


Ο Ι Ο

Ο ΑΝ Ο Ι ΡΟ Ν Ο ΙΝΙ
Ο ΑΡΙ

ΣΤΈΛΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
Εικονογράφηση: P.K.

Ο µικρός Ντοµινίκ, ένα αγόρι από τον Άγιο Δοµίνικο, 
θυµώνει µε το φεγγάρι γιατί αισθάνεται ότι κινδυνεύουν 
όσα αγαπάει. Έτσι παίρνει τη µεγάλη απόφαση!!! 
Έίναι όµως η σωστή;

«Ο καθένας µπορεί να θυµώσει – αυτό είναι εύκολο. 
Αλλά το να θυµώσει κανείς µε το σωστό άτοµο, 
στον σωστό βαθµό και στη σωστή στιγµή, για τη σωστή 
αιτία και µε τον σωστό τρόπο αυτό δεν είναι εύκολο». 

Αριστοτέλης



Ο Ι Ο

ΠΑΡΑ Ν ΠΑΡ Α Ο ΟΡ Α

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΓΑΣ
Εικονογράφηση: P.K.

Mια απρόβλεπτη και παράξενη παρέα ζώων ξεκινά 
ένα μακρύ ταξίδι, για να συναντήσει στη Θράκη 
τον μυθικό Ορφέα, που με τη λύρα και τη μουσική του 
τους αλλάζει τη ζωή. 
Ένα έμμετρο παραμύθι για τη δύναμη της μουσικής, 
για τις αξίες της φιλίας και της συντροφικότητας 
και για την αποδοχή της διαφορετικότητας. 
Μια σύγχρονη, παιδική, «Κιβωτός του Νώε».



Ο ΟΡΙ Ι Ο Α ΡΟ
Α Ο Ο ΙΟ

 
KATE BERNHEIMER & NICOLETTA CECCOLI

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένα κορίτσι 
µέσα σ’ ένα κάστρο µέσα σ’ ένα µουσείο. 
Όταν τα παιδιά επισκέπτονταν το µουσείο, 
κολλούσαν τα πρόσωπά τους στη γυάλινη σφαίρα 
µέσα στην οποία βρισκόταν το κάστρο. 
Έίχαν ακούσει πως, αν κοιτούσαν προσεκτικά, θα έβλεπαν 
µέσα ένα µικροσκοπικό κορίτσι. Έσύ µπορείς να το δεις;

Ένα πρωτότυπο και πανέµορφο ονειρικό παραµύθι 
που θα σας µείνει αξέχαστο.



Ο Ι Ο

Ι ΠΟΡ Ι ΝΑ ΑΝ Ι
ΙΑ Ι Α

KOBI YAMADA
Εικονογράφηση: Mae Besom

Διεθνές Best Seller

Πώς γεννιούνται οι ιδέες; Οι σπουδαίες, οι θαυμάσιες, 
οι έξυπνες, οι ανόητες, οι καλές ιδέες;
Ιδέες για ιστορίες, για έργα τέχνης, για ταξίδια, 
για εφευρέσεις, για την κοινωνία, 
για την παραγωγικότητα, για θεραπείες.
Ό,τι βλέπεις γύρω σου δημιουργήθηκε από μια ιδέα.
Έσύ τι θα κάνεις με τη δική σου ιδέα; 
Από σένα εξαρτάται!



Ι ΠΟΡ Ι ΝΑ ΑΝ Ι
ΝΑ ΠΡΟ Λ Α

KOBI YAMADA
Εικονογράφηση: Mae Besom

Δημιουργοί του Διεθνούς Best Seller 
Τι Μπορείς να Κάνεις με Μια Ιδέα;

Τι κάνεις με ένα πρόβλημα; Ανησυχείς; Το αγνοείς; 
Θέλεις να τρέξεις και να του κρυφτείς; Αυτή είναι 
η ιστορία ενός επίμονου προβλήματος και του παιδιού 
που δεν ήταν σίγουρο τι να κάνει με αυτό. 
Όσο απέφευγε το πρόβλημα, τόσο εκείνο μεγάλωνε. 
Όμως, όταν το παιδί τελικά βρήκε το κουράγιο 
να το αντιμετωπίσει, το πρόβλημα μετατράπηκε 
σε κάτι διαφορετικό από ό,τι περίμενε. 



Ο Ι Ο

ΝΑ ΧΡ Ο ΑΡΟ Α ΑΛΑ

ANNA WINSDOM
Εικονογράφηση: P.Κ.

– Θέλω χώρο, θέλω φως, θέλω φίλους,
θέλω αγάπη, θέλω περιπέτεια!
φώναξε το µικρό χρυσόψαρο 
που βαριόταν µονάχο του µέσα στη γυάλα.
Και τότε κάτι µαγικό συνέβη
και η ζωή του άλλαξε για πάντα!



ΧΡ Λ

ANNA WINSDOM

Τι µπορείς να κάνεις µε µια χρυσή κλωστή;
Να πετάξεις µε τα φτερά της φαντασίας!
Πού µπορείς να βρεις µια χρυσή κλωστή;
Μα περνά κάθε στιγµή από µπροστά σου,
αρκεί να είσαι έτοιµος να τη δεις.



Ο Ι Ο

ΡΟ ΟΝ ΑΝ Ο

MAXINE TROTTIER 
Εικονογράφηση: Isabelle Arsenault

Η Άννα φεύγει από το σπίτι της με την οικογένειά της 
και περιπλανιούνται αναζητώντας καλύτερη ζωή. 
Μερικές φορές αισθάνεται σαν πουλί που πετά 
στον Βορρά την άνοιξη και μεταναστεύει στον Νότο 
το φθινόπωρο. 
Άλλες πάλι αισθάνεται σαν λαγός που ζει 
σε ένα εγκαταλελειμμένο λαγούμι, καθώς η οικογένειά της 
μετακομίζει σε κάποιο προσωρινό κατάλυμα. 
Τις περισσότερες φορές όμως αναρωτιέται 
πώς θα ήταν να μένει μόνιμα σε έναν τόπο.



