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Καλό Πάσχα!
 

Σας στέλνουμε τον σαρακοστιανό και πασχαλινό μας κατάλογο για το 
2022 και μαζί τους τις πιο θερμές ευχές μας για Καλή Ανάσταση στην 
πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο!

Θα βρείτε βιβλία για όλες τις ηλικίες, γραμμένα από συγγραφείς που 
έχουν βαθιά γνώση της ελληνικής γλώσσας αλλά και της παιδικής ψυ-
χής. Εικονογραφημένα από εξαίρετους εικονογράφους που ζουν και 
εμπνέονται από τα ήθη του λαού μας.

Και δύο σημαντικά βιβλία για τους ενηλίκους: Πάσχα το ρωμέϊκο του 
κυρ Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και Ιδού αναβαίνομεν εις την Ανά-
στασιν του π. Ευάγγελου Παπανικολάου. Χριστός Ανέστη!
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Ιδού αναβαίνομεν 
είς την Ανάστασιν
Ο π. Ευάγγελος Παπανικολάου είναι ιερέας της 

Ορθόδοξης Εκκλησίας, που διακονεί την Ιεραποστο-

λή στο Καμερούν της Αφρικής. Όμως οι περιστάσεις 

το έφεραν να μείνει κοντά μας και να μας εμψυχώνει 

με τις ομιλίες του, ενσαρκώνοντας στη σύγχρονη 

εποχή τη φράση του αποστόλου Παύλου: «Θέατρον 

εγεννήθημεν τω κόσμω και αγγέλοις και ανθρώ-

ποις» (Α ’ Κορ. 4, 9). Πράγματι ο πατήρ Ευάγγελος 

δεν διστάζει να κηρύξει, να φωνάξει, να αυτοσαρ-

καστεί, με στόχο να μας θυμίσει ποιοι είμαστε και 

προς τα πού πορευόμαστε. Και πάνω από όλα να 

μας θυμίσει την άπειρη αγάπη του Κυρίου μας. Δεν 

είναι δικές του επινοήσεις τα όσα λέγει, μελετάει 

πολύ και επίπονα, έχει ακούσει φωτισμένους αγίους, αλλά και ιερείς με φώτιση Θεού, που δεν 

έχουν ακόμη αγιοκαταχθεί. Και όλη αυτή την κοπιώδη μελέτη των Γραφών και της Παράδοσης 

μας τη μεταφέρει και μας τη δίνει όπως ένας γονιός ταΐζει το παιδί του με το κουταλάκι, λέγοντας 

του ιστορίες και κάποτε μάλιστα κάνοντάς το και να γελάει. Σε αυτό το βιβλίο ο πατήρ Ευάγγελος 

μας προσκαλεί να ζήσουμε μαζί με τους Αποστόλους τα Πάθη του Κυρίου και μέσα από αυτά να 

ξαναβρούμε το δικό μας, αναστημένο πρόσωπο. Είθε. Τα έσοδα του συγγραφέα από αυτό το βιβλίο 

θα προσφερθούν υπέρ των έργων της Ιεράς Μητροπόλεως Καμερούν.

Πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου

Κ.Β.: 41295, 16,70€
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Πάσχα Ρωμέικο
Ο τόμος αυτός είναι καρπός μίας αυθόρμητης 

