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ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ

085.0043                                                         
Το θαύμα του 1821- Ιστορικό 
Ανθολόγιο - Δ’ ΕΚΔΟΣΗ                          
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΚΩΤΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ - 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Β.
Στο βιβλίο ανθολογούνται περισσότεροι από 
εκατό Νεοέλληνες λογοτέχνες, αγωνιστές που 
έλαβαν μέρος στην επανάσταση και ιστορικοί 
που είχαν ασχοληθεί με την έρευνα και κατα-
γραφή της ιστορίας της Ελλάδας, και ιδιαίτερα 
αυτής της περιόδου.
Χρήσιμο και για δημόσιες ομιλίες, λόγους, συζη-
τήσεις, εισηγήσεις κτλ. 
Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 462 / 15,00€ 

085.2905

ΤΟ ΕΝΔΟΞΟ 1821 - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή 
ΘΑΝΑΤΟΣ
ΚΙΑΧΑΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Πώς έφτασαν οι Έλληνες στη λευτεριά;
Και ποιοι ήταν όλοι αυτοί που πολέμησαν 
ηρωικά; Κολοκοτρώνης, Μπουμπουλίνα 
και Ανδρούτσος σίγουρα είναι ξακουστοί, 
όμως υπήρχαν και άλλοι ισχυροί. 
Μαθαίνουμε τον βίο τους και τον αγώνα 
τους.

Διαστ.: 21x29 cm, σελ. 80 / 10,00€ 

085.2866                                                                                                                                              
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ 1821-1830 ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ  
200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Επιμέλεια: Δημ. Κερασίδης

Διακόσια χρόνια μετά την κορυφαία σελίδα της νεότερης ιστορίας μας, όταν, 
κόντρα στη βούληση των ανακτοβουλίων της Ευρώπης, ένας λαός εξεγειρόταν 
προκειμένου να αποτινάξει τον οθωμανικό ζυγό, η έκδοση αυτή σκοπό έχει να 
αποδώσει ελάχιστο φόρο τιμής και μνήμης σε εκείνους τους πατριώτες επανα-
στάτες   που απέδειξαν ότι όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε 
πολλά πράγματα. Διαστ.: 23,5x33 cm, σελ. 210 / 37,00€ 

085.2894

Ιστορικό Λεξικό

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 
του1821
Μαρτυρίες και απομνημονεύματα αγωνι-
στών στάθηκαν πηγές για τη συγγραφή 
της ιστορίας της Ελληνικής Επανάστασης 
από ιστοριογράφους
Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 360 / 15,00€ 

085.2791

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ  
ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ 1821

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. 
Στο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΘΛΟΓΙΟ για το 

Θαύμα του 1821 περιέχονται περί-
που 100 κείμενα που αναφέρονται 
στα σημαντικά ιστορικά γεγονότα 

της Ελληνικής Επανάστασης.

Διαστ.: 21x29 cm, σελ. 128 / 12,00€ 
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ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΙΣΤΟΡΙΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

085.2945
ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΟΖΑΝΗΣ, 
ΜΟΝΤΡΕ, ΣΕΒΡΩΝ ΚΑΙ ΝΕΪΓΥ
Πέτρος Στ. Μεχτίδης
Η ανάγνωση των κειμένων των συνθηκών 
προσφέρει επιχειρήματα στην ελληνική δι-
πλωματία στα διεθνή όργανα αλλά και 
αληθή γνώση στους φιλίστορες που ακού-
νε συχνά αντικρουόμενα στοιχεία και ανε-
πιβεβαίωτες πληροφορίες.

Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 176 / 13,00€

085.2873   
Η ΑΦΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οι πρώτες 100 τραγικές ημέρες 

Πέτρος Στ. Μεχτίδης
- Ποιες ήταν οι συνθήκες όταν έφταναν οι 
πρόσφυγες στο λιμάνι της πόλης, πώς με-
τακινούνταν και σε ποιους συνοικισμούς, 
πώς τρέφονταν, πώς ζούσαν; 
- Ποιος ήταν ο ρόλος του επίσημου κρά-
τους και πόσο βοήθησαν οι διάφορες φι-
λανθρωπικές οργανώσεις;
Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 190 / 13,00€ 

085.2869
Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ
Πέτρος Στ. Μεχτίδης
Το βιβλίο αυτό είναι μία έρευνα για την 
άγνωστη Σμύρνη, για την ‘άλλη Σμύρνη’, 
μία Σμύρνη εξ ίσου αληθινή όμως με αυτή 
της εκπληκτικής εκπαιδευτικής, πολιτιστι-
κής και οικονομικής ανάπτυξης. Μία αθέα-
τη, μυστήρια και άφαντη Σμύρνη. 

Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 296 /  14,00€

085.2784
Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ  
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
Πέτρος Στ. Μεχτίδης
Η Μικρασιατική Εκστρατεία υπήρξε η δυ-
σκολότερη που ανέλαβε ο ελληνικός 
στρατός, επειδή διεξήχθη μακριά από τη 
μητροπολιτική Ελλάδα, σε ακαθόριστο δι-
εθνές περιβάλλον, με μεγάλες οικονομικές 
δυσκολίες, σε ένα εχθρικό και ιδιαίτερο γε-
ωμορφολογικά πεδίο μάχης. Σε αυτό το 
βιβλίο ερευνάται αν υπήρχε δυνατότητα ή 
πιθανότητα ελληνικής επιτυχίας, πότε και 
υπό ποιες προϋποθέσεις.
Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 416 / 16,00€ 

085.2806
ΖΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΑΛΕΙΑ
Ξενοφών Ε. Μαυραγάνης
Στα τέλη του Ιουνίου 1914, και ενώ οι σφα-
γές Ελλήνων και Αρμενίων μαίνονται στη 
Φώκαια της Οθωμανικής Τουρκίας, ο 
Αντώνης και η Μαργιόλα, εγκαταλείπουν 
εσπευσμένα την Αττάλεια, μαζί με όλα 
τους τα υπάρχοντα και τη θαλερή επιχεί-
ρηση που λειτουργούσε από τα χρόνια του 
Δημητρού εφέντη, πατέρα του Αντώνη.

Διαστ.: 14x21 cm, σελ. 216 /  12,00€ 

085.1708
ΘΥΜΗΣΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΑΠΟ 
ΤΗ ΣΜΥΡΝΗ - 
Ο ΑΔΕΡΦΟΣ ΜΟΥ Ο ΙΣΜΑΗΛ
Ανδρέας Μπούτσικας
Στη φλεγόμενη σμύρνη του 1922,όπου τα 
τραγικά γεγονότα ξεπερνούν κάθε φαντα-
σία,μια ελληνική και μια τουρκική οικογέ-
νεια πορεύονται παράλληλα τον άγνωστο 
και ματωμένο δρόμο της ζωής,μέσα από 
ένα πυρωμένο τούνελ φανατισμού και 
αναλγησίας. Μοναδικός και κοινός οδηγός 
τους η αληθινή αγάπη και φιλία που τις 
συνδέει...

Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 304 /  14,00€
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085.2908

Λεξικό της Ελληνικής Μυθολογίας ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν λαός προικισμένος με δημιουργική και συνθετική φαντασία. Τα πάντα μπο-
ρούσαν να συνδεθούν μ’ έναν μύθο και όντως συνδέονταν. Για παράδειγμα, η Μίνθη (μέντα) ήταν νεα-
ρή κοπέλα από την Ηλεία, την οποία αγάπησε ο Άδης-Πλούτων. Όμως η εκδικητική σύντροφός του 
Περσεφόνη ποδοπάτησε τη Μίνθη, την έλιωσε κυριολεκτικά, στο βουνό Μίνθη, που πήρε έκτοτε το 
όνομά της, όπως και το φυτό που φύτρωσε εκεί.   Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 784 / 30,00€ 

085.2896

ΒΥΖΑΝΤΙΟ - ΙΣΤΟΡΙΑ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ - 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
Ελλάδα- Ιστορία και Πολιτισμός
Περιλαμβάνει την ιστορία της πολυτάρα-
χης περιόδου από το 324 μ.Χ. έως την κα-
τάλυση του Βυζαντίου το 1453, με αναφο-
ρές στη λαογραφία, την τέχνη, τα γράμμα-
τα, τη διοίκηση κ.ά.
Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 464 / 17,00€ 

085.2943

AΡXAIOTHTA
Προϊστορία – Ιστορία - 
Ρωμαιοκρατία - Η αρχαία κοινωνία
Ελλάδα- Ιστορία και Πολιτισμός
Καλύπτει την ελληνική ιστορία από τα 
προϊστορικά χρόνια,  
την αρχαία ιστορία, τα ελληνιστικά χρόνια, 
την αρχαία κοινωνία μέχρι και την περίοδο 
της ρωμαιοκρατίας.

Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 488 / 18,00€ 

085.2898

Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ - Η 
ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Γ’ ΡΑΪΧ
BISHOP CHRIS, JORDAN DAVID
Το έργο αποτελεί μια ολοκληρωμένη προ-
σέγγιση του Ναζισμού, της πολιτικής εδα-
φικής επέκτασης του Γ΄ Ράιχ και του Χίτλερ, 
με τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, 
την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 464 / 23,00€ 

085.2895

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
Ελλάδα- Ιστορία και Πολιτισμός
Περιλαμβάνει την ιστορία της πολυτάρα-
χης περιόδου από την πτώση του 
Βυζαντίου μέχρι το 1830, με αναφορές στο 
οθωμανικό κράτος, την πνευματική ζωή, 
τα γράμματα, την εκκλησία, την επανάστα-
ση του 1821 κ.ά.
 
Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 412 / 16,00€ 

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΔΟΚΙΜΙΑ - ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

- μύθοι 
- πρόσωπα 
- τοπωνύμια 
- θεοί
- ήρωες
- έργα
Τα πάντα 
για την Ελληνική 
Μυθολογία

ΜΕ 5.000 
ΛΗΜΜΑΤΑ
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αξιόλογο έργο. 
επίτευγμα (το) ό,τι έγινε όπως το θέλαμε, επιτυχία, κατόρθωμα.  επιτήδειος (-α, -ο) 1. κατάλληλος για ορισμένο σκοπό, αρμόδιος, πρό-σφορος. 2. αυτός που έχει την ικανό-τητα να κάνει κάτι, επιδέξιος, καπά-τσος. 3. (κ. σαν ουσ.) ικανός να κα-τορθώνει κάτι με πλάγια μέσα, κα-ταφερτζής. επιτήδεια. επίτηδες (επίρρ.) γι’ αυτό τον σκο-πό, από πρόθεση, σκόπιμα, εσκεμμέ-να: Επίτηδες το έκανα, για να δω πώς θα αντιδράσει. 

επιτηδευμένος (-η, -ο) προσποι-ητός, φτειαχτός, εξεζητημένος. -α. επιτήρηση (η) επίβλεψη, εποπτεία, παρακολούθηση. 
επιτηρητής (ο, θηλ. -ήτρια) άτομο που επιτηρεί, επόπτης. επιτηρώ (μτβ.) παρατηρώ με προ-σοχή, επιβλέπω, προσέχω: Ο ίδιος ο διοικητής επιτηρούσε την εκπαίδευ-ση των στρατιωτών. επιτίθεμαι (αμτβ., επιτέθηκα, επι-τεθείς, -είσα, -έν, επιτιθέμενος, -η, -ο) 1. κάνω επίθεση/έφοδο, επελαύνω. 2. έχω επιθετική συμπεριφορά (με πράξεις ή/και λόγια). ≠αμύνομαι. επιτιμητικός (-ή, -ό) που γίνεται για επιτίμηση/επίπληξη κάποιου, επικρι-τικός. επιτιμητικά. 

