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ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ



    Έχετε κάποιο έργο, το οποίο πιστεύετε ότι 
αξίζει να εκδοθεί; 

    Έχετε χτυπήσει πολλές πόρτες εκδοτικών 
οίκων, αλλά τελικά δεν βρήκατε καμμία 
ανταπόκριση; 

    Βαρεθήκατε να περιμένετε το πότε θα σας 
απαντήσουν οι αξιολογητές του βιβλίου;

   Θέλετε να έχετε τον πλήρη και αποκλειστικό 
έλεγχο της έκδοσης του βιβλίου σας;

Τότε πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας!
Οι εκδόσεις Σταμούλη παρέχουν στους Έλληνες 
συγγραφείς την τεχνογνωσία και την υποστήριξη, 
που χρειάζονται για να κάνουν το όνειρό τους 
πραγματικότητα. 
Να φτιάξουν, δηλαδή, ένα βιβλίο, που δεν θα 
έχει σε τίποτα να ζηλέψει τα βιβλία γνωστών 
εκδοτικών οίκων.

Κάθε δημιουργός

αξίζει
να έχει

μια ευκαιρία

Γίνε ο εκδότης του βιβλίου σου

Αβέρωφ 2, Αθήνα, T.K. 10433, τηλ.: 2105238305, fax: 2105238959 - Email: info@stamoulis.gr 

www.stamoulis.gr

με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζουμε τις συλλογές ΑΘΩΣ/ΠΑΙΔΙΚΑ και ΑΘΩΣ/ΕΦΗΒΙΚΑ, 
που έχουν στόχο να παρέχουν ποιοτικά βιβλία και ψηφιακούς δίσκους (cd) για την πνευματική 
καλλιέργεια των παιδιών μας. 

Πολλά από τα βιβλία αυτά κυκλοφορούν ταυτόχρονα με τη μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου 
(e-book). 

Είναι μεγάλη τιμή για τις εκδόσεις μας αλλά και για όλους τους συνεργάτες μας το γεγονός ότι 
σοβαροί εκδότες του εξωτερικού έχουν αγοράσει τα δικαιώματα για την κυκλοφορία των βιβλίων 
μας στη γλώσσα τους. 

Η προσπάθεια συνεχίζεται...
Ευχαριστούμε όσους στήριξατε μέχρι σήμερα τις εκδόσεις μας και σας προσκαλούμε να συνε-

χίσετε να το κάνετε και στο μέλλον. 

 Εκδόσεις ΑΘΩΣ

Φίλοι μας,

Συναντήστε μας 
στο Facebook (athos.publications) ώστε να  

ενημερώνεστε τακτικά για τις νέες κυκλοφορίες,  
      τις προσφορές, τους διαγωνισμούς μας, τις εκδηλώσεις μας.

www.facebook.com/athos.publications
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ΝΕΟ

1
σελ .

Χριστούγεννα στη Βηθλεέμ
Κατερίνα Δανδουλάκη-Χιόνη

Ένα πρωτότυπο και σύγχρονο βιβλίο κατασκευών, που περιέχει τρεις παραστάσεις 
εμπνευσμένες από τις εικόνες της Γέννησης και της Προσκύνησης των Μάγων, αλλά 
και από την ιστορική πολίχνη της Βηθλεέμ. Το υλικό είναι έτοιμο προς χρήση και δεν 
χρειάζεται φωτοτύπηση ή μεγέθυνση. Μια συναρπαστική δραστηριότητα για το σπίτι, 
την τάξη, το κατηχητικό. 

Κ.Β.: 39164 
€ 9,80

Βιβλία με ιστορί ες, πρωτότυπες
δραστηριότητες κα ατ σκευέςκαι

Βασιλειάδα, η πολιτεία της αγάπης
Άννα Ιακώβου

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 αγίων, 
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. 

Δίγλωσσο: ΕλληΝΙΚά / άΓΓλΙΚά

Δίγλωσσο: ΕλληΝΙΚά / άΓΓλΙΚά
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Κ.Β.: 39502, € 10,00



Κ.Β.: 39154, € 4,90 Κ.Β.: 39272, € 4,90

Κ.Β.: 2554, € 5,30

2
σελ .

Το πρώτο Πάσχα 
Κατερίνα Δανδουλάκη-Χιόνη

Μαζί με τον μικρό αφηγητή του βιβλίου, τα παιδιά μαθαί-
νουν για το Πάσχα ταξιδεύοντας στα 
Ιεροσόλυμα, χρωματίζοντας, 
κατασκευάζοντας και παί-
ζοντας. η έκδοση περιλαμ-
βάνει φιγούρες έτοιμες για 
χρωματισμό και ένα παιχνίδι 
διπλής όψεως. 

