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

6,60€
11,00€

21x29 εκ. | 24 σελ. | κωδ.: 05-102

Καλοκαίρι
Παραγγείλετε ενθύμια κατηχητικών  

σε προνομιακές τιμές!*

Προσφορά για Ιερούς Ναούς και στελέχη κατηχητικού έργου

με τις

Ένα βιωματικό βιβλίο για να μετου-
σιώσουμε το οικογενειακό μας τρα-
πέζι 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!

*Η προσφορά ισχύει μέχρι 5 Ιουνίου 2022

18x18 εκ. | 16 σελ. | κωδ.: 05-058 18x18 εκ. | 24 σελ. | κωδ.: 05-106 18x18 εκ. | 24 σελ. | κωδ.: 05-077
Ένα βιβλίο που διδάσκει στις παιδικές 
ψυχές τη δύναμη της λέξης «Συγ-
γνώμη».

Ένα βιβλίο που θυμίζει σε εμάς και 
μαθαίνει στα παιδιά να ζουν ευχα-
ριστιακά, να χαίρονται απλά, να 
διαχειρίζονται τις επιθυμίες τους και 
να νικούν την γκρίνια!

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€

3,90€
6,50€

-40%

ΝΗΠΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

κάθε τεύχος

21x29 εκ. | 32 σελ. | κωδ.: 05-053

ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ



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 Αϊ-Γιώργη 
του Σφουγγατά!

5,40€
9,00€

21x28 εκ. | 48 σελ. | κωδ.: 05-104

4,50€
7,50€

6,00€
10,00€

Το χελιδόνι είχε πάρει την απόφασή του. Θα 
έφευγε. Θα πετούσε όσο μακριά χρειαζόταν 
να βρει τ΄ αγαπημένο πλάσμα του Θεού. Το 
χελιδόνι αντάμωσε τα πλάσματα του Θεού, κι 
έμαθε πολλά. Μα κάποτε, βρήκε το μεγαλόπρε-
πο αετό κι άκουσε λόγια ανήκουστα...

Ένα υπέροχο καλοκαιρινό ταξίδι για τα μικρά 
παιδιά, τα οποία γνωρίζουν διάφορες εκκλη-
σιαστικές εορτές του καλοκαιριού και παίρ-
νουν όμορφα μηνύματα για τις ημέρες αυτές.
Περιέχει μεγάλη ποικιλία από δραστηριότη-
τες, χειροτεχνίες, παιχνίδια και άλλα.

Οικογένεια Φύγαμε… με 12 βιωματικές εκδρο-
μές σε ξεχωριστούς προορισμούς της Ελλάδας 
μας, με παραδοσιακές συνταγές, με κατασκευ-
ές και παιχνίδια για όλους μας!
Ο πρώτος ταξιδιωτικός οδηγός για παιδιά!

Βασιλιάδες κι ευγενείς, 
παλάτια και θησαυρούς, 
απ’ όλα είχε ο θαυμα-
στός βίος του αγίου 
Φιλαρέτου. Η ελεημοσύ-
νη, όμως, και η αγάπη του 
για τον συνάνθρωπο ήταν 
αυτά που τον ξεχώρισαν 
και του χάρισαν μια θέση 
στον χορό των Αγίων!

3,30€
5,50€

4,20€
7,00€

ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Το βιβλίο παρουσιάζει με 
γλαφυρό και παραστατικό 
τρόπο τη θεία Λειτουργία, 
με στόχο να τη γνωρίσουν 
καλύτερα οι μικροί μας 
αναγνώστες.
Με δραστηριότητες!

4,80€
8,00€

21x28 εκ. | 48 σελ. | κωδ.: 05-122

21x29 εκ.
32 σελ
κωδ.: 05-051

21x28 εκ.
88 σελ
κωδ.: 05-036

21x29 εκ.
64 σελ
κωδ.: 05-052

21x28 εκ. | 32 σελ. | κωδ.: 05-120

Ταξιδέψτε με τον νου και 
την καρδιά στο ηρωικό 
κάστρο των Ιωαννίνων… 
Εκεί σας περιμένουν η 
Αγάπη και ο Αλέξανδρος 
να γνωρίσετε μαζί το 
παλληκάρι που ζωντάνεψε 
τις ελπίδες των τουρκο-
κρατούμενων Ελλήνων, τον 
Άγιο Γεώργιο εν Ιωαν-
νίνοις, τον προστάτη της 
Προεδρικής Φρουράς!

