
Η βιβλιοθήκη του σχολείου ανέπτυξε μια συλλογή πολυμεσικών βιβλίων, για δανεισμό. 
Η συλλογή απευθύνεται σε μικρούς μαθητές-γονείς και αποτελείται από βιβλία με 
αφήγηση (μέσω τεχνολογίας QR code σε κινητό) και βιβλία επαυξημένης 
πραγματικότητας (εφαρμογή σε κινητό). Στόχος είναι, η συλλογή να λειτουργήσει ως 
υποστηρικτική υπηρεσία, που διευκολύνει την μαθησιακή διαδικασία με την χρήση 
νέων τεχνολογιών. 

 

  

Γλωσσικό υλικό  

Μονογραφικό έργο  

Οδός Αλκυόνης / Βούλα Γιαγκάζογλου Παπούδα ; 

εικονογράφηση Μαιρηλία Φωτιάδου 

 

Γιαγκάζογλου Παπούδα, Βούλα (Συγγραφέας)   

 

Φωτιάδου, Μαιρηλία (Εικονογράφος)   

 

Ελληνοεκδοτική (Εκδότης)  

 

Ελληνοεκδοτική  

Μια όμορφη αλκυόνα, μετά από μια φθινοπωρινή μπόρα, τσαλαβουτά 

ξανά και ξανά τα λεπτά της πόδια στη μουσκεμένη άμμο. Ξαφνικά, ΜΠΑΜ! 

Σκοντάφτει επάνω στο τραχύ κέλυφος του Στρατή, ενός σαλιγκαριού που 

θαύμαζε το ουράνιο τόξο. Όταν ο Στρατής αντιλαμβάνεται ότι το αδέξιο 

πλάσμα που διέκοψε τις πολύ... 

  

Γλωσσικό υλικό  

Μονογραφικό έργο  

Η μεγάλη των τεράτων σχολή 

 

Κουτσοδημητροπούλου, Τζένη (Συγγραφέας)   

 

Σπυρίδωνος, Χρύσα (Εικονογράφος)   

 

Μεταίχμιο (Εκδότης)  

 

Μεταίχμιο  

2017 

Από τη Μεγάλη των Τεράτων Σχολή αποφοιτούν μόνο τέρατα σωστά. 

Τέρατα φοβερά και πέρα για πέρα αληθινά. Γιατί, αν δεν προκαλούν τρόμο 

και σαματά... τι σόι τέρατα είναι; Τι γίνεται, όμως, όταν υπάρχει ένας χάλια 

μαθητής, που είναι καλοσυνάτος και ευγενής; Τότε, τον περικυκλώνουν οι 

ξακουστοί εκπαιδ... 

https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/5e32812e3e91fcd582000223
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/odos-alkyonis-voyla-giagkazoglou-papouda-eikonografisi-mairilia-fotiadou-5e32812e3e91fcd582000223
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/odos-alkyonis-voyla-giagkazoglou-papouda-eikonografisi-mairilia-fotiadou-5e32812e3e91fcd582000223
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/5a55db4b3e91fc135f001100
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/i-megali-ton-teraton-scholi-5a55db4b3e91fc135f001100


  

Γλωσσικό υλικό  

Μονογραφικό έργο  

Η ξύπνια βασιλοπούλα / Αγγελική Δαρλάση ; εικόνες 

Σάντρα Ελευθερίου 

 

Δαρλάση, Αγγελική (Συγγραφέας)   

 

Ελευθερίου, Σάντρα (Εικονογράφος)   

 

Μεταίχμιο (Εκδότης)  

 

Μεταίχμιο  

2015 

Η βασιλοπούλα Ωραία βαριέται τόσο πολύ, που όλο κοιμάται! Αλλά δεν 

είναι η μόνη. Στα μέρη τους το έχουν συνήθεια να κοιμούνται ακόμα και 

όρθιοι. Βλέπετε, το βασιλικό της σόι κατάγεται από εκείνη την παλιά Ωραία 

Κοιμωμένη. Όλα όμως θ' αλλάξουν όταν πάνω στη βασιλοπούλα 

σκουντουφλήσει ένας περαστι... 

