
Οι περιπέτειες του μικρού δράκου Καρύδα

Ίνγκο Ζίγκνερ

Για παιδιά από 5 ετών

ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη φαντασίας

Τι συνέβη στην εκδρομή του κυρίου Μπρόκολου στη χώρα των 

φυτών;

Ποιος είναι ο Μπόμπι από τον πλανήτη Λευκαρίτη;

Πώς αναγνωρίζει κανείς ένα παπιολούλουδο;

Τι είναι το γνωσόφωνο;

Ο μικρός δράκος Καρύδας είναι η καλύτερη παρέα για 

περιπέτεια!

Οι περιπέτειες του μικρού δράκου Καρύδα

Ίνγκο Ζίγκνερ

Για παιδιά από 5 ετών

ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη φαντασίας

Τι είναι τέλος πάντων αυτός ο Αϊ-Βασίλης; Ο µικρός δράκος 

Καρύδας και η σκαντζοχοιρίνα Ματίλντα αποφασίζουν να του 

κάνουν µία επίσκεψη!

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

   2018-2019

Εμψυχώνει η Ομάδα θεάτρου "Ανεμόμυλοι" (Αθήνα)



Μία υπόθεση για τον ντετέκτιβ Κλουζ (σειρά)

Γίργκεν Μπανσέρους

Για παιδιά από 7 ετών

ΘΕΜΑ: Μυστήριο, ανάπτυξη φαντασίας

Ο μεγαλύτερος μικρός ντετέκτιβ του κόσμου,

ο αγαπημένος σας Κλουζ, έρχεται να σας παρασύρει σε ένα 

ακαταμάχητο παιχνίδι μυστηρίου, όπου καλείστε να επιλύσετε 

τους πιο περίπλοκους γρίφους. Απαραίτητες αποσκευές για το 

ταξίδι σας; Παρατηρητικότητα, καλή μνήμη, ένστικτο, φαντασία 

και πάνω απ’ όλα διάθεση για παιχνίδι! 

Ο Σαλιγκαγκάριν πάει στ' άστρα

Νίκος Παναγιωτόπουλος

Για παιδιά από 5 ετών

ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη φαντασίας, φιλαναγνωσία

Ο Σαλιγκαγκάριν ένα ανυπάκουο, ανήσυχο και πεισματάρικο 

σαλιγκάρι, ξεκινάει ένα μεγάλο και ριψοκίνδυνο ταξίδι, 

βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή του, προκειμένου να δει τον κόσμο 

πέρα από τα μαρούλια όπου γεννήθηκε και μεγαλώνει…

Τα μυστήρια της Πένι Πέπερ

Ουλρίκε Ράιλανς

Για παιδιά από 9 ετών

ΘΕΜΑ: Μυστήριο, ανάπτυξη φαντασίας

Η Πένι είναι 10 χρονών και το όνειρό της είναι να γίνει 

ντετέκτιβ. Βλέπει παντού μυστήρια και υπόπτους: Τι τρέχει με 

τους αιμοδιψείς γείτονες; Γιατί ο επιστάτης του σχολείου από 

ξινός και απότομος έχει μεταμορφωθεί σε ευγενή κύριο; Τι 

συμβαίνει με τον περίεργο και γκρινιάρη κύριο τον οποίο 

τυχαία συνάντησε στον δρόμο; Η Πένι ξέρει καλά πολλές 

μεθόδους εξιχνίασης εγκλημάτων, και είναι εφοδιασμένη με τα 

απαραίτητα εργαλεία!

Εμψυχώνει η ηθοποιός Ειρήνη Κουμπαρούλη (Αθήνα)



Κάθε μέρα Χριστούγεννα

Αντρέας Κένιγκ

Για παιδιά από 4 ετών

ΘΕΜΑ: Γιορτινά βιβλία

Πώς χαίρεται ο Μαξ που έρχονται Χριστούγεννα!… Και φέτος 

έχει σκεφτεί να ζητήσει κάτι πολύ πολύ έξυπνο από τον Άγιο 

Βασίλη: θα του ζητήσει να ’ναι Χριστούγεννα κάθε μέρα. 

Χριστούγεννα κανονικά: με τα γλυκά τους, με τα γιορτινά 

τραπέζια τους με τα στολισμένα δέντρα τους, με τα όλα τους.

