ΒΙΒΛΊΑ
Ορθόδοξης
& Ελληνικής
παράδοσης
των εκδόσεων
ΑΘΩΣ

2022

Οι εκδόσεις ΑΘΩΣ δημιουργήθηκαν πριν από 20 περίπου χρόνια με στόχο να προσφέρουν
στο αναγνωστικό κοινό ποιοτικά βιβλία Ορθόδοξης και Ελληνικής Παράδοσης και Γραμματείας.
Τα βιβλία μας μπορείτε να τα αναζητήσετε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία της
περιοχής σας, ή από ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία.
Οι εκδόσεις μας διανέμονται μέσω του δικτύου των εκδόσεων Σταμούλη, οι οποίες διανέμουν τα βιβλία εκατοντάδων εκδοτών στον χώρο της Ορθόδοξης και Ελληνικής Παράδοσης.
Αν είσθε επαγγελματίας, στη διάθεσή σας βρίσκονται τα έμπειρα στελέχη μας για δεγματισμό, ενημέρωση, παραγγελιοληψία.
Με την πεποίθηση ότι η προσπάθειά μας για διάδοση της σπουδαίας αυτής γραμματείας
θα βρει κι άλλους αρωγούς, σας καλούμε να συμβάλλετε κι εσείς με τις δικές σας εκδοτικές
προτάσεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας.
Με εκτίμηση
Φώτιος Σταμούλης

ΣΥΝΔΕΘΕΊΤΕ ΜΑΖΊ ΜΑΣ
Οι εκδόσεις ΑΘΩΣ βρίσκονται στο διαδίκτυο και σας προσφέρουν ενημέρωση για νέες
εκδόσεις αλλά και για εκδηλώσεις:
Στην ιστοσελίδα των εκδόσεων www.stamoulis.gr στις θεματικές «Θεολογικά», «Παιδικά»,
«Εφηβικά», «Λογοτεχνία» και «Μαγειρική».
Μπορείτε να γραφτείτε συνδρομητής στο newsletter μας και να λαμβάνετε ηλεκτρονικά
κάθε νέα του έκδοση.
Κείμενά σας μπορείτε να μας στέλνετε στο info@stamoulis.gr (για τις εκδόσεις ΑΘΩΣ).
Επιλέξτε «Moυ αρέσει» στη σελίδα των εκδόσεων ΑΘΩΣ στο facebook: @ekdoseis.athos
και instagram: @athos_publications

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕ ΣΗ

EΚΔΌΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΎΛΗ Α.Ε.
Αβέρωφ 2, 104 33, Αθήνα, τηλ.: 210 52 38 305, email: info@stamoulis.gr
FACEBOOK: @stamoulis.publications – INSTAGRAM: @stamoulis_publications

Κ.Β.: 41331, Τιμή: 22,00€

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ Κ ΑΤΑ ΛΟΓΟΣ

Μαρτυρίες Προσκυνητών.
Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης 1924-1994 (Τόμος Α´)
- 8η έκδοση
ΖΟΥΡΝΑΤΖΌΓΛΟΥ Α. ΝΙΚΌΛΑΟΣ

... Θεωρούµε, όµως, οφειλήν προς τον αγιορείτην Γέροντα Παΐσιον και εις µνηµόσυνον τούτου, να είπωµεν µετά
βεβαιότητος, ότι εις το πρόσωπόν του συνεκέντρωνεν
την ποικιλίαν του αποστόλου, του προφήτου, του ευαγγελιστού, του διδασκάλου και, προ πάντων, του πατρός.
Όλη η ζωή του Γέροντος ήτο αναστάσιµος. Εµαρτυρει την
Ανάστασιν, ήτο δηλαδή, «τύπος αναστάσεως», ο οποίος
επτέρωνε µέ ελπίδας όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους που τον επεσκέπτοντο.
Ο Μητροπολίτης
Σισανίου και Σιατίστης
κ. Αντώνιος
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ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΙΝ

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΙΝ

Κ.Β.: 41468

Μαρτυρίες Προσκυνητών.
Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης 1924-1994 (Τόμος Β´)
- 3η έκδοση
ΖΟΥΡΝΑΤΖΌΓΛΟΥ Α. ΝΙΚΌΛΑΟΣ

Κείμενα - Επιστολές Γέροντος Παϊσίου
του Αγιορείτου 1924-1194 (2η έκδοση)
ΖΟΥΡΝΑΤΖΌΓΛΟΥ Α. ΝΙΚΌΛΑΟΣ

ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ ΑΘΩ Σ

Κ.Β.: 41467

Α Φ ΙΈ Ρ Ω Μ Α Σ Τ Ο Ν Α Λ Έ Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Π Α Π Α Δ Ι Α Μ Ά Ν Τ Η

Κ.Β.: 41593, Τιμή: 11,00€

Κ.Β.: 41290, Τιμή: 12,00€

Στο Χριστό στο Κάστρο

Πάσχα Ρωμέικο

ΠΑΠΑΔΙΑΜΆΝΤΗΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ένα από τα ωραιότερα χριστουγεννιάτικα διηγήματα
του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, παρουσιάζεται στην
έκδοση αυτή μαζί με τη θεατροποιημένη απόδοσή
του σε ηχητικό δίσκο με κεντρική αφηγήτρια τη Σοφία
Χατζή και πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Μπίσαλα. H
μουσική είναι του Στέφανου Δορμπαράκη. Την έκδοση
εμπλουτίζουν κείμενα του φιλολόγου Κώστα Γανωτή
και κοσμούν τα έργα του ζωγράφου Χρήστου Κεχαγιόγλου. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνονται
κείμενα άλλων λογοτεχνών προς τιμήν του Αλέξανδρου
Παπαδιαμάντη, όπως του Κώστα Βάρναλη, του Ανδρέα
Καρκαβίτσα και του Λάμπρου Πορφύρα. Ένα σύντομο
χρονολόγιο της ζωής του κυρ Αλέξανδρου, καθώς και
ένα γλωσσάρι σχετικό με το διήγημα, συμπληρώνουν
την έκδοση. Το διήγημα μας ταξιδεύει στη χειμωνιάτικη Σκιάθο, όπου μία παρέα
τολμηρών χωρικών μαζί με
τον ιερέα τους ετοιμάζονται να ταξιδέψουν παρά
τον άσχημο καιρό για να
σώσουν δύο συμπατριώτες τους, που αγνοούνται. Καλά Χριστούγεννα, λοιπόν, μαζί με
τους ναυαγούς...

Ο τόμος αυτός είναι καρπός μίας αυθόρμητης ανάγκης να
ξεκινήσουμε ένα προσκύνημα στα πασχαλινά διηγήματα του
Παπαδιαμάντη και να τον αφήσουμε να μας οδηγήσει. Επιλέξαμε οκτώ από τα διηγήματα αυτά: Πάσχα Ρωμέικο, Χωρίς
στεφάνι, Ο Αλιβάνιστος, Παιδική Πασχαλιά, Λαμπριάτικος
ψάλτης, Στην Αγι-Αναστασιά, Εξοχική Λαμπρή, Η βλαχοπούλα. Η καλαίσθητη έκδοση συνοδεύεται από ένα πλούσιο
ηχητικό δίσκο που περιέχει την προφορική αφήγηση των
διηγημάτων από τη Σοφία Χατζή.

Πρόλογος - επίλογος: Κώστας Γανωτής
Εικαστικά: Χρήστος Κεχαγιόγλου
Αφήγηση: Σοφία Χατζή
Συμμετέχει ο Κωνσταντίνος Μπίσαλας
Μουσική: Στέφανος Δορμπαράκης

Κ.Β.: 40864, Τιμή: 24,00€

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΣΑ ΠΟΤΑΜΟΥ
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ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ ΑΘΩ Σ

Η αχανής ήπειρος της Αμερικής έχει συνδεθεί με την οικονομική, τεχνολογική και πολιτιστική πρόοδο των τελευταίων αιώνων. Ωστόσο εκείνο που ίσως να μην είναι
ευρέως γνωστό είναι οι θαυμαστοί καρποί που απέφερε
η Ορθόδοξη Εκκλησία, με την παρουσία της εκεί στον
Νέο Κόσμο. Ιδιαίτερα στη διάρκεια του εικοστού αιώνος,
μία χορεία θαυμαστών εργατών του θείου αμπελώνος
της Αγίας μας Εκκλησίας έσπειρε στην γη της Αμερικής
τον σπόρο του Χριστού, ο οποίος αυξήθηκε εκατονταπλασίως. Οι νέοι αυτοί απόστολοι του Χριστού αγιάστηκαν οι ίδιοι και μετάγγισαν την αγιαστική χάρη του Θεού
στον Νέο Κόσμο.

