ΤO ATAΧΤO
ΣΥΝΝΕΦΟΥΛΙΝΙ

ΤΟ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΑ

a

Ο Τσιμπιτσούξ το μικρό σκαντζοχοιράκι νιώθει μια πολύ μεγάλη λύπη.
Ο Πιρπιρίνος Πλουμ Παπαρδελίνος,
ο κίτρινος παπαγάλος με το πορτοκαλί λοφίο και την παρδαλή ουρά
που κάθεται σε μια γαλάζια κουμαριά, τον συμβουλεύει ότι για να του
περάσει η λύπη πρέπει να τον πάρει
κάποιος αγκαλιά και να του δώσει
ένα, ή μάλλον δύο, ή μάλλον τρία, ή
μάλλον τέσσερα φιλιά.
Έτσι ξεκινάει μια περιπετειώδης
αναζήτηση αγκαλιάς σε λιβάδια με
κόκκινες τουλίπες, σε λίμνες με
καραμελένιες γεφυρούλες, σε δάση με βατομουριές και πόλεις με
ξεχασμένες μαριονέτες.

15,00

Εφτά κυκνάκια σε μια λίμνη περιμένουν πώς και πώς την επίσκεψη
του βασιλιά της χώρας, που θα
έρθει με την εβένινή του γόνδολα
για να διαλέξει το πιο όμορφο και
να το πάρει μαζί του στο παλάτι.
Ποιο όμως είναι το πιο όμορφο
απ’ όλα τα κυκνάκια; Ποιο θα διαλέξει ο βασιλιάς; Ποιο θα περάσει
ζωή χαρισάμενη στη μυθική λιμνούλα της βασιλικής αυλής με το
αλαβάστρινο σιντριβάνι; Ποια είναι η απατηλή και ποια είναι η
αληθινή ομορφιά;
a

15,00

ISBN: 978-960-567-038-2

ISBN: 978-960-567-117-4

15,00

ΤΟ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟ
ΚΥΚΝΑΚΙ

a

2

a

Εικονογράφηση:
Άγης Αγησιλάου

15,00

ΤΣΙΜΠΙΤΣΟΥΞ
ΚΑΙ ΤΣΙΜΠΙΝΕΛΑ

Εικονογράφηση:
Λίζα Ηλιού

Ένα ηλιόλουστο πρωί, ο Τουκιθεμπλόμ, ένας πεινασμένος γίγαντας,
αποφασίζει να φτιάξει ένα μοναδικό,
ένα ζηλευτό, ένα πεντανόστιμο σάντουιτς, ένα σάντουιτς από τα πολύ
χορταστικά εκείνα, ένα σάντουιτς με
ιπποπόταμο και λεοπάρδαλη, με
σκαντζόχοιρο και χήνα!
Ο γίγαντας όμως, εκτός από πεινασμένος, είναι και φοβερά ακατάστατος. Έτσι, ούτε που φαντάζεται τι
θα συμβεί στο λαχταριστό του σάντουιτς όταν αρχίζει να ψάχνει να
βρει τη μουστάρδα!

ISBN: 978-960-567-039-9

ISBN: 978-960-567-130-3

Σε μια συννεφογειτονιά
ζει με τη μαμά του και την
αδελφούλα του, τη Φούλα-Φούλα
συννεφούλα, ένα σκανταλιάρικο
συννεφουλίνι που του αρέσει να
κάνει αταξίες.
Η μαμά του τού ζητάει να της
υποσχεθεί ότι θα είναι φρόνιμο. Το
συννεφουλίνι το υπόσχεται, αλλά
συνεχίζει να κάνει τη μία αταξία
μετά την άλλη. Όταν η μαμά το μαθαίνει, για να το τιμωρήσει αποφασίζει να μην το πηγαίνει τις Κυριακές να κάνει τσουλήθρα στο ουΕικονογράφηση:
ράνιο τόξο, ούτε να το αφήνει να
Λίζα Ηλιού
παίζει κυνηγητό με τα άλλα συννεφάκια, αλλά η χειρότερη τιμωρία του είναι μια άλλη. Μια τιμωρία τόσο δυσβάσταχτη που δεν μπορεί να την αντέξει. Τότε είναι που το συννεφουλίνι παίρνει την απόφαση να φύγει κρυφά από τη συννεφογειτονιά
για να βρει έναν τρόπο να κερδίσει πάλι την αγάπη της μαμάς του.

Εικονογράφηση:
Άγης Αγησιλάου

Καληνυχτίστε κι εσείς τα αγαπημένα σας πρόσωπα
διαβάζοντάς τους ένα από τα μαγευτικά βιβλία
της νέας σειράς που, αν δεν αιχμαλωτίσουν πειρατές τον Ευγένιο
(κάτι δυστυχώς πολύ πιθανό), θα εμπλουτιστεί
σιγά-σιγά με 999 ακόμα τίτλους!
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Μεγάλοι συνθέτες - Μαγικά παραμύθια

ΟΙ ΚΡΙΚΕΛ-ΚΡΑΚΕΛΣ

Το βιβλίο που κουνιέται

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ
Η λίμνη των κύκνων

Μετάφραση: Mαρία Σούμπερτ

ISBN: 978-960-567-132-7

Εικονογράφηση:
Ναταλία Καπατσούλια

ΓΙΟYΛΑ ΜΙΧΑHΛ

ISBN: 978-960-567-119-8

Ο μαγικός αυλός
Βασισμένο στην ομώνυμη
όπερα του Μότσαρτ

Η Βασίλισσα της Νύχτας αναθέτει στον πρίγκιπα Ταμίνο να σώσει τη μοναχοκόρη της
Παμίνα, που την κρατά φυλακισμένη ο τύραννος Ζαράστρο. Μαζί του παίρνει για βοηθό τον Παπαγκένο, έναν άνθρωπο του δάσους που μοιάζει με πουλί.
Οι δυο τους θα περάσουν τις πιο παράΕικονογράφηση:
Ναταλία Καπατσούλια
ξενες δοκιμασίες για να φέρουν σε πέρας
την αποστολή τους. Θα καταφέρει ο Παμίνο
να γυρίσει σώος με την αγαπημένη του; Κι όσο για τον Παπαγκένο, θα
βρει κι αυτός το ταίρι που τόσο ποθεί;
a 15,00

a

Μετάφραση: Mαρία Σούμπερτ

4

a

15,00

ISBN: 978-960-567-139-6

Την παραμονή των Χριστουγέννων η Κλάρα παίρνει δώρο από
τον νονό της έναν καρυοθραύστη. Τα μεσάνυχτα, το σαλόνι
όπου έχει αποκοιμηθεί η Κλάρα μεταμορφώνεται, τα παιχνίδια ζωντανεύουν και
ποντίκια εισβάλλουν στο δωμάτιο. Η κούΕικονογράφηση:
κλα Καρυοθραύστης προσπαθεί να σώσει
Μαρίνα Στελλάτου
το κορίτσι και αντιμετωπίζει γενναία τους
ποντικούς. Ο νονός της Κλάρας τον μεταμορφώνει σε πρίγκιπα και
μαζί οι δύο νέοι φεύγουν για να ανακαλύψουν τη χώρα των Ζαχαρωτών, όπου ετοιμάζεται ν’ αρχίσει μια ξέφρενη γιορτή, γεμάτη
όμορφες μελωδίες και χορούς.

13,00

ΦΡΑΝΤΣΙΣΚΑ ΣΕΪΜΠΟΛΤ - ΑΝΤΓΕ ΝΤΡΕΣΕΡ
Ο Τεό μαθαίνει να λέει ΟΧΙ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ
Ο Καρυοθραύστης
Βασισμένο στο ομώνυμο
μπαλέτο του Τσαϊκόφσκι

Άνοιξε το βιβλίο και η
διασκέδαση αρχίζει: χτύπα το, ξεφύλλισέ το, γύρισέ το, φύσα το, σφράγισέ το, στρίψε το – ένα
βιβλίο για να συμμετέχεις κι εσύ και να μην το
αφήνεις από τα χέρια
σου.
Σε όλα τα παιδιά
αρέσει να τους διαβάζουν βιβλία. Πολύ παραπάνω θα τους αρέσει
λοιπόν ένα βιβλίο στην
πλοκή του οποίου γίνονται συμμέτοχοι! Νιώθουν πως μπορούν να
ελέγξουν την ιστορία, μια αίσθηση σημαντική για μικρούς ανθρώπους
που όλα τους υπερβαίνουν, όλα είναι πιο μεγάλα από αυτούς και για
όλα αποφασίζει κάποιος άλλος στη θέση τους!

Ο Τεό ξέρει τι θέλει. Δεν βρίσκει όμως τον τρόπο να το εκφράσει. Τότε είναι που εμφανίζεται ο κύριος Όχι και βοηθάει τον Τεό να επιβληθεί.
Η ιστορία του Τεό ενισχύει, ευαισθητοποιεί και εξηγεί
με παιχνιδιάρικο τρόπο πόσο
σημαντικό είναι να μπορείς
να πεις όχι και να βάλεις τα
όριά σου.
Ένα βιβλίο που μας μαθαίνει πως μια άρνηση μπορεί να γίνει η αρχή για πολλές θετικές σχέσεις και συμπεριφορές. Γιατί ένα παιδί
που μαθαίνει να λέει όχι, μαθαίνει να υπερασπίζεται τον εαυτό του και
τις επιλογές του, μαθαίνει εντέλει πώς να γίνει ένας συνειδητοποιημένος
ενήλικας.
a 12,50
Ένα υπέροχο βιβλίο για το να είσαι δυνατός.

ISBN: 978-960-567-131-0

Ένας μοχθηρός μάγος μεταμορφώνει την
πριγκίπισσα Οντέτ και τις φίλες της σε κύκνους. Ο μόνος τρόπος να λυθούν τα μάγια είναι να ερωτευτεί κάποιος την πριγκίπισσα. Στο πρόσωπο του πρίγκιπα Ζίγκφριντ η Οντέτ βρίσκει τον άνθρωπο που θα τη
σώσει και θα της χαρίσει την ευτυχία. Για
να γίνει όμως αυτό πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσουν τον κακό μάγο.
a 15,00

ISBN: 978-960-567-129-7

Βασισμένο στο ομώνυμο
μπαλέτο του Τσαϊκόφσκι
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ΤΑΤΙΑΝΑ ΦΙΝΙ
Οι κάλτσες του κύριου Λύκου

Μετάφραση: Αλέξανδρος Πανούσης

Μετάφραση: Αλέξανδρος Πανούσης

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟΝ ΜΑΪΟ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟΝ ΜΑΪΟ

Όταν η Αρκούδα μαθαίνει πόσα
ωραία πράγματα μπορεί να κάνει
στο χιόνι, αποφασίζει να μείνει ξύπνια αυτόν τον χειμώνα. Θα καταφέρουν τα πνεύματα του δάσους
να την κάνουν να πέσει για ύπνο;
Ένα βιβλίο που κατανοεί τη δυσκολία των παιδιών να πάνε για
ύπνο όσο δίπλα τους συνεχίζεται η
γεμάτη ερεθίσματα ζωή. Αντιμετωπίζει με τρόπο χιουμοριστικό όλες
τις αλλαγές που χρειάζονται για να
γίνει πιο βολικό το κρεβάτι, μέχρι
το παιδί να νιώσει έτοιμο να παραδοθεί στον ύπνο.

Ο κύριος Λύκος θέλει να δείχνει
ωραίος και τρελαίνεται για χορό.
Μα πιο πολύ απ' όλα λατρεύει τις
υπέροχες κάλτσες του.
Μια μέρα όμως βρίσκει στη μια
του κάλτσα μια τρύπα! Πω πω! Και
τώρα; Πώς θα καταφέρει ο κύριος
Λύκος να σώσει τις αγαπημένες
του κάλτσες;

ISBN: 978-960-567-145-7

ISBN: 978-960-567-147-1

ΟΞAΝΑ ΜΠΟΥΛΑ
H Αρκούδα δεν θέλει να κοιμηθεί

ΟΞAΝΑ ΜΠΟΥΛΑ
Ο Βίσονας ψάχνει για φωλιά
Μετάφραση: Αλέξανδρος Πανούσης

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΤΡΑΚΗ
Kαι πίσω πάλι

ISBN: 978-960-567-146-4

Ο Βίσονας έχει βαρεθεί να περιπλανιέται μόνος του όλο τον χειμώνα και σκέφτεται τι ωραία θα
ήταν να κοιμόταν κι αυτός όπως
τόσα άλλα ζώα. Αλλά το να βρει
μια φωλιά που να τον βολεύει είναι πιο δύσκολο απ' όσο νομίζει...
Αυτό που έχουν και που κάνουν οι άλλοι πάντα φαίνεται καλύτερο. Τα παιδιά θέλουν τα παιχνίδια του διπλανού τους και συχνά μιμούνται συνήθειες και τρόπους που δεν τους ταιριάζουν,
απλά και μόνο γιατί κάποιος τα
κάνει να φαίνονται ενδιαφέροντα. Το βιβλίο αποτυπώνει την περιπλάνηση στις διαφορετικές συνήθειες, μέχρι τη στιγμή που το παιδί θα επιστρέψει στη δική του κανονικότητα, συνεχίζοντας να χτίζει την ταυτότητά του.

6

Ο Άλκης λατρεύει το τένις, αλλά
έχει έναν περίεργο γείτονα που
του πετά πίσω τα κίτρινα μπαλάκια του σε άθλια κατάσταση. Ο
Άλκης είναι αποφασισμένος να
του τα στέλνει ΠΙΣΩ ΠΑΛΙ, μέχρι να
γκρεμίσει τον τοίχο που τον χωρίζει από τον μοναχικό γείτονα και
να μάθει το μυστικό του.
Ένα βιβλίο για την επιμονή και
την επινοητικότητα που μπορούν
να ρίξουν τοίχους. Γιατί για να επικοινωνήσουμε δεν αρκεί να θέλουμε να προσεγγίσουμε τον άλλο, πρέπει να προσπαθούμε να κατανοήσουμε και τη δική του κατάσταση.
a 12,00

ISBN: 978-960-567-140-2

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟΝ ΜΑΪΟ

Εικονογράφηση: Νέστορας Ξουρής

7

ΝΙΚΗ ΣΕΛΙΜΗ
«Πες μου, Οδυσσέα»

ΚΕΛΛΥ ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗ
Το Χρυσό Αρισμαρί

Ιστορίες και τραγούδια για παιδιά και γονείς

Μουσική: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ

a

12,50

ISBN: 978-960-567-135-8

ISBN: 978-960-567-148-8

Τέσσερις ιστορίες με ήρωες την
αρκουδίτσα Νεφέλη, το σκιουράκι Ηλέκτρα, το σπουργιτάκι Οδυσσέα και το ελαφάκι Αριάδνη, που
τα θέματά τους βασίζονται στα
κυριότερα εξελικτικά στάδια της
παιδικής ηλικίας: αποχωρισμός,
οιδιπόδειο σύμπλεγμα (ή σύμπλεγμα της Ηλέκτρας), αυτονομία, αυτογνωσία απέναντι στην
ενοχή και την επιθετικότητα. Ιστορίες και τραγούδια που απευθύνονται σε παιδιά και γονείς, με
στόχο να προαγάγουν τη μεταξύ
τους επικοινωνία αλλά και την αυτογνωσία και αυτοανακάλυψη.

Το Χρυσό Αρισμαρί είναι ένα σπάνιο και μοναδικό βότανο με θεραπευτικές ιδιότητες. Ο Πετρής, οπλισμένος με ανδρεία και θέληση, ξεκινά να το ανακαλύψει για να θεραπεύσει τον πατέρα του. Παραμερίζει τους τεράστιους κινδύνους του
ταξιδιού του και βρίσκεται μέσα σε
μια λυτρωτική περιπέτεια αυτογνωσίας. Στο ταξίδι αυτό δεν είναι μόνος. Έχει συμπαραστάτη τον καλύτερό του φίλο και μαζί ζούνε τις πιο
απίθανες περιπέτειες και έντονες
δοκιμασίες, μέχρι τον τελικό τους
προορισμό, που δεν είναι άλλος από
το Αθάνατο Αρισμαρί.
Ένα ταξίδι από το «εγώ» στο
«εμείς», ένα έργο για την ανιδιοτελή αγάπη, τη χωρίς ανταλλάγματα
προσφορά και τη φιλία.

Εικονογράφηση:
Ναταλία Καπατσούλια

Εικονογράφηση: Έρση Σπαθοπούλου

a

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΣΠΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
Ήταν ένα μικρό καράβι

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ
Ένα τρίγωνο στη χώρα των κύκλων

ISBN: 978-960-567-103-7

Ήταν ένα μικρό καράβι γεμάτο όμορφα τραγούδια.
Τραγούδια που μεγάλωσαν
και μεγαλώνουν πολλές γενιές.
Περιέχει τα: «Δεν περνάς, κυρα-Μαρία», «Βγαίνει
η βαρκούλα», «Ήταν ένα μικρό καράβι», «Χαρωπά τα
δυο μου χέρια», «Μια ωραία
πεταλούδα», «Αχ κουνελάκι», «Τι χαρά», «Ο μπάρμπαΜπρίλιος», «Η καλή μας
Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια
αγελάδα», «Η φρεγάτα»,
«Ντίλι ντίλι», «Στη μηλιά τη φορτωμένη», «Ήταν ένας γάιδαρος».

8

15,00

Στων Κύκλων τη Χώρα,
για κακή του ώρα,
βρέθηκε ένα Τρίγωνο.
Πώ πω πω! Αλίμονο!
Ένα Τρίγωνο «μετανάστης», «ξένος», στη χώρα των Κύκλων…
Είναι άραγε η διαφορετικότητα
«πλούτος» ή πρόβλημα;
Μήπως ο καθένας είναι και
«ξένος» και μοναδικός σε όλο τον
κόσμο;
Ένα παραμύθι με CD, για τον
ρατσισμό και την ξενοφοβία.
a

ISBN: 978-960-567-102-0

και άλλα κλασικά παιδικά τραγούδια

a

15,00

15,00
Εικονογράφηση:
Ναταλία Καπατσούλια

9

ΤΖΟΥΛΙ ΜΑΣΙΝΟ
Ο Πούκυ ταξιδεύει στο ελληνικό τραγούδι

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΓΟΣ
Η φεγγαρόπιτα

a

15,00

ΣΟΥΖAΝΕ ΣΤΡAΣΕΡ
Το παραμύθι της πριγκίπισσας
που ήθελε πολυ να παίξει σ’ ένα παραμύθι

ISBN:978-960-567-035-1

Πώς φτιάχνει κανείς μια φεγγαρόπιτα; Ένας φούρναρης φαίνεται να ξέρει το μυστικό κι ένας κλέφτης προσπαθεί να το ανακαλύψει κλέβοντας
την πίτα. Έτσι ξεκινά το ταξίδι της
φεγγαρόπιτας, ένα ταξίδι γεμάτο εκπλήξεις και παράξενα φαινόμενα...
Mια ιστορία για παιδιά Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου με θέμα τη χαρά που νιώθει κανείς όταν ξέρει να μοιράζεται.
a 14,00
Εικονογράφηση: Ελίζα Βαβούρη

ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑ
Η μαμά πετάει

ISBN: 978-960-567-101-3

ISBN: 978-960-567-121-1

Γειααααα! Με λένε Πούκυ! Και ήρθα μέσα από αυτό το βιβλίο για να
κάνουμε ένα μουσικό ταξίδι με το
μαγικό λεωφορείο μου στην όμορφη Ελλάδα. Να γνωρίσουμε νέα μέρη, νέους φίλους, και να ανακαλύψουμε τη μουσική παράδοση του κάθε τόπου αλλά και τα μουσικά του
όργανα.
Μ’ ένα τραγούδι συντροφιά και
με καλή παρέα, θα ταξιδέψουμε μαζί και θα περνάμε ωραία! Γιούπιιιιι!!!
Όμως έχω πολλές εκπλήξεις που
πρέπει να δεις... Έλα! Πάμε!!!
Το ταξίδι ξεκινάει και ο Πούκυ
τραγουδάει...
Εικονογράφηση:
Το βιβλίο περιέχει CD με την αφήΝαταλία Καπατσούλια
γηση της ιστορίας και το τραγούδι
του Πούκυ, που με διαφορετικό ρυθμό και ενορχήστρωση παίρνει κάθε φορά τη μουσική μορφή του τόπου που επισκέπτεται η παρέα. Έτσι,
τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τις μουσικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και μαθαίνουν πραγματικά τη μουσική παράδοση της πατρίδας
τους.

Η μαμά μου είναι πολύ καλή και πολύ όμορφη. ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ!
Όμως μερικές φορές έχει τόσα
πράγματα να κάνει που μοιάζει να πετάει πολύ-πολύ μακριά από εμένα.
Όμως ξέρω ένα κόλπο...
Ένα τρυφερό βιβλίο για την αγάπη μαμάς και παιδιού.
Για παιδιά από 3 ετών και μαμάδες κάθε ηλικίας.
a 13,00

Μετάφραση: Mαρία Σούμπερτ

a

10

13,00

ΕΛΕΝΗ ΚΡΙΤΣΙΒΕΛΑ
Στο δάσος ξανά
Οικολογικό παραμύθι
Τι χρώμα έχει η ελευθερία; Για τον
Πούντο, το κουρδιστό αρκουδάκι
και τη Μαριγούλα, μια αρκούδα
χορεύτρια, η ελευθερία έχει χρώμα πράσινο.
Το χρώμα του δάσους.
Πάντα ονειρευόταν η Μαριγούλα την ελευθερία της και το δάσος.
Ο Πούντο, το κουρδιστό αρκουδάκι, τη βγάζει από το όνειρο
και γυρίζουν για πάντα ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ
ΞΑΝΑ.
a 14,00

ISBN: 978-960-567-108-2

ISBN: 978-960-567-120-4

Είναι μικρή, πολύ μικρή. Και είναι δυσαρεστημένη, πάρα πολύ δυσαρεστημένη. Το βιβλίο με τα παραμύθια της
είναι χοντρό και βαρύ – αλλά του λείπει το πιο σημαντικό: πουθενά και ποτέ δεν μιλάνε σε κάποιο παραμύθι για
εκείνη, τη μικρή, πολύ μικρή πριγκίπισσα. Κι αυτό πρέπει οπωσδήποτε ν’ αλλάξει! Πώς όμως; Πώς μπορεί να πρωταγωνιστήσει κανείς σ’ ένα παραμύθι;
Πώς να πειραματιστεί με τους μεγάλους άθλους των ηρώων των αδερφών Γκριμ;
Χμμ, εύκολα…
Η θαυμάσια ιστορία μιας ζωηρής,
αξιαγάπητης, πεισματάρας, τολμηρής και –σας το υπόσχομαι– μόνο
για λίγο απελπισμένης πριγκίπισσας που θα σας συναρπάσει.

