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Παιδιά μέχρι 7 ετών

Θαύμα είναι... η γέννηση του μικρού Χρι-
στού, μια νύχτα μαγική, κάτω από το φως 
ενός μαγικού αστεριού.
Θαύμα είναι... η γέννηση ενός μωρού, 
οποιουδήποτε μωρού, σε οποιοδήποτε μέ-
ρος του κόσμου.
Θαύμα... είναι το λουλούδι που φύτεψες με 
τη μαμά και ξαφνικά έβγαλε μπουμπούκια... 
Ο ήλιος που ξεπροβάλλει κάθε πρωί από 
την ανατολή, κάνει τη βόλτα του στον ου-
ρανό για να μας δώσει το φως του και τη 
ζεστασιά του, και το απόγευμα γέρνει στη 
δύση για να κοιμηθεί και να ξεκουραστεί... 
Θαύμα είναι μια πασχαλίτσα που περπα-
τάει στην παλάμη σου, ένα σύννεφο στον 

ουρανό, ένα γέλιο, το νεογέννητο 
κατσικάκι που προσπαθεί να σταθεί 
στα πόδια του, θαύμα είναι ένα βι-
βλίο που το διαβάζεις και γνωρίζεις 
νέους φίλους, ταξιδεύεις σε τόπους 
μακρινούς, μαθαίνεις πράγματα θαυ-
μαστά. Και, φυσικά, θαύμα είναι τα 
Χριστούγεννα που έρχονται κάθε 
χρόνο και κάθε χρόνο τα περιμένεις 
με την ίδια χαρά, σαν να είναι η πρώ-
τη φορά!

Καλά Χριστούγεννα με δώρα, γλυκά 
και βιβλία πολλά!

Κοραλία και Κρίτωνας

Τι είναι θαύμα...
Θαύμα είναι... η ζεστασιά που νιώθεις στην καρδιά σου όταν ξημερώσουν Χριστούγεννα.

Ντέιβιντ Μακ Κι

Έλμερ

Ο Έλμερ
και το ουράνιο τόξο

Ο Έλμερ είναι ένα πολύχρωμο 
ελεφαντάκι που μαθαίνει
στα παιδιά να σέβονται τη
διαφορετικότητα.
Ο κόσμος  του είναι
αισιόδοξος, λαμπερός, αστείος, 
περιπετειώδης, γεμάτος
ΧΡΩΜΑΤΑ και ξετρελαίνει 
τα παιδιά. Είναι ένας ήρωας 
κλασικός και διαχρονικός. 

Επανακυκλοφορεί το πρώτο 
βιβλίο της σειράς σε νέο σχήμα, 
με μαλακό εξώφυλλο.
Στα βιβλιοπωλεία και ένας νέος 
τίτλος, Ο Έλμερ και το
ουράνιο τόξο. 



Ήρθε και πάλι η πιο ευτυχισμένη γιορτή του χρόνου, τα Χριστούγεννα. Κανείς και τίποτα δεν μπορεί να μας στε-
ρήσει τη χαρά των Χριστουγέννων, τη ζεστασιά που νιώθουμε γύρω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, την ευτυχία 
να τρώμε όλοι μαζί στο γιορτινό τραπέζι. Και τι ωραιότερο από το να ξαπλώνεις στο χαλί ή να κάθεσαι αναπαυτικά 
στην αγκαλιά κάποιου και να διαβάζετε ιστορίες. Ιστορίες για τη γιορτή της αγάπης. 
Διαλέγουμε τα ωραιότερα βιβλία για τα φετινά Χριστούγεννα:

Επιτέλους Χριστούγεννα!

Νέες εκδόσεις, οι ίδιοι
αγαπημένοι ήρωες 
Δύο υπέροχα βιβλία που όλοι αγαπήσαμε σε νέα έκδοση: σε μικρό-
τερο σχήμα και με θήκη, τα βιβλία είναι κατάλληλα και ως δώρα για 
μεγάλους. 

