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Πηνελόπη Μωραΐτου

Ο Άγγελος, ο Ποντικόβεν και μια
Χριστουγεννιάτικη περιπέτεια NEO
Πώς γεννήθηκε το τραγούδι της Άγιας Νύχτας!

Ο Άγγελος ήταν στεναχωρημένος. Δεν θα τραγουδούσε στην Χριστουγεννιάτικη γιορτή. Πλησίασε το χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο, ένα σπιτάκι με 24 πορτούλες και άνοιξε το πορτάκι εκείνης
της ημέρας. Ένα ποντικάκι στρογγυλοκάθισε στο χέρι του.
— Φον Ποντικόβεν ο 10ος της ξακουστής οικογένειας Ποντικόβεν που ήταν η αιτία να γραφτεί το χριστουγεννιάτικο
τραγούδι «Άγια Νύχτα»
— Τι μου λέτε; Και τι θέλετε νυχτιάτικα στο ημερολόγιό μου;
— Κάθε Χριστούγεννα, έρχομαι να βοηθήσω ένα παιδί που αγαπάει την μουσική. Έλα μαζί μου!!!
Ένα βιβλίο που μιλάει με τρυφερότητα και φαντασία για την
διαφορετικότητα.

• Με θέματα για συζήτηση και αυτοκόλλητα
ISBN 978-618-5197-43-8, 20Χ29εκ., 40 σελ.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ

2

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

w w w. p o r p h y r a b o o k s . g r

Άντα Γανώση

Όταν στον δρόμο περπατώ

NEO

με τον παππού Δημήτρη

Ο παππούς Δημήτρης πανευτυχής με την ευκαιρία που του δίνεται, διδάσκει τα εγγονάκια του πώς να βαδίζουν με ασφάλεια
στους δρόμους της πόλης. Τους μαθαίνει να προσέχουν και να
ακολουθούν όλους τους κανόνες για τους πεζούς, κανόνες σημαντικούς που είναι καλό και εμείς οι μεγάλοι να ξαναδούμε.
ISBN 978-618-5197-39-1, 16X15εκ., 36 σελ., 6€
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ
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Πάνος Βαλαβάνης

Ο λόφος με τα κρυμμένα μυστικά
Το χρονικό μιας αρχαιολογικής ανασκαφής ξετυλίγεται υπέροχα μέσα απο εικόνες και λέξεις. Ένα ταξίδι στον χώρο και
στον χρόνο που, ενώ μοιάζει φανταστικό, θα μπορούσε να είναι
πέρα για πέρα αληθινό!
ΕΙΚΟΝΟΓΡ.: ΑΝΤΑ ΓΑΝΩΣΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΊ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
ISBN 978-618-81751-7-4, 20Χ28,5εκ., 108 σελ., 15€

• Με παιχνίδια, δραστηριότητες και αυτοκόλλητα

Πηνελόπη Μωραΐτου

Το μυστικό της Tροφοπυραμίδας
Ένα βιβλίο γεμάτο απρόσμενες γεύσεις, εκπλήξεις, παιχνίδια
και προπαντός εμπειρίες που κάνουν τη ζωή μας πιο πλούσια,
υγιεινή, αλλά και γευστική! Στο τέλος του θα έχουμε γίνει όλοι
μας σαΐνια στην υγιεινή διατροφή.
— Ποιος τολμάει και χαλάει τον ύπνο του δοξασμένου Φαραώ
Τροφοχαμών; Θα σας πετάξω στους ιερούς κροκοδείλους, ούρλιαξε κατακόκκινος από τον θυμό ο Φαραώ!
Ελάτε να ανακαλύψουμε, μαζί με τους ήρωες του βιβλίου μας, το
μυστικό της Τροφοπυραμίδας και να μιλήσουμε για την αξία της
νηστείας και της υγιεινής διατροφής! Να γνωρίσουμε τον τρομερό Φαραώ Τροφοχαμών, να σώσουμε την όμορφη Φρουτοπάτρα,
αντιμετωπίζοντας πεινασμένα μάφιν, θυμωμένους υδατάνθρακες
και όχι μόνο. Σύμμαχός μας ο μυστικός πράκτορας 00-Φρεσκοσπανάκης.
EΙΚΟΝΟΓΡ.: ΛΙΆΝΑ ΔΕΝΕΖΆΚΗ
ISBN 978-618-5197-20-9, 20Χ28εκ., 68 σελ., 12€

