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Φέτος είναι η χρονιά μου!



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 επε
ξεργάστηκε και ο Σωτήρης 
Μη τρούσης τις εικονογράφησε 
χωρίς να αφαιρεθεί η ουσία της 
κάθε ιστο ρίας. Το χιούμορ και η 
γνώση από το πάθημα που γίνεται 
μάθημα, συντελούν στην απολαυστι
κή ανάγνωση ακόμα και από ενήλι
κες....

Στο ημερολόγιο αυτό μπορείς να γράψεις το πόγραμμα του σχολείου και να ενη
μερωθείς για τα έτη 2015 και 2016. Σε κάθε ημέρα θα βρίσκεις ειδικό χώρο για 
τα βασικά μαθήματα. Εκεί μπορείς να σημειώσεις τα πάντα, ακόμα και για τις 
ξένες γλώσσες και τις άλλες δραστηριότητές σου. Έτσι θα οργανώσεις εύκολα τον 
χρόνο σου! Υπάρχει χώρος για τα καλύτερά σου (ταινίες, βιβλία, εκδρομές, θεα
τρικές παραστάσεις, μέχρι και φάρσες) ώστε να γράψεις τις αγαπημένες σου 
στιγμές της χρονιάς, μα και τις... άσχημες. Φυσικά, θα βρεις ποιος γιορτάζει 
καθημερινά, και τις Παγκόσμιες ημέρες. Όσο για τα Σαββατοκύριακα, θα βρεις 
έναν οδηγό για να θυμάσαι πώς πέρασες κάθε διήμερο! Και κινούμενα σχέδια στο 
κάτω ξεξί μέρος του βιβλίου!

ΣΧΟΛΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ

Γιώργος Κωνσταντινίδης • Σωτήρης Μητρούσης

23814 • 9789605472665

14.5x20 • Σελ.: 256

23813 • 9789605471842

15 x 21 • Σελ.: 188

23811 • 9789605471255

15 x 21 • Σελ.: 192

Βασισμένο στη σειρά 
των βιβλίων

Το Σχολικό Ημερολόγιο ενός UFO 
2015-2016

6,90€

10,80€
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ΖΩΓΡΑΦΟΙ  ΜΠΛΟΚ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (3+)

ΧΡΩΜΑΤΙΖΩ ΚΑΙ 
ΑΦΗΓΟΎΜΑΙ ΠΑΡΑΜΎΘΙΑ
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.
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21x27.5 • Σελ.: 8

AΚΟΝΙΖΩ ΤΟ ΜΎΑΛΟ ΜΟΎ
Ακονίζω το μυαλό μου με διασκεδαστικές 
δραστηριότητες

Ένα διασκεδαστικό βιβλίο 
με κρυπτόλεξα, διαφορές, 
λαβύρινθους, ανέκδοτα, 
κουίζ με αριθμούς και άλλα 
πολλά που βοηθούν τα παι
διά ν' αναπτύξουν τις γλωσ
σικές τους δεξιότητες, αλλά 
και να ψυχαγωγηθούν δημι
ουργικά.

21x27.5• Σελ.: 48

23400• 9789604228652

Eικόνες: Άκης Μελάχρης

ΖΩΓΡΑΦΟΙ - ΑΛΜΠΟΎΜ
Σούπερ χρωματίζω

22560 • 9789604229741

17x25 • Σελ.: 96

Ένα βιβλίο με 96 σελίδες 
για χρωμάτισμα που θα 
δώσει την ευκαιρία στους 
μικρούς μας φίλους να 
απασχοληθούν δημιουργι
κά και να εξοικειωθούν με 
τα χρώματα.

Eικόνες: Λ. Δενεζάκη, 
Π. Φούρκα, 
Ε. Καραντινού

ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ

Διασκεδάζω και μαθαίνω με 135 δραστηριότητες και παιχνίδια

16.5x24• Σελ.: 112

Eικόνες: Άκης Μελάχρης

23405 • 9789605471095

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. Κρυπτόλεξα, εικονόλεξα, διαφορές, παιχνίδια με αριθμούς και πράξεις, ανέκδοτα 
και άλλα πολλά θα δώσουν την ευκαιρία στα παιδιά να περάσουν ευχάριστα αλλά και 
εποικοδομητικά τον ελεύθερο χρόνο τους.

4+

3,30€

1,30€

3,95€

4,90€
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21x27,5 • Σελ.: 16 Νο1
22573 • 9789604229499

 Νο2
22574 • 9789604229505

 Νο3, Τα κατοικίδια ζώα
22575 • 9789604229512

 Νο4, Τα μέσα μεταφοράς
22576 • 9789604229529

 Νο5, Τις εποχές του χρόνου
22577 • 9789604229536

 Νο6, Τα ζώα της ζούγκλας
22578 • 9789604229543

 Νο7, Σκηνές από την ελληνική μυθολογία
22579 • 9789605472092

 Νο8, Τα έντομα
22580 • 9789605472108

 Νο9, Τα λουλούδια
22581• 9789605472115

 Νο10, τα μουσικά όργανα
22582 • 9789605472122

 Νο11, Τα πουλιά
22583 • 9789605472139

 Νο12, Τα ζώα της θάλασσας
22584 • 9789605472146

 Νο13, Τα ζώα του δάσους
22585 • 9789605472153

 Νο14, Την οικογένεια
22586 • 9789605472160

 Νο15, Τις γιορτές του χρόνου
22587 • 9789605472177

 Νο16, Το πάρτι
22588 • 9789605472184

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΎ ΒΗΜΑΤΑ - ΧΡΩΜΑΤΙΖΩ 3+Σειρά Β'

1,80€
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ΓΝΩΣΕΙΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (4+)

• Tα πρώτα μου 15 ζώα

• Tα πρώτα μου σχήματα, χρώματα, αριθμοί

• Tα πρώτα μου επαγγέλματα

Δεν είναι ποτέ πολύ νωρίς για να θέσουμε τα θεμέλια της γνώσης. H νέα μας σειρά με γενικό τίτλο ΜΠΛΟΥΜ! σχε
διάστηκε 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.

23x25 • Σελ.:32
Άννα Παπαδημητρίου
Eικόνες: Εύα Καραντινού

25131 • 9789605471231 25132 • 9789605471248 25133 • 9789605472214

3+
4,80€
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Παραδόσεις τις πατρίδας μας
Ήθη • Έθιμα • Δραστηριότητες
Έυα Καραντινού

21x27.5 • Σελ.: 104

ΚΩΔ.: 21925 • ISBN: 9789604226658

Ξέρεις τι είναι τα «Xελιδονίσματα» και η «Περπερούνα»; Θέλεις να μάθεις πως έραβαν 
οι μαμάδες στο στόμα του λύκου; Tι είναι το «αμίλητο νερό» και η «μαλλιαρή»; Mάθε για 
όλα αυτά, διασκεδάζοντας με υπέροχα αυτοκόλλητα και χρωματίζοντας, τις όμορφες 
εικόνες του βιβλίου.

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

Ένα βιβλίο που απευθύνεται 
σε παιδιά προσχολικής ηλικί
ας με 150 ευχάριστες δρα
στηριότητες και αυτοκόλλη
τα που σκοπό έχουν να βοη
θήσουν τα παιδιά να αναπτύ
ξουν τις ικανότητες και τις 
δεξιότητές τους.

Οι πρώτες μου 150 δραστηριότητες

28110 • 9789604228799

21x27.5 • Σελ.: 96

Eικόνες: Λιάνα Δενεζάκη

Διασκεδάζω και μαθαίνω με 80 δραστηριότητες
Eικόνες: Λ. Δενεζάκη • Ν. Κούτσης

23402 • 9789604228607

16.5x24 • Σελ.: 80

BIBΛIA ΔPAΣTHPIOTHTΩN
Το μεγάλο βιβλίο των επιστημών
Με περισσότερα από 800 αυτοκόλλητα

24x31 • Σελ.: 104 21351 • 9789604227440

Στο βιβλίο αυτό υπάρχουν περισσότερες από πενήντα εξαιρετικά διασκεδα
στικές 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 υπό
βαθρο που κρύβεται πίσω από τη λειτουργία τους.

6+

60 Μαγικές Δραστηριότητες για Αγόρια

MAΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δύο διασκεδαστικά βιβλία με κρυπτόλεξα, εικονόλε
ξα, παιχνίδια και άλλες δραστηριότητες που δίνουν 
την ευκαιρία στα παιδιά να ψυχαγωγηθούν δημιουργι
κά.

21x27,5 • Σελ.: 48

Eικόνες: Άκης Μελάχρης

Eικόνες: Εύα Καραντινού

60 Μαγικές Δραστηριότητες για Κορίτσια

21454 • 9789605471514 21453 • 9789605471521

3,60€ 5,90€

4,00€

3,50€

14,90€
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BΙΒΛΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ

OI ΠΡΩΤΕΣ ΜΟΎ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  5+
Συμπεριφέρομαι σωστά; • Τρέφομαι σωστά; 
Πώς γίνονται τα μωρά; • Πώς να φροντίζω την καθαριότητά μου;
Εύα Καραντινού
Τέσσερα μοναδικά βιβλία για παιδιά αλλά και βιβλίαεργαλείο για γονείς και δασκάλους!
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21.5x26.5 • Σελ.: 32

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΑΞΙΕΣ  4+

•  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!

Ιστορίες που «προειδοποιούν» τα παιδιά για το αποτέλεσμα των ανάρμοστων συμπεριφορών τους.

Phil Roxbee Cox
Εικόνες: Jan McCafferty
Απόδοση: Μαρία Αγγελίδου
23x25 • Σελ.: 40
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60 Mαγικές Δραστηριότητες 
με Νεράιδες

60 Mαγικές Δραστηριότητες 
με Πριγκίπισσες

21x27.5• Σελ.: 32

Eικόνες: Εύα Καραντινού

21455 • 9789605472399

Δύο διασκεδαστικά βιβλία με δραστηριότητες 
και παιχνίδια, παρέα με νεράιδες και πριγκίπισ
σες, που δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να 
απασχοληθούν δημιουργικά και ευχάριστα.

ΜΑΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

21456 • 9789605472405

3,20€

9,90€

6,90€
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Ένα βιβλίο, για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται κάποιος σε κάθε στιγμή, σε κάθε 
περίπτωση, ανάλογα με το περιβάλλον και την οικειότητα που έχει με τα άλλα άτομα. 
Eυγένεια ανάμεσα στην οικογένεια, στο σχολείο, στην πόλη, στις διακοπές, στο ταξί
δι, στις ευτυχισμένες στιγμές, στο τραπέζι. Eυπρέπεια στην εμφάνιση και κοσμιότητα 
σε κάθε περίσταση που στο τέλος γίνονται τρόπος ζωής, φυσική και εσωτερική ευγέ
νεια κι όχι μόνο επιφανειακή κι επίπλαστη.

