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Ο κατάλογος που κρατάτε στα χέρια σας περιλαμβάνει τα παιδικά βιβλία των Εκδόσεων Παρισιάνου. Πρόκειται για μια πλούσια
και συνεχώς αυξανόμενη συλλογή προσεκτικά επιλεγμένων τίτλων
που ευελπιστούμε ότι θα αγαπήσετε όσο κι εμείς.
Στον κατάλογό μας θα βρείτε βιβλία που έχουν επιλεγεί με το
μεράκι του βιβλιόφιλου, τη γνώση του επαγγελματία και την υπευθυνότητα του γονέα και του παιδαγωγού.
Μαζί με την ακαδημαϊκή νεότητα, την οποία διακονούμε εδώ
και δεκαετίες προσφέροντας επιστημονικά συγγράμματα επιφανών Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, πρώτιστο μέλημά μας είναι
τα παιδιά, που είναι από τα πιο ευαίσθητα μέλη της κοινωνίας μας
και αποτελούν τη φυσική της συνέχεια.
Καλύπτοντας μια ποικίλη θεματολογία και ένα ευρύ ηλικιακό
φάσμα και συνδυάζοντας τη δημιουργική ψυχαγωγία με την απόκτηση γνώσης, τα εν λόγω βιβλία απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε εφήβους, αλλά και σε γονείς και
εκπαιδευτικούς.
Από μικρή μεγαλωμένη μέσα στα βιβλία, μητέρα δύο παιδιών
και προσφάτως… γιαγιά εις διπλούν, μοιράζομαι την αγωνία
γονέων και εκπαιδευτικών για ένα παιδικό βιβλίο που θα καλλιεργεί ολόπλευρα τις ψυχοπνευματικές δυνατότητες των παιδιών μας.
Ελάτε να συνταξιδέψουμε στον υπέροχο και μαγευτικό κόσμο
του παιδικού βιβλίου μαζί με τις Εκδόσεις Παρισιάνου.

ùčĝďčĝċĠčýčĜčēėĕěĩýčĝĕğĕĈęěġ
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ƣǋǎǏĳǆǉĮǊǆǋƿǏĮ
ǋİǄǈǗǄǉĮ

3+

ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ: M. GATES
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴ
 ĮǈįǈǉǀǊǎǄǎĲİǒǌǁĮ
ƴĮǏĮǋǘǇǈĮ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 20,3 u 24,1
ƶİǊǁįİǐ: 32
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2018
Ʒǈǋǀ: 12 €
ISBN 
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«Κάθισε άνετα. Κλείσε τα μάτια σου και ακούμπησε απαλά τα χέρια
σου στα γόνατά σου. Τέντωσε τη σπονδυλική σου στήλη και σιγά-σιγά
σπρώξε τους ώμους σου προς τα πίσω…»
Η καλή μέρα από την αρχή φαίνεται! Γι’ αυτό κι εμείς δεν αφήνουμε
καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Αμέσως μετά το πρωινό ξύπνημα,
αφιερώνουμε λίγο χρόνο για τον εαυτό μας, να ξυπνήσουμε όλο το
σώμα μας και τον νου και να οξύνουμε τις αισθήσεις μας.
Η γιόγκα είναι ο ιδανικός τρόπος για τα παιδιά να μάθουν να
ενεργοποιούν το σώμα τους το πρωί, αφιερώνοντας ελάχιστο χρόνο
και απολαμβάνοντας την ομορφιά του κόσμου που μας περιβάλλει. Οι βαθιές αναπνοές και η συγκέντρωση βοηθούν τα παιδιά να
αφουγκραστούν το σώμα και το περιβάλλον τους, την ίδια ώρα που
γυμνάζουν ξεχωριστές μυϊκές ομάδες με τρόπο διασκεδαστικό και
όχι κουραστικό!
Το βιβλίο Όμορφη καλημέρα με γιόγκα καλωσορίζει τους μικρούς
μας φίλους στη γιόγκα και η πλούσια εικονογράφηση του βιβλίου,
με τις απλές και σαφείς οδηγίες, καθοδηγεί μικρούς και μεγάλους σε
μια σειρά στάσεων και ασκήσεων που ωφελούν πολλαπλά το σώμα
και το πνεύμα.
«Νιώσε αυτό που θέλεις να είσαι σήμερα. Πάρε άλλη μια βαθιά
εισπνοή… και άφησε μια μεγάλη εκπνοή… Άνοιξε τα μάτια σου. Είσαι
έτοιμος να ζήσεις τη μέρα σου!»
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«Τα πουλιά επιστρέφουν στο σπίτι τους στα δέντρα. Οι πασχαλίτσες
κάθονται μαλακά, ανάμεσα στις πεταλούδες και στις μέλισσες…
Αυτή η ιστορία για τον ύπνο είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια
απλή ιστορία. Αποτελεί πρακτική για τα παιδιά και τους γονείς, ώστε
να ολοκληρώσουν τη μέρα τους με ηρεμία και αυτεπίγνωση. Γυρίστε
τη σελίδα και διαταθείτε σαν ένα περήφανο δέντρο, λαμπυρίστε σαν
άστρο, περιπλανηθείτε σαν τα σύννεφα και σύντομα θα ονειρεύεστε».
Η καθημερινότητά μας είναι μια περιπέτεια στην οποία προσπαθούμε να βγούμε νικητές, να πετύχουμε τους στόχους μας και, πάνω
από όλα, να είμαστε ευτυχισμένοι και χαμογελαστοί. Μια περιπετειώδης ημέρα χρειάζεται τον καλύτερο τρόπο για να φύγει, να μας
αποχαιρετίσει γλυκά και να προετοιμαστούμε για την επόμενη.
Το βιβλίο Γλυκιά καληνύχτα με γιόγκα έρχεται να μας συντροφεύσει, όταν ο ήλιος δύει, να μας δείξει μέσα από συγκεκριμένες στάσεις του σώματος και αναπνοές πώς μπορούμε να αποφορτιστούμε
και να ετοιμαστούμε για όμορφα όνειρα. Έτσι, λοιπόν, πριν από ένα
νοερό ταξίδι στα σύννεφα, τα παιδιά μαθαίνουν να αφιερώνουν λίγο
πολύτιμο χρόνο για τον εαυτό τους, να ακούν το σώμα τους και να
χαλαρώνουν από τους ρυθμούς της μέρας που πέρασε με τον πιο
αποτελεσματικό και διασκεδαστικό τρόπο, τη γιόγκα!

īǊǑǉǈƾǉĮǊǆǌǘǒĲĮ
ǋİǄǈǗǄǉĮ

3+

ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ: M. GATES
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴ
 ĮǈįǈǉǀǊǎǄǎĲİǒǌǁĮ
ƴĮǏĮǋǘǇǈĮ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 20,3 u 24,1
ƶİǊǁįİǐ: 32
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2018
Ʒǈǋǀ: 12 €
ISBN 
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Μ αθαίνοντας ανάγνωση - Π ρώτες εμπειρίες
3+

ưĮǇĮǁǌǎǌĲĮǐĮǌƾǄǌǔıǆ
ƴǏǙĲİǐİǋȺİǈǏǁİǐ
ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ: A. CIVARDI
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴǏǎıǒǎǊǈǉƾ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 21 u 19,5
ƶİǊǁįİǐ: 16
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2015
Ʒǈǋǀ: 4 €

Στις σελίδες των βιβλίων κρύβεται
ένα παπάκι!
Μπορείς να το βρεις;

?

κάθε σελίδα είναι κρυμμένο ένα παπάκι!

6

Η σειρά Μαθαίνοντας ανάγνωση – Πρώτες εμπειρίες γράφτηκε κατά
τρόπο που να εξασφαλίζει ότι τα μικρά παιδιά θα επιτύχουν στις πρώτες τους αναγνωστικές προσπάθειες.
Παράλληλα, δίνεται η ευκαιρία στους γονείς να επικοινωνήσουν
με το παιδί σε πολλαπλά επίπεδα κατ’ αρχάς μέσω της από κοινού
ανάγνωσης και εν συνεχεία μέσω της συζήτησης πάνω στις εικόνες
και στις ιστορίες.
Οι εννέα τίτλοι της σειράς εισάγουν τους μικρούς μας φίλους, με
διασκεδαστικό και φιλικό τρόπο, σε καταστάσεις στις οποίες ενδέχεται να βρεθούν για πρώτη φορά, όπως είναι το ταξίδι με το αεροπλάνο, η άφιξη ενός νέου μέλους της οικογένειας, η απόκτηση ενός
σκύλου, η πρώτη μέρα στο σχολείο ή η επίσκεψη στον οδοντίατρο.
Γνωρίστε στα παιδιά σας τις οικογένειες των κυρίων Ταξιδεμένου,
Δοντάκη, Ροδακινάκη και πολλών άλλων… Θα διαπιστώσετε ότι οι
περιπέτειές τους μοιάζουν πολύ με τις δικές σας!

?
? ?

Μπορείς να το βρεις;

Μ αθ αί νο ντ ας αν άγ νω ση - Π ρώ τε
ς εμ πε ιρ ίε ς

ISBN: 9789605831097

ISBN: 9789605831158
ISBN: 9789605831165

ISBN: 9789605831141

ISBN: 9789605831127

ISBN: 9789605831134

ISBN: 9789605831172

ISBN: 9789605831080
ISBN: 9789605831073
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ƤǂǔǀǌǊǔǔǂ MǝǅǂǓ
ǕǈǓ

ƤǂǔǀǌǊǔǔǂ MǝǅǂǓ
ǕǈǓ

ƮǆǋǐǍǍƾǎǆǓ
ǔǆǌǀǅǆǓ
ǄǊǂǎǂǔǘǆǅǊƽǔǆǕǆ
ǕǂǅǊǋƽǔǂǓǔǞǎǐǌǂ

ƨĮıǁǊǈııĮĲǆǐưǗįĮǐ
ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ: R. HORE
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴĮǏĮǋǘǇǈĮ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 16 u 25
ƶİǊǁįİǐ: 24
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2018
Ʒǈǋǀ: 11 €
ISBN 
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4+

Δώδεκα πριγκίπισσες περιμένουν να τις συνδυάσετε
και να σχεδιάσετε τα δικά σας σύνολα! Γυρίστε τις
σελίδες για να επιλέξετε απίθανες κομμώσεις, φανταχτερές μπλούζες, υπέροχες φούστες και παπούτσια
για κάθε καινούργια πριγκίπισσα που δημιουργείτε!
Χρησιμοποιήστε μαρκαδόρους και ξυλομπογιές για
να διακοσμήσετε τα ρούχα και τα αξεσουάρ και μετά
συνδυάστε τα για να δείτε ποια σύνολα ταιριάζουν
καλύτερα.
Ένα συναρπαστικό βιβλίο για μικρές σχεδιάστριες
μόδας.
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ƭıĲǎǏǁİǐǄǈĮ
ȺĮǏĮǋǑǇƿǌǈĮǗǌİǈǏĮ

3+

ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ: R. DICKINS
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴĮǏĮǋǘǇǈĮ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 21 u
ƶİǊǁįİǐ: 98
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2018
Ʒǈǋǀ: 14 €
ISBN 
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4+

ƠǌĮǐįǏƾǉǎǐ
ȺǎǑĲǎǌƿǊİǄĮǌƧǃǄǎǑǊƾǉǆ
ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ:
HEIDI & DANIEL HOWARTH
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴĮǏĮǋǘǇǈĮ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 21 u 26
ƶİǊǁįİǐ: 36
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2018
Ʒǈǋǀ: 9 €
ISBN 
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Είναι δύσκολο να είσαι διαφορετικός. Για τον Αβγουλάκη ήταν
σχεδόν αδύνατο. Το γεγονός ότι ήταν ο πρώτος δράκος που
βγήκε από ένα ραγισμένο αβγό τον έκανε ξεχωριστό. Πώς γίνεται
να ανήκεις σε μια οικογένεια θρυλικών δράκων, όταν διαφέρεις
τόσο πολύ από όλους;
Καθώς ήταν μικρός για την ηλικία του, δεν μπορούσε ούτε να
πετάξει ακόμη… Ο Αβγουλάκης σιχαίνεται το αστείο όνομά του.
Κάθε μέρα του θυμίζει πόσο διαφορετικός είναι από όλους τους
άλλους. Υπάρχουν φορές που ο πιο μικρός μπορεί να κάνει τις
μεγαλύτερες αλλαγές. Είναι οι φορές που αυτοί, από τους οποίους δεν περιμένουμε πολλά, μας εκπλήσσουν περισσότερο από
όλους.

