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με αγάπη και σεβασμό στο βιβλίο

Ξεκινήσαμε τη διαδρομή μας στον χώρο του 
βιβλίου τη δεκαετία του 1970, με τις οπτι-
κοακουστικές μεθόδους εκμάθησης ξένων 
γλωσσών να αποτελούν τις πρώτες, πολύ 
σοβαρές απόπειρες να εισέλθουμε με αξιώ
σεις σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό κλάδο.  

Το επόμενο χρονικό διάστημα οι εκδό-
σεις μας επεκτάθηκαν και η ποικιλία των βιβλίων μας διευ-
ρύνθηκε, με τα δίγλωσσα λεξικά, τα ιταλικά εκπαιδευτικά, 
τους δίγλωσσους διαλόγους επικοινωνίας, καθώς και τα 
σχολικά βοηθήματα να αποτελούν μέρος μίας πολύ μεγάλης 
γκάμας συγγραμάτων που έφεραν την υπογραφή μας. 

Τα τελευταία χρόνια οι εκδόσεις μας εισήλθαν στον χώρο 
του παιδικού βιβλίου και της σύγχρονης νεοελληνικής και 
ξένης λογοτεχνίας.

Μέσα σε μία εποχή που αλλάζει με δυναμικό τρόπο, 
ανταποκριθήκαμε στις προκλήσεις των καιρών και προχω-
ράμε με τον ίδιο ενθουσιασμό, όπως στην αρχή.

Πλέον, με πέντε δεκαετίες εμπειρίας στην... πλάτη μας, αυτό 
που φιλοδοξούμε είναι να συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε 
στις υψηλές απαιτήσεις των αναγνωστών μας και να αποτε-
λούμε ένα σταθερό και διαχρονικό σημείο αναφοράς στον χώρο 
του ποιοτικού βιβλίου.

Μιχάλης Σιδέρης

Μεταφράσεις από ελληνικά σε ξένες γλώσσες και αντίστροφα.

Για παραγγελίες βιβλίων: Αποστολή παραγγελιών αυθημερόν
Αθήνα: με συνεργάτη μας
Υπόλοιπη Ελλάδα: με συνεργαζόμενη εταιρεία courier - τα έξοδα αποστολής δικά μας
Κύπρος / εξωτερικό: τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη
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παιδική & εφηβική λογοτεχνία
βιογραφικά συγγραφέων
προσφορές

Στηρίζουμε το ελληνικό βιβλίο - Διαβάζουμε Έλληνες συγγραφείς

Εκδίδουμε έργα για παιδιά 
και ενήλικες με επιμέλεια 
και σωστή προσέγγιση στη 
γνώση και στη φιλαναγνωσία. 
Προβάλλονται/ διαφημίζονται/ 
προωθούνται στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό.

www.siderisbooks.gr 210 33 011 61
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www.youtube.com/user/siderisbooksgreece

Οι τ ιμές του καταλόγου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 6%

www.instagram.com/m.siderisbooks/
www.facebook.com/msiderisbooks
www.youtube.com/user/siderisbooksgreece
www.siderisbooks.gr


αγγλικάΣ Υ Γ Χ Ρ ΟΝ Α •  Α ΞΙΟΠΙΣ ΤΑ •  Π Λ ΗΡΗ •  Ε Υ Χ ΡΗΣ ΤΑ

3

Λ
Ε
Ξ
Ι
Κ
Α

An english-greek
dictionary of english
ΙDIOMS
C.N. Grivas

Σύγχρονο, πλήρες, αξιόπιστο, μοναδικό 
στο είδος του. Περιλαμβάνει: 14.000 
ιδιωματισμούς, 3.000 φραστικά ρήμα
τα, 2.000 ρήματα, ουσιαστικά, επίθετα 
και προθέσεις, 1.000 παροιμίες της 
αγγλικής γλώσσας, πληθώρα παραδειγ
μάτων, ακριβή απόδοση στα ελληνικά.

ISBN: 978-960-7012-04-6  
Σχήμα: 17,2×25 • Σελ.: 640 • Τιμή: 30 €

An english-greek
dictionary of english
IDIOMS JUNIOR
C.N. Grivas

Σύγχρονο, πλήρες, αξιόπιστο, εύχρη
στο, οικονομικό, ιδανικό για μαθητές και 
σπουδαστές. Όλη η ύλη του αντίστοιχου 
μεγάλου λεξικού ιδιωματισμών με μι
κρότερα γράμματα.

ISBN: 978-960-7012-31-3 
Σχήμα: 12×16 • Σελ.: 640 • Τιμή: 18 €

Aγγλοελληνικό-
Eλληνοαγγλικό 
λεξικό business 
επιχειρησιακής 
ορολογίας
Ηλίας Χριστοδουλάκης 
Χρήστος Γαλάνης

Με σύγχρονους επιστημονικούς και 
καθιερωμένους όρους, που καλύπτουν 
τους τομείς Επικοινωνίας, Marketing, 
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Δημοσίων Σχέσεων, Διαφήμισης, Λο
γιστικής, Ψυχολογίας, Καταναλωτή, 
Χρηματοοικονομικών κ.λπ. Αναγκαίο 
σε φοιτητές, εκπαιδευτικούς και σε 
όσους ασχολούνται με τους παραπάνω 
τομείς.

ISBN: 978-960-7012-88-7  
Ημίσκληρο εξώφ. • Σχήμα: 13,5×21,5 
Σελ.: 1.200 • Τιμή: 40 €

Aγγλοελληνικό-
Eλληνοαγγλικό
λεξικό BIG
Επιστημονικής ομάδας

Σύγχρονο, πλήρες, αξιόπιστο, εύχρη
στο. Περιλαμβάνει: Σύγχρονο λημμα
τολόγιο, 75.000 λήμματα, 280.000 
ερμηνείες. Προφορά και γραμματικό 
χαρακτηρισμό των λημμάτων στις δύο 
γλώσσες. Πίνακες ανώμαλων ρημάτων 
της αγγλικής γλώσσας. Πίνακες γεω
γραφικών, ιστορικών και μυθολογικών 
ονομάτων.

ISBN: 978-960-7012-47-X 
Σχήμα: 13,5×21,5  
Σελ.: 1.344 • Τιμή: 27 €

Aγγλοελληνικό- 
Eλληνοαγγλικό
λεξικό POCKET
Επιστημονικής ομάδας

Σύγχρονο, αξιόπιστο, εύχρηστο.
Περιλαμβάνει: Σύγχρονο λημματολό
γιο, 150.000 λήμματα και ερμηνείες.
Προφορά και γραμματικό χαρακτηρισμό 
των λημμάτων στις δύο γλώσσες.
Πίνακα ανώμαλων ρημάτων της αγγλι
κής γλώσσας.

ISBN: 978-960-7012-50-X 
Σχήμα: 11,5×17,5 • Σελ.: 832 • Τιμή: 18 €

Aγγλοελληνικό-
Eλληνοαγγλικό
λεξικό ΜΙΝΙ
Επιστημονικής ομάδας

Σύγχρονο, πλήρες, αξιόπιστο, εύχρη
στο. Περιλαμβάνει: Σύγχρονο λημμα
τολόγιο, 100.000 λήμματα και ερμη
νείες. Προφορά και γραμματικό χαρα
κτηρισμό των λημμάτων στις δύο γλώσ
σες. Πίνακες ανώμαλων ρημάτων της 
αγγλικής γλώσσας. Πίνακες γεωγρα
φικών, ιστορικών και μυθολογικών 
ονομάτων.

ISBN: 978-960-7012-48-8  
Σχήμα: 8,5×13 • Σελ.: 848 • Τιμή: 12 €

   msiderisbooks • m.siderisbooks • www.siderisbooks.gr • info@siderisbooks.gr
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αγγλικά | γερμανικά

Γερμανοελληνικό- 
Ελληνογερμανικό
λεξικό GROSS
Μαρία Αρβανιτάκη-Hertlein 
Reinhold Hertlein

Σύγχρονο, πλήρες, αξιόπιστο, εύχρη
στο. Περιλαμβάνει: Σύγχρονο λημμα
τολόγιο, 70.000 λήμματα, 250.000 
ερμηνείες, πληθώρα παραδειγμάτων 
και εκφράσεων στις δύο γλώσσες. Βα
σικούς κανόνες προφοράς της γερμα
νικής γλώσσας και προφορά στο ελλη
νικό λημματολόγιο, γραμματικό χαρα
κτηρισμό και στις δύο γλώσσες. Πίνα
κες ανώμαλων ρημάτων, συντομογρα
φιών, μονάδων μέτρησης και βάρους 
της γερμανικής γλώσσας.

ISBN: 978-960-7012-62-3 
Σχήμα: 13,5×21,5  
Σελ.: 1.088 • Τιμή: 27 €

Γερμανοελληνικό-
Ελληνογερμανικό
λεξικό POCKET
Μαρία Αρβανιτάκη-Hertlein 
Reinhold Hertlein

Σύγχρονο, αξιόπιστο, εύχρηστο
Περιλαμβάνει: Σύγχρονο λημματολό
γιο, 150.000 λήμματα και ερμηνείες. 
Βασικούς κανόνες προφοράς της γερ
μανικής γλώσσας και προφορά στο 
ελληνικό λημματολόγιο, γραμματικό 
χαρακτηρισμό και στις δύο γλώσσες.

ISBN: 978-960-7012-63-1  
Σχήμα: 11,5×17 • Σελ.: 864 • Τιμή: 18 €

Γερμανοελληνικό-
Ελληνογερμανικό
λεξικό ΜΙΝΙ
Μαρία Αρβανιτάκη-Hertlein 
Reinhold Hertlein

Σύγχρονο, αξιόπιστο, εύχρηστο.
Περιλαμβάνει: Σύγχρονο λημματολό
γιο, 100.000 λήμματα και ερμηνείες. 
Βασικούς κανόνες προφοράς της γερ
μανικής γλώσσας, προφορά στο ελλη
νικό λημματολόγιο, γραμματικό χαρα
κτηρισμό και στις δύο γλώσσες.

ISBN: 978-960-7012-64-Χ
Σχήμα: 8,5×13 • Σελ.: 864 • Τιμή: 12 €

Eλληνοαγγλικό
λεξικό ιδιωματισμών •
παροιμιών • ρητών
Απόστολος Ευαγγελόπουλος

Το λεξικό αυτό περιέχει περίπου 4.000 
εκφράσεις, ιδιωματισμούς, παροιμίες, 
ρητά, λογοτεχνικά σχήματα, μεταφορές, 
παρομοιώσεις. Χρήσιμο για μαθητές, 
σπουδαστές αγγλικής γλώσσας όλων 
των επιπέδων, καθηγητές αγγλικών, 
μεταφραστές, διερμηνείς, μέλη διεθνών 
συνεδρίων, ξενόγλωσσων εκδόσεων 
κ.λπ.

ISBN: 978-960-6604-81-2 
Σχήμα: 16,5×23,7 • Σελ.: 168 • Τιμή: 22 €

English
Idioms and proverbs
Georgia Lapatas

Περιλαμβάνει: 4.700 ιδιωματισμούς και 
παροιμίες σε αλφαβητική σειρά. Ακριβή 
απόδοση στα ελληνικά. Ένα πολύτιμο 
βιβλίο για όσους επιθυμούν να χρησι
μοποιούν σωστά τους ιδιωματισμούς της 
αγγλικής γλώσσας.

ISBN: 978-960-7012-52-6  
Σχήμα: 13×20,5 • Σελ.: 200 • Τιμή: 16 €
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λεξικό MEGA
Γκέντσο Κρ. Μπάνεβ 
Νέλλη Καραγιώζοβα

Σύγχρονο, πλήρες, αξιόπιστο, εύχρη
στο. 54.000 λήμματα, απόδοση προ
φοράς με φωνητική μεταγραφή, ερμη
νεία με πολλά παραδείγματα και εκφρά
σεις, γραμματικός χαρακτηρισμός των 
λημμάτων. Ιδιωματισμοί, παροι μίες. 
Σύγχρονο λημματολόγιο, επιστημονικοί 
και τεχνικοί όροι. Πίνακες κύριων ονο
μάτων, γεωγραφικών όρων και αρκτι
κόλεξων. Σύντομη γραμματική της 
βουλγαρικής γλώσσας. Πολύτιμο για 
όσους χρησιμοποιούν τη βουλγαρική 
γλώσσα.

ISBN: 978-960-7012-79-8  
Σκληρό εξώφ. • Σχήμα: 16,5×25  
Σελ.: 1.350 • Τιμή: 47 €

 Αλβανοελληνικό
λεξικό
Κωνσταντίνος Παπαφίλης

Σύγχρονο, πλήρες, αξιόπιστο, εύχρη
στο. Περιλαμβάνει: Σύγχρονο λημμα
τολόγιο, 110.000 λήμματα και ερμη
νείες, γραμματικό χαρακτηρισμό. Πίνα
κες γεωγραφικών ονομάτων και πίνακες 
αλβανικής γραμματικής. Πλούσιο σε 
επιστημονικούς και τεχνικούς όρους.

ISBN: 978-960-7012-12-7  
Σκληρό εξώφ. • Σχήμα: 12,5×17,5  
Σελ.: 940 • Τιμή: 19 €

 Ελληνοαλβανικό
λεξικό
Κωνσταντίνος Παπαφίλης

Σύγχρονο, πλήρες, αξιόπιστο, εύχρη
στο. Περιλαμβάνει: Σύγχρονο λημμα
τολόγιο, 75.000 λήμματα και ερμη
νείες, γραμματικό χαρακτηρισμό. Πίνα
κες γεωγραφικών ονομάτων και πίνακες 
αλβανικής γραμματικής. Πλούσιο σε 
επιστημονικούς και τεχνικούς όρους.

ISBN: 978-960-7012-11-9  
Σκληρό εξώφ. • Σχήμα: 12,5×17,5  
Σελ.: 490 • Τιμή: 18 €

 Γραμματική
και συντακτικό
της αλβανικής 
γλώσσας
Κωνσταντίνος Παπαφίλης

Το βιβλίο αυτό έχει ως σκοπό να βοη
θήσει τους Έλληνες που επιθυμούν να 
ασχοληθούν με τη μελέτη της αλβανικής 
γλώσσας. Αποτελεί μια απλή εργασία 
που δίνει τα βασικά γραμματικά και συ
ντακτικά στοιχεία της σύγχρονης αλβα
νικής γλώσσας.

ISBN: 978-960-6604-47-8  
Μαλακό εξώφ. • Σχήμα: 17×24  
Σελ.: 366 • Τιμή: 24 €

αλβανικά | βουλγάρικα | ισπανικά

 
Ισπανοελληνικό λεξικό
Σύγχρονο χρηστικό λεξικό
Γεώργιος Τάγκαλος

ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΉ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΛΉΜΜΑΤΩΝ:  
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος

Απαραίτητο εργαλείο για την εκμάθηση και τη διδασκαλία της γλώσσας, 
τη μετάφραση κειμένων και τη διερμηνεία. Περισσότερα από 30.000 
λήμματα με τη σωστή προφορά τους στα ελληνικά, φράσεις και χρή
σιμα παραδείγματα.

ISBN: 978-960-468-070-2
Σχήμα: 13,5×20,5 
Σελ.: 760 • Τιμή: 27 €

   msiderisbooks • m.siderisbooks • www.siderisbooks.gr • info@siderisbooks.gr
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λεξικό MEGA
Φοίβος Μαυρίδης

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΉΣ: Eugenia Lucarelli, 
Giorgio Μ. Basili

Νέο, σύγχρονο, πλήρες, αξιόπιστο,
εύχρηστο, πλούσιο σε επιστημονικούς 
και τεχνικούς όρους. Περιλαμβάνει: 
70.000 λήμματα με απόδοση της προ
φοράς, γραμματικό χαρακτηρισμό, χι
λιάδες παραδείγματα, εκφράσεις, νεο
λογισμούς, ιδιωματισμούς, ιδιωτισμούς, 
παροιμίες, ρητά, κύρια ονόματα, γεω
γραφικούς όρους κ.ά., καθώς και μια 
σύντομη αλλά χρήσιμη γραμματική της 
ιταλικής γλώσσας.

ISBN: 978-960-7012-78-Χ  
Σκληρό εξώφ. • Σχήμα: 16,5×25  
Σελ.: 1.328 • Τιμή: 47 €

 Ιταλοελληνικό
λεξικό POCKET
Φοίβος Μαυρίδης

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΉΣ: Eugenia Lucarelli, 
Giorgio Μ. Basili

Σύγχρονο, εύχρηστο, αξιόπιστο.
150.000 λήμματα και ερμηνείες, ακρι
βής προφορά, γραμματικός χαρακτηρι
σμός. Πλήρες σύγχρονο λεξιλόγιο, 
επιστημονική ορολογία, παραδείγματα, 
εκφράσεις κ.λπ. Σύντομη γραμματική 
της ιταλικής γλώσσας.

ISBN: 978-960-7012-81-Χ  
Σχήμα: 11,5×17 • Σελ.: 900 • Τιμή: 18 €

 Ιταλοελληνικό
λεξικό ΜΙΝΙ
Φοίβος Μαυρίδης

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΉΣ: Eugenia Lucarelli, 
Giorgio Μ. Basili

Σύγχρονο, εύχρηστο, αξιόπιστο, οικο
νομικό. 110.000 λήμματα και ερμη
νείες, προφορά, γραμματικός χαρακτη
ρισμός, σύγχρονο λεξιλόγιο, επιστημο
νική ορολογία.

ISBN: 978-960-7012-82-8
Σχήμα: 8,5×13 • Σελ.: 900 • Τιμή: 12 €

 Ελληνοϊταλικό
λεξικό MEGA
Eugenia Lucarelli – Giorgio Μ. 
Basili

Νέο, σύγχρονο, πλήρες, αξιόπιστο, 
εύχρηστο, πλούσιο σε επιστημονικούς 
και τεχνικούς όρους. Περιλαμβάνει: 
70.000 λήμματα με απόδοση της προ
φοράς, γραμματικό χαρακτηρισμό, χι
λιάδες παραδείγματα, εκφράσεις, νεο
λογισμούς, ιδιωματισμούς, ιδιωτισμούς, 
παροιμίες, ρητά, κύρια ονόματα, γεω
γραφικούς όρους κ.ά., καθώς και μια 
σύντομη αλλά χρήσιμη γραμματική της 
ελληνικής γλώσσας.

ISBN: 978-960-6604-25-X  
Σκληρό εξώφ. • Σχήμα: 16,5×25  
Σελ.: 1.232 • Τιμή: 47 €

 Ελληνοϊταλικό
λεξικό POCKET
Eugenia Lucarelli – Giorgio Μ. 
Basili

Σύγχρονο, εύχρηστο, αξιόπιστο.
150.000 λήμματα και ερμηνείες, ακρι
βής προφορά, γραμματικός χαρακτηρι
σμός. Σύγχρονο λεξιλόγιο, επιστημονι
κή ορολογία, σύντομη γραμματική της 
ελληνικής γλώσσας.

ISBN: 978-960-7012-66-6  
Σχήμα: 11,5×17 • Σελ.: 912 • Τιμή: 18 €

 Ελληνοϊταλικό
λεξικό ΜΙΝΙ
Eugenia Lucarelli 
Giorgio Μ. Basili

Σύγχρονο, αξιόπιστο, εύχρηστο.
110.000 λήμματα και ερμηνείες, ακρι
βής προφορά, γραμματικός χαρακτηρι
σμός, σύγχρονο λεξιλόγιο, επιστημονι
κή ορολογία.

ISBN: 978-960-7012-67-4
Σχήμα: 8,5×13 • Σελ.: 912 • Τιμή: 12 €
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Ελληνοϊταλικό
λεξικό GRANDE
F. Mavridis • E. Lucarelli – G. Basili

Νέο διπλό, σύγχρονο λεξικό, πλούσιο 
σε επιστημονικούς και τεχνικούς όρους, 
το οποίο συνενώνει σε έναν τόμο τα 
λεξικά MEGA ΙΤΑΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ και 
ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟ. Περιλαμβάνει 
περί τα 105.000 λήμματα, με απόδοση 
της σωστής προφοράς κάθε λέξης, 
παραδείγματα, εκφράσεις, νεολογι
σμούς, ιδιωματισμούς, ιδιωτισμούς, 
ρητά, κύρια ονόματα, γεωγραφικούς 
όρους κ.λπ., και μια σύντομη γραμμα
τική και στις δύο γλώσσες.

ISBN: 978-960-7012-98-4  
Σχήμα: 14×21,5  
Σελ.: 1.504 • Τιμή: 45 €

 Ιταλοελληνικό-
Ελληνοϊταλικό
λεξικό POCKET
F. Mavridis • E. Lucarelli – G. Basili

Νέο διπλό, σύγχρονο, εύχρηστο, αξιό
πιστο. 150.000 λήμματα και ερμηνείες, 
ακριβής προφορά, γραμματικός χαρα
κτηρισμός. Σύγχρονο λεξιλόγιο, επιστη
μονική ορολογία, σύντομη γραμματική 
και για τις δύο γλώσσες.

ISBN: 978-960-6604-82-9  
Σχήμα: 11,5×17 • Σελ.: 960 • Τιμή: 18 €

 Θεματικό λεξικό
ιταλικής γλώσσας
parole, parole, parole...
Maria Angela Cernigliaro 
Tsouroula

Το Parole, parole, parole… είναι ένα 
θεματικό λεξικό για την εύκολη ιταλικών 
λέξεων και φράσεων, που μεταφράζο
νται στα ελληνικά.Αποτελείται από θε
ματικές ενότητες και καλύπτει τις γλωσ
σικές ανάγκες των μαθητών που προε
τοιμάζονται για τις εξετάσεις απόκτησης 
των επίσημων διπλωμάτων για τα ιτα
λικά. Απευθύνεται όμως και στους 
υποψήφιους φοιτητές ιταλικών πανεπι
στημίων.

ISBN: 978-960-6604-84-3 • Σκληρό εξώφ.
Σχήμα: 17×24 • Σελ.: 352 • Τιμή: 27 €

 Ιταλοελληνικό-
Ελληνοϊταλικό
λεξικό ΜΙΝΙ 
F. Mavridis • E. Lucarelli –  
G. Basili

Νέο διπλό, σύγχρονο, αξιόπιστο, εύ
χρηστο. 110.000 λήμματα και ερμη
νείες, ακριβής προφορά, γραμματικός 
χαρακτηρισμός, σύγχρονο λεξιλόγιο 
επιστημονική ορολογία και στις δύο 
γλώσσες.

ISBN: 978-960-6604-83-6
Σχήμα: 8,5×13 • Σελ.: 960 • Τιμή: 12 €

 Σερβοελληνικό
λεξικό
Aleksandra Markovi -Kova

Υπό την επιστημονική επιμέλεια του 
καθηγητή Νέας Ελληνικής Γλώσσας 
στη Φιλοσοφική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Βελιγραδίου 
Μίοντραγκ Στογιάνοβιτς

Σύγχρονο, πλήρες, αξιόπιστο, εύχρη
στο. 34.000 λήμματα, ερμηνεία με 
παραδείγματα και εκφράσεις, ιδιωματι
σμοί, παροιμίες, ρητά, πίνακες κύ ριων 
ονομάτων και γεωγραφικών όρων. Σύ
ντομη σερβική και ελληνική γραμματική.

ISBN: 978-960-7012-75-5  
Σχήμα: 13,5×21,5  
Σελ.: 800 • Τιμή: 27 €

   msiderisbooks • m.siderisbooks • www.siderisbooks.gr • info@siderisbooks.gr
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 ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΠΛΗΡΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
•  Για ελεύθερους επαγγελματίες, υπαλλήλους, αρχάριους 

μαθητές και σπουδαστές και για εκείνους που επιθυμούν να 
φρεσκάρουν τις γνώσεις τους.

•  ΣΥΓΧΡΟΝΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ  ΑΠΟ 
ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

•  Προσφέρουν:  
Αυτοδιδασκαλία y Ορθή απόδοση προφοράς y Πρακτική 
εξάσκηση y Κάλυψη καθημερινών επικοινωνιακών αναγκών  
y Πλούτο γνώσεων για όλα τα επίπεδα: FCE, DELF, 
MITTELSTUFE, CELI, DBE

•  AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ
•  Παρουσιάζουν αναλυτικά όλη τη δομή της ξένης γλώσσας 

y Η εκφώνηση έχει γίνει από ξένους καθηγητές ορθοφωνίας 
y Η προσεκτική κλιμάκωση της ύλης συντελεί στην αφο
μοίωση της γλώσσας

•  Ο συνδυασμός εικόνας και ήχου συμβάλλει στην απο τε
λεσματική και εύκολη εκμάθηση

•  Χιλιάδες χρήστες πέτυχαν άμεσα αποτελέσματα
•  Το σετ περιλαμβάνει 1 τόμο και 4 CD

 ΑΓΓΛΙΚΑ 
στην πράξη
C.N. Grivas

SET: ISBN: 978-960-6604-01-2
• 1 τόμος 4 CD
• Σχήμα: 17,5×25
• Σελίδες: 432
• Τιμή: 58 €

 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 
στην πράξη
Jasmin Carow (M.A.)

SET: ISBN: 978-960-6604-13-6
• 1 τόμος 4 CD
• Σχήμα: 17,5×25
• Σελίδες: 510
• Τιμή: 58 €

 ΓΑΛΛΙΚΑ 
στην πράξη
Jasmine Pipart

SET: ISBN: 978-960-6604-09-8
• 1 τόμος 4 CD
• Σχήμα: 17,5×25
• Σελίδες: 564
• Τιμή: 58 €
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 ΙΤΑΛΙΚΑ 
στην πράξη
Μaria Angela Rapacciuolo

SET: ISBN: 978-960-6604-05-5
• 1 τόμος 4 CD
• Σχήμα: 17,5×25
• Σελίδες: 450
• Τιμή: 58 €

 ΙΣΠΑΝΙΚΑ 
στην πράξη
Εύη Κουδούνα 
Μαρία Κουτσομπόγερα

SET: ISBN: 978-960-6604-92-2
• 1 τόμος 4 CD
• Σχήμα: 17,5×25
• Σελίδες: 408
• Τιμή: 58 €

 ΕΛΛΗΝΙΚΑ  
στην πράξη 
Δημήτρης Θανασούλας

SET: ISBN: 978-960-468-074-0
• 1 τόμος 4 CD
• Σχήμα: 17,5×25
• Σελίδες: 392
• Τιμή: 58 €

  Νέα σειρά για αγγλόφωνους: Ελληνικά στην πράξη. 
Προσφέρει: Συστηματική γνώση της ελληνικής γλώσσας 
μέχρι το επίπεδο Β1 y Μεθοδολογία βασισμένη σε δια
λόγους και βασικό λεξιλόγιο y Ασκήσεις και γραμματικές 
και συντακτικές επεξηγήσεις για εξοικείωση με την 
ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό

 ΤΟΥΡΚΙΚΑ 
στην πράξη 
Έλενα Γέμτου

SET: ISBN: 978-960-468-155-6
• 1 τόμος 4 CD
• Σχήμα: 17,5×25
• Σελίδες: 592
• Τιμή: 58 €

NEO
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ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
Σύγχρονοι, αξιόπιστοι, πλήρεις, εύχρηστοι, με χάρτες των χωρών. 
Χωρίς να γνωρίζετε τη γλώσσα, χάρη στους διαλόγους, μπορείτε 
να επικοινωνήσετε. Έχουν την κατάλληλη λέξη και φράση για κάθε 
περίσταση. Περιέχουν στις δύο γλώσσες διαλόγους, λεξιλόγιο, 
εύκολη προφορά, ερμηνεία, συνοπτική γραμματική κ.ά. Κάθε διά
λογος περιέχει έγχρωμους χάρτες των δύο χωρών, με αναφορά 
στις πόλεις, στο οδικό δίκτυο, στα αεροπορικά δρομολόγια, αλλά 
και επιπλέον χάρτες της Ευρώπης και παγκόσμιο, για πλήρη γεω
γραφική κατατόπιση.

Αγγλοελληνικοί-
Ελληνοαγγλικοί
Κ. Παπαφίλης

ISBN: 978-960-7012-41-0 
Σχήμα: 11,5×17 • Σελ.: 352 
• Τιμή: 8 €

Αλβανοελληνικοί-
Ελληνοαλβανικοί
Κ. Παπαφίλης

ISBN: 978-960-7012-14-3  
Σχήμα: 11,5×17 • Σελ.: 304 
• Τιμή: 8 €

Γαλλοελληνικοί-
Ελληνογαλλικοί
Ad. Morin

ISBN: 978-960-7012-42-9  
Σχήμα: 11,5×17 • Σελ.: 384 
• Τιμή: 8 €

Βουλγαροελληνικοί-
Ελληνοβουλγαρικοί
Α. Τζουβίνωφ

ISBN: 978-960-7012-70-4 
Σχήμα: 11,5×17 • Σελ.: 256 
• Τιμή: 8 €
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Γερμανοελληνικοί-
Ελληνογερμανικοί
E. Giabana

ISBN: 978-960-7012-43-7  
Σχήμα: 11,5×17 • Σελ.: 384 
• Τιμή: 8 €

Ρουμανοελληνικοί-
Ελληνορουμανικοί
Λ. Μορντεϊάνου

ISBN: 978-960-7012-71-2  
Σχήμα: 11,5×17 • Σελ.: 270 
• Τιμή: 8 €

Ισπανοελληνικοί-
Ελληνοϊσπανικοί
Μ. Κατσαρά

ISBN: 978-960-7012-44-5  
Σχήμα: 11,5×17 • Σελ.: 256 
• Τιμή: 8 €

Ρωσοελληνικοί-
Ελληνορωσικοί
Α. Τζουβίνωφ

ISBN: 978-960-7012-69-0 
Σχήμα: 11,5×17 • Σελ.: 256 
• Τιμή: 8 €

Ιταλοελληνικοί-
Ελληνοϊταλικοί
Ν. Γιαννακοδήμου

ISBN: 978-960-7012-45-3  
Σχήμα: 11,5×17 • Σελ.: 416 
• Τιμή: 8 €

Σερβοελληνικοί-
Ελληνοσερβικοί
Γ. Άντιτς

ISBN: 978-960-7012-72-0  
Σχήμα: 11,5×17 • Σελ.: 262 
• Τιμή: 8 €
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Μια πολύχρωμη 
αλφαβήτα
Τετράδιο πρώτης γραφής  
για παιδιά του νηπιαγωγείου και 
του δημοτικού σχολείου 
Μανόλης Ν. Αρχοντάκης

Ένα τετράδιο ασκήσεων και δραστη
ριοτήτων που απευθύνεται στα παιδιά 
του Νηπιαγωγείου και των μικρών 
τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. 
Απλά, μεθοδικά και ευχάριστα βοη
θά τα παιδιά να γνωρίσουν τα γράμ
ματα της αλφαβήτας ώστε να μάθουν 
να τα διαβάζουν και να τα γράφουν 
χωρίς δυσκολία. Η χρήση των χρω
μάτων, τα πλαίσια γραφής γύρω από 
τα γράμματα και τις λέξεις καθώς και 
οι εικόνες που υπάρχουν στις ασκή
σεις του τετραδίου, βοηθούν στην 
κατανόηση του τρόπου γραφής κάθε 
γράμματος και συμβάλλουν αποτε
λεσματικά στην ανάπτυξη της δεξιό
τητας της γραφής.

ISBN: 978-960-468-242-3 
• Σχήμα: 20×27
• Σελ.: 64 • Τιμή: 6,90 €

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει το Διαπολιτισμικό Πρόγραμμα για την εκπαί
δευση των παιδιών στα ανθρώπινα δικαιώματα, μέσω του νανουρίσματος, 
που αποτελεί ένα παγκόσμιο σύμβολο της τρυφερότητας και της αγάπης 
που εκφράζεται με αυτό.

Του ύπνου 
επαρήγγειλα
Ευρωπαϊκά νανουρίσματα 

Έλλη Δώνη
Ένα διαπολιτισμικό 
πρόγραμμα για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα

Εικονογράφηση:  
Ζωγραφιές μαθητών 
νηπιαγωγείου

ISBN: 978-960-468-214-0  
• Σχήμα: 24x17 
• Σελ.: 96 • Τιμή: 13 €

δημοτικό

Το βιβλίο περιέχει συνολικά 150 μαθηματικά προβλήματα πε
ριβαλλοντικού περιεχομένου, τα οποία έχουν ως στόχο αφενός 
να προσφέρουν εξάσκηση και βελτίωση της μαθηματικής αντί
ληψης των μαθητών και αφετέρου να καλλιεργήσουν την περι
βαλλοντική συνείδησή τους, μέσω ενός πρωτότυπου τρόπου, 
βασισμένου στην ύλη των μαθηματικών των τριών τελευταίων 
τάξεων του δημοτικού σχολείου.
Η ρύπανση και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η κλιματική 
αλλαγή, η εξοικονόμηση ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέρ
γειας, η σχέση των ανθρώπων με τα ζώα, οι περιβαλλοντικές 
επιδράσεις στην υγεία, αλλά και η ρύπανση του διαστημικού 
περιβάλλοντος είναι μερικά από τα ζητήματα που καλύπτονται 
στην παρούσα συλλογή μαθηματικών προβλημάτων.
Οι ασκήσεις χωρίζονται ενδεικτικά σε τρεις ομάδες διαβαθμι
σμένης δυσκολίας. Στόχος τους είναι να συντροφεύουν τον μα
θητή από την τετάρτη δημοτικού μέχρι και την εισαγωγή του στο 
γυμνάσιο.
Εκτός από τη μετάδοση της περιβαλλοντικής γνώσης και πλη
ροφορίας, αλλά και την εξάσκηση στα μαθηματικά, το βιβλίο, 
μέσω της ιδιαίτερης βαρύτητας που έχει δοθεί στις εκφωνήσεις, 
προσφέρεται και για εξάσκηση στην κατανόηση κειμένου.

Μαθηματικά προβλήματα
περιβαλλοντικού περιεχομένου

για μαθητές δημοτικού
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για μαθητές δημοτικού

Σωτήριος Γ. Μάιπας

Μαθηματικά προβλήματα
περιβαλλοντικού περιεχομένου
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Το βιβλίο περιέχει συνολικά 150 μαθηματικά προβλήματα περιβαλλοντικού περι-
εχομένου, τα οποία έχουν ως στόχο αφενός να προσφέρουν εξάσκηση και βελτί-
ωση της μαθηματικής αντίληψης των μαθητών και αφετέρου να καλλιεργήσουν
την περιβαλλοντική συνείδησή τους, μέσω ενός πρωτότυπου τρόπου, βασισμένου
στην ύλη των μαθηματικών των τριών τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου.

Η ρύπανση και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η κλιματική αλλαγή, η εξοικονό-
μηση ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η σχέση των ανθρώπων με τα
ζώα, οι περιβαλλοντικές επιδράσεις στην υγεία, αλλά και η ρύπανση του διαστημι-
κού περιβάλλοντος είναι μερικά από τα ζητήματα που καλύπτονται στην παρούσα
συλλογή μαθηματικών προβλημάτων.

Οι ασκήσεις χωρίζονται ενδεικτικά σε τρεις ομάδες διαβαθμισμένης δυσκολίας.
Στόχος τους είναι να συντροφεύουν τον μαθητή από την τετάρτη δημοτικού μέχρι
και την εισαγωγή του στο γυμνάσιο.

Εκτός από τη μετάδοση της περιβαλλοντικής γνώσης και πληροφορίας, αλλά και
την εξάσκηση στα μαθηματικά, το βιβλίο, μέσω της ιδιαίτερης βαρύτητας που έχει
δοθεί στις εκφωνήσεις, προσφέρεται και για εξάσκηση στην κατανόηση κειμένου.

Ανδρέα Μεταξά 28 & Θεμιστοκλέους, Εξάρχεια 106 81, Αθήνα
Τηλ.: 210 3301161-2-3 • Fax: 210 3301164
e-mail: info@siderisbooks.gr / www.siderisbooks.gr

ISBN: 978-960-468-284-3 
• Σχήμα: 16,5×23,5 
• Σελ.: 80 • Τιμή: 8 €

Μαθηματικά 
προβλήματα 
περιβαλλοντικού 
περιεχομένου
για μαθητές δημοτικού 

Σωτήριος Γ. Μάιπας

NEO
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 Αδίδακτο κείμενο 
αρχαίων ελληνικών
Θεωρητικής κατεύθυνσης
για το λύκειο 
Νικόλαος Παππάς

Το βιβλίο αυτό είναι σχολικό βοήθημα 
για θεωρητική και πρακτική κατάρτιση 
στο Αδίδακτο Κείμενο των Αρχαίων.
Περιέχει: 
•  Πλήρη Γραμματική με ασκήσεις
•  Πλήρες Συντακτικό με ασκήσεις
•  Κείμενα με γραμματικές, συντακτικές 

και μεταφραστικές ασκήσεις
•  Κατάλογο ανωμάλων ρημάτων
• Απαντήσεις σε όλες τις ασκήσεις
Ως γλωσσικό υλικό χρησιμοποιήσαμε 
γνωμικά και κείμενα, τα οποία επιλέξαμε 
με κριτήρια την καταλληλότητά τους για 
τη διδασκαλία των γλωσσικών φαινομέ
νων, αλλά και τη σημαντικότητα του νο
ήματός τους. Το βιβλίο απευθύνεται 
κυρίως στους υποψήφιους ΑΕΙ (Θεω
ρητικής Κατεύθυνσης), αλλά και σε 
όποιον επιθυμεί να γνωρίσει καλύτερα 
την αρχαία ελληνική γλώσσα μέσα από 
επίλεκτα γνωμικά και κείμενα, μεστά από 
σοφά νοήματα και απαράμιλλες γλωσ
σικές αρετές.

ΙSBN: 978-960-468-167-9 
Σχήμα: 17×24  
• Σελ.: 478 • Τιμή: 16 €

 Αρχαία ελληνική 
γλώσσα
για την α' γυμνασίου 
Φίλιππος Α. Στάμου

Περιέχει:
• Αρχαίο κείμενο
• Αντιστοιχία κειμένου με τη μετάφραση
• Ερμηνευτικά σχόλια
• Δομικά στοιχεία των κειμένων
• Νοηματική απόδοση
•  Απαντήσεις σε όλες τις ασκήσεις του 

σχολικού βιβλίου
• Πρόσθετες ασκήσεις εμπέδωσης με 

τις απαντήσεις τους
•  Παράλληλα κείμενα με τις μεταφρά

σεις τους και τις απαντήσεις των ερω
τήσεων

•  Απαντήσεις ασκήσεων και εργασιών 
από το βιβλίο του εκπαιδευτικού

•  Κριτήρια αξιολόγησης του μαθητή 
ολιγόλεπτα και τελικής δοκιμασίας με 
τις απαντήσεις τους

• Αρχικούς χρόνους των κυριότερων 
ρημάτων

ISBN: 978-960-468-170-9  
• Σχήμα: 16,5×23,5  
• Σελ.: 368 • Τιμή: 15 €

 Η δημιουργική γραφή 
στο γυμνάσιο
Χαρά Νικολακοπούλου

Σύμφωνα με τα νέα Αναλυτικά Προ
γράμματα, στις βασικές δεξιότητες του 
λογοτεχνικού γραμματισμού έχει συμπε
ριληφθεί και η ανάπτυξη της δημιουρ
γικότητας των μαθητών μέσω της βαθ
μιαίας εξοικείωσής τους με συγγραφι
κές πρακτικές (δημιουργική γραφή). 
Σκοπός του εγχειριδίου είναι να βοηθή
σει τον διδάσκοντα να εμπλουτίσει τη 
διδακτική πράξη με ασκήσεις δημιουρ
γικής γραφής, προσφέροντάς του μία 
εναλλακτική πρόταση διδασκαλίας που 
μπορεί να εφαρμόσει όποτε και με 
όποιον τρόπο εκείνος κρίνει απαραίτητο. 
Παρόλο που τα φύλλα εργασίας ανα
φέρονται στα μαθήματα της Α´ Γυμνα
σίου, οι φιλόλογοι μπορούν να επωφε
ληθούν από τις ασκήσεις, τις τεχνικές 
και τις ιδέες που δίνονται εδώ, σε οποια
δήποτε τάξη διδάσκουν.
Το βιβλίο αποτελεί ένα εύχρηστο και 
ευχάριστο βοήθημα για τους μαθητές 
που επιθυμούν να εξασκήσουν τις 
ικανότητές τους στον γραπτό λόγο, 
αλλά και για οποιονδήποτε αγαπά τη 
γραφή και ασχολείται με τη συγγραφή.

ISBN: 978-960-468-099-3 
• Σχήμα: 16,5×23,5  
• Σελ.: 144 • Τιμή: 13 €

 Ασκήσεις γραμματικής 
και συντακτικού  
της αρχαίας ελληνικής γλώσσας 
για το γυμνάσιο
Φίλιππος Α. Στάμου

Το βιβλίο έχει ως στόχο να βοηθήσει 
τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς 
που ασχολούνται με το μάθημα της Αρ
χαίας Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνά
σιο. Ακολουθεί τη διάταξη της ύλης των 
σχολικών βιβλίων και μέσα από ένα 
ευρύ φάσμα ασκήσεων Γραμματικής και 
Συντακτικού, οι οποίες ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες που προκύπτουν από τη 
μελέτη του μαθήματος των Αρχαίων 
Ελληνικών, αποσκοπεί στην αποτελε
σματικότερη κατανόηση των γραμματι
κοσυντακτικών φαινομένων.

ISBN: 978-960-468-146-4 
• Σχήμα: 17×24  
• Σελ.: 304 • Τιμή: 15 €

γυμνάσιο 
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 Ιtaliano in test A1
Ιtaliano in test A2
Maria Chiara Naldini 
Aristoteles Sdrolias

Τα βιβλία με τίτλο Italiano in test επιπέδου A1 & A2 αποτελούνται από 10 τεστ 100 μονά
δων έκαστο. Κάθε τεστ εμπεριέχει λεξιλόγιο και γραμματική, τύπου quiz, που βοηθάει τον 
μαθητή να έχει μια πρώτη ενδιαφέρουσα επαφή με την ιταλική γλώσσα και να εργασθεί 
αυτόνομα προκειμένου να προετοιμαστεί για όλες τις πιστοποιήσεις για αρχαρίους. 
Τα βιβλία περιέχουν CD.

Α1 ISBN: 978-960-468-100-6  
Σχήμα: 17×24 • Σελ.: 112 • Τιμή: 18 €

Α2 ISBN: 978-960-468-101-3  
Σχήμα: 17×24 • Σελ.: 112 • Τιμή: 18 €

 Ιtaliano in test C1
Ιtaliano in test C2
Maria Chiara Naldini 
Aristoteles Sdrolias

Τα βιβλία με τίτλο Italiano in test επιπέδου C1 & C2 δίνουν τη δυνατότητα στον μαθητή να 
εργαστεί αυτόνομα και στον καθηγητή να τα χρησιμοποιήσει για την διδασκαλία σε προχω
ρημένο και πολύ προχωρημένο επίπεδο αντίστοιχα. Είναι ιδανικά για την προετοιμασία για 
όλες τις πιστοποιήσεις των επιπέδων C1 & C2.  Κάθε τεστ του C1 αποτελεί μια διδακτική 
ενότητα με πολιτιστικό περιεχόμενο  λεξιλόγιο  γραμματική. Στο τέλος υπάρχει ένα πα
ράρτημα γραμματικής με τα πιο σημαντικά θέματα και τα βασικά ανώμαλα ρήματα.
Σε κάθε τεστ του C2 επιδιώκεται, αφενός η δημιουργία  ενός πολύπλευρου και διασκεδα
στικού ταξιδιού, τύπου αινιγματικού κουίζ, αφετέρου η εισαγωγή του μαθητή στην ιταλική 
κουλτούρα, την ιστορία και τη λογοτεχνία, συνθέτοντας και μια μικρή ανθολογία. 
Τα βιβλία περιέχουν CD.

C1 ISBN: 978-960-468-171-6
Σχήμα: 17×24 • Σελ.: 112 • Τιμή: 22 €

C2 ISBN: 978-960-468-172-3
Σχήμα: 17×24 • Σελ.: 112 • Τιμή: 22 €

 Ιtaliano in test B1
Ιtaliano in test B2
Maria Chiara Naldini 
Aristoteles Sdrolias

Τα βιβλία με τίτλο Italiano in test επιπέδου Β1 & Β2 αποτελούνται από 10 τεστ 100 μονά
δων έκαστο. Κάθε τεστ εμπεριέχει λεξιλόγιο και γραμματική, τύπου quiz, που βοηθάει τον 
μαθητή να εργασθεί αυτόνομα προκειμένου να προετοιμαστεί και να περάσει τις εξετάσεις 
για όλες τις πιστοποιήσεις και να περάσει τις εξετάσεις των επιπέδων B1 & Β2. 
Τα βιβλία περιέχουν CD.

Β1 ISBN: 978-960-468-140-2  
Σχήμα: 17×24 • Σελ.: 112 • Τιμή: 18 €

Β2 ISBN: 978-960-468-141-9  
Σχήμα: 17×24 • Σελ.: 112 • Τιμή: 18 €



15      msiderisbooks •       m.siderisbooks • www.siderisbooks.gr • info@siderisbooks.gr

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ • ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΙΤ
Α

Λ
ΙΚ

Α
 Ε

Κ
Π

Α
ΙΔ

Ε
Υ

Τ
ΙΚ

Α

ιταλικά εκπαιδευτικά

 La Lingua attraverso
i Racconti 1
Areti Spinoula

La Lingua attraverso
i Racconti 2
Areti Spinoula

Η λογοτεχνία είναι σαν ένα μαγικό χαλί που μας ταξιδεύει σε χρόνο και τόπο και διευρύνει 
τους ορίζοντές μας. Με το βιβλίο αυτό προσπαθήσαμε μέσω ενός «λογοτεχνικού παιχνιδιού» 
να οδηγήσουμε τους σπουδαστές μας να εμβαθύνουν στο κείμενο, να το αναλύσουν και να 
«βουτήξουν» στα μυστικά του. Σκοπός μας είναι να τους κατευθύνουμε, ώστε να καταλάβουν 
τα μηνύματα που θέλει να περάσει ο συγγραφέας, καθώς και τη γραμματική και συντακτική 
δομή του κάθε κειμένου..

ISBN: 978-960-468-125-9  
Σχήμα: 17×24 • Σελ.: 128 • Τιμή: 18 €

ISBN: 978-960-468-126-6  
Σχήμα: 17×24 • Σελ.: 128 • Τιμή: 18 €

 H ιταλική γραμματική
FACILE-FACILE
Maria Angela Cernigliaro 
Tsouroula

Εύκολη και πρωτότυπη μέθοδος για την 
εκμάθηση των κανόνων της ιταλικής 
γραμματικής. Με πολλά και απλά πα
ραδείγματα, με ευχάριστη εικονογρά
φηση και έναν πίνακα με τα πιο συχνά 
λάθη που κάνουν οι Έλληνες στα ιταλι
κά. Χρήσιμο βοήθημα για τους μαθητές 
και τους υποψήφιους σπουδαστές των 
ιταλικών πανεπιστημίων.

ISBN: 978-960-6604-26-8
Σχήμα: 17×24 • Σελ.: 240 • Τιμή: 22 €

 Γραμματική
της ιταλικής γλώσσας
Βασίλης Π. Τσουγκριάνης

Ο μεθοδικός και αναλυτικός τρόπος με 
τον οποίο παρουσιάζεται αυτή η γραμ
ματική την κάνει πολύτιμο «σύμβουλο» 
του μαθητή και αλάνθαστο «συνεργάτη» 
του δασκάλου. Χωρίζεται σε 4 μέρη: 
Φθογγολογικό (κανόνες προφοράς, 
συλλαβισμός, τονισμός κ.ά.), Τυπικό 
(μέρη του λόγου, μορφή και σχηματι
σμός τους κ.ά.), Συντακτικό (κανόνες 
σύνταξης κ.ά.) και Ετυμολογικό (προ
θέματα, καταλήξεις για παραγωγή και 
σύνθεση και πολλά παραδείγματα).

ISBN: 978-960-7012-49-6
Σχήμα: 17×24 • Σελ.: 224 • Τιμή: 22 €



ιταλικά εκπαιδευτικά ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ • ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΙΤ

Α
Λ

ΙΚ
Α

 Ε
Κ

Π
Α

ΙΔ
Ε

Υ
Τ

ΙΚ
Α

16 Ε Κ Δ ΟΣ Ε Ι Σ  Μ Ι Χ Α Λ Η  Σ Ι Δ Ε Ρ Η  •  K ATA Λ Ο Γ ΟΣ  2 0 21-2 0 2 2

 Ιl gusto perfetto
dell’ Italiano 1
Elementare A1-A2
Maria Angela Cernigliaro 
Tsouroula

Αντιστοιχεί στο επίπεδο Α1 και Α2 – 
επίπεδο στοιχειώδους και βασικής 
γνώσης. Απευθύνεται στο σπουδαστή 
που θέλει να μάθει εύκολα και με ευ
χάριστο τρόπο την ιταλική γλώσσα, για
να μπορεί να επικοινωνήσει με επιτυχή 
τρόπο.

ISBN: 978-960-7012-76-3  
Σχήμα: 17×24 • Σελ.: 336 • Τιμή: 24 €

 Ιl gusto perfetto 
dell’ Italiano 1 [chiavi]
Elementare A1-A2
Maria Angela Cernigliaro 
Tsouroula

Λύσεις των ασκήσεων. Οδηγίες για την 
καλύτερη χρήση του βιβλίου Il gusto 
perfetto dell’ Italiano 1.

ISBN: 978-960-6604-17-9 
Σχήμα: 17×24 • Σελ.: 68 • Τιμή: 12 €

 Ιl gusto perfetto
dell’ Italiano 2 [chiavi]
Intermedio B1
Maria Angela Cernigliaro 
Tsouroula

Λύσεις των ασκήσεων. Οδηγίες για την 
καλύτερη χρήση του βιβλίου Il gusto 
perfetto dell’ Italiano 2.

ISBN: 978-960-6604-18-7 
Σχήμα: 17×24 • Σελ.: 52 • Τιμή: 12 €

 Ιl gusto perfetto
dell’ Italiano 2
Intermedio B1
Maria Angela Cernigliaro 
Tsouroula

Αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 – επίπεδο 
μέτριας γνώσης. Στοχεύει στη διεύρυν
ση των γραμματικών γνώσεων των 
σπουδαστών και περιλαμβάνει πλούσιο 
λεξιλόγιο, καθώς τα κείμενα αφορούν 
σε κοινωνικά θέματα, ζητήματα εργασί
ας, στην ψυχαγωγία κ.λπ.

ISBN: 978-960-7012-77-1  
Σχήμα: 17×24 • Σελ.: 336 • Τιμή: 24 €

 IL GUSTO PERFETTO DELL’  ITALIANO
•  Μια σύγχρονη μέθοδος σε τέσσερις τόμους

•  Ένα ταξίδι στην ιταλική γλώσσα και την ιταλική κουλτούρα διαμέσου αυστηρά επιλεγμένων αυθεντικών κειμένων

•  Έγχρωμο φωτογραφικό υλικό, επιλεγμένο με μεγάλη προσοχή, πλαισιώνει τα κείμενα

•  Για όσους επιθυμούν να μάθουν ιταλικά εύκολα, γρήγορα και σωστά

•  Για όσους θέλουν να προετοιμαστούν υπεύθυνα και σωστά για ένα πτυχίο (Κρατικό  Κ.Π.Γ.  CELI, GILS κ.ά.) 
που πιστοποιεί τη γνώση της γλώσσας και είναι αναγνωρισμένο στη χώρα του και στο εξωτερικό

•  Η μέθοδος βασίζεται στις τέσσερις δραστηριότητες (COMPRENSIONE, COMPETENZA LINGUISTICA, 
PRODUZIONE SCRITTA, PRODUZIONE ORALE) που καθιερώθηκαν για τις εξετάσεις γλωσσών από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό ALTE (Association of Language Testers in Europe) σε όλες τις χώρες που είναι μέλη 
της Ε.Ε.

•   IL GUSTO PERFETTO DELL’ ITALIANO αρθρώνεται, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό πίνακα αναφοράς ALTE, σε 
έξι επίπεδα (Α1Α2, Β1, Β2, C1C2), σε τέσσερα βιβλία.
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 Il gusto perfetto
dell’ Italiano 3 [chiavi]
Μedio B2
Maria Angela Cernigliaro 
Tsouroula

Λύσεις των ασκήσεων. Οδηγίες για την 
καλύτερη χρήση του βιβλίου Il gusto 
perfetto dell’ Italiano 3.

ISBN: 978-960-468-056-6 
Σχήμα: 17×24 • Σελ.: 40 • Τιμή: 12 €

 Il gusto perfetto
dell’ Italiano 4 [chiavi]
Avanzato-Superiore C1-C2
Maria Angela Cernigliaro 
Tsouroula

Λύσεις των ασκήσεων. Οδηγίες για την 
καλύτερη χρήση του βιβλίου Il gusto 
perfetto dell’ Italiano 4.

ISBN: 978-960-6604-20-9 
Σχήμα: 17×24 • Σελ.: 44 • Τιμή: 12 €

 Il gusto perfetto
dell’ Italiano 5 [chiavi]
Avanzato C2
Maria Angela Cernigliaro 
Tsouroula

Λύσεις των ασκήσεων. Οδηγίες για την 
καλύτερη χρήση του βιβλίου Il gusto 
perfetto dell’ Italiano 5.

ISBN: 978-960-468-089-4  
Σχήμα: 17×24 • Σελ.: 40 • Τιμή: 12 €

 Il gusto perfetto
dell’ Italiano 3
Μedio B2
Maria Angela Cernigliaro 
Tsouroula

Αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 (περίπου 
επίπεδο F.C.) – επίπεδο καλής γνώσης. 
Διαρθρώνεται έτσι ώστε οι σπουδαστές 
να μπορούν να κατανοούν τα κύρια ση
μεία κειμένων μέτριας δυσκολίας, να 
παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο 
σχετικό με διάφορα θέματα, να αναπτύσ
σουν επιχειρηματολογία υπέρ ή κατά του 
υπό συζήτηση  θέματος.

ISBN: 978-960-468-055-9 
Σχήμα: 17×24 • Σελ.: 304  
• Τιμή: 24 €

 Il gusto perfetto
dell’ Italiano 4
Avanzato-Superiore C1-C2
Maria Angela Cernigliaro 
Tsouroula

Αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 (περίπου 
επίπεδο Proficiency) – επίπεδο πολύ 
καλής και άριστης γνώσης. Δημιουργή
θηκε με σκοπό να επιτρέψει σε όσους το 
επιθυμούν την τελειοποίηση των γνώ
σεών τους στην ιταλική γλώσσα, δίνοντάς 
τους την ευκαιρία να διαβάζουν και να 
κατανοούν ποικίλα γραπτά κείμενα (λο
γοτεχνικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά κ.
λπ., αυστηρώς αυθεντικά), να κάνουν 
περίληψη και να εκφράζονται με ευχέ
ρεια, ακρίβεια και με το κατάλληλο ύφος 
για οποιοδήποτε θέμα.

ISBN: 978-960-7012-74-7 
Σχήμα: 17×24 • Σελ.: 240  
• Τιμή: 24 €

 Il gusto perfetto
dell’ Italiano 5
Avanzato C2
Maria Angela Cernigliaro 
Tsouroula

ISBN: 978-960-468-087-0 
Σχήμα: 17×24 • Σελ.: 184  
• Τιμή: 24 €
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 Celi 4 [chiavi]
Preparazione alla prova 
scritta e orale  
Attivit� lessicali
Avanzato C1
Aristotele Sdrolias

Οι απαντήσεις των κειμένων που περι
λαμβάνονται στο βιβλίο Preparazione 
alla prova scritta e orale CELI 4.

ISBN: 978-960-468-058-0 
Σχήμα: 17×24 • Σελ.: 32 • Τιμή: 12 €

 Celi 5 [chiavi]
Preparazione alla prova 
scritta e orale
Avanzato C2  
Aristotele Sdrolias

Οι απαντήσεις των κειμένων που περι
λαμβάνονται στο βιβλίο Preparazione 
alla prova scritta e orale CELI 5.

