΤΡΕΝΟ»Daniel
να φτιάξει μπισκότα της αγάπης. Η συνταγή,
Napp,εκδ. Αερόστατο
στο τέλος του βιβλίου.
Ο κύριος Μπρουμ είναι
«ΟΒΓΓΑΚΑΙΗΜΙΝΗ
ένας παιχνιδιάρης
ΚΥΝΗΓΟΥΝΜΙΑ
αρκούδος. Στη νέα του
ΒΙΤΑΜΙΝΗ»Κατερίνα
περιπέτεια προσπαθεί
Μανανεδάκη,
να οδηγήσει τρένο,
εικονογρ.Ανδριάννα
απόφαση που τελικά
Ρούσσου,εκδ. Λιβάνη
τον βάζει σε μεγάλους μπελάδες. Στολίδι του
βιβλίου: οι «χορταστικές» εικόνες.
Διατροφική
περιπέτεια
που περνάει
«ΟΙΠΠΟΠΟΤΗΣΚΑΙΗ
«χρυσά» μηνύματα
ΝΕΡΑΪΓΕΛΑΔΑ»
Νίκος
βάζοντας ένα ζωηρό αγόρι και ένα ατακτούλικο
Παναγιωτόηουλος,
κορίτσι να τρέχουν στους διαδρόμους
εικονογρ.ΒασίληςΠαπατσαρούχας,
εκδ. Ελληνικά του ανθρώπινου σώματος, συναντώντας
μπροστά τους πότε την Καλή Υγεία και πότε
Γράμματα
την Κακή Διατροφή.
Ο Ιπποπότης, το κατσιποντίκι,
«ΘΕΛΩΚΙ ΕΓΩ...»
ο κροκόσκυλος,
Κνίστερ,εικονογρ.
το γουρουμαμούνι
Εύαθάρλετ, εκδ. Πατάκη
ερωτεύεται σφόδρα

και n νεραϊγελάδα
τονιπποπότη. Βιβλίο χαοτικής φαντασίας και

μελαγχολικής εικονογράφησης (n σφραγίδα
του Παπατσαρούχα) με θέμα τη διαφορετικότητα.

Πρωταγωνίστρια του
ευφάνταστου
βιβλίου
n προβατίνα Γωγώ
που, περιμένοντας να
μακρύνει το μαλλί της

«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ
για να μπορεί να κουρευτεί,
ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ»
φεύγει για να βρει όσα υπάρχουν στον
Λούσυ Μπόουμαν,
κόσμο. Όσο το μαλλί της μακραίνει, τόσο πιο
εικονογρ. Στέλλα
σκληρή γίνεται απέναντι οε όσους συναντάει
Μπάγκετ,εκδ. Πατάκη
στο ταξίδι και τόσο πιο ματαιόδοξη με τη μακριά
Τι κάνει ένα πιτσιρίκι
της κώμη. Ευτυχώς που σαν παιδί έχει
περιμένοντας τον ΑϊΒασίλη;
τα περιθώρια να μάθει και στο τέλος γίνεται
Κολλάει περισσότερα
καλό κορίτσι.
από 800
«ΦΟΝΚΟΥΡΑΜΠΙΕΣ
σούπερ-ντούπερ αυτοκόλλητα οε ένα γυαλιστερό
ΕΝΑΝΤΙΟΝΚΟΜΗ
βιβλίο με θέμα τα χριστουγεννιάτικα
ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΗ»
έθιμα και κάπως έτσι φτάνει στην κορυφή
ΚυριάκοςΧαρίτος,
της ευτυχίας με ένα χαμόγελο πάνω σπα τα
εικονογρ.Ντανιέλα
αυτιά.
Σταματιάδη,

P?f4 yo^H, lm ya(A y^H

«ΜΙΑ ΠΟΛΗ, ΜΑ ΠΟΙΑ
ΠΟΛΗ»ΓιώργοςΚωνσταντινίδης,
εικονογρ. Έφη
Λαδά,εκδ. Άγκυρα
Σε μια πόλη βυθισμένη
στον πολιτισμό ένας
στρατός καταφτάνει
φουριόζος για να την
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εκδ. Μεταίχμιο
Έχεις ακούσει

