www.agyra.gr

Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων

€

Χρωματίζω αγαπημένα
Χριστουγεννιάτικα παραμύθια
Eικόνες: Εύα Καραντινού
Ένα βιβλίο με αντιπροσωπευτικές εικόνες
από τέσσερα γνωστά χριστουγεννιάτικα παραμύθια, για χρωμάτισμα.
Σελίδες 16 • Σχήµα: 24χ31
Κωδ.: 27321 • ISBN: 978-960-422-736-5

€

€

1,50

Xριστούγεννα Πρωτοχρoνιά
Ήθη - Έθιμα - Δραστηριότητες
Με αυτοκόλλητα

Δραστηριότητες - Παιχνίδια Εικονόλεξα
Eικόνες: Εύα Καραντινού
Ένα υπέροχο βιβλίο με δραστηριότητες που
θα ψυχαγωγήσει τους μικρούς μας φίλους
τις ημέρες των γιορτών.

€

2,99

Τα καλύτερα Χριστούγεννα
Ήθη - Έθιμα - Δραστηριότητες - Κάλαντα
Με αυτοκόλλητα και πατρόν

Eικόνες: Εύα Καραντινού

Eικόνες: Εύα Καραντινού

Ένα πολύ χρήσιμο βιβλίο για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά με ήθη, έθιμα,
παραδόσεις, πληροφορίες και δραστηριότητες. Περιέχει αυτοκόλλητα, για τις δραστηριότητες, με τα οποία οι μικροί μας φίλοι
μπορούν μόνοι τους, να δημιουργήσουν τα
δικά τους χριστουγεννιάτικα στολίδια.

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

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

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

1,30

Χριστουγεννιάτικες
δραστηριότητες

2,99

€

Οι πρώτες μου 60
Χριστουγεννιάτικες
δραστηριότητες

3,30

€

Xαρούμενη Πρωτοχρονιά

Ήθη - Έθιμα - Κάλαντα - Δραστηριότητες
- Με αυτοκόλλητα και πατρόν

Ένα διασκεδαστικό βιβλίο με παιχνίδια κι
άλλες δραστηριότητες που οξύνουν την
παρατηρητικότητα και βοηθούν τα παιδιά να
αναπτύξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες.

Eικόνες: Εύα Καραντινού

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

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

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

2

2,99

Ένα βιβλίο με αντιπροσωπευτικές εικόνες
από τέσσερα γνωστά χριστουγεννιάτικα παραμύθια, για χρωμάτισμα.

€

Τα δικά μου Χριστούγεννα

3,80

Ήθη και έθιμα απ’ όλη την Ελλάδα και την Κύπρο • Ιστορίες • Δραστηριότητες
Κείμενα-Εικόνες: Eύα Καραντινού
Ένα μοναδικό βιβλίο με ήθη, έθιμα, παραδόσεις, πληροφορίες και κάλαντα απ’ όλη την Ελλάδα και την
Κύπρο. Το βιβλίο περιέχει και κάποιες δραστηριότητες που θα χαρούν ιδιαίτερα οι μικροί μας φίλοι.
Σελίδες: 24 • Σχήµα: 21x27,5
Κωδ.: 21930 • ISBN: 978-960-547-028-9

Παραμύθια-Ιστορίες από Έλληνες και ξένους συγγραφείς
O Aη-Bασίλης φέτος είναι πράσινος
Περιέχει δώρο CD
Νίκος Μιχαλόπουλος – Άννα Βερούλη
Εικόνες: Eύα Καραντινού

€ 13,90

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 άρρωστη και εξασθενημένη. Θα προλάβει άραγε να μοιράσει τα δώρα στα παιδιά όλου του κόσμου;
Σελίδες: 32 • Σχήµα: 25x25,5
Κωδ.: 29417 • ISBN: 978-960-422-725-9

