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Πέντε σωματοφύλακες κλεισμένοι στο ψυγείο
Μια ιστορία για τη σωστή διατροφή

Άννα Bερούλη - Nίκος Mιχαλόπουλος
Eίναι ποτέ δυνατόν να χωρέσουν πέντε σωματοφύλακες σ’ ένα ψυγείο; Eίναι ποτέ 
δυνατόν μέσα στη νύχτα να ακούγεται μουσική από το ίδιο αυτό ψυγείο; Kι αν όλα αυτά 
συμβαίνουν, ο Mάνος είναι έτοιμος ν’ ανοίξει την πόρτα του ψυγείου; Aκολουθήστε 
το περιπετειώδες ταξίδι του Mάνου στο πάρτι του ψυγείου του, και γνωρίστε μαζί του 
τους σημαντι κότερους φύλακες του σώματός μας και της υγείας μας. Mετατρέψτε το 
καθημερινό ταξίδι της τροφής σε ταξίδι γνώσης, εμπειρίας, νοστιμιάς, δύναμης και υγείας.

29902, 978-960-422-611-5, 23.5x25, Σελ.: 40, Λ.T.: 13,05 €

Πώς να φροντίζω την καθαριότητά μου; 
Εύα Καραντινού
Τι να προσέχω όταν κάνω μπάνιο; Eίναι κακό να μυρίζει κάποιος; Τα δόντια μου πότε να 
τα πλένω; Πρέπει να καθαρίζω το δωμάτιό μου;  Ένα χρήσιμο βιβλίο που εισάγει τις μικρές 
ηλικίες στο θέμα της σωματικής υγιεινής, Ένα μοναδικό βιβλίο για παιδιά αλλά κι ένα 
βιβλίο-εργαλείο για γονείς και δασκάλους!

29304, 978-960-422-988-8, 21x26.5, Σελ.: 32, Λ.T.: 6,90 €

Tρέφομαι σωστά; 
Εύα Καραντινού
Ποιο είναι το σωστό πρωινό; Tο ψάρι είναι θρεπτική τροφή; Tι καλό έχουν τα φρούτα και 
τα λαχανικά; Mπορώ να τρώω γλυκά;  Ένα βιβλίο χρήσιμο που εισάγει τις μικρές ηλικίες 
στο θέμα της σωστής διατροφής. Ένα μοναδικό βιβλίο για παιδιά αλλά κι ένα βιβλίο-
εργαλείο για γονείς και δασκάλους.

29303, 978-960-422-931-4, 21x26.5, Σελ.: 32, Λ.T.: 6,90 €

Θέματα Αγωγής / Υγείας / Διατροφής

Η διατροφή και το σώμα σου
Alison Cooper
Τι είναι η ισορροπημένη διατροφή; Πώς μπορείς να ελέγξεις το βάρος σου; Προκαλεί 
στίγματα η σοκολάτα; Βρες τις απαντήσεις σ’ αυτά και πολλά ακόμη ερωτήματα σχετικά με 
τη διατροφή σου και τον τρόπο που επηρεάζει το σώμα σου. Με ενδιαφέροντες πίνακες 
δεδομένων, διαγράμματα, χρήσιμες συμβουλές και πλούσιο έγχρωμο φωτογραφικό 
υλικό, αυτό το βιβλίο σε βοηθά να κατανοήσεις την αξία ενός υγιούς σώματος.

27403, 978-960-422-714-3, 22,5x28, Σελ.: 56, Λ.Τ.: 6,50€

Η άσκηση και το σώμα σου
Polly Goodman
Γιατί πρέπει να αθλείσαι; Πώς επηρεάζει η άσκηση τη ζωή σου; Ποιο άθλημα σου 
ταιριάζει; Βρες τις απαντήσεις σ’ αυτά και πολλά ακόμη ερωτήματα σχετικά με την άσκηση 
και τον τρόπο που επηρεάζει το σώμα σου. Με ενδιαφέροντες πίνακες δεδομένων, 
διαγράμματα, χρήσιμες συμβουλές και πλούσιο έγχρωμο φωτογραφικό υλικό, αυτό το 
βιβλίο σε βοηθά να κατανοήσεις την αξία ενός υγιούς σώματος.

27402, 978-960-422-712-9, 22,5x28, Σελ.: 56, Λ.Τ.: 6,50€
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Θέματα Περιβάλλοντος (κοινωνικού και φυσικού) 
Γνωριμία με το τοπικό περιβάλλον

Σταφύλι, ο βασιλιάς των φρούτων
20011, 978-960-547-238-2, Σχήμα: 23x25, Σελ.: 24, Λ.Τ.: 4,90 €

Ελιά και το υγρό χρυσάφι
20012, 978-960-547-312-9, Σχήμα: 23x25, Σελ.: 24, Λ.Τ.: 4,90 €

Γνώσεις, Δραστηριότητες, Συνταγές, Εργασίες, Χαρτοκοπτική  
Περιέχουν αυτοκόλλητα για να φτιάξεις το δικό σου βιβλίο!

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

Νερό
Με πληροφορίες, δραστηριότητες, παιχνίδια  |  Περιέχει εκπαιδευτικό CD Rom

Δρ. Πηνελόπη Μωραΐτου, Γιώργος Βούλγαρης
Η σειρά των  βιβλίων «Μαθαίνω και νοιάζομαι για το Περιβάλλον» απευθύνεται σε παιδιά, 
αλλά αποτελεί κι ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους ασχολούνται με την εκπαίδευση των 
παιδιών. Μπορούν να αξιοποιηθούν σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή 
άλλες καινοτόμες δράσεις του σύγχρονου σχολείου. Το παιδί αποκτά τις βασικές γνώσεις 
για θεμελιώδη και πολυδιάστατα περιβαλλοντικά ζητήματα και συνειδητοποιεί τη συμβολή 
του στην προστασία του περιβάλλοντος. Περιέχουν: φύλλα εργασίας, δραστηριότητες για 
το περιβάλλον.

12111, 978-960-422-669-11, 21χ27.5, Σελ.: 40, Λ.T.: 5,80 €

Κάτω από τη γη
Anna Milbourne, Serena Riglietti 
Aναρωτήθηκες ποτέ τι βρίσκεται κάτω από τη Γη; Aυτό το συναρπαστικό 
εικονογραφημένο βιβλίο σε συνοδεύει σε ένα υπέροχο ταξίδι μέσα στο εσωτερικό της 
Γης, για να μπορέσεις να το ανακαλύψεις.

21259, 978-960-422-550-7, 26x26, Σελ.: 32, Λ.Τ.: 9,90 €

Η κ. Ανακύκλωση και η περιπέτεια των σκουπιδιών
Μαρία Ζαχαριουδάκη
Ανακύκλωση! Ακούγεται σαν κάτι τρομακτικό! Τα σκουπίδια της χωματερής 
τρομοκρατούνται. Κινδυνεύουν άραγε; Μια θαρραλέα ομάδα με αρχηγό τον Τζίμη, το 
μικρό κονσερβοκούτι, αποφασίζει να ανακαλύψει τι συμβαίνει. Παρά τους κινδύνους που 
αντιμετώπισαν, κατάφεραν να λύσουν το μυστήριο. Μέσα από τη διαδραστικότητα και την 
εκφραστικότητα του κειμένου, τα παιδιά μπορούν να ταυτιστούν με τους ήρωες και να 
αναγνωρίσουν τα συναισθήματά τους. Είναι άραγε κάτι καλό η ανακύκλωση; Παίξε και 
μάθε το μαζί τους!

