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Κείμενα: Esteve Pujol, Rafael Bisquerra 
Εικονογράφηση: Carles Arbat
Μετάφραση: Αναστασία Δ. Μακρή

Μια ανθολογία με είκοσι ιστορίες και παραμύθια γύρω από ισάριθμα συναισθήμα-
τα που ταξινομούνται σε τρεις ενότητες. 

Κάθε ένα από τα είκοσι συναισθήματα που επέλεξαν οι συγγραφείς και οι ειδικοί 
να παρουσιάσουν μέσα από τις ιστορίες και τα παραμύθια, περιγράφεται με ψυχο-
παιδαγωγικό τρόπο. Στο τέλος κάθε ιστορίας ή παραμυθιού συνοψίζεται το συναί-
σθημα που έχει παρουσιαστεί με σαφήνεια στην ιστορία.

Αυτή η συλλογή προσφέρει την ευκαιρία στους νεαρούς αναγνώστες –και όχι 
μόνο– να κατανοήσουν βασικά συναισθήματα και να αναπτύξουν συ  ναι σθηματικές 
δεξιότητες ώστε να έχουν αρμονικές σχέσεις και να αποφεύγουν τις αρνητικές 
συμπεριφορές.

Οι ιστορίες που περιέχονται στο βιβλίο, βασίζονται σε λογοτεχνικά κλασικά κείμενα 
και θρύλους από διάφορα μέρη του κόσμου. Μερικές γράφτηκαν από τους ίδιους 
τους συγγραφείς.

Το μεγάλο βιβλίο των Συναισθημάτων

Κείμενα: Esteve Pujol i Pons  |  Εικονογράφηση: Ines Kyz Gonzalez
Μετάφραση: Βερίνα Χωρεάνθη

Ένα βασικό εγχειρίδιο για τους γονείς που θέλουν να μεγαλώσουν παιδιά ανεξάρ-
τητα, με εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και, πάνω απ’ όλα, ευτυχισμένα, ικανά να 
κάνουν ευτυχισμένους και όσους τα συναναστρέφονται.

Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του κοινωνικό πλάσμα και έχει ανάγκη να συνα-
ναστρέφεται άλλα άτομα. Έτσι, λοιπόν, η συνύπαρξη είναι το φυσικό μέσο για να 
μάθουμε και να θέσουμε σε εφαρμογή τις βασικές αξίες οι οποίες πρέπει να ορί-
ζουν την κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Ο σεβασμός απέναντι στους άλλους, η 
υπομονή, η υπευθυνότητα και η σταθερότητα, η διαλογική ικανότητα... είναι αξίες 
που εμείς, ως γονείς, οφείλουμε να διδάξουμε στα παιδιά μας για να μπορέσουν να 
γίνουν ελεύθεροι και ευτυχισμένοι άνθρωποι. Τα παιδιά πρέπει ν’ αρχίσουν να 
μαθαίνουν τις αξίες από πολύ μικρή ηλικία και στο κατάλληλο περιβάλλον. 

Μάθετε στα παιδιά σας 20 αξίες της ζωής
Βασικό εγχειρίδιο για τους γονείς, για τους εκπαιδευτικούς, για όλους...

Μαλακό εξώφυλλο, Σχήμα: 24x28 Σελ.: 112 • 21352, 978-960-547-545-1 •  14,40€

Μαλακό εξώφυλλο, Σχήμα: 21x28 Σελ.: 194 • 21367, 978-960-234-988-5 • 16,90€
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Σκληρό εξώφυλλο, Σχήμα: 28,5x24,5, Σελ.: 48 • 23214, 978-960-547-489-8 • 12,90€

Κείμενα & Εικονογράφηση: Brian Lies
Μετάφραση: Αναστασία Δ. Μακρή

Ο κήπος του  Έβαν

Ο  Έβαν και ο σκύλος του είναι οι καλύτεροι φίλοι. Όπως κάνουν τα πάντα μαζί, 
έτσι φροντίζουν μαζί και τον πανέμορφο κήπο τους. Έρχεται όμως η στιγμή που ο 
αγαπημένος φίλος τού  Έβαν δε θα είναι πια μαζί του. Ο  Έβαν νιώθει τόσο μεγάλη 
στενοχώρια που φτάνει στο σημείο να καταστρέψει τον κήπο του. Σύντομα, φυτρώ-
νουν σ’ αυτόν μόνο αγριόχορτα. Όμως, η ομορφιά μπορεί να φωτίσει ακόμη και τα 
πιο σκοτεινά μέρη. Όταν ανακαλύπτει ότι δίπλα στον φράχτη του φυτρώνει μια 
κολοκύθα, αρχίζει να βλέπει τη ζωή του ξανά με αισιοδοξία.
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Σκληρό εξώφυλλο, Σχήμα: 21x24 Σελ.: 48 • 23201, 978-960-547-542-0 • 10,90€

Κείμενα: Holly Μ. McGhee  |  Εικονογράφηση: Pascal Lemaître
Μετάφραση: Αναστασία Δ. Μακρή

Ένα μικρό κορίτσι ακούει καθημερινά τις ειδήσεις που μεταδίδονται απ’ όλον τον 
κόσμο γεμάτες γεγονότα με βία, θυμό και θλίψη. Μία μέρα ρωτάει τους γονείς του τι θα 
μπορούσε εκείνο να κάνει ώστε να συμβάλλει για  να γίνει ο κόσμος καλύτερος. «Έλα 
μαζί μου», του απαντάει ο πατέρας του. «Έλα μαζί μου», του απαντάει η μητέρα του.

Με ένα βήμα τη φορά, το μικρό κορίτσι αρχίζει να καταλαβαίνει ότι μπορεί από τη 
μεριά του, όσο μικρό κι αν είναι, να βοηθήσει ώστε να γίνει ο κόσμος καλύτερος. Μια 
ξεχωριστή, διαχρονική ιστορία για τη δύναμη της καλοσύνης, της γενναιότητας και 
της φιλίας μπροστά στο πρόσωπο ενός απάνθρωπου πολλές φορές κόσμου.

Έλα μαζί μου

Σκληρό εξώφυλλο, Σχήμα: 26,5x21,5 Σελ.: 40 • 23219, 978-960-547-539-0 • 11,50€

Κείμενα: Amanda Addison  |  Εικονογράφηση: Manuela Adreani 
Μετάφραση: Αναστασία Δ. Μακρή

Αυτή είναι η ιστορία ενός πουλιού που χωράει στην παλάμη του χεριού σου 
και θα διασχίσει τον μισό κόσμο μέχρι να βρει ένα μέρος να κάνει τη φωλιά του. 
Αυτή είναι η ιστορία ενός κοριτσιού από τη Βόρεια Αφρική, που φεύγει κάνοντας 
τον μισό γύρο του κόσμου μέχρι να βρει ένα μέρος ειρηνικό. Αυτή είναι η ιστορία 
του Πουλιού. Αυτή είναι η ιστορία της Λεϊλά.

Αυτή είναι η ιστορία για την ευκαιρία που μπορεί να σου προσφέρει μια τυχαία 
συνάντηση και ένα μακρύ ταξίδι για τον νέο σου τόπο.

Ο ουρανός δεν έχει σύνορα

Σκληρό εξώφυλλο, Σχήμα: 21,5x28,5 Σελ.: 40 • 23202, 978-960-547-541-3 • 11,50€

Το Κουνελάκι και το Λαγουδάκι είναι οι καλύτεροι φίλοι και χαίρονται γιορτάζοντας μαζί για τα 
«δώρα» που προσφέρει η φύση όλες τις εποχές όπως: η ευωδιά των λουλουδιών την  Άνοιξη, 
τα χρυσοκίτρινα φύλλα το Φθινόπωρο, η νόστιμη γεύση που έχουν τα αλμυρίκια το Καλοκαίρι, 
η σιωπηλή ομορφιά του πρώτου χιονιού που πέφτει τον Χειμώνα.

Το βιβλίο αυτό είναι μια αισιόδοξη υπενθύμιση ότι αν δώσουμε προσοχή σε όσα συμβαίνουν 
γύρω μας θα νιώσουμε πως μπορούμε πάντα να βρούμε την ελπίδα μέσα από τις φι λίες μας, 
στη φύση και στη γενναιοδωρία που δείχνουμε ο ένας προς τον άλλον.

Τα μικρά μεγάλα Θαύματα του Κόσμου
Κείμενα: Holly Μ. McGhee  |  Εικονογράφηση: Pascal Lemaître
Μετάφραση: Αναστασία Δ. Μακρή
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Σκληρό εξώφυλλο, Σχήμα: 28x21, Σελ.: 40 • 23216, 978-960-547-510-9 • 11,50€

Κείμενα: Αlex Rance  |  Εικονογράφηση: Shane McG
Μετάφραση: Αναστασία Δ. Μακρή

Ο Τίγρης, γενναίος, περήφανος και δυνατός, κάθεται στο ψηλότερο κλαδί του πιο ψηλού 
δέντρου και αγναντεύει τη ζούγκλα, όταν ξαφνικά... το κλαρί σπάει και βρίσκεται στο έδαφος 
απ’ όπου του είναι αδύνατο, όσο κι αν προσπαθεί, να σκαρφαλώσει ξανά. Η Μαϊμού, ο Λαγός, 
ο Ρινόκερος και ο Γορίλας του δίνουν συμβουλές πώς να τα καταφέρει. Εκείνος τις ακολουθεί 
πιστά μέχρι που καταλαβαίνει ότι δεν είναι πια ο εαυτός του. Καταλήγει λοιπόν ότι «είναι καλύ-
τερα να είναι κάτω από το δέντρο πάνω στη λάσπη, αλλά να είναι ο εαυτός του, παρά να είναι 
κάτι άλλο πάνω στο δέντρο». Έτσι με την βοήθεια των φίλων του προσπαθεί ξανά!  Άραγε θα 
τα καταφέρει;

O βρυχηθμός του τίγρη

Σκληρό εξώφυλλο, Σχήμα: 23x25, Σελ.: 32 • 23212, 978-960-547-474-4 • 11,50€

Κείμενα: Jonas Ribeiro  |  Εικονογράφηση: Laura Michell
Μετάφραση: Αναστασία Δ. Μακρή

Εκεί όπου ζουν τα όνειρα

Κάποτε υπήρχε μια πόλη, όπου ζούσαν πολλά  Όνειρα στις σκέψεις των κατοίκων της. Οι 
περισσότεροι, όμως, άφηναν τα  Όνειρά τους ξεχασμένα για μήνες, για χρόνια, και τίποτα δεν 
άλλαζε στη ζωή τους.  Ώσπου ήρθε μια μέρα που τα  Όνειρα αποφάσισαν να φύγουν από τους 
ανθρώπους που τα ξεχνούσαν. Άραγε, πού θα πήγαιναν και ποια θα ήταν η τύχη τους;

Σκληρό εξώφυλλο, Σχήμα:26x26, Σελ.: 40 • 23218, 978-960-547-512-3 • 11,90€

Κείμενα: Michelle Lord  |  Εικονογράφηση: Julia Blattman 
Μετάφραση: Ντίνα Γεωργούλια 

Το χάος που δημιουργήσαμε

Ένα ξεχωριστό βιβλίο γύρω από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των σκουπιδιών 
και των πλαστικών που πετιούνται στη θάλασσα με στόχο να εμπνεύσει τα παιδιά να 
συμβάλλουν με τον δικό τρόπο στην καταπολέμηση της ρύπανσης των ωκεανών και 
όχι μόνο...

Tα παιδιά μπορούν να φανταστούν τους εαυτούς τους ως έναν από τους τέσσερις 
ήρωες που βρίσκονται μέσα σε μια μικρή βάρκα η οποία πέφτει σε μια δίνη από 
πλαστικά σκουπίδια στη μέση του ωκεανού... Έτσι, γίνονται μάρτυρες του κύκλου 
καταστροφής που επηρεάζει άμεσα όλους τους ανθρώπους, τα φυτά και τα ζώα.

5+

Σκληρό εξώφυλλο, Σχήμα: 26,5x24 Σελ.: 40 • 23215, 978-960-547-538-3 • 11,50€

Κείμενα: Pat Zietlow Miller  |  Εικονογράφηση: Eliza Wheeler
Μετάφραση: Αναστασία Δ. Μακρή

Ένα βιβλίο, με εμπνευσμένη εικονογράφηση, για τη δύναμη και το κουράγιο που 
πρέπει να αντλούμε όλοι από μέσα μας ώστε ν’ αντιμετωπίζουμε τους φόβους μας.

Όταν είσαι γενναίος
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Σκληρό εξώφυλλο, Σχήμα: 26,5x24, Σελ.: 40 • 23210, 978-960-547-560-4 • 11,90€

Κείμενα & Εικονογράφηση: Carozzi Nicolò
Μετάφραση: Αναστασία Δ. Μακρή

Ένα βιβλίο με εξαιρετική εικονογράφηση για τη σημασία της γενναιότητας και 
της φιλίας πέρα από στερεότυπα…

Ένα χρυσόψαρο και ένα ποντίκι γίνονται γρήγορα φίλοι καθώς παίζουν μέσα και 
γύρω από το μπολ του χρυσόψαρου, μέχρι που τρεις γάτες χαλούν το παιχνίδι τους 
τρομοκρατώντας το μικρό χρυσόψαρο. Τότε, το μικρό ποντίκι παίρνει μια γενναία 
απόφαση ώστε να προφυλάξει το χρυσόψαρο από το κακό που έρχεται.

Γενναίος σαν ποντίκι

Σκληρό εξώφυλλο, Σχήμα: 28x21, Σελ.: 40 • 23217, 978-960-547-511-6 • 11,50€

Σκληρό εξώφυλλο, Σχήμα: 23x25, Σελ.: 40 • 22385, 978-960-547-514-7 • 11,90€

Κείμενα & Εικονογράφηση: Gilly
Μετάφραση: Αναστασία Δ. Μακρή

Κείμενα: Nίκος Μιχαλόπουλος
Εικονογράφηση: Μιχάλης Λουκιανός

Την ημέρα που ο Χένρι συνάντησε έναν σκύλο

Το πολύχρωμο παιδί

Μια μέρα ο Χένρι συναντά ένα σκύλο. Ο σκύλος είναι λυπημένος γιατί δεν έχει βρει τον καλύ-
τερό του φίλο. Αυτό δίνει στον Χένρι μια καταπληκτική ιδέα! Ξεκινούν να βρουν μαζί τον καλύ-
τερο φίλο του σκύλου. Και οι περιπέτειες αρχίζουν! Επισκέπτονται τη ζούγκλα, το διάστημα 
μέχρι και τον βυθό της θάλασσας. Ποιος θα είναι ο καλύτερος φίλος του σκύλου; Η φάλαινα, η 
Σελήνη, ο τίγρης;  Ή μήπως ο Χένρι και ο σκύλος θα βρεθούν μπροστά σε μια μεγάλη έκπληξη;

Το πολύχρωμο παιδί γεννήθηκε έχοντας πάνω του τέσσερα διαφορετικά 
χρώματα. Οι γονείς του τρόμαξαν όταν το πρωτοαντίκρισαν και στη συνέχεια 
άρχισαν να φοβούνται. Πώς θα αντιμετώπιζαν οι άλλοι το πολύχρωμο παιδί; 
Θα το δέχονταν ή θα του έκαναν κακό;

Μια ιστορία που μιλά για τον σεβασμό απέναντι στη διαφορετικότητα, την 
αξία της ειρήνης και της φιλίας καθώς και για την αναγκαιότητα να μάθουμε 
όλοι να αντιμετωπίζουμε τους φόβους μας.

Το γονεοτροφείο

«Ένα βιβλίο με πολλούς αποδέκτες. Παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς, θεραπευτές. Μια ανα-
τρεπτική ιστορία για την ξεχωριστή και αναντικατάστατη αξία της οικογένειας. Μέσα από τις 
σελίδες του Γονεοτροφείου αναδεικνύεται με γλαφυρό και παιχνιδιάρικο τρόπο η αδιαπραγμά-
τευτη ανάγκη των παιδιών για αγάπη και ασφάλεια. Για την ασφάλεια που έρχεται με τη φρο-
ντίδα, τα όρια, την αποδοχή. Μια ασφάλεια τρυφερή, που δεν περιορίζει την αυτονομία, δεν 
είναι υπερπροστατευτική αλλά ούτε ανεξέλεγκτη, αδιάφορη, ενοχική.  Ένα παραμύθι που θα 
λατρέψουν τα παιδιά, που επιτέλους τους δίνεται ο πρώτος λόγος και τους χαρίζεται ο σεβα-
σμός που τους αξίζει».

Μαρίνα Ρογάρη Παιδοψυχολόγος MSc. University of London

Κείμενα: Χρήστος Δασκαλάκης  |  Εικονογράφηση: Βασίλης Παπατσαρούχας
Σκληρό εξώφυλλο, Σχήμα: 21x29, Σελ.: 32 • 22384, 978-960-547-513-0 • 12,90€
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Το τελευταίο φύλλο μιας λεύκας που αγαπά με πάθος τη ζωή αρνείται να πέσει. Η αγάπη του 
για τη ζωή το οδηγεί ν’ ανακαλύψει την 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. Πάνω απ’ όλα, 
όμως, καταλαβαίνει ότι στη ζωή όλα κερδίζονται με προσπάθεια και όταν είναι έτοιμος κανείς να 
προσφέ ρει απλόχερα την αγάπη του, δίχως να τον νοιάζουν ανταλλάγματα, τότε νιώθει γενναίος 
και δυνατός να υπερβεί όλες τις δυσκολίες και τα εμπόδια.

Σκληρό εξώφυλλο, Σχήμα: 21x29, Σελ.: 32 • 28059, 978-960-422-144-8 • 10,90€
Κείμενα: Γιάννης Πλαχούρης  |  Εικονογράφηση: Ειρήνη Καραλέκα
Το φύλλο που δεν ήθελε να πέσει

Σκληρό εξώφυλλο, Σχήμα: 23x25, Σελ.: 32 • 22381, 978-960-547-399-0 • 11,90€

Η χιονονιφάδα που αγάπησε τo καλοκαίρι

Ο Νικόλας και η Ευτυχία αγαπούσαν πολύ το χιόνι. Κάθε βράδυ, ονειρεύο-
νταν να δουν τις πρώτες νιφάδες να πέφτουν από τον ουρανό. Εκείνο το 
βράδυ έτσι και έγινε. Έτρεξαν γρήγορα στην κουζίνα, πήραν ένα γυάλινο 
βάζο, έπιασαν μια χιονονιφάδα και την έκλεισαν αμέσως στο ψυγείο!  Όμως 
ό,τι αγαπάς δεν το φυλακίζεις… 

Κείμενα: Χρήστος Δασκαλάκης
Εικονογράφηση: Ντανιέλα Σταματιάδη
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Το περιστέρι δικαστής

Σκληρό εξώφυλλο, Σχήμα: 23,5,5x25,5, Σελ.: 32 • 22383, 978-960-547-433-1 • 11,90€

Κείμενα: Ειρήνη Καμαράτου-Γιαλλούση 
Εικονογράφηση: Eύα Καραντινού

Μία υπέροχη ιστορία για τη σημαντικότητα της δικαιοσύνης, της φιλίας, την αποδο-
χή της διαφορετικότητας αλλά και την αισιοδοξία...

Tα ζώα του δάσους, για να λύσουν τις διαφορές τους, όρισαν αρχικά για δικαστή 
τους το άγριο γεράκι. Οι λύσεις όμως που έδινε δεν τα ευχαριστούσαν κι έτσι όρισαν 
για δικαστή τους το ειρηνικό περιστέρι που κατάφερε όχι μόνο να αποδώσει δικαιο-
σύνη, αλλά και να πετύχει τη συμφιλίωσή τους.
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Σκληρό εξώφυλλο, Σχήμα: 27x27, Σελ.: 40 • 23213, 978-960-547-475-1 • 12,90€

Κείμενα & Εικονογράφηση: Stella Dreis 
Απόδοση-Διασκευή: Αναστασία Δ. Μακρή

Ευτυχία είναι ένα καρπούζι πάνω στο κεφάλι σου

Η κυρία Φωτεινή κάθε μέρα ξυπνάει χαρούμενη και δείχνει ευτυχισμένη. Οι 
τρεις γειτόνισσές της, που ποτέ δεν είναι χαρούμενες, αναρωτιούνται τι είναι 
αυτό που κάνει την κυρία Φωτεινή να είναι τόσο χαρούμενη. Κι έτσι αποφασί-
ζουν να παρακολουθήσουν από κοντά τις κινήσεις της για να μάθουν το μυστικό 
της. Η απόφασή τους, τις οδηγεί σε αστείες και ξεκαρδιστικές γκάφες μέχρι που 
ανακαλύπτουν τι είναι αυτό που κάνει την κυρία Φωτεινή να νιώθει τόσο χαρού-
μενη. 
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Σκληρό εξώφυλλο, Σχήμα: 2624, Σελ.: 40 • 23125, 978-960-422-002-1 • 13,00€

Κείμενα: Jon J. Muth
Μετάφραση: Μάνος Κοντολέων 

Πετρόσουπα

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 πραγματικά ευτυχισμένο.

Δύο υπέροχες ιστορίες που μιλούν για τη χαρά 
της προσφοράς και την τέχνη της ευτυχίας... 

•   Bραβείο PW Off-the-Cuff (Cuffie): Kαλύτερο εικονογραφημένο 
βιβλίο της χρονιάς

•  ALA Notable Social Studies Trade Book for Young People
•  Silver Honor για Bιβλίο Eπιλογής Γονιών
•  Book Sence για Παιδικό Bιβλίο της Xρονιάς
•  Bραβείο Aνεξάρτητων Eκδοτών Midwest, Kαλύτερο Παιδικό Bιβλίο

Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά, Σχήμα: 22x26, Σελ.:64 • 23119,  978-960-234-876-5 • 14,10€

Το δώρο της Παπλωματούς

Κείμενα: Jeff Brumbeau  |  Εικονογράφηση:  Gail de Marcken
Μετάφραση: Κώστια Κοντολέων
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Ένα από τα ωραιότερα παραμύθια του μεγάλου παραμυθά 
σε μια βραβευμένη έκδοση με εξαιρετική εικονογράφηση...

