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Τσορώνη-Γεωργιάδη



Βιβλία που προάγουν τη συναισθηµατική νοηµοσύνη
των παιδιών  [4-8 ετών]

Για να εξασφαλίσουν τα παιδιά υγιή κοινωνική ζωή θεµελιωµένη σε αποτελεσµατικές σχέσεις, 
πρέπει να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση, την ικανότητα δηλαδή να µπαίνουν στη θέση των 
άλλων, να κατανοούν και να αισθάνονται πράγµατα µε τον ίδιο τρόπο που τα βιώνει ένα άλλο 
άτοµο. Την ανάγκη αυτή αναλαµβάνουν να καλύψουν τα εικονογραφηµένα βιβλία της σειράς 
αυτής, που προάγουν τη συναισθηµατική νοηµοσύνη. Με την προτεινόµενη για γονείς και εκπαι-
δευτικούς προσέγγιση επιχειρούν να µυήσουν τα παιδιά στο να µπορούν να βλέπουν τον κόσµο 
µε τα µάτια του άλλου, αφού µάθουν πρώτα να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα δικά τους 
συναισθήµατα.

Ο Ποσειδώνας
Φρουφρούκαι η 

Ο Ποσειδώνας το σκυλάκι 
λιχουδεύεται τη νόστιµη τροφή 
της γατούλας και τσιµπολογάει 
κρυφά από το πιάτο της. Τι θα 
συµβεί, όµως, όταν η Φρουφρού 
ανακαλύψει ότι δεν έχει 
αποµείνει ίχνος από το πρωινό 
της; Θα µπουν οι ψαροµεζέδες 
εµπόδιο στη φιλία των δύο 
ζώων;

Για τη φιλία και το πώς να 
διαχειριζόµαστε αρνητικά 
συναισθήµατα.

Η γάτα
η Μαρµελάδα
Παράξενα πράγµατα
συµβαίνουν στο αγρόκτηµα.
Ο κύριος Μιχάλης έχασε το 
καπέλο του. Η εργασία του 
Νικόλα εξαφανίστηκε... και η 
γάτα η Μαρµελάδα πού είναι;
Θα µπορέσουν τα δύο αδέλφια 
να λύσουν το µυστήριο;

Για τη µητρική αγάπη
που όλα τα µπορεί.

ώ MΗΤΡΙΚΗ ΑΓΑΠΗ

Κ.Α.: 33686 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

ώ ΘΥΜΟΣ
ΦΙΛΙΑ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗώ   

Κ.Α.: 33687 Λ.Τ.: 9,70 €  |  

Ο µεγάλος
χνουδωτός
Η µικρή Σίρα έσκαψε µια τρύπα 
στον πάγο και βύθισε την 
πετονιά µε το αγκίστρι. Ο ήλιος 
έλαµπε στον ουρανό και o Ίβικ, 
το µωρό, κοιµόταν. Κάποιος, 
όµως, παρακολουθούσε. 
Κάποιος µεγάλος, άσπρος και 
τροµερός! Ποιος µπορεί να 
παρακολουθεί τα δύο αδέλφια;
Θα µπορέσουν άραγε να 
φτάσουν στο σπίτι πριν ξεσπάσει 
η χιονοθύελλα;

Όταν δίνεις αγάπη, παίρνεις 
τόση κι άλλη τόση.

ώ ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΓΑΠΗ
 ώ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΖΩΑ

Κ.Α.: 33688 Λ.Τ.: 9,90 € |  

Ο Πύργος των 
Παραµυθιών
Κάθε παιδί, πριν κοιµηθεί,
θέλει να ακούσει µια ιστορία.
Η Φαντασία, που κατοικεί στον 
Πύργο των Παραµυθιών, τρέχει 
να προλάβει...
Μα πώς να τα καταφέρει, όταν 
αυτή είναι µία και τα παιδιά 
πολλά; Σε ποιο να πρωτοπάει; 
Θα µπορέσει να ικανοποιήσει
την επιθυµία όλων;

Τα βιβλία είναι ένας 
ολόκληρος κόσµος.

ώ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

Κ.Α.: 33689 Λ.Τ.: 9,70 €  |  

Ο φαντασµένος
Λούης
Ο Λούης ο λαγός θέλει τον 
λαχανόκηπο µόνο δικό του. 
Μερίδιο σ' αυτόν ζητάει όµως 
και ο τυφλοπόντικας, ο κύριος 
Λαγούµης. Ποιος από τους δυο 
θα µπορέσει να πείσει τον άλλο 
για το δίκιο του; Τη λύση θα 
δώσει ένας παράξενος αγώνας.

Το καλό το παλικάρι ξέρει κι 
άλλο µονοπάτι.

Φίλοι για θαύµατα
Ο Κίµωνας βοηθάει τον 
ηλικιωµένο φαροφύλακα στη 
δουλειά του. Κάποια µέρα όµως 
που ο φαροφύλακας λείπει, ένα 
πολύ σοβαρό πρόβληµα 
παρουσιάζεται στον φάρο.
Ο Κίµωνας δεν µπορεί να το 
αντιµετωπίσει µόνος. Πώς 
καταφέρνει τελικά να τα βγάλει 
πέρα;

Η φιλία όλα τα µπορεί
και στα δύσκολα τα 
καταφέρνει πάντα.
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Οι κότες
δε λαλούν!
Όταν ο κόκορας βραχνιάζει και 
δεν µπορεί να λαλήσει, τα ζώα 
πανικοβάλλονται. Ποιος θα τα 
ξυπνήσει το πρωί; Η κότα η 
Mαριγώ λέει πως αυτή θα το 
κάνει... αλλά πώς; Όλοι ξέρουν 
πως οι κότες δε λαλούν!

Όσα δεν µπορείς να 
καταφέρεις µε τα φυσικά σου 
προσόντα µπορείς µε την 
εξυπνάδα σου!
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Ο µεγάλος νικητής
Στο θαλάσσιο λούνα παρκ
γίνεται διαγωνισµός και όλα
τα ψάρια παίρνουν µέρος.
Μόνο ο Πλάτωνας δε δηλώνει 
συµµετοχή. Σκέφτεται πως ένα 
συνηθισµένο ψάρι δεν µπορεί
να κάνει τίποτα σπουδαίο.
Όταν όµως ένας τροµερός 
καρχαρίας απειλεί τους φίλους 
του, ο Πλάτωνας κερδίζει το 
µεγαλύτερο βραβείο. 

Ο καθένας είναι µοναδικός
και έχει ένα τουλάχιστον 
πλεονέκτηµα που τον κάνει 
ξεχωριστό.

ώ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΦΙΛΙΑ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗώ 

Κ.Α.: 33801 Λ.Τ.: 9,70 €  |  

Για άκου,
πιτσιρίκο!
Ο Κορνήλιος είναι ένας 
ευτυχισµένος σκύλος. Μια µέρα 
όµως ένα χαριτωµένο κουταβάκι 
εµφανίζεται από το πουθενά και 
όλα ξαφνικά αλλάζουν!
Καθώς ο Κορνήλιος προσπαθεί 
να βάλει κανόνες και να µάθει 
στον πιτσιρίκο πώς θα γίνει ένα 
καλό σκυλί, ανακαλύπτει ότι η 
ζωή είναι τελικά πιο ωραία όταν 
µοιράζεσαι πράγµατα και 
συναισθήµατα.

Η φιλία οµορφαίνει τη ζωή
και της δίνει νόηµα.

ώ ΖΗΛΙΑ

Κ.Α.: 33809 Λ.Τ.: 9,90 € |  

Φόρα το
χαµόγελό σου
Ο Ρόκκος είναι ένα γατάκι που 
του αρέσει να δείχνει πάντα 
σκυθρωπό. Δε χαµογελάει ποτέ. 
Μια µέρα όµως το πρόσωπό του 
φωτίζεται από ένα τεράστιο 
χαµόγελο και η ζωή του αλλάζει. 
Τι θα κάνει τώρα ο Ρόκκος;
Θα κατσουφιάσει ξανά ή 
µήπως… δε θέλει πια;

Ένα χαµόγελο δρόµος είναι η 
φιλία.

ώ ΦΙΛΙΑ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ
ώ ΧΑΡΑ

Κ.Α.: 33800 Λ.Τ.: 9,70 €  |  

Δε θέλω να βγω
από το αυγό
Ο Αυγουστής δε θέλει να 
αποχωριστεί το αυγό του, γιατί 
εκεί αισθάνεται ζεστός και 
ασφαλής. Τι συµβαίνει όµως 
όταν το αυγό σπάει; Πώς του 
φαίνεται ο κόσµος που 
αντικρίζει; Θα βρει το θάρρος να 
βγει έξω και να παίξει µε τα 
αδερφάκια του;

Δύσκολη είναι η κάθε αρχή, 
απαραίτητο όµως το πρώτο 
βήµα για νέες πορείες στους 
δρόµους της ζωής.

ώ ΜΗΤΡΙΚΗ ΑΓΑΠΗ
ώ ΦΟΒΟΙ – ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Κ.Α.: 33795 Λ.Τ.: 9,90 € |  

Ο Κίµωνας σε
αποστολή διάσωσης  
Η καταιγίδα παρασύρει µακριά 
από τη µητέρα της µια µικρή 
φώκια. Ο Κίµωνας ο ποντικούλης 
τη βρίσκει εξαντληµένη και 
αποφασίζει να βρει τη µαµά της. 
Θα τα καταφέρει άραγε και πώς;

Η φιλία και η συνεργασία 
µπορούν να κάνουν τα 
αδύνατα δυνατά.

ώ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑώ 

Κ.Α.: 33749 Λ.Τ.: 9,70 €  |  

Το µεγάλο κόλπο
του Φρέντι
Ο Φρέντι, µια µικρή πολική 
αρκούδα, δεν ξέρει να 
κολυµπάει. Θα τον βοηθήσουν οι 
φίλοι του να µάθει; Ποιο κόλπο 
θα δείξει ο Φρέντι στα αδέρφια 
του ώστε να κολυµπούν… 
πετώντας;

Όταν επιθυµούµε κάτι πολύ, 
βρίσκουµε τον τρόπο να τα 
καταφέρουµε.  
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Ένας πιγκουίνος...
όχι και τόσο τέλειος
Οι πιγκουίνοι που ζούσαν στο 
νησί ήταν έξυπνοι και 
πειθαρχηµένοι, εκτός από τον 
Οδυσσέα! Όταν εκείνος έφυγε 
επειδή τον έδιωξαν από την 
οµάδα, όλα ήταν διαφορετικά.
Οι φίλοι του κατάλαβαν πως το να 
χαίρεται κανείς τη ζωή είναι πιο 
σηµαντικό από το να προσπαθεί 
να γίνει τέλειος. 

Είναι πιο σηµαντικό να 
χαίρεσαι τη ζωή από το να 
προσπαθείς να γίνεις τέλειος, 
φρόντιζε όµως να θυµάσαι πως 
η φιλία χρειάζεται σεβασµό.

15Ο παράταιρος
ο Τέρης
Ψηλά στο βουναλάκι ζει ένα... 
τερατάκι. Οι κάτοικοι του χωριού 
πιστεύουν πως ο καιρός αλλάζει 
ανάλογα µε τη διάθεσή του.
Εδώ και µέρες το τερατάκι νιώθει 
µόνο και ο καιρός είναι απαίσιος.
Οι χωρικοί, για να δουν ξανά 
ήλιο, αποφασίζουν να του 
στείλουν ένα κέικ. Όµως ο Τέρης 
χρειάζεται κάτι άλλο...

Για τη διαφορετικότητα, την 
περιθωριοποίηση και την 
ενσωµάτωση όσων έχουν 
«µπει στην άκρη» από το 
κοινωνικό σύνολο.

ώ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Κ.Α.: 33811 Λ.Τ.: 8,70 €  |  
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 ΕΥΕΛΙΞΙΑ –ώ

 ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ώ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Κ.Α.: 33747 Λ.Τ.: 9,90 € |  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑώ 
ώ ΦΙΛΙΑ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ

Κ.Α.: 33748 Λ.Τ.: 9,70 € |  

 ΕΥΕΛΙΞΙΑ –ώ

 ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Κ.Α.: 33750 Λ.Τ.: 9,70 € |  

 ΕΥΕΛΙΞΙΑ –ώ

 ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Κ.Α.: 33810 Λ.Τ.: 8,70 € |  

ΑΓΑΠΗώ 
ώ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

 ΦΙΛΙΑ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗώ

Κ.Α.: 33812 Λ.Τ.: 9,90 €  |  



Βιβλία που προάγουν τη συναισθηµατική νοηµοσύνη
των παιδιών  [4-8 ετών]

Για να εξασφαλίσουν τα παιδιά υγιή κοινωνική ζωή θεµελιωµένη σε αποτελεσµατικές σχέσεις, 
πρέπει να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση, την ικανότητα δηλαδή να µπαίνουν στη θέση των 
άλλων, να κατανοούν και να αισθάνονται πράγµατα µε τον ίδιο τρόπο που τα βιώνει ένα άλλο 
άτοµο. Την ανάγκη αυτή αναλαµβάνουν να καλύψουν τα εικονογραφηµένα βιβλία της σειράς 
αυτής, που προάγουν τη συναισθηµατική νοηµοσύνη. Με την προτεινόµενη για γονείς και εκπαι-
δευτικούς προσέγγιση επιχειρούν να µυήσουν τα παιδιά στο να µπορούν να βλέπουν τον κόσµο 
µε τα µάτια του άλλου, αφού µάθουν πρώτα να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα δικά τους 
συναισθήµατα.

Ο Ποσειδώνας
Φρουφρούκαι η 

Ο Ποσειδώνας το σκυλάκι 
λιχουδεύεται τη νόστιµη τροφή 
της γατούλας και τσιµπολογάει 
κρυφά από το πιάτο της. Τι θα 
συµβεί, όµως, όταν η Φρουφρού 
ανακαλύψει ότι δεν έχει 
αποµείνει ίχνος από το πρωινό 
της; Θα µπουν οι ψαροµεζέδες 
εµπόδιο στη φιλία των δύο 
ζώων;

Για τη φιλία και το πώς να 
διαχειριζόµαστε αρνητικά 
συναισθήµατα.

Η γάτα
η Μαρµελάδα
Παράξενα πράγµατα
συµβαίνουν στο αγρόκτηµα.
Ο κύριος Μιχάλης έχασε το 
καπέλο του. Η εργασία του 
Νικόλα εξαφανίστηκε... και η 
γάτα η Μαρµελάδα πού είναι;
Θα µπορέσουν τα δύο αδέλφια 
να λύσουν το µυστήριο;

Για τη µητρική αγάπη
που όλα τα µπορεί.

ώ MΗΤΡΙΚΗ ΑΓΑΠΗ

Κ.Α.: 33686 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

ώ ΘΥΜΟΣ
ΦΙΛΙΑ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗώ   

Κ.Α.: 33687 Λ.Τ.: 9,70 €  |  

Ο µεγάλος
χνουδωτός
Η µικρή Σίρα έσκαψε µια τρύπα 
στον πάγο και βύθισε την 
πετονιά µε το αγκίστρι. Ο ήλιος 
έλαµπε στον ουρανό και o Ίβικ, 
το µωρό, κοιµόταν. Κάποιος, 
όµως, παρακολουθούσε. 
Κάποιος µεγάλος, άσπρος και 
τροµερός! Ποιος µπορεί να 
παρακολουθεί τα δύο αδέλφια;
Θα µπορέσουν άραγε να 
φτάσουν στο σπίτι πριν ξεσπάσει 
η χιονοθύελλα;

Όταν δίνεις αγάπη, παίρνεις 
τόση κι άλλη τόση.