ISBN: 978-960-468-060-3 
Σχήμα: 17×24 • Σελ.: 32 • Τιμή: 12 €

 Celi 4
Preparazione alla prova 
scritta e orale
Attivit� lessicali
Avanzato C1
Aristotele Sdrolias

Κείμενα που προέρχονται από περιοδι
κά, εφημερίδες και λογοτεχνικά βιβλία 
και συνοδεύονται από ασκήσεις. Απευ
θύνεται σε υποψήφιους που έχουν γνώ
σεις στην ιταλική γλώσσα επιπέδου C1 
και θέλουν να πάρουν το πτυχίο CELI 4.

ISBN: 978-960-468-057-3  
Σχήμα: 17×24 • Σελ.: 176 • Τιμή: 24 €

 Celi 5
Preparazione alla prova 
scritta e orale
Avanzato C2
Aristotele Sdrolias

Κείμενα που προέρχονται από περιοδι
κά, εφημερίδες και λογοτεχνικά βιβλία 
και συνοδεύονται από ασκήσεις. Απευ
θύνεται σε υποψήφιους που έχουν γνώ
σεις στην ιταλική γλώσσα επιπέδου C2 
και θέλουν να πάρουν το πτυχίο CELI 5.

ISBN: 978-960-468-059-7  
Σχήμα: 17×24 • Σελ.: 176 • Τιμή: 24 €

 Celi 2
Preparazione alla prova 
scritta e orale
Attivit� lessicali
Aristotele Sdrolias

Κείμενα που προέρχονται από περιοδι
κά και εφημερίδες και συνοδεύονται 
από ασκήσεις. Απευθύνεται σε ενήλικες 
που έχουν γνώσεις στην ιταλική γλώσ
σα επιπέδου Β1 και θέλουν να πάρουν 
το πτυχίο CELI 2.

ISBN: 978-960-7012-94-4  
Σχήμα: 17×24 • Σελ.: 160 • Τιμή: 24 €

 Celi 2 [chiavi]
Preparazione alla prova 
scritta e orale  
Attivit� lessicali
Aristotele Sdrolias

Οι απαντήσεις των κειμένων που περι
λαμβάνονται στο βιβλίο Preparazione 
alla prova scritta attivita lessicali CELI 
2.

ISBN: 978-960-7012-95-1  
Σχήμα: 17×24 • Σελ.: 40 • Τιμή: 12 €
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 Esercizi 2
la grammatica italiana
Intermedio B1-B2
Maria Angela Rapacciuolo

Ένα απαραίτητο διδακτικό υλικό για τη 
σωστή και γρήγορη εκμάθηση της ιτα
λικής γλώσσας. Οι ασκήσεις κάθε κε
φαλαίου χαρακτηρίζονται από μεγάλη 
ποικιλία (γίνεται χρήση αυθεντικού υλι
κού – άρθρα εφημερίδων, τραγούδια, 
λογοτεχνικά κείμενα).

ISBN: 978-960-6604-72-0  
Σχήμα: 17×24 • Σελ.: 224 • Τιμή: 24 €

 Esercizi 1
la grammatica italiana
Intermedio A1-A2
Maria Angela Rapacciuolo

Το βιβλίο La Grammatica Italianna 
Esercizi I αποσκοπεί στο να βοηθήσει 
τους μαθητές των ιταλικών του βασικού 
επιπέδου Α1/Α2 να εξασκήσουν και να 
εμπλουτίσουν τις γραμματικές τους γνώ
σεις και το λεξιλόγιό τους. Aποτελείται 
από οκτώ διαφορετικές ενότητες, που  
περιλαμβάνουν ασκήσεις γραμματικής 
αλλά και λεξιλογίου. Κάθε ενότητα συ
νοδεύεται από γλωσσικά παιχνίδια και 
διάφορα τεστ που βοηθούν το μαθητή 
να αξιολογήσει και μόνος του την πρό
οδό του.

ISBN: 978-960-6604-98-0  
Σχήμα: 17×24 • Σελ.: 160 • Τιμή: 24 €

 Esercizi 2 [chiavi]
la grammatica italiana
Intermedio B1-B2
Maria Angela Rapacciuolo

Λύσεις των ασκήσεων. Οδηγίες για την 
καλύτερη χρήση του βιβλίου La gram
matica Italiana esercizi 2.

ISBN: 978-960-6604-73-7  
Σχήμα: 17×24 • Σελ.: 32 • Τιμή: 12 €

 Esercizi 1 [chiavi]
la grammatica italiana
Intermedio A1-A2
Maria Angela Rapacciuolo

Λύσεις των ασκήσεων. Οδηγίες για την 
καλύτερη χρήση του βιβλίου La gram
matica Italiana esercizi 1.

ISBN: 978-960-468-001-6  
Σχήμα: 17×24 • Σελ.: 32 • Τιμή: 12 €

 Giocare per parlare
Anna Moni – Maria Angela Rapacciuolo

To Giocare per parlare είναι απαραίτητο βοήθημα για τον καθηγητή της ιταλικής γλώσσας. Αφορά 
στα επίπεδα Α1/Α2Β1 (elementareintermedio) και συμβάλλει στην καλλιέργεια της προφορικής 
έκφρασης μέσω ασκήσεων με τη μορφή παιχνιδιού, role play κ.ά. Αποτελείται από δύο μέρη τοπο
θετημένα μέσα σε πλαστικό διαφανή φάκελο για τη διευκόλυνση του μαθητή:
α) 25 καρτέλες (21x29), τις οποίες ο καθηγητής θα κόψει
β)  το βιβλίο Giocare per parlare (14x20,5, σελίδες 45), που περιλαμβάνει την περιγραφή κάθε 

καρτέλας και χρήσιμες οδηγίες για τον καθηγητή.

ISBN: 978-960-6604-49-7 
Set: 25 καρτέλες • Σχήμα: 21×29  
Βιβλίο - Σχήμα: 14×20,5 • Σελ.: 45 • Τιμή: 30 €
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 Le preposizioni
nella lingua italiana
[esercizi]
Maria Angela Rapacciuolo 
S. Peritore Theochari

Οι ασκήσεις στις προθέσεις της ιταλικής 
γλώσσας αποτελούν ένα πλούσιο και 
άριστο διδακτικό υλικό που συμβάλλει 
στην αφομοίωση της γνώσης στα ιταλικά.

ISBN: 978-960-7012-24-0  
Σχήμα: 17×24 • Σελ.: 88 • Τιμή: 16,80 €

 Le preposizioni  
nella lingua italiana
Maria Angela Rapacciuolo  
S. Peritore Theochari

Aναλυτική παρουσίαση των προθέ σεων 
στην απλή τους μορφή και στην ενωμέ
νη με το άρθρο, με αναφορά στις πιο 
συνηθισμένες χρήσεις και με πολλά 
παραδείγματα. Ουσιαστικά και επιρρή
ματα που συνοδεύονται από προθέσεις, 
κατάλογος ρημάτων με την πρόθεση 
από την οποία συνοδεύονται.

ISBN: 978-960-7012-23-2  
Σχήμα: 17×24 • Σελ.: 56 • Τιμή: 16,80 €

 Le preposizioni
nella lingua italiana
[esercizi chiavi]
Maria Angela Rapacciuolo 
S. Peritore Theochari

Απαντήσεις στις ασκήσεις που εμπερι
έχονται στο βιβλίο Le preposizioni nel
la lingua italianaesercizi.

ISBN: 978-960-7012-61-5  
Σχήμα: 17×24 • Σελ.: 16 • Τιμή: 8,40 €

 Parliamo di…?
Materiali e strategie per lo 
sviluppo della produzione 
orale. 
Intermedio B2
Anna Moni – Maria Angela 
Rapacciuolo

Το βιβλίο αυτό αναπτύσσει μέσω δη
μιουργικών δραστηριοτήτων την ικανό
τητα προφορικής επικοινωνίας του μα
θητή. Απευθύνεται σε αρχάριους σπου
δαστές της ιταλικής γλώσσας που επι
θυμούν να βελτιώσουν τον προφορικό 
τους λόγο, καθώς και σε όσους προε
τοιμάζονται για προφορικές εξετάσεις 
πιστοποίησης της ιταλικής γλώσσας ή 
άλλων διπλωμάτων για το επίπεδο Β2.

ISBN: 978-960-6604-21-7  
Σχήμα: 19×26 • Σελ.: 94 • Τιμή: 20 €

 Parliamo di…?
Materiali e strategie per lo 
sviluppo della produzione 
orale.  
Elementare-Intermedio A1/
A2-B1
Anna Moni – Maria Angela 
Rapacciuolo

Το βιβλίο αυτό αναπτύσσει μέσω δη
μιουργικών δραστηριοτήτων την ικανό
τητα προφορικής επικοινωνίας του μα
θητή. Απευθύνεται σε αρχάριους σπου
δαστές της ιταλικής γλώσσας που επι
θυμούν να βελτιώσουν τον προφορικό 
τους λόγο, καθώς και σε όσους προε
τοιμάζονται για προφορικές εξετάσεις 
πιστοποίησης της ιταλικής γλώσσας ή 
άλλων διπλωμάτων για το επίπεδο Α1/
Α2Β1.

ISBN: 978-960-6604-48-9    
Σχήμα: 19×26 • Σελ.: 116 • Τιμή: 20 €
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 C’era una volta: 
Pinocchio
Maria Angela Cernigliaro Tsouroula

Αυτή είναι η ιστορία του Πινόκιο, μιάς ξύλινης 
μαριονέτας που δεν μοιάζει με τις άλλες. 
Γιατί; Διότι κινείται και σκέπτεται όπως ένα 
παιδί, αλλά παιδί δεν είναι. Μία μέρα, όμως, 
θα συναντήσει μια καλή νεράιδα και η ζωή 
του θα αλλάξει.

ISBN: 978-960-468-096-2  
Σχήμα: 17×20 • Σελ.: 72 • Τιμή: 8 €

 Festosi Racconti
Ιntermedio
Maria Angela Cernigliaro 
Tsouroula

Πέντε διηγήματα αφιερωμένα σε 
όσους μαθαίνουν την ιταλική γλώσ
σα και επιθυμούν να περάσουν ευ
χάριστες γιορτές με μια ιστορία για 
παρέα.

ISBN: 978-960-468-061-0 
Σχήμα: 17×20 • Σελ.: 80 • Τιμή: 8 €

 Il mio amico ha quattro 
zampe 
Ιntermedio
Maria Angela Cernigliaro Tsouroula

Ένα κακομαθημένο πλουσιόπαιδο συναντά 
κάποιον «πιστό» φίλο που του αλλάζει τη ζωή.

ISBN: 978-960-468-029-0  
Σχήμα: 17×20 • Σελ.: 88 • Τιμή: 8 €

 Mamma mia,  
che meraviglia!
Εlementare
Maria Angela Cernigliaro Tsouroula

Μια ιστορία για ένα ταξίδι σε μια από τις πιο 
όμορφες πόλεις της Ιταλίας.

ISBN: 978-960-468-030-6  
Σχήμα: 17×20 • Σελ.: 96 • Τιμή: 8 €

Τα διηγήματα του IL GUSTO PERFETTO 
DELLA LETTURA είναι μια σειρά βι
βλίων σε τρία επίπεδα (elementare
intermedioavanzato), που επιτρέπει 
στους ξένους τη λογοτεχνική προσέγγι
ση της ιταλικής γλώσσας. Κάθε κείμενο 
του βιβλίου συνοδεύεται από:

•  Σημειώσεις για κατανόηση του λεξιλο
γίου

•  Πολύχρωμα σκίτσα για ευχάριστη ανά
γνωση 

•   Διάφορες απλές ασκήσεις για έλεγχο 
και αφομοίωση των γραμματικών και 
λεξικών δομών της γλώσσας

•    Κλειδιά των ασκήσεων για ατομική και 
ομαδική (μέσα στην τάξη) ανάγνωση

Aυτά τα λογοτεχνικά βιβλία ανήκουν στην επιτυχημένη 

μέθοδο σε τέσσερις τόμους IL GUSTO PERFETTO 

DELL’ ITALIANO. 

 Sι! Pero...
Αvanzato
Maria Angela Cernigliaro 
Tsouroula

Η Μαριλού κάνει τα πάντα για να 
μοιάζει με ηθοποιό και να τη θαυμά
ζουν όλοι. Ναι, αλλά...

ISBN: 978-960-6604-74-4  
Σχήμα: 17×20 • Σελ.: 88 • Τιμή: 8,40 €
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Ο Ορέστης, από πολύ μικρή ηλικία ανακαλύπτει την αγάπη του για τη 
γλυπτική. Οι αυστηροί γονείς του, όμως, έχουν άλλες φιλοδοξίες για τον 
μοναχογιό τους. Ο ευαίσθητος και ονειροπόλος Ορέστης είναι αποφασι
σμένος να παλέψει ενάντια στις προκαταλήψεις των γονιών του για να 
ακολουθήσει το πάθος του. Θα γνωρίσει τον έρωτα στο πρόσωπο της 
όμορφης Θάλειας και μαζί θα πορευτούν από την εφηβεία στην ενηλικίω
ση. Μέχρι να έρθει η αποκάλυψη του φοβερού μυστικού για την κοινή 
καταγωγή τους που θα τους βυθίσει στην άβυσσο…
Μια ανθρώπινη ιστορία για τα παιχνίδια της μοίρας που οδηγούν τον 
άνθρωπο στην υπέρβαση των ορίων και τον φέρνουν αντιμέτωπο με τα 
διλήμματα που εγείρει η ανθρώπινη φύση και η ηθική.

Νηνεμία
Μαρία Τουλ 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-282-9  
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 288   
• Τιμή: 13,90 €
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ISBN: 978-960-468-282-9

ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΛ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Νηνεμία

3

Η Μαρία Τουλ τελείωσε το 
σχολείο κατά την εποχή 
της δικτατορίας και κατό-
πιν σπούδασε στο Γαλλικό 
Ινστιτούτο Αθηνών γαλ-
λική φιλολογία απ’ όπου 
κι αποφοίτησε κατέχοντας 
δύο πτυχία. 

Οι γονείς της την προό-
ριζαν για καθηγήτρια των  
γαλλικών όμως λόγω ασθε-
νείας αναγκάστηκε να εγκα- 
ταλείψει τις σπουδές της 
και να νοσηλευτεί για δυο 
χρόνια σε νευρολογική κλι-
νική απ’ όπου και εμπνεύ-
στηκε τα περισσότερα απ’ 
τα βιβλία της. 

Από τις εκδόσεις Μιχά-
λη Σιδέρη κυκλοφορούν 
τα μυθιστορήματά της: Φως 
ελπίδας (2006), Μοιραία 
απόφαση (2008), Τελευταία 
άνοιξη (2009), Το απόλυ-
το σκοτάδι (2010), Ο κήπος 

της σιωπής (2011), Χάρτινες 
ψυχές (2011), Κρυφός δε-
σμός (2013), Στιγμές ευτυ-
χίας (2013), Ένα χαμόγελο 
(2014), Στα σκαλοπάτια της 
αγνότητας (2016) και Μια 
ανάσα από το όνειρο (2017), 
καθώς και τα διηγήματά 
της: Χιονισμένα μονοπάτια 
(2007), Ανήφορος (2015) 
και οι νουβέλες Μελαγχολι-
κό ξημέρωμα (2012).

Οι ποιητικές συλλογές 
της είναι τρεις: Σκιές (1988) 
από τις εκδόσεις Πρό-
σπερος, Δάσος από όνειρα 
(2012) από τις εκδόσεις 
Μιχάλη Σιδέρη και Πνευ-
ματικός κήπος (2018) από 
τις εκδόσεις Οσελότος. 
Επίσης από τις εκδόσεις 
Οσελότος κυκλοφορούν οι 
Ιστορικοί περίπατοι (2019) 
του Χάρη Τουλ, διασκευή 
των ιστορικών μελετών του 
Χάρη Τουλ και τα διηγήμα-
τα Φουσκοδεντριά (2020).

Ο Ορέστης, από πολύ μικρή ηλικία ανακαλύ-
πτει την αγάπη του για τη γλυπτική. Οι αυ-

στηροί γονείς του, όμως, έχουν άλλες φιλοδοξίες 
για τον μοναχογιό τους. Ο ευαίσθητος και ονειρο-
πόλος  Ορέστης είναι αποφασισμένος να παλέψει 
ενάντια στις προκαταλήψεις των γονιών του για να 
ακολουθήσει το πάθος του. Θα γνωρίσει τον έρωτα 
στο πρόσωπο της όμορφης Θάλειας και μαζί θα 
πορευτούν από την εφηβεία στην ενηλικίωση. 
Μέχρι να έρθει η αποκάλυψη του φοβερού μυστι-
κού για την κοινή καταγωγή τους που θα τους βυ-
θίσει στην άβυσσο…

Μια ανθρώπινη ιστορία για τα παιχνίδια 
της μοίρας που οδηγούν τον άνθρωπο 

στην υπέρβαση των ορίων και τον φέρνουν 
αντιμέτωπο με τα διλήμματα που εγείρει η αν-
θρώπινη φύση και η ηθική. 

Η χρονιά πίσω  
 από τις μάσκες
Κατερίνα Νικολαΐδου 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-290-4  
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 432   
• Τιμή: 14,90 €

Οκτώ μήνες πανδημίας. Ένα τηλεφωνικό κέντρο της Ε.Ε. στις Βρυξέλ
λες, μια συνάντηση παλιών συμμαθητών και μια πολυκατοικία στη Θεσ
σαλονίκη, ένα νοσοκομείο αναφοράς για τον κορωνοϊό στην Αθήνα, μια 
πολυτελής βίλα στην Πάτμο, δύο ιστιοπλοϊκά δεμένα αρόδου στις Μικρές 
Κυκλάδες και μια κρουαζιέρα στον Ειρηνικό που κινεί το ενδιαφέρον 
του Π.Ο.Υ. Ένας αρχαιολόγος που επιδίδεται στη διαλεύκανση εγκλη
μάτων και ένας δημόσιος υπάλληλος που η διαλεύκανση εγκλημάτων 
είναι η δουλειά του, αλλά δεν είναι συνεργάτες, και οκτώ γυναίκες που 
καθε μιά τους έχει ένα τραγούδι ν’ ακούσει και μια ιστορία να διηγηθεί.

Οκτώ μήνες μιας επιδημίας που εξελίσσεται σε πανδημία. 
Έξι αλληλοσυνδεόμενοι αστυνομικοί γρίφοι για έναν αρ-

χαιολόγο που, παραδόξως για όλους τους υπόλοιπους, βρίσκει 
κάποια κοινά σημεία ανάμεσα στην επιστήμη του και τη δια-
λεύκανση εγκλημάτων, αλλά και για έναν δημόσιο υπάλληλο, 
για τον οποίο η διαλεύκανση εγκλημάτων είναι η δουλειά του. 
Είναι κρίμα που δεν μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους.

Έ   να τηλεφωνικό κέντρο της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, μια συνάντη-
ση παλιών συμμαθητών και μια πολυκατοικία σε lockdown 

στη Θεσσαλονίκη, ένα νοσοκομείο αναφοράς για τον κορωνοϊό 
στην Αθήνα, μια πολυτελής βίλα στην Πάτμο, δύο ιστιοπλοϊκά δε-
μένα αρόδου στις Μικρές Κυκλάδες και μια κρουαζιέρα στον Ειρη-
νικό, που κινεί το ενδιαφέρον του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 

Οκτώ γυναίκες. Η καθεμιά τους έχει ένα τραγούδι 
ν’ ακούσει και μια ιστορία να διηγηθεί.

Η Κατερίνα Νικολαΐδου γεννήθηκε 
το 1976 στη Θεσσαλονίκη. Σπού-
δασε Ιστορία και Αρχαιολογία στην 
Ελλάδα, Μουσειολογία στο Ηνω-
μένο Βασίλειο και Ευρωπαϊκές 
Σπουδές στο Βέλγιο. Υπηρέτησε ως 
στέλεχος της Αρχαιολογικής Υπη-
ρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού 
για μιάμιση περίπου δεκαετία και 
συνεργάστηκε ως ανεξάρτητη πο-
λιτιστική εμπειρογνώμονας με την 
UNESCO, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
του Ο.Η.Ε. και την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή. Ζει στη Θεσσαλονίκη και 
μανιωδώς διαβάζει και παρακο-
λουθεί ιστορίες μυστηρίου. Μετά 
από είκοσι χρόνια εμπειρίας στη 
σύνταξη πάσης φύσεως εγγράφων 
δημοσίου συμφέροντος, σε εθνικό 
κυρίως, αλλά κατά καιρούς και σε 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 
αυτή είναι η πρώτη της ολοκλη-
ρωμένη απόπειρα στη μυθοπλασία.

Η ΧΡΟΝΙΑ 
ΠΙΣΩ ΑΠΟ 

ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ
ΕΝΑ  ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ  ΜΥΣΤΗΡ ΙΟΥ 
ΣΤΟΝ ΚΑ ΙΡΟ  ΤΟΥ  ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

KΑΤΕΡΊΝΑ 
ΝΊΚΟΛΑΪΔΟΥ

KΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
Η ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ Μ

ΑΣΚΕΣ

NEO

Τα δύσκολα παιδικά χρόνια του στο χωριό αρχικά δεν στάθηκαν εμπό
διο στη μετέπειτα  επαγγελματική πορεία του Ερρίκου. Κατάφερε να 
γίνει ένας επιτυχημένος γυναικολόγος και ένας ευτυχισμένος οικογε
νειάρχης. Ή τουλάχιστον έτσι πίστευε… Αλλά το πραγματικό εμπόδιο 
στην ευτυχία του βρισκόταν μέσα στην ίδια τη βασανισμένη ψυχή του! Η 
αναζήτηση της αγάπης θα τον μπλέξει σε περιπέτειες που θα κρατήσουν 
πάνω από μια δεκαετία. Θα αναμετρηθεί με όσα του είχε γράψει η 
μοίρα και θα ανακαλύψει κρυμμένα μυστικά του παρελθόντος! Θα επι
στρέψει στις ρίζες του και θα δώσει μια γενναία μάχη με τους δαίμονές 
του. Θα αναδειχθεί τελικά νικητής;

Μόνος μαζί σου
Βάιος Κουκκόνης

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

ISBN: 978-960-468-288-1 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 456   
• Τιμή: 14,90 €Γεννήθηκα το 1981 στα Τρίκαλα 

της Θεσσαλίας, όπου πέρασα τα 
παιδικά και μαθητικά μου χρόνια. 
Σπούδασα Μοριακή Βιολογία – 
Βιοχημεία στο Πανεπιστήμιο του 
Μιλάνο, ενώ από το 2018 είμαι 
κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 
στην εξωσωματική γονιμοποίηση. 
Τα τελευταία χρόνια εργάζομαι ως 
εκπαιδευτικός προετοιμάζοντας 
μαθητές για την εισαγωγή τους 
σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. 
Παράλληλα, παρακολούθησα μα-
θήματα Δημιουργικής Γραφής με 
καθηγήτρια την κ. Αργυρώ Μα-
ντόγλου. Λατρεύω το διάβασμα, 
τη γυμναστική και τα ταξίδια. To 
βιβλίο «Μόνος μαζί σου» είναι το 
πρώτο συγγραφικό μου εγχείρημα.

Μόνος μαζί σου
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Τα δύσκολα παιδικά χρόνια του στο χωριό αρ-
χικά δεν στάθηκαν εμπόδιο στη μετέπειτα  

επαγγελματική πορεία του Ερρίκου. Κατάφερε να 
γίνει ένας επιτυχημένος γυναικολόγος και ένας 
ευτυχισμένος οικογενειάρχης. Ή τουλάχιστον έτσι 
πίστευε… Το πραγματικό εμπόδιο στην ευτυχία 
του όμως, βρισκόταν μέσα στην ίδια τη βασανι-
σμένη ψυχή του! Η αναζήτηση της αγάπης θα τον 
μπλέξει σε περιπέτειες που θα κρατήσουν πάνω 
από μια δεκαετία. Θα αναμετρηθεί με όσα του είχε 
γράψει η μοίρα και θα ανακαλύψει κρυμμένα μυ-
στικά του παρελθόντος! Θα επιστρέψει στις ρίζες 
του και θα δώσει μια γενναία μάχη με τους δαίμο-
νές του. Θα αναδειχθεί τελικά νικητής;

Ένα ψυχολογικό κοινωνικό μυθιστόρημα που μας 
μεταφέρει ένα μήνυμα αγάπης και σεβασμού 

προς τον εαυτό μας αλλά και τη διαφορετικότητα!

NEO

NEO
Γυμνή αλήθεια
Έλενα Κουβελιώτη 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-278-2  
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 424   
• Τιμή: 14,90 €

Η Γυμνή Αλήθεια, της Έλενας Κουβελιώτη, αφηγείται τη βιβλική ιστο
ρία των πρωτόπλαστων και των απογόνων τους προσαρμοσμένη στη 
σύγχρονη εποχή, απογυμνωμένη από θρησκευτικούς και θεολογικούς 
μανδύες, με πρόσωπα που πράττουν και λειτουργούν όχι κάτω από το 
διάταγμα της θεϊκής θελήσεως αλλά κάτω από τις εντολές ενός εξαν
θρωπισμένου θεού. Με διεισδυτική απλότητα αναζητά την αλήθεια 
πίσω από τις θρησκευτικές έννοιες και αντιλήψεις αιώνων, αναζητά 
την αγνή αγάπη του Θεού πίσω από τα θρησκευτικά δόγματα, στις 
συνειδήσεις των ανθρώπων.

Ε
Λ

Ε
Ν

Α
 Κ

Ο
Υ

Β
Ε

Λ
ΙΩ

Τ
Η

         ΓYM
NH ΑΛΗΘΕΙΑ

ISBN: 978-960-468-274-4

Έλενα Κουβελιώτη

Έλενα Κουβελιώτη

Γυμνή Αλήθεια
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

NEO
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Πρώτα ο λύκος
Κατερίνα Γυφτάκη 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-271-3  
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 440   
• Τιμή: 14,40 €

Στο νέο της βιβλίο με τίτλο Πρώτα ο λύκος, η Κατερίνα Γυφτάκη πλάθει 
μια ιστορία γεμάτη σκευωρίες, δόλο και ανατροπές, που μιλά για τις πιο 
ακραίες και συγκλονιστικές διαστάσεις που μπορεί να πάρει η αγάπη, 
ξεπερνώντας ακόμα και τα πιο ανυπέρβλητα φράγματα. Στο Λονδίνο, 
κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ένας μυστηριώδης άνδρας εμφανίζεται 
στη ζωή της Γκρέης για να την προστατεύσει από τον μεγάλο κίνδυνο που 
διατρέχει. Στη Φλωρεντία, το 1825, ένας νεαρός και πετυχημένος ταχυ
δακτυλουργός, πρόκειται να πέσει θύμα μιας οικτρής απάτης. Ένας λύκος 
είναι ο άρρηκτος δεσμός που τους ενώνει.

Ο Λατίνος
Γιάννης Δέδης 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-274-4  
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 224   
• Τιμή: 12,90 €

Η οικογένεια, η φιλία, η οικονομική κρίση, η σύγχρονη Ελλάδα είναι τα 
θέματα που πραγματεύεται ο Γιάννης Δέδης στο νέο του μυθιστόρημα με 
τίτλο Ο Λατίνος. Ο ονειροπόλος και τολμηρός Λατίνος, πορεύεται στη 
ζωή με την πεποίθηση ότι οι έξυπνοι και τολμηροί κατά κανόνα τα κατα
φέρνουν, αρκεί να είναι έτοιμοι να διακρίνουν την ευκαιρία! Πρέπει να 
λάβει ανατρεπτικές αποφάσεις, άμεσα. Η επαγγελματική του κατάσταση, 
εν μέσω πανδημίας, βρίσκεται σε οριακό σημείο. Τα επιχειρήματα του 
Μάξιμου τον έπεισαν, ο Φώτης τον διαβεβαίωσε πως θα τον βοηθήσει 
και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα…

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΔΗΣ
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ISBN: 978-960-468-274-4

Ο Γιάννης Δέδης γεννήθη-
κε στην Τιθορέα Φθιώτιδας το 
1956. Εργάσθηκε ως αθλητικο-
γράφος στην εφημερίδα ΦΩΣ 
ΤΩΝ ΣΠΟΡ και ως μηχανο-
λόγος στον ιδιωτικό και δημό-
σιο τομέα. 

 Έχουν εκδοθεί τα έργα του: 
Ταξικές επικοινωνίες (εκδόσεις 
Κοχλίας 2003), Στην Ελλάδα ζεις 
ρε! (εκδόσεις Κοχλίας 2004), Το 
μοναχοπαίδι (εκδόσεις Μιχάλη 
Σιδέρη 2012), Χορεύοντας με τη 
ζωή (εκδόσεις Όστρια 2015).

Σήμερα ασχολείται με τον 
εθελοντισμό, το διάβασμα και 
τη συγγραφή. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΔΗΣ

Ο ΛΑΤΙΝΟΣ 

Ο Λατίνος έπρεπε άμεσα να λάβει ανατρεπτικές 
αποφάσεις. Η οικονομική κρίση των τελευ-

ταίων χρόνων και εσχάτως ο ερχομός της πανδη-
μίας, είχαν φέρει την επαγγελματική του κατάστα-
ση σε οριακό σημείο. Τα επιχειρήματα του Μάξιμου 
τον έπεισαν, ο Φώτης τον διαβεβαίωσε πως θα τον 
βοηθήσει και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα…

Ο ι έξυπνοι και τολμηροί κατά κανόνα τα κατα-
φέρνουν, αρκεί να είναι έτοιμοι να διακρίνουν  

την ευκαιρία!  

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

29 διηγήματα από μια πέννα που πάλλεται με τον σεισμογράφο της 
καθημερινότητας. Τα δέκα εξ αυτών Χριστουγεννιάτικα, στολισμένα με 
αστερόσκονη και γεύση νοσταλγίας.
Όλα είναι αφιερωμένα σ’ αυτούς που ονειρεύονταν τις αγριοβιολέτες 
στα λιβάδια και η ζωή τούς έμαθε να μαζεύουν κυκλάμινα στους 
γκρεμούς.
Σ’ αυτούς τους διακριτικά ΔΙΑΚΡΙΤΟΥΣ.
Στους ξεχωριστούς.
Στους πρωταγωνιστές του παρασκηνίου.
Σ’ αυτούς που αξίζουν το χειροκρότημα της ζωής!!!

Ψιτ, ψιτ, 
ακούει κανείς;
Βαρβάρα Βαγιάκου-
Βλαχοπούλου

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-267-6 
• Σχήμα: 17×24  
• Σελ.: 216   
• Τιμή: 14,90 €

29 διηγήματα από μια πέννα που πάλλεται με 
τον σεισμογράφο της καθημερινότητας.

Τα δέκα εξ αυτών Χριστουγεννιάτικα, στολι-
σμένα με αστερόσκονη και γεύση νοσταλγίας. 
Όλα είναι αφιερωμένα σ’ αυτούς που ονει-
ρεύονταν τις αγριοβιολέτες στα λιβάδια και η 
ζωή τούς έμαθε να μαζεύουν κυκλάμινα στους 
γκρεμούς.

Σ’ αυτούς τους διακριτικά ΔΙΑΚΡΙΤΟΥΣ.

Στους ξεχωριστούς.

Στους πρωταγωνιστές του παρασκηνίου.

Σ’ αυτούς που αξίζουν το χειροκρότημα της 
ζωής!!!

ΒαρΒαρα 
Βαγιακου – Βλαχοπουλου

   ΨΙΤ  ΨΙΤ … 
    ακούει       κανείς;

Ανδρέα Μεταξά 28 & Θεμιστοκλέους, Εξάρχεια 106 81 Αθήνα
Tηλ.: 210 3301161-2-3 • Fax: 210 3301164
e-mail: info@siderisbooks.gr / www.siderisbooks.gr

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λήμνο. 
Έζησε στην Τυνησία και βόρεια Ιταλία. 
Άρχισε να γράφει, όταν επέστρεψε στην 
Ελλάδα. Η στέρηση της ιδιαίτερής της 
πατρίδας, της Λήμνου, της έδωσε το λά-
κτισμα να την παινέψει. Έτσι, ραμφίζο-
ντας την παιδική της ηλικία, έγραψε το 
πρώτο της βιβλίο με τίτλο Με βοριάδες 
και νοτιάδες από τις εκδόσεις Λύχνος.
Ακολούθησαν:

•  Σα φυλαχτό απ’ τη Σμύρνη, εκδόσεις 
Καλέντης

•  Επάγγελμα οικιακά, εκδόσεις Καλέντης
•  Να μη ξεχνάς είν’ αμαρτία να ξεχνάς, 

εκδόσεις Λύχνος
•  Στης μάντρας τα τραφώματα, ποιητική 

συλλογή, εκδόσεις Λύχνος
•  Το παραμύθι του γάμου, θεατρικό στην 

ντοπιολαλιά. Παίχτηκε από το Λύκειο 
των Ελληνίδων Λήμνου.

•  Τι άρωμα φοράς γιαγιά, εκδόσεις  
Μ. Σιδέρη

Το Ανάβλεμμα και το Σαμπάν σαγκάτ 
είναι έργα της, δημοσιευμένα σε σειρές 
στον λημνιακό τύπο, εφημερίδα Λήμνος.
Δημοσιεύει εδώ και πολλά χρόνια σε 
εφημερίδες και λογοτεχνικά περιοδικά. 
Είναι ενεργό μέλος του Λυκείου των Ελ-
ληνίδων Αθηνών και Λήμνου.
Έχει δύο παιδιά και πέντε εγγόνια.

www.varvara-vagiakou-vlachopoulou.gr

ISBN: 978-960-468-267-6

ΨΙΤ  ΨΙΤ … 
  ακούει    κανείς;
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Ο Εραστής των Νυχτερίδων είναι το νέο βιβλίο του Σάββα Καλλιοντζή, ένα 
αστυνομικό θρίλερ, όπου ο συγγραφέας εξερευνά τα πιο σκοτεινά ένστικτα 
του ανθρώπου. Μία νεαρή γυναίκα βρίσκεται νεκρή στο διαμέρισμά της. Η 
αστυνομία ξεκινά έρευνες για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Ένας άνδρας 
γνωρίζει την αλήθεια. Ένας άνδρας γεμάτος από εμμονές και προκαταλήψεις, 
που ακροβατεί μεταξύ λογικής και τρέλας. Επηρεασμένος από προσωπικά 
βιώματα, καταδιωκόμενος από τα φαντάσματα του παρελθόντος, δεν διστά
ζει να φτάσει στα άκρα προκειμένου να πετύχει τον σκοπό του.

Ο εραστής  
των νυχτερίδων
Σάββας Καλιοντζής

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ 
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

ISBN: 978-960-468-272-0 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 528   
• Τιμή: 14,90 €

Ο  ΕΡΑΣΤΗΣ  ΤΩΝ

Ν ΥΧ Τ ΕΡ ΙΔΩΝ

ΣάββάΣ 
ΚάλιοντζήΣ
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Η αστυνομία ανακαλύπτει μία νεαρή γυναίκα νεκρή στο 
διαμέρισμά της. Η πόρτα είναι κλειδωμένη και το κλειδί 
βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά της κλειδαριάς. Όλοι 
πιστεύουν πως πρόκειται για αυτοκτονία, ο ιατροδικαστής 
όμως διακρίνει ίχνη από δεσμά στα χέρια της, τα οποία 
αφαιρέθηκαν μετά θάνατον. Αποφαίνονται, τελικά, πως 
κάποιος τη στραγγάλισε, αλλά δεν μπορούν να εξηγήσουν 
με ποιον τρόπο ο δολοφόνος έφυγε από το διαμέρισμα. Την 
αλήθεια, όμως, τη γνωρίζει μόνο ένας! Ένας άνδρας γεμά-
τος από εμμονές και προκαταλήψεις που ακροβατεί μεταξύ 
λογικής και τρέλας. Επηρεασμένος από προσωπικά βιώμα-
τα, καταδιωκόμενος από τα φαντάσματα του παρελθόντος, 
δεν διστάζει να φτάσει στα άκρα προκειμένου να πετύχει 
τον σκοπό του. 

      
Ο Εραστής των Νυχτερίδων είναι ένα αστυνομικό θρίλερ 
με το οποίο ο συγγραφέας εκθέτει τα πιο σκοτεινά ένστικτα 
του ανθρώπου. Συνδυάζοντας το φυσικό με το μεταφυσικό 
δίνει στον αναγνώστη ένα καταιγιστικό μυθιστόρημα που θα 
χαραχτεί βαθιά στη μνήμη. 

Σάβ
β

άΣ 
Κάλιο

ν
τζή

Σ
Ο ΕΡΑΣΤΗΣ ΤΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΔΩΝ

Ο Σάββας Καλιοντζής γεννήθη-
κε στις 20 Απριλίου του 1967 στη 
Θεσσαλονίκη και κατάγεται από το 
Αγγελοχώρι του δήμου Θερμαϊκού. 
Σπούδασε βιολογικές και συμβατι-
κές αγροτικές καλλιέργειες, αλλά 
πολύ σύντομα τον κέρδισε ο χώρος 
του βιβλίου. Ξεκίνησε να εργάζεται 
ως πωλητής βιβλίων και εγκυκλο-
παιδειών και κατόπιν σε εταιρεία 
συσκευασίας και διανομής εικο-
νογραφημένων περιοδικών. Στη 
συνέχεια εργάστηκε σε εκδοτικούς 
οίκους, ως εξωτερικός συνεργάτης. 
Γράφει αποφθέγματα, μυθιστορή-
ματα θρίλερ, αστυνομική λογοτε-
χνία και κωμωδία και συμμετείχε 
σε μία ποιητική συλλογή με εβδο-
μήντα ποιητές απ’ όλη την Ελλάδα. 
Κυκλοφορούν τα βιβλία του: 
Ρήσεις (2010) εκδόσεις Μαλλιά-
ρης Παιδεία
Η μοναξιά είναι χάρισμα (2011) 
ποιητική συλλογή, εκδόσεις Μαλ-
λιάρης Παιδεία
Σκιές (2014) θρίλερ, εκδόσεις Άνεμος
Εκτός ορίων (2015) θρίλερ, εκδό-
σεις Άνεμος
Σε αναμμένα κάρβουνα (2017) θε-
ατρική κωμωδία, εκδόσεις Άνεμος
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Πανδώρα
Ιωάννα Κουτρολού 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-257-7  
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 80   
• Τιμή: 10 €

Ένα μυστηριώδες δώρο θα παραδοθεί σε έναν μαθητή Γυμνασίου, τη 
μέρα των δέκατων πέμπτων γενεθλίων του. Μέσα σ’ ένα μεταφυσικό 
περιβάλλον θα ταξιδέψει σε διαφορετικούς κόσμους και για πρώτη 
φορά θα έρθει αντιμέτωπος με τη σκληρή πραγματικότητα των κοινω
νικών συνόλων. Παρασυρόμενος από το ποτάμι της λήθης, θα κολυ
μπήσει στα νερά που ναυάγησαν οι σχεδίες των ευρωπαϊκών κρατών. 
Και θα ανασυρθεί από τα δίχτυα μιας παγκόσμιας μεταφοράς, αντικρί
ζοντας τις άθλιες καταστάσεις που βιώνουν παιδικές ψυχές ανά τον 
κόσμο. Στη διάθεσή του έχει δεκαπέντε λεπτά για να εξερευνήσει τα 
κρυπτικά μονοπάτια του δώρου…

ΠΑΝΔΩΡΑ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΤΡΟΛΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

Ένα μυστηριώδες δώρο θα παραδοθεί σε έναν μαθητή Γυμνασίου, τη μέρα των δέ-
κατων πέμπτων γενεθλίων του. Μέσα σ΄ ένα μεταφυσικό περιβάλλον θα ταξιδέψει 
σε διαφορετικούς κόσμους και για πρώτη φορά θα έρθει αντιμέτωπος με τη σκληρή 
πραγματικότητα των κοινωνικών συνόλων. Παρασυρόμενος από το ποτάμι της λήθης, 
θα κολυμπήσει στα νερά που ναυάγησαν οι σχεδίες των ευρωπαϊκών κρατών. Και θα 
ανασυρθεί από τα δίχτυα μιας παγκόσμιας μεταφοράς, αντικρίζοντας τις άθλιες κατα-
στάσεις που βιώνουν παιδικές ψυχές ανά τον κόσμο. Στη διάθεσή του έχει δεκαπέντε 
λεπτά για να εξερευνήσει τα κρυπτικά μονοπάτια του δώρου...

Ρέσταβεκ: Το restavek (ρέσταβεκ) είναι ένα σύγχρονο είδος δουλείας, στο οποίο κανένα από τα 
θεμελιώδη δικαιώματα της Διεθνούς Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών δεν εφαρμόζεται στον τρόπο 
ζωής ενός παιδιού. Προέρχεται από τη φράση στα γαλλικά «reste avec» που σημαίνει «μένω μαζί». 
Ένα restavek είναι ένα παιδί που δόθηκε σε μια οικογένεια αναδοχής, με την ελπίδα μιας καλύτερης 
ζωής –παροχή εκπαίδευσης, διατροφής και στέγασης– με αντάλλαγμα να κάνει τις δουλειές του 
σπιτιού. Ωστόσο, δεν τηρούνται τα βασικά δικαιώματα του παιδιού...

Trafficking: Είναι η παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων, εντός ή εκτός εθνικών συνόρων, 
από άτομα που έχουν την πρόθεση να ωθήσουν σε αναγκαστική εκμετάλλευση –εμπορική ή άλλη– 
άλλους ανθρώπους. Πρόκειται για μια σύγχρονη μορφή δουλείας που καταπατούνται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. 

Πρόσφυγας: «Πρόσφυγες είναι τα άτομα που βρίσκονται εκτός της χώρας καταγωγής τους, εξαιτίας 
του φόβου διώξεων, διαμαχών, γενικευμένης βίας, ή άλλων καταστάσεων που έχουν διαταράξει σοβα-
ρά την έννομη τάξη και, ως αποτέλεσμα, δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Ο ορισμός του πρόσφυγα 
δίνεται στη Σύμβαση του 1951 και στα περιφερειακά μέσα για τους πρόσφυγες, καθώς και στο κατα-
στατικό της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες». Ύπατη Αρμοστεία των 
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.

ΠΑΝΔΩΡΑ

Η Ιωάννα Κουτρολού γεν-
νήθηκε στο Αγρίνιο το 1986 
και κατοικεί στην Αθήνα. Είναι 
Φιλόλογος με Μεταπτυχιακό Δί-
πλωμα στην Ειδική Αγωγή και 
Δημοσιογράφος. Μέχρι σήμε-
ρα έχει εκδώσει τα βιβλία Αθέα-
τες Όψεις, εκδόσεις Μιχάλη Σι-
δέρη, Ο Ωκεανούλης, εκδόσεις 
Μιχάλη Σιδέρη, Θυματοποίηση 
και σχολική βία, εκδόσεις Το 
Ανώνυμο Βιβλίο, Σχολική φοβία, 
εκδόσεις Το Ανώνυμο Βιβλίο. 
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ISBN: 978-960-468-257-7

Ο Σωτήριος Μάιπας μάς εξιστορεί ένα ταξίδι στον χρόνο, στη θυελλώ
δη εποχή του Β΄ Παγκόσμιου πολέμου, στην Αίγινα, το Βερολίνο και 
τη Ρώμη, με προορισμό την απελευθέρωση του ελληνικού νησιού.
Ο νεαρός Γιόζεφ ακολουθεί τον αξιωματικό πατέρα του στην Αίγινα. Ο 
σκληροτράχηλος Γερμανός διοικητής λεηλατεί τα πάντα και αφήνει τους 
Έλληνες να πεινούν και να αργοπεθαίνουν. Δεν έχει υπολογίσει όμως 
την αντίσταση. Ούτε το ανάστημα του ίδιου του γιου του. Μια χούφτα 
αλεύρι θα κατατροπώσει το ναζιστικό ιδεώδες. Ένα χωριό από σκελε
τωμένα κορμιά θα κερδίσει τους χιτλερικούς και τους προδότες.

Για μια χούφτα 
αλεύρι
Σωτήριος Γ. Μάιπας

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-261-4 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 320   
• Τιμή: 14,40 €

ΓΙΑ ΜΙΑ 
χούφτα 

αλεύρι

ΓΙΑ ΜΙΑ χούφτα αλεύρι Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Σ  Γ .  Μ Α Ϊ Π Α Σ

Ο  Γιόζεφ, ο νεαρός Γερμανός, ακολουθεί τον πατέρα του 
στην Αίγινα. Ο σκληροτράχηλος διοικητής που θεωρεί 
τον εαυτό του ανώτερο από τον Χίτλερ λεηλατεί τα πάντα 
και αφήνει τους Έλληνες να πεινούν και να αργοπεθαί-
νουν. Δεν έχει υπολογίσει όμως την αντίσταση!  Μπορεί 
μια χούφτα αλεύρι να κατατροπώσει το ναζιστικό ιδεώδες; 
Μπορεί ένα χωριό από σκελετωμένα κορμιά να κερδίσει 
τους χιτλερικούς και τους προδότες; 

Ένα ταξίδι στον χρόνο, στη θυελλώδη εποχή του Β΄ Πα-
γκόσμιου πολέμου, με φόντο την Αίγινα, το Βερολίνο και 
τη Ρώμη, αλλά και τις άγριες θάλασσες όπου βρέθηκαν 
Έλληνες ναυτικοί, με τελικό προορισμό την ήττα των χιτ-
λερικών και τον διωγμό τους από το ελληνικό νησί. 

Δεν έφυγαν όμως έτσι απλά… Κάτι άφησαν πίσω τους.

    
Κάθε κοινό μέλλον, μία αδιάκοπη μάχη ενάντια στον ναζισμό 
και σε κάθε μασκαρεμένη όψη του. Ας εδραιώσουμε και το δικό 
μας κοινό μέλλον πάνω στις αξίες που προσπαθεί εναγωνίως να 
σβήσει ο ναζισμός. Τότε, μπορούμε να πούμε ότι ξεκινήσαμε να 
κερδίζουμε.

Ανδρέα Μεταξά 28 & Θεμιστοκλέους, Εξάρχεια 106 81 Αθήνα
Tηλ.: 210 3301161-2-3 • Fax: 210 3301164
e-mail: info@siderisbooks.gr / www.siderisbooks.gr

Παράλληλα, διαχειρίζεται την ιστο-
σελίδα επιστημονικού, πολιτισμικού 
και εκπαιδευτικού περιεχομένου: 
onpodium.gr – The art of sharing 
knowledge. 

Συγγράφει σε διεθνή επιστημονι-
κά περιοδικά και συμμετέχει τακτι-
κά σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. 
Συστήθηκε αρχικά στο αναγνωστικό 
κοινό με το βιβλίο Ο γιος της, το 
οποίο κυκλοφόρησε ο ίδιος μέσω 
της ιστοσελίδας που διαχειρίζεται. 

Ο Σωτήριος Γ. Μάιπας γεννήθηκε 
στην Αθήνα το 1987 και μεγάλωσε 
στην Αίγινα. Σπούδασε Φυσική στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης και έχει ολοκληρώσει 
μεταπτυχιακές και διδακτορικές 
σπουδές στην Ιατρική Σχολή του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών. Η συνέχεια των 
σπουδών του περιλαμβάνει μετα-
πτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων στο Ελληνικό Ανοι-
κτό Πανεπιστήμιο. Απασχολείται ως 
επιστημονικός συνεργάτης και διδά-
σκων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
περιβαλλοντικής υγείας της Ιατρι-
κής Σχολής της Αθήνας.                

ISBN: 978-960-468-261-4
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Η τάξη του ’82
Τόνια Κυριφίδη 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-258-4 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 584   
• Τιμή: 15,50 €

Στο δεύτερο μυθιστόρημά της, η Τόνια Κυριφίδη μάς συστήνει μία παρέα 
δέκα γυναικών, συμμαθήτριες από το Λύκειο, που αποφασίζουν να 
περάσουν ένα διήμερο στο εξοχικό σπίτι της μίας από αυτές. Σε αυτή 
την ξεχωριστή συνάντηση, καθεμιά τους θα ξετυλίξει το κουβάρι της 
ζωής της. Θα μιλήσουν για λάθη και πάθη, θα αναζητήσουν λύσεις και 
θα ακούσουν συμβουλές. Στις δύο μέρες που έχουν στη διάθεσή τους, 
εκτός από αναπολήσεις, θα βρουν χρόνο να διασκεδάσουν, να γελάσουν, 
να κλάψουν… Μετά από αυτή την εκδρομή, κάποιες από αυτές δεν θα 
είναι ίδιες ξανά. 

Μία παρέα δέκα γυναικών, συμμαθήτριες από το Λύκειο, αποφα-
σίζουν να περάσουν την ετήσια συνάντηση της τάξης τους, πηγαί-
νοντας εκδρομή στο εξοχικό σπίτι της μίας από αυτές. 
Σε αυτή την ξεχωριστή συνάντηση, η καθεμία τους θα ξετυλίξει 
το κουβάρι της ζωής της, ξεκινώντας από την εποχή της αποφοί-
τησης έως την τωρινή τους επανένωση, μετρώντας τριάντα πέντε 
χρόνια εμπειριών.
Θα συστηθούν και πάλι μεταξύ τους.
Θα μιλήσουν για λάθη... για πάθη... Θα ζητήσουν συγνώμη.
Θα αναζητήσουν λύσεις. Θα ακούσουν συμβουλές.
Θα επαναπροσδιορίσουν τη στάση τους σε σχέση με ορισμένα 
άτομα που τις πλήγωσαν βαθιά. Και στο τέλος, κάνοντας την αυ-
τοκριτική τους, θα έρθουν  αντιμέτωπες με τους δαίμονές τους.
Κάποιες, θα καταφέρουν να τους πολεμήσουν και κάποιες άλλες, 
απλώς θα συμβιβαστούν.
Μέσα στις δύο μέρες που έχουν στη διάθεσή τους, εκτός από ανα-
πολήσεις, θα βρουν χρόνο για να διασκεδάσουν, να γελάσουν, να 
κλάψουν… 
Να θυμώσουν και να μαλώσουν, μα στο τέλος να μονοιάσουν.
Θα μπορέσουν να ξεφύγουν από την καθημερινότητά τους.
Θα νιώσουν και πάλι έφηβες. 
Το σίγουρο πάντως είναι πως μετά από αυτή την εκδρομή,
κάποιες από αυτές δεν θα είναι ίδιες ξανά...

Η Τόνια (Αντωνία) Κυριφίδη, κόρη 
στρατιωτικού, γεννήθηκε και μεγάλω-
σε στην Αθήνα.
Απόφοιτος μίας Ιδιωτικής Σχολής 
Γραμματέων, εργάσθηκε για 27 συνα-
πτά έτη σε διάφορες εταιρείες, στον 
χώρο της Γραμματειακής υποστήριξης. 

Παντρεμένη εδώ και 25 χρόνια, είναι 
μητέρα μίας κόρης 21 ετών. Διαθέτο-
ντας πνεύμα δημιουργικό και με καλ-
λιτεχνικές ανησυχίες, έχει ασχοληθεί 
κατά καιρούς με τη ζωγραφική και 
την ποίηση.
Η ιστορία αυτή, αποτελεί τη δεύτε-
ρη συγγραφική της προσπάθεια, μετά 
από το μυθιστόρημα με τίτλο Η Σκο-
τεινή Πλευρά της Ψυχής, που κυκλο-
φόρησε τον Απρίλιο του 2018, από 
τις εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη.

Παράλληλα, αρθρογραφεί σε διάφο-
ρα διαδικτυακά περιοδικά, καθώς και 
σε αρκετές σελίδες που ασχολούνται 
με το βιβλίο γενικότερα. Αυτή την 
περίοδο γράφει το τρίτο της, κατά 
σειρά, μυθιστόρημα ευελπιστώντας 
πως θα καταφέρει να το ολοκληρώσει 
μέσα στους επόμενους μήνες.

Η συγγραφέας, στο μυθιστόρημα αυτό, 
αφηγείται την επανένωση δέκα συμμαθη-
τριών που αποφοίτησαν από το λύκειο, τον 
Ιούνιο του 1982 και που, 35 χρόνια μετά, 
αποφασίζουν να κάνουν μία συνάντηση δι-
αφορετική, δίνοντας την ευκαιρία στους 
εαυτούς τους να συστηθούν και πάλι, διη-
γούμενη η καθεμία τη δική της ιστορία στα 
χρόνια που μεσολάβησαν. 

Η Τόνια Κυριφίδη, οδηγούμενη από τη δική 
της ανάγκη να ξαναβρεθεί και να αναθερ-
μάνει τις σχέσεις της με τις παλιές της 
συμμαθήτριες, αποφάσισε να περιγράψει 
μια τέτοια συνάντηση, με σκοπό την αφή-
γηση δέκα διαφορετικών ιστοριών, αγγί-
ζοντας με αυτό τον τρόπο κρυφές πτυχές 
που ίσως να κρύβουμε όλοι μας στο βάθος 
της ψυχής μας.

Μέσα από αυτό το βιβλίο εύχεται να ξυ-
πνήσει στους αναγνώστες μνήμες των 
εφηβικών και νεανικών τους χρόνων που 
έμειναν χαραγμένες ανεξίτηλα σε κάποια 
γωνιά του μυαλού τους, με την ελπίδα ότι 
αυτή η προσπάθεια θα στεφθεί με θετικές 
κριτικές και θα χαρεί της αποδοχής τους.

e-mail: toniakyrifidi@yahoo.gr
Facebook profile: Κυριφίδη Τόνια

Facebook page: Τόνια Κυριφίδη
Instagram: toniakyrifidi

«Τι θα ήταν το παρελθόν μας εάν δεν είχαμε
τις αναμνήσεις να μας το θυμίζουν;
Και τι θα είναι το μέλλον μας
αν σταματήσουμε να κάνουμε όνειρα...»

Ανδρέα Μεταξά 28, Εξάρχεια Τ.Κ. 106 81 . Αθήνα
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Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα της Άρτεμις Παπανδρέου εξερευνά την 
ανθρώπινη ψυχή, το πως η άρνηση, ο πόνος και η απελπισία μπορούν 
να γίνουν θάρρος, ελπίδα και δύναμη.
Ο φόβος της σκιάς του την είχε γραπώσει στα νύχια του. Η λογική της 
αντιστεκόταν. Όμως ήρθε η στιγμή που ο θυμός και η απόγνωση ώθη
σαν τη Μελίνα στην απονενοημένη πράξη για να ελευθερωθεί. Με την 
ψυχή να σαλπίζει ελευθερία, ξεκίνησε να υφαίνει όνειρα, χαρά, έρωτα, 
δημιουργία… Ώστε οι ίσκιοι που την κυνηγούν ν’ αφήσουν, επιτέλους, 
την ψυχή της να λιαστεί στο φως.

Ίσκιοι στο φως
Άρτεμις Παπανδρέου

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-259-1 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 512   
• Τιμή: 14,90 €
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ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Ο φόβος της σκιάς του την είχε γραπώσει στα νύχια του. 
Η λογική της, στην αρχή, αντιστεκόταν σθεναρά. Όμως η 
αντίδραση έγινε θυμός, ο θυμός ενοχή και η ενοχή από-
γνωση που θόλωσε το βλέμμα. Η απελπισία είχε τυλίξει 
γύρω της ένα μαύρο σεντόνι και στραγγάλιζε κάθε κύττα-
ρο του μυαλού της.

Μα, μέσα της, η ψυχή σάλπιζε ελευθερία. 

