
Το ταξίδι στον κόσμο του βιβλίου ξεκινάει από εδώ!

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 2022



ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΕΣΥΛΛΑΣ 2022

* Λόγω συνεχών ανανεώσεων και προσθηκών στο εκδοτικό μας πλάνο, κάποιοι τίτλοι, εικόνες ή στοιχεία μπορεί να διαφέρουν ή να απουσιάζουν.

707005 Ας ανακαλύψουμε: Το σώμα

707006 Ας ανακαλύψουμε: Δεινόσαυρος Τ-Ρεξ

707007 Ας ανακαλύψουμε: Τρακτέρ

707008 Ας ανακαλύψουμε: Πύραυλος

721001 Σπουδαίες προσωπικότητες: Οδυσσέας - Ένα απίθανο ταξίδι

721003 Σπουδαίες προσωπικότητες: Δίας - Η γέννηση των θεών

721002 Σπουδαίες προσωπικότητες: Λεονάρντο ντα Βίντσι - Ο πίνακας που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ

721004 Σπουδαίες προσωπικότητες: Νιλ Άρμστρονγκ - Η κατάκτηση του διαστήματος

709003 Λεξερευνητές σε δράση: 365 πρώτες λέξεις

725001 Η Αγκαλιτσοσαυρίνα

725002 Ο Ανησυχόσαυρος

725003 Ο Γκρινιαρόσαυρος

723001 Μ’  έναν κροκόδειλο στην τσέπη

723002 Όλοι εμείς

711004 Γενναία σαν λύκος

721008 Διαβάζω και ερευνώ: Ο μικρός Σέρλοκ - Το μυστήριο με τα χρυσόψαρα

719003 Μία Φαντασία: Τι παράξενη φίλη! 

733001 Αληθινά Χριστούγεννα

709002 Ιστορίες από το Μουσικό Κουτί: Η vύχτα των Χριστουγέννων

715003 Απο-συνδεδεμένη οικογένεια

721007 Διαβάζω και ερευνώ: Ο μικρός Σέρλοκ - Το σεντούκι με τα μυστικά

719004 Μία Φαντασία: Ένα κρονκ στο σχολείο!
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Η ελληνική εταιρεία εκδόσεων παιχνιδιών και βιβλίων Δεσύλλας, πάντα δίπλα στις σύγχρονες ανάγκες 

παιδιών και γονέων, έρχεται να ενδυναμώσει την παρουσία της εταιρείας στην ελληνική αγορά, με μια 

ακόμη σημαντική προϊοντική κατηγορία, τα παιδικά βιβλία.

 Μια νέα προϊοντική κατηγορία που θα αγκαλιάσει το παιδί από τη βρεφική του ηλικία ώσπου να 

μεγαλώσει, με γνώμονα πάντα το καλό και ποιοτικό βιβλίο, συνεχίζοντας με συνέπεια την επιτυχημέ-

νη πορεία της εταιρείας Δεσύλλας εδώ και 40 χρόνια στο εκπαιδευτικό, ποιοτικό παιχνίδι.

 Η εκδοτική λίστα των Εκδόσεων Δεσύλλας έχει συγκροτηθεί και είναι επιμελημένη από τη νέα 

ομάδα μας, η οποία δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό και η οποία αποτελείται από 

επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία και μεγάλες επιτυχίες στον χώρο των εκδόσεων. Στον κατάλογό 

μας θα βρείτε επιλεγμένα βιβλία από τους μεγαλύτερους εκδότες και συγγραφείς του εξωτερικού, 

με σύγχρονο ύφος, θεματολογία και αισθητική, καθώς και συνεργασίες με βραβευμένους Έλληνες 

συγγραφείς και μεταφραστές. 

 Από το 1981, η εταιρεία Δεσύλλας παράγει και διανέμει παιχνίδια με κριτήρια την υψηλή ποιότητα 

και την παιδαγωγική και ψυχαγωγική αξία, για παιδιά και ενήλικες. Δέσμευση και όραμά μας είναι η 

εταιρεία Δεσύλλας να κινείται πάντα προς αυτή την κατεύθυνση. Με τη συνεχή προσθήκη νέων προϊ-

όντων όσο και νέων προϊοντικών κατηγοριών, όπως αυτή του παιδικού βιβλίου, η εταιρεία Δεσύλλας 

καταφέρνει και ενδυναμώνει την παρουσία της στην ελληνική αγορά. 

 Σας ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξη και την αγάπη που δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια.             

Με μεγάλη χαρά σάς προσκαλούμε να γίνουμε συνεπιβάτες στο «καραβάκι» μας και σε αυτό το πα-

ραμυθένιο ταξίδι στον κόσμο της ανάγνωσης! Ένα ταξίδι μαγευτικό, με την ποιότητα και την παιδα-

γωγική επιμέλεια της εταιρείας Δεσύλλας. 

 Πιστεύουμε ότι θα μοιραστείτε τον ενθουσιασμό μας και σε αυτό το νέο βήμα. 

  

                              Αναστάσης Δεσύλλας

 Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
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701013

Στην αγκαλιά σου,
η αγαπημένη μου φωλιά
Patricia Hegarty
Εικον/ση: Thomas Elliott
Μτφρ.: Χρήστος Σακελλαρίδης

Σελίδες: 18
Σχήμα: 18x18
Ηλικία: 1+

Όταν είμαι μαζί σου εδώ
είμαι στην αγαπημένη μου φωλιά!

Ένα γλυκό βιβλιαράκι γεμάτο ζωάκια
που γυρίζουν στην αγκαλιά των γονιών τους
με τη βοήθεια του μικρού σας παιδιού,
που μαθαίνει τη φροντίδα μέσα από το άγγιγμα.

701012

Εσύ κι εγώ
Nicola Edwards
Εικον/ση: Sebastien Braun
Μτφρ.: Χρήστος Σακελλαρίδης

Σελίδες:  12
Σχήμα:  17x17
Ηλικία:  1+

Στη ζωή ό,τι κι αν κάνεις, όπου κι αν πας 
σε μένα πάντοτε θα μπορείς να γυρνάς.

Μια μικρή, τρυφερή ιστορία
για την ανιδιοτελή αγάπη του γονιού,
σε απλά λόγια, που θα συγκινήσει τα παιδιά 
και θα τα κάνει να νιώσουν ασφάλεια και θαλπωρή.

9 786185 568153

ISBN 978-618-5568-15-3

9 786185 568146

ISBN 978-618-5568-14-6

ΜΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ

701007 
Ώρα για ύπνο

701006 

Σειρά ΜΠΙΛΥ ΚΑΙ ΒΙΛΗ
Πρωινό ξύπνημα
Nicola Edwards
Εικον/ση: Maria Neradova
Μτφρ.: Χρήστος Σακελλαρίδης

Σελίδες: 10
Σχήμα: 17x17
Ηλικία: 1+

Καλημερούδια, καλά ξυπνητούρια!
Σήμερα ήταν μια τέλεια μέρα!

Μια σειρά διαδραστικών βιβλίων,
που βοηθάει τα παιδιά να ξεκινήσουν
τη μέρα με χαρά και να συνηθίσουν
την καθημερινή ρουτίνα πριν τον ύπνο.

