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Με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζουμε τις συλλογές ΑΘΩΣ/ΠΑΙΔΙΚΑ και ΑΘΩΣ/ΕΦΗ-
ΒΙΚΑ των εκδόσεων Σταμούλη που έχουν στόχο να συμβάλλουν στην πνευματική καλλιέργεια 
των παιδιών μας. 

Οι εκδόσεις Αθ. Σταμούλης ιδρύθηκαν το 1981 από τον Αθανάσιο Σταμούλη, ενώ από το 1995 
λειτουργεί και το ομώνυμο δίκτυο διανομής βιβλίων και CD/DVD που εξυπηρετεί περισσότε-
ρους από 500 εκδότες και τροφοδοτεί τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία και εκθετήρια στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό. 

Το 1999 η εταιρεία δημιούργησε ένα από τα πρώτα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία στην Ελλάδα, 
www.stamoulis.gr, ενώ το 2000 εγκαινιάστηκαν οι σειρές ΑΘΩΣ, ΑΘΩΣ/ΠΑΙΔΙΚΑ, ΦΑΝΑ-
ΡΙΟΝ με στόχο να ικανοποιήσουν τις πνευματικές αναζητήσεις του σύγχρονου αναγνώστη. 

Παράλληλα η εταιρεία προσφέρει εκδοτικές υπηρεσίες προς άλλους εκδότες ή ανεξάρτητους 
συγγραφείς, οι οποίες διακρίνονται για την υψηλή ποιότητά τους. 

Φίλοι μας,

 
https://www.facebook.com/stamoulis.publications

https://twitter.com/StamoulisPubl

http://www.stamoulisblog.com/

www.stamoulis.gr

Τα βιβλία της σειράς ΑΘΩΣ/ΠΑΙΔΙΚΑ 
κυκλοφορούν και σε E-book. 
Επίσης ορισμένα από τα βιβλία 

κυκλοφορούν και σε άλλες γλώσσες. 
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Από την Εγώπολη στην Εσύπολη
Από την Εσύπολη στην Ουρανούπολη
Μυρσίνη Βιγγοπούλου

Δύο βιβλία-σταθμός για την πνευματική ανάπτυξη των 
παιδιών μας. Μέσα από τις περιπέτειες του μικρού Πείσμονα 
και της Γαλήνης, τα παιδιά μυούνται στον πνευματικό αγώνα 
για την καλλιέργεια της προσωπικότητάς τους. Το πρώτο 
βιβλίο κυκλοφορεί ήδη στα ρωσικά, αγγλικά, αραβικά. 
σερβικά, γεωργιανά, γαλλικά, ρουμανικά, ενώ σύντομα θα 
κυκλοφορήσει και στα γερμανικά. Το δεύτερο βιβλίο έχει 
ήδη εκδοθεί στα ρουμανικά.

Καλώςορίσατε
Κ.Β.: 2244, € 15,11

Κ.Β.: 2328, € 11,50

Ψηφιακός δίσκος 3

Ψηφιακός δίσκος 4

Ψη
φιακός δίσκος 2

Ψ
ηφ

ιακός δίσκος 1

Γιορτάζω-τραγουδώ,  
παίζω-δημιουργώ
Μαρίνα Παλιάκη -Μπόκια,  
Ελπίδα Παλιάκη -Ιεραπετρίτη

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.

Κάθε παιδί θα ενθουσιάσουν,

κάθε γονιό θα ξεκουράσουν!

Κ.Β.: 2097, € 12,50

Κ.Β.: 2142, € 14,00

Κ.Β.: 2127, € 12,00

Κ.Β.: 2248, € 14,80

Μουτότο 1 
Μια μικρή αφρικάνικη ιστορία

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 στα αγγλικά.

Κ.Β.: 2205, € 10,00
Κ.Β.: 2470, € 12,50

Ψηφιακός δίσκο
ς
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για τα παιδιάH ΔιαθήκηΚaινή

Κ.Β.: 2036, € 10,00

Κ.Β.: 2087, € 11,00

Κ.Β.: 2081, € 9,50

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 στα αγγλικά, ρωσικά  
και φινλανδικά.

ΣΕΙΡΑ

Μαθαίνω από τις εικόνες

Χαρτονένια βιβλία με εικόνες

της Ιεράς Μονής Διονυσίου Αγίου Όρους. 

Κ.Β.: 2110 
€ 15,00

Μαρία, η μητέρα του Θεού
Αθηνά Ντάσιου-Γιάννου 

Ο βίος της Θεοτόκου όπως μας τον διέσωσε 
η Ιερή Παράδοσή μας. Με υπέροχη 
εικονογράφηση της Χριστίνας Παπαθέου-
Δουληγέρη

«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 
προέτρεψε να γίνουμε σαν αυτό.  Με εικόνες από την Ιερά 
Μονή Βηθλεέμ Κορωπίου. 