ανάγκης να ξεκινήσουμε ένα προσκύνημα στα 

πασχαλινά διηγήματα του Παπαδιαμάντη και να τον 

αφήσουμε να μας οδηγήσει. Επιλέξαμε οκτώ από 

τα διηγήματα αυτά: πάσχα Ρωμέικο, Χωρίς στεφάνι, 

Ο Αλιβάνιστος, Παιδική Πασχαλιά, Λαμπριάτικος 

ψάλτης, Στην Αγι-Αναστασιά, Εξοχική Λαμπρή, Η 

βλαχοπούλα. Η καλαίσθητη έκδοση συνοδεύε-

ται από ένα πλούσιο ηχητικό δίσκο που περιέχει 

την προφορική αφήγηση των διηγημάτων από 

τη Σοφία Χατζή που ασκείται να αποδώσει τον 

ρυθμό των γραπτών του Σκιαθίτη λογοτέχνη με τη 

συνοδεία της μουσικής που συνέθεσε ο Στέφανος 

Δορμπαράκης. Η έκδοση προλογίζεται από τον 

διακεκριμένο φιλόλογο και λογοτέχνη Κωνσταντίνο Γανωτή, ο οποίος μεταξύ 

άλλων σημειώνει: «Ο λαός μας εκμυστηρεύτηκε στον κυρ Αλέξανδρο 

Παπαδιαμάντη τα εσώψυχα του, όπως τον θείο έρωτα της Χριστίνας της 

δασκάλας προς τον Χριστό, που έγινε ο πιο ταπεινωμένος ανάμεσα στους 

ταπεινούς, για να στολίσει με τα λουλούδια του Επιταφίου Του το τραύμα 

της ζωής της...». Το κείμενο επιμελήθηκε ο Γιώργος Μπάρλας, ενώ το εξώ-

φυλλο εικονογράφησε η Μαριτάσα Τσιμπλάκη.

Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος

Κ.Β.: 41290, 12,00€

Αφήγηση: Σοφία Χατζή
Μουσική: Στέφανος Δορμπαράκης
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Ο Πρόλογος της Αχρίδος
Ο Πρόλογος είναι ένα αποκαλυπτικό πνευματικό 

ταξίδι. Αφηγείται κάθε ημέρα αληθινά παραδείγμα-

τα μιας διαφορετικής, ανατρεπτικής, ασκητικής ζωής. 

Γι’ αυτό και αγαπήθηκε και διαβάζεται μέχρι σήμερα 

από πολλούς διαφορετικούς αναγνώστες σε όλα 

τα πλάτη και μήκη της γης. Εμπλουτισμένος με τη 

διάκριση, την περισυλλογή, τους ύμνους και τις 

ομιλίες του συγγραφέα, φωτίζει, νοηματοδοτεί και 

ομορφαίνει την κάθε ημέρα της ζωής μας.

Αγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς

Κ.Β.: 2260, 14,20€
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3+

Κ.Β.: 38794, €4,90

Μαρίνα Παλιάκη-Μπόκια

Η κυρα-Σαρακοστή

Ένα πολύ χαριτωμένο βιβλίο της Μαρί-

νας Παλιάκη-Μπόκια παρουσιάζουν οι 

εκδόσεις Σταμούλη στη σειρά ΑΘΩΣ/

ΠΑΙΔΙΚΑ αφιερωμένο στην Σαρακοστή. 

Με αφορμή το ομώνυμο παραδοσιακό 

ημερολόγιο, μέσα από μικρά ποιήματα 

και χειροτεχνίες, τα παιδιά μαθαίνουν 

για το βαθύτερο νόημα της Σαρακοστής 

παίζοντας.
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5+

Κ.Β.: 38770, €11,90

Εφτά παπούτσια  
για την κυρά 
Σαρακοστή
Πάντα είχανε την απορία τα παιδιά αν 

η κυρά Σαρακοστή έχει πράγματι εφτά 

πόδια κάτω από το φουστάνι της. Ο 

Λάμπης όμως ήταν ο μόνος, που είχε το 

θάρρος να τη γνωρίσει και να ερευνήσει 

το μυστήριο. Το βιβλίο συνοδεύεται από 

μια αφίσα και μια χειροτεχνία.

Άννα Ιακώβου
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Κ.Β.: 39273, €12,50

Μαρίνα Παλιάκη-Μπόκια 
Ελπίδα Παλιάκη-Ιεραπετρίτη

Γιορτάζω – τραγουδώ,  
παίζω – δημιουργώ 4
Πρόκειται για το 4ο βιβλίο της επιτυχημέ-

νης σειράς. Ιστορίες, τραγούδια, παιχνίδια, 

ύμνοι, ιδέες για μαγειρική και ένα χορ-

ταστικό cd, που θα απολαύσουν γονείς 

και παιδιά στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο 

σχολείο, στην τάξη. Για ηλικίες από 5 έως 

11 ετών. Σίγουρα θα το αγαπήσουν και τα 

μικρότερα παιδιά μέσα από την ακρόαση 

του ηχητικού υλικού. 

