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Ευγένιος Τριβιζάς

“

Οι δραπέτες της σκακιέρας
Ο Ευγένιος Τριβιζάς είναι ο καλύτερος παραμυθάς του καιρού μας.
Σε κάθε του έργο το αποδεικνύει.
«Οι δραπέτες της σκακιέρας»
είναι ένα ποιητικό παραμύθι που
παρασύρει μικρούς και μεγάλους.

EY°ENIO™
TPIBIZA™

4+

«Βιβλιοθήκη», Ελευθεροτυπία

Ο Τριβιζάς με τους μύθους του,
έμμεσα, τρυφερά, με λεπτές
διαδικασίες και με γνώση της παιδικής νοημοσύνης, εξασφαλίζει
την πολυπόθητη και πολυσυζητημένη αγωγή των παιδιών,
ο ποιητής παραμυθιών γίνεται
έτσι ο καλύτερος παιδαγωγός.
Γεώργιος Μπαμπινιώτης

Ό,τι καλύτερο μπορούσε να μας
συμβεί, ειδικά στις μέρες μας,
θαρρώ πως είναι ο Ευγένιος Τριβιζάς! Ο θαυματοποιός Τριβιζάς.
Ακόμα κι αν δεν υπήρχε, θα άξιζε
να τον εφεύρουμε!
Φωτεινή Τσαλίκογλου
Καθηγήτρια Ψυχολογίας
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Ο μόνος σύγχρονος συγγραφέας
εν ελλάδι που μπορεί
ανεπιφύλακτα να διεκδικήσει το
χρίσμα του παραμυθά.
Το Βήμα

Υπό έκδοση:
• Ταξίδια με τον Ευγένιο –
∆ίτομος οδηγός σε όλα τα
βιβλία του Ευγένιου Τριβιζά

ÂÈÎ ﬁ ÓÂ ˜:
ƒ∞ π∞
μ∞ ¡
ƒμ∞∫ ∏

KA§ENTH™

Εικονογράφηση: Ράνια Βαρβάκη
Ένα βράδυ, στην άκρη μιας παλιάς σκακιέρας, συναντιούνται
κρυφά η λευκή βασίλισσα και ένας μαύρος αξιωματικός και
δραπετεύουν από τη σκακιέρα με το τρένο των πλήκτρων, ακολουθώντας το ασημένιο μονοπάτι μιας φεγγαραχτίδας. Χωρίς το
μαύρο αξιωματικό και τη λευκή βασίλισσα, το παιχνίδι δεν μπορεί να συνεχιστεί. Τα υπόλοιπα πιόνια είναι αποφασισμένα να
βρουν και να τιμωρήσουν σκληρά τους ασυλλόγιστους δραπέτες.

Oι «∆ραπέτες της σκακιέρας» κυκλοφορούν και σε συλλεκτική
έκδοση με cd σε μουσική Γιώργου Kουρουπού με την Oρχήστρα
των Xρωμάτων από την όπερα της Λυρικής Σκηνής.

9 789602 192160

9 789602 192207

ISBN: 978-960-219-216-0 [χωρίς CD] · 978-960-219-220-7 [με CD]
Τιμή: 21,05€ [χωρίς CD], 27,75€ [με CD] · Σελίδες: 112 · ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ.
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Ευγένιος Τριβιζάς

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα
4+

Bestseller

Εικονογράφηση: Μιχάλης Κουντούρης
Η πρωτοχρονιάτικη ιστορία μιας παρέας παιδιών που προσπαθούν να βρουν τις χαμένες τους φωνές σε ένα μαγεμένο κάστρο για να τραγουδήσουν τα κάλαντα. Η μάγισσα Φρικαντέλα
μισεί αφάνταστα όλα τα καλά. ∆ε χορεύει καλαματιανό. Χορεύει μόνο κακαματιανό. ∆εν τρώει ποτέ της καλαμαράκια. Τρώει
μόνο κακαμαράκια. ∆εν πίνει πορτοκαλάδα, μόνο πορτοκακάδα.
Αλλά, πάνω απ’ όλα, μισεί τα κάλαντα. Όταν, λοιπόν, παραμονές
πρωτοχρονιάς ακούει τα παιδιά της γειτονιάς να τραγουδάνε τα
κάλαντα, γίνεται έξω φρενών, τους κλέβει τις φωνές τους και
τις φυλακίζει σε μπαλόνια. Η απολαυστική περιπέτεια συνεχίζεται στους χιονισμένους δρόμους της πόλης και στο κάστρο
της μάγισσας, όπου τα παιδιά με επικεφαλής τον τετραπέρατο
Σεβαστιανό Μπισμπικούκη αναζητούν τα μπαλόνια με τις κλεμμένες φωνές τους. Το βιβλίο συνοδεύεται από ένα παράρτημα με
τα κάλαντα από διάφορα μέρη της Ελλάδας και από ένα τριγωνάκι
που τα παιδιά μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να ζωντανέψουν το παραμύθι με τις δικές τους φωνές.
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9 789602 191439

ISBN: 960-219-143-0 · Τιμή: 15,02€ · Σελίδες: 64 · ∆ιαστάσεις: 22x32 εκ.

Ευγένιος Τριβιζάς

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Ένα δέντρο, μια φορά
4+

Εικονογράφηση: Νικόλας Ανδρικόπουλος
Μια τρυφερή χριστουγεννιάτικη ιστορία που συγκινεί μικρούς
και μεγάλους... Ένα χριστουγεννιάτικο βράδυ, στο ζοφερό πεζοδρόμιο μιας πόλης, συναντιούνται ένα παραμελημένο δέντρο
και ένα φτωχό αγόρι. Το δέντρο βλέπει από τα παράθυρα των
σπιτιών τα καταστόλιστα δέντρα και ζηλεύει. Ζητά από το αγόρι
να το στολίσει. Εκείνο, όμως, ούτε στολίδια έχει, ούτε χρήματα.
Πώς είναι δυνατόν να στολίσει ένα μίζερο δέντρο στη μέση ενός
παγωμένου πεζοδρομίου; Κι όμως... εκείνη η νύχτα είναι μια
νύχτα ονείρων, μια νύχτα μαγική... ∆ιεθνής παραγωγή σε 3D
Animation από την ΕΡΤ και την Time Lapse Pictures, σε μουσική
∆. Παπαδημητρίου, με τους ∆. Σαββόπουλο, Μ. Ναυπλιώτου, ∆.
Πιατά, Π. Χαϊκάλη, Θ. Αθερίδη, ∆. Σκιάδη.

“

Σε μιαν ατμόσφαιρα που ανακαλεί το «Κοριτσάκι με τα σπίρτα», ο ιδιοφυής Τριβιζάς στήνει μια συγκινητική, ονειρική
ιστορία, που αποδίδει το πραγματικό περιεχόμενο των Χριστουγέννων. Εξαιρετικά εικονογραφημένο, το βιβλίο είναι
πραγματικό κόσμημα.
Ελευθεροτυπία

9 789602 191804

ISBN: 978-960-219-180-4 · Τιμή: 15,31€ · Σελίδες: 48 · ∆ιαστάσεις: 22x29 εκ.
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Ευγένιος Τριβιζάς

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΧΑΡΤΑΕΤΩΝ

Ο Ιγνάτιος και η γάτα
4+

Εικονογράφηση: Βαγγέλης Παυλίδης
Η απίστευτη περιπέτεια ενός βιβλιόφιλου ποντικού που τολμάει
να φάει μία γάτα.
Στη μυθική βιβλιοθήκη της Φουρφουρμβέργης, στο διακοσιοστό
εξηκοστό ράφι μιας μισοσκότεινης αίθουσας, πίσω από μια ατέλειωτη σειρά συγγραμμάτων που δεν τα διαβάζει ποτέ κανείς,
ζει ο Ιγνάτιος, ένας διανοούμενος ποντικός που τρελαίνεται να
τρώει βιβλία. Για πρωινό τρώει αφιερώσεις και υπότιτλους, για
μεσημεριανό μια μερίδα άλγεβρας και το βράδυ λίγα ρομαντικά
στιχάκια. Ανάμεσα στα βιβλία της βιβλιοθήκης βρίσκεται και μια
παλιά ζωολογία που στην εικοστή σελίδα έχει τη ζωγραφιά μιας
γάτας. Ο Ιγνάτιος παίρνει μια μέρα την ιστορική απόφαση να φάει
τη ζωγραφιά της γάτας. Το κατόρθωμά του, όμως, προκαλεί πανικό στη Φουρφουρμβέργη. Ο ίδιος ο Ιγνάτιος, έχοντας φάει τη ζωγραφιστή γάτα, πιστεύει ότι με την ίδια ευκολία μπορεί να φάει
και μια αληθινή γάτα. Η στιγμή της αλήθειας δεν αργεί να φτάσει.
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9 789602 191156

ISBN: 978-960-219-115-6 · Τιμή: 13,21€ · Σελίδες: 48 · ∆ιαστάσεις: 22x29 εκ.

Ευγένιος Τριβιζάς

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΧΑΡΤΑΕΤΩΝ

Η ∆όνα Τερηδόνα και το μυστικό της γαμήλιας τούρτας
4+

Bestseller

Εικονογράφηση: Κατερίνα Βερούτσου
Ένα λιχούδικο παραμύθι για όσους αγαπάνε τα γλυκά, αλλά αμελούν να πλένουν τα δόντια τους.
Η ∆όνα τερηδόνα, μια πεντάμορφη αρχόντισσα, έχει το πιο γλυκό
και φωτεινό χαμόγελο του κόσμου. Όσο όμως γλυκό και φωτεινό είναι το χαμόγελό της, τόσο σκοτεινή και μοχθηρή είναι η
ψυχή της. Έτσι, λοιπόν, όταν μια μέρα ο πιστός της καθρέφτης
την πληροφορεί ότι ένα κοριτσάκι που το λένε Λουκία έχει ένα
χαμόγελο ακόμα πιο όμορφο από το δικό της, αποφασίζει να
βάλει σε εφαρμογή ένα ύπουλο σχέδιο για να της καταστρέψει
τα δόντια. Ανοίγει ένα ζαχαροπλαστείο απέναντι από το σπίτι
της και περιμένει τη Λουκία να πέσει στην παγίδα. Θα πετύχουν
τα υποχθόνια σχέδια της ∆όνας τερηδόνας; Θα μπορέσει η μικρή
Λουκία να αντισταθεί στον αβάστακτο πειρασμό του χορού των
γλειφιτζουριών, των λουκουμάδων και της υπέροχης γαμήλιας
δεκαώροφης τούρτας;

9 789602 191163

ISBN: 978-960-219-116-3 · Τιμή: 13,21€ · Σελίδες: 64 · ∆ιαστάσεις: 22x29 εκ.

7

Ευγένιος Τριβιζάς

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΧΑΡΤΑΕΤΩΝ

Το τηγάνι του δήμιου
4+

Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια
Μια ξεκαρδιστική ιστορία με έναν αυστηρό αλλά αναποφάσιστο
βασιλιά, έναν αφηρημένο ποιητή και έναν ανυπόμονο δήμιο.
Ένας αφηρημένος ποιητής μπαίνει κατά λάθος στον κήπο των
ανακτόρων και ερωτεύεται παράφορα την ωραία Τιραντώ, την
κόρη του βασιλιά Παχουλούτσικου του Πολύγνωμου. Επειδή,
όμως, από τη χαρά του παραβαίνει τις απαγορευτικές πινακίδες
και αρχίζει να κάνει τούμπες στο βασιλικό γρασίδι και να μαδάει μαργαρίτες –κάτι που απαγορεύεται, βέβαια, αυστηρά– ο
βασιλιάς τον καταδικάζει σε θάνατο. Οι φρουροί οδηγούν τον
ποιητή στην πλατεία και ο δήμιος ετοιμάζεται να τον εκτελέσει.
Τότε, όμως, αρχίζουν να καταφθάνουν, ο ένας μετά τον άλλο,
οι αγγελιοφόροι του αναποφάσιστου βασιλιά, ο οποίος αλλάζει
συνέχεια γνώμη σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης του κατάδικου.
Με τι θα εκτελεσθεί τελικά; Με τσεκούρι, με τηγάνι, ή με πιπέρι;
Εκτός, βέβαια, αν δεν εκτελεσθεί και θριαμβεύσει η αγάπη…
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9 789602 191118

ISBN: 978-960-219-111-8 · Τιμή: 13,21 • Σελίδες: 56 · ∆ιαστάσεις: 22x29 εκ.

Ευγένιος Τριβιζάς

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΧΑΡΤΑΕΤΩΝ

Οι χελώνες του βαρώνου
4+

ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 2003

Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια
Η συναρπαστική ιστορία ενός πάμπλουτου βαρώνου, ενός σεσημασμένου διαρρήκτη και ενός απαραβίαστου χρηματοκιβωτίου. Ο πάμπλουτος βαρώνος Φλαφ Φον Φλουφ έχει αφάνταστα
πολλά λεφτά. Έχει σμαράγδια και κοράλλια και ρουμπίνια και
φλουριά. Έχει πολύτιμες κορώνες και εκατό χρυσές χελώνες.
∆εν είναι, όμως, καθόλου ευτυχισμένος, επειδή φοβάται πως θα
τον κλέψουν, θα τον ξεγελάσουν και θα τον ληστέψουν. Χτίζει,
λοιπόν, γύρω από τον πύργο του μια ψηλή μάντρα με συρματόπλεγμα, γεμίζει τον κήπο του με παγίδες, βάζει ογδόντα επτά
συναγερμούς και τελικά αγοράζει το πιο μεγάλο, το πιο ακριβό
και το πιο ανθεκτικό χρηματοκιβώτιο του κόσμου και κλειδώνεται μέσα μαζί με τους θησαυρούς του. Η ζωή του, όμως, αλλάζει
ριζικά, όταν μια πρωτοχρονιάτικη βραδιά ένας διαρρήκτης καταφέρνει να διαρρήξει το απαραβίαστο χρηματοκιβώτιο.

9 789602 191149

ISBN: 978-960-219-114-9 · Τιμή: 13,21€ · Σελίδες: 64 · ∆ιαστάσεις: 22x29 εκ.
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Ευγένιος Τριβιζάς

ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΛΥΜΥΘΙΑ

Τα 88 ντολμαδάκια
Μια σειρά μαγευτικών βιβλίων που μπορεί να τα διαβάζει κανείς σκαρφαλωμένος σε μια χρυσή βερικοκιά,
κρυμμένος σε μια κρυστάλλινη θαλασσινή σπηλιά ή ξαπλωμένος σε ένα ιπτάμενο χαλί. Και κάθε φορά που τα
διαβάζει, θα του λένε μια διαφορετική ιστορία. Τα πρωτοποριακά αυτά βιβλία δε διαβάζονται από την αρχή
ως το τέλος, όπως τα συνηθισμένα βιβλία. Αποτελούνται από μικρές ενότητες με τις οποίες ο αναγνώστης

4+

Bestseller

Εικονογράφηση: Ράνια Βαρβάκη
Πόσα ντολμαδάκια πρέπει να μαγειρέψει ο μάγειρας της Ντολμανδίας για τους δώδεκα αστρονόμους; Τι σχεδιάζουν οι μυστικοί
πράκτορες από τον πλανήτη των δεινοσαύρων; Θα χοροπηδήσει
το ελεφαντάκι στο κρεβάτι του δημάρχου; Ποιος καραδοκεί πίσω
από την πόρτα του σπιτιού με την κόκκινη κληματαριά στην οδό
Κοψοχολιάς; Θα ξεφύγει η Έμμα από τους γιγάντιους σκόρους
που την καταδιώκουν; Θα βρει τη χαμένη φλογέρα και το πήλινο αηδονάκι ή θα τη μεταμορφώσει ο μάγος του παλατιού σε
μανταλάκι της μπουγάδας; Εσύ θα τα αποφασίσεις όλα αυτά και
άλλα πολλά ακόμα.

