
Οι περιπέτειες του μικρού δράκου Καρύδα

Ίνγκο Ζίγκνερ

Για παιδιά από 5 ετών

ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη φαντασίας

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ

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 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!

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! 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

   2021-2022

Οι παρουσιάσεις όλων των παρακάτω βιβλίων μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε από κοντά με την επίσκεψη των εμψυχωτών στο 

σχολείο σας είτε διαδικτυακά μέσω Webex, Skype, Zoom, Microsoft Teams κ.ά.

Εμψυχώνει η Ομάδα θεάτρου "Ανεμόμυλοι" (Αθήνα)
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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. Ξέρει 

καλά πολλές μεθόδους εξιχνίασης εγκλημάτων, και είναι 

εφοδιασμένη με τα απαραίτητα εργαλεία!

Μια στάλα θάρρος

Νίκολα Κίνεαρ

Για παιδιά από 3 ετών

ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση φόβου, φιλία

Μπορεί ένα κουνέλι που δεν τολμάει να βγει από το 

σπίτι του να δείξει μια στάλα θάρρος; 

Δύο φίλοι, μα τι φίλοι!

Έμιλι Γκράβετ

Για παιδιά από 3 ετών 

ΘΕΜΑ: Φιλία, Διαφορετικότητα

Ο Ρος είναι σκίουρος. Ο Ρέος είναι αρουραίος. Όλοι 

πιστεύουν ότι αυτοί οι δυο δεν πρέπει να είναι φίλοι. 

Όμως… γιατί όχι;

Η πριγκίπισσα που δεν μπορούσε να κοιμηθεί

Ανν Λέισεν

Για παιδιά από 4 ετών

ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη φαντασίας, συναισθήματα

Ακόμα και οι πριγκίπισσες πρέπει το βράδυ να 

πηγαίνουν για ύπνο. Τι γίνεται όμως αν μια μικρή 

πριγκίπισσα δεν μπορεί να κοιμηθεί;

Εμψυχώνει η ηθοποιός Ειρήνη Κουμπαρούλη (Αθήνα)

Εμψυχώνει η Παιδαγωγική ομάδα Απ' ουσία (Αθήνα)
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Ο γάτος των Χριστουγέννων

Λούσι Ρόουλαντ

Για παιδιά από 3 ετών

ΘΕΜΑ: Γιορτινά βιβλία

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ

Ο Αφράτος, ο χαδιάρης γάτος του Άγιου Βασίλη, πάει και 

κοιμάται στα πιο απίθανα μέρη! Έτσι, την παραμονή των 

Χριστουγέννων παίρνει έναν υπνάκο μέσα σ’ ένα κουτί, 

και όταν ξυπνάει ανακαλύπτει ότι είναι τυλιγμένος για 

δώρο και φορτωμένος στο έλκηθρο μαζί με τα υπόλοιπα 

πακέτα! Πώς θα γλιτώσει; Και πώς θα σώσει τα 

χριστουγεννιάτικα δώρα από τους ληστές που θέλουν να 

τα κλέψουν;

Χριστούγεννα στην έρημο

Έμιλι Γκράβετ

Για παιδιά από 3 ετών

ΘΕΜΑ: Γιορτινά βιβλία

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ

Στην έρημο Καλαχάρι τίποτα δε θυμίζει τα Χριστούγεννα 

των περιοδικών! Ούτε χιόνι, ούτε έλατα, ούτε 

χριστουγεννιάτικο γεύμα! Έτσι ο Σάμι ξεκινάει ένα 

μεγάλο ταξίδι αναζητώντας τα τέλεια Χριστούγεννα, 

ώσπου ανακαλύπτει ότι μπορεί τελικά… να τα άφησε 

πίσω του!

Συλλέκτης λέξεων

Πίτερ Χ. Ρέινολντς

Για παιδιά από 4 ετών

ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη φαντασίας

Μερικοί άνθρωποι συλλέγουν γραμματόσημα. Μερικοί 

συλλέγουν νομίσματα. Μερικοί έργα τέχνης. Και ο Ζερόμ;

Ο Ζερόμ μάζευε λέξεις…

Μια ιστορία για τη δύναμη που κρύβουν οι λέξεις και για 

τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν όταν τις 

μοιραζόμαστε με τον κόσμο.

Η μαγική πυξίδα

Πολ Μακάρτνεï

Για παιδιά από 4 ετών

ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη φαντασίας, περιπέτεια

Ένας ατρόμητος παππούς εξερευνητής, τέσσερα εγγόνια 

πρόθυμα να τον ακολουθήσουν παντού και μια μαγική 

πυξίδα που επιφυλάσσει ένα σωρό περιπέτειες!
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Τεό και Λεονί - Τα φανταστικά ταξίδια

Πασκάλ Κονισελά, Πασκάλ Μανζοβάν 

Για παιδιά από 6 ετών 

ΘΕΜΑ: Ταξίδι στην ιστορία, περιπέτεια, ανάπτυξη φαντασίας 

Ένα ταξίδι µύησης στην Ιστορία… Από βιβλίο σε βιβλίο, 

παρέα µε τον Τεό και τη Λεονί, ανακάλυψε αρχαίους 

πολιτισµούς και συνάντησε πολλές σπουδαίες 

προσωπικότητες, µεγάλους εξερευνητές, διάσηµους 

σοφούς και φηµισµένους καλλιτέχνες.

Λαμπίκο!

Έμιλι Γκράβετ

Για παιδιά από 3 ετών

ΘΕΜΑ: Οικολογία

Στον Πιτ αρέσει να είναι όλα καθαρά και νοικοκυρεμένα, 

μερικές φορές, όμως, το παρακάνει. Τόσο που καταλήγει 

να καταστρέψει το δάσος του! Θα καταλάβει ο 

αξιολάτρευτος ασβός το λάθος του και θα μπορέσει να 

το διορθώσει;

Ένα ελατάκι για τον Τάκη

Ευγένιος Τριβιζάς

Για παιδιά από 4 ετών

ΘΕΜΑ: Γιορτινά βιβλία

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ

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. 

Το ποντικάκι που ήθελε να αγγίξει ένα αστεράκι

Ευγένιος Τριβιζάς

Για παιδιά από 4 ετών

ΘΕΜΑ: Γιορτινά βιβλία

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ

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… 

Εμψυχώνει η ηθοποιός Μαρία Τερζάκη (Αθήνα)
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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;
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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! 

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. 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.

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...

Εμψυχώνει η δημιουργική ομάδα Gamecraft (Θεσσαλονίκη)
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