23708, 978-960-547-088-3, 15.5x20.5, Σελ.: 48, Λ.Τ.: 5,90€
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Προστατέψτε τη φύση
Kay Branham 
H προστασία της φύσης είναι σημαντική προκειμένου να αποτρέψουμε την πρόκληση 
βλάβης ή καταστροφής στα οικοσυστήματα, στα ζώα και στα φυτά. Tο βιβλίο αυτό 
εξερευνά πως ο τρόπος ζωής μας μπορεί να επηρεάσει τη φύση, από τα καύσιμα που 
χρησιμοποιούμε και τα σκουπίδια που πετάμε, μέχρι τις εκτάσεις που καταστρέφονται για 
να κατασκευαστούν δρόμοι και πόλεις. Προτείνει ιδέες για να προστατεύσουμε την φύση 
στο σπίτι, στο σχολείο και στις διακοπές, ενθαρρύνοντας τα παιδιά να δραστηριοποιηθούν 
για τη διατήρηση και τη φροντίδα του περιβάλλοντος.

21114, 978-960-422-629-0, 22.5x27.5, Σελ.: 40, Λ.Τ.: 5,80 €

Πρωταθλητές κόσμου στην οικολογία
Stéphane Frattini, Stéphanie Ledu 
Ένα εξαιρετικό βιβλίο για παιδιά που διδάσκει, αφυπνίζει και ευαισθητοποιεί τους μικρούς 
αναγνώστες για ότι έχει σχέση με τη φύση και το περιβάλλον. Tο παιδί μαθαίνει τα 
προβλήματα του πλανήτη που ζει, μαθαίνει να σέβεται και να προστατεύει την χλωρίδα και 
την πανίδα. Yπάρχουν άπειρες ιδέες για δραστηριότητες, για ψυχαγωγία, για δημιουργία 
και, το σπουδαιότερο, το παιδί μαθαίνοντας αποκτά οικολογική συνείδηση, κάτι που θα το 
διατηρήσει σε όλη του τη ζωή.

21253, 978-960-422-621-4, 23.5x26, Σελ.: 104, Λ.Τ.: 7,90 €

To φύλλο που δεν ήθελε να πέσει
Γιάννης Πλαχούρης 
Το φθινόπωρο τα φύλλα της λεύκας πέφτουν. Τι συμβαίνει, όμως, όταν κάποιο από αυτά 
θελήσει να υπερβεί τη φύση του; Είναι το τελευταίο φύλλο μιας λεύκας που αγαπά με 
πάθος τη ζωή και αρνείται να πέσει. Αυτή του η αγάπη είναι που το οδηγεί ν’ ανακαλύψει 
τη δύναμη που κρύβει ο καθένας μας μέσα του, να μάθει να παρατηρεί και να γνωρίζει 
τον κόσμο γύρω του, να ζει με αξίες, αρχές και στόχους. Πάνω απ’ όλα, όμως, 
καταλαβαίνει ότι στη ζωή όλα κερδίζονται με προσπάθεια και όταν είναι έτοιμος κανείς να 
προσφέρει απλόχερα την αγάπη του, δίχως να τον νοιάζουν ανταλλάγματα, τότε νιώθει 
γενναίος και δυνατός να υπερβεί όλες τις δυσκολίες και τα εμπόδια.

28059, 978-960-422-144-2, 21.5x29, Σελ.: 32, Λ.Τ.: 10,90 €

Το φαινόμενο του Θερμοκηπίου
Laurie David, Cambria Gordon
Όλη η αλήθεια για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Το βιβλίο αυτό αποτελεί την πηγή 
όπου οι αναγνώστες μπορούν να ανατρέξουν ώστε να κατανοήσουν τι ακριβώς σημαίνει 
η υπερθέρμανση του πλανήτη, τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζει τον πλανήτη 
μας, και πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να την σταματήσουμε. Διασκεδαστικό 
και γεμάτο ουσιώδη γεγονότα και προτάσεις για το πώς μπορούμε να επέμβουμε στις 
αλλαγές αυτές, Το «Φαινόμενο του Θερμοκηπίου», προσφέρει ένα μήνυμα ελπίδας.

21249, 978-960-422-618-4, 25.5x25,5, Σελ.: 144, Λ.Τ.: 7,90 €

S.O.S. Διάσωση στο βουνό
Εμανουέλ Σεριζιέ
Ο Ζιλ, ο μεγάλος του αδερφός, ο Μαρκ κι οι γονείς τους κάνουν κάμπινγκ στο βουνό. 
Την ημέρα που ο μπαμπάς κι ο Μαρκ αποφασίζουν να ανέβουν στον παγετώνα χωρίς να 
τον πάρουν μαζί τους, ο Ζιλ απογοητεύεται. Δεν ξέρει ακόμα πως θα τους φανεί πολύ πιο 
χρήσιμος. Η νύχτα πέφτει, μια τρομερή καταιγίδα απειλεί να ξεσπάσει κι ο μπαμπάς με τον 
Μαρκ δεν έχουν γυρίσει ακόμα... Θα χρειαστεί η ετοιμότητα του Ζιλ και η επιδεξιότητα της 
ομάδας διάσωσης ώστε να τελειώσουν όλα καλά για τους δυο εκδρομείς.

21258, 960-234-903-4, 21x29, Σελ.: 40, Λ.Τ.: 5,00 €

Θέματα Περιβάλλοντος (κοινωνικού και φυσικού) / Γνωριμία με το τοπικό περιβάλλον

3



Πολιτισμός / Διαπολιτισμική επικοινωνία και αλληλεπίδραση

Το περιστέρι δικαστής
Ειρήνη Καμαράτου-Γιαλλούση
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 δικαιοσύνη, αλλά και να 
πετύχει τη συμφιλίωσή τους.

22383, 978-960-547-433-1, 23.5x25.5, Σελ.: 32, Λ.Τ.: 11,90€

Πετρόσουπα
Ένα παραμύθια που μιλά για τη δύναμη και τη σημαντικότητα της προσφοράς

Jon J Muth
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.

23125, 978-960-422-002-1, 26x25, Σελ.: 40, Λ.Τ.: 13,00€

Μια αλλόκοτη ιστορία αγάπης
Πάνος Χριστοδούλου
Ήταν μοιραίο να συμβεί… Όλα ξεκίνησαν από το ξεχασμένο ανοιχτό παράθυρο μιας 
ανθρώπινης κουζίνας. Μια περίεργη μέλισσα τυχαία περνούσε απέξω, μπήκε μέσα 
και ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα ένα πολύχρωμο πλαστικό λουλούδι-μαγνητάκι που ήταν 
κολλημένο στο ψυγείο...

23702, 978-960-547-039-5, 15.5x20.5, Σελ.: 64, Λ.Τ.: 7,90€

Δύο τρυφερές ιστορίες που μιλούν για την αξία της γενναιοδωρίας και την ομορφιά της προσφοράς!