9 786188 530140

ISBN 978-618-85301-4-0

ΜΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
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707000

Ελεφαντάκι μου μικρό...
Τι να κρύβεται εδώ;
Amelia Hepworth
Εικον/ση: Pintachan
Μτφρ.: Ελένη Μπακογεώργου 

Σελίδες: 10 
Σχήμα: 17x17 
Ηλικία: 1+

Τι να κρύβεται άραγε στο κάθε παραθυράκι;
Και ποιος είναι αυτός στο καθρεφτάκι;
Ξεφυλλίστε με το μικρό σας τα βιβλία 
της σειράς, ώστε να γνωρίσει τα ζωάκια
αλλά και την εικόνα του εαυτού του.

Ώρα για διασκεδαστικές ανακαλύψεις!

707001 

Σκυλάκι μου μικρό... 
Τι να κρύβεται εδώ;

707002 

Πασχαλίτσα μου μικρή...
Τι να κρύβεται εκεί;

707003 

Κοτούλα μου μικρή...
Τι να κρύβεται εκεί;

ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΑΚΙΑΚΑΙ ΚΑΘΡΕΦΤΑΚΙ

ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ

ΜΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

701008

Σειρά ΨΑΞΕ, ΒΡΕΣ, ΠΕΣ
Ζώα της θάλασσας
Isabel Otter
Εικον/ση: Sophie Ledesma
Μτφρ.: Ελένη Μπακογεώργου

Σελίδες: 12
Σχήμα: 17x17
Ηλικία: 2+

Ποια ζώα θα γνωρίσουμε σήμερα;

Βιβλία με παραθυράκια και κινούμενα μέρη,
για να ξεκινήσετε την περιπέτεια της ανακάλυψης! 

Ψάξε, βρες και πες όσα έμαθες!

701009 
Ζώα του δάσους

9 786185 568078

ISBN 978-618-5568-07-8

701010 
Δεινόσαυροι

9 786185 568085

ISBN 978-618-5568-08-5

701011
Ζώα της φάρμας

9 786185 568092

ISBN 978-618-5568-09-2

9 786185 568061

ISBN 978-618-5568-06-1
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Ξέρεις ποια ζωάκια ζουν στη φάρμα; 
Ή πoιο είναι απ’ όλα τα ζώα το πιο γρήγορο; 

Άνοιξε τα παραθυράκια αυτών των υπέροχων, 
πολύχρωμων βιβλίων και θα το ανακαλύψεις!

ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΑΚΙΑ

701000

Σειρά ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΑΚΙ
Στην πόλη – Πού θα πάμε σήμερα;
Jonny Marx
Εικον/ση: Zoe Waring
Μτφρ.: Ελένη Μπακογεώργου

Σελίδες: 16 
Σχήμα: 18x18 
Ηλικία: 2+

Ποια μαγαζιά θα επισκεφθεί ο Μαξ; 
Τι επαγγέλματα κάνουν τα ζωάκια στην πόλη; 
Ποιο είναι το αγαπημένο άθλημα της Ζήνας;
Τι μαθήματα κάνουν την πρώτη μέρα στο σχολείο;

Άνοιξε τα παραθυράκια αυτών των υπέροχων, 
πολύχρωμων βιβλίων και θα το ανακαλύψεις!

701001 
Επαγγέλματα - 
Ποιο θα γνωρίσουμε
σήμερα;

9 786188 530157

ISBN 978-618-85301-5-7

701002 
Αθλήματα - 
Τι θα παίξουμε
σήμερα;

9 786188 530133

ISBN 978-618-85301-3-3

701003 
Στο σχολείο -
Τι μάθημα θα κάνουμε 
σήμερα;

9 786188 530126

ISBN 978-618-85301-2-6

9 786188 530102

ISBN 978-618-85301-0-2

ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ

703000

Μια μέρα στο εργοτάξιο
Rebecca Weerasekera
Εικον/ση: Matthew Scott
Μτφρ.: Χρήστος Σακελλαρίδης

Σελίδες: 10
Σχήμα: 18x18
Ηλικία: 2+

Ένα διαδραστικό βιβλίο γεμάτο συναρπαστικές 
σελίδες, που κινεί την περιέργεια και τη φαντασία
με τη βοήθεια των αισθήσεων. 
Συμβάλλει στην ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων
και στην αναγνώριση λέξεων και ήχων. 

9 786188 530164

ISBN 978-618-85301-6-4

ΜΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

701004 
Ζώα – Ποιο τρέχει
πιο γρήγορα;

9 786188 528383

ISBN 978-618-85283-8-3

701005 
Φάρμα – Ποιος ζει
στη φάρμα;

9 786188 528390

ISBN 978-618-85283-9-0
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ME POP UPKAI ΠΑΡΑΘΥΡΑΚΙΑ

713004

Σειρά ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Ζώα της φάρμας
Εικον/ση: Peskimo
Μτφρ.: Ελένη Μπακογεώργου
 
Σελίδες: 12
Σχήμα: 19x19
Ηλικία: 3+

Ο ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ φωνάζει «Κρατηθείτε καλά!».
Ο ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΣ κλείνει τα μάτια σφιχτά.
Σίγουρα στον αγώνα θα πάρουν πρωτιά!

Βουτήξτε σε έναν διασκεδαστικό κόσμο με το μικρό σας παιδί!
Οι πολύχρωμες εικόνες που ξεπετάγονται θα το βοηθήσουν 
να γνωριστεί με τα ζωάκια, ενώ θα ανακαλύπτει κρυμμένα μυστικά 
μέσα στα παραθυράκια. Τα κείμενα του βιβλίου, με τις ζωηρές τους 
ομοιοκαταληξίες, θα εξάψουν την περιέργειά του και οι λεπτομέρειες 
των εικόνων θα το κάνουν να μη χορταίνει την κάθε σελίδα.

713005
Ζώα της θάλασσας

713006
Ζώα της άγριας φύσης

713007
Μικρά ζωάκια

9 786185 568016

ISBN 978-618-5568-01-6

9 786185 568009

ISBN 978-618-5568-00-9

9 786188 530195

ISBN 978-618-85301-9-5

9 786188 530188

ISBN 978-618-85301-8-8

ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ

ΜΕ ∆ΙΑΤΡΗΤΕΣΣΕΛΙ∆ΕΣ

707005

Σειρά AΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΟΥΜΕ
Το σώμα
Isabel Otter
Εικον/ση: Sophie Ledesma
Μτφρ.: Ελένη Μπακογεώργου

Σελίδες: 12
Σχήμα: 17x17
Ηλικία: 4+

Το ανθρώπινο σώμα είναι μια απίθανη μηχανή!
Οι δεινόσαυροι ήταν απίθανα πλάσματα! 
Τα τρακτέρ είναι πολύ δυνατές μηχανές. 
Οι πύραυλοι είναι απίθανα οχήματα! 

Όμως, πώς λειτουργούν; 
Αυτά τα βιβλία, με τις τρυπούλες στις εικόνες
και το απλό κείμενό τους, είναι η ιδανική παρέα 
για να μάθεις τα πάντα!