Σκληρό εξώφυλλο,  Σχήμα: 24χ31, Σελ.: 40 • 29435, 978-960-547-397-6 • 12,90€

Χανς Κρίστιαν Άντερσεν  |  Εικονογράφηση:  Vladyslav Yerko
Eλεύθερη απόδοση: Μάνος Κοντολέων

Η Βασίλισσα του Χιονιού

Ο Κάι και η Γκέρτα είναι δύο αγαπημένοι φίλοι που νιώθουν πολύ ευτυχισμένοι μαζί μέχρι 
που η Βασίλισσα του Χιονιού, με την παγωμένη καρδιά, βρίσκει έναν μαγικό τρόπο να τους 
χωρίσει. Έτσι ξεκινάει ένα ταξίδι γεμάτο περιπέτειες και εκπλήξεις. Θα καταφέρουν τελικά οι 
δυο φίλοι να βρεθούν πάλι μαζί και να νικήσει η αγάπη τους;

5+

Ένας άπληστος βασιλιάς, που μέσα στο παλάτι του έχει μαζεμένους όλους τους 
θησαυρούς του κόσμου, ψάχνει να βρει εκείνο που θα του χαρίσει έστω ένα χαμόγε-
λο. Άραγε, μπορεί η παπλωματού να διδάξει στον βασιλιά την τέχνη της ευτυχίας; Κι 
αυτός τελικά τι θα τους κάνει όλους αυτούς τους θησαυρούς που έχει μαζεμένους;

Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά, Σχήμα: 22x26, Σελ.:64 • 23128, 978-960-422-182-0 • 14,10€
Το ταξίδι της Παπλωματούς

Ένα γενναίο κορίτσι αφήνει τον τόπο του και ταξιδεύει για να ανακαλύψει πού 
βρίσκεται η αληθινή ευτυχία. Στην πορεία διαπιστώνει πως υπάρχουν άνθρωποι 
που η φτώχεια τούς κάνει δυστυχισμένους. Στην αρχή, νομίζει πως δεν μπορεί 
ούτε να τους βοηθήσει, ούτε κάτι να τους προσφέρει. Στη συνέχεια, όμως, ανα-
καλύπτει ότι, όχι μόνο μπορεί να τους προσφέρει πολλά αλλά να νοιώσει και η 
ίδια την ευτυχία και τη γαλήνη.
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Νταήδες, εξυπνάκηδες, δήθεν φίλοι... και εσύ!

Ένα σημαντικό βιβλίο για όσους νέους θέλουν να θωρακιστούν απέν αντι στους νταή δες που 
προσπαθούν να τους φοβίσουν και να κάνουν σαρκαστικά σχόλια εις βάρος τους. Ακόμα από 
τους δήθεν φίλους που τους γυρνούν ξαφνικά την πλάτη, χωρίς καμιά εξήγηση. Αυτό το βιβλίο 
θα τους δείξει τον τρόπο να χτίσουν τις άμυνές τους, ώστε να μην μπορούν να τους επηρεάσουν 
οι νταήδες. 

Περιέχει ιστορίες παιδιών ως παραδείγματα, καθώς και μικρά τεστ!

Ας χτίσουμε τις άμυνες στα παιδιά μας, ενάντια στον λεκτικό, 
σωματικό, κοινωνικό και ηλεκτρονικό εκφοβισμό!
Μαλακό εξώφυλλο, Σχήμα: 17x25, Σελ.: 128 • 21285, 978-960-422-512-5 • 10,70€

Νταήδες, εξυπνάκηδες, δήθεν φίλοι... και εσύ!

Ένα ση
προσπαθούν να τους φοβίσουν και να κάνουν σαρκαστικά σχόλια εις βάρος τους. Ακόμα από 
τους δήθεν φίλους που τους γυρνούν ξαφνικά την πλάτη, χωρίς καμιά εξήγηση. Αυτό το βιβλίο 
θα τους δείξει τον τρόπο να χτίσουν τις άμυνές τους, ώστε να μην μπορούν να τους επηρεάσουν 
οι νταήδες. 

Περιέχει ιστορίες παιδιών ως παραδείγματα, καθώς και μικρά τεστ!

Ας χτίσουμε τις άμυνες στα παιδιά μας, ενάντια στον λεκτικό, 
σωματικό, κοινωνικό και ηλεκτρονικό εκφοβισμό!
Μαλακό εξώφυλλο, Σχήμα: 17x25, Σελ.: 128 • 21285, 978-960-422-512-5 • 
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Δύο εξαιρετικά βιβλία, με ξεχωριστές ιστορίες, 
εικονογραφημένες η κάθε μία με μαγευτικά σχέδια, 
που προσφέρουν την ευκαιρία στους γονείς να βοη-
θήσουν τα παιδιά τους ν’ αναπτύξουν τη φαντασία 
τους, να ξεπεράσουν τους φόβους τους, να πιστέ-
ψουν στον εαυτό τους και να εμπιστευτούν τον 
κόσμο γύρω τους...

Κείμενα:  Joyce Dunbar, Kate Petty 
Louisa Somerville

Μετάφραση: Βερίνα Χωρεάνθη 

Σκληρό εξώφυλλο, Σχήμα: 19x24, Σελ.: 152 
 23136, 978-960-422-503-3 • 16,50€

Ιστορίες για Καλή Νύχτα Νο 1

Σκληρό εξώφυλλο, Σχήμα: 19x24, Σελ.: 152 
 23139, 978-960-422-720-4 • 16,50€

Ιστορίες για Καλή Νύχτα Νο 2

 Τέσσερις δρόμοι, οκτώ ήρωες, ένα κεντρικό μήνυμα: όχι στη βία!

Σκληρό εξώφυλλο, Σχήμα: 16,5x24, Σελ.: 58 • 23170, 978-960-547-313-6 • 10,90€
Κείμενα: Νίκος Μιχαλόπουλος  |  Εικονογράφηση: Μιχάλης Λουκιανός

Θες να παίξουμε; ...όμως, όλα τα πράγματα στη ζωή δεν είναι παιχνίδι...

Τέσσερις δρόμοι που περνάνε μπροστά από ένα σχολείο, ένα νηπιαγωγείο,  ένα 
στάδιο και μια κατασκήνωση ενώνονται με έναν περίεργο τρόπο στο πριν,  στο τώρα 
και στο μετά...

Οκτώ ήρωες μοιράζονται αυτό που ίσως όλοι μας έχουμε βιώσει: Nα συναντήσου-
με στη ζωή μας κάποιους  που μας φέρθηκαν ως Νταήδες, Ξερόλες και Μάγκες. Ήταν 
πράγματι;

Όχι στη βία!



Σκληρό εξώφυλλο, Σχήμα: 21x29, Σελ.: 40 • 25001, 978-960-547-527-7 • 9,90€

Εικονογράφηση: Μιχάλης Λουκιανός

«Κολοκοτρώνα! Κολοκοτρώνα!» έτσι λέγανε τα τουρκάκια, στα βάθη της Ασίας και το αίμα 
τους πάγωνε. Με αυτή τη φράση ξεκινά το έργο του «Ο Γέρος του Μοριά», ο Σπύρος Μελάς, 
θέλοντας να τονίσει την εντύπωση που προκαλούσε και μόνο το άκουσμα του ονόματος του 
μεγάλου μας ήρωα στους αντιπάλους του.

Οι  Έλληνες τον αποκαλούσαν «Καπετάνιο» ή «Γέρο», με το θάρρος που τους έδινε η αγάπη, ο 
σεβασμός και η τρυφερότητα μαζί, για τον άνθρωπο που γέμιζε τις καρδιές τους με κουράγιο και 
κράτησε άσβηστη τη φλόγα της ελπίδας με τη μνημειώ δη φράση του: «Ο Θεός υπόγραψε την 
ελευθερία της Ελλάδας και δεν παίρνει την υπογραφή Του πίσω».

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
Tα παιδικά και τα ηρωικά του χρόνια

Mεγάλες Ώρες της Ιστορίας μας
Η ιστορική γνώση είναι βασική προϋπόθεση για ένα καλύτερο μέλλον...
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Η ιστορική γνώση είναι βασική προϋπόθεση για ένα καλύτερο μέλλον...

Κείμενα:  Θεοδώρα Λούφα-Τζοάννου

Η Μικρά Ασία έγινε για τους  Έλληνες μια ακόμη πατρίδα, όπου άνθισε ο Ελληνισμός 
και γράφτηκε σπουδαία ιστορία που απαριθμεί κοντά τρεις χιλιάδες χρόνια. 
Πολυαγαπημένη πόλη της για τους  Έλληνες ήταν η πανέμορφη Σμύρνη, η γενέτειρα 
σπουδαίων προσωπικοτήτων.  Τον Σεπτέμβριο του 1922, μετά από μία σειρά ιστορικών γεγονότων και πολεμικών επιχειρήσεων, 
η Σμύρ νη πυρπολείται από τον τουρκικό στρατό και οι  Έλληνες της Μικρασίας εκδιώκονται. Γύρω στους 500.000 πρόσφυγες 
φυγαδεύονται στα ελληνικά νησιά, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη και αλλού. Όσοι  Έλληνες Μικρασιάτες κατόρθωσαν να φθάσουν 
στη Ελλάδα, βρίσκονταν σε κατάσταση τραγική. Αγωνίστηκαν, όμως, για να ξανα δημιουργή σουν τη ζωή τους διατηρώντας άσβε-
στη τη μνήμη του τόπου, όπου γεννήθηκαν.

Η ιστορία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας είναι ένα σπουδαίο κομμάτι της ελληνικής ιστορίας που οφείλουμε όλοι να γνωρίζουμε 
κρατώντας όλα τα καλά, για να αισθανόμαστε υπερήφανοι, και όλα τα άσχημα, για να μην επαναλαμβάνουμε ως λαός και έθνος τα 
λάθη του παρελθόντος. 

Εικονογράφηση: Μιχάλης Λουκιανός 
Σκληρό εξώφυλλο με κουβερτούρα, Σχήμα: 21x29, Σελ.: 48 • 25006, 978-960-547-534-5 • 11,90€

Σμύρνη
Η αρχόντισσα της Μικράς Ασίας
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Σκληρό εξώφυλλο, Σχήμα: 21x29, Σελ.: 40 • 25004, 978-960-547-530-7 • 9,90€

Eικονογράφηση: Εύα Καραντινού 

Σκληρό εξώφυλλο, Σχήμα: 21x29, Σελ.: 40 • 25002, 978-960-547-528-4 • 9,90€

Eικονογράφηση: Μιχάλης Λουκιανός 

Μετά την πτώση της Τριπολιτσάς, σωροί ήταν τα χρυσάφια και τα μεταξωτά που άφηναν πίσω 
τους οι πανικόβλητοι Τούρκοι φεύγοντας.

Όλοι θέλησαν να πάρουν από κάτι, γιατί ήταν στερημένοι από τα πάντα.
Ένας μόνο δεν άπλωσε το χέρι του για να πάρει το παραμικρό: o Νικηταράς!
Τα ρούχα του κρέμονταν επάνω του σκισμένα και λερωμένα. Μα εκείνος έφυγε όπως ήρθε, 

με τα χέρια άδεια. Και πέθανε ζητιανεύοντας στον Πειραιά!

Νικηταράς
Tα παιδικά και τα ηρωικά του χρόνια

Σκληρό εξώφυλλο, Σχήμα: 21x29, Σελ.: 40 • 25003, 978-960-547-529-1 • 9,90€

Eικονογράφηση: Εύα Καραντινού 

Ανδρέας Μιαούλης, ο ήρωας με την ατσάλινη θέληση και τα σακατεμένα πόδια, παραμερίζο-
ντας το πρόβλημά του κάθε φορά που το απαιτούσαν οι περιστάσεις, έγινε θρύλος και κυρίαρχος 
των θαλασσών, κατατρόπωσε πανίσχυρους εχθρούς και κέρδισε τον σεβασμό των πιο σημαντι-
κών πλοιάρχων της εποχής του.

Οι άνδρες του, τιμώντας την ανδρεία και τα κατορθώματά του, μετά από κάθε νίκη συνήθιζαν 
να τραγουδούν:

«Να ’ταν δυο σαν τον Μιαούλη / καίγαν την αρμάδα ούλη!»

Ανδρέας Μιαούλης
Tα παιδικά και τα ηρωικά του χρόνια

-
ντας το πρόβλημά του κάθε φορά που το απαιτούσαν οι περιστάσεις, έγινε θρύλος και κυρίαρχος 

-

Οι άνδρες του, τιμώντας την ανδρεία και τα κατορθώματά του, μετά από κάθε νίκη συνήθιζαν 

Σκληρό εξώφυλλο, Σχήμα: 21x29, Σελ.: 40 • 25005, 978-960-547-531-4 • 9,90€

Τα κατορθώματα της Μπουμπουλίνας, της μεγαλύτερης Ελληνίδας ηρωίδας την περίο δο της 
Επανάστασης του 1821, είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της ιστορίας του έθνους και της 
πατρίδας μας.

Το μεγαλύτερο όνειρο του κοριτσιού που γεννήθηκε στο βρόμικο πάτωμα της φυλακής, 
όπου είχαν φυλακίσει οι Οθωμανοί τον πατέρα της, ήταν η απελευθέρωση των Ελλήνων από 
τον Οθωμανικό ζυγό. Για τον σκοπό αυτό διέθεσε όλη την περιουσία της, αγωνιζόμενη με 
ξεχωριστό και πρωτόφαντο σθένος για γυναίκα, με τα καράβια της, στο πλευρό μεγάλων 
ηρώων. Η φήμη της Μπουμπουλίνας ταξίδεψε σε όλον τον κόσμο κι έγινε σύμβολο γενναιό-
τητας και θάρρους.  

Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα
Tα παιδικά και τα ηρωικά της χρόνια
Κείμενα:  Αναστασία Δ. Μακρή  |  Eικονογράφηση:  Εύα Καραντινού
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Ο Κανάρης δεν εντυπωσίαζε με την πρώτη ματιά. 
Όλοι τον φαντάζονταν σαν έναν πελώριο άντρα, μεγαλόσωμο σαν τον Ηρακλή.
Στην πραγματικότητα όμως, ήταν ένας τόσος δα άνθρωπος. Μεγάλη ήταν η ψυχή του και η 

καρδιά του ήταν λιονταριού καρδιά.
«Ο Ψαριανός!»  έλεγαν κι έτρεμαν οι αντίπαλοί του, από τον ναύαρχο μέχρι τον τελευταίο 

ναύτη και παρακαλούσαν τον Αλλάχ να μη βρεθεί στην πλώρη τους. 

Κωνσταντίνος Κανάρης
Tα παιδικά και τα ηρωικά του χρόνια
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Ένα βιβλίο που εξιστορεί την Επανάσταση από τα πρώτα της βήματα, με σεβασμό στις δυσκο-
λίες που προέκυψαν, τις μεγάλες νίκες, τις ήττες, τις απογοητεύσεις, τη δύναμη της θέλησης των 
οπλαρχηγών και του λαού, τις διχόνοιες, τις αντιδράσεις των ξένων δυνάμεων, αλλά και το 
ψυχικό μεγαλείο εκείνων που τόλμησαν να σηκώσουν το ανάστημά τους απέναντι στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου αναδεικνύονται τα κατορθώματα των εθνικών μας ηρώων, 
που χάρη στον πρωταγωνιστή του, τον Νικόλα, γίνονται τόσο οικείοι στον αναγνώστη, ώστε να 
του μένουν αλησμόνητοι. 

Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά, Σχήμα: 14,5x23 Σελ.: 336 • 26111, 978-960-547-402-7 • 12,90€

Μιλώντας με τους ήρωες του 1821 
Kείμενα: Θεοδώρα Λούφα-Τζοάννου  |  Eικονογράφηση: Εύα Καραντινού 

Μέσα από την «Πόρτα του Χρόνου και της Ιστορίας», ο Νικόλας –και μαζί του ο αναγνώστης– 
γνωρίζει τους μεγάλους πρωτεργάτες της Λευτεριάς μας από την παιδική τους ηλικία και μοι-
ράζεται μαζί τους την πίκρα της σκλαβιάς. Και όταν τους ξανασυναντά –άντρες πια– μπορεί να 
κατανοήσει πώς μπόρεσαν εκείνοι οι απλοί άνθρωποι να τολμήσουν ό,τι δεν μπόρεσαν οι 
ισχυροί και οι μεγάλοι της εποχής τους: να ορθώσουν το ανάστημά τους στον κατακτητή, να 
βάλουν φωτιά στα μπαρούτια και στις ψυχές των «ραγιάδων» και να φέρουν την πολυπόθητη 
λευτεριά στην πατρίδα μας.

Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά, Σχήμα: 15x23, Σελ.: 246 • 26110, 978-960-234-573-3 • 10,90€

Kείμενα: Θεοδώρα Λούφα-Τζοάννου

Στα χνάρια των Φιλικών

Ο Κωνσταντίνος Δραγάσης Παλαιολόγος, ο τελευταίος Αυτοκράτορας, ο Μαρμαρωμένος 
Βασιλιάς, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη εισαγωγή και παρουσίαση. Είναι πάντα ο θρύλος της φυλής, 
που τον φέρει στην ψυχή του από γεννησιμιού του κάθε  Έλληνας.

Είναι το μεγάλο «παραμύθι» που παρηγόρησε και μεγάλωσε γενιές και γενιές και που δε θα 
πάψει να συγκινεί και να συναρπάζει όσο ο χρόνος και η λήθη δε θα θαμπώσουν την ιστορική 
μας μνήμη.

Kείμενα: Θεοδώρα Λούφα-Τζοάννου

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος

Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά, Σχήμα: 15x23, Σελ.: 184 • 26106, 978-960-234-263-3 • 9,90€

Ελευθερία ή θάνατος
Ο σπόρος φυτρώνει

Μαλακό εξώφυλλο, Σχήμα: 15x23, Σελ.: 208 • 26112, 978-960-547-532-1 • 10,90€

Ο Φώτης Παναγόπουλος είναι ο φανταστικός ήρωας που έπλασε η συγγραφέας για να μετα-
φέρει στις σελίδες του έργου της την ατμόσφαιρα αυταπάρνησης και αγωνιστικού πνεύματος 
της εποχής, που στάθηκε προάγγελος της μεγάλης επανάστασης του 1821.

Kείμενα: Αγγελική Νικολοπούλου  |  Eικονογράφηση: Εύα Καραντινού

Α Β́ραβείο 
Ιστορικού 
Μυθιστορήματος

Ιστορικό Μυθιστόρημα9+



7+ Σειρά Σβούρα

ΔΙΑΒΑΖΩ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ - ΜΑΓΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

12

25243, 978-960-547-555-0 25244, 978-960-547-556-7

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

• Ο μαγικός νέος φίλος της Μπο
• Η Μπο και το Δρακάκι

5+ Το Ημερολόγιο ενός Μονόκερου

Στο Λαμπεροδάσος ζούνε οι μονόκεροι που ο καθένας έχει και μια ξεχω-
ριστή ικανότητα. Η Μπο είναι ένας από τους μονόκερους που ζούνε εκεί και 
της αρέσει να καταγράφει στο ημερολόγιό της όλα τα σημαντικά γεγονότα 
που της συμβαίνουν αλλά και όλα όσα επιθυμεί να της συμβούν. Μία μαγευ-
τική σειρά βιβλίων που περνούν με διασκεδαστικό τρόπο ένα σωρό μηνύ-
ματα για τη σημαντικότητα της ειρηνικής συνύπαρξης, της φιλίας και της 
ευγένειας. 

Κείμενα & Εικονογράφηση: Rebecca Elliott
Mετάφραση: Ντίνα Γεωργούλια
Μαλακό εξώφυλλο, Σχήμα: 13,5x19,5, Σελ.: 80

25244, 978-960-547-556-725243, 978-960-547-555-0

Εικονογραφημένα παιδικά βιβλία που δημιουργούν αναγνώστες!
Η ζωή της Μπο είναι ΛΑΜΠΕΡΟΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ!

Μέν  στο Λαμπεροδάσος. Μέν  στο Λαμπεροδάσος. 

Κάστρο τ ν 
Καλικάντζαρ ν

ριό τ ν 
εράιδ νΑστρολίμνη

έφ το τ ν 
λιαχτίδ ν

Λι άδι τ ν 
Λουλουδιών

λιές 
τ ν Δράκ ν

Σπηλιές 
τ ν Τρολ

Καταρράκτες του 
υράνιου Τόξου

ιονισμένο ουνό

Λαμπεροσχολείο 
για Μονόκερους

Σπιτάκια 
για 

Μονόκερους

3

Καθώς καλπάζαμε, συναντήσαμε και Καθώς καλπάζαμε, συναντήσαμε και 
άλλα πλάσματα που είχαν δει τον Σκορτς.άλλα πλάσματα που είχαν δει τον Σκορτς.

νας ενοχλητικός μικρός δράκος με 
πέταξε ηλά στον αέρα σαν να ήμουν 
μια μπάλα για την παραλία! στερα, 

χαχάνισε και πέταξε προς τα κει.

να πονηρό δρακάκι έπιασε την κοιλιά μου 
και είπε, Δεν μπορείς να με πιάσεις! .
στερα, χαχάνισε και πέταξε προς τα κει.

νας μικρός δράκος με πιτσίλισε!
στερα, χαχάνισε και πέταξε προς τα κει.