Το δώρο της Παπλωματούς
Jeff Brumbeau
• 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

23119, 978-960-34-876-5, 22x26, Σελ.: 56, Λ.Τ.: 14,10€

Το ταξίδι της Παπλωματούς
Jeff Brumbeau

23128, 960-422-182-5, 22x26, Σελ.: 56, Λ.Τ.: 14,10€

Η χειροβομβίδα που ήθελε να είναι σαν... τη βίδα!
Γιώτα Κ. Αλεξάνδρου
Κάπου σ’ έναν ταλαιπωρημένο πλανήτη, ήταν κάποτε μια άπληστη χώρα, η Φοβερινική. 
Ο πόλεμος ήταν η ειδικότητά της. Στην άκρη ενός δάσους της Φοβερινικής, ήταν κάποτε 
ένα οπλοστάσιο. Σε μια γωνιά αυτού του οπλοστασίου βρέθηκε κάποτε μια χειροβομβίδα 
που ήταν μάλλον διαφορετική από τις άλλες. Αυτή, σε αντίθεση με τα αδέρφια της, δεν 
ένιωθε χαρά με την καταστροφή, Δεν δεχόταν ότι γεννήθηκε για να προκαλεί θλίψη.

28221, 978-960-422-911-6, 21x27.5, Σελ.: 32, Λ.Τ.: 7,90€
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Πολιτισμός - Διαπολιτισμική επικοινωνία και αλληλεπίδραση

Ρόμπολο, το προσφυγάκι του δάσους
Φιλομήλα Βακάλη-Συρογιαννοπούλου
Κάποτε ένα δέντρο ζωντανό και καταπράσινο, ρόμπολο καμαρωτό! Για τις ανάγκες τους 
οι άνθρωποι μια μέρα το έκοψαν. Το βασανίζει ο πόνος του ξεριζωμού, η νοσταλγία και η 
ανάγκη για επικοινωνία. Μόνο κι έρημο ζητάει παρηγοριά. Ώσπου μια μυγδαλιά που ανθεί 
στο διπλανό περιβόλι, του κλέβει την καρδιά. Μια τρυφερή ιστορία αγάπης, αλληγορική, 
γεμάτη καημό και προσμονή.

28092, 978-960-422-598-9, 21x27.5, Σελ.: 40, Λ.Τ.: 7,00€

Το δρομάκι που ήθελε να γίνει λεωφόρος
Νίκος Μιχαλόπουλος
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; Η εξέλιξη του μικρού, ταπεινού μας δρόμου προς μια υπέρλαμπρη 
λεωφόρο είχε όλα εκείνα τα στοιχεία, που κάνουν το όνειρο σημαντικό, τον ονειροπόλο 
αλαζόνα και την επιστροφή προς την πραγματικότητα απαραίτητη. Ένα παραμύθι για τη 
ματαιοδοξία. Ένα παραμύθι για μικρούς και μεγάλους.

23704, 978-960-422-822-5, 15.5x20.5, Σελ.: 64, Λ.Τ.: 8,10€

Καλώς ήρθες στην Αρχαία Ελλάδα
Μαρία Καζαντζίδη
Ένα βιβλίο με πλούσια εικονογράφηση και απλά κείμενα που θα δώσει πολλές 
πληροφορίες και θα κατατοπίσει τον αναγνώστη γύρω από τον πολιτισμό –κυρίως– 
της κλασικής περιόδου στην Αρχαία Ελλάδα. Ο αναγνώστης θα έχει την ευκαιρία να 
γνωρίσει πώς ζούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, πώς λειτουργούσε η κοινωνία τους, ποιες ήταν 
οι βασικές Αξίες της ζωής, πώς χτίστηκε η Ακρόπολη. Ακόμη, ποιες ήταν οι σημαντικές 
προσωπικότητες στις τέχνες, στα γράμματα και στη φιλοσοφία και πόσο επηρέασε εκείνη 
η περίοδος τον πολιτισμό σε όλον τον κόσμο.

22279, 978-960-547-100-2, 16.5x24, Σελ.: 80, Λ.Τ.: 9,50€
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Πόλεμος και Ειρήνη
Labbe Brigitte, Puech Michel
Υπάρχουν άνθρωποι στη γη που θέλουν τον Πόλεμο. Και θα υπάρχουν ασφαλώς πάντα. 
Όμως, υπάρχουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι που θέλουν την Ειρήνη. Οι πιο πολλοί 
άνθρωποι μισούνε τον πόλεμο και έχουν καταλάβει πολύ καλά τι χρειάζεται για να 
οικοδομηθεί η ειρήνη. Λοιπόν, τι γίνεται; Τι πρέπει να κάνουμε;

21261, 960-234-867-4, 15.5x23, Σελ.: 40, Λ.Τ.: 4,85€

45 Μύθοι και θρύλοι της πατρίδας μας
Τάσος Παπαποστόλου
Ένα μοναδικό βιβλίο, βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών. Οι μύθοι και οι θρύλοι είναι 
οι ρίζες των παπ πούδων και των πατεράδων μας. Απ’ αυτές τις βυζάχτρες ρίζες, βύζαξαν 
κι ανατράφηκαν γενιές και γενιές πριν από εμάς. Είναι η φύτρα μας που δεν μπορούμε, 
δεν έχουμε το δικαίωμα να αποχωριστούμε, έτσι, γιατί είναι νόμος της φύσης – κάθε 
ζωντανό που αποκόβεται απ’ αυτήν, πεθαίνει! 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.

28121, 978-960-547-375-4, 16.5x24, Σελ.: 32, Λ.Τ.: 13,90 €

ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

EΠΑΙΝΟΣ



Πολιτισμός - Διαπολιτισμική επικοινωνία και αλληλεπίδραση

H μεγάλη αναμέτρηση
Θεοδώρα Λούφα-Τζοάννου
Μια συναρπαστική ιστορία για τη δύναμη της φιλίας και της αφοσίωσης. Ο Ιβάν, ένα 
νεαρό προσφυγόπουλο, μαζί με τον πιστό του σκύλο τον Πρίγκιπα έχουν την ευκαιρία να 
ταξιδέψουν στον τόπο τους και να ξαναβρεθούν κοντά στα αγαπημένα τους πρόσωπα 
που έμειναν πίσω. Εκεί όμως μαζί με τη συγκίνηση της αντάμωσης τους περιμένει και 
μια σκληρή πραγματικότητα που μετατρέπει το όνειρο σε εφιάλτη καθώς σε κάθε βήμα 
τους συναντούν τη βαρβαρότητα και την οργανωμένη παρανομία, που έχουν ήδη 
«σφιχταγκαλιάσει» ακόμα και δικούς τους ανθρώπους. Και τότε μια νέα περιπέτεια ξεκινά... 

