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Θα μας βρείτε:
http://www.facebook.com/pages/
Athens-Greece/Ekdoseis-StamouleStamoulis-Publications/205738803185
http://twitter.com/StamoulisPubli
http://stamoulisblog.blogspot.com
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Φ ί λο ι μ ας,

Κα λ ή α ν ά γ ν ω σ η !

Στo δηµιουργικό γραφείο Stamoulis art&design συνδυάζουµε την εµπειρία στην τέχνη και την άριστη γνώση των
νέων τεχνολογιών. Προσφέρουµε ποιοτικές υπηρεσίες σε
ανταγωνιστικές τιµές, καλύπτοντας ένα πλήρες φάσµα
υπηρεσιών εκδοτικής παραγωγής.

Υπηρεσίες

Με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζουμε τη διακεκριμένη συλλογή παιδικών βιβλίων
ΑΘΩΣ/ΠΑΙΔΙΚΑ των εκδόσεων Σταμούλη, που έχει στόχο να συμβάλλει στην πνευματική και αισθητική καλλιέργεια των παιδιών μας.
Οι εκδόσεις Αθ. Σταμούλης ιδρύονται το 1981 από τον Αθανάσιο Σταμούλη με στόχο
την έκδοση αρχικά επιστημονικών, ακαδημαϊκών κυρίως, βιβλίων, που σύντομα ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους και διδάσκονται σε όλα τα Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
της χώρας μας.
Το 1995 οι εκδόσεις Αθ. Σταμούλης ιδρύουν το ομώνυμο δίκτυο διανομής που εξυπηρετεί
περισσότερους από 500 εκδότες και τροφοδοτεί έναν σημαντικό αριθμό βιβλιοπωλείων και
εκθετηρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα λειτουργούν τα δύο βιβλιοπωλεία
της Αθήνας και του Πειραιά.
Το 1999 δημιουργούν ένα από τα πρώτα ηλεκτρονικά καταστήματα στην Ελλάδα που
σήμερα υποδέχεται επισκέπτες από όλο τον κόσμο.
Το 2000 ιδρύουν τις εκδόσεις Ελληνικής και Ορθόδοξης γραμματείας ΑΘΩΣ ,
ΦΑΝΑΡΙΟΝ και ΑΘΩΣ/ΠΑΙΔΙΚΑ με στόχο να ικανοποιήσουν τις πνευματικές αναζητήσεις του σύγχρονου αναγνώστη.
Το 2005 ιδρύεται η Σταμούλης και ΣΙΑ Γραφικές Τέχνες (Stamoulis art&design) προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εκδοτικής παραγωγής.
Τα τελευταία χρόνια οι εκδόσεις Σταμούλη έχουν ξεκινήσει μια προσπάθεια για να προβληθούν οι ελληνικές εκδόσεις στο εξωτερικό.
Σήμερα οι εκδόσεις Σταμούλη έχουν σε κυκλοφορία περισσότερους από 1000 τίτλους με
βασικές θεματικές ενότητες (εκτός από τα παιδικά) την οικονομία και διοίκηση, τις γεωτεχνικές επιστήμες, τη θεολογία, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, το περιβάλλον, τις θετικές επιστήμες
και την επαγγελματική κατάρτιση.
Από το 1981, οπότε πρωτολειτούργησε η εταιρεία ως ατομική επιχείρηση, πολλά έχουν
αλλάξει στη δομή και τη λειτουργία της. Μόνο ένα πράγμα παραμένει ίδιο και απαράλλαχτο:
Η αφοσίωσή μας στο να δημιουργούμε ποιοτικά βιβλία που να καλύπτουν τις ιδιαίτερες
αναζητήσεις κάθε ανθρώπου.