Κ.Β.: 39311, € 9,50

ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΕΣ, ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

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. 

+4

+7



ΕΙ∆ΙΚΗ
∆ΙΑΚΡΙΣΗΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΑΘΗΝΩΝ

Ψηφιακός δίσκος 

3
σελ .

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 στη ρωσική,
αγγλική, αραβική, σερβική, γεωργιανή, γαλλική,
ρουμανική και γερμανική γλώσσα.

Κ α άλ σικ και δ ρι ικάχα ον

Κ.Β.: 39292, € 13,90

Κ.Β.: 39203, € 11,50

Μουτότο 1 
Μια μικρή αφρικάνικη ιστορία

Μουτότο 2 
Περιπέτεια στη σαβάνα

Σοφία Χατζή

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

Κ.Β.: 39037, € 9,90

Κ.Β.: 39497, € 12,40
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ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 
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4
σελ .

Εο ταστικέςρ εκδόσεις
Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά - Φώτα

Γιορτινά Αφηγήματα
Άννα Ιακώβου

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. 

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 
€ 12,50

Το Φως των Χριστουγέννων
Άννα Ιακώβου

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

Κ.Β.: 39336 
€ 10,20

Το ακριβότερο 
ρολόι  
του κόσμου
άθηνά Ντάσιου-Γιάννου

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

Κ.Β.: 2364 
€ 6,90
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5
σελ .

Χριστουγεννιάτικες Αλκυονίδες 
Άννα Ιακώβου

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

Τα κάλαντα του γκρινιάρη 
Μαρία Βιγγοπούλου-Χύτα

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

Κ.Β.: 2619 
€ 8,80

Κ.Β.: 2567 
€ 6,50

Να σας τα πούμε; 
Ιωάννα-Κανελλία Δαλάκα

Να σας τα πούμε; ρωτούν οι μικροί καλαντιστές για μια 
ακόμη φορά σε πείσμα των καιρών! άλλά 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. 

Κ.Β.: 39121 
€ 11,90

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 
€ 4,90

+8
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Χριστούγεννα 
με γιορτινές  
χειροτεχνίες 
και κατασκευές

Σταυρούλα Σταμάτη

Δίγλωσσο: 
ΕλληΝΙΚά / άΓΓλΙΚά



Ψηφιακός δίσκος 2

6
σελ .

Χριστούγεννα είναι...
Πολυξένη Βάκου-Σαλωνίδου

Μεστό, τρυφερό και πρωτότυπο κείμενο 
για το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων. 
Πλούσια εικονογράφηση με την τεχνική 
του κολάζ, τρυφερή και εμπνευσμένη.  
Ένα ξεχωριστό βιβλίο. 

Γιορτάζω – τραγουδώ,  
παίζω – δημιουργώ 2
Μαρίνα Παλιάκη-Μπόκια 
Ελπίδα Παλιάκη-Ιεραπετρίτη

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

Κ.Β.: 2362 
€ 9,90+3+3

+5
Ο Αϊ-Βασίλης και ο δάσκαλος
Άννα Ιακώβου

Παραμονή Πρωτοχρονιάς και το χωριό ανάστατο. 
Τη φωτιά την άναψε ο Βασιλάκης μ’ έναν του λόγο, 
καθώς μετρούσε την είσπραξη από τα κάλαντα. 
η μάνα του βγήκε ανάστατη στους δρόμους και 
σήμανε συναγερμό. Μαζεύτηκαν όλοι, από τους 
πιο μεγάλους ως τους πιο μικρούς, και πήραν θέση. 
άπό 'δω εκείνοι και από 'κει ο δάσκαλος με τον «άϊ 
Βασίλη». Μα ποιος δάσκαλος και ποιος «άϊ-Βασίλης»; 

Και τι ήταν αυτό, που τάραξε την ηρεμία του 
μικρού χωριού, παραμονή πρωτοχρονιάς;

Κ.Β.: 2580 
€ 6,90

Σε ποιόν θα πέσει φέτος;
Ευγενία Χατζηθανάση-Ρέππα

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; άκούει 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. Μια ιστορία, που μιλάει για την πίστη στον Θεό.

Κ.Β.: 2568 
€ 7,80+5

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά - Φώτα)

Κ.Β.: 2097 
€ 12,50
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7
σελ .

