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ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΖΩΓΡΑΦΟΙ

3+

ΓΙΟΎΠΙ! Χρωματίζω με 84 αυτοκόλλητα
• Νο1 • Νο2 • Νο3

Σoύπερ χρωματίζω
96 Διασκεδαστικές
χρωμοσελίδες

21x27,5 • Σελ.: 80 • Λ.Τ.: 4,20 €

22556 • 978-960-547-062-3

22555 • 978-960-547-061-6

22554 • 978-960-547-060-9

17x25 • Σελ.: 96 • Λ.Τ.: 3,30 €

Αρχίζω να χρωματίζω με 84 αυτοκόλλητα
Eικόνες: Ε. Καραντινού
21x27.5• Σελ.: 64• Λ.Τ.: 3,90 €

23403• 978-960-547-063-0

Σχέδια χαρούμενα και απλά που δίνουν την
ευκαιρία στα μικρά παιδιά από τριών χρόνων και
πάνω να έχουν μια πρώτη επαφή με τα χρώματα
και τη ζωγραφική.

21718 • 978-960-422-964-2

21716 • 978-960-422-962-8
21717 • 978-960-422-963-5

21720• 978-960-547-127-9

21719 • 978-960-547-126-2

Η σειρά αυτή, δίνει την ευκαιρία στους μικρούς μας
φίλους να χρωματίσουν τις εικόνες από αγαπημένα
παραμύθια αλλά και να τα αφηγηθούν -βλέποντας
τις εικόνες- οξύνοντας έτσι τη λεκτική τους ικανότητα και τη φαντασία τους.
21x27.5 • Σελ.: 8 • Λ.Τ.: 1,30 €

22560 • 978-960-422-974-1

21715 • 978-960-422-961-1

Χρωματίζω και αφηγούμαι
παραμύθια

Eικόνες:Λ. Δενεζάκη,
Π. Φούρκα,
Ε. Καραντινού
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ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΒΗΜΑΤΑ - ΧΡΩΜΑΤΙΖΩ Σειρά Β'
21x27,5 • Σελ.: 16 • Λ.Τ.: 1,80 €

Νο1

3+

22573 • 978-960-422-949-9

Νο2
22574 • 978-960-422-950-5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νο16, Το πάρτι
22588 • 978-960-547-218-4
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ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΒΗΜΑΤΑ
Σειρά Α'
ΧΡΩΜΑΤΙΖΩ

ΧΡΩΜΑΤΙΖΩ

Eικόνες: Εύα Καραντινού 21x27,5 • Σελ.: 32 • Λ.Τ.: 2,95 €

Eικόνες: Τέτη Σώλου

Χρωµατίζω Νο1

Χρωµατίζω Νο2

Πριγκίπισσες

Νεράιδες

22571 • 978-960-422-888-1

22572 • 978-960-422-889-8

24701 • 978-960-422-890-4

24702 • 978-960-422-891-1

ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ
Διασκεδάζω και μαθαίνω με 135 δραστηριότητες και παιχνίδια

3+
21x27.5 • Σελ.: 32 • Λ.Τ.: 2,95 €

4+

Eικόνες: Άκης Μελάχρης
16.5x24• Σελ.: 112 • Λ.Τ.: 4,90€

23405 • 978-960-547-109-5

Ένα διασκεδαστικό βιβλίο με πολλά παιχνίδια και δραστηριότητες που βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες αλλά και να οξύνουν την παρατηρητικότητά τους.

Διασκεδάζω και μαθαίνω με 80 δραστηριότητες

Οι πρώτες μου 150 δραστηριότητες

Eικόνες: Λ. Δενεζάκη • Ν. Κούτσης

Eικόνες: Λιάνα Δενεζάκη

16.5x24 • Σελ.: 80 • Λ.Τ.: 3,60 €

21x27.5 • Σελ.: 96 • Λ.Τ.: 5,90 €

Ένα εκπαιδευτικό βιβλίο
που δίνει την ευκαιρία στα
παιδιά προσχολικής ηλικίας
να έχουν μια πρώτη επαφή
με τα γράμματα, τους αριθμούς, αλλά και ταυτόχρονα
να διασκεδάσουν χρωματίζοντας.

Ένα βιβλίο που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής
ηλικίας με 150 ευχάριστες
δραστηριότητες και αυτοκόλλητα που σκοπό έχουν
να βοηθήσουν τα παιδιά να
αναπτύξουν τις ικανότητες
και τις δεξιότητές τους.

23402 • 978-960-422-860-7

28110 • 978-960-422-879-9

Ακονίζω το μυαλό μου με διασκεδαστικές δραστηριότητες
Eικόνες: Άκης Μελάχρης

6+

21x27.5• Σελ.: 48 • Λ.Τ.: 3,95 €
Ένα διασκεδαστικό βιβλίο με κρυπτόλεξα, διαφορές, λαβύρινθους, ανέκδοτα,
κουίζ με αριθμούς και άλλα πολλά που βοηθούν τα παιδιά ν' αναπτύξουν τις
γλωσσικές τους δεξιότητες, αλλά και να ψυχαγωγηθούν δημιουργικά.
23400• 978-960-422-865-2
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ΜΑΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5+

60 Mαγικές Δραστηριότητες με Νεράιδες
60 Mαγικές Δραστηριότητες με Πριγκίπισσες

Eικόνες: Εύα Καραντινού

21x27.5• Σελ.: 32 • Λ.Τ.: ???€
Δύο διασκεδαστικά βιβλία με δραστηριότητες και παιχνίδια, παρέα με
νεράιδες και πριγκίπισσες, που
δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να
απασχοληθούν δημιουργικά και
ευχάριστα.

21456 • 978-960-547-239-9

21455 • 978-960-547-240-5

60 Mαγικές Δραστηριότητες για Αγόρια

60 Mαγικές Δραστηριότητες για Κορίτσια

Eικόνες: Άκης Μελάχρης

Eικόνες: Εύα Καραντινού
21x27.5• Σελ.: 48 • Λ.Τ.: 3,50€

21x27.5• Σελ.: 48 • Λ.Τ.: 3,50€
Ένα διασκεδαστικό
βιβλίο με κρυπτόλεξα, εικονόλεξα,
παιχνίδια και άλλες
δραστηριότητες
που δίνει την
ευκαιρία στα παιδιά να ψυχαγωγηθούν δημιουργικά.

Ένα διασκεδαστικό
βιβλίο με παιχνίδια
και άλλες δραστηριότητες που δίνει
την ευκαιρία στα
παιδιά να ψυχαγωγηθούν δημιουργικά.

21454 • 978-960-547-151-4

21453 • 978-960-547-152-1

BIBΛIA ΔPAΣTHPIOTHTΩN

6+

Το μεγάλο βιβλίο των επιστημών
Με περισσότερα από 800 αυτοκόλλητα
24x31 • Σελ.: 104 • Λ.Τ.: 14,90 €

21351 • 978-960-422-744-0

Στο βιβλίο αυτό υπάρχουν περισσότερες από πενήντα εξαιρετικά διασκεδαστικές κατασκευές με απλά υλικά, που μπορείς να βρεις παντού.
Φτιάξε πράγματα που πετάνε, που εκσφενδονίζονται, που στριφογυρίζουν, που κολυμπούν και τρέχουν και ανακάλυψε το καταπληκτικό επιστημονικό υπόβαθρο που κρύβεται πίσω από τη λειτουργία τους.
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• Tα πρώτα μου 15 ζώα

3+

• Tα πρώτα μου σχήματα, χρώματα, αριθμοί
• Tα πρώτα μου επαγγέλματα
Άννα Παπαδημητρίου
Eικόνες: Εύα Καραντινού

23x25 • Σελ.:32 • Λ.Τ.: 4,80€

25131 • 978-960-547-123-1

25132 • 978-960-547-124-8

25133 • 978-960-547-221-4

Δεν είναι ποτέ πολύ νωρίς για να θέσουμε τα θεμέλια της γνώσης. H νέα μας σειρά με γενικό τίτλο ΜΠΛΟΥΜ!
σχεδιάστηκε ειδικά για πολύ μικρά παιδιά, με σκοπό να τους μεταδώσει τις πρώτες γνώσεις γύρω από τα ζώα,
τα χρώματα, το περιβάλλον και όχι μόνο...
Οι μεγάλες έγχρωμες εικόνες, τα απλά κείμενα, οι δραστηριότητες και τα αυτοκόλλητα συντελούν ώστε τα
βιβλία της σειράς να αγαπηθούν ιδιαίτερα από τους μικρούς μας αναγνώστες.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ - ΠΡΟΝΗΠΙΟ
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΒΗΜΑΤΑ
Τα πρώτα μου
βήματα στη Γραφή

3+

Τα πρώτα μου βήματα
στα Μαθηματικά

Mαρία Pετζέπη - Aθηνά Mαργέλη • Eικόνες: Π. Φούρκα
28x20.5 • Σελ.: 100 • Λ.Τ.: 8,50 €

Αρχίζω να γράφω
130 ασκήσεις προγραφής

4+

20,5x28• Σελ.: 144• Λ.Τ.: 8,90 €

Eικόνες: Πέγκυ Φούρκα

28x20.5 • Σελ.: 132 • Λ.Τ.: 10 €
Με ποικίλες ασκήσεις
προγραφής που διακρίνονται από ακρίβεια και μεθοδικότητα, ενώ, ταυτόχρονα,
διαθέτουν ευχάριστο
και παιγνιώδη χαρακτήρα.

Για τα πρώτα βήματα στη γραφή και στα μαθηματικά.

12310• 978-960-547-018-0
12302 • 978-960-422-526-2

12301 • 978-960-422-527-9

ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ

Εικόνες: Πέγκυ Φούρκα

Οι πρώτοι μου Αριθμοί • Τα πρώτα μου Χρώματα
Τα πρώτα μου Σχήματα • Το πρώτο μου Αλφαβητάρι

3+
24x31 • Σελ.: 16 • Λ.Τ.: 2,65 €

Τέσσερα βιβλία για παιδιά από 4 χρόνων και πάνω, που τους δίνουν την ευκαιρία να έχουν μια πρώτη επαφή με
την αλφαβήτα, τους αριθμούς, τα χρώματα και τα σχήματα, χρωματίζοντας και κολλώντας αυτοκόλλητα.

28108 • 978-960-422-604-7

28105 • 978-960-422-605-4

28107 • 978-960-422-606-1

28106 • 978-960-422-607-8

MAΘΑΙΝΩ ΣΤΟ ΠΡΟΝΗΠΙΟ KAI ΣTO NHΠIAΓΩΓEIO
Μαθαίνω παίζοντας στο Προνήπιο • Μαθαίνω παίζοντας στο Νηπιαγωγείο
Προετοιμάζομαι παίζοντας για τη Γραφή • Προετοιμάζομαι παίζοντας για τα Μαθηματικά

13304 • 978-960-422-695-5

21x27,5 • Σελ.: 32 • Λ.Τ.: 2,75 €

13303 • 978-960-422-694-8

13302 • 978-960-422-693-1

13301 • 978-960-422-692-4

Δρ. Π. Μωραΐτου – Γ. Bούλγαρης • Eικόνες: Π. Φούρκα
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ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΧΕΡΑΚΙΑ
Επιµέλεια: Ελένη Βουδούρη

4+

• Mαθαίνω να γράφω τα πεζά και τα
κεφαλαία γράμματα
• Mαθαίνω να γράφω τους πρώτους μου
αριθμούς
24.5x25.5 • Σελ.: 48 • Λ.Τ.: 3,60 €
Τετράδια γραφής που το αποτέλεσµα της ολοκλήρωσής τους, ενθαρρύνει τα παιδιά στην πρώτη τους
προσπάθεια να σχηµατίσουν γράµµατα και αριθµούς.

22191 • 978-960-422-979-6

22192 • 978-960-422-980-2

EΓKEKPIMENA AΠO TO YΠ. ΠAIΔEIAΣ ΓIA TIΣ ΣXOΛ. BIBΛ/KEΣ • Σ.Π. 32η/6-2-07

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
Mαθαίνω στο Nηπιαγωγείο – Συντροφιά µε τις 4 εποχές
Προσαρµοσµένο στη νέα διαθεµατική προσέγγιση στη γνώση
Άννα Πολέντα-Aποστολάκη • Eικόνες: Πέγκυ Φούρκα
21x27,5 • Σελ.: 96 • Λ.Τ.: 10,95 €

21144 • 960-422-429-8

Μέσα από διαθεµατικές δραστηριότητες, τα παιδιά θα οδηγηθούν στην ανάπτυξη του
προφορικού και γραπτού λόγου, στην προσέγγιση λογικοµαθηµατικών εννοιών, στην
ανάπτυξη της φαντασίας, στην παρατήρηση και στην έρευνα, στον προβληµατισµό,
στη συνεργασία, στην ψυχαγωγία!

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Τα συναισθήματα πάνε στο Νηπιαγωγείο
H πρώτη συναισθηματική ανά-γνωση
Φρίντα Καλαντζή • Eικόνες: Τάσος Συνερλής
21x28 • Σελ.: 88 • Λ.Τ.: 7,80 €

21185 • 978-960-422-896-6

Τα παιδιά θα ταξιδέψουν στον μαγικό κόσμο των συναισθημάτων με σκοπό την πρώτη
συναισθηματική γνώση. Είναι το βιβλίο που θέτει τον θεμέλιο λίθο της θετικής αυτοεκτίμησης, αλλά και για την έγκαιρη ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης.

Το πρώτο μου βιβλίο για το Προνήπιο
Δρ Πηνελόπη Μωραΐτου
21x27,5• Σελ.: 104• Λ.Τ.: 6,80 €

24401 • 978-960-547-071-5

Ένα βιβλίο με ευχάριστες και διασκεδαστικές δραστηριότητες, σχεδιασμένες για τις
ανάγκες των προνηπίων. Τα βοηθά να εμπλουτίσουν το λέξιλόγιό τους, να περιγράφουν μια εικόνα, αλλά και να ασκούν τη λεπτή κινητικότητα των μυών τους σχηματίζοντας γραμμούλες, τρίγωνα και κύκλους.

Το πρώτο μου βιβλίο για το Νηπιαγωγείο
Δρ Πηνελόπη Μωραΐτου
21x27,5 • Σελ.: 104 • Λ.Τ.: 6,80 €

24402 • 978-960-547-072-2

Ένα βιβλίο με ευχάριστες και διασκεδαστικές δραστηριότητες, σχεδιασμένες για τις
ανάγκες των νηπίων.
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Το πρώτο μου βιβλίο για τη γραφή και την ανάγνωση
Νίκος Στρωματάς
21x27,5 • Σελ.: 152 • Λ.Τ.: 8,00 €

5+

21129 • 978-960-422-880-5

Ένα βιβλίο που απευθύνεται κυρίως στους μαθητές της πρώτης σχολικής ηλικίας, αλλά
και σε κάθε παιδί της προσχολικής ηλικίας. Οι ασκήσεις της είναι πρωτότυπες και αποτελούν ένα τέλειο συνδυασμό εικόνας και γράμματος ή εικόνας και λέξης.

Μαθαίνω να γράφω σωστά • Για την Α΄ Δημοτικού
Νίκος Στρωματάς
21x27,5 • Σελ.: 104 • Λ.Τ.: 5,60 €

24404 • 978-960-547-075-3

Το βιβλίο αυτό θεωρητικά καλύπτει την προβλεπόμενη ύλη της Α΄ και της B΄ τάξης 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.

Τα πρώτα μου μαθηματικά για νήπια
Νίκος Στρωματάς
21x27,5 • Σελ.: 144 • Λ.Τ.: 6,80 €

24406 • 978-960-547-074-6

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε σύμφωνα με τις επισημάνσεις ειδικών δασκάλων και νηπιαγωγών αλλά και με τις επιδιώξεις του Αναλυτικού Προγράμματος των Νηπιαγωγείων,
για την «εισαγωγή του νηπίου στις βασικές προμαθητικές έννοιες και διαδικασίες».