ώ ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΓΑΠΗ
 ώ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΖΩΑ

Κ.Α.: 33688 Λ.Τ.: 9,90 € |  

Ο Πύργος των 
Παραµυθιών
Κάθε παιδί, πριν κοιµηθεί,
θέλει να ακούσει µια ιστορία.
Η Φαντασία, που κατοικεί στον 
Πύργο των Παραµυθιών, τρέχει 
να προλάβει...
Μα πώς να τα καταφέρει, όταν 
αυτή είναι µία και τα παιδιά 
πολλά; Σε ποιο να πρωτοπάει; 
Θα µπορέσει να ικανοποιήσει
την επιθυµία όλων;

Τα βιβλία είναι ένας 
ολόκληρος κόσµος.

ώ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

Κ.Α.: 33689 Λ.Τ.: 9,70 €  |  

Ο φαντασµένος
Λούης
Ο Λούης ο λαγός θέλει τον 
λαχανόκηπο µόνο δικό του. 
Μερίδιο σ' αυτόν ζητάει όµως 
και ο τυφλοπόντικας, ο κύριος 
Λαγούµης. Ποιος από τους δυο 
θα µπορέσει να πείσει τον άλλο 
για το δίκιο του; Τη λύση θα 
δώσει ένας παράξενος αγώνας.

Το καλό το παλικάρι ξέρει κι 
άλλο µονοπάτι.

Φίλοι για θαύµατα
Ο Κίµωνας βοηθάει τον 
ηλικιωµένο φαροφύλακα στη 
δουλειά του. Κάποια µέρα όµως 
που ο φαροφύλακας λείπει, ένα 
πολύ σοβαρό πρόβληµα 
παρουσιάζεται στον φάρο.
Ο Κίµωνας δεν µπορεί να το 
αντιµετωπίσει µόνος. Πώς 
καταφέρνει τελικά να τα βγάλει 
πέρα;

Η φιλία όλα τα µπορεί
και στα δύσκολα τα 
καταφέρνει πάντα.
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02 03

Οι κότες
δε λαλούν!
Όταν ο κόκορας βραχνιάζει και 
δεν µπορεί να λαλήσει, τα ζώα 
πανικοβάλλονται. Ποιος θα τα 
ξυπνήσει το πρωί; Η κότα η 
Mαριγώ λέει πως αυτή θα το 
κάνει... αλλά πώς; Όλοι ξέρουν 
πως οι κότες δε λαλούν!

Όσα δεν µπορείς να 
καταφέρεις µε τα φυσικά σου 
προσόντα µπορείς µε την 
εξυπνάδα σου!
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Ο µεγάλος νικητής
Στο θαλάσσιο λούνα παρκ
γίνεται διαγωνισµός και όλα
τα ψάρια παίρνουν µέρος.
Μόνο ο Πλάτωνας δε δηλώνει 
συµµετοχή. Σκέφτεται πως ένα 
συνηθισµένο ψάρι δεν µπορεί
να κάνει τίποτα σπουδαίο.
Όταν όµως ένας τροµερός 
καρχαρίας απειλεί τους φίλους 
του, ο Πλάτωνας κερδίζει το 
µεγαλύτερο βραβείο. 

Ο καθένας είναι µοναδικός
και έχει ένα τουλάχιστον 
πλεονέκτηµα που τον κάνει 
ξεχωριστό.

ώ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΦΙΛΙΑ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗώ 

Κ.Α.: 33801 Λ.Τ.: 9,70 €  |  

Για άκου,
πιτσιρίκο!
Ο Κορνήλιος είναι ένας 
ευτυχισµένος σκύλος. Μια µέρα 
όµως ένα χαριτωµένο κουταβάκι 
εµφανίζεται από το πουθενά και 
όλα ξαφνικά αλλάζουν!
Καθώς ο Κορνήλιος προσπαθεί 
να βάλει κανόνες και να µάθει 
στον πιτσιρίκο πώς θα γίνει ένα 
καλό σκυλί, ανακαλύπτει ότι η 
ζωή είναι τελικά πιο ωραία όταν 
µοιράζεσαι πράγµατα και 
συναισθήµατα.

Η φιλία οµορφαίνει τη ζωή
και της δίνει νόηµα.

ώ ΖΗΛΙΑ

Κ.Α.: 33809 Λ.Τ.: 9,90 € |  

Φόρα το
χαµόγελό σου
Ο Ρόκκος είναι ένα γατάκι που 
του αρέσει να δείχνει πάντα 
σκυθρωπό. Δε χαµογελάει ποτέ. 
Μια µέρα όµως το πρόσωπό του 
φωτίζεται από ένα τεράστιο 
χαµόγελο και η ζωή του αλλάζει. 
Τι θα κάνει τώρα ο Ρόκκος;
Θα κατσουφιάσει ξανά ή 
µήπως… δε θέλει πια;

Ένα χαµόγελο δρόµος είναι η 
φιλία.

ώ ΦΙΛΙΑ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ
ώ ΧΑΡΑ

Κ.Α.: 33800 Λ.Τ.: 9,70 €  |  

Δε θέλω να βγω
από το αυγό
Ο Αυγουστής δε θέλει να 
αποχωριστεί το αυγό του, γιατί 
εκεί αισθάνεται ζεστός και 
ασφαλής. Τι συµβαίνει όµως 
όταν το αυγό σπάει; Πώς του 
φαίνεται ο κόσµος που 
αντικρίζει; Θα βρει το θάρρος να 
βγει έξω και να παίξει µε τα 
αδερφάκια του;

Δύσκολη είναι η κάθε αρχή, 
απαραίτητο όµως το πρώτο 
βήµα για νέες πορείες στους 
δρόµους της ζωής.

ώ ΜΗΤΡΙΚΗ ΑΓΑΠΗ
ώ ΦΟΒΟΙ – ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Κ.Α.: 33795 Λ.Τ.: 9,90 € |  

Ο Κίµωνας σε
αποστολή διάσωσης  
Η καταιγίδα παρασύρει µακριά 
από τη µητέρα της µια µικρή 
φώκια. Ο Κίµωνας ο ποντικούλης 
τη βρίσκει εξαντληµένη και 
αποφασίζει να βρει τη µαµά της. 
Θα τα καταφέρει άραγε και πώς;

Η φιλία και η συνεργασία 
µπορούν να κάνουν τα 
αδύνατα δυνατά.

ώ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑώ 

Κ.Α.: 33749 Λ.Τ.: 9,70 €  |  

Το µεγάλο κόλπο
του Φρέντι
Ο Φρέντι, µια µικρή πολική 
αρκούδα, δεν ξέρει να 
κολυµπάει. Θα τον βοηθήσουν οι 
φίλοι του να µάθει; Ποιο κόλπο 
θα δείξει ο Φρέντι στα αδέρφια 
του ώστε να κολυµπούν… 
πετώντας;

Όταν επιθυµούµε κάτι πολύ, 
βρίσκουµε τον τρόπο να τα 
καταφέρουµε.  

11 1210

Ένας πιγκουίνος...
όχι και τόσο τέλειος
Οι πιγκουίνοι που ζούσαν στο 
νησί ήταν έξυπνοι και 
πειθαρχηµένοι, εκτός από τον 
Οδυσσέα! Όταν εκείνος έφυγε 
επειδή τον έδιωξαν από την 
οµάδα, όλα ήταν διαφορετικά.
Οι φίλοι του κατάλαβαν πως το να 
χαίρεται κανείς τη ζωή είναι πιο 
σηµαντικό από το να προσπαθεί 
να γίνει τέλειος. 

Είναι πιο σηµαντικό να 
χαίρεσαι τη ζωή από το να 
προσπαθείς να γίνεις τέλειος, 
φρόντιζε όµως να θυµάσαι πως 
η φιλία χρειάζεται σεβασµό.

15Ο παράταιρος
ο Τέρης
Ψηλά στο βουναλάκι ζει ένα... 
τερατάκι. Οι κάτοικοι του χωριού 
πιστεύουν πως ο καιρός αλλάζει 
ανάλογα µε τη διάθεσή του.
Εδώ και µέρες το τερατάκι νιώθει 
µόνο και ο καιρός είναι απαίσιος.
Οι χωρικοί, για να δουν ξανά 
ήλιο, αποφασίζουν να του 
στείλουν ένα κέικ. Όµως ο Τέρης 
χρειάζεται κάτι άλλο...

Για τη διαφορετικότητα, την 
περιθωριοποίηση και την 
ενσωµάτωση όσων έχουν 
«µπει στην άκρη» από το 
κοινωνικό σύνολο.

ώ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Κ.Α.: 33811 Λ.Τ.: 8,70 €  |  

14

07 08 09

 ΕΥΕΛΙΞΙΑ –ώ

 ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ώ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Κ.Α.: 33747 Λ.Τ.: 9,90 € |  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑώ 
ώ ΦΙΛΙΑ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ

Κ.Α.: 33748 Λ.Τ.: 9,70 € |  

 ΕΥΕΛΙΞΙΑ –ώ

 ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Κ.Α.: 33750 Λ.Τ.: 9,70 € |  

 ΕΥΕΛΙΞΙΑ –ώ

 ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Κ.Α.: 33810 Λ.Τ.: 8,70 € |  

ΑΓΑΠΗώ 
ώ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

 ΦΙΛΙΑ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗώ

Κ.Α.: 33812 Λ.Τ.: 9,90 €  |  



Ο πιο χαρούµενος
Ενώ τα ζώα συναγωνίζονται
για το ποιο έχει το µεγαλύτερο 
χάρισµα, το ρακούν δε λέει 
τίποτα για την υπέροχη «µάσκα» 
του και τα καταπληκτικά 
«βραχιόλια» της ουράς του. 
Χαίρεται µόνο µε τη χαρά του 
καθενός. Ποιο είναι το µυστικό 
αυτής της χαράς; Θα το 
ανακαλύψουν άραγε τα ζώα;

Για τη χαρά τού να χαίρεσαι
µε τη χαρά των άλλων.

19 Ο δικός µου
θησαυρός
Η Μαργαρίτα, η µικρή βίδρα, 
αισθάνεται ασφαλής όταν τα 
βράδια κρατάει το χέρι της µαµάς 
και του µπαµπά της. Τόσο 
ασφαλής, που επιµένει να 
κρατάει το χέρι της µητέρας της 
και την ηµέρα! Φοβάται να 
κολυµπήσει µόνη της, προπαντός 
όµως φοβάται µη χαθεί.

Για τον φόβο της 
αποµάκρυνσης, που τελικά 
γίνεται «µπορώ» και οδηγεί
το παιδί να ανακαλύψει
τον δικό του θησαυρό.

20

Η καµηλοπάρδαλη
που δεν έβλεπε καλά
Η καµηλοπάρδαλη δε βλέπει 
καθαρά. Όταν τα ζώα όµως της 
φτιάχνουν γυαλιά, εκείνη δε 
θέλει να τα φορέσει.
Θα µπορέσουν οι φίλοι της να 
την πείσουν να αλλάξει γνώµη
ή µήπως θα το καταλάβει η ίδια 
µετά από όσα θα πάθει;

Υπάρχουν πάντα τρόποι
να αντιµετωπίζουµε
τα προβλήµατα.
Πριν απορρίψουµε τις λύσεις 
που µας προσφέρονται,
ας τις δοκιµάσουµε.

16 Έκπληξηηη!!!
«Κανένας δε µε παίζει»
σκέφτεται ο καρχαρίας, και
ξαφνικά µια ιδέα φωτίζει το 
τροµακτικό πρόσωπό του. 
Παίρνει µια µεγάλη τσάντα και 
αρχίζει να µαζεύει θαλασσινά.
Τι θα τα κάνει όταν τα πάει 
«σπίτι» του; Μια µεγάλη έκπληξη 
τα περιµένει!

Οι φίλοι είναι σε όλους 
απαραίτητοι. Όταν νιώθεις την 
ανάγκη της συντροφιάς τους,
µη διστάζεις να τους το πεις! 

17 Ένας σκίουρος
µια µέρα...
Ο σκίουρος είναι πολύ 
απασχοληµένος και δεν έχει 
χρόνο ούτε να βοηθήσει τους 
φίλους του ούτε και να παίξει µαζί 
τους. Μαζεύει βελανίδια για τον 
χειµώνα. Όταν του συµβαίνει ένα 
ατύχηµα, δεν ξέρει τι να κάνει. Θα 
τον βοηθήσουν οι φίλοι του στη 
δύσκολη κατάσταση που 
αντιµετωπίζει;

Οι φίλοι είναι κοµµάτι της ζωής 
µας και µας κάνουν να 
νιώθουµε ασφαλείς και 
δυνατοί.

18

Εγώ, ο απίθανος 
Το ποντικάκι ο Πίπης ξέρει
τι θέλει να γίνει όταν
µεγαλώσει – ένα ποντίκι του 
ουρανού, νυχτερίδα δηλαδή!
Όταν όµως γνωρίζει τη Νεκταρία, 
αποδεικνύεται πως αυτό δεν
είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται!
Αν τουλάχιστον µπορούσε να
βρει έναν τρόπο να πετάξει! 

Χαίροµαι που είµαι εγώ! 
Χαίροµαι που είσαι εσύ!
Όλοι είµαστε µοναδικοί!

Μπουναµάδες
µε µπελάδες
Την παραµονή της Πρωτοχρονιάς 
ο Χάρης εύχεται να ήταν του Αϊ-
Βασίλη γιος για να µπορεί να έχει 
όλα τα παιχνίδια δικά του.
Το αστέρι του χριστουγεννιάτικου 
δέντρου µεταφέρει το αγόρι µε 
τρόπο µαγικό στο σπίτι του Άγιου 
λίγες ώρες πριν εκείνος αρχίσει 
το µεγάλο του ταξίδι. Ο Χάρης 
έχει πια όλα τα καλά! Μα γιατί 
είναι τόσο στενοχωρηµένος;

Στην παρέα και την αγάπη 
βρίσκουν τα δώρα την αξία 
τους.

ώ ΑΪ-ΒΑΣΙΛΗΣ
ώ ΠΑΡΑΜΟΝΗ
     ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
ώ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΔΩΡΑ

Κ.Α.: 33844 Λ.Τ.: 9,90 € |  
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Η σκάλα
της αγάπης
Το µικρό αστέρι χάνει την 
ισορροπία του και πέφτει µε 
φόρα από τον ουρανό στη Γη 
µέσα στο «Ιατρείο Ζώων».
Τι συµφορά! Πρέπει οπωσδήποτε 
να επιστρέψει. Ποιος θα το 
βοηθήσει όµως να γυρίσει στο 
«σπίτι» του;

Η συνεργασία κάνει τα 
αδύνατα δυνατά και τα 
τοσοδούλικα µυρµηγκάκια...  
σούπερ ήρωες! 

21

Ένα λαίµαργο
ουράνιο τόξο
Ένα τόσο δα ουράνιο τόξο 
δηµιουργεί µεγάλο πρόβληµα 
στο τροπικό δάσος. 
Καταβροχθίζει τα χρώµατα 
δέντρων, ζώων, πουλιών. Παχύ 
παχύ ανεβαίνει στον ουρανό και 
όλα πίσω του τα αφήνει γκρίζα. 
Το λαίµαργο ουράνιο τόξο θα 
µάθει να µοιράζεται; Και πώς το 
δάσος θα πάρει πίσω τα υπέροχα 
χρώµατά του;

Για τον εγωισµό που προκαλεί 
λύπη στους άλλους και στερεί 
από εµάς τη χαρά του 
µοιράσµατος.