707006 
Δεινόσαυρος Τ-ΡΕΞ

707007 
Τρακτέρ

707008
Πύραυλος

09/2022NEA
ΣΕΙΡΑ
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713009

100 ΣΟΥΠΕΡ δραστηριότητες 5+

Σελίδες: 96
Σχήμα: 21x28
Ηλικία: 5+

713008

100 ΣΟΥΠΕΡ δραστηριότητες 4+
Μτφρ.: Ελένη Μπακογεώργου

Σελίδες: 96
Σχήμα: 21x28
Ηλικία: 4+

Πιάσε τα μολύβια και τους μαρκαδόρους σου.
Με αυτές τις 100 σούπερ δραστηριότητες,
η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ!

9 786185 568023

ISBN 978-618-5568-02-3

ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

713010

100 δραστηριότητες,
Παίζω και μαθαίνω 4+

Σελίδες: 96
Σχήμα: 21x28
Ηλικία: 4+

Εξασκήσου στη γραφή, την αριθμητική,
τη ζωγραφική και πολλά ακόμα,
με πάνω από 100 σούπερ δραστηριότητες!

9 786185 568047

ISBN 978-618-5568-04-7

713011

100 δραστηριότητες,
Παίζω και μαθαίνω 5+

Σελίδες: 96
Σχήμα: 21x28
Ηλικία: 5+ 9 786185 568054

ISBN 978-618-5568-05-4

9 786185 568030

ISBN 978-618-5568-03-0

ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΗΧΟΥΣ

713000

Σειρά ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΒΙΡΤΟΥΟΖΟΙ
Ο βασιλιάς της τρομπέτας: 
Άλεξ η αλεπού
Εικον/ση: Tim Budgen
Μτφρ.: Ελένη Μπακογεώργου

Σελίδες: 10
Σχήμα: 17x17
Ηλικία: 3+

Ο Άλεξ γυρίζει όλη τη γη. 
Την μπάντα του όλοι αγαπάνε πολύ.
Άκουσε για να μάθεις τι πάει να πει… 
αυθεντική, υπέροχη, μεξικάνικη μουσική!

Πάτησε το πλήκτρο ήχου για να ακούσεις 
τις υπέροχες μελωδίες των μικρών βιρτουόζων!

713001
Ο βασιλιάς της κιθάρας:
Μπιλ η αρκούδα

9 786188 528314

ISBN 978-618-85283-1-4

713002
Ο βασιλιάς του πιάνου:
Μαξ ο πετεινός

9 786188 528338

ISBN 978-618-85283-3-8

713003
Η βασίλισσα του βιολιού:
Κλαίρη η γατούλα

9 786188 528321

ISBN 978-618-85283-2-1

9 786188 528307

ISBN 978-618-85283-0-7

ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟ ΗΧΟΥ
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ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟ ΗΧΟΥ

705000

Σειρά ΗΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΩΔΙΕΣ
Ο κόσμος του μπαλέτου
Rebecca Brown
Εικον/ση: Ginnie Hsu
Μτφρ.: Ελένη Μπακογεώργου

Σελίδες: 24
Σχήμα: 23,5x29
Ηλικία: 6+

Κάθισε αναπαυτικά στη θέση σου και παρακολούθησε
εννέα διάσημα μπαλέτα! Άκουσε αγαπημένα μουσικά κομμάτια,
διάβασε προσεκτικά τις ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για τις πόζες
του μπαλέτου, την ιστορία κάθε παράστασης, αλλά και τα μουσικά
όργανα που ερμηνεύουν τις μελωδίες!

ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΗΧΟΥΣ

ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟ ΗΧΟΥ

705001

Ο κόσμος της μουσικής
Jennifer Eckford
Εικον/ση: Leire Salaberria
Μτφρ.: Ελένη Μπακογεώργου

Σελίδες: 24
Σχήμα: 23,5x29
Ηλικία: 6+

Μπες στο λεωφορείο μας για μια περιοδεία όπου θα γνωρίσεις
εννέα αγαπημένα είδη μουσικής από όλο τον κόσμο! Ύστερα 
διάβασε όλες τις ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για τα μουσικά 
όργανα και μάθε πώς επηρέασε το κάθε μουσικό είδος τη μόδα 
και την κουλτούρα της εποχής!
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721003

Δίας - Η γέννηση των θεών

Η Ρέα δεν αντέχει άλλο: ο άντρας της, ο Κρόνος, καταπίνει όλα τα παιδιά της. 
Έτσι, κρύβει τον γιο της, τον Δία, για να μην τον βρει ο πατέρας του. Όταν ο Δίας 
μεγαλώσει αρκετά, θα αντιμετωπίσει τον πατέρα του. Ένας τρομερός πόλεμος θα 
ξεσπάσει… Θα τα καταφέρει να γίνει εκείνος ο νέος άρχοντας του κόσμου;

721001

Σειρά ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ
Μια συλλογή από μεγάλες προσωπικότητες, 
της ιστορίας και της μυθολογίας. 
Μετά την ιστορία, θα βρεις ενδιαφέρουσες πληροφορίες
και εικόνες για να μάθεις πιο πολλά!

Οδυσσέας - Ένα απίθανο ταξίδι
Christine Palluy
Εικον/ση: Prisca Le Tandé
Μτφρ.: Ελένη Μπακογεώργου

Σελίδες: 32
Σχήμα: 15,5x19,9
Ηλικία: 6+

Ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του πλέουν προς το νησί
της Ιθάκης. Επιστρέφουν, επιτέλους, στην πατρίδα
μετά τον τρομερό πόλεμο της Τροίας. Όμως, ο θυμός
του Ποσειδώνα τους καταδιώκει… Θα καταφέρουν να 
γλιτώσουν από το τραγούδι των Σειρήνων και από τ’ άλλα 
απαίσια τέρατα που θα συναντήσουν;

09/2022

09/2022

ΒΙΒΛΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ

Ηλικία: 8+

NEA
ΣΕΙΡΑ

721004

Νιλ Άρμστρονγκ - Η κατάκτηση του διαστήματος

 
Ο Νιλ Άρμστρονγκ κάνει το όνειρό του πραγματικότητα: γίνεται αστροναύτης! 
Κι όχι ένας οποιοσδήποτε αστροναύτης… Είναι αυτός που θα κάνει τα πρώτα 
βήματα της ανθρωπότητας στη Σελήνη! Στις 16 Ιουλίου 1969, ο πύραυλος 
«Κρόνος 5» εκτοξεύεται… προς ένα μοναδικό ταξίδι!

721002

Λεονάρντο ντα Βίντσι - Ο πίνακας 
που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ 
Christine Palluy
Εικον/ση: Prisca Le Tandé
Μτφρ.: Ελένη Μπακογεώργου

Σελίδες: 32
Σχήμα: 15,5x19,9
Ηλικία: 6+

Όταν ο έμπορος Φραντσέσκο ντελ Τζοκόντο ζητά από 
τον Λεονάρντο να ζωγραφίσει ένα πορτρέτο της συζύγου 
του, της Λίζας, ο ζωγράφος δε διστάζει ούτε στιγμή! 
Στρώνεται αμέσως στη δουλειά: θέλει ο πίνακάς του να 
είναι τέλειος… Θα καταφέρει, όμως, να ολοκληρώσει την 
παραγγελία του εμπόρου;

09/2022

09/2022

Ηλικία: 6+
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709000

Σειρά ΛΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ
365 λέξεις–έμπνευση, 
μία για κάθε μέρα του χρόνου
Dr. Meredith L. Rowe
Εικον/ση: Monika Forsberg
Μτφρ.: Αντωνία Γουναροπούλου

Σελίδες: 112
Σχήμα: 19,5x21
Ηλικία: 4+

Μαθαίνω μία νέα λέξη κάθε μέρα!

