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8+

Κ.Β.: 39292,
€ 13,90

Από την Εγώπολη στην Εσύπολη
Μυρσίνη Βιγγοπούλου
Ο Πείσμονας είναι ένας μικρός Εγωπολίτης, που
ξεκινά να βρει την Εσύπολη με μοναδικό του εφόδιο
τη συμβουλή της βασίλισσας της Εγώπολης, να βάζει
πάντα μπροστά το ΕΓΩ του.
Με ποιον όμως τρόπο θα μπορέσει τελικά από την
Εγώπολη να φτάσει στην Εσύπολη;
Τι κόσμο θα συναντήσει σ’αυτή την τόσο διαφορετική
από τη δική του πολιτεία;
Τι νόημα θα έχει το ταξίδι του αυτό για όλους τους
κατοίκους της Εγώπολης αλλά και για τον καθένα μας;
Ας ταξιδέψουμε μαζί του!
Πρόκειται για έναν δρόμο που μπορούν να το
βαδίσουν μικροί και μεγάλοι.

8+

Κ.Β.: 39203,
€ 11,50

Από την Εσύπολη
στην Ουρανούπολη
Μυρσίνη Βιγγοπούλου
Τι έγινε τελικά ο Πείσμονας μετά το συναρπαστικό
ταξίδι του Από την Εγώπολη στην Εσύπολη; Ετοιμάζεται
τώρα για νέες περιπέτειες και θα συμπαρασύρει μαζί
του παιδιά κάθε ηλικίας καθώς αγωνίζεται να φτάσει
ακόμη πιο μακριά... Στην Ουρανούπολη.
Στο βιβλίο αυτό, ανακαλύπτουμε τα λόγια και τις
συμβουλές του αγίου Παϊσίου, χαρίζοντας στα παιδιά
τη σοφία του για την κατάκτηση των αρετών. Τι
άραγε θα συμβεί καθώς ο Πείσμονας και η παρέα του
φτιάχνουν μία σκάλα για να ανέβουν στον λόφο της
Αρετής;
Ας τους ακολουθήσουμε!

Χάρτη και οδοδείκτη για την πορεία μας αυτή θα
έχουμε κάποια από τα λόγια του αγίου Παϊσίου του
Αγιορείτου.
Το βιβλίο κυκλοφορεί ήδη στη ρωσική, αγγλική,
αραβική, σερβική, γεωργιανή, γαλλική, ρουμανική και
γερμανική γλώσσα. Σύντομα στην ιταλική και στην
ισπανική.

σε λ .

1

Νέε ς κυκ λοφορί ες
ΝΕΑ
Σ Ε Ι ΡΑ

12+

Κ.Β.: 41892

Εκείνοι που μίλησαν με τον Θεό –
Γένεση
Δημήτριος Λ. Φωτόπουλος
Αγία Γραφή... το πιο πολυδιαβασμένο βιβλίο όλων
των εποχών, αλλά και με πολλά δυσνόητα σημεία.
Κάποιες από τις διηγήσεις της ακούγονται αλλόκοτες
και ακατανόητες για τον σύγχρονο άνθρωπο. Στις
σελίδες του βιβλίου αυτού θα απολαύσουμε τις
συναρπαστικές ιστορίες των Δικαίων της Παλαιάς
Διαθήκης, Εκείνων που μίλησαν με τον Θεό, αλλά θα
πάρουμε και ξεκάθαρες απαντήσεις σε πολλά από
τα ερωτήματά μας αντλώντας από τη σοφία των
Αγίων μας.

σε λ .

2

10+
Δι’ ευχών Σεπτέμβριος - Οκτώβριος
Η σειρά που τόσο αγαπήθηκε κυκλοφορεί σε
νέα μορφή με 6 τόμους.

10+

Κ.Β.: 41905
€ 14,50

Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος
Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού
«Μια φωνή στην έρημο θα φωνάζει ετοιμάστε τον
δρόμο του Κυρίου».
Με τα λόγια αυτά ο Θεός πληροφορούσε τον λαό
Του ότι λίγο πριν εμφανιστεί στον κόσμο ο Χριστός
θα έστελνε έναν μεγάλο Προφήτη. Αυτός θα καλούσε
τους ανθρώπους να ετοιμάσουν τον δρόμο της
καρδιάς τους, για να υποδεχθούν τον Χριστό. Αυτός
ο μεγάλος Προφήτης δεν ήταν άλλος από τον Άγιο
Ιωάννη, που για αυτήν ακριβώς την αποστολή του
ονομάστηκε και Πρόδρομος.

5+

Κ.Β.: 41713
€ 13,50

Στην κιβωτό του Νώε
ήμουν εκεί!
Άννα Ιακώβου
Θα ήθελες να ζούσες στα χρόνια του παππού Νώε;
Να γίνεις επιβάτης στο πιο παράξενο πλοίο του
κόσμου και να έχεις συνταξιδιώτες σου όλα τα ζώα
και τα πουλιά της γης;
Έλα μαζί μας σε τούτο το ταξίδι κι όταν ρίξουμε
άγκυρα, θα μπορείς με καμάρι να λες σε όλους:
– Ήμουν κι εγώ εκεί!

σε λ .

3

9+

Κ.Β.: 41913
€ 12,00

Το καράβι της ελπίδας

σε λ .

4

7+

Κ.Β.: 41891
€ 12,80

Επιστροφή στα ψηλά βουνά

Μυρσίνη Βιγγοπούλου

Μαρία Π. Γαλίζη

Το καράβι σήκωσε άγκυρα και άνοιξε πανιά και σαν
δελφίνι γλίστρησε στου Αιγαίου τα νερά. Η γιαγιά
Μυρσίνη, συνεχίζοντας τις ιστορίες και τα παραµύθια
της, αυτή τη φορά µας ταξιδεύει στη Μεγαλόνησο.
Παιδιά από την Ελλάδα και την Κύπρο ενώνουν τις ζωές
τους και µαθαίνουν πώς να ξεπερνούν τις δυσκολίες και
τα προβλήµατα της καθηµερινότητάς τους.

Πέτρινα γεφύρια κι άγρια ρίγανη, καλοκαιρινά
πανηγύρια και το φως του καντηλιού, το πρωινό
λάλημα του κόκορα και η πεντανόστιμη μαρμελάδα
βερίκοκο...Πόσα έζησαν ο Μανώλης, η Θάλεια και ο
μικρός Παντελής τις μέρες του φετινού καλοκαιριού!
Τα τρία παιδιά θα κρατήσουν τις πολύτιμες αναμνήσεις
τους σαν φυλαχτό για το φθινόπωρο και τον χειμώνα,
που θα βρίσκονται στην πόλη. Αλλά και για ολόκληρη
τη ζωή τους... Όσα έζησαν φέτος το καλοκαίρι θα γίνει
ένα φυλαχτό, που θα το κρατήσουν για πάντα!

9+

Κ.Β.: 41922

9+

Κ.Β.: 41723
€ 13,50

Η Σοφία και οι τρεις
ατρόμητες κόρες της

Κέλτικα Παραμύθια

Κατερίνα Μουρίκη

Υπήρξε μία εποχή, που είχεν εξαπλωθεί στην Ουαλία,
στη Σκωτία και στην Ιρλανδία η φυλή των Κελτών. Όταν
το Δυτικό Ρωμαϊκό κράτος έγινε χριστιανικό, πήραν τον
Χριστιανισμό και μεταμορφώθηκαν σε έναν ευλαβέστατο
και ειρηνικό λαό: Το Λαν και οι Δρυίδες, η Αγία Γκομπνάτα,
η Αγία Μελλαγγέλα, ο Άγιος Πατρίκιος, ο Άγιος
Κέβιν... Τα Κέλτικα παραμύθια έχουν συντεθεί από
μοτίβα συναξαριών και από παραμυθιακά σενάρια,
για να δείξουν το γενικότερο κλίμα μέσα στο οποίο
αναπτυσσόταν αυτός ο Χριστιανικός πολιτισμός,
τόσο μακριά από εμάς, ώστε να φαίνεται εξωτικός.

Ποια ήταν η αρχόντισσα Σοφία με τις τρεις λατρεμένες
κόρες της, Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη; Πώς ζούσαν στην
πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας τα χρόνια των
διωγμών των Χριστιανών; Τι ήταν οι Αγάπες και σε ποιον
τόπο γίνονταν αρχικά; Με ποιον τρόπο τα τρία κορίτσια
και η μητέρα τους θα δείξουν τη δόξα του Κυρίου
μπροστά στα μάτια του Αυτοκράτορα Αδριανού; Όλα
αυτά και άλλα πολλά θα τα συναντήσετε διαβάζοντας
τούτη την αληθινή ιστορία.

Κώστας Γανωτής, Κατερίνα Κόρμαλη

σε λ .
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Κ.Β.: 39820, € 9,90

Σ Ε Ι ΡΑ

3+

Κ.Β.: 39299, € 10,90

Μα θα ίνω από τις εικόν ες
Μαρίνα Παλιάκη
Η σειρά Μαθαίνω από τις εικόνες έχει κατακτήσει
πλέον τη θέση της ανάμεσα στις κλασικές εκδόσεις
για την παιδική βιβλιοθήκη. Αποτελείται από τρία
βιβλία, που εισάγουν τα παιδιά στην Καινή Διαθήκη. Τα
κείμενα είναι σύντομα και περιεκτικά, στηρίζονται δε εξ
ολοκλήρου στην Ορθόδοξη Παράδοση.
Τα βιβλία κυκλοφορούν ήδη στην αγγλική, ρωσική,
φινλανδική, γαλλική και σύντομα στη ρουμανική
γλώσσα.

ι κό ν ε ς
ε
ε
μ
α
ί
λ
β
ι
β
α
ι
Χαρτονέν
υ ς.
ίο υ Ό ρ ο

τ η ς Ι ε ρ ά ς Μ ο ν ή ς Δ ιο

Κ.Β.: 39821, € 10,90

σε λ .

6

ν υ σ ίο υ Α γ

Η Κ αι νή Δι αθ ήκη
Κ.Β.: 40244, € 8,90

Κ.Β.: 39311, € 9,50

Ιστορίες από την
Καπερναούμ

7+

Κ. Β. : 3915 4,

Το πρώτο Πάσχα
Κατερίνα ΔανδουλάκηΧιόνη

Κατερίνα Δανδουλάκη
-Χιόνη
Μια παρέα παιδιών ζει
κοντά στη θάλασσα
της Τιβεριάδας, στη
Γαλιλαία, τα χρόνια που
έζησε εκεί και ο Ιησούς
Χριστός και Θεός μας!
Η έκδοση περιλαμβάνει
φιγούρες έτοιμες για
χρωματισμό και ένα
παιχνίδι.

γ ια π α ιδ ιά δ η μοτ ι κού

7+

Μαζί με τον μικρό
αφηγητή του βιβλίου, τα
παιδιά μαθαίνουν για το
Πάσχα ταξιδεύοντας στα
Ιεροσόλυμα, χρωματίζοντας, κατασκευάζοντας
και παίζοντας. Η έκδοση
περιλαμβάνει φιγούρες
έτοιμες για χρωματισμό
και ένα παιχνίδι διπλής
όψεως.

Κ.Β.: 39272, € 4,90

€ 4,90

Κ .Β.: 2554

, € 5, 30

4+
Ανακαλύπτω τις γιορτές
με χαρούμενες δραστηριότητες 1, 2, 3
Σταυρούλα Σταμάτη
Τα παιδιά μαθαίνουν για τις μεγάλες δεσποτικές εορτές χρωματίζοντας με
πρότυπα εμπνευσμένα από το Δωδεκάορτο του μεγάλου αγιογράφου Θεοφάνους του Κρητός. Προσεγγίζουν τη θεολογία της κάθε εικόνας, ενώ μαθαίνουν
παίζοντας και το τροπάριό της.
Στο τρίτο βιβλίο περιέχονται τα υλικά για να κατασκευάσουν ένα ωραίο προσκυνητάρι.

