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Ο Γαλήνιος, ένα μεγάλο Πάντα, μετακομίζει στη γειτονιά τριών 
παιδιών και γίνεται φίλος τους. Τους αφηγείται τρεις υπέροχες, 
βαθυστόχαστες ιστορίες, δοσμένες με λέξεις απλές και υπέρο-
χα χρώματα.

23135 • 978- 960-422-492-0 • 22.5x25.5 • Σελ.: 48

Οι υπέροχες ιστορίες του Γαλήνιου

Μια πανέμορφη ιστορία για το σημαντικό, το σπουδαίο και το 
καλό, βασισμένη σε ένα παρα μύθι του Λέοντα Τολστόι.

Οι τρεις ερωτήσεις
23126 • 978-960-422-058-8 • 25x23 • Σελ.: 36

Ένα παραμύθι για τη δύναμη της προσφοράς.
Τρεις καλόγεροι, ο Χοκ, ο Λοκ και ο Σο διασχίζουν μια ορεινή 
χώρα και προσπαθούν να μάθουν τι είναι αυτό που κάνει τον 
άνθρωπο ευτυχισμένο. Ο δρόμος τους θα τους φέρει σ’ ένα 
χωριό, όπου οι κάτοικοί του ζούνε μέσα στον φόβο.
Όταν όμως οι τρεις καλόγεροι τους μαθαίνουν πώς φτιάχνεται μια 
πετρόσουπα...

23125 •  978-960-422-002-1 • 24x26.5 • Σελ.: 40

Πετρόσουπα

Μετάφραση: Μάνος Κοντολέων

JON J MUTH

5+

5+

5+

Mια ζωή θα σ’ αγαπώ και...
Κείμενα: Linda Zuckerman

Ποια είναι η πιο μεγάλη σου ευχή για το παιδί που αγαπάς; Να κοιμά-
ται ήρεμα, κάθε βράδυ, μέσα στην αγκαλιά σου; Να ξέρεις πως ό,τι 
κι αν του τύχει στη ζωή, εσύ θα είσαι εκεί; Ένα τρυφερό βιβλίο με 
ευχές για κάθε παιδί, που το βοηθάει να νιώσει τη σημαντικότητα της 
προσφοράς και της αγάπης. Ένα βιβλίο που θα κρατά συντροφιά στο 
παιδί σου ακόμα κι όταν μεγαλώσει.

28069 • 978-960-422-591-0 • 21.5x28.5 • Σελ.: 40

5+
€10,00

€13,00

€13,50

€13,50



6+
Το φύλλο που δεν ήθελε να πέσει
Γιάννης Πλαχούρης • Εικόνες: Ειρήνη Καραλέκα

Είναι το τελευταίο φύλλο μιας λεύκας που αγαπά με πάθος τη ζωή 
και αρνείται να πέσει. Αυτή του η αγάπη είναι που το οδηγεί ν’ 
ανακαλύψει τη δύναμη που κρύβει ο καθένας μας μέσα του, να 
μάθει να παρατηρεί και να γνωρίζει τον κόσμο γύρω του, να ζει με 
αξίες, αρχές και στόχους. 

28059 • 978-960-422-144-8 • 21x27.5 • Σελ.: 32

Κάποτε στη Μελωδιούπολη

28224 •978-960-422-700-6 • 23,5x25 • Σελ.: 32

Γιώργος Κωνσταντινίδης • Εικόνες: Άκης Μελάχρης

Σε μια πόλη όπου ζουν όλα τα όργανα, η ζήλια φώλιασε στις καρδιές 
των κατοίκων της. Αυτό θα σταθεί αφορμή να μάθουν για την αξία 
της συλλογικότητας και πώς ο καθένας είναι διαφορετικός, μα χρή-
σιμος για το σύνολο. Το CD περιέχει την αφήγηση της ιστορίας και 
τραγούδια. Οι παρτιτούρες των τραγουδιών περιέχονται στο βιβλίο.