Ο Φώτης και τα Φώτα 
Δήμητρα Σταύρου

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;

Κ.Β.: 39521 
€ 8,90 Κ.Β.: 39614

Τα ωραιότερα Χριστούγεννα
Κωνσταντίνος Γανωτής
Επιμέλεια: άικατερίνη 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, 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! 

O Xρόνης και η Αυγή  
στου αϊ-Βασίλη την αυλή
Κατερίνα Νίκα-Μάνου

άν τα παιδιά μας γνωρίσουν τον αληθινό αϊ-Βασίλη, τα 
δώρα τους δεν θα τελειώσουν ποτέ! 
Στο βιβλίο αυτό γνωρίζουν τον μεγάλο άγιο της 
Καππαδοκίας μέσα από ένα ζωντανό, έμμετρο κείμενο 
και στη συνέχεια διασκεδάζουν με πρωτότυπες 
δραστηριότητες. Κατάλληλο και για θεατρική 
παράσταση! Δώρα για τα παιδιά, που μένουνε παντοτινά! 
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88
σελ .

για τα παιδιάH ΔιαθήκηΚaινή

Κ.Β.: 2036, € 10,90

Κ.Β.: 39299, € 10,90

Κ.Β.: 2081, € 9,90

Μαρίνα Παλιάκη

η σειρά «Μαθαίνω από τις εικόνες» έχει κατακτήσει 
πλέον τη θέση της ανάμεσα στις κλασικές εκδόσεις 
για την παιδική βιβλιοθήκη. άποτελείται 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.

ΣΕΙΡΑ

Μαθαίνω από τις εικόνες

Χαρτονένια βιβλία με εικόνες

της Ιεράς Μονής Διονυσίου Αγίου Όρους. 

+3



ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ
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18-36 
μηνών

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. 

3-5
Κ.Β.: 39065 
€ 4,90

Ένα αμπέλι όλο μέλι
Μυρσίνη Βιγγοπούλου

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

Κ.Β.: 2556 
€ 6,90

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 άγίου Νικολάου. Όταν 
όμως μια μέρα ένα από τα αγόρια της παρέας χάνει τον 
βαπτιστικό του σταυρό, το δελφίνι αποδεικνύεται ένας 
αληθινός και αφοσιωμένος φίλος. 

+4

ΤΡίγλωσσο: 
ΕλληΝΙΚά / άΓΓλΙΚά / ΡΩΣΙΚά

bρέφη καιΓια τα τα νήπια



ΕΙ∆ΙΚΗ
∆ΙΑΚΡΙΣΗΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣΤΩΝ CD ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΑΘΗΝΩΝ
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Ψηφιακός δίσκος 3

Ψηφιακός δίσκος 5

Ψηφιακός δίσκος 4

Ψη
φιακός δίσκος 2

Ψηφιακός 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.: 38916, € 12,50

Κ.Β.: 2613, € 12,50

Κ.Β.: 39609, € 11,50

Κ.Β.: 39273, € 12,50

+3

Κ.Β.: 2097, € 12,50

Καλοκαίρι

Καλοκαίρι

Φθινόπωρο

Άνοιξη

Χειμώνας
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Μόνο € 2,90

με δραστηριότητες
Βίοι ι ιιία α α άδγ γων π

Κ.Β.: 39269, € 2,90 Κ.Β.: 2472, € 2,90 Κ.Β.: 39385, € 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.: 39153, € 2,90 Κ.Β.: 2473, € 2,90

ίδανικά δώρα για την  

τάξη ή το κατηχητικό.

+6

Κ.Β.: 2110 
€ 14,90

Μαρία, η μητέρα του Θεού
άθηνά Ντάσιου-Γιάννου 

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

«άν 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

+8 +6
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12τομος
παιδικός συναξαριστής

οι γιοιά για τα παιδιά

Δι' εὐχῶν τῶν Ἁγίων 
Δημήτρης και 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 5: 1782 Τόμος 8: 1785 Τόμος 10: 1787

Τόμος 6: 1783 Τόμος 9: 1786

Τόμος 1: 2573 Τόμος 4: 2574 Τόμος 11: 2575

Τόμος 2: 39327 Τόμος 7: 39329 Τόμος 12: 2576

Τόμος 3: 39328 € 9,90 

+6

ΜΕ σΚλΗΡο ΕΞωΦΥλλο

ΜΕ ΜΑλΑΚο ΕΞωΦΥλλο

Σταδιακά θα εκδοθούν
και οι υπόλοιποι τόμοι.