Εικονογράφηση: Ελίζα Βαβούρη

11

16,00

ΚΑΤΕΡIΝΑ ΜΟΥΡIΚΗ - ΙΩAΝΝΑ ΚΥΡIΤΣΗ-ΤΖΙΩΤΗ
Ερωτόκριτος

ISBN:978-960-567-033-7

Mουσική: Νίκος Παπαδογιώργος
Μια ξεχωριστή διασκευή
της πιο τρυφερής και πολυτραγουδισμένης ιστορίας της Κρητικής Λογοτεχνίας, γραμμένη για
παιδιά. Το όμορφο κείμενό της, ζωντανεμένο
με εικόνες αληθινά ποιητικές, συνοδευμένο από
μια εκπληκτική, πρωτότυπη μουσική, θα σας
κάνει να ζήσετε τις περιπέτειες και τα παθήματα
Εικονογράφηση: Ίρις Σαμαρτζή
του Ερωτόκριτου και της
Αρετούσας. Μια ιστορία αληθινά συναρπαστική που σίγουρα θα την αγαπήσετε και θα θελήσετε να τη διαδώσετε, όπως ακριβώς έκαναν και οι
προηγούμενες γενιές.
a

12

15,00

a

8,80

ΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Oι γλωσσοδέτες της αλφαβήτας
Οι γλωσσοδέτες της αλφαβήτας είναι μικρές φράσεις ή ποιηματάκια
που εστιάζουν στα γράμματα της
αλφαβήτας. Βοηθούν τα παιδιά να
προφέρουν δύσκολες λέξεις και
φράσεις και να εξοικειωθούν με τα
γράμματα και τα φωνήματά τους.
Παράλληλα, καλλιεργούν τη γλώσσα, πλουτίζουν το λεξιλόγιο και υποστηρίζουν με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο τη συνεχή και εξελικτική πορεία των μικρών παιδιών
για την κατάκτηση της ανάγνωσης
και της γραφής.
a 13,00

ISBN: 978-960-567-090-0

a

Εικονογράφηση: Ίρις Σαμαρτζή

Τα παιδιά έχουν έμφυτη την τάση να
ονειροπολούν, να πλάθουν ιστορίες και να ταξιδεύουν σε κόσμους
που εμείς οι μεγάλοι σχεδόν έχουμε ξεχάσει. Αυτό το βιβλίο θα τα
βοηθήσει να βγάλουν στην επιφάνεια τις ικανότητές τους στη συγγραφή, να μετατρέψουν τη φαντασία τους σε λέξεις και εικόνες. Θα
τα βοηθήσει να οργανώσουν τη
σκέψη τους, ακολουθώντας απλές
συμβουλές δημιουργικής γραφής.
Σίγουρα θα εκπλαγείτε με τις απίθανες ιστορίες που θα σκαρώσουν.

ISBN: 978-960-567-110-5

Μια μέρα του καλοκαιριού ο μικρός
Φεδερίκο το σκάει από το πατρικό
του σπίτι, περιπλανιέται στους κάμπους και στα λιβάδια της Ανδαλουσίας κι έρχεται αντιμέτωπος με
ένα σωρό παράξενες περιπέτειες...
Ένα παραμύθι εμπνευσμένο από
τη ζωή και το έργο του μεγάλου Ισπανού ποιητή Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, που μας ταξιδεύει στον μαγικό
κόσμο των παιδικών του χρόνων.
Η έκδοση περιλαμβάνει CD με
πέντε μελοποιημένα ποιήματα του
Λόρκα, σε μουσική Δημήτρη Μαραμή και ερμηνεία Θοδωρή Βουτσικάκη. Διαβάζει ο Πασχάλης Τσαρούχας.

Ι
ΠΑ
ΙΔ ΚΟΥ
ΒΙΒ ΙΚΟΥ
ΛΙΟ
Υ

Εικονογράφηση:
Ναταλία Καπατσούλια

ΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Τα αινίγματα της αλφαβήτας

ISBN:978-960-567-034-4

Ένα παραμύθι βασισμένο στον Λόρκα
Μουσική: Δημήτρης Μαραμής

ΚΛΑΙΡΗ ΚΑΜΠΑΝΗ
Γίνομαι συγγραφέας

ΒΡΑ
ΚΥΚ ΒΕΙΟ
ΕΛΛ ΛΟΥ
ΗΝ

ISBN: 978-960-567-096-2

ΚΟ
ΚΡΑΤΙ
ΕΙΟ
Β
Α
Ρ
Β

ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΙΒΙΖΑΣ
Ο μαγικός κόσμος του Φεδερίκο

Εικονογράφηση:
Ναταλία Καπατσούλια

Τα αινίγματα της αλφαβήτας είναι
24 ποιηματάκια. Από κάθε ποιηματάκι λείπει μια λέξη που είναι και η
λύση του αινίγματος. Προσπαθώντας τα παιδιά να βρουν τη λύση,
συνδέουν εικόνες και λέξεις, ανακαλύπτουν τα γράμματα, αναγνωρίζουν τις «φωνούλες» των γραμμάτων. Ένας ευχάριστος και πρωτότυπος τρόπος για να εξοικειωθούν τα παιδιά με τον γραπτό λόγο, την ανάγνωση και τη γραφή.
a

13,00
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ΚΕΛΛΥ ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ

ΚΛΑΙΡΗ ΚΑΜΠΑΝΗ
Ο δράκος Μπολ και ο βοσκός Γεώργιος

Μουσική: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας
Εικονογράφηση: Βίλλυ Καραμπατζιά

ISBN: 978-960-567-118-1

Είναι ο Μπου, ο κύριος Μπου,
που εμφανίζεται παντού.
Κοίταξέ τον πώς σερφάρει,
πόσο γρήγορα γκουγκλάρει.
Κοίτα, κοίτα… τουιτάρει!
Είναι ο Μπου, ο κύριος Μπου…

ISBN: 978-960-567-100-6

Μουσικό Αλφαβητάρι
Το Άλφα κάνει την αρχή, τραγούδι θα αρχινήσει
το Βήτα το ακολουθεί βασίλεια θα χτίσει,
μέχρι το Ωμέγα έφτασε αυτό το αλφαβητάρι
και τα παιδιά θα γίνουνε της γνώσης το καμάρι.
Το Μουσικό Αλφαβητάρι είναι ένα βιβλίο με 25 τραγούδια, ένα για κάθε
γράμμα της αλφαβήτας και ένα συνολικό. Μέσα από υπέροχες μελωδίες,
εξαιρετικές ερμηνείες, μαγικές εικόνες και παιχνιδιάρικους στίχους τα
παιδιά ανακαλύπτουν νέες λέξεις και
μαθαίνουν με πολύ διασκεδαστικό
τρόπο την αλφαβήτα. Συνοδεύεται
από CD.

ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΣΙΛΙΜΕΝΗ
Ο κύριος Μπου ...σερφάρει

Εικονογράφηση: Διατσέντα Παρίση

Τραγουδούν:
Βασίλης Λέκκας, Ευρυδίκη, Πασχάλης Τσαρούχας, Γιάννης Ζουγανέλης, Τζούλι Μασίνο, Γιώτα Νέγκα, Μαριάννα Τόλη, Ορέστης Τρίκας,
Σταύρος Σιόλας, Μαυρίκιος Μαυρικίου, Ευτυχία Φαναριώτη, Κωνσταντίνος Θαλασσοχώρης, Μυρσίνη Δόξα και Σταμάτης Πακάκης

a

Μια ιστορία για τη σωστή συμπεριφορά και ασφαλή πλοήγηση των
παιδιών στο διαδίκτυο και στην πίστα
του… σκι!
a 12,50

Οι αριθμοί τρελάθηκαν και στο παιχνίδι μπαίνουν
μικρούς, μεγάλους και παιδιά μαζί τους παρασέρνουν.
Απ’ το μηδέν το στρογγυλό στο δέκα θε να φτάσουν
και όλα τα εμπόδια μπορούν να ξεπεράσουν.

14

12,50

ISBN: 978-960-567-088-7

a

ISBN: 978-960-567-003-0

Ο κύριος Μπου ένα πρωί ξεκινάει για
εκδρομή, κι αφού φάει κι αφού πιει,
σκέφτεται να… γυμναστεί! Μια έμμετρη χιουμοριστική ιστορία για τη σωστή συμπεριφορά στη θάλασσα.
Το βιβλίο περιέχει και σελίδες για
τη δημιουργική απασχόληση του παι- Εικονογράφηση: Διατσέντα Παρίση
διού/αναγνώστη.

15,00

Μουσικό Αριθμητάρι

ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΣΙΛΙΜΕΝΗ
Ο κύριος Μπου στην παραλία
Είναι ο Μπου, ο κύριος Μπου
που εμφανίζεται παντού
δημιουργεί πανζουρλισμό
και σκορπάει πανικό.

ISBN: 978-960-567-087-0

Ένας τεράστιος και τρομαχτικός δράκος πήγε
κι έφτιαξε τη φωλιά του
λίγο έξω από το βασίλειο
όπου ζούσε ο βοσκός Γεώργιος,
μέσα στο μαγεμένο δάσος και δίπλα στη μοναδική πηγή με νερό
όλης της περιοχής. Στο βασίλειο
επικρατεί μεγάλη ταραχή και όλοι
έχουν τρομοκρατηθεί.
Ο βασιλιάς καλεί όλους τους
σοφούς για να δώσουν λύση στο
πρόβλημά τους. Από ένα λάθος όμως ο βοσκός Γεώργιος μπλέκεται
σε μια περιπέτεια που δεν του αρέσει καθόλου: πρέπει εκείνος να
σκοτώσει τον δράκο.
Θα καταφέρει να γλιτώσει το βασίλειό του από το κακό; a 9,90

Το Μουσικό Αριθμητάρι είναι ένα βιβλίο
με 12 τραγούδια για τους αριθμούς που
συνοδεύεται από CD. Μέσα από υπέροχες μουσικές, μελωδικές φωνές, των
εξαιρετικών καλλιτεχνών που ερμηνεύουν με μοναδική ευαισθησία τα τραγούδια, όμορφες εικόνες και ευφάνταστους
στίχους τα παιδιά μαθαίνουν τους αριθμούς παίζοντας και διασκεδάζοντας.
a

16,00
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Μετάφραση: Μαρία Σούμπερτ

Μετάφραση: Μαρία Σούμπερτ

Ένα πρωινό η κυρία
Δυστυχία αποκτά έναν
ασυνήθιστο γείτονα. Ο
κύριος Ευτύχης χαιρετά το πρωί τον ήλιο,
το βράδυ το φεγγάρι
και τα αστέρια. Επιπλώνει με χαρά το σπίτι του και σκορπίζει
ακούραστα σπόρους
στον κήπο.
Πολύ γρήγορα φυτρώνουν τα ωραιότερα λουλούδια πάνω από τον φράχτη του.
Όλα αυτά όμως δεν αρέσουν καθόλου στην κυρία Δυστυχία, που
αποφασίζει: «Ο κύριος Ευτύχης πρέπει να φύγει!» Θα τα καταφέρει να
τον διώξει;
a 12,00

Ο μικρός πιγκουίνος
είναι στεναχωρημένος. Γιατί; Γιατί δεν
μπορεί να πετάξει.
Τα έχει δοκιμάσει
όλα. Μόνος του δεν
μπορεί να το καταφέρει με τίποτα.
Ο μικρός πιγκουίνος είναι όμως τυχερός, γιατί έχει φίλους
στο ζωολογικό κήπο.
Εκείνοι θα τον βοηθήσουν.
Θέλεις να βοηθήσεις κι εσύ; Γύρνα απλά το βιβλίο και κοίτα τι μπορεί να συμβεί όταν έχεις φίλους.
a

12,00

ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΠΑΠΑΘΩΜΑ
Αμαλασούνθα η νεράιδα της νύχτας
Ένα παραμυθένιο νανούρισμα
Mουσική: Γρηγόρης Πετράκος

ΣΟΥ ΧΕΝΤΡΑ
Σουπερτάτας
Μετάφραση: Μαρία Σούμπερτ
Είναι ο Σουπερτάτας! Ο
σούπερ ήρωας του σούπερ μάρκετ που δεν του
ξεφεύγει τίποτα! Όποτε
υπάρχει πρόβλημα στο
τμήμα των λαχανικών,
εμφανίζεται και σώζει
την κατάσταση. Αυτή τη
φορά όμως έχει δραπετεύσει ένα μπιζέλι. Και
μάλιστα ένα πολύ-πολύ
σκανταλιάρικο μπιζέλι!
Τι θα συμβεί; Μήπως ο
Σουπερτάτας βρήκε τον
δάσκαλό του;
a

16

12,00

Η νεράιδα της νύχτας Αμαλασούνθα,
νεράιδα της Καλοσύνης, της Αγάπης
και της Ελπίδας, έχει μεγάλη αδυναμία
στα παιδιά. Τα αγαπά πολύ και θέλει να
πραγματοποιεί όλες τις επιθυμίες τους
και να τα κάνει χαρούμενα. Δεν μπορεί
όμως να τα συναντήσει γιατί σαν Νεράιδα της νύχτας ζει το βράδυ, όταν τα
παιδιά κοιμούνται. Η Αμαλασούνθα είναι απαρηγόρητη. Τι θα γίνει όμως όταν
τελικά θα συναντήσει ένα όμορφο αγοράκι που δεν μπορεί να κοιμηθεί; Θα
πραγματοποιήσει τη μεγάλη του επιθυμία; Θα καταφέρει να το κάνει ευτυχιΕικονογράφηση: Γεωργία Στύλου
σμένο; Και τελικά θα το κοιμήσει;
Το πιο γλυκό νανούρισμα από τη νεράιδα της νύχτας Αμαλασούνθα!

ISBN:978-960-567-037-5

ISBN:978-960-567-089-4
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a

15,00
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ISBN: 978-960-567-019-1

ΚΈΡΣΤΙΝ ΣΕΝΕ
Ένας πιγκουίνος στα σύννεφα

ISBN: 978-960-6864-98-8

ΑΝΤΟΝΙ ΣΝΑΪΝΤΕΡ - ΣΟΥΖΑΝΕ ΣΤΡΑΣΕΡ
O κύριος Ευτύχης & η κυρία Δυστυχία

ΣΤΕΦΑΝΙ ΝΤΑΛΕ
Φραουλίτσα η φραουλονεράιδα

ΕΝΤΙΤ ΣΡAΪΜΠΕΡ-ΒΙΚΕ
O θυμωμένος Κνουτ

Μαγικές ιστορίες των 3 λεπτών από τον φραουλόκηπο
Μετάφραση: Μαρία Σούμπερτ

Μετάφραση: Μαρία Σούμπερτ

a

11,00

ΜΙΛΕΝΑ ΜΠΑΪΣ
Μαγικές δρακοϊστορίες
των 3 λεπτών
ISBN: 978-960-567-032-0

Εικονογράφηση:
Στεφανί Ντάλε

11,00

ISBN: 978-960-567-084-9

ΚΡΙΣΤΙΝΕ ΝΕΣΤΛΙΝΓΚΕΡ
Ποιος φοβάται τον Mπαμπούλα;
Μετάφραση: Μαρία Σούμπερτ

ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΚΕΝΙΧ
Μαγικά πόνυ
Ιστορίες των 3 λεπτών
Μετάφραση: Μαρία Σούμπερτ

Αφέσου στο όνειρο και ταξίδεψε στη χώρα των
μαγικών πόνυ! Εκεί περιμένουν τους αληθινούς
φίλους των πόνυ αστείες, μυστηριώδεις και συναρπαστικές ιστορίες.
Το μικρό πόνυ από τις φούσκες ταξιδεύει
με περιπετειώδη τρόπο στο φεγγάρι, ο Τσότελ
θέλει να πάρει οπωσδήποτε μέρος στον μαγικό
διαγωνισμό στον λόφο Χόλερμπους, και η πριγκίπισσα Πάτι πετάει από
τον ψηλότερο πύργο του κόσμου πάνω σ’ ένα ιπτάμενο πόνυ.
Ένα αφηγηματικό βιβλίο με πανέμορφες εικόνες από τη Στεφανί Ντάλε.
a

18

12,00

Ο Άντον δεν είναι πάντα
φρόνιμος. Κάθε φορά
που η μαμά θυμώνει μαζί του, τον φοβερίζει:
«Άντον, αν είσαι τόσο
άτακτος, θα έρθει να σε
πάρει ο Μπαμπούλας!»
Και μερικές φορές ο
Άντον ζωγραφίζει τον
τρομερό Μπαμπούλα
όπως τον φαντάζεται.
Μέχρι που κάποια μέρα ο Μπαμπούλας έρχεται στ’ αλήθεια…
a

ISBN: 978-960-6864-97-1

a

a

Εικονογράφηση: Καρόλα Χόλαντ

Μετάφραση: Μαρία Σούμπερτ
Η Μίλενα Μπάις αφηγείται ιστορίες με αστείους και θρασείς δράκους, που βγαίνουν στον
κόσμο και ζουν φανταστικές περιπέτειες με
ιππότες, νεράιδες και πριγκίπισσες.
Με τις υπέροχες εικονογραφήσεις της
Στέφανι Ντάλε η ανάγνωση αυτού του βιβλίου γίνεται μια ξεχωριστή εμπειρία.
Ποιος δεν θα ήθελε να πετάξει μαζί με τους
δράκους στην Ονειροχώρα;

Ξαφνικά το πυροσβεστικό αυτοκίνητο του Κνουτ σταματάει να
λειτουργεί. Ο Κνουτ θυμώνει!
Φωνάζει, χτυπιέται, πετάει τα παιχνίδια του στον καλύτερό του φίλο, τον γάτο Γκρίζλι. Όταν όμως
εξατμίζεται ο θυμός, έχει εξαφανιστεί και ο Γκρίζλι. Και τώρα;
Τι μπορεί να κάνει κανείς όταν
έρχεται αυτός ο θυμός;
Ένα παραμύθι για τον θυμό,
με συμβουλές για την εκτόνωσή του.

ISBN: 978-960-567-099-3

ISBN: 978-960-567-031-3

Η Φραουλίτσα η φραουλονεράιδα είναι καταπληκτική: μαζί της κάθε μέρα είναι και
μια νέα περιπέτεια.
Έτσι, θα πιάσει με τους φίλους της τον
πονηρό φραουλοκλέφτη, θα βοηθήσει την
Ίρμι την ποντικίνα και την Μπέλα την καμπανονεράιδα, θα οργανώσει την καλύτερη φραουλογιορτή και θα κερδίσει το πρώτο βραβείο στον νεραϊδοδιαγωνισμό.
Αχ, τι θα κάναμε χωρίς εσένα, Φραουλίτσα φραουλονεράιδα!

11,00
Εικονογράφηση: Στεφανί Ράιχ

11,00
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ΑΝΤΡΕ ΜΠΟΥΣΑΡ
Τα λιοντάρια δεν τρώνε γατοτροφή

ΚΡΙΣΤΙΝ ΝΟΜΑΝ-ΒΙΛΜΕΝ - ΜΑΡΙΑΝ ΜΠΑΡΣΙΛΟΝ
Το κοριτσάκι... και το ποντικάκι

Μετάφραση: Αλέξανδρος Πανούσης

Μετάφραση: Αλέξανδρος Πανούσης

13,00

Ένα κοριτσάκι κι ένα ποντικάκι
ζουν μια ανεπανάληπτη εμπειρία
μαζί. Όταν όμως, πολλά χρόνια
μετά, διηγούνται την περιπέτειά
τους στα παιδιά και τα εγγόνια
τους, οι δύο ιστορίες δεν έχουν
την παραμικρή σχέση μεταξύ
τους! Πώς γίνεται το ίδιο γεγονός να το βλέπει κανείς τόσο διαφορετικά;
Ένα βιβλίο που μας δείχνει
ότι πολλές φορές η πραγματικότητα είναι διαφορετική για τον
καθένα, ανάλογα με την οπτική
γωνία και τη διάθεσή του.

ISBN: 978-960-567-020-7

a

ISBN:978-960-567-078-8

«Ούτε σκύλο, ούτε γάτα!» δήλωσαν αυστηρά ο μπαμπάς
και η μαμά.
Επειδή λοιπόν η Κλεμάνς είναι ένα κοριτσάκι υπάκουο,
έφερε στο σπίτι ένα λιοντάρι!
Μια εξαιρετικά πρωτότυπη
ιστορία, με διακριτικό χιούμορ
και θαυμάσια εικονογράφηση,
που μας δείχνει ότι τα λιοντάρια δεν είναι και τα πιο εύκολα
ζώα για να μένουν μαζί μας στο
σπίτι!

a

ΣΤΕΦAΝ ΣΕΝΕΓΚA

13,00

ΜΑΡΙΑ ΣΟΥΜΠΕΡΤ
Ο φούρναρης Πλατς

Ο ψαράς κι ο κορμοράνος

Πριν από πάρα-πάρα πολλά χρόνια, ένας νεαρός ψαράς κι ένας μοναχικός κορμοράνος ανακαλύπτουν μαζί όχι μόνο μια μέθοδο ψαρέματος που εφαρμόζεται στην Κίνα ακόμα και σήμερα, αλλά και τη μεγαλύτερη ευτυχία που μπορεί να υπάρξει...
a
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12,00

Ο Πλατς είναι φούρναρης, αλλά
δεν του είναι αρκετό. Θέλει να
αποκτήσει τον ουρανό με τ΄
άστρα.
Όταν εμφανιστεί στο χωριό ο
ζητιάνος με το μαγικό σακούλι,
η ζωή του Πλατς θα αλλάξει
απότομα.
Πόσα καρβέλια ψωμί χωράει
πια αυτό το μαγικό σακούλι;
Θα καταφέρει ο Πλατς να κερδίσει τον ουρανό με τ' άστρα;
Ένα παραμύθι για την επιθυμία να έχουμε όλο και περισσότερα και την αναζήτηση της ευτυχίας στα απλά πράγματα.

