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Master

6+

puzzle

CREATORS

Puzzle

Λ.Τ.:

P I E C ES

Puzzle size
480 x 330 mm

9,90 €

TO ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ και ο πλανητησ γη
117 + 117 Κομμάτια / Διάσταση παζλ: 33 χ 48 εκ. / Barcode: 5200141380176

2

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ 1

Οι κυρίαρχοι της Ιουρασικής
και της Κρητιδικής περιόδου της Γης

Λ.Τ.:

Λ.Τ.:

117 + 117 Κομμάτια / Διάσταση παζλ: 33 χ 48 εκ. / Barcode: 5200141380152

9,90 €

9,90 €

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ 2

Οι κυρίαρχοι της Ιουρασικής
και της Κρητιδικής περιόδου της Γης

117 + 117 Κομμάτια / Διάσταση παζλ: 33 χ 48 εκ. / Barcode: 5200141380169

ΠΑΖΛ

Ηλικία:

Κομμάτια:

Καρτέλες:

Λ.Τ.:

8,50 €

o

4
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Λ.Τ.:

Λ.Τ.:

8,50 €
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3801
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520
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Barcode: 5200141380138
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8,50 €

8011

1413

200
de: 5

Barcode: 5200141380121

Λ.Τ.:

ΟΨΕΩΝ

8,50 €

Λ.Τ.:

Λ.Τ.:

12,40 €

5

12,40 €

Barcode: 5200141380091

Barcode: 5200141380084

Ελ

όν

νικό προϊ
λη

Λ.Τ.:

8,50 €

Barcode: 5200141380008
Διάσταση: 22 χ 26 x 4,5 εκ.

8,50 €

Barcode: 5200141380015
Διάσταση: 22 χ 26 x 4,5 εκ.
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Λ.Τ.:

8,50 €

Λ.Τ.:

Λ.Τ.:

Barcode
5200141380039

8,50 €

Barcode: 5200141380022
Διάσταση: 22 χ 26 x 4,5 εκ.

Λ.Τ.:

8,50 €

Barcode: 5200141380046
Διάσταση: 22 χ 26 x 4,5 εκ.

8,50 €

Barcode: 5200141380053
Διάσταση: 22 χ 26 x 4,5 εκ.

7

Λ.Τ.:

8,50 €

Λ.Τ.:

Λ.Τ.:

Barcode
5200141380060

8,50 €

Barcode: 5200141380077
Διάσταση: 22 χ 26 x 4,5 εκ.

Δεν θα κοιμηθώ απόψε
ΒΙΒ Λ ΙΟ 1

9 789605 633837

ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ
ΚΑΙ
ΞΕΦΥΛΛΙΣΤΕ

ISBN 978-960-563-383-7

Βασίλης Κουτσιαρής – Γιάννης Διακομανώλης
Εικονογράφηση: Θέντα Μιμηλάκη

Ν
Ε
Ο

Σ ε ι ρά β ι β λ ί ω ν

Η έκδοση είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
τόσο στην έντυπη όσο και στην ηλεκτρονική μορφή της
και διατίθεται δωρεάν.

Με λένε Αργύρη, εμένα!
Βιβλίο 1ο: Δεν θα κοιμηθώ απόψε
Ποιος είμαι και τι δηλώνω
Γιατί δεν ξέρω αν σας το είπα…
Με λένε Αργύρη, εμένα! Κι ό, τι λέω, το εννοώ!
Ποια είναι η ιστορία μου
Παραμονή Πρωτοχρονιάς θα ξενυχτήσω, περιμένοντας
τον Αϊ-Βασίλη να με επισκεφτεί στο σπίτι μου. Φυσικά,
έχω σκαρφιστεί πολλούς τρόπους, για να το καταφέρω
αυτό και να μην κοιμηθώ…
Ποια είναι η πρώτη αποστολή που σας αναθέτω
Αναγνωρίστε όσα δωμάτια του σπιτιού και όσα αντικείμενα μπορείτε!
Λ.Τ.:

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας μεγαλόσωμος κύριος ο Ιός. Φορούσε πράσινη κορόνα και του άρεσε να ξεχωρίζει.
Δεν αγαπούσε πολύ τις γιαγιάδες και τους παππούδες κι έκλεινε τα παιδιά στα σπίτια τους.Ήθελε να γραφτεί στην
ιστορία κι όλη την κοινωνία να στείλει στα νοσοκομεία.
Όλα τα παιδιά της γης καλούνται σε μυστική δράση. Θέλουν να παίζουν ελεύθερα, κι όμως δεν μπορούν, είναι
φυλακισμένα. Ένωσαν τη φαντασία τους, για να πετύχουν ένα καλύτερο μέλλον για τη Γη μας.
Βρήκαν τη λύση: να μπει ο Κορονοϊός σε ένα διαστημόπλοιο και να τον στείλουν σε άλλον πλανήτη, μακριά από
τη Γη. Στο διαστημόπλοιο θα έγραφαν και μία επιγραφή «Προσοχή: θάνατος!» για να προφυλάξουν τυχόν εξωγήινους. Έτσι, του έστησαν καρτέρι και τον περίμεναν να περάσει για να κάνει την καθιερωμένη βόλτα στα μαγαζιά.
– Να τος έρχεται! Πάνω του!
– Θα εξαπλωθούμε σε όλο τον πλανήτη μέχρι να πείτε ΙΩΣΗ!
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11,10 €

ISBN: 978-960-563-383-7
36 σελίδες • 22 x 22 εκ. • Δεμένο

ΠΛΑΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙς

ΒΙΒ Λ ΙΟ 1

ΒΙΒ Λ ΙΟ 1

Μαριάννα Κουμαριανού
Εικονογράφηση: Γιώτα Κοκκόση

ΣΤΕΡΓΙΑ ΚΑΒΒΑΛΟΥ
Εικονογράφηση: ΣΟΦΙΑ ΓΑΛΗ

ΡΑΝΙΑ ΛΑΜΠΟΥ
Εικονογράφηση: ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΟΥΡΑ

Σ ε ι ρά β ι β λ ί ω ν

9 789605 633745

9 789605 633738

Ν
Ε
Ο

ISBN 978-960-563-374-5

ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΜΑ!

ISBN 978-960-563-373-8

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ!

9 789605 633820

ISBN 978-960-563-382-0

Εικονογραφημένa βιβλια για παιδια 4+

Σ ε ι ρά β ι β λ ί ω ν

Σ ε ι ρά β ι β λ ί ω ν

Ο Σαμόρο μαθαίνει …

Μικροί επιστήμονε ς

11,10 €

ISBN: 978-960-563-382-0
48 σελίδες • 22 x 22 εκ. • Δεμένο

Η Μάντη από το πρωί που θα ξυπνήσει
μέχρι το βράδυ που θα πάει για ύπνο φωνάζει «Μαμά!»
Θέλει συνέχεια να ακούει τη φωνή της,
να χώνεται στην αγκαλιά της
και να βλέπει το προσωπάκι της.
Και όταν αυτά δεν συμβαίνουν, η Μάντη ανησυχεί.
Μέχρι που καταλαβαίνει ότι η μαμά, όπου κι αν είναι,
είναι πάντα «εδώ»!

Λ.Τ.:

Λ.Τ.:

Αιώνες πριν, στη μακρινή Ιαπωνία, οι Σαμουράι μίλησαν
για τις αρετές που πρέπει να έχει ένας γνήσιος πολεμιστής
στη μάχη. Αρετές όπως η ειλικρίνεια, το θάρρος, ο σεβασμός, η γενναιοδωρία, η ακεραιότητα...
Αιώνες μετά, ο μικρός Σαμόρο ξεκινάει το δικό του
ταξίδι που θα τον κάνει να καταλάβει την αξία αυτών
των αρετών στις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους.
Στην πρώτη του περιπέτεια, θα μάθει τι σημαίνει να
έχεις θάρρος και γενναιότητα.

11,10 €

ISBN: 978-960-563-373-8
36 σελίδες • 22 x 22 εκ. • Δεμένο
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Κάτι γίνεται στο Ηλιακό σύστημα! Οι πλανήτες,
ένας ένας με τη σειρά, αφήνουν τη θέση που είχαν
εκεί ψηλά, στον ουρανό, και κατεβαίνουν στη Γη,
για να εμφανιστούν στην τηλεόραση.
Ένας νέος δημοσιογράφος με λαμπρό μέλλον
τούς προσκαλεί έναν έναν, και εκείνοι ανταποκρίνονται.
Οι συνεντεύξεις και οι εκπομπές που μεταδίδονται
από την τηλεόραση είναι πρωτοφανείς και πρωτόγνωρες!
Ο πληθυσμός της Γης ζει μια μοναδική εμπειρία!
Οι πλανήτες αποκαλύπτουν την προσωπικότητα
και τον χαρακτήρα τους.
Η συνέχεια στην «οθόνη» σας…

Λ.Τ.:

Μια σειρά βιβλίων που με ηρωίδα τη Μάντη
μάς δείχνει με πολλή αγάπη, μπόλικο χιούμορ
και τον απαραίτητο ρεαλισμό
τι σημαίνει να γίνεται κανείς από μωρό παιδάκι.
Για παιδιά προσχολικής ηλικίας

Στο 1ο βιβλίο της σειράς
ο Σαμόρο μαθαίνει να έχει θάρρος και γενναιότητα.

11,10 €

ISBN: 978-960-563-374-5
48 σελίδες • 22 x 22 εκ. • Δεμένο

Εικονογραφημένa βιβλια για παιδια 4+

Γιώργος Μπουμπούσης
Εικονογράφηση: ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΟΥΡΑ

9 789605 633813

9 789605 633196

Ν
Ε
Ο

Σ ε ι ρά β ι β λ ί ω ν ΤΑ ΖΩΑΚΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ
Η σειρά βιβλίων «ΤΑ ΖΩΑΚΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ» απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3 - 5 ετών.
Μέσα από σύντομες ιστορίες τα παιδιά έρχονται σε πρώτη επαφή με τα βασικά συναισθήματα,
τα κατανοούν, τα αποδέχονται και τα αγκαλιάζουν.
Η σειρά στόχο έχει να καλλιεργήσει τη συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών
βοηθώντας τα να εκφράζουν όλα τα συναισθήματά τους: ευχάριστα και δυσάρεστα.

11,10 €

ISBN: 978-960-563-319-6
36 σελίδες • 22 x 22 εκ. • Δεμένο

Στο βιβλίο αυτό, θα διαβάσεις την ιστορία της Χαράς,
της λαγουδίνας με τα μεγάλα καφετιά μάτια.
Η Χαρά έχει τα γενέθλιά της και πρέπει να αποφασίσει
αν θα καλέσει τον Θυμό, τον Φόβο, τη Λύπη,
και τα άλλα δυσάρεστα συναισθήματα στο πάρτι της.
Είναι αλήθεια τόσο μπερδεμένη!
Λ.Τ.:

Λ.Τ.:

Στο βιβλίο αυτό, θα διαβάσεις την ιστορία της Αγάπης,
της ελεφαντίνας με τη μεγάλη προβοσκίδα.
Η Αγάπη τρελαίνεται να κάνει σφιχτές αγκαλιές
στα ζωάκια των συναισθημάτων.
Γιατί όμως εκείνα κάθε φορά που τη βλέπουν,
τρέχουν μακριά της;

11,10 €

ISBN: 978-960-563-381-3
36 σελίδες • 22 x 22 εκ. • Δεμένο
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9 789605 633264

Γιώργος Μπουμπούσης
Εικονογράφηση: ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΟΥΡΑ

Βασίλης Κάργας
Εικονογράφηση: ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΟΥΡΑ

Μια φορά κι έναν βροχερό καιρό, σε μια πόλη
που είχε χάσει τα χρώματα της και οι άνθρωποί της
περπατούσαν βιαστικοί και σκυθρωποί,
δεν γιόρταζαν ποτέ και δεν έλεγαν παραμύθια
στα παιδιά τους, ζούσε ένα μικρό κοριτσάκι,
η Ουρανούλα, που αγαπούσε πολύ το ουράνιο τόξο.
Στο σχολείο οι συμμαθητές της την έλεγαν κοροϊδευτικά
«Ουρανούλα Τοξούλα» και κανείς δεν έπαιζε μαζί της.
Ώσπου μια μέρα, μετά από μια δυνατή βροχή,
το ουράνιο τόξο θα εμφανιστεί μπροστά
στα έκπληκτα μάτια όλων...
Μια τρυφερή ιστορία για το ουράνιο τόξο
που κρύβουν μέσα τους τα παιδιά,
την ελπίδα για έναν κόσμο γεμάτο χρώματα.

Λ.Τ.:

ΒΙΒ Λ ΙΟ 2

Ο κρυμμένος θησαυρός

ISBN 978-960-563-326-4

ΒΙΒ Λ ΙΟ 1

ISBN 978-960-563-381-3

Ένα χαμόγελο για τη ΧΑΡΑ

ISBN 978-960-563-319-6

Η σφιχτή αγκαλιά της ΑΓΑΠΗΣ

11,10 €

ISBN: 978-960-563-326-4
36 σελίδες • 22 x 22 εκ. • Δεμένο

Η ΩΡΑΙΑ ΤΑΞΙΔΕΜΕΝΗ

Οι περιπέτειες της Βούλας
στο Κόκκινο Βιβλίο

ΕΝΑΣ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ

Κρυσταλλένια Γαβριηλίδου
Εικονογράφηση: Έφη Κοκκινάκη

ΑΝΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗ
Εικονογράφηση: ΑΝΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗ

Σταυρούλα Παγώνα
Εικονογράφηση: Zafouko Yamamoto

«Είναι στ’ αλήθεια τόσο ωραίο
να είσαι κάτι το σπουδαίο,
μέσα στα ζώα το πιο μεγάλο,
μα εγώ θα γίνω κάτι άλλο!»
Μια ιστορία για έναν μικρό ελέφαντα που...
ήθελε να γίνει κάτι άλλο.
Ποιος θα τον εμποδίσει
και ποιος θα σταθεί στο πλάι του;

ISBN: 978-960-563-313-4
36 σελίδες • 22 x 22 εκ. • Δεμένο

Μια ιστορία για τη μοναδικότητά μας
και την πίστη στον εαυτό μας.

Λ.Τ.:

Λ.Τ.:

Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, την ισότητα,
την αγάπη, την αγκαλιά
και όλα όσα θέλουν του κόσμου τα παιδιά.
Και ο ουρανός να χωρά.

11,10 €

ISBN: 978-960-563-284-7
36 σελίδες • 22 x 22 εκ. • Δεμένο
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9 789605 631123

Η Βούλα, μια μικρή μαύρη κουκκίδα,
έχει χαθεί στις σελίδες του Κόκκινου Βιβλίου.
Πώς βρέθηκε εκεί; Και από ποια εικόνα του έχει φύγει;
Μόνο ένας τρόπος υπάρχει για να το ανακαλύψει.
Να ταξιδέψει στις σελίδες του!
Στο ταξίδι της αυτό θα γνωρίσει
τα πλάσματα του βιβλίου,
θα ζήσει περιπέτειες, θα κάνει φίλους...
Θα βρει όμως πού πραγματικά ανήκει;
Μια ιστορία που μας θυμίζει πως όσο διαφορετικοί
και να είμαστε, όλοι έχουμε μια σημαντική θέση
στον κόσμο αυτόν.

Λ.Τ.:

9 789605 632847

Η Ωραία Ταξιδεμένη έχει έναν σκοπό.
Νέο κόσμο να φτιάξει με έναν φωτεινό
και ξεχωριστό ουρανό.
Μαζεύει ευχές παιδιών και σαν αστέρια τις κρεμάει.
Ποιες είναι όμως αυτές οι ευχές;
Ποιοι τις δίνουν και έχουν τόση αξία;
Άραγε θα τα καταφέρει;

11,10 €

ISBN 978-960-563-112-3

QR CODE
ISBN 978-960-563-284-7

9 789605 633134

ISBN 978-960-563-313-4

QR CODE

11,10 €

ISBN: 978-960-563-112-3
36 σελίδες • 22 x 22 εκ. • Δεμένο

Όταν παίζαμε για τη νίκη,
Καραγκιόζη μου

Σκάκι
Το παιχνίδι των βασιλιάδων

ΦΟΝ ο ΦΟΒΕΡΟΣ
ΓΙΩΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Εικονογράφηση: Αιμιλία Κονταίου

Γιώτα K. Αλεξάνδρου
Εικονογράφηση: Αχιλλέας Ραζής

Ιωάννα-Σταυρούλα Αθανασοπούλου
Εικονογράφηση: Ιωάννα-Σταυρούλα Αθανασοπούλου

Λ.Τ.:

Αφηγείται ο φημισμένος
καραγκιοζοπαίκτης Άθως Δανέλλης.

15,00 €

ISBN: 978-960-563-296-0
72 σελίδες • 22 x 30 εκ. • Δεμένο

9 789605 633226

ISBN 978-960-563-322-6

Ν
Ε
Ο

Ο μικρός Θεολόγος συναντά στα δρομάκια της
Κωνσταντινούπολης
έναν αξιωματικό του βυζαντινού στρατού.
«Θα με μάθεις να κρατάω το σπαθί;» τον ρωτάει,
μα αντί για σπαθί ο πολεμιστής του μαθαίνει ένα παιχνίδι
στρατηγικής…,
ένα παιχνίδι που μόνο οι βασιλιάδες γνωρίζουν, το ζατρίκιο
ή σκάκι!
Η ιστορία πλαισιώνεται από Παράρτημα στο οποίο οι μικροί
αναγνώστες γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες του παιχνιδιού
και εξασκούνται σε
αυτούς με ευχάριστες δραστηριότητες.

Ένα βιβλίο που θα κάνει τον παιδικό φόβο να ΤΡΕΜΕΙ!!!

12,25 €

ISBN: 978-960-563-181-9
40 σελίδες • 22 x 30 εκ. • Δεμένο
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Λ.Τ.:

Προλογίζει η συγγραφέας Αγγελική Βαρελλά.

Μόλις φύτρωσε ένα ακόμη κεφάλι στους ώμους μου.
Ένα τεράστιο κεφάλι. Με πέντε μάτια και τρία στόματα.
Η φαγούρα στους ώμους το έδειχνε καθαρά.
Να είναι καλά ο Γιάννης.
Δεν πρόλαβα να συνηθίσω το κεφάλι δράκου
με τα έξι χέρια που μου πρόσθεσε ο Νίκος χθες βράδυ
και τσουπ... ένα ακόμη.
Αλλά ούτε κι αυτό θα το χαρώ.
Σε λίγο κάτι καινούριο θα ξεφυτρώσει πάλι.
Ούτε μάγος να ήμουνα με τόσες μεταμορφώσεις.
Κάθε στιγμή αλλάζω μορφή... Γεννήθηκα μαζί με τη ζωή.
Έχω διαφορετικά πρόσωπα.
Όσα και αυτοί που με βλέπουν…
Όλοι φοβούνται κάτι. Κάποιον. Εμένα.
Εμένα με τα πολλά πρόσωπα
και το ένα κι ανατριχιαστικό όνομα. Το ξέρεις. Φον...

Λ.Τ.:

«Διαβατάρικες σκιές στο σεντόνι της ζωής είμαστε.»
έλεγε συχνά ο πατέρας.
«Ας πορευόμαστε με γέλιο και τραγούδι.
Κι όποτε σκοτεινιάζει ολότελα,
χορό θα στήνουμε με το σκοτάδι. Αβάντι, μαέστρο!»
φώναζε γελώντας κι άρπαζε την αγαπημένη του φιγούρα...
Γινόμουν δώδεκα εκείνη τη μέρα του Οκτώβρη
που το σεντόνι όλων μας γέμισε ξαφνικά σκιές
άγνωστες κι απειλητικές.
Είναι ακόμα νύχτα όταν οι σειρήνες κλέβουν τον ύπνο μας...
«Ξυπνήστε, Κολλητηράκια μου, έχουμε πόλεμο.»
Κάπου στην Αθήνα, τον Οκτώβρη του 1940,
ένα αγόρι συναντά την Ιστορία και πορεύεται μαζί της…

9 789605 631819

ISBN 978-960-563-181-9

9 789605 632960

ISBN 978-960-563-296-0

QR CODE

13,90 €

ISBN: 978-960-563-322-6
56 σελίδες • 22 x 30 εκ. • Δεμένο

12,25 €

ISBN: 978-960-563-266-3
40 σελίδες • 22 x 30 εκ. • Δεμένο
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Πώς θα σας φαινόταν αν εκεί που οδηγούσατε ανέμελα
το ποδηλατάκι σας, όπως η Φλάουρα η μαϊμού,
ξεπεταγόταν μπροστά σας ένα τεράστιο φίδι;
Και όχι ένα οποιοδήποτε φίδι!
Ήταν ο Παραξένιος Φολίδας
με τον ξεχωριστό χαρακτήρα
και τη φασαριόζα ουρά του,
που δεν την ήθελε καθόλου πάνω στο σώμα του.
Τη μέρα που η παιχνιδιάρα Φλάουρα
συναντάει απρόσμενα τον Παραξένιο,
μια συναρπαστική περιπέτεια ξεκινάει
και για τους δυο τους...
Μια διασκεδαστική ιστορία
για την αποδοχή του εαυτού μας και των άλλων.
Γιατί είναι υπέροχο να είναι κανείς διαφορετικός!

Λ.Τ.:

ISBN: 978-960-6738-67-8
56 σελίδες • 22 x 30 εκ. • Δεμένο

Λ.Τ.:

Λ.Τ.:

Ποια θα είναι η επόμενη κίνησή του
πάνω στην ασπρόμαυρη σκακιέρα;

9 789605 632823

ISBN 978-960-563-282-3

9 789605 632663

Η Ειρήνη ονειρεύεται έναν κόσμο με περισσότερα
χαμόγελα και περισσότερο ελεύθερο χρόνο
για εκείνη και τον πατέρα της.
Ένας Μαύρος στρατιώτης, πάνω στην ασπρόμαυρη
γυαλιστερή σκακιέρα, ονειρεύεται έναν κόσμο
πολύχρωμο, χωρίς πόλεμο.
«Αχ! Πόσο θα ήθελα να ήμουν ζωγράφος!
Να χαρίζω χαμόγελα με το πινέλο μου
και στον καμβά μου να ανθίζουν μέσα σε κήπους
τα όνειρα.»
Τι θα συμβεί όταν ο Μαύρος στρατιώτης βρεθεί δίπλα
στα ξεχασμένα πινέλα και τις νερομπογιές της Ειρήνης;

12,25 €

ΣΓΟΥΡΗ Β. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
Εικονογράφηση: Μαριαννα φραγκουλη

Φωτεινή Βασιλείου
Εικονογράφηση: ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΟΝΤΑΙΟΥ

ISBN 978-960-563-266-3

9 789606 738678

Την οικογένεια Κατσικάκη τη γνωρίζετε;
Τον σκουροσοκολατοκαφετή λύκο Πριονόδοντο;
Ευκαιρία, λοιπόν, να μεταφερθείτε νοερά
στο ηλιόλουστο και καταπράσινο λιβάδι
όπου ζουν και να ανακαλύψετε
πως ό,τι ξέρατε για λύκους, κατσικάκια,
αρνάκια και άλλα άγρια ζωάκια...
πάνε περίπατο...

Ξένιος και ο Παραξένιος

Η πολύχρωμη σκακιέρα

Διονύσης Βαλεριάνος
Εικονογράφηση: Θανάσης Γκιόκας

ISBN 978-960-6738-67-8

Ο Π ρ ι ο ν ό δ ο ν τ ο σ,
η Χ ο ρ ο π η δ η χ τ ο ύ λ α κ α ι τ α Ε π τ ά Κ α τ σ ι κ ά κ ια

Ο Πριονόδοντος, η Χοροπηδηχτούλα
και τα Επτά Κατσικάκια

12,25 €

ISBN: 978-960-563-282-3
32 σελίδες • 22 x 30 εκ. • Δεμένο

Η ΧΕΛΩΝΑ ΚΑΙ Ο ΛΑΓΟΣ ΑΛΛΙΩΣ...

