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Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων

3,80€ 2,99€

Τα δικά μου Χριστούγεννα
Ήθη και έθιμα απ’ όλη την Ελλάδα και 
την Κύπρο • Ιστορίες • Δραστηριότητες 
Κείμενα-Εικόνες: Eύα Καραντινού

Χρωματίζω 
αγαπημένα 
Χριστουγεννιάτικα 
παραμύθια
Eικόνες: Εύα Καραντινού

Σελίδες: 24 • Σχήµα: 21x27,5 
Κωδ.: 21930 • 978-960-547-028-9

Σελίδες 16 • Σχήµα: 24χ31 
Κωδ.: 27321 • 978-960-422-736-5

Ένα µοναδικό βιβλίο µε ήθη, έθιµα, παραδό-
σεις, πληροφορίες και κάλαντα απ’ όλη την 
Ελλάδα και την Κύπρο. Το βιβλίο περιέχει 
και κάποιες δραστηριότητες που θα χαρούν 
ιδιαίτερα οι µικροί µας φίλοι.

Ένα βιβλίο µε αντιπροσωπευτικές 
εικόνες από τέσσερα γνωστά χρι-
στουγεννιάτικα παραµύθια, για 
χρωµάτισµα.

Xαρούμενη 
Πρωτοχρονιά
Ήθη - Έθιμα - Κάλαντα 
- Δραστηριότητες - ΜΕ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ και πατρόν
Eικόνες: Εύα Καραντινού

Σελίδες 16 • Σχήµα: 24χ31 
Κωδ.: 11922 • 978-960-422-577-4

Ένα βιβλίο µε αντιπροσωπευτικές 
εικόνες από τέσσερα γνωστά χρι-
στουγεννιάτικα παραµύθια, για 
χρωµάτισµα.

Χριστουγεννιάτικες 
δραστηριότητες
Δραστηριότητες - Παιχνίδια - 
Εικονόλεξα
Eικόνες: Εύα Καραντινού

Σελίδες 16 • Σχήµα: 21χ27.5 
Κωδ.: 23142 • 978-960-422-996-3

Ένα υπέροχο βιβλίο µε δραστη-
ριότητες που θα ψυχαγωγήσει 
τους µικρούς µας φίλους τις ηµέ-
ρες των γιορτών.

Τα καλύτερα Χριστούγεννα
Ήθη - Έθιμα - Δραστηριότητες - Κάλαντα 
ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ και πατρόν
Eικόνες: Εύα Καραντινού

Σελίδες 16 • Σχήµα: 24χ31 
Κωδ.: 11921 • 978-960-422-576-7

Ένα χαρούµενο βιβλίο για τα Xριστούγεννα 
µε ήθη, έθιµα, παραδόσεις, πληροφορίες 
και δραστηριότητες. Περιέχει αυτοκόλλητα 
και πατρόν µε τα οποία οι µικροί µας φίλοι 
µπορούν µόνοι τους να δηµιουργήσουν τα 
δικά τους χριστουγεννιάτικα στολίδια.

Xριστούγεννα Πρωτοχρoνιά
Ήθη - Έθιμα - Δραστηριότητες 
ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ
Eικόνες: Εύα Καραντινού

Ένα πολύ χρήσιµο βιβλίο για τα Χριστού-
γεννα και την Πρωτοχρονιά µε ήθη, έθιµα, 
παραδόσεις, πληροφορίες και δραστηριό-
τητες. Περιέχει αυτοκόλλητα, µε τα οποία τα 
παιδιά µπορούν να δηµιουργήσουν τα δικά 
τους χριστουγεννιάτικα στολίδια.

Kωδ.: 21921 • 978-960-422-467-8
Σελίδες: 16  • Σχήµα: 24x31

2,99€

Οι πρώτες μου 60  
Χριστουγεννιάτικες 
δραστηριότητες

Σελίδες: 72 • Σχήµα: 16,5χ24  
Κωδ.: 22562 • 978-960-422-899-7

3,30€

Ένα διασκεδαστικό βιβλίο µε παι-
χνίδια κι άλλες δραστηριότητες 
που οξύνουν την παρατηρητικό-
τητα και βοηθούν τα παιδιά να 
αναπτύξουν τις γλωσσικές τους 
δεξιότητες.