  

Γλωσσικό υλικό  

Μονογραφικό έργο  

Η νεράιδα μαγείρισσα / Λίνα Μουσιώνη ; εικόνες Ζωή 

Λούρα 

 

Μουσιώνη, Λίνα (Συγγραφέας)   

 

Λούρα, Ζώη (Εικονογράφος)   

 

Μεταίχμιο (Εκδότης)  

 

Μεταίχμιο  

2013 

Μια μικρή άτακτη νεράιδα θα γίνει η επόμενη βασίλισσα του μαγεμένου 

δάσους. Τι μεγάλη τιμή! Όμως εκείνη έχει άλλα σχέδια στο μυαλό της. Πως 

θα βρει αυτό που θέλει πραγματικά στη ζωή; Τι θα συμβεί αν σταματήσει 

να είναι νεράιδα; Ένα μαγικό μαντίλι, ένας νεαρός εξερευνητής και πολλές 

συνταγές για μ... 

https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/5c88b40e3e91fc3eef00111b
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/i-xypnia-vasilopoula-angeliki-darlasi-eikones-santra-eleytherioy-5c88b40e3e91fc3eef00111b
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/i-xypnia-vasilopoula-angeliki-darlasi-eikones-santra-eleytherioy-5c88b40e3e91fc3eef00111b
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/5e2166693e91fc216205a998
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/i-neraida-mageirissa-lina-moysioni-eikones-zoi-loura-5e2166693e91fc216205a998
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/i-neraida-mageirissa-lina-moysioni-eikones-zoi-loura-5e2166693e91fc216205a998


  

Γλωσσικό υλικό  

Μονογραφικό έργο  

Η τρίτη μάγισσα / Μαρία Αγγελίδου ; εικόνες Κατερίνα 

Βερούτσου 

 

Αγγελίδου, Μαρία (Συγγραφέας)   

 

Βερούτσου, Κατερίνα (Εικονογράφος)   

 

Μεταίχμιο (Εκδότης)  

 

Μεταίχμιο  

2012 

Υπάρχουν μάγισσες σήμερα; Κι αν ναι, πού ζουν; Τι δουλειά κάνουν; Τι 

τρώνε και πώς ταξιδεύουν; Σε ποια σχολεία πάνε και με ποιους κάνουν 

παρέα; Το κυριότερο: τι είδους μάγια κάνουν και πού μπορεί να τις 

συναντήσει κανείς; Μια φορά κι έναν καιρό... δηλαδή χτες ή σήμερα ή και 

αύριο... Νάνοι και ... 

  

Γλωσσικό υλικό  

Μονογραφικό έργο  

Το νόστιμο ποντίκι / κείμενο - εικόνες Σοφία 

Ζαραμπούκα 

 

Ζαραμπούκα, Σοφία (Συγγραφέας, Εικονογράφος)   

 

Μεταίχμιο (Εκδότης)  

 

Μεταίχμιο  

2012 

Υπάρχουν γάτες που πιάνουν φιλίες με ποντίκια; Και με σκυλιά; Ποντίκια 

που τρώνε μαρμελάδα και κάνουν μπάνιο στη λιακάδα; Υπάρχουν 

ποντίκια με φτερά; Ποντίκια που ζούνε σε κλουβιά; Ποντίκια ευγενικά και 

καλομαθημένα, που ζουν με τους φίλους τους αγαπημένα; Μια φορά κι 

έναν καιρό... δηλαδή χτες... 

https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/5e216ea63e91fce00c05aca9
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/i-triti-magissa-maria-aggelidoy-eikones-katerina-veroutsou-5e216ea63e91fce00c05aca9
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/i-triti-magissa-maria-aggelidoy-eikones-katerina-veroutsou-5e216ea63e91fce00c05aca9
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/5e21645c3e91fcf05005a921
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/to-nostimo-pontiki-keimeno-eikones-sofia-zarampoyka-5e21645c3e91fcf05005a921
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/to-nostimo-pontiki-keimeno-eikones-sofia-zarampoyka-5e21645c3e91fcf05005a921


  

Γλωσσικό υλικό  

Μονογραφικό έργο  

Το ξωτικό και η χορεύτρια / Μαρία Νομικού ; εικόνες 

Σοφία Παπαδοπούλου 

 

Νομικού, Μαρία (Συγγραφέας επιλόγου, κολοφώνα κλπ.)   

 

Παπαδοπούλου, Σοφία (Εικονογράφος)   

 

Μεταίχμιο (Εκδότης)  

 

Μεταίχμιο  

2016 

Ο Μάλβης, το νεαρό ξωτικό από τη Σανδαλοχώρα, δε θέλει να 

ακολουθήσει το επάγγελμα του μπαμπά του, του παππού του και του 

προπάππου του. Η καρδιά του τον σπρώχνει να ακολουθήσει το όνειρό 

του, δηλαδή να ζήσει μια ζωή γεμάτη περιπέτεια, πολλή διασκέδαση και 

καθόλου δουλειά. Όταν όμως μια μέρα συνα... 