Η ΧΑΜΕΝΗ ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΘΥΜΙΩΣ

το χρυσαφένιο κουκούτσι

Βούλα Γιαγκάζογλου Παπούδα
Εικονογράφηση: Ζωή Χωριατέλλη

ΒΟΥΛΑ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ Παπούδα
Εικονογράφηση: ΜΑΙΡΗΛΙΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ

Παναγιώτης Δημητρόπουλος
Εικονογράφηση: μαριαννα φραγκουλη

ISBN: 978-960-563-241-0
40 σελίδες • 22 x 30 εκ. • Δεμένο

13,50 €
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9 789605 631772

ISBN 978-960-563-177-2

ISBN: 978-960-563-176-5
48 σελίδες • 22 x 30 εκ. • Δεμένο

Κάπου, κάπως, κάποτε… Ένα μικρό κορίτσι
δεν ήθελε ούτε να ακούσει για φρούτα…
Τι και εάν όλοι της έλεγαν πως κάνουν καλό στην υγεία
και την ανάπτυξή της, εκείνη αμετανόητη…
Γλυκά και πάλι γλυκά…
Μέχρι που κάποιοι αποφάσισαν να πάρουν
την κατάσταση στα «χέρια» τους
ή πιο συγκεκριμένα στα κοτσάνια τους…
Βρήκαν και σύμμαχο για να την επαναφέρουν
στον «ίσιο δρόμο»…
Θα τα καταφέρουν, άραγε;
Ένα βιβλίο για την υγιεινή διατροφή,
τους οικογενειακούς δεσμούς
και την αγάπη για τη φύση!

Λ.Τ.:

12,25 €

Μια φορά, ίσως να ήτανε παλιά,
ίσως και στα χρόνια τα τωρινά,
ζούσε ένα κορίτσι γελαστό και σαν μέλι γλυκό,
η Ευθυμία... Η Ευθυμία, που λέτε,
φαινόταν στα μάτια των άλλων παιδιών διαφορετική...
και η ζεστή καρδιά της με τα χρόνια
πάγωσε και γέμισε με θυμό! Τόσο θυμό,
που άλλαξε το όνομά της και το έκανε Θυμιώ.
Η Θυμιώ έμαθε να μισεί τη ΧΑΡΑ!
Ακόμη και στο άκουσμα της λέξης πάθαινε αλλεργία...
Μια μέρα βροχερή, όμως,
κάποιος χτυπά επίμονα την πόρτα του σπιτιού της.
Θα ανοίξει την πόρτα η Θυμιώ;
Θα δώσει μία ευκαιρία στον εαυτό της να αλλάξει;

Λ.Τ.:

Λ.Τ.:

Μια μικρή χελώνα συναντά έναν καλογυμνασμένο λαγό.
Μαγεμένη από τις αθλητικές του ικανότητες,
του ζητά να αγωνιστούν στο τρέξιμο και στα άλματα.
Σαν βόμβα σκάει το αίτημά της στα αυτιά του λαγού
αλλά και όλων των ζώων.
Μα καλά, τι νομίζει αυτή η χελώνα;
Επειδή κάποτε γράφτηκε ένα παραμύθι,
ότι δήθεν κέρδισε μια χελώνα έναν λαγό,
μπορεί η ιστορία να επαναληφθεί;
Αυτά συμβαίνουν μόνο στα παραμύθια!
Στην αληθινή ζωή, η χελώνα είναι χελώνα
και ο λαγός είναι λαγός…
Δεν γίνεται αλλιώς.

9 789605 631765

ISBN 978-960-563-176-5

9 789605 632410

ISBN 978-960-563-241-0

QR CODE

13,50 €

ISBN: 978-960-563-177-2
48 σελίδες • 22 x 30 εκ. • Δεμένο

Αριάδνη
Η νύχτα των Πεφταστεριών

Η Ακρίδα, ο Βάτραχος...
και το καλό συναπάντημα!

Φλώρα,
ακολουθώντας τη μαγική πυξίδα

Θεοφάνης Θεοφάνους
Εικονογράφηση: Ιωάννα Αθανασοπούλου

ΤΑΣΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Εικονογράφηση: ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΛΑΔΗ
Εικονογράφηση: Θανάσης Γκιόκας

Όσα κι αν πέφτουν αστέρια,
μοναχά ένα χρειάζεσαι
για ν’ αλλάξεις τον κόσμο.
Η Αριάδνη, μια έμπειρη και γρήγορη αραχνομοδίστρα,
αργούσε να επιλέξει τι θα ήθελε από ένα πεφταστέρι.
Πάντα κάποιος την προλάβαινε.
Ποτέ, κανένα της όνειρο δεν γινόταν πραγματικότητα.
Μια μέρα, όμως, που ο θυμός της έκανε γκλιν γκλον
και η καρδιά της τικ τακ, η Αριάδνη αποφάσισε
να πλέξει ένα τεράστιο δίχτυ και…

Η ακρίδα, ο βάτραχος και το καλό συναπάντημα»
είναι ένα μουσικό παραμύθι γεμάτο χιουμοριστικές
ανατροπές, με ιδιόμορφους χαρακτήρες που ζουν
σε ένα μαγικό λιβάδι. Ένας επίμονος Βάτραχος,
με περισσή αυταρέσκεια, προσπαθεί να πείσει
μια ταπεινή Ακρίδα να τον ανταγωνιστεί στο πήδημα.
Η άρνησή της κάνει τον Βάτραχο ακόμη πιο επίμονο.
Οι αντικρουόμενες συμβουλές των πλασμάτων
που συναπαντιούνται στο λιβάδι, της κουκουβάγιας,
της καρακάξας και του γαϊδάρου, θα προβληματίσουν
την Ακρίδα. Μετά από πολλή περίσκεψη
η Ακρίδα θα πάρει μια ...απρόσμενη απόφαση
και θα στείλει τον Βάτραχο ...από ’κει που ήρθε!

9 789606 738661

ISBN 978-960-6738-66-1

Φλώρα.
Aκολουθώντασ τη μαγική πυξίδα

9 789605 632731

ISBN 978-960-563-273-1

QR CODE

+ ΔΩΡΕΑΝ CD

Πόσοι από εσάς γνωρίζετε πως οι πεταλούδες,
προτού γίνουν «ωραίες πεταλούδες», είναι κάμπιες;
Και πως οι κάμπιες πρέπει να ταξιδέψουν
σε έναν τόπο μαγικό, για να μεταμορφωθούν;
Η Φλώρα μας θέλει να γίνει πεταλούδα!
Τι λέτε; Θα καταφέρει, άραγε, να φτάσει
εκεί όπου «το όνειρό της θα ξυπνήσει;»
4 ενορχηστρωμενα
τραγουδια
+ μουσικοθεατρικη
αφηγηση

περιεχει 24 τραγουδια

16,70 €

ΜΕ CD

Λ.Τ.:

ISBN: 978-960-563-273-1 • 48 σελίδες
22 x 30 εκ. • Μαλακό εξώφυλλο

Λ.Τ.:

9,45

€

13,90 €

ΜΕ QR CODE

ISBN: 978-960-5630-34-8 • 56 σελίδες • 22 x 30 εκ. • Δεμένο
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Λ.Τ.:

Λ.Τ.:

συμμετέχει η παιδικη χορωδία
σπυρου λαμπρου

14,00 €

ISBN: 978-960-6738-66-1
56 σελίδες • 22 x 30 εκ. • Δεμένο

Η μέρα της εφημερίας για τον δάσκαλό μας έφτασε!
Εκατό παιδιά στην αυλή.
Τα μάτια του τα ’χει δεκατέσσερα. Δεν ησυχάζει λεπτό.
Τον παρατηρώ από μακριά.
Δεν προλαβαίνει να στρίψει στη γωνιά
και μια κουκουνάρα έρχεται καταπάνω του.
Αναγκάζεται να σκύψει, για να την αποφύγει.
– Τι σας έχω πει για τις κουκουνάρες;
φωνάζει και πιάνει τον λαιμό του.
«Λαρυγγίτιδα» του είχε πει ο γιατρός.
Να μη μιλάει καθόλου για τρεις μέρες.
– Καλά κι εγώ με νοήματα θα κάνω παρατηρήσεις;
μας παραπονιόταν μες στην τάξη.
Νέος δάσκαλος είναι. Δεύτερη χρονιά φέτος...

ΔΕΝ ΘΑ ΣΕ ΠΕΙΡΑΞΕΙ ΚΑΝΕΙΣ

Μ’ ΑΓΑΠΑΣ, ΜΠΑΜΠΑ;

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ
Εικονογράφηση: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΕΡΟΥΤΣΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ
Εικονογράφηση: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΕΡΟΥΤΣΟΥ

Κοιτάχτηκα μια τελευταία φορά στον καθρέφτη.
Ευτυχώς οι γονείς μου έλειπαν,
κι έτσι δεν θα με διέκοπταν.
Έπρεπε να το κάνω σωστά!
Χωρίς να χάσω άλλο χρόνο, έβαλα τη μηχανή
στο κεφάλι μου και τρίχες άρχισαν να πέφτουν.
Συνέχισα το έργο μου, και στο τέλος
δεν υπήρχε ούτε μια τρίχα στο κεφάλι μου.
Η αλήθεια είναι πως στην αρχή τρόμαξα λιγάκι.
Να, δεν ξέρω πώς να το πω,
αλλά φαινόμουν διαφορετικός…
Μια ιστορία για την ανιδιοτελή αγάπη.
Αλήθεια, μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε,
όταν αγαπάμε αληθινά;

Ένα βιβλίο για τη μοναδική σχέση δασκάλου - μαθητή.

9 789605 631499

9 789605 632441

ISBN 978-960-563-244-1

9 789605 632465

ISBN 978-960-563-246-5

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ
Εικονογράφηση: Θέντα Μιμηλάκη

ISBN 978-960-563-149-9

ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΕΣ

Γεννηθήκαμε σε έναν πανέμορφο δρόμο.
Σε μια πεδιάδα μακριά από σπίτια και φασαρία.
Στο τέρμα αυτού του δρόμου βρισκόταν
το σπίτι του κυρ Σταύρου, του «μπαμπά» μας.
Άνθρωπος αυτός, δέντρα εμείς.
Εγώ δεν έμοιαζα με τα υπόλοιπα δέντρα.
Εκείνα είχαν ρίξει περισσότερο μπόι από μένα
και καμάρωναν με τον ψιλόλιγνο κορμό τους,
ενώ ο δικός μου κορμός παρέμενε κοντός με τα κλαδιά
μου να καλύπτουν ένα μεγάλο κομμάτι του δρόμου.
Μια μέρα ο μπαμπάς με πλησίασε και μου είπε:
– Πώς μπερδεύτηκε σπόρος από άλλη ποικιλία
στο σακούλι μου;
Δηλαδή, είχα φυτρώσει κατά λάθος εδώ;
Ο μπαμπάς μου, άραγε, μ’ αγαπούσε;

ISBN: 978-960-563-246-5
32 σελίδες • 22 x 30 εκ. • Δεμένο

12,25 €

ISBN: 978-960-563-244-1
32 σελίδες • 22 x 30 εκ. • Δεμένο
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Λ.Τ.:

12,25 €

Λ.Τ.:

Λ.Τ.:

Μια ιστορία για τη διαφορετικότητα
και την αποδοχή του άλλου!

13,50 €

ISBN: 978-960-563-149-9
48 σελίδες • 22 x 30 εκ. • Δεμένο

H ΑΠΟΘΗΚΗ

ΛΥΚΕ, Λύκε, είσαι εδώ;

Η ΜΕΡΑ ΜΟΥ
ΣΕ ΑΣΠΡΟ-ΜΑΥΡΟ

Βασίλης Κουτσιαρής
Εικονογράφηση: Θέντα Μιμιλάκη

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ
Εικονογράφηση: Αιμιλία Κονταίουη

ΤΖΕΝΗ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Εικονογράφηση: ΣΟΦΙΑ ΓΑΛΗ

ISBN: 978-960-5631-14-7
32 σελίδες • 22 x 30 εκ. • Δεμένο

13,50 €

ISBN: 978-960-5630-94-2
48 σελίδες • 22 x 30 εκ. • Δεμένο

17

Δεν είναι φορές που τα βλέπεις όλα μαύρα,
κατάμαυρα σαν το βαθύ σκοτάδι,
επειδή νομίζεις ότι σου πηγαίνουν
όλα στραβά και ανάποδα;
Και κάτι τέτοιες στιγμές στενοχωριέσαι ή θυμώνεις
και εύχεσαι να ήσουν σούπερ ήρωας
για να λύνεις οποιοδήποτε πρόβλημα στη στιγμή;
Ίσως, όμως, οι κακές στιγμές να μην είναι
τόσο μαύρες τελικά, και το μόνο που χρειάζεται
είναι να βλέπουμε τα πράγματα
με περισσότερο χρώμα!

Λ.Τ.:

12,25 €

Κάτι παράξενο συνέβαινε σε αυτή την αποθήκη…
Mόλις άνοιγε η πόρτα, συναγερμός χτυπούσε
για όλα εμάς τα περιστέρια.
Μπαίναμε σχεδόν ολόκληρα μέσα στα άχυρα,
για να προστατευτούμε.
Δεν έπρεπε να μας δει το φως!
Θα μας έκαιγε τα φτερά!
Ο πρώτος κανόνας που μάθαμε από την αρχηγό,
το περιστέρι με τα γαλάζια φτερά.

Λ.Τ.:

Λ.Τ.:

«Ξύπνα, υπναρά! Ώρα για σχολείο!»
μου λέει η μαμά και φεύγει. Σηκώνομαι με δυσκολία.
«Μην ξεχάσεις να ανοίξεις τα παντζούρια!»
φωνάζει από μακριά.
Στην αρχή το έκανα αμέσως,
αλλά τον τελευταίο καιρό φοβάμαι.
Δεν πρέπει να πέρασε ένας μήνας
από τότε που δυο λύκοι με τρόμαξαν.
Είχαν κρυφτεί και μόλις άνοιξα τα παντζούρια,
πετάχτηκαν μπροστά μου…

9 789605 633011

ISBN 978-960-563-301-1

9 789605 631147

ISBN 978-960-5631-14-7

QR CODE

12,25 €

ISBN: 978-960-563-229-8
40 σελίδες • 22 x 30 εκ. • Δεμένο

ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΦΗ

ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ!

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΦΩΝΑΚΛΑΣ
ΓΑΛΗΝΗ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΙ

ΤΖΕΝΗ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Εικονογράφηση: ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΟΥΡΑ

ΤΖΕΝΗ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Εικονογράφηση: Θέντα Μιμηλάκη

ΤΖΕΝΗ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Εικονογράφηση: ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΟΝΤΑΙΟΥ

Ο Κάρολος είχε πολλούς φίλους,
αλλά ο Ευγένιος ήταν ο καλύτερος.
Ήταν αυτό που λέμε φίλοι κολλητοί.
Τα σπίτια τους; Κολλητά και αυτά.
Το ένα διαμέρισμα δίπλα στο άλλο,
στην ίδια πολυκατοικία.
Τα ποδήλατά τους τα έδεναν πάντα κολλητά.
Και τα δύο μαζί, με μια αλυσίδα, στην πυλωτή.
Γιατί έτσι είναι οι φίλοι, αυτοκόλλητοι.
Μια μέρα, καθώς πήγαιναν σχολείο,
ο Ευγένιος είπε λυπημένα:
– Σε λίγες μέρες φεύγω. Μετακομίζουμε.
– Και πώς θα βλεπόμαστε;
ρώτησε ο Κάρολος όλο αγωνία…

Με τη Σόφη ήμαστε φίλες από πάντα. Κολλητές.
Κάθε φορά που έπαιρνε ένα καινούργιο παιχνίδι,
αμέσως μου τηλεφωνούσε.
Μεμιάς έτρεχα στο σπίτι της για να το δω.
Η Σόφη έπαιζε και εγώ κοίταζα.
Όταν εκείνη κουραζόταν, έπαιζα και εγώ. Ωραία ήταν!
Ποτέ δεν μαλώναμε. Κάναμε αυτό που ήθελε,
τρώγαμε αυτό που της άρεσε
και βλέπαμε πάντα τις ταινίες που αγαπούσε.
Περνούσαμε τέλεια!
Τη μέρα όμως που η δασκάλα μας, η κυρία Όλγα,
μας ζήτησε να κάνουμε μια εργασία, όλα άλλαξαν...

9 789605 631574

ISBN 978-960-563-157-4

9 789605 632052

ISBN 978-960-563-205-2

9 789605 632540

ISBN 978-960-563-254-0

QR CODE

Σε μια πόλη που την έλεγαν Βροντούπολη,
όλοι φώναζαν και τα πάντα γίνονταν
με φασαρία τρομερή...
Πρώτος και καλύτερος, ο Βασιλιάς της...
Οι φωνές του, φανταστείτε, έφταναν μέχρι εδώ!
Κάποια μέρα, όμως, αρρώστησε βαριά!
Φοβερός πονοκέφαλος! Και εκείνος, τέζα στο κρεβάτι!
Ένας παλιός του φίλος και η κόρη του, η Γαλήνη,
αναλαμβάνουν δράση...
Θα καταφέρουν άραγε να κάνουν
τον καλό τους Βασιλιά να χαμογελά και πάλι;

ISBN: 978-960-563-254-0
32 σελίδες • 22 x 30 εκ. • Δεμένο

12,25 €

ISBN: 978-960-563-205-2
32 σελίδες • 22 x 30 εκ. • Δεμένο
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Λ.Τ.:

12,25 €

Λ.Τ.:

Λ.Τ.:

Ένα βιβλίο για την αληθινή φιλία,
που ξεπερνάει εμπόδια
και χιλιομετρικές αποστάσεις.

12,25 €

ISBN: 978-960-563-157-4
40 σελίδες • 22 x 30 εκ. • Δεμένο

ΤΡΟΦΟΥΠΟΛΗ

ΓΚΑΖΟΖΑ Α.Α.Α.

12,25 €

ISBN: 978-960-5631-16-1
40 σελίδες • 22 x 30 εκ. • Δεμένο

9 789605 632830

ISBN 978-960-563-283-0

Το ολόγιομο φεγγάρι λάμπει στον ουρανό
και φωτίζει τα πρόσωπα των ανθρώπων
του παραθαλάσσιου χωριού.
Ξαφνικά, το φεγγάρι χάνεται!
Ένα μικρό αγόρι αποφασίζει να το αναζητήσει.
Μια ανάσα, μια βουτιά...,
κι ένας άγνωστος κόσμος απλώνεται μπροστά του.
Εκεί βρίσκει το φεγγάρι.
Παγιδευμένο σ’ έναν σωρό σκουπίδια.
Η φύση κινδυνεύει!
Θα καταφέρει το μικρό αγόρι να σώσει το φεγγάρι;
Ένα αγόρι χωρίς όνομα κι ένα ολόγιομο φεγγάρι
ανταμώνουν σε μια ιστορία για τη σημασία
της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Μια συναρπαστική ιστορία με θέμα
τη διατροφική διαπαιδαγώγηση των παιδιών,
την αποδοχή της διαφορετικότητας, την αξία της φιλίας
και της ομαδικότητας.

13,90 €

ISBN: 978-960-5631-28-4
64 σελίδες • 22 x 30 εκ. • Δεμένο
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Βιβλία με οικολογικό αποτύπωμα!

Λ.Τ.:

Λ.Τ.:

Βιβλία με οικολογικό αποτύπωμα!

Φωτεινή Κωνσταντοπούλου
Εικονογράφηση: Μαριαννα φραγκουλη

Παιδιά, ελάτε να ταξιδέψουμε στην πιο γευστική πόλη
του κόσμου! Την Τροφούπολη!
Είναι μια πόλη πανέμορφη, μυρωδάτη και πολύχρωμη.
Σε αυτήν κατοικούν οι Τροφούληδες και οι Διατροφούληδες.
Αχώριστοι φίλοι τους είναι οι Βιταμινούλες, τα Μεταλλάκια
και οι τρεις Σούπερ Ένερτζι ήρωες: η Πρωτεϊνούλα,
ο Υδατανθρακούλης, ο Λιπούλης.
Κοντά στην Τροφούπολη ζει η «Καλή Τροφένια»,
η Νεράιδα της Υγιεινής διατροφής,
και ο «Τρίκακος», ο Μάγος της Ανθυγιεινής διατροφής.
Ο μάγος Τρίκακος θυμώνει πολύ όταν
βλέπει τα παιδιά να τρώνε σωστά και να είναι υγιή και δυνατά!
Θέλει με κάθε τρόπο να κάνει τους κατοίκους της Τροφούπολης
να τρώνε μόνο τις δικές του ανθυγιεινές τροφές.
Και είναι αποφασισμένος! Άραγε, θα καταφέρουν
οι φίλοι της καλής διατροφής να τον σταματήσουν;

Λ.Τ.:

Μια ιστορία γεμάτη ανατροπές
που φέρνει τους μικρούς μας αναγνώστες
σε επαφή με τα υλικά, την έννοια
και την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης.

9 789605 631284

ISBN 978-960-563-128-4

Ο Μηνάς άρχισε να τρέχει. Έτρεχε με όλη του τη δύναμη!
Πίσω του έτρεχε και η γκαζόζα και ακόμα πιο πίσω
κάτι βαζάκια από μαρμελάδα και σακουλάκια
από πατατάκια. Πλαστικά μπουκάλια και κουτιά
από αναψυκτικά ορμούσαν κατά πάνω του.
Στρατός ολόκληρος! Για να τους ξεφύγει,
έστριψε απότομα… μα δυο μπαταρίες,
κατακόκκινες από τον θυμό τους,
του έκοψαν τη φόρα! – ΣΤΟΟΟΠ!!!
Εμπρός για το κρατητήριο, τον διέταξαν.

