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Γκρίνια για τα πάντα!
Ακατάπαυστη, διαρκής, ανεξάντλητη…

Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες.
Γκρινιάζει ο σύζυγος, η σύζυγος, το παιδί…

Φταίει ο καιρός, το φαγητό… 
Φταίνε οι συνθήκες εργασίας, τα πεθερικά…

Μας φταίνε όλοι, όλα!
Η γκρίνια μάς φορτίζει ψυχικά, μας αποδιοργανώνει!
Μπορεί να διαλύσει γάμους, να απομακρύνει φίλους, 

συγγενείς, συνεργάτες…
Τι κάνουμε;

Ο Άγιος Πορφύριος έχει κάτι να μας πει…
Συζητάμε μαζί του και βρίσκουμε λύση!

Πεθερά και νύφη!
Αγαπούν με διαφορετικό τρόπο τον ίδιο άνδρα.

Ανταγωνίζονται μάταια η μία την άλλη.
Η κακιά πεθερά ήταν κάποτε νύφη.

Κι η ζόρικη νύφη κάποτε θα γίνει πεθερά.
Μπορούν να έχουν ειρήνη μεταξύ τους;

Ο Γέροντας Θαδδαίος ανοίγει την αγκαλιά του…
Κάτι έχει να πει και στις δυο…

Τι να κάνω; Όλο γκρινιάζει!

ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΑ

Ρώτησα τον Άγιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη...

ISBN: 978-960-563-168-0 • 112 σελίδες • 12x17 εκ.

ISBN: 978-960-563-165-9 • 88 σελίδες • 12x17 εκ.

Λ.Τ.: 5,50 €

Λ.Τ.: 5,50 €

Έχω κακιά πεθερά… 
Έχω ζόρικη νύφη… Τι να κάνω;

Ρώτησα τον Γέροντα Θαδδαίο της Βιτόβνιτσα...

Σειρά: Ρώτησα... ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ
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Θέλω!
Θέλω κι αυτό κι εκείνο και τ’ άλλο.

Αγριεύω κι αγωνίζομαι ολοένα και περισσότερο.
Ταλαίπωρος άνθρωπος εγώ!

Φτάνω αυτό που θέλω, μα δεν προλαβαίνω να το χαρώ.
Μαραίνεται η χαρά μου για τ’ άλλο που δεν έχω ακόμη.

Γίνομαι θηρίο για εκείνο που ζητώ... 
Και δυο φορές θηρίο, αν ίσως χάσω κάτι από όσα έχω!

Η Οσία Σοφία της Κλεισούρας, 
που έζησε και ξεπέρασε την απληστία του κόσμου μας, 

κάτι έχει να μας πει!

Ποιος θα ισχυριζόταν ότι ποτέ του
δεν πλήγωσε λεκτικά κάποιον;
Ποιος θα υποστήριζε ότι ποτέ

δεν έχει ακούσει «λόγια βαριά»;
Όλοι μας, κάποια στιγμή,
υπήρξαμε θύτες ή θύματα.

Τα λόγια πονούν! Χαράσσονται στο μυαλό,
συνοδεύουν τη σκέψη, σαν σκιά…

Σβήνουν φιλίες, καταστρέφουν γάμους,
διαλύουν συνεταιρισμούς…

Ρώτησα τον χαρισματούχο
Γέροντα Ευσέβιο Γιαννακάκη…

Τι να κάνω με τα καμώματα της γλώσσας;
ISBN: 978-960-563-258-8 • 112 σελίδες • 12x17 εκ.

Λ.Τ.: 5,50 €

Γιατί η γλώσσα έχει τη δύναμη 
να καταστρέφει σπίτια;

Ρώτησα τον Γέροντα Ευσέβιο Γιαννακάκη...

Γιατί ο κόσμος αγριεύει, 
κι όταν έχει κι όταν δεν έχει;

Ρώτησα την Οσία Σοφία της Κλεισούρας...

ISBN: 978-960-563-167-3 • 96 σελίδες • 12x17 εκ.

Λ.Τ.: 5,50 €
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Ευτυχία είναι...

Θυμάμαι σε κάποια εκδήλωση, πλησίασα μια γυναίκα, που πριν από 
λίγες ώρες είχε βραβευτεί για το κοινωνικό της έργο, και τη ρώτησα πώς 
αισθάνεται.