ποτέ

πιο απίθανο τίτλο
παιδικού βιβλίου; Η ιστορία
του είναι ακόμα mo συναρπαστική:
«Τώρα που είναι Χριστούγεννα και κλείσαντα
σχολεία ποιος είναι μάγκας θα φανεί στα ζαχαροπλαστεία».
Δηλαδή: μελομακάρονα και
κουραμπιέδεςτρώνετα μουστάκια τους. ^

Είδος: Εφημερίδα / Κύρια
Ημερομηνία: Πέμπτη, 10-12-2009
Σελίδα: 130,132,134
(2 από 3)
Μέγεθος: 1734 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: (210) 3617.360,3617369
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

«ΤΑ39 ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΒΙΒΛΙΟΠΡΩΤΟ:
Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣΤΩΝΣΚΕΛΕΤΩΝ»
ΡικΡιόρνταν,εκδ. Αγκυρα
Σειρά μυστηρίου και περιπέτειας που
«γεννήθηκε» με αποστολή να κατακτήσει
το συμπάντων εφήβων. Γιατο σκοπό
αυτό έχουν επιστρατευτεί όλα τα πιθανά
μέσα: 10 διαφορετικοί δημοφιλείς συγγραφείς
(ένας για κάθε βιβλίο), ο Στίβεν
Σπίλμπεργκ για τη μεταφορά του πρώτου

«ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ»
Ελένη Σβορώνου
Σωκιαλίδη,εικονογρ.Ίρις
Σαμαρτζή, εκδ. Παπαδόπουλος,
σειρά Οικοπεριπέτειες
Εγχειρίδιο περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης
από την υπεύθυνη του
ομώνυμου τομέα στη
WWF Ελλάς «ντυμένο» με θαυμάσιες ζωγραφιές
και την αφήγηση ενός ευχάριστου παραμυθιού.
Επίσης, σχεδιασμένο για να αξιοποιηθεί
από νηπιαγωγούς και δασκάλους.

Για cynjlopc

βιβλίου στην οθόνη, αλλά και ένας
παράλληλος διαδραστικός κόσμος με τους αναγνώστες να
προσπαθούν να βρουν κάποια από αυτά τα στοιχεία ή να αναλαμβάνουν
αποστολές στη σελίδα www.39clues.gr. Μάλιστα, σι
ανακαλύψεις τους επιβραβεύονται με δώρα.

νίδα του μπροστά από τη Λυρική Σκηνή «τρακάρει»
τα χριστουγεννιάτικα παιχνίδια που προορίζονται
«ΨΗΝΕΣΑΙΓΙΑ ΟΠΕΡΑ;»
έναν τύπο που του λέει: «Μεγάλε, μου
αυστηρά για τα παιδιά της Δύσης. Κάποτε
Έκδοσητης ΕθνικήςΛυρικής περισσεύει ένα εισιτήριο, ψήνεσαι για όπερα:»αποφασίζουν να βρουν τον Αϊ-Βασίλη και να
Σκηνής
και εκείνος απαντάει: «Φιλάρα, την έχω
τον ρωτήσουν γιατί είναι τόσο επιλεκτικός.

Μια χρήσιμη έκδοση
ήδη ψήσει, αλλά πες μου με δυο λόγια τι συμβαίνει
- ιδέα της Ιωάννας Καράνταγλη εδώ μέσα να ξέρω τι μου γίνεται».
με κείμενο
«ΣΤΗΔΙΑΠΑΣΩΝ»Βασίλης
Νίκου Ξανθούλη και
Στηδιακόσων Παπαθεοδώρου,εκδ.
πρωτότυπες φωτογραφίες
Καστανιώτη
υψηλής αισθητικής.
Αυτή είναι n «εισαγωγή στην όπερα
Μηχανάκια, φίλοι, κορίτσια,
για έφηβους», με ήρωα ένα σκεϊτμπορντά,
θυμός, μίσος,
τον Χάρη, που περνώντας μια μέρα με τη σα¬
γήπεδο, σκουλαρίκια,

«ΟΠΕΡΣΙΤΖΑΚΣΟΝΚΑΙ
Η ΚΛΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΤΡΑΠΗΣ»
ΡικΡαϊόρνταν,εκδ.
Πάπυρος, μτφ. Αναστασία
Λαμπροπούλου
To εκδοτικό φαινόμενο
της χρονιάς. Ο Πέρσι
Τζάκσον-ο κεντρικός