Μια απόλυτη στιγμή παράνοιας την έφερε αντιμέτωπη με 
την ψυχρή ανάσα του θανάτου. Το επεδίωξε. Τότε, όμως, 
η ζωή όρισε τους δείχτες του ρολογιού της να κινηθούν 
αντίστροφα. Μηδένισε το κοντέρ της. Και πήρε να μετρά 
από την αρχή. Με καινούργια νήματα στον αργαλειό της, 
με νέα υφάδια και στημόνια ξεκίνησε να υφαίνει όνειρα, 
να υφαίνει χαρά, έρωτα, δημιουργία… Ξεκίνησε να τη 
ντύνει, επιτέλους, με χρώματα…

Οι ίσκιοι που την κυνηγούν, όμως, θ’ αφήσουν την ψυχή 
της να λιαστεί στο φως;

Ή μήπως θα γίνουν χειρότεροι κι από εφιάλτες;

Ίσκιοι στο Φως
Η Άρτεμις Παπαν-
δρέου γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στον Βόλο. 
Έζησε ευτυχισμένα 
παιδικά χρόνια σε μια 
οικογένεια που της 
εμφύσησε την αγάπη 
για τα γράμματα, την 
εντιμότητα και το δί-

καιο. Η αγάπη για τη συγγραφή συνυπήρχε 
με την αρχή της ζωής της, αφού κατάγεται 
από λογοτεχνική οικογένεια.

Στόχος της ήταν το Πανεπιστήμιο αφού, 
εκτός από την πρόοδό της, οι εκθέσεις της 
πάντα διακρίνονταν για το ύφος και τον 
λόγο τους. Όμως, ο έρωτας την κράτησε 
πίσω, καθώς ο γάμος και το πρώτο παιδί 
ήρθαν νωρίς. Έτσι οι περγαμηνές και τα 
πτυχία έμειναν ανεκπλήρωτες επιθυμίες 
στο πίσω μέρος του μυαλού της. 

Σήμερα εργάζεται στην πόλη του Βό-
λου, στην τεχνική εταιρεία που έχουν ιδρύ-
σει, από κοινού, με τον σύζυγό της και 
μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στα γρα-
φεία, στις τεχνικές υπηρεσίες, στην αγάπη 
των παιδιών και των δυο μικρών εγγονιών 
της, αλλά και στη συγγραφή μυθιστορημά-
των. Από τον Μάρτη του 2018 δραστηριο-
ποιείται ως Γραμματέας του φιλανθρωπι-
κού Σωματείου «Ελληνική Μέριμνα Βό-
λου» που αποτελεί καταφύγιο για την κα-
κοποιημένη γυναίκα, τη μάνα και το παιδί 
σε κίνδυνο.

Είναι μέλος του Κέντρου Βιβλίου Μαγνη-
σιωτών Συγγραφέων (ΚΕ.ΒΙ.ΜΑ.ΣΥ), της 
Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών 
(Π.Ε.Λ), της Ένωσης Λογοτεχνών Συγγρα-
φέων Λάρισας (Ε.ΛΟ.ΣΥ.Λ) καθώς επίσης 
και του Συλλόγου Λόγου - Τέχνης - Μου-
σικής «Λίνος».

Το βιβλίο της Ένα χαμόγελο στον ουρα-
νό τιμήθηκε με  Βραβείο Λογοτεχνίας 
στον διαγωνισμό λογοτεχνικού βιβλίου που 
διοργάνωσε ο Σύλλογος «Λίνος».

Βιβλία της που κυκλοφορούν:

Ένα χαμόγελο στον ουρανό, 
εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη (Οκτώβρης 2018)
Πηλιορείτικο γαϊτανάκι, 
εκδόσεις Μολύβι ( Δεκέμβρης 2016)

Ανδρέα Μεταξά 28 & Θεμιστοκλέους, Εξάρχεια 106 81 Αθήνα
Tηλ.: 210 3301161-2-3 • Fax: 210 3301164
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Όταν ο κόσμος, όπως τον ξέρουμε, θα είναι εντελώς διαφορετικός, η 
Αθήνα, η κοιτίδα του δυτικού πολιτισμού, θα μιλάει στους ανθρώπους 
για την ιστορία και τον πολιτισμό, για τα χρόνια της προόδου αλλά και 
της παρακμής. Οι ιστορίες αυτού του βιβλίου μιλούν για τα χρόνια της 
παρακμής της, για τα πρόσωπα μιας άλλης Αθήνας, που ακόμη και στην 
περίοδο της κρίσης αντιστάθηκε, χωρίς να χάσει τίποτα από τη μαγεία 
της. Τα πρόσωπα αυτά έχουν περισσότερες από μια πατρίδα και μια 
πολυσύνθετη ταυτότητα. Το καθένα δίνει την δική του ερμηνεία στην 
εξιστόρηση των γεγονότων. Οι ιστορίες τους αποκαλύπτουν τα πολλά 
πρόσωπα της πόλης. Όμως, από καθεμία αναβλύζει το σημαίνον της 
ίδιας της ζωής, της επιθυμίας για ζωή και μέσα από αυτό φανερώνεται 
η αφοσίωση στα ιδανικά, στην αγνή φιλία, στον άνθρωπο και στο ωραίο.

Πρόσωπα μιας 
άλλης Αθήνας
Μαρία-Κιάρα Ναλντίνι

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-228-7 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 240   
• Τιμή: 13,90 €

Σχέσεις γιαγιάςεγγονής: Ψυχογραφικές αναλύσεις με κινητικότητα και 
τρυφερή προσέγγιση. Βύθισμα στα γεγονότα της ζωής της ηρωίδας με 
συναισθηματισμό ποιητικοποίησης της πεζογραφίας. Βουερό κύλισμα 
χωρίς επιστροφή σε βιωματικές οδυνηρές καταστάσεις, που με άπειρη 
αγάπη, τρυφερότητα και νοσταλγία, η συγγραφέας τις μεταλαμπαδεύει 
στη νέα γενιά για να πορευτεί κι αυτή τον δικό της δρόμο με διδαχές, 
εμπειρίες και συναισθήματα, εφόδια για τα δικά της μελλούμενα. 
Η γιαγιά εμπιστεύεται τα βιώματά της στην πένα της εγγονής με την 
ελπίδα να γίνουν κάποτε κιτάπια. Κι η εγγονή φρόντισε να φέρει την 
κάθαρση... Πότε όμως; Τότε που η μεταξύ τους σχέση αποδείχθηκε 
ανώτερη των όσων η γεύση της ζωής τής είχε προσφέρει ως τα τώρα.

Τι άρωμα φοράς 
γιαγιά;
Βαρβάρα Βαγιάκου-
Βλαχοπούλου

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-232-4 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 224   
• Τιμή: 12,90 €

Στέλλα
Σοφία Αβτζόγλου-
Αναστασιάδου 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-219-5  
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 320   
• Τιμή: 13,90 €

Η Στέλλα, μικρό κορίτσι ακόμα, βιώνει τον ξεριζωμό από τη Ρωσία και 
ακολουθεί την οικογένειά της στην Ελλάδα. Πόλεμος, Κατοχή, Εμφύ λιος, 
μαύρες ιστορικές συγκυρίες και τραγικές απώλειες αγαπημένων της αν
θρώπων θα περάσουν από πάνω της σαν οδοστρωτήρας… Θα καταφέ
ρει άραγε να διατηρήσει το ψυχικό σθένος της και την αγάπη της για τη 
ζωή;  Μια ωδή της συγγραφέως για το μεγαλείο του ανθρώπου που λυ
γίζει μόνο μπροστά στον θάνατο και για τη μητρική αγάπη. Μια ιστορία 
αληθινή, που διατηρεί αμείωτη την αγωνία του αναγνώστη για την τύχη της 
ηρωίδας… 

Αρκαδία, 1911. Σε ένα ερημοκκλήσι στις χαράδρες των βουνών, η 
δεκαεννιάχρονη  Ειρήνη, κρυμμένη πίσω από το παραπέτασμα του ιερού, 
γίνεται άθελά της μάρτυρας μιας αποκαλυπτικής συνομιλίας ανάμεσα 
σε έναν μοναχό και έναν ληστή. Παραξενεμένη από το απρόσμενο 
ξέσπασμα του νεαρού ληστή, αλλά περισσότερο γοητευμένη από την 
ομορφιά του, αποφασίζει να ακολουθήσει τα ίχνη του, στη σκιά του 
Ταϋγέτου. Για να το πετύχει αυτό, εμπλέκεται σε μια άγρια περιπέτεια 
γεμάτη κίνδυνο, πάθος, έρωτα αλλά και θάνατο. 
Μια ιστορία γεμάτη ανατροπές, που μας θυμίζει πως η μεγαλύτερη 
φιλοδοξία μιας γυναίκας είναι να εμπνεύσει έρωτα.

Η Ειρήνη κι ο 
ληστής
Κατερίνα Γυφτάκη

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-234-8 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 320   
• Τιμή: 13,90 €
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Γεννημένη τον Ιούλιο του ’62, στην Αθήνα, η Ευγενία γνωρίζει τον Στέλιο, 
φίλο του πατέρα της κολλητής της, Νικολέττας. Ο δεσμός τους και εν συ
νεχεία ο γάμος τους ανατρέπει ό,τι ως τώρα θεωρούσε δεδομένο. Η σχέση 
της με τη Νικολέττα κλονίζεται και δίπλα της μένει μονάχα η Χριστιάννα. Εκεί 
που όλα δείχνουν να έχουν χαθεί, η γνωριμία της με έναν παράξενο άντρα 
θα δώσει αλλιώτικο νόημα στη ζωή της. Η μοίρα θα τον φέρει κοντά της, όχι 
μόνο για να την πλημμυρίσει με ανάμικτα συναισθήματα, αλλά και για να 
διαπιστώσει πως υπάρχει κάτι ακόμα που τους συνδέει. Ένας φόνος. Μυ
στικά καλά κρυμμένα θα αποκαλυφθούν και η Ευγενία θα έρθει μπροστά 
σε αναπάντεχες αλήθειες που αφορούν το ίδιο της το παρελθόν.

Όλη η ζωή μου 
ένας Αύγουστος
Εύα Κυρογλάνη

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

ISBN: 978-960-468-220-1 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 464   
• Τιμή: 14,90 €

Η μαύρη 
βασίλισσα
Βασίλης Θ. Καλδίρης 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-238-6  
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 432   
• Τιμή: 14,90 €

Πελοπόννησος, 1919. Ο Γιάννος, μια χαρισματική προσωπικότητα, 
βιώνει έντονα την αδικία. Ύστερα από το κακό, η φυγή θεωρείται απα
ραίτητη, η ανάγκη για επιβίωση τον οδηγεί σε πρωτόγνωρες καταστάσεις. 
Ο πόνος διαπερνά όλα τα επίπεδα της ψυχής και το λίκνο του έρωτα 
δύει νωρίς. Τα τυχαία γεγονότα συνδέουν διαφορετικούς χαρακτήρες 
σε διαφορετικά μήκη και πλάτη της γης, οι καταστάσεις τούς οδηγούν 
να σπάσουν τα δεσμά τους και να απελευθερωθούν –είτε κυριολεκτικά, 
είτε πνευματικά– μέχρι την στιγμή που κάνει την εμφάνισή του ο έρωτας, 
η φιλοσοφία, η ποίηση και η κάθαρση.
Μια περιπέτεια εποχής γεμάτη μυστήριο, έρωτα, πάθος, εσωτερικές ανα
ζητήσεις. Ένας διαρκής αγώνας για απόδοση δικαιοσύνης. Ποιος όμως 
θα καταφέρει να φτάσει σε αυτήν και ποιος θα κάνει το μοιραίο λάθος;

Αιχμάλωτος  
των 7 νάνων
Νάσος Λαναράς 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-246-1  
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 176   
• Τιμή: 12,90 €

Ένα χειμωνιάτικο σούρουπο, ο ζωγράφος Ηρακλής Κομνηνός, φτάνει σε 
μια σπηλιά στο βουνό Βαράσοβα. Εκεί έχει το ασκητήριο του ο τυφλός 
γέροντας Μιχαήλ και του ανακοινώνει ότι θα τον σκοτώσει. Αρχίζει να του 
εξηγεί τους λόγους που θα διαπράξει το έγκλημα, μέσα από την αφήγη
ση της ζωής του. Μια περιγραφή επική ξεναγεί τον ασκητή και τον ανα
γνώστη στην κόλαση που ξεκίνησε στα παιδικά του χρόνια. Παρουσιάζει 
επτά ιστορίες ανθρώπων, που συγκλίνουν σε μία και που τον έσπρωξαν 
στην απελπισία και στο έγκλημα. Όλα έχουν αφετηρία ένα μυστικό που 
στοιχειώνει τη σχέση με τον πατέρα του. Στο μυαλό του, ο θάνατος μοιά
ζει ιδανική λύση, συνδεδεμένος με έναν εφιάλτη. Έτσι, ξεκινά μια σκυ
ταλοδρομία φόνων με σκοπό να την ολοκληρώσει, σκοτώνοντας τον 
ασκητή γέροντα μοναχό. Όταν σκοτώνει κάποιον σκηνοθετεί τον χώρο 
του εγκλήματος ως έργο τέχνης, με πηγή έμπνευσης διάσημα έργα ζω
γράφων, δημιουργώντας κάθε φορά ένα tableau mort.

Ο τίγρης  
των Εξαρχείων
Λουκία Μανώκα 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-211-9  
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 368   
• Τιμή: 13,90 €

Η ασυνήθιστη ιστορία ενός «σοφού» σκύλου και ενός νεαρού, που με τα 
σκαμπανεβάσματα της ζωής, χάνει την πορεία του και βυθίζεται στο χάος.
Ο αποχωρισμός τους και ο αγώνας να ξανασμίξουν είναι μια καθηλωτική 
περιπέτεια γεμάτη απρόοπτα και ανατροπές. Περνάει μέσα από σκληρές 
δοκιμασίες και κινδύνους, που δημιουργούν τα ανθρώπινα πάθη.
Μία περιπλάνηση με απρόβλεπτο τέλος, γεμάτη ευαισθησία, ανθρωπιά, 
άτυχους έρωτες, αλλά και πολλούς προβληματισμούς για τον σκοπό της 
ύπαρξης και για την εξέλιξη του ανθρώπου επάνω στον πλανήτη.
Ένα αισιόδοξο μήνυμα ελπίδας για την ομορφιά της ζωής. Τις περισσό
τερες φορές η ομορφιά αυτή βρίσκεται δίπλα μας, αλλά την προσπερνά
με επιλέγοντας πλανερά όνειρα.
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Η φαγούρα στο 
αριστερό του το 
φρύδι
Γιώργος Ι. Ντελιδάκης

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-186-0  
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 208   
• Τιμή: 14,40 €

Εργατικός, έντιμος και νομοταγής, επενδύει και προσδοκά τη γαλήνη 
στην άλλη ζωή.
Η ματαίωση δεν αργεί και τον ωθεί να αναρωτηθεί, πού έφταιξε και τον 
συνοδεύουν τόσα μεταθανάτια δεινά.
Έξω από την πόρτα του Παραδείσου αναλογίζεται κριτικά τη ζωή του… 
Αφού δεν υπήρξε σοφός ζωντανός, τουλάχιστον να ήταν λιγότερο βλά
κας νεκρός.
Ο αέναος αγώνας ενός ανθρώπου που συνεχίζεται και μετά τον θάνατό του.
Μια περιπέτεια πέρα από τα σύνορα, πέρα και από τη ζωή και από τον 
θάνατο.

Το παράξενο γράμμα ενός εξερευνητή από το 1925, αναστατώνει τη 
ζωή της Ίζαμπελ Μακ Ένζυ, μιας νεαρής τραγουδίστριας της όπερας 
που μετά από ένα ατύχημα, πάσχει από αμνησία.
Για κάποιον άγνωστο λόγο εκείνη πιστεύει πως κάτι τη συνδέει με την 
ιστορία του εξερευνητή, και τη χαμένη πόλη Ζ. Έτσι, αποφασίζει να 
διε ρευνήσει τι κρύβεται πίσω από εκείνο το γράμμα.
Η γνωριμία της Ίζαμπελ με την Αλίσια, την ηλικιωμένη πλέον αγαπημέ
νη του εξερευνητή, τη φέρνει τελικά στη ζούγκλα του Αμαζονίου σε ένα 
περιβάλλον γεμάτο παγίδες, αυταπάτες, ψευδαισθήσεις, αλήθειες και 
άλυτα μυστήρια. Η Ίζαμπελ τα αντιμετωπίζει όλα ξεπερνώντας τον ίδιο 
της τον εαυτό και ανακαλύπτοντας πως το μοναδικό αληθινό κομμάτι 
μιας ιστορίας είναι εκείνο που διαλέγει ο καθένας μας να πιστέψει.

Η χαμένη πολιτεία
Κατερίνα Γυφτάκη 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-184-6 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 272   
• Τιμή: 14,40 €

Ένα χαμόγελο 
στον ουρανό
Άρτεμις Παπανδρέου 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-212-6 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 432   
• Τιμή: 14,90 €

Μια γυναίκα παλεύει για τις ισορροπίες της, έπειτα από τον θάνατο του 
πατέρα της, που έμοιαζε να τον επιζητά σαν εξιλέωση για κρίματα του 
παρελθόντος. Για ποια κρίματα όμως; Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος! 
Μέσω της εργασίας της οδηγείται για πρώτη φορά στην Άνδρο. Εκεί, 
μια λάθος διαδρομή και μια καταιγίδα την κατευθύνουν στο κατώφλι 
ενός σπιτιού καρφωμένο στα βράχια του πελάγου. 
Η μοίρα, θα την καθοδηγήσει να αναζητήσει, μέσα από μια ιστορία που 
ξεδιπλώνεται εκείνο το βράδυ και από μια φωτογραφία, ξεθωριασμένα 
χνάρια ενός παρελθόντος που μοιάζει καλά κρυμμένο. Άραγε, συντο
νίστηκε ο χρόνος, για να βγουν στο φως θαμμένα μυστικά; Ή μήπως ο 
ουρανός συνωμότησε με τη μοίρα, για να αποδοθεί δικαιοσύνη;

Ένα θαύμα είναι η ζωή, που αξίζει να το ζήσουμε! Ξεπερνώντας εμπό
δια, φόβους πραγματικούς και πλασματικούς, ο στόχος είναι όχι μόνο 
να ζήσουμε αλλά και να ευτυχήσουμε. Βασική προϋπόθεση η υγεία, 
την οποία θεωρούμε δεδομένη μέχρι τη στιγμή που εισβάλλει το απροσ
δόκητο της απώλειάς της. Ο φόβος είναι το πρώτο συναίσθημα αφύπνι
σης όταν το αυτονόη  το αγαθό της ύπαρξης γίνεται πλέον αγαθό διεκδί
κησης με αγώνα. Η Ελπίδα, η ηρωίδα του βιβλίου, έρχεται αντιμέτωπη 
με τη συνειδητότητα του αναπόφευκτου της προσωρινότητας της ζωής. 
Αιτία η απώλεια υγείας, Ca του μαστού. Πρόβλημα που επιβάλλει την 
άμεση αντιμετώπισή του. Μετά το πρώτο ξάφνιασμα, πιάνει αποφασιστι
κά τη θέση της στη μάχη! Θα νικήσει;
Πολύτιμο δώρο η ζωή, αξίζει να το διεκδικούμε!

Ξεπέρνα τον φόβο 
ζήσε το θαύμα
Μαργαρίτα Αρβανίτη 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-166-2  
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 544   
• Τιμή: 16,60 €
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Μυστικά που θάφτηκαν στις αμμουδιές της μακρινής Κοπακαμπάνα, 
όμως ο αέρας στο πέρασμά του έχει τη δύναμη να τα ξεσκεπάσει. 
Έρωτες που ανθίζουν στην Αθήνα, με τα χρόνια μαραίνονται αλλά δεν 
πεθαίνουν. Συνεχόμενες ανατροπές αποδεικνύουν πως τίποτα δεν είναι 
δεδομένο. Η γαλήνη αναζητείται στο Αιγαίο, μεταξύ της Κρήτης και της 
Μήλου. Ένα ατύχημα αλλάζει τη ζωή του Χάρη για πάντα. Η διαφορε
τικότητά του τον οδηγεί στο περιθώριο, όμως βρίσκει στο πρόσωπο του 
γιατρού του έναν ανέλπιστο σύμμαχο. Μια γοητευτική γυναίκα ενώνει 
τους δύο άντρες, με το παρελθόν της να την κυνηγά. 
Το πάθος και ο φόβος πάνε παρέα σε μια αφήγηση χωρίς ανάσα. Η 
αγάπη είναι αδύνατον να σβηστεί με μια γομολάστιχα. Ένας θάνατος που 
θα σώσει ζωές… Έγκλημα που θ’ αγγίξει την τελειότητα ή μήπως όχι; 

Ασπρόμαυρες 
ψυχές
Μαριλένα Ραπανάκη

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

ISBN: 978-960-468-183-9 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 192   
• Τιμή: 13,30 €

Η σκοτεινή 
πλευρά της ψυχής
Τόνια Κυριφίδη 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-197-6  
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 592   
• Τιμή: 15,50 €

Η Έμιλυ Άντερσον στα είκοσι πέντε της είχε όλο το μέλλον μπροστά 
της, κάνοντας λαμπρή καριέρα στον χώρο της ναυτιλίας, κατέχοντας μία 
εξέχουσα θέση στην ναυτιλιακή εταιρεία του Έρικ Στιούαρτ. Πολλοί θα 
ζήλευαν την πορεία της και θα ήθελαν να είχαν την τύχη της. Αλλά στο 
μυαλό και στην καρδιά της Έμιλυ υπάρχει μόνο το μίσος για τους υπαί
τιους του μοιραίου ατυχήματος με την τραγική κατάληξη για την οικογέ
νειά της. Για αυτούς που ευθύνονται για την κακοποίηση και την αδια
φορία που τόσο βίαια της στέρησαν την αθωότητα της παιδικής ηλικίας.
Μετά από δεκατρία ολόκληρα χρόνια αναμονής, επιτέλους ήρθε η στιγμή 
για να βάλει σε εφαρμογή το σατανικό της σχέδιο, παίρνοντας την εκδίκησή 
της που ήταν βαθιά ριζωμένη στην πιο σκοτεινή πλευρά της ψυχής της...

Πριν από την Εύα, υπήρχε η Λίλιθ. Όμως, λίγοι ξέρουν το όνομά της 
και ακόμα λιγότεροι την ιστορία της. Η Λίλιθ, η πρώτη γυναίκα που 
έφτιαξε ο Θεός, περιπλανιόταν για χιλιετίες ως βρικόλακας στη Γη. 
Μεθυσμένη από την δύναμη προσπάθησε να ανοίξει τις πύλες του Πα
ραδείσου και της Κόλασης. Το σχέδιό της αποτυγχάνει και η Λίλιθ 
αυτοκτονεί, αλλά δεν εξαφανίζεται. 150 χρόνια μετά επιστρέφει, ως 
θνητή, για να γίνει ξανά Αθάνατη. Για να το πετύχει αυτό, η Λίλιθ, θα 
βρεθεί αντιμέτωπη με τον ίδιο της τον εαυτό, ενώ μια τεράστια απειλή 
εμφανίζεται για τους βρικόλακες και τους θνητούς.  Σε αυτό το βιβλίο, 
η συγγραφέας γράφει για ένα ταξίδι εσωτερικής αλλαγής και ενδυνά
μωσης, μέσα από την συμφιλίωση με τις σκοτεινές πλευρές σου.

Οι βρικόλακες  
της Λίλιθ
Αιμηλία Μπέλμπα 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-187-7 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 352   
• Τιμή: 14,40 €

Μια στιγμή είναι αρκετή, για να ανατρέψει όλη σου τη ζωή! Ένα γράμμα, 
ένα σκοτεινό μυστικό και ένας ανομολόγητος έρωτας μέσα από το πα
ρελθόν επισκιάζουν απειλητικά τέσσερις ήρωες. Η Ισμήνη, ο Άρης, η 
Ευρυδίκη και η Ηλέκτρα πρωταγωνιστούν σε προσωπικές δοκιμασίες 
ζωής μέσα στην ερωτική σκακιέρα όπου τους τοποθέτησε η μοίρα. 
Έρχονται αντιμέτωποι με το πεπρωμένο τους, ενώ οι μνήμες και τα 
συναισθήματα ενώνουν τις διαδρομές τους, οδηγώντας τους σε μια νέα 
αλήθεια. Όμως ο παράδεισος αργεί ακόμα, αφού εκεί που όλα μοιάζουν 
να ισορροπούν ένας μόνο θα καταφέρει να επιβιώσει στο παιχνίδι που 
θα ανατρέψει όλα όσα θεωρούσατε δεδομένα! Ένα ερωτικό, ψυχολο
γικό μυθιστόρημα που εισχωρεί στις πιο βαθιές ανθρώπινες επιθυμίες, 
εκεί που η μοίρα γράφει το δικό της ανατρεπτικό τέλος, σαν λύτρωση ή 
σαν εφιάλτη... Όταν το πεπρωμένο μιλάει, οι άνθρωποι σιωπούν.

Όσο κρατάει μια 
στιγμή
Μαίρη Ζαμάνη

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-217-1 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 240   
• Τιμή: 12,90 €
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Κλαίρη – Έρικα – 
Κλειώ
Γιώργος Ντόβας 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-164-8  
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 800   
• Τιμή: 18,80 €

ΔΕΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ  
ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

 Ένας σύμβουλος επιχειρήσεων. Μία πανέμορφη ψυχίατρος με διδα
κτορικό στην Ψυχολογία. Ένα άβγαλτο, συνεσταλμένο κορίτσι, κληρο
νόμος μιας τεράστιας περιουσίας, που μετατρέπεται σε μία φλογερή, 
προκλητική γυναίκα. Και μία εκρηκτική, μυστηριώδης ύπαρξη, η οποία 
κρύβει ένα μυστικό και δεν είναι αυτό που φαίνεται. Όλοι μαζί σε ένα 
παιχνίδι ζωής, εξουσίας και έρωτα στον ανελέητο κόσμο των μεγάλων 
επιχειρήσεων. Μαζί με ένα υπερπολυτελές σκάφος σε ένα κοσμοπο
λίτικο νησί και έναν γάμο με έναν γαμπρό και τρεις νύφες! Και όλα 
αυτά με έναν έντονο διάχυτο ερωτισμό!

Βραχολούλουδο
Η κόρη του 
κτηνάνθρωπου
Νίκος Κ. 
Σακελλαρόπουλος 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-157-0  
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 480   
• Τιμή: 15,90 €

Η Κατερινιώ γεννήθηκε την εποχή της τρομερής ληστοκρατίας. Η φύση 
την προίκισε με πανώρια ομορφιά και σπάνια ψυχικά χαρίσματα. Στα 
δεκαεννιά της χρόνια ήρθε ο πρώτος έρωτας. Ένα δραματικό γεγονός, 
όμως, θα τη ρίξει από τα ουράνια στα τάρταρα. Θα περιπλανηθεί, παλεύο
ντας να βρει το νόημα της ζωής της. Ώσπου μια τυχαία συνάντηση να την 
οδηγήσει κοντά στο νησί των λεπρών, τη Σπιναλόγκα, όπου η μοίρα θα 
της δείξει ξανά το δρόμο προς την ευτυχία.

Οι 83 Ιστορίες Μπονζάι για το Σημείο Μηδέν είναι η πρώτη ανθολογία 
διηγημάτων στα ελληνικά που συγκροτείται και εκδίδεται με αφορμή τη 
μαύρη επέτειο των δεκαπέντε χρόνων από τη μοιραία 11/09/2001 και 
την πτώση των Δίδυμων Πύργων της Νέας Υόρκης. Οι επιπτώσεις 
εκείνης της επίθεσης μεταλλασσόμενες επιβιώνουν ακόμα αλλάζοντας 
τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε, αντιλαμβανόμαστε και βιώνουμε την 
καθημερινότητα και τον κόσμο. Η εικόνα του ασφαλούς και άτρωτου 
δυτικού πολιτισμού έχει πλέον καταρρεύσει μαζί με τους Πύργους.
Εκδίδουμε αυτή την ανθολογία πιστεύοντας στη δύναμη της λογοτε χνίας 
και ελπίζοντας στη μεταμορφωτική δράση των κειμένων πάνω στην 
καθημερινή μας σκέψη και πράξη.

83 Ιστορίες 
Μπονζάι για το 
Σημείο Μηδέν
Επιμέλεια: 
Β. Μανουσάκης,  
Η. Νικοπούλου,  
Ε. Σταγουράκη

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 

ISBN: 978-960-468-165-5 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 288   
• Τιμή: 13,30 €

Το γιαχνί
Γιώργος Ι. Ντελιδάκης 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-120-4  
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 168   
• Τιμή: 12,20 €

Το «γιαχνί» είναι ένα απλό και ταπεινό φαγητό, μα η διαδικασία να το 
πετύχεις «ψημένο, λιωμένο κι αμάλαγο» μπορεί να οδηγήσει στην κα
τάκτηση μιας αίσθησης ισορροπίας και αρμονίας, στην κατάκτηση του 
μέτρου. Ένα παιδί ανακαλύπτει τους άξονες που πάνω τους θα πατήσει, 
για να αντλήσει τη δύναμη να πορευτεί σ’ έναν περίπλοκο κόσμο, να 
σπουδάσει γιατρός, να γίνει αναισθησιολόγος. Η προσπάθεια να ζήσει, 
να νιώσει, να «γίνει άνθρωπος». Μια σύζευξη μαγειρικής, ιατρικής, αναι
σθησίας και αναισθησιολογίας, με κριτική ματιά στις επιρροές και τις 
επιδράσεις του κοινωνικού περίγυρου.
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Σε μια κοινωνία κλειστή, όπου μοιραία όριζαν τη ζωή των ανθρώπων πα
μπάλαια ήθη, προκαταλήψεις και άγραφοι νόμοι, έφτανε και μια κουβέντα 
μόνο να στιγματίσει κάποιον. Πόσω μάλλον όλο αυτό που έγινε… Οι 
πληγές τους κακοφόρμισαν και μόλυναν και τους ίδιους. Ξεκομμένοι ζού
σαν στην άκρη του χωριού, η ιστορία τους όμως δεν ξεχάστηκε. Πέρασε 
από γενιά σε γενιά σαν παραμύθι, που ακόμη και ο θάνατος των παλιών 
δεν μπόρεσε να φέρει και τη δική του λήθη, αλλά σαν ποτάμι παρέσυρε 
στο διάβα του όλους τους ζωντανούς. Πώς να αντέξουν ακόμη ένα στίγμα 
που θα έφερνε η γέννηση του εξώγαμου παιδιού της Χρυσάνθης;

Το στίγμα
Ρούλα Σαμαϊλίδου

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-113-6  
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 608   
• Τιμή: 16,60 €

Πανανή και Μανώλης.1922. Από το Ρεϊζντερέ της Μικρασίας στη «γειτονιά 
των ονείρων» στη Λήμνο, αντιμέτωποι με πικρές αλλά ουσιαστικές αλήθειες. 
Προσφυγιά, αγώνας για τη ζωή και ένα μυστικό που κρατά ο Σελίμ Σελί
κογλου, ο Τούρκος ιδιοκτήτης του σπιτιού τους.

Η γειτονιά  
των ονείρων
Ρούλα Σαμαϊλίδου

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-063-4  
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 472   
• Τιμή: 16,60 €

Θρονιασμένη στην πολυθρόνα της έσερνε το βλέμμα της διερευνητικά 
και επίμονα από τον ένα στον άλλο με ύφος ανερμήνευτο. 
Οι επισκέπτες αναδεύτηκαν στις καρέκλες τους αμήχανα. Κοίταξε ο 
ένας τον άλλον. Έπειτα από λίγο εκείνη άνοιξε το στόμα της.
«Θα μου πείτε, γιατί τόσο ενδιαφέρον για τον Μενέλαο; Ποια είναι η 
γυναίκα που τον αναζητά, αν υπάρχει βέβαια πραγματικά, και τι σχέση 
έχετε εσείς; Θέλω την αλήθεια, παρακαλώ, για να έχουμε τουλάχιστον 
από δω και πέρα μια ειλικρινή συνομιλία».
Ψυχρολουσία. Οι ρόλοι ξαφνικά είχαν αλλάξει. Η Σοφία τους είχε στρι
μώξει. 
Ένα μυθιστόρημα που μας ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη και στην 
Λήμνο της δεκαετίας του ‘80, στο Αίδίνι του ‘22. Ένα εύρημα ωθεί 
τον Τούρκο γιατρό Τζεμάλ Γκιοκτσέν να λύσει το γρίφο και να μάθει 
την αλήθεια γιατί για εκείνον ̈ το παρελθόν καθορίζει το παρόν». Πόσο 
επηρεάζει τη ζωή μας η κρίση του κόσμου;» 

Ένας Τούρκος  
στο σαλόνι μου
Ρούλα Σαμαϊλίδου

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-245-4 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 480  
• Τιμή: 14,90 €

Τρεις γενιές γυναικών θα παραδοθούν στον έρωτα ή θα μάθουν να 
αγαπούν. Η Άννα από τη φτωχική ζωή θα βρεθεί στα σαλόνια του συμ
βούλου του Αυτοκράτορα της Αυστρίας Φραγκίσκου Ιωσήφ. Η Γκιζέλα 
θα περιπλανηθεί στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, της Κατοχής και του 
Εμφυλίου δίπλα στον άντρα της, γιο φουστανελά, σπουδαγμένο στο 
Παρίσι, με μόνη φιλοδοξία να είναι ένας γιατρός που θα προσφέρει στον 
άνθρωπο. Η Βαλεντίνη, διψασμένη για ζωή, θα βιώσει τον πρώτο έρω
τα, τον συμβιβασμό του γάμου και τον πειρασμό του απαγορευμένου. 
Είναι ο κρίκος που θα δέσει το κενό που άφησαν οι στάχτες του πολέμου. 
Ένα τανγκό με άρωμα ρεζεντάς θα φέρει το ποθητό αποτέλεσμα;
Ένα γοητευτικό μυθιστόρημα που ζωντανεύει τις στιγμές και τα 
γεγονότα που καθόρισαν τις ζωές των ανθρώπων στην Ελλάδα και 
στην Ευρώπη του 20ού αιώνα.

Άρωμα ρεζεντάς
Ρούλα Σαμαϊλίδου

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-168-6 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 640   
• Τιμή: 17,70 €

ΡΟΥΛΑ ΣΑΜΑΪΛΙΔΟΥ
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ΡΟΥΛΑ ΣΑΜΑΪΛΙΔΟΥ

Πέρα από το νήσι
Ρούλα Σαμαϊλίδου

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-034-4 
• Σχήμα: 13,5×20,8  
• Σελ.: 464  
• Τιμή: 17,00 €

«Έλα, μαμά, πάμε. Μην ανησυχείς. Εγώ θα είμαι πάντα κοντά σου να σε 
βοηθώ, να σε προσέχω». Όταν η Αλεξάνδρεια τις διώχνει, έρχονται στο 
πέτρινο χωριό τους στο νησί κι έπειτα στην Αθήνα και το Λονδίνο. Σταθμοί 
που θα ξετυλίξουν το νήμα της ιστορίας τους. Το παραμύθι γίνεται εφιάλτης. 
Από τον πλούτο στη φτώχεια, από την ευτυχία στη δυστυχία. Μια συγκλο
νιστική αγάπη γίνεται το κλειδί για τη μετέπειτα ζωή τους. Θα ανοίξει την 
πόρτα της ευτυχίας; Προδοσία, ενοχές, μυστικά, θα ανατρέψουν τα σχέδιά 
τους. Άραγε θα υπάρξει ελπίδα στο αδιέξοδο; Η «κυρία μαμά» που γίνεται 
μαμά, το ασχημόπαπο που γίνεται κύκνος, η οικογένεια που διασκορπίζε
ται, μια αγάπη χωρίς μέλλον, τα χαμένα όνειρα και η προδοσία, πλέκουν 
τον ιστό της ζωής της Στέλλας και της Φωτεινής. Η ζωή, όμως, παίζει πα
ράξενα παιγνίδια. Ποτέ κανείς δεν ξέρει τι του επιφυλάσσει το μέλλον…

ΤΑΣΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ 
Το φύσημα  
του Θεού
Άννα Ι. Στεργίου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

ISBN: 978-960-6604-37-9 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 392   
• Τιμή: 19,90 €

... Όταν παίζω κλαρίνο, παίζω με την καρδιά μου κι ονειρεύομαι, και είναι 
στιγμές που επηρεάζομαι από την ατμόσφαιρα και από τον κόσμο που με 
ακούει και τότε τα δάχτυλά μου πάνω στο όργανο κινούνται μόνα τους και 
εντολές δίνει η ψυχή μου κι εγώ βρίσκομαι σε έναν κόσμο που δεν μπορώ να 
εξηγήσω, είναι μαγική στιγμή. Ε, τότε συγκινούμαι κι εγώ και κλαίω μέσα μου.
... Το πάλκο είναι ιερό όπως το δικαστήριο. Όταν παίζεις ένα όργανο ή όταν 
τραγουδάς, επικοινωνείς με τα πιο ευαίσθητα και τα πιο δυνατά αισθήματα 
εκείνων που σε προσέχουν. Κι όσο πιο πολύ σε προσέχουν και καταλαβαί
νουν τι παίζεις, τόσο κι εσύ δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό.

Τάσος Χαλκιάς

ΤΑΣΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ

Ο Αναστάσιος Χαλκιάς (Τάσος Χαλκιάς) ήταν διάσημος Έλληνας 
μουσικόςκλαρινίστας, καταγόμενος από Ηπειρώτικη οικογένεια 
μουσικών της λαϊκής παράδοσης. Γεννήθηκε στη Γρανιτσοπούλα 
Ιωαννίνων το 1914 και πέθανε στον Πειραιά το 1992.

Στο CD που συνοδεύει το βιβλίο, περιέχονται τα κομμάτια:
01.  Κείμενο – Πρόλογος – Παρουσίαση,  

Χρήστος Λαμπράκης  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:39´´
02. Μοιρολόι του ξενιτεμένου  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:40´´
03. Τα πωγωνίσια των Χαλκιάδων (χορός στα τρία)  . . . . . . 3:09´´
04. Λεσκοβίκι (τσάμικο Ηπείρου) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:17´´
05. Παπαδιά (τσάμικο Ξηρομέρου) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:15´´
06. Πρεβεζιάνικο (χορός συρτός) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:04´´
07. Στα Σάλωνα – Κάτω στου Βάλτου (τσάμικο) . . . . . . . . . 3:27´´
08. Αρβανιτοβλάχικο (χορός συρτός) . . . . . . . . . . . . . . . . 2:42´´
09.  Oriental Improvisations [Udi Hrant Kenkulian (Oud)  

T. Chalkias (Klarinet) – Emin Gunduz (Qanun)  
USA 1961] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:05´´

10.  Halkias Cifte Telli, T. Halkias (Klarinet)  
Emin Gunduz (Qanun) USA 1961 . . . . . . . . . . . . . . . 3:01´´ 

11.  Εσείς βουνά της Κατοχής (επιτραπέζιο) . . . . . . . . . . . . 3:50´´

Άνθρωποι που κυνηγούν την αγάπη και προσπαθούν να την αγγίξουν. 
Στην πορεία της ζωής καταλαβαίνουν πως πνίγονται μέσα στα κοινωνι
κά στερεότυπα και στη μοίρα τους, που παλεύουν να τη δαμάσουν. 
Ήρωες του σήμερα που αντικρίζουν τον θάνατο και ψάχνουν τη λύτρω
ση στην αγάπη. Η Αγάπη έχει πολλές ιδιότητες, όμως η βασικότερη 
είναι αυτή της μάνας. Με την οικογένειά της έρχονται αντιμέτωποι με 
δύσκολες καταστάσεις, που τους καλούν να βιώσουν την εύθραυστη, 
ανθρώπινη υπόστασή τους. Άλλωστε, εκείνη ως ψυχίατρος γνωρίζει 
καλά ότι «η τρέλα από τη λογική απέχει μια ανάσα».

Ν’ αγαπάς όπως 
δεν μπορούν  
οι άλλοι
Μαριλένα Ραπανάκη 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-119-8  
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 240   
• Τιμή: 13,30 €
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Δύο άνθρωποι με διαφορετικές καταβολές, διαφορετικό παρελθόν 
αλλά κοινό παρόν δημιουργούν μια δυνατή φιλία κάτω από τις αντίξοες 
συνθήκες του πολέμου. Η μοίρα θα εμπλέξει τόσο πολύ τις ζωές τους 
ώστε ο ένας να πάρει τη θέση του άλλου στην οικογένειά του και στην 
καρδιά της γυναίκας του. Εξαπάτηση; Πεπρωμένο; Δικαιοσύνη; Κι όμως, 
αν ο Μαυρίκιος είχε κρεμάσει το δικό του αμπέχονο τελευταίος, τότε 
φεύγοντας θα το έπαιρνε μαζί του και τίποτε από όλα αυτά δεν θα είχε 
συμβεί. Κάποιες φορές η ζωή και το τέλος των ανθρώπων υφαίνεται 
από μερικές ασήμαντες λεπτομέρειες.

Η κλεμμένη 
ευτυχία
Ιωάννης Ν. Νασούφης

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-154-9 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 96   
• Τιμή: 9,90 €

Στα ταραγμένα χρόνια μας, η Ευρώπη, η Ελλάδα, ο κόσμος όλος 
παίζει μπάλα ασταμάτητα με τη ζωή. Λυσσαλέα μοχθεί να επιβιώσει, όχι 
να ζήσει… Άλλοι κατορθώνουν μια εφήμερη ευχαρίστηση, άλλοι χάνουν 
ακόμα και τη ζωή τους, απ’ τη βία, την τρομοκρατία, τον πόλεμο. Αβε
βαιότητα για όλα, άγχος, λίγη σκέψη κι αυτή κυνηγημένη…
Τι έχει ο σύγχρονος κόσμος να αντιτάξει; Στην παρακμή του πολιτισμού; 
Στις προκλήσεις του αύριο; Οι ήρωες της ιστορίας μας βαδίζουν στα τυφλά, 
χωρίς να νιώθουν την παρουσία των εξωτικών Περσείδων στη ζωή τους. 
Μια μακρινή γη, έξω από εμάς, μα τόσο κοντά μας. Μια δρασκελιά κοντά 
μας. Αρκεί να την παρατηρήσουμε, να την αναζητήσουμε. Με συναίσθη
μα και λογική. Μ’ ένα φιλί ή μ’ ένα γράμμα. Θα τα καταφέρουμε, άραγε, 
να την ανταμώσουμε κάποτε; Την αρχή κάνουν οι ήρωες της ιστορίας…

Περσείδες
Φιλίτσα Καραγεωργίου 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-134-1  
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 176   
• Τιμή: 12,90 €

Σε ένα χωριό της Κρήτης η Μάρθα μεγαλώνει κοντά στη γιαγιά της και 
ονειρεύεται τον γυρισμό των γονιών της. Αυτό το όνειρο, όμως, ποτέ δεν 
θα γίνει πραγματικότητα. Η γιαγιά τής δίνει αγάπη, αλλά φυλάει καλά 
κρυμμένα μυστικά. Μεγαλώνοντας, η Μάρθα παίρνει τη ζωή στα χέρια 
της και μετακομίζει στο Ηράκλειο. Βιώνει το μεγαλείο της φιλίας και 
συναντά τον έρωτα αλλά και τον πόνο στο πρόσωπο του Αντρέα. Απογο
ητευμένη και πληγωμένη, γνωρίζει τον Μιχάλη, έναν νέο άντρα, επίσης 
πληγωμένο. Είναι περίπου μοιραίο να αγαπηθούν και να αποκτήσουν 
οικογένεια. Ζει μετρημένα και μέτρια μέχρι τη στιγμή που αρχίζουν να 
αποκαλύπτονται μυστικά. Όταν όλα μοιάζουν ιδανικά, η προδοσία του 
Μιχάλη αλλάζει τα δεδομένα. Μόνη πια, αφοσιώνεται στα παιδιά και τη 
δουλειά της, ώσπου ανακαλύπτει πως η αγάπη ποτέ δεν έσβησε...

Η αγάπη ποτέ 
δεν έσβησε
Μαρία Πρινάρη-
Καρκαβατσάκη 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-105-1  
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 440   
• Τιμή: 15,50 €

Λίγο πριν την ανατολή του ηλίου ο Λάζαρος αφήνεται να τον παρασύρουν 
οι σκέψεις του. Κάθε νέα ημέρα, μια νέα μικρή αναδρομή στο παρελθόν. 
Αυτά τα δέκα λεπτά, ο μόνος ελεύθερος χρόνος. Γιατί μετά…αρχίζει η 
ρουτίνα της καθημερινότητας. Επαγγελματικές και οικογενειακές υπο
χρεώσεις δεν αφήνουν χώρο για σκέψεις, ονειροπολήσεις και αναδρομές. 
Μια ζωή «τακτοποιημένη», χωρίς σκαμπανεβάσματα, χωρίς συγκινήσεις. 
Όλα αυτά, μέχρι να αλλάξουν τα δεδομένα. Μέχρι να διαταραχθούν οι 
ισορροπίες. Μέχρι να διαλυθεί η έξη της καθημερινότητας. Η λογική και 
η καρδιά θα παλέψουν σε έναν αμφίρροπο αγώνα. Μέχρι τελικής πτώσης.

Όταν ξημερώνει
Άγγελος Χαριάτης 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-139-6 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 448   
• Τιμή: 14,40 €
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Ο Άρης, το μοναχοπαίδι εύπορης οικογένειας, βιώνει την απαρχή δύ
σκολων εμπειριών. Με τον πατέρα του παρόντα αλλά αμέτοχο, με τη 
μητέρα του βυθισμένη στη δίνη των ψυχολογικών προβλημάτων, ο Άρης 
έχει μια δύσκολη αποστολή. Να καταφέρει να μεγαλώσει φυσιολογικά.
Ένα ταξίδι από την παιδική ηλικία προς την ενηλικίωση. Ένα ταξίδι 
μεταξύ πραγματικότητας και ονείρου. Μια δύσκολη πορεία. Με έρω
τες, πάθη, λάθη, θέλω, πρέπει. Με τη σκιά της αυτοκτονίας να σκε
πάζει το πεπρωμένο της οικογένειας.
Ο Άρης, η Λάουρα, η Λιζ, ο Ισίδωρος, η Ρωξάνη. Ένα πολύχρωμο και 
ταυτόχρονα σκοτεινό γαϊτανάκι. Η μοίρα και η βούληση θα σφραγίσουν 
τις πορείες τους και θα φέρουν τη λύτρωση. 

Μια ανάσα  
απ’ το όνειρο
Μαρία Τουλ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-160-0 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 352  
• Τιμή: 13,30 €

Ένας άνθρωπος, στην προσπάθειά του να ζήσει και να σώσει την οικο
γένειά του από την ανέχεια και την πείνα, παίρνει τον δρόμο της μετανά
στευσης με όπλο το όνειρο και την ελπίδα. Στους πολυτελείς δρόμους 
του πολιτισμένου κόσμου που πίστεψε ότι θα πάλευε και θα κατόρθωνε 
το ακατόρθωτο, το όνειρο ξέφτισε, η ελπίδα έδωσε τη σκυτάλη στην 
απόγνωση, στη μητριάπατρίδα, με έπαθλο την πίκρα, αφού εκείνοι για 
τους οποίους μπήκε στα καράβια των δουλεμπόρων την ξέχασαν, την 
αντιμετώπισαν σαν μέσο για την επιβίωση, και εκείνοι στους οποίους 
δούλεψε ως φτηνό εργατικό χέρι, σαν «ελεύθερο μεταμοντέρνο δούλο». 
Μόνη… με ροζιασμένα χέρια και πετρωμένη καρδιά, γερασμένη από 
τα σαράντα της χρόνια, προσμένει τη λύτρωση, που βασανιστικά τυραν
νικά αργεί να έρθει…

Θύμα της εποχής 
ο άνθρωπος
Ανδρέας Μ. Καραγιάννης 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-142-6  
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 272   
• Τιμή: 13,30 €

Μικροί ανάμεσα 
στους μεγάλους
Ο μεταξοσκώληκας που 
θέλησε να δραπετεύσει
Μαρία Καλαπανίδα 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-097-9 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 176  
• Τιμή: 12,20 €

Ένα ταξίδι στη φαντασμαγορική Ινδία από έναν ήρωα που δεν είναι άν
θρωπος, αλλά έχει ανθρώπινα ιδανικά. Ένας μικρός, διαφορετικός 
μεταξοσκώληκας δραπετεύει και μπλέκεται με τον κόσμο των ανθρώ
πων, μικρών και μεγάλων, και των δικών τους νόμων. Μπορεί ο αγώνας 
του για την ελευθερία να νικήσει την πλεονεξία του κέρδους για το 
πολύτιμο και ακριβό του μετάξι; Κι αν ναι, με τι τίμημα; Η ελευθερία 
μερικές φορές πληρώνεται ακριβά...
Μια περιπέτεια με μικρούς, μεγάλους, ΜΚΟ, ακτιβιστές, τρομοκράτες, 
αστυνομία, τουρίστες και ιθαγενείς στην ύπαιθρο και στις πόλεις της 
συγκλονιστικής αυτής χώρας.

Καληνύχτα τώρα, 
Μάνο
Αλίκη Οικονόμου-
Γιωτάκου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-092-4 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 512  
• Τιμή: 16,60 €

Ο βιομήχανος Μάνος Μάργαρης, έπειτα από μία θυελλώδη συνεδρία
ση του ΣΕΒ, επιστρέφει μεθυσμένος μεσάνυχτα στο σπίτι του και αντι
κρίζει έναν άγρια δολοφονημένο νεαρό άντρα. Ειδοποιεί την αστυνομία 
και θεωρείται ο βασικός ύποπτος. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ένας 
άλλος τύπος απολαμβάνει τον έρωτα μιας μικρής πλούσιας Αμερικα
νίδας… Η αγάπη του για το χρήμα και η φιλοδοξία του κινούν τα νήμα
τα της σκέψης και της ζωής του. Ποιος τελικά είναι ο ρόλος του; Στο 
ταμπλό δύο άνθρωποι που δένονται με την ίδια μοίρα. Ποια ανατροπή 
θα επέλθει και η πορεία της ιστορίας θα αλλάξει τροχιά; Θα υπάρξει 
κάθαρση όμοια μ’ αυτή της αρχαίας τραγωδίας; 



πεζογραφία ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ • ΤΕΡΠΟΥΝ ΤΗ ΦΙΛΟΜΟΥΣΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ

34 Ε Κ Δ ΟΣ Ε Ι Σ  Μ Ι Χ Α Λ Η  Σ Ι Δ Ε Ρ Η  •  K ATA Λ Ο Γ ΟΣ  2 0 21-2 0 2 2

Α
Σ

Τ
Υ

Ν
Ο

Μ
ΙΚ

Η
 Λ

Ο
Γ

Ο
Τ

Ε
Χ

Ν
ΙΑ

κινηματογράφος

 Ταινίες cult
Xρήστος Μουρούκης

Για τους λάτρεις του κινηματογράφου, 
ένα εγχειρίδιοοδηγός για οποιονδήποτε 
θέλει να ονομάζεται σινεφίλ. Η ιστορία 
του κινηματογράφου, και δη του cult, 
μέσα σε λίγες σελίδες, από τα πρώτα 
στατικά πλάνα που είδαν το φως της δη
μοσιότητας το 188889 μέχρι και τα 
σύγχρονα 3D! Ο συγγραφέας μάς ταξι
δεύει στην ιστορία του σινεμά, δίνοντάς 
μας λεπτομερείς περιγραφές και κριτικές 
για τις ταινίες που αποτέλεσαν σταθμό 
στο χώρο της Έβδομης Τέχνης.

ISBN: 978-960-468-054-2 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 64 • Τιμή: 5 €

Λέμον πάι
Κωνσταντίνα Μόσχου 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-190-7  
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 320   
• Τιμή: 14,40 €

«Η κυρία μπήκε στο γραφείο μου στις 26 Μαρτίου, ώρα 9:13. Κάθισε 
στην πολυθρόνα απέναντί μου, άναψε τσιγάρο, έσκυψε προς το μέρος 
μου και είπε: Νομίζω πως κάποιος με παρακολουθεί».
Σ’ ένα γρήγορο αστυνομικό μυθιστόρημα, με χιούμορ και ανατροπές, 
ο ιδιωτικός ερευνητής Στάθης Παντελιάς αναλαμβάνει ταυτόχρονα δύο 
υποθέσεις: από τη μια η μυστηριώδης Φιλίππα Κοροβέση, η πελάτισσα 
που φοβάται για τη ζωή της, και από την άλλη το αστυνομικό του δαιμό
νιο που τον οδηγεί στην έρευνα για τις περίεργες δολοφονίες τριών 
μεγιστάνων του πλούτου με βρόμικο παρελθόν. Οι υποψίες του ιδιόρ
ρυθμου ντετέκτιβ για τη σύνδεση ανάμεσα στις δύο υποθέσεις, άλλοτε 
τον αποπροσανατολίζουν και άλλοτε τον φέρνουν πιο κοντά στη λύση. 
Αν δεν υπήρχε τόση αναδουλειά τελευταία, ίσως και να μην αναλάμ
βανε να εξιχνιάσει όλα αυτά μαζί!

 Γαλλικές ταινίες 
τρόμου
Χρήστος Μουρούκης

Ένα πρακτικό βιβλίοοδηγός για όλους 
τους σινεφίλ, και ειδικά για εκείνους που 
προτιμούν τις ταινίες τρόμου. Το παρόν 
βιβλίο καταγράφει τις σημαντικότερες 
ταινίες τρόμου που έχουν χώρα παρα
γωγής ή συμπαραγωγής τη Γαλλία, από 
το 1955 έως το 2010, και καλύπτει 
ακόμα και τους πιο απαιτητικούς οπαδούς 
της Έβδομης Τέχνης. Περιλαμβάνονται 
παρουσιάσεις, αναλύσεις, κριτικές, ενώ 
ταυτόχρονα αποκαλύπτονται όλα τα δυ
νατά και αδύνατα σημεία της κάθε ταινίας.

ISBN: 978-960-468-041-2 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 40 • Τιμή: 5 €

Η πόλη  
των γενναίων
Άγγελος Χαριάτης 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-185-3  
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 192   
• Τιμή: 13,30 €

Βρισκόμαστε στην Πόλη των Γενναίων, σε μια εποχή κοντινού μέλλοντος, 
η οποία δημιουργήθηκε από τους εποίκους της νέας ηπείρου. Σε μια 
πόλη όπου όλα κυλάνε με τον δικό τους ρυθμό. Με ανθρώπων έργα 
και ανθρώπων πάθη. Ο αστυνομικός Κόνερι φτάνει πρώτος στη σκηνή 
του εγκλήματος. Αντιμέτωπος με την φρικτή εικόνα ενός τεμαχισμένου 
πτώματος.  Ένα ανθρώπινο παζλ το οποίο καλείται να συμπληρώσει. Η 
παρέλαση των δολοφονημένων συνεχίζεται την ώρα που ο αστυνομικός 
Κόνερι προσπαθεί να κρατηθεί από το γαϊτανάκι των γεγονότων, και 
ανεβαίνει τα σκαλιά της ιεραρχίας, χωρίς να γνωρίζει ποιο θα είναι το 
τίμημα το οποίο θα κληθεί να πληρώσει. 
Ο ιδιωτικός ντετέκτιβ Λούμπενμπαϊχ ψάχνει να βρει την άκρη του νήμα
τος, ο Κινέζος Λι παρακολουθεί, ο Νίλσεν το ίδιο, και η μυστηριώδης 
«φωνή» δίνει το γενικό πρόσταγμα. 
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 Συζητώντας  
με δημιουργούς 
CULT TAIΝΙΩΝ
Χρήστος Μουρούκης

Ο κριτικός κινηματογράφου και σκηνοθέ
της Χρήστος Μουρούκης συνομιλεί με 
εννέα αγαπημένους δημιουργούς cult 
ταινιών – παραγωγούς, σκηνοθέτες, σε
ναριογράφους, ηθοποιούς, καλλιτέχνες 
ειδικών εφέ κ.ά. Ονόματα, όπως οι Ted 
V. Mikels, Herschell Gordon Lewis, 
Luigi Cozzi, Pupi Avati, Edoardo 
Margheriti, Greydon Clark, Antonio 
Bido, Riz Ortolani και Giovanni 
Lombardo Radice, θρύλοι του cult κινη
ματογράφου, παρελαύνουν μέσα από τις 
σελίδες του βιβλίου, με συνεντεύξεις 
που πραγματοποίησε ο βραβευμένος 
σκηνοθέτης και με συνοδεία φωτογρα
φικού και βιογραφικού υλικού, αποκλει
στικά για τους σινεφίλ και όσους αγαπούν 
τον cult κινηματογράφο.