Ο ΑΝ Α Α Ο
ΙΠ Α Α

Α.Σ. ΔΑΡΤΖΑΛΗ
Εικονογράφηση: Σάντρα Ελευθερίου 

Μια χρωματιστή βόλτα με το λεωφορείο 
και μια μικρή περιπέτεια γύρω από ένα ψέμα 
κι ένα βλέμμα γίνονται η ιστορία που μιλά, 
μέσα από την καρδιά ενός μικρού παιδιού, 
για την πραγματικότητα που μερικές φορές 
θα θέλαμε να αλλάξουμε.



Ο Ι Ο

ΑΙ ΠΟ ΟΙ Ι ΛΙΟ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΓΑΝΈΛΗΣ & 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΜΟΙΡΑΣ

Μια διαφορετική μουσική προσέγγιση στους γνωστούς 
μύθους του Αισώπου, μέσα από το αστείρευτο χιούμορ 
του Γιάννη Ζουγανέλη και του Χρήστου Προμοίρα.
11 μύθοι που θα τους μάθει απέξω και 
θα τους σιγοτραγουδά κάθε παιδί!
Μαθαίνουμε τραγουδώντας και τραγουδάμε 
μαθαίνοντας.
Ένα βιβλίο γεμάτο κέφι και ζωντάνια, 
όπως και τα 19 τραγούδια που περιλαμβάνονται στο CD.



Ο ΙΑ ΟΡ Ι Ο Ι Ο ΠΟ Ι Α

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΓΑΝΈΛΗΣ & ΓΙΟΥΛΑ ΓΈΩΡΓΙΟΥ
Εικονογράφηση: Μιχάλης Βαλάσογλου, Μαρία Παγκάλου

Περιλαμβάνεται CD με θεατρική αφήγηση και 10 τραγούδια.

Τα παιδιά στο σχολείο δε µε φωνάζουν µε το όνοµά µου. 
Με λένε Μισοµπουκίτσα και γελάνε.
Όταν παίζουµε µπάλα και δεν τα καταφέρνω, 
µε κοροϊδεύουν. Σήµερα ένα παιδί µε κλότσησε.
Μου κάνουν συνέχεια καζούρα. Να, σαν να τους 
ακούω: «Αυτός, καλέ, είναι ίσα µε την µπάλα!»
«Οχ! Ο κοντός ήταν; Τον πέρασα για την µπάλα».

Γνωρίστε τον διαφορετικό Μισοµπουκίτσα, 
σε µια ιστορία για τον σχολικό εκφοβισµό 
και την αντιµετώπισή του.



Ο Ι Ο

Ο ΑΝ Α Ι Ο Ι ΛΙΟ
Ν ΠΑ Λ Α Ν

ÉRIC PUYBARET

Ανακάλυψε το επάγγελµα των ονείρων σου διασκεδάζοντας!
Τι θα γίνεις όταν µεγαλώσεις;
Έξερευνητής, ζαχαροπλάστης, αστροναύτης, καθηγητής, 
κτηνίατρος, αστυνοµικός, χορευτής, καπετάνιος, έµπορος, 
πυροσβέστης, οδηγός αγώνων ή αεροπόρος;



ΠΑΛΙΑ ΠΑ Λ Α Α Ν ΑΝ !

ΚΑΤΈΡΙΝΑ ΜΑΝΑΝΈΔΑΚΗ
Εικονογράφηση: Ανδριάνα Ρούσσου

Ο Άγγελος και η Μυρσίνη ζουν μια τρομερή περιπέτεια 
στη σοφίτα του σπιτιού της γιαγιάς και του παππού. 
Ανακαλύπτουν μέσα σε ένα παλιό σεντούκι ένα βιβλίο 
που το καμπανάκι-σελιδοδείκτης του με ένα ντιννν 
γίνεται πόρτα στρογγυλή και τους οδηγεί στο Χωριό 
των Παλιών Έπαγγελμάτων. Τι θα συμβεί άραγε εκεί;
Ο καρβουνιάρης, η μοδίστρα, ο τσαγκάρης, 
η κορδελιάστρα, ο λατερνατζής, ο παγωτατζής και άλλοι 
πολλοί επαγγελματίες που έχουν χαθεί αλλά δεν έχουν 
ξεχαστεί ζωντανεύουν και διηγούνται τις ιστορίες τους!
Τι περιμένετε λοιπόν; Έλάτε στην παρέα, να μάθουμε 
για το χτες, να ονειρευτούμε για το σήμερα, 
να σχεδιάσουμε το αύριο με υπέροχα χρώματα.



Ο Ι Ο

ΝΑ ΑΝ Α ΙΑ Ο Χ ΝΡΙ

SKYE BYRNE
Εικονογράφηση: Nic George

H Skye Byrne και ο Nic George παρουσιάζουν ένα νέο 
διαχρονικό έργο που συγκαταλέγεται στο παγκόσμιο 
φαινόμενο ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ της Rhonda Byrne. 
Το αγαπημένο παιχνίδι του Χένρι, ένας λαγός με 
το όνομα Βατόμουρος, έχει εξαφανιστεί και ο παππούς 
του αγοριού το συμβουλεύει να χρησιμοποιήσει 
τη φαντασία του για να βρει τον φίλο του. Μπορεί 
η δύναμη της φαντασίας του Χένρι να φέρει πίσω 
τον Βατόμουρο; Ή μήπως έχει χαθεί για πάντα; 
Η Δύναμη της Φαντασίας του Χένρι είναι βέβαιο 
ότι θα συγκινήσει τους αναγνώστες κάθε ηλικίας.