35.000 αντίτυπα

Το πνεύμα των Χριστουγέννων
Περιέχει δώρο CD

€ 11,90

Tσαρλς Ντίκενς • Θανάσης Τσίτσικας

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 • ISBN: 978-960-422-900-0

€

H ζωή του Aη-Bασίλη σαν παραμύθι

9,90

Eύα Kαραντινού
H αληθινή ιστορία της ζωής ενός ανθρώπου, που έφτασε στα πιο ψηλά αξιώματα της Eκκλησίας με
τη σοφία, το έργο και τα θαύματά του, κι έγινε ο πιο γνωστός κι αγαπημένος Άγιος σ’ όλο τον κόσμο.
Σελίδες: 32 • Σχήµα: 21x27,5
Kωδ.: 29415 • ISBN: 960-422-466-2

3

Παραμύθια-Ιστορίες από Έλληνες και ξένους συγγραφείς
Ο παράξενος επισκέπτης της Ονειρούπολης

€

Βασίλης Τερζόπουλος • Εικόνες: Εύα Καραντινού

5,50

1ο Βραβείο παραμυθιού της Ονειρούπολης του Δήμου Δράμας.
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 τριγυρίζει 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 • ISBN: 978-960-422-901-7

Χρυσάνθεμα στο χιόνι

€

5,50

Βασίλης Κουτσιαρής • Εικόνες: Χρήστος Δήμος
Ο Εμμανουήλ κάθε χρόνο περιμένει με ανυπομονησία το δώρο του Αη-Βασίλη. Ώσπου μια μέρα ανακαλύπτει 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 • ISBN: 978-960-422-994-9

Το πρώτο χαμόγελο των Χριστουγέννων

€

Κατερίνα Μουρίκη • Εικόνες: Λιάνα Δενεζάκη

5,50

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 πολύτιμα δώρα είναι αυτά που δεν στοιχίζουν τίποτα.
Σελίδες: 32 • Σχήµα: 20x28
Kωδ.: 29432 • ISBN: 978-960-422-902-4

Τα Χριστούγεννα του βασιλιά Σαλίγκαρου
Περιέχει δώρο CD

€

Ιωάννα Ντακόλια • Εικόνες: Έφη Λαδά

7,99

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

4

Συλλογές Ιστοριών
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 • ISBN: 978-960-422-982-6

10 Χριστουγεννιάτικα παραδοσιακά παραμύθια
Eύα Καραντινού

€

5,60

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 • ISBN: 978-960-547-027-2

€

5,60

15 παραδοσιακά παραμύθια για τα Χριστούγεννα
Περιέχει δώρο CD

€ 11,90

Εύα Καραντινού

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

€ 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 • ISBN: 978-960-422-983-3

Xριστουγεννιάτικες ιστορίες στη Χώρα των Θαυμάτων
Russell Punter • Philip Webb
Σκαρφαλώστε στο έλκηθρο του Αη Βασίλη και κάντε μία μαγική βόλτα μέσα απ’ αυτή τη συλλογή χριστουγεννιάτικων παραμυθιών. Υπάρχουν παιχνίδια που πρέπει να φτιαχτούν και δώρα που πρέπει να
μοιραστούν. Ακόμη και οι χιονάνθρωποι ζωντανεύουν για να πάρουν μέρος στη γιορτινή ατμόσφαιρα.
Σ’ αυτή τη χειμερινή χώρα των θαυμάτων, οι χριστουγεννιάτικες περιπέτειες είναι έτοιμες να αρχίσουν.

€ 11,20

Σελίδες: 112 • Σχήµα: 25x26
Κωδ.: 29427 • ISBN: 978-960-422-732-7

5

Mαγευτικές ιστορίες των Xριστουγέννων
Περιέχει δώρο CD

€ 10,90

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

Ένα παραδοσιακό παραμύθι και δύο ιστορίες βασισμένες σε κείμενα μεγάλων ξένων συγγραφέων, με κύριο
μήνυμα τη σημαντικότητα της αληθινής αγάπης και πίστης!
Σελίδες: 48 • Σχήµα: 21.5x27,5 • Κωδ.: 29428 • ISBN: 978-960-422-708-2

Χριστούγεννα με τον Άντερσεν

€ 12,90

Πέντε μοναδικά παραμύθια
Περιέχει δώρο CD

Μετάφραση: Μάνος και Κώστια Κοντολέων • Εικόνες: Δήμητρα Ψυχογυιού
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.
Σελίδες: 72 • Σχήµα: 24x31 • Κωδ.: 29423 • ISBN: 978-960-422-584-2