5+
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Δανδουλάκη Κατερίνα

Το πρώτο Πάσχα
O μικρός Βενιαμίν, ένα δεκάχρονο αγόρι, ζει από κο-

ντά Το πρώΤο Πάσχα! Από τη θριαμβευτική είσοδο 

Του ΧρισΤού στα Ιεροσόλυμα μέχρι τη Σταύρωση 

και την Ανάστασή Του, διάβασε κι εσύ τη μεγαλύτε-

ρη και σημαντικότερη περιπέτεια όλων των εποχών 

και γίνει μάρτυρας της Ανάστασης! Χρωμάτισε, κόψε 

και κόλλησε Τους πρωταγωνιστές της ισΤορίες στις 

εικόνες Του βιβλίου και αναπαράστησε ξανά και 

ξανά κάθε στιγμή της, μέσα από τις κατασκευές και 

το παιχνίδι!

Κ.Β.: 39311, €9,60

10+
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Γιορτάζω – τραγουδώ, 
παίζω – δημιουργώ 6
«Ιδού ο Νυμφίος έρχεται ...» ψάλλει η γιορτινή 

παρέα γύρω από την εικόνα του Νυμφίου. «Σήμε-

ρον κρεμάται επί ξύλου...» ψελλίζουν τα παιδιά 

και βήμα -βήμα πορεύονται προς τον Γολγοθά. «Η 

ζωή εν τάφω...» όλα μαζί αναφωνούν… Και τέλος...

Χριστός ανέστη! Αληθώς ανέστη! Η γιορτινή παρέα 

με ύμνους και τραγούδια πανηγυρίζει και διαλαλεί 

το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης, συντροφιά 

με τους αγίους και τις αγίες της άνοιξης μέχρι και 

την… Πεντηκοστή! Το Γιορτάζω, τραγουδώ, παίζω, 

δημιουργώ 6 κλείνει πανηγυρικά τον πρώτο κύκλο 

της σειράς καλύπτονας την περίοδο από το Πάσχα 

ως την Πεντηκοστή με 2 υπέροχα και πλούσια Cd

Μαρίνα Παλιάκη-Μπόκια 
Ελπίδα Παλιάκη-Ιεραπετρίτη

Κ.Β.: 39825, €16,00

5+
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3+

Μαρίνα Παλιάκη-Μπόκια

Η Μεγάλη Εβδομάδα  
του Νικόλα
Ένα ταξίδι στην κάθε μέρα της Μεγάλης 

Εβδομάδας γεμάτο τρυφερότητα και 

γνώση. Τα παιδιά παρακολουθούν την 

πορεία του Χριστού προς τη Σταύρωση 

και την Ανάσταση και παράλληλα εξοι-

κειώνονται με όσα πρόκειται να ζήσουν 

εντός του ναού.

Κ.Β.: 39270, €4,90
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Το Πάσχα του Γιώργη
Αφιερωμένο στους γονείς, στα παιδιά και στους 