Τα πρώτα μου βήματα στη Γραφή και στην Ανάγνωση
Νίκος Στρωματάς

5+

24408 • 978-960-547-085-2

21x27, 5 • Σελ.: 32 • Λ.Τ.: 4,50 €

Το βιβλίο αυτό είναι μια σύγχρονη αναλυτικοσυνθετική μέθοδος για γρήγορη και σχετικά
εύκολη προσέγγιση τόσο των απλών γραμμάτων όσο και των συλλαβών και των λέξεων.
Ένα βιβλίο χρήσιμο και για τα παιδιά με δυσλεξία.

Τα πρώτα μου βήματα στο Νηπιαγωγείο
Νίκος Στρωματάς • Όρσια Παυλοπούλου
21x27,5 • Σελ.: 104 • Λ.Τ.: 6,80 €

24405 • 978-960-547-073-9

Ένα βιβλίο χωρισμένο σε ενότητες με βάση τις εποχές. Κάθε ενότητα έχει θέματα
σχετικά με την κάθε εποχή και κάθε θέμα περιλαμβάνει, με σειρά δυσκολίας, ασκήσεις με προμαθηματικές, προγραφικές και προαναγνωστικές έννοιες.

Σύγχρονο Αλφαβητάριο

5+

Νίκος Στρωματάς
21x27,5 • Σελ.: 72 • Λ.Τ.: 6,00 €

28038 • 978-960-234-850-5

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.
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Μαθαίνω με μια ιστορία
Ο Λέων ο χαµαιλέων

4+

(Mε πλαστικοποιηµένες Σελ. για εξάσκηση γραφής • 4-5 ετών)
Μαρτίν Λαρντινουά-Κανέλλου
21182 • 960-422-272-4 24,5x25,5 • Σελ.: 16 • Λ.Τ.: 1,00 €
Εικόνες: Λιάνα Δενεζάκη
Aυτό το βιβλίο έχει στόχο να προετοιμάσει τα μικρά παιδιά για το νηπιαγωγείο. Μέσα από
τη μεγάλη τους αγάπη για τα ζώα, τα παιδιά εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τη μάθηση. Εμείς
τους την παρέχουμε προάγοντας την αναζήτηση, την αιτιολόγηση, την κριτική τους σκέψη,
τη λήψη αποφάσεων και τη λύση προβλημάτων. Με την ιστορία αυτή δίνουμε την ευκαιρία
στα παιδιά να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους, να εξασκούν τις δεξιότητές τους και να
συνεχίζουν να μαθαίνουν διαρκώς.

MEΓAΛO
ΣXHMA
16χ23

Μαθαίνω με καρτέλες

7+

978-960-422-697-9 • 22137
Σχήµα:12x15 • Λ.Τ.: 6,50 €

5+

4+

978-960-422-696-2
22136 • Λ.Τ.: 6,90 €

22131 • 960-422-114-0
Σχήµα:15x12 • Λ.Τ.: 5,50 €

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ • ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ

7+

Μαθαίνω γρήγορα και εύκολα τη Διαίρεση / τον Πολλαπλασιασμό
Νίκος Στρωματάς

21x27,5 • Σελ.: 64 • Λ.Τ.: 4,90 €

21x27,5 • Σελ.: 64 • Λ.Τ.: 5,90 €

17x24 • Σελ.: 56 • Λ.Τ.: 1,80 €
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17x24 • Σελ.: 96 • Λ.Τ.: 2,90 €

12402 • 978-960-422-531-6

22135 • 978-960-422-431-9

12400 • 978-960-422-538-5

24409 • 978-960-547-084-5

21x29 • Σελ.: 240 • Λ.Τ.: 5,00 €

12403 • 978-960-422-532-3

Με αυτό το βιβλίο, το παιδί θα κατανοήσει καλύτερα την έννοια του
πολλαπλασιασμού, θα αντιληφθεί
αμέσως την απλοποίηση που επιφέρει σε σχέση με την επανάληψη
ισοδύναμων συνόλων, θα μάθει
απέξω κι ανακατωτά, εύκολα, την
προπαίδεια του πολλαπλασιασμού.
28549 •978-960-422-985-7

Ένα χρήσιμο σχολικό βοήθημα,
δομημένο σε μικρές ενότητες,
από τα απλά στα σύνθετα και από
τα εύκολα στα δύσκολα. Θα βοηθήσει και τον αδύνατο μαθητή να
κατανοήσει εύκολα και γρήγορα
τον μηχανισμό της διαίρεσης.

21x29 • Σελ.: 240 • Λ.Τ.: 5,00 €

17x24 • Σελ.: 408 • Λ.Τ.: 5,00 €

21x29 • Σελ.: 224 • Λ.Τ.: 5,00 €

Γραφή για νήπια
Νίκος Στρωματάς
21x27,5• Σελ.: 88 • Λ.Τ.: 5,80 €

21x29 • Σελ.: 120 • Λ.Τ.: 5,00 €

17x24 • Σελ.: 232 • Λ.Τ.: 5,00 €

12423 • 978-960-422-687-0

12422 • 978-960-422-658-0

12421 • 978-960-422-534-7

21x29 • Σελ.: 128 • Λ.Τ.: 5,00 €

22453 • 978-960-422-768-6

22455 • 978-960-422-769-3

22451 • 978-960-422-770-9

12411 • 978-960-422-536-1
21x29 • Σελ.: 144 • Λ.Τ.: 5,00 €

12441 • 978-960-422-686-3

21x29 • Σελ.: 272 • Λ.Τ.: 5,00 €

17x24 • Σελ.: 360 • Λ.Τ.: 5,00 €

4+
22190• 978-960-422-978-9

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
«Γραφή για νήπια» καλλιεργεί τις κινητικές και νοητικές
δεξιότητες που απαιτούνται για την κατάκτηση της ανάγνωσης και της γραφής.

H χρυσή εκατοντάδα
Νίκος Στρωματάς
21x29• Σελ.: 188• Λ.Τ.: 9,50 €

6+
28041 • 978-960-422-537-8

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε μαθητές της πρώτης
σχολικής ηλικίας, και αποτελεί συνέχεια του επιτυχημένου A' τεύχους «Η χρυσή πεντάδα» που γνωρίσατε και αγαπήσατε.
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ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...
ATΛANTEΣ

XAPTEΣ

24x33 • Σελ.: 40/48/40• Λ.Τ.: 6,35 €

28581
960-234-177-7

19x25 • Σελ.: 40 • Λ.Τ.: 2,75 €

28582
960-234-178-5

28583
960-234-179-3

28531
960-234-195-5

28532
960-234-196-3

28533
960-234-197-1

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
Για τον µαθητή, τον φοιτητή, τον εκπαιδευτικό και κάθε φιλοµαθή αναγνώστη.
Γεωργία Kατσούδα

16.5x24 • Σελ.: 224 • Λ.Τ.: 12,50 €
22433 • 978-960-422-764-8

• Σύγχρονο Πρακτικό Ασκησιολόγιο για τη Νεοελληνική Γλώσσα
• Σύγχρονη Πρακτική Γραμματική τσέπης
• Σύγχρονο Πρακτικό Συντακτικό τσέπης
• Λύνω και μαθαίνω Συντακτικό

12x17 • Σελ.: 344 • Λ.Τ.: 12,50 €
12431 • 978-960-422-556-9

12x17 • Σελ.: 304 • Λ.Τ.: 12,50 €
22432 • 978-960-422-711-2

16.5x24• Σελ.: 264 • Λ.Τ.: 12,50 €
22434 • 978-960-422-990-1

Στάθης Δημόπουλος
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28501 •960-234-194-7
12x17 • Σελ.: 528
Λ.Τ.: 10,95 €

Υπεύθυνη σύνταξης: Mαριάννα Ν. Χρήστου, Δρ. Γλωσσολογίας

18502 •978-960-422-539-2
12x8.5 • Σελ.: 752
Λ.Τ.: 8 €

• Ορθογραφικό
Ερμηνευτικό Λεξικό

28504 • 978-960-547-046-3
10x14.5 • Σελ.: 480
Λ.Τ.: 5,60 €

•Ε
 λληνικό Λεξικό Τσέπης
•Μ
 ικρό Ελληνικό Λεξικό

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Μαντς Μπαντς

Vintage

4+

Μια όμορφη και ευχάριστη σειρά με ήρωες φρούτα, λαχανικά και καρπούς. έκδοση
Οι ιστορίες τους θα προσφέρουν την ευκαιρία στους μικρούς αναγνώστες να
περάσουν ευχάριστα μαθαίνοντας παράλληλα την αξία της συντροφικότητας
και της παρέας.
12x17 • Σελ.: 32 • Λ.Τ.: ???€

Ο Τομ, ο Ντομάτας Vintage
26701 • 960-547-241-2

Μπάτον και Τάινυ, τα Μανιτάρια
26702 • 960-547-242-9

Vintage

Ο Όλλυ, ο Κρεμμύδας
26703 • 960-547-243-6

Το Κρεμμυδάκι
26704 • 960-547-244-3

Ο Πατάτας
26705 • 960-547-245-0

Σάλλυ, η Φράουλα
26706 • 960-547-246-7

Η Λίζυ, η Πρασού
26707 • 960-547-247-4

Ο Δροσερός, το Αγγούρι
26708 • 960-547-248-1

Ο καθηγητής Φασόλας
26709 • 960-547-49-8

Ο Μπίλλυ, το Βατόμουρο
26710 • 960-547-250-4

Πητ, το Πιπέρι
26711 • 960-547-251-1

Οι τρεις Μπανάνες
26712 • 960-547-252-8
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Στη Χώρα της Φαντασίας (16 τεύχη)

4+

∆εκαέξι εικονογραφηµένα, αγαπηµένα παραµύθια µε αυτοκόλλητα που θα λατρέψουν οι µικροί µας φίλοι.

Ο µάγος Μέρλιν
12081 • 960-422-435-2

Ο αρκούδος, µαθητευόµενος
µάγος

19x24 • Σελ.: 8 • Λ.Τ.: 2,20 €

Ο εγωιστής γίγαντας
12091 • 960-422-445-X

12086 • 960-422-440-9

Παιχνίδι στη φάρµα
12082 • 960-422-436-0

Υποβρύχιες περιπέτειες µε τον Νέµο
Ο µικρός πρίγκιπας

12092 • 960-422-446-8

12087 • 960-422-441-7

∆ον Κιχώτης
12083 • 960-422-437-9

Ταξίδι στο κέντρο της γης
Μόµπι Ντικ

12093 • 960-422-447-6

12088 • 960-422-442-5

Παιχνίδι στη θάλασσα
12084 • 960-422-438-7

Ταξίδι στο φεγγάρι
Οι µουσικοί της Βρέµης

12094 • 960-422-448-4

12089 • 960-422-443-3

Εδροµή στο βουνό
12085 • 960-422-439-5

Χάνσελ και Γκρέτελ
Ο ευτυχισµένος πρίγκιπας

12095 • 960-422-470-0

12090 • 960-422-444-1

Σεβάχ ο θαλασσινός
12096 • 960-422-471-9

Aγαπημένα κλασικά παραμύθια
Κλασικά αγαπημένα παραμύθια που αγαπήσαμε και αγαπάμε όλοι.

21x27.5 • Σελ.: 8 • Λ.Τ.: 1,40 €

• Ο 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
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3+
Εικόνες: Εύα Καραντινού

• Η Σταχτοπούτα

• Αλαντίν

23014 • 978-960-547-201-6

23018 • 978-960-547-206-1

• Ο Τζακ και η φασολιά

• Η Ωραία Κοιμωμένη

23015 • 978-960-547-202-3

23019 • 978-960-547-205-4

• Η Χιονάτη και οι επτά νάνοι

• Πινόκιο

23016 • 978-960-547-203-0

23020 • 978-960-547-204-7

• Ραπουνζέλ

• Το ασχημόπαπο που έγινε κύκνος

23017 • 978-960-547-207-8

23021 • 978-960-547-208-5

Mύθοι του Αισώπου

3+

Οι μύθοι του Αισώπου, του σπουδαιότερου μυθοποιός της αρχαιότητας.
Εικόνες: Εύα Καραντινού

21x27.5 • Σελ.: 8 • Λ.Τ.: 1,40€

Η αλεπού και ο κόρακας

Λιοντάρι και ποντίκι

Ο κάβουρας και η αλεπού

23031 • 978-960-547-128-6

23035 • 978-960-547-135-4

23039 • 978-960-547-130-9

Η αλεπού με την κομμένη ουρά

Μαϊμού και αλεπού

Ο τζίτζικας και ο μέρμηγκας

23032 • 978-960-547-129-3

23036 • 978-960-547-136-1

23040 • 978-960-547-133-0

Ο κύκνος και ο άρχοντας

Σκύλος, κόκκορας και αλεπού

Το πάθημα του λύκου

23033 • 978-960-547-134-7

23037 • 978-960-547-137-8

23041 • 978-960-547-182-8

Ο λαγός και η χελώνα

Ο ψεύτης βοσκός

Η μαϊμού και το δελφίνι

23034 • 978-960-547-131-6

23038 • 978-960-547-132-3

23042 • 978-960-547-183-5



ΤΑ ΠΑΡΑΜΎΘΙΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΏ
23x30 • Σελ.: 32 • Λ.Τ.: 4.50 €

4+

Περιέχουν από δύο αγαπημένα παραμύθια καθώς
και σελίδες με δραστηριότητες. Συνοδεύονται από
ένα CD με την αφήγηση των παραμυθιών.
22150 • 978-960-422-955-0

22149 • 978-960-422-967-3

ΔΙΑΒΑΖΩ ΚΑΙ ΑΚΟΥΩ

4+

21x27.5 • Σελ.: 80 • Λ.Τ.: 8,90 €

28113 • 978-960-422-771-6

21x27.5 • Σελ.: 112 • Λ.Τ.: 10,90 €

28115 • 978-960-422-968-0

Aγαπημένα παραμύθια
με θαυμάσια εικονογράφηση και μεγάλα γράμματα για τους μικρούς
φίλους του βιβλίου. Τα
βιβλία συνοδεύoνται από
CD που περιέχουν τη
δραματοποιημένη αφήγηση των παραμυθιών.