Υπό έκδοση:
• Οι 66 εξωγήινοι ξιφομάχοι
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9 789602 190807

ISBN: 978-960-219-080-7 · Τιμή: 17,00€ · Σελίδες: 168 · ∆ιαστάσεις: 29x22 εκ.

Ευγένιος Τριβιζάς

ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΛΥΜΥΘΙΑ

Τα 33 ροζ ρουμπίνια
συνθέτει τις δικές του ιστορίες. Εμπεριστατωμένη μελέτη ερευνητών του Τμήματος Η/Υ και Πληροφορικής
του Πανεπιστημίου Πατρών (Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλής Απόδοσης)* διαπίστωσε ότι
τα «88 Ντολμαδάκια» περιλαμβάνουν ακριβώς 1.921 διαφορετικές ιστορίες.

4+

Εικονογράφηση: Ράνια Βαρβάκη
Τι περιμένει τον ατρόμητο ιππότη Ροδόλφο Ρουλεμάν που ξεκινάει ένα πρωί με το Χουζουρίξ, το πιστό αλλά νυσταλέο του
άλογο, για να βρει την τύχη του; Θα συναντήσει το ρινόκερο που
κατάπιε το ουράνιο τόξο; Θα κόψει τη μαργαρίτα που λέει πάντα
«σ’ αγαπώ»; Θα βάλει το χέρι του στο κοφίνι με τα φαρμακερά
φίδια; Θα ταξιδέψει στον ωκεανό με τις χίλιες εκατό ρουφήχτρες;
Θα ξυπνήσει το δράκο με τα ασημένια λέπια; Με ποιον τρόπο θα
τον ανακρίνει ο αμείλικτος βασανιστής; Θα τον βασανίσει με το
μαρτύριο της καυτής πιπεριάς ή με το βασανιστήριο της αποτρόπαιης γαργάρας;

* T. Kostakis and E. Gallopoulos, “The 88 Ntolmadakia” eigenvector and beyond: Link Analysis and Linear
Algebra on children’s books.

9 789602 191309

ISBN: 978-960-219-130-9 · Τιμή: 24,00€ · Σελίδες: 256 · ∆ιαστάσεις: 29x22 εκ.
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Ευγένιος Τριβιζάς

Πανχελωνιακός εναντίον Λαγουδένιας Λαίλαπας
4+

Εικονογράφηση: Ράνια Βαρβάκη
Ένα βιβλίο-ντοκουμέντο, ένα βιβλίο-ορόσημο, ένα μνημειώδες
βιβλίο που θα συγκινήσει, θα συγκλονίσει και θα εμπνεύσει γενεές και γενεές ποδοσφαιρόφιλων. Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται
σε όσους αγωνίζονται και κερδίζουν αγώνες που όλοι θεωρούν
εκ των προτέρων χαμένους.

“

Ένα βιβλίο που υμνεί το ομαδικό πνεύμα, την αφοσίωση, την προσπάθεια. [...] Όμορφες και χιουμοριστικές οι εικόνες
από τη Ράνια Βαρβάκη, ενώ στο τέλος ακολουθούν ενδιαφέρουσες δραστηριότητες για τα παιδιά. Ένα ακόμα υπέροχο
βιβλίο από τον Ευγένιο Τριβιζά!
kosvoice.gr
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9 789602 192900

ISBN: 978-960-219-290-0 · Τιμή: 14,08€ · Σελίδες: 96 · ∆ιαστάσεις: 18,5x21,5 εκ.

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ: Η ΑΥΛΑΙΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ

Ευγένιος Τριβιζάς

∆ώδεκα παρά δώδεκα

O πόλεμος της κουτσουλιάς
8+

∆ώδεκα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, η κοσμική σύγκρουση μεταξύ μέλλοντος και παρελθόντος οδηγεί το σύμπαν στα πρόθυρα του
απόλυτου χάους… Tο ονειρόδραμα του ποιητή
παραμυθιών Ευγένιου Τριβιζά. Πρωτοπαίχτηκε
τα Χριστούγεννα του 2014 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε σκηνοθεσία του Φωκά Ευαγγελινού, με τον Γρηγόρη Βαλτινό στο ρόλο του
Παλιού, τον Πάνο Μουζουράκη στο ρόλο του
Νέου Χρόνου και μουσικές συνθέσεις του ∆ημήτρη Παπαδημητρίου.

Οι κάτοικοι δυο χωρών συναντιούνται τις Κυριακές στην κοιλάδα με τις ανεμώνες και παίζουν
με χαρτοπόλεμο και σερπαντίνες. ∆υο έμποροι
όπλων όμως είναι αποφασισμένοι να πείσουν
τους ηγέτες τους να πολεμάνε από δω και πέρα,
όχι με χαρτοπόλεμο και σερπαντίνες, αλλά με
θανατηφόρα τόξα και βέλη.
Για να επιτύχουν τον σκοπό τους, βάζουν σε
εφαρμογή ένα σατανικό και ύπουλο σχέδιο,
ώσπου ένας αμείλικτος πόλεμος κινδυνεύει
να ξεσπάσει στην περιοχή, ένας πόλεμος που
έμεινε στην ιστορία με το όνομα «Ο Πόλεμος της
Κουτσουλιάς».

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ PUBLIC 2015

∆ώδεκα παρά δέκα
9 789602 193273

ISBN: 978-960-219-327-3 · Τιμή: 14,08€ · Σελίδες: 96 · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.

Ο Πόλεμος της Κουτσουλιάς

ISBN: 978-960-219-037-9 · Τιμή: 14,15€ · Σελίδες: 136 · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
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Χρήστος Μπουλώτης

Η επανάσταση των παλιών παιχνιδιών
Ο Χρήστος Μπουλώτης
γεννήθηκε στη Μύρινα της
Λήμνου. Είναι αρχαιολόγος στην
Ακαδημία Αθηνών. ∆ίδαξε στο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο και διδάσκει
στα μεταπτυχιακά τμήματα
της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς
και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών
Τεχνών. Έχει κάνει ανασκαφές
στην Κρήτη, στη Σαντορίνη,
στην αρχαία Ήλιδα και στη
Λήμνο. Παράλληλα, από το 1987
ασχολείται συστηματικά και με
την παιδική λογοτεχνία. Έχει
εκδώσει περισσότερα από
εβδομήντα βιβλία. Το έργο του
«Η παράξενη αγάπη του αλόγου
και της λεύκας» τιμήθηκε το 1989
με το ευρωπαϊκό βραβείο Pier
Paolo Vergerio. «Ο κλέφτης
των καρπουζιών» και
«Το άγαλμα που κρύωνε» πήραν
το ετήσιο βραβείο του ελληνικού
παραρτήματος της ΙΒΒΥ το 2003
και το 2000 αντίστοιχα.

6+

Εικονογράφηση: Φωτεινή Στεφανίδη
Μια απολαυστική περιπέτεια γεμάτη παιχνίδια και μηνύματα,
όπως η ομαδικότητα, η συντροφικότητα, η αλληλεγγύη, η αγωνιστικότητα, η διεκδίκηση, η αποφασιστικότητα, η εκπλήρωση
των ονείρων, η ελευθερία και πάνω απ’ όλα η φαντασία ως δημιουργική σκέψη και πράξη.
Εντάχθηκε στη λίστα των White Ravens 2014
Υποψήφιο για το βραβείο του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου 2013
Υποψήφιο για το Κρατικό Βραβείο 2013

“

«H Επανάσταση των παλιών παιχνιδιών», με βάση τις μορφές παιδικών παιχνιδιών, θέτει επί τάπητος ζητήματα ουσίας
παραπέμποντας δυναμικά, αλλά αβίαστα και τρυφερά, στον Χανς Κρίστιαν Άντερσεν.
diastixo.gr

Ο Χρήστος Μπουλώτης και η Φωτεινή Στεφανίδη, ο καθένας με τον δικό του ονειρικό τρόπο, αποδεικνύουν πως το
«εγώ» αποκτά δύναμη όταν, χωρίς να χάσει τη μοναδικότητά του, αποτελέσει μέρος του «εμείς».
kosvoice.gr
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9 789602 192887

ISBN: 978-960-219-288-7 · Τιμή: 15,02€ · ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ. · Σελίδες: 48

Χρήστος Μπουλώτης

Ο ρακοσυλλέκτης γάτος Μπαμ-Μπουμ και το φεγγάρι
6+

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΛΩΤΗΣ

Ο ρακοσυλλέκτης γάτος
Μπαμ-Μπουμ
και το φεγγάρι
Ζωγραφιές
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ

Εικονογράφηση: Φωτεινή Στεφανίδη
Η ζωή του γάτου Μπαμ-Μπουμ στην πλατεία είναι γεμάτη από
χρώματα και από μια υπέροχη παρέα: τη ρακοσυλλέκτρια κυρία
Ρίνα, που κάποτε ήταν μεγάλη ηθοποιός, τον κύριο Ευτύχιο,
τον ταλαντούχο δάσκαλο που μαζεύει από τα σκουπίδια μόνο
εφημερίδες και από τις λέξεις των κακών ειδήσεων φτιάχνει
χαρούμενα ποιήματα, και τον φίλο του τον Νικόλα, το αγόρι με
τα μπλε μάτια που μένει στην μπλε πολυκατοικία. Κάποια μέρα
ο γάτος Μπαμ-Μπουμ θα συναντήσει έναν άγνωστο γάτο, που
έρχεται από μακριά, γιατί στην πατρίδα του γίνεται χρόνια τώρα
πόλεμος… Η ελπίδα για ειρήνη και ευτυχία, η αναζήτηση ταυτότητας και ανθρωπιάς μέσα από την απολαυστική διήγηση
του Χρήστου Μπουλώτη και τον εύγλωττο χρωστήρα της
Φωτεινής Στεφανίδη.
Βραβείο για το εξώφυλλο από τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου 2017
Υποψήφιο για το Βραβείο Εικονοβιβλίου από τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου 2017

ISBN: 978-960-594-033-1 · Τιμή: 14,15€ · ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ. · Σελίδες: 40
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Ελένη Γκίκα

Οι μουσικές της Αρασέλης
Η Ελένη Γκίκα γεννήθηκε
στο Κορωπί. ∆ημοσιογράφος
και βιβλιοκριτικός στο Αντί,
στις Εικόνες και στο Έθνος της
Κυριακής από το 1983, έχει
ασχοληθεί με το μυθιστόρημα,
το διήγημα, την ποίηση, το
παραμύθι, έχει συμμετάσχει σε
συλλογικές εκδόσεις και έχει
επιμεληθεί βιβλία και σειρές.
Κυκλοφορούν τριάντα ένα βιβλία
της, αρκετά ποιητικά αλλά και
παιδικά βιβλία. Από τις εκδόσεις
Καλέντη κυκλοφορούν τα βιβλία
της «Η γυναίκα της βορινής
κουζίνας» (υποψήφιο για το
Βραβείο Αναγνωστών 2012), «Το
Μπολερό δεν ήταν του Ραβέλ»,
«Λίλιθ – Από γράμμα σε γράμμα»,
«Η αρχιτεκτονική της ύπαρξης»
και «Ιδεολογικά ύποπτη».

6+
(ˉ˃ˋ˅ˁˈˇˈʿ

ˍ˦˩ˬ˲˰˦˧˚˯˱ˤ˯

˃˦˧ˬ˪ˬˠˮ˙˳ˤ˰ˤ
ːʿˋˑˏʿ˃ˉ˃˒ˆ˃ˏˇˍ˒

Εικονογράφηση: Σάντρα Ελευθερίου
Ένα αλληγορικό παραμύθι για τη μαγεία της ζωής και της αναζήτησης, που δικαιώνει τη μοναδικότητα των συναισθημάτων και
των ονείρων.

“

Ζευγαρώνοντας με σπουδή και τέχνη, η συγγραφέας, τον πεζό και τον ποιητικό λόγο, υποδηλώνει μέσα από το εύρος της
γραφής της την ουσία της ποιητικής φύσης των παραμυθιών, αναδεικνύοντας εν προκειμένω το μείζον θέμα της αποδοχής
της μοναδικότητας, την πεμπτουσία της κάθε ανθρώπινης ύπαρξης.
Χριστίνα Κόλλια, fractalart.gr

Μια ιστορία για τη μουσική, για την ίδια τη ζωή με όλες τις περιπέτειες και τα ταξίδια της. Μια αιώνια αναζήτηση που όλοι
μας κάνουμε για να καταλάβουμε πού ανήκουμε, ποιος είναι ο σκοπός και προορισμός της ζωής μας…
Ελένη Μπετεινάκη, cretalive.gr
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ISBN: 978-960-594-001-0 · Τιμή: 13,21€ · ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ. · Σελίδες: 32

Ελένη Γκίκα

Η ζωγραφιά που ταξιδεύει
4+

Εικονογράφηση: Έφη Λαδά
Το θέμα της διαφορετικότητας και η λύση του μέσα από τη δύναμη της αγάπης και της δημιουργικότητας.