Xριστούγεννα με τα κλασικά της Άγκυρας
Tα δώρα των Xριστουγέννων

€

O κλέφτης των Xριστουγέννων

7,90

Aνρί Nτε Λα Bιλ Nτε Mιρμόν • Mετάφραση: Bίκη Δέμου
Δύο βιβλία γραμμένα από μια μεγάλη συγγραφέα που θα συναρπάσουν τους νεαρούς αναγνώστες της λογοτεχνίας. Η μαγεία, το
πνεύμα των Χριστουγέννων όπως και το μήνυμα της σημαντικότητας της αγάπης και της προσφοράς, είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά των δύο ιστοριών.
Για παιδιά και εφήβους
Σελίδες: 160 • Σχήµα: 16χ21
Σελίδες: 152 • Σχήµα: 16χ21
Kωδ.: 22901 • ISBN: 978-960-422-737-2 Kωδ.: 22902 • ISBN: 978-960-422-829-4

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

οι Ωραιότερες
Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες

• Χριστουγεννιάτικα διηγήµατα
Α΄ Βραβείο Eταιρείας
Xριστιανικών Γραμμάτων

Tα πρώτα Χριστούγεννα

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

Η γέννηση του Χριστού

Σελ.: 136 • Σχήµα: 21x29

€

Μαλακό εξώφυλλο
,80 Κωδ.: 29502

9

ΙSBN: 978-960-547-029-6

€

Σκληρό εξώφυλλο
,90 Κωδ.: 29404

€ 10

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 8 χρόνων. Η θαυμάσια εικονογράφηση και η όμορφη
ιστορία για τη γέννηση του Χριστού,
είναι σίγουρο ότι θα ενθουσιάσουν
τους μικρούς μας φίλους κάνοντάς
τους να χαρούν ακόμα περισσότε,20 ρο τούτες τις όμορφες μέρες των
Χριστουγέννων.

1

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

ΙSBN: 960-234-843-7

6

Xριστούγεννα με κλασικά παραμύθια με μαλακό εξώφυλλο
Το πνεύμα των Χριστουγέννων • Mε αγάπη από τον Αη-Βασίλη
Τα πιο όμορφα Χριστούγεννα • Το κοριτσάκι με τα σπίρτα

Kωδ.: 22153
ISBN: 978-960-422-580-4

Kωδ.: 22152
ISBN: 978-960-422-579-8

Σελίδες: 16
Σχήµα: 24x31

Kωδ.: 22154
ISBN: 978-960-422-581-1

€

1,80

Kωδ.: 22151
ISBN: 978-960-422-578-1

Διαβάζω μόνος μου τα Xριστούγεννα

2,90

€

• Το τελευταίο όνειρο της γέρικης βελανιδιάς • Ο Παπουτσής και οι Καλικάντζαροι
• Tο κορίτσι που πάτησε πάνω στο καρβέλι • T o πνεύµα των Χριστουγέννων
• H μαγική ιστορία του χρόνου
• Tο δώρο του Xανς
Έξι βιβλία με γνωστές και αγαπημένες ιστορίες που ενθαρρύνουν τα μικρά παιδιά να ξεκινήσουν μόνα τους να διαβάζουν.

Σελίδες 48 • Σχήµα: 13χ19,5
Κωδ.:25238
ΙSBN: 978-960-422-590-3

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

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

Σελίδες 56 • Σχήµα: 13χ19,5
Κωδ.: 25251
ΙSBN: 960-234-316-X

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

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

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

Κάλαντα Αγαπημένα
Tρίγωνα Kάλαντα
Eικόνες: Εύα Καραντινού
Περιέχουν Δώρο CD με τραγούδια και κάλαντα.
Δύο χαρούμενα βιβλία για τα Χριστούγεννα και την
Πρωτοχρονιά, με στίχους από κάλαντα, δραστηριότητες και πληροφορίες.