«Είμαι ευτυχισμένη», μου απάντησε χαμογελώντας.
«Και πώς ορίζετε την ευτυχία;», της είπα.
«Ήμουν πλούσια… πολύ. Παντρεύτηκα έναν άντρα πλουσιότερο κι 

άρχισα να ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο. Διάλεγα τα πιο ακριβά ρούχα, 
τα πιο φανταχτερά κοσμήματα… Πάντα, όμως, ό,τι κι αν φορούσα, πα
ρέμενα η ίδια.

Όπου κι αν πήγαινα, επέστρεφα η ίδια! Συνειδητοποίησα, λοιπόν, ότι 
την ευτυχία δεν μπορείς να τη συναντήσεις, όταν γυρίζεις γύρω από τον 
εαυτό σου. Πρέπει να την ψάξεις έξω από σένα και ταυτόχρονα μέσα σε 
σένα…».

Με αφορμή αυτή τη γνωριμία, ξεκίνησα το ταξίδι αναζήτησης της 
ευτυ χίας με συνοδοιπόρους ξεχωριστές προσωπικότητες που μαρτυρούν 
από ένα μυστικό για το πώς, τελικά, βρίσκεται η ευτυχία που όλοι μας 
ψάχνουμε…

Καλό μας ταξίδι!

ISBN: 978-960-563-170-3 • 128 σελίδες • 14x22 εκ.

Λ.Τ.: 8,00 €

Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ.κ. Παύλος – π. Γεώργιος Χριστοδούλου 
π. Χαράλαμπος Ραμαντανάκης – καθηγ. Παναγιώτης Δημακάκος
κοσμήτ. Απόστολος Νικολαΐδης – Γιώργος Μπουμπούσης – Σταυρούλα Ζώρζου 
Αδαμαντία Αλατάρη – Νικολέττα Σκάλκου - Διαμαντίδη – Χάρης Μπακάλης 
Χαράλαμπος Χωραΐτης – Ιωάννα Σκαρλάτου

ΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΑ
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Είμαστε μαμάδες με παιδιά στη γη και στον Ουρανό…
Δυσκολευόμαστε στην καθημερινή επικοινωνία μας με τον σύζυγο, 
με τους εφήβους. Ερχόμαστε αντιμέτωπες με δύσκολες ασθένειες... 
ακόμη και με τα συναισθήματά μας. Μεταφέρουμε καρτερικά τον 
σταυρό μας, αναζητώντας παρηγοριά στην Ανάστασή Σου Κύριε...

Χαρά μου, Χριστός Ανέστη! Για μένα, για σένα, 
για τώρα, για πάντα, για την κάθε στιγμή!

Με εισαγωγικό σημείωμα
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου

Μαμάδες... στην Ανάσταση

Ιωάννα Σκαρλάτου, Νικολέττα Σκάλκου-Διαμαντίδη

ISBN: 978-960-563-194-9 • 176 σελίδες • 14x22 εκ.

Λ.Τ.: 10,00 €

Διηγήματα βασισμένα σε αληθινές ιστορίες



Όρεξη να ’χεις για Θεό...

Κυριακή Φράγκου

Στη χώρα του Εμείς...

Το Μυστήριο του Γάμου

π. Συμεών Βενετσιάνος, π. Αντώνιος Καλλιγέρης, Μαρία Ξηρουχάκη

«Ο Χριστός στεφανώνει, συνδέει τους συζύγους, δανείζει τα χέρια Του, 
όπως άλλωστε και σ’ όλα τα μυστήρια, στους ιερείς για την τέλεση του 
γάμου. Ο Χριστός συσσωματώνει, συμπνευματίζει, ιερουργεί το μυστή-
ριο και ευλογεί διά της παρουσίας Του τον γάμο, όπως τον εν Κανά 
της Γαλιλαίας».

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Με το Μυστήριο του Γάμου η Εκκλησία 
μας απελευθερώνει την αγαπητική δύναμη του ανθρώπου από την υπο
ταγή της στη βιολογική φθορά. Ο άνθρωπος μπορεί να ενωθεί με έναν 
άλλον άνθρωπο χωρίς να απολέσει την ταυτότητά του.

Το «μαζί» ή το «εμείς» δεν συνιστά αλλοίωση του προσώπου, ούτε άνευ 
όρων εγκατάλειψη των προσδοκιών του ή, ακόμη, απορρόφησή του από 
τον άλλον άνθρωπο. Αντιθέτως, σημαίνει τον εμπλουτισμό του από τον 
άλλον.