Βιβλία
Λευκώµατα
Ηµερολόγια
∆ιαφηµιστικά έντυπα
Κατάλογοι
Αφίσες/banners
Εφηµεριδάκια
Ψηφιακές εκτυπώσεις
Newsletters / e-newsletters
Σκαναρίσµατα – επεξεργασία εικόνων
Εφαρµογές multimedia cd-dvd
Κάρτες
Προσκλήσεις
Για τις ανάγκες του σχολείου σας
Σχολικές εφηµερίδες
Κάρτες
Προσκλήσεις
Λευκώµατα αποφοίτων
Φυλλάδια
Για την κοινωνική ζωή
Προσκλητήρια βαπτίσεων και γάµων
Ψηφιακά λευκώµατα φωτογραφιών

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α.Ε.
Γραφεία:
Αθήνα: Αβέρωφ 2, Τ.Κ. 104 33, Τηλ.: 210 5238305, Fax: 210 5238959
Χονδρική Πώληση:
Αθήνα: Αβέρωφ 5, Τ.Κ. 104 33, Τηλ.: 210 5238305, Fax: 210 5238959
Βιβλιοπωλεία:
Αθήνα: Αβέρωφ 2, Τ.Κ. 104 33, Τηλ.: 210 5238305, Fax: 210 5238959
Πειραιάς: Καραολή & Δημητρίου 87, Τ.Κ. 185 34, Τηλ.: 210 4227504, Fax: 210 4227577
e- mail: info@stamoulis.gr

w w w.stamoulis.gr

Το δηµιουργικό γραφείο Stamoulis art&design διαθέτει ένα δίκτυο
συνεργατών µε υψηλά κριτήρια ποιότητας που εγγυώνται την παραγωγή
ενός ολοκληρωµένου έργου, από το σχεδιασµό µέχρι την παράδοσή του.
Είµαστε στη διάθεσή σας για να σας στείλουµε οικονοµική προσφορά για
οποιαδήποτε έκδοσή σας.

ΑΒΕΡΩΦ 2, ΑΘΗΝΑ 104 33, ΤΗΛ.: 210 52 38 305, FAX: 210 52 39 436,
e-mail: infoart@stamoulis.gr
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Από την Εγώπολη στην Εσύπολη
Μυρσίνη Βιγγοπούλου
Ένα από τα σημαντικότερα ελληνικά παιδικά βιβλία όλων των εποχών. Προσφέρει
στα παιδιά, μέσα από την ιστορία του μικρού Πείσμονα, το πανανθρώπινο μήνυμα
των διδαχών του μακαριστού γέροντα Παϊσίου. Έχει αγαπηθεί από χιλιάδες
αναγνώστες σε όλο τον κόσμο.
Κυκλοφορεί μεταφρασμένο στα αγγλικά, ρωσικά, αραβικά, σερβικά, γεωργιανά.
Κ.Β.: 2244, € 15,11
Κ.Β.: 2097, € 14,06
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Γιορτάζω-τραγουδώ,
παίζω-δημιουργώ

ΝΕ Ο

Μαρίνα Παλιάκη -Μπόκια,
Ελπίδα Παλιάκη -Ιεραπετρίτη
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Κ.Β.: 2206
€ 11,72

Ήταν κάποτε παιδιά

Σ

Τα παιδικά χρόνια του μεγάλου
γέροντα που τόσο αγάπησε τα
παιδιά. Ο βίος του ως ενηλίκου και
χαριτωμένα ανέκδοτα από τη ζωή του.

Μουτότο, μια μικρή αφρικάνικη ιστορία
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Μία σειρά με βιβλία και cd γεμάτα
γιορτινό πνεύμα, που όπως είχαν
υποσχεθεί οι συγγραφείς, κάθε παιδί
θα ενθουσιάσει και κάθε γονιό θα
ξεκουράσει.

Σοφία Χατζή
Το περιπετειώδες ταξίδι ενός παιδιού χωρίς όνομα,
στερημένου από το σπίτι του και κάθε λογής ασφάλεια.
Αλλά και η πάλη με τις δυσκολίες, η ελπίδα που
ξεπροβάλλει, η πίστη που γεννιέται στην αγκαλιά μιας
καινούργιας οικογένειας και η αρχή μιας νέας ζωής...
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Η Γέννηση του
Χριστού μας
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Κ.Β.: 2287, € 3,74

Μαρία,
η μητέρα του Θεού
Αθηνά Ντάσιου -Γιάννου

Κ.Β.: 2110, € 15,04

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;

Κάποτε στη Μακεδονία
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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.
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Μυρσίνη Βιγγοπούλου

Σ

Ο βίος της Θεοτόκου όπως
μας τον παρέδωσε η Ιερή
Παράδοσή μας. Τη βασική
αφήγηση πλαισιώνουν
ωραιότατα τροπάρια με
απόδοση στη νέα ελληνική
γλώσσα.