€

3,30

7

€

4,99

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

Τεύχη με CD

Nέεσ
εκδόσεισ

ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ
135 Μύθοι του Αισώπου
Απόδοση: Γ. Τσουκαλάς • Εικόνες: Eύα Καραντινού
Μια ιδιαίτερα φροντισμένη έκδοση με έγχρωμη εικονογράφηση που περιλαμβάνει
135 μύθους του Αισώπου.
Οι μύθοι του Αισώπου δεν θα πάψουν ποτέ να περνούν ένα σωρό μηνύματα ζωής
σε μικρούς και μεγάλους, με μοναδικό τρόπο.
Με αυτό το βιβλίο δίνεται η ευκαιρία στον αναγνώστη να εκπαιδευτεί γύρω από τις
βασικές αξίες ζωής καθώς για και το σωστό και το λάθος στις σχέσεις του με τους
άλλους, αλλά και απέναντι στον εαυτό του.
Η έγχρωμη εικονογράφηση και τα μεγάλα στοιχεία συντελούν ώστε οι νεαροί αναγνώστες να απολαύσουν ακόμη περισσότερο το διάβασμα αυτού του βιβλίου.
Σελίδες: 326 • Σχήµα: 16,5x24
Κωδ.: 28117 • ISBN: 978-960-547-101-9

ΑΓΑΠΩ ΤΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
Δαίδαλος και Ίκαρος
Αναστασία Δ. Μακρή • Εικόνες: Άκης Μελάχρης

€

4,20

Ο Δαίδαλος ήταν ο πιο ξακουστός καλλιτέχνης στην αρχαία Αθήνα. Όλοι τον θαύμαζαν για το ταλέντο
του και την τέχνη του. Όμως, τι τον ανάγκασε να φύγει από την αγαπημένη του πόλη; Ποια η σχέση του
με τα ανάκτορα της Κρήτης και τον παντοδύναμο βασιλιά Μίνωα; Πώς βοήθησε τον αγαπημένο ήρωα
Θησέα να εξολοθρεύσει το γνωστό τέρας, τον Μινώταυρο; Ποια ήταν η τύχη του λατρεμένου του γιου
Ίκαρου και γιατί; Και, τέλος, πώς κατάφερε να γυρίσει πίσω στον τόπο που λάτρεψε;
Tο βιβλίο περιέχει δραστηριότητες και παιχνίδια που βοηθούν τον μικρό αναγνώστη να εμπεδώσει βασικά στοιχεία της ιστορίας.
Σελίδες: 32 • Σχήµα: 21x27,5
Κωδ.: 28257 • ISBN: 978-960-547-098-2

ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
5 Σωματοφύλακες κλεισμένοι στο ψυγείο
Θέλω να μάθω να τρέφομαι σωστά
Με ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ - Βιβλίο δραστηριοτήτων
Άννα Βερούλη - Νίκος Μιχαλόπουλος
Εικόνες: Άκης Μελάχρης
Ένα μοναδικό βιβλίο από τους γνωστούς αθλητές και εκπαιδευτικούς Άννα Βερούλη και Νίκο Μιχαλόπουλο που θα δώσει την ευκαιρία στους μικρούς αναγνώστες να μάθουν ένα σωρό χρήσιμες πληροφορίες γύρω από τη σωστή διατροφή και την άσκηση.
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.
Σελίδες: 40 • Σχήµα: 21x27,5
Κωδ.: 23404 • ISBN: 978-960-547-102-6
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΣΒΟΥΡΑ / Λογοτεχνία
Η κ. Ανακύκλωση και η περιπέτεια των σκουπιδιών

€

5,90

Μαρία Ζαχαριουδάκη • Εικόνες: Άκης Μελάχρης
Στον κόσμο των σκουπιδιών έρχεται κάτι καινούριο: η Ανακύκλωση. 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.
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!
Σελίδες: 48 • Σχήµα: 15,5x20,5
Κωδ.: 23708 • ISBN: 978-960-547-088-3

ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ / Λογοτεχνία
Μια αλλόκοτη ιστορία αγάπης

€

7,90

Πάνος Χριστοδούλου • Εικόνες: Θανάσης Τσίτσικας
Όλα ξεκίνησαν από το ξεχασμένο ανοιχτό παράθυρο μιας ανθρώπινης κουζίνας. Μια περίεργη μέλισσα
τυχαία περνούσε απέξω, μπήκε μέσα και ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα ένα πολύχρωμο πλαστικό λουλούδι-μαγνητάκι που ήταν κολλημένο στο ψυγείο... Μπορεί μια αλλόκοτη ιστορία αγάπης να έχει ευτυχισμένο τέλος;
Σελίδες: 64 • Σχήµα: 15,5x20,5
Κωδ.: 23702 • ISBN: 978-960-547-039-5

