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Κλασικά αγαπημένα παραμύθια

Κλασικά αγαπημένα παραμύθια 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: Εύα Καραντινού
8 σελίδες, 23x30 εκ., μαλακό εξώφυλλο, ηλικία 8+

Μια συναρπαστική ημέρα...
Felicity Brooks
Παρακολουθήστε μια πολυάσχολη και
συναρπαστική ημέρα στη ζωή της Δασκάλας
Έλενας, του Πυροσβέστη Κώστα, της
Κτηνιάτρου Μαρίας, της Γιατρού Κατερίνας,
του Αγρότη Γιώργου και του Μάγειρα Νίκου,
μέσα από έξι συναρπαστικά βιβλία.

Εικόνες: Jo Litchfield
24 σελίδες, 23x25 εκ., μαλακό εξώφυλλο, ηλικία 4+

Anne Girardi • Kate Petty • Joyce Dunbar
Luisa Somerville • Karen Wallace • David Fontana

Τa βιβλία της σειράς «Ιστορίες για Καλή Νύχτα No 1 και Νο 2» θα
βοηθήσουν μια νέα γενιά – τα παιδιά σας – να ανακαλύψουν τα
οφέλη του διαλογισμού. Γοητευτικές ιστορίες, εικονογραφημένες μία
μία με μαγευτικά σχέδια, σας επιτρέπουν να δεθείτε συναισθηματικά
με το παιδί σας και να ανακαλύψετε μαζί το μήνυμα κάθε ιστορίας.
Διαβάζοντας δυνατά τις ιστορίες στο κρεβάτι:
• θα αναπτύξετε τη φαντασία του παιδιού σας
• θα εστιάσετε στο μυαλό τους και θα απελευθερώσετε τις ανησυχίες τους
• θα τα βοηθήσετε να πιστέψουν στον εαυτό τους και να εμπιστευτούν τον κόσμο γύρω τους.
No 1 144 σελίδες, No 2 152 σελίδες, 19x24 εκ., σκληρό με κουβερτούρα, ηλικία 4+

Ιστορίες που ενθαρρύνουν την ηρεμία,
την αυτοπεποίθηση και τη δημιουργικότητα

Μάνος Κοντολέων

Εικόνες
Βασίλης Παπατσαρούχας
32 σελίδες, 25χ25 εκ.,
σκληρό με κουβερτούρα εξώφυλλο
ηλικία 5+

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

Karen Ball • Rosie Dickins

Λεονάρντο ντα Βίντσι
Ο νεαρός Λεονάρντο αγαπά το σχέδιο και τις
εφευρέσεις. Τα χαρίσματά του τον οδηγούν
από το ήσυχο χωριό Βίντσι, στη Φλωρεντία
– μια 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.

Εικονογράφηση: Christa Unzner
72 σελίδες, 13x19.5 εκ., σκληρό εξώφυλλο, ηλικία 9+

Susanna Davidson

Άννα Φρανκ
Σε ηλικία δεκατριών ετών, η Άννα Φρανκ μαζί
με την οικογένειά της αναγκάστηκαν να αρχίσουν να κρύβονται για να γλιτώσουν από
τους Ναζί. Επί δύο χρόνια, δεν μπορούσε να
βγει έξω, να τρέξει, ή ακόμη να γελάσει πολύ
δυνατά. Έτσι, μετέφερε τις σκέψεις και τα συναισθήματά της στο ημερολόγιό της, που είναι
διάσημο σε ολόκληρο τον κόσμο.
Το βιβλίο γράφτηκε με την ειδική συνδρομή
της Εύας Σλος, ετεροθαλούς αδελφής της
Άννας Φρανκ, που επέζησε από στρατόπεδο
συγκεντρώσεως. Η Εύα είναι ιδρυτικό μέλος
του Ιδρύματος Άννα Φρανκ και συγγραφέας
του έργου «Η Ιστορία της Εύας: Η Διήγηση μιας
Επιζήσασας, από την Ετεροθαλή Αδελφή της
Άννας Φρανκ».