1,30€ 1,50€2,99€
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Περιέχει δώρο CD 

Tσαρλς Ντίκενς • Θανάσης Τσίτσικας

Το πνεύμα των Χριστουγέννων

Tο θαυµάσιο µυθιστόρηµα του Τσαρλς Nτίκενς µε κεντρικό ήρωα τον τσιγκούνη Eµπενίζερ Σκρουτζ, που 
δεν είναι σε θέση να ζήσει, ν’ αγαπήσει, να χαρεί. Όλα αυτά µέχρι που τον επισκέπτεται το πνεύµα των 
Xριστουγέννων. Στη συνέχεια, όλα αλλάζουν…

Σελίδες: 48 • Σχήµα: 21x27.5
Κωδ.: 29419 • 978-960-422-900-0

9,90€

Παραμύθια-Ιστορίες από Έλληνες και ξένους συγγραφείς

Νίκος Μιχαλόπουλος – Άννα Βερούλη 
Εικόνες: Eύα Καραντινού

O Aη-Bασίλης φέτος είναι πράσινος
Περιέχει δώρο CD 

Σελίδες: 32 • Σχήµα: 25x25,5 
Κωδ.: 29417 • 978-960-422-725-9

Πέντε γράµµατα φτάνουν στην πόρτα του Αη-Βασίλη... από πέντε γωνιές του πλανήτη. Όλα 
έχουν κάτι κοινό και κάνουν την καρδιά του Αη-Βασίλη να γεµίζει και πάλι ελπίδα, αν και το 
ταξίδι µπροστά του προβλέπεται εξαιρετικά δύσκολο µέσα σε µια φύση, που αισθάνεται άρρω-
στη και εξασθενηµένη. Θα προλάβει άραγε να µοιράσει τα δώρα στα παιδιά όλου του κόσµου; 

43.000 αντίτυπα

13,50€

Susanna Davidson • Anna Luraschi

Ο Καρυοθραύστης

Μόλις το ρολόι σήµανε µεσάνυχτα την παραµονή των Χριστουγέννων, το παιχνίδι της Κλάρας, 
από καρυοθραύστης έγινε πρίγκιπας! Ο πρίγκιπας Καρυοθραύστης κάλεσε τους ταράνδους 
µε το χρυσό του έλκηθρο και πέταξαν µε την Κλάρα στη λαχταριστή «Χώρα των Ζαχαρωτών».
Μια µαγευτική ιστορία, βασισµένη στην υπόθεση του ξακουστού µπαλέτου του Τσαϊκόφσκι, 
που αναδεικνύει µε τον καλύτερο τρόπο τη µαγεία και το θαύµα που συναντάµε στην περιπέ-
τεια της Κλάρας! 

Σελίδες: 32 • Σχήµα: 25.5x25.5
Κωδ.: 25121 • 978-960-422-551-4

9,90€

Σελίδες: 32 • Σχήµα: 21x29  
Kωδ.: 29418 • 978-960-422-831-7

Τα Χριστούγεννα του βασιλιά Σαλίγκαρου

Περιέχει δώρο CD 

Ο Σαλίγκαρος είναι ένας βασιλιάς που σκέφτεται µόνο την κορόνα του χωρίς ν’ ανησυχεί καθόλου για το 
βασίλειό του. Τη µάγισσα Ξιδού, από την άλλη, την απασχολεί πώς να αποδείξει την αξία της και δεν την 
ενδιαφέρει αν µολύνει το δάσος µε τα αποτυχηµένα µαγικά της.
Υπάρχει κάποιος που θα µπορέσει να τους δώσει να καταλάβουν ότι το να φροντίζουµε τους άλλους 
γύρω µας, µπορεί να µας δώσει περισσότερη χαρά;

Ιωάννα Ντακόλια • Εικόνες: Έφη Λαδά
7,99€
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Παραμύθια-Ιστορίες από Έλληνες και ξένους συγγραφείς