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Καλώς ήρθατε στην αρχαία Ελλάδα
Μαρία Καζαντζίδη • Εύα Καραντινού
Ένα βιβλίο με πλούσια εικονογράφηση και απλά κείμενα που θα δώσει πολλές πληροφορίες και θα κατατοπίσει τον αναγνώστη γύρω από τον πολιτισμό –κυρίως– της κλασικής περιόδου στην Αρχαία Ελλάδα,
στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία.
Ο αναγνώστης θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει πώς ζούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, τα ήθη και έθιμά τους,
πώς λειτουργούσε η κοινωνία τους και κάτω από ποιους θεσμούς, ποιες ήταν οι βασικές αξίες ζωής,
γιατί ονομάστηκε ο 5ος αιώνας Χρυσός Αιώνας, πώς χτίστηκε η Ακρόπολη και κάτω από ποιες συνθήκες,
ποιοι ήταν οι λόγοι που άνθησε ο πολιτισμός και βελτιώθηκε το επίπεδο ζωής των κατοίκων εκείνη την
εποχή. 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.
Σελίδες: 80 • Σχήµα: 16,5x24
Κωδ.: 22270 • ISBN: 978-960-547-100-2

ΤΑ ΚΛΑΣΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ
Η ΜΙΚΡΗ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ

€

Φ.Χ. Μπαρνέτ • Απόδοση: Γ. Τσουκαλάς

9,90

Είναι η ιστορία της Σάρας Κρου, μιας εφτάχρονης κοπέλας, που έρχεται με τον πάμπλουτο πατέρα της
από την Ινδία στο Λονδίνο, για να μπει σε ένα σχολείο ειδικά για πλούσιες κοπέλες. Στο οικοτροφείο
διακρίνεται από τα άλλα κορίτσια για την εξυπνάδα και την ωριμότητά της. Την αποκαλούν μικρή πριγκίπισσα επειδή είναι πάντα ντυμένη, αλλά και φέρεται σαν πριγκίπισσα. Τα πράγματα όμως αλλάζουν για
τη μικρή Σάρα όταν χάνει τον πατέρα της, τον μοναδικό άνθρωπο που είχε στον κόσμο και μένει μόνη
και απελπιστικά φτωχή...
Σελίδες: 240 • Σχήµα: 16x21
Κωδ.: 28652 • ISBN: 978-960-547-078-4
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Ένας κι Ένας
46+1 άνθρωποι της τέχνης από κοντά...
Δημήτρης Γκιώνης

Λένε:
«Πολιτισμός, η βαριά βιομηχανία μας. Χωρίς πολιτισμό είμαστε ο κανένας […] Πιστεύω ότι
δεν συμφέρει την Ευρώπη να χαθεί η Ελλάδα. Διότι η Ελλάδα αντιπροσωπεύει τα οράματα
όλης της Ευρώπης».
Μελίνα Μερκούρη

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

«Δίκαιη εξουσία δεν υπάρχει».
Βασίλης Ρώτας
«Δημοκρατία είναι να προσφέρεις και να παίρνεις, και στις μέρες μας, το βλέπω κι εδώ στον
τόπο μας, υπάρχει η τάση όλοι να παίρνουν».
Μέμος Μακρής
«Πού είναι τα παλιά φιλολογικά καφενεία; Όλα έχουν γίνει τράπεζες».
Δημήτρης Χριστοδούλου
Σελίδες: 240 • Σχήµα: 16x23
Κωδ.: 30256 • ISBN: 978-960-547-103-3

«Σε παρακαλώ να έχεις υπόψη σου ότι κάποιοι θέλουν να μου κάνουν κακό κλείνοντάς με
σε ίδρυμα».
Δανάη
«Η ερωτική απιστία είναι η υπεράσπιση της ελευθερίας μας».
Λιλή Ζωγράφου
«Η μόνη επανάσταση που υπάρχει σήμερα στην ανθρωπότητα είναι η ερωτική. Όλες οι άλλες
πήγαν περίπατο».
Ηλίας Πετρόπουλος
«Εγώ παραμένω ένας ουτοπικός κομουνιστής. Ψάχνω να βρω την κοινωνία της αλληλεγγύης
– εκεί βλέπω τη λύση του προβλήματος».
Μίκης Θεοδωράκης