Περιέχει φωτογραφικό υλικό
72 σελίδες, 13x19.5 εκ., σκληρό εξώφυλλο, ηλικία 9+

Πόπη Mωραΐτου – Γιώργος Bούλγαρης
Η σειρά των εκπαιδευτικών βιβλίων «Μαθαίνω
και νοιάζομαι για το Περιβάλλον» απευθύνεται σε
παιδιά, αλλά αποτελεί κι ένα χρήσιμο εργαλείο για
όσους ασχολούνται με την εκπαίδευση των παιδιών
και ενδιαφέρονται για τη διαμόρφωση θετικής στάσης και υπεύθυνης συμπεριφοράς τους απέναντι
στο περιβάλλον. Μπορούν να αξιοποιηθούν σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή άλλες
καινοτόμες δράσεις του σύγχρονου σχολείου. Μέσα
από τις σελίδες των βιβλίων 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
• Εκπαιδευτικό CD Rom
40 σελίδες, 21x27,5 εκ., μαλακό, για παιδιά του Δημοτικού

• Πώς λειτουργούν τα μάτια;
• Γιατί έχουμε τα νεύρα;
• Γιατί χασμουριούνται οι άνθρωποι;
• Πόσα κόκαλα υπάρχουν στο
ανθρώπινο σώμα;

• Πού έζησαν οι δεινόσαυροι;
• Πώς κυνηγούσαν;
• Πώς αφανίστηκαν αυτά τα
εντυπωσιακά πλάσματα;

Μέσα από σύντομες πληροφορίες, εικονογραφήσεις και
διαγράμματα, αυτά τα συναρπαστικά βιβλία των 72 σελίδων δίνουν απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις που θέλατε
να κάνετε για το ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ και τους ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΥΣ – κι ακόμη περισσότερες!
Καμιά ερώτηση δεν είναι πολύ δύσκολη, καμιά απάντηση
αρκετά δύσκολη για να εξηγηθεί.
72 σελίδες, 20χ20 εκ., μαλακό εξώφυλλο, ηλικία 10+

Πρωταθλητές στο διάβασμα

24 σελίδες,
23x16,5 εκ.,
μαλακό,
ηλικία 6+

Tα βιβλία αυτά σχεδιάστηκαν για παιδιά που τώρα αρχίζουν να διαβάζουν.

32 σελίδες,
23x16,5 εκ.,
μαλακό,
ηλικία 7+

Σ’ αυτό το επίπεδο, εισάγεται ένα πιο εξειδικευμένο λεξιλόγιο.

32 σελίδες,
23x16,5 εκ.,
μαλακό,
ηλικία 8+

Για παιδιά που διαβάζουν μόνα τους.

32 σελίδες,
23x16,5 εκ.,
μαλακό,
ηλικία 9+

Για προχωρημένους αναγνώστες. Είναι η τέλεια εισαγωγή στα θεματικά βιβλία.

8+
Ζαχαρίας Ράλλης

Μάνος Κοντολέων

Η Κόκκινη Χώρα

Δύο ιστορίες που ρωτάνε

Η ιστορία ενός έξυπνου βασιλιά που
όμως είναι γεμάτος αφέλεια και ανευθυνότητα, που νομίζει ότι μπορεί να
κρατήσει για πάντα ό,τι αγαπά και να
κάνει ό,τι του αρέσει, χωρίς κόστος.
Τέλος όμως πίσω από το κόκκινο
χρώμα, έκρυβε αυτό που επιθυμούμε
όλοι πιο πολύ στον κόσμο, την πραγματική αγάπη, που απλώνεται σε όλο
το παραμύθι, που έχει τη μαγική δύναμη να αλλάζει τον κόσμο μας για
πάντα, που θα δώσει στον βασιλιά τον
καινούριο κόσμο που ονειρεύεται, με
το ανάλογο κόστος.

9η έκδοση

Εικόνες: Εύα Καραντινού

Εικόνες: Έφη Λαδά

64 σελίδες, 16x20.5 εκ., μαλακό με αυτιά

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.
64 σελίδες, 16x20.5 εκ., μαλακό με αυτιά

9+
Εύα Ιεροπούλου

O άλλος μου εαυτός
Ο Πανούλης προσπαθεί πολύ να είναι
καλό παιδί, μα δυστυχώς πάντα κάτι
συμβαίνει και δεν τα καταφέρνει. Και
για όλα φταίει αυτός ο απαίσιος, ο άλλος του εαυτός.
Ο Πανούλης θα ήθελε πολύ να απαλλαγεί από τον άλλο του εαυτό, αλλά
είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να
ξεφορτωθείς κάποιον που δεν καταφέρνεις να συναντήσεις. Και ακόμα
πιο δύσκολο να συνεννοηθείς με τους
μεγάλους...

