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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

για τα παιδικά βιβλία των Εκδόσεων Πορφύρα:

Φιλοξενήστε ένα από τα ειδικά διαμορφωμένα
προγράμματα στον χώρο σας και υποδεχθείτε
την εμψυχώτριά μας που θα μυήσει τους νεαρούς
αναγνώστες στο νόημα των βιβλίων με τον πιο
ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο.

“Το μυστικό της Τροφοπυραμίδας”,
της Πηνελόπης Μωραΐτου,
Εικονογράφηση Λιάνας Δενεζάκη
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Ο λόφος με τα κρυμμένα μυστικά
του Καθηγητή Αρχαιολογίας Πάνου Βαλαβάνη
Εικονογρ.: Άντα Γανώση

Η ιστορία του ελληνικού τόπου κρυμμένη μέσα στην καρδιά ενός λόφου, που σχηματίστηκε από 8000 χρόνια ζωής και
περιπέτειας... Ένα βιβλιο που κρύβει μέσα του ένα ταξίδι στον
χώρο και στον χρόνο που, ενώ μοιάζει φανταστικό, θα μπορούσε να είναι πέρα για πέρα αληθινό!

με παιχνίδια &
δραστηριότητες
•

ISBN 978-618-81751-7-4
20Χ28,5εκ., 108 σελ.

Το μυστικό της Tροφοπυραμίδας

της Πηνελόπης Μωραΐτου, Eικονογρ.: Λιάνα Δενεζάκη
Ο Οδυσσέας και η Αντιγόνη θα ζήσουν μία απίστευτη περιπέτεια στα άδυτα της τροφοπυραμίδας. Μαζί τους ο Φαραώ Τροφοχαμών και μία σειρά περίεργων πρωταγωνιστών, άλλων χοντρών,
άλλων λεπτών, που όλοι μαζί θα παλέψουν να ανακαλύψουν τα
μυστικά της πυραμίδας, με στόχο τη διατροφική ισορροπία και το
μεγάλο της έπαθλο, την υγεία.
Ας ακολουθήσουμε λοιπόν τους ήρωές μας σε ένα ταξίδι γεμάτο
απρόσμενες γεύσεις, εκπλήξεις, παιχνίδια και προπαντός εμπειρίες
που κάνουν τη ζωή μας όχι μόνο πιο πλούσια, υγιεινή, αλλά και
γευστική!
•
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με δραστηριότητες

ISBN 978-618-5197-20-9
20Χ28εκ., 68 σελ.
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Ο παππούς αρρώστησε

του Δημήτρη Χίου, Εικονογρ.: Γιάννης Αντωνόπουλος
Παππού, πολύ σε αγαπάμε. Κι όταν εσύ πονάς, μαζί κι εμείς
πονάμε. Κι όταν να τρέξεις δεν μπορείς, μπορούμε μεις να τρέξουμε για να ‘ρθουμε κοντά σου και με τις ιστορίες σου μαζί να
ταξιδέψουμε, όπου μας πα’ 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.

ISBN 978-618-51971-5-5
16Χ15εκ., 36 σελ., 6€

•

με δραστηριότητες

Με τον παππού Δημήτρη στην εξοχή
του Δημήτρη Χίου, Εικονογρ.: Άντα Γανώση
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.
•

με δραστηριότητες & παιχνίδια

ISBN 978-618-80923-7-2
16Χ15εκ., 36 σελ., 6€

Στην Εκκλησία με τον παππού και τη γιαγιά
του Δημήτρη Χίου, Εικονογρ.: Γιάννης Αντωνόπουλος

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.
ISBN 978-618-51970-5-6
16Χ15εκ., 36 σελ., 6€

•

με δραστηριότητες & παιχνίδια
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Ταξιδεύοντας με τον
άγιο Λουκά τον ιατρό

της Σίσσυς Κόσσυβα, Εικονογρ.: Άννα Γιαρμενίτη
Μια παρέα 5 παιδιών ξεκινά ένα ταξίδι μακρινό για να
γνωρίσει τον άγιο Λουκά τον ιατρό. 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.
•

