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Αστέρια και Πλανήτες
Simon Holland
56 Έγχρωμες σελίδες, 20 x 26 cm, 
Δέσιμο: σκληρό εξώφυλλο

12,00 �

Ανακαλύψτε το Σύμπαν και εξερευνήστε τα θαύματά 
του με τα δικά σας μάτια, μέσα από το βιβλίο Αστέρια 
και Πλανήτες. Πρόκειται για μια επιτυχημένη έκδοση 
του διεθνούς κύρους εκδοτικού οίκου Dorling Kinders-
ley (DK), την οποία μεταφράσαμε στα ελληνικά.

Το βιβλίο αυτό σας ταξιδεύει στο ηλιακό μας σύστημα 
και σας αποκαλύπτει τα μυστικά του Ήλιου και των 
πλανητών. Σαν ειδικός ξεναγός, σας παρουσιάζει τα 
τεράστια ηφαίστεια της Αφροδίτης και τις πελώριες 
καταιγίδες στον Δία, αλλά και τις φάσεις της Σελήνης 
και τις αποστολές αστροναυτών στο διάστημα.
Όμως, το ταξίδι συνεχίζεται και πέρα από το ηλιακό μας 
σύστημα: στα μακρινά αστέρια, σε άλλους γαλαξίες, 
στα όρια του Σύμπαντος.
Απογειωθείτε και κάντε ένα φανταστικό ταξίδι στο 
Σύμπαν!

Ιδανικό βοήθημα για σχολικές εργασίες (πρότζεκτ) 
και γενικά για τους μαθητές (και για τους γονείς) που 
ενδιαφέρονται για το διάστημα.

ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Η Σελήνη
Robert Estalella
32 έγχρωμες σελίδες, 
21 x 29 cm, 
Δέσιμο: Σκληρό 
κάλυμμα

11,00 �

Tι είδους επιδράσεις έχει η Σελήνη στη Γη; Πως επηρεάζει 
η Γη τη Σελήνη; Βρείτε τις απαντήσεις μέσα σε αυτό το 
βιβλίο, μαζί με στοιχεία που αφορούν τη σύσταση της 
Σελήνης, το μέγεθός της και την απόστασή της από τη Γη. 
Φτιάξτε τα δικά σας μοντέλα της Γης και της Σελήνης και 
αναπαραστήστε τη δική σας έκλειψη Σελήνης.

Τα Αστέρια
Robert Estalella
32 έγχρωμες σελίδες, 
21 x 29 cm, 
Δέσιμο: Σκληρό 
κάλυμμα

11,00 �

Πώς τα αστέρια γεννιούνται, ζουν και τελικά πεθαίνουν; 
Πως υπολογίζουμε τις αποστάσεις ανάμεσα στη Γη και τα 
αστέρια – αυτά που είναι κοντά και εκείνα που είναι πολύ 
μακριά; Θα μάθετε πώς να διαχωρίζετε τους αστέρες ως 
προς το χρώμα τους και το μέγεθός τους, να αναγνωρίζετε 
τα πιο λαμπρά νεφελώματα, και θα γνωρίσετε μια 
αμφιλεγόμενη θεωρία – την ύπαρξη των μαύρων 
τρυπών. Φτιάξτε απλά όργανα που θα σας βοηθήσουν να 
παρατηρήσετε τον ουρανό.

Κεντρικό κατάστημα: 
Αντ. Τρίτση 15-17, Φοίνικας, έναντι κλειστού γηπέδου 

μπάσκετ ΠΑΟΚ,  Τηλ.: 2310 541 826

e-mail: info@planitario.gr | website:  www.planitario.gr

Κύπρος: 1010 Asteroskopeion
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Μια Γιορτή στη Γειτονιά του Ήλιου
Ελένη Πιτσιδοπούλου
36 έγχρωμες σελίδες, 
22x 22 cm, Δέσιμο: Σκληρό κάλυμμα

