
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α.Ε. 
 
Αβέρωφ 2 - 104 33  Αθήνα,  τηλ. 210 5238305  fax: 210 5238959   e-mail: info@stamoulis.gr   www.stamoulis.gr 

  
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                    Αθήνα,22/02/2012 
  
Τ ό  Γνῶθι Σαὐτὸν  
Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α  Α Υ Τ Ο Γ Ν Ω Σ Ι Α Σ  

Συγγραφέας: Ἁγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως 
Απόδοση στην νέα ελληνική: Ευανθία Χατζή. 

Επιμέλεια κειμένου-επίμετρο:Γιώργος Μπάρλας. 
  
                                                                                                         
 
 
Χρον. Έκδοσης: 2012   
Κωδ. Βιβλίου:   2336 
Σχήμα: 14Χ21 
ISBN: 9789604950386 
Σελίδες: Τιμή: €   
 

 
 

Μὲ ιδιαίτερη χαρὰ οἱ Ἐκδόσεις Ἄθως παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην καθομιλουμένη ἑλληνικὴ 

γλώσσα αυτούσιο τὸ ἔργο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως «Το γνώθι σαυτόν». Πρόκειται γιὰ 

κείμενα αυτογνωσίας, που απαντούν  στην  ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου κάθε εποχής και ιδιαίτερα της 

σύγχρονης, να γνωρίσει σε βάθος τον εαυτό του. Όπως πραγματικά είναι και όπως θα έπρεπε να 

είναι ενώπιον του Θεού και των συνανθρώπων του, υπό το πρίσμα της διδασκαλίας των 

φιλοκαλικής διδασκαλίας της Εκκλησίας. 

Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ρίχτηκε στὸν κόσμο αὐτὸ βρίσκει τὴν εὐτυχία ἂν ἀνταποκριθεῖ στὴ φωνὴ τῆς 

συνείδησής του, ἂν ἐλεύθερα πράττει καλῶς, ἂν ὑπακούει στὸν ἠθικὸ νόμο τοῦ Θεοῦ. Ἀντίθετα, ὁ 

ἄπιστος εἶναι δυστυχὴς καὶ ὁ μόνος τρόπος νὰ ἀλλάξει αὐτὸ εἶναι νὰ ἀλλάξει ὁ ἴδιος καὶ νὰ γίνει 

πιστός. Ὅσο καὶ νὰ προσπαθεῖ νὰ βρεῖ τρόπους νὰ εὐτυχήσει (χρῆμα, δόξα, ἡδονὲς κ.ο.κ.), δὲν θὰ 

καταφέρει τίποτα, ἀφοῦ στὴν εὐτυχία ὁδηγεῖ τὸ ἀγαθὸ καὶ τὸ ἀγαθὸ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς καὶ ὅ,τι Αὐτὸς 

ὁρίζει καὶ ἐντέλλεται. 

Ὡς ἐκ τούτου, ἡ ἀνάγνωση τοῦ «Γνῶθι Σαὐτὸν» ἀποτελεῖ πολύτιμο βοήθημα σὲ μιὰ ἐποχὴ ὅπου ἡ 

ἰδιότητα τοῦ χριστιανοῦ εἶναι γιὰ πολλοὺς ἕνα ἔθιμο χωρὶς ἀπαιτήσεις ἢ ἀποτελεῖ θέμα γούστου. Μιὰ 

ὑπενθύμιση ὅτι «οὐδὲ τῶν καθευδόντων καὶ βλακευόντων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ βιασταὶ 

ἁρπάζουσιν αὐτὴν» (Κλήμης Ἀλεξανδρείας). Ὁ ἅγιος Νεκτάριος δὲν ἐνδιαφέρεται νὰ γράψει ἕνα 

ἔργο λογοτεχνικό, ξέρει ὅτι οἱ καλὲς διδασκαλίες δὲν χρησιμεύουν σὲ τίποτε ἂν δὲν σὲ βοηθήσουν νὰ 

ἀλλάξεις τὴ ζωή σου ἢ ἔστω τὸν προσανατολισμό της 
 