Η κατάθεση ψυχής που κρατάτε στα χέρια σας γεννήθηκε στους δρό
μους της στοργής και της θλίψης μια Μεγάλη Παρασκευή και διαμορ
φώθηκε μέσα στα φορτηγά της προσφοράς, μεθώντας πνευματικά με το 
ευώδες άρωμα από την ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας. Η Κυριακή, 
με συνεπιβάτες την ανθρώπινη αδυναμία αλλά και την καλή προαίρεση, 
ταξιδεύει τον αναγνώστη μέσα από τα προσωπικά της βιώματα σε μέρη 
στα οποία συχνάζει η θλίψη και η απελπισία, με τελικό προορισμό την 
πίστη και την ελπίδα στην Ανάσταση.

Το βιβλίο έχει ως στόχο να αφυπνίσει τη συνείδησή μας, ώστε να 
ακολουθήσουμε κι εμείς δρόμους διακονίας προς τον ταλαιπωρημένο 
άνθρωπο. Μας προτρέπει να μοιράσουμε χαμόγελα κι ελπίδες. Έτσι, 
για να αισθανθεί ο άνθρωπος, ΑΝΘΡΩΠΟΣ!

π. Γεώργιος Χριστοδούλου
εφημέριος Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας

Νέου Ψυχικού

ISBN: 978-960-563-164-2 • 104 σελίδες • 14x22 εκ.

ISBN: 978-960-563-257-1 • 96 σελίδες • 14x22 εκ.

Λ.Τ.: 7,50 €

Λ.Τ.: 7,50 €
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Ίδρυμα Διακονίας Αρχιεπισκοπής Αθηνών

 1€ στην «Ιεραποστολική Στέγη Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω»
 1€ υπέρ των δράσεων της «Εθελοντικής Διακονίας Αστέγων».

Από την πώληση κάθε βιβλίου προσφέρονται:
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Συν-αγωνία και συν-αγώνας 
με τους νέους μας

Άγγελος Γκούνης

ISBN: 978-960-563-195-6 • 416 σελίδες • 14x22 εκ.

Λ.Τ.: 13,50 €

Αν υπάρχει αληθινή, αρχοντική αγάπη, αμέσως οι νέοι το πληροφορού-
νται κι αφοπλίζονται. Έρχονται στο καλύβι παιδιά από χίλιες καρυδιές 
καρύδια, με διάφορα προβλήματα. Τους καλωσορίζω, τους κερνώ, τους 
μιλώ και σε λίγο γινόμαστε φίλοι. Ανοίγουν την καρδιά τους και δέχονται 
και την δική μου αγάπη. Μερικά, τα κακόμοιρα, είναι τόσο στερημένα! 
Διψούν για αγάπη. Δεν χορταίνουν…

Ν’ αγαπάς! Για να φέρεις κάποιον κοντά Του αρκεί να πονάς τον 
πόνο των άλλων, να χαίρεσαι την χαρά των άλλων, να κλαις το κλάμα 
των άλλων, να γελάς το γέλιο των άλλων.

Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης
Φίλε αναγνώστη, 
Ο Χριστός, σεβόμενος την ελευθερία σου, στέκεται και περιμένει δια
κριτικά να Του ανοίξεις την καρδιά σου, αν θέλεις. Εύχομαι με τη βοή
θεια αυτού του βιβλίου να ξεκλειδώσεις την πόρτα της καρδιάς σου, για 
να εισέλθει ο Κύριος. Είναι το κλειδί που θα δώσει νόημα στη ζωή σου…

ΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΑ

Μπες στο νόημα...

Στη μικρή επίγεια ζωή μας προ(σ)καλούμαστε να πάρουμε μεγά
λες αποφάσεις, να κάνουμε επιλογές με αιώνια προοπτική… Το 
βιβλίο που κρατάς είναι μικρό και ταπεινό. Ωστόσο κάνει λόγο 
για κάτι άκρως ενδιαφέρον και, συγχρόνως, πολύ ουσιαστικό. 
Σου προτείνουμε φιλικά να το διαβάσεις με προσοχή. Αν στο 
τέλος νιώσεις ότι προ(σ)καλείσαι να επιλέξεις, ας μας επιτρέψεις 
μια ευχή: Να μπεις στο νόημα! Να αγκαλιάσεις το Καινό! Όχι το 
Κενό. Σε κάθε περίπτωση, η αγάπη του Χριστού θα είναι πάντα 
μαζί σου…

Ιερόν Ησυχαστήριον 
Κεχαριτωμένης Θεοτόκου

Το κενό και το Νόημα
Βασισμένο σε διαλόγους νέων 
με τον π. Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο

Μαρία Ξανθάκη

ISBN: 978-960-563-193-2 • 64 σελίδες • 12x17 εκ.