ΙΑ ΙΑ ΟΡ Ι ΟΙ Ο Ν ΙΑ

ΤΖΙΝΑ ΞΑΝΘΑΚΗ 

«Μαµά, γιατί ο µπαµπάς δε µένει πια µαζί µας;», 
«Μαµά, εγώ έχω µπαµπά;», «Έίµαστε κανονικά αδέλφια 
αν έχουµε µόνο τον ίδιο µπαµπά και διαφορετική 
µαµά;». Στη σύγχρονη κοινωνία συναντάµε αρκετές 
διαφορετικές µορφές οικογενειακών σχηµάτων 
κι αυτό συχνά δηµιουργεί απορίες στα παιδιά. Το ίδιο 
συµβαίνει και σε µια µονογονεϊκή οικογένεια δελφινιών 
που ζει σε έναν υπέροχο ύφαλο. Η µικρή Ντιάνα, 
που μεγαλώνει τρισευτυχισµένη µε τη µαµά της Τζέµα, 
θα αναρωτηθεί αν μοιάζει µε τον µπαµπά της, τον οποίο 
δε γνώρισε ποτέ. Έίναι η στιγµή που η µαµά δελφίνι 
θα αποφασίσει να διηγηθεί στην κορούλα της 
την ιστορία τους. Αυτό θα κάνει τη µικρή Ντιάνα 
να καταλάβει πως αληθινή οικογένεια είναι εκεί όπου 
υπάρχει απέραντη και ανιδιοτελής αγάπη.



Ο Ι Ο

Α Α Ν ΠΑ Ο Λ ΙΑ!

ΘΑΛΈΙΑ ΚΟΥΝΟΥΝΗ
Εικονογράφηση: Enja Schling

Τα παιδάκια θέλουν η µανούλα τους να βρίσκεται 
συνέχεια κοντά τους. 
Πόσες και πόσες φορές δεν της λένε λυπηµένα: 
«Μαµά, µην πας στη δουλειά!»
Έτσι και η Έυτυχία. Μόνο που η µεγαλύτερη αδερφή της, 
η Μαργαρίτα, βρίσκει έναν έξυπνο και όµορφο τρόπο 
για να της εξηγήσει γιατί οι µανούλες δε βρίσκονται 
συνέχεια κοντά στα παιδιά τους.
Θέλετε κι εσείς να µάθετε το γιατί;
Ναι; Ωραία λοιπόν. Ας διαβάσουµε για την Έυτυχία 
και τη Μαργαρίτα...



Α Α Ν Χ Ο ΟΝ ΑΝ Ο

ROXANE MARIE GALLIEZ
Εικονογράφηση: Éric Puybaret

Δε θα ’μαι πια εγώ αυτός που θα σου προσφέρει ζαχαρωτά,
αλλά στη μνήμη σου έχω αφήσει άλλη γλύκα.
Δοκίμασε τη ζωή.
Ζήσε τη μέχρι το μεδούλι.
Όσο για μένα, έχω αφήσει την ψυχή μου στον άνεμο.
Νιώθω πιο ελαφρύς τώρα.
Μπορώ να ταξιδεύω κάθε στιγμή,
να έρχομαι, να φεύγω – είναι τόσο διασκεδαστικό.

Δεν μπορείς να με πιάσεις.
Δεν μπορείς να με κρατήσεις.
Αλλά, όταν κλείνεις τα μάτια σου,
θα μπορείς πάντα να με αισθάνεσαι.



Ο Ι Ο

Α Ι Α Ι Ο

ΔΗΜΗΤΡΑ Π. ΠΥΡΓΈΛΗ 
Εικονογράφηση: Μιχάλης Βαλάσογλου, Μαρία Παγκάλου

Στην άκρη της πόλης, αποµονωµένο και σιωπηλό, 
στέκεται το χάρτινο σπίτι. Σ’ αυτό το σπίτι 
δεν κατοικούν άνθρωποι, παρά µόνο χαρτιά. 
Ο καλύτερος φίλος τους είναι ο άνεµος. 
Μια µέρα, ένα µικρό χαρτί βρέθηκε καθισµένο 
στο περβάζι του ανοιχτού παραθύρου. Ο άνεµος, 
που είχε κοιµηθεί δυο ολόκληρες µέρες και ξύπνησε 
φρέσκος φρέσκος, µόλις το είδε το ρώτησε: 
«Τι κάνεις εδώ, µικρό χαρτί;»
«Βλέπω τον κόσµο».
«Ποιον κόσµο;»
«Αυτόν που είναι έξω από το παράθυρο».



Ο ΑΟΡΑ Ο Α ΟΡΙ

TRUDY LUDWIG
Εικονογράφηση: Patrice Barton

Γνωρίστε τον Τομ, το αόρατο αγόρι. Κανείς ποτέ 
δεν τον προσέχει, ούτε σκέφτεται να τον συμπεριλάβει 
στην ομάδα του, σε παιχνίδι ή σε πάρτι γενεθλίων... 
μέχρι που ένα νέο παιδί έρχεται στο σχολείο. Μόλις ο Λι, 
ο καινούριος μαθητής, φτάνει, ο Τομ είναι ο πρώτος 
που θα τον κάνει να αισθανθεί καλοδεχούμενος. Όταν ο Τομ 
και ο Λι συνεργάζονται σε μια δραστηριότητα, ο Τομ 
βρίσκει τρόπο να ξεχωρίσει.
Μια ευαίσθητη ιστορία, που μας δείχνει πώς μικρές 
πράξεις καλοσύνης μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά 
να ενταχθούν και να διακριθούν σε μια ομάδα. 
Κάθε γονιός, δάσκαλος ή σύμβουλος που αναζητά 
εργαλεία που ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
των «αθόρυβων» παιδιών θα βρει εδώ έναν πολύτιμο οδηγό.

Ο Ι Ο



Ο Ι Ο

Ν Α Ρ Ο Ν ΡΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΈΥΡΟΚΟΠΛΗ
Εικονογράφηση: Μιχάλης Βαλάσογλου, Μαρία Παγκάλου

Ήταν τότε που ο κόσμος δε γνώριζε τον εαυτό του. 
Τέσσερα παιδιά από τα τέσσερα πέρατα του κόσμου 
ανακαλύπτουν παίζοντας το τραγούδι, τα πνευστά, 
τα κρουστά και τα έγχορδα. Συναντιούνται πάνω σε 
μια σχεδία και ταξιδεύουν για να φτάσουν ως την άκρη 
του νερού... Στο διάβα του παραμύθιού, ενώνονται λαοί 
και πολιτισμοί. Όνειρο και πραγματικότητα. Παρελθόν 
και παρόν. Μουσικά όργανα και μελωδίες. Γη και ουρανός.