23806, 978-960-422-909-3,15.5x20.5, Σελ.: 224, Λ.Τ.: 11,90€

Θες να παίξουμε;
Όμως όλα τα πράγματα στη ζωή δεν είναι παιχνίδι

Νίκος Μιχαλόπουλος
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 μέλλον. 
Οκτώ ήρωες μοιράζονται αυτό που ίσως όλοι μας έχουμε βιώσει. Κάποιους που μας 
συστήθηκαν ως Νταήδες, Ξερόλες, Καμπόσοι και Μάγκες. Ήταν πράγματι; Πολλές φορές 
στη ζωή μας τα πάντα μετριούνται με μια μεζούρα, αλλά κάποιοι πάντα περισσεύουν και 
τα θύματα γίνονται εύκολα θύτες  –και το αντίθετο– σε ένα παιχνίδι ρόλων, που μπορεί να 
αποδειχτεί επικίνδυνο, γιατί δυστυχώς όλα τα πράγματα στη ζωή δεν είναι παιχνίδι.

23170, 978-960-547-313-6, 16.5x24, Σελ.: 58, Λ.Τ.: 10,90€

Νταήδες, εξυπνάκηδες, δήθεν φίλοι... και εσύ
J Alexander
Ένα εξαιρετικό βιβλίο. Παρουσιάζει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε γιατους εκφοβιστές 
και βοηθά τους αναγνώστες να αποβάλουν τα στερεότυπα, τις ανασφάλειες και τους 
φόβους τους και αντιμετωπίσουν τη ζωή με αυτοπεποίθησηκαι αισιοδοξία. Διέπεται από 
την άποψη ότι όσο καλύτερα μάθουν τα παιδιά να αντιμετωπίζουν τους εκφοβιστές, τόσο 
λιγότερο θα δέχονται τις απειλητικές συμπεριφορές τους. Περιέχει ιστορίες παιδιών ως 
παραδείγματα καθώς και μικρά τεστ. Ο τρόπος συγγραφής του παραμυθιού ευνοεί και το 
θεατρικό παιχνίδι. 

21285, 978-960-422-512-5, 17x25, Σελ.: 128, Λ.Τ.: 10,70€

Eλεύθερος και όχι ελεύθερος
Labbe Brigitte, Puech Michel
Μπορούμε ν' αποφεύγουμε καταναγκασμούς και υποχρεώσεις και να προσπαθούμε 
να είμαστε σχεδόν απόλυτα ελεύθεροι στη ζωή μας. Ωστόσο, την ελευθερία αυτή 
μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε για να κάνουμε επιλογές που θα μας προσφέρουν χαρά, 
ευχαρίστηση και θα μας βοηθήσουν να γνωρίσουμε άλλους ανθρώπους...

21265, 960-422-061-6, 15.5x23, Σελ.: 40, Λ.Τ.: 4,85€

Ιβάν και Πρίγκιπας
Θεοδώρα Λούφα-Τζοάννου
Με το βιβλίο αυτό, που είναι το πρώτο της ομώνυμης σειράς, η συγγραφέας ανοίγει δύο 
«μέτωπα» με σύγχρονες πληγές της κοινωνίας μας: Από τη μια πλευρά αντικρούει τον 
ρατσισμό και την ξενοφοβία και από την άλλη υπενθυμίζει το χρέος όλων μας απέναντι 
στο περιβάλλον και στα πλάσματά του.

27147, 960-422-176-0, 15.5x23, Σελ.: 40, Λ.Τ.: 8,90€
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Μουσική
Η Σιρεφά και οι χαμένες νότες
Γιώργος Κωνσταντινίδης
Περιέχει CD   Θα ταξίδευες στον χρόνο για να σώσεις τη Mουσική; H Σιρεφά θα 
ταξιδέψει! Έλα μαζί της και γνώρισε μεγάλους συνθέτες της Eλληνικής και Παγκόσμιας 
μουσικής. Περπάτα στη χώρα των ήχων και ζήσε τη συναυλία, την πρόβα, το στούντιο 
και το μάθημα της μουσικής. Γνώρισε τι είναι τα πνευστά, τα κρουστά και έλα μαζί της 
σε ένα μαγικό ταξίδι, γεμάτο ήχους και συναισθήματα. Mπες στο εκπληκτικό παιχνίδι της 
μουσικής. Tης μουσικής που υπάρχει παντού... 

24201, 978-960-422-560-6, 21x27,5, Σελ.: 40, Λ.T.: 12,90 €

Εικαστικά
Εισαγωγή στην Τέχνη
Μια ιστορία για τη σωστή διατροφή

Dickins Rosie, Griffith Mari
Πρόκειται για μια ιστορική καταγραφή της Δυτικής ζωγραφικής, που αρχίζει από τους 
ταφικούς διακόσμους της αρχαίας Αιγύπτου και καταλήγει στη μοντέρνα τέχνη. Λιτή 
και σαφής, η καταγραφή αυτή περιλαμβάνει 160 μοναδικά έργα ζωγραφικής τέχνης. 
Το βιβλίο παραπέμπει σε επιλεγμένες ιστοσελίδες, που επιτρέπουν τη γρήγορη και 
εύκολη πρόσβαση σε χιλιάδες ζωγραφικής έργα. Η «Εισαγωγή στην Τέχνη» είναι ένα 
ολοκληρωμένο βιβλίο αναφοράς που δεν χρειάζεται απαραιτήτως το διαδίκτυο.

21280, 960-422-190-6, 22,5x28, Σελ.: 152, Λ.T.: 9,50 €

Θέματα Ολυμπιακής Παιδείας
Από την Ολυμπία... προς όλο τον κόσμο!
Ένα μαγικό ταξίδι!

Ιλεάνα Κλοκώνη
Οι δύο κολλητοί φίλοι, η Νίκη και ο Άριστος, φτάνουν το πρωί νωρίς  στο σχολείο. Εκεί 
τους περιμένει μια υπέροχη έκπληξη! Συναντούν για πρώτη φορά τον Ακάδημο, ο οποίος 
ξέρει τα πάντα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες! Άραγε, θα ταξιδέψουν όλοι μαζί στην 
Αρχαία Ελλάδα για να δουν από κοντά τους 1ους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αρχαία 
Ολυμπία; Θα καταφέρουν να μάθουν πώς σταματούσαν οι πόλεμοι, ποιοι ήταν οι κριτές, 
οι κανονισμοί και τα έπαθλα των νικητών στην Αρχαιότητα; Θα μπορέσουν να δουν από 
κοντά τον αγώνα του 1ου Ολυμπιονίκη στην Αρχαία Ελλάδα ή την Καλλιπάτειρα ντυμένη 
άντρα; Είναι τελικά ένα πραγματικό μαγικό ταξίδι ή μήπως είναι ένα μαγικό παιδικό όνειρο 
γεμάτο αξίες Ολυμπιακές… από την Ολυμπία… προς όλο τον Κόσμο;

28011, 978-960-547-220-7, 23x22, Σελ.: 96, Λ.T.: 12,90 €

Λεονάρντο Ντα Βίντσι
Davidson Susanna
Ο νεαρός Λεονάρντο αγαπά το σχέδιο και τις εφευρέσεις. Τα χαρίσματά του τον οδηγούν 
από το ήσυχο χωριό Βίντσι, στη Φλωρεντία - μία πόλη γεμάτη μεγάλους καλλιτέχνες 
και στοχαστές. Είναι η αρχή μιας λαμπρής σταδιοδρομίας. Σύντομα, οι εκπληκτικές 
καλλιτεχνικές και επιστημονικές δεξιότητες του Λεονάρντο γίνονται περιζήτητες σε 
ολόκληρη την Ιταλία.