Οι κορυφές μέσα μας
18 ιστορίες θετικής σκέψης και μία αληθινή
ιστορία προσωπικής υπέρβασης

€ 12,90

Νίκος Μιχαλόπουλος

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

«Οδοιπόρε, δεν υπάρχει δρόμος.
Ο δρόμος ανοίγει προχωρώντας».

Σελίδες: 192 • Σχήµα: 14x20,5
Κωδ.: 30255 • ISBN: 978-960-547-099-9

Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα.
Κάπως έτσι ξεκινάνε πάντοτε όλα.
«Οι κορυφές μέσα μας» θα μπορούσε να είναι μυθιστόρημα ή η εξιστόρηση μιας προσωπικής
εμπειρίας. Θα μπορούσε να είναι η αφήγηση μιας πραγματικής ιστορίας.
Όμως, πάνω απ’ όλα είναι ένα βιβλίο θετικής σκέψης και ώθησης με 18 ακόμα ιστορίες, 18
ακόμα αλληγορίες πίστης και ελπίδας, τοποθετημένες ακριβώς στα σημεία εκείνα που ο
δρόμος πάει να κλείσει και εσύ πρέπει να βρεις τη δύναμη να τον ανοίξεις.
Όπως ακριβώς και στην ίδια τη ζωή.
Εκεί, δηλαδή, που όσο ψηλά και αν φτάσει κάποιος, στο τέλος συνειδητοποιεί πως η μεγαλύτερη κορυφή βρίσκεται πάντα μέσα του!!!
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ
Γιώργος Ζαμπέτας
Βαθιά στη θάλασσα θα πέσω...
Περιέχει CD με 20 σπάνιες ηχογραφήσεις
Κατερίνα Ζαμπέτα
Οργάνωση υλικού και επεξεργασία: Γιώργος Π. Τσάμπρας

Τι σημαίνει να είσαι παιδί και να μεγαλώνεις δίπλα σ’ έναν δημιουργό, την ώρα που εκείνος
διαμορφώνει το έργο που εντέλει φτάνει να αποτελεί ιστορία του ελληνικού τραγουδιού;
Πώς βλέπει κανείς τον κόσμο του τραγουδιού, μεγαλώνοντας μέσα σ’ αυτόν, χωρίς να «ανήκει» σ’ αυτόν; Τι σημαίνει για τη ζωή του μια τέτοια εμπειρία;
Ύστερα από τρία χρόνια, με τη βοήθεια του Γιώργου Π. Τσάμπρα, προέκυψε ένα «χρονικό»…
Αλλού προηγείται η καθημερινότητα, η οικογένεια…
Αλλού κερδίζει το τραγούδι και οι άνθρωποί του…
Και τα δύο είναι η ζωή του Ζαμπέτα, είναι η ζωή δίπλα στον Ζαμπέτα… Μπορεί να γελά και
να αυτοσαρκάζεται ως «αράπης… μπλακ» καθώς «η βρόχα έπεφτε… στρέιτ θρου», αλλά
παρατηρεί και μελαγχολικά «δειλινά», αναπολεί περασμένα «ξημερώματα» ή τραγουδάει:
Βαθιά στη θάλασσα θα πέσω / Να με σκεπάσει το νερό
Τη δύστυχη ζωή που κάνω / Να την αντέξω δεν μπορώ.
Αυτούς τους στίχους, έκανε τραγούδι ο Ζαμπέτας νέος… Βρέθηκε να τους τραγουδά κουρασμένος, λίγο πριν το τέλος, περιμένοντας ένα τηλεοπτικό συνεργείο, για να «πληρώσει» το
«τίμημα» του «μύθου» του…

