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ΔΓΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Τν ζρνιείν μεθηλάεη από ηα Public! 

Ο πξννξηζκόο ζνπ γηα όια ηα ζρνιηθά είδε! 

Τα θαηαζηήκαηα Public θαη ην www.public.gr κε ηελ απίζηεπηε πνηθηιία ηνπο ζε ζρνιηθά είδε ζα 

ελζνπζηάζνπλ γηα αθόκε κία ρξνληά ηνπο καζεηέο πνπ ηώξα επηζηξέθνπλ ζηα ζξαλία, αιιά θαη όινπο ηνπο 

γνλείο πξνζθέξνληαο ηνπο αθόκε πεξηζζόηεξα γηα ην λέν ηνπο μεθίλεκα! Με κία ζηάζε ζε έλα θαηάζηεκα 

Public γνλείο θαη παηδηά πξνκεζεύνληαη όια όζα ρξεηάδνληαη γηα όιεο ηηο ηάμεηο, γηα ηε λέα ζρνιηθή 

ρξνληά! Φέηνο ζηα Public ζπλαληάο αθόκε κεγαιύηεξε πνηθηιία ζε: 

 Σρνιηθά βηβιία ζε παθέηα αλά ηάμε θαη ληπκέλα κε πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα 

 Σρνιηθά βνεζήκαηα όισλ ησλ ηάμεσλ 

 Ξελόγιωζζα θξνληηζηεξηαθά όισλ ησλ γισζζώλ  

 Βηβιία γηα ηα θνιιέγηα θαη  ην πξόγξακκα  I.B.  

 Εξειδικεςμένα βιβλία για business schools (GMAT, GRE, SAT θ.ιπ.) 

 Πλήπη γκάμα ζε είδη γπαθικήρ ύληρ γηα θάζε ηάμε 

 Πάζεο θύζεσο ζηπιό, κνιύβηα, κπινθ, ηεηξάδηα, post-it, ζεκεησκαηάξηα θαη είδη οπγάνωζηρ 

γπαθείος 

 Σρνιηθέο ηζάληεο 

 Λεξικά –νξζνγξαθηθά/εηπκνινγηθά θαη μέλσλ γισζζώλ. Επίζεο απνθιεηζηηθά ζηα Public ζα 

βξεηο όια ηα ιεμηθά Φπηξάθε ζηε κηζή ηηκή! (Ιζρύεη έσο εμαληιήζεσο ησλ απνζεκάησλ) 

 Laptops, desktops, tablets, smartphones, αξεζοςάπ, εκηςπωηέρ, αναλώζιμα (όπωρ USB 

Discs, σαπηί εκηςπωηή, μελάνια κ.α.)   

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηα Public ζα βξεηο μερσξηζηά παθέηα πνπ πεξηιακβάλνπλ όια ηα ζρνιηθά βηβιία, 

γηα θάζε ηάμε Δεκνηηθνύ, Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ, ηα νπνία κάιηζηα είλαη ληπκέλα κε πξνζηαηεπηηθό 

θάιπκκα γηα λα δηαηεξνύληαη πάληα αςεγάδηαζηα!   

Mόλν ζηα Public επίζεο, κπνξείο λα βξεηο κεγάιε γθάκα ζε είδε γξαθηθήο ύιεο, θαζώο θαη κία απίζηεπηε 

πνηθηιία από πνηνηηθά ζρνιηθά ζαθίδηα κε δηάζεκνπο ήξσεο όπσο Cars, Frozen, Barbie, Minions ζε ηηκέο 

από €9,99, αιιά θαη ζρνιηθέο ηζάληεο γηα εθήβνπο! 