Λ.Τ.: 4,50 €



Έχω ζήσει πολύ… Έχω δει πολλά… 
Διέσχισα γαλαξίες ολόκληρους, μόνο και μόνο 
για να σταθώ δίπλα του. Δίπλα σε έναν άνθρωπο. 
Τον βλέπω κι ας μην το γνωρίζει. Τον βλέπω να ζει και να υποφέρει.
Πίσω του το παρελθόν, όλο μυστικά και λάθη…
Μπροστά του το ταξίδι. 
Μόνος σταθμός, η Ανεμούσα.
Συνοδοιπόρος, όπως πάντα… εγώ.
Ίσως να μην το μάθει, να μην αντιληφθεί καν την ύπαρξή μου.
Δεν με πειράζει… Άλλωστε, ο σκοπός δεν είναι να γνωρίσει εμένα,
αλλά Εκείνον! Και στο ενδιάμεσο, τον ίδιο του τον εαυτό…

«Ταξίδι στην Ανεμούσα». Το ταξίδι της ψυχής…

Ταξίδι στην Ανεμούσα

ISBN: 978-960-563-196-3 • 256 σελίδες • 14x22 εκ.

Λ.Τ.: 12,50 €

Σοφία Κατάρα - Ξυλογιαννοπούλου

Πέρασα τη μισή μου ζωή στη σκιά, παλεύοντας να βρω το Φως. Και 
δόξα τω Θεώ, το βρήκα. Τώρα μου μένει να το αποθησαυρίσω και 
να μην παρεκκλίνω στην υπόλοιπη πορεία.
Αλήθεια, πόσο ιερές είναι οι μεταβάσεις που κάνουμε στη ζωή μας· 
από τις αξιώσεις στη συντριβή, από την κενότητα στο πλήρωμα, από 
το πρόσκαιρο βίωμα στην Όντως Ζωή...

Μαρία Ξανθάκη

Το Νόημα και η διαδρομή
Μ’ έναν «κόκκο σινάπεως»
από τον π. Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο

ISBN: 978-960-563-255-7 • 64 σελίδες • 12x17 εκ.

Λ.Τ.: 4,50 €

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

Σε 3 χρώματα εξωφύλλου

Σε 2 χρώματα εξωφύλλου
ISBN: 978-960-5630-42-3 • 224 σελίδες • 8x11 εκ.

Λ.Τ.: 5,50 €

ISBN: 978-960-5630-43-0 • 832 σελίδες • 8x11 εκ.

Λ.Τ.: 8,50 €

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΓΕΝΕΤΟ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΝ ΕΚΔΟΣΙΝ
ΚΑΙ ΕΠΙ ΤHi ΒΑΣΕΙ ΕΤΕΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΓΕΝΕΤΟ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΝ ΕΚΔΟΣΙΝ
ΚΑΙ ΕΠΙ ΤHi ΒΑΣΕΙ ΕΤΕΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ

ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ
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ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

Λ.Τ.: 8,90 €
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AUDIO CD

Εσώφυλλο αριστερά

Εσώφυλλο δεξιά Εξώφυλλοοπισθόφυλλο

  Πρεσβυτέρες (συλλογικός τόμος)

  Θαύμα του Αγίου Νεκταρίου στη Ρουμανία (Ευστάθιος Πελεκάνος)

  Η Ζωή στην Εντατική (Βλασία Μιχαηλίδου)

  Το Θαύμα εντός μου (Αλεξάνδρα Χοροζίδου)

Παιδικά

Ενηλίκων

  Ο Παράδεισος αρχίζει από εδώ... (Στέλλα Πλαταρά)

  Καλημέρα με τον Όσιο Λουκά στη Βοιωτία (Ιωάννα Σκαρλάτου)

  Μια αδύνατη μελιτζάνα... το καλοκαίρι! (Ιωάννα Σκαρλάτου)

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ



ΠΑΙΔΙΚΑ

Σειρά βιβλίων

Καλημέρα, παιδιά!