~






+HLGL 'DQLHO
+RZDUWK

   

Το Ρομποτάκι κοιμόταν για πάρα πολύ καιρό. Όταν ξύπνησε, βρέθηκε
εκτός τόπου και χρόνου, σε ένα μέρος που δεν μπορούσε να θυμηθεί,
σε έναν κατάφυτο τόπο, γεμάτο από τα θαύματα της φύσης!
Μεγάλος κίνδυνος απειλεί το δάσος και μόνο αυτό μπορεί να
σώσει τη φύση και τα ζώα. Τα ζώα το χρειάζονται, αλλά και το φοβούνται. Πώς βρίσκεις έναν τόπο να ανήκεις, όταν είσαι ο μοναδικός του
είδους σου;
Αναζήτησε την καλοσύνη των άλλων και τότε μπορεί να βρεις, όχι
μόνο νέους φίλους, αλλά και την ευκαιρία μιας νέας αρχής, ακόμη και
μιας νέας οικογένειας.

~




  

ƶȺǁĲǈİǁǌĮǈİǉİǁ
ȺǎǑǉĮĲǎǈǉİǁǆǉĮǏįǈƾ

4+

ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ:
HEIDI & DANIEL HOWARTH
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴĮǏĮǋǘǇǈĮ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 21 u 26
ƶİǊǁįİǐ: 36
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2018
Ʒǈǋǀ: 9 €
ISBN 
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ŧƐƑƌƎżƂƏžƍșƙƈƌƑƌƊŨƙƐƉƌ

ŧƐƑƌƎżƂƏžƍșƙƈƌƑƌƊŨƙƐƉƌ

ƠǌĮǐȺĮǏĮǋǑǇƿǌǈǎǐ
ǇǆıĮǑǏǗǐ
ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ: R. DICKINS
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴĮǏĮǋǘǇǈĮ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 21 u
ƶİǊǁįİǐ: 192
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ 
Ʒǈǋǀ ¼
ISBN 
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4+

Δεκαοκτώ κλασικά και αγαπημένα παραμύθια απ’ όλο τον κόσμο,
μαζί με τις υπέροχες ακουαρέλες που τα συνοδεύουν, θα σας ταξιδέψουν σε καιρούς αλλοτινούς και μαγικές χώρες. Πρωταγωνιστές των
ιστοριών γενναίοι πρίγκιπες και μαγεμένες πριγκίπισσες, καλές νεράιδες και κακές μάγισσες, τρανοί βασιλιάδες και τρομακτικοί δράκοι,
λύκοι που μιλούν και γάτοι που καταστρώνουν ευρηματικά σχέδια!
Η Σταχτοπούτα, ο Παπουτσωμένος γάτος, η Βασίλισσα του χιονιού, η Πεντάμορφη και το Τέρας είναι μερικές από τις ιστορίες που
θα βρείτε στο υπέροχο αυτό βιβλίο.
Παραμύθια των αδελφών Γκριμ, του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν
και του Σαρλ Περό, αλλά και ιστορίες από τη Ρωσία,
τη σκανδιναβική χερσόνησο καθώς και από τις
Χίλιες και μια νύχτες συνθέτουν μία υπέροχη ανθολογία
που θα συγκινήσει μικρούς και μεγάλους.

Þ÷ þÿ ČĂóĀ úýă

÷āĂýÿíóĀ

Κάποιες από αυτές τις πολυαγαπημένες
ιστορίες υπάρχουν εδώ και αιώνες,
μεταδίδονται από τους παραμυθάδες
από τη μια γενιά στην επόμενη,
κι έτσι κανείς δεν ξέρει από πού ακριβώς
έχουν προέλθει.
Μπείτε, λοιπόν, σε έναν υπέροχο κόσμο
με μεγάλους κακούς λύκους,
ψάρια που πραγματοποιούν ευχές,
μικρά εξυπηρετικά ξωτικά,
δυστυχισμένες γοργόνες,
αρκούδες που μιλούν,
υπερόπτες λαγούς,
αληθινές πριγκίπισσες,
γίγαντες που κυνηγούν
μικρά παιδιά και ένα
φυγά... μπισκοτούλη.

Þ÷ þÿ ČĂóĀ úýă
÷āĂýÿíóĀ
Εικονογράφηση:

ƳǈȺǏǙĲİǐǋǎǑǈıĲǎǏǁİǐ

4+

ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ: F. BROOKS
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴĮǏĮǋǘǇǈĮ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 21 u
ƶİǊǁįİǐ: 128
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2018
Ʒǈǋǀ: 14 €
ISBN 
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∆ασούληδες
ƴǏǎıƿǒǔĲǎǌİĮǑĲǗǋǎǑ
ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ:
A. CABRERA, R. M. CURTO
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƪǉȺĮǈįİǑĲǈǉƾ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 22,6 u 22,6
ƶİǊǁįİǐ: 36
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ 
ƷǈǋǀǃǈǃǊǁǎǑ: 6 €
ƷǈǋǀıİĲ: 19,90 €
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Ελάτε να γνωρίσουμε τους Δασούληδες, τέσσερα αξιολάτρευτα και
μικροσκοπικά πλασματάκια που ζουν μέσα στο δάσος, και παράλληλα να μάθουμε να προσέχουμε τον εαυτό μας, μέσω της γυμναστικής, της σωστής διατροφής και της τήρησης των βασικών κανόνων
υγιεινής.
Η σειρά Προσέχω τον εαυτό μου απαρτίζεται από τέσσερα μικρά
βιβλία και απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Στόχο έχει, μέσα από εύπεπτες και διασκεδαστικές ιστορίες
που ζωντανεύουν χάρη στη ζωηρή εικονογράφηση, να φέρει τα
μικρά παιδιά σε επαφή με τις βασικότερες έννοιες της υγείας και να
συνδυάσει την εκμάθηση και την τήρηση ορισμένων βασικών κανόνων υγιεινής με το δημιουργικό παιχνίδι και την ψυχαγωγία.
Η σειρά Προσέχω τον εαυτό μου βοηθά τα παιδιά να
εντάξουν τις υγιεινές συνήθειες στην καθημερινότητά
τους με τρόπο εύκολο και διασκεδαστικό.

ΠΡΟΣΕΧΩ Τ
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Στη συσκευασία περιλαμβάνονται υπέροχα αυτοκόλλητα!

Aleix Cabrera / Rosa M. Curto

BOX SET
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η
φου σκά λες

΄Εκρηξ

από
Aleix Cabrera / Rosa M. Curto

ISBN: 9789605832315
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Ε Ι ΜΑΙ ΓΕΝΝΑΙΟΣ
ƲƧƯƵƧƧƮƮƧƵƳƣƲƣƳƣƮƶƪƫƣƥƫƣƲƣƫƦƫƣ
ƲƳƱƴƸƱƭƫƬƩƴƬƣƫƲƳƺƵƱƴƸƱƭƫƬƩƴƩƭƫƬƫƣƴ

ƪǁǋĮǈǄİǌǌĮǁǎǐ

4+

ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ: Ƨ0cDONALD
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴĮǏĮǋǘǇǈĮ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 28,6 u 23,4
ƶİǊǁįİǐ: 32
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2018
ƷǈǋǀǃǈǃǊǁǎǑ: 9 €

Ελάτε να γνωρίσουμε τις περιπέτειες του Βόλφι, του μικρού λύκου,
και της μεγάλης του παρέας: την καλύτερή του φίλη, τη γάτα Κάτια,
τη σοφή αράχνη, τον κατάλευκο γλάρο, τις πάντα άτακτες μαϊμούδες
και τα υπόλοιπα ζώα.
Τα πέντε βιβλία της σειράς «Eίμαι γενναίος» της Avril McDonald,
μαζί με τη ζωηρή εικονογράφηση της Tatiana Minina, μας ταξιδεύουν
στον πολύπλοκο συναισθηματικό κόσμο των παιδιών και εκθέτουν
κάποιες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν μεγαλώνοντας.
Γραμμένα σε απλούς στίχους, με μέτρο και ρίμες που εντυπώνονται
εύκολα στη μνήμη των παιδιών, συνιστούν ένα εξαιρετικά ευχάριστο
ανάγνωσμα για παιδιά της προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας.
Ο ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΠΑΝΩΦΟΡΙ – μια ιστορία για τη διαφορετικότητα, το καθήκον μας απέναντι στους άλλους και τη δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων.
Ο ΛΥΚΟΣ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ – μια ιστορία για τον αποκλεισμό,
την αυτοπεποίθηση και τη σημασία της.
Ο ΛΥΚΟΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑ∆Ι – μια ιστορία για τα άγχη και τους
φόβους που ενδέχεται να ταλαιπωρούν τα παιδιά και να δηλητηριάζουν την καθημερινότητά τους.
Ο ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΡΑΚΑΚΙ – μια ιστορία για την κατάκτηση της εσωτερικής ηρεμίας.
Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΛΥΚΟΣ – μια ιστορία για την απώλεια, το πένθος και την
αντιμετώπισή τους.
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ISBN: 9789605833343
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Avril McDonald
ƧǊǋǐǎǐǄǒƽǗǈǔǈ Tatiana

Minina

ISBN: 978960583330
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ISBN: 9789605833367

ΓΕΝΝ

Avril McDonald
ƧǊǋǐǎǐǄǒƽǗǈǔǈ Tatiana

Minina

ISBN: 9789605833374
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q 
Από τα οστά έως το αίμα και από τον εγκέφαλο έως τη μυϊκή δύναμη,
υπάρχουν πάρα πολλά να μάθεις για το σώμα σου.
Μάθε από τι είναι φτιαγμένη η Γη, ποιος κατοικεί στα τροπικά δάση, πώς
ρέουν οι ποταμοί στη θάλασσα και πολλά, πολλά περισσότερα!
Ένα υπέροχο βιβλίο με πάνω από 100 παραθυράκια, κατάλληλο για να
εισαγάγει με διασκεδαστικό τρόπο τα παιδιά στον θαυμαστό κόσμο των
επιστημών.
Ταξιδέψετε στο διάστημα και ανακαλύψτε πώς δημιουργήθηκε το φεγγάρι, γιατί λάμπουν τα αστέρια, μακρινούς μυστηριώδεις γαλαξίες και
πολλά πολλά ακόμη!