“

Η Ελένη Γκίκα με αβρό και ευαίσθητο λόγο, με εικόνες λαμπερές, χρωματιστές, παρέδωσε με σοβαρότητα μια ηρωίδα
αξιαγάπητη, ενώ χωρίς αιχμηρές ή χτυπητές λέξεις μίλησε για τον διαφορετικό συνάνθρωπο.
Ελένη Σαραντίτη, diastixo.gr

Τρυφερή και ευαίσθητη η ιστορία της Ελένης Γκίκα. [...] Η Έφη Λαδά εικονογραφώντας το βιβλίο άλλοτε ακολουθεί το
κείμενο κι άλλοτε διακριτικά και με ευαισθησία αφήνει τις εικόνες της να πουν τη δική τους ιστορία.
Μαίρη Μπιρμπίλη, elniplex.com

Ένα όμορφο σύγχρονο παραμύθι, που, σε μια ευγενή και πλούσια γλώσσα, δίνει ουσιαστικά μηνύματα στα παιδιά.
Ασημίνα Ξηρογιάννη, ποιήτρια

Ευαίσθητη, αγγίζοντας μικρούς και μεγάλους η παραμυθένια ιστορία της Ελένης Γκίκα μιλάει για τη διαφορετικότητα και τη
δύναμη που έχει ο καθένας να πετύχει τον σεβασμό στη διαφορετικότητά του από τους άλλους.
Αργυρώ Μουντάκη, συγγραφέας

9 789602 192955

ISBN: 978-960-219-295-5 · Τιμή: 13,15€ · ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ. · Σελίδες: 32
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Μαριβίτα Γραμματικάκη

Το μαγικό βιολί
6+

Η Μαριβίτα Γραμματικάκη
γεννήθηκε στα Χανιά. Έχει
σπουδάσει Βιόλα με υποτροφία
στο Ωδείο Αθηνών και έχει
εργαστεί στην ορχήστρα του
Γ΄ Προγράμματος της ΕΡΤ και
της Λυρικής Σκηνής. Παράλληλα
με τη μουσική της πορεία,
ασχολήθηκε με την έρευνα και
τη συγγραφή κειμένων παιδικών
εκπομπών για την τηλεόραση και
έχει γράψει αρκετά παραμύθια
για παιδιά, ανάμεσά τους και
το «Μαγικό βιολί», το οποίο
παρουσιάστηκε ως θεατρικόμουσικό έργο για παιδιά τον
Μάιο του 2011 στη Λυρική Σκηνή
και συνάντησε μεγάλη επιτυχία.
Το 2010 δημιούργησε το
βιωματικό εργαστήρι παραμυθιού
«Παραμύθι ν’ αρχινήσει» και
διδάσκει σε μαθητές δημοτικού,
αλλά και σε εκπαιδευτικούς την
τέχνη του παραμυθιού και της
μουσικής ως μέσο θεραπείας,
επικοινωνίας και δημιουργίας.

με
CD

Εικονογράφηση: Ίρις Σαμαρτζή
Μουσική: Νίκος Ξανθούλης
Η ιστορία του Αμίρ, ενός μουσικού που με τις νότες του βιολιού
του κατάφερε να αλλάξει τα πάντα στην Γκριζούπολη και να χαρίσει σε όλους ζεστασιά, γαλήνη και ευτυχία, μας φέρνει πιο
κοντά στις ψυχές των ανθρώπων και την ανάγκη τους για χαρά.
Υποψήφιο για το Κρατικό Βραβείο 2013

“

Τόσο η συγγραφέας όσο και ο συνθέτης τονίζουν την τεράστια και ευεργετική δύναμη της μουσικής, καλώντας τα παιδιά
σε ένα ωραίο μουσικό ταξίδι.
Ελένη Σαραντίτη, diastixo.gr

Ένας ύμνος στη μαγεία της μουσικής.
elpinex.com
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9 789602 192856

ISBN: 978-960-219-285-6 · Τιμή: 15,02€ · ∆ιαστάσεις: 22x31 εκ. · Σελ.: 48

Μαριβίτα Γραμματικάκη

Το μπλε κοχύλι
6+

ΜΑΡΙΒΙΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ

Το μπλε κοχύλι
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Εικονογράφηση: Κατερίνα Βερούτσου
Μουσική: Γιώργος Περιστέρης
Το ταξίδι της Τρισεύγενης στο δρόμο της χαράς και της λύπης
έχει τελικό προορισμό τον κόσμο της ελευθερίας. Ένα παραμύθι
γεμάτο συμβολισμούς και μηνύματα, ντυμένο με τις υπέροχες
ζωγραφιές της Κατερίνας Βερούτσου.

“

Το «Μπλε κοχύλι» της Μαριβίτας Γραμματικάκη είναι ένα γλυκό παραπάτημα σε κόσμους φανταστικούς, τότε που στη φύση
διαφέντευαν ευγενείς αρχόντισσες και άρχοντες. Η Τρισεύγενη έχει τρία μοναδικά χαρίσματα-αρετές: καλοσύνη, προσφορά
και υπομονή. Αυτές οι τρεις αρετές είναι ένα πραγματικό χρυσάφι στην ψυχή των ανθρώπων. Κι η Τρισεύγενη καταφέρνει
με αυτό το χρυσάφι να αντεπεξέλθει σε όσα θέλησαν να της στερήσουν τις χαρές.
elpinex.com

Οι όμορφες εικόνες της συγγραφέως δίνουν την ευκαιρία στην εικονογράφο να φτιάξει ονειρικές εικόνες που μαγεύουν
τον αναγνώστη. Ένα βιβλίο που διαβάζεται άνετα και στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας μέσα από τις ζωγραφιές.
Ελένη Σβορώνου, diavasame.gr

ISBN: 978-960-594-016-4 · Τιμή: 15,09€ · ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ. · Σελίδες: 48
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Μαριβίτα Γραμματικάκη

ΣΕΙΡΑ:
ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ
ΤΟΥ ΑΣΗΛΑΜΠΑ ΝΤΕΛΑΣΥ

Το αστέρι του Γίγαντα

6+
Βιβλία με CD
Εικονογράφηση: Κατερίνα Βερούτσου
Μουσική: Νίκος Ξανθούλης

Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα και την απομόνωση, την
προκατάληψη και την απόρριψη, τη μοναξιά και το φόβο, τα όνειρα και την ελπίδα. Μια ιστορία γεμάτη δύναμη και εικόνες που
ξυπνούν συναισθήματα. Η σειρά Οι περιπέτειες του Ασηλάμπα
Ντελασύ έχει ήρωα έναν ξεχωριστό γίγαντα, τον καλόψυχο και
αγαθό Ασηλάμπα που δεν έλεγε ποτέ όχι σε κανέναν. Τα CD που
συνοδεύουν τα βιβλία της σειράς περιέχουν τραγούδια και την
αφήγηση των παραμυθιών.

“

Οι στίχοι ευχάριστοι, ρυθμικοί, ηχούν όμορφα, καταλληλότατοι για τους μικρούς αναγνώστες που μπορούν να τους αποστηθίσουν και με τη βοήθεια της ωραιότατης μουσικής του Νίκου Ξανθούλη.
Ελένη Σαραντίτη, ∆ιάστιχο
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9 789602 192573

ISBN: 978-960-219-257-3 · Τιμή: 15,02€ · ∆ιαστάσεις: 22x31 εκ. · Σελ.: 32

Το Νησί της Χαράς

Η καρδιά του βασιλιά
6+

Το Νησί της Χαράς φτιάχτηκε για τα παιδιά. Εκεί
τα κλάματα γίνονται γέλια και οι λύπες χαρές.
Τα λουλούδια έχουν αλλιώτικα χρώματα. Τα τριαντάφυλλα είναι μοβ. Οι μαργαρίτες πράσινες
και οι παπαρούνες μπλε. Μα το πιο μαγικό απ’
όλα είναι ότι στο Νησί της Χαράς η άνοιξη δεν
τελειώνει ποτέ! Ποιος όμως και γιατί θέλει να
εξαφανίσει το νησί και μαζί με αυτό τη χαρά των
παιδιών; Τη λύση θα τη βρει μονάχα ο Ασηλάμπα
Ντελασύ!

Αυτή τη φορά ο Ασηλάμπα πρέπει να βρει για
λογαριασμό του βασιλιά της Ουρανοχώρας την
καλύτερη γυναίκα, αυτή που έχει όλες τις χάρες, για να την παντρευτεί. Πώς θα μπορέσει
ο καλόψυχος γίγαντας να πραγματοποιήσει την
επιθυμία του βασιλιά και ποια θα γίνει τελικά η
βασίλισσα της καρδιάς του;
Η εμπιστοσύνη στα συναισθήματά μας και η
αναζήτηση της αλήθειας, μακριά από ψευδαισθήσεις και την υποταγή στις αισθήσεις μας.

Το Νησί της Χαράς
9 789602 193242

ISBN: 978-960-219-324-2 · Τιμή: 15,02€ · ∆ιαστάσεις: 22x31 εκ. · Σελ.: 40

Η καρδιά του βασιλιά

ISBN: 978-960-594-022-5 · Τιμή: 15,09€ · ∆ιαστάσεις: 22x31 εκ. · Σελ.: 40
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Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Το παραμύθι με τις ξεχασμένες λέξεις
Η Ιφιγένεια Μαστρογιάννη
σπούδασε Φιλολογία στο
Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Έχει
δημοσιεύσει διηγήματα και άρθρα
παιδαγωγικού περιεχομένου
σε εφημερίδες και περιοδικά.
Το 1997 τιμήθηκε με το πρώτο
βραβείο Ιπεκτσί για την ποιητική
συλλογή της «O ναός του
Καλοκαιριού», ενώ το βιβλίο
της για παιδιά και μεγάλους
«Το παραμύθι με τις ξεχασμένες
λέξεις» εντάχθηκε στη λίστα
των White Ravens. Τα εφηβικά
μυθιστορήματά της διακρίνονται
για την αρτιότητα του λόγου,
τον πλούτο των μηνυμάτων και
τον κοινωνικό προβληματισμό.

8+

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ

Tο παραμύθι
με τις ξεχασμένες λέξεις

ζωγραφιές
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ

Εικονογράφηση: Φωτεινή Στεφανίδη
Σε ένα χωριό του Ζαλόγγου ζει η γιαγιά Φιλάνθη με συντροφιά
το γάτο της τον Κέρβο, τα έμψυχα και τα άψυχα του τόπου της. Η
ξαφνική επίσκεψη της εγγονής της φέρνει χαρά στον κόσμο της,
γρήγορα όμως θα καταλάβει ότι η θλίψη θαμπώνει το πρόσωπο
της αγαπημένης της Ανθής... Και τότε θα ψάξει να βρει και θα
της διηγηθεί το παραμύθι με τις ξεχασμένες λέξεις, εκείνο που
όλοι οι άνθρωποι ξέρουν, μα στη βουή της ζωής το λησμονούν.
Εντάχθηκε στη λίστα των White Ravens 2013
Υποψήφιο για το βραβείο του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου 2012

“

Ένα νεανικό βιβλίο αισθαντικό, με ευγένεια γραφής και γλυκύτητα, στο οποίο αποτυπώνεται η τρυφερή αλλά και ιερή
σχέση ανάμεσα σε γιαγιά και εγγονή, αλλά όχι μόνο αυτή: εμπρός στα μάτια αλλά και στη διάνοια του αναγνώστη περνούν
εικόνες σεπτές, αισθήματα σεβαστά, τοπία ψυχής κατακτημένα από τη λήθη, πλην ικανά να ανθοφορήσουν στην πρώτη
ματιά, στον πρώτο χτύπο κάποιας καρδιάς, στον γλυκασμό που γεννά ο προαιώνιος νόστος. [...] Ένα θαύμα είναι και η
εικονογράφηση της Φωτεινής Στεφανίδη. Κάθε σελίδα και ανακάλυψη. Κάθε εικόνα και αποκάλυψη.
Ελένη Σαραντίτη, diastixo.gr
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9 789602 192696

ISBN: 978-960-219-269-6 · Τιμή: 12,68€ · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ. · Σελίδες: 80

Ελένη Πριοβόλου

Ο τρυφεράκανθος
Η Ελένη Πριοβόλου
κατάγεται από το Αγγελόκαστρο
Αιτωλοακαρνανίας, όπου έζησε
και τα παιδικά της χρόνια.
Σπούδασε κοινωνιολογία στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Σήμερα ζει στην Αθήνα. Εκτός
από τη λογοτεχνία για ενηλίκους,
σημαντικό είναι το έργο της
στην παιδική και νεανική
λογοτεχνία, το παιδικό θέατρο
και το παραμύθι. Επίσης έγραψε
το σενάριο της τηλεοπτικής
παιδικής σειράς «Η καραβέλα
του ουρανού» για την ΕΤ2.
Έχει αποσπάσει το Βραβείο
Λογοτεχνικού Βιβλίου για Μεγάλα
Παιδιά του περιοδικού ∆ιαβάζω
και το Βραβείο Αναγνωστών.
Το βιβλίο της για νέους
«Μαζί» ήταν υποψήφιο για
το Κρατικό Βραβείο Εφηβικού
Μυθιστορήματος 2013 καθώς και
για το Βραβείο Public 2014.

4+

Εικονογράφηση: Κατερίνα Βερούτσου
Ένα υπέροχο παραμύθι για την ψυχολογική και τη σωματική βία,
αλλά και για τις έννοιες της φιλίας, της συνύπαρξης και της αγάπης. Ένα βιβλίο που αγάπησαν γονείς και παιδιά.

“

Ο δυνατός λόγος της Ελένης Πριοβόλου, τυλιγμένος με την ομορφιά της παραμυθιακής διήγησης, συγκινεί και αφοπλίζει.
diastixo.gr

9 789602 192702

ISBN: 978-960-219-270-2 · Τιμή: 13,15€ · ∆ιαστάσεις: 22x31 εκ. · Σελίδες: 32
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Ελένη Πριοβόλου

Η κάμπια η Μαριγώ
που έκοψε το -γώ

Ο παλιάτσος
και η ανεμώνη
4+

4+

Εικονογράφηση: Κατερίνα Βερούτσου

Εικονογράφηση: Χρήστος ∆ήμου

Μια όμορφη αφήγηση που μαγεύει τα αυτιά
αλλά και την καρδιά όλων. Ευαισθησία, γλυκά
συναισθήματα και η ομορφιά της αγάπης πλημμυρίζουν την ιστορία, με πρωταγωνιστές δύο
τρυφερά πλάσματα και σκηνικό το μαγευτικό
κόσμο του βυθού.
Ένα βιβλίο συναισθηματικής αγωγής.

Η κάμπια η Μαριγώ δεν ήθελε να βρίσκεται στον
αργό συρμό που ακολουθούσαν όλες οι κάμπιες.
∆εν της άρεσε καθόλου η ρουτίνα, ούτε να σέρνεται. Εκείνη ήθελε να ανέβει ψηλά, όσο πιο
ψηλά μπορούσε! Έκοψε το -γώ από το όνομά
της και πιο ανάλαφρη πλέον η… Μαρί και με δύο
φύλλα για φτερά, πέταξε στον ουρανό, πιστεύοντας ότι θα κερδίσει τον θαυμασμό και την αγάπη. Με του ανέμου όμως τα φτερά, η πτώση είναι
αναπόφευκτη… Η εκπλήρωση των ονείρων, η
απόκτηση εμπειριών, ο εγωισμός και η αξία
της συνύπαρξης.

“

Ευτυχώς, όταν η μαγεία του παραμυθιού συναντά την αλήθεια της φύσης, κάνει τα πιο απρόσμενα θαύματα!
Λιάνα ∆ανεζάκη

Ο παλιάτσος και η ανεμώνη

ISBN: 978-960-219-320-4 · Τιμή: 13,15 € · ∆ιάσταση: 21x29 εκ. · Σελίδες: 32

Η κάμπια η Μαριγώ που έκοψε το -γώ

ISBN: 978-960-594-030-0 · Τιμή: 13,21 € · ∆ιάσταση: 21x29 εκ. · Σελίδες: 32
24

Εύη Γεροκώστα

Το κλουβί με τα όνειρα
Η Εύη Γεροκώστα γεννήθηκε
στην Αθήνα. Σπούδασε γαλλική
φιλολογία και μετάφραση
στο Κέντρο Λογοτεχνικής
Μετάφρασης του Γαλλικού
Ινστιτούτου. Εργάστηκε σε
οργανώσεις προστασίας του
περιβάλλοντος, στο ΕΚΕΜΕΛ Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετάφρασης
Λογοτεχνίας και Επιστημών
του Ανθρώπου, και στο Εθνικό
Κέντρο Βιβλίου ως υπεύθυνη
του τμήματος εκπαιδευτικών
προγραμμάτων. Παράλληλα με
τη μετάφραση, ασχολείται με
τη συγγραφή, το θέατρο, το
τραγούδι και την αφήγηση. Το
βιβλίο της «Αστέρια στον πάτο της
λίμνης» τιμήθηκε με το βραβείο
«Πηνελόπη Μαξίμου» από τον
Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού
Βιβλίου.