Συλλογές Ιστοριών

Χρυσάνθεμα στο χιόνι

Ο Εµµανουήλ κάθε χρόνο περιµένει µε ανυποµονησία το δώρο του Αη-Βασίλη. Ώσπου µια µέρα ανα-
καλύπτει ότι τα δώρα τού τα αγοράζουν οι γονείς του. Όλα όσα πίστευε ήταν ένα ψέµα; Η συνάντηση 
όµως µε έναν ασπροµάλλη γέρο στη χιονισµένη αυλή του σπιτιού του, θα τον κάνει χαρούµενο ξανά...
Στο τέλος αυτής της διαδροµής δεν θα αναρωτηθεί ξανά αν υπάρχει ή όχι ο Αη-Βασίλης… γιατί απλά 
θα ξέρει!
Σελίδες: 32 • Σχήµα: 20x28 
Kωδ.: 29433 • 978-960-422-994-9

Βασίλης Κουτσιαρής • Εικόνες: Χρήστος Δήμος

5,50€

Ο παράξενος επισκέπτης της Ονειρούπολης

Η Ονειρούπολη, η µαγευτική χριστουγεννιάτικη πολιτεία, ανοίγει τις πύλες της και η µικρή Μαριάννα, µαζί 
µε τον αδερφό της, ανακαλύπτουν τις γωνιές της. Ποιο είναι όµως αυτό το παράξενο αγόρι που τριγυ-
ρίζει µόνο του στους δρόµους της Ονειρούπολης; Και γιατί είναι ντυµένο έτσι; Θα βρει τις απαντήσεις η 
Μαριάννα; Τι θα πει πρόσφυγας; Θα της κάνει ο Αη-Βασίλης τη χάρη που του ζήτησε;

Σελίδες: 40 • Σχήµα: 20x28 
Kωδ.: 29431 • 978-960-422-901-7

1ο Βραβείο παραμυθιού της Ονειρούπολης του Δήμου Δράμας. 

Βασίλης Τερζόπουλος • Εικόνες: Εύα Καραντινού
5,50€

Το πρώτο χαμόγελο των Χριστουγέννων
Κατερίνα Μουρίκη • Εικόνες: Λιάνα Δενεζάκη

Ο µικρός Τοβίτ δεν έχει φωνή, αλλά µιλάει µε τη µουσική του.
Η φλογέρα του και τα ζώα που προσέχει είναι η µοναδική συντροφιά του. Ώσπου µια νύχτα κάτι µαγικό 
συµβαίνει... Ο ουρανός λάµπει και µια ουράνια µελωδία γεµίζει την πλάση.
Μια ιστορία που θα συγκινήσει µικρούς και µεγάλους. Ένα παραµύθι που θα µας µάθει ότι τα πιο πολύ-
τιµα δώρα είναι αυτά που δεν στοιχίζουν τίποτα.

Σελίδες: 32 • Σχήµα: 20x28 
Kωδ.: 29432 • 978-960-422-902-4 5,50€

Ένα παραδοσιακό παραµύθι και δύο ιστορίες βασισµένες σε κείµενα µεγάλων ξένων συγγραφέων, µε κύριο 
µήνυµα τη σηµαντικότητα της αληθινής αγάπης και πίστης! 

Mαγευτικές ιστορίες των Xριστουγέννων
Περιέχει δώρο CD 

Διασκευή: Pένα Pώσση-Zαΐρη 
Εικόνες: Έφη Λαδά – Nόνκα Πετκόβα – Δήμητρα Ψυχογυιού

Σελίδες: 48 • Σχήµα: 21.5x27,5 • Κωδ.: 29428 • 978-960-422-708-2

9,90€
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Συλλογές Ιστοριών

10,90€

Το μαγικό βιβλίο των Χριστουγέννων
Περιέχει Δώρο CD
Ιστορίες • Παραμύθια • Ήθη • Έθιμα • Τραγούδια • Κάλαντα • Δραστηριότητες
Μια µαγευτική συλλογή µε ιστορίες, παραµύθια, ήθη και έθιµα, τραγούδια, κάλαντα και δραστηριότητες.
Ακόµα η ιστορία της γέννησης του Ιησού και η ιστορία του Αη-Βασίλη. Ένα µοναδικό βιβλίο που θα είναι 
µια πηγή γνώσης και χαράς για τους µικρούς µας φίλους.

