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     Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών 
στις 26 Ιουνίου, σας παρουσιάζουμε   το   βιβλίο  "Ο Κήπος με τις 11 Γάτες", που αφορά 
την πρόληψη των ναρκωτικών και απευθύνεται σε παιδιά του Δημοτικού Σχολείου. 
    Ο εκδοτικός μας οίκος ανήκει στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων 
(ΚΕΘΕΑ) και είναι τμήμα της παραγωγικής Μονάδας Γραφικών Τεχνών "ΚΕΘΕΑ - ΣΧΗΜΑ & 
ΧΡΩΜΑ" που εδρεύει στη Σίνδο της Θεσσαλονίκης. 
    Το ΚΕΘΕΑ είναι ο κατά τεκμήριο κύριος εκφραστής της απεξάρτησης από 
ναρκωτικές και φαρμακευτικές ουσίες στην Ελλάδα. Με τα θεραπευτικά προγράμματα σ’ όλη 
τη χώρα και την εικοσιεννιάχρονη παρουσία του, προσφέρει τη δυνατότητα σε νέους 
ανθρώπους να απαλλαγούν από τη μάστιγα της σύγχρονης ανθρωπότητας και να αλλάξουν 
τον τρόπο της προηγούμενης ζωής τους. 
   Το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ + ΧΡΩΜΑ λειτουργεί από το 1989 και τα έσοδα της 
επιχειρηματικής του δραστηριότητας χρηματοδοτούν τα θεραπευτικά προγράμματα του 
ΚΕΘΕΑ. 
    "Ο Κήπος με τις 11 Γάτες", είναι το μοναδικό βιβλίο που, μαζί με τον «Οδηγό για 
τους εκπαιδευτικούς», αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για διδασκαλία στα Δημοτικά 
Σχολεία πάνω στην πρόληψη των ναρκωτικών. Συγχρόνως, το βιβλίο μαζί με το Γράμμα 
προς τους γονείς μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον με 
συζήτηση του παιδιού με τους γονείς του. 

    Το παραμύθι δεν αναφέρεται σε ναρκωτικές ουσίες, αλλά κατευθύνει 
το έργο της πρόληψης στις γενεσιουργές αιτίες που πιθανόν να οδηγήσουν 
κάποιον στην χρήση. Είναι το μόνο ανάλογο βιβλίο που κυκλοφορεί στη 
χώρα μας και προσεγγίζει το θέμα της πρόληψης σε μικρές ηλικίες που δεν 
έχουν άμεση σχέση με τα ναρκωτικά και χωρίς να αναφέρεται άμεσα σε 
ναρκωτικές ουσίες, προετοιμάζει τα παιδιά να αντιμετωπίσουν σωστά το 
μέλλον. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

 
 

    Με απόφαση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Υπουργείου Παιδείας, το 
βιβλίο έχει εγκριθεί ως κατάλληλο και χρήσιμο για διδασκαλία στα Δημοτικά Σχολεία. 

    Στόχος μας είναι "Ο κήπος με τις 11 γάτες" να φθάσει στα χέρια του κάθε 

δάσκαλου, γονέα και του κάθε μαθητή, διευρύνοντας έτσι το έργο της πρόληψης των 

ναρκωτικών στη χώρα μας. 

   Σας προτείνουμε λοιπόν την αγορά βιβλίων  εκ μέρους της εταιρίας σας και τη 

διανομή τους στις οικογένειες των εργαζομένων σας ή σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων. 

  Από την πλευρά μας, σας προσφέρουμε έκπτωση στην τιμή πώλησης  καθώς 

επίσης και εκτύπωση ενθέτου ειδικής μνείας για τη χορηγία σας στις πρώτες σελίδες του 

βιβλίου. 

  Ενδεικτικά, για την προμήθεια του βιβλίου «Ο κήπος με τις 11 γάτες» από 

1 έως 50  αντίτυπα,  σας   προσφέρουμε  την  τιμή  των  € 9,00 ανά αντίτυπο (αντί της 

αρχικής των € 10,00), ενώ από 51 και πάνω σάς τα προσφέρουμε στην τιμή των  € 8,00 

ανά αντίτυπο. Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος  ΦΠΑ  6,5% καθώς και 

τα μεταφορικά. 

Για   οποιαδήποτε   πληροφορία   και   διευκρίνιση   μπορείτε   να   απευθύνεστε στον  

κ. Παναγιώτη Σαχλή, τηλ. 210.92.46.029, Fax: 210.92.47.724, κιν. 6978.993.983, 

Σημειώστε ότι έχουμε τη δυνατότητα για απόλυτη και άμεση ανταπόκριση στις πιθανές 

παραγγελίες σας. 

   Με την προσδοκία ανταπόκρισης στο κάλεσμα για την σύμπραξή σας στην 
προώθηση του έργου μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 
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