
Καλοκαίρι
Παραγγείλετε ενθύμια κατηχητικών  

σε προνομιακές τιμές!

Προσφορά για Ιερούς Ναούς και στελέχη κατηχητικού έργου
της ΚΥΠΡΟΥ

με τις

Ένα βιωματικό βιβλίο για να μετουσιώσουμε το οικο-
γενειακό μας τραπέζι από απλή ανάγκη και συνήθεια 
σε ανάμνηση αγαπημένη, σε βίωση της οικογενειακής 
χαράς και ευτυχίας. Για να βρει τη χαμένη του θέση στην 
καθημερινή οικογενειακή ζωή!

18x18 εκ.
16 σελ.
κωδ.: 05-058

18x18 εκ.
24 σελ.
κωδ.: 05-077

21x29 εκ.
32 σελ.
κωδ.: 05-053

18x18 εκ.
32 σελ.
κωδ.: 05-071

Ένα βιβλίο που διδάσκει στις παιδικές ψυχές τη δύναμη 
της λέξης «Συγγνώμη».

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει με πολύ όμορφο τρόπο τον 
ερχομό ενός ακόμα παιδιού στην οικογένεια, με στόχο να 
προετοιμάσει κατάλληλα τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας 
να υποδεχθούν το νέο αδελφάκι τους.

Μέσα απ’ αυτό το πρω-
τότυπο παραμύθι, με πολύ 
απλοϊκό και παιχνιδιάρικο 
τρόπο, τα παιδιά κατανο-
ούν τον κύκλο του νερού 
και ανακαλύπτουν την 
αξία της ομαδικότητας.

Το βιβλίο περιέχει ενδια-
φέρουσες απλές ασκήσεις, 
παιχνίδια με το νερό και 
CD με πρωτότυπα τραγου-
δάκια.

3,30€
5,50€

3,30€
5,50€

3,90€
6,50€

3,30€
5,50€

-40%

ΝΗΠΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ



Στη μέση του Αιγαίου 
σε ένα νησί όμορφο σα 
ζωγραφιά, ο κάθε Άγιος 
έχει το ξωκλήσι του! Ταξι-
δεύουμε στη Σαντορίνη 
και γνωρίζουμε την 
ιστορία του Άι-Γιώργη 
του Σφουγγατά!

Η Χαρά φοβάται να κοι-
μηθεί μόνη της τα βράδια. 
Θέλει να κοιμάται μαζί με 
τον μπαμπά και τη μαμά. 
Είναι αρκετά όσα της είπαν 
οι γονείς της για να την 
βοηθήσουν να ξεπεράσει 
τους φόβους της και να 
καταφέρει να κοιμηθεί 
μόνη της;
Μια τρυφερή ιστορία για 
τη δύναμη της προσευ-
χής πριν τον ύπνο.

Δύσκολο πράγμα να 
φύγει κανείς από τον τόπο 
του. Μα το χελιδόνι είχε 
πάρει την απόφασή του. 
Θα έφευγε. Θα πετούσε 
μακριά, όσο μακριά χρεια-
ζόταν, να βρει τ́  αγαπη-
μένο πλάσμα του Θεού. 
Το χελιδόνι αντάμωσε τα 
πλάσματα του Θεού, κι έμα-
θε πολλά. Μα κάποτε, βρή-
κε το μεγαλόπρεπο αετό κι 
άκουσε λόγια ανήκουστα...

Ένα μοναδικό βιβλίο 
δραστηριοτήτων και 
χειροτεχνίας! Διαβάζουμε 
περιστατικά από την παιδι-
κή ηλικία ηρώων του 1821 
και τους αρματώνουμε!
Περιλαμβάνει ένα μικρό 
βιβλιαράκι 24 σελίδων και 
8 μονόφυλλα για την χειρο-
τεχνία-κατασκευή.