5,40€
9,00€

21x28 εκ. | 40 σελ. | κωδ.: 05-107

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ



Ο άγιος ιερομάρτυρας 
Φιλούμενος, με το καλο-
γερικό του σκουφάκι και τα 
στρογγυλά του γυαλάκια, 
ξεκινώντας από τη νήσο 
των Αγίων, την Κύπρο, 
στέκεται στο πηγάδι του 
Ουρανού χαμογελαστός να 
ξεδιψάσει όλους εμάς, προ-
σφέροντάς μας το ύδωρ 
της αιώνιας ζωής.

7,20€
12,00€

21x28 εκ. | 72 σελ. | κωδ.: 05-115

Μια μοναδική παρουσί-
αση του βίου του αγίου 
Παϊσίου του Αγιορείτου.
Του αγίου γέροντα, που 
τόσα έχει να διδάξει στα 
παιδιά με τη ζωή και το 
παράδειγμά του!

6,30€
10,50€

21x28 εκ. | 64 σελ. | κωδ.: 05-073

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.

4,80€
8,00€

14x20 εκ. | 80 σελ. | κωδ.: 05-084

Μια μοναδική παρουσίαση 
του βίου του αγίου Νεκτα-
ρίου. Συνοδεύεται από 
CD που περιέχει αφήγηση 
αποσπασμάτων του βιβλίου, 
καθώς και τον Ύμνο προς 
την Παναγία «Ἁγνή Παρθένε 
Δέσποινα».

8,40€
14,00€

ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Μικρές ιστορίες που μας 
μιλούν για ανθρώπους που 
αγάπησαν τον Θεό κι έγιναν 
ασκητές στην έρημο, μοναχοί 
σε κάποιο κοινόβιο μοναστήρι 
ή ιερείς. Οι ιστορίες αυτές θα 
μας βοηθήσουν να μάθουμε 
να αγαπάμε τον Θεό και 
τους άλλους ανθρώπους, να 
προσευχόμαστε, να κάνουμε 
υπομονή, να συγχωρούμε και 
πολλά άλλα.

6,00€
10,00€

19x24,5 εκ. | 48 σελ. | κωδ.: 05-113

Ένα παιδί με Μεσογειακή 
Αναιμία έχει ανάγκη από 
αίμα. Όπως και άλλοι ασθε-
νείς από τροχαία ατυχήματα, 
χειρουργεία και ασθένειες 
του αίματος.
Μια γλυκιά ιστορία για 
υποψήφιους αιμοδότες και 
μελλοντικούς επιστήμονες, 
με πληρότητα εγκυκλοπαι-
δικής γνώσης για την Εθε-
λοντική Αιμοδοσία, η οποία 
μόνο από αγάπη μπορεί να 
ξεκινά!

5,40€
9,00€

21x29 εκ. | 40 σελ. | κωδ.: 05-099

21x28 εκ. | 80 σελ. | κωδ.: 05-112

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ



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.

3,60€
6,00€

14x20 εκ. | 80 σελ. | κωδ.: 05-083

-Γιατί δεν υπάρχει δικαίωµα 
επιλογής ευθανασίας; 
-Είναι η γιόγκα πλανεµένη; 
-Πώς µπορούµε να 
σταµατήσουµε τη ζήλια; 
-Μέχρι ποιο σηµείο πρέπει 
να κάνουµε υπακοή στους
γονείς µας;
Το δεύτερο βιβλίο της 
σειράς! Έρχεται να σου 
δώσει την απάντηση που 
αναζητάς. Απάντηση 
τεκμηριωμένη και βασι-
σμένη στην Αγία Γραφή.

2,10€
3,50€

11x16,5 εκ. | 56 σελ. | κωδ.: 05-124

ΝΕΟ

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.

2,10€
3,50€

11x16,5 εκ. | 56 σελ. | κωδ.: 05-086

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.

3,90€
6,50€

14x20 εκ. | 112 σελ. | κωδ.: 05-068

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Τηλ.: 25 355 081

lemesos@osotir.gr

*Κατά την παραγγελία σας παρακαλούμε να 
αναφέρετε ότι είστε στέλεχος κατηχητικού 
έργου, ώστε να λάβετε την έκπτωση.

Ένα ιστορικό μυθιστόρη-
μα για τη Μικρασιατική 
Καταστροφή και τον 
αγώνα των Ελλήνων κα-
τοίκων της Μικρασίας για 
επιβίωση…

7,50€
12,50€

14x20 εκ. | 232 σελ. | κωδ.: 05-108

ΝΕΟ