Δημιουργημένο από μια ειδικό στην πρώιμη μάθηση,
το βιβλίο βοηθά τα παιδιά να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους, 
προσφέροντας λέξεις για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους
και να δώσουν φτερά στη φαντασία τους.

ΒΙΒΛΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ

711001

Ένας υπέροχος κόσμος
Kalya Ryan, Ben Handicott
Εικον/ση: Sol Linero
Μτφρ.: Γεωργία Πελεκάνου

Σελίδες: 112
Σχήμα: 28x34 
Ηλικία: 8+

Εξερευνήστε απίστευτες περιοχές, γνωρίστε σημαντικές 
ιστορικές προσωπικότητες και διαβάστε γοητευτικές πληροφορίες. 
Με 50 εικονογραφημένους χάρτες που αναδεικνύουν κορυφαία 
πολιτισμικά και φυσικά σημεία ενδιαφέροντος από 58 χώρες 
σε όλο τον κόσμο, ετοιμαστείτε για την καλύτερη 
ταξιδιωτική διαδρομή της ζωής σας!

709003

365 πρώτες λέξεις
Dr. Meredith L. Rowe
Εικον/ση: Monika Forsberg
Μτφρ.: Μάριος Μάζαρης

Σελίδες: 112
Σχήμα: 19,5x21
Ηλικία: 2+

Μαθαίνω μία νέα λέξη κάθε μέρα! 
Αυτή η εγκυκλοπαίδεια εικόνων έχει 
δημιουργηθεί με την επιμέλεια ειδικού 
γραμματικής για μικρά παιδιά, ώστε να 
τα βοηθήσει να χτίσουν το λεξιλόγιό 
τους, να αναπτύξουν την ομιλία τους και 
να κατανοήσουν τις πρώτες έννοιες.

ΝΕΟ

09/2022
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ΒΙΒΛΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ

711002 

Ανθρώπινος κόσμος
Amanda Wood, Mike Jolley
Εικον/ση: Andres Lozano
Μτφρ.: Ελένη Βρεττού 

Σελίδες: 112
Σχήμα: 25,6x31 
Ηλικία: 8+

Μια εικονογραφημένη ανθολογία θαυμάτων της ανθρώπινης ιστορίας.

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
από 60 πίνακες γνώσεων για την ανθρώπινη ιστορία. Κατανοήστε 
την εξέλιξη του ανθρώπου από την προϊστορία έως τις μέρες μας 
και εξερευνήστε τους συναρπαστικούς πολιτισμούς και τις παραδόσεις 
που δημιούργησαν οι άνθρωποι, ακολουθώντας τα βέλη που οδηγούν 
στους θεματικούς πίνακες σε ολόκληρο το βιβλίο.

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΦΙΣΑ

711003

Φυσικός κόσμος
Amanda Wood, Mike Jolley
Εικον/ση: Owen Davey
Μτφρ.: Ελένη Βρεττού
 
Σελίδες: 112
Σχήμα: 25,6x31 
Ηλικία: 8+

Μια εικονογραφημένη ανθολογία θαυμάτων της φύσης.

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
μέσα από 67 πίνακες γνώσεων που εξετάζουν τους χιλιάδες 
τρόπους με τους οποίους τα φυτά και τα ζώα προσαρμόζονται 
για να επιβιώνουν στη φύση. Εξερευνήστε την εμφάνιση 
και τη συμπεριφορά των έμβιων όντων και ανακαλύψτε 
πώς όλα στη φύση είναι αλληλένδετα, ακολουθώντας τα βέλη 
που οδηγούν στους θεματικούς πίνακες σε ολόκληρο το βιβλίο.

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΦΙΣΑ
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15 ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣΙΣΤΟΡΙΕΣ

717002

Γελαστές ιστορίες
Ghislaine Biondi,
Karine-Marie Amiot, Pascal Brissy
Εικον/ση: Stephanie Rousseau, Estelle Madeddu,
Marta Sorte, Adele Combes, Federica Iossa,
Estelle Madeddu, Melanie Combes,
Marie Morey, Maria Neradova
Μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς

Σελίδες: 96
Σχήμα: 16x20
Ηλικία: 2+

Δεκαπέντε χαρούμενες κι αστείες ιστορίες
για τις μικρούλες και τους μικρούληδες
όλου του κόσμου.

717003

Καληνυχτο-ιστορίες

Δεκαπέντε τρυφερές ιστορίες με 
κάθε λογής νυσταγμένα ζωάκια, 
ώστε να κοιμηθούν όμορφα και 
γλυκά όλα τα παιδάκια του κόσμου.

9 786185 568214

ISBN 978-618-5568-21-4

717004 

Πιτζαμο-ιστορίες

Δεκαπέντε ιστορίες για παιδάκια 
που φορούν πιτζαμάκια, για να 
ταξιδεύουν ήσυχα στη Χώρα των 
Ονείρων.

9 786185 568184

ISBN 978-618-5568-18-4

9 786185 568207

ISBN 978-618-5568-20-7

ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

707004

Τα θέλω όλα!
Jeanne Willis
Εικον/ση: Jenni Desmond
Μτφρ.:  Άγγελος Αγγελίδης, Μαρία Αγγελίδου

Σελίδες: 32
Σχήμα: 25x28,5
Ηλικία: 3+

Το Μπλε Τέρας λατρεύει τα καινούργια πράγματα. Ένα φανταχτερό 
καινούργιο καπέλο… ένα γυαλιστερό υποβρύχιο… ένα μαγευτικό λούνα 
παρκ… κι ένα εξωτικό νησί, όλα δικά του. Αλλά και πάλι δεν του είναι 
αρκετά! Πού θα φτάσει αυτό;

Ένα αξέχαστο παραμύθι για τα υλικά αγαθά και τα πολύτιμα πράγματα που 
δεν αγοράζονται.
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ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

725001

Η Αγκαλιτσοσαυρίνα
Rachel Bright 
Εικον/ση: Chris Chatterton
Μτφρ.:  Άγγελος Αγγελίδης, Μαρία Αγγελίδου

Σελίδες: 32
Σχήμα: 25x27,5
Ηλικία: 3+

Ένα ηλιόλουστο πρωινό, η Αγκαλιτσοσαυρίνα βγαίνει για πρώτη φορά
μόνη της στον έξω κόσμο. Μόλις κάνει κάποιους καινούριους φίλους, 
ενθουσιάζεται ΤΡΟΜΕΡΑ! Αλλά δεν περνά πολλή ώρα και τα μικρά 
δεινοσαυράκια αρχίζουν να τσακώνονται. 