ώ ΕΓΩΙΣΜΟΣ – ΥΠΕΡΟΨΙΑ

Κ.Α.: 33841 Λ.Τ.: 9,90 € |  

24
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Ψέµα µε ουρά!
Πώς θα αγοράσει βούτυρο η 
αλεπού, τώρα που ανακάλυψε 
πως της έπεσαν τα λεφτά;
«Μην κάνεις έτσι, κουµπαρούλα 
µου! Θα σου δώσω εγώ από το 
δικό µου» την παρηγόρησε
η αρκούδα µέσα στο µαγαζί.
Η πλεονέκτρα όµως αλεπού
τής άρπαξε µε σχέδιο ολόκληρο 
το κουτί. Η αρκούδα θυµωµένη 
πάει στη δικαστίνα να βρει το δίκιο 
της. Τα γεγονότα όµως βγάζουν 
εκείνη φταίχτρα. Κι εκεί που 
νόµιζε πως όλα ήταν χαµένα...

Ψέµατα ποτέ µη λες,
αύριο θα πικροκλαίς!

ώ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟ
ΘΥΜΟΣώ 

Κ.Α.: 33866 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

Ο ψεµατούρης
Οι µήνες ζηλεύουν τον
Απρίλη. Έχει, βλέπετε, την 
Πρωταπριλιά.
Αποφασίζουν να κάνουν 
διαγωνισµό. Εκείνος που θα πει 
το πιο διασκεδαστικό ψέµα θα 
πάρει το στέµµα του 
«Αρχιψεύτη» από τον 
λουλουδιασµένο αδερφό του.
Τι «παιχνίδι» όµως τους έπαιξε
ο Απρίλης και δεν κατάφερε να 
βγει κανένας νικητής;

Για το ψέµα της Πρωταπριλιάς
και την Ηµέρα Παιδικού 
Βιβλίου που µε χαρά 
γιορτάζουµε στις 2 Απριλίου.

ώ ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΓΑΠΗ
ΑΠΡΙΛΗΣώ 

ώ ΖΗΛΙΑ

Κ.Α.: 33867 Λ.Τ.: 9,90 €   |  
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ώ ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΓΑΠΗ
ώ ΑΜΕΑ / ΑΜΚ

ΑΠΟΚΡΙΕΣώ 
ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ –ώ 

 ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑώ 

ώ ΦΛΕΒΑΡΗΣ

Κ.Α.: 33845 Λ.Τ.: 9,90 €  |  
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Το Tικ και το Tακ
Ο Μένιος και ο Μέντιος, τα 
γαϊδουράκια, µάλωσαν και 
χώρισαν. Πολύ στενοχωρήθηκε
ο Μένιος µε τον τσακωµό.
Πονούσε η καρδιά του. Δεν έκανε 
πια ΤΙΚ ΤΑΚ, µόνο ΤΙΚ χτυπούσε.
Ώσπου συνάντησε τη γιαγιά του. 
Μα τι τον συµβούλεψε
να κάνει κι άρχισε δειλά το ΤΑΚ 
και πάλι να χτυπά;

Μαλώµατα και τσακωµοί 
κάνουν καρδιές να χωριστούν,
υπάρχει όµως τρόπος 
ξανά να ενωθούν!

ώ ΑΓΑΠΗ
ΦΙΛΙΑ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗώ 

Κ.Α.: 33847 Λ.Τ.: 8,90 €  |  

Δώσ' µου
το χέρι σου
Η αρκούδα µε τα αρκουδάκια της 
και η αλεπού µε τα αλεπουδάκια 
της µαλώνουν. Η καθεµιά θέλει 
να πάρει δικό της το µέλι που 
βρήκαν για να το φάει µε τα 
παιδάκια της. «Να τρέξουµε» 
λέει η µία. «Όποια βγει πρώτη
θα πάρει τη λιχουδιά!» συµφωνεί 
η άλλη. Λίγο πριν τελειώσει ο 
αγώνας δρόµου, όµως, γίνεται 
κάτι που τα ανατρέπει όλα. 

Το χέρι µας πολλά µπορεί να 
κάνει. Όταν µε άλλου χέρι 
όµως ενωθεί, τα δυο κάνουν 
τον κόσµο να γυρίζει στο
«εγώ κι εσύ, µαζί»!

 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗώ

 ΑΛΤΡΟΥΙΣΜΟΣώ

 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣώ

 ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΙΑώ

ΜΗΤΡΙΚΗ ΑΓΑΠΗώ 

Κ.Α.: 33848 Λ.Τ.: 8,90 €  |  
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Ο Μεγαλειότατος
Η ζέβρα ενθουσιάστηκε όταν 
έλαβε πρόσκληση σε πάρτι από 
τον Μεγαλειότατο – το λιοντάρι. 
Αυτή θα ήταν, έγραφε,
το τιµώµενο πρόσωπο!
Ο ελέφαντας, όµως, πραγµατικός 
φίλος της ζέβρας, υποπτεύεται 
παγίδα πίσω από τα παχιά λόγια 
του βασιλιά της ζούγκλας, γιατί 
ξέρει πως τα πράγµατα δεν είναι 
πάντα όπως φαίνονται.

Μια ιστορία για γαλιφιές και 
καλοπιάσµατα που κρύβουν 
κάποτε παγίδες.

Για φαντάσου...
Φτιαγµένοι να 'µασταν,
φαντάσου, από λουλούδια,
φτερά, γουναρικά!
Πλάκα µεγάλη θα 'χαµε µε αυτά 
τα υλικά, όµως και τα 
προβλήµατα θα ήτανε πολλά.
Για σώµα να 'χαµε, φαντάσου, 
αγκάθια, καραµέλες ή νερό.
Θα ήταν ή δε θα 'τανε 
διασκεδαστικό;

«Αν ήµουν από...»
Μια ανατρεπτική ιστορία
για να γνωρίσουµε τα υλικά,
το ανθρώπινο σώµα και τις 
δυνατότητές του. 

ώ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΥΛΙΚΑ
 ΚΑΙ ΦΥΣΗ

Κ.Α.: 33843 Λ.Τ.: 9,90 €  |  
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ώ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ –
 ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑώ 
ΣΤΟΧΟΠΡΟΣΗΛΩΣΗώ 

Κ.Α.: 33895 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

Η αλεπού
η καπελού
Η Ριγούλα η αλεπουδίτσα θέλει 
να µάθει να φτιάχνει καπέλα.
«Βρε κόρη µου, τρελάθηκες; 
Πού ακούστηκε ποτέ αλεπού 
καπελού;» θύµωνε η µαµά της.
Όµως η Ριγούλα επέµενε και µια 
µέρα ...

Όνειρο, τόλµη και προσπάθεια
το µυστικό της προκοπής.

33

ώ ΕΥΕΛΙΞΙΑ –
    ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑώ

 ΦΙΛΙΑ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗώ

Κ.Α.: 33849 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

«Οι δυο ουρές» είναι 
διασκευή µιας ιστορίας
που κάποτε έλεγε η γιαγιά.

Οι δυο ουρές
Ο Ψαρής, το γκρίζο άλογο,
ησυχία δε βρίσκει από τις 
ενοχλητικές αλογόµυγες.
Το ίδιο κι ο Ντορής, το κόκκινο 
άλογο. Κουνούν την ουρά τους 
για να τις διώξουν! Αυτές όµως... 
εκεί! «Είναι τόσο πολλές, που 
πρέπει να έχει κανείς δυο ουρές» 
αναστενάζει ο Ντορής.
«Μα πού να βρούµε δυο ουρές;» 
σκέφτεται µετά. «Εύκολο!» λέει ο 
Ψαρής. «Μου έδωσες ιδέα!» και 
καταστρώνει σχέδιο στο πι και φι.
Μα πώς κατάφεραν να τις 
κρατήσουν µακριά τους;

Το «ΜΑΖΙ» όλα τα µπορεί!

30

ώ ΦΙΛΙΑ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ
 ΦΟΒΟΙ – ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣώ

Κ.Α.: 33814 Λ.Τ.: 9,90 € |  

ώ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ –
ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 
 ΦΟΒΟΙ – ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣώ

Κ.Α.: 33823 Λ.Τ.: 8,70 € |  

ώ  ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ –
ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑώ 

ώ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Κ.Α.: 33824 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

ώ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ –
ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ώ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

Κ.Α.: 33825 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

ώ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
 ΕΥΕΛΙΞΙΑ –ώ

 ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Κ.Α.: 33813 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

ώ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑώ 

 ΦΙΛΙΑ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗώ

Κ.Α.: 33815 Λ.Τ.: 9,90 € |  

ώ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ –
ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑώ 
ΧΑΡΑώ 

Κ.Α.: 33822 Λ.Τ.: 8,70 € |  

ώ ΕΓΩΙΣΜΟΣ – ΥΠΕΡΟΨΙΑ
 ΦΙΛΙΑ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗώ

Κ.Α.: 33842 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

Ο Γλεντζοφλέβαρος
Ο Φλεβάρης είναι πολύ 
στενοχωρηµένος. Οι άνθρωποι 
χάρισαν στα έντεκα αδέρφια του 
από τριάντα ή τριάντα µία µέρες, 
ενώ σε εκείνον µονάχα είκοσι 
οκτώ. Αισθάνεται µειονεκτικά έτσι 
κουτσός ανάµεσά τους και 
αποφασίζει να... φύγει!
Και τώρα τι θα γίνει;

Μια ιστορία για τον 
Κουτσοφλέβαρο, τον µήνα µε 
τα κινητικά προβλήµατα, που 
είναι αναντικατάστατος, 
χρήσιµος και απολαυστικός!





Αϊ-Βασίλης
µε ουρά
Την παραµονή της Πρωτοχρονιάς
ο λύκος είναι άρρωστος.
Άρρωστο είναι όµως και ένα από
τα τρία γουρουνάκια. Κρίµα...
Ο Αϊ-Βασίλης θα το βρει 
κρεβατωµένο! Ο λύκος βλέπει τα 
γουρουνάκια από το παράθυρο.
«Χο χο χο!» τραγουδάει και 
κατεβαίνει από την καµινάδα.
Τα γουρουνάκια πανικοβάλλονται.
Τι έγινε όµως µετά και πήραν τα 
αδερφάκια ανείπωτη χαρά;

Πόσο µεγάλο είναι
και το πιο µικρό
που δόθηκε στην ώρα του.

ώ ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΓΑΠΗ
ΑΪ-ΒΑΣΙΛΗΣώ 

ώ ΠΑΡΑΜΟΝΗ
 ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
Κ.Α.: 33896 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

Ένας
σκαντζόχοιρος
λίγο τεµπελάκος
Ο σκαντζόχοιρος είναι 
τεµπελάκος. Βαριέται να φτιάξει 
δική του φωλιά για να 
ξεχειµωνιάσει. Σκαρφίζεται 
σχέδιο για να κοροϊδέψει το φίδι 
και να πάρει τη δική του.
Μα πάνω που τα καταφέρνει και 
είναι τρισευτυχισµένος,
κάτι έγινε, παιδιά, και διώχτηκε 
κυνηγηµένος...

Μην κάνεις αυτό που
δε θέλεις να σου κάνουν.

ώ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟ
ΤΕΜΠΕΛΙΑώ 

Κ.Α.: 33897 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

34 35 Μπατλό ο δράκος
Ο µικρός δράκος Μπατλό
φτάνει σε µια φτωχική πόλη.
Οι άνθρωποι παίρνουν µια 
τροµάρα! Όλοι τρέχουν να 
κρυφτούν στα σπίτια τους σαν 
κυνηγηµένοι.
Μα γιατί φοβούνται τόσο;
Ο συµπαθητικός, πολύχρωµος 
Μπατλό θέλει µονάχα...

Εκείνο που φαίνεται κακό 
µπορεί να είναι για καλό.

36

ώ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ώ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ώ  ΦΟΒΟΙ – ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Κ.Α.: 33933 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

Στη θάλασσα
µια µέρα
Η Ζωή είναι µικρή.
Δεν ξέρει να κολυµπάει.
Ούτε µπορεί να κάνει 
µακροβούτια, όπως ο αδερφός 
της και οι φίλοι του.
Τι σπουδαίο όµως κατάφερε 
εκείνη την ηµέρα και θαύµασαν 
τη Ζωή όλοι στην παραλία; 

Κάθε ζωή είναι πολύτιµη και 
της αξίζει ο σεβασµός µας.

Τα πάνω κάτω
Τα σχολεία ανοίγουν και τα 
µυρµήγκια αποφασίζουν να 
φτιάξουν δώρα για τα παιδιά.
Τα τζιτζίκια αποφασίζουν να 
προσφέρουν κι εκείνα δώρα 
στους µαθητές!
Μα τι µπορούν να φτιάξουν αυτά 
που δεν ξέρουν να κάνουν τίποτα, 
αφού δε δούλεψαν ποτέ; Κι όµως! 
Την πρώτη µέρα του σχολείου 
ήρθανε... τα πάνω κάτω!

Η δουλειά και η χαρά, όταν 
βαδίζουνε µαζί, κάνουν τη ζωή 
γιορτή.

ώ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗώ 

ώ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΔΩΡΑ

Κ.Α.: 33935 Λ.Τ.: 9,90 € |  
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ώ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ –
 ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗώ 
ώ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Κ.Α.: 33934 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

Το κόκκινο γιλέκο
Ήρθε το φθινόπωρο και τα 
χελιδόνια ετοιµάζονται να 
µεταναστεύσουν στην Αφρική. 
Συγκεντρώνονται να βγάλουν 
αρχηγό. Οι υποψήφιοι όµως 
είναι… ο ένας χειρότερος από 
τον άλλον! Πώς θα βοηθήσει
ο καλογιάννος, ένα άλλο 
πουλάκι, τα χελιδόνια να 
βγάλουν αρχηγό;

Δε φτάνει να είναι νέος, 
έξυπνος ή δυνατός για να
γίνει κάποιος αρχηγός.
Χρειάζεται να έχει και µια 
καρδιά µεγάλη.

ώ ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΙΑ
ΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑώ 

ώ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Κ.Α.: 33962 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

39

Ο Μέγας 
ΜελοΜακάρων
που µελοΚαµάρωνε
Τα σπουργιτάκια παρακαλούν 
δυο χελιδονάκια φίλους τους
να µη φύγουν το φθινόπωρο για 
την Αφρική. «Μείνετε ως τα 
Χριστούγεννα να µοιραστούµε 
αγάπη» λένε. «Αγάπη; Πώς 
γίνεται να µοιραστούµε αγάπη;» 
απόρησαν τα χελιδόνια.
Κι όµως... Ένα ξεχωριστό 
µελοµακάρονο απέδειξε πως
και η αγάπη µοιράζεται! 

Χριστούγεννα είναι µοίρασµα 
και µοίρασµα είναι αγάπη.

ώ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
ΦΙΛΙΑ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗώ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑώ 

Κ.Α.: 33963 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

Εγώ κι εσύ µαζί
Δυο µέλισσες είναι πολύ 
στενοχωρηµένες. Δεν µπορούν 
να πετάξουν στα ψηλά γιατί τους 
λείπουνε φτερά. Ποιο θαύµα 
έγινε στο εργαστήρι του γερο-
Ζανή και έφυγαν από εκεί 
πετώντας;

Ό,τι δεν µπορούµε να 
καταφέρουµε αλλιώς, το 
µπορούµε µε την αγάπη.