21x30.5 • Σελ.: 72 • Λ.Τ.: 8 €

28111 • 978-960-422-884-3

8 Αγαπημένα Παραμύθια
9 Αγαπημένα Παραμύθια
10 Παραμύθια Άντερσεν και Γκριμ
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ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 4+
12 Αγαπημένοι Μύθοι του Αισώπου
Eικόνες: Εύα Καραντινού

21x27.5 • Σελ.: 104 • Λ.Τ.: 9,90 €

Δώδεκα από τους πιο γνωστούς και αγαπημένους μύθους του διάσημου μυθοπλάστη. Οι ιστορίες του περνούν σημαντικά μηνύματα, εκπαιδεύοντας με ψυχαγωγικό
τρόπο τους μικρούς αναγνώστες, γύρω από τις πιο βασικές αξίες της ζωής. Η
έγχρωμη εικονογράφηση, τα μεγάλα στοιχεία καθώς και το CD που συνοδεύει το
βιβλίο, με την αφήγηση των παραμυθιών και τα τραγούδια, συντελούν ώστε να
αγαπηθεί ιδιαίτερα αυτό το βιβλίο από τα παιδιά.
28119 • 978-960-547-179-8

135 Μύθοι του Αισώπου
Eικόνες: Εύα Καραντινού

16,5x24 • Σελ.: 336 • Λ.Τ.: 15,90 €

Μια ιδιαίτερα φροντισμένη έκδοση με έγχρωμη εικονογράφηση που περιλαμβάνει 135
μύθους του Αισώπου.
28117 • 978-960-547-101-9

100 Κλασικά παραμύθια
17.5x22 • Σελ.: 528 • Λ.Τ.: 21,90 €

Πολυαγαπημένα κλασικά παραμύθια, μύθοι από μακρινές χώρες και διάσημοι ήρωες
κάνουν μοναδική αυτή τη συλλογή. Κάθε σελίδα είναι υπέροχα εικονογραφημένη και θα
γοητεύσει τα παιδιά από 4 έως 9 ετών.
28102 • 978-960-422-820-1

21 Κλασικά παραμύθια
Εικόνες: Εύα Καραντινού

16.5x24 • Σελ.: 168 • Λ.Τ.: 8,90€

Αγαπημένα παραμύθια με έγχρωμη εικονογράφηση που θα ταξιδέψει τους μικρούς φίλους
του βιβλίου στη χώρα της φαντασίας όπου όλα μπορούν να συμβούν.
28116 • 978-960-547-013-5

Τα πρώτα μου Αγαπημένα Κλασικά
Εικόνες: Εύα Καραντινού
23x30 • Σελ.: 56 • Λ.Τ.: 5,70€
Επτά αγαπημένα παραμύθια που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς αναγνώστες, κάνοντάς
τους να ταξιδέψουν στον μαγικό κόσμο της φαντασίας.
28114 • 978-960-422-941-3

Οι πρώτοι μου Μύθοι του Αισώπου
Εικόνες: Χρήστος Βαρλάμος
21x27,5 • Σελ.: 64 • Λ.Τ.: 6€
Επτά από τους πιο γνωστούς μύθους του Αισώπου περνούν πολλά μηνύματα, εκπαιδεύοντας με ψυχαγωγικό τρόπο τους μικρούς αναγνώστες.
28109 • 978-960-422-881-2
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Οι πρώτες μου εύθυμες ιστορίες με ζώα
Eικόνες: Εύα Καραντινού

5+

21x27.5 • Σελ.: 80 • Λ.Τ.: 7,90 €

Vintage

Ένα βιβλίο με έξι χαρούμενες και τρυφερές ιστορίες με ζώα για τους πολύ μικρούς
φίλους μας. Κάθε ιστορία μεταφέρει στον μικρό αναγνώστη με ψυχαγωγικό τρόπο
–πάνω απ’ όλα– και ένα ξεχωριστό μήνυμα γύρω από βασικές αξίες της ζωής όπως
η φιλία, η γενναιοδωρία και ο σεβασμός. Η έγχρωμη εικονογράφηση και τα μεγάλα
στοιχεία συντελούν ώστε να γίνει ακόμη πιο ευχάριστη η ανάγνωση. Για παιδιά από
5 χρόνων και πάνω

Vintage

29110 • 978-960-547-153-8

Vintage

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
Οι δώδεκα πριγκίπισσες που όλο χόρευαν

5+

Sussana Davidson
25122 • 978- 960-422-557-6
25.5x25.5 • Σελ.: 32 • Λ.Τ.: 9,90 €
Οι δώδεκα πριγκίπισσες λατρεύουν τον χορό. Όµως, ο πατέρας τους, τους το έχει
απαγορεύσει. Έτσι οι πριγκίπισσες ξεπορτίζουν κάθε βράδυ για να χορέψουν.
Υπάρχει κανένας που µπορεί να ανακαλύψει πού πηγαίνουν τα βράδια;

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ & ΙΣΤΟΡΙΕΣ • ΕΛΛΗΝΕΣ & ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
•Το δώρο της Παπλωµατούς
• Το ταξίδι της Παπλωµατούς

5+

23128 • 960-422-182-5

23119 • 960-234-876-3

Jeff Brumbeau • Μετάφραση: Κώστια Κοντολέων

• 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
EΓKEKPIMENΑ AΠO TO YΠ. ΠAIΔEIAΣ ΓIA TIΣ ΣXOΛ.
BIBΛ/KEΣ Σ.Π. 8η/16-1-06 & Σ.Π. 32η/6-2-07

CD με τα τραγούδια
της παράσταστης

22x26 • Σελ.: 56 • Λ.Τ.: 14,10 €
22x26 • Σελ.: 64 • Λ.Τ.: 14,10 €
∆ύο µοναδικά βιβλία, µε κεντρική ηρωίδα µια αξιαγάπητη
παπλωµατού, που µας µιλούν για την αξία της προσφοράς
και της γενναιοδωρίας.

Λ.Τ.: 8,90 €
10336 • 960-422-485-9

Nάκο και Λολίτα
Pam Munoz Ryan • Μετάφραση: Μάνος Κοντολέων
24x23 • Σελ.: 48• Λ.Τ.: 7,00 €

23138 • 978- 960-422-592-7

5+

Κάποτε ένα περίεργο πουλί που το λέγανε Νάκο ήταν µόνο, και γι’ αυτό λυπηµένο.
Ώσπου φτάνουν τα χελιδόνια κι ο Νάκο ερωτεύεται ένα από αυτά, τη Λολίτα. Αλλά
µπορούν δυο τόσο διαφορετικά πουλιά να ζήσουν µαζί για πάντα; Μια τρυφερή ιστορία αγάπης.
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JON J MUTH
Οι υπέροχες ιστορίες του Γαλήνιου

5+

Μετάφραση: Μάνος Κοντολέων
22.5x25.5 • Σελ.: 48 • Λ.Τ.: 13,50 €
23135 • 978- 960-422-492-0
Ο Γαλήνιος, ένα μεγάλο Πάντα, μετακομίζει στη γειτονιά τριών παιδιών και
γίνεται φίλος τους. Τους αφηγείται τρεις υπέροχες, βαθυστόχαστες ιστορίες,
δοσμένες με λέξεις απλές και υπέροχα χρώματα.

Οι τρεις ερωτήσεις
Μετάφραση: Μάνος Κοντολέων

23126 • 960-422-058-6

25x23 • Σελ.: 36 • Λ.Τ.: 13,50 €
Μια πανέµορφη ιστορία για το σηµαντικό, το σπουδαίο και το καλό, βασισµένη σε ένα παραµύθι του Λέοντα Τολστόι.

Πετρόσουπα
Μετάφραση: Μάνος Κοντολέων
24x26,5 • Σελ.: 40 • Λ.Τ.: 13,00 € 23125 • 960-422-002-0
Ένα παραµύθι για τη δύναµη της προσφοράς. Τρεις καλόγεροι, ο Χοκ, ο Λοκ κι
ο Σο διασχίζουν µια ορεινή χώρα και προσπαθούν να µάθουν τι είναι αυτό που
κάνει τον άνθρωπο ευτυχισµένο.

Mια ζωή θα σ’ αγαπώ και..
Linda Zuckerman • John J Muth

Μετάφραση: Mάνος Kοντολέων

21,5x28.5 • Σελ.: 40 • Λ.Τ.: 10,00 €
28069 • 978-960-422-591-0
Ένα τρυφερό βιβλίο με ευχές για κάθε παιδί, που το βοηθάει να νιώσει τη σημαντικότητα της προσφοράς και της αγάπης.

Το βιβλίο της ζούγκλας
Rudyard Kipling • Don Daily
Μετάφραση: Mάνος Kοντολέων

6+

21x29 • Σελ.: 68 • Λ.Τ.: 9,00 €
26121 • 978-960-422-574-3
Μέσα στον συναρπαστικό κόσμο της ζούγκλας, ένα αγόρι θα ζήσει μοναδικές περιπέτειες. Το "Βιβλίο της Ζούγκλας" είναι μια ιστορία ανακαλύψεων -το να κάνεις τους
άλλους να σου προσφέρουν το πιο καλό που κρύβουν μέσα τους κι εσύ να βρίσκεις
μόνος σου τον τόπο που σου ταιριάζει.

Το φύλλο που δεν ήθελε να πέσει
Γιάννης Πλαχούρης • Εικόνες: Ειρήνη Καραλέκα
Σελ.: 32 • 21x27.5 • Λ.Τ.: 10,90 € 28059 • 978-960-422-144-8

6+

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.
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Η πολύχρωμη σβούρα
Κώστας Αρκουδέας • Εικόνες: Εύα Καραντινού
Σελ.: 32 • 21.5x27.8 • Λ.Τ.: 10,90 €

6+

28225 • 978-960-547-034-0

Ο μικρός Αλέξης ανεβαίνει στη σοφίτα που ζούσε ο παππούς του. Εκεί, 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. Το ίδιο συμβαίνει και με όποιον έρχεται σε επαφή με την πολύχρωμη σβούρα.
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.

Τα παπουτσάκια που λένε παραμύθια

6+

Αγγελική Βαρελλά • Εικόνες: Σπύρος Γούσης
Σελ.: 32 • 21x27.5 • Λ.Τ.: 10,90 € 28029 • 978-960-234-552-8

Mα, είναι δυνατόν να μιλάνε τα παπουτσάκια; Kαι βέβαια είναι, όταν μάλιστα έχουν να διηγηθούν παραμύθια που δίνουν θάρρος και κουράγιο. O Hλίας είναι ένα παιδί της χαράς που
αντιμετωπίζει όμως ένα μεγάλο πρόβλημα. Mόνος του βρίσκει τρόπο να ξεπεράσει το βάσανό
του και να κάνει όσο γίνεται πιο όμορφη τη ζωή του και τη ζωή των άλλων γύρω του. Tα παπουτσάκια, που του έφτιαξε ο πατέρας του και που δεν θα χρησιμοποιήσει ποτέ, γίνονται αφορμή
να αναπτύξει τη φαντασία του και να δώσει χαρά στους άλλους.

Το πουλί και το γεράνι
Γιάννης Πλαχούρης • Εικόνες: Ευγενία Λογκβινόβσκα
Σελ.: 32 • 21x27.5 • Λ.Τ.: 7,00 € 28079 • 978-960-422-663-4

6+

Η φιλία που αναπτύσσεται ανάμεσα σ΄ ένα γεράνι και σε μια τρυγόνα, βοηθά και τους δυο τους
σε πολλές περιπτώσεις. Συνειδητοποιούν τη διαφορά να ζει κανείς συνειδητά και όχι μηχανικά
και αυτόματα. Διακρίνουν την ωφέλεια της ειλικρινούς σχέσης και τον τρόπο να την χρησιμοποιούν...

Η χειροβομβίδα που ήθελε να είναι σαν... τη βίδα

6+

Γιώτα Κ. Αλεξάνδρου • Εικόνες: Λιάνα Δενεζάκη
28221 • 978-960-422-911-6
Σελ.: 32 • 21x27.5 • Λ.Τ.: 7,90 €
Υπήρχε κάποτε µια χειροβοµβίδα που ήταν µάλλον διαφορετική από τις άλλες...
Αυτή, σε αντίθεση µε τα αδέρφια της, δεν ένιωθε χαρά µε την καταστροφή ούτε δεχόταν
ότι γεννήθηκε για να προκαλεί θλίψη…

Ο Θωµάς
Λίτσα Ψαραύτη

6+

21x29 • Σελ.: 48 • Λ.T.: 12,80 € 28004 • 960-234-996-4
O Θωµάς είναι ένα παιδί πνευµατικά καθυστερηµένο. Με τη βοήθεια όµως των γονιών
του και του ειδικού σχολείου, καταφέρνει να αναπτύξει απίστευτες ικανότητες και να
λάβει µέρος στους Ειδικούς Oλυµπιακούς Αγώνες.
EΓKEKPIMENO AΠO TO YΠ. ΠAIΔEIAΣ ΓIA TIΣ ΣXOΛ. BIBΛ/KEΣ • Σ.Π. 8η/16-1-06

19

Ελίτσα ή Παπαρούνα

6+

Μάνος Κοντολέων • Εικόνες: Βασίλης Παπατσαρούχας
25x25 • Σελ.: 32 • Λ.Τ.: 13,10€ 28096 • 978-960-422-798-3
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;

Ο Λυκούργος και το δίχτυ της αγάπης

6+

Ευδοκία Σκορδαλά-Κακατσάκη • Εικόνες: Ελίζα Βαβούρη
23,5x25 • Σελ.: 32 • Λ.Τ.: 9,90 €
28097• 978-960-422-821-8
Oι χρονιές κυλούν ήσυχα και χαρούμενα, σαν μικρά ποταμάκια στο σχολείο των μικρών
ζώων... Μα ένα καλοκαίρι έρχεται η φωτιά κι όλα αλλάζουν. O 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. Φέρνεται απότομα και
σκληρά στους συμμαθητές του, που δεν μπορούν να εξηγήσουν τους τρόπους του... Και
το δίχτυ της αγάπης δεν αντέχει και...
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.

Το παιχνίδι των παπουτσιών

Υποψήφιο για Κρατικό Βραβείο
(SHORT LIST) για την
Εικονογράφηση

6+

Ευδοκία Σκορδαλά-Κακατσάκη • Εικόνες: Ελίζα Βαβούρη
25,5x26 • Σελ.: 32 • Λ.Τ.: 7,00 €
28094• 978-960-422-664-1
Η Φοίβη και οι φίλοι της έχουν βαρεθεί να παίζουν τα ίδια και τα ίδια παιχνίδια, μέχρι τη
στιγμή που η Φοίβη φοράει ένα ζευγάρι κόκκινες ψηλοτάκουνες γόβες. Τότε το παιχνίδι
των παπουτσιών αρχίζει και όλα αλλάζουν...
Μια πρωτότυπη και διασκεδαστική ιστορία μιας παρέας παιδιών -με τα παπούτσια να
είναι οι έξυπνοι, αστείοι, αλλά και σοφοί πρωταγωνιστές της.

Ρόμπολο, το προσφυγάκι του δάσους

6+

Φιλομήλα Βακάλη-Συρογιαννοπούλου • Εικόνες: Θόδωρος Συρογιαννόπουλος
21x27.5 • Σελ.: 40 • Λ.Τ.: 7,00 €
28092• 978-960-422-598-9
Κάποτε ήταν δέντρο ζωντανό και καταπράσινο, ρόμπολο καμαρωτό! Για τις ανάγκες τους
οι άνθρωποι μια μέρα το έκοψαν. Δίχως ρίζες, φύλλα και κλαδιά, βρέθηκε στύλος να φωτά
σε ξένο τόπο. Το βασανίζει ο πόνος του ξεριζωμού, η νοσταλγία και η ανάγκη για επικοινωνία. Πού και πώς να στεριώσει; Μόνο κι έρημο ζητάει παρηγοριά. Ώσπου μια αμυγδαλιά,
που ανθεί στο διπλανό περιβόλι, του κλέβει την καρδιά.
Μια τρυφερή ιστορία αγάπης, αλληγορική, γεμάτη καημό και προσμονή.

Το μαγικό κουκλόσπιτο

6+

Ανθούλα Αθανασιάδου • Εικόνες: Λιάνα Δενεζάκη
25x25.5 • Σελ.: 32 • Λ.Τ.: 6,00€
28076 • 978-960-422-719-8
Η Έλλη, μετά από έναν καβγά ανάμεσα στους γονείς της, κάνει μια ευχή. Να γίνει μικροσκοπική και αόρατη. Η ευχή, πιάνει. Αρχίζει να ζει μέσα στο κουκλόσπιτο, όπου της δίνεται
η ευκαιρία να μάθει πολλά και να καταλάβει πόσο την λατρεύουν οι γονείς της...
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ΑΝΝΑ ΒΕΡΟΥΛΗ - ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

6+

Πέντε σωματοφύλακες σε αποστολή
Το κυνήγι του θησαυρού της διατροφής
Δραστηριότητες • Παιχνίδια • Ιστορίες • Γνώσεις • Αινίγματα •Παροιμίες
21x27.5• Σελ.: 40• Λ.Τ.: 4,90 €

23404• 978-960-547-102-6

Μέσα από πολλές δραστηριότητες και παιχνίδια, δίνεται η ευκαιρία στον μικρό
αναγνώστη να εκπαιδευτεί με ψυχαγωγικό τρόπο να τρώει σωστά, να γνωρίσει τις
ευεργετικές ιδιότητες των τροφών καθώς και να μάθει να ασκείται.

Το δρομάκι που ήθελε να γίνει λεωφόρος
Νίκος Μιχαλόπουλος • Εικόνες: Ειρήνη Καραλέκα
16x20.5 • Σελ.: 64 • Λ.Τ.: 8,10 € 23704 • 978-960-422-822-5
Ένα παραμύθι για αυτούς που κάποιες φορές παρασύρονται από τη δύναμη των προβαλλόμενων προτύπων, τα οποία συνήθως είναι για αποφυγή και σπανίως για μίμηση.