Πρωταθλητές κόσμου στην ευγένεια
S. Frattini -  S. Ledu

22291 • 978960422622123.5x26 • Σελ.: 104

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΛΗΣ ΣΎΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  8+

21113 • 9789604226283

22.5x27.5 • Σελ.: 40
Tα βιβλία αυτά εξερευνούν το πώς ο 
τρόπος ζωής μας μπορεί να επηρεάσει 
τη φύση καθώς και το  από πού προέρχε
ται η ενέργεια. Προτείνουν ιδέες για τη 
φροντίδα του περιβάλλοντος.

Kay Barnham

Προστατέψτε τη φύση
Σώσε το νερό

Eξοικονομώντας ενέργεια

21249 • 9789604226184

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου
Ένας πολύτιμος πρακτικός οδηγός για να σώσουμε τον πλανήτη μας

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 συνερ
γαστούμε για να την σταματήσουμε. Σκληρό, διασκεδαστικό και γεμάτο ουσιώδη 
γεγονότα και προτάσεις για το πώς μπορούμε να επέμβουμε στις αλλαγές αυτές,

25.5x25.5 • Σελ.: 144

Laurie David - Cambria Gordon

21114 • 978960422629021112 • 9789604225583

Ένα εξαιρετικό βιβλίο που διδάσκει, αφυπνίζει και ευαισθητοποιεί τους αναγνώστες για 
ότι έχει σχέση με τη φύση και το περιβάλλον. Tο παιδί μαθαίνει τα προβλήματα του πλα
νήτη που ζει, να σέβεται και να προστατεύει την χλωρίδα και την πανίδα, να γίνεται λιγότε
ρο καταναλωτικό. Mαθαίνει να ζει πιο κοντά στη φύση, να θαυμάζει το μεγαλείο της και 
να το προστατεύει. Yπάρχουν άπειρες ιδέες για δραστηριότητες, ψυχαγωγία, δημιουργία 
και το σπουδαιότερο, το παιδί μαθαίνοντας αποκτά οικολογική συνείδηση.

Πρωταθλητές κόσμου στην οικολογία
21253 • 978960422621423.5x26 • Σελ.: 104

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΎΣΗ  6+

S. Frattini -  S. Ledu

Εξωσχολική 
Βία – 

Βullying

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

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

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΤΕΣΤ.

17x25 • Σελ.: 128 21285 • 9789604225125

Ας χτίσουμε τις άμυνες στα παιδιά μας, ενάντια στον 
λεκτικό, σωματικό, κοινωνικό και ηλεκτρονικό εκφοβισμό!

10+

10,70€

7,90€

7,90€

7,90€

5,80€
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ  5+

21χ27.5 • Σελ.: 40

MAΘAINΩ KAI NOIAZOMAI ΓIA TO ΠEPIBAΛΛON  7+

Kείμενα: Πόπη Mωραΐτου – Γιώργος Bούλγαρης

12111 • 9789604226689 22312 • 9789604226696

Μια ιστορία για τη σωστή διατροφή
Πέντε σωματοφύλακες κλεισμένοι στο ψυγείο

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

29902 • 978960422611523.5x25 • Σελ.: 40 

17H XΙΛΙΑΔΑ

Άννα Βερούλη - Νίκος Μιχαλόπουλος

Νερό • Ενέργεια

21260 • 9789604225491

Ταξίδι στο Φεγγάρι

Aυτό το υπέροχο εικονογραφημένο βιβλίο σε ταξιδεύει στο Φεγγάρι για να το ανακαλύ
ψεις. Mπορείς να πετάξεις στο διάστημα, να περπατήσεις πάνω στο Φεγγάρι, και να δεις 
τη Γη μας από εκεί επάνω.

26x26 • Σελ.: 32 

Anna Milbourne - Benji Daves

21259 • 9789604225507

Anna Milbourne - Serena Riglietti

Κάτω από τη Γη

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

26x26 • Σελ.: 32

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΎΣΗ  4+

Με φύλλα εργασίας και δραστηριότητες παιχνίδια 
για το περιβάλλον.

23708 • 9789605470883

Στον κόσμο των σκουπιδιών 
έρχεται κάτι καινούριο: η 
Ανακύκλωση. Τα σκουπίδια 
της χωματερής τρομοκρα
τούνται. Kιν δυ νεύ ουμε ά ρα
γε; ανα ρω τιού νται κι έτσι, μια 
θαρραλέα ομάδα με αρχη
γό τον Τζίμη, το μικρό κον
σερβοκούτι, αποφασίζει να 
ανακαλύψει τι συμβαίνει και 
να σώσει όλα τα σκουπίδια 
της χωματερής. Παρά τους 

κινδύνους και τα εμπόδια που αντιμετώπισαν, κατάφε
ραν 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.
Περιέχει δραστηριότητες στο τέλος του βιβλίο.

H κ. Ανακύκλωση και η περιπέτεια 
των σκουπιδιών
Ζαχαριουδάκη Μαρία • Εικόνες: Άκης Μελάχρης

15.5x20.5 • Σελ.: 48

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ από 7 χρόνων / ΣΒΟΥΡΑ

Tα βιβλία της σειράς «Μαθαίνω και νοιάζομαι για το Περι
βάλλον» απευθύνεται σε παιδιά, αλλά αποτελεί κι ένα χρή
σιμο εργαλείο για όσους ασχολούνται με την εκπαίδευση 
των παιδιών. Μπορούν να αξιοποιηθούν σε προγράμματα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή άλλες καινοτόμες δρά
σεις του σύγχρονου σχολείου. Μέσα από τις σελίδες των 
βιβλίων το παιδί αποκτά τις βασικές γνώσεις για θεμελιώδη 
και πολυδιάστατα περιβαλλοντικά ζητήματα και συνειδητο
ποιεί τη συμβολή του στην προστασία του περιβάλλοντος.

9,90€

9,90€

5,80€

5,90€

13,05€
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EΓKEKPIMENA AΠO TO YΠ. ΠAIΔEIAΣ ΓIA TIΣ ΣXOΛ. BIBΛ/KEΣ  • Σ.Π. 35η/28207

•  Το όνειρο της Άννας • Mια ιστορία για τον στίβο

•  Η περιπέτεια του Νικόλα • Mια ιστορία για το ποδόσφαιρο

Τα βιβλία περιέχουν αξίες ζωής μέσα από τον αθλητισμό. Μιλά νε 
για την αξία της συντροφικό τητας, της ευγενούς άμιλ λ ας, της υπευ
θυ νό τη τας και της προ σπά θειας του «αγωνίζεσθαι» στη ζωή!

21x27.5 • Σελ.: 32

ΟΝΕΙΡΕΎΟΜΑΙ ΘΕΛΩ ΜΠΟΡΩ  5+

12271 • 960422487512272 • 9604224883

Άννα Βερούλη - Νίκος Μιχαλόπουλος

• O πόλεμος και η ειρήνη • Η δουλειά και το χρήμα 
• H ζωή και ο θάνατος • Για την αλήθεια και για το ψέμα

Bιβλία γραμμένα πολύ απλά, με παρα δείγματα παρμένα από την καθημερινή ζωή, συχνά γεμάτα χιούμορ, βοηθούν 
τα παιδιά να βάλουν σ’ ενέργεια τη σκέψη και την κρίση τους και να βρουν απαντήσεις στα σοβαρά προβλήματα που 
τα απασχολούν.

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΓΕΎΣΗ ΑΠΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ  9+

Μπριτζίτ Λαμπέ - Μισέλ Πυές • Απόδοση: Βίτω Αγγελοπούλου 15.5x23 • Σελ..: 40 
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21x27.5 • Σελ.: 64

ΑΓΑΠΩ ΤΗ MYΘΟΛΟΓΙΑ

21x27.5 • Σελ.: 32

ΑΓΑΠΩ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
Η Ιστορία - Δραστηριότητες - ΠαιχνίδιαΤόμοι

Θεοί και Ήρωες • Τόμος No1
28260 • 9789605470357

Τρωικός πόλεμος - Οδύσσεια 
• Τόμος No2
28263 • 9789605470418

Μέγας Αλέξανδρος
27250 • 9789605470012

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος 
Ο τελευταίος αυτοκράτορας 
27251 • 9789605470203

4,85€

5,90€

4,50€5,90€
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Μέσα στο κρυπτόλεξο υπάρχουν, οριζόντια και κάθετα, 12 λέξεις 
σχετικές με τους 12 άθλους του Ηρακλή. Μπορείς να τις βρεις;

20

Ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσει ο Δαίδαλος 
έτσι ώστε να φτάσει στα φτερά που έφτιαξε 

για να αποδράσει από τον Λαβύρινθο;

27

21x27.5 • Σελ.: 32
ΑΓΑΠΩ ΤΗ MYΘΟΛΟΓΙΑ (Σειρά Α΄)
Ο μύθος - Δραστηριότητες - Παιχνίδια

Οι θεοί των αρχαίων 
Ελλήνων
28250 • 9789605470029

Οι άθλοι του Ηρακλή
28253 • 9789605470050

Οι άθλοι του Θησέα
28252 • 9789605470043

Ο Ιάσονας
και το χρυσόμαλλο δέρας
28254 • 9789605470173

Τρωικός πόλεμος
28251 • 9789605470036

Οδύσσεια
28255 • 9789605470197

Η αρπαγή της 
Ευρώπης και η ιστορία 
των τριών γιων της

28256 • 9789605470388

Δαίδαλος και Ίκαρος
28257 • 9789605470982

Φρίξος και Έλλη -  
Ορφέας και Ευριδίκη
28258 • 9789605471576

Προμηθέας - Το κουτί 
της Πανδώρας
28259 • 9789605471774

Θεά Αθηνά και 
Αράχνη - Ασκληπιός
28350 • 9789605472276

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

A. Δ. Μακρή • Εικόνες: A. Μελάχρης – Ι. Μαρουλάκης – N. Μαρουλάκης - E. Καραντινού - Μ. Λουκιανός

Υπό την αιγίδα 
της UNESCO

Δύο από τις 6 λεπτομέρειες δεν αντιστοιχούν στην πάνω εικόνα. Μπορείς να βρεις ποιες;

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ • ΠΑΙΧΝΙΔΙA

17

Το μήλο της Έριδας

Στη Φθία γινόταν μεγάλο γλέντι.

Παντρευ ό   ταν ο βασιλιάς Πηλέας με την 

πρωτότοκη κόρη του Νηρέα, τη Θέτιδα. 

Το προξενιό γι’ αυτόν τον γάμο που έγινε 

στον Όλυμπο το είχε κάνει ο Δίας. 