Ο ΑΧ Ι Ο ΑΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΈΥΡΟΚΟΠΛΗ
Εικονογράφηση: Αιμιλία Κονταίου

Πέρασαν κιόλας χίλια χρόνια και ήρθε η ώρα 
ο Αχτιδοϋφαντής να δώσει τη θέση του σε κάποιον 
νεότερο. Την επόμενη μέρα θα μοιράσει όπως πάντα 
τις καινούριες ηλιαχτίδες στους Ταχυδρόμους 
του Ήλιου, όμως για πρώτη φορά δε θα τους πει για ποιους 
προορίζονται. Αυτό θα πρέπει να το βρούνε μονάχοι τους. 
Όποιος στο τέλος της ημέρας φέρει πίσω 
την ηλιαχτίδα του πολλαπλασιασμένη χίλιες φορές 
αυτός θα γίνει ο διάδοχός του. Το επόμενο βράδυ 
όλοι οι Ταχυδρόμοι διηγούνται τα κατορθώματά τους 
στον αφέντη τους, εκτός από το μικρό Χαρίτωνα 
που μένει σιωπηλός. Δεν ξέρει τι απέγινε η ηλιαχτίδα του. 
Ξέρει μόνο πως προσπάθησε.



Ο Ι Ο

Ο ΑΠ ΑΝΙΟ Π
ΑΙ Ο Ο ΙΝΟ ΡΑ Ο

DIDIER SUSTRAC
Εικονογράφηση: Éric Puybaret

Ο Καπετάνιος Πφφ δεν ήταν ένας συνηθισμένος καπετάνιος. 
Η μαμά του τον φώναζε έτσι γιατί ο Καπετάνιος Πφφ ήταν 
ένα παιδί που αναστέναζε διαρκώς. Αναστέναζε από πλήξη, 
καθώς κατοικούσε στη χώρα με τη θάλασσα δίχως άνεμο.
Μια πραγματικά παράξενη χώρα... 
Μια ιστορία για ένα αγόρι που με το θάρρος, την επιμονή, 
την αποφασιστικότητά του, αλλά και τη βοήθεια 
ενός κόκκινου δράκου, θα καταφέρει να αλλάξει τη ζωή του 
και να ξαναφέρει την πνοή του ανέμου στο νησί του.



Ο Ν ΟΝ ΙΡ Ν

BERNARD VILLIOT & 
THIBAULT PRUGNE

Βόρεια της Βενετίας, στο νησί Μουράνο, που είναι διάσημο 
σε όλο τον κόσμο για τους μάστορες της τέχνης του φυσητού 
γυαλιού, ένας μυστηριώδης φυσητής χάρισε μια νύχτα 
την ευτυχία σε ένα παιδί κάνοντάς του ένα απίθανο δώρο, 
μια μπάλα ονείρου. Από τότε, όλα τα παιδιά του νησιού 
ζητούσαν υπέροχα όνειρα.
Όμως ποιος είναι ο μυστηριώδης φυσητής των ονείρων;



Ο Ι Ο

ΟΝ ΙΡΟ ΑΛΟ ΑΙΡΙΝ Ν Χ Α

ΟΥΙΛΙΑΜ ΣΑΙΞΠΗΡ 
Προσαρμογή: Μπρους Κόβιλ 
Εικονογράφηση: Ντένις Νόλαν

Η ιστορία μάς μεταφέρει μια μαγική νύχτα σε ένα δάσος 
κοντά στην αρχαία Αθήνα. Τη νύχτα αυτή θα συμβούν 
ένα σωρό αλλόκοτα πράγματα, καθώς δύο νεαρά ζευγάρια 
μπαίνουν στο δάσος, αγνοώντας ότι οι νεράιδες και 
τα ξωτικά που ζουν εκεί είναι πολύ σκανταλιάρικα. 
Όταν ο Όμπερον –ο βασιλιάς των ξωτικών– και ο πιστός του 
ακόλουθος ο Πουκ επεμβαίνουν στις υποθέσεις 
των ανθρώπων, η μοίρα των νεαρών ζευγαριών αλλάζει 
με τρόπο μαγικό αλλά και ξεκαρδιστικό.



Ο Ρ ΛΟ Ο Χ ΡΙΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΈΥΡΟΚΟΠΛΗ
Εικονογράφηση: Διονύσιος Θάνος

Αν το να ονειρεύεσαι είναι τρέλα, τότε ο ήρωας 
της ιστορίας μας ίσως να είναι πράγματι τρελός. 
Αν το να πραγματοποιείς το όνειρό σου είναι μια τρέλα 
ακόμα μεγαλύτερη, τότε ο ήρωάς μας πιθανόν 
να είναι πιο τρελός κι απ’ τους τρελούς. Μα αν θυσιάζεις 
τον εαυτό σου για να πραγματοποιήσεις ένα όνειρο 
που θα κάνει καλύτερη τη ζωή των άλλων δίχως 
να περιμένεις αντάλλαγμα, τότε είσαι από κείνους που 
ο κόσμος τούς χαρακτηρίζει «τρελούς» επειδή δεν τους 
καταλαβαίνει. Ο ήρωας της ιστορίας μας είναι ένας 
απ’ αυτούς τους εκλεκτούς και είναι αποφασισμένος 
να τα βάλει με το φοβερό Θεριό...

Ο Ι Ο



Ο Ι Ο

Α ΟΙ Ο Ν ΙΑ Α
Ν ΡΑ Ν
ΝΑ ΧΙ ΝΑ

Ρ ΡΟ ΟΡ ΡΟ ΧΙ ΑΙΡΑ Λ ΡΝΑΙΑ ΡΑ Ι Α

ΝΑΝΝΙΝΑ ΣΑΚΚΑ-ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Εικονογράφηση: Διατσέντα Παρίση

Όλοι οι λαοί της γης έχουν τη δική τους Μυθολογία.
Ο άνθρωπος των προϊστορικών χρόνων ζούσε αδύναμος 
μέσα στη φύση. Ο κόσμος που απλωνόταν γύρω του 
ήταν εχθρικός. Μην μπορώντας να εξηγήσει τα φυσικά 
φαινόμενα (βροντή, αστραπή, κεραυνό, σεισμό) 
τα θεοποίησε. Έφτιαξε παντοδύναμους θεούς, 
αλλά και διάφορα όντα, δημιουργήματα της φαντασίας του, 
τρομερά στην όψη, καταστροφικά πλάσματα.