ISBN: 978-960-468-080-1 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 48 • Τιμή: 5 €

ISBN:978-960-468-050-4 
•Σχήμα: 13,7×20,8 
•Σελ.: 120 •Τιμή: 9 €

 Mini71cuentos
Ανθολογία ισπανόφωνου 
μικροδιηγήματος
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος 

ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΔΟΣΗ

71 μικροδιηγήματα, 66 συγγραφείς από 
11 ισπανόφωνες χώρες. Χόρχε Λουίς 
Μπόρχες, Χούλιο Κορτάσαρ, Εδουάρ
δο Γκαλεάνο, Χουάν Χοσέ Αρεόλα, 
Χούλιο Γιαμαθάρες, Γκιγέρμο Καμπρέ
ρα Ινφάντε, Μάρκο Ντενέβι, Λουίς 
Ματέο Ντίεθ, Χουάν Ραμόν Χιμένεθ, 
Ρουμπέν Νταρίο κ.ά. Θεωρητική εισα
γωγή για το λογοτεχνικό είδος του μι
κροδιηγήματος.

 Το γιατί για καθετί
Κιμ Μονζό 

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Στο λογοτεχνικό σύμπαν του Κιμ Μονζό 
οι ανθρώπινες σχέσεις δεν είναι ποτέ 
αυτό που δείχνουν… Τριάντα ιστορίες 
επί (σχεδόν) παντός του επιστητού από 
τον μεγάλο αιρετικό της ισπανικής διη
γηματογραφίας.

ISBN: 978-960-468-133-4 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 120 • Τιμή: 12 €

ISBN:978-960-468-103-7 
•Σχήμα: 13,7×20,8 
•Σελ.: 88 •Τιμή: 9 €

 Βγάλε ένα φύλλο
Ανθολογία ερωτκού 
ισπανόφωνου 
μικροδιηγήματος
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος 
 
ΔΙΓΛΩΣΣΉ ΕΚΔΟΣΉ -  
ΣΥΛΛΟΓΙΚΉ ΜΕΤΑΦΡΑΣΉ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΗΤΣΟΣ

42 διηγηματογράφοι από την Ισπανία και 
την ισπανόφωνη Λατινική Αμερική συν
θέτουν με 42 μικροϊστορίες μια αιρετική, 
τρυφερή και ευφάνταστη ματιά πάνω 
στον έρωτα, τον ερωτισμό και τις ερω
τικές παρεκκλίσεις. Στην Ανθολογία 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μικρο
διηγήματα των Μάριο Μπενεντέτι, Αδόλ
φο Μπιόι Κασάρες, Χουάν Πέδρο 
Απαρίθιο, Χαβιέρ Τομέο, Βισέντε Ουι
δόμπρο, Άνχελ Ολγόσο, Αντρές Νέου
μαν, Γκιγέρμο Καμπρέρα Ινφάντε και 
Χουάν Εδουάρδο Θούνιγα.

 Tο στατικό ποδήλατο
Σέρζι Πάμιες 

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Ο Σέρζι Πάμιες –συγγραφέας του 
Μπορείς να φας λεμόνι και να μην ξι
νίσεις τα μούτρα σου;– επιστρέφει με 
μια συλλογή διηγημάτων μικρής έκτα
σης και μεγάλης πνοής. Αυτοσαρκα
σμός, χιούμορ και τρυφερότητα από το 
σπουδαιότερο σύγχρονο ισπανό διη
γηματογράφο.

ISBN: 978-960-468-086-3 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 144 • Τιμή: 12 €
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ISBN:978-960-468-128-0 
• Σχήμα: 13,7×20,8 
• Σελ.: 64 • Τιμή: 7 €

 Στιγμές
Κάλλη Κρασσά

Η Κάλλη Κρασσά στην ποιητική της συλ
λογή Στιγμές εκφράζει μέσα από τα 
καθημερινά βιώματά της τις σκέψεις και 
τα συναισθήματα από το παρελθόν, το 
παρόν και το μέλλον. Κάθε ποίημα είναι 
αμάλγαμα του φιλοσοφικού στοχασμού 
που την διαπνέει. Χωρίς πομπώδεις εκ
φράσεις, αλλά με γλαφυρή απλότητα 
φανερώνονται στον αναγνώστη «ψήγμα
τα» αλήθειας από την καθημερινή ζωή, 
όπως ο έρωτας, η ζωογόνος αυτή δύνα
μη του ανθρώπου, η μητρική αγάπη, οι 
κοινωνικές συναναστροφές, ο ζωικός 
κόσμος, ο αμείλικτος χρόνος, τα πάθη 
και η ελπίδα στον Θεό. Οι στιγμές αυτές 
από τη ζωή της ποιήτριας μετουσιώνονται 
σε καθημερινές στιγμές της ζωής μας.

Stigmes COVER 20.5-raxi0.5 digital.indd   1 5/11/2015   3:57:53 μμ

Πεζούλια
με άποψη

ΚΆΛΛΗ ΚΡΆΣΣΆ

Ανδρέα Μεταξά 28 & Θεμιστοκλέους, Εξάρχεια 106 81 Αθήνα 
Τηλ.: 210 3301161-2-3 • Fax: 210 3301164
e-mail: info@siderisbooks.gr / www.siderisbooks.gr

KΑΛΛΗ ΚΡΑΣΣΑ

Η Κάλλη Κρασσά είναι καλλιτέχνης και 
ασχολείται επαγγελματικά με τη ζωγραφι-
κή. Σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή, 
έχει συνάψει έναν γάμο και είναι μητέρα 
ενός παιδιού.
Η ενασχόληση με την ποίηση είναι μια βα-
θύτερη υπαρξιακή της ανάγκη που ανακύ-
πτει από τα καθημερινά βιώματά της. Από 
τις εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη κυκλοφορούν 
επίσης οι ποιητικές συλλογές της Μικρό 
βιβλίο ποιημάτων (2009), Ζήσε κι άλλο! 
(2015), Στιγμές (2016), Μερικές στιγμές 
ακόμα (2019) και Κορίτσι με καπέλο (2019),
καθώς και το έργο Ζωγραφιές και Σκέψεις 
(2020) σε συνεργασία με τον Κ. Λώλη.

ISBN: 978-960-468-294-2

ποιήματα & στοχασμοί

 Πεζούλια με άποψη
Κάλλη Κρασσά

Νωθρός ο φθινοπωρινός ήλιος,
αγκαλιάζει το σπίτι και τον κήπο.
Πάνω στον τοίχο,
σκιές από περικοκλάδες.
Είναι πρωί, 9 η ώρα.
Ώρα για καμιά «καλημέρα».

ISBN: 978-960-468-294-2 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 24 • Τιμή: 5 €

ISBN: 978-960-468-235-5

KΑΛΛΗ ΚΡΑΣΣΑ

Η Κάλλη Κρασσά είναι καλλιτέχνης  
και ασχολείται επαγγελματικά με τη 
ζωγραφική. Σε ό,τι αφορά την 
προσωπική της ζωή, έχει συνάψει 
έναν γάμο και είναι μητέρα ενός 
παιδιού.
Η ενασχόληση με την ποίηση είναι 
μια βαθύτερη υπαρξιακή της ανάγκη 
που ανακύπτει από τα καθημερινά 
βιώματά της. Από τις εκδόσεις 
Μιχάλη Σιδέρη κυκλοφορούν επίσης 
οι ποιητικές συλλογές της Μικρό 
βιβλίο ποιημάτων (2009), Ζήσε κι 
άλλο! (2015) και Στιγμές (2016).

μερικεσ
Στιγμες
ακομα

KΑΛΛΗ ΚΡΑΣΣΑ
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 Μερικές στιγμές 
ακόμα
Κάλλη Κρασσά

Η ποιητική συλλογή Μερικές στιγμές 
ακόμα είναι στην ουσία η συνέχεια της 
ποιητικής συλλογής Στιγμές. Πραγμα
τεύεται τις ίδιες αξίες, αναζητήσεις και 
συναισθήματα με φιλοσοφικό στοχασμό 
σχετικά με την καθημερινή ζωή, τον έρω
τα, τη μητρική αγάπη, τις κοινωνικές 
συναναστροφές, τον ζωικό κόσμο, τον 
αμείλικτο χρόνο, τα πάθη και την ελπίδα 
στον Θεό. ISBN:978-960-468-235-5 

• Σχήμα: 13,7×20,8 
• Σελ.: 64 • Τιμή: 8 €

 Γαλάζια ταξίδια
Βασιλική Μουργελά

Σκάει το κύμα πάνω στον βράχο
και η βοή του κρύβει μια λύσσα.
Είναι της θάλασσας η αλμύρα
είναι της γοργόνας η φωνή
είναι το φύσημα του ανέμου
είναι η δική μας η στιγμή.

ISBN:978-960-468-295-9 
• Σχήμα: 16,5×23,5 
• Σελ.: 56 • Τιμή: 8 €
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Γαλάζια ταξίδια
πο ι ήμα τ α

Μια στάλα γαλάζιο αρκεί να ξεδιψάσεις 
τον απότιστο κάμπο της ψυχής σου...

Να σεργιανίσεις σε μέρη πρωτόγνωρα  γιομάτα ομορφιά,
να τραγουδήσεις σε σκοπούς έρωτα, χαράς μα και λύπης, 

στίχους ξεχωριστούς με τη συνοδεία του αυλού...
Μια στάλα γαλάζιο αν προσφέρεις στις διψασμένες ψυχές 

θα σε ευγνωμονούν για πάντα.
Κι αν έρθει η ώρα για εκείνο το μεγάλο ταξίδι, 

πάλι στο απέραντο γαλάζιο θα ταξιδεύει η ψυχή.

Βασιλική Μουργελά
Κατάγομαι από έναν τόπο ευλογημέ-
νο, τη Χώρα Γορτυνίας. Εκεί πέρασα  
τα παιδικά μου χρόνια. Έχω όμορφες 
αναμνήσεις απ’ την οικογένειά μου και 
μοναδικές εικόνες της φύσης. 
Σήμερα ζω μαζί με τον σύζυγο και τον 
γιο μου στην Αθήνα, ωστόσο διατηρώ 
ισχυρούς δεσμούς με την ιδιαίτερη πα-
τρίδα μου και την επισκέπτομαι συχνά. 
Σπούδασα Πληροφορική.
Το «μικρόβιο» της συγγραφής εμφανί-
στηκε στη ζωή μου σε μικρή ηλικία και 
ασχολούμαι με αρκετά είδη του λόγου 
(παραμύθι, διήγημα, μυθιστόρημα, ποί-
ηση, θεατρικό και στίχους τραγουδιών).

Κυκλοφορούν τα παιδικά βιβλία μου:
Ο Αστρομικρούλης, 
εκδόσεις Μέθεξις 2016
Ο φίλος μου ο σπουργίτης,  
εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη 2016
(Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας 
της Κύπρου)
Άμπα και Λήδα δυο γάτες σε μία μαγική 
ιστορία, 
εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη 2017

Τι γυρεύουν οι ποντικοί στο παλάτι; 
εκδόσεις Μέθεξις 2018 (Εγκεκριμένο 
από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου)
Τα φιλιά της Δανάης,  
εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη 2018 
(Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας 
της Κύπρου)
Το μυστικό της ξυλοκερατιάς,
εκδόσεις Μέθεξις 2019
Το καβουράκι με τη μία δαγκάνα, 
εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη 2020

Ποιητική συλλογή: 
Ψυχής χορδές 
εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη 2018

Συμμετοχή σε συλλογικά έργα:
«Η νεράιδα της σιωπής» (Διήγημα, Αν-
θολόγιο από τον 1ο Πανελλήνιο Δια-
γωνισμό Διηγήματος, που διοργάνωσε 
η «Εστία Ρουμλουκιωτών»)
«Αγαπημένη μου Ρίτα» (Διήγημα, Αν-
θολόγιο «Ταξίδι στην τρυφερότητα» 
- Τεύχος 3, με ποιήματα και διηγήματα 
των διακριθέντων λογοτεχνών του 6ου 
Διεθνούς Λογοτεχνικού Διαγωνισμού 
Ζωοφιλίας)

Έχω συμμετάσχει σε πολλούς λογοτε-
χνικούς διαγωνισμούς πανελλήνιους 
και παγκόσμιους, όπου η γραφή μου 
έχει τιμηθεί με βραβεία και διακρίσεις.

Ποιήματά μου και κείμενά μου έχουν 
δημοσιευτεί σε διάφορες ιστοσελίδες 
και περιοδικά λογοτεχνικού ενδιαφέ-
ροντος. Καθώς επίσης, κάποια ποιήμα-
τα έχουν μελοποιηθεί και ερμηνευτεί.
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ISBN: 978-960-468-295-9

ISBN:978-960-468-248-5 
• Σχήμα: 13,7×20,8 
• Σελ.: 66 • Τιμή: 7 €

 Κορίτσι με καπέλο
Κάλλη Κρασσά

Κοίτα, ένας άγγελος κατέβηκε
από τον ουρανό!
Ίσως, μπορέσει να μου πει
ότι δεν τα κατάφερες εσύ.

Κάπου υπάρχει μια πηγή,
πολύ θα το ‘θελα να πιω,
τ’ αθανάτο νερό της
χαρά να πάρω και ζωή.

Έλα κι εσύ μαζί,

Σ’ αγαπώ.

NEO

NEO

NEO

ISBN:978-960-468-289-8 
• Σχήμα: 16,5×23,5 
• Σελ.: 16 • Τιμή: 7 €

 Σκέψεις μικρές
Μαρία Σερετάκη

Σκέψεις μικρές σε ώρα σιγανή
Σκέψεις κρυφές με τρανταχτή φωνή
Σκέψεις τέτοιες με πιάσανε και τώρα
Τώρα που έφτασε του δειλινού η ώρα…
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Βασιλική Μουργελα
Γεννήθηκε στο χωριό Χώρα Γορτυνίας 
στην Ορεινή Αρκαδία όπου εκεί πέρασε 
τα παιδικά της χρόνια με όμορφες ανα-
μνήσεις απ’ την οικογένειά της και μονα-
δικές εικόνες της φύσης. 

Σήμερα ζει μαζί με τον σύζυγό της και 
τον γιο της στην Αθήνα, ωστόσο διατη-
ρεί ισχυρούς δεσμούς με την ιδιαίτερη 
πατρίδα της και την επισκέπτεται συχνά. 

Σπούδασε Πληροφορική.
Το μικρόβιο της συγγραφής εμφανί-

στηκε στη ζωή της σε μικρή ηλικία όπου 
έγραψε και το πρώτο της ποίημα με τίτ-
λο Το πρώτο σκαλοπάτι της ζωής.
Κυκλοφορούν τα παιδικά της βιβλία:
Από εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη:
• Ο φίλος μου ο σπουργίτης, 2016 
•  Άμπα και Λήδα δυο γάτες σε μία μαγι-

κή ιστορία, 2017
Από εκδόσεις Μέθεξις:
• Ο Αστρομικρούλης, 2016
•  Τι γυρεύουν οι ποντικοί στο παλάτι; 

2018
Ενώ το 2018 θα κυκλοφορήσει το πα-

ραμύθι της Τα φιλιά της Δανάης από τις 
εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα:
• Διήγημα Η νεράιδα της σιωπής (Αν-
θολόγιο από τον 1ο Πανελλήνιο Διαγω-
νισμό Διηγήματος, που διοργάνωσε η 
«Εστία Ρουμλουκιωτών»)
• Διήγημα Αγαπημένη μου Ρίτα (Ανθο-
λόγιο  Ταξίδι στην τρυφερότητα - Τεύχος 
3. Με ποιήματα και διηγήματα των δια-
κριθέντων λογοτεχνών του 6ου Διεθνούς 
Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Ζωοφιλίας).
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ISBN: 978-960-468-202-7
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Τα τελευταία χρόνια συμμετέχει σε 
διαγωνισμούς ποίησης και λογοτεχνίας:
• Α’ Έπαινος απο Χ.Ο.Ν 2006 στον 21ο 
Πανελλήνιο Διαγωνισμό ποίησης. 
• Γ’ Βραβείο θεατρικού παιδικού έργου 
από Ε.Τ.Ε.Π.Κ 2016 στον 16ο Λογοτεχνικό 
διαγωνισμό .
• Τιμητική Διάκριση ποίησης από 
Δ.Ε.Ε.Λ 2017.
• Γ’ Βραβείο Διηγήματος από τον Φι-
λοζωικό Σύλλογο Φθιώτιδας σε συνδι-
οργάνωση με την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας Π. Ε. Φθιώτιδας και τον Δήμο 
Λαμιέων 2017 στον 6ο Διεθνή Λογοτε-
χνικό Διαγωνισμό Ζωοφιλίας.
• Β ΄Βραβείο Ποίησης από το Πνευμα-
τικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας, το 
Σύνδεσμος Φιλολόγων Λευκάδας και 
την Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών, στον 
3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης το 
2017.

Ποιήματά της και κείμενα της έχουν 
δημοσιευτεί σε διάφορες ιστοσελίδες 
λογοτεχνικού ενδιαφέροντος.

Συμμετέχει σε εθελοντικές δράσεις 
των Δημοτικών Βιβλιοθηκών και είναι 
συντονίστρια στη Λέσχη Ανάγνωσης 
9-12 ετών στη Βιβλιοθήκη Ηρακλείου 
Αττικής.

Κάνει διαδραστικές παρουσιάσεις σε 
Παιδικούς Σταθμούς, Νηπιαγωγεία, Δη-
μοτικά και Βιβλιοθήκς, προσπαθώντας 
να μεταλαμπαδεύσει την αγάπη της για 
το βιβλίο στους μικρούς της φίλους.
email: vaso_mourg@hotmail.com
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 Ψυχής χορδές
Βασιλική Μουργελά

Μία συλλογή ποιημάτων που ξεδιπλώ
νει απαλά τα πέταλα της αγάπης για τον 
σύντροφό, την οικογένεια και τον συ
νάνθρωπο. Η ψυχή αφουγκράζεται 
τούτο το συναίσθημα και το μεταφέρει 
ως αέρινο τραγούδι στις χορδές της.
Επίσης νότες ανάμνησης και νοσταλ γίας 
για μια αλλοτινή εποχή, αναδύονται και 
σκορπίζουν άρωμα πατρίδας.

ISBN: 978-960-468-202-7 
• Σχήμα: 16,5×23,5  
• Σελ.: 64 • Τιμή: 8 €

αλικη οικονομου-γιωτακου
Η Αλίκη Οικονόμου - Γιωτάκου γεν-
νήθηκε σ’ ένα χωριό των Αγράφων 
Θεσσαλίας, τη Ρεντίνα. Μεγάλωσε 
στα Τρίκαλα. Σπούδασε κλασική 
φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δίδα-
ξε για πολλά χρόνια σε Λύκειο της 
Λάρισας, για δύο χρόνια στο Ελλη-
νικό σχολείο στο Παρίσι και μετά 
την επιστροφή της στην Ελλάδα, 
στο Λύκειο Παπάγου, απ΄όπου και 
συνταξιοδοτήθηκε. Οι δραστηριό-
τητές της, πέρα από τα εκπαιδευ-
τικά της καθήκοντα, επεκτείνονταν 
σε ομιλίες σε κύκλους νέων μητέ-
ρων, σε διαλέξεις στο Πνευματικό 
κέντρο Χολαργού και στο Λαϊκό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών. 

Τον Μάιο του 2013 κυκλοφό-
ρησε το μυθιστόρημά της με τίτ-
λο Ζωή σε δύο Χρώματα, το οποίο 
βρίσκεται ήδη στην 3η έκδοση. Τον 
Ιούνιο του 2014 κυκλοφόρησε το 
δεύτερο μυθιστόρημά της με τίτλο 
Καληνύχτα τώρα, Μάνο και τον Ιού-
λιο του 2016 το τρίτο μυθιστόρημα 
με τίτλο Κόκκινη βροχή. 

Με τους χτύπους της καρδιάς 
μου είναι η πρώτη της ποιητική 
συλλογή.

Έχει ένα μυθιστόρημα σε εξέλι-
ξη και ανέκδοτη συλλογή 190 ποι-
ημάτων.

Είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών 
και πέντε εγγονών. Τα τελευταία 
τριάντα χρόνια ζει στον Χολαργό. 

ποιήματα και  στοχασμοί
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ISBN: 978-960-468-203-4
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 Με τους χτύπους  
της καρδιάς μου
Αλίκη Οικονόμου-Γιωτάκου

Mια συλλογή ποιημάτων, όπου οι χτύ
ποι της καρδιάς της συγγραφέως αγγί
ζουν με απαλότητα θέματα απλά, αλλά 
και σημαντικά, για τον έρωτα, την αγά
πη που είναι ράγισμα του Εγώ μας, για 
τη χαρά, τον πόνο, το δύσκολο σήμερα, 
την Πατρίδα. 
Ανάμεσα σε όλα αυτά ξεδιπλώνονται 
στοχασμοί, σαν ανάσασμα για μια κα
λύτερη ζωή.ISBN: 978-960-468-203-4 

• Σχήμα: 16,5×23,5  
• Σελ.: 64 • Τιμή: 8 €

ISBN: 978-960-468-239-3

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΑΪΣΗ

Η Χριστίνα Ραΐση γεννήθηκε 
στη νήσο Άνδρο. 
Έχει εκδώσει 5 βιβλία:
• Νοσταλγώ, διηγήµατα.
• Αννέζα, µυθιστόρηµα.
• Διάλογοι στον Τσεσμέ, συγ-

γραφική συνεργασία.
• Ο καπετάνιος του Κάβο Ντό-

ρο, διηγήµατα.
• Μια φούχτα ουρανός, ποίηση.
Οι δηµοσιεύσεις της παρου-
σιάζονται σε κυκλαδίτικες 
εφηµερίδες. Αρθρογραφεί 
στην εφηµερίδα Ανδριακή 
της νήσου Άνδρου.
Η ποιητική συλλογή Μεγάλος 
ερωτικός αποτελεί το 6ο βι-
βλίο της.  

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΑΪΣΗ

Ποιήματα
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 Μεγάλος ερωτικός
Χριστίνα Ραΐση

Ο έρωτας είναι η διαχρονική αξία που 
ορίζει και καθορίζει τελικά την ποίηση. 
Στίχοι ζωντανοί και αισθησιακοί, που 
κινούνται ανάμεσα στο γήινο και το θεϊ
κό και αποτυπώνουν το ερωτικό βίωμα 
από το μεθυστικό του παραλήρημα ως 
την οδυνηρή κατάσταση και το αίσθημα 
της απαελπισίας και της εκγατάλειψης 
που προκαλεί η απώλειά του.

ISBN: 978-960-468-239-3 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 40 • Τιμή: 7 €

 Κόκκινο φεγγάρι
Χριστίνα Ραΐση

Ταξίδι αργό, στο κορμί,
στα Ύψη ο Ηδονικός
Απόπλους.

Φευγαλέα ΕΠΑΦΗ.
Οργασμική απογείωση.

Εραστής
καλοκαιρινής αύρας…

Αφρολουσμένο Νησί της
Αφροδίτης… 

ISBN:978-960-468-270-6 
• Σχήμα: 13,7×20,8 
• Σελ.: 30 • Τιμή: 7 €

Χριστίνα  Ραΐση

Κόκκινο Φεγγάρι

ISBN: 978-960-468-270-6

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΑΪΣΗ

Η Χριστίνα Ραΐση γεννή-
θηκε στη Νήσο Άνδρο.  
Έχει εκδώσει έξι βιβλία.
Νοσταλγώ, διηγήματα.
Αννέζα, μυθιστόρημα.
Διάλογοι στο Τσεσμέ,  
συγγραφική εργασία.
Ο καπετάνιος του Κάβο-Ντόρο, 
διηγήματα.
Μια φούχτα Ουρανός, ποίηση.
Μεγάλος Ερωτικός, ποίηση.
Η Ποιητική Συλλογή:  
ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΕΓΓΑΡΙ απο-
τελεί το έβδομο βιβλίο της.

Ταξίδι αργό, στο κορμί,
στα Ύψη ο Ηδονικός
Απόπλους.

§

Φευγαλέα ΕΠΑΦΗ.
Οργασμική απογείωση.

§

Εραστής
καλοκαιρινής αύρας...

§

Αφρολουσμένο Νησί της
Αφροδίτης...

Ποιήματα
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 Mπαλάντα της ζωής 
Βιογραφία εποχής 

Κώστας Σ. Λυκιαρδόπουλος
Memoirs 
Κώστα Σ. Λυκιαρδόπουλου 
Ρωσίας - Ελλάδας, 1888-2016

Τα απομνημονεύματα αυτά καλύπτουν 
περίοδο 128 ετών από τη γέννηση της 
μητέρας μου στη Ρωσία μέχρι σήμερα. 
Τα πρώτα 46 χρόνια διαδραματίζονται 
στη Ρωσία, τα επόμενα 82 στην Ελλά
δα. Περιλαμβάνουν ολόκληρο τον 20ό 
αιώνα, στη διάρκεια του οποίου συνέ
βησαν κοσμοϊστορικά γεγονότα. Πόλε
μοι, επαναστάσεις, εμφύλιοι αλληλο
σπαραγμοί, τα οποία βιώσαμε κατά τον 
χειρότερο τρόπο.
Ιδιαιτέρως οι κομμουνιστικές επαναστά
σεις, η Οκτωβριανή το 1917 στη Ρωσία 
και η Δεκεμβριανή το 1944 στην Ελλά
δα, είχαν ολέθριες συνέπειες για την 
οικογένειά μου.
Η καταγραφή και η περιγραφή επεκτεί
νονται στις περισσότερες φάσεις της 
ζωής. Πλούτος, φτώχεια, ευτυχία, δυ
στυχία, πείνα, έσχατη ανέχεια, απελπι
σία, απόγνωση, σωτηρία, τύχη, «από 
μηχανής θεός», λύπη, αισιοδοξία, με
λέτη, ορειβασία, ταξίδια, απαισιοδοξία, 
είναι καταστάσεις που αποδίδονται σε 
έμμετρο ποιητικό λόγο.

ISBN: 978-960-468-153-2 
Σχήμα: 16,5×24 • Σελ.: 368  
• Τιμή: 17 €
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ISBN: 978-960-468-159-4

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΛΟΥΖΗ

Η Ευφροσύνη Λούζη γεννή-
θηκε το 1988 στην Αθήνα, 
όπου ζει μόνιμα, και κατάγεται 
από τον Πόρο Τροιζηνίας. Έχει 
σπουδάσει Κλασική Φιλολο-
γία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννί-
νων και έχει παρακολουθήσει 
μαθήματα για ένα εξάμηνο 
στο Πανεπιστήμιο της Γρανά-
δας της Ισπανίας μέσω του 
προγράμματος Erasmus. Γνω-
ρίζει άπταιστα τη Γαλλική και 
μιλάει Αγγλικά και Ισπανικά. 
Εργάζεται στον ιδιωτικό το-
μέα και διδάσκει φιλολογικά 
μαθήματα. Διαβάζει λογοτε-
χνία και από μικρή γράφει 
ποιήματα. Έχει κάνει δημοσι-
εύσεις σε περιοδικά και εφη-
μερίδες. Ακόμη, είναι μέλος 
θεατρικής ομάδας, ενώ πα-
ράλληλα της αρέσει να ζω-
γραφίζει, να παίζει κιθάρα και 
αρμόνιο. Ήταν μέλος της Εθνι-
κής Ομάδας Κωπηλασίας με 
την οποία απέσπασε τέσσερα 
αργυρά μετάλλια.
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 Σκιάς Όναρ
Ευφροσύνη Λούζη

Ποιήματα που σκιαγραφούν τον άνθρω
πο και ψιθυρίζουν την αδιάκοπη ελπίδα 
του να αγγίξει το όνειρο, μέσα από το 
βαθυστόχαστο ταξίδι της ύπαρξης. 
Εμπειρίες ζωής μέσα στη φύση, επαφής 
με τον έρωτα, το φόβο, το χωρισμό, την 
τολμηρή νεότητα και την εσωτερική 
μάχη για ζωή! Σκιάς όναρ ο άνθρωπος, 
λοιπόν...!
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 Τζων Κητς
Ποιητική μετάφραση:
Κώστας Λυκιαρδόπουλος

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Η μετάφραση του Κώστα Λυκιαρδόπου
λου των ποιημάτων του Τζων Κητς πε
ριλαμβάνει σημαντικά έργα  του Άγγλου  
ρομαντικού και λυρικού ποιητή. Πολλά 
από τα ποιήματά του έχουν επιρροές από 
την αρχαία ελληνική μυθολογία, στα 
οποία γίνεται προ  σπάθεια να εκφράσει 
μια γενικότερη φιλοσοφική στάση για τη 
ζωή. Άλλα γνωστά του ποιήματα χαρα
κτηρίζονται από δυνατές εικόνες και 
σχήματα λόγου. Επίσης, κάποιες από τις 
γυναίκες της ζωής του ασκούν επίδραση 
στο έργο του. Γενικά, στην ποίηση του 
Κητς αντανακλάται μια ζωγραφική σχε
δόν εντύπωση του πράγματος ή της 
κατάστασης που περιγράφει.

ISBN: 978-960-468-116-7
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Ποιητική μετάφραση:  
ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΖΩΝ ΚΗΤΣ

Ποιήματα

ΤΖΩΝ ΚΗΤΣ

Ο Τζων Κητς (John Keats) (31 Οκτωβρίου 
1795 – 23 Φεβρουαρίου 1821) ήταν Άγ-
γλος ρομαντικός λυρικός ποιητής που 
γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1795 και πέ-
θανε στη Ρώμη το 1821. Αφιέρωσε τη 
σύντομη ζωή του στην τελειοποίηση 
μιας ποίησης που χαρακτηρίζεται από 
δυνατές εικόνες και σχήματα λόγου, τη 
μεγάλη αισθητική έλξη που ασκεί και την 
προσπάθεια να εκφράσει μια φιλοσοφι-
κή στάση μέσα από τους μύθους της 
κλασικής αρχαιότητας. Πέθανε στα 25 
του χρόνια από φυματίωση στη Ρώμη 
όπου είχε πάει αναζητώντας θεραπεία. 
Τα γνωστότερα ποιήματά του είναι ο 
Ενδυμίων (Endymion), Η ωραία χωρίς 
οίκτο (La Belle Dame sans Merci), Ωδή 
στη μελαγχολία (Ode on melancholy), 
Ωδή σ ένα αηδόνι (Ode to a Nightingale), 
Ωδή σε μια ελληνική Υδρία (Ode to a 
Grecian Urn), Ωδή στην Ψυχή (Ode to 
Psyche), Η παραμονή της Αγίας Αγνής, 
(The eve of St. Agnes) και ο Υπερίων 
(Hyperion).
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ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ

Γεννήθηκε στη Ρωσία το 1928. Μεγάλω-
σε και σπούδασε στην Αθήνα και είναι 
διπλωματούχος Αγγλικών Σπουδών του 
Κέμπριτζ. Εργάστηκε σε ναυτιλιακή 
εταιρεία και σε φροντιστήρια ως καθη-
γητής Αγγλικών. Επίσης ασχολήθηκε με 
μεταφράσεις διαφόρων κειμένων από τα 
Αγγλικά στα Ελληνικά και το αντίστρο-
φο. Έγραφε τακτικά αγγλικά και ελληνι-
κά άρθρα στο περιοδικό Ύπαιθρο, επίσης 
στην εφημερίδα Τα Νέα. Μετέφρασε τον 
Mr. Poly του Wells, καθώς και τεχνικά 
επαγγελματικά βιβλιάρια και μικρές 
ιστορίες από τα Ρωσικά. Μετέφρασε τη 
συλλογή ποιημάτων Γραπτές Κραυγές 
από τα Ελληνικά στα Αγγλικά. Η πιο ση-
μαντική μετάφραση όμως ήταν το βιβλίο 
ποιημάτων του μεγάλου Άγγλου ποιητή 
Τζων Κητς σε έμμετρο ποιητικό λόγο, 
από τα Αγγλικά στα Ελληνικά, γεγονός 
που θεωρήθηκε ένα δύσκολο και εξαιρε-
τικό εγχείρημα.
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Γεννήθηκα στην Αθήνα όπου ζω 
μέχρι σήμερα με την οικογένειά 
μου. Η αγάπη μου για τις τέχνες 
και τα γράμματα ξεκίνησε σαν ευ-
χαρίστηση μέσα από τις σχολικές  
δραστηριότητες. Μαθήτρια ακόμα 
του Δημοτικού Σχολείου έγραψα 
το πρώτο μου ποίημα. Μεγαλώνο-
ντας ασχολήθηκα με την ποίηση, 
τη ζωγραφική, με σπουδές κλασι-
κής και μοντέρνας κιθάρας στο 
Εθνικό Ωδείο, εργάστηκα ως μου-
σικός παραγωγός στο ραδιόφωνο 
και ασχολήθηκα με το θέατρο και 
την εξέλιξή του. Η αγάπη μου για 
τη φωτογραφία και την πόλη που 
με «ανέθρεψε» με οδήγησε στη 
φω τογράφηση των ιστορικών και 
αρχαιολογικών μνημείων της Αθή-
νας για δέκα συνεχή χρόνια. Ασχο-
λήθηκα με την εκμάθηση της τουρ-
κικής γλώσσας και τη μετάφραση 
τουρκικών ποιημάτων. 

Η πρώτη ποιητική συλλογή Ανεκ-
πλήρωτοι Έρωτες κυκλοφορεί από 
τις Εκδόσεις Ελληνική Πρωτοβουλία.

Μαργαρίτα Αρβανίτη

Ποιήματα

Του 

ζωής
και της

έρωτα έρωτα 
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 Του έρωτα  
και της ζωής
Μαργαρίτα Αρβανίτη

Ποιήματα ερωτικά, γεμάτα προσδοκίες 
για την ανάγκη της ποθητής αποδοχής 
που βιώνουν οι άνθρωποι μεταξύ τους, 
Του Έρωτα και της Ζωής. Πλημμύρα 
αισθημάτων και ζωής, μηνυμάτων για 
όσα ζούμε με τον έρωτα μέσα από τις 
αντινομίες του. Ο έρωτας μας γνωρίζει 
το νόημα της ζωής! Άλλο να υπάρχεις 
και άλλο να ζεις! Άνδρας και γυναίκα 
μαζί, η υπέρτατη αρμονία της ένωσης 
σε σάρκα μία.
Ποιητική συλλογή, από τον σχεδιασμό 
της μικρή, οικονομικά προσιτή, μόνο 
ερωτική, για να μπορεί να λειτουργήσει 
και ως δώρο σε μέρες γιορτής, αγάπης, 
την ημέρα των ερωτευμένων και όχι 
μόνο! Επιθυμητός προορισμός, οι καρ
διές των ανθρώπων!
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H Ιωάννα Κουτρολού γεννήθηκε 
στο Αγρίνιο και κατοικεί στην Αθήνα. 
Είναι ειδική παιδαγωγός ΜSc, φιλό-
λογος και συγγραφέας. Είναι τακτικό 
μέλος της Ένωσης Λογοτεχνών Βό-
ρειας Ελλάδας (ΕΛΒΕ), μέλος του 
Ομίλου για την UNESCO Τεχνών Λό-
γου και Επιστημών Ελλάδος, μέλος 
της ΜΚΟ Ινστιτούτο Ρητορικών και 
Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδος 
(ΙΡΕΣΕ). Το 2012 ήταν μέλος της 
ΜΚΟ Ελληνική Ένωση για την Προ-
ώθηση της Ρητορικής στην Εκπαί-
δευση. Λαμβάνει μέρος ως ομιλή-
τρια σε παιδαγωγικά – φιλολογικά 
συνέδρια, βιωματικά εργαστήρια και 
παρουσιάσεις βιβλίων συγγραφέων 
κ.ά.

Έως σήμερα έχουν εκδοθεί τα βι-
βλία της Θυματοποίηση και σχολική 
βία, και Σχολική φοβία από τις εκδό-
σεις Το Ανώνυμο Βιβλίο, και το παι-
δικό βιβλίο Ο Ωκεα νούλης από τις 
εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη.
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 Αθέατες Όψεις
Ιωάννα Κουτρολού

Προβλήματα της ανθρώπινης ύπαρξης 
Απρόσωποι άνθρωποι
Φόβος στις προσωπικές σχέσεις
Αναταραχή στην κοινωνικοπολιτική ζωή
Ανασφάλεια για τις διεθνείς εξελίξεις
Διχασμός συνειδήσεων
Αποπροσανατολισμός αξιών 
Ομηρία ελεύθερης σκέψης
Όψεις ενός άκρατου ρεαλισμού και μιας 
αθέατης παραδοχής της πραγματικότητας 
σε ένα ανταγωνιστικό και άκρως τεχνο
κρατικό κοινωνικό γίγνεσθαι υπό το πρί
σμα ενός επερχόμενου σκοταδισμού!
Όλα αυτά συνθέτουν το ποιητικό παζλ με 
τίτλο Αθέατες Όψεις.
Πόσο αντέχεις να αντικρίσεις την αλή
θεια; Πόσα χιλιόμετρα μπορείς να δια
νύσεις για να φτάσεις στη θέασή της;
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 Στην ανέμη του ήλιου
Σωκράτης Γερ.Μελισσαράτος

Μια συλλογή ήχων και χρωμάτων 
όπου η ψυχή σπρώχνει τον νου πιο 
βαθιά στα αναπάντητα ερωτήματα.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ  ΓΕΡ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΣ
                        
Ο ποιητής Σωκράτης Γερ. Μελισσα-
ράτος γεννήθηκε στο Νεοχώρι Μεσο-
λογγίου και ανδρώθηκε   στην Αθήνα.
Σπούδασε Πολιτικός Υπομηχανικός 
με μεταπτυχιακές σπουδές στη ΣΕ-
ΛΕΤΕ. Ασχολείται με τη Λογοτεχνία 
και κυρίως με την Ποίηση από τα Γυ-
μνασιακά του χρόνια καθώς και με 
τη Ζωγραφική.  Πίνακές του κοσμούν 
ιδιωτικές συλλογές.
Είναι τακτικό μέλος Του Φιλολογικού 
Συλλόγου «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» 
της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών 
(Ε.Ε.Λ) 
και της Αιτωλικής Πολιτιστικής Εται-
ρείας (ΑΙ.ΠΟ.Ε).
Επέλεξε να κάνει την πρώτη εμφάνι-
σή του στα Ελληνικά Γράμματα με την 
επική δημιουργία του 
«ΣΤΟΥ  ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΥ  ΤΗ  ΡΟΗ»  
(πλέον 10.000  στίχοι).
Ποίησή του έχει καταχωρηθεί στη 
«Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελ-
ληνικής Λογοτεχνίας» του ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΧΑΡΗ ΠΑΤ-
ΣΗ, σε Ανθολογίες Ελληνικές και Ξέ-
νες, καθώς και σε Λογοτεχνικά Περι-
οδικά.

Πήρε το Α΄ Βραβείο  Ποίησης (2011) 
της  Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών 
για την Ποιητική του Σύνθεση «ΤΗΣ 
ΦΥΣΗΣ Ο ΛΟΓΟΣ». 
Το έργο μεταφράστηκε στην πολω-
νική γλώσσα με τίτλο «Głos Natury» 
εκδ. Wydawnictwo Ibis, Βαρσοβία 
2016.

Επίσης πήρε  το Α΄ Βραβείο  (Ποίηση) 
στο Διεθνή Λογοτεχνικό Διαγωνισμό 
«Σαλαμίνια  2011» του Δήμου Σαλα-
μίνας.

Τιμήθηκε το 2011 από τον ΟΜΙΛΟ 
UNESCO  Νομού Πειραιώς και Νήσων 
με ΕΠΑΙΝΟ και αναμνηστικό Μετάλ-
λιο για την προσφορά του στον Πολι-
τισμό.

Τιμήθηκε το 2015 από το ΠΟΛΙΤΙΣ-
ΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ LITERATURA ET ARTES 
(Λευκωσία-Κύπρος) με ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΔΙ-
ΠΛΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ  ΣΤΑ  
ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΓΡΑΜΜΑΤΑ. 

Τιμήθηκε επίσης το 2015 από τη 
Σύνταξη του περιοδικού «POEZIA 
dzisiaj», «Η ΠΟΙΗΣΗ σήμερα» και από 
την Επιτροπή της Παγκόσμιας Ημέ-
ρας Ποίησης UNESCO στην Πολωνία  
με δίπλωμα τιμής για την προσφορά 
του στην Πολωνο-ελληνική λογοτε-
χνική συνεργασία.
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 Μπαλκόνι με θέα
Αβραάμ Κ. Παπαδόπουλος

Το έργο επιδιώκει να δείξει το μπέρδεμα 
στις σημερινές ανθρώπινες σχέσεις όλων 
των ειδών και τη φαινομενικότητα των 
πραγμάτων. Ουσιαστικά, όμως, το έργο 
είναι μία σύγχρονη κοινωνική κωμωδία, 
που αναφέρεται στα προβλήματα της επο
χής μας και κάνει αναφορά στη γενοκτονία 
των Ποντίων αλλά και στη Μικρασιατική 
καταστροφή. Ένα νεοκλασικό σπίτι θα 
φιλοξενήσει τον εκφυλισμό της ανθρω
πότητας, με γνώμονα τη μετάλλαξη των 
ηθών και της ανθρώπινης ύπαρξης. Μία 
παράξενη κατάσταση για τους ανθρώπους 
κάθε φύλου, που είτε το θέλουν είτε όχι 
γίνονται κάτι άλλο από αυτό που στην 
πραγματικότητα είναι.
Το έργο έχει στόχο να χτυπήσει το καμπα
νάκι της αφύπνισης στην κοινωνία, με 
κωμικό τρόπο, για τα ουσιαστικά προβλή
ματα που συνεχίζει να δημιουργεί στον 
άνθρωπο το καθεστώς και η παγκοσμιο
ποίησή του.
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 Οι ένοχοι
Αβραάμ Κ. Παπαδόπουλος

Πώς νιώθεις όταν έχεις τα πάντα; Πώς 
νιώθεις όταν καταλήγεις να μην έχεις τί
ποτε άλλο εκτός από σκουπίδια; Μήπως 
όλες μας οι επιθυμίες καταλήγουν σε 
κάδους απορριμμάτων, όπως σε αυτούς 
που διαμένουν οι ήρωες του έργου;
Σε αυτό το έργο όλα τα αγαθά και οι φι
λοδοξίες εγκαθίστανται στους κάδους. Η 
σατιρική αποδόμηση δεν θα αφήσει τίπο
τε ανέγγιχτο. Τα αντικείμενα του πόθου θα 
γίνουν όλα ένα σύνολο από ευτελή και 
γελοία υλικά που θα θρέψουν το σπιρτό
ζικο πνεύμα των ηρώων. Αυτοί, μέσα από 
τις παλινδρομήσεις τους, θα χτίσουν ξανά 
μια σχέση με τον κόσμο. Είναι πρώην 
βασιλείς –άρα λαμόγια– και νυν αναχω
ρητές – κάτι σαν ιερομάρτυρες. Η απί
στευτη αυτή σύνθεση τους κάνει κριτικούς, 
ευχάριστους και πρωτότυπους... και πάνω 
απ’ όλα τους κάνει να ονειρεύονται... 
ακόμα και μέσα στους κάδους... 
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 Δόνια Ροσίτα  
η Γεροντοκόρη  
ή Η γλώσσα  
των λουλουδιών
Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, 
Αλεξάνδρα Γκολφινοπούλου, 
Ασπασία Καμπύλη, Ματθίλδη Σιμχά

ΣΥΛΛΟΓΙΚΉ ΜΕΤΑΦΡΑΣΉ

Η Δόνια Ροσίτα η Γεροντοκόρη ή Η 
γλώσσα των λουλουδιών (1935) είναι 
μια κωμωδία του κιτς και ταυτόχρονα ένα 
δράμα εποχής με φόντο την ισπανική 
επαρχία στα τέλη του 19ου και τις αρχές 
του 20ού αιώνα, μέσα από το βλέμμα 
μιας γυναίκας που αποδέχεται με πόνο 
την αξιολύπητη γελοιότητα της κοινωνίας 
που την περιβάλλει και της ίδιας της 
ύπαρξής της. Το μεγαλείο της κωμω δίας 
ή του δράματος του Λόρκα έγκειται στο 
σπάνιο συγκερασμό που επιτυγχάνει 
ανάμεσα στον ποιητικό συμβολισμό και 
την καθημερινότητα, ανάμεσα στο λυρι
σμό και τον ανθρώπινο πόνο.

ISBN: 978-960-468-204-1 
• Σχήμα: 16,5×23,5  
• Σελ.: 80 
• Τιμή: 12 €

 Απόδειξη αγάπης/ 
Το έρημο νησί
Ρομπέρτο Αρλτ

Ο Ρομπέρτο Αρλτ θεωρείται μία από τις πιο 
αιρετικές φιγούρες της λατινοαμερικάνικης 
πεζογραφίας. Οκτώ χρονών πούλησε το 
πρώτο του διήγημα σε κάποιον γείτονά του. 
Μέχρι το 1932 εκδίδει τέσσερα μυθιστο
ρήματα, για να στραφεί στη συνέχεια στη 
δραματουργία και τη δημοσιογραφία. Σή
μερα, θεωρείται πρόδρομος συγγραφέων 
του βεληνεκούς του Χούλιο Κορτάσαρ, του 
Ερνέστο Σάμπατο, του Χουάν Κάρλος 
Ονέτι ή του Ρικάρντο Πίλια. Στην παρούσα 
έκδοση παρουσιάζονται, δύο από τα γνω
στότερα θεατρικά έργα του: το Prueba de 
amor [Απόδειξη αγάπης], του 1932, και το 
La isla desierta [Το έρημο νησί], του 1937. 

ISBN: 978-960-468-175-4  
• Σχήμα: 16,5×23,5  
• Σελ.: 48 
• Τιμή: 10 €
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 7/24 ή Ο θρύλος του 
άντρα που αιωρείται 
πάνω από τα πάρκα
Enric Nolla

Ένα ατύχημα στο κέντρο μιας πόλης είναι 
η αφορμή για τη συνάντηση, άμεση ή 
έμμεση, επτά χαρακτήρων. Με βασικό 
χώρο την αίθουσα αναμονής σε κάποιο 
νοσοκομείο, ο βραβευμένος καταλανός 
θεατρικός συγγραφέας Enric Nolla κα
τασκευάζει μια εξαιρετικά χαμηλόφωνη 
ελεγεία στην προσμονή και την απώλεια, 
δανειζόμενος τη δομή των επτά ημερών 
της δημιουρ γίας του κόσμου.

ISBN: 978-960-468-065-8  
Σχήμα: 16,5×23,5 • Σελ.: 72 Τιμή: 8 €

 Ιστορία μιας σκάλας
Αντόνιο Μπουέρο Βαγέχο

Η Ιστορία μιας σκάλας, του Αντόνιο 
Μπουέρο Βαγέχο, θεωρείται ως ένα από 
τα κορυφαία έργα της ισπανικής λογοτε
χνίας. Προκάλεσε μεγάλη αίσθηση για 
το ρεαλιστικό χαρακτήρα και το κοινωνι
κό περιεχόμενό του. Σημάδεψε βαθιά 
την ισπανική δραματουργία και εγκαινία
σε στην ισπανική σκηνή ένα θέατρο που 
βρίσκεται σε επαφή με την κοινωνία και 
χρησιμοποιεί το ρεαλισμό ως κινητήριο 
μοχλό για να καταγράψει τις αγωνίες και 
τα αδιέξοδα των καθημερινών ανθρώπων

ISBN: 978-960-468-091-7 
Σχήμα: 16,5×23,5 • Σελ.: 96 Τιμή: 10 €

 RED-X
Πολύνα Γκιωνάκη

Η βία κατά των γυναικών είναι έγκλημα, 
όμως υφίσταται καθημερινά δίπλα μας… 
στο σπίτι μας… Η τέχνη δεν κλείνει τα 
μάτια, δεν δείχνει ανοχή. Η τέχνη φωνάζει 
RED X. Μια γυναίκα αναβιώνει τη σχέση 
που τη σημάδεψε ακούγοντας τζαζ και 
«χορεύοντας με τον διάβολο». Η βία που 
έχει υποστεί την κάνει να οραματίζεται τον 
εαυτό της με τη μορφή ζώου. Η γυναίκα
ζώο παλεύει να σπάσει τις αλυσίδες…
Θα τα καταφέρει;

ISBN: 978-960-468-158-7 
Σχήμα: 13,7×20,8 • Σελ.: 48 Τιμή: 8 €

 Ρωμαίος & Ιουλιέτα 
στον καθρέφτη
Πέπη Οικονομοπούλου

Έτος 1999. Στο Κρατικό Θέατρο της Βε
ρόνας συντελείται μεγάλη αισθητική δια
μάχη όσον αφορά την υποκριτική ανάμε
σα στους ακαδημαϊκούς Μοντέγους, που 
έχουν κατακτήσει την Κεντρική Σκηνή, και 
στους πρωτοποριακούς Καπουλέτους, 
που βασιλεύουν στην Πειραματική Σκηνή. 
Οι Καπουλέτοι αποφασίζουν να ανεβά
σουν στη σκηνή τους το «Ρωμαίος και 
Ιουλιέτα» του Σαίξπηρ και πρόκειται να 
κάνουν οντισιόν. Tο μαθαίνουν οι Μοντέ
γοι και... η συνέχεια επί της σκηνής.

ISBN: 978-960-468-019-1  
Σχήμα: 13,5×20,8 • Σελ.: 88 Τιμή: 10 €

 Και τα ψάρια βγήκαν 
να πολεμήσουν ενάντια 
στους ανθρώπους
Ανχέλικα Λίντελ

Η ισπανίδα συγγραφέας και performer 
Ανχέλικα Λίντελ, μια από τις σημαντικό
τερες φιγούρες της σύγχρονης ευρωπα
ϊκής θεατρικής πρωτοπορίας, καταπιά
νεται στο συγκεκριμένο έργο με τους 
αλλεπάλληλους πνιγμούς μεταναστών 
που διασχίζουν τη Μεσόγειο από τη Βό
ρειο Αφρική προς τις ακτές της Ισπανίας. 
Με ύφος που ταλαντεύεται ανάμεσα στο 
καυστικό χιούμορ και τη λυρική επιθετι
κότητα, καταθέτει ένα κείμενομανιφέστο 
τόσο για την ανθρωπιστική τραγωδία όσο 
και για την αποστασιοποίηση και την πο
λιτική παθητικότητα της Ευρώπης.

ISBN: 978-960-468-075-7 
Σχήμα: 16,5×23,5 • Σελ.: 88 Τιμή: 6 €

 Ανακύκλωση σωστή…
Αλέκα Τσιτσιπά

Ένα θεατρικό έργο που απευθύνεται σε 
μικρούς και μεγάλους.
Μέσα από τις ξεκαρδιστικές ιστορίες 
διαμορφώνεται κοινωνική συνείδηση και 
αποκαλύπτεται η αξία της ανακύκλωσης.

ISBN: 978-960-468-230-0 
Σχήμα: 16,5×23,5 • Σελ.: 64 • Τιμή: 9 €
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Η αναγκαιότητα της ανάγνωσης είναι ένα δοκίμιο, μια 
προσωπική εξομολόγηση, ένα κείμενο προβληματι
σμού και μια ελεύθερη περιδιάβαση στον μαγικό κόσμο 
της ανάγνωσης. Πρόκειται για τη γραπτή κατάθεση της 
βαθιάς πεποίθησης και πίστης του συγγραφέα ότι η 
ανάγνωση ως βαθιά πνευματική πράξη και εσωτερική 
διεργασία, ιδιαίτερα σήμερα, είναι κάτι παραπάνω από 
αναγκαία. 

Το διαδίκτυο κατέχει σημαντική θέση στη ζωή των 
παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπη
ρία. Στα πλαίσια μιας ψυχοκοινωνικής προσέγγισης, 
παρουσιάζονται ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα που 
διερευνούν τον ρόλο του διαδικτύου στην άρση του 
κοινωνικού αποκλεισμού, μέσα από την ανάλυση 
τριών βασικών αξόνων: της εκπαίδευσης, των διαπρο
σωπικών σχέσεων και της κοινωνικής συμμετοχής.
Το βιβλίο απευθύνεται σε οποιονδήποτε μοιράζεται 
την εικονική πραγματικότητα, με την οποία μπορεί να 
διασφαλίσει μια νέα συνθήκη, απαλλαγμένη από τις 
κοινωνικές συμβάσεις της διά ζώσης επικοινωνίας. 

 Η πόλη στον χώρο και τον χρόνο 
Τέχνη – Φιλοσοφία – Πολιτική
Ιωάννης Φίκας

ISBN: 978-960-468-200-3 
• Σχήμα: 16,5×23,5  
• Σελ.: 104 • Τιμή: 15 €

Το βιβλίο προσκαλεί τον αναγνώστη σ’ ένα ταξίδι στον 
χώρο και τον χρόνο, σε μια μοναδική φιλοσοφική και πο
λιτιστική περιπέτεια, η οποία αρχίζει από την πόλη των 
Θηβών, την Αθήνα, τη Ρώμη, το Παρίσι, τη Φλωρεντία, το 
Λονδίνο, την Πράγα, τη Βενετία, τη Βιέννη και φθάνει ως 
τις ημέρες μας.

δοκίμιο

μελέτη

 Philosophy & Leadership
Lectures on Education, Art, Philosophy & Culture
Ιωάννης Φίκας

ISBN: 978-960-468-182-2 
• Σχήμα: 16,5×23,5  
• Σελ.: 92 • Τιμή: 14 €

Το βιβλίο Philosophy & Leadership περιλαμβάνει δώδε
κα διαλέξεις που δόθηκαν τα τελευταία δέκα χρόνια σε 
πανεπιστήμια της Αθήνας, της Μόσχας και του Λονδίνου, 
με θέματα τη φιλοσοφία, την τέχνη και τον πολιτισμό. 
Η αληθινή τέχνη έχει ένα μήνυμα που απευθύνεται σε 
όλους του ανθρώπους, ενώ εναρμονίζει τον κόσμο των 
αισθήσεων με τον αρχετυπικό κόσμο της διαίσθησης.

 Οι μύθοι του αρχαίου κόσμου 
Ιωάννης Φίκας

ISBN: 978-960-468-240-9 
• Σχήμα: 16,5×23,5  
• Σελ.: 176  • Τιμή: 15 €

Το βιβλίο παρουσιάζει με συγκριτικό τρόπο τους μύθους 
της αρχαίας Ελλάδας, της Αιγύπτου, της Ινδίας, του Θιβέτ, 
της Κίνας, της Ιαπωνίας, του Ιράν καθώς και τους μύθους 
των πολιτισμών του Μεξικού και του Περού.
Σκοπός των μύθων αυτών είναι να δώσουν τις αρχές που 
θα ζωογονήσουν το μέλλον και να οδηγήσουν τον άνθρω
πο από τον κόσμο των αισθήσεων και της πολλαπλότητας 
στον πνευματικό κόσμο, τον κόσμο της ενότητας.

 Φιλοσοφία της τέχνης  
και Αναγέννηση 
Σοφία Φίκα

ISBN: 978-960-468-283-6 
• Σχήμα: 17×24  
• Σελ.: 96  • Τιμή: 14 €

Σκοπός της παρούσας μελέτης με τίτλο Φιλοσοφία της 
τέχνης και Αναγέννηση: Ιδέες, συμβολισμοί και εικόνες, 
είναι η διερεύνηση των νημάτων που συνδέουν τη φιλοσο
φία και την τέχνη, μέσω των εικόνων και των συμβολισμών, 
κατά την εποχή της Αναγέννησης.
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

IΔΕΕΣ, ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

ISBN: 978-960-468-283-6

Η Σοφία Φίκα είναι πτυ-
χιούχος του Τμήματος  
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας με μεταπτυχιακό δί-
πλωμα ειδίκευσης από το 
Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών στην 
Ιστορία της Φιλοσοφίας. 