με επιτραπέζιο παιχνίδι

(σκληρό εξώφυλλο)
ISBN 978-618-81751-3-6
21,5Χ20εκ., 77 σελ., 11€
2η ΕΚΔΟΣΗ

Η Ελευθερία και το ταξίδι
της ελληνικής Σημαίας

της Πηνελόπης Μωραΐτου, Eικονογρ.: Πέγκυ Φούρκα
Οι προετοιμασίες για τη σχολική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου
έχουν ξεκινήσει. Η Ελευθερία κατεβαίνει στο υπόγειο του σχολείου
και εκεί, έκπληκτη, ανακαλύπτει μια παλιά ελληνική σημαία, μια
σημαία που μιλάει. Και το ταξίδι της στον χρόνο ξεκινά. Συναντά
τον Ρήγα Φεραίο, τους ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας και όχι μόνο.
Κι όταν εύχεται να είχε και στην οικογένειά της έναν ήρωα, η σημαία την ταξιδεύει στην Αθήνα του ‘40. Και κάπου εκεί συναντά ένα
γνώριμο πρόσωπο! Τελικά είναι σπουδαίο να έχουμε την Ελευθερία
μας γιατί μόνο έτσι μπορούμε να ονειρευόμαστε!
•

με δραστηριότητες & παιχνίδια

ISBN 978-618-81751-8-1
20Χ28,5εκ., 59 σελ., 9€
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Ένας θησαυρός καλά κρυμμένος

της Πηνελόπης Μωραΐτου, Εικονογρ.: Πέγκυ Φούρκα
Ο Νικόλας, ο Γρηγόρης, η Μαρία και ο Θάνος ανακαλύπτουν έναν
χάρτη θησαυρού και η περιπέτεια ξεκινά! Ο χάρτης τούς οδηγεί σε
έναν πολύτιμο και μοναδικό θησαυρό! Ένα ξεχωριστό βιβλίο για
νεαρούς αναγνώστες, που τους βοηθά να μάθουν με ευχάριστο και
δημιουργικό τρόπο τα μέρη του ιερού ναού.

με εκπαιδευτικές δραστηριότητες
& επιτραπέζιο παιχνίδι
•

ISBN 978-618-80923-6-5
10,8Χ13,5 εκ., 56 σελ., 6€
με επιτραπέζιο 8,50€

Προσευχές για μικρά παιδιά

του π. Ιωαννικίου Ζαμπέλη, Eικονογρ.: Πέγκυ Φούρκα
Ένα εικονογραφημένο βιβλίο προσευχών σε μικρό μέγεθος και στρογγυλεμένες γωνίες για να χωράει σε κάθε τσέπη! Οι σημαντικότερες προσευχές
της πίστης μας (Πάτερ ημών, Σύμβολο της Πίστεως, Βασιλεύ Ουράνιε,
προσευχή στον Φύλακα Άγγελό μας, κ.ά.) όλες συγκεντρωμένες σε ένα υπέροχο βιβλιαράκι για μικρά παιδιά, με τα πρωτότυπα κείμενα και απλή
μετάφρασή τους στα νέα ελληνικά, πλούσια εικονογράφηση και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
•

με δραστηριότητες

ISBN 978-618-80923-9-6
10x12,5εκ., 88 σελ., 6€

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΊ ΣΕ ΑΓΓΛΙΚΉ,
ΓΑΛΛΙΚΉ ΚΑΙ ΡΩΣΙΚΉ ΜΕΤΆΦΡΑΣΗ
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Τα 7 κλειδιά του «Πάτερ ημών»

της Κατερίνας Μουρίκη, Εικονογρ.: Γιάννης Αντωνόπουλος
Θεολογική επιμέλεια: π. Αλέξανδρος & Αγγελική Καριώτογλου

ISBN 978-618-81751-1-2
20 Χ 28,5εκ., 32 σελ., 8€

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! Με γραφή σύντομη και περιεκτική αναλύει βήμα-βήμα τα επτά αιτήματα της Κυριακής Προσευχής.
•

με δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι

Τρίγωνα κάλαντα

των Πηνελόπης & Μαρίας Μωραΐτου, Εικονογρ.: Πέγκυ Φούρκα
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.
•

ISBN 978-618-81538-4-4
20x28,5εκ., 32 σελ., 7,50€

με αυτοκόλλητα

Καλό Πάσχα

των Πηνελόπης & Μαρίας Μωραΐτου, Εικονογρ.: Πέγκυ Φούρκα
Πλησιάζει το Πάσχα και το μήνυμα της ελπίδας 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.
ISBN 978-618-81751-0-5
20x28,5εκ., 32 σελ., 7,50€
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•

με αυτοκόλλητα
Γυρίστε το έντυπο ανάποδα, για να δείτε τα βιβλία μας για ενήλικες.