ISBN: 978-960-567-075-7

ISBN:978-960-567-079-5

Μετάφραση: Αλέξανδρος Πανούσης

a

12,00

Εικονογράφηση: Φωτεινή Τίκκου
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ISBN: 978-960-567-114-3

Μία μάγισσα καλή, μες στο σπίτι της κλεισμένη, ψάχνει πώς ν’ αγαπηθεί κι είναι στεναχωρημένη. Το γλυκό της ξωτικό μονομιάς
τη βοηθάει, και ταξίδι μαγικό με τη σκούπα
ξεκινάει. Μπροστά της εμφανίζεται, στα μάτια της μικρό, το άσημο και ξεχασμένο Ρεβιθοχωριό. Τέτοιο μπλέξιμο αρχίζει που σου
φεύγουν τα μυαλά, μέχρι που άξαφνα γνωΕικονογράφηση:
Γιώργος Δημητρίου
ρίζει τον ρεβιθοβασιλιά! Γέλια, αστεία και
χαρές τρύπωσαν στην ιστορία και η καρδιά της μάγισσας γέμισε μ’
ευτυχία!
Μια ευρηματική όσο και διασκεδαστική ιστορία για τους αδικημένους των παραμυθιών, που αποδεικνύει ότι η «μυστική συνταγή» της
αγάπης και της ευτυχίας ξεκινάει από την ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ!
a 12,00

Η Μαρίδα, το Μπαρμπούνι, η Σαρδέλα, η Σουπιά, αχ! πόσο λαχταράνε να σας κάνουν συντροφιά! Με
τις αγάπες τους, τις ζήλιες, τον γάμο και τα γλέντια, θα κρατάτε την
κοιλιά σας σίγουρα από τα γέλια!
Κι όποιος με την Ιστορία τους
τύχει να μη χορτάσει, παιχνίδια και
ασκήσεις θα βρει να διασκεδάσει!
a

ISBN: 978-960-567-015-3

Μια υπέροχη λιακάδα
Μετάφραση: Μαρία Σούμπερτ

8,00

Η Φραουλίτσα Φραουλονεράιδα είναι πάντοτε χαρούμενη! Ακόμα και όταν βρέχει
και οι φράουλές της κρεμάνε λυπημένες
τα κεφάλια. Η μικρή Φραουλονεράιδα
όμως ξέρει τι πρέπει να κάνει για να τις
βοηθήσει: θα ψάξει αμέσως να βρει ένα
πανέμορφο νέο σπίτι γι' αυτές…
Ένα βιβλίο-περιπέτεια της Φραουλίτσας Φραουλονεράιδας.

Εικονογράφηση:
Ίρις Σαμαρτζή

Γκρι! Αυτό το χρώμα επικρατούσε στο σπίτι του Τιριμπιμπίμ. Γκριζάδα και σιωπή, απόλυτη ανία και θλίψη. Ακόμα και η νταντά
του ήταν σκληρή και αυστηρή. Μοναδική
παρέα του, η φαντασία. Μια μέρα όμως είχε την τύχη να βρει ανοιχτή την πόρτα ενός
δωματίου του σπιτιού, στο δεύτερο υπόγειο δεξιά, που ήταν πάντα κλειδωμένη, και
βρέθηκε σ’ έναν… παράδεισο! Ο φίλος μας
ο Τιριμπιμπίμ αποφάσισε να τα αλλάξει
όλα…
Ένα μουσικό παραμύθι της Γιούλας Μιχαήλ που υμνεί τη σημασία του ήχου και
της εικόνας στην ανάπτυξη του παιδιού αλλά και των μεγάλων.
a 16,00

12,00

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΓΟΣ
Τρέχα, πάπια, τρέχα

Ένας κακός Βασιλιάς σε μια μακρινή χώρα
ταλαιπωρεί τους κατοίκους του βασιλείου του
με παράλογες διαταγές. Θέλει να είναι χορτάτοι οι σκύλοι και να μένουν οι πίτες ολόκληρες και κάθε μέρα σκαρφίζεται και κάτι
καινούργιο. Πώς παρ’ όλα αυτά οι κάτοικοι
της χώρας κατορθώνουν να είναι ευτυχισμένοι; Όλα θα αλλάξουν τη μέρα που ο Βασιλιάς σκέφτεται κάτι σατανικό. Καταστρώνει ένα σχέδιο και φυλακίζει τη Μουσική...
Ένα παραμύθι για τη Μουσική, τη Φαντασία και τη Δημιουργικότητα.

Στον μεγάλο διαγωνισμό τρεξίματος που
οργανώνεται στο δάσος δηλώνουν συμμετοχή πολλά ζώα. Όταν τα νέα φτάνουν στη
λίμνη, η πάπια αποφασίζει να πάρει κι αυτή μέρος στον διαγωνισμό. Προπονητής της
θα γίνει ο αρουραίος, όμως οι προπονήσεις
δεν θα κρατήσουν για πολύ. Τι θα γίνει τελικά στον διαγωνισμό τρεξίματος; Τι θα καταφέρει η πάπια και τι θα αποφασίσει η χελώνα, που είναι κριτής στον διαγωνισμό;
Μια ιστορία για παιδιά Νηπιαγωγείου και
Δημοτικού με θέμα την αυτογνωσία και τη
διαφορετικότητα.

a
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13,00

ISBN:978-960-567-037-5

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΠΙΡΠΙΛΗ
Της μουσικής το παραμύθι

Εικονογράφηση:
Ναταλία Καπατσούλια

a

12,00

ISBN: 978-960-567-012-2

ISBN: 978-960-567-085-6

Εικονογράφηση:
Ιούλιος Μαρουλάκης

ΓΙΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ
Τιριμπιμπίμ, ο ιππότης των χρωμάτων

ΣΤΕΦΑΝΙ ΝΤΑΛΕ
Φραουλίτσα η φραουλονεράιδα

a

ISBN: 978-960-567-112-9

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
Ιστορία αγάπης στον βυθό,
γέλια ένα σωρό

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΦΑΣΗΣ
Η καλή μάγισσα
και το Ρεβιθοχωριό

Eικονογράφηση:
Γιώργος Σγουρός
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ΧΡΥΣΗΙΔΑ ΔΗΜΟΥΛΙΔΟΥ

ISBN:978-960-567-070-2

Μια φορά κι έναν καιρό, σε μια
κοιλάδα γεμάτη λουλούδια, στο
βασίλειο των Χρυσομελισσών,
κυβερνούσε η καλή και δίκαια βασίλισσα Μελισσόφη και ο λαός
ήταν πολύ ευτυχισμένος. Μια μέρα βρήκαν μισοπεθαμένη στον
χιονιά τη Σφήκα και την περιμάζεψαν, κι εκείνη έγινε η πιστή ακόλουθος και οικονόμος της βασίλισσας.
Κανείς όμως δεν κατάλαβε
πόσο μοχθηρή ήταν και πως ο
αληθινός σκοπός της ήταν να
κλέψει τον θρόνο από τη Μελισσόφη και να αρπάξει τον θησαυρό του
βασιλείου. Κι όταν μια μέρα η βασίλισσα αρρώστησε βαριά, η Σφήκα
αποφάσισε να πραγματοποιήσει τα σκοτεινά σχέδιά της...
a 13,00

a

14,00

ΙΩΑΝΝΑ ΚΥΡΙΤΣΗ-ΤΖΙΩΤΗ
Ριχάρδος ο ξεροκέφαλος

Eικονογράφηση:
Ναταλία Καπατσούλια

Η επίθεση της Σφήκας

Εικονογράφηση:
Νέστορας Ξουρής

Τον λένε Ριχάρδο κι είναι ξακουστός για την
ξεροκεφαλιά του! Σαν βασιλιάς που είναι, μπορεί να νομίζει για σωστά τα πιο κουτά πράγματα και να δίνει τις πιο παράλογες διαταγές!
Ευτυχώς που τα δίδυμα παιδάκια του μεγαλώνουν γρήγορα και βάζουν μαζί τάξη σε όλους
τους μπελάδες, αδικίες και συμφορές που η ξερή του η κεφάλα έχει φέρει στη χώρα.
Μια έξυπνη, γεμάτη δράση ιστορία που θίγει το ευαίσθητο θέμα των στερεοτύπων που
υπάρχουν για τα φύλα και πολλές φορές ταλαιπωρούν τις ζωές των παιδιών.
a

ISBN:978-960-567-071-9

Η Σφήκα είναι πλέον η νέα βασίλισσα των Χρυσομελισσών. Ο λαός
υποφέρει κάτω από τη βασιλεία
της, γιατί τους αναγκάζει να δουλεύουν ολημερίς για να απολαμβάνει εκείνη πλούτη και πολυτέλειες.
Στο μεταξύ η πραγματική διάδοχος
του βασιλείου και εγγονή της Μελισσόφης, η πανέμορφη Μελίσσα,
μεγαλώνει σαν απλή εργάτρια, χωρίς να γνωρίζει ούτε και η ίδια την
πραγματική της ταυτότητα.
Με τον αγαπημένο της Μελισσινό και άλλο ένα ζευγάρι φίλους,
αποφασίζουν να δραπετεύσουν
από το βασίλειο και να ζήσουν μαζί κάπου αλλού. Όταν όμως η Σφήκα αντιλαμβάνεται τη φυγή τους, τρελή από θυμό διατάζει να τους
φέρουν πίσω με κάθε τρόπο...
a 13,00
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12,00

ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΣΑΪΑΣ-ΜΑΓΡΙΖΟΥ
Βίκτωρ, ο ταξιδευτής του ουρανού
Οι τρεις σοφοί του σύμπαντος ορίζουν πως ο
πρίγκιπας Βίκτωρ πρέπει να ταξιδέψει από τον
πλανήτη του στη Γη. Ένας πιτσιλωτός γλάρος τον
παίρνει στα δυνατά του φτερά και τον οδηγεί εκεί.
Μια γλυκιά μαμά, ένας στοργικός μπαμπάς,
η κολλητή του φίλη (μια τεράστια κουκουβάγια) και οι συμμαθητές του τον συντροφεύουν
όσο ζει στη Γη. Οι περιπέτειές του τού μαθαίνουν
πολλά και τον κάνουν σοφό, ώσπου, έτοιμος
Eικονογράφηση:
Αιμιλία Κονταίου
πια, γυρίζει πίσω στον πλανήτη του για γίνει
ένας δίκαιος και καλός βασιλιάς.
Ο Βίκτωρ είναι ένας από τους πολλούς ταξιδευτές του Ουρανού που
πέρασαν από τη Γη και τώρα βασιλεύουν στα αστέρια τους.
a

12,00
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ISBN: 978-960-567-014-6

Ένα ευτυχισμένο
βασίλειο

Ο Χαρούλης, ένα σκανταλιάρικο χελιδονάκι, έρχεται με τους γονείς του στην Ελλάδα
για να περάσει το καλοκαίρι. Ενθουσιασμένος με τη χώρα, αποφασίζει να μείνει και
τον χειμώνα, αρνούμενος να ακολουθήσει
την οικογένειά του στον Νότο. Τα πράγματα όμως δυσκολεύουν πολύ όταν αρχίζουν
οι βοριάδες και τα χιόνια. Πώς θα τα βγάλει πέρα ο Χαρούλης; Κι οι φίλοι που έχει
κάνει στο μεταξύ θα τον βοηθήσουν;
Ένα υπέροχο παραμύθι που μας διδάσκει πως τα παθήματα της ζωής μάς ωριμάζουν γρηγορότερα και μας κάνουν σοφότερους, και πως οι πραγματικοί μας φίλοι φαίνονται στα δύσκολα.

ISBN: 978-960-567-013-9

Εικονογράφηση: Νέστορας Ξουρής

ISBN: 978-960-567-018-4

ΧΡΥΣΗΙΔΑ ΔΗΜΟΥΛΙΔΟΥ
Ο Χαρούλης, το χελιδόνι του χειμώνα

Το βασίλειο των Χρυσομελισσών

ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
Η γοργόνα του Ορφέα

Ι
ΠΑ
ΙΔ ΚΟΥ
ΒΙΒ ΙΚΟΥ
ΛΙΟ
Υ

Αύγουστος-Δεκέμβρης-Απρίλης-Αύγουστος

ISBN: 978-960-6864-47-6

Γεια σας! Με λένε Ήλιο και το παράξενο αυτό
όνομα το απέκτησα εντελώς τυχαία! Για να έχω
όμως ένα τόσο ασυνήθιστο όνομα, σίγουρα θα
έχω και κάποιο ξεχωριστό ταλέντο. Μάλλον κάτι σπουδαίο κρύβω μέσα μου, κι αν το βρω θα
με περιμένουν μεγαλεία, δημοσιογράφοι, συνεντεύξεις και τα λοιπά. Όχι, δεν είμαι «ψώνιο»,
απλά πιστεύω πως είμαι ξεχωριστός! Πάμε να
βρούμε το ταλέντο μου;
a

Ο Ορφέας, ένα δεκάχρονο αγόρι, πάντα
βιαζόταν να έρθει ο αγαπημένος του μήνας. Ο μήνας της ξενοιασιάς, μόνο που αυτός δεν ήταν ένας αλλά τρεις: o Αύγουστος, ο Δεκέμβρης και ο Απρίλης. Και κάθε
φορά που τελείωνε ο ένας, περίμενε με
ανυπομονησία να έρθει ο επόμενος. Κι η
ζωή όλο κύκλους έκανε και ποτέ ο αγαπημένος μήνας δεν έμενε, ερχόταν όμως
ο άλλος και πάλι απ’ την αρχή….

12,00

Εικονογράφηση:
Κατερίνα Βερούτσου

a

ISBN:978-960-567-067-2

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ
Το ταλέντο του Ήλιου

ΒΡΑ
ΚΥΚ ΒΕΙΟ
ΕΛΛ ΛΟΥ
ΗΝ

14,00

MAΡΙΑ ΣΟΥΜΠΕΡΤ
Του φεγγαριού η κόρη

12,00

ISBN: 978-960-6638-46-9

ΣΓΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
Μα ποιος τα κάνει όλα σωστά;
Λίγο πριν πιστέψει ότι τα κάνει πάντα όλα λάθος, όπως της έλεγαν όλοι, η μικρή Πέπη, που
την έλεγαν και Μπουκίτσα, ανακάλυψε πως
το κάθε μας λάθος δεν πρέπει ποτέ να μας
στενοχωρεί, γιατί είναι τόσο κοντά με το σωστό. Όπως ξυπνάμε το πρωί, όπως τρώμε για
να ζούμε, όπως παίζουμε, όπως χαιρόμαστε,
όπως λυπόμαστε… έτσι κάνουμε και λάθη.
Εικονογράφηση:
Με σύμμαχο το ποδήλατό της και με τη
Ίρις Σαμαρτζή
βοήθεια του αγαπημένου κλόουν όλων των
παιδιών, του Λέλο, η Μπουκίτσα μαθαίνει ν’ αγαπάει, να μη φοβάται τα
λάθη τα δικά της και να συγχωρεί τα λάθη των άλλων. Πεισμώνει, βάζει τα δυνατά της και τελικά μαθαίνει να κάνει μόνο αυτό που της δίνει χαρά, κι ας μην είναι πάντοτε σωστό. Άλλωστε ποιος, μεγάλος ή
μικρός, τα κάνει πάντα όλα σωστά;
a
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12,50

ISBN: 978-960-6864-36-0

Εικονογράφηση:
Αιμιλία Κονταίου

Bασισμένο στο ομώνυμο τραγούδι
σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη
Τραγουδά ο Μάριος Φραγκούλης
Κι όμως τα όνειρα βγαίνουν αληθινά! Η
Αννιώ θα ταξιδέψει στα Χανιά, στην Όμορφη Πόλη του πατέρα της με τα χιλιάδες χρώματα, τις φωνές, τις μουσικές. Η μυρωδιά
από τη θάλασσα, το θυμάρι και το γιασεμί είναι η καλύτερη αρχή για τις διακοπές της. Οι
φίλοι της, ο παππούς ο Σήφης κι η χρυσοΕικονογράφηση:
χέρα γιαγιά θα την κατακτήσουν και θα τη
Νέστορας Ξουρής
μαγέψουν με την αλήθεια τους. Ακολουθήστε την Αννιώ μέχρι τον Γαλατά, ξελογιαστείτε με τις πειρατικές αποδράσεις του Λευτέρη και του Γιώργη και
βουτήξτε από τα λαξεμένα βράχια μαζί τους…
a 16,00

ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ
Οι κούκλες και ο Άνεμος
Ένα κορίτσι περιπλανιέται, παρασυρμένο από τον Άνεμο και με παρέα τις πέντε κούκλες του, σ’ έναν άλλο κόσμο
που ούτε καν τον φανταζόταν. Σ’ αυτό
το συναρπαστικό ταξίδι θα γνωρίσει τι
σημαίνει ανάγκη, φιλία, πόνος, αγάπη,
αλαζονεία, γενναιοδωρία… με λίγα λόγια τι σημαίνει Ζωή! Και θα καταλάβει
ότι μόνο όταν χαρίζεις κάτι με αγάπη
δεν το χάνεις ποτέ.
Μια ιστορία φανταστική για πράγματα τόσο αληθινά!
a

13,00

ISBN: 978-960-567-017-7

a

MAΡΩ ΘΕΟΔΩΡAΚΗ
Όμορφη Πόλη
ISBN: 978-960-6864-99-5

Από τη σκάλα του ουρανού κατέβηκε μια
όμορφη κοπέλα και συνάντησε τον νεαρό
αγρότη που είχε αποκοιμηθεί, κοιτάζοντας το
φεγγάρι. Η όμορφη κοπέλα είχε ένα μυστικό:
για να μπορέσει να την κρατήσει κοντά του,
έπρεπε να μη ζητήσει ποτέ να μάθει το όνομά
της. Η περιέργεια όμως έτρωγε τον νεαρό
αγρότη. Κι έτσι μια μέρα δεν άντεξε και την
πίεσε να του αποκαλύψει το μυστικό της. Και
τότε όλα χάθηκαν... Θα μπορέσει η αγάπη του
νεαρού να νικήσει τα εμπόδια και να του ξαναφέρει πίσω την αγαπημένη του;
Ένα τρυφερό παραμύθι για την αγάπη, την
περιέργεια, την επιμονή και την υπομονή.

Εικονογράφηση:
Μαρία Ανδρομάχη Χαρατσάρη
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Διαβάζω παραμύθια - Ακούω θέατρο

ΚΕΛΛΥ ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗ
Μόνο αν το πιστέψεις

ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ

Μουσική: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας
Οι κάτοικοι της Χώρας της Υπομονής ζούσαν
ευτυχισμένοι, ώσπου ένας άνθρωπος που τα
ήθελε όλα έβαλε σκοπό της ζωής του να ανατρέψει την ευτυχία τους. Με τον άπληστο χαρακτήρα του ρίχνει τους ήρωές μας σε μεγάλες περιπέτειες. Μέσα από απρόοπτα, τρικυμίες, θαλασσομαχίες, δράση και ανατροπές καλούνται να ξεπεράσουν τα εμπόδια που
Εικονογράφηση:
τους περιμένουν. Θα τα καταφέρουν τελικά
Ναταλία Καπατσούλια
να πάρουν πίσω αυτά που τους ανήκουν; Τι
θα κάνουν με τον δεινόσαυρο που φυλάει τα σύνορα της χώρας;
Ένα παραμύθι για την τόλμη και την αυτοπεποίθηση, όπου οι ήρωες μαθαίνουν πως… Μόνο αν το πιστέψεις, τολμάς! Μόνο αν το πιστέψεις, νικάς!
a

15,00

Ένα κορίτσι στο παράθυρο
Σε ένα πανέμορφο χωριουδάκι ζει ένας παράξενος γέρος που τον λένε Κοππέλιο. Μένει μόνος του σ΄ένα μεγάλο σπίτι και δεν
ανοπίγει ποτέ το παράθυρό του στο φως.
Μια μέρα –τι παράξενο– το παράθυρό του
φωτίζεται και μια όμορφη κοπέλα παρουσιάζεται. Ποια είναι αυτή η κοπέλα αναρωτιούνται όλοι στο χωριό;
Στο CD μας η ενορχήστρωση είναι του
Σπύρου Παπαδάτου πάνω στις μελωδίες του
Λεό Ντελίμπ από το μπαλέτο Κοππέλια.
a

MIGUEL DE CERVANTES
Δον Κιχώτης

20,00

ISBN:978-960-567-065-8

ΣΓΟΥΡΗ Β. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
Ο Λαλού θα πάει σχολείο
«Πρώτη φορά σχολείο; Αποκλείεται!»
Ο Λαλού, το μικρό ρακούν, κατάφερνε με
χίλιες πονηριές να μην αποχωρίζεται το σπίτι, τα παιχνίδια και τη μαμά του. Πώς όμως
ήταν να είναι το μοναδικό ζωάκι που δεν πήγαινε στο σχολείο; Ο χρόνος περνούσε όλο
και πιο δύσκολα χωρίς φίλους, χωρίς παρέα.
Αφήστε που όλα τα ζωάκια μάθαιναν τόσα καινούργια πράγματα εκεί, και ο Λαλού δεν μπορούσε να συμμετέχει στα παιχνίδια τους.
Τι λέτε, τελικά θα αποφασίσει ο Λαλού να
πάει σχολείο;
a

12,00

Είναι η γνωστή μας Χιονάτη, που αυτή τη
φορά έχει να κάνει με εφτά... ψηλούς νάνους.
Πώς γίνεται αυτό; Εεε… γίνεται…
Στα παραμύθια όλα γίνονται!
Στο CD μας η ενορχήστρωση είναι του
Νίκου Παπαδογιώργου πάνω στις μελωδίες
του Φραντς Σούμπερτ.
a

15,00

Παραμύθι χωρίς όνομα
Βασισμένο στο ομώνυμο
μυθιστόρημα της Πηνελόπης Δέλτα
Mουσική: Αντώνης Δελαπόρτας
Στο βασίλειο των Μοιρολάτρων ο Αστόχαστος, γιος του βασιλιά Συνετού, διαδέχεται τον πατέρα του στον θρόνο. Ο νέος
βασιλιάς ενδιαφέρεται μόνο για διασκέδαση και καλοπέραση. Όπως είναι φυσικό, σε λίγο καιρό το βασίλειο καταρρέει·
το θησαυροφυλάκιο αδειάζει· η χώρα δανείζεται συνέχεια και ο τόπος ερημώνει.
Μην αντέχοντας αυτή την κατάσταση, ο γιος του βασιλιά αποφασίζει να δράσει. Με βοηθό τη μικρή του αδερφή και μετά από πολλές περιπέτειες, θα κατορθώσει να εμπνεύσει πίστη και εμπιστοσύνη στον λαό
του, ώστε όλοι μαζί να βοηθήσουν να ανορθωθεί η χώρα.
a 15,00

ISBN: 978-960-567-083-2

a

ISBN:978-960-567-076-4

ISBN: 978-960-6864-28-5

O Δον Κιχώτης ξεκινά εκστρατεία για να κατακτήσει τον κόσμο της φαντασίας του. Θα τα βάλει με γίγαντες, με στρατιές ολόκληρες, θα κατατροπώσει το κακό και, γενναίος πια, θα γυρίσει πίσω για να κατακτήσει την πολυπόθητη καρδιά της αγαπημένης του Δουλτσινέας. ΣύντροΕικονογράφηση:
φος κι υπηρέτης του σ’ αυτή την περιπέτεια, βρί- Kατερίνα Βερούτσου
σκεται στο πλευρό του πάντα ο πιστός Σάντσο
Πάντσα, ο οποίος ελπίζει να λάβει τα αξιώματα και τα πλούτη που του
έχει τάξει ο κύριός του, όταν βέβαια γίνει βασιλιάς.
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15,00

Η Χιονάτη
και οι εφτά ψηλοί νάνοι

Διασκευή: Πασχάλης Τσαρούχας
Μουσική: Νίκος Παπαδογιώργος

Εικονογράφηση:
Κωνσταντίνα Ζαφείρη

ISBN:978-960-567-077-1

ISBN: 978-960-567-113-6

Εικονογράφηση: Χριστίνα Κουλουμπή
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Βρα

Οικολογία - Περιβάλλον

κακιασμένος αυτοκράτορας ενός μακρινού πλανήτη θέλει να την εξαφανίσει από τον χάρτη του
γαλαξία. Ευτυχώς αναλαμβάνει δράση η μάγισσα Τσαπατσούλα. Καβαλάει το διαστημόπλοιό
της, δηλαδή τη μηχανή του γκαζόν, και παρέα με
Εικονογράφηση:
τη μύγα ΖΖίνα φεύγουν σε μια αποστολή διάσω- Κατερίνα Βερούτσου
σης του πλανήτη. Άραγε θα τα καταφέρουν, ή θα
τα κάνουν, όπως συνήθως, θάλασσα; Άλλη μια περιπέτεια της καλόβολης αλλά γκαφατζούς μάγισσας Τσαπατσούλας.