Έχει συμμετάσχει στο συ-
νέδριο φιλοσοφίας «Philo- 
sophy and Emotions» του 
Πανεπιστημίου του Novi 
Sad με θέμα εργασίας  
Philosophy and Emotions 
in Renaissance Art και στο  
International Youth Forum  
του Institute of Open  
Education στη Μόσχα με 
θέμα εργασίας Architecture 
in ancient Athens, εργασία 
η οποία παρουσιάστηκε 
και στο Hellenic Centre του 
Λονδίνου και δημοσιεύτηκε 
στο βιβλίο Philosophy and 
Leadership από τις εκδό-
σεις Μιχάλη Σιδέρη (Αθή-
να, 2017).

Από το 2019 εργάζεται 
ως αρχιτέκτων στο γραφείο 
React Architects.

NEO

Κοινωνικός 
αποκλεισμός 
και διαδίκτυο
Παναγιώτα Τ. 
Νεοκοσμίδου 

ISBN: 978-960-468-249-2 
• Σχήμα: 17×24  
• Σελ.: 240 • Τιμή: 15,30 €

Η αναγκαιότητα 
της ανάγνωσης
Νίκος Σιδέρης 

ISBN: 978-960-468-145-7 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 64 • Τιμή: 8 €
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 Η Συμφωνική των Πωλήσεων
Δημήτρης Τιμοθεάτος

Η Συμφωνική των Πωλήσεων αποτελεί ένα βιβλίο οδηγό. Ένα βιβλίο που συνδυάζει την επιστημονική 
γνώση με την πράξη καταδεικνύοντας με γλαφυρό τρόπο ότι η θεωρία μπορεί να μεταφερθεί και να εφαρ
μοστεί αυτούσια.
Ο συγγραφέας αποφεύγοντας τη χρησιμοποίηση πολύπλοκων επιστημονικών όρων κάνει εύκολα διακρι
τό ότι η πώληση όχι μόνο αποτελεί ένα στοιχείο της καθημερινότήτας μας αλλά επίσης ότι σε επιχειρησια
κό επίπεδο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες προόδου μιας και είναι ο συνδετικός 
κρίκος των επιχειρήσεων με τους πελάτες τους.

ISBN: 978-960-468-136-5 
Σχήμα: 16,5×23,5 • Σελ.: 160 • Τιμή: 16,90 €

 Κρίσεις και αλλαγές Το αχώριστο δίδυμο
Βασίλειος Δ. Μανίκας

Όταν η κρίση γίνεται τρόπος ζωής, όπως συμβαίνει στις μέρες μας, οι κοινωνίες πρέπει να μάθουν να αναζη
τούν καινούργιες ατραπούς και νέους ορίζοντες διαφυγής στο μέλλον. Οι τελευταίες απανωτές κρίσεις δυ
στυχώς έδειξαν ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Στο παρόν βιβλίο αναλύονται τα αίτια και οι παραλήψεις που 
οδήγησαν την ανθρωπότητα σε μια συνεχόμενη κρίση και προτείνονται τρόποι αποφυγής και καλής διαχείρισης 
μελλοντικών κρί σεων. Ειδικά για την Ελλάδα δίνεται έμφαση στα λάθη των κυβερνώντων και στην κακή 
λειτουργία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και προτείνονται παρεμβάσεις για τη δημιουργία ενός κράτους 
δικαίου. Ένα κράτος που να εμπνέει εμπιστοσύνη στους επενδυτές και να διασφαλίζει τους πολίτες του.
Η διαφάνεια, η αξιοκρατία, μαζί με το όραμα και τις αξίες μιας χώρας ή ενός οργανισμού οδηγούν σε ένα 
ελπιδοφόρο μέλλον. Απαραίτητα στοιχεία ανάπτυξης και προόδου κρατών και επιχειρήσεων είναι η ύπαρξη 
ενός ενδελεχούς στρατηγικού σχεδιασμού, ο ειλικρινής διάλογος, η συνεννόηση, η σύνθεση ιδεών και, τέλος, 
η υλοποίηση του σχεδίου. Απ’ ό,τι φάνηκε από την τελευταία μεγάλη κρίση, σχεδόν όλα αυτά στο σύνολό 
τους εξέλειπαν και τα αποτελέσματα ήταν οικτρά, και ειδικά για τη χώρα μας ίσως μοιραία.
Όσο είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε έχουμε ακόμη ελπίδα να πετύχουμε, το μέλλον είναι εδώ αλλά δεν μας 
περιμένει, γι’ αυτό πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι για δράση ώστε να πορευθούμε μαζί του. Ο χρόνος δεν είναι 
απλά χρήμα αλλά η ίδια η ζωή, ας κάνουμε κάτι να την κερδίσουμε! 

ISBN: 978-960-468-150-1 – Σχήμα: 16,5×23,5 • Σελ.: 224 • Τιμή: 14 €

Η υψηλή στρατηγική της Τουρκίας και η σχέση της  
με τη θεωρία του «Στρατηγικού βάθους»

Η περίπτωση των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής (2002-2016)
Βασίλειος Αρσονιάδης

Το παρόν έργο συμβάλλει στην κατανόηση της διαδικασίας διαμόρφωσης και του τρόπου υλοποίησης της 
Τουρκικής Εξωτερικής Πολιτικής (ΤΕΠ) από το 2002 και μετά, υπό τη διακυβέρνηση του Κόμματος Δι
καιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ). Διερευνά τον ρόλο της θεωρίας του Στρατηγικού Βάθους του Αχμέτ 
Νταβούτογλου στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, εξετάζει πώς η εξωτερική πολιτική του Κόμματος 
Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης επιδρά επί της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και αποτιμά την υλοποίησή της 
σε μια περίοδο με ιδιαίτερα έντονες και πρωτοφανείς γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις. Μέσα από 
τις σελίδες του βιβλίου ο αναγνώστης γίνεται κοινωνός μιας νέας μεθοδολογικής προσέγγισης, η οποία 
γεφυρώνει το πεδίο των στρατηγικών μελετών με αυτό της εξωτερικής πολιτικής ενός κράτους. Περιγρά
φεται βήμα προς βήμα η διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής ενός κράτους (Τουρκίας) μέσα από τις 
αλληλεπιδράσεις συστημικών και εσωτερικών παραγόντων. Δίχως δυσνόητες ορολογίες, το παρόν βιβλίο 
απευθύνεται τόσο στους επαγγελματίες αναλυτές και διαμορφωτές της πολιτικής όσο και σε μη εξειδικευ
μένους αναγνώστες που επιθυμούν να κατανοήσουν γιατί ενεργεί όπως ενεργεί η γειτονική χώρα.

ISBN: 978-960-468-196-9 – Σχήμα: 17×24 • Σελ.: 408 • Τιμή: 25 €
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λαογραφικά-ιστορικά

Η συγγραφή αυτή είναι έκφραση σεβασμού και αγάπης στη Μάνη και τους απα
νταχού Μανιάτες, είναι όμως και πυξίδα χρηστική σε κάθε επισκέπτηπεριηγητή για 
να ενωτιστεί τη μεγαλοσύνη της Μάνης και των Μανιατών.
Η περιοχή της Λακωνικής έχει ραχοκοκαλιά της τον Ταΰγετο και είναι τόπος πε
τρώδης, άγονος, φτωχός (λας = πέτρα+κώνος), ονομάστηκε δε Μάνη στο διάβα 
του χρόνου. Η Μάνη βρίσκεται στην άκρη της Ευρώπης και έχει μακραίωνη ιστορία 
και πολιτισμό. Η ιστορική διαδρομή της ΛακωνικήςΜάνης άρχεται από την Παλαιο
λιθική περίοδο και συνεχίζεται με τα Ομηρικά έπη, την κλασική Ελλάδα, τα βυζα
ντινά χρόνια, τη Φραγκοκρατία και Ενετοκρατία, την Τουρκοκρατία και τους αγώνες 
των Μανιατών για την ελευθερία. Τα θέματα που αναφέρονται στη συγγραφή μας 
θα δώσουν στασίδι ενημέρωσης και χέρι γνωριμίας σε κάθε επισκέπτη της Μάνης.

MANH
Μορφολογία – Ιστορία – 
Αρχαιολογία – Μνημεία – 
Πολιτισμός
Ιωάννης Π. Λεκκάκος

ISBN: 978-960-468-233-1 
• Σχήμα: 17×24  
• Σελ.: 256  
• Τιμή: 20 €

Στον χείμαρρο του χρόνου
Διαμάντω Κωνσταντιλάκη-Μπιμπούδη

ISBN: 978-960-468-208-9 
• Σχήμα: 17×24  
• Σελ.: 112  
• Τιμή: 12 €

Μέσα από τη βιωματική ιστορία ενός δεκαπεντάχρονου κοριτσιού από το Ρεΐζ
ντερε της Ερυθραίας της Μικράς Ασίας, ζούμε το δράμα της προσφυγιάς. Οι 
κάτοικοι εγκαταλείπουν την πατρίδα τους βίαια, μέσα στην τραγωδία της Μικρα
σιατικής καταστροφής. Αφήνοντας πίσω τους δικούς τους ανθρώπους, νεκρούς 
και ζωντανούς, μα και το βιος τους. Μέσα από τις αναμνήσεις που κουβαλούν 
από την ειρηνική ζωή τους στην Πατρίδα γίνεται μια μεταφορά πίσω στον χρόνο. 
Βιώνουμε την καθημερινότητά τους κατά τη διάρκεια ενός ειρηνικού έτους, τους 
βλέπουμε να καλλιεργούν τα χωράφια, να κάνουν τις καθημερινές δουλειές τους, 
να γιορτάζουν, να τραγουδούν, να εκκλησιάζονται. Ορι σμένοι από τους κατοίκους 
φτάνουν στο ακριτικό νησί της ΛΗΜΝΟΥ.
Μέσα από τις δυσκολίες, τις δοκιμασίες και τις απώλειες που βίωσαν, έκτισαν τη 
ζωή τους από την αρχή και απέκτησαν μια καινούρια πατρίδα. Αυτό το κατάφεραν 
κρατώντας τη συνοχή τους, μένοντας πιστοί στα ήθη, έθιμα και τις παραδόσεις 
τους. Ο χρόνος τούς δικαίωσε. Ας τους μιμηθούμε..

Επιστημονικές 
Εργασίες  
Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης
Συλλογή επιστημο-
νικού υλικού:  
Μαρία Σ. Άνθη 

ISBN: 978-960-468-048-1
Σχήμα: 16,5×23,5  
• Σελ.: 240 • Τιμή: 14 €

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει όλα τα μυστικά μιας επιστη
μονικής εργασίας, όπως η επιλογή καλού θέματος, η βι
βλιογραφική ανασκόπηση, η ανάδειξη καινοτόμων στοι χείων 
πάνω στο γνωστικό αντικείμενο μιας έρευνας και η αξιο
ποίηση προηγούμενων ερευνών. Δίνονται παραδείγματα 
μεθοδολογίας της έρευνας από ειδήμονες, οι οποίοι εξηγούν 
τα βήματα που οφείλει να ακολουθήσει κάθε ακαδημαϊκός 
ερευνητής για την επιτυχία. Το βιβλίο στοχεύει να καλύψει 
τα κενά των φοιτητών ως προς τη μεθοδολογία και την 
επιστημονική δεοντολογία στη συγγραφή προπτυχιακών, 
πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών, αλλά και διδακτο
ρικών διατριβών.

Η σύντομη αυτή μελέτη δίνει στον αναγνώστη τη δυνατό
τητα να αντλήσει χρήσιμα συμπεράσματα για τις διαστάσεις 
του μεταναστευτικού ζητήματος στην περιοχή της Μεσο
γείου. Η ανάλυση του θεσμικού πλαισίου και των μεθόδων 
που ακολουθούν η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα στο 
πεδίο της μεταναστευτικής πολιτικής αποσκοπεί στο να 
αναδείξει το βαθμό της αποτελεσματικότητας αυτών, επι
διώκοντας, παράλληλα, να δώσει και μια απάντηση στο τι 
δέον γενέσθαι. 

Το 
μεταναστευτικό 
ζήτημα στη 
Μεσόγειο 
Κωνσταντίνος Π. 
Καλοφωλιάς

ISBN: 978-960-468-031-3
Σχήμα: 16,5×23,5  
• Σελ.: 144 • Τιμή: 13 €
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«Όταν ένα παιδί αποφασίσει πως δεν χρειάζεται πια πιπίλα, έρχεται η 
Νεράιδα της Πιπίλας, την παίρνει και στη θέση της αφήνει ένα όμορφο 
δώρο» είπαν στη Μαρία οι γονείς της, όταν αυτή τους ανακοίνωσε πως 
θα πετάξει τις πιπίλες της επειδή μεγάλωσε!
Μια μαγική και τρυφερή ιστορία με πρωταγωνίστριες ένα υπέροχο κορί
τσι που μεγαλώνει και ωριμάζει και μια νεράιδα που συλλέγει πιπίλες!!!

Η Νεράιδα
της Πιπίλας

Δελίνα Βασιλειάδη

Εικονογράφηση: 
Δήμητρα Πέππα

Ανδρέα Μεταξά 28 & Θεμιστοκλέους, Εξάρχεια 106 81 Αθήνα 
Τηλ.: 210 3301161-2-3 • Fax: 210 3301164
e-mail: info@siderisbooks.gr  • www.siderisbooks.gr
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3+
«Όταν ένα παιδί αποφασίσει πως δεν χρειάζεται πια 

πιπίλα, έρχεται η Νεράιδα της Πιπίλας, την παίρνει και 
στη θέση της αφήνει ένα όμορφο δώρο» είπαν στη Μα-
ρία οι γονείς της, όταν αυτή τους ανακοίνωσε πως θα 

πετάξει τις πιπίλες της επειδή μεγάλωσε!

Μια μαγική και τρυφερή ιστορία με πρωταγωνί-
στριες ένα υπέροχο κορίτσι που μεγαλώνει και 
ωριμάζει και μια νεράιδα που συλλέγει πιπίλες!!!

Mε 

απίθανα

παιχνίδια!

Διαβάζουμε...
Έλληνες συγγραφείς

Β Ι Β Λ Ι Α  Τ Η Σ  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ω Σ  Α Π Ο  Τ Ι Σ  Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ  Μ Α Σ 

• ΡΟΜΙ ΚΑΙ ΜΙΡΑΝΤΑ • Γ ια  παιδ ιά  ηλ ικ ίας 4+

• ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ •  Γ ια  παιδ ιά  ηλ ικ ίας 4+

• ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΟΥ ΤΑΪΖΕ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ • Γ ια  παιδ ιά  κάθε ηλ ικ ίας

• ΤΟ ΑΓΟΡΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΙΡΙΑΖΕ •  Γ ια  παιδ ιά  κάθε ηλ ικ ίας

www. siderisbooks.gr

Παιδικά βιβλία όλων των ηλικιών, 
επιλεγμένα για σωστή προσέγγιση 
στη γνώση και στη φιλαναγνωσία.
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Η Νεράιδα  
της πιπίλας
για παιδιά άνω των 3 ετών
Δελίνα Βασιλειάδη
Εικονογράφηση:  
Δήμητρα Πέππα

Ένα παραμύθι για ένα 
κορίτσι που ωριμάζει!

ISBN: 978-960-468-286-7 
• Σχήμα: 20,5×28,5  
• Σελ.: 24   
• Τιμή: 4 €

NEO

Τη μονότονη ζωή μιας μάγισσας που ζούσε ολομόναχη σε ένα σκοτει
νό κάστρο διακόπτει η ξαφνική επίσκεψη ενός μικρού αγοριού.
Μαζί ανακαλύπτουν όχι μόνο την κρυμμένη καλοσύνη της μάγισσας 
αλλά και την άγνωστη μαγική της δύναμη. Βάζοντας λίγο χρώμα στη 
ζωή της αλλά και στη ζωή των νέων της φίλων, η μάγισσα έγινε …
Πολύχρωμη!

Ανδρέα Μεταξά 28 & Θεμιστοκλέους, Εξάρχεια 106 81 Αθήνα 
Τηλ.: 210 3301161-2-3 • Fax: 210 3301164
e-mail: info@siderisbooks.gr  • www.siderisbooks.gr

Τη μονότονη ζωή μιας μάγισσας που ζούσε 
ολομόναχη σε ένα σκοτεινό κάστρο διακό-
πτει η ξαφνική επίσκεψη ενός μικρού αγοριού. 
Μαζί ανακαλύπτουν όχι μόνο την κρυμμένη 
καλοσύνη της μάγισσας αλλά και την άγνωστη 
μαγική της δύναμη. Βάζοντας λίγο χρώμα στη 
ζωή της αλλά και στη ζωή των νέων της φίλων, 

η μάγισσα έγινε …Πολύχρωμη!
 Μια όμορφη ιστορία για τη μαγική δύναμη 

της φιλίας!

Mε 

απίθανα

παιχνίδια!

Διαβάζουμε...
Έλληνες συγγραφείς

www. siderisbooks.gr

Παιδικά βιβλία όλων των ηλικιών, 
επιλεγμένα για σωστή προσέγγιση 
στη γνώση και στη φιλαναγνωσία.

4+

Γι
α 

πα

ιδιά
 ηλικίας

Νανά Μπροδ ή μα

Εικονογράφηση: 
Δήμητρα Πέππα

Η ΜΑΓΙΣΣΑ
ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ

ΚΑΙ Ο 

ΜΙΚΡΟΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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Η μάγισσα 
πολύχρωμη και ο 
μικρός ζωγράφος
για παιδιά άνω των 4 ετών
Νανά Μπροδήμα
Εικονογράφηση:  
Δήμητρα Πέππα

Ένα παραμύθι για τη 
μαγική δύναμη της φιλίας!

ISBN: 978-960-468-287-4 
• Σχήμα: 20,5×28,5  
• Σελ.: 24   
• Τιμή: 4 €

NEO

Στα δύο υπέροχα, μικρά, γλυκά πλασματάκια μου,
Εβελίνα και Αλέξανδρο!
Σας αγαπώ μέχρι την Πρασινοχώρα και πάλι πίσω, άπειρες φορές!

(Ελπίζω να μην είστε πολύ αυστηροί στην κριτική σας, μόνο στη μάνα
είστε άλλωστε  ❤️  )

Σε μια χώρα πέρα απ’ τα σύννεφα ζει ένα κορίτσι, η ονειρομαστόρισσα.
Κάθε μέρα κατασκευάζει τα όνειρα που τα παιδιά βλέπουν τα βράδια 
στον ύπνο τους. Και ποτέ κανένα δεν είναι άσχημο. Όλα είναι χαρούμε
να. Τότε γιατί κάποιες φορές το βράδυ ακούγεται μια τρομαγμένη παιδι
κή φωνούλα να φωνάζει «Μαμά, μπαμπά! Είδα κακό όνειρο!»; 
Αφού όλα τα όνειροδημιουργήματα του κοριτσιού είναι όμορφα, τι συμ
βαίνει με τους εφιάλτες; 
Και τι σχέση έχουν όλα αυτά με πουλιά που ταξιδεύουν μέσα στη νύχτα;
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Το κορίτσι
που τάιζε
τα πουλιά

Εικονογράφηση
Δήμητρα Πέππα

Δελίνα Βασιλειάδη

Σε μια χώρα πέρα απ’ τα σύννεφα ζει 
ένα κορίτσι, η ονειρομαστόρισσα.

Κάθε μέρα κατασκευάζει τα όνειρα 
που τα παιδιά βλέπουν τα βράδια στον 
ύπνο τους. Και ποτέ κανένα δεν είναι 
άσχημο. Όλα είναι χαρούμενα. 

Τότε γιατί κάποιες φορές το βράδυ 
ακούγεται μια τρομαγμένη παιδική 
φωνούλα να φωνάζει «Μαμά, μπα-
μπά! Είδα κακό όνειρο!»; 

Αφού όλα τα όνειροδημιουργήματα 
του κοριτσιού είναι όμορφα, τι συμ-
βαίνει με τους εφιάλτες; 

Και τι σχέση έχουν όλα αυτά με που-
λιά που ταξιδεύουν μέσα στη νύχτα; 

Β Ρ Α Β Ε Ί Ο  Τ Ο Υ  Β Ί Β Λ Ί Ο Υ !

2ο Bραβείο του Ομίλου για 
την UNESCO Τεχνών, Λόγου & 
Επιστημών Ελλάδος (2018)

Το κορίτσι που 
τάιζε τα πουλιά
για παιδιά κάθε ηλικίας
Δελίνα Βασιλειάδη 
Εικονογράφηση:  
Δήμητρα Πέππα

ISBN: 978-960-468-293-5 
ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ 
• Σχήμα: 20,5×28,5  
• Σελ.: 56 • Τιμή: 13 €

NEO
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Ο πρώτος που ’γραψε παιδιά μύθους και παραμύθια
έρχεται από μακριά, να ξαναπεί αλήθεια.
Μεγάλη προίκα χάρισε που έμεινε στα χρόνια.
Μιλάμε για τον Αίσωπο που ζει μ’ εμάς αιώνια.
Έτσι ξαναταιριάξαμε λαγό με μια χελώνα
παρέα με τους φίλους τους να δώσουν τον αγώνα.
Το κείμενο αυτό γράφτηκε με σκοπό ο αγώνας του λαγού και της χελώ
νας να γίνει κοινός για όλους όσοι είναι διαφορετικοί και ταυτόχρονα 
μοναδικοί.
Το βιβλίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και παιδιά Προσχολικής Αγω
γής, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε όλα τα παιδιά που φοιτούν σε 
εκπαιδευτικές δομές Ειδικής Αγωγής.

Παίζοντας με 
τον Αίσωπο
για παιδιά κάθε ηλικίας
Πένυ Τοπιντζή 
Κατερίνα Κούκη 
Εικονογράφηση:  
Γιώργος Πετρίδης

ISBN: 978-960-468-292-8
ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ  
• Σχήμα: 22×23  
• Σελ.: 48 • Τιμή: 12 €

Έτσι ξαναταιριάξαμε λαγό με μια χελώνα 
παρέα με τους φίλους τους να δώσουν τον αγώνα.

Μεγάλη προίκα χάρισε που έμεινε στα χρόνια.
Μιλάμε για τον Αίσωπο που ζει μ’ εμάς αιώνια. 

Ο πρώτος που ‘γραψε, παιδιά, μύθους και παραμύθια
έρχεται από μακριά, να ξαναπεί αλήθεια.

Το κείμενο αυτό γράφτηκε με σκοπό ο αγώνας του λαγού και 
της χελώνας να γίνει κοινός για όλους μας.

Το βιβλίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και παιδιά 
Προσχολικής Αγωγής, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε όλα 
τα παιδιά που φοιτούν σε εκπαιδευτικές δομές Ειδικής Αγωγής.

ISBN: 978-960-468-292-8

NEO

ΔΕΛΙΝ
Α ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ                 ΤΟ

 ΑΓΟ
ΡΙ Π

Ο
Υ ΔΕΝ

 ΤΑΙΡΙΑΖ
Ε

Κάποτε υπήρχε μια πόλη όπου όλα 
ήταν όπως έπρεπε. Οι κάτοικοί της 
είχαν κατορθώσει να διώξουν όλα 
τα παράταιρα, τα διαφορετικά και 
τα ενοχλητικά στοιχεία από αυτήν, 
όπως τα χρώματα, επειδή αναστά-
τωναν, τη μουσική, επειδή ζάλιζε, 
τα δυνατά παιδικά γέλια και τα σκυ-
λάκια που γάβγιζαν τις ώρες κοινής 
ησυχίας (αν είναι δυνατόν!!!).

Ώσπου εμφανίστηκε στην πό-
λη ένας ζωγράφος με χρυσή καρ-
διά, μαγικά πινέλα και στόχο ζωής 
να προσφέρει χαρά στον κόσμο… 

Δελίνα Βασιλειάδη

Το αγόρι
που  δεν
ταίριαζε

Εικονογράφηση
Δέσποινα Ανδρέου

π α ι δ ι κ ή  β ι β λ ι ο θ ή κ ηπ α ι δ ι κ ή  β ι β λ ι ο θ ή κ η

ΒΡΑΒΕΊΑ ΤΟΥ ΒΊΒΛΊΟΥ!

1ο Bραβείο του Ομίλου για 
την UNESCO Τεχνών, Λόγου & 
Επιστημών Ελλάδος (2019)

1ος Έπαινος από την Ένωση 
Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος 
(2019)

2o Bραβείο στον 10ο Παγκόσμιο 
Λογοτεχνικό Διαγωνισμό του 
Ε.Π.Ο.Κ. 

3ο βραβείο στον 39ο Διαγωνισμό 
Λογοτεχνών Π.Ε.Λ. (2020)

Έπαινος Διηγήματος με Ελεύθερο 
Θέμα από το Περιοδικό Κέφαλος 
στον 1ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό 
Διαγωνισμό (2019)

1

1

3

2

Κάποτε υπήρχε μια πόλη όπου όλα ήταν όπως έπρεπε. Οι κάτοικοί της 
είχαν κατορθώσει να διώξουν όλα τα παράταιρα, τα διαφορετικά και τα 
ενοχλητικά στοιχεία από αυτήν, όπως τα χρώματα, επειδή αναστάτωναν, 
τη μουσική, επειδή ζάλιζε,τα δυνατά παιδικά γέλια και τα σκυλάκια που 
γάβγιζαν τις ώρες κοινής ησυχίας (αν είναι δυνατόν!!!).
Ώσπου εμφανίστηκε στην πόλη ένας ζωγράφος με χρυσή καρδιά, μαγι
κά πινέλα και στόχο ζωής να προσφέρει χαρά στον κόσμο…

Το αγόρι που δεν 
ταίριαζε
για παιδιά κάθε ηλικίας
Δελίνα Βασιλειάδη 
Εικονογράφηση:  
Δέσποινα Ανδρέου

ISBN: 978-960-468-291-1
ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ  
• Σχήμα: 20,5×28,5  
• Σελ.: 56 • Τιμή: 13 €

NEO

Περιέχε
ι

ατομικές

δραστηριότητε
ς!

πα ι δ ι κή  β ι β λ ι οθήκηπα ι δ ι κή  β ι β λ ι οθήκη

Τι κάνει μια χώρα Πράσινη; Τελικά οι κροκόδειλοι από ποιο ζώο 
προέρχονται;

Μήπως τα μικρά αθώα γουρουνάκια, δεν είναι και τόσο αθώα; 
Η περιβαλλοντική μόλυνση ποιανού δημιούργημα είναι τελικά;

Ο Ακης ο κροκοδειλάκης, παρέα με πολλά άλλα ζώα, προσπαθεί 
να σώσει το περιβάλλον, σε μια απολαυστική παιδαγωγική ιστορία, 
για μικρούς αλλά και για μεγάλους!

Η Ελισσάβετ Ζητουνιάτη γεννήθηκε 
στη Λιβαδειά και μένει στην Αθήνα. 
Είναι μητέρα δύο παιδιών, της 
Εβελίνας και του Αλέξανδρου.

Είναι δημοσιογράφος και δραστη-
ριοποιείται στον χώρο της πολιτικής, 
και όχι μόνο, επικοινωνίας.

Αγαπάει τη ροκ μουσική, τα βιβλία
και τα ταξίδια του μυαλού.

Από τις εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη 
κυκλοφορούν τα παιδικά βιβλία της 
συγγραφέως «Ο μικρός Μυλού και 
η κούκλα των ευχών!» και «Ο Μυλού 
πειρατής και το χαμένο ψαροκόκαλο».

ISBN: 978-960-468-285-0

Τι κάνει μια χώρα Πράσινη; Τελικά οι κροκόδειλοι από ποιο ζώο
προέρχονται;
Μήπως τα μικρά αθώα γουρουνάκια, δεν είναι και τόσο αθώα;
Η περιβαλλοντική μόλυνση ποιανού δημιούργημα είναι τελικά;
Ο Ακης ο κροκοδειλάκης, παρέα με πολλά άλλα ζώα, προσπαθεί
να σώσει το περιβάλλον, σε μια απολαυστική παιδαγωγική ιστορία,
για μικρούς αλλά και για μεγάλους!

Η πρασινοχώρα
για παιδιά κάθε ηλικίας
Ελισσάβετ Ζητουνιάτη 
Εικονογράφηση:  
Γιώργος Πετρίδης

ISBN: 978-960-468-285-0  
• Σχήμα: 17×24  
• Σελ.: 80 • Τιμή: 9,90 €

NEO
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Ο μικρός Οδυσσέας δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στο δημοτικό 
σχολείο, δυσκολεύεται να μοχθήσει λίγο παραπάνω ώστε να είναι συ
νεπής στις νέες υποχρεώσεις του και μάλλον… δυσκολεύεται να με
γαλώσει! Ευτυχώς, όμως, ο δάσκαλός του πιστεύει σε εκείνον και στη 
«λευκή» σελίδα του! 
Μπορούν άραγε, μια λευκή σελίδα, το Νησί του Λάθους και το χειρο
κρότημα των συμμαθητών του να κάνουν τον μικρό Οδυσσέα έναν 
ασταμάτητο συγγραφέα; 

Μια λευκή σελίδα
για παιδιά κάθε ηλικίας
Ελεωνόρα Κοκκίνου 
Εικονογράφηση:  
Γιώργος Πετρίδης

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

ISBN: 978-960-468-250-8  
• Σχήμα: 17×24  
• Σελ.: 48 
• Τιμή: 8,90€

ISBN: 978-960-468-264-5

και οι μαγικές της
        δυνάμεις

Μελί τη

π α ι δ ι κ ή  β ι β λ ι ο θ ή κ η π α ι δ ι κ ή  β ι β λ ι ο θ ή κ η

Παναγιώτα Φλεβάρη

 H 
πριγ κ ι

πονερα ϊδούλα

Εικονογράφηση

Δήμητρα Πέππα

Παναγιώτα Φλεβαρη 
η Παναγιώτα Φλεβάρη γεννήθηκε το 
έτος 1982 στην Καλαμάτα. Κατάγεται 
από την πλευρά του πατέρα της, ευ-
αγγέλου Φλεβάρη, εξ αργολίδας και 
από την πλευρά της μητέρας της, βα-
σιλικής Κλείδωνα - Φλεβάρη, εκ Μά-
νης. το έτος 2000 αποφοίτησε, ως 
αριστούχος, από το 1ο λύκειο Καλα-
μάτας και εισήχθη στη νομική Σχο-
λή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης, της οποίας είναι πτυχιούχος. 
Διατηρεί δικό της δικηγορικό γραφείο 
και ασκεί μαχόμενη Δικηγορία (παρ’ 
αρείω Πάγω), με προσήλωση στην 
υπηρέτηση του αγαθού της Δικαιο-
σύνης. είναι παντρεμένη με τον Φώ-
τη Μουργή, Διπλωματούχο Πολιτικό 
Μηχανικό, με τον οποίο έχουν απο-
κτήσει δύο παιδιά, την αγγέλικα και 
τον Σαράντο.
εκτός από την οικογένειά της και τη 
δουλειά της, αγαπά πολύ και τη συγ-
γραφή. το παιδικό βιβλίο Η πριγκιπο-
νεραϊδούλα Μελίτη και οι μαγικές της δυ-
νάμεις είναι το πρώτο της έργο που 
εκδίδεται. Με αυτό ευελπιστεί να επι-
τελέσει το ιερότερο καθήκον ενός 
ενήλικα που γράφει για παιδιά: να 
σκορπίσει ουράνια χρώματα στις 
καρδιές τους και να πλημμυρίσει τις 
ψυχές τους με φως.
τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί της είναι:  
panagiotaevflevari@gmail.com
και
www.facebook.com/panagiotaevflevari

δημητρα πεππα
Μια φορά και έναν καιρό...  
η Δήμητρα Πέππα γεννήθηκε στην 
αθήνα. Στην πραγματική της ζωή δεν 
συνάντησε νεράιδες, ιππότες, ξωτικά 
και πριγκίπισσες αλλά από παιδί αυ-
τά τα δημιουργήματα της φαντασίας 
της τα αποτύπωνε σε μαγικές εικόνες. 
Κάπως έτσι την κέρδισε ο υπέροχος 
κόσμος εικονογράφησης παιδικών πα-
ραμυθιών. 
τίτλοι
Το μεγάλο εμείς, του βάιου ντάφου 
(2014)
Ο Κρυστάλλης και το όνειρο της βροχής, 
της Κάκιας Ξύδη (2015)
Όνειρα που ξεχειλίζουν καραμέλα, της 
Μαρίλιας γιακουμή (2015)
Ο Αστέρης και ο Βίδας στην Ονειροχώρα, 
της ελευθερίας λαφτσίδη (2015)
Οι αποχωρισμοί της μικρής σαρδέλας, της 
Όλγας Κωνσταντίνου (2016)
Η Χώρα του Μη, της ευδοξίας τόσιου 
(2016)
Κόκκινη Κλωστή Ονειρεμένη, της ειρή-
νης Καλπάκα (2016)
Η αράχνη που δεν ήξερε να υφαίνει, της 
Κατερίνας Μουτσάκη (2016)
Η αγάπη βασιλεύει στην Πιρπιρίτσα, της 
Ζέτας Πολίτη (2016)
Η Κρυστάλλινη Πριγκίπισσα, του Πανα-
γιώτη Ζιάκα (2017)
Το κλειδί της Ευτυχίας, της Στέλλας Κω-
σταρέλου (2018)
Η Αριάδνη πηγαίνει σχολείο, της Δήμη-
τρας λαύκα (2018)
Ο Τουρινίτο, του γιώργου Μπουλιέρη 
(2018)
Τα στιβάνια του παππού, του γιάννη Με-
γαλακάκη (2019)
Στοιχεία επικοινωνίας
EMAIL: dimitrapeppa1912@gmail.com
FACEBOOK: Dimitra Peppa illustrations
INSTAGRAM: dimitra.peppa

και οι μαγικές της
        δυνάμεις

Μελί τη H 
πριγ κ ι

πονερα ϊδούλα

η ήσυχη ζωή της μικρής πριγκίπισσας Μελίτης παίρνει μια μυ-
στηριώδη τροπή, όταν η μαμά της αρχίζει να την προσφωνεί… 
«πριγκιπονεραϊδούλα»… 
Πριγκίπισσα όντως είναι, μα νεράιδα από πού κι ως πού; αφού 
δεν έχει μαγικές δυνάμεις. 
Κι όμως, η μαμά της επιμένει πως η Μελίτη διαθέτει πολλές απ’ 
αυτές… Και μάλιστα… ανθρώπινες!… Καλέ, πού ακούστηκαν 
τέτοια πράγματα; αλλά κι ο μπαμπάς, μια απ’ τα ίδια λέει κι αυ-
τός… Ουφ, τι μπέρδεμα!
Εσείς, παιδιά, τι λέτε; Έχει ή δεν έχει η Μελίτη μαγικές δυνάμεις; Θα 

καταφέρει, άραγε, να ξεδιαλύνει το μυστήριο και να ερ-

μηνεύσει τα ακαταλαβίστικα λόγια των γονιών της;

Ακολουθήστε την στην προσπάθειά της αυτή και 

σίγουρα θ’ ανακαλύψετε ότι… κι εσείς έχετε πολ-
λές μαγικές δυνάμεις!!!

Παναγιώτα Φ
λΕβαρη         η ΠριγκιΠονΕραϊΔούλα Μ

Ελιτη και οι Μ
αγικΕς της ΔύναΜ

Εις

Περιέχει 

ατομικές 

δραστηριότητες

Η ήσυχη ζωή της μικρής πριγκίπισσας Μελίτης παίρνει μια μυστηριώδη 
τροπή, όταν η μαμά της αρχίζει να την προσφωνεί… «πριγκιπονεραϊ
δούλα»… Πριγκίπισσα όντως είναι, μα νεράιδα από πού κι ως πού; 
Αφού δεν έχει μαγικές δυνάμεις. Κι όμως, η μαμά της επιμένει πως η 
Μελίτη διαθέτει πολλές απ’ αυτές… Και μάλιστα… ανθρώπινες!… 
Καλέ, πού ακούστηκαν τέτοια πράγματα; Αλλά κι ο μπαμπάς, μια απ’ 
τα ίδια λέει κι αυτός… Ουφ, τι μπέρδεμα!
Εσείς, παιδιά, τι λέτε; Έχει ή δεν έχει η Μελίτη μαγικές δυνάμεις; Θα 
καταφέρει, άραγε, να ξεδιαλύνει το μυστήριο και να ερμηνεύσει τα 
ακαταλαβίστικα λόγια των γονιών της;
Ακολουθήστε την στην προσπάθειά της αυτή και σίγουρα θ’ ανακαλύ
ψετε ότι… κι εσείς έχετε πολλές μαγικές δυνάμεις!!!

Η πριγκιπονεραϊ-
δούλα Μελίτη
και οι μαγικές της 
δυναμεις
για παιδιά κάθε ηλικίας
Παναγιώτα Φλεβάρη 
Εικονογράφηση:  
Δήμητρα Πέππα

ISBN: 978-960-468-264-5  
• Σχήμα: 17×24  
• Σελ.: 80 
• Τιμή: 9,90 €

Η μικρή Γαλήνη δυσκολεύεται να καταλάβει τη Μαγεία γύρω της, 
Ονειροβατεί και Ονειροπολεί συνεχώς με τη συντροφιά της ροζ βάρ
κα της… Ώσπου έρχεται η μέρα να διαλέξει ανάμεσα σε βορρά και 
νότο, την «Ανηφόρα του Βορρά»! Εκεί, θα συναντήσει ένα σωρό πε
ριπέτειες καθώς και μια Λίμνη Ονειροπόλα και πολλά υποσχόμενη.
Μπορεί άραγε, η θάλασσα να μοιάσει στη λίμνη και η λίμνη στη θάλασ
σα; Τι σημαίνει ξεχωρίζω; Και πως μαθαίνει κανείς το Μυστικό της ζωής;
(Ο Καλός Χαρακτήρας είναι πάντοτε αποτέλεσμα Μάχης!).
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πα ι δ ι κή  β ι β λ ι οθήκηπα ι δ ι κή  β ι β λ ι οθήκη

  Η μικρή Γαλήνη δυσκολεύεται να καταλάβει τη Μαγεία γύρω 
της, Ονειροβατεί και Ονειροπολεί συνεχώς με τη συντροφιά της 
ροζ βάρκα της… Ώσπου έρχεται η μέρα να διαλέξει ανάμεσα σε 
βορρά και νότο, την «Ανηφόρα του Βορρά»!
Εκεί, θα συναντήσει ένα σωρό περιπέτειες καθώς και μια Λίμνη 
Ονειροπόλα και πολλά υποσχόμενη.

  Μπορεί άραγε, η θάλασσα να μοιάσει στη λίμνη και η λίμνη στη 
θάλασσα; Τι σημαίνει ξεχωρίζω; Και πως μαθαίνει κανείς το 
Μυστικό της ζωής;

(Ο Καλός Χαρακτήρας είναι πάντοτε αποτέλεσμα Μάχης!)

Η Ευφροσύνη Λούζη γεννήθηκε το 
1988 στην Αθήνα, όπου ζει μόνιμα και 
κατάγεται από τον Πόρο Τροιζηνίας. 
Έχει σπουδάσει Κλασική Φιλολογία 
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και 
έχει παρακολουθήσει μαθήματα για 
ένα εξάμηνο στο Πανεπιστήμιο της 
Γρανάδας της Ισπανίας, μέσω του 
προγράμματος Erasmus.
Είναι Επιμελήτρια / Διορθώτρια, γνω-
ρίζει άπταιστα τη Γαλλική, την Ισπα-
νική και την Αγγλική γλώσσα. Έχει 
κάνει δημοσιεύσεις στα διαδικτυακά 
περιοδικά Αthensstories, Athensart, 
Maxmag, Lifo καθώς και στην εφημε-
ρίδα Λογοτεχνικό Βήμα κ.ά. Διαβά-
ζει λογοτεχνία και από μικρή γράφει 
ποιήματα. Επιπλέον, είναι μέλος θε-
ατρικής ομάδας ενώ παράλληλα της 
αρέσει να ζωγραφίζει, να χορεύει, να 
παίζει κιθάρα και αρμόνιο. Ήταν μέ-
λος της Εθνικής Ομάδας Κωπηλασί-
ας με την οποία απέσπασε τέσσερα 
αργυρά μετάλλια.
Το 2017 εκδόθηκε η πρώτη της ποιητι-
κή συλλογή με τίτλο:

Σκιάς  Όναρ,

από τις Εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη.
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Ακούστε το τραγούδι

του παραμυθιού στο

www.youtube.com/c/AntonisAntoniou

Μουσική - στίχοι:

Αντώνης Αντωνίου

ISBN: 978-960-468-265-2

Μια λίμνη όνειρα 
Μια θάλασσα 
τραγούδια
για παιδιά κάθε ηλικίας
Λούζυ Ευφροσύνη 
Εικονογράφηση:  
Γιώργος Πετρίδης

ΠΑΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ISBN: 978-960-468-265-2  
• Σχήμα: 17×24  
• Σελ.: 80 
• Τιμή: 9,90 €
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Χεράκια 
καθαρά… 
μικρόβια μακριά
για παιδιά κάθε ηλικίας
Αθηνά Ντόκα
Εικονογράφηση:  
Δέσποινα Ανδρέου
Μια ιστορία για την 
αναγκαιότητα της υγιεινής
ISBN: 978-960-468-275-1 
• Σχήμα: 17×24  
• Σελ.: 80   
• Τιμή: 9,90 €

ISBN: 978-960-468-280-5

Ένα ξεχωριστό χελιδόνι τριγυρνά περήφανα, στις γειτονιές του 
ουρανού, παρατηρώντας από ψηλά τον κόσμο. Μια μαγική δύ-
ναμη που δεν γνωρίζει πως διαθέτει, είναι ικανή να… ανατρέ-

ψει την πραγματικότητα! 

Μια ιστορία με ηχηρό μήνυμα, για παιδιά κάθε ηλικίας, η 
οποία συμφιλιώνει τις έννοιες της χαράς και της θλίψης,  

ενώ αποκαλύπτει τη σημασία της  εσωτερικής δύναμης του 
καθενός.

 Ένα τρυφερό παραμύθι, 
που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα,

τονίζει την προσφορά
και την αλληλοβοήθεια.

βιργινια τσαδαρη
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το χελιδονι
που χαμογελουσε

Βιργινία Τσάδαρη

Εικονογράφηση:

 Κλήμης το παραμύθι 

συνοδεύεται από 

ηλεκτρονική αφήγηση

Σε έναν κόσμο όπου η αγάπη συνυπάρχει με τη μοναξιά,
ο μικρός Ανέστης έχει τη δύναμη να περιμένει.

Οι νότες της αγάπης
παιδική βιβλιοθήκη
Σταύρος Γραμματόπουλος
Εικονογράφηση:  
Χρύσα Διανέλλου

ISBN: 978-960-468-276-8

ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ 
• Σχήμα: 24,5×17,4  
• Σελ.: 40 
• Τιμή: 11 €

ΟΙ ΝΟΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Σταύρος  Γραμματόπουλος

ΣΤΑYΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟYΛΟΣ  ΕΙΚΟΝΕΣ: ΧΡYΣΑ ΔΙΑΝΕΛΛΟY  

ISBN 978-960-468-276-8  

Σε έναν κόσμο όπου η αγάπη  
συνυπάρχει με τη μοναξιά, 

ο μικρός Ανέστης  
έχει τη δύναμη  
να περιμένει. 

 

Ανδρέα Μεταξά 28, Εξάρχεια, 100 81 Αθήνα | τηλ.: 210 3301161  
e-mail: info@siderisbooks.gr | www.siderisbooks.gr

 Το χελιδόνι που 
χαμογελούσε
για παιδιά κάθε ηλικίας
Βιργινία Τσάδαρη
Εικονογράφηση:  
Κλήμης

ΠΑΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ISBN: 978-960-468-280-5

ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ 
• Σχήμα: 17,5×24,5  
• Σελ.: 38   
• Τιμή: 11 €

Ένα ξεχωριστό χελιδόνι τριγυρ
νά περήφανα, στις γειτονιές του 
ουρανού, παρατηρώντας από 
ψηλά τον κόσμο. Μια μαγική 
δύναμη που δεν γνωρίζει πως 
διαθέτει, είναι ικανή να…ανα
τρέψει την πραγματικότητα!
Μια ιστορία με ηχηρό μήνυμα, 
για παιδιά κάθε ηλικίας, η 
οποία συμφιλιώνει τις έννοιες 
της χαράς και της θλίψης, ενώ 
αποκαλύπτει τη σημασία της 
εσωτερικής δύναμης του κα
θενός. Ένα τρυφερό παραμύθι, 
που αγκαλιάζει τη διαφορετι
κότητα, τονίζει την προσφορά 
και την αλληλοβοήθεια.

ISBN: 978-960-468-275-1

π α ι δ ι κ ή  β ι β λ ι ο θ ή κ η π α ι δ ι κ ή  β ι β λ ι ο θ ή κ η

Αθηνά Ντόκα

Εικονογράφηση

Δέσποινα Ανδρέου

αθηνα ντοκα

Γεννήθηκα στα Ιωάννινα και ζω στην 
Αθήνα. Σπούδασα Αγγλική Γλωσσο-
λογία στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελ-
λάδος (Deree College), Λογοτεχνική 
Γραφή σε ιδιωτική σχολή και είμαι ιδι-
ωτική υπάλληλος. To 2017 εκδόθηκε 
στο ανθολόγιο έργο Μπου Ξελευθερία 
το πρώτο μου παραμύθι με τον τίτλο 
«Λίνα η Αφρικάνα» από τις εκδόσεις 
iwrite (Υποψήφιο στα Public Awards, 
στην κατηγορία Ελληνική Παιδική 
Λογοτεχνία) και, το 2018, ακολούθη-
σε το δεύτερο παραμύθι μου με τον 
τίτλο «Ποιος τρόμαξε τον Σήφη;» στο 
ανθολόγιο έργο Τα Ψαραμυθάκια από 
τις εκδόσεις iwrite (Υποψήφιο στα 
Public Awards, στην κατηγορία Eλλη-
νική Παιδική Λογοτεχνία). Τον Μάιο 
του 2019 εκδόθηκε στο συλλογικό 
έργο Εικοσιοχτώ λόγοι για να πεθάνεις 
το πρώτο μου αστυνομικό διήγημα 
με τον τίτλο «Έγκλημα στη Λίμνη» 
από τις εκδόσεις iwrite, (Υποψήφιο 
στα Public Awards, στην κατηγορία 
Ελληνικό Διήγημα). 

Χρονογραφήματά μου έχουν δημο-
σιευθεί στην Huffington Post Greece, 
με τους τίτλους «Το Θάρρος του 2017», 
«Φύλαξε ένα δάκρυ», «Πόσο Survivor 
είσαι;», «Το γαϊτανάκι το θυμάσαι;».

Είμαι παντρεμένη και μητέρα ενός 
κοριτσιού. 

Επικοινωνία:
www.facebook.com/athina.ntoka

ΔΕΣΠοΙνα ανΔΡΕοΥ

Η Δέσποινα Ανδρέου γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στη Λεμεσό της Κύπρου!

Έχει κάνει σπουδές στο σχέδιο μό-
δας και στη διακοσμητική εσωτερι-
κών χώρων. Έχει πτυχίο καλών τε-
χνών και master στη Θεωρία και 
Πρακτική της Τέχνης από το Πανεπι-
στήμιο Middlesex του Ηνωμένου Βα-
σιλείου. Έχει λάβει μέρος σε ομαδικές 
και ατομικές εκθέσεις στο Λονδίνο, 
την Κύπρο και την Αθήνα. Τα τελευ-
ταία έντεκα χρόνια ζει και εργάζεται 
στην Αθήνα. 

Από τις Εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη 
έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο Ο κυρ 
Θάνος ο μπαλονάς με εικονογράφηση 
της ίδιας.

Τρεις αχώριστοι φίλοι, ο Αψού, ο 
Κόκο και ο Γκούχου, είναι μικρό-
βια που ζουν στην πολιτεία Κουκί-
δα. Αγαπημένη τους συνήθεια είναι 
να ταλαιπωρούν με τις σκανταλιές 
τους τους ανθρώπους της Γης. Όμως 
μια ημέρα, οι άνθρωποι παίρνουν 
δραστικά μέτρα για να σώσουν την 
υγεία τους και οι τρεις φίλοι, αγνοώ-
ντας τις συμβουλές της διευθύντριας 
του σχολείου τους, μπαίνουν σε νέ-
ες περιπέτειες, θέτοντας τη ζωή τους 
σε κίνδυνο.
 
Θα καταφέρουν άραγε οι τρεις φίλοι να 
σωθούν ή οι άνθρωποι θα βγουν τελικά 
οι νικητές;

ΑθηΝΑ ΝΤΟΚΑ         ΧΕΡΑΚΙΑ ΚΑθΑΡΑ…
 μ

ΙΚΡΟβΙΑ μ
ΑΚΡΙΑ

Χεράκια καθαρά…
Μικρόβια
     μακριά

Περιέχει 

ατομικές 

δραστηριότητες

Τρεις αχώριστοι φίλοι, ο Αψού, ο Κόκο και ο Γκούχου, είναι μικρόβια 
που ζουν στην πολιτεία Κουκίδα. Αγαπημένη τους συνήθεια είναι να 
ταλαιπωρούν με τις σκανταλιές τους τους ανθρώπους της Γης. Όμως 
μια ημέρα, οι άνθρωποι παίρνουν δραστικά μέτρα για να σώσουν την 
υγεία τους και οι τρεις φίλοι, αγνοώντας τις συμβουλές της διευθύ
ντριας του σχολείου τους, μπαίνουν σε νέες περιπέτειες, θέτοντας τη 
ζωή τους σε κίνδυνο.
Θα καταφέρουν άραγε οι τρεις φίλοι να σωθούν ή οι άνθρωποι θα 
βγουν τελικά οι νικητές;

NEO

NEO

NEO
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ΧΡΩΜΑΤΙΖΩ 
Κ ΑΙ ΚΟΛ Λ Α Ω

ISBN: 978-960-6604-56-8 
• Σχ.:19×28 • 2,20 €

ISBN: 978-960-6604-59-1
• Σχ.:19×28 • 2,20 €

ISBN: 978-960-6604-57-7
• Σχ.:19×28 • 2,20 €

ISBN: 978-960-6604-58-4
• Σχ.:19×28 • 2,20 €

Τέσσερα βιβλία που όχι μόνο διασκεδάζουν τους μικρούς μας φίλους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ζωγραφίσουν και να κολλήσουν αυ
τοκόλλητα, αλλά τους μαθαίνουν επίσης τα ζώα του δάσους, της θάλασσας, της ζούγκλας και του αγροκτήματος. Για παιδιά ηλικίας 3 +

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει το Διαπολιτισμικό Πρόγραμμα για την εκπαί
δευση των παιδιών στα ανθρώπινα δικαιώματα, μέσω του νανουρίσματος, 
που αποτελεί ένα παγκόσμιο σύμβολο της τρυφερότητας και της αγάπης 
που εκφράζεται με αυτό.

Του ύπνου 
επαρήγγειλα
Ευρωπαϊκά νανουρίσματα 

Έλλη Δώνη
Ένα διαπολιτισμικό 
πρόγραμμα για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα

Εικονογράφηση:  
Ζωγραφιές μαθητών 
νηπιαγωγείου

ISBN: 978-960-468-214-0  
• Σχήμα: 24x17  
• Σελ.: 96 • Τιμή: 13 €

 Μια πολύχρωμη 
αλφαβήτα
Τετράδιο πρώτης γραφής  
για παιδιά του νηπιαγωγείου  
και του δημοτικού σχολείου 
Μανόλης Ν. Αρχοντάκης

Ένα τετράδιο ασκήσεων και δραστη
ριοτήτων που απευθύνεται στα παιδιά 
του Νηπιαγωγείου και των μικρών 
τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. 
Απλά, μεθοδικά και ευχάριστα βοη
θά τα παιδιά να γνωρίσουν τα γράμ
ματα της αλφαβήτας ώστε να μάθουν 
να τα διαβάζουν και να τα γράφουν 
χωρίς δυσκολία. Η χρήση των χρω
μάτων, τα πλαίσια γραφής γύρω από 
τα γράμματα και τις λέξεις καθώς και 
οι εικόνες που υπάρχουν στις ασκή
σεις του τετραδίου, βοηθούν στην 
κατανόηση του τρόπου γραφής κάθε 
γράμματος και συμβάλλουν αποτε
λεσματικά στην ανάπτυξη της δεξιό
τητας της γραφής.

ISBN: 978-960-468-242-3 
• Σχήμα: 20×27  
• Σελ.: 64 • Τιμή: 6,90 €

«Όταν ένα παιδί αποφασίσει πως δεν χρειάζεται πια πιπίλα, έρχεται η 
Νεράιδα της Πιπίλας, την παίρνει και στη θέση της αφήνει ένα όμορφο 
δώρο» είπαν στη Μαρία οι γονείς της, όταν αυτή τους ανακοίνωσε πως 
θα πετάξει τις πιπίλες της επειδή μεγάλωσε!
Μια μαγική και τρυφερή ιστορία με πρωταγωνίστριες ένα υπέροχο κορί
τσι που μεγαλώνει και ωριμάζει και μια νεράιδα που συλλέγει πιπίλες!!!

Η Νεράιδα
της Πιπίλας

Δελίνα Βασιλειάδη

Εικονογράφηση: 
Δήμητρα Πέππα

Ανδρέα Μεταξά 28 & Θεμιστοκλέους, Εξάρχεια 106 81 Αθήνα 
Τηλ.: 210 3301161-2-3 • Fax: 210 3301164
e-mail: info@siderisbooks.gr  • www.siderisbooks.gr
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«Όταν ένα παιδί αποφασίσει πως δεν χρειάζεται πια 

πιπίλα, έρχεται η Νεράιδα της Πιπίλας, την παίρνει και 
στη θέση της αφήνει ένα όμορφο δώρο» είπαν στη Μα-
ρία οι γονείς της, όταν αυτή τους ανακοίνωσε πως θα 

πετάξει τις πιπίλες της επειδή μεγάλωσε!

Μια μαγική και τρυφερή ιστορία με πρωταγωνί-
στριες ένα υπέροχο κορίτσι που μεγαλώνει και 
ωριμάζει και μια νεράιδα που συλλέγει πιπίλες!!!

Mε 

απίθανα

παιχνίδια!

Διαβάζουμε...
Έλληνες συγγραφείς

Β Ι Β Λ Ι Α  Τ Η Σ  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ω Σ  Α Π Ο  Τ Ι Σ  Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ  Μ Α Σ 

• ΡΟΜΙ ΚΑΙ ΜΙΡΑΝΤΑ • Γ ια  παιδ ιά  ηλ ικ ίας 4+

• ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ •  Γ ια  παιδ ιά  ηλ ικ ίας 4+

• ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΟΥ ΤΑΪΖΕ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ • Γ ια  παιδ ιά  κάθε ηλ ικ ίας

• ΤΟ ΑΓΟΡΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΙΡΙΑΖΕ •  Γ ια  παιδ ιά  κάθε ηλ ικ ίας

www. siderisbooks.gr

Παιδικά βιβλία όλων των ηλικιών, 
επιλεγμένα για σωστή προσέγγιση 
στη γνώση και στη φιλαναγνωσία.

Έ Ω Σ  5 0 0  Λ Έ Ξ Έ Ι Σ
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ΈΩ Σ  1 0 . 0 0 0  Λ Έ Ξ Έ Ι Σ

Η Νεράιδα  
της πιπίλας
για παιδιά άνω των 3 ετών
Δελίνα Βασιλειάδη
Εικονογράφηση:  
Δήμητρα Πέππα

Ένα παραμύθι για ένα 
κορίτσι που ωριμάζει!