ΒαγγΕληΣ ηλΙΟπΟυλΟΣ
Ο δικός μας Άγιος Βασίλης
εικ.: Νικόλας ανδρικόπουλος

Μια ιστορία για τον «δικό μας» Άγιο Βασίλη, 
εκείνον που επισκέφθηκε ένα βράδυ το φτω-
χικό του μικρού Ιωάννη κι έσωσε αυτόν και τις 
αδερφές του από το κρύο και την πείνα, μοίρα-
σε μαζί τους γλυκές πίτες με φλουριά σε όλο το 
χωριό κι έφυγε για να πάει και σε άλλα παιδιά.  

ΜαNOΣ KONTOλEΩN
Nεράιδα πάνω στο έλατο 
εικ.: Kατερίνα Bερούτσου 

Ένα συγκινητικό και τρυφερό παραμύθι 
για τις νεράιδες που τώρα τα Χριστούγεννα 
στολίζουν οι ίδιες κάποια έλατα. Και τότε το 
σπίτι γεμίζει χαρά, υγεία, ευτυχία και τύχη. 
Το βιβλίο βραβεύτηκε το 2009 με το Κρα-
τικό Βραβείο Εικονογράφησης. 

φΙλΙππΟΣ ΜαΝΔηλαραΣ
Iστορίες με καλικάντζαρους 
εικ.: Kωνσταντίνα Kαπανίδου

Ιστορίες με καλικάντζαρους που στηρί-
ζονται στις παραδόσεις του ελληνικού 
λαού και ρίχνουν φως στην εικόνα τους 
όπως μας παραδίδεται από τους παπ-
πούδες μας. 
 

Mauri KuNNas
Άγιος Bασίλης

Έλα να πάμε στο χωριό του Άγιου Βασίλη, 
στη μακρινή φινλανδία, να γνωρίσουμε από 
κοντά τα ξωτικά, κι όταν έρθει η παραμονή 
της πρωτοχρονιάς, να τους ακολουθήσου-
με στο ταξίδι τους γύρω από τη γη!

 

BaγγEλHΣ HλiOπOYλOΣ
Ο Καλοκάντζαρος σώζει
το καλικαντζαροχωριό 

εικ.: Κάρλα Μανέα 
ανάμεσα στους καλικάντζαρους ζει κι ένας 
καλΟκάντζαρος που έχει γίνει κρυφά φίλος 
με τον Μανόλη. Οι δυο τους αναλαμβά-
νουν να σώσουν τους καλικάντζαρους και 
να πείσουν τους ανθρώπους να γιορτάζουν 
τα Χριστούγεννα παραδοσιακά. Δώρο CD 
με μουσική του Κ. Θωμαΐδη και αφήγηση 
του παραμυθιού από το Γερ. Γεννατά.

Xριστουγεννιάτικο βιβλίο
με αυτοκόλλητα

 ΒαγγΕληΣ ηλΙΟπΟυλΟΣ,
ΒαΣΙλΙΚη ΝΙΚα

Ήρθαν τα Χριστούγεννα
κι η Πρωτοχρονιά!
εικ.: Θανάσης Δήμου
Ένα βιβλίο δραστηριοτήτων για τις 

γιορτές! για να μάθουμε όλα όσα 
δεν ξέρουμε για τα Χριστούγεν-
να, την πρωτοχρονιά, τα Θεο-

φάνια. για τα έθιμα, τα γλυ- 
κά, τους καλικάντζαρους και 

τον Άγιο Βασίλη με τα δώρα 
του. για να παίξουμε, να 
κολλήσουμε αυτοκόλλητα, 

να φτιάξουμε όμορφες 
κάρτες και στολίδια για 
το δέντρο, να τραγου-
δήσουμε τα κάλαντα, να 

κυνηγήσουμε άτακτα καλικαντζαράκια και να απολαύσουμε όλες 
τις μέρες των διακοπών και των εορτών μία προς μία!