Θα βρει η Αγκαλιτσοσαυρίνα κάποιον τρόπο 
να ξαναφέρει το ΚΕΦI στην παρέα; 

Ένα απολαυστικό εγκώμιο στην ευγένεια και στη δυνατότητα
που αυτή έχει να αλλάξει τον κόσμο.

725002

Ο Ανησυχόσαυρος

Είναι μια πανέμορφη μέρα και ο Ανησυχόσαυρος έχει σχεδιάσει ένα 
θεσπέσιο πικνίκ. Αλλά, προτού περάσει πολλή ώρα, μια μικρή πεταλούδα 
ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ αρχίζει να φτερουγίζει στην κοιλιά του... 

Κι αν δεν έχει πάρει αρκετό ΦΑΓΗΤΟ; 
Κι αν ΧΑΘΕΙ μέσα στη ζούγκλα;  
Κι αν πέσει και ΧΤΥΠΗΣΕΙ; 
Κι αν ΒΡΕΞΕΙ; 

Το ιδανικό βιβλίο για να βοηθήσετε όλους τους μικρούς Ανησυχόσαυρους 
να διώξουν τους φόβους τους και να απολαμβάνουν την κάθε στιγμή.

725003

Ο Γκρινιαρόσαυρος

Ένα πρωινό ο Γκρινιαρόσαυρος ξυπνά απ’ το ευχάριστο όνειρό του, 
νιώθοντας ενθουσιασμό για την καινούρια μέρα. ΩΣΠΟΥ τα πράγματα 
αρχίζουν να πηγαίνουν στραβά. ΓΚΡΙΝΙΑ και ΝΕΥΡΑ αρχίζουν να 
φουντώνουν μέσα του και τον κάνουν να ΕΚΡΑΓΕΙ!
 
Αλλά, μια δύσκολη αρχή δε χρειάζεται να οδηγεί σε ένα γκρινιάρικο τέλος. 
Μπορεί ο Γκρινιαρόσαυρος να βρει τρόπο να δει αλλιώς τα πράγματα 
και να φτιάξει τη μέρα του; 

Μια εμψυχωτική ιστορία για τη δύναμη της θετικής σκέψης, της οπτικής με 
την οποία κοιτάμε τα πράγματα, και για την αντιμετώπιση των αρνητικών 
σκέψεων και του εκνευρισμού.

09/2022 09/2022

09/2022

NEA
ΣΕΙΡΑ
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711000

Κοίτα τ’ αστέρια εκεί ψηλά!
Katie Cotton
Εικον/ση: Miren Asiain Lora
Μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς 

Σελίδες: 32
Σχήμα: 27,6x23,5 
Ηλικία: 3+

Η αρκούδα και το αρκουδάκι ξεκινούν για να βρουν το αστέρι,
αλλά ο δρόμος είναι μακρύς και τ’ απρόοπτα πολλά…

Αφού το θέλεις, θα σου φέρω ένα αστέρι,
για να ζεσταίνει κάθε μέρα το μικρό σου χέρι!

Ένα βιβλίο για τα όνειρα, την ομορφιά και τη θέση μας στον κόσμο.

9 786185 568139

ISBN 978-618-5568-13-9

719001

Η Καπετάνισσα Λιχούδω
και ο Ναύτης Αετομάτης
Oriol Garcia Molsosa
Εικον/ση: Guridi
Μτφρ.:  Αντώνης Παπαθεοδούλου

Σελίδες: 40
Σχήμα: 19,5x25,5
Ηλικία: 4+

Για να αφηγηθούμε μια πειρατική ιστορία, χρειαζόμαστε ένα πλοίο, έναν 
χάρτη θησαυρού και ένα πλήρωμα πρόθυμο να ζήσει περιπέτειες. Μια 
γενναία καπετάνισσα, ένας έξυπνος ναύτης και ένα καράβι από χαρτόνι 
μόλις απέπλευσε. Λένε ότι ψάχνουν για έναν μεγάλο θησαυρό... 
Θέλετε να συμμετάσχετε;

Ένα διασκεδαστικό βιβλίο που προσκαλεί τα παιδιά
να ταξιδέψουν στις θάλασσες και να ζήσουν
εκπληκτικές περιπέτειες.

www.desyllas.gr

4+

ΚΩΔ: 725002

Oriol Garcia Molsosa Guridi

H Καπετάνισσα

και ο Ναύτης

Αετομάτης
Λιχούδω

Η Καπετάνισσα Λιχούδω και ο Ναύτης Αετομάτης 
έχουν στο σπίτι τους ένα πλοίο 

και ετοιμάζονται να σαλπάρουν με αυτό
για να αναζητήσουν έναν σπουδαίο

και πεντανόστιμο θησαυρό.
Θα ήθελες να ταξιδέψεις μαζί τους;

H Καπετάνισσα Λιχούδω
 κα

ι ο Ναύτης Αετομ
άτης

O
riol Garcia M

olsosa - Guridi

Απόδοση Αντώνης Παπαθεοδούλου

ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
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723001

Μ’ έναν κροκόδειλο στην τσέπη
Pato Mena 
Εικον/ση: Pato Mena
Μτφρ.:  Άγγελος Αγγελίδης, Μαρία Αγγελίδου

Σελίδες: 48
Σχήμα: 19,5x25,5
Ηλικία: 6+

Η Τίνα έχει στην τσέπη της ένα μεγάλο, άγριο κροκόδειλο. 
Έχει κι έναν καλό φίλο. Μαζί έχουν καταστρώσει μυστικό σχέδιο - και για 
να πετύχει,  τους χρειάζεται μόνο κάτι που τα δυο παιδιά έχουν και με το 
παραπάνω: Φαντασία.

ΝΕΟ 715001

Η μέρα που έγινα κι εγώ «λύκος»
Amelie Javaux
Εικον/ση: Annick Masson
Μτφρ.: Αντώνης Παπαθεοδούλου

Σελίδες: 32
Σχήμα: 24,3x27,5
Ηλικία: 6+

Δεν έχουν μόνο τα παραμύθια κακό λύκο. Έχει έναν και το σχολείο μου. 
Τη λένε Άγκνες και τριγυρίζει με την αγέλη της. 

Στο σχολείο, η Σάρλοτ ακούει λέξεις που κόβουν σαν δόντια κοφτερά, κι έτσι 
νιώθει έναν κόμπο που όλο μεγαλώνει. Θα βρει άραγε τρόπο να νικήσει τον 
φόβο και τον θυμό; 

Ένα βιβλίο για τον σχολικό εκφοβισμό.

10/2022

ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
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ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

715002

Kόκκινος σαν ντομάτα
Annick Masson 
Εικον/ση: Annick Masson
Μτφρ.: Αντώνης Παπαθεοδούλου

Σελίδες: 32
Σχήμα: 24,3x27,5
Ηλικία: 6+

Από πολύ μικρός ο Όσκαρ κοκκινίζει ... Κοκκινίζει όταν απαγγέλλει ένα 
ποίημα μπροστά στην τάξη, όταν κάνει βουτιά στην πισίνα, όταν κάθεται 
δίπλα στη Σούζι, κοκκινίζει ακόμη κι όταν του λένε ότι κοκκινίζει!
                                          
Κόκκινος σαν ντομάτα! Μια ιστορία για την αυτοαποδοχή και… για όσους 
κοκκινίζουν!