• Με σκληρό εξώφυλλο, δραστηριότητες και αφίσα
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Μερόπη Μάττα

Το Σκουπιδονήσι του Ωκεανού
Ένα οικολογικό παραμύθι για μικρά και μεγάλα παιδιά.
Ο Άλμπι και η Αλμπίνα, τα δύο αγαπημένα άλμπατρος, η Λώνα
η χελώνα και ο Φίνι το δελφίνι είναι οι πρωταγωνιστές της
ιστορίας μας. Μιας ιστορίας που μας ταξιδεύει στον πανέμορφο
Ωκεανό αλλά και στο Σκουπιδονήσι του, ένα νησί φτιαγμένο
από σκουπίδια.
Θα γίνει καλά ο Άλμπι; Η θάλασσα θα καθαρίσει; Τι μπορώ
να κάνω εγώ γι’ αυτό; Να μερικά από τα ερωτήματα που μας
θέτει η ιστορία αυτή ενώ την ίδια ώρα μας διδάσκει πώς εμείς
οι ίδιοι μπορούμε να προστατέψουμε το περιβάλλον. Φτάνει να
το αγαπήσουμε και να το νοιαστούμε όπως το ίδιο μας το σπίτι!
EΙΚΟΝΟΓΡ.: ΛΙΆΝΑ ΔΕΝΕΖΆΚΗ
ISBN 978-618-5197-36-0, 20Χ28εκ., 32 σελ.

• Με αυτοκόλλητα και δραστηριότητες

Πηνελόπη Μωραΐτου

Η Ελευθερία και το ταξίδι
της ελληνικής Σημαίας
Η ιστορία της ελληνικής Σημαίας από το 1821 μέχρι και σήμερα.
Η αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου έχει φορέσει τα γιορτινά
της. Μαθητές ανεμίζουν μικρά μπλε-άσπρα σημαιάκια. Όλα είναι
έτοιμα για τη γιορτή... ή σχεδόν έτοιμα γιατί λείπει η Ελευθερία!!
Πού είναι η Ελευθερία; Χάσαμε την Ελευθερία! Μουρμουρίζουν
ανήσυχα τα παιδιά.
— Πήγε στο υπόγειο να φέρει τη σημαία! Φωνάζει κάποιος και
μετά σιωπή.
Έτσι ξεκινά το ταξίδι της Ελευθερίας και της σημαίας στον χρόνο.
Από τις μυστικές συναντήσεις της Φιλικής Εταιρείας, στον πρώτο
Κυβερνήτη της ελεύθερης Ελλάδας, στις ημέρες της Γερμανικής
κατοχής του 1940 και τέλος στα νεώτερα χρόνια, όπου θα ζήσουν
μαζί με τους φοιτητές την εξέγερση του Πολυτεχνείου.
EΙΚΟΝΟΓΡ.: ΠΈΓΚΥ ΦΟΎΡΚΑ
978-618-5197-02-5, 20Χ28,5εκ., 59 σελ., 9€

• Με δραστηριότητες και παιχνίδια
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Σίσσυ Κόσσυβα

Ταξιδεύοντας με τον
άγιο Λουκά τον ιατρό

Β΄ ΕΚΔΟΣΗ

Ένα ταξίδι στην παγωμένη Ρωσία για να γνωρίσουμε μία ξεχωριστή προσωπικότητα, τον άγιο Λουκά. Μια παρέα 5 παιδιών
αποφασίζει ένα ταξίδι μακρινό για να επισκεφθεί τα μέρη όπου
έζησε ο άγιος Λουκάς ο ιατρός. Μ’ αεροπλάνα, λεωφορεία,
ποταμόπλοια και τρένα, ξεκινούν από την Κριμαία και φθάνουν ως την απέραντη Σιβηρία, που μόνο τα πουλιά γνωρίζουν
πού τελειώνει. Χάνονται σε δάση πυκνά, τον συναντούν στην
εξορία, μέσα σε μία ξύλινη παράγκα θαμμένη στο χιόνι, στο
χειρουργείο, όταν αγωνίζεται να σώσει ζωές, και στην εκκλησία, όταν προσπαθεί να θεραπεύσει ψυχές.
ΕΙΚΟΝΟΓΡ.: ΆΝΝΑ ΓΙΑΡΜΕΝΊΤΗ
ISBN 978-618-81538-2- 0, 21,5Χ20εκ., 77 σελ.,
ΣΚΛΗΡΌ ΕΞΏΦΥΛΛΟ, 8€