Ένα υπέροχο καλοκαιρινό 
ταξίδι για τα μικρά παιδιά, 
τα οποία γνωρίζουν 
διάφορες εκκλησιαστι-
κές εορτές του καλοκαι-
ριού και παίρνουν όμορφα 
μηνύματα για τις ημέρες 
αυτές.
Περιέχει μεγάλη ποικιλία 
από δραστηριότητες, 
χειροτεχνίες, παιχνίδια και 
άλλα.

Πως νιώθει άραγε ένα μι-
κρό παιδί όταν αρρωστήσει 
η μάνα του; 
Μια όμορφη ιστορία 
για να μάθουν όλα τα 
παιδιά του κόσμου πού 
βρίσκεται η Χαρά και η 
Ελπίδα και ποιό είναι το 
μυστικό για να ξεπερνάνε 
τις καθημερινές δυσκολίες 
της ζωής τους.

5,40€
9,00€

4,20€
7,00€

3,30€
5,50€

6,60€
11,00€

4,50€
7,50€

3,90€
6,50€

ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΝΕΟ
ΝΕΟ

21x28 εκ. | 48 σελ. | κωδ.: 05-104

21x29 εκ. | 40 σελ. | κωδ.: 05-092

21x29 εκ. | 32 σελ. | κωδ.: 05-051 21x29 εκ. | 32 σελ. | κωδ.: 05-056

21x29 εκ. | 24 σελ. | κωδ.: 05-102

21x29 εκ. | 64 σελ. | κωδ.: 05-052



Η Νίκη είναι πολύ θυμωμένη. 
Η μαμά της μόλις της ανακοί-
νωσε ότι θα πρέπει να περάσει 
τις καλοκαιρινές διακοπές στο 
αγρόκτημα μιας άγνωστης θεί-
ας. Αυτές θα είναι σίγουρα οι 
χειρότερες διακοπές της ζωής 
της. Ή μήπως όχι; Κάτω από τη 
σκιά ενός εξωτικού δέντρου, 
η Νίκη και η θεία Ερασμία 
κλείνουν τις πληγές του πα-
ρελθόντος κι ανακαλύπτουν 
την αξία της φιλίας.

Γεννήθηκε αρχοντόπουλο, 
μα δεν αγάπησε τα πλούτη. 
Αγάπησε πάνω απ’ όλα 
τον Θεό.
Για την αγάπη Του έγινε 
μοναχός και αφοσιώθηκε 
στην κατά Χριστόν ζωή, ζη-
τώντας την πνευματική του 
ελευθερία και τελειότητα…
Είναι ο άγιος Γεράσιμος ο 
νέος ασκητής, της Κεφαλο-
νιάς και όλης της Ελλάδας.

Είδα τη σαύρα να κάνει 
μετάνοια.
Άκουσα τον βάτραχο που 
κόαζε δοξολογικά.
Γεύτηκα λουκούμια από μια 
ανθισμένη «λουκουμιά».
Παρατήρησα τα μυρμήγκια 
που νήστευαν.
Μια μοναδική παρουσί-
αση του βίου του αγίου 
Παϊσίου του Αγιορείτου.

Ελάτε να γνωρίσουμε τη μι-
κρή Λουκία Νεγρεπόντη, τη 
μικρή παπαδοκόρη, που από 
τα δώδεκα χρόνια της έζησε 
μέσα στο Μοναστήρι της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Ποια μεγάλη τύχη και 
ευλογία την περίμενε εκεί; 
Με ποιο θαυμαστό τρόπο 
βρέθηκε η θαυματουργή 
εικόνα του Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου;

Η ζωή του αγίου Γεωργίου 
Καρσλίδη (1901-1959)
Πώς ήταν τα παιδικά του 
χρόνια; Γιατί βρέθηκε στα 
χιονισμένα μέρη του Καυ-
κάσου; Πού έζησε τα τελευ-
ταία χρόνια της ζωής του;
Ταξιδεύουμε μαζί του 
αναζητώντας τις προσευχές 
του και ελπίζοντας πως το 
παράδειγμά του θα φωτίσει 
και το ταξίδι της δικής μας 
ζωής.