Σελίδες: 520 • Σχήµα: 16x23
Κωδ.: 42307 • ISBN: 978-960-547-104-0

Κατερίνα Ζαμπέτα

η ζωή του, η εποχή μας
Ο Γιώργος Ζαμπέτας,
ης
και το βιβλίο της κ. Καίτ
πο. Τα πρώτα χρόΓιώργο Ζαμπέτα ως άνθρω
εν γνώρισα ιδιαίτερα τον
αποκτώ συνείδηση
ωνίας», που άρχισα να
η
νια της «ελεύθερης ραδιοφ
τα τελευταία… Εκείνη
ν» – για εκείνον ήταν
σιωπή τού έφερε και
μέσα στον χώρο των «μέσω
ραφική
δισκογ
ονη
μια πολύχρ
Τον θυμάμαι να
εποχή βέβαια, μετά από
έρια».
περιστ
«Χίλια
επιτυχία, τα
που ’ναι καλοτώρα
,
την τελευταία μεγάλη
μάγκες
«Ρε
του ΑΘΗΝΑ 9.84:
ατε και μένα»… Και
μας λέει στα στούντιο
άλλον να φωνάξετε, φωνάξ
συνεκαιριά και δεν έχετε ποιον
αση, σε μια εκπομπή
λίγο μετά και στην τηλεόρ
να το επαναλαμβάνει
με τη Λιάνα Κανέλλη…
, το «Ψηλά τα χέρια!»
και ειρωνεία; Θα
ντεύξεων της εποχής εκείνης
πικρία
απλά,
προσέγγισης; Ή
υιοθετήσει
είχε
τας
«Εναλλακτικός» τρόπος
Ζαμπέ
ο
,
τα δυο… Έτσι κι αλλιώς
Αλλά τότε, είχε και
μπορούσε να ’ναι και
«δημόσιας» επικοινωνίας.
…
έναν συγκεκριμένο τρόπο
προσωπική του πορεία
αισθάνεται καλά με την
ών
κάθε δικαίωμα να μην
«ερασιτεχνών» μουσικ
σ’ έναν στενό κύκλο
δεν πολυ-υπήρχαν.
Ζούσε το τραγούδι μέσα
ρίας. Οι παλιοί του δίσκοι
τραοι
και
αλλά
ίες,
ή κέντρων δεύτερης κατηγο
Οι εταιρε
είχε χρόνια να κάνει.
Καινούρια τραγούδια
και αρκετοί που ο Ζαμπέ
εποχής –ανάμεσά τους
σαν «κουρασμένο»
γουδιστές ονόματα της
ύμενα χρόνια– τον θεωρού
τας είχε στηρίξει τα προηγο ξέρω αν είχαν απόλυτο άδικο, με βάση το
, δεν
με
Βέβαια
ση
».
σύγκρι
χημένο
σε
ή «παρω
Όχι τόσο
ε λίγο πριν από το τέλος…
πικές
υλικό που τελικά εξέδωσ
σε σχέση με τις προσω
της εποχής εκείνης, όσο
ο
τα μουσικά δεδομένα
ατικά για το πώς αυτός
ές. Είχα πολλά ερωτημ
Κάτι η νεανική
του δημιουργικές κορυφ
Δεν του τα έβαλα ποτέ…
του…
νερά»
πική
τα
προσω
κάτι η
άνθρωπος «έχασε
άρα «έχουμε καιρό»,
και
»
αιώνια
συμη
είναι
να
πλάνη ότι «όλα
και τελικά η επιλογή
μ’ αυτά και ο φόβος
μου συστολή… Μαζί
να διαμορφώνεται γύρω
κτική» διάθεση που έβλεπα
έπρεπε
μπλεύσω με την «αρπα
χρόνος και ο χώρος που
γίνονταν πολλά και ο
μου καθώς τα «μέσα»
15