€ 12,50 



ΕΙ∆ΙΚΗ

∆ΙΑΚΡ
ΙΣΗ

ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΑΘΗΝΩΝ

ο όσιος Παρθένιος και ο όσιος ΕυμένιοςΥπό έκδο ησ
13
σελ .

Κ.Β.: 2510, € 11,50

12τομος
παιδικός συναξαριστής

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.

ΣΕΙΡΑ

Άννα Ιακώβου
Ήταν κάποτε παιδιά

Κ.Β.: 2255, € 12,90

Κ.Β.: 2086, € 11,90

Κ.Β.: 39338, € 11,50

Κ.Β.: 39339, € 12,90

¥ Ο Όσιος Δαυίδ

¥ Ο άγιος Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης

¥ Ο Γέρων Χατζηγιώργης  

ο Αθωνίτης

¥ Ο Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης

¥ Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

¥ Ο Άγιος Πορφύριος 

¥ Ο π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος

¥ Ο Άγιος Νεκτάριος

¥ Ο π. Δαμασκηνός του Μακρυνού

¥ Η Αγία Δοσιθέα του Κιέβου

Κ.Β.: 2585, € 11,50

Κ.Β.: 39297, € 14,90

Ψηφιακός δίσκος

Ψηφιακός δίσκος

Ψηφιακός δίσκος

Κ.Β.: 2214, € 11,50

Κ.Β.: 2172, € 11,50

Ψηφιακός δίσκος

Ψηφιακός δίσκος

Κ.Β.: 2482, € 11,90

+7

Πολλά από τα βιβλία κυκλοφορούν στα άγγλικά και Ρουμανικά.
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Έχει ο Θεός ασυρματιστές; Και όμως ο άγιος Γέροντας Παΐσιος 
ο άγιορείτης 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.

ΣΕΙΡΑ Οι ασυρματιστές του Θεού

Ιερά Μονή 
Τιμίου  
Προδρόμου  
Μέσα  
Ποταμού

Ιερά Μονή Τιμίου 
Προδρόμου  
Μέσα Ποταμού

Ψηφιακός δίσκος

Ψηφιακός δίσκος

Ο άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης
Προλογίζει ο Μητροπολίτης λεμεσού κ. άθανάσιος.

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. άς τον 
γνωρίσουν και οι μικροί αναγνώστες μέσα από τις σελίδες 
αυτού του βιβλίου, που αφιερώνεται σε όλα τα παιδιά του 
κόσμου. Εικογράφηση: άγγελική Δελεχά

Κ.Β.: 39608
€ 12,50

Κ.Β.: 39482 
€ 13,50

Ο Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής
Προλογίζει ο Μητροπολίτης λεμεσού κ. άθανάσιος.

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. άκόμη, το θείο 
Βρέφος, ο Ίδιος ο Χριστός, τον χάιδεψε στο πρόσωπο. 
Εικονογράφηση: Σέιλα Μπράνκα

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: Κωνσταντίνος Δημητρέλος. 

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. 
άγαπούσε πολύ τα παιδιά και έγινε και ο ίδιος απλός, 
ταπεινός και χαρούμενος σαν ένα παιδί.
Εικογράφηση: άγγελική Δελεχά

Κ.Β.: 2339
€ 11,50

+8 +8

+8 +6
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Κ.Β.: 39422 
€ 7,50

Κ.Β.: 39332 
€ 6,00

Κ.Β.: 38905 
€ 5,50

Κ.Β.: 39403 
€ 11,20

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, καρφωμένο 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 άιτωλό, τους μίλησε 
για τη ζωή του 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. 

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.

Γνωρίζοντας τον άγιο Αχμέτ
Ελένη λεφάκη-Στάτη 

η συγκινητική ιστορία του άχμέτ, 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.

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 άγία Τριάδα. άργότερα 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;

+9

+5

+6

+6

Άγιος Ιωάννης 
ο Ρώσος
Φωτεινή Νικολάου
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Σταυρό καιΓια τον την αγάπη

Το ταξίδι της αγάπης
Μαρία Προδρόμου 

Διάβασε την ιστορία της μικρής άργυρώς, 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 άργυρώ το μεγάλο μυστικό της ζωής. 

Κ.Β.: 38771 
€ 8,50

Κ.Β.: 39333 
€ 9,90

Με το Σταυρό βοηθό τι να φοβηθώ!
άννέτα Τόλιου

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.