 Σκορτς έκανε πολλές 
σκανταλιές!

56
57

 Παρέλαση τ ν Μπαλ μάτ ν 

ήταν ΤΕΛΕΙΑ! παιξαν οι τερουγίτσες. 

Και φάγαμε τα αγαπημένα μου φαγητά  

ΟΝΕΙΡΟΣΚΟΝΗ, ΜΑΓΙΚΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ 

και ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΚΟΥΦΕΤΑ!

Κάποια στιγμή, ο Σάνυ σκόντα ε και 

ένα τεράστιο μπολ παγ τού με γεύση 

ΛΑΜΠΕΡΟΜΟΥΡΟ εκτοξεύθηκε στον αέρα!  

εκαρδιστήκαμε στα ΓΕΛΙΑ!
63

Σκακακ νταλιάάρικα Τρολ!

εια σου, μερολόγιο,
εια σου, μερολόγιο,Σήμερα, πήγαμε καλπάζοντας στο 

Σήμερα, πήγαμε καλπάζοντας στο Λαμπεροδάσος, το εξερευνήσαμε και 

Λαμπεροδάσος, το εξερευνήσαμε και άξαμε πλάσματα για να τα οηθήσουμε.

άξαμε πλάσματα για να τα οηθήσουμε.
Πρώτα, πήγαμε για κολύμπι στην 

Πρώτα, πήγαμε για κολύμπι στην Αστρολίμνη.Αστρολίμνη.

Τρίτη

ΠΛ
ΑΤ
Σ!

22

22

Τρίτη

ταν ο Σάνυ πήδηξε μέσα, σήκ σε ένα 
ταν ο Σάνυ πήδηξε μέσα, σήκ σε ένα ΤΕΡΑΣΤΙΤΕΡΑΣΤΙ  κύμα! κύμα!

ΠΛ
ΑΤ
Σ!

22

22

Αγαπώ πολύ το Λαμπεροσχολείο Αγαπώ πολύ το Λαμπεροσχολείο 

για Μονόκερους! Το Λ.Μ. είναιγια Μονόκερους! Το Λ.Μ. είναι

το σχολείο και το σπίτι μου.το σχολείο και το σπίτι μου.

Αυτός είναιΑυτός είναι

ο καλύτερός μου φίλος, ο καλύτερός μου φίλος, 

ο Σάνυ Μούσμουλο. ο Σάνυ Μούσμουλο. 

Είναι ένας Διάφανος Είναι ένας Διάφανος 

Μονόκερος. ΜπορείΜονόκερος. Μπορεί

να γίνει αόρατος!να γίνει αόρατος!

Εδώ είναι όλοι μου οι φίλοι καιΕδώ είναι όλοι μου οι φίλοι και

ο δάσκαλός μας.ο δάσκαλός μας. Πάιπερ

Μονόκερος-Μονόκερος-
ΘεραπεύτριαΘεραπεύτρια

ΙπτάμενηΙπτάμενη
ΜονόκεροςΜονόκερος

Μοσχοκαρυδιά

Μονόκερος που Μονόκερος που 
Αλλάζει το ΜέγεθοςΑλλάζει το Μέγεθος

Μονόκερος που Μονόκερος που 
Αλλάζει το ΣχήμαΑλλάζει το Σχήμα

ΜόντυΕγώΣάνυ

Κύριος 
Ραμπτγουίνκλ

ΜονόκεροςΜονόκερος
ΚαιρούΚαιρού

Τζεντ

Μονόκερος-Μονόκερος-
Μαραφετάκιας

Κοκκινούλα

Ρίξε μια ματιά στις Ρίξε μια ματιά στις 

ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΟΦΑΝΤΑΣΤΙΚΕΣ δυνάμεις τους!  δυνάμεις τους!  δυνάμεις τους! 

το σχολείο και το σπίτι μου.το σχολείο και το σπίτι μου.

ο καλύτερός μου φίλος, ο καλύτερός μου φίλος, 

Μοσχοκαρυδιά

Αγαπώ πολύ το Λαμπεροσχολείο Αγαπώ πολύ το Λαμπεροσχολείο 

9

Μαλακό εξώφυλλο, Σχήμα: 15.5x20.5 • 23708, 978-960-547-088-3, Σελ.: 48 • 5,90€
Κείμενα: Μαρία Ζαχαριουδάκη  |  Εικονογράφηση: Άκης Μελάχρης
Η κ. Ανακύκλωση και η περιπέτεια των σκουπιδιών

Τα σκουπίδια της χωματερής τρομοκρατούνται και αναρωτιούνται αν κινδυνεύουν. Μια θαρραλέα ομάδα αποφα-
σί ζει να ανακαλύψει τι συμβαίνει. Παρά τους κινδύνους και τα εμπόδια που αντιμετώπισαν, κατάφεραν να λύσουν το 
μυστή ριο. Είναι άραγε κάτι καλό η ανα κύκλωση; Παίξε και μάθε το μαζί τους!
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Μαλακό εξώφυλλο, Σχήμα: 15.5x20.5 •23705, 978-960-422-904-8, Σελ.: 64 • 8,00€
Kείμενα: Λώρη Κέζα  |  Εικονογράφηση: Άκης Μελάχρης
Της ζωής τα γυρίσματα

Ο Νίκος κάνει διακοπές σε νησί όταν γνωρίζει έναν καινούριο φίλο, τον Κάρολο. Οι γονείς του Κάρολου του αγό-
ραζαν ό,τι ήθελε πριν προλάβει να το ζητήσει. Στο μυαλό τους είχαν μόνο να αποκτήσουν όλα αυτά που έβλεπαν γύρω 
τους.

8+ Σειρά Πεταλούδα

Μαλακό εξώφυλλο, Σχήμα: 15.5x20.5 •23706, 978-960-422-906-2, Σελ.: 96 • 9,00€
Κείμενα: Εύα Ιεροπούλου  |  Εικονογράφηση: Άκης Μελάχρης
Τι τρέχει με το τηλέφωνο;

Κοίτα τι μπορεί να σου συμβεί στα καλά καθούμενα:  από ένα τόσο δα μικρό ατυχηματάκι (για το οποίο φυσικά εσύ 
δεν φταις καθόλου) το τηλέφωνο του σπιτιού θυμώνει μαζί σου και προσπαθεί να σου κάνει τη ζωή άνω κάτω! 

Κείμενα: Πάνος Χριστοδούλου  |  Εικονογράφηση: Θανάσης Τσίτσικας
Μια αλλόκοτη ιστορία αγάπης

Μαλακό εξώφυλλο, Σχήμα: 15.5x20.5 •23702, 978-960-547-039-5, Σελ.: 64 • 7,90€

Όλα ξεκίνησαν από το ξεχασμένο ανοιχτό παράθυρο μιας κουζίνας. Μια περίεργη μέλισσα τυχαία περνούσε 
απέξω, μπήκε μέσα και ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα ένα πολύχρωμο πλαστικό λουλούδι-μαγνητάκι που ήταν κολλη-
μένο στο ψυγείο. Άραγε μπορούν να αγαπηθούν δυο διαφορετικά πλάσματα;

Μαλακό εξώφυλλο, Σχήμα: 15.5x20.5 •23903, 978-960-547-197-2, Σελ.: 48 • 5,90

Οι τρεις καθρέφτες
Kείμενα: Ειρήνη Καμαράτου-Γιαλλούση  |  Εικονογράφηση: Μιχάλης Λουκιανός

Ο νεαρός Τιμ ένιωθε μόνος και λυπημένος. Το μόνο που του είχε μείνει από τον πατέρα του ήταν το μικρό σπιτάκι 
στον κήπο. Μέσα σε αυτό υπήρχαν τρεις καθρέφτες σκεπασμένοι με ένα λεπτό ύφασμα. Σύντομα ανακάλυψε πως ο 
τρόπος που κοίταζε τον κάθε καθρέφτη είχε μεγάλη σημασία για τη ζωή του. Ένα παραμύθι για την Αισιοδοξία.

Μαλακό εξώφυλλο, Σχήμα: 15.5x20.5 •23902, 978-960-422-893-5, Σελ.: 48 • 6,90€

Τα πουλάκια που δεν έπρεπε να γεννηθούν
Kείμενα: Ειρήνη Καμαράτου-Γιαλλούση  |  Εικονογράφηση: Εύα Καραντινού

Ένα περίεργο πουλί χάριζε τα αυγά του σε μια φτωχή γυναίκα για να τα πουλάει στην αγορά και να μπορεί έτσι να 
ζήσει τα παιδάκια της. Όποτε όμως η γυναίκα θύμωνε, τα αυγά έσπαγαν και από μέσα έβγαιναν άγρια θυμωμένα 
πουλάκια, που τσιμπούσαν πότε τους άλλους και πότε την ίδια...  Ένα παραμύθι για τον θυμό και την αντιμετώπισή του. 

Κείμενα: Νίκος Μιχαλόπουλος  |  Εικονογράφηση: Ειρήνη Καραλέκα
Το δρομάκι που ήθελε να γίνει λεωφόρος

Μαλακό εξώφυλλο, Σχήμα: 15.5x20.5 • 23704, 978-960-422-822-5, Σελ.: 64 • 8,10€

Τι μπορεί να συμβεί όταν ένα κόκκινο όνειρο σε ξεσηκώνει; Τι μπορεί να συμβεί όταν το ίδιο το όνειρό σου σε 
ξεπερνάει; Τι μπορείς να κάνεις όταν θες να γυρίσεις πίσω και να τα αλλάξεις όλα;  Ένα παραμύθι για τη ματαιοδοξία. 
Ένα παραμύθι για μικρούς και μεγάλους, που κάποιες φορές παρασύρονται από τη δύναμη των προβαλλόμενων 
προτύπων, τα οποία συνήθως είναι για αποφυγή και σπανίως για μίμηση.



12+ Σειρά Σπείρα
Ιβάν και Πρίγκιπας
Κείμενα: Θεοδώρα Λούφα Τζοάννου

 Μαθήματα αγάπης και ανθρωπιάς από ένα παιδί και τον σκύλο του.
Ο Ιβάν, ένα παιδί της προσφυγιάς, φτάνει στη νέα πατρίδα, την Ελλάδα, με σύντροφο ένα σκύλο, τον Πρίγκιπα. Μέσα 

από απρόσμενες περιπέτειες που μοιράζεται με τον πιστό του Πρίγκιπα, η υπέροχη παιδική ψυχή του, δίνει μαθήμα-
τα απαράμιλλου αλτρουϊσμού, αγάπης, ανωτερότητας και εμπιστοσύνης που συγκλονίζουν, οδηγημένη από τη σοφία 
του παππού του που του δίδαξε ότι: «Ο κόσμος μας χωράει όλους αρκεί να χωρούν και οι καρδιές μας την αγάπη που 
χρειάζεται για να συνυπάρχουμε αρμονικά».

Σειρά Σαΐτα9+

Ο «Μαραθώνιος Ονείρων» είναι ένα κείμενο που θέλει να αγγίξει μία πλευρά του αγώνα μέσα από τα μάτια και 
την ψυχή ενός εφήβου, που βλέπει τη συγκεκριμένη δοκιμασία ως τη δική του ευκαιρία να κάνει τους άλλους να 
τον προσέξουν, μέσα από μια καθαρά ειρηνική αλλά τόσο εκρηκτική διαδικασία. Γιατί ο Μαραθώνιος δεν είναι κατά 
κύριο λόγο τα χιλιόμετρά του και η κατάκτησή τους, αλλά το όνειρο και η προσέγγισή του – και αυτό μπορεί να το 
κάνει κάθε «αθλητής της ζωής».

Μαλακό εξώφυλλο, Σχήμα: 15,5x20,5, Σελ.: 96 • 27207, 978-960-422-903-1 • 9,00€

Μαραθώνιος Ονείρων
Κείμενα: Νίκος Μιχαλόπουλος

Μαλακό εξώφυλλο, Σχήμα: 13x20,5, Σελ.: 224 • 23806, 978-960-422-909-3 • 11,90€
Ιβάν και Πρίγκιπας Η μεγάλη αναμέτρηση

Μια συναρπαστική ιστορία για τη δύναμη της φιλίας και της αφοσίωσης.
Ο Ιβάν, το γνωστό μας νεαρό προσφυγόπουλο, μαζί με τον πιστό του σκύλο τον Πρίγκιπα, ξεκινούν μια νέα περι-

πέτεια αφού χρειάζεται να αναμετρηθούν με δυνάμεις που τους ξεπερνούν για να βοηθήσουν τους αγαπημένους 
τους να ξεφύγουν. Θα τα καταφέρουν; Ανέλπιστοι σύμμαχοι εμφανίζονται στο πλευρό τους, έτοιμοι να βοηθήσουν 
στην άνιση αναμέτρηση… Η ζωή βέβαια δεν είναι παραμύθι. Μα και τα παραμύθια δεν είναι μέρος της ίδιας της ζωής;

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ14

Μαλακό εξώφυλλο, Σχήμα: 15,5x20.5, Σελ.: 64 • 22707, 978-960-422-749-5 • 7,90€
Kείμενα: Μάνος Κοντολέων  |  Eικονογράφηση: Ελένη Τσακμάκη 
Ο χαρταετός της Σμύρνης

Στο  Άμστερνταμ γίνεται μια ληστεία. Και μια ηλικιωμένη γυναίκα προσφέρει τη συμπαράστασή της σε δυο 
φοβισμένους τουρίστες. Και ξαφνικά το παρελθόν εισβάλλει στο σήμερα. Κι ένας χαρταετός από τον ουρανό 
της Σμύρνης πετά πάνω από το στάδιο που γίνονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Μια ιστορία απρόβλεπτη, μια 
ιστορία που μιλά για μια μεγάλη φιλία και τις δυο μεγάλες αγάπες ενός άντρα: μια πόλη και μια γυναίκα.

27209 • 978-960-422-915-4

Kυκλοφορεί και στα ΑΓΓΛΙΚΑ

Κείμενα: Έφη Παπανδρέου  |  Εικονογράφηση: Ιούλιος Μαρουλάκης
Η φυλή των Πεχόνε

Μαλακό εξώφυλλο, 15.5x20.5 • 22704, 978-960-422-660-3, Σελ.: 128 • 6,90€

Οκτώ παιδιά, άγνωστα μεταξύ τους συναντιούνται κάτω από περίεργες συνθήκες... Μια ιστορία για τη δύναμη της 
φιλίας και την επιτακτική ανάγκη που νιώθουμε όλοι ν' αγαπάμε και να αγαπιόμαστε.

Μαλακό εξώφυλλο, Σχήμα: 15.5x20.5 • 22709, 978-960-422-827-0, Σελ.: 128 • 9,10€
Κείμενα: Λεία Χατζοπούλου-Καραβία  |  Εικονογράφηση: Άκης Μελάχρης
Πότε θα φανεί η Φανή

To «Πότε θα φανεί η Φανή» ανήκει στα βιβλία που αποσκοπούν στη γλωσσική ευαισθητοποίηση των παιδιών. Σε 
όλη τη διάρκεια της ιστορίας, οι ομόηχες λέξεις γίνονται αφορμή για μια σειρά αστείες παρανοήσεις. Το καλό τέλος 
εξαρτάται κι αυτό από τη λύση ενός γρίφου με ομόηχα.

Μαλακό εξώφυλλο, Σχήμα: 13x20,5, Σελ.: 152 • 27147, 978-960-422-176-9 • 8,90€
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10+

8+ Πηνελόπη Δέλτα
Εικονογράφηση: Εύα Καραντινού, Δήμητρα Ψυχογυιού

Μαλακό εξώφυλλο, Σχήμα: 16x21, Σελ.: 296 • 23162, 978-960-547-276-4 • 10,90€
Μάγκας

Μέσα από τα μάτια του Μάγκα, ενός πανέξυπνου σκύλου, παρακολουθούμε 
την καθημερινότητα μιας ελληνικής οικογένειας στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, 
στις αρχές του 20ού αιώνα. Ο «Μάγκας», ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία 
της Πηνελόπης Δέλτα, εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να συναρπάζει και να 
συγκινεί παιδιά, εφήβους, αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας αναγνώστες…

Βιογραφία Πηνελόπης Δέλτα
ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 2008

Σκληρό εξώφυλλο, Σχήμα: 20,5x25,5, Σελ.: 112 • 23133, 978-960-422-495-1 • 16€
Κείμενα: Νένα Κοκκινάκη  |  Εικονογράφηση: Δήμητρα Ψυχογυιού
Πηνελόπη Δέλτα Η ζωή της σαν παραμύθι

Κύλησαν πάνω από εβδομήντα χρόνια από τότε που η πρώτη κυρία της Ελληνικής λογοτε-
χνίας πέρασε στο βασίλειο της «σιωπής». Οι μικροί αναγνώστες συνεχίζουν να διαβάζουν τα 
βιβλία της που γράφτηκαν σε μια εποχή, όπου σπάνια οι άνθρωποι κοίταζαν τον κόσμο με τα 
μάτια των παιδιών.

Ένα μοναδικό βιβλίο, βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών, με μύθους και θρύλους της 
πατρίδας μας, που αποτελούν μέγιστο περιουσιακό στοιχείο του λαού μας…

Αγκαλιά, λοιπόν, με τους θρύλους και τους μύθους που γέννησε η αστείρευτη φαντασία του, 
μεγάλωσε και μεγαλούργησε ο λαός μας προσπαθώντας πάντα να βρει την άκρη της ζωής και 
του σύμπαντος κόσμου.

Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά, Σχήμα: 16,5x24, Σελ.: 224 • 28121, 978-960-547-375-4 • 13,90€
Κείμενα: Τάσος Παπαποστόλου  |  Εικονογράφηση: Eύα Καραντινού
45 Μύθοι και θρύλοι της πατρίδας μας

Τρελαντώνης

Ένα κλασικό μυθιστόρημα γραμμένο από τη μεγάλη συγγραφέα που παραμέ-
νει ένα από τα πιο αγαπημένα βιβλία όλων μας. Αγαπημένος σύντροφος χιλιάδων 
παιδιών από την εποχή που κυκλοφόρησε, ο «Τρελαντώνης» παραμένει επίκαι-
ρος και συγκινεί, με τα καμώματά του, μικρούς και μεγάλους της εποχής του 
διαδικτύου… 

Μαλακό εξώφυλλο, Σχήμα: 16x21, Σελ.: 240 • 23163, 978-960-422-998-7 • 9,90€

Παραμύθι χωρίς όνομα

Ο μυθικός κόσμος αυτού του θαυμάσιου παραμυθιού ενσαρκώνει την αναζήτηση αξιών, όπως της 
γενναιότητας, της προσφοράς και της θυσίας.

«Ένα παραμύθι για παιδιά και μαζί ένα διήγημα για τους μεγάλους. Μια πλαστική διαμαρτύρηση 
για ένα περίσσιο κοινωνικό κακό. Μια σάτιρα και μια φάρσα. Ένα βιβλίο και μια πράξη (...), ένα ηθικό 
ποτό προσφερμένο σε καλότεχνο ποτήρι. Πατριωτικό μάθημα σε ζωγραφιές».

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 

Μαλακό εξώφυλλο, Σχήμα: 16x21, Σελ.: 224 • 23164, 978-960-547-277-1 • 8,90€
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Mαντς Μπαντς (12 τίτλοι)
Μαλακό εξώφυλλο, 12x17, Σελ.: 32 • 1,50€

Μια διασκεδαστική σειρά με ήρωες φρούτα, λαχανικά και καρπούς. Οι ιστορίες τους θα 
προσφέρουν την ευκαιρία στους μικρούς αναγνώστες να περάσουν ευχάριστα μαθαίνοντας 
παράλληλα την αξία της συντροφικότητας και της παρέας.

1. Τομ, ο Ντομάτας
26701 • 960-547-241-2

2.  Μπάτον και Τάινι, 
τα Μανιτάρια

26702 • 960-547-242-9

3. Όλι, ο Κρεμμύδας
26703 • 960-547-243-6

4. Το Κρεμμυδάκι
26704 • 960-547-244-3

5. Ο Πατάτας
26705, 978-960-547-245-0

6. Σάλι, η Φράουλα
26706, 978-960-547-246-7

7. Λίζι, η Πρασού
26707, 978-960-547-247-4

8. Ο Δροσερός, το Αγγούρι
26708, 978-960-547-248-1

9.  Ο καθηγητής 
Φασόλας

26709, 978-960-547-49-8

10. Mπίλι, το Βατόμουρο
26710, 978-960-547-250-4

11. Πιτ, το Πιπέρι
26711, 978-960-547-251-1

12. Οι τρεις Μπανάνες
26712, 978-960-547-252-8

Koυτί προβολής πάγκου: 48 τεύχη

0-3

0-3

0-3

0-3

0-3

Εικόνες: Lisa και Damien Barlow  |  Μετάφραση: Αναστασία Δ. Μακρή

Βιβλία από χαρτόνι, Σχήμα: 17x16, Σελ.: 14 • 12222, 978-960-547-497-3 • 9,90€
Ένα βιβλίο για τις οικογένειες των ζώων
Ένα αγρόκτημα με φίλους

Αυτό το βιβλίο για τα ζώα του αγροκτήματος, δίνει την ευκαιρία στον πολύ μικρό ανα-
γνώστη να γνωρίσει αλλά και να εξερευνήσει με τα χεράκια του όλα αυτά τα χρήσιμα και 
χαριτωμένα ζώα, καθώς και να μάθει πού ζουν.

Βιβλία από χαρτόνι για μικρά χεράκια

Μια παρέλαση από ζωάκια
Ένα έξυπνο βιβλίο για το μέτρημα

Αυτό το βιβλίο, γεμάτο από πολύχρωμα ζώα, δίνει την ευκαιρία στον πολύ μικρό ανα-
γνώστη να εξερευνήσει με τα χεράκια του τις πανέμορφες εικόνες και να έχει μια πρώτη 
επαφή με τους αριθμούς.