αρρώστια με τη μουσική,
ήρωας μιας σειράς με
μπιλιαρδάδικα,
πέντε βιβλία-ζει στη
αλητεία. Κάθε κεφάλαιο Νέα Υόρκη και είναι ένας δωδεκάχρονος με
της ζωής του Θανάσηδυσλεξία που μια μέρα ανακαλύπτει ότι είναι
(και του βιβλίου)
ημίθεος, γιος του Ποσειδώνα και θνητής. Οταν
και ένα κομμάτι: Rolling Stones, Queen, Quiet
πριν από τρία χρόνια εκδόθηκε το πρώτο βιβλίο
Rock, Depeche Moae... σαν το soundtrack
έγινε αμέσως best seller. Σήμερα μετράει
μιας σκληρής καθημερινότητας. Είναι τόσο
70.000.000 αντίτυπα στις ΗΠΑ και μια ταινία
αληθινό και ενταγμένο στη ζωή της νεότητας βασισμένη στο πρώτο βιβλίο που θα δούμε
(ειδικά των αγοριών) που δυσκολεύεσαι
στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο με πρωταγωνιστές
τηνΟύμαθέρμανκαι τον Πi ρς Mn ρόσναν.
να πιστέψεις ότι αυτός που το γράφει είναι
ενήλικας, και μάλιστα από τους mo αναγνωρισμένους
σε αυτή την κατηγορία.
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«ΑΓΡΙΑΠΑΙΧΝΙΔΙΑ»
ΜαρούλαΚλιάφα,
εκδ. Κέδρος
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Ένας έφπ βος αυτοκτονεί
στο σχολείο μιας επαρχιακής
πόλης. Ένα
θέμα σαν καυτή «πατάτα»
επιλέγει n συγγραφέας
και το χειρίζεται
με δεξιοτεχνία.

Ο Πον ζει με τη μαμά
και εκνευρίζεται που
αυτή τον φωνάζει ακόμα
«ποντικούλη». Οταν
όμως σι φίλοι του αποφασίζουν
να τον κάνουν αρχηγό του χωριού,
«TOΚΡΥΜΜΕΝΟ
έρχεται «ουρανοκατέβατη» μια χαμστερίνα με
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ»
χρυσαφένια γούνα. Εδώ αρχίζουν όλα, γιατί
ΒησσαρίαΖορμπά
μόλις n ποντικούλα κοιτάζει τον Πον αυτός την
- Ραμμοπούλόυ,εκδ. Ελληνικά
ερωτεύεται κεραυνοβόλα και γρήγορα γίνεται
Γράμματα, σειρά
νεανικές διαδρομές
ένας «ποντικοπελτές» από τον πολύ έρωτα.

Η-έμπειρη οε παιδαγωγικά
θέματα- συγγραφέας
προσεγγίζει
το ζήτημα της παιδικής
εργασίας με θάρρος, τοποθετώντας την ιστορία
της οε κάποιο βουνό της Ανατολής. Εκεί, οε
ένα κρυμμένο εργοστάσιο, ο μικρός ήρωας του
βιβλίου κατασκευάζει μετουςσυντρόφουςτου
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«ΟΠΟΝΠΟΝΤΙΚΟΥΛΗΣ»
ΑργυρώΚοκορέλη,
εικονογρ.Ναταλία
Καπατσούλια,εκδ.
ΕλληνικάΓράμματα

«πριγκίπισσες
ΤΟΥΚΟΣΜΟΥ»KatelI
Goyer,εικονογρ.Misstigri,
μτφ. ΣοφίαΜαριάτου,
εκδ. ΜοντέρνοιΚαιροί
Πανέμορφες, προικισμένες
και από όλες
τις γωνιές της Γης, οι ^