  

Γλωσσικό υλικό  

Μονογραφικό έργο  

Ζητείται Ιππότης! / Τζένη Κουτσοδημητροπούλου ; 

εικόνες Ναταλία Καπατσούλια 

 

Κουτσοδημητροπούλου, Τζένη (Συγγραφέας)   

 

Καπατσούλια, Ναταλία (Εικονογράφος)   

 

Μεταίχμιο (Εκδότης)  

 

Μεταίχμιο  

2016 

Ο Αντώνιος έχει ένα μεγάλο όνειρο. Να γίνει ιππότης, με πανοπλία και 

περικεφαλαία. Έχει και μια μεγάλη αγάπη: τον Μαυρίκιο, την ταραντούλα 

του. Μα και έναν μεγάλο φόβο: το σκοτάδι! Σαν σβήσουν τα φώτα, αυτός ο 

φόβος θεριεύει. Θα γίνει πραγματικός ιππότης; Θα τα καταφέρει παρά τον 

φόβο του για το ... 

https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/5e217f9b3e91fce0bd05b484
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/to-xotiko-kai-i-choreytria-maria-nomikoy-eikones-sofia-papadopoylou-5e217f9b3e91fce0bd05b484
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/to-xotiko-kai-i-choreytria-maria-nomikoy-eikones-sofia-papadopoylou-5e217f9b3e91fce0bd05b484
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/5c88c2733e91fc777700048a
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/ziteitai-ippotis-tzeni-koutsodimitropoylou-eikones-natalia-kapatsoylia-5c88c2733e91fc777700048a
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/ziteitai-ippotis-tzeni-koutsodimitropoylou-eikones-natalia-kapatsoylia-5c88c2733e91fc777700048a


  

Γλωσσικό υλικό  

Μονογραφικό έργο  

Πρόβατα ενωμένα ποτέ κυνηγημένα / Δημήτρης 

Μπογδάνος ; εικόνες Ελίζα Βαβούρη 

 

Μπογδάνος, Δημήτρης (Συγγραφέας)   

 

Βαβούρη, Ελίζα, 1971- (Εικονογράφος)   

 

Μεταίχμιο (Εκδότης)  

 

Μεταίχμιο  

2016 

Όταν ο λύκος κυνηγάει τα πρόβατα, εκείνα συνήθως τρέχουνε για να 

σωθούνε βελάζοντας βοήθεια. Τι γίνεται όμως όταν ένα προβατάκι ρωτάει 

γιατί τρέχουμε; Τι γίνεται όταν ακούγεται δυνατά, «Μπεεεεεε φτάνει πια»;. 

gre 

  

Γλωσσικό υλικό  

Μονογραφικό έργο  

Το κατσικάκι με τη γραβάτα / Ιωάννα Μπαμπέτα ; 

εικόνες Χρύσα Σπυρίδωνος 

 

Μπαμπέτα, Ιωάννα (Συγγραφέας)   

 

Σπυρίδωνος, Χρύσα (Εικονογράφος)   

 

Μεταίχμιο (Εκδότης)  

 

Μεταίχμιο  

Ο Ηλίας είναι το κατσικάκι το πιο μικρό. Άραγε είναι άτυχο ή τυχερό; Άλλα 

έξι αδέρφια έχει που από τη μαμά συνέχεια βοήθεια ζητούν. Της λένε τα 

νέα τους, φωνάζουν και γελούν. Δυστυχώς, του Ηλία η φωνή δεν είναι 

αρκετά δυνατή. Ακόμα και τη μέρα που φόρεσε γραβάτα στον λαιμό, 

κανείς δεν έδωσε σημασ... 

https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/598052ee151e7fe3263c0c28
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/provata-enomena-pote-kynigimena-dimitris-mpogdanos-eikones-eliza-vavouri-598052ee151e7fe3263c0c28
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/provata-enomena-pote-kynigimena-dimitris-mpogdanos-eikones-eliza-vavouri-598052ee151e7fe3263c0c28
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/5bf3ecea3e91fc7fca001f27
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/to-katsikaki-me-ti-gravata-ioanna-mpampeta-eikones-chrysa-spyridonos-5bf3ecea3e91fc7fca001f27
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/to-katsikaki-me-ti-gravata-ioanna-mpampeta-eikones-chrysa-spyridonos-5bf3ecea3e91fc7fca001f27