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ Κ ΑΤΑ ΛΟΓΟΣ

Άγιοι της Αμερικής

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ Κ ΑΤΑ ΛΟΓΟΣ

Κ.Β. (δεμένο): 39878, Τιμή: 30,00€
Κ.Β. (άδετο): 39877, Τιμή: 24,00€

ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ ΑΘΩ Σ
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Άγιοι Βασιλομάρτυρες Ρομάνοφ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΣΑ ΠΟΤΑΜΟΥ

Η δυναστεία των Ρομάνοφ κυβέρνησε τη Ρωσσία
επί 300 συνεχή έτη (1613-1917). Ο τελευταίος
και μαρτυρικός κλάδος της τσαρικής οικογένειας βιογραφείται στο παρόν έργο με πλούσιο
ιστοριογραφικό υλικό ημερολογίων, επιστολών, φωτογραφιών και άλλων ντοκουμέντων.
Ο τόμος συνοδεύεται από οπτικό ψηφιακό δίσκο
και προλογίζεται από τον Ηγούμενο της Ι.Μ.
Βατοπαιδίου Αγίου Όρους αρχιμανδρίτη Εφραίμ.

Κ.Β.: 41673, Τιμή: 16,80€

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΚΩΣΤΑΣ
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ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ ΑΘΩ Σ

Έλεγε ο ίδιος: «Το φως δεν γεννάται με λόγια, με σχήματα,
με υποκρίσεις. Το φως είναι φως. Είναι αρετή. Είναι καλοσύνη. Είναι πίστις. Είναι αγάπη. Άμα αυτά είναι πάνω μας,
τότε και σιωπούντες λαλούμε». Το μεγαλύτερο χάρισμα
του Γέροντος ήταν ότι γνώριζε άριστα το πώς να αποκρύβει την αγιότητά του. Τον πρόδιδε, όμως, η παρουσία, η
ομιλία, ο λυγμός, το βάθος της ορθόδοξης θεολογίας και
το συναίσθημά του. Αγάπησε πολύ. Έκλαψε πολύ. Πέρασε
πολλά. Είναι ο Γέρων Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός, ο κορυφαίος
της αγάπης, ο σπουδαίος της άσκησης, ο μεγάλος της υπομονής απέναντι στις θλίψεις μέσα στον βίο της έμπρακτης
ταπείνωσης και της δια βίου αφανούς υπερπροσφοράς
μέσα σε κάθε μοναδικής αξίας συμβολή του.

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ Κ ΑΤΑ ΛΟΓΟΣ

Ο κορυφαίος της αγάπης.
Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ Κ ΑΤΑ ΛΟΓΟΣ
ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ ΑΘΩ Σ
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Κ.Β.: 41295, Τιμή: 16,70€

Κ.Β.: 40999, Τιμή: 23,50€

Ιδού, αναβαίνομεν εις την Ανάστασιν

Γέρων Αμβρόσιος Λάζαρης
Ο πνευματικός της Ι.Μ. Δαδίου

π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο π. Ευάγγελος Παπανικολάου είναι ιερέας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που διακονεί την Ιεραποστολή στο
Καμερούν της Αφρικής. Όμως οι περιστάσεις το έφεραν
να μείνει κοντά μας και να μας εμψυχώνει με τις ομιλίες
του, ενσαρκώνοντας στη σύγχρονη εποχή τη φράση του
αποστόλου Παύλου: «Θέατρον εγεννήθημεν τω κόσμω
και αγγέλοις και ανθρώποις» (Α΄Κορ. 4, 9). Πράγματι ο
πατήρ Ευάγγελος δεν διστάζει να κηρύξει, να φωνάξει,
να αυτοσαρκαστεί, με στόχο να μας θυμίσει ποιοι είμαστε και προς τα πού πορευόμαστε. Και πάνω από όλα
να μας θυμίσει την άπειρη αγάπη του Κυρίου μας. Δεν
είναι δικές του επινοήσεις τα όσα λέγει, μελετάει πολύ
και επίπονα, έχει ακούσει φωτισμένους αγίους, αλλά και
ιερείς με φώτιση Θεού, που δεν έχουν ακόμη αγιοκαταχθεί. Και όλη αυτή την κοπιώδη μελέτη των Γραφών
και της Παράδοσης μας τη μεταφέρει και μας τη δίνει
όπως ένας γονιός ταΐζει το παιδί του με το κουταλάκι,
λέγοντας του ιστορίες και κάποτε μάλιστα κάνοντάς το
και να γελάει. Σε αυτό το βιβλίο ο πατήρ Ευάγγελος
μας προσκαλεί να ζήσουμε μαζί με τους Αποστόλους
τα Πάθη του Κυρίου και μέσα από αυτά να ξαναβρούμε
το δικό μας, αναστημένο Πρόσωπο. Είθε. Τα έσοδα του
συγγραφέα από αυτό το βιβλίο θα προσφερθούν υπέρ
των έργων της Ιεράς Μητροπόλεως Καμερούν.

Ι. Μ. ΔΑΔΙΟΥ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑ»

Οι εκδόσεις ΑΘΩΣ τιμούν τον όσιο γέροντα Αμβρόσιο, πνευματικό της Ι.Μ. Δαδίου και επιστήθιο φίλο του οσίου Πορφυρίου, με μια πλούσια έκδοση αφιερωμένη στη ζωή και στις
διδαχές του. Το υλικό συγκέντρωσε μετά από μακροχρόνια
έρευνα ο φιλόλογος και συγγραφέας Μιχάλης Λεβέντης. Η
έκδοση γίνεται με την ευλογία και εποπτεία της Ιεράς Μονής
Δαδίου και προλογίζεται από τον νυν μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Συμεών και τον μακαριστό προκάτοχό του κ. Νικόλαο.
Σε μια δύσκολη εποχή, οι εκδόσεις ΑΘΩΣ φέρνουν κοντά
μας μια μεγάλη μορφή της Ορθοδοξίας της εποχής μας που
για πολλούς έχει τα χαρακτηριστικά της αγιωσύνης. Μέσα
από τις σελίδες του πολυσέλιδου βιβλίου γνωρίζουμε την
πορεία του γέροντα από το άγιον Όρος ως την Αθήνα και
την Ιερά Μονή Δαδίου, καθώς και τις δοκιμασίες που πέρασε
από τις οποίες βγήκε νικητής. Παράλληλα μαθαίνουμε για τα
χαρίσματα του αγίου Πνεύματος τα οποία έλαβε ως δώρο
από τον Θεό. Η φωνή του γέροντα, δυνατή, απλή και μεστή,
μιλάει στην καρδιά του σημερινού αναγνώστη και την δροσίζει με την πνευματική σοφία του και την ανδρεία του. --Άραγε πώς σμιλεύτηκε ένας χαρακτήρας τόσο ιδιαίτερος,
που να συνδυάζει πίστη ακλόνητη και αδιατάρακτη προς
τον Χριστό και την Παναγία, αλλά και αγάπη μεγάλη προς
τους ανθρώπους; Τι τον έσπρωχνε να τον νοιάζει πρώτα
και κύρια ο Ουρανός; Ο μακαριστός Γέροντας Αμβρόσιος
της Ιεράς Μονής Δαδίου, ως την ύστατη πνοή θεράπων της
Παναγίας Γαυριώτισσας, κατά Χριστόν φίλος εγκάρδιος με
τον όσιο Πορφύριο Καυσοκαλυβίτη και τον μακαριστό επίσκοπο Σισανίου και Σιατίστης Αντώνιο (Κόμπο), εν ζωή και
μετά θάνατον νουθετεί και οδηγεί τις ψυχές μας σε μονοπάτια φωτεινά. - Ο Κύριος είναι ζωντανός καί είναι εδώ,
παιδιά. Παρών.

Κ.Β.: 41379, Τιμή: 9,50€

Το Γνώθι σαυτόν

Περί επιμελείας ψυχής

Περί ιερών μνημοσύνων

ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ

ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ

ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ

Κείμενα αυτογνωσίας από τον μεγάλο
σύγχρονο άγιο της Εκκλησίας μας για
πρώτη φορά στην δημοτική νέα ελληνική. Ο άγιος Νεκτάριος, ακολουθώντας την παράδοση των φιλοκαλικών
Πατέρων της Εκκλησίας, παρουσιάζει
σε βάθος όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ψυχής περιγράφοντας με ενάργεια
τα πάθη και τις αρετές που εμφωλεύουν στο βάθος της.

Μελετούμε μεταφερμένες στη νέα ελληνική ένδεκα ομιλίες του αγίου Νεκταρίου
σχετικά με θέματα όπως: ποια είναι η
φύση της ψυχής, πώς να φροντίζουμε
κατά Θεόν για την υγεία της, πώς να προχωρούμε στη θεραπεία της ακολουθώντας νηπτική πορεία και συμμετέχοντας
στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Οι ομιλίες αυτές απετέλεσαν σταθμό στην ποιμαντική του 20ού αιώνα.

Κύριος σκοπός της δημοσιεύσεως της
παρούσας μελέτης είναι αφενός μεν η
διδασκαλία εκείνων που δεν σκέπτονται
ορθά για τα ιερά μνημόσυνα, παραγνωρίζουν την σπουδαιότητά τους και δεν
ακολουθούν τους κανόνες της Αγίας
Εκκλησίας μας (...) αθετώντας την πίστη
σε όσα είναι απολύτως σωτήρια· αφετέρου δε, η υποστήριξη των αληθειών και
των ιερών παραδόσεων της Εκκλησίας.