5+

Δίπλα στις ρίζες μιας ελιάς και ανάμεσα σε κατακόκκινες παπαρού-
νες, ένα αγόρι βρίσκει ένα κουτάβι. Και θα το πάρει σπίτι του. 
Κάπως έτσι ξεκινά μια αληθινή φιλία ανάμεσα σε ένα παιδί και έναν 
σκύλο. Αλλά πού καταλήγει; Μια ιστορία τρυφερή που φανερώνει 
ένα μεγάλο και καλά κρυμμένο μυστικό... Τόσο μεγάλο και τόσο 
καλά κρυμμένο που δύσκολα μπορείς να πεις ποιο τάχα είναι το 
όνομά του - Ελίτσα ή Παπαρούνα;

Ελίτσα ή Παπαρούνα
Μάνος Κοντολέων • Εικόνες: Βασίλης Παπατσαρούχας
28096 • 978-960-422-798-3 • 25x25 • Σελ.: 32

6+

28229 • 978-960-547-226-9 • Σελ.: 96

Ο ευτυχισμένος πρίγκιπας

O εγωιστής γίγαντας
28222 • 978-960-422-014-4 • Σελ.: 40

28223 • 978-960-422-076-2 • Σελ.: 32

Τρία χρυσά παραμύθιαΟΣΚΑΡ ΟΥΑΙΛΝΤ
Mετάφραση: Ευαγγελία Δημητροπουλάκη

Εικόνες: Δήμητρα Ψυχογυιού
Mαγευτικές και συγκλονιστικά συγκινητικές 
ιστορίες για παιδιά από τον Όσκαρ Ουάιλντ.

5+

€10,90 € 8,00 € 8,00

€ 9,90

€13,10

€10,90



Τα παπουτσάκια που λένε παραμύθια
Αγγελική Βαρελλά • Εικόνες: Σπύρος Γούσης

O Hλίας είναι ένα παιδί της χαράς που αντιμετωπίζει 
όμως ένα μεγάλο πρόβλημα. Mόνος του βρίσκει 
τρόπο να ξεπεράσει το βάσανό του και να κάνει όσο 
γίνεται πιο όμορφη τη ζωή του και τη ζωή των άλλων 
γύρω του. Tα παπουτσάκια, που του έφτιαξε ο πατέ-

ρας του και που δεν θα χρησιμοποιήσει ποτέ, γίνονται αφορμή να 
αναπτύξει τη φαντασία του και να δώσει χαρά στους άλλους.

28029 • 978-960-234-552-8 • 21x27.5 • Σελ.: 32
6+

Υπήρχε κάποτε μια χειροβομβίδα που ήταν μάλλον διαφορετική 
από τις άλλες...  Αυτή, σε αντίθεση με τα αδέρφια της, δεν ένιωθε 
χαρά με την καταστροφή ούτε δεχόταν ότι γεννήθηκε για να προ-
καλεί θλίψη…

Η χειροβομβίδα που ήθελε 
να είναι σαν... τη βίδα
Γιώτα Κ. Αλεξάνδρου • Eικόνες: Λιάνα Δενεζάκη
28221 • 978-960-422-911-6 • 21x27.5 • Σελ.: 32

6+

Ο μικρός Αλέξης, μέσα σε ένα σεντούκι γεμάτο παιχνίδια, 
ανακαλύπτει μια χρωματιστή σβούρα. Όταν την παίρνει στα 
χέρια του, η σβούρα λάμπει και σκορπίζει γύρω της χρώματα... 
Αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει θα αλλάξει τη διάθεση του 
σπιτιού του, του σχολείου του, της πόλης του αλλά και του 
κόσμου όλου.
Η ιστορία μιλάει για τη μεταδοτική δύναμη της αισιοδοξίας.