Α ΒΕΙΟ

Κ.Β.: 2203, € 14,90

σελ.
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Κ.Β.: 2301
€ 10,04

Μανούλα, πόσο μ’ αγαπάς;
Πολυξένη Βάκου -Σαλωνίδου
Ένα από τα ωραιότερα δώρα για να
εκφράσετε στο παιδί σας τα τρυφερά σας
συναισθήματα, γεμάτο υπέροχες εικόνες
κατασκευασμένες με την τεχνική του
κολλάζ. Κάθε εικόνα χίλιες λέξεις!

Κ.Β.: 2270
€ 8,50

Μελίτσα,
μια μικρή ελίτσα
Μαρία Βιγγοπούλου -Χύτα
Η Μελίτσα και οι μικροί της φίλοι περιηγούνται
στον ελαιώνα και το ελαιοτριβείο. Περιλαμβάνει
ακόμη πρωτότυπες δραστηριότητες από τον
παππού... Δημήτρη.

Ψηφιακό
ςδ

ίσκος
Κ.Β.: 2285
€ 14,51

Κ.Β.: 2216
€ 12,01

Με τη Μαρίζα τραγουδώ
Ελληνικά μαθαίνω

Το καράβι της ελπίδας

Μαρίζα Κωχ

Παιδιά από την Ελλάδα και την Κύπρο 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.

Μυρσίνη Βιγγοπούλου

Η Μαρίζα Κωχ παρουσιάζει 11 γλωσσικά
παιχνιδοτράγουδα που της ενέπνευσαν οι μικροί της
φίλοι. Μια απολαυστική μαθησιακή προσέγγιση της
ελληνικής γλώσσας, μετά μουσικής.

Το μυστικό των χαμένων κοχυλιών
Σουζάνα 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, € 15,04

Σ Ε ΙΡΑ

Ανακαλύπτω τις γιορτές
Σταυρούλα Σταμάτη

σελ.

4

Οι βυζαντινές εικόνες προσκαλούν παιδιά
και μεγάλους να γνωρίσουν καλύτερα τις
μεγάλες Δεσποτικές και Θεομητορικές
εορτές. Η σειρά είναι εμπνευσμένη από
το δωδεκάορτο του Θεοφάνους του
Κρητός και περιέχει χρωμοσελίδες
για χρήση στο σπίτι, στο σχολείο, στο
κατηχητικό.

Κ. Β. : 2272

, € 4,94
Κ. Β. : 2291
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Κ.Β.: 2242
€ 12,07

Κ.Β.: 2255
€ 12,92

Ήταν κάποτε παιδιά

Πέτρος ο Αλεούτιος

Ο Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης

Ο Εσκιμώος Άγιος της Αλάσκας

Άννα Ιακώβου

Αύρα Οικονομάκου -Αλ Χόπκινς

Ένα συγκλονιστικό βιβλίο που στηρίζεται
στα πραγματικά γεγονότα από τα παιδικά
χρόνια του αγίου Γεωργίου Καρσλίδη,
νεοφανούς Αγίου από τον Πόντο.

Στη μακρινή παγωμένη Αλάσκα και στα όμορφα
Αλεούτια Νησιά της, πριν περίπου δύο αιώνες,
γεννήθηκε ένα αγόρι, ο Εσκιμώος Κούγκακναγκ.
Το παιδί αυτό αναδείχθηκε Πρωτομάρτυρας και
Νεομάρτυρας της Ορθοδοξίας στην Αμερικανική
Ήπειρο! Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία του αγίου
Πέτρου του Αλεούτιου... του Εσκιμώου Αγίου!
Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει σύντομα και στην
αγγλική γλώσσα.

Κ.Β.: 2236
€ 12,07

Κ.Β.: 2176
€ 15,04

Ο Ανεμοθόδωρος

Ήταν κάποτε παιδιά

Άννα Ιακώβου

Ο Γέρων Πορφύριος

Oι απολαυστικές περιπέτειες ενός αγοριού
και του αγαπημένου του παππού με τους
αέρηδες. Γεμάτο χρώματα και νοσταλγία.