ƧǌĮǉƾǊǑǓİ

4+

ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ:
L. STOWELL/ E. BONE/ M. LACEY
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƪǉȺĮǈįİǑĲǈǉƾ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 20 u 22
ƶİǊǁįİǐ: 13

Παρακολουθήστε τη ζωή στο αγρόκτημα και τις τέσσερις εποχές του
χρόνου και δείτε πώς αρμέγονται οι αγελάδες, πώς κουρεύονται τα πρόβατα και πώς θερίζεται το σιτάρι.
Μάθετε τα πάντα για την προέλευση των τροφίμων. Σηκώστε τα παραθυράκια για να δείτε πώς ένα χωράφι με σιτάρι γίνεται ψωμί, πού καλλιεργούνται διάφορα φρούτα και λαχανικά και πώς φτιάχνεται η σοκολάτα.

ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2017
ƷǈǋǀǃǈǃǊǁǎǑ: 16 €
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Σηκώστε τα παραθυράκια για να ανακαλύψετε τα συναρπαστικά οχήματα
που υπάρχουν – μπουλντόζες σε οικοδομές, πυροσβεστικά που τρέχουν για
να σβήσουν πυρκαγιές ή τεράστια αεροπλάνα που σχίζουν τους αιθέρες.

Πά ν

ω απ ό

70 π αρ α θ υ ρ ά κι α

ISBN: 9789605833985

Επτά υπέροχα και άκρως
πρωτότυπα τρισδιάστατα βιβλία
για τους μικρούς μας φίλους.
Σύντομα και εύληπτα κείμενα
και μια εξαίσια εικονογράφηση
που ζωντανεύει μέσα από…
«παραθυράκια».
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ISBN: 9789605833978

Πάνω από

6O

ραθυράκι

α

πα

ISBN: 9789605832452

ISBN: 9789605832278
ISBN: 9789605833992
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ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ:
A. ALGARRA, G. MAZALI
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƪǉȺĮǈįİǑĲǈǉƾ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 21 u 24
ƶİǊǁįİǐ: 96
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2018
Ʒǈǋǀ: 8 €
ISBN: 9789605833534
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4+

Η φύση είναι συναρπαστική! Έχει μυριάδες πρόσωπα και είναι γεμάτη
μυστικά που περιμένουν να τα ανακαλύψετε.
Από τους παγωμένους πόλους μέχρι τον ισημερινό και από τα
ψηλά βουνά μέχρι τις εύφορες πεδιάδες και τα βάθη των ωκεανών,
μικρά και μεγάλα ζώα, πουλιά, ψάρια, έντομα και φυτά συνθέτουν
ένα εκπληκτικό πανόραμα της ζωής.
Σε αυτό το βιβλίο μπορείτε να βρείτε την απάντηση σε ερωτήματα
όπως: Τι είναι ο κεραυνός; Πώς τρέφονται τα φυτά; Τι είναι απολίθωμα; Γιατί τραγουδούν οι γρύλοι; Γιατί κάποια ζώα κοιμούνται όλο
τον χειμώνα;
Θα αντλήσετε πάρα πολλές συναρπαστικές πληροφορίες και θα
απολαύσετε πολλές όμορφες, έγχρωμες εικόνες για το κλίμα, τη Γη,
τη θάλασσα, τα φυτά και τα ζώα.

s[



|




Ο κύριος Λύκος. Ο κύριος Καρχαρίας. Ο κύριος Φίδης. Ο κύριος Πιράνχα.
Μια αχτύπητη συμμορία. Τους ξέρετε καλά...
Είναι... Τα kbk qbjej (
Είναι όλοι τους τρομακτικοί και απίστευτα επικίνδυνοι.
Μιλάμε για πραγματικά πολύ κακά παιδιά.
Έλα όμως που θέλουν να γίνουν ήρωες. Ναι, καλά ακούσατε: Η-ΡΩ-ΕΣ!
Και σκοπεύουν να το αποδείξουν κάνοντας καλές πράξεις...
Είτε σας αρέσει είτε όχι.
Ετοιμαστείτε να γνωρίσετε τα κακά παιδιά!
Περιπέτεια, δράση, ανατροπές, απρόοπτα
και φυσικά αστείρευτο χιούμορ.
Τα κακά παιδιά σε συναρπαστικές περιπέτειες!

ƷĮǉĮǉƾȺĮǈįǈƾ

7+

ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ: A. BLABEY
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴ
 ĮǈįǈǉǀǊǎǄǎĲİǒǌǁĮ
ƴĮǏĮǋǘǇǈĮ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 15 u 19
ƶİǊǁįİǐ: 144
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2019
Ʒǈǋǀ: 7 €

21

â

Ą
ë
ô ă


º
¯«
£
²
·
¤
ª

²

³²¼¸¤ª¬±¡·¤±

5+

ƷǅƿĳǑǎǄĮĲǎǘǊǆǐ
ȺǎǑǇĮǄǈǌǗĲĮǌ
ıǔǋĮĲǎĳǘǊĮǉĮǐĲǎǑǃĮıǈǊǈƾ
ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ: ƨƩƵƳƸƮƧƶ
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴĮǏĮǋǘǇǈĮ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 19,5 u 25
ƶİǊǁįİǐ: 64
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2019
Ʒǈǋǀ: 10 €
ISBN: 9789605834364
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Έξω απ’ την πανέμορφη πόλη της Γατούπολης απλώνεται
ένα καταπράσινο δάσος. Στην άκρη του δάσους, στο εσωτερικό ενός τεράστιου μανιταριού, έχει στήσει το σπιτικό
της η οικογένεια του κ. Νεκτάριου Γατόπουλου.
Εκεί, μαζί με τους γονείς του και τα δύο μεγαλύτερα
αδέρφια του ζει και ο Τζέφυ, ο μικρότερος και χαϊδεμένος γιος της οικογένειας.
Όμως ο Τζέφυ δεν είναι ένας γάτος σαν τους
άλλους. Δεν θέλει να κυνηγάει μοσχοπόντικες. Είναι
ένας γατούλης ονειροπόλος και γεμάτος φιλοδοξίες.
Όλη μέρα χουζουρεύει μπροστά στην πυροστιά και
αφήνει τη σκέψη του να ταξιδεύει μέχρι το παλάτι του
βασιλιά. Το μεγάλο του όνειρο είναι να γίνει σωματοφύλακας στη
βασιλική φρουρά της Γατούπολης.
Όμως αυτό δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Για να γίνει δεκτός
στις τάξεις των βασιλικών σωματοφυλάκων, θα πρέπει πρώτα να αποδείξει την αξία του μέσα από μια σειρά δύσκολων δοκιμασιών. Θα τα
καταφέρει άραγε; Και πώς;

Γιώ τα Β άσση

Μετά τα «Φιλοσοφικά παραμύθια», που αγαπήθηκαν πολύ από τους
μικρούς αναγνώστες, η εκπαιδευτικός, συγγραφέας και διδάκτορας
ηθικής φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ Γιώτα Βάσση παρουσιάζει ένα καινούργιο παραμύθι για τα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας,
με θέμα το ζέον προσφυγικό ζήτημα.
Τι τάραξε την ηρεμία του κύριου Σταχτή στο καταπράσινο λιβάδι;
Πού βρήκε το θάρρος η Σάλλυ, το μικρό σαλιγκαράκι, να γίνει οδηγός
των προσφύγων σε έναν νέο τόπο; Θα είναι άραγε φιλόξενος; Η γιαγιά
Σαλίγκω θα κάνει το θαύμα της… Θα βάλει την κεραία του, βέβαια,
και το νεαρό σαλιγκάρι, ο Γκάρι, και η δύσκολη συνύπαρξη θα δώσει
τη θέση της στη φιλία.
Πρόκειται για ένα βιβλίο που προσεγγίζει με τρυφερότητα το επώδυνο ζήτημα της προσφυγιάς. μια θαυμάσια αλληγορία για τη δύναμη
της ζωής και της φιλίας, που εξοικειώνει τα παιδιά με τα δικαιώματά
τους και την τέχνη της συνύπαρξης.
Στο βιβλίο αυτό, που εικονογράφησε ο Steven Coombes, περιλαμβάνεται εκτενής αναφορά στη Σύμβαση της Γενεύης για τα δικαιώματα των προσφύγων καθώς και στη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του
Παιδιού.

Εικονο

γράφηση: Steven Coom
b

es

ƠǌĮƶȺǈĲƾǉǈǄǈĮĲǆƶƾǊǊǑ

5+

ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ: īƨƧƶƶƬ
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴĮǏĮǋǘǇǈĮ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 21 u 24
ƶİǊǁįİǐ: 52
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2018
Ʒǈǋǀ: 11 €
ISBN: 9789605833596
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ISBN: 9789605834302

ISBN: 9789605834272
ISBN: 9789605834319

ISBN: 9789605834326
ISBN: 9789605834296

ƳǈǋİǄƾǊǎǈǉĮǊǊǈĲƿǒǌİǐ

5+

ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ: OM BOOKS INT.
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴ
 ĮǈįǈǉǀǊǎǄǎĲİǒǌǁĮ
ƴĮǏĮǋǘǇǈĮ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 23 u 25
ƶİǊǁįİǐ: 16
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2019
Ʒǈǋǀ: 7 €
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ISBN: 9789605834289

Μια υπέροχη βιογραφική σειρά για ορισμένους από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών.
Τα σύντομα και εύληπτα κείμενα που εξιστορούν τις προσωπικές
περιπέτειες και τις αισθητικές αναζητήσεις των διάσημων δημιουργών και η πλούσια εικονογράφηση εισάγουν τα παιδιά στον συναρπαστικό κόσμο των καλών τεχνών.
Γνωρίστε στα παιδιά σας τα σημαντικότερα έργα του Λεονάρντο
ντα Βίντσι και του Μιχαήλ Αγγέλου, του Βαν Γκογκ και του Πικάσο
μέσα από τη μικρή αυτή καλλιτεχνική εγκυκλοπαίδεια, ιδανική για
παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.
Οι μεγάλοι καλλιτέχνες: μια μικρή εγκυκλοπαίδεια των τεχνών για
μικρά αλλά και… μεγάλα παιδιά.