σε λ .
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κάθε γονιό θα ξεκουράσουν
Χειμώνας
κός δίσκ

ο
ς

Κ.Β.: 39609, € 12,50

φια

Ψη

ακός δίσκο
φι

ς

Ψη

Καλοκαίρι

Κ.Β.: 39972, € 12,40

Καλοκαίρι

Άνοιξη
φιακός δίσ

φιακός δίσ
ς
κο

Ψη

ς
κο

Ψη

Κ.Β.: 39273, € 12,50

Κ.Β.: 38916, € 12,50

Φθινόπωρο

Πάσχα-Πεντηκοστή
φιακός δίσ
2

Ψη

φιακοί δ
ίσ
κο

ς
κο

Ψη

ι

Κ.Β.: 41036, € 12,50

Κ.Β.: 39825, € 16,00

4-5+ Γιορτάζω-τραγουδώ, παίζω-δημιουργώ
Μαρίνα Παλιάκη -Μπόκια, Ελπίδα Παλιάκη -Ιεραπετρίτη
σε λ .

8

Στην εποχή της κρίσης η σειρά αυτή είναι μια... επένδυση, αφού μαθαίνει
στα παιδιά πώς να αποκτήσουν τους μόνους ασφαλείς θησαυρούς, που δεν
εξαντλούνται όσο και αν τους χρησιμοποιήσουμε.
Με υπέροχες ιστορίες, τραγούδια, ύμνους και παιχνίδια.

ΕΙ∆ ΙΚ Η
∆ ΙΑ Κ Ρ

ΙΣΗ
ΣΤΟΥ Σ ΣΥ
ΝΤ ΕΛ
ΤΩ Ν CD ΑΠ ΕΣ ΤΕ Σ
Ο
ΤΗ Ν
ΙΕΡΑ ΑΡΧΙ
ΕΠ ΙΣ ΚΟ
ΑΘ ΗΝ Ω Ν ΠΗ

Για τα b ρέ φη

Κ.Β.: 40327
€ 7,90

4+

και τα

3-5

νήπια

Κ.Β.: 41581
€ 7,90

Μια αγκαλιά για τη Χαρά

Ένα αμπέλι όλο μέλι

Μυρσίνη Βιγγοπούλου

Μυρσίνη Βιγγοπούλου

Η Χαρά μας πήρε φόρα και την άκουσε όλη η χώρα. Όλο
γκρίνια και νευράκια μην ακούει για διδυμάκια. Η μαμά δεν
έχει χρόνο δίπλα της να παίζει μόνο και αυτή απ΄ τον θυμό
της άφησε το σπιτικό της. Με τον ξάδελφο μαζί ξεκινάνε
εκδρομή. Το φαράγγι κατεβαίνουν στη σπηλιά του αγίου
μπαίνουν. Τί γυρεύουν; Τί ζητάνε; Βλέπω να χαμογελάνε...
Όλα μας τα παραμύθια κρύβουνε και μιαν αλήθεια. Κι όλοι
εσείς που μας κοιτάτε στην παρέα μας ελάτε!

Η Μυρσίνη Βιγγοπούλου, η αγαπημένη γιαγιαΜυρσίνη των παιδιών, εγκαινιάζει την παιδική
σειρά Ιστορίες από το περιβόλι της γιαγιάς
Μυρσίνης με μια μικρή παραβολή για την
αστείρευτη αγάπη της Εκκλησίας.

φιακός δίσ
Ψη
κ
ος

Κ.Β.: 40743, € 13,40

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ
18-36
μηνών

ΤΡΊΓΛΩΣΣΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΆ / ΑΓΓΛΙΚΆ / ΡΩΣΙΚΑ

Τα πρώτα μου βήματα στην Εκκλησία
Δήμητρα Καραϊσαρίδου
Ένα πρωτότυπο και
χαριτωμένο, χαρτονένιο βιβλίο, που εισάγει
τα βρέφη 18-36 μηνών
στο περιβάλλον του
ναού και της Εκκλησίας
μας. Συνοδεύεται από
τετράχρωμη αφισούλα,
που μαθαίνει στο παιδί
να κάνει τον σταυρό
του.

4+
Τελικά... εγώ τι θα γίνω;
Ένα ψαράκι ονειρεύεται.
Αγγελική Δελεχά
Τελικά εγώ… τι θα γίνω; Μήπως
γίνω ο νέος αυτοκράτορας ή
μήπως ένας δυνατός πολεμιστής
με πελώριο στρατό; Μήπως ποιητής ή
μήπως ζωγράφος;
Ελάτε να κολυμπήσουμε στον βυθό παρέα με
το πιο μικρό ψαράκι και να ζήσουμε μαζί τα πιο
μεγάλα θαύματα!

σε λ .

9

8+

Κ.Β.: 40832
€ 8,00

Τα Λουκουμάκια της ψυχής
Αγγελική Δελεχά
Ένα χρωμοβιβλίο για καλλιτέχνες κάθε ηλικίας,
που σκοπό έχει να ξεκουράσει, να γαληνέψει και
να στηρίξει τον αναγνώστη, καθώς αναζητά λίγη
ηρεμία στην καθημερινότητά του. Χαλαρώστε
χρωματίζοντας τις σελίδες του και διαβάζοντας
μικρές, γλυκιές φράσεις, «λουκουμάκια» της
ψυχής...
Γιατί, τελικά, και η ψυχή μας αξίζει... ένα κέρασμα!

σε λ .

10

Όταν γε λάει ο ο υ ρανό ς
Σ Ε ΙΡΑ

«Γελάει ο ουρανός μ’ εκείνα, που βλέπει
να γίνονται πάνω στην Γη. Γελάμε κι εμείς,
όταν τα διαβάζουμε, και, δίχως να το
καταλάβουμε, στα ουράνια ανεβαίνουμε».

Άννα Ιακώβου

6+

Ψηφιακός δ
ί

ος

ος
σκ

φιακός δίσ
Ψη
κ

Κ.Β.: 41294
€ 12,50

ια
ηφ

κός δίσκ

Ψηφιακός δ
ί

ο

ος
σκ

ς

Ψ

Κ.Β.: 40739
€ 12,50

Κ.Β.: 40238
€ 12,50

Κ.Β.: 39846
€ 10,50

ος
σκ

Ψηφιακός δ
ί

ος
σκ

Ψηφιακός δ
ί

Κ.Β.: 40729
€ 12,80

Κ.Β.: 40730
€ 12,80

ος
σκ

Ψηφιακός δ
ί

σε λ .
Κ.Β.: 41825
€ 13,50
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Κ.Β.: 39936, € 2,90
Κ.Β.: 41038
€ 8,50

4+

Κ.Β.: 41921

Προσευχή είναι...

Στου σπιτιού την αγκαλιά

Κατερίνα Μουρίκη

Κατερίνα Μουρίκη

Προσευχή είναι η γέφυρα, που μας ενώνει με τον
ουρανό... Και τι δεν κάνει η προσευχή! Η προσευχή μάς
αγκαλιάζει σε μια παρέα φωτεινή. Το παιδικό αυτό βιβλίο
της Κατερίνας Μουρίκη, απευθύνεται στα μικρότερα
παιδιά. Το βιβλίο περιέχει μια σειρά από πλούσια
εικονογραφημένες σελίδες, που εισάγουν τα παιδιά στη
σε λ .
δύναμη της προσευχής. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου
παρουσιάζονται προσευχές και ποιήματα από την
εκκλησιαστική, μα και τη λογοτεχνική μας παράδοση.

12

Δημήτρης και Άννα Φωτοπούλου

Κ.Β.: 41511, € 2,90

Κ.Β.: 39153, € 2,90

5+

τ ην
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Κ.Β.: 39385, € 2,90

μ ε δρ ασ τ ηριότ ητ ες

Κ.Β.: 39269, € 2,90

6+

Μόνο € 2,90

Ο μικρός Ορέστης, γεμάτος καμάρι μας παρουσιάζει
την οικογένειά του που τον αγαπά και τον φροντίζει.
Βιώνοντας την θαλπωρή του σπιτιού, μπολιάζεται με
τις απλές και συνάμα σπουδαίες αξίες της ζωής όπως
η αγάπη, η αποδοχή, η πίστη και η ευγνωμοσύνη .
Ένα βιβλίο αφιερωμένο κυρίως στους παππούδες και
γιαγιάδες των παιδιών μας.

Σ Ε ΙΡΑ

7+

Ήταν κάποτε παιδιά
Η
ΕΙ∆ ΙΚ Η
Ρ ΙΣ
∆ ΙΑ Κ ΡΑΦΕ Α

ΥΓΓ
Σ Τ Η Σ Τ Η Ν ΙΕΡΑ
Α Π Ο Π ΙΣ ΚΟ Π Η
Α ΡΧ ΙΕ Η Ν Ω Ν
ΑΘ

Άννα Ιακώβου

Η σειρά, που αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους, με ιστορίες από
τα παιδικά χρόνια των αγίων και των Γερόντων μας. Περιέχει έναν
σύντομο βίο τους και χαριτωμένα στιγμιότυπα από τη ζωή τους.
Κ. Β. : 20 86 ,

Κ.Β.: 2510, € 11,50

€ 11,9 0

Κ.Β.: 39339, € 12,90

Κ. Β. : 40 663,
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Κ.Β.: 41288, € 11,50
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Κ.Β.: 39736, € 13,

Ν ΕΟ

Ψηφ
ι

ίσκος
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ι

α
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ός δίσκος
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Ψηφ
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Κ.Β.: 41636 , € 12,50

Πολλά από τα βιβλία κυκλοφορούν
στα Αγγλικά και Ρουμανικά.
¥
¥
¥
¥
¥
¥

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

Όσιος Δαυίδ
άγιος Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης
Γέρων Χατζηγιώργης ο Αθωνίτης
Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης
Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης
Άγιος Πορφύριος

¥
¥
¥
¥
¥

Ο π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος
Ο Άγιος Νεκτάριος
Ο π. Δαμασκηνός του Μακρυνού
Η Αγία Δοσιθέα του Κιέβου
Ο Όσιος Παρθένιος και ο Όσιος Ευμένιος
από την Ιερά Μονή Κουδουμά

σε λ .
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Σ Ε ΙΡΑ

Οι ασυρματιστές του Θεού

Ιερά Μονή
Τιμίου
Προδρόμου
Μέσα
Ποταμού

Ιερά Μονή Τιμίου
Προδρόμου
Μέσα Ποταμού
Ψηφιακό
ς

Ψηφιακό
ς

δίσ

κο ς

κο ς

δίσ

9-10+

Κ.Β.: 39608
€ 12,50

9-10+

Κ.Β.: 39482
€ 13,50

Ο άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

Ο Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής

Προλογίζει ο Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος.

Προλογίζει ο Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος.