Η πολύχρωμη σβούρα
Κώστας Αρκουδέας • Εικόνες: Εύα Καραντινού
28225 • 978-960-547-034-0 • 21.5x27.8 • Σελ.: 32

6+

28119 • 978-960-547-179-8 
21x27.5 • Σελ.: 104

28115 • 978-960-422-968-0 

21x30.5 • Σελ.: 72
28111 • 978-960-422-884-3 
21x30.5 • Σελ.: 72

28113 • 978-960-422-771-6 
21x27.5 • Σελ.: 112

€10,90

€ 7,90

€10,90

€ 8,00 € 8,90 €10,90 € 9,90



Μια ιστορία για τη σωστή διατροφή

Πέντε σωματοφύλακες κλεισμένοι 
στο ψυγείο

Aκολουθήστε το περιπετειώδες ταξίδι του Mάνου στο πάρτι 
του ψυγείου του, και γνωρίστε μαζί του τους ση μαντι κότερους 
φύλακες του σώματός μας και της υγείας μας. Mετατρέψτε το 
καθημερινό ταξίδι της τροφής σε ταξίδι γνώσης, εμπειρίας, 
νοστιμιάς, δύναμης και υγείας. 

29902 • 978-960-422-611-5 • 23.5x25 • Σελ.: 40

19Η XΙΛΙΑΔΑ
6+

Νίκος Μιχαλόπουλος • Άννα Βερούλη
Εικόνες: Ιούλιος Μαρουλάκης

EΓKEKPIMENA AΠO TO YΠ. ΠAIΔEIAΣ ΓIA TIΣ ΣXOΛ. BIBΛ/KEΣ  • Σ.Π. 35η/28-2-07

Το δρομάκι που ήθελε να γίνει λεωφόρος
Νίκος Μιχαλόπουλος • Εικόνες: Ειρήνη Καραλέκα

23704 • 978-960-422-822-5 • 16x20.5 • Σελ.: 64

Ένα παραμύθι γι’ αυτούς που κάποιες φορές παρασύρονται 
από τη δύναμη των προβαλλόμενων προτύπων, τα οποία συνή-
θως είναι για αποφυγή και σπανίως για μίμηση.

12271 • 978-960-422-487-612272 • 978-960-422-488-3

Μαραθώνιος Ονείρων
27207 • 978-960-422-903-1 • 15,5 x 20,5 • Σελ.: 96

Φωτογραφικό υλικό: Xαρά Μπιρμπίλη-Παπαδημητρίου
Καλλιτεχνική επεξεργασία: Νεοκλής Δελέγκος

To κείμενο αγγίζει μία πλευρά του αγώνα 
μέσα από τα μάτια και την ψυχή ενός εφήβου.

27209 • 978-960-422-915-4 • 15,5 x 20,5 • Σελ.: 96
Dreams' Marathon

8+

Νίκος Μιχαλόπουλος • Άννα Βερούλη

6+

6+•  Το όνειρο της Άννας
•  Η περιπέτεια του Νικόλα

Τα βιβλία περιέχουν αξίες ζωής μέσα από 
τον αθλητισμό. Μιλά νε για την αξία της 
συντροφικό τητας, της ευγενούς άμιλ λ ας, και 
του « ευ αγωνίζεσθαι» στη ζωή!

21x27.5 • Σελ.: 32

ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ, ΘΕΛΩ, ΜΠΟΡΩ

Νίκος Μιχαλόπουλος • Άννα Βερούλη
Εικόνες: Λιάνα Δενεζάκη

€ 5,90

€13,05

€ 8,10

€ 5,90

€ 9,00 € 9,00



Το δώρο της Παπλωματούς

Το ταξίδι της Παπλωματούς

Jeff Brumbeau
Μετάφραση: Κώστια Κοντολέων

23119 • 978-960-234-876-5 • 22x26 • Σελ.: 56

23128 • 978-960-422-182-0 • 22x26 • Σελ.: 64

Η όμορφη και δυνατή αυτή ιστορία του Jeff Brumbeau, αφη-
γείται το τι είχε συμβεί πριν από τα όσα αναφέρονται, στο 
«Δώρο της παπλωματούς».
Μια τρυφερή ιστορία που μιλά για την αξία της γενναιοδω ρίας 
και την ομορφιά της προσφοράς - ένα γενναίο κορίτσι αφήνει 
τον τόπο της και ταξιδεύει σε άλλους τόπους, για να ανακαλύ-
ψει πού βρίσκεται η αληθινή ευτυχία.