Ελάτε στη δική μας συντροφιά,

για να γνωρίσουμε 

τον Άγιο Νικηφόρο τον Λεπρό

που είναι για όλους μας

πρότυπο αρετών ξεχωριστό!

ISBN: 978-960-563-252-6
16 σελίδες
12x17 εκ.

Λ.Τ.: 2,80 €

με τον Άγιο Νικηφόρο
τον Λεπρό

Εικονογράφηση:
Ευαγγελία Παρθένη

Καλημέρα, παιδιά!

Ελάτε στη δική μας συντροφιά,

για να γνωρίσουμε 

την Αγία Σοφία της Κλεισούρας,

να της μοιάσουμε στις αρετές,

στην πίστη, στη Χάρη την πολλή, 

να γίνουμε του Θεού παιδιά στη Γη.

Για την ανέγερση του Ι. Ναού της Οσίας Σοφίας στην Ι. Μονή 
«Τὸ Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου» στην Κλεισούρα Καστοριάς

προσφέρονται 0,60€ από τα έσοδα κάθε βιβλίου.

με την Αγία Σοφία
της Κλεισούρας

ISBN: 978-960-563-251-9
16 σελίδες
12x17 εκ.

Λ.Τ.: 2,80 €

Εικονογράφηση:
Ευαγγελία Παρθένη

Ιωάννα Σκαρλάτου
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Καλημέρα, παιδιά!

Ελάτε στη δική μας συντροφιά,

για να γνωρίσουμε 

τον Μέγα Βασίλειο,

τον δικό μας Άγιο Βασίλειο, 

τον αληθινό.

ISBN: 978-960-563-250-2
16 σελίδες
12x17 εκ.

Λ.Τ.: 2,80 €

με τον Μέγα Βασίλειο… 
τον δικό μας Αϊ-Βασίλη

Εικονογράφηση:
Αντώνης Φρόνιμος

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

Καλημέρα, παιδιά!

Ελάτε στη δική μας συντροφιά,

για να γνωρίσουμε τον Όσιο Λαυρέντιο 

να μας μιλήσει καρδιακά…

να μας διηγηθεί τη δική του ιστορία 

με Ουράνια Χαρά!

με τον Όσιο Λαυρέντιο

Εικονογράφηση:
Αντώνης Φρόνιμος

Βιβλία μικρά 
για χέρια παιδικά 

που πλαταίνουν την καρδιά!



Νεκτάριος ήταν ο Άγιος που αγάπησε.
Έκτισε εκκλησία αφιερωμένη σ’ αυτόν, όπως του το ζήτησε.
Καμάριζα Λαυρίου ήταν το μέρος όπου έζησε.
Τετάρτη και Παρασκευή νήστευε απ’ όταν θήλαζε.
Αμέτρητοι άνθρωποι ζήτησαν τη βοήθειά του.
Ρίχτηκε στο σκάψιμο, για να βρει την εικόνα του Αγίου Κωνσταντίνου.
Ιερέας ήθελε να γίνει από μικρό παιδί.
Όταν αρρώστησε, ο Άγιος Νεκτάριος τον θεράπευσε.
Συνομίλησε με την Παναγία και τους Αγίους.

Ελάτε να γνωρίσουμε έναν σπουδαίο Γέροντα της εποχής μας!
Τον Γέροντα Νεκτάριο Βιτάλη!

ISBN: 978-960-563-267-0 • 48 σελίδες • 22x30 εκ.
Μαλακό εξώφυλλο

Λ.Τ.: 10,00 €

Σοφία Πράπα

Νομίζετε ότι ένα άδειο μπουκάλι μέσα σε έναν κάδο 
είναι άχρηστο; 
Κι όμως! Ένα μικρό αγόρι μαζί με την αδελφή του 
θα το χρησιμοποιήσουν, για να στείλουν μήνυμα 
στον Ταξιάρχη τον Πανορμίτη της Σύμης, 
με το οποίο του ζητούν μια χάρη…
Θα καταφέρει το μπουκαλάκι 
να φτάσει στον προορισμό του; 
Τι θα συναντήσει στη διαδρομή του, 
μέσα και έξω από τον βυθό; 
Ελάτε να γνωρίσουμε τις συναρπαστικές του περιπέτειες, 
ακολουθώντας το στο ταξίδι του με συνοδηγό 
τον Αρχάγγελο Μιχαήλ!