Η ζωή του αγίου Γέροντα, γεμάτη από αγώνες ασκητικούς,
φλογερή αγάπη προς τον Θεό και συνεχή προσευχή για
όλους τους ανθρώπους, εμπνέει και οδηγεί εκατομμύρια
ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, που έρχονται στην Ελλάδα
για να προσκυνήσουν τους τόπους όπου έζησε. Ας τον
γνωρίσουν και οι μικροί αναγνώστες μέσα από τις σελίδες
αυτού του βιβλίου, που αφιερώνεται σε όλα τα παιδιά του
κόσμου. Εικογράφηση: Αγγελική Δελεχά

Ο νεαρός Φραγκίσκος, μετέπειτα Γέροντας Ιωσήφ, είχε
σχεδόν πραγματοποιήσει το όνειρό του να γίνει ένας
πλούσιος έμπορος, όταν ξαφνικά τον επισκέφθηκε στον
ύπνο του ο ίδιος ο Χριστός. Τότε τα άφησε όλα και έτρεξε
στο Άγιον Όρος, όπου έγινε μοναχός. Εκεί έζησε γεγονότα
ουράνια: κοινώνησε από χέρι αγγέλου, τον καταφίλησε
η Παναγία. Ακόμη, το θείο Βρέφος, ο Ίδιος ο Χριστός, τον
χάιδεψε στο πρόσωπο. Εικονογράφηση: Σέιλα Μπράνκα

Άγιος Σέργιος
Ένας φάρος στην έρημο του Ραντονέζ
Γιώργος Δανιάς – Χριστίνα Χατζηθανάση-Δανιά
Πριν επτακόσια χρόνια στα δάση του Ραντονέζ, έξω από τη Μόσχα, ένας
ταπεινός ασκητής έχτισε μια ξύλινη εκκλησία και την αφιέρωσε στην Αγία Τριάδα.
Αργότερα η φήμη της αγίας ζωής του άρχισε να εξαπλώνεται παντού. Κόσμος
άρχισε να καταφθάνει για να τον συμβουλευτεί και πρίγκηπες θεωρούσαν τιμή
τους να μιλήσουν μαζί του. Σήμερα στη θέση της μικρής εκκλησίας υψώνεται ένα
ένδοξο μοναστήρι. Όμως εκείνος ο ταπεινός ασκητής τι να έγινε άραγε;

10+

σε λ .
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Κ.Β.: 39403
€ 11,20

Άγι οι Ιατρο ί

Κ.Β.: 40454
€ 11,50

10+

10+

Κ.Β.: 41884
€ 13,50

Ο άγιος Λουκάς, ο ιατρός και ποιμένας

Άγιος Αλέξανδρος του Μονάχου

Κατερίνα Μουρίκη

Κατερίνα Μουρίκη

Η ζωή και το έργο του αγίου Λουκά μοιάζουν με παραμύθι. Δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, δεκάδες κινήματα,
επαναστάσεις, εξορίες και απώλειες αγαπημένων
προσώπων δεν καταφέρνουν να σταματήσουν τον
αγώνα του μέχρι να εκπληρώσει τον προορισμό του
ως άνθρωπος, ως γιατρός, ως ιεράρχης. Μια ζωή τόσο
παραμυθένια, αλλά και τόσο αληθινή, θα συναρπάσει
μικρούς και μεγάλους και θα οδηγήσει με το φως της
τις ψυχές μας.

Η ζωή του Αλεξάνδρου Σμορέλ ήταν σύντομη, αλλά
πέρασε σαν αστραπή από την καθαρότητα της καρδιάς ώς τη συνάντηση με τον Χριστό, ο Οποίος τον
έβαλε μέσα στην ομάδα των αγίων μαρτύρων Του.
Η ιστορία της ζωής του αγίου θα μπορούσε να γίνει
ο οδηγός της δικής μας ζωής...

9+

Κ.Β.: 41460
€ 9,00

8+

Κ.Β.: 39759
€ 8,50

Βρήκα τον άγιό μου!

Όσιος Νικηφόρος ο λεπρός

Ιερά Μονή Αγίου Ηρακλειδίου

Ο Κλειδούχος
Ζωή Κανάβα

Ο Ηρακλής, ένα φιλότιμο καί έξυπνο παιδί, έβγαινε σε όλα
πάντα πρώτος! Ξαφνικά μία απροσδόκητα δυσάρεστη
περιπέτεια με την υγεία του τον καθηλώνει στο κρεβάτι
του πόνου. Κανένας δεν μπορεί να τον βοηθήσει, μέχρι τη
στιγμή που εμφανίζεται κάποιος μυστηριώδης, παράξενος
γιατρός... Άραγε ποιος είναι αυτός; Γιατί εμφανίζεται μόνο
το βράδυ και το πρωί δεν παρουσιάζεται στη δουλειά του;
Μέσα από αυτή την εμπειρία ο Ηρακλής θα βρει αυτό, που
πραγματικά έλειπε από τη ζωή του!

Ένα σπουδαίο αφήγημα για μεγάλα παιδιά και
εφήβους από την πένα μιας διακεκριμένης
συγγραφέως. Στις σελίδες του ζωντανεύει η
μορφή του ταπεινού αγίου που έζησε στην Αθήνα
αλλά και του αγίου Ανθίμου της Χίου και του
πατρός Ευμενίου Σαρηδάκη.

σε λ .
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Π

αι δ ικά Συναξάρια

6+

Κ.Β.: 38905
€ 5,50

Γνωρίζοντας τον άγιο Αχμέτ
Ελένη Λεφάκη-Στάτη
Η συγκινητική ιστορία του Αχμέτ, ενός μεγάλου
αγίου και μάρτυρα, που έδωσε τη ζωή του για την
πίστη στον Χριστό.
Η αφήγηση είναι απλή και ζωντανή και η
εικονογράφηση τρυφερή και πολυδιάστατη. Ένα
ξεχωριστό βιβλίο για τα παιδιά μας.

6+

Κ.Β.: 2238
€ 7,90

Κ.Β.: 2128
€ 11,00

Προφήτης Ηλίας
Ο Ένσαρκος Άγγελος
Αθηνά Ντάσιου -Γιάννου
Οι κορφές της πατρίδας μας είναι στολισμένες με
πανέμορφα εκκλησάκια αφιερωμένα στον φλογερό
άγιο των βουνών. Ο μεγάλος αυτός ασκητής
εμπιστεύτηκε τη ζωή του ολοκληρωτικά στον Θεό.
Γι’ αυτό χαριτώθηκε με υπέροχα χαρίσματα και
πραγματοποίησε σπάνια θαύματα.

8+

Κ.Β.: 40037
€ 8,50

Το παιδί με τη Θεϊκή Φλόγα:

Ο Μικρός Χηνοβοσκός,

Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος

που έγινε προστάτης άγιος
των γεωργών και των αμπελουργών
Κατερίνα Μουρίκη

Κατερίνα Διαμαντοπούλου -Τσιμούρη
«Αν δεν γίνετε σαν αυτό το μικρό παιδί, δεν θα μπορέσετε
να μπείτε στη βασιλεία των Ουρανών», είχε πει ο Χριστός,
δείχνοντας, σύμφωνα με την παράδοση, τον μικρό Ιγνάτιο.
Το βιβλίο διηγείται στους μικρούς αναγνώστες την ιστορία
του αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, του παιδιού, που
σύμφωνα με την παράδοση έδειξε ο Χριστός και μας
σε λ .
προέτρεψε να γίνουμε σαν αυτό. Με εικόνες από την
Ιερά Μονή Βηθλεέμ Κορωπίου.
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8+

Ποιός ήταν ο νεαρός Τρύφωνας από τη Λάμψακο; Ποιος
του έδινε τη χάρη να θεραπεύει ανθρώπους, αλλά και ζώα
και φυτά; Ποιός του έδωσε τη δύναμη να υπερασπιστεί την
πίστη του και να γίνει αγαπημένος άγιος της Εκκλησίας μας;
Ένα βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη για τον άγιο Τρύφωνα
με το συναξάρι του αγίου γραμμένο για τα παιδιά αλλά και
με πολυάριθμες πρωτότυπες δραστηριότητες.

Ιερά Μονή
Τιμίου
Προδρόμου
Μέσα
Ποταμού

9-10+

Κ.Β.: 41259
€ 11,50

Αγία Οικογένεια Ρομάνοφ
Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού
& Μαρία Μαξίμοβα
Πάνω από όλα, η αυτοκρατορική οικογένεια ήταν μία
πολύ ευλαβής ορθόδοξη οικογένεια, με μεγάλη πίστη και
αγάπη στον Θεό. Πίστευαν ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι
απέναντι στον Θεό και γι' αυτό δεν έπρεπε να νοιώθουν
υπερηφάνεια για την θέση τους. Ο άγιος Νικόλαος
συνήθιζε να λέει: «Όσο πιο υψηλή είναι η θέση ενός
ανθρώπου, τόσο πιο πολύ πρέπει να βοηθά τους άλλους.
Έτσι θέλω να είναι και τα παιδιά μου».

9-10+

Κ.Β.: 39422,
€ 7,50

Κ.Β.: 39332
€ 6,00

6+

Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος
Φωτεινή Νικολάου
O όσιος Ιωάννης ο Ρώσος είναι ένας μεγάλος άγιος της
Εκκλησίας μας, που γιορτάζει στις 27 Μαΐου και το ιερό του
σκήνωμα βρίσκεται στο Νέο Προκόπι, στην Εύβοια. Ποια
όμως ήταν τα θαυμαστά γεγονότα της ζωής του; Και πώς ο
άγιος συνεχίζει και μετά τον θάνατό του να βρίσκεται κοντά
μας και να πραγματοποιεί με τη Χάρη του Θεού μεγάλα
θαύματα; Το βιβλίο είναι διανθισμένο με χρωμοσελίδες για
τους μικρούς μας φίλους.

Όμορφες ισ τορίες

9+

Κ.Β.: 41451
€ 11,90

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός

Μ' ένα κοντάρι στα ουράνια

Αν ζούσε σήμερα
Μυρσίνη Βιγγοπούλου

Σοφία Γκοτζαμάνη

Ο Δεκαπενταύγουστος ήταν η καλύτερη στιγμή για τον
Μανώλη και τη Δέσποινα. Το σπίτι του παππού και της
γιαγιάς δεν το άλλαζαν με τίποτε. Μόνο που φέτος τα
πράγματα ήταν κάπως... διαφορετικά. Οι δυσκολίες της
πατρίδας μας είχαν ρίξει ένα βαρύ πέπλο πάνω τους. Τότε
μπήκε στη μέση ο παππούς. Παρακινούμενος από τη
διάκριση και την αγάπη του για τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό,
τους μίλησε για τη ζωή του και τις προφητείες του.

Δυο καλοί φίλοι, ο Αποστόλης και ο Νέστορας, ανακαλύπτουν τη
χαρά της σωματικής άσκησης. Μαζί τους κι η μικρή Χαρά, που
τρέχει πιο γρήγορα από όλους και θέλει κάποτε να γίνει σαν τη
μαμά της, πρωταθλήτρια στον στίβο! Θέλετε να τρέξουμε μαζί
τους στα μονοπάτια του δάσους μαζί με τον παππού; Να τους
ακολουθήσουμε στους διαδρόμους του στίβου με τις
συμβουλές του προπονητή; Να γνωρίσουμε σπουδαίους
σε λ .
αθλητές όπως ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας και ο
Ρήγας Ευσταθιάδης και να ανακαλύψουμε ποιος είναι ο
προστάτης άγιος των αθλητών;

17

ΟΜΟΡΦΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Κ.Β.: 2155
€ 14,50

8+
Το χέλι ο Γλιστρούλης

Το δελφίνι του Αϊ-Νικόλα

Μυρσίνη Βιγγοπούλου

Νικόλαος Βαλβαζάνης

Μια περιπέτεια μέσα στην υπέροχη φύση με πλούσια
εικονογράφηση, που θα ενθουσιάσει τα παιδιά και θα
τους εμπνεύσει την αγάπη για το περιβάλλον. Ψάρια
και πουλιά, παιχνιδίζοντας και τραγουδώντας, μας
μαθαίνουν τα μυστικά της φύσης και μας ξεναγούν στις
ομορφιές του υγροτόπου της Ροδιάς.

Mια χαριτωμένη ιστορία κατάλληλη για παιδιά
προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Μια παρέα
παιδιών ζει ανέμελα τις χαρές της θάλασσας και παίζει
μ' ένα μικρό δελφίνι που εμφανίζεται συχνά κοντά
στο πανέμορφο ξωκκλήσι του Αγίου Νικολάου. Όταν
όμως μια μέρα ένα από τα αγόρια της παρέας χάνει
τον βαπτιστικό του σταυρό, το δελφίνι αποδεικνύεται
και ένας αληθινός και αφοσιωμένος φίλος.

3-5

Κ.Β.: 2565
€ 6,90
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7+

Κ.Β.: 2200
€ 4,90

Πώς να ζήσουμε μαζί;

Το μυστικό των χαμένων κοχυλιών

Το παράδειγμα των ζώων
Μαρία Βιγγοπούλου-Χύτα

Σουζάννα Λουκά

Σαν ξημέρωσε η μέρα, φώναξε ο πετεινός
«κικιρίκου, κικιρίκου, ποιος θα το πιστέψει, ποιος;
Άραγε να είναι θαύμα ή ανάγκη τρομερή
πως κοιμήθηκε ο λύκος αγκαλιά με το αρνί;»...
σε λ .