εθελοντές της Φλόγας Με πρόλογο για γονείς και 

παιδιά από Τον ιστορικό και συγγραφέα Σαράντο 

Ι. Καργάκο. - Φίλος, φιλία, φιλώ, αγαπώ! Η φιλία 

είναι αγάπη και η αγάπη είναι ελευθερία! Να είστε 

δεμένοι μα και λεύτεροι.... Έτσι συμβούλευε η 

νουνά τους δυο καλούς φίλους, τον Γιωργή και τον 

Παυλή. Μα ξάφνου έφυγε ο Παυλής... Κι άφησε 

κενό μεγάλο πλάι στον Γιωργή.... Κι έτσι ο μικρός 

Γιωργής μπροστά στην εικόνα του Λαζάρου στέκεται 

και προσεύχεται κι ελπίζει... - Να είναι καλά όπου 

και να είναι... Το χέρι Σου, Κύριε, ν’ απλώνεις και να 

τον σκεπάζεις... Μια ιστορία ελπίδας, πίστης, φιλίας, 

αγάπης! Το βιβλίο περιέχει ακόμη ένα ημερολόγιο 

φιλίας και πολλές άλλες ιδέες που θα ενθουσιά-

σουν τους μικρούς αναγνώστες και θα τους προτρέ-

ψουν να σκέπτονται τα μέλη της οικογένειάς τους, 

τους νονούς και τις νονές τους αλλά και τους φίλους 

τους μέσα από μια άλλη περισσότερο «δοτική» προ-

οπτική. Κεφάτη και σύγχρονη η εικονογράφηση του 

βιβλίου από την Αγγελική Δελεχά. Ένα ξεχωριστο 

Πασχαλινό δώρο για τα παιδιά μας.

Βλασταράκου Σταματίνα

Κ.Β.:2653, €10,00

8+
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Αυγό για γίγαντες  
Μια πρωτότυπη, πασχαλινή ιστορία για παιδιά 

3-8 ετών με την υπογραφή της Άννας Ιακώβου. 

Ένα καλοφτιαγμένο βιβλίο με πολύχρωμες και 

εκφραστικές εικόνες της Άγγελικής Δελεχά. Ένα 

πλούσιο Cd με αφήγηση και τραγούδια, αλλά και 

σε οργανική εκτέλεση για... καραόκε, ακόμη και 

παρτιτούρες με τις νότες για να παίξουν μικροί και 

μεγάλοι οι ίδιοι τη μουσική! Στίχοι και μουσική 

από την Άννα Ιακώβου. 

Κ.Β.: 40183,14,50 €

Άννα Ιακώβου

5+
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Πάσχα είναι...
Πάσχα Είναι... Τι να είναι άραγε; Μήπως 

τα κόκκινα αυγά; Ή τα χαρούμενα παι-

διά; Ή μήπως η κυρα-Σαρακοστή που 

άρχισε να χαμογελά και θέλει να μας 

πει… ότι ο Χριστός Ανέστη;!

Ηρώ Παπαδοπούλου

Κ.Β.: 2695, 11,60€
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Κ.Β.: 39299, 10,90€

Η ζωή του Χριστού μας
Τι θαύματα έκανε ο Χριστός; Ποια προσευχή 

μας δίδαξε; Ποιες είδαν πρώτες τον αναστημέ-

νο Χριστό; Τα παιδιά μαθαίνουν για την ζωή 

του Χριστού μας, μέσα από τις πανέμορφες 

αγιογραφίες του Τζώρτζη, που βρίσκονται στο 

καθολικό της Ι. Μ. Διονυσίου Αγίου Όρους. 

Ταυτόχρονα ξεκινούν ένα υπέροχο ταξίδι γνω-

ριμίας με την Βυζαντινή τέχνη.

Παλιάκη Μαρίνα, Παλιάκη Ελπίδα

3+
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Πάσχα στο ξωκκλήσι
Το μικρό ξωκκλήσι κινδυνεύει να γκρε-

μιστεί. Τα ζώα του δάσους μετανιώνουν 

για τις ζημιές, που του προκάλεσαν, και 

αναλαμβάνουν να επανορθώσουν. Όλο 

το χωριό έρχεται να γιορτάσει μαζί τους 

την Ανάσταση!

Κατερίνα Μουρίκη

Κ.Β.: 39320, €6,70
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O Παππούς Πετεινός 
Θυμάται...
Κάθε χρόνο, όταν πλησιάζει το Πάσχα, ο παππούς 

πετεινός διηγείται μία ιστορία από τα νιάτα του. 

Βρισκόταν, λέει, στην πλούσια αυλή του αρχιερέα 

Καϊάφα, όταν έφεραν εκεί δεμένο τον Κύριό μας, τον 

Ιησού Χριστό... Ο παππούς, νέο και ζωηρό πετεινάρι 

τότε, έζησε από κοντά μαζί με όλην την Πλάση και 

την άλογη φύση, όπως μας λέει και η Καινή Διαθή-

κη, τα Πάθη του Κυρίου, αλλά και την Ανάστασή 

Του... Σε ένα βιβλίο τρυφερό και με αφορμή την 

προφητεία του Ιησού «Πριν αλέκτορα φωνήσαι, τρις 

απαρνήσημε» («Πριν ο κόκορας λαλήσει, θα με αρ-

νηθείς τρεις φορές») ο πατήρ Αθανάσιος φέρνει το 

πιο χαρούμενο μήνυμα του κόσμου, την Ανάσταση 

του Κυρίου μας, κοντά στα μικρά μας παιδιά.