4+

Εικονογράφηση: Αιμιλία Κονταίου

“

Πού κλείνουν τα παιδιά τα όνειρά τους για να μη τους τα πάρουν;
Μα φυσικά σε ένα κλουβί με κάγκελα από ξυλαράκια βανίλιας και
κανέλας. Όμως αυτό το κλουβί δεν έχει κλειδί, ούτε κλειδαριά,
γιατί τα όνειρα, όπως οι επιθυμίες μας και οι αλήθειες, δε φυλακίζονται.
Ένα υπέροχο βιβλίο που μιλάει στις καρδιές των παιδιών
αλλά και των ενηλίκων για τη δημιουργία και την πραγματοποίηση των ονείρων μας αλλά και για την ελευθερία στον
δρόμο της ωρίμανσης.

Ένα πολύ όμορφο βιβλίο για την ενηλικίωση, τα όνειρα, την προστασία τους από την πραγματικότητα και τη φυλακή. Για
όλα εκείνα που χάνεις όταν παύεις να είσαι παιδί, όταν σταματάς να ονειρεύεσαι, όταν βλέπεις τον κόσμο δίχως αθωότητα, χρώμα, ομορφιά, όνειρα, επιθυμίες, αλήθεια.
Απόστολος Πάππος, elniplex.com

ISBN: 978-960-594-038-6 · Τιμή: 13,21 € · ∆ιάσταση: 21x29 εκ. · Σελίδες: 32
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Μαρίνα Μιχαηλίδου-Καδή

Περιμένοντας τη βροχή
4+

Η Μαρίνα Μιχαηλίδου-Καδή
σπούδασε ψυχολογία στο
Πανεπιστήμιο της Βοστόνης
και στη συνέχεια απέκτησε
διδακτορικό στην περιβαλλοντική
διαχείριση στο Πανεπιστήμιο
Cornell των Ηνωμένων Πολιτειών.
Σήμερα γράφει ιστορίες για
παιδιά, που αγγίζουν διάφορα
κοινωνικά και περιβαλλοντικά
θέματα. Αρκετά βιβλία της
έχουν μεταφραστεί σε άλλες
γλώσσες, έχουν αποσπάσει
σημαντικές διακρίσεις και έχουν
συμπεριληφθεί στον κατάλογο
White Ravens της ∆ιεθνούς
Βιβλιοθήκης Νεότητας του
Μονάχου.

Εικονογράφηση: Ρένια Μεταλληνού
Κάθε φορά που έβρεχε, οι μικρές χάρτινες βαρκούλες του Μάρκου ταξίδευαν, παίρνοντας μακριά και από μία λύπη. Όμως τώρα
η βροχή έχει χαθεί… Μια μικρή βαρκούλα που έχει πάντα μαζί
του τον βοηθά να θυμάται και να ελπίζει. Μπορεί όμως η πίστη
ενός παιδιού να φέρει πίσω τη βροχή;
Μια ευαίσθητη ιστορία που, μέσα από το φαινόμενο της
ανομβρίας, υπογραμμίζει το δυνατό συναίσθημα της απουσίας, της προσμονής και της χαράς.

“

Είναι από τα πιο όμορφα βιβλία για παιδιά που έχουμε διαβάσει τα τελευταία χρόνια. Οι σελίδες του βιβλίου ξεχειλίζουν
από τρυφερότητα και οικολογικά μηνύματα μέσα από την ιστορία του Μάρκου.
Θεοδόσιος Π. Βαφειάδης, «Νότες Λογοτεχνίας»
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ISBN: 978-960-594-032-4 · Τιμή: 13,21€ · ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ. · Σελίδες: 32

Νανά Κριεκούκη, Έλσα Νάκου

Μελωδένια Πολιτεία
ολιτεία
4+

Η Νανά Κριεκούκη γεννήθηκε
στην Ελευσίνα. Σπούδασε πιάνο
και ηλεκτρονικό όργανο στο
Εθνικό Ωδείο και στο Ωδείο
«Φίλιππος Νάκας». Από το 1992
διδάσκει στο Ωδείο «Φίλιππος
Νάκας» το σύστημα μουσικής
προπαιδείας Junior Music Course,
όπως επίσης και τα συστήματα
αρμονίου και ηλεκτρονικού
οργάνου. Έχει συμβάλει
ενεργά στην ελληνοποίηση του
γερμανικού συστήματος μουσικής
για παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως
4 ετών (Robbie & Teddy) και
είναι υπεύθυνη για τη διδασκαλία
του και την ανάπτυξή του στην
Ελλάδα.
Η Έλσα Νάκου γεννήθηκε
στην Αθήνα. Έχει σπουδάσει
ηλεκτρονικό όργανο στο Ωδείο
«Φίλιππος Νάκας». Έχει διδάξει
μουσική σε σχολεία ενώ από
το 1998 διδάσκει στο Ωδείο
«Φίλιππος Νάκας» τα συστήματα
αρμονίου, ηλεκτρονικού οργάνου
και το σύστημα μουσικής
προπαιδείας Junior Music Course
της Yamaha, έχοντας ενεργή
συμμετοχή στις συναυλίες
που διοργανώνονται. Επίσης
διδάσκει θεωρία της μουσικής και
χορωδία.

με
CD

Εικονογράφηση: Λίσε-Λόττε Ίβερσεν
Μουσική: Κώστας Χριστοδούλου
Ένα μουσικό εκπαιδευτικό παραμύθι που τα παιδιά συμμετέχουν
τραγουδώντας και ζωγραφίζοντας.
Η ζωή στη μικρή πολιτεία του δάσους άλλαξε όταν η Νεράιδα
Μελωδένια χάρισε στα παιδιά τα χρυσά σύμβολα της μουσικής
και τα μουσικά όργανα. Όμως η Μάγισσα Φαλτσαδούρα έχει άλλα
σχέδια...

“

Ένα διαδραστικό παραμύθι που δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να μάθουν για τη μουσική παίζοντας, ζωγραφίζοντας και
τραγουδώντας. [...] Τα παιδιά μπορούν να ακούσουν διάφορα μουσικά όργανα και να τραγουδήσουν μαζί με τους ήρωες
του παραμυθιού. Όμορφες εικόνες και μια χαρούμενη ιστορία με αισιόδοξο τέλος μας ταξιδεύουν στον κόσμο της μουσικής και μας αποχαιρετούν μελωδικά με ένα μήνυμα αγάπης.
Φωτεινή Βασιλείου, kosvoice.gr

9 789602 191965

ISBN: 978-960-219-196-5 · Τιμή: 15,31€ · ∆ιαστάσεις: 21x30 εκ. · Σελίδες: 36
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Εύη Παπαδοπούλου

Το ταξίδι της Κυμοθόης
6+

Η Εύη Παπαδοπούλου είναι
αρχαιολόγος, ∆ιδάκτωρ
Προϊστορικής Αρχαιολογίας
της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Από το 1996 υπήρξε ενεργό
μέλος σε αρκετές ανασκαφές.
Έχει εργαστεί στην Α΄ και Β΄
Εφορεία Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων, στο
Υπουργείο Πολιτισμού και στο
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Τα παραμύθια της έχουν απώτερο
σκοπό την προσέγγιση της
αρχαιολογικής επιστήμης και τη
μετάδοση του αρχαίου ελληνικού
πολιτισμού στο ευρύ κοινό.
Ο Νίκος Ξανθούλης είναι
συνθέτης, Επιστημονικός
Συνεργάτης της Ακαδημίας
Αθηνών και Καθηγητής –
Σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο. Υπηρέτησε ως
κορυφαίος Α΄ τρομπετίστας της
Ορχήστρας και υπεύθυνος των
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
Είναι καλλιτεχνικός διευθυντής
των Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ.
Συνθετικά έχει ασχοληθεί κυρίως
με τις παιδικές όπερες, καθώς
και με τη μουσική για το αρχαίο
θέατρο.

με
CD

Εικονογράφηση: Κατερίνα Βερούτσου
Μουσική: Νίκος Ξανθούλης
Ένα μουσικό παραμύθι που ζωντανεύει τον αρχαίο ελληνικό
πολιτισμό, την καθημερινότητα και τους θησαυρούς του, εξοικειώνοντας παράλληλα τα παιδιά με την επιστήμη της αρχαιολογίας. Η γοργόνα Κυμοθόη μάς ταξιδεύει σε πολιτείες μακρινές,
αλλοτινές, που ίσως τα μεγάλα κύματα των καιρών τις σκέπασαν,
αλλά δεν λησμονήθηκαν, καθώς θα αποτελούν πάντοτε κομμάτι
του ελληνικού πολιτισμού.

“

Το CD σε σύνθεση του Νίκου Ξανθούλη δίνει μια μοναδική υπόσταση σε ένα βιβλίο που ταξιδεύει τους μικρούς και τους
μεγάλους στον ελληνικό πολιτισμό μέσα από τις μελωδίες της επτάχορδης αρχαίας ελληνικής λύρας, ενώ οι ζωγραφιές
της Κατερίνας Βερούτσου αποτυπώνουν με σεβασμό αλλά και δημιουργική διάθεση τον αρχαίο κόσμο, ανοίγοντας πολλά
μονοπάτια φαντασίας και γνώσης.
Πελιώ Παπαδιά, talcmag.gr

9 789605 940027
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Αναστασία Στασινοπούλου, Ευαγγελία Σιαφαρίκα

∆ύο δεινοσαυράκια γνωρίζουν τις γεύσεις της Ελλάδας
4+

Η Αναστασία Στασινοπούλου
εργάζεται ως Νηπιαγωγός στη
∆ημόσια Εκπαίδευση, όπου
αναπτύσσει έντονη δράση σε
προγράμματα Ομαλής Μετάβασης
από το Νηπιαγωγείο στο
∆ημοτικό και σε Καινοτόμα
Προγράμματα Αγωγής Υγείας,
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
και Πολιτιστικών Θεμάτων. Έχει
συμμετάσχει με ανακοινώσεις
σε επιστημονικά συνέδρια και
παιδαγωγικά σεμινάρια στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό.
H Ευαγγελία Σιαφαρίκα είναι
Εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης και εργάζεται
ως Υπεύθυνη Προγραμμάτων
Αγωγής Υγείας στη ∆ιεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄
Αθήνας, σχεδιάζοντας καινοτόμα
εκπαιδευτικά προγράμματα και
συντονίζοντας την εφαρμογή
τους σε σχολεία της αντίστοιχης
περιφέρειας. Έχει λάβει μέρος
σε πολλές επιστημονικές
συναντήσεις με θέμα την
εκπαίδευση σχετικά με την Αγωγή
Υγείας στην προσχολική και τη
σχολική ηλικία, ενώ ανάλογες
είναι και οι ανακοινώσεις της
σε επιστημονικά συνέδρια
καθώς και οι δημοσιεύσεις της
σε συλλογικούς τόμους και
εκπαιδευτικά περιοδικά.

με
δραστηριότητες

Εικονογράφηση: Ελένη Μαραθού
Σε αυτό το βιβλίο οι μικροί αναγνώστες γίνονται εξερευνητές της
γεύσης, ενώ παράλληλα ανακαλύπτουν την αξία της μεσογειακής διατροφής και γνωρίζουν τον πλούτο των προϊόντων που
παράγει η χώρα μας.

“

Ένα βιβλίο για την ελληνική διατροφή, πρωτότυπο, καθώς παρουσιάζει τις γεύσεις κάθε γεωγραφικού διαμερίσματος ξεχωριστά, αλλά και βοηθάει τα παιδιά να αποζητήσουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες με βάση τη μεσογειακή διατροφή.
[...] Τα κείμενα σε έμμετρο λόγο βοηθάνε ακόμη περισσότερο τα παιδιά να εξοικειωθούν με την προσφερόμενη γνώση.
Ένα βιβλίο που αξίζει να διαβάσουμε με τα παιδιά όσο ασχολούμαστε με το θέμα της διατροφής!
KindyKids.gr

9 789602 192535

ISBN: 978-960-219-253-5 · Τιμή: 13,15€ · ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ. · Σελίδες: 48
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Αναστασία Στασινοπούλου, Ευαγγελία Σιαφαρίκα

Τα δεινοσαυράκια κυκλοφορούν με ασφάλεια
4+

με
δραστηριότητες

Εικονογράφηση: Σάντρα Ελευθερίου
O Ντίκι και η Νίνα ξεκινούν για ένα νέο ταξίδι και μια μεγάλη
περιπέτεια. Αυτή τη φορά τα δύο δεινοσαυράκια βρίσκονται στις
λεωφόρους της πόλης και τα χάνουν βλέποντας τους ανθρώπους
και τα αυτοκίνητα να τρέχουν βιαστικά. Θα συναντήσουν όμως
το Ποδήλατο και ο φίλος τους θα αναλάβει να τους ξεναγήσει
στους δρόμους και στους κανόνες του, μαθαίνοντάς τους πώς να
κυκλοφορούν με ασφάλεια.

“

Πρόκειται για ένα χρήσιμο εργαλείο Κυκλοφοριακής Αγωγής που ανεπιφύλακτα συστήνεται να αξιοποιήσουν όχι μόνο οι
νηπιαγωγοί και οι δάσκαλοι των μικρών τάξεων αλλά και οι γονείς.
Μερκούριος Αυτζής, kosvoice.gr
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9 789602 193266

ISBN: 978-960-219-326-6 · Τιμή: 14,08€ · ∆ιαστάσεις: 21x29 · Σελίδες: 48

Αντρέ Νέβες

Το κορίτσι που πετούσε στα σύννεφα
6+

Ο Αντρέ Νέβες γεννήθηκε
στην πόλη Ρεσίφε της Βραζιλίας.
Συγγραφέας παιδικών βιβλίων
και εικονογράφος, έχει στο
ενεργητικό του περισσότερα από
τριάντα βιβλία. Το έργο του έχει
διακριθεί και τιμηθεί σε όλο τον
κόσμο με πολλά βραβεία, μεταξύ
των οποίων το βραβείο FNLIJ
του Εθνικού Ιδρύματος Παιδικού
και Εφηβικού Βιβλίου της
Βραζιλίας και το ειδικό βραβείο
εικονογράφου στο ∆ιεθνές
Φεστιβάλ Κόμικς στη Λούκα της
Ιταλίας, το 2007.