Κ.Β.: 39495, Τιμή: 7,50€

Κ.Β.: 39880, Τιμή: 9,80€

Κ.Β.: 40499, Τιμή: 8,50€

Γράμματα από έναν άγιο

Σπουδάζοντας με έναν άγιο

ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ

ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ

Με Θεράπευσε
ο άγιος Νεκτάριος

Αρχές του 20ου αιώνα και το ασκητικό χέρι του αγίου Νεκταρίου καταθέτει μια εμπειρία ζωής σε επιστολές
προς διαφόρους αποδέκτες. Ο άγιος
έρχεται να μας δείξει με λέξεις απλές
τι είναι σημαντικό στην καθημερινότητά μας, τι όχι μόνο λάμπει αλλά και
είναι ο Όντως Χρυσός.

Μελετώντας τις σημειώσεις του
αγίου και σοφού διδασκάλου των
ημερών μας, μας δίδεται ολοκάθαρα
η Ορθόδοξη Ποιμαντική, η αληθινή
εικόνα της Εκκλησίας μας, η αναλυτική περιγραφή χαρισμάτων και
καθηκόντων των Ποιμένων, που διακονούν με αυταπάρνηση το Σώμα
του Χριστού.

ΝΤΑΝΙΟΝ ΒΑΣΙΛΕ

Ένα συγκλονιστικό θαύμα των
ημερών μας θεραπείας ενός παιδιού στη Ρουμανία. Μιλούν για
αυτό οι γονείς, ο πνευματικός
της οικογένειας, καθώς και πολλοί ακόμη ιερείς και λαϊκοί, που
το παρακολούθησαν από κοντά.
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Κ.Β.: 39496, Τιμή: 7,90€

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ Κ ΑΤΑ ΛΟΓΟΣ

Κ.Β.: 39361, Τιμή: 16,50€

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ Κ ΑΤΑ ΛΟΓΟΣ
ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ ΑΘΩ Σ
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Κ.Β.: 41176, Τιμή: 5,50€

Κ.Β.: 39838, Τιμή: 5,50€

Ρήματα Ζωής Αιωνίου
Αποφθέγματα Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού

Ο όσιος Γέροντας
Ιωσήφ ο Ησυχαστής

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΣΑ ΠΟΤΑΜΟΥ

Το μικρό και καλαίσθητο αυτό βιβλίο περιέχει πρόλογο
του Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου, συνοπτικό βίο
του οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, καθώς και διδαχές και
παραινέσεις του αγίου Γέροντος. Η αποσύνδεσή μας από
την χάρη του Θεού αποτελεί πνευματική ασθένεια. Ο όσιος
Ιωσήφ ο Ησυχαστής, έχοντας βαδίσει με κόπους, ιδρώτες
και δάκρυα την οδό του αγιασμού, μας παραδίδει δια των
λόγων του τα μέσα για την θεραπεία αυτήν, ως ένα αληθινό
βάλσαμο ψυχών και σωμάτων.

Οι πατέρες της Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού αφιερώνουν πόνημα ευσεβείας και τιμής στον
όσιο Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, μία από τις πιο
σημαντικές μορφές του αθωνικού μοναχισμού του
20ού αιώνα.

Κ.Β.: 40386, Τιμή: 8,00€

Κ.Β.: 39839, Τιμή: 6,00€

Νίκη Χριστού παγκόσμιος

Ασματική Ακολουθία και Παρακλητικός Κανών
των Αγίων Βασιλομαρτύρων Ρομάνοφ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΣΑ ΠΟΤΑΜΟΥ

Η ανθρώπινη Ιστορία απέδειξε επανειλημμένως στο
παρελθόν, το έδειξε όμως εναργέστερα κατά τον 20ό
αιώνα, ότι ανάλογη προς το μέγεθος της παγκόσμιας
καταστροφής και παρακμής του ανθρωπίνου πνεύματος αναδεικνύεται και η δοξασμένη νίκη της Εκκλησίας.

Οι άγιοι Ιωάννης της Κροστάνδης και Ιωάννης Μαξίμοβιτς,
καθώς και πατέρες της Όπτινα είχαν μιλησει επανειλημμένα
για την αγιότητα της μαρτυρικής τσαρικής οικογένειας Ρομάνοφ. Για τις ιερές ακολουθίες προς τιμήν τους, αλλά και για
την καθημερινή χρήση των προσευχομένων αδελφών οι
Ιερές Μονές Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και Μαχαιρά
ανέλαβαν την υμνογράφηση στα Ελληνικά.

Κ.Β.: 40835, Τιμή: 13,90€

Φως μέσα από τα κάγκελα

«Όταν σημάνουν οι καμπάνες…»
Οι τρεις πασχάλιοι μάρτυρες της Όπτινα

ΑΤΓΟΥΝΤ ΦΡΑΝΚ και ΡΑΧΗΛ

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ - ΜΟΝΑΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΟΣ

Κυριακή του Πάσχα του 1993: στο καμπαναριό και την
αυλή του μοναστηριού της Όπτινα τρεις μοναχοί, ο ιερομόναχος Βασίλειος, ο μοναχός Θεράπων και ο μοναχός
Τρόφιμος, έχασαν τη ζωή τους κάτω από το μαχαίρι ενός
αντίθεου δολοφόνου.
Το μύρο, που ανέβλυσαν οι σταυροί των μνημάτων τους,
μας υπέδειξε πολύ γρήγορα την παρρησία των τριών
μαρτύρων ενώπιον του Κυρίου.
Μέσα από ημερολογιακά τους κείμενα, προσωπική αλληλογραφία, αλλά και μαρτυρίες και θαύματα, ας παρακολουθήσουμε δυνατές στιγμές της ζωής των τριών, θαυμαστών, σύγχρονών μας μαρτύρων.
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Ο Φρανκ, μοναδικός γιος ενός επιφανούς στρατιωτικού,
ένα ευαίσθητο και γελαστό παιδί, καταλήγει σε μία ακραία
παραβατική ζωή που φθάνει ως την θανατική του καταδίκη
από τα δικαστήρια της Αριζόνας. Η ζωή του στις φυλακές
είναι πολύ σκληρή παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει
για αναθεώρηση της ποινής του, ενώ σπουδάζει από το
κελλί του. Η Ραχήλ, μια νέα αθλήτρια που παροπλίζεται
μετά από ένα ατύχημα και παρακολουθεί την δίκη του
Φρανκ από την τηλεόραση, αποφασίζει να τον συναντήσει στην φυλακή για να τον βοηθήσει να σώσει την ψυχή
του. Γύρω τους μία κοινωνία δυστοπική, ψυχρή και καταδικαστική, δεν αφήνει καμμία ελπίδα σωτηρίας για έναν
άνθρωπο σαν τον Φρανκ. Ευτυχώς υπάρχουν οι εξαιρέσεις.
Κάποιοι άνθρωποι, λιγοστοί, τους παραστέκονται. Όταν
όλα φαίνονται χαμένα, ο Φρανκ ανακαλύπτει, μέσα από το
κελλί του, έναν ορθόδοξο αρχιερέα από το μακρινό νησί της
Κύπρου, τον Μητροπολίτη Λεμεσού, με τον οποίον αλληλογραφεί. Αυτός τον φέρνει σε επαφή με το μοναστήρι
του γέροντος Εφραίμ στην έρημο της Αριζόνας. Από τότε
ο ηγούμενος του μοναστηριού επισκέπτεται τακτικά τον
κατάδικο και τον βοηθάει να ακολουθήσει την ζωή ενός
εγκλείστου ασκητού, ενώ παράλληλα τον βαπτίζει και του
δίνει το όνομα Αντώνιος. Όμως δεν είναι μόνον ο Φρανκ
που αλλάζει, αλλά και η ίδια η Ραχήλ, ερχόμενη να σώσει,
σώζεται και καταλήγει να βαπτιστεί και να λάβει το όνομα
Σάρρα. Στην συνέχεια ο αγαθός πατέρας της γίνεται και
αυτός μέλος της Εκκλησίας του Χριστού, που περιχωρεί
όλα της τα παιδιά με πατρική αγάπη. Ο Αντώνιος και η
Σάρρα συνεχίζουν τον αγώνα τους μέχρι την μέρα που ο
π. Επιφάνιος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μαχαιρά, τους
επισκέπτεται και τους ζητάει να γράψουν την αυτοβιογραφία τους. Εν τω μεταξύ, στην πολιτεία της Αριζόνας
οι θανατικές ποινές, μετά από αρκετά χρόνια σιωπηλής
παύσης, ξαναρχίζουν. Αξίζει να εκτελεστεί ο Φρανκ; Οι
δύο συγκλονιστικές παράλληλες αυτοβιογραφίες κάνουν
το βιβλίο αυτό να ζωντανεύει στον 21ο αιώνα το ζευγάρι
των ηρώων του γνωστού βιβλίου του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι «Έγκλημα και τιμωρία». Μέσα από τις σελίδες του
αποκαλύπτονται οι δραματικές μορφές που παίρνει ο αγώνας με το πνεύμα του κακού στον σύγχρονο πολιτισμένο
κόσμο, αλλά και η βοήθεια που δέχεται κάθε άνθρωπος
για να νικήσει και να βγει στο Φως.