επίτιμος (-η, -ο) που έχει τιμητικό τίτλο χωρίς τα σχετικά δικαιώματα και καθήκοντα: Επίτιμος δημότης. επιτόκιο (το) ο ετήσιος τόκος κεφα-λαίου: Επιτόκιο 1,5% δίνει τόκο ενά-μιση ευρώ το χρόνο για 100 ευρώ. επίτομος (-η, -ο) που έχει έναν τόμο, συνοπτικός: Επίτομη εγκυκλοπαίδεια. ≠πολύτομος. 
επιτόπιος (-α, -ο) που βρίσκεται ή γίνεται σ’ έναν τόπο: Η αστυνομία έ-

κανε επιτόπια έρευνα στον χώρο του φόνου. επιτόπια. 
επιτόπου κ. επί τόπου (επίρρ.) στο ίδιο μέρος, εκεί, εδώ: Θα πάω να ε-λέγξω επιτόπου. 
επιτραπέζιος (-α, -ο) προορισμένος για τραπέζι: Η ‘κρεμάλα’ είναι επι-τραπέζιο παιχνίδι. 
επιτρέπω (μτβ., επέτρεψα, επι-τράπηκα/επετράπην, επιτετραμένος) δίνω σε κάποιον την άδεια να πει ή κάνει κάτι, εγκρίνω. ≠απαγορεύω. επιτροπή (η) ομάδα ατόμων στα οποία ανατέθηκε ένα έργο (π.χ. επί-βλεψη εργασιών, διαχείριση περιου-σίας, γνωμάτευση).  επίτροπος (ο/η) άτομο στο οποίο έχει ανατεθεί συγκεκριμένο έργο ε-ποπτείας: Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Γεωργία/Ενέργεια. επιτυγχάνω (μτβ., επέτυχα, επιτευ-χθείς, -είσα, -έν, επιτυχημένος) πετυ-χαίνω, καταφέρνω: Επιτυγχάνω συμ-φωνία μετά από διαπραγματεύσεις. επιτύμβιος (-α, -ο) 1. που βρίσκεται ή γίνεται πάνω στον τύμβο/τάφο, ε-πιτάφιος. 

επιτυχής (-ής, -ές) που πετυχαίνει/ πέτυχε τον σκοπό του, εύστοχος, ε-πιτυχημένος. ≠ανεπιτυχής. -ώς. επιτυχία (η) 1. αίσια έκβαση, ευό-δωση, επίτευξη, πραγμάτωση. 2. μα-ζική αποδοχή και το αντικείμενο που είχε αποδοχή: Το νέο βιβλίο του θα γίνει μεγάλη επιτυχία. Η πρώτη επι-τυχία του κυκλοφορεί ξανά. επιτυχών (-ούσα, -όν, κ. σαν ουσ.) που πέτυχε σε εξέταση ή διαγώ-νισμα. Συγχαρητήρια: είσαι μεταξύ των επιτυχόντων. 
επιφάνεια (η) 1. η εξωτερική όψη σώματος: Επίπεδη επιφάνεια. 2. (μτφ.) η φαινομενική όψη σε αντίθε-

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ 

085.2906

ΧΡΗΣΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ - ΔΑΝΕΙΕΣ 
ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ.Κ., ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
Η Διάλεκτος του Πόντου διατήρησε τον 
δεσμό της με την αρχαία ελληνική γλώσ-
σα, νόμιμη κόρη της οποίας αναμφίβολα 
είναι, όπως αποδεικνύεται περίτρανα από 
την παράθεση των σχετικών λέξεων. 
Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 272 / 15,00€ 
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085.2878                                                     
ΝΕΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ.Κ., ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Η Ποντιακή Διάλεκτος, αρραγής πυλώνας 
της ελληνικής γλώσσας, δίκαια κερδίζει το 
ζωηρό ενδιαφέρον όλων εκείνων, οι οποί-
οι λατρεύουν την ελληνική παιδεία. 
 
Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 128 / 12,00€

085.2746

ΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 
Συλλογικό έργο, επιμέλεια:  
Θανάσης Γεωργιάδης
Οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους χάνο-
νται...
Διαστ.: 12x17 cm, σελ. 542 / 15,00€

085.2942

Το Νέο Ερμηνευτικό  
Λεξικό
Aντώνης Τσοπάνογλου
Διαστ.: 12x17 cm, σελ. 672 / 14,00€

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΛΕΞΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Το λεξικό απευθύνε-
ται κύρια σε μαθητές 
δημοτικού και γυ-
μνασίου, και φυσικά 
στον καθένα που 
επιθυμεί να βελτιώ-
σει τη γραφή και το 
λεξιλόγιό του, αλλά 
και στους αλλοδα-
πούς σπουδαστές 
για την εκμάθηση 
της ελληνικής 
γλώσσας.

Περιλαμβάνει: 
• 15.600 λήμματα-λέξεις
• παραδείγματα 
• σχόλια 
• τοπωνύμια

• αριθμητικά
• συντομογραφίες
• ακρωνύμια
• ομόηχες λέξεις 
• προθήματα
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085.2897 

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΗΣ ΟΞΙΑΣ                      
ΕΛΙΝΑ Χ. ΜΑΡΜΑΡΙΔΟΥ
Ένα χριστουγεννιάτικο παραμύθι, και 
όχι μόνο. Μια ιστορία επίκαιρη για κάθε 
εποχή του χρόνου, με οικολογική συνεί-
δηση και μηνύματα αγάπης, αφιερωμέ-
νη στη Φύση και την προστασία της, 
την υγεία και ισορροπία, την ελπίδα, την 
αγάπη, την αλληλοβοήθεια, τη συνερ-
γασία, τη χαρά της καρδιάς, τη χαρά της 
προσφοράς. 
Διαστ.: 21x29 cm, Σελ.: 40, Τιμή:  8,30€

085.2754 

ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - 12 ΑΠΛΕΣ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΕΣ 
 - ΠΑΙΖΩ & ΜΑΘΑΙΝΩ ΜΟΥΣΙΚΗ με πιανάκι
Παρτιτούρες: ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΙΔΟΥ  
Εικονογράφηση: ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΒΑΡΑΤΗ
Στο βιβλίο αυτό θα βρείτε δώδεκα από τα πιο γνωστά κλασικά 
παιδικά τραγούδια.
Οι «παρτιτούρες» είναι απλουστευμένες και οι νότες δίνονται 
με χρωματικό κώδικα και αρίθμηση έτσι ώστε να μπορέσουν 
όλα τα παιδιά να παίξουν τα τραγούδια στο πιανάκι του βιβλί-
ου.
Διαστ.: 24x24 cm, Σελ.: 22, Τιμή:  18,50€

1. Τι χαρά
2. Η μικρή Ελένη
3. Φεγγαράκι μου λαμπρό
4. Γύρω γύρω όλοι
5. Επεράσαμ’ όμορφα
6. Ήταν ένας γάιδαρος
7. Χαρωπά τα δυο μου χέρια τα χτυπώ
8. Μια ωραία πεταλούδα
9. Ήταν ένα μικρό καράβι
10. Το δαχτυλίδι
11. Βγαίνει η βαρκούλα
12. Κάτω στο γιαλό

085.2892

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΜΕ 
ΕΥΚΟΛΟ ΤΡΟΠΟ
Σκοπός του βιβλίου είναι να βοηθήσει το παιδί 
να απομνημονεύσει την προπαίδεια. Η κατά-
κτηση της προπαίδειας θα διευκολύνει σημα-
ντικά το παιδί να μεταβεί απρόσκοπτα στις πιο 
δύσκολες έννοιες που ακολουθούν.
Διαστ.: 14x20,5 cm, σελ. 16 / 3,00€ 

085.2900

ΚΟΥΚΟΥ - ΤΣΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ; 
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΑΝΟΙΞΕ ΚΑΙ 
ΒΡΕΣ!
Υφασμάτικο βιβλίο που περιλαμβάνει:

Παραθυράκια Έγχρωμη εικονογράφηση 
Καθρεφτάκι Με ήχο τσαλακώματος  .
Διαστ.: 18x22 cm, σελ. 8 / 10,50€ 

085.2899

Η ΜΑΓΙΚΗ ΤΣΑΝΤΟΥΛΑ
Πόσες χρήσεις μπορεί να έχει μια όμορφη 
τσαντούλα;

Μπορεί να γίνει ομπρέλα, τσουλήθρα ή 
σκάλα; Το πιο σημαντικό όμως απ’ όλα είναι 
ότι θα σου φέρει χαρά και αγάπη. 
Διαστ.: 12x12 cm, σελ. 10 / 6,00€ 

ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.

1. Τι χαρά
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Τι χαρά, τι χαράσκίζει η βάρκα τα νεράκι απαλή κι απαλήτρέχει σαν πουλί.

Το τραγούδι μας παιδιά αντηχεί στη σιγαλιάχαρωπό – χαρωπόζωηρό, τρελό.Στα κουπιά, στα κουπιάτρέξτε γρήγορα παιδιά.να εκεί, να εκείτ’ όμορφο νησί

Στ’ ακρογιάλι καρτερούνοι δικοί μας να μας δουνστα κουπιά, στα κουπιάτρέξετε παιδιά.

Τι χα-ρά,          τι           χα-ρά        σκί - ζει   η βάρ    κα        τα       νε      ρά        κι  απα   -   λή       κι        απα -  λή

τρέ χει   σαν    που  -   λί.          Το      τρα  -  γού--  δι      μας         παι - διά        α -    ντη  -   χεί       στη       σι  -  γα   -   λιά

χα   -   ρω  -   πό –   χα  -   ρω    -   πό        ζω    -   η  -   ρό,     τρε   -   λό.

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ  
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085.2933

ΚΙΝΕΖΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 
Ο όρος κινέζικη μυθολογία αναφέρεται σε διά-
φορους μύθους και θρύλους της Κίνας που με-
ταβιβάζονται από γενιά σε γενιά και εξακολου-
θούν, ακόμη και σήμερα, να επηρεάζουν την 
κινέζικη κοινωνία.
Διαστ.: 17x4 cm, σελ. 48 / 6,00€ 

085.2904 
Ο Μικρός Πρίγκιπας
Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ
Μετάφραση: Δημήτρης Μολύβδης 
Είναι το τρίτο δημοφιλέστερο βιβλίο όλων 
των εποχών, μετά τη Βίβλο και το 
«Κεφάλαιο» του Καρλ Μαρξ. 
Αυτό το μοναδικό έργο, με τα σημαντικά 
μηνύματα για τις πανανθρώπινες αξίες θί-
γει, εκτός των άλλων, ζητήματα που απα-
σχολούν διαχρονικά τον άνθρωπο, όπως η 
μοναξιά, η ματαιοδοξία, η αγάπη, η φιλία, η 
απώλεια κ.ά.
Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 112 / 10,00€ 

085.2932

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 
Γιατί έλεγαν ιστορίες οι Έλληνες; Ορισμένες 
ιστορίες οφείλονταν στην ανάγκη των ανθρώ-
πων να βρουν νόημα στην καθημερινότητα. 
‘Αλλες πάλι αποσκοπούσαν στον προβληματι-
σμό του ακροατή για τα λάθη των ανθρώπων. 
Κάποιες άλλες σκαρώνονταν απλώς για ευχα-
ρίστηση και διασκέδαση.
Διαστ.: 17x4 cm, σελ. 48 / 6,00€ 