Μετάφραση: ∆ήμητρα ∆ότση
Η ιστορία ενός κοριτσιού που της άρεσε να κοιτάζει ψηλά στον
ουρανό, εκεί όπου όλα τα πλάσματα είναι ελεύθερα.
Ένα κείμενο γραμμένο και ζωγραφισμένο με ευαισθησία και
φαντασία από τον ταλαντούχο Βραζιλιάνο συγγραφέα και εικονογράφο Αντρέ Νέβες, που μιλά για τις επιθυμίες, για τα όνειρα
και τη δύναμη των συναισθημάτων που μπορούν να αλλάξουν
τα πάντα.

“

Μια συγκινητική ιστορία για μικρούς και μεγάλους με ιδιαίτερα εντυπωσιακή εικονογράφηση. Όλοι μας μπορούμε να
πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας, αρκεί να έχουμε επιμονή. Στην προσπάθειά μας αυτή θα βρούμε και συμμάχους.
Μπορεί να είναι λίγοι αλλά η βοήθειά τους να είναι ουσιαστική…
Βασίλης Κουτσιαρής, kosvoice.gr

9 789602 193235

ISBN: 978-960-219-323-5 · Τιμή: 11,32€ · ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ. · Σελίδες: 40
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∆ημήτρης Κάσσαρης

To Χειμωνόσπιτο
Ο ∆ημήτρης Κάσσαρης
κατάγεται από τη Μυτιλήνη.
Σπούδασε θεωρητικά της
μουσικής και πήρε δίπλωμα
κλασικού τραγουδιού. Εργάστηκε
ως καθηγητής μουσικής στη
Μέση Εκπαίδευση και το
1994 έγινε μόνιμο μέλος στη
χορωδία της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής. Ως λυρικός καλλιτέχνης
πρωταγωνίστησε σε πολλές
παραγωγές κυρίως για την
παιδική σκηνή και την όπερα
δωματίου σε συνεργασία
με σημαντικούς λυρικούς
καλλιτέχνες, επίσης έχει
συνεργαστεί με κορυφαίους
καλλιτέχνες του ελληνικού
τραγουδιού. Έχει γράψει μια
ποιητική συλλογή και αρκετά
βιβλία για παιδιά, εκ των οποίων
«Το θεατράκι τ’ ουρανού» ήταν
προτεινόμενο για το Κρατικό
Βραβείο Παιδικού Βιβλίου
2005, ενώ «Οι χοντρές κυρίες»
κέρδισαν το Βραβείο Κύκλου
Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου,
επίσης ήταν προτεινόμενο για
το Κρατικό Βραβείο Παιδικού
Βιβλίου 2005.

6+

με
CD

Εικονογράφηση: Βασίλης Παπατσαρούχας
Το Χειμωνόσπιτο δεν είναι ένα σπίτι σαν όλα τ’ άλλα. Καθετί μέσα
του έχει ψυχή και πάνω απ’ όλα είναι ανοιχτό για όλους.
Ένα ποιητικό-μουσικό παραμύθι για τις αληθινές αξίες της ζωής,
για την αλληλεγγύη, τη μοιρασιά, την προσφορά και την αγάπη.

“

Ένα μουσικό παραμύθι με τη δυνατή πένα του ∆ημήτρη Κάσσαρη και τα ακούραστα πινέλα του Βασίλη Παπατσαρούχα. Μια
ιστορία που αφήνει μια γλύκα στην κάθε ψυχή. Το cd που συνοδεύει το βιβλίο σφραγίζεται από την υπέροχη μουσική του
Νίκου Ξανθούλη και την αφήγηση της Λίλας Μουτσοπούλου.
Ελένη Μπετεινάκη, cretalive.gr

9 789602 193198
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ISBN: 978-960-219-319-8 · Τιμή: 14,08 € · ∆ιάσταση: 21x29 εκ. · Σελίδες: 32

Κατερίνα Τσίτσα

Μουσικά παραμύθια
4+

Η Κατερίνα Τσίτσα είναι
μουσικός με πολυετή πείρα στη
διδασκαλία του πιάνου και την
προσχολική μουσική αγωγή.
Είναι καθηγήτρια μουσικής στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και
υπεύθυνη για τη διδασκαλία και
διεύθυνση της νεανικής χορωδίας
«Ταξιδευτές». Συνθέσεις της
έχουν εκτελεστεί στο ∆ημοτικό
Θέατρο Κέρκυρας, στο Τρίτο
Πρόγραμμα Ραδιοφωνίας, στα
∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας και Σερρών,
στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο
της Χίου, στο Μουσείο Μπενάκη
και στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών. Χορωδιακό έργο
της βραβεύτηκε από τη Στέγη
Ελληνικών Χορωδιών.

με CD
και οδηγίες
για
παράσταση

Εικονογράφηση: Σάντρα Ελευθερίου
Ένα βιβλίο με δύο παραμύθια, ένα χρήσιμο εργαλείο για τους
νηπιαγωγούς, είτε σαν παραμύθι με μουσική και εικόνες είτε σαν
ιδέα για μια μικρή μουσική παράσταση, αλλά και για τους γονείς.
Υποψήφιο για Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας Κύπρου 2013
στην κατηγορία της Εικονογράφησης

“

∆υο μουσικά παραμύθια με θέμα τη φιλία, την ομαδικότητα, το φόβο, τη συνεργασία, τη διαφορετικότητα, την οικολογία.
Το πρώτο μουσικό παραμύθι με τίτλο «Στο μαγεμένο δάσος» αφορά μια παρέα από ζωάκια που σώζουν το δάσος από την
κακιά μάγισσα. Με όπλα τους τη συνεργασία και τη φιλία καταφέρνουν να εξαφανίσουν τη μάγισσα με τους κακούς σκοπούς! Το δεύτερο παραμύθι με τίτλο: «Το κλάμα της γοργόνας» αφορά μια παρέα παιδιών που συνάντησε μια γοργόνα...
που τους εξιστορεί τη δύσκολη ζωή της από τότε που οι άνθρωποι ρυπαίνουν τη θάλασσα και έχουν κάνει τη ζωή τη δική
της και των άλλων πλασμάτων που ζουν στο βυθό, δύσκολη. Με μήνυμα την οικολογία και τη σημασία του να φροντίζουμε
το περιβάλλον το μουσικό παραμύθι αυτό κάνει τα παιδιά να σκεφτούν σοβαρά τον τρόπο με τον οποίο φερόμαστε στο
περιβάλλον και την ευθύνη που φέρουμε όλοι οι άνθρωποι.
Kindykids.gr

9 789602 192733

ISBN: 978-960-219-273-3 · Τιμή: 13,15€ · ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ. · Σελίδες: 48
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Νικόλας Ανδρικόπουλος

Η χώρα με τους παράξενους ανθρώπους
Ο Νικόλας Ανδρικόπουλος
γεννήθηκε στην Αθήνα.
Σπούδασε γραφίστας στο Κέντρο
Τεχνολογικών Εφαρμογών. Από
το 1993 ξεκινά η ενασχόλησή
του με την εικονογράφηση
του παιδικού βιβλίου. Έχει
εικονογραφήσει εβδομήντα βιβλία
κι έχει συγγράψει οκτώ από αυτά.
Σε ολόκληρη την επαγγελματική
του διαδρομή εικονογράφησε
επίσης περισσότερες από
τριακόσιες ευχητήριες κάρτες,
μεταξύ αυτών τρεις της UNICEF,
και περίπου εβδομήντα εξώφυλλα
εφηβικών βιβλίων. Έχει
συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές
εκθέσεις στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό και έχει παρουσιάσει
δουλειά του σε πέντε ατομικές.
Έργα του υπάρχουν σε πολλές
ιδιωτικές συλλογές. Έχει τιμηθεί
με πολλές διακρίσεις και βραβεία
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

6+

Εικονογράφηση: Νικόλας Ανδρικόπουλος
Αντιρατσιστικό παραμύθι, με θέμα το δικαίωμα στη διαφορετικότητα, που μιλά στην καρδιά μας.
Βραβείο εικονογράφησης 2007 Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου

“

Ένα πολύ αξιόλογο βιβλίο που μιλάει στις παιδικές ψυχές για δύσκολα θέματα: ξενοφοβία, μετανάστευση, διαφορές, για
να καταλήξει σε ένα ελπιδοφόρο κι αισιόδοξο μήνυμα. Όσο διαφορετικοί κι αν είμαστε, μπορούμε να βρούμε τρόπο να
συνυπάρχουμε με αρμονία. Η εικονογράφηση κάνει το βιβλίο ακόμα πιο προσιτό κι ενδιαφέρον για τα παιδιά, όπως και
το κείμενο που είναι γραμμένο με χρώμα στη γραμματοσειρά, στα καίρια σημεία.
Φραντζέσκα Ρέβελα, kosvoice.gr
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9 789602 191873

ISBN: 978-960-219-187-3 · Τιμή: 15,31€ · ∆ιαστάσεις: 23x29 εκ. · Σελίδες: 32

Σοφία Μαντουβάλου

Η άπληστη χελώνα
Η Σοφία Μαντουβάλου
γεννήθηκε στην Αθήνα.
Σπούδασε Εξελικτική Ψυχολογία,
Εκπαιδευτική Τεχνολογία και
Σκηνοθεσία και τα τελευταία
τριάντα δύο χρόνια υπηρετεί
την τηλεόραση και το βιβλίο. Το
έργο της στην παιδική λογοτεχνία
αριθμεί περισσότερους από
εβδομήντα τίτλους. Το 2014 ήταν
υποψήφια της Ελλάδας για το
∆ιεθνές Βραβείο Χανς Κρίστιαν
Άντερσεν. Τα βιβλία της έχουν
διακριθεί στην Ελλάδα, την
Ευρώπη και τη ∆ιεθνή Κοινότητα
και έχουν μεταφραστεί στα
αγγλικά, κινεζικά και κορεατικά,
ενώ συμπεριλαμβάνονται ως
αποσπάσματα στο ανθολόγιο ή
ως προτεινόμενα στα σχολικά
βιβλία του δημοτικού. Το έργο
της αναφέρεται σε ακαδημαϊκές
εργασίες για το νεωτερικό και
ιδιότυπο χαρακτήρα της γραφής
της. ∆ραστηριοποιείται επίσης
στην πεζογραφία και την ποίηση
για ενήλικες.

4+

Εικονογράφηση: Κέλλυ Ματαθία Κόβο
«Μια φορά κι έναν καιρό, σε έναν πλουμιστό αγρό, ζούσε μια
μικρή χελώνα που είχε φίλο κολλητό, ένα χαρούμενο λαγό μέχρι
τον ουρανό ψηλό. Μια μέρα ξαφνικά, λέει η χελώνα δυνατά: ‘‘Στο
καβούκι δε χωράω, μεγάλο σπίτι αναζητάω. Ζηλεύω όσους ζουν
μακριά, στης πολιτείας τη μεριά’’».
Ένα υπέροχο, διασκεδαστικό αλλά και σοφό έμμετρο παραμύθι για την απληστία αλλά και το χάρισμα της απλότητας και της
φιλίας.
Υποψήφιο για το βραβείο Παιδικού Βιβλίου με εικονογράφηση του περιοδικού
Ο Αναγνώστης 2015 & Από τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου
Αναγραφή στους τιμητικούς πίνακες της IBBY

“

H Σοφία Μαντουβάλου αφηγείται με ευφάνταστα στιχάκια την ιστορία […]. Η άπληστη χελώνα παίρνει το μάθημά της και
κερδίζει έναν συνοδοιπόρο στη ζωή.
Ελένη Κορόβηλα, bookpress.gr

9 789602 199978

ISBN: 978-960-219-997-8 · Τιμή: 14,08€ · ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ. · Σελίδες: 48
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Εύη Τσιτιρίδου-Χριστοφορίδου

Ο θησαυρός της Εβίτας
Η Εύη ΤσιτιρίδουΧριστοφορίδου γεννήθηκε
στην Αθήνα. Κατάγεται από
τον Πόντο και την Κρήτη.
Σπούδασε Παιδαγωγικά και
έκανε μεταπτυχιακό στη ∆ιοίκηση
Πολιτισμικών Μονάδων, στο
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
Έχει εργαστεί σε διάφορους
δημόσιους και ιδιωτικούς
φορείς και σε μη κυβερνητικές
οργανώσεις, με αντικείμενο
την εκπαίδευση και την
ευαισθητοποίηση σε θέματα
πολιτισμού και περιβάλλοντος.
Από το 2003 εργάζεται
στη δημόσια εκπαίδευση.
Παράλληλα, συνεργάζεται με
εκδοτικούς οίκους, πολιτιστικούς
οργανισμούς και ιδρύματα σε
συγγραφικές, εκπαιδευτικές,
ψυχαγωγικές και επιμορφωτικές
παραγωγές που αφορούν
στα παιδιά και σε όσους
απευθύνονται σε αυτά.

6+

Εικονογράφηση: Ίρις Σαμαρτζή
Για να βρει η Εβίτα το θησαυρό της χρειάστηκε να ταξιδέψει…
μέσα στη γη, να γνωρίσει πλάσματα παράξενα και θαυμαστά που
άνοιξαν σαν μαγικά κλειδιά την πόρτα της σκέψης της και της
καρδιάς της.
Η περιπέτεια της Εβίτας βοηθά τα παιδιά να συμφιλιωθούν με τα
συναισθήματά τους σε σχέση με τις απαιτήσεις της καθημερινότητας και να διαχειρίζονται το άγχος τους.

“

Με το δικό της αλληγορικό τρόπο συνδυάζοντας αφηγηματικό, διαλογικό και ποιητικό λόγο, η συγγραφέας θίγει θέματα
που σχετίζονται με τη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου μικρού και μεγάλου.
Πάττυ Παπαδημητρίου, kosvoice.gr
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9 789605 940058

ISBN: 978-960-594-005-8 · Τιμή: 14,15€ · ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ. · Σελίδες: 40

Τατιάνα Ζωγράφου

Τι θα έκανα αν ήμουν Αϊ-Βασίλης
4+

Η Τατιάνα Ζωγράφου είναι
συνθέτρια, δασκάλα μουσικής
και νηπιαγωγός. Από 26
χρονών εργάζεται στο Αρσάκειο
Νηπιαγωγείο Ψυχικού και
φτιάχνει τραγούδια. Έχει επτά
δισκογραφικές εργασίες στο
ενεργητικό της. Τα τραγούδια
της έχουν τραγουδηθεί από
σπουδαίους ερμηνευτές του
τόπου μας, όπως ο Τάσος
Αποστόλου, η Νένα Βενετσάνου,
η Σαβίνα Γιαννάτου, η Ειρήνη
∆ερέμπεη, ο Χρήστος Θηβαίος,
ο Αλκίνοος Ιωαννίδης,
ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας,
η ∆άφνη Πανουργιά, ο ∆ιονύσης
Σαββόπουλος και άλλοι πολλοί.