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ Κ ΑΤΑ ΛΟΓΟΣ

Κ.Β.: 41194, Τιμή: 17,90€

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ Κ ΑΤΑ ΛΟΓΟΣ

Κ.Β.: 41328, Τιμή: 8,00€

Κ.Β.: 39601, Τιμή: 14,90€

Χάπι-έντ!

Προσευχητάριον Ειδικών Περιστάσεων

π. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΑΜΠΑΚΗΣ

π. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΑΜΠΑΚΗΣ

Με τούτο το βιβλιαράκι, φίλοι μου, προσπαθούμε να
ανοίξουμε ένα φεγγίτη στο σκοτεινό αδιέξοδο του
σύγχρονου, καταπονημένου ανθρώπου, να ρίξουμε
λίγο καθάριο φως, τρυγημένο από την καρποφόρα
κληματαριά της αγιορείτικης σοφίας, που έχει μάθει
όχι μόνο να πετάει, αλλά και να πατάει στην πραγματικότητα, να κάνει τις ρεαλιστικές διαπιστώσεις
της και να λέει τα πράγματα με το όνομά τους.

Ένα προσευχητάρι για ποικίλες περιστάσεις και
δυσκολίες της καθημερινής ζωής, ιδιαιτέρως του
σύγχρονου ανθρώπου, του τόσο ταλαιπωρημένου από την απομάκρυνσή του από τα νάματα της
Πίστης. Βασισμένο στην παράδοση του θεοφόρου
οσίου, Αρσενίου του Καππαδόκη. Προσευχητικές
λύσεις στα καθημερινά μας προβλήματα με ιάματα
της Αιωνιότητας.

Κ.Β.: 38880, Τιμή: 12,50€

Κ.Β.: 39499, Τιμή: 12,50€

ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ ΑΘΩ Σ
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Κ.Β.: 2675, Τιμή: 9,00€

Των Αγίων η βοήθεια

Αγιορείτικες κουβέντες

π. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΑΜΠΑΚΗΣ

π. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΑΜΠΑΚΗΣ

Μια πλούσια συλλογή βίων γνωστών, αλλά και λιγότερο γνωστών στο ευρύ κοινό αγίων, οι οποίοι συνοδεύονται από τα τροπάριά τους. Ανάμεσα τους πολλοί
νεομάρτυρες. Ένα πόνημα - πολύτιμο βοήθημα στην
καθημερινότητα μας. «Οι άγιοι λειτουργούν σαν θεϊκοί καθρέπτες. Μέσα σε αυτούς βλέπεις την ομορφιά
και το μεγαλείο του Χριστού μας και λαχταράς τον
Παράδεισο. Οι άγιοι είναι φίλοι και οικείοι του Θεού,
αλλά και δικοί μας».

Μικρά μυστικά για μιαν όμορφη,
καθημερινή ζωή μέσα από λόγια,
που ο συγγραφέας συνέλεξε κατά
τη διάρκεια των ταξιδιών του στο
Περιβόλι της Παναγίας.

Πηγή ιαμάτων ακένωτος
Άγιος Παρθένιος Επίσκοπος Λαμψάκου

Άγιος Φανούριος
Ο Μεγαλομάρτυρας και Θαυματουργός

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΓΑΖΕΤΑΣ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΓΑΖΕΤΑΣ

Ο άνθρωπος, λοιπόν, που βρίσκεται βυθισμένος στο σκοτάδι, δεν μπορεί να κοιτάξει και πέρα από το αισθητό, το
ορατό. Αγνοεί προκλητικά ή απορρίπτει πεισματικά όσα
συμβαίνουν έξω από τη φυσική νομοτέλεια. Συνεπώς, το
θαύμα, αλλά και η Εκκλησία του Χριστού, που είναι ένα
συνεχές θαύμα στη ζωή των χριστιανών, αποτελούν σκάνδαλο για τη λογική του. Το θαύμα, όμως, όπως φυσικά και
η αγιότητα, δεν είναι ή μάλλον, καλύτερα, δεν μπορεί να
είναι υπόθεση του νου, αλλά της ταπεινής καρδιάς. Σε αυτό
το εγχείρημα έρχεται να μας βοηθήσει η γνωριμία μας με
τον θεολαμπή αστέρα της Εκκλησίας μας, τον ταπεινό στην
καρδιά και αξιοθαύμαστο ποιμένα της Αγάπης, τον Άγιο
Παρθένιο επίσκοπο Λαμψάκου.

Tό εγχείρημα της σύνταξης ενός έργου σχετικά με το βίο
του Αγίου Φανουρίου, ιδιαιτέρως λόγω της κατά καιρούς
πρόσμιξης πολλών ανακριβών στοιχείων γύρω από το
πρόσωπο του Αγίου, δεν θα ήταν κάτι εύκολο. Γι’ αυτό
αποτελεί σημαντική προσφορά η αγωνιώδης προσπάθεια
του συγγραφέα για τη συλλογή διασταυρωμένων ιστορικών πληροφοριών, πέρα από αυτές που περιλαμβάνονται
στις ήδη υπάρχουσες δημοσιευμένες εκδόσεις, τις οποίες
με κριτική προσέγγιση και κοπιώδη προσπάθεια αξιοποίησε ο π. Ιωάννης, για να μας προσφέρει αυτή την έκδοση.

Κ.Β.: 40757, Τιμή: 15,90€

Το μυστήριο της εν Χριστώ συζυγίας
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Εύχομαι το βιβλίο αυτό να βοηθήσει τους νέους που θα ακολουθήσουν την
ευλογημένη έγγαμη ζωή, να συνδεθούν συνειδητά με τον Ιησού Χριστό, να
τον καλέσουν να τους ευλογήσει και να είναι βέβαιοι ότι όλα θα έρθουν πολύ
καλύτερα απ’ όσο είναι δυνατόν να φαντασθούν. Να συνειδητοποιήσουν ότι: Ο
γάμος είναι ένας δρόμος. Αρχίζει από την γη και τερματίζει στον ουρανό. Είναι
μία σύναψη, ένας σύνδεσμος με τον Χριστό, που μας βεβαιώνει ότι θα πάμε
κάποτε στον ουρανό. Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Αθανασίου Το καλαίσθητο
αυτό βιβλίο είναι μία εμπεριστατωμένη θεολογική και ποιμαντική προσέγγιση
στη μυστήριο του γάμου. Το βιβλίο αυτό αποτελεί καρπό της πολύχρονης ποιμαντικής διακονίας του π. Δημητρίου Αθανασίου στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας,
αλλά και διεξοδικής έρευνας στα κείμενα των πατέρων. Μέσα στις σελίδες του
βρίσκονται απαντήσεις σε όλα σχεδόν τα ζητήματα που απασχολούν τον έγγαμο
βίο και την οικογένεια. Η έκδοση που έχει σελιδοποιηθεί με μεράκι και εκτυπωθεί
σε υλικά υψηλής ποιότητας, είναι ένα πολύ όμορφο δώρο για όλα τα ζευγάρια
που ετοιμάζονται να προχωρήσουν στην ένωσή τους ενώπιον του Κυρίου ημών
Ιησού Χριστού, αλλά και για όσους ήδη ενωμένοι με τα ευλογημένα δεσμά του
γάμου αγωνίζονται μέσα στην παλαίστρα της καθημερινότητας να γνωρίσουν
την αληθινή αγάπη.
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Κ.Β.: 40862, Τιμή: 7,50€

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ Κ ΑΤΑ ΛΟΓΟΣ

Κ.Β.: 41210, Τιμή: 10,60€

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ Κ ΑΤΑ ΛΟΓΟΣ

Κ.Β.: 2687, Τιμή: 29,00€

Η διατροφή στη νηστεία ΘΕΩΡΊΑ ΚΑΙ ΠΡΆΞΗ
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Η διαιτολόγος-διατροφολόγος Π. Καρακασίδου παρουσιάζει εμπεριστατωμένα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη
διατροφή κατά τη νηστεία, ενώ παράλληλα μας προσφέρει νοστιμότατες συνταγές, δοκιμασμένες επί χρόνια από
την ίδια τόσο στην επαγγελματική της ενασχόληση όσο
και στην οικογενειακή της ζωή. Στην τρίτη του έκδοση το
βιβλίο κυκλοφορεί εμπλουτισμένο με τη συνεργασία της
σεφ/food stylist Eλ. Δελεχά, καθώς και με διατροφικούς
πίνακες του διατροφολόγου Στ. Κάρλου.

ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ ΑΘΩ Σ / ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ ΑΘ. Σ ΤΑΜΟΥΛΗΣ
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Κ.Β.: 40832, Τιμή: 8,00€

Κ.Β.: 39733, Τιμή: 8,50€

Τα λουκουμάκια της ψυχής

Πρόσφορο και Άρτος

ΔΕΛΕΧΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ένα χρωμοβιβλίο για καλλιτέχνες κάθε ηλικίας, που
σκοπό έχει να ξεκουράσει, να γαληνέψει και να στηρίξει
τον αναγνώστη, καθώς αναζητά λίγη ηρεμία στην καθημερινότητά του. Χαλαρώστε χρωματίζοντας τις σελίδες
του και διαβάζοντας μικρές, γλυκιές φράσεις, «λουκουμάκια» της ψυχής… Γιατί, τελικά, και η ψυχή μας αξίζει...
ένα κέρασμα!