085.2909 

Ο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑ- Ο ΜΙΚΡΟΣ ΤΙΤΑΝΑΣ 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΔΡΩΝΗΣ
Μυθολογικό παραμύθι
...ένας μικρός Τιτάνας, μια μικρή Νύμφη 
και μια τοσοδούλα Αμαζόνα κάνουν τον 
Όλυμπο και τους θεούς του άνω-κάτω με 
τις ζαβολιές τους.
Μαζί τους ο φτερωτός Κένταυρος και ο 
αγαθός Γύπας που τους ακολουθούν σε 
μια σειρά συναρπαστικών επεισοδίων.
Διαστ.: 21x29 cm, σελ. 48 / 10,00€ 

085.2934

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΙ ΜΥΘΟΙ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 
Όπως και άλλοι αρχαίοι πολιτισμοί, οι Αιγύπτιοι 
χρησιμοποιούσαν τους μύθους για να εξηγή-
σουν τον κόσμο γύρω τους. Για παράδειγμα, οι 
μύθοι για τη μεταθανάτια ζωή τούς βοηθούσαν 
να κατανοήσουν την αναγέννηση των καλλιερ-
γειών τους μετά το ετήσιο πλημμύρισμα του 
ποταμού Νείλου.
Διαστ.: 17x4 cm, σελ. 48 / 6,00€ 

085.2889

Ελληνική Μυθολογία
ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Οι αρχαίοι Έλληνες, προσωποποιώντας όλα 
τα φυσικά φαινόμενα και αντικείμενα, 
έπλασαν διάφορους μύθους για θούς, ημί-
θεους και ήρωες, για τέρατα και νεράιδες, 
για μάγισσες και μούσες
Διαστ.: 14x21 cm, σελ. 208 / 10,00€ 

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
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085.2907
ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΦΤΩΧΟΙ
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
Υπάρχει ράτσα Φτωχών και ράτσα 
Πλουσίων.Την τεράστια αδικία που δημι-
ουργεί στη κοινωνία η φυσική και μοιραία 
αυτή διάκριση θα τη μετριάσει, κατά το δυ-
νατό, η κοινωνία του μέλλοντος. 
Διαστ.: 14x21 cm, σελ. 512 / 15,00  € 

085.2805
ΤΥΧΕΡΟΙ ΚΑΙ ΑΤΥΧΟΙ
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
Είναι το τρίτο και τελευταίο μυθιστόρημα 
της περίφημης «Κοινωνικής Τριλογίας» του 
Γρ. Ξενόπουλου. Ο άτυχος Ρίτσος 
Καλογεράς φτάνει στο συμπέρασμα πως 
άλλο είναι η Τύχη και άλλο η Ευτυχία.
Διαστ.: 14x21 cm, σελ. 384 / 14,00  € 

085.2805

TIMIOI ΚΑΙ ATIMOI
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
Στους «Τίμιους και Άτιμους» ο Ξενόπουλος παρουσι-
άζει τις αντιλήψεις της κοινωνίας για την τιμή, και 
αναπτύσσει τις δικές του για τους τίμιους και άτι-
μους ανθρώπους. Υπάρχουν τίμιοι και άτιμοι κατά 
συνθήκη, όπως υπάρχουν τίμιοι και άτιμοι αληθινά. 
Διαστ.: 14x21 cm, σελ. 464 / 15,00  € 

085.2792

ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ
ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ ΦΙΟΝΤΟΡ 
Ειπώθηκε ότι ο κεντρικός ήρωας στο έργο 
αυτό υπήρξε υπαρκτό πρόσωπο. 
Συγκεκριμένα είπαν ότι ο μεγάλος συγγρα-
φέας ενσαρκώνει στον ήρωα του 
Βερχοβένσκι, έναν εξτρεμιστή δολοφόνο, 
θέλοντας τάχα έτσι να χτυπήσει τις αντιλή-
ψεις των αναρχικών της αποχής του, οι οποί-
οι, φυσικά, αντιπροσώπευαν ένα συνονθύ-
λευμα από ιδεολόγους χωρίς καμία συνοχή. 
Διαστ.: 14x21 cm, σελ. 714 / 17,50€ 

085.0013

ΛΕΞΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Το λεξικό αυτό περιλαμβάνει όλους τους βα-
σικούς όρους όχι μόνο από τη νεοελληνική 
λογοτεχνία, αλλά και από τη βυζαντινή και την 
αρχαία. 
Διαστ.: 14x21 cm, σελ. 524 /18,00€ 

085.2773

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟΥ & ΑΡΘΡΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ 
Με τα ανθολογούμενα κείμενα αυτού του βι-
βλίου, επαναφέρουμε στην κυκλοφορία κείμε-
να της νεοελληνικής λογοτεχνίας χρήσιμα για 
κάθε αναγνώστη, αλλά, κυρίως, για μαθητές, 
σπουδαστές και εκπαιδευτικούς, προσφέρο-
ντάς τους μια καλύτερη γνωριμία με τη νεοελ-
ληνική λογοτεχνία και διευκολύνοντάς τους 
στη μελέτη ή στο παιδαγωγικό τους έργο αντί-
στοιχα.
Διαστ.: 14x21 cm, σελ. 632 / 18,00€ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ  
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085.2286
Ο ΗΛΙΘΙΟΣ
ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ ΦΙΟΝΤΟΡ 
Στο κλασικό αυτό έργο, το έγκλημα θα σταθεί 
αφορμη να ξεθάψει ο Ντοστογιέφσκι ό,τι κα-
λό και κακό, ό,τι ενάρετο και ανέντιμο, ό,τι με-
γαλόθυμο και μικρόχαρο κρύβει το απέραντο 
βασίλειο του ψυχικού μας κόσμου, το οποίο 
φωτίζει άπλετα και επιτρέπει έτσι στον ανα-
γνώστη να το περιηγηθεί από τη μια άκρη ως 
την άλλη, χωρίς κάποιον οδηγό.
Διαστ.: 14x21 cm, σελ. 512 / 17,80€ 

085.2613
ΘΕΙΑ ΚΩΜΩΔΙΑ - ΚΟΛΑΣΗ - 
ΚΑΘΑΡΤΗΡΙΟ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
ΝΤΑΝΤΕ ΑΛΙΓΚΕΡΙ 
Η «Θεία Κωμωδία», με τους επτά μέχρι σήμε-
ρα αιώνες της ζωής της, μας φανερώνεται σαν 
μια τιτάνια σύνθεση εκείνης της εποχής. Είναι 
το υψηλό επίτευγμα μιας μεγαλειώδους προ-
σπάθειας, που υποτάσσει στην ιδεολογική και 
δημιουργική σύλληψη ένα ολότελα εξαιρετικό 
και πολύπλευρο υλικό.
Διαστ.: 14x21 cm, σελ. 750 / 19,00€ 

085.2598

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
ΟΥΓΚΩ ΒΙΚΤΩΡ
Ο μεγάλος ιστορικός Μισελέ σχετικά με την 
Παναγία των Παρισίων σημειώνει: «Κάποιος 
σφράγισε αυτό το μνημείο με το αληθινά λεο-
νταρίσιο πέλμα του και κανείς πια δεν τολμάει 
να τ’ αγγίξει.» Ο Βίκτωρ Ουγκώ πέτυχε και τον 
γενικότερο σκοπό του: έγινε πια κανόνας, ο 
σεβασμός των για τα μνημεία και τους καλλι-
τεχνικούς θησαυρούς. 
Διαστ.: 14x21 cm, σελ. 720 / 19,00€ 

085.2407

Ο ΠΑΙΚΤΗΣ
ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ ΦΙΟΝΤΟΡ 
Ένας ντόμπρος χαρακτήρας, ένας άνθρωπος 
με πολύπλευρη ανάπτυξη, αλλά και ανώρι-
μος από κάθε άποψη, κάποιος ο οποίος έχει 
χάσει όλη του την πίστη, που δεν τολμάει 
όμως να διακηρύττει ότι δεν πιστεύει, που 
επαναστατεί εναντίον της εξουσίας, αλλά και 
που τη φοβάται συγχρόνως... Μα το πιο ση-
μαντικό είναι ότι όλη η ζωτικότητά του, η δύ-
ναμή του, η ορμή του, το κουράγιο του ακό-
μα, έχουν όλα ταυτιστεί με τη ρουλέτα. Είναι 
ένας ΠΑΙΚΤΗΣ... Με τον τρόπο του είναι ένας 
ποιητής, αλλά ο οποίος ντρέπεται γι’ αυτό...
Διαστ.: 14x21 cm, σελ. 257 / 16,00€ 

085.2225

ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ
ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ ΦΙΟΝΤΟΡ 
Ο Ντοστογιέφσκι με το «Έγκλημα και τιμωρία» 
θέτει απροκάλυπτα μπροστά μας το υπαρξια-
κό πρόβλημα, μέσα από το πρόσωπο ενός θύ-
τη που έγινε δολοφόνος, διαμαρτυρόμενος 
για την κοινωνική αδικία της τότε ρωσικής 
κοινωνίας, που δεν διαφέρει και πολύ απο τις 
κοινωνίες του παρόντος.
Αυτός ο προβληματισμός του ήρωα καθιστά 
το έργο διαχρονικό, με ιδιαίτερο βάθος και δί-
καια θεωρείται ένα από τα μεγάλα μυθιστορή-
ματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας.
Διαστ.: 14x21 cm, σελ. 622 / 18,00€ 

085.2394

ΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ
ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ ΦΙΟΝΤΟΡ 
Το «Υπόγειο» αποτελεί ένα είδος πρελούδιου 
στο δεύτερο μέρος της δημιουργικής του στα-
διοδρομίας, ο πρόδρομος των μεγάλων έργων, 
των έργων των ιδεών. Ο ήρωας, ή μάλλον ο 
αντιήρωας, όπως τον αποκαλεί ο 
Ντοστογιέφσκι, είναι ένας άνθρωπος με ανεβα-
σμένο το επίπεδο της ενημερότητας και της 
αυτοπεποίθησης, του οποίου η ευαισθησία τον 
οδηγεί εναλλακτικά στο να οπισθοχωρήσει στη 
γωνιά του, στο υπόγειό του, και στο να εκδικη-
θεί για τις ταπεινώσεις του ταπεινώνοντας άλ-
λους. 
Διαστ.: 14x21 cm, σελ. 213 / 10,00€ 

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
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Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΤΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
ΠΑΝΤΑ ΡΟΖ1

ΜΟΥΦΤΟΓΛΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
Διαστ.: 14x21cm, σελ. 110

Κωδ.: 085.2854,  Τιμή: 8,00€

 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ 
- ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ  
ΚΑΖΑΝΑΚΗΣ Μ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
Διαστ.: 17x24cm, Σελ.: 504  

Κωδ.: 085.2893 , Τιμή: 20,00€

Ο ΑΠΟΔΙΟΠΟΜΠΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Διαστ.: 14Χ21cm, σελ. 244

Κωδ.: 085.2924,  Τιμή: 12,00€

ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ 

- Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ

ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
Διαστ.: 14Χ21cm, σελ. 176

Κωδ.: 085.2903,  Τιμή: 8,00€

ΔΟΞΑΤΟ - ΗΡΩΙΚΗ ΚΑΙ 
ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΠΟΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
Διαστ.: 17Χ24cm, σελ. 592

Κωδ.: 085.2936, 

ΤΟ ΕΥΦΥΟΛΟΓΗΜΑ ΕΝΟΣ 
ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΗ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Διαστ.: 14Χ21cm, σελ. 280

Κωδ.: 085.2926,  Τιμή: 14,00€

Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗΣ - THE SOCIETY OF FRIENDS 
OF THESSALONIKI  BAKALIS IOANNIS
Διαστ.: 21x28cm, σελ. 96

Κωδ.: 085.2872,  Τιμή: 10,00€

ΑΚΡΟΒΑΤΕΣ ΟΥΤΟΠΙΑΣ - 
ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Διαστ.: 14Χ21cm, σελ. 102