ώ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΦΙΛΙΑ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗώ 

Κ.Α.: 33964 Λ.Τ.: 9,90 € |  

40 41 Ο Πάρης
Όταν η Λυδία και ο Ορέστης 
επιστρέφουν από το χωριό του 
παππού και της γιαγιάς, 
αναζητούν το σκυλάκι τους τον 
Πάρη για να παίξουν.
Δεν το βρίσκουν όµως πουθενά.
«Η καρδούλα του Πάρη µας 
σταµάτησε όσο λείπατε µια µέρα 
ξαφνικά. Δε ζει πια!» λένε οι 
γονείς στα παιδιά.
Απαρηγόρητοι είναι η Λυδία και 
ο Ορέστης. Ώσπου µια µέρα...

Κράτα στην καρδιά
ό,τι αγάπησες
και κείνο θα ζει παντοτινά.

ώ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΖΩΑώ 

ώ ΑΠΩΛΕΙΑ
ΛΥΠΗ – ΘΛΙΨΗώ 

Κ.Α.: 34021 Λ.Τ.: 9,90 € |  
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Μια τέτοια
δασκάλα
Ο Μέρκος, το µυρµηγκάκι, θέλει 
να σύρει ως τη φωλιά του ένα 
πεσµένο λουλούδι για να το 
προσφέρει στη µαµά του που 
γιορτάζει. Είναι µεγάλο όµως και 
βαρύ. Δύσκολα θα τα καταφέρει. 
Η κυρία Ίρµα, η δασκάλα του, 
αναλαµβάνει να τον βοηθήσει. 
Όχι όµως µε τον τρόπο που 
φαντάζεστε. Κάπως αλλιώς. 
Πολύ... αλλιώς!

Βήµα βήµα τη φορά
µπορείς να πας πολύ µακριά.

48

ώ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ –
 ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑώ 
ΕΓΩΙΣΜΟΣ – ΥΠΕΡΟΨΙΑώ 

ώ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ
ΦΙΛΙΑ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗώ 

ώ ΦΟΒΟΙ – ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Κ.Α.: 34103 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

45Ο ζωγράφος
και το κυπαρίσσι
Ο κύριος Βίνσεντ, µετά από 
επιθυµία του µικρού Νικόλα, 
στήνει το καβαλέτο του για να 
ζωγραφίσει τη λίµνη µε τα 
υπέροχα κυπαρίσσια που 
φαίνονται στο βάθος.
Όταν όµως το έργο τελειώνει,
το αγόρι βλέπει πως από το 
ζωγραφισµένο τοπίο λείπει κάτι 
πολύ σηµαντικό.

Μια παράξενη οµορφιά
κι ένα «µαζί»
του Βαν Γκογκ στροβιλισµοί!

Μαµά µου, εσύ
Ο Χαρού είναι ένα ορφανό 
ελεφαντάκι. Ζει στο 
Ορφανοτροφείο Ελεφάντων
και λογαριάζει πια µαµά του
την Αµίγια, που τον φροντίζει. 
Υπακούει στις εντολές της και 
µένει στη θέση του όταν εκείνη 
αποµακρύνεται για λίγο.
Μια µέρα όµως ο Χαρού βλέπει 
την Αµίγια να παρασύρεται από 
τα νερά του ποταµού και τότε 
µπαίνει σε δίληµµα για το αν 
πρέπει να παραβεί τους κανόνες.

Η µαµά µπορεί να έχει χίλια 
πρόσωπα, λέγεται όµως 
πάντοτε «Αγάπη».

ώ ΑΓΑΠΗ
ΑΛΤΡΟΥΙΣΜΟΣώ 

ώ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΖΩΑ
ώ ΜΗΤΡΙΚΗ ΑΓΑΠΗ

Κ.Α.: 34102 Λ.Τ.: 9,90 € |  

44Λευκή και µαύρη
σοκολάτα
Η Σάρα, µια καινούρια µαθήτρια, 
είναι πολύ µελαµψή. Δε µοιάζει 
µε τα άλλα κορίτσια της τάξης. 
Μερικά παιδιά σχολιάζουν τη 
διαφορά. Πώς ένα ουράνιο τόξο 
και µερικές τέµπερες κατάφεραν 
να πείσουν τους µαθητές πως τα 
παιδιά είτε άσπρα είναι είτε 
µελαµψά είναι πάντοτε γλυκά 
σαν τη λευκή και τη µαύρη 
σοκολάτα;

Το άσπρο και το µαύρο 
χρώµατα έχουν µέσα τους και 
η καρδιά πάντα κόκκινη είναι.

ώ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
ώ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
ώ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗώ 
ώ ΦΙΛΙΑ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ

Κ.Α.: 34101 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

43

Η παραµυθο-
κεντήστρα
Μια ηλικιωµένη αλεπού όλη
µέρα λέει παραµύθια στα 
εγγονάκια της. Μια µέρα «Δε 
θέλω να σας γίνοµαι άλλο βάρος» 
λέει στην κόρη της και φεύγει
από τη φωλιά. Μετά από καιρό τα 
αλεπουδάκια µαθαίνουν πως η 
γιαγιά τους έγινε ξακουστή 
Παραµυθοκεντήστρα και ζει
στο Παραµυθοσχολειό.
Τότε αποφασίζουν...

Για τον σπουδαίο ρόλο της 
γιαγιάς και τη µεγάλη αξία
των παραµυθιών.

ώ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ
ώ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

 ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑώ

Κ.Α.: 34104 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

Η µεγάλη αγκαλιά
Τα αηδόνια περιµένουν να 
σκάσουν τα αυγά τους στη 
φωλιά. Ανυποµονούν να πάρουν 
αγκαλιά τα τρία τους πουλάκια. 
Όµως, τι έκπληξη! Από τα τρία 
αυγά βγαίνουν τέσσερα 
«παιδιά»! Μετά από µέρες η 
κίσσα λέει στα αηδόνια πως το 
πιο θρεµµένο από τα πουλάκια 
τους δεν είναι δικό τους. Τους 
παρακινεί να το διώξουν.
Η αηδόνα αρνιέται και όταν 
ξεσπάει πυρκαγιά στο δάσος...

Μια ιστορία για ένα «πουλί 
καρδιάς» που πήρε και έδωσε 
αγκαλιά.

ώ ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΓΑΠΗ
ΑΛΤΡΟΥΙΣΜΟΣώ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑώ 

 ώ ΜΗΤΡΙΚΗ ΑΓΑΠΗ
ώ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

 ΥΙΟΘΕΣΙΑώ

Κ.Α.: 34152 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

46 47

Ε, και;
Ο Αρίστος είναι ένα άτακτο 
µυρµηγκάκι. Ένα σωρό 
προβλήµατα προκαλεί στη φωλιά 
µε τις σκανταλιές του. Δε δίνει 
καµιά σηµασία στα παράπονα που 
του κάνουν όλοι για τις συνέπειες 
της συµπεριφοράς του. Σηκώνει 
µόνο αδιάφορα τους ώµους και 
λέει κάθε φορά «Ε, και;». Ωστόσο 
η περιπέτεια που έζησε ένα 
βροχερό απόγευµα του άλλαξε 
µυαλά. Τι έγινε άραγε και το «Ε, 
και;» δεν το ξεστόµισε ποτέ ξανά;

Μήπως µε τη σκανταλιά σου 
άλλος βρίσκει τον µπελά του;

ώ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΕΓΩΙΣΜΟΣ – ΥΠΕΡΟΨΙΑώ 

ώ ΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Κ.Α.: 34180 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

49 Το µυστικό
Ο Ρούντι το ελάφι τρέχει να 
συναντήσει την ελαφίνα που 
θέλει να κάνει ταίρι του. Στον 
δρόµο όµως έχει ατύχηµα και 
ντρέπεται να εµφανιστεί µπροστά 
της έτσι. Θέλει να γυρίσει πίσω. 
Δε θα το κάνει όµως τελικά,
γιατί η χελώνα τού αποκαλύπτει 
ένα µεγάλο µυστικό που λύνει 
αµέσως το πρόβληµά του.
Ποιο ήταν αυτό;

Να είσαι πρόθυµος
στην αλλαγή
κι αµέσως λύση θα βρεθεί.

ώ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ –ώ 
ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 
 ΕΥΕΛΙΞΙΑ –ώ

 ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ώ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

 ΦΙΛΙΑ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗώ

Κ.Α.: 34252 Λ.Τ.: 9,90 € |  

50 Ο αρχηγός
Τα ζώα θέλουν να βγάλουν 
αρχηγό. Τα πιο µεγάλα βάζουν 
υποψηφιότητα και το καθένα 
καυχιέται για τα σωµατικά του 
χαρίσµατα. Ένα τόσο δα 
πλασµατάκι όµως αποδεικνύει σε 
όλους  πως κανένας δεν πρέπει 
να έχει µεγάλη ιδέα για τον 
εαυτό του, γιατί ο καθένας έχει 
τις δικές του ιδιαίτερες 
δυνατότητες.

Μέγας αν είσαι ή µικρός
δεν έχει σηµασία.
Καθένας µας στον κόσµο αυτόν
έχει µεγάλη αξία.

51

ώ  ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ –
 ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ

 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑώ

 ΕΓΩΙΣΜΟΣ – ΥΠΕΡΟΨΙΑώ

Κ.Α.: 34253 Λ.Τ.: 9,90 € |  

ώ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ –
ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 
 ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗώ

 ΕΥΕΛΙΞΙΑ –ώ

 ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
 ΣΤΟΧΟΠΡΟΣΗΛΩΣΗώ

 ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗώ

Κ.Α.: 34179 Λ.Τ.: 9,90 € |  



Αϊ-Βασίλης
µε ουρά
Την παραµονή της Πρωτοχρονιάς
ο λύκος είναι άρρωστος.
Άρρωστο είναι όµως και ένα από
τα τρία γουρουνάκια. Κρίµα...
Ο Αϊ-Βασίλης θα το βρει 
κρεβατωµένο! Ο λύκος βλέπει τα 
γουρουνάκια από το παράθυρο.
«Χο χο χο!» τραγουδάει και 
κατεβαίνει από την καµινάδα.
Τα γουρουνάκια πανικοβάλλονται.
Τι έγινε όµως µετά και πήραν τα 
αδερφάκια ανείπωτη χαρά;

Πόσο µεγάλο είναι
και το πιο µικρό
που δόθηκε στην ώρα του.

ώ ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΓΑΠΗ
ΑΪ-ΒΑΣΙΛΗΣώ 

ώ ΠΑΡΑΜΟΝΗ
 ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
Κ.Α.: 33896 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

Ένας
σκαντζόχοιρος
λίγο τεµπελάκος
Ο σκαντζόχοιρος είναι 
τεµπελάκος. Βαριέται να φτιάξει 
δική του φωλιά για να 
ξεχειµωνιάσει. Σκαρφίζεται 
σχέδιο για να κοροϊδέψει το φίδι 
και να πάρει τη δική του.
Μα πάνω που τα καταφέρνει και 
είναι τρισευτυχισµένος,
κάτι έγινε, παιδιά, και διώχτηκε 
κυνηγηµένος...

Μην κάνεις αυτό που
δε θέλεις να σου κάνουν.

ώ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟ
ΤΕΜΠΕΛΙΑώ 

Κ.Α.: 33897 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

34 35 Μπατλό ο δράκος
Ο µικρός δράκος Μπατλό
φτάνει σε µια φτωχική πόλη.
Οι άνθρωποι παίρνουν µια 
τροµάρα! Όλοι τρέχουν να 
κρυφτούν στα σπίτια τους σαν 
κυνηγηµένοι.
Μα γιατί φοβούνται τόσο;
Ο συµπαθητικός, πολύχρωµος 
Μπατλό θέλει µονάχα...

Εκείνο που φαίνεται κακό 
µπορεί να είναι για καλό.
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ώ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ώ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ώ  ΦΟΒΟΙ – ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Κ.Α.: 33933 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

Στη θάλασσα
µια µέρα
Η Ζωή είναι µικρή.
Δεν ξέρει να κολυµπάει.
Ούτε µπορεί να κάνει 
µακροβούτια, όπως ο αδερφός 
της και οι φίλοι του.
Τι σπουδαίο όµως κατάφερε 
εκείνη την ηµέρα και θαύµασαν 
τη Ζωή όλοι στην παραλία; 

Κάθε ζωή είναι πολύτιµη και 
της αξίζει ο σεβασµός µας.

Τα πάνω κάτω
Τα σχολεία ανοίγουν και τα 
µυρµήγκια αποφασίζουν να 
φτιάξουν δώρα για τα παιδιά.
Τα τζιτζίκια αποφασίζουν να 
προσφέρουν κι εκείνα δώρα 
στους µαθητές!
Μα τι µπορούν να φτιάξουν αυτά 
που δεν ξέρουν να κάνουν τίποτα, 
αφού δε δούλεψαν ποτέ; Κι όµως! 
Την πρώτη µέρα του σχολείου 
ήρθανε... τα πάνω κάτω!

Η δουλειά και η χαρά, όταν 
βαδίζουνε µαζί, κάνουν τη ζωή 
γιορτή.

ώ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗώ 

ώ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΔΩΡΑ

Κ.Α.: 33935 Λ.Τ.: 9,90 € |  
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ώ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ –
 ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗώ 
ώ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Κ.Α.: 33934 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

Το κόκκινο γιλέκο
Ήρθε το φθινόπωρο και τα 
χελιδόνια ετοιµάζονται να 
µεταναστεύσουν στην Αφρική. 
Συγκεντρώνονται να βγάλουν 
αρχηγό. Οι υποψήφιοι όµως 
είναι… ο ένας χειρότερος από 
τον άλλον! Πώς θα βοηθήσει
ο καλογιάννος, ένα άλλο 
πουλάκι, τα χελιδόνια να 
βγάλουν αρχηγό;

Δε φτάνει να είναι νέος, 
έξυπνος ή δυνατός για να
γίνει κάποιος αρχηγός.
Χρειάζεται να έχει και µια 
καρδιά µεγάλη.

ώ ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΙΑ
ΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑώ 

ώ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Κ.Α.: 33962 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

39

Ο Μέγας 
ΜελοΜακάρων
που µελοΚαµάρωνε
Τα σπουργιτάκια παρακαλούν 
δυο χελιδονάκια φίλους τους
να µη φύγουν το φθινόπωρο για 
την Αφρική. «Μείνετε ως τα 
Χριστούγεννα να µοιραστούµε 
αγάπη» λένε. «Αγάπη; Πώς 
γίνεται να µοιραστούµε αγάπη;» 
απόρησαν τα χελιδόνια.
Κι όµως... Ένα ξεχωριστό 
µελοµακάρονο απέδειξε πως
και η αγάπη µοιράζεται! 

Χριστούγεννα είναι µοίρασµα 
και µοίρασµα είναι αγάπη.

ώ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
ΦΙΛΙΑ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗώ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑώ 

Κ.Α.: 33963 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

Εγώ κι εσύ µαζί
Δυο µέλισσες είναι πολύ 
στενοχωρηµένες. Δεν µπορούν 
να πετάξουν στα ψηλά γιατί τους 
λείπουνε φτερά. Ποιο θαύµα 
έγινε στο εργαστήρι του γερο-
Ζανή και έφυγαν από εκεί 
πετώντας;

Ό,τι δεν µπορούµε να 
καταφέρουµε αλλιώς, το 
µπορούµε µε την αγάπη.