715003

Απο-συνδεδεμένη οικογένεια
Amelie Javaux
Εικον/ση: Annick Mason
Μτφρ.: Αντώνης Παπαθεοδούλου

Σελίδες: 32
Σχήμα: 24,3x27,5
Ηλικία: 6+

Ο Κούκι ήταν ο πιο ευτυχισμένος από όλους τους σκύλους…

Ώσπου στο σπίτι κατέφτασαν οι οθόνες. 
Τάμπλετ, κινητά, κονσόλες!

Τι θα γίνει με την οικογένειά του, που είναι κολλημένη στις οθόνες;

ΝΕΟ11/2022
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ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

711004

Γενναία σαν λύκος
Jo Loring-Fisher
Εικον/ση: Jo Loring-Fisher
Μτφρ.: Αργυρώ Πιπίνη

Σελίδες: 40
Σχήμα: 27,6x23,5
Ηλικία: 6+

Η Σόφι δυσκολεύεται να ταιριάξει με τα άλλα παιδιά, να προσαρμοστεί. 
Πάει να τους μιλήσει στο σχολείο, αλλά οι λέξεις σκαλώνουν στον λαιμό 
της. Μια μέρα όμως που η Σόφι ονειρεύεται άγρια χιονισμένα δάση, 
συμβαίνει κάτι απίστευτο… 
 
Μια μαγική ιστορία για να ξεπεράσετε την ντροπαλότητά σας, να κάνετε 
νέους φίλους και, το πιο σημαντικό, να βρείτε τη φωνή σας.

ΝΕΟ723002

Όλοι εμείς
Gökçe İrten
Εικον/ση: Gökçe İrten
Μτφρ.: Αργυρώ Πιπίνη

Σελίδες: 40
Σχήμα: 21x25
Ηλικία: 4+

Όπου κι αν μένουμε, όποιοι κι αν είμαστε, 
όλοι ζούμε αυτή τη μεγάλη περιπέτεια που λέγεται ζωή. 
  
Μια ιστορία για το πόσο ίδιοι είναι όλοι οι άνθρωποι 
μέσα στη διαφορετικότητά τους. 
Μια ιστορία για όλα αυτά που μας ενώνουν, για Όλους εμάς.

ΝΕΟ10/2022 10/2022
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721005

Σειρά Ο ΜΙΚΡΟΣ ΣΕΡΛΟΚ
Βρες τις λύσεις στα μυστήρια παρέα με τον μικρό Σέρλοκ!
Ο μικρός Σέρλοκ είναι 7 χρονών. Λύνει μυστήρια από μωρό!  Ο πατέρας 
του, ο διάσημος Σέρλοκ Χολμς, του έχει μάθει τα πάντα. Κι όπως όλοι οι 
ντετέκτιβ, δεν πάει πουθενά χωρίς τον μεγεθυντικό φακό του!

Φάντασμα στο λούνα παρκ
Pascal Prevot 
Εικον/ση: Art Grootfontein
Μτφρ.: Ελένη Μπακογεώργου

Σελίδες: 48
Σχήμα: 14x19
Ηλικία: 7+

Ο μικρός Σέρλοκ ακούει τον μπαμπά του να μιλάει 
στο τηλέφωνο: αρνείται να αναλάβει μια υπόθεση –
«Φάντασμα στο λούνα παρκ; Λυπάμαι, δεν πιστεύω 
στα φαντάσματα!» Ενθουσιασμένος, ο μικρός Σέρλοκ
πηγαίνει στο λούνα παρκ με τους φίλους του. 
Κι έτσι, ξεκινά μια περιπέτεια… σούπερ συναρπαστική!

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

721006

Το μυστήριο με τις πατάτες

Στην επιστροφή από τα ψώνια με τον μπαμπά, η σακούλα του μικρού Σέρλοκ 
σκίζεται κι οι πατάτες κουτρουβαλάνε στα σκαλιά! Όταν πάει να τις μαζέψει, 
ακούει δύο φωνές που κάτι περίεργο κανονίζουν… Τα μάτια του αστράφτουν! 
Τι μυστήριο είναι αυτό; Δεν μένει παρά να το ανακαλύψει…

721007

Το σεντούκι με τα μυστικά

Ο μικρός Σέρλοκ και η παρέα του βρίσκουν 
ένα μυστήριο σεντούκι στην αυλή του σχολείου. Δυστυχώς, το σεντούκι έχει λουκέτο
με κωδικό. Θα καταφέρουν τα παιδιά να βρουν τον κωδικό και να αποκαλύψουν 
το περιεχόμενό του; 
Η περιπέτεια μόλις ξεκινάει!

721008

Το μυστήριο με τα χρυσόψαρα

Ο μικρός Σέρλοκ και ο Μάικ Γουάτσον ανακαλύπτουν ότι κάποιος άγνωστος μπήκε
στο σχολείο τους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την επόμενη μέρα τι έκπληξη! 
Μέσα στη γυάλα δεν κολυμπούν πια τέσσερα, αλλά πέντε χρυσόψαρα!
Ώρα για μια απίθανη περιπέτεια…

11/2022

10/2022

ΝΕΟ

ΝΕΟ
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150001

Kοκκινοσκουφίτσα

Περιέχει: 
-  Εικονογραφημένο παραμύθι
 36 σελίδων με δραστηριότητες, 
 στα ελληνικά και τα αγγλικά
-  20 κομμάτια puzzle
 με διάσταση 37 x 26 εκ.

Αγαπημένα Παραμύθια!
Μια σειρά βιβλιοπαιχνιδιών με πολύχρωμη 
εικονογράφηση, διασκεδαστικές δραστηριότητες και 
ένα μεγάλο παζλ!
Αφού διαβάσουν τα διασημότερα κλασικά 
παραμύθια, όπως τα «Κοκκινοσκουφίτσα», «Πινόκιο», 
«Σταχτοπούτα» και «Τα τρία γουρουνάκια», τα παιδιά 
μπορούν να ασχοληθούν με τις δραστηριότητες 
που θα βρουν στο βιβλίο και να ολοκληρώσουν ένα 
μεγάλο παζλ με μια εικόνα της ιστορίας. 
Τα κείμενα των παραμυθιών έχει επιμεληθεί η 
συγγραφέας Ιωάννα Δεδέκα και είναι γραμμένα τόσο 
στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά!

150002

Πινόκιο
150003

Σταχτοπούτα
150004

Τα τρία γουρουνάκια

3+ 1

ΒΙΒΛΙΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
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719003

Σειρά ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑ
Η Μία Φαντασία σε καλωσορίζει στον υπέροχο μαγικό κόσμο της. 
Είναι χαμογελαστή, έχει τα πιο απίθανα κατοικίδια και μπορεί και τους μιλάει. 
Πώς γίνεται αυτό; Είναι πολύ απλό: η Μία είναι μια μικρή μαθητευόμενη ΜΑΓΙΣΣΑ! 
Ετοιμάσου να την ακολουθήσεις στις πιο απίθανες περιπέτειες!