Σελίδες: 112 • Σχήµα: 21x27.5 
Κωδ.: 23152 • 978-960-422-983-3

Το µυστήριο και το θαύµα των Χριστουγέννων αποδίδονται σ’ αυτή τη γοητευτική συλλογή µέσα
από ιστορίες, δραστηριότητες (κατασκευές-συνταγές), τραγούδια και κάλαντα, συµπεριλαµβανοµένης 
της Γέννησης του Ιησού και της ιστορίας του Αη-Βασίλη. Παρουσιάζονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε οι νεαροί
ακροατές και αναγνώστες να µπορούν να τις κατανοούν ευκολα και να διασκεδάζουν.
Σελίδες: 104 • Σχήµα: 23x29 
Κωδ.: 28405 • 978-960-547-187-3

Xριστουγεννιάτικος Θησαυρός
Περιέχει Δώρο CD – Ιστορίες • Κάλαντα • Δραστηριότητες

Οι πρώτες μου αγαπημένες ιστορίες για τα Χριστούγεννα
Πέντε χριστουγεννιάτικες ιστορίες που απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας από 4 έως 8 χρόνων. Η θαυµάσια 
εικονογράφηση και οι όµορφες ιστορίες είναι σίγουρο ότι θα ενθουσιάσουν τους µικρούς µας φίλους 
κάνοντάς τους να χαρούν ακόµα περισσότερο τις µέρες των Χριστουγέννων.

Σελίδες: 64 • Σχήµα: 21x27.5 
Κωδ.: 23151 • 978-960-422-982-6

9,90€

5,60€

Eύα Καραντινού

10 Χριστουγεννιάτικα παραδοσιακά παραμύθια

Αγαπηµένα ζώα του δάσους, άγγελοι και καλικάντζαροι, βασιλιάδες 
και φτωχοί, όλοι µαζί σε µια ονειρεµένη συλλογή παραµυθιών για τα 
Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. 

Σελίδες: 56 • Σχήµα: 21x27,5 
Κωδ.: 23253 • 978-960-547-027-2 5,60€

15 παραδοσιακά παραμύθια για τα Χριστούγεννα
Περιέχει δώρο CD

Ένα µοναδικό βιβλίο. Αγαπηµένα ζώα του δάσους, άγγελοι και καλικάντζαροι, βασιλιάδες και φτωχοί, 
όλοι µαζί σε µιαν ονειρεµένη συλλογή παραδοσιακών παραµυθιών για τα Χριστούγεννα και την Πρω-
τοχρονιά. 

Σελίδες: 104 • Σχήµα: 21x27,5 
Kωδ.: 23153 • 978-960-422-699-3

Εύα Καραντινού

10,90€
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οι Ωραιότερες  
Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες

Η γέννηση του Χριστού
Tα πρώτα Χριστούγεννα

Για παιδιά ηλικίας 4 έως 8 χρόνων. 
Η θαυµάσια εικονογράφηση και η 
όµορφη ιστορία για τη γέννηση του 
Χριστού, είναι σίγουρο ότι θα ενθου-
σιάσουν τους µικρούς µας φίλους 
κάνοντάς τους να χαρούν ακόµα 
περισσότερο τούτες τις όµορφες 
µέρες των Χριστουγέννων. 

Σελίδες: 16 • Σχήµα: 21x29 
Κωδ.: 22255 • 978-960-547-026-5

1,20€

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
• Χριστουγεννιάτικα διηγήµατα 
Α  ́Βραβείο Eταιρείας 
Xριστιανικών Γραμμάτων

Mε τα πρωτότυπα κείμενα 
Mεταφορά σε απλούστερη 
γλώσσα, Kαίτη Xιωτέλλη
Ένα µοναδικό βιβλίο που απευθύ-
νεται σε παιδιά και νέους, µε σκοπό 
να γνωρίσουν και οι νεότερες γενιές 
τον µεγάλο Σκιαθίτη συγγραφέα.

9,90€Μαλακό εξώφυλλο
Σελ.: 136 • Σχήµα: 21x29 
Κωδ.: 29502 • ΙSBN: 978-960-547-029-6

•  Tο κορίτσι που πάτησε πάνω στο καρβέλι
•  Tο δώρο του Xανς
•  H μαγική ιστορία του χρόνου

•  Ο Παπουτσής και οι Καλικάντζαροι
•  To πνεύµα των Χριστουγέννων

Σελίδες 72• Σχήµα: 13χ19,5
Κωδ.: 25250 
 ΙSBN: 960-234-318-6  

Σελίδες 48 • Σχήµα: 13χ19,5 
Κωδ.: 25228  
ΙSBN: 960-422-482-4   

Σελίδες 48 • Σχήµα: 13χ19,5 
Κωδ.: 25229
 ΙSBN: 960-422-484-0 

Έξι βιβλία µε γνωστές και αγαπηµένες ιστορίες που ενθαρρύνουν τα µικρά παιδιά να ξεκινήσουν µόνα τους να διαβάζουν. 