• Με επιτραπέζιο παιχνίδι

Πηνελόπη Μωραΐτου

Ένας θησαυρός καλά κρυμμένος
Ένα βιβλίο που μας μαθαίνει τα μέρη του χριστιανικού ναού.
Καλοκαιράκι. Τα παιδιά καθισμένα στην πλατεία του χωριού ακούνε βαριεστημένα το τραγούδι του τζίτζικα. Ένα δυνατό αεράκι από
το πουθενά σπρώχνει στα πόδια τους ένα σκουριασμένο από τον
καιρό τενεκεδένιο κουτάκι. Μέσα του ο Νικόλας, ο Γρηγόρης,
η Μαρία και ο Θάνος ανακαλύπτουν έναν χάρτη θησαυρού και
έτσι η περιπέτεια ξεκινά! Ο χάρτης τούς οδηγεί σε σκοτεινούς
διαδρόμους, μυστικές κρύπτες και καλά κρυμμένα μυστικά. Παρέα
τους και ο σκύλος ο Άρης. Τι να τους περιμένει άραγε; Αν σας
αρέσουν οι περιπέτειες, ελάτε μαζί μας!
ΕΙΚΟΝΟΓΡ.: ΠΕΓΚΥ ΦΟΥΡΚΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΉ: π. ΧΡΥΣΌΣΤΟΜΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΊΟΥ
ISBN 978-618-80923-6-5, 10,8Χ13,5εκ., 56 σελ., 6€
ΜΕ ΕΠΙΤΡΑΠΈΖΙΟ 8,50€

• Με εκπαιδευτικές δραστηριότητες
και επιτραπέζιο παιχνίδι

6

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

w w w. p o r p h y r a b o o k s . g r

π. Ιωαννίκιος Ζαμπέλης

Προσευχές για μικρά παιδιά

Οι σημαντικότερες προσευχές της πίστης μας
Ένα εικονογραφημένο βιβλίο προσευχών σε μικρό μέγεθος
και στρογγυλεμένες γωνίες, για να χωράει σε κάθε τσέπη! Το
Πάτερ ημών, το Σύμβολο της Πίστεως, το Βασιλεύ Ουράνιε,
η προσευχή στον Φύλακα Άγγελό μας κ.ά. με τα πρωτότυπα
κείμενα και απλή μετάφρασή τους στα νέα ελληνικά, πλούσια
εικονογράφηση και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
ΕΙΚΟΝΟΓΡ.: ΠΕΓΚΥ ΦΟΥΡΚΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΊ ΣΕ ΑΓΓΛΙΚΉ, ΓΑΛΛΙΚΉ ΚΑΙ ΡΩΣΙΚΉ ΜΕΤΆΦΡΑΣΗ
ISBN 978-618-80923-9-6, 10X12,5εκ., 88 σελ., 6€

• Με δραστηριότητες

Κατερίνα Μουρίκη

Τα 7 κλειδιά του «Πάτερ ημών»
Ένα βιβλίο που αναλύει τα επτά αιτήματα της Κυριακής Προσευχής.
Ο εξάχρονος Κωνσταντίνος επιμένει ότι ξέρει «απ’ έξω κι ανακατωτά» το ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ. Όταν όμως το λέει μπροστά στη γιαγιά
και τη μεγαλύτερη αδελφή του, το «ανακατωτά» φαίνεται να έχει
την τιμητική του! Η γιαγιά –παλιά κατηχήτρια– αναλαμβάνει να
εξηγήσει βήμα-βήμα το νόημα κάθε λέξης και να μεταφέρει τα
εγγόνια της στο κλίμα και την ουσία της Προσευχής που μας παρέδωσε ο ίδιος ο Κύριος. Ένα βιβλίο σε μορφή κόμικ που θα χαρούν
όλα τα παιδιά!
ΕΙΚΟΝΟΓΡ.: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΉ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: π. ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΉ ΚΑΡΙΏΤΟΓΛΟΥ
ISBN 978-618-81751-1-2, 20 Χ 28,5εκ., 32 σελ.., 8€