Κ.Β.: 39337
€ 6,90

5+

Μια φορά, πριν από λίγο καιρό,
σ’ έναν κήπο πανέμορφο, όπως η γη που πατώ,
από μια μικρούλα σπίθα πυρκαγιά έγινε μεγάλη.
Για να δω, αυτή η χώρα πώς θα σηκωθεί και πάλι;

Πέρασε με τους φίλους σου όμορφες ώρες χαράς
και παιχνιδιού! Έχεις ό,τι χρειαστείς: βιβλίο, καρτέλα
παιχνιδιού, κάρτες, ερωτήσεις.
Κατασκεύασε μόνος σου
ακόμη και τα πιόνια και
ανακάλυψε το μυστικό,
που μαθαίνουν
όσοι... έχουν
καθαρή καρδιά.

ος
σκ

ια
Ψηφ κός δί

8+

Κ.Β.: 38771
€ 8,50

9+

Κ.Β.: 41265
€ 12,00

Το ταξίδι της αγάπης

Ο Κανέλλος

Μαρία Προδρόμου

Άννα Ιακώβου

Διάβασε την ιστορία της μικρής Αργυρώς, που
ξεκινά ένα ταξίδι μοναδικό και ανεπανάληπτο,
πλούσιο σε εμπειρίες και αναμνήσεις, για να βρεις
ποια είναι η αληθινή αγάπη. Θα τη συναντήσει
άραγε; Πρέπει να ψάξει κάπου, όπου μέχρι τώρα
δεν το είχε φανταστεί; Aνακάλυψε μαζί με την
Αργυρώ το μεγάλο μυστικό της ζωής.

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...

ος
σκ

ια
Ψηφ κός δί

8+

Κ.Β.: 39333
€ 9,90

7+

Κ.Β.: 40498
€ 12,80

Με το Σταυρό βοηθό τι να φοβηθώ!

Να σας πω μιαν ιστορία;

Αννέτα Τόλιου

Ιωάννα-Κανελλία Δαλάκα

Στις σελίδες αυτού του βιβλίου οι μικροί αναγνώστες
ζουν τις περιπέτειες μιας μικρής παρέας παιδιών,
που κατοικούν στις Κυκλάδες, και μαζί τους
ανακαλύπτουν παίζοντας την καθοριστική σημασία
του Σταυρού του Χριστού στη ζωή μας.

Πώς θα περάσουµε καλά µαζί µε την παρέα; Αλλά και µες
στο σπίτι µας, πώς θα είναι πιο ωραία; Μέσα από ιστορίες
παλιές και νέες θα γνωρίσω τους δρόµους όλης της ζωής
σωστά πώς να βαδίσω! Μαζί µε τη Στέλλα και τον Ιωάννη,
που πρωτογνωρίσαµε στο χριστουγεννιάτικο βιβλίο Να
σας τα πούμε; Οι μικροί καλαντιστές, θα ακούσουµε
ιστορίες, θα τραγουδήσουµε, θα χορέψουµε και θα
σε λ .
παίξουµε µαθαίνοντας... πόσο απλό είναι να ζούµε
όµορφα όλοι µαζί!
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Ψηφιακό
ς

δίσ
κος

Ψηφιακός
ος
σκ
δί
Κ.Β.: 39497
€ 12,40

Κ.Β.: 41923

Μουτότο 1 - Μια μικρή αφρικάνικη ιστορία

8+ Μουτότο 2 - Περιπέτεια στη σαβάνα
Σοφία Χατζή

Ο μικρός ήρωας είναι ένα αγόρι, που ζει στην Αφρική μαζί με την αδελφούλα του χωρίς άλλη οικογένεια. Οι
περιπέτειές τους συγκινούν μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο βιβλίο κυκλοφορεί και στην Αγγλική.

Σ Ε ΙΡΑ

Εκλεκτές διηγήσεις
για παιδιά και μεγάλους

Κ.Β.: 39334
€ 9,80

10 +

Κ.Β.: 39335
€ 9,80

Ιστορίες Γέροντος Κλεόπα - Τόμοι 1, 2
Ο γέροντας Κλεόπας είναι µία από τις σηµαντικότερες σύγχρονες µορφές της Ορθοδοξίας, µε µεγάλη απήχηση
στη χώρα του, αλλά και στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στους νέους. Μέσα από τις αφηγήσεις του ταξιδεύουµε στον
χώρο και τον χρόνο, συναντώντας πρόσωπα, που έχουν ζήσει ανεπανάληπτες εµπειρίες.

σε λ .
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Εικονογραφημένες ισ το ρίες
για παιδιά και νέους

Κ.Β.: 2471
€ 8,90

9+

+9

Κ.Β.: 2457
€ 8,90

Άγιος Σεραφείμ του Σαρώφ

Οι περιπέτειες ενός προσκυνητή

Ο άγιος Σεραφείμ του Σαρώφ είναι ο μεγάλος Ρώσος
ασκητής, που σε δύσκολους καιρούς αναδείχθηκε
πνευματικός πατέρας
του ρωσικού λαού.
Η συγκλονιστική
ζωή του στη ρωσική
γη αποτέλεσε
πηγή έμπνευσης
για ένα πλήρως
εικονογραφημένο
βιβλίο, που στοχεύει
κυρίως στο νεανικό
κοινό από 9 ετών
και άνω.

Ένας νέος προσκυνητής διασχίζει πεζός τις απέραντες
εκτάσεις της Ρωσίας. Αφορμή του ταξιδιού του είναι η
πορεία προς τα μεγάλα προσκυνήματα της Ρωσίας και
το βαθύτερο νήμα
του η εμβάθυνση
στα μυστικά της
νοεράς προσευχής.
Ένα βιβλίο, που
θα συναρπάσει
τους μικρούς και
θ’ αγαπήσουν
και οι μεγάλοι.

+10

Κ.Β.: 2242, € 11,90

Ο μάρτυρας του Σαν Φρανσίσκο

Πέτρος ο Αλεούτιος
Ο Εσκιμώος Άγιος της Αλάσκας
Αύρα Οικονομάκου, Αλ Χοπκινς
Ένα βιβλίο με πλούσια εικονογράφηση, που αποπνέει
φλογερή πίστη και μεγάλη αγάπη για τον πρώτο
μάρτυρα της αμερικάνικης ηπείρου, τον άγιο Πέτρο
τον Αλεούτιο. Ο Εσκιμώος αυτός άγιος της Αλάσκας
αποδείχθηκε μια γενναία ψυχή και θεμελίωσε με τη
θυσία του την Ορθοδοξία στην Αμερική.
Το βιβλίο κυκλοφορεί στην αγγλική και ρωσική
γλώσσα.
σε λ .
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ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ

ΕΙ∆ ΙΚ Η
∆ ΙΑ Κ

ΣΤΟΝ Ε Ρ ΙΣ Η
ΙΚΟ
Α Π Ο Τ Η ΝΟΓΡΑΦΟ
Α ΡΧ ΙΕΠ Ν ΙΕΡΑ
ΙΣ Κ
ΑΘ Η Ν Ω Ο Π Η
Ν

Κ.Β.: 2541
€ 8,90

8+

8+

Κ.Β.: 2578
€ 7,50

Ο Άγιος Νικόλαος

Ιστορίες από το Γεροντικό

Το θαύμα της αγάπης
Χρήστος Γουσίδης

Χρήστος Γουσίδης

Ποιος αγαπούσε τόσο
πολύ τον Θεό και τους
ανθρώπους, ώστε να
μην φοβάται ποτέ, όσες
απειλές, περιπέτειες ή
κινδύνους κι αν πέρασε;
Ποιος είχε τόσο δυνατή
προσευχή, ώστε να
ηρεμεί την τρικυμισμένη θάλασσα; Ποιος
μοίρασε τη μεγάλη του
κληρονομιά σε φτωχούς και πεινασμένους,
αλλά έγινε πάμπλουτος στην καρδιά; Αυτός είναι ο άγιος Νικόλαος, ο
θαυματουργός επίσκοπος Μύρων της Λυκίας.
Η ζωή του αγαπημένου αγίου εικονογραφημένη βήμαβήμα, θα κατακτήσει τις παιδικές καρδιές...

Μέσα στην έρημο, μακριά απο ανέσεις και αξιώματα,
μακριά από τον έπαινο των ανθρώπων, έζησαν μέσα
στους αιώνες κάποιοι αγιασμένοι Γέροντες βιώνοντας
εμπειρίες, που δεν
μπορούν να περιγραφούν.
Ο Χρήστος Γουσίδης μας
τις παρουσιάζει τώρα
ιστορημένες με τον δικό
του, μοναδικό τρόπο. Το
βιβλίο κυκλοφορεί επίσης
στα Αγγλικά.

Περιπέτεια στο Άγιον Όρος
Γεώργιος Αντωνάκης
Ο Οδυσσέας και ο Θωμάς, δυο αγαπημένα ξαδέλφια, ταξιδεύουν για πρώτη φορά
στο Άγιον Όρος. Τα μυστήρια που θα λύσουν και τα μονοπάτια που θα βαδίσουν
θα συναρπάσουν όχι μόνο αυτούς, αλλά και εμάς, που τους παρακολουθούμε
με αγωνία να ανακαλύπτουν βυζαντινά χειρόγραφα, ένδοξους αυτοκράτορες,
γενναίους στρατηγούς, φημισμένους αγιογράφους, αλλά και το ζυμωτό ψωμί και το
μελωδικό τάλαντο...
Ένας ολόκληρος κόσμος μας περιμένει!
σε λ .
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9+

Κ.Β.: 40653
€ 11,90

Εφηβικά
10+

Κ.Β.: 40397
€ 9,90

10 +

Κ.Β.: 41264

10 +

€ 12,80

Όσο υπάρχουν Άγιοι

Παύλος. O απόστολος των Εθνών

Μυρσίνη Βιγγοπούλου

Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού
Σταύρος & Σταυρούλα Σταμάτη

Όποιος ακολουθήσει τα αγιασμένα χνάρια, που
ξεκινούν από την Κόνιτσα, θα ανακαλύψει και
τα μυστικά τους. Μυστικά, που δεν λέγονται με
λόγια. Οι ήρωες της ιστορίας μας, νέα παιδιά,
καθένα με τις αγωνίες του και τα προβλήματά
του, κατάφεραν να τα ζήσουν και να αλλάξουν
για πάντα τη ζωή τους. Η συγκλονιστική
περιπέτειά τους ήταν μόνο η αρχή...

10 +

Κ.Β.: 2602,
€ 7,90

Ο βίος του αποστόλου Παύλου, που παρά τις μεγάλες
δυσκολίες δεν σταμάτησε να διαδίδει το Ευαγγέλιο,
γραμμένος από τους πατέρες της Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου
Μέσα Ποταμού, μας δείχνει, μέσα από μία συναρπαστική
εξιστόρηση, πώς διαμορφώθηκαν οι ρίζες όλου του
χριστιανικού και ευρωπαϊκού πολιτισμού. Παράλληλα στο
βιβλίο θα βρείτε ένα πλήρες οδοιπορικό στις μεγάλες ή
μικρές πολιτείες που επισκέφθηκε ο απόστολος Παύλος
μέσα από πληροφορίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

10 +

Κ.Β.: 41440
€ 12,90

Αρχιπέλαγος Τσάγκος

Το Μυστικό της Γαϊδουρίτσας

Άννα Ιακώβου

Ιερά Μονή Παναγίας Αμιρούς

Ένας νεαρός ιεραπόστολος, απόφοιτος της Θεολογικής
Σχολής της Χάλκης, εγκαταλείπει την Κωνσταντινούπολη
για να συμμετάσχει σε μια ιεραποστολή στις Ινδίες. Το
πλοίο του ναυαγεί και ο νεαρός, που είναι ο μόνος επιζών
επιβάτης, φθάνει σ’ ένα από τα παραδεισένια νησιά του
Αρχιπελάγους Τσάγκος, στη μέση του Ινδικού Ωκεανού. Ο
ιεραπόστολος συναντά στο νησί τους ιθαγενείς! Κάτω από
δύσκολες συνθήκες κατορθώνει να κατηχήσει την άγρια
φυλή και να τη βαπτίσει στο όνομα της Αγίας Τριάδας.