Διαβάζω μόνος μου τα Xριστούγεννα 3,50€

Χριστούγεννα με τον Άντερσεν 
Πέντε μοναδικά παραμύθια
Περιέχει δώρο CD 

Πέντε ιστορίες από τον μεγάλο παραμυθά Άντερσεν, με εντυπωσιακή εικονογράφηση. Σε αυτό το βιβλίο, ο 
καθένας θα βρει παραµύθια, γνωστά και άγνωστα, που όλα φωτίζουν µε τρόπο ευαίσθητο όσο και πρωτότυπο 
τις εορταστικές µέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Μετάφραση: Μάνος και Κώστια Κοντολέων  • Εικόνες: Δήμητρα Ψυχογυιού

Σελίδες: 72 • Σχήµα: 24x31 • Κωδ.: 29423 • 978-960-422-584-2

12,90€

Σελίδες 48 • Σχήµα: 13χ19,5  
Κωδ.: 25227 
ΙSBN: 960-422-483-2 

Συλλογές Ιστοριών

Σελίδες 56 • Σχήµα: 13χ19,5 
Κωδ.: 25251
ΙSBN: 960-234-316-X 
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Το πνεύμα των Χριστουγέννων • Mε αγάπη από τον Αη-Βασίλη 
Τα πιο όμορφα Χριστούγεννα • Το κοριτσάκι με τα σπίρτα 

Xριστούγεννα με κλασικά παραμύθια - τεύχη
Σελίδες: 16
 Σχήµα: 24x31

Kωδ.: 22152  
978-960-422-579-8

Kωδ.: 22153 
978-960-422-580-4

Kωδ.: 22154 
978-960-422-581-1

Kωδ.: 22151 
978-960-422-578-1

1,90€

Bιβλία με δώρο CD

Tρίγωνα Kάλαντα
Eικόνες: Εύα Καραντινού

Σελίδες: 8 • Σχήµα: 21χ27,5
Kωδ.: 29329 • 978-960-422-835-5

Κάλαντα Αγαπημένα
Eικόνες: Εύα Καραντινού

3,30€

Σελίδες 16 • Σχήµα: 24χ31 
Κωδ.: 29321 • 978-960-422-733-4

Περιέχουν Δώρο CD με τραγούδια και κάλαντα. Δύο χαρούµενα βιβλία για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, µε στίχους από κά-
λαντα, δραστηριότητες και πληροφορίες.

4,99€

Δύο χαρούµενα και πολύ χρήσιµα βιβλία 
για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρο-
νιά. Περιέχουν τους στίχους από κάλα-
ντα που τραγουδιούνται σ’ όλη την Ελ-
λάδα αλλά και κάποια σε συγκεκριµένες 
περιοχές, όπως επίσης δραστηριότητες 
και πληροφορίες γι’ αυτές τις τόσο χα-
ρούµενες µέρες.
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https://www.facebook.com/ekdoseisagyra1890

Mείνε συντονισμένος 
στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook

και κέρδισε καταπληκτικά ΔΩΡΑ!

Για να συμμετάσχεις θα χρειαστείς τον Τυχερό αριθμό 
που θα βρεις στο εξώφυλλο του βιβλίου.

Γίνε κι εσύ ένας από τους 
μεγάλους τυχερούς 

των εκδόσεων ΑΓΚΥΡΑ

Κάθε μήνα θα κληρώνουμε και ένα Tablet*

*Συνολικά θα δοθούν 10 Tablets!

Μπες στη σελίδα μας, κάνε Like 

και ακολούθησε τις οδηγίες που θα βρεις, 

για να λάβεις μέρος στη 

μεγάλη κλήρωση για τους... 

Δ.Α. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. • ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΚΥΡΑ 
Λ. Κατσώνη 271 & Γ. Παπανδρέου, Άγ. Ανάργυροι • Τ.Κ. 135 62
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