ώ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΦΙΛΙΑ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗώ 

Κ.Α.: 33964 Λ.Τ.: 9,90 € |  

40 41 Ο Πάρης
Όταν η Λυδία και ο Ορέστης 
επιστρέφουν από το χωριό του 
παππού και της γιαγιάς, 
αναζητούν το σκυλάκι τους τον 
Πάρη για να παίξουν.
Δεν το βρίσκουν όµως πουθενά.
«Η καρδούλα του Πάρη µας 
σταµάτησε όσο λείπατε µια µέρα 
ξαφνικά. Δε ζει πια!» λένε οι 
γονείς στα παιδιά.
Απαρηγόρητοι είναι η Λυδία και 
ο Ορέστης. Ώσπου µια µέρα...

Κράτα στην καρδιά
ό,τι αγάπησες
και κείνο θα ζει παντοτινά.

ώ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΖΩΑώ 

ώ ΑΠΩΛΕΙΑ
ΛΥΠΗ – ΘΛΙΨΗώ 

Κ.Α.: 34021 Λ.Τ.: 9,90 € |  

42

06 07

Μια τέτοια
δασκάλα
Ο Μέρκος, το µυρµηγκάκι, θέλει 
να σύρει ως τη φωλιά του ένα 
πεσµένο λουλούδι για να το 
προσφέρει στη µαµά του που 
γιορτάζει. Είναι µεγάλο όµως και 
βαρύ. Δύσκολα θα τα καταφέρει. 
Η κυρία Ίρµα, η δασκάλα του, 
αναλαµβάνει να τον βοηθήσει. 
Όχι όµως µε τον τρόπο που 
φαντάζεστε. Κάπως αλλιώς. 
Πολύ... αλλιώς!

Βήµα βήµα τη φορά
µπορείς να πας πολύ µακριά.

48

ώ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ –
 ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑώ 
ΕΓΩΙΣΜΟΣ – ΥΠΕΡΟΨΙΑώ 

ώ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ
ΦΙΛΙΑ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗώ 

ώ ΦΟΒΟΙ – ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Κ.Α.: 34103 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

45Ο ζωγράφος
και το κυπαρίσσι
Ο κύριος Βίνσεντ, µετά από 
επιθυµία του µικρού Νικόλα, 
στήνει το καβαλέτο του για να 
ζωγραφίσει τη λίµνη µε τα 
υπέροχα κυπαρίσσια που 
φαίνονται στο βάθος.
Όταν όµως το έργο τελειώνει,
το αγόρι βλέπει πως από το 
ζωγραφισµένο τοπίο λείπει κάτι 
πολύ σηµαντικό.

Μια παράξενη οµορφιά
κι ένα «µαζί»
του Βαν Γκογκ στροβιλισµοί!

Μαµά µου, εσύ
Ο Χαρού είναι ένα ορφανό 
ελεφαντάκι. Ζει στο 
Ορφανοτροφείο Ελεφάντων
και λογαριάζει πια µαµά του
την Αµίγια, που τον φροντίζει. 
Υπακούει στις εντολές της και 
µένει στη θέση του όταν εκείνη 
αποµακρύνεται για λίγο.
Μια µέρα όµως ο Χαρού βλέπει 
την Αµίγια να παρασύρεται από 
τα νερά του ποταµού και τότε 
µπαίνει σε δίληµµα για το αν 
πρέπει να παραβεί τους κανόνες.

Η µαµά µπορεί να έχει χίλια 
πρόσωπα, λέγεται όµως 
πάντοτε «Αγάπη».

ώ ΑΓΑΠΗ
ΑΛΤΡΟΥΙΣΜΟΣώ 

ώ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΖΩΑ
ώ ΜΗΤΡΙΚΗ ΑΓΑΠΗ

Κ.Α.: 34102 Λ.Τ.: 9,90 € |  

44Λευκή και µαύρη
σοκολάτα
Η Σάρα, µια καινούρια µαθήτρια, 
είναι πολύ µελαµψή. Δε µοιάζει 
µε τα άλλα κορίτσια της τάξης. 
Μερικά παιδιά σχολιάζουν τη 
διαφορά. Πώς ένα ουράνιο τόξο 
και µερικές τέµπερες κατάφεραν 
να πείσουν τους µαθητές πως τα 
παιδιά είτε άσπρα είναι είτε 
µελαµψά είναι πάντοτε γλυκά 
σαν τη λευκή και τη µαύρη 
σοκολάτα;

Το άσπρο και το µαύρο 
χρώµατα έχουν µέσα τους και 
η καρδιά πάντα κόκκινη είναι.

ώ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
ώ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
ώ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗώ 
ώ ΦΙΛΙΑ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ

Κ.Α.: 34101 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

43

Η παραµυθο-
κεντήστρα
Μια ηλικιωµένη αλεπού όλη
µέρα λέει παραµύθια στα 
εγγονάκια της. Μια µέρα «Δε 
θέλω να σας γίνοµαι άλλο βάρος» 
λέει στην κόρη της και φεύγει
από τη φωλιά. Μετά από καιρό τα 
αλεπουδάκια µαθαίνουν πως η 
γιαγιά τους έγινε ξακουστή 
Παραµυθοκεντήστρα και ζει
στο Παραµυθοσχολειό.
Τότε αποφασίζουν...

Για τον σπουδαίο ρόλο της 
γιαγιάς και τη µεγάλη αξία
των παραµυθιών.

ώ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ
ώ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

 ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑώ

Κ.Α.: 34104 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

Η µεγάλη αγκαλιά
Τα αηδόνια περιµένουν να 
σκάσουν τα αυγά τους στη 
φωλιά. Ανυποµονούν να πάρουν 
αγκαλιά τα τρία τους πουλάκια. 
Όµως, τι έκπληξη! Από τα τρία 
αυγά βγαίνουν τέσσερα 
«παιδιά»! Μετά από µέρες η 
κίσσα λέει στα αηδόνια πως το 
πιο θρεµµένο από τα πουλάκια 
τους δεν είναι δικό τους. Τους 
παρακινεί να το διώξουν.
Η αηδόνα αρνιέται και όταν 
ξεσπάει πυρκαγιά στο δάσος...

Μια ιστορία για ένα «πουλί 
καρδιάς» που πήρε και έδωσε 
αγκαλιά.

ώ ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΓΑΠΗ
ΑΛΤΡΟΥΙΣΜΟΣώ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑώ 

 ώ ΜΗΤΡΙΚΗ ΑΓΑΠΗ
ώ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

 ΥΙΟΘΕΣΙΑώ

Κ.Α.: 34152 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

46 47

Ε, και;
Ο Αρίστος είναι ένα άτακτο 
µυρµηγκάκι. Ένα σωρό 
προβλήµατα προκαλεί στη φωλιά 
µε τις σκανταλιές του. Δε δίνει 
καµιά σηµασία στα παράπονα που 
του κάνουν όλοι για τις συνέπειες 
της συµπεριφοράς του. Σηκώνει 
µόνο αδιάφορα τους ώµους και 
λέει κάθε φορά «Ε, και;». Ωστόσο 
η περιπέτεια που έζησε ένα 
βροχερό απόγευµα του άλλαξε 
µυαλά. Τι έγινε άραγε και το «Ε, 
και;» δεν το ξεστόµισε ποτέ ξανά;

Μήπως µε τη σκανταλιά σου 
άλλος βρίσκει τον µπελά του;

ώ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΕΓΩΙΣΜΟΣ – ΥΠΕΡΟΨΙΑώ 

ώ ΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Κ.Α.: 34180 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

49 Το µυστικό
Ο Ρούντι το ελάφι τρέχει να 
συναντήσει την ελαφίνα που 
θέλει να κάνει ταίρι του. Στον 
δρόµο όµως έχει ατύχηµα και 
ντρέπεται να εµφανιστεί µπροστά 
της έτσι. Θέλει να γυρίσει πίσω. 
Δε θα το κάνει όµως τελικά,
γιατί η χελώνα τού αποκαλύπτει 
ένα µεγάλο µυστικό που λύνει 
αµέσως το πρόβληµά του.
Ποιο ήταν αυτό;

Να είσαι πρόθυµος
στην αλλαγή
κι αµέσως λύση θα βρεθεί.

ώ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ –ώ 
ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 
 ΕΥΕΛΙΞΙΑ –ώ

 ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ώ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

 ΦΙΛΙΑ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗώ

Κ.Α.: 34252 Λ.Τ.: 9,90 € |  

50 Ο αρχηγός
Τα ζώα θέλουν να βγάλουν 
αρχηγό. Τα πιο µεγάλα βάζουν 
υποψηφιότητα και το καθένα 
καυχιέται για τα σωµατικά του 
χαρίσµατα. Ένα τόσο δα 
πλασµατάκι όµως αποδεικνύει σε 
όλους  πως κανένας δεν πρέπει 
να έχει µεγάλη ιδέα για τον 
εαυτό του, γιατί ο καθένας έχει 
τις δικές του ιδιαίτερες 
δυνατότητες.

Μέγας αν είσαι ή µικρός
δεν έχει σηµασία.
Καθένας µας στον κόσµο αυτόν
έχει µεγάλη αξία.
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ώ  ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ –
 ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ

 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑώ

 ΕΓΩΙΣΜΟΣ – ΥΠΕΡΟΨΙΑώ

Κ.Α.: 34253 Λ.Τ.: 9,90 € |  

ώ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ –
ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 
 ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗώ

 ΕΥΕΛΙΞΙΑ –ώ

 ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
 ΣΤΟΧΟΠΡΟΣΗΛΩΣΗώ

 ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗώ

Κ.Α.: 34179 Λ.Τ.: 9,90 € |  



Μια ωραία
οικογένεια
Ο Τζίµι ο γορίλας είναι πολύ 
τεµπέλης. Βαριέται που ζει.
Γι’ αυτό και κανένας δεν πιστεύει 
πως θα καταφέρει να αναθρέψει 
το ορφανό µαϊµουδάκι που θέλει 
να αναλάβει. Κι όµως ο Τζίµι 
αποδεικνύεται τελικά άξιος 
µπαµπάς για την ωραία 
οικογένεια που δηµιουργεί.
Τι ήταν αυτό που τον άλλαξε 
τόσο;

Η οικογένεια είναι πολύτιµη
όποια µορφή κι αν έχει.

53Χαµένοι στο
δάσος
Ο Σίµος το σκαθάρι γνωρίζει
το καινούριο σαλιγκάρι της 
γειτονιάς στους φίλους του
και αρχίζουν το παιχνίδι.
Ο Σίµος φοβάται πως η οµάδα 
θα κοροϊδέψει το σαλιγκάρι, 
επειδή αφήνει σάλια πίσω του.
Δε γίνεται όµως έτσι, γιατί όταν 
όλοι χάνονται στο δάσος,
τα σάλια αυτά τους σώζουν.

Μην το πεις ποτέ «σαλιάρη» 
το σοφό το σαλιγκάρι.
Πίσω του αφήνει ίχνη,
δρόµο επιστροφής να δείχνει.
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 ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ –ώ

 ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ
 ΦΙΛΙΑ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗώ

Κ.Α.: 34254 Λ.Τ.: 9,90 € |  

ώ ΑΠΩΛΕΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑώ 
ΤΕΜΠΕΛΙΑώ 
ΥΙΟΘΕΣΙΑώ 

Κ.Α.: 34321 Λ.Τ.: 9,90 € |  

54

ώ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
 ΑΛΤΡΟΥΙΣΜΟΣώ

ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ –ώ 
ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 
 ΦΙΛΙΑ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗώ

 ΦΟΒΟΙ – ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣώ

Κ.Α.: 34322 Λ.Τ.: 9,90 € |  

ώ Αγάπη : 15, 28, 44 [ΣΝ]
ώ Αγάπη για τα βιβλία : 4[ΣΝ]
ώ Αδελφική αγάπη : 3, 27, 32, 34, 47[ΣΝ]
ώ Αδέσποτα : 2, 10 [ΚΝ]
ώ Αϊ-Βασίλης : 23, 34[ΣΝ]
ώ Αλληλεγγύη : 7, 18, 29, 50, 54[ΣΝ]
 [ΚΝ]: 4, 5, 6, 7, 9
ώ Αλτρουισµός : 29, 44, 47, 54[ΣΝ]
 [ΚΝ]: 4, 5
ώ ΑΜΕΑ/ΑΜΚ : 27[ΣΝ]
ώ Ανακύκλωση : 36, 42[ΣΝ]
ώ Άνθρωποι και ζώα : 3, 42, 44[ΣΝ]
 [ΚΝ]: 2, 10
ώ Άνθρωπος, υλικά και φύση : 26[ΣΝ]
ώ Ανταγωνισµός : 29[ΣΝ]
ώ Αξία των παραµυθιών : 46[ΣΝ]
ώ Απόκριες : 27[ΣΝ]
ώ Απρίλης : 32[ΣΝ]
ώ Απώλεια : 42, 53[ΣΝ]
ώ Ατοµική ευθύνη : 49[ΣΝ]
ώ Αυτοπεποίθηση-Αυτοεκτίµηση : 19, 20, 21,[ΣΝ]  
 22, 27, 33, 37, 45, 48, 50, 51, 52, 54
ώ Γενναιοδωρία : 29, 39[ΣΝ]
 [ΚΝ]: 2, 4, 6, 9
ώ Διαφορετικότητα : 11, 14, 15, 16, 19, 21,[ΣΝ]
 22, 27, 38, 43, 45, 47, 51
ώ Δίκαιο και άδικο : 31, 35[ΣΝ]

ώ Εγωισµός-Υπεροψία : 24, 25, 45, 49, 51[ΣΝ]
 [ΚΝ]: 7, 9
ώ Επαγγέλµατα : 33[ΣΝ]
ώ Ευγνωµοσύνη : 48[ΣΝ]
 [ΚΝ]: 7
ώ Ευελιξία-Προσαρµοστικότητα : 5, 8, 13,[ΣΝ]
 16, 30, 48, 50
 [ΚΝ]: 5
ώ Ζήλια : 12, 32[ΣΝ]
ώ Θυµός : 2, 31[ΣΝ]
ώ Καλοσύνη : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [ΚΝ]
ώ Κοινωνική ευαισθησία : 2, 8, 10[ΚΝ]
ώ Κριτική ικανότητα : 39, 49[ΣΝ]
ώ Λύπη-Θλίψη : 42[ΣΝ]
ώ Μετανάστευση : 39, 40, 43[ΣΝ]
ώ Μητρική αγάπη : 1, 9, 29, 44, 47[ΣΝ]
ώ Οικογένεια : 47, 53 [ΣΝ]
ώ Παραµονή Πρωτοχρονιάς : 23, 34[ΣΝ]
 [ΚΝ]: 4
ώ Περιθωριοποίηση : 36[ΣΝ]
ώ Σεβασµός στη ζωή : 37[ΣΝ]
 [ΚΝ]: 2
ώ Στοχοπροσήλωση : 33, 48[ΣΝ]
ώ Συνεργασία : 5, 6, 7, 18, 21, 30, 41, 43, 46, 50[ΣΝ]  
 [ΚΝ]: 10
ώ Σχολική ζωή : 38, 43, 48[ΣΝ]
 [ΚΝ]: 8

ώ Τεµπελιά : 35, 53[ΣΝ]
ώ Τέχνη και συναίσθηµα : 45[ΣΝ]
ώ Τρίτη ηλικία : 46[ΣΝ]
ώ Τροφική αλυσίδα : 37[ΣΝ]
ώ Υιοθεσία : 47, 53[ΣΝ]
ώ Υλικά και άυλα δώρα : 23, 38[ΣΝ]
 [ΚΝ]: 8
ώ Φιλία-Συµφιλίωση : 2, 6, 10, 11, 15, 17, 18, 25, [ΣΝ]  
 28, 30, 40, 41, 43, 45, 50, 52, 54
 [ΚΝ]: 5, 9
ώ Φλεβάρης : 27[ΣΝ]
ώ Φόβοι-Ανασφάλειες :[ΣΝ]
   9, 17, 20, 36, 45, 54
ώ Χαρά : 10, 19[ΣΝ]
ώ Χριστούγεννα : 40[ΣΝ]

  : Συναισθηµατική Νοηµοσύνη* [ΣΝ]
 : Κοινωνική Νοηµοσύνη.[ΚΝ]

 Οι αριθµοί αντιστοιχούν στον**
 αριθµό που έχει κάθε τίτλος
 στη σειρά.  