Δ

Το πατρικό

Τ

ο πατρικό του πατέρα μου, βρισκόταν στο Αιγάλεω. Ιερά Οδός 309
και Σαλαμίνος 1. Στην Ιερά Οδό είχαμε μουριές και στη Σαλαμίνος
τζιτζιφιές. Στην πίσω αυλή υπήρχαν πολλές συκιές, καθώς και μια σακατεμένη άμαξα που θύμιζε στη γιαγιά τα νιάτα της. Ο πατέρας αγαπούσε πολύ
τους καρπούς της συκιάς. Σύκα ζουμερά και γλυκά. Βγαίναμε έξω και στα
ρουθούνια μας έμπαινε αεράκι ευωδιασμένο, φορτωμένο από του σύκου το
μελένιο άρωμα.
Στο ένα δωμάτιο έμενε η γιαγιά Μαρίκα με τη θεία Νότα. Στο άλλο η
θεία Μαρία με τον άντρα της. Και στο τρίτο, εμείς. Μια καμαρούλα είχαμε
όλη κι όλη. Στη δεξιά πλευρά, δέσποζε το ξυλόδετο κρεβάτι των γονιών μας
και η κούνια του Μιχάλη. Στην άλλη, κούρνιαζε το μονό κρεβάτι που μοιραζόμουν με την αδελφή μου, τη Μαρίκα. Ξαπλώναμε έχοντας η κάθε μια
δίπλα στο πρόσωπο τα πόδια της άλλης, αιτία καθημερινών συγκρούσεων.
– Τραβήξου πιο ’κεί!
– Εσύ τραβήξου! Εγώ είμαι μεγαλύτερη και… πιάνω πιο πολύ χώρο!
Η ηλικία ήταν το μόνιμο επιχείρημα της Μαρίκας σε κάθε καβγά. Κι
ήταν μόλις ενάμιση χρόνο μεγαλύτερή μου.
Η μητέρα, δεν έμπαινε στη διαδικασία να κάνει τον διαιτητή στις φιλονικίες μας. Περιοριζόταν σε κοφτές, κατηγορηματικές λέξεις που δεν σήκωναν αντίρρηση: «Φαΐ, πλύσιμο, προσευχή, ύπνος!» Διαταγές μονολεκτικές.
Σαν συνθήματα που απαιτούσαν υπακοή στρατιωτική και μαρτυρούσαν τον
δυναμισμό και την αποφασιστικότητα της μητέρας.
Ήταν σκληρή η μητέρα, μα συνάμα δυνατή και ακλόνητη. Κάθε φορά
που πήγαινε ο πατέρας να λυγίσει, έμπηγε τις φωνές: «Όρθιος! Ψηλά το κεφάλι!» Σαν να στεκόντουσαν κι οι δυο πάνω σε μια ζυγαριά και μόλις ο ένας
έγερνε στη μια άκρη, ο άλλος κρατούσε τις ισορροπίες.
Τότε μπάνιο δεν είχαμε. Η μητέρα έβραζε νερό σε μια κατσαρόλα και
έπλενε τον πατέρα στο κουζινάκι. Εμείς χώναμε τα κεφάλια μας απ’ τη
μισάνοιχτη πόρτα και κρυφοκοιτάζαμε. Η μητέρα έτρεχε και την έκλεινε.
37
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ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΔΟΥΣΑΣ

1610

€ 15,10

€ 15,10

€ 16,10

€ 15,10

€ 16,10

€ 16,10

€ 16,10

€ 16,10

€ 16,80

€

ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΒΕΣΠΕΡ
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. Και δεν
θα σταματήσουν, αν δεν πάρουν στα χέρια τους τα στοιχεία.
Τέσσερις συγγραφείς ενώνουν τις δυνάμεις τους για να φέρουν στο φως το μυστικό που μένει κρυμμένο εδώ
και 500 χρόνια. Και να εξηγήσουν την πανάρχαιη διαμάχη ανάμεσα στους Κέιχιλ και στους Βέσπερ. Οι
Βέσπερ έρχονται… και ο κόσμος κινδυνεύει.

€ 15,50

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
ΠΑΙΞΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ στο www.the39clues.gr

εκδοσεισ αγκυρα – δ.Α. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. • Λ. Κατσώνη 271 & Γ. Παπανδρέου, Άγιοι Ανάργυροι, Τ.Κ. 13562
Τηλ.: 210 2693800-4, Fax 210 2693806-7 • e-mail: agyra@agyra.gr • http://www.agyra.gr
Κεντρικό Κατάστημα: ΑΓΚΥΡΑ-ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ, Σόλωνος 124 - Αθήνα, T.K. 10681, Τηλ.: 210 3837667, 210 3837540, Fax: 210 3837066

Τα βιβλία των εκδόσεων «ΑΓΚΥΡΑ» μπορείτε να τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο:
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