Είδος: Εφημερίδα / Κύρια
Ημερομηνία: Πέμπτη, 10-12-2009
Σελίδα: 130,132,134
(3 από 3)
Μέγεθος: 1734 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: (210) 3617.360,3617369
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

n ιστορία της ΓηραιάςΗπείρουτα τελευταία 50
χρόνια.Έναταξίδι δύσκολο με αντίτιμο ωραίες
ιδέες: ειρηνική συνύπαρξη, συναδελφικότητα,
κατάργηση των συνόρων. To πρώτο παραμύθι
για την Ευρωπαϊκή'Ενωσηγραμμένο στη γλώοσα
των παιδιών (έχει εκδοθεί και οε σύστημα
Μπράιγ) έγραψε και εικονογράφησε n Λπδα
Εν αρχή ην n παρέα: ο Πέτρος
Βαρβαρούση για λογαριασμότης «Ευρωπαϊκής
(ένα αγόρι 6 χρονών που διψάει Επιτροπής - Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα»,
για καινούργια πράγματα), το
«Ελπίζουμεότι n κυκλοφορία του θα φέρει τους
-Χρυσόψαροτου (πνεύμακαυστικό και μικρούς μαςφίλους σε επαφή μετην ευρωπαϊκή
Μέγας παρατηρητής του κόσμου), μια ιδέα και τις αξίες πουαυτή αντανακλά, με τρόπο
κότα (deluxe και κοκέτα), ένα πρόβατο ψυχαγωγικό, κατανοητό και παιδαγωγικό» ε-:
(έχει βάψει το μαλλί του ροζ γιατί
πεσήμανε ο επικεφαλής της Αντιπροσωπεία
αυτό το χρώμα τον εκφράζει), ένας δεινόσαυρος
της ΕυρωπαϊκήςΕπιτροπήςστην Ελλάδακ.
(μια καλή ψυχή κρυμμένη οε
Ιερόθεος Παπαδόπουλος.'Εναβιβλίο raou
ένα μεγάλο κορμί), και ακόμα ένας λύκος, κυλάει σα νερό, ένα ταξίδι ονειρικό με
ένας ποντικός, κουνέλια, ένας σκαντζόχοιρος,
φόντο μαγευτικές εικόνες και καύσιμο
μια μέλισσα, ένας καρχαρίας... ένα συνοδευτικό μουσικόed πουεκτινάσσει
Ύστερα είναι το πρόβλημα:μια Ακαρδη
την αισιοδοξίαστα ύψη.
Μάγισσα που έχει φυλακίσει τη Χρυσή
Καρδιά,το άλλο μισό της Κόκκινης
' Toβιβλίο διατίθεται δωρεάν στα κέντρα
Καρδιάς. Η περιπέτεια αρχίζει! Η παρέα -ήδη
ΕυρωπαϊκήςΠληροφόρησηςαε όλη την Ελλάδα.
σφιχτοδεμένη με πολλή αγάπη- φτιάχνει ένα
Ενδεικτικάσημεία: Ελληνικό Κέντρο
ποδήλατομε υλικά απότα σκουπίδιακαι ξεκινάει Ευρωπαϊκών
Σπουδών,Ξενοφώντος4, 210
να ψάχνει τη χρυσή 3215.549και ΒιβλιοθήκηΕυρωπαϊκούΚοι
Καρδιά στην...
νοβουλίου.Βασ.Σοφίας2, 2103707.212,
[Ευρώπη. Κάπως
nttp-y/ec.europa.eu/europedirect/visiL
[έτσι παρομοιάζεται usZindex-el.htm
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πριγκίπισσες του βιβλίου έρχονται αντιμέτωπες
με το πεπρωμένο τους και αποκτούν
υπερφυσικές δυνάμεις οε ιστορίες τρυφερές

«ΤΟΤΕΠΟΥ ΚΡΥΨΑΜΕ
ΕΝΑΝΑΓΓΕΛΟ»
Αγγελική Δαρλάση,
εκδ. Πατάκη

και συγκινητικές. Η παραμυθένια εικονογράφηση
οε πηγαίνει βόλτα στη Ρωσία, την Ινδία,
τη Βενετία, την εξωτική Ταϊτή...

1

1

«ΗΜΙΚΡΗΡΟΥΑΛΑ»
ΠέτροςΧατζόπουλος,
εικονογρ.Πέτρος
Μπουλούμπασης,
εκδ. Καστανιώτη ^
Τσαχπίνικο και με την
ένταση να ανεβαίνει

y

θέλουν άλλαγμα, τον μπαμπά που θέλει για
μεσημεριανό τσιπούρα αλανιάρα, το σκύλο
που θέλει τη βόλτα του και τον κήπο που θέλει
πότισμα. Γιανα δείξει n μαμά σε όλους ότι

