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Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος έργου στο σύνολό του ή τμημάτων του με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και 
η μετάφραση ή διασκευή του ή αποθήκευσή του σε βάσεις δεδομένων ή αναμετάδοσή του σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή. 

Επίσης απαγορεύεται η αναπαραγωγή της στοιχειοθεσίας, της σελιδοποίησης, του εξωφύλλου κι όλης της αισθητικής εμφάνισης του βιβλίου με 
φωτοτυπικές ή οποιεσδήποτε άλλες μεθόδους καθώς και κάθε άλλη εκμετάλλευση του παρόντος έργου χωρίς έγγραφη άδεια του εκδότη.
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Η Petita Demas είναι μια δημιουργική ομάδα αφοσιωμένη στους μικρούς μας φίλους που ενώ είναι μικροί σε ύψος 
έχουν μεγάλη θέση στην καρδιά μας! Οι εφαρμογές μας είναι φτιαγμένες από γονείς για γονείς. Δημιουργούμε τα καλύτερα 

εκπαιδευτικά παιχνίδια και βιβλία, με σαφή και ξεκάθαρα νοήματα, εξαιρετική αισθητική και υψηλή ποιότητα παραγωγής. 
Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τον δεσμό γονέων και παιδιών με χαρούμενο και διασκεδαστικό τρόπο.

Παραγγείλτε όλα μας τα βιβλία στο amazon.com και στο

Στον πιο χαρούμενο Αύγουστο 
και στον πιο παιχνιδιάρη Ωκεανό.
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Ήταν μια ηλιόλουστη Κυριακή όταν έφτασαν 

στη γειτονιά. Όλα τα παιδιά έτρεξαν να γνωρίσουν το αγόρι 

και τον πατέρα του που μόλις μετακόμισαν.





 “Γεια σας. Με λένε Όλιβερ.” είπε το αγόρι χαμογελώντας. 

Αλλά όλα τα παιδιά τον κοιτούσαν έκπληκτα.

“Τι έχουν τα μαλλιά σου;” είπε ένα παιδί.



 “Γεια σας. Με λένε Όλιβερ.” είπε το αγόρι χαμογελώντας. 

Αλλά όλα τα παιδιά τον κοιτούσαν έκπληκτα.

“Τι έχουν τα μαλλιά σου;” είπε ένα παιδί.

“Τα μαλλιά μου είναι από 
φύλλα. Έτσι γεννήθηκα.”
είπε ο Όλιβερ.