25240, 978-960-422-667-2, 13x19.5, Σελ.: 72, Λ.T.: 7,90 €
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Λογοτεχνία / Ώρα βιβλιοθήκης για ελεύθερη ανάγνωση (φιλαναγνωσία)

Τα πουλάκια που δεν έπρεπε να γεννηθούν
Ειρήνη Καμαράτου-Γιαλλούση
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. 

23902, 978-960-422-893-5, 15,5x20,5, Σελ.: 48, Λ.Τ.: 6,90€

Πατάτες, πατάτες
Αnita Lobel
Η βραβευμένη συγγραφέας και ζωγράφος Ανίτα Λόμπελ, γράφει και εικονογραφεί 
τη γεμάτη έντονες συγκινήσεις ιστορία δυο αδελφών που βρέθηκαν σε δυο αντίπαλα 
στρατόπεδα, και της συνετής μητέρας τους, που με την εξυπνάδα της καταφέρνει να 
φέρει και πάλι την ειρήνη στον τόπο τους.

23129, 960-422-183-3, 25.5x20.5, Σελ.: 48, Λ.Τ.: 12,10€

Οι θεοί των αρχαίων Ελλήνων
Ο μύθος, Δραστηριότητες, Παιχνίδια

Αναστασία Δ. Μακρή
Δώδεκα ήταν οι βασικοί θεοί που λάτρευαν οι αρχαίοι Έλληνες και πίστευαν πως ήταν 
παντοδύναμοι και οι περισσότεροι πανέμορφοι. Τους φαντάζονταν ότι έμοιαζαν με 
ανθρώπους και ότι κατοικούσαν στο πιο ψηλό βουνό της Ελλάδας, τον Όλυμπο. 
Οι ιστορίες τους ήταν πολλές και συναρπαστικές…  Tο βιβλίο περιέχει δραστηριότητες και 
παιχνίδια που βοη θούν τον μικρό αναγνώστη να εμπεδώσει βασικά στοιχεία της ιστορίας.

28250, 978-960-547-002-9, 21x27.5, Σελ.: 32, Λ.Τ.: 4,80€

Οι τρεις καθρέφτες
Ειρήνη Καμαράτου-Γιαλλούση
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.

23903, 978-960-547-1-2, 15,5x20,5, Σελ.: 48, Λ.Τ.: 5,90€

Η χιονονιφάδα που αγάπησε το καλοκαίρι
Χρήστος Δασκαλάκης
Ένα παραμύθι για τη σημασία της προσωπικής επιλογής, για την αγάπη και την ελευθερία. 
Μια τρυφερή ιστορία που θα διδάξει τα παιδιά και θα συγκινήσει τους μεγάλους.

22381, 978-960-547-399-0, 23x25, Σελ.: 32, Λ.Τ.: 11,90€
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Η πολύχρωμη σβούρα
Κώστας Αρκουδέας
Ο μικρός Αλέξης μέσα σε ένα σεντούκι γεμάτο παιχνίδια, ανακαλύπτει μια χρωματιστή 
σβούρα. Όταν την παίρνει στα χέρια του, η σβούρα λάμπει και σκορπίζει γύρω της 
χρώματα. Ο Αλέξης γίνεται πολύχρωμος. Αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει θα αλλάξει 
τη διάθεση του σπιτιού του, του σχολείου του, της πόλης του αλλά και του κόσμου όλου. 
Η ιστορία μιλάει για τη μεταδοτική δύναμη της αισιοδοξίας και τη ματιά των παιδιών 
που βλέπουν έναν κόσμο πιο όμορφο, πιο ζωντανό και πιο λαμπερό από εκείνον που 
αντιλαμβάνονται οι μεγάλοι. 

28225, 978-960-547-034-0, 21x27,5, Σελ.: 32, Λ.Τ.: 10,90€

Θεοί και Ήρωες
Αναστασία Δ. Μακρή
Ένα συναρπαστικό βιβλίο για τους δώδεκα θεούς της αρχαίας Ελλάδας και τα 
κατορθώματα τριών από τους γνωστότερους ήρωες της ελληνικής μυθολογίας. Μιας 
μυθολογίας αθάνατης μια που ενέπνευσε μεγάλους επικούς, λυρικούς και δραματικούς 
δημιουργούς δημιουργώντας μοναδικά αριστουργήματα σε διάφορα είδη τέχνης.

28260, 978-960-547-035-7, 21x27,5, Σελ.: 64, Λ.Τ.: 5,90€

Της ζωής τα γυρίσματα
Λώρη Κέζα
Ο Νίκος κάνει διακοπές σε νησί όταν γνωρίζει έναν καινούριο φίλο, τον Κάρολο. Οι γονείς 
του Κάρολου του αγόραζαν ό,τι ήθελε πριν προλάβει να το ζητήσει. Στο μυαλό τους είχαν 
μόνο να αποκτήσουν όλα αυτά που έβλεπαν γύρω τους.

23705, 978-960-422-904-8, 15,5x20,5, Σελ.: 64, Λ.Τ.: 8,00€

Δύο ιστορίες που ρωτάνε
Μάνος Κοντολέων
Όταν ένα κορίτσι που κρατά ένα μπαλόνι και που κανείς δεν ξέρει το όνομά του, 
κυκλοφορεί στους δρόμους, τότε... Αλήθεια, τι τάχα συμβαίνει σε όποιον το συναντά; Κι 
όταν ένα αγόρι που το λένε Δώρο και φορά παράξενα ρούχα, προσφέρει... Αλήθεια, τι 
τάχα δώρα κρύβει μέσα στις τσέπες του; Δυο περίεργες, ασυνήθιστες ιστορίες, γεμάτες 
από γοητεία και απρόοπτα, που αποκαλύπτουν στους αναγνώστες τους έναν κόσμο 
αγάπης και ονείρου.

24115, 978-960-234-035-6, 15,5x20,5, Σελ.: 64, Λ.Τ.: 9,00€

Λογοτεχνία / Ώρα βιβλιοθήκης για ελεύθερη ανάγνωση (φιλαναγνωσία)Λογοτεχνία / Ώρα βιβλιοθήκης για ελεύθερη ανάγνωση (φιλαναγνωσία)

Ο γίγαντας που εξαφάνισε τους αριθμούς
Χαρά Αγγελέτου
Τι σχέση μπορεί να έχουν μια νεράιδα, ένας νάνος και ένας γίγαντας με τα μαθηματικά;  
Τι θα συνέβαινε, άραγε, αν για μια μέρα εξαφανίζονταν όλοι οι αριθμοί από τη μικρή 
Πολιτεία των ανθρώπων; Μια περιπέτεια με χιούμορ και ανατροπές που θα κάνει τους 
μικρούς αναγνώστες  να δουν τα μαθηματικά «με άλλο μάτι» αλλά και να πιστέψουν στις 
δυνατότητες και στα ταλέντα τους, όποια κι αν είναι αυτά!