Στα πολύ παλιά τα χρόνια, τα πάντα αποτελούσαν άλυτο μυστήριο,
έτσι, οι άνθρωποι έπλασαν ιστορίες για να ερμηνεύσουν τον κόσμο
γύρω τους. Οι ιστορίες αυτές –μύθοι, θρύλοι και παραμύθια– διέφεραν από τόπο σε τόπο, αλλά όλες είχαν ένα κοινό στοιχείο: στόχευαν
στην εξήγηση του ανεξήγητου.
Οι ιστορίες αυτού του βιβλίου γεννήθηκαν εκατοντάδες ή ακόμη
και χιλιάδες χρόνια πριν. Πρωτοειπώθηκαν πολύ πριν από την ανάδυση της επιστημονικής σκέψης, όταν οι άνθρωποι πίστευαν ακόμα
σε γίγαντες, πνεύματα και μυθικά πλάσματα, που μπορούσαν να
αλλάξουν μορφή απ’ τη μια στιγμή στην άλλη.
Ύστερα από τόσο πολύ καιρό και τόσες αφηγήσεις, οι ιστορίες
αυτές δεν έχουν διατηρήσει την αρχική τους μορφή – ίσως ακόμη
και το νόημά τους να έχει αλλάξει. Όμως, αυτό δεν τις καθιστά λιγότερο συναρπαστικές. Διαβάστε και ανακαλύψτε δεκαοκτώ υπέροχους
μύθους και θρύλους απ’ όλο τον κόσμο!

ưǘǇǎǈǉĮǈǇǏǘǊǎǈ
ĮȺǗǗǊǎĲǎǌǉǗıǋǎ

5+

ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ: A. KLAUSS
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴĮǏĮǋǘǇǈĮ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 15,2 u 19,4
ƶİǊǁįİǐ: 256
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2018
Ʒǈǋǀ: 14 €
ISBN: 9789605833695
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Ζ ωή
ƫǔǀǉĮǈǋƾǇǆıǆ

και

5+

ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ:
-0225(0$//,126
P. POLLACK, M. BELVISO
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƮǎǈǌǔǌǈǉƿǐįİǍǈǗĲǆĲİǐ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 19 u 23
ƶİǊǁįİǐ: 36
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2017
ƷǈǋǀǃǈǃǊǁǎǑ: 9 €
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Μ άθηση
Η δυσλεξία, η υπερκινητικότητα, η κώφωση, η σύγκρουση με τον
κόσμο των ενηλίκων, οι δυσκολίες ένταξης σε ένα καινούργιο σχολικό περιβάλλον, η γεροντική άνοια ενός αγαπημένου προσώπου
είναι μερικά από τα ζητήματα που με άκρως πρωτότυπο τρόπο πραγματεύεται η εμπνευσμένη σειρά Ζωή και Μάθηση.
Τη σειρά απαρτίζουν οκτώ μικρά βιβλία, που απευθύνονται τόσο
στα παιδιά όσο και στους ενηλίκους –γονείς, μαχόμενους εκπαιδευτικούς και ειδικούς θεραπευτές– οι οποίοι καλούνται καθημερινά να
αντιμετωπίσουν σωρεία προβλημάτων της παιδικής ηλικίας.
Κύριο χαρακτηριστικό των βιβλίων, πέραν της
πλούσιας και ελκυστικής εικονογράφησης,
είναι η ανάπτυξη κάθε ιστορίας από την
οπτική γωνία του παιδιού, επιτρέποντας
στους μικρούς αναγνώστες να ταυτιστούν με τους ήρωες των ιστοριών,
αναγνωρίζοντας σε καθεμία τον εαυτό
τους ή πρόσωπα του άμεσου περιβάλλοντός τους.
Κάθε βιβλίο περιλαμβάνει ένα
τετρασέλιδο με πολλές και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες για
τα παιδιά, καθώς και αναλυτικό
οδηγό για τους γονείς.

Ζωή

ISBN: 9789605831967

και

Μ άθ η σ η

ISBN: 9789605831905
ISBN: 9789605831899

ISBN: 9789605831912

ISBN: 9789605831950

ISBN: 9789605831943

ISBN: 9789605831936

ISBN: 9789605831929
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ƧǐǋǈǊǀıǎǑǋİǄǈ¶ĮǑĲǗ

5+

ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ:
. MOORE MALLINOS/N. ROCA
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƮǎǈǌǔǌǈǉƿǐįİǍǈǗĲǆĲİǐ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 24 u 24
ƶİǊǁįİǐ: 32
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2018
ƷǈǋǀǃǈǃǊǁǎǑ: 9 €
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Όλα τα παιδιά βιώνουν συγκεκριμένες ανησυχίες και άγχη. Τα βιβλία
αυτής της σειράς γράφτηκαν και εικονογραφήθηκαν με σκοπό να
βοηθήσουν στην αντιμετώπιση ποικίλων ζητημάτων που συνδέονται
με την παιδική ηλικία.
Η συστολή ορισμένων παιδιών, ο χωρισμός των γονέων ή η
σοβαρή νόσος ενός αγαπημένου προσώπου είναι μερικά από τα
ζητήματα που πραγματεύεται με ευαισθησία αλλά και αμεσότητα
αυτή σειρά.
Οι γονείς ενθαρρύνονται να διαβάσουν τα βιβλία στα παιδιά τους
ή να τα βοηθήσουν κατά την ανάγνωση και να συζητήσουν μαζί τους
με αφορμή το κείμενο και τις εικόνες. Η σειρά ενθαρρύνει τα παιδιά
να διερευνήσουν τα συναισθήματά τους και να μιλήσουν ανοιχτά στα
οικεία τους πρόσωπα για τα ζητήματα που τα απασχολούν.

Ας μιλήσουμε γι’ αυτό!

ISBN: 9789605832704
ISBN: 9789605832735
ISBN: 9789605832728

ISBN: 9789605832711

ISBN: 9789605833503

ISBN: 9789605833497
ISBN: 9789605833510
ISBN: 9789605833527
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ΕΤΟΙΜΟΙ
ƠĲǎǈǋǎǈǄǈĮǋƾǇǆıǆ

5+

ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ:
. MOORE MALLINOS, G. MAZALI
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƮǎǈǌǔǌǈǉƿǐįİǍǈǗĲǆĲİǐ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 24 u 24
ƶİǊǁįİǐ: 32
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2017
ƷǈǋǀǃǈǃǊǁǎǑ: 6 €

30

ΓΙΑ

ΜΑΘΗΣΗ

Η παιδική ηλικία είναι γεμάτη ανακαλύψεις, περιπέτειες, παιχνίδι και
γέλιο. Ωστόσο, σε αυτήν τη γεμάτη προκλήσεις και στόχους περίοδο, ορθώνονται και διάφορα εμπόδια που το παιδί καλείται να τα
ξεπεράσει.
Τα παιδιά στην πιο τρυφερή τους ηλικία έρχονται αντιμέτωπα με
φοβίες και αδυναμίες και πρέπει κυρίως από μέσα τους να πάρουν
δύναμη και κουράγιο. Ποιος ο ρόλος των γονέων, των δασκάλων και
γενικά των ενηλίκων;
Η σειρά Έτοιμοι για μάθηση έρχεται να διδάξει ότι, παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια, η πλειονότητα των καταστάσεων είναι διαχειρίσιμες και μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας!
Ο αυτοέλεγχος των συναισθημάτων, η επιμονή για την επίτευξη
ενός στόχου, οι πρώτες μέρες στο σχολείο
και η βοήθεια από κάποιον μεγάλο είναι
τα θέματα των βιβλίων της σειράς. Η
πλούσια εικονογράφηση θα κάνει τα
βιβλία αυτά πολύτιμους βοηθούς
μικρών και μεγάλων!

ΕΤΟΙΜΟΙ

ΓΙΑ

ΜΑΘΗΣΗ

ISBN: 9789605832674

ISBN: 9789605832667
ISBN: 9789605832650

ISBN: 9789605832681
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ťŸȤżŵůž žƁſ
ƴİǏǈǃƾǊǊǎǌǉĮǈǋƾǇǆıǆ
ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ:
A. ALGARRA, R. BONILLA
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƪǉȺĮǈįİǑĲǈǉƾ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 22,6 u 22,6
ƶİǊǁįİǐ: 36
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2017
ƷǈǋǀǃǈǃǊǁǎǑ: 6 €
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Γιατί υπάρχουν οι εποχές και γιατί αλλάζει ο καιρός από εποχή σε
εποχή; Πού ακριβώς ζουν τα ζώα της ξηράς και της θάλασσας; Πώς
επιλέγουν και πώς κατασκευάζουν τις φωλιές τους; Γιατί ορισμένα
από αυτά έχουν τόσο λαμπερά χρώματα; Πώς βλέπουν, ακούν, μυρίζουν, γεύονται και αγγίζουν τα ζώα;
Δύο αδέρφια, η Ειρήνη και ο Βασίλης, με κύριο χαρακτηριστικό
την περιέργειά τους για τον κόσμο, απαντούν στα παραπάνω και σε
πολλά ακόμη ερωτήματα και συνοδεύουν τους μικρούς αναγνώστες
σε ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης και γνώσης μέσα από τα
τέσσερα βιβλία της σειράς Περιβάλλον και μάθηση.
Με σύντομα κείμενα σε κάθε σελίδα, γλώσσα απλή και πλούσια εικονογράφηση που λειτουργεί ως εξαιρετικό ερέθισμα για την
ανάγνωση, τα βιβλία αποτελούν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τη
γνωριμία των παιδιών με το φυσικό περιβάλλον, συνδυάζοντας την
ψυχαγωγία με τη γνώση.
Σε κάθε βιβλίο περιλαμβάνεται
οδηγός για τους γονείς με εκτενείς
πληροφορίες και πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία.
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ISBN: 9789605832209

ŽŴżɚƁƍ

ŤżŸſŴžžŴŶŰƂ
ƄƉſ

ŸüƁƇƎſ

ɚżŵ

ɚżŵ

ťƁƍ ŹƁƅſ

η

ŰƂ
ŤżúŸƄŴŵƁž
ƄƁƅ

ź

ťŸ

Al

ση
Γεύ

η
ασ
Όρ

Όσ φρ ησ

ůž žƁſ ŽŴż úůŻ

eja
n
Ro dro
cio A
Bo lgar
ni
lla ra /

ή

ůž žƁſ ŽŴż úůŻ

źƃ
ůž žƁſ ŽŴż úůŻ

ƄƉſŹƎƉſ

ťŸ

ɚżŵ

Ακοή

ŴżƃŻűƃŸżƂ

ΑΦ

źƃź

Ÿ
ŤżüŰſƄ

Ȥżŵ

ŹƎŴ

Alejandro Algarra / Rocio Bonilla

Alejandro Algarra / Rocio Bonilla

ISBN: 9789605832179
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ISBN: 9789605832193

Alejandro Algarra / Rocio Bonilla

ISBN: 9789605832186
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ƬƭıǈįǙǏĮưǗǌĲ
ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ:

. MUNCASTER

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴĮǏĮǋǘǇǈĮ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 12,9 u 18,5
ƶİǊǁįİǐ: 160
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2019
Ʒǈǋǀ: 7 9 €
ISBN: 9789605833435
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6+