Κ.Β.: 2238 
€ 7,90

Το παιδί  
με τη Θεϊκή Φλόγα:
Ο Άγιος Ιγνάτιος  
ο Θεοφόρος
Κατερίνα Διαμαντοπούλου -
Τσιμούρη

12τομος

Παιδικός συναξαριστής

+3
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Χαρτονένια βιβλία με εικόνες

12τομος

Παιδικός συναξαριστής
οι γιοιΆ

για τα παιδιά

Δι' εὐχῶν τῶν Ἁγίων 
Δημήτρης & Άννα Φωτοπούλου

Η κλασική πλέον σειρά με διαχρονική αξία, που δεν πρέπει 
να λείπει από καμία παιδική βιβλιοθήκη. Προσεκτικά 
επιλεγμένοι βίοι Αγίων της Εκκλησίας μας, κατανεμημένοι σε 
μηνιαίους τόμους. Μια καλαίσθητη έκδοση, που φιλοτέχνησε 
με βυζαντινή τεχνοτροπία, μεταφερμένη στον οικείο για τα 
παιδιά χώρο της ξυλομπογιάς, η Παρασκευή Χατζηθανάση.

ΣΕΙΡΑ

Τόμος 2: 1764 Τόμος 3: 1780 Τόμος 5: 1782

Τόμος 6: 1783 Τόμος 7: 1784 Τόμος 8: 1785

Τόμος 9: 1786 Τόμος 10: 1787

Τόμος 1: 2573 Τόμος 4: 2574

Τόμος 11: 2575 Τόμος 12: 2576

€ 12,50 

€ 10,00 

+6

ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Σταδιακά θα εκδοθούν
και οι υπόλοιποι τόμοι.
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για παιδιά και νέους
Ε ημέγρο ον νκι α αφ

Ο Άγιος Νικόλαος
Το θαύμα της αγάπης
Χρήστος Γουσίδης

Ποιος αγαπούσε τόσο πολύ τον Θεό και τους ανθρώπους, 
ώστε να μην φοβάται ποτέ, όσες απειλές, περιπέτειες ή κιν-
δύνους 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.

Κ.Β.: 2541, € 8,80

Οι περιπέτειες ενός προσκυνητή

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-έκπληξη εν μέσω 
δύσκολων καιρών. 

Κ.Β.: 2457, € 8,90

Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρώφ

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  
11 ετών και άνω. 

Κ.Β.: 2471, € 8,90

Ο Μάρτυρας του Σαν Φρανσίσκο
Πέτρος ο Αλεούτιος
Ο Εσκιμώος Άγιος της Αλάσκας
Αύρα Οικονομάκου, Αλ Χοπκινς

Ένα βιβλίο με πλούσια εικονογράφηση, που αποπνέει φλογε-
ρή πίστη και μεγάλη αγάπη για τον πρώτο Μάρτυρα της αμε-
ρικάνικης 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. 

Κ.Β.: 2242, € 12,00

+8 +9
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Μόνο € 2,90

με δραστηριότητες

Βίοι ι ιιία α α αδγ γων π

Κ.Β.: 2444, € 2,90 Κ.Β.: 2472, € 2,90 Κ.Β.: 2448, € 2,90

Η σειρά Βίοι αγίων για παιδιά 
παρουσιάζει τον θαυμαστό 
βίο ενός αγίου, ενώ περιέχει 
δραστηριότητες ή/και 
ιδέες για παιχνίδια, καθώς 
και χρωμοσελίδες για να 
απασχοληθούν τα παιδιά στο 
σπίτι ή στην τάξη. 
Είναι ιδανικό δώρο για 
κατηχητικά, σχολεία αλλά και 
για βαπτίσεις, που θέλουν να 
προσφέρουν στα παιδιά κάτι 
αληθινά ποιοτικό. 

Κ.Β.: 2474, € 2,90 Κ.Β.: 2473, € 2,90

Κ.Β.: 2491, € 10,80

Το ημερολόγιο του Πέτρου
Είμαστε ένα!
Σταυρούλα Σταμάτη

«Μαθήματα ζωής» περιλαμβάνει αυτό το ευχάριστο και 
δροσερό βιβλίο που απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους από  
11 έως 15 ετών. Οι γονείς μιας πολυμελούς οικογένειας 
γνωρίζουν τον άγιο Πορφύριο και η ζωή τους χαριτώνεται 
από αυτή τη γνωριμία. Το βιβλίο εξιστορεί τα γεγονότα μέσα 
από τα μάτια του μεγαλύτερου γιου, του Πέτρου και είναι  

πλούσιο σε δράση! 
Περιλαμβάνει μια σειρά 

από σημαντικά αποφθέγματα δοσμένα 
όμως με χιούμορ και δροσιά. Σημαντική 
είναι η συμβολή του εικονογράφου 

Χρήστου Γουσίδη που προσθέτει στο 
βιβλίο μια νότα πολύ ευχάριστη για 
τα παιδιά και τους εφήβους. 