BaγγEλHΣ HλiOπOYλOΣ
Πού πήγαν τα Xριστούγεννα; 

εικ.: Kιάρα φεντέλε 
η κυρία στο σχολείο μάς λέει πως έρχο-
νται τα Χριστούγεννα κι εγώ ρωτώ: από 
πού; Και πού ακριβώς τα βρίσκει κανείς; 
Στα καταστήματα με τα παιχνίδια; Στις στο-
λισμένες πλατείες; Στα ρεβεγιόν; Ή μήπως 
κάπου που δεν πάει το μυαλό μας, ενώ εί-
ναι τόσο απλό; 

ΕλΕΝα ΕλΕΝη, γρηγΟρηΣ ΚαΝΕλλΟπΟυλΟΣ
Tο πρώτο μου χριστουγεννιάτικο βιβλίο 
εικ.: Δαυίδ-Δημήτρης Kουτσογιαννόπουλος 

Xρωματίζοντας το βιβλίο
των Xριστουγένων

ΙαΝ φαλΚΟΝΕρ
Ολίβια - Υπέροχη Πρωτοχρονιά

η Ολίβια είναι η γουρουνίτσα που έχει 
αγαπηθεί «φανατικά» από παιδιά αλλά και 
μεγάλους σε όλο τον κόσμο. Τα Χριστού-
γεννα της Ολίβια θα ανταμείψουν τους πι-
στούς αναγνώστες της, αφού έχουν στιλ, 
φαντασία και... μερικές σκανταλιές.

Επιτέλους Χριστούγεννα!

ΜαρΙα παπαγΙαΝΝη
Χριστούγεννα, καιρός για θαύματα 

εικ.: Ελένη Τσάμπρα
Ιστορίες, ποιήματα, κάλαντα που θα τα 
διαβάσουμε συνοδεία μιας γλυκιάς με-
λωδίας. Ένα βιβλίο από χαρτόνι με ήχο, 
βραβευμένο από τα ΕΒΓΕ για την εικο-
νογράφηση της Ελένης Τσάμπρα. 

 





φiλiππOΣ MaNΔHλaPaΣ
Kαλικάντζαρος είσαι και φαίνεσαι!

εικ.: Πέτρος Mπουλούμπασης 
Έπαινος εικονογράφησης ΕΒΓΕ

Δηλαδή εσείς νομίζετε ότι τα ξέρετε όλα για 
τους καλικάντζαρους; Όλα όλα; aπολύτως; 
Είστε σίγουροι; για κοιταχτείτε καλά στον κα-

θρέφτη...
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τηλεόραση ή στον υπολογιστή για μερικά χρόνια (κατά τη δι-
άρκεια της εφηβείας), αλλά όταν γίνουν ενήλικες θεωρούν ότι η 
τηλεόραση είναι ένας περιστασιακός τρόπος διασκέδασης και 
όχι τρόπος ζωής.

Φτιάξτε τις δικές σας παραδόσεις
Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες που επαναλαμβάνο-
νται κάθε χρόνο (ή συχνότερα) είναι οι καλύτερες στιγμές για 
τα παιδιά. Είναι όπως όταν ζητούν το ίδιο παραμύθι κάθε βρά-
δυ, ενώ ήδη το ξέρουν απέξω. Σε εμάς ίσως η ενέργεια αυτή 
να φαίνεται άσκοπη, όμως για εκείνα αυτή είναι η ουσία: ότι 
γνωρίζουν το παραμύθι πολύ καλά. προσφέρει σιγουριά, προ-
βλεψιμότητα και ασφάλεια, όπως ένα αγαπημένο αρκουδάκι ή 
το φαγητό της «παρηγοριάς» όταν αισθανόμαστε άσχημα (ίσως 
κάτι που μας έδιναν οι γονείς μας όταν ήμασταν μικροί – πολύ 
ενδιαφέρον!). η ουσία είναι ότι πάντα τσουγκρίζουμε τα κόκ-
κινα αυγά στο πασχαλινό τραπέζι, κάθε φορά υπάρχει αγωνία 
για το ποιος θα βρει το φλουρί στη βασιλόπιτα, κάθε χρόνο 
στα γενέθλια φτιάχνει η μαμά την τούρτα και κάθε παραμονή 
Χριστουγέννων έρχονται η γιαγιά και ο παππούς στο σπίτι. Δια-
σφαλίστε τη μαγεία σε κάθε σημαντικό γεγονός που συμβαίνει 
στην οικογένειά σας, είτε θρησκευτικού, είτε πολιτισμικού ή 
κοινωνικού χαρακτήρα.