Καλεσμένοι ήταν όλοι οι θεοί, εκτός 

από τη θεά Έριδα. Μόλις το έμα-

θε όμως εκείνη, έγινε έξαλλη από 

θυμό. Για να τους εκδικηθεί, πήρε ένα ολόχρυσο 

μήλο κι έγραψε πάνω του: «Η καλλίστη λαβέτω». 

Δηλαδή: Ας το πάρει η ομορφότερη.

Ύστερα έριξε το μήλο 

μπροστά στην Ήρα, την 

Αθηνά και την Αφροδίτη. 

Αμέσως ξέσπασε μεγάλος 

καβγάς ανάμεσα στις θεές, 

γιατί το διεκδικούσαν και οι 

τρεις.
Τότε ο Δίας, αλλά και οι 

άλλοι θεοί, βρέθηκαν σε 

πολύ δύσκολη θέση. 

Όποια θεά και να διά-

λεγαν θα δημιουργού-

σαν έχθρα με τις άλλες. 

Έτσι, ο Δίας αποφάσισε να 

βάλει κριτή κάποιον άλλον. Φώναξε τον Ερμή και του είπε 

να πάει τις θεές στο βουνό Ίδη της Τροίας. 

Εκεί θα αποφάσιζε για την ομορφότερη 

ο Πάρης, ο γιος του βασιλιά της Τροίας 

Πριάμου.

Αμέσως ο Ερμής εκτέλεσε την 

εντολή του Δία και μέσα σε 

μια στιγμή, οι θεές βρέθηκαν 

μπροστά σ’ έναν όμορ φο βο-

σκό, που δεν ήταν άλλος από 

τον Πάρη. Πώς τώρα ένα 

βασιλόπουλο είχε γίνει βο-

2

3

4,50€
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5+

Οι άθλοι του Ηρακλή
29253 • 9789605472320

Οι άθλοι του Θησέα
29252 • 9789605472337

Οδύσσεια
29255 • 9789605472351

Τρωικός πόλεμος
29251 • 9789605472344

Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΟΎ ΜΎΘΟΛΟΓΙΑ • ΜΕ CD

Η νέα σειρά «Η αγαπημένη μου μυθολογία» θα ενθουσι
άσει τους μικρούς αναγνώστες, ταξιδεύοντάς τους στον 
συναρπαστικό κόσμο της ελληνικής μυθολογίας, δίνο
ντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν τους σημαντικότε
ρους μύθους της πιο γνωστής μυθολογίας του κόσμου. 
Η έγχρωμη εικονογράφηση και το CD, με τη δραματο
ποιημένη αφήγηση των μύθων, που περιέχεται σε κάθε 
βιβλίο, αποτελούν δύο ακόμα σημαντικούς λόγους για 
να αγαπήσουν οι μικροί μας φίλοι αυτή τη νέα φροντι
σμένη σειρά.

17x25 • Σελ.: 40/48 • Σκληρό εξώφυλλο
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Η Οι θεοί του Ολύμπου
29250• 978-960-547-236-8

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

Aριστοτέλης
Νένα Κοκκινάκη

Περικλής
Έμμυ Καλτσίκη
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 Σωκράτης
Νένα Κοκκινάκη
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21x29 • Σελ.: 48/40/56ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  8+

Ο Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης 
ήταν ο πατέρας της επιστήμης, ο 
πρώτος που έβαλε τα θεμέλια της 
μεθοδικής σκέψης και ανέλυσε τα 
φαινόμενα της επιστήμης με βάση 
τη λογική. Ο Αριστοτέλης πίστευε ότι 
τα πιο πολύτιμα εφόδια στη ζωή του 
ανθρώπου είναι η παιδεία και η 
αγωγή.

Ο Περικλής, ο μεγαλοφυής Αθη
ναίος πολιτικός, που συνέδεσε το 
όνομά του με τη λαμπρότερη και 
δημιουργικότερη περίοδο της ελλη
νικής ιστορίας, τον "χρυσό αιώνα". 
Πέρα από τα ιστορικά γεγονότα, θα 
πλησιάσουμε τον Περικλή ως 
άνθρωπο, προσπαθώντας να κατα
νοήσουμε την προσωπικότητα του 
σπουδαίου αυτού προγόνου μας.

Ο Σωκράτης, ο μεγάλος δάσκαλος 
των αιώνων, πολίτης της αρχαίας 
Αθήνας, αγάπησε τους ανθρώπους 
και θυσιάστηκε γι' αυτούς. Το παρά
δειγμά του δίδαξε την προσήλωση 
στους νόμους. Όλη η ανθρωπότητα 
μιλά με σεβασμό για τον σοφό 
Σωκράτη που προτίμησε να πεθάνει 
άδικα, παρά να παραβεί τους 
νόμους της πατρίδας του.

8,90€

7,00€
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΎΘΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ  8+

Aκρόπολη και θεά Αθηνά

Το θαύμα της Κρήτης και ο Μίνωας

21x27.5 • Σελ.: 40

Γιατί η Αθηνά ήταν η λατρεμένη θεά των αρχαίων Ελλήνων και θεά της σο  φίας; Τι 
ήταν τα Παναθήναια, πότε και πώς χτίστηκε η πρώτη Ακρόπολη; Γιατί ο 5ος αιώνας 
π.Χ. ονομάστηκε χρυσός αιώνας; Πόσο και γιατί επηρέασε ο πολιτισμός της κλασι
κής Ελλάδας όλον τον κόσμο; Είναι μερικά από τα ερωτήματα για τα οποία δίνονται 
απαντήσεις σε αυτό το συναρπαστικό βιβλίο. Περιέχονται επι πλέον χρήσιμες ιστο
ρικές πληροφορίες, καθώς και δραστηριό τητες.

Γιατί ο Κρητικός πολιτισμός ήταν ο πρώτος ελληνικός και ευρωπαϊκός πολιτισμός;  
Ποιος ήταν ο πατέρας του Μίνωα και γιατί τιμώρησε τον Μίνωα ο θεός Ποσειδώνας; 
Ποιος καλλιτέχνης δημιούργησε τα ανάκτορα της Κνωσού; Τι ήταν τα ταυροκαθά
ψια;... είναι μερικά από τα ερωτήματα για τα οποία δίνονται απαντήσεις σ’ αυτό το 
συναρπαστικό βιβλίο των μύθων και της γνώσης. Περιέχονται επιπλέον χρήσιμες 
ιστορικές πληροφορίες, καθώς και δραστηριό τητες.

26250 • 9789605471101

26251 • 9789605471453

Mυθολογία - Ιστορία - Δραστηριότητες

Mυθολογία - Ιστορία - Δραστηριότητες

29006 • 9789604225972

29005 • 960422428Χ
EΓKEKPIMENO AΠO TO YΠ. 
ΠAIΔEIAΣ ΓIA TIΣ ΣXOΛ. BIBΛ/KEΣ
Σ.Π. 32η/6207

Πόπη Mαγουλά-Γαϊτάνου 
Εικόνες: Χρήστος Βαρλάμος

Πόπη Mαγουλά-Γαϊτάνου 
Εικόνες: Χρήστος Βαρλάμος

Δάμων και Φιντίας Oι εννέα Mούσες 
και οι καλές τέχνες

23x26.5 • Σελ.: 32

23x26.5 • Σελ.: 32

Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά

Οι Καρυάτιδες μετράνε τα φεγγάρια

21x29 • Σελ.: 48 29021 • 9789605470159

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...

Ένυ Τούντα • Εικόνες: Σπύρος Γούσης

Μια συναρπαστική ιστορία για τη φιλία ανάμεσα σε δυο 
νέους, τον Δάμωνα και τον Φιντία, τόσο δυνατή που δεν 
λύγισε ακόμη και μπροστά στον θάνατο. Μια ιστορία που 
θα μπορούσε να συμβεί ακόμη και σήμερα. Γιατί η αλη
θινή φιλία δεν ορίζεται από κανόνες, αλλά γεννιέται. Και 
είναι το καλύτερο που μπορεί να συμβεί στη ζωή του 
κάθε ανθρώπου.

Σ' εκείνα τα πολύ παλιά χρόνια γεννήθηκαν εννέα πανέ
μορφες κόρες, οι Μούσες, που είχαν την τύχη να είναι 
προικισμένες με ξεχωριστές χάρες οι κάθε μια. Και 
αυτές τις χάρες δεν τις κράτησαν για τον εαυτό τους 
αλλά τις χάρισαν γενναιόδωρα στους θεούς και τους 
ανθρώπους για να γίνουν πιο πλούσιοι στην σκέψη και τα 
συναισθήματα, να κάνουν καλύτερη τη ζωή τους.

7,00€

7,00€

7,80€

5,90€
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27401 • 9789604227136 27402 • 9789604227129 27403 • 9789604227143 27404 • 9789604227150

• 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

AΓΩΓΗ ΎΓΕΙΑΣ  12+

Με ενδιαφέροντες πίνακες δεδομένων, διαγράμματα, χρήσιμες συμβουλές και πλούσιο έγχρωμο φωτογραφικό 
υλικό, αυτά τα βιβλία σε βοηθούν να κατανοήσεις την αξία ενός υγιούς σώματος αλλά και πνεύματος.

22,5x27,5 • Σελ.: 56

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 εκπαι
δευτικό 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;

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

23.5x22 • Σελ.: 96 28011 • 9789605472207

Ιλεάνα Κλοκώνη • Εικόνες: Γιώργος Γρηγοράτος

ΑΞΙΕΣ ΟΛΎΜΠΙΑΚΕΣ 8+

12,90€

6,50€

14



ΜΑΘΑΙΝΩ ΣΤΟ ΠΡΟΝΗΠΙΟ
Εξασκώντας τη λεπτή κινητικότητα και τον οπτικοκινητικό συντονισμό

Εικόνες: Πέγκυ Φούρκα

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. 

24x31 • Σελ.: 16

Οι πρώτοι μου Αριθμοί
28105 • 9789604226054

Το πρώτο μου Αλφαβητάρι
28108 • 9789604226047

Mαρία Pετζέπη - Aθηνά Mαργέλη • Eικόνες: Π. Φούρκα

Τα πρώτα μου βήματα στα Μαθηματικά 3+
28x20.5 • Σελ.: 132

Τα πρώτα μου βήματα στη Γραφή 3+
28x20.5 • Σελ.: 100

12302 • 9789604225262          12301 • 9789604225279

Το πρώτο μου βιβλίο για το Προνήπιο

24401 • 9789605470715Δρ Πηνελόπη Μωραΐτου 21x27,5• Σελ.: 104

Τα βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως σε παιδιά της προνηπιακής ηλικίας. Με ευχάριστες και 
διασκεδαστικές δραστηριότητες σχεδιασμένες για τις ανάγκες των προνηπίων τα βοηθούν: 
 να αναπτύξουν τις ικανότητες και δεξιότητές τους 
 να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους 
 να περιγράφουν μια εικόνα 
  να ασκούν τη λεπτή κινητικότητα των μυών τους σχηματίζοντας γραμμούλες τρίγωνα και 

κύκλους 
 στη βαθμιαία επαφή τους με τις πρώτες μαθηματικές έννοιες 
 στην κατανόηση και εφαρμογή των βασικών μαθηματικών διαδικασιών 
 στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης.