• Με δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι
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Δημήτρης Χίος

Χριστούγεννα

με τον παππού Δημήτρη
Το τέταρτο βιβλίο της σειράς με πρωταγωνιστή τον αξιολάτρευτο παππού Δημήτρη βάζει τους μικρούς αναγνώστες σε
χριστουγεννιάτικο κλίμα. Τα δώρα, φυσικά, είναι το κεντρικό θέμα συζήτησης ανάμεσα στα εγγόνια του, τον Θοδωρή,
τη Μαρία και τον Θάνο, και μια εξαιρετική αφορμή για τον
παππού να εξηγήσει ορισμένα πράγματα στα παιδιά. Να τους
θυμίσει ότι δεν είναι κακό ν’ ανυπομονούν για τον ερχομό των
δώρων τους, αρκεί να μάθουν να προσφέρουν κι αυτά στους
άλλους.
ΕΙΚΟΝΟΓΡ.: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ISBN 978-618-5197-30-8, 16X15εκ., 36 σελ., 6€

• Με νότες για να παίξεις τα κάλαντα
στη φλογέρα σου και οδηγίες πώς να φτιάξεις
και εσύ μία φάτνη

Δημήτρης Χίος

Στην Εκκλησία

με τον παππού και τη γιαγιά
Σήμερα είναι Κυριακή. Μια όμορφη και χαρούμενη
ημέρα. Ο παππούς και η γιαγιά ετοιμάζονται να πάνε
στην εκκλησία. Μαζί τους και ο Θάνος, ο Θοδωρής
και η Μαρία, τα τρία τους εγγόνια που πετάγονται
αγουροξυπνημένα από το κρεβάτι!
Ελάτε στην όμορφη παρέα μας να επισκεφθούμε μαζί
την εκκλησία και να ζήσουμε τη Θεία Λειτουργία.
ΕΙΚΟΝΟΓΡ.: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ISBN 978-618-51970-5-6, 16Χ15εκ., 36 σελ., 6€

• Με δραστηριότητες και παιχνίδια
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«οι ιστορίες του παππού Δημήτρη»
Δημήτρης Χίος

Ο παππούς αρρώστησε
Παππού, πολύ σε αγαπάμε. Κι όταν εσύ πονάς, μαζί κι εμείς
πονάμε. Κι όταν να τρέξεις δεν μπορείς, μπορούμε μεις να τρέξουμε για να έρθουμε κοντά σου και με τις ιστορίες σου μαζί να
ταξιδέψουμε, όπου μας πά’ η καρδιά σου.
Ένα ακόμη βιβλιαράκι από τον παππού Δημήτρη, που με τον
γεμάτο αγάπη τρόπο του συζητάει με τα παιδιά την αρρώστια,
την πιθανή απώλεια αλλά και την πίστη μας στον Θεό.
ΕΙΚΟΝΟΓΡ.: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ISBN 978-618-51971-5-5, 16Χ15εκ., 36 σελ., 6€

• Με δραστηριότητες

Δημήτρης Χίος

Με τον παππού Δημήτρη στην εξοχή
Ο παππούς Δημήτρης ζει μία ακόμη περιπέτεια με τα εγγόνια
του, αυτή τη φορά στην εξοχή. Όλοι μαζί στήνουν τη σκηνή τους
και ετοιμάζονται να ζήσουν μια ξεχωριστή βραδιά κάτω από τα
αστέρια, μια βραδιά που κρύβει απρόσμενες εκπλήξεις.
Ένα μικρό βιβλίο που μας ταξιδεύει στις ανέμελες μέρες των
διακοπών και στα καλοκαίρια της κατασκήνωσης.
ΕΙΚΟΝΟΓΡ.: ΑΝΤΑ ΓΑΝΩΣΗ
ISBN 978-618-80923-7-2, 16Χ15εκ., 36 σελ., 6€