  

Γλωσσικό υλικό  

Μονογραφικό έργο  

Ο πύργος της Λίζας / Κατερίνα Ζωντανού ; εικόνες 

Ναταλία Καπατσούλια 

 

Ζωντανού, Κατερίνα (Συγγραφέας)   

 

Καπατσούλια, Ναταλία (Εικονογράφος)   

 

Μεταίχμιο (Εκδότης)  

 

Μεταίχμιο  

2016 

Η Λίζα χτίζει. Χώνεται μες στον πύργο της και χτίζει. Κι ο πύργος της 

ψηλώνει. Όλο ψηλώνει. Στον ουρανό θα τον φτάσει η Λίζα, στον ουρανό. 

Και θα χωθεί για πάντα εκεί μέσα και θα τους κλείσει έξω όλους, για να 

μάθουν, αφού όλο το μικρό προσέχουν και κανένας πια δεν νοιάζεται γι΄ 

αυτήν. Μόνο μην π... 

  

Γλωσσικό υλικό  

Μονογραφικό έργο  

Το παιχνίδι των δοντιών / Ρία Φελεκίδου ; εικόνες 

Γεωργία Στύλου 

 

Φελεκίδου, Ρία (Συγγραφέας)   

 

Στύλου, Γεωργία (Εικονογράφος)   

 

Μεταίχμιο (Εκδότης)  

 

Μεταίχμιο  

2018 

"Πολλές φορές ξυπνώ όταν είναι ακόμη νύχτα και παίζω μόνος μου ένα 

παιχνίδι. Χτυπάω δυνατά τα δόντια μου μεταξύ τους και γεννιέται μια 

παράξενη μουσική. Αυτό τους ξυπνάει όλους, αν και δεν καταλαβαίνω 

γιατί. Η μουσική μου δεν είναι δυνατή". Ένα προσφυγόπουλο, που έχει 

φτάσει στην Ελλάδα μαζί μ... 

https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/598052ee151e7fe3263c0c5e
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/o-pyrgos-tis-lizas-katerina-zontanou-eikones-natalia-kapatsoylia-598052ee151e7fe3263c0c5e
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/o-pyrgos-tis-lizas-katerina-zontanou-eikones-natalia-kapatsoylia-598052ee151e7fe3263c0c5e
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/5e1d916a3e91fc869f052ca7
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/to-paichnidi-ton-dontion-ria-felekidoy-eikones-georgia-stylou-5e1d916a3e91fc869f052ca7
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/to-paichnidi-ton-dontion-ria-felekidoy-eikones-georgia-stylou-5e1d916a3e91fc869f052ca7


  

Γλωσσικό υλικό  

Μονογραφικό έργο  

Ο Φάνης ο φαρσέρ / Τζένη Κουτσοδημητροπούλου ; 

εικόνες Βασίλης Γρίβας 

 

Κουτσοδημητροπούλου, Τζένη (Συγγραφέας)   

 

Γρίβας, Βασίλης (Εικονογράφος)   

 

Μεταίχμιο (Εκδότης)  

 

Μεταίχμιο  

2018 

Ο Φάνης είναι πραγματικά πολύ καλός φαρσέρ! Καταφέρνει να κάνει όλη 

την τάξη να γελά καθημερινά, με τα πιο απίθανα αστεία του. Όλοι θέλουν 

να δουν τι άλλο θα σκαρφιστεί. Να είναι μπροστά, όταν θα κάνει την 

επόμενη κασκαρίκα του. Αλλά τι γίνεται όταν ο Φάνης ξεπεράσει τα όρια 

της "πλάκας"; Και πό... 

  

Γλωσσικό υλικό  

Μονογραφικό έργο  

Το φουσκοχώρι / Εύα Ιεροπούλου ; εικόνες Σάντρα 

Ελευθερίου 

 

Ιεροπούλου, Εύα (Συγγραφέας)   

 

Ελευθερίου, Σάντρα, 1968- (Εικονογράφος)   

 

Μεταίχμιο (Εκδότης)  

 

Μεταίχμιο  

2016 

Το Φουσκοχώρι είναι υπέροχο: με πανέμορφα μικρά σπιτάκια, 

σκαρφαλωμένο σ’ έναν καταπράσινο λόφο δίπλα στο ποτάμι, βλέπει μια 

απέραντη πεδιάδα. Και το πιο φοβερό; Κάθε απόγευμα στο Φουσκοχώρι 

φτιάχνουν φούσκες! Φούσκες από σοκολάτα, σαντιγί, φράουλα, πεπόνι, 

φούσκες με άρωμα θαλασσινό ή βουνίσιο, ... 