Βιβλία από χαρτόνι, Σχήμα: 17x16, Σελ.: 14 • 12221, 978-960-547-498-0• 9,90€

Vintage

Vintage

Vintage
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Σχήμα: 21x27,5, Σελ.: 96
28229, 978-960-547-226-9 • 10,90€

Σχήμα: 21x30, Σελ.: 72
28111, 978-960-422-884-3 • 9,90€

Σχήμα: 21x27,5, Σελ.: 80
28115, 978-960-422-968-0 • 9,90€

Σχήμα: 21x27,5, Σελ.: 112
28113, 978-960-422-771-6 • 11,90€

Σχήμα: 16x21, Σελ.: 104
28119, 978-960-547-179-8 • 11,90€

Moναδικά βιβλία και συλλογές παραμυθιών με CD

Σχήμα: 23x25, Σελ.: 32
28220, 978-960-422-910-9 • 8,60€

Αγαπημένα παραμύθια με θαυμάσια 
εικονογράφηση και μεγάλα γράμματα 
για τους μικρούς αναγνώστες. Τα βιβλία 
συνοδεύονται από CD που περιέχουν 
τη δραματοποιημένη αφήγηση των 
παραμυθιών με μουσική επένδυση.

Τα παραμύθια που πάντα θ’ αγαπώ
με Δώρο CD - Αudio book

Μια σειρά βιβλίων που, εκτός από τα αγαπημένα, θαυμάσια εικονογραφημένα παραμύθια, περιέχουν και audiobook. 
Η δραματοποιημένη αφήγηση από γνωστούς καλλιτέχνες και η μουσική επένδυση θα ενθουσιάσουν τους μικρούς αναγνώστες, 
εμπνέοντάς τους να ταξιδέψουν με τη φαντασία τους στη μαγική χώρα των παραμυθιών.
Συντελεστές Audio Book Aφήγηση: Mατίνα Kαρρά, Γιώργος Γεωγλερής,  Σαράντος Γεωγλερής 
Mουσική: Aναστασία Παπαδημητρίου, Eνορχήστρωση: Γιώργος Κωνσταντινίδης

24061, 978-960-547-412-6 24602, 978-960-547-413-3 24063, 978-960-547-414-0

• Ο Παπουτσωμένος γάτος
• Η Τοσοδούλα
• Ο Κοντορεβυθούλης

Σκληρό εξώφυλλο, Σχήμα: 16,5x24, Σελ.: 40 • 8,90€

Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, Σαρλ Περό
Ζαν-Μαρί Λεπρένς ντε Μπωμόν
Διασκευή: Αναστασία Δ. Μακρή 
Εικονογράφηση: Eύα Καραντινού

ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΔΩΡΟ CD 17

Μαλακό εξώφυλλο  10,90€
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Μια ξεχωριστή έκδοση με έγχρωμη εικονογράφηση που περιλαμβάνει αγαπημένα παραμύ-
θια όπως Η Κοκκινοσκουφίτσα, Ο λύκος και τα επτά κατσικάκια, Η Χιονάτη και οι επτά νάνοι, Η 
Σταχτοπούτα, Το ασχημόπαπο που έγινε κύκνος, Ραπουνζέλ, Αλαντίν, κ.ά.

Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά, Σχήμα: 17x25, Σελ.: 168 • 28116, 978-960-547-013-5 • 8,90€
Εικονογράφηση: Εύα Καραντινού
21 Κλασικά παραμύθια

O Aίσωπος είναι ο σπουδαιότερος μυθοποιός της αρχαιότητας. Επτά μύθοι που περνούν 
πολλά μηνύματα, εκπαιδεύοντας με ψυχαγωγικό τρόπο τους μικρούς αναγνώστες γύρω 
από τις βασικές αξίες της ζωής, και όχι μόνο. 

Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά, Σχήμα: 21x27,5, Σελ.: 64 • 28109, 978-960-422-881-2 • 6,50€
Εικονογράφηση: Χρήστος Βαρλάμος
Οι πρώτοι μου μύθοι του Αισώπου

135 μύθοι του κορυφαίου της λεγόμενης «διδακτική μυθολογίας», παραμυθά Αίσωπου. Πρω-
τα γωνιστές των μύθων του είναι κυρίως ζώα όπως η αλεπού, το λιοντάρι, το ελάφι κ.ά. Μια 
φροντισμένη έκδοση με έγχρωμη εικονογράφηση, που θα διδάξει στους μικρούς αναγνώστες 
τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τη ζωή αλλά και αυτούς που έχουν απέ-
ναντί τους.

Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά, Σχήμα: 17x25, Σελ.: 336 • 28117, 978-960-547-101-9 • 15,90€
Εικονογράφηση: Εύα Καραντινού
135 μύθοι του Αισώπου

ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ18
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135 μύθοι του κορυφαίου της λεγόμενης «διδακτική μυθολογίας», παραμυθά Αίσωπου. Πρω-
γωνιστές των μύθων του είναι κυρίως ζώα όπως η αλεπού, το λιοντάρι, το ελάφι κ.ά. Μια 

φροντισμένη έκδοση με έγχρωμη εικονογράφηση, που θα διδάξει στους μικρούς αναγνώστες 
τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τη ζωή αλλά και αυτούς που έχουν απέ-

4+O Aίσωπος είναι ο σπουδαιότερος μυθοποιός της αρχαιότητας. Επτά μύθοι που περνούν 
πολλά μηνύματα, εκπαιδεύοντας με ψυχαγωγικό τρόπο τους μικρούς αναγνώστες γύρω 

Μια μοναδική συλλογή από 101 Πολύτιμα παραμύθια που θα ταξιδέ-
ψουν τους μικρούς –και όχι μόνο– αναγνώστες στη μαγεία και στην 
ομορφιά των παραμυθιών, περνώντας τους το μήνυμα της σημαντικότη-
τας για τις αξίες ζωής. Η όμορφη εικονογράφηση είναι ένας ακόμα λόγος 
να αγαπήσουν οι αναγνώστες αυτό το βιβλίο.

Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά, Σχήμα: 17x25, Σελ.: 464 • 28122, 978-960-547-526-0 • 19,90€

101 Πολύτιμα παραμύθια
Διασκευή-Απόδοση: Γ. Τσουκαλάς, Ν. Χούνος, Α.Δ. Μακρή
Εικονογράφηση:  Ε. Καραντινού, Ν. Πετκόβα, 

Δ. Ψυχογυιού, Χ. Βαρλάμος

4+4+
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Εικονογράφηση: Εύα Καραντινού, Χρήστος Βαρλάμος

Μικρά Κλασικά Αγαπημένα (16 τίτλοι)

Μαλακό εξώφυλλο, 16,5x24, Σελ.: 8 • 0,90€

16 κλασικά αγαπημένα παραμύθια και μύθοι του Αισώπου για πολύ μικρά παιδιά που διαβάζονται και μετα-
φέρονται από γενιά σε γενιά με την ίδια χαρά και αγάπη εδώ και πολλά χρόνια σε όλον τον κόσμο, περνώντας 
μηνύματα γύρω από τις βασικές αξίες ζωής.

Koυτί προβολής πάγκου: 64 τεύχη

•  Η Χιονάτη και οι επτά 
νάνοι

23071, 978-960-547-451-5

•  Η Σταχτοπούτα
23072, 978-960-547-450-8

•  Τα τρία γουρουνάκια
23073 ,978-960-547-449-2

•  Ο λύκος και τα επτά 
κατσικάκια

23074, 978-960-547-448-5

•  Πινόκιο
23075, 978-960-547-447-8

•  Η Ωραία Κοιμωμένη
23076, 978-960-547-446-1

•  Η Κοκκινοσκουφίτσα
23077, 978-960-547-445-4

•  Αλαντίν
23078, 978-960-547-444-7

• Το πάθημα του λύκου
23079, 978-960-547-443-0

•  Η μαϊμού και το δελφίνι
23080, 978-960-547-442-3

•  Ο τζίτζικας και 
ο μέρμηγκας

23081, 978-960-547-441-6

•  Ο ψεύτης βοσκός
23082, 978-960-547-440-9

•  Λιοντάρι και ποντίκι
23083, 978-960-547-439-3

•  Ο λαγός και η χελώνα
23084, 978-960-547-438-6

•  Η αλεπού και 
ο κόρακας

23085, 978-960-547-437-9

•  Η αλεπού με 
την κομμένη ουρά

23086, 978-960-547-436-2

Εικονογράφηση: Εύα Καραντινού, Χρήστος Βαρλάμος

3+ Αγαπημένοι μύθοι του Αισώπου (12 τίτλοι)

Μαλακό εξώφυλλο, 21x27.5, Σελ.: 8 • 1,50€

12 εικονογραφημένα τεύχη με μύθους του μεγάλου παραμυθά Αίσωπου.

•  Η αλεπού και ο κόρακας
23031, 978-960-547-128-6

•  Η αλεπού με την κομμένη ουρά
23032, 978-960-547-129-3

•  Ο κύκνος και ο άρχοντας
23033, 978-960-547-134-7

•  Ο λαγός και η χελώνα
23034, 978-960-547-131-6

•  Λιοντάρι και ποντίκι
23035, 978-960-547-135-4

•  Μαϊμού και αλεπού
23036, 978-960-547-136-1

•  Σκύλος, κόκορας και αλεπού
23037, 978-960-547-137-8

•  Ο ψεύτης βοσκός
23038, 978-960-547-132-3

•  Ο κάβουρας και η αλεπού
23039, 978-960-547-130-9

•  Ο τζίτζικας και ο μέρμηγκας
23040, 978-960-547-133-0

 •  Το πάθημα του λύκου
23041, 978-960-547-182-8

•  Η μαϊμού και το δελφίνι
23042, 978-960-547-183-5



•  O λύκος και τα επτά 
κατσικάκια 

23011, 978-960-547-198-9 

•  Τα τρία γουρουνάκια
23012, 978-960-547-199-6

•  Η Κοκκινοσκουφίτσα
23013, 978-960-547-200--9

•  Η Σταχτοπούτα
23014, 978-960-547-201-6

•  Ο Τζακ και η φασολιά
23015, 978-960-547-202-3

•  Η Χιονάτη και 
οι επτά νάνοι

23016, 978-960-547-203-0

20 ΚΛΑΣΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΣΕ ΤΕΥΧΗ

•  Ραπουνζέλ
23017, 978-960-547-207-8

•  Αλαντίν
23018, 978-960-547-206-1

•  Η Ωραία Κοιμωμένη
23019, 978-960-547-205-4

•  Πινόκιο
23020, 978-960-547-204-7

•  Το ασχημόπαπο 
που έγινε κύκνος

23021, 978-960-547-208-5

Η Ωραία Κοιμωμένη

23020, 978-960-547-204-7

3+ Κλασικά αγαπημένα παραμύθια (11 τίτλοι)

Μαλακό εξώφυλλο, 21x27.5, Σελ.: 8 • 1,50€

12 κλασικά παραμύθια σε τεύχη που αγαπήσαμε και αγαπάμε όλοι. 
Παραμύθια που δεν λείπουν από καμιά παιδική βιβλιοθήκη. Παραμύθια 
που διαβάζονται και μεταφέρονται από γενιά σε γενιά με την ίδια χαρά και 
αγάπη δεκάδες χρόνια τώρα, σ’ όλο τον κόσμο.

Εικονογράφηση: Χρήστος Βαρλάμος, Εύα Καραντινού

3+ Aξέχαστα παραμύθια
Περιέχουν το παραμύθι και δραστηριότητες

Μια σειρά από αξέχαστα παραμύθια γραμμένα από 
μεγάλους συγγραφείς που αγαπήσαμε και αγαπάμε 
μικροί και μεγάλοι. Η εντυπωσιακή εικονογράφηση και 
το εύληπτο κείμενο θα ενθουσιάσει τα παιδιά. Οι δρα-
στηριότητες στο τέλος κάθε βιβλίου θα διασκεδάσουν 
τους νεαρούς αναγνώστες...

Μαλακό εξώφυλλο, Σχήμα: 21x27,5, Σελ.: 16 • 2,50€

Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, Σαρλ Περό, Ζαν-Μαρί Λεπρένς ντε Μπωμόν
Εικονογράφηση: Eύα Καραντινού  |  Διασκευή: Αναστασία Δ. Μακρή

23061, 978-960-547-406-5
• Ο Παπουτσωμένος γάτος

•   Η Πεντάμορφη και το τέρας 
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

• Η Τοσοδούλα
23062, 978-960-547-407-2

•  O χοιροβοσκός του Αυτοκράτορα 
23067, 978-960-547-429-4

• Η καινούρια στολή του Αυτοκράτορα
23065, 978-960-547-430-0

• Ο νάνος και η Χρυσοχέρα
23066, 978-960-547-431-7

• Ο Κοντορεβυθούλης
23063, 978-960-547-408-9

Μια σειρά από αξέχαστα παραμύθια γραμμένα από 
μεγάλους συγγραφείς που αγαπήσαμε και αγαπάμε 
μικροί και μεγάλοι. Η εντυπωσιακή εικονογράφηση και 

στηριότητες στο τέλος κάθε βιβλίου θα διασκεδάσουν 



29254, 978-960-547-237-529252, 978-960-547-233-7 29251, 978-960-547-234-429250, 978-960-547-236-829250, 978-960-547-236-829250, 978-960-547-236-8 29252, 978-960-547-233-7 29254, 978-960-547-237-529252, 978-960-547-233-7 29251, 978-960-547-234-429254, 978-960-547-237-529253, 978-960-547-232-0

Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά, Σχήμα: 21x27,5, Σελ.: 32 • 4,80€

Κείμενα: Aναστασία Δ. Μακρή
Εικονογράφηση: A. Μελάχρης, Ι. Μαρουλάκης, N. Μαρουλάκης

Βιβλία που θα γοητεύσουν τους μικρούς αναγνώστες, ταξι-
δεύοντάς τους στη χώρα της πιο γνωστής μυθολογίας και 
ιστορίας στον κόσμο.

Αγαπώ τη Μυθολογία

28250, 978-960-547-002-9 28253, 978-960-547-005-0 28255, 978-960-547-019-7

Αγαπώ τη Μυθολογία
Τόμοι

21ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά 
Σχήμα: 21x27,5, Σελ.: 56 • 5,90€

Kείμενα: Aναστασία Δ. Μακρή
Εικονογράφηση: A. Μελάχρης, 
Ι. Μαρουλάκης, N. Μαρουλάκης 

28351, 978-960-547-267-2 28252, 978-960-547-004-328256, 978-960-547-038-8 28254, 978-960-547-017-328251, 978-960-547-003-6 28257, 978-960-547-098-2

5+ 5+

28260, 978-960-547-035-7 28263, 978-960-547-041-8

Σκληρό εξώφυλλο, Σχήμα: 17x25, Σελ.: 40 • 8,90€

Κείμενα: Aναστασία Δ. Μακρή
Εικονογράφηση: Α. Μελάχρης, Ν. Μαρουλάκης, Ι. Μαρουλάκης

Η έγχρωμη εικονογράφηση καθώς και το CD με τη δραματοποιη-
μένη αφήγηση των μύθων και τη μουσική επένδυση, αποτελούν 
δύο ακόμα σημαντικούς λόγους για να αγαπήσουν οι μικροί μας 
φίλοι αυτή τη φροντισμένη σειρά.

Σελ.: 48 
29255, 978-960-547-235-1

Σελ.: 48
29255, 978-960-547-235-1

Η αγαπημένη μου μυθολογία Δώρο CD5+

28260, 978-960-547-035-7

Υπό την αιγίδα της UNESCO



 ΓΑΛΛΙΚΑ 
Οι Θεοί των αρχαίων Ελλήνων
28290, 978-960-547-082-1
Τρωικός πόλεμος
28291, 978-960-547-080-7
Οι άθλοι του Ηρακλή
28293, 978-960-547-081-4
Τρωικός πόλεμος, Οδύσσεια • 
Τόμος
28267, 978-960-547-270-2, Σελ.: 56
H αρπαγή της Ευρώπης και 
η ιστορία των τριών γιων της
28296, 978-960-547288-7
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 ΑΓΓΛΙΚΑ 
Οι θεοί των αρχαίων Ελλήνων
28240, 978-960-547-007-4 
Τρωικός πόλεμος
28241, 978-960-547-008-1
Οι άθλοι του Θησέα
28242, 978-960-547-009-8
Οι άθλοι του Ηρακλή
28243, 978-960-547-010-4
Ο Ιάσονας και το χρυσόμαλλο δέρας
28244, 978-960-547-021-0
Οδύσσεια
28245, 978-960-547-033-3
H αρπαγή της Ευρώπης 
και η ιστορία των τριών γιων της
28246, 978-960-547-040-1
Ο Μέγας Αλέξανδρος
27240, 978-960-547-011-1
Θεοί και Ήρωες • Τόμος
28261, 978-960-547-036-4, Σελ.: 56

ΡΩΣΙΚΑ
Οι θεοί των αρχαίων Ελλήνων
28230, 978-960-547-044-9
Τρωικός πόλεμος
28231, 978-960-547-045-6
Θεοί και Ήρωες• Τόμος
28265, 978-960-547-138-5, Σελ.: 56
H αρπαγή της Ευρώπης και 
η ιστορία των τριών γιων της
28236, 978-960-547-144-6
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Κείμενα: Aναστασία Δ. Μακρή
Εικονογράφηση: A. Μελάχρης, Ι. Μαρουλάκης, N. Μαρουλάκης, Ε. Καραντινού
Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά, Σχήμα: 21x27,5, Σελ.: 32 • 4,80€ / Σελ.: 56 • 5,90€

5+ Αγαπώ τη Μυθολογία / Ιστορία
Ξενόγλωσσα

Υπό την αιγίδα της UNESCO22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ / ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ

A. Μελάχρης, Ι. Μαρουλάκης, N. Μαρουλάκης, Ε. Καραντινού

Υπό την αιγίδα της UNESCO



5+

23ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ / ΒΙΒΛΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ

Ήρωες όπως ο Ηρακλής, 
ο Θησέας, ο Ιάσονας, 
ο Οδυσσέας, εμπνέουν 
θαυμασμό. Το βιβλίο αυτό 
περιέχει μερικές από τις πιο 
αγαπημένες και γνωστές 
ιστορίες της ελληνικής 
μυθολο γίας, δίνοντας την 
ευκαιρία στους νεαρούς 
αναγνώστες να πάρουν μια 
καλή γεύση της πιο γνωστής 
και πλούσιας μυθολογίας του 
κόσμου.

Οι μύθοι της ελληνικής μυθολογίας 
δεν θα πάψουν ποτέ να μας συναρπάζουν

Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά, Σχήμα: 17x25, Σελ.: 284
22269, 978-960-547-273-3 • 14,90€

Κείμενα: Αναστασία Δ. Μακρή
Εικονογράφηση: Άκης Μελάχρης, Νίκος Μαρουλάκης

18 συναρπαστικές ιστορίες 
από την ελληνική μυθολογία

5+

22268, 978-960-547-523-9

22268 • 978-960-547-523-9

Kυκλοφορεί και σε ΑΓΓΛΙΚΑ • ΓΑΛΛΙΚΑ

Υπό την αιγίδα της UNESCO

7+7+

Από την Ολυμπία... 
προς όλο τον Κόσμο!
Ένα μαγικό ταξίδι!

Αξίες Ολυμπιακές

28011, 978-960-547-220-7 • 12,90€

Η έκδοση αυτή έγινε σε συνεργασία με την Εθνική 
Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδας (ΕΘΝ.Ο.Α.).

Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά, Σχήμα: 23.5x22, Σελ.: 96

Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά, Σχήμα: 21x27,5, Σελ.: 32 • 5,50€

Kείμενα: Δημήτρης Βαρβαρήγος, Aναστασία Δ. Μακρή 
Εικονογράφηση: Eύα Καραντινού

Αγαπώ την Ιστορία5+

27250, 978-960-547-001-2

27251, 978-960-547-020-3

27252, 978-960-547-557-4 27253, 978-960-547-558-1 27254, 978-960-547-559-8

Πέντε βιβλία με έγχρωμη εικονογράφηση γύρω από σημαντικές προσωπικότητες και γεγονότα της 
ιστορίας μας, που θα συναρπάσουν τους νεαρούς αναγνώστες.

Τα βιβλία περιέχουν δραστηριότητες και επιπλέον πληροφορίες που βοη θούν τους μικρούς αναγνώστες 
να εμπεδώσουν βασικά στοιχεία των ιστοριών.

Δύο φίλοι, η Νίκη και ο  Άριστος, συναντούν τον Ακά-
δη μο, ο οποίος ξέρει τα πάντα για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες!  Όλοι μαζί θα ταξιδέψουν στην Αρχαία Ελλάδα 
για να παρακολουθήσουν από κοντά τους πρώτους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες στην Αρχαία Ολυμπία. 



Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά, Σχήμα: 21x27,5, Σελ.: 40 • 5,90€

Κείμενα: Αναστασία Δ. Μακρή 
Εικονογράφηση: Μιχάλης Λουκιανός,
Γιώργος Μελισσαρόπουλος 

Γιατί η Αθηνά ήταν η λατρεμένη θεά των αρχαίων 
Ελλήνων; Γιατί ο Κρητικός πολιτισμός ήταν ο πρώτος 
ελληνικός και ευρωπαϊκός πολιτισμός; Είναι μερικά από 
τα ερωτήματα για τα οποία δίνονται απαντήσεις σε αυτά 
τα συναρπαστικά βιβλία των μύθων και της γνώσης. Kυκλοφορεί και σε ΑΓΓΛΙΚΑ • ΓΑΛΛΙΚΑ • ΡΩΣΙΚΑ

27630 • 978-960-547-225-2

26290 • 978-960-547-229-0

26240 • 978-960-547-150-7

26250 • 978-960-547-110-1

26291 • 978-960-547-265-8

26241 • 978-960-547-156-9

26251 • 978-960-547-145-3
Kυκλοφορεί και σε ΑΓΓΛΙΚΑ • ΓΑΛΛΙΚΑ

Από τον μύθο στην ιστορία

29150 • 978-960-547-268-9 29151 • 978-960-547-382-2
Kυκλοφορούν και σε ΑΓΓΛΙΚΑ • ΓΑΛΛΙΚΑ

29190, 978-960-547-295-5

29140, 978-960-547-296-2

29191, 978-960-547-383-9

29141, 978-960-547-384-6

22290, 978-960-547-488-1

Kυκλοφορεί και στα ΑΓΓΛΙΚΑ • ΓΑΛΛΙΚΑ

22289, 978-960-547-228-3

Υπό την αιγίδα της UNESCO

8+

Κείμενα: Ελένη Χατζούδη-Τούντα
Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης

Οι Καρυάτιδες μετράνε τα 
φεγγάρια

Kυκλοφορεί και στα ΑΓΓΛΙΚΑ
29091, 978-960-547-006-7

Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά, Σχήμα: 21x27,5, Σελ.: 40 • 5,90€

Κείμενα: Αναστασία Δ. Μακρή 
Εικονογράφηση: Μιχάλης Λουκιανός

Ο Αχιλλέας, ο ήρωας του έπους «ΙΛΙΑΔΑ» και ο βασι-
λιάς της Σπάρτης, Λεωνίδας, θα παραμείνουν στη μνήμη 
μας ως παραδείγματα γενναιότητας, πίστης και αντρειο-
σύνης. Τα βιβλία περιέχουν την ιστορία, δραστηριότητες 
και πληροφορίες.

Αγαπώ τους Ήρωες6+

29021, 978-960-547-015-9 • 8,80€

Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά, 
Σχήμα: 21x29, Σελ.: 48

Σκληρό εξώφυλλο 
με κουβερτούρα, 
Σχήμα: 21x29, Σελ.: 48
29001, 978-960-234-974-8 
 11,95€

• Ακρόπολη και θεά Αθηνά
• Το θαύμα της Κρήτης και ο Μίνωας

• Αχιλλέας Ο γενναίος ήρωας της Ιλιάδας

• Οι 300 του Λεωνίδα και οι 700 Θεσπιείς

Μια αληθινή ιστορία 
που συνέβη στην 
Ακρόπολη. Ποιο 
ήταν το μυστικό που 
μοιράστηκαν οι 
Καρυάτδες με τον 
Ζήση, τον φύλακα 
της Ακρόπολης και 
πώς αντέδρασε 
εκείνος δείχνοντας 
τη μεγάλη του 
αγάπη για εκείνες;

Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά, 
Σχήμα: 16,5x24, Σελ.: 80 • 9,50€

Κείμενα: Μαρία Καζαντζίδη
Εικονογράφηση: Εύα Καραντινού

Kαλώς ήρθες στην 
αρχαία Ελλάδα

Ένα βιβλίο με πλούσια εικονογράφηση 
και απλά κείμενα που θα δώσει πολλές 
πληροφορίες στον αναγνώστη γύρω 
από τον πολιτισμό –κυ  ρίως– της κλασι-
κής περιόδου στην αρχαία Ελλάδα.

22279, 978-960-547-100-2

24 ΒΙΒΛΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ

Ένα ταξίδι στην Ελλάδα της κλασικής εποχής8+

Aρχαία Ελλάδα - Πολιτισμός7+



28312 • 978-960-547-425-6

Σε αυτό το βιβλίο οι νεαροί αναγνώστες κάνουν μια πρώτη γνωριμία με τους διάσημους ήρωες 
της μυθολογίας διασκεδάζοντας. Τα παιχνίδια και οι δραστηριότητες γνώσης θα τους βοηθήσουν να 
εμπεδώσουν βασικά στοιχεία της κάθε ιστορίας με ψυχαγωγικό τρόπο.

28314 • 978-960-547-427-028313 • 978-960-547-426-3

Kυκλοφορεί και σε ΑΓΓΛΙΚΑ • ΓΑΛΛΙΚΑ

Μαλακό εξώφυλλο, Σχήμα: 16,5x24, Σελ.: 88 • 5,90€

Eλληνική Μυθολογία 100 δραστηριότητες  παιχνίδια, μύθοι
Εικονoγράφηση: Άκης Μελάχρης

Ταξιδεύω, παίζω και μαθαίνω Ελληνική Μυθολογία5+

25ΒΙΒΛΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Μαλακό εξώφυλλο • Σχήμα: 21x27,5, Σελ.: 16 • 3,30€
Κείμενα: Αναστασία Δ. Μακρή  |  Εικονογράφηση: Μιχάλης Λουκιανός

Kυκλοφορεί και σε ΑΓΓΛΙΚΑ • ΓΑΛΛΙΚΑ • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

29641 978-960-547-461-4 29541 978-960-547-455-3 29741 978-960-547-463-8 

Ο Ηρακλής υπήρξε ο μεγαλύτερος ήρωας της ελληνικής μυθολογίας. Όλοι τον θαύμαζαν και 
τον αγαπούσαν γιατί κατάφερε να γλιτώσει τους ανθρώπους από ένα σωρό συμφορές.

Οι άθλοι του Ηρακλή

Kυκλοφορεί και σε ΑΓΓΛΙΚΑ • ΓΑΛΛΙΚΑ • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

29640 978-960-547-460-7

29540 978-960-547-454-6

29740 978-960-547-462-1

Οι αρχαίοι  Έλληνες πίστευαν ότι οι 12 μεγάλοι θεοί και θεές ζούσαν στο ψηλότερο βουνό της 
Ελλάδας, τον  Όλυμπο. Πίστευαν ακόμα ότι είχαν ανθρώπινη μορφή, αρετές και ελαττώματα, 
όπως οι άνθρωποι, αλλά και μεγάλες δυνάμεις.

Οι θεοί των αρχαίων Ελλήνων

Kυκλοφορεί και σε ΑΓΓΛΙΚΑ • ΓΑΛΛΙΚΑ • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

29646 978-960-547-491-129546 978-960-547-492-8 29746, 978-960-547-493-5

Ο Προμηθέας, ο Ηρακλής, ο Θησέας, ο Ιάσονας, ο Περσέας, ο Οδυσσέας και ο Αχιλλέας είναι 
από τους πιο σπουδαίους και γνωστούς ήρωες της αρχαίας Ελλάδας. Οι αρχαίοι  Έλληνες πίστευ-
αν πως οι περισσότεροι από αυτούς, είχαν υπερφυσικές δυνάμεις, τις οποίες χρησιμοποιούσαν 
για να κάνουν κατορθώματα που βοηθούσαν τους ανθρώπους.

Μεγάλοι  Ήρωες

28441, 978-960-547-417-1

28440, 978-960-547-416-4 

Μια σειρά για τους μικρούς μας φίλους που θα έχουν την ευκαιρία για μία 
πρώτη γνωριμία με την Ελληνική Μυθολογία μέσα από ευχάριστες 
δραστηριότητες συμπληρώνοντας τις εικόνες με χρωμάτισμα και αυτοκόλλητα.    

28446, 978-960-547-490-4 

Παίζω, Διαβάζω και Μαθαίνω Με αυτοκόλλητα4+



22443, 978-960-547-496-622442, 978-960-547-495-922441, 978-960-547-494-2

Σούπερ Γιούπι!

Τα βιβλία αυτά απευθύνονται σε παιδιά προ-
σχολικής ηλικίας. Τα παιδιά έχουν μια πρώτη 
επαφή με το χρωμάτισμα, μαθαίνοντας ταυτό-
χρονα κάποιες πρώτες πληροφορίες για διά-
φορα θέματα όπως: τα ζώα, τα επαγγέλματα, 
οι εποχές, τα μουσικά όργανα και άλλα.

Εικονογράφηση: Π. Φούρκα, 
A. Mελάχρης, Λ. Δενεζάκη

Χρωματίζω Νο 1, 2 και 3

21456, 978-960-547-239-9
•  με Νεράιδες

21455, 978-960-547-240-5
•  με Πριγκίπισσες

5+

Μαλακό εξώφυλλο, 21x27,5, Σελ.: 64 • 4,80€

Μαλακό εξώφυλλο, 16x24, Σελ.: 16 • 1,20€

Μια σειρά βιβλίων που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να 
έχουν μια πρώτη επαφή με τα χρώματα αλλά και να μάθουν βασικές πληροφορίες γύρω από διάφορα 
θέματα.

Εικονογράφηση: Π. Φούρκα, A. Mελάχρης, Τ. Σώλου

Γιούπι! Χρωματίζω και Μαθαίνω 12 τίτλοι

• Τους δεινόσαυρους
23232, 978-960-547-476-8

• Το ποδόσφαιρο
23231, 978-960-547-477-5

• Τις πριγκίπισσες
23230, 978-960-547-478-2

• Το πάρτι 
23229, 978-960-547-479-9

• Τις εποχές 
23228, 978-960-547-480-5

• Τα γράμματα 
23227, 978-960-547-481-2

• Τους αριθμούς
23226, 978-960-547-482-9

• Τα φρούτα
23225, 978-960-547-483-6

• Τα μέσα μεταφοράς
23224, 978-960-547-484-3

• Τα σχήματα
23223, 978-960-547-485-0

• Τα ζώα της ζούγκλας
23222, 978-960-547-486-7

• Τα πρώτα μου ζώα
23221, 978-960-547-487-4

3+

Δύο διασκεδαστικά βιβλία με δραστηριότητες και παι-
χνίδια, παρέα με νεράιδες και αγαπημένες πριγκίπισσες, 
που δίνουν την ευκαιρία στα κορίτσια να απασχοληθούν 
δημιουργικά και ευχάριστα.

22442, 978-960-547-495-922441, 978-960-547-494-2

ε δραστηριότητες και παι-
ε νεράιδες και αγαπημένες πριγκίπισσες, 

που δίνουν την ευκαιρία στα κορίτσια να απασχοληθούν 

22443, 978-960-547-496-622442, 978-960-547-495-9

26 ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ / ΜΑΘΑΙΝΩ, ΧΡΩΜΑΤΙΖΩ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ

Μια σειρά βιβλίων που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να 
έχουν μια πρώτη επαφή με τα χρώματα αλλά και να μάθουν βασικές πληροφορίες γύρω από διάφορα 

Τα σχήματα

ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ / ΜΑΘΑΙΝΩ, ΧΡΩΜΑΤΙΖΩ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ

50 Mαγικές δραστηριότητες
Με αυτοκόλλητα

Μαλακό εξώφυλλο, 21x27,5, Σελ.: 32 • 3,60€

3+
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Μαλακό εξώφυλλο, Σχήμα: 21x28, Σελ.:32 • 4,40€

23241, 978-960-547-550-5
• Χρωματίζω Δεινόσαυρους

23242, 978-960-547-551-2
• Χρωματίζω Μέσα μεταφοράς και άλλα...

23243, 978-960-547-552-9
• Χρωματίζω Μαγικές εικόνες

23244, 978-960-547-553-6
• Χρωματίζω Ζωάκια που αγαπώ...

23245, 978-960-547-554-3
• Χρωματίζω Τα ζώα της θάλασσας

Μικροί καλιτέχνες

ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Αυτά τα βιβλία είναι ιδανικά για να εισαγάγουν τα παιδιά 
από την ηλικία των δύο χρόνων και πάνω στον κόσμο της 
ζωγραφικής! Τα απλά περιγράμματα διευκολύνουν τους 
μικρούς μας φίλους να τα χρωματίσουν. Οι μεγάλες εικόνες 
που χρωματίζονται εύκολα βρίσκονται πάνω σε πολύχρωμο 
φόντο. Τα παιδιά θα χαρούν να συμπληρώσουν χρωματικά 
την κάθε σελίδα με τον δικό τους προσωπικό τρόπο. Τα δια-
σκεδαστικά αυτοκόλλητα θα τα απασχολήσουν δημιουργικά.

2+ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

Μαλακό εξώφυλλο, 21x27,5, Σελ.: 16 • 1,80€

Τα βιβλία αυτής της σειράς απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, δίνοντάς 
τους την ευκαιρία να έχουν μια πρώτη επαφή με τα χρώματα αλλά και κάποιες 
πρώτες πληροφορίες γύρω από διάφορα θέματα.

Εικονογράφηση: Πέγκυ Φούρκα

Τα πρώτα μου βήματα ΣΕΙΡΑ Β' (16 τίτλοι)

• Χρωματίζω Νο1
22573, 978-960-422-949-9

• Χρωματίζω  Νο2
22574, 978-960-422-950-5

• Χρωματίζω Νο3, 
Τα κατοικίδια ζώα
22575, 978-960-422-951-2

• Χρωματίζω Νο4, 
Τα μέσα μεταφοράς
22576, 978-960-422-952-9

• Χρωματίζω Νο5, 
Τις εποχές του χρόνου
22577, 978-960-422-953-6

 • Χρωματίζω Νο6,  
Τα ζώα της ζούγκλας
22578, 978-960-422-954-3

• Χρωματίζω Νο7, 
Σκηνές από την 
ελληνική μυθολογία
22579, 978-960-547-209-2

 • Χρωματίζω Νο8, 
Τα έντομα
22580, 978-960-547-210-8

• Χρωματίζω Νο9, 
Τα λουλούδια
22581• 978-960-547-211-5

• Χρωματίζω Νο10, 
Τα μουσικά όργανα
22582, 978-960-547-212-2

• Χρωματίζω Νο11, 
Τα πουλιά
22583, 978-960-547-213-9

• Χρωματίζω Νο12,  
Τα ζώα της θάλασσας
22584, 978-960-547-214-6

• Χρωματίζω Νο13, 
Τα ζώα του δάσους
22585, 978-960-547-215-3

• Χρωματίζω Νο14, 
Την οικογένεια
22586, 978-960-547-216-0

• Χρωματίζω Νο15, 
Τις γιορτές του χρόνου
22587, 978-960-547-217-7

• Χρωματίζω Νο16, 
Το πάρτι
22588, 978-960-547-218-4



5+

Μαλακό εξώφυλλο, Σχήμα: 21x27.5, Σελ.: 40 • 25254, 978-960-547-540-6 • 11,90€

5+

Μαλακό εξώφυλλο, Σχήμα: 21x27.5, Σελ.: 40 • 25254, 978-960-547-540-6 • 

Ο Καραγκιόζης έχει αναλάβει να παραδώσει το λάβαρο της Eπανάστασης 
στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας. Εκεί ο ιεράρ χης Παλαιών Πατρών Γερμανός 
θα ευλογήσει την κήρυξη της Επανάστασης και θα ορκίσει τους  Έλληνες καπε-
ταναίους να αγωνιστούν με πίστη και τιμή για την ελευθερία της πατρίδας τους. 
Οι Τούρκοι όμως έχουν πληροφορηθεί τις ενέργειες των Ελλήνων και θα 
προσπαθήσουν να τους σταματήσουν. Μόλις όμως το μαθαίνουν ο Καρα-
γκιό ζης και οι φίλοι του θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά να τους εμποδίσουν.  
Άραγε θα τα καταφέρουν;

Ο Καραγκιόζης στην Επανάσταση του 1821

Ο Καραγκιόζης έχει αναλάβει να παραδώσει το λάβαρο της Eπανάστασης 
χης Παλαιών Πατρών Γερμανός 

ταναίους να αγωνιστούν με πίστη και τιμή για την ελευθερία της πατρίδας τους. 
Οι Τούρκοι όμως έχουν πληροφορηθεί τις ενέργειες των Ελλήνων και θα 

-

Kείμενα: Κώστας Σπυρόπουλος  |  Eικονογράφηση: Άκης Μελάχρης 

Άραγε θα τα καταφέρουν;

Το Θέατρο Σκιών έχει βαθιές ρίζες στη λαϊκή μας 
παράδοση και συγκινεί ακόμα και σήμερα.

Ο Καραγκιόζης, ο κεντρικός του ήρωας, είναι ένας χαρακτήρας λαϊκός, 
αληθινός και ασυμβίβαστος. Μιλά έξω από τα δόντια, σατιρίζει τη φτώχεια του 
και λέει ό,τι σκέφτεται με έναν τρόπο μοναδικό και ανεπανάληπτο. Ωστόσο, 
κάθε περιπέτεια του Καραγκιόζη, καθώς και των υπόλοιπων ηρώων του 
Θεάτρου Σκιών, μας περνάει το μήνυμα ότι το χιούμορ είναι απαραίτητο στοι-
χείο στη ζωή μας για να διατηρούμε την αισιοδοξία μας και να αντιμετωπίζου-
με με περισσότερη δύναμη τις δυσκολίες που τυχαίνουν σε όλους μας.

Μαλακό εξώφυλλο, Σχήμα: 21x27.5, Σελ.: 24 • 5,50€
Διασκευή & Εικονογράφηση: Άκης Μελάχρης

• Ο Καραγκιόζης Ολυμπιονίκης
       24250, 978-960-547-317-4

• Ο Καραγκιόζης Οδοντογιατρός
       24251, 978-960-547-326-6

• Ο Καραγκιόζης Κατάσκοπος
       24252, 978-960-547-381-5

• Ο Καραγκιόζης στη ζούγκλα
       24253, 978-960-547-410-2

6+
Με 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΩΡΟ 

2 φιγούρες 
για το δικό σου 
θέατρο σκιών!
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Αγαπώ τον Καραγκιόζη



ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

Μία σειρά που θα «σηκώσει» τα παιδιά από τις οθόνες! 

Σκληρό εξώφυλλο, Σχήμα: 16,5x23,5, Σελ.: 192 • 22840, 978-960-547-546-8 • 13,90€

Kείμενα: J. I. Wagner  |  Eικονογράφηση: C. Frohlicm 

Ακολουθώντας τα στοιχεία που κρύβονται μέσα σε μια οικογενειακή κληρο-
νομιά αιώνων, ο Τίμυ Τόμπσον και η παρέα του προσπαθούν να σώσουν ένα 
αγαπημένο τους πρόσωπο. Απομένουν μονάχα 24 ώρες για να εξιχνιάσουν το 
μυστικό που κρύβεται στον θρύλο ενός χαμένου εδώ και δυόμισι αιώνες πει-
ρατικού πλοίου, ένα μυστικό θαμμένο κάπου βαθιά κάτω από τους δρόμους 
της πόλης όπου ζουν. Εν αγνοία τους, καθώς εξερευνούν, θα ξυπνήσουν μια 
μυστική σκοτεινή δύναμη που είναι ορκισμένη να φυλάει αυτό που κρύβεται 
μέσα στα απομεινάρια του διαβόητου πειρατικού πλοίου που κάποτε ήταν ο 
φόβος και ο τρόμος των θαλασσών: του Αστροδρόμου.

«Οι πρωταγωνιστές είναι αποφασισμένοι να ανακαλύψουν το μυστικό που είναι 
κρυμμένο στην οικογενειακή κληρονομιά. Ένα συναρπαστικό βιβλίο με γνήσιο 
αίσθημα, αληθινός φόρος τιμής στο είδος της νεανικής περιπέτειας».

Karen Rigby, Foreword Magazine

Τίμι Τόμπσον  Ο θρύλος του Αστροδρόμου

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

8+

8+

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
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Δύο σούπερ Πράκτορες Αλιγάτορες ταξιδεύουν μέσα 
από υπονόμους και μάχονται τις δυνάμεις του κακού.

Σκληρό εξώφυλλο, Σχήμα: 14,5x22, Σελ.: 216 • 22828, 978-960-547-547-5 • 13,90€
Κείμενα: John Patric Green  |  Eικονογράφηση: Shane McG

Ο ΜΑΝΓΚΟ και ο ΜΠΡΑΣ είναι οι INVESTIGATORS: πράκτορες της Κ.Ο.Μ.ΠΡΑ.*  
Έχουν αδυναμία στους υπονόμους και είναι ο φόβος και ο τρόμος για τους κακο-
ποιούς! Με τα Πανίσχυρα Οπλισμένα Αμάνικά τους και τις πολυδοκιμασμένες 
τεχνικές τους, οι Investigators αναλαμβάνουν υποθέσεις ως μυστικοί πράκτορες. 
Και σ’ αυτήν την πρώτη αποστολή τους θα πρέπει να βρουν τις απαντήσεις όχι σε 
ένα, αλλά σε δύο μυστήρια! Θα καταφέρουν οι Μάνγκο και Μπρας να ανακαλύ-
ψουν τα στοιχεία που θα επιλύσουν τις υποθέσεις αιχμαλωτίζοντας τους κακούς ή 
θα τους ξεγλιστρήσουν μέσα από τα χέρια τους;

* (Καταπληκτική Ομάδα Μυστικών Πρακτόρων)

InvestiGATORS  Oι Σούπερ Πράκτορες



8+
ΝΕ

Ζήσε μια συγκλονιστική περιπέτεια με την  Έιμι και τον Νταν 
Κέιχιλ, μέσα από τα διαδραστικά βιβλία μυστηρίου και 
περιπέτειας, της σειράς ΤΑ 39 ΣΤΟΙΧΕΙΑ και της συνέχειάς της 
CAHILLS vs VESPERS.