+8

+8 +5
Κ.Β.: 39321 
€ 7,90

Όταν γελάει ο ουρανός
Άννα Ιακώβου

«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». Ένα βιβλίο με χαριτωμένα περιστατικά 
από τη ζωή των αγίων, που θ’ αρέσουν πολύ στα 
μικρά παιδιά και θα τα κάνουν να γελάσουν με την 
ψυχή τους.
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+11

ςΕ εισόκδ

Τα μυστικά της Κόνιτσας
Μυρσίνη Βιγγοπούλου

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...

Τα βήματά μου στους Αγίους Τόπους
άδαμαντία άλατάρη

η Μαρία είναι η δωδεκάχρονη προσκυνήτρια, που θέλει 
να ζήσει το θαύμα στους άγίους 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...

Κ.Β.: 2577 
€ 8,90

Κ.Β.: 2586 
€ 7,90
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από 11 - 18 ετώνΣΕΙΡΑ
Εκλεκτές διηγήσεις 
για παιδιά και μεγάλους

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.

+10

Κ.Β.: 39334

Κ.Β.: 39335

Αρχιπέλαγος Τσάγκος
Άννα Ιακώβου

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 άρχιπελάγους 
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 άγίας Τριάδας.

Κ.Β.: 2602 
€ 7,90+10
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για παιδιά και νέους

Οι περιπέτειες ενός προσκυνητή

Ένας νέος προσκυνητής διασχίζει πεζός τις απέραντες 
εκτάσεις της Ρωσίας. άφορμή 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  
θ’ αγαπήσουν  
και οι μεγάλοι. 

Κ.Β.: 2457 
€ 8,90

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
άύρα Οικονομάκου, άλ Χοπκινς

Ένα βιβλίο με πλούσια εικονογράφηση, που αποπνέ-
ει φλογερή πίστη και μεγάλη αγάπη για τον πρώτο 
μάρτυρα της αμερικάνικης ηπείρου, τον άγιο Πέτρο 
τον άλεούτιο. Ο Εσκιμώος αυτός άγιος της άλάσκας 
αποδείχθηκε μια γενναία ψυχή και θεμελίωσε με τη 
θυσία του την Ορθοδοξία στην άμερική.  
Το βιβλίο κυκλοφορεί στην αγγλική και ρωσική 
γλώσσα. 

Κ.Β.: 2242, € 11,90

+9+11

+10

Ε ημέγρο ον νκι α εφ ς ιστορίες
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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 
κινδύνους κι αν πέρασε; Ποιος είχε τόσο δυνατή προ-
σευχή, ώστε να ηρεμεί την τρικυμισμένη θάλασσα; Ποιος 
μοίρασε τη μεγάλη του 
κληρονομιά σε φτω-
χούς και πεινασμένους, 
αλλά έγινε πάμπλουτος 
στην καρδιά; άυτός 
είναι ο άγιος Νικόλα-
ος, ο θαυματουργός 
επίσκοπος Μύρων της 
λυκίας.

Ιστορίες από το Γεροντικό
Χρήστος Γουσίδης

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 άγγλικά.

Κ.Β.: 2541 
€ 8,90

Κ.Β.: 2578 
€ 7,50+8 +8

Το ημερολόγιο του Πέτρου
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! Το 
κείμενο διατρέχει μια σειρά από σημαντικά αποφθέγματα της παράδοσής 
μας δοσμένα με χιούμορ και δροσιά.
Κ.Β.: 2491, € 10,50

+10
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η 16χρονη Ειρήνη, ο άναστάσης, 15 χρονών, ο λίγο μεγαλύτερός τους Γιάννης και ο 
μικρός Παράσχος, ο «Σκίουρος», ζουν σ΄ ένα παραθαλάσσιο θέρετρο. Μέσα από τις 
περιπέτειές τους ξετυλίγονται τα θέματα, που απασχολούν τους νέους του καιρού 
μας μα και όσους σχετίζονται με αυτούς. Ένα βιβλίο γεμάτο τόλμη, που θα συγκινήσει 
τον αναγνώστη οποιασδήποτε ηλικίας με την αλήθειά του και θα συγκλονίσει με την 
ευαισθησία του.

Όταν μιλάει η σιωπή
Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού 
Σταυρούλα Σταμάτη

Κ.Β.: 2618, € 14,50
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16+

Εφηβικές αναζητήσεις

Τα μυστήρια της Εκκλησίας μας

+11 +11

Ο Χριστός ανάμεσά μας
Γιώργος Δανιάς, Χριστίνα Χατζηθανάση-Δανιά

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 για τη 
συγγραφή του 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.