Ελάτε να γνωρίσετε την Ισιδώρα Μοντ! Ο μπαμπάς της είναι βρικόλακας
και η μαμά της νεράιδα. Εκείνη είναι λίγο κι απ’ τα δύο.
Η Ισιδώρα λατρεύει τη νύχτα, τις νυχτερίδες και το μαύρο της κορμάκι για το μπαλέτο. Όμως αγαπά και τη λιακάδα, το μαγικό της ραβδί
και τον Ροζ Λαγό, το λούτρινο ζωάκι που η μαμά της έχει ζωντανέψει
με μαγικά.
Οι γοητευτικές περιπέτειες και η εκπληκτική ασπρόμαυρη και ροζ
εικονογράφηση θα σας ταξιδέψουν σε ένα υπέροχο μαγικό κόσμο.
Τα βιβλία της πολυμεταφρασμένης σειράς, από τη συγγραφέα και
εικονογράφο Harriet Muncaster, επιτέλους και στα Ελληνικά!
Στα βιβλία περιλαμβάνονται διασκεδαστικά κουίζ και οδηγίες
για υπέροχες δραστηριότητες.
Διαβάστε τα βιβλία, κάντε τα κουίζ και ανακαλύψτε: εσείς τελικά
τι είστε περισσότερο; Βρικόλακας ή νεράιδα; Πόσο μοιάζετε με την
Ισιδώρα Μοντ;

ISBN: 9789605834241

ISBN: 9789605834180

ISBN: 9789605834234

ISBN: 9789605834173

q ...
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Ώ ρα για
ƥǏĮǄǈĮįǈƾǃĮıǋĮ

6+

ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ:
L. SC NEI ER, A. STEIN AUER
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴǏǎıǒǎǊǈǉƾ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 19,2 u 19,2
ƶİǊǁįİǐ: 24
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ:: 2017
ƷǈǋǀǃǈǃǊǁǎǑ:: 6 €

36

∆ΙΑΒΑΣΜΑ

Γνωρίζετε την Κόνι; Είναι ένα αξιολάτρευτο κορίτσι που μαθαίνει
συνεχώς! Μαθαίνει να φτιάχνει νόστιμα και λαχταριστά κουλουράκια, τέτοια που θα τρελάνουν όποιον τα δοκιμάσει!
Η Κόνι ανακαλύπτει την τέχνη, τη μουσική και τον χορό, και μαθαίνει να συνθέτει τα δικά της τραγούδια! Με τις κατσαρόλες και τις
κουτάλες δημιουργεί υπέροχες μελωδίες!
Τώρα που ξεκινά να πηγαίνει στο σχολείο, πολλές νέες εμπειρίες
την περιμένουν και τα όπλα της είναι μια τσάντα γεμάτη θησαυρούς!
Όμως, μια βόλτα στα μαγαζιά μπορεί να γίνει πολύ τρομακτική εμπειρία, καθώς η Κόνι χάνεται στο πολυκατάστημα. Άραγε, θα μπορέσει
να βρει τα αγαπημένα της πρόσωπα;
Οι ιστορίες της μικρής Κόνι σας περιμένουν
και θα σας συναρπάσουν. Η Κόνι θα γίνει
η καλύτερη φίλη των μικρών βιβλιοφάγων!

Ώ ρ α γ ια

∆ ΙΑ Β Α Σ Μ Α

ISBN: 9789605832612
ISBN: 9789605832636
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ISBN: 9789605832605

για ∆Ι Α Β Α Σ

Η

μαθαίνει
ποδήλατο

ISBN: 9789605832629

Liane Schneider
Eva Wenzel-Bürger

ISBN: 9789605834067
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α

Μ

στην παραλία

Μ

για ∆ΙΑ Β Α Σ

Α

Μ

Ώρ

α

Α

ISBN: 9789605832643

για ∆Ι Α Β Α Σ

μεταμφιέζεται

Η
μαθαίνει κολύμπι

Liane Schneider
Eva Wenzel-Bürger

Liane Schneider
Eva Wenzel-Bürger

ISBN: 9789605834074
Liane Schneider
Eva Wenzel-Bürger

ISBN: 9789605834081

ISBN: 9789605834050
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∆ ημήτρης Τ αουκίδης

ǻșȚȟȝȟȕȠȏĲȗİȗ

Θοδωρής Τ ιμπιλής

ƳīǈĮĲǏǗǐƮǊǗǎǑǌ

6+

ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ: ƩƷƧƳƸƮƭƩƬƶ
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴĮǏĮǋǘǇǈĮ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 23 u 23
ƶİǊǁįİǐ: 52
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2017
Ʒǈǋǀ: 12 €
ISBN: 9789605833435
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Η μικρή Νίκη περίμενε πως θα περνούσε ένα ήσυχο απόγευμα στο
δωμάτιό της. Δεν λογάριαζε τον βιαστικό κύριο Κλόουν, έναν άνδρα
που εμφανίστηκε ξαφνικά στην είσοδο της απέναντι πολυκατοικίας
και στη συνέχεια χάθηκε, δίχως κανείς να το πάρει είδηση, προς
άγνωστη κατεύθυνση…
Πού μπορεί να πήγε ο κύριος Κλόουν; Λέτε να επισκέφτηκε το
τσίρκο της πόλης για να δώσει μια παράσταση, κάποιον παιδότοπο
της γειτονιάς για να πάρει μέρος σε μια παιδική γιορτή ή μήπως ένα
κατάστημα με αποκριάτικα είδη για να αγοράσει μια καινούργια κόκκινη μύτη;
Κι όμως, ο κλόουν αυτής της ιστορίας έχει μια πολύ πιο
σημαντική αποστολή να φέρει εις πέρας. Και η αποστολή αυτή είναι η προσφορά χαράς, διασκέδασης
και ελπίδας στα παιδιά που το έχουν πραγματικά ανάγκη…
Γνωρίστε μια άκρως πρωτότυπη ιστορία
με θέμα τους γιατρούς-κλόουν, γραμμένη
με ευρηματικές ρίμες και την υπέροχη
εικονογράφηση που τη ζωντανεύει. Ένα
εξαιρετικό βιβλίο για όλα όσα έχουν πραγματική αξία στον κόσμο μας.

Ο íικρός

Μâëâòðîðíâχος

Ο íικρός

Μâëâòðîðíâχος
ǱȝĭȜĭȕșȚȨıĭȞȒĮș
İıȟȝȚȨİȜȟıȥȝȖȢȜĭȠșȚȪȝ

ουρ

Σγ
ς

γο
ώρ

η:

Γι

Το δεύτερο βιβλίο του Δημήτρη Ταουκίδη είναι γεγονός και προβλέπεται άκρως απολαυστικό!
Ο μικρός Μακαρονομάχος δεν είναι ένα βιβλίο σαν όλα τα άλλα,
και αυτό γιατί δεν γράφτηκε σε κάποιο γραφείο αλλά στον πάγκο
μιας κουζίνας!
Μέσα στις λεκιασμένες από σάλτσα σελίδες του, περιγράφεται η
ζωή ενός αγοριού, του Στέφανου, στην κουζίνα μιας ιταλικής τρατορίας.
Ο Στέφανος λατρεύει να παίζει με τα ζυμαρικά και σε αυτό θα
τον βοηθήσει ο νέος Ιταλός φίλος του, ο Έντζο, ο γεμάτος
τατουάζ αφρατούλης σεφ. Ο μικρός μας ήρωας θα μυηθεί στην τέχνη της μαγειρικής και θα ανακαλύψει, όχι
μόνο το ταλέντο του, αλλά και το φανταστικό Βασίλειο των Ζυμαρικών!

ός

ǱȝĭȜĭȕșȚȨıĭȞȒĮșİıȟȝȚȨİȜȟıȥȝȖȢȜĭȠșȚȪȝ

Εικ

ονο

γρά

φησ

Δ ημήτρης Ταουκίδης

ƳǋǈǉǏǗǐ
ưĮǉĮǏǎǌǎǋƾǒǎǐ

7+

ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ: ƩƷƧƳƸƮƭƩƬƶ
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴĮǏĮǋǘǇǈĮ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 16 u 23
ƶİǊǁįİǐ: 136
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2018
Ʒǈǋǀ: 10 €
ISBN: 9789605834265
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και η
Μια ιστορία για τον σχολικό εκφοβισμό

ƳƯǑǉǎĲǎıǎįǎǘǊǆǐ
ǉĮǈǆĭǎǃİǏǎıǉǎǑĳǁĲıĮ
ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ: -)5$1620
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴĮǏĮǋǘǇǈĮ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 20,3 u 25,4
ƶİǊǁįİǐ: 36
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2017
Ʒǈǋǀ: 12 €
ISBN: 9789605832759
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6+

O Λυκοτοσοδούλης και η Φοβεροσκουφίτσα είναι μια παραλλαγή του
κλασικού παραμυθιού της Κοκκινοσκουφίτσας. Αφηγείται την ιστορία ενός μικρού λύκου, του Λυκοτοσοδούλη, που έρχεται καθημερινά
αντιμέτωπος με τη Φοβεροσκουφίτσα στον δρόμο για το σχολείο. Ο
Λυκοτοσοδούλης προσπαθεί να την αγνοήσει, της ζητά να σταματήσει να τον πειράζει και φουσκώνει για να δείχνει μεγαλύτερος, αλλά
στο τέλος κάνει κάτι το εντελώς απρόσμενο και η Φοβεροσκουφίτσα
σταματάει να τον τρομοκρατεί.
Η ανάγνωση αυτού του βιβλίου μαζί με το παιδί σας μπορεί να
αποτελέσει το έναυσμα για μια συζήτηση πάνω στο φλέγον ζήτημα
του σχολικού εκφοβισμού. Είτε το παιδί σας έχει βιώσει σχολικό
εκφοβισμό είτε όχι, το βιβλίο αυτό μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη
της ενσυναίσθησης, μέσω
της συζήτησης για τα
συναισθήματα τόσο
του Λυκοτοσοδούλη
όσο και της Φοβεροσκουφίτσας
σε διάφορες
φάσεις της
ιστορίας.

Ο αγαπημένος Άγιος των παιδιών έχει πάθει αμνησία λόγω ατυχήματος και δεν θυμάται ούτε ποιος είναι ούτε τι πρέπει να κάνει.
Πτήσεις με έλκηθρα, καταδιώξεις με στρατιωτικά ελικόπτερα,
ζόρικα ξωτικά, εκπληκτικά ταξίδια στον Βόρειο πόλο κι ένας τρελός
τρελός Άγιος Βασίλης συνθέτουν μια σπαρταριστή χριστουγεννιάτικη
περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους!
Θα καταφέρει ο μικρός Μπεν να επαναφέρει τη μνήμη του Άγιου
Βασίλη και να σώσουν μαζί τα Χριστούγεννα για τα παιδιά όλου του
κόσμου;

ISBN: 9789605833664

9+

ƮĮĲƾǊƾǇǎǐ

ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ: Ʒ0c/$8*+/,1
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴĮǈįǈǉǀǊǎǄǎĲİǒǌǁĮ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 13 u 20
ƶİǊǁįİǐ: 240

Ο Τζάσπερ Ζαμπονάκης δεν είναι ένα παιδί σαν όλα τα
άλλα. Ζει σε ένα μικρό σπίτι μαζί με τη γιαγιά του και
τον γάτο τους, τον Ρόβερ, κι έχει ένα μεγάλο πάθος:
την επιστήμη. Ξέρει ότι κάποιο από τα πειράματά του ISBN: 9789605834425
θα τον οδηγήσει στη μεγάλη εφεύρεση που θα του
χαρίσει δόξα και χρήμα. Και η εφεύρεση αυτή είναι το Γα-Τσατ 2000
η συσκευή που πραγματοποιεί το απίστευτο – κάνει τις γάτες να
μιλάνε!
Ο Τζάσπερ Ζαμπονάκης γίνεται μέσα σε ελάχιστο χρόνο διάσημος και πάμπλουτος, γίνεται δισεκατομμυριούχος κατά λάθος!
Όμως κάθε εφεύρεση έχει και τη σκοτεινή της πλευρά, κάθε επιτυχία και μερικές εντελώς απρόβλεπτες συνέπειες...

ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2019
Ʒǈǋǀ: 9 €

Μ

q 
ΥΣ

Τ

Σ
ΙΚ Ο

ΠΡΑ

ΚΤΟΡΑ

Σ
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ƴƿǌǑĲǎƫǈǅƾǌǈǎ

7+

ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ: -1$',1
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴĮǈįǈǉǀǊǎǄǎĲİǒǌǁĮ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 13 u 19,8
ƶİǊǁįİǐ: 144
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2017
ƷǈǋǀǃǈǃǊǁǎǑ: 7 €
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«Βασικά, τ’ όνομά μου δεν είναι Πένυ Ζιζάνιο. Είναι Πηνελόπη Τζόουνς. Το ζιζάνιο είναι αστείο του μπαμπά μου. Ξέρω πως είναι αστείο,
γιατί κάθε φορά που το λέει ξεραίνεται στα γέλια. Όμως εγώ δεν
βλέπω πού είναι το αστείο. Συν το ότι δεν είναι καν αλήθεια ότι είμαι
ζιζάνιο. Είναι, δηλαδή, όπως λέει η γιαγιά, ότι είμαι μαγνήτης καταστροφής».
Έτσι αυτοσυστήνεται η αξιολάτρευτη Πένυ, η μικρή ηρωίδα της
εξαιρετικά επιτυχούς και πολυμεταφρασμένης σειράς βιβλίων της
Joanna Nadin, προϊδεάζοντας μικρούς και μεγάλους για τις ξεκαρδιστικές περιπέτειες που μας αφηγείται. Κι όλα αυτά φυσικά, με τον
ολότελα δικό της, απολύτως ιδιαίτερο τρόπο.
Ρυθμοί καταιγιστικοί, γλώσσα εξόχως γλαφυρή, που απηχεί τη
σκέψη και το ιδιόλεκτο των παιδιών της σχολικής ηλικίας, ευφάνταστες ιστορίες –γεμάτες σκανταλιές, ανατροπές και ανεξάντλητο
χιούμορ που απευθύνεται τόσο στους μικρούς όσο και στους
μεγάλους– είναι μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν
τα βιβλία της εφτάτομης αυτής σειράς, που τόσο πολύ
αγάπησαν παιδιά και ενήλικες στο εξωτερικό.
Κάθε βιβλίο περιλαμβάνει τρεις ιστορίες,
ενώ η υπέροχη εικονογράφηση της Jess
Mikhail ζωντανεύει με τρόπο ανεπανάληπτο
την Πένυ και τους υπόλοιπους ήρωες.

ΒΙΒΛ ΙΟ

2

O

ΒΙΒΛ ΙΟ

ΒΙΒΛΙΟ

1

3

O

O

ISBN: 9789605831

493

ΒΙΒΛΙΟ

4

O

5832223

ISBN: 978960

ISBN: 9789605831486

ΒΙΒ ΛΙΟ

5

O

ΒΙΒΛ ΙΟ

7

O

ISBN: 9789605832230
ΒΙΒΛ ΙΟ

6

O

ISBN: 978960

5832247

261

ISBN: 9789605832

ISBN: 9789605832

254

43

ƫǁǅǆǐƫǈǅǆĳǈǎǊƾǉǆǐ
Ιδιωτικός Ντετέκτιβ

7+

ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ: ưƧƱƷƻƱƭƳƸ
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴĮǈįǈǉǀǊǎǄǎĲİǒǌǁĮ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 14 u 20,5
ƶİǊǁįİǐ: 88
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2017
ƷǈǋǀǃǈǃǊǁǎǑ: 7 €
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Τι χρειάζεται κάποιος για να γίνει ιδιωτικός ντετέκτιβ; Εξυπνάδα,
διορατικότητα, παρατηρητικότητα, υπομονή, τσαχπινιά και
βεβαίως φαντασία. Και ο Ζίζης Ζιζηφιολάκης τα διαθέτει όλα αυτά,
καθώς και πολλά άλλα. Οι πελάτες και οι θαυμαστές του αυξάνονται ύστερα από κάθε εξιχνίαση και καταφθάνουν με καινούργια
μυστήρια προς λύση.
t Π
 οιος έκλεψε την κοκαλένια τιάρα της Μαραμπέλας Κουκουτσάκου της δεύτερης με τον υπερπολιτιμότατο λίθο Ευτύχιο;
t Π
 οιος ευθύνεται για την ξαφνική εξαφάνιση όλων των γάτων
της γειτονιάς;
t Μ
 πορεί ο Ζίζης να ανακαλύψει επιτέλους τον περίφημο θησαυρό
του παππού Κοντοπιθαράκου;
t Τ ι ακριβώς συνέβη στο πάρτι γενεθλίων του Νικόλα Σαχλομπιμπούκη και πώς κατέληξαν εφτά παιδιά στο νοσοκομείο;
Τέσσερις –υπέροχα εικονογραφημένες– περιπέτειες, γεμάτες
μυστήριο, ανατροπές και πολύ χιούμορ, με όμορφα μηνύματα για
παιδιά και μεγάλους.

ĂċĀĂċĀĆċąü

āûĄąûûĂċĐĂąăČ
ĂċĀĂċĀĆċąü

ăČđĀĄđăþČċąāăċûċăĒ
þąćăĒĀČċČĎąăĒ

āûĄąûûĂċĐĂąăČ

q   

ĎûĒûāĀċąĒýûċĀĒ
Ēċăđ

ĆûąċăāČĒċĈĄąă
ċĈĒĀĊûčûĂąĒĈĒċăČ

1

5

ĆûąĈûĂûĉĈċĈĒĈ
ĊĀĆąĂû

2

Μια πάπια, μα πoια πάπια

ISBN: 9789603949558
ISBN: 9789605830014
ĂċĀĂċĀĆċąü

āûĄąûûĂċĐĂąăČ

ăćĈĒûČĄăĒċăČđûđđăČ
ĆăĂċăđąćûĄûĆăČ
ċąĆĄČüĀċûąĆûċĐûđă
ċăĒĈāĀąăĎ®

ĂċĀĂċĀĆċąü

āûĄąûûĂċĐĂąăČ

ĆûąăąĀčċûĈċûĂ
þûąāûĄýăą
ċăāČĒċĈĄąă
ĒċĈĂĆăČĉąĂûċĐĂ
ĒûĎþûāđăČĆĈÿĐĂ

3
ISBN: 9789603947561

4
ISBN: 9789605831066

Γεια και χαρά! Είμαι ο Ζίζης Ζιζηφιολάκης.
Ζω στη Μεγαλόπολη Μεγαλουπόλεως.
Είμαι έντεκα χρονών και αποφάσισα
να εκπληρώσω το όνειρο της ζωής μου,
να γίνω δηλαδή ιδιωτικός ντετέκτιβ.
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ΥΝΗΤΕΣ

BIOΕ ΞΕΡ Ε
ƨǈǎİǍİǏİǑǌǆĲƿǐ

8+

ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ:
3%$(8(5/(1/$1'$
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƪǉȺĮǈįİǑĲǈǉƾ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 22,6 u 26,8
ƶİǊǁįİǐ: 36
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2018
ƷǈǋǀǃǈǃǊǁǎǑ: 10 €
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Ακολουθήστε τους εκπληκτικούς Βιοεξερευνητές και εμπλουτίστε τις γνώσεις σας για τα γονίδια, τα κύτταρα, το ανοσοποιητικό
σύστημα και πολλά άλλα.
Οι Βιοεξερευνητές είναι μια σειρά τεσσάρων βιβλίων, γραμμένη
από τον καθηγητή Patrick A. Baeuerle, αναγνωρισμένο επιστήμονα
στα πεδία της βιοχημείας και της μοριακής βιολογίας, σε συνεργασία με τον Norbert Landa, έμπειρο συγγραφέα παιδικών βιβλίων.
Τα περιεκτικά κείμενα συνοδεύει πλούσια εικονογράφηση.
Διαβάζοντας αυτά τα βιβλία, τα παιδιά γνωρίζουν τα
μυστικά του ανθρώπινου σώματος, τη δομή και τον
τρόπο λειτουργίας του, τα κύτταρα και τα οργανικά
συστήματα και κατανοούν τους θαυμαστούς
μηχανισμούς που κρατούν εμάς αλλά και
όλα τα έμβια όντα στη ζωή.

ΥΝΗΤΕΣ

B IO Ε ΞΕΡ Ε

ISBN: 9789605833459

ISBN: 9789605833466

ISBN: 9789605833480
ISBN: 9789605833473

47

Ο Κόσμος της
Ο

Κόσμος
της

Επιστήμης
Π ΡΩΤΕΣ Γ ΝΩΣΕΙΣ

ΣΤΗ

Βιολογία - Χημεία - Φυσική
äčāó
ĄāĀĆ ĀöĀĄ ÷ñĄóû ąýĀĂ Āą
÷üó čăù

Πώς ξεκίνησε το σύμπαν;
Τι είναι ο ηλεκτρισμός;
Γιατί τα φυτά είναι πράσινα;

Øù

ƳǉǗıǋǎǐĲǆǐİȺǈıĲǀǋǆǐ
ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ:
$&$%5(5$50&8572
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƪǉȺĮǈįİǑĲǈǉƾ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 16,5 u 23
ƶİǊǁįİǐ: 290
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2018
Ʒǈǋǀ: 15 €
ISBN: 9789605833404
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8+

Επιστήμης

Ένα εκπληκτικό τριθεματικό βιβλίο που εισάγει τα παιδιά στον υπέροχο και συναρπαστικό κόσμο των θετικών επιστημών. Κείμενα περιεκτικά και ακριβή για τη βιολογία, τη χημεία και τη φυσική, γραμμένα
από έγκριτους επιστήμονες και εγνωσμένου κύρους εκλαϊκευτές της
επιστήμης.
Η έξοχη και πλουσιότατη εικονογράφηση που συνοδεύει τα
κείμενα αφενός κάνει ελκυστικότερη την ανάγνωση και αφετέρου
βοηθά στην κατανόηση του κειμένου. Ένα εξαιρετικό εισαγωγικό
βιβλίο για παιδιά αλλά και για μεγάλους που θέλουν να εμπλουτίσουν τις εγκυκλοπαιδικές τους γνώσεις για τον μικρόκοσμο και τον
μακρόκοσμο.
Τρία βιβλία σε ένα, μια επίτομη εγκυκλοπαίδεια των επιστημών.