8+
ΝΕ

Βιβλίο 1ο
Ο λαβύρινθος των σκελετών
Σελ.: 288 • 13,90€
Βιβλίο 2ο
Η φάλτσα νότα
Σελ.: 232 • 12,90€
Βιβλίο 3ο 
Ο κλέφτης των σπαθιών
Σελ.: 200 • 12,90€
Βιβλίο 4ο
Το μυστήριο των αγαλμάτων
Σελ.: 248 • 12,90€
Βιβλίο 5ο
Ο μαύρος κύκλος
Σελ.: 214 • 12,90€
Βιβλίο 6ο 
Βαθιά στα έγκατα της γης
Σελ.: 280 • 13,90€

Βιβλίο 7ο 
Η φιδοφωλιά
Σελ.: 264 • 13,90€
Βιβλίο 8ο
Ο κώδικας του αυτοκράτορα
Σελ.: 264 • 13,90€
Βιβλίο 9ο
Δελτίο θυέλλης
Σελ.: 248 • 12,90€
Βιβλίο 10ο
Μέσα στο τούνελ
Σελ.: 392 • 14,90€
Βιβλίο 11 
Έρχονται οι Βέσπερ
Σελ.: 304 • 13,90€

Διάβασε τα βιβλία!    Παίξε το παιχνίδι! 
        Κέρδισε τα στοιχεία! 

Tώρα υπάρχει ένας νέος 
κίνδυνος... Μια μυστηριώδης 
οργάνωση για την οποία ξέρουν 
μόνο το όνομά της: Βέσπερ.
Βιβλίο 1ο
Η συνωμοσία της Μέδουσας
Σελ.: 280 • 13,90€
Βιβλίο 2ο
Βασιλικά λύτρα
Σελ.: 248 • 12,90€
Βιβλίο 3ο
Μέσα στη νύχτα
Σελ.: 248 • 12,90€
Βιβλίο 4ο
Άθραυστοι
Σελ.: 248 • 12,90€
Βιβλίο 5ο
Μην εμπιστεύεσαι κανέναν
Σελ.: 240 • 13,90€
Βιβλίο 6ο  ΝΕ
H συντέλεια του κόσμου
Σελ.: 240 • 13,90€

Mετάφραση: Μαρία Αγγελίδου, Nέστορας Χούνος, Ντίνα Γεωργούλια
Σκληρό εξώφυλλο, Σχήμα: 13x19,5

30 ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ / ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ / ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ
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ΚΛΑΣΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ 31

B. 978-960-547-140-8 • 10,90€

Μια σειρά από βιβλία γραμμένα από διάσημους 
συγγραφείς. Βιβλία που άντεξαν και θα αντέχουν 
στον χρόνο και δεν πρέπει να λείπουν από 
καμιά βιβλιοθήκη, σε ιδιαίτερα φροντισμένες 
εκδόσεις, που θα κάνουν πραγματικά τα παιδιά 
ν’ αγαπήσουν το διάβασμα.
Eξώφυλλο: Α. Σκληρό με κουβερτούρα / Β. Μαλακό, Σχήμα: 16x21
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Τα κλασικά της Άγκυρας9+
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Μικρό σπίτι 
στο λιβάδι

Η σειρά βιβλίων 
που λατρεύτηκε από 
εκατομμύρια παιδιά 

σ’ όλο τον κόσμο
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Πρωταθλητές κόσμου

Μαλακό εξώφυλλο, Σχήμα: 23.5x26, Σελ.: 104 • 14,50€

Κείμενα: Stephane Frattini, Stephanie Ledu 
Eικονογράφηση: Jacques Azam  |  Mετάφραση: Ντίνα Σιδέρη

Διδάσκει, 
αφυπνίζει και 
ευαισθητο ποιεί 
τους αναγνώστες 
για ό,τι έχει σχέση 
με τη φύση και το 
περιβάλλον. 
Περιέχονται 
πολλές ιδέες για 
δρα στη ριότητες 
και δημιουργία. 21
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Ένα βιβλίο, για το 
πώς πρέπει να 
συμπεριφέρεται 
κάποιος σε κάθε 
στιγμή, σε κάθε 
περίπτωση, 
ανάλογα με το 
περιβάλλον και 
την οικειότητα 
που έχει με τα 
άλλα άτομα. 
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Οι πρώτες μου ερωτήσεις και απαντήσεις

29301, 978-960-422-933-829302, 978-960-422-914-7 29304, 978-960-422-988-829303, 978-960-422-931-4

Μαλακό εξώφυλλο, Σχήμα: 21,5x26,5, Σελ.: 32 • 6,90€Κείμενα & Εικονογράφηση: Εύα Καραντινού

Τέσσερα εξαιρετικά βιβλία για παιδιά που αποτελούν εργαλεία για τους γονείς και τους δασκάλους!

• Συμπεριφέρομαι σωστά;  • Τρέφομαι σωστά;
• Πώς γίνονται τα μωρά; • Πώς να φροντίζω την καθαριότητά μου;

Κείμενα: Ελένη Βουδούρη  |  Εικονογράφηση: Εύα Καραντινού

20012, 978-960-547-312-920011, 978-960-547-238-2

Bιβλία με πολλές πληροφορίες από την ιστορία, τη 
μυθολογία, τη θρησκεία, τις διατροφικές ωφέλειες του 
σταφυλιού, της ελιάς και πολλά άλλα. Παροιμίες, αινίγ-
ματα, ποιήματα και εργασίες για το σχολείο και το σπίτι 
συμπληρώνουν το περιεχόμενο των βιβλίων. 

Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά, Σχήμα: 23x25, Σελ.: 24 • 4,90€

• Το Σταφύλι ο βασιλιάς των φρούτων

• Η Ελιά και το υγρό χρυσάφι

Περιέχει καιΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑγια να φτιάξειςτο δικό σου
βιβλίο!

Γελάω και 
Μαθαίνω

4+

Οι θησαυροί της χώρας μας
Γνώσεις • Δραστηριότητες • Συνταγές • Εργασίες • Χαρτοκοπτική

5+

5+



Χρωµάτισε τα µεγάλα σχήµατα

 και κόλλησε τα αυτοκόλλητα στα µικρά.Χρωµάτισε τα µεγάλα σχήµατα

 και κόλλησε τα αυτοκόλλητα στα µικρά.Χρωµάτισε τα µεγάλα σχήµατα

ΣΧΗΜΑΤΑ

Χρωµάτισε µε µπλε  χρώµα τα τριγωνικά πετράδια  

και µε κόκκινο τα κυκλικά πετράδια.

Ο Παπουτσωµένος γάτος όταν γνώρισε τον βασιλιά θαύµασε  

τα πολύτιµα χρωµατιστά πετράδια της κορώνας του.

16

Χρωµάτισε τη σκεπή και τα παράθυρα µε κίτρινο χρώµα. Το υπόλοιπο

σπιτάκι µε κόκκινο. Κόλλησε το γουρουνάκι µπροστά από την πόρτα του.

. Κόλλησε το γουρουνάκι µπροστά από την πόρτα του.

Το πρώτο από τα τρία γουρουνάκια-αδελφάκια τελείωσε το αχυρένιο του

σπιτάκι και είναι χαρούµενο!Το πρώτο από τα τρία γουρουνάκια-αδελφάκια τελείωσε το αχυρένιο του

Mαθαίνω παρέα με τα παραμύθια

Κείμενα-Eπιμέλεια: Ελένη Βουδούρη  |  Εικονογράφηση: Λιάνα Δενεζάκη

Τρία διασκεδαστικά βιβλία με έγχρωμη εικονογράφηση που δίνουν την ευκαιρία 
στα παιδιά ηλικίας τριών χρόνων και πάνω να μάθουν, παρέα με τους ήρωες των 
παραμυθιών, τα βασικά ΣΧΗΜΑΤΑ και ΧΡΩΜΑΤΑ και να κάνουν τα πρώτα τους 
βήματα στη ΓΡΑΦΗ και ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.

Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά, Σχήμα: 24,5x25, Σελ.: 32 • 4,90€

21198, 978-960-547-564-2

• Χρώματα και Σχήματα

21200, 978-960-547-565-9

• Μαθηματικά
21199, 978-960-547-566-6

•  Γραφή

βήματα στη ΓΡΑΦΗ και ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.

Χρωµάτισε µε µπλε  χρώµα τα τριγωνικά πετράδια 

και µε κόκκινο τα κυκλικά πετράδια.

τον βασιλιά θαύµασε

χρωµατιστά πετράδια της κορώνας του.

17

Με
 αυ

τοκόλλητα3+Ηλικία 

Μ3

4

Ακολούθησε τις διακεκοµµένες γραµµές µε το µολύβι σου. 
Χρωµάτισε τις µεγάλες πέτρες και κόλλησε το αυτοκόλλητο.

Στον πύργο που βρισκόταν η Ραπουνζέλ δεν υπήρχε πόρτα, παρά µόνο
ένα παράθυρο.

32

Χρωµάτισε µε τα τρία βασικά χρώµατα τις διαδροµές: Με κόκκινο της 
Κοκκινοσκουφίτσας. Με µπλε του Τζακ. Με κίτρινο του µικρού γουρουνιού. 

Οι ήρωες των παραµυθιών ψάχνουν και βρίσκουν...

10

ΠΡΑΣΙΝΟ

Κόλλησε τα αυτοκόλλητα µε το πράσινο χρώµα.
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Κείμενα: Μαρία Ρετζέπη, Αθηνά Μαργέλη  |  Εικονογράφηση: Πέγκυ Φούρκα 

•  Τα πρώτα μου βήματα στα μαθηματικά (Mε αυτοκόλλητα)

•  Τα πρώτα μου βήματα στη γραφή (Mε αυτοκόλλητα)

•  Αρχίζω να γράφω με 130 ασκήσεις προγραφής (Mε αυτοκόλλητα)

Με ποικίλες ασκήσεις προγραφής που διακρίνονται από ακρίβεια και μεθοδικό-
τητα, ενώ ταυτόχρονα, διαθέτουν ευχάριστο και παιγνιώ δη χαρακτήρα.

Για τα πρώτα βήματα στη γραφή και στα μαθηματικά

Kαλώς ήρθες στο Προνήπιο

Κείμενα-Eπιμέλεια: Ελένη Βουδούρη  |  |  Εικονογράφηση: Λιάνα Δενεζάκη

Τρία ευχάριστα βιβλία με ήρωες δύο 
αδέλφια, τον Χάρη και την Ιωάννα, που 
προσκαλούν τα παιδιά να διασκεδά-
σουν μαζί τους, χρησιμοποιώντας τα 
χρωματιστά τους μολύβια και τ’ αυτο-
κόλλητα που περιέχει κάθε βιβλίο.

Οι χώροι που αποτυπώνονται στα 
βιβλία, τα απλά κείμενα και η πολύ-
χρωμη εικονογράφηση διεγείρουν το 
συναίσθημα και τη φαντασία των παι-
διών, εισάγοντάς τα ευχάριστα στον 
κόσμο της γραφής και των μαθηματι-
κών.

Η ύλη των βιβλίων συντελεί στην 
ανάπτυξη των γραφοκινητικών τους 
δεξιοτήτων. Παράλληλα, ενισχύεται μ’ 
ευχάριστο τρόπο η αντιληπτική και 
γνωστική τους ικανότητα.

Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά, Σχήμα: 24,5x25, Σελ.: 32 • 4,90€

21196, 978-960-547-543-7

• Προετοιμάζομαι για τη Γραφή

21195, 978-960-547-544-4

• Προετοιμάζομαι για τα Μαθηματικά

21197, 978-960-547-535-2
•  Προμαθηματικές ασκήσεις και Οι πρώτοι μου Αριθμοί

Περιέχουν

αυτοκόλλητα

3+3+

Σπιράλ, Σχήμα: 28x20,5, Σελ.: 96
12302, 978-960-422-526-2 • 8,90€

3+ 3+

Σπιράλ, Σχήμα: 28x20,5, Σελ.: 96Σπιράλ, Σχήμα: 28x20,5, Σελ.: 126
12301, 978-960-422-527-9 • 10,90€

Σπιράλ, Σχήμα: 20,5x28, Σελ.: 144
12310, 978-960-547-018-0 • 9,90€

4+4+

3+ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ



Eγκεκριμένα από το 
Υπουργείο Παιδείας 
για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες

Σ.Π. 32η/6-2-07



˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎ‹

Τετράδια γραφής που το αποτέλεσμα της 
ολοκλήρωσής τους ενθαρρύνει τα παιδιά 
στην πρώτη τους προσπάθεια να σχηματί-
σουν γράμματα και αριθμούς.

Ένα πολύτιμο βοήθημα για τα παιδιά ηλικίας 4-6 χρόνων, με πολλές προασκήσεις γραφής 
που κρίνονται απαραίτητες για όλα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το βιβλίο «Μπορώ να 
γράφω στο προνήπιο» καλλιεργεί τις κινητικές και νοητικές δεξιότητες που απαιτούνται για 
την κατάκτηση της ανάγνωσης και της γραφής.

Το βιβλίο αυτό είναι μια πραγματικά πρωτότυπη μέθοδος για γρήγορη και σχετικά εύκολη 
εκμάθηση όλων των απλών ή δίψηφων γραμμάτων, καθώς και της πρώτης ανάγνωσης και 
γραφής συλλαβών και λέξεων. Βασισμένη στην αναλυτικοσυνθετική μέθοδο, η μάθηση -το 
ζητούμενο- είναι σίγουρη και εξασφαλισμένη.

• Μαθαίνω να γράφω τα πεζά γράμματα
• Μαθαίνω να γράφω τα κεφαλαία γράμματα
• Μαθαίνω να γράφω τους πρώτους μου αριθμούς

Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά, Σχήμα: 24,5x25

Κείμενα: Ελένη Βουδούρη |  Εικονογράφηση: Λιάνα Δενεζάκη

 Μαθαίνω να γράφω τους πρώτους μου αριθμούς

Σελ.: 48 • 21194, 978-960-547-391-4 • 5,10€Σελ.: 56 • 21191, 978-960-422-247-6 • 5,80€Σελ.: 56 • 21192, 978-960-422-248-3 • 5,80€

Μαλακό εξώφυλλο, Σχήμα: 21χ29 • 21513

Μαλακό εξώφυλλο, Σχήμα: 21χ29 • 21514

Κείμενα: Νίκος Στρωματάς  |  Eικονογράφηση: Άκης Μελάχρης

Κείμενα: Νίκος Στρωματάς  |  Eικονογράφηση: Άκης Μελάχρης

5+ 4+

Βιβλία για μικρά χεράκια4+

Το πρώτο μου και καλύτερο Αλφαβητάριο
Πρωτότυπη μέθοδος πρώτης ανάγνωσης και γραφής με πολλές ασκήσεις

Mπορώ να Γράφω στο Προνήπιο
Με πολλές προασκήσεις γραφής
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5+

4+

4+

Τα πρώτα μου βιβλιοτετράδια

4+

5+

Μαλακό εξώφυλλο, Σχήμα: 21χ27,5, Σελ.: 64 • 24413, 978-960-547-502-4 • 2,80€

Επιτέλους! Πάω Προνήπιο

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε παιδιά της προσχολικής ηλικίας (4-5 ετών). Με ευχάριστες και 
διασκεδαστικές δραστηριότητες, έχει σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν τις ικανότητες 
και δεξιότητές τους, ώστε να αρχίσουν να αντιλαμβάνονται το νόημα της γραφής καθώς και να 
έχουν μια πρώτη και βαθμιαία επαφή με τις πρώτες μαθηματικές έννοιες.

Kείμενα: Δρ Πηνελόπη Μωραΐτου  |  Eικονογράφηση: Πέγκυ Φούρκα

Μαλακό εξώφυλλο • Σχήμα: 21χ27,5

Μαλακό εξώφυλλο, Σχήμα: 21χ27,5, Σελ.: 64 • 24415, 978-960-547-504-8 • 5,80€

Το πρώτο μου βιβλίο για τη Γραφή
Με 124 ασκήσεις προγραφής

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε παιδιά τεσσάρων χρόνων που ακολουθούν πρόγραμμα προ-
σχολικής αγωγής. Περιλαμβάνει ποικίλες ασκήσεις προγραφής που ανταποκρίνονται στις 
αντιληπτικές και γραφοκινητικές ανάγκες αυτής της ηλικίας. Οι ασκήσεις αυτές διακρίνονται από 
ακρίβεια και μεθοδικότητα, ενώ, ταυτόχρονα, διαθέτουν ευχάριστο και παιγνιώδη χαρακτήρα.

Kείμενα: Μαρία Ρετζέπη, Αθηνά Μαργέλη  |  Eικονογράφηση: Πέγκυ Φούρκα

Μαλακό εξώφυλλο, Σχήμα: 21χ27,5, Σελ.: 104 • 24416, 978-960-547-520-8 • 3,80€

Eπιτέλους! Πάω Σχολείο
Με 130 ασκήσεις για τη γλώσσα

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας. Θεωρητικά καλύπτει την 
προβλεπόμενη, από το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα του ΥΠΕΠΘ, ύλη των Ά  και Β́  τάξεων του 
δημοτικού που αφορά τα ρήματα, τα ουσιαστικά και τα επίθετα. Η προσέγγιση των παραπάνω 
γραμματικών φαινομένων γίνεται από το παιδί, μέσα από την έρευνα και την παρατήρηση. Η 
εμπέδωση και η αφομοίωση επιτυγχάνεται με ευκολία και άνεση, μέσα από τη μεγάλη ποικιλία 
κατάλληλων ασκήσεων, που ακολουθούν στο τέλος κάθε μαθήματος.

Κείμενα: Νίκος Στρωματάς  |  Eικονογράφηση: Λιάνα Δενεζάκη

Επιτέλους! Αρχίζω να γράφω
Με 112 ασκήσεις γραφής

Mια πρωτότυπη μέθοδος για γρήγορη και εύκολη εκμάθηση όλων των απλών ή δίψηφων 
γραμμάτων, καθώς και της πρώτης ανάγνωσης και γραφής συλλαβών και λέξεων. Βασισμένη 
στην αναλυτικοσυνθετική μέθοδο, η μάθηση -το ζητούμενο- είναι σίγουρη και εξασφαλισμένη.

Κείμενα: Νίκος Στρωματάς  |  Eικονογράφηση: Πέγκυ Φούρκα • Λιάνα Δενεζάκη
Μαλακό εξώφυλλο, Σχήμα: 21χ27,5, Σελ.: 88 • 24414, 978-960-547-503-1 • 3,80€

6+

37ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΝΗΠΙΟ / ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ / ΔΗΜΟΤΙΚΟ



Kείμενα: Ασημίνα Γεραμάνη  |  Εικονογράφηση: Άκης Μελάχρης

• Με απλό και ευχάριστο τρόπο μαθαίνω Γραμματική
• Με απλό και ευχάριστο τρόπο μαθαίνω Ορθογραφία Kείμενα: Δημήτρης Χασιώτης

Εικονογράφηση:  Έφη Ξένου

• Η πρώτη μου Γραμματική

Τρία βιβλία για την ελληνική γλώσσα με δραστηριότητες, παραδείγματα, 
κείμενα, κανόνες, γλωσσικές και ορθογραφικές ασκήσεις...

Ας ανακαλύψουμε τη γραμματική της ελλη νικής γλώσσας και την ορθή 
γραφή των λέξεων συντροφιά με την  Άννα, τον Δημήτρη και τη δασκάλα 
τους, την κυρία Χαρά! Δύο βιβλία που θα βοηθήσουν τους μαθητές των 
πρώτων τάξεων του Δημοτικού σχολείου να γνωρίσουν σωστά τη γλώσ-
σα μας.

Ένα ολο κλη ρω μένο βιβλίο, που η 
γραφή και η εικονογράφησή του έγιναν 
με τέτοιο τρόπο, ώστε όλα τα γραμματι-
κά φαινόμενα να γίνονται κατανοητά 
εύκολα, ευχάριστα και δημιουργικά. Για 
παιδιά των Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξεων του 
Δημοτικού σχολείου.

24407, 978-960-547-315-0, Σελ.: 120 • 7,90€ 24411, 978-960-547-316-7, Σελ.: 88 • 6,90€

24412, 978-960-547-314-3, Σελ.: 152• 8,90€

Μαλακό εξώφυλλο, Σχήμα: 21x27,5

To πρώτο μου 
βιβλίο για τη Γραφή 
και την Ανάγνωση

Μαλακό εξώφυλλο
Σχήμα: 21x27,5, Σελ.: 152 
21129, 978-960-422-880-5 • 8€

To πρώτο μου 
τετράδιο γραφής

Μαλακό εξώφυλλο
Σχήμα: 17x24, Σελ.: 96
22135, 978-960-422-431-9 • 3,20€

Σύγχρονο 
Αλφαβητάριο

Μαλακό εξώφυλλο
Σχήμα: 21x27,5, Σελ.: 72
28038, 978-960-234-850-5 • 6,50€

Αρχίζω να 
μαθαίνω Γραφή 
και Ανάγνωση

Μαλακό εξώφυλλο
Σχήμα: 21x27,5, Σελ.: 88 
24414, 978-960-547-503-1 • 3,80€

5+

6+
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Άτλαντας Ελλάδας
(Με δωρεάν ένθετο πολιτικό χάρτη 
και χαρτογραφία)
28581, 978-960-234-177-3
Σχήμα: 24x33, Σελ.: 40 • 6,90€

Άτλαντας Ηπείρων
(Με δωρεάν ένθετο πολιτικό χάρτη 
και χαρτογραφία)
28583, 978-960-234-179-7
Σχήμα: 24x33, Σελ.: 40 • 6,90€

 
 
 
 

Χάρτης Ελλάδας
(Πολιτικός, γεωφυσικός, παραγωγι-
κός)
28531, 978-960-234-195-7
Σχήμα: 70x100, τριπλός • 2,90€

 
 
 
 

Χάρτης Παγκόσμιος
(Πολιτικός, γεωφυσικός, παραγωγι-
κός)
28533, 978-960-234-197-1
Σχήμα: 70x100, τριπλός• 2,90€

Μαθαίνω με καρτέλες

Ελληνικό Λεξικό Τσέπης 
Ορθογραφικό - Ερμηνευτικό
Υπεύθυνη σύνταξης:  Mαριάννα Ν. Χρήστου 

Δρ. Γλωσσολογίας

Μία μικρή, πρακτική αλλά 
και πλήρης γραμματική, με 
πίνακες, εύχρηστο 
ευρετήριο, παρατηρήσεις. 
Συνδυάζει τις αρχές της 
σχολικής γραμματικής με 
τα πορίσματα των 
σύγχρονων επιστημονικών 
γραμματικών.