«Μπορείτε να με ακούσετε; 
Γιατί εγώ δεν μπορώ να 
ακούσω τη φωνή μου;».
Βασισμένο σε μία αλη-
θινή ιστορία για ένα 
αγόρι που υπέφερε από 
επιλεκτική αλαλία και 
βίωσε μια συναρπαστική 
περιπέτεια!
Ά  Βραβείο Ένωσης Ελλή-
νων Λογοτεχνών 2018.

4,80€
8,00€

3,90€
6,50€

6,30€
10,50€

5,40€
9,00€

5,40€
9,00€

4,80€
8,00€

ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

14x20 εκ. | 80 σελ. | κωδ.: 05-084

21x29 εκ. | 40 σελ. | κωδ.: 05-092

21x28 εκ. | 64 σελ. | κωδ.: 05-073 14x20 εκ. | 144 σελ. | κωδ.: 05-042

21x28 εκ. | 48 σελ. | κωδ.: 05-090

21x28 εκ. | 56 σελ. | κωδ.: 05-076



ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

-Είναι λάθος να τηρούμε τον 
λόγο του Θεού τυπικά;
-Χριστιανός σημαίνει ενοχές;
-Το ξέρω ότι είναι αμαρτία 
αλλά μου αρέσει…
Αυτό το βιβλίο έρχε-
ται να σου δώσει την 
απάντηση που αναζητάς. 
Απάντηση τεκμηριωμένη 
και βασισμένη στην Αγία 
Γραφή.

Το βιβλίο αυτό είναι γε-
μάτο από ιστορίες, όλες 
αυθεντικές, που προέκυ-
ψαν από το συναπάντημά 
μας με κάποιους ωραίους 
ανθρώπους.
Προλογίζει ο μουσικοσυν-
θέτης Σταμάτης Σπανου-
δάκης.

Μέσα από το τρίτο τεύ-
χος-άλμπουμ της σειράς 
«Αληθινοί Ήρωες», τα παι-
διά μας γνωρίζουν και μα-
θαίνουν πρόσωπα-ήρωες, 
γεγονότα και τοποθεσίες 
που διαδραμάτισαν σημα-
ντικό ρόλο στην Ελληνική 
Επανάσταση του 1821.
Περιλαμβάνονται 150 
μεγάλα αυτοκόλλητα.

Ο Κώστας και η Λένα. Δυο 
πορείες δυναμικές, συνυ-
φασμένες με την αμφισβή-
τηση, την απόρριψη, τη 
διεκδίκηση, την αποδοχή.
Κι όμως! Θα αλλάξουν τα 
πάντα. Επειδή υπάρχουν 
στιγμές ανεκτίμητες, από 
εκείνες που για να τις 
αδράξει κανείς, αρκούν 
μονάχα δυο λέξεις.

Ένα συναρπαστικό ταξίδι 
στα σκοτεινά χρόνια της 
Τουρκοκρατίας, στην άγνω-
στη Ελλάδα του 1500 μ.Χ., 
λίγο μετά την Άλωση της 
Πόλης… Ένα ολόκληρο χω-
ριό παλεύει με νύχια και με 
δόντια να μείνει Ορθόδοξο 
και ελληνικό.
Ένα μοναδικό ιστορικό 
μυθιστόρημα για εφή-
βους –κι όχι μόνο!

2,10€
3,50€

3,90€
6,50€

7,80€
13,00€

3,60€
6,00€

7,50€
12,50€

11x16,5 εκ. | 56 σελ. | κωδ.: 05-086

14x20 εκ. | 112 σελ. | κωδ.: 05-068

21x29 εκ. | 32 σελ. | κωδ.: 05-101

14x20 εκ. | 80 σελ. | κωδ.: 05-083

14x20 εκ. | 264 σελ. | κωδ.: 05-072

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Τηλ.: 25 355 081
Fax: 25 828 571

lemesos@osotir.gr
*Κατά την παραγγελία σας παρακαλούμε να 
αναφέρετε ότι είστε στέλεχος κατηχητικού 

έργου, ώστε να λάβετε την έκπτωση.

ΝΕΟ