ISBN: 978-960-468-286-7 
• Σχήμα: 20,5×28,5  
• Σελ.: 24   
• Τιμή: 4 €



Π
Α

ΙΔ
ΙΚ

Η
 &

 Ε
Φ

Η
Β

ΙΚ
Η

 Β
ΙΒ

Λ
ΙΟ

Θ
Η

Κ
Η
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Ο Άμπα είναι ο πιο ηλικιωμένος και σοφός γάτος της Γατούπολης. Όλοι 
τον σέβονται, τον θαυμάζουν και τον υπηρετούν. Κάνει πολλά μαγικά 
κόλπα με βότανα και καπνούς που έχει φέρει από κάθε γωνιά της Γης. 
Όμως είναι εγωιστής και δεν αποκαλύπτει σε κανέναν τα μαγικά του 
λόγια. Αυτό δεν θα του βγει σε καλό και θα μπλεχτεί σε μια περιπέτεια.
Θα καταφέρει άραγε η Λήδα, μια μικρή γατούλα, να τον ξεμπλέξει απ’ 
την περιπέτεια αυτή; O Άμπα θα σταματήσει να φέρεται εγωιστικά; Θα 
το μάθουμε αφού διαβάσουμε την ιστορία.

Άμπα και Λήδα  
δύο γάτες 
σε μια μαγική ιστορία
για παιδιά άνω των 4 ετών
Βασιλική Μουργελά
Εικονογράφηση:  
Γιώργος Πετρίδης

Ένα παραμύθι για  
τη δύναμη της φιλίας.

ISBN: 978-960-468-176-1 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 80   
• Τιμή: 6,90 €

Μια όμορφη περιπέτεια ξεκινά όταν ένα κοριτσάκι, η Λίλα, προσφέρεται 
να βοηθήσει το απαρηγόρητο Ουράνιο Τόξο που έχει χάσει όλα τα 
χρώματά του και πλέον είναι γκρι. 
Θα καταφέρει η Λίλα να ξαναφέρει τα χρώματα στο Ουράνιο Τόξο; Ποιος 
θα τη βοηθήσει; Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν κοντά μας φίλοι 
αληθινοί που μας αγαπούν, μας υποστηρίζουν και μας βοηθούν να 
αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες; 
Φιλία, αγάπη, καλοσύνη, συμπόνια. Ένας υπέροχος πολύχρωμος κόσμος.

Τα χαμένα 
χρώματα του 
ουράνιου τόξου
για παιδιά άνω των 4 ετών
Δελίνα Βασιλειάδη
Εικονογράφηση:  
Βικτώρια Καπλάνη

ΠΑΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ISBN: 978-960-468-188-4 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 64   
• Τιμή: 6,90 €

Η Δανάη ζητάει ως δώρο γενεθλίων από τους γονείς της ένα καλάθι. 
Μέσα σε αυτό κρατάει φυλαγμένα τα πολύτιμα φιλιά της, τα οποία έχει 
λάβει από τους ανθρώπους που την αγαπούν.
Στον δρόμο της συναντά μια μικρή νεράιδα, που της πραγματοποιεί μια 
ασυνήθιστη επιθυμία... 
Ζει ένα φανταστικό ταξίδι στον κόσμο των νεράιδων και προσφέρει τα 
φιλιά της σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη.
Μαζί της θα μάθουμε τη μοναδικότητα του φιλιού, τη δύναμη της αγάπης 
και την αξία της προσφοράς.

Τα φιλιά  
της Δανάης
για παιδιά άνω των 4 ετών
Βασιλική Μουργελά
Εικονογράφηση:  
Γιώργος Πετρίδης

Ένα παραμύθι  
για τη δύναμη και  
την αξία της προσφοράς.

ISBN: 978-960-468-205-8 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 80  
• Τιμή: 6,90€
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Ο Πετράκης είναι ένα καβουράκι που μεγαλώνει όπως όλα τα καβου
ράκια στην ηλικία του. Ώσπου μια μέρα όλα αλλάζουν, λόγω κάποιου 
ατυχήματος η μια του δαγκάνα σπάει. Έτσι αναγκάζεται να συνεχίσει 
να ζει μόνο με μία δαγκάνα. Ο ίδιος το αποδέχεται, όμως θα χρειαστεί 
να αποδείξει σε όλους πως μπορεί να τα καταφέρει μια χαρά. Η δύ
ναμη της ψυχής του θα δώσει πολλά μαθήματα σε κάποια καβουρά
κια που τον κοροϊδεύουν, δεν τον θέλουν στην παρέα τους και τον 
κάνουν να νιώθει άσχημα.

Το καβουράκι
με τη 

μία δαγκάνα

Το καβουράκι με τη μία δαγκάνα Βασιλική Μουργελά

Eικονογράφηση:
Βικτώρια Καπλάνη

ISBN: 978-960-468-263-8
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Ο Πετράκης είναι ένα καβουράκι που μεγαλώ-
νει όπως όλα τα καβουράκια στην ηλικία του. 
Ώσπου μια μέρα όλα αλλάζουν, λόγω κάποιου 
ατυχήματος η μια του δαγκάνα σπάει. Έτσι ανα-
γκάζεται να συνεχίσει να ζει μόνο με μία δαγκά-
να. Ο ίδιος το αποδέχεται, όμως θα χρειαστεί  να  
αποδείξει σε όλους πως μπορεί να τα καταφέρει 
μια χαρά. Η δύναμη της ψυχής του θα δώσει 
πολλά μαθήματα σε κάποια καβουράκια που 
τον κοροϊδεύουν, δεν τον θέλουν στην παρέα 
τους και τον κάνουν να νιώθει άσχημα.

Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα.

Το καβουράκι  
με τη μία δαγκάνα
για παιδιά άνω των 4 ετών
Βασιλική Μουργελά
Εικονογράφηση:  
Βικτώρια Καπλάνη

Ένα παραμύθι για  
τη διαφορετικότητα

ISBN: 978-960-468-263-8 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 54   
• Τιμή: 6,90 €

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε στο βουνό, σε μια σπηλιά, η κυραΜαριώ 
με τη μικρή της αλεπουδίτσα. Δεν έμοιαζε με τις άλλες αλεπούδες. 
Κάθε φορά που πήγαινε σε κοτέτσι
να αρπάξει καμιά κοτούλα δεν ένιωθε καλά. Ήθελε το φαγητό που 
έτρωγε με την κόρη της να είναι τίμιο κι όχι κλεμμένο. Πολλές νύχτες 
έμεινε ξάγρυπνη, ώσπου πήρε την μεγάλη απόφαση. Θα καταφέρει 
άραγε να αλλάξει τη ζωή της; Να γίνει μια ξεχωριστή αλεπού κι απο 
κυραΜαριώ να τη φωνάζουν κυρία;
Αξίζει λίγη κούραση παραπάνω παιδιά. Ας ζωγραφίσουμε τη ζωή μας 
με πινελιές αξιοπρέπειας, τιμιότητας, αλήθειας. Κι ας κρεμάσουμε κι 
εμείς μια πινακίδα στην πόρτα μας, που θα γράφει ΚΥΡΙΑ ή ΚΥΡΙΟΣ.
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Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε στο βουνό, σε μια 
σπηλιά, η κυρα-Μαριώ με τη μικρή της αλεπουδίτσα. Δεν 
έμοιαζε με τις άλλες αλεπούδες. Κάθε φορά που πήγαινε 
σε κοτέτσι να αρπάξει καμιά κοτούλα δεν ένιωθε καλά. 
Ήθελε το φαγητό που έτρωγε με την κόρη της να είναι 
τίμιο κι όχι κλεμμένο. Πολλές νύχτες έμεινε ξάγρυπνη, 
ώσπου πήρε την μεγάλη απόφαση. Θα καταφέρει άραγε 
να αλλάξει τη ζωή της; Να γίνει μια ξεχωριστή αλεπού 
κι απο κυρα-Μαριώ να τη φωνάζουν κυρία;

Αξίζει λίγη κούραση παραπάνω παιδιά. Ας 
ζωγραφίσουμε τη ζωή μας με πινελιές αξιοπρέπειας, 
τιμιότητας, αλήθειας. Κι ας κρεμάσουμε κι εμείς μια 
πινακίδα στην πόρτα μας, που θα γράφει ΚΥΡΙΑ ή ΚΥΡΙΟΣ.

Η Ιωάννα Πίττα γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στον Αστακό Αιτω-
λοακαρνανίας. Εκεί τελείωσε 
το γυμνάσιο και το λύκειο. Από 
νωρίς εκδήλωσε το ενδιαφέρον 
της για την ελληνική και ξένη 
λογοτεχνία. Σε μικρή ηλικία ξε-
κίνησε να δημιουργεί δικά της 
παραμύθια, καθώς τη μάγευε ο 
κόσμος της φαντασίας και του 
ονείρου. Πολλά απο αυτά έχουν 
δημοσιευτεί σε τοπικές εφημε-
ρίδες και περιοδικά. Ζει στο Με-
σολόγγι και ασχολείται με την 
ανθοκομία. Έχουν εκδοθεί τα 
παραμύθια της ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ 
ΑΡΧΟΝΤΑ, ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ 
ΕΝΟΣ ΚΟΥΝΕΛΙΟΥ, από τις εκ-
δόσεις Μιχάλη Σιδέρη.

ISBN: 978-960-468-268-3

Η Κυρία Μαριώ
για παιδιά άνω των 4 ετών
Ιωάννα Πίττα
Εικονογράφηση:  
Γιώργος Πετρίδης
ISBN: 978-960-468-268-3 
• Σχήμα: 17×24  
• Σελ.: 64   
• Τιμή: 8,90 €

Γιατί το λεμονάκι 
δεν ήθελε να γίνει 
πεπονάκι
για παιδιά άνω των 4 ετών
Χριστίνα Καρρά
Εικονογράφηση:  
Δημήτρης Κουμπάτης
ISBN: 978-960-468-253-9 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 40  
• Τιμή: 5,90 €

Ανδρέα Μεταξά 28 & Θεμιστοκλέους, Εξάρχεια 106 81 Αθήνα 
Τηλ.: 210 3301161-2-3 • Fax: 210 3301164
e-mail: info@siderisbooks.gr  • www.siderisbooks.gr

ISBN: 978-960-468-253-9

   Το λεμονάκι ο Ξινούλης είναι πάντα  
χαρούμενο και γελαστό. Ο φίλος του το πορ-
τοκάλι, ο Βιταμινούλης, τον αγαπάει πολύ και 
καμαρώνει τις τούμπες του πάνω στον κατα-

πράσινο, γεμάτο μαργαρίτες λόφο. Μόνο που 
το γέλιο του και οι σκανταλιές του ενοχλούν 
τα άλλα φρούτα και λαχανικά που βρίσκονται 
στο μανάβικο του κυρ Νικολή. Το πεπονάκι, ο 

Μελένιος, παίρνει λοιπόν μια μεγάλη απόφαση: 
Θα ζητήσει από τον Ξινούλη να σταματήσει να 
είναι χαρούμενος και να γελάει τόσο δυνατά!  

Τι θα κάνει άραγε ο φίλος μας το  
λεμονάκι ο Ξινούλης; Δε θα είναι πια  

κεφάτο και διασκεδαστικό;
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Το λεμονάκι ο Ξινούλης είναι πάντα χαρούμενο και γελαστό. Ο φίλος 
του το πορτοκάλι, ο Βιταμινούλης, τον αγαπάει πολύ και καμαρώνει τις 
τούμπες του πάνω στον καταπράσινο, γεμάτο μαργαρίτες λόφο. Μόνο 
που το γέλιο του και οι σκανταλιές του ενοχλούν τα άλλα φρούτα και 
λαχανικά που βρίσκονται στο μανάβικο του κυρ Νικολή. Το πεπονάκι, 
ο Μελένιος, παίρνει λοιπόν μια μεγάλη απόφαση: Θα ζητήσει από τον 
Ξινούλη να σταματήσει να είναι χαρούμενος και να γελάει τόσο δυνατά!
Τι θα κάνει άραγε ο φίλος μας το λεμονάκι ο Ξινούλης; Δε θα είναι πια 
κεφάτο και διασκεδαστικό;
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Ενα κουνελάκι κλεισμένο στο κλουβί, ψάχνει τρόπο για να κερδίσει την 
ελευθερία του. Κι αφού πετυχαίνει τον στόχο του, πάλι δεν νιώθει καλά. 
Γιατί η ελευθερία χωρίς φίλους τού είναι βαρετή. Η γνωριμία του με 
έναν ποντικό δίνει νόημα στη ζωή του. Τα δυο ζωάκια θα ζήσουν μαζί 
απίστευτες περιπέτειες. Θα γελάσουν, θα κλάψουν, θα τρομάξουν. 
Τι θα γίνει όμως; Θα καταφέρουν να ξεπεράσουν όλα τα εμπόδια και 
να ζήσουν ελεύθερα; Θα αντέξει η φιλία τους;

Oι περιπέτειες 
ενός κουνελιού
για παιδιά άνω των 4 ετών
Ιωάννα Πίττα
Εικονογράφηση:  
Στέλλα Αποστόλου

ISBN: 978-960-468-192-1 
• Σχήμα: 17×24  
• Σελ.: 80  
• Τιμή: 9,90€

Ένα Λουλούδι αλλιώτικο από τα άλλα λουλούδια, ζει σ’ έναν πανέμορ
φο κήπο όμως έχει όνειρο να ταξιδέψει και να δει τον κόσμο. Εκτός από 
τον φίλο του το Δέντρο, κανείς δεν πιστεύει ότι μπορεί να τα καταφέρει 
γιατί τα λουλούδια έχουν ρίζες κι είναι παράξενο να έχουν όνειρα.
Με τη βοήθεια των παιδιών ο Λουλουδάκος ξεκινά το ταξίδι του για 
τον κόσμο και την περιπέτεια, με εφόδια μόνο την πίστη του στο όνει
ρο και στη ζωή...

Ο λουλουδάκος
για παιδιά άνω των 4 ετών
Πένυ Ραμαντάνη
Εικονογράφηση:  
Έφη Βεργίδη

ΠΑΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ISBN: 978-960-468-178-5 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 80   
• Τιμή: 6,90 €

Το αστέρι, όπου ζει στον ουρανό με την οικογένειά του στην αστεροκοι
νωνία του ουρανού, στην προσπάθειά του να χοροπηδήσει πέφτει κατά 
λάθος στη Γη. Μέσα από τις πρωτόγνωρες εμπειρίες και τις περιπέτειές 
του στον καινούργιο για εκείνο κόσμο, γνωρίζει τον Κωστή. Μαζί ανα
καλύπτουν την αξία της πραγματικής φιλίας και της ελευθερίας και μα
θαίνουν να διαχειρίζονται την απώλεια, να ξεπερνούν τα εμπόδια και να 
φυλάνε στην καρδιά τους αυτά που αγαπούν.

Το αστέρι  
κι ο Κωστής
για παιδιά άνω των 4 ετών
Πένυ Ραμαντάνη
Εικονογράφηση:  
Σουζάνα Αθανασιάδου

Ένα συμβολικό παραμύθι 
για τους πρόσφυγες.

ISBN: 978-960-468-131-0 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 80   
• Τιμή: 6,90 €

Ο κυρ Θάνος  
ο μπαλονάς
για παιδιά άνω των 4 ετών
Κασσιανή Ζαμπέλλη
Εικονογράφηση:  
Δέσποινα Ανδρέου
ISBN: 978-960-468-252-2 
• Σχήμα: 17×24  
• Σελ.: 36  
• Τιμή: 8,90 €

Ο κυρ Θάνος είναι ο μπαλονάς ενός μικρού χωριού και δίνει με τα 
μπαλόνια του χαρά σε όλα τα παιδιά… Τι θα γίνει όμως το απόγευμα 
της πρωτοχρονιάς όταν ένα μικρό κοριτσάκι θα του ζητήσει ένα κόκ
κινο μπαλόνι; Άμα προσπαθείς να ευχαριστήσεις τους πάντες, δεν 
πρόκειται να ευχαριστήσεις κανέναν.
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παιχνίδια!

Ο κυρ Θάνος είναι ο μπα-
λονάς ενός μικρού χω-

ριού και δίνει με τα μπαλόνια 
του χαρά σε όλα τα παιδιά … 
Τι θα γίνει όμως το απόγευμα 
της πρωτοχρονιάς όταν 
ένα μικρό κοριτσάκι 
θα του ζητήσει ένα 
κόκκινο μπαλόνι;

Άμα προσπαθείς να 
ευχαριστήσεις τους 
πάντες, δεν πρόκειται 
να ευχαριστήσεις 
κανέναν.
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  Εικονογράφηση:

      Δέσποινα Ανδρέου 
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ISBN: 978-960-468-252-2
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ΚAΣΣΙΑΝΗ ΖΑΜΠΕΛΛΗ

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθή-
να. Είμαι απόφοιτη του τμήματος Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π). Ερ-
γάζομαι στον χώρο της υγείας ως Λο-
γίστρια επί σειρά ετών. Είμαι παντρε-
μένη και μητέρα της Μαρίας Λουίζας 
η οποία είναι και η πηγή της έμπνευ-
σής μου. Μου αρέσει να πλάθω και 
να διηγούμαι ιστορίες. Το παραμύθι 
Ο κυρ Θάνος o Μπαλονάς είναι το 
πρώτο μου συγγραφικό έργο.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΔΡΕΟΥ

Η Δέσποινα Ανδρέου γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στη Λεμεσό της Κύπρου!
Έχει κάνει σπουδές στο σχέδιο μό-
δας και στη διακοσμητική εσωτερικών 
χώρων. Έχει πτυχίο καλών τεχνών και 
master στη Θεωρία και Πρακτική της 
Τέχνης από το Πανεπιστήμιο Middlesex 
του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει λάβει 
μέρος σε ομαδικές και ατομικές εκθέ-
σεις στο Λονδίνο, την Κύπρο και την 
Αθήνα. Τα τελευταία έντεκα χρόνια 
ζει και εργάζεται στην Αθήνα.



Π
Α

ΙΔ
ΙΚ

Η
 &

 Ε
Φ

Η
Β

ΙΚ
Η

 Β
ΙΒ

Λ
ΙΟ

Θ
Η

Κ
Η

για παιδιά 4+ ΨΥ Χ ΑΓΩΓΟΥΝ Κ ΑΙ  Κ Α Λ ΛΙΕΡΓΟΥΝ ΤΗ ΦΑΝΤΑ ΣΙΑ

52 Ε Κ Δ ΟΣ Ε Ι Σ  Μ Ι Χ Α Λ Η  Σ Ι Δ Ε Ρ Η  •  K ATA Λ Ο Γ ΟΣ  2 0 21-2 0 2 2

Οι καιροί είναι δύσκολοι, πολλά οικονομικά προβλήματα...  πόσες φο
ρές δεν το ξεστομίζουμε καθημερινά; Αυτό είπε και η μαμά στη Μαρίνα 
και ήταν η αιτία να μη θέλει να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Κάθε χρόνο, 
το πάρτι της ολοκλήρωνε ένας παιχνιδιάρης κλόουν, φέτος όμως δεν 
θα εμφανιζόταν εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων. Μα οι φίλοι 
της αυτόν περίμεναν... Πώς θα διασκέδαζαν; Το πάρτι θα ήταν σίγουρα 
αποτυχία. Ή  όχι; 
Μήπως τελικά οι φίλοι φαίνονται και στα δύσκολα; Θα καταφέρει η 
Μαρίνα να περάσει όμορφα και να θυμάται κι αυτό το πάρτι της με χαρά; 
Οι φίλοι της έχουν τον τελευταίο λόγο. Για να δούμε....

Τα γενεθλιο-
μπλεξίματα  
της Μαρίνας  
για παιδιά άνω των 4 ετών
Ελένη Πάτση
Εικονογράφηση:  
Γιώργος Πετρίδης

ΠΑΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ISBN: 978-960-468-201-0 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 56   
• Τιμή: 6,90 €

Σε έναν κόσμο όπου επικρατεί μια ανεξήγητη και παράλογη αντιπαλό
τητα ανάμεσα στους σκίουρους και τους ελέφαντες, η Ρόμι, μια μικρή 
ελεφαντίνα, και η Μιράντα, μια σκιουρίνα, θα προσπαθήσουν να ξεπε
ράσουν τα εμπόδια και να γίνουν φίλες. Θα καταφέρουν τα δυο κορι
τσάκια να προσπεράσουν τις δυσκολίες; Θα μπορέσουν να σταθούν 
μαζί απέναντι στον παραλογισμό τόσων χρόνων και γενεών και να απο
φασίσουν οι ίδιες για τη ζωή τους;
Μια ιστορία για το φως και την ελπίδα, τη φιλία και τη διαφορετικότητα, 
την αγάπη και την καλοσύνη.
Μια ιστορία που μας θυμίζει πως ο υπέροχος κόσμος που ονειρευόμα
στε, υπάρχει. Στις καρδιές των παιδιών. 

Ρόμι και Μιράντα
για παιδιά άνω των 4 ετών
Δελίνα Βασιλειάδη
Εικονογράφηση:  
Λουίζα Καραγεωργίου

Ένα παραμύθι για  
τη διαφορετικότητα.

ISBN: 978-960-468-237-9 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 80   
• Τιμή: 6,90 €

Από πού να ακούγονται, άραγε, αυτές οι μαγευτικές νότες; Μα, βέβαια! Από το ακορντεόν του μικρού 
Νοτένιου, το οποίο κουβαλάει πάντα και παντού μαζί του! Ο πρωταγωνιστής μας, εξαιτίας της ξεροκε
φαλιάς του, ξεκινά μια μεγάλη περιπέτεια. Ψάχνει για νέους φίλους.
Θα βρει, όμως, αυτό που ψάχνει; Ή μήπως οι φίλοι που αναζητάει υπάρχουν ήδη στη ζωή του; 

Ο Νοτένιος
για παιδιά άνω των 4 ετών
Σοφία Καλογεροπούλου
Εικονογράφηση:  
Μαρία Αυλητή
ΠΑΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ISBN: 978-960-468-213-3 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 72   
• Τιμή: 6,90 €
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Ο Γιαννάκης πήρε χαρτί και μολύβι και άρχισε να γράφει γράμμα στον 
ΑϊΒασίλη, όπως κάθε χρόνο την παραμονή των Χριστουγέννων, για να 
του ζητήσει το δώρο που επιθυμούσε. Του έγραψε ότι είναι καλά, ότι 
του άρεσε πολύ το περσινό παιχνίδι που του χάρισε και παίζει ακόμα μ’ 
αυτό. Αλλά με τούτα και με τ’ άλλα δεν του έγραψε τι δώρο θέλει τα 
φετινά Χριστούγεννα. Λέτε να το ξέχασε; Όχι! Δεν το ξέχασε, μα σκέ
φτηκε κάτι άλλο ο Γιαννάκης, κάτι που δεν το βάζει ο νους σας. 
Αν θέλετε να μάθετε τι είναι αυτό που σκέφτηκε, ελάτε να το ανακαλύ
ψουμε διαβάζοντας τις σελίδες αυτού του βιβλίου

Ένα δώρο από  
τον Γιαννάκη  
στον Αϊ-Βασίλη
για παιδιά άνω των 4 ετών
Σοφία Αβτζόγλου-
Αναστασιάδου
Εικονογράφηση:  
Δημήτρης Κουμπάτης

ΠΑΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ISBN: 978-960-468-152-5 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 64   
• Τιμή: 6,90 €

Η Στελλίτσα, ένα όμορφο και καλόκαρδο κοριτσάκι, ζούσε μόνη της σε 
μια μισογκρεμισμένη παράγκα. Τον χειμώνα τουρτούριζε από το κρύο, γι’ 
αυτό πήγε στο δάσος να μαζέψει ξύλα. Καθώς όμως η Στελλίτσα μάζευε 
το ένα κλαδί μετά το άλλο, η ώρα πέρασε χωρίς να το καταλάβει και 
πολύ γρήγορα σκοτείνιασε. Άκουγε τους λύκους να ουρλιάζουν και κρύ
φτηκε κλαίγοντας στα κλαδιά ενός δέντρου. Εκεί όμως την περίμενε μια 
ευχάριστη έκπληξη, που έδιωξε τον φόβο και τα δάκρυά της. 
Ποια ήταν η έκπληξη αυτή; Ελάτε μαζί μου να το ανακαλύψετε, διαβάζο
ντας μία μία τις σελίδες του βιβλίου μου...

Η Στελλίτσα
για παιδιά άνω των 4 ετών
Σοφία Αβτζόγλου-
Αναστασιάδου
Εικονογράφηση:  
Διονύσης Καραβίας

ΠΑΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ISBN: 978-960-468-098-6 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 80   
• Τιμή: 6,90 €

Ο ορκισμένος προστάτηςάγγελος των δοντιών όλων των παιδιών, Λευ
κοδόντης, ερωτεύεται την αιτία του πόνου τους, την Τερηδονούλα. Σε μια 
αποστολή του, όμως, κάτω στη Γη, θα ανακαλύψει ότι άδικα την κατηγο
ρούσε για τους πόνους των παιδιών, αφού τα ίδια ξεχνάνε να πλύνουν τα 
δοντάκια τους και έτσι διευκολύνουν το Κακό να βρει τρόπο και να «πετά
ξει» την Τερηδονούλα μέσα στο στόμα τους. Εκεί μέσα λοιπόν, στην κα
κοσμία του στόματός τους, η όμορφη Τερηδονούλα γίνεται άσχημη και 
μόνο ο φρουρός του Καλού, ο Λευκοδόντης Άγγελος, μπορεί να τη σώσει 
και την παλιά μορφή της να της δώσει. Μαθαίνοντας όμως στο μικρό παι
δάκι, τον Γιαννάκη, να βουρτσίζει τα δοντάκια του και να διασφαλίζει την 
υγιεινή του στόματός του, κατατροπώνοντας κάθε Κακό Σύννεφο από τη 
ζωή του, που του προκαλεί πόνο και οργή, αφήνει για άλλη μια φορά το 
Καλό να φανεί.

Ο Λευκοδόντης 
Άγγελος και  
η Τερηδονούλα
για παιδιά άνω των 4 ετών
Μαίρη Παπαδάκη
Εικονογράφηση:  
Δημήτρης Κουμπάτης

Ένα παραμύθι για την 
υγιεινή των δοντιών.

ISBN: 978-960-468-115-0 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 80   
• Τιμή: 6,90 €
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Ο Θοδωρής κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί βάζει  σε ένα αερόστατο όλες 
τις άσχημες στιγμές της μέρας που πέρασε και τις διώχνει μακριά.
Κάποιο βράδυ όμως, το αερόστατο δεν απογειώνεται και η αιτία είναι ο 
Ατακτούλης ένα σπουργίτι που μιλάει... 
Οι δυο τους θα ζήσουν ένα ταξίδι γεμάτο περιπέτειες. 
Θα καταφέρουν άραγε να ανακαλύψουν το μυστικό της φιλίας;

Ο φίλος μου  
ο σπουργίτης
για παιδιά άνω των 4 ετών
Βασιλική Μουργελά
Εικονογράφηση:  
Γιώργος Πετρίδης

ΠΑΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ISBN: 978-960-468-148-8 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 64   
• Τιμή: 6,90 €

Σε ένα ροζ συννεφάκι του ουρανού δυο ζωηρά γατάκια, η Ρωρώ και η 
Σνόουκατ, μπλέκουν σε μια απίστευτη περιπέτεια όταν ανακαλύπτουν 
ένα μαγικό λυχνάρι. 
Θα τους πραγματοποιήσει το τζίνι του λυχναριού τις τρεις ευχές τους  
ή θα τους οδηγήσει σε μια ταλαιπωρία δίχως τέλος; Αλήθεια, τι θα 
σκεφτούν για να γλιτώσουν από τον απαιτητικό κάτοικο του λυχναριού; 
Ελάτε να διασκεδάσουμε και να το ανακαλύψουμε μαζί!

Οι τρεις αντευχές
για παιδιά άνω των 4 ετών
Μάρω Παππά
Εικονογράφηση:  
Γιώργος Πετρίδης

Ένα παραμύθι για την 
υγιεινή και την 
καθαριότητα.

ISBN: 978-960-468-114-3 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 64  
• Τιμή: 6,90 €

Η Σπόντα, μια πονηρή μαϊμού και ο αγαπημένος της φίλος ο Αριστείδης, 
ένας πολυλογάς μπλε παπαγάλος ζουν στη ζούγκλα. Λίγο πριν συνα
ντήσουν τους δυο φίλους τους, την Ουρανία και τον Κορνήλιο, δύο 
αξιολάτρευτα γκρι ιπποποταμάκια, βρίσκουν μία μαγική κουτάλα και 
αλλάζουν τους φυσικούς κανόνες της ζούγκλας και αρχίζει να χιονίζει 
στο αγαπημένο τους μέρος. Ποιος θα σώσει τα ζώα της ζούγκλας που 
αρχίζουν να παγώνουν από το χιόνι; 
Μια διασκεδαστική περιπέτεια με εκπαιδευτικό χαρακτήρα που μαθαί
νει στους μικρούς μας φίλους ότι καμιά φορά η ανεξέλεγκτη περιέργεια 
μπορεί να μας οδηγήσει σε μεγάλους μπελάδες!

Η χιονοκουτάλα
για παιδιά άνω των 4 ετών
Μάρω Παππά
Εικονογράφηση:  
Γιώργος Πετρίδης

Ένα παραμύθι για την 
ανεξέλεγκτη περιέργεια.

ISBN: 978-960-468-177-8 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 80   
• Τιμή: 6,90 €
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 Ο Ωκεανούλης
για παιδιά άνω των 4 ετών
Ιωάννα Κουτρολού
Εικονογράφηση:  
Διονύσης Καραβίας

ΠΑΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ο Κωστής, πηγαίνοντας την καθιερω
μένη κυριακάτικη βόλτα του στο εμπο
ρικό κέντρο, αναστατώνεται αντικρίζο
ντας κλειστή την πόρτα του πολυκατα
στήματος και θέλει να επιστρέψει στο 
σπίτι. Ξαφνικά όμως θα πέσει πάνω στον 
Ωκεανούλη, ένα χρυσόψαρο με μαγικές 
ικανότητες και μια ιστορία παράξενη. Ο 
Κωστής, οι φίλοι του, Σταύρος και Μα
ρίνα, οι γονείς του και άλλα απρόβλεπτα 
πρόσωπα θα βοηθήσουν τον Ωκεανού
λη να βγει από την περιπέτειά του.
Η ιστορία ενός παιδιού που γνώρισε ένα 
μαγικό χρυσόψαρο, έγιναν φίλοι, έζησαν 
μαζί μια αξέχαστη περιπέτεια, μέχρι που 
στη νότια πλευρά της πόλης αυτή η σχέ
ση θα λάβει τέλος, ενώ παράλληλα θα 
σημάνει μια ολοκαίνουργια αρχή.

ISBN: 978-960-468-112-9 
Σχήμα: 17×24 • Σελ.: 80 • Τιμή: 9,90 €

 Ένας ξένος  
στη Σοκολατοχώρα
για παιδιά άνω των 4 ετών
Καλλιόπη Σαριδάκη – 
Μαριλένα Τρυπιδάκη
Εικονογράφηση:  
Διονύσης Καραβίας

ΠΑΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ο Τάκης Σοκολατάκης και η Τούλα 
Γκοφρετούλα είναι δύο παιδάκια που 
μένουν στη Σοκολατοχώρα και είναι 
πολύ καλοί φίλοι. Μια μέρα γίνεται 
πραγματικότητα το μεγάλο τους όνειρο: 
να πάνε βόλτα στο σοκολατοπάρκο 
χωρίς τη συνοδεία των γονιών τους. 
Τότε αρχίζει η περιπέτειά τους… 
Τι γίνεται όταν τα παιδιά δεν ακούνε τις 
συμβουλές των μεγάλων; Ποιος είναι 
αυτός ο ξένος που τα πλησιάζει; Τι επι
διώκει; Πώς αντιδρούν τα παιδιά; Ένα 
φανταστικό παραμύθι που ενώνει τον 
μύθο με την πραγματικότητα.

ISBN: 978-960-468-108-2 
Σχήμα: 13,7×20,8 • Σελ.: 64 • Τιμή: 6,90 €

 Παραμυθοχώρα
12 μαγικά παραμύθια
για παιδιά άνω των 4 ετών
Βικτωρία Δικαιοπούλου
Εικονογράφηση:  
Διονύσης Καραβίας

ΠΑΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Δώδεκα μαγικά παραμύθια που θα γοητεύσουν τα παιδιά 
και θα τα ταξιδέψουν σε κόσμους μαγικούς. Παραμύθια που 
γράφτηκαν για να βοηθήσουν τους γονείς να μιλήσουν στα 
παιδιά τους. Όταν τα επιχειρήματα των μεγάλων δεν βρίσκουν 
ανταπόκριση, τότε ένα παραμύθι επηρεάζει τις πεποιθήσεις 
και τα ενδιαφέροντα ενός παιδιού χωρίς κουραστικά λόγια 
και περιττά κηρύγματα. Παραμύθια που διδάσκουν τη φιλία, 
την αγάπη, το μοίρασμα, τη συγγνώμη, την ειλικρίνεια, την 
πίστη, την υπομονή, την επιμονή, την ευθύνη, τη μετάνοια, 
την ελπίδα, την ελευθερία, τη χαρά και γενικά την ίδια τη 
ζωή. Παραμύθια που τα κρυμμένα νοήματά τους καλούνται 
παιδιά και γονείς να αποκρυπτογραφήσουν και να αφήσουν 
να ωριμάσει μέσα τους όλη αυτή η σοφία.

ISBN: 978-960-468-118-1 
Σχήμα: 17Χ24 • Σελ.: 128 • Τιμή: 11,90 €
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Στο δεύτερο ράφι μιας τάξης ενός νηπιαγωγείου, μέσα σε πολύχρω μες 
μολυβοθήκες, είναι τοπο θε τημένες οι ξυλομπογιές, οι μαρκαδόροι και τα 
πινέλα! Όλοι νομίζουν ότι είναι άψυχα πράγματα αλλά, όταν η τάξη μέ νει 
άδεια, ζωντα νεύουν, και γίνεται ένα τρελό πανηγύρι που κρατάει μέχρι την 
άλλη μέρα το πρωί! Μια μέρα, όμως,θα συμβεί κάτι που θα αλλάξει τό σο 
την ξενοιασιά των «άψυχων» φίλων μας, όσο και τη ζωή ενός μοναχι κού 
παιδιού αυτής της τάξης! Η ατυχία μιας ξυλομπογιάς θα γίνει η αφορμή 
να αναπτυχθεί μια φιλία που θα φέρει τύχη και βοήθεια στον μικρό ήρωά 
μας, ώστε να βγει από τη σιωπή του, να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και 
θάρ ρος, και να βρει την ευκαιρία να αναδείξει τις ικανότητές του!
Μια ιστορία για την εσωτερική δύναμη που έχει ο καθένας μας, για την 
προσπάθεια που χρειάζεται να κάνουμε όσο αδύναμοι κι αν νιώθουμε, με 
ή χωρίς τη βοήθεια... μιας ξυλομπογιάς!

H φίλη μου  
η ξυλομπογιά
για παιδιά άνω των 4 ετών
Μαρία Δαμασκηνάκη
Εικονογράφηση:  
Δημήτρης Κουμπάτης

Ένα παραμύθι για τη 
δύναμη που κρύβουμε 
μέσα μας.

ISBN: 978-960-468-179-2 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 64   
• Τιμή: 6,90 €

Το βιβλίο αυτό έχει ως στόχο να αναδείξει τη σημασία και τη δύναμη 
της φιλίας, καθώς και το γεγονός πως η απροσεξία πολλές φορές 
οδηγεί σε απρόσμενες και δυσάρεστες καταστάσεις. Αυτό επιτυγχάνε
ται μέσα από την απεικόνιση και τη δημιουργία δύο φανταστικών ηρώων, 
του Τζακ και του Φοξ, έτσι ώστε να καθίσταται προσιτό και ευχάριστο 
στους μικρούς μας αναγνώστες. Οι δύο αυτοί φίλοι είναι αχώριστοι και 
αγαπημένοι, μέχρι που μια άτυχη στιγμή τούς χωρίζει... 
Η ανάγκη όμως του ενός να γυρίσει τόσο στη ζωή και την καθημερινό
τητα, όσο και στον καλό του φίλο τον καθιστά νικητή τής δοκιμασίας, με 
τη φιλία να στέφεται και αυτή νικήτρια.

Δύο αχώριστοι 
φίλοι
για παιδιά άνω των 4 ετών
Μαρία Γιαννέλου
Εικονογράφηση:  
Στέλλα Αποστόλου

Ένα παραμύθι για τη 
δύναμη της φιλίας.

ISBN: 978-960-468-180-8 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 64   
• Τιμή: 6,90 €

Ζαφειρένια, 
η κόρη του 
πυροσβέστη
για παιδιά άνω των 4 ετών
Ιωάννα Χαρμπέα
Εικονογράφηση:  
Διονύσης Καραβίας

Ένα παραμύθι για τον 
σχολικό εκφοβισμό.

ISBN: 978-960-468-151-8 
• Σχήμα: 17×24  
• Σελ.: 64  
• Τιμή: 8,90 €

Η μικρή Ζαφειρένια αλλάζει σχολείο. Θα βρει εκεί εύκολα καινούριους 
φίλους; Θα έχει την υποδοχή που περιμένει; Πόσα συμβαίνουν σε ένα 
σχολείο και δεν τα γνωρίζουν οι γονείς; Πόσα δεν γνωρίζουν ούτε οι 
δάσκαλοι; Η σχολική βία φαίνεται πάντοτε ή μένει κρυφή; Η Ζαφειρέ
νια δέχεται επιθετικότητα από τους συμμαθητές της, η οποία μια μέρα 
φτάνει σε ακραία μορφή. Θα κινδυνέψει; Θα μπορέσει να σωθεί και 
πώς; Αν, λοιπόν, τα παιδιά νιώσουν ότι βρίσκουν κοινά σημεία με την 
ηρωίδα, μήπως πρέπει να απευθυνθούν αμέσως στους δασκάλους και 
στους γονείς τους;

Ο γίγαντας 
Άκαρδος
για παιδιά άνω των 4 ετών
Γεωργία-Μαρία Στρίγγου
Εικονογράφηση:  
Διονύσης Καραβίας

ΠΑΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ISBN: 978-960-468-130-3 
• Σχήμα: 17×24  
• Σελ.: 80  
• Τιμή: 9,90 €

Ένας πρίγκιπας, ένας αετός και ένα ψάρι. Πώς 
θα μπορούσαν οι τρεις τους να κάνουν έναν 
άκαρδο γίγαντα... γίγαντα άκακο;

Τι γίνεται όταν αποφασίζουν τα δύο 
μεγαλύτερα αδέλφια του πρίγκιπα να 
αναζητήσουν την τύχη τους μακριά από 
το παλάτι τους;
Ας ανακαλύψουμε διαβάζοντας πώς το 
κακό παραμονεύει έξω από τα τείχη κά

θε σπιτιού και πώς ένας μικρός πρίγκιπας 
μπορεί να σώσει τα αδέλφια του από έναν 

γίγαντα.Μήπως τελικά ο γίγαντας μπορεί να γίνει 
καλός; Για να δούμε...
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 Το περιστέρι της Ζωής
για παιδιά άνω των 4 ετών
Μαρία Δαμασκηνάκη
Εικονογράφηση: Διονύσης Καραβίας

ΠΑΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Η κυρά Ζωή και ο κυρ Μιχάλης ζουν αγαπημένοι σε ένα 
σπιτάκι στη μέση ενός πολύχρωμου λουλουδόκηπου. Σύντρο
φοι στην ευτυχία τους είναι ένα κάτασπρο περιστέρι και δώδε
κα σπουργιτάκια, που τους επισκέπτονται καθημερινά για ν’ 
απολαύσουν τις λιχουδιές της καλοπροαίρετης γυναίκας. 
Όμως, μια μέρα ένας απρόσμενος εισβολέας θα διαταράξει 
την ήρεμη ευτυχία που επικρατεί στον κήπο και θα θέσει σε 
κίνδυνο την αγαπημένη παρέα. Πώς θα αντιδράσουν οι φτε
ρωτοί φίλοι προκειμένου να σώσουν τις ζωές τους, αλλά και 
την αγάπη που βασιλεύει στον λουλουδόκηπο; 
Μια ιστορία για τη σύμπνοια και την αλληλεγγύη των 
ανθρώπων μπροστά στον κίνδυνο, όσο απειλητικός κι αν 
αυτός φαντάζει. Άραγε, η καλοσύνη είναι το μυστικό της 
ευτυχίας στη ζωή;

ISBN: 978-960-468-107-5 
Σχήμα: 13,7×20,8 • Σελ.: 64 • Τιμή: 6,90 €

 Πιρουνάκης  
& Κουταλίτσα
για παιδιά άνω των 4 ετών
Σίσσυ Θεοφανοπούλου
Εικονογράφηση:  
Γιώργος Πετρίδης

Ένα παραμύθι για τα λαχανικά 
και τη διατροφή.

Ο Πιρουνάκης και η Κουταλίτσα είναι δύο 
ζωηρά αδερφάκια, που τα πήρε η μαμά 
στο μικρό της Ορέστη, για να τρώει το 
φαγητό του. Όπως όλα τα μικρά παιδάκια, 
έτσι και αυτά έχουν μια τρελή περιέργεια 
να γνωρίσουν τον κόσμο. Έτσι, αποφασί
ζουν να ταξιδέψουν κρυφά στη χώρα του 
περιβολιού και να γνωρίσουν τα θρεπτικά 
και νόστιμα λαχανικά που ζουν εκεί...

ISBN: 978-960-468-085-6 
Σχήμα: 13,7×20,8 • Σελ.: 64 • Τιμή: 6,90 €

 Ιιίου & Κρόκο
για παιδιά άνω των 4 ετών
Σίσσυ Θεοφανοπούλου
Εικονογράφηση:  
Γιώργος Πετρίδης
Νέα βελτιωμένη έκδοση

Ένα παραμύθι για  
τη διαφορετικότητα.

Kάποτε, στη χώρα του περιβολιού, ήταν 
ένα μικρό κουνούπι, ο Ιιίου. Ένα όμορ
φο βράδυ, έξυπνος και γρήγορος όπως 
ήταν, πέταξε ψηλά, πολύ ψηλά και 
έφτασε μέχρι το μεγάλο, βαθύ ποτάμι. 
Εκεί, συνάντησε το πιο παράξενο και 
διαφορετικό ζώο που είχε δει ποτέ του: 
έναν μελιτζανομυτούλη κροκόδειλο!
Μαζί θα ξεκινήσουν ένα χαρούμενο και 
μακρινό ταξίδι. Στη διαδρομή θα συνα
ντήσουν φίλους αλλά και εμπόδια... Θα 
καταφέρουν ενωμένοι να ξεπεράσουν 
όλες τις δυσκολίες και να φτάσουν στον 
προορισμό τους πριν το ξημέρωμα;
Μια διδακτική κουνουποκροκοδειλο
περιπέτεια που δείχνει ότι η διαφορε
τικότητα μπορεί να αποτελέσει προσόν 
και ότι η κατάκτηση της ευτυχίας χρειά
ζεται επιμονή και προσπάθεια.

ISBN: 978-960-468-046-7 
Σχήμα: 13,7×20,8 • Σελ.: 80 • Τιμή: 6,90 €
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Οι κόρες  
του άρχοντα
για παιδιά άνω των 4 ετών
Ιωάννα Πίττα
Εικονογράφηση:  
Διονύσης Καραβίας

ΠΑΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ISBN: 978-960-468-135-8 
• Σχήμα: 17×24  
• Σελ.: 80  
• Τιμή: 9,90 €

Μια φορά κι έναν καιρό, σε έναν ωραίο πύργο, ζούσε ένας άρχοντας 
με τις τρεις κόρες του. Οι δύο μεγαλύτερες ήταν πολύ φιλάρεσκες και 
ψηλομύτες. Τις περισσότερες ώρες τις περνούσαν μπροστά στον κα
θρέφτη. Άλλαζαν συνεχώς φορέματα, κοσμήματα και έφτιαχναν τα 
μαλλιά τους. Αντίθετα, η μικρότερη, η Χρυσαυγή, ήταν τελείως διαφο
ρετική. Ήταν καλόκαρδη κι ευγενική και της άρεσε να ασχολείται με τις 
δουλειές του σπιτιού. Ώσπου μια μέρα χτύπησε την πόρτα τους μια 
μυστηριώδης γυναίκα. Από εκείνη τη στιγμή ξεκινούσε μια απίστευτη 
περιπέτεια που θα άλλαζε τις ζωές όλων.

Η απόχη  
της Ανδριάνας
για παιδιά άνω των 4 ετών
Ιωάννα Χαρμπέα
Εικονογράφηση:  
Διονύσης Καραβίας

ΠΑΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ISBN: 978-960-468-124-2 
• Σχήμα: 17×24  
• Σελ.: 80  
• Τιμή: 9,90 €

Η Ανδριάνα, ένα μικρό, ανήσυχο και ανυπάκουο κορίτσι, ταλαιπωρεί 
τους γονείς της με τα καμώματά της. Παρ’ όλα αυτά, οι γονείς την 
αγαπούν υπερβολικά. Η μητέρα της σκέφτεται τι δώρο να της κάνει με 
αφορμή τα γενέθλιά της. Τη ρωτάει λοιπόν τι ακριβώς θέλει, αλλά 
εκείνη αρνείται να δεχτεί οτιδήποτε. Η συμπεριφορά της στενοχωρεί 
τους γονείς της, που δεν ξέρουν πλέον πώς να τη χειριστούν. Οι φωνές 
της, οι σκανδαλιές της και οι απαιτήσεις της είναι πολλές και με κάθε 
ευκαιρία εκμεταλλεύεται την αδυναμία των γονιών της. 
Τι είναι αυτό που θα μπορέσει να την αλλάξει; Θα πάρει τελικά η Αν
δριάνα κάποιο δώρο και πώς θα εξελιχθεί αυτή η σημαντική μέρα; 

Καλοκαίρι... Δύο αδελφάκια, ο Γιάννης και η Μαρία, μαζί με τον ξάδελφό τους τον Τάσο ετοιμάστηκαν για την εκδρομή στο δάσος.Τους έχει ξεση
κώσει ο θείος Πελοπίδας. Εκείνος ξέρει καλά το βουνό αφού μένει πάντα στο χωριό. Αλλά... καθώς με την πρώτη εκδρομή πέσανε πάνω σε... 
γιορτή, η μία εκδρομή έγινε τρεις.
Γιορτές και χαρές, εκπλήξεις πολλές. Με πρωταγωνιστές τον Μελένιο και την Μπαλού. Μια πεταλούδα, τα βατραχάκια, οι μέλισσες, οι πανηγυριώ
τες, η φιλοζωική οργάνωση «Αρκτούρος», αλλά... και η Τούλα με τον Φλο, όλοι παρόντες με χαρούμενη διάθεση και δράση μες στη μεγάλη καλο
καιρινή γιορτή.
Ακολουθήστε τους, παιδιά, θα... περάσετε καλά! 

Από γιορτή…  
σε γιορτή
για παιδιά άνω των 4 ετών
Ελευθερία Παυλίδη
Εικονογράφηση:  
Γιώργος Πετρίδης

ΠΑΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ISBN: 978-960-468-138-9 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 64   
• Τιμή: 6,90 €
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 Η Κρυσταλλοχώρα
για παιδιά άνω των 4 ετών
Δώρα Φώτου
Εικονογράφηση:  
Διονύσης Καραβίας

ΠΑΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ο Αντώνης και η Μαρίνα είναι δύο αδέρ
φια που μένουν κοντά σε ένα λιβάδι 
μαζί με τους γονείς τους. Μια μέρα 
καθώς παίζουν στο λιβάδι, ανακαλύ
πτουν ένα μαγικό κουτί. Σε ποιες περι
πέτειες θα τους οδηγήσει το κουτί; Θα 
καταφέρουν τα δύο παιδιά να γυρίσουν 
στο σπίτι τους ασφαλή;

ISBN: 978-960-468-104-4 
Σχήμα: 13,7×20,8 • Σελ.: 80 • Τιμή: 6,90 €

 Το μυστικό  
της Κατερίνας
για παιδιά άνω των 4 ετών
Δώρα Φώτου
Εικονογράφηση:  
Διονύσης Καραβίας

ΠΑΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Είναι η γιορτή της μητέρας και η Κατερί
να, που ζει μαζί με τη μαμά της σε ένα 
σπιτάκι κοντά στο δάσος, αποφασίζει να 
μαζέψει βατόμουρα για να της τα κάνει 
δώρο. Όμως, δυσκολεύεται να βρει τα 
αγαπημένα φρούτα της μαμάς της, γι’ 
αυτό προχωράει βαθιά μέσα στο δάσος. 
Εκεί την περιμένει μια μεγάλη έκπληξη...

ISBN: 978-960-468-084-9 
Σχήμα: 13,7×20,8 • Σελ.: 72 • Τιμή: 6,90 €

 Ο μικρός Μυλού  
και η κούκλα  
των ευχών!
για παιδιά άνω των 4 ετών
Ελισάβετ Ζητουνιάτη
Εικονογράφηση:  
Διονύσης Καραβίας

ΠΑΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Στη μαγική Catland ζει ένα χνουδωτό 
γατάκι που το λένε Μυλού. Μια μέρα, 
καθώς παίζει, η περιέργειά του θα τον 
οδηγήσει σε μία μαγική τρύπα. Ακολου
θώντας αυτή την τρύπα ο Μυλού θα 
βρεθεί στον κόσμο των ανθρώπων. Σε 
αυτό το ταξίδι, όμως, δεν είναι μόνος του. 
Έχει μαζί του και την κούκλα των ευχών, 
που πραγματοποιεί τις ευχές όλων των 
παιδιών. Θα τον βοηθήσει να γυρίσει 
σπίτι του; Θα καταλάβει ο Μυλού πως η 
περιέργεια τον οδήγησε σε μπελάδες και 
ότι τα μικρά γατάκια δε θα πρέπει να 
φεύγουν μακριά από το σπίτι τους;

ISBN: 978-960-468-044-3 
Σχήμα: 14×21 • Σελ.: 67 • Τιμή: 6,90 €

 Ο Μυλού πειρατής
και το χαμένο 
ψαροκόκαλο
για παιδιά άνω των 4 ετών
Ελισάβετ Ζητουνιάτη
Εικονογράφηση:  
Διονύσης Καραβίας

ΠΑΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ο Μυλού είναι ένα σκανδαλιάρικο και 
λαίμαργο γατάκι. Αυτή τη φορά, όμως, 
η λαιμαργία του θα τον βάλει σε περιπέ
τειες και θα βρεθεί στο κατάστρωμα του 
πιο φοβερού πειρατικού καραβιού. Εκεί 
θα έρθει αντιμέτωπος με τον τρομερό 
Γάτο Σκαθαράτο και θα ζήσει μεγάλες 
λαχτάρες μαζί με τον καλοσυνάτο Πόγκο, 
που φροντίζει τον πειρατή. Οι δυο φίλοι 
θα καταφέρουν τελικά να σωθούν και να 
σώσουν και τους υπόλοιπους γάτους από 
τον κακό πειρατή;

ISBN: 978-960-468-083-2 
Σχήμα: 13,7×20,8 • Σελ.: 80 • Τιμή: 6,90 €
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Φαταουλάν
ο ονειροκλέφτης
για παιδιά άνω των 7 ετών
Παναγιώτα Ζώη, Γιώτα 
Καραγιάννη, Ακριβή 
Καλδίρη
Εικονογράφηση:  
Γιώργος Πετρίδης

ΠΑΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ISBN: 978-960-468-236-2 
• Σχήμα: 17×24 
• Σελ.: 72  
• Τιμή: 9,90 €

Μια φορά κι έναν καιρό στην Κινητοχώρα, ζούσαν αρμονικά άνθρωποι 
και κινητά. Όλα κυλούσαν ήρεμα μέχρι τη στιγμή που εμφανίστηκε ο 
Φαταουλάν κι όλα τα παιδιά στη χώρα αυτή άλλαξαν χρώμα.
Ο Άλκης μόνο μπορούσε να τα σώσει, επειδή μόνο αυτός πίστε
ψε πολύ στο όνειρό του.

Και κάπως έτσι 
βρέθηκα στον 
πλανήτη Πλουτς
για παιδιά άνω των 7 ετών
Γιώργος Μπάκας
Εικονογράφηση:  
Γιώργος Μπάκας

ΠΑΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ISBN: 978-960-468-209-6 
• Σχήμα: 21×29,7  
• Σελ.: 56  
• Τιμή: 9,90 €

Ο μικρός Πέτρος ταξιδεύει 
στον πλανήτη Πλουτς με τη 
βοήθεια ενός μαγικού μεντα
γιόν. Εκεί θα γνωρίσει τη φυλή 
των Πλατς, τα παιδιά τους 
Πλιτς και ένα πλήθος από 
τρελά και αστεία πλάσματα: 
Τον λαίμαργο Ιπποπόκαμπο, 
τον τεμπέλη Χαμστερία, τη 
φοβητσιάρα Πεταρκούδα, τα 
ατίθασα Πιγκοάλα και πολλά 
άλλα!
Αυτό που μένει είναι να πείσει 
τη δασκάλα και τους συμμα
θητές του ότι η αφήγηση της 
περιπέτειάς του είναι αληθινή 
και δεν αποτελεί δικαιολογία 
για την αργοπορία του στο 
μάθημα. Θα τον πιστέψουν 
άραγε;

Ο Κερασένιος 
εξωγήινος
στον ακριτικό αστέρα 
του διαστήματος
για παιδιά άνω των 7 ετών
Δρ Στυλιανή Γ. Λέτσιου
Εικονογράφηση:  
Γιώργος Πετρίδης

Ένα παραμύθι για  
τη διαφορετικότητα.

ISBN: 978-960-468-162-4 
• Σχήμα: 17×24  
• Σελ.: 64 • Τιμή: 9,90 €

Είναι ωραίο να αισθάνεσαι πως ποτέ δεν είσαι μόνος σου. Δεν είναι 
λίγες οι φορές που στην συντροφιά μου έρχεται από εκεί ψηλά ο φίλος 
μου ο Κερασένιος. Ο Κερασένιος είναι ένας εξωγήινος με μοβ χρώμα 
στο δέρμα κι ενώ όλοι τον κοροϊδεύουν πως είναι άσχημος, επειδή 
είναι διαφορετικός, εκείνος δεν χάνει την πίστη του στις δυνάμεις της 
ψυχής του, χαμογελάει, ονειρεύεται, και πάντοτε βγαί νει νικητής και 
πραγματοποιεί τα όνειρά του.
Ο Κερασένιος έχει μάθει πως τελικά σημασία δεν έχει μία όμορφη 
εξωτερική εμφάνιση, αλλά μία όμορφη ψυχή γεμάτη από αγάπη, καλο
σύνη, ευγένεια και λαχτάρα για μάθηση. Αυτές τις αξίες θα μάθαινε και 
ο ίδιος στα παιδάκια του.
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Ο Χάρης έχει Αυτισμό. Για να τον γνωρίσεις καλύτερα δεν αρκεί να 
σου «δανείσει» τα μάτια του για να δεις τον κόσμο. Θα πρέπει να κάνει 
το ίδιο με τα αυτιά του, το δέρμα του ακόμα και τη μύτη του! Στον δικό 
του κόσμο οι παραμικρές αισθήσεις πρωταγωνιστούν. Αυτό που δια
φεύγει της δικής μας προσοχής, γίνεται το βασικό συστατικό της 
εμπειρίας του! Η ενασχόλησή του με τα μικρά, η διαφορετική του 
συσχέτιση με τα αντικείμενα, μας βοηθά να αποκωδικοποιήσουμε τη 
συχνά παράξενη συμπεριφορά του.