ΦΕΓΓΑΡΙ ΣΤΑ ΒΑΘΙΑ

ΣΟΦΙΑ ΚΥΡΓΙΟΥ
Εικονογράφηση: ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΟΥΡΑ

Τζένη Κουτσοδημητροπούλου
Εικονογράφηση: Φωτεινή Τίκκου

8,35 €

ISBN: 978-960-563-283-0 • 32 σελίδες
22 x 30 εκ. • Μαλακό εξώφυλλο

αστυπαλαια με λενε

τι τρεχει με τον ΜΠΑΝΤΟΥ;

ΜΙΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Εικονογράφηση: Μαριάννα Φραγκούλη

αννα μιχιδη
Εικονογράφηση: φωτεινη τικκου

Φωτεινή Κωνσταντοπούλου
Εικονογράφηση: Σάντρα Ελευθερίου

Τι κρύβουν οι βράχοι
που ’ναι σκορπισμένοι στις θάλασσες;
Ποιος φυλάγει την κόρη
με την άδολη καλοσύνη στην καρδιά;
Τι σχήμα έχει η καρδιά της,
ποια χρώματα αναβλύζει;
Ποιος μπορεί να πει τ’ όνομα του κοριτσιού,
ποιος να το αντικρίσει;
Γιατί να γίνει η «αγάπη» φυλακή,
γιατί να γίνει φόβος;

Ο Ρένος ο Ζαχαρένιος, ένας ζαχαροπλάστης
διαφορετικός από αυτούς που ξέρουμε,
ζει στα… σύννεφα και φτιάχνει λιχουδιές
για τους ήρωες των παραμυθιών.
Επειδή αγαπάει πολύ και τους ανθρώπους, αποφασίζει
να ετοιμάσει μια ζαχαρένια συνταγή μόνο για ’κείνους.
Μέχρι το βράδυ όλα πρέπει να είναι έτοιμα!
Θα προλάβει όμως;
Μια ιστορία για τη δύναμη της αγάπης
και της αλληλεγγύης…

AR

9 789605 631413

ISBN 978-960-563-141-3

9 789605 632014

ISBN 978-960-563-201-4

9 789605 632090

ISBN 978-960-563-209-0

QR CODE

Τι είναι αυτό που φοβάται ένα μικρό παιδί
και δεν σηκώνει το χεράκι του,
για να απαντήσει στις ερωτήσεις της δασκάλας του;
Γιατί ένα παιδάκι δεν θέλει να πάει στο σχολείο;
Ο Μπαντού πηγαίνει στην πρώτη τάξη του Δημοτικού
και είναι ενθουσιασμένος!
Από τις πρώτες μέρες όμως καταλαβαίνει
πως το σχολείο έχει διάβασμα, γράψιμο και…
πολύ άγχος. Όλα φαίνονται πολύ δύσκολα.
Θα καταφέρει ο μικρός Μπαντού να πει στον εαυτό του
και τους άλλους ΜΠΟΡΩ… και θα τα καταφέρω;
Θα καταφέρει να νιώσει πως το σχολείο
είναι πάνω απ’ όλα παιχνίδι, γέλια και χαρά;

ISBN: 978-960-563-209-0 • 32 σελίδες
22 x 30 εκ. • Μαλακό εξώφυλλο

13,50 €

ISBN: 978-960-563-201-4
32 σελίδες • 22 x 30 εκ. • Δεμένο
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Λ.Τ.:

9,00 €

Λ.Τ.:

Λ.Τ.:

Ζωντανέψτε
τον Ρένο τον ζαχαρενιο
με Επαυξημένη Πραγματικότητα
12,25 €

ISBN: 978-960-563-141-3
40 σελίδες • 22 x 30 εκ. • Δεμένο

ΛΙΝΑ ΜΟΥΣΙΩΝΗ
Εικονογράφηση: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΕΡΟΥΤΣΟΥ

Η πόρτα δεν άνοιγε με τίποτε.
Θα περνούσα λοιπόν όλη μου τη ζωή εδώ μέσα;
Σαν λιοντάρι στο κλουβί; Μα πώς τα κατάφερα έτσι;
Πόσο θα ’θελα να βρω ένα μαγικό κλειδί,
να ανοίξω την πόρτα και να πετάξω!

Με λένε Δάφνη.
Με λένε και Ηλιαχτίδα και Πριγκίπισσα
και Κούκλα και Δροσοσταλίδα.
Έχω πολλά ονόματα,
όμως εσείς μπορείτε να με φωνάζετε απλά Δάφνη.
Τα άλλα είναι για τον μπαμπά και τη μαμά.
Είμαι η μονάκριβη κορούλα τους.
Η Δάφνη, η Μονακριβούλα τους!
Ό,τι κι αν συμβεί…

ISBN: 978-960-563-166-6
36 σελίδες • 22 x 30 εκ. • Δεμένο

Λ.Τ.:

Λ.Τ.:

Ελάτε να βρούμε μαζί το μαγικό κλειδί
και να πετάξουμε με ένα μαγικό χαλί!
Μια ιστορία για τα συναισθήματα
που μας δίνουν φτερά και πετάμε.

12,25 €

Λίνα Μουσιώνη
Εικονογράφηση: Βανέσσα Ιωάννου

12,25 €

ISBN: 978-960-563-153-6
40 σελίδες • 22 x 30 εκ. • Δεμένο
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– Με λένε Φι!
– Εμένα Λι!
– Έχεις δει ουρά γοργόνας ασημένιας;
– Έχω δει μαργαριτάρι μεγάλο σαν φεγγάρι!
Ανάμεσα σε ξυπόλυτες πατούσες, πολύχρωμα μαγιό,
μακροβούτια και κάστρα στην άμμο,
δυο μικρά βότσαλα θα ζήσουν μια μεγάλη περιπέτεια.
Μια περιπέτεια που θα κρατήσει
χειμώνες και καλοκαίρια.
Kι όταν τη διαβάσετε, θα δείτε σίγουρα
στον ουρανό τα ΦιΛιδόνια να πετούν!

Λ.Τ.:

Σουσάμι, άνοιξε!
Παστέλι, κόλλησε!
Τζουμταρατάτζουμ;
Σκουληκομυρμηγκότρυπα;
Μακαρόνια-με-κιμά;

Η μεγάλη περιπέτεια
του Φι και του Λι

9 789605 631536

ISBN 978-960-563-153-6

δαφνη η μονακριβουλα

Λίνα Μουσιώνη
Εικονογράφηση: Κατερίνα Βερούτσου

9 789605 631666

ISBN 978-960-563-166-6

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ

13,50 €

ISBN: 978-960-563-067-6
48 σελίδες • 22 x 30 εκ. • Δεμένο

Ο ΛΥΠΟΠΟΤΑΜΟΣ

Η πριγκίπισσα Κουμ Κουάτ
και τα κλεμμένα χαμόγελα

ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
Εικονογράφηση: ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΟΝΤΑΙΟΥ

ISBN: 978-960-5630-38-6
40 σελίδες • 22 x 30 εκ. • Δεμένο
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9 789605 633394

ISBN 978-960-563-339-4

12,23 €

Ήταν μια φορά κι έναν καιρό, στη μέση ενός απέραντου
ωκεανού, ένα μικρό νησί με όνομα παράξενο
και κατοίκους μικροσκοπικούς, που όλη μέρα έπαιζαν
και τραγουδούσαν και δούλευαν μόνο όταν είχαν κέφι.
Το μικρό νησί του Πηγαινέλα είχε για βασιλιά του
τον Γαργαλίτσα τον Πρώτο και βασίλισσα
την πανέμορφη Σκανταλιά.
Το ζευγάρι είχε κι έναν γιο, τον Χαρταετό,
που αγαπούσε πολύ τις περιπέτειες.
Το όνειρό του ήταν να ταξιδέψει μακριά από το νησί του,
να γνωρίσει καινούρια μέρη κι άλλους ανθρώπους…
Στον δρόμο του, όμως, εμφανίζεται η μάγισσα Χαρβάλω,
που του υπόσχεται να τον βοηθήσει,
φτάνει να περάσει τρεις δοκιμασίες.
Τι θα ζητήσει ο πρίγκιπας από τον νάνο Άνω Κάτω
και τι από τη γριά Μοναδική;
Να εμπιστευτεί την άγνωστη μάγισσα;
Ένα σύγχρονο παραμύθι για τις επιθυμίες και τα όνειρα.
Για την εμπιστοσύνη μας στους αγνώστους
και τις υποσχέσεις που πρέπει να τηρούνται.
Λ.Τ.:

ISBN: 978-960-563-139-0
40 σελίδες • 22 x 30 εκ. • Δεμένο

Η όμορφη πριγκίπισσα Κουμ Κουάτ
μεγαλώνει ξέγνοιαστα σε μια χώρα
με μοσχοβολιστά περιβόλια.
Μια μέρα όμως ανακαλύπτει κάτι τρομερό!
Η ντουλάπα της είναι άδεια... και τα χαμόγελα
που φορούσε κάθε μέρα έχουν εξαφανιστεί.
Η πριγκίπισσα χάνει τη χαρά της,
κι η χώρα βυθίζεται στη λύπη και τη στενοχώρια.
Ποιος είναι άραγε ο κλέφτης;
Ποιος θα βρει τα κλεμμένα χαμόγελα της Κουμ Κουάτ;

Λ.Τ.:

Λ.Τ.:

Ο μικρός λυποπόταμος
ψάχνει το μυστικό της χαράς
και της αληθινής ομορφιάς.
Στο ταξίδι του θα γνωρίσει έναν ελέφαντα
και έναν ρινόκερο.
Μαζί θα γίνουν οι τρεις νέοι σωματοφύλακες!
Τι λες; Θα τους ακολουθήσεις και συ
στην περιπέτειά τους;

12,25 €

Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ

Λίνα Μουσιώνη
Εικονογράφηση: Μαιρηλία Φωτιάδου

9 789605 631390

ΙSBN 978-960-563-139-0

ΛΙΝΑ ΜΟΥΣΙΩΝΗ
Εικονογράφηση: ΒΑΝΕΣΣΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

12,25 €

ISBN: 978-960-563-339-4
40 σελίδες • 22 x 30 εκ. • Δεμένο

Ο ΣΙΓΑΝΟΣ...
ΕΝΑ ΣΚΙΑΧΤΡΟ ΜΕ ΨΥΧΗ!

Η μάγισσα Χρωματούσα

Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ
ΤΗΣ ΕΒΙΤΑΣ

Ελένη Μπετεινάκη
Εικονογράφηση: Graham Hodgetts

ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
Εικονογράφηση: ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΟΝΤΑΙΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΗΣ
Εικονογράφηση: Μαριαννα φραγκουλη

Ο Σιγανός είναι το σκιάχτρο που ζει στο περιβόλι
του κυρ-Γιάννη. Σπάνια μιλάει… Μόνη του παρέα
ο Ανέστης, ο σπουργίτης, κι ένα βιβλίο ποίησης
που το διαβάζει συνεχώς. Μια νύχτα αποφασίζει
να φύγει μακριά. Θέλει να γνωρίσει τον κόσμο,
μα πιο πολύ τη θάλασσα. Το περιβόλι αναστατώνεται
στα ξαφνικά. Τα λαχανικά, τα φρούτα,
οι καρποί κινδυνεύουν πια απ’ τον καθένα
κι αρχίζουν να καταλαβαίνουν πόσο πολύτιμη
ήταν η δουλειά του Σιγανού… Όλοι θα μπλεχτούν
σε περιπέτειες και θα δουν τη ζωή τους να αλλάζει!
Άραγε ο Σιγανός θα καταφέρει να φτάσει
στον προορισμό του; Πώς σκέφτηκαν να δράσουν
τα λαχανικά, τα φρούτα, οι καρποί;

9 789605 633219

ISBN 978-960-563-321-9

9 789605 632489

ISBN 978-960-563-248-9

QR CODE

Η Χρωματούσα είναι μια μάγισσα.
Μια μάγισσα διαφορετική.
Δεν φοράει μαύρα ρούχα, δεν έχει γαμψή μύτη,
δεν μένει σε πύργο, δεν της αρέσουν τα μαγικά ξόρκια
με βατραχοπόδαρα, νυχτερίδες και αράχνες.
Αγαπάει πολύ όλα τα χρώματα, ακόμα και το μαύρο
ή το γκρι. Μαζί με τη γάτα της, την Καμέλια,
τρυπώνουν μέσα στα παραμύθια
και δίνουν ζωντάνια σε χρώματα και πράγματα.
Μόνο που ο Μάγος Αταίριαστος έχει άλλα σχέδια
για τη μικρή μάγισσα...

Ν
Ε
Ο

Η Εβίτα έχει έναν μαγικό καθρέφτη!
Έναν καθρέφτη που την αποκαλεί «πριγκίπισσα»
και της απαντά σε ό,τι τον ρωτάει.
Όμως ο καθρέφτης δεν λέει ποτέ ψέματα,
ακόμα κι όταν η μικρή κυρία του θυμώνει.
Οι αλήθειες του μαγικού καθρέφτη τελικά,
όσο κι αν στενοχωρούν,
βοηθούν καμιά φορά και τις πριγκίπισσες
να γίνουν καλύτερες!

Μια ιστορία για την κατανόηση του εαυτού μας,
τη φιλία και την καλοσύνη.

ISBN: 978-960-563-248-9 • 40 σελίδες
22 x 30 εκ. • Μαλακό εξώφυλλο

8,90 €

ISBN: 978-960-5631-06-2 • 40 σελίδες
22 x 30 εκ. • Μαλακό εξώφυλλο
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Λ.Τ.:

8,90 €

Λ.Τ.:

Λ.Τ.:

Ένα σύγχρονο παραμύθι για όσα σπάνια λέγονται,
τις «συγγνώμες» και τα «ευχαριστώ»…
Για τη μοναξιά, τα όνειρα και τις μεγάλες αξίες της ζωής:
τη φιλία, τη συντροφικότητα και την αλληλεγγύη.

12,25 €

ISBN: 978-960-563-321-9
40 σελίδες • 22 x 30 εκ. • Δεμένο

ΤΑ ΨΗΛΑ ΤΑΚΟΥΝΙΑ
ΤΗΣ ΜΑΡΣΕΛΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΗΣ
Εικονογράφηση: Μαριαννα φραγκουλη

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΗΣ
Εικονογράφηση: Μαριλένα Αγγελλίδου

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΗΣ
Εικονογράφηση: Νίκος Γιαννόπουλος

9 789605 632472

ISBN 978-960-563-247-2

Μάτα, η γουρλομάτα
μαύρη γάτα

Κερδιστανοί, Χανιστανοί και...
μια χαδιάρα φάλαινα!

Η Μαρσέλα, η ψηλή καμηλοπάρδαλη,
ζει ευτυχισμένη με τους φίλους της στη ζούγκλα.
Όλα φαίνονται να κυλούν ήσυχα στη ζωή της,
μέχρι που στο σχολείο έρχεται η Φρύνη,
η μεγαλόσωμη ζέβρα με τις μακριές βλεφαρίδες…
Η Φρύνη δεν πολυσυμπαθεί τη Μαρσέλα,
όταν ξαφνικά… ένα ζευγάρι παπούτσια με ψηλά,
κόκκινα τακούνια κάνει την εμφάνισή του!!!

Μα ποιοι είναι τελικά αυτοί οι Κερδιστανοί
και οι Χανιστανοί;
Πού κατοικούν; Γιατί τσακώνονται συνέχεια μεταξύ τους;
Και η χαδιάρα φάλαινα; Την ξέρει άραγε κανείς;
Τι ζητά από τους φίλους μας και πώς θα φέρει
τα πάνω κάτω στις ζωές τους;
Η ιστορία των Κερδιστανών και των Χανιστανών
–μαζί με το επιτραπέζιο παιχνίδι–
δίνει την ευκαιρία σε γονείς και εκπαιδευτικούς
να συζητήσουν με τα παιδιά πώς διαχειριζόμαστε
τη νίκη και την ήττα μας χωρίς
να πληγώσουμε ή να πληγωθούμε,
προβάλλοντας έτσι το αληθινό νόημα
του κερδίζω - χάνω.

Η Μάτα δεν είναι μια συνηθισμένη γάτα.
Τα μεγάλα πεταχτά της μάτια
την κάνουν να δείχνει διαφορετική από τις άλλες.
Όταν το αφεντικό της, ο μοναχικός κύριος Θεοδόσης,
κερδίζει ένα ταξίδι σε διαγωνισμό μαγειρικής,
η Μάτα τον συντροφεύει στο ξενοδοχείο.
Εκεί θα αντιμετωπίσει τον Θέμη, έναν παχουλό,
καλοζωισμένο γάτο, που θα της κάνει τη ζωή δύσκολη.
Όμως η Μάτα, με οδηγούς την επιμονή,
το πείσμα και την αγάπη της για τους άλλους,
θα αποδείξει στον Θέμη ότι πέρα από τα μεγάλα μάτια
κρύβει και μια μεγάλη γατίσια καρδιά!

ISBN: 978-960-563-247-2 • 48 σελίδες
22 x 30 εκ. • Μαλακό εξώφυλλο

12,25 €

ISBN: 978-960-5630-82-9
40 σελίδες • 22 x 30 εκ. • Δεμένο
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Λ.Τ.:

9,45 €

Λ.Τ.:

Λ.Τ.:

+ ΔΩΡΕΑΝ
επιτραπέζιο
παιχνίδι

13,50 €

ISBN: 978-960-5630-15-7
64 σελίδες • 22 x 30 εκ. • Δεμένο

4+1 μύθοι του Αισώπου
λένε ΟΧΙ στισ κακεσ συνηθειες

H αγάπη της Μυρμηγκίνας
και του Τζίτζικα

Δήμητρα Μπουσίου
Εικονογράφηση: Νίκος Γιαννόπουλος

Δήμητρα Μπουσίου
Εικονογράφηση: Ανδριάνα Ρούσσου

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΗΣ
Εικονογράφηση: Βανέσσα Ιωάννου

9 789606 738142

ISBN 978-960-6738-14-2

το Παραμύθι της Ανάσας

Μια νεαρή μυρμηγκίνα ακούει για πρώτη φορά
στη ζωή της τζιτζίκι να τραγουδά...
Η μελωδία του έχει άρωμα καλοκαιριού.
Και εντελώς ξαφνικά, ο Τζίτζικας και η Μυρμηγκίνα
γνωρίζονται. Εκείνος της προτείνει μια μικρή βόλτα ψηλά
στον ουρανό... Και όλα αλλάζουν...
Η γαλάζια θάλασσα, το ολόγιομο φεγγάρι,
το μυρωμένο πευκοδάσος κάνουν τη Μυρμηγκίνα
να ονειρεύεται... Κάνουν τον κόσμο της...
να φαίνεται μικρός και μονότονος...
Τελικά, πρέπει να αποφασίσει
αν θα παραμείνει με τους δικούς της
ή θα ακολουθήσει τον Τζίτζικά της...
Και ο χειμώνας έρχεται... Θα τα καταφέρουν;

Η αλεπού του Αίσωπου, οι μύγες, το λιοντάρι,
σε κάνουνε να σκέφτεσαι να γίνεις «παλικάρι».
Καιρός να ξεχωρίσουμε το ψέμα απ’ την αλήθεια
και τις χρυσές τις άμαξες από τα κολοκύθια.

Το Παραμύθι της Ανάσας είναι ένα φανταστικό ταξίδι
στον κόσμο του ανθρώπινου σώματος.
Τα παιδιά γνωρίζουν τα όργανα που το αποτελούν
και τις βασικές τους λειτουργίες.
Μαθαίνουν ποιοι είναι οι εχθροί που απειλούν την υγεία
και πώς αντιμετωπίζονται. Και το σημαντικότερο:
ανακαλύπτουν πώς να προστατεύουν
τη νεράιδα της Ζωής, την Ανάσα,
από τον πιο φοβερό εχθρό της, τον Καπνό.
Aποτελεί δράση του προγράμματος «Πάρε Ανάσα»
της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας
για την πρόληψη της καπνιστικής συμπεριφοράς
των μαθητών και εντάσσεται στις δράσεις
του «Κοινωνικού Σχολείου» του Υπουργείου Παιδείας.

ISBN: 978-960-6738-14-2
72 σελίδες • 22 x 30 εκ. • Δεμένο

7,20 €

ISBN: 978-960-5630-95-9 • 64 σελίδες
22 x 30 εκ. • Μαλακό εξώφυλλο
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Λ.Τ.:

15,70 €

Λ.Τ.:

Λ.Τ.:

+ ΔΩΡΕΑΝ
επιτραπέζιο
παιχνίδι

13,90 €

ISBN: 978-960-5630-73-7
56 σελίδες • 22 x 30 εκ. • Δεμένο

Παιδί και Αετός

ΑΠΟΣΤΟΛΗ... ΤΕΡΑΤΕΞ

Η σταγόνα της αγάπης

σΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΓΩΝΑ
Εικονογράφηση:ΓΙΑΝΝΑ ΛΟΥΛΟΥΔΗ

ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ
Εικονογράφηση: Βανέσσα Ιωάννου

9 789605 631918

ISBN 978-960-563-191-8

9 789605 632694

ISBN 978-960-563-269-4

Κατερίνα Νίκα Μάνου
Εικονογράφηση: Πέγκυ Φούρκα

Τι κοινό μπορεί να έχει ένα παιδί με έναν αετό;
Ο αετός χαίρεται να πετά όλο και πιο ψηλά,
να διασχίζει με τα πελώρια φτερά του
τους απέραντους ουρανούς…
Το παιδί είναι τόσο ευχαριστημένο στην αυλή
με τους φίλους του, τα παιχνίδια,
τις δραστηριότητές του…
Κι όμως, μια μέρα ο αετός αποφασίζει
να κατεβεί χαμηλά και να συνομιλήσει μαζί του.
Τι να είπαν, άραγε, οι δυο τους και τι να συμφωνήσαν;
Ελάτε, παιδιά, να ακολουθήσουμε το παιδί
και τον αετό στο συναρπαστικό ταξίδι τους!
Είστε έτοιμοι; Ξεκινάμε!

Αποστολή... ΤΕΡΑΤΕΞ
Ο Φώτης φοβάται το σκοτάδι…,
γιατί κρύβει τα πιο τρομακτικά τέρατα
που μπορείτε να φανταστείτε!
Όμως ο αγαπημένος του παππούς έχει τη λύση.
Το μαγικό υγρό ΤΕΡΑΤΕΞ
που διώχνει όλα τα τέρατα μακριά.
Ένα φσσσστ και τέρατα τέλος!
Ή μήπως δεν είναι τόσο απλό;

Τι αξίζει πιο πολύ στη ζωή;
Η Ομορφιά, η Δύναμη ή η Αγάπη;
Η μικρή Σταγόνα εγκαταλείπει τον τόπο της,
την πολιτεία της Ουρανίας,
για να κάνει το μακρύ ταξίδι της Γνώσης.
Ταξιδεύει προς τη Γη,
ψάχνοντας να βρει την απάντηση που ζητά!
Άραγε, θα μπορέσει να την ανακαλύψει;
Θα νιώσει τι είναι η Αγάπη;

Μια ιστορία για το θάρρος
που έχουμε όλοι μέσα μας
–το πιο αξιόπιστο «όπλο» μας–
απέναντι σε κάθε φόβο.

Ένα πολύχρωμο παραμύθι
για το θαύμα της Αγάπης.

ISBN: 978-960-563-269-4 • 32 σελίδες
22 x 30 εκ. • Μαλακό εξώφυλλο

12,25 €

ISBN: 978-960-563-191-8
32 σελίδες • 22 x 30 εκ. • Δεμένο
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Λ.Τ.:

9,00 €

Λ.Τ.:

Λ.Τ.:

Μια ιστορία για την αξία της ανθρώπινης ύπαρξης
και τις δυνατότητές μας…

12,00 €

ISBN: 978-960-6738-71-5
48 σελίδες • 22 x 30 εκ. • Δεμένο

Μια συναχωμέΝη Φράουλα
τοΝ Χειμώνα...
Ιωάννα Σκαρλάτου
Εικονογράφηση: Μαριάννα Φραγκούλη

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΠΟΥ!

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΑΥΓΟ;

ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΑΜΗ
Εικονογράφηση: ΘΕΝΤΑ ΜΙΜΗΛΑΚΗ

Σοφία Τσιάμη
Εικονογράφηση: Μαριλένα Αγγελλίδου

Λ.Τ.:

Με 98 υπέροχα
αυτοκόλλητα

10,00 €

ISBN: 978-960-563-268-7 • 32 σελίδες
22 x 30 εκ. • Μαλακό εξώφυλλο

9 789605 631529

Η κοτούλα η Μαριγώ, κάτοικος εκλεκτός
στη ΦΑΡΜΑ ΧΑΡΜΑ,
περιμένει πώς και πώς ένα μικρό αυγό,
ένα τόσο δα μικρό αυγουλάκι!
Θέλει πολύ να γίνει μητέρα,
μα φαίνεται πως δεν τα καταφέρνει…
Μια ιστορία για τις μανούλες
που δίνουν την αγάπη τους
στα παιδιά του κόσμου όλου.