Θέτη Χορτιάτη

Ο δάσκαλος με το βιολί
και το αστέρι
15η έκδοση
A’ Βραβείο Κύκλου Ελληνικού
Παιδικού Βιβλίου

Ένα βιβλίο αφιερωμένο σ’ έναν δάσκαλο που είχε την τύχη να γνωρίσει
η ίδια η συγγραφέας στα παιδικά της
χρόνια και ο οποίος στάθηκε δίπλα της
όπως θα πρέπει να στέκονται όλοι οι
δάσκαλοι κοντά στα παιδιά. Ένας δάσκαλος-σύμβολο, ένα βιβλίο-μήνυμα
γραμμένο με το χέρι στην καρδιά!

Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Εικόνες: Τζώρτζης Παρμενίδης

96 σελίδες, 16x20.5 εκ., μαλακό με αυτιά,

128 σελίδες, 16x20.5 εκ., μαλακό με αυτιά

Έφη Παπανδρέου

Μάνος Κοντολέων

Η φυλή των Πεχόνε

Ο χαρταετός της Σμύρνης

Οκτώ παιδιά. Πέντε αγόρια και τρία
κορίτσια. Τα διάλεξαν με προσοχή και
τα παρακολουθούσαν στενά τους τελευταίους έξι μήνες. Μετά από άπειρες συζητήσεις και συμβούλια έγινε η
ψηφοφορία. Αποφάσισαν να το ρισκάρουν. Ναι, θα τα χρησιμοποιούσαν.
Στο κάτω κάτω παιδιά ήταν, τι δύναμη
μπορεί να έχουν οκτώ παιδιά; Ο κίνδυνος πλησίαζε και δεν είχαν άλλα χρονικά περιθώρια να το ξανασκεφτούν...
Μια ιστορία για τη δύναμη της φιλίας
και την επιτακτική ανάγκη που νιώθουμε όλοι να ανήκουμε σε μια οικογένεια.

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.

Εικόνες: Ιούλιος Μαρουλάκης

Εικόνες: Ελένη Τσακμάκη

128 σελίδες, 16x20.5 εκ., μαλακό με αυτιά

64 σελίδες, 16x20.5 εκ., μαλακό με αυτιά

10+
Γλυκερία Γκρέκου

Ευδοκία Σκορδαλά-Κακατσάκη

Ο Χάρι Πι δε μένει πια εδώ

Με λένε Ελπίδα

Ο Γιώργης έχει ένα βασικό όνειρο. Να
γίνει κι αυτός μάγος, σαν τον αγαπημένο του Χάρι Πι. Ακόμη και στον ξύπνιο
του συναντά ήρωες της ελληνικής μυθολογίας και παράδοσης: την Κίρκη,
τη Γοργόνα, έναν Βυζαντινό ταχυδακτυλουργό, έναν καλικάντζαρο. Από
όλους ζητά να τον κάνουν μάγο. Τι του
απαντούν εκείνοι; Γιατί το όνειρό του
αρχίζει να ξεθωριάζει με τον ερχομό
των φίλων του στο νησί; Τι ρόλο παίζει
η Μαρία και από τι μαγεύεται τελικά
ο ήρωάς μας; Ένα τρυφερό διήγημα
για το τέλος της παιδικότητας και την
έναρξη της εφηβείας.

7η έκδοση
ΕΠΑΙΝΟΣ Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός

Εικόνες: Εύα Καραντινού

Εικόνες: Εύα Καραντινού

88 σελίδες, 16x20.5 εκ., μαλακό με αυτιά

104 σελίδες, 16x20.5 εκ., μαλακό με αυτιά

Η Ελπίδα είναι ένα μικρό κορίτσι που
ζει σ’ ένα νησί. Η Άχνα, μια μαθητευό
μενη μαγισσούλα της φωτιάς, 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. Γι’ αυτό συχνά την παίρνει το
παράπονο και κλαίει.