Μέσα από προσωπικά βιώματα χρόνων και εμπειρία θεραπείας με 
παιδιά σαν τον Χάρη,ο συγγραφέας μας συστήνει σε έναν ιδιαίτερο 
κόσμο γεμάτο προκλήσεις, μαγεία και ικανότητες ξένες για τους πε
ρισσότερους από εμάς! Ας τον ακολουθήσουμε σε αυτή τη μικρή 
βόλτα κι ας κάνουμε εκείνο το επιπλέον βήμα στην κατανόηση και 
τελικά την αποδοχή του Χάρη.

Ο Χάρης μας
για παιδιά άνω των 7 ετών
Γιάννης Μπούγος
Εικονογράφηση:  
Άγγελος Κωνσταντίνου
Ένα παραμύθι  
για την αποδοχή  
της διαφορετικότητας
ISBN: 978-960-468-254-6 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 40   
• Τιμή: 5,90 €

Ανδρέα Μεταξά 28 & Θεμιστοκλέους, Εξάρχεια 106 81 Αθήνα 
Τηλ.: 210 3301161-2-3 • Fax: 210 3301164
e-mail: info@siderisbooks.gr  • www.siderisbooks.gr

Περιέχει 

ατομικές 

δραστηριότητες
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Γιάν νης Μπούγος

Εικονογράφηση: 
Άγγελος Κωνσταντίνου 

Ο Χάρης έχει Αυτισμό. Για να τον γνωρίσεις καλύτερα 
δεν αρκεί να σου «δανείσει» τα μάτια του για να δεις τον 
κόσμο. Θα πρέπει να κάνει το ίδιο με τα αυτιά του, το 
δέρμα του ακόμα και τη μύτη του! Στον δικό του κόσμο 
οι παραμικρές αισθήσεις πρωταγωνιστούν. Αυτό που 
διαφεύγει της δικής μας προσοχής, γίνεται το βασικό 
συστατικό της εμπειρίας του! Η ενασχόλησή του με τα 
μικρά, η διαφορετική του συσχέτιση με τα αντικείμενα, 
μας βοηθά να αποκωδικοποιήσουμε τη συχνά παράξενη 
συμπεριφορά του. 

Μέσα από προσωπικά  βι-
ώματα χρόνων και εμπει-
ρία θεραπείας με παιδιά σαν 
τον Χάρη,ο συγγραφέας μάς 
συστήνει σε έναν ιδιαίτερο 
κόσμο γεμάτο προκλήσεις, 
μαγεία και ικανότητες ξένες 
για τους περισσότερους από 
εμάς! Ας τον ακολουθήσουμε 
σε αυτή τη μικρή βόλτα κι ας 
κάνουμε εκείνο το επιπλέον 
βήμα στην κατανόηση και τε-
λικά την αποδοχή του Χάρη.

ISBN: 978-960-468-254-6

Το αγγελάκι  
που είχε χάσει  
το χαμόγελό του
για παιδιά άνω των 7 ετών
Σοφοκλής Ελευθεράτος
Εικονογράφηση:  
Στέλλα Αποστόλου

ΠΑΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ISBN: 978-960-468-215-7 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 72  
• Τιμή: 6,90€

Το μικρό αγγελάκι ήταν διαφορετικό από τα άλλα, καθώς δεν 
μπορούσε να πετάξει, δεν μπορούσε να βοηθήσει και να προ
σφέρει στους ανθρώπους. Η απογοήτευση και η ματαίωση 
κυ ριαρ χούσαν μέσα του. Όλα τού φαίνονταν δύσκολα, χωρίς 
νόημα. Μέχρι… μέχρι τη στιγμή που τέσσερα γραμματάκια τού 
άλλαξαν τη ζωή.
Μια μικρή ιστορία, για μικρά και μεγάλα παιδιά, που μας μαθαίνει 
να αγαπάμε τον εαυτό μας, να έχουμε θετική σκέψη και να δί
νουμε αξία στην κάθε στιγμή μας. Ένα μικρό βιβλίο για τέσσερις 
μεγάλες λέξεις, την ΠΙΣΤΗ, την ΕΛΠΙΔΑ, την ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 
και την ΥΠΟΜΟΝΗ.

Ο κάστορας 
δήμαρχος
για παιδιά άνω των 7 ετών
Ιουλία Βαρειά
Εικονογράφηση:  
Στέλλα Αποστόλου

Ένα παραμύθι για την 
εργατικότητα, τη φιλία       
και τη συνεργασία.

ISBN: 978-960-468-198-3 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 80  
• Τιμή: 6,90€

«Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα δάσος μακριά από τα φώτα και 
τη φασαρία της πόλης, ζούσε ένας κάστορας μόνος και ταλαιπω
ρημένος». Κάπως έτσι ξεκινάει η ιστορία ενός ανεπιθύμητου κά
στορα που κατάφερε άθελά του να γίνει δήμαρχος του δάσους και 
να κερδίσει την αγάπη και την εμπιστοσύνη των υπολοίπων ζώων. 
Μια ιστορία που διδάσκει στα παιδιά την αξία της εργατικότητας 
και της ομαδικότητας και δείχνει ότι η αγάπη και η προσφορά 
μπορούν να αποτελέσουν κινητήριες δυνάμεις δημιουργικότη
τας και εξέλιξης. 
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 Ο Ρωμανός  
ο Φαροφύλακας  
και η Δημοσιογράφος 
Ειρήνη
για παιδιά άνω των 7 ετών
Γιώργος Παπασταματίου
Εικονογράφηση:  
Μαρία Σινάνογλου

Ένα παραμύθι για την 
αλληλεγγύη.

Ο Ρωμανός ο Φαροφύλακας, συνεχί
ζοντας τις ιστορίες του στο Φάρο, έχει 
γίνει ο θρύλος και ο φίλος των ναυτι
κών, και όλοι έχουν να πουν μία πραγ
ματική ή μία φανταστική ιστορία από τα 
κατορθώματά του. Τώρα έχει να αντι
μετωπίσει μια πιο σοβαρή πρόκληση, 
πιο επικίνδυνη από τις φουρτούνες και 
πιο δύσκολη από τους φωνακλάδες 
ναυτικούς. Μια δημοσιογράφος έρχε
ται να τον επισκεφτεί για να κάνει ένα 
ρεπορτάζ για εκείνον. Η περιπέτεια 
που ζει ο Ρωμανός δεν είναι πια στη 
θάλασσα αλλά στον ίδιο το Φάρο.

ISBN: 978-960-468-082-5 
Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 80 • Τιμή: 6,90 €

 Ο Ρωμανός  
ο Φαροφύλακας 
για παιδιά άνω των 7 ετών
Γιώργος Παπασταματίου
Εικονογράφηση:  
Μαρία Σινάνογλου

Ένα παραμύθι για τη φιλία και τη 
συνεργασία.

Ανάμεσα στα δύο νησιά, ο φύλακας του 
καλύτερου φάρου φρόντιζε καθημερινά 
να περνούν τα καράβια με ασφάλεια. Η 
πιο δύσκολη δουλειά γινόταν παιχνιδά
κι για τον Ρωμανό το Φαροφύλακα, ο 
οποίος γρήγορα έγινε ο θρύλος της 
θάλασσας, βοηθώντας τους ναυτικούς 
να περνούν τις πιο μεγάλες καταιγίδες. 
Όμως, το πιο μεγάλο του κατόρθωμα 
ήταν ότι έγινε ο καλύτερος φίλος του 
καπετάνΓιώργη, του πιο δύστροπου 
καπετάνιου φορτηγού καραβιού! «Ααα! 
Τι ευτυχία που είναι να ξυπνάς στον πιο 
ωραίο φάρο!» είπε ο Ρωμανός ο Φα
ροφύλακας… και ξεκίνησε τις περιπέ
τειές του!

ISBN: 978-960-468-053-5 
Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 80 • Τιμή: 6,90 €

 

Σ’ ένα μακρινό κι ονειρεμένο δάσος, ένα 
πέπλο μυστηρίου καλύπτει το ασημένιο 
βουνό. Δύο άτακτα αλλά τολμηρά αρ
κουδάκια, η Ηρώ και ο φίλος της Ίωνας, 
θα πάρουν μια μέρα την απόφαση να 
λύσουν το μυστήριο αυτό. Τότε θα ξεκι
νήσει γι’ αυτά μια συναρπαστική περιπέ
τεια, που θα τα οδηγήσει σε χρήσιμα 
συμπεράσματα για τη ζωή.

ISBN: 978-960-7012-90-6 
ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ  
Σχήμα: 23×22 • Σελ.: 48 • Τιμή: 12 €

Mια πυγολαμπίδα 
κάτω από τα 
σκεπάσματα
για παιδιά άνω των 7 ετών
Μαρία-Φωτεινή Χαλαστάνη
Εικονογράφηση:  
Βελής Μπούρδος

ΠΑΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ISBN: 978-960-468-224-9 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 64  
• Τιμή: 6,90€

Από τα μάγια της… φωτεινής οθόνης δε θα γλιτώσει κανείς! Είναι, 
όμως, στο χέρι μας, να τα κάνουμε «ευλογία» και όχι «κατάρα». Σε 
αυτό το παραμύθι, μικροί και μεγάλοι διδασκόμαστε να βάζουμε 
όρια στη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων.
Η πρωταγωνίστρια της ιστορίας, την οποία ονομάζετε όπως εσείς 
θέλετε, έχει «κολλήσει» τόσο πολύ με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, που 
φτάνει στο σημείο να παίρνει κρυφά το tablet των γονιών της. Όταν 
η μαμά το ανακαλύπτει, βάζουν ένα ενδιαφέρον στοίχημα. Ποιος 
πιστεύετε ότι θα κερδίσει; Αξίζει τον κόπο να αφήσουμε την «εύκολη 
και πρόχειρη» διασκέδαση, το «ψηφιακό μας γλυκό», για χάρη της 
αληθινής γευστικής απόλαυσης, της παραδοσιακής ψυχαγωγίας και 
της εξερεύνησης του φυσικού μας κόσμου;

Το ασημένιο 
βουνό 
για παιδιά άνω των 7 ετών
Σούλα Τσιλτσίου-
Ρακοβίτη 
Εικονογράφηση:  
Κατερίνα Σπάθη

ΠΑΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
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O Μπεν χαμένος 
στην πόλη
για παιδιά άνω των 7 ετών
Άγγελος Κωνσταντίνου
Εικονογράφηση:  
Άγγελος Κωνσταντίνου

ΠΑΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ISBN: 978-960-468-227-0 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 48  
• Τιμή: 6,90€

Ο Μπεν έχει χαθεί σε μια μεγάλη χαοτική πόλη. Έχει χαθεί από 
τους γονείς του και κάθε προσπάθεια που κάνει για να βρει μέσο να 
γυρίσει πίσω στο σπίτι του αποτυγχάνει. Και ακόμα χειρότερα, τον 
ακολουθούν και αυτά τα περίεργα τρομακτικά τέρατα…
Μήπως, όμως, αν σταματήσει να φοβάται ό,τι νομίζει πως είναι τρο
μακτικό, θα βρει και τη λύση στο πρόβλημά του; Μήπως τα λάθη 
του τελικά θα τον οδηγήσουν εκεί που πρέπει;
Η αλήθεια είναι πως ΝΑΙ…

Το χωροχώρι
για παιδιά άνω των 7 ετών
Γιάννης Μπούγος
Εικονογράφηση:  
Άγγελος Κωνσταντίνου

Ένα συμβολικό παραμύθι  
για τον αυτισμό.

ISBN: 978-960-468-199-0 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 32  
• Τιμή: 5,50€

Το «χωροχώρι». Αυτό το χωριό με το ιδιαίτερο όνομα έρχεται 
στην αρχή να μας δείξει έναν τρόπο που μπορούμε να συνυ
πάρχουμε, οριοθετώντας με ακρίβεια το χώρο μας και ζώντας 
ανεξάρτητα και ανεμπόδιστα απο την παρουσία των «άλλων». 
Σεβόμενοι απλώς τα όρια του δικού τους προσωπικού χώρου. 
Μας δείχνει την ποικιλλία και τον «εναλλακτικό» τρόπο που ο 
καθένας μπορεί να αντιληφθεί τον κόσμο και τ’ αντικείμενα.
Μέσα από το παράδειγμα των ατόμων που ανήκουν στο φάσμα 
του Αυτισμού, την εσωστρέφεια τους και τον «ιδιαίτερο» τρόπο 
τους να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον ο συγγραφέας έρχεται 
να καταδείξει την ανάγκη να στρέψουμε το βλέμμα μας στο δι
πλανό μας. 
Να θυμηθούμε και να ξαναεπενδύσουμε στην «θεραπευτική» 
κοινωνικότητα.
Να ανακαλύψουμε την απόλαυση και την απροσδόκητη χαρά 
που κρύβεται στην «αγκαλιά» ενός διπλανού μας. 

Ο Βρασίδας  
ο ατσίδας  
στο διαδίκτυο
για παιδιά άνω των 7 ετών
Ανδριάνα Δελέγκου
Εικονογράφηση:  
Ευστάθιος Γκεβρέκης

Ένα παραμύθι για τους 
κινδύνους του διαδικτύου.

ISBN: 978-960-468-193-8 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 40  
• Τιμή: 5,90€

Ο Βρασίδας περνά ώρες σερφάροντας στο διαδίκτυο. Φίλους 
δεν έχει, παρά μόνο ελάχιστους που έχει γνωρίσει μέσα από 
την οθόνη του υπολογιστή. Αντίθετα ο αδερφός του ο Μπάμπης 
ο Μπαλίτσας, λατρεύει το ποδόσφαιρο και περνά αρκετό χρόνο 
παίζοντας με τους φίλους του.
Ένα μήνυμα στον υπολογιστή θα φέρει αντιμέτωπο τον Βρασί
δα με έναν σημαντικό κίνδυνο, να συναντήσει έναν άγνωστο στο 
πάρκο. Ποιος τελικά θα τον προστατεύσει; Ένα παραμύθι που 
μιλά για τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο.  
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Κάποτε ζούσε ένας μικρός ήλιος, που φώτιζε μαζί με τους φίλους του, 
τους άλλους ήλιους, τις πολιτείες του κόσμου. Όμως μια μέρα οι άνθρω
ποι αποφάσισαν να διώξουν τους άλλους ήλιους. Κι έτσι ο μικρούλης 
ήλιος έμεινε μονάχος να φωτίζει τον κόσμο. Τότε πήρε τη μεγάλη από
φαση να αναζητήσει νέους φίλους για να μοιραστεί το μυστικό του, που 
δεν μπορούσε να το κρατάει άλλο φυλαγμένο. Στο ταξίδι αυτό συνάντησε 
πολλούς διαφορετικούς κατοίκους του κόσμου... το Πορτοκαλί χαμόγε
λο, το Γκρινιάρικο ξυπνητήρι, τον ελέφαντα που ζει πάνω σε μια αόρατη 
ρόδα, τον παπαγάλο... κι όλα του κόσμου τα παράξενα... Άραγε, μπόρε
σε να βρει νέους πραγματικούς φίλους; 
Μια δυνατή ιστορία φιλίας, γεμάτη περιπέτεια κι ανατροπές...  
Μια παραμυθένια ιστορία για μικρούς και μεγάλους ήλιους,  
που θα μπορούσε να είναι κι αληθινή.

Ο ελέφαντας,  
ο παπαγάλος  
κι ένας ήλιος
για παιδιά άνω των 7 ετών
Κατερίνα Διακουμάκου
Εικονογράφηση:  
Γιώργος Πετρίδης
Ένα παραμύθι για τη φύση 
και το περιβάλλον.
ISBN: 978-960-468-122-8 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 80   
• Τιμή: 6,90 €

Πρόκειται για ένα παιδικό βιβλίο που σκοπό έχει να ευαισθητοποιήσει 
τα παιδιά στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μέλισσες λόγω των 
ψεκασμών με μελισσοτοξικά φάρμακα στους αγρούς. Ο Πέτρος, η 
Κατερίνα και η μελισσοπαρέα τους, που απαρτίζεται από τη Μελίσα, τον 
Μελένιο και την κυρά Μελώ, μπλέκουν σε περιπέτειες που βοηθούν 
τα παιδιά να κατανοήσουν το πώς είναι δομημένη η κοινωνία των μελισ
σών, ενώ παράλληλα περνούν σε αυτά μηνύματα όπως: αλληλοβοήθεια, 
συνεργασία, φροντίδα και ομαδικότητα. Τέλος, περιέχει πλούσια εικο
νογράφηση και απευθύνεται σε ηλικίες από 7 χρονών και πάνω.

Ο Πέτρος,  
η Κατερίνα και  
η Μελισσοπαρέα 
τους
για παιδιά άνω των 7 ετών
Δημήτρης Καρακούσης
Εικονογράφηση:  
Σουζάνα Αθανασιάδου

ΠΑΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ISBN: 978-960-468-106-8 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 80   
• Τιμή: 6,90 €

Bασιλική
Η μαγική ηχώ  
της Επιδαύρου
για παιδιά άνω των 7 ετών
Ζήσης Παπαϊωάννου
Εικονογράφηση:  
Βελής Μπούρδος

ΠΑΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ISBN: 978-960-468-207-2 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 48  
• Τιμή: 6,90€

Η μικρή Βασιλική, στα όνειρά της, ανακαλύπτει την… ηχώ, που 
ξεδιπλώνεται και γιγαντώνεται, αποκαλύπτοντάς της έναν άλλο κό
σμο! Αναρωτιέται ποιος θα μπορούσε να ακούσει τη δική της ηχώ…
Αντικρίζοντας την επιβλητική Επίδαυρο, με τη δύναμη της φωνής της 
ανακαλύπτει έναν δικό της ηχητικό κόσμο, τον κόσμο με ηχώ. Το 
όνειρό της πραγματοποιείται. Όμως, κάπου εκεί, μεταπηδά στο σπίτι 
του θεού Ιατρού της αρχαιότητας, στο Ασκληπιείο.
Τα επιφωνήματά της κατακλύζουν όλο το αρχαίο θέατρο και βρίσκει 
την απάντηση: αυτές οι σωστά δομημένες πέτρινες, φαρδιές θέσεις 
είναι η αιτία της εξαίσιας ακουστικής που κάνει δυο λέξεις να ακού
γονται παντού! Τα μεσάνυχτα, στο δωμάτιό της, σιγοψιθυρίζει: «μα, 
πώς;». Δυο λέξεις στο δωμάτιο, δίχως αποτέλεσμα. 
Εντούτοις, αυτό είναι το αίσθημα της ηχούς και το ταξίδι της Βασιλι
κής που Δρα επί της Αύρας = Επίδαυρος. 



Π
Α

ΙΔ
ΙΚ

Η
 &

 Ε
Φ

Η
Β

ΙΚ
Η

 Β
ΙΒ

Λ
ΙΟ

Θ
Η

Κ
Η

για παιδιά 7+ΨΥ Χ ΑΓΩΓΟΥΝ Κ ΑΙ  Κ Α Λ ΛΙΕΡΓΟΥΝ ΤΗ ΦΑΝΤΑ ΣΙΑ

65      msiderisbooks •       m.siderisbooks • www.siderisbooks.gr • info@siderisbooks.gr

Η
 Σ

Υ
Μ

Μ
Ο

Ρ
ΙΑ

 Τ
Ω

Ν
 C

O
M

IC
S

Το νησί της τρέλας
Γιώργος Μελισσαρόπουλος
Εικονογράφηση:  
Γιώργος Μελισσαρόπουλος
Ιστορία σε κόμικ για  
τη σημασία της φιλίας

ISBN: 978-960-468-206-5 
• Σχήμα: 21×29,7  
• Σελ.: 48  
• Τιμή: 9,90 €

Όλα φαίνονται να κυλάνε ήρεμα στο νησί της Τζαμάουα, μέχρι 
που μια ομάδα άγριων πειρατών κάνει την εμφάνισή της ανα
στατώνοντας όλα τα ζώα της παραλίας. Η έξυπνη Καλαμαρένια, 
ο γενναίος Μπανανέος και το μικρό Χταποδίνι θα ζητήσουν τη 
συμβουλή του σοφού Ναυαγογέροντα για να αντιμετωπίσουν τον 
πειρατή Πρασογένη και τους παπαγάλους του. 
Θα τα καταφέρουν; Ποιος είναι άραγε ο αινιγματικός Σαγονιά
ρης; Μια περίεργη περιπέτεια ξεκινά για τους τρεις φίλους, γε
μάτη χιούμορ και απρόβλεπτες καταστάσεις.

Μαντλίν η γενναία 
πριγκίπισσα
Αρινέλα Κοτσίκο
Εικονογράφηση:  
Αρινέλα Κοτσίκο

ΠΑΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΣΕ ΚΟΜΙΚ

ISBN: 978-960-468-226-3 
• Σχήμα: 21×29,7  
• Σελ.: 48  
• Τιμή: 9,90 €

Στο μακρινό και όμορφο βασίλειο της Λόρεον, ζούσε η Μαντλίν, 
κόρη του βασιλιά Τζον. Μια γενναία και ατρόμητη πριγκίπισσα, 
που είχε την κάρδια ενός πολεμιστή. Όνειρο της από παιδί ήταν 
να γίνει ο «πιο γενναίος πολεμιστής του κόσμου» όπως της είχε 
διηγηθεί σε μια ιστορία ο πατέρας της, και μια μέρα να πολεμήσει 
στους αγώνες για τη διαδοχή του θρόνου. Όμως κανένας δεν θα 
επέτρεπε σε μια κοπέλα να αγωνιστεί.
Με τη βοήθεια του πιστού της φίλου, Ρόνυ, αποφασίζει να αλ
λάξει τη γνώμη του πάτερα της και των υπολοίπων, και να τους 
αποδείξει πως δεν μετρά το φύλο αλλά το θάρρος και η τόλμη 
να κυνηγάς τα όνειρά σου. 

Ντετέκτιβ Άστραλ
Νικόλας Στεφαδούρος
Εικονογράφηση:  
Νικόλας Στεφαδούρος

ΠΑΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ  
ΣΕ ΚΟΜΙΚ

ISBN: 978-960-468-229-4 
• Σχήμα: 21×29,7  
• Σελ.: 48  
• Τιμή: 9,90 €

«Ημερολόγιο Αστρομπανάνας, καταχώρηση #3438. Κάπου 
πέρα πολύ μακριά στα πέρατα ενός τεράστιου και αφιλόξενου 
Γαλαξία ο διασημότερος Ντετέκτιβ του Σύμπαντος, ο ένας και 
μοναδικός Άστραλ, αναλαμβάνει τη δύσκολη αποστολή να με
ταφέρει ένα άκρως επικίνδυνο πακέτο μέχρι τον Πλανήτη με 
τους Μικροξερόλες. Τα μοναδικά πλάσματα στον κόσμο που 
γνωρίζουν πώς να το εξουδετερώσουν! Θα καταφέρει άραγε ο 
δαιμόνιος Ντετέκτιβ μαζί με το πιστό του πλήρωμα, Ρέηα και 
Γκρέητο, να ολοκληρώσει θριαμβευτικά ακόμα μία επιτυχημένη 
αποστολή;»
…αναρωτιέται γράφοντας την τελευταία καταχώρηση στο ημε
ρολόγιο του σκάφους του ο… χειρότερος Ντετέκτιβ του Δια
στήματος. 
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Υπάρχουν νεράιδες; Μα και βέβαια υπάρχουν, στην αγνή παιδική 
μας φαντασία! Ζουν στη Λουλουδούπολη, ένα πανέμορφο χωριου
δάκι. Όπως κάθε άνοιξη, έτσι και φέτος θα συλλέξουν διάφορα 
άνθη για να κατασκευάσουν αρώματα και καλλυντικά και, λίγο και
ρό αργότερα, θα μαζέψουν φρούτα για να φτιάξουν μαρμελάδες και 
κομπόστες. Το καλοκαίρι θα φέρει ανεμελιά, ως συνήθως, αλλά 
και μια μεγάλη πρόκληση γι’ αυτές. Οι νεράιδες, όμως, πάντα κα
ταφέρνουν να αντεπεξέρχονται στις δυσκολίες της ζωής γιατί, πρω
τίστως, αντιμετωπίζουν με σεβασμό τόσο την ίδια τη φύση, όσο και 
κάθε ζωντανό ον.
Τα φανταστικά αυτά πλάσματα, μέσα από την καθημερινότητά τους, 
μας διδάσκουν αξίες όπως η εργατικότητα, η συνεργασία, η συγχώ
ρεση και η υπομονή, καθώς και σωστές συνήθειες όπως η φυσική 
διατροφή και η ουσιαστική διασκέδαση.

Λουλουδούπολη
για παιδιά κάθε ηλικίας
Κασσιανή Τσιπρά-Σωτηρίου
Εικονογράφηση:  
Κασσιανή Τσιπρά-Σωτηρίου

ΠΑΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ISBN: 978-960-468-281-2 
• Σχήμα: 23×22  
• Σελ.: 40  
• Τιμή: 7,50 €

ΛουλουδούποληΛουλουδούπολη
Κείμενο - Εικονογράφηση:

Κασσιανή Τσιπρά-Σωτηρίου
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ISBN: 978-960-468-281-2

π α ι δ ι κ ή  β ι β λ ι ο θ ή κ η π α ι δ ι κ ή  β ι β λ ι ο θ ή κ η

ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΤΣΙΠΡΑ-ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

Η Κασσιανή Τσιπρά-Σωτηρίου γεννή-
θηκε στη Μύρινα Καρδίτσης. Είναι 
πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών του 
Παντείου Πανεπιστημίου και από-
φοιτος της δημοσιογραφικής σχολής 
«Όμηρος». Αρχικά εργάστηκε στον 
ιδιωτικό τομέα, ως δημοσιογράφος, 
και στη συνέχεια με γραπτό διαγωνι-
σμό εισήχθη σε δημόσια υπηρεσία, 
όπου παρέμεινε μέχρι τη συνταξιοδό-
τησή της. Από πολύ νωρίς έδειξε εν-
διαφέρον για τις εικαστικές δημιουρ-
γίες γενικότερα και για τη ζωγραφική 
ειδικότερα. Έχει φιλοτεχνήσει πλήθος 
έργων, κυρίως διακοσμητικών αντι-
κειμένων εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων. Η ανά χείρας έκδοση αποτε-
λεί την πρώτη της απόπειρα στην παι-
δική λογοτεχνία.

Υπάρχουν νεράιδες; Μα και βέβαια υπάρχουν, στην αγνή παι-
δική μας φαντασία! Ζουν στη Λουλουδούπολη, ένα πανέμορ-
φο χωριουδάκι. Όπως κάθε άνοιξη, έτσι και φέτος θα συλλέξουν 
διάφορα άνθη για να κατασκευάσουν αρώματα και καλλυντικά  
και, λίγο καιρό αργότερα, θα μαζέψουν φρούτα για να φτιάξουν 
μαρμελάδες και κομπόστες. Το καλοκαίρι θα φέρει ανεμελιά, ως 
συνήθως, αλλά και μια μεγάλη πρόκληση γι’ αυτές. Οι νεράιδες, 
όμως, πάντα καταφέρνουν να αντεπεξέρχονται στις δυσκολίες 
της ζωής γιατί, πρωτίστως, αντιμετωπίζουν με σεβασμό τόσο την 
ίδια τη φύση, όσο και κάθε ζωντανό ον.

Τα φανταστικά αυτά πλάσματα, μέσα από την καθημερινότητά τους, 
μας διδάσκουν αξίες όπως η εργατικότητα, η συνεργασία, η συγ-
χώρεση και η υπομονή, καθώς και σωστές συνήθειες όπως η φυ-
σική διατροφή και η ουσιαστική διασκέδαση.

ISBN: 978-960-468-266-9

π α ι δ ι κ ή  β ι β λ ι ο θ ή κ η π α ι δ ι κ ή  β ι β λ ι ο θ ή κ η

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

Η Βικτωρία Δικαιοπούλου γεννήθηκε 
και μεγάλωσε στον Πειραιά. Σπούδα-
σε Ειδικός Προσχολικής Αγωγής, ερ-
γάστηκε σε νηπιαγωγεία και παιδικούς 
σταθμούς και παρακολούθησε πολλά 
εκπαιδευτικά σεμινάρια. Τόπος διαμο-
νής της είναι η Σαλαμίνα.

Η εμπειρία της με τα παιδιά την οδή-
γησε να γράψει πολλά παραμύθια. Το 
πρώτο της βιβλίο, Η Παραμυθοχώρα, με 
12 μαγικά παραμύθια, έχει μεταφρα-
στεί στα αγγλικά. 

Από το 2009 παρακολουθεί σεμινά-
ρια ψυχολογίας και προσωπικής ανά-
πτυξης, βιωματικά σεμινάρια παιχνι-
διού και δημιουργικότητας, καθώς και 
επιμορφωτικά σεμινάρια για την προ-
αγωγή της ψυχικής υγείας των παι-
διών. Ακόμα έχει πιστοποίηση ετήσι-
ας επιμόρφωσης στην ειδική αγωγή 
(Ε.Κ.Π.Α). Τέλος, οργανώνει εκπαιδευ-
τικά προγράμματα για παιδιά.

Αγαπά τη φύση και το διάβασμα και 
συνεχίζει την επιμόρφωση και την προ-
σωπική της ανάπτυξη. 

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΠΟΥΛΟΥ         Η ΑΛΗΘΕΙΑ Μ
ΕΣΑ ΣΤΑ ΠΑΡΑΜ

ΥΘΙΑ

Περιέχει 

ατομικές 

δραστηριότητες

Σε συνέχεια του βιβλίου της Παραμυθοχώρα, η συγγραφέας Βι-
κτωρία Δικαιοπούλου αποτυπώνει μερικές από τις αλήθειες της 
ζωής μέσα σε 5 νέες διδακτικές ιστορίες.

Τα παραμύθια αυτά, σκοπό έχουν να καλλιεργήσουν και να 
διασκεδάσουν μικρούς και μεγάλους. Να κάνουν τους ανθρώ-
πους να φανταστούν έναν καλύτερο κόσμο και ταυτόχρονα να 
γίνουν η πυξίδα που θα τους κατευθύνει. Η μαγεία και η φαντα-
σία δίνουν λύσεις σε θέματα που απασχολούν τον σύγχρονο 
άνθρωπο, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, οι ανθρώπινες 
σχέσεις, η εργατικότητα και η διαφορετικότητα. 

Οι ιστορίες είναι το καλύτερο μέσον που μπορούν να χρησι-
μοποιήσουν οι άνθρωποι για να τονίσουν και να τοποθετήσουν 
καλύτερα τις σκέψεις τους και να γίνουν κατανοητοί, κυρίως από 
τα παιδιά. Κάθε ιστορία είναι μοναδική και δίνει έμπνευση σε κά-
θε άνθρωπο και σε κάθε ηλικία.

 Αυτά τα παραμύθια ζωντανεύουν μέσα από τις σκέψεις και τις 

πράξεις των ηρώων. Ψάξε τους ήρωες παντού γύρω σου και όχι 

μόνο στα παραμύθια. Θυμήσου να κοιτάξεις και μέσα σου. 

Καλή ανάγνωση!

Το σοφό δέντρο

Ο φαροφύλακας

Η ζούγκλα του βασιλιά 

Το χρυσό δαχτυλίδι

Η πέρδικα, η
 αλεπού και

 η πέστροφα
    μοναδικές
ιστορίες 
5

    μοναδικές
ιστορίες 
5

Ο κύριος Μπισκοτόπουλος έχει έναν μεγάλο στόχο: θέλει να προφτά
σει να ετοιμάσει και να μοιράσει σε όλα τα παιδιά του κόσμου τη 
συλλεκτική σειρά μπισκότων του. Θα επιστρατεύσει όλα τα διαθέσιμα 
μέσα. Αλλά, η ανεξίτηλη αγάπη του για τα παιδιά και η συμβουλή του 
Βασιλιά Μπισκοτένιου θα είναι τελικά η κινητήριος δύναμη για να 
επιτύχει τον σκοπό του. Είναι σαν όλο το σύμπαν να συνωμοτεί μαζί 
του για να εκπληρώσει την πιο γλυκιά του επιθυμία, την Αγάπη από 
Μπισκότο.
Ένα γλυκό παραμύθι για μικρά και μεγάλα παιδιά που ξεδιπλώνει 
αξίες και έννοιες όπως η ευγνωμοσύνη, η προσφορά, η γενναιοδωρία, 
η αλληλεγγύη, η τιμιότητα, η συνεργασία με φόντο την ανυπέρβλητη 
δύναμη της αγάπης.

Αγάπη από 
μπισκότο
για παιδιά κάθε ηλικίας
Μάριος Βλάχος
Εικονογράφηση:  
Δήμητρα Πέππα

ΠΑΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ISBN: 978-960-468-279-9 
• Σχήμα: 21×29  
• Σελ.: 54   
• Τιμή: 13,00 €

 Αγάπη
   από
μπισκ τ ΄

Εικονογράφηση

Δήμητρα Πέππα

Ο κύριος Μπισκοτόπουλος έχει έναν μεγάλο στόχο: θέλει να 
προφτάσει να ετοιμάσει και να μοιράσει σε όλα τα παιδιά του 
κόσμου τη συλλεκτική σειρά μπισκότων του. Θα επιστρατεύσει 
όλα τα διαθέσιμα μέσα. Αλλά, η ανεξίτηλη αγάπη του για τα 
παιδιά και η συμβουλή του Βασιλιά Μπισκοτένιου θα είναι τελι-
κά η κινητήριος δύναμη για να επιτύχει τον σκοπό του. Είναι σαν 
όλο το σύμπαν να συνωμοτεί μαζί του για να εκπληρώσει την 
πιο γλυκιά του επιθυμία, την Αγάπη από Μπισκότο.

«Δεν χρειάζεται να αντιγράφουμε τους άλλους» θα πει ο Βασιλιάς 

Μπισκοτένιος. «Αυτό που χρειάζεται είναι η αγάπη».

Ας αφουγκραστούμε τις αγάπες της καρδιάς μας και τα θαύματα 

δεν θα λείπουν, όπως με τον κύριο Μπισκοτόπουλο που κατάφε-

ρε τελικά να ετοιμάσει τη συλλεκτική έκδοση μπισκότων.

Γιατί… όποιος αγαπάει, βρίσκει τρόπους

όποιος αγαπάει, γεννάει

και ό,τι γεννιέται από αγάπη

είναι ωραίο,

όπως μια Αγάπη από Μπισκότο!

Αναστασία Γκοτσοπούλου, Σχολική Ψυχολόγος, M.Sc.

ISBN: 978-960-468-279-9

Μάριος Βλάχος

Μ
ΑΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ               ΑΓΑΠΗ ΑΠΟ Μ

ΠΙΣΚΟΤΟ

 Η αλήθεια μέσα 
στα παραμύθια
για παιδιά κάθε ηλικίας
Βικτωρία Δικαιοπούλου
Εικονογράφηση:  
Στέλλα Αποστόλου

ΠΑΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ISBN: 978-960-468-266-9 
• Σχήμα: 17×24  
• Σελ.: 88  
• Τιμή: 9,90 €

Σε συνέχεια του βιβλίου της 
Πα ραμυθοχώρα, η συγγρα
φέας Βικτωρία Δικαιοπούλου 
αποτυπώνει μερικές από τις 
αλήθειες της ζωής μέσα σε 5 
νέες διδακτικές ιστορίες. Τα 
παραμύθια αυτά, σκοπό έχουν 
να καλλιεργήσουν και να δια
σκεδάσουν μικρούς και μεγά
λους. Να κάνουν τους ανθρώ
πους να φανταστούν έναν κα
λύτερο κόσμο και ταυτόχρονα 
να γίνουν η πυξίδα που θα τους 
κατευθύνει. Η μαγεία και η 
φαντασία δίνουν λύσεις σε θέ
ματα που απασχολούν τον σύγ
χρονο άνθρωπο, όπως η προ
στασία του περιβάλλοντος, οι 
ανθρώπινες σχέσεις, η εργατι
κότητα και η διαφορετικότητα.

Οι ιστορίες είναι το καλύτε
ρο μέσον που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι άνθρω
ποι για να τονίσουν και να 
τοποθετήσουν καλύτερα τις 
σκέψεις τους και να γίνουν 
κατανοητοί, κυρίως από τα 
παιδιά. Κάθε ιστορία είναι 
μοναδική και δίνει έμπνευση 
σε κάθε άνθρωπο και σε 
κάθε ηλικία. Αυτά τα παρα
μύθια ζωντανεύουν μέσα 
από τις σκέψεις και τις πρά
ξεις των ηρώων. Ψάξε τους 
ήρωες παντού γύρω σου και 
όχι μόνο στα παραμύθια. 
Θυμήσου να κοιτάξεις και 
μέσα σου.
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Η μαγισσούλα ΊνηΤζίνη γεννήθηκε στην πολιτεία ΤαμπούΛελέ και ξε
χώριζε για τις ικανότητές της στο βιολί. Μια μέρα, όμως, εχθροί κατέ
στρεψαν την πολιτεία της και μαζί το σπίτι της, τις ιπτάμενες μπότες της, 
τον μαγικό μανδύα της και το μαγικό βιολί της. Η ΊνηΤζίνη και οι γονείς 
της αναγκάστηκαν να καταφύγουν στη μαγική θαλασσινή πολιτεία. Στην 
καινούργια της πατρίδα πώς θα καταφέρει να αποκτήσει πάλι πίστη στον 
εαυτό της και να αναγνωριστεί η αξία της; Η μάγισσα ΊνηΤζίνη παρά τις 
δυσκολίες που της παρουσιάζονται δεν τα παρατάει, αλλά αγωνίζεται και 
προσπαθεί ώστε να κάνει τα όνειρά της πραγματικότητα. 

Η περιπέτεια  
της μάγισσας  
Ίνη-Τζίνη
για παιδιά κάθε ηλικίας
Λένα Τερκεσίδου 
Εικονογράφηση:  
Στέλλα Αποστόλου

Ένα παραμύθι  
για τους πρόσφυγες.

ISBN: 978-960-468-174-7  
• Σχήμα: 17×24  
• Σελ.: 64 • Τιμή: 9,90€

Τα αγαπημένα σας κλασικά παραμύθια σε ένα βιβλίο. Ζήστε κι εσείς τις 
περιπέτειες του Αλαντίν με το λυχνάρι, δείτε την Κοκκινοσκουφίτσα να 
ξεφεύγει από τον κακό λύκο, διαβάστε την περιπέτεια του Τζακ στη 
μαγική φασολιά, δείτε τη μεταμόρφωση της Σταχτοπούτας μπροστά στα 
μάτια σας και τέλος, μάθετε από την περιπέτεια που είχαν τα τρία γου
ρουνάκια. 
Κλασικά παραμύθια που αποτελούν ένα ευχάριστο ανάγνωσμα με πολ
λά ηθικά διδάγματα για τα παιδιά. 

Κλασικά 
παραμύθια
Τόμος πρώτος
για παιδιά κάθε ηλικίας
Διασκευή: Δώρα Φώτου 
Εικονογράφηση:  
Σουζάνα Αθανασιάδου

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

ISBN: 978-960-468-210-2  
• Σχήμα: 17×24  
• Σελ.: 112 • Τιμή: 10,90€

Στη μαγεμένη Νεροχώρα με το στοιχειωμένο ποτάμι, την έκβαση δίνει η 
θυσία ενός παλικαριού, μετά από απαίτηση του δράκου, για να κυλήσει 
πάλι τα νερά του ποταμού που είχαν παγώσει. Από τότε, κάθε χρόνο 
θυσιάζεται άλλοτε ένα παλικάρι, άλλοτε μια κοπέλα. Η Νεροχώρα έχει 
βουλιάξει στο πένθος. Ποιος θα λύσει τα μάγια ώστε να επανέλθει η ζωή 
στη φυσική της κατάσταση; 
Το παραμύθι μέσα από μια εξαιρετική πλοκή επισημαίνει την αξία του 
νερού, αλλά και της αγάπης, σαν πρώτη βιοτική ανάγκη ισάξια με το 
οξυγόνο για να υπάρξει η συνέχεια της ζωής, ενσωματώνοντας με θαυ
μαστό τρόπο παραδοσιακά και μυθολογικά στοιχεία. 

Η Νεροχώρα και 
το στοιχειωμένο 
ποτάμι
για παιδιά κάθε ηλικίας
Ευαγγελία Πανούση 
Εικονογράφηση:  
Δημήτρης Κουμπάτης

ΠΑΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ISBN: 978-960-468-241-6  
• Σχήμα: 17×24  
• Σελ.: 80 • Τιμή: 9,90€

Ένα αστέρι θα ρίξει την ανεμόσκαλα από τον ουρανό για να συναντήσει 
ένα παιδί που ήρθε από κάπου μακριά... 
Ένα παιδί που του έλειπε το χαμόγελο και η ελπίδα. Το αστέρι αυτό θα 
φωτίσει την ψυχή του... θα φέρει την ειρήνη στη ζωή του... και θ’ αλλάξει 
τον κόσμο του.
Πώς θα τα πραγματοποιήσει όλα αυτά το αστέρι; 

Το αστέρι  
της φιλίας
για παιδιά κάθε ηλικίας
Ειρήνη Μακρυδάκη 
Εικονογράφηση:  
Όλγα Χάνουζα

Ένα παραμύθι  
για τους πρόσφυγες  
και τα δικαιώματα  
των παιδιών.

ISBN: 978-960-468-189-1  
• Σχήμα: 17×24  
• Σελ.: 64 • Τιμή: 9,90€
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Με τους μύθους του Αισώπου, για μικρούς και μεγάλους, μεγάλωσαν 
γενιές επί γενεών των Ελλήνων, αλλά και των άλλων λαών του κόσμου, 
όταν τους γνώρισαν αργότερα. Μέσα σε αυτούς ο Αίσωπος επαινεί τις 
αρετές των ανθρώπων και επικρίνει τα ελαττώματά τους παρουσιάζοντάς 
τα μέσα από ζώα κυρίως, που μιλούν και συμπεριφέρονται σαν άνθρω
ποι, μαζί με τις αντίστοιχες επωφελείς και επιζήμιες συνέπειες. 

Μια μικρή επιλογή από τους μύθους αυτούς παρουσιάζουμε εδώ 
στους μικρούς μας φίλους, αφού διασκευάστηκαν με τρόπο ευχάριστο 
και κατανοητό για την ηλικία τους, ώστε, παίζοντας και γελώντας, να 
αντλήσουν και να επεξεργαστούν ψυχικά, χρήσιμα συμπεράσματα για 
την παραπέρα ζωή τους.

Μύθοι του 
Αισώπου
για παιδιά κάθε ηλικίας
Διασκευή:  
Στέλλα Ζόμπολα
Εικονογράφηση:  
Σουζάνα Αθανασιάδου

ISBN: 978-960-468-161-7 
• Σχήμα: 17×24  
• Σελ.: 80  
• Τιμή: 9,90€

Τι γίνεται όταν ένα μικρό σκανδαλιάρικο κορίτσι μαθαίνει πως προέρχεται από μία μεγάλη παραδοσιακή οικογένεια νεραϊδών; Πώς αντιδρά όταν ξαφνικά 
πρέπει να αφήσει για λίγο καιρό τη ζωή της στο σπίτι της και να πάει να ζήσει κάπου αλλού, όπου θα μάθει τους σωστούς τρόπους για να είναι μια καλή 
νεράιδα; Επιθυμεί η ίδια να γίνει μια μικρή νεράιδα; Χαίρεται που είναι νεράιδα; Ανυπομονεί να πιάσει στα χεράκια της μαγικά ραβδάκια που με μία και 
μόνο κίνηση είναι ικανά να αλλάξουν όλο τον κόσμο;
Ένα παραμύθι για όσους νιώθουν τη μαγεία αλλά διστάζουν να πιστέψουν σ’ αυτήν. Η ιστορία της μικρής σκανδαλιάρας νεράιδας είναι ένα ταξίδι σε κόσμους 
φανταστικούς, τους οποίους όμως ανακαλύπτουμε όλοι στη δική μας καθημερινότητα. Είναι μία ιστορία για μικρούς και μεγάλους που λαχταρούν να βου
τήξουν στον δικό τους μαγικό κόσμο, να ψαρέψουν όνειρα κι ευχές και δίχως κανέναν φόβο να τα πραγματοποιήσουν.

Η μικρή σκανδα-
λιάρα νεράιδα 
που έμελλε να αλλάξει 
τον κόσμο
για παιδιά κάθε ηλικίας
Δρ Στυλιανή Γ. Λέτσιου
Εικονογράφηση:  
Γιώργος Πετρίδης
Ένα παραμύθι για τη 
δύναμη που κρύβουμε 
μέσα μας.
ISBN: 978-960-468-169-3 
• Σχήμα: 17×24  
• Σελ.: 64 • Τιμή: 9,90 €

Η μικρή μπαλίτσα
για παιδιά κάθε ηλικίας
Κάλλια Πεδιαδίτη-
Prud’homme 
Εικονογράφηση:  
Βανέσσα Ζωχιού

Ένα παραμύθι  
για την αντιμετώπιση  
του καρκίνου.

ISBN: 978-960-468-173-0  
• Σχήμα: 17×24  
• Σελ.: 80   
• Τιμή: 9,90 €

H μαμά έχει μια μικρή μπαλίτσα στο σώμα της. Είναι όμως πολύ ενοχλητική 
γιατί κρύβει μέσα της μια αρρώστια που τη λένε καρκίνο. Μέσα από τη θερα
πεία της μαμάς στο νοσοκομείο θα γνωρίσουμε εντυπωσιακά μηχανήματα, 
ικανούς γιατρούς και πανίσχυρες ακτίνες ουράνιου τόξου που θα διακτινίσουν 
την μπαλίτσα σε άλλον γαλαξία. Όλη η οικογένεια ενωμένη θα γνωρίσει τη 
δύναμη της θετικής σκέψης και της αγκαλιάς! Τη δύναμη της γενναιότητας 
που καταπολεμά τον φόβο και της αγάπης που διώχνει τη λύπη μακριά.

Για τους γονείς…
Το βιβλίο αυτό επιδιώκει μέσα από ένα παράθεμα με επιστημονικές συμ
βουλές να βοηθήσει και να κατευθύνει τους γονείς να υποστηρίξουν έγκαι
ρα και με ευαισθησία τα παιδιά τους σε όποια ηλικία κι αν βρίσκονται, όταν 
η οικογένεια αντιμετωπίζει μια σοβαρή περιπέτεια υγείας, και να τα προε
τοιμάσουν για τις αλλαγές που αυτή επιφέρει. Δίνει ειλικρινείς απαντήσεις 
στις ερωτήσεις τους σχετικά με την υγεία του γονέα και τις αλλαγές της 
καθημερινότητας. Στόχος είναι να έρθει όλη η οικογένεια πιο κοντά…
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Η Ρωξάνη, κόρη του βασιλιά της μυθικής χώρας Νυδίας, θα γιορτάσει 
σε λίγες μέρες τα δέκατα όγδοα γενέθλιά της. Όχι μόνο θα ενηλικιωθεί, 
αλλά θα γίνει και επίσημα η διάδοχος του θρόνου. Η τυχαία ανακάλυψη, 
όμως, ενός κλειδιού και η αποκάλυψη ενός καλά κρυμμένου μυστικού 
θα την οδηγήσουν σε ένα περιπετειώδες ταξίδι αναζήτησης μακριά από 
το ελεγχόμενο και προστατευμένο περιβάλλον του παλατιού.
• Ποιες πόρτες θα της ανοίξει το περίεργο κλειδί σ’ αυτό το ταξίδι 
αναζήτησης της γνώσης;
• Τι θα συναντήσει κατά τη διάρκειά του και ποιο θα είναι το τέρμα της 
διαδρομής;
• Ποιες απρόβλεπτες εξελίξεις θα έχει η γνωριμία της με τον νεαρό 
Αύγουστο;
• Θα καταλάβει ποια ακριβώς είναι η ελευθερία που αναζητά;
• Θα βρει, τελικά, την αλήθεια που της στέρησαν, άθελά τους, η αγάπη 
και ο φόβος των γονιών της;

Δύο μικρά γατάκια, ο Λέων και η Δανάη, γεννιούνται σε ένα ορεινό 
κτήμα της θεσσαλικής γης. Ένα παραδεισένιο μέρος μέσα στη φύση! 
Οι πρώτοι μήνες της ζωής τους κυλάνε ξένοιαστα, όλο παιχνίδι και 
σκανταλιές. Σύντομα όμως θα φύγουν από το όμορφο κτήμα και τη 
γλυκιά μανούλα τους, για το νέο τους σπίτι. Εκεί θα γνωρίσουν και
νούργιους φίλους και οι περιπέτειες θα συνεχιστούν. Ωστόσο η μεγά
λη δοκιμασία θα αρχίσει όταν τα εγγονάκια της ιδιοκτήτριας του σπιτιού 
που μένουν, θα πάρουν μαζί τους τα δύο γατάκια σε μια εκδρομή στο 
βουνό. Τις ιστορίες τους τις διηγείται ο Λέων, με γλαφυρότητα και 
χιούμορ. Ποια θα είναι η κατάληξη της μεγάλης περιπέτειας τους; Μια 
διδακτική ιστορία ξετυλίγεται, για τους μικρούς φίλους της φύσης και 
της περιπέτειας.
Μια ιστορία που εξυμνεί αξίες όπως η αδελφική αγάπη, η φιλία και η 
συλλογικότητα, σε ένα διήγημα που μυρίζει Ελλάδα μιας άλλης εποχής! 

Ο πρίγκιπας Αλέξωνας από το Μάριον, θα παντρευτεί την όμορφη βα
σιλοπούλα της Σαλαμίνας την Αριστήλα. Το σκοτεινό δωμάτιο, το άλα
λο πουλί, τα μαγικά βραχιόλια της αγάπης και ένα γελαστό λιοντάρι για 
κατοικίδιο, περιπλέκουν την κατάσταση…
Θα έχουμε άραγε αίσιο τέλος ή θα τα τινάξει όλα στον αέρα το μεγάλο 
μυστικό;

Το γελαστό λιοντάρι
Μαρία Πιερή Στασίνου

ΠΑΙΔΙΚΟ & ΕΦΗΒΙΚΟ 
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΙSBN: 978-960-468-262-1 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 120  
• Τιμή: 10 € 

Ο Νίκος, η μικρή Ανθούλα και η παρέα τους ήθελαν απλώς να κολυ
μπήσουν στα νερά του καταρράκτη. Όταν, όμως, η Ανθούλα εξαφανί
ζεται στα θολά νερά της γκιόλας πρέπει όλοι μαζί να ψάξουν να τη βρουν.
Μήπως τελικά οι ιστορίες των γεροντότερων για τη μυστηριώδη σπηλιά 
και τις νεράιδες βγουν αληθινές; 

Οι Νεράιδες  
του Καταρράκτη
& Το Βουνό  
του Δράκου
Όλγα Χαιροπούλου

ΠΑΙΔΙΚΟ & ΕΦΗΒΙΚΟ 
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-251-5 
• Σχήμα: 13,7×20,8 
• Σελ.: 112  
• Τιμή: 10 €

Λέων και Δανάη
Περιπέτεια στο βουνό
Χριστίνα Αλεξίου

ΠΑΙΔΙΚΟ & ΕΦΗΒΙΚΟ 
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΙSBN: 978-960-468-256-0 
• Σχήμα: 17×24  
• Σελ.: 120  
• Τιμή: 10 € 

Ρωξάνη και 
Αύγουστος –  
Η ωραία  
που δεν ήθελε  
να γίνει κοιμωμένη
Ζαφειρία Κοτζαμάνογλου

ΠΑΙΔΙΚΟ & ΕΦΗΒΙΚΟ 
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΙSBN: 978-960-468-255-3 
Σχήμα: 13,7×20,8  
Σελ.: 176 • Τιμή: 10 € 

      msiderisbooks •       m.siderisbooks • www.siderisbooks.gr • info@siderisbooks.gr
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Ανδρέα Μεταξά 28 & Θεμιστοκλέους, Εξάρχεια 106 81 Αθήνα 
Τηλ.: 210 3301161-2-3 • Fax: 210 3301164
e-mail: info@siderisbooks.gr / www.siderisbooks.gr

ISBN: 978-960-468-222-5

Ο Γιαννάκης είναι ένας μαθητής δημοτικού, 
που με τους φίλους του φτιάχνουν τη δική τους 
ομάδα και ετοιμάζουν διάφορες σκανταλιές, 
σχέδια και περιπέτειες. Τι γίνεται, όμως, όταν 
κάποιος από τους συμμαθητές τους στρέφεται 
εναντίον τους; Το αποτέλεσμα πραγματικά θα 
σας συναρπάσει, σε ένα βιβλίο γεμάτο μηνύ-
ματα, φαντασία και πολλές ανατροπές.
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ΙΣΑΒΕΛΑ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ

ΙΣΑΒΕΛΑ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ

Η Ισαβέλα Τηλεμάχου γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στην Κύπρο. Σπούδασε στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών, στο τμήμα Ελ-
ληνικής Φιλολογίας και εργάστηκε 
στον ιδιωτικό τομέα, σε όλες τις βαθ-
μίδες της εκπαίδευσης σε Κύπρο και 
Ελλάδα.

Από πολύ νεαρή ηλικία ασχολήθη-
κε με τη συγγραφή ποιημάτων,  παρα-
μυθιών, λογοτεχνικών βιβλίων, μιας 
και η αγάπη της προς την ελληνική 
γλώσσα ήταν έκδηλη. Η φαντασία και 
η δεξιοτεχνική χρήση της γλώσσας  
την έκαναν να αποσπάσει αρκετά 
βραβεία σε πανελλήνιους και τοπι-
κούς διαγωνισμούς. Ο μικρός Γιαννά-
κης και οι Ντράγκονς είναι το πρώτο 
βιβλίο της, που κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη.

ΠΑΙΔΙΚΗ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Tilmaxou-GiannakisKaiDragons COVER.indd   1 27/12/2018   11:38:14

Ο Γιαννάκης  
& οι Ντράγκονς
Ισαβέλα Τηλεμάχου

ΠΑΙΔΙΚΟ & ΕΦΗΒΙΚΟ 
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-222-5 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 128  
• Τιμή: 10 €

Ο Γιαννάκης είναι ένας μαθητής δημοτικού, που με τους φίλους 
του φτιάχνουν τη δική τους ομάδα και ετοιμάζουν διάφορες σκα
νταλιές, σχέδια και περιπέτειες. Τι γίνεται, όμως, όταν κάποιος 
από τους συμμαθητές τους στρέφεται εναντίον τους; Το αποτέ
λεσμα πραγματικά θα σας συναρπάσει, σε ένα βιβλίο γεμάτο 
μηνύματα, φαντασία και πολλές ανατροπές.

Ανδρέα Μεταξά 28 & Θεμιστοκλέους, Εξάρχεια 106 81 Αθήνα 
Τηλ.: 210 3301161-2-3 • Fax: 210 3301164
e-mail: info@siderisbooks.gr / www.siderisbooks.gr

ISBN: 978-960-468-221-8

Η Ηνέ στην προσπάθεια της να βρει σωτηρία 
για την μητέρα της, ανακαλύπτει ότι είναι από-
γονη μιας οικογένειας νεράιδων που προστα-
τεύει την Φύση.

Η Ηνέ μέσα από ένα μακρύ ταξίδι αναζήτη-
σης της πραγματικής της ταυτότητας, θα εξι-
χνιάσει την εξαφάνιση του πατέρα της και θα 
ενώσει το παρόν με το παρελθόν της, για να 
σώσει τους γονεις της και το μέλλον της αν-
θρωπότητας.

Μια περιπετεια στον κόσμο της φαντασιας, 
αφιερωμένη στην μία και μοναδική ανεξά-
ντλητη πηγή της ζωής, την  αγάπη.
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Μαρω Παππα
ΜΑΡΩ ΠΑΠΠΑ

Η Μάρω Παππά γεννήθηκε και μεγά-
λωσε στην Αθήνα. Σπούδασε στο 
Εθνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο 
τμήμα της προσχολικής εκπαίδευσης 
νηπιαγωγός. Εργάστηκε στον ιδιωτικό 
τομέα στο τμήμα του νηπιαγωγείου 
για πολλά χρόνια. 