Κωδ.: 085.2901,  Τιμή: 7,00€

ΑΠ’ ΤΟ ΣΥΡΤΑΡΙ...  
ΠΟΙΗΜΑΤΑ

 ΚΟΥΤΣΑΜΠΑΡΗΣ ΦΩΤΗΣ
Διαστ.: 12Χ21cm, σελ. 78

Κωδ.: 085.2923,  Τιμή: 5,00€

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 182 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
2021
Διαστ.: 17Χ24cm, σελ. 96

Κωδ.: 085.2902,  Τιμή: 6,00€

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 
183 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
Διαστ.: 17Χ24cm, σελ. 96

Κωδ.: 085.2891,  Τιμή: 6,00€

ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΚΟΗ

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
Διαστ.: 14Χ21cm, σελ. 100

Κωδ.: 085.2925,  Τιμή: 7,00€

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΠΟΙΗΣΗ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 



Tετράδια - σημειωματάρια - block

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ.   Εισαγωγή και διάθεση Μαλλιάρης-Παιδεία Α.Ε. Κεντρική διάθεση: 25ης Μαρτίου 51, Νέα Ευκαρπία,  Τηλ.: 2310 640755-6, 2310 277113
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
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ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΔ.143Χ197 80Φ. 80gr ΛΕΥΚΟ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ KRAFT BOURGEOIS
κωδικός διαστ.    θέματα χαρτί. φύλλα  τιμή
132.0187 14x20 1 ΘΕΜΑ  80gr  80Φ. 3,80

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΔ.190Χ285 120Φ. 70gr ΡΙΓΕ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ KRAFT BOURGEOIS
κωδικός διαστ.    θέματα χαρτί. φύλλα  τιμή
132.0188 19x29 1 ΘΕΜΑ  70gr  120Φ. 9,60

κωδικός Περιγραφή  τιμή
041.4470 ΜΠΛΟΚ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ANTISTRESS CREATIVE MINI BOOK 200X128mm 36Φ. 100gsm BOURGEOIS 3,60
041.4473 ΜΠΛΟΚ ΣΧΕΔΙΟΥ SKETCH BOOK 197X124mm 24Φ. 100gsm. BOURGEOIS 2,00
041.4474 ΜΠΛΟΚ ΣΧΕΔΙΟΥ SKETCH BOOK 197X145mm 24Φ. 100gsm. BOURGEOIS 2,30
041.4475 ΜΠΛΟΚ ΣΧΕΔΙΟΥ SKETCH BOOK Α6 48Φ. 100gsm BOURGEOIS 2,20

κωδικός Περιγραφή  τιμή
041.4476 ΜΠΛΟΚ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ANTISTRESS MINI COLORING BOOK 140X140mm 34Φ. 140gsm BOURGEOIS 3,00
041.4477 ΜΠΛΟΚ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ANTISTRESS MINI COLORING BOOK 140X140mm 34Φ. 140gsm BOURGEOIS 3,00

Nέες παραλαβές



Tετράδια - σημειωματάρια - block12

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΛΕΥΚΩΜΑ FRIEND’S JOURNAL GLITTER 135X197mm 48Φ. 70gsm. BOURGEOIS
κωδικός διαστ.    θέματα χαρτί. φύλλα  τιμή
132.0183 14x20 1 ΘΕΜΑ  70gr  48Φ. 3,20

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΔ.125Χ200 80Φ. 70gr ΡΙΓΕ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ KRAFT BOURGEOIS
κωδικός διαστ.    θέματα χαρτί. φύλλα  τιμή
132.0184 12x20 1 ΘΕΜΑ  70gr  80Φ. 3,80

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΔ.113Χ165 80Φ. 70gr ΛΕΥΚΟ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ KRAFT BOURGEOIS
κωδικός διαστ.    θέματα χαρτί. φύλλα  τιμή
132.0185 12x17 1 ΘΕΜΑ  70gr  80Φ. 2,40

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΔ.125Χ200 80Φ. 80gr ΛΕΥΚΟ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ KRAFT BOURGEOIS
κωδικός διαστ.    θέματα χαρτί. φύλλα  τιμή
132.0186 13x20 1 ΘΕΜΑ  80gr  80Φ. 3,80

Nέες παραλαβές

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ.   Εισαγωγή και διάθεση Μαλλιάρης-Παιδεία Α.Ε. Κεντρική διάθεση: 25ης Μαρτίου 51, Νέα Ευκαρπία,  Τηλ.: 2310 640755-6, 2310 277113
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ



Δερμάτινα Σημειωματάρια 13

38,00€ 
Κωδ.: 055.3342

9,00€ 
Κωδ.: 055.3346

9,00€ 
Κωδ.: 055.3344

39,00€ 
Κωδ.: 055.3341

9,00€ 
Κωδ.: 055.3345

39,00€ 
Κωδ.: 055.3340

9,00€ 
Κωδ.: 055.3343

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ 3D ΦΥΛΛΟ 
14Χ18,5 ΜΕ ΜΕΤΑΛ. ΚΟΥΜΠΩΜΑ

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ BANKSY THE FLOWER 
THROWER 12Χ15 ΜΕ ΜΕΤΑΛ. ΚΟΥΜΠΩΜΑ

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ BANKSY ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ 
ΜΠΑΛΟΝΙ 12Χ15 ΜΕ ΜΕΤΑΛ. ΚΟΥΜΠΩΜΑ

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ 3D ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ 
ΖΩΗΣ 17Χ23 ΜΕ ΜΕΤΑΛ. ΚΟΥΜΠΩΜΑ

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ BANKSY ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ 
ΜΠΑΛΟΝΙΑ 12Χ15 ΜΕ ΜΕΤΑΛ. ΚΟΥΜΠΩΜΑ

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ 3D ΚΛΕΙΔΙ 17Χ23 
ΜΕ ΜΕΤΑΛ. ΚΟΥΜΠΩΜΑ

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ BANKSY ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ 
ΜΠΑΛΟΝΙ 12Χ15 ΜΕ ΜΕΤΑΛ. ΚΟΥΜΠΩΜΑ

9,80€ 
Κωδ.: 055.3356

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΚΑΦΕ 
ΑΝΑΓΛΥΦΟ 10Χ15,5 ME ΛΑΣΤΙΧΟ KAI ΞΥΛΙΝΗ 
ΧΑΝΤΡΑ

Nέες παραλαβές
Για ένα  χρήσιμο και λειτουργικό δώρο

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ.   Εισαγωγή και διάθεση Μαλλιάρης-Παιδεία Α.Ε. Κεντρική διάθεση: 25ης Μαρτίου 51, Νέα Ευκαρπία,  Τηλ.: 2310 640755-6, 2310 277113
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ



Στιλό Krish14

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ.   Εισαγωγή και διάθεση Μαλλιάρης-Παιδεία Α.Ε. Κεντρική διάθεση: 25ης Μαρτίου 51, Νέα Ευκαρπία,  Τηλ.: 2310 640755-6, 2310 277113

ΣΤΥΛΟ KRISH GRIPPY 
1.0mm ΚΟΥΤΙ 50 τεμ.

ΣΤΥΛΟ KRISH ENJOY 
0.7mm ΚΟΥΤΙ 50 τεμ.

ΣΤΥΛΟ KRISH 24Κ χρυσό 
1.00mm ΚΟΥΤΙ 50 τεμ.

ΣΤΥΛΟ KRISH QUICK FLOW 
1.00mm ΚΟΥΤΙ 50 τεμ.

7,50€ 
Κωδ.: 036.5755

8,50€ 
Κωδ.: 036.5759

4,00€ 
Κωδ.: 036.5765

0,15€/τεμ. 
Κωδ.: 036.5754

0,17€/τεμ. 
Κωδ.: 036.5758

0,08€/τεμ. 
Κωδ.: 036.5764

ΣΤΥΛΟ CLASS 1.00mm ΜΠΛΕ ΣΕ ΚΟΥΤΙ

0,60€/τεμ. 
Κωδ.: 036.6087

0,50€/τεμ. 
Κωδ.: 036.6088

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΤΥΛΟ KRISH 24K 1.0mm 
ΜΠΛΕ

0,15€ 
Κωδ.: 036.6090

ΣΤΥΛΟ GLITTER KRISH  1.0mm

σετ 6 τεμ. 
1,20€ 

Κωδ.: 036.6089

0,90€
Κωδ.: 036.6086

ΣΕΤ 4 ΤΕΜ. ΣΤΥΛΟ KRISH ENJOY 0.7mm

Nέες παραλαβές
Για να γράφετε σωστά
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Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.

+ΚΟΥΤΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ+

περιέχει:

Μαζί σας για ώρα ανάγκης!

Για το αυτοκίνητο, το σχολείο, το γραφείο, το σπίτι, το ταξίδι κ.ά.

19  Υλικά πρώτων βοηθειών
1. Μη αποστειρωμένα επιθέματα (4) Non-Woven Swab 4 pcs
2. Χανζαπλάστ (11) Adhesive Plaster 11 strips
3. Τσιρότο αρθρώσεων δαχτύλων (4) Adhesive Plaster Knuckle 4 pcs
4. Αυτοκόλλητη ταινία (1) Long Adhesive Strip 1 pc
5. Υγρά μαντηλάκια με σαπούνι (3) Wet Tissue (Soap) 3 pcs
6. Υγρά μαντηλάκια με χλωριούχο νάτριο (3) Wet Tissue (NaCl) 3 pcs
7. Ψαλίδι (1) Scissors 1 pair
8. Λευκοπλάστης (1 ρολό) Adhesive Tape 1 roll
9. Τσιμπιδάκι (1) Tweezers 1 pair
10. Ισοθερμική κουβέρτα (1) Emergency Blanket 1 pc
11. Ελαστικός επίδεσμος (1 ρολό) Elastic Bandage 1 roll
12. Γάντια προστασίας (1 ζευγάρι) Safety Glove 1 pair
13. Τριγωνικός επίδεσμος (1) Triangular Bandage 1 pc
14. Παραμάνες (10) Safety Pins 10 pcs
15. Στερεωτικός επίδεσμος (1 ρολό) Conforming Bandage 1 roll
16. Μπάλες βαμβακιού (1 πακέτο) Rayon balls 1 pkt
17. Αποστειρωμένo επίθεμα γάζας (1) Sterile Gauze Swab 1 pc
18. Μάσκα τεχνητής αναπνοής (1) CPR face shield 1 pc
19. Κουτί πολυπροπυλένιου Homopolymer PP Box

Για το αυτοκίνητο, το γραφείο, το σχολείο, το σπίτι, 
 τη θάλασσα, τις βασικές ανάγκες

Κωδ. 039.5336

τιμή 18,00€



Οργανισμός   εκδόσεις ποιότητας - βιβλιοπωλεία
Κεντρική διάθεση: 

• 25ης Μαρτίου 51, Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκη 
 2310 640755-6, email: info@malliaris.gr  

Κεντρικά βιβλιοπωλεία στη Θεσσαλονίκη: 
• Δημ. Γούναρη 39, στην Καμάρα  2310 277113
• Ερμού 53, γωνία Αριστοτέλους  2310 252888

η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό  β ι β λ ι ο π ω λ ε ί ο :  w w w . m a l l i a r i s . g r

Σε πρωτότυπο 
κουτί 

- ασθενοφόρο!