12,00 �

Ο Φώτης γίνεται 6 χρονών και ανυπομονεί να γιορτάσει 
τα γενέθλιά του. Όμως μια ξαφνική κακοκαιρία του 
χαλάει τα σχέδια. Οι δρόμοι αποκλείονται εξαιτίας του 
χιονιού κι οι καλεσμένοι του δεν μπορούν να έρθουν. 
Γκλιν γκλον, ακούγεται το κουδούνι. Ποιος μπορεί να 
είναι;

www.planitar io.gr



Ένα παιδί μιλάει με τ’ άστρα
Σ. Αυγολούπη, Καθηγητή Α.Π.Θ.
32 έγχρωμες σελίδες, 
22x 29 cm, Δέσιμο: Σκληρό κάλυμμα

12,00 �

Το βιβλίο αυτό αναδεικνύει τις ομοιότητες που έχουν 
οι ζωές των αστεριών με τις ζωές των ανθρώπων. 
Τα αστέρια, όμοια με τους ανθρώπους, γεννιούνται, 
κάνουν αταξίες, μεγαλώνουν, ωριμάζουν και 
γηράσκουν. Και στις δύο κοινωνίες, των αστεριών 
και των ανθρώπων, αυτό που έχει σημασία είναι να 
λάμψουν στη ζωή τους.

Το ρολόι του ουρανού
Σ. Αυγολούπη Καθηγητή Α.Π.Θ.
32 έγχρωμες σελίδες,  
22x 29 cm, Δέσιμο: Σκληρό κάλυμμα

12,00 �

Το ρολόι του ουρανού μετράει τον χρόνο με την κίνηση 
των σωμάτων του ηλιακού μας συστήματος στον 
χώρο. Τα γρανάζια του ουρανού γυρίζουν αδιάκοπα, 
προκαλούν φαινόμενα και ρυθμίζουν τη ζωή πάνω 
στη Γη! Εκεί μπλέκονται ο Ήλιος, οι πλανήτες, το 
γήινο οικοσύστημα, οι δορυφόροι των πλανητών, η 
Σελήνη και οι φάσεις της, οι εκλείψεις, οι παλίρροιες, 
οι αστεροειδείς, οι μετεωρίτες, οι βροχές διαττόντων, 
οι κομήτες, οι νόμοι της κίνησης, η σοφία, η αλήθεια, η 
ομορφιά και η γνώση.

12,00 �

Ο Γιος της Αστερόσκονης, 
Η ιστορία του σύμπαντος για παιδιά
Σ. Αυγολούπη Καθηγητή Α.Π.Θ.
32 έγχρωμες σελίδες,  
22x 29 cm, Δέσιμο: Σκληρό κάλυμμα

Ένα άτομο ασβεστίου περιπλανήθηκε επί 
δισεκατομμύρια χρόνια, περισσότερα από την ηλικία 
του ηλιακού μας συστήματος, για να καταλήξει σε 
ένα από τα δόντια του μικρού Γιαννάκη. Επιστημονική 
φαντασία;
Όχι, βέβαια. Είμαστε φτιαγμένοι από αστερόσκονη, 
είναι γεγονός! Ναι, συχνά η πραγματικότητα ξεπερνάει 
τη φαντασία.

12,00 �

Ο Δασιλιάς της Γης 
Σ. Αυγολούπη, Καθηγητή Α.Π.Θ.
32 έγχρωμες σελίδες,  
22x 29 cm, Δέσιμο: Σκληρό κάλυμμα

Με το τρίτο του βιβλίο, «Ο Δασιλιάς της Γης», ο 
συγγραφέας μάς καλεί να εστιάσουμε την προσοχή 
μας στον πλανήτη μας. Ποιο είναι το πιο σημαντικό 
στοιχείο για τη ζωή πάνω στη Γη; Το χώμα, το νερό και ο 
άνεμος παλεύουν μεταξύ τους για να κερδίσουν αυτόν 
τον τίτλο. Άλλο, όμως, είναι το στοιχείο που έχει τη 
μεγαλύτερη δύναμη. Άλλος είναι ο βασιλιάς της Γης.