Η Μ ΑΓ Ε Ι Α Τ Η Σ ΕΠ Ι ΣΤ Η Μ Η Σ
6+

6+

9+

Tα βιβλία της σειράς Η Μαγεία της Επιστήμης παρέχουν στα παιδιά
ηλικίας 6 έως 12 ετών ένα πλήθος πειραμάτων που σχετίζονται με
καθημερινά φαινόμενα στη ζωή τους, όπως είναι ο ήχος, το φως και
τα χρώματα, ο ηλεκτρισμός και ο μαγνητισμός, οι χημικές αντιδράσεις
και τα μείγματα.
Τα 16 πειράματα που παρουσιάζονται σε κάθε βιβλίο περιλαμβάνουν χειροτεχνίες που μπορούν να πραγματοποιηθούν στο σπίτι ή
στο σχολείο και ο στόχος τους είναι εκπαιδευτικός.

9+

ƬưĮǄİǁĮ
ĲǆǐƪȺǈıĲǀǋǆǐ
ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ:
31$9$552$-,0(1(=
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƪǉȺĮǈįİǑĲǈǉƾ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 24 u 24
ƶİǊǁįİǐ: 36
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2019
ƷǈǋǀǃǈǃǊǁǎǑ: 10 €
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Εφηβεία, σώμα και συναισθήματα
Τι θέλεις να κάνεις και με ποιον;
Τι είναι φυσιολογικό και τι όχι;
Εάν έχεις κάποιο πρόβλημα,
ποιος μπορεί να σε βοηθήσει;
Αυτό το βιβλίο έχει να κάνει με τις κρίσεις γέλιου και ζήλιας,
με την «πρώτη φορά», τις ορμόνες, την τριχοφυΐα,
την οικογένεια και τους φίλους.
ƧȺǎǉǊİǈıĲǈǉƾǄǈĮǉǎǏǁĲıǈĮ
Εφηβεία, σώμα και συναισθήματα

9+

ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ: '.,(1/(
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴĮǈįǁǉĮǈīǎǌİǁǐ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 13 u 18,5
ƶİǊǁįİǐ: 32
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2019
Ʒǈǋǀ: 7 €
ISBN: 9789605834470

ñĘđęĜģĥĝğđđĕĈĖĒđčĠėčěĕĩęĜčĕ 
50

¾²ÃÀµ¸´ÍÃÄÆ½³ÀÆ¼Ï¾´º²»ÀÂ°ÅÄº²
½¶¿¶»¹²Â²¼Í´º²»²º²ÄÅ¶°¶Ã¶º»Í¾¶Ã

Ľ
Ĝ
ě
Ħ
Ĥ
ě
ė
ĝ
Ĝ
ġ
ûĢ

²´ÍÂº²

´º²

Εφηβεία, σώμα και συναισθήματα
Φίλοι, μουσική, αποσμητικό και ξυριστική μηχανή.
Όλα αυτά γίνονται ξαφνικά πιο σημαντικά
από τους γονείς, τους κανόνες και το σχολείο.
Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
Αυτό το βιβλίο έχει να κάνει με τις ορμόνες,
την τριχοφυΐα, τα ξεσπάσματα οργής,
την «πρώτη φορά» αλλά και τη δομή του εγκεφάλου.
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ƧȺǎǉǊİǈıĲǈǉƾǄǈĮĮǄǗǏǈĮ
Εφηβεία, σώμα και συναισθήματα
ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ:&7,(/0$11
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴĮǈįǁǉĮǈīǎǌİǁǐ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 13 u 18,5
ƶİǊǁįİǐ: 32
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2019
Ʒǈǋǀ: 7 €
ISBN: 9789605834487
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ť ƉƂƎƌƈƙƀƆƌ

Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών

MENN

ť ƉƂƎƌƈƙƀƆƌ

Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών

Το ταξίδι των γονιών

Το ταξίδι των γονιών

Επιμέλεια ελληνικής έκδοσης

Αντωνία Χαρίτου
ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΟΣ

ƬǋİǏǎǊǗǄǈǎ
Το ταξίδι των γονιών
ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ:
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮīǎǌİǁǐǉĮǈȺĮǈįǁ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 14,5 u 20,5
ƶİǊǁįİǐ: 160
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2018
Ʒǈǋǀ: 14 €
ISBN: 9789605833640
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Όταν το νεογέννητο μωρό σας βρίσκεται στη μονάδα εντατικής
νοσηλείας νεογνών (ΜΕΝΝ), μπορεί η εμπειρία να σας κατακλύσει
συναισθηματικά. Το Ημερολόγιο της ΜΕΝΝ δημιουργήθηκε για να σας
βοηθήσει να κατανοήσετε τη ΜΕΝΝ, να καταγράψετε τα γεγονότα
και τα επιτεύγματα του μωρού σας στη ΜΕΝΝ, να γιορτάσετε και
να προετοιμαστείτε για την ημέρα που θα πάρετε το μωρό σας στο
σπίτι. Περιλαμβάνει βοηθητικές πληροφορίες αναφορικά με συνήθη
ζητήματα και απορίες για τη ΜΕΝΝ, προσφέρει συμβουλές αντιμετώπισης των δύσκολων καταστάσεων και παρέχει καταλόγους για την
καταγραφή της προόδου του μωρού σας.

Φροντίζοντας

το παιδί μου

Ο ερχομός ενός νέου μέλους στην οικογένεια αποτελεί γεγονός μοναδικό. Όσα και να γραφτούν για να περιγράψουν αυτήν την εμπειρία,
δεν μπορούν να δείξουν το μέγεθος της ευτυχίας των γονέων και
του κοντινού περιβάλλοντος. Παράλληλα, συναισθήματα αγωνίας
και ανησυχίες για την ασφάλεια του βρέφους και του παιδιού εμφανίζονται, όταν οι νέοι γονείς αισθάνονται ανίσχυροι μπροστά στις
προκλήσεις μιας αδιαθεσίας ή ασθένειας του παιδιού τους.
Το βιβλίο Φροντίζοντας το παιδί μου έρχεται να ενισχύσει τους
γονείς σε αυτήν τη δύσκολη κατάσταση. Χωρίς να είναι κουραστικό,
χωρίς να υπεραναλύει ή να χρησιμοποιεί επιστημονική ορολογία,
παρέχει απαντήσεις στις ερωτήσεις που γεννιούνται σχετικά με τις πιο
συχνές παθολογικές καταστάσεις και τα συμπτώματά τους. Είναι ένας
οδηγός φιλικός στον αναγνώστη και πληροφορεί εμπεριστατωμένα
σχετικά με τη φροντίδα του παιδιού στο σπίτι και πότε απαιτείται η
άμεση συνδρομή του παιδίατρου ή πότε η φροντίδα αυτή πρέπει να
μεταφερθεί σε κάποια μονάδα νοσηλείας.
Ως νέοι γονείς καλούμαστε να παίξουμε καθημερινά πολλαπλούς
ρόλους, ρόλους που δεν είχαμε καν φανταστεί στο παρελθόν! Το
βιβλίο Φροντίζοντας το παιδί μου μπορεί να γίνει ένας πολύτιμος
σύμμαχος στην αντιμετώπιση των ασθενειών και στην ευρυθμία της
οικογένειας!

2η έκδοση

Barton D. Schmitt, MD, FAAP

Φροντίζοντας

το παιδί μου

Συμβουλές ειδικών για την αντιμετώπιση
συνήθων ασθενειών και τραυματισμών
Επιμέλεια ελληνικής έκδοσης

Γεώργιος Π. Χρούσος

ĭǏǎǌĲǁǅǎǌĲĮǐĲǎȺĮǈįǁǋǎǑ
ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ:
,
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮīǎǌİǁǐǉĮǈȺĮǈįǁ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 14 u 20,5
ƶİǊǁįİǐ: 472
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2018
Ʒǈǋǀ: 14 €
ISBN: 9789605833190
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ȮɍȫȽɇɁɜȽɎɟɒɄȞɚɋɋɄɐɄɚɘɑɒȽ͵ȵɒɄ
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ȥɟɐɊɍɑ Ɋɍɓ!»

ȮɍȫȽɇɁɜȽɎɟɒɄȞɚɋɋɄɐɄɚɘɑɒȽ͵ȵɒɄ
   

ƳǉǗıǋǎǐǋǎǑ
ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ īǎǌİǁǐǉĮǈȺĮǈįǁ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ 13 u 20,5
ƶİǊǁįİǐ 318
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ 2014
Ʒǈǋǀ 14 €
ISBN: 9789603949794
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Πώς είναι να είσαι ένα νεογέννητο μωρό;
Ένα βρέφος που μόλις ξεκινά να μιλά;
Ένα νήπιο που δοκιμάζει τα όρια της ίδιας του
της αυτονομίας;
Σε αυτό το συναρπαστικό βιβλίο,
ο μυθιστοριογράφος και αναπτυξιακός
ψυχολόγος Charles Fernyhough απαντά αυτά
τα ερωτήματα με έναν πολύ ενδιαφέροντα
τρόπο που επικεντρώνεται στο παιδί.
Συνδυάζοντας τη σύγχρονη επιστήμη
με τις δικές του τρυφερές παρατηρήσεις
της κόρης του Αθηνάς, ο συγγραφέας
περιγράφει με ζωηρότητα το εκπληκτικό ταξίδι
που κάνει το παιδί κατά τη διάρκεια
των βαρυσήμαντων πρώτων τριών ετών της ζωής.
Μια μοναδική ευκαιρία γνωριμίας με τον κόσμο
του παιδιού στα τρία πρώτα χρόνια της ζωής του
μέσα από τις σελίδες του βιβλίου
«Ο κόσμος μου!»: Το παιδί από τη γέννηση έως τα 3 έτη.

Αναζωογόνηση & ηρεμία
για μωρά και μητέρες

Σημείο-σταθμό στη ζωή ενός ανθρώπου αποτελεί η γέννηση ενός παιδιού. Όσα και να γραφτούν σχετικά με τη έλευση του νέου μέλους στην
οικογένεια, φαίνονται λίγα και ανεπαρκή για να περιγράψουν επακριβώς τις ψυχολογικές και σωματικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα. Το
πρώτο διάστημα είναι μείζονος σημασίας. Είναι το διάστημα που αναπτύσσονται οι ισχυρότεροι δεσμοί μεταξύ του βρέφους και των γονέων
του και ό,τι συμβαίνει αναμφισβήτητα αποτελεί πρωτόγνωρη εμπειρία.
Το βιβλίο Αναζωογόνηση και ηρεμία για μωρά και μητέρες είναι ένα
πολύτιμο εγχειρίδιο στα χέρια των γονέων. Παρέχει συμβουλευτική
και τρόπους αντιμετώπισης των πλέον κοινών καταστάσεων που βιώνει το μωρό αλλά και η μητέρα τον πρώτο καιρό μετά τον τοκετό.
Tο βιβλίο δίνει οδηγίες για την εξασφάλιση του καλού ύπνου, της
σωματικής ευεξίας και της αναζωογόνησης του βρέφους, καθώς και
τρόπους αντιμετώπισης σε προβλήματα που συχνά προκύπτουν,
όπως οι κολικοί, η επώδυνη οδοντοφυΐα, ο ανήσυχος ύπνος. Παράλληλα, μέσα από το μασάζ, την αρωματοθεραπεία και άλλες εναλλακτικές μεθόδους, το μωρό και η μητέρα μπορούν να εξασφαλίσουν
την πολυπόθητη γαλήνη και ηρεμία, που
τόσο πολύ έχουν ανάγκη τους πρώτους μήνες μετά τη γέννηση.
Η Αναζωογόνηση και ηρεμία
για μωρά και μητέρες καθίσταται ένας μοναδικός οδηγός,
αρωγός στις δυσκολίες που
προκύπτουν στην ομορφότερη περίοδο της ζωής σας!