Το βιβλίο αυτό περιλαμβά
νει ασκήσεις προμαθηματι
κών εννοιών, που αποτε
λούν αναπόσπαστο μέρος 
της προσχολικής αγωγής, 
είναι σύνθετες γνωστικά 
και συμβάλλουν σημαντικά 
στη γνωστική ανάπτυξη του 
παιδιού. Σύμφωνα με τη 
νοητική ανάπτυξη αυτής 

της ηλικίας το παιδί μπορεί να εξασκηθεί και να κατακτήσει 
τις έννοιες των μεγεθών, των χρωμάτων και των σχημάτων 
μέσα από την εκμάθηση της γλωσσικής τους έκφρασης και 
της νοητικής τους παράστασης.

Το βιβλίο αυτό απευθύνε
ται σε παιδιά προσχολικής 
ηλικίας και είναι προσαρ
μοσμένο στη νοητική ανά
πτυξη και στις γνωστικές 
δεξιότητες παιδιών από 3 
1/2 ετών. Περιλαμβάνει 
ζώα, αντικείμενα και πρό
σωπα του οικείου γνωστι
κού περιβάλλοντος, των 

οποίων τα παιδιά γνωρίζουν το όνομα, τις χαρακτηριστι
κές κινήσεις ή λειτουργίες και πώς αυτές εκφράζονται 
γλωσσικά.

Τα πρώτα μου Σχήματα
28107 • 9789604226061

Τα πρώτα μου Χρώματα
28107 • 9789604226061

8,50€10€

6,80€

2,65€
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Επιμέλεια: Ελένη Βουδούρη

•  Mαθαίνω να γράφω τα πεζά και τα κεφαλαία γράμματα
•  Mαθαίνω να γράφω τους πρώτους μου αριθμούς

24.5x25.5 • Σελ.: 48

Τετράδια γραφής που το αποτέλεσμα της ολοκλή
ρωσής τους, ενθαρρύνει τα παιδιά στην πρώτη 
τους προσπάθεια να σχηματίσουν γράμματα και 
αριθμούς.

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

22191 • 9789604229796 22192 • 9789604229802 

Το πρώτο μου βιβλίο για 
το Νηπιαγωγείο

Ένα βιβλίο με ευχάριστες και διασκεδαστικές δραστη
ριότητες, σχεδιασμένες για τις ανάγκες των νηπίων. 

21x27,5 • Σελ.: 104 24402 • 9789605470722

Δρ Πηνελόπη Μωραΐτου

Γραφή για νήπια
Νίκος Στρωματάς

21x27,5• Σελ.: 88 22190• 9789604229789

Ένα πολύτιμο βοήθημα για τα παιδιά ηλικίας 46 χρό
νων, 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 κατά
κτηση της ανάγνωσης και της γραφής.

21x28• Σελ.: 72
21134• 9602341688

Aρχίζω να μαθαίνω 
στο Νηπιαγωγείο Νο 2

Νίκος Στρωματάς
Όρσια Παυλοπούλου

Ασκήσεις με προμαθηματι
κές, προγραφικές και προ
αναγνωστικές έννοιες.

24,5x25,5• Σελ.: 16

Aυτό το βιβλίο στόχο έχει να προετοιμάσει τα μικρά παιδιά για το νηπιαγωγείο. Μέσα από 
τη μεγάλη τους αγάπη για τα ζώα, τα παιδιά εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τη μάθηση. 

Ο Λέων ο χαμαιλέων

21182 • 960-422-272-4

Μαρτίν Λαρντινουά-Κανελλου

3,60€

Παρέα με τον Πίκο Μετρώ από το 1 έως το 6

21χ27,5 • Σελ.: 16 12205 • ΙSBN: 960-422-139-6

Ένα ευχάριστο βιβλίο για παιδιά από 3 έως 5 χρόνων, που μέσα από διασκεδαστικές 
δραστηριότητες, τους μαθαίνει τα πρώτα βήματα στην αριθμητική και τους οξύνει την 
παρατηρητικότητα.

1,00€

1,00€

3,90€

5,80€

6,80€
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Τα πρώτα μου βήματα στο Νηπιαγωγείο
Νίκος Στρωματάς • Όρσια Παυλοπούλου

21x27,5 • Σελ.: 104

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

24405 • 9789605470739

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 αυτοεκτί
μησης, αλλά και για την έγκαιρη ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης.

Τα συναισθήματα πάνε στο Νηπιαγωγείο
H πρώτη συναισθηματική ανά-γνωση
Φρίντα Καλαντζή • Eικόνες: Τάσος Συνερλής

21185 • 978960422896621x28 • Σελ.: 88

Το έργο αυτό προσφέρει διπλή προσέγγιση στο θέμα «Ο χορός στο νηπιαγωγείο». Στο 
πρώτο μέρος προτείνεται μια επισκόπηση του θέματος «Σχολικός χορός» και της εφαρ
μογής του με ομοιογενή και διεπιστημονική μέθοδο. Στο δεύτερο μέρος ομαδοποιούνται 
προτάσεις πρακτικής εφαρμογής με τη μορφή 31 καρτελών.

Ο χορός στο νηπιαγωγείο
Ιζαμπέλ Μπελισά - Νικόλ Ιμπερτί

19x26 • Σελ.: 104 21369 • 9604221418

Τα πρώτα μου μαθηματικά για νήπια

21x27,5 • Σελ.: 144

Νίκος Στρωματάς

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

24406 • 9789605470746

Δρ. Π. Μωραΐτου – Γ. Bούλγαρης • Eικόνες: Π. Φούρκα

Μαθαίνω παίζοντας στο Νηπιαγωγείο

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε παιδιά της προσχολικής ηλικίας (45 ετών). 
Με ευχάριστες και διασκεδαστικές δραστηριότητες, έχουν σκοπό να βοηθήσουν τα παι
διά να αναπτύξουν τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους, έτσι ώστε να αρχίσουν να 
αντιλαμβάνονται το νόημα της γραφής καθώς και να έχουν μια πρώτη και βαθμιαία 
επαφή με τις πρώτες μαθηματικές έννοιες.

20,5x28• Σελ.: 144

Αρχίζω να γράφω 130 ασκήσεις προγραφής 4+

12310• 9789605470180

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

Mαρία Pετζέπη - Aθηνά Mαργέλη • Eικόνες: Π. Φούρκα
8,90€

6,80€

6,80€

2,75€

7,50€

7,80€

21x27,5 • Σελ.: 32 13302 • 9789604226931
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Ένα εύχρηστο εικονόλεξο, που απευθύνεται σε παιδιά 4 
έως 6 ετών. Ένα ευχάριστο βιβλίο, όπου ο μαθητής έχει 
εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες που αναζητά κάθε 
φορά. Συμπεριλάβαμε – για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
σε παρόμοιο έργο – το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο 
(International Phonetic Alphabet  IPA). Το Διεθνές 
Φωνητικό Αλφάβητο βοηθά τον μαθητή να εξοικειωθεί 
με την ορθή προφορά της Αγγλικής, παρέχοντας ταυτο
χρόνως ένα ισχυρό εφόδιο για την επιτυχή εκμάθηση 
της γλώσσας. 

Οι πρώτες μου 100 λέξεις στα Αγγλικά
Με ασκήσεις γραφής και εμπέδωσης

Σωτήρης Τσιώρης • Eικόνες: Ιούλιος Μαρουλάκης

22500 • 978960422776121x29 • Σελ.: 48

22501 • ΙSBN: 9789602347260

Με αυτοκόλλητα

21x29 • Σελ.: 16

Οι πρώτες μου λέξεις 
Ελληνικά - Αγγλικά

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Σύγχρονο Αλφαβητάριο

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.

21x27,5 • Σελ.: 72 28038 • 9789602348505Νίκος Στρωματάς

Το πρώτο μου βιβλίο για τη γραφή 
και την ανάγνωση

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 γράμ
ματος ή εικόνας και λέξης.

21129 • 9789604228805

21x27,5 • Σελ.: 152

Νίκος Στρωματάς

Μαθαίνω να γράφω σωστά • Α΄ Δημοτικού

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  μέσα από 
την έρευνα και την παρατήρηση.

21x27,5 • Σελ.: 104

24404 • 9789605470753

Νίκος Στρωματάς

Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

21x28• Σελ.: 56

21132• 960234086Χ

Aρχίζω να γράφω 
και να διαβάζω Νο 3

Νίκος Στρωματάς

Πρωτότυπες ασκήσεις που 
ενισχύουν τη συνδυαστική 
και αντιληπτική ικανότητα 
του παιδιού.
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5,90€2,50€

6,00€

5,90€

5,60€ 5,00€

8,00€
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H χρυσή εκατοντάδα
Νίκος Στρωματάς 21x29• Σελ.: 188 28041 • 9789604225378

Το βιβλίο "Η χρυσή εκατοντάδα", απευθύνεται σε μαθητές της πρώτης σχολικής ηλικίας και 
αποτελεί συνέχεια του επιτυχημένου α΄ τεύχους "Η χρυσή πεντάδα" που γνωρίσατε και αγαπή
σατε. Πρόκειται για ένα επίσης σύγχρονο και πρωτοπόρο εκπαιδευτικό βοήθημα, με άριστη 
δομή και διάταξη της ύλης του, προσαρμοσμένης κατάλληλα με την ύλη και το πρόγραμμα της 
Α΄ τάξης του δημοτικού σχολείου, με πλούσια (έγχρωμη) εικονογράφηση καθώς και με πολύ 
μεγάλη ποικιλία ασκήσεων για καλύτερη εμπέδωση.
Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται και οι υπόλοιποι αριθμοί της πρώτης εκατοντάδας.
Το παιδί, με την ενασχόληση του μ' αυτό, αλλά και με την κατάλληλη καθοδήγηση, θα μπορέ
σει να αισθητοποιήσει άνετα τους αριθμούς 6100, θα μάθει να τους γράφει, να τους ταξινομεί 
ανάλογα και να εκτελεί μ' αυτούς τις πρώτες μαθηματικές πράξεις.