5+

Ένα υπέροχο σύγχρονο παραμύθι που μιλά για τη χαρά της 
προσφοράς. Μια γενναιόδωρη παπλωματού, φτιάχνει  
παπλώματα και τα χαρίζει στους φτωχούς. Ένας άπληστος 
βασιλιάς, που έχει μαζεμένους όλους τους θησαυρούς του 
κόσμου. Θα φτιάξει η παπλωματού ένα πάπλωμα για τον 
βασιλιά; Κι ο βασιλιάς θα μάθει τι σημαίνει να προσφέρεις;

Jeff Brumbeau
Μετάφραση: Κώστια Κοντολέων

5+

28116 • 978-960-547-013-5
16.5x24 • Σελ.: 168

28101 • 978-960-422-819-5
23x26 • Σελ.: 104

28109 • 978-960-422-881-2
21x27.5 • Σελ.: 64

29110 • 978-960-547-153-8
21x27.5 • Σελ.: 80

28117 • 978-960-547-101-9
16.5x24 • Σελ.: 336

28102 • 978-960-422-820-1
17.5x22 • Σελ.: 528

28118 • 978-960-547-294-8
21x27.5 • Σελ.: 80

28119 • 978-960-547-179-8 
21x27.5 • Σελ.: 104

€14,10

€14,10

€21,90

€ 8,90

€15,90

€ 8,90

€ 9,90

€ 6,00

€ 6,90

€ 7,90



Σειρά ΣΒΟΥΡΑ

Ένα παραμύθι για την Αισιοδοξία.

Το περιστέρι δικαστής
Ειρήνη Καμαράτου-Γιαλλούση • Εικόνες: Εύα Καραντινού
23901 • 978-960-422-843-0 • 15.5x20.5 • Σελ.: 48 

Ένα παραμύθι για τον θυμό και την αντιμετώπισή του.

Τα πουλάκια που 
δεν έπρεπε να γεννηθούν
Ειρήνη Καμαράτου-Γιαλλούση • Εικόνες: Εύα Καραντινού
23902 • 978-960-422-893-5 • 15,5x20.5 • Σελ.: 48

Ένα παραμύθι για την Οικολογία.

H κ. Ανακύκλωση και 
η περιπέτεια των σκουπιδιών
Ζαχαριουδάκη Μαρία • Εικόνες: Άκης Μελάχρης
23708 • 978-960-547-088-3 • 15.5x20.5 • Σελ.: 48

Ένα παραμύθι για την Αισιοδοξία.

Οι τρεις καθρέφτες
Ειρήνη Καμαράτου-Γιαλλούση • Εικόνες: Μιχάλης Λουκιανός

23903 • 978-960-547-197-2 • 15.5x20.5 • Σελ.: 48

7+

8+Σειρά ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

Μια μέλισσα ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα ένα πολύχρωμο πλαστικό λουλούδι-
μαγνητάκι που ήταν κολλημένο στο ψυγείο...  Μπορεί μια αλλόκοτη ιστορία 
αγάπης να έχει ευτυχισμένο τέλος; 

Μια αλλόκοτη ιστορία αγάπης
Πάνος Χριστοδούλου • Εικόνες: Θανάσης Τσίτσικας
23702 • 978-960-547-039-5• 15,5x20.5 • Σελ.: 64

Ενώ είσαι ένα χαρούμενο παιδάκι, από ένα τόσο δα μικρό ατυχηματάκι το 
τηλέφωνο του σπιτιού θυμώνει μαζί σου και προσπαθεί να σου κάνει τη ζωή 
άνω κάτω...