Πέντε σωματοφύλακες κλεισμένοι στο ψυγείο
Μια ιστορία για τη σωστή διατροφή

19Η XΙΛΙΑΔΑ

29902 • 978-960-422-611-5
23.5x25 • Σελ.: 40 • Λ.T.: 13,05 €
Aκολουθήστε το περιπετειώδες ταξίδι του Mάνου στο πάρτι του ψυγείου του, και
γνωρίστε μαζί του τους σημαντικότερους φύλακες του σώματός μας και της υγείας
μας. Mετατρέψτε το καθημερινό ταξίδι της τροφής σε ταξίδι γνώσης, εμπειρίας,
νοστιμιάς, δύναμης και υγείας.

ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ, ΘΕΛΩ, ΜΠΟΡΩ
• Το όνειρο της Άννας • Mια ιστορία για τον στίβο
• Η περιπέτεια του Νικόλα • Mια ιστορία για το ποδόσφαιρο
21x27.5 • Σελ.: 32 • Λ.T.: 5,90 €
Τα βιβλία περιέχουν αξίες ζωής µέσα από τον αθλητισµό. Μιλάνε
για την αξία της συντροφικότητας, της ευγενούς άµιλλας, της υπευ
θυνότητας και της προσπάθειας του « ευ αγωνίζεσθαι» στη ζωή!
EΓKEKPIMENA AΠO TO YΠ. ΠAIΔEIAΣ ΓIA TIΣ ΣXOΛ. BIBΛ/KEΣ • Σ.Π. 35η/28-2-07

Μαραθώνιος Ονείρων

8+

12272 • 960-422-488-3

12271 • 960-422-487-5

Kυκλοφορεί και
στα ΑΓΓΛΙΚΑ

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

15,5 x 20,5 • Σελ.: 96 • Λ.Τ.: 9,00€
27207 • 978-960-422-903-1
To κείμενο αγγίζει μία πλευρά του αγώνα
μέσα από τα μάτια και την ψυχή ενός εφήβου.

Dreams' Marathon
27209 • 978-960-422-915-4

21

ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΔΩΡΟ CD
Όσκαρ Ουάιλντ - Τρία χρυσά παραμύθια

5+

Mετάφραση: Ευαγγελία Δημητροπουλάκη • Εικόνες: ∆ήµητρα Ψυχογυιού
21x27.5 • Σελ.: 96 • Λ.Τ.: 10,90 €

28229 • 978-960-547-226-9

5+

28222 • 978-960-422-014-4

• Ο ευτυχισμένος πρίγκιπας
• O εγωιστής γίγαντας

Όσκαρ Ουάιλντ • Εικόνες: Δήμητρα Ψυχογυιού
21x27.5 • Σελ.: 40/32 • 8,00 €
Δύο μαγευτικές και συγκλονιστικά συγκινητικές
ιστορίες για παιδιά από τον Όσκαρ Ουάιλντ.

28223 • 978-960-422-076-2

O εγωιστής γίγαντας
Ένα πανέµορφο παραµύθι που µας δείχνει ότι όλα τα καλά του κόσµου δεν αξίζουν τίποτα όταν η καρδιά µας είναι άδεια και παγωµένη.
Ο ευτυχισμένος πρίγκιπας
Όταν ο πρίγκιπας σταµάτησε να ζει οι άρχοντες της πολιτείας τον έφτιαξαν ένα
πανέµορφο άγαλµα. Τότε άρχισε να βλέπει όλη τη δυστυχία των ανθρώπων. Όταν
κάποια στιγµή στάθηκε στα πόδια του ένα χελιδόνι, το παρακάλεσε να µείνει κοντά
του όσο χρειαζόταν για να βοηθήσει τους ανθρώπους, απαλύνοντας τον πόνο τους...
Το αηδόνι και το τριαντάφυλλο
Ένα αηδόνι που βλέπει έναν φοιτητή να υποφέρει για την αγάπη του συγκινείται τόσο,
που αποφασίζει να κάνει τα πάντα για να τον βοηθήσει. Tο αηδόνι αυτό πιστεύει ότι
η αγάπη είναι το πολυτιµότερο αγαθό στον κόσµο και αξίζει κάθε θυσία…

Πότε μη δώσεις μπισκοτάκι σε λυκάκι

5+

Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη • Εικόνες: Σπύρος Γούσης
23x25 • Σελ.: 32• Λ.Τ.: 8,60 €

28220 • 978-960-422-910-9

Ένα βιβλίο που ξεκαρδίζεται στα γέλια παρέα με το παιδί, με στόχο να το ευαισθητοποιήσει οικολογικά απενοχοποιώντας τον «κακό» τον λύκο, να το διασκεδάσει
δημιουργικά, να παίξει και να τραγουδήσει μαζί του. Περιέχει: CD με το τραγούδι του
«κακού» λύκου και διασκεδαστικές λυκο-ασκήσεις

Ο κηπουρός του ουρανού
Κείµενα-Εικόνες: ∆ήµητρα Ψυχογυιού
Δώρο CD με την αφήγηση του παραμυθιού
και 6 τραγούδια του Νίκου Κουρουπάκη
25x25 • Σελ.: 32 • Λ.Τ.: 12,90€

6+

28095 • 978-960-422-742-6

Ένα παραμύθι που ταξιδεύει τα παιδιά σε τοπία μαγικά, εκεί που όλα μπορούν να συμβούν, με τη δύναμη της αγάπης.

Όταν ο ήλιος αγάπησε τη σελήνη
25x27.5• Σελ.: 32 • Λ.Τ.: 7,00€

5+

28086 • 978-960-422-569-9

Η μαγευτική ιστορία αγάπης του χρυσαφένιου Ήλιου και της ασημένιας Σελήνης που
δείχνει ότι όταν κάποιος αγαπά πραγματικά, τίποτα και κανείς δεν μπορεί να τον εμποδίσει να χαρεί αυτό το υπέροχο δώρο της ζωής, που είναι η αγάπη.
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Κάποτε στη Μελωδιούπολη

5+

Εικόνες: Άκης Μελάχρης

23,5x25 • Σελ.: 32 • 9,90 €
28224 •978-960-422-700-6
Σε μια πόλη όπου ζουν όλα τα όργανα, η ζήλια φώλιασε στις καρδιές των κατοίκων της.
Αυτό θα σταθεί αφορμή να μάθουν για την αξία της συλλογικότητας και πώς ο καθένας
είναι διαφορετικός, μα χρήσιμος για το σύνολο.
Το CD περιέχει την αφήγηση της ιστορίας και τραγούδια. Οι παρτιτούρες των τραγουδιών περιέχονται στο βιβλίο.

6+

Η Σιρεφά και οι χαµένες νότες

Eικόνες: Eυγενία Λογκβινόβσκα
21x27.5 • Σελ.: 40 • Λ.T.: 12,90€
24201 • 978-960-422-560-6
Ένα παραµύθι που γνωρίζει στα παιδιά γνωστούς και επιτυχηµένους µουσικοσυνθέτες
και παράλληλα εξυµνεί την αξία της µουσικής στη ζωή µας. Περιέχει δώρο CD, µε
αφήγηση του παραµυθιού και µικρά αποσπάσµατα από έργα µεγάλων συνθετών.

ΒΙΒΛΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ταξίδι στο Φεγγάρι
Anna Milbourne - Benji Daves

5+

26x26 • Σελ.: 32 • Λ.Τ.: 9,90 €
21260 • 978-960-422-549-1
Aυτό το υπέροχο εικονογραφηµένο βιβλίο σε ταξιδεύει στο Φεγγάρι για να το ανακαλύψεις. Mπορείς να πετάξεις στο διάστηµα, να περπατήσεις πάνω στο Φεγγάρι, και να
δεις τη Γη µας από εκεί επάνω.

Κάτω από τη Γη
Anna Milbourne - Serena Riglietti
26x26 • Σελ.: 32 • Λ.Τ.: 9,90€

5+

21259 • 978-960-422-550-7

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

Το φαινόµενο του θερµοκηπίου

8+

Ένας πολύτιμος πρακτικός οδηγός για να σώσουμε τον πλανήτη μας
Laurie David - Cambria Gordon
25.5x25.5 • Σελ.: 144 • Λ.Τ.: 7,90 €

21249 • 978-960-422-618-4

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. Σκληρό, διασκεδαστικό και γεμάτο
ουσιώδη γεγονότα και προτάσεις για το πώς μπορούμε να επέμβουμε στις αλλαγές αυτές, Το "Φαινόμενο του θερμοκηπίου", προσφέρει ένα μήνυμα ελπίδας.
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MAΘAINΩ KAI NOIAZOMAI
ΓIA TO ΠEPIBAΛΛON
Νερό

Ενέργεια

Kείμενα: Πόπη Mωραΐτου – Γιώργος Bούλγαρης
21χ27.5 • Σελ.: 40 • Λ.Τ.: 5,80 €

Δύο βιβλία που μπορούν να αξιοποιηθούν σε προγράμματα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή άλλες καινοτόμες δράσεις του
22312 • 978-960-422-669-6 σύγχρονου σχολείου. Περιέχουν: φύλλα εργασίας και δραστηριότητες για το περιβάλλον.

12111 • 978-960-422-668-9

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ
Προστατέψτε τη φύση
Eξοικονομώντας ενέργεια

7+

Kay Barnham
22.5x27.5 • Σελ.: 40 • Λ.Τ.:5,80 €
Tα βιβλία αυτά εξερευνούν το πώς ο τρόπος ζωής μας
μπορεί να επηρεάσει τη φύση καθώς και το από πού
προέρχεται η ενέργεια. Προτείνουν ιδέες για τη φροντίδα του περιβάλλοντος.

Stephane Frattini - Stephanie Ledu

21114 • 978-960-422-629-0

21113 • 978-960-422-628-3

Πρωταθλητές κόσµου στην ευγένεια

Πρωταθλητές κόσµου στην οικολογία

23.5x26 • Σελ.: 104 • Λ.Τ.: 7,90€

8+

Διδάσκει, αφυπνίζει και
ευαισθητοποιεί τους αναγνώστες για ό,τι έχει σχέση
µε τη φύση και το περιβάλλον. Περιέχονται πολλές
ιδέες για δραστηριότητες
και δημιουργία.

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.

21253 • 978-960-422-621-4

22291 • 978-960-422-622-1

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
Συμπεριφέρομαι σωστά;
Πώς γίνονται τα μωρά; 		
Εύα Καραντινού

7+

5+

Τρέφομαι σωστά;
Πώς να φροντίζω την καθαριότητά μου;

21.5x26.5 • Σελ.: 32 • Λ.Τ.: 6,90 €
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29304 • 978-960-422-988-8

29301 • 978-960-422-933-8

29303 • 978-960-422-931-4

29302 • 978-960-422-914-7

Τέσσερα μοναδικά βιβλία για παιδιά αλλά και βιβλία-εργαλείο για γονείς και δασκάλους!

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΑΞΙΕΣ

6+

• Mην κάνεις αγριάδες, γιατί θα βρεις µπελάδες!
• Το ξένο πράγµα πίσω να το δώσεις, γιατί θα το µετανιώσεις!
• Όλα µην τα τρως, γιατί θα γίνεις παχουλός! • Ψέµατα µη λες, γιατί µετά... θα κλαις!
23x25 • Σελ.: 40 • Λ.Τ.: 9,90 €

Phil Roxbee Cox • Εικόνες: Jan McCafferty • Απόδοση: Μαρία Αγγελίδου

Ιστορίες που «προειδοποιούν» τα παιδιά για το αποτέλεσµα των ανάρµοστων συµπεριφορών τους, περνώντας
τους ταυτόχρονα μηνύματα για τις πραγματικές αξίες της ζωής.

21291 • 978-960-422-570-5

21292 • 978-960-422-571-2

AΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Tο ποτό, τα ναρκωτικά και το σώμα σου
H άσκηση και το σώμα σου
H διατροφή και το σώμα σου
H εφηβεία και το σώμα σου

21294 • 978-960-422-573-6

21293 • 978-960-422-572-9

8+
22,5x27,5 • Σελ.: 56 • Λ.T.: 6,50 €

Τα βιβλία αυτά σε βοηθούν να κατανοήσεις την αξία ενός υγιούς σώματος αλλά και πνεύματος.

27401 • 978-960-422-713-6

27402 • 978-960-422-712-9

27403 • 978-960-422-714-3

ΓΕΎΣΗ ΑΠΌ ΦΙΛΟΣΟΦΊΑ
O πόλεµος και η ειρήνη		
H ζωή και ο θάνατος		

Η δουλειά και το χρήµα
Για την αλήθεια και για το ψέµα

27404 • 978-960-422-715-0

8+
15.5x23 • Σελ..: 40 • Λ.T.: 4,85 €

Μπριτζίτ Λαμπέ - Μισέλ Πυές • Απόδοση: Βίτω Αγγελοπούλου

21262 • 960-234-868-2

21264 • 960-234-869-0

21263 • 960-234-870-4

21261 • 960-234-867-4

Τα βιβλία αυτά βοηθούν τα παιδιά να βάλουν σ’ ενέργεια τη σκέψη και την κρίση τους.
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10+ Νταήδες, εξυπνάκηδες, δήθεν φίλοι... και εσύ!

Εξωσχολική
Βία –
Βullying

Ας χτίσουμε τις άμυνες στα παιδιά μας, ενάντια στον
λεκτικό, σωματικό, κοινωνικό και ηλεκτρονικό εκφοβισμό!
17x25 • Σελ.: 128 • Λ.Τ.: 10,70 €

21285 • 978-960-422-512-5

Ένα σηµαντικό βιβλίο για όσους νεαρούς θέλουν να θωρακιστούν απέναντι 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.
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΤΕΣΤ.

ΑΘΑΝΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ (Με μαλακό εξώφυλλο)

9+

Εισαγωγή στην Τέχνη

Εισαγωγή στα γονίδια
και το DNA

Εγκυκλοπαίδεια του
Αρχαίου Κόσμου

Εγκυκλοπαίδεια
Θρησκείες του κόσμου

Σκληρό εξώφυλλο
Σελ.: 152 • Λ.T.:9,50 €
21280 • 960-422-190-6
Μαλακό εξώφυλλο
Σελ.: 152 • Λ.T.:7,40 €
22280 • 978-960-422-190-5

Σκληρό εξώφυλλο
Σελ.: 72 • Λ.T.:9,50 €
21278 • 960-422-136-1
Μαλακό εξώφυλλο
Σελ.: 72 • Λ.T.:6,90 €
22278 • 978-960-422-136-3

Σελ.: 104 • Λ.T.:6,90 €
22273 • 978-960-234-855-0

Σελ.: 216 • Λ.T.:6,90 €
22277 • 978-960-234-993-9

EΓKEKPIMENA AΠO TO YΠ. ΠAIΔEIAΣ ΓIA TIΣ ΣXOΛ. BIBΛ/KEΣ • Σ.Π. 8η/16-1-06 και Σ.Π. 32η/6-2-07

Γιατί αιωρούνται τα αντικείµενα; Tι
συµβαίνει στο φαγητό που τρώμε;
Γιατί κάνει ζέστη το καλοκαίρι;
Aνακάλυψέ τα όλα σ’ αυτό το
µαγευτικό βιβλίο.
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Eξαιρετικές φωτογραφίες και
εικόνες από την άγρια φύση, φέρ
νουν τον αναγνώστη πρόσωπο µε
πρόσωπο µε τον θαυµαστό κόσµο
των ζώων.