12,00

ISBN:978-960-6864-11-7

TOMOΣ Β’
Tο δεύτερο βιβλίο της σειράς περιλαμβάνει
τους μύθους: «Τα τρία βόδια και το λιοντάρι»,
«Γίδα και γάιδαρος», «Ο λαγός και η χελώνα»,
«Ο ψεύτης βοσκός» και «Η αρκούδα και οι ταξιδιώτες».
a 15,00

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ
Δώσ’ μου μια δεύτερη ευκαιρία
Ένα παραμύθι για την ανακύκλωση

Σ’ ένα δάσος βρίσκονται πεταμένοι ανάμεσα σε
διάφορα αντικείμενα η Μένια η αλουμινένια, η Λίτσα η γυαλίτσα και ο Τόνι το χαρτόνι και μαλώνουν
για το ποιος είναι ο πιο όμορφος και ο πιο χρήσιμος. Όταν ανάμεσά τους προσγειώνεται η Ρία η
μπαταρία και τους μιλάει για την ανακύκλωση, όλα
Εικονογράφηση:
πιστεύουν πως θ’ αποκτήσουν ένα καινούργιο,
Νέστορας Ξουρής
όμορφο κορμί και δεν βλέπουν την ώρα! Από τη
στιγμή όμως που παίρνουν το καθένα χωριστά τον δύσκολο δρόμο της
ανακύκλωσης, θα περάσουν πολλές δοκιμασίες που θα τους τρομάξουν
και θα τους απογοητεύσουν. Θα καταφέρουν άραγε να ξαναγίνουν κάτι
χρήσιμο; Ένα χιουμοριστικό παραμύθι με ζωντανή και πλούσια εικονογράφηση που θα βοηθήσει τα παιδιά να δουν τα στάδια της ανακύκλωσης
και να μάθουν την αξία της.
a 14,00

ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ
Oμήρου Ιλιάδα
Mουσική: Αντώνης Δελαπόρτας

Εικονογράφηση:
Γιώργος Δημητρίου

ΒΑΣΩ ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ-ΑΡΦΑΡΑ
Η αόρατη ομπρέλα
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Το πρώτο από τα δύο ηρωικά έπη που σώζονται με το όνομα του Ομήρου, η Ιλιάδα, περιγράφει ένα μέρος από τον μεγάλο πόλεμο που έγινε στο Ίλιο, στην Τροία δηλαδή,
ανάμεσα στους Έλληνες και τους Τρώες, και
όλα αυτά εξαιτίας της αρπαγής της ωραίας
Ελένης (γυναίκας του Μενέλαου, βασιλιά της
Σπάρτης) από τον Πάρη. Αυτό λοιπόν το απέραντο, μοναδικό και συναρπαστικό ποίημα θα
προσπαθήσω να σας διηγηθώ αμέσως τώρα!
a

15,00

ΚΕΛΛΥ ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗ
Ακροβάτες της τύχης
Μουσική: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας
ISBN:978-960-567-072-6

ISBN: 960-87370-0-1

Μέσα από την ευχάριστη ιστορία της Χριστίνας, τα
παιδιά μαθαίνουν για το πρόβλημα της ρύπανσης του
περιβάλλοντος, το όζον, τον ήλιο, και παρεμβαίνουν
δυναμικά για να ευαισθητοποιήσουν τους μεγάλους.
Η συγγραφέας, πρώτη απ’ όλους, θίγει το φαινόμενο της αύξησης της θερμοκρασίας στο μοναδικό
Εικονογράφηση:
αυτό παραμύθι, το οποίο ανήκει πλέον στη βασική
Απόστολος
βιβλιογραφία για όσους θέλουν να ασχοληθούν με
Καραστεργίου
το θέμα. Το CD περιλαμβάνει την αφήγηση του παραμυθιού με μουσική υπόκρουση, και τα τραγούδια του ερμηνεύει η παιδική-νεανική χορωδία του Λεόντειου Λύκειου Ν. Σμύρνης.
a 15,00

Tο πρώτο βιβλίο της σειράς περιλαμβάνει τους
μύθους: «Ο τζίτζικας και ο μέρμηγκας», «Η Μαριγώ και το σταμνί της», «Οι δύο βάτραχοι», «Η
αλεπού και τα σταφύλια», «Ο φιλάργυρος», «Ο
κόρακας και το τυρί» και «Ο κάβουρας και η
μάνα του».
a 15,00

ISBN:978-960-567-097-9

a

TOMOΣ A’

ISBN: 978-960-5670-01-6

SOS! Η Γη μας βρίσκεται σε θανάσιμο κίνδυνο. Ο

Βι

Εικονογράφηση: Χριστίνα Κουλουμπή
Μουσική: Στέφανος Βαρελάς

ISBN: 978-960-5670-00-9

ΧΑΡΑ ΚΑΤΣΑΡΗ
Η μάγισσα Τσαπατσούλα
σώζει τον πλανήτη

ISBN: 978-960-567-004-7

ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ
Aίσωπος! Κάτι θέλει να μας πει...

βείο

Κα βλίου
ιδική τηγορία Public
Λογο
τεχν
ία»

«Πα

Δύο νέοι πρίγκιπες ξεκινούν ένα μακρύ ταξίδι
για τη σωτηρία της χώρας τους κι ακροβατούν
ανάμεσα σε μυθικά τέρατα κι ευγενικά ξωτικά,
σκοτεινές σκιές και σοφούς γέροντες, μαγικά
ξόρκια κι αθάνατο νερό... Τι είναι όμως αυτό που
αναζητούν; Και πού είναι κρυμμένο; Θα τα καταφέρουν να το βρουν και με ποιον τρόπο; Ένα
Εικονογράφηση:
παραμύθι με ανθρώπους που γίνονται ήρωες
Γεωργία Στύλου
όταν μαθαίνουν πώς να σταθούν ανάμεσα
στην τύχη και τη δύναμη της θέλησης...
a 15,00
Είμαστε όλοι ακροβάτες της τύχης!
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ΧΑΡΑ ΚΑΤΣΑΡΗ

Κάποτε ένας κουτσός κόκορας, εκεί που σκάλιζε το
χώμα, βρήκε ένα φλουρί. Από εκείνη τη στιγμή αρχίζουν και οι περιπέτειές του. Η επιμονή του, η εξυπνάδα του αλλά και η καλοσύνη του θα είναι σύμμαχοί του στις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει.

Με τη νέα σειρά παραμυθιών «Ζωηρά Μουσούδια», τα δύο πρώτα βιβλία γεμάτα περιπέτεια, δράση αλλά και γνώση έρχονται να κλέψουν
τις καρδιές μας.

8,90

Ένας λύκος ποιητής

Καρχαριακοί αγώνες

ΛΕΝΑ ΤΕΡΚΕΣΙΔΟΥ

Εικονογράφηση:
Ίρις Σαμαρτζή

Ο Σάκης Γαλατάκης
στο Φασφουντοχωριό
Επικίνδυνη αποστολή 2

ISBN: 978-960-6864-51-3

a

15,00

ISBN: 978-960-6864-27-8

Εικονογράφηση: Φερένα Σκόρδη

Ο Σάκης Γαλατάκης
στο Ζαχαροχωριό
Επικίνδυνη αποστολή 3
a
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a

Η κυρα-Καλή είναι μια γυναίκα που έχει πάντα μια
καλή κουβέντα να πει στους άλλους ανθρώπους.
Αντίθετα, από το στόμα της κυρα-Κακής καλός λόγος δεν βγαίνει. Τι θα συμβεί στις δύο αυτές γυναίκες όταν συναντήσουν τους δώδεκα μήνες; Τελικά
η καλοσύνη ανταμείβεται;
Απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα θα μας δώσει Εικονογράφηση:
το κλασικό αυτό ελληνικό παραδοσιακό παραμύθι.
Κωνσταντίνος
Χαρίτος
Ένα παραμύθι που μας διδάσκει πως η κακία τιμωρείται, ενώ η καλοσύνη επιβραβεύεται.

12,00

ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΤΣΟΡΩΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
Γίνε... ξεφτέρι!
ISBN: 978-960-6638-73-2

Κάθε φράση και μια ιστορία

ISBN:978-960-567-092-4

ΕΙ
ΚΥΚΛΟΦΟΡ
ΙΚΑ!
Λ
ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΓΓ

12,00

XΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ
Η κυρα-Καλή και οι δώδεκα μήνες

ΝΙΚΗ ΚΑΝΤΖΟΥ
Η Αριάδνη στο νέο μουσείο της Ακρόπολης

Εικονογράφηση: Νέστορας Ξουρής

Εικονογράφηση:
Ντανιέλα Σταματιάδη

Η κυρα-Μάρω, μια πονηρή αλεπού, αποφασίζει να
συνεταιριστεί με τον Γιάννο, το σπουργίτι. Άραγε
θα καταφέρει, για πρώτη φορά στη ζωή της, να φερθεί τίμια, ή θα βάλει και πάλι μπροστά την πονηριά
της; Μπορεί ένα μικρό σπουργιτάκι να γλιτώσει από
μια κατεργάρα αλεπού;

a

15,00

Μια τρυφερή ιστορία-οδηγός για
το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης
που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας με στόχο να αναπτύξουν μια
βιωματική σχέση με εκθέματα του
συγκεκριμένου χώρου. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνονται δραστηριότητες-παιχνίδια
που συνδέουν τα παιδιά-επισκέπτες με το μουσείο.
a 9,90

12,00

XΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ
Η Αλεπού και ο Σπουργίτης

ISBN: 978-960-6638-72-5

ISBN: 978-960-6864-78-0

ISBN: 978-960-6864-79-7

a

Γιατί άλλοτε σε λένε «ξεφτέρι» και άλλοτε «μπούφο»; Θα ήθελες να μάθεις τι άραγε είναι αυτά
και γιατί τους μοιάζεις; Γιατί λέμε «κορόιδο»
εκείνον που εξαπατάται εύκολα; Ποια σχέση
έχει ο κροκόδειλος με τα «κροκοδείλια δάκρυα»
και τι εννοούμε λέγοντας «τα φόρτωσες στον κόκορα», «έχω ράμματα για τη γούνα σου», «αύριο κλαίνε»;
Εικονογράφηση:
Διάβασε στο βιβλίο αυτό πώς γεννήθηκαν
Νέστορας Ξουρής
διάφορες φράσεις της καθημερινότητας και
νιώσε να σε συνεπαίρνει το γοητευτικό παρασκήνιο της δημιουργίας
τους.
a

14,00
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ISBN: 960-6638-14-6

Εικονογράφηση: Φωτεινή Τίκκου

a

ISBN: 978-960-6638-44-2

XΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ
Ο Κουτσοκόκορας

Ζωηρά Μουσούδια

ΚΕΛΛΥ ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗ
Πρίγκιπας και Φτωχός

Πασχαλινά βιβλία
ΧΡΥΣΗΙΔΑ ΔΗΜΟΥΛΙΔΟΥ
Οι λαμπάδες που επαναστάτησαν

ΛΕΝΑ ΤΕΡΚΕΣΙΔΟΥ
Η μάγισσα Τιβικουτή

Κάθε Πάσχα στο χωριό Λαμπρινίτσα γίνεται
μεγάλη γιορτή, γιατί εκεί υπάρχει το μαγαζάκι του κυρ-Λάμπρου, που φτιάχνει τις ωραιότερες χειροποίητες λαμπάδες. Έτσι και φέτος η βιτρίνα του μαγαζιού του στολίστηκε
αποβραδίς πανέμορφα, για να μπορέσουν
την επομένη τα παιδάκια να αγοράσουν τη
λαμπάδα της επιλογής τους.
Όμως αργά το βράδυ, κι ενώ όλοι κοιμόντουσαν βαθιά, ο κακός ποντικός μπήκε από
μια τρύπα στη βιτρίνα και είπε λόγια που τις
τρόμαξαν. Τότε εκείνες αποφάσισαν να κάΕικονογράφηση:
νουν επανάσταση και να δραπετεύσουν.
Ναταλία Καπατσούλια
Την άλλη μέρα, όταν τα παιδάκια είδαν τη
βιτρίνα άδεια, μαράζωσαν. Τότε ο Λαγός του Πάσχα μαζί με τον φίλο
του, το Κόκκινο Αυγό, αποφάσισαν να τις βρουν και να τις φέρουν πίσω. Γιατί εξαφανίστηκαν οι λαμπάδες; Πού πήγαν; Άραγε θα καταφέρουν να τις βρουν ή δεν θα γίνει Πάσχα στο χωριό;
a

16,00

Εικονογράφηση:
Νέστορας Ξουρής

ΜΑΡΙΑ ΚΥΝΗΓΟΥ-ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ
Η μουσική του αέρα
Μια όμορφη εκπαιδευτική ιστορία η οποία μας
δείχνει την σχέση της μουσικής με τον αέρα.
a

ISBN: 978-960-6638-58-9

ΜΑΡΙΑ ΚΥΝΗΓΟΥ-ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ
Παραμύθια με μουσικά όργανα
Παραμύθια με όργανα και ήχους που όχι
μόνο θα κρατήσουν συντροφιά στα παιδιά,
αλλά και θα τους δώσουν τη δυνατότητα
να έχουν την πρώτη τους, ίσως, επαφή με
τον θαυμάσιο κόσμο της μουσικής.
a
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Ένας λαγός συναντά τυχαία κάποιες κότες σε
ένα κοτέτσι. Εκεί μαθαίνει με έκπληξη πως οι άνθρωποι κάθε Πάσχα βάφουν κόκκινα αυγά. Πώς
είναι δυνατόν να έχουν οι άνθρωποι ένα τόσο
ανόητο έθιμο; Γιατί δηλαδή έπρεπε να βάφουν
και να τσουγκρίζουν αυγά και όχι λαγούς; Οι κότες είναι καλύτερες από τους λαγούς; αναρωΕικονογράφηση:
τιέται συνέχεια. Έτσι καταστρώνει ένα σχέδιο
Νέστορας Ξουρής
που, αν πετύχει, τα κόκκινα αυγά θα είναι πλέον παρελθόν για τους ανθρώπους. Λέτε να πετύχει;
a 12,00

13,00

Εικονογράφηση:
Kατερίνα Βερούτσου

16,00
Εικονογράφηση:
Kατερίνα Βερούτσου

13,00

XΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ
Ο λαγός που μισούσε
τα κόκκινα αυγά

XΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ
Το αυγό που μισούσε
το κόκκινο χρώμα

ISBN: 978-960-6638-34-3

ISBN: 978-960-6638-74-2

a

ISBN: 978-960-6864-58-2

Η Ροζαλία το ψαράκι παρασύρεται από τη μάγισσα Τιβικουτή και θέλει να γίνει σταρ της τηλεόρασης. Πηγαίνει λοιπόν στο Σταρεκπαιδευτήριο, όπου ο Τσούχτρας και η Τσούχτρα
αναλαμβάνουν να την προετοιμάσουν.
Με χιούμορ και διασκεδαστικό τρόπο μαθαίνουμε ότι η τηλεόραση, αν και μαγική,
πολλές φορές μπορεί να κρύβει κινδύνους.

Εικονογράφηση:
Νέστορας Ξουρής

Μια χιουμοριστική ιστορία με ένα αυγό που είχε
την ατυχία να γεννηθεί λίγες μέρες πριν από το
Πάσχα. Ξεσήκωσε τον κόσμο απ’ τις φωνές του
και θα έκανε τα πάντα προκειμένου ν’ αποφύγει
αυτό που απεχθανόταν: το κόκκινο χρώμα! Ναι, καλά διαβάσατε, δεν ήθελε με τίποτα να το βάψουν
κόκκινο! Προτιμούσε να το κάνουν ομελέτα ή αυγολέμονο, αρκεί να μην το βάψουν κόκκινο. Τι λέτε να έγινε;
a 12,00
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ISBN: 978-960-6864-81-0

Εικονογράφηση:
Νέστορας Ξουρής

Πόσο εύκολο είναι να είσαι πρίγκιπας; Και πόσο
εύκολο φτωχός; Πώς είναι να ζεις χωρίς
χαρά; Πώς είναι να ζεις χωρίς λεφτά; Κι αν αλλάζανε οι ρόλοι; Μια χαρά θα ήταν όλοι;
Το βιβλίο περιέχει CD με αφήγηση, θεατρικούς διαλόγους και τραγούδια με τους: Μελίνα Κανά, Κωνσταντίνα, Τάσο Χαλκιά, Μαυρίκιο
Μαυρικίου, Ορέστη Τρίκα, Δημήτρη Σταματελόπουλο, Νίκη Γρανά, Λευτέρη Τσάτση, Παύλο Εμμανουηλίδη, Πάνο Τοψίδη, Ελένη Καρβέλη,
Αγγελική Παρδαλίδου, Νίκο Παρασκευόπουλο,
Δάφνη Καφετζή, Έλενα Παπαδημητρίου, Γιώργο Σαμαρά.
a 15,00

ISBN: 978-960-567-024-5

ISBN: 978-960-567-095-5

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Μαρκ Τουέιν
Μουσική: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ
Ελληνικά παραδοσιακά παραμύθια

Μουσικά Παραμύθια
Τέσσερα παραμύθια με τη μορφή του μιούζικαλ, που κρατούν αμείωτο
το ενδιαφέρον στην ακρόαση, ικανοποιούν τις θεατρικές μας ανησυχίες
και προκαλούν το χορογραφικό μας ταλέντο. Ιστορίες που μπορούν να
σκηνοθετηθούν, να χορογραφηθούν με αυτοσχέδια σκηνικά και κουστούμια, να παρουσιαστούν από τα παιδιά για τα παιδιά και τους μεγάλους στο σπίτι, στην τάξη, στο σχολείο κ.ά. Μία ευκαιρία για δημιουργική απασχόληση των παιδιών.

13,00

Με πολύ απλό λόγο –σαν να τα θυμάται κανείς και να τα αφηγείται– οι
τέσσερις τόμοι αυτής της έκδοσης μας θυμίζουν ελληνικά παραδοσιακά παραμύθια που μεγάλωσαν πολλές γενιές Ελλήνων. Η σύγχρονη εικονογράφηση του Μιχάλη Κασάπη αποτελεί μια έκπληξη και αποδεικνύει ότι αυτά τα παραμύθια είναι πάντα καινούργια.
a

ΓΙΟYΛΑ ΜΙΧΑHΛ
Η μεγάλη βόλτα του κύριου Πετράν

ΤΟΜΟΣ Α’

ΜΑΡΑ ΧΩΜΑΤΙΔΗ
Βέιν ο τρομερός

Eικονογράφηση:
Νέστορας Ξουρής

Στον δεύτερο τόμο περιέχονται τα παρακάτω
παραμύθια:
• Ο γέροντας και τα τρία αδέρφια
• Η πολυλογού
• Ο Ήλιος και το Φεγγάρι
• Κάποτε ριζώνουν και τα λόγια

ΛΕΝΑ ΤΕΡΚΕΣΙΔΟΥ
Ο Ερμής το άτακτο πόνυ

ΤΟΜΟΣ Γ’

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΥΡΙΚΗ
Ο ερωτευμένος δράκος
Μια φορά κι έναν καιρό, πριν χίλιες χιλιάδες
χρόνους, σ’ έναν τόπο φοβερό ζούσε ο Δράκος
Μακαρόνους. Αν και ήταν πολύ δυνατός είχε
αδυναμία στις μακαρονάδες, τις οποίες τιμούσε
Eικονογράφηση:
ιδιαίτερα! Μέχρι που κάποια μέρα είδε την ΤριΦωτεινή Τίκκου
σχαριτωμένη και την ερωτεύτηκε τρελά. Και τότε
όλα άλλαξαν… Τι έγινε ακριβώς; Ε, τώρα αυτά δεν λέγονται…

ISBN: 978-960-6864-92-6

Ο Ερμής είναι ένα όμορφο πόνυ που το όνειρό του
είναι να γίνει πρωταθλητής στο τρέξιμο. Όταν γεννιέται, η καλή νεράιδα του δίνει ένα μοναδικό χάρισμα: όταν θα κοιτάζει τους άλλους θα διαβάζει
τις σκέψεις τους. Μια μέρα ο Ερμής παρασύρεται
Eικονογράφηση:
Στέλλα Αποστόλου από την αλεπού και φεύγει μαζί της να πάει στο
τσίρκο. Θα καταφέρει ο Ερμής να ξεφύγει από τη φυλακή όπου τον βάζει
η αλεπού; Θα μπορέσει τελικά να σφίξει πάλι στην αγκαλιά του τους γονείς και τους φίλους του;
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ΤΟΜΟΣ Β’

ISBN: 978-960-6638-43-5

ISBN: 978-960-6864-87-2

Η νύχτα κυλούσε ήρεμη στο απέραντο σύμπαν.
Τα αστέρια κολυμπούσαν ελεύθερα στην αγκαλιά του ουρανού. Οι πλανήτες χόρευαν κυκλικά,
ενώ οι γαλαξίες περιστρέφονταν όπως οι σβούρες γύρω απο τον εαυτό τους. Ξαφνικά το φεγγάρι τρόμαξε... άσπρισε... Ένας εφιάλτης τρύπωνε κρυφά στα όνειρα των παιδιών της γης!