Εικονογράφηση: Μάρια Μπαχά
Εσύ τι θα έκανες αν ήσουν Αϊ-Βασίλης; Πάντως ο Άγης και η Λεωνή έψαξαν πολύ ανάμεσα στους ανθρώπους, στα ζωντανά και
στη φύση για να καταλάβουν τι συμβαίνει. Και κατάλαβαν. Μόνο
τα δικά τους δώρα μπορούν ν’ αλλάξουν τον κόσμο.
Ένας ύμνος στην παιδική ματιά και στη μουσική που κρύβει μέσα
της, ένα «μανιφέστο» με αίτημα έναν πιο δίκαιο, πιο όμορφο
κόσμο για μικρούς και μεγάλους. Ένα βιβλίο που μπορεί να διαβαστεί και να χαριστεί τα Χριστούγεννα, για να μας συνοδεύει
όλο το χρόνο.

“

Αυτό το χριστουγεννιάτικο μανιφέστο αμφισβήτησης του κόσμου των ενηλίκων είναι ένα γεμάτο σχόλιο όχι μόνο στα
τρωτά των σύγχρονων κοινωνιών, αλλά και ένα κλείσιμο του ματιού στη ρηχή περίμετρο του Αϊ-Βασίλη που οι άνθρωποι
φτιάξαμε για τους μικρούς μας.
www.elniplex.com

9 789605 940188

ISBN: 978-960-594-018-8 · Τιμή: 13,21€ · ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ. · Σελίδες: 32
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∆ήμητρα Φώτου

Το χαμένο σωσίβιο
4+

Η ∆ήμητρα Φώτου γεννήθηκε
στον Βόλο. Σπούδασε Αθλητικές
Επιστήμες στην Κομοτηνή και
διδάσκει Φυσική Αγωγή. Σήμερα
φοιτά στη Φιλοσοφική Σχολή
της Αθήνας στο Τμήμα Ιστορίας
και Αρχαιολογίας. Παράλληλα
με την ενασχόλησή της με τον
αθλητισμό, η αγάπη της για τα
παιδιά την οδήγησε στο δρόμο
της παιδικής λογοτεχνίας. «Το
χαμένο σωσίβιο» είναι το έκτο
βιβλίο της για παιδιά.

Εικονογράφηση: Κωνσταντίνα Ζαφείρη
Είναι αδύνατον για το μαυροσκούφη να κολυμπήσει χωρίς το σωσίβιό του. Τι κι αν ο αετός προσπαθεί να τον πείσει για το αντίθετο. Το μικρό πουλί φοβάται πως δε θα καταφέρει να κολυμπήσει
ποτέ αν δε βρει το χαμένο σωσίβιο. Όταν ακούει, όμως, την ιστορία του βασιλιά των πουλιών θα αλλάξει γνώμη… Η ιστορία του
μαυροσκούφη είναι η ιστορία του κάθε παιδιού και των φόβων
με τους οποίους έρχεται αντιμέτωπο στην τρυφερή ηλικία του.

“

Μια τρυφερή ιστορία για μικρά και μεγάλα παιδιά για να ξεπεράσουν τους φόβους τους. Γραμμένη με χιούμορ και μαεστρία.
diabazoume.gr
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9 789605 940126

ISBN: 978-960-594-012-6 · Τιμή: 11,32€ · ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ. · Σελίδες: 32

Μαρία Ανδρικοπούλου

Μύθοι στο ρυθμό της μουσικής
Η Μαρία Ανδρικοπούλου
γεννήθηκε στην Αθήνα.
Εργάζεται πολλά χρόνια ως
διοικητικό στέλεχος σε Ανώτατο
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Σπούδασε
κλασική φιλολογία και είναι
κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών με ειδίκευση στην
πολιτιστική πολιτική, διοίκηση
και επικοινωνία.
Είναι μέλος της Γυναικείας
Λογοτεχνικής Συντροφιάς.
Άρθρα της σχετικά με το αρχαίο
δράμα έχουν δημοσιευτεί στην
περιοδική έκδοση του Κέντρου
∆ράματος και Θεάματος του
Παντείου Πανεπιστημίου «Τόπος
Επίκοινος».
Οι «Μύθοι στο ρυθμό της
Μουσικής» είναι το πέμπτο βιβλίο
της για παιδιά.

4+

Μαρία Ανδρικοπούλου

Μύθοι

στο
ης μουσικ
ρυθμό τ
ής
Εικονογράφηση

Nικόλας Ανδρικόπουλος

με
δραστηριότητες

Εικονογράφηση: Νικόλας Ανδρικόπουλος
Γνωστοί και λιγότερο γνωστοί μύθοι του αρχαίου ελληνικού
πολιτισμού συναντούν τη μουσική! Ένα βιβλίο που προσεγγίζει
την ελληνική μυθολογία με τρόπο γοητευτικό και χιουμοριστικό
για τα παιδιά. Το κουβάρι συναρπαστικών μύθων ξετυλίγεται μ’
έναν πολύτιμο συνδετικό κρίκο: τη μουσική. Κάθε εξιστόρηση
συμπληρώνεται με ένα σύντομο υπόμνημα που παρέχει πρόσθετες πληροφορίες για μυθικά πλάσματα, ήρωες και θεούς
πλασμένους μέσα απ’ τη φαντασία και τις πλούσιες παραδόσεις
των αρχαίων Ελλήνων. Το βιβλίο περιέχει δραστηριότητες,
παιχνίδια, καθώς και ενδεικτική βιβλιογραφία για γονείς
και εκπαιδευτικούς.

“

Ομολογώ πως έμαθα πολλά διαβάζοντας το βιβλίο, που δεν το αφήνεις από τα χέρια σου και μπορεί να αξιοποιηθεί με
πολλούς τρόπους από γονείς και εκπαιδευτικούς. Κυρίως όμως είναι ένα απολαυστικό ανάγνωσμα για τα παιδιά.
Κώστας Στοφόρος, literature.gr

9 789605 940140

ISBN: 978-960-594-014-0 · Τιμή: 13,21€ · ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ. · Σελίδες: 48
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νέα
σειρά

O ονειροπόλος
δράκος

∆Ι ΠΛ Ο ΠΟ∆Η ΛΑΤΟ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ∆ΗΜΗΤΡΑ ∆ΟΤΣΗ
Η σειρά περιέχει δύο ιστορίες, με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας για τα παιδιά.
Η πρώτη είναι σύντομη και απλή για να
ξεκινήσουν τη διαδρομή τους και να
αποκτήσουν σιγουριά στην ανάγνωση.
Η δεύτερη, μεγαλύτερη σε έκταση, θα
τους οδηγήσει στον προορισμό τους.

Κατάκτησε την
ανάγνωση με όχημα
το Διπλό Ποδήλατο!
ISBN: 978-960-594-043-0
∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Τιμή: 6,13€
Σελίδες: 48

Πώς βαριέμαι!

“

Με βραχύ κείμενο, μεγάλη γραμματοσειρά, οι ευχάριστες, εικονογραφικά και
κειμενικά, ιστορίες του ∆ιπλού Ποδήλατου
είναι εύκολες στην ανάγνωση, ενώ ο
αυξανόμενος βαθμός δυσκολίας σκοπεύει
αφενός να μην αποδυναμώσει την επιθυμία του παιδιού να διαβάσει και αφετέρου
να εμπνεύσει αυτοπεποίθηση στο παιδί
που δειλά δειλά ξεκινά να διαβάζει τις
πρώτες του γραμμές.
Απόστολος Πάππος, elniplex.com

ISBN: 978-960-594-044-7
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Ο γίγαντας κάτω
από το κρεβάτι μου
Ο ΓΙΓΑΝΤΑΣ
κάτω από το
κρεβάτι μου

Τα λάθη του κροκόδειλου

Τα λάθη του
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ISBN: 978-960-594-024-9

ISBN: 978-960-594-021-8

Ευγένιος η ιδιοφυΐα

Ουφ, αυτοί
οι μεγάλοι!
Ουφ, αυτοί οι

ΕΥΓΕΝΙΟΣ

ΜΕΓΑΛΟΙ!

η ιδιοφυUα

Κείμενο: Iζαμπέλα Πάλια
Κείμενο: Κριστίνα Μπελέμο
Εικονογράφηση: Νίνα Κούνεο

ISBN: 978-960-594-023-2

Εικονογράφηση: Κιάρα Νοτσεντίνι

ISBN: 978-960-594-020-1
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Γκουίντο Κόντι

Το υπέροχο ταξίδι της Νίλου
Ο Γκουίντο Κόντι γεννήθηκε
στην Πάρμα, όπου ζει και
εργάζεται ως συγγραφέας,
ανθολόγος και δάσκαλος
δημιουργικής γραφής. Είναι
επίσης ιδρυτής του λογοτεχνικού
περιοδικού Palazzo Sanvitale.
Έχει γράψει αρκετά λογοτεχνικά
βιβλία, ανάμεσά τους «Το
δειλινό στην κοιλάδα» (2005),
«Τζοβανίνο Γκουαρέσκι,
Βιογραφία ενός συγγραφέα»
(2008), «Τα χίλια στόματα της
δίψας μας» (2012), και έχει
τιμηθεί με πολλές διακρίσεις. Το
1998 απέσπασε το Βραβείο Κιάρα
για το βιβλίο του «Ο κροκόδειλος
στο βωμό», το 1999 οι «Γυάλινοι
ουρανοί» βρέθηκαν στη βραχεία
λίστα για το Βραβείο Καμπιέλο,
ενώ το 2013 τιμήθηκε με το
Βραβείο Κάρλο Λέβι για το έργο
του «Ο μεγάλος ποταμός Πάδος».
«Το υπέροχο ταξίδι της Νίλου»,
με εικονογράφηση του ίδιου,
είναι το πρώτο βιβλίο του για
παιδιά και ενήλικες.

9+

Μετάφραση: ∆ήμητρα ∆ότση
Μία ιστορία πλημμυρισμένη από αισθήματα, εικόνες και έννοιες. Η γενναιοδωρία, η ανταποδοτικότητα, η φιλία, η συντροφικότητα, ο αποχωρισμός, η μοναξιά, ο φόβος, η εχθρότητα,
η προσμονή, η λύπη, η χαρά και το θαύμα της φύσης μέσα στη
διαδρομή προς την ενηλικίωση, στον δρόμο για την ωριμότητα.
Ο κύκλος της ζωής σε ένα συναρπαστικό βιβλίο για ενήλικες και
για παιδιά.
Αναγραφή στους τιμητικούς πίνακες της IBBY για τη μετάφραση

“

«Το υπέροχο ταξίδι της Νίλου» του Ιταλού Γκουίντο Κόντι είναι το ταξίδι μιας πριγκίπισσας της Ανατολής που γεμάτη
χάρη ανοίγει τα φτερά της για να γνωρίσει τον κόσμο. […] Στο δικό της παραμύθι θα γνωρίσει την αγωνία της μοναξιάς,
τον φόβο απέναντι στον άλλο, τη μελαγχολία του αποχωρισμού, την ανακούφιση της επιστροφής. Ο δρόμος προς την
ενηλικίωση περνά από μια μαγική διαδρομή που θα αγαπήσουν τα παιδιά.
Ελένη Κορόβηλα, bookpress.gr

Το υπέροχο ταξίδι της Νίλου
9 789602 199992
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9 789605 940133

ISBN: 978-960-219-999-2 · Τιμή: 13,15€ · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ. · Σελίδες: 192

Οι όμορφες μέρες της Νίλου στην Αφρική

ISBN: 978-960-594-013-3 · Τιμή: 13,21€ · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ. · Σελίδες: 184

Οντίν Ντουπεϊρόν

Και το παραμύθι δεν τελείωσε
9+

Ο Οντίν Ντουπεϊρόν
γεννήθηκε στην Πόλη του
Μεξικού. Καλλιτεχνική φύση
και πολύπλευρο ταλέντο, εκτός
από τη συγγραφή, ασχολείται με
την υποκριτική, τη σκηνοθεσία,
το κουκλοθέατρο, τη μουσική,
αλλά και το σχεδιασμό ρούχων.
Στο Μεξικό, ο μονόλογός του
«¡A Vivir!», σε συγγραφή και
σκηνοθεσία του ίδιου, παιζόταν
επί εννέα χρόνια, κάνοντας
περισσότερες από 1.300
παραστάσεις, επίσης το θεατρικό
έργο του «Veintidós Veintidós»
συνάντησε μεγάλη επιτυχία.
«Και το παραμύθι δεν τελείωσε»
(“Y colorín colorado, este
cuento aún no se ha acabado”)
είναι το πρώτο του βιβλίο, το
οποίο έγινε «εθνικό bestseller»,
καθώς πούλησε στη χώρα του
περισσότερα από 200.000
αντίτυπα, ενώ έχει μεταφραστεί
στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα
ιταλικά.

Μετάφραση: Αλέξης Αδρακτάς
Μια εξαιρετική ιστορία για τη ζωή, τους κρυμμένους φόβους
που μας παραλύουν και την επιθυμία μας για ελευθερία. Για το
πόσο αναγκαίο αλλά και μεγαλειώδες είναι να γνωρίσουμε τον
εαυτό μας, να τρυπώσουμε στο παρελθόν, να καταλάβουμε ποιοι
είμαστε κι από πού ερχόμαστε, ώστε να μάθουμε πού πάμε.
Ένα παραμύθι που άγγιξε βαθιά την καρδιά και τη ζωή χιλιάδων
ανθρώπων.

“

Ένα σύγχρονο παραμύθι για όλες τις ηλικίες.
Tίνα Μανδηλαρά, Πρώτο Θέμα

Χωρίς δεύτερη κουβέντα, το καλύτερο βιβλίο του 2014.
Ανδρέας Κούνιος, Αλήθεια Online

Είχαμε πολύ καιρό να διαβάσουμε μια τόσο πρωτότυπη ιστορία.
iefimerida.gr

Ένα ιδιαίτερο βιβλίο, ευφυές και ανατρεπτικό που προβληματίζει αλλά και συγκινεί.
Πάττυ Παπαδήμου, kosvoice.gr

9 789602 193112

ISBN: 978-960-219-311-2 · Τιμή: 11,27€ · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ. · Σελίδες: 208
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Ελένη Πριοβόλου

ΣΕΙΡΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ & ΝΕΟΥΣ

Μαζί
10+

Η Ελένη Πριοβόλου
γεννήθηκε στο Αγγελόκαστρο
Αιτωλοακαρνανίας. Σπούδασε
κοινωνιολογία στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκτός
από τη λογοτεχνία για ενηλίκους,
σημαντικό είναι το έργο της στην
παιδική και νεανική λογοτεχνία,
το παιδικό θέατρο και το
παραμύθι. Το 2009 απέσπασε
το Βραβείο Λογοτεχνικού
Βιβλίου για Μεγάλα Παιδιά του
περιοδικού ∆ιαβάζω για το βιβλίο
της «Το σύνθημα», ενώ το 2010,
το μυθιστόρημά της «Όπως ήθελα
να ζήσω» κέρδισε το Βραβείο
Αναγνωστών.