Ο Καρυοθραύστης

Ανν Λέισεν

Για παιδιά από 5 ετών

ΘΕΜΑ: Γιορτινά βιβλία

Ο θαυμαστός ονειρικός κόσμος του μοχθηρού Βασιλιά των 

Ποντικών και της πανέμορφης Νεράιδας Ζαχαρένιας σε μια 

τρυφερή εκδοχή με υπέροχη εικονογράφηση. 

Το ωραιότερο χριστουγεννιάτικο στολίδι

Αγγελική Δαρλάση

Για παιδιά από 6 ετών

ΘΕΜΑ: Γιορτινά βιβλία

Αυτή είναι η ιστορία ενός ξεχωριστού χριστουγεννιάτικου 

στολιδιού, που κρέμεται σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο 

κάπου σ’ ένα σπίτι, σε μια χώρα από τις πολλές του κόσμου…

Ένα ελατάκι για τον Τάκη

Ευγένιος Τριβιζάς

Για παιδιά από 4 ετών

ΘΕΜΑ: Γιορτινά βιβλία

Όταν παραμονές Χριστουγέννων ο μικρός Τάκης κάνει φριχτά 

παράπονα στη μαμά του για το τεράστιο έλατο που έχει 

στολίσει στο σαλόνι και που πρέπει να στραβολαιμιάζει για να 

το κοιτάζει, η μαμά του, που δεν του χαλάει ποτέ χατίρι, του 

αγοράζει ένα τόσο δα μικρό ελατάκι. Το ελατάκι αυτό μπορεί 

να είναι μικρό, αλλά κρύβει ένα μεγάλο μυστικό. Ένα μυστικό 

που ούτε το υποψιαζόταν κανείς ως τότε. 

Εμψυχώνει η ηθοποιός Μαρία Τερζάκη (Αθήνα)



Το ποντικάκι που ήθελε να αγγίξει ένα αστεράκι

Ευγένιος Τριβιζάς

Για παιδιά από 4 ετών

ΘΕΜΑ: Γιορτινά βιβλία

Ο Τρωκτικούλης ο ποντικούλης ονειρεύεται να αγγίξει ένα 

αστεράκι, αλλά παρ’ όλες τις προσπάθειές του δεν τα 

καταφέρνει. Ώσπου ένα χριστουγεννιάτικο βράδυ, καθώς 

βγαίνει από την ποντικότρυπά του, βλέπει στη μέση του 

σαλονιού ένα στολισμένο έλατο και στην κορυφή του έλατου 

ένα ασημένιο αστεράκι. Μια τέτοια σπάνια ευκαιρία δεν 

πρέπει να τη χάσει… 

Παραμύθια Ντορεμύθια (σειρά)

Ευγένιος Τριβιζάς

Για παιδιά από 4 ετών

ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη φαντασίας, συμπεριφορά, ηθικές αξίες, 

συναισθήματα, οικογένεια, φυσικό περιβάλλον, οικολογία

Ο ιπτάμενος δίσκος

Ένα κεράκι για το ρινοκεράκι

Το μωρό που του κλέψανε το μπιμπερό

Αν σου πέσει ένα βουβάλι στο κεφάλι

Ποιος έκανε πιπί στο Μισισιπή;

Ένα φτυάρι στον Άρη 

Ο Αναστάσης και η ουρά της στάσης, κ.α.

Τα παραμύθια των αδελφών Γκριμ 1: Ζώα άγρια και ήμερα

Τα παραμύθια των αδελφών Γκριμ 2: Νάνοι, μάγισσες και ξωτικά

Διασκευή: Κώστας Πούλος

Για παιδιά από 5 ετών

ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη φαντασίας, λαϊκή παράδοση 

Οι μουζικάντηδες της Βρέμης

Η Κοκκινοσκουφίτσα

Η μικρή χηνοβοσκός

Η Χιονούλα και η Ροδούλα

Ο βασιλιάς βάτραχος

Χάνσελ και Γκρέτελ

Ο παπουτσής και οι καλικάντζαροι 

Η Ωραία Κοιμωμένη

Το Παρτσακλό

Η Χιονάτη



Τι άκουσε η πασχαλίτσα 

Ο Ζαχαρής και ο μονόκερος

Τζούλια Ντόναλντσον

Για παιδιά από 3 ετών 

ΘΕΜΑ: Περιπέτεια, φαντασία, αυτοαποδοχή

Στο αγρόκτημα επικρατεί πανδαιμόνιο, με τόσα βελάσματα και 

κακαρίσματα, γαβγίσματα και χλιμιντρίσματα. Όταν όμως δύο 

πονηροί κλέφτες αποφασίζουν να κλέψουν την όμορφη 

αγελάδα, το πιο σιωπηλό και μικροσκοπικό πλασματάκι είναι 

που θα σώσει την κατάσταση! 