21374 • 978-960-422-344-2
Λ.T.: 6,00 €

Η πρώτη μου εγκυκλοπαίδεια
ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΗΠΕΙΡΩΝ

789604 221868

21370 • 960-422-186-8
Λ.T.: ISBN
9,00960-422-186-8
€

789604 221875

H πρώτη µου εγκυκλοπαίδεια
για τα Ζώα

9

21371 • 960-422-187-6
ISBN 960-422-187-6
Λ.T.: 9,00 €

H πρώτη µου εγκυκλοπαίδεια
για τις Επιστήµες

6+

Σχήµα: 23x29 • Σελίδες: 72

9

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ∆ΕΙΑ

Με διευθύνσεις στο διαδίκτυο
Δωρεάν ένθετος πολιτικός χάρτης
Ένα εξαιρετικά χρήσιμο βιβλίο που δίνει
στον αναγνώστη την ευκαιρία να μάθει
να χρησιμοποιεί τους χάρτες και να μυηθεί στις πληροφορίες ενός άτλαντα.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

25305
978-960-422-634-4

789604 226399
9

ISBN 978-960-422-639-9

789604 226351
9

ISBN 978-960-422-635-1

789604 226344
9

ISBN 978-960-422-634-4

789604 226368

789604 226320

25303
978-960-422-632-0

8+

9

ISBN 978-960-422-636-8

9

9

25302
978-960-422-631-3

7+

25307
978-960-422-636-8

ISBN 978-960-422-632-X

ISBN 978-960-422-631-3

Τα βιβλία αυτά σχεδιάστηκαν για παιδιά από 6 χρόνων
και πάνω και χωρίζονται σε τέσσερα επίπεδα ανάλογα
με την ηλικία. Κάθε βιβλίο προκαλεί το ενδιαφέρον των
παιδιών για ένα συγκεκριμένο θέμα. Οι λέξεις συνδυάζονται άριστα με τις εικόνες, βοηθώντας τον αναγνώστη.

789604 226313

6+

Σχήµα: 23x16.5 • Σελίδες: 32 • Λ.Τ.: 2,00 €

25310
978-960-422-639-9

25306
978-960-422-635-1

25313
978-960-422-642-9

25314
978-960-422-643-6

25315
978-960-422-644-3

789604 226450
9

ISBN 978-960-422-645-X

789604 226443
9

ISBN 978-960-422-644-3

789604 226436
9

ISBN 978-960-422-643-6

789604 226429
9

ISBN 978-960-422-642-9

8+

25316
978-960-422-645-0

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΙΔΕΩΔΕΣ
Ταξίδι στη δόξα
Αντώνης Δελώνης

8+

Σχήµα: 21x29• Σελίδες 96 • Λ.T.: 6,00 €
Βιογραφία - αφιέρωμα στον Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα
Σε μια εποχή όπου η κοινωνία και οι νέοι αναζητούν πρότυπα και ινδάλματα, ο Κωστής
Τσικλητήρας δίνει μια πρόταση ζωής!
ISBN 960-234-877-1
28003 • 960-234-877-1
9

789602 348772
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ΑΞΙΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ
Από την Ολυμπία... προς όλο τον Κόσμο!
Ένα μαγικό ταξίδι!

8+

Ιλεάνα Κλοκώνη • Εικόνες: Γιώργος Γρηγοράτος
23.5x22 • Σελ.: 96 • Λ.T.: 12,90 € 28011 • 978-960-547-220-7
Η έκδοση αυτή έγινε σε συνεργασία με την Εθνική Ολυμπιακή
Ακαδημία της Ελλάδας (ΕΘΝ.Ο.Α.).
Μέσα από αυτή την έκδοση δίνεται η δυνατότητα, κάθε μαθητής, εκπαιδευτικός ή ενδιαφερόμενος εν γένει, να αποκτήσει το εκπαιδευτικό
βιβλίο το οποίο διδάσκει την Ολυμπιακή μας Ιστορία, υπό μορφή παραμυθιού, κάνοντας με αυτό τον τρόπο την εκμάθηση διασκεδαστική.
Στην έκδοση βρίσκεται ενσωματωμένο το πολύ ενδιαφέρον Ολυμπιακό
Εργαστήρι, το οποίο αποτελείται από εργασίες και παιχνίδια Ολυμπιακής
Παιδείας. Το ταξίδι των Ολυμπιακών Αξιών συνεχίζεται!
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;
Kυκλοφορεί και στα ΑΓΓΛΙΚΑ

Olympic Values
From Olympia... to the World! A magical journey
28012 • 978-960-547-231-3

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Oλυμπία - Μια ξενάγηση στον μύθο και στην ιστορία της
Κλεάνθης Παλαιολόγος
21χ20 • Σελ.: 108• Λ.T.: 9,80 €
Η Ολυμπία αποτελεί σταθμό για την ιστορία του πνεύματος όλης της ανθρωπότητας. Το βιβλίο αυτό μάς ξεναγεί στο μύθο και στην ιστορία του ιερού αυτού
αρχαίου χώρου, που έγινε το λίκνο του πιο σπουδαίου θρησκευτικού και αθλητικού γεγονότος που γνώρισε ποτέ ο άνθρωπος, των Ολυμπιακών Αγώνων, και
στις ηθικές του αρχές.
Kυκλοφορεί και στα ΑΓΓΛΙΚΑ

Olympia
Reviling its myth and its history

28008 • 960-422-096-9

28009 • 960-422-121-3

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Εγκυκλοπαίδεια της Αρχαίας Ελλάδας
Mαλακό εξώφυλλο
22.5x28 • Σελ.: 136 • Λ.T.: 14,90 €

8+

22270 • 978-960-422-989-5

Μια εύχρηστη, περιεκτική εγκυκλοπαίδεια με πλούσια εικονογράφηση και καταπληκτικό φωτογραφικό υλικό που ζωντανεύει ολόκληρο τον αρχαίο ελληνικό κόσμο.
Παρουσιάζει την ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας από το 2000 π.Χ. μέχρι το 30 π.Χ. όταν
η Ελλάδα κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους.
EΓKEKPIMENO AΠO TO YΠ. ΠAIΔEIAΣ ΓIA TIΣ ΣXOΛ. BIBΛI/KEΣ • Σ.Π. 8η/16-1-06
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Καλώς ήρθες στην αρχαία Ελλάδα

8+

Μαρία Καζαντζίδη • Εικόνες: Εύα Καραντινού
16.5x24 • Σελ.: 80 • Λ.T.: 9,50 €

22279 • 978-960-547-100-2

Ένα βιβλίο με πλούσια εικονογράφηση και απλά κείμενα που θα δώσει πολλές πληροφορίες στον αναγνώστη γύρω από τον πολιτισμό –κυρίως– της κλασικής περιόδου
στην Αρχαία Ελλάδα. Θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει πώς ζούσαν οι αρχαίοι Έλληνες,
τα ήθη και έθιμά τους και πώς λειτουργούσε η κοινωνία τους. Πώς χτίστηκε η
Ακρόπολη, κάτω από ποιες συνθήκες και ποιοι ήταν οι λόγοι που άνθησε ο πολιτισμός.
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.
Kυκλοφορεί και στα ΑΓΓΛΙΚΑ

Welcome to ancient Greece
22289 • 978-960-547-228-3

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ
• Σωκράτης

Έμμυ Καλτσίκη

Νένα Κοκκινάκη

21χ29 • Σελ.: 48

21χ29 • Σελ.: 40

21χ29 • Σελ.: 56

29003 • 960-422-233-3

29002 • 960-422-083-7

• Περικλής

Νένα Κοκκινάκη

29004 • 960-422-377-1

• Aριστοτέλης

8+

Λ.T.: 7,00 €

Οι βιογραφιίες τριών
μεγάλων προσωπικοτήτων της αρχαίας Ελλάδας
που έπαιξαν ιδιαίτερα
σημαντικό ρόλο στην
ανέλιξη του πολιτσιμού
σε ολόκληρο τον κόσμο.

ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

EΓKEKP. AΠO TO YΠ. ΠAIΔEIAΣ ΓIA TIΣ ΣXOΛ.
BIBΛ/KEΣ Σ.Π. 8η/16-1-06 • Σ.Π. 32η/6-2-07

• Oι εννέα Mούσες και οι καλές τέχνες
• Δάμων και Φιντίας

8+

EΓKEKPIMENO AΠO TO YΠ. ΠAIΔEIAΣ ΓIA TIΣ ΣXOΛ. BIBΛ/KEΣ
Σ.Π. 32η/6-2-07

Πόπη Mαγουλά-Γαϊτάνου • Εικόνες: Χρήστος Βαρλάμος
23x26.5 • Σελ.: 32

Οι Καρυάτιδες µετράνε τα φεγγάρια

8+

Ένυ Τούντα • Εικόνες: Σπύρος Γούσης
21x29 • Σελ.: 48 • Λ.T.: 7,80 €

29005 • 960-422-428-Χ

Λ.T.: 7,00 €

29006 • 978-960-422-597-2

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

29021 • 978-960-547-015-9

Η αληθινή ιστορία του φύλακα της Ακρόπολης Ζήση Σωτηρίου, που ήταν γνωστός σε όλους τους Έλληνες της γενιάς του (19ος αιώνας) για τη μεγάλη λατρεία
που είχε στην πατρίδα του και την παλικαριά του στα χρόνια της σκλαβιάς...
Kυκλοφορεί και στα ΑΓΓΛΙΚΑ

Adventures of the Acropolis
marbled girls

29091 • 978-960-547-006-7
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ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ
Κείμενα: Aναστασία Δ. Μακρή
Εικόνες: A. Μελάχρης – Ι. Μαρουλάκης – N. Μαρουλάκης - E. Καραντινού - Μ. Λουκιανός

Υπό την αιγίδα
της UNESCO

Σειρές βιβλίων που θα γοητεύσουν τους μικρούς αναγνώστες, ταξιδεύοντάς τους στη
χώρα της πιο γνωστής μυθολογίας και ιστορίας στον κόσμο.

ΑΓΑΠΩ ΤΗ MYΘΟΛΟΓΙΑ
Ο μύθος - Δραστηριότητες - Παιχνίδια

Οι θεοί των αρχαίων
Ελλήνων
28250 • 978-960-547-002-9

Οι άθλοι του Ηρακλή
28253 • 978-960-547-005-0

Οι άθλοι του Θησέα
28252 • 978-960-547-004-3

Ο Ιάσονας
και το χρυσόμαλλο δέρας
28254 • 978-960-547-017-3

Τρωικός πόλεμος
28251 • 978-960-547-003-6

Οδύσσεια
28255 • 978-960-547-019-7
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6+

Η αρπαγή της Ευρώπης
και η ιστορία των τριών γιων της
28256 • 978-960-547-038-8

Δαίδαλος και Ίκαρος
28257 • 978-960-547-098-2

Φρίξος και Έλλη
Ορφέας και Ευρυδίκη
28258 • 978-960-547-157-6

Προμηθέας
Το κουτί της Πανδώρας
28259 • 978-960-547-177-4

Θεά Αθηνά και Αράχνη
Ασκληπιός
28350 • 978-960-547-227-6

21x27.5 • Σελ.: 32 • Λ.T.: 4,50 €

ΑΓΑΠΩ ΤΗ MYΘΟΛΟΓΙΑ
Τόμοι

6+

ΑΓΑΠΩ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
Η Ιστορία - Δραστηριότητες - Παιχνίδια

21x27.5 • Σελ.: 64 • Λ.T.: 5,90 €

7+

21x27.5 • Σελ.: 32 • Λ.T.: 4,50 €

Θεοί και Ήρωες • Τόμος No1

Μέγας Αλέξανδρος

28260 • 978-960-547-035-7

27250 • 978-960-547-001-2

Τρωικός πόλεμος - Οδύσσεια • Τόμος No2

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος

28263 • 978-960-547-041-8

Ο τελευταίος αυτοκράτορας
27251 • 978-960-547-020-3

21x27.5 • Σελ.: 32 • Λ.T.: 4,50 €
21x27.5 • Σελ.: 64 • Λ.T.: 5,90 €

ΕNGLISH (AΓΓΛΙΚΑ)
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

Προμηθέας
Το κουτί της Πανδόρας
27249 • 978-960-547-223-8

Θεοί και Ήρωες

Mέγας Αλέξανδρος
27620 • 978-960-547-056-2

Ο Ιάσονας και το
χρυσόμαλλο δέρας

28261 • 978-960-547-036-4•Σελ.: 64

28234 • 978-960-547

Τρωικός πόλεμος Οδύσσεια

28236 • 978-960-547-144-6

28264 • 978-960-547-042-5•Σελ.: 64

Η αρπαγή της Ευρώπης
Θεοί και Ήρωες
28265 • 978-960-547-138-5

Ο Μέγας Αλέξανδρος
27240 • 978-960-547-011-1

GERMAN (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ)
Ο Ιάσονας και το
χρυσόμαλλο δέρας
28244 • 978-960-547-021-0

Οδύσσεια

RUSSIAN (ΡΩΣΙΚΑ)

Οι Θεοί των αρχαίων
Ελλήνων

Οι Θεοί των αρχαίων
Ελλήνων

28280 • 978-960-547-148-4

28230 • 978-960-547-044-9

Τρωικός πόλεμος

28245 • 978-960-547-033-3

Η αρπαγή της Ευρώπης

Τρωικός πόλεμος
28231 • 978-960-547-045-6

28246 • 978-960-547-040-1

Δαίδαλος και Ίκαρος

Οι άθλοι του Θησέα
28232 • 978-960-547-055-5

28247 • 978-960-547-112-5

Φρίξος και Έλλη
Ορφέας και Ευρυδίκη
27248 • 978-960-547-224-5

Οι άθλοι του Ηρακλή

28281 • 978-960-547-149-1

Οι άθλοι του Ηρακλή
28283 • 978-960-547-146-0

Οδύσσεια
28285 • 978-960-547-147-7

28233 • 978-960-547-043-2

Οδύσσεια
28235 • 978-960-547-079-1

CHINESE (ΚΙΝΕΖΙΚΑ)
Θεοί & Ήρωες
28262 • 978-960-547-037-1 • Σελ.: 64
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SPANISH (ΙΣΠΑΝΙΚΑ)

FRENCH (ΓΑΛΛΙΚΑ)

Οι Θεοί των αρχαίων
Ελλήνων

Οι Θεοί των αρχαίων
Ελλήνων

28270 • 978-960-547-068-5

28290 • 978-960-547-082-1

Τρωικός πόλεμος

Τρωικός πόλεμος

28271 • 978-960-547-069-2

28291 • 978-960-547-080-7

Οι άθλοι του Ηρακλή

Οι άθλοι του Ηρακλή

28273 • 978-960-547-066-1

28293 • 978-960-547-081-4

Οδύσσεια

Οδύσσεια

28275 • 978-960-547-067-8

28295 • 978-960-547-083-8

Θεοί και Ήρωες
28266 • 978-960-547-230-6•Σελ.: 64

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΥΘΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
Aκρόπολη και θεά Αθηνά
Mυθολογία - Ιστορία - Δραστηριότητες
21x27.5 • Σελ.: 40 • Λ.T.: 5,90 €

8+

26250 • 978-960-547-110-1

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; Γιατί ο 5ος αιώνας π.Χ. ονομάστηκε χρυσός αιώνας;
Ποιος ήταν ο λόρδος Έλγιν; Είναι μερικά από τα ερωτήματα για τα οποία δίνονται
απαντήσεις σε αυτό το συναρπαστικό βιβλίο των μύθων και της γνώσης.
Στο τέλος του βιβλίου περιέχονται επιπλέον χρήσιμες ιστορικές πληροφορίες,
καθώς και δραστηριότητες.
Kυκλοφορεί και σε ΑΓΓΛΙΚΑ • ΡΩΣΙΚΑ • ΓΑΛΛΙΚΑ

Αcropolis and goddess
Athena
26240 • 978-960-547-150-7

Акрополь и богиня
Афина

27630 • 978-960-547-225-2

Το θαύμα της Κρήτης και ο Μίνωας
Mυθολογία - Ιστορία - Δραστηριότητες

L’Acropole et La déesse
Athéna
26290 • 978-960-547-229-0

8+

21x27.5 • Σελ.: 40 • Λ.T.: 5,90 €
Γιατί ο Κρητικός πολιτισμός ήταν ο πρώτος ελληνικός και ευρωπαϊκός πολιτισμός; Ποια βασιλοπούλα ερωτεύτηκε ο Δίας που το όνομά της το πήρε μια
ολόκληρη ήπειρος; Ποιος ήταν ο πατέρας του Μίνωα και γιατί τιμώρησε τον
Μίνωα ο θεός Ποσειδώνας; Ποιος ήταν ο Τάλως; Ποιος καλλιτέχνης δημιούργησε τα μοναδικά ανάκτορα της Κνωσού; Ποιος ήρωας κατάφερε να εξοντώσει
τον Μινώταυρο; Γιατί οι Κρήτες ήταν χαρούμενος λαός; Πώς ήρθε στο φως ο
πολιτισμός της Κρήτης;... 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
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Kυκλοφορεί και στα ΑΓΓΛΙΚΑ
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΡΩΣΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ

Τhe wonder of Crete and Minos
26241 • 978-960-547-156-9

Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΟΥ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ • ΜΕ CD
Σκληρό εξώφυλλο

Οι άθλοι του Ηρακλή

Οδύσσεια

29253 • 978-960-547-232-0

29255 • 978-960-547-235-1

Οι άθλοι του Θησέα

Τρωικός πόλεμος

29252 • 978-960-547-233-7

29251 • 978-960-547-234-4

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

17x25 • Σελ.: 40/48

5+

Οι θεοί του Ολύμπου
29250• 978-960-547-236-8

Ο Ιάσονας και το χρυσόμαλλο δέρας
29254 • 978-960-547-237-5

Η νέα σειρά «Η αγαπημένη μου μυθολογία» θα
ενθουσιάσει τους μικρούς αναγνώστες, ταξιδεύοντάς τους στον συναρπαστικό κόσμο της ελληνικής μυθολογίας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να
γνωρίσουν τους σημαντικότερους μύθους της πιο
γνωστής μυθολογίας του κόσμου. Η έγχρωμη
εικονογράφηση και το CD, με τη δραματοποιημένη αφήγηση των μύθων, που περιέχεται σε κάθε
βιβλίο, αποτελούν δύο ακόμα σημαντικούς λόγους
για να αγαπήσουν οι μικροί μας φίλοι αυτή τη νέα
φροντισμένη σειρά.

EΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
Ιστορίες από την Ελληνική Μυθολογία

7+

Μετάφραση: Βίτω Αγγελοπούλου
22,5x28 • Σελ.: 136 • Λ.T.: 14,90 €

22271 • 978-960-422-993-2

Η Ελληνική Μυθολογία είναι γεμάτη από ιστορίες που μιλούνε για γενναίους
ήρωες και τρομακτικά τέρατα, για παντοδύναμους θεούς και παντοδύναμες
και πανέμορφες θεές, για καταπληκτικές περιπέτειες και μεγάλες μάχες. Σ'
αυτό το βιβλίο, οι ιστορίες είναι γραμμένες με τρόπο που τα μικρά παιδιά θα
μπορούνε να τις ακούνε και να τις καταλαβαίνουν και τα μεγαλύτερα θα μπορούνε να τις διαβάζουν μόνα τους και να τις χαίρονται.
Η εικονογράφηση της Λίντα Έντουαρντς, όμορφη και γεμάτη φαντασία κάνει
το βιβλίο να προκαλεί το ενδιαφέρον και να γίνεται πηγή χαράς για ολόκληρη
την οικογένεια.
EΓKEKPIMENO AΠO TO YΠ. ΠAIΔEIAΣ ΓIA TIΣ ΣXOΛ. BIBΛ/KEΣ • Σ.Π. 8η/16-1-06
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ - Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 2008

10+

Πηνελόπη ∆έλτα – Η ζωή της σαν παραµύθι
Νένα Κοκκινάκη • Εικόνες: Δήμητρα Ψυχογυιού
20.5x25.5 • Σελ. 112 • Λ.Τ.: 10 €

23133• 978-960-422-495-1

Κύλησαν πάνω από εβδομήντα χρόνια από τότε που η πρώτη κυρία της Ελληνικής
λογοτεχνίας 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.

Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, Το φτωχό αγόρι από την Όντενσε

10+

Η ζωή του ΧΑΝΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΑΝΤΕΡΣΕΝ σαν παραμύθι
ΒΡΑΒΕΙΟ EIKONOΓΡΑΦΗΣΗΣ

HJΟRDIS VARMER-LILIAN BRΟGGER
20.5x25.5 • Σελ. 120• Λ.Τ.: 8,00 €

23130 • 960-422-213-9

Γιάννης Ρίτσος
Φιλομήλα Βακάλη-Συρογιαννοπούλου

9+

13x19.5 • Σελ.: 80 • Λ.Τ.: 7,90 €
Η ζωή του ποιητή από τα βρεφικά και παιδικά χρόνια ως το τέλος.
KΩΔ.: 25241 • 978-960-422-825-6

Άννα Φρανκ

9+

Susanna Davidson

13x19.5 • Σελ.: 72 • Λ.Τ.: 7,90 €
Σε ηλικία δεκατριών ετών, η Άννα Φρανκ μετέφερε τις σκέψεις και τα συναισθήματά της στο ημερολόγιό της, που είναι
διάσημο σε ολόκληρο τον κόσμο.
KΩΔ.: 25239 • 978-960-422-666-5

Λεορνάντο Nτα Bίντσι
Karen Ball - Rosie Dickins

13x19.5 • Σελ.: 72 • Λ.Τ.: 7,90 €

9+

Οι βιογραφία του μεγάλου καλλιτέχνη μέσα από ένα ιδιαίτερα φροντισμένο βιβλίο με απλό
κείμενο και έγχρωμη εικονογράφηση.
KΩΔ.: 25240 • 978-960-422-667-2

Άγιος Γεώργιος • Άγιος Δημήτριος

10+

Η ζωή τους σαν παραμύθι
Κείμενα • Eικόνες: Eύα Kαραντινού
21x31 • Σελ.: 32 • Λ.Τ.: 9,90 €
Με αυτό το βιβλίο οι αναγνώστες μπορούν να μάθουν ένα σωρό πληροφορίες για τη
ζωή του δύο αγαπημένων αγίων της θρησκείας μας.
21928 • 978-960-422-855-3
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25221 • 960-422-368-2

25226 • 960-422-475-1

25225 • 960-422-474-3

25237 • 978-960-422-561-3

25230 • 978-960-422-465-4

Ιστορίες από το Βυζάντιο

25219 • 960-422-366-6

25206 • 960-422-251-1

25234 • 978-960-422-567-5

25235 • 978-960-422-566-8

25214 • 960-422-361-5

ΚΩ∆.:25201 • 960-422-256-2

25204 • 960-422-259-7

25233 • 978-960-422-565-1

25205 • 960-422-260-0

25215 • 960-422-362-3

25232 • 978-960-422-564-4

25231 • 978-960-422-563-7

25203 • 960-422-258-9

25202 • 960-422-257-0

∆ΙΑΒΑΖΩ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ
Τα βιβλία αυτής της σειράς χωρίζονται σε δυο επίπεδα και ενθαρρύνουν τα µικρά παιδιά να
ξεκινήσουν µόνα τους να διαβάζουν. Η πλούσια εικονογράφηση και τα ευκολοδιάβαστα
κείµενα βοηθούν τους µικρούς αναγνώστες να πλουτίσουν τις γνώσεις τους και το λεξιλόγιό
τους διασκεδάζοντας.

13x19.5 • Σελ.: 48 • Λ.T.: 3,50 €

13x19.5 • Σελ.: 48• Λ.T.: 3,50 €

13x19.5 • Σελ.: 64 • Λ.T.: 3,90 €

35

EΓKEKP. AΠO TO YΠ. ΠAIΔEIAΣ ΓIA TIΣ ΣXOΛ. BIBΛ/KEΣ • Σ.Π. 32η/6-2-07

25216 • 960-422-363-1

25220 • 960-422-367-4

25218 • 960-422-365-8

25217 • 960-422-364-X

Σελ.: 64 • Λ.T.: 3,90 €

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Ο θησαυρός της πριγκίπισσας

6+

Sussana Davidson • Μετάφραση: Κατερίνα Παπαδηµητρίου
22304 • 978-960-422-528-6

Σχήµα: 21.5x27.5 • Σελίδες: 104 • Λ.Τ.: 8,90 €

Mέσα σ’ αυτό το γοητευτικό θησαυροφυλάκιο θα ανακαλύψετε τι ακριβώς σηµαίνει να
είσαι πριγκίπισσα. Θα µάθετε πώς είναι η ζωή στα παρασκήνια του παλατιού. Θα γνωρίσετε τις συλλογές βασιλικών κοσµηµάτων και πώς πρέπει να χαιρετάτε µια βασίλισσα.
Θα δείτε πώς ντύνονται οι πραγµατικές πριγκίπισσες και θα διαβάσετε την ιστορία της
ζωής τους. Aκόµα, σ’ αυτό το πανέµορφο βιβλίο θα βρείτε πέντε συναρπαστικά
παραµύθια για τις πριγκίπισσες απ’ όλο τον κόσµο.

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ
Ο ΣΕΡΛΟΚ ΧΟΛΜΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΤΑΚΤΩΝ
Το Μυστήριο του Μέντιουμ

ISBN 978-960-422-528-6

9

789604 225286

9+

Tracy Mack - Michael Citrin • Μετάφραση: Μαρία Αγγελίδου
15.5x20.5 • Σελ.: 176 • Λ.T.: 12,65 €

22702 • 978-960-422-717-4

Στους σκοτεινούς δρόμους του βικτοριανού Λονδίνου, ο διάσημος ντετέκτιβ Σέρλοκ
Χολμς και οι ικανοί βοηθοί του, ο Στρατός των Ατάκτων της Μπέικερ Στριτ, αναλαμβάνουν ξανά να εξιχνιάσουν ένα μυστήριο έγκλημα.
Όταν μια όμορφη κυρία ζητά τη βοήθειά τους για να διαλευκάνει τον αιφνίδιο και
παράξενο θάνατο της θείας της σε μια πνευματιστική συγκέντρωση, η περιπέτεια
οδηγεί τους ήρωές μας σε μια στοιχειωμένη έπαυλη και σ’ ένα νεαρό μέντιουμ,
προικισμένο με υπερφυσικές δυνάμεις.

TA ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟΥ ΙΛΜΟΡ

11+

Ο Όλεθρος Των Τρωκτικών

ISBN 960-422-178-7

22601 • 960-422-178-7

Σχήµα: 13.5x20.7 • Σελίδες: 272 • Λ.T.: 5,00€

Η Mεγάλη Mάχη
22602 • 960-422-390-9

9

789604 221783
ISBN 960-422-390-9

Σχήµα: 13.5x20.7 • Σελίδες: 288 • Λ.T.: 5,00 €

Συναρπαστικές και έξυπνες ιστορίες γεµάτες
9 7 8 φαντασία
9 6 0 4 2 2 3 9 0 9 που απευθύνονται σε παιδιά και νέους. Tίποτα δεν
είναι όπως δείχνει σε αυτές τις όλο αντιφάσεις, συµπλοκές και µαγεία περιπέτειες.
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ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΕΛΤΑ

8+

Παραμύθι χωρίς όνομα Σκληρό εξώφυλλο
Εικόνες: Δήμητρα Ψυχογυιού 15.5x20.5 • Σελ.: 224 • Λ.Τ.: 13,90 € 23161 • 978-960-422-959-8
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

Τρελαντώνης

Μαλακό εξώφυλλο

Εικόνες: Δήμητρα Ψυχογυιού 15,5x20.5 • Σελ.: 240 • Λ.Τ.: 8,90 € 23163 • 978-960-422-998-7
Ένα κλασικό μυθιστόρημα γραμμένο από τη μεγάλη συγγραφέα που παραμένει ένα
από τα πιο αγαπημένα βιβλία όλων μας. Αγαπημένος σύντροφος χιλιάδων παιδιών
από την εποχή που κυκλοφόρησε, ο «Τρελαντώνης» παραμένει επίκαιρος και συγκινεί, με τα καμώματά του, μικρούς και μεγάλους της εποχής του διαδικτύου…

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ • ΙΣΤΟΡΙΑ
Θεοδώρα Λούφα-Τζοάννου

9+

Στα χνάρια των φιλικών
Βαδίζοντας «Στα χνάρια των Φιλικών», μέσα από την «Πόρτα του
Χρόνου και της Ιστορίας», ο Νικόλας –και μαζί του ο αναγνώστης–
γνωρίζει από κοντά τους μεγάλους πρωτεργάτες της Λευτεριάς μας
από την παιδική τους ηλικία.

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος
Σελ.: 246 • Λ.T.: 8,70 €
26110 • 960-234-573-X

Σελ.: 184 • Λ.T.: 9,80 €
26106 960-234-263-3

Ο Κωνσταντίνος Δραγάσης Παλαιολόγος, δε χρειάζεται ιδιαίτερη
εισαγωγή και παρουσίαση. Αυτό το βιβλίο, φιλοδοξεί και προσπαθεί να τον φέρει κοντά στον αναγνώστη, να τον κάνει προσιτό και
οικείο. Να τον σιμώσει τόσο, ώστε να του μείνει αλησμόνητος.
Βραβείο Εστίας Νέας Σμύρνης: «Κωνσταντίνος Παλαιολόγος»

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΦΗΒΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

12+

Εxtra Large

Στη λεωφόρο του πάχους

Τζούλια Μπελ

Τσέρι Μπένετ

13x20 • Σελ.: 280 • Λ.Τ.: 5,00 €

13x20 • Σελ.: 384 • Λ.Τ.: 5,00 €

27142 • 960-422-012-8

27125 • 960-234-647-7

Το "Extra large" παρακολουθεί την
πορεία τριών γυναικών, τριών γενεών (γιαγιάς-μαμάς-κόρης), για τις
οποίες, με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο, η διατροφή αποτελεί πρόβλημα. Oι τρεις γυναίκες αγωνιούν,
παλεύουν να βρουν τον εαυτό τους
και να κατανοήσουν η μία την άλλη,
σ' έναν κόσμο όπου η επιδίωξη του
αδυνατίσματος είναι σημαντική.

Η Λάρα τα έχει όλα. Όταν, όμως,
αρχίζει ξαφνικά να παχαίνει, η ζωή
της αλλάζει οριστικά. Μόνη, δυστυχισμένη κι απελπισμένη, η Λάρα αρχίζει την πορεία της στη Λεωφόρο του
Πάχους, χωρίς να ξέρει ούτε πότε θα
τελειώσει, ούτε πού θα την βγάλει.
Και σ' αυτή την οδυνηρή διαδρομή,
η Λάρα ανακαλύπτει άλλες αξίες κι
έναν διαφορετικό εαυτό της.
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Ζήσε μια συγκλονιστική περιπέτεια με την Έιμι και τον
Νταν Κέιχιλ, μέσα από τα διαδραστικά βιβλία μυστηρίου
και περιπέτειας, της σειράς Τα 39 Στοιχεία
EIΣΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΣΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ;

Μετάφραση: Mαρία Αγγελίδου

Νο5 Λ.Τ.: 12,90 €

Νο6 Λ.Τ.: 13,90 €

Ένα παράξενο τηλεγράφημα
τραβάει την Έιμι και τον Νταν
στα βάθη της Ρωσίας. Με την
υπογραφή ΝΡΡ το τηλεγράφημα τους σπρώχνει ν’ ανακαλύψουν έναν θησαυρό κλεμένο
από τους Ναζί και την αλήθεια
πίσω από τη δολοφονία της
οικογένειας του τελευταίου
τσάρου. Πολύ σύντομα το
κυνήγι του θησαυρού αρχίζει
να μοιάζει επικίνδυνα με παγίδα..

Τα δύο αδέλφια ταξιδεύουν
στις έρημες περιοχές της
Αυστραλίας για ν’ ανακαλύψουν τι ήξεραν η μαμά και ο
μπαμπάς τους σχετικά με το
κυνήγι των 39 στοιχείων.
Ακολουθώντας όμως τ' αχνάρια των γονιών τους, η Έιμι
αρχίζει να θυμάται την τρομερή νύχτα του θανάτου τους...
κι αυτά που θυμάται δεν θέλει
να τα μοιραστεί με κανέναν...
ούτε καν με τον αδερφό της.
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Ένας κανόνας μόνο υπάρχει
στον αγώνα για τα 39 στοιχεία:
ΜΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΑΙ
ΚΑΝΕΝΑΝ. Μα όταν το κυνήγι
οδηγεί τη δεκατετράχρονη Έιμι
Κέιχιλ και τον μικρότερο αδερφό της, Νταν, στην Ιαπωνία, η
μόνη τους ελπίδα να βρουν το
τρίτο στοιχείο δείχνει να είναι η
συμμαχία με τον αναξιόπιστο
θείο τους Άλιστερ Ω.