Samantha Quinn

Αναζωογόνηση
& ηρεμία

για μωρά και μητέρες

Ο φυσικός τρόπος φροντίδας για εσάς και το μωρό σας

ƧǌĮǅǔǎǄǗǌǆıǆǉĮǈǆǏİǋǁĮ
ǄǈĮǋǔǏƾǉĮǈǋǆĲƿǏİǐ
ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ īǎǌİǁǐǉĮǈȺĮǈįǁ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ 19 u 19
ƶİǊǁįİǐ 130
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ 2016
Ʒǈǋǀ 12 €
ISBN: 9789605831509
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100 ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ

ΕΞΥΠΝΟ ΜΩΡΟ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΔΥΟ ΕΤΗ

SIMONE CAVE

ΚΑΙ

DR CAROLINE FERTLEMAN

ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ:
,
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮīǎǌİǁǐǉĮǈȺĮǈįǁ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 19 u 19
ƶİǊǁįİǐ: 210
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2015
Ʒǈǋǀ: 12 €
ISBN: 9789605831103


100 ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΥΟ ΕΩΣ ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ

Το παιχνίδι με το μωρό σας αποτελεί ουσιαστικό μέρος
της ανάπτυξής του και, προκειμένου να αποκομίσει τα
μεγαλύτερα δυνατά οφέλη από τον χρόνο παιχνιδιού,
πρέπει να είστε έξυπνοι.
Κάθε δραστηριότητα παιχνιδιού στο ΕΞΥΠΝΟ ΜΩΡΟ έχει
επιλεγεί ή έχει εκπονηθεί σύμφωνα με τα πλεονεκτήματα που
παρέχει στην ανάπτυξή του.
Γνωρίζατε ότι το κρυφτό μπορεί να ανακουφίσει το παιδί σας
από την αγωνία του αποχωρισμού; Επίσης, γνωρίζατε ότι αυτή η απλή κίνηση
όταν το παιδί σας κάνει φούσκες συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ομιλίας,
εμπλουτίζει το λεξιλόγιο και έχει καταπραϋντική δράση;
Έτσι, τώρα μπορείτε να είστε μια έξυπνη μαμά και να έχετε ένα έξυπνο μωρό!

ΕΞΥΠΝΟ ΠΑΙ ∆Ι
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ,
ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

JULIAN CHOMET ΚΑΙ
DR CAROLINE FERTLEMAN

ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ:
,
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ īǎǌİǁǐǉĮǈȺĮǈįǁ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 19 u 19
ƶİǊǁįİǐ: 210
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2015
Ʒǈǋǀ: 12 €
ISBN: 9789605831110
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Περιλαμβάνει 100 δραστηριότητες για να προσφέρετε στο νήπιό σας
το καλύτερο ξεκίνημα στη ζωή. Περιέχει ιδέες για να βοηθήσετε
το παιδί σας να αναπτύξει την ικανότητα να μετρά, να αναγνωρίζει
χρώματα και γράμματα,να αυξάνει τις ικανότητες, να συγκεντρώνεται
και να ακούει, να κατανοεί επιστημονικές έννοιες και να
κοινωνικοποιείται με άλλα παιδιά και ενηλίκους.
Έτσι, μπορείτε πλέον να είστε μια έξυπνη μητέρα δίνοντας
στο παιδί σας ένα καλό ξεκίνημα σε αυτά τα σημαντικά
προσχολικά χρόνια.
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Το βιβλίο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά του
νηπιαγωγείου και της Α’ Δημοτικού στη μετάβασή τους από τον προφορικό λόγο στον γραπτό.
Μέσα στο βιβλίο θα βρει κανείς ασκήσεις κατάλληλες για την
κατανόηση των όρων που χρησιμοποιούνται συνεχώς μέσα στη
σχολική τάξη, καθώς και ασκήσεις για διάφορα στάδια ανάγνωσης
(για μεγαλύτερα παιδιά).

Μαρία-Κορίνα Στεφοπούλου

0 § ¨¬¸ £ ¨ ¡ ¥¸
να

ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ:
ưƮƶƷƪĭƳƴƳƸƯƳƸ
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮƯǎǄǎǇİǏĮȺİǁĮ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 19 u 19
ƶİǊǁįİǐ: 76
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2017
Ʒǈǋǀ: 17 €
ISBN: 9789605831868

Οδηγός για

² ¸²³  °§°¸²¦

Ο Οδηγός για σωστή άρθρωση είναι ένα βιβλίο εργασίας, που απευθύνεται σε επιστημονικό αλλά και σε απλό κοινό (γονείς και παιδιά).
Γεννήθηκε με πολλή αγάπη για τους μικρούς μας φίλους, οι οποίοι,
στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν την ελληνική γλώσσα, άλλοτε
υποπίπτουν σε μικρά αρθρωτικά λάθη, άλλoτε πάλι σε μεγαλύτερα...
Μέσα στις σελίδες του θα συναντήσει κανείς πληροφορίες για
τον τρόπο που αρθρώνονται τα γράμματα της ελληνικής γλώσσας,
πληροφορίες για την ηλικία κατάκτησης αυτών, ασκήσεις φωνολογικής ενημερότητας και πολλές άλλες για κάθε γράμμα ξεχωριστά,
καθώς και μικρά παιδικά ποιήματα για την αρθρωτική εμπέδωση των
φωνημάτων.

Μαρία-Κορίνα Στεφοπούλου

Οδηγός για

² ¸²³  °§°¸²¦
ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ:
ưƮƶƷƪĭƳƴƳƸƯƳƸ
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƯǎǄǎǇİǏĮȺİǁĮ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 19 u 19
ƶİǊǁįİǐ: 112
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2017
Ʒǈǋǀ: 20 €
ISBN: 9789605831462
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6+

ƶĲǆǌİȺǎǒǀ
ĲǆǐǄǈĮǄǈƾǐƴİǊĮǄǁĮǐ

ƪȺĲƾǋİǊǔįǈǉƿǐǈıĲǎǏǁİǐ
... με κέφι και τραγούδια

ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ ƷưƧƶƳƸƵƭƩƳƸ
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴĮǏĮǋǘǇǈĮ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 24 u 21
ƶİǊǁįİǐ: 52
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2016
Ʒǈǋǀ: 9 €
ISBN: 9789605831202

ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ: ƷưƧƶƳƸƵƭƩƳƸ
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴĮǏĮǋǘǇǈĮ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 24 u 21
ƶİǊǁįİǐ: 84
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2016
Ʒǈǋǀ: 11 €
ISBN: 9789605832063
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ƬƶĲĮǒĲǎȺǎǘĲĮĲǆǐĮǄƾȺǆǐ
ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ ƮƮƧƯƧƼƱƷƫƬ
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮƴĮǏĮǋǘǇǈĮ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 24 u 21
ƶİǊǁįİǐ: 48
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2016
Ʒǈǋǀ: 9 €
ISBN: 9789605831219

ƷǎƷǅǈĲǅǈǉǎȺƾǌĲǏİǋĮ

ƷǎǗǌİǈǏǎĲǆǐǋĮǏǄĮǏǁĲĮǐ

ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ ƶīƧƨƵƭƬƯƭƩƳƸ
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴĮǏĮǋǘǇǈĮ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 24 u 22
ƶİǊǁįİǐ: 46
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2009
Ʒǈǋǀ: 8 €
ISBN: 9789603946328

ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ ƶīƧƨƵƭƬƯƭƩƳƸ
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴĮǏĮǋǘǇǈĮ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 24 u 22
ƶİǊǁįİǐ: 46
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2009
Ʒǈǋǀ: 8 €
ISBN: 9789603946335

6+

ƷǎĲĮǍǁįǈǋǈĮǐıĲĮǄǗǌĮǐ

ƪǏǔĲİǑǋƿǌǆȺİĲĮǊǎǑįǁĲıĮ

ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ ƮƮƧƵƷƧƯƭƧ
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮƴĮǏĮǋǘǇǈĮ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 24 u 22
ƶİǊǁįİǐ: 44
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2015
Ʒǈǋǀ: 6 €
ISBN: 9789605830007

ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ ƮƮƧƵƷƧƯƭƧ
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮƴĮǏĮǋǘǇǈĮ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 24 u 24
ƶİǊǁįİǐ: 32
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2011
Ʒǈǋǀ: 6 €
ISBN: 9789603947295

ƳǋȺǎǑǉĮǊƿǌǈǎǐıĲǏĮĲǈǙĲǆǐ
ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ ƳƮƴƧƴƧƯƳƴƳƸƯƳƸ
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴĮǏĮǋǘǇǈĮ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 22 u 24
ƶİǊǁįİǐ: 60
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2010
Ʒǈǋǀ: 7 €
ISBN: 9789603947318

ƬǒǙǏĮĲǔǌǋȺĮǊǎǌǈǙǌ
ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ ƮƮƧƵƷƧƯƭƧ
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴĮǏĮǋǘǇǈĮ
ƩǈĮıĲƾıİǈǐ: 22 u 24
ƶİǊǁįİǐ: 32
ƠĲǎǐƿǉįǎıǆǐ: 2010
Ʒǈǋǀ: 6 €
ISBN: 9789603947301
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ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ

info@parisianou.gr

www.parisianou.gr

ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ

Α.Ε.

ΕΔΡΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
“Μαρία Γ. Παρισιάνου”
Ναυαρίνου 20
106 80 Αθήνα
Τηλ. 210 36 10 519
210 33 06 880
210 33 06 180
210 36 15 047
Fax: 210 38 21 411

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
“Γρηγόριος Κ. Παρισιάνος”
Μικράς Ασίας 76
115 27 Γουδί
Τηλ.: 210 77 77 999
Τηλ./Fax: 210 74 75 275

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Παναγιάς Δέξιας 5
546 35 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 200 717
Fax: 2310 200 767

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
Ιωάννου Ράλλη 21
144 52
Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 28 55 183
210 28 15 902
Fax: 210 28 17 264

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ
Σύρου 2 & Τήνου
144 52
Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 28 47 711
6945 392 000

Ακολουθήστε μας

www.parisianou.gr

§+30 210 36 10 519