Στον πρώτο τόμο περιέχονται τα παρακάτω παραμύθια:
• Ο Δεκατρής
• Η Πούλια και ο Αυγερινός
• Ο σπανός κι ο δράκος
• Το χρυσόψαρο

ISBN: 960 -6638-09-X

ISBN: 978-960-6864-71-1

Πώς μια τίγρη σαγηνεύει έναν ελέφαντα; Είναι δυνατόν ένας πιγκουίνος να ερωτεύεται τρελά μια καμηλοπάρδαλη; Ένα μουσικό παραμύθι βασισμένο στις
συναντήσεις διαφορετικών υπάρξεων, την επικοινωνία, την αγάπη και τη χαρά της συνύπαρξης.

ISBN: 960 -88377-3-1

Αφηγείται ο Γεράσιμος Γεννατάς

Eικονογράφηση:
Βάσω Γιαρένη

13,00

Στον τρίτο τόμο περιέχονται τα παρακάτω
παραμύθια:
• Η Ανδραβίδα και ο Γιάννης
• Οι τρεις σπανοί
• Η πίτα του μυλωνά
• Τα τρία παλικάρια και τα τρία κορίτσια

ΤΟΜΟΣ Δ’
Στον τέταρτο τόμο περιέχονται τα παρακάτω
παραμύθια:
• Ο μυλωνάς και οι καλικάντζαροι
• Η Μάρω και η Βασίλω
• Η Μαριγώ και οι καλικάντζαροι

ISBN: 978-960-6638-54-1

ISBN: 978-960-6864-72-8

a

Εικονογράφηση: Μιχάλης Κασάπης
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Τραγουδώ ό,τι αγαπώ

2

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ
Τραγουδώ κλασικά παραμύθια

ISBN: 978-960-6864-33-9

Μουσική: Μάρω Θεοδωράκη
Εικονογράφηση: Ίρις Σαμαρτζή
Στα χέρια σας κρατάτε ένα πρωτότυπο βιβλίο. Το
προϊόν της συνολικής μας εργασίας. Κλασικά παραμύθια σε στίχους και μαζικά τραγουδισμένα. Καλή
σας διασκέδαση! – Πασχάλης Τσαρούχας

Με γλωσσοδέτες μια αγκαλιά μπερδεύεται η γλώσσα και γελά, και ξεφαντώνουν τα παιδιά, γεμάτα κέφι, ανεμελιά! Μέσ’ απ’ το χιούμορ και τη φαντασία
ασκούνται στην ορθοφωνία. Ένα παιχνίδι διασκεδαστικό, που τους μαγεύει το μυαλό.

ISBN: 978-960-6864-37-7

4

Με τις παροιμίες τα παιδιά κατανοούν τον πλούτο,
την ομορφιά και το ήθος! Φράσεις πολύ σύντομες,
που κρύβουνε αλήθειες, απ’ τη σοφία του λαού, μηνύματα πολιτισμού!

7

Μια μοναδική συλλογή τραγουδιών για όσους αγαπούν τη φύση και το περιβάλλον και δεν σταματούν
να αγωνίζονται αδιάκοπα για την προστασία τους,
ενώ ξέρουν να απολαμβάνουν κάθε τους ομορφιά.

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ
Τραγουδώ μύθους του Αισώπου
Μουσική: Μάρω Θεοδωράκη
Εικονογράφηση: Νέστορας Ξουρής

Γεια σας και πάλι! Μετά την τόσο ζεστή αποδοχή των
μελοποιημένων κλασικών παραμυθιών από το κοινό,
αποφασίσαμε, να βάλουμε «χέρι» και στον Αίσωπο.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι κάνοντας με κέφι τη δουλειά μας και τη δουλειά μας κέφι, δίνουμε αφενός
ένα δεύτερο πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των
εκπαιδευτικών μας, αφετέρου ένα πολύ-πολύ ευχάριστο και νόστιμο
ακουστικό βιβλίο, που θα γνωρίσει μ’ αυτό τον ιδιαίτερο τρόπο τους
μύθους του Αισώπου στα πιτσιρίκια μας, αλλά θα ξυπνήσει και παιδικές μνήμες σ’ εμάς, τους γονείς. – Πασχάλης Τσαρούχας
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Μουσική: Νίκος Παπαδογιώργος
Εικονογράφηση: Αιμιλία Κονταίου

Μουσική: Νίκος Παπαδογιώργος
Εικονογράφηση: Ντανιέλα Σταματιάδη

3

Μουσική: Μάρω Θεοδωράκη
Εικονογράφηση: Διατσέντα Παρίση

ΚΑΙΤΗ ΣΤΑΘΟΥΔΗ
Τραγουδώ τις παροιμίες

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΑΒΒΑΔΑ
Τραγουδώ για τη φύση και το περιβάλλον

ISBN.978-960-6864-34-6

ΚΑΙΤΗ ΣΤΑΘΟΥΔΗ
Τραγουδώ τους γλωσσοδέτες

6

ISBN: 978-960-6864-69-8

ISBN.978-960-6864-32-2

Ποιος ξυπνά πρώτος απ’ όλους το πρωί… και τι είν’
αυτό που νοστιμίζει το φαΐ; Τι είν’ αυτό που τρέχει
γρήγορα πολύ… και ποια είναι εκείνη που πάντοτε σ’
ακολουθεί; Ταξίδεψε με τη φαντασία σου και τραγούδησε κι εσύ τα δροσερά αινίγματα που ζωντανεύουν στις σελίδες τούτου του βιβλίου.

Οι εποχές του χρόνου, η καθεμία με τους μήνες της,
περνούν μπροστά απ’ τα μάτια μας αρμονικά δεμένες
με χρώματα και εικόνες, τραγουδισμένες και ντυμένες
με χαρούμενες μουσικές.

ISBN.978-960-6864-76-6

1

Μουσική: Μάρω Θεοδωράκη
Εικονογράφηση: Κατερίνα Βερούτσου

ISBN.978-960-6864-48-3

Μουσική: Νίκος Παπαδογιώργος
Εικονογράφηση: Ίρις Σαμαρτζή

8
ISBN: 978-960-6864-70-4

ΜΑΡΩ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
Τραγουδώ τα αινίγματα

15,00

ΛΕΝΑ ΤΕΡΚΕΣΙΔΟΥ
Τραγουδώ και μαθαίνω να τρώω σωστά
Μουσική: Μάρω Θεοδωράκη
Εικονογράφηση: Νέστορας Ξουρής
Το βιβλίο αυτό μας αποκαλύπτει με χιούμορ τα πολύτιμα μυστικά των βασικών τροφών. Έτσι μαθαίνουμε ότι όποιος τρώει την Ντοματένια, θα ’χει δύναμη πολλή κι όλο κέφια στην αυλή!

ΚΑΙΤΗ ΣΤΑΘΟΥΔΗ
Τραγουδώ ελληνικά παραδοσιακά
παραμύθια

9

Μουσική: Αφροδίτη Φρυδά
Εικονογράφηση: Κατερίνα Βερούτσου
Οι «ονειρώδεις θησαυροί» που μιλούν άμεσα στην
ψυχή των παιδιών, τέρπουν, γοητεύουν, αφυπνίζουν,
διαμορφώνουν τον χαρακτήρα. Παραμύθια που θα τα
ταξιδέψουν στην ομορφιά του ονείρου, της φαντασίας, της δημιουργίας και της χαράς του λαϊκού μας πολιτισμού.

ISBN: 978-960-567-016-0

a

ΓΙΑΝΝΑ ΣΕΡΓΗ
Τραγουδώ τους μήνες και τις εποχές 5

39

Χριστουγεννιάτικα παραμύθια

MΑΡΩ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
Η Πιπίτσα ταξιδεύει...

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΙΒΟΥΛΗ
Ο σάκος του Άη Βασίλη

Εικονογράφηση: Νίκος Μαρουλάκης - Ιούλιος Μαρουλάκης

a

a

a
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15,00

ISBN: 978-960-567-036-8

12,00

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ
Ελληνικά παραδοσιακά
παραμύθια

15,00

ΤΟΜΟΣ Δ’
a 13,00

..στην ορχήστρα
...και μαθαίνει τα
έγχορδα και τα
πνευστά

...στα χρώματα
...και βάφει τον
ουρανό

a

Εικονογράφηση:
Κωνσταντίνα Ζαφείρη

...στο πεντάγραμμο
...και γνωρίζει
τις νότες

ISBN: 960-87937-0-X

16,00

ISBN: 978-960-6638-85-5

a

15,00

ΣΓΟΥΡH Β. ΓΕΩΡΓΙAΔΗ
Είναι Χριστούγεννα, Λαλού

ISBN: 978-960-6638-54-1

a

Εικονογράφηση:
Ελίζα Βαβούρη

15,00

15,00

Εικονογράφηση:
Μιχάλης Κασάπης

...στην αριθμητική
...και μαθαίνει να
μετρά
a

15,00

ISBN: 978-960-567-139-6

ISBN: 960-88377-1-5

...στα σχήματα
...και μαθαίνει
γεωμετρία

...στην αλφαβήτα
...και μαθαίνει τα
γράμματα

Μουσική: Αναστασία Γεωργάκη
a 15,00

ISBN:978-960-567-066-5

a

ISBN: 960-88377-2-3

15,00

ΣΓΟΥΡH Β. ΓΕΩΡΓΙAΔΗ
Χριστούγεννα στο δάσος

ISBN: 960-6638-04-9

a

Εικονογράφηση:
Γιώργος Σγουρός

...στα επαγγέλματα
...και πιάνει
δουλειά

ISBN: 978-960-6864-39-1

...με τα μέσα
μεταφοράς
...και μαθαίνει
να οδηγεί

Αλφαβητάρι με δραστηριότητες
και παιχνίδια
a 11,00

ISBN:978-960-567-060-3

ISBN: 978-960-6864-26-1

ISBN: 978-960-6864-86-5

Σκοπός αυτής τις έκδοσης είναι να γνωρίσουν τα παιδιά με διασκεδαστικό τρόπο την αλφαβήτα, την αριθμητική, την ορχήστρα, το πεντάγραμμο, τα σχήματα, τα χρώματα, τα επαγγέλματα και τα μέσα μεταφοράς. Τα CD περιέχουν τα τραγούδια και τα ποιήματα των βιβλίων
που αποδίδονται με θεατρικό ύφος από ομάδα ηθοποιών.

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ
Ο Καρυοθραύστης
Βασισμένο στο ομώνυμο μπαλέτο
του Τσαϊκόφσκι
a 15,00
Εικονογράφηση:
Μαρίνα Στελλάτου
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Αριστοφάνης για παιδιά

Mυθολογία - Πρώτη γνωριμία
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΥΡΙΚΗ - ΙΩΑΝΝΑ ΚΥΡΙΤΣΗ-ΤΖΙΩΤΗ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ

Εικονογράφηση: Νέστορας Ξουρής

Εικονογράφηση: Νέστορας Ξουρής
Η σειρά «Αριστοφάνης για παιδιά» απευθύνεται σε παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αποτελεί μια προσπάθεια πρώτης επαφής των παιδιών με το τεράστιο έργο του Αριστοφάνη. Τα έντονα αντιπολεμικά μηνύματα, η στηλίτευση της διαφθοράς και του ατομικού συμφέροντος, η
αναζήτηση της δικαιοσύνης κυριαρχούν στα έργα του κωμικού ποιητή.
Τα μηνύματα αυτά μέσα από την απλότητα της γραφής, τα κωμικά
στοιχεία και την πλούσια εικονογράφηση ευελπιστούμε ότι θα αγγίξουν
τις ψυχές των μελλοντικών πολιτών.

8,80

ISBN: 978-960-567-007-8

ISBN: 978-960-567-006-1

ΟΥΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡ
ΛΙΚΑ!
ΓΓ
ΚΑΙ ΣΤΑ Α
a

11,00

ISBN: 978-960-567-011-5

ISBN: 978-960-567-009-2

ISBN: 978-960-567-008-5

Λυσιστράτη

ΟΥΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡ
ΛΙΚΑ!
ΓΓ
Α
ΚΑΙ ΣΤΑ
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ISBN: 978-960-567-010-8

ISBN: 978-960-567-122-8

ISBN: 978-960-567-105-1
ISBN: 978-960-567-115-0

YΠΟ ΕΚΔΟΣΗ:

a

12,00

ISBN: 978-960-567-106-8

a

Αγαπημένα θέματα από την Ελληνική Μυθολογία, γραμμένα σε χιουμοριστικά στιχάκια και εκπληκτική εικονογράφηση για πολύ μικρά παιδιά. Τώρα μπορούμε να διαβάσουμε ακόμη και στα παιδιά προσχολικής ηλικίας την ελληνική μυθολογία σαν παραμύθι.
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Ελληνική Μυθολογία

Χρονομπερδέματα

ΣΥΡΜΩ ΚΑΠΟΥΤΣΗ

ΚΛΑΙΡΗ ΚΑΜΠΑΝΗ
Άλεξ & Πίκλας

Εικονογράφηση: Νέστορας Ξουρής

Hercules
Odysseus
Jason

Theseus
The Trojan War
Twelve Gods of Olympus
a
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Άλεξ & Πίκλας
Πρώτο χρονομπέρδεμα
Ο παππούς του Άλεξ έχει εξαφανιστεί.
Ένα παράξενο και μυστικό σημείωμα οδηγεί τον 12χρονο Άλεξ και τον αλλόκοτο
γάτο του, τον Πίκλα, μπροστά σε μια κρυφή χρονοπύλη, την οποία από λάθος ο
παππούς άνοιξε και εγκλωβίστηκε μέσα
της. Η περιπέτεια της αναζήτησης αρχίζει,
με τον Άλεξ και τον Πίκλα να χάνονται
στον «λαβύρινθο του χρόνου» κυνηγημένοι από ένα μυθικό τέρας, έχοντας για
σύμμαχό τους έναν πρίγκιπα κι έναν μεγάλο αρχιτέκτονα εκείνης της
εποχής. Θα καταφέρουν να βρουν τον παππού; Θα προλάβουν να επιστρέψουν έγκαιρα στο μέλλον; Δεν έχεις παρά να διαβάσεις τα χρονομπερδέματά τους…
a 5,00

Άλεξ & Πίκλας
Δεύτερο χρονομπέρδεμα
Η αναζήτηση του παππού μέσα στην πύλη του χρόνου έχει και συνέχεια. Νέες
περιπέτειες βάζουν σε διασκεδαστικούς
μπελάδες τους δυο φίλους. Σε ποια εποχή τούς οδηγεί αυτή τη φορά η χρονοπύλη; Ποιος είναι ο Μικρός Μάθιου; Ποια
είναι η όμορφη Βικτώρια; Τι είναι τα
μπλουζ; Τι έγινε στην Αμερική πριν από
157 χρόνια; Θα προλάβουν αυτή τη φορά
οι δυο φίλοι να επιστρέψουν πίσω στο μέλλον; Θα βρουν άραγε τον
παππού; Δεν έχεις παρά να διαβάσεις ξανά τα απίθανα χρονομπερδέματά τους.

ISBN: 978-960-567-141-9

ΟΥΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡ
ΛΙΚΑ!
ΓΓ
Α
ΤΑ
Σ
ΚΑΙ

Τα παιδιά μας, διαβάζοντας τα απίθανα χρονομπερδέματα του Άλεξ και
του Πίκλα, ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και μέσα από την μαγική πύλη
του χρόνου μαθαίνουν ποια ήταν τα σημαντικά γεγονότα που χάραξαν
την ιστορία της ανθρωπότητας. Γνωρίζουν μεγάλες προσωπικότητες, όπως
σπουδαίους επιστήμονες, μουσικούς, ζωγράφους, ποιητές και συγγραφείς, πολιτικούς αλλά και φιλοσόφους. Μέσα από τις ξεκαρδιστικές περιπέτειες ενός 12χρονου αγοριού και του παράξενου γάτου του μαθαίνουν εύκολα, διασκεδάζοντας και με έναν τρόπο που ποτέ δεν θα διδάσκονταν στο σχολείο.

ISBN: 978-960-567-142-6

ISBN: 960-88377-7-4
ISBN: 960-6638-02-2

ISBN: 960-6638-23-5
ISBN: 960-6638-13-8
ISBN: 960-8877-6-6

ISBN: 978-960-6638-42-8

ISBN: 960-6638-08-1
ISBN: 978-960-6638-49-7

Όλη η μυθολογία γραμμένη με πολύ απλό λόγο, σαν παραμύθι, από τη
Σύρμω Καπούτση. Το κάθε βιβλίο χωρίζεται σε μικρές ενότητες και
κάθε ενότητα αποτελεί μια ξεχωριστή ιστορία που διαβάζεται εύκολα
ακόμη και από πολύ μικρά παιδιά. Η έξοχη εικονογράφηση του Νέστορα Ξουρή ζωντανεύει τους μύθους.
a 13,50

a

5,00

16,00
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ΧΑΡΑ ΚΑΤΣΑΡΗ
Η μάγισσα Τσαπατσούλα

Προσχολικά - Εκπαιδευτικά

Εικονογράφηση: Κατερίνα Βερούτσου

ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΣΙΛΙΜΕΝΗ
Η μάγισσα Τσαπατσούλα αγαπάει πολύ το σχολείο και τους μικρούς μαθητές, γι’ αυτό θέλει να τους βοηθάει στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Είναι όμως τόσο… τσαπατσούλα που τα κάνει πάντα θάλασσα. Βοήθησέ την κι εσύ στις περιπέτειές της στον κόσμο της γνώσης.
Μία σειρά τριών εκπαιδευτικών βιβλίων, βασισμένων στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, με δραστηριότητες που
σχεδιάστηκαν σύμφωνα με την μέθοδο της διαθεματικής προσέγγισης.

Ο κύριος Μπου
στα προνήπια

Ο κύριος Μπου
μαθαίνει... να γράφει
και να διαβάζει
Δραστηριότητες
a 8,00

Η μάγισσα Τσαπατσούλα
στα προνήπια
Φύλλα εργασίας
a 12,50

Η μάγισσα Τσαπατσούλα
στο νηπιαγωγείο
Φύλλα εργασίας
a 12,50

ISBN: 978-960-6864-95-7

ISBN:978-960-567-064-1

Δραστηριότητες
a 12,50

ISBN: 978-960-6864-94-0

Δραστηριότητες
a 13,00

Ο κύριος Μπου
στο νηπιαγωγείο
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Η μάγισσα Τσαπατσούλα
στον παιδικό σταθμό
Φύλλα εργασίας
a 12,00

ISBN:978-960-567-063-4

ISBN:978-960-567-062-7

Δραστηριότητες
a 12,00

ISBN:978-960-567-061-0

Ο κύριος Μπου
στον παιδικό σταθμό

ISBN: 978-960-6864-93-3

Εικονογράφηση: Διατσέντα Παρίση
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ΜΑΡΩ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ - ΕΥΑ ΤΣΟΛΑΚΗ

ΕΙΡΗΝΗ ΓΚΙΟΚΑ - ΣΓΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Εικονογράφηση: Ιούλιος Μαρουλάκης

Εικονογράφηση: Ντανιέλα Σταματιάδη

Στον παιδικό σταθμό
με την Πιπίτσα
Φύλλα εργασίας
a 11,00

Ο Μπιμπί, το σκιουράκι,
έφτιαξε 4 βιβλία για να σε
βοηθήσει στα πρώτα σου
βήματα στο σχολείο.

ISBN: 978-960-6864-44-5

Η Πιπίτσα σού δείχνει το δρόμο της γνώσης
και σου χαρίζει τα πρώτα της βιβλία.

 Η πιο σύγχρονη μέθοδος που βασίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα
του Υπουργείου Παιδείας.
 Όλες οι δραστηριότητες γίνονται με αφορμή την παιδική λογοτεχνία
και ποίηση.
 Περιέχει περισσότερες από 500 έγχρωμες εικόνες για τον εμπλουτισμό της γλώσσας.

