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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ιστορίες από τον Όλυμπο… 

 
Εικονογράφηση & Καλλιτεχνική επιμέλεια: Μιμίκα Καπούλα 

Επιμέλεια κειμένων & Δραστηριότητες: Άννα Αθανασιάδου 

Κατηγορία: Παιδικό/Εικονογραφημένο βιβλίο 

Σειρά: Ιστορίες από τον Όλυμπο 

Ηλικία: Για παιδιά που έχουν κατακτήσει τον μηχανισμό της ανάγνωσης (6+ 
ετών) 
Εξώφυλλο: Μαλακό με αφτιά 
Σχήμα: 14Χ20 
Σελίδες: 40 
Τιμή: 6,50€   
Χρόνος έκδοσης: Νοέμβριος 2020 
 
 
Η αρχαία ελληνική μυθολογία δεν σταματά να μας εμπνέει…  

Με φόντο τους θεούς του Ολύμπου κι έχοντας στον νου τις ιδιότητες και τα 
χαρακτηριστικά τους, οι συγγραφείς της σειράς παιδικών διηγημάτων 
«Ιστορίες από τον Όλυμπο» δημιουργούν σύγχρονες ιστορίες που αγγίζουν 
όσα απασχολούν τα παιδιά σήμερα. 

Το κείμενο, γραμμένο με απλό και άμεσο τρόπο, είναι κατάλληλο για να 
διαβαστεί από παιδιά των πρώτων τάξεων του δημοτικού.  

Την ιστορία συμπληρώνουν διασκεδαστικές δραστηριότητες και 
πληροφορίες από τη μυθολογία. 

 

 

 

http://www.4e-project.gr/


Ο Άδης βρίσκει έναν φίλο 
Συγγραφέας: Μιμίκα Καπούλα 

ISBN: 978-618-85089-0-3 

Γιατί ο Άδης μένει μόνος του στο σχολείο; Φοβάται άραγε τους άλλους ή οι 
άλλοι φοβούνται αυτόν; Θα βρει τελικά κάποιον φίλο; 

Διαβάζουμε για τον φόβο μας απέναντι στο διαφορετικό, για την ανάγκη μας 
να είμαστε σε μια ομάδα, για την αλήθεια που μπορεί να κρύβεται καμιά 
φορά και μέσα στις σκιές… 

Η συγγραφέας αξιοποιεί τα χαρακτηριστικά που απέδιδε η αρχαία ελληνική 
μυθολογία στον Άδη και στον Κέρβερο για να φτιάξει μια σύγχρονη ιστορία 
που καλλιεργεί τη συναισθηματική νοημοσύνη και δίνει την ευκαιρία και 
στους μικρούς, νέους αναγνώστες να σκεφτούν ζητήματα που βιώνουν 
καθημερινά. 

 

 

 

Η Αφροδίτη και το μήλο 
Συγγραφέας: Πηγή Γρύλλη 

ISBN: 978-618-85089-1-0 

Η Αφροδίτη και η Αθηνά είναι καλές φίλες. Όλα όμως αλλάζουν όταν 
εμφανίζεται ο Πάρης… 

Θα κερδίσει η Αφροδίτη με την ομορφιά της αυτό που επιθυμεί;  

Διαβάζουμε μια ιστορία για τις αξίες, τις προσδοκίες και την ομορφιά… μέσα 
μας.  

Η συγγραφέας αξιοποιεί το μύθο για το «μήλο της Έριδος» καθώς και τα 
χαρακτηριστικά που απέδιδε η αρχαία ελληνική μυθολογία στην Αφροδίτη 
για να φτιάξει μια σύγχρονη ιστορία που καλλιεργεί τη συναισθηματική 
νοημοσύνη και δίνει την ευκαιρία και στους μικρούς, νέους αναγνώστες να 
σκεφτούν ζητήματα που βιώνουν καθημερινά. 