To πρώτο μου τετράδιο ορθογραφίας

Για την Ά και Β́  Δημοτοικού 17x24 • Σελ.: 56

Το πρώτο τετράδιο ορθογραφίας είναι ένα απλό και εύχρηστο ευρετήριο τετράδιο το οποίο 
βοηθά τους μικρούς μαθητές να εξασκηθούν στην ορθή γραφή, την ταξινόμηση με αλφαβη
τική σειρά και τη χρήση του λεξικού. Επίσης, δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά που μαθαίνουν την 
ελληνική γλώσσα να δημιουργήσουν το δικό τους λεξιλόγιο με σκοπό την εξάσκηση και την 
εμπέδωση αυτών των λέξεων νοηματικά και ορθογραφικά.

Διασκεδάζω και μαθαίνω να... Αφαιρώ
19x25• Σελ.: 40 28047 • 9789602348932

Αν είναι εύκολο να προτείνεις στα παιδιά μικρούς, γρήγορους υπολογισμούς που τους 
πραγματοποιούν αυτόματα, είναι δυσκολότερο να βρεις με την πρώτη περιπτώσεις αφαί
ρεσης που τους δίνουν την ευκαιρία να κάνουν "υπολογισμούς που απαιτούν σκέψη".
Με τη μάγισσα Αμπρακατέλα και το πιστό της κουνέλι Στιφαδούλη, το παιδί θα μυηθεί στην 
πράξη της αφαίρεσης.

Διασκεδάζω και εξασκούμαι στα... Μαθηματικά
19x25• Σελ.: 48 28055 • 9789602348918

«Η εξάσκηση βελτιώνει την επίδοση». Με βάση αυτή την αρχή γεννήθηκε τούτο το βιβλίο. Η 
εξάσκηση επιτρέπει την επαλήθευση των γνώσεων, την εδραίωση των βάσεων και την επα
νάληψη των θεμελιωδών γνώσεων κάθε τάξης, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα της 
Εθνικής Παιδείας. 

24409 • 9789605470845

Μαθαίνω γρήγορα και εύκολα τη Διαίρεση 
Νίκος Στρωματάς

21x27,5 • Σελ.: 64

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.

12400 • 9789604225385

5,90€

1,80€

9,50€

5,00€

4,00€

5,90€
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Μαθαίνω τα μαθηματικά παρέα με τον Ξεφτέρη
Για την Β' Δημοτικού, 2ο μέρος

28212 • 9604223941

28216 • 9604224336

28217 • 9604224344

28215 • 9604223976

Μαθαίνω γραμματική παρέα με τον Ξεφτέρη
Για την Α'-Β' Δημοτικού

Μαθαίνω τα μαθηματικά παρέα με τον Ξεφτέρη
Για την Β' Δημοτικού, 1ο μέρος

Μαθαίνω τα μαθηματικά παρέα με τον Ξεφτέρη
Για την Α' Δημοτικού, 2ο μέρος

21x27,5 •Σελ.: 136

21x27,5 •Σελ.: 120

21x27,5 •Σελ.: 120

21x27,5 •Σελ.: 120

Αυτό το βιβλίο καλύπτει τις παρακάτω ενότητες: 
•  Πρόσθεση (με και χωρίς κρατούμενο): Οριζόντια πρόσθεση διψήφιου με μονοψήφιο, 

Οριζόντια πρόσθεση διψήφιου με διψήφιο, Κάθετη πρόσθεση διψήφιου με μονοψή
φιο, Κάθετη πρόσθεση διψήφιου με διψήφιο.

•  Αφαίρεση (με και χωρίς δανεικό): Οριζόντια αφαίρεση διψήφιου με μονοψήφιο, 
Οριζόντια αφαίρεση διψήφιου με διψήφιο, Κάθετη αφαίρεση διψήφιου με μονοψήφιο, 
Κάθετη αφαίρεση διψήφιου με διψήφιο 

•  Πολλαπλασιασμός: Πολλαπλασιασμός με τη βοήθεια της πρόσθεσης, Προπαίδεια του 
πολλαπλασιασμού 

•  Διαίρεση: Διαίρεση με τη βοήθεια της αφαίρεσης, Η διαίρεση ως πράξη αντίστροφη 
του πολλαπλασιασμού.

Το "Μαθαίνω τα μαθηματικά παρέα με τον Ξεφτέρη" 1ο μέρος για παιδιά της Β' 
Δημοτικού, είναι ένα εκπαιδευτικό βιβλίο που βοηθά στην εξοικείωση με θέματα 
Μαθηματικών, καλύπτοντας τις παρακάτω ενότητες:
Εισαγωγή στις δεκάδες: 
• Η έννοια της δεκάδας αριθμού δεκάδων  • Μετατροπή δεκάδων σε μονάδες 
Οι δεκάδες από 101 00:       • Σύγκριση των δεκάδων 
• Πρόσθεση και αφαίρεση ανά 10     • Πρόσθεση και αφαίρεση δεκάδων 
• Σχηματισμός των μερών ενός αριθμού δεκάδων 
Οι αριθμοί από 20100     • Σχηματισμός των αριθμών
• Πρόσθεση • Αφαίρεση   • Σύγκριση

Το βιβλίο "Μαθαίνω τη γραμματική παρέα με τον Ξεφτέρη" καλύπτει με τρόπο πρωτό
τυπο, διασκεδαστικό αλλά και συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών τις 
παρακάτω ενότητες:
Mικρά, Kεφαλαία, Συνδυασμοί, Xρήση κεφαλαίου, Oυσιαστικά, Tονισμός, Pήματα, 
Oρθογραφία, Eπίθετα, Σημεία στίξης, Aντίθετα, Συλλαβές, Σύνταξη προτάσεων, 
Συλλαβισμός.

Το «Μαθαίνω τα μαθηματικά παρέα με τον Ξεφτέρη» 2ο μέρος για παιδιά της Α΄ 
Δημοτικού, είναι ένα εκπαιδευτικό βιβλίο που βοηθά στην εξοικείωση με θέματα 
Μαθηματικών, καλύπτοντας τις παρακάτω ενότητες:
•  Οι αριθμοί 0 και 6 έως 10: Εμπέδωση και γραφή, Πρόσθεση και Αφαίρεση, 

Πολλαπλασιασμός στην πρώτη δεκάδα 
•  Οι αριθμοί 11 έως 20: Εμπέδωση, Η έννοια της δεκάδας, Πρόσθεση και Αφαίρεση 

με αφετηρία τη δεκάδα 
• Πράξεις με τους αριθμούς 0 έως 20: Πρόσθεση, Αφαίρεση, Πολλαπλασιασμός.

4,00€

4,00€

4,00€

4,00€
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21x29 • Σελ.: 272 12412 • 9789604225361

Γλώσσα Β΄ Δημοτικού

Γλώσσα Β΄ Δημοτικού

Mαθηματικά Β΄ Δημοτικού

Συντροφιά με τον Οράτιο και τη Μελένια οι μικροί μαθητές ταξιδεύουν στο συναρπα
στικό κόσμο της γλώσσας.
Μέσα από παραδείγματα και πολλές πρωτότυπες ασκήσεις οι μαθητές γνωρίζουν τη 
γραμματική και σταδιακά αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες για τον επικοινωνιακό 
και γραπτό τους λόγο.

Συντροφιά με τον Οράτιο και τη Μελένια οι μικροί μαθητές ταξιδεύουν στο συναρπαστικό 
κόσμο της γλώσσας.
Μέσα από παραδείγματα και πολλές πρωτότυπες ασκήσεις οι μαθητές γνωρίζουν τη 
γραμματική και σταδιακά αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες για τον επικοινωνιακό και 
γραπτό τους λόγο.

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε μαθητές  εκπαιδευτικούς  γονείς και έχει στόχο να κατα
νοηθούν οι μαθηματικές έννοιες σύμφωνα με το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα.
Περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία της θεωρίας που είναι απαραίτητα για την επίλυση των ασκή
σεων, ασκήσεις και προβλήματα για την εμπέδωση της ύλης, καθώς και κριτήρια αξιολόγησης 
για τον έλεγχο της κατανόησης. Είναι βέβαιο ότι θα βοηθήσει τα παιδιά των μικρών τάξεων να 
αποκτήσουν γνώσεις, που θα τα παροτρύνουν να εξερευνήσουν το συναρπαστικό κόσμο των 
μαθηματικών με εμπιστοσύνη στις ικανότητες τους και αγάπη για δημιουργική μάθηση. 

21x29 • Σελ.: 264 12403 • 9789604225323

21x29 •Σελ.: 240 12402 • 9789604225316

Δρ. Π. Μωραΐτου - Α. Αγγελάκου ΜEd

Α. Αγγελάκου ΜEd

Γιώργος Βούλγαρης

Iστορία Γ΄ Δημοτικού

Γραμμένο σύμφωνα με το νέο σχολικό βιβλίο, αλλά και το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο 
σπουδών, αυτό το βιβλίο  βοήθημα έχει σκοπό να κάνει τη μελέτη του μαθήματος της 
Ιστορίας πιο αποδοτική. Η μεθοδική επεξεργασία των ενοτήτων του σχολικού βιβλίου, οι 
πρόσθετες πληροφορίες και οι συμπληρωματικές ασκήσεις εμπέδωσης το καθιστούν ένα 
απαραίτητο βοήθημα.

21x29 • Σελ.: 224 12421 • 9789604225347

Δρ. Π. Μωραΐτου - Δρ. Γ. Δόριζα

Iστορία Δ΄ Δημοτικού

Γραμμένο σύμφωνα με το νέο σχολικό βιβλίο, αλλά και το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο 
σπουδών, αυτό το βιβλίο  βοήθημα έχει σκοπό να κάνει τη μελέτη του μαθήματος της 
Ιστορίας πιο αποδοτική. Η μεθοδική επεξεργασία των ενοτήτων του σχολικού βιβλίου, οι 
πρόσθετες πληροφορίες και οι συμπληρωματικές ασκήσεις εμπέδωσης το καθιστούν ένα 
απαραίτητο βοήθημα.

17x24 • Σελ.: 232 12422 • 9789604226580

Δρ. Π. Μωραΐτου - Δρ. Γ. Δόριζα

5,00€

5,00€

5,00€

5,00€

5,00€
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Iστορία Ε΄ Δημοτικού

Γραμμένο σύμφωνα με το νέο σχολικό βιβλίο, αλλά και το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο 
σπουδών, αυτό το βιβλίο  βοήθημα έχει σκοπό να κάνει τη μελέτη του μαθήματος της 
Ιστορίας πιο αποδοτική. Η μεθοδική επεξεργασία των ενοτήτων του σχολικού βιβλίου, οι 
πρόσθετες πληροφορίες και οι συμπληρωματικές ασκήσεις εμπέδωσης το καθιστούν ένα 
απαραίτητο βοήθημα.

