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Η ΙΣΤΟΡΙΑΚΑΙΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΑΓΩΓΗΜΠΟΡΟΥΝ
ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΝΣΤΑΠΑΙΔΙΑ ΜΕΤΡΟΠΟΥΣΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟΥΣ.
ΜΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ,ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ
και ταξιδιωτικούς
Πψελόηη

οδηγούς

Δελτα

Για την πατρίδα
Τρελαντωνης
Η ζωη του Χρίστου

ΕΚ. ΜΑΡΙΑΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΚΑ.ΕΣΤΙΑ 3Τ.

Νέες εκδόσεις των κλασικών
μυθιστορημάτων σε μονοτονικό,
συνοδευμένες από ένα Επίμετρο
Ο περίφημος λέων της Χαιρώνειας γίνεται
κι ένα Χρονολόγιο που
αφορμή για ένα ταξίδι στην αρχαιότητα
θα βοηθήσουν τους ενηλίκους
να τοποθετήσουν τα έργα στην
εποχή τους και να συζητήσουν με τα παιδιά
Βαγγέλης Ηλιόπουλος
την ιδεολογία της συγγραφέως.
Κΐ ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΟΥΝ
Αθηνά Μηίνιον
TO ΔΕΙΛΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ

ΕΚ. ΔΙΑΤΣΕΝΤΑΠΑΡΙΣΗ
ΕΚΑ.ΠΑΤΑΚΗ

ΕΚ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΚΑΣ
ΕΚΑ.ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ

Σ' όλα τα παιδιά του κόσμου αρέσουν
τα παραμύθια. Όταν
μάλιστα τα παιδιά αλλάζουν τόπο,
μαζί παίρνουν και πς ιστορίες
τους για συντροφιά. Ένας
τρυφερός τρόπος για να εξηγήσουμε
στα μικρά παιδιά το δύσκολο ζήτημα
της μετανάστευσης.

Ένα ταξίδι στη Βοιωτία και
στον χρόνο με οδηγό τον
Πλούταρχο για να γνωρίσουμε
το λιοντάρι της Χαιρώνειας. Η
συγγραφέας αναπλάθοντας τη
μακρινή εκείνη εποχή έγραψε
μια μυθιστορία, n οποία συνδύαζα μαζί με
τη γόνιμη φαντασία της πολλές ιστορικές
και αρχαιολογικές πληροφορίες.
Σοφία Ζαραμηονκα
Η ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ

ΜΑΜΑΣ

ΜΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΟΥΛΚΟ ΜΑΡΚΑΝΤΕΚΑΣΤΡΟ
ΕΚΑ.ΚΕΑΡΟΣ
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Μάνος Κοντολέαν

Τι κέρδισε ο Αλκής και... τι
έχασε ο Λάκης
ΕΚ. ΓΙΩΡΓΟΣΣΓΟΥΡΟΣ
ΕΚΑ.ΑΙΕΘΝΗΣΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
- ΕΛΛΑΣ
Η Διεθνής Διαφάνεια είναι μια
ΜΚΟ, n οποία αγωνίζεται κατά
της διαφθοράς. To βιβλίο έχει
στόχο την καλλιέργεια της έννοιας
της διαφάνειας και της αξιοπρέπειας
ώστε, στο μέλλον,
να ασκήσουν εποικοδομητικά τον ρόλο τους
ως πολίτες.
«aST

Πώς ζούσαν οι γιαγιάδες και οι
προγιαγιάδες μας στην Αθήνα
πριν από χρόνια; Τι έχα μείνει
από εκείνη την εποχή; Τι έπαιζαν
τα παιδιά, ιι έτρωγαν, π
διάβαζαν; Ας τις γνωρίσουμε λοιπόν παίζοντας
και αποκρυπτογραφώντας το κείμενο
Aunne
και τις εικόνες.
Μαρίζα Ντεχάστρο
ΠΑΜΕ ΣΤΗ Θεσσαλονίκη;
Ελένη Σβορώνον

παμε στην
Αθηνα;

ΕΚ. ΜΑΡΚΓΟΥΑΪΝΣΤΑΪΝ
ΕΚΑ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Οι μικροί ταξι¬
διώτες μπορούν
να γνωρίσουν την
ιστορία των δύο μεγα
λων πόλεων της χώρας
μας. Κατατοπιστικοί
χάρτες με ειδικά σχεδιασμένες
διαδρομές οδηγούν στα
μνημεία και στα αξιοθέατα σ' ένα
παιχνίδι ανακάλυψης και
ψυχαγωγίας.
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Cremieu

Ολοι ελεύθεροι και ίσοι!

ΕΚ MUZO,MET. ΒΑΣΙΛΙΚΗΤΣΙΓΚΑΝΟΥ,ΕΚΑ.
ΚΟΝΙΔΑΡΗ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ

Η Οικουμενική
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου
έγινε 62 ετών
και είναι ακόμα
όχι μόνον επίκαιρη αλλά χρειάζεται
την υποστήριξη όλων
για να λειτουργήσει προς όφελος
των κοινωνιών. To βιβλίο
είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, γιατί
αποκωδικοποιεί και σχολιάζει
τα άρθρα παρέχοντας πέραν των
τεχνικών όρων και πι φιλοσοφική
διάσταση των ανθρώπινων
δικαιωμάτων.
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Ο Αλκής και ο Λάκης θα
μάθουν ττ σημαίνει
διαφάνεια