• Με δραστηριότητες, νότες και παιχνίδια
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Πηνελόπη & Μαρία Μωραΐτου

Τρίγωνα κάλαντα

Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και το μήνυμα της αγάπης αγκαλιάζει όλη την πλάση. Τα σπίτια ντύνονται τα γιορτινά τους και
κάπου εκεί ανάμεσα στα δώρα ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο
βιβλίο! Μέσα από τις σελίδες του προβάλλουν έθιμα του τόπου
μας και της πλούσιας χριστιανικής μας παράδοσης. Ελάτε να
μάθουμε για το σαρανταήμερο της προετοιμασίας μέχρι τα Χριστούγεννα, να ανακαλύψουμε τις νηστήσιμες νοστιμιές και να
διαβάσουμε ιστορίες του εορταστικού δωδεκαημέρου. Κι όλα
αυτά με τρόπο διασκεδαστικό, με πολλά παιχνίδια γνώσης και
μνήμης, σταυρόλεξα, σπαζοκεφαλιές και κρυπτόλεξα.
ΕΙΚΟΝΟΓΡ.: ΠΕΓΚΥ ΦΟΥΡΚΑ
ISBN 978-618-81538-4-4, 20X28,5εκ., 32 σελ., 7,50€

• Με αυτοκόλλητα, δραστηριότητες και παιχνίδια

Πηνελόπη & Μαρία Μωραΐτου

Καλό Πάσχα

Το Πάσχα έφθασε και η ελπίδα που φέρνει η Ανάσταση του
Χριστού αγκαλιάζει την πλάση. Η φύση γιορτάζει, τα σπίτια
ευωδιάζουν από τα πεντανόστιμα τσουρέκια, τα λαχταριστά
κουλουράκια και τα κόκκινα αυγά! Μαζί με τη λαμπάδα, ένα
ξεχωριστό πασχαλινό βιβλίο μάς περιμένει με τα έθιμα του
τόπου και της χριστιανικής μας παράδοσης. Εδώ θα μάθουμε
για τη Σαρακοστή, τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα. Κι όλα
αυτά μέσα από εκπαιδευτικές ασκήσεις, παιχνίδια γνώσης και
μνήμης, κρυπτόλεξα, πασχαλιάτικες κατασκευές, μαγειρική κ.ά.
ΕΙΚΟΝΟΓΡ.: ΠΕΓΚΥ ΦΟΥΡΚΑ
ISBN 978-618-81751-0-5, 20X28,5εκ., 32 σελ., 7,50€

• Με αυτοκόλλητα, δραστηριότητες και παιχνίδια
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Ώρα για παιχνίδι!
Χρωμάτισε τα σχήματα που
έχουν τελίτσες και θα ανακαλύψεις
τι κρύβει η εικόνα

Ταίριαξε το σωστό ανθρωπάκι
με το σωστό φανάρι

Από το βιβλίο: Η Ελευθερία και το ταξίδι
της ελληνικής σημαίας

Από το βιβλίο:
Όταν στον δρόμο περπατώ

Μπορείς να φτιάξεις το αποτύπωμα του χεριού σου
Γεμίζεις ένα καλαμάκι με σκόνη κιμωλίας, βρέχεις το χαρτί, τοποθετείς το χέρι σου πάνω του και φυσώντας
σχηματίζεις το αποτύπωμά του. (Από το βιβλίο: Ο λόφος με τα κρυμμένα μυστικά)

Φτιάξε μια σκούπα από φρύγανα
Από το βιβλίο: Με τον παππού Δημήτρη στην εξοχή!

Ζωγράφισε το όνομά σου
πάνω σε βότσαλα
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Ώρα για παιχνίδι!
Βοήθησέ μας να βρούμε
το σωστό κάδο ανακύκλωσης
Από το βιβλίο: Το σκουπιδονήσι του Ωκεανού

Από το βιβλίο:
Το μυστικό της
Τροφοπυραμίδας

Ολοκλήρωσε και
ζωγράφισε το αγγείο
Από το βιβλίο: Ο λόφος
με τα κρυμμένα μυστικά

Ζητήστε μας να σας στείλουμε
χαρούμενους σελιδοδείκτες!
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