Ταξιδεύοντας για τη Σύμη

ISBN: 978-960-563-199-4 • 32 σελίδες • 22x30 εκ.
Μαλακό εξώφυλλο

Λ.Τ.: 8,50 €

Γέροντας Νεκτάριος Βιτάλης
Από την Καμάριζα στον Παράδεισο...

Εικονογράφηση: Σοφία Πράπα

Σοφία Πράπα
Εικονογράφηση: Σοφία Πράπα

Καλημέρα, παιδιά!

Ελάτε στη δική μας συντροφιά,

για να γνωρίσουμε 

την Αγία Σοφία της Κλεισούρας,

να της μοιάσουμε στις αρετές,

στην πίστη, στη Χάρη την πολλή, 

να γίνουμε του Θεού παιδιά στη Γη.
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Καλημέρα, παιδιά!

Ελάτε στη δική μας συντροφιά,

για να γνωρίσουμε τον Όσιο Λαυρέντιο 

να μας μιλήσει καρδιακά…

να μας διηγηθεί τη δική του ιστορία 

με Ουράνια Χαρά!



ΠΑΙΔΙΚΑ

Παιδιά, μ’ ακούτε που πλησιάζω;
Χτυπώ τα κουδουνάκια μου
και σας αγκαλιάζω.

Είμαι ο Θυμιατούλης
με την κοιλίτσα την κοκκινωπή,
που καίει από της αγάπης σας
την προσευχή.

Πιαστείτε από τα χέρια μου τα συννεφένια
και μαζί με τους Κερένιους, τους Καντηλένιους
και την Καμπανένια
ελάτε να γνωρίσουμε 
την Εκκλησιά μας τη μελένια.

Λ.Τ.: 9,00 €

Ήθελα να είμαι το πιο όμορφο
κόκκινο και δυνατό αυγό!
Να βγω πρώτος στον διαγωνισμό
στης Ανδρίτσαινας το πράσινο χωριό!
Έτρεξα, κουράστηκα, προσπάθησα πολύ,
για να καταλάβω πως η αγάπη,
η συγγνώμη κι η ταπείνωση της ψυχής
σε βραβεύουν με τη λάμψη της Αναστάσιμης ζωής!
Φίλοι μου, δεν υπάρχει καλύτερο έπαθλο από αυτό.
Σσσ... Θα σας πω το μυστικό!
Πιστέψτε με, ξεκινά ταξίδι συναρπαστικό
με πρωταγωνιστές μία κουτσούνα 
και ένα κόκκινο αυγό!
Είστε έτοιμοι; Φύγαμε!

Ο Θυμιατούλης μάς γνωρίζει
την Εκκλησία

Νικολέττα Σκάλκου - Διαμαντίδη
Εικονογράφηση: Πέγκυ Φούρκα

ISBN: 978-960-563-186-4 • 40 σελίδες • 22x30 εκ.
Μαλακό εξώφυλλο

Ένας κόκκινος Αυγούλης 
στην Ανάσταση

Ιωάννα Σκαρλάτου
Εικονογράφηση: Πέγκυ Φούρκα

Λ.Τ.: 8,50 €

ISBN: 978-960-563-200-7 • 32 σελίδες • 22x30 εκ.
Μαλακό εξώφυλλο
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Κυκλοφορεί περιορισμένος 
αριθμός βιβλίων 

με δαχτυλόκουκλα: Αυγουλάκι
ή Λαζαράκι ή Λαμπάδα. 

Λ.Τ.: 10,00 € με δαχτυλόκουκλα



Είμαι μία συναχωμένη φραουλίτσα…
Γεννήθηκα στου χειμώνα την αγκαλίτσα!
Έχω πυρετό, πονάει και η κοιλιά μου πολύ, 
γιατί δεν γεννήθηκα την εποχή τη σωστή...  

Ένα παραμύθι για τα φρούτα και τα λαχανικά
της κάθε εποχής! 
Για να μάθουν τα παιδιά μας
πως η σωστή και ισορροπημένη διατροφή
μπορεί να συντελέσει στην ομαλή ανάπτυξή τους.