Ιδανικά  δώρα για την  

τάξη ή το κατηχητικό.

+6

+11
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νέα
ΣΕΙΡΑ

Εκλεκτές διηγήσεις για παιδιά και μεγάλους

Κ.Β.: 2312, € 9,00 Κ.Β.: 2313, € 9,00 Κ.Β.: 2387, € 9,00

Ιστορίες Γέροντος Κλεόπα 
Τόμοι Α ,́ Β ,́ Γ΄

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.

Σταυρό καιΓια τον την Αγάπη

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

Το ταξίδι  
της Αγάπης
Μαρία Προδρόμου

Κ.Β.: 2360 
€ 9,50

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.

Με το Σταυρό 
βοηθό  
τι να φοβηθώ!
Αννέτα Τόλιου

Κ.Β.: 2437
€ 9,90

+9
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Έχει ο Θεός ασυρματιστές; Και όμως ο Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης μάς 
διαβεβαίωσε πως έχει. Είναι οι μοναχοί, που στέλνουν με την προσευχή τους τα 
μηνύματά μας στον Θεό, αλλά και τα μηνύματα του Θεού στους ανθρώπους.

νέα
ΣΕΙΡΑ Οι ασυρματιστές 

του Θεού

Ιερά Μονή 
Τιμίου  
Προδρόμου  
Μέσα  
Ποταμού

Ιερά Μονή Τιμίου 
Προδρόμου  
Μέσα Ποταμού

Ψηφιακός δίσκος

Ψηφιακός δίσκος

Ο Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης
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

Κ.Β.: 2488
€ 12,60

Ο Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής
Προλογίζει ο Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος.

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

Κ.Β.: 2310 
€ 13,90

Ο Άγιος Ευφρόσυνος ο Μάγειρας
και η μαγειρική των αγίων
Μαρία Προδρόμου

Μια ζεστή σύναξη των παιδιών στο σπίτι της γιαγιάς, που 
ευθύς νοηματοδείται από την αφήγηση του συναξαριού 
του Αγίου Ευφροσύνου, του μάγειρα. Ένα βιβλίο για 
την ταπείνωση, τη συγχώρεση, την αγάπη προς τους 
αδελφούς, ακόμη και όταν αυτοί σφάλλουν. Διανθισμένο 
με ωραίες ιστορίες από το γεροντικό, που σχετίζονται με 
τη μαγειρική των μοναστηριών. 
Εικονογράφηση του Κωνσταντίνου Δημητρέλου. 

Κ.Β.: 2304
€ 8,90

Σεραφείμ
Ένας Άγιος στο δάσος του Σαρώφ
Στέλλα Πλαταρά

Ο Άγιος Σεραφείμ είναι ένας από τους πιο αγαπημένους 
Αγίους της Ρωσίας. Η ίδια η Θεοτόκος τον έθεσε υπό 
την προστασία της και τον έσωσε από βέβαιο θάνατο. 
Ο Άγιος προσευχήθηκε χίλιες μέρες πάνω σε μία πέτρα 
και αξιώθηκε να λάβει από τον Θεό μεγάλα χαρίσματα. 
Αγαπούσε πολύ τα παιδιά και έγινε και ο ίδιος απλός, 
ταπεινός και χαρούμενος σαν ένα παιδί.
Εικογράφηση: Αγγελική Δελεχά

Κ.Β.: 2339 
€ 11,80

+8 +8
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Η σειρά που αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους, με ιστορίες από 
τα παιδικά χρόνια των αγίων και των Γερόντων μας. Περιέχει ακόμη 
έναν σύντομο βίο τους και χαριτωμένα ανέκδοτα από τη ζωή τους.

ΣΕΙΡΑ

Άννα Ιακώβου
Ήταν κάποτε παιδιά

Κ.Β.: 2255, € 12,90

Κ.Β.: 2086, € 12,00

Κ.Β.: 2156, € 11,70

Κ.Β.: 2254, € 12,90

¥ Ο Όσιος Δαυίδ

¥ Ο Γέρων Ιάκωβος Τσαλίκης

¥ Ο Γέρων Χατζηγιώργης ο Αθωνίτης

¥ Ο Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης

¥ Ο Γέρων Παΐσιος

¥ Ο Άγιος Πορφύριος 

¥ Ο π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος

¥ Ο Άγιος Νεκτάριος

¥ Ο π. Δαμασκηνός του Μακρυνού

¥ Η Αγία Δοσιθέα του Κιέβου

Κ.Β.: 2206, € 11,70

Κ.Β.: 2510, € 11,70

Κ.Β.: 2515, € 15,00

Ψηφιακός δίσκος

Ψηφιακός δίσκος

Κ.Β.: 2214, € 11,70
Κ.Β.: 2172, € 11,70

Ψηφιακός δίσκος

Ψηφιακός δίσκος

Κ.Β.: 2482, € 11,90

+8



σελ .