Σύγχρονη Πρακτική 
Γραμματική τσέπης 
Nέα έκδοση • Αναθεωρημένη / Βελτιωμένη
Γεωργία Kατσούδα Δρ. Γλωσσολογίας

Αυτό το λεξικό είναι ευσύνοπτο, αλλά 
απολύτως εύχρηστο. Σε σχέση με το 
μέγεθός του, περιέχει μεγάλο λεξιλογικό 
πλούτο. Αποτελεί δε υπόδειγμα 
συνδυασμού χρήσιμου λεξιλογίου και 
αναγκαίων σημασιολογικών 
πληροφοριών, στο πλαίσιο μιας 
δημιουργικής αλλά ουσιώδους αφαίρεσης. 
Αποσκοπεί στην παροχή άμεσης, 
σύντομης, αλλά ακριβούς πληροφορίας, 
χωρίς δαιδαλώδεις αναζητήσεις.

Μαλακό εξώφυλλο, 
Σχήμα: 11.5x16,5, Σελ.: 360 
12432, 978-960-547-432-4 • 12,50€

Μαλακό εξώφυλλο, 
Σχήμα: 10x14.5, Σελ.: 480 
28504, 978-960-547-046-3 • 5,90€

Μέγεθος καρτέλας: 12x14,5
22138, 978-960-547-525-3 • 6,50€

Συσκευασία-κουτί, 
με 30 καρτέλες διπλής όψεως. 7+

Μέγεθος καρτέλας: 12x14,5
22137, 978-960-422-697-9 • 7,80€

Μια σύγχρονη διδακτική μέθοδος για ταχεία εκμάθηση των 
γραμμάτων. Από τη μια μεριά, το παιδί βλέπει μια εικόνα και στη 
συνέχεια τη συνδυάζει με τη λέξη που υπάρχει στο κάτω μέρος. 
Στη συνέχεια το παιδί θα μάθει την αρχική συλλαβή της λέξης, 
αλλά και το αρχικό γράμμα που είναι και το ζητούμενο. Τέλος, 
δείχνουμε την καρτέλα από το πίσω μέρος και το καλούμε να 
διαβάσει τη λέξη και το αρχικό γράμμα της (κεφαλαίο - πεζό).

Συσκευασία-κουτί, 
με 60 καρτέλες διπλής όψεως.

Οι καρτέλες της προπαίδειας είναι 
μια εντελώς πρωτότυπη μέθοδος για 
γρήγορη και αποτελεσματική εκμά-
θηση της προπαίδειας του πολλα-
πλασιασμού. Στο κουτί περιέχονται 
οδηγίες για τον τρόπο χρήσεως και 
εκμάθησης.

22138, 978-960-547-525-3 • 6,50€
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Μια πρωτότυπη σειρά κόμικς 
που θα ενθουσιάσει 
τους μικρούς μας φίλους!

Όταν αρχίζουν τα ελαιόδεντρα να απειλούνται  
από διάφορους κινδύνους ο μάγος Ολύμπιος ζητάει τη βοήθεια 
της θεάς Αθηνάς. Τότε εκείνη φυτεύει στη γη μια μαγική ελιά που 
οι καρποί της θα ήταν σαν μικρά ανθρωπάκια. Θα μπορούσαν να 
μιλούν, να περπατούν, να τρέχουν και η αποστολή τους θα ήταν να 
προστατεύουν τα ελαιόδεντρα απ’ όλους τους κινδύνους. Επειδή 
μάλιστα αυτές οι μαγικές ελιές ήταν ιδιαίτερα ζωηρές ο μάγος 
Ολύμπιος τις ονόμασε Τρελίτσες. Και οι περιπέτειες αρχίζουν…

Όταν αρχίζουν τα ελαιόδεντρα να απειλούνται

•  Οι μαγικές ελιές 
της θεάς Αθηνάς

 14250, 978-618-846-402-5

•  Ο μάγος Εβιλάν ξαναχτυπά!
 14251, 978-618-846-403-2

Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά, Σχήμα: 21x27,5, Σελ.: 32 • 5,90€

Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά, Σχήμα: 21x27,5, Σελ.: 40 • 6,90€ Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά, Σχήμα: 21x27,5, Σελ.: 32 • 6,90€

• Tρελίτσες 3: H μεγάλη περιπέτεια της Μελίνας 
• Tρελίτσες 4: Tο στοίχημα 
• Tρελίτσες 5: Μαγικές ελιές
• O Σοκολατοκυνηγός
• To Σοκολατοβασίλειο 

Σε ένα μέρος μακρινό, 
γεμάτο σχολές Κουνγκ Φου 
βρίσκονται οι πιο περίεργοι 
μαχητές: ζωάκια με μαύρη 
ζώνη, Νίντζα που 
εξαφανίζονται, 
χαζοχαρούμενοι μαθητές 
Κουνγκ Φου και... κάποιοι 
μεγαλόσωμοι νταήδες με 
κακές διαθέσεις! Αυτή τη 
χρονιά ο μάστερ Κουνγκ 
Φούκιος διοργανώνει ένα 
μεγάλο τουρνουά. Το 
έπαθλο θα είναι ανεκτίμητης 
αξίας. Το ερώτημα είναι: 
ποιος θα είναι ο νικητής;

Ο Κόμης Βράκουλας ζει σε 
ένα βουνό της 
“Τρανσυλβανίας” και είναι 
ένας κόμης διαφορετικός 
από τους άλλους. Μαζί του 
ζει και η μάνα του η 
Τρανσύλβια αλλά και τα 
Σωβρακουλάκια που 
κάνουν συνέχεια 
σκανδαλιές. Ο Βράκουλας 
με τις τρελές ιδέες του 
μπλέκει συνέχει σε 
περιπέτειες και όλο το 
χωριό τα έχει βάλει μαζί 
του. Φταίει ή είναι απλά 
πολύ εκκεντρικός;

Κόμης Βράκουλας
Η απαγωγή της πριγκίπισσας

14252, 978-618-846-400-1

Κουνγκ Φου Τόπια
Το μεγάλο τουρνουά

14253, 978-618-846-401-8

Η μεγάλη περιπέτεια 
της Μελίνας
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ΝΕΝΕ

Ο Λάκης Γαβαλάς, μια πληθωρική προσωπικότητα με μακρά διαδρομή και 
έντονη παρουσία στον χώρο της μόδας, μιλάει για όλα: τα παιδικά του χρόνια, το 
καλλιτεχνικό του ξεκίνημα ως χορευτή στα νεανικά του χρόνια, τη διαδρομή του 
στον χώρο της μόδας ως επιχειρηματία και δημιουργού, τις συναντήσεις του με 
διάσημες προσωπικότητες, τη δύσκολη περίοδο του εγκλεισμού του στη φυλα-
κή και τέλος την επανεκκίνησή του στο σήμερα σε όλα τα πεδία ζωής.

Μέσα από τις γραμμές του βιβλίου εκφράζεται ξεκάθαρα η στάση του απένα-
ντι στη ζωή.

Ο Λάκης Γαβαλάς, μπορούμε να πούμε, είναι η ενσάρκωση του θάρρους και 
της εσωτερικής δύναμης προσπαθώντας να αντιδράσει θετικά σε κάθε δοκιμα-
σία. Αυτά τα στοιχεία της προσωπικότητάς του δεν μπορούν παρά να τραβήξουν 
την προσοχή όσων επιδιώκουν να γνωρίσουν τις εμπειρίες ενός ανθρώπου 
που, όχι μόνο στέκεται όρθιος παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει, 
αλλά ατενίζει το μέλλον με πηγαία αισιοδοξία.

Λάκης Γαβαλάς
Loaded
Eπιμέλεια: Mαρία Βόλλη
Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά, Σχήμα: 17x23, Σελ.: 296 • 42044, 978-960-547-561-1 • 16,50€

Η Ρέα Μανέλη με πατέρα τον δημοφιλή κωμικό Φραντζέσκο Μανέλη και μητέ-
ρα την ηθοποιό Μαίρη Λαΐδου ακολούθησε και αυτή τον δρόμο που είχαν χαράξει 
οι γονείς της αλλά και η γιαγιά της: Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου.

Στο βιβλίο αποτυπώνεται, με εξαιρετικά γλαφυρό τρόπο, η πολυτάραχη ζωή και 
η δυνατή προσωπικότητα της μεγάλης μας στιχουργού έτσι όπως την έζησε η 
εγγονή της από τα παιδικά της χρόνια. Το αποτέλεσμα είναι να ξεπηδά ολοζώντα-
να η προσωπικότητα αυτής της σπουδαίας δημιουργού καθώς και η τόσο ενδια-
φέρουσα διαδρομή της.

Το βιβλίο που βασίστηκε η ταινία «Ευτύχια», με προσθήκη στοιχείων από 
μαρτυρίες, αλλά και στοιχείων μυθοπλασίας.

H γιαγιά μου η Ευτυχία
Ρέα Μανέλη
Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά, Σχήμα: 17x23, Σελ.: 224 
42016, 978-960-422-065-6 • 12,90€

31
LOADED

Με τη µαµά Τζοβάνα. Η µητέρα µου γεννήθηκε στην Ιταλία και από έξι χρονώ ζούσε 

µόνιµα εγκατεστηµένη στην Ελλάδα, µια Ιταλίδα στον Πειραιά (αρχείο Λάκη Γαβαλά).

Lakis Gavalas_15_Prepress.indd   31

29/9/21   12:53

145

LOADED

Με τη Νάντια Άουερµαν. Η Γερµανίδα τοπ µόντελ έγινε γνωστή τη δεκαετία του 
’90 χάρη στα µακριά πόδια της, φωτογραφισµένα συχνά από τον Χέλµουτ Νιούτον
(φωτογρ. ∆ηµήτρης Πανουλής).

Lakis Gavalas_15_Prepress.indd   145
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247LOADED

Τον Σεπτέµβριο του 2015 αναβίωσαν οι παλιές καλές εποχές στον αµπελώνα µας στην 
Κάντζα, αυτήν τη φορά για την παραγωγή κρασιού! Σε αυτόν τον αµπελώνα έχου-
µε ζήσει µεγάλες στιγµές. Την εποχή που υπήρχαν τα γραφεία µας εδώ, κλαδεύαµε, 
µαζεύαµε σταφύλια, ενώ την ηµέρα του τρύγου χαιρόµασταν όλοι µαζί τη διαδικασία
(φωτογρ. Στέφανος Σάµιος).

Lakis Gavalas_15_Prepress.indd   247 29/9/21   12:54

143

LOADED

Με τον φωτογράφο Πίτερ Λίντµπεργκ, τον «ποιητή» της ασπρόµαυρης φωτογραφίας 

(φωτογρ. ∆ηµήτρης Πανουλής)

Lakis Gavalas_15_Prepress.indd   143
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73
LOADED

Με τον διάσηµο Ιταλό σχεδιαστή Νίκολα Τρουσάρντι. Ο Νίκολα Τρουσάρντι καθόρι-σε τη µόδα για πολλά χρόνια και απογείωσε τη φήµη της εταιρείας του (αρχείο Λάκη Γαβαλά).
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Η Φωνή, η Ψυχή, η Ζωή του

«H φωνή του Καζαντζίδη ήταν ένα φοβερό κουδούνι στα αυτιά των Ελλήνων. Η φωνή του είχε την αγω-
νία της Εξόδου. Ένα Μεσολόγγι Ελεύθερο και Πολιορκημένο. Είναι ένας από τους λίγους που μας γυρίζει 
στην απέραντη Ελλάδα. Αν υπάρχει επάγγελμα «τραγουδιστής», τότε είναι και θα παραμείνει αρχηγός αυτού 
του επαγγέλματος.

Το βιβλίο μου αυτό είναι μια διαφορετική ματιά στο φαινόμενο Καζαντζίδης. Θα ήθελα αυτή η ματιά να 
είναι η συλλογική μας ματιά για τον Καζαντζίδη».

Γ. Λιάνης

Στέλιος Καζαντζίδης

Γιώργος Λιάνης
Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά, Σχήμα: 17x23, Σελ.: 336 • 42039, 978-960-547-403-4 • 15,90€

Ο Γιώργος Ζαμπέτας γεννήθηκε το 1925 και μεγάλωσε στην Ελλάδα του Αιγάλεω, της Κατοχής και του 
Εμφυλίου. Η διαδρομή του στο τραγούδι, κράτησε κοντά 40 χρόνια. Σχεδόν παράλληλα με τα πρώτα τρα-
γούδια του, γεννήθηκε η κόρη του Κατερίνα. Είκοσι χρόνια μετά τη φυσική απουσία εκείνου –κι ενώ τα 
τραγούδια του περπατούν επάξια μόνα τους και φαίνεται να κερδίζουν στον χρόνο– εκείνη μπήκε στη δια-
δικασία να ψάξει μέσα της, να αναλογιστεί όσα έζησε... Βλέποντας σαν «ψυχογράφημα» την ανασύσταση 
των εμπειριών της.  Έτσι ξεκίνησαν όλα…

Ύστερα από τρία χρόνια, με τη βοήθεια του Γιώργου Π. Τσάμπρα, προέκυψε ένα «χρονικό»… Αλλού προ-
ηγείται η καθημερινότητα, η οικογένεια… Αλλού κερδίζει το τραγούδι και οι άνθρωποί του…

Και τα δύο είναι η ζωή του Ζαμπέτα, είναι η ζωή δίπλα στον Ζαμπέτα… Μπορεί να γελά και να αυτοσαρ-
κάζεται ως «αράπης… μπλακ» καθώς «η βρόχα έπεφτε… στρέιτ θρου», αλλά παρατηρεί και μελαγχολικά 
«δειλινά», αναπολεί περασμένα «ξημερώματα» ή τραγουδάει: 

Βαθιά στη θάλασσα θα πέσω / Να με σκεπάσει το νερό
Τη δύστυχη ζωή που κάνω / Να την αντέξω δεν μπορώ. 
Αυτούς τους στίχους, έκανε τραγούδι ο Ζαμπέτας νέος… Βρέθηκε να τους τραγουδά κουρασμένος, λίγο 

πριν το τέλος, περιμένοντας ένα τηλεοπτικό συνεργείο, για να «πληρώσει» το «τίμημα» του «μύθου» του…

Γιώργος Ζαμπέτας
Βαθιά στη θάλασσα θα πέσω...
Κατερίνα Γ. Ζαμπέτα  |   Oργάνωση υλικού και επεξεργασία: Γιώργος Τσάμπρας
Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά, Σχήμα: 17x23, Σελ.: 520 • 42037, 978-960-547-104-0 • 16,90€

Ο Μιχάλης Σουγιουλτζόγλου γεννήθηκε στο Αϊδίνι της Μικράς Ασίας στις αρχές του προηγού-
μενου αιώνα. Από τα χρόνια του ‘30 έστησε μια λαμπρή καριέρα μουσικού, μαέστρου και συν-
θέτη, «περιορίζοντας» το όνομά του σε «Σουγιούλ». Θα τροφοδοτήσει με ρομαντικά τανγκό και 
βαλς την Ελλάδα του Μεσοπολέμου, θα υμνήσει το έπος του ’40 και θα γλεντήσει «αρχοντορε-
μπέτικα» το μουσικό θέατρο, τις πίστες και τον κινηματογράφο της πρώτης μεταπολεμικής 
δεκαετίας. Τα τραγούδια του θα επιβιώσουν της εξαιρετικά ιδιόμορφης «λήθης» που «χρεώθη-
κε» το λεγόμενο «ελαφρό» τραγούδι εκείνης της περιόδου. Θα φτάσουν στις μέρες μας, όχι μόνο 
ως μνημεία εποχής, αλλά και ως σύγχρονη έκφραση γλεντιού και έρωτα. «Ας ερχόσουν για 
λίγο», «Το τραμ το τελευταίο», «Παιδιά, της Ελλάδος παιδιά», «Άρχισαν τα όργανα»...

Αυτό το βιβλίο ξεκίνησε σαν αναφορά μνήμης στον Σουγιούλ. Στη διαδρομή βρέθηκε να «ανι-
χνεύει» όλη την εποχή του. Όχι τόσο με τη διάθεση να ποντάρει στη «μυθολογία» της «νοσταλγί-
ας», όσο να δει πρόσωπα και γεγονότα μέσα από την πραγματικότητά τους και μέσα από το 
ουσιαστικό «στίγμα» που άφησαν στο χρόνο.

Μιχάλης Σουγιούλ
Ας ερχόσουν για λίγο...
Γιώργος Τσάμπρας
Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά, Σχήμα: 17x23, Σελ.: 264 • 42020, 978-960-422-205-6 • 16,10€

Περιέχει CD



43ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ / ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΝΕΝΕ

Ο Μάκης Δελαπόρτας, θυμάται, εξιστορεί και καταγράφει με γλαφυρό και συγκινητικό τρόπο την 
ιστορία της ζωής του που ήταν άρρηκτα δεμένη με τα «αστέρια» των παιδικών του χρόνων.

Σκαρφαλωμένος για χρόνια ολόκληρα στον μαντρότοιχο ενός θερινού σινεμά, παρέα με μυθικά 
πρόσωπα και μαγικές εικόνες, μέσα από το πανί της μεγάλης οθόνης, ταξίδευε στο όνειρο!

Όλες τις ξάστερες καλοκαιριάτικες βραδιές, ατενίζοντας τον ουρανό, άπλωνε το χέρι του και 
μάζευε ένα ένα τα αστέρια που φεγγοβόλαγαν, τους έδινε τα ονόματα των αγαπημένων του ηθο-
ποιών και τα φύλαγε τρυφερά στην καρδιά του με το όνειρο πως κάποια μέρα θα τους γνωρίσει 
από κοντά! Το όνειρό του έγινε πραγματικότητα, αφού η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Ρένα 
Βλαχοπούλου, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, η Μάρθα Καραγιάννη, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, η Άννα 
Καλουτά, η Ζωζώ Σαπουντζάκη, η Μαίρη Λίντα αλλά και ο Γιάννης Δαλιανίδης, ο Αλέκος 
Σακελλάριος, ο Μίμης Πλέσσας, και τόσοι άλλοι, έγιναν οι πιο δικοί του άνθρωποι. Οι άνθρωποι 
της ζωής του! Οι άνθρωποι που θαύμασε, αγάπησε, έζησε και βιογράφησε!

Πάντα με γοήτευαν οι ιστορίες πίσω από τις κάμερες. Η καλή μου 
τύχη με έφερε κοντά σε όλους αυτούς τους μυθικούς ηθοποιούς, 
που – ως άλλοι παραμυθάδες– μου διηγήθηκαν τα παρασκηνιακά 
τους «κατορθώματα», άλλοτε γλαφυρά και χαριτωμένα, κι άλλοτε 
συγκινητικά και δακρύβρεχτα. Τι υπέροχες αφηγήσεις, και τι αξέχα-
στες βραδιές πέρασα κοντά σε όλους αυτούς τους μυθικούς ηθο-
ποιούς, που ήταν μέρος του δικού μου ονείρου. 

Πίσω λοιπόν από τα λαμπερά φώτα, τα μικρόφωνα, τις κλακέτες 
και τις κάμερες, έπαιζαν μια άλλη «ταινία», ίσως πιο αληθινή, πιο 
ανθρώπινη και σίγουρα πιο διασκεδαστική. Αυτές λοιπόν τις μικρές 
παρασκηνιακές σκηνές, θέλησα να καταγράψω στο συγκεκριμένο 
βιβλίο και να σας διηγηθώ τις ιστορίες έτσι όπως τις άκουσα από 
τους ίδιους τους πρωταγωνιστές, που τις ψιθύριζαν μεταξύ τους και 
διασκέδαζαν πολύ μ’ αυτές.

Στις επόμενες σελίδες λοιπόν θα εισχωρήσουμε στα άδυτα των 
backstage («στα παρασκήνια») του δικού μας Χόλιγουντ και θα 
μεταφερθούμε νοερά σ’ όλα εκείνα τα ιστορικά στούντιο και πλατό, 
συναντώντας γνώριμα αγαπημένα πρόσωπα, απλά, καθημερινά, 
χωρίς φκιασίδια, φώτα και μακιγιάζ, λίγο πριν μεταμορφωθούν από 
κοινοί θνητοί σε λαμπερά μυθικά πρόσωπα.

Κόκκινη κλωστή δεμένη… Και οι ιστορίες με τα backstage του 
ελληνικού σινεμά ξεκινούν…

To Backstage του Ελληνικού Σινεμά

Mάκης Δελαπόρτας

Mάκης Δελαπόρτας

Ξέρω κάποια αστέρια

Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά, Σχήμα: 17x23

Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά, Σχήμα: 17x23, Σελ.: 464 • 42038, 978-960-547-155-2 • 17,90€
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Ο ΚΩΣΤΗΣ ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ
Ο Τσικλητήρας, με κριτήριο την ολυμπιακή ταυτότητά του (ένα χρυσό, δύο αργυρά και ένα 

χάλκινο μετάλλιο), κατέχει δικαιωματικά την κορυφαία θέση στον ελληνικό αθλητισμό του 20ού 
αιώνα.