Μια ιστορία για όσους κρατάμε ζωντανούς
μες στο χρυσό κουτί της καρδιάς μας…

12,25 €

ISBN: 978-960-563-152-9
40 σελίδες • 22 x 30 εκ. • Δεμένο
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Λ.Τ.:

Ένα παραμύθι για τα φρούτα
και τα λαχανικά της κάθε εποχής!
Για να μάθουν τα παιδιά μας
πως η σωστή και ισορροπημένη διατροφή
μπορεί να συντελέσει στην ομαλή ανάπτυξή τους.

Αν ήταν ο παππούς εδώ, θα παίζαμε τον κηπουρό…
Θα φτιάχναμε χαρταετό…
Θα παίζαμε και τον Ζορό!
Ξέφρενο θα στήναμε χορό σαν Ινδιάνοι αρχηγοί
γύρω τριγύρω απ’ τη σκηνή…
Πύργους θα χτίζαμε ψηλούς
κι όρκες θα βάζαμε φρουρούς…
Μα ο παππούς δεν είναι εδώ!
Άλογο βρήκε φτερωτό κι ανέβηκε στον ουρανό…
Όμως, δεν έφυγε παντοτινά!
Μονάχα τριγυρίζει εκεί ψηλά
και στήνει μαζί μου παιχνίδια… ονειρικά!

Λ.Τ.:

Είμαι μια συναχωμένη φραουλίτσα…
Γεννήθηκα στου χειμώνα την αγκαλίτσα!
Έχω πυρετό, πονάει και η κοιλιά μου πολύ,
γιατί δεν γεννήθηκα την εποχή τη σωστή…

ISBN 978-960-563-152-9

9 789605 632687

ISBN 978-960-563-268-7

QR CODE

12,25 €

ISBN: 978-960-5631-05-5
40 σελίδες • 22 x 30 εκ. • Δεμένο

Ο ΑΝΤΙΛ ΕΧΕΙ ΠΑΤΡΙΔΑ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ
Εικονογράφηση: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΕΡΟΥΤΣΟΥ

ΕΥΗ ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ
Εικονογράφηση: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΕΡΟΥΤΣΟΥ

12,25 €
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9 789605 631635

ISBN 978-960-563-163-5

ISBN: 978-960-563-229-8
40 σελίδες • 22 x 30 εκ. • Δεμένο

Ένα κρυστάλλινο Πεφταστέρι, η Γοργόνα θάλασσα,
ο ταξιδιάρης Άνεμος και μία Καμήλα δρομάδα
προσκαλούν τον μικρό πρόσφυγα Αντίλ
να τους ακολουθήσει στα λημέρια τους,
για να ανθίσει και πάλι το χαμόγελό του.
Ποια θα είναι η επιλογή του;
Ένα ποιητικό, αλληγορικό παραμύθι
για τις πατρίδες της καρδιάς μας.
Για μικρούς και μεγάλους ταξιδιώτες - αναγνώστες.

Λ.Τ.:

ISBN: 978-960-563-162-8 • 40 σελίδες
22 x 30 εκ. • Μαλακό εξώφυλλο

9 789605 632298

9 789605 631628

8,90 €

Σε ένα πελώριο και απέραντο καφέ χωράφι
ένα μικρό σκουλήκι γεννιέται.
Κάνει όνειρα…, όνειρα μεγάλα,
όνειρα αυτοκρατορικά!
Στητό και αγέρωχο, το μικρό σκουλήκι,
ο Ναπολέων περιμένει την ώρα και τη στιγμή
να πραγματοποιήσει το μεγάλο σχέδιό του.
Θα γίνω μεγάλο, θα γίνω βασιλιάς!
Θα βασιλέψω σ’ αυτό το χωράφι,
που θα είναι η χώρα μου» ψιθυρίζει...

Λ.Τ.:

Λ.Τ.:

Ένα αυγουστιάτικο πρωινό
ο Ήλιος κατέφτασε στον Ουρανό ορεξάτος,
μα λιγάκι καθυστερημένος. Πάνω στη βιασύνη του
δεν πρόσεξε ένα παχουλό, γκρίζο Συννεφάκι,
που σεργιάνιζε δίπλα του.
Μέχρι που εκείνο στάθηκε μπροστά του
κρύβοντάς τον από τα πλάσματα της φύσης.
Γερός καβγάς ξέσπασε ανάμεσά τους.
Ο Ήλιος, θυμωμένος και προσβεβλημένος,
κρύφτηκε πίσω από ένα βουνό αποφασισμένος
να μην ξαναβγεί ποτέ!
Θα μπουν στην άκρη το πείσμα και ο εγωισμός;
Ή μήπως αυτός ο καβγάς θα γίνει η αφορμή
να μείνει για πάντα σκοτεινή η φύση;

ISBN 978-960-563-229-8

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ, Ο ΝΑΠΟΛΕΩΝ

Χρυσάνθη Τσιαμπαλή
Εικονογράφηση: Μαριάννα Φραγκούλη

ISBN 978-960-563-162-8

Οι ζωγράφοι του Ουρανού

13,50 €

ISBN: 978-960-563-163-5
36 σελίδες • 26,5 x 26,5 εκ. • Δεμένο

ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΙΔΑ

ΕΝΑ ΑΓΟΡΙ... ΕΝΑΣ ΨΑΡΑΣ... ΔΥΟ ΟΝΕΙΡΑ

κωστασ χατζηεμμανουηλ
Εικονογράφηση: Μαιρηλία Φωτιάδου

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣ
Εικονογράφηση: Μαιρηλία Φωτιάδου

ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΑΜΗ
Εικονογράφηση: Ανδρέας Κούρτης

9 789605 631482

ISBN 978-960-563-148-2

ΠΕΡΣΕΣ ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ

ISBN: 978-960-563-148-2 • 40 σελίδες
22 x 30 εκ. • Μαλακό εξώφυλλο

Ελάτε να γνωρίσουμε τη συναρπαστική ιστορία
του Μυθικού Βασιλιά που έδωσε το όνομά του
στο νησί της Κεφαλονιάς…

9,45 €

ISBN: 978-960-5631-17-8
40 σελίδες • 22 x 30 εκ. • Δεμένο
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Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα αγόρι.
Ένα μικρό, χαριτωμένο αγόρι που είχε ένα ξεχωριστό
και μοναδικό όνειρο. Να γίνει ψαράς!
Μια φορά ήταν ένας ψαράς. Ένας γκριζομάλλης,
γκρινιάρης ψαράς που είχε ένα μοναδικό,
μα ξεθωριασμένο από τον χρόνο όνειρο.
Να γίνει φλογεροπαίχτης!
Κι αντάμωσαν οι δυο τους κάπου εκεί
στη νοτισμένη απ’ το θαλασσινό νερό αμμουδιά.
Μια ιστορία για τα όνειρα ζωής...
εκείνα που αργούν να έρθουν
μα όλοι θέλουν να τα ζήσουν, όλοι να τα γευθούν...

Λ.Τ.:

9,00 €

Στα χρόνια τα πολύ παλιά,
τότε που τα κατορθώματα θεών και ανθρώπων
γίνονταν μύθοι ξακουστοί,
ζούσαν ο Κέφαλος και η Πρόκριδα.
Αγαπούσαν πολύ ο ένας τον άλλον
και θα ζούσαν ευτυχισμένοι
αν οι θεοί, που ορίζουν τις τύχες των ανθρώπων,
δεν είχαν άλλα σχέδια.

Λ.Τ.:

Λ.Τ.:

Δέκα ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει
από τότε που οι Αθηναίοι νίκησαν τους Πέρσες
στον Μαραθώνα. Οι Αθηναίοι δόξασαν το όνομα των Ελλήνων
στα πέρατα της γης και τώρα απολαμβάνουν
τα δώρα της ειρήνης. Οι Πέρσες, όμως, δεν μπορούν
να ξεχάσουν την ταπείνωση που γνώρισαν
στον Μαραθώνα. Ο βασιλιάς τους, ο Ξέρξης,
διψάει για εκδίκηση. Ονειρεύεται να γίνει αυτός αφέντης
ολόκληρης της γης, Ανατολής και Δύσης.
Και αποφασίζει να εκστρατεύσει εναντίον των Ελλήνων,
για να τους κατακτήσει.
Οι Πέρσες του Αισχύλου είναι το αρχαιότερο
αντιπολεμικό έργο της παγκόσμιας λογοτεχνίας.
Ο ποιητής υμνεί τη νίκη του ελεύθερου ανθρώπου
κατά της βαρβαρότητας και της αδικίας,
γράφοντας ένα διαχρονικής αξίας έργο για την ειρήνη.

11,16 €

ISBN: 978-960-5630-37-9
48 σελίδες • 16 x 23 εκ. • Δεμένο

Εικονογραφημένες ιστορίες για Μικρούς και Μεγάλους

Εύη Φραγκάκη
Εικονογράφηση: μαριαννα φραγκουλη

δημητρα μπουσιου
Εικονογράφηση: μαριαννα φραγκουλη

9 789605 631550

9 789605 633844

ISBN 978-960-563-155-0

γραμμα στον μπαμπα και τη μαμα
ΠΟΥ ΚΑΠΝΙΖΟΥΝ

ISBN 978-960-563-384-4

Γράμμα στη μαμά και τον μπαμπά
που είναι ο αληθινός Άη Βασίλης

Τα παιδιά πολλές φορές αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα
καλύτερα από τους μεγάλους.
Μέσα από το Γράμμα στον μπαμπά και τη μαμά που καπνίζουν
ένα μικρό παιδί ανοίγει την ψυχή του και μοιράζεται μαζί μας
προβληματισμούς αγάπης που σχετίζονται
με την κακή αυτή συνήθεια και τα αποτελέσματά της.
Διαβάστε το! Θα μιλήσει στην ψυχή σας και ίσως… όλα αλλάξουν!

Μαμά και μπαμπά, φέτος τα Χριστούγεννα θέλω ακόμα ένα δωράκι:
να καταλάβετε ότι, πιο πολύ από όλους και από όλα, θέλω εσάς για παρεάκι μου
να μου έχετε εμπιστοσύνη ότι θα κάνω το καλύτερο που μπορώ σε κάθε
προσπάθειά μου με εσάς στο πλευρό μου
να μου υποσχεθείτε ότι θα με αγαπάτε για αυτό που είμαι, όχι για το παιδί που
θέλετε να γίνω…
να προσέχετε τον εαυτό σας και ο ένας τον άλλον, γιατί μόνο εσάς έχω…
Η Εύη Φραγκάκη …κρυφάκουσε τις ψυχούλες των παιδιών μας και μας θυμίζει
πως τα δώρα, που θέλαμε και εμείς κάποτε ως μικρά παιδιά, ήταν και θα είναι
πάντοτε κοινά: να νιώθουμε κοντά μας τη μαμά και τον μπαμπά…

10,00 €

ISBN: 978-960-563-384-4
40 σελίδες • 21 x 14 εκ. • Δεμένο

Λ.Τ.:

Λ.Τ.:

Διαβάστε το! Θα μιλήσει στην ψυχή σας και ίσως… όλα αλλάξουν!
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10,00 €

ISBN: 978-960-563-155-0
40 σελίδες • 21 x 14 εκ. • Δεμένο

ΟΙ ΟΜΠΡΕΛΙΤΣΕΣ...

γραμμα στον μπαμπα και τη μαμα
ΠΟΥ ΜΑΛΩΝΟΥΝ

ΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑ
Εικονογράφηση: μαριαννα φραγκουλη

9 789605 632083

ISBN 978-960-563-208-3

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΗΣ
Εικονογράφηση: μαριαννα φραγκουλη

Όλοι κρατάμε από μία ομπρέλα.
Όταν κάτω από αυτή
βρίσκονται δυο μαζί,
το ταξίδι,
και με ήλιο και με βροχή,
είναι μαγικό!

10,00 €

ISBN: 978-960-563-208-3
48 σελίδες • 21 x 14 εκ. • Δεμένο

Λ.Τ.:

Λ.Τ.:

Τα παιδιά πολλές φορές αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα
καλύτερα από τους μεγάλους.
Μέσα από το Γράμμα στον μπαμπά και τη μαμά που μαλώνουν
ένα μικρό παιδί ανοίγει την ψυχή του
και μοιράζεται μαζί μας σκέψεις, ανησυχίες και συναισθήματα.
Με λόγια τρυφερά τούς απευθύνει ερωτήσεις
ζητώντας απαντήσεις σε όσα δυσκολεύεται να καταλάβει.
Διαβάστε το! Θα μιλήσει στην ψυχή σας και ίσως… όλα αλλάξουν!
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10,00 €

ISBN: 978-960-5631-11-6
32 σελίδες • 21 x 14 εκ. • Δεμένο

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΣΚΟΠΟ!

o Καρκινόδρακος

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥΣ

Σε μια χώρα μακρινή που τη λέγανε Ατλαντίδα
ζούσε μια αγαπημένη οικογένεια.
Ο χρόνος κυλούσε γλυκά και ανέμελα.
Κάθε τικ και κάθε τακ του μύριζε ζωή.
Ώσπου μια μέρα, από εκείνες που δεν θέλεις να σκέφτεσαι
–μα δεν ξεχνάς ποτέ–, εμφανίστηκε ένας δράκος…
Αλλιώτικος…
Μια ιστορία Δύναμης και Ελπίδας
που εξυμνεί τη ΦΛΟΓΑ της ανθρώπινης ψυχής.
Στηρίζουμε τη

Με την αγορά κάθε βιβλίου
ενισχύεις το έργο του Συλλόγου
με 5 ευρώ

ISBN: 978-960-6738-22-7
84 σελίδες • 26,5 x 26,5 εκ. • Δεμένο

Λ.Τ.:

Μπορείτε να παραγγέλνετε το βιβλίο στο τηλ.: 210 3613676 ή στο email: info@ellinoekdotiki.gr
Τιμή βιβλίου: 13,50 ευρώ (συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής).
Τιμή βιβλίου: 11 ευρώ (παραλαβή από τα γραφεία
της Ελληνοεκδοτικής: Ιπποκράτους 82, Αθήνα).

13,50 €

ISBN: 978-960-5630-79-9
40 σελίδες • 22 x 30 εκ. • Δεμένο

32

9 789605 631291

– Κοίτα, μπαμπά, κοίτα!
– Τι συμβαίνει, κορίτσι μου; Δεν βλέπω τίποτε περίεργο.
– Δες το παιδάκι στο απέναντι πεζοδρόμιο. Είναι ο Στέφανος,
ο συμμαθητής μου. Ο κύριος που βαδίζει στο πλάι του είναι
ο μπαμπάς του. Μα είναι αλλιώτικος. Όχι σαν κι εσένα.
– Αλλιώτικος; Γιατί;
– Να… αυτός ο κύριος –όλα τα παιδιά το λένε–
δεν είναι ο αληθινός μπαμπάς του.
Μια συναρπαστική ιστορία που καταδεικνύει πως γονιός
δεν είναι απαραίτητα όποιος γεννά παιδιά, αλλά εκείνος
που συνειδητά ζει για τα παιδιά του.

Στηρίζουμε τη

Με την αγορά κάθε βιβλίου
ενισχύεις το έργο του Συλλόγου
με 2 ευρώ
Λ.Τ.:

12 Παιδιά αναγκάζονται να φύγουν ολομόναχα
από τις πατρίδες τους, για να σωθούν.
Κακουχίες, πείνα, δίψα, φόβος, αγωνία, κίνδυνοι, οι καθημερινοί
τους σύντροφοι σε αυτή τη διαδρομή…
Περπατούν σε αφιλόξενους τόπους, κρύβονται από στρατιώτες
και αστυνομικούς που ορθώνουν εμπόδια στον δρόμο τους…
Πληρώνουν «εμπόρους ονείρων», για να μπουν σε μια βάρκα.
Παλεύουν με τα κύματα του Αιγαίου,
χωρίς τα περισσότερα να ξέρουν να κολυμπούν…
Τώρα είναι εδώ.
Οι ελπίδες και τα όνειρά τους για το μέλλον ζωντανεύουν και πάλι.
Η σκέψη τους στις οικογένειες, που έμειναν πίσω…
12 Παιδιά υψώνουν μια φωνή: ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΠΟΛΕΜΟ

Λ.Τ.:

Παναγιώτης Δημητρόπουλος
Εικονογράφηση: Αγγελική Δρακάκη

ISBN 978-960-563-129-1

9 789606 738227

ISBN 978-960-6738-22-7

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Εικονογράφηση: Μαρία Μανουρά

18,35 €

O ΜΠΑΜΠΑΣ ΜΟΥ ...Ο ΗΡΩΑΣ ΜΟΥ!

Χρήστος Σίνης
Εικονογράφηση: Νίκος Γιαννόπουλος

8,35 €

ISBN: 978-960-563-129-1
64 σελίδες • 15 x 22 εκ.

Χριστίνα Ντούμα
Εικονογράφηση: Γιώτα Κοκκόση

Σ ε ι ρά β ι β λ ί ω ν

Με την αγορά κάθε βιβλίου

Τα όνειρα του Θοδωρή

ενισχύετε την προσπάθεια

Λ.Τ.:

Πώς θα αντιδράσουν τα ζωάκια του δάσους,
όταν δουν τη σκαντζοχοιρίνα με τρίχωμα αρκούδας,
την αρκούδα με φτέρωμα πέρδικας
και την πέρδικα με βελόνες σκαντζόχοιρου;

6,70 €

ISBN: 978-960-563-311-0
32 σελίδες • 15 x 22 εκ.

Τη φήμη του τρανού πολεμιστή είχε ο Χνούδης, ο λαγός.
Μα αν τον έβλεπε κανείς και δεν είχε ακούσει τίποτα
για τη φήμη που τον συνόδευε,
δεν θα του γέμιζε δα και το μάτι!
Η ιστορία του Χνούδη, του ατρόμητου μαχητή του δάσους,
ξεκίνησε ένα ανοιξιάτικο πρωινό, όταν, για κακή του τύχη,
συνάντησε στον δρόμο του ένα άγριο λιοντάρι...

Λ.Τ.:

Είχε μαστοριά και τέχνη η αλεπού στη δουλειά τους.
Ήταν περίφημη μοδίστρα και όλα τα ζωάκια του δάσους
έκαναν ουρές έξω από τον οίκο μόδας «Η Φουντωτή Ουρά».
Είχε όμως και μεγάλη πονηριά η αλεπού
και σκαρφιζόταν έναν σωρό κόλπα,
για να πουλάει πανάκριβα τις δημιουργίες της.

θεραπείας του Θοδωρή με 2€.

7,80 €

ISBN: 978-960-563-332-5
48 σελίδες • 15 x 22 εκ.
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9 789605 633875

Ν
Ε
Ο

Όλα τα ζωάκια της φάρμας θαύμαζαν τον κόκορα, τον Φούσκα,
και καμάρωναν που τον είχαν στο πλευρό τους.
– Ναι, χωρίς εμένα τίποτε δεν μπορεί να γίνει σωστά σε αυτή
τη φάρμα! Είμαι ένας και μοναδικός! θαύμαζε τον εαυτό του
ο Φούσκας και κάθε μέρα φούσκωνε ολοένα και περισσότερο
από υπερηφάνεια.
Μέχρι τη μέρα που εμφανίστηκε στη φάρμα νέος συγκάτοικος…, ένα εξωτικό παγόνι!
Η σπάνια ομορφιά του θάμπωσε όλα τα ζωάκια,
και ο κακομοίρης ο Φούσκας έπαθε κόκο-μπλόκο!
Πώς είναι δυνατόν να αγνοούν εμένα; Και αυτός πώς τολμάει να
κοκορεύεται; Εγώ είμαι ο κόκορας αυτής της φάρμας. Μόνο εγώ
μπορώ να κοκορεύομαι! μονολογούσε ο Φούσκας και πήρε την
απόφαση να δράσει…

Λ.Τ.:

9 789605 633325

ISBN 978-960-563-387-5

Ο ΦΟΥΣΚΑΣ

Χριστίνα Ντούμα
Εικονογράφηση: Γιώτα Κοκκόση

ISBN 978-960-563-332-5

Ο ΧΝΟΥΔΗΣ

Χριστίνα Ντούμα
Εικονογράφηση: Γιώτα Κοκκόση

9 789605 633110

ISBN 978-960-563-311-0

η αλεπου μοδιστρα

7,80 €

ISBN: 978-960-563-387-5
48 σελίδες • 15 x 22 εκ.

παιδική λογοτεχνία

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΠΕΤΟΒΕΝ

Ο Άρης συχνά ονειρεύεται ότι είναι ντετέκτιβ
και αναλαμβάνει να εξιχνιάσει τα πιο δύσκολα μυστήρια.
Η ευκαιρία που ψάχνει για να αποδείξει το ταλέντο του
δεν αργεί να εμφανιστεί…
Ένα πουά μαγιό, ένας άγνωστος που εξαφανίζεται μυστηριωδώς
και μια μπλε πλαστική σακούλα πρωταγωνιστούν
σε μια συναρπαστική περιπέτεια, με ανατροπές,
αγωνία και πολύ χιούμορ!

ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ
στον 63ο λογοτεχνικό διαγωνισμό

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΠΙΛΛΑ
Εικονογράφηση: ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΟΥΡΑ

Ν
Ε
Ο

Πόσο δυνατή ευχή έκανε ο μικρός Ορέστης για να παρου
σιαστεί μπροστά του ο αγαπημένος του συνθέτης;
Αν μια μέρα ο Λούντβιχ βαν Μπετόβεν ζωντάνευε μέσα
από τα κορυφαία έργα του, τι θα μας έλεγε για την τέχνη
του και τη ζωή του;
Ό, τι είπε στον Ορέστη!
Ποια ήταν η οικογένειά του. Ποιος καθόρισε τα πρώτα
βήματά του στη Μουσική. Πώς αντιμετώπισε τα επώδυνα
τραύματα από την απώλεια της ακοής του. Τι αγαπούσε πιο
πολύ. Τι ήταν για τον κορυφαίο συνθέτη η Έμπνευση και
πώς έγραψε τα κορυφαία έργα του.
Το βιβλίο ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΠΕΤΟΒΕΝ ξετυλίγει το
νήμα της ζωής και της πλούσιας καριέρας του κορυφαίου
δημιουργού και απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους,
παιδιά και γονείς που αγαπούν τη Μουσική…

ISBN 978-960-563-391-2

9 789605 633882

9 789605 633851

Ν
Ε
Ο

ISBN 978-960-563-388-2

ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Εικονογράφηση: Ράνια Ηλιάδου

ISBN 978-960-563-385-1

ΕΞΥΠΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ VS ΕΞΥΠΝΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΗΝΑΣ ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ
Εικονογράφηση: Ράνια Ηλιάδου

9 789605 633912

ΥΠΟΘΕΣΗ 1
ΠΟΥΑ ΜΑΓΙΟ

Ν
Ε
Ο

Σε μια μεγάλη βιβλιοθήκη, στο σαλόνι ενός σπιτιού, βρίσκονται στοιβαγμένα ένα σωρό βιβλία τα οποία χρόνια
δεν έχει να πιάσει άνθρωπος στα χέρια του να τα διαβάσει.
Η αιτία; Η επέλαση των «έξυπνων» συσκευών τα οποία
κυριαρχούν στη ζωή των ανθρώπων. Μεγάλοι και μικροί
μέσα στο σπίτι ασχολούνται μονάχα με την τηλεόραση, το
τάμπλετ ή το κινητό τους τηλέφωνο. Τα βιβλία, απογοητευμένα από αυτή την κατάσταση, συγκαλούν έκτακτη Γενική
Συνέλευση στην οποία αποφασίζουν να λάβουν μέτρα έτσι
ώστε να αλλάξει η κατάσταση. Άραγε θα τα καταφέρουν;

Λ.Τ.:

της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς

9,00 €

ISBN: 978-960-563-385-1
88 σελίδες • 15 x 22 εκ.