Ένδυμά μας ο Χριστός
Γιώργος Δανιάς, Χριστίνα Χατζηθανάση-Δανιά

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- άντωνάτου. 

Κ.Β.: 38684, € 9,80

Κ.Β.: 39041 
€ 9,80

Κ.Β.: 38685, € 0,90
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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 
€ 14,50

Πώς να ζήσουμε μαζί;
Το παράδειγμα των ζώων

Μαρία Βιγγοπούλου-Χύτα

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;»... 

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; 
Το παράδειγμα των ζώων ας μας κάνει να σκεφτούμε, 
να είμαστε αγαπημένοι και να αλληλοστηριχθούμε!

Κ.Β.: 2565 
€ 6,90

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.

Κ.Β.: 2200 
€ 4,90

+7

+8+9

περ βάΦύση - ι λλον
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+10

Η Παναγιά των κυνηγημένων
Νάνσυ Χατζή

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

Κ.Β.: 39405  
€ 12,50

Κάποτε στη Μακεδονία
Μυρσίνη Βιγγοπούλου

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. 

Κ.Β.: 39293 
€ 12,90+9

Μαθαίνω τηπόαμέσα λογ χοτε νίαΙστορία

Αλεξιάδα
της Άννας της Κομνηνής
Μυθιστορηματική ανάπλαση
Σπύρος & Μάνος Βενιέρης

Κάποτε στο Βυζάντιο... Ο βασιλιάς άλέξιος Κομνηνός 
παλεύει με τα κύματα των βαρβάρων σε άνατολή 
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 
€ 7,50+9
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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 
€ 12,00

Ο Αϊ-Δημήτρης και τα προσφυγόπουλα
Μυρσίνη Βιγγοπούλου

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 
άνατολής και στην ιστορία της. Παράλληλα με την 
κεντρική ιστορία ξετυλίγεται ο βίος του άγίου Δημητρίου, 
του Μυροβλήτου και πολιούχου της Θεσσσαλονίκης.

Κ.Β.: 2620 
€ 9,90

Κωνσταντής
άθηνά 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 
€ 5,00

+9

+7

+8

Η Ελλάδα μας γιορτάζει
Κωνσταντίνα Ζηκούλη

Εικονογράφηση: Σπύρος Ζαχαρόπουλος

Υπό έκδο ησ
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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 
€ 11,00

Η κυρά της Ρω
Άννα Ιακώβου

η μοναδική ιστορία της Ελληνίδας άκρίτισσας 
Δέσποινας άχλαδιώτη με την αδάμαστη ψυχή, που 
κράτησε την ελληνική σημαία υψωμένη στο μικρό 
νησάκι της Ρω κοντά στο Καστελλόριζο.

Κ.Β.: 39226 
€ 9,90

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 
€ 11,90

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.

Κ.Β.: 2125, € 15,00

+9

+9

+9

+8

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

Συνέβη  
εις την Πόλη
άννα Ιακώβου

Κ.Β.: 39322 
€ 7,90+8
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τόπους άγιουςσεΤαξιδ ύονταςε

η ανάσταση του αγίου λαζάρου γιορτάζεται το Σάββατο 
πριν από την άνάσταση του Χριστού και είναι κατά κάποιον 
τρόπο ένα πάσχα πριν το Πάσχα! άλλά 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 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.

Κ.Β.: 2563 
€ 9,90

Η Παναγία 
Σουμελά  
και η λύρα 
του Ευγένιου
Μυρσίνη  
Βιγγοπούλου

Τα βατραχάκια του Άθω
Δήμητρα Φώτου

Στο χαρούμενο και χαριτωμένο αυτό βιβλίο 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, € 3,50

Κ.Β.: 2128 
€ 11,00

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

+8

+9

+3

+4
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. 

Κ.Β.: 2338 
€ 7,50

Δύο φίλοι  
στην Παναγία  
Τσαμπίκα  
της Ρόδου
Ελένη Στάτη-λεφάκη

Προφήτης 
Ηλίας
Ο Ένσαρκος 
Άγγελος

άθηνά Ντάσιου -
Γιάννου
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Πάσχα στο ξωκκλήσι 
Κατερίνα Μουρίκη

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 
άνάσταση!