Στις σελίδες του βιβλίου παρακολουθούμε τη θέση
του προσφόρου και του άρτου στην λειτουργική ζωή
της Εκκλησίας, την Ιστορία της σφραγίδας, αγιολογικές αφηγήσεις, ακριβείς και λεπτομερείς οδηγίες παρασκευής με φωτογράφηση βήμα-βήμα, ενώ προτείνονται
και κατηχητικά βήματα και για παιδιά. Περιλαμβάνεται επίσης εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα από την παρασκευή προσφόρου στον Αρχάγγελο της Ρόδου, καθώς
και εκτενής ελληνική και ξένη βιβλιογραφία.

Κ.Β.: 41029, Τιμή: 9,00€

Από μια κρυφή γωνιά του κόσμου

Το Μπλε του Παρνασσού

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Υπάρχει εν τέλει αμφοτεροδέξιος; Όπως και ο μπάρμπας
σπανίζει, αλλά υπάρχει! Όχι, καμία σχέση με δεξιά και αριστερά, πολιτικά τερτίπια, αλλού είναι η επιδεξιότητά του.
Είναι εκείνος, που όσα «στραβά» και ανάποδα και αν του
συμβαίνουν στη ζωή του, όπως ασθένειες, θλίψεις, απώλειες, αποτυχίες, θάνατοι αγαπημένων προσώπων και άλλα
παρόμοια, που στην αφελή μας σκέψη «εικονίζονται» ως
«αριστερά», εκείνος τα χειρίζεται ως «δεξιά». Δηλαδή ως
κάτι που ο καλός Θεός ευδόκησε, επέτρεψε ή παραχώρησε
στη ζωή του, από το οποίο μπορεί να αποκομίσει όφελος.

Ας ακολουθήσουμε τον Μιχάλη Λεβέντη σ’ ένα ταξίδι
για το πριν και το τώρα, για το ζωντανό και το απόν,
για το θνητό και το αθάνατο. Ας ακολουθήσουμε την
πορεία, που σηματοδοτεί ο εύζωνας του εξωφύλλου,
όλη του τη ζωή στρατιώτης αμβροσίας ακτίστου. Και
μετά θάνατον περισσότερο παρών από ποτέ. Το Μπλε
του Παρνασσού καθρεφτίζει ουρανό και θάλασσα
μαζί, σ’ ένα βιβλίο που ανασταίνει.

Κ.Β.: 41277, Τιμή: 7,90€

Κ.Β.: 39386, Τιμή: 10,50€

Ο πατέρας μου

Γυναίκες του πόνου
και της ελπίδας

Δυναμικά πράος. Πάντα ευγενής και γελαστός. Θεολόγος της καρδιάς. Ιεροκήρυκας ακούραστος, εργάτης
του Ευαγγελίου. Μαχητικός υπηρέτης των χριστιανικών και εθνικών αξιών. Αταλάντευτα στρατευμένος στο
όραμα της Ένωσης της Κύπρου με τη Μητέρα-Ελλάδα.
Μέλος της ΕΟΚΑ (1955-1959) και κρατούμενος για 18
μήνες στο στρατόπεδο συγκέντρωσης των Άγγλων.
Δεν άσκησε ποτέ την τέχνη των ηθικών εκπτώσεων.
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ΒΙΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ

Η Αγγελική, η Αγνή, η Μάνια, μαζί με την Αλίκη και
την Ελένη, είναι γυναίκες της διπλανής μας πόρτας.
Μπορεί κάποτε να τις συναντήσαμε και εμείς, ίσως και
να τις προσπεράσαμε αδιάφορα. Όμως τώρα έρχονται
να τις γνωρίσουμε καλύτερα...

ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ ΑΘΩ Σ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Μ. ΜΑΡΙΟΣ

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ Κ ΑΤΑ ΛΟΓΟΣ

Κ.Β.: 41594, Τιμή: 8,90€

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ Κ ΑΤΑ ΛΟΓΟΣ

Κ.Β.: 40731, Τιμή: 17,50€

ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ ΑΘΩ Σ
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Ταξίδι με την ευχή (+DVD)
NORRIS-SYMEON JEWETT CHUMLEY, Ph.D.,
Ι. Μ. Μ. ΒΑΤΟΠΑΙΔΊΟΥ,

Τον 7ο αιώνα ένας μοναχός από τα Ιεροσόλυμα, ο Ιωάννης Μόσχος, πήρε μαζί του τον μαθητή του, Σωφρόνιο,
σε ένα μακρύ ταξίδι με σκοπό να του διδάξει τα μυστικά
της προσευχής. Μαζί επισκέφθηκαν τα μοναστήρια και
τα ασκητήρια της εποχής, ζητώντας απλώς έναν λόγο η
μια διδασκαλία περί προσευχής.
Εμπνευσμένοι από τον Ιωάννη Μόσχο δύο σύγχρονοι
προσκυνητές από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο σκηνοθέτης και συγγραφέας δρ Συμεών-Νόρρις
Τσάμλεϊ και ο ιερέας πατήρ Ιωάννης ΜακΓκάκιν, ρουμανικής καταγωγής, αποφασίζουν να πραγματοποιήσουν ένα
παρόμοιο, μακρύ οδοιπορικό. Ξεκινούν από τις ερήμους
της Αιγύπτου και ταξιδεύουν στην Ελλάδα και στο Άγιον
Όρος. Συνεχίζουν το ταξίδι τους στην Ρουμανία και στην
Ουκρανία και καταλήγουν στην Ρωσία συλλέγοντας μέσα
από τα μοναστήρια πλήθος γνώμες σύγχρονων πατέρων
και μητέρων σχετικά με την νοερά προσευχή του Ιησού.
Σε ένα σύντομο και ευχάριστα γραμμένο βιβλίο ο Νόρρις
Τσάμλεϊ κατέγραψε το ημερολόγιο αυτού ακριβώς του
ταξιδιού. Παράλληλα η ταινία, που συνοδεύει την έκδοση,
καταγράφει με καλλιτεχνική ευαισθησία τις κυριότερες
στιγμές του οδοιπορικού. Η ταινία έχει προβληθεί από
200 τοπικά, τηλεοπτικά κανάλια στις ΗΠΑ και την έχουν
παρακολουθήσει εκατομμύρια θεατές.
Ανάμεσα στους πατέρες, που μιλούν για την Νοερά Ευχή,
είναι και ο κεκοιμημένος σήμερα Γέροντας Θεόφιλος
Παραϊάν, καθώς και ο μακαριστος πρώην Πατριάρχης
Ρουμανίας, κυρός Θεόκτιστος.

Κ.Β.: 40369, Τιμή: 13,50€

Zωή θυσιαζόμενης αγάπης
ΓΈΡΩΝ ΙΟΥΣΤΊΝΟΣ ΠΊΡΒΟΥ

Στη χαρά και στη λύπη δόξα τω Θεώ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ο στάρετς Ζηνόβιος, οσιακή μορφή του 20ού αιώνα, από το
2010 συγκαταλέγεται στους αγίους της σκήτης του Γκλινσκ,
σημαντικού πνευματικού κέντρου ανάμεσα στη Ρωσία και
την Ουκρανία. Καίτοι ολιγογράμματος και Ρώσος στην καταγωγή, εξελέγη μητροπολίτης στην Γεωργία και διακόνησε με
αυταπάρνηση τον πολύπαθο λαό της. Ο πατέρας του συγγραφέα, πατήρ Αλέξανδρος, ήταν για χρόνια υποτακτικός
του οσίου και έδωσε στον γιο του το όνομα του Γέροντά του.

H πρώτη βιογραφία στην ελληνική γλώσσα του γέροντος Ιουστίνου Πίρβου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
ΑΘΩΣ σε μια τετράχρωμη έκδοση, η οποία περιλαμβάνει επί πλέον διδαχές του αγίου γέροντος καθώς
και μια σύντομη αναφορά στα θαύματά του. Ο πατήρ
Ιουστίνος Πίρβου ήταν ένας γνήσιος ποιμένας των
ψυχών, που σταυρώθηκε για την αγάπη του Χριστού.

ΤΣΕΣΝΟΚΩΦ ΖΗΝΟΒΙΟΣ

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ Κ ΑΤΑ ΛΟΓΟΣ

Κ.Β.: 40573, Τιμή: 17,50€
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Κ.Β.: 39748, Τιμή: 17,50€

Άσκηση και αγιότητα
των στάρετς του Γκλίνσκ

Στάρετς Σάββας ο παρηγορητής

ΤΣΕΣΝΟΚΩΦ ΖΗΝΟΒΙΟΣ

Ο πατήρ Σάββας των Σπηλαίων του Πσκωφ θέρμαινε
παγωμένες καρδιές, ενίσχυε παραλελυμένα μέλη, ανύψωνε πεσόντας, εμφυσούσε πίστη στις ψυχές. Η γάργαρη πηγή, από όπου αντλούσε δύναμη ο μπάτουσκα,
ήταν η παραδομένη στον Θεό καθαρή του καρδιά. Οι
διδαχές του και τα χαρίσματά του ακόμη τώρα αποτελούν πνευματική διαθήκη αγάπης για όλους μας.