ΥΠΟ
ΕΚΔΟΣΗ

ISBN: 978-960-563-388-2
15 x 22 εκ.
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ΥΠΟ
ΕΚΔΟΣΗ

ISBN: 978-960-563-391-2
15 x 22 εκ.

ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΜΕΝΑ

Βασίλης Κουτσιαρής
Εικονογράφηση: Χρύσα Σπυρίδωνος

Μαριάννα Κουμαριανού
Εικονογράφηση: ΡΑΝΙΑ ΗΛΙΑΔΟΥ

Ο Σίμωνας θέλει πολύ έναν φύλακα άγγελο να τον προσέχει.
Το να είσαι παιδί είναι δύσκολο κάποιες φορές!
Όμως, ποιος θα του το ’λεγε ότι ο δικός του
φύλακας άγγελος θα ήταν ένα… ΚΟΡΙΤΣΙ!
Πού ακούστηκε φύλακας άγγελος με τσιμπιδάκια,
φρου φρου κι αρώματα;
Τα κορίτσια είναι φοβητσιάρες,
κλαψιάρες και πολυλογούδες!
Τέτοιος φύλακας άγγελος… να του λείπει!
Ή μήπως βιάζεται πολύ να βγάλει συμπεράσματα;
Μια ιστορία για αγόρια και κορίτσια, για κορίτσια και αγόρια,
για όλα εκείνα που μας κάνουν να μοιάζουμε
αλλά και να διαφέρουμε, και που κάνουν τις σχέσεις μεταξύ
των δύο φύλων τόσο όμορφες και ξεχωριστές!

5 -8

9 789605 633035

9 789605 633332

ISBN 978-960-563-303-5

ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΛΟΥΚΟΥΜΑ

Σταυρούλα Παγώνα
Εικονογράφηση: Ράνια Ηλιάδου

ISBN 978-960-563-333-2

ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

9 789605 633349

ISBN 978-960-563-334-9

σειρα: ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ

Ένα πρωινό ο μπαμπάς ήρθε με τα προβατάκια μας
μέσα στην αυλή του σχολείου!
– Μα, για να τα γνωρίσουν οι συμμαθητές σου!
μου είπε ενώ τον κοιτούσα άφωνος.
Μια άλλη μέρα οι γονείς μου παρουσιάστηκαν
με τις παραδοσιακές στολές τους
στη γιορτή που ετοιμάζαμε με την τάξη μου!
– Αυτή είναι η παράδοσή μας, αγάπη μου!
Γιατί με κοιτάς έτσι; απόρησε η μαμά.

Ο μικρός ήρωας έπρεπε να φτιάξει
το δέντρο της οικογένειάς του.
Έτσι, ξεκίνησε με τη γιαγιά του
ένα ταξίδι στον χρόνο μέσα από φωτογραφίες.
Είδε τους γονείς του και τους θείους του παιδιά,
τη γιαγιά και τον παππού νέους,
φαντάστηκε τον εαυτό του στο μέλλον...
Ανακάλυψε μια άλλη διάσταση του χρόνου,
αυτή που περνά μέσα από τις γενιές των ανθρώπων.

Τι άλλο μου ετοιμάζουν πραγματικά δεν ξέρω!
Τρομάζω μόνο και να το σκεφτώ…

Ένα βιβλίο για το δέντρο της ζωής
και τις ρίζες της οικογένειας.

Ευέλικτη ζώνη:

ISBN: 978-960-563-334-9
32 σελίδες • 15 x 22 εκ.

5,80 €

ISBN: 978-960-563-333-2
32 σελίδες • 15 x 22 εκ.
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Λ.Τ.:

5,80 €

Λ.Τ.:

Λ.Τ.:

χρόνος, οικογένεια,
γενεαλογικό δέντρο.

6,70 €

ISBN: 978-960-563-303-5
48 σελίδες • 15 x 22 εκ.

παιδική λογοτεχνία

ΣΕΙ ΡΑ ΒΙ ΒΛΙ ΩΝ

Λ.Τ.:

ΣΕΙΡΑ ΒΙΒΛ ΙΩΝ

ISBN: 978-960-563-302-8
32 σελίδες • 15 x 22 εκ.

5,80 €

Στέργια Κάββαλου
Εικονογράφηση: Πετρούλα Κρίγκου

ISBN: 978-960-563-235-9
48 σελίδες • 15 x 22 εκ.

36

9 789605 633127

Τι κάνεις όταν εκεί που κοιμάσαι του καλού καιρού,
ξαφνικά ακούς –καλά, εντάξει, η μαμά σου ακούει πρώτη–
μωρά γατάκια να κλαίνε έξω από το παράθυρό σου;
Τι κάνεις αν δεν μπορείς να τα πάρεις σπίτι,
επειδή έχεις ψάρια στο ενυδρείο, μπαμπά με αλλεργία
στις γάτες και ήδη ένα μωρό, την αδερφή σου;
Δεν ξέρω τι θα έκανες εσύ, αλλά ο Γιώργος με τη βοήθεια
της οικογένειάς του, των συμμαθητών του, της καθηγήτριας
των καλλιτεχνικών του και τόσων άλλων που αγαπάνε τα ζώα
αναλαμβάνει να τους βρει το σωστό σπίτι.
Βέβαια, υπάρχει πάντα και η μαμά γάτα,
που είναι μεγάλη και πιο δύσκολο να υιοθετηθεί.
Μια Μπαρτσελόνα όμως δύσκολα μένει στα αζήτητα.
Μια ιστορία με πρωταγωνιστές όχι μόνο τα αδέσποτα
αλλά και όσους κάνουν ό,τι μπορούν για να τα βοηθήσουν
να βρουν μια ζεστή αγκαλιά.

Λ.Τ.:

9 789605 632359

9 789605 633028

Την ήθελα αυτή την πορτοκαλάδα.
Ναι, το ήξερα πως ήταν με ανθρακικό
και πως οι γονείς μου δεν θα μου επέτρεπαν να την πιω,
αλλά εγώ θα προσπαθούσα να τους πείσω...

Λ.Τ.:

«Λουκά, με αυτά που κάνεις θα μείνεις μόνος!»
μου είπε μια μέρα η μαμά.
Πήρα το ύφος του μετανιωμένου παιδιού.
Παλιά έπιανε αμέσως. Εκείνη τη μέρα, όχι.
«Στο δωμάτιό σου, τώρα!» μου φώναξε
κι εγώ, απλώς, εξαφανίστηκα.
Μόλις είχε φύγει από το σπίτι η νονά μου.
Μα πού να ήξερα ότι τα χέρια μου είχαν σοκολάτα;
Ήμουν σίγουρος ότι τα είχα σκουπίσει.
Εγώ να την αγκαλιάσω ήθελα μόνο.
Μανία κι αυτή να φοράει λευκά ρούχα την άνοιξη…

5,80 €

ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑΚΙΑ
ΤΗΣ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ

ISBN 978-960-563-312-7

Βασίλης Κουτσιαρής
Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια

ISBN 978-960-563-235-9

ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΣΛΟΥΡΠ!

Βασίλης Κουτσιαρής
Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια

ISBN 978-960-563-302-8

ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

5,80 €

ISBN: 978-960-563-312-7
40 σελίδες • 15 x 22 εκ.

σειρα: ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ

Αννέτα Μαρκογιαννάκη
Εικονογράφηση: Μαρία Μανουρά

Ο μικρός Τάκης περνάει πολύ χρόνο στο ίντερνετ
με το τάμπλετ του.
Όλα δείχνουν πως κινδυνεύει να πάθει
αυτό που οι μεγάλοι λένε εξάρτηση…
Η εμφάνιση, όμως, μιας κουκουβάγιας,
που είναι άσχετη σε θέματα τεχνολογίας
και ίντερνετ, φέρνει την ανατροπή!
Μια ιστορία για την ισορροπημένη χρήση
της τεχνολογίας και του ίντερνετ.

9 789605 632496

9 789605 632434

9 789605 633042

Ένας μικρός γάιδαρος, απόγονος μίας «μεγάλης» οικογένειας,
αντιμετωπίζει προβλήματα συμπεριφοράς.
Το σχολείο για αυτόν είναι ένα μαρτύριο!
Τι θα συμβεί όταν ανακοινώνεται στην οικογένεια
ότι οι υπερβολικές αταξίες του οφείλονται σε μία διαταραχή
που λέγεται Δ.Ε.Π.Υ. ή, αλλιώς, στα απλά γαϊδουρινά,
κάτι σαν Δεν Έχει Πολλή Υπομονή;
Ο ίδιος πάλι πιστεύει πως για όλα αυτά φταίει
ένας θηλυκός ψύλλος με τσιριχτή φωνή,
που κατοικεί στα αυτιά του και ελέγχει το μυαλό του.
Όλα θα αλλάξουν, όταν η ίδια του η παραξενιά
θα γίνει αιτία να σωθούν όλοι από βέβαιη καταστροφή.
Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν γίνεται ένα ελάττωμα
να είναι μόνο ελάττωμα...

ΕΤΟΙΜΟΣ;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗΣ
Εικονογράφηση: Μαρία Μανουρά

ISBN 978-960-563-249-6

ΒΟΥΛΑ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ Παπούδα
Εικονογράφηση: ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΟΥΡΑ

ISBN 978-960-563-243-4

Η ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ
Η ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΜΑΤΑ

ISBN 978-960-563-304-2

Ο Βαρόνος που Δεν Έχει
Πολλη Υπομονή

5 -8

Ο Οδυσσέας, ένα μικροκαμωμένο και αδύνατο αγόρι
με τεράστια στρογγυλά γυαλιά,
κάθισε στο παγκάκι του σχολείου.
Στα χέρια του κρατούσε, όπως πάντα,
ένα εικονογραφημένο βιβλίο γνώσεων
το οποίο σκόπευε να διαβάσει στο διάλειμμα.
Δίπλα του ήρθε και κάθισε ο νέος συμμαθητής του,
ο Αχιλλέας «ο γίγας».
Όλα κυλούσαν ήρεμα, μέχρι τη στιγμή που…
έγινε ο σεισμός!

Ευέλικτη ζώνη:
προστατεύομαι
από τον σεισμό

Μία ιστορία γεμάτη χιούμορ και περιπέτεια για τις ιδιαιτερότητες
της συμπεριφοράς και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

ISBN: 978-960-563-304-2
64 σελίδες • 15 x 22 εκ.

7,20 €

ISBN: 978-960-563-243-4
56 σελίδες • 15 x 22 εκ.
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Λ.Τ.:

8,50 €

Λ.Τ.:

Λ.Τ.:

Περιλαμβάνει δραστηριότητες που απευθύνονται
σε γονείς και εκπαιδευτικούς και στοχεύουν
στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και της ενσυναίσθησης.

7,20 €

ISBN: 978-960-563-249-6
56 σελίδες • 15 x 22 εκ.

παιδική λογοτεχνία

ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΑΜΗ
Συνταγές: ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΓΟΣ, nomad chef
Εικονογράφηση: Βανέσσα Ιωάννου

ΒΟΥΛΑ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ Παπούδα
Εικονογράφηση: Μαριάννα Φραγκούλη

Λ.Τ.:

Συστήνεται για ανάγνωση Πρωί, Μεσημέρι, Βράδυ.

11,10 €

ISBN: 978-960-5630-44-7
104 σελίδες • 15 x 22 εκ.

ΒΟΥΛΑ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ Παπούδα
Εικονογράφηση: Μαριάννα Φραγκούλη

Μια ευαίσθητη ιστορία για τις ανθρώπινες σχέσεις,
τη διαφορετικότητα, την κατανόηση
και την αποδοχή της αναπηρίας.

8,50 €

ISBN: 978-960-563-140-6
64 σελίδες • 15 x 22 εκ.
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Μια μέρα βροχερή το μικρό αδέξιο κουνέλι,
ο Χαράλαμπος ο Άμπαλος, «πέφτει» πάνω
στον σοφό Κουνέλη Νταν Νταν Τέλη και…
– Ουάου! Γούρλωσε τα μάτια του όλο έκπληξη ο μικρούλης.
Είσαι ο διάσημος δάσκαλος του Τάε Κβον Ντο,
με τη μαύρη ζώνη και τα δύο νταν;
Η τυχαία συνάντησή τους φέρνει τα πάνω κάτω
στη ζωή του μικρούλη! Ο σοφός Κουνέλης με αγάπη
και υπομονή βοηθά τον μικρό του φίλο να πολεμήσει
τους φόβους του και να γίνει πρωταθλητής της ζωής.
Μια διασκεδαστική ιστορία για τη φιλία,
τον εκφοβισμό, τη διαφορετικότητα,
τα ολυμπιακά και παραολυμπιακά ιδεώδη.

Λ.Τ.:

Ένα μοσχομυριστό φρουτοπαραμύθι για την αξία των φρούτων
στη διατροφή μας, που όχι μόνο διαβάζεται, αλλά χάρη
στις συνταγές του Ανδρέα Λαγού τρώγεται κιόλας…

Μια μέρα καλοκαιρινή, γεμάτη φως,
γεννήθηκε σε μια οικογένεια χελωνών ένα μικρό χελωνάκι
που έμοιαζε λιγάκι… αλλιώς.
Τι θα συμβεί στη χελωνο-οικογένεια,
όταν η σοφή κουκουβάγια τούς ανακοινώνει
ότι η μικρή Ευτυχία γεννήθηκε με σύνδρομο Down;
Πώς η καλοσυνάτη γιαγιά χελώνα βοηθά την εγγονή της
να «κοιμίζει» το λιοντάρι και το ηφαίστειο
που έχουν «εγκατασταθεί» στο καβούκι της;

Λ.Τ.:

Kάποτε, στο παρελθόν ή και στο μέλλον, κάπου κοντά
ή απίστευτα μακριά... έγινε κάτι τρομερό!
Δυο πριγκιπόπουλα έτσι ξαφνικά αποφάσισαν
να μην ξαναδοκιμάσουν φρούτα!!!
Θα κατορθώσουν ο βασιλιάς και η βασίλισσα να πείσουν
τον πρίγκιπα Μηλαστέριο και την πριγκίπισσα Ροδοφεγγαρένια
να αλλάξουν γνώμη; Θα αποκαλυφθεί ποιος κρύβεται
πίσω από αυτή τη διατροφική συνωμοσία;

ΝΤΑΝ ΝΤΑΝ ΤΕΛΗΣ,
Ο ΣΟΦΟΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ

9 789605 631406

ISBN 978-960-563-140-6

Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ

8,50 €

ISBN: 978-960-5631-13-0
64 σελίδες • 15 x 22 εκ.

σειρα: ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ

DREAMLAND

Ο ΔΡΑΚΟΣ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΟΣ
ΞΥΠΝΗΣΕ!

Ο ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΜΟΥ
Δόξα Κωτσαλίδου
Εικονογράφηση: Θανάσης Γκιόκας

Λίνα Μουσιώνη
Εικονογράφηση: Μαιρηλία Φωτιάδου

9 789605 631512

ISBN 978-960-563-151-2

ΜΑΣΣΑ ΖΑΧΑΡΙΑ - ΦΑΣΟΥΛΑ
Εικονογράφηση: Μαριάννα Φραγκούλη

5 -8

ISBN: 978-960-563-151-2
80 σελίδες • 15 x 22 εκ. • Δεμένο

9,00 €

ISBN: 978-960-5630-63-8
80 σελίδες • 15 x 22 εκ.
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Ένα µικρό και φτηνό δώρο καταφέρνει να κερδίσει
την αγάπη του µικρού Νίκου.
Μέσα στο καθρεπτάκι που του χαρίζει ο παππούς του ο Νίκος
ανακαλύπτει όλες τις αλήθειες που ψάχνει η µικρή ψυχή του.
Το καθρεπτάκι του παππού απαντάει σε όλα τα ερωτήματα
που έχει ένα παιδί και ξετυλίγει µια ιστορία γεμάτη χιούμορ
και τρυφερότητα..., µια ιστορία που πρέπει να διαβάσουν
όχι µόνο όλα τα παιδιά, αλλά και οι µαµάδες, οι µπαµπάδες,
οι γιαγιάδες και κυρίως οι παππούδες!!!
Μπορούµε να µιλήσουµε φιλοσοφικά σε ένα παιδί;
Μπορούμε να του δείξουμε την αλήθεια της ζωής
χωρίς να το πληγώσουµε;
Αν δεν µπορούµε εµείς, µπορεί ένας καθρέπτης
που έχει πάνω του γραµµένη τη λέξη: «γιατί».

Λ.Τ.:

10,00 €

Είμαι ο Ναπολέοντας. Όχι ο Μέγας, ο στρατηγός
με το παράξενο καπέλο. Ο μικρός είμαι.
Με τα σγουρά μαλλιά, τα ψηλά σαν καλάμια πόδια και…
χωρίς καπέλο. Και σίγουρα θα ήμουν το ΚΑΛΥΤΕΡΟ παιδί
του κόσμου, αν δεν υπήρχαν… τα ρολόγια.
Μισούσα τα ρολόγια! Όλα ανεξαιρέτως!
Ποτέ δεν κατάφερνα να είμαι στην ώρα μου.
Γι’ αυτό, δεν ήμουν το καλύτερο παιδί του κόσμου.
Ήμουν το πιο αργοπορημένο.
Αποφάσισα, λοιπόν, να φτιάξω τη δική μου ώρα.
Τόσες διαφορετικές ώρες στον πλανήτη,
γιατί να μην υπάρχει ακόμη μία;
Η «ώρα Ναπολέοντα»! Χωρίς ρολόι!
Και έτσι ξεκίνησε η περιπέτειά μου.
Η επικίνδυνη περιπέτειά μου,
που άλλαξε τη ζωή μου όλη. Σε μία μόνο νύχτα.

Λ.Τ.:

Λ.Τ.:

Ναι, είμαι σίγουρος.
Συμβαίνουν και μαγικά πράγματα!
Πράγματα που, όταν είσαι μικρός,
δεν μπορείς να τα πεις εύκολα στους μεγάλους.
Φοβάσαι πως δεν θα σε πιστέψουν.
Κάτι τέτοιο έπαθα κι εγώ πριν από πολλά χρόνια.
Ήταν αφάνταστα φανταστικό και νομίζω
πως ήρθε η ώρα να το μοιραστώ...
Άνοιξε το βιβλίο...
Ακούς τα τραγούδια και τα χαχανητά από την DREAMLAND;
Είσαι έτοιμος για τη μεγάλη περιπέτεια;
Έλα, θα περάσουμε τέλεια!

7,50 €

ISBN: 978-960-5630-18-8
80 σελίδες • 15 x 22 εκ.

παιδική λογοτεχνία

ΣΤΑ ΙΧΝΗ... ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ
ΤΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ!

ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ
Εικονογράφηση: Βανέσσα Ιωάννου

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΟΥΡΤΖΗΣ
Εικονογράφηση: Βανέσσα Ιωάννου

Κωνσταντίνα Φραντζεσκάκη
Εικονογράφηση: Μαριά μανουρα

Λ.Τ.:

ISBN:978-960-6738-13-5
80 σελίδες • 15 x 22 εκ.

Κάποτε στις θάλασσες του κόσμου αρμένιζε
ο «Πειρατής των Επτά Θαλασσών».
Αυτός, λοιπόν, είχε βάλει σκοπό της ζωής του
να ανακαλύψει τον θησαυρό των θησαυρών...
και κάποια στιγμή τον βρήκε...
αλλά μαζί του δεν τον πήρε...
τον άφησε εκεί θαμμένο...
Άφησε, όμως, στους γιους του
έναν χάρτη για να τον βρουν...
Θα τα καταφέρουν;

9,00 €

ISBN: 978-960-6738-69-2
80 σελίδες • 15 x 22 εκ.
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9 789605 631710

Ο Μιχάλης τον τελευταίο καιρό δεν αισθάνεται
και τόσο καλά, πηγαίνει πολλές φορές τουαλέτα
και συνεχώς διψάει. Έτσι, η επίσκεψη στον γιατρό δεν αργεί…
Κι εκείνος το λέει ξεκάθαρα: διαβήτης!
Κι όσο ο Μιχάλης αναρωτιέται τι είναι ο διαβήτης
και κανείς δεν του εξηγεί, ξαφνικά εμφανίζεται
ο Διαβητούλης, έτοιμος να λύσει κάθε του απορία
και να τον βοηθήσει σε ό,τι θελήσει…

Λ.Τ.:

9 789606 738135
Λ.Τ.:

Οι εννιάχρονες δίδυμες αδελφούλες, Μελίνα και Μιράντα,
πάνε για πρώτη φορά κατασκήνωση.
Με την Κατερίνα, τη Λάουρα και τη Ράνια,
τα άλλα κορίτσια της σκηνής τους,
φτιάχνουν την ομάδα «Μικρές Κυρίες»
και περνούν μαζί αξέχαστες στιγμές.
Παρτάκια, εκδρομές, οικολογικές δραστηριότητες,
παιχνίδια, συζητήσεις, παρεξηγήσεις, συμφιλιώσεις,
μυστικά και όνειρα θα τις ενώσουν
με παντοτινή αγάπη και φιλία...

9,00 €

ο φιλοσ μου ο ΔΙΑΒΗΤΟΥΛΗΣ

ISBN 978-960-563-171-0

ΜΕΛΙΝΑ ΚΑΙ ΜΙΡΑΝΤΑ
ΔΥΟ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

9,00 €

ISBN: 978-960-563-171-0
88 σελίδες • 15 x 22 εκ.

σειρα: ΑΣΤΕΡΙΑ

Η ΚΡΑΥΓΗ των λυκων

ΦΑΡΟΣ

ο αγγελοσ και το κουτι
τησ πανδορασ

Βασίλης Κουτσιαρής – Γιάννης Διακομανώλης

Παναγιώτης Δημητρόπουλος
Εικονογράφηση: ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΟΥΡΑ

ΥΠΟ
ΕΚΔΟΣΗ

ISBN: 978-960-563-389-9
15 x 22 εκ.

Σε ένα χωριό των Δελφών, το μακρινό 1910, ο εντεκάχρονος
Άγγελος και η μικρή αδελφή του, η οκτάχρονη Θεώνη, σε
μια από τις καθημερινές εξορμήσεις τους ανακαλύπτουν ένα
μυστηριώδες κουτί. Το Κουτί της Πανδώρας!
Πώς θα αντιδράσουν τα δύο παιδιά, όταν μπροστά τους
εμφανιστεί η Πυθία, η περίφημη μάντισσα της αρχαιότητας,
και τους αποκαλύψει το περιεχόμενό του;
Μέσα από ένα ανατρεπτικό ταξίδι στο μέλλον οι ήρωες του
βιβλίου έρχονται αντιμέτωποι με συνταρακτικά γεγονότα
που θα καθορίσουν την ιστορία της ανθρωπότητας τα
τελευταία 110 χρόνια.

ΥΠΟ
ΕΚΔΟΣΗ

ISBN: 978-960-563-390-5
15 x 22 εκ.
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9 789605 631833

ISBN 978-960-563-183-3

9 789605 633905

Ν
Ε
Ο

Αριστοτέλης, Μέγας Αλέξανδρος, Υπατία,
Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης,
Μαντώ Μαυρογένους, Καλλιρρόη Παρρέν, Σπύρος Λούης,
Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, Νίκος Καζαντζάκης,
Γεώργιος Παπανικολάου, Η Κυρά της Ρω, Λέλα Καραγιάννη,
Έλλη Σουγιουλτζόγλου, Κατίνα Παξινού, Σοφία Βέμπο,
Μαρία Κάλλας, Νίκος Γκάλης.
Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, σπουδαίοι φιλόσοφοι
και ξακουστοί στρατηλάτες, πρωτοπόροι επιστήμονες,
αγωνιστές της Ελευθερίας, καλλιτέχνες και αθλητές άφησαν
το αποτύπωμά τους στην ιστορία της ανθρωπότητας,
κάνοντας πράξη το όραμά τους με πίστη σε υψηλά ιδανικά
και αξίες, με ισχυρή θέληση και γενναιότητα.
Γνωρίζοντας τη ζωή και το έργο τους,
γνωρίζουμε την πατρίδα μας, την ιστορία και τον πολιτισμό μας.
Τα επιτεύγματά τους μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης
για όλα τα παιδιά, μα και για τους μεγάλους, για όλους όσοι
αναζητούν έναν Φάρο να φωτίζει την πορεία της ζωής τους.