Ο Μπιμπί στον παιδικό σταθμό
Ο Μπιμπί στα προνήπια
Ανακαλύπτω τα γράμματα με τον Μπιμπί
Ανακαλύπτω τους αριθμούς με τον Μπιμπί

ISBN: 978-960-6864-43-8

Στα προνήπια
με την Πιπίτσα

Μια νέα μέθοδος που βασίζεται στο αναλυτικό
πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας.
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11,00

a

12,00

a

12,00

a

11,00

ISBN: 978-960-6638-48-0

Φύλλα εργασίας
a 12,00

a

ISBN: 978-960-6638-47-3

Στο νηπιαγωγείο
με την Πιπίτσα

ISBN: 978-960-6864-42-1

ISBN: 978-960-6638-83-1

ISBN: 978-960-6638-46-6

Φύλλα εργασίας
a 12,00
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ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΑΒΒΑΔΑ
Ημερολόγιο μωρού

Πολύχρωμοι Χαρταετοί
Παιδική λογοτεχνία

Εικονογράφηση: Νέστορας Ξουρής
Ένα τρυφερό λεύκωμα για τον πρώτο χρόνο, και όχι μόνο, του μωρού
σας! Ένα μοναδικό ενθύμιο για να κρατήσετε ζωντανές τις πιο πολύτιμες στιγμές σας μαζί του! Να το γεμίσετε με φωτογραφίες, σκέψεις,
συναισθήματα… χρώματα, χαμόγελα κι αγάπη! Μπορείτε να σκεφτείτε
ένα καλύτερο δώρο που θα του το χαρίσετε σήμερα αλλά θα το χαίρεται μια ζωή;
a 15,00

ΛΕΝΑ ΤΕΡΚΕΣΙΔΟΥ
Ο Σάκης Γαλατάκης σε επικίνδυνη αποστολή
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11,00

3

ISBN: 960-6638-15-4

Όταν σε βλέπουμε στον ουρανό, μετά τη βροχή, νομίζουμε ότι μας χαρίζεις χίλια πράγματα... και τότε είναι μια πολύ όμορφη στιγμή. Δεν
σε βλέπουμε όμως κάθε φορά που βρέχει, και Εικονογράφηση:
Ντανιέλα
τότε στεναχωριόμαστε, και σε περιμένουμε αλλά εσύ δεν
Σταματιάδη
βγαίνεις. Για το ουράνιο τόξο και τα χρώματά του υπάρχουν πολλές ιστορίες... Μία λοιπόν από αυτές τις ιστορίες είναι και αυτή.
Ζωντανέψανε τα χρώματα και είπε το καθένα την ιστορία του. Η γιαγιά
Ίριδα τις άκουσε και τις έγραψε για να τις διαβάσετε.
Για
6-9
ΕΤΩΝ

ISBN: 978-960-6638-28-2

ISBN: 978-960-6638-71-8

a

«Πουπουλένια» με λένε και είμαι ένα πολύ μοντέρνο κορίτσι. Μ’ αρέσουν τα ωραία ρούχα, η
μουσική, τα ψώνια. Μ’ αρέσει όμως και το διάβασμα, γιατί οι λέξεις ξεπηδούν με τρόπο μαγικό
από τις σελίδες, φτιάχνουν πουπουλένια σύννεφα και με ταξιδεύουν. Το σημειωματάριό μου θα
Εικονογράφηση:
σε βοηθήσει να οργανώσεις τις δραστηριότητές
σου, να γράψεις τις ιδέες και τις σκέψεις σου, να Κατερίνα Βερούτσου
θυμηθείς πράγματα που δεν πρέπει να ξεχάσεις.
a

ISBN: 978-960-6638-27-5

ISBN: 978-960-6864-18-6

ISBN: 978-960-6864-17-9
ISBN: 978-960-6638-70-1

ΜΑΡΙΑ ΚΥΝΗΓΟΥ
Οι ιστορίες του ουράνιου τόξου

Εικονογράφηση:
Κατερίνα Βερούτσου

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ
Το σημειωματάριο της Πουπουλένιας

Για
6-9
ΕΤΩΝ

Ο Σβούρας και ο Στρείδης είναι αχώριστοι φίλοι. Θα ταξιδέψουν με βάρκα τη φαντασία. Θα λύσουν πολλές απορίες τους. Κι αυτοί είναι ακόμα μικροί
και περίεργοι για όλα. Τι είναι ο ήλιος; Με τι μοιάζουν τα
αστέρια; Πώς δουλεύει η καρδιά; Τι είναι σοφία; Μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο;
a 7,00

Εικονογράφηση:
Μαρία Πεπονά

«Πουπουλένια» με λένε και σε καλώ, στο λεύκωμά μου αυτό, να μοιραστείς μαζί μου όνειρα, σκέψεις και συναισθήματα. Θα κρατήσω
έτσι ολοζώντανη στις σελίδες του τη γλυκιά
ανάμνησή σου.
a 11,00

Εικονογράφηση:
Φερένα Σκόρδη

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ
Πολιτείες

2

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ
Το λεύκωμα της Πουπουλένιας

ISBN: 960-6638-16-2

1
Ο Σάκης Γαλατάκης με τη φοβερή φόρμουλα
Για
1 αναλαμβάνει μια επικίνδυνη αποστολή. Οι
6-9
Ν
ύπουλοι όμως εχθροί του, ο Σοκολατένιος, ο
Ω
Τ
Ε
Ανθρακόλας, ο Ντανατσένιος και η Γκοφρετίνα προσπαθούν με κάθε τρόπο να τον εξολοθρεύσουν.
Θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει ο Σάκης Γαλατάκης το
μυστικό του όπλο; Θα καταφέρει να σηκώσει ψηλά το
κύπελλο της νίκης με την αγαπημένη του… Φραουλοκαρπουζοβυσσιναδοπορτοκαλάδα;
a 7,00

4

Εικονογράφηση:
Κωνσταντίνος
Χαρίτος

8,00

ΝΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τα όνειρα ενός λευκού χαρτιού
Μικρές ιστορίες, όπου η φαντασία χορεύει με
Για
τις πολύχρωμες ομπρέλες, ανταμώνει το κυ5-8
ΕΤΩΝ
παρίσσι και το πεύκο, ανακαλύπτει τον σοφό
κύριο Περικλή. Θαυμάζει μια παιδική ζωγραφιά, παίζει κρυφτό με την άνοιξη. Ιστορίες όμορφες, ευχάριστες
και τρυφερές που έχουν τιμηθεί με βραβεία και ξανακυκλοφορούν με σύγχρονη εικονογράφηση.
a 7,00
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Εικονογράφηση:
Μαρία Πεπονά

Μέσα από τον κόσμο της φαντασίας και του
Για
παραμυθιού, ο λόγος και η σιωπή, ο ήχος και
5-8
ΕΤΩΝ
η παύση μοιάζουν με γίγαντες που παλεύουν χωρίς τελειωμό. Κι όμως, η ιστορία μας φαίνεται πως καταργεί κάθε διάκριση, καθώς η Μουσική,
στα χέρια ενός παιδιού που δεν μπορεί να μιλήσει, μεταμορφώνει τη σιωπή σε λέξεις. Τα πλεονεκτήματα της
διαφορετικότητας δημιουργούν έτσι έναν κόσμο στον
οποίο όλοι θα θέλαμε να ζήσουμε.
a 6,90

Στον ουράνιο θόλο ένας γέροντας σοφός κάθεται ακίνητος στη θέση του και μελετά ολάκερη την πλάση. Στον κόσμο των αστεριών η
ζωή κυλά μελωδικά και καμιά στεναχώρια δεν
σταματάει το παιχνίδι. Τι θα αλλάξει όμως όταν ένα μικρό αστέρι παρατηρήσει προσεχτικά τον κόσμο των ανθρώπων; Βαδίζοντας στις σελίδες του παραμυθιού, ο
αναγνώστης θα στρέψει το βλέμμα του σε όσους χρειάζονται βοήθεια και σε εκείνους που δεν διστάζουν να
την προσφέρουν.
a 6,70
Για
5-8 Ν
ΕΤΩ

ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
Όταν ο Ποντικούλης γνώρισε την Τερέζα

Εικονογράφηση:
Νίκος
Χριστοφοράκης

ΣΥΡΜΩ ΚΑΠΟΥΤΣΗ

6,90

Η Νανελένε ήταν πετσί και κόκαλο. Όλα τα φαγητά τής φαινόντουσαν άνοστα, κι όσο για τα
γλυκά... ούτε να τα δει. Ό,τι και να της φέρνανε έλεγε: «Μμμ, τίποτα σπουδαίο!» ή «Μμμ, άνοστο!».
Μετά σούφρωνε το όμορφο στόμα της και έλεγε: «Μμμ,
χόρτασα». Όταν έφτασε σε ηλικία να παντρευτεί, η Νανελένε κυκλοφορούσε παντού με ένα ραβδί και χτυπούσε μ’ αυτό όποιον τη νευρίαζε. Και η βασίλισσα Νανελένε νευρίαζε συχνά, αλλά για να εξηγήσουμε γιατί,
πρέπει να πούμε την ιστορία.
a 6,90
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8

ISBN: 978-960-6638-62-6

ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΪΣΗΣ
Η βασίλισσα Νανελένε
και ο πρίγκιπας Μάριος Καπρίλι
Για
6-9
ΕΤΩΝ

Σε ένα λιβάδι που η φύση λάτρεψε και στόλιΓια
σε με χρώματα, ευωδιές και μελωδίες, μεγα5-8
ΕΤΩΝ
λώνει το πιο όμορφο λουλούδι του κόσμου,
που ψάχνει το όνομά του. Στο διάβα τους περαστικοί πολλοί το θαυμάζουν και το συμβουλεύουν. Ώσπου
ένας επισκέπτης, διαφορετικός από τους άλλους, θα
σκύψει στο πλευρό του...
a 6,90

Η Λήδα και η γαρίδα νούμερο 0

Στην κάτασπρη παραλία του νησιού ο καημένος
Για
ο Μαυρίκιος ξεχωρίζει σαν τη μύγα μες στο γά6-9
Ε
ΤΩΝ
λα. «Γιατί, Θεέ μου, να μην είμαι κι εγώ σαν
όλους τους άλλους;» αναρωτιέται με παράπονο.
Μα γρήγορα θα μάθει πως η διαφορά δεν σημαίνει απαραίτητα και δυστυχία, αλλά μπορεί να γίνει η μεγαλύτερη
ευλογία στη ζωή. Αρκεί η καρδιά μας να ’ναι έτοιμη να τη
δεχτεί...
a

10

Εικονογράφηση:
Μαρίνα Στελλάτου

11
Ένα γράμμα χωρίζει μόνο τη Λήδα, τη μικρή
μαρίδα, από τη διάσημη γειτόνισσά της, την
κυρία Γαρίδα της γνωστής οικογενείας των
Νούμερο 0. Αυτό το γράμμα αρκεί για να
φέρει πίκρες πολλές και βάσανα στη φτωχή μας φίλη.
Η σχεδόν συνονόματή της κάνει ό,τι μπορεί για να την
αναγκάσει να εγκαταλείψει τον πολυδιαφημισμένο ύφαλο. Τα πράγματα θα περιπλέξει άσχημα μια περίεργη Εικονογράφηση:
ληστεία στο κοχυλόσπιτο της κυρίας Μουρμούρας, της Κατερίνα Χαδουλού
ξακουστής τραγουδίστριας... Θα καταφέρει τελικά η Λήδα ν’ αποδείξει
την αθωότητά της ή θα υποκύψει στα ύπουλα σχέδια της γαρίδας των
Νούμερο 0;
a 8,00
Για
6-9
ΕΤΩΝ

ISBN: 978-960-6638-78-7

ISBN: 978-960-6638-59-6

Εικονογράφηση:
Ίρις Σαμαρτζή

Το λουλούδι που έψαχνε το όνομά του

ISBN: 978-960-6638-75-6

ISBN: 960-6638-36-7
Εικονογράφηση:
Δημήτρης
Καλανδράκης

ΣΥΡΜΩ ΚΑΠΟΥΤΣΗ
Ένα μαύρο βότσαλο που το έλεγαν Μαυρίκιο
7

Εικονογράφηση:
Φερένα Σκόρδη

ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

6

Εκείνο το πρωινό ξημέρωσε σαν όλα τ’ άλλα.
Για
5-8
Μέχρι που ο μικρός Ποντικούλης έπεσε πάνω
ΕΤΩΝ σε ένα μαύρο ΚΑΤΙ! Τι συμβαίνει όταν ένα ποντίκι γνωρίζει μια κατσαρίδα; Εκείνη χρειάζεται τη βοήθειά του. Εκείνος θα μπορέσει να της την προσφέρει;
Οι δυο τους θα αναλάβουν μια δύσκολη αποστολή, ενώ
τα μάτια του εχθρού τούς παρακολουθούν. Μπορεί η
διαφορετικότητα να σταθεί εμπόδιο σε μια φιλία που αρχίζει να γεννιέται;
a 7,00

9

ISBN: 978-960-6638-74-9

5

ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
Ο Αστρογέροντας

ISBN: 978-960-6638-76-3

ISBN: 978-960-6638-37-4

ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
Ο μαγικός ήχος της σιωπής

12

Εικονογράφηση:
Μαρίνα Στελλάτου

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΕΖΙΝΗ-ΛΕΡΑΚΗ

Το κόλπο του Μαυρούλη

Μια χιουμοριστική περιπέτεια που αναδεικνύει
Για
την εξυπνάδα. Ένα μικρό κατσικάκι ξέφυγε
6ΕΤΩ9
από ένα κοπάδι και κατάφερε με το κόλπο
Ν
του να ξεγελάσει μια παμπόνηρη αλεπού και ένα
λύκο.
a 8,00

53

a

ISBN: 978-960-6864-21-6

ISBN: 978-960-6638-80-0

Ο Τζίτζικας παραπονιέται στα ζώα του κάμπου
Για
πως έχει πέσει θύμα συκοφαντικής δυσφή7-10
ΕΤΩΝ
μησης, εξαιτίας του σχετικού μύθου του Αισώπου, και ιδρώνει να τους αποδείξει πως...
δεν είναι τεμπέλης! Όταν καταθέτει τα στοιχεία που
τον απενοχοποιούν, έρχονται τα πάνω κάτω...
a

Για
5-8
ΕΤΩΝ

18

Εικονογράφηση:
Ίρις Σαμαρτζή

7,00

Εικονογράφηση:
Φερένα Σκόρδη

Δύο μικρά σπουργιτάκια μένουν μόνα και
Για
απροστάτευτα σε ένα μεγάλο πάρκο μετά
5-8
από μια τρομερή καταιγίδα. Η τύχη τούς χαΝ
Ω
Τ
Ε
μογελά όταν η Χιόνα Χελιδόνα αποφασιζει
να τα πάρει στη φωλιά της και να τα μεγαλώσει μαζί
με τα δικά της παιδιά. Μια τρυφερή ιστορία που κρύβει μέσα της τη χαρά της προσφοράς της αγάπης και
περνάει μηνύματα για την απώλεια και την υιοθεσία.
a

6,90

Εικονογράφηση:
Χρήστος Δήμος

Ο Μελής, ένα χαριτωμένο αρκουδάκι, απολαμβάνει τα προνόμια του μοναδικού παιδιού
μέσα από την αποκλειστική αγάπη και αφοσίωση των γονιών του. Ωστόσο φτάνει η στιγμή που αποκτά μια αδελφούλα και όλα αλλάζουν. Μετά από έντονες ψυχικές συγκρούσεις, η παρουσία του
Ζηλ και στη συνέχεια της Νεράιδας Ψυχαλίδας αποδεικνύεται καθοριστική για την επίλυση του προβλήματος.
a 7,00

ISBN: 978-960-6864-23-0

ISBN: 978-960-6864-13-1

54

Η Ψίνα Ψιψίνα, μια ανήσυχη και ζωηρή γάτα,
Για
έχει βαρεθεί να κυνηγάει ποντίκια, να τσα5-8
ΕΤΩΝ
κώνεται με τον σκύλο της απέναντι αυλής
και να κυνηγάει την ουρά της. Θέλει επιτέλους
να καταλάβει ποια είναι η αληθινή ζωή. Βαριέται τόσο
πολύ που αποφασίζει να περιπλανηθεί στα σοκάκια
της μικρής της πόλης για να βρει το νόημα της ζωής!
Θα είναι άραγε τυχερή; Και πού θα την οδηγήσει η
τολμηρή της εξερεύνηση;
a 7,00

19

Εικονογράφηση:
Ίρις Σαμαρτζή

ΓΙΑΝΝΑ ΣΕΡΓΗ
Όταν η Γνώση κατοίκησε στη Μικροχώρα

Η Ψιψίνα που βρήκε το νόημα της ζωής

Εικονογράφηση:
Νίκος
Χριστοφοράκης

Όταν ο άνεμος έκανε αληθινό το όνειρο του
Για
Μίμη να πετάξει, τον έφτασε μακριά σε μέρη
5-8
ΕΤΩΝ
παράξενα. Μια μέρα τον πήγε ως την
Ομπρελοχώρα. Τίποτα δεν είναι πια στη χώρα
αυτή το ίδιο, αφού η μοναξιά που ως τότε βασίλευε
στις ζωές των κατοίκων της έδωσε τη θέση της στη
συντροφιά και τις χαρές της.
a 7,00

Για
5-8
ΕΤΩΝ

ΜΑΡΩ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

16

7,00

ΓΙAΝΝΑ ΣEΡΓΗ
Ο Ζηλ, το ξωτικό της αδελφικής αντιζηλίας
ISBN: 978-960-6864-12-4

ΜΑΡΩ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
Η Χιόνα Χελιδόνα και τα δύο σπουργιτάκια
15

Εικονογράφηση:
Λιάνα Δενεζάκη

ΣΓΟΥΡH ΓΕΩΡΓΙAΔΗ
Πετώντας ως την ομπρελοχώρα

ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΤΣΟΡΩΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
Ο τζίντζιρας, ο μίντζιρας... και το παράπονό του
14

Ο Λάντι και Γκέντι, έρχονται μικρά παιδιά
στην Ελλάδα, το μόνο που τους συνδέει στην
αρχή είναι η ίδια πατρίδα, η Αλβανία. Τα δυο
παιδιά μεγαλώνουν στην ίδια γειτονιά, με τον
Γκέντι να κάνει ό,τι του ζητά ο Λάντι, αρκεί ο
μεγαλόσωμος ήρωας να του χαρίζει τη φιλία του. Τι θα
γινόταν αν η φιλία στηριζόταν στην πλήρη υποταγή
του ενός στον άλλο. Τι θα γινόταν αν ο ψυχικός
εκβιασμός επηρέαζε μόνιμα τις σχέσεις των φίλων;

17

ISBN: 978-960-6864-20-9

Ένας απρόσμενος επισκέπτης και μια παράξενη δεσποινίδα έρχονται να αναστατώσουν τον
μικρό Κωστή. Ο κυριος Πεινάλας και η δεσποινίδα Δίψα θα τον ακολουθούν πρωί και βράδυ, μέχρι που μια καινούργια, αλλόκοτη φίλη έρχεται να βάλει
τα πράγματα στη θέση τους. Ο Κωστής θα ανακαλύψει πως
είναι ξεφτέρι στην αριθμητική. Οι πιο απίθανες εξισώσεις Εικονογράφηση:
απο λαχανότουρτες θα ξεδιπλώνονται μπροστά του, ενώ Νέστορας Ξουρής
ο πιο αλλόκοτος διαβήτης που θα βρεθεί στο δρόμο του θα φτιάξει μαζί του τον ακριβότερο κύκλο. Τον κύκλο της ζωής, πασπαλισμένο με μπόλικη ζάχαρη άχνη...
a 8,00
Για
7-10
ΕΤΩΝ

EΛΕΝΑ ΑΡΤΖΑΝIΔΟΥ
Φίλοι σε ξένο τόπο

ISBN: 978-960-6864-22-3

13

ISBN: 978-960-6638-79-4

ΜΑΡΩ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
Σαν ζάχαρη άχνη

20

Οι πολίτες της Μικροχώρας υποφέρουν κάτω
Για
από την πιεστική εξουσία του βασιλιά Από5-8
Ε
ΤΩΝ
λυτου Άψογου A’. Στερούνται κάθε είδους
ελευθερία και το δικαίωμα στη χαρά, τη δημιουργία και την ευτυχία. Ένα πουλί όμως θα φέρει τα
πάνω κάτω και, μετά από πολλές περιπέτειες, η Γνώση
θα κατοικήσει για πάντα στη Μικροχώρα.

Εικονογράφηση:
Ναταλία Καπατσούλια

a

7,00

55

ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΣΙΛΙΜΕΝΗ
Το κυνήγι της Πρασινοπασχαλίτσας

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΑΒΒΑΔΑ

Εικονογράφηση:
Αιμιλία Κονταίου

ΧΑΡΑ ΚΑΤΣΑΡΗ
Χρώματα για γιατρικό
Ο Γιάννης και η Έρση αναλαμβάνουν μια
σπουδαία μυστική αποστολή. Να κάνουν τη
γιαγιά να χαμογελάσει ξανά. Από τότε που
έφυγε ο παππούς η γιαγιά δεν φτιάχνει πιτούλες, δεν λέει παραμύθια και δεν γελάει όπως παλιά. Τα εγγονάκια της αναλαμβάνουν δράση και, επιστρατεύοντας την εξυπνάδα, το ταλέντο και κυρίως
την αγάπη τους, βρίσκουν το γιατρικό!
a 6,90

Εικονογράφηση:
Νίκος Βασιλειάδης

ISBN: 978-960-6864-54-4

Στη Χώρα των Καρπένιων ζούσε ο Ρένιος
23
Καρυδένιος, που του άρεσε πολύ να κολυμπάει. Ο Καρυδοπατέρας του όμως επιθυμούσε να γίνει διάσημος πρωταθλητής στην
κολύμβηση, γι’ αυτό τον πήγαινε στο Καρυδοκολυμβητήριο για προπόνηση. Αλλά ο Ρένιος Καρυδένιος
ήθελε να κολυμπάει ελεύθερος. Ένα βράδυ λοιπόν ο Εικονογράφηση:
Βασιλιάς από τη Λιμνοχώρα με το μαγικό ραβδί του Ιούλιος Μαρουλάκης
μεταμόρφωσε τον Ρένιο Καρυδένιο σε Χρυσοψαρένιο και τον πήρε
μαζί του. Θα συνεχίσει όμως ο Χρυσοψαρένιος να ζει στη Λιμνοχώρα
ή θα γυρίσει στο σπίτι του και στην οικογένειά του;
a 6,70
Για
6-9
ΕΤΩΝ

ΛΕΝΑ ΤΕΡΚΕΣΙΔΟΥ
H επανασταση της Nτένιας Ντοματένιας
27

Εικονογράφηση:
Φερένα Σκόρδη

56

a

6,90

ISBN: 978-960-567-086-3

ISBN: 978-960-6864-53-7

Εικονογράφηση:
Αιμιλία Κονταίου

Τι παθαίνει άραγε ένας βασιλιάς όταν τρώει
Για
μόνο ζαμπόν; Ροδίζουν τα μαγουλάκια του;
6-9
Ε
Κόβεται σε φέτες; Γίνεται τοστ; Πώς μπορούν
ΤΩΝ
οι τρεις φίλοι του, ο Μανταρίνης, ο Μπαρμπούνης κι ο Αγκινάρας, να τον κάνουν ν’ αγαπήσει
όλες τις τροφές; Ένα απίθανο παραμύθι, όπου κάπου
μεταξύ διατροφικής πυραμίδας και ζαμπονοεξαφάνισης από προσώπου βγεις, σου λέει να μπεις στη θέση
του Δον Ζαμπόν, βουτώντας στο πιάτο της λογοτεχνίας.