Τι κοινό μπορεί να έχει ένα παιδί με έναν αετό;
Ο αετός χαίρεται να πετά όλο και πιο ψηλά, 
να διασχίζει με τα πελώρια φτερά του 
τους απέραντους  ουρανούς… 
Το παιδί είναι τόσο ευχαριστημένο στην αυλή
με τους φίλους του, τα παιχνίδια, τις δραστηριότητές του… 
Κι όμως, μια μέρα ο αετός αποφασίζει να κατεβεί χαμηλά
και να συνομιλήσει μαζί του. 
Τι να είπαν, άραγε, οι δυο τους και τι να συμφωνήσαν;
Ελάτε, παιδιά, να ακολουθήσουμε το παιδί 
και τον αετό στο συναρπαστικό ταξίδι τους!
Είστε έτοιμοι; Ξεκινάμε!

Λ.Τ.: 10,00 €

Μια συναχωμένη φράουλα
τον Χειμώνα...

Ιωάννα Σκαρλάτου
Εικονογράφηση: Μαριάννα Φραγκούλη

ISBN: 978-960-563-268-7 • 40 σελίδες • 22x30 εκ.
Μαλακό εξώφυλλο

ISBN: 978-960-563-269-4 • 22x30 εκ.
Μαλακό εξώφυλλο

Παιδί και Aετός

Κατερίνα Νίκα Μάνου
Εικονογράφηση: Πέγκυ Φούρκα
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Λ.Τ.: 9,00 €



ΠΑΙΔΙΚΑ

Δυο αχώριστες φίλες, η Τυτώ και η Πιπιστρέλα, μόνιμοι φτερωτοί 
κάτοικοι του Μοναστηριού της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύ
τριας, γνωρίζουν τον Πτολεμαίο –τελευταίο απόγονο της Ανθεμου
σίας Ίλης του Μεγάλου Αλεξάνδρου– και την ιστορία των προγόνων 
του από τον Γέροντα της Μονής, ενώ τη διηγείται στην οικογένεια 
που φιλοξενούσε κάτω από τη σκιά ενός δέντρου. 
Ο Γέροντας, με το παράδειγμά του, τους μαθαίνει πως ο Θεός είναι 
αγάπη... Μια αγάπη ελεύθερη, γεμάτη συγχωρητικότητα που, αν 
προσπαθήσουμε να τη βάλουμε στη ζωή και την καρδιά μας, θα κα
ταφέρουμε να γίνουμε κάτι παραπάνω από απλοί άνθρωποι.

ISBN: 978-960-563-198-7 • 80 σελίδες • 14x22 εκ.

Λ.Τ.: 8,00 €

Η Τυτώ και ο Μέγας Αλέξανδρος

Μαρία Μπραστιανού
Εικονογράφηση: Χρήστος Γουσίδης

Μερικές μέρες στο περιβόλι της Κυρά Παναγιάς...
Όπου γυρίσει το μάτι σου, τη βλέπεις παντού! 
Πορταΐτισσα στην Ιβήρων, Γερόντισσα στην Παντοκράτορος, 
Γλυκοφιλούσα στη Φιλοθέου, Κουκουζέλισσα στη Λαύρα...

Μια γαλήνη, γεμάτη Χάρη κι ευωδία, ανακατεύεται στον αέρα. 
Το καταλαβαίνεις κι εσύ μαζί με τους άλλους προσκυνητές. 

Οι έγνοιες καταλαγιάζουν, οι σκέψεις γαληνεύουν... Άλλωστε 
ο εσπερινός, το απόδειπνο, η βραδινή ακολουθία βάλσαμο ρίχνουν 
στην ψυχή σου. 

Βαδίζοντας στα αγιορείτικα μονοπάτια, προσκυνώντας μοναστή
ρια και μακρινά κελιά, πλησιάζεις πιο κοντά σ’ Αυτόν που αναζη
τάς, στον Κύριο και Πλάστη σου, στον Δημιουργό σου.

Ελπίζοντας, όταν έρθει εκείνη η ευλογημένη ώρα κι αφήσεις αυ
τόν τον κόσμο και πας σε κόσμο... ομορφότερο, να σε αναγνωρίσει, 
γιατί ήδη Του είσαι γνωστός, σαν διαβάτης των μονοπατιών του 
Αγίου Όρους, των μονοπατιών... του Ουρανού!