ΙΟΛΑ Ο ΠΑΛΟΝΙ

ΝΑΝΝΙΝΑ ΣΑΚΚΑ-ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Εικονογράφηση: Διατσέντα Παρίση

Η Γιόλα ήρθε ξαφνικά στη ζωή μου ένα καλοκαιριάτικο βράδυ. 
Στην αρχή μού φάνηκε σαν το κοριτσάκι της διπλανής αυλής, 
μόνο που τώρα ξέρω πως τίποτα δεν μπορεί να της μοιάζει, 
γιατί κι εκείνη δεν έμοιαζε με κανέναν. Μ’ έμαθε να βλέπω 
πέρα απ’ τον εαυτό μου και μέσα σ’ αυτόν. Μπαίναμε στο ίδιο 
όνειρο και ταξιδεύαμε στα «χαμένα καράβια», ακολουθώντας 
τον δρόμο που πάνε τα σύννεφα και τα πουλιά. Ακούγαμε 
τι λένε τα βότσαλα και τα κοχύλια στην αμμουδιά, ξεχωρίζαμε 
τις αλήθειες απ’ τα ψέματα. Στην κάψα του καλοκαιριού 
στολίζαμε τα μαλλιά μας μ’ αστερένια ανθάκια.



Ο Ι Ο

Ο ΡΟ ΙΛΙΑ Α

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ

Με αφορμή την απαγωγή της Ωραίας Έλένης οι Έλληνες 
ξεκίνησαν μεγάλο πόλεμο ενάντια στους Τρώες. Η θυσία 
της Ιφιγένειας, η διαμάχη του Αχιλλέα με τον Αγαμέμνονα, 
ο θάνατος του Πάτροκλου, η άγρια εκδίκηση του Αχιλλέα, 
η ανάμειξη των θεών κι ο μαρτυρικός θάνατος ηρώων είναι 
μόνο μερικά από τα επεισόδια του μακροχρόνιου πολέμου.
Η μοίρα όμως είχε αποφασίσει ότι η Τροία έπρεπε να πέσει.
Ο πολυμήχανος βασιλιάς της Ιθάκης, ο Οδυσσέας, έδωσε 
τη λύση με τον Δούρειο Ίππο. Η καταστροφή της Τροίας 
ήταν αναπόφευκτη.



Α Ι ΙΑ Α Α

ΑΘΗΝΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
Εικονογράφηση: P.K. 

Με ένα σημειωματάριο στο χέρι μαμά και κόρη ταξιδεύουν 
με τη φαντασία τους στα σπίτια έξι διάσημων προσωπικοτήτων, 
του Κάρολου Δαρβίνου, του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, 
του Ζίγκμουντ Φρόιντ, της Μαρί Κιούρι, της Βιρτζίνια Γουλφ 
και του Βίνσεντ Βαν Γκογκ.
Και οι έξι ακολούθησαν το όνειρό τους!!! Πώς τα κατάφεραν; 
H συγγραφέας, ψυχολόγος αλλά και μαμά Αθηνά Ανδρουτσοπούλου 
θίγει με διακριτικότητα και χιούμορ οικογενειακά, σχολικά και 
κοινωνικά ζητήματα, μεταφέροντας με τρόπο προσιτό σε παιδιά 
της προεφηβείας και της πρώιμης εφηβείας, αλλά και στους γονείς τους 
έννοιες όπως η διαφορετικότητα, η ισοτιμία, ο σεβασμός 
στον συνάνθρωπο και ακόμη γνώσεις για τη διατήρηση της ψυχικής 
ανθεκτικότητας και υγείας.

Ο Ι Ο



Ο Ι Ο

ΠΑΡΙ Ο

MARTA SANMAMED
Εικονογράφηση: Sonja Wimmer

Σ’ αυτή την ιστορία ένα μικρό σκυλί χάνεται 
στο πάρκο, ένα λαγουδάκι αποκοιμιέται για πάντα, 
ένα άλογο βρίσκεται πάνω στα σύννεφα και ένα πουλί 
φεύγει για ένα μακρινό ταξίδι.
Σ’ αυτή την ιστορία η Έιρήνη κάνει σκοινάκι, ο Τζορτζ 
κοιτά ψηλά στον ουρανό, η Μόλι βλέπει εφιάλτες 
στον ύπνο της και ο Ντάνι, με το σακίδιό του στην πλάτη, 
ξεκινά μια αναζήτηση.
Σ’ αυτή την ιστορία υπάρχουν τέσσερις άνεμοι και 
ένα δέντρο, το ψηλότερο στην πόλη, ένα δέντρο 
που δακρύζει...
Ένα βιβλίο για την απώλεια...



Ο Ι ΡΟ ΟΝΟ ΑΧΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΈΥΡΟΚΟΠΛΗ
 
Δύο είναι οι κόσμοι του Αργύρη. Ο κόσμος του σχολείου 
και ο ηλεκτρονικός. 
Στον πρώτο ασφυκτιά, στον δεύτερο απελευθερώνεται. 
Στον έναν θυμάται όσα θέλει να ξεχάσει, στον άλλον ξεχνάει 
όσα δε θέλει να θυμάται.
Μέχρι τη στιγμή που μια παρατεταμένη διακοπή ρεύματος 
θα αφαιρέσει από τη ζωή του και τους δύο κόσμους. 
Οι εφιάλτες του θα ζωντανέψουν, οι μνήμες του 
θα ξυπνήσουν, οι απορίες του θα γιγαντωθούν. 
Γύρω του και μέσα του όλα σκοτεινιάζουν – όπως τότε... 
Θα παραδοθεί και πάλι στο σκοτάδι, σαν δειλός και 
συνεσταλμένος που λένε όλοι πως είναι, 
ή θα παλέψει μαζί του γενναία, όπως πάλεψαν κάποτε 
οι μονομάχοι τους Ρωμαίους κατακτητές;