Παξάιιεια κπνξεί λα βξεη θαλείο ζρνιηθά βνεζήκαηα γηα όιεο ηηο ηάμεηο, ηε κεγαιύηεξε γθάκα ζε 

βηβιία εθκάζεζεο μέλωλ γιωζζώλ θαη εμεηδηθεπκέλα βηβιία γηα business schools (GMAT, GRE, SAT 

θ.ιπ.) θαη γηα ην πξόγξακκα I.B. θαζώο θαη απίζηεπηεο επηινγέο ζε πξντόληα ηερλνινγίαο όπσο Laptops, 

desktops, tablets, smartphones, εκηςπωηέρ, αναλώζιμα και αξεζοςάπ. 

Τέινο, ηα PUBLIC ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαηξηθήο Κνηλωληθήο Γπζύλεο ηνπο δεκηνύξγεζαλ 

κία αλζνινγία παξακπζηώλ κε ηίηιν Διώξε ηον θόβο ζος με ένα παπαμύθι ε νπνία πεξηιακβάλεη 

κηθξέο ηζηνξίεο καζεηώλ Δεκνηηθνύ όπσο ηηο ζπλέζεζαλ ζην εξγαζηήξη δεκηνπξγηθήο γξαθήο κε ζέκα 

«Σρνιηθόο εθθνβηζκόο θαη ινγνηερλία» ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Public Βόινπ. Τν παξακύζη  

δηαηίζεηαη δωξεάλ (κέρξη εμαληιήζεσο ησλ απνζεκάησλ) κε θάζε αγνξά ζρνιηθώλ εηδώλ γηα ηηο ηάμεηο 

ηνπ Δεκνηηθνύ (ζρνιηθά βηβιία, ζρνιηθά βνεζήκαηα, ζρνιηθέο ηζάληεο, είδε γξαθηθήο ύιεο θιπ) 

 

Καη αλ δελ ζέιεηο λα ράζεηο ρξόλν ζηνπο δξόκνπο, κπνξείο κε έλα θιηθ όπνπ θη αλ βξίζθεζαη λα 

παξαγγείιεηο ό,ηη ζέιεηο θαη λα παξαδνζεί ζην ρώξν ζνπ κέζα ζε 48 ώξεο: κπεο ηώξα ζην 

http://www.public.gr/
http://www.public.gr/cat/books/sholika-biblia/
http://www.public.gr/cat/books/greek-books/education/study-guides/
http://www.public.gr/cat/books/ksenoglossa-frontistiriaka/
http://www.public.gr/cat/books/idiotika-sholeia-kolegia/
http://www.public.gr/cat/books/idiotika-sholeia-kolegia/
http://www.public.gr/cat/books/sholika-eidi/
http://www.public.gr/cat/xartika/sxolikes-tsantes/
http://www.public.gr/cat/books/leksika/
http://blog.public.gr/ta-pedia-dimiourgoun-to-diko-tous-paramithi-gia-ton-scholiko-ekfovismo-sta-public/
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http://www.public.gr/cat/sxolika/ θαη δηάιεμε ό,ηη ρξεηάδεζαη γηα ηε λέα ζρνιηθή 

ρξνληά εύθνια θαη γξήγνξα!   

Μελ μερλάο όηη γηα παξαγγειίεο ζε ζρνιηθά είδε άλω ηωλ 35€ ε απνζηνιή ζην ρώξν ζνπ είλαη 

δωξεάλ! Ξεθύιιηζε ηώξα ηνλ νινθιεξσκέλν θαηάινγν κε όια ηα πξντόληα Back to School πνπ ζα βξεηο 

ζηα Public, βξεο όια όζα ρξεηάδεζαη γηα ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά θαη απόθηεζε ηα!» 

 

      

Πξόγξακκα Παηδηθώλ Γθδειώζεωλ: Πξηλ ην Σρνιείν, θάλε κηα 

ζηάζε ζηα Public! 
 