Το μοναστήρι του Γκλινσκ, ιδρυμένο τον 16ο αιώνα,
είναι ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της Ορθοδοξίας ώς τις μέρες μας. Από το 2008 έως σήμερα
δεκαέξι θεοφόροι Πατέρες, που έζησαν στο Γκλινσκ,
έχουν συμπεριληφθεί ανάμεσα στους αγίους της
Ουκρανικής Εκκλησίας.

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ ΑΘΩ Σ

Κ.Β.: 2596, Τιμή: 13,50€

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ Κ ΑΤΑ ΛΟΓΟΣ

Κ.Β.: 2386, Τιμή: 12,90€

Κ.Β.: 2120, Τιμή: 12,00€

Ιερομάρτυρας Ιλαρίων Τρόιτσκι

Ο άγιος Ιώβ του Ποτσάεφ

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο βίος του αγίου Ιώβ, που έζησε τον 16ο αιώνα στη
Ρωσία, μας συνεπαίρνει με τα πνευματικά ανδραγαθήματα, καθώς και θαυμαστά σημεία που φανερώθηκαν
μετά την κοίμησή του. Ο όσιος διακρίθηκε για τους αγώνες του υπέρ της Ορθοδοξίας, που απειλούσαν οι αιρέσεις
της Ουνίας και των Προτεσταντών. Την ημέρα ασκούσε
τον εαυτό του με συνεχές εργόχειρο αγροτικών εργασιών.
Τη νύχτα αποσυρόταν σ’ ένα σπήλαιο στο οποίο προσευχόταν. Εκεί αξιώθηκε να αντικρίσει το Άκτιστο Φως.

Ο ιερομάρτυς Ιλαρίων δεν μας άφησε μόνο συγγράμματα με βαθύ περιεχόμενο, αλλά και με την ίδια τη
ζωή του έδωσε μαρτυρία για τη μεγάλη τους σημασία.
Γνώρισμα του αληθινού φιλοσόφου είναι η ζωή του να
συμφωνεί με τις πεποιθήσεις του. Τη διδασκαλία του
περί Εκκλησίας και την απολογία του για τον μοναχισμό
τα επισφράγισε με τη μεγαλοψυχία του στο μαρτύριο.

ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ ΑΘΩ Σ
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Κ.Β.: 2089, Τιμή: 15,00€

Κ.Β. Τόμος Α΄: 35702, Τιμή: 50,76€
Κ.Β. Τόμος Β΄: 35703, Τιμή: 50,76€

Ο γέρων Βησσαρίων
και η θαυμαστή πορεία του
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο Γέρων Βησσαρίων εξομολογεί, παρηγορεί, καθοδηγεί σε όλη την επίγεια βιοτή του και σε διάφορα μέρη
της Ελλάδας. Τα πνευματικά του τέκνα, με αφορμή
το άφθαρτο λείψανο του Γέροντα τους, ανέλαβαν
την ευθύνη να μας μεταφέρουν πλήθος από τα εν
ζωή διδάγματά του, αλλά και από τα μετά θάνατον
θαυμαστά του.

Ορθοδοξία και Δύση στην πνευματική
παράδοση των Ρουμάνων ΤΌΜΟΙ Α´ ΚΑΙ Β´
CROITORU I. ION

Στον Α΄ τόμο παρουσιάζεται η ιστορία του ρουμανικού
λαού από την αρχαιότητα έως τις αρχές του ΙΗ΄ αιώνα,
καθώς και η οικουμενικότητα του ορθόδοξου κόσμου,
κατ’ αυτή την περίοδο. Στον Β΄ τόμο παρουσιάζεται η
προτεσταντική προπαγάνδα κατά τους ΙΣΤ΄-ΙΖ΄ αιώνες
και αναλύονται πολλές πτυχές.

Κ.Β.: 2262, Τιμή: 9,50€

Το Γεροντικό του Αγίου Όρους

Σπήλαια και Αγιάσματα
Αγίου Όρους Άθω

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ένα βιβλίο με τα πνευματικά κατορθώματα των πατέρων,
εκείνα που κατά καιρούς διηγήθηκαν σεβάσμιοι Γεροντάδες και αποτελούν τη ζωντανή παράδοση των μοναχών
του Αγίου Όρους. Ιερές αποκαλύψεις, οπτασίες, προφητείες, θεοφώτιστα παραγγέλματα εκείνων, που αγίασαν
το Όρος και αγιάστηκαν εν αυτώ, καταγεγραμμένα σε
γλώσσα, που μιλά στην ψυχή μας.

ΒΛΑΣΣΙΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ

Ο αναγνώστης, μέσα από τις πλούσιες σε φωτογραφικό υλικό σελίδες του βιβλίου, περιδιαβαίνει στα σπήλαια και τα αγιάσματα, που αφθονούν στον Άθωνα,
αντλώντας νάματα χάριτος και αιωνιότητας από τους
βίους των οσίων, που με την αδιάλειπτη προσευχή και
τούς ασκητικούς τους αγώνες καθαγίασαν τούς ιερούς
αυτούς χώρους.

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ Κ ΑΤΑ ΛΟΓΟΣ

Κ.Β.: 39804, Τιμή: 18,00€
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Ταξίδι Mυσταγωγικό στην Αθωνική Πολιτεία
ΜΠΑΡΛΑΣ Γ. (επ.) - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Kείμενα και φωτογραφίες, που μας μεταφέρουν νοερά
στο Περιβόλι της Παναγίας. Μια ευλαβική περιήγηση
στο Άγιον Όρος συντροφιά με το φως των κεριών και
των καντηλιών, την ευωδία των αγίων λειψάνων, την
εκκωφαντική σιωπή, τη μάχη ενάντια στα πάθη, την
πάλη με τους λογισμούς, την προσευχή, τη μετάνοια...
«Το κάλος του ορατού κερνά τον ταξιδιώτη την γεύση
του αοράτου».

ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ ΑΘΩ Σ

Κ.Β.: 2177, Τιμή: 25,50€

Κ.Β.: 2165, Τιμή: 14,20€

Κ.Β.: 2171, Τιμή: 14,20€

Κ.Β.: 2299, Τιμή: 14,20€

Κ.Β.: 2260, Τιμή: 14,20€

Κ.Β.: 2300, Τιμή: 14,20€

Κ.Β.: 2550, Τιμή: 14,20€

Κ.Β.: 2560, Τιμή: 14,20€

Κ.Β.: 2595, Τιμή: 14,20€

Κ.Β.: 2246, Τιμή: 14,20€

Κ.Β.: 2215, Τιμή: 14,20€

Κ.Β.: 2247, Τιμή: 14,20€

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ Κ ΑΤΑ ΛΟΓΟΣ

Κ.Β.: 2180, Τιμή: 14,20€

ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ ΑΘΩ Σ
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O πρόλογος της Αχρίδος
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ

12 τόμοι – 365 συντροφιά με τους αγίους και το Ευαγγέλιο
Ο άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς υπήρξε ένας από τους σοφότερους ανθρώπους του 20ού αιώνα. Κάτοχος διδακτορικών τίτλων, γνώστης επτά γλωσσών, ερευνητής της φιλοσοφίας. Παράλληλα ομολόγησε την Αλήθεια
και τον Χριστό σε δύσκολους καιρούς. Ο Πρόλογος είναι ένα πνευματικό
ημερολόγιο, που έγραψε από αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο και διαβάζεται μέχρι σήμερα σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης.
Το έργο, μεταφρασμένο από την Χαρά Λιαναντωνάκη, κυκλοφορεί σε 12
τόμους, έναν για κάθε μήνα, φιλοτεχνημένους με χάρη από την Χριστίνα
Δουληγέρη –Παπαθέου.

Κ.Β.: 39041, Τιμή: 9,80€

Κ.Β.: 38685, Τιμή: 0,90€

Ο Χριστός ανάμεσά μας

Ένδυμά μας ο Χριστός

Αφίσα για τη Θεία Λειτουργία

ΔΑΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ,
ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΑΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ,
ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Η Θεία Λειτουργία βήμα-βήμα με
λόγια απλά και κατανοητά. Οι συγγραφείς του, γονείς και εκπαιδευτικοί, στηρίχθηκαν σε έγκυρες πηγές και
στις συμβουλές Αγιορειτών Πατέρων.

Το μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος και του Χρίσματος με λόγια απλά
και κατανοητά. Οι συγγραφείς του,
γονείς και εκπαιδευτικοί, στηρίχθηκαν
σε έγκυρες πηγές και στις συμβουλές
Αγιορειτών Πατέρων.

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ Κ ΑΤΑ ΛΟΓΟΣ

Κ.Β.: 38684, Τιμή: 9,80€
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Κ.Β.: 39451, Τιμή: 5,00€

Κ.Β.: 41355

Το μυστήριο της χαράς
και της ευχαριστίας

Συναπάντημα στη δύση

Στο Θεό να με πας...