Ψηφιακός δίσκος

Κ.Β.: 2494, € 7,90

Κ.Β.: 2549, € 6,00

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Αν ζούσε σήμερα
Μυρσίνη Βιγγοπούλου

Ο Δεκαπενταύγουστος ήταν η καλύτερη στιγμή του 
καλοκαιριού για τον Μανώλη και τη Δέσποινα. Το σπίτι 
του παππού και της γιαγιάς, καρφιτσωμένο σε κάποια 
πλαγιά της Ηπείρου, δεν το άλλαζαν με τίποτε. Μόνο 
που φέτος τα πράγματα ήταν κάπως... διαφορετικά. 
Οι δυσκολίες της πατρίδας μας, τα προβλήματα των 
ανθρώπων της και ειδικά των νέων, 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 και 
τις προφητείες του, αλλά κυρίως τους παρότρυνε να τον 
γνωρίσουν, ακολουθώντας τα χνάρια του σε μονοπάτια 
των βουνών, που ήταν γεμάτα ιστορίες και θρύλους. 
Μέσα από αυτές τις διαδρομές όλη η οικογένεια όχι μόνο 
διαπίστωσε την αλήθεια των λόγων του Αγίου, αλλά 
έμαθε να ζει με κάτι που είχαν ξεχάσει: την ελπίδα. 

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. Εκεί φθάνουν γεμάτοι κατάνυξη χιλιάδες 
προσκυνητές από ολόκληρο τον κόσμο για να λάβουν  
την ευλογία του. 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.

+9
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γνώσηΧαρούμενη

Μαγειρεύοντας την Άλφα-Βήτα
Μαρία Βιγγοπούλου-Χύτα

Το πιο νόστιμο αλφαβητάρι με αυτοκόλλητα.

Η Μελίτσα και οι μικροί της φίλοι περιηγούνται στον 
ελαιώνα και το ελαιοτριβείο. Περιλαμβάνει ακόμη 
πρωτότυπες δραστηριότητες από τον παππού... Δημήτρη. 

Κ.Β.: 2270 
€ 8,50

Κ.Β.: 2341 
€ 13,90

Μελίτσα,  
μια μικρή ελίτσα
Μαρία Βιγγοπούλου-Χύτα

β
λ
. σ

ελ
. 1

2

Κ.Β.: 2447, € 7,70

Ο Μάστορας των Λουλουδιών
Ελευθερία Σπαντιδάκη

Ο Άρης αγαπά πολύ τα φυτά. Όταν το μάθημα τελειώνει 
την Παρασκευή, ταξιδεύει στο χωριό της γιαγιάς και του 
παππού. Εκεί τον περιμένουν τα εργαλεία του, σπόροι και 
μικρά φυτά για να φτιάξει τον μικρό του λαχανόκηπο. Η 
γιαγιά και ο παππούς θα τον βοηθήσουν να φυτέψει αλλά 
και να μάθει να φροντίζει τα φυτά του μέχρι να μεγαλώσουν 
και να δώσουν πανέμορφα λουλούδια και νόστιμα λαχανικά. 

Κ.Β.: 2556, € 6,96

Το δελφίνι του Άι-Νικόλα
Νικόλας Βαλβαζάνης

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 ένας αληθινός και αφοσιωμένος φίλος. 

Νηπιαγωγείο –

Πρώτη σχολική ηλικία

Άλλα βιβλία για νηπιαγωγείο και πρώτη σχολική ηλικία

β
λ
. σ

ελ
. 2

β
λ
. σ

ελ
. 1

3

β
λ
. σ

ελ
. 1
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Νηπιαγωγείο –

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.

Κ.Β.: 2507, € 4,90 Κ.Β.: 2512, € 4,90

Κ.Β.: 2554, € 5,30

Για το σπίτι, το κατηχητικό, την τάξη

Βιβλία με πλούσιες
δραστηριότητες

Κ.Β.: 2210, € 7,60

Κ.Β.: 2298, € 6,40

Δι' εὐχῶν τῶν Ἁγίων  
Δραστηριότητες 

Δημήτρης & Άννα Φωτοπούλου

Από την ομάδα των συγγραφέων του 12τομου 
συναξαριστή «Δι’ ευχών των αγίων», μια σειρά με 
βιβλία δραστηριοτήτων με εξαιρετικά πλούσιο 
υλικό: Ιστορίες, χρωμοσελίδες, αυτοκόλλητα, 
αφίσα. Τα βιβλία έχουν εποχιακό χαρακτήρα και 
καλύπτουν αντίστοιχα δραστηριότητες 
για τον χειμώνα και την άνοιξη.