Τι παράξενη φίλη! 
Elisenda Roca 
Εικον/ση: Betowers
Μτφρ.: Κλεοπάτρα Ελαιοτριβιάρη

Σελίδες: 120
Σχήμα: 15x21,5
Ηλικία: 7+

Πολλά μπορούν να συμβούν όταν δίπλα σε μια οικογένεια μάγων μετακομίζει μια οικογένεια 
άμαγων. Το σίγουρο είναι πως ΟΛΑ διορθώνονται με το κατάλληλο μαγικό ξόρκι. Ή μήπως όχι; 
Η Μία Φαντασία είναι εδώ για να σε ξεναγήσει στον πολύχρωμο μαγικό κόσμο της! 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

719004

Ένα κρονκ στο σχολείο!

Το Σχολείο του Δάσους υποδέχεται τη Μία στην Α’ Δημοτικού. Εκεί, όμως, την περιμένει 
ένα κρονκ! Ακολούθησε τη Μία και την παρέα της για να μάθεις με ποιον τρόπο 
κατάφεραν να μεταμορφώσουν το κρονκ σε φίλο τους!

NEA
ΣΕΙΡΑ

10/2022

11/2022



150017

Σειρά ΔΙΑΒΑΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ
ΕΛΛΑΔΑ PUZZLE 180XL 
Περιέχει: 
- Εικονογραφημένο βιβλίο
32 σελίδων 
με δραστηριότητες
- 180 κομμάτια puzlle
με διάσταση 52 x 54 εκ.

Πάρε τη βαλίτσα σου και ετοιμάσου να εξερευνήσεις 
την Ελλάδα και τους θησαυρούς της. Φτιάξε το παζλ 
με τον χάρτη της Ελλάδας και ταξίδεψε με το βιβλίο 
που περιέχεται σε μοναδικά μνημεία και αξιοθέατα 
της χώρας μας. Μέσα στο βιβλίο σε περιμένουν ακόμα 
δύο παιχνίδια καθώς και μία δοκιμασία για να βρεις 
τον κρυμμένο θησαυρό.

7+ 1

52 x 54 εκ.

150020
Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ ΤΗΣ PUZZLE 50XL 

8+ 1

9+ 1

40 41

Περιέχει: 
- Εικονογραφημένο βιβλίο
32 σελίδων 
με δραστηριότητες
- 50 κομμάτια puzlle
με διάσταση 52 x 60 εκ.

150018
ΕΥΡΩΠΗ PUZZLE 180XL 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

NEA
ΣΕΙΡΑ

Πάρε τη βαλίτσα σου και ετοιμάσου να εξερευνήσεις την 
Ευρώπη και τους θησαυρούς της. Φτιάξε το παζλ με τον 
χάρτη της Ευρώπης και ταξίδεψε με το βιβλίο που περιέχεται 
σε μοναδικά μνημεία και αξιοθέατα της ηπείρου μας. Μέσα 
στο βιβλίο σε περιμένουν ακόμα δύο παιχνίδια καθώς και 
μία δοκιμασία για να βρεις τον κρυμμένο θησαυρό.

150019
ΚΟΣΜΟΣ PUZZLE 180XL 

Πάρε τη βαλίτσα σου και ετοιμάσου να εξερευνήσεις 
τη γη μας και τους θησαυρούς της. Φτιάξε το παζλ 
με τον χάρτη του κόσμου και ταξίδεψε με το βιβλίο 
που περιέχεται σε μοναδικά μνημεία και αξιοθέατα 
του πλανήτη. Μέσα στο βιβλίο σε περιμένουν ακόμα 
δύο παιχνίδια καθώς και μία δοκιμασία για να βρεις τον 
κρυμμένο θησαυρό.

4+ 1

Πάρε τη βαλίτσα σου και ετοιμάσου να εξερευνήσεις την Ελλάδα και να γνωρίσεις τα 
ζώα της. Φτιάξε το παζλ με τον χάρτη της Ελλάδας και τα ζώα της και μάθε μέσα από 
το βιβλίο που περιέχεται για τα ζώα της χώρας μας. Μέσα στο βιβλίο σε περιμένουν 
ακόμα δραστηριότητες και παιχνίδια για ακόμα μεγαλύτερη διασκέδαση.



Η περσική εισβολή απειλεί τις ελληνικές πόλεις! 
Διάβασε για την περήφανη αντίσταση των 
τριακοσίων του Λεωνίδα και των υπόλοιπων 
Ελλήνων που πολεμήσαν στο πλευρό τους, 
κι ύστερα παίξε το διασκεδαστικό παιχνίδι 
γνώσεων!

150015

1821: Πρόσωπα και μάχες
της Επανάστασης

Μάθε όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις για τον απελευθερωτικό αγώνα 
των Ελλήνων! Διάβασε για τις μεγαλύτερες στιγμές και τις σημαντικότερες 
προσωπικότητες του Αγώνα, λύσε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, κι 
ύστερα παίξε ένα διασκεδαστικό παιχνίδι γνώσεων για το 1821!

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ

ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΕΙ 
• Σκληρόδετο βιβλίο γνώσεων

  με εκπαιδευτικές δραστηριότητες

• Επιτραπέζιο παιχνίδι

• Αφίσα - χάρτης

8+ 2-6 30’

150009

Η Μάχη των Θερμοπυλών

ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 
• Σκληρόδετο βιβλίο γνώσεων

  με εκπαιδευτικές δραστηριότητες

• Επιτραπέζιο παιχνίδι

• Αφίσα - χάρτης

ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΔΙΣ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

150008

Η Μάχη του Μαραθώνα

8+ 2-6 30’

Η περσική εισβολή απειλεί τον ελλαδικό χώρο! 
Διάβασε για την απίστευτη νίκη των Ελλήνων 
επί των Περσών, στη μάχη που αναχαίτισε 
τον περσικό κίνδυνο και έγινε αφορμή για τον 
πρώτο μαραθώνιο δρόμο, κι ύστερα παίξε το 
διασκεδαστικό παιχνίδι γνώσεων! 

8+ 2-6 20’

42 43

ΒΙΒΛΙΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ



Η έκβαση της περσικής εισβολής στην Ελλάδα 
κρίνεται στη σημαντικότερη ναυμαχία για 
τις τύχες του αρχαίου κόσμου. Διάβασε 
πώς οι Έλληνες κατάφεραν να νικήσουν το 
πολυπληθέστερο ναυτικό εκείνης της εποχής, 
κι ύστερα παίξε το διασκεδαστικό παιχνίδι 
γνώσεων!

150010

Μέγας Αλέξανδρος

Μάθε για τις κατακτήσεις του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, του μεγαλύτερου Έλληνα 
στρατηλάτη! Διάβασε την ιστορία του, από τη 
Μακεδονία έως τα πέρατα του τότε γνωστού 
κόσμου, κι ύστερα παίξε το διασκεδαστικό 
παιχνίδι γνώσεων!