Ιδέες / Αξίες / Συναισθήµατα των βιβλίων
«Συναισθηµατικής Νοηµοσύνης» και «Κοινωνικής Νοηµοσύνης»
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Βιβλία που προάγουν την κοινωνική νοηµοσύνη
των παιδιών  [4-8 ετών]

Η καλοσύνη είναι βασικό στοιχείο της κοινωνικής νοηµοσύνης. Η καλλιέργεια της αξίας αυτής είναι 
πολύ σηµαντική, αφού έχει αποδειχτεί πως τα παιδιά που µαθαίνουν να επιδεικνύουν αλληλεγγύη 
βελτιώνουν τις κοινωνικές τους σχέσεις, γίνονται πιο ευτυχισµένα και πιο αγαπητά στον περίγυρό 
τους. Γονείς και εκπαιδευτικοί επιβάλλεται να θέσουµε ως προτεραιότητα την ανάπτυξη µιας νοη-
µοσύνης µε καρδιά διδάσκοντας στα παιδιά να νοιάζονται τους άλλους και να ευγνωµονούν όσους 
τα φροντίζουν και τα αγαπούν. Τα βιβλία της σειράς αναδεικνύουν την αξία της καλοσύνης και γίνο-
νται αρωγοί στην επίτευξη του στόχου αυτού. 

ώ ΑΔΕΣΠΟΤΑ
 ώ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΖΩΑ
ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΙΑώ 
 ώ ΚΑΛΟΣΥΝΗ
 ώ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗώ 

Κ.Α.: 34022 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

 ώ ΚΑΛΟΣΥΝΗ

Κ.Α.: 34023 Λ.Τ.: 9,90 € |  

03 04Τα αδεσποτάκια
Το δωµάτιο του Αντώνη είναι 
γεµάτο λούτρινα ζωάκια.
Μακάρι όµως να είχε ένα 
αληθινό σκυλάκι. «Πάρτε µου 
ένα! Θα το αγαπώ και θα το 
φροντίζω» παρακαλάει τους 
γονείς του. Εκείνοι όµως δεν 
µπορούν να του κάνουν το χατίρι. 
Κάποιο αδέσποτο που περνάει 
µια µέρα έξω από το σπίτι και
µια ιδέα του παππού γίνονται 
αιτία να καταλάβει το αγόρι πως 
υπάρχουν κι άλλοι τρόποι να 
εκφράσει την αγάπη του για τα 
ζώα!

Δρόµοι υπάρχουνε πολλοί
για να φτάσεις στην αγάπη.

Ο Βελόνιας
και ο Καρφίτσας
Στον Βελόνια τον αχινό µπήκε
η ιδέα να γίνει άρχοντας των 
θαλασσών. «Με τον στρατό µου 
θα σκορπίζω τον τρόµο στον 
βυθό. Έτσι, όλοι θα µε σέβονται 
και θα µε φοβούνται» σκεφτόταν.
Δέχτηκε ο κάβουρας να γίνει 
υπασπιστής του; Ο ιππόκαµπος 
γιατί αρνήθηκε να γίνει το άλογό 
του; Και τι εννοούσε ο θείος
ο Καρφίτσας όταν του είπε πως 
υπάρχει κι άλλος τρόπος να γίνει 
«άρχοντας»;

Με καλοσύνη και ευγένεια
κερδίζεις πάντα τις καρδιές.

Ένα παράξενο
χριστουγεννιάτικο
δέντρο
Η παραµονή της Πρωτοχρονιάς 
βρίσκει µια λαγουδοοικογένεια 
ξεσπιτωµένη και πεινασµένη.
Ο µπαµπάς-λαγός φεύγει να 
ψάξει για τροφή. Τα λίγα, όµως, 
που κατάφερε να βρει τα δίνει σε 
άλλους που φαίνονταν να έχουν 
περισσότερη ανάγκη. Και τώρα; 
Γονείς-λαγοί και λαγουδάκια θα 
κάνουνε Πρωτοχρονιά µε άδεια 
στοµαχάκια;

Κάνε το καλό και
θα το βρεις µπροστά σου.

02

 ώ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΑΛΤΡΟΥΙΣΜΟΣώ 
ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΙΑώ 

 ώ ΚΑΛΟΣΥΝΗ
 ώ ΠΑΡΑΜΟΝΗ 

 ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
Κ.Α.: 34151 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

 ώ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
 ώ ΑΛΤΡΟΥΙΣΜΟΣ
 ώ ΕΥΕΛΙΞΙΑ –

 ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ώ ΚΑΛΟΣΥΝΗ
ώ ΦΙΛΙΑ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ

Κ.Α.: 34153 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

 ώ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΙΑώ 

 ώ ΚΑΛΟΣΥΝΗ

Κ.Α.: 34181 Λ.Τ.: 9,90 € |  

ώ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΕΓΩΙΣΜΟΣ – ΥΠΕΡΟΨΙΑώ 
ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗώ 
 ώ ΚΑΛΟΣΥΝΗ

Κ.Α.: 34182 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

05 06 07

 ώ ΚΑΛΟΣΥΝΗ

Κ.Α.: 33965 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

01Οι Καλοσυνόγατες
και ο Κακοπόντικας
Από το Υπουργείο Καλοσύνης 
ξεκινούν κάθε µέρα πέντε 
γατούλες για να προσφέρουν 
βοήθεια σε όποιον τη χρειάζεται.
Μια µέρα όµως εµφανίζεται
ο Κακοπόντικας. Θέλει να 
καταστρέψει το Υπουργείο 
Καλοσύνης. Ο αγώνας του
καλού µε το κακό αρχίζει.

Σκέψου πως πάντοτε µπορείς 
κάτι καλό κι εσύ να πεις,
χρήσιµο κάτι να χαρίσεις,
µε κάποιον τρόπο να 
βοηθήσεις, κάτι να φτιάξεις
να ωφελήσεις.

Οι κάλτσες
Πέντε ζωάκια του δάσους 
συναντιούνται για να πάνε 
εκδροµή στο βουνό και να 
παίξουν µε τα νερά του 
καταρράκτη. Όλοι φοράνε 
παπούτσια τρακτερωτά, µόνο η 
αλεπού έρχεται µε τα γοβάκια. 
Όταν ένα από αυτά φεύγει από
το πόδι της και πέφτει στο 
φαράγγι, τι θα κάνει η παρέα; Θα 
αφήσουν πίσω τους την αλεπού 
και θα συνεχίσουν; Ή µήπως η 
καλοσύνη του αγριοκάτσικου θα 
βρει µια άλλη λύση;

Τα λάθη να τα συγχωρείς
και να βοηθάς όπως µπορείς,
γιατί είναι ωραία τελικά
να ζεις µε άλλους τη χαρά.

Ο θησαυρός
της καρδιάς
Όταν η γατούλα η Ζιζέλ βρίσκει 
µε τη βοήθεια του τουκάν του 
φίλου της έναν κρυµµένο 
θησαυρό, ενθουσιάζεται!
«Θα γράψουν τα βιβλία πως είµαι 
η πιο πλούσια γάτα του κόσµου» 
λέει. Σε λίγο όµως ξαφνικός 
τυφώνας σαρώνει τα πάντα στο 
εξωτικό νησί, µαζί και τα 
διαµαντικά που βρήκε η γατούλα. 
Το όνειρο της  Ζιζέλ να µείνει 
στην ιστορία φαίνεται να χάνεται. 
Όχι όµως. Γιατί κάπου µέσα της 
βαθιά, θησαυρό µεγάλο έκρυβε 
στην καρδιά.

Πλούσιο σε κάνει ο θησαυρός 
που κρύβεις στην καρδιά σου.

Ο γάτος
ο µαγκούφης
Ο γάτος ο Ροµέο ούτε φίλους 
έχει ούτε οικογένεια θέλει να 
κάνει. Του αρέσει να ζει µόνος, 
χωρίς έννοιες και καρφάκι δεν 
του καίγεται που όλοι τον λένε 
«µαγκούφη». Πώς όµως εκείνος 
ο απρόσκλητος µουσαφίρης που 
µπήκε στο σπίτι του κάποιο πρωί 
τον έκανε µέσα σε λίγες µέρες να 
δει µε άλλα µάτια τη ζωή;

Το καλό πάντα καλό γεννάει
κι εκείνον που το έκανε 
γνωρίζει και γυρνάει.

ρωας από αγάπηΉ
Η γατούλα η Κοκό φοβάται 
πολλά. Και τη σκιά της ακόµα.
Με τόσους φόβους ποιος θα 
πίστευε πως θα έφτανε µέρα να 
τα βάλει µε τον Δία, το τροµερό 
λυκόσκυλο της γειτονιάς.
Κι όµως, εκείνη το τολµάει και 
γίνεται... ήρωας από αγάπη!

Η φιλία δίνει θάρρος,
δρόµος γίνεται και φάρος.
Την αγάπη σού φοράει 
γιορντάνι,
µέχρι ήρωα σε κάνει.



Μια ωραία
οικογένεια
Ο Τζίµι ο γορίλας είναι πολύ 
τεµπέλης. Βαριέται που ζει.
Γι’ αυτό και κανένας δεν πιστεύει 
πως θα καταφέρει να αναθρέψει 
το ορφανό µαϊµουδάκι που θέλει 
να αναλάβει. Κι όµως ο Τζίµι 
αποδεικνύεται τελικά άξιος 
µπαµπάς για την ωραία 
οικογένεια που δηµιουργεί.
Τι ήταν αυτό που τον άλλαξε 
τόσο;

Η οικογένεια είναι πολύτιµη
όποια µορφή κι αν έχει.

53Χαµένοι στο
δάσος
Ο Σίµος το σκαθάρι γνωρίζει
το καινούριο σαλιγκάρι της 
γειτονιάς στους φίλους του
και αρχίζουν το παιχνίδι.
Ο Σίµος φοβάται πως η οµάδα 
θα κοροϊδέψει το σαλιγκάρι, 
επειδή αφήνει σάλια πίσω του.
Δε γίνεται όµως έτσι, γιατί όταν 
όλοι χάνονται στο δάσος,
τα σάλια αυτά τους σώζουν.

Μην το πεις ποτέ «σαλιάρη» 
το σοφό το σαλιγκάρι.
Πίσω του αφήνει ίχνη,
δρόµο επιστροφής να δείχνει.

52

 ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ –ώ

 ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ
 ΦΙΛΙΑ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗώ

Κ.Α.: 34254 Λ.Τ.: 9,90 € |  

ώ ΑΠΩΛΕΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑώ 
ΤΕΜΠΕΛΙΑώ 
ΥΙΟΘΕΣΙΑώ 

Κ.Α.: 34321 Λ.Τ.: 9,90 € |  

54

ώ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
 ΑΛΤΡΟΥΙΣΜΟΣώ

ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ –ώ 
ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 
 ΦΙΛΙΑ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗώ

 ΦΟΒΟΙ – ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣώ

Κ.Α.: 34322 Λ.Τ.: 9,90 € |  

ώ Αγάπη : 15, 28, 44 [ΣΝ]
ώ Αγάπη για τα βιβλία : 4[ΣΝ]
ώ Αδελφική αγάπη : 3, 27, 32, 34, 47[ΣΝ]
ώ Αδέσποτα : 2, 10 [ΚΝ]
ώ Αϊ-Βασίλης : 23, 34[ΣΝ]
ώ Αλληλεγγύη : 7, 18, 29, 50, 54[ΣΝ]
 [ΚΝ]: 4, 5, 6, 7, 9
ώ Αλτρουισµός : 29, 44, 47, 54[ΣΝ]
 [ΚΝ]: 4, 5
ώ ΑΜΕΑ/ΑΜΚ : 27[ΣΝ]
ώ Ανακύκλωση : 36, 42[ΣΝ]
ώ Άνθρωποι και ζώα : 3, 42, 44[ΣΝ]
 [ΚΝ]: 2, 10
ώ Άνθρωπος, υλικά και φύση : 26[ΣΝ]
ώ Ανταγωνισµός : 29[ΣΝ]
ώ Αξία των παραµυθιών : 46[ΣΝ]
ώ Απόκριες : 27[ΣΝ]
ώ Απρίλης : 32[ΣΝ]
ώ Απώλεια : 42, 53[ΣΝ]
ώ Ατοµική ευθύνη : 49[ΣΝ]
ώ Αυτοπεποίθηση-Αυτοεκτίµηση : 19, 20, 21,[ΣΝ]  
 22, 27, 33, 37, 45, 48, 50, 51, 52, 54
ώ Γενναιοδωρία : 29, 39[ΣΝ]
 [ΚΝ]: 2, 4, 6, 9
ώ Διαφορετικότητα : 11, 14, 15, 16, 19, 21,[ΣΝ]
 22, 27, 38, 43, 45, 47, 51
ώ Δίκαιο και άδικο : 31, 35[ΣΝ]

ώ Εγωισµός-Υπεροψία : 24, 25, 45, 49, 51[ΣΝ]
 [ΚΝ]: 7, 9
ώ Επαγγέλµατα : 33[ΣΝ]
ώ Ευγνωµοσύνη : 48[ΣΝ]
 [ΚΝ]: 7
ώ Ευελιξία-Προσαρµοστικότητα : 5, 8, 13,[ΣΝ]
 16, 30, 48, 50
 [ΚΝ]: 5
ώ Ζήλια : 12, 32[ΣΝ]
ώ Θυµός : 2, 31[ΣΝ]
ώ Καλοσύνη : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [ΚΝ]
ώ Κοινωνική ευαισθησία : 2, 8, 10[ΚΝ]
ώ Κριτική ικανότητα : 39, 49[ΣΝ]
ώ Λύπη-Θλίψη : 42[ΣΝ]
ώ Μετανάστευση : 39, 40, 43[ΣΝ]
ώ Μητρική αγάπη : 1, 9, 29, 44, 47[ΣΝ]
ώ Οικογένεια : 47, 53 [ΣΝ]
ώ Παραµονή Πρωτοχρονιάς : 23, 34[ΣΝ]
 [ΚΝ]: 4
ώ Περιθωριοποίηση : 36[ΣΝ]
ώ Σεβασµός στη ζωή : 37[ΣΝ]
 [ΚΝ]: 2
ώ Στοχοπροσήλωση : 33, 48[ΣΝ]
ώ Συνεργασία : 5, 6, 7, 18, 21, 30, 41, 43, 46, 50[ΣΝ]  
 [ΚΝ]: 10
ώ Σχολική ζωή : 38, 43, 48[ΣΝ]
 [ΚΝ]: 8

ώ Τεµπελιά : 35, 53[ΣΝ]
ώ Τέχνη και συναίσθηµα : 45[ΣΝ]
ώ Τρίτη ηλικία : 46[ΣΝ]
ώ Τροφική αλυσίδα : 37[ΣΝ]
ώ Υιοθεσία : 47, 53[ΣΝ]
ώ Υλικά και άυλα δώρα : 23, 38[ΣΝ]
 [ΚΝ]: 8
ώ Φιλία-Συµφιλίωση : 2, 6, 10, 11, 15, 17, 18, 25, [ΣΝ]  
 28, 30, 40, 41, 43, 45, 50, 52, 54
 [ΚΝ]: 5, 9
ώ Φλεβάρης : 27[ΣΝ]
ώ Φόβοι-Ανασφάλειες :[ΣΝ]
   9, 17, 20, 36, 45, 54
ώ Χαρά : 10, 19[ΣΝ]
ώ Χριστούγεννα : 40[ΣΝ]

  : Συναισθηµατική Νοηµοσύνη* [ΣΝ]
 : Κοινωνική Νοηµοσύνη.[ΚΝ]

 Οι αριθµοί αντιστοιχούν στον**
 αριθµό που έχει κάθε τίτλος
 στη σειρά.  