22380, 978-960-547-400-3, 23x25, Σελ.: 32, Λ.Τ.: 11,90€
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Οι τρεις ερωτήσεις
Jon J Muth
Μια πανέμορφη ιστορία για το σημαντικό, το σπουδαίο και το καλό, βασισμένο σε ένα 
παραμύθι του Λέοντα Τολστόι. Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνεις κάτι; Ποιο 
είναι το πιο σπουδαίο πρόσωπο; Ποια είναι η πιο σημαντική πράξη; Ο Jon J, Muth 
συνδυάζοντας την αγάπη του για τη φιλοσοφία του Ζεν με εκείνη για τα έργα του Τολστόι, 
δημιούργησε αυτό το γεμάτο βαθιά νοήματα, αλλά και απλές αλήθειες βιβλίο γύρω από το 
τι σημαίνει κατανόηση αλλά και το πόσο σημαντικό είναι να ζεις την κάθε του στιγμή.

23126, 960-422-058-6, 30,5x25,5, Σελ.: 36, Λ.Τ.: 13,50€

Ο Λυκούργος και το δίχτυ της αγάπης
Ευδοκία Σκορδαλά-Κακατσάκη
Οι χρονιές κυλούν ήσυχα και χαρούμενα, σαν μικρά ποταμάκια στο σχολείο των μικρών 
ζώων. Η αγάπη, χρυσή αόρατη κλωστίτσα, πλέκει δίχτυ και τυλίγει μέσα τους μικρούς 
μαθητές και τη δασκάλα τους, την κυρα-Βάγια την κουκουβάγια. Μα ένα καλοκαίρι 
έρχεται η φωτιά κι όλα αλλάζουν. Ο αέρας, ο ήλιος, η φύση. Κι ο Λυκούργος, το μικρό 
λυκάκι, που χάνει τον μπαμπά του μέσα στη φωτιά, γίνεται αγνώριστος. Πόνος και θυμός 
βασανίζουν την καρδούλα του και δεν λένε να μερώσουν... Ένα τρυφερό παραμύθι που 
μιλά στα παιδιά, και γιατί όχι και στους μεγάλους, για τα συναισθήματα που κατακλύζουν 
την ψυχή μας όταν χάνουμε κάποιον αγαπημένο.

28097, 978-960-422-821-8, 25,5x26, Σελ.: 32, Λ.Τ.: 9,90€

Οι υπέροχες ιστορίες του Γαλήνιου
Jon J Muth
Ο Γαλήνιος, ένα μεγάλο Πάντα, μετακομίζει στη γειτονιά τριών παιδιών και γίνεται φίλος 
τους. Τους αφηγείται υπέροχες ιστορίες. Στην Αντιγόνη κάνει δώρο την ιστορία ενός 
ανθρώπου που αν και φτωχός, δεν διστάζει να κάνει δώρα ακόμα και σε έναν κλέφτη. 
Στον Μιχαήλ μαθαίνει πως η τύχη δεν είναι ούτε μόνο καλή μήτε και μόνο κακή. Και 
στον Κάρολο δείχνει πως κάποιες φορές μόνοι μας κάνουμε δύσκολη τη ζωή μας. Τρεις 
βαθυστόχαστες ιστορίες, δοσμένες με λέξεις απλές και υπέροχα χρώματα.

23135, 978-960-422-492-0, 22,5x25.5, Σελ.: 48, Λ.Τ.: 13,50€

Η φυλή των Πεχόνε
Έφη Παπανδρέου
Οκτώ παιδιά, άγνωστα μεταξύ τους. Πέντε αγόρια και τρία κορίτσια. Τα διάλεξαν με 
προσοχή και τα παρακολουθούσαν στενά τους τελευταίους έξι μήνες. Μια ιστορία για 
τη δύναμη της φιλίας και την επιτακτική ανάγκη που νιώθουμε όλοι ν' αγαπάμε και να 
αγαπιόμαστε.

22704, 978-960-422-660-3, 15,5x20.5, Σελ.: 128, Λ.Τ.: 6,90€

Για την αλήθεια και το ψέμα
Labbe Brigitte, Puech Michel
Μαθαίνω τις αξίες της ζωής με γεύσης από φιλοσοφία! Αν παρατηρήσουμε προσεκτικά 
όσα συμβαίνουν γύρω μας, θα δούμε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Δεν 
ξεχωρίζουν πάντα από τη μια μεριά το πραγματικό, η αλήθεια, κι από την άλλη φαντασία, 
το ψέμα, Στη ζωή η αλήθεια και το ψέμα πάνε συχνά παρέα.

21264, 960-234-869-0, 15,5x23, Σελ.: 40, Λ.Τ.: 4,85€
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Ακρόπολη και θεά Αθηνά
Αναστασία Δ. Μακρή
Γιατί η Αθηνά ήταν η λατρεμένη θεά των αρχαίων Ελλήνων και θεά της σοφίας; Πώς πήρε 
η πόλη των Αθηνών το όνομά της; Τι ήταν τα Παναθήναια, πότε και πώς χτίστηκε η πρώτη 
Ακρόπολη; είναι μερικά από τα ερωτήματα για τα οποία δίνονται απαντήσεις σε αυτό το 
συναρπαστικό βιβλίο. Στο τέλος του βιβλίου περιέχονται επιπλέον χρήσιμες ιστορικές 
πληροφορίες, καθώς και δραστηριότητες που θα βοηθήσουν τους νεαρούς αναγνώστες 
να εμπεδώσουν κάποιες σημαντικές γνώσεις γύρω από αυτή τη σημαντικότατη περίοδο 
της ελληνικής ιστορίας.

26250, 978-960-547-110-1, 21x27,5, Σελ.: 40, Λ.Τ.: 5,90€

Με λένε Ελπίδα
Ευδοκία Σκορδαλά-Κακατσάκη
Η Ελπίδα, ζει με τη μαμά και τη γιαγιά της  Η Άχνα, μια μαθητευόμενη μαγισσούλα, ζει στο 
τζάκι του σπιτιού της Ελπίδας. Η Ελπίδα πιστεύει πως είναι το πιο δυστυχισμένο πλάσμα 
του κόσμου, γιατί ζει καθηλωμένη σε μια αναπηρική πολυθρόνα. Του κάκου προσπαθεί η 
μαμά να την παρηγορήσει… Μια μέρα, η Ελπίδα και η Άχνα συναντούνται. Μια τρυφερή 
φιλία αναπτύσσεται μεταξύ τους. Η Ελπίδα μαθαίνει σπουδαία πράγματα από την Άχνα...

27201, 978-960-422-983-0, 15,5x20,5, Σελ.: 104, Λ.Τ.: 8,10€

Τα παπουτσάκια που λένε παραμύθια
Αγγελική Βαρελλά
Είναι δυνατόν τα μιλάνε τα παπουτσάκια; Και βέβαια είναι, όταν μάλιστα έχουν να 
διηγηθούν παραμύθια που δίνουν θάρρος και κουράγιο. Ο Ηλίας είναι ένα παιδί της 
χαράς που αντιμετωπίζει όμως ένα μεγάλο πρόβλημα. Μόνος του βρίσκει τρόπο να κάνει 
όσο γίνεται πιο όμορφη τη ζωή του και τη ζωή των άλλων γύρω του. Τα παπουτσάκια, 
που του έφτιαξε ο πατέρας του και που δεν θα χρησιμοποιήσει ποτέ, γίνονται αφορμή να 
αναπτύξει τη φαντασία του και να δώσει χαρά στους άλλους.