Λ.Τ.:

Τη νύχτα στο χωριό τα φώτα δεν σβήνουν ποτέ. Κανείς δεν
τολμά να βγει έξω. Φοβούνται τους λύκους που περιφέρονται
στο δάσος. Κανείς δεν ξέρει αν είναι άγριοι ή ήμεροι, αλλά και
κανείς δεν μπορεί να τους σκοτώσει. Ήταν άλλωστε η τελευταία
επιθυμία μιας γυναίκας, της Μαριάννας, που έζησε πριν από
διακόσια περίπου χρόνια σε αυτό το χωριό. «Μην τους πειράξετε!» είχε πει τότε. Κι όλοι σεβάστηκαν την επιθυμία της.
Όταν ο Λούης και οι γονείς του εμφανίζονται στο χωριό, με
την ελπίδα να κάνουν ένα όμορφο ξεκίνημα εκεί, οι χωριανοί
δεν τους καλοδέχονται. «Φύγετε! Όσο είναι καιρός!» τους προειδοποιούν καθημερινά. Φοβούνται την κατάρα ενός ισχυρού
μάγου από το παρελθόν: «Καταραμένοι όλοι οι ξένοι που ζουν
και θα ζουν σε αυτό το χωριό!».
Ο Λούης και η Άννα, η μοναδική του φίλη στο χωριό, θα προσπαθήσουν να ξετυλίξουν το κουβάρι του μυστηρίου. Γρήγορα
θα διαπιστώσουν πως δεν πρόκειται για θρύλο, αλλά για μια
συγκλονιστική ιστορία αγάπης, μίσους, εκδίκησης, πέρα για
πέρα αληθινή.
Άραγε θα καταφέρουν να φτάσουν ως το τέλος ή η κατάρα
είναι τόσο ισχυρή, που θα παγιδέψει και τους ίδιους;

ISBN 978-960-563-390-5

9 789605 633899

ISBN 978-960-563-389-9

μανταλενα-ΜΑΡΙΑ διαμαντη

Ν
Ε
Ο

8 - 12

11,10 €

ISBN: 978-960-563-183-3
144 σελίδες • 15 x 22 εκ.

παιδική λογοτεχνία

Οδός Αλκυόνης

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΡΑς

ΒΟΥΛΑ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ Παπούδα
Εικονογράφηση: Μαιρηλία Φωτιάδου

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΙΩΤΑΚΗ
Εικονογράφηση: ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΟΥΡΑ

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗ #1
Στη μακρινή Ωκεανία
ΤΖΕΝΗ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Εικονογράφηση: Σάντρα Ελευθερίου

8,90 €

ISBN: 978-960-563-305-9
112 σελίδες • 15 x 22 εκ.

9 789605 631734

ISBN 978-960-563-173-4

Ένα ημερολόγιο του παλιού ιδιοκτήτη, του καθηγητή
Φίλιππου, θα σταθεί η αφορμή για τον Άρη και τη νέα του
φίλη, τη Λίνα, να ταξιδέψουν σε κόσμους διαφορετικούς.
Να γνωρίσουν αυτόχθονες λαούς της Αυστραλίας, της
Νέας Ζηλανδίας και να μάθουν για τις καθημερινές τους
συνήθειες και τον πολιτισμό τους.
Kαι όλα αυτά, μέσω ενός ιπτάμενου τρίκυκλου!
Όμως, πού βρίσκεται τώρα ο καθηγητής;
Τι σχέση είχε με τους Αβορίγινες και τους Μαορί;
Τι γνωρίζει για αυτόν η κυρία Μοσχούλα
και τι ρόλο παίζει η Βάγια Στάμου;
Και, αλήθεια, αυτό το τρίκυκλο υπάρχει;

ΕΠΑΙΝΟΣ
στον 63ο λογοτεχνικό διαγωνισμό
της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς
στην κατηγορία «Λογοτεχνικό Βιβλίο Γνώσεων
εκτενούς φόρμας για παιδιά»

10,00 €

ISBN: 978-960-563-285-4
112 σελίδες • 15 x 22 εκ.
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Λ.Τ.:

Λ.Τ.:

Πώς θα αισθανθεί ο Στρατής όταν, αρκετή ώρα
μετά τη συνάντησή τους, θα κοιτάξει την αλκυόνα
βαθιά μέσα στα μάτια και θα καταλάβει πως,
ενώ τον κοιτούσε, δεν τον έβλεπε;
Η τυχαία συνάντησή τους θα γίνει η απαρχή
μιας ξεχωριστής φιλίας με απόλυτο σεβασμό
στις ιδιαιτερότητες του κάθε πλάσματος.

Η Γη μας είναι πνιγμένη στα πλαστικά.
Η Πλαστικούρα έχει φροντίσει γι’ αυτό.
Χάρη στις πλαστικές δημιουργίες της,
είναι η πιο αγαπητή διασημότητα του κόσμου.
Μια μέρα, όμως, εξαφανίζεται.
Όλοι την αναζητούν... Εκείνη έχει παγιδευτεί σε έναν τόπο
όπου κανείς δεν τη θαυμάζει.
Εκεί συναντά τον Πέτρο και τη Λένα,
δυο παιδιά που τη φέρνουν αντιμέτωπη με τις συνέπειες
της αλόγιστης χρήσης του πλαστικού.
Θα καταφέρουν να την πείσουν ότι μπορούμε να ζήσουμε
και χωρίς συσκευασίες και πλαστικά μιας χρήσης;
Θα αλλάξει η Πλαστικούρα, για να σωθεί ο πλανήτης μας;

Λ.Τ.:

Μια όμορφη αλκυόνα, μετά από μια φθινοπωρινή μπόρα,
τσαλαβουτά ξανά και ξανά τα λεπτά της πόδια
στη μουσκεμένη άμμο. Ξαφνικά, ΜΠΑΜ! σκοντάφτει επάνω
στο τραχύ κέλυφος του Στρατή, ενός σαλιγκαριού
που θαύμαζε το ουράνιο τόξο.
Όταν ο Στρατής αντιλαμβάνεται ότι το αδέξιο πλάσμα
που διέκοψε τις πολύχρωμες σκέψεις του ήταν μία αλκυόνα,
αναρωτιέται γιατί αυτή προτιμά να «σέρνεται» κάτω στη γη
από το να πετά ψηλά!

9 789605 632854

ISBN 978-960-563-285-4

9 789605 633059

ISBN 978-960-563-305-9

QR CODE

11,10 €

ISBN: 978-960-563-173-4
128 σελίδες • 15 x 22 εκ.

σειρα: ΑΣΤΕΡΙΑ

Η μπαλάντα της Ζηνοβίας

Η ΜΗΧΑΝΗ ΠΟΥ ΕΦΤΙΑΧΝΕ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Ελένη Σβορώνου
Εικονογράφηση: Μαιρηλία Φωτιάδου

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ
Εικονογράφηση: ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΟΥΡΑ

Λ.Τ.:

Τι ρόλο παίζουν οι Ινουίτ, πού είναι ο καθηγητής και ποιοι είναι
αυτοί οι περίεργοι κουστουμαρισμένοι τύποι που τον ψάχνουν;
Και αλήθεια, τυχαία βρέθηκε το ημερολόγιο στα χέρια
των παιδιών;

11,10 €

ISBN: 978-960-563-286-1
128 σελίδες • 15 x 22 εκ.

9 789605 631802

Στην πόλη Λα Κρουασαντερί όλα αλλάζουν, όταν καταφθάνει
ο φοβερός Τρόμος με τους πιστούς ακόλουθούς του.
Ένα εντεκάχρονο αγόρι, ο Φιλίπ, έχει άλλα σχέδια
όταν ανακαλύπτει το παλιό ημερολόγιο του παππού,
γεμάτο με απίστευτες εφευρέσεις: ρομποτικά ψάρια,
μια μηχανή που φτιάχνει ιστορίες και ακουστικά
ποντικογαργαλητού.
Τι θα συμβεί στην πόλη όταν ντρόουν σκορπίζουν
απίθανες ιστορίες για χταπόδια του βόρειου Ειρηνικού Ωκεανού,
για ένα αγόρι πρόσφυγα, για τη μήνυση εναντίον του Αισώπου,
για έναν φτωχό ιπποκόμο που έβγαλε την παρανυχίδα
ενός κακού ιππότη, για έναν παράξενο μάγο που είχε αλλεργία
στις πράσινες γραμμές, για μια μαγική χρυσή ζυγαριά;
Ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από όλα αυτά;
Ποιος μπορεί να νικήσει τελικά τον Τρόμο;

Α΄ βραβείο
στον 62ο λογοτεχνικό διαγωνισμό της Γυναικείας
Λογοτεχνικής Συντροφιάς στην κατηγορία
«Λογοτεχνικό Βιβλίο Γνώσεων για παιδιά»

8,50 €

ISBN: 978-960-563-161-1
112 σελίδες • 15 x 22 εκ.
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Λ.Τ.:

Στο μεταξύ, ο Άρης και η Λίνα συναντούν την κυρία Στάμου
αναζητώντας στοιχεία για τη μυστηριώδη εξαφάνιση
του καθηγητή...

Ποια είναι η Ζηνοβία; Ποια είναι η Παλμύρα της σημερινής
Συρίας; Πώς κατόρθωσαν να φτάσουν τόσο ψηλά κάτω
από τη μύτη δυο πανίσχυρων ηγεμόνων, του Ρωμαίου
αυτοκράτορα και του Πέρση βασιλιά; Και πώς κατάφεραν
να συνταιριάσουν αρμονικά τον κόσμο και το πνεύμα της Δύσης
και της Ανατολής; Ακούς τα άπταιστα ελληνικά της Ζηνοβίας
και απορείς. Βλέπεις από τη μια τα περσικά ρούχα
των Παλμυρηνών και από την άλλη τους ελληνορωμαϊκούς
τους τρόπους και σαστίζεις.
Πού είμαι, στη Δύση ή στην Ανατολή;
Καλώς ήλθατε στην ιστορία μιας γυναίκας που ένωσε
τα αντίθετα. Καλωσορίσατε στην ιστορία μιας πόλης
που τόλμησε να είναι ελεύθερη.
Και πλήρωσε το τίμημα της ελευθερίας της.
Κι ακόμη πληρώνει…

Λ.Τ.:

Το δεύτερο ημερολόγιο του καθηγητή Φίλιππου βρίσκεται
πια στα χέρια του Άρη και της Λίνας και η αγωνία των παιδιών
κορυφώνεται. Το ταξίδι του καθηγητή στη Γροιλανδία κρύβει
πολλές εκπλήξεις. Το κυνήγι άγριων ζώων στην παγωμένη αυτή
γη, η διαμονή σε ιγκλού και το τσάι από χιόνι είναι μόνο η αρχή.
Ένα παγόβουνο-γίγας απειλεί να καταπιεί το χωριό Κανγκέκ
και μια ομάδα ακτιβιστών ετοιμάζεται να σταματήσει
μια εξόρυξη πετρελαίου κοντά στην πρωτεύουσα Νουούκ.
Και ο καθηγητής Φίλιππος πρώτος και καλύτερος σε αυτή
την εκστρατεία...

9 789605 631611

ISBN 978-960-563-161-1

9 789605 632861

ISBN 978-960-563-286-1

ΤΖΕΝΗ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Εικονογράφηση: Σάντρα Ελευθερίου

ISBN 978-960-563-180-2

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗ #2
Στην παγωμένη γη

8 - 12

10,00 €

ISBN: 978-960-563-180-2
160 σελίδες • 15 x 22 εκ.

παιδική λογοτεχνία

ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

Η ΤΥΤΩ
και ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΗΣ
Εικονογράφηση: Χρήστος Δήμος

Μαρία Μπραστιανού
Εικονογράφηση: Χρήστος Γουσίδης

ISBN: 978-960-5631-18-5
104 σελίδες • 15 x 22 εκ.

9,00 €

ISBN: 978-960-5631-10-9
160 σελίδες • 15 x 22 εκ.
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Δυο αχώριστες φίλες, η Τυτώ και η Πιπιστρέλα,
μόνιμοι φτερωτοί κάτοικοι του Μοναστηριού
της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριας, γνωρίζουν
τον Πτολεμαίο –τελευταίο απόγονο της Ανθεμουσίας Ίλης
του Μεγάλου Αλεξάνδρου– και την ιστορία των προγόνων του
από τον Γέροντα της Μονής, ενώ τη διηγείται στην οικογένεια
που φιλοξενούσε κάτω από τη σκιά ενός δέντρου.
Ο Γέροντας, με το παράδειγμά του, τους μαθαίνει
πως ο Θεός είναι αγάπη...
Μια αγάπη ελεύθερη, γεμάτη συγχωρητικότητα που,
αν προσπαθήσουμε να τη βάλουμε στη ζωή και την καρδιά μας,
θα καταφέρουμε να γίνουμε
κάτι παραπάνω από απλοί άνθρωποι.

Λ.Τ.:

8,00 €

Ο Περικλής –ή «Πέρι» για τους φίλους–
στον ελεύθερο χρόνο του παίζει φανατικά
με τους κολλητούς του παιχνίδια στο διαδίκτυο.
Όταν όμως μαθαίνει πως θα περάσει
τις διακοπές του Πάσχα στη γιαγιά του, στο χωριό,
τα σχέδιά του καταρρέουν.
Κι ενώ στην αρχή η επίσκεψη στο χωριό
μοιάζει απίστευτα βαρετή, σύντομα ο Περικλής
μπλέκει σε μια συναρπαστική ιστορία,
εντελώς διαφορετική από όσα έχει ζήσει μέχρι τώρα…

Λ.Τ.:

Λ.Τ.:

Όλα ξεκίνησαν εκείνο το πρωινό στην παραλία.
Ο Αντρέας είπε για μια ακόμα φορά ένα ψέμα.
Δεν είχε όμως την κατάληξη που εκείνος περίμενε.
Η δασκάλα του κινδύνευσε στη θάλασσα,
η αγαπημένη του φίλη η Μυρτώ αναγκάστηκε
να μετακομίσει με τους γονείς της,
ο γάτος του ο Τόμπι εξαφανίστηκε,
η κυρα-Μάρω γλίτωσε την τελευταία στιγμή
πριν πάρει φωτιά το σπίτι της.
Και αυτά ήταν μόνο η αρχή…
Δεν έπρεπε να είχε πει εκείνο το ψέμα.
Το ήξερε καλά πια.
Μπορούσε ακόμα ο Αντρέας να επανορθώσει
ή ήταν πια πολύ αργά;

9 789605 631987

ISBN 978-960-563-198-7

ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΚΙ ΑΠΟ...
ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙ

9 789605 631185

ISBN 978-960-563-118-5

βασιλησ κουτσιαρησ - γιαννησ διακομανωλησ
Εικονογράφηση: Σάντρα Ελευθερίου

8,00 €

ISBN: 978-960-563-198-7
80 σελίδες • 15 x 22 εκ.

σειρα: ΑΣΤΕΡΙΑ

8 - 12

ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΛΑΧΑΝΟΧΑΧΑΝΟΧΩΡΑ

ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΥΛΑΚΟΥ
Εικονογράφηση: ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΟΥΡΑ

ΤΑΣΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Εικονογράφηση: Βανέσσα Ιωάννου

9 789605 631789

Η Ευρυδίκη φτάνει το καλοκαίρι με την οικογένειά της
στη Σαμοθράκη, για να γνωρίσει τον θείο του πατέρα της,
τον παππού Παύλο, που έχει απομακρυνθεί απ’ όλους.
Η παραμονή της εκεί όμως κρύβει εκπλήξεις…
Ο παππούς Παύλος αποκαλύπτει στην Ευρυδίκη
το μεγάλο του μυστικό και της ζητάει να ανεβούν μαζί
στο «Φεγγάρι» του νησιού…
Η ζωή τους βρίσκεται σε κίνδυνο!

Ένα βιβλίο αφιερωμένο στον άνθρωπο
που προσπαθεί μάταια να βρει το νόημα της Ζωής στην ύλη...
Μια ιστορία για την Αγάπη που όλα τα μπορεί...

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Αυστηρά για κορίτσια

9,00 €

ISBN: 978-960-563-169-7
88 σελίδες • 15 x 22 εκ.

Θα καταφέρει η Ευρυδίκη να βοηθήσει τον παππού της;
Οι υπεράνθρωπες δυνάμεις βρίσκονται άραγε
μόνο έξω από εμάς ή μήπως και μέσα μας;

Λ.Τ.:

Λ.Τ.:

Ο Εγώς είναι πολύ πλούσιος και τα έχει όλα.
Το εγώ του, πάλι, πιστεύει πως χρειάζεται κάτι ακόμη...
Πολύ μεγάλο! Πάνω από τα ανθρώπινα όρια!
Θα κινήσει γη και ουρανό, για να το αποκτήσει...
Ο Παβός δουλεύει για τον Εγώ.
Για το αφεντικό του, όμως, δεν είναι συνηθισμένος άνθρωπος.
Πώς είναι δυνατόν να μην έχει τίποτε
και να ζει σαν να έχει τα πάντα;
Αυτή η σκέψη βασανίζει διαρκώς τον Εγώ...
Μέχρι που μαθαίνει ότι ο Παβός
πηγαίνει κάθε μέρα σε μια πέτρα.
Ποιο είναι, τελικά, το μυστικό του Παβού;
Υπάρχει μόνο αυτό που βλέπουμε και καταλαβαίνουμε;

8,00 €

ISBN: 978-960-563-178-9
96 σελίδες • 15 x 22 εκ.

45

Στη μακρινή Λαχανοχαχανοχώρα απόλυτος άρχοντας
είναι ο Φαταουλίδας. Όταν ήταν μικρός ονειρευόταν
να γίνει μεγάλος τραγουδιστής!
Και θα γινόταν, αν δεν έχανε ξαφνικά την ωραία του φωνή,
εξαιτίας μιας αθώας φάρσας που έκαναν οι συμμαθητές του.
Γι’ αυτό μισεί τα παιδιά και έχει βάλει σκοπό στη ζωή του
να τα εκδικηθεί!
Για να πετύχει τον σκοπό του, επιστρατεύει «μεταλλαγμένα»
κινητά τηλέφωνα και το διαδίκτυο.
Τρία θαρραλέα παιδιά, η Χαχανένια, ο Λαχανίδας και ο Ατσίδας
αποφασίζουν να δράσουν, για να εμποδίσουν τον Φαταουλίδα
να πραγματοποιήσει το σχέδιό του.
Και η συναρπαστική περιπέτειά τους ξεκινά!

Λ.Τ.:

9 789605 631697

ISBN 978-960-563-178-9

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ

ΦΩΤΩ ΣΚΟΡΔΑ
Εικονογράφηση: ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΟΥΡΑ

ISBN 978-960-563-169-7

Ο ΕΓΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΩ ΤΟΥ

9,50 €

ISBN: 978-960-5630-91-1
80 σελίδες • 15 x 22 εκ.

παιδική λογοτεχνία

Η ΤΑΞΗ ΠΟΥ ΝΙΚΗΣΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ!
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΗΣ
Εικονογράφηση: Θανάσης Γκιόκας

Λ.Τ.:

Ο Τυροκοφτερός

8,80 €

ISBN: 978-960-5631-23-9
80 σελίδες • 15 x 22 εκ. • Δεμένο

Και τώρα; Ποιος θα εξηγήσει στον μικρό Νικηφόρο ποια
είναι αυτή η «κρίση» που έχει εγκατασταθεί φαρδιά πλατιά
στο σπίτι του τον τελευταίο καιρό, αναστατώνοντας τη ζωή
του και προκαλώντας ανησυχία και θλίψη στους γονείς του;
Τι σχέση έχει άραγε με τις ιστορίες της ελληνικής μυθολογίας
και τα παραμύθια της θείας Καίτης;
Ο Νικηφόρος θα ξεκινήσει το δικό του «ταξίδι»,
για να γνωρίσει καλύτερα και να αντιμετωπίσει το
«τέρας της κρίσης»! Μέσα από καθημερινές καταστάσεις
θα μάθει, με τρόπους που μόνο τα παιδιά γνωρίζουν,
όλα όσα οι μεγάλοι προσπαθούν να του κρύψουν.
Με τη βοήθεια ενός χαμογελαστού δασκάλου,
μιας «παράξενης» θείας από τη Χίο και πολλών
άλλων προσώπων, ο Νικηφόρος μαζί με την τάξη του
θα προσπαθήσουν να καταλάβουν τι σημαίνει «κρίση»
αλλά και πώς αντιμετωπίζεται. Θα καταφέρουν τα παιδιά
να τη «νικήσουν» και να πείσουν τους μεγάλους
να μη στενοχωριούνται;
Θα μπορέσουν να μεταφέρουν στους γύρω τους
το μήνυμα της ελπίδας και της αισιοδοξίας;
Λ.Τ.:

Με το ΥΠΕΡ-ΣΟΥΠΕΡ-ΒΙΒΛΙΟ που κρατάς στα χέρια σου
θα ανακαλύψεις την πλούσια σε θρεπτική αξία
προσωπικότητά μου.
Διαβάζοντας την αυτοβιογραφία μου, θα μάθεις για
την αριστοκρατική καταγωγή μου, τα γευστικά όνειρά μου,
τη νόστιμη Λίζα (αχ, η Λίζα…), τα ταξίδια μου,
αλλά και για το μεγαλοφυές σχέδιό μου!
Το νιώθω, είμαι σχεδόν βέβαιος δηλαδή, πως,
καθώς θα απολαμβάνεις την τελευταία μπουκιά
–εεε, σελίδα ήθελα να πω–
θα διαπιστώσεις και εσύ πόσο έξυπνο,
μοναδικό και ταλαντούχο είμαι.

9,00 €

ISBN: 978-960-5630-12-6
160 σελίδες • 15 x 22 εκ.
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Ο Μάρκος, η Ρόζα και η Στέλλα...
Αλλάζουν τον κόσμο
Μαρουσώ Γκικάκη
Εικονογράφηση: Θανάσης Γκιόκας

1η του Δεκέμβρη. Το τηλεοπτικό πρόγραμμα διακόπτεται
από ένα έκτακτο δελτίο ειδήσεων. «Τεράστιος παγετώνας,
ηλικίας 45.000 ετών, μετακινήθηκε προκαλώντας
βιβλική καταστροφή σε πολλές περιοχές του Βόρειου Πόλου!».
Τρία παιδιά, ο Μάρκος, η Ρόζα και η Στέλλα ξεκινούν
από τη Θεσσαλονίκη και φτάνουν στον τόπο της καταστροφής,
για να βοηθήσουν έναν φίλο. Σύντομα, όμως, διαπιστώνουν ότι
το πρόβλημα που προξένησε τόσο κακό στον φίλο τους
είναι παγκόσμιο και σε λίγο όλος ο κόσμος θα αντιμετωπίσει
τις καταστροφικές του συνέπειες.
Και παίρνουν μια μεγάλη απόφαση:
Για να σωθεί ο κόσμος, πρέπει να αλλάξει!
Και η περιπέτειά τους ξεκινά...