«ΕΝΑΖΟΥΖΟΥΝΙ
ΠΑΡΑΠΑΝΩ»
ΚάθρινΛάσκι, εικονογρ.
ΜάθιουΤρούμαν,
μτφ\ Αγγελική
Σβορώνου,
εκδ. Μεταίχμιο

Μια σφιχτή αφήγηση
δεν είναι πολυμηχάνημα αποφασίζει να κατέβει
με πλούσιο υλικό που
οε απεργία. Μόλις το διαβάσεις δώσ' το
χωράει τέσσερα χωριά και στον μπαμπά.
οε Ανατολή, Δύση,
Φαντάσου το σα να βλέπεις πίνακες παραστατικής
«TONEOΜΟΥΣΕΙΟΤΗΣ
ζωγραφικής (έτσι μοιάζει n εικονογράφηση)
Βορρά και Νότο, ένα
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» Μαρίζα
και παράλληλα να μαθαίνεις για
σχολείο με αυλή-λίμνη
Ντεκάστρο, εκδ. Μεταίχμιο,
τη ζωή και τις περιπέτειες του Δαρβίνου/Ενα
στη μέση του πουθενά,
κυκλοφορεί οε δύο
ένα τσίρκο με τρύπια τέντα, μια όμορφη
γλώσσες (ελληνικά και ευρω από την πώληση κάθε βιβλίου διατίθεται
στη WWF Ελλάς.
ακροβάτισσα, έναν αστυνομικό που παίζει
αγγλικά)

κρυφά βιολί... Συχνά φλερτάρει με το παραμύθι
- αλλά δεν είναι. To ίδιο άνετα διαβάζεται
Όπως.το φιλμ του Γαβρά,
σταθερά. To βιβλίο με
έτσι και ο οδηγός
και από τους μεγάλους.
το εξώφυλλο που θυμίζει
«ΤΑΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑΤΗΣ
της Ντεκάστρο για το
μαθητικό τετράδιο έχει για ηρωίδα του
ΑΡΕΤΗΣ»Μουσικόβιβλίο
«Η ΜΑΜΑ ΚΑΝΕΙΑΠΕΡΓΙΑ»
νέο μουσείο της Ακρόπολης «έζησε» τη δική
τη μικρή Ρουάλα, μια υπέροχη κατεργάρα
οε σύνθεση Γιάννη Σαββιδάκη
Λίτσα Ψαραύτη, εικονογρ.
του περιπέτεια, καθώς απομακρύνθηκε από
με υπομονετικούς γονείς και ένα σωρό ιδιαιτερότητες
και στίχους Χρίστου
Ελίζα Βαβούρη, το πωλητήριο του μουσείου με το δικαιολογητικό
(σκαρφαλώνει στις νεραντζιές,
Δελή. Στα Fnac,Παπασωτηρίου,
εκδ. Ψυχογιός
ότι μερικές φράσεις του χρειάζονταν
Public και
είναι κουμπούρας στα μαθήματα αλλά πρώτη
Η ηρωίδα μαμά αυτής
αναδιατύπωση - ανάμεσα τους και αυτές που
Metropolis.
στους καβγάδες, έχει φιλοδοξίες που περιλαμβάνουν
αφορούσαν το κείμενο του ίδιου του αρχιτέκτοναΜε δυο λόγια: έξι χριστουγεννιάτικες ιστορίες
της ιστορίας έχει: την
καριέρα στο μόντελινγκ, στο
που έγιναν τραγούδια με τη βοήθεια του
Μιχάλη Φωτιάδη. Στην πραγματικότητα
Ανθή καιτη Γιούλη που
μπάσκετ και στα γιγαντιαία γαλατομπούρεκα
κ.α). Η σουρεαλιστική εικονογράφηση συνοδεύει
αυτόν το μικρό ύμνο στη σύγχρονη
οικογένεια.

www.clipnews.gr

Και. Aiyn μουσική—

τα θέλουν όλα έτοιμα,
τον Διονύση που θέλει
κινητό, τα δίδυμα που

είναι ένα σημαντικό εργαλείο, γραμμένο μοντέρνα
εκπαιδευτικού Χρίστου Δελλή και τη μουσική
από μια ειδική οε παιδικά βιβλία και εξίσου του Γιάννη Σαββιδάκη, ο οποίος και τις τραγούδησε
παρέα με παιδιά. · ^
χρήσιμο για τη βιβλιοθήκη των μεγάλων.