28029, 978-960-234-552-8, 21x29, Σελ.: 32, Λ.Τ.: 10,90€

Οι Καρυάτιδες μετράνε τα φεγγάρια
Ένυ Τούντα
Γιατί οι Καρυάτιδες μετρούσαν τα φεγγάρια; Ποιο μεγάλο μυστικό έκρυβαν; Τι ήταν αυτό 
που τις έκανε να το εμπιστευθούν στον φύλακα της Ακρόπολης; Και εκείνος τι αποφάσισε 
να κάνει από τη στιγμή που μοιράστηκε μαζί τους αυτό το μυστικό; Μέσα από τις σελίδες 
του βιβλίου, ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα, το παρελθόν και το παρόν, 
ξετυλίγεται μια γοητευτική, τρυφερή, αληθινή ιστορία, γεμάτη από αγάπη για τη ζωή, τους 
ανθρώπους και τον πολιτισμό αυτού του τόπου.

29001, 960-234-974-3, 21x27,5, Σελ.: 48, Λ.Τ.: 11,95€

Δάμων και Φιντίας
Πόπη Μαγουλά-Γαϊτάνου
Μια συναρπαστική ιστορία που χάνεται στα βάθη των αιώνων, για τη φιλία ανάμεσα σε 
δυο νέους, τον Δάμωνα και τον Φιντία, τόσο δυνατή που δεν λύγισε ακόμη και μπροστά 
στον θάνατο. Μια ιστορία που θα μπορύσε να συμβεί σε κάθε εποχή, ακόμη και σήμερα. 
Γιατί η αληθινή φιλία, πέρα από μικροψυχίες και ιδιοτέλεια, δεν ορίζεται από κανόνες, 
αλλά γεννιέται.

29005, 960-422-428-Χ, 23x26,5, Σελ.: 32, Λ.Τ.: 7,00€
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Μέγας Αλέξανδρος
Αναστασία Δ. Μακρή
Ο Μέγας Αλέξανδρος υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στην Ιστορία. 
Ανέλαβε βασιλιάς όταν ήταν μόλις είκοσι χρόνων. Το μεγάλο του όνειρο ήταν να 
κατακτήσει την Ασία, το οποίο και πραγματοποίησε μέσα σε σχεδόν δέκα χρόνια. Ίδρυσε 
πολλές πόλεις με τ’ όνομά του, που αποτέλεσαν κέντρα μετάδοσης του ελληνικού 
πολιτισμού... Tο βιβλίο περιέχει δραστηριότητες και παιχνίδια που βοη θούν τον μικρό 
αναγνώστη να εμπεδώσει βασικά στοιχεία της ιστορίας.

27250, 978-960-547-001-2, 21x27,5, Σελ.: 32, Λ.Τ.: 4,80€

Δημοσθένης
Ελευθερία Μελά

Ο Δημοσθένης, αφού υπερνικήσει τα ελαττώματά του και αναδειχτεί σε σπουδαίο ρήτορα, θα 
διαλέξει τον δύσκολο ρόλο του συμβούλου των συμπολιτών του, σε μια εποχή που η Αθήνα 
έχει χάσει τη λάμψη της, ενώ η Μακεδονία έχει αναδειχτεί με τον Φίλιππο σε πρώτη δύναμη 
στην Ελλάδα. Ο σκληρός και συνεχής αγώνας του για την ανεξαρτησία της Αθήνας και τη 
διατήρηση του δημοκρατικού πολιτεύματος, θα έχει ως αποτέλεσμα τη δική του θυσία.

27204, 978-960-422-847-8, 15,5x20,5, Σελ.: 64, Λ.Τ.: 6,10€

Το θαύμα της Κρήτης και ο Μίνωας
Αναστασία Δ. Μακρή
Γιατί ο Κρητικός πολιτισμός ήταν ο πρώτος ελληνικός και ευρωπαϊκός πολιτισμός; Ποιος 
ήταν ο πατέρας του Μίνωα και γιατί τιμώρησε τον Μίνωα ο θεός Ποσειδώνας; Τι ήταν 
ο λαβύρινθος και ποιος ο Μινώταυρος; Ποιος καλλιτέχνης δημιούργησε τα μοναδικά 
ανάκτορα της Κνωσού; Γιατί το νησί της Κρήτης δεν κινδύνευε από επιθέσεις εχθρών;... 
είναι μερικά από τα ερωτήματα για τα οποία δίνονται απαντήσεις σ’ αυτό το συναρπαστικό 
βιβλίο των μύθων και της γνώσης. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθενται σημαντικές 
ιστορικές πληροφορίες, καθώς και δραστηριότητες.

26251, 978-960-547-145-3, 21x27,5, Σελ.: 40, Λ.Τ.: 5,90€

Πηνελόπη Δέλτα
Η ζωή της σαν παραμύθι

Νένα Κοκκινάκη
Τα βιβλία της Πηνελόπης Δέλτα συνεχίζουν να κερδίζουν μικρούς και μεγάλους 
αναγνώστες. Οι αναγνώστες θα γνωρίσουν τη ζωή της αγαπημένης τους συγγραφέως 
και τα πρόσωπα που τη συντρόφεψαν όχι μόνο στη ζωή, αλλά και στα όνειρα.Θα μάθουν 
επίσης να αναγνωρίζουν το σύνδεσμο της συγγραφέως και των ηρώων της με τα μεγάλα 
γεγονότα της Ιστορίας.

23133, 978-960-422-495-1, 20,5x25,5, Σελ.: 112, Λ.Τ.: 10,00€

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος
Δημήτρης Βαρβαρήγος
Το 1449, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος στέφεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου. 
Oργάνωσε το κράτος κάτω από την απειλή του φιλόδοξου Μωάμεθ B΄. O Μωάμεθ αρχίζει 
τις επιθέσεις. Οι λιγοστοί Έλληνες όμως πολεμούν και αμύνονται σαν λιοντάρια. Στις 29 
Μαΐου του 1453, η Πόλη πέφτει και ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος γίνεται ο τελευταίος 
αυτοκράτορας. Tο βιβλίο περιέχει δραστηριότητες και παιχνίδια που βοηθούν τον μικρό 
αναγνώστη να εμπεδώσει βασικά στοιχεία της ιστορίας.

27251, 978-960-547-020-3, 21x27,5, Σελ.: 32, Λ.Τ.: 4,80€
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Η ζωή και ο θάνατος
Labbe Brigitte, Puech Michel
Το βότσαλο δεν πεθαίνει γιατί μένει πάντα το ίδιο. Δεν πεθαίνει, γιατί δεν ζει. Καθετί που 
αλλάζει, καθετί που μεγαλώνει, που γεννάει ή καρποφορεί, πεθαίνει. Καθετί που ζει, 
πεθαίνει. Φαίνεται παράξενο όταν το λέμε, όμως πεθαίνουμε επειδή ζούμε.