Νο7 Λ.Τ.: 13,90 €
Το κυνήγι των 39 στοιχείων,
έχει κουράσει πολύ τη δεκατετράχρονη Έιμι και τον αδερφό
της, Νταν. Μόλις είδαν μια
γυναίκα να πεθαίνει. Τους
καταζητεί η αστυνομία της
Ινδονησίας. Είναι παγιδευμένοι
σ' ένα νησί μαζί μ' έναν άντρα
που ξέρει πολλά για τον θάνατο των γονιών τους. Και μια
τροπική καταιγίδα πλησιάζει.

Σελ.: 248 • 22814 • 978-960-422-882-9

Σελ.: 200 • 22813 • 978-960-422-867-6

Σελ.: 232 • 22812 • 978-960-422-856-0

Η Έιμι με τον αδελφό της,
Νταν, διαπιστώνουν με έκπληξη πως έχουν αφήσει πίσω
τους τούς ανταγωνιστές τους.
Η έρευνά τους τούς οδηγεί
στη Βιέννη, όπου και καταφέρνουν ν’ αποκτήσουν μια κωδικοποιημένη παρτιτούρα του
Μότσαρτ. Αυτή περιέχει το
κλειδί για το επόμενο στοιχείο.

Νο3 Λ.Τ.: 12,90 €

Νο4 Λ.Τ.: 12,90 €
Προδομένοι από τα ξαδέρφια
τους, εγκαταλελειμμένοι από
το θείο τους, με αβέβαιες και
ασαφείς οδηγίες στα χέρια
τους, η δεκατετράχρονη Έιμι
και ο μικρότερος αδερφός της,
ο Νταν, αποφασίζουν να πάνε
στην Αίγυπτο κυνηγώντας τα
39 στοιχεία. Φτάνοντας, όμως,
βρίσκουν μια έκπληξη να τους
περιμένει - ένα μήνυμα από τη
νεκρή γιαγιά τους, την Γκρέις.

Σελ.: 264 • 22818 • 978-960-422-975-8

Σελ.: 214 • 22815 • 978-960-422-912-3

Οι Κέιχιλ είναι η πιο ισχυρή
οικογένεια στον κόσμο.
Παρόλα αυτά, η οικογένεια
είναι διασκορπισμένη και η
πηγή της δύναμης της έχει
χαθεί. Στη διαθήκη της η
Γκρέις Κέιχιλ δίνει στους κληρονόμους της μια επιλογή: να
πάρουν ένα εκατομμύριο
δολάρια ή ένα στοιχείο. Ένας
αγώνας δρόμου αρχίζει με
πρωταγωνιστές την 14τετράχρονη Έιμι Κέιχιλ και τον
11χρονο αδερφό της, Νταν.

Νο2 Λ.Τ.: 12,90 €

Σελ.: 264 • 22817 • 978-960-422-938-3

Νο1 Λ.Τ.: 13,90 €

Σελ.: 280 • 22816 • 978-960-422-293-3

Σελ.: 288 • 22811 • 978-960-422-830-0

Σχήμα σειράς: 13χ19.5

Νο8 Λ.Τ.: 13,90 €
Μια συγκλονιστική ανακάλυψη
για τους γονείς τους κάνει την
Έιμι και τον Νταν ν' αμφιβάλλουν πια για όλα όσα θεωρούσαν βέβαια. Πρώτη φορά τα
δυο αδέρφια τσακώνονται.
Όταν ο Νταν εξαφανίζεται σε
μια χώρα με πάνω από ένα
δισεκατομμύριο κατοίκους, η
Έιμι βρίσκεται αντιμέτωπη μ'
ένα τρομερό δίλημμα: να αναζητήσει το επόμενο στοιχείο, ή
να ψάξει τον αδερφό της;

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΠΑΙΞΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

www.the39clues.gr
και ανακάλυψε τα υπόλοιπα κρυμμένα στοιχεία

Νο9 Λ.Τ.: 12,90 €
Η σκιά του μαυροντυμένου άντρα ακολουθεί την Έιμι και τον Νταν, από την
αρχή του κυνηγιού για τα 39 Στοιχεία. Η
Έιμι και ο Νταν ξέρουν πως ο μαυροντυμένος άντρας προσπάθησε να τους
σκοτώσει. Ξέρουν ότι είναι ένας
Μαντριγκάλ, μέλος της πιο κρυφής, της
πιο τρομακτικής ομάδας απ’ όσες αγωνίζονται να συγκεντρώσουν τα στοιχεία.
Και ξέρουν κάτι ακόμα...

Σελ.: 304 • 22821 • 978-960-547-086-9

Σελ.: 248 • 22819 • 978-960-422-986-4

Σελ.: 392 • 22820 • 978-960-422-995-6

Μπες στο

Νο10 Λ.Τ.: 14,90 €
Η Κέιχιλ και ο μικρός της αδερφός
Νταν, έχουν το σχέδιό τους: θέλουν να
φέρουν σε πέρας το Κυνήγι των 39
Στοιχείων με τους δικούς τους όρους.
Αλλά... υπάρχει ένα τελευταίο, ένα μοιραίο μυστικό, που οι Μαντριγκάλ δεν
τους αποκάλυψαν. Ένα μυστικό που
θα μπορούσε να καταστρέψει για την
Έιμι και για τον Νταν -και για τον κόσμο
ολόκληρο- τα πάντα...

Νο11 Λ.Τ.: 13,90 €
Η δεκατετράχρονη Έιμι και ο μικρότερος αδερφός της Νταν νόμιζαν ότι
θα μπορούσαν να επιστρέψουν στην
παλιά τους ζωή, αφού κατάφεραν να
βρουν τα 39 στοιχεία που αποτελούσαν τη μυστική δύναμη των κλάδων
της οικογένειάς τους. Αλλά έκαναν
λάθος. Πανίσχυροι εχθροί -οι
Βέσπερ- παραμονεύουν στις σκιές..

Μετάφραση: Mαρία Αγγελίδου

Σχήμα σειράς: 13χ19.5

ΔΟ

ΕΚ
ΣΗ

Ο Νταν και η Έιμι, νόμιζαν ότι το
Κυνήγι των 39 Στοιχείων, που
οδηγούσε στην πηγή αυτής της
απερίγραπτα μεγάλης δύναμης,
είχε τελειώσει και πως είχαν
βγει νικητές. Μα είχαν κάνει
λάθος. Μια μυστηριώδης οργάνωση έχει απαγάγει μέλη της
οικογένειας Κέιχιλ – μια οργάνωση για την οποία δεν ξέρουν παρά μόνο το όνομά της:
Βέσπερ. Η Έιμι και ο Νταν έχουν ελάχιστες μέρες στη διάθεσή
τους για να φέρουν σε πέρας μια αλλόκοτη αποστολή· αλλιώς
οι δικοί τους, που βρίσκονται στα χέρια και στο έλεος του
εχθρού, θα πεθάνουν. Άραγε θα τα καταφέρουν;

Σελ.: 248 • 22823
978-960-547-189-7

ΕΑ

Νο1 Λ.Τ.: 13,90 €

Ν

Σελ.: 280 • 22822
978-960-547-105-7

Α
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Νο2 Λ.Τ.: 12,90 €

Όταν εφτά μέλη της οκογένειάς
τους πέφτουν στα χέρια μιας
επικίνδυνης οργάνωσης, γνωστής με το όνομα Βέσπερ, ο
Νταν και η Έιμι ορκίζονται ότι
δεν θα σταματήσουν πριν ελευθερώσουν τους ομήρους. Μα οι
απαγωγείς ζητούν, ως λύτρα, το
Αδύνατον και το Ακατόρθωτο!
Η Έιμι και ο Νταν έχουν περιθώριο λίγων μόλις ημερών για να
εντοπίσουν και να κλέψουν έναν αρχαίο χάρτη. Μόνο που ο
χάρτης αυτός έχει γίνει άφαντος πριν από μισόν αιώνα και
παραπάνω. Τα δυο αδέρφια ρίχνονται σε μια απελπισμένη
κούρσα αναζήτησης. Έναν αγώνα δρόμου, έναν αγώνας ζωής
και θανάτου, όπου το παραμικρό λαθεμένο βήμα μπορεί να
σημαίνει το τέλος κάποιου από τους ομήρους.
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Mετάφραση: Μαίρη Αγγελίδου
12x18.5 • Σελ.: 336 • Λ.Τ.: 13,90 €
24901 • 978-960-547-188-0

Μέσα σε ένα καταφύγιο κρυμμένο καλά κάτω από την πόλη,
πέντε σούπερ προικισμένα παιδιά σχεδιάζουν τολμηρές αποστολές ενάντια στους πιο ισχυρούς εγκληματίες του κόσμου.
Σαν σύγχρονοι «Ρομπέν των δασών» βρίσκουν τρόπο να αρπάζουν τα βρόμικα χρήματά τους και να τα
δίνουν σε όσους τα έχουν ανάγκη.
Αλλά ο τελευταίος στόχος τους θα τα βάλει σε άσχημους μπελάδες. Ο Μπενίτο Ντελ Σάρτο είναι επικίνδυνος άνθρωπος. Άραγε «οι ανίκητοι πέντε» θα τα καταφέρουν;
Ασταμάτητη δράση, γεμάτη γκάτζετ. Το πρώτο βιβλίο μιας απίστευτης σειράς.

Αυτά τα σκανταλιάρικα παιδιά είναι ορμητικά σαν σίφουνες
και πιθανότατα, κανείς και τίποτα δεν θα μπορέσει να τα σταματήσει.
Είναι οι Ρομπέν των Δασών της εποχής μας!
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Ψηφιακό ψευδώνυμο: Πανδώρα
Αληθινό όνομα: Σάρλοτ Κέιν
Ηλικία: 15
Ειδικότητα: επινόηση γκάτζετ
Φοβάται: τη φωτιά

ο: Σλινκ
Ψηφιακό ψευδώνυμ
Σμιθ
Αληθινό όνομα: Τομ
Hλικία: 12
τικά και τρέξιμο
Ειδικότητα: ακροβα
Φοβάται: τίποτα

Φοβάται: το πν

Ψηφιακό ψευδώνυμο: Αχιλλέας
Αληθινό όνομα: Τζακ Φέντον
Ηλικία: 15
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Φοβάται: το ύψος
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ΤΟ 2ο ΒΙΒΛΙΟ
ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
ΣΥΝΤΟΜΑ

Γιώργος Κωνσταντινίδης • Σωτήρης Μητρούσης

8+ Σε αυτά τα βιβλία ο συγγραφέας αφηγείται απίστευτες ιστορίες. Ιστο
ρίες που του τις διηγήθηκαν παιδιά από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.
Ο Γιώργος Κωνσταντινίδης τις επεξεργάστηκε και ο Σωτήρης
Μητρούσης τις εικονογράφησε χωρίς να αφαιρεθεί η ουσία της κάθε
ιστορίας. Το χιούμορ και η γνώση από το πάθημα που γίνεται μάθημα,
συντελούν στην απολαυστική ανάγνωση ακόμα και από ενήλικες....

Ta aπίστευτα κατορθώματά μου!

Kάτι συμβαίνει εδώ!

13x19.5 • Σελ.: 192 • Λ.Τ.: 10,80 €

13x19.5 • Σελ.: 188 • Λ.Τ.: 10,80 €

23811 • 978-960-547-125-5

23813 • 978-960-547-184-2

Mπλοκάκι μου,
• Έκανα τάκλιν στον προπονητή μου...
• Μπουγέλωσα τον διευθυντή του σχολειού...
• Έπεσα σε μια μπανιερά γεμάτη καυτό νερό...
• Τράκαρα στην μπασκέτα της αυλής...
• Πέταξα την σακούλα τον σκουπιδιών
στο απέναντι μπαλκόνι...
• Αντέγραφα σε διαγώνισμα και πηρά μηδέν...
• Κούρεψα την κόρη της γειτόνισσας...
• Μου τι δίνουν τα σπασικλάκια...
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ

Το Σχολικό Ημερολόγιο
ενός UFO 2014-2015

13x19.5 • Σελ.: 254 • Λ.Τ.: 3,90 €

Ούφο: Τέλεια! Γέμισε και το δεύτερο μπλοκάκι
μου με τις νέες και απίστευτες ιστορίες μας!
Στέλιος: Έγραψες, για τη Νεφέλη; Για τις σαΐτες
που πετάς στον Αντώνη; Που βάψαμε κόκκινη
την τσάντα της κυρίας; Για το πείραμα με το
παπούτσι μου; Που μας κυνηγούσε ο τσοπάνης με
τα πρόβατα; Που πήρε φωτιά ο ενισχυτής; Για τον
μαξιλαροπόλεμο; Για τον Ιάσονα που κατούρησε
στη γιορτή του σχολείου; Για το λούνα παρκ που
ακινητοποίησες την μπαλαρίνα; Για το μπλέξιμό
μας, έγραψες;
Ούφο: Τα έγραψα όλα, και φυσικά και για το
μυστήριο. Την λύση του όμως έκανα πως την
ξέχασα και δεν την έγραψα. Ας κάνουν κάτι και
οι αναγνώστες!!!!

23810 • 978-960-547-154-5
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σειρά ΣΒΟΥΡΑ

7+

Οι τρεις καθρέφτες

Ειρήνη Καμαράτου-Γιαλλούση • Εικόνες: Μιχάλης Λουκιανός
15.5x20.5 • Σελ.: 48 • Λ.Τ.: 5,90 €
23903 • 978-960-547-197-2
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.

H κ. Ανακύκλωση και η περιπέτεια των σκουπιδιών
Ζαχαριουδάκη Μαρία • Εικόνες: Άκης Μελάχρης
15.5x20.5 • Σελ.: 48 • Λ.Τ.: 5,90 €

23708 • 978-960-547-088-3

Ακούγεται σαν κάτι τρομακτικό! Τα σκουπίδια της χωματερής τρομοκρατούνται. Κινδυνεύουμε άραγε; αναρωτιούνται κι έτσι, μια θαρραλέα ομάδα με αρχηγό τον Τζίμη, το μικρό κονσερβοκούτι, αποφασίζει να ανακαλύψει τι συμβαίνει και να σώσει όλα τα σκουπίδια της χωματερής. Παρά τους κινδύνους και τα εμπόδια
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!

Το περιστέρι δικαστής
Ειρήνη Καμαράτου-Γιαλλούση • Εικόνες: Εύα Καραντινού
15.5x20.5 • Σελ.: 48 • Λ.Τ.: 5,70 €
23901 • 978-960-422-843-0
Τα 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 την συμφιλίωσή τους.

Τα πουλάκια που δεν έπρεπε να γεννηθούν
Ειρήνη Καμαράτου-Γιαλλούση • Εικόνες: Εύα Καραντινού
15,5x20.5 • Σελ.: 48 • Λ.Τ.: 6,90 €
23902 • 978-960-422-893-5
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.

Σειρά ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
Μια αλλόκοτη ιστορία αγάπης

8+

Πάνος Χριστοδούλου • Εικόνες: Θανάσης Τσίτσικας
15,5x20.5 • Σελ.: 64 • Λ.Τ.: 7,90 €
23702 • 978-960-422-762-4
Όλα ξεκίνησαν από το ξεχασμένο ανοιχτό παράθυρο μιας ανθρώπινης κουζίνας. Μια περίεργη μέλισσα
τυχαία περνούσε απέξω, μπήκε μέσα και ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα ένα πολύχρωμο πλαστικό λουλούδιμαγνητάκι που ήταν κολλημένο στο ψυγείο... Μπορεί μια αλλόκοτη ιστορία αγάπης να έχει ευτυχισμένο τέλος;

Της ζωής τα γυρίσματα
Λώρη Κέζα • Εικόνες: Άκης Μελάχρης
15,5x20.5 • Σελ.: 64 • Λ.Τ.: 8,00 €
23705 • 978-960-422-904-8
Ο Νίκος γνωρίζει στις διακοπές έναν καινούριο φίλο, τον Κάρολο. Τα δυο αγόρια ταιριάζουν στην παρέα,
όμως ο Κάρολος είναι πολύ ψηλομύτης. Τον επόμενο χρόνο τα δυο αγόρια συναντιούνται ξανά. Άραγε ο
Κάρολος έχει καταλάβει πως η ευτυχία δεν έχει σχέση με όλα αυτά που πωλούνται και αγοράζονται;
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Τι τρέχει με το τηλέφωνο;
Εύα Ιεροπούλου • Εικόνες: Άκης Μελάχρης
15,5x20.5 • Σελ.: 96 • Λ.Τ.: 9,00€
23706 • 978-960-422-906-2
Ενώ είσαι ένα ευτυχισμένο και χαρούμενο παιδάκι, από ένα τόσο δα μικρό ατυχηματάκι το τηλέφωνο του
σπιτιού θυμώνει μαζί σου και προσπαθεί να σου κάνει τη ζωή άνω κάτω! Κι αν προσπαθήσεις να βρεις το
δίκιο σου, τότε τα πράγματα μπορεί να μπερδευτούν ακόμα περισσότερο...