S.O.S. κάτι δεν πάει καλά τον τελευταίο καιρό στο χωριό.
Ο Δήµος, ο αστυνόµος τα 'χει χαµένα. Τι ρόλο παίζει ο Mr
Michael και οι περίεργοι φίλοι του; Μια παρέα παιδιών
αναζητούν ένα µυστικό και αναλαµβάνουν να λύσουν
το µυστήριο µε τη βοήθεια του παπα-Σωκράτη, της
κυρίας Αντιγόνης και συναντούν Αγίους και ήρωες της
Κύπρου. ΜΙα συναρπαστική περιπέτεια για µικρούς
σε λ .
και µεγάλους, όπου αβίαστα προβάλλεται η ιστορία
και η παράδοση της Κύπρου.
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ΕΦΗΒΙΚΑ 10+

10 +

Κ.Β.: 40453
€ 10,90

10 +

Κ.Β.: 39041
€ 9,80

Η δύναμη της ελπίδας
κάνει θαύματα

Ένδυμά μας ο Χριστός

Αννέτα Τόλιου

Όσοι βαπτισθήκατε στο όνομα του Χριστού, ντυθήκατε
τον Χριστό!
Μία απλή, κατανοητή αλλά και απόλυτα στηριγμένη στην
ορθόδοξη γραμματεία γνωριμία με το Μυστήριο του
αγίου Βαπτίσματος και του ιερού Χρίσματος διανθισμένη
με ιστορίες και σχέδια της εικονογράφου Παρασκευής
Χατζηθανάση- Αντωνάτου.

Οι εκπληκτικές περιπέτειες δύο παιδιών και ενός ναύτη
από την Τζαμάικα που ναυαγούν σε μια βραχονησίδα
του Αιγαίου και παραμένουν εκεί επί έναν χρόνο
χωρίς βοήθεια από το εξωτερικό περιβάλλον. Ένα
μυθιστόρημα γεμάτο σεβασμό για την άγρια φύση,
αλλά και ένα πνευματικό ταξίδι για τους τρεις ήρωες.

Γιώργος Δανιάς, Χριστίνα Χατζηθανάση-Δανιά

Κ.Β.: 38684, € 9,80

Κ.Β.: 386 85, € 0,9
0

10 +
Ο Χριστός ανάμεσά μας
Γιώργος Δανιάς, Χριστίνα Χατζηθανάση-Δανιά

σε λ .
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Το βιβλίο αυτό με λόγια απλά και κατανοητά βοηθάει τον αναγνώστη να
προσεγγίσει τα όσα συμβαίνουν κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας
βήμα-βήμα. Οι συγγραφείς του, γονείς και εκπαιδευτικοί, στηρίχθηκαν
σε έγκυρες πηγές, αλλά και στις συμβουλές Aγιορειτών πατέρων.
Εμπλουτισμένο με διηγήσεις, σχέδια και μια καλαίσθητη αφίσα θα
ενθουσιάσει τα παιδιά, τους εφήβους, αλλά και τους ενήλικες αναγνώστες.
Η αφίσα διατίθεται και χωριστά.

Εφηβικά
15+

15 +

Κ.Β.: 40452
€ 9,50

Εκεί που τελειώνει ο χάρτης
και μια ευχή... αποκαλύπτεται
Γιώργος Δανιάς, Χριστίνα Χατζηθανάση-Δανιά
Ένας ταξιδιωτικός συγγραφέας βρίσκεται
απρόσμενα μπροστά σε μια μεγάλη ανακάλυψη,
έναν αχαρτογράφητο οικισμό. Ενθουσιασμένος και
γεμάτος περιέργεια αποφασίζει να τον εξερευνήσει
με στόχο να εξιχνιάσει το μυστήριο, που φαίνεται
να τον περιβάλλει. Στους άγνωστους δρόμους, που
ανοίγονται μπροστά του, συλλέγει νέες εμπειρίες,
σκοντάφτει σε αναπάντεχες δυσκολίες, γνωρίζει
διάφορους ανθρώπους, μα πάνω απ' όλα γνωρίζει
τον ίδιο του τον εαυτό. Ένα νεανικό μυθιστόρημα
εμπνευσμένο από τα λόγια μιας αρχαίας προσευχής
του 4ου μ.Χ. αιώνα, της προσευχής του αγίου
Εφραίμ του Σύρου...

15 +

Κ.Β.: 40247
€ 15,50

Όταν μιλάει η σιωπή
Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού
Σταύρος και Σταυρούλα Σταμάτη
Τρίτη, αναθεωρημένη και βελτιωμένη έκδοση με νέο
εξωφύλλο του εφηβικού βιβλίου, που τόσο αγαπήθηκε
από εφήβους αλλά και τους μεγαλυτέρους. Η Ειρήνη,
μία σύγχρονη δεκαεξάχρονη μαθήτρια καταγράφει στο
ημερολόγιό της τις σκέψεις της, τις εμπειρίες της και τις
υπαρξιακές της αναζητήσεις. Μαζί με τη δική της ζωή
σκιαγραφεί με λεπτομέρειες τη ζωή τριών στενών της
φίλων. Ανάμεσά τους είναι ο ασυμβίβαστος Σκίουρος,
ο ονειροπόλος Αναστάσης και ο βαθιά εσωστρεφής
Γιάννης, που επιφυλάσσει στο τέλος του βιβλίου μια
μεγάλη έκπληξη σε όλους! Οι τέσσερις φίλοι ανεβαίνουν
στο βουνό για να βαδίσουν σ' ένα ξεχασμένο μονοπάτι
που ακολουθούσαν τα παλιότερα χρόνια όσοι είχαν μια
έντονη επιθυμία και ζητούσαν την πραγμάτωσή της. Στην
ανάβασή τους θα συναντήσουν ένα παράξενο ελάφι
και έναν δενδρίτη μοναχό: δύο συναντήσεις, που θα
αλλάξουν για πάντα τη ζωή τους.

Κ.Β.: 39356, € 7,90

Πόσο μας έλειψες!
Κατερίνα Τσούκη

15 +

Ο Νικολάι, ένα επιτυχημένο στέλεχος μιας τράπεζας, μετά από μια λαμπρή σταδιοδρομία,
αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα. Μια ηλικιωμένη γυναίκα, η θεία Αλιόνα, που τον
ανέθρεψε από τη στιγμή που έμεινε ορφανός και από τους δύο γονείς του, του προτείνει
να συμμετάσχει σε μια πορεία 170 χιλιομέτρων μέσα στα αφιλόξενα πελώρια δάση,
στους βάλτους και στα ποτάμια της Ρωσίας που γίνεται κάθε χρόνο από τον 13ο αιώνα.
Με δισταγμό αρχικά και από αγάπη προς την θεία Αλιόνα, την απλή αυτή χωρική που
λόγω μιας αναπηρίας δεν μπόρεσε ποτέ να συμμετέχει σ' αυτή τη μακρά λιτανεία, ο
Νικολάι αποδέχεται την πρόταση. Θα τα καταφέρει να φτάσει ως το τέλος; Τι αλλάζει μέσα
του καθώς βλέπει ανθρώπους από όλη τη Ρωσία να μεταφέρουν την εικόνα του αγίου
Νικολάου στα χέρια τους αλλά και όταν μαθαίνει την κρυφή περιπέτεια του παππού του
που ως τότε αγνοούσε. Το βιβλίο διανθίζεται με πολύ εκφραστικές φωτογραφίες του
Ρώσου φωτογράφου Αλεξέϊ Μιάκισεφ.

σε λ .
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Μαθαίνω Ισ τορία μέ σ α α πό τη λογοτεχνία

7+

Κ.Β.: 41218
€ 10,50

Κ.Β.: 41219
€ 10,50

Ζωγραφίζω και γνωρίζω τους ήρωες του 1821 – Τεύχοι Α΄, Β΄
Κωνσταντίνα Ζηκούλη
Ζωγραφίζω και γνωρίζω τους ήρωες και τις ηρωίδες του 1821! Εκείνους, που εργάστηκαν και θυσιάστηκαν για
την γέννηση μιας ελεύθερης Ελλάδας μετά από αιώνες σκλαβιάς! Ελάτε να γνωρίσουμε πότε και πώς έζησαν,
πώς σκέφτονταν, τι πίστευαν, πώς υπηρέτησαν την πατρίδα μας. Θα απαγγείλουμε ποιήματα και τραγούδια
γραμμένα για αυτούς. Θα γίνουμε μικροί ζωγράφοι, χρωματίζοντας τα πορτραίτα τους. Και θα μάθουμε ποια
ήταν η πνευματική τους πανοπλία! Δηλαδή, τι ήταν αυτό, που έδινε πνοή και ορμή στον αγώνα τους, αλλά και
θάρρος και υπομονή στις δυσκολίες της ζωή τους. Κι έτσι οι ήρωες και οι ηρωίδες του 1821 θα γίνουν φίλοι
μας στα παιχνίδια μας, μα και στα όνειρά μας!

σε λ .
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ΜΕ ΑΦΙΣΑ

7+

Κ.Β.: 41565
€ 10,80

Ελλάδα μας, ηρώων μητέρα...
Κωνσταντίνα Ζηκούλη
Ζω σε μια χώρα ιστορική, θέλω να τη γνωρίσω
και μέσα από τις μνήμες της τo μέλλον μου να χτίσω.
Η Ιστορία μάθημα δεν είναι βαρετό,
γιατί μ’ αυτό μαθαίνουμε ποιοι είμαστε, θαρρώ...
Είμαι κι εγώ συνεχιστής στου Γένους την πορεία,
γι’ αυτό αμέσως ξεκινώ να μελετώ Ιστορία!

7+

Κ.Β.: 41230
€ 14,50

Το σεντούκι του 1821
Κωνσταντίνα Ζηκούλη
Ο Ανδρίκος μαζί με τον παππού του κρατούν
το κλειδί για το σεντούκι με τα οικογενειακά
κειμήλια, που κατέβασαν από τη σοφίτα. Μερικά
δευτερόλεπτα πέρασαν για να μπορέσουν να
ΜΕ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑ
διακρίνουν τι βρίσκεται μέσα: προσωπογραφίες
ΙΧΝΙΔΙ
αγωνιστών, προσωπικά αντικείμενα του καπετάν
Ανδρέα, το καλό χρυσοκεντημένο γιλέκο και το τάσι του,
η σημαία, που ανέμιζε πάντα μπροστά από τα παλληκάρια του, τα τιμημένα όπλα,
οι χάρτες, η περικεφαλαία...

σε λ .

27

ΜΑΘΑΙΝΩ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

10 +

Κ.Β.: 39293
€ 12,90

Κ.Β.: 39405
€ 12,50

Κάποτε στη Μακεδονία

Η Παναγιά των κυνηγημένων

Μυρσίνη Βιγγοπούλου

Νάνσυ Χατζή

Το βιβλίο της Μυρσίνης Βιγγοπούλου μάς
ταξιδεύει στα χρόνια του Μακεδονικού αγώνα
και παρακολουθεί τη δράση δύο νέων παιδιών,
που ανακαλύπτουν μέσα τους δυνάμεις, που
δεν τις γνώριζαν.

Η Oδύσσεια πέντε μικρών ηρώων από τη Σμύρνη
ως την Ελλάδα. Μαζί τους έχουν την εικόνα της
Παναγιάς, που θα τους οδηγήσει στην Αμοργό. Ένα
βιβλίο συγκλονιστικό, που αξίζει να διαβάσουν τα
παιδιά όλης της Γης!