Οι κάτοικοι της Σαλατοχώρας, για να τα προΓια
λάβουν όλα, τσουλάνε πάνω σε πατίνια. Έτσι
6-9
ΕΤΩΝ
και η Ντένια Ντοματένια μετά το Σαλατοσχολείο τρέχει γλιστρώντας σε άπειρα μαθήματα, χωρίς να προλαβαίνει να παίξει με τους φίλους της.
Αυτό όμως την έχει κάνει πολύ δυστυχισμένη. Πώς θ’
αντιδράσει και με ποιον τρόπο θα κάνει τη μεγάλη της
επανάσταση;
a 6,90

Από τη συγγραφική ομάδα
ΜΙΚΡΑ ΜΟΛΥΒΙΑ

ΓΙΩΡΓ0Σ ΓΚΑΝΑΣ
Δον Ζαμπόν
24

Εικονογράφηση:
Νέστορας Ξουρής

Εικονογράφηση:
Ναταλία Καπατσούλια
a

7,00

ISBN: 978-960-567-134-1

Ο Λίνο Λίνο Γκογκολίνο δεν τρελαίνεται για
Για
τη δασκάλα Νεκταρία, που είναι μόνο κρύα,
5-8
ΕΤΩΝ
αλλά για τη δασκάλα Άννα, που είναι νόστιμη σαν την μπανάνα. Αργότερα… θα μάθαινε
πως τα μάτια της καρδιάς βλέπουν πολύ πιο μακριά
και από όλα τα μάτια του κόσμου.
a 7,00

ΛΕΝΑ ΤΕΡΚΕΣΙΔΟΥ
Ο Χρυσοψαρένιος

26

Για
6-9
ΕΤΩΝ

ISBN: 978-960-6864-52-0

ISBN: 978-960-6864-31-5

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ
Ο Λίνο Λίνο Γκογκολίνο... ήλιο δεν είχε δει ποτέ του
22

Η Πικρή Σοκολάτα, συλλέκτης σπάνιων ειδών,
Για
μόλις εντόπισε στη μαγική της σφαίρα κάτι
6-9
ΕΤΩΝ
που έλειπε απ’ τη συλλογή της: μια Πρασινοπασχαλίτσα! Αυτή θα ήταν το θέμα του επόμενου
πάρτι της, αυτή θα έδειχνε στους καλεσμένους της σαν
το τελευταίο απόκτημά της. Δίπλα της πάντα ο Άσπρος
Κότσυφας, που τίποτα δεν του ξεφεύγει, αναλαμβάνει να
την βοηθήσει. Η Πρασινοπασχαλίτσα πρέπει να γίνει δική
της! Άραγε θα καταφέρει να την αποκτήσει;
a 6,90

ISBN: 978-960-6864-49-0

Εικονογράφηση:
Νίκος Βασιλειάδης

25

ISBN: 978-960-567-111-2

21

ISBN: 978-960-6864-45-2

Η Ελένη φτιάχνει ένα χιονάνθρωπο και του χαΓια
ρίζει μια χρυσή καρδιά. Αυτή η χρυσή καρδιά
5-8
ΕΤΩΝ πάντως είναι πάνω απ όλα «ζεστή», αφού ο
χιονάνθρωπός μας, μόλις την αποκτά, καταφέρνει να «ζεσταίνει» με τις πράξεις του όλους όσoι τον
έχουν ανάγκη, προσφέροντάς τους με αγάπη κάτι απ’
τον εαυτό του δίχως αντάλλαγμα. Μια τρυφερή χιονισμένη ιστορία για την αγάπη και την ανιδιοτελή προσφορά.
a 7,00

ISBN: 978-960-6864-24-7

Ο χιονάνθρωπος που χάριζε με την καρδιά του

Εικονογράφηση:
Γιώργος Δημητρίου
a

8,80

Εικονογράφηση:
Ναταλία Καπατσούλια
a

7,00

57

Πολύχρωμες Ομπρέλες
Σύγχρονη Παιδική Λογοτεχνία

ISBN: 978-960-6638-55-8

Για12
9- ΩΝ
ΕΤ

ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΤΣΟΡΩΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

ISBN: 978-960-6638-40-4

ΕΛΕΝΑ ΑΡΤΖΑΝΙΔΟΥ
Το ταξίδι των κύκνων
Εικονογράφηση: Ντανιέλα Σταματιάδη
Δυο κύκνοι σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας αλλά και
επιβίωσης. Αρρώστιες, απρόσμενες καιρικές μεταβολές και αποκαλύψεις από το Θιβέτ μέχρι τον
Αξιό.
a 8,00

Σκυλί από τζάκι

Εικονογράφηση: Κατερίνα Χαδουλού

Ο Ρούντι ήταν σίγουρος πως όλοι ζούσαν το ίδιο
καλά μ’ εκείνον. Η αμυαλιά όμως μίας και μόνης
στιγμής τον έφερε αντιμέτωπο με μια άλλη πραγματικότητα. Οι δυσκολίες της επιβίωσης στον
δρόμο, μέσα από τα γεγονότα που ακολούθησαν, τον έκαναν να νιώσει τη φιλία, την αλληλεγγύη, την προσφορά, τη συνεργασία, την προσπάθεια. Εκείνο όμως
που τον εντυπωσίασε κατά τη διάρκεια της περιπέτειάς του δεν αφορά μόνο τα αδέσποτα σκυλιά… αλλά και τους άστεγους ανθρώπους.
a

8,00

ΜΑΡΑ ΧΩΜΑΤΙΔΗ
Ο τρομερός Βέιν στον αστερισμό του Κύκνου

Εικονογράφηση: Ξένης Σαχίνης
Μια υπαρκτή πόλη της Μακεδονίας την εποχή του
Φιλίππου Β’, η Μόρρυλος, ξαναζωντανεύει στις
σελίδες του βιβλίου. Η ιστορία αποκαλύπτει την καθημερινή ζωή, τον έρωτα, τη διασκέδαση αλλά
και τον πόλεμο, με όλα τα δεινά που επέφερε στον
τόπο, κατά την αρχαιότητα.
a 8,00

Κάποτε σε μια επαρχιακή γαλλική πόλη η πραγματικότητα με τη φαντασία υπήρχαν παράλληλα.
Όσοι κατοικούσαν στην πόλη αυτήν ήταν ευτυχισμένοι όσο κανένας άλλος άνθρωπος πάνω στη
γη. Ό,τι συνέβαινε ήταν μυστήριο και μαγικά
όμορφο. Ώσπου μια τρομακτική νύχτα συνέβη
κάτι που άλλαξε τα πάντα… Ο ουρανός άρχισε να
χάνει τη λάμψη των αστερισμών του, το φεγγάρι
δάκρυσε και η θάλασσα γρύλιζε αγριεμένη, θυμωμένη και ενοχλημένη όσο ποτέ. εξαιτίας ενός
απρόσκλητου και μοχθηρού επισκέπτη. Ο τρομερός Βέιν ήταν εδώ...
a 9,50

ISBN: 978-960-6864-14-8

ΕΛΕΝΑ ΑΡΤΖΑΝΙΔΟΥ
Η πόλη του βασιλιά

ISBN: 978-960-6638-39-8

Εικονογράφηση: Νέστορας Ξουρής

ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΣΑΪΑΣ-ΜΑΓΡΙΖΟΥ
Ο πρίγκιπας του πλανήτη Βίκτωρ
Εικονογράφηση: Αιμιλία Κονταίου
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Εικονογράφηση: Νέστορας Ξουρής

ISBN: 978-960-6638-56-5

ISBN: 978-960-6864-83-4

Οι τρεις σοφοί του σύμπαντος αποφασίζουν να
στείλουν τον πρίγκιπα του πλανήτη Βίκτωρ στη
Γη, όπου θα ζήσει διάφορες περιπέτειες και θα
αποκτήσει εμπειρίες, ώστε όταν γυρίσει στον
πλανήτη του να γίνει ένας δίκαιος και καλός βασιλιάς.
Πρόκειται για ένα «ταξίδι» στη ζωή, που για
άλλους κρατάει πολύ και για άλλους λιγότερο.
Ζούμε, ονειρευόμαστε, αγαπάμε, δημιουργούμε,
μαθαίνουμε, κι όταν έρθει η στιγμή γυρνάμε
στον πλανήτη μας, όπου γινόμαστε βασιλιάδες. Κάθε φωτεινό αστέρι
στον ουρανό είναι κι ένας πρίγκιπας που έζησε στη Γη.
Ένα παιδικό βιβλίο που με επιδέξιο τρόπο τολμά να αγγίξει ένα ευαίσθητο θέμα.
a 9,50

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΥΡΙΚΗ
Απίστευτες ιστορίες για απίθανα παιδιά
Πέντε απίστευτες κι όμως αληθινές ιστορίες. Ιστορίες με ήρωες ζώα ή ανθρώπους, μεγάλους ή παιδιά. Ιστορίες που γράφει η ζωή και τις απαθανατίζει η λογοτεχνία. Απίθανα παιδιά που συμπεριφέρονται σαν μεγάλοι και μεγάλοι με καμώματα
παιδιών. Θαύματα απίστευτα που ωστόσο συμβαίνουν καθημερινά σε όλους. Φτάνει να θέλουμε να τα δούμε!
a 8,00
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ΙΩΑΝΝΑ ΚΥΡΙΤΣΗ-ΤΖΙΩΤΗ
Όσα κρύβουν οι σκιές

Ιπτάμενα Ποδήλατα
Σύγχρονη νεανική λογοτεχνία

4

2
ISBN: 978-960-6864-40-7

ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΪΣΗΣ
Το μυστικό της Δούκισσας

ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ
Για ένα κλικ και μια καριέρα

Σ’ ένα μικρό νησί του Αιγαίου ένα κορίτσι ανακαλύπτει σε μια σπηλιά ένα παράξενο κρανίο. Το χαρίζει στο αγόρι που της αρέσει, νομίζοντας ότι του
δίνει επιτέλους την απόδειξη ότι οι εξωγήινοι υπάρχουν. Το κρανίο το διεκδικούν και κάποιοι άλλοι
μαθητές, που το είχαν βρει πρώτοι και το χρησιμοποιούσαν σε παράξενες κρυφές τελετές. Κανείς όμως δεν φαντάζεται την πραγματική του
ιστορία, που αναφέρεται σε ένα σκοτεινό κομμάΕικονογράφηση:
Ίρις Σαμαρτζή
τι του παρελθόντος του νησιού. Τελικά το μυστικό του κρανίου
θα έρθει στην επιφάνεια, αναστατώνοντας όλο το νησί.
a 12,00

ISBN: 978-960-6864-56-8

3

ΧΑΡΑ ΚΑΤΣΑΡΗ
Αίνιγμα στο βυθό

Ποια σχέση μπορεί να έχουν ένα κορίτσι που έζησε στην αρχαία Πάρο κι ένα κορίτσι που κάνει τις
διακοπές του στη σύγχρονη Σύρο; Ποιο μυστικό
κρύβεται στο κιβώτιο που ρίχνεται στη θάλασσα ένα
καλοκαιρινό βράδυ; Ποιοι είναι οι ένοικοι του εγκαταλελειμμένου σπιτιού στην άκρη του βράχου και
με ποιον τρόπο θ’ αλλάξουν τις ζωές όσων μπλέΕικονογράφηση:
κονται στην περίεργη αυτή ιστορία; Η Λουκία είναι
Ίρις Σαμαρτζή
ένα δεκαεφτάχρονο κορίτσι μ’ ένα πανέξυπνο μυαλό, μια κοφτερή γλώσσα κι ένα σώμα «αλλιώτικο». Παρέα με τη Μάρω,
την κολλητή της, και τον Νίκο, έναν όμορφο φοιτητή που μένει στο διπλανό τους σπίτι, θα μπλεχτούν χωρίς να το θέλουν σε μια πολύ επικίνδυνη υπόθεση.
a 15,00
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Μια κοινωνία που υπόσχεται λεωφόρους με τέρμα την επιτυχία… Σειρήνες που γοητεύουν και προκαλούν παιδιά και νεαρούς γονείς να ονειρεύονται ιδανικούς τρόπους και χώρους για την εύκολη απόκτηση φήμης και χρήματος.
Τελικά τι είναι αλήθεια από τις ιλουστρασιόν
ειδήσεις των περιοδικών; Ποια γεγονότα έζησαν
τα κορίτσια της ιστορίας μας, από ποιους και από
τι κινδύνευσαν, όταν πίστεψαν ότι ο δρόμος προς
το όνειρο είναι στρωμένος με τριαντάφυλλα;
a

6

5
ISBN: 978-960-6864-90-2

Το μόνο που μ’ ενδιέφερε τότε ήταν η μαγεία (και
η Λίνα Α.). Όταν ανακάλυψα το μαγαζάκι με τα μαγικά κόλπα κόλλησα άσκημα. Μεταμορφώθηκα από
κανονικός άνθρωπος στον ταχυδακτυλουργό Τρία
Μι, γύριζα τα πάρτι και έκανα συγκλονιστικές εμφανίσεις (η Λίνα Α. άρχισε επιτέλους να μου δίνει
σημασία). Νόμιζα ότι όλα πήγαιναν καλά, μέχρι που
Εικονογράφηση:
Ίρις Σαμαρτζή
μια μέρα είδα τον δάσκαλό μου να σηκώνεται απ’
το έδαφος και να στέκεται στον αέρα. Τότε είπα στον εαυτό μου: «Μανόλη, είσαι κότα, γιατί αυτό που ήθελες από την αρχή ήταν η πραγματική μαγεία και όχι η ταχυδακτυλουργία!» Μπήκα λοιπόν στον σκοτεινό
κόσμο της μαγείας (και της απατεωνιάς, θα έλεγα) και έμπλεξα άσκημα. Κι εγώ και η Λίνα Α.
a 12,00

Η Δανάη και η Κλειώ, δυο νεαρές αδελφές, θαυμάζουν τη Φραντζέσκα, μια κοπέλα από τη Μικρά
Ασία που ζει στις προσφυγικές παράγκες. Στα μάτια τους αυτή κι ο κόσμος της, ο τόσο διαφορετικός από τον δικό τους, παίρνουν διαστάσεις μυθικές. Όταν μάλιστα μαθαίνουν πως στη ζωή της
υπάρχει και ένα παιδί, ο Κενάν, τότε το φοβερό
μυστήριο που την περιβάλλει γίνεται ακόμα πιο
πυκνό. Ποιος είναι ο Κενάν; Από πού κρατά η σκούφια του; Είναι Τούρκος; Πώς βρέθηκε στην Ελλάδα; Αυτά είναι μερικά από τα χιλιάδες ερωτημαΕικονογράφηση:τικά που τις βασανίζουν. Άραγε ωριμάζοντας θα
καταφέρουν
να ανακαλύψουν όσα κρύβουν οι σκιές αυτής της ιστορίας,
Ίρις Σαμαρτζή
δίνοντας σ’ αυτά που συμβαίνουν γύρω τους την πραγματική τους διάσταση;
a 11,00

ISBN: 978-960-6864-89-6

ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΪΣΗΣ
Μάγος χωρίς βαρύτητα

ISBN: 978-960-6864-91-9

ISBN: 978-960-6864-41-4

1

Εικονογράφηση:
Ίρις Σαμαρτζή

12,00

ΧΑΡΑ ΚΑΤΣΑΡΗ
18 κεράκια και μια μολότοφ

Κλείνοντας τα 18, ο Μαρίνος έχει την ίδια μπερδεμένη ιδέα για τη ζωή που είχε και τις προηγούμενες χρονιές. Μετακομίζοντας όμως στην
Αθήνα για να σπουδάσει στο Πολυτεχνείο, ελπίζει πως θα καταφέρει να βγάλει μια άκρη με τα
πράγματα που τον απασχολούν, όπως οι παρέες,
ο έρωτας, η ενηλικίωση.
Εικονογράφηση:
Η Φένια, από την άλλη, δεν έχει αμφιβολίες.
Ίρις Σαμαρτζή
Ξέρει ακριβώς ποια είναι και τι ζητάει από τη ζωή
της κι έτσι, όταν φτάνει κι εκείνη στην Αθήνα για τον ίδιο λόγο, τις σπουδές, ρίχνεται με τα μούτρα στο κυνήγι των ονείρων της.
Οι επιλογές τους θα τους οδηγήσουν σε πρωτόγνωρες καταστάσεις, θα τους κάνουν να χαρούν, να κλάψουν, να κινδυνέψουν, να δοκιμαστούν. Ευτυχώς, έχουν φέρει κάτι σπουδαίο μαζί τους στην καινούργια τους ζωή: ο ένας τον άλλο.
a 15,00
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Πολύτιμοι Λίθοι

Μιούζικαλ για Παιδιά

Απόδοση κειμένου: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΥΡΙΚΗ
Εικονογράφηση: Νέστορας Ξουρής

ISBN: 978-960-567-127-3

Ο Ρομπέν των Δασών
Οι συναρπαστικές περιπέτειες του πιο διάσημου παράνομου ιππότη της αγγλικής λαογραφίας θα σας ταξιδέψουν στην Αγγλία του 12ου αιώνα. Ο Ρομπέν, κυνηγημένος άδικα από τον σκληρόκαρδο σερίφη του
Νότιγχαμ, ζει με τους εύθυμους συντρόφους του στο
καταπράσινο δάσος του Σέργουντ. Ασυναγώνιστος
τοξευτής και ξιφομάχος, τα βάζει με την αδικία και το
ψέμα των ισχυρών και γίνεται ο καλόκαρδος και γενναίος προστάτης
των φτωχών και των αδικημένων.
a 5,00

Ο Μάγος του Οζ

ISBN: 978-960-567-128-0

a

Η μικρή Ντόροθι, παρασυρμένη από έναν κυκλώνα,
μεταφέρεται μαζί με το σκυλάκι της σε μια χώρα όπου
συμβαίνουν αλλόκοτα πράγματα. Ο μόνος τρόπος να
επιστρέψει στο σπίτι της είναι να φτάσει στη Σμαραγδένια Πολιτεία και να βρει τον φοβερό Μάγο του Οζ,
τον μόνο που έχει τη δύναμη να τη βοηθήσει. Όμως
πρέπει να περάσει πολλές δοκιμασίες μέχρι να φτάσει εκεί. Οι παράξενοι φίλοι που τη συνοδεύουν πόσο χρήσιμοι θα της
φανούν σε τούτη τη μεγάλη περιπέτεια; Ένα συναρπαστικό βιβλίο που
θα ταξιδέψει τους αναγνώστες στη χαρά, το όνειρο και την πίστη στο
θαύμα που όλοι κρύβουμε μέσα μας.
a 5,00

ISBN: 978-960-567-126-6

Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:

Η καλύβα του μπαρμπα-Θωμά, Τομ Σόγιερ, Όλιβερ Τουίστ,
O Κόμης Μοντεχρίστος, Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ,
Μόγλης – Το Βιβλίο της Ζούγκλας
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ISBN: 978-960-567-133-4

Ο Ροβινσώνας Κρούσος
Οι περιπέτειες του Ροβινσώνα Κρούσου, που ξεβράστηκε ναυαγός σε ένα νησί του Ατλαντικού. Αντιμέτωπος με την άγρια φύση και τον φόβο των εισβολέων, κατόρθωσε χάρη στην ευρηματικότητα και τη σκληρή δουλειά όχι απλά να επιβιώσει, αλλά πραγματικά
να δημιουργήσει μια νέα ζωή. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα που ακροβατεί μεταξύ πραγματικότητας
και φαντασίας.
a 5,00

Α’ ΜΕΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΜΑΡΩ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Το πιο όμορφο γράμμα
για τον Αϊ-Βασίλη
Ο Καλικάντζαρος
που φοβόταν το σκοτάδι

ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΠΑΠΑΘΩΜΑ
Ήρθαν τα Χριστούγεννα

ΣΓΟΥΡH ΓΕΩΡΓΙAΔΗ

Η μικρή Αλίκη, ακολουθώντας έναν άσπρο κούνελο,
κατρακυλάει μέσα σ’ ένα λαγούμι και βρίσκεται σ’
έναν τόπο γεμάτο παράδοξα και θαυμαστά συμβάντα. Με φαντασία, χιούμορ και πολλά αλληγορικά
στοιχεία ο συγγραφέας καυτηριάζει τον συντηρητισμό και την υποκρισία της εποχής του, σκιαγραφώντας μέσ’ από σουρεαλιστικές καταστάσεις την ασφυκτική καταπίεση των παιδιών από τους μεγάλους.
a 5,00

12,00

Χριστούγεννα στο δάσος

Β’ ΜΕΡΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΜΑΡΩ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Το ταξίδι του Φρύνη του δελφίνη
Σίσσυ, το τζιτζίκι
που τραγουδούσε την αγάπη
Ένα καράβι γεμάτο όνειρα

MΑΡΙΛΕΝΑ ΚΑΒΒΑΔΑ

H γοργόνα και το μαγικό κοχύλι
Στο βασίλειο του Ποσειδώνα

ΣΓΟΥΡH ΓΕΩΡΓΙAΔΗ
Mια αλεπού καλλονή

MΑΡΙΛΕΝΑ ΚΑΒΒΑΔΑ
Ο χιονάνθρωπος
με τη ζεστή καρδιά
Ένα θαμπό αστέρι...
για πάντα λαμπερό!