Ο Μύρων είναι το πιο μικροκαμωμένο παιδί όχι μόνο στην τάξη
του αλλά και σε ολόκληρο το γυμνάσιο. Καθημερινά προσπαθεί
να προστατέψει τον εαυτό του, όπως και οι συμμαθητές του,
από τη συμμορία των «Σκαθαριών» που βασανίζει τους πάντες
στο σχολείο. Το αγόρι έχει μπει στο στόχαστρό τους, αλλά κανείς
δεν τολμά να τα βάλει μαζί τους. Ο αρχηγός των «Σκαθαριών»,
ο σκληρός Παμίνος, έχει μεγάλα σχέδια, θέλει να επιβληθεί και
έξω από το σχολείο, στη γειτονιά, στη συνοικία και σε ολόκληρη
την πόλη. Όμως η άφιξη μιας νέας μαθήτριας, της Λούνα, θα γίνει
η αρχή για ν’ αλλάξουν όλα…
Υποψήφιο για το Κρατικό Βραβείο Εφηβικού Μυθιστορήματος, 2013
Υποψήφιο για το Βραβείο Εφηβικού Μυθιστορήματος, Public, 2014

“

Ένα αισιόδοξο κι ελπιδοφόρο βιβλίο. Ένα βιβλίο που δεν ωραιοποιεί την πραγματικότητα. ∆εν την παρουσιάζει όπως θα
έπρεπε να είναι, αλλά όπως ακριβώς είναι. Η γλώσσα ρέουσα υμνεί την αξία της συνεργασίας, της φιλίας, των θετικών
προτύπων στη ζωή με τον πολιτισμό να ενώνει ακόμα και τα αντίθετα.
kosvoice.gr

9 789602 192818
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ISBN: 978-960-219-281-8 · Τιμή: 9,39€ · Σελίδες: 160 · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.

Γκουίντο Σγκάρντολι

ΣΕΙΡΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ & ΝΕΟΥΣ

Όλα από δύο
9+

Ο Γκουίντο Σγκάρντολι
ζει στο Τρεβίζο της Ιταλίας.
Εργάζεται ως κτηνίατρος, αλλά
από μικρός αγαπούσε το σχέδιο,
τα ταξίδια και τη συγγραφή.
Τα βιβλία του μιλάνε για τους
Ινδιάνους, τις περιπέτειες των
ζώων ή αφηγούνται ιστορίες από
το παρελθόν και εκδίδονται από
τους μεγαλύτερους εκδοτικούς
οίκους της Ιταλίας. Το 2009
του απονεμήθηκε το Βραβείο
Άντερσεν, ενώ το βιβλίο του
«Όλα από δύο» απέσπασε τα
βραβεία Premio Cento 2012
(Λογοτεχνία για Παιδιά) και
Biblioteche di Roma 2012.

Μετάφραση: ∆ήμητρα ∆ότση
Ο δεκάχρονος Άλεξ δεν είναι σαν όλα τα παιδιά της ηλικίας του:
έχει δύο σπίτια, δύο κρεβάτια, δύο ποδήλατα, δύο γραφεία για
να κάνει τα μαθήματά του, δύο σάκους για το ποδόσφαιρο, δύο
αποκριάτικες στολές, δύο μπουρνούζια, αλλά μία γάτα. Κι όπως
όλα τα παιδιά του κόσμου, έχει δύο γονείς, μόνο που οι δικοί
του δεν ζουν πια κάτω από την ίδια στέγη. Εκείνος όμως έχει
καταφέρει να απολαμβάνει τη ζωή και στα δύο σπίτια των χωρισμένων γονιών του. ∆ύο σπίτια που, σαν τις δύο όψεις του ίδιου
νομίσματος, είναι κάτι μοναδικό και ξεχωριστό: η οικογένειά του.
Βραβεία:
Cento 2012 (Λογοτεχνία για Παιδιά)

“

Biblioteche di Roma 2012

Η πρωτοπρόσωπη γραφή, ο γνήσιος παιδικός λόγος με όλα όσα τον χαρακτηρίζουν, η περιγραφή καταστάσεων από την
οπτική γωνία του παιδιού και η επιλογή γεγονότων που περιγράφουν ρεαλιστικά χωρίς υπερβολές και εκπτώσεις όσα
συμβαίνουν, κάνουν το βιβλίο ξεχωριστό και ενδιαφέρον. […] Το βιβλίο με τρυφερότητα, αισιοδοξία και αρκετό χιούμορ
δείχνει τη ζωή στην πραγματική της διάσταση.
kosvoice.gr

9 789602 193181

ISBN: 978-960-219-318-1 · Τιμή: 8,92€ · Σελίδες: 120 · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
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Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

ΣΕΙΡΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ & ΝΕΟΥΣ

Χάρτινη αγκαλιά
Η Ιφιγένεια Μαστρογιάννη
σπούδασε Φιλολογία στο
Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Έχει
δημοσιεύσει διηγήματα και άρθρα
παιδαγωγικού περιεχομένου
σε εφημερίδες και περιοδικά.
Το 1997 τιμήθηκε με το πρώτο
βραβείο Ιπεκτσί για την ποιητική
συλλογή της «O ναός του
Καλοκαιριού», ενώ το βιβλίο της
για παιδιά και μεγάλους
«Το παραμύθι με τις ξεχασμένες
λέξεις» εντάχθηκε στη λίστα
των White Ravens. Tα εφηβικά
μυθιστορήματά της διακρίνονται
για την αρτιότητα του λόγου,
τον πλούτο των μηνυμάτων και
τον κοινωνικό προβληματισμό.
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Η Θάλεια έρχεται από πολύ νωρίς αντιμέτωπη με τα μεγάλα και
αληθινά προβλήματα της ζωής. Αντλώντας δύναμη από ένα βιβλίο παλιό που κρύβει στις σελίδες του τη σοφία του κόσμου,
αντιμετωπίζει την κατάστασή της με θάρρος και αισιοδοξία. Το
παράξενο βιβλίο της μαγεύει τα παιδιά της συντροφιάς της, σε
μια εποχή που όλα γύρω τους βρίσκονται σε κρίση και απορρυθμίζονται. Στη μικρή τους λέσχη, τα παιδιά θα νιώσουν την
αξία που έχει ο Άλλος δίπλα τους κι όταν η Θάλεια, σε μια οριακή
στιγμή της ζωής της, θα κινδυνεύσει για να σώσει το βιβλίο της,
θα ψηλαφίσουν ένα νόημα της ζωής πιο βαθύ που θα κάνει χρωματιστά τα όνειρά τους.
Υποψήφιο για το Βραβείο Εφηβικού Μυθιστορήματος Public, 2015

“

Στις 248 σελίδες του βιβλίου περιγράφονται παραστατικά η σχολική ζωή του Λυκείου, οι σχέσεις των μαθητών με τους
δασκάλους τους κι όχι μόνο. Καυτηριάζονται και τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα με τους μετανάστες, την ανεργία που
πλήττει την ελληνική οικογένεια, τα παιδιά που εκδηλώνουν παραβατική συμπεριφορά, τα οικογενειακά αδιέξοδα αλλά
και εκφάνσεις της κρίσης, όπως παιδιά που πεινάνε και παιδιά με αδιάφορους ή πολύ αυστηρούς γονείς. Η συγγραφέας
είναι γνώστης αυτής της μεγάλης περιόδου του ανθρώπου –της εφηβείας– στην οικοδόμηση της προσωπικότητάς του.
Αναστασία Ευσταθίου, kosvoice.gr

46

9 789602 193136

ISBN: 978-960-219-313-6 · ∆ιάσταση: 14x21 εκ. · Τιμή: 10,33€ · Σελίδες: 248

Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

ΣΕΙΡΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ & ΝΕΟΥΣ

Τα παιδιά του τελευταίου θρανίου
12+

Η ιστορία μιας ομάδας παιδιών που τελειώνουν το Λύκειο. Από
τη μια πλευρά, η ανούσια καθημερινότητα του σχολείου που
αναλώνεται σε αδιέξοδες τακτικές συμμόρφωσης και στο εξεταστικό σύστημα και από την άλλη, η παλλόμενη ζωή και ο εφηβικός έρωτας. Μέσα σε αυτή τη σύγκρουση όπου συνθλίβονται
συναισθήματα και δοκιμάζονται ιδέες, η «γενιά των καταλήψεων
και των συγκεχυμένων αιτημάτων» θα αναζητήσει τη διέξοδο
και κάπου εκεί, στα δύσκολα περάσματά της θα συναντήσει την
ομορφιά της αγάπης.

“

Σε σκλαβώνει από την πρώτη σελίδα. [...] «Τα παιδιά του τελευταίου θρανίου» είναι ένα εφηβικό, μοντέρνο μυθιστόρημα
που, σε καμία περίπτωση, δεν πέφτει στην παγίδα του σιδερωμένου καθωσπρεπισμού και που, πρωτίστως, σκιαγραφεί, με εντιμότητα και αδρές πινελιές τρυφερότητας, τα διλήμματα ενώπιον των οποίων τίθενται οι μαθητές, ιδίως όταν
αισθάνονται ότι μπορούν και μόνοι τους να χαράξουν το παρόν και το μέλλον τους.
Ανδρέας Κούνιος, Αλήθεια Online

9 789602 192658

ISBN: 978-960-219-265-8 · Τιμή: 11,27€ · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ. · Σελίδες: 320
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Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Το πιο ακριβό όνειρο

Ο Πρίγκιπας με τα Κρίνα
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Όταν η σκιά του πολέμου απλώνεται στην Άπειρη
Χώρα, η ζωή του ∆ιοκλή και του Νικία αλλάζει.
Μακριά από τον τόπο τους, θα ζήσουν τη δική
τους Οδύσσεια. Κρατώντας όμως καλά φυλαγμένο στην καρδιά τους το πιο ακριβό όνειρο, θα
αγγίξουν και άλλες καρδιές και θα παλέψουν για
την αγάπη των ανθρώπων.

“

O Πρίγκιπας με τα Kρίνα, η ιερή εικόνα-σύμβολο
για τους Kρήτες, έχει χαθεί και η Σκιά του Mίδα,
που αγαπούσε όσο τίποτε άλλο το χρυσάφι, έχει
απλωθεί σε ολόκληρο το νησί της Πασιφάης.
∆ύο παιδιά, ο Πελίας από την Κρήτη και η Τίτη
από την Αίγυπτο, με την ίδια αγάπη για τη Φύση
και δυνατή πίστη στη ζωή, θα παλέψουν τις σκοτεινές δυνάμεις, θα αντιμετωπίσουν κινδύνους
και θα ζήσουν περιπέτειες, για να βρεθούν στο
τέλος μπρος σε μια θαυμαστή αποκάλυψη...

Το απολαυστικό αυτό μυθιστόρημα που διαβάζεται τόσο
από παιδιά όσο και από ενηλίκους προσφέρει πολλές γνώσεις για την αρχαία Κρήτη και τον πολιτισμό της, αλλά και
για την Αίγυπτο των Φαραώ.
Ελένη Σαραντίτη, Ελευθεροτυπία

Ο Πρίγκιπας με τα Κρίνα
9 789602 192979

ISBN: 978-960-219-297-9 · Τιμή: 9,39€ · Σελίδες: 128 · ∆ιάσταση: 14x21 εκ.

Το πιο ακριβό όνειρο
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ΙSBN: 978-960-594-042-3 · Τιμή: 9,39€ · Σελίδες: 160 · ∆ιάσταση: 14x21 εκ.

Πάολα Καπριόλο

ΣΕΙΡΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ & ΝΕΟΥΣ

Με τα μάτια του άλλου
Η Πάολα Καπριόλο γεννήθηκε
στο Μιλάνο το 1962. Ξεκίνησε
να γράφει το 1988. Μετά την
επιτυχημένη της διαδρομή στη
συγγραφή λογοτεχνικών βιβλίων
για ενήλικες, τα τελευταία
χρόνια ασχολείται με τη νεανική
λογοτεχνία. Βιβλία της έχουν
μεταφραστεί στις εξής χώρες:
∆ανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία,
Μεγάλη Βρετανία, Λετονία,
Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία,
ΗΠΑ, Ελβετία, Ουγγαρία και
Ελλάδα. Το 2010 τιμήθηκε με το
βραβείο «Έλσα Μοράντε» για το
νεανικό μυθιστόρημά της «No».
Επίσης, έχει μεταφράσει κλασικά
έργα της γερμανικής λογοτεχνίας,
ενώ συνεργάζεται με την Corriere
della Sera στις πολιτικές σελίδες
της εφημερίδας.

10+

Μετάφραση: ∆ήμητρα ∆ότση
Κάποιο βράδυ, ο νεαρός Λούκα γίνεται μάρτυρας μιας τραγικής σκηνής, όταν τέσσερις νεαροί βάζουν φωτιά σε ένα
μετανάστη. Την επόμενη μέρα, νιώθοντας ενοχές που δεν
αντέδρασε, καταφέρνει να εντοπίσει τον άντρα στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται. Πρόκειται για τον Ράτζιβα από τη Σρι
Λάνκα, ένα λαθρομετανάστη που ζει πουλώντας τριαντάφυλλα. Η απόφασή του να βοηθήσει τον Ράτζιβα θα τον οδηγήσει στους δρόμους της πόλης, εκεί όπου θα πάρει τη θέση
του πλανόδιου πωλητή και θα βιώσει το φόβο και τα εχθρικά
βλέμματα για καθετί ξένο και διαφορετικό. Η περιπέτειά του
θα του χαρίσει μια ανεκτίμητη φιλία και θα τον κάνει να δει
τον κόσμο με τα μάτια του άλλου...

“

Σχεδόν κινηματογραφική γραφή, ενδιαφέρουσα πλοκή και «αληθινοί» διάλογοι.

9 789602 192634

Γιάννης Αντάμης, doctv.gr

ISBN: 978-960-219-263-4 · Τιμή: 8,45€ · Σελίδες: 112 · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
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Φρεντιάνο Σέσι

ΣΕΙΡΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ & ΝΕΟΥΣ

Ένα κορίτσι στο Άουσβιτς
10+

Ο Φρεντιάνο Σέσι, συγγραφέας,
μεταφραστής, δοκιμιογράφος
και σύμβουλος εκδόσεων, ζει
και εργάζεται στη Μάντοβα.
∆ιδάσκει Γενική Κοινωνιολογία
στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου της Μπρέσα, είναι
καθηγητής στο Μεταπτυχιακό
πρόγραμμα διδακτικής του
Ολοκαυτώματος στο Πανεπιστήμιο
Roma Tre, καθώς και μέλος
της Επιστημονικής Επιτροπής
του Ιδρύματος Άουσβιτς στις
Βρυξέλλες. Συνεργάζεται με
το πολιτιστικό ένθετο της
εφημερίδας Κοριέρε ντέλα Σέρα.

Μετάφραση: ∆ήμητρα ∆ότση
Σκίτσα: Κωνσταντίνος Μήτσου
Οκτώβριος 1940. Η μικρή Ελίζα ζει στη Βιέννη με την οικογένειά
της, όταν αναγκάζεται να εγκαταλείψει το σπίτι της και να μεταφερθεί στη Βαρσοβία, όπου οι Ναζί απομονώνουν τους Εβραίους σε γκέτο και αργότερα στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του
Άουσβιτς. Από τις σελίδες του ημερολογίου της περνούν στιγμές
και γεγονότα της θηριωδίας που στιγμάτισε την ιστορία της ανθρωπότητας, όμως εκείνη θα αγωνιστεί να κρατήσει για πάντα
ζωντανή την ελπίδα…
Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει επίμετρο του συγγραφέα, όπου
δίνονται με απλό και κατανοητό τρόπο για τους νεαρούς αναγνώστες ιστορικά στοιχεία και χρήσιμες πληροφορίες για τη λειτουργία των γκέτο και των στρατοπέδων συγκέντρωσης.
Υποψήφιο για το βραβείο του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου 2016
Βραβείο μετάφρασης 2017 από την Ελληνική Εταιρία Μεταφραστών
Λογοτεχνίας
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9 789605 940096

ISBN: 978-960-594-009-6 · Τιμή: 7,55€ · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ. · Σελίδες: 88

Μάγια ∆εληβοριά

ΣΕΙΡΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ & ΝΕΟΥΣ

Η μαγική βιβλιοθήκη της Ιζκαμπούρ
Η Μάγια ∆εληβοριά εργάζεται
στην πρωτοβάθμια και στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
διδάσκοντας θεατρική αγωγή
σε παιδιά και εφήβους. Έχει
τιμηθεί με τρία Κρατικά Βραβεία
θεατρικών έργων για παιδιά. Το
πρώτο θεατρικό έργο της με τίτλο
«Ο ιππότης της αγάπης» έλαβε
μέρος στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ
Νέων Συγγραφέων στο Βερολίνο
(Ιnterplay Europe) τον Μάιο του
1998 και στην Αυστραλία το
1999, ενώ το 2002 απέσπασε
το Α’ Κρατικό Βραβείο. Το 2008,
«Η αλφαβήτα της εφηβείας»
κέρδισε το Β’ Κρατικό Βραβείο και
εύφημη μνεία από τη Γυναικεία
Λογοτεχνική Συντροφιά. Το 2009,
το έργο της «Αδέρφια ενωμένα,
ποτέ νικημένα» απέσπασε το
Γ’ Κρατικό Βραβείο. Επίσης, «Η
αλφαβήτα της εφηβείας» έχει
αποσπάσει το Βραβείο καλύτερου
βιβλίου για μεγάλα παιδιά από το
ελληνικό τμήμα της ΙΒΒΥ- Κύκλος
Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου
(2012) και εντάχθηκε στη λίστα
των White Ravens της ∆ιεθνούς
Βιβλιοθήκης Νεότητας του
Μονάχου (2012).

8+

Σκίτσα: Μυρτώ ∆εληβοριά
Η βιβλιοθήκη της Ιζκαμπούρ δεν είναι μια συνηθισμένη βιβλιοθήκη. Κάτι περίεργο συμβαίνει εκεί που επηρεάζει το μυαλό
και τη ζωή των επισκεπτών. ∆ύο συμμαθητές, η Έρικα και ο
Στέφανος, θα ζήσουν τη δική τους μοναδική περιπέτεια στον
θαυμαστό κόσμο της βιβλιοθήκης. Εξερευνώντας τα μυστικά της,
θα ανακαλύψουν επτά κλειδιά που θα ξεκλειδώσουν με τρόπο
μαγικό όλες τις πόρτες της σκέψης τους.
Μια περιπέτεια για τη φιλαναγνωσία.

“

Ένα βιβλίο για παιδιά με πολλή φαντασία, μυστήριο αλλά γεμάτο από βασικές, πολύτιμες και ουσιαστικές αξίες της ζωής
μας, όπως η Συμπόνια, ο Σεβασμός, η Εμπιστοσύνη, η Συνεργασία, η ∆ημιουργικότητα, η Ειρήνη και τέλος η Ελευθερία.
[…] Ένα βιβλίο που αξίζει να κοσμεί όλες τις βιβλιοθήκες.
Μαριάννα Τεγογιάννη, kosvoice.gr

ISBN: 978-960-594-031-7 · Τιμή: 6,60€ · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ. · Σελίδες: 72
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Νταβίντ Σιρίσι

O Μόλσα στα ίχνη της ευτυχίας
8+

Ο Νταβίντ Σιρίσι γεννήθηκε το
1954 στη Βαρκελώνη. Εργάστηκε
ως καθηγητής γλωσσολογίας και
λογοτεχνίας, ως σεναριογράφος
στο ραδιόφωνο και στην
τηλεόραση και ως διαφημιστής
– διαφορετικά επαγγέλματα, με
κοινό παρονομαστή τον λόγο
και την όρεξη για ιστορίες. Έχει
στο συγγραφικό του ενεργητικό
πολλά μυθιστορήματα, τόσο για
ενηλίκους όσο και για νέους, τα
οποία απέσπασαν σημαντικές
διακρίσεις.

Μετάφραση: Ευρυβιάδης Σοφός
Εικονογράφηση: Φεντερίκο Απέλ
Ο Μόλσα δεν καταλαβαίνει γιατί γίνονται πόλεμοι. Κι αυτό όχι
επειδή δεν είναι άνθρωπος. Ο Μόλσα είναι ένας σκύλος που είδε
το σπίτι και την οικογένεια με την οποία ζούσε να εξαφανίζονται,
όταν έπεσε η βόμβα και τα κατέστρεψε όλα. Ανάμεσα στα ερείπια
ψάχνει απεγνωσμένα τα δύο παιδιά, τη Γιανίνκα και τον Μίρεκ.
Σε κάθε μυρωδιά ψάχνει τους δύο αγαπημένους του φίλους και
δε θα πάψει ποτέ να αναζητά τα ίχνη της ευτυχίας…
Βραβείο Εdebé Παιδικής και Νεανικής Λογοτεχνίας (2013)
Ισπανικό Κρατικό Βραβείο «Ένα βιβλίο για το περιβάλλον» (2016)
Βραβείο Cento (2017)

“

Βραβείο Strega (2017)

Κατά βάση είναι μια γκραν αντιπολεμική ιστορία. Νομίζω όμως πως ταυτόχρονα είναι και ένα άτυπο δοκίμιο στη φύση
και τη διαφορετικότητα των ζώων, στην ευγένεια της δικής τους ψυχής, στον τρόπο που αντιλαμβάνονται και δρουν εν
αντιθέσει με τους ανθρώπους.
Απόστολος Πάππος, elniplex.com
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ISBN: 978-960-594-039-3 · Τιμή: 9,43 € · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ. · Σελίδες: 128

Μοχέντ Αλτράντ

Μπανταουί – Ένα παιδί από την έρημο
14+

Ο Μοχέντ Αλτράντ, Γάλλος
συριακής καταγωγής, γεννήθηκε
σε μια σκηνή Βεδουίνων,
χωρίς να καταγραφεί η ακριβής
ημερομηνία της γέννησής
του. Οι σκληρές συνθήκες
της ερήμου δεν έκαμψαν την
επιθυμία του για μια διαφορετική
ζωή. Εξαιρετικά φιλομαθής,
κατόρθωσε να σπουδάσει
μηχανικός με υποτροφία στο
Μονπελιέ της Γαλλίας και να λάβει
το διδακτορικό του στην επιστήμη
των υπολογιστών. Ξεκίνησε ως
μετανάστης, για να δημιουργήσει
στη συνέχεια έναν επιχειρηματικό
κολοσσό στον τομέα των
κατασκευών και να ανακηρυχθεί
σε έναν από τους καλύτερους
επιχειρηματίες στον κόσμο.

Ο νεαρός Μαγιούφ είναι Μπανταουί, ένας Βεδουίνος της ερήμου.
Με τόλμη και θέληση, θα εναντιωθεί στη μοίρα της φυλής του,
θα πάει στο σχολείο και θα διακριθεί. Μακριά από την πατρίδα
του, σε μια άλλη χώρα, θα εκπληρώσει το όνειρό του για μια
διαφορετική ζωή, ώσπου το ποτάμι της μνήμης θα τον γυρίσει
πίσω…
Βασισμένο στη ζωή του ιδρυτή του Ομίλου Αλτράντ, Μοχέντ
Αλτράντ, το βιβλίο Μπανταουί – Ένα παιδί από την έρημο
(Badawi) τιμήθηκε το 2003 με το βραβείο Plum’Adely και
προτείνεται ως ανάγνωσμα στα σχολεία της Γαλλίας και της
Αγγλίας.
Βραβείο Plum’ Adely (2003)

ISBN: 978-960-594-040-9 · Τιμή: 11,32€ · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ. · Σελίδες: 256
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Έρση ∆οξακοπούλου-Ντουράκη

Το γυάλινο νησί και οι πειρατές
8+

Η Έρση ∆οξακοπούλουΝτουράκη γεννήθηκε στη
Χαλκίδα. Αποφοίτησε από το
Εθνικό Θέατρο και εργάστηκε
ως ηθοποιός σε θεατρικές
παραστάσεις. Ασχολήθηκε
επί είκοσι πέντε χρόνια με τη
συγγραφή, σκηνοθεσία και
παραγωγή τηλεοπτικών σειρών
για παιδιά καθώς και παιδικών
προγραμμάτων που προβλήθηκαν
στην ΕΡΤ.

Στο γυάλινο νησί όλα είναι διάφανα και εύθραστα. Ο γυάλινος
κόσμος του είναι όμορφος, απλός και ειρηνικός. Τι θα γίνει
όμως όταν ένας φιλόδοξος ναύαρχος φυλακίζει τους γυάλινους
ανθρώπους πίσω από έναν συρμάτινο φράχτη και οι πειρατές
ετοιμάζονται να κλέψουν την ομορφιά του;
Μια συναρπαστική περιπέτεια για την αξία της φύσης, της
απλότητας, της ψυχικής ομορφιάς και της ελευθερίας.

“

Αυτό το βιβλίο δεν είναι μόνο για παιδιά. Μακάρι να το διάβαζαν και οι μεγαλύτεροι, και ιδιαίτερα εκείνοι οι μεγάλοι
που μας κυβερνούν, για να μπορέσουν τελικά να τραγουδήσουν κάποτε κι αυτοί σωστά. Όπως το δελφινάκι! Το συνιστώ
ανεπιφύλαχτα, όποια ηλικία κι αν έχετε!
∆ιονύσης Σιμόπουλος, φυσικός-αστρονόμος
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ISBN: 978-960-594-035-5 · Τιμή: 8,49€ · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ. · Σελίδες: 80

Κριστόφ Γκαλφάρ

Ο πρίγκιπας των νεφών
Ο Κριστόφ Γκαλφάρ
γεννήθηκε στη Γαλλία. Σπούδασε
εφαρμοσμένα μαθηματικά και
θεωρητική φυσική. Πήρε το
διδακτορικό του στο Κέιμπριτζ
με εποπτεύοντα καθηγητή
το διάσημο αστροφυσικό
Στίβεν Χόκινγκ, με τον οποίο
συνεργάστηκε για τη συγγραφή
του πρώτου βιβλίου της τριλογίας
Ο Πρίγκιπας των Νεφών,
που μεταφράστηκε σε οκτώ
γλώσσες και τιμήθηκε με πολλά
βραβεία Νεανικής Επιστημονικής
Λογοτεχνίας. Επιστήμονας με
χαρισματική προσωπικότητα,
είναι αφοσιωμένος στη διάδοση
των σύγχρονων επιστημονικών
κατακτήσεων στο ευρύ κοινό,
ιδιαίτερα στη Γαλλία και την
Ευρώπη, όπου έχει δώσει
διαλέξεις σε ακροατήρια άνω
των 50.000 ατόμων, κάθε
ηλικίας και προέλευσης. Από το
2012 εμφανίζεται στην εκπομπή
«28 min» της Elisabeth Quin
στο γαλλικό κανάλι Arte.TV,
παρουσιάζοντας επιστημονικά
θέματα.

ËÂÌÍ·¿ÄºÅ¿Ë
14Ã  

10+



Α’ Βραβείο Γαλλικού
Νεανικού Βιβλίου
για το Περιβάλλον,
2013 (VEOLIA)
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Μετάφραση: Ευγενία Τσελέντη
Στίτσα: Αντώνιος Ασπρόμουργος
Μία νεανική περιπέτεια, γεμάτη δράση, που επιχειρεί συγχρόνως να δώσει απαντήσεις, σε απλή και κατανοητή γλώσσα, σε
επιστημονικά ζητήματα που μας έχουν αποσχολήσει όλους μας.
Ένα καινοτόμο βιβλίο που συναρπάζει και ευαισθητοποιεί οικολογικά τους νεαρούς αναγνώστες.
Α’ Βραβείο Επιστημονικού Νεανικού Βιβλίου από το Υπουργείο Παιδείας της
Γαλλίας, 2010
A’ Βραβείο Γαλλικού Νεανικού Μυθιστορήματος από το Γενικό Συμβούλιο των
Vosges, 2010
Α’ Βραβείο Μετάφρασης από την Εταιρεία Μεταφραστών Λογοτεχνίας, 2012

1ος τόμος
9 789602 192351

ISBN: 978-960-219-235-1 · Τιμή: 14,08€ · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ. · Σελίδες: 312

2ος τόμος
9 789602 192870

ISBN: 978-960-219-287-0 · Τιμή: 14,08€ · ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ. · Σελίδες: 424

3ος τόμος
9 789602 193228

ISBN: 978-960-219-322-8 · Τιμή: 14,08€ · ∆ιάσταση: 14x21 εκ. · Σελίδες: 416
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ΥΠΟ ΕΚ∆ΟΣΗ

Ο ευγενικός κροκόδειλος θα πραγματοποιήσει
το όνειρό του… να ζήσει σε ένα πραγματικό σπίτι
και να γίνει το τέλειο κατοικίδιο;
• Ο ευγενικός κροκόδειλος, Lucia Panzeri
Εικονογράφηση: Anton Gionata Ferrari, Μετάφραση: ∆ήμητρα ∆ότση

«Μικροσκοπικές» αφηγήσεις
που συναρπάζουν τα παιδιά!
• Μικρές ιστορίες για παιδιά που θέλουν να κοιμηθούν αμέσως
Pinto & Chinto, Μετάφραση: Αντώνης Παπαθεοδούλου
• Μικρές ιστορίες για μικρά και μεγάλα ζώα, Pinto & Chinto
Μετάφραση: Αντώνης Παπαθεοδούλου

Η τρυφερή ιστορία που έγραψε
μαζί με τους μαθητές του
ο μεγάλος Ιταλός
παιδαγωγός Μάριο Λόντι
• Cipì - Μια ιστορία από τα θρανία
Mario Lodi
Σειρά Λογοτεχνία για Παιδιά και Νέους
Μετάφραση: Άννα Παπασταύρου

Βραβείο Εdebé Παιδικής
και Νεανικής
Λογοτεχνίας (2014)
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• Η νέα ζωή του κυρίου Ρουτίν
David Nel·lo
Σειρά Λογοτεχνία για Παιδιά και Νέους
Μετάφραση: Ευρυβιάδης Σοφός
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ς
ουν αιώνε
τους χωρίζ ενώνει
αλλά τους φιλία
μια μεγάλη

Οράτιος & Χάριετ
Μετάφραση: Αργυρώ Πιπίνη