10 +

Κ.Β.: 2131
€ 7,50

9+

Κ.Β.: 2620
€ 9,90

Αλεξιάδα

Ο Αϊ-Δημήτρης και τα προσφυγόπουλα

της Άννας της Κομνηνής

Μυρσίνη Βιγγοπούλου

Μυθιστορηματική ανάπλαση

Ένα μυθιστόρημα για παιδιά και εφήβους με την
υπογραφή της διακεκριμένης Μυρσίνης Βιγγοπούλου,
πλούσια εικονογραφημένο από τον Νίκο Μανωλόπουλο.
Μέσα από την συγκινητική, γεμάτη δράση πλοκή του
οι νεαροί αναγνώστες ταξιδεύουν στον κόσμο της
ελληνικής Ανατολής και στην Ιστορία της. Παράλληλα
με την κεντρική αφήγηση ξετυλίγεται ο βίος του Αγίου
Δημητρίου, του Μυροβλήτου και πολιούχου της
Θεσσσαλονίκης.

Σπύρος & Μάνος Βενιέρης
Κάποτε στο Βυζάντιο... Ο βασιλιάς Αλέξιος Κομνηνός
παλεύει με τα κύματα των βαρβάρων σε Ανατολή
και Δύση. Η Κωνσταντινούπολη κινδυνεύει από τους
άπληστους Σταυροφόρους. Οι Τούρκοι πλησιάζουν
τη Βασιλεύουσα. Ένα βυζαντινό έπος, που κόβει
σε λ .
την ανάσα. Εικόνες του χτες σε μια ιστορία, που
θυμίζει την εποχή μας!
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10 +

12+

Κ.Β.: 41289
€ 11,80

9+

Κ.Β.: 41359
€ 10,00

Καποδίστριας
Ο κυβερνήτης της καρδιάς μου

Ήρωες και Άγιοι, Θρύλοι της Λευτεριάς!

Μαρία Π. Γαλίζη

Η Τίνα Βλασταράκου-Μεταξά μέσα από μία
καλογραμμένη νουβέλα μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι
στον χρόνο, στα χρόνια πριν, κατά και μετά την
Επανάσταση του 1821. Ακολουθώντας τα χνάρια
γνωστών αγίων και ηρώων, ανακαλύπτουμε και άλλους,
αγνώστους στους περισσότερους από εμάς! Και η
σκυτάλη της θυσίας συνεχίζεται...

Μια πραγματική ιστορία αποκαλύπτεται μέσα από τη
μυθοπλασία για έναν από τους μεγαλύτερους ηγέτες,
που σημάδεψαν για πάντα την πορεία του ελληνικού
έθνους, του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, του
Ιωάννη Καποδίστρια. Ενός κυβερνήτη με οικουμενική
προσωπικότητα, που αφιέρωσε τη ζωή του σε έναν σκοπό:
να δώσει στους Έλληνες μια χώρα αντάξια του Αγώνα τους.

9+

Κ.Β.: 39226
€ 9,90

Τίνα Βλασταράκου-Μεταξά

7+

Κ.Β.: 2093
€ 5,00

Η κυρά της Ρω

Κωνσταντής

Άννα Ιακώβου

Αθηνά Ντάσιου -Γιάννου

Η μοναδική ιστορία της Ελληνίδας Ακρίτισσας
Δέσποινας Αχλαδιώτη με την αδάμαστη ψυχή, που
κράτησε την ελληνική σημαία υψωμένη στο μικρό
νησάκι της Ρω κοντά στο Καστελλόριζο.

Μέσα από το θέατρο τα παιδιά ζουν την ιστορία μας
και την αφομοιώνουν καλύτερα. Ο Κωνσταντής μάς
καλεί να βιώσουμε ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα της
Ιστορίας μας: την απελευθέρωσή μας. Το βιβλίο περιέχει
σκηνοθετικές οδηγίες και είναι τυπωμένο σε χαρτί
κατάλληλο για να σημειώνουν τα παιδιά.
σε λ .
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8+

Κ.Β.: 39322
€ 7,90

9+

Κ.Β.: 2236
€ 11,90

Συνέβη εις την Πόλη

Ο Ανεμοθόδωρος

Άννα Ιακώβου

Άννα Ιακώβου

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!

Oι απολαυστικές περιπέτειες ενός
αγοριού και του αγαπημένου του
παππού με τους αέρηδες. Ένα βιβλίο
γεμάτο χρώματα και νοσταλγία.

φιακός
Ψη
δίσ
ς
κο

9+

Κ.Β.: 2125
€ 15,00

Κ.Β.: 40370
€ 9,80

Η κυρα-Παράδοση και η Ορθοδοξία
Τρίτο βιβλίο

Το κλειδί

Μυρσίνη Βιγγοπούλου

Κανείς δεν ήξερε, κανείς δεν φανταζόταν πως τούτο το
σεργιάνι δίπλα στο κύμα, που κάθε απόγευμα έκανε η
γιαγιά Δωρούλα και η μικρή Δέσποινα, ήταν ένα ολάκερο
ταξίδι. Ένα ταξίδι, που έφτανε ως απέναντι, στην πατρίδα
τους, τη Μικρά Ασία...
Περιέχει και ένα audiobook στο οποίο η συγγραφέας Άννα
Ιακώβου αφηγείται την ιστορία συνοδευόμενη από την
μουσική, που επιμελήθηκε ο Στέφανος Δορμπαράκης. Στο
λαούτο ο Κυριάκος Ταπάκης.

Η σειρά μάς ταξιδεύει από την αρχαία Ελλάδα μέχρι
σήμερα με οδηγούς τη δύναμη της Ορθοδοξίας και τη
σοφία της παράδοσής μας. Η πολυτελής αυτή έκδοση, η
οποία μπορεί να αποτελέσει έμπνευση και για θεατρικές
παραστάσεις, απευθύνεται στους δασκάλους και τους
κατηχητές, καθώς αφηγείται στα παιδιά με γλαφυρό
σε λ . τρόπο την πραγματική Ιστορία μας.
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9+
Άννα Ιακώβου

9+

Κ.Β.: 41452
€ 9,90

9+

Κ.Β.: 2538
€ 8,90

Η Παναγία Σουμελά
και η λύρα του Ευγένιου

Εκδρομή στον Άγιο Λάζαρο

Μυρσίνη Βιγγοπούλου

Η ανάσταση του αγίου Λαζάρου γιορτάζεται το Σάββατο
πριν από την Ανάσταση του Χριστού και είναι κατά κάποιον
τρόπο ένα πάσχα πριν το Πάσχα! Αλλά ποιος ήταν ο άγιος
Λάζαρος, που αποκαλείται και «επιστήθιος» φίλος του
Χριστού; Και τι σχέση είχε με την πόλη Λάρνακα της Κύπρου,
όπου βρίσκεται και ο μεγαλοπρεπής ναός του; Τρεις φίλοι
ταξιδεύουν στην Κύπρο στα ίχνη του μεγάλου αυτού αγίου.

Μέσα στις σελίδες του βιβλίου αυτού θα διαβάσετε με
απλό και γλαφυρό τρόπο για όλα εκείνα τα ιστορικά
στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν την ελληνικότητα του
Πόντου, την αγάπη της Παναγίας για τις αλησμόνητες
περιοχές του και τους ανθρώπους, που κατοικούσαν εκεί
και, τέλος, θα φτάσετε στη σύγχρονη ιστορία, στο όρος
Βέρμιο της Μακεδονίας.

Μαρία Προδρόμου

Κ.Β.: 40261, € 7,50

Δύο φίλοι στην Παναγία
Τσαμπίκα της Ρόδου
Ελένη Στάτη-Λεφάκη
Δυο Ελληνόπουλα της διασποράς επισκέπτονται το καλοκαίρι το προσκύνημα
της Παναγίας Τσαμπίκας για να συμμετάσχουν σε μια βάπτιση. Τους δίνεται έτσι
η δυνατότητα να μάθουν
για τη θαυματουργή
παρουσία της Παναγίας
Τσαμπίκας, προστάτιδας
των παιδιών όλης της
οικουμένης.

4+

σε λ .
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Εορταστικέ ς εκδόσεις

Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά - Φώτα

4-7

Κ.Β.: 41553
€ 7,90

5+

Κ.Β.: 41037
€ 12,90

Χριστούγεννα στο ξωκκλήσι

Χριστούγεννα και ήμουν εκεί!

Κατερίνα Μουρίκη

Άννα Ιακώβου

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και το χωριό άρχισε να
στολίζεται γιορτινά.
Η μεγάλη πυρκαγιά της περασμένης άνοιξης και
οι πλημμύρες που ακολούθησαν έφεραν αλλαγές
στη φύση και στη ζωή των κατοίκων. Ένας μεγάλος
χείμαρρος έκλεισε το μονοπάτι που οδηγούσε στο
μικρό ξωκκλήσι της βουνοπλαγιάς κι από τότε μένει
αλειτούργητο. Οι άνθρωποι, βουτηγμένοι στις έγνοιες
για τα καθημερινά τους προβλήματα, ξέχασαν το
ξωκκλήσι τους. Τώρα όσα ζώα του δάσους κατάφεραν
να γλυτώσουν προσπαθούν να βρουν μια λύση στο
πρόβλημα.
Άραγε θα τα καταφέρουν;

Θα ήθελες να ζούσες στην εποχή του Χριστού; Να βρεθείς
κοντά Του, να Του μιλήσεις, να Τον αγγίξεις; Κι όμως,
με έναν θαυμαστό τρόπο μπορείς να το κάνεις! Άνοιξε
τις σελίδες του βιβλίου και γίνε ο πρωταγωνιστής των
γεγονότων της ζωής του Χριστού μας. Κι όταν φτάσεις
στην τελευταία σελίδα, τότε σίγουρα θα λες σε όλους:
- Ήμουν κι εγώ εκεί!
Η πλούσια αυτή έκδοση είναι αφιερωμένη στα γεγονότα
της Γέννησης του Χριστού, της Προσκύνησης των Μάγων
και τέλος της παρουσίας του δωδεκαετούς Ιησού στο Ναό.

Μια φάτνη στον ψηλορείτη
Άννα Ιακώβου
Δεν έχουν άδικο όταν λένε πως οι Κρητικοί είναι κουζουλοί! Τους έχει βγει το
όνομα γιατί κάνουν όλο κουζουλάδες, τρέλες δηλαδή. Και οι κουζουλάδες τους δεν
ξέρουν μήτε από γιορτές μήτε από σχόλες. Φέτος, παραμονή των Χριστουγέννων
και κάποιος έκλεψε μαθές τον μικρό Χριστό μέσα από τη φάτνη. Άκου πράμα!
Και μπήκε σε μπελάδες ένα ολάκερο χωριό ψηλά στον Ψηλορείτη! Και είδανε και
πάθανε μέχρι να βρουν τον κλέφτη!

7+
σε λ .
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7+

ΣΕΙΡΑ
Κοντά στον Χριστό – Χριστούγεννα

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

Κατερίνα Δανδουλάκη-Χιόνη
Η σειρά βιβλίων Κοντά στο Χριστό εμπλουτίζεται με ένα ακόμα βιβλίο,
αυτή την φορά για τα Χριστούγεννα. Μέσα από μια καλογραμμένη
ιστορία και πρωτότυπες κατασκευές το βιβλίο αυτό φέρνει το Ευαγγέλιο
κοντά στα παιδιά.

ος
σκ

Ψηφιακός δ
ί

5+

Κ.Β.: 39960
€ 7,20

6+

Κ.Β.: 39897
€ 10,90

Γιορτάστε, παιδιά!

Η Αγία Μαρίνα και ο Μανώλης

Νεκταρία Παλιάκη-Μαλτέζου

π. Αθανάσιος Καρανταΐδης

Το νόηµα των γιορτών των Χριστουγέννων,
Φώτων και Πρωτοχρονιάς και τα έθιµά τους
παρουσιάζονται µε τρυφερότητα σ' αυτό το
µικρό, γιορτινό βιβλίο που απευθύνεται στα
νήπια και στα παιδιά της πρώτης δημοτικού.