1. Γάντια PVC (2 ζεύγη) PVC Gloves 2 pairs
2. Χανζαπλάστ 7.2x1.9 cm (5) Adhesive Plaster 7.2x1.9cm
3. Υγρά μαντηλάκια (2) Cleaning Wipes 2 pcs
4. Μαντηλάκια οινοπνεύματος (2) Alcohol Wipes 2 pcs
5. Μπατονέτες (10) Cotton Applicator 10 pcs
6. Ψαλίδι (1) Scissors 1 pair
7. Τσιμπιδάκι (1) Tweezers 1 pair
8.  Χανζαπλάστ 5.5x1.9 cm (10)  

Adhesive Plaster 5.5x1.9 cm
9. Λευκοπλάστης (1 ρολό) Surgical Tape 1 roll
10.  Ψηφιακό θερμόμετρο (1)  

Digital Thermometer 1 pc
11.  Στερεωτικός επίδεσμος 7.5 x 450mm  

(1 ρολό) conforming bandage,7.5 x 450mm 1 roll
12.  Στερεωτικός επίδεσμος 5 x 450mm (2 ρολά)  

conforming bandage, 5 x 450mm 2 rolls
13. Ισοθερμική Κουβέρτα (1) Emergency Blanket 1 pc
14. Τριγωνικός επίδεσμος (1) Triangular Bandage 1 pc
15. Στιγμιαία παγοκύστη (1) Ice Pack 1 pc
16. Αποστειρωμένες γάζες (5) Sterile Gauze Swab 5 pcs
17. Παραμάνες ασφαλείας (10) Safety pins 10 pcs

τιμή 30,00€

τιμή 6,00€

Κωδ. 039.5335

Κωδ. 039.5334

Υλικά πρώτων βοηθειών
First Aid Kit Υλικά πρώτων βοηθειών

First Aid Kit

Ταξίδι - εξοχή - σχολείο - σπίτι κ.ά.
for car, office, school, home etc

for car, office, 
school, home etc

Ταξίδι - εξοχή
σχολείο - σπίτι κ.ά.

039.5334

2 πακέτα 
Non-woven 
επιθέματα

4 τμχ μαντηλάκια 
καθαρισμού

10 τμχ 
χανζαπλάστ

2 τμχ τζελ 
εγκαυμάτων

• Πρώτες βοήθειες ταξιδίου

• Για τις βασικές ανάγκες

• Κατάλληλο για μικρο-
    τραυματισμούς

τμχ./pcs18

Κουτί πρώτων
βοηθειών ταξιδίου

X2
P-

5

5 202832 085070
Τηλ. άμεσης βοήθειας: 166

www.malliaris.gr

+ΚΟΥΤΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ+
Μαζί σας για ώρα ανάγκης!

Για το αυτοκίνητο, το σχολείο, το γραφείο, το σπίτι, το ταξίδι κ.ά.

Το mini-σετ για την τσάντα το ταξίδι το σχολείο, κ.ά.

περιέχει:



ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
2021-2022

ΕΚ
ΔΟ

ΣΕ
ΙΣ



085.2882                                                                
O Δωδεκάλογος του Γύφτου
Κωστής Παλαμάς
Με τον Δωδεκάλογο του Γύφτου, ο 
Κωστής Παλαμάς καταφέρνει να συρράψει 
με τα κόκκινα νήματα της ποίησής του τις 
σχέσεις μεταξύ του αρχαίου παρελθόντος 
με τη συγχρονία του ποιήματος, τα τελευ-
ταία χρόνια της πάλαι ποτέ ένδοξης 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
Διαστ.: 14x21 cm, σελ. 240 / 10,00€ 

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ,                           ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΔΟΚΙΜΙΑ

2

085.2878                                                     
Μάγκας
Πηνελόπη Δέλτα
Η ζωή μιας ελληνικής οικογένειας στην 
Αλεξάνδρεια των αρχών του 20oύ αιώνα 
δοσμένη μέσα από το μονόλογο ενός σκύ-
λου, του Μάγκα. Περίγυρος αστικός, κλίμα 
οικονομικής ευμάρειας, άνεση, υπηρέτες 
στους οποίους συγκαταλέγεται και ένας 
Μακεδονομάχος. 

Διαστ.: 14x21 cm, σελ. 288 / 8,00€ 

085.2430                                                     
Λόγια της Πλώρης
Ανδρέας Καρκαβίτσας
Ο υμνητής του θεσσαλικού κάμπου των 
κολίγων, των δεισιδαιμονιών και της εξα-
θλίωσης, στα είκοσί του διηγήματα, τα 
οποία δημοσιεύτηκαν μετά το 1893 στην 
«Εστία» των Αθηνών, μιλάει για τις ζωές 
των βιοπαλαιστών της θάλασσας, των 
ναυτικών που ταξιδεύουν και παλεύουν με 
το ατίθασο απέραντο γαλάζιο. 
Διαστ.: 14x21 cm, σελ. 240 / 10,00€ 

085.2869                                                          
Όταν ήμουν δάσκαλος και άλλα 
διηγήματα
Ιωάννης Κονδυλάκης
Μια αρμονική συνύπαρξη λογοτεχνίας και 
παιδαγωγικής. Το διήγημα πραγματεύεται 
θέμα φλέγον εθνικό και βαθιά κοινωνικό: 
την αναμόρφωση της εκπαίδευσης πάνω 
σε πιο στέρεες ψυχολογικές και παιδαγωγι-
κές βάσεις.

Διαστ.: 14x21 cm, σελ. 256 / 10,00€ 

085.2881                                                            
Το αμάρτημα της μητρός μου
Γεώργιος Βιζυηνός
Από το χωριό της Βιζύης στην 
Κωνσταντινούπολη κι από τη Νάπολη στο 
Κλάουσθαλ της Γερμανίας, ο συγγραφέας 
της περίφημης Γενιάς του 1880, ο Γεώργιος 
Βιζυηνός, θα δημοσιεύσει πολύ λίγα διηγή-
ματά του σε πολύ μικρό χρονικό διάσημα. 

Διαστ.: 14x21 cm, σελ. 240 / 10,00€ 

085.2870                                                            
Κώστας Καρυωτάκης
Ποιήματα
Ανθολογημένος σε σχολικά εγχειρίδια, πε-
ριλαμβανόμενος στο σύνολο των ανθολο-
γιών της νεοελληνικής ποίησης, ο Κώστας 
Καρυωτάκης είναι πλέον ένας ποιητής του 
κανόνα της νεοελληνικής λογοτεχνίας.  Το 
έργο του απασχόλησε και εξακολουθεί να 
απασχολεί τη φιλολογική κριτική.

Διαστ.: 14x21 cm, σελ. 256 / 10,00€ 

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.



085.2852                                                     
Πανδούρα, ταμπουράς, μπουζούκι... 
Σαμβύκη, λύρα...
Κεραμιδά Αργυρώ
Η ιστορική εξέλιξη των χορδόφωνων μουσι-
κών οργάνων στον ελλαδικό χώρο έρχεται 
κοντά μας σε τρισδιάστατη χρονολογική, 
οργανολογική και κοινωνιολογική προσέγγι-
ση, μέσα από βιβλιογραφικές πηγές.

Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 126 / 12,00€ 

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ,                           ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΔΟΚΙΜΙΑ
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085.2855                                                       
Κορωνοϊός 
Ένας χρόνος δοκιμασίας και περίσκεψης
Θανάσης Καλογερόπουλος
Η πανδημία του νέου κορωνοϊού μάς δίδαξε 
πόσο είναι αναγκαίο να βλέπουμε ως σύνολο 
τον κόσμο, του οποίου αποτελούμε μέρος 
και στον οποίο είναι ωφέλιμο να υπάρχει 
αγάπη, συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ 
των μερών του. 
Διαστ.: 14x21 cm, σελ. 240 / 12,00€ 

085.2868            Εννέα Περάσματα
Μαρία Ταπακτσόγλου - Μπούλη         
Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 112 / 11,00€ 

085.2851                                                          
ΜωσαΪκό Ποιημάτων 1953 - 2019   
Διεθνή επιστολικά Δελτάρια 1902 - 1923

Φίλιππος Κ. Γραμματικός

Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 134 / 12,00€ 

085.2884                                             
Χίλιες ζωές δεν φτάνουν
Διαστ.: 14x21 cm, σελ. 360 / 13,20 € 

085.2334                                                                  
Μην πουλάτε! Κάντε τους άλλους        
να αγοράσουν!
Γιάννης  Τζαβλόπουλος 
Γ’ Έκδοση 2021
Παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη προσέγγι-
ση των επαγγελματικών πωλήσεων προσαρ-
μοσμένη στις επιταγές του σήμερα, με χρήσι-
μα εργαλεία πωλήσεων, αναλύσεις περιπτώ-
σεων, ασκήσεις, φόρμες και παραδείγματα, 
που αφορούν τόσο τους συμβούλους, όσο 
και τους διευθυντές πωλήσεων.

Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 190 / 14,00€ 

085.2877                                                         
Σχέδιο για την επόμενη ημέρα
Γιάννης Μπελενιώτης
Σκέψεις και προτάσεις για τη Θεσσαλονίκη, 
την Οικονομία, την Ανάπτυξη, την Πολιτική.

Συμβάλλουν, με τις εμπειρίες και απόψεις 
τους, οι:                                                                       

- Απόστολος Τζιτζικώστας,
- Εύα Καϊλή,                                                                
- Στράτος Στυλιανίδης,                                                    
- Νίκος Μπαρτζουλιάνος, 
- Ζωή Γιαννοπούλου, 
Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 74  / 8,00€ 



085.2883 

ΓΕΛΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
Νίκος Δημαράς

Στο βιβλίο αυτό θα βρείτε τις καλύτερες 
από μια σειρά εύθυμες δικαστικές ιστορί-
ες, που είχαν δημοσιευτεί στην εφημερίδα 
«Μακεδονία» με τον τίτλο ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 
ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ.
Διαστ.: 14x21 cm, σελ. 224 / 10,00€ 
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085.2880 
ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΧΘΕΣ
Μαρία Σώη - Χατζηελευθερίου     

...Και το ταξίδι μας με τη χρονομηχανή  συ-
νεχίζεται με νέες συγκινήσεις. Παρελθόν 
είναι ό,τι έχει περάσει, ανακαλώντας το, 
όμως, ξαναζούμε ό,τι μας χαροποίησε, αλ-
λά και ό,τι μας λύπησε, χωρίς πλέον τις 
οξείες γωνίες που άμβλυνε η αχλύς του 
χρόνου.                                   
Διαστ.: 14x21 cm, σελ. 128 / 8,00€ 

085.2425 
ΒΑΡΔΙΑΝΟΣ ΣΤΑ ΣΠΟΡΚΑ
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης                 
Ο μοναχογιός της Σκεύως βρίσκεται σ’ ένα 
από τα καράβια, «τα σπόρκα», που περ-
νούν την καραντίνα στο νησάκι Τσουγκριά, 
απέναντι στη Σκίαθο. Είναι η μεγάλη επι-
δημία της χολέρας του 1865 (και ο Παπα-
διαμάντης, που ήταν τότε δεκατεσσάρων 
χρονών, ασφαλώς θα θυμόταν ζωηρά τις 
λεπτομέρειες). 
Διαστ.: 14x21 cm, σελ. 224 / 9,30€ 

085.2459 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ                     
Ποιήματα και πεζά
Ο εθνικός ποιητής, Διονύσιος 
Σολωμός, γράφει σε μια εποχή που η 
Ελλάδα χρειάζεται τη φωνή της για να 
εκφράσει τους πόθους τόσων χρόνων. 
Παράλληλα, η ποίηση του Σολωμού 
εσωτερικεύει πολλά από τα ρομαντικά 
μοτίβα της ποίησης της εποχής του.                                
Διαστ.: 12,5x17 cm, σελ. 238 / 7,00€ 

085.2856 

Κάθε μέρα σ΄αγαπώ 
365  μηνύματα αγάπης
Συλλογικό
Αποσπάσματα κειμένων                  
γνωστών και αξιόλογων λόγιων         
και συγγραφέων, που αναφέρονται 
στον έρωτα και στην αγάπη.             
Για όλο τον χρόνο, για 365 μέρες...