Τα Public ππνδέρνληαη ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά κε κηα ζεηξά εθδειώζεσλ γηα θαιό μεθίλεκα:  
 

 Αθαδεκία Γνλέωλ 

Τα Public θαη νη Εθδόζεηο Μίλσαο ζαο πξνζθαινύλ ζηελ Αθαδεκία Γνλέσλ, λα κηιήζνπκε γηα όια ηα ζέκαηα 

πνπ ζαο απαζρνινύλ ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά κε ηε ζπκκεηνρή θαη ζπκβνιή ςπρνιόγσλ – ςπρνζεξαπεπηώλ 

θαη γλσζηαθώλ ζεξαπεπηώλ.  
 

 CITY-DIY: Φηηάμε ηε δηθή ζνπ κνλαδηθή ηζάληα 

Σηόιηζε ην θαηλνύξγην ζνπ ζαθίδην CITY κε ράλδξεο, θνπκπηά, ηξνπθο θαη πνιιή θαληαζία καδί κε ηνπο 

θαιιηηέρλεο ηνπ CITYbackpacks DIY Project!  
 

 Δεκηνύξγεζε κε πιαζηνδπκαξάθηα Play-Doh θαη κε ηα δεκηνπξγηθά πξνϊόληα ηεο Dohvinci! 

Γλώξηζε ηα λέα Play-Doh θαη ηε λέα ζεηξά πξντόλησλ δεκηνπξγίαο Dohvinci ζηα θαηαζηήκαηα Public θαη 

θηηάμε κνλαδηθέο δεκηνπξγίεο: παγσηά, γιπθά, θαγεηά θαη ό,ηη άιιν θαληαζηείο!  
 

 Sticky Art 

Αγόξαζε πξντόληα Post-it® ζε κεησκέλεο ηηκέο, θαη γύξηζε ζπίηη κε ην ζθίηζν ζνπ! Έλαο ηαιαληνύρνο 

θαιιηηέρλεο-ζθηηζνγξάθνο, ζε πεξηκέλεη ζηα θαηαζηήκαηα Public πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη 

θαξηθαηνύξεο γεκάηεο έκπλεπζε θαη θαληαζία!  
 

 Γίλε δωγξάθνο! 

Έια ζηα θαηαζηήκαηα Public θαη δσγξάθηζε! Έξγα ηνπ Μηξό, ηνπ Keith Haring θαη άιισλ γλσζηώλ 

δσγξάθσλ πεξηκέλνπλ ηα παηδηά λα ηα δηακνξθώζνπλ κε ηνλ δηθό ηνπο κνλαδηθό ηξόπν ρξεζηκνπνηώληαο 

καξθαδόξνπο!  

             

 Γζείο, από πνην βηβιίν είζηε; 

Μία πεξίεξγε θηγνύξα, βγαικέλε ζαξξείο από κία άιιε επνρή θπθινθνξεί ζηα θαηαζηήκαηα Public. Δε 

κηιάεη, αιιά παίδεη κνπζηθή, δελ είλαη από εδώ, αιιά από έλα βηβιίν! Μπνξεί θαλείο λα ηνλ βνεζήζεη;  Έλα 

δηαδξαζηηθό ζεαηξηθό δξώκελν γηα παηδηά, πνπ ζπλδπάδεη ηε κνπζηθή κε ηε παληνκίκα.  

 

 Μαγεηξεύνληαο ηζηνξίεο  

Τα παηδηά ρξεζηκνπνηώληαο ηε γεύζε πιάζνπλ ηα δηθά ηνπο παξακύζηα, δίλνπλ δσή ζηνλ ήξσα ηεο 

θαληαζίαο ηνπο, εμειίζζνπλ ηελ πεξηπέηεηα ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο δίλνπλ ην ηέινο πνπ εθείλα επηζπκνύλ.  

 

Αλαδήηεζε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα εθδειώζεσλ ησλ Public ζην Public blog http://blog.public.gr.  

  

Public, αθόκε πεξηζζόηεξα γηα ην λέν ζνπ μεθίλεκα. 

http://www.public.gr/cat/sxolika/
http://blog.public.gr/event/2015/09/