4+

π. Αθανάσιος Καρανταΐδης

Κ.Β.: 40758, €7,90
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Η πασχαλίτσα και το 
κουνελάκι 
Η Παιχνιδούπολη του κυρ-Μανώλη ήταν το πιο 

όμορφο κατάστημα της γειτονιάς. Φέτος ειδικά 

ο κυρ-Μανώλης έφτιαξε μόνος του μία κόκκινη 

πασχαλίτσα και ένα χρωματιστό κουνελάκι. Το 

Μεγάλο Σάββατο το πρωί ο κυρ-Μανώλης πήρε την 

πασχαλίτσα, την έβαλε σ’ ένα πολύχρωμο κουτί, το 

τύλιξε και το προσέφερε στην μικρή Αντιγόνη μαζί 

με τη λαμπάδα, που της αγόρασε η νονά της. Θα 

ξανασυναντηθούν άραγε πάλι οι δύο αχώριστοι 

φίλοι μας; 

Νικόλαος Βαλβαζάνης

Κ.Β.: 2748, €9,50

του κυρ-Μανώλη ήταν το πιο όμορφο κατάστημα της γειτονιάς. 

παιχνίδια για μικρά και μεγάλα παιδιά. 
Φέτος ειδικά ο κυρ-Μανώλης πήρε πολύχρωμα κομμάτια ύφασμα και 

έφτιαξε μόνος του μία 

Ήταν τόσο όμορφα τα δυο ζωάκια, που αποφάσισε να τα βάλει να 

στο κέντρο της μεγάλης βιτρίνας. 

Το Μεγάλο Σάββατο το πρωί, ο κυρ-Μανώλης πήρε την πασχαλίτσα, 

την έβαλε σ’ ένα πολύχρωμο κουτί, το τύλιξε και το προσέφερε στη 

μικρή Αντιγόνη μαζί με τη λαμπάδα που της αγόρασε η νονά της. 

Θα ξανασυναντηθούν άραγε πάλι οι δύο αχώριστοι   
φίλοι μας; 
Και η προσευχή της μικρής Αντιγόνης, άραγε θα φτάσει ως τον ουρανό; 

Είναι αλήθεια οτι ο Χριστός αγκαλιάζει τα μικρά παιδιά όταν ζητούν τη 

βοήθειά του;

K.B.: 2748
ISBN: 978-618-5404-32-1

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΕΛΕΧΑ
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Η «Παιχνιδούπολη» 

Είχε αμέτρητα 

κόκκινη πασχαλίτσα και ένα

χρωματιστό κουνελάκι.

κρατιούνται χέρι-χέρι

9 786185 404321

Β΄ ΕΚΔΟΣΗ
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Το μεγάλο όνειρο ενός 
μικρού σπόρου
Ένας μικρός σπόρος βαμβακιού, καχεκτικός μα με 