Διαστ.: 12,5x16,5 cm, σελ. 320 / 12,00€ 

085.2204    
ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
Τολστόι Λέον
Πρωτόφαντη στάθηκε, στα σίγουρα, κείνο τον 
καιρό η στάση που πήρε ο συγγραφέας του, 
αντίκρυ στον πόλεμο. Ο Τολστόι παρουσιάζο-
ντας τον πόλεμο, τον αρνιέται.                             
Και ναι, θαυμάζει τον ηρωισμό,  το διαλαλεί άλ-
λωστε φανερά, όμως θωρεί τον πόλεμο κι από 
την άλλη, την πραγματιστική όψη του.                  

Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 1079 / 20,00€ 

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ,                           ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΔΟΚΙΜΙΑ

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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085.2805                                                                  
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΑΛΙΓΚΑΡΟΥ 
Μέσα στον ύπνο του ο συγγραφέας συνειδη-
τοποιεί πως το αντικείμενο της λατρείας του 
δεν είναι δέντρο, αλλά γυναίκα, και πως όλα 
τα δέντρα που βλέπουμε γύρω μας δεν είναι 
δέντρα αλλά γυναίκες.
Διαστ.: 14x21 cm, σελ. 319 / 12,00  € 

085.2838
ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΗΣ                             
Ο Παπανικολάου ρούφηξε τον καφέ του και 
έφυγε βιαστικά για την Αγία Σοφία. Ανέβηκε 
τον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, χαζεύοντας 
μικρά μουσικά σχήματα να γρατζουνούν χορ-
δές και νεαρές παρέες στα παγκάκια με πλα-
στικά ποτήρια καφέ στα χέρια να γελούν. 
Διαστ.: 14x21 cm, σελ. 168 / 9,00 € 

085.2806                                                            
ΖΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΑΛΕΙΑ
ΞΕΝΟΦΩΝ  Ε.  ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
Στα τέλη του Ιουνίου 1914, και ενώ οι σφαγές 
Ελλήνων και Αρμενίων μαίνονται στη Φώκαια 
της Οθωμανικής Τουρκίας, ο Αντώνης και η 
Μαργιόλα, εγκατεστημένοι πριν χρόνια στην 
Αττάλεια, γενέτειρα του Αντώνη, εγκαταλεί-
πουν εσπευσμένα την πόλη, μαζί με όλα τους 
τα υπάρχοντα και τη θαλερή εμπορική επιχεί-
ρηση που λειτουργούσε από τα χρόνια του 
Δημητρού εφέντη, πατέρα του Αντώνη. 

Διαστ.: 14x21 cm, σελ. 216 / 12,00€ 

085.2801                                                              
ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ ΣΤΟΝ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ
ΛΕΝΑ  Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ 
Ένα κορίτσι μεγαλώνει ανέμελα στη Βέροια, 
ώσπου μια μετάθεση κι ένας ξαφνικός θάνα-
τος την απομακρύνουν βίαια από την πόλη. 
35 χρόνια μετά, ένα συνέδριο Μαθηματικών 
γίνεται αφορμή να επιστρέψει. Το «Καροτσάκι 
στον Αλιάκμονα», πέρα από τον αυτοβιογρα-
φικό του χαρακτήρα, είναι στην πραγματικό-
τητα ένα νοσταλγικό ταξίδι στη δεκαετία του 
‘60, όπως αυτή βιώθηκε στην ελληνική επαρ-
χία και όχι μόνο.
Διαστ.: 14x20,5 cm, σελ. 166 / 12,00€ 

085.2853                                                              
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΕΜΙ  
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   
με ύπνους δονκιχωτικούς, πηγαίνουμε
μ’ αρνητικό βάρος σε σπειροειδείς τροχιές
και λοξή βαρύτητα
παγιδευμένοι σε άμπωτες
φλερτάροντας κόκκινες πλημμυρίδες 
κάτω από νοσταλγικό φως ουτοπίας
να τοποθετήσουμε τον πικάντικο χρόνο μας
σε καινούριες εφαρμογές του ανεξάντλητου
πέρα από τις ψηλαφιστές αναζητήσεις
χαμένων μυστικών και μηδενόφρακτης οδύνης.

Διαστ.: 14x21 cm, σελ. 90 / 8,40€ 

085.2854 
ΤΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ 
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΡΟΖ

ΜΟΥΦΤΟΓΛΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

Διαστ.: 14x21 cm, σελ. 110 / 8,00€ 

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ ,                           ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΔΟΚΙΜΙΑ



085.2413                                                                  
Ο ΣΩΣΙΑΣ
ΝΤΟΣΤΟΓΕΦΣΚΙ ΦΙΟΝΤΟΡ

Γ’ Έκδοση αναθεωρημένη 2020
Ο κ. Γκολιάντκιν, ο ήρωας του έργου, βρίσκει 
ότι παραγκωνίζεται και χλευάζεται από τους 
προϊστάμενους και τους ανώτερους στην 
ιεραρχία, υπαλληλική και κοινωνική, και στο 
τέλος μιας ταπεινωτικής μέρας αρχίζει με
μεγάλη προσδοκία να αντιμετωπίζει τον σωσία 
του για πρώτη φορά. 

Διαστ.: 14x21 cm, σελ. 278 / 9,30€ 

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ,                           ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΔΟΚΙΜΙΑ
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085.2876                                                                    
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Κάποτε ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ έγινε 
Επίτιμος Διδάκτωρ της Νομικής 
Θεσσαλονίκης. Μετά έλαβε το Χρυσό κλει-
δί της πόλης. Τον παρακάλεσα για μια αφι-
έρωση.

Διαστ.: 14x21 cm, σελ. 184 / 10,00€ 

085.0033                                                
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΒΙΑΙΟΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ

Δ’ έκδοση 2021
Η Ιστορία του Θουκυδίδη (έζησε γύρω στα 
460-400 π.Χ.), του θεμελιωτή της επιστη-
μονικής ιστοριογραφίας, είναι η σημαντι-
κότερη κληρονομιά που η ελληνική αρχαι-
ότητα άφησε σε μας και στον κόσμο ολό-
κληρο.
Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 544 / 22,00€ 

085.2590                                                                
ΑΝΝΑ ΚΑΡΕΝΙΝΑ
ΤΟΛΣΤΟΪ ΛΕΟΝ
Στο μεγάλο αυτό έργο συγκεντρώνονται 
όλα τα ηθικά προβλήματα που απασχόλη-
σαν τον Τολστόι σ’ όλη του τη ζωή και 
παίρνουν νέα οξύτητα. Το πρόβλημα της 
ζωής και του θανάτου, του τέλειου βίου και 
της ηθικής αγωγής, της αντίθεσης ανάμεσα 
στην ατομική και κοινωνική ζωή, απασχο-
λούν, είτε σ’ απόμονους συλλογισμούς είτε 
σε συζητήσεις, πολλά κομμάτια του έργου.

Διαστ.: 14x21 cm, σελ. 960 / 18,80€ 

085.2886                                                                               
Η ΣΑΛΠΙΓΓΑ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Το 2003 ο υπεύθυνος του ATHENS 
OLYMPIC BROAD-CASTING ζήτησε να του 
κάνουμε ένα βίντεο 5 λεπτών.
Στην ομάδα μας ήταν και ένας μεταπτυ-
χιακός της αρχαιολογίας. Χωρίς να μου 
πουν, πήγαν στον Παρθενώνα, στον 
Μαρμαρά στη Σιθωνία, και συλήσανε αρχαίο 
τάφο. Βάλανε πως ήμουν εγώ ο παραγωγός.
Διαστ.: 14x21 cm, σελ. 290 / 12,00€ 

085.2254                                                     
ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΖΟΦ         
ΒΙΡΓΙΝΙΑ - ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΛΑΣΣΗ
Ε’ Έκδοση αναθεωρημένη 2021

Ο Ντοστογιέφσκι με το έργο «Αδελφοί 
Καραμαζόφ», κλείνει την πανανθρώπινη προ-
σφορά του μαζί και τον κύκλο της ζωής του. 
Στο τελευταίο, αλλά και στο πιο μεστό έργο 
του ο Ντοστογιέφσκι, διαλέγει τους χαρακτή-
ρες που θα κυριαρχήσουν σ’ ένα έργο όπου, 
το τραγικό συνταιριάζεται με το ωραίο.

Διαστ.: 14x21 cm, σελ. 848 / 18,50€ 

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.



085.2873   
Η άφιξη των προσφύγων στη Θεσσαλονίκη                                            
Οι πρώτες 100 τραγικές ημέρες 

Πέτρος Στ. Μεχτίδης                                      
Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 190 / 12,00€ 

085.2784                                                                          
Η Μικρασιατική εκστρατεία και  
καταστροφή- Πέτρος Στ. Μεχτίδης                                
Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 416 / 15,00€ 

085.0043                                                         
Το θαύμα του 1821- Ιστορικό 
Ανθολόγιο - Δ’ ΕΚΔΟΣΗ                          
Αριστοτέλης Κωστόπουλος                                   
Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 462 / 15,00€ 

7

085.2866                                                                                                                                               
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ 1821-1830
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ
200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Επιμέλεια: Δημ. Κερασίδης

Διακόσια χρόνια μετά την κορυφαία σελίδα της νεότερης ιστορίας μας, όταν, κόντρα στη 
βούληση των ανακτοβουλίων της Ευρώπης, ένας λαός εξεγειρόταν προκειμένου να αποτι-
νάξει τον οθωμανικό ζυγό, η έκδοση αυτή σκοπό έχει να αποδώσει ελάχιστο φόρο τιμής 
και μνήμης σε εκείνους τους πατριώτες επαναστάτες   που απέδειξαν ότι όταν είμαστε 
ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα.

Διαστ.: 23,5x33 cm, σελ. 210 / 46,20€ 

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ                                                                                                                                ΙΣΤΟΡΙΑ

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.



085.2879 

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΒΛΑΧΩΝ 
Νικήτας Βάντσιας
Μελέτες για τη γλώσσα των Βλάχων 
στην Ελλάδα και στην ελληνική γλώσσα 
σπανίζουν, είναι ελάχιστες. 
Και αυτές του παρελθόντος 
έχουν έναν  περιγραφικό χαρακτήρα 
και όχι αναλυτικό, 
στις παραμέτρους της ρωμανικής, 
νεολατινικής γλωσσολογίας. 

Διαστ.: 14x21 cm, σελ. 336 / 15,00€ 

085.2871 
Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
- ΕΝΑΣ ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ
Τσιάπος Α. Θωμάς
Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται μια σύντομη 
παρουσίαση της αρχαίας Ελληνικής 
Γραμματείας. Στην πραγματικότητα είναι 
μια ακτινογραφία που δείχνει στον ανα-
γνώστη έναν καλά κρυμμένο θησαυρό.   
Το μήνυμα, από τις «Πατρίδες» του 
Παλαμά, που άνοιγε τον δρόμο προς τον 
«πηγαιμό για την Ιθάκη», ήταν καθαρό:     

Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 400 / 18,00€ 

085.2207 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ: 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Δ’ Έκδοση 

Η Κοινωνιολογία, σύμφωνα με έναν από 
τους σημαντικότερους σύγχρονους εκ-
προσώπους της, τον Ζιγκμουντ Μπάουμαν, 
πρέπει να υπηρετεί πρωτίστως την κοινω-
νία και δευτερευόντως την επιστήμη ή αυ-
τούς που την διακονούν. 
Διαστ.:  17x24 cm, σελ. 198 / 15,00€ 
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ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ,                                                 , ΓΛΩΣΣΑ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΑ

085.2888_1

«Το δέντρο της ζωής» Gustav Klimt
Εβδομαδιαίο 16 μηνών 2021-22
Διαστ.: 14Χ20,5cm, σελ. 208 

Τιμή: 6,80€ με Φ.Π.Α.