Κάθε βιβλίο αποτελεί και μια ολοκληρωμένη πρόταση για ένα μιούζικαλ
με παιδιά (προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας) για τα Χριστούγεννα και το καλοκαίρι. Σενάριο, σκηνοθετικές-σκηνογραφικές-χορογραφικές και ενδυματολογικές προτασεις σε βιβλία με CD, τα οποία περιλαμβάνουν ηχογραφημένα τα έργα και όλα τα τραγούδια με την υπογραφή των πιο έμπειρων Ελλήνων δημιουργών παιδικού θεάτρου!
Σε αυτά τα μιούζικαλ όλα τα παιδιά θα βρουν το ρόλο που τους ταιριάζει σε ένα πρωτότυπο και ψυχαγωγικό παιχνίδι που καλλιεργεί τη δημιουργικότητα, ενισχύει την αυτοπεποίθηση, οξύνει την αντίληψη, κοινωνικοποιεί και αναπτύσσει την ικανότητα επικοινωνίας και έκφρασης.
Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό υλικό για όσους αναζητούν πάντα κάτι
καινούργιο. Μια πρωτοποριακή σειρά με τη σύγχρονη ματιά των εκδόσεων
Διάπλαση. Των εκδόσεων που σέβονται και αναδεικνύουν το σύγχρονο
παιδικό θέατρο.
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ΜΑΡΩ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
Θέατρο και μουσικοκινητική

Για καλοκαιρινές παραστάσεις
Θεατρικές και μουσικοκινητικές παραστάσεις με
θέματα από την οικολογία, τη θάλασσα και τη φύση κ.ά. 7 θεατρικά έργα, 5 μουσικοκινητικές παραστάσεις και 1 CD με 34 ολοκαίνουργια τραγούδια που πλαισιώνουν τις παραστάσεις.

ISBN: 960-87370-3-6

Θεατρικές και μουσικοκινητικές παραστάσεις με
έναν Άγιο Βασίλη διαφορετικό από τους άλλους,
με τα πιο σκανδαλιάρικα καλικαντζαράκια, με κουραμπιέδες και μελομακάρονα εν δράσει κ.ά. 9 θεατρικά έργα, 3 μουσικοκινητικές παραστάσεις και
1 CD με 29 ολοκαίνουργια τραγούδια που πλαισιώνουν τις παραστάσεις.

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΑΒΒΑΔΑ
Μουσικοκινητική και χοροθέατρο

ISBN: 960-6638-25-1

ISBN:978-960-567-091-7

ISBN: 960-6638-26-X

15,00

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΧΑΡΕΑΣ
Η γοργόνα του φεγγαριού
a

15,00

Το παραμύθι των Παραμυθιών

Εμπνευσμένα σενάρια για μουσικοκινητικές και χοροθεατρικές καλοκαιρινές παραστάσεις, στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό, βασισμένα στην ελληνική μυθολογία, σε πρωτότυπα προτεινόμενα σχέδια εργασίας, σε
παραδοσιακούς μύθους του κόσμου αλλά και σε διαχρονικά παραμύθια αγαπημένων Ελλήνων δημιουργών.
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16,00

ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ
Oμήρου Οδύσσεια

Μουσικοκινητικές και χοροθεατρικές
καλοκαιρινές παραστάσεις

Εμπνευσμένα σενάρια για μουσικοκινητικές και χοροθεατρικές χριστουγεννιάτικες γιορτές, στο Νηπιαγωγείο
και το Δημοτικό, βασισμένα σε κλασικά έργα του Ε. Τριβιζά, του Χ. Κ. Άντερσεν, του Α. Παπαδιαμάντη, των αδελφών Γκριμ κ.ά.

a

a

30,00

Μουσικοκινητικές και χοροθεατρικές
χριστουγεννιάτικες γιορτές

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ
Η φωνή του δάσους

ΛΕΝΑ ΤΕΡΚΕΣΙΔΟΥ
Θέλεις να γίνουμε μιλκ σέικ;

Μουσική: Νίκος Παπαδογιώργος
Προλογίζει ο Ευγένιος Τριβιζάς
a

16,00

ISBN: 978-960-6638-64-0

ISBN: 960-87370-2-8

Για τα Χριστούγεννα

a

ISBN: 978-960-6638-66-4

Θεατρικές και μουσικοκινητικές παραστάσεις για
όλες τις γιορτές του χρόνου: 28η Οκτωβρίου, 25η
Μαρτίου, Πολυτεχνείο, Καθαρά Δευτέρα, Απόκριες,
Γιορτή της Μητέρας, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, για την ολυμπιακή ιδέα και για την Παραολυμπιάδα. 10 θεατρικά έργα, 3 μουσικοκινητικές παραστάσεις και 1 CD
με 26 ολοκαίνουργια τραγούδια που πλαισιώνουν τις παραστάσεις.

Ο ιππότης της ελεεινής μορφής

ISBN: 978-960-6638-91-6

Για γιορτές στο Νηπιαγωγείο
& το Δημοτικό Σχολείο

ISBN: 978-960-6638-65-7

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ
Δον Κιχώτης

35,00
ISBN: 960-87370-4-4

a

Θέατρο για παιδιά

Παιδιά, ελάτε να χαρούμε ένα έργο του μεγαλύτερου ποιητή όλων
των αιώνων, του ποιητή που έζησε τον 8ο π.Χ. αιώνα και καταπιάστηκε με τα κατορθώματα του
Οδυσσέα, του βασιλιά της Ιθάκης. Διαβάστε το παραμύθι των
παραμυθιών, την Οδύσσεια του
Ομήρου.
Η έκδοση περιέχει CD με το
πλήρες κείμενο και τα τραγούδια
της παράστασης, καθώς και τις
οργανικές εκδοχές όλων των τραγουδιών.
a

24,00
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ΓΙΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ
Φωνητικά Παιχνίδια

ΜΑΡΙΑ ΚΥΝΗΓΟΥ
Μουσικά ρυθμικά & κινητικά παιχνίδια

Από την ομιλία στο τραγούδι

ISBN: 978-960-6638-22-7

Ένα βιβλίο γεμάτο τραγούδια με ποικίλους και
απλούς χτύπους, με παύσεις και με ρυθμικά μοτίβα. Παιχνίδια για τη διάρκεια του ήχου, το
ύψος του, το ηχόχρωμά του, την ένταση, τη μουσική μνήμη, τη γνωριμία του χώρου, τον αυτοσχεδιασμό και την οργανωμένη κίνηση. Θα βρείτε ακόμη μικρές ιστορίες με διάφορα θέματα,
διασκεδαστικά παιχνίδια με τη φόρμα του ρόντου, κρουστά οργανάκια και πολλά άλλα που
σίγουρα σας ενδιαφέρουν. Το σετ περιλαμβάνει ένα βιβλίο, δύο CD και
42 καρτέλες.
a 35,00

ISBN: 978-960-567-082-5

Τα παιχνίδια με τη φωνή, ως ένας άμεσος τρόπος
επικοινωνίας για τα παιδιά, ενισχύουν τη διαδικασία εκμάθησης, βοηθώντας στη χαλάρωσή τους,
στη ρύθμιση της αναπνοής και στη σωστή λειτουργία του διαφράγματός τους. Επίσης, εξασφαλίζουν την ηρεμία που τους είναι απαραίτητη για
να συγκεντρώνονται καλύτερα στα γνωστικά τους
αντικείμενα και να βελτιώνουν την επικοινωνία στις
ομαδικές τους δραστηριότητες.
Στο βιβλίο αυτό υπάρχουν παιχνίδια μίμησης,
αναγνώρισης, δημιουργίας και αυτοσχεδιασμού, τα
οποία συνδυάζονται με αποσπάσματα κομματιών της κλασικής μουσικής.
Έχουν επιλεγεί γνωστά κομμάτια από την εποχή μπαρόκ έως τον 20ό αιώνα και έχουν στιχουργηθεί, ώστε να είναι προσιτά στα παιδιά όπως οποιοδήποτε άλλο παιδικό τραγούδι.
a 14,00

ΜΑΡΙΑ ΚΥΝΗΓΟΥ-ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ
Ο μπαξές της Βερενίκης

16,00

ΜΑΡΙΑ ΚΥΝΗΓΟΥ-ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ
Μικρές ιστορίες με ήχους και κίνηση
ISBN: 978-960-6638-52-7

Με τα παιδιά μπορούμε να κάνουμε συνέχεια
καινούργια πράγματα, όπως: να ακούσουμε
ήχους, όχι από κάποιο όργανο αλλά καθημερινούς, και να τους περιγράψουμε κινητικά. Έχοντας λοιπόν σ’ αυτό το έργο έξι επεισόδια με έξι
ομάδες ήχων, μπορούμε να δημιουργήσουμε
ανάλογες κινητικές ιστορίες μαζί τους. Ο υπεύθυνος της τάξης θα μπορεί να συνδυάσει με τα
δρώμενα της κάθε ιστορίας και άλλες παραλλαγές ώστε να κρατάει
αμείωτο το ενδιαφέρον τους.
a 13,00

ΝIΚΗ ΚAΝΤΖΟΥ - ΦΥΛΛΙΩ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ
Μαθηματικά τραγουδοαντίθετα
Διαθεματικές δραστηριότητες για το νηπιαγωγείο
Συνδυάζοντας τα μαθηματικά με το τραγούδι και την
δημιουργική κινητική έκφραση, το βιβλίο αυτό ωθεί
τα παιδιά σε ένα ταξίδι μέσα σε ατελείωτους και ανεξερεύνητους ωκεανούς μαθηματικής γνώσης. Σκοπός του είναι να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς
και τα παιδιά προσχολικής ηλικίας ένα σύνολο αλληλοσυμπληρούμενων διαθεματικών δραστηριοτήτων, που εμπλέκουν διαφορετικές μαθησιακές
περιοχές και δείχνουν πώς με μια εναλλακτική προσέγγιση η μάθηση μαθηματικών εννοιών γίνεται
πιο ευχάριστη και αποτελεσματική.
a 16,50

ISBN: 978-960-567-094-8

a

ISBN: 978-960-6864-04-9

Αυτός ο μπαξές έχει όμορφα λουλούδια, πουλιά που κελαηδούν, μικρά δεντράκια για να
μας κάνουν όμορφη σκιά… Σ’ αυτόν τον μπαξέ θα τραγουδήσουμε, θα παίξουμε και θα
χαρούμε τα παιχνίδια, τα τραγούδια και τις
ασκήσεις με τα μπαλόνια, τις χαρτοπετσέτες
και τις μικρές κορδέλες. Ένα βιβλίο με μουσικά ρυθμικά και κινητικά τραγούδια και παιχνίδια που απευθύνεται σε πολύ μικρά παιδιά.

MAΡΩ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
Μουσικοκινητικά παιχνίδια με άξονα τα συναισθήματα
Μουσικοσυναισθηματική αγωγή

ISBN: 978-960-6864-85-8

Ρυθμικές ασκήσεις

Λόγος, χώρος, rondo και ρυθμός
Ένα βιβλίο που έχει στόχο να βοηθήσει τον δάσκαλο και τη δασκάλα να μυήσουν τα παιδιά στις
έννοιες του χώρου, του ρυθμού, της επανάληψης,
του συγχρονισμού, της σωστής άρθρωσης, με πλήθος παραδειγματικών ασκήσεων για την εμπέδωση της ρυθμικής και μουσικοκινητικής αγωγής.
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a

14,00

Εικονογράφηση:
Κατερίνα Βερούτσου

ISBN: 978-960-6864-84-1

ΜΑΡΙΑ ΚΥΝΗΓΟΥ-ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ

Εικονογράφηση:
Κατερίνα Βερούτσου

Η μουσική και η μουσικοκινητική αγωγή, με την
πολυμορφία της και τη δομή της, αποτελούν
χρήσιμο υλικό για κάθε παιδαγωγό. Τα μουσικά παιχνίδια που προτείνονται σε τούτο το βιβλίο στοχεύουν στη συναισθηματική ανάπτυξη, επικοινωνία και έκφραση των μικρών παιδιών. Παιχνίδια δράσης που δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να βιώσουν, να ακούσουν, να
νιώσουν, να αυτοσχεδιάσουν και να συνδημιουργήσουν, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται οι
νοητικές τους ικανότητες.
a 16,00
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Μουσικοπαιδαγωγικά

Ψυχολογία
KYKΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ

ΜΙΣΕΛ ΜΑΖΙΑΝΤ
Εγχειρίδιο για τους γονείς
που ανησυχούν

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ
Παιδιά, ελάτε να παίξουμε με τη μουσική!
Βιωματικές προτάσεις σε νηπιαγωγούς, δασκάλους, γονείς,
φοιτητές, σπουδαστές κ.ά. για τη μουσική ευαισθητοποίηση
παιδιών ηλικίας 3-12 ετών

Αγαπάτε χωρίς να νιώθετε ενοχές

ISBN: 978-960-567-104-4

Ένα βιβλίο που έγραψε ο Γιώργος Σακελλαρίδης, διδάκτωρ μουσικής παιδαγωγικής, και αποτελεί μια βιωματική πρόταση για παιδιά από 3 έως 12 χρονών. Το
βιβλίο αυτό, που έχει ως κύρια «εργαλεία» το παιχνίδι, την κίνηση, τη δραματοποίηση, το τραγούδι, απευθύνεται σε
μη μουσικούς (νηπιαγωγούς, δασκάλους,
φοιτητές, γονείς κ.ά.) αλλά και σε ειδικούς της μουσικής. Απευθύνεται σε οποιονδήποτε διαπνέεται από δημιουργικότητα, φαντασία και καινοτόμες ιδέες.
Σκοπός του είναι να κάνει τα παιδιά
να αγαπήσουν τη μουσική, να καλλιεργήσει τη μουσικότητά τους και να αναπτύξει τις ψυχοκοινωνικές τους δεξιότητες.
a 16,50

Πολλοί γονείς αισθάνονται ανήμποροι να αντιμετωπίσουν τα συναισθηματικά προβλήματα ή τα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών τους. Το βιβλίο αυτό
τους δίνει κουράγιο και τους καθησυχάζει, δείχνοντας
τον δρόμο για κάποιες αποτελεσματικές λύσεις. «Γονείς, μην ενοχοποιείτε τον εαυτό σας· ακολουθήστε την κοινή λογική και βασιστείτε
στην κρίση σας για την ανατροφή των παιδιών σας».

ΜΑΡΙ-ΚΛΟΝΤ ΜΠΕΛΙΒΟ
Δυσκολίες στο... σχολείο!
Συναισθηματικές διαταραχές
και ενδοσχολικές δυσκολίες
Πολλά παιδιά σηκώνονται κάθε μέρα με αυτόν τον «πόνο του σχολείου», χωρίς να μπορεί κανείς να διαγνώσει σε αυτά κάποια πραγματική μαθησιακή διαταραχή.
Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει με παραστατικό τρόπο διάφορες προβληματικές καταστάσεις που συνδέονται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου με τη συναισθηματικότητα του παιδιού και προτείνει στους γονείς τρόπους για
να βοηθήσουν το παιδί τους να ζήσει καλύτερα τη σχολική εμπειρία.

ΦΡΑΝΣΙΝ ΦΕΡΛΑΝ
Θέλεις να παίξουμε;
Το παιχνίδι στη διάρκεια της παιδικής ηλικίας
και ολόκληρης της ζωής

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ
100 παραδοσιακά παιχνίδια

a
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13,00

ISBN: 960-88377-9-0

Εικονογράφηση: Φερένα Σκόρδη

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ
10 κόλπα των γονιών για τη σωστή
ανατροφή των παιδιών τους
Μετάφραση: Αλέξανδρος Πανούσης
Βασισμένο σε πραγματικές μαρτυρίες και εμπειρίες, ένα
πολύτιμο εργαλείο που θα δείξει στους γονείς πώς:
• να βάζουν τα παιδιά τους για ύπνο χωρίς γκρίνιες
• να τα μάθουν να τρώνε τα πάντα και να ζητάνε κι άλλο
• να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τον θυμό των παιδιών τους
• να τα βοηθούν στο διάβασμα και τη μελέτη τους.
a 13,00
Επιτέλους ένα βιβλίο που δίνει τον λόγο στους γονείς!
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ISBN:978-960-567-074-0

Πηγή γνώσης, αντικείμενο ευχαρίστησης, η ευκολότερη οδός προς την αλληλεπίδραση με τους άλλους: ό,τι
κι αν είναι, το παιχνίδι αποτελεί τη σημαντικότερη δραστηριότητα της παιδικής ηλικίας. Το βιβλίο αυτό, που
απευθύνεται τόσο σε γονείς όσο και σε εκπαιδευτικούς, προσεγγίζει
τις διάφορες πλευρές του παιχνιδιού, προσφέροντας επιπλέον στους
αναγνώστες πολλές ιδέες και προτάσεις για υλικά και δραστηριότητες.

Και ποιος δεν έχει παίξει κρυφτό, κουτσό, μπίκο, κυνηγητό; Μέσα στις σελίδες αυτού του βιβλίου παρουσιάζονται
εκατό επιλεγμένα παραδοσιακά παιχνίδια από όλη την Ελλάδα. Μια έκδοση που σκοπό έχει να μας «ξαναγυρίσει» μερικά χρόνια πίσω, τότε που ήμασταν παιδιά και παίζαμε όλοι μαζί στις
αλάνες, τις πλατείες, στην αυλή του σχολείου ή όπου μπορούσε να στηθεί εύκολα το παιχνίδι. Ας ξαναθυμηθούμε
λοιπόν τα εκατό δημοφιλέστερα παιχνίδια και ας τα μεταδώσουμε στα σημερινά παιδιά. Να είστε σίγουροι ότι η
παιδαγωγικότητα αυτών των παιχνιδιών
κρύβεται στους κανόνες τους.

Υγεία και διατροφή

ISBN: 978-960-6638-84-8

ΕΛΕΝΑ ΑΡΤΖΑΝΙΔΟΥ
ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ
5 βήματα για δράση
Παιδική λογοτεχνία και δραματοποίηση
για το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό
Ένα βιβλίο που έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε
να καλύπτει θεωρητικά και πρακτικά την προσέγγιση
της παιδικής λογοτεχνίας με τη μέθοδο της δραματοποίησης στο Νηπιαγωγείο-Δημοτικό.
a 12,00

ISBN: 978-960-567-005-4

Σύγχρονη παιδαγωγική

ΣΤΕΛΛΑ ΣΠΑΝΟΥ
Θρακιώτικη κουζίνα

Τόπος γεμάτος με μπαξέδες και λογής-λογής κρεατικά, θαλασσινά με έντονο το άρωμα της θάλασσας, σιτηρά και ψωμί με μοσχοβολιές και με μια αυθεντικότητα,
τόσο στα γλυκά και στα ανατολίτικα μπαχάρια, όσο και
στους ανθρώπους που δημιουργούν και παράγουν μέσα από τη γη τα προϊόντα. Σε κάθε της γωνιά η Θράκη
σού θυμίζει ότι, παρόλο που όλα αλλάζουν γύρω μας, η ψυχή της κουζίνας της μένει πάντα ιδία και απαράλλακτη. Ανέπαφη, βρίσκεται εκεί και
σε περιμένει να την ανακαλύψεις, να τη δοκιμάσεις, να πειραματιστείς
μαζί της και να τη γευτείς.
a 18,00

ΛΕΝΑ ΤΕΡΚΕΣΙΔΟΥ
Γευστικές συνταγές χωρίς ενοχές
Το βιβλίο τιμήθηκε με το διεθνές βραβείο
Καλύτερου βιβλίου Υγείας και Διατροφής
σε διεθνή διαγωνισμό στην Ισπανία.

65,00

a

25,00

Ειδικές εκδόσεις
«Να σου δώσω μια να σπάσεις»
Τραγουδώ και τιμώ τον Στέλιο Καζαντζίδη και τα
τραγούδια που αποτυπώνουν τον λαϊκό μας πολιτισμό. Τραγούδια που αποκαλύπτουν τη νεότερη ελληνική περιπέτεια. Μια περιπέτεια που
–μέσα από τη φωνή του– ταξίδεψε σ’ ολόκληρο
τον κόσμο, σκορπίζοντας παντού βαθιά συγκίνηση. Ο Στέλιος έγινε μέλος κάθε ελληνικής οικογένειας. Έτσι τον ένιωσα κι εγώ, σαν άνθρωπο δικό μου. Έτσι θα τον τραγουδήσουμε, με
την ψυχή και την αλήθεια που συμβολίζει για
τον καθένα μας. – Βασίλης Λέκκας, 2015
a

70

19,90

ISBN: 978-960-567-098-6

Ο Βασίλης Λέκκας τραγουδά Στέλιο Καζαντζίδη

ΛΕΝΑ ΤΕΡΚΕΣΙΔΟΥ
Σύγχρονος θερμιδομετρητής
τροφίμων & μαγειρεμένων φαγητών

Εδώ θα βρείτε: όλα τα φαγητά από την ελληνική παραδοσιακή αλλά και τη διεθνή κουζίνα σε μερίδες με τις
θερμίδες τους. Φαγητά που θερμιδομετρούνται για πρώτη φορά, όπως αστακομακαρονάδα κ.ά. Πρακτική λίστα
με τα φαγητά, τα γλυκά, τα αναψυκτικά και τα ποτά που
περιέχουν τις περισσότερες θερμίδες. Πρακτική λίστα με σνακ αλμυρά
και γλυκά, καθώς και ελαφριά γεύματα που δεν περιέχουν πολλές θερμίδες. Τη δίαιτα αδυνατίσματος που σας ταιριάζει για να χάσετε τα περιττά
κιλά. Συμβουλές για να διατηρήσετε την απώλεια βάρους.
a 8,00

ΛΕΝΑ ΤΕΡΚΕΣΙΔΟΥ
Εύκολες δίαιτες για γρήγορο
και υγιεινό αδυνάτισμα
Στο βιβλίο θα βρείτε: εύκολες δίαιτες για γρήγορο
αδυνάτισμα που βασίζονται στην υγιεινή διατροφή.
Γρήγορες, νόστιμες και διαιτητικές συνταγές, που θα
σας βοηθήσουν να έχετε ποικιλία στη διατροφή σας.
Συμβουλές για το πώς θα διατηρήσετε την απώλεια
βάρους.
a 8,00

ISBN: 960-6638-38-1

ΞΕΝΗΣ ΣΑΧΙΝΗΣ
Διάλογοι περί χαρακτικής
και άλλων τινών εκτυπώσεων

Μπορώ να χάνω βάρος και να τρώω γευστικά πιάτα; Να
αδυνατίζω χωρίς να στερούμαι; Να μαγειρεύω εύκολες
και υγιεινές συνταγές και να γνωρίζω τις θερμίδες του κάθε φαγητού; Η
Λένα Τερκεσίδου σάς δίνει τη λύση.
a 16,00

ISBN: 960-6638-17-0

a

Με υπολογισμό θερμίδων

ISBN: 978-960-6864-57-5

ISBN: 978-960-6638-38-1

ΞΕΝΗΣ ΣΑΧΙΝΗΣ
Σκέψεις για τη θεωρία
και την πράξη της Χαρακτικής
και των Εικαστικών Εκτυπώσεων

ISBN: 978-960-6864-55-1

Καλές Τέχνες
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