π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Αρχιμ. ΤΥΧΩΝΟΣ Χ. ΚΟΥΤΣΟΦΙΟΥ

π. ΧΡΙΣΤΌΔΟΥΛΟΣ ΜΠΊΘΑΣ

Για έναν απλό και ταπεινό ιερέα που
διακόνησε σε κάποιο απομακρυσμένο χωριό της πατρίδας μας μιλάει
το καλογραμμένο αυτό αφήγημα, που
υπογράφει ο π. Βασίλειος Χριστοδούλου, εφημέριος του Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Καλλιθέα.

Το βιβλίο αυτό είναι το απόσταγμα έξι
χρόνων κυριακάτικων συνάξεων με
νέους αλλά και μεγαλύτερους αδελφούς στο Ενοριακό Στέκι του Ναού της
Ζωοδόχου Πηγής Χατζηκυριακείου Πειραιώς. Τα κείμενά του είναι γραμμένα με
σύγχρονο τρόπο, ώστε να είναι κατανοητά και από εκείνους που δεν έχουν
ιδιαίτερη σχέση με την εκκλησιαστική
ζωή, διψούν όμως να την γνωρίσουν.

Η θέση των χριστιανών και της
Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο
μέσα από το διεισδυτικό βλέμμα του
εφημερίου του Ιερού Ναού Ταξιαρχών Μοσχάτου.

ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ ΑΘΩ Σ

Κ.Β.: 2582, Τιμή: 12,44€

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ Κ ΑΤΑ ΛΟΓΟΣ
ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ ΑΘΩ Σ / ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ ΑΘ. Σ ΤΑΜΟΥΛΗΣ
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Κ.Β.: 2384, Τιμή: 8,96€

Κ.Β.: 2458, Τιμή: 6,87€

Κ.Β.: 2112, Τιμή: 12,68€

Αντίδωρο

Εν μέσω κρίσης

Οσμή Ζωής

ΜΟΥΡΖΑ ΜΑΡΙΑ

ΜΟΥΡΖΑ ΜΑΡΙΑ

Κείμενα Ορθόδοξης βιωματικότητας και αυτογνωσίας. Κείμενα
μέσα από τα οποία η συγγραφέας καταθέτει λόγο όχι κατηχητικό, αλλά βαθειά βιωματικό. Και
γι αυτό, στην καρδιά του πάσχοντος ανθρώπου των χαλεπών καιρών μας, μπορεί να γίνει βάλσαμο
παρηγορητικό, σαν ένα απλό δώρο
από τα βάθη της καρδιάς.

Κείμενα που εκφράζουν μεγάλες
και σημαντικές αλήθειες με απλό
τρόπο. Κείμενα που έχουν Χριστό,
Παναγιά και αναμμένη καντήλα.
Ευχόμαστε εν μέσω κρίσης το
βιβλίο αυτό να φθάσει στα σπίτια όλων και ιδιαίτερα στα χέρια
των νέων μας.

ΙΩΣΗΦ ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΡΟΙΚΟΝΝΗΣΟΥ

Κ.Β.: 1663, Τιμή: 9,13€

Κ.Β.: 1662, Τιμή: 10,14€

Κ.Β.: 1800, Τιμή: 22,31€

Δοκίμια Ορθόδοξης
μαρτυρίας

Φώτα και φως

Εγκαυστική
ΑΡΧΑΊΑ ΤΕΧΝΙΚΉ ΖΩΓΡΑΦΙΚΉΣ

† ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ

Αγιοπατερική παράδοση και σύγχρονη κοινωνία μέσα από τα κείμενα του μακαριστού πατρός
Γεωργίου Μεταλληνού.

† ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ

Ορθοδοξία και ελληνική Ταυτότητα μέσα από τα κείμενα του
μακαριστού, σύγχρονου Δασκάλου του Γένους μας, πατρός Γεωργίου Μεταλληνού.

Ένα πνευματικό ημερολόγιο, που γράφτηκε στην Ελλάδα και στην Αυστραλία και μπορεί να μας συνοδεύσει όλη
τη διάρκεια του έτους.

ΣΙΑΜΠΑΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Το βιβλίο παρουσιάζει τα αποτελέσματα
μακροχρόνιας έρευνας πάνω στην
αρχαία τεχνική ζωγραφικής-αγιογραφίας, την Εγκαυστική. Παρουσιάζονται
οι τρόποι, με τους οποίους μπορεί κανείς
να ζωγραφίσει με την τεχνική του λιωμένου κεριού, καθώς και μια ανασκόπηση
στη Φυσική Ιστορία του Πλινίου.

Κ.Β.: 2033, Τιμή: 50,00€

Ο μικρός και ο μεγάλος παρακλητικός
κανόνας στην Κυρία Θεοτόκο

Πεντηκοστάριον χαρμόσυνον

Μια καλαίσθητη βιβλιοδετημένη με επιμέλεια
έκδοση με το πρωτότυπο κείμενο και την απόδοση στη Νέα Ελληνική, που επιμελήθηκε η φιλόλογος Ελένη Καλαμαρά. Το εξώφυλλο είναι πολύ
ανθεκτικό για καθημερινή χρήση.

Οι ιερές ακολουθίες της Εκκλησίας μας από την Κυριακή
του Πάσχα μέχρι και την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Περιλαμβάνεται το πρωτότυπο κείμενο και απόδοση στην Νέα
Ελληνική με σημειώσεις, οι οποίες αναφέρονται σε όλα
τα γεγονότα με βάση τις αγιογραφικές πηγές και την ιερή
υμνολογία της Εκκλησίας μας.

† ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ Κ ΑΤΑ ΛΟΓΟΣ

Κ.Β.: 2548, Τιμή: 4,90€
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Κ.Β.: 2185, Τιμή: 17,00€

Κ.Β.: 2561, Τιμή: 4,20€

Η Θεοτόκος

Πάντων Άνασσα

ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ,
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,
ΤΣΙΟΥΛΑΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Η εύρεση της θαυματουργής
εικόνας της Μεγαλόχαρης Τήνου

Ο αφηγηματικός λόγος του αγίου
Φιλοθέου αναφέρεται στην Κοίμηση και την Μετάσταση της Θεοτόκου φανερώνοντας το θεολογικό
βάθος της σκέψης του αγίου και την
ευλάβειά του προς την Παναγία. Η
απόδοση στη Νέα Ελληνική το φέρνει κατ΄ ευθείαν στην καρδιά μας.

Το μεσιτευτικό έργο της Παναγίας
ζωνταντεύει μέσα από το έργο αυτό,
που παρουσιάζει τις εμφανίσεις της
σε αγίους της Εκκλησίας μας, καθώς
και θαυμαστές διηγήσεις από το
Περιβόλο της Παναγίας.

ΔΑΚΗ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ

Το χρονικό των θαυμαστών γεγονότων, που σχετίζονται με την εικόνα της
Παναγίας της Τήνου

ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ ΑΘΩ Σ

Κ.Β.: 2008, Τιμή: 8,00€

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ Κ ΑΤΑ ΛΟΓΟΣ
ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ ΑΘΩ Σ
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Κ.Β.: 1930, Τιμή: 10,14€

Κ.Β.: 1770, Τιμή: 9,13€

Κ.Β.: 1576, Τιμή: 13,70€

Άγιοι Μελωδοί και Υμνογράφοι
ΆΓΙΟΣ ΙΩΆΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΌΣ ΚΑΙ ΆΓΙΟΣ ΚΟΣΜΆΣ Ο
ΜΕΛΩΔΌΣ

Σύγχρονες οσιακές μορφές

Μόρφωση και μεταμόρφωση

ΣΚΙΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Γνωστές και άγνωστες πτυχές της
ζωής και πολύτιμες διδαχές σύγχρονων αγίων κυρίως της Ορθοδοξίας του Βορρά αλλά και πνευματοφόρων γερόντων της Ορθοδόξου
Εκκλησίας.

Διερεύνηση του πνευματικού ορίζοντος, εντός του οποίου κατανοείται
ο βιβλικός λόγος με την βοήθεια της
διαχρονικής εμπειρίας της Εκκλησίας.

ΙΕΡΟΝ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΗ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Η αγγελική βιοτή, η διασάφιση και
υπεράσπιση ορθών δογμάτων και
η ποιητική καρποφορία δύο εκ των
μεγαλυτέρων πατέρων της εκκλησίας
μας. Εξαιρετικό πόνημα του Αθωνίτικου κελλίου.
Κ.Β.: 2297, Τιμή: 7,46€

Κ.Β.: 2278, Τιμή: 7,54€

Κ.Β.: 1822, Τιμή: 18,25€

Κ.Β.: 1973, Τιμή: 15,12€

Οι Ιεροί Κανόνες
ισχύουν σήμερα;

Περί αποφυγής
της Αρχιερωσύνης

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ

π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ
ΘΕΩΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η Ποιμαντική διακονία
κατά τους Ιερούς
Κανόνας

Η Θεία Ευχαριστία
κέντρον της
Ποιμαντικής Διακονίας

† ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΨΑΝΗΣ, ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΘΩΝΟΣ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η διαχρονική αξία των ιερών
κανόνων. Κείμενα προερχόμενα από την σχετική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε
στον Ι. Ν. Αγίου Κοσμά Αμαρουσίου την 1η Νοεμβρίου
2009.