Θυμήσου με...

ISBN: 978-960-563-197-0 • 136 σελίδες • 14x22 εκ.

Λ.Τ.: 9,00 €

Στο Άγιον Όρος 
προσκυνητής ή επισκέπτης;

Αδαμαντία Αλατάρη
Εικονογράφηση: Σέργιος Παπαϊωάννου
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+7 ετών



Ἀγαπητά μας παιδιά,

τὰ λόγια ποὺ εἶπε ὁ Χριστός μας εἶναι γραμμένα στὸ βιβλίο 
τῆς Ἐκκλησίας μας ποὺ λέγεται «Ἱερὸ Εὐαγγέλιο». 
Ἡ λέξη Εὐαγγέλιο σημαίνει Καλὴ καὶ Εὐχάριστη εἴδηση!
Πόσο πολὺ χαιρόμαστε ὅταν ἀκοῦμε ἢ διαβάζουμε τὸ Εὐαγγέλιο! 
Ἐλᾶτε νὰ χρωματίσουμε τὶς Εὐαγγελικὲς Περικοπὲς κάθε Κυριακῆς!

Εἶστε ἕτοιμοι; Πᾶμε Κατηχητικό!

Ο Εγώς είναι πολύ πλούσιος και τα έχει όλα.
Το εγώ του, πάλι, πιστεύει πως χρειάζεται κάτι ακόμη...
Πολύ μεγάλο! Πάνω από τα ανθρώπινα όρια!
Θα κινήσει γη και ουρανό, για να το αποκτήσει...
Ο Παβός δουλεύει για τον Εγώ.
Για το αφεντικό του, όμως, δεν είναι συνηθισμένος άνθρωπος.
Πώς είναι δυνατόν να μην έχει τίποτε και να ζει σαν να έχει 
τα πάντα;
Αυτή η σκέψη βασανίζει διαρκώς τον Εγώ...
Μέχρι που μαθαίνει ότι ο Παβός πηγαίνει κάθε μέρα σε μια πέτρα.
Ποιο είναι, τελικά, το μυστικό του Παβού;
Υπάρχει μόνο αυτό που βλέπουμε και καταλαβαίνουμε;
Ένα βιβλίο αφιερωμένο στον άνθρωπο 
που προσπαθεί μάταια να βρει το νόημα της Ζωής στην ύλη...
Μια ιστορία για την Αγάπη που όλα τα μπορεί...

ISBN: 978-960-563-169-7 • 88 σελίδες • 15x22 εκ.

ISBN: 978-960-563-242-7
16 σελίδες • 21x29 εκ.

ISBN: 978-960-563-256-4 
48 σελίδες • 12x17 εκ.

Λ.Τ.: 9,00 €

Λ.Τ.: 2,50 €

Λ.Τ.: 2,50 €

Ο Εγώς και το εγώ του

Πάμε Κατηχητικό!

Ορθόδοξο Χριστιανικό Ημερολόγιο 2019

Φώτω Σκορδά
Εικονογράφηση: Μαρία Μανουρά
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Βοήθημα στην κατώτερη βαθμίδα της Κατηχητικής Διακονίας 

Αγαπητά μας παιδιά, ευχόμαστε

το 2019 να έχετε Ευλογία και Χαρά!

Κάθε μέρα να είναι για σας

και μια Νέα Αρχή,

κάθε στιγμή να λένε τα χείλη σας

μια καρδιακή προσευχή!

Καλή κι ευλογημένη χρονιά!

για παιδιά

Σε 2 χρώματα εξωφύλλου

ΓΙΑ ΚΑΤΗΧΗΤΕΣ



Υπεύθυνος παραγγελιών:
Αθανάσιος Χατζής

Τηλέφωνο: 6972 44 99 77

Ιπποκράτους 82, Αθήνα, 106 80
Τηλ.: 210 36 46 965  210 36 13 676

www.ellinoekdotiki.gr / email: orthpisti@ellinoekdotiki.gr

 Ελληνοεκδοτική Ορθόδοξα Χριστιανικά Βιβλία

Ειδικές Τιμές 
για Ι. Μονές, Ι. Ναούς, Ι. Προσκυνήματα, Βιβλιοπωλεία, Σχολεία και Συλλόγους. 

Ηλεκτρονικό Κατάστημα
NEO www.ellinoekdotiki.gr