Λ.Τ.:

ο τυροκοφτεροσ
Φωτεινή Κωνσταντοπούλου
Εικονογράφηση: mnm design

9,50 €

ISBN: 978-960-6738-72-2
104 σελίδες • 15 x 22 εκ.

ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΡ. TOM CAT;

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ
Εικονογράφηση: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Λ.Τ.:

Με την ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ζήστε την εκτόξευση του ΠΡΟΜΗΘΕΑ 1
και δείτε τους πλανήτες και όλο το Ηλιακό μας Σύστημα
να «ζωντανεύουν» στην οθόνη του smartphone ή του tablet.

13,90 €

ISBN: 978-960-563-175-8
56 σελίδες • 24 x 24 εκ.

ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
Εικονογράφηση: Θανάσης Γκιόκας

Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ!
Αυτή είναι η πραγματική λύση στο πρόβλημα,
η λύση στους άλυτους γρίφους του μυαλού σας!

16,10 €

ISBN: 978-960-563-172-7
160 σελίδες • 17 x 24 εκ.
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Παρίσι, 1900
Σε ένα από τα σπουδαιότερα επιστημονικά συνέδρια
ο φημισμένος Καθηγητής Χ δολοφονείται.
Οι κορυφαίοι φιλόσοφοι και μαθηματικοί επιστήμονες
όλων των εποχών θεωρούνται ύποπτοι.
Ποιος, τελικά, σκότωσε τον Καθηγητή Χ;
Στο graphic novel Ποιος σκότωσε τον κύριο Χ;
η δολοφονία του Καθηγητή Χ γίνεται η αφετηρία
ενός συναρπαστικού ταξιδιού
στον κόσμο της φιλοσοφίας και της επιστήμης.
Η ιστορία βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά
και οι ήρωές της είναι αληθινά πρόσωπα,
που συντέλεσαν με τρόπο μοναδικό
στην πρόοδο της επιστήμης.

Λ.Τ.:

Με το διαστημόπλοιο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1 ξεκινά η συναρπαστική
περιπλάνησή μας στο Ηλιακό Σύστημα.
Με σημείο εκκίνησης τον Γαλάζιο Πλανήτη, τη Γη μας,
θα εξερευνήσουμε τους πλανήτες, τους αστεροειδείς,
τους κομήτες και, φτάνοντας έως τις εσχατιές του,
θα συναντήσουμε τον μεγαλύτερο αστεροειδή: τη Δήμητρα.
Το ταξίδι μας καταλήγει στον φωτοδότη Ήλιο,
την πηγή ζωής τού πλανήτη μας.

Στον κόσμο, σήμερα, όλα φαντάζουν στατικά.
Στον κόσμο του μέλλοντος,
στον κόσμο της Προηγμένης Τεχνολογίας,
όλα είναι ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ.
Δεν ενδιαφέρει το αποτέλεσμα,
αλλά η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για την εύρεση του αποτελέσματος.
Το αποτέλεσμα δεν είναι στατικό,
εξαρτάται από πολλές συνθήκες,
ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ…
Μόνο η διαδικασία επίλυσης παραμένει ΣΤΑΘΕΡΗ.

Λ.Τ.:

Ελάτε να γνωρίσουμε μια μικρή «γειτονιά»
του απέραντου Διαστήματος που μας περιβάλλει,
το Ηλιακό μας Σύστημα!

Ποιος σκότωσε τον κύριο Χ

9 789605 631727

ISBN 978-960-563-172-7

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ
ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

9 789605 631758

ISBN 978-960-563-175-8

ΒΙΒΛΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ – GRAPHIC NOVELS

16,08 €

ISBN: 978-960-6738-58-6
176 σελίδες • 17 x 24 εκ.

ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

9 789605 632618

ISBN 978-960-563-261-8

9 789605 632601

ISBN 978-960-563-260-1

9 789605 632595

ISBN 978-960-563-259-5

3+

Ο Πέτρος
και ο Λύκ

ISBN: 978-960-563-259-5
20 σελίδες • 22 x 30 εκ.

3,00 €

ISBN: 978-960-563-260-1
20 σελίδες • 22 x 30 εκ.
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ος
Ο Πέτρος, ένα
μικρό αγόρι,
ανοίγει την πόρτα
και βγαίνει στο
του κήπου
λιβάδι, παρά
την απαγόρευση
του. Τον ακολο
του παππού
υθούν η γάτα
και η πάπια.
ξέρει πως στο
Κανείς τους δεν
λιβάδι παραμ
ονεύει ο πεινα
και κινδυνεύου
σμένος λύκος
ν. Αλλά… και
ο λύκος δεν ξέρει
νεύει από τους
πως
κυνηγούς που
κινδυτον ακολουθούν
καταφέρνει να
. Ο Πέτρος
σώσει τους φίλου
ς του… μα και
από τους κυνηγ
τον λύκο
ούς!

Ο

ΟΜ
την
μυρ
γνω
για ν
Μολυ
ευτυχ

Αλαντίν
Ο Αλαντίν είναι
ένα φτωχό και
ορφανό αγόρι
εμφανίζεται μπροσ
. Μια μέρα
τά του ένας γέρος
θείος του και
και του λέει πως
θα τον βοηθή
είναι
σει. Ο γέρος
κακός μάγος
αυτός είναι ένας
που θέλει να
κάνει κακό στο
όμως, χάρη στην
αγόρι. Ο Αλαντ
καλή του τύχη,
ίν
βρίσκει ένα δαχτυ
ένα λυχνάρι
που το καθέν
λίδι και
α έχει από ένα
ρεί να πραγμ
τζίνι!
Έτσι, μποατοποιεί κάθε
επιθυμία του.
μάγο, παντρεύετα
Νικάει τον κακό
ι την κόρη του
Σουλτάνου και
ευτυχισμένοι.
ζουν μαζί

Η Βασ ίλισσα
του Χιο

νιο ύ
Η Γκέλν τα και
ο Καρλ είναι
δυο αγαπημένοι
φίλοι. Περνούν
και αχώριστοι
πολύ όμορφα
μαζί, μέχρι που
η Βασίλισσα του
εμφανίζεται
Χιονιού και τους
χωρίζει! Κλέβε
νει μαζί της, στο
ι και παίρπαγωμένο παλάτ
ι της, τον Καρλ.
κάνει τα πάντα
Η Γκέλν τα
για να βρει τον
αγαπη
τον φέρει πίσω.
μένο της φίλο
Με ένα τραγο
και να
ύδι λύνει τα μάγια
τη Βασίλισσα
και νικάει
του Χιονιού!

Λ.Τ.:

3,00 €

Λ.Τ.:

Λ.Τ.:

Σε αυτά τα βιβλία οι μικροί μας φίλοι
ψυχαγωγούνται δημιουργικά γνωρίζοντας
τους ήρωες κλασικών παραμυθιών
και χρωματίζοντας τις εικόνες.
Παράλληλα, αναπτύσσουν σταδιακά
τη λεπτή κινητική δεξιότητα της γραφής
και την παρατηρητικότητά τους.

3,00 €

ISBN: 978-960-563-261-8
20 σελίδες • 22 x 30 εκ.

ΗΚ

Η Κοκκ
πηγαίν
τι της γ
ένας λύ
στον δρ
σφέρει σ
της, να μ
δεν αργε
Κοκκινοσ

Πίτερ

Ο Πίτερ Π
που ονομά
στος ξιφομ
ο μόνος πο
αγαπημένη
εμποδίσουν
πειρατών, να

6,00 €

ISBN: 978-960-563-184-0
32 σελίδες • 21 x 29 εκ.

Σε αυτά τα βιβλία οι μικροί μας φίλοι
γνωρίζουν πολλά παράξενα ζώα του όμορφου πλανήτη μας:
Μαθαίνουν πού ζουν, ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους,
με τι τρέφονται και πώς μεγαλώνουν τα μικρά τους.
Χρωματίζουν τα ζωάκια και το περιβάλλον τους.
Αναπτύσσουν την παρατηρητικότητά τους.
Κολλούν φανταστικά αυτοκόλλητα!

9 789605 632649
Λ.Τ.:

Λ.Τ.:

Με 98
super
αυτοκόλλητα

ISBN 978-960-563-264-9

9 789605 631840

ISBN 978-960-563-184-0

ατίζω τα
Μαθαίνω και Χρωμ

6,00 €

ISBN: 978-960-563-264-9
32 σελίδες • 21 x 29 εκ.

Χρω μα τίζ ουμ ε...

Δι αβ άζ ου με ...
Κο λλ άμ ε.. .
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ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Παίζω και χρωματίζω

3+

Σε αυτά τα βιβλία δραστηριοτήτων οι μικροί μας φίλοι παίζουν και χρωματίζουν αναπτύσσοντας
την παρατηρητικότητά τους και αποκτώντας σταδιακά τη λεπτή κινητική δεξιότητα της γραφής.
Λ.Τ.:

2,20€

16 σελίδες • 21 x 29 εκ.

ISBN:

ISBN:
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6

978-9
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978-9
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ISBN
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978
ISBN:
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3

0-26-

0-563

-96
N: 978

ISB

3

1-09-

0-563

-96
N: 978

Μαθαίνω...

ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ γράφω Τα γράμματα

ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ γράφω Τους αριθμούς 1-20

0898

Σε αυτό το βιβλίο δραστηριοτήτων οι μικροί μας φίλοι έρχονται σε επαφή
με τους αριθμούς, τους αναγνωρίζουν και μαθαίνουν να τους γράφουν,
αναπτύσσοντας τη λεπτή κινητική δεξιότητα της γραφής.

ISBN: 978-960-5630-89-8
24 σελίδες • 21 x 29 εκ.

Λ.Τ.:

Λ.Τ.:

3
0 5 6 σε επαφή
Σε αυτό το βιβλίο δραστηριοτήτων οι μικροί μας 7φίλοι
9 6έρχονται
9 8
με το αλφάβητο. Αναγνωρίζουν τα γράμματα και μαθαίνουν να τα γράφουν,
αναπτύσσοντας τη λεπτή κινητική δεξιότητα της γραφής.

3,90 €

ΜΑΘΑΙΝΩ Τα Χρώματα,
τα Σχήματα, ΤΟΝ ΧΩΡΟ και τα Αντίθετα

ISBN: 978-960-5630-90-4
24 σελίδες • 21 x 29 εκ.

Σε αυτό το βιβλίο δραστηριοτήτων οι μικροί μας φίλοι έρχονται σε επαφή με τις έννοιες
του χρόνου: τις εποχές, τους μήνες, τις ημέρες της εβδομάδας, μαθαίνουν να αναγνωρίζουν
την ώρα και αναπτύσσουν την αντίληψή τους παίζοντας και διασκεδάζοντας.

ISBN: 978-960-5630-92-8
32 σελίδες • 21 x 29 εκ.

Λ.Τ.:

Λ.Τ.:

3,90 €

Μαθαίνω τις Εποχές, τους Μήνες,
τις Ημέρες, την Ώρα

Σε αυτό το βιβλίο δραστηριοτήτων οι μικροί μας φίλοι αναγνωρίζουν
και μαθαίνουν τα χρώματα και τα σχήματα. Έρχονται σε επαφή με τις έννοιες του χώρου
και με τα αντίθετα και αναπτύσσουν την αντίληψή τους παίζοντας και διασκεδάζοντας.

4,50 €

4+
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4,50 €

ISBN: 978-960-5630-93-5
32 σελίδες • 21 x 29 εκ.

ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Χρωματίζω και Μαθαίνω...

4+

Μαθαίνω τους Αριθμούς (1-20)
και Χρωματίζω τα ζώα της ξηράς

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣ

Σε αυτό το βιβλίο δραστηριοτήτων οι μικροί
μας φίλοι έρχονται σε επαφή με το αλφάβητο.
Αναγνωρίζουν τα γράμματα και μαθαίνουν
να γράφουν, αναπτύσσοντας τη λεπτή
κινητική δεξιότητα της γραφής. Παράλληλα,
αναγνωρίζουν τα ζωάκια και τα χρωματίζουν,
παίζοντας και διασκεδάζοντας.

Σε αυτό το βιβλίο δραστηριοτήτων οι μικροί
μας φίλοι έρχονται σε επαφή με τους αριθμούς.
Αναγνωρίζουν τους αριθμούς και μαθαίνουν να
τους γράφουν, αναπτύσσοντας τη λεπτή κινητική
δεξιότητα της γραφής. Παράλληλα, μαθαίνουν
τα ζωάκια της θάλασσας και τα χρωματίζουν,
παίζοντας και διασκεδάζοντας.

6,00 €

ISBN: 978-960-6738-33-3
64 σελίδες • 21 x 29 εκ.
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Σε αυτό το βιβλίο δραστηριοτήτων οι μικροί
μας φίλοι έρχονται σε επαφή με τους αριθμούς.
Αναγνωρίζουν τους αριθμούς και μαθαίνουν να
τους γράφουν, αναπτύσσοντας τη λεπτή κινητική
δεξιότητα της γραφής. Παράλληλα, μαθαίνουν
τα ζωάκια της ξηράς και τα χρωματίζουν,
παίζοντας και διασκεδάζοντας.

Λ.Τ.:

ISBN: 978-960-6738-31-9
64 σελίδες • 21 x 29 εκ.

Λ.Τ.:

9 789606 738319
Λ.Τ.:

6,00 €

9 789606 738357

Μαθαίνω τους Αριθμούς και
Χρωματίζω τα ζώα της θάλασσας

9 789606 738333

Χρωματίζω τα ζωάκια
και μαθαίνω γραμματάκια

6,00 €

ISBN: 978-960-6738-35-7
64 σελίδες • 21 x 29 εκ.

Γράφω - Χρωματίζω - Κολλάω...

Παίζω με τα γράμματα

Παίζω με ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣ

4+
Μαθαίνω και Γράφω
τα 24 ΓΡΑΜΜΑΤΑ της Α-Β
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣ

per

Με 96 suλητα

ISBN: 978-960-5631-15-4
56 σελίδες • 21 x 29 εκ.

ISBN: 978-960-563-265-6
56 σελίδες • 21 x 29 εκ.

53

9 789605 630249

9 789605 632656

6,70 €

Αυτοκόλ

Καλώς ήρθατε, παιδιά, στον θαυμαστό κόσμο της Α - Β...
Το αλφάβητό μας έχει 24 γράμματα
και μέσα από τις σελίδες αυτού του βιβλίου:
θα τα γνωρίσετε διαισθητικά, δηλαδή μέσα
από «εικόνες αναφοράς» θα τα αναγνωρίζετε
και θα μάθετε να τα γράφετε αναπτύσσοντας σταδιακά
τη λεπτή κινητική δεξιότητα της γραφής.

Λ.Τ.:

6,70 €

Σε αυτό το βιβλίο δραστηριοτήτων οι μικροί μας φίλοι
έρχονται σε επαφή με τους αριθμούς 1-20.
Τους αναγνωρίζουν και μαθαίνουν να τους γράφουν.
Χρωματίζουν και κολλούν 96 πολύχρωμα αυτοκόλλητα,
αναπτύσσοντας την παρατηρητικότητά τους
και τη λεπτή κινητική δεξιότητα της γραφής.

per

Με 98 suλητα

ISBN 978-960-563-024-9

Αυτοκόλ

Λ.Τ.:

Λ.Τ.:

Σε αυτό το βιβλίο δραστηριοτήτων οι μικροί μας φίλοι
έρχονται σε επαφή με το αλφάβητο. Αναγνωρίζουν
τα γράμματα και μαθαίνουν να τα γράφουν,
αναπτύσσοντας τη λεπτή κινητική δεξιότητα
της γραφής. Παράλληλα, χρωματίζουν και κολλούν
96 πολύχρωμα αυτοκόλλητα,
παίζοντας και διασκεδάζοντας.

per

Με 96 suλητα

ISBN 978-960-563-265-6

Αυτοκόλ

6,70 €

ISBN: 978-960-563-024-9
56 σελίδες • 21 x 29 εκ.

Βιβλία για τον παιδικό σταθμό και το προνήπιο – νηπιαγωγείο

ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ
ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ
ΣΤΟ ΠΡΟΝΗΠΙΟ

Λάχανα και Χάχανα...
στο Νηπιαγωγείο

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΠΟΥΖΛΗ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΠΟΥΖΛΗ

Δραστηριότητες: Νίκος Χατζόπουλος
Στιχουργήματα: Τάσος Ιωαννίδης, Κώστας Κολοβός

Είναι το βιβλίο που μας ταιριάζει!
Παίζουμε! Παίζουμε! Παίζουμε, αλλά και τι μαθαίνουμε!
Τις Γραμμούλες, τους Αριθμούς, τα Χρώματα,
τα Σχήματα και όχι μόνο! Βάζουμε τα μεγέθη στη σειρά,
κινούμαστε στον χώρο όλο χαρά!
Κολλάμε αυτοκόλλητα και χρωματίζουμε,
γράφουμε και ζωγραφίζουμε!
Μα και... άλλα... άλλα πολλά, γιατί είμαστε μικρά παιδιά!

Είναι το βιβλίο που αγαπάμε,γιατί παίζουμε και γελάμε·
και περνάμε όλοι καλά,γιατί μαθαίνουμε πολλά!
Τις Γραμμούλες, τους Αριθμούς, τα Χρώματα,
τα Σχήματα, τα Αντίθετα, μα και άλλα... άλλα πολλά!
Βάζουμε τα μεγέθη στη σειρά,
κινούμαστε στον χώρο όλο χαρά!
Γράφουμε και χρωματίζουμε,
κολλάμε αυτοκόλλητα και... ζωγραφίζουμε!

Το βιβλίο οργανώνεται σε 8 ενότητες:
Χρώματα - Γραμμές & Σχήματα - Μαθαίνουμε τον χώρο Κυκλοφοριακή Αγωγή - Μαθαίνουμε τον χρόνο Αντίθετα - Γράμματα - Αριθμοί
Το βιβλίο συνοδεύεται από CD σε μουσική Τάσου Ιωαννίδη.
Τραγουδούν ο Τάσος Ιωαννίδης
και η παιδική χορωδία Σπύρου Λάμπρου.

Με superτα
λη
Αυτοκόλ

Με superτα
λη
Αυτοκόλ

Με superτα

Αυτοκόλ

λη

ISBN: 978-960-5630-04-1
72 σελίδες • 21 x 29 εκ.

9,00 €

ISBN: 978-960-5630-30-0
96 σελίδες • 21 x 29 εκ.
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Λ.Τ.:

8,34 €

Λ.Τ.:

Λ.Τ.:

ΑΚΟΥΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ
ΤA ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΕ QR CODE
14,90 €

ISBN: 978-960-5630-07-2
160 σελίδες • 21 x 29 εκ.

Το βιβλίο των Μαθηματικών μου
στο Νηπιαγωγείο

Διονύσης Βαλεριάνος – Νίκος Χατζόπουλος

Διονύσης Βαλεριάνος – Νίκος Χατζόπουλος

9 789606 738548

9 789606 738531

Το βιβλίο της Γλώσσας μου
στο Νηπιαγωγείο

11,00 €

Βιβλίο με πρωτότυπες και ευχάριστες δραστηριότητες που στόχο έχουν να δημιουργήσουν
λογικομαθηματικά ερεθίσματα στους μικρούς μαθητές, ώστε σταδιακά να αναπτύξουν
τις ικανότητές τους στην παρατήρηση, τη σύγκριση, την ταξινόμηση κ.ά. Μέσα από ένα
ευρύ και ταυτόχρονα διαθεματικό πλαίσιο καταστάσεων προβληματισμού οι μικροί μας
φίλοι μαθαίνουν να επεξεργάζονται και να εμπεδώνουν τις έννοιες των ποσοτήτων, των
μεγεθών, των χρωμάτων, των σχημάτων, του χώρου και του χρόνου, των αριθμών, ενώ
παράλληλα αναπτύσσουν ως διαδικασία τις πρακτικές της δοκιμής, της επαλήθευσης
και του ελέγχου. Επίσης, μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες γίνεται προσπάθεια
να καλλιεργηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η λεπτή κινητική δεξιότητα της γραφής.
«Το βιβλίο των Μαθηματικών μου στο Νηπιαγωγείο» περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:
✓ Χρώματα. ✓ Χωροχρονικές έννοιες (πίσω - μπροστά, μέσα - έξω, κάτω - πάνω, ψηλά
- χαμηλά, μακριά - κοντά, γύρω - γύρω, απέναντι - δίπλα, πρώτος - μεσαίος - τελευταίος,
δεξιά - αριστερά, πριν - τώρα - μετά, μεγάλα - μικρά, στενό - πλατύ, στενό - φαρδύ, λεπτά
- χοντρά, λίγα - πολλά, γεμάτο - άδειο). ✓ Γραμμές - γραμμούλες - σχήματα.
✓ Ομαδοποιήσεις - ταξινομήσεις. ✓ Αριθμοί (1 - 20). ✓ Συγκρίσεις μεγεθών και ποσοτήτων. ✓ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της πρόσθεσης και της αφαίρεσης.

ISBN: 978-960-6738-53-1
136 σελίδες • 21 x 29 εκ.

Λ.Τ.:

Λ.Τ.:

Βιβλίο με πολλές πρωτότυπες και ευχάριστες δραστηριότητες που
στόχο έχουν να εισαγάγουν σταδιακά τους μικρούς μας φίλους
στον κόσμο της προφορικής επικοινωνίας, να υποβοηθήσουν τις
δυνατότητές τους στην ανάγνωση και να τους ασκήσουν στη γραφή
και στη γραπτή έκφραση. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων,
τους οποίους θέτει και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, προσφέρονται ελκυστικές ασκήσεις παιγνιώδους μορφής στις οποίες
ο μαθητής, εκτός από τη γνώση, προσλαμβάνει και διαθεματικά
ερεθίσματα, καθώς οι περισσότερες δραστηριότητες είναι άρρηκτα
συνδεδεμένες με τη Μελέτη Περιβάλλοντος.
Οι δραστηριότητες που παρουσιάζονται έχουν οργανωθεί ως εξής:
✓ Γνωριμία με τις γραμμές (οριζόντια, κάθετη, πλάγια και καμπύλη).
✓ Αντιστοιχίσεις εικόνων - λέξεων με σκοπό
την αναγνώριση του αλφαβητικού συστήματος.
✓ Το αλφάβητο. ✓ Επανάληψη.
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10,00 €

ISBN: 978-960-6738-54-8
128 σελίδες • 21 x 29 εκ.

ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Μαθαίνω - Κολλάω - Χρωματίζω

τα επαγγελματα

Λ.Τ.:

6,50 €

ISBN: 978-960-563-144-4
32 σελίδες • 21 x 29 εκ.

Σε αυτά τα βιβλία δραστηριοτήτων
οι μικροί μας φίλοι μαθαίνουν τα μέσα μεταφοράς
και τα επαγγέλματα, χρωματίζοντας υπέροχες
εικόνες και κολλώντας φανταστικά αυτοκόλλητα.
Παράλληλα, αναπτύσσουν σταδιακά
τη λεπτή κινητική δεξιότητα της γραφής
και την παρατηρητικότητά τους.

Λ.Τ.:

ISBN 978-960-563-059-1

Διονύσης Βαλεριάνος

9 789605 631444

ISBN 978-960-563-144-4

Διονύσης Βαλεριάνος

9 789605 630591

τα μεσα μεταφορασ

3+

7,80 €

ISBN: 978-960-563-059-1
48 σελίδες • 21 x 29 εκ.

Χρω μα τίζ ουμ ε...

Κο λλ άμ ε.. .
Δι αβ άζ ου με ...
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Κολλάω - Χρωματίζω - Διαβάζω - Διασκεδάζω

η πριγκιπισσα αννυ
και οι πριγκιπικες περιπετειες τησ

Λ.Τ.:

6,50 €

ISBN: 978-960-6738-80-7
32 σελίδες • 21 x 29 εκ.