Άννα Ιακώβου

νοδεύετ

δίσκο

Συ
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Τα παιδικά χρόνια του μακαριστού
γέροντα Πορφυρίου. Ένα ανάγνωσμα που
θα συναρπάσει τα παιδιά
ψ
από ηφια
και θα τους ανοίξει τον
αι
ορίζοντα της
πνευματικής ζωής.

σελ.

5

1-3

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
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Τα πρώτα μου βήματα στην Εκκλησία
Δήμητρα Καραϊσαρίδου
Ένα χαρτονένιο αναδιπλούμενο βιβλίο που έχει στόχο να εξοικειώσει τα πολύ μικρά
παιδιά με το χώρο του ορθόδοξου ναού.

Κ. Β. : 2140

, € 6,93
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ΑΡΟΥΜΕΝΗ Γ ΝΩΣΗ

Μαγειρεύοντας
την Άλφα-Βήτα
Μαρία Βιγγοπούλου
Το πιο νόστιμο αλφαβητάρι
με αφίσα και αυτοκόλλητα.
Κ.Β.: 2144, € 14,07

σελ.

6

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!
Κ.Β.: 2145, € 12,74

Π

ΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Κ.Β.: 2106
€ 11,21

Κ.Β.: 2111
€ 10,09

Το δώρο της αγάπης

Ο Φωτεινούλης

Πολυξένη Βάκου -Σαλωνίδου

Αθηνά Ντάσιου -Γιάννου

Η μικρή Μελένια παρέα με τα ζώα του δάσους
ανακαλύπτει την ομορφιά τού να νοιάζεσαι για
κάποιον και παράλληλα περνάει το μήνυμα της
οικολογικής συνείδησης στους μικρούς μας
φίλους. Με πρωτότυπη εικονογράφηση-κολλάζ
από την εξαιρετικά ταλαντούχα Πολυξένη ΒάκουΣαλωνίδου που έργα της πωλούνται και από το
Μουσείο Μπενάκη (Σύγχρονης Τέχνης).

Ένα αστεράκι λάμπει χαρούμενο στον ουρανό,
όταν ξαφνικά μια μέρα συναντά έναν πονηρό
κομήτη που το κοροϊδεύει και το αποθαρρύνει.
Σπεύδουν όμως ο γέρο - Πολικός Αστέρας και
η τρυφερή Πούλια για να το παρηγορήσουν
και να το παρακινήσουν να αγωνιστεί για να
ξαναβρεί τη λάμψη του.

σελ.
Κ.Β.: 2015
€ 10,09

Κ.Β.: 2158
€ 11,21

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!

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.

7

Π

Γ Ο ΤΕ Χ Ν
Α ΙΔ ΙΚ Η Λ Ο

ΙΑ

Κ.Β.: 2155
€ 14,68

Κ.Β.: 1963
€ 11,11

Το χέλι ο γλιστρούλης

Ο θησαυρός

Μυρσίνη Βιγγοπούλου

Το άφθαρτο πρόσφορο

Μια περιπέτεια μέσα στην υπέροχη φύση με
ποιήματα και πλούσια εικονογράφηση. Θα
ενθουσιάσει τα παιδιά και θα τους εμπνεύσει
την αγάπη για το περιβάλλον.

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

Κ.Β.: 2143
€ 12,74

σελ.
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Κ.Β.: 2096
€ 12,74

Μεγαλώνοντας με έναν Άγιο

Δημήτριος

Μέγας Βασίλειος,
ο αγαπημένος των παιδιών

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 μου το
Μικρασιάτη, ένα καλά φυλαγμένο μυστικό και
για το μεγάλο και θαυματουργό Άγιό μας,
τον Άγιο Δημήτριο.

Η Μυρσίνη Βιγγοπούλου μάς διηγείται την ιστορία
του μικρού Βασίλη που μεγαλώνει διαβάζοντας ένα
βιβλίο με τη ζωή του Μεγάλου Βασιλείου.
Αυτό 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 το βίο
και τα θαύματα του Αγίου Βασιλείου.