150011

Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας

8+ 2-6 20’

ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 
• Σκληρόδετο βιβλίο γνώσεων

  με εκπαιδευτικές δραστηριότητες

• Επιτραπέζιο παιχνίδι

• Αφίσα - χάρτης

150006

Θησέας και Μινώταυρος

8+ 2-5 30’

Η ιστορία και τα κατορθώματα του Θησέα, του 
μυθικού βασιλιά της Αθήνας! Διάβασε για τη 
συναρπαστική ζωή του διάσημου ήρωα που 
νίκησε τον Μινώταυρο, κι ύστερα παίξε το 
διασκεδαστικό παιχνίδι γνώσεων!

150005

Ηρακλής

Ο θρύλος του σημαντικότερου ήρωα της αρχαίας 
Ελλάδας ζωντανεύει σε ένα βιβλίο γεμάτο επικές 
εικονογραφήσεις! Διάβασε για τους άθλους του 
Ηρακλή, λύσε τις δραστηριότητες του βιβλίου, 
κι ύστερα παίξε το διασκεδαστικό παιχνίδι 
γνώσεων! 

8+ 2-6 30’

ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 
• Σκληρόδετο βιβλίο γνώσεων

  με εκπαιδευτικές δραστηριότητες

• Επιτραπέζιο παιχνίδι

• Αφίσα - χάρτης

ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΥΙΝ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

44 45

8+ 2-6 30’

ΒΙΒΛΙΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ



150007

Τρωικός Πόλεμος

8+ 2-6 30’

Ο Πάρις κλέβει την Ωραία Ελένη και οι Έλληνες 
επιτίθενται στην Τροία! Διάβασε για τον 
Δούρειο Ίππο και την άλωση της Τροίας, λύσε 
τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του βιβλίου, 
κι ύστερα παίξε το διασκεδαστικό παιχνίδι 
γνώσεων!

150012

Το ταξίδι του Οδυσσέα

8+ 2-6 30’

Ο πολυμήχανος Οδυσσέας προσπαθεί να 
επιστρέψει στην Ιθάκη! Διάβασε για το 
διασημότερο ίσως ταξίδι του κόσμου, για τον 
ήρωα που ξεπέρασε όσα εμπόδια χρειάστηκε 
προκειμένου να ξαναδεί την πατρίδα του, 
κι ύστερα παίξε το διασκεδαστικό παιχνίδι 
γνώσεων!

ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 
• Σκληρόδετο βιβλίο γνώσεων

  με εκπαιδευτικές δραστηριότητες

• Επιτραπέζιο παιχνίδι

• Αφίσα - χάρτης

150016

Αργοναυτική Εκστρατεία

150013

Οι θεοί του Ολύμπου

Ανακάλυψε τους ολύμπιους θεούς και κέρδισε 
την εύνοιά τους. Διάβασε για τη δημιουργία τους, 
τις μάχες με τους Τιτάνες και τους Γίγαντες, για τις 
δυνάμεις και τις ιδιαιτερότητές τους, κι ύστερα 
παίξε το διασκεδαστικό παιχνίδι γνώσεων!

Ο Ιάσονας σαλπάρει από την Ιωλκό για την 
Κολχίδα, αναζητώντας το Xρυσόμαλλο Δέρας! 
Διάβασε για την απίστευτη εκστρατεία του 
Ιάσονα και των μεγαλύτερων Ελλήνων ηρώων 
που επάνδρωσαν την Αργώ, το ξακουστό πλοίο, 
κι ύστερα παίξε το διασκεδαστικό παιχνίδι 
γνώσεων!

8+ 2-6 30’

8+ 2-6 30’

ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 
• Σκληρόδετο βιβλίο γνώσεων

  με εκπαιδευτικές δραστηριότητες

• Επιτραπέζιο παιχνίδι

• Αφίσα - χάρτης

46 47

ΒΙΒΛΙΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
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Οι πρώτες χριστουγεννιάτικες ιστορίες 
για μικρά παιδιά, γεμάτες τρυφερότητα 
και χιούμορ, μ’ ένα σωρό χαριτωμένα
ζωάκια που θα τα ταξιδέψουν 
στον κόσμο του παραμυθιού.

15 ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣΙΣΤΟΡΙΕΣ

717001

Ιστορίες Χριστουγέννων
Ghislaine Biondi,
Karine-Marie Amiot, Pascal Brissy, 
Εικον/ση: Marie Morey, Estelle Tchatcha,
Berengere Lamy de la Chapelle
Μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς

Σελίδες: 96
Σχήμα: 16x20
Ηλικία: 2+ 9 786185 568191

ISBN 978-618-5568-19-1

Αύριο ξημερώνουν Χριστούγεννα. 
Ο μεγάλος αρκούδος ψάχνει ένα ωραίο έλατο. 
Όταν ξαφνικά…
«ΟΟΟΧΧΧ!» μπήγει μια φωνή.
Και μπαμ, σωριάζεται κάτω! Και δεν μπορεί 
να κουνήσει ούτε το δαχτυλάκι του. 
Μένει καρφωμένος στο χιόνι. 
Όλα τα ζώα τρέχουν να βοηθήσουν
τον φίλο τους. 
Και το ρεβεγιόν στήνεται γύρω του…

733001

Αληθινά Χριστούγεννα
Catherine Metzmeyer
Εικον/ση: Hervé Le Goff
Μτφρ.: Άγγελος Αγγελίδης, Μαρία Αγγελίδου

Σελίδες: 32
Σχήμα: 23,4x29,8
Ηλικία: 3+

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΝΕΟ10/2022
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ΚΟΥΡ∆ΙΣΕ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΕ

709001

Ιστορίες από το Μουσικό Κουτί:
Ο Καρυοθραύστης
Lily McArdie
Εικον/ση: Bodil Jane
Μτφρ.:  Άγγελος Αγγελίδης, Μαρία Αγγελίδου

Σελίδες: 24
Σχήμα: 24x28
Ηλικία: 4+

Έλα μαζί μου σε χώρα μαγική.
Με το έλκηθρό μου το χρυσό εκεί θα πάμε.
Το σέρνουν τάρανδοι ψηλά στον ουρανό.
Έλα και μην αργείς! Εμπρός, πετάμε!

H μαγεία της μουσικής γίνεται δική σου χάρη σ’ αυτό
το διαδραστικό βιβλίο και τις κουρδιστές μελωδίες του,
που θυμίζει τα παλιά αγαπημένα μουσικά κουτιά.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΚΟΥΡ∆ΙΣΕ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΕ

709002

Ιστορίες από το Μουσικό Κουτί:
H νύχτα των Χριστουγέννων
Clement C. Moore
Εικον/ση: Raquel Martin
Μτφρ.: Άγγελος Αγγελίδης, Μαρία Αγγελίδου

Σελίδες: 24
Σχήμα: 24x28
Ηλικία: 4+

Χριστούγεννα! Παραμονή!
Το σπίτι σιωπηλό… 
Άχνα δεν ακούγεται.
Το παραμικρό! 

Η μαγεία της μουσικής γίνεται δική σου χάρη σ’ αυτό το διαδραστικό βιβλίο. 
Κούρδισε και άκουσε το «Γιορτινά τραγούδια ηχούνε» απολαμβάνοντας
αυτήν την κλασική ιστορία.

ΝΕΟ10/2022
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