Ο  Έλληνας πρωταθλητής διέγραψε σε (μικρό) χρονικό διάστημα έξη ετών (1906-1912) μια 
θαυμαστή πορεία, κυρίως στο ολυμπιακό πλαίσιο, ενώ έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε νεαρή 
ηλικία, βυθίζοντας στην οδύνη έναν ολόκληρο λαό. Έγινε λαϊκό ίνδαλμα με διαδρομή τόσο 
σύντομη αλλά συναρπαστική, όπως ενός φωτεινού ουράνιου σώματος.

Η συγγραφική προσπάθεια οδηγεί σε κάτι περισσότερο από την απλή έννοια της βιογραφίας, 
αφού επιδιώκεται να προσφερθεί στον σύγχρονο αναγνώστη, και πιο ειδικά στη νέα γενιά, μια 
σύνθετη και συνάμα ολοκληρωμένη εικόνα του Κωστή Τσικλητήρα σε άμεση σύνδεση με την 
εποχή του, ακόμη και σε διεθνές επίπεδο.

Ευνόητη θέση κατέχει η σύμπτωση των αθλητικών επιτευγμάτων του Τσικλητήρα με τη νέα 
περίοδο, όπου η Ελλάδα κατόρθωσε να σπάσει τα μίζερα γεωπολιτικά σύνορά της.

Κωστής Τσικλητήρας
Από την Πύλο του Νέστορα στην κορυφή του κόσμου
Πέτρου Ν. Λινάρδου, Κώστα Χ. Κατσιγιάννη
Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά, Σχήμα: 17x23, Σελ.: 216 • 42042, 978-960-547-519-2 • 12,50€

Πολιτικοί και Κουτσαβάκηδες
Μπαϊρακτάρης

Τάσος Κ. Κοντογιαννίδης
Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά, Σχήμα: 14x21, Σελ.: 280 • 30150, 978-960-422-491-3 • 12,90€

ΝΕΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
Ο Δημήτρης Μπαϊρακτάρης ήταν ο πρώτος αστυνομικός διευθυντής της Αθήνας. Υπήρξε μια 

ξεχωριστή προσωπικότητα. Άνθρωπος τολμηρός, μεθοδικός, δίκαιος και σκληρός, τραχύς 
αλλά και ευαίσθητος, πατριώτης και θρησκευόμενος.

Γεννήθηκε το 1833 και πέθανε το 1904. Στα 71 χρόνια που έζησε σημειώθηκε μια σειρά μεγά-
λων και συγκλονιστικών γεγονότων, στα οποία ο στρατηγός με τη σιδηρά πυγμή είχε λάβει 
μέρος - ίσως, μάλιστα, κατά κάποιον τρόπο, να έβαλε τη δική του σφραγίδα σε αρκετά από αυτά 
τα γεγονότα. (. . .)

Η συμβολή του στην καταπολέμηση της ληστοκρατίας στις ελληνικές επαρχίες υπήρξε κατα-
λυτική· μια ακόμα μεγάλη επιτυχία του ήταν ότι κατάφερε να διαλύσει το «άγος» της πρωτεύου-
σας, τους ψευτοπαλικαράδες κουτσαβάκηδες, τη μόνιμη πληγή της Αθήνας. Ακολουθούν οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες, κατά τη διάρκεια των οποίων εξαφανίζει τους σεσημασμένους εγκλημα τίες 
και αναγκάζει –επικαλούμενος το φιλότιμό τους– τους λεγόμενους «ψιλικατζήδες» του εγκλή-
ματος, κλέφτες, πορτοφολάδες και λοιπούς να δώσουν λόγο τιμής ότι δεν θα συμβεί η παραμι-
κρή κλοπή.

Γιατί... Διότι… Τέσσερα διαφορετικά πονήματα σε ένα:
•  Ο Νίκος Καζαντζάκης και το έργο του, όπως τα βίωσε ένας νέος τον καιρό των «ένδοξων» διώξεων 

του συγγραφέα...
•  Μια μητέρα με τις εικόνες μιας άλλης  –όχι και τόσο μακρινής– εποχής…
•  Τρεις ερωτικές ιστορίες, όταν η αγάπη ήταν (και) χειρόγραφη.
•   Ένας γάτος, που μπήκε αναπάντεχα σ’ ένα σπίτι – ως μπελάς στην αρχή, ως πάσχων σύντροφος στη 

συνέχεια…
Δ. Γκ.

Για τέσσερις λόγους...
Ο Καζαντζάκης  |  Μια μητέρα  |  Αγάπη χειρόγραφη  |  Ένας γάτος

Δημήτρης Γκιώνης
Μαλακό εξώφυλλο, Σχήμα: 14x21 • 30259, 978-960-547-516-1• 6,90€
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Ο καλύτερος τρόπος για να εκτιμήσουμε τη ζωή, για ν’ αγαπήσουμε οτιδήποτε 
πολύ βαθιά, είναι να έχουμε επίγνωση ότι οι εμπειρίες αυτές είναι προορισμένες 
να χαθούν. Έχω πολλές φορές εκπλαγεί ευχάριστα βλέποντας έναν ασθενή να 
κάνει ουσιαστικές θετικές αλλαγές πολύ αργά στη ζωή του, ακόμα και κοντά 
στον θάνατο.

Ποτέ δεν είναι πολύ αργά. Ποτέ δεν είμαστε πολύ γέροι για κάτι τέτοιο.
Ίρβιν Γιάλομ (Irvin D. Yalom), 1931-

Ψυχοθεραπευτής, συγγραφέας (Αποσπάσματα από το βιβλίο «Στον κήπο του Επίκουρου: Αφήνοντας πίσω τον τρόμο του Θανάτου», 
εκδόσεις Άγρα, 2011, Μετάφραση: Ανδριτσάνου Ευαγγελία.-Ζέρβας Γιάννης)

 

Αυτός που μαθαίνει αλλά δεν σκέφτεται, είναι χαμένος. Αυτός που σκέφτεται αλλά δεν μαθαί-νει βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο.

Δεν έχει σημασία πόσο αργά πας, αρκεί να μη σταματάς. 
Κομφούκιος (Confucius), 551-479 π.Χ.

Κινέζος φιλόσοφος

 

Χιλιάδες κεριά μπορούν να ανάψουν από ένα κερί και η ζωή αυτού του κεριού 
δεν θα μικραίνει. Η ευτυχία ποτέ δεν μικραίνει όταν μοιράζεται.

Το να κρατάς θυμό είναι σαν να αρπάζεις ένα αναμμένο κάρβουνο για να το 
πετάξεις σε κάποιον. Αυτός που καίγεται είσαι εσύ. 

Σιντάρτα Γκαουτάμα (Βούδας), 563-486 π.Χ.

 

Χωρίς δράση δεν πας πουθενά.
Ένα γραμμάριο πράξης αξίζει περισσότερο από τόνους διδασκαλίας. Χωρίς δράση λίγα μπο-ρούν να γίνουν. Το διάβασμα και η μελέτη μπορεί να δώσει κυρίως γνώση. Πρέπει να δραστηριοποιηθείς για να μεταφράσεις τη γνώση σε αποτελέσματα και κατανόηση.

Μαχάτμα Γκάντι, 1869-1948Ινδός πολιτικός, στοχαστής και επαναστάτης ακτιβιστής  

Ό,τι μας εκνευρίζει στους άλλους μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε 

καλύτερα τον εαυτό μας. 
Καρλ Γιουνγκ (Carl Gustav Jung), 1875-1961

Ελβετός ιατρός και ψυχολόγος

1.300+1 ρητά, γνωμικά, σοφά και πολύτιμα λόγια περιέχονται σε αυτή τη 
συλλογή, που τα είπαν ή τα έγραψαν πνευματικοί άνθρωποι όλων των εποχών.

Ένας σύντομος οδηγός που ρίχνει ένα πρώτο φως για να ταξιδέψουμε στα μονοπάτια της ανθρώπινης 
σοφίας, βοηθώντας μας να λογαριάσουμε ποια είναι τα αληθινά και ποια τα ψεύτικα σε τούτο τον κόσμο...

Μαλακό εξώφυλλο, Σχήμα: 14x20,5, Σελ.: 240 • 30815, 978-960-547-376-1 • 11,90€
Στερνή μου γνώση να σ’ είχα πρώτα

Δήμητρα Παπαδημητρίου 

Αν θέλεις να αλλάξεις τη ζωή σου, κάν’ το εδώ και τώρα! Μην αναβάλλεις!
Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα που θέλει να περάσει αυτό το βιβλίο μέσα από αποφθέγματα, 

αποσπάσματα κειμένων, στοχασμούς και ποιήματα γραμμένα και ειπωμένα από μεγάλους συγ-
γραφείς και προσωπικότητες. 

Μαλακό εξώφυλλο, Σχήμα: 14x20,5 • 30816, 978-960-547-517-8

Γίνε η αλλαγή που εσύ επιθυμείς...

 

Μην επιτρέψεις στα μάτια σου ύπνο απαλό πριν εξετάσεις τρεις φορές τις πράξεις της ημέρας:
«Σε τι αστόχησα; Τι έπραξα; Τι δεν έπραξα από εκείνα που έ πρε πε να πράξω;». Ξεκινώντας από το πρώτο, να επεκτείνεσαι στα επόμενα. Για τα άσχημα που έκανες να επιπλήττεις τον εαυτό σου, για τα καλά να ευχαριστιέσαι.

Πυθαγόρας ο Σάμιος, 580-496 π.Χ.
Αρχαίος  Έλληνας φιλόσοφος

 

Όπως σκέφτεσαι, αυτό γίνεσαι.
Απόφευγε να προσδίδεις εύπιστα στα γεγονό-

τα δύναμη και σημασίες που δεν έχουν. 
Παράμεινε ήρεμος. Τα πολυπράγμονα μυαλά 
μας πάντα προτρέχουν να βγάλουν συμπερά-
σματα, κατασκευάζοντας κι ερμηνεύοντας σύμ-
βολα εκεί που δεν υπάρχουν.

Επίκτητος, 50-135 μ.Χ.
Έλληνας στωικός φιλόσοφος 



46 ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΨΥΧΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

ΝΕΝΕ

«Μην ανησυχείς για το ότι ο κόσμος μπορεί να 

χαθεί απόψε. Είναι ήδη αύριο στην Αυστραλία».
Charles M.Schulz 

Αμερικανός καρτουνίστας

Οδοιπόρε, δεν υπάρχει δρόμος. 
Ο δρόμος ανοίγει προχωρώντας». 
Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Κάπως έτσι ξεκινάνε πάντοτε όλα. 
«Οι κορυφές μέσα μας» θα μπορούσε να είναι μυθιστόρημα ή η εξιστόρηση μιας προσωπικής 

εμπειρίας. Θα μπορούσε να είναι μόνο η αφήγηση μιας πραγματικής ιστορίας. 
Όμως, πάνω απ’ όλα είναι ένα βιβλίο θετικής σκέψης και ώθησης με 18 ιστορίες, 18 αλληγο-

ρίες πίστης και ελπίδας, τοποθετημένες ακριβώς στα σημεία εκείνα που ο δρόμος πάει να 
κλείσει και εσύ πρέπει να βρεις τη δύναμη να τον ανοίξεις. 

Όπως ακριβώς και στην ίδια τη ζωή. 
Εκεί, δηλαδή, που όσο ψηλά και αν φτάσει κάποιος, στο τέλος συνειδητοποιεί πως η μεγαλύ-

τερη κορυφή βρίσκεται πάντα μέσα του!

18 ιστορίες θετικής σκέψης και μία αληθινή ιστορία προσωπικής υπέρβασης
Oι κορυφές μέσα μας

Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά, Σχήμα: 14x20,5, Σελ.: 192 • 30255, 978-960-547-099-9 • 12,90€

«Θυμάμαι να μεγαλώνω, ακούγοντας πόσο σημαντικό είναι να κατορθώ-
νω να είμαι πρώτος σε ό,τι κάνω στη ζωή μου. Πρώτος να πετύχω αυτό, 
πρώτος να κατακτήσω το άλλο, πρώτος να φτάσω εκεί που άλλοι δεν έχουν 
φθάσει, πρώτος να βιώσω αυτά που δύσκολα κάποιοι βιώνουν στην ηλικία 
μου. 

Τώρα πια ξέρω... Ξέρω πως είναι σημαντικό να μη βιάζεσαι να επιτύχεις 
τους στόχους σου αλλά να παραμένεις σε τέτοια φυσική, ψυχική και διανοη-
τική κατάσταση, ώστε να μπορείς να κυνηγάς τα όνειρά σου. Σημασία έχει η 
διαδρομή που διανύεις. Οι χαρές που έζησες, οι φόβοι που αντιμετώπισες, οι 
πίκρες που ένοιωσες... Οι σημαντικοί προορισμοί έχουν διάρκεια και όταν 
κατορθώνεις να τους φθάσεις νοιώθεις και πάλι παιδί, ενθουσιασμένο, γεμά-
το όνειρα, αλλά πολύ πιο σοφό, έτοιμο να ξεκινήσει το ταξίδι και πάλι από την 
αρχή.

Γι’ αυτό πιστεύω ακράδαντα, πως χρειάζεσαι αρκετό χρόνο και μπόλικα 
χιλιόμετρα στα πόδια και τη ψυχή σου για να αισθανθείς πραγματικά νέος!»

Νίκος Μιχαλόπουλος

Απαιτείται πολύς χρόνος για να γίνεις νέος
Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά, Σχήμα: 14x20,5

«Το παπούτσι που ταιριάζει στον έναν είναι στενό 

σ’ έναν άλλο. Δεν υπάρχει συνταγή για τη ζωή, 

που να ταιριάζει σε όλες τις περιπτώσεις».

Κarl Jung, Eλβετός Ψυχίατρος

«Όταν κάνεις σχέδια για έναν χρόνο, φύτεψε καλα-
μπόκι. Όταν κάνεις σχέδια για μια δεκαετία, φύτεψε 
δέντρα. Όταν κάνεις σχέδια για μια ζωή, μόρφωσε τους 
ανθρώπους».

Κινέζικη παροιμία
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Ο συγγραφέας, αναλύοντας την ψυχωτική διαδικασία, συνομιλεί μ’ ένα πλήθος συγγραφέων 
από τον χώρο της ψυχοπαθολογίας, της φιλοσοφίας, της τέχνης, της πολιτικής και άλλων τόπων 
του λόγου για να αναδείξει τον βαθύ πυρήνα του ψυχωτικού υποκειμένου ως θεμελίωση της 
ετερότητας, αλλά και να υποστηρίξει την εγγύτητα του υποκειμένου της τρέλας με το υποκείμε-
νο του σημαίνοντος. Η «φυσιολογικότητα» ως άμυνα έναντι της φύσης του ανθρώπου αναδύει 
την ανθρώπινη συνθήκη σε Λεξεικ-όν ερμηνείας και αναζήτησης νοήματος και την επιθυμία ως 
το όχημα για το ταξίδι στον χρόνο. Επίκαιρη και ανανεωμένη η κλασική αυτή μελέτη για τη σχι-
ζοφρένεια, σε διάλογο με τα μεγάλα ερωτήματα του καιρού μας.

Η διαδικασία της Αποπροσωποποίησης στη Σχιζοφρένεια
Το Βλέμμα και το Είναι στην Ψύχωση

Φώτης Καγγελάρης
Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά, Σχήμα: 16x23, Σελ.: 408 • 30237, 978-960-547-185-9 • 16,90€

Ο πατέρας του Κ., ο Μιχάλης, ζήτησε τη βοήθεια ψυχολόγου τρομοκρατημένος από την εσω-
τερική βιαιότητα που του ξυπνά η μελέτη του παιδιού του. Νιώθει συντετριμμένος αναγνωρίζο-
ντας την αυστηρότητά του και θεωρώντας την αδικαιολόγητη. «Όταν κάνει λάθος, μου έρχεται 
ν’ αρπάξω το κεφάλι του και να το χτυπήσω. Φοβάμαι τον εαυτό μου». 

Πολλές φορές το «σχολείο» γίνεται η δραματική σκηνή συγκρούσεων γονέων και παιδιών! 
Πόσο πραγματικά επηρεάζει αυτή η σύγκρουση την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, καθώς 
και την ομαλή ολοκλήρωση της προσωπικότητας; Ποιες είναι οι σημαντικές αλλαγές που θα 
αντιμετωπίσει ένα παιδί περνώντας στη θέση του μαθητή; Πώς και από ποιους παράγοντες 
επηρεάζεται η σχολική απόδοση;

Ένας χρήσιμος οδηγός προετοιμασίας των γονέων που έχει στόχο:
•  να βοηθήσει τους γονείς να διαμορφώσουν ένα παιδαγωγικό πλαίσιο ικανό να αντιμετωπί-

σει τα θέματα που θα προκύψουν: μελέτη, επίδοση, λάθος, όριο, τιμωρία κ.ά.
• και να συμβάλει στη σχολική επιτυχία που ξεκινά από το «σπίτι».

Παιδιά και γονείς στο «ρινγκ» του σχολείου
Ένας οδηγός προετοιμασίας των γονέων για το σχολείο των παιδιών

Μαλακό εξώφυλλο, Σχήμα: 14x21, Σελ.: 128, 21382, 978-960-547-278-8 • 10,90€
Ντίνα Πετροπούλου, Μαριλού Λαμπροπούλου

Το βιβλίο αυτό βρίσκει την τέλεια ισορροπία: είναι μια γρήγορη, συνοπτική και ανάλαφρη 
προσέγγιση στη λύση των πενήντα συνηθέστερων προβλημάτων του γονιού - από τον «τσα-
μπουκά» και το βρεγμένο κρεβάτι, μέχρι τις «κρίσεις» σε δημόσιους χώρους και στο τραπέζι. 
Όταν τα παιδιά εκδηλώνουν συγκεκριμένη συμπεριφορά, έχουν τους λόγους τους, κι αν εντο-
πίσουμε αυτούς τους λόγους, θα μετατρέψουμε την παρεκτροπή συμπεριφοράς σε καλούς 
τρόπους. Είτε το παιδί σας επιζητεί την προσοχή, είτε κάνει επίδειξη δυνάμεων είτε θέλει -μάλι-
στα, κι αυτό ακόμη- να εκδικηθεί, το βιβλίο αυτό θα σας δώσει πρακτικές -και δοκιμασμένες- 
στρατηγικές που θα κάνουν το σπιτικό σας απάνεμο λιμάνι. Με χρήσιμες συμβουλές για το τι 
πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνετε, με έξυπνες και επινοητικές προτάσεις, και με αφάνταστη 
κατανόηση, οι συγγραφείς θέλησαν να σας εφοδιάσουν με έναν οδηγό, για κάθε φορά που ο 
κόσμος σας θα παίρνει λιγάκι την κάτω βόλτα.

Απαντήσεις σε ερωτήσεις γονέων
50 γρήγορες, αποτελεσματικές λύσεις στα συνηθέστερα προβλήματα των γονέων
Σ. Σαπίρο - Κ. Σκινούλις - Ρ. Σκινούλις
Μαλακό εξώφυλλο, Σχήμα: 17x23, Σελ.: 256 • 21364, 978-960-234-922-9 • 13,50€
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Φ έτος συμπληρώνονται 130+2 χρόνια εκδοτικής προσφοράς της οικογένειας Παπαδημητρίου. 
Μεγάλης ή μικρής θα το κρίνουν οι αναγνώστες. Παιδιά και ενήλικοι...

Απέναντι σε ένα γεγονός σαν αυτό συνηθίζεται να επιδιώκεται η τοποθέτηση φίλων, γνωστών και 
γενικότερα προσωπικοτήτων που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον χώρο του βιβλίου.

Σημασία έχει όμως να ειπωθούν και οι δικές μας αλήθειες: πώς νοιώθουμε για αυτή τη διαδρομή 
των προπατόρων μας που έγινε στη συνέχεια δική μας και είναι ήδη η διαδρομή και των παιδιών μας.

Νοιώθουμε λοιπόν υπερήφανοι για την ιστορία μας, για τους προπάτορές μας αλλά κυρίως νοιώ
θουμε υπερήφανοι και τυχεροί που είχαμε πατέρα και παππού τον Δημήτρη Α. Παπαδημητρίου. 
Αυτόν που χάραξε μια νέα πορεία στην εκδοτική διαδρομή της «Άγκυρας», όταν παρέλαβε τη σκυ
τάλη από τον πατέρα του Απόλλωνα Παπαδημητρίου και μας έμαθε, μαζί με τη μάνα και γιαγιά μας 
Χαρά, να προσπαθούμε και να αγωνιζόμαστε για τους στόχους μας επειδή έτσι μόνο θα νοιώθουμε 
δυνατοί έχοντας πολλές ελπίδες να σταθούμε στο τέλος όρθιοι. Λίγο πριν «φύγει», στην κορύφωση 
της κρίσης, τον Νοέμβριο του 2013, έπεσε στα χέρια μας ένα πρόχειρο σημείωμα του όπου έγραφε: 
«Είναι απαραίτητο να έχεις έναν ΕΝΤΙΜΟ ΣΤΟΧΟ, να δεσμεύεσαι σε κάτι που δίνει μεγαλείο στην 
(ποταπή) ζωή σου». 

Ευχαριστούμε από καρδιάς όσους στέκονται δίπλα μας, είτε από μακριά είτε από το διπλανό γρα
φείο, μας λένε την αλήθεια, μας φροντίζουν, αλλά και εκείνους που μας μιλούν για τα λάθη μας. 
Ακόμη όσους μας θυμίζουν, με τον τρόπο τους, ότι σημασία έχει η διαδρομή προς έναν στόχο και 
όχι το αποτέλεσμα, αρκεί να μη νοιώθεις ότι έχεις προδώσει τον εαυτό σου.

      Οικογένεια 
      Δημήτρη Α. Παπαδημητρίου

Φωτογραφία: Στην έξω μεριά της εικόνας και αριστερά φαίνεται μέρος του «Κεντρικού Βιβλιοπωλείου» (Αιόλου 134).
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