9+

Σειρά ΣΑΪΤΑ

Ο δάσκαλος με το βιολί και το αστέρι
Θέτη Χορτιάτη • Εικόνες: Τζώρτζης Παρμενίδης
15.5x20.5 • Σελ.: 128 • Λ.Τ.: 9,10 €
24113 • 978-960-234-038-7
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.

Η φυλή των Πεχόνε
Έφη Παπανδρέου • Εικόνες: Ιούλιος Μαρουλάκης
15.5x20.5 • Σελ.: 128 • Λ.Τ.: 9,10 €
22704 • 978-960-422-660-3
Οκτώ παιδιά. Πέντε αγόρια και τρία κορίτσια. Μια ιστορία για τη δύναμη της φιλίας και την επιτακτική ανάγκη
που νιώθουμε όλοι να ανήκουμε σε μια οικογένεια.

Πότε θα φανεί η Φανή
Λεία Χατζοπούλου-Καραβία • Εικόνες: Άκης Μελάχρης
15.5x20.5 • Σελ.: 128 • Λ.Τ.: 9,10 €
22709• 978-960-422-827-0
Η Φανή είναι ένα ατίθασο κορίτσι που σχεδιάζει τη «μεγάλη απόδραση» από το σπίτι της, γιατί πιστεύει ότι οι
γονείς ξεχωρίζουν τον αδελφό της. Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, οι ομόηχες λέξεις γίνονται αφορμή για
μια σειρά αστείες παρανοήσεις μέσα στην τάξη κι έξω από αυτήν.

O λύκος που ήθελε να γίνει δήμαρχος
Πέτρος Κυρίμης • Εικόνες: Ιούλιος Μαρουλάκης
15.5x20.5 • Σελ.: 96• Λ.Τ.: 8,00 €
22710 • 978-960-422-905-5
Από τον φόβο του λύκου και της αλεπούς τα μικρά ζωάκια αποφασίζουν να φύγουν από το δάσος και να
πάνε κάτω κοντά στους ανθρώπους να φτιάξουν μια δικιά τους πόλη να ζήσουν ήσυχα και χωρίς φόβο πια.
Ο λύκος και η αλεπού πέφτουν σε απελπισία και κινδυνεύουν να πεθάνουν από την πείνα γιατί δεν βρίσκουν
τίποτα να φάνε. Μέχρι που η πονηρή αλεπού καταστρώνει ένα σχέδιο που αν πετύχει θα τους έχουν όλους
στο χέρι και χωρίς κανέναν κόπο.

Ο χαρταετός της Σμύρνης
Μάνος Κοντολέων • Εικόνες: Ελένη Τσακμάκη
15.5x20.5 • Σελ.: 64 • Λ.Τ.: 8,10 €
22707 • 978-960-422-749-5
Μια ηλικιωμένη γυναίκα προσφέρει τη συμπαράστασή της σε δυο φοβισμένους τουρίστες. Και ξαφνικά, το
παρελθόν εισβάλλει στο σήμερα. Μια ιστορία απρόβλεπτη, μια ιστορία που μιλά για μια μεγάλη φιλία και τις δυο
μεγάλες αγάπες ενός άντρα – μια πόλη και μια γυναίκα.
Υποψήφιο για τα Λογοτεχνικά Βραβεία Διαβάζω 2010
για το βραβείο ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ
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Σειρά KOXYΛΙ

10+

Οι επτά σοφοί
Ελένη Γιούνη • Εικόνες: Εύα Καραντινού
15.5x20.5 • Σελ.: 192 • Λ.Τ.: 11,00 €
27208• 978-960-422-895-9
Στο λιμάνι της αρχαίας Μιλήτου ένας χρυσός τρίποδας πιάστηκε στα δίχτυα ψαράδων. Δυο πόλεις μπαίνουν
σε διαμάχη, ποια θα τον κρατήσει. Το Μαντείο συμβουλεύει να δοθεί στον πιο σοφό άνθρωπο. Τρεις νέοι
ξεκινούν ένα περιπετειώδες ταξίδι γνώσης, που θα τους φέρει κοντά στους επτά σοφούς της αρχαίας
Ελλάδας. Ποιος είναι όμως ο πιο σοφός; Και γιατί κανείς δεν δέχεται τον χρυσό τρίποδα;

Το δάκρυ της Τζοκόντα
Γιώργος Χριστοδούλου • Εικόνες: Εύα Καραντινού
15,5x20.5 • Σελ.: 176 • Λ.Τ.: 10,00 €
27205 • 978-960-422-894-2
Μια βαθιά συγκινητική ιστορία, που στηρίζεται σε αληθινά γεγονότα και καταστάσεις, μεταξύ ενός ανθρώπου κι ενός σκυλιού, που σηματοδοτεί την αρχέγονη αλλά και αιώνια σχέση τους.

Δημοσθένης • Ο μεγάλος ρήτορας και πολιτικός
Ελευθερία Μελά • Εικόνες: Θανάσης Τσίτσικας
15.5x20.5 • Σελ.: 64 • Λ.Τ.: 6,10 €
27204 • 978-960-422-847-8
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.
Ο σκληρός και συνεχής αγώνας του Δημοσθένη για την ανεξαρτησία της Αθήνας και τη διατήρηση του
δημοκρατικού πολιτεύματος, θα έχει ως αποτέλεσμα τη δική του θυσία.

Με λένε Ελπίδα
Ευδοκία Σκορδαλά-Κακατσάκη • Εικόνες: Εύα Καραντινού
15,5x20.5 • Σελ.: 104 • Λ.Τ.: 8,10 €
27201• 978-960-422-983-0
ΕΠΑΙΝΟΣ Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός
Η Ελπίδα είναι ένα μικρό κορίτσι που ζει σ’ ένα νησί και πιστεύει πως είναι το πιο δυστυχισμένο πλάσμα του
κόσμου, γιατί ζει καθηλωμένη σε μια αναπηρική πολυθρόνα. Όμως τα πράγματα αλλάζουν όταν η Άχνα, μια
μαθητευόμενη μαγισσούλα, γίνεται φίλη της..
Υποψήφιο για Κρατικό Βραβείο Παιδικής Λογοτεχνίας

Σειρά ΣΠΕΙΡΑ

12+
Η απαγωγή του Γκάπι
Γιόλα Δαμνιανού-Παπαδοπούλου • Εικόνες: Θανάσης Τσίτσικας
13x20.5 • Σελ.: 240 • Λ.Τ.: 12,10 €
23804 • 978-960-422-907-9
Το 2030 ο πλανήτης γη βιώνει την υπερθέρμανση του πλανήτη. Μια ομάδα παιδιών της Β΄ Γυμνασίου κάνει
κοπάνα απ’ το σχολείο για μια περιβαλλοντική έρευνα στα βουνά. Εκεί εξαφανίζεται ο Γκάπι, ένας συμμαθητής τους απ’ το Λίβανο. Έτσι τα παιδιά αρχίζουν ένα μυστικό αγώνα διάσωσής του.
Κρατικό Βραβείο Νεανικής Λογοτεχνίας Κύπρου
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Το καλοκαίρι με τη Μέδουσα
Λαμπρίνα Μαραγκού • Εικόνες: Έφη Λαδά
13x20.5 • Σελ.: 136 • Λ.Τ.: 9,10 €
23801 • 978-960-422-773-0
Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους.
Η Μέδουσα, η θεά Αθηνά, τα τέρατα της ελληνικής μυθολογίας, δεν συναντιούνται μόνο στη μυθολογία
αλλά βρίσκονται καθημερινά μπροστά μας, μας οδηγούν στις επιλογές μας. Αυτό το ανακαλύπτει η
Αλεξάνδρα στην τρυφερή ηλικία της εφηβείας…

H εξομολόγηση
Aντώνης Δελώνης
13x20.5 • Σελ.: 128 • Λ.Τ.: 6,90 €
27110 • 978-960-234-355-9
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 συγκλονιστικό μυθιστόρημα για
μια γενιά παιδιών που παγιδεύονται και μπαίνουν στο τούνελ χωρίς επιστροφή. Όμως η ελπίδα υπάρχει
πάντα για ένα καλύτερο αύριο, αρκεί κάποιος να πιστέψει σ’ αυτή.

Χώρις την Ειρήνη... τι;
Aντώνης Δελώνης
13x20.5 • Σελ.: 144 • Λ.Τ.: 9,10 €

23805 • 978-960-422-908-6

Ο Μάριος είναι έφηβος με ξεχωριστή υπευθυνότητα και χιούμορ. Zει με ένταση την γύρω του καθημερινότητα: ένα ρομαντικό πρώτο έρωτα· ένα κλονισμό της σχέσης των γονιών του· το αλαλούμ της εκπαιδευτικής
ζωής· τις σκληρές και τρυφερές πλευρές της Ειρήνης. Ένα μυθιστόρημα με ένα τεράστιο θέμα, δοσμένο
με γνώση, ευαισθησία και χιούμορ, ένα θέμα για την Ειρήνη.

Ιβάν και Πρίγκιπας
Ιωάννα Λούφα-Τζοάννου
13x20.5 • Σελ.: 152 • Λ.Τ.: 7,30 €
27147 • 978-960-422-176-0
Ο Ιβάν, ένα παιδί της προσφυγιάς, φτάνει στη νέα πατρίδα, την Ελλάδα, με σύντροφο ένα σκύλο, τον
Πρίγκιπα, δώρο του παππού του που έμεινε πίσω. Οι πρώτες εντυπώσεις τον πληγώνουν, τον απογοητεύουν, αλλά γρήγορα συνειδητοποιεί ότι δεν είναι όλα μαύρα, χάρη στην ευαισθησία των νέων του φίλων, που
τον περιβάλλουν με τη στοργή και την αγάπη που χρειάζεται για να ξαναριζώσει.

Η μεγάλη αναμέτρηση
Ιωάννα Λούφα-Τζοάννου
13x20.5 • Σελ.: 224 • Λ.Τ.: 11,90 €
23806 • 978-960-422-909-3
Μια νέα περιπέτεια ξεκινά για τον Ιβάν, μαζί με τον πιστό του σκύλο τον Πρίγκιπα αφού χρειάζεται να αναμετρηθούν με δυνάμεις που τους ξεπερνούν για να βοηθήσουν τους αγαπημένους τους να ξεφύγουν. Θα
τα καταφέρουν; Η ζωή βέβαια δεν είναι παραμύθι. Μα και τα παραμύθια δεν είναι μέρος της ίδιας της ζωής;
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Α. 960-422-279-1 • Λ.T.: 15,10 €

16x21 • Eξώφυλλο: Α. Σκληρό µε κουβερτούρα / Β. Μαλακό

Α. 960-422-459-Χ • Λ.T.: 20,10 €

B. 978-960-547-253-5 • Λ.T.: 8,90 €

B. 978-960-547-140-8 • Λ.T.: 10,90 €

Α. 960-422-091-8 • Λ.T.: 13,70 €

Β. 978-960-547-094-4• Λ.T.: 8,90€

Β 978-960-547-052-4• Λ.T.: 9,90€

B. 978-960-547-122-4 • Λ.T.: 10,90 €

Α. 960-422-423-9 • Λ.T.: 12,70 €

B. 978-960-547-121-7 • Λ.T.: 8,90 €

Β. 978-960-547-058-6 • Λ.T.: 10,90€

B. 978-960-547-114-9 • Λ.T.: 10,90 €

Α. 960-422-081-0 • Λ.T.: 12,70 €

Α. 960-422-098-5 • Λ.T.: 14,10 €

Α. 960-422-274-0 • Λ.T.: 12,70 €

Α. 960-422-417-4 • Λ.T.: 13,90 €

TA ΚΛΑΣΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ

8+

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. EΓKEKPIMENΑ AΠO TO YΠ. ΠAIΔEIAΣ ΓIA TIΣ ΣXOΛ. BIBΛ/KEΣ • Σ.Π. 8η/16-1-06

Ιούλιος Βερν

Έκτωρ Μαλό
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B. 978-960-547-119-4 • Λ.T.: 8,90 €

Β. 978-960-547-090-6• Λ.T.: 8,90€

Α. 960-422-117-5 • Λ.T.: 13,70 €

Β. 978-960-547-059-3 • Λ.T.: 9,90€

B. 978-960-547-095-1 • Λ.T.: 9,90 €

Β. 978-960-547-051-7• Λ.T.: 10,90€

Α. 960-422-206-6 • Λ.T.: 13,90 €

Β. 978-960-547-053-1• Λ.T.: 10,90€

Β. 978-960-422-987-1• Λ.T.: 8,90€

B. 978-960-547-116-3 • Λ.T.: 10,90 €

B. 978-960-547-113-2 • Λ.T.: 8,90 €

Α. 978-960-422-850-8 • Λ.T.: 14,10 €

B. 978-960-547-118-7 • Λ.T.: 10,90 €

Α. 960-422-181-7 • Λ.T.: 13,90 €

B. 978-960-547-120-0 • Λ.T.: 9,90 €

Β. 978-960-547-057-9• Λ.T.: 9,90€

Α. 960-422-116-7 • Λ.T.: 12,00 €

Β. 978-960-547-096-8• Λ.T.: 12,90€

Α. 960-422-134-5 • Λ.T.: 12,70 €

Α. 978-960-422-546-0 • Λ.T.: 15,10 €

EΓKEKP. AΠO TO YΠ. ΠAIΔEIAΣ ΓIA
TIΣ ΣXOΛ. BIBΛ/KEΣ • Σ.Π. 8η/16-1-06
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Β. 978-960-547-091-3• Λ.T.: 9,90€

8+

Α. 960-422-463-8 • Λ.T.: 14,10 €

• Το παιχνίδι της χαράς
• Η Πολυάννα μεγαλώνει
• Η Πολυάννα παντρεμένη
• Η Πολυάννα μαμά
• Η Πολυάννα και το μυστικό της ευτυχίας
• Η Πολυάννα στο Χόλιγουντ

Β. 978-960-547-049-4 • Λ.T.: 9,90€

EΓKEKP. AΠO TO YΠ. ΠAIΔEIAΣ ΓIA
TIΣ ΣXOΛ. BIBΛ/KEΣ • Σ.Π. 32η/6-2-07

B. 978-960-547-115-6 • Λ.T.:10,90 €

Β. 978-960-547-092-0• Λ.T.: 9,90€

Β. 978-960-547-050-0 • Λ.T.: 9,90€

Πολυάννα
B. 978-960-547-087-6 • Λ.T.: 7,90 €

Α. 978-960-422--849-2 • Λ.T.: 12,70 €

Α. 978-960-422-106-6 • Λ.T.: 12,70€

Β. 978-960-547-078-4• Λ.T.: 9,90 €

Α. 960-422-106-X • Λ.T.: 12,70 €

Α. 960-422-062-4 • Λ.T.: 14,10 €

Β. 978-960-547-093-7• Λ.T.: 9,90€

Β. 978-960-547-097-5• Λ.T.: 8,90€

Α. 960-422-378-Χ • Λ.T.: 14,10 €

Α. 978-960-422-541-5 • Λ.T.: 13,90 €

Β. 978-960-4547-180-4 • Λ.T.: 8,90 €

Α. 960-422-419-0 • Λ.T.: 12,70 €