17x24 • Σελ.: 360 12423 • 9789604226870

Δρ. Π. Μωραΐτου - Δρ. Γ. Δόριζα

Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού

Γραμμένο σύμφωνα με το νέο σχολικό βιβλίο, αλλά και το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο 
σπουδών, αυτό το βιβλίο  βοήθημα έχει σκοπό να κάνει τη μελέτη του μαθήματος της 
Ιστορίας πιο αποδοτική. Η μεθοδική επεξεργασία των ενοτήτων του σχολικού βιβλίου, οι 
πρόσθετες πληροφορίες και οι συμπληρωματικές ασκήσεις εμπέδωσης το καθιστούν ένα 
απαραίτητο βοήθημα.

17x24 • Σελ.: 408 12441 • 9789604226863

Δημήτρης Καλαΐτζίδης

21x28.5 • Σελ.: 144 22451 • 9789604227709

Πρωταθλητές στα μαθηματικά Δ΄ Δημοτικού

21x28.5 • Σελ.: 128 22455 • 9789604227693

Πρωταθλητές στα μαθηματικά Ε΄ Δημοτικού

21x28.5 • Σελ.: 120 22453 • 9789604227686

Πρωταθλητές στα μαθηματικά Στ΄ Δημοτικού

Γιώργος Βούλγαρης

Στόχος των βιβλίων αυτών είναι να δώσει τη δυνατότητα στον μαθητή να ελέγξει το επίπεδο γνώσε
ων που κατέχει, να εντοπίσει πιθανές δυσκολίες που αντιμετωπίζει και να εξασκηθεί με τις επανα
ληπτικές ασκήσεις που προτείνονται και κυρίως: α.στη μετατροπή αριθμών που εκφράζονται με 
διαφορετικό τρόπο ακέραιοι, δεκαδικοί, κλάσματα, συμμιγείς) β. στον υπολογισμό αριθμητικών 
παραστάσεων και δυνάμεων γ. στην εύρεση του ΜΚΔ και ΕΚΠ δύο ή περισσότερων αριθμών δ. 
επίλυση προβλημάτων με ποσοστά ε. στο σχηματισμό και την επίλυση εξισώσεων στ. την επίλυση 
προβλημάτων με τη μέθοδο της αναλογίας και των ίσων γινομένων. Τα βοήθηματα είναι οργανω
μένο σύμφωνα με τις ενότητες του σχολικού βιβλίου. Περιλαμβάνει: επαναληπτικά τεστ κλιμακού
μενου βαθμού δυσκολίας για κάθε θεματική ενότητα του σχολικού βιβλίου για εξάσκηση σε διαφο
ρετικά επίπεδα και επιπλέον επαναληπτικέςεμπεδωτικές ασκήσεις για επιλεγμένα κεφάλαια.
Οι απαντήσεις των ασκήσεων, είναι απαραίτητες για το έλεγχο των λύσεων που προτείνει κάθε 
μαθητής αλλά και την καθοδήγηση στη σωστή επίλυση των ασκήσεων που τον δυσκολεύουν.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΑΘΑΙΝΩ ΜΕ ΚΑΡΤΕΛΕΣ

22131 • 9604221140

Mια σύγχρονη διδακτική μέθοδος για εύκολη και ταχεία εκμάθηση όλων των γραμμάτων. 
Με την επίδειξη μιας καρτέλας, από τη μια μεριά, το παιδί βλέπει μια ωραία εικόνα, την 
παρατηρεί, τη συζητάει μαζί μας και στη συνέχεια τη συνδυάζει με τη λέξη που υπάρχει στο 
κάτω μέρος και τη μαθαίνει.

15x12

Με 24 καρτέλες διπλής όψης
Νίκος Στρωματάς

Kαρτέλες πρώτης ανάγνωσης

5,00€

5,00€

5,00€

5,50€
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22136 • 9789604226962

MEΓAΛO 

ΣXHMA
16χ2316x23

Οι πρώτες μου καρτέλες ανάγνωσης

Οι πρώτες μου μεγάλες καρτέλες ανάγνωσης είναι ένα έξυπνο εργαλείο εκμάθησης των γραμ
μάτων της ελληνικής γλώσσας. Οι εντυπωσιακές έγχρωμες εικόνες που αντιστοιχούν στο κάθε 
γράμμα είναι ο πιο επιτυχημένος συνδυασμός για να μάθουν τα παιδιά γρήγορα και ευχάριστα 
τα κεφαλαία και τα πεζά γράμματα. Η άλλη όψη της καρτέλας δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά, 
βλέποντας την εικόνα, να την συνδυάζουν με την αντίστοιχη λέξη.
Η λέξη είναι γραμμένη με δύο τρόπους: α) με κεφαλαία, β) με πεζά. Για την καλύτερη απομνη
μόνευση των γραμμάτων και των λέξεων καλό θα είναι να περιεργαστούν κατ' αρχάς τις εικόνες 
και να φανταστούν τη δική τους ιστορία για την κάθε μία από αυτές. Ας μην ξεχνάμε, η μάθηση 
είναι παιχνίδι. Όλες οι λέξεις έχουν επιλεγεί από το βιβλίο της Γλώσσας της Α΄ δημοτικού.

24x33 • Σελ.: 40/48/40ATΛANTEΣ

28581 • 9602341777 28582 • 9602341785 28583 • 9602341793

Η πρώτη μου εγκυκλοπαίδεια ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΗΠΕΙΡΩΝ
Με διευθύνσεις στο διαδίκτυο • Δωρεάν ένθετος πολιτικός χάρτης

23x29• Σελ.: 72 21374 • 9789604223442

Το βιβλίο αυτό είναι ιδανικό ώστε να προσφέρει ένα όμορφο ταξίδι γνωριμίας τόπων και 
ανθρώπων στον κόσμο. Βιβλίο αναφοράς για σχολικά προγράμματα, ένας τρόπος για να 
μάθει το παιδί να χρησιμοποιεί τους χάρτες και να μυηθεί στις πληροφορίες ενός άτλαντα. 
Βιβλίο για παιδιά όλων των ηλικιών που τα ενθαρρύνει να μάθουν για τόπους κι ανθρώ
πους σ’ όλο τον κόσμο.

Για να ανανεωθούν οι Γεωγραφικοί Άτλαντες και να ανταποκριθούν στη 
σημερινή εποχή, ανατρέξαμε σ’ όλα τα νέα βιβλία του Οργανισμού που 
συντάχτηκαν και γράφτηκαν από το Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και 
Επιμόρφωσης (ΚΕΜΕ) του Υπουργείου Παιδείας. Τα αριθμητικά στοιχεία των 
ξένων κρατών είναι παρμένα από τη Στατιστική Επετηρίδα του Ο.Η.Ε.

Στην ένθετη χαρτογραφία έχουν 
συμπεριληφθεί πρωτότυπες γεω
γραφικές ασκήσεις, τεστ μνήμης 
και παρατηρητικότητας. Επίσης για 
πρώτη φορά σύμφωνα με τα ξένα 
πρότυπα γράφτηκαν ασκήσεις 
«πολλαπλής επιλογής» με τις οποί
ες ελέγχει ο μαθητής την ορθότητα 
των απαντήσεων χωρίς πολύ γραφι
κή εργασία.

XAPTEΣ 19x25 • Σελ.: 40
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Πολιτικοί, γεωφυσικοί, παραγωγι
κοί. Με όλες τις τελευταίες γεω
γραφικές αλλαγές των κρατών.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
4

5

Το έδαφος της Γης

1.  Το εξωτερικό περίβληµα της Γης ονοµάζεται Λ................ 

Κάτω απ’ αυτή υπάρχει η Π................ η οποία διαιρείται σε:

α. Ε .........................................   µ ................................................

β. Ε .........................................   µ ................................................

γ. Β ....................................     ή Π ................................................

2. Τα νερά της γήινης επιφάνειας σχηµατίζουν την Υ................

3. Τη Γη περιβάλλει αεριώδες περίβληµα, η Α...........................

4. Τα ζώα και τα φυτά αποτελούν τη Β........................................

5.  Σ’ ένα ηφαίστειο το µάγµα ανέρχεται διά της σ...................... 

και χύνεται από τον κ........................ Το µάγµα που εκχέεται 

ονοµάζεται λ................

6. Τα ηφαίστεια χωρίζονται σε ε................... και σ......................

7. Στη Μεσόγειο υπάρχουν τα ενεργά ηφαίστεια:

α. Ε .....................................   γ. Σ ................................................

β. Β ...................................   δ. Θ ................................................

8. Οι σεισµοί διαιρούνται σε:

α. Ε .....................................   γ. Τ ................................................

β. Β ...................................    δ. Υ ................................................

9. Οι περισσότερο επικίνδυνοι σεισµοί είναι οι ................

10.  Τα νερά των θερµών πηγών είναι ιαµατικά, γιατί περιέχουν 

διάφορες ουσίες όπως:

α. Α ....................................   γ. Σ ................................................

β. Θ ...................................   δ. Ο ................................................

11. Οι κυριότερες ιαµατικές πηγές της Ελλάδας βρίσκονται στις:

α. Α ....................................   β. Λ ................................................

γ. Μ ...................................    δ. Υ ................................................

ε. Κ ........................................    Β ................................................

12. Τα πετρώµατα διακρίνονται σε:

α. Π ......................    β. Ι .............................. γ. Μ .........................

13. Το κλίµα µιας περιοχής εξαρτάται από:

α .............................................    γ ................................................

β .............................................   δ ................................................

14. Υπάρχουν τριών ειδών κλίµατα:

α. Π .....................   β. Τ .............................   γ. Ε .........................

15. Το Εύκρατο κλίµα έχει τρία είδη:

α. Μ ...................    β. Η ............................   γ. Ω .........................

6,90€

6,90€

2,90€

6,00€
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12431 • 9789604225569

Σύγχρονη Πρακτική Γραμματική τσέπης

 Σύγχρονο Πρακτικό Ασκησιολόγιο για τη Νεοελληνική Γλώσσα 

Σύγχρονο Πρακτικό Συντακτικό τσέπης

Γεωργία KατσούδαΓΛΩΣΣΑ - ΕΚΦΡΑΣΗ - ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

22433 • 9789604227648

Το παρόν εγχειρίδιο Γραμματικής αποτελεί μια μικρή, πρακτική αλλά και πλήρη γραμμα
τική, η οποία απευθύνεται σε μαθητές, σε σπουδαστές και σε κάθε αναγνώστη που ασχο
λείται με τη γλώσσα. Στηρίζεται στη σχολική Γραμματική, αξιοποιεί το υλικό από σύγχρο
νες Γραμματικές, λεξικά και άλλα γλωσσικά βοηθήματα της Νέας Ελληνικής και παραπέ
μπει στην υπάρχουσα βιβλιογραφία για κάθε πληροφορία που δίνεται.