Μπορεί ένα όνομα να προκαλέσει τόσο μπέρδεμα στο
μυαλό ενός τρίχρονου αγοριού; Γιατί μια απλή ερώτηση του
μικρού Μανώλη προκάλεσε ενθουσιώδεις αντιδράσεις και
άφησε άφωνη την ξαδέρφη του; Και πώς μια απάντηση του
παππού του έφερε στο χριστουγεννιάτικο, οικογενειακό
τραπέζι «επισκέπτρια» μια αγία του καλοκαιριού;
Πάμε να τα μάθουμε όλα σε ένα βιβλίο, που
σε λ .
μοσχοβολά ό,τι αγαπούν περισσότερο τα παιδιά:
Χριστούγεννα και Καλοκαίρι μαζί...
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Ψηφιακός

δ
ος
ίσκ

6+

Κ.Β.: 39121
€ 11,90

Κ.Β.: 39918
€ 9,90

Να σας τα πούμε;

Νύχτες γεμάτες φως

Ιωάννα-Κανελλία Δαλάκα

Σταυρούλα Κάτσου-Καντάνη

Να σας τα πούμε; ρωτούν οι μικροί καλαντιστές για μια
ακόμη φορά σε πείσμα των καιρών! Αλλά τι θα κάνουν τα
παιδιά με τα χρήματα που θα συγκεντρώσουν; Εκτός από
την απόλαυση της πρωτότυπης αυτής χριστουγεννιάτικης
ιστορίας, οι μικροί μας αναγνώστες θα έχουν την
δυνατότητα να μάθουν κάλαντα από όλη την Ελλάδα, να
διαβάσουν ένα χαρούμενο, χριστουγεννιάτικο ποίημα, να
παίξουν παραδοσιακά παιχνίδια και να φτιάξουν βασιλόπιτα
ακούγοντας το υπέροχο cd, που συνοδεύει το βιβλίο.

Το ξέρεις ότι τα Δώρα των Μάγων υπάρχουν; Ότι µπορείς
να τα δεις, ακόµη και να τα αγγίξεις; Ότι το αστέρι των
Μάγων δεν χάθηκε και ότι µπορείς να γευτείς το Φως του;
Διάβασε δυο υπέροχες, xριστουγεννιάτικες ιστορίες που
θα σου µείνουν αξέχαστες και θα σου µάθουν τα µεγάλα
τους µυστικά, που αξίζει να τα φυλάξεις για πάντα. Οι δύο
θαυμαστές ιστορίες θα ταξιδέψουν και θα συγκινήσουν τα
παιδιά, ενώ θα γεμίσουν ομορφιά τις μέρες και των μεγάλων.
Το βιβλίο είναι εμπλουτισμένο με ωραίες δραστηριότητες.

5+

Κ.Β.: 39521
€ 8,90

5+

Κ.Β.: 39820
€ 9,90

Τα ωραιότερα Χριστούγεννα

Η Γέννηση του Χριστού μας

Κωνσταντίνος Γανωτής

Μαρίνα Παλιάκη

Επιμέλεια: Αικατερίνη Κόρμαλη- Γανωτή

Γιατί μαλακώνει η καρδιά τις άγιες μέρες και φιλιώνουν οι
εχθροί; Πώς ένα τόσο δα βρεφάκι μπορεί να αλλάξει τον
κόσμο και να συγκινήσει τους ανθρώπους;
Δυο τρυφερές ιστορίες με θαυμαστές εκπλήξεις μάς μεταφέρουν στη ζωή των απλών κτηνοτρόφων, που περνούν τα Χριστούγεννα αποκλεισμένοι μέσα στο χιόνι, εμπρός στη φωτιά,
σε λ .
που καίει μέσα στα καλυβάκια τους. Μέσα από μια απροσδόκητη σειρά γεγονότων, δύο οικογένειες θα βιώσουν με
την καρδιά τους το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων!

34

6+

Ποιος αρχάγγελος επισκέφτηκε την Παναγία; Ποια
ζωάκια ζέσταιναν τον μικρό Χριστό; Τι συμβολίζουν τα
δώρα, που πρόσφεραν οι Μάγοι;
Τα παιδιά μαθαίνουν για τη γέννηση του Χριστού μας
μέσα από τις πανέμορφες αγιογραφίες του Τζώρτζη,
που βρίσκονται τοιχογραφημένες στο καθολικό της Ι.
Μ. Διονυσίου Αγίου Όρους. Έτσι ξεκινούν ένα υπέροχο
ταξίδι γνωριμίας με την βυζαντινή τέχνη.

Κ.Β.: 39502, € 10,00

Βασιλειάδα, η πολιτεία της αγάπης

ΔΊΓΛΩΣΣΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΆ / ΑΓΓΛΙΚΆ

Άννα Ιακώβου

4-5+

φια

κός δίσκ

Κ.Β.: 39972
€ 12,40

ο
ς

Ψη

7+

Ο μικρός ήρωας της ιστορίας μάς μεταφέρει στην πολιτεία της αγάπης, τη Νέα
Πόλη του Μεγάλου Βασιλείου. Το βιβλίο συνοδεύεται από μια πρωτότυπη,
πολύχρωμη κατασκευή γεμάτη από επιβλητικά κτίρια, αλλά και φιγούρες
ανθρώπων, παιδιών, ιατρών, νοσοκόμων, εμπόρων, ταξιδευτών, τεχνιτών και
στρατιωτών. Κατασκευάζοντας την Βασιλειάδα τα σύγχρονα παιδιά
θα συναντήσουν τον μικρό ήρωα, θα περπατήσουν μαζί
του ανάμεσα στους δρόμους της
θαυμαστής αυτής πολιτείας και θα
ζωντανέψουν τις ιστορίες, που θα
πλάσουν με τη φαντασία τους.

5+

Κ.Β.: 39948
€ 9,90

Μαρίνα Παλιάκη -Μπόκια,
Ελπίδα Παλιάκη -Ιεραπετρίτη

Το διήγημα της Άννας Ιακώβου,
που τόσο αγαπήθηκε κυκλοφορεί
σε πέμπτη, ανανεωμένη έκδοση με
εκφραστική εικονογράφηση από την
Εύα Καραντινού στις καλύτερες στιγμές
της. Δώρο ένα ένθετο με την θεατρική
διασκευή του έργου αλλά και ένα ηχητικό
Cd με την θεατροποιημένη εκδοχή του.

Ιστορίες, ύμνοι, τραγούδια, χειροτεχνίες και
ένας πλούσιος, ψηφιακός δίσκος (cd), που θα
ενθουσιάσει τα παιδιά και θα καλύψει όλον τον
χειμώνα!

Άννα Ιακώβου

Ψ

Ο Αϊ-Βασίλης και ο δάσκαλος
ηφ

ιακός δίσ

ς
κο

Γιορταζω – τραγουδώ,
παίζω – δημιουργώ 2

σε λ .
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5+

Κ.Β.: 2568
€ 7,80

8+

Κ.Β.: 2526
€ 7,90

Γιορτινά Αφηγήματα

Ευγενία Χατζηθανάση-Ρέππα

Άννα Ιακώβου

Ο Νικόλας ήταν ένα χαρούμενο, γελαστό παιδί με φακίδες
και φουντωτό, κόκκινο μαλλί. Πολλοί τον κορόιδευαν γι’
αυτό και θα ήταν ο μοναδικός καημός του, αν δεν υπήρχε
και κάτι άλλο, που τον απασχολούσε πολύ. Τόσο μάλιστα...
ώστε να ξεχνάει το κόκκινο μαλλί του! Σε ποιον θα πέσει
φέτος; Να το ζητήσει στην προσευχή του; Ακούει ο Θεός τα
μικρά παιδιά; Υπάρχουν για τον Θεό ασήμαντες προσευχές;
Σε ποιον θα πέσει φέτος; Μια πρωτοχρονιάτικη ιστορία για
παιδιά βγαλμένη κατευθείαν από τον δικό τους κόσμο.

Το βιβλίο περιλαμβάνει δύο ιστορίες, που
διαδραματίζονται μέσα στην ατμόσφαιρα των
ελληνικών, νησιωτικών Χριστουγέννων. Οι
πρωταγωνιστές είναι ήρωες της καθημερινής ζωής, που
συνδυάζουν την αταξία και την ανεμελιά με το φιλότιμο
και τη ζεστή, παιδική καρδιά. Τα γιορτινά αφηγήματα
είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα ωραιότερα, παιδικά
βιβλία της ελληνικής, εκδοτικής παραγωγής και θα
ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς αναγνώστες.

8+

σε λ .
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Κ.Β.: 2619
€ 8,80

8+

φια

κός δίσκ

ο
ς

Ψη

Σε ποιον θα πέσει φέτος;

Κ.Β.: 39336
€ 10,90

Χριστουγεννιάτικες Αλκυονίδες

Το Φως των Χριστουγέννων

Άννα Ιακώβου

Άννα Ιακώβου

Mέσα στην καρδιά του χειμώνα υπάρχουν κάποιες μέρες
ζεστές και ηλιόλουστες, που θυμίζουν μικρό καλοκαιράκι.
Αυτές είναι οι «αλκυονίδες μέρες». Σαν πέσουν μάλιστα
τις μέρες των Χριστουγέννων, είναι δυνατόν ν’ αλλάξουν
τα πάντα στη ζωή των ανθρώπων...

Το χριστουγεννιάτικο διήγημα της Άννας Ιακώβου,
που τόσο αγαπήθηκε από τα παιδιά, κυκλοφορεί
τώρα με ηχητικό CD. Αφηγείται η Σοφία Χατζή και
συνοδεύει με τη μουσική του και το νέι του ο πολύ
καλός μουσικός Δανιήλ Κογκλίν.

9+

Κ.Β.: 41616
€ 12,50

5+

Κ.Β.: 2364
€ 6,90

Μεγαλώνοντας με έναν άγιο:

Το ακριβότερο ρολόι του κόσμου

Μέγας Βασίλειος,
ο αγαπημένος των παιδιών

Αθηνά Ντάσιου-Γιάννου

Μυρσίνη Βιγγοπούλου
Η ιστορία του μικρού Βασίλη, που μεγαλώνει διαβάζοντας
ένα βιβλίο με τη ζωή του Μεγάλου Βασιλείου. Η μορφή
του αγίου θα τον συγκινήσει και θα του δώσει θάρρος για
ν’ αντιμετωπίσει όλες τις δυσκολίες της ζωής του. Οι γραφικοί χαρακτήρες των απλών ανθρώπων, τα ήθη, τα έθιμα
και οι δοξασίες της κάθε εποχής ξεδιπλώνονται παράλληλα με τον βίο και τα θαύματα του αγίου Βασιλείου.

Ένα παραμύθι είναι ο ωραιότερος τρόπος να
μιλήσουμε στα παιδιά μας για την αληθινή αξία του
χρόνου.

9+

Κ.Β.: 39614
€ 7,90

Ο Φώτης και τα Φώτα
Δήμητρα Σταύρου

4+

Κ.Β.: 39154
€ 4,90

Ανακαλύπτω τις Γιορτές
με Χαρούμενες Δραστηριότητες 2
Σταυρούλα Σταμάτη
Εικόνες πρότυπα του Θεοφάνους Κρητός από την Ιερά
Μονή Σταυρονικήτα και προσαρμοσμένες χρωμοσελίδες για να ζωγραφίσουν τα παιδιά. Εξιστόρηση της κάθε
ευαγγελικής ιστορίας με απλά λόγια και εισαγωγή στην
αγιογραφία.