https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/5cb98c893e91fc870200df0e
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/o-fanis-o-farser-tzeni-koutsodimitropoylou-eikones-vasilis-grivas-5cb98c893e91fc870200df0e
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/o-fanis-o-farser-tzeni-koutsodimitropoylou-eikones-vasilis-grivas-5cb98c893e91fc870200df0e
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/598052ee151e7fe3263c0cbf
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/to-fouskochori-eua-ieropoylou-eikones-santra-eleutheriou-598052ee151e7fe3263c0cbf
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/to-fouskochori-eua-ieropoylou-eikones-santra-eleutheriou-598052ee151e7fe3263c0cbf


  

Γλωσσικό υλικό  

Μονογραφικό έργο  

Η γοργόνα που βγήκε στη στεριά / Αγγελική Δαρλάση ; 

εικόνες Μάρια Μπαχά 

 

Δαρλάση, Αγγελική (Συγγραφέας)   

 

Μπαχά, Μάρια (Εικονογράφος)   

 

Μεταίχμιο (Εκδότης)  

 

Μεταίχμιο  

2018 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια μικρή γοργόνα όμορφη και γεμάτη 

περιέργεια. Μάταια η γιαγιά της την προειδοποιούσε να προσέχει γιατί δεν 

έπρεπε να τη δει κανείς, έτσι γοργόνα που ήταν. Κι έφτασε η μέρα που σε 

μια από τις βόλτες της την είδε ένας... φωτογράφος! Κι όχι μόνο την είδε 

αλλά τη φωτογρά... 

  

Γλωσσικό υλικό  

Μονογραφικό έργο  

Δεινόσαυροι 

 

Χάρτινη Πόλη (Εκδότης)  

 

Χάρτινη Πόλη  

2018 

Ένα βιβλίο για τα πιο πολυσυζητημένα προϊστορικά πλάσματα, που ενώ 

έχουν εξαφανιστεί εδώ και εκατομμύρια χρόνια, εξακολουθούν να 

κεντρίζουν το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Μάθετε πότε εμφανίστηκαν 

οι δεινόσαυροι πάνω στη γη, για ποιον λόγο και για πόσους αιώνες 

κυριάρχησαν, αλλά και ποιες είναι... 

  

Γλωσσικό υλικό  

Μονογραφικό έργο  

Ηλιακό σύστημα 

 

Χάρτινη Πόλη (Εκδότης)  

 

Χάρτινη Πόλη  

2018 

Ένα βιβλίο που ξεδιαλύνει τα μυστήρια του ηλιακού μας συστήματος και 

του διαστήματος, παρέχει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τους 

πλανήτες και τη διαστημική τεχνολογία και απαντάει σε διαχρονικά 

ερωτήματα, όπως εάν μπορούμε να στείλουμε ανθρώπους στον Άρη. Η 

έκδοση αυτή έχει πραγματοποι... 

https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/5e439f2b3e91fcc1d501cbcc
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/i-gorgona-poy-vgike-sti-steria-angeliki-darlasi-eikones-maria-mpacha-5e439f2b3e91fcc1d501cbcc
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/i-gorgona-poy-vgike-sti-steria-angeliki-darlasi-eikones-maria-mpacha-5e439f2b3e91fcc1d501cbcc
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/5e1eea0f3e91fc6f2c055bb2
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/deinosauroi-5e1eea0f3e91fc6f2c055bb2
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/5e20114f3e91fc59350577ce
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/iliako-systima-5e20114f3e91fc59350577ce


  

Γλωσσικό υλικό  

Μονογραφικό έργο  

Οι μικροί εξερευνήτες στη φάρμα των ζώων / Ισμήνη 

Κάκαλη ; επαυξημένη πραγματικότητα Νικόλαος 

Κουμαρτζής 

 

Κάκαλη, Ισμήνη (Συγγραφέας)   

 

Κουμαρτζής, Νικόλαος (Εικονογράφος)   

 

iWrite.gr (Εκδότης)  

 

iWrite.gr  

2016 

  

Γλωσσικό υλικό  

Μονογραφικό έργο  

Οι μικροί εξερευνητές και τα μνημεία του κόσμου / 

Μαρία Σαρηγιαννίδου ; επαυξημένη πραγματικότητα 

Νικόλαος Κουμαρτζής 

 