085.2888 

«Σύνθεση VII» Wasilly Kandinsky
Εβδομαδιαίο 16 μηνών 2021-22
Διαστ.: 14Χ20,5cm, σελ. 208

Τιμή: 6,80€ με Φ.Π.Α.           

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α  2 0 2 2

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ

085.2887_1

«Το φιλί» Gustav Klimt
Διαστ.: 17Χ24cm, σελ. 360

Τιμή: 9,90€ ΜΕ Φ.Π.Α.

085.2887

«Ηλιοτρόπια» Vincent van Gogh
Διαστ.: 17Χ24cm, σελ. 360

Τιμή: 9,90€ ΜΕ Φ.Π.Α.



085.2807                                                                       
300 ΒΟΤΑΝΑ 
ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ρούλα Γκόλιου
Το βιβλίο αυτό είναι πολύτιμη πηγή γνώσης τό-
σο για τους αρχάριους όσο και για τους «προ-
χωρημένους» στην ενασχόληση με τα βότανα. 
Παρουσιάζονται, λοιπόν φυτά που καλλιεργού-
νται και τρώγονται ως φρούτα ή σαλατικά ή 
ακόμη μαγειρεύονται και αποτελούν καθημερι-
νές τροφές, αλλά ταυτόχρονα έχουν και γνω-
στές ή άγνωστες θεραπευτικές ιδιότητες. 
Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 488 / 25,00€ 
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085.2621                                                                             
ΤΟ ΤΣΑΪ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ - ΣΙΔΕΡΙΤΗΣ
Σπύρος Τσιάπος

Το τσάι του βουνού είναι ευρύτατα δια-
δεδομένο στην Ελλάδα και προέρχεται 
από φυτά τα οποία ανήκουν στο γένος 
Σιδερίτης (Sideritis spp.). Η ονομασία 
Σιδερίτης λέγεται ότι προέρχεται από την 
ελληνική λέξη «σίδηρος», λόγω της επου-
λωτικής δράσης του φυτού στις πληγές 
που προκαλούνταν στις μάχες κατά την 
αρχαιότητα από σιδερένια όπλα. ύμφωνα 
με μία άλλη εκδοχή, ονομάστηκε έτσι λό-
γω του ότι αποτελεί φυσική πηγή σιδήρου.
Διαστ.: 14x20 cm, σελ. 127 / 9,00€ 

085.2762                                          
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ 
CRAFT ΜΠΙΡΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 24 
ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ
LAUDAGE FERDINAND
ΛΑΟΥΝΤΑΤΖ ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ
Οδηγός ζυθοποίησης που θα σας δείξει 
πώς μπορείτε εύκολα και απλά να φτιά-
ξετε την πρώτη σας μπίρα Pale ale. 
Aναλυτικές οδηγίες και συμβουλές.
Μπορείτε να δοκιμάσετε και κάποιες 
από τις 10 επιπλέον συνταγές για μπίρες 
που περιλαμβάνονται στο βιβλίο.

Διαστ.: 15x21 cm, σελ. 144 / 15,00€

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ                                             

H KΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ...
Ο τρόπος που ζούμε οπωσδήποτε επιφέρει δυσμενείς 
επιπτώσεις στον πλανήτη μας. Είναι δυνατόν όμως να 
κάνουμε την επιλογή μας αλλάζοντας τα πράγματα 
προς το καλύτερο. 
Σε αυτή τη συνέχεια του πρωτοποριακού βιβλίου AN 
INCONVENIENT TRUTH o πρώην αντιπρόεδρος των 
ΗΠΑ, Al Gore διερευνά τις πρωτογενείς αιτίες της σημε-
ρινής κλιματικής κρίσης και προσδιορίζει τι μπορούμε 
να κάνουμε για να συμβάλουμε στην επίλυσή του.

085.2186 
Σελίδες:  206 Σχήμα: 21x27,5 εκ. Τιμή 15,00€

Το βιβλίο αυτό περιέχει ιδιαίτερες και χρήσιμες γνώ-
σεις, ιδέες και προτάσεις για εντυπωσιακές κατασκευές 
κ.ά. εύκολες για τον καθένα. Όλες οι σημαντικές πληρο-
φορίες παρουσιάζονται με εικόνες και απλές οδηγίες, 
βήμα προς βήμα, ώστε να είναι απόλυτα κατανοητές. 
Μαθαίνετε πώς να δημιουργείτε κάθε είδους περίεργα 
αντικείμενα, διάφορα έξυπνα τεχνάσματα, για να είναι 
πιο ευχάριστο το έργο σας.

Διασκεδάστε, παίξτε, δημιουργήστε και 
αξιοποιήστε τον ελεύθερο χρόνο σας με:

085.0881                                                 
ΝΟΣΤΙΜΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
ΚΙΖΙΡΙΔΟΥ ΘΩΜΑΪΣ (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ)
Β Έκδοση - ανατύπωση 2021
Συνταγές Μαγειρικής και 
Ζαχαροπλαστικής με εννοιολογική και 
λαογραφική ερμηνεία.
Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται πάνω 
από 280 συνταγές της παραδοσιακής 
ποντιακής κουζίνας.
Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 302 / 15,00€ 

500 Πρακτικές οδηγίες και χρήσιμες 
πληροφορίες από τα πιο καθημερινά μέχρι 
τα πιο απίθανα στο χρήσιμο αυτό βιβλίο. 

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Για νέους αναγνώστες ένα επίκαιρο και χρήσιμο βιβλίο:

085.2619 
Σχήμα 22x22εκ. Σελίδες: 312,  Tιμή: 17,90€ 

    

AL GORE



085.2860                                                                             
ΜΑ ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ ΑΥΤΟΣ Ο 
ΚΑΡΟΛΟΣ ΔΑΡΒΙΝΟΣ;
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 

Αντιμετώπισε το άγνωστο εξερευνώντας 
μακρινές ηπείρους, ανακάλυψε και ταξινό-
μησε νέα είδη, μας δίδαξε να ταξιδεύουμε 
για να διευρύνουμε το μυαλό και να εκτι-
μούμε τις διαφορές, δεν δίστασε να παλέ-
ψει για τις επαναστατικές του θεωρίες.

Μα ποιος ήταν αυτός ο Κάρολος Δαρβίνος;
Διαστ.: 14,5x18,5 cm, σελ. 80 / 9,00€ 

085.2859                                                                       
ΜΑ ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ ΑΥΤΟΣ Ο 
ΠΑΜΠΛΟ ΠΙΚΑΣΟ;
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ  

Στα 8 του χρόνια ζωγράφιζε ήδη σαν         
μεγάλος καλλιτέχνης, στα έργα του εξέ-
φραζε τις συγκινήσεις του και την άποψή 
του γι’ αυτό που συνέβαινε στον κόσμο. 
Με το μοναδικό του στυλ έκανε επανά-
σταση στη ζωγραφική κι έγινε είδωλο    
του εικοστού αιώνα.

 Διαστ.: 14,5x18,5 cm, σελ. 80 / 9,00 € 

085.2858                                                                                       
ΜΑ ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ ΑΥΤΗ Η 
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ;
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ                              

 Υπήρξε η τελευταία βασίλισσα της 
Αιγύπτου, που την αγαπούσε ο λαός της 
και την φοβόνταν οι εχθροί της. Χάρη στη 
διαίσθηση, στην εξυπνάδα και στην παι-
δεία της κατάφερε να επιβληθεί σε μια 
κοινωνία όπου κυριαρχούσαν οι άντρες.
Με μια ζωή γεμάτη περιπέτειες, η ιστορία 
της μοιάζει με μύθο!                                   
Ποια ήταν τελικά αυτή η Κλεοπάτρα;

Διαστ.: 14,5x18,5 cm, σελ. 80 / 9,00€ 

085.2857                                                                                     
ΜΑ ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ ΑΥΤΟΣ Ο 
ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ;
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ                              

Τα έργα του εκτίθενται στα πιο φημισμένα 
μουσεία του κόσμου, οι ανακαλύψεις του 
άλλαξαν τον τρόπο σκέψης, η ικανότητά 
του να φαντάζεται πώς θα είναι το μέλλον 
τούς άφησε όλους με το στόμα ανοιχτό. 
Παρόλο ότι έζησε πριν από 500 χρόνια πε-
ρίπου, είναι ακόμη διασημότητα!

Διαστ.: 14,5x18,5 cm, σελ. 80 / 9,00 € 
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ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ  -                                                    - ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

085.2841                                                                            
ΤΟ ΠΙΘΗΚΑΚΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ              
ΝΑ ΚΟΙΜΗΘΕΙ  -  ΤΑΚΑΚ ΜΑΓΚ       
Διαστ.: 21x29 cm, σελ. 48 / 11,00€ 

085.2874                                                                
Ο ΛΑΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ
ΕΛΙΝΑ Χ. ΜΑΡΜΑΡΙΔΟΥ                               
Διαστ.: 21x29 cm, σελ. 32 / 4,50€ 

085.2840                                                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΕΣΟΠΟΥΛΟΣ                               

Διαστ.: 21x30 cm, σελ. 194 / 15,00€ 

10
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.



085.2343                                                                            
ΝΙΚΗ ΤΟ ΒΑΤΡΑΧΑΚΙ

Ανακαλύψτε τις περιπέτειες 
της Νίκης, ενός  χαριτωμένου 
μικρού γυρίνου, που λατρεύει 
να παίζει μέσα στο νερό μαζί 

με το φίλο της τον Σίμο.

Διαστ.: 21x21 cm, σελ. 20 / 
5,00€ 

085.2344                     
ΡΙΤΑ ΤΟ ΜΥΡΜΗΓΚΙ
Ανακαλύψτε της περιπέτει-
ες της Ρίτας, ενός μικρού 
μυρμηγκιού, που ονειρεύε-
ται να ζήσει πιο συναρπα-
στικές περιπέτειες. 

Διαστ.: 21x21 cm, σελ. 20 / 
5,00 € 

085.2862 ΑΛΙΚΗ το σκουληκάκι    085.2863 ΒΖΙΝΑ η μελισσούλα     085.2864 ΞΕΝΙΑ η κάμπια           

085.2861 ΛΕΝΑ η κίσσα           085.2345  ΛΙΝΟΣ ο σκατζόχοιρος 085.2342 ΑΝΝΑ η αράχνη 085.2365  ΛΙΛΗ η λιβελούλα

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: 
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ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ  -                                                    - ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ & ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΟΧΗ
ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΑΦΗΓΗΣΗ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟ - TABLET - PC

Διαστ.: 21x29 cm, σελ. 192 / 15,00€ το κάθε βιβλίο

Η ύλη των βιβλίων χωρίζεται σε 3 κεφάλαια, ένα για κάθε μήνα. Τα περιεχόμενα παρουσιάζονται ημερολογιακά για κάθε μέρα του μήνα.
Τα βιβλία περιλαμβάνουν: -παραμύθια  -βιογραφίες αγίων   -λαϊκούς μύθους  -ιστοριούλες   -τραγούδια και ποιήματα  -έθιμα και γιορτές  -ανέκδοτα    -παγκόσμιες ημέρες κ.ά.

ΜΙΚΡΑ ΖΩΑΚΙΑ
Εκπληκτικές ιστορίες που αποκαλύπτουν τη χρησιμότητα των μικρών ζώων στη φύση..      