ΣΕΙΡΑ

Άλλα βιβλία με δραστηριότητες

β
λ
. σ

ελ
. 1

β
λ
. σ

ελ
. 5

β
λ
. σ

ελ
. 2

1

β
λ
. σ

ελ
. 6
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Βιβλία και CDπαιχνιδοτράγουδα

Το πάπλωμα με τα χρυσά κουδούνια
Η Μαρίζα Κωχ και οι συνεργάτες της μας 
παρουσιάζουν ένα συγκινητικό παραμύθι που 
αντλεί την έμπνευση του από τη ρίμα του Άι-Γιώργη. 
Το βιβλίο συνοδεύται από ένα υπέροχο Cd με 
παραδοσιακά τραγούδια. Μια έκδοση που μιλά 
στα παιδιά μας για την αξία της παραδοσιακής μας 
μουσικής. Το βιβλίο δημιουργήθηκε με τη συμμετοχή 
του Κέντρου Βιωματικής Μουσικής, Κίνησης και 
Λόγου «Μαρίζα Κωχ». 

Κ.Β.: 2316 
€ 13,90

Με τη Μαρίζα τραγουδώ
Ελληνικά μαθαίνω
Τα παιδιά μαθαίνουν βασικούς κανόνες της γραμματικής 
μέσα από τα παιχνιδοτράγουδα της Μαρίζας Κωχ 
και της μουσικής της συντροφιάς. Το βιβλίο και το 
Cd, που το συνοδεύει, είναι ιδανικό για τα παιδιά των 
πολυπολιτισμικών σχολείων, για τα Ελληνόπουλα της 
διασποράς, αλλά και για την εκμάθηση Ελληνικών από 
οποιαδήποτε ηλικία. Τα παιχνιδοτράγουδα επίσης είναι 
κατάλληλα για το μάθημα της μουσικοκινητικής αγωγής. 

Κ.Β.: 2285 
€ 14,40

Ψηφιακός δίσκος

Ψηφιακός δίσκος

γνώσηΧαρούμενη

Κ.Β.: 2145 
€ 12,60

Παίζουμε με τη Γραμματική
Μυρσίνη Βιγγοπούλου

Η Γραμματική, έχοντας παρέα τα μέρη 
του λόγου και τα σημεία της στίξης, είναι 
έτοιμη να μάθει σε όλους τους φίλους της 
πολλά καινούργια πράγματα πάντα με 
κέφι, ζωντάνια, ατέλειωτο παιχνίδι και ένα 
συναρπαστικό, επιτραπέζιο παιχνίδι δώρο!

+7
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Βιβλία
με

Υπ χρέ ο α
κολλάζ

της Πολυξένης Βάκου-Σαλωνίδου

Μανούλα, πόσο  
μ’ αγαπάς; 
Ένα από τα ωραιότερα 
δώρα για να εκφράσετε 
στο παιδί σας τα τρυ-
φε ρά σας συναισθήματα, 
γεμάτο υπέροχες εικόνες, 
κατασκευασμένες με την τεχνική 
του κολλάζ. 

Κάθε εικόνα χίλιες λέξεις! 

Κ.Β.: 2301 
€ 10,00

Το δώρο της αγάπης
Η μικρή Μελένια παρέα με τα ζώα του δάσους 
ανακαλύπτει την ομορφιά τού να νοιάζεσαι για 
κάποιον. Με πρωτότυπη εικονογράφηση-κολλάζ 
από την εξαιρετικά ταλαντούχα Πολυξένη Βάκου-
Σαλωνίδου, που έργα της πωλούνται και από το 
Μουσείο Μπενάκη (Σύγχρονης Τέχνης).

Κ.Β.: 2489 
€ 6,50

Χριστούγεννα είναι...
Μεστό, τρυφερό και πρωτότυπο κείμενο για το 
αληθινό νόημα των Χριστουγέννων. Πλούσια 
εικονογράφηση με την τεχνική τού κολλάζ, τρυφερή 
και εμπνευσμένη. Ένα ξεχωριστό βιβλίο. 

Κ.Β.: 2362 
€ 9,90

+4 +4

+4
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Κάποτε στη Μακεδονία
Μυρσίνη Βιγγοπούλου

Το νέο 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. 
Ένα βιβλίο συγκινητικό,  
που έρχεται να τιμήσει  
τα 100 χρόνια από  
την απελευθέρωση  
της Θεσσαλονίκης.Κ.Β.: 2203, € 14,90

Το βυζαντινό παραμύθι
Άννα Μαρίνη

Μια υπέροχη διασκευή ενός 
μυθιστορήματος του Φαίδωνος Κουκουλέ 
από την Άννα Μαρίνη. Η ατμόσφαιρα του 
παραμυθιού, οι συγκινητικές στιγμές και η 
έξοχη εικονογράφηση, που αποδίδει πιστά 
το βυζαντινό ύφος της εποχής, συνθέτουν 
ένα παραμύθι που κρατά αμείωτο το 
ενδιαφέρον ως το τέλος.