Μυρσίνη Βιγγοπούλου

Άννα Ιακώβου

Σ Ε ΙΡΑ

Κ.Β.: 208 6, € 12,01
,72
5 6 , € 11
Κ .Β.: 21

Η

ΤΑΝ Κ ΑΠΟΤΕ ΠΑΙΔΙΑ
Οι άγιοι και οι γέροντες της εκκλησίας
μας ήταν και αυτοί κάποτε παιδιά.
Η σειρά περιλαμβάνει αληθινά
περιστατικά από τα παιδικά χρόνια
των αγίων μας.
Περιλαμβάνει επίσης σύντομο βίο τους
καθώς και χαριτωμένα ανέκδοτα
από τη ζωή τους.
Κ. Β. : 22 55

, € 12 ,92

1. Ο Γέρων Χατζηγιώργης ο Αθωνίτης
2. Ο Άγιος Νεκτάριος
3. Ο Γέρων Παΐσιος
4. Ο Γέρων Ιάκωβος Τσαλίκης
5. Ο π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος
6. Ο Γέρων Πορφύριος
7. Ο Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης

δ
νο

ι

Συ
Κ .Β.: 2 2

,72
0 6 , € 11

δίσκο
κό

εύοντα

Κ.Β.: 2214, € 11,72

ό ψηφια
απ

, € 11,72
Κ .Β.: 2172

Κ .Β.: 217
6 , € 15,0
4

σελ.
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Π

ΑΙΔΙΚ Α ΣΥΝΑΞΑΡΙΑ
Κ.Β.: 1780
Κ. Β. : 1830

Κ.Β.: 1764

Κ .Β.: 17

32

Κ. Β. : 1782

Σ Ε ΙΡΑ

Δι' εὐχῶν τῶν Ἁγίων
Παιδικός συναξαριστής

Δημήτρης & Άννα Φωτοπούλου
Ένα ταξίδι για παιδιά, μέσα στους αιώνες,
συντροφιά με προσεκτικά επιλεγμένους
βίους Αγίων ανθρώπων της Εκκλησίας μας.
Μια καλαίσθητη έκδοση κοσμημένη
με πρωτότυπη βυζαντινή
εικονογράφηση.
Κ .Β.: 17

Κ.Β.: 1783

€ 12,74 ο κάθε τόμος

88

Κ. Β. : 1789

Κ.Β.: 1784

σελ.
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ΚΕΡΔΙΣΤΕ

20% ΕΚΠΤΩΣΗ
ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ
ΟΛΗ ΤΗ ΣΕΙΡΑ

Κ .Β.: 178

Κ. Β. : 1787

Κ.Β.: 1786

5

Κ.Β.(12τόμοι): 2353, € 122,29

Σ Ε ΙΡΑ

Δι' εὐχῶν τῶν Ἁγίων
Δραστηριότητες

Δημήτρης & Άννα Φωτοπούλου

7,6 0
Κ.Β.: 2210 , €

Κ.Β.: 2298 , € 6,4
0

Ιστορίες, χειροτεχνίες, αφίσα και
«βυζαντινά» αυτοκόλλητα. Μια
πρωτότυπη σειρά δραστηριοτήτων για
όσους θέλουν να προσφέρουν στα παιδιά
τους μια ατμόσφαιρα εμπνευσμένη
από τα συναξάρια των αγίων και
τη βυζαντινή τέχνη.

Κ.Β.: 2238
€ 7,94

Κ.Β.: 2128
€ 11,10

Το παιδί με τη Θεϊκή Φλόγα

Προφήτης Ηλίας

Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος

Ο ένσαρκος Άγγελος

Κατερίνα Διαμαντοπούλου -Τσιμούρη

Αθηνά Ντάσιου -Γιάννου

«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 το 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.

Οι κορφές της πατρίδας μας είναι στολισμένες
με πανέμορφα εκκλησάκια αφιερωμένα
στο φλογερό Άγιο των βουνών. Ο μεγάλος
αυτός ασκητής εμπιστεύτηκε τη ζωή του
ολοκληρωτικά στο Θεό. Γι’ αυτό χαριτώθηκε
με υπέροχα χαρίσματα και πραγματοποίησε
σπάνια θαύματα.