Ο ΛΑ Π ΡΟ ΠΟΛ Ι

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΈΥΡΟΚΟΠΛΗ
 
«Μέσα στα αναρίθμητα αστέρια υπάρχουν 
και κάποια δίδυμα... Όταν ένα απ’ αυτά πέσει στη γη, 
ούτε σβήνει ούτε χάνεται, όπως νομίζουν πολλοί. 
Μόνο γεννιέται σαν ένα πλάσμα που δε μοιάζει πολύ 
με τα άλλα και γι’ αυτό δεν το αναγνωρίζει κανείς. 
Τα πλάσματα αυτά για να ανακαλύψουν τον εαυτό τους 
κάνουν τα μεγαλύτερα ταξίδια αντιμετωπίζοντας 
πολλούς εχθρούς και κινδύνους. Αλλά ο ουρανός 
που τα γέννησε τους χαρίζει τα όπλα του 
και μ’ αυτά γίνονται οι λαμπεροί πολεμιστές της ζωής».



Ο Ι Ο

Ι ΑΙ Α Α –
Ι ΟΡΙΑ ΑΛΑΛΑ ΙΟ Α Α

Κείμενο: REBECCA LANGSTON-GEORGE
Εικονογράφηση: Janna Bock

Η Μαλάλα κατάγεται από το βόρειο Πακιστάν. Η σφαίρα 
που χτύπησε τη Μαλάλα μπήκε από το αριστερό της μάτι, 
διαπέρασε το πρόσωπό της και κατέληξε στον ώμο της. 
Αρχικά οι γιατροί δεν πίστευαν ότι έχει πληγωθεί σοβαρά, 
όμως αργότερα αντιλήφθηκαν ότι τα τραύματά της ήταν 
κρίσιμα για τη ζωή της. Ο εγκέφαλός της, τα νεύρα 
του προσώπου και η ακοή της είχαν υποστεί σοβαρές βλάβες. 
Τώρα ζει με την οικογένειά της στο Μπέρμιγχαμ, όπου 
θα συνεχίσει την εκπαίδευσή της, μέχρι μια μέρα να γυρίσει 
και πάλι στο Πακιστάν, οπλισμένη όχι με όπλα, 
αλλά με γνώσεις. 
Η Μαλάλα βραβεύτηκε με το βραβείο Νόμπελ Έιρήνης.



ΙΛΟ Ο Ι Α ΠΑΡΑ ΙΑ

ΓΙΩΤΑ ΒΑΣΣΗ
Εικονογράφηση: Steven George Coombes

Τρεις ιστορίες για τη ΔΙΑΦΟΡΈΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
την ΑΠΟΔΟΧΗ και τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
Το σχολικό λεωφορείο αποτελεί έναν μικρό κοινωνικό 
πυρήνα που γεφυρώνει το σπίτι με το σχολείο και 
ενσωματώνει μια μικρή κοινωνική ζωή με ερεθίσματα, 
συζητήσεις, όνειρα... Σε αυτό επιβαίνουν και 
ο Φίλιππος με τη Μυρσίνη, συμμαθητές του 
Δημοτικού και καλοί φίλοι. 
Πολλά ερωτήματα θα απασχολήσουν τους δύο φίλους 
στη διαδρομή.



Ο Ι Ο

Ο ΑΛΧ Ι

PAULO COELHO

«Όταν θέλεις κάτι παρά πολύ, όλο το σύμπαν συνωμοτεί 
για να τα καταφέρεις».
Ο Αλχημιστής είναι η ιστορία του Σαντιάγο, ενός νεαρού βοσκού 
της Ανδαλουσίας, που αφήνει την πατρίδα του για να ριχτεί 
στην αναζήτηση ενός θησαυρού κρυμμένου στις πυραμίδες.
Στον δρόμο ο Σαντιάγο θα συναντήσει μια πανέμορφη τσιγγάνα, 
έναν άντρα που αποκαλεί τον εαυτό του βασιλιά 
κι έναν αλχημιστή, ο οποίος θα τον μάθει να διαβάζει τα σημάδια 
της μοίρας, να ακούει την καρδιά του και, πάνω απ’ όλα, 
να ακολουθεί με πίστη και αποφασιστικότητα το όνειρό του.



Ο Ι ΡΟ ΠΡΙ ΙΠΑ

ANTOINE 
DE SAINT-EXUPÉRY
Mετάφραση: Ντόρα Ηλιοπούλου-Ρογκάν

Το πασίγνωστο έργο με την πρωτότυπη εικονογράφηση.

Έχουμε εδώ ένα μεγάλο μυστήριο. Για εσάς που αγαπάτε 
επίσης τον μικρό πρίγκιπα, όπως και για μένα, τίποτα δεν είναι 
παρόμοιο στο σύμπαν αν σε ένα μέρος, δίχως να ξέρουμε πού, 
ένα πρόβατο που δεν το ξέρουμε έχει φάει, ναι ή όχι, 
ένα τριαντάφυλλο...
Κοιτάξτε τον ουρανό. Αναρωτηθείτε: «Το πρόβατο έφαγε, 
ναι ή όχι, το λουλούδι;» Και θα δείτε πως όλα αλλάζουν...
Και κανένας ενήλικας δε θα καταλάβει, ποτέ, ότι αυτό 
έχει τόσο μεγάλη σημασία!



Ο Ι Ο

Ο ΑΝ Α Ι Ο Α ΡΟ
ΠΑΡΟ ΙΑ Ι
Α Ρ ΑΡΑ
ΑΙ Α ΧΡ Α Ι Α ΑΡΑ ΙΑ

ΈΛΈΝΗ ΤΣΑΛΔΙΡΗ

Το βιβλίο αυτό έχει ως στόχο:
α) Να σου παρουσιάσει το έργο ενός Έλληνα 
καλλιτέχνη: το «Φανταστικό Θέατρο» 
του Δημήτρη Μυταρά.
β) Να σου διηγηθεί μια μικρή ιστορία για τη φιλία.
γ) Να σου μάθει τον τρόπο για να φτιάξεις κι εσύ 
τη δική σου εικόνα.
δ) Να σου εξηγήσει τις βασικές αρχές των χρωμάτων.