22432 • 9789604227112

22434 • 9789604229901

Το παρόν εγχειρίδιο συντακτικού αποτελεί ένα μικρό, πρακτικό αλλά και πλήρες συντακτι
κό που απευθύνεται σε μαθητές, σε σπουδαστές και σε κάθε άνθρωπο που ασχολείται με 
τη γλώσσα. Στηρίζεται στο σχολικό συντακτικό, αξιοποιεί το υλικό από σύγχρονες γραμ
ματικές, λεξικά και άλλα γλωσσικά βοηθήματα της Νέας Ελληνικής και παραπέμπει στην 
υπάρχουσα βιβλιογραφία για κάθε πληροφορία που δίνεται. 
Ο αναγνώστης θα μπορέσει εύκολα αξιοποιώντας το εκτενές, λεπτομερές, εύχρηστο και 
πρωτότυπο ευρετήριο που βρίσκεται στο τέλος του βιβλίου να βρει απαντήσεις σε απορί
ες για τη νεοελληνική σύνταξη.

Το παρόν βιβλίο ασκήσεων αποτελεί ένα εγχειρίδιο που συμπληρώνει το Σύγχρονο Πρα κτικό 
Συντακτικό τσέπης και βοηθά στην εμπέδωση της διδαχθείσας συντακτικής ύλης. 
Η συστηματικότητα του παρόντος εγχειριδίου ασκήσεων τόσο λόγω της οργάνωσής του όσο και 
λόγω του περιεχομένου έγκειται στο ότι: 
  ακολουθεί την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση της γραμματικής που διευκολύνει μαθητές και 
εκπαιδευτικούς στην εδραίωση της συντακτικής θεωρίας μετά την ολοκλήρωση μιας ενότητας 
συντακτικού. 

  διαθέτει μεγάλο αριθμό και μεγάλη ποικιλία ασκήσεων. 
  περιέχει ασκήσεις μεταγλωσσικής επίγνωσης που ελέγχουν την κατάκτηση του θεωρητικού 
υπόβαθρου και θα συμβάλουν σημαντικά στη σε βάθος συνειδητοποίηση των συντακτικών 
δομών, των λειτουργιών και των χρήσεων της νεοελληνικής γλώσσας.

12x17 • Σελ.: 344

16.5x24 • Σελ.: 224

12x17 • Σελ.: 304

16.5x24• Σελ.: 264

Tο παρόν βιβλίο ασκήσεων αποτελεί ένα εγχειρίδιο που συμπληρώνει τη Σύγχρονη Πρα
κτική Γραμματική τσέπης και βοηθά στην εμπέδωση της διδαχθείσας γραμματικής ύλης. 
Πρόκειται για ένα συστηματικό ασκησιολόγιο τόσο λόγω της οργάνωσής του όσο και λόγω 
του περιεχομένου που: 
  ακολουθεί την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση της γραμματικής που διευκολύνει μαθητές και 
εκπαιδευτικούς στην εδραίωση της θεωρίας μετά την ολοκλήρωση μιας γραμματικής ενότητας 

  διαθέτει μεγάλο αριθμό και μεγάλη ποικιλία ασκήσεων. Στο τέλος του εγχειριδίου παρατί
θενται οι απαντήσεις όλων των ασκήσεων

  περιέχει ασκήσεις μεταγλωσσικής επίγνωσης που ελέγχουν την κατάκτηση του θεωρητι
κού γραμματικού υπόβαθρου και θα συμβάλουν σημαντικά στη σε βάθος συνειδητοποίη
ση των δομών, των λειτουργιών και των χρήσεων της νεοελληνικής γλώσσας.

Λύνω και μαθαίνω Συντακτικό

12,50€

12,50€

12,50€

12,50€
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ΛΕΞΙΚΑ
Ελληνικό Λεξικό Τσέπης

28504 • 9789605470463

Υπεύθυνη σύνταξης 
Mαριάννα Ν. Χρήστου, 
Δρ. Γλωσσολογίας

 Ορθογραφικό 
Ερμηνευτικό Λεξικό 
Στάθης Δημόπουλος

ΨΎΧΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΑΤΡΟΦΗ

Το να είναι κανείς γονέας είναι τέχνη. Διδάσκεται. Καλός γονέας δεν είναι πλέον ο θυσι
ασμένος γονέας, αλλά ο ευτυχισμένος γονέας! Καλός γονέας είναι αυτός που προσπα
θεί να γίνεται καλύτερος. Κι ας κάνει και λάθη.

Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του κοινωνικό πλάσμα και έχει ανάγκη να συναναστρέ
φεται με άλλα άτομα. Έτσι, λοιπόν, η συνύπαρξη είναι το φυσικό μέσο για να μάθουμε 
και να θέσουμε σε εφαρμογή τις βασικές αξίες οι οποίες πρέπει να ορίζουν την κοινωνι
κή ζωή των ανθρώπων. Ο σεβασμός απέναντι στους άλλους, η υπομονή, η υπευθυνότη
τα και η σταθερότητα, η διαλογική ικανότητα, είναι αξίες που εμείς, ως γονείς, οφείλουμε 
να διδάξουμε στα παιδιά μας για να μπορέσουν να γίνουν ελεύθεροι και ευτυχισμένοι 
άνθρωποι.
Τα παιδιά πρέπει ν' αρχίσουν να μαθαίνουν τις αξίες από πολύ μικρή ηλικία και στο 
κατάλληλο περιβάλλον. Σύντομες σκέψεις σχετικά με το σημαντικό ρόλο που παίζουν οι 
αξίες στη συνύπαρξη, καθώς και εύκολες δραστηριότητες που σε μικρότερο ή μεγαλύ
τερο βαθμό μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα στο σπίτι επιτρέπουν στα παιδιά μας 
να συνειδητοποιήσουν τις αξίες με τον πιο φυσικό τρόπο.
Το βιβλίο "Μάθετε στα παιδιά σας 20 αξίες της ζωής" είναι ένα βασικό εγχειρίδιο για τους 
γονείς που θέλουν να μεγαλώσουν παιδιά ανεξάρτητα, με εμπιστοσύνη στον εαυτό τους 
και, πάνω απ' όλα, ευτυχισμένα, ικανά να κάνουν ευτυχισμένους και όσους τα συνανα
στρέφονται.

Ένας δάσκαλος-ψυχολόγος συζητά με γονείς και συναδέλφους, 
σε σχολές γονέων... και όχι μόνο...

Αν αγαπάτε τα παιδιά σας, αγαπήστε πρώτα τον εαυτό σας

Mάθετε στα παιδιά σας 20 αξίες της ζωής

Νίκος Μαρκάκης

Βασικό εγχειρίδιο για τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, για όλους...
Εστέβε Πουχόλ Ι Πονς • Ινές Λουθ Γκονθάλεθ

21381 • 978960422740217x23 • Σελ.: 504

21367 • 978960234988521x28 • Σελ.: 194

To "Ελληνικό λεξικό τσέπης" (Ορθο γρα φικό  
Ερμηνευτικό) είναι ευσύνοπτο, αλλά απολύ
τως εύχρηστο. Σε σχέση με το μέγεθός του, 
περιέχει μεγάλο λεξιλογικό πλούτο. Αποτελεί 
δε υπόδειγμα συνδυασμού χρήσιμου λεξιλογί
ου και αναγκαίων σημασιολογικών πληροφο
ριών, στο πλαίσιο μιας δημιουργικής αλλά 
ουσιώδους αφαίρεσης. Τα λεξικά αυτού του 
μεγέθους αποσκοπούν στην παροχή άμεσης, 
σύντομης, αλλά ακριβούς πληροφορίας, 
χωρίς δαιδαλώδεις αναζητήσεις, και αυτόν 
τον σκοπό υπηρετεί η παρούσα νέα έκδοση.

10x14.5 • Σελ.: 480

28501 • 9602341947 

12x17 • Σελ.: 528

5,60€

19,70€

16,90€

10,95€
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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
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.26110 • 960234573X 26106  9602342633

Βραβείο Εστίας Νέας Σμύρνης: «Κωνσταντίνος Παλαιολόγος»

Θεοδώρα Λούφα-Τζοάννου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ • ΙΣΤΟΡΙΑ

Η Στάση του Νίκα

Διγενής Ακρίτας

Θεοδώρα

Δημήτρης Βαρβαρήγος • Εικόνες: Mαρουλάκης

Δημήτρης Βαρβαρήγος • Εικόνες: Mαρουλάκης

Δημήτρης Βαρβαρήγος • Εικόνες: Mαρουλάκης

13x19.5 • Σελ.: 48

13x19.5 • Σελ.: 48

13x19.5 • Σελ.: 48

25237 • 9789604225613

25226 • 9604224751

25225 • 9604224743

ΔΙΑΒΑΖΩ ΜΟΝΟΣ ΜΟΎ • Ιστορίες από το Βυζάντιο

Εκείνα τα πολύ παλιά χρόνια, το 532 μ.Χ. ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός σε κάποια γιορτή 
στον Ιππόδρομο αντιμετώπισε μια σοβαρή εξέγερση από το λαό του. Αυτό συνέβη γιατί 
αρνήθηκε να ακούσει εκπροσώπους των Δήμων για τη βαριά φορολογία που τους είχε 
επιβάλει ο Ιωάννης Καππαδόκης, ένας υπουργός που χειριζόταν τα έσοδα του αυτοκράτο
ρα. Με την άρνηση του Ιουστινιανού, ο λαός εξεγέρθηκε και με το σύνθημα Νίκα Νίκα, 
απαίτησε την παραίτηση του αυτοκράτορα. Ο Ιουστινιανός, με το στρατό του κατάφερε να 
σταματήσει την εξέγερση.

Στα χρόνια τα βυζαντινά, ο πιο ξακουστός απ' όλους τους ακρίτες ήταν ο Βασίλειος Διγενής. 
Άντρας πανώριος, φύλακας των συνόρων του Βυζαντίου. Σαν ημίθεος και δυνατός όπως ο 
Ηρακλής μαχόταν για το δίκιο και την καλοσύνη, αρετές ελληνικές, προασπίζοντας τη χώρα 
του απ' τους βαρβάρους και τους ληστές. Ο Διγενής έγινε θρύλος ξακουστός για το λαό και 
οι ποιητές με τα τραγούδια τους κράτησαν ζωντανό στους αιώνες το έπος του.