Κ.Β.: 39320 
€ 6,70

Κ.Β.: 2539 
€ 7,90

Κ.Β.: 39271, €4,90

Πάσχα 
με γιορτινές χειροτεχνίες και κατασκευές

Σταυρούλα Σταμάτη

Το βιβλίο περιέχει γιορτινές χρωμοσελίδες, μια αφίσα 
φιλοτεχνημένη από τη Χριστίνα Δουληγέρη και 
πολύχρωμα αυτοκόλλητα για να τα κολλούν τα παιδιά 
στα πασχαλινά αυγουλάκια.

β
λ
. σ

ελ
. 2

+8

+5

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

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 άντιγόνη μαζί με τη λαμπάδα, 
που της αγόρασε η νονά της. Θα ξανασυναντηθούν 

άραγε πάλι οι δύο αχώριστοι φίλοι μας; Και η 
προσευχή της μικρής άντιγόνης άραγε θα φτάσει 
ως τον ουρανό; 

Κ.Β.: 2534 
€ 9,50+4

Πασχαλιάτικο 
αεράκι  
σε κερκυραϊκό  
καντούνι 

Άννα Ιακώβου

4-7

ά αχσΠ



27
σελ .

Κ.Β.: 38770 
€ 11,90

Εφτά παπούτσια  
για την κυρά Σαρακοστή 
Άννα Ιακώβου

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.

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.: 38794 
€ 4,90

Κ.Β.: 39273 
€ 12,50

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

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

+5

+4

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 άγιοταφίτης μοναχός. Το 
Πάσχα του 1926 ο πατήρ Μητροφάνης, συγκλονισμένος από 
το Άγιο Φως, θέλει να δει με τα ίδια του τα μάτια το Μεγάλο 
Σάββατο μέσα στο Πανάγιο Τάφο την αφή του. Τότε... 
Μια ιστορία εμπνευσμένη από τις αφηγήσεις του ίδιου του 
πατρός Μητροφάνη και εικονογραφημένη με πολλή χάρη 
από τον αρχιτέκτονα και εικονογράφο Σπύρο Γούση. Ένα 
βιβλίο της βραβευμένης Άννας Ιακώβου.

Κ.Β.: 38804 
€ 7,90+9
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 ίστορίες από το περιβόλι  
της γιαγιάς Μυρσίνης 
Βιβλίο δεύτερο 

ΜΥΡΣΙΝη ΒΙΓΓΟΠΟΥλΟΥ  ο όσιος Νικηφόρος ο λεπρός 
ΖΩη ΚάΝάΒά

 Παραβολές του Χριστού 
ΚάΤΕΡΙΝά ΔάΝΔΟΥλάΚη

 Το θαύμα της Θείας λειτουργίας 
ΧΡΙΣΤΙΝά ΧάΤΖηΘάΝάΣη –ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙάΝΙάΣ 

 Ήταν κάποτε παιδιά –  
ο όσιος Παρθένιος και  
ο όσιος Ευμένιος  
άΝΝά ΙάΚΩΒΟΥ

Υπό έκδο ησ
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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 άνάσταση 
και παράλληλα εξοικειώνονται με όσα πρόκειται να ζήσουν 
εντός του ναού.

Κ.Β.: 39270 
€ 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, παρ' όλο 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.: 39337 
€ 11,20+6 +3

ΠΑΣΧΑ



With byzantine icons from 

Dionyssiou Monastery, 

Mount Athos. 

With byzantine icons from 

Dionyssiou Monastery, 

Mount Athos. 
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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 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. 

The Life of Christ
Marina Paliaki 

ά 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. 

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 
€ 10,90

Book ID: 2217 
€ 10,90

Book ID: 2232 
€ 11,90

EnglishEnglish

+3 +3

+3

α ήγγλικ ρ ήωσικaικΕκδόσεις στην γ αλώσσ
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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).

Book ID: 2583 
€ 17,90 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 
€ 10,90+8

+8

+4 +6

Book ID: 2340, € 7,50

Two Friends at Panagia 
Tsampika on Rhodes
Eleni Stati-Lephaki 

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.

The Great Martyr  
St. George
Dimitris & Anna Fotopoulou

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. 

Book ID: 2487, € 3,00

+6

The Great Martyr  
Saint Catherine
Dimitris & Anna Fotopoulou

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 young 
girl of noble birth from Alexandria, 
Egypt.

Book ID: 2506, € 3,00

From I-ville  
to You-ville
Mersine Vingopoulou

ENGLISH
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Book ID: 2286,€ 4,90

Book ID: 39271, € 4,90

Christmas - Easter 
I love to craft

Stavroula Stamatis, Angeliki Deleha, 
Christina Douligeri

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.