Κ.Β.: 2243 
€ 12,10

Δημήτριος
Ο παππούς, ο άγιος  
και εγώ
Μυρσίνη Βιγγοπούλου

Η γιαγιά Μυρσίνη έγραψε με πολύ 
μεράκι μια αληθινή ιστορία για 
μικρούς και μεγάλους. Μας διηγείται 
για τον παππού τον Μικρασιάτη, για 
ένα καλά φυλαγμένο μυστικό και για 
τον μεγάλο και θαυματουργό Άγιό 
μας, τον Άγιο Δημήτριο.

Κ.Β.: 2096, € 12,60

Αλεξιάδα
της Άννας της Κομνηνής
Μυθιστορηματική ανάπλαση:
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 την ανάσα. Εικόνες του χτες 
σε μια ιστορία που θυμίζει την εποχή μας! 

Κ.Β.: 2131 
€ 12,60

Κωνσταντής
Αθηνά Ντάσιου -Γιάννου

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.

Κ.Β.: 2093, € 7,10

Τα μαθαίνουνπαιδιάιστορία

+9
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ΡωμηοσύνηΑγαπημένη

Ο θησαυρός
Το άφθαρτο πρόσφορο
Άννα Ιακώβου

Δυο παιδιά αναζητούν τον κρυμμένο 
θησαυρό του χωριού τους και 
φθάνουν σε μία πολύτιμη ανακάλυψη.

Κ.Β.: 1963 
€ 11,10

Η κυρά της Ρω
Άννα Ιακώβου

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

Κ.Β.: 2335 
€ 9,90

Το καράβι της ελπίδας
Μυρσίνη Βιγγοπούλου

Παιδιά από την Ελλάδα και την Κύ-
προ αποφασίζουν να ξεκινήσουν 
ένα μακρύ ταξίδι με «Το καράβι 
της ελπίδας» για να φτιάξουν έναν 
κόσμο καλύτερο. Ένα εντελώς 
πρωτότυπο παραμύθι, που θα 
απολαύσουν μικροί και μεγάλοι.

Κ.Β.: 2216 
€ 12,00

Ο Ανεμοθόδωρος
Άννα Ιακώβου

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

Κ.Β.: 2236 
€ 12,00

Η κυρα-Παράδοση και η Ορθοδοξία
Μυρσίνη Βιγγοπούλου 

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 τρόπο την  
πραγματική ιστορία μας.

ΣΕΙΡΑ

Κ.Β.: 2024, € 15,20
Κ.Β.: 2084, € 15,20

Κ.Β.: 2125, € 15,20

+9

+9

+9
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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! Τετρακό-
σια 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! 

Συνέβη εις 
την Πόλιν
Αννα Ιακώβου

Κ.Β.: 2530 
€ 7,90+8
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Τόπους ΆγιουςσεΤαξιδ ύονταςε

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. 

Εκδρομή 
στον  
Άγιο Λάζαρο
Μαρία Προδρόμου

Κ.Β.: 2538, € 8,90

Μέσα στις σελίδες του βιβλίου 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, η οποία γράφεται στο όρος Βέρμιο.

Κ.Β.: 2563 
€ 14,00

Η Παναγία 
Σουμελά  
και η Λύρα 
του Ευγένιου
Μυρσίνη  
Βιγγοπούλου

Τα βατραχάκια του Άθω
Δήμητρα Φώτου

Στο πρώτο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες από το Γεροντικό» πρωταγωνιστούν τα 
βατραχάκια, που με τα χαρακτηριστικά τους «κουάξ, κουάξ» εμποδίζουν τους 
μοναχούς να ψάλλουν τον Όρθρο. Είναι όμως αυτές τους οι φωνές μια αταξία ή 
κρύβουν κάτι άλλο; 
Κ.Β.: 2287, € 3,70

Για αγορά 10 βιβλίων
δίδεται έκπτωση 20%. 

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.

Κ.Β.: 2128 
€ 11,10

Προφήτης Ηλίας
Ο ένσαρκος  
Άγγελος
Αθηνά Ντάσιου - 
Γιάννου

+8

+8

+9

+3

+4
Δυο Ελληνόπουλα της διασποράς επισκέπτονται το καλο-
καίρι το προσκύνημα της Παναγίας Τσαμπίκας για να συμ-
μετάσχουν σε μια βάπτιση. Τους δίνεται έτσι η δυνατότητα 
να λουστούν στο μπλε του ουρανού και της θάλασσας και 
να μάθουν για την ιστορία της εύρεσης της εικόνας αλλά 
και για τη θαυματουργή παρουσία της Παναγίας Τσαμπίκας, 
προστάτιδας των παιδιών όλης της οικουμένης. 