21262, 960-234-868-2, 15,5x23, Σελ.: 40, Λ.Τ.: 4,85€

Γιάννης Ρίτσος
Φιλομήλα Βακάλη-Συρογιαννοπούλου
Παραμερίζουμε, ποιητή, για να περάσεις - ο Κωστής Παλαμάς υποκλίνεται στον ποιητή 
Γιάννη Ρίτσο. Εμείς, υποκλινόμαστε στον ποιητή και στον Άνθρωπο Γιάννη Ρίτσο. Η ζωή 
του ποιητή από τα βρεφικά και παιδικά χρόνια στη Μονεμβασιά. Τα εφηβικά στο Γύθειο 
και η εγκατάστασή του στην Αθήνα, τον τόπο που αγάπησε και έζησε ως το τέλος. Το 
ποιητικό, ιδεολογικό και αγωνιστικό του έργο, η στάση του απέναντι στη ζωή και στον 
συνάνθρωπο.

25241, 978-960-422-825-6, 13x19,5, Σελ.: 80, Λ.Τ.: 7,90€
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Κωνσταντίνος Παλαιολόγος
Θεοδώρα Λούφα-Τζοάννου
Ο Κωνσταντίνος Δραγάσης Παλαιολόγος, ο τελευταίος Αυτοκράτορας, ο Μαρμαρωμένος 
Βασιλιάς, δε χρειάζεται ιδιαίτερη εισαγωγή και παρουσίαση. Aυτό το βιβλίο, που αγγίζει 
τον Παλαιολόγο σχεδόν σαν παραμύθι, μέσα όμως από την ιστορική πραγματικότητα, 
φιλοδοξεί να τον φέρει κοντά στον αναγνώστη, να τον κάνει προσιτό και οικείο. Να τον 
σιμώσει τόσο, ώστε να του μείνει αλησμόνητος.

26106, 960-234-263-3, 15x23, Σελ.: 184, Λ.Τ.: 9,90€

Η απαγωγή του Γκάπι
Γιόλα Δαμιανού-Παπαδοπούλου
Μια ομάδα παιδιών της Β΄ Γυμνασίου κάνει κοπάνα απ’ το σχολείο για μια περιβαλλοντική 
έρευνα στα βουνά. Εκεί εξαφανίζεται ο Γκάπι, ένας συμμαθητής τους. Τα παιδιά αρχίζουν 
ένα αγώνα διάσωσής του. Μέσα από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές εντοπίζουν την 
τοποθεσία που οι απαγωγείς τον έχουν κρυμμένο. Όταν τα πράγματα δυσκολεύουν 
ζητούν βοήθεια από τους μαθητές της έκτης τάξης που το λέει η καρδιά τους. Τι κρύβεται 
πίσω απ’ αυτή την απαγωγή;

23804, 978-960-422-907-9, 13x20,5, Σελ.: 240, Λ.Τ.: 12,10€

Τρελαντώνης
Πηνελόπη Δέλτα
Ένα κλασικό μυθιστόρημα γραμμένο από τη μεγάλη συγγραφέα που παραμένει ένα από 
τα πιο αγαπημένα βιβλία όλων μας. Ο «Τρελαντώνης» στην ουσία μας μεταφέρει στα 
παιδικά χρόνια της Πηνελόπης Δέλτα, στην περίοδο όπου μαζί με τ' αδέλφια της πέρασαν 
τις διακοπές τους στο σπίτι των θείων της, στην Καστέλα του Πειραιά. Από το βιβλίο 
ξεπηδούν ανάγλυφα οι χαρακτήρες των τεσσάρων παιδιών και κυρίως του Αντώνη, του 
πιο σκανταλιάρη απ' όλους, αλλά που οι περιπέτειες και οι σκανταλιές του αναδεικνύουν 
μια ελεύθερη προσωπικότητα με μοναδική γενναιότητα.

23163, 978-960-422-998-7, 16x21, Σελ.: 240, Λ.Τ.: 8,90€



Τα κλασικά της Άγκυρας
Verne, Jules -Malot, Hector- Nesbit, Edith..
Μια σειρά με περισσότερα από 45 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.

16x20,5, Λ.Τ.: Από 7,90€ έως 14,10€
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Χανς Κρίστιαν Άντερσεν
Το φτωχό αγόρι από την Όντενσε

Hjordis Varmer, Lilian Broger
Το βιβλίο έχει την έγκριση και αναγνώριση του Δανέζικου Ιδρύματος Άντερσεν 2005 
(που έχει συσταθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού της Δανίας). Όλη η ζωή του Χανς 
Κρίστιαν Άντερσεν μέσα απ’ αυτό το ιδιαίτερα φροντισμένο και βραβευμένο -για την 
εικονογράφησή του- βιβλίο ξεπηδά σαν παραμύθι και συναρπάζει. To φτωχό, ιδιόρρυθμο 
αγόρι από την Όντενσε, που αγαπούσε να ζει στον κόσμο του ονείρου και της φαντασίας 
κατάφερε να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους συγγραφείς του κόσμου. 

23130, 960-422-213-9, 20,5x25,5, Σελ.: 120, Λ.Τ.: 8,00€

Στα χνάρια των Φιλικών
Θεοδώρα Λούφα-Τζοάννου
O Νικόλας γνωρίζει από κοντά τους μεγάλους πρωτεργάτες της λευτεριάς μας, από 
την παιδική τους ηλικία. Γεύεται την πίκρα της σκλαβιάς τους, μοιράζεται τον φόβο και 
τον κατατρεγμό τους και παίρνει μαζί τους τον δρόμο του ξεριζωμού και της ξενιτιάς. 
Και έχοντας έτσι συμμεριστεί την πικρή παιδική τους ηλικία, μπορεί να κατανοήσει πώς 
μπόρεσαν εκείνοι οι απλοί άνθρωποι να τολμήσουν να ορθώσουν το ανάστημά τους στον 
κατακτητή και να φέρουν την πολυπόθητη Λευτεριά στην πατρίδα μας.

26110, 960-234-573-X, 15x23, Σελ.: 248, Λ.Τ.: 10,90€

Μιλώντας με τους ήρωες του 1821
Θεοδώρα Λούφα-Τζοάννου
Το βιβλίο «Μιλώντας με τους ήρωες του 1821», παρακολουθεί την Επανάσταση από 
τα πρώτα της βήματα, ιστορώντας με σεβασμό τις δυσκολίες που προέκυψαν, τις 
μεγάλες νίκες αλλά και τις ήττες, τις απογοητεύσεις και 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.

26111, 978-960-547-402-7, 15x23, Σελ.: 280, Λ.Τ.: 12,90€

Μαραθώνιος Ονείρων
Νίκος Μιχαλόπουλος - Άννα Βερούλη
Ο Μαραθώνιος και μάλιστα στην κλασική του διαδρομή δεν είναι απλά ένας αγώνας 
δρόμου. Είναι τόσα πολλά πράγματα μαζί. 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 και τελικά τον βοηθά να γνωρίσει τον ίδιο του τον εαυτό και τις ανάγκες 
του, τους προβληματισμούς του και τα όνειρά του, τον τρόπο που μπορεί να προσεγγίσει 
όσους αισθάνεται κοντά του, αλλά και ταυτόχρονα ανεξήγητα μακριά του.

27207, 978-960-422-540-8, 15,5x20,5, Σελ.: 96, Λ.Τ.: 9,00€
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