σελ.
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Ι

ΣΤΟΡΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

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, € 12,13

Κ.Β.: 2131
€ 12,74

σελ.
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Αλεξιάδα

Κ.Β.: 2181
€ 14,07

Άννα Κομνηνή

Η Παναγία Σουμελά
και η Λύρα του Ευγένιου

Μυθιστορηματική ανάπλαση:

Μυρσίνη Βιγγοπούλου

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!

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 οι οποίοι κατοικούσαν εκεί
και, τέλος, θα φτάσετε στη σύγχρονη ιστορία,
η οποία γράφεται στο όρος Βέρμιο.

Σπύρος & Μάνος Βενιέρης

Κ .Β.: 20

8 4 , € 15
,19

Κ.Β.: 2125, € 15,19

Σ Ε ΙΡΑ

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. : 2024

, € 15,19

Π

ΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Κ.Β.: 1949
€ 12,74

Κ.Β.: 2093
€ 7,14

Κωνσταντής

Κωνσταντής

ο Γενίτσαρος που δεν ξέχασε

Αθηνά Ντάσιου -Γιάννου

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.

Δέκα χρόνια Τούρκος εξωτερικά, Έλληνας
όμως στην καρδιά και στην ψυχή, ο
Κωνσταντής κράτησε ζωντανή μέσα του
τη φλόγα της ορθόδοξης πίστης. Μια
φλόγα, που οδήγησε το ελληνικό έθνος
στον αγώνα για την ελευθερία του. Μια
ιστορία που διδάσκει στα παιδιά την
πίστη, την παλληκαριά, την αγάπη για την
ελευθερία και την αξία της φιλίας.

σελ.
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Ε

ΟΡ ΤΑΣΤΙΚ Α

Χριστούγεννα
με γιορτινές χειροτεχνίες
και κατασκευές
Συλλογικό έργο
Μια υπέροχη αφίσα με την εικόνα της Γεννήσεως φιλοτεχνημένη από τη
Χριστίνα Δουληγέρη. Το καραβάκι των Χριστουγέννων, χρωμοσελίδες
για να μάθουν τα παιδιά το ιδιόμελο «Τι σοι προσενέγκωμεν, Χριστέ;»
και πολλά λαμπερά αυτοκόλλητα.
Κ.Β.: 2286, € 4,04

Κ.Β.: 2030
€ 10,19

σελ.
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Το Φως των Χριστουγέννων
Άννα Ιακώβου
Ένα από τα ωραιότερα
ελληνικά χριστουγεννιάτικα διηγήματα.

Κ.Β.: 2222
€ 10,09

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 το δρόμο, λύσε
σπαζοκεφαλιές και πέρασε τα Χριστούγεννα παρέα
με τους Μάγους και τα πολύτιμά τους δώρα.

Πάσχα
με γιορτινές χειροτεχνίες
και κατασκευές
Σταυρούλα Σταμάτη
Αγγελική Δελεχά
Ένα γιορτινό βιβλίο για τις ημέρες του Πάσχα με χρωμοσελίδες,
αυτοκόλλητα, πατρόν για χάρτινες κατασκευές και μια αφίσα με θέμα
την Ανάσταση από την Χριστίνα Δουληγέρη.
Κ.Β.: 2305, € 4,90

Κ.Β.: 2354, € 5,40

Κ.Β.: 2306
€ 4,90

Η κυρα-Σαρακοστή

Η Μεγάλη Εβδομάδα του Νικόλα

Μαρίνα Παλιάκη -Μπόκια

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.

Ένα ταξίδι στην κάθε μέρα της Μεγάλης
Εβδομάδας, γεμάτο τρυφερότητα και
γνώση. Τα παιδιά παρακολουθούν την
πορεία του Χριστού προς την Σταύρωση
και την Ανάσταση και παράλληλα
εξοικειώνονται με όσα πρόκειται να
ζήσουν εντός του ναού.

σελ.
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Υ

ΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής

Ήταν κάποτε παιδιά

Συνέκδοση με την
Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου
Μέσα Ποταμού

Ο όσιος Δαβίδ

Ένα βιβλίο αφιερωμένο στο βίο του μακαριστού
Αγιορείτη Γέροντα. Προλογίζει ο Μητροπολίτης
Λεμεσού κ. Αθανάσιος. Συνοδεύεται από CD.
Η εικονογράφηση είναι της
Σέϊλα Μπράνκα-Κωνσταντίνου.