Κ.Β.: 2338 
€ 7,50

Δύο φίλοι στην 
Παναγία  
Τσαμπίκα  
της Ρόδου
Ελένη Στάτη-Λεφάκη
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Κ.Β.: 2565

Νέες ςε εισόκδ

Σύντομα κυκλοφ ρούνο

 Τα μυστικά της Κόνιτσας  
της Μυρσίνης Βιγγοπούλου

 Όταν γελάει ο ουρανός  
της Άννας Ιακώβου

 Πασχαλιάτικο αεράκι  
σε κερκυραϊκό καντούνι  
της Άννας Ιακώβου

 Το πανηγύρι του 
Αγίου Παντελεήμονα  
της Μαγδαληνής 
Βαμβούρη-Χατζή

 Ο Φώτης και τα Φώτα  
της Δήμητρας 
Σταύρου-Μιχάλσκι

 Το φλουρί της βασιλόπιτας  
της Ευγενίας Χατζηθανάση

 Ο Χριστός ανάμεσά μας  
της Χριστίνας Χατζηθανάση-
Δανιά και του Γιώργου Δανιά

 Τα κάλαντα του γκρινιάρη  
της Μαρίας Βιγγοπούλου-Χύτα

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

Υ
ΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

Ιστορίες από το Γεροντικό
Χρήστος Γουσίδης

Ο έμπειρος ζωγράφος και εικονογράφος Χρήστος 
Γουσίδης παρουσιάζει ιστορίες από το Γεροντικό 
πλούσια εικονογραφημένες. Το ύφος του συνδυάζει 
τη γλώσσα των σύγχρονων εικονογράφων με 
επιρροές από τις βυζαντινές μικρογραφίες.

Το παράδειγμα των ζώων
Μαρία Βιγγοπούλου-Χύτα

Μια σύγχρονη ιστορία, που μέσα σε λίγες σελίδες και 
με πολύ απλό και ζωντανό τρόπο μιλάει στα παιδιά 
για τη σημασία της ενότητας.
Εικονογράφηση: Αγγελική Δελεχά
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Εο ταστικέςρ εκδόσεις
Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά - Φώτα

Γιορτινά Αφηγήματα
Άννα Ιακώβου

Το βιβλίο περιλαμβάνει δύο ιστορίες που διαδραματίζονται μέσα 
στην ατμόσφαιρα των ελληνικών, νησιωτικών Χριστουγέννων με 
πρωταγωνιστές 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. 

Κ.Β.: 2526
€ 7,90

Μεγαλώνοντας με έναν Άγιο:
Μέγας Βασίλειος, 
ο αγαπημένος των παιδιών
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.

Κ.Β.: 2143 
€ 12,60

Το Φως  
των Χριστουγέννων
Άννα Ιακώβου

Ένα από τα ωραιότερα 
ελληνικά χριστουγεννιάτικα 
διηγήματα, που υπενθυμίζουν 
στα παιδιά την ουσία των 
γιορτών.

Κ.Β.: 2030 
€ 10,20

Το ακριβότερο ρολόι του κόσμου
Αθηνά Ντάσιου -Γιάννου

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

Κ.Β.: 2364 
€ 7,00
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Ποιος έκλεψε  
τα δώρα των Μάγων; 
Σταυρούλα Κάτσου -Καντάνη

Το ξέρεις ότι τα δώρα των Μάγων υπάρχουν; Ότι 
μπορείς να τα δεις, ακόμη και να τα αγγίξεις; Διάβασε μια 
θαυμαστή, χριστουγεννιάτικη ιστορία, παίξε, χρωμάτισε, 
βρες τον δρόμο, λύσε σπαζοκεφαλιές και πέρασε τα 
Χριστούγεννα παρέα με τους Μάγους και τα πολύτιμά 
τους δώρα.

Τα κάλαντα του γκρινιάρη 
Μαρία Βιγγοπούλου-Χύτα

Το νέο βιβλίο της Μαρίας Βιγγοπούλου θα διασκεδάσει 
και θα εμπνεύσει τους μικρούς αναγνώστες με το 
χιούμορ και την τρυφερότητά του.
Εικονογράφηση: Αγγελική Δελεχά

Κ.Β.: 2222 
€ 10,00

Κ.Β.: 2567

Γιορτάστε, παιδιά!
Νεκταρία Παλιάκη-Μαλτέζου

Οι τρυφεροί στίχοι μάς 
ταξιδεύουν στην ομορφιά των 
χειμωνιάτικων γιορτών. 
Ένα μικρό βιβλίο γεμάτο φως. 

Κ.Β.: 2383 
€ 6,50

Χριστούγεννα 
με γιορτινές χειροτεχνίες 
και κατασκευές
Συλλογικό έργο

Το βιβλίο περιέχει γιορτινές χρωμοσελίδες, μια αφίσα 
φιλοτεχνημένη από τη Χριστίνα Δουληγέρη και πολύ-
χρωμα αυτοκόλλητα για να φτιάχνουν τα παιδιά 
καρτούλες.