ψυχή ποτισμένη με πίστη, καταφέρνει να ριζώσει 

και να βλαστήσει πάνω σε έδαφος άγονο. Αντιμε-

τωπίζοντας πλήθος από δυσκολίες δεν σταματά 

να ονειρεύεται,να ελπίζει και να προσεύχεται. Το 

μεγάλο του όνειρο είναι να αξιωθεί με κάποιον τρό-

πο να δώσει χαρά σε όλο τον κόσμο. Άραγε θα τα 

καταφέρει; Το μεγάλο όνειρο ενός μικρού σπόρου 

ξεκινά το δύσκολο ταξίδι του χωρίς να ξέρει πως 

θα οδηγηθεί στην Ανάσταση! Η Κατερίνα Μουρίκη 

μέσα σε μια τόσο σύντομη ιστορία για μικρά παιδιά 

μας βγάζει από τα όρια του χρόνου και μας μιλά για 

αξίες αιώνιες, σοφές, χαριτωμένες. Η εικονογράφη-

ση του Σπύρου Γούση ακολουθεί με έναν ιδιαίτερα 

ευαίσθητο χρωστήρα τις λεπτές διακυμάνσεις και 

τις έννοιες του κειμένου. Και το αποτέλεσμα γίνεται 

εξίσου συναρπαστικό με το κείμενο... Το μεγάλο 

όνειρο ενός μικρού σπόρου είναι μια πασχαλινή 

ιστορία, που μπορεί να διαβαστεί ολόκληρο τον 

χρόνο, σε οποιαδήποτε στιγμή, επειδή νοηματοδο-

τεί με έναν ξεχωριστό και αναστάσιμο τρόπο τις πιο 

απλές λεπτομέρειες της ζωής μας

Κατερίνα Μουρίκη

Κ.Β.: 2652, €7,60

6+
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Δεύτε λάβετε φώς
Άγιο Φως! Το θαύμα που αιώνες τώρα επαναλαμ-

βάνεται χωρίς διακοπή. Ο πατήρ Μητροφάνης είναι 

ένας νέος από τον Πόντο που φτάνει στα Ιεροσόλυ-

μα με τα πόδια, πρόσφυγας μετά την καταστροφή 

του χωριού του. Εκεί αποφασίζει να αφιερωθεί στον 

Θεό και να γίνει Αγιοταφίτης μοναχός. Το Πάσχα του 

1926, ο πατήρ Μητροφάνης συγκλονισμένος από 

το Άγιο Φως, θέλει να δει με τα ίδια του τα μάτια το 

Μεγάλο Σάββατο μέσα στο Πανάγιο Τάφο την αφή 

του. Τότε... Μια ιστορία που είναι εμπνευσμένη από 

τις αφηγήσεις του ίδιου του πατρός Μητροφάνη 

εικονογραφημένη με πολλή χάρη από τον αρχιτέ-

κτονα και εικονογράφο Σπύρο Γούση. Ένα βιβλίο 

της βραβευμένης Άννας Ιακώβου

Ιακώβου Άννα

Κ.Β.: 38804, €7,90

9+
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Κ.Β.: 40992, €7,90

Τα βήματά μου στους 
Αγίους Τόπους
Η Μαρία είναι η δωδεκάχρονη προσκυνήτρια, που 

θέλει να ζήσει το θαύμα στους Αγίους Τόπους. Είναι 

το κορίτσι εκείνο, που θέλει να πάει και να ξαναπάει 

και αφήνει ένα κομμάτι ή ολόκληρη την καρδιά της 

Εκεί! Εκεί, που ο Ουρανός ενώνεται με τη Γη, Εκεί, 

που ακόμα και τα δέντρα και οι πέτρες μιλάνε για 

το μεγαλείο του Θεού και σε καλούν να νιώσεις ότι 

είναι Εκεί, ότι κάπου θα Τον συναντήσεις, κάπου θα 

αισθανθείς τη Χάρη Του...

Αδαμαντία Αλατάρη

12+



23

9+

Άννα Ιακώβου

Πασχαλιάτικο αεράκι  
σε κερκυραϊκό καντούνι 

Μια περιδιάβαση στα πασχαλινά έθιμα 

της Κέρκυρας μέσα από μια ιστορία γεμά-

τη ευαισθησία και χρώματα! 

Εικονογράφηση: Αγγελική Δελεχά

Κ.Β.: 41728, €7,90

Κάθε αέρας είναι καμωμένος για να φυσά στον τόπο του.

Μπορεί ένας ντροπαλός, βουνίσιος αέρας

να σεργιανίσει φυσώντας σ’ ένα κερκυραϊκό πασχαλιάτικο καντούνι,

την ώρα που χτυπούν στις εκκλησιές οι καμπάνες,

που παίζουνε οι μπάντες,

που πέφτουνε βροχή απ’ τα μπαλκόνια και σπάζουνε οι στάμνες,  

που εύχονται οι Κερκυραίοι τραγουδιστά σαν τις καρδερίνες...    