Σε αυτά τα βιβλία δραστηριοτήτων
οι μικρές μας φίλες διασκεδάζουν, διαβάζοντας,
χρωματίζοντας υπέροχες εικόνες
και κολλώντας φανταστικά αυτοκόλλητα.
Παράλληλα, αναπτύσσουν σταδιακά
τη λεπτή κινητική δεξιότητα της γραφής
και την παρατηρητικότητά τους.

Λ.Τ.:

ISBN 978-960-563-136-9

Διονύσης Βαλεριάνος

9 789606 738807

ISBN 978-960-6738-80-7

Διονύσης Βαλεριάνος

9 789605 631369

νεράιδες μονΟκεροι και ξωτικα

4+

6,50 €

ISBN: 978-960-563-136-9
32 σελίδες • 21 x 29 εκ.

Χρω μα τίζ ουμ ε...

Κο λλ άμ ε.. .
Δι αβ άζ ου με ...
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ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Κολλάω - Χρωματίζω - Διαβάζω - Διασκεδάζω

Ιππότες, Κάστρα και Δράκοι

Λ.Τ.:

6,50 €

ISBN: 978-960-563-072-0
32 σελίδες • 21 x 29 εκ.

Σε αυτά τα βιβλία δραστηριοτήτων
οι μικροί μας φίλοι διασκεδάζουν,
διαβάζοντας, χρωματίζοντας υπέροχες εικόνες
και κολλώντας φανταστικά αυτοκόλλητα.
Παράλληλα, αναπτύσσουν σταδιακά
τη λεπτή κινητική δεξιότητα της γραφής
και την παρατηρητικότητά τους.

Λ.Τ.:

ISBN 978-960-563-154-3

Διονύσης Βαλεριάνος

9 789605 630720

ISBN 978-960-563-072-0

Διονύσης Βαλεριάνος

9 789605 631543

Πειρατές και Κουρσάροι

4+

6,50 €

ISBN: 978-960-563-154-3
48 σελίδες • 21 x 29 εκ.

Χρω μα τίζ ουμ ε...

Κο λλ άμ ε.. .
Δι αβ άζ ου με ...
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Μαθαίνω και Χρωματίζω

Χρωματίζω τους Δεινόσαυρουσ,
Τα προϊστορικά ζώα και μαθαίνω τους αριθμούς

4+

Μαθαίνω και Χρωματίζω τους Ήρωες
της Επανάστασης του 1821
Εικονογράφηση: Σπύρος Ζαχαρόπουλος

per

Με 9 8 s uλ η τ α
Αυτοκόλ

9 789605 633271

ISBN 978-960-563-327-1

Γιώτα Γκότση

per

Με 9 8 s uλ η τ α
Αυτοκόλ

Σε αυτό το βιβλίο δραστηριοτήτων οι μικροί μας φίλοι έρχονται
σε επαφή με τους αριθμούς, τους αναγνωρίζουν και μαθαίνουν να τους
γράφουν, αναπτύσσοντας τη λεπτή κινητική δεξιότητα της γραφής.
Παράλληλα, γνωρίζουν τους δεινόσαυρους,
τα προϊστορικά ζώα και διασκεδάζουν μαζί τους χρωματίζοντας και κολλώντας αυτοκόλλητα!

Σε αυτό το βιβλίο δραστηριοτήτων οι μικροί μας φίλοι γνωρίζουν
τους σημαντικότερους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.
Μαθαίνουν για τη ζωή και τη δράση τους. Χρωματίζουν την εικόνα τους.
Κολλούν αυτοκόλλητα και αντιγράφουν τα ονόματά τους.
Ελάτε να γνωρίσουμε τους σπουδαίους Αγωνιστές του 1821
που πολέμησαν για την Ελευθερία!

ουμε...

Χρωματίζ

ουμε...

Χρωματίζ

με...

...γράφου

...

...κολλάμε

6,00 €

με...

Διαβάζου

ISBN: 978-960-5630-88-1
48 σελίδες • 21 x 29 εκ.

Λ.Τ.:

Λ.Τ.:

με...
Διαβάζου
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7,20 €

ISBN: 978-960-563-327-1
56 σελίδες • 21 x 29 εκ.

Εκπαιδευτικές αφίσες – ΧΑΡΤΕΣ

3,50 €

θμοί

1-20

3,50 €

ISBN 978-960-563-236-6

ISBN 978-960-563-213-7

Οι Α ρι

θμοί

Λ.Τ.:

Οι Α ρι

Λ.Τ.:

3,50 €

ISBN 978-960-563-234-2

Λ.Τ.:

λφάβητο

Λ.Τ.:

1-100

3,50 €

ISBN 978-960-563-214-4

ISBN: 978-960-563-234-2
Διάσταση: 70 x 100 εκ.

ISBN: 978-960-563-213-7
Διάσταση: 70 x 100 εκ.

ISBN: 978-960-563-236-6
Διάσταση: 70 x 100 εκ.

ISBN: 978-960-563-214-4
Διάσταση: 70 x 100 εκ.

9 789605 632342

9 789605 632137

9 789605 632366

9 789605 632144

ISBN 978-960-563-233-5

Η
τα Σ Χ

3,50 €

ISBN: 978-960-563-263-2
Διάσταση: 70 x 100 εκ.

9 789605 632335

9 789605 632632

3,50 €

ISBN 978-960-563-238-0

ISBN 978-960-563-263-2

ISBN: 978-960-563-233-5
Διάσταση: 70 x 100 εκ.

Μ ΑΤΑ

ΩΜ
τα Χ Ρ

Λ.Τ.:

3,50 €

φοριακή
κυκλοα γωγή

Λ.Τ.:

Λ.Τ.:

Α
ΠΡ ΟΠ

ΙΔ ΕΙΑ

Λ.Τ.:

Το Α

Λ ΙΚ Ο
ΓΓ
Α
Τ ο άβητο
Α λφ

ΑΤΑ

3,50 €

ISBN 978-960-563-237-3

ISBN: 978-960-563-233-5
Διάσταση: 70 x 100 εκ.

ISBN: 978-960-563-237-3
Διάσταση: 70 x 100 εκ.

9 789605 632380

9 789605 632373
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ISBN: 978-960-8458-82-6 • Διάσταση: 70 x 100 εκ.

ISBN: 978-960-8458-38-3 • Διάσταση: 100 x 70 εκ.

61

Κ ΟΣΜΟΥ

ISBN: 978-960-8458-93-2

ISBN: 978-960-563-262-5
Διάσταση: 100 x 70 εκ. • 2 όψεις

9,20 €

Χ ΑΡΤΗΣ 2 ΠΛΗΣ

Λ.Τ.:

2,63 €

ΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ

ΟΨΗΣ ΔΙΠΛΩΤΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΟΣ
Χάρτησ τΟΥ κΌΣΜΟΥ
Λ.Τ.:

ΟΨΗΣ ΔΙΠΛΩΤΟΣ

9,20 €

ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ

Χ ΑΡΤΗΣ 2 ΠΛΗΣ

Λ.Τ.:

2,63 €

ΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ

4,50 €

9 789608 458383

Λ.Τ.:

ISBN: 978-960-8458-38-3

Ε ΥΡΩΠΗΣ

9 789605 632625

ISBN 978-960-563-262-5

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΟΣ
Χάρτης Ευρώπης
Λ.Τ.:

9 789608 458826

Ε ΛΛΑΔΑΣ
ΟΨΗΣ ΔΙΠΛΩΤΟΣ

9,20 €

ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ

Χ ΑΡΤΗΣ 2 ΠΛΗΣ

2,63 €

Λ.Τ.:

Λ.Τ.:

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΟΣ
Χάρτησ Ελλάδας
ΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ

το ανθρωπινο σωμα

ISBN: 978-960-563-239-7
Διάσταση: 100 x 70 εκ. • 2 όψεις

4,50 €

ISBN: 978-960-8458-82-6

Λ.Τ.:

9 789605 632397

το ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ

ISBN: 978-960-8458-93-2 • Διάσταση: 100 x 70 εκ.

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Λεξικό Νεοελληνικής Γλώσσας

Λεξικό Νεοελληνικής Γλώσσας (τσεπησ)

Θανάσης Μητσόπουλος
Μιχαήλα Κυρίτση
ISBN.: 978-960-7650-97-2
12 x 17 εκ. • σελ.: 760 • Λ.Τ.: 12,90 €

Θανάσης Μητσόπουλος
Μιχαήλα Κυρίτση
ISBN.: 978-960-7650-98-0
8,5 x 11,5 εκ. • σελ.: 1088 • Λ.Τ.: 8,30 €

9 789605 633677

ISBN 978-960-563-367-7

Δημοτικού

9 789605 632175

ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ
ΚΑΙ
ΞΕΦΥΛΛΙΣΤΕ

ISBN 978-960-563-217-5

9 789605 632168

Α´

ISBN 978-960-563-216-8

9 789607 650986

ISBN 960-7650-98-0

Για όλες τις τάξεις του Δημοτικού

Μαθαίνω και Εξασκούμαι
ΣΤΗ ΓΛΏΣΣΑ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Α΄ τευχοσ)

Μαθαίνω και Εξασκούμαι
ΣΤΗ ΓΛΏΣΣΑ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Β΄ τευχοσ)

42 ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΤΗ ΓΛΏΣΣΑ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΓΙΩΤΑ ΓΚΟΤΣΗ
ISBN.: 978-960-563-216-8
21 x 29 εκ. • σελ.: 176 • Λ.Τ.: 8,50 €

ΓΙΩΤΑ ΓΚΟΤΣΗ
ISBN.: 978-960-563-217-5
21 x 29 εκ. • σελ.: 176 • Λ.Τ.: 8,50 €

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΑΖΑΡΗ
ISBN.: 978-960-563-367-7
21 x 29 εκ. • σελ.: 96 • Λ.Τ.: 6,70 €

62

Ν
Ε
Ο

9 789605 633776

Δημοτικού

ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ
ΚΑΙ
ΞΕΦΥΛΛΙΣΤΕ

Νίκος Χατζόπουλος – Διονύσης Βαλεριάνος
ISBN.: 978-960-563-377-6
21 x 29 εκ. • σελ.: 80 • Λ.Τ.: 5,00 €

Νίκος Χατζόπουλος – Τραγούδια: Τάσος Ιωαννίδης
ISBN.: 978-960-5630-08-9
21 x 29 εκ. • σελ.: 400 • Λ.Τ.: 21,10 €

ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ
ΚΑΙ
ΞΕΦΥΛΛΙΣΤΕ

9 789605 633516

Λάχανα και Χάχανα
ΓΛΩΣΣΑ Α’ Δημοτικού

ISBN 978-960-563-351-6

ΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ τησ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

9 789605 633509

ISBN 978-960-563-350-9

ISBN 978-960-563-377-6

Α´

Ν
Ε
Ο

Μαθαίνω και Εξασκούμαι
ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ a΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
(Α΄ τευχοσ)

Μαθαίνω και Εξασκούμαι
ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ a΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
(b΄ τευχοσ)

Νίκος Χατζόπουλος
ISBN.: 978-960-563-350-9
21 x 29 εκ. • σελ.: 216 • Λ.Τ.: 8,50 €

Νίκος Χατζόπουλος
ISBN.: 978-960-563-351-6
21 x 29 εκ. • σελ.: 256 • Λ.Τ.: 9,50 €
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ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

9 789605 633684

ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ
ΚΑΙ
ΞΕΦΥΛΛΙΣΤΕ

ISBN 978-960-563-368-4

Δημοτικού

9 789605 632205

ISBN 978-960-563-220-5

9 789605 632199

ISBN 978-960-563-219-9

Β´

Μαθαίνω και Εξασκούμαι
ΣΤΗ ΓΛΏΣΣΑ β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Α΄ τευχοσ)

Μαθαίνω και Εξασκούμαι
ΣΤΗ ΓΛΏΣΣΑ β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Β΄ τευχοσ)

71 ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΤΗ ΓΛΏΣΣΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΓΙΩΤΑ ΓΚΟΤΣΗ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΥΡΗ
ISBN.: 978-960-563-219-9
21 x 29 εκ. • σελ.: 208 • Λ.Τ.: 8,50 €

ΓΙΩΤΑ ΓΚΟΤΣΗ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΥΡΗ
ISBN.: 978-960-563-220-5
21 x 29 εκ. • σελ.: 208 • Λ.Τ.: 8,50 €

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΑΖΑΡΗ
ISBN.: 978-960-563-368-4
21 x 29 εκ. • σελ.: 120 • Λ.Τ.: 7,80 €

Μαθαίνω και Εξασκούμαι
ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ b΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
(Α΄ τευχοσ)

Μαθαίνω και Εξασκούμαι
ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ b΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
(b΄ τευχοσ)

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ISBN.: 978-960-563-353-0

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ISBN.: 978-960-563-354-7
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9 789605 633691

ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ
ΚΑΙ
ΞΕΦΥΛΛΙΣΤΕ

ISBN 978-960-563-369-1

Δημοτικού

9 789605 632236

ISBN 978-960-563-223-6

9 789605 632229

ISBN 978-960-563-222-9

Γ´

Μαθαίνω και Εξασκούμαι
ΣΤΗ ΓΛΏΣΣΑ γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Α΄ τευχοσ)

Μαθαίνω και Εξασκούμαι
ΣΤΗ ΓΛΏΣΣΑ γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Β΄ τευχοσ)

57 ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΤΗ ΓΛΏΣΣΑ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΓΙΩΤΑ ΓΚΟΤΣΗ
ISBN.: 978-960-563-222-9
21 x 29 εκ. • σελ.: 160 • Λ.Τ.: 8,50 €

ΓΙΩΤΑ ΓΚΟΤΣΗ
ISBN.: 978-960-563-223-6
21 x 29 εκ. • σελ.: 144 • Λ.Τ.: 8,50 €

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΑΖΑΡΗ
ISBN.: 978-960-563-369-1
21 x 29 εκ. • σελ.: 120 • Λ.Τ.: 7,80 €

Γλώσσα
ΤΑ ΑΠΙΘΑΝΑ ΜΟΛΥΒΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΜΝΗΝΟΥ – ΜΑΡΙΑ ΦΡΕΝΤΖΟΥ
ISBN.: 978-960-8458-91-8
17 x 24 εκ. • σελ.: 528 • Λ.Τ.: 17,00 €

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΟΥΤΟΥ – ΥΠΑΤΙΑ ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ
ISBN.: 978-960-8458-88-9
17 x 24 εκ. • σελ.: 432 • Λ.Τ.: 12,00 €

65

Ν
Ε
Ο

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Γ´

Δημοτικού

Μαθαίνω και Εξασκούμαι
ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
(Α΄ τευχοσ)

Μαθαίνω και Εξασκούμαι
ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
(β΄ τευχοσ)

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ISBN.: 978-960-563-356-1

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ISBN.: 978-960-563-357-8

Μαθαίνω και Εξασκούμαι
ΣΤΗ ΓΛΏΣΣΑ δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Α΄ τευχοσ)

Μαθαίνω και Εξασκούμαι
ΣΤΗ ΓΛΏΣΣΑ δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (δ΄ τευχοσ)

ΓΙΩΤΑ ΓΚΟΤΣΗ
ISBN.: 978-960-563-225-0
21 x 29 εκ. • σελ.: 216 • Λ.Τ.: 8,50 €

ΓΙΩΤΑ ΓΚΟΤΣΗ
ISBN.: 978-960-563-226-7
21 x 29 εκ. • σελ.: 232 • Λ.Τ.: 9,50 €
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9 789605 633707

ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ
ΚΑΙ
ΞΕΦΥΛΛΙΣΤΕ

ISBN 978-960-563-370-7

Δημοτικού

9 789605 632267

ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ
ΚΑΙ
ΞΕΦΥΛΛΙΣΤΕ

ISBN 978-960-563-226-7

9 789605 632250

ISBN 978-960-563-225-0

Δ´

54 ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΤΗ ΓΛΏΣΣΑ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΑΖΑΡΗ
ISBN.: 978-960-563-370-7
21 x 29 εκ. • σελ.: 120 • Λ.Τ.: 7,80 €

Ν
Ε
Ο

Δημοτικού

Μαθαίνω και Εξασκούμαι
ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
(β΄ τευχοσ)

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ISBN.: 978-960-563-359-2

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ISBN.: 978-960-563-360-8

ISBN 978-960-563-345-5

Μαθαίνω και Εξασκούμαι
ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
(Α΄ τευχοσ)

Μαθηματικα
ΑΝΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ISBN.: 978-960-8458-86-4
17 x 24 εκ. • σελ.: 640 • Λ.Τ.: 17,00 €

9 789605 633455

Δ´

Ν
Ε
Ο

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

Εκθέσεις για τηΝ δ΄ Δημοτικου

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΟΥΤΟΥ – ΥΠΑΤΙΑ ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ
ISBN.: 978-960-8458-83-8
17 x 24 εκ. • σελ.: 304 • Λ.Τ.: 12,40 €

χριστινα ναζαρη
ISBN.: 978-960-563-345-5
17 x 24 εκ. • σελ.: 416 • Λ.Τ.: 13,90 €
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Ε´

Δημοτικού

ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ
ΚΑΙ
ΞΕΦΥΛΛΙΣΤΕ

9 789605 633714

9 789605 633448

ISBN 978-960-563-344-8

9 789605 633431

ISBN 978-960-563-343-1

ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ
ΚΑΙ
ΞΕΦΥΛΛΙΣΤΕ

ISBN 978-960-563-371-4

Ν
Ε
Ο

Ν
Ε
Ο

Μαθαίνω και Εξασκούμαι
ΣΤΗ ΓΛΏΣΣΑ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Α΄ τευχοσ)

Μαθαίνω και Εξασκούμαι
ΣΤΗ ΓΛΏΣΣΑ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Β΄ τευχοσ)

ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΤΗ ΓΛΏΣΣΑ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΓΙΩΤΑ ΓΚΟΤΣΗ
ISBN.: 978-960-563-343-1
21 x 29 εκ. • σελ.: 224 • Λ.Τ.: 8,50 €

ΓΙΩΤΑ ΓΚΟΤΣΗ
ISBN.: 978-960-563-344-8
21 x 29 εκ. • σελ.: 304 • Λ.Τ.: 11,50 €

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΑΖΑΡΗ
ISBN.: 978-960-563-371-4
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

γλωσσα (ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΡΟΔΙ ΚΑΙ ΡΟΔΑΝΙ)
ιωννα κομνηνου
ISBN.: 978-960-8458-19-2
17 x 24 εκ. • σελ.: 624 • Λ.Τ.: 17,50 €

Ν
Ε
Ο

Μαθαίνω και Εξασκούμαι
ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
(Α΄ τευχοσ)

Μαθαίνω και Εξασκούμαι
ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
(Β΄ τευχοσ)

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ISBN.: 978-960-563-362-2

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ISBN.: 978-960-563-363-9
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9 789605 630027

Δημοτικού

ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ
ΚΑΙ
ΞΕΦΥΛΛΙΣΤΕ

Εκθέσεις για την Ε΄ Δημοτικου

ΦΥΣΙΚΑ [ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ]

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΑΖΑΡΗ
ISBN.: 978-960-5630-02-7
17 x 24 εκ. • σελ.: 448 • Λ.Τ.: 13,90 €

Γ. ΤΣΑΜΗΣ – Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ISBN.: 978-960-8458-78-9
17 x 24 εκ. • σελ.: 416 • Λ.Τ.: 12,00 €

Ε ´και ΣΤ ´Δημοτικού

ISBN 978-960-5630-02-7

Ε´

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ [ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ]

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Ε΄ - ΣΤ΄ Δημοτικου

Γ. ΤΣΑΜΗΣ – Μ. ΛΕΜΠΕΣΗ – Υ. ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ
ISBN.: 978-960-8458-79-Χ
17 x 24 εκ. • σελ.: 368 • Λ.Τ.: 13,40 €

ΣΤΕΛΛΑ ΓΚΟΤΣΗ – ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣ
ISBN.: 978-960-6738-10-4
17 x 24 εκ. • σελ.: 432 • Λ.Τ.: 12,00 €

Χρυσά Ίκκου
ISBN.: 978-960-5630-01-0
17 x 24 εκ. • σελ.: 352 • Λ.Τ.: 13,90 €
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9 789605 633721

ISBN 978-960-563-372-1

Δημοτικού

9 789605 632328

ISBN 978-960-563-232-8

9 789605 632311

ISBN 978-960-563-231-1

Σ Τ´

Μαθαίνω και Εξασκούμαι
ΣΤΗ ΓΛΏΣΣΑ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Α΄ τευχοσ)

Μαθαίνω και Εξασκούμαι
ΣΤΗ ΓΛΏΣΣΑ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Β΄ τευχοσ)

ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΤΗ ΓΛΏΣΣΑ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΓΙΩΤΑ ΓΚΟΤΣΗ
ISBN.: 978-960-563-231-1
21 x 29 εκ. • σελ.: 256 • Λ.Τ.: 8,50 €

ΓΙΩΤΑ ΓΚΟΤΣΗ
ISBN.: 978-960-563-232-8
21 x 29 εκ. • σελ.: 288 • Λ.Τ.: 11,50 €

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΑΖΑΡΗ
ISBN.: 978-960-563-372-1
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΓΛΩΣΣΑ
(ΛΕΞΕΙΣ - ΦΡΑΣΕΙΣ - ΚΕΙΜΕΝΑ)
Μ. ΑΡΧΟΝΤΑ – Π. ΤΣΟΥΤΣΟΥ
ISBN.: 978-960-8458-77-3
17 x 24 εκ. • σελ.: 704 • Λ.Τ.: 18,00 €

Ν
Ε
Ο

Μαθαίνω και Εξασκούμαι
ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
(Α΄ τευχοσ)

Μαθαίνω και Εξασκούμαι
ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
(Β΄ τευχοσ)

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ISBN.: 978-960-563-365-3

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ISBN.: 978-960-563-366-0
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Σ Τ´

Δημοτικού

ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ
ΚΑΙ
ΞΕΦΥΛΛΙΣΤΕ

Μαθηματικά

Εκθέσεις για τη ΣΤ΄ Δημοτικου

ΦΥΣΙΚΑ [ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ]

Κέλλυ Παπαθανάση – Όλγα Παπαθανάση
ISBN.: 978-960-8458-20-8
17 x 24 εκ. • σελ.: 768 • Λ.Τ.: 17,00 €

Ειρήνη Γεωργαλά
ISBN.: 978-960-5630-00-3
17 x 24 εκ. • σελ.: 400 • Λ.Τ.: 13,90 €

ΑΝΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΜΗΣ
ISBN.: 978-960-8458-73-4
17 x 24 εκ. • σελ.: 480 • Λ.Τ.: 13,00 €

ΙΣΤΟΡΙΑ του Νεότερου
και Σύγχρονου κόσμου

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
[ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗ]

Ιωάννα Κάππου – Χριστίνα Νάζαρη
ISBN.: 978-960-8458-87-1
17 x 24 εκ. • σελ.: 432 • Λ.Τ.: 13,35 €

ΣΤΕΛΛΑ ΓΚΟΤΣΗ – ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣ
ISBN.: 978-960-8458-20-8
17 x 24 εκ. • σελ.: 512 • Λ.Τ.: 13,00 €
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ΕΛ Α ΝΑ Σ ΟΥ ΠΩ
M IA

Ι ΣΤΟ ΡΙΑ

Αγαπητέ αναγνώστη,
σαρώνοντας αυτόν τον κωδικό,
μπορείς να ακούσεις την αφήγηση του παραμυθιού
από το tablet ή το κινητό σου ΔΩΡΕΑΝ.

* Ενδέχεται να χρειαστεί η εγκατάσταση
ενός QR Code reader.

www.ellinoekdotiki.gr
Ιπποκράτους 82, 106 80, Αθήνα / Τηλ.: 210 36 13 676 / Fax: 210 36 35 207