Μαγικό περιβάλλον
Δεν είναι μόνο τα γεγονότα που κάνουν τη ζωή του παιδιού πιο 
μαγική. Είναι και το φυσικό τους περιβάλλον. Όταν το παιδί σας 
έχει μεγαλώσει αρκετά για να καταλαβαίνει τη διαδικασία, διακο-
σμήστε μαζί το δωμάτιό του. 
Έχετε τη δυνατότητα, ακό-
μα και με λίγα χρήματα, να 
δημιουργήσετε μια ζούγκλα, 
τον βυθό της θάλασσας ή 
το παλάτι μιας πριγκίπισσας. 
Τέτοιες κινήσεις είναι που 
κάνουν το παιδί να αισθαν-
θεί ξεχωριστό και ασφαλές. 
Καθώς θα ξαπλώνει κάθε 
βράδυ στο δικό του άντρο 
των πειρατών ή στον στά-
βλο των αλόγων, θα ζει και 
μια καινούρια περιπέτεια. Τα 
όρια μεταξύ πραγματικότη-
τας και φαντασίας είναι πολύ 
πιο λεπτά για το παιδί σας 
από ό,τι για εσάς. Είναι πολύ εύκολο να τους δώσουμε τη μαγεία 
που λαχταρούν και είναι κρίμα να μην το κάνουμε.

Μήπως δεν είσαι ακόμα βιβλιΟφάγΟΣ;
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                                                                           Αριθμός           Τ.Κ.

Πόλη                                                             Τηλέφωνο

Ε-mail                                                           Ημερομηνία γέννησης

Υπογραφή γονέων

N

Τα 10 πιο σημαντικά
πράγματα που
μπορείτε να κάνετε 
για το παιδί σας
Απόσπασμα από το βιβλίο

Οι υπολογιστές και η τηλεόραση
σκοτώνουν τη μαγεία
Τα παιχνίδια που παίζονται μπροστά σε μια οθόνη, όπως το 
Playstation και το Xbox, είναι χάσιμο χρόνου. Επίσης, καταστρέ-
φουν τη μαγεία. Είναι τρομακτικό το γεγονός ότι, εάν το παιδί 
σας περνάει πολύ χρόνο μπροστά σε μια οθόνη, θα ξεχάσει 
πώς να παίζει. Ειλικρινά, το έχω δει με τα μάτια μου. Θα βρείτε 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ώρα που περνά το 
παιδί μπροστά σε μια οθόνη και τη σωματική του υγεία στο 
Κεφάλαιο 9. Εκτός όμως από τη σωματική υγεία, επηρεάζεται 
και ο τρόπος με τον οποίο ψυχαγωγεί τον εαυτό του. Μέχρι την 
αρχή της εφηβείας, δύο ώρες την ημέρα είναι αρκετές μπροστά 
σε μια οθόνη (τηλεόραση ή παιχνίδι), ίσως λίγο παραπάνω το 
βράδυ όταν την επόμενη ημέρα δεν έχουν σχολείο.
Όταν τα παιδιά σας εισέλθουν στην εφηβεία, θα δυσκολευτεί-
τε πολύ να τα απομακρύνετε από τις οθόνες τους. Καλύτερα, 
λοιπόν, να μην επιτρέπετε την ύπαρξη οποιασδήποτε οθόνης 
μέσα στο δωμάτιό τους, έτσι ώστε να μειώσετε, όσο μπορείτε, 
την έκθεσή τους σε αυτές. Έτσι κι αλλιώς, οι βάσεις σχετικά με 
τη χρήση της τηλεόρασης και του υπολογιστή έχουν ήδη τεθεί 
στην παιδική ηλικία. η εμπειρία μου δείχνει ότι τα παιδιά που 
μεγαλώνουν μπροστά σε μια οθόνη συνεχίζουν να ζουν έτσι 
και ως ενήλικες. Τα παιδιά που σε μικρή ηλικία μαθαίνουν ότι ο 
χρόνος τους μπροστά σε μια οθόνη είναι περιορισμένος ενδε-
χομένως να περνούν υπερβολικά πολλές ώρες μπροστά στην 
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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 Κ
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