Ο Κανέλλος 

Παράξενοι που είναι καμιά φορά 
οι άνθρωποι! Να, σαν τον Κανέλλο. 
Γίνηκε έτσι από τότε που πάλεψε 
με το στοιχειό του γεφυριού κι 
αλαφιασμένος γύριζε πια στις 
ερημιές σαν το σκιαγμένο αγρίμι. 
Δύσκολο πράμα να ημερέψουν τα 
αγρίμια! Θέλουν τον τρόπο τους...

Συνέβη εις την Πόλη 

Συνέβη εις την Πόλη μια 
χειμωνιάτικη μέρα του 1919... Ο 
Νικόλας και ο Γιάννης ήταν εκεί, 
μάρτυρες μιας συγκλονιστικής 
εμπειρίας. Ένας στρατιωτικός 
ιερέας από την Κρήτη, ο παπα-
Λευτέρης Νουφράκης, λειτούργησε 
στην Αγια-Σοφιά! Τετρακόσια 
εξήντα έξι χρόνια μετά από την 
τελευταία Θεία Λειτουργία. Αυτό 
το μεγάλο γεγονός, πόθος πολλών 
γενεών, που ο λαός είχε βάλει ακόμη 
και στα τραγούδια του, Συνέβη εις 
την Πόλη!

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΕΛΕΧΑ

Β´ ΕΚΔΟΣΗ

K.B.: 41728
ISBN: 978-960-495-177-2

9789604951772
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Ανακαλύπτω τις γιορτές 2
Το μικρό αυτό και εύχρηστο βιβλίο είναι μια εξαίρε-

τη εισαγωγή στην σημασία των αγίων εικόνων της 

εκκλησίας μας για τα παιδιά. Ταυτόχρονα αποτελεί 

μια απλή και ολοκληρωμένη γνωριμία με το νόημα 

πέντε Δεσποτικών εορτών: Μεταμόρφωση Σωτή-

ρος, Βαϊοφόρος, Ανάσταση Λαζάρου, Σταύρωση, 

Ανάσταση. Ποιο γεγονός του Ευαγγελίου γιορτά-

ζουμε στις μεγάλες αυτές Δεσποτικές εορτές; Ποιο 

είναι το τροπάριο της γιορτής; Ποια σημασία έχουν 

διάφορα στοιχεία και σύμβολα που βλέπουμε 

στην εικόνα της γιορτής; Πώς θα χρωματίσουμε τα 

σχέδια; Το «Ανακαλύπτω τις γιορτές με χαρούμενες 

δραστηριότητες» μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 

τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους κατηχητές 

για να απασχολήσει δημιουργικά το παιδί στο σπίτι 

ή στην τάξη. Είναι επίσης μια ωραία ιδέα για δώρο 

των αναδόχων. Στην ίδια σειρά κυκλοφορεί και το 

πρώτο τεύχος που είναι αφιερωμένο στις εορτές 

των Εισοδίων της Θεοτόκου, του Ευαγγελισμού, των 

Χριστουγέννων, των Θεοφανείων και της  

Υπαπαντής.

Σταμάτη Σταυρούλα

Κ.Β.: 39272, €4,90

7+
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Σταυρούλα Σταμάτη

Πάσχα με γιορτινές 
κατασκευευές και 
χειροτεχνίες
Για τα παιδιά της προσχολικής και πρώτης σχολικής 

ηλικίας ένα πλούσιο βιβλίο με χειροτεχνίες, χρω-

μοσελίδες και αυτοκόλλητα για τα πασχαλινά αυγά 

σχεδιασμένα από την Αγγελική Δελεχά. Περιέχει 

επίσης μία αφίσα με δύο εικόνες της Ανάστασης 

φιλοτεχνημένες από την Χριστίνα Δουληγέρη. Το μι-

κρό αυτό βιβλίο που βρίσκεται σήμερα στην πέμπτη 

έκδοση θα απασχολήσει τα παιδιά στην τάξη ή στο 

σπίτι με ευχάριστο τρόπο εισάγοντάς τα παράλληλα 

στην εορταστική ατμόσφαιρα των ημερών.

Κ.Β.: 2712, €4,90

Με αυτοκόλλητα και αφίσα

7+
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