Όταν ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός αντίκρισε στον ιππόδρομο τη θεατρίνα Θεοδώρα, 
μαγεύτηκε από την ομορφιά της και την παντρεύτηκε. Η έξυπνη Θεοδώρα που προερχότα
νε από ταπεινή οικογένεια και γνώριζε τα βάσανα των φτωχών, συμβούλεψε τον αυτοκρά
τορα να παίρνει τις σωστές αποφάσεις που θα βοηθούσαν το λαό της. Οι απλοί άνθρωποι 
την λάτρεψαν για την καλοσύνη της και πίστευαν στα λόγια του αυτοκράτορα τους. Με τον 
έξυπνο και δυναμικό χαρακτήρα της η Θεοδώρα επέβαλε τη γυναίκα στη πολιτική.

Η σειρά "Διαβάζω μόνος μου" περιλαμβάνει ευχάριστα, διδακτικά βιβλία, με πλούσια εικονογράφηση και ευκολοδιάβαστα 
κείμενα, που βοηθούν τους μικρούς αναγνώστες να πλουτίσουν τις γνώσεις και το λεξιλόγιό τους διασκεδάζοντας.

3,90€

3,90€

3,90€

8,70€

9,80€

15x23 • Σελ.: 246

15x23 • Σελ.: 184
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Δημοσθένης • Ο μεγάλος ρήτορας και πολιτικός
Ελευθερία Μελά • Εικόνες: Θανάσης Τσίτσικας

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.

27204 • 978960422847815.5x20.5 • Σελ.: 64

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;

Οι επτά σοφοί
Ελένη Γιούνη • Εικόνες: Εύα Καραντινού

27208• 978960422895915.5x20.5 • Σελ.: 192

ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ  Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Φιλομήλα Βακάλη-Συρογιαννοπούλου

Γιάννης Ρίτσος

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

13x19.5 • Σελ.: 80 KΩΔ.: 25241 • 9789604228256

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. Σε αυτή την εξιστόρηση της 
ζωής της, την βλέπουμε από τότε που ήταν ακόμη ένα ανέμελο κορίτσι, όπως όλα.
Το βιβλίο γράφτηκε με την ειδική συνδρομή της Εύας Σλος, ετεροθαλούς αδελφής της Άννας 
Φρανκ, που επέζησε από στρατόπεδο συγκεντρώσεως.

13x19.5 • Σελ.: 72 KΩΔ.: 25239 • 9789604226665

Karen Ball - Rosie Dickins

Λεορνάντο Nτα Bίντσι

Ο νεαρός Λεονάρντο αγαπά το σχέδιο και τις εφευρέσεις. Τα χαρίσματά του τον οδηγούν από 
το ήσυχο χωριό Βίντσι, στη Φλορεντία  μια πόλη γεμάτη μεγάλους καλλιτέχνες και στοχαστές. 
Είναι η αρχή μιας λαμπρής σταδιοδρομίας. Σύντομα, οι εκπληκτικές καλλιτεχνικές και επιστημο
νικές δεξιότητες του Λεονάρντο γίνονται περιζήτητες σε ολόκληρη την Ιταλία. Τα έργα του, 
όμως, δεν προχωρούν πάντα σύμφωνα με τα σχέδιά του...

KΩΔ.: 25240 • 978960422667213x19.5 • Σελ.: 72

9+

11,00€

6,10€

7,90€

7,90€

7,90€
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ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ

9+

H πρώτη μου εγκυκλοπαίδεια για τις Επιστήμες

Το βιβλίο αυτό είναι μια πληρέστατη εισαγωγή στην επιστήμη, ένα μοναδικό βοήθημα για 
σχολικές εργασίες, ίσως ο καλύτερος τρόπος γνωριμίας με τη θεωρητική, αλλά και την 
πρακτική πλευρά των επιστημών. Με απλά, ευχάριστα κείμενα και υπέροχες συνοδευτι
κές εικόνες, καλύπτει όλα τα σημαντικά θέματα των επιστημών, όπως τα ζώα, τα φυτά, 
τον πλανήτη Γη, τη βαρύτητα, το φως και τον ήχο, ενώ προτείνει απλές επιστημονικές 
δραστηριότητες για τα παιδιά. Το βιβλίο θα ενθουσιάσει παιδιά κάθε ηλικίας και θα τα 
παρακινήσει να μάθουν περισσότερα για τις επιστήμες.
–  Γιατί επιπλέουν τα αντικείμενα;
–  Τι συμβαίνει στο φαγητό που τρώτε;
–  Γιατί κάνει ζέστη το καλοκαίρι;
Ανακαλύψτε τα όλα σ’ αυτό το μαγευτικό βιβλίο. Τα απλά κείμενα, οι εντυπωσιακές 
φωτογραφίες και ζωγραφιές, οι διασκεδαστικές επιστημονικές δραστηριότητες και οι 
προτάσεις για εκπληκτικές ιστοσελίδες, αποκαλύπτουν στους νεαρούς αναγνώστες το 
θαύμα της επιστήμης.
Όλες οι ιστοσελίδες ελέγχονται τακτικά και είναι εύκολα προσβάσιμες μέσω της ιστοσε
λίδας Usborne Quicklinks, στη διεύθυνση www.usbornequicklinks.com
Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε πολλές από τις εικόνες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο 
χωρίς επιβάρυνση, από τη σελίδα Usborne Quicklinks.

ISBN 960-422-187-6

9 7 8 9 6 0 4 2 2 1 8 7 5

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΎ ΕΓΚΎΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
6+

22273 • 9789602348550

Εγκυκλοπαίδεια του Αρχαίου Κόσμου

22,5x28 • Σελ.: 104

Θα ήθελες να μάθεις πώς έφτιαχναν οι Αιγύπτιοι τις μούμιες; Πότε άρχισαν οι Ολυμπιακοί 
αγώνες; Γιατί οι Κέλτες πολεμιστές βάφονταν μπλέ; Για ποιό σκοπό χτίστηκε το Σινικό 
Τείχος;
Μια εγκυκλοπαίδεια στην οποία το καθετί είναι γραμμένο με απόλυτο σεβασμό στο 
παρελθόν, στη μεγάλη πορεία του ανθρώπινου είδους. Τα ιστορικά γεγονότα εξηγούνται 
με απλό τρόπο και διευρύνονται οι γνώσεις για τους μακρινούς μας προγόνους.

22270 • 9789604229895

Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας Ελλάδας

22,5x28 • Σελ.: 144

Η εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας Ελλάδας φανερώνει μπροστά στα μάτια μας, μέσα από 
λεπτομερείς εικόνες, το πιο θαυμάσιο κεφάλαιο της ιστορίας του κόσμου. Οι ελληνικές 
πόλειςκράτη ανέπτυξαν μοναδικές ιδέες γύρω από την τέχνη, την αρχιτεκτονική, τη 
λογοτεχνία, τους νόμους, τη φιλοσοφία, την επιστήμη. Οι ιδέες αυτές ενέπνευσαν ολό
κληρο τον κόσμο και πολλά στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού, βρίσκονται στις ρίζες του 
πολιτισμού άλλων λαών.
Η εγκυκλοπαίδεια παρουσιάζει την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας από το 2000 π.Χ. μέχρι 
το 30 π.Χ. όταν η Ελλάδα κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους.
Μια εύχρηστη, περιεκτική εγκυκλοπαίδεια με πλούσια εικονογράφηση και καταπληκτικό 
φωτογραφικό υλικό. Οι λεπτομερείς χάρτες, οι αναπαραστάσεις των ιστορικών γεγονό
των, των οικοδομημάτων και της καθημερινής ζωής, ζωντανεύουν ολόκληρο τον αρχαίο 
ελληνικό κόσμο.

21371 • 960422187623x29 • Σελ.: 72

ΑΘΑΝΑΤΕΣ ΕΓΚΎΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ (Με μαλακό εξώφυλλο)

9,00€

14,90€

6,90€
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Εισαγωγή στην Τέχνη
22280 • 978960422190522,5x28 • Σελ.: 152

Μια ιστορική καταγραφή της Δυτικής ζωγραφικής, που αρχίζει από τους ταφικούς διάκο
σμους της αρχαίας Aιγύπτου και καταλήγει στη μοντέρνα τέχνη. Λιτή και σαφής, η κατα
γραφή αυτή είναι εικονογραφημένη με 160 μοναδικά έργα ζωγραφικής τέχνης. Tο βιβλίο 
παραπέμπει σε επιλεγμένες ιστοσελίδες, που επιτρέπουν τη γρήγορη και εύκολη πρό
σβαση σε χιλιάδες ζωγραφικά έργα.

22278 • 9789604221363

Εισαγωγή στα γονίδια και το DNA

22,5x28 • Σελ.: 72

Μια συναρπαστική εισαγωγή σε ένα ενδιαφέρον και αμφιλεγόμενο θέμα. Η εκληκτική 
τρισδιάστατη εικονογράφηση σας ταξιδεύει στο εσωτερικό τους κυττάρου, εκεί όπου 
υπάρχουν τα γονίδια. Εύληπτα και κατατοπιστικά κείμενα και απλά διαγράμματα, σας 
δείχνουν βήμαβήμα πώς λειτουργεί η γενετική επιστήμη. Προχωρά σε εις βάθος ανάλυ
ση και εξηγεί θέματα όπως τα ΓΤ τρόφιμα, η κλωνοποίηση, η Επιχείρηση Ανθρώπινο 
γονιδίωμα, η γενετική θεραπεία, τα μωρά κατά παραγγελία και τους ελέγχους DNA. 
Εξερευνά τα υπέρ και τα κατά της γενετικής.

22277 • 9789602349939

Εγκυκλοπαίδεια Θρησκείες του κόσμου

22,5x28 • Σελ.: 216

Η εγκυκλοπαίδεια αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα εξερεύνηση γύρω από την πίστη, την ιστο
ρία και τα έθιμα των μεγαλύτερων θρησκειών του κόσμου. Προσφέρει, ακόμη, μια αναδρο
μή στο παρελθόν και μια ματιά στο παρόν των λιγότερο γνωστών θρησκειών. Εντυπωσιακό 
φωτογραφικό υλικό, διαλεγμένο προσεκτικά, ενδιαφέρουσα εικονογράφηση, κατατοπιστι
κοί χάρτες καθώς κι ένας χρονολογικός πίνακας βοηθούν τον αναγνώστη να γνωρίσει και 
να κατανοήσει καλύτερα:
–  Τι πιστεύουν οι άνθρωποι των διαφορετικών θρησκειών
–  Πού και πώς εκφράζουν οι άνθρωποι τη λατρεία τους στο Θεό
–  Την επιρροή της θρησκείας στην κοινωνία
–  Θρησκευτικές τελετές, έθιμα και γιορτές
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7,40€

6,90€

6,90€