Άννα Ιακώβου
Τα παιδικά χρόνια και ο θαυμαστός βίος του
οσίου Δαβίδ του μεγάλου ασκητού της
Ευβοίας.
Σε εικονογράφηση του Κωνσταντίνου
Δημητρέλου.
Κ.Β.: 2254

Κ.Β.: 2310

Το πάπλωμα με τα χρυσά κουδούνια
Μαρίζα Κωχ
Το νέο βιβλίο και CD της Μαρίζας Κωχ που φέρνει στις καρδιές και τα αυτιά των παιδιών τον πολύτιμο
θησαυρό που κρύβουν τα παραδοσιακά μας τραγούδια. Ευρηματικό, συγκινητικό, περιπετειώδες που θα
ενθουσιάσει μικρούς και μεγάλους.
Κ.Β.: 2316

σελ.
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Μουτότο 2

Ο Άγιος Ευφρόσυνος

Σοφία Χατζή

και η μαγειρική των αγίων

Ο Μουτότο μεγαλώνει στην Αφρική και ζει νέες
περιπέτειες που τον βοηθούν να κατανοήσει
καλύτερα την πνευματική διάσταση των απλών
πραγμάτων.
Συνοδεύεται από ένα CD με στιγμιότυπα από την
ζωή των παιδιών που ενέπνευσαν την συγγραφέα.

Μαρία Προδρόμου

Κ.Β.: 2317

Η ιστορία του Αγίου Ευφροσύνου του
μαγείρου και άλλες χαριτωμένες και
ωφέλιμες ιστορίες από τη ζωή των αγίων και
τη μαγειρική των πατέρων.
Εικονογράφηση: Κωνσταντίνος Δημητρέλος.

Εκλεκτές διηγήσεις
για παιδιά και μεγάλους

Ο μπαρμπα-Γιάννης των Ελλήνων

Του πατρός Κλεόπα

Η συγκινητική και συγκλονιστική βιογραφία του
Ιωάννη Καπποδίστρια εικονογραφημένη από την
Εύα Καραντινού.

Ο πατήρ Κλεόπας συνέλεξε και μετέγραψε για
χάρη των παιδιών ιστορίες από τα συναξάρια, αλλά
και την ευρύτερη Ορθόδοξη Παράδοση, που θα
διαβαστούν ευχάριστα και από τους μεγάλους
Εικονογράφηση Αγγελική Δελεχά.

Ιερά Μονή Βρυούλων

Φ ί λο ι μ ας,

Κα λ ή α ν ά γ ν ω σ η !

Στo δηµιουργικό γραφείο Stamoulis art&design συνδυάζουµε την εµπειρία στην τέχνη και την άριστη γνώση των
νέων τεχνολογιών. Προσφέρουµε ποιοτικές υπηρεσίες σε
ανταγωνιστικές τιµές, καλύπτοντας ένα πλήρες φάσµα
υπηρεσιών εκδοτικής παραγωγής.