Όταν ο Ζαχαρής, ένα ξύλινο αλογάκι, εύχεται να μπορούσε να 

δει τον κόσμο, ένας λευκός μονόκερος με μαγικές δυνάμεις τον 

μεταμορφώνει σε αληθινό άλογο. Όμως, αφού δουλεύει σε 

αγρόκτημα, τρέχει στον ιππόδρομο και δίνει παράσταση σε 

τσίρκο, ο Ζαχαρής καταλαβαίνει ότι πρέπει να προσέχει τι 

εύχεται και συνειδητοποιεί πόσο του λείπουν τα παιδιά που 

έπαιζαν μαζί του.

Είναι άραγε πολύ αργά για άλλη μια ευχή;

Η φωνή δεν είναι για να ουρλιάζουμε

Ελίζαμπεθ Βέρντικ

Για παιδιά από 4 ετών

ΘΕΜΑ: Βιβλία συμπεριφοράς 

Με απλές φράσεις και διασκεδαστικές εικόνες το βιβλίο αυτό 

μαθαίνει στα παιδιά πότε είναι ώρα να μιλούν χαμηλόφωνα και 

πότε είναι αποδεκτό να φωνάζουν. Ακολουθώντας απλά 

βήματα μαθαίνουν τρόπους για να ηρεμούν και να χαλαρώνουν 

αλλά και πώς να εκφράζονται και να ζητούν αυτό που θέλουν 

με ήρεμο τρόπο. 

Ζωγραφική, πες μου τα μυστικά σου!

Μαρί Σελιέ

Για παιδιά από 8 ετών

ΘΕΜΑ: Τέχνη (Γνώσεις και δραστηριότητες)

Η τέχνη είναι πλατιά όσο ο κόσμος μας. Το μονοπάτι που 

ακολουθείται είναι ταυτόχρονα προσωπικό και παγκόσμιο. 

Είναι μια διαδρομή που σημαδεύεται από πίνακες, θέματα, 

λέξεις, που όλα συνδέονται μεταξύ τους. 

Εμψυχώνει η θεατροπαιδαγωγός Δήμητρα Νικολοπούλου (Αθήνα)



Με νευριάζουν όλα!: Ένα βιβλίο για τον θυμό

Σου Γκρέιβς

Για παιδιά από 4 ετών

ΘΕΜΑ: Βιβλία συμπεριφοράς

Ένα βιβλίο που βοηθάει τα παιδιά να μάθουν να ελέγχουν τον 

θυμό τους.

Ο πιο μικρός άγγελος

Χίλντε Κέλερ-Τιμ

Για παιδιά από 5 ετών

ΘΕΜΑ: Γιορτινά βιβλία

Σε λίγο καιρό η χορωδία του σχολείου θα δώσει ένα 

χριστουγεννιάτικο κοντσέρτο. Όλα τα παιδιά θα είναι ντυμένα 

άγγελοι, και τα μικρότερα θα στέκονται στη σκηνή μπροστά 

μπροστά. Τι τύχη που ο ήρωας της ιστορίας μας είναι ο πιο 

μικρός! 

Φωτογραφία με τον Αï-Βασίλη

Πίτερ Μπέλντι

Για παιδιά από 4 ετών

ΘΕΜΑ: Γιορτινά βιβλία

Ο Άγιος Βασίλης χρειάζεται ένα διάλειμμα. Έτσι φέτος αναθέτει 

στα ξωτικά του να μοιράσουν τα δώρα και ο ίδιος φεύγει για 

κρουαζιέρα. Όμως, αυτές οι διακοπές μπορεί να μην είναι τόσο 

διασκεδαστικές όσο ήλπιζε!