Christmas in Bethlehem

Katerina Dandoulakis-Chionis

An original and modern craft book including three representations inspired by the 
icons of Nativity and the Magi, as well as the historic town of Bethlehem.
The material is ready for use. No copying or enlargement required. A great activity 
book for having fun at home, in classroom or Sunday School.

Book ID: 39164 
€ 9,80

Vasileias, the country of love
Anna Iakovou

The young hero of the book guides us around the City 
of Love, the New City of Saint Basil the Great.
The book includes an original, colorful paper craft with 
many imposing buildings,  figures of saints, children, 
doctors, nurses, merchants, travelers, craftsmen and 
soldiers.
While constructing Vasileiada, the children of today 
will meet our young hero, wander the streets of this 
amazing city and bring to life the stories they have 
made up.

+5

+7
Book ID: 39502 
€ 10,00
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RussianRussian

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).

Κ.Β.: 39036 
€ 7,50+4+6

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 эпохи. Однако, 
узнав Христа, она пожертвовала всем – 
богатством, благополучием, славой, чтобы 
обрести вечную жизнь со Христом. 

Κ.Β.: 2502 
€ 2,90



    Έχετε κάποιο έργο, το οποίο πιστεύετε ότι 
αξίζει να εκδοθεί; 

    Έχετε χτυπήσει πολλές πόρτες εκδοτικών 
οίκων, αλλά τελικά δεν βρήκατε καμμία 
ανταπόκριση; 

    Βαρεθήκατε να περιμένετε το πότε θα σας 
απαντήσουν οι αξιολογητές του βιβλίου;

   Θέλετε να έχετε τον πλήρη και αποκλειστικό 
έλεγχο της έκδοσης του βιβλίου σας;

Τότε πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας!
Οι εκδόσεις Σταμούλη παρέχουν στους Έλληνες 
συγγραφείς την τεχνογνωσία και την υποστήριξη, 
που χρειάζονται για να κάνουν το όνειρό τους 
πραγματικότητα. 
Να φτιάξουν, δηλαδή, ένα βιβλίο, που δεν θα 
έχει σε τίποτα να ζηλέψει τα βιβλία γνωστών 
εκδοτικών οίκων.

Κάθε δημιουργός

αξίζει
να έχει

μια ευκαιρία

Γίνε ο εκδότης του βιβλίου σου

Αβέρωφ 2, Αθήνα, T.K. 10433, τηλ.: 2105238305, fax: 2105238959 - Email: info@stamoulis.gr 

www.stamoulis.gr

με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζουμε τις συλλογές ΑΘΩΣ/ΠΑΙΔΙΚΑ και ΑΘΩΣ/ΕΦΗΒΙΚΑ, 
που έχουν στόχο να παρέχουν ποιοτικά βιβλία και ψηφιακούς δίσκους (cd) για την πνευματική 
καλλιέργεια των παιδιών μας. 

Πολλά από τα βιβλία αυτά κυκλοφορούν ταυτόχρονα με τη μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου 
(e-book). 

Είναι μεγάλη τιμή για τις εκδόσεις μας αλλά και για όλους τους συνεργάτες μας το γεγονός ότι 
σοβαροί εκδότες του εξωτερικού έχουν αγοράσει τα δικαιώματα για την κυκλοφορία των βιβλίων 
μας στη γλώσσα τους. 

Η προσπάθεια συνεχίζεται...
Ευχαριστούμε όσους στήριξατε μέχρι σήμερα τις εκδόσεις μας και σας προσκαλούμε να συνε-

χίσετε να το κάνετε και στο μέλλον. 

 Εκδόσεις ΑΘΩΣ

Φίλοι μας,

Συναντήστε μας 
στο Facebook (athos.publications) ώστε να  

ενημερώνεστε τακτικά για τις νέες κυκλοφορίες,  
      τις προσφορές, τους διαγωνισμούς μας, τις εκδηλώσεις μας.

www.facebook.com/athos.publications

Άθως εκδόσεις / Athos Publications

www.facebook.com/stamoulis.publications

@StamoulisPubl www.stamoulisblog.com

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α.Ε.

Αβέρωφ 2, Αθήνα, Τ.Κ. 104 33, Τηλ.: 210 5238305, Fax: 210 5238959
e- mail: info@stamoulis.gr 

www.stamoulis.gr
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