Η αγάπη της για τα παιδιά και τα 
παραμύθια την οδήγησε στο μονοπά-
τι της συγγραφής. Την τέχνη της πα-
ραμυθοποίησης τη διδάχτηκε στο 
θεατρικό εργαστήρι TABULA RASA, το 
οποίο ανήκει στον καταξιωμένο σκη-
νοθέτη Παναγιώτη Καποδίστρια. Το 
πρώτο της παραμύθι εκδόθηκε τον 
Απρίλιο του 2015 με τίτλο Οι τρεις 
αντευχές και επανεκδόθηκε τον Δε-
κέμβριο του ίδιου έτους από τις εκδό-
σεις Μιχάλη Σιδέρη. Κατόπιν έβγαλε 
το δεύτερο παραμύθι της στη Δυάς 
εκδοτική με τίτλο Ζιζάν, το ζωηρό ξω-
τικό, τον Αύγουστο του 2016. Ακολού-
θησε η Χιονοκουτάλα τον Οκτώβριο 
του 2017 από τις εκδόσεις Μιχάλη 
Σιδέρη.

Στο ενδιάμεσο διάστημα διδάχτη-
κε την τέχνη της θεατρικής εμψύχω-
σης στο βιωματικό εργαστήρι στα 

ΠΑΙΔΙΚΗ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Εξάρχεια με δασκάλα την ηθοποιό-
εμψυχώτρια Φρόσω Μπενέτη. Στο 
παρόν διά στημα πέρα από τη συγ-
γραφή της παιδικής λογοτεχνίας 
ασχολείται με τις θεατρικές εμψυχώ-
σεις και το θεατρικό παιχνίδι, με κέ-
ντρο πάντα τα παραμύθια. Σκοπός 
της είναι να μεταφέρει μέσα από τις 
διαδράσεις της την αξία της ανάγνω-
σης του παραμυθιού με μέσο το παι-
χνίδι και το θέατρο.

Επικοινωνία με τη συγγραφέα: 
mpapad80@yahoo.gr

Pappa-IneHAtromititi COVER NEW.indd   1 27/12/2018   10:41:39

Ηνέ η ατρόμητη
Μάρω Παππά

ΠΑΙΔΙΚΟ & ΕΦΗΒΙΚΟ 
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-221-8 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 160  
• Τιμή: 10 €

Η Ηνέ στην προσπάθεια της να βρει σωτηρία για τη μητέρα της, 
ανακαλύπτει ότι είναι απόγονη μιας οικογένειας νεράιδων που 
προστατεύει τη Φύση.
Η Ηνέ μέσα από ένα μακρύ ταξίδι αναζήτησης της πραγματικής 
της ταυτότητας, θα εξιχνιάσει την εξαφάνιση του πατέρα της και 
θα ενώσει το παρόν με το παρελθόν της, για να σώσει τους γο
νείς της και το μέλλον της ανθρωπότητας.
Μια περιπετεια στον κόσμο της φαντασίας, αφιερωμένη στη μία 
και μοναδική ανεξάντλητη πηγή της ζωής, την αγάπη.

Η σπηλιά του 
Φιλοκτήτη
Ζαφειρία Κοτζαμάνογλου

ΠΑΙΔΙΚΟ & ΕΦΗΒΙΚΟ 
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-195-2 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 272  
• Τιμή: 13,30 €

Ο δεκαπεντάχρονος Γεράσιμος ζει με την οικογένειά του στη 
Λήμνο. Έπειτα από μια εκπαιδευτική εκδρομή στους αρχαιολο
γικούς χώρους του νησιού, η περιέργεια θα οδηγήσει τον Γερά
σιμο να μπει στη σπηλιά του Φιλοκτήτη, όπου συναντά έναν ρα
κένδυτο ηλικιωμένο άντρα που ισχυρίζεται πως είναι ο μυθικός 
ήρωας που οι Αχαιοί εγκατέλειψαν στο νησί, όταν εκστράτευσαν 
κατά της Τροίας. Εξαιτίας μιας σειράς γεγονότων αναγκάζεται να 
συνυπάρξει μαζί του για ένα διάστημα, σε μια έρημη περιοχή του 
νησιού και να τον ακολουθήσει στις καθημερινές του συνήθειες. 
Μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία γνωρίζουν τον εαυτό τους και ο 
ένας τον άλλον μέχρι που φτάνει η στιγμή οι δρόμοι τους να 
χωρίσουν και να συνεχίσουν ο καθένας, στη δική του εποχή, την 
προσωπική του πορεία.
Ποιος είναι ο μυστηριώδης κάτοικος της σπηλιάς; Γιατί συνάντη
σε τον Γεράσιμο; Πώς συνυπάρχουν δύο διαφορετικοί άνθρω
ποι; Μήπως κάτι έπρεπε να μάθει ο Γεράσιμος από αυτόν τον 
παράξενο άντρα; Ή ήταν όλα στη φαντασία του έφηβου αγοριού;

Εκείνο το ταξίδι
Ανδρονίκη Δακορού

ΠΑΙΔΙΚΟ & ΕΦΗΒΙΚΟ 
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-225-6 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 96  
• Τιμή: 10 €

Στα γενέθλιά του όλος του ο κόσμος αλλάζει ξαφνικά. Όλα όσα 
θεωρούσε δεδομένα ανατρέπονται. Οι γονείς του –ή μάλλον, 
αυτοί που θεωρούσε ότι ήταν οι γονείς του– του αποκαλύπτουν, 
ύστερα από ένα συμβάν, ότι είναι υιοθετημένος. Το μικρό αγόρι 
πανικοβάλλεται και αποφασίζει να το σκάσει από το σπίτι. Ένα 
ταξίδι γεμάτο περιπέτειες, αγωνία και συναισθήματα ξεκινάει. 
Όμως, αυτό το ταξίδι μπορεί να αποτελέσει μάθημα συνειδη
τοποίησης κάποιων σημαντικών πραγμάτων.Μέσα από αυτό μα
θαίνει να πιστεύει στην ύπαρξη μιας δύναμης ανώτερης από τον 
άνθρωπο και καταλαβαίνει ποια είναι η έννοια της πραγματικής 
οικογένειας. Έτσι, το ταξίδι αυτό δεν είναι απλά μια περιπέτεια, 
αλλά ένα μάθημα, ένα μάθημα ζωής!



Π
Α

ΙΔ
ΙΚ

Η
 &

 Ε
Φ

Η
Β

ΙΚ
Η

 Λ
Ο

Γ
Ο

Τ
Ε

Χ
Ν

ΙΑ

για παιδιά & εφήβους για παιδιά & εφήβους ΨΥ Χ ΑΓΩΓΟΥΝ Κ ΑΙ  Κ Α Λ ΛΙΕΡΓΟΥΝ ΤΗ ΦΑΝΤΑ ΣΙΑ ΨΥ Χ ΑΓΩΓΟΥΝ Κ ΑΙ  Κ Α Λ ΛΙΕΡΓΟΥΝ ΤΗ ΦΑΝΤΑ ΣΙΑ

71      msiderisbooks •       m.siderisbooks • www.siderisbooks.gr • info@siderisbooks.gr

Η Μαριάννα είναι ένα κοριτσάκι που μεγαλώνει σε ένα χωριό, κοντά σε 
μία λίμνη.  Δεν έχει άλλα αδέρφια ούτε άλλα παιδιά για να παίζει μαζί 
τους.  Έτσι, έχει μια μεγάλη επιθυμία: να αποκτήσει έναν φίλο. Αυτή η 
επιθυμία της είναι τόσο μεγάλη, που κάποια στιγμή συμβαίνει κάτι ανα
πάντεχο. Εκεί κοντά στη λίμνη, μέσα από μια πέτρααυγό, βγαίνει ένα 
μικρό δεινοσαυράκι που την ακολουθεί σε κάθε της βήμα και γίνεται ο 
φίλος της. Η απίστευτη είδηση φτάνει και στα διπλανά χωριά και όλοι 
θέλουν να δουν το δεινοσαυράκι. Να το δουν με τα ίδια τους τα μάτια 
και να φωτογραφίσουν αυτό το ζώο, που κανονικά έχει εξαφανιστεί πριν 
από πολλά εκατομμύρια χρόνια. Για τελευταία φορά, πριν ξεκινήσει το 
σχολείο, κατεβαίνει η Μαριάννα με το δεινοσαυράκι στη λίμνη και εκεί 
γίνεται πάλι κάτι τελείως αναπάντεχο.   

Ο φίλος μου  
ο Ντείνο
Όλγα Χαιροπούλου

ΠΑΙΔΙΚΟ & ΕΦΗΒΙΚΟ 
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΙSBN: 978-960-468-216-4 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 136  
• Τιμή: 10 € 

Ένας παραμυθένιος κόσμος που ταξιδεύει τα παιδιά και τα διδάσκει αξίες, 
όπως η καλοσύνη, η φιλία, η αξία της συγχώρεσης, η ανταπόδοση. 

Ανδρέα Μεταξά 28 & Θεμιστοκλέους, Εξάρχεια 106 81 Αθήνα 
Τηλ.: 210 3301161-2-3 • Fax: 210 3301164
e-mail: info@siderisbooks.gr / www.siderisbooks.gr

ISBN: 978-960-468-231-7

1. Ο ΡΑΓΙΣΜΈΝΟΣ ΚΑΘΡΈΦΤΗΣ

2. Ο ΚΑΚΟΤΡΟΠΟΣ ΚΎΡΙΟΣ ΠΙΝ

3. Η ΝΈΡΑΪΔΟΠΑΡΜΈΝΗ

4. Ο ΑΡiΣΤΟΣ ΤΟΎ ΧΩΡΙΟΎ

5. Ο ΛΑΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΎΛΟΣ

6. Η ΦΈΓΓΑΡΟΛΟΎΣΤΗ

7. Ο ΚΑΠΈΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗΣ

Ένας παραμυθένιος κόσμος  
που ταξιδεύει τα παιδιά και τα  

διδάσκει αξίες, όπως η καλοσύνη, 
η φιλία, η αξία της συγχώρεσης,  

η ανταπόδοση. 
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ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗ

Η Έλενα Κουβελιώτη γεννήθηκε 
στην Αθήνα, μεγάλωσε στο Χαϊδάρι 
και σπούδασε Αγιογραφία. Είναι συγ-
γραφέας, σεναριογράφος και στι-
χουργός. 

Μέχρι τώρα στο ενεργητικό της 
έχει  δεκαπέντε σενάρια, πάνω από 
δεκαεπτά παραμύθια και πέντε θεατρι-
κά εκ των οποίων η Γενοβέφα πήρε το 
3ο βραβείο του λογοτεχνικού περιο-
δικού Κέφαλος (Κεφαλονιά). Η έφεσή 
της στη συγγραφή εκδηλώθηκε στα 11 
της χρόνια, όταν έγραψε και το πρώτο 
της διήγημα.

Eίναι μητέρα δύο κοριτσιών και 
έχει πολύ μεγάλη αγάπη στα παιδιά. 
Στο Μυστικό του ραγισμένου καθρέ-
φτη περιέχονται παραμύθια από αυτά 
που εμπνεύστηκε και διηγούνταν στις 
κόρες της.

Με το παρόν βιβλίο επιθυμεί να βά-
λει ένα μικρό λιθαράκι στη διαμόρφω-
ση του χαρακτήρα των παιδιών, ώστε 
να παραδειγματιστούν από τους ήρωές 
της και να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι.

ΠΑΙΔΙΚΗ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Το μυστικό του

ραγισμένου 
καθρέφτη

Το μυστικό του
ραγισμένου καθρέφτη

& άλλα παραμύθια
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Το μυστικό  
του ραγισμένου 
καθρέφτη
και άλλα παραμύθια
Έλενα Κουβελιώτη

ΠΑΙΔΙΚΟ & ΕΦΗΒΙΚΟ 
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΙSBN: 978-960-468-231-7 
• Σχήμα: 13,7×20,8  
• Σελ.: 104  
• Τιμή: 10 € 

Δύο μικρά αγόρια συναντώνται σε έναν σκουπιδότοπο. Ο Βίκτωρ κατά
γεται από πλούσια οικογένεια, μένει σε ένα μεγάλο σπίτιαγρόκτημα και 
ο πατέρας του είναι μηχανικός. Αντίθετα, ο Πέτρος είναι Ρομά, μένει σε 
παράγκα και με τον «πατέρα» του προσπαθεί να ζήσει από τα παλιοσίδερα 
που μαζεύουν στη χωματερή. Εκτός από κονσερβοκούτια και διάφορα 
άλλα σιδερικά, καμιά φορά βρίσκει κανείς μέσα σε όλα τα σκουπίδια και 
πολύτιμα πράγματα, όπως ραδιόφωνα και παιχνίδια. Ίσως μάλιστα να βρει 
και κάποιον φίλο! 

Ο Βίκτωρ και ο 
μικρός βιολιστής
Όλγα Χαιροπούλου

ΠΑΙΔΙΚΟ & ΕΦΗΒΙΚΟ 
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ISBN: 978-960-468-156-3 
• Σχήμα: 13,7×20,8 
• Σελ.: 107  
• Τιμή: 10 €

Mέσα από μια σύγχρονη ιστορία παρουσιάζονται οι διαφορετικοί χαρα
κτήρες δύο παιδιών. Η Αννέτα είναι ένα μαύρο κορίτσι, υιοθετημένο 
από λευκούς γονείς. Με αυτούς αλλά και την υπόλοιπη οικογένειά της 
–παππού, γιαγιάδες και νονά– συζητά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. 
Αν και δεν βρίσκει πάντα λύσεις στις συμβουλές ή τις διδακτικές ιστο
ρίες τους, αναγνωρίζει την αγάπη και την κατανόηση που της δείχνουν. 
Ο Βασίλης είναι ο συμμαθητής που την κακομεταχειριζόταν κρυφά και 
φανερά, αλλά γίνεται τελικά –χάρη στον έξυπνο και καλοσυνάτο τρόπο 
της– ένας πιστός φίλος. Έχει όμως κι αυτός τα δικά του προβλήματα, 
με το διαζύγιο των γονιών του. Η φιλία τους θα ανθίσει από την έκτη 
δημοτικού ως το τέλος του λυκείου, αλλά και θα δοκιμαστεί. Στο βιβλίο 
αυτό η συγγραφέας κάνει ένα… παιχνίδι γύρω από τον τρόπο που 
σκέφτονται οι ενήλικες και τα παιδιά, καθώς αναπτύσσονται παράλληλα 
οι ζωές τους. Ο τρόπος γραφής της αλλάζει και στις δύο περιπτώσεις, 
όπως και από κεφάλαιο σε κεφάλαιο, ακολουθώντας με τρυφερότητα 
το πέρασμα των πρωταγωνιστών της στην ενηλικίωση.

Πού ανήκω 
επιτέλους;
Χρυσούλα Μελισσά-
Χαλικιοπούλου

ΠΑΙΔΙΚΟ & ΕΦΗΒΙΚΟ 
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΙSBN: 978-960-468-149-5 
Σχήμα: 13,7×20,8  
Σελ.: 80 • Τιμή: 9,90 € 
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 Φτερούγισμα  
προς την ελευθερία
Ανδρονίκη Δακορού

ΠΑΙΔΙΚΟ & ΕΦΗΒΙΚΟ 
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

25 Απριλίου! Τα γενέθλια του Αλέξαν
δρου! Και το δώρο του; Το πιο έξυπνο 
καναρίνι, ο Νέστορας!
Οι δυο τους θα γίνουν οι καλύτεροι φί
λοι! Τι γίνεται όμως όταν ο Νέστορας 
θελήσει να πραγματοποιήσει το όνειρό 
του και πετάξει για λίγο ελεύθερος, έξω 
απ’ το κλουβί του; Μια απίθανη περιπέ
τεια ξεκινά! Στο ταξίδι του, θα γνωρίσει 
νέους φίλους και μοναδικές εμπειρίες.
Θα καταφέρει να πετύχει το στόχο του;
Κι αν ναι, τι θα έχει σημασία τελικά; O 
προορισμός ή η αληθινή φιλία;
Μια μοναδική ιστορία που μας ταξι δεύει 
μακριά... πολύ μακριά... ως την αση
μένια μπάλα που φωτίζει τις νύχτες μας, 
δείχνοντάς μας πως τα πραγματικά συ
ναισθήματα δε «φτερουγίζουν» ποτέ από 
κοντά μας!

ISBN: 978-960-6604-50-8 
Σχήμα: 13,7×20,8 • Σελ.: 128  
• Τιμή: 9,90 €

 Περιπέτεια στο 
βασίλειο των θεών 
Χριστίνα Κόλλια

ΠΑΙΔΙΚΟ & ΕΦΗΒΙΚΟ 
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Εικονογράφηση:  
Μαρία Πανταζή

Ο Τρέφτης είναι ο μαγικός καθρέφτης 
της θείας Χαράς, της παραμυθούς. 
Μαζί με την Ολυμπία, τη γάτα της, και 
τον Ευτύχιο, το σκύλο της, φτιάχνουν 
μια αστεία κι αχτύπητη παρέα, που τα
ξιδεύει με τον Τρέφτη κάθε φορά σε 
διαφορετικούς προορισμούς. Σ’ αυτή 
την ξεκαρδιστική περιπέτεια, ο καπετάν
Βοριάς, ο άνεμος, ζητά ένα σπίτι για να 
ξεκουράζεται.

ISBN: 978-960-468-008-5  
Σκληρό εξώφ.  
Σχήμα: 17×25 • Σελ.: 120  
• Τιμή: 10 €

 Το κοριτσάκι  
με το φιόγκο
Όλγα Γκίκα-Παναγιώτου

ΠΑΙΔΙΚΟ & ΕΦΗΒΙΚΟ 
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Η Λένια δεν ήταν και τόσο φανατικά 
επιμελής μαθήτρια. Τα ήθελε όλα. Και 
να διαβάζει για να είναι καλή στο σχο
λείο... αλλά και να έχει ελεύθερο χρό
νο για να παίζει στον υπολογιστή της. 
Είχε ό,τι ζητήσει απ’ τους γονείς της. 
Όταν τα αποκτούσε, ήθελε κι άλλα... κι 
άλλα... Τι ήταν αυτό που της έλειπε και 
δεν ευχαριστιόταν με τίποτα; Αυτό έψα
χνε κατά βάθος η Λένια στην παιδική 
της ψυχή... Αυτό το κάτι που θα της 
ξυπνούσε το ενδιαφέρον για πρόοδο και 
δημιουργία. Αυτό που θα την έκανε να 
χαίρεται τα απλά πράγματα, να δίνει και 
να παίρνει αγάπη, χωρίς αντάλλαγμα.
Θα τα βρει άραγε με το ταξίδι της μέσα 
στο χρόνο;
Το «Κοριτσάκι με το φιόγκο» είναι ένα 
παραμύθι για μικρούς και μεγάλους. 
Μια απίθανη ιστορία που θα συναρπάσει 
αγόρια και κορίτσια!

ΙSBN: 978-960-468-102-0 
Σχήμα: 13,7×20,8 • Σελ.: 152  
• Tιμή: 11,90 €

 Ένα Χριστουγεννιάτικο 
Δέντρο στο 
Πορτμπαγκάζ
Θοδωρής Καπετανάκης

ΠΑΙΔΙΚΟ & ΕΦΗΒΙΚΟ 
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Τι συμβαίνει άραγε όταν ένα χριστουγεν
νιάτικο στολίδι σπάει; Όταν ένα χριστου
γεννιάτικο δέντρο καταστρέφεται… ξε
χνιέται; Χάνεται μέσα στο πέρασμα του 
χρόνου; Τρεις φίλοι αφήνουν την περιέρ
γεια να τους ταξιδέψει στους μεγαλύτε
ρους χριστουγεννιάτικους μπελάδες που 
θα μπορούσαν να φανταστούν. Ας μην 
ξεχνάμε πως οι μύθοι δεν απέχουν και 
πολύ από την πραγματικότητα, απλώς 
ζωντανεύουν μόνο σε όποιον επιτρέπει 
στον εαυτό του να τους πιστέψει. Μια 
φρέσκια χριστουγεννιάτικη ιστορία μυστη
ρίου για μικρούς και μεγάλους.

ISBN: 978-960-468-273-7   
Σχήμα: 14×20,8 • Σελ.: 104  
• Τιμή: 10 €
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 Η ζωή στο σχολείο
Αικατερίνη Γ. Κωστούλα

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

Όλη η καθημερινότητα του σχολείου, 
όλα τα προβλήματα, εδώ, γίνονται στι
χάκια και ποιήματα. Γίνονται τέχνη. Για
τί... η τέχνη έχει δύναμη. Η συμβουλή 
δε φτάνει. Το ποίημα εύκολα μπορεί το 
δάσκαλο να κάνει.

ISBN: 978-960-468-023-8  
Σχήμα: 13,5×20,8 • Σελ.: 96 • Τιμή: 10 €

 Ο Καμινατζής  
και ο Ζούε
Ρέα Γιαννοπούλου

ΠΑΙΔΙΚΟ & ΕΦΗΒΙΚΟ 
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Βρισκόμαστε στο Παρίσι, την εποχή της 
τρίτης δημοκρατίας και της άνθησης των 
γραμμάτων και των τεχνών, όπου επι
κρατεί το ρεύμα του ιμπρεσιονισμού, 
ιδιαίτερα στη ζωγραφική. Τρία παιδιά, 
από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις μα 
με πολλά όνειρα, γνωρίζονται κάτω από 
περίεργες συνθήκες και μεταξύ τους 
αναπτύσσεται μια βαθιά φιλία. Θα βιώ
σουν τα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα, τους 
προβληματισμούς και τις ανησυχίες για 
τα γεγονότα που συντέλεσαν στη μετά
βαση της εποχής από το 19ο στον 20ό 
αιώνα. Ένα μαγικό ταξίδι, μα ταυτόχρο
να τόσο ανθρώπινο, που θα συγκινήσει 
μικρούς και μεγάλους.

ISBN: 978-960-468-042-9 
Σχήμα: 14×21 • Σελ.: 156  
• Τιμή: 7,80 €

 Αριστοφάνη, 
Λυσιστράτη
Διασκευή: Στέλλα Ζόμπολα

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ

Είναι γνωστή η αξία και η σημασία των 
έργων του Αριστοφάνη, που σκοπός του 
δεν ήταν απλώς να προκαλέσει το γέλιο, 
αλλά και να «διδάξει» τους θεατές του, 
ασκώντας έλεγχο σε πρόσωπα και κα
ταστάσεις της εποχής του και μαστιγώ
νοντας σκληρά, με τη διακωμώδηση και 
τη σάτιρά του, τα κακώς κείμενα. Η 
Λυσιστράτη είναι το πιο σφοδρά αντιπο
λεμικό έργο του, το πιο ειρηνιστικό και 
πρωτότυπο, καθώς εκθειάζει τον πολι
τισμό της επιβίωσης μέσα σε καθεστώς 
ειρήνης και δημοκρατίας, με έντονα 
μηνύματα σύμπνοιας, συναδέλφωσης 
και συνεργασίας. Θεωρώντας ότι τα παι
διά δεν πρέπει να στερούνται το μεστό 
λόγο του Αριστοφάνη ούτε την ψυχαγω
γία (αγωγή ψυχής) –που παρέχει με 
τρόπο ευχάριστο και παιγνιώδη, ώστε το 
παιδί να δέχεται και να επεξεργάζεται τα 
μηνύματά του με χαρούμενη διάθεση–, 
έχει αποδοθεί και διασκευαστεί στα νέα 
ελληνικά η Λυσιστράτη για παιδιά, με 
τρόπο κατάλληλο για την ηλικία τους, 
ώστε να αποκομίσουν, γελώντας και 
διασκεδάζοντας, κάποια εύγλωττα συ
μπεράσματα και για το σύγχρονο τρόπο 
ζωής αλλά και για την κακοδαιμονία μας.

ISBN: 978-960-468-076-4 
Σχήμα: 16,5×23,5 • Σελ.: 56  
• Τιμή: 8 €

 Ο θησαυρός  
του Ποσειδώνα
Κωνσταντίνα Ε. Μόσχου
Εικονογράφηση:  
Αγάπη Στεπούνινα

ΠΑΙΔΙΚΟ & ΕΦΗΒΙΚΟ 
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Σε μια κρυφή σπηλιά, δίπλα στον αφρό 
της θάλασσας, κοιμάται αιώνες τώρα ο 
χαμένος θησαυρός του θεού Ποσειδώ
να. Ο Φώτης, η Ελένη και η παρέα τους 
θα τον γυρέψουν κυνηγώντας ένα άπια
στο όνειρο. Κι έπειτα από μύριες περι
πέτειες, ποιος ξέρει; Ίσως καταφέρουν 
να τον βρουν...

ISBN: 978-960-468-012-2  
Σκληρό εξώφ.  
Σχήμα: 17×24 • Σελ.: 144  
• Τιμή: 14 €  Σοφία Αβτζόγλου

Η Σοφία ΑβτζόγλουΑναστασιάδου γεν
νήθηκε στην Αγροσυκιά Πέλλας το 1953. 
Τα τελευταία είκοσι χρόνια ζει στη Γερμα
νία. Απέκτησε τέσσερα παιδιά και πολλά 
εγγόνια, για τα οποία της άρεσε να πλάθει 
διάφορες ιστορίες και να τους διηγείται 
παραμύθια. Σε εκείνα άρεσε πολύ να την 
ακούνε. Αυτή ήταν κυρίως η αφορμή για 
να γράψει μια σειρά από έμμετρα και πε
ζά παραμύθια, αινίγματα και προσευχές, 
τραγουδάκια, παιδικά ποιήματα και ποίη
ση. Από τις Εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη 
κυκλοφορούν τα παραμύθια της Η Στελ
λίτσα (2014), Ένα δώρο από τον Γιαννά
κη στον ΑϊΒασίλη (2016) και το μυθιστό
ρημα Στέλλα (2018). 
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 Βαρβάρα Βαγιάκου – 
Βλαχοπούλου
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λήμνο. Έζησε 
στην Τυνησία και τη βόρεια Ιταλία. Άρχισε να 
γράφει, όταν επέστρεψε στην Ελλάδα. Ραμ
φίζοντας την παιδική της ηλικία, έγραψε το 
πρώτο της βιβλίο με τίτλο Με βοριάδες και 
νοτιάδες (2001, εκδόσεις Λύχνος). Ακολού
θησαν: Σα φυλαχτό απ’ τη Σμύρνη, (2003) και 
Επάγγελμα οικιακά (2007) από τις εκδόσεις 
Καλέντη, Να μη ξεχνάς, είν’ αμαρτία να ξεχνάς 
(2013) και Στης μάντρας τα τραχώματα (2014) 
από τις εκδόσεις Λύχνος, Το παραμύθι του 
γάμου (2015, θεατρικό στην ντοπιολαλιά). Από 
τις Εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη κυκλοφορούν τα 
βιβλία της:Τι άρωμα φοράς, γιαγιά; (2019), 
Ψίτ ψιτ ακούει κανείς; (2020). Το Ανάβλεμμα 
και το Σαμπάν σαγκάτ είναι έργα της, δημοσι
ευμένα σε σειρές στην εφημερίδα Λήμνος. 
Δημοσιεύει εδώ και πολλά χρόνια σε εφημε
ρίδες και λογοτεχνικά περιοδικά.
www.varvaravagiakouvlachopoulou.gr

 Χριστίνα Αλεξίου
Γεννήθηκε και ζει στα Τρίκαλα, είναι 
παντρεμένη και μητέρα δύο μικρών 
αγοριών. Είναι πτυχιούχος Οικονομικών 
Επιστημών του Καποδιστριακού Πανε
πιστημίου Αθηνών και έχει εργαστεί στον 
ιδιωτικό τομέα. Έχει δημοσιεύσει αρκε
τά, σύντομα διηγήματα για ενήλικες και 
παιδιά σε διαδικτυακές ιστοσελίδες. Το 
διήγημά της με τίτλο «Στα στενά του 
Βαρουσίου» διακρίθηκε σε διαγωνισμό 
συγγραφής και εκδόθηκε τον Ιούνιο του 
2014, στον συλλογικό τόμο: «Ιστορίες 
της πόλης μας, Τρίκαλα». Από τις εκ
δόσεις Μιχάλη Σιδέρη έχει εκδοθεί το 
βιβλίο της Λέων και Δανάη, περιπέτεια 
στο βουνό (2020).

 Δελίνα Βασιλειάδη
Η Δελίνα Βασιλειάδη είναι εικαστικός, 
θεατρική συγγραφέας και συγγραφέας 
παιδικής λογοτεχνίας. Σπούδασε Χρημα
τοοικονομική και Λογιστική, Θεατρική 
γραφή, Υποκριτική και Σκηνοθεσία Θεά
τρου και Κινηματογράφου, αλλά πλέον 
έχει αφοσιωθεί αποκλειστικά στη συγγρα
φή, όπου έχει αποσπάσει πολλά σημα
ντικά λογοτεχνικά βραβεία. 
Από τις Εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη κυκλο
φορούν τα βιβλία της: Τα χαμένα χρώμα
τα του ουράνιου τόξου (2017), Η νεράι
δα της πιπίλας (2018), Ρόμι και Μιράντα 
(2019), Το κορίτσι που τάιζε τα πουλιά, 
Το αγόρι που δεν ταίριαζε (2021) και από 
την ΚΑΠΑ εκδοτική: Πέρασμα (2018), 
Το παιχνίδι της Αλίκης (2019), Παράδει
σος κατ’ οίκον (2020). Ζει στη Θεσσα
λονίκη, είναι παντρεμένη κι έχει μια κόρη. 
www.delinavasiliadi.gr

 Κατερίνα Γυφτάκη
Η Κατερίνα Γυφτάκη έχει εργαστεί ως 
δημοσιογράφος στο ραδιόφωνο και σε 
εφημερίδες. Εδώ και πολλά χρόνια 
ασχολείται με την αφήγηση παραμυθιών.
Έχει γράψει τις συλλογές παραμυθιών: 
Μαγικές ιστορίες της φωτιάς (2003, 
εκδόσεις Πατάκη), Iστορίες του ανέμου 
(2009, εκδόσεις Φυτράκη) και το δια
σκευασμένο λαογραφικό παραμύθι Το 
Χρυσό Βεργί (2017, με audiocd, σε 
μουσική του D. John Forrow).Το νεα
νικό της μυθιστόρημα Αργκάνταελ 
(2013, εκδόσεις Παπαδόπουλος) προ
τάθηκε δύο φορές για βράβευση. Από 
τις εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη κυκλοφο
ρούν τα βιβλία της: Χαμένη πολιτεία 
(2017), Η Ειρήνη και ο ληστής (2019), 
Πρώτα ο λύκος (2020).

 Βικτώρια Δικαιοπούλου
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πειραιά. 
Σπούδασε Ειδικός Προσχολικής Αγωγής 
και συνέχισε να επιμορφώνεται, παρακο
λουθώντας σεμινάρια ψυχολογίας και 
προσωπικής ανάπτυξης, βιωματικά σεμι
νάρια παιχνιδιού και δημιουργικότητας, 
καθώς και επιμορφωτικά σεμινάρια για 
γονείς και εκπαιδευτικούς με θέμα την 
προαγωγή της ψυχικής υγείας. Εργάστη
κε σε νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς 
και κατασκηνώσεις, ανέλαβε την κατ’ 
οίκον φύλαξη και μελέτη παιδιών και την 
οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
για παιδιά. Από τις εκδόσεις Μιχάλη Σιδέ
ρη κυκλοφορούν Η Παραμυθοχώρα 
(2015) και Η αλήθεια μέσα από τα παρα
μύθια (2020).

 Ελισσάβετ Ζητουνιάτη
Η Ελισσάβετ Ζητουνιάτη γεννήθηκε στη 
Λιβαδειά και μένει στην Αθήνα. Είναι 
μητέρα δύο παιδιών, της Εβελίνας και 
του Αλέξανδρου. Είναι δημοσιογράφος 
και δραστηριοποιείται στον χώρο της 
πολιτικής, και όχι μόνο, επικοινωνίας. 
Αγαπάει τη ροκ μουσική, τα βιβλία και 
τα ταξίδια του μυαλού. 
Από τις εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη κυ
κλοφορούν τα παιδικά βιβλία της: Ο 
μικρός Μυλού και η κούκλα των ευχών! 
(2012), Ο Μυλού πειρατής και το χα
μένο ψαροκόκαλο (2013) και Η Πρα
σινοχώρα (2021).
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 Τόνια Κυριφίδη
Η Τόνια (Αντωνία) Κυριφίδη γεννήθηκε 
και μεγάλωσε στην Αθήνα. Εργάσθηκε 
για είκοσι επτά έτη σε διάφορες εται
ρείες, στον χώρο της Γραμματειακής 
υποστήριξης. Είναι παντρεμένη και έχει 
μία κόρη. Διαθέτοντας πνεύμα δημιουρ
γικό και καλλιτεχνικές ανησυχίες, έχει 
ασχοληθεί κατά καιρούς με τη ζωγρα
φική και την ποίηση. Παράλληλα, αρ
θρογραφεί σε διάφορα διαδικτυακά 
περιοδικά, καθώς και σε αρκετές σελί
δες που ασχολούνται με το βιβλίο. Από 
τις εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη κυκλοφο
ρούν τα μυθιστορήματά της: Η σκοτεινή 
πλευρά της ψυχής (2018) και Η τάξη 
του ’82 (2020).

 Σάββας Καλιοντzής
Ο Σάββας Καλιοντζής γεννήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη. Σπούδασε βιολογικές και 
συμβατικές αγροτικές καλλιέργειες, 
αλλά πολύ σύντομα τον κέρδισε ο χώρος 
του βιβλίου. Εργάστηκε σε εκδοτικούς 
οίκους, αρχικά ως εξωτερικός συνερ
γάτης. Γράφει αποφθέγματα, μυθιστο
ρήματα θρίλερ, αστυνομική λογοτεχνία 
και ποίηση. Έχουν εκδοθεί τα βιβλία του: 
Ρήσεις (2010) και Η μοναξιά είναι χά
ρισμα (2011) από τις εκδόσεις Μαλλιά
ρης Παιδεία καθώς και τα: Σκιές (2014), 
Εκτός ορίων (2015) και Σε αναμμένα 
κάρβουνα (2017) από τις εκδόσεις Άνε
μος. Από τις εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη 
κυκλοφορεί το μυθιστόρημά του Ο ερα
στής των νυχτερίδων (2020).

 Βάιος Κουκκόνης  
Γεννήθηκε το 1981 στα Τρίκαλα της 
Θεσσαλίας, όπου πέρασε τα παιδικά και 
μαθητικά του χρόνια. Σπούδασε Μορια
κή Βιολογία – Βιοχημεία στο Πανεπιστή
μιο του Μιλάνου, ενώ από το 2018 είναι 
κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην εξω
σωματική γονιμοποίηση. Τα τελευταία 
χρόνια εργάζεται ως εκπαιδευτικός, 
προετοιμάζοντας μαθητές για την εισα
γωγή τους σε πανεπιστήμια του εξωτερι
κού. Παράλληλα, παρακολούθησε 
μαθήματα Δημιουργικής Γραφής με 
καθηγήτρια την κ. Αργυρώ Μαντόγλου. 
Λατρεύει το διάβασμα, τη γυμναστική και 
τα ταξίδια. Το πρώτο του συγγραφικό 
εγχείρημα, Μόνος μαζί σου (2021), 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μιχάλη 
Σιδέρη.

 Ζαφειρία Κοτζαμάνογλου
Η Ζαφειρία Κοτζαμάνογλου γεννήθηκε 
στην Αθήνα όπου μεγάλωσε και σπού
δασε. Είναι ιατρός ωτορινολαρυγγολό
γος και από μικρή ηλικία ασχολήθηκε 
με τη συγγραφή και τη ζωγραφική, σε 
ερασιτεχνικό επίπεδο. Από το 2003 ζει 
και εργάζεται με τον σύζυγό της στην 
πόλη της Λάρισας.Το 2010 εκδόθηκε 
το πρώτο της μυθιστόρημα με τίτλο Η 
ωραία που δεν ήθελε να είναι κοιμω
μένη από τις εκδόσεις Publibook (με
τέπειτα Λευκή Σελίδα). Από τις Εκδό
σεις Μιχάλη Σιδέρη κυκλοφορούν τα 
εφηβικά μυθιστορήματά της: Η σπηλιά 
του Φιλοκτήτη (2018) και Ρωξάνη και 
Αύγουστος – Η ωραία που δεν ήθελε 
να γίνει κοιμωμένη (2020).

 Ελεωνόρα Κόκκινου
Η  Ελεωνόρα Κόκκινου  είναι κοινωνική 
λειτουργός, συστημικός σύμβουλος ψυ
χικής υγείας εκπαιδευόμενη ψυχοθερα
πεύτρια, συγγραφέας και ποιήτρια.  Έχει 
επίσης γράψει θεατρικά έργα για παιδιά.
Έχει βραβευτεί από τη Γυναικεία Λογο
τεχνική Συντροφιά, την Πανελλήνια Ένω
ση Λογοτεχνών, το περιοδικό Κέφαλος 
για παιδικά της παραμύθια ενώ έχει λάβει 
βραβεία και για την ποίηση. Κείμενά της 
έχουν δημοσιευτεί σε έντυπα και ηλε
κτρονικά λογοτεχνικά περιοδικά. Ζει και 
εργάζεται στη Λάρισα. Πιστεύει πολύ στο 
καλό βιβλίο και ακόμα περισσότερο στο 
καλό παιδικό βιβλίο. Από τις εκδόσεις 
Μιχάλη Σιδέρη κυκλοφορεί το παραμύ
θι της Μια λευκή σελίδα (2020).

 Σωτήριος Γ. Μάιπας
Ο Σωτήριος Γ. Μάιπας γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1987 και μεγάλωσε στην Αίγινα. 
Σπούδασε Φυσική στο Αριστοτέλειο Πα
νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχει ολοκληρώ
σει μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπου
δές στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
καθώς και μεταπτυχιακές σπουδές στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Ελληνικό Ανοι
κτό Πανεπιστήμιο. Απασχολείται ως επι
στημονικός συνεργάτης και διδάσκων στο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Περιβαλλοντικής 
Υγείας της Ιατρικής Σχολής της Αθήνας. 
Παράλληλα, διαχειρίζεται την ιστοσελίδα 
onpodium.gr – Theartofsharingknowledge, 
συγγράφει σε διεθνή επιστημονικά περι
οδικά και συμμετέχει σε ελληνικά και 
διεθνή συνέδρια. Το πρώτο του βιβλίο, Ο 
γιος της, κυκλοφόρησε στην ιστοσελίδα 
που ο ίδιος διαχειρίζεται.



βιογραφικά συγγραφέων

76 Ε Κ Δ ΟΣ Ε Ι Σ  Μ Ι Χ Α Λ Η  Σ Ι Δ Ε Ρ Η  •  K ATA Λ Ο Γ ΟΣ  2 0 21-2 0 2 2

 Βασιλική Μουργελά  
Κατάγεται από τη Χώρα Γορτυνίας. Σήμε
ρα ζει μαζί με τον σύζυγο και τον γιο της 
στην Αθήνα. Σπούδασε Πληροφορική. 
Έχει συμμετάσχει σε πολλούς λογοτεχνι
κούς διαγωνισμούς, όπου η γραφή της έχει 
τιμηθεί με βραβεία και διακρίσεις. Έχουν 
εκδοθεί τα βιβλία της: Ο Αστρομικρούλης 
(2016, Μέθεξις) Ο φίλος μου ο σπουργί
της (2016, εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη), 
Άμπα και Λήδα δυο γάτες σε μία μαγική 
ιστορία (2017, εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη), 
Τι γυρεύουν οι ποντικοί στο παλάτι; (2018, 
Μέθεξις), Τα φιλιά της Δανάης (2018,εκ
δόσεις Μιχάλη Σιδέρη), Το μυστικό της 
ξυλοκερατιάς (2019, Μέθεξις), Το κα
βουράκι με τη μία δαγκάνα (2020, εκδό
σεις Μιχάλη Σιδέρη), οι ποιητικές συλλο
γές Ψυχής χορδές (2018) και Γαλάζια 
ταξίδια (2021), εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη. 
email: vaso_mourg@hotmail.com

 Πένυ Ραμαντάνη
Η Πένυ Ραμαντάνη γεννήθηκε και ζει 
στην Αθήνα και είναι μητέρα του Κωστή. 
Είναι τραγουδίστρια και τραγουδοποιός 
στο συγκρότημα Ντο Δίεση και για δε
κατρία χρόνια υπήρξε μέλος του συ
γκροτήματος Όναρ. Έχει ταξιδέψει σε 
όλη την Ελλάδα κάνοντας συναυλίες 
και έχει συνεργαστεί με τους σημαντι
κότερους Έλληνες καλλιτέχνες. Το 
20162017 συμμετείχε στο κέντρο 
Εκπαίδευσης και Πολιτισμού Αλφαία, 
όπου πραγματο ποίησε εκπαιδευτικά 
προγράμματα για παιδιά Δημοτικού. Από 
τις εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη κυκλοφο
ρούν τα βιβλία της: Υπέροχα Μόνοι 
(2010), Το αστέρι κι ο Κωστής (2015) 
και Ο Λουλουδάκος (2018).

 Κατερίνα Νικολαΐδου
Η Κατερίνα Νικολαΐδου γεννήθηκε το 
1976 στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε 
Ιστορία και Αρχαιολογία στην Ελλάδα, 
Μουσειολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και Ευρωπαϊκές Σπουδές στο Βέλγιο. 
Υπηρέτησε ως στέλεχος της Αρχαιολο
γικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολι
τισμού και συνεργάστηκε ως ανεξάρτητη 
πολιτιστική εμπειρογνώμονας με την 
UNESCO, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
του Ο.Η.Ε. και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Ζει στη Θεσσαλονίκη και μανιωδώς δια
βάζει και παρακολουθεί ιστορίες μυστη
ρίου. Μετά από είκοσι χρόνια εμπειρίας 
στη σύνταξη πάσης φύσεως εγγράφων 
δημοσίου συμφέροντος, Η χρονιά πίσω 
από τις μάσκες είναι η πρώτη της ολο
κληρωμένη απόπειρα στη μυθοπλασία.

 Ζήσης Παπαϊωάννου
Ο Ζήσης Παπαϊωάννου γεννήθηκε στην 
Καλαμπάκα. Σπούδασε Υποκριτική στη 
Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης 
Κάρολος Κουν και έχει μετεκπαιδευθεί 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από το 
2007 ασχολείται με την υποκριτική. Έχει 
παίξει στο θέατρο, στην τηλεόραση και 
στον κινηματογράφο.Το 2013 ήταν Ει
σηγητής διαλέξεων στα Ανοικτά Λαϊκά 
Πανεπιστήμια της Ακαδημίας των Πολι
τών. Είναι Τακτικό Μέλος του Ελληνικού 
Τμήματος του ΙΒΒΥ (Κύκλος του Ελλη
νικού Παιδικού Βιβλίου) και του Σωμα
τείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ). Κυ
κλοφορεί το βιβλίο του Ελπινίκη – Φω
νές και Ψίθυροι στο Μουσείο της Ακρό
πολης (2017, εκδόσεις Όστρια). Από τις 
εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη κυκλοφορεί το 
παιδικό βιβλίο Βασιλική – Η μαγική ηχώ 
της Επιδαύρου (2019). 

 Άρτεμις Παπανδρέου
Η Άρτεμις Παπανδρέου γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στον Βόλο. Μοιράζει τον 
χρόνο της ανάμεσα στην εργασία, την 
οικογένειά της και τη συγγραφή. Από το 
2018 δραστηριοποιείται ως Γραμμα τέας 
του φιλανθρωπικού Σωματείου «Ελλη
νική Μέριμνα Βόλου». Είναι μέλος του 
Κέντρου Βιβλίου Μαγνησιωτών Συγγρα
φέων (ΚΕ.ΒΙ.ΜΑ.ΣΥ), της Πανελλή νιας 
Ένωσης Λογοτεχνών (Π.Ε.Λ), της Ένω
σης Λογοτεχνών Συγγραφέων Λάρισας 
(Ε.ΛΟ.ΣΥ.Λ) και του Συλλόγου Λόγου 
 Τέχνης  Μουσικής «Λίνος».
Έχει εκδοθεί το βιβλίο της Πηλιορείτικο 
γαϊτανάκι (2016, εκδόσεις Μολύβι) ενώ 
από τις εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη κυκλο
φορούν τα μυθιστορήματά της: Ένα 
χαμόγελο στον ουρανό (2018) και Ίσκιοι 
στο φως (2020).

 Ιωάννα Πίττα
Η Ιωάννα Πίττα γεννήθηκε και μεγάλω
σε στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας. 
Εκεί τελείωσε το γυμνάσιο και το λύ
κειο. Από νωρίς εκδήλωσε το ενδιαφέ
ρον της για την ελληνική και ξένη λογο
τεχνία. Σε μικρή ηλικία ξεκίνησε να 
δημιουργεί δικά της παραμύθια, καθώς 
τη μάγευε ο κόσμος της φαντασίας και 
του ονείρου. Πολλά από αυτά έχουν 
δημοσιευτεί σε τοπικές εφημερίδες και 
περιοδικά. Ζει στο Μεσολόγγι και ασχο
λείται με την ανθοκομία. Από τις εκδό
σεις Μιχάλη Σιδέρη κυκλοφορούν τα 
παραμύθια της: Οι κόρες του άρχοντα 
(2016), Οι περιπέτειες ενός κουνελιού 
(2018), Η κυρία Μαριώ μια ξεχωριστή 
αλεπού (2020).
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 Μαρία Τουλ
Η Μαρία Τουλ σπούδασε Γαλλική Φι
λολογία στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. 
Έχουν εκδοθεί τα βιβλία της: Σκιές 
(1988, εκδόσεις Πρόσπερος), Πνευ
ματικός κήπος (2018) και Ιστορικοί 
περίπατοι (2019) του Χάρη Τουλ, δια
σκευή των ιστορικών μελετών του Χάρη 
Τουλ και Φουσκοδεντριά (2020) από 
τις εκδόσεις Οσελότος.
Από τις εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη έχουν 
κυκλοφορήσει δώδεκα μυθιστορήματά 
της, δύο διηγήματα και δύο νουβέλες. 
Ενδεικτικά τα βιβλία Νηνεμία (2020), 
Μια ανάσα από το όνειρο (2017), Στα 
σκαλοπάτια της αγνότητας (2016).

 Νίκος Σιδέρης  
Ο Νίκος Σιδέρης γεννήθηκε και μεγά
λωσε στην Αθήνα. Σπούδασε Βιβλιο
θηκονομία στο Αλεξάνδρειο Τεχνολο
γικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονί
κης και στη συνέχεια ολοκλήρωσε το 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
του Ιονίου Πανεπιστημίου «Διοίκηση 
Βιβλιοθηκών με Έμφαση στις Νέες 
Τεχνολογίες».
Από τις εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη κυ
κλοφορεί το δοκίμιο Η αναγκαιότητα της 
ανάγνωσης (2016).

 Ρούλα Σαμαϊλίδου  
Η Ρούλα Σαμαϊλίδου γεννήθηκε στη 
Μύρινα της Λήμνου. Αποφοίτησε από 
την Αρσάκειο Παιδαγωγική Ακαδημία 
Αθηνών και στη συνέχεια εργάστηκε σε 
τράπεζα. Είναι παντρεμένη και έχει δύο 
κόρες. Τα τελευταία χρόνια ζει στη 
Σπάρτη. Έως σήμερα έχουν δημοσιευ
θεί έργα της σε διάφορες εφημερίδες 
και περιοδικά. Έχουν εκδοθεί τα βιβλία 
της: Χρόνια οργής (1998) και Τα κεντη
μένα γοβάκια (2005) από τις εκδόσεις 
Ιδιομορφή, Τα παραμύθια της γιαγιάς 
(2008) από τις εκδόσεις Λογότυπος. 
Από τις Εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη κυκλο
φορούν τα: Πέρα από το νησί (2012), Η 
γειτονιά των Ονείρων (2013), Το στίγμα 
(2015), Άρωμα Ρεζεντάς (2017), Ένας 
Τούρκος στο σαλόνι μου (2019).

 Κασσιανή Τσιπρά-Σωτηρίου
Η Κασσιανή ΤσιπράΣωτηρίου γεννήθηκε 
στη Μύρινα Καρδίτσης. Είναι πτυχιούχος 
Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πα
νεπιστημίου και απόφοιτος της δημοσιο
γραφικής σχολής «Όμηρος». Αρχικά ερ
γάστηκε στον ιδιωτικό τομέα, ως δημοσιο
γράφος, και στη συνέχεια με γραπτό δια
γωνισμό εισήχθη σε δημόσια υπηρεσία, 
όπου παρέμεινε μέχρι τη συνταξιοδότησή 
της. Από πολύ νωρίς έδειξε ενδιαφέρον 
για τις εικαστικές δημιουργίες γενικότερα 
και για τη ζωγραφική ειδικότερα. Έχει φι
λοτεχνήσει πλήθος έργων, κυρίως διακο
σμητικών αντικειμένων εσωτερικών και 
εξωτερικών χώρων. Tο βιβλίο της με τίτλο 
Λουλουδούπολη από τις εκδόσεις Μιχά
λη Σιδέρη, αποτελεί την πρώτη της από
πειρα στην παιδική λογοτεχνία.

 Παναγιώτα Φλεβάρη
Η Παναγιώτα Φλεβάρη γεννήθηκε στην 
Καλαμάτα. Είναι πτυχιούχος της Νομι
κής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπι
στημίου Θράκης, διατηρεί δικό της δι
κηγορικό γραφείο και ασκεί μαχόμενη 
δικηγορία (παρ’ Αρείω Πάγω) με προ
σήλωση στην υπηρέτηση του αγαθού 
της Δικαιοσύνης. Είναι παντρεμένη με 
τον Φώτη Μουργή, Διπλωματούχο Πο
λιτικό Μηχανικό, με τον οποίο έχουν 
αποκτήσει δύο παιδιά, την Αγγέλικα και 
τον Σαράντο. Το παιδικό βιβλίο Η πρι
γκιπονεραϊδούλα Μελίτη και οι μαγικές 
της δυνάμεις (2020) κυκλοφορεί από 
τις εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη. 
panagiotaevflevari@gmail.com και 
www.facebook.com/panagiotaevflevari

 Άγγελος Χαριάτης
Ο Άγγελος Χαριάτης γεννήθηκε στην 
Καλλιθέα Αττικής το 1975 και μεγάλωσε 
στις γειτονιές του Πειραιά. Ζει και εργά
ζεται στην Αθήνα. Μικρές ιστορίες, από
ψεις, γνώμες και κριτικές βιβλίων έχουν 
δημοσιευτεί σε λογοτεχνικά περιοδικά, 
εφημερίδες και στο διαδίκτυο. Από τις 
εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη κυκλοφορούν 
το αισθηματικό μυθιστόρημα Όταν ξημε
ρώνει… καθώς το αστυνομικό μυθιστό
ρημα Η πόλη των Γενναίων (Brave City). 
Περισσότερες πληροφορίες στο website: 
www.chariatis.gr 
email: chariatisa@outlook.com.gr
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Όσο υπάρχει 
Ανατολή
Κωνσταντίνα Μόσχου
Τιμή: 4,90 €

Τρόμος στα 
Βαλκάνια
Paris J. M.
Τιμή: 5,90 €

Θλιμμένο βλέμμα
Δημήτρης Καρακούσης 
Τιμή: 4,90 €

Παράλογη μοίρα
Άγγελος Λημνιός
Τιμή: 3,90 € 

Μια συναυλία  
στον ουρανό
Κωνσταντίνος Χρυσόγελος
Τιμή: 3,90 € 

Το πεπρωμένο
Νικολέτα Φώτη
Τιμή: 3,90 €

Το γύρισμα  
του χρόνου
Νίκη Σπυροπούλου
Τιμή: 3,90 €

Το μοναχοπαίδι
Γιάννης Δέδης
Τιμή: 4,90 € 

Εγώ, ο Εποχικός
Χαβιέρ Λόπεθ Μενάτσο
Τιμή: 4,90 €

Ένοχες γόβες
Ιωάννα Χαρμπέα
Τιμή: 4,90 €

Ένα χαμόγελο
Μαρία Τουλ
Τιμή: 3,90 €

Χάρτινες ψυχές
Μαρία Τουλ
Τιμή: 3,90 €

Mendizabal... 
μαζί με το ρεύμα
Απόστολος Θηβαίος
Τιμή: 3,90 €

Απόψεις
Ιωάννης Ν. Νασούφης 
Τιμή: 3,90 €

Ο κήπος της σιωπής
Μαρία Τουλ
Τιμή: 3,90 €

Στα σκαλοπάτια 
της αγνότητας
Μαρία Τουλ
Τιμή: 3,90 €

Ανήφορος
Μαρία Τουλ
Τιμή: 4,90 €

Μελαγχολικό 
ξημέρωμα
Μαρία Τουλ
Τιμή: 3,90 €

Στιγμές ευτυχίας
Μαρία Τουλ
Τιμή: 3,90 €

Ζεύξις
Θωμάς Φερράς
 Τιμή: 3,90 €
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Ηλιακή ενέργεια
Αλέξανδρος Σ. Αλεξάκης
Τιμή: 3,90 €

Ο γάμος  
του Κακαράπη 
άνω των 7 ετών
Έφη Ανδρεοπούλου-Παχού 
Τιμή: 3,90 €

Η πόλη της Υδράηρας
για εφήβους
Κωνσταντίνα Μόσχου
Τιμή: 3,90 €

Πέταγμα μ’ ένα 
κλαδί ελιάς
για παιδιά άνω των 10 ετών 
Χριστίνα Ταράτσα
Τιμή: 2,90 €

Ταξίδι στον 
πλανήτη Γη
για παιδιά άνω των 10 ετών
Ευδοκία Λαλουδάκη
Τιμή: 3,90 €

Τα χρώματα των 
Χριστουγέννων
για παιδιά άνω των 4 ετών
Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου
Τιμή: 3,90 €

O Βασίλης του 
μέλλοντος
για παιδιά δημοτικού και γονείς
Παναγιώτα Μπαλινάκου 
Τιμή: 3,90 € 

Η Ελλάδα:  
1821-2004
Φειδίας Κ. Κυπρής
Τιμή: 5,90 €

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλο-
γής σε θέματα Παθολογίας
Σταμάτης Π. Ευσταθίου
Τιμή: 9,90 €

Ελληνική 
οικονομία 
Αλέξανδρος Α. Μακρής
Τιμή: 3,90 €

Όλα για τη ζωή μου
Γεωργία Παπαλυμπέρη 
– Κωνσταντίνα Μόσχου
Τιμή: 3,90 €

Από την αλχημεία 
στη βιομηχανία
Αλέξανδρος Σ. Αλεξάκης
Τιμή: 3,90 €

Aιολική ενέργεια
Αλέξανδρος Σ. Αλεξάκης
Τιμή: 3,90 €

Αφαλάτωση
Αλέξανδρος Σ. Αλεξάκης
Τιμή: 3,90 €

Η σκιά της 
αλήθειας
Κυριακή Γεροζήση 
Τιμή: 4,90 €

Γίνε η καλύτερη εκ-
δοχή του εαυτού σου
Ιβάνα Τζόρτζεβιτς 
Τιμή: 6,90 € 

Η Δημοκρατία  
στον οίκο ενοχής
Βασίλης Γ. Βλαχάκος
Τιμή: 4,90 €

Στου χωροχρόνου    
τη ροή
Σωκράτης Γερ. Μελισσαράτος
Τιμή: 5,90 €

Το κυνήγι του πάθους 
και των αισθήσεων
Σουάν Κρίμσον
Τιμή: 3,90 €

Στοχασμοί  
και μνήμες
Ζέττα Βάκη
Τιμή: 3,90 €
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Στηρίζουμε το ελληνικό βιβλίο - Διαβάζουμε Έλληνες συγγραφείς

Εδώ και 50 χρόνια οι εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη πρωταγωνιστούν στον 
χώρο του ποιοτικού βιβλίου με αγάπη και σεβασμό προς τους αναγνώστες, 

τους συγγραφείς και τα βιβλιοπωλεία.
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