Υπηρεσίες

Με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζουμε τη διακεκριμένη συλλογή παιδικών βιβλίων
ΑΘΩΣ/ΠΑΙΔΙΚΑ των εκδόσεων Σταμούλη, που έχει στόχο να συμβάλλει στην πνευματική και αισθητική καλλιέργεια των παιδιών μας.
Οι εκδόσεις Αθ. Σταμούλης ιδρύονται το 1981 από τον Αθανάσιο Σταμούλη με στόχο
την έκδοση αρχικά επιστημονικών, ακαδημαϊκών κυρίως, βιβλίων, που σύντομα ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους και διδάσκονται σε όλα τα Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
της χώρας μας.
Το 1995 οι εκδόσεις Αθ. Σταμούλης ιδρύουν το ομώνυμο δίκτυο διανομής που εξυπηρετεί
περισσότερους από 500 εκδότες και τροφοδοτεί έναν σημαντικό αριθμό βιβλιοπωλείων και
εκθετηρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα λειτουργούν τα δύο βιβλιοπωλεία
της Αθήνας και του Πειραιά.
Το 1999 δημιουργούν ένα από τα πρώτα ηλεκτρονικά καταστήματα στην Ελλάδα που
σήμερα υποδέχεται επισκέπτες από όλο τον κόσμο.
Το 2000 ιδρύουν τις εκδόσεις Ελληνικής και Ορθόδοξης γραμματείας ΑΘΩΣ ,
ΦΑΝΑΡΙΟΝ και ΑΘΩΣ/ΠΑΙΔΙΚΑ με στόχο να ικανοποιήσουν τις πνευματικές αναζητήσεις του σύγχρονου αναγνώστη.
Το 2005 ιδρύεται η Σταμούλης και ΣΙΑ Γραφικές Τέχνες (Stamoulis art&design) προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εκδοτικής παραγωγής.
Τα τελευταία χρόνια οι εκδόσεις Σταμούλη έχουν ξεκινήσει μια προσπάθεια για να προβληθούν οι ελληνικές εκδόσεις στο εξωτερικό.
Σήμερα οι εκδόσεις Σταμούλη έχουν σε κυκλοφορία περισσότερους από 1000 τίτλους με
βασικές θεματικές ενότητες (εκτός από τα παιδικά) την οικονομία και διοίκηση, τις γεωτεχνικές επιστήμες, τη θεολογία, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, το περιβάλλον, τις θετικές επιστήμες
και την επαγγελματική κατάρτιση.
Από το 1981, οπότε πρωτολειτούργησε η εταιρεία ως ατομική επιχείρηση, πολλά έχουν
αλλάξει στη δομή και τη λειτουργία της. Μόνο ένα πράγμα παραμένει ίδιο και απαράλλαχτο:
Η αφοσίωσή μας στο να δημιουργούμε ποιοτικά βιβλία που να καλύπτουν τις ιδιαίτερες
αναζητήσεις κάθε ανθρώπου.

Βιβλία
Λευκώµατα
Ηµερολόγια
∆ιαφηµιστικά έντυπα
Κατάλογοι
Αφίσες/banners
Εφηµεριδάκια
Ψηφιακές εκτυπώσεις
Newsletters / e-newsletters
Σκαναρίσµατα – επεξεργασία εικόνων
Εφαρµογές multimedia cd-dvd
Κάρτες
Προσκλήσεις
Για τις ανάγκες του σχολείου σας
Σχολικές εφηµερίδες
Κάρτες
Προσκλήσεις
Λευκώµατα αποφοίτων
Φυλλάδια
Για την κοινωνική ζωή
Προσκλητήρια βαπτίσεων και γάµων
Ψηφιακά λευκώµατα φωτογραφιών

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α.Ε.
Γραφεία:
Αθήνα: Αβέρωφ 2, Τ.Κ. 104 33, Τηλ.: 210 5238305, Fax: 210 5238959
Χονδρική Πώληση:
Αθήνα: Αβέρωφ 5, Τ.Κ. 104 33, Τηλ.: 210 5238305, Fax: 210 5238959
Βιβλιοπωλεία:
Αθήνα: Αβέρωφ 2, Τ.Κ. 104 33, Τηλ.: 210 5238305, Fax: 210 5238959
Πειραιάς: Καραολή & Δημητρίου 87, Τ.Κ. 185 34, Τηλ.: 210 4227504, Fax: 210 4227577
e- mail: info@stamoulis.gr

w w w.stamoulis.gr

Το δηµιουργικό γραφείο Stamoulis art&design διαθέτει ένα δίκτυο
συνεργατών µε υψηλά κριτήρια ποιότητας που εγγυώνται την παραγωγή
ενός ολοκληρωµένου έργου, από το σχεδιασµό µέχρι την παράδοσή του.
Είµαστε στη διάθεσή σας για να σας στείλουµε οικονοµική προσφορά για
οποιαδήποτε έκδοσή σας.

ΑΒΕΡΩΦ 2, ΑΘΗΝΑ 104 33, ΤΗΛ.: 210 52 38 305, FAX: 210 52 39 436,
e-mail: infoart@stamoulis.gr
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Θα μας βρείτε:
http://www.facebook.com/pages/
Athens-Greece/Ekdoseis-StamouleStamoulis-Publications/205738803185
http://twitter.com/StamoulisPubli
http://stamoulisblog.blogspot.com
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