Διαστ.: 21x21 cm, σελ. 20 / 5,00 €  

085.2737 085.2739085.2738 085.2740
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085.2811 -  Νο 1 
Διαστ.: 15x22 cm, σελ. 160 / 5,00 € 

085.2812 Νο 2 
085.2813 Νο 3
085.2814 Νο 4

Διαστ.: 15x22 cm, σελ. 160 / 5,00 € 

ΜΕ ΚΕΦΙ  ΧΡΩΜΑΤΙΖΩ 

085.2848 

Η ΜΕΛΙΣΣΟΥΛΑ 
ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ ΑΦΗΣ

Βιβλιαράκι αφής με υπέροχα 
σχέδια που αναπτύσσει τις αι-
σθητικές δεξιότητες και την 
φαντασία των παιδιών. 

Περιλαμβάνει μια ιστορία για 
Καληνύχτα. 

Διαστ.: 16x25 cm, σελ. 8 / 5,50€ 

085.2847 

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ 
ΒΙΒΛΙΟ - ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ

ΕΧΩ ΤΗΝ ΠΙΟ ΤΕΛΕΙΑ ΜΥΤΗ

Διαστ.: 35x22 cm, σελ. 8 / 11,00€ 

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ   -   ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Περιλαμβάνει 
6 ξυλομπογιές

085.2764 

ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΓΕΜΑΤΟ ΖΩΑ 
ΒΡΕΣ ΤΑ ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΖΩΑ

ΚΟΝΕΚΝΑ ΣΑΜΠΙΝΑ
Βρες τα κρυμμένα ζωάκια πίσω από τα 

παραθυράκια που υπάρχουν σε κάθε σελίδα.

Διαστ.: 22x29 cm, σελ. 12 / 10,00€ 

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.

085.2890 

ΜΠΕΛΑ ΜΠΑΛΟΥ

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΑΛΗΝΗ ΝΕΛΒΗ ΑΝΤΥΠΑ

«Γιατί τη Μπέλα τη λέγανε Μπαλού;»

Γιατί όταν ήταν μικρή και ήθελε να κάνει το δι-
κό της ντε και σώνει, φούντωνε το τρίχωμά 
της και γινόταν σα μπαλόνι. Έτσι πίστευε με-
γάλη θα φαινόταν και μ’ αυτό τον τρόπο θα 
επιβαλλόταν. 

Διαστ.: 24x22 cm, σελ. 36  /  10,00€ 

085.2786

ΟΙ ΤΣΙΧΛΟΦΟΥΣΚΕΣ ΤΗΣ 
ΜΑΓΙΣΣΟΥΛΑΣ ΓΚΑΜΥ

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-
ΑΛΗΝΗ ΝΕΛΒΗ ΑΝΤΥΠΑ

Οι πατουσίτσες της καλής μαγισσούλας Γκάμυ                
μεγαλώνουν  συνέχεια. Έτσι, δεν ανεβαίνει πάνω 
στη σκούπα της γιαγιάς της και δεν μπορεί να τη 

χρησιμοποιήσει. Ο Λίλο ο σκαντζόχοιρος, ο κα-
λύτερός της φίλος, της φτιάχνει πολύχρωμες 

τσιχλόφουσκες.

Διαστ.: 24x22 cm, σελ. 24 / 3,70€ 
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ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ  -  ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

085.2839 

ΠΑΡΑΜΟΝΗ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΜΕ ΑΦΗΓΗΣΗ ΜΕΣΩ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Mια φανταστική ιστορία για το 
μεγάλο μαγικό ταξίδι του ‘Αγιου 

Βασίλη...Είναι παραμονή 
Χριστουγέννων, η πιο μαγική νύ-
χτα του χρόνου...Τα παιδιά έχουν 

κρεμάσει τις κάλτσες στο τζάκι, 
ξάπλωσαν και κοιμήθηκαν. Ποιος 
είναι αυτός που έρχεται πετώντας 

στον παγωμένο αέρα της χιονι-
σμένης νύχτας και προσγειώνεται 

δίπλα στην καμινάδα

Διαστ.: 21x29 cm, σελ. 32 / 10,00€ 

085.2808

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ 
ΑΛΦΑΒΗΤΟ 
ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΗΧΟ - 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 
24 ήχοι για τα γράμματα της        
αλφαβήτου

Σελίδες γράψε - σβήσε με             
μαρκαδόρο!

Διαστ.: 26x30 cm, 

σελ. 10 / 12,00€ 

ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΗΧΟ

085.2810

ΤΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ
ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΗΧΟ
Ένα βιβλίο με σελίδες από 

σκληρό χαρτόνι και ήχο! 

Υπέροχη εικονογράφηση 

για διασκεδαστικές στιγμές

Διαστ.: 12x14 cm, σελ. 8 / 5,00€ 

085.2809 

ΤΟ ΓΑΤΑΚΙ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΠΑΡΤΙ
ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΗΧΟ
Ένα βιβλίο με σελίδες από 

σκληρό χαρτόνι και ήχο! 

Υπέροχη εικονογράφηση 

για διασκεδαστικές στιγμές

Διαστ.: 12x14 cm, 

σελ. 8 / 5,00€ 

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.



ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ
Αδιάβροχα βιβλία για διασκεδαστικές ώρες στο μπάνιο.

ΚΑΙ  ΜΑΘΑΙΝΩ  
ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΥΒΟΥΣ

085.2844                                                       
ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΜΕΤΡΑΩ
Αδιάβροχο βιβλίο για διασκεδαστικές 
ώρες στο μπάνιο. Χαρούμενα ζωάκια 
και απαλά χρώματα.                           
Περιλαμβάνει παιχνίδι οδοντοφυΐας.
Διαστ.: 12x16 cm, σελ. 8 / 3,30 €

085.2846 

ΤΟ ΓΕΝΝΑΙΟ ΠΑΠΑΚΙ
Αδιάβροχο βιβλίο. 
Με ζεστό νερό οι λευκές φιγούρες  του  βιβλί-
ου γίνονται χρωματιστές.  
Διαστ.: 17x22 cm, σελ. 8 / 4,00 € 

122.5706                                                            
ΑΡΙΘΜΟΙ - ΧΡΩΜΑΤΑ - ΣΧΗΜΑΤΑ
6 αδιάβροχοι κύβοι στο μπάνιο,  στο σπίτι,           
στο σχολείο! 

Διαστ.: 15x21x7 cm, ΤΕΜΑΧΙΟ / 10,00 € 

122.5705                                                                              
ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

6 αδιάβροχοι κύβοι στο μπάνιο,  στο σπίτι,           
στο σχολείο! 

Διαστ.: 15x21x7 cm, ΤΕΜΑΧΙΟ  / 10,00 €

Π ΩΙΑ Ζ
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Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.

085.2843                                                 
ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
Αδιάβροχο βιβλίο για                               
διασκεδαστικές ώρες στο μπάνιο. 
Περιλαμβάνει παιχνίδι οδοντοφυΐας.
Διαστ.: 12x16 cm, σελ. 8 / 3,30 €

085.2845 
ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ

Αδιάβροχο βιβλίο. 
Χαρούμενα ζωάκια και απαλά χρώματα  κάνουν 

το μπάνιο του μωρού ευχάριστη καθημερινή 
δραστηριότητα.

Διαστ.: 17x22 cm, σελ. 8 / 4,00 € 



085.2714                                                                               
Ο ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ  ΚΑΙ                              
Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ
ΦΕΝΤΕΡΙΚΑ  ΑΜΠΡΟΣΟ
Ο Μάγειρας των εποχών αναζητά επιτέλους τη συ-
νταγή για να φτιάξει μια ‘Ανοιξη εξαιρετική.
Όμως δεν είναι εύκολη υπόθεση...
‘Αραγε ποιος μπορεί να τον βοηθήσει;

Διαστ.: 21x29 cm, σελ. 34 / 9,50 € 

Δ Υ Ο  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Α  Ε Ρ Γ Α Δ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Α  Σ Υ Ν Τ Ο Μ Α :

Υ Π Ο  Ε Κ Δ Ο Σ Η  2 0 2 1

085.2789                                                                                    
ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΧΑΡΤΙ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ 
Όταν μια εταιρεία, που η δουλειά της ήταν να φτιά-

χνει προϊόντα από χαρτί, ανέλαβε να παραδώσει μια 
τεράστια παραγγελία, τότε άρχισε το πρόβλημα.

Ένα πρόβλημα, που η λύση του φαινόταν στο κοντι-
νό δάσος... 

Διαστ.: 21x29 cm, σελ. 64  / 10,50€ 

085.2788                                                                                   
ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΓΟ
ΚΑΤ ΜΙΧΕΛΜΠΡΙΝΚ, ΘΩΜΑΗ ΛΑΤΤΑ
Αναρωτήθηκες ποτέ πώς αισθάνεται ένα πουλάκι 
που γέννησε ένα αυγό μεγαλύτερο από των άλ-
λων πουλιών; 

Τι είδους τύπος ήταν ένας κοκκινολαίμης όταν 
δεν είχε κόκκινο λαιμό; 
Καμιά φορά σαν παραμύθι. Να, σαν κι αυτό

Διαστ.: 21x29 cm, σελ. 46 / 9,50€ 

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ                                                  
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 1821

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ
Διαστ.: 17x24 cm, 320σελ.

 IΣΤΟΡΙΚΟ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ   
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 Ημερολόγιο 2 ετών ΄22-΄23
 Διαστ.: 20x20 cm, 264σελ.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΚΑΖΑΝΑΚΗΣ
Θεολογική ανάλυση της μεγαλύτερης προσευχής    
της χριστιανοσύνης (ΠΙΣΤΕΥΩ).
Διαστ.: 17x24 cm, 360σελ.

ΔΑΦΝΙΣ ΚΑΙ ΧΛΟΗ
Μια αρχαία ιστορία αγάπης. - Διαστ.: 14x21 cm, 140σελ.

ΛΕΞΙΚΟ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
4.729 λήμματα. Οι ήρωες, θεοί, ημίθεοι και θνητοί, κα-
θώς και τοπονύμια της ελληνικής μυθολογίας. 
Διαστ.:  14x21cm

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
ΤΟΜΟΙ 2, σελίδες 1520  - Διαστ.: 17x24cm,

ΒΥΖΑΝΤΙΟ
ΙΣΤΟΡΙΑ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ
Διαστ.: 17x24 cm, 464σελ.

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
- ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ -

Διαστ.: 17x24 cm, 416σελ.



Οργανισμός  εκδόσεις ποιότητας - βιβλιοπωλεία
Κεντρική διάθεση: 

• 25ης Μαρτίου 51, Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκη 
 2310 640755-6, email: info@malliaris.gr  

Κεντρικά βιβλιοπωλεία στη Θεσσαλονίκη: 
• Δημ. Γούναρη 39, στην Καμάρα  2310 277113
• Ερμού 53, γωνία Αριστοτέλους  2310 252888

η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό  β ι β λ ι ο π ω λ ε ί ο :  w w w . m a l l i a r i s . g r

H «βίβλος του chef» 
   χαρακτηρίστηκε από το περιοδικό Food Arts 
ως ένα από τα πέντε αγαπημένα βιβλία επαγγελματικής μαγειρικής 
της τελευταίας δεκαετίας.
   Στην έκδοση αυτή προσθέσαμε νέα κείμενα που συμβαδίζουν με την 
πρωτότυπη 9η έκδοση του Ινστιτούτου Μαγειρικής της Αμερικής, 
Culinary Institute of America. Μεταξύ άλλων, συμπεριλάβαμε τη 
μέθοδο μαγειρέματος sous vide (σουβίντ), το πώς μαγειρεύουμε μια 
flat iron steak, οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων και υλικών κ.ά.

Σχήμα: 22x28,5, σελ. 1208, τιμή: 62 €