Ο ΑΝ Α Ι Ο Α ΡΟ
ΠΑΡΟ ΙΑ Ι

ΙΑΝΝ ΟΡΑΛ ΑΙ
Ο Ι Ο ΠΑΙΧΝΙ Ι
Ν Χ Α Ν

ΈΛΈΝΗ ΤΣΑΛΔΙΡΗ

Το βιβλίο αυτό έχει ως στόχο:
α) Να σου παρουσιάσει το έργο ενός Έλληνα 
καλλιτέχνη: τη ζωγραφική του Γιάννη Mόραλη.
β) Να σου διηγηθεί μια μικρή ιστορία για τη φιλία.
γ) Να σου μάθει τον τρόπο για να φτιάξεις κι εσύ 
τη δική σου εικόνα.
δ) Να σου εξηγήσει τις βασικές αρχές των σχημάτων.



Ο Ι Ο

Ο ΑΝ Α Ι Ο Α ΡΟ
ΠΑΡΟ ΙΑ Ι

Α Ο Λ
ΑΙ Ο ΑΛΛΟ Ο Ο Π Ρ Α

ΈΛΈΝΗ ΤΣΑΛΔΙΡΗ

Το βιβλίο αυτό έχει ως στόχο:
α) Να σου παρουσιάσει το έργο ενός Έλληνα 
καλλιτέχνη: τη «Ζωντανή Ζωγραφική» 
του Κώστα Τσόκλη.
β) Να σου διηγηθεί μια μικρή ιστορία ενάντια 
στην εκμετάλλευση των ζώων.
γ) Να σου μάθει τον τρόπο για να φτιάξεις κι εσύ 
τη δική σου εικόνα.
δ) Να σου εξηγήσει τις βασικές αρχές της κατασκευής 
στον χώρο.



Α Ι ΛΟ Α

ΜΑΡΙΑ ΔΑΡΔΑΝΟΥ

Η μαγική φλόγα, που τόσο απελπισμένα ψάχνει 
ο Κίμπο και μαζί με αυτόν όλοι εμείς, είναι στην ουσία 
η αναζήτηση της γαλήνης που βρίσκεται εξαρχής 
μέσα μας. Η ιστορία μάς ξεναγεί σε διάφορα στάδια 
από τα οποία έχουμε περάσει, ή περνάμε, όσοι έχουμε 
αποφασίσει να αφήσουμε πίσω μας όλες τις μορφές 
που παίρνει ο φόβος, όπως άγχος, στεναχώρια, θυμό 
και απομόνωση από όλους και όλα, ακόμη και από 
τον ίδιο μας τον εαυτό.



Ο Ι Ο

ΝΝ Α Ρ ΟΠΑΝΑ

ΓΙΩ ΑΡΑΧ
Εικονογράφηση: Γιώργος Παπαδημητρίου

Δύο καλά παιδιά, οι εξόριστοι της τάξης, θα βρεθούν 
(εξαιτίας μιας τελείως αθώας σκανταλιάς) στους άδειους διαδρόμους 
του σχολείου, περιμένοντας το σχόλασμα. Έκεί ακριβώς 
θα τους περιμένει ο ραδιούργος καθηγητής της φυσικής, 
και από εκείνη τη στιγμή η ιστορία της ανθρωπότητας, 
σε ένα μακρινό σημείο του σύμπαντος, θα αλλάξει πορεία. 
Κυνηγημένα σε υπόγειες στοές, αντιμέτωπα με έναν απάνθρωπο 
πολιτισμό, θα τα βάλουν με αιμοβόρικα σκυλιά, θα σαγηνεύσουν 
ένα συμβούλιο επιστημόνων, θα αναστατώσουν μια ολόκληρη 
πόλη και τελικά θα ανατρέψουν την ιστορία, στέλνοντας 
στο τέλος και τον καθηγητή σε διακοπές (για βελτίωση 
της υγείας του). Για να μάθεις πώς περνάει κανείς ευχάριστα, 
σε ένα παράλληλο σύμπαν, αν διαθέτει χρονομηχανή.



ΑΡ Ο !

ΛΙΑΝΑ ΔΈΝΈΖΑΚΗ

ΒΡΑΒΈΙΟ ΚΥΚΛΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2010 
ΜΈΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ «ΦΑΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ»

Ο Μάριος δε βρίσκει τον λόγο να χάνει χρόνο με το διάβασμα 
και προτιμά να παίζει ηλεκτρονικά παιχνίδια. Όταν όμως 
προκηρύσσεται ένας σχολικός διαγωνισμός με θέμα «Κοιτάζω 
τ’ αστέρια κι αναρωτιέμαι...» και έπαθλο τη συμμετοχή 
σε διαστημική κατασκήνωση, ανακαλύπτει μια καινούρια χρήση 
του υπολογιστή και των βιβλίων και εμπνέεται για να ασχοληθεί 
με το σύμπαν και τα μυστικά του. 



Ο Ι Ο

Α ΠΑΙ ΙΑ Ρ Ο Ν
ΟΙ ΝΟ Π ΛΙ ΑΠΑΝ Ο Ν

Επιμέλεια: Bettina Stiekel

Γιατί η κρέμα είναι μαλακή;
Γιατί υπάρχουν αγόρια και κορίτσια;
Πόσο ακόμα θα γυρίζει η Γη;
Έρωτήσεις τόσο απλές, ώστε θα μπορούσε να τις κάνει 
κάθε παιδί. Κι όμως, λίγοι είναι σε θέση να τις απαντήσουν. 
Νομπελίστες όλων των κατηγοριών εξηγούν, με τρόπο 
κατανοητό και εκπληκτικά απλό, πολύπλοκα προβλήματα 
της εποχής μας και απαντούν σε βασικές ερωτήσεις, τις οποίες 
θα έπρεπε να περιμένουν όχι μόνο οι γονείς των εξαιρετικά 
περίεργων παιδιών.
Το βιβλίο αυτό, γραμμένο από επιστήμονες, πολιτικούς 
και καλλιτέχνες, απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους, 
αποδεικνύοντας πόσο σημαντική είναι μια καλή γενική παιδεία 
ακόμα και σε αυτή την εποχή της εξειδίκευσης.