Τι τρέχει με το τηλέφωνο;
Εύα Ιεροπούλου • Εικόνες: Άκης Μελάχρης
23706 • 978-960-422-906-2 • 15,5x20.5 • Σελ.: 96

€ 5,90

€ 5,90

€ 5,70

€ 6,90

€ 9,00

€ 7,90
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Λ. Κατσώνη 271 & Γ. Παπανδρέου, Άγ. Ανάργυροι • Τ.Κ. 135 62
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Ο Νίκος γνωρίζει στις διακοπές τον Κάρολο, ο οποίος όμως είναι πολύ ψηλο-
μύτης. Τον επόμενο χρόνο τα δυο αγόρια συναντιούνται ξανά. Άραγε ο 
Κάρολος έχει καταλάβει πως η ευτυχία δεν έχει σχέση με όλα αυτά που 
πωλούνται και αγοράζονται;

Της ζωής τα γυρίσματα
Λώρη Κέζα • Εικόνες: Άκης Μελάχρης

23705 • 978-960-422-904-8 • 15,5x20.5 • Σελ.: 64

Σειρά ΣΑΙΤΑ

Θέτη Χορτιάτη • Εικόνες: Τζώρτζης Παρμενίδης

A' Βραβείο Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου
Ένα βιβλίο αφιερωμένο σ’ έναν δάσκαλο που είχε την τύχη να γνωρίσει η ίδια η 
συγγραφέας στα παιδικά της χρόνια και ο οποίος στάθηκε δίπλα της όπως θα 
πρέπει να στέκονται όλοι οι δάσκαλοι κοντά στα παιδιά. 

Ο δάσκαλος με το βιολί και το αστέρι

24113 • 978-960-234-038-7 • 15.5x20.5 • Σελ.: 128

Η Φανή είναι ένα ατίθασο κορίτσι που σχεδιάζει τη «μεγάλη απόδραση» από το 
σπίτι της, γιατί πιστεύει ότι οι γονείς ξεχωρίζουν τον αδελφό της. Σε όλη τη 
διάρκεια της ιστορίας, οι ομόηχες λέξεις γίνονται αφορμή για μια σειρά αστείες 
παρανοήσεις μέσα στην τάξη κι έξω από αυτήν. 

Πότε θα φανεί η Φανή
Λεία Χατζοπούλου-Καραβία • Εικόνες: Άκης Μελάχρης

22709• 978-960-422-827-0 • 15.5x20.5 • Σελ.: 128

Πέντε αγόρια και τρία κορίτσια. Μια ιστορία για τη δύναμη της φιλίας και την 
επιτακτική ανάγκη που νιώθουμε όλοι να ανήκουμε σε μια οικογένεια.

Η φυλή των Πεχόνε
Έφη Παπανδρέου • Εικόνες: Ιούλιος Μαρουλάκης

22704 • 978-960-422-660-3 • 15.5x20.5 • Σελ.: 128

Μια ηλικιωμένη γυναίκα προσφέρει τη συμπαράστασή της σε δυο φοβισμέ-
νους τουρίστες. Και ξαφνικά, το παρελθόν εισβάλλει στο σήμερα. Μια ιστορία 
απρόβλεπτη, μια ιστορία που μιλά για μια μεγάλη φιλία και τις δυο μεγάλες 
αγάπες ενός άντρα – μια πόλη και μια γυναίκα.

Ο χαρταετός της Σμύρνης
Μάνος Κοντολέων • Εικόνες: Ελένη Τσακμάκη

22707 • 978-960-422-749-5 • 15.5x20.5 • Σελ.: 64

Υποψήφιο για τα Λογοτεχνικά Βραβεία Διαβάζω 2010
για το βραβείο ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ

9+

€ 8,00

€ 9,10

€ 9,10

€ 9,10

€ 8,10