Σαρηγιαννίδου, Μαρία (Συγγραφέας)   

 

Κουμαρτζής, Νικόλαος (Εικονογράφος)   

 

iWrite.gr (Εκδότης)  

 

iWrite.gr  

2016 

Γεια σας, είμαι ο Πάρης. Ο μικρός εξερευνητής! Και αυτή είναι η Ρίτα, η 

μικρότερη αδερφή μου. Αυτό που έχω να σας πω είναι ένα μυστικό, που 

θέλω να μοιραστώ μόνο μαζί σας. Σσσς! Μη μας ακούσουν οι μεγάλοι. 

Όταν ήρθαν οι καλοκαιρινές διακοπές, οι γονείς μας άφησαν στο σπίτι του 

παππού για αρκετές... 

https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/5e26fdd23e91fc3500062c57
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/oi-mikroi-exereunites-sti-farma-ton-zoon-ismini-kakali-epayximeni-pragmatikotita-nikolaos-koymartzis-5e26fdd23e91fc3500062c57
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/oi-mikroi-exereunites-sti-farma-ton-zoon-ismini-kakali-epayximeni-pragmatikotita-nikolaos-koymartzis-5e26fdd23e91fc3500062c57
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/oi-mikroi-exereunites-sti-farma-ton-zoon-ismini-kakali-epayximeni-pragmatikotita-nikolaos-koymartzis-5e26fdd23e91fc3500062c57
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/5e26e7383e91fc3cbd06251b
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/oi-mikroi-exereunites-kai-ta-mnimeia-tou-kosmoy-maria-sarigiannidoy-epauximeni-pragmatikotita-nikolaos-koumartzis-5e26e7383e91fc3cbd06251b
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/oi-mikroi-exereunites-kai-ta-mnimeia-tou-kosmoy-maria-sarigiannidoy-epauximeni-pragmatikotita-nikolaos-koumartzis-5e26e7383e91fc3cbd06251b
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/oi-mikroi-exereunites-kai-ta-mnimeia-tou-kosmoy-maria-sarigiannidoy-epauximeni-pragmatikotita-nikolaos-koumartzis-5e26e7383e91fc3cbd06251b


  

Γλωσσικό υλικό  

Μονογραφικό έργο  

Τεό & Λεονί - Τα φανταστικά ταξίδια. 1, το μαγικο 

περιδέραιο / βασισμένο σε μια πρωτοτύπη ιδέα των 

Μελανί Κορμπά & Πασκάλ Κονισελά ; μετάφραση 

Μυρσίνη Γκανά 

 

Corbat, Mélanie (Συγγραφέας)   

 

Μεταίχμιο (Εκδότης)  

 

Μεταίχμιο  

2019 

Ένα ταξίδι μύησης στην Ιστορία... Από βιβλίο σε βιβλίο, παρέα με τον Τεό 

και τη Λεονί, ανακάλυψε αρχαίους πολιτισμούς και συνάντησε πολλές 

σπουδαίες προσωπικότητες, μεγάλους εξερευνητές, διάσημους σοφούς 

και φημισμένους καλλιτέχνες. Ενώ παίζουν τους εξερευνητές στη σοφίτα 

τους, ο Τεό και η μεγάλ... 

 

https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/5e3bc46d3e91fc54df00feaf
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/teo-leoni-ta-fantastika-taxidia-1-to-magiko-perideraio-vasismeno-se-mia-prototypi-idea-ton-melani-kormpa-paskal-konisela-metafrasi-myrsini-5e3bc46d3e91fc54df00feaf
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/teo-leoni-ta-fantastika-taxidia-1-to-magiko-perideraio-vasismeno-se-mia-prototypi-idea-ton-melani-kormpa-paskal-konisela-metafrasi-myrsini-5e3bc46d3e91fc54df00feaf
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/teo-leoni-ta-fantastika-taxidia-1-to-magiko-perideraio-vasismeno-se-mia-prototypi-idea-ton-melani-kormpa-paskal-konisela-metafrasi-myrsini-5e3bc46d3e91fc54df00feaf
https://geitonaslib.openabekt.gr/el/document/teo-leoni-ta-fantastika-taxidia-1-to-magiko-perideraio-vasismeno-se-mia-prototypi-idea-ton-melani-kormpa-paskal-konisela-metafrasi-myrsini-5e3bc46d3e91fc54df00feaf