Ο Φώτης μαζί με τους άλλους κολυμβητές προετοιμαζόταν στην ακτή για τη βουτιά του. Έκανε τον
σταυρό του και βούτηξε τα πόδια του στο ακροθαλάσσι. Έκανε κρύο, αυτή ήταν η αλήθεια. Ξαφνικά
όμως του ήρθε μια παράξενη ορμή και μάλωσε
–από μέσα του– το κρύο νερό σαν να ήταν ζωντανός
άνθρωπος: «Άκου να δεις! Εγώ θα κολυμπήσω και θα
πάω στον σταυρό, ό,τι και αν λες εσύ! Είτε τον πιάσω
τελικά είτε δεν τον πιάσω, θα πάω στον σταυρό». Και
ένιωσε σαν να ντράπηκε από τη μεριά του το νερό
και σαν να ανέβασε λίγο τη θερμοκρασία του, σαν
να ζεστάθηκε λίγο. Λες αυτό να εννοούσε ο νονός
Χρήστος, όταν έλεγε πως δεν βουτάει μόνο και μόνο
για να πιάσει τον σταυρό;

σε λ .

37

Πάσχα

3+

Κ.Β.: 41764
€ 8,90

Το ευλογημένο γαϊδουράκι
Αγγελική Δελεχά
Όταν έρχεται η άνοιξη, όλη η φύση ετοιμάζεται να
υποδεχθεί τον αναστημένο Χριστό μας. Σίγουρα θα
έχετε ακούσει την ιστορία με την είσοδο του Χριστού
στα Ιεροσόλυμα πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Πόσο καλά
όμως γνωρίζετε ποιο ήταν αυτό το γαϊδουράκι;
Ελάτε να το ανακαλύψουμε παρέα και να γιορτάσουμε
όλοι μαζί το Πάσχα μαζί με την... πασχαλιά, να
γνωρίσουμε την ιστορία αυτού του αγαπημένου φυτού
και να ζωγραφίσουμε υπέροχες χρωμοσελίδες!

7+

σε λ .
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Κ.Β.: 2695
€ 11,50

6-7+

Κ.Β.: 41765
€ 8,90

Ένα κόκκινο αυγό
για τον Καίσαρα Τιβέριο
π. Αθανάσιος Καρανταΐδης
Η παράδοση λέει πως το βάψιμο των κόκκινων αυγών
οφείλεται σε ένα θαύμα της αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής,
που συνέβη όταν ταξίδεψε από τα Ιεροσόλυμα στη
Ρώμη για να συναντήσει τον Καίσαρα Τιβέριο και να τον
ενημερώσει για τα γεγονότα της σταύρωσης και της
Ανάστασης του Χριστού. Στο τέλος του βιβλίου οι μικροί
αναγνώστες θα βρουν πανέμορφες χρωμοσελίδες για να
ζωγραφίσουν θέματα από την ιστορία.

4+

Κ.Β.: 40758
€ 7,90

Πάσχα είναι...

O Παππούς Πετεινός Θυμάται...

Ηρώ Παπαδοπούλου

π. Αθανάσιος Καρανταΐδης

Πάσχα Είναι... Τι να είναι άραγε; Μήπως τα κόκκινα αυγά;
Ή τα χαρούμενα παιδιά; Ή μήπως η κυρα-Σαρακοστή
που άρχισε να χαμογελά και θέλει να μας πει… ότι ο
Χριστός ανέστη;!

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
Διαθήκη, τα Πάθη του Κυρίου, αλλά και την Ανάστασή Του...

φιακοί δ
ίσ
κο

2

Ψη

ι

5+

Κ.Β.: 38770
€ 11,90

Κ.Β.: 39825
€ 16,00

4-5+

Εφτά παπούτσια
για την κυρά Σαρακοστή

Γιορτάζω – τραγουδώ,
παίζω – δημιουργώ 6

Άννα Ιακώβου

Μαρίνα Παλιάκη-Μπόκια
Ελπίδα Παλιάκη-Ιεραπετρίτη

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.

9+

Κ.Β.: 38804
€ 7,90

Δεύτε Λάβετε Φως
Άννα Ιακώβου
Άγιο Φως! Το θαύμα, που αιώνες τώρα επαναλαμβάνεται
χωρίς διακοπή. Ο πατήρ Μητροφάνης είναι ένας νέος
από τον Πόντο, που φτάνει στα Ιεροσόλυμα 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...

Πρόκειται για το 4ο βιβλίο της επιτυχημένης σειράς.
Ιστορίες, τραγούδια, παιχνίδια, ύμνοι, ιδέες για
μαγειρική και ένα χορταστικό 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.

3+

Κ.Β.: 39270
€ 4,90

Η Μεγάλη Εβδομάδα
του Νικόλα
Μαρίνα Παλιάκη -Μπόκια
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
εξοικειώνονται με όσα πρόκειται να ζήσουν εντός του
ναού.

σε λ .
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5+

Κ.Β.: 40183
€ 14,50

Αυγό για γίγαντες
Άννα Ιακώβου
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.

4-5+

Κ.Β.: 39273
€ 12,50

Γιορτάζω – τραγουδώ,
παίζω – δημιουργώ 4

Η κυρα-Σαρακοστή

Μαρίνα Παλιάκη-Μπόκια
Ελπίδα Παλιάκη-Ιεραπετρίτη

Ένα χαριτωμένο βιβλίο για παιδιά 4-8 ετών.
Με αφορμή το ομώνυμο παραδοσιακό ημερολόγιο,
μέσα από μικρά ποιήματα και χειροτεχνίες, τα παιδιά
μαθαίνουν για το βαθύτερο νόημα της Σαρακοστής
παίζοντας.

Πρόκειται για το 4ο βιβλίο της επιτυχημένης σειράς.
Ιστορίες, τραγούδια, παιχνίδια, ύμνοι, ιδέες για
μαγειρική και ένα χορταστικό cd, που θα απολαύσουν
γονείς και παιδιά στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο
σχολείο, στην τάξη. Για ηλικίες από 5 έως 11 ετών.
σε λ .
Σίγουρα θα το αγαπήσουν και τα μικρότερα παιδιά
μέσα από την ακρόαση του ηχητικού υλικού.

40

3+

Κ.Β.: 38794
€ 4,90

Μαρίνα Παλιάκη -Μπόκια

8+

Κ.Β.: 41728
€ 7,90

4-7

Πασχαλιάτικο αεράκι

Πάσχα στο ξωκκλήσι

σε κερκυραϊκό καντούνι
Άννα Ιακώβου

Κατερίνα Μουρίκη

Μια περιδιάβαση στα πασχαλινά έθιμα της Κέρκυρας
μέσα από μια ιστορία γεμάτη ευαισθησία και χρώματα!
Εικονογράφηση: Αγγελική Δελεχά

Κ.Β.: 39320
€ 6,70

Το μικρό ξωκκλήσι κινδυνεύει να γκρεμιστεί. 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!

Τα βήματά μου στους Αγίους Τόπους
Αδαμαντία Αλατάρη
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...

10+

Κ.Β.: 40992
€ 7,90

σε λ .
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Εκδόσεις στην αγγλική κaι ρωσική γλώσσα

3+

Book ID: 2229
€ 10,90

3+
The Birth of Christ

Marina Paliaki

Marina Paliaki

Who where the parents of Mother of God? How many
steps did she take when she first walked? What did
Christ do when she spoke to Him at the wedding at
Cana? How is her soul depicted in icons? Children learn
about Mary’s life through looking at the beautiful wall
paintings by Tzortzis from the katholika of Dionysiou
Monastery on Mount Athos. They also embark on a
wonderful journey through the world of byzantine art
which is close to children’s souls, since it does not use
shadow, perspective or the divisions of time.

Which angel visited the Mother of God? Which animals
kept the little baby Jesus warm? What do the gifts that
the Wise Men brought symbolize?
Children learn about the birth of Christ through the
world of byzantine art which is close to children’s
souls, since it does not use shadow, perspective or the
divisions
of time.

3+

The Life of Christ
Marina Paliaki
Α book for young children
narrating the life of Jesus Christ on
earth, his birth and childhood, his
Passion leading to his Crucifixion
and Resurrection, through a
narrative cycle of byzantine icons
and short texts.
Book ID: 2232
€ 11,90

42

Book ID: 2217
€ 10,90

The Mother of God

icon s fro m
With by za nt in e
as te ry,
Dionys sio u M on
M ou nt At hos.

σε λ .

English

From I-ville
to You-ville
Mersine Vingopoulou

8+

Book ID: 2505
€ 10,90

8+

Book ID: 2583
€ 17,90

MTOTO

I-ville –a Kingdom where pride and selfishness
dwell, and where people live by the motto Me first!.
You-ville –a Kingdom where humility and kindness
have their home, and where people put the good of
others before their own. This is the story of a young
boy named Stubborn, as he strives to become the
first person of I-ville to make the difficult journey to
the beautiful, joy-filled Kingdom of You-ville, and
to become a citizen there. As we join Stubborn in
his adventures, we learn, along with him, profound
lessons in how to struggle against bad thoughts and
feelings, drawn from the teachings of the beloved
Elder Paisios of Mount Athos, Greece (1924–1994).

A little African story
Sophia Hatzi
My name is Mtoto. That’s what they call me
- usually to order me to do heavy work.
Mtoto in Swahili means “child,” or “kid”.
My parents had left for heaven before
I was grown and so I don’t remember
them. I only remember that one day
my mother’s cousin came and took us
to live in the straw hut where she lived
with her husband and their eleven
children, my cousins. They had very
little food, and now they had two more
mouths to feed...

Book ID: 2340, € 7,50
Book ID: 2487, € 3,00

4+

6+

Book ID: 2506, € 3,00

6+

Two Friends at Panagia
Tsampika on Rhodes

The Great Martyr
St. George

The Great Martyr
Saint Catherine

Eleni Stati-Lephaki

Dimitris & Anna Fotopoulou

Dimitris & Anna Fotopoulou

Oral tradition preserved the narrative
of the miraculous arrival of the
precious icon and the countless
miracles of Our Lady Panagia.
Presbytera Eleni Lephaki-Stati records
this oral tradition in her own way for
our children to read.

Our Saints are our greatest mentors.
The example they have set for us can
never lose its value with the passage of
time. Their lives is the subject of a new
series entitled “The life of our Saints”,
which is published in Greek, English
and Russian by Athos Children books.

Οur Saints are the best role
models, who never lose their
worth, no matter how many years
go by. Saint Catherine, is a
wonderful example of a
σε λ .
young girl of noble birth
from Alexandria, Egypt.
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ENGLISH

Book ID: 39271
€ 4,90

4+

7+

Book ID: 39502
€ 10,00

Christmas - Easter

Vasileias, the country of love

I love to craft
Stavroula Stamatis, Angeliki Deleha,
Christina Douligeri

Anna Iakovou

Colour amazing pictures and give them to your
friends. Lovely icons to decorate your home or
classroom. An amazing collage composition
(Christmas). Make wonderful cards with stickers.

My friends, welcome to the City of Love!
I am Chariton and if you want we can rebuild Vasileias
together. A City that St Basil built in Cappadocia to give
shelter to people who need love and care. Come and
see close up the works of St Basil and walk with me in a
City like no other in this world.

Russian

6+

Κ.Β.: 2502
€ 2,90

Великомученица Екатерина
Димитрис и Анна Фотопулу
Святые – это лучшие образцы для нас, не
теряющие ценности с течением времени.
Святая Екатерина – удивительный пример
молодой царевны из Александрии в Египте,
которая была наделена исключительной телесной
красотой и таким великим умом, что могла
соперничать с мудрейшими язычниками своей
σε λ .
эпохи. Однако, узнав Христа, она пожертвовала
44 всем – богатством, благополучием, славой,
чтобы обрести вечную жизнь со Христом.

4+

Κ.Β.: 39036
€ 7,50

Два друга и Богородица Цабика
Родосская
Элени Стати-Лефаки
Сохранились устные предания о дивном прибытии
иконы и бесчисленных чудесах Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы. Такое предание в доступной
для детей форме записала супруга священника
Элени Стати-Лефаки. Но оно адресовано не только
детям, ведь мы все когда-то были детьми, и Царство
Божие с теми, кто сохраняет в своем сердце кроткую
детскость. († Митрополит Родосский �Кирилл).