Ν Χ Α Α Α Ν

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΈΥΡΟΚΟΠΛΗ
Εικονογράφηση: P.K.

Στην αρχή ο κόσµος ήταν ένα πελώριο δέντρο, έλεγαν 
οι ξυλοκόποι του δάσους. Κάποτε όµως σχίστηκε 
στα δυο και το µισό δέντρο κρεµάστηκε κάτω από το άλλο 
του µισό. Αλλά µαζί µε το δέντρο χωρίστηκε και 
η ζωή, χωρίστηκε και η ευτυχία. Ο µόνος τρόπος 
για να ξαναενωθούν όλα είναι να αγαπήσουν οι άνθρωποι 
µε πάθος τα αστέρια. Μόνο έτσι θα δυναµώσουν 
οι αχτίδες τους και σαν δυνατά σχοινιά θα σηκώσουν πάλι 
ψηλά το κάτω µισό δέντρο για να ενωθεί 
µε το πάνω του µισό. Γι’ αυτό και ο Αρσένης θέλει πολύ 
να γίνει φίλος µε ένα αστέρι, µα δεν ξέρει τον τρόπο. 
Η απάντηση κρύβεται στο χριστουγεννιάτικο παραµύθι 
που θα του πει ο παππούς του. 

ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΛΛΑ!



ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΛΛΑ!

Ο ΠΑΠΠΟ Χ

ΔΗΜΗΤΡΑ Π. ΠΥΡΓΈΛΗ
Εικονογράφηση: P.K.

Όταν ήμουν μικρός, προσπαθούσα να κρατήσω 
τα βλέφαρά μου ανοιχτά για να σε δω!
Τα χρόνια πέρασαν...
Η αγάπη μου όμως για σένα δεν έσβησε.
Τώρα πια μεγάλωσα. Τα μαλλιά μου άσπρισαν.
Οι ρυτίδες στο μέτωπό μου φανερώνουν πως
ξεμάκρυνα από την πρώτη μου νιότη.
Όσο κι αν μεγάλωσα, δεν έπαψα να χαίρομαι 
σαν μικρό παιδί για όλα αυτά που έζησα, 
αλλά και να ανυπομονώ για όλα εκείνα που θα ’ρθουν. 
Φέτος δε θέλω να μου φέρεις δώρο. 
Θα σε περιμένω εγώ με δώρα και σου υπόσχομαι 
να μην κλείσουν τα βλέφαρά μου.

Ο παππούς Έυτύχης



Α Α Ι Α ΧΡΙ Ο ΝΝΑ
Ο Ν ΑΝ

ΑΡΙΣΤΈΙΔΗΣ ΔΑΓΛΑΣ
Εικονογράφηση: Μαριάννα Τρώντσιου

«Τα Χριστούγεννα, Κωνσταντή μου, όσο φτωχικά κι αν είναι, 
παραμένουν η λαμπρότερη γιορτή του χρόνου. Η φύση 
το ξέρει πως θα ’ρθει ο Χριστός και ξεθαρρεύει», έλεγε η γιαγιά 
στον εγγονό της.
Ήξερε καλά πως ο άνθρωπος δε θέλει πολλά για να είναι 
ευτυχισμένος και η μεγάλη πείρα της και τα βάσανα της ζωής 
την είχαν μάθει να κάνει το λίγο πολύ και να μεταμορφώνει 
μια στιγμή συνηθισμένη σε προσμονή γλυκιά.



ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΛΛΑ!

Ο Α Ι Ο Α Ι Α

ΓΙΩΤΑ ΛΙΒΑΝΗ
Εικονογράφηση: P.K.

Τι κι αν είσαι διαφορετικός; 
Έρχεται μια στιγμή που τα αλλάζει όλα.
Ένα χάδι, μια τρυφερή αγκαλιά, ένα μαγικό άγγιγμα 
σου δίνει δύναμη. 
Και όλα φαίνονται μαγικά, καινούρια. Και πάνω 
από όλα ο αλτρουισμός, η αγάπη χωρίς όρια και χωρίς 
ανταλλάγματα για όλα τα πλάσματα της γης.
Και να θυμάσαι ότι όλα τα όνειρα γίνονται αληθινά 
αν τα πιστέψεις. 



Ο ΡΟ

ΓΙΩΤΑ ΛΙΒΑΝΗ
Εικονογράφηση: P.K.

«Μου έχουν πει ότι, αν στείλεις ένα γράµµα µε 
µια µεγάλη ευχή στον Άγιο Βασίλη, αυτός ίσως και 
να µπορεί να την πραγµατοποιήσει. Αρκεί να τη ζητήσεις 
από τα βάθη της καρδιάς σου», σκέφτηκε η Δέσποινα. 
Την άλλη µέρα το πρωί έγραψε την ευχή της και 
την άφησε να ταξιδέψει έξω από το παράθυρο.
Όµως η ευχή της Δέσποινας ήταν διαφορετική. 
Δε ζητούσε κούκλες, ούτε ρούχα ούτε παιχνίδια 
και στολίδια...



ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΛΛΑ!

Α Ι Ο Α ΙΛ ΠΑΡΑ ΑΛ

ΔΈΣΠΟΙΝΑ ΠΈΤΡΗ

Μια διαφορετική χριστουγεννιάτικη ιστορία για 
τη σημασία της αγάπης, της φιλίας, της αισιοδοξίας 
και της ελπίδας. Ο Άγιος Βασίλης με τα ξωτικά και 
παρέα με όλα τα άλλα παραμυθένια πλάσματα έχουν 
ξεκινήσει τις ετοιμασίες για τη χριστουγεννιάτικη 
γιορτή. Τι θα γίνει όμως αυτή τη χρονιά που ο Άγιος 
δέχεται μια ευχή διαφορετική από τις άλλες; 
Θα χρειαστεί σίγουρα βοήθεια αυτή τη φορά... 
Θα τα καταφέρει, άραγε, να πραγματοποιήσει 
την ευχή και να επιστρέψει έγκαιρα στη μακρινή χώρα του; 
Θα προλάβει τη γιορτή που ετοιμάζουν οι φίλοι του;