Μια εξομολογητική απολογητική επιστολή του
μακαριστού Γέρον τος
προς ένα πνευματικό του
τέκνο.

Η Ποιμαντική Διακονία σε
σχέσ η με το Πηδάλιο της
Εκκλησίας, δηλαδή τους θείους και ιερούς κανόνες της.

Η αναγκαιότητα σπουδής εις
βάθος της ποιμαντικής διακονίας στο Μυστήριο των
Μυστηρίων

Κ.Β.: 39797, Τιμή: 13,20€

Κ.Β. Τόμος Α΄: 1813, Τιμή: 15,21€
Κ.Β. Τόμος Β΄: 2026, Τιμή: 25,36€

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΑΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ

Αιώνες τώρα η ανθρωπότητα σκύβει περίεργη πάνω από το βιβλίο
της Αποκάλυψης, καθώς και στο
Ιερό Σπήλαιο της Θεοφανείας για
να εκμαιεύσει προβλέψεις για το
μέλλον, αλλά και για να προσκυνήσει ευλαβικά τα ίχνη του μαθητή
της Αγάπης.

Η Αποκάλυψη του Ιωάννη
ΤΌΜΟΙ Α ΚΑΙ Β
ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Ο συγγραφέας διεισδύει στο κείμενο εξάγοντας το φιλολογικό, ιστορικό και κυρίως το
ερμηνευτικό του βάθος. Έτσι το βιβλίο του
καθίσταται απαραίτητο και ασφαλές εργαλείο
μελέτης όχι μόνον για τους ερευνητές θεολόγους, αλλά και για τον καθέναν απο εμάς.

Ο θάνατος και
η πέραν του τάφου ζωή
π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ

Τα μυστηριώδη και δυσερμήνευτα
γεονότα του θανάτου και της ζωής
μετά απ΄αυτόν, μέσα από ένα πλούσιο
υλικό, ένα φιλοκαλικό απάνθισμα για
το μυστήριο του θανάτου με αποκλειστική βάση την διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ Κ ΑΤΑ ΛΟΓΟΣ

Το βιβλίο της Αποκαλύψεως

Κ.Β.: 39363, Τιμή: 13,83€
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Κ.Β.: 2190, Τιμή: 28,40€

Κ.Β.: 2182, Τιμή: 32,46€

Ο Ιησούς ως Χριστός και
η Πολιτική Εξουσία στους
Συνοπτικούς Ευαγγελιστές

Ο κώδικας των Ευαγγελίων

Ο Απόστολος Παύλος
στην Αθήνα

ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Ποια ήταν η στάση του Ιησού απέναντι στην πολιτική εξουσία της εποχής Του; Η δράση, ο λόγος και οι
ενέργειές Του είχαν πολιτικό αντίκτυπο; Πώς αντιμετώπισε τη ρωμαϊκή Κατοχή και τη θεοκρατική ηγεσία;

ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Βάσει μελέτης των αληθινών επιστημονικών δεδομένων (χειρογράφων, μεταφράσεων, συγχρονικής
και διαχρονικής ανάλυσης των κειμένων) το πόνημα αυτό απαντά στα
εξής ερωτήματα: Είναι δυνατόν τα
γνωστά σε όλους μας Συνοπτικά
Ευαγγέλια να μας ιστορήσουν την
αληθινή εικόνα του Ιησού;

ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Μοναδική, ελληνική, επιστημονική
μονογραφία του καθηγητη Σ. Δεσπότη:
Η παρουσία του Αποστόλου των
Εθνών στην Αθήνα του 1ου αιώνα και
η περιρρέουσα ατμόσφαιρα βάσει
αρχαιολογικών, ιστορικών, φιλοσοφικών κ.ά. στοιχείων.

ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ ΑΘΩ Σ

Κ.Β.: 1923, Τιμή: 30,43€

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ Κ ΑΤΑ ΛΟΓΟΣ
ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ ΑΘΩ Σ
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Κ.Β.: 39683, Τιμή: 8,00€

Κ.Β.: 2527, Τιμή: 12,94€

Αγία Ολυμπία η οσιομάρτυς

Καρυές, ο λόφος των Αγίων

ΡΑΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΡΑΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η Βασιλική Ράλλη, η γυναίκα που αξιώθηκε να
παραστεί στις ιερές ευρέσεις Νικολάου, Ραφαήλ,
Ειρήνης και των συν αυτοίς αγίων μαρτύρων της
Μυτιλήνης, μας μιλά για μία ακόμη οσιομάρτυρα,
την αγία Ολυμπία. Η ίδια η αγία της αποκάλυψε
την ιστορία του μοναστηριού της στα δύσκολα
χρόνια της Δ΄ Σταυροφορίας, το μαρτύριό της
στα χέρια βάναυσων πειρατών και, τέλος, την
καθοδήγησε στην αποκάλυψη του μαρτυρικού
και θαυματουργού λειψάνου της.

Η Βασιλική Ράλλη πραγματοποιεί, με την άοκνη
συμπαράστασή του συζύγου της Άγγελου Ράλλη,
το τάμα της μητέρας της να χτίσει εκκλησάκι των
Γενεθλίων της Θεοτόκου στην τοποθεσία Καρυές.
Κατά την εκσκαφή των θεμελίων αποκαλύπτονται
ερείπια και λείψανα ιερά...

Κ.Β.: 41359, Τιμή: 10,00€

Κ.Β.: 41264, Τιμή: 12,60€

Ήρωες και Άγιοι, Θρύλοι της Λευτεριάς!

Παύλος. O απόστολος των Εθνών

ΒΛΑΣΤΑΡΆΚΟΥ-ΜΕΤΑΞΆ ΤΊΝΑ

ΙΕΡΆ ΜΟΝΉ ΤΙΜΊΟΥ ΠΡΟΔΡΌΜΟΥ ΜΈΣΑ ΠΟΤΑΜΟΎ
ΣΤΑΜΆΤΗΣ ΣΤΑΎΡΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΎΛΑ

Η Τίνα Βλασταράκου-Μεταξά μέσα από μία καλογραμμένη νουβέλα μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι
στον χρόνο, στα χρόνια πριν, κατά και μετά την
Επανάσταση του 1821. Ακολουθώντας τα χνάρια
γνωστών αγίων και ηρώων, ανακαλύπτουμε και
άλλους, αγνώστους στους περισσότερους από
εμάς! Και η σκυτάλη της θυσίας συνεχίζεται...

Ο απόστολος Παύλος διέδωσε τον χριστιανισμό όχι μόνο
στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Πέρασε μεγάλες και δύσκολες περιπέτειες. Ο βίος του αποστόλου
Παύλου, γραμμένος από τους πατέρες της Ι. Μ. Τιμίου
Προδρόμου Μέσα Ποταμού, μας δείχνει, μέσα από μία
συναρπαστική εξιστόρηση, πώς διαμορφώθηκαν οι ρίζες
όλου του χριστιανικού και ευρωπαϊκού πολιτισμού.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ 20
ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 23
ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ 9
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 19
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ 25
† ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΝΗΣ 24
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΓΑΖΕΤΑΣ 13
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 24
Αρχιμ. ΤΥΧΩΝΟΣ Χ. ΚΟΥΤΣΟΦΙΟΥ 21
ΑΤΓΟΥΝΤ ΦΡΑΝΚ και ΡΑΧΗΛ 11
ΒΙΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ 15
ΒΛΑΣΣΙΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ 19
Βλασταράκου-Μεταξά Τίνα 26
† ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23
ΔΑΚΗ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ 23
ΔΑΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 21
ΔΕΛΕΧΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14
ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 25
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18
ΖΟΥΡΝΑΤΖΟΓΛΟΥ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 10
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΣΑ ΠΟΤΑΜΟΥ 5, 6,
10, 13, 15
Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού 26
ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΟΝΑΧΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ ΜΟΝΑΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΟΣ 11
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Γίνε ο εκδότης του βιβλίου σου
Κάθε δημιουργός

αξίζει
να έχει

μια ευκαιρία

 Έχετε κάποιο έργο, το οποίο πιστεύετε ότι

αξίζει να εκδοθεί;

 Έχετε χτυπήσει πολλές πόρτες εκδοτικών

οίκων, αλλά τελικά δεν βρήκατε καμμία
ανταπόκριση;
 Βαρεθήκατε να περιμένετε το πότε θα σας
απαντήσουν οι αξιολογητές του βιβλίου;
 Θέλετε να έχετε τον πλήρη και αποκλειστικό
έλεγχο της έκδοσης του βιβλίου σας;
Τότε πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας!
Οι εκδόσεις Σταμούλη παρέχουν στους Έλληνες
συγγραφείς την τεχνογνωσία και την υποστήριξη,
που χρειάζονται για να κάνουν το όνειρό τους
πραγματικότητα.
Να φτιάξουν, δηλαδή, ένα βιβλίο, που δεν θα
έχει σε τίποτα να ζηλέψει τα βιβλία γνωστών
εκδοτικών οίκων.
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