Κ.Β.: 2286 
€ 4,00
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ά αχσΠ

Η πασχαλίτσα  
και το κουνελάκι 
Νικόλαος Βαλβαζάνης

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; Και η προσευχή της μικρής 
Αντιγόνης, άραγε θα φτάσει ως τον ουρανό; 

Κ.Β.: 2534 
€ 9,50

Κ.Β.: 2539
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Πάσχα 
με γιορτινές χειροτεχνίες  
και κατασκευές
Σταυρούλα Σταμάτη

Κ.Β.: 2537 
€4,90

Το βιβλίο περιέχει γιορτινές χρωμοσελίδες, μια αφίσα 
φιλοτεχνημένη από τη Χριστίνα Δουληγέρη και πολύχρωμα 
αυτοκόλλητα για να τα κολλούν τα παιδιά στα πασχαλινά 
αυγουλάκια.
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Πασχαλιάτικο αεράκι  
σε κερκυραϊκό καντούνι 
Άννα Ιακώβου

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

Κ.Β.: 2306 
€ 4,90

Η Αγάπη φέρνει την Άνοιξη
Σταυρούλα Κάτσου-Καντάνη

Ένα χωριό πλάι σ’ ένα ποτάμι, ένας νερόμυλος κι ένας 
μυλωνάς που τραγουδούν. Μα ο χειμώνας φώλιασε στις 
καρδιές και στη φύση και η Άνοιξη, παρόλο που το Πάσχα 
πλησίαζε, αρνιόταν να φανεί. Και μόνο όταν άνοιξαν οι 
δρόμοι της αγάπης, φύτρωσε η πρώτη παπαρούνα κι ήρθε 
η Άνοιξη και το Πάσχα. Η Άνοιξη και το Πάσχα της αγάπης! 

Κ.Β.: 2158 
€ 11,20

Η κυρα-Σαρακοστή
Μαρίνα Παλιάκη -Μπόκια

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.

Κ.Β.: 2354, € 5,40

Κ.Β.: 2248 
€ 14,80

Γιορτάζω – τραγουδώ,
παίζω – δημιουργώ 4
Μαρίνα Παλιάκη-Μπόκια 
Ελπίδα Παλιάκη-Ιεραπετρίτη

Πρόκειται για το 4ο βιβλίο της επιτυχημένης σειράς, 
που κάθε παιδί ενθουσιάζει και κάθε γονιό... ξεκουράζει. 
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. 

+4
+4

+6 +3
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Το χέλι  
ο Γλιστρούλης
Μυρσίνη Βιγγοπούλου

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.

Κ.Β.: 2155 
€ 14,60

Το μυστικό των χαμένων κοχυλιών
Σουζάννα Λουκά

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.

Όταν μιλάει η σιωπή
Ιερά μονή Τιμίου Προδρόμου  
Μέσα Ποταμού 
και Σταυρούλα Σταμάτη

Κ.Β.: 2200 
€ 15,00

Κ.Β.: 2546, € 14,60

+7 +8

+16
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Τα μυστικά της Κόνιτσας
Μυρσίνη Βιγγοπούλου



The Mother of God
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 ath the beautiful wall-
paintings by Tzortzis from the main church 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. 

The Life of Christ
Marina Paliaki 

Which angel visited the Mother of God? What 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 looking at the beautiful wall-paintings 
by Tzortzis from the main church 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.

The Birth  
of Christ
Marina Paliaki 

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.

Book ID: 2229 
€ 11,00

Book ID: 2217 
€ 10,14

Book ID: 2232 
€ 12,01

EnglishEnglishστα α άγγλικ ρ άωσικaικΕκδόσεις

+3 +3
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MTOTO 
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: 2505, € 11,00

RussianRussian

Рождество 
Христово
Марина Пальяки 

Book ID: 2231, € 10,14

+3
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Book ID: 2286 
€ 4,04

Easter is drawing near, filling our heart with hope and joy. 
Colour amazing pictures and give them to your friends. 
Decorate your home or your classroom with your own 
original crafts. Make Easter cards with wonderful stickers. 

Book ID: 2445 
€ 4,90

Great stickers for making Christmas card. A Christmas 
ship to hold while singing the carols. A lovely icon to 
decorate your home or your classroom. An amazing 
collage composition to surprise your parents and your 
friends. 

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. 

Book ID: 2340 
€ 7,50

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).

Book ID: 2342 
€ 7,50

Easter 
I love to craft
Stavroula Stamatis

Christmas  
I love to craft
Stavroula Stamatis

Two Friends 
at Panagia 
Tsampika on 
Rhodes
Eleni Stati-Lephaki 

Какой Архангел посетил Богородицу? Какие зверушки 
согревали Младенца Христа? Что символизируют дары, 
которые принесли Ему цари? Дети узнáют о событиях 
Рождества Христова через дивные росписи Джорджи, 
которые находятся в соборном храме священной обители 
Святого Дионисия на Святой Горе Афон. Одновременно они 
совершат великолепное путешествие в мир византийского 
искусства – искусства, которое очень близко детской душе. Это 
драгоценное сокровище с великой любовью нам предоставила 
священная обитель Святого Дионисия, с пожеланием, чтобы 
сами иконы обращались 1к душам наших детей. 

Два друга 
и Богородица 
Цабика
Родосская
Элени Стати-
Лефаки

+4
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