Όλοι φωνάζουν σαν τρελοί και τρέχουν όπως όπως. «Ο ΑΪ-

ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΙΝ’ ΕΔΩ, στο πλοίο, αυτοπροσώπως!» Όπου σταθεί κι 

όπου βρεθεί ζητούν φωτογραφίες: Παιδιά, σκυλιά, υπάλληλοι 

και παχουλές κυρίες!

Εμψυχώνει η μουσειολόγος-μουσειοπαιδαγωγός Καλλιόπη Κουτρουμπή (Αθήνα)



Μια χριστουγεννιάτικη ευχή

Κάθριν Ράντελ

Για παιδιά από 5 ετών

ΘΕΜΑ: Γιορτινά βιβλία

Είναι παραμονή Χριστουγέννων και ο Θίο βλέπει από το 

παράθυρο ένα παράξενο αστέρι και αποφασίζει να κάνει μια 

ευχή: Εύχεται να είχε μερικούς φίλους να του κάνουν παρέα. 

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα τα χριστουγεννιάτικα στολίδια 

αρχίζουν να ξεκρεμιούνται από το έλατο πίσω του, έτοιμα να 

φέρουν τα πάνω κάτω…

Μία υπόθεση για τον ντετέκτιβ Κλουζ (σειρά)

Γίργκεν Μπανσέρους

Για παιδιά από 7 ετών

ΘΕΜΑ: Μυστήριο, ανάπτυξη φαντασίας

Ο μεγαλύτερος μικρός ντετέκτιβ του κόσμου,

ο αγαπημένος σας Κλουζ, έρχεται να σας παρασύρει σε ένα 

ακαταμάχητο παιχνίδι μυστηρίου, όπου καλείστε να επιλύσετε 

τους πιο περίπλοκους γρίφους. Απαραίτητες αποσκευές για το 

ταξίδι σας; Παρατηρητικότητα, καλή μνήμη, ένστικτο, φαντασία 

και πάνω απ’ όλα διάθεση για παιχνίδι! 

Μίλι & Μάγκνους (σειρά)

Γίργκεν Μπανσέρους

Για παιδιά από 8 ετών

ΘΕΜΑ: Μυστήριο, ανάπτυξη φαντασίας

Μια επιδέξια κλέφτρα, ένας μικρός βαρόνος, μια ξεκαρδιστική 

περιπέτεια! 

Από τον συγγραφέα του αγαπημένου μας ντετέκτιβ Κλουζ.

Εμψυχώνει η δημιουργική ομάδα Gamecraft (Θεσσαλονίκη)



Απόδραση από τη βιβλιοθήκη του κυρίου Λιμοντσέλο

Κρις Γκραμπενστάιν

Για παιδιά από 8 ετών

ΘΕΜΑ: Ο κόσμος του βιβλίου, ανάπτυξη φαντασίας

Για να περάσεις πριν απ’ όλους μια νύχτα στην καινούρια 

βιβλιοθήκη, χρειάζεται σκληρή δουλειά και λίγη τύχη. Για να 

μπορέσεις όμως να γυρίσεις ξανά σπίτι σου, θα χρειαστούν 

πολλά περισσότερα… 

Τα μυστήρια της Πένι Πέπερ

Ουλρίκε Ράιλανς

Για παιδιά από 9 ετών

ΘΕΜΑ: Μυστήριο, ανάπτυξη φαντασίας

Η Πένι είναι 10 χρονών και το όνειρό της είναι να γίνει 

ντετέκτιβ. Βλέπει παντού μυστήρια και υπόπτους: Τι τρέχει με 

τους αιμοδιψείς γείτονες; Γιατί ο επιστάτης του σχολείου από 

ξινός και απότομος έχει μεταμορφωθεί σε ευγενή κύριο; Τι 

συμβαίνει με τον περίεργο και γκρινιάρη κύριο τον οποίο 

τυχαία συνάντησε στον δρόμο; Η Πένι ξέρει καλά πολλές 

μεθόδους εξιχνίασης εγκλημάτων, και είναι εφοδιασμένη με τα 

απαραίτητα εργαλεία!

Εγώ, η μαμά και τα μυστήρια (σειρά)

Λουτσία Βακαρίνο

Για παιδιά από 9 ετών

ΘΕΜΑ: Ιστορική γνώση, ανάπτυξη φαντασίας

Στο σπίτι της Λίντα και της Έμιλι Ράιτ, μαμά και κόρη βοηθάνε η 

μία την άλλη, γελάνε πολύ, κλαίνε λίγο, τρώνε λαχανικά (αλλά 

και μάφιν), λένε "ευχαριστώ", "παρακαλώ" και "λυπάμαι". Και 

λύνουν μυστηριώδεις υποθέσεις. Μαζί.



Ρίκο και Όσκαρ (σειρά)

Αντρέας Σταϊνχέφελ

Για παιδιά από 10 ετών

ΘΕΜΑ: Φιλία, ανάπτυξη φαντασίας

Μια ιστορία τρυφερή, συναρπαστική, αστεία και ανατρεπτική… 

Μια ωραία φιλία, απ’ αυτές που κρατούν μια ζωή. Ένα 

μυθιστόρημα που μιλάει ίσια στην καρδιά, ένα βιβλίο που δεν 

το ξεχνάς εύκολα! 

Ακαδημία της οδού Μπέικερ (σειρά)

Ο Σέρλοκ Χολμς και το εξαφανισμένο διαμάντι

Σαμ Χερν

Για παιδιά από 7 ετών 

ΘΕΜΑ: Μυστήριο, ανάπτυξη φαντασίας

Ο νεαρός Τζον Γουάτσον έχει μόλις αρχίσει να τακτοποιείται 

στο καινούριο του σχολείο, την Ακαδημία της Οδού Μπέικερ, 

και έχει πιάσει φιλίες με τους συμμαθητές του, τον Σέρλοκ 

Χολμς και τη Μάρθα, όταν το πιο διάσημο διαμάντι του κόσμου 

εξαφανίζεται από το μουσείο όπου εκτίθεται...

Ο λύκος που έπεσε από το βιβλίο του

Τιερί Ρομπερέχτ

Για παιδιά από 3 ετών 

ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη φαντασίας, παραμύθια, φιλαναγνωσία

Μέσα σ’ ένα ανάστατο παιδικό δωμάτιο, ένα βιβλίο γλιστρά 

από τη βιβλιοθήκη… Έτσι, ο λύκος της ιστορίας πέφτει από το 

βιβλίο και βρίσκεται ολομόναχος μέσα στο δωμάτιο. 

Ολομόναχος; Όχι! Ένας γάτος καραδοκεί και ξερογλείφεται, κι ο 

λύκος πρέπει να βρει γρήγορα έναν τρόπο να γλιτώσει. Κι αν 

δοκίμαζε να χωθεί σε κάποιο άλλο βιβλίο;

Εμψυχώνει η ηθοποιός και θεατρολόγος Φαίδρα Μπόκαρη (Αθήνα)



Χριστουγεννιάτικη ιστορία

Κάρολς Ντίκενς

Για παιδιά από 5 ετών

ΘΕΜΑ: Γιορτινά βιβλία

Αδιάφορος για τα Χριστούγεννα και σκληρός με όλους, ο 

Σκρουτζ μετράει ξανά και ξανά τα χρήματά του. Τίποτα δεν τον 

αγγίζει. Ούτε η μαγεία των ημερών, ούτε ο ενθουσιασμός των 

παιδιών, ούτε η αφοσίωση του υπαλλήλου και του ανιψιού του. 

Όμως ποτέ δεν είναι αργά για ένα θαύμα. Το φάντασμα του 

παλιού συνεταίρου του και τα τρία πνεύματα των 

Χριστουγέννων θα φροντίσουν για αυτό.

Το κλασικό αριστούργημα του Καρόλου Ντίκενς σε μία 

μοντέρνα διασκευή με εξαιρετική εικονογράφηση.

Γκολέο

Σάκης Σερέφας

Για παιδιά από 8 ετών 

ΘΕΜΑ: Αθλητισμός, ανάπτυξη φαντασίας

Η Λέο και ο Νέο είναι δύο εξωγήινοι που βρίσκονται σε μυστική 

αποστολή στη Γη: Ήρθαν για να μάθουν τις συνήθειες των 

ανθρώπων, γιατί στον πλανήτη τους βαρέθηκαν τις δικές τους 

και θέλουν να μάθουν νέες…

Εμψυχώνει η ομάδα θεάτρου Theatraction (Θεσσαλονίκη)