Ιδέες / Αξίες / Συναισθήµατα των βιβλίων
«Συναισθηµατικής Νοηµοσύνης» και «Κοινωνικής Νοηµοσύνης»
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Βιβλία που προάγουν την κοινωνική νοηµοσύνη
των παιδιών  [4-8 ετών]

Η καλοσύνη είναι βασικό στοιχείο της κοινωνικής νοηµοσύνης. Η καλλιέργεια της αξίας αυτής είναι 
πολύ σηµαντική, αφού έχει αποδειχτεί πως τα παιδιά που µαθαίνουν να επιδεικνύουν αλληλεγγύη 
βελτιώνουν τις κοινωνικές τους σχέσεις, γίνονται πιο ευτυχισµένα και πιο αγαπητά στον περίγυρό 
τους. Γονείς και εκπαιδευτικοί επιβάλλεται να θέσουµε ως προτεραιότητα την ανάπτυξη µιας νοη-
µοσύνης µε καρδιά διδάσκοντας στα παιδιά να νοιάζονται τους άλλους και να ευγνωµονούν όσους 
τα φροντίζουν και τα αγαπούν. Τα βιβλία της σειράς αναδεικνύουν την αξία της καλοσύνης και γίνο-
νται αρωγοί στην επίτευξη του στόχου αυτού. 

ώ ΑΔΕΣΠΟΤΑ
 ώ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΖΩΑ
ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΙΑώ 
 ώ ΚΑΛΟΣΥΝΗ
 ώ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗώ 

Κ.Α.: 34022 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

 ώ ΚΑΛΟΣΥΝΗ

Κ.Α.: 34023 Λ.Τ.: 9,90 € |  

03 04Τα αδεσποτάκια
Το δωµάτιο του Αντώνη είναι 
γεµάτο λούτρινα ζωάκια.
Μακάρι όµως να είχε ένα 
αληθινό σκυλάκι. «Πάρτε µου 
ένα! Θα το αγαπώ και θα το 
φροντίζω» παρακαλάει τους 
γονείς του. Εκείνοι όµως δεν 
µπορούν να του κάνουν το χατίρι. 
Κάποιο αδέσποτο που περνάει 
µια µέρα έξω από το σπίτι και
µια ιδέα του παππού γίνονται 
αιτία να καταλάβει το αγόρι πως 
υπάρχουν κι άλλοι τρόποι να 
εκφράσει την αγάπη του για τα 
ζώα!

Δρόµοι υπάρχουνε πολλοί
για να φτάσεις στην αγάπη.

Ο Βελόνιας
και ο Καρφίτσας
Στον Βελόνια τον αχινό µπήκε
η ιδέα να γίνει άρχοντας των 
θαλασσών. «Με τον στρατό µου 
θα σκορπίζω τον τρόµο στον 
βυθό. Έτσι, όλοι θα µε σέβονται 
και θα µε φοβούνται» σκεφτόταν.
Δέχτηκε ο κάβουρας να γίνει 
υπασπιστής του; Ο ιππόκαµπος 
γιατί αρνήθηκε να γίνει το άλογό 
του; Και τι εννοούσε ο θείος
ο Καρφίτσας όταν του είπε πως 
υπάρχει κι άλλος τρόπος να γίνει 
«άρχοντας»;

Με καλοσύνη και ευγένεια
κερδίζεις πάντα τις καρδιές.

Ένα παράξενο
χριστουγεννιάτικο
δέντρο
Η παραµονή της Πρωτοχρονιάς 
βρίσκει µια λαγουδοοικογένεια 
ξεσπιτωµένη και πεινασµένη.
Ο µπαµπάς-λαγός φεύγει να 
ψάξει για τροφή. Τα λίγα, όµως, 
που κατάφερε να βρει τα δίνει σε 
άλλους που φαίνονταν να έχουν 
περισσότερη ανάγκη. Και τώρα; 
Γονείς-λαγοί και λαγουδάκια θα 
κάνουνε Πρωτοχρονιά µε άδεια 
στοµαχάκια;

Κάνε το καλό και
θα το βρεις µπροστά σου.
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 ώ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΑΛΤΡΟΥΙΣΜΟΣώ 
ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΙΑώ 

 ώ ΚΑΛΟΣΥΝΗ
 ώ ΠΑΡΑΜΟΝΗ 

 ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
Κ.Α.: 34151 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

 ώ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
 ώ ΑΛΤΡΟΥΙΣΜΟΣ
 ώ ΕΥΕΛΙΞΙΑ –

 ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ώ ΚΑΛΟΣΥΝΗ
ώ ΦΙΛΙΑ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ

Κ.Α.: 34153 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

 ώ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΙΑώ 

 ώ ΚΑΛΟΣΥΝΗ

Κ.Α.: 34181 Λ.Τ.: 9,90 € |  

ώ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΕΓΩΙΣΜΟΣ – ΥΠΕΡΟΨΙΑώ 
ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗώ 
 ώ ΚΑΛΟΣΥΝΗ

Κ.Α.: 34182 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

05 06 07

 ώ ΚΑΛΟΣΥΝΗ

Κ.Α.: 33965 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

01Οι Καλοσυνόγατες
και ο Κακοπόντικας
Από το Υπουργείο Καλοσύνης 
ξεκινούν κάθε µέρα πέντε 
γατούλες για να προσφέρουν 
βοήθεια σε όποιον τη χρειάζεται.
Μια µέρα όµως εµφανίζεται
ο Κακοπόντικας. Θέλει να 
καταστρέψει το Υπουργείο 
Καλοσύνης. Ο αγώνας του
καλού µε το κακό αρχίζει.

Σκέψου πως πάντοτε µπορείς 
κάτι καλό κι εσύ να πεις,
χρήσιµο κάτι να χαρίσεις,
µε κάποιον τρόπο να 
βοηθήσεις, κάτι να φτιάξεις
να ωφελήσεις.

Οι κάλτσες
Πέντε ζωάκια του δάσους 
συναντιούνται για να πάνε 
εκδροµή στο βουνό και να 
παίξουν µε τα νερά του 
καταρράκτη. Όλοι φοράνε 
παπούτσια τρακτερωτά, µόνο η 
αλεπού έρχεται µε τα γοβάκια. 
Όταν ένα από αυτά φεύγει από
το πόδι της και πέφτει στο 
φαράγγι, τι θα κάνει η παρέα; Θα 
αφήσουν πίσω τους την αλεπού 
και θα συνεχίσουν; Ή µήπως η 
καλοσύνη του αγριοκάτσικου θα 
βρει µια άλλη λύση;

Τα λάθη να τα συγχωρείς
και να βοηθάς όπως µπορείς,
γιατί είναι ωραία τελικά
να ζεις µε άλλους τη χαρά.

Ο θησαυρός
της καρδιάς
Όταν η γατούλα η Ζιζέλ βρίσκει 
µε τη βοήθεια του τουκάν του 
φίλου της έναν κρυµµένο 
θησαυρό, ενθουσιάζεται!
«Θα γράψουν τα βιβλία πως είµαι 
η πιο πλούσια γάτα του κόσµου» 
λέει. Σε λίγο όµως ξαφνικός 
τυφώνας σαρώνει τα πάντα στο 
εξωτικό νησί, µαζί και τα 
διαµαντικά που βρήκε η γατούλα. 
Το όνειρο της  Ζιζέλ να µείνει 
στην ιστορία φαίνεται να χάνεται. 
Όχι όµως. Γιατί κάπου µέσα της 
βαθιά, θησαυρό µεγάλο έκρυβε 
στην καρδιά.

Πλούσιο σε κάνει ο θησαυρός 
που κρύβεις στην καρδιά σου.

Ο γάτος
ο µαγκούφης
Ο γάτος ο Ροµέο ούτε φίλους 
έχει ούτε οικογένεια θέλει να 
κάνει. Του αρέσει να ζει µόνος, 
χωρίς έννοιες και καρφάκι δεν 
του καίγεται που όλοι τον λένε 
«µαγκούφη». Πώς όµως εκείνος 
ο απρόσκλητος µουσαφίρης που 
µπήκε στο σπίτι του κάποιο πρωί 
τον έκανε µέσα σε λίγες µέρες να 
δει µε άλλα µάτια τη ζωή;

Το καλό πάντα καλό γεννάει
κι εκείνον που το έκανε 
γνωρίζει και γυρνάει.

ρωας από αγάπηΉ
Η γατούλα η Κοκό φοβάται 
πολλά. Και τη σκιά της ακόµα.
Με τόσους φόβους ποιος θα 
πίστευε πως θα έφτανε µέρα να 
τα βάλει µε τον Δία, το τροµερό 
λυκόσκυλο της γειτονιάς.
Κι όµως, εκείνη το τολµάει και 
γίνεται... ήρωας από αγάπη!

Η φιλία δίνει θάρρος,
δρόµος γίνεται και φάρος.
Την αγάπη σού φοράει 
γιορντάνι,
µέχρι ήρωα σε κάνει.



Οι ζωγραφιές
της καλοσύνης
Τα παιδιά παρακινούνται από τη 
δασκάλα τους να περάσουν ένα... 
«Σαββατοκύριακο καλοσύνης»
και να ζωγραφίσουν το καλό που 
θα κάνουν.
Ξαφνικά οι ζωγραφιές αυτές της 
καλοσύνης πληµµυρίζουν την 
πόλη και οι άνθρωποι που ζουν 
εκεί νιώθουν τρισευτυχισµένοι. 
Πώς έγινε αυτό το µαγικό;

Η καλοσύνη είναι µεταδοτική.

Η πράσινη καρδιά
Ένας κισσός µεγαλώνει στο
χώµα από το νερό που 
περισσεύει, όταν ποτίζονται
τρεις ορτανσίες φυτεµένες σε 
γλάστρες.
Αισθάνεται ευγνωµοσύνη για
το καλό που του κάνουν, θέλει
κι αυτός να φανεί χρήσιµος σε 
κάποιον.
Σε ποιον όµως και πώς; Μια 
µέρα η πράσινη καρδιά του 
κοιτάζει απέναντι και βρίσκει 
τελικά τον τρόπο.

Είναι πάντα η καλοσύνη
χρώµα στην καρδιά που δίνει.

08 09 Καφέ µε γάτες
Ο κυρ Αργύρης ταΐζει
µερικές αδέσποτες γατούλες, 
ενώ οι περαστικοί τούς 
µοιράζουν χάδια κι αγκαλιές. 
Κάποια µέρα όµως οι ψιψίνες 
εξαφανίζονται.
Τις µάζεψε άραγε κανείς;
Πού βρίσκονται; Κι αυτό το 
«καφέ µε γάτες» πώς ξεφύτρωσε 
από το πουθενά;

Η αγάπη έχει καρδιά,
έχει και χέρια.
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ΚΑΛΟΣΥΝΗώ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑώ 
 ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗώ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΔΩΡΑώ 

Κ.Α.: 34251 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

11

 
Μικρές ιστορίες  [4-7 ετών]

Τα βιβλία της σειράς «ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ», γραµµένα µε συναίσθηµα, όνειρο και φαντασία, στόχο 
έχουν να διασκεδάσουν τον µικρό αναγνώστη και να τον προκαλέσουν να ανακαλύψει στις σελί-
δες τους ένα κοµµάτι του εαυτού του. Κάθε ιστορία γίνεται αφορµή για δράση και κουβεντούλα, 
γι' αυτό στο τέλος κάθε βιβλίου παρατίθενται προτάσεις, οι οποίες βοηθούν γονείς και εκπαιδευ-
τικούς να απογειώσουν τη φαντασία των παιδιών και να καλλιεργήσουν ποικίλες δεξιότητές τους.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗώ 
ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΙΑώ 
ΕΓΩΙΣΜΟΣ – ΥΠΕΡΟΨΙΑώ 
 ΚΑΛΟΣΥΝΗώ

 ΦΙΛΙΑ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗώ

Κ.Α.: 34323 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

ώ ΑΔΕΣΠΟΤΑ
 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΖΩΑ ώ

ΚΑΛΟΣΥΝΗώ 
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑώ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑώ 

Κ.Α.: 34324 Λ.Τ.: 9,90 €  |  
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ώ ΕΥΕΛΙΞΙΑ –
 ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ώ ΦΟΒΟΙ – ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Κ.Α.: 33796 Λ.Τ.: 9,70 € |  

Το παπί που δεν είχε
τι να πει  
Ο Πίπης είναι ένα παπάκι 
ντροπαλό και φοβισµένο. Όµως η 
περιπέτεια που πέρασε στο δάσος 
και ο κίνδυνος που αντιµετώπισε 
εκεί από τις αλεπούδες τον 
µεταµόρφωσαν σε έναν άλλο 
Πίπη, ο οποίος άφησε άφωνα τα 
ζώα του αγροκτήµατος µε το 
κατόρθωµά του.

Οι εµπειρίες τονώνουν
την αυτοπεποίθηση.

Η εξαφάνιση της 
Ντόρας
Η Ντόρα είναι φρόνιµη και κάνει 
ό,τι της λέει ο αδελφός της χωρίς 
να το πολυσκέφτεται. Πρέπει να 
υπακούει σε όλα όµως;
Τι θα γίνει όταν µια µέρα εκείνος 
της λέει να... εξαφανιστεί;

Πριν πεις σε όλα «ναι», 
σκέψου τι σου ζητάνε.ώ ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΓΑΠΗ

ώ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ
Κ.Α.: 33798 Λ.Τ.: 9,70 € |  

Το αστέρι της φιλίας
Το αρκουδάκι περιµένει να πέσει 
το τελευταίο φύλλο του 
φθινοπώρου για να κάνει µια 
ευχή. Θα µπορέσει άραγε να το 
πιάσει, ώστε να πραγµατοποιηθεί 
η ευχή του;

Τις περισσότερες φορές όσα 
επιθυµούµε είναι δίπλα µας. 
Αρκεί να έχουµε µάτια ανοιχτά 
για να τα δούµε.