12+
Λίτσα Ψαραύτη

Φιλομήλα ΒακάληΣυρογιαννοπούλου

Η εκδίκηση των μανιταριών

Αν είχα κάνει μια ευχή

Ένα επίκαιρο βιβλίο που αναδεικνύει
το μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας,
την καταστροφή του περιβάλλοντος.
Το διαστημόπλοιο «Αϊνστάιν» πρέπει
να φέρει στη γη θεργήλιο, καύσιμο
απαραίτητο για την επιβίωση της ανθρωπότητας της τρίτης χιλιετίας. Πώς
όμως αντιδρούν τα όντα που ζουν στη
«Χίμαιρα»...;

Ιστορίες από την καθημερινότητά
μας γραμμένες με χιούμορ και ευαισθησία. Οι χαρακτήρες των ηρώων
αναδεικνύονται από τον τρόπο που
αντιδρούν στα διάφορα γεγονότα.
Στις παροχές της ζωής, αλλά και στις
στερήσεις. Η ζωή είναι επιθυμία για
αγάπη, για γνώση, για δημιουργία.
Επιθυμία για την ίδια τη ζωή. Πώς κινούνται για την εκπλήρωσή της; Πώς
νιώθουν με το πλήρωμα και, κυρίως,
με το ανεκπλήρωτο;

Εικόνες: Έφη Λαδά, Εύα Καραντινού

Εικόνες: Φ. Βακάλη-Συρογιαννοπούλου

48 σελίδες, 16x20.5 εκ., μαλακό με αυτιά

120 σελίδες, 13x20.5 εκ., μαλακό με αυτιά

Aντώνης Δελώνης

Aντώνης Δελώνης

H εξομολόγηση

Όταν υπάρχει μια Ελένη

Ο Παύλος, στις τελευταίες τάξεις του
λυκείου, μπλεγμένος στον σκοτεινό
κόσμο των ναρκωτικών, έχει να διαλέξει ανάμεσα στον θάνατο και στις λίγες
πιθανότητες να ζήσει!...

Ένα μυθιστόρημα γεμάτο τρυφερή
νεανική αγάπη, διακριτικότητα κι ευγέ
νεια. Οι νεανικές ανησυχίες, οι έντονοι
προβληματισμοί των νέων, μια ανατρεπτική, νεανική ματιά για τα προβλήματα
της Εκπαίδευσης, σήμερα, δημιουργούν το φόντο για να αναπτυχθεί ένας
έρωτας – ακριβώς όπως ονειρεύονται,
όλες τις εποχές, οι νέοι...

Ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα για
μια γενιά παιδιών που παγιδεύονται
και μπαίνουν στο τούνελ χωρίς επιστροφή.

128 σελίδες, 13x20.5 εκ., μαλακό με αυτιά

208 σελίδες, 13x20.5 εκ., μαλακό με αυτιά

12+
Α Γ ΩΓΗ
Υ ΓΕΙ Α Σ

Βρες τις απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα. Με ενδιαφέροντες πίνακες δεδομένων, διαγράμματα, χρήσιμες συμβουλές και πλούσιο έγχρωμο φωτογραφικό υλικό, αυτά
τα βιβλία σε βοηθούν να κατανοήσεις την αξία ενός υγιούς
σώματος.

• Γιατί πρέπει να αθλείσαι;
• Πώς επηρεάζει η άσκηση τη ζωή σου;
• Ποιο άθλημα σου ταιριάζει;

• Τι είναι η ισορροπημένη διατροφή;
• Πώς μπορείς να ελέγξεις το βάρος σου;
• Προκαλεί στίγματα η σοκολάτα;

• Γιατί παίρνουν οι άνθρωποι ναρκωτικά;
• Πώς επηρεάζει το αλκοόλ το σώμα σου;
• Γιατί ορισμένα φάρμακα είναι επικίνδυνα;

• Πώς αλλάζει το σώμα κατά την εφηβεία;
• Επηρεάζει η εφηβεία τα συναισθήματα;
• Υπάρχει «σωστή» ώρα για να αρχίσεις
σεξουαλικές σχέσεις;

Polly Goodman
56 σελίδες, 22,5x27,5 εκ., σκληρό εξώφυλλο