ώ ΦΙΛΙΑ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ

Κ.Α.: 33797 Λ.Τ.: 9,70 € |  

Ένα παράξενο σχολείο
Για τα πλεονεκτήµατα και τα αποτελέ-
σµατα της συνεργασίας, όπως αυτά ανα-
δεικνύονται στο αρχαίο ρητό «έτερος εξ 
ετέρου σοφός».
ώ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Κ.Α.: 28141 Λ.Τ.: 8,70 € |  

Το πιο ωραίο δώρο
Η αγάπη αγκαλιάζει, παρηγορεί, ενθαρ-
ρύνει και κάνει τον κόσµο καλύτερο.
ώ ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΓΑΠΗ

 ώ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΦΙΛΙΑώ 

Κ.Α.: 28183 Λ.Τ.: 8,70 € |  

 
Μαθήµατα ζωής  [8-11 ετών]

Τα βιβλία της σειράς στόχο έχουν να προαγάγουν την κοινωνική νοηµοσύνη των παιδιών,
να καλλιεργήσουν τα φιλικά αισθήµατα, την αγάπη και τον σεβασµό προς τον άνθρωπο και
τις δυνατότητές του. 

Μια φιλία µε αγκάθια
Η φιλία δε γνωρίζει σύνορα ή καταγωγή, 
γι' αυτό και µπορεί να ανθίζει παντού.
ώ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΗΤΡΙΚΗ ΑΓΑΠΗώ 
 ώ ΦΙΛΙΑ

Κ.Α.: 28176 Λ.Τ.: 8,70 € |  

Tο Ηλιοφέγγαρο
Για την ανάγκη της συντροφικότητας,
για την αξία της αδελφικής αγάπης,
για τη χαρά της προσφοράς και του 
µοιράσµατος και για την έννοια της 
αυτοθυσίας.
ώ ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΓΑΠΗ

 ώ ΑΛΤΡΟΥΙΣΜΟΣ
ΦΙΛΙΑώ 

Κ.Α.: 28213 Λ.Τ.: 8,70 € |  

Μια... αθάνατη φιλία
Οι φίλοι είναι κεφάλαιο ζωής.
Η προσφορά και η ανιδιοτέλεια κάνουν 
το άνθος της φιλίας θαυµαστό και 
πολύτιµο.
ώ ΑΛΤΡΟΥΙΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΙΣΤΟΡΙΑώ 
ΦΙΛΙΑώ 

Κ.Α.: 28215 Λ.Τ.: 8,70 € |  

Zήτω η αγάπη!
Ένα βιβλίο για τα αδέσποτα και για τη 
χαρά της προσφοράς µέσω του 
εθελοντισµού.
ώ ΑΔΕΣΠΟΤΑ

 ώ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Κ.Α.: 28230  Λ.Τ.: 8,90 €|  

Βιβλία που ξεκλειδώνουν
τον συναισθηµατικό κόσµο των παιδιών  [4-7 ετών]

Τα βιβλία αυτά περιέχουν και προτάσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς που θα θελήσουν να 
αξιοποιήσουν πολυεπίπεδα την κάθε ιστορία.

Μακάρι να µπορούσα...
να χορέψω
Μια ιστορία για να νιώθουν τα παιδιά 
ευτυχισµένα µε τον εαυτό τους.
ώ ΦΟΒΟΙ  ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣ–

Κ.Α.: 33806 Λ.Τ.: 8,70 € |  

Μακάρι να µπορούσα...
να κοιµηθώ
Μια ιστορία για να µη φοβούνται
τα παιδιά το σκοτάδι.
ώ ΦΟΒΟΙ  ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣ–

Κ.Α.: 33803 Λ.Τ.: 8,70 € |  

Mακάρι να µπορούσα...
 στον εαυτό µουνα πιστέψω

Μια ιστορία για να αποκτήσουν τα παιδιά 
αυτοπεποίθηση.
ώ ΦΟΒΟΙ  ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣ–

Κ.Α.: 33804 Λ.Τ.: 8,70 € |  

Μακάρι να µπορούσα...
να διαβάσω
Μια ιστορία για την επιµονή, το θάρρος 
και την αγάπη για τα βιβλία.
ώ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΦΟΒΟΙ  ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣώ –

Κ.Α.: 33805 Λ.Τ.: 8,70 € |  

Μια θυµωµένη τίγρη
Μια ιστορία για να ξεπερνούν τα παιδιά
τον θυµό. 
ώ ώ    ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

  ώ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

Κ.Α.: 33819 Λ.Τ.: 8,70 € |  

Ένα φοβισµένο ελεφαντάκι
Μια ιστορία για να ξεπερνούν τα παιδιά
τους φόβους τους.
ώ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΒΟΙ  ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣώ –

Κ.Α.: 33816 Λ.Τ.: 8,70 € |  

Ένας χαρούµενος ιπποπόταµος
Μια ιστορία για να ξεπερνούν τα παιδιά
την πλήξη.
ώ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

Κ.Α.: 33818 Λ.Τ.: 8,70 € |  

Μια λυπηµένη ζέβρα
Μια ιστορία για να διώχνουν τα παιδιά
τη θλίψη.
ώ ώ     ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΦΙΛΙΑ

Κ.Α.: 33817 Λ.Τ.: 8,70 € |  



Οι ζωγραφιές
της καλοσύνης
Τα παιδιά παρακινούνται από τη 
δασκάλα τους να περάσουν ένα... 
«Σαββατοκύριακο καλοσύνης»
και να ζωγραφίσουν το καλό που 
θα κάνουν.
Ξαφνικά οι ζωγραφιές αυτές της 
καλοσύνης πληµµυρίζουν την 
πόλη και οι άνθρωποι που ζουν 
εκεί νιώθουν τρισευτυχισµένοι. 
Πώς έγινε αυτό το µαγικό;

Η καλοσύνη είναι µεταδοτική.

Η πράσινη καρδιά
Ένας κισσός µεγαλώνει στο
χώµα από το νερό που 
περισσεύει, όταν ποτίζονται
τρεις ορτανσίες φυτεµένες σε 
γλάστρες.
Αισθάνεται ευγνωµοσύνη για
το καλό που του κάνουν, θέλει
κι αυτός να φανεί χρήσιµος σε 
κάποιον.
Σε ποιον όµως και πώς; Μια 
µέρα η πράσινη καρδιά του 
κοιτάζει απέναντι και βρίσκει 
τελικά τον τρόπο.

Είναι πάντα η καλοσύνη
χρώµα στην καρδιά που δίνει.

08 09 Καφέ µε γάτες
Ο κυρ Αργύρης ταΐζει
µερικές αδέσποτες γατούλες, 
ενώ οι περαστικοί τούς 
µοιράζουν χάδια κι αγκαλιές. 
Κάποια µέρα όµως οι ψιψίνες 
εξαφανίζονται.
Τις µάζεψε άραγε κανείς;
Πού βρίσκονται; Κι αυτό το 
«καφέ µε γάτες» πώς ξεφύτρωσε 
από το πουθενά;

Η αγάπη έχει καρδιά,
έχει και χέρια.
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ΚΑΛΟΣΥΝΗώ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑώ 
 ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗώ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΔΩΡΑώ 

Κ.Α.: 34251 Λ.Τ.: 9,90 €  |  
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Μικρές ιστορίες  [4-7 ετών]

Τα βιβλία της σειράς «ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ», γραµµένα µε συναίσθηµα, όνειρο και φαντασία, στόχο 
έχουν να διασκεδάσουν τον µικρό αναγνώστη και να τον προκαλέσουν να ανακαλύψει στις σελί-
δες τους ένα κοµµάτι του εαυτού του. Κάθε ιστορία γίνεται αφορµή για δράση και κουβεντούλα, 
γι' αυτό στο τέλος κάθε βιβλίου παρατίθενται προτάσεις, οι οποίες βοηθούν γονείς και εκπαιδευ-
τικούς να απογειώσουν τη φαντασία των παιδιών και να καλλιεργήσουν ποικίλες δεξιότητές τους.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗώ 
ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΙΑώ 
ΕΓΩΙΣΜΟΣ – ΥΠΕΡΟΨΙΑώ 
 ΚΑΛΟΣΥΝΗώ

 ΦΙΛΙΑ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗώ

Κ.Α.: 34323 Λ.Τ.: 9,90 €  |  

ώ ΑΔΕΣΠΟΤΑ
 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΖΩΑ ώ

ΚΑΛΟΣΥΝΗώ 
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑώ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑώ 

Κ.Α.: 34324 Λ.Τ.: 9,90 €  |  
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ώ ΕΥΕΛΙΞΙΑ –
 ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ώ ΦΟΒΟΙ – ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Κ.Α.: 33796 Λ.Τ.: 9,70 € |  

Το παπί που δεν είχε
τι να πει  
Ο Πίπης είναι ένα παπάκι 
ντροπαλό και φοβισµένο. Όµως η 
περιπέτεια που πέρασε στο δάσος 
και ο κίνδυνος που αντιµετώπισε 
εκεί από τις αλεπούδες τον 
µεταµόρφωσαν σε έναν άλλο 
Πίπη, ο οποίος άφησε άφωνα τα 
ζώα του αγροκτήµατος µε το 
κατόρθωµά του.

Οι εµπειρίες τονώνουν
την αυτοπεποίθηση.

Η εξαφάνιση της 
Ντόρας
Η Ντόρα είναι φρόνιµη και κάνει 
ό,τι της λέει ο αδελφός της χωρίς 
να το πολυσκέφτεται. Πρέπει να 
υπακούει σε όλα όµως;
Τι θα γίνει όταν µια µέρα εκείνος 
της λέει να... εξαφανιστεί;

Πριν πεις σε όλα «ναι», 
σκέψου τι σου ζητάνε.ώ ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΓΑΠΗ

ώ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ
Κ.Α.: 33798 Λ.Τ.: 9,70 € |  

Το αστέρι της φιλίας
Το αρκουδάκι περιµένει να πέσει 
το τελευταίο φύλλο του 
φθινοπώρου για να κάνει µια 
ευχή. Θα µπορέσει άραγε να το 
πιάσει, ώστε να πραγµατοποιηθεί 
η ευχή του;

Τις περισσότερες φορές όσα 
επιθυµούµε είναι δίπλα µας. 
Αρκεί να έχουµε µάτια ανοιχτά 
για να τα δούµε.

ώ ΦΙΛΙΑ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ

Κ.Α.: 33797 Λ.Τ.: 9,70 € |  

Ένα παράξενο σχολείο
Για τα πλεονεκτήµατα και τα αποτελέ-
σµατα της συνεργασίας, όπως αυτά ανα-
δεικνύονται στο αρχαίο ρητό «έτερος εξ 
ετέρου σοφός».
ώ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Κ.Α.: 28141 Λ.Τ.: 8,70 € |  

Το πιο ωραίο δώρο
Η αγάπη αγκαλιάζει, παρηγορεί, ενθαρ-
ρύνει και κάνει τον κόσµο καλύτερο.
ώ ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΓΑΠΗ

 ώ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΦΙΛΙΑώ 

Κ.Α.: 28183 Λ.Τ.: 8,70 € |  

 
Μαθήµατα ζωής  [8-11 ετών]

Τα βιβλία της σειράς στόχο έχουν να προαγάγουν την κοινωνική νοηµοσύνη των παιδιών,
να καλλιεργήσουν τα φιλικά αισθήµατα, την αγάπη και τον σεβασµό προς τον άνθρωπο και
τις δυνατότητές του. 

Μια φιλία µε αγκάθια
Η φιλία δε γνωρίζει σύνορα ή καταγωγή, 
γι' αυτό και µπορεί να ανθίζει παντού.
ώ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΗΤΡΙΚΗ ΑΓΑΠΗώ 
 ώ ΦΙΛΙΑ

Κ.Α.: 28176 Λ.Τ.: 8,70 € |  

Tο Ηλιοφέγγαρο
Για την ανάγκη της συντροφικότητας,
για την αξία της αδελφικής αγάπης,
για τη χαρά της προσφοράς και του 
µοιράσµατος και για την έννοια της 
αυτοθυσίας.
ώ ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΓΑΠΗ

 ώ ΑΛΤΡΟΥΙΣΜΟΣ
ΦΙΛΙΑώ 

Κ.Α.: 28213 Λ.Τ.: 8,70 € |  

Μια... αθάνατη φιλία
Οι φίλοι είναι κεφάλαιο ζωής.
Η προσφορά και η ανιδιοτέλεια κάνουν 
το άνθος της φιλίας θαυµαστό και 
πολύτιµο.
ώ ΑΛΤΡΟΥΙΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΙΣΤΟΡΙΑώ 
ΦΙΛΙΑώ 

Κ.Α.: 28215 Λ.Τ.: 8,70 € |  

Zήτω η αγάπη!
Ένα βιβλίο για τα αδέσποτα και για τη 
χαρά της προσφοράς µέσω του 
εθελοντισµού.
ώ ΑΔΕΣΠΟΤΑ

 ώ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Κ.Α.: 28230  Λ.Τ.: 8,90 €|  

Βιβλία που ξεκλειδώνουν
τον συναισθηµατικό κόσµο των παιδιών  [4-7 ετών]

Τα βιβλία αυτά περιέχουν και προτάσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς που θα θελήσουν να 
αξιοποιήσουν πολυεπίπεδα την κάθε ιστορία.

Μακάρι να µπορούσα...
να χορέψω
Μια ιστορία για να νιώθουν τα παιδιά 
ευτυχισµένα µε τον εαυτό τους.
ώ ΦΟΒΟΙ  ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣ–

Κ.Α.: 33806 Λ.Τ.: 8,70 € |  

Μακάρι να µπορούσα...
να κοιµηθώ
Μια ιστορία για να µη φοβούνται
τα παιδιά το σκοτάδι.
ώ ΦΟΒΟΙ  ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣ–

Κ.Α.: 33803 Λ.Τ.: 8,70 € |  

Mακάρι να µπορούσα...
 στον εαυτό µουνα πιστέψω

Μια ιστορία για να αποκτήσουν τα παιδιά 
αυτοπεποίθηση.
ώ ΦΟΒΟΙ  ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣ–

Κ.Α.: 33804 Λ.Τ.: 8,70 € |  

Μακάρι να µπορούσα...
να διαβάσω
Μια ιστορία για την επιµονή, το θάρρος 
και την αγάπη για τα βιβλία.
ώ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΦΟΒΟΙ  ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣώ –

Κ.Α.: 33805 Λ.Τ.: 8,70 € |  

Μια θυµωµένη τίγρη
Μια ιστορία για να ξεπερνούν τα παιδιά
τον θυµό. 
ώ ώ    ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

  ώ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

Κ.Α.: 33819 Λ.Τ.: 8,70 € |  

Ένα φοβισµένο ελεφαντάκι
Μια ιστορία για να ξεπερνούν τα παιδιά
τους φόβους τους.
ώ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΒΟΙ  ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣώ –

Κ.Α.: 33816 Λ.Τ.: 8,70 € |  

Ένας χαρούµενος ιπποπόταµος
Μια ιστορία για να ξεπερνούν τα παιδιά
την πλήξη.
ώ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

Κ.Α.: 33818 Λ.Τ.: 8,70 € |  

Μια λυπηµένη ζέβρα
Μια ιστορία για να διώχνουν τα παιδιά
τη θλίψη.
ώ ώ     ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΦΙΛΙΑ

Κ.Α.: 33817 Λ